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ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. 

ΤΗΕ 

απ ΤΕΗΕδΤΑΜΗΕΝ Τ, 
ΝΙΤΗ 

ΕΝαΠΙ5Η ΝΟΤΕΣ, 

ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΡΗΙΠΙΟΙΟάαΙΟΔΑΙ, ΑΝΡ ΕΣΧΕαΕΤΙΟΑΙ,, 

ΡΑΕΤΙΥ 

ΞΕΙΕΟΤΕΡ ΑΝΡ ΑΒΒΑΝάΕΡ ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΒΕΞΤ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΒΣ, ΑΝΟΙΕΝΤ ΑΝΡ ΜΟΡΕΒΕΝ, 

ΕΟΤ ΟΗΙΕΕΙΥ ΟΒΙΕΙΝΑΙ,. 

ΤΗΕ ἨΗΟΙ Ε ΒΕΙΝα ΕΡΡΕΟΙΑΙΙΥ ΑΡΑΡΤΕΡ το ΤΗΕ ὉδΕ ΟΕ 

ΑΟΑΡΕΜΙΟΑΙ, ΞΤΌΟΡΕΝΤΕ, 6ΑΝΡΙΡΑΤΕΣ ΕΟΒ ΤΗΕ ΒΑΟΒΕΡ ΟΕΕΙΟΕ, ΑΝΡ ΜΙΝΙΡΤΕΒΣ: 

ΤΗΟὉαΗ ΑΙ 5Ο ΙΝΤΕΝΡΕΡ ΑΦ Α ΜΑΝΌΑΙ, ΕΡΙΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ ὉδΕ ΟΕ 

ΤΗΕΟΙΟαἄΙΟΑΙ, ΕΕΑΡΕΒΣ ΙΝ ἄαΕΝΕΒΑΙ.. 

ΒΥ ΤΗΕ 

ΒΕΥ. 5. Τ. ΒΙΟΟΜΕΊΕΙ/Ρ, Ρ.Ὀ Ε.8.Α. 

ΥΙςΔΗΕ ΟΕ ΕΙΘΒΒΟΟΕΕ, ΕΠΤΙ,ΑΝΌ. 

ΕΙΕΤΗ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΕΤΏΤΟΜ ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΡ ΙΟΝΡΟΝ ΕΡΙΤΙΩΝ. 

ΙΝ ΤΟ ΥοΙῦὈΜΕΡ. 

τοι, 11. 

ΡΗΙΤΙΑΡΕΤΡΗΙΑ: 

ΡΌΡΙΙΡΗΕΡ ΡΥ ΟΗΓΔΕΚ ἆ ΗΕΡΡΕΗ, 
Νο, 18 ΒΟΌΤΗ ΕΟὉΗΤΗ ΒΤΕΕΕΤ, 

1954. 
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Επίετεἁ αοοοτάῖπσ {ο Αοΐ ο{ Οοηρτεςς, ἵη {1ο γεας 1896, 

Ἑν ΡΕΕΚΙΝΒΘ ΑνΡρ ΜΑΗΕΤΙΝ, 

ἵῃπ Ώιο ΟΙετ]ς5 οἴπος οἱ {πα [)Ιείτιοί Οοατί οἳ ια ΤὨ]βίτιοί οἳ ΜαςκαςΠμιαβεί!8. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

Ρ.οΜαάΙΟΥΣ ΕΗΙΣΤΟ «4Η. 

ἃ Αοἰς 9, 15. 1 1. ' Π4ΤΥ4ΟΣ δοῦλος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἄφωρι- 1 ο 9. 
ς ’ 3 3 , Ψ υ (4 ῃ ᾽ ο - 
9 σµένος εἲς εὐαγγέλιον Θεοῦ, " (ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν ο ή 1. 

ΕΠ. 

αα1. 1. 15. 

8. 15. 
4 22. 18. 

ἂ 26. 4. ἃ 49. 10. Ώειι, 18. 15. 3 Βαπι. 7. 12. ἘῬδα]. 192. 11. ἴδα. 4.2. ἃ Τ. 14. ὅ 9. 6. ἃ 40. 10. 1ετ. 29.5. ὃν 98. 14. Ετεκ. 984. 28, ἃ 
87. 24. Ὠαη. 9. 24. ΙΜΙΟΝ. 7. 20. 

Οµπ {ιο ΑΡΟΡΤΟΙΙΟΑΙ, ἘΡΙΣΤΙ.Ε5 ἵπ σεπετα], 
απά {ος οἱ Φὲ. Ῥαι] ἵπ ραγήσοι]ατ, απά {Πε νατ]- 
οι5 Ροϊηίς οοππεοίεά {ετον{α (α 5αρ]εοί ἴοο 
οχίεη»ίνο {ο Ὀ6 ΓΠΙΙ1Υ ἱγεαίεά Ἠετς), ἴΠε τεαάετ 8 
χο[εγγθᾷ ἴο {1ο Ῥτείαςο οἱ τς. ΓΙΟΥ, ἔπε (ΕΠΕΓ- 
αἱ Τπίτοάπαο(ίοπ {ο {ιο Ἐρϊδί]ες ΡΥ Ὀτ. Μαοκπϊσί 
απά Μτ. Ῥοννηβεπά, νο]. Π. Ρ. 201 --- 220, απά Μτ. 
Ηοιπο οἱ. ἵν. Α {ενν σεπετα] ΤΕΠΙάΓΚ5 πηαδί πεΓο 
εαῇ]σς. Ἐἰτεί, Ιέ πηαΥ ὃδ οὔδετνεά, {παί Όιοισ] 
Πιο οςσεπ{ίαὶ ἀοείγίπες απἀ Ῥργεσερίς οἱ Οτ]ςΙΙαπΙίγ 
τε {ο Ὀε {ουπά ἵπ ἴπε (ο5Ρε!», Υεί α ΓμῇεΥ απά 
εἴεαγεγ δἰαίεπιεπέ ΟΕ {11ΘΊΏ γνα5 ΠΕΟΘΒΣΑΓΥ, οΟΠΡΙά6Γ- 
πσ {ια αἰίετεά ίἰαΐίο οῦ {Πῖπσς {ο (ιαί ννΠΙΕἩ εχ- 
Ιδίεά ἁπτίπρ ους Βανιοιτς Π[ο πε; απᾶά 68ρε- 
οἶα]]γ α[τατ {1ο αρτίςε οῇ φογ]οις οοτταρίἶοης απά 
ἀαπσετοις 6ΙΓΟΓΒ, ογἰσἰπαί]ηπσ Ῥατί]γ ἴηπ πΙδοοΠςεΡρ- 
Ποπ, δαΐ νυπῖο] ταα]τες {ο ο «πεσκεά ὮΥ α Ίποτθ 
εχρ]1οῖέ, απά γεί εαα]1γ αι (λλοτ]α Ίνα τουε]α{]όῃ. 
Ίου {5 νναβ ἆοπο ὮΥ ἱ, Ῥααἱ απἀά {ο οίῃετ 
Ὑτίίετς οὗ {πα Ερίδί]ες. ΟοπεεφιεπίΙγ, {πουσ]ι 
Ώι6γ νγετο Ἱητίεπ {ο {Πε Ιππιεάϊαίο Ῥρυχροςδθ οῇ 
τοβιήπσ Ἠετεςίος, ατὶδίῃσ {Γοτη α πηϊχίητο οῇ Οητίς- 
ΠαπΙ(γ να οπάσίσπι ο: (απ]ΐσπι, ο{ τερτοβείησ 
οοτταρίίοης, τε[ογπηίησ αὔιβδ65, απἀά οοπιροβδίηπς 
βοηΐσπις απἆ ἀἱΠθ6γεποες, Υεί, ἵπ Ῥοϊπί ο {αοί, 
«ευ Ῥεσαππς, απά ΊΎετο αΥονγΘεάΙΥ, εοπιπιεπίαγτεδ 
οἩπ {πε ἀοοίτίπος οἱ ΟΠτῖεί, α5 ἀε]ινετεά ἵπ {ια 
(οδρε]ς; απἀ (οισῃ οτἱσίπα]]γ Ιπίεπάεά [ος ρατ- 
Που]ας ΟΠτϊκῆαπ 5οοΙδί1θες, Υεί ατο αἀαρίεά {ο ια 
Ἱπείτασίίοπ οὗ ΟἨτίείαπς Ίπ αἰἲ ασε5. Τηα5, {ο 
οχαπρ]θ, εΥεῃ {ο ἀεοῖδίοης οῇ οᾶδεβ οοποετηῖπςσ 
πηεαίς απά ἀτίπ]κς, απἀ πο οίπετ οΏβετναποος ος 
Όλο οετεηοπία] Ίαν, απἀ νατίοιθ Ρροῖηίς αἲ ἴδειθ 
νι οπάαϊσίησ ΟΠτ]δί]απς, --- 6Υθη {Ἴεςδθ ατα ΟΙΙΓ 
βητο»ί ση]άθς Ιπ αἲ] ρο]ηίς τε]αίίπσ {ο ΟΠτοῇ Π0- 
οτίγ, απά {ο πςε οῇ (Ππσε Ιπάϊβετεηί, οδρεοἰα]]γ 
5 {ο {πε αΏείαϊπίησ {οπι {λ]πσς Ἰπποσεπί 1η {πεπῃ- 
5ε]νος, Ῥαί Ι]κεΙγ {ο σῖνε οὔεπος {ο ουΣς ΠΙΟΓΘ 
βοταρι]οις Ὀτοίμτεῃ, ος Ιεαά {Πεπῃ Ιπίο δἵη. 
Όη {ο εαιδε οἳ {πε αΏογε Ίος οἶεατ ρτοπηπ]σα- 

Πομ ο {ιο ἀοοίτίπες οὗ ΟΠτ]κἠαπΙ 1Π έλα (108- 
Ρε], 5εε ΤΓονηεσπά: απἀ οἩἨ {πθ πιαίµτε απᾶ ϱχ- 
{επί οἳ ἰπος8ε «ἶεατετ τεγε]αίίοηπ5 οοπίαϊπες Ιπ {ο 
Ερϊδί]ες, 5εο Ἠογπε΄5 Τηίτοά, βιβ]ος Ιέ {ο 5α4Υ, 
Ὠναί {εγε ἴ]ια πιοτα] ἁπίίες αγε πηοτε εχαο{]Υ ερεε]- 

Πεᾶ, απᾶ ΠΙΟΤΟ ΘΧΡΙΘΡΣΙΥ ἰαισμί. Τῆο οσεπεγαὶ 
Ρίαπ οῇ {λε Ερὶςί]ες ἶ5, ----τδί, ἴο οοηβϊἆεγ απά ἆε- 
οἶάε {πε οοπίγουεγεῖε»δ, ΟΥ τε[α{θ {πε εγγογς πη]ς]ι 
Ἰαά οεσαρίοπεᾶ {πε υτ]]πσ οὗ {λε Βρϊ5ί]ε5; απἀ, 
241Υ, ἴο επ]οίπ {πε οΏδετναπος οἱ {ποςε πιογαί ἅι- 
ἐἶε ννΏῖεῃ ατο Ῥϊπάίησ οἩ (Ἠπρί]αΠς 1Π ΕΥΘΤΥ αρθ; 
πΠ{ΠΏ το[ετεηςσςε, ΠΟΥΥΘΥΕΥ, «ΠΙΕΒΥ {ο ίΠοςε γΙτίἁθΒ, 
Νίο νε ἀἱδραίες ΟΓ 6ΙΓΟΙΒ 4Ώονο ππεπἠοπεᾷ 
πη]σηί, ]εαᾶ Ίλεπι Το ηθρ]θεοί. Το αἀγετί (ο {πε 
ηῤ]οεί-πιαί{εγ Ι{5ε]{, εαν α5 {πε Ερίεί]ες απο ἵπ 
α11 πιαἰετῖα] Ροῖπίς, γαί, {Τοπ γατίοςς «81565, ίΠΕΥ 
ατα {αΥ πιοτο ἀἰ[βοι]έ {ο Ῥε απἀετείοσά {απ {μα 
(.οβρεῖδ. Έοτ νΠΙεΠ βαΜΙδ[αςίοτΥ ΤεᾶδοηΒ ΠΙΑΥ Ὀθ 
αβεῖσηθᾶ. 3ε9 ντ. (τανεβ”5 τεπηατ]κ5 οἨη {ο οἳ- 
5οτΙ{Υ ο{ 0. Ραι1”5 Ερϊςί]α5, απά Α0Όρ. ὙγΠαίε]γ75 
Έὶβδαγς οἨ {1ο ῬΗΠου]1ες ἵπ δέ. Ραπ]”5 νντ]ἶηρς. 
Τα ρτ]ποαῖρα] Τθαδοη 18 {παί ὙνΠΙοἩ αρρ]ίθΒ {ο αὖ] 
Ἠριείο]ατγ ΥΤΙΊΠΡ8, --- ΠαΙΩΕΙΥ, έ1ε Ῥεῖησ αἀάτοςε- 
αᾱ {ο {1οςδο Ἡο ατθ 5αρροδεά {ο Ῥ6, πἹοτθ ο: 1055, 
αοαιαϊπίεά γν{Ἡ {11ο πιαἰ{εΓβ οἩ γΥΠΙο] {ΠεΥ {τοαί ; 
απά, {πετείοτε, {1ο Ῥεῖπο ποί Ιπίεπάεά {ο Ὀε ρ]αῖπ 
{ο οὔ]ιοτς; ἵπ νΥηῖο]ι τεβρεοί {11εΥγ ἀῑΠεγ πια(ετία]]γ 
{Τοπ α /ηδίογή οἵ πατταίίοῃ. «ΟΩαῖ οΠΊπ (6475 
Ὑγείς.) Ιδίοτίαπι 5οτ]Ρ!ῖ αα{ριας Ισηοία εδί, αἀεοαιιθ 
οπιπῖα ο]ατὸ εἰ δΙππρ]]οΙίετ παττατο ἀεβρεί : ερἰςίοία 
γετὸ εδί αιαδίῖ σο]]οαΙΙ απ οαπη απη]οο αὈθοπί1, αἱ 
οίίαπι Ρρατίες 5αας ασῖΐ, οἱ αἆ ου]α5 αμαβ]ία γε] 
οοσ]ίαΐία ποβῖβ Ρταοοσπ]ία τεβροπάεπιας.”. Τ]ας 
ἵπ απ Ερὶεί]ε 8οπηθ {ΠΙπσε αγ οπ{{θά, οἵ Ο11150- 
ΠΙΥ {οασ]μεά οἩἨ, α5 Ῥείπσ νε] Ἰκπούνη {ο νε Ρεί- 
ΒΟΠ ΟΥ Ῥοΐ5οη5 αἀάτεδεεά : {]οισί {ο οίπετς απ- 
αοαιαϊη{εά υγ] έλα οἰγοιτηξίαποςς, {Ώ6Υ οαηποί 
Ῥιΐ Όε οὔδοιτθ. Απά ΙΓ 5αςἩ ελοι]ά Ἠανε Ῥθει 
1ο οΏβε ΥΠ {ος Ὢ]ο Ἰνεά ἵπ ἴιαί ασε, Ἰονν 
πιιςί 1 Ὃε απ 8 Ὑ]ο Ίνα αἱ {ο ἀῑξίαποο ος 
πθατΙγ 2000 γεατε, απἆ {ο νΥἨοτη {πο Ἰαησιαρε ἶς α 
{οτεῖση 9Π6: απᾶ Πο οαπ οῬίαϊπ πο Κπον]εάσε 
οΓ 1ο οἰτοιπιδίαπσςς, εχεερί Ὁ]αί «απ Ῥε ραίμεί- 
εἆ {οπη {πε Ἠρ]εί]ες {Ἰεπιςε]γες. ΊΛΤΟΓΕΟΥΕΤ, 1ο 
Ἠρ]σί]ες ο{ πε Ν. Τ. ατε ο[(εῃ απδιρεγς ἴο ο]ιθγ 
Ἐρϊρί]ες υΥΠῖοἩ Ἰαᾶ Ρτοροσεᾶ απεβδίΙοἩπ5, απά νϊ{]ι- 
οι { νη]σ] {1ο απενγετς πηιςδί Ὀθ ἵπ α οοπρϊ]ἆεταρ]α 
ἀεστεο οΏὔδοιτθ. Βιΐ Ρερ]άες ίηεςο σεπεγα/ ο811568 
οῇ οὐεοιιτίγ, ν’ΠΙοἩ αγθ 6ΟΙΙΠΙΟΗΠ {ο αἰ] (πε Ερίς- 
ἴο]ατγ Ὑντίίους οΓ {116 Ν. Τ, πετ ατα 5οπΏθ γ/ΠΙΟ] 
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ο 2 Βαπι. Ἰ 
Ρε. 192. 11 
Μαι. 1. 1, ἄο. , Ἀς η , 

Ἰικει. ο. . σπέρματος «{αυϊδ κατα σαρκα, 
ᾱ 9.13, 01. 
Αοὶς 2. 90. ὅ 19. 29. 2 ΐπι. 2. 8. 

ατο Ῥεου]ίατ {ο δέ. αμ, α5 τοβα]ήπσ Τοπι ἴθ 
οἰνατασίοει οῇ Ἠῖ5 είν]α, απά οαπδί οϐ παπά. ΤΙ 
8η ατἀθηί {οπιροταπηθηί, απά στεαί αοιίεπεθΒ απά 
τοαάίηοςς οῇ {οασηί, ης Ὕνας, ἴτοπι δ΄ σατθ ΟΓ 
αἱ] να ΟτοἨθς,” ---ρεῖηπσ αβεοσϊαίες νυν {λε 
έ6ρᾳτα {ο Ρτονίἀο [οΥ ἴ]ε 4πγ ραδείησ ΟΥ6Γ Πί8 
Ἰδαά, οοππρε]]οὰ {ο νντίίε νν]]ι στοαί ταρίά1ίγ, απά 
οσσαδίοπαΙ1γ νους Ὀοδίον]πσ ππασ]. πιο Τη 
πηθί]οφ]ζίπσ ος ἀῑσοείίησ ναί Ἠε Ἠαά τίεη. 
Νοί {ο αγ παί Ἰπθί]λοὰ απά ατταησεπιεηί ατα 
βοατοθ]γ ονοι {ουπά ἵπ δουν] ντίετ: απά ἴε 
πηϊπὰ οῇ {ιο Αροξί]ο 566/ΠΏς {ο Ἠανο Όδθῃ, {ΟΠΠ 15 
'Ὕετγ οοηβΗ(α{1οἩ, Ρεο]ΙαΓ]γ ανετςο ΓΓΟΠα {]θ {ταπῃ- 
πιοὶς οῇ τασι]ατ οοπιροβΙήοῃ. ἨΗεπος {ο Ίοπσ 
απά Ἰπνο]νοὰ 5οπίθησθς, {ο αὐταρί (Γαηδιάοης, 
{πε Ῥοτρείμα] ρατεπίηεςος (οοπιδίίπιος το Πιῖπι ϱὰ- 
τοηίΠεςθβ], ίπαο [γδουιαπί ἀἱθΓ6βΞΙΟΠ5, απἀά ΓΕίΙΤΗΒ 
{ο ο οτἰσίπα] εαὐ]θοί, νι Πε Ἱπήπιαίῖοη οί 
βιο]ι οἩαπσε οϐ {ορία: πο {τοεφιεπί «μαηπσες ΟΡ 
Ῥθίδοη, {ο εροπΚκίπσ 1Π ἴ]θ Ρ6ΓΦΟΠ ΟΓ αποίΠος, οΓ 
ἃ5 αποίποτ ν/οι]ἀ 5ροαζ, ὈΥ {πε μετασχηματισμὸς, ΟΙ 
{ιο κοίνωσις; ἃπά ]α511Υ, πο μγοροωπαάίπσ οὐ]εείίοπ8 
απ ῤ/οὐπίπς απδιυεγ ο {πεια ννλοιί αΠΥ ΕΟΓ- 
πια] Ιπήπιαίίοη. {εγθοί. ἼΤ]εῬο, Ἠον/6νας, ανα 
Ὦγ 8οίπο Ῥεεπ εχασσοταίεᾶ, απἀά Ὦγ οίπετ5 ἴοο 
πΠΙΟΠ αθοτῖοθοά {ο {ο ᾖιαδίο υγ] νο] 1 15 ϱγε- 
Φπιος ιο Πρϊκί]εε νεα πίεη. Απά, Ιπάθεά, α 
σταοαί ρατί ο{ νπαί ατα σα]]εᾷ πα Ρεειζαγιἶον οΓ 
Ῥί, Ρα] είγ]ε, ατθ ΟΠΙΥ 5Η6Ἠ αδ αἴΓθ ΟΟΙΠΙΠΙΟΗ, 
Ώποισῃ ἵπ α 1655 ἆφστος, ἰο ἴπε οίμετ τίετς ος 
Όιε Ν, Γ.,απά ἵπ 6δοππθ πιθαδΤθ {ο αἲ] {πο υνγ]ίθοις 
οϐ απαιΠίγ, αἲ Ἰεαξί Ὀείογτο ἴμο Οταν Ότγα, 
Της, ο{ αποϊ]θπί υνίατς, ΊΤΠιομαϊἰάες, έ 1παΥ θε 
οὐβετνεά, Ροββο586ς πιοδί οῇ ία ολατασίοτὶκίος 
ο ἱ. Ῥαυ])5 ντ ήησς, απά {πέ ἵΠ ΠΘατΙΥ α5 ρτεαί 
α ἀεστθο: Ιπ [αοί, ΠΟ ἵνγο νντίίοτς πἹογο Γοβοπηρ]θ 
οσο] οίμετ. Απά γοί νο 6ΥΟ6Γ αδοτ]ροᾶά (ο 
Ἠαγεηηθςς απά Ιτγοση]ατ]ί]ος ο{ {ια νντ]ίατ {ο ᾖιαδία, 
νου Τέ 15 ΚΠΟΝΥΠ λαί Ίο ὈΏαείοννοά ο {1ο ΓΟΤΠΙΗ- 
Ποστ οἳ α ποί ν6ΓΥ Ίοηςσ ἨΙβίογγ αἰπιοδί {πο νο] 
οῇ α Ι{ο-ίάπιο οἳ πο οτάίπατν ἀπταίοῃ. Ίο ατα 
ννατταη{ίθά, (Πετείογα, Ιπ αθοτρίησ (ο Ἱττοσα]ατ]- 
{ος οῇ ια οπθ {ο {16 νοΓΥ 84116 οα.156 α5 ἴ]οβα 
ο ία οίΠογ --- ΠάΠΙΘΙΥ, {ο α 5οτί ΟΓ ροομζίαγ Ίποπι- 
(αἱ εοπ/ογπιαίίοπ; ἴἶιο παπάς οῇ {να Ώννο Ὑτίίοτς, 
Πέ εμοι]ά «οσπα, Ὀδῖπσ οαδί 1Π {πο 8αΠΠο πποι]ά: 
{ποισ], ἵπ {οιπρεγ απά οἰαταοίος, {ογ. ππαίοτΙα]]γ 
ἀϊβοτεὰ. ΤΠ επο] ιο Ἰάεας ρουτοά Ἱῃπ προΠ. πι 
{αβίογ (ἶχαῃ {πο οχρτοβρίοπς ννμοτονν]{] {ο οἰοί]α 
Όπεια; ο5ροςΙπ]]γ 1Π Το οα5ο ΟΕ {ιο 4γροφίΐο, νν]ιο 
ννας υγ ης Ίῃπ α [ογείσῃπ Ἰαπσιασς. ΕαςῇἩ, ἰΠθίθ- 
Γοτο, πια]κο5 156 ΟΡ ας {ονν γνογάβ α5 ροββῖδ]ο (οπα 
ΕχΧΡΓΟΡΡΙΟΠ, ΤΠ 8ΟΠ1Ι6 Ιηδίαποθς, κίαππάϊπσ [ογ α 
ννο]ε οἰαιδο ΟΥ ονοῃ βοηίεποθ); απά βοπηθίίπιο 
(πο ππεαμίησ 18 ταί]ογ ἠπίπισίεα (απ οτργοβφδο. 
Ἠεπος Ιπ οποἩ νο οΏφοτνο α {[Τοφιοπ{ί α5α οῇ {ο 
αδηπάείοπ, παπά Ἡ. νατγ δραγίπιςσ Ἰδε ο ραγίϊσίος ; 
θιαπ ννίο] ποϊ]ήησ {οπάς πἹοτο {ο οὐδουγίίγ: ας, 
οἩ {ο οί ιογ Παπά, {πο Προτα] 5ο οῇ {ποπ {τγοννς 
ππο] Ησηί προῃ ιο πποπηίησ οβα νντίίοτ, απάἀ {ο 
να. αἱ νο ο αἴππςδ. Ἰασμ, οεροςία]]γ οἱ, 
απ], Ὕνας παατα]]γ ο) απ΄ ατάθηί {οπιρογαιπθηϊ, 

Ἀπά {Ππογο[οτο ἆοα]ς Ἰαγσο]γ ΤΠ {ιο 15ο οῇ αἰ] ἔποξο 
ῄσιτος ννμ]ο] οοπςΗ(μίο ννπαί Τ,οπσῖπας οπ]]5 
δεινότης (έπουσἩ 1π ποϊί]ιοτ ἶ5 Τί ἴ]ιο δεινότης 06 12ο- 
πποδ//ιοπρς; ΠΟΣ, ἵπ [ποί, ἴθ δεινότης ΟΓ ΑΠΥ οἵ{]νογ 
ντίίοτ, Ὀπί οπθ ροο]]αγ {ο οιηβο]νος); 8ςΗ, 
{οτ Ιπβίαησα, ας ἴ]λο ας5θ 0Η {1ο αρος/γορ]ιο, ἐπίοργο- 
βαἴἴοπ, ππά απφιο ή {]ιο (ιιοδ(ίΟΠΟΥ ἨΙΠΙΡ6ΙΕ. Εασλ 
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ἆ τοῦ ὁρισθέντος Τἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάµει, 4 
ἆ ”ομη 10. 90, ο. Αοὶς 18. 92, 89.  Ηεὺ. 1. δ. δι δ. ὅ, 6. 

οερεοῖα]]γ 8. Ῥαα]) εππρ]ογς {Τοφπεπ{]γ αἰ] ενα 
Ποίοτῖσοαὶ Πσιατεςδ; θας αὐοιπάς ἵπ πιείαρῃος 

απά ΙΠΙάσΘΣΥ: απά πο οίμετ Πε Ῥτεβεηί 50 
ΠΙΔΠΥ ΘΧ4ΠηΡΙΘ5 ΟΓ ἴ]αί συνάθροισις, Οἵ αδδεπιδίασο 
ο) Πσγεδ, ννπῖο] Τοησῖπα5 ϱδίεείης 5ο ρτεαί α 
οοπιροπθηί οϐ 1ο φαῦ]πιο. ΙΤ ἶ5 ίταα Επαί ἴἶια 
πηαίίους ἰγεαίεά ο Ὦγ Ὀοῦι Τπαογάϊάςς' απἀ ϱὲ. 
Ρα] ατο 5ο Ρτο[οιπά, ναί να σγοαίοςί «ατα οο]ὰ 
ποί ανα ππαάς επι οίπετνῖςσο Παπ οΏβοιτθ ἴο 
πι]ηάς οῇ απ ογάίπατγ σα]θτθ. Βυιΐ α5 να Π5ίο- 
γίαπ ΗΙΠη5ε]{ ννας ποί (α5 ΙΠάΠΥ ἹπιασΙπε) ἀεσίσπεά[η 
οὔΏεοιΓε; 5ο {ο Αρορί]ε, Νε πιαγ 6 αςειγες, {- 
{επαεᾶ {ο πιακο Ηἰπιςε]{ εαβιοΙεπ{1γ Ἱπίε]]1σίρ]ε {ο 
Ώποςς Ὕν]ο νγοι]ά Ὀεδίου οοπιρείεηίέ αἰτεηίίοῃ. 
Ι οασΏί αἶφο {ο Όο τοππειηρετεὰ, ἐπαί αλουσ] 
Όλο αβίησ {οο Πειο νγοτάς ἴπ πε εχρΓΘΒΜΙΟΠ ΟΓ αΠΥ 
56η56, ἶ5, ροηπετα]]γ δρεαίησ, α Γαι]{ ΤΠ «ίγ]ε, ----Υεί 
πηοϊίμοτ οἱ {16 νο νντῖίοτς ἵπ αποδίίοπ (ποισηί οῇ 
Όνα {επτά πιαππεν, Ὀαί ἴλο πιαίίεν. Απά ἴποιρῃ 
ΙΠ ο οαπ5ο ΟΡ {πο {ΟΓΠΙΘΣ, α 5ίγ]ε Ί655 Ὀτίεί, απά 
εοπίθηςσες ]9655 Ίοπσ απα Ιπίτίσαίε, νγοι]ά Ἠανο τεή- 
ἀετεςὰ Ἰήπι [αγ πποτο Ιπ{ε]]Ισίν]ε {ο ογάἵπατγ πΠάεΓ- 
εἰαπάϊίησς; γοί α5 {ο στεαί Πἱβίοτίαη Ἱντοίο οΠΙΥ 
{ου πη]ηἆς κα Ἠΐ5 οἵνη, απά 15 αοσοτάΙπσ]γ οὐ πάν- 
τεσσι βατός; 80 ἴα Αροεί]ο, ἵπ Πὶς Πἰσ]ετ Πϊσ]λί5 
ος εαὈ] μη {γ, απά ἀερίης ο αριγααλ{γ, ντοίε ΟΠΙΥ 
{ου (οςθ Ιπ 8οπιθ ἆθστθο Ι]κε-ιπ]πάσθά, Απά ἵῃ- 
ἀθεθεά. α5 {ο {ο οχοθβεῖνο Ιεπσί]ι οἱ 5επίεησεΒ 
{οαπά ἵπ Ῥοί]ι ες νυτῖίοτς, 1 ππαγ ο ἀοιρίέεά 
ν]εί]ιου (ναί ἀοθΒ πο, {ο ππὶπάς 5οιηθν]αί αῦονε 
ἴια οτάἵπατγ Ἰαυα], ἱοπά ταί]ογ {ο αὐτίάσε νε ]4- 
Ῥοιγ οῇ ἐποασΏίς {ος ννηεη ΠπαΠΥ τεαδοπῖηπσς ατα 
Ένας Ἠπ]κεὰ {οσείπετ ἵπ α Απια]] οοπηραςς, ἰπθ τε- 
ερεο(ἶνο Ὀοαγίμσς ο{ 6ασ] οπ {6 τεςί ατθ ίπε πποτθ 
ο]εατ]γ Ροτοθρίιρ]θ. ἈΊοτθονος, ἐπίς δοτί ο ργερ- 
παπί ὑγουίί ΤΑΥ Ὦο οοηςϊάετοά ολατασίετὶκήο οϐ 
ἀεαρ-(λΙπ]Πσ πάς, Τῆηας Ἡοσπε[οισαι]{ Μακ, 
143. ννα]] ταπιατ]κς, « 6ΟΠΊΤηθ ϱ)ε5ί Ιο σαταοίἑτο ἆθ 
σταπᾶς οερτῖίς ἆ9 [αΐτο εηίεπάγε ϱἑΠ ρε 4ε ρατο]εθ 
Ῥααισοιρ 46 «Ἠ90565, 65 Ροείΐ5 οςργῖί5, αι ο0η- 
νι, οηί 1ο ἆοπ 4ε ὑεαισοιρ Ρατ]ετ εί ἆᾳ πε τίεῃ 
18.” . 
Το αἀνοτί {ο ἴ]α δίγο απὰ ᾖ]ιγακεοίοση οἳ 94. 

Ῥαυ]ς νντιίῖησς, νΙ] το[Θτοησς ποί οπΙΥ {ο {ῃπθ 
{ομοννῖπσ Ερϊδί]α, Ὀαΐ {ο ης Ερϊςί]ες σεπετα]1γ, ---- 
1 ννο οοηςἰἀάθε ΙΠεΓΘΙΥ ο Ἠοτᾷς απά Ῥηταςες, 
Όνο εἰτιοίιτο οῇ ρετῖοᾷς, απἀ 5ο πιαίίετς, ννθ. 
Ππὰ ποῖ ἔἶιο «πιοοίῃ ρο]ϊσμεά εεπίεπσοες απ πῖσθ 
Ρτορτϊοί]ο5 ο ριτε (αγθο]ς οοπροβΙ(ίοἩ, ---- αἱ ναί 
βοτί οϐ είγ]ο νο να πηϊσηί παιτα]]γ οχρεοί 
{τοιη 9Π6, Ἰ]κο {ιο Αροςί]ο, Ὀογη απά εἀιοπίοά Ιπ 
ἃ ον ντο {ο (ΤθεΚ 5ροκοπ νναδ οοπ{οςςθα]γ 
Ρτογν]πο]α], απά [ας [οπι ράγαο; απά ννηο Ἠαά Όθεῃ 
αοουδίοπιοᾷ {ο ἴ]α οἶοβδο θίαάγ οϐ πο Ἠεῦτοανν οἳ 
πο Ο. ., απ ἴἶνο οοπγογδα(ἶοηα] πδο ο {ο 
Βγτο-0μα]άθεο. Ἠον/ενοτ, οοηκϊἀθτίῃσ {θ ΡΘΓΡΟΠΒ 
πἀάτοκφεσά, ἴ]ιο 5ίγ]ο γνας ἴ6 Ὀρςί {ἶιαί οοσ]ά Ἰανθ 
ψοσςπ απορίες: ΙΠδοπιπο] ας Ἠαά ἴπο Αροεί]θ 
σα αλ Όιο ρηγοςδί Λίο κίγ]α, Ίο νγοι]ὰ ἁοαὈί- 
655 Ἠανο ῥγο[ογγοά ἐἶναί νν]ο] πηϊσ]{ τοπἆοτ Ἰὶ8 
Ὑτ]ήησς πιοτο αοοθρίαθ]ο απά Ιπ{ε]]σίρ]ο {ο {ια 
1οννς απά ο οννῖς]ι οοηνοτίς, ποπ θ οΠΙοβΥ α- 
ἀταβθοά. Ῥιί 1 Γοπ πιαπποη Ὢθ Ῥτοςθθᾶ ἴο 
πιαί{ου, ---- ἴτοπα ἴ1ο 5Πο]] {ο ἴιο Κατα] ---- απά οοη- 
βἰάσυγ {ο σοποτα! οοπίοιτ. ο φαδ]πίγ οἳ ἐἶνο 
Ώιοισ]ίς, ἴἶνο Ὀο]όάποςς απἀ τίοηποςς ο ἴπο σοἩ- 
οαρίΊοης, {ο αρίπθρς απά Ῥδαιίγ οῇ {πο Ἱππασοτγ, 
Ὑο 511 ποί [αἱ] {ο ρογοσῖνο αἲ] ἴἶπο πιατκς οἱ α 
ίπαο ε]οφισπςς --- οί ἶναί νΥλ]ο]ι ({ο 156 ἴἶιο ννοτὰς 
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6 Κυρίου ημων, 

οἱ να Παξίτίοις ἨΠεπιείοτλακίας ἵπ Πῖ5 ΟταΙο ἆθ 
Ῥαμ]ο ΛρορίοΙο) οοηςδίςίς ο" 1π /οβοι(ῖδ νΝοτΤΡΟΤΙΠΗ, 
εἴ οτα({ομίς οαἱαπαϊςίγαϊα ρἱσηιεηί15 , 864 ι- 
αο[ῖς εχεεἰσω πιο(ζς, 11 μοπιάερε ΤΕΓΙΗ: ΠάΠ1 ΕΠΙΙΩ 
πηασηα ο5δεί Ιπ 6ο απ]πα νἱδ, οἳ ἁἰνίπα απ 4απα 
πιεοι{αίὸ οοσίίαπά1 ε[αου]ίαδ, ππεπς ΙπΙπρΙΠΘΙΗ 
βοτιρεπάο εχρτοδεῖ!{. ΛΙ] εἶας οοριίαἶςδ εί α- 
απηεηίογτα. πογνίς 5αὈΗηΙας ο55ο εί Ιποαίίας 
ρηδαπι οί. Είπο ἵπ ε]αςδ Πρὶξίο]Ι5 πα]] ΠΟΠ 
οχίαπί οταίογαῖὰ Βσιγα, ΠΟΠ 1] ααἱάειη ο τ]οίο- 
ΤΠ Ἰοσυ]15 ας παγτοί]εοῖο ἀερτοπιρίω, ααῖ αἆ ογα- 
Ποπεπαι οχρο]οπάαπα ατίο οοπαροβίἰ, νογὰπῃ αί- 
[εοῖι5 απ{μιϊ οα]ο5τί αγάοτο Ἱπβαπιππαία5 Πας δοτὶρ- 
{ἰοπί5 Μαπηῖπα εροπίο 54β πιαπαπη νοπἰεηίία ρτοσ]σ- 
πεῦαί; Ἱίασαιο 5ο Ῥαυ]α5 οοπβτπιαβραί, πέ αἆ οππης5 
ἀἱσεπα] γίας, ταοποδαθ οηΠες τηἰπβοὰ αι ἆαπα 
ἱπσεπ]ϊ (οπιρεταίίοπε [οτεί ραταΙεδίπης.) 

Βιΐ ἴο ρτοσεθὰ {ο α Ὀσιε[ οοπβΙἀεταίΙοπ οῇ {μα 
Πρίρίία Ῥε[οτο 15, --- Οἱ 15 σεπεγα! αιἰ]ιοπέτοίη 
Όιετο Ἠαςδ πενεγθεεῃ απγ ἀουδί επ{ετίαϊπεά; εἴποθ 
1ΐ ἵ5 αἰίεξίος Ὃν {ια εἰτοησεςί ενΙάσηποε Ῥοῦι οκ- 
ἴθτηα] απά Ἱπίετπα]. Α5 ἴο πο σοπΙΙπεηθες οἱ 
οεγίαϊηπ Ῥογβοης, ἱπρασηποά ΒΡΥ 8οΠΙ6 (6ΓΠΙΠΠ 
ΤΠεο]οσίαης οἱ πε Παἰἰοπα]ϊδί Βε[μοο], 56ε {ια 
ἸΝοίε αἱ αν. Ἱ. ᾿Γπαϊ πε Πρίεί]ο να Ὑπίίαη 
{τοιη ϱογΙη{1, ἶ5 ον]άεηί {Γοπα {ο εοπίθη{ς ος ία 
σοπηροξίῖοηυ. 196] { (οἱ. χν.) αδ οοιηρατεά υί 1 
σογ. 1. 14. 2 Τϊπῃ. ἵν. 20. ΤῃΠο ἐὔπο νπεῃ Πΐ γναθ 
ὉΥΤΙΠΕΠ ἶ5, νν στοπί ΤΘΔΡΟΠ, 5αρροδεά {ο Ίανε 
Ῥεσοῃ {οννατὰς {πε οἶοξε ο Ηὶ5 τοφιάσποθ {Ἰετα, 
απά νηεῃ Ὦς Ίνας ππαἰκπσ Ῥτοραα(ἶοης {ος α ]ουί- 
Π6Υ Ποπ ἴεηςσε {0 «9 6γΙδα]εΙῃ, ος. αν. 24-21. 
Αοίς κκ. 2, ὃ. ΤΠΗϊ5 ἤχος ἴ]ε ἀαΐς {ο {πο οπά ο 
ΔΑ. Ὁ. στ, ο ἴπε Ὀεσϊππίησ οΓ Α. Ὦ. ὅδ. Αβίο ί]ε 
οπεξίοἩ. ΒΥ νοπα {ς (4οεΡρε] ννας βγδί ρτεασλεἆ 
ἴπ ἨΏοππθ, ννθ αγθ ἀεείαίο ΟΓ αηΥ οθτίαἶη ΙΠΓΟΓΗΙᾶ- 
Ποπ οπι θοπρίατος Ὀαί 1 16 ΥΠ ρτοαί ργοβαδ!]-' 
τν 5αρροςδεά ναί 1 ννας βγεί Ῥγτεασ]μεά ὈΥ 8οπηε οΓ 
Όιο « βίταπσοτς οὗ Ἠοπις, ννμο, α5 νο Ίεαγη {Τοπα 
Λος χί. 10., ντε αἱ {1ο [εαδί ο{ Ῥεπίεσοςί, απἀ 
νογο οοπνετίεά ϱΥ (ο Π]αβδίτίοις πηῖτας]α οῇ 111 
ο οἱ οποιος. Β6 Όλαί α5 Τί ΠπαΥ, αἲ ο πια 
νἨεπ ἴπῖς Ερὶςί]ο ννας ντ] ίεηῃ, {πε (Οτιδίαπς αί 
Βοτπο ν/ΘΓΕ ΠΙΠΙΘΓΟΙ5, απά οοππροβες, αδ ἴπ οίποτ 
Ρ]αςς», ΡαγΙΥ οἱ οοπνοτίεᾷ ὁ6ὴνς, ΟΓ 1 ενγῖδ ϱγ05- 
οἰγίες, απά ρατίγ οῇ οοπνετίεᾷ (εηπ{]68. ΊΤ]μο 
οὐ/ρεί οἳ ιο Βρὶςί]ε ἶ5 ενιἀεπέ: απά {ποιρ]Ώ γνθ αγα 
Ῥη5 Ἱπιροτ[εοί]ν αοφπαϊπίοά ννἩ τἶε οἰγοιδίατοες 
ος {πε Ώοππαπ οοηνετίς αἲ {μαί εππα, Υεί Τί ἶ5 Ρ]αϊπ 
Όιαί Πιο Αρος]ες αἶπῃ ννας {ο σηατὰ {πθδιπῃ ασαἰηςί 
{πε αἰίασϊκ5 οἨ Ὠιείϊγ [αἰίπ, Ὦγ πα αποε]ενίῃπσ 
16νυς, οἨ ο οπς Παπᾶ, απά {πε απάαϊζϊῖπο Ολτίς- 
Παης, ΟΠ 1. ὁ οίλεγ; αἶδο ἴ]αί ηε νντοίθ {ο Τεπιονε 
νε Ῥγε]ιάϊσος Ροί] οῇ ᾖ6νν5 απά (θεηί]6ς. Ἐογ 
Ώήδ Ῥιχροςς {Πε Αροςίιε επίετ Ιπίο α (111 ος- 
Ρ]απαίΐοπ απᾶ ἀείεποο οῇ {11ο (χοβρε] ἀοοίτίπο οῇ 
εηδήήβραίίοπ, οἳ ἴπο ἀμΤετεπί ν]οννς οῇ νο επ- 
{ετία]πεά ὮΥ {Πε ἆᾖθανς, απ Ἠθγο αίαίοἁ ὮΥ ία 
Αρορί]ε, 5εο Ἠογπο΄ς Πηίτοά, ἵν. 9566., απ Τουνης. 
υβί. 8πρτα. Τογα σεποτα] νίεν ο{ πο οοπίεηίς 
ος έπε Πρίςί]ε, ιο τοπάοτ 5 τοίογγοά {ο ἴ]ιο ποθαί 
ΒΥΠΟΡεες οϐ Μτ, Ὑουμπσ απἁ Μτ. Ἡο]άση, απἆ 
εεροσἰα]]ν {ο {πο Ρα]] Απαζησίς οῇ ιο Ἱθατηθά απάἀ 
οχοε]]επί Ῥτοῦ, Βίπατί, ννηόεε τοσοσπί Τταπβ]αίῖοπ 
απά Οοπιπιεηίατγ οἨ {5 Ερϊεί]ο, οπι]{]ος Ἠϊπα {ο 
Όπε νναγπα {απ οῇ αἲ] νο ἴαϊκο απ Ιπίοτοςί ἶπ 
ἴπε Ἱπίρτργείαίίοη ο) πο Ν. Ἔ.: απἀ Ἱπάςαά ἶ5 
Ιπάιερεηςαῦ]ε {ο αἲ] ννπο ννοι]ά ἐποτοισ]]γ απάθτ- 
βίαπά {Πί5 πιοςί ἀΠοι]ί ο{ αἰ] ενε Εριεέ165. βιί- 
Ποε ἵέ {ο 5αΥ, ναί Όλε ἀεδίσπ οἱ δε. Ραι] ννας {ο 
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δι οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἄποστολην, εἰς υπακοή» Γρι, ο, ὅ, 

οοπ/α{ο {Πε απρε]ενίπσ, απᾶ Ιη5ίτιαοί ἴ]ε Ῥε]ενίπσ 
2 οννθ; {ο οοπβτπι {με Ῥοε]ενίησ, απά οοηνοτί ἴ]λε 
πηροενίησ (επί]]ε: αἱδο {ο ῥρ]ασοε {πε (επΗ]θ 
οοπγετί οἳ απ εηιαίγ υ νο «9 οννίςῃ, 48 {ο 
5 τε]σίοις οομάἰίοῦ απά 8ματε ἴπ {πε Ὠϊνίηθ 
{ανοιγ. 

Το Ὀτιεβγ αἀνοτί {ο {χο οοπ{επίς οἳ πε Ερίς{9, 
πε Πτδί Πνο (Παρίετς εχλΙυ]{ ΟἨτὶςεέ αξ πο αι- 
{ιο; οί οι «Παδίμοεαίοπ. Ἔ]ο πεχί ίητεε (αρ- 
{ευ οχΗΙΡΙί Ογ]δί α5 ουσ δαποβοαίίοπ, απᾶ {ἴθ 
ααίλοτ οἳ ου ονετ]αδίῖῃπσ (οπδοαίίοπ, ἵπ ΙΠἱ8 
Μοτιά απά 1π πο ποχί. Απά πετε {εγπηϊηαίεςδ {πα 
αοοίγτπαί ρατὶ οἳ νο Ερὶδήθ. Αί οἩ. κ. {Ἠθ᾽ 
Αροξί]ο εποουπηίοτς {Πε οὐ/εοίῖοπις νν ΠΙο παὶσῃηί ο 
παάο {ο {με {ογεσοίῃστεργεβεη{α{{οΠ8 ο{ ἀοσίτίηο. 
Δί εἩ. κ. ΧΙ. Ίο εση/γπις ἴε ΡοβΙ(ΙοἩ, ἀαί {πε ππ- 
Ρε]εν]ησ 965 πηαδί ρεΓῖδῃ; ἀεάμοεῖίπσ, ΠονΘΥΕΤ, 
Ώϊο οΠεστίησ ἁβδταηςθ, ἴαί 1 1 ϱε {πε οσςᾶ- 
Εἴοῃ οΓ βο]ναί]οή {ο {με (6ΠΡί1]68. Ἔ]ετοςί ο ία 
Πριεί]ο ἵ5 /ιογίαίογη, απᾶ τπεαί {ο Ὑνατη {πε Ῥο- 
1Π3Ώ 6Ο0ΠΝΘΤί5, Ροί] «9 οννίδ] απἀ (σοπΗ]ε, ασαἰηςι 
γατίοις 6ΙΤΟΓΡ απά ονΙ] ἀἱβδροδίΙοἨς, {ο νΠΙςΠ {11εΥ 
Ἡογς, 1π {παΙγ Ρεσυ]]ας οἰτομπηδίαηςςθς,τες εονε- 
Ι1Υ οχρορεά. 

ο. Τ. νν. 1--- 16. {οτι {11ο ἠγτοάμαίίοπ {ο {ια 
Ἡρ]εί]ε, οοηίαϊπίηςσ, 1. ἃ δαζμαίίοπι, 1 ---Ἱς 2417. 
α Ὀγίε[ ΕΧΡΤΕΒΕΙΟἨ ΟΡ 8ΟΠΠ6 Ῥογεοπα] νΊεμες οπἀ 
6ΟΠΟΘΤΗΒ, 1Π ΟΓά6Υ {ο ρανε {με Ὕναγ {ος {πε αρθεί 
απεπέ αἀάτεςς αἱ ν. 18, πΥΠΙοὮ {ΓΟΓΠΙ5 1ο σταπἆ 
(πεπιε ο νε Ερϊδί]ε, απά εερεοία]ΙΥ ίπε εαβ]εοί 
οΕ αἰ] επαί {ο1]ον5 πρ {ο {πε επ οῇ εμαρ. ν. 
Γωτεί, ἱ. Ῥαι] οεχλΙὈιίς ίπε παίυτε οῇ μὶς οῇῖος 
οῇ 4Ποβιῖο, δεί αρατί {ο Ιέ ὂν ϱτῖςέ ΠΙπαδε]{, απἀ 
εοηδιαίεά εβρεοΙαΙ]γ {ο Ὦε απ Αρορίο {ο ἴ]ε 
«οπιΐ[ος, ἰο ρτοπιοίε {Πε Κπον]εἆρε ο{ {πο Βανίοιτ 
ΑΠΙΟΗΡ ἔεπι 38 Υνε]] α5 {πε 9 εννς: απἀ, αοοοτᾷἵης- 
1, Ἠο Ψίξεῃες {ηοπῃ 6ΥετΥ πεεά/{α] Ὀ]θρείησ, {επι- 
Ροτα] απἀ αρἰτιίαα]. Πο (ηπηκα «οά ναί Ὠνεῖτ 
Γα1Ἡ Ἱῃπ (Ἠτὶςί ἶ6 5αςῇἨ ας {ο Ῥε α πια(ίετ οΓ ΙΠΙΥΕΙ- 
εαὶ ποίῖςς, απά α58ατες {]]6πη Ἰουν ατάεΠ{1Υ Ίο Ίιας 
π]κηεςά {ο γ]ς]ί {πθιηΣ πιεπ{]οπίπσ νν]αί Ἠπά Ῥτε- 
γεπίαεά Πῖπα (Τοιπι οπτΙΥΙΠς ΠΙ8 νΙξΗ ΙΠίο οχεοΠοῃ. 
Ἠε εκρτεςςοες Ἠ]ς ἀθεξίτε {ο Ργοαο] αΠΊοΠσ {επι 38 
νε]] αξ οίμο (αθαη{1]65, απἆ ΠΙΘΠ{ΙΟἨΠ5 {πο γραδοπ 
το)ή/, ---- ΠάΠΠΕΙΥ, Ὀεσαξθ ηθ εοποεῖνες ΠΙΤΗΡΕΙΓ 1Π- 
ἀοτ ορ]σαίοη {ο Ῥτεαςὴ Ώε (1οβρε] {ο αἰἲ ινε 
(επ/{165, απά Ῥεσααβθ Πο Κποννς {λαέ μαί (οερεΙ 
5 αΌ]α, ὮΥ ἀοά)ς πιΙσΗ{γ Ἰε]ρ, ἴο 8ανο α]] νο 
οππργασς 1ΐ, Ροίῃ εις απά άεπάΙες. Ῥεε Υουης 
απά Βίπατί. 

1. δυῦλος Ἰ. Χ.] Ἔπιε νοτᾷ ὁοῦλος, (οοπίταοίεἁ 
ΠΙΟΠ1 δέολος) Νά5 ΡΤΟΡΕΤΙΥ απ αα[εοίίνε αἰσπ](γίπσ 
Λοισιᾶ, Ὀαί, α5δοά φιῤκίαπέτυο[η, ἀεποίεᾷ α ῥοπᾶ- 
δογυαπέ, αξασ]]γ [ο Η[6. ΧΝονν, ἄοπι (πε ἀευοίεᾶ- 
πεδς ΟΓ5ΙΕΠ 5ετνἰσε, 1{ Ὑναδ αρρ]ίεᾶ {ο {πε εετνῖοθ 
οἡ ἀοά: απά {λε {6ΥΠΙ δοῦλος Θεοῦ να αρρ/1εᾷ Πτεί 
{ο 70865 απ «οδ]υμα, ατογν/ατάς {ο ίπε Ργορᾖείς, απά 
]α5{1γ {ο {πε Αγοεί[ες, απά ία ΝΠΠΙΕίετς ος {Πο (1ο08- 
Ρ6] ἵπ σεπογα!, α5 2 Τηπι. 1. 24. Τη Ροί] ο) νΥΠΙςΠ |αδί 
πδος. Ι{ ἀεποίθς οπθ ἀθεγοίεά {ο {πε εριτ]ία] εετν]οθ 
ο) ΟΠἨγ]κί ἴπ 5 (οδρο!]: απἀ, {Ἰεγε[οτοα, Ιπά]σαίος 
Ῥοίῃ {Πε κίαΐῖοπ απᾶ ἀευοίεώιοδ οὗ {1ο Ρετδοη {ο 
νοπη 1115 αρρ]ίεἀ. Τ16 ἴΘγπι κλητὸς Ἠετο ἀεποίθΒ 
επργοςς/ εοπικζ(μ{οᾶ (α5 οΡΡοξεᾶ {ο Ὀοείησ δε[/-αρ- 
Ροϊπίας), --- ΠαΠΙ6ΙΥ, ΡΥ Ογ]κί Ἠἰπιςε]{. Λος 1. 
16. ᾿ Απόστολος ἀθποίθς ΡΓΟΡΕΓΙΥ απΥ οπς 5οπ{ 
α Ἰῃπθβεασθ ΟΥ οοππηϊβείοη {ο αοί {ογ αποίΠετ. 
ΛΙ ιο ΑγιῑΕΙο 1 ἀεποίες {ποξε {εασῃετς οοπι- 
πιὶβείοπες ΡΥ 6Πτὶςέ, οΙίΠ6Γ ΤΠ Ῥρ/ςοπ, αξ {ιο νε]να 
ΑΡοβί!6Β, ογ ΡΥ 5οπ1θ βαρεγπαίητα] τεγε]αίίοη, 38 
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6 ΠΟΜΑΝΣ Ο6ΗΔΑΡ. 1. 6, 7. 

΄ ” οά -” ., ς . - 3 ; 3 κά β ον ’ θ 

πίστεως ἐν πασι τοῖς εὔνεσιν, υπερ του ογοµατος αυτου” εν’ οις εὔΤτδ 

{1 Οοτ,].2. 
ΕΡρΗ. 1. 1. 
1 Τεν, 4. 7. 

5 ”. 2 -” ” 

καὶ ὑμεῖς, κλητοὶ Ιησοῦ Χριστοῦ,) 
ῃ ” ὺ σ μα, - ; 3 
πασι τοῖς ουσιν ἐν Ῥωμηῃ αγαπῃ- 

ο νά » ς ο ΄ ς ν 3 [4 3 . - . 

τοῖς Θεου, κλητοῖς αγίοις χάρις Ὁυμιν καὶ ειρ/Υη αἄπο Όεου πατρος 
. - 2 - - 

ἡμῶν καὶ Κυρίου Ίησου Χριστου. 

ἵπ ιο ο.5ο οἱ Ῥαι] απά Βατπαῦας. Τηο υνογᾷς 
(ο]]ονίπς, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ, πΓε εχ- 
Εσυ ο Πιο ῥρτοσθά(ης, ἅπά το[ετ ἴο Ῥαι]5 
εἶπσ δεί αρατί {ΟΥ ἴα ν/οτ]ς οἳ {ο (ο6ρε], ποῖ 

οπ]γ Ὦ} ἴιο ἨΗο]γ Βρ]γίί (Λοίς κΠ. 2.), Ραΐ αἶδο ΡΥ 
.. Οιγίδὲ Ιιἰπιςεί/. (αἱ. 1. 10. Ἐἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ 15 

{ΟΥ εἰς τὸ εὐαγγελίσασθαι, “ ἵο Ρ'θαςΗ ἴμο (.οερε! ;” 
ἃ μ596 οἱ εἰς ΝΙΙΗ α ποιπι ο αείίοπ Βἰπα]]ατ {ο ἴλαί 
οΓ {πε Ἠεὺ. Τ]ιο (επίνε Πετο ἀεποίες ογἱστη. 
9ο Τ]οαορ]γ]. εσρ]αίπ5 ὡς δωρηθὲν παρὰ τοῦ Θεοῦ. 
ΛΙ] εἴποςο Νοπιϊπαίινος ἀαρεπά 1ΡοΠ γράφει, ΝΠΙΕΗ 
γειὺ 5 ρρίεά ἵπ νε πποδί αποϊεηπί Ερἰςσί]ες οη 
τοςοτᾶ, Ῥοί] ἵπ Ῥοτϊρίατο απἀ ἵπ νε εατ]ἰεςδί ΗΙ5- 
{οτίαης. 

9. ὃ προεπηγγείλατο, ὅσο.] “΄ ν]ῖοἩ Ίνα α[οτείίπιθ 
Ἠαά ργοπιϊςεά, ὅο. Τηῆϊ5 15 πιεαπ{ 5 4Π ΔΠΒΝΥΕΥ 
{ο πο ορ]εοίίοη οῇ νε ον απάἀ Ηεαί]εῃς, πα 
ΟλτϊςΠαπΙ(γ ννας α πουεἰίη; απά Ιπίεπάεά {ο τε[αίε 
Όιο οαΙαπἩΠΥ, Ειαί Ρα] απάθινα]ιεά Μο5ες απά 
Πιο Ῥτορ]είς. Τί ννας ἴιο οοηρίαπί ἀεε]αταίίοι οΓ 
Ώιε Αροςί]ο5, {ναί {ευ Ρτος]αϊπιεά ποίλίπσ Ῥιαέ 
γ]αί όνος απᾶά {ια ν ρος ἀθο]ατοά εᾖοι]ά 
ίακο Ῥίασθ; απά {αί ύπε ΟΙά Γαρίαππεηί ἶ5 {411 
οἳ ρτορ]ᾗεοῖες τεοβερεοπσ ΟἨτὶςί, 15 Ρ]αΐῃπ. ΝΟΥ 
πο 8α1ΏΘ Ύγας πιαϊηίαϊπεἁ ΡΥ πε Ἠεαίπεης, α5 ν/θ 
Ἱεατη {Τοπ νατίοις Ραξδασος ο{ αποϊεηί Ταέη νυτ]ῖ- 
οἱ5, α5 Ταοῖί. Ηιεί. ν. 12. Θαεί. Ὑεβρ. ἵν. Υ σι] 
Ἐε]. ἵν. 5ο βΠΕΙΥ Ἱπα]ίαίεά ὮΥ Ῥορε ἵπ Πὶς Μεβείαη. 
Οµ {πο Ρτοπηί5ες5 ο/{1ε Ο. Τ. τορρεοί]πρ {πε ΝΤες- 
βἶα]ι 56ο Ῥτος, ματ, 

9. περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ] “τερρεοίτα, οἵ ψη(ῃ τεί- 
οΓοπος ἴο, Πῖ5 9ο,” νΙή.: αξ ἴπο ευαρ]θοί οῇ Ἴοβα 
Ῥτορμθοίθθ. Γενοµένου, “ ἀεδοεπάεᾶ,) α5 (α]. ἵν. 
4, απά 3ο]μἨ Ἱ. 14. ---- Κατὰ σάρκα. ΔΝοϊνλδίαπά- 
Ίπσ ναί 5οΠ16 ταοεπί Οοπιπιεπίαίοτς προ, {18 
πηιςέ οογίαϊπ]γ Ἠανα {πο 5εη5θ αβθίσπεά ὮΥ (λε 
πηοςδί αποϊεηί Εαίπετς απά Τη{ατρτείθ!ς, απἀ πιοςί 
πιοάστη Οοπιπιθηίαίοτς, “΄ αοσοοταἶης {ο Πὶ5 Ἠππιαπ 
παίμγθ, Ἱποατπαίο βίαίε, α5 Λοίς Π. 20, Ἱηίτα Ικ. ὅ. 
ἐξ ὧν ὃ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα (Υνηετο 59ο ἈΝοίθ), 
απά 2 0ο9Ἠἡ, Υ. 16. Τ]ετο 15 ενΙάἀεπί]γ απ αἱ1Η5ΙοΠ 
{ο 5 οίπεγ απἆ Πεανοπ[η παίατο απἆ οτἱρίη. Τ]ι5 
ιο 5οηςο 15: ΄ Οητὶδί, ονεη αξ {ο 5 πεαγπαίο 
Ἠπίπτο απᾶ οοπάΠ{1οη ο θαΓ{, γνας ο) ἸΠσ]γ ἆ6- 
εοοη!.””. Τῃπ ιο ποχί ν6ίςο, {ο Αρορί]ο αἀνοτίς {ο 
Όπο εκα/{οά απᾶ σἰογίβοά κίαίο ο{ τίς. 

4. Τ]ιο 6οηΏς5ο ΟΓ {Π]5 Ρά5ρασο ἶδ ποί ν6υγ «]θατ]γ 
οχρτθξςεά ; απἀ, αοσοτάΙηςΙγ, 5οππθ ἀϊῄοτοποο ο 
ορΙΠίοη οχἰςδί5 αν {ο 15 Ργθοί5θ 56η586, Ί1ο ἁλ- 
ου]{γ τοβίς ἵη {ο οχρΓθΕΡΙΟΠΡ ὁρισθέντες ἐν δυνάμει 
απά κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης. ΑΡ ἴο ἴἶπο {ΓΟΓΠΙΟΣ, ἴῃθ 
αποϊοπί Γπίατρτοίοτς αἰπιοδί αΠΙΥνοΓβα]]γ, απά (λα 
ρτοπί πιπ]οτΙ{γ οὗ πιοάσΓη 9Π65, ίακο ὁρισθέντες ἴο 
ΊηΘΑΠ ἀρείατεα, Ῥοϊπίοά οαῖ {ο Ώθ----α 86Π89, 1έ 

ΓππαΥγ ο οΏβοτνος, 5αρροτίοὰ Ὁγ νο ρείππατγ κἰσπ]- 
Ποπ{ίοη ο 1ο ννοτὰ {ΟΥ π8 ὄρος ἀαποίθς ἠἐπιί, 50 
δρίζω αἰσηίβος {ο πανί ομί, ροϊπί οαί, ἀθοίατο. 
Ἐν ὀυνάμει 1 ννοι]ά (ντι ελο σοπετα1{γ ο{ Τηίου- 
Ῥτοίαίβ, αποϊεπί απά πιοάετη), οοηβίταο γν](]ι ὁρι- 
σθέντος. ἜΤ]α εχρτοβδίοή Ἠα5δ Ώθοῃ Ι5Ηα11Υ {ακοι 
{ο πἹααΠ ε[Ποασί(ον, ροιυργ/ η. Βπί ενο πηοβί βἶπῃι- 
Ρ]6, απ νν]χαί αρροατς {ο Ὀο {πο το πιοάο, ἶ5 {ο 
ἴακο Τί α5 ραί [οτ ἐν δυνάμει Θεοῦ. ἴ]ο Θεοῦ, νν]ο]ι 
σου] ποί ννο]] ο οτρ/ρ8δεά, θοῖησ 1οβί {ο Ὀο ρ- 
Ῥῆϊεά {ο πο ργοσσά]πσ Θεοῦ. Τα Οτὶί ννας 
ταῖκοᾷ ΓΓοπα ο ἀοπᾶ Ὦν (ἶνο ροννογ οῇ (σὰ, να 
ΊααγἩπ {ΤΟΠ ΠΙΙΠΘΤΟΙΕ ῥαββησος οΓ {1ο Ν. Ἰ, Όσο 

Ἱπῄα ἵν. 24: νΙ. 4. Ἰ Οοτ. αν. 15. 1 ΡῬεί. 1. 2]. 
Λοῖς ΙΙ. 24 ὃς 95. Έτοπη ΥνμΙοἩ, απά πε νπο]ε 
ίοποτ ΟΕ {πε Αοὶ5 απά Ερίκες, Τί 5 Ρρ]αΐη ἴπαί 
ἄοά5 Πανίηςσ ταῖεεὰ αρ ὸο5ας [Τοπι {πε ἀθαά, ἶ5 
οοηβ]ἀειεά ὮΥ ἴ]ιο 5αογεᾷ υτίίθις α5 απ αἰίθβίαΙοῃ 
οῇ Ἠ8 Μεβεἰα]ισΠίρ. Απά, ἰπετείοτε, πε «161Υ, 
«έ]ιοιυ Τ οοι]ἀ ἀθο]ατο Οητίςί {ο Ρε {πε Θοπ ος 
ο,” 19 ἀεδετνίπσ οΓ πο αίεηίοη. ες ο εχ- 
οε]]επί τεπιατκς οἱ Οα]νίη. 

ΑΦ {ο {16 86Πεθ ΟΓ κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης, Τ ἵ8 
ποί α Πίο ἀιεριίεά. Απά Ἰετο ο λε ΙΠἴΕΙΡΤΕ- 
ἰαΐΐοης ργοροςεά Ὁγ ἀϊπετεπί Ειχροβίτοτς, ἔννο αἶοπθ 
866ΊΏ ΥνοτίἩγ οΓ ποίῖσοθ. ἜΤ]ε απεϊεηί5 ΙηΠ σεποτα], 
απά πιαΏΥ οπηϊπεηί πιοάθγη Εχροβίΐοτ», ἴακο 1 {ο 
ππθαΠ, {πο Ποίη ρίγα. Βαϊ επαί βεη»ε, Ὀεδίάεβ 
Ρεΐησ ορροβεά {ο έ]ε ἀοοίτίπε οὗ {πο ἄτθεκ Ατίι- 
οἱα, 15 αἱ νατίαηςς νν{ῃ {λε αΏονθ οἶῖεάα Ρᾶδδασεβ 
οῇ Βοτίρίατα, Υνυπίςοῃ τερτεδεηί (ασα ιο Γαίιεν α8 
ταϊθίησ πρ Οητὶςί. Τί 15 αἱκο {οτριάάεπ ὮΥ λε απ- 
ἐἰ]ιεςτς ννμ]ο ενιἀεπί]γ κιιοβὶδίς Ὠοΐν/ίθεη κατὰ 
σάρκα ἄπά κατὰ πνεῦμα. Τηε ίταε 5εηεε ἶ5 ἀουδί- 
1655 έ]λαί αβείσπεά ὮΥ {πε Τμαίΐπ Εαΐμοτς ἵπ σεπετ- 
αἱ, απἀ, οϐ ο πιοάρθτη Τχροβίίοίς, ὈΥ «αππεγ., 
Ῥατωις, Έετα, Ρΐκο., Ἰλ/α]]εί, Ῥίατοκ, Ἠευπ., 
Ἠ/οἱ{, θοη]ειις., ααγί, απἆ οίῃθετς; παππεΙγ, “΄ ιε 
Ἰο]}γ απἀ Ῥ]οβεεά βρἰτιίαα] απά ἨὨ]νίπο παίατο οί 
Οτῖςί 7. βο 1π 1 ΡῬεϊ. 1. 18, Οτ]ςί 15 εαἰά {ο Ὦε 
θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ, ζωοποιηθεὶς δὲ τῷ πνεύµατι. 366 
αἱ5δο Ῥοπῃ. ἰκ. δ. 1 Τιπι. 11.16. Πευὺ. ἱκ. 12. Τηϊς 
νΙ6ΥΥ 15 αἶδο δαρροτίοά ὮΥ Ρτοῦ, Ώουτθε ἴπ Αάγ., 
Νο τερατάς έλα νπο]ἰο αξ ΙΓ νττίεπ: υἱοῦ κατὰ 
μὲν σάρκα τοῦ Δαυϊδ, κατὰ δὲ πνεῦμα ἁγιωσύνης τοῦ 
Θεοῦ, ὃς ἐν δυνάμει ἐσφράγισεν αὐτὸν διὰ τῆς ἀναστά- 
σεως. 

ὅ. χάριν καὶ ἀποστολήν.] Τηο Ῥορδί 6οπηπιεηία- 
ἴοτ5 τεσατά {5 α5 απ Ἠεπάίαάγς {ος “νε ρταςθ 
οῇ Αροεί]εξμίρ;” Ἱ, 6. χε οὔποε οἳ Αρονί]ε απἀ 
Ώιε στασε αρρετίαϊπίηρ {ο . Τπουρῃ Ιπάεεά Απ- 
σιςδπ, Τ]οιισ]ς, απά θίπατί Κεερ {πε {εγιης 5ερα- 
ταία; απά Βέπατί τεπάθτς, ΄΄ρταςθ, απά (λα μα ο] 
οῇ Αροςί]ο.. Βιΐέ ο {οτπιες Ιπίετργεία{ἶοι 18 
στοα(]γ ρτο[οταῦἰα, α5 Ὀθίπσ πιοτθ 1η ἴ]α ΠΙΔΠΠΘΥ 
οῇἳ οί. Ῥαι]: απά εχρτεςείηρ {λαί Παπ {γ ννίο] 
ψ8 5ο οπη]ποηί α ομαγασίοτὶςίϊο οῇ πε στεαί ΑΡροξε- 
6. ο αἱ 1 6ος. αν. 9 ἂν 10, Ἠε εαὖγς ἰαί Ἠο 18 
Ώιο Ἰοννοςδί οΓ {ιο Αροεί1ε», ὅτο.; Υεί, ΡΥ {ιο ρτασθ 
οῇ ἀοἆ, Ίο 15 ]αί πο 15, ----ᾱπ Αροςί]ο. 

---εἷς ὑπακ. πίστεως, ἃτο.] ἜΤ]ε 8εηξεο ἶ5, “«ἴπ 
οτάοχ ναί αἲ] παίῖοης ππαΥ Όο Ὀτοισ]ί {ο οὐεά]θπί- 
1γ επιΌταςσς {πα ΟἨτίκίαπ βΗ(,  9εε ννγ.θὰ 1; 
Χνι. 26. 

--- ὑπὲρ τοῦ ὀν. αὐτοῦ.] Τ]ε 5εη5ο οῇ ί]χοςο Υνοτάς 
η] ἀοροπά Ἡροπ΄ λοίμετ {πογ Ὦο οοηδίταεά 
νι (λος Πίο] ΙππππθάΙαία]γ σο Ὀε[οτα, οἱ ΥΠ 
Όιμο εἰαιδο ρτγεεραίπο. Ἡ νο Ιαΐος, (ευ νν]]] 
Ααἰση]/γ, ΄'οἩπ Ῥομα]ῇ οὗ Ομτὶςί,” {ο εργτοπὰ ἴα 
Κπονν]οάσοε οῇ 5 το]ὶρίοπ. Βυαίΐ 5ο] α- (ΤαΠ8ρο- 
{ου ἶδ ΠαΓΡΙ, απά ΠΠΠΘΟΘΣΡΣΥ 5 ΓΟΓ 1ὲ ΤΠΣΥ ν6τγ 
ν/δ]] Ὁο {ακοι υν](] 1ο ννοτάς οΓ ἐ]χθ καπ οἶπαςο 
παπά (ας χο 5οη5ο ΠΙαΥ Ός (ναί αβδὶσποά Ὁγ το 
Ὠθεί Εκροβίίογς [τοπ Οα]νίη το Τ]ουο]ς απά 
Ἀέπατί, [ος ιο Ῥτοιποίίοπ οἳ Πῖ Ἠοποιγ απά 
σ]οςγ.” 

7. πᾶσι --- θεοῦ] “ ίο απ] ἴπ Ἠοπιαο, πο ατο Ῥθ- 
Ἰονοά οῇἳ ἀοά..  Α ἀοείσπαίίοι οῇ βαν]. Οητὶς- 
ἴἴαης, ΝΠΙοῃ 5 οχρ]αΐποςά ὮΥ {πο ννοτᾷ» [οοννῖπα, 
κλητοῖς ἁγίοις, Νθτο κλ. πάάςδ φοππθίλ]πς Ίπογε ἰο 
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8 5 ΙΙρώτον μὲν εἰχαριστω τῷ Θεῷ µου δια Ιησοῦ Ἄριστου υπὲρ παγ-- Που 1, ιό, 
π 1 Ρει. 9.6. - ς ς ς -” ῃ ε/ - ’ 

9 των ἐμῶ», ὅτι ἡ πίστις ἡμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ ' " µάρ- 1 Τόν 18, 
π Ποπι. 9, 1. 
ὅ 15. 29, 29. 

’ Ε ν ς ᾽ τ Π } -” ; , Ξ - 

τυς αφο μου εστι ο τος, ῳ λατρευω εν τῷ πγειµστι µου εν τῷ ο Ορ. 1. 28. 

9 Ξ -” ὃν, 4ἳ 3 ν ς 3 , , α. "ίφι » ἁ 1]. 5Ι. 
ευαγγελίῳ του Όιου ουτοῦυ, ως αδιαλείπτως μγειαΥ τμων ποιουµαι, 68]. 1. 20, 

ΡΜ. 1. 8. : ω ὁ ; , ’ . ΄ 3 / . Εκ 
10’ πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχώ» µου δεὀµενος, εἴπως Ίδη  ποτὲ εὐοδωθή- 1 Τλοκο. , σψ11. 

Ἡ » , - Φ ον ω 1 κας 
11 σοµαι, ἐν τῷ Ὁεληματι του Θεου, ἐλΦεῖν προς υμας 

κό, «ον ὃ Τη. Ἰ, 8. ἐπιποῦω γαρ Ἱ]νπι]δ ολο, 
1 Τ1688, 8, 18, ο ς ῳ ς’ ΔΝ ες / . ς ο ς Ν 9 υ Αποἒῖος ς ἲ 

ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τὶ µεταδῶὼ χάρισμα υμῖν πγευμµατικὀὸν, εἰς τὸ στηριχὕ Ἡ-- κ Ννῖτι 1. «9, 

19 ναι ὑμᾶς' 
υ.κ ὢ ς ” ” 

18 ἀλλήλοις πίστεως, ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 

ὶ 
| 

' 

| » ῃ » - ΓχρΦ). ς ον νο α υ τοῦτο δέ ἐστι συμπαρακληθηναι ἐν Ὁὑμῖν διὰ τῆς ἐν 
--ᾱ Τπίτα 15. 92. 

πι 3 , . ς κ 3 ω -' , 1) πι Τη [τα 15. 98. Οὐ Φέλω δὲ υμᾶς ἀγνοεῖν, πλοία 18. 8 
3 ” ΔΝ / α Τ ὁ Ὁ 3 ω λ ς » 8 α. 4 Ῥὁ »/ 

ἀδελφοὶ, οτι πολλάκις προεθέµην ἐλθεῖν προς υμας, (καὶ ἐκωλυύην ἄχρι 
- - 5’ ᾽ ᾽ ” ΔΝ μ ς Γη . ιπ 3 -” 

του δεῦρο), ίνα τινα καρπον σχω καὶ ἐν Όμύ, χαῦως }γαὶ ἐν τοῖς 

η 1 Οοτ. 9. 18, ω , ον ’ -»ω 5 ; 

14 λοιποῖς ἔῴγεοιν. "' Ελλησί τε καὶ Ἠαρῤάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ϱ ο τ] ορ. 

Πιο αςιαὶ ἀοθίσπαίίοη, απά 5Ἠον/5 Ειαί {αγ ατο 
γνηαί {16Υ ατα ὮΥ ἴε εΠεοίαα] οα]]1πᾳ ος ἀοά, απά 
ΡΥ Πὶ5 ρταςθ. | Αν ΑΑς 

---εἰρήνη.] Οοπβιάετίης {μαί {5 19 οοπηθοίεά 
ἹνΙ{Π χάρις --- ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 1έ 5ποιι]ά ποί Ός ἵακεη, 
πη]{] 8ο0Π16, ΟΓ ἐεπιρογαί ρτοδρεγήίμ; οἵ αἲ 1εαςί 1έ 
τημδί ργϊπιαγΙ]γ ἀεποίθ γεαεε ποῖί]ι (οά, (5οε ῬΏοπῃ. 
γ. 1. ΡΜ. ἵν. Τ.) απά ἴἶχεη φεαεε οπε πο αποί/ιεγ. 

8. εὐχαοριστῶ] Ραί {ΟΙ {ια πιοτοθ Ο]αβείσοα] χάριν 
εἰδέναι. 366 Νοίε ο 2 Τη655. 1. ὂ. Τῷ Θεῷ µου 
ἶ5 σεποτα]]ν Ιπίοτρτείθά “΄ ιο ἄοά ν]οπι Σ56υνε 
απά Ιέ ἶ5 εαρροςεά (μαί ἐλαπίς, Ικο ῬεἰΠῖοπς, αΤΘ 
ίο ο οβσογεᾶ {ο (ἀοά, διὰ Χριστοῦ, (ωτοισὴ 6Ητὶςί, 
0οπιρατε ν. 20. Ηεὺ. κ. 16. Βιΐ τε 15, Τ Ονίπίς, 
Ροεΐΐες, η Φέααγί, {ο τεπάθτ διὰ Ἰ. Χρ. ρε 6ιγὶς- 
ἔπι, αχ /ίο Οιγὶςεἰ, Ιπετνεπάοπε ΟΠτὶςδΗ. Τ]ς 
Ἡθ ννε]] τεπάοτς, “ Ώθο ργαί]α5 ασο ΓθβρθοῖΗ Υθ5- 
παπι οπιπίατα, πὲ Ολτὶςίο αἀ]αναηία, β465 νορίτα,) 
ἃτο. Τ]ατο ἶ5 α Τ6/6Ι6ΠΟΘ, ποί {ο {ο βαετίῇος 
απά αἰοποπιοηί οὗ Ολγῖςέ, Ὀα{ {ο {ε αββἰδίαπες ος 
Πὶς Ἠοὶγ Βρίτιέ Ἱπιρατίεά {ο πο {αμα Ῥεθ 
Οα]νίη. Τ]θ µου ἶ5 Ὀθ5ί εκρ]αϊπεᾶ, γη 0ἨΥε., 
ΤΠδορ]ιγ]., απά Οαἰνίπ, «6 ἴιε σοἆ ν]οπι 1 5εινε,” 
φαϊά ππογε Βγορλοίαγιπη. 
. µάρτυς γάρ μ. ἐ. ὃ Θεός] Α {ογπι μ9οἆ γν{] 

Θαγηθεί αδβογογαίίοῃ, οοτγεεροπάίηπςσ {ο ἴπο Ηεῦὺ. 
ΠΠ) Ἵν. Τη γὰρ 15 επρἰτεαίτυε απά οΟΠΗΓΠΙ- 

Ι{οτΥγ. Τ]ε 5εηςο ΟΓ λατρεύω ἵδ, “ ν]οπι 1 ἆε- 
γοίεά]γ ννογεμίρ απά φογνο.. Απά ἐν τῷ πνεύμ. µου 
πιαη οἱί]εγ πιθαΠ, 5 πιοδί οχρἰαίη, ΄' νΙὮ πιγ 
ν]ο]α παπά απά εοι] :” ου α5 018. απᾶ Τηε- 
οΡΏγ]. «έν παιγ αρἰτί,Ὀ 1. 6. ΑΡΙΤΙΙΙΣΙΥ. 39ο 
ΡΙΗΙ. ΠΠ. 9. οἳ πνεύµατι τῷ Θεῶ λατρεύοντες. 

10. εἴπως ἤδη ---ὑμᾶς.] ἜΤ]ιο {411 5εη5θ 56εΠῃ]5 {ο 
| Ρο ἐπί: '« ἩΓΡΥ απγ πιεαπς 1 πιὶσῃί γεί ενοτ ο 5ο 
{ανουτθά, αδ {ο 6 ρετπη(θεά {ο νἰεῖί γοι.. 8ο 
(ὔουπι., ΚΥΡΚΕ, απἀ Κορρο, Ἡ]ιο {ακο ἤδη ποτὲ {ΟΥ 
ὀψέ ποτε, ευεγ αἱ {οποή]ι; απά ΤΕΠΙάΤΕ, ἰμαί 1 5 α 
{οτπι ἀεποίῖπσ στοαί ἀθεῖτο ο{ ανοτήπρ εγ!| ος οὔ- 
ἰαἰπίησ σοοά. Ἐθοδοῦσθαι ΡΤΟΡΕΙΙΥ 5ἱσπίῇες, ““ίο 
Ῥθ οἩ {πο τὶσηί τοαά,” Ῥαί οβεῃ, 45 Ἠθγα, οί] 1π 
Πιο Ο]αβεῖσαὶ απἀ Βοτρίατα] νυτ]ίθτς, ἴο Ὄε /ογ- 
ἑωπαίο ἵπ ΔΠΥ τοβροεί. Της λε ΓΗ] 5επ5ο οί λα 
Ῥαββασο υὴ]] Ῥα, « Εῑαί αἱ 6οπιο πιο οἵ οίμετ 1 
οβδίδ]ε, Ῥείοτο Ίοπᾳ, Ι πιαγ (ἀοά ν]]πς) Ρο 5ο 

: ΠΡΡΥ ας {ο ραΥ γοι αἃ γ]5ί{, ι 
ο 11. χάρισμα πνευμ.] 3οπιο οῇ {6 εατ]ῖες πιο- 
τη ΟοπιπιθηίαίοΓ» ἴακο {Πῖς {ο ἀαποίε {ο εχ- 
᾿ ἐγαοταἴπανι απιά ππγασιζοιις οἳγῖε ο {ο Βγίντί. Α 

νίενν, πούγενοτ, Γοτριάάεπ ὮΥ υν]αί {ο]]οννς, εἴπος 
ἴπο δρ]τι(αα] σταςς, Τί 15 ςαἴά, νν]] Ῥε πιπίαα]. 3εε 
Ῥίπατί. Τε ἶ5 νετείοτο Ὀείίες, υηϊίῃ 0Ἠ1Υ8., Τ]ε- 
ορΡΏηγ]., Τπαοάοτεί, απά (ποιπι., οϐ ἴπε αποϊεηίς, 

απά βεγοτα] πιοάστη Εχροβίΐοτς, Ιπο]αάϊπσ Βέπατέ, 
{0 ΒΙΡΡΟΡΕ χάρισμα πνευµ. ο ἀεποίε ἴΠε σγαςες οί 
Ώε Ἠοίγ Βριτέ, ΝΠΙοΗ ατο Ἱππρατίεά ΡΥ ἴἶνε {αἰ{]ι- 
{41 ργεασµίπσ οῇ ίΠε (ἀοβρε]. 

----ἴνα τὶ μεταδῶ χάρισµα.] 'ΓΗΙ8 Ραξεασο Ρτθβδθηί8 
Ώιε εοπιμ{είο οοΠβίτΙςΊοη οῇ {ο γατῷ α5 {οαπά ἴπ 
να Ν. Τ., ΠαΠΙΕΙΥ, απ Ασοοις. οῇ {16 ἴπίης, απά α 
1αΐϊνο οῇ {με Ρείδοῃ. ΤΠ {1ο Ο]αβείσαἱ νυγ]ίετς 1 
ΡΟΠΟΤαΙΊΥ Ία5 α ἀεπίινε ο{ {Πε {πΐηπρ. Υοαί ίητες 
οχατηρ]ες ο{ έπο Αοοιβαίίνε ({ποπι Ηοτοάοί., Ατίς- 
ίορμαπες, απἀ Χοεπορ].) ατε αάάπσεά Ὦγ Μας 
Οτ. τ. Ρ. 606, Απά Ἱπάεεά Ὢηθη ἴπο (επίινε 
15 α9εἆ, ἴπετε ἶ5, Τ (ήπ]ς, απ Αοοιβαίνο {ο Ὀ6 11- 
ἀεγκίοοᾶ, ΠΒΠΙΘΙΥ, µέρος. 

12. Ἔλε 8εορε ο πὶς νειςο ἶ5 {ο οχρ]αῖη σν]αί 
ηα5 Ῥεθη 5αἷἀ, απἀ {ο δοβεη γ/]αί πηὶσῃί 5εαπι {ο 
Β4νοιΓ οἱ Ἰαγεμηοςς απἆ αἴτορᾶπσθ. ΑοσοταἰπσΙγ 
1: 19 Ιπίτοάισθά ΝΙ{Π α ΓΟΓΠΙΗ]α (τοῦτο ὁ᾽ ἐστὶ) “απ 
ἐπανορθώσει ἱηβετν]1{,) Όναί 1 πηαΥ ποῖ Ἐε 5αρροβοά 
Ἡο ωπαεγυα[πεὰ ἐπεὶτ βρἰτ]αα] «ίαίατθ. ο ἰΠεχο- 
{οτο Ιπί]πιαίος, {λαί ιο ἆοθβ ποῖ πιθαη {ο Ἱηβίπυσία 
Όναί {ιο αἀναπίασο ν]] Ῥο αἰ] ο {ον 5ἰάθ : Ῥιί 
Ὠναί Ίο /ήπδεί{ πορος {ο ἀοετῖνε ερἰτιαο] Ῥοπεβί; 
ΙΠΕΟΠΙΙΟἨ {αί, Ὑνηῖ]ε Ίνα ἶς οοπιπαιεἰοαίίπισ απἀ 
{ΏαΥ γεοεϊυῖπς {λεςε Ῥ]εβείησε, {ε οοτγοεροπάςηί 
σγαςθς οἱ έ]ιο βΡ]ΙΓΙ{ νν]]] Ῥε νγοτ]Ίηπσ οη δασ]ι 5ἶᾷ6, 
απά πιπίαα] οἀἱβοαίίοη απἀά οοπβγπιαίοη Ῥο αἰ- 
{αΐηεά : {ο {ῃαΐ 56εεπῃς {ο Ῥε {Πε πιεαπἰης ΟΡ συµπα- 
ρακληθῆναι, ἴηθ 56Ώ9ε ΟΓ ΥΥΙο[ι εχρτοξβίοη Ίας Όεςπ 
ποί α Ητέ]ο ἀἱεραίοςα. 

19. οὐ θέλω --- ἀγνοεῖν.] Το Αροβίῖε 5αγε {ί6 
5 α ΥΕΠΡΟΠ ΜΥ Ὠο Ἠαά μονη Πὶς απχὶθίγ {ο 
ἴπεπα, ὮΥ υν]εμίηᾳ {ο «οπιθ {ο {Ἠεπῃ. ”Αχροι τοῦ 
ὁεῦρο. ῬΒαῦ. χρόνου. Τηε Ῥῄταςο οσους ἵπ Τλῆι- 
ογἀ. 1. 69. απά ἵῃ ΟοἵΊεγ ΥΥΓΙ{6Υ5. ἨΤινὰ καρπὸν {ΟΥ 
καρπόν τινα 15 [οαπά Ιπ Ν6ΤΥ ΠΙΠΗΥ ΜΑ Β,, Υ ΕΥΕΙΟΠΑΕ, 
Εαΐλετς, απά εατ]γ Εάά,, απά 15 αἀορίοά Ὦγ α)πιοςί 
εν6τγ Εδῑίοτ {γοπι Ἰλ)είς, {ο Ὑαὶ. Ἑγ καρπὸν ἵΒ 
πιεαπί Ὀεποβί, 1. ο. 1Π {1ο Ιποτθαςθ οῇ {16 (14οµΡε], 
απά {ο οἀΙοαίίοιι οΓ {ί5 Ργοίθβκοῦ. Τ]μας ἵη | 
091. 1. νΙ. ὧπο (οβΡ6! 15 δαὶᾷ καρποφορεῖσθαι. Τοῖς 
λοιποῖς. ἸΝοί οἱ]ιογς, Ὀιί ἐε γοδ, νΙπ. οἳ ος 
4ΊΠΠΟΠς ΨΟΠΙ {Πε Λροεί]ε Ἰαά ρτεασ]εά. 

14. ὀφειλέτης εἰμί] 5οῖ]. εὐαγγελίσασθαι, ΠΙΟ] 
πηαςδί Ὀο εαρρ]]θά Γοπι γνμαί {οἱ1οἵνς. ἸΟφ. εἰμι 
βἰσπίῇας, “«Ι απι Ῥοιπά ὮΥ πιγ οῇϊσο [α5 Αροςί]ο ͵ 
ο/{1ε ἄεπί]ες].”. Οοπιρατε ΥΠ. 12. Χαν. ὀτ. (1. 
γ. ο. ΑΦ {ο Ἕλλησι απἀἆ Ῥαρβάροις, ΟΠ ἴπε ογἱστι 
ο {1ο Ἰαΐίετ αρρε]]αίίοπ, 5ο Νοίε οἨη Αοΐς αχν!]] 
2.4. Όπ Ώια αἰφίποίίοπ Ῥείννεεῃ {πε {νο {ετπιβ 
Ι Ἠανε Π1]1γ {χοαίεά ἵπ Ώεοεπς. ΘΥΠΟΡ.; Ψ μετα ] 
Ἰανο Ῥτονεᾶ, ναί Ίνα απεδίίοη Ἠθτο 80 Υ/αΓΙΠΙΥ 
ασ]ίαίθὰ ὮΥ ένα ΟοπιπιεπίαίοΓς, υνπείπετ Ῥαα] Ὁγ 
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2 , .. Ὁ 3 3 ’ κ.α ὁ ω ο 
υφειλέτης εἰμί οὕτω, τὸ κατ ἐμὲ, προύθυμον καὶ υμῖν τοῖς ἐν Ρωµῃ 16 

” .] ᾽ ’ ] 7 . - ... 

ο κ εὐαγγελίσασθαι. ' Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ ' 16 
1 ὅοτ. 1. 18, ν , ο. ' ἳ μι , » . 
4 15... δύγαμις γαρ Όεου ἐστι εις σωτηρίαν παντι τῳ πιστευοντι, Πουδαίῳ τε, 

- αν 

ρ Πανκ... πρώΩΤΟΝ, καὶ Ελλη. 
1ομη ὃ. 86. 

α / Φα α-. ͵ . Ἅ . . Ξ 

τα ὅτε πίστεως εἰς πίοτιν, καθως γεγοαπται 
Ῥι]. ὅ. 9. ο 
Που 10. τέως ἕ Ίσσεται. 

Ῥαρβ. πιεπηῖ ἴπα {εοπιαπς ἴο ϱο Ιπο]αάσά, ο: πο, 
ἰςα [γοίοις ααεδίίοπ 5 ΓοΥ ἔμαῖ ίπο Αρορί]ο πιοαπί 
ηο ΠΙΟΥ6 {απ αἰἰ πια[ίοπς, ἠοί[ι οἰυίτεα απιά ι- 
οἰυδέτοα; νο ννοτς {οἱ1ον]ησ, σοφοῖς τε καὶ ἀνοή- 
τοις, (νν]ο]ι Ἱπααῃ “πο βανασο αμ {πα 8ασθ6),” 
ὑοίησ αἀάεά Ὀγ νναγ οῇἳ οχρ]απαίίοη. Πετο Ίνα8 
πο Γο6Ί8ΟΠ {ος Γ]οἱιςΚ {ο ου]θοί {ο οὕτω, 38 Πι- 
νο]νῖησ αἩ αΠΟΙΠαΙΥ οῇ σοηκίταοοῃ. Το 6ΧΡΙΘΒ- 
5δἱοη 15 απ]ίο οοττθοί, απᾶ ππαΥ 6 τεπἀφτεά 46- 
εογαἰπσ]η. 

15. τὸ κατ’ ἐμὲ, προθ., ὅσο.] ἜΤ]ετο ἶ5 Ώθτε 8Ο0ΠΠθΘ 
ἀἰ[ποι]ίγ, οσσαδΙοπεά ΡΥ λε νετ ελρίϊσα] εἶαι- 
αοίθτγ ο{ {λα Ρῃτα5θεο]οσγ; ΝΘΓθ {θ τὸ παιδί Ὄο 
{πκθη ἐιοίος; [γαέ, Υν 18] πρόθυµον, {ο {οττα απ οφ υ]ν- 
αἱθπί {ο Όιο εαυβίαπί]νε προθυμία (α5 ἵπ Τηπογά. 
ἓν. 96.) απἀ δεεοπά(η, νΥλι κατ᾽ ἐμὲ, Πίο], αοσοτά- 
ησ {ο να π5ασο ΙΠ {6 Ὀοςί ΥΥΓΙ{6Υ5, τεαίτες Ἱζ, 
ἼΠετο ἵ6 αἱδο ενα {εααεπί εἰρείς οΓ ἐστι, απά 
49ο ο/ μοι, ἴο ϱο 5αρρ]ίεά {τοπ {ο ρτοσθάίησ ἐμέ. 
Τ]α5 ὧδ 5οηςε ἶ5, “΄ ΑοσοτάΙησ]Υγ, α5 [ΑΓ 48 οΟΠ- 
οοτης πιγςα]{ (πιεαπίπσ ἴο τε[ος ἴ]ο αοοοπηρ]ἰε]ι- 
πηθΏί οΓ Ἠὶ5 ννΙςἩ {ο Αἰπιϊσμίγ Ῥτονίάεπος) Ιέ 18 
Υ εατγῃεςί ἀθεῖτο {ο ΡΓεᾶςΝ {ο γοι Ώοπ]αης αἱ5ο.” 

16. οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγ.] ἜΤηϊ5 15 ποί, 
Δ5 ΠΊΑΠΥ επηϊπεηί (οπιπιθηίαίοΥ5 {4ΠΟΥ, ἃ πιεῖοςίς, 
(ο έ« Τ σ]οςγ ἵπ νο (.ο8ροΙ;” Ραΐ (α5 15 τεππατκεά 
ϱΥ ΟἨγδοεί., ΓΠδορΏγ]., απά Κορρε) {Πο βοηί]- 
πηθη{ γνας 5ασσοσίοἆ ὮΥ {ιο αφεοοἰα{οῃ οῇ Ιάθας ἴπ 
ΝΤ Ίησ (ο ννοτᾷς τοῖς ἐν 'Ῥώμῃ. α. ᾱ. 1 5ΠαΙ1 ποί 
Ός αβ]ιαπιρᾷ οἱ νο (.ο8ρο] ο{ Ολγὶςί 6Υεπ αἱ Πκοπιο ; 
ποτο ΤΙΟΠΘΒ, Ῥοπιρ, απᾶ σ]οτΥγ ατα αἱοπο Ἰο]ά ἴπ 
πάπηΙταίίοη, Ὑθγθ {πο Ἠείσ]ί ο{ σθπ]15 απά Ἱεατη- 
πσ ατο απ]{οά ουν ιο στοαίοςεί ργοβίσαογ οἙ 
ΠΙΠΏΘΤΕΣ απά Ὑνπθγς, οοπ5δδαΙςΠ{ΙΥ, ία Παππυ]]ησ 
ἀοσοιτῖπος οϐ α το]σίοπ γνλ]ο] ἀασπιαπάς 5εΥεΓθ 
εο][-ἀςπ]α], νου] Ὃο Ἰ]κεΙΥ {ο αἰίταςί ἀεγίδίοη, 
απά παϊσῃέ ππα]ο χο Ργεασ]θχ απἀ ΡΓο/6βςοΓ οἨ 1έ 
45 1 ννογο αθΠαπιεά. ΟΕ οοιἵςο, ΡΥ {ε]]ΐησ {αι 
{1 δ]α]] ποί Ὀο αβλαπηθἁ, ἴ]να Αρορίιο ἀε]ῖοαίε]γ 
ἨἰΠί5 {ο χαπια (αί ιο οασΏηί ποί ἵο Ῥο 5ο. ΕΥ 
08 βοπΏπιοπ{ Ἠθ σ)ίᾳος ΙΠΤο έια 5αρ]αοί οἨ ννμ]ο]ι 
Ίο πιοαηί {ο {τοαί, α{υαξίοπ αἰοπο ο ᾖαε οὐίαϊΐπεα 
δή [αι ἴπ «οι Οιγὶδί, ννΠῖε]ι 15 Ἱπίτοάισεά ἰπ 
Πιο ποχί νογρο, 

Τοῦ. Χριστοῦ ἵ5 ποίῖ Γοαπά ἵπ ὃ αποϊεπί ΝΤ9Β. απά 
εονογα] Ὑογβίοης απά Ἐαίμοτς, ἶς το]εοίοά ὃν ΜΠΙ 
απά Βοησ., απά ἶ5 οπηςσσ]]θά ὮΥ τίεδὺ. απά Κπαρρ; 
Ῥα{ νι νουίτθαφοη. ἜΤ]ο τεπηατ]ς οῇ Ἠοίς. ΄΄ Νο- 
Ρίδ αµ[ογτίας (αγαοογπι (ο ἱσιπι Ππα]οΥ οδί, φαπι 
Γργδίοππα, οἱ ραπσογι (οάἱσμπι (αἀγωοογιι αἆ 
Γεγδίοπε τοβοίογιπι,. 18 ν6τΥ Ἰαάἱοῖοις, απά σᾱ- 
Ραβ]ο οῇ αρρ]ϊοσ{ίοπ ἵπ ΠΙιαΠΥ οίμου ρα5βασος. 

--- δύναμις γὰρ --- πιστεύοντι.] Λυβίταοί {ος οοΠ- 
οτοίο. Πα 8οη8ο ἶδ. “Εοτ Ιί 5 πο ροννοτ[Ι] 
πιθαπς αρροϊπίοά Ὦγ (ο {ος (ο α]ναίίοη οῇ αἲ! 
νο Ὀο]ίονο απά οππῦταςς 1... γης ία 5οπίοποθ 
οοπιρτολοπάς (νο πβδοτίίοπςς 1. οἩ έπο οοπαρ]οίθ 
οῄίοποι οἳ ἴἶνο (16ρ6] {ο εα]ναίίοῦς 2. Οναί χο οτ- 
{ρπ! οἳ 5 οβισαογ βΊα]] τοπο] Πίο αἲ] νν]ο Ὦο- 
Ιίονο απά οϱςΥ 1έ, νἰήνοιί ἀἰκίποίίοη οὗ ουν οἵ 
(αρηή]ος Ἱ, ο., ας Πατ 38 ΟΟΠΟΘΓΗΡ {ο σταςῖοις ἆθ- 
εἶση οϐ Οσο, 1 «Ἠπ]] ὃο οηυογκα). 

---πρῶτον ΟΠΙΥ τονρθοίδ πο ο) 4ογ η Νίο]. ιο 

] ’ ᾽ - 3 ον, ’ . 

ἐΙικαιοσύγη γαρ Θεου ἐν αὐτῷ ἀποκαλυπτεται ἐκ 1Π 

Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πί- 

(οβρε] ννας ίπεπ ἀἰτοσίαά ὮΥ (]γκί {ο Ὀα Ῥτεαο]ι- 
6, --- ΠαΠΙΘΙΥ, {ο ἴα «εν Ητεί, απά (πει {ο ἴ]θ 
(επίί]ε. "]αί νοτα 5 Ἀεγε Ιπίεπάεά πο ϱῥγε/- 
εγεπΟε ο ελα ΓΟΓΠΠΕΤ ουοτ ιο Ἰαΐΐες, ἶ5 οἶθατ Γγοια 
Όπο ννηοιο Πρ]5ί]ο. 

ΙΤ. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ --- πίστιν.] Όπ {ειπε εχαοῖ 
5οη56 ΟΓ Μή5 γεγςε οοηκἰἀεταῦ]α ἀζετεποε οΓ ορίη- 
ση οχὶεί. Ἔ]ο ἀϊΠοι]ίγ Γοιπά {ο αχ Πἱ Ἰας Όεεῃ 
οοσαβἰοπαἀ ὮΥ {πε Ὀγον]ίγ οϐ εχρτθΡΣίοῃ, απά {μα 
οχίταιπο ΠοχΙδΙ{γ οϐ {ε ἱαπσιασο, ΥΥΙο 586ΕΠΙ5 
επ5οερ4Ρ]ε ο{ 5ογυετα] ΞΕΠΡΘΡ, {ποισ] ΟΠΙΥ οπθ σαπ 
νε {6 τας οηπθ. Όπο Ὀπίπρ ἶ5 οετίαἶΠ, {μαί δικαι 
οσύνη Θεοῦ τηµδί Ἠθτε ΊΠΘαΠ (α5 1Π {6 τοςί οἱ ἴ]θ 
Ερίςί]α, απἀ οίπετς οἳ Βἱ. Ῥαι]) (ο5ρεΙ Ἰαεήβσα- 
Πο, ΟΙ ια πιοάθ οϐ οὐίαϊπίηπσ Ῥατάοπ Ὀερδίον/ες 
Ὦγ ἀοά οη Ίπαῃ, Το 5αρροςε, ΝΠΠ 5οπηθ οπη]πεπὲ 
Ωἱκροβ!ἴοἵς, αΏΥ αρεεῖαί οἵ ππαδαα] 5εη5θ ΟἨ δικαιο- 
σύνη, ἵ5 αὈδιτά : {ο να οαπποί Ιπιασίπε ια Πεγε 
αἳ Ἰοαφί, ἵπ α Ῥ8ββασθ γης οοπίαϊης ἃ5 1 /θτα 
Ώιο ἔιεπιο οἳ ἴ]ε νπο]ε Ερϊκί]6, πο ννοτὰ πγου]ά 
Ῥο αδεά 1Π απΥ οίπετ 5εη5θ ἴαπ 1{ ἶ5 επιρ]ογεά 
Ώιτοασ]οιί πε Ἠρίεί]θ. Τπ [ατίετ ρτοσεεάῖης {ο 
ἀείετπι]πο {λε 56ης, ἴ]ο οπ]γ τοα] ἀϊβιοα]ίγ {α]]5 
ΟΠ Ίο ΥΟΓ(8 ἐκ πίστεως εἰς πίστιν" ἨΝηθτθ 6 Παν 
{ο ἀθοίᾶο ]αί]θγ έπε Ρῄτγαςες ατε {ο Ὦε οοη]σιπεᾶ 
ἵπ οοηβίγαο(ῖοπ, ΟΥ ᾗορέ δεραγαίε, ἐκ πίστεως Ῥεῖπα 
οοηκίτιθἀ ΥΕ] δικαιοσύνη. πε /οΥπι6Υ πιοςςῬ 5 
αἀορίθοά ὮΥ 5οπἹο αποϊεηί απά 5ενεταὶ απηἰπεηί 
Πλοάσγπ Ο6οπιπιθηίαί{ογβ: Πο «Ἱρροξθ {Πε 5εη5θ 
{ο Ῥε, ἰπαί « ἐΠῖς δικαιοσύνη Πανῖης 15 Ῥερϊπηϊπσ 
ἵπ Γα(Ἡ 16 Ῥρετ[οοἰεὰ ἵπ [αίμ.  Βαί (ποισῃ {ια 
ςοη{/πιθπί {ης αγἰδίησ ϱο6 ἴταο, 16 οαηποξ, Τ Ονίπῖς, 
Ῥ6 5αρροςεἆ {ο Ἠαγο απΥ Ῥ]ασο Ἠθτος Ώδσαμςθ, 48 
οίπατί βοννς,  18ἱ, 1 ἆοος πο απ5ιογ {6 οχί- 
6ΕΠΟΥ οῇ {ιο ρα-βασα, ν]ήοἩ ταίπετ τεφαίτος ἴμα 
σταπά {ποπιο οἳ στααϊίοις ἸππβοαίῖοἨ, πο ἴθ 
Ρτοσγθβςίνο παίατο οῇ Γαλ οοππεσί(εὰ νι 1. 94, 
Π 15 οοπίατγ {ο {ο απα]οςγ οϐ ποπιοσεπθοις 
Ρα55ασος Ιπ οί, Ρα]. ἈΤαπγ Βκροβίίοτς, Ιπάθαά, 
(ἰπο]ιάἶπσ ἨΥΠΙ(ΟΥ), ἴα]κο ἐκ πίστεως {ο ΠΊΘΚΠ « ϱγ0- 
ἄμοεα Ὁγ [αἱ ) απ εἰς πίστιν, “' ίο τοσα Γαἲί] 
[ίη έχοςο {ο ννποτη ἴί {5 ρτοππα]σαίεά].. Βαί ες 
Ιπίοτρτοία{οπ ἶ5 Παῦ]α {ο χο ναγγ 8απιο οὐ]ασίίομβ 
υαβιάςς αποίἩοτ, ---- Ισ] 18 ἔπαί Π τοφ]τθς δικαι- 
οσύνη ἴο Ὦο (α]κοπ ἵπ α 56η5ο ἀῑ[οτίπσ ᾖοπι ἐπαί 
ππΙο] 196 τοφιῖτος Ὦγ ο οοπ{θχί, ]μοτο σαἩ, ἵ 
ἐήπ]ς, Ὀο πο ἀοαδί Όσί ενα ἴπα ρῄταςος ἐκ πίστεως 
απιά εἰς πίστιν ατο {ο Ὀο Ἱκορί ἀῑξίίποίς απά ἴπαί ἐκ πί- 
στεως ἶδ ρι{ {ΟΥ ὁιὰ πίστεως, ἃ5 αἱ ΠΠ. 21., Ὑνθγο ἴἶπθ 
Β4Π1ο βοπΙπηθη{ Γ6ςΤ5. Βυιΐ νν ναί ἐκ πίστεως 
5 {ο ο οοηβίπιισά, 8 ποί οαπα]]ν οἶσατ. βΒίπατὶ 
ππαϊηίαἰπς ναί 1 τηςέ Ὀο {ακθη ΥΠ] δικαιοσύνη, 
απά Ιπσεπ]οιδ]γ αοσοιη!ς Γοτ (1ο 5εραταίίοῃ.. οί 
Ἡθ 8ο [ατ ἀῑδίγιςίς 5 οἵνπ αγσαπηθηΐς, (μαί Ίο 
οοπο]ιἆθς γη τλπκίησ {νο οπδ]οςί 5ο]αίίοη οἳ 
Όιο ἀ1ΠΠοι]{γ 15, {ο βαΡΡοςο δικ. {ο ο γερεαίεά Ἠετε, 
ἹπιππθοἱαίοΙγ Ῥο[οτο ἐκ πίστεως. Τ]αβ8 ἐκ πίστεως 
η] Ὃε βαἱᾳ κατ ἐπανόρθωσιν, παπά Ὁο οχορείίσα] οϐ 
γνμαί Ῥτοσσάσς. Τηϊ5, Ἠονθνοτ, ννοι]ά 86οπα α 
ίοο ατοϊίτατν ου ἶπς πρ ΟΡ νο οοπεἰταοίίοῦ. Τη9 
(Γογοσοίπο πποίμοὰ 15 πποτο παίατα]: απά 1Γ 1 ορ 
Ὀποισ]ί {ο Ἰπνο]νο α ίσο Πατ γαπβροβίΙοη, ν8 
ΤΗΥ ΒΙΡΡΟΡο απ ο)1ρεῖ5 οῇ εἶναι αιετ ἀποκ. 188 
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18 ᾽αποκα {τ/ΤΙΗΊΑΙ γὰρ ὀργὴ" Θεοῦ ἄπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀοέ- 
κό ο ῃ ) ’ - ᾽ Μα. Ξ 3 , ; 

Άειαν καὶ ἀδικίαν ανθρώπων των τὴν αληὕειαν ἐν αδικία κατεχόντων. 

Ώιο 5οη5θ νυν] Όα, ΄ Εογ ἴἶια Πα5ήβοαίίοη νν]ο]ι 
5 οί ἀοσά, 5 ἐπετείπ τενεα]εὰ {ο ο Ὦγ (αμ. 
Το αἀνετί Το α [ατί]ιετ ἀΗΠου]ίγ, οοππθοίθά ννῖί]ι 
Ώιε εχρίοεβΣίοΠ πίστιν --- ΠΙΑΠΥ (Οοπηπιεηίαίοις 51ρ- 
Ρο56 1{ {ο ΊπθαΠ “ 1π οτάοτ {ο ρτοάισς [11 Βιΐ 
ενα ἱπίοτργοίαίίοη αΡρααῖς ἴοο ατβιίταγ {ο ο 
αἀπιιάθά. Οήπετς ίακο Τί {Ος εἰς τοὺς πιστεύοντας } 
Νίο. ἵ5δ ἰΠπουσηί ἴο Ὃαο Ῥτογεὰά ὮΥ ἴῑε ρατα]]ε] 
Ραβεασο ο{ Π1. 22. δικαιοσύνη εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάν- 
τας τοὺς πιστεύοντας. ςδί ἴἨα5 ιο 4γίοίο ννοι]ἀ 
νο Ιπάιβροηφαῦ]θ. Αοοοτάϊπθ]γ, ἵπ μα αἰπα]ας 
μ965 ΟΓ ἀκροβυστία ἃπά περιτομὴ, ἵο ὙΝΜΙΟἨ χοβθ 
Ωχροβίῖίοι5 αρροαα!, {πο ΑγίοΙε 15 αἱνίαγς {ουπά, 
Νοί (ο πιοπίίοἨ ναί ἴ]ο «οπί]πιεηί ΠηΣΥ Ῥο ΥεΓΥ 
ἰπηί]αχ, απά γεί ποί απ]ίε Ιάεπίίσα]. ποτε σαπ, 
1. μ]ς, Ὃο πο ἀοιδί Ὀιί ἰμαῖ {πο ἴταςο 5εηςο ος 
εἰς πίστιν ἶ5 (α5 Ῥτοῦ. Θέαατί εκρ]αῖης). [ος Ρεζίε[,) 
ο αἱναθηί {0 εἰς τὸ πιστευθῆναι. ΑΠά {ο ίχ1θ τθα- 
εοη ΝΗΥ πο Αροεί]ο αἀάεά {5 οχργεβδίοη εἰς πί- 
στιν, Νας ἀουδί]εςς (α5 {πε Ἰεαγπεά 0 οπηπιεπία{ος 
5αρρόςεξ), Ὀδεαιςδο ο Ἰαά Ἰδί Ῥοίογο δαἷά εἷς 
σωτηοίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι. Τμἱ5 δεπἰπιεηί {Πε 
Αροβί]α (αοσοοτάἶης {ο {ες ΙΠΗΔΠΠΘΓ ος 9 ον]β]ι νντῖ- 
οἱ5) οοπΗττης {οπι α ρᾶς5ασε οἳ Ηα». 1. 4., νΠίσΠ, 
Πονθνοῖ, νο πεεᾷ ποῦ 5αρΏροςθ {ο Ἠανε Ῥθ6εῃ ἴτι- 
{επάρά Ὦγ Όνο Ῥτορ]οί {ο ἀεβοτῖρο /9έϊβεαίίοπι 4 
δι; ας ἵνα αἀάπσοεά (α5 Βίπατί 5ΠΟΝΘ) Ῥθ- 
οπµ56 1{ Ιπνοἱνοβ ἔ]ιε 8απιθ ρεϊπείρ]ε α5 ἰαί νΥΕ]ο]ι 
{πα Αροξβί]ο ἶ5 ἱποι]οπίησς {με ςεηςε ποτε Ῥείπα, 
Ενα, ' Όιο Ρίοςς ππαη απ] Ῥο βανεά Ὁ} 5 Γα{]ι 
Πῃ (αοἆ αἱοπε]’: απἀ, Υ Ἱπιρ]σαίίοη, ποί τε]γίησ 
οἩ Πἷ5 οἵνη πιογ]ίς ο ἀθξοτίς, Ὀαί οοπβαῖης ἶπ {Πα 
ἀῑνίπο ἀθο]αταίοῃς. ΥΠ τοβρθοί {ο {πο 5ιῤ]οοί 
Τ{1ςρί{, δικαιοσύνη ἐκ Θεοῦ, (ἴ]ε σταπἁ {πεπιθ ο{ {πα 
Πρίδε]ε), 1έ {5 νναο]] οὔδεγνεά ὮΥγ Βέαατί, ἴπαί {απ 
Ἠετγο ἀοκίσπαίος {λα πιοᾶςς ἵπ α4πο ος ο ὑπδίγι- 
ιοί ῥηῃ Ἰολίο]; ποί θ οατίδα οαιίδατις δει. ο[οίεπς, 
|. 6, ποί ο1ίποεγ {Πα πιετΙίοτίους ος ε[ῃοιεπί ο815θ 
οΥ στοαπὰ οῇ {ογρίνοηθςς. “«Ειναγγνηετο (οοηίἵη- 
πο5 Ἠθ) {Πο Αροείο τερτοεεηί5 (Ἠγὶςδί ας {Πῖς 
οπἩ5δο.. Βιαἱ [α1{] (5ο {ο βρε) 15 α οοαἰΠἱο θἶπε φιια 
που, ΙΤ 19 α {ακίωσ Πο]ά οῇ ιο Ῥ]εεείησς Ρτοῇςι- 
οὗ ΡΥ ὧιο (οερε], αἰίποασ] 1 15 ΡΥ πο ππθαπς {ο 
61159 ος στοιπά οῇ ἠλαῖγ Ὀεῖησ οῄετεά.” Ἔπις 
Όνο οοπηρ]είο εΠΊοαογ ο {ια («1 οαρεί ἰο 5α]ναίίοη 
15 βίτοησ]γ αβδοτίοᾶ : νλίοἩ Ρροβδίοη ποσθβκαΙ]γ 
πηρ]ίες ἴἶιο Ιπε[ῄοπογ οὗ ο Τμανν. Τη ίππο 4ος- 
απο οῇ Πα5δἡβοαίοπ ΟΥ βα]ναίοἨ ΡΥ ΓΗ{Π αἱοπθε, 
16 ἐπιρίίοά ἴἶιο στοιπᾶ οἨ 15 ο[ΠποαοΥγ, ΠαΠΙΘΙΥ, {5 
Ῥετγ/εοί ργαο ἰσαθιΠίη; Ἰαςί ας, ο {πο οίπετ Παπά, 
Όνο ἱππροβκ]θ]]]{ν, ππἆθτ {1ο Τμανν, οἳ {α]β]]1ης {ια 
εοπαἑἶοπ ος ΙαςΠοαίίοι, ππβίηπίησ οὐθάίεποθ 
(Ἀοπι. κ. δ. (αα]. Π1, 10.), 5Πουνς 1ές ἐπε[Ποασι ἴο 
βα]ναίίοη.  ΑοσοτάΙπσ]γ, ἴπο Αροςί]ε)ς τοαβοηἶησ 
οοπορτηϊπσ Πα5ήβοαίίοη, οοπἹρτεηεπᾶς 1. ίθ ο[ῇΠ- 
οαει οΓ {Ίνα (1οερε] {ο ςα]ναίίοης απά 2. {ε Ἱπο[]- 
οποΥ οἳ πο Γμανν ; απ Ἠῖ5 Ῥτοοί οΟΠΊΠΙΘΠΟΘΕ ΥΙ{]ι 
ἴν /αί{εγ. 

18. ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ, ὅτο.] Όηπ ἴε οο- 
ποθοί]οη οῇ {μῖ5 ρᾳςεΆσο νη{Ἡ {λε ρτοσθάῖησ, Β0ΟΠΠΘ 
ἀϊΠετεποο οΓορίπίοη θχι5ί5. θε ἛῬοο. 3Υπ. ῥδίι- 
τί πηπϊη{α]πβ {παί {πο γὰρ Ἠετε Ἠαβ Γο[εγοησθ {ο 
γετ. 16. Ὑεί {]θ τεαδοης Ἰθ αςείσης 866ΠΏ ταίποτ 
αρθεἴοις ἴηαη 5ο]ά. ΙΓ ἴετο ᾖρ αΠΥ οοπηθοίίοη, 
Ἡἱ 16 ν(Ἡ νετ. 1Τ: ας Μτ. Ὑουπσ ΒΙΡΡΟΒΕΕ, ΝΟ 
τοσαγᾷς νετ. 189 α5 α Ῥγε[αίοτη οΏβθτναίίοπ (ΙΠίΤο- 
ἀποίοτγ {ο {1ο ρτοοί υνπίο] {ο]]ουνς οῇ {πο Ἱπε[ῖ- 
οποΥ οῇ {πε Ταν’ {ο βα]ναίίοῃ, Ιπ {Πο οα5ο οῇ {ο 
(αεπί]ες) Ιπίθηπάθά {ο εἨονν {ο γραδοπαβίρπεςς οΕ 
Πιο εχἰοηςῖοη οΓ {πε (1οε8ρε] σταοε {ο έλοπι, Π4ΊηΘ- 

τοι, Π. 

1Υ, εσας {αυ παιδί, ἵη 6ΟΙΙΠΙΟΠ ΥΠ {ο ᾖ6ννς, 
είαπὰ Ρε[οτο {ο Πιάρππεπί-δεαί οὗ Ογίςί, 15, 
Ἰοννδνοθς, ΡΥ πο ΙΠΕΔΠΕ ο]6ατ {ο 116, {λαί αΠΥ οοη- 
πθοίίοῃ ννας ὑπίοπαεά ; [ΟΥ πα γὰρ πιαγ ποτε Ἠανε, 
ἃ5 ο/ί6η, ἴ]ιε ἠπειοαίῖοο 56Ώ5οθ : απ 1 15 απ ίτεά 
υγ αἰπιοδί αἲ] 6 οπππιοηίαίοΥς, ναί υνἩ Οδ νεγ9ε 
οΟΠΙΠεΠΟΕΘ Ὑ]αί θομοείΐσ. σα] ιο ἐΓαοίαίο 
οπι (σεις. Ὑεῖ ἵί 5 ρτοῦαῦ]ε ναί Πέ νναβ 
πηθαπί {ο 8εγνθ α5 α εοπποεπσ [πι Ὠείννεεη πε 
Φεπεγαἰ ροδήΐοπ, οἩ ο οβοαοΥ απά απίγετδαΏ{γ 
οῇ {πε (ἀχοβρς], απά ἴπο ῃγοο/ αἱ ἰαμσε, ος ἴνε πε- 
οεςςΙ{γ ο (5 Παςίβοαίίοη ΡΥ {απ ΟΠΙΥ --- ἴτοπα 
ἴ]ιο Ιπε[ῄοαογ οἱ νε ανν, Νποίμετ οἱ Νήοςες οἵ 
οῇ Ναίπτα, {0 8496 ΠΙΕΠΣ οοππεηοίηπΡ Υι λε 
Ἰαΐίοτ, ΤΠὴς εοππεε(ῦισ ΡοΤΙΙΟΠ 86ΘΕΙΙ5 150 πιθαπί 
ίο κίτίκα Ἰΐς τοαάστς ΥΠ «αἰατπι απἀά ανα; Ὁγ 
βπονίης έ]ιαί 1Π {μ]5 τενε]αίῖοη οῇ εαζυαίίοπ 16 ΙΠ- 
ο]αάεά, ὮΥ ἱπιρ]ίσαί]οπ, οπε ο{ ἄαπιπαίίοπι {ο Ίχοςα 
ΦΠο Ὑνοι]ά ποί Ὀε]ίενε απἀ ΟΡΕΥ ἴπαο (οδρε[; 
απᾶ {ο ροῖπί οί γν]αί τοοµἰά Ἰανο Ρεεη ἴιε [πίε 
οὗ αἰῑ, Ἰαὰ ποί {Πε (1ο8ρε] Ῥεεπ Ῥρτοπηι]σαίεά : 
45ο {ο εασσοεί, {]αί αδ αἰ] πιοη αγο ἀθδίῖπεά {ο 
ἂΡρεατ Ρε/οτε {ο Ἰαάσπιεπί-θθαί ο «οα (οἩ νν]]ο]ι 
αοσοουπί 1 Ίνα τεβδοπαΡἰο παί {πς κα]ναιίοπ 
εΠοι]ά Ὦο οῄεταά απίο αἰἰ, οί] εν απἀ (ἴεηῃ- 
41168), 5ο πιαςδί {ος νο Ἠανθ Ἠαά {πα ππεί]οά 
ο{ βαἱναίίοηπ οΠοτεά, απά Ἠανο 2εΓµςεά Ιέ, Ὀο Ιπ α 
ΤΩΙΙΟ Υνοίξθ σοπαΙ{Ιοπ ἴ]απ {ποβο {ο νηοπι 1ΐ 
ΏΘΝΘΓΥ Ὕνας τούεα]εά. ἜΓο ΕΠΟΝ έπε πεοθδεί(γ {οτ 
Ώπο τενε]αίϊοη ο {πε (ο6ρε], ἰΠε Αροδίιε ΡτονεΒ 
Ώιο Ἱπεβιοαογ οϐ ενα [μανν, Νλαίμες οῇ παίατε, ΟΥ 
Ώπαί ο{ ΜΟΕΕΡΕ, Ὦγ Ροϊπίίησ οί {μθ πποτα] ἀεργαν]- 
{γ Ἱπίο υνμίοἩ Ροίπ (επίι]ος απά 9 εη/5 Ἠεγε εαπ]κ. 

---- ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθ. ἐν ἀδ. κατ.] Ῥεδρεεί- 
ἵησ {6 5οΠ5ςθ ΟΓ {ηαφε νγοτᾷς {μετα αγε (νο ἀἱΠετ- 
επί ορίΠπἰοῄΏ8. 80116 {αΚθε κατεχ. {ΟΙ ἐχόντων, απά 
5Πρροβο {Πε 5εη5θ {ο 6, “ Παν]ηςσ 5οπποθ Κπονν]- 
εἆσε οϐ {με {παί1, Ραΐ ποί Πνίησ ασγτεεαὈΙγ {Πετε- 
(ο... Βαΐ (ποιρΏ 5ο νου] νο αρρ]ϊσαβ]α Ὀοίῃ 
{ο ἀεπί]ες απἀ /αςυβ, ἠῑα 5εης5ο ΙΠ αιθεείίοη σαΠ- 
πο, π(ποιί ν]ο]επος, Ὀθ ε]ε]ίεὰ {οπι {με Ἰνογας. 
Τ{ 15, (ετθίοτε, Ὀοίίετ (ΥΥ1{11 ἔπε απεϊεηί απά ππαΠΥ 
επηϊποηίΐ ΠΙοάθΘΓΠ Εικροβί{οΓς), {ο απάθγείαπά κατεχ. 
{ο ππθεαπ, “ Πἰπάετίηπσ {Πο ε{Πσαςγ, οἳ οὐβίτασίῖπσ 
Ώιο Ρουγετ οῇ το]ἰσίοις {τα{], ῬοίἩπ ἵπ (Πεπιρε]νοῬ 
απᾶ οίμεις.  Θθ66 (ατρπ. απά Ταγ]ος, απά αἶδο 
Ομ ἀννοτί] Τη{ε]]. Ὀγείεπι, Ρ. 471. 5α. ᾿)ΛΑδικία Ἱετα 
Ώιθαης ΙΠΙ(ΗΙ{Υ απά ΙΠΙΠΠΟΓΑΙίΥ.  ᾿Αποκαλύπτεται 
8 {ο ὂε απἀρτείοοἆά ποί οπ]ψ οῇ ἀἰγεοί γευοἰαίοπι, 
ὮΥ Όνε Ηο]γ Βοτϊρίατες, οΓ {πο ΟΙά απἆ ειν Τες- 
ίαπχεηέ, ρτος]απηῖης {1ε Τιανν οῇ ΝΤοςες απά ο{ {πε 
«.,οερα], Ὀι{ ἐ]ιαί ἠιάϊγοοί τενε]αἴίοῃ οΓ {1ο Τιαν/ οϐ 
παίατθ, οἵ {ο Μοτα] Τανν, 1η {ης ννοτκς οῇ οτθα- 
Ώοτ απᾶά Ῥτον]άεπςς, απά ἵπ (πθ οοηβδείθησε ΟΥ 
ΠΠΟΓα] 8εη5θ, σα]]εᾷ αἲ ΙΙ. 1. ἔργον νόµου γραπτὸν 
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρεύσης αὐτῶν τῆς 
συνειδήσεως. Τη9 εχαοί [οτοῬ ο ἀπ᾿ οὐρανοῦ 
Ἰας Ῥεεπ πππο] ἀἱεριίεά» Ῥαΐ νινοπί ΥΘάβοη : 
εἶηπος νΠαίενοτ {πο ΑΙπιϊσηίν, νο 15 ἵπ Ἠεανεῃ, 
ἀοίμ οη θαγί], Ἡε ΠΙΠΥ Ῥορι]ατ]γ απά ρταρΠίςπ]1γ 
Ῥθ φαϊἀ {ο ο ᾖοπι Ἠεανεη: απά ἐἶχαι νοίηει {ο 
ΠΠΕΤΟΥ ο ]αάσπιοπ{, αοσοτᾷ]πσ]ν Παάρταεηίς αρα]ηςί 
ἶπ, ΠΙΟ οοπηθ {ποπη (ο, Πο ἶ5 ΙΠ ἨΘανεῃ, Π]αΥ 
Ῥᾳ φαϊά {ο «οπιθ απά {ο μο τουοεα]οά {οπι ᾖραῦοῃ. 
ῶο Οµίσοπ, ΟγτΙΙ, Ῥετα, Οα]νίπ, Βεησαί, απὰ 
ΚΥρΚκα. ᾿Οργὴ πηαςί Ὀο απἀετείοοά ἀνθρωπο -αθῶς. 
ῴθο Θέιατί. ΒΥ ἀσεβ. 15 τπθαπί δἷπ ασαιηδί ο; 
Ὦ} ἀδικ., οΓἴππ αραϊηδί ππςΠ. Επί λα ἔνο ννογάς 
ατο Ἠθτο ριί (αὐβίταοί Γοτ οοποτείθ) Ἱπεῖεπα ος 
ἀσεβεῖς καὶ ἀδίκους,, Απά πᾶσαν ἵδ Ἠετε εια2ηδο, 

ρα 
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ᾳ Αοῑς 14. 4, 
άσ. ΙΤ. 24ἄο. 

τΡεα]. 19. 9,86. 
ὅ 18. ὃ, ἄο, 

ΠΟΜΑΝΡ 06ΗΑΡ. Ι. 19 --- 25. 

᾽ . . ’ 3 μας ς ι) ᾽ 

απ ιότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανεβὀν ἐστιν ἐν αὐτοῖς' ο γαρ θεος 19 
π ΄ . ελ 3 - .] ᾽ ’ ωϱ 

αὐτοῖς ἐφανέρωσε' (" τὰ γὰρ ἀύρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κοσμου τοῖς 30 
’ ; ” ε/  ν » - δ ὁ, π 9 , η ) 

ποώ]µασι Ῥοσουμσγα καῦοραται, 1 τὲ αιοιος αυτου νναμις και ἑΣίοτης 

5 ει. 998. 28, 
29 
ΕΡΝ. 4. 17. 
{τειι, 4. 15, 

ὀ κ 2Κίπσε 17. 29. 
Ῥεα]. 106. 20. 
γγικά. 12. 28, 
ια ο. 
1ετ. 2. Π]. 
Ίεα. 40. 17, 18. 
Αοἱ8 17. 99. 

΄ 

πηθαπίησ αἲί, Ὑνλείμετ «ουν ογ (επίες; ἴναβ 
Ροϊπεῖησ αἱ ἴ]ο φεεί οἳ πε Γοἱ]ονν]ησ ἐγαείαίίο, 
απά παίιτα]]γ /εαάύισ Το 1ζ. 

19. διότι τὸ γνωστὸν --- αὐτοῖς.] Ἔ]ιο Ῥτοος, {με 
Ιπε[ῇσαςὗ οί ές Τα,ανν {ο ο α5δβοαίίοη Ρεῖπσ {οι πς- 
εἆ προη {Πε σοποτα] δίαΐίο ο) αἰπ/α]ηςβςδ οἳ Ὠοί] 
169 απά (οπΗ]ε5; απ 5ἵπ απά σι] ϱγε-δημρος- 
ἴπο Όιο οχἰδίεποθ απἀ Κπονγ]εᾶσο ο{ α Τμαν (ἱ1ν. 
15. π. 20.) ΤΠ νναδ πθοθδδαίγ ἴαί πε Αρορίια 
εἸοπ]ά Όο αὐίο {ο αβῄτπι οποτα]]γ, οῇ Ροί }ουνς 
απά (επβ]ες, ναί α 5ι{Πο]επί ἀῑδεονετγ Ἰαά Όθεῃ 
τηπάο {ο (επι ΟΡ {πα ππίατο απἀ ἀεπιοτίί οὗ εἶπ, 
ΡΥ νο Τιανν, εἰίποτ οῇ ἨΤοςςς, ο{ οῇ Ναίμτο. Αος- 
οοτάΙπσ]γ, νν]ί τεερεοί {ο {πα (ἀεη/ίί]65, ο εποινς 
Όναί {16γ Ἠαά α φαβιοίεπί ονίάεπσς οῇἳ (οἆ; αιιά 
οῇ 8 αἀοταθ]α Ῥογ[βοίίοης, αβοτὰεά {ο ἴλαιῃ {Π 
Όπα ννοτ]5 οἱ Οτεαίίοή. (Υοιπσ,) Διότι, δφιζάρην, 
ἵΠαςπιοἩ αδ. Όπ {Πῖ5 {οτοθ ο νογῦα]ς Ίῃ τος. 5: 
Φήπατί ος Βιίίπα. (Χ. (τ. Τὸ γνωστὸν τοῦ Οεοῦ, 
ν]αί ἶ5 {ο Ὀ6, ΟΥ ΠΙαΥ Ῥο6, ΚΠΟΥΠ τοβρθοίίπςσ (αοά. 
Ἐιφανέρωπε, “« Ἠαία πιαπὶ[εδίθά 1 (ο Ἠιοπη,” νἰΣ. 
ΡΥ Πἱ5 ννογκ5 οῇ ογθαίῖοη απά ρτονίάεπςςθ. 

20. τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ] 1. ϱ. Ἠὶ5 παΐατο απ αί- 
(τραίες, ποί ἀῑξοογπῖρ]α {ο πιοτία] 6γθ65. “ Τ]ο 
ΕχρτΘΒ5ΙΟΗ (οὔδοινες Φίπατί) τε[οτε {ο 54ο] αὐτ]- 
Ῥαΐος ο απα{165 α5 Ῥο]οπσ {ο {ο παίατθ οῇ (αοἆ, 
οοηβἰἀετεά α5 α Ορ]. Τι ἶ α Άπο τοπιατ]ί ος 
Απίείοί]ο ἆᾳ Μιπάο Ο. νΙ. (οἴἶτεά Ὦγ Ἰηείς.) Πάσῃ 
θνητῃ Φίσει γενόμενος ἀθεώρητος, ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔρ- 
γων θεωρεῖται ὃ Θεός. Τ]ο εχκρτοβδίοη ἀπὸ κτίσεως 
κόσμου ἶ5 ριί ΓΟΓ ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου, ΝΙαδ. χχὶν. 2]., 
ΟΥ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, Μα. χΙι. 9ῦ. «6 δἶπος {6 
οΓθαἴῖοη ΟΕ Όιο υνοτ]ά.”. Τοῖς ποιήµασι νοούµενα, 
(«ποῖπσ οοπιρτεηεπάεά ὮΥ ιο (ης νλ]ο]ᾗ α 
Ἰαί] ογθαίεᾷ απά ογάεταά ; 2 Γοτ νο ΙΠΗΥ οχίοπᾳ 
ποιήµ., ΝΙι Ἐγρκο, {ο πο οροταί(ίοις οϐ (οά8 
Ῥγουϊάεπερ 38 ννο]] 45 οῇ ογοαΓ{όπ. 

---ἤ τε ἀῑδιος ---- θειότης.] "ΤΗϊ5 πιαγ Ὦο οοηβῖς- 
ετοᾷ οχοσοί]οα] οῇ ιο τὰ ἀόρατα  απά ἴ]ε 5εη59 
Β6ΘΙΗΦ {ο Ῥα, ΄ ΗΙ8 οπιπἰροίοηςσο, απά {ιο οί]ετ 
αητ]ρα{ος ο 5 (οἀμεαᾶ.”. 36ο Οαἀννοτίι αὈί 
8αρτα, απά ίπατί, 

----εἰς τὸ ἀναπολογήτους εἶναι] ἔέΊπ οτζστ (ναί 116Υ 
β]ιοιι]ά ο ντου εχοµςο. Ἠον {πεγ Ἰ/ετο 
ΞΗΟΠ, απά Ἰονν αἲ! παίηταί Ἠο]σίοπ, ννλοιέ Γογθ- 
Ἰα{1οἩ, οπη. ΟΠΙΥ τοπάθτ απ ΙΠΠΟΓ Ιποχοιδαῦ]α, 18 
Ἱτγο[Γασαβ]γ Ῥτονες ἵπ α ρονεία] Ῥατπποῃπ οὗ Ὦη, 
ΦομΏι οἨ Ώμς {οχέ, νη]ο] «ποι]ά ο αἰίοπίνο]γ 
τοας, αξ (λτοννῖπσ ρτοαί Ησ]έ οἩ ἴ]ιο νν]ο]α οῇ ένα 
οοηίοχί, απᾶ ΘΥ6Π ϱἨ {πο 8οορο οῇ ἴιο Ερὶρί]ο 
Ι{βδο]{, 

21. Διότι Ἰετο ἵ5, α5 Βίματί τοπατ]κς, οο-οτά]- 
παΐο γη] ἐπαί αἱ ν. 19: απά αξ νν. 19, 90 αββίσῃ 
Ότο [γδί ΡτοοῇΡ οΓ {πο Πααίπαμς Πἰπάστίησ {πο (γαί] 
οοπορτηῖησ (αοά ΡΥ νίος;»ο ν. 21 σἶνος ίο φεοσπᾶ 
Ρτοοῇ {Πογοοῇ, ΠαΠΙΘΙΥ, ενας νν εν αἲ]. Ελοῖτ ΟΡΡΟΓ- 
{απ]1ο5 Γογ οὐίαϊπίησ α οοπιρείεπί Ἰκπον]οάρο ος 
Ππα ἴταςο (1ο, ἴπογ ππαἆο πο 186 οΕ Πέ, Ὀα{ί Ὀοσσππθ 
ἀενοίεά {ο πα Ῥαβοςί Ιάο]αίτγ. ΟΠ 8 ιο Λροβ- 

’ ευ) ᾿ 

Θεὸν ἐδόξασαν, η εὐχαρίστησαν " 
,ω 3 - . Γ ς 3 ’ 23 - πὰς 

σμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 
/ [ ) / ” 3 ’ ν 

σοφοὶ, ἐμωράνθησαν" "καὶ Ἰλλαξαν τὴν δύξαν του ἀφύαρτου Θεου 598 

ες] 7 ' 2 ’ / ’ ᾿ " τν ς 

εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς αγαπολογητους. 5 οτι Ύγοντες τον Φεον, οὐχ ὣς οἱ 
2 17 ’ υ. 

αλλ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογι- 
, 5 

Φασκοντες εἶναι 95 

3 ς ’ 3 ’ - 3 ’ Ν ” ν ο) 

ἐν οµοιωματι εικὀνος φύαρτου ανῶρωπου, καὶ πετεινων καὶ τετραποθων 

(6ο ἆννα]]5 αἱ ν. 20. Γνόντες Ἰπιςί ο ἴακεπ γη] 
Ππαλίαίίοη, γἱχ. “ Κπονῖπσ Ἠἶπι 5α/ΠοΙεπΙ]γ {ο 95εε 
Πίς οἰαῖιπ {ο Ὀε ν/ογδμίρροά αξ ἄοά.” Οπ ια 
παίατθο απά οχίεπί ο{ {Ππί5 Κπον]εάσε, 5εο Ἠεσεῃδ. 
ΏΥπορ. Η εὐχαρ., “ ΠΟΓ πιαάθ α στα(ε{Γα] ταίατῃ 
(οΥ Πῖς Ὀοιμοβίς;  το[οτγίησ πηοςί οἱ {πε Ῥ]εκείησθ 
Ώου οπ]ογεά {ο Γογίωπε. οἵ {ο Οχεῖτ ΟΠ ργαάεπεο. 
966 Οτοί, 

--- ἐματαιώθησαν --- καρδία.] Τ1ο 5επ8ο Ἠετε Ίαβ 
Ραθη ἀἱφραίθά; Όαέ η Πέ] ΓΘαδοπ: εἶπορ Πέ 8 
οἰεαγ (αί μα Ιαΐίετ οΊαιςο ἶ6 ππεαπί {ο τερτγεβεπί 
Ότο ο[οοί οἱ νε ποίίοη ἀεποίεά ὮΥ ία {ΟΓΙΠΘΓ: 
Ίο πιοαπίπσ οίπσ, ἐμαί αξ “« ᾖνον εηίετίαϊπεᾶ γαῖπ 
απά ἀεσταάϊησ νίαννς οῇ {6 παίατο απἀ ατίδαίαεθ 
οἳ ἀοά απά Πὶς ννοτεΗΙρ; «Ὁ, ἵπ 6ΟΠΞΘ(ΙεΠςοθ οἱ 
ος, Ετος απἀθιείαπάϊῖπσ, πας αὐαξεᾷ, Όεσαπιθ 
ζατκοπεί.. ΤΠδορῃ. ννε]ὶ οχρ]αίπς : τοῖς λογισμοῖς 
τὸ πᾶν ἐπέτρεψαν, καὶ ---- µάταιοι ἠλέγχθησαν, οὗ ὄννη- 
θέντων τῶν λογισμῶν πρὸς τὸ πέρας ἐξικέσθαι, Ἱ. 6. Ιπ 
ἠνο ννοτάς οὗ ΜΠίον, ΄΄ απάἆ {οαπά πο ομά, ΙΠ Ὑναη- 
ἀοτίπσ πιαχος ος. ᾿Εματαιώθησαν. ΤΓεΤαΙ]Υ, 
66 {που νετε Ὠο[οο]οά οἱ Ιπ[α{ααίθς ; «ία παίατα 
οΓ είπ,) α5 Ξοοίέ οΏβοτνες, ΄΄ Ρεῖησ ποί ΟΠΙΥ {ο ἀ4ε- 
Πιο, Ὀιί {ο Ἱπ[αίααίε.”.  Ἠετο ἴΊθτο ΠηαΥ Ὦο απ α]- 
Ἰηείοη, Ὀαέ πο πιογε, ἵο ναί ννας κατ’ ἐζοχὴν ἴΕΓΠΙ- 
οἆ µαταιότης, ΠαΙΠΘΙΥ, Ιάο]αίτγ. 366 Αοί5 χὶν. 16. 
ἘΠο Αρορί]ο εἰπηϊ]ατ]γ 8αγς αἲ ΗΡΙ. ἵν. 17. τὰ ἔθνη 
περιπατεῖν ἐν τῇ µαταιότητι νοὺς αὐτῶν. 

25. ΓΗΙ5 νειςε ἵ5 πιεαπί {0 ἐ/ιδέγαίο ἰπε Γοτοςο- 
ἵπσ εοπ{ππαηί, απά 5Ίπουν {πο οτίεπἰ οἱ Οναί (αα1ἲγ 
(εναμ ία πιοδί ἀεθαξῖπσ απά ἀῑδσισίϊησ Ι4ο]αίτγ), 
απά» τηε εατἹςδο οἱ 1, ἵπ ἰπείτ σἰὰάγ υαπίμ. 39 
ΤΠδαορΗγΙ.: ἐκ τοῦ οἴεσθαι σοφοὶ, διὸ καὶ ἐμωράν- 
θησαν. 

-- ῥάσκοντες ---- ο... 
6ε]νες ἴμο τορυίαί]οη οῇ Ὠοίησ ννςα, σοφοὶ απά 
σοφισταί. 369 Ἠαίξ. απἀ ἘΚΥμκο. Ἴ]α5 ἨΠεσε- 
βαΠάοΓ αρ. Αί]θη. 102. 6ρεακ5 οΓ {ιο ὁοζοματαιοσο- 
φοὶ απά {ιο δηταρετησιάδαι. 

20. καὶ ἤλλαξαν, ἃτο.] Τη Π]] 5εη5ο 15, {ΠοΥ 
ἀϊε]οποιτοςά {λε σ]οτῖοιας παίητο οἳ {λε Ιποοτταρί]- 
Ρ]ε (οά, ΡΥ τεργοβεπίῖπσ Ἠΐπι απἀθτ {ο Ἰκοπθβς 
οϐ, ο. "Ἐρπετῶν, Ἱ. 6. Ἱερί]ες οῇ ενετν Κἰπά; 
ποί οΠΙγ 5οτροηίς, Ὀπί οτοσοᾶ]]ος απά ἤε]ος, α5 ἵπ 
Ἠσυγρίι. Τε πιααπίηπσ Ἠοτο ἶ5 Ῥοπα 111] οχρτθςς- 
εἆ Ὁγ ΜΠίον, Ῥαταάϊςε Τ,ο5ἱ, Β. 1. 901 ---- το. Ὦεθ 
πο ῬΠπί]ο οαά. νο]. Π. Ρ. 601. απά Ῥ5. ονΙ. 20. 
1άο]αίτγ ο 6νοτγ Ἰῑπά 8ρταπσ {Τοπ ἴ]α Ῥτοπεπεςβ 
οΓ πἹθη {ο αφοτίθο {ο Ώοποαβίς (αγ οπ]ογοας ταίποτ 
{ο {ο ασεΠποΥ ΟΡ 5ο] δεοοπᾶατη εαµκε α5 [61] 
ννίη {ο ταησο ΟΓ {ιθῖγ 86ΠΡ65, {απ {ο ἰμαίοξα 
ΒΜΡΡεΕΛΙε ΓΡ γουϊάεπερ. Γ]ας στεα{ίογσοος Κίπσς, απἀ 
επι]παη{ νναγγίοτς οτ ]οσϊφ]αΐοτς, Ἡετο ἀοίββος ; απᾶ 
αἲ Ἰοησίῃ ουοη απἰπιαἰς; ν]αί]οι [τοπι ἐλλθῖς στοαί 
πδε[α]πος», οτ α5 Ὀοῖηπσ {γρίσα] οῇ ἴπο ορεταβίοηβ 
οῇ παίατο; ο οτἰσίπ απά Ῥτορτοςς ο ν]ο]ι ἷ5 
{τασθά να α πιακίθτ]γ ον ϐγ τοί, απά Ῥετὶ- 
70Ἠ., απᾶά οκερεοία]1γ Βρ. Ὑγατυιτίου, Ὀϊν. Τωερ. 
γο]. 1. Ρ. 212. 8ᾳᾳ. 

6αβευτηῖηπσ {ο {Ἰεπι- 

.. 

---- 
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α Γεα], 8Ι. 19. ς . ᾽ , ο] ᾽ ς ) υν [ 

24 καὶ ἑρπετῶων. "' «Ίιο καὶ παρέδωκεν αὐτους ο Θεος, ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις Άεις Ἱὰ, 16, 
» ὁ ΤΗ6Β8, 2. Π]. - - 7 - ” 7 Π -” 3 ’ ὦ 4 ’ 

των καρδιῶν αὐτῶν, εις ακανθαρσία», του ατιμαζεσθαι τα σώματα αὖ- 

ΠΟΜΑΝΕΡ ΟΠΑΡ. 1. 24--- 26. 

36 τῶν ἐν ἑαυτοῖς' οἵτινες µετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ 

ψεύδει, καὶ ἐσεύάσθησαν καὺ ἐλάτρευσα» τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, 

30 ὃς ἑυτιν εἰλογητὸς εἰς τοὺς αιώνας ! ἁμήν.  {ιὰ τοῦτο παρέδωκεν Σον 18. 33, 

αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν µετήλλα- η τ 13 

9) ξαν τὴν φισικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν. ὁμοίως τε καὶ οἳ ἄθῥε- 

νε, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς Θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ. ὀφεξει 

ἐν ἄρσεσι τὴν ἀοχημοσύνην κατεργαζό- 
εἰ », υ ’ πεω 2 ς ” 

Ἡν ἔδει της πλανης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς 

3 - 3 3 ’ υ », 

αὐτῶν εἰς ἄλλήλους" ἄρσεγες 
2 Π 

µενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν 
- ᾽ 

Καὶ καθως 
3 . . 3} 

95 ἀπολαμβάνοντες. οὐκ ἐδοκίμασαν. τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπι- 

24. παρέδωκεν --- εἷς ἀκ.] ἜΤ]ο Ὀεεί Εκροίΐοτς, 
αποϊεπί απά πποάστη, ατθ αστοεὰ (παί ἰμὶς ππαςί 
εἰσηί(Υ «ρετμι(έεά ἴΊεπι {ο {α]] ΙΠπίο. ᾖ({Βεε α 
αἰτηῖ]αγ ρᾶδξασο ἵπ Αοίς νι. 42.) Τηῆεβεηεε Ρείπα, 
Ὠναί οἆ σανε (επι πρ {ο {1 σταΙ(γίησ οἱ ἠλεῖτ 
πείς (611εΥ Ῥείησ 5ο 6ασος Ιπ {πα Ριιδι]ΐ ας {ο 
Ἠείθπ {ο ποπθ ος {ιο γνατπῖησς ΟΕ ΤΘᾶξςΟΠ απᾶ οοἩ- 
εοἴεποε) απά {ο {λε ἀτεαά{α] οοπ5εαἹεποθς (ροίηί- 
εἆ οί ἴπ ν]αί {οἱ1ουνϐ) οῇ 51ο] α οοἱΠ5ο. Ἐν 
ταῖς ἐπιθ., {ΟΥ κατὰ, ΡΙΟΡίΘΣΥ, τὰς ἐπιθυμίας. “ Τπα 
ΕΣΡΙΘΡΒΡΙΟἨΏ παρέδωκεν (35 Ῥτοί. Ῥἰαατί (τα]γ οὐ- 
βογνες5) πεϊίπετ ἀθποίες απ αε[ῖυε Ρ]αησίπσ {επι 
ΙΠ{ο 6ἶπ, ποτ απ ὑπασίίοε Ἰοξίίησ αοπθ; Όσαί α Ί6αν- 
Ίησ ἴ]ιοπι {ο ΡΥ56 {Πείτ ἀθβίτες, νηίποιί οπεςκ- 
ης (χεπι ΘΥ 5αοῇ γοβίταϊηί5 α5 Ἠε αδια]]Υ εΠΙΡΙογΥΘ 
οἨ. (ος Ίο ατοθ ποίῖ γεί Πατάεπεά οῄεπάογς.7 
««Τμε Ἱπιραίαίίοη (45 Ῥτοῦ. βατ οΏφετνεῬ) ἶ5, 
Ὠιαί ἵπ αροείαἰΙσίησ {τοπι λε ίταο ἄοά, απἀ ταῃ- 
π]πσ ἹΙπίο Ι4ο]αίτγ, {Π6Υ ]αά Ῥεοοπιθ ίμο ἀονοίαά 
5Ίανες οῇ ]η5ί, υΥΙοἩ 86ΕΙΗς, αἱδο, ΡΥ Ἱππρ]]σοαίίοη, 
{ο 6 οοηβἰοτες αδ ίθ γεαςοπι οἳ ἠλεῖτ αροξίαςγ.2 
Απά πο ΙΜοπάετ; 5ἶποθ απποηςσ αἰ] {Πο νατίοις 
Γοτπας ο Πεαίλεπίσπα, ἐπιρατίίη Ὠας Ώθεῃ οἰίμει α 
ἀῑτεοί ος Ιπάϊτεοί 5ετνῖσε 1π {Πείτ τε]ὶσίοις τἰίοβ; 
Ῥο]γίπείδπι απ Ι4ο]αίτγ Πανίησ εγοτ Ὀδεῃ α το]]σ- 
1οη ο{ οὐδερπίέη 45 ννε]] αξ οτΙςθ]ίγ. Άσγοτε 45 38 
Όλα ννταί]ι οῇ ἄοά ταενεα]εά ἵηπ Βοτρίατο ασαϊηεί 
ΘΥΕΓΥ εροεοῖες οῇ Ιάο]αίτγ, Ιέ Ὕνας Ἱπδα[ιοιεηί {ο 
Ῥγεδετνο {ε Τεταε]ίίες {οπι Γα]1ηςσ Ιπίο α βίη, 
νμΙσΠ, {οπα ρεσ]ίατ οἰτουπηδίαπςςς, οατγίθά υγ] 

Ὅ 16 αἸπιοξδί ΕΥΕΙΥ νίοθ. ἈΒεείἀεςῬ ἰάοἰαίτη, Ἠοννανοτ, 
{πε Αροδίε ας ίακεπ Ιπίο {ο αοοοιπ{ί οίεγ 
οα1565 {ο υπο] {1ο νίοες Ίετο επιππεταίαά πιαςί 
Ὀο τε[εττεά. 

20. οἵτινες μετήλλαξαν.] ᾿ἜΤηϊ6 νατεο οοηπεοίβ 
ΙἩ γοτ. 25 (νογ. 24 Ρεῖπς ἴἵπ 6ΟΠΠ6 ΠΙΘάΞΙΤΘ ΡαΓ- 
εηί]λείίσα]), απάἀ 5 α τοροίΙέίοπ, ννί] 5οπιο αάά]- 
Ποη, ος {Πε Ίάεα (ατα οοπηίαϊπεά. Ἑοπάετ, Ίο 
[ΠΠ βαγ] Ἰανο «Ἠαησθά. Τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ, 
«έᾖιο ἴταο (οά,” αὐδίτασί {ΟΥ οοποχθίο. Ἐν τῶ 
ψείδει ἵ5 ΓΟΓ εἰς τὸ φψεῦδες, Ιπίο α ]ἱ6, 1. 6. α ργθοίεπ(- 

 εἆ οά, απ 14ο]: ΓοΥ ψεῦδος, κα Πο Ἠεῦ. ων», 

ἀεποίεά ποί οπ]γ α ᾖ6, Ῥαί αηγ αοίῖοπι νυηΙοὮ 1π- 
γο]γεά α 6. Της 1 ννας νοτΥ αρρ]ἱσαῦ]ε {ο {ποςθ 
ἰψίπασ υαπῖες, 1901/5. 366 18. χ]ν. 90. ᾖατοπι. 
αχ]. 14. Ε]επ. αρί]γ οοππρατες Ῥμί]ο ρ. 678, 
ν/ηετο Μο8ες, οἨ 5εοῖπσ {Πε σο]άεῃ οα1{, 15 αβίοη- 
Ἰεηθά {ο Ῥο]μο]ά ὅσον ψεῦδος ἀνθ) ὕσης ἀληθείας 
ὑπηλλάξαντο. ΤΠ ἐσεβάσθησαν απά ἐλάτρευσαν ἵ5 ἀ498- 
Ἰσηαίεά εΥ6ΥΥ 5οτί οῇ τε]ϊσίοις ν’ογδΗῖρ απά Ἰοπη- 
Ἀσθ. Παρὰ τὸν κτίσαντα, πιογο ἴ]αιπ ἴπο ΟΤΕΔίΟΙ; 
ΟΥ ταί]λοτ, {ο ἴια περ]εοί οϐ, Π{ΘΓα]1Υ, {ο ἔἶνα ρα55- 
πο δή οἳ ια Οτεαίος, ργείεγέίο Ογραΐογο, ἃ5 Η]]α- 
ΤΥ ΤΘΠάΕΙΑ. Τ,ῶ5πετ «ΟπἹρατες ΡΠΙ]ο Ρ. 9. Β. τινὲς 

τὸν κόσμον μᾶλλον ἢ τὸν κοσμοποιὸν θαυµάσαντες. Τὸν 
κτίσαντα 15 {ΟΥ τὸν κτίστην; ἴ]ε απ(ζ(]ιεδῖς Ἰθγε Τ6- 
αα]τίης Όιο ρατίϊοϊμίε ταίῃετ Παπ {ηθ ποπ υεγῥαζ. 

Το ἰίς ία Αροςί]ε εὐ]οίπς α 4οχοίοση, 48 γναβ 
πδια] η πε 7 οννς οη οσσαδίοης Νηθτθ {6 Ἠοη- 
ουχ οὗ (οά Ίας οοποετηοεᾶ (56Ῥ (αεη. ΙΧ. 26. χὶν. 
20.): 5αοἩ Ρεϊησ ο/επ Ιπίτοάασοεά 6υεηπ Ιπ {πο 
πι]άά]ο ο{ α ἀἱδοοιτβε, οΓ εΠαίη ο τθαδοπίησ. Φεθ 
(αἱ. 1. 5, Φος. α!, ο. 

26. Α8 Υεγ. 25 15 α τερείΙοη απά απιρ]ὶβοα{Ιοηῃ 
οΓ ἴ]α βεπίΙπιεπέ 1Π Υετ. 20, 50 {Π15 απά {1ο ποεχί 
νετεο αἴθ α τερεΒ(]οη ἀπά απιρῃβοαίίοη οῇ Ίο 
βεπ{]πεηί αἱ Υογ. 24. Πάθη ἀτιμίας 8 {ΟΥ πάθη ἅτι- 
µα, νἰπ. Ώιοδε ΥΥΙΘΓΕΡΥ {Ιι6Υ ἠτιμάζοντο τὰ σώματα 
αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς. 

----αἵ τε γὰρ θήλειαι, ὅτο.] Βεσιἆάος ί]ε εν]άθησθ 
Ἠετο αἀάποεά Ὦ} Οοπιπιθηίαίογς (1ο ΥΘ[6Υ ἴο 
Ὄθπεσα Ερὶςί. 96. Ματία] Πρὶς. 1. 90. Αίπεῃ. 
Ἠεϊρῃη. χΗΠ. Ρ. 6056), θίαατί τοίετς {ο ΤῬο]ιο] ο 
Όλα πιοτα] δίαίο οῇ νο Ἰεαίμεπ υνοτ]ἀ.  αἀά, 
Ὠιαί πο ἀϊκε]οδατος ν]λ]ο] Πάνε Ῥ6εῃ ππαάθ ΡΥ 
Όλα αἀἰδίπίεγπιεπί οϐ Πετοι]απειπῃ απά Ῥοπιρεί! ατα 
5ΙΕἩ ας {ο οοηβΥπα απά Π]αξίταίο {111Υγ αἲ] Ὠιαί {ο 
ΑΡρορί]ο 5αγ5 ΟΥ ΠΙΠί5 οἩ {16 ἐγοπιρπάοις αλοπαῖπα- 
ἔἶοπς ος 8νθη {1ο πηοςδέ οἰν]]]σεά παίΊοης ο{ {Πθ απ- 
οἶεπί ννοτ]ἀ. Ἱπάεθά ἴιο πιοδέ οἰἴυιίκεᾶ ννοτθ 
Ῥ]απσαά {ο ὀοερεεί Ιπίο πε πιῖτο οῇ ρο]]αίοι 
Ώιϊο ῥατῥατίαπς Ῥεϊῖηρ εσπιραγαί(ζνοίη νΙτίαοι5. 96 
Ώιο (θγπηαπία ο{ Ταοϊίας. 

21. ἀντιμισθίαν] “' ραπΙςεηπισπ{.”. 3ο ἨΗετοάοί. 
11. 15. ἔλαρε τὸν µισθόν. Πο νοτά ἵψ τατα, Ῥαΐ 
{ουπά ἵπ 6Ί]επη. ΑΙοχ. Ρ. 190 ἂσ 210. Απά νο πιαγ 
ΟΟΠΙΡΑΤΘ ἀντίφερνον ἵπ «ἨνδοΠγ]. Ασ. 99. Ἑγ (ίβ 
ἀντιμισθίαν, οοηδΙἀετεᾷ αξ {ο Ῥοπα]ίγ ἆπο {ο ἐ]ιαῖτ 
πλάνη (οἵ αραπάοπιηεηί οῇ {πο ννοτεΒίρ απἀ εετνίοθ 
ος {ια τας (ο, απά Ειῑαί Κπονγ]οάσο οῇ Ηίς αιίτῖ- 
Ραΐθς απά {ιεῖγ ο/η ἀπί]ος, ἱπιρ]απίαά Ὦγ (ο ἵπ 
Ώλεῖγ πιῖπάς απάἆ «οηβοΙεηπςθς), ἴ]οτε {5 α τοίοτοποθ 
{ο αἲ] ιο ἀτεαά[α] οοπδδφιθηςθε, Ῥοίῃ Ρρ]ιγείοα] 
ππά πλοτα!, ΨΥΠΙΟΠ {οἱ]οννοά {ιο Ρτασίίσςο οϐ Ιάο]α- 
άΥ, απά πο αθοπιπαίίοπ5 αὔογνο ἁοφοτίραά. ἜΤ]ής 
ἀϊδςο]υίς κίαΐο ο{ πἹοτα]5, απᾶ {ο Ἱποαραοίίγ 1έ ἵπ- 
γο]γεά οἱ επ]ογίησ ἴ]α παίαταὶ πιθαηπς οῇϐ 5οχια] 
ρτα{βοαίίοη οτάσίπεςᾶ ΡΥ (ἀοά, ἶ6 οοηβΙἀοτθᾶ ὮΥ έ]α 
Αροςί]θ αδ {ιο ρεπα[ίη ἆπο {ο {θΙΓ πλάνη, ΟΙ 4ΏΌαη- 
ἀοηππεπί ο{ {πε ννοτεΒΙρ απά εετνίοθ ο {πο πια 
ἀοά, απά {λεῖτ Ῥεῖηρ σίνεπ πρ {ο {οἱαίγη; νΠΙςῃ, 
ἵπ απ] 156 νατίοις ΓΟΓΠ16, εβρεοία]]γ ἵη ίπο ζαεί, 
Ίας ἵπ αἲ] ασθ8 Ῥεεῃ {πο {1 πποίῃμεχ οῦ ]η5ί8 
οί εὖύετγ Κἰπά. 

28. καὶ καθὼς --- ἐπιγνώσει.] Ἔ]ι6ςο γνογᾶς ατα, 1] 
οοποθΐνο, εχοσο/ῖσοα] ΟΓ {ο πλάνης. Οὐκ ἐδοκί- 
µασαν, “« ἀῑά ποί «Ἠοοςε, οἱ σ8Τ6, α βἰση]βοκα{ΙοἨ 
ορίαβ]]εμεά Ὦγ 6Ἠτγς., απά ο’ ΨΠΙο] ΠΙάΠΥ Θχατῃ- 
Ρ]6ε5 ατο αἀάισοά ὮΥ τες οπἆ Ὑεῖε. ΤΠε Αρος- 
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’ 7 . ς ᾽ 3 ’ - ”ω ) ι. 

γνώσει, παρέδωκεν αυτους ο Φεος εἰς αδόκιµον ου’, ποιει» τα µη 

, ’ 3 ., ή 

καθήκοντα ᾿ πεπληρωμένους πασῃ αδικίᾳ, πορνεία, πογηθις, πλεογεξίᾳ, 99 
ν ν Γ ; , , τοσο 

κακία μεστοὺς φόνου, φόνου, ἔριδος, δύλου, κακοηθείας" ψιῶνυρι- 30 
Ε ; ᾿ ᾽ ’ . [4 ι] 5 ’ 1] ο Ὅ - . 

στᾶς, καταλαλους, Φεοστυγεῖς, υφοιστᾶς, υὑπερηφάνους, ἄλακονας, ἐέφευ-- 
᾽ - ” 3 ω 3 ῃ 3 [ 3 ’ 

ρετας κακὠων, γονεισιν απειθεῖς, ἄσυγνετους, ασυνύθέτους, αστοργους, 51 

6” αἶπι 15, {ο βΊπουν {Παῖτ ΘΓΓΟΙ5 απά 8ἱΠ8 {ο Ὀθ 
νοἱαπίατγ, απά οοηβεΙεΠγ Ιπεχοιραῦ]θ. πε 
Αροβίιο (45 Βιπατί οὔβογνεΒ) ΠΠεἄΠς {0 5αΥ, Όιαί 
ενα Ἠεαίπεῃ νο]απίατΙ]γ το]εοίεά πε Κπον]εάσε 
ϱΕ πο (τας (οἆ, νΠίσ]ι {αγ πηϊσηί, ἵπ α στεαί ἆ6- 
σγθς, Ἠανο σαί]ετοὰ {τοπ ο Ῥου]ς οἱ παίμτο, 

Ἠαγείοτο (οοπ{Ιπαθ5 {ο Αροεί]ϱ) ἀοἆ σανο 
Ι6πῃ πρ εἰς ἀδόκιμον νοῦν. ΊΝΟΝ ἀδόκιμος ΡΤΟΡΘΤΙΥ 
αἰσπίῇος ΤοΡΤΟΡΙΣ, τε]θείαπεμς, 35 ἀ5δοᾷ οῇ θαᾶ 
ΙμΟπΡΙ, ΝΠΙοΙ, αφ 1{ νν]]] ποί ραςς, 15 φοοᾶ [οτ πιο(]ι- 
ὑπσ. Για (Ὁ} χε 5αΠ1θ ΠΙΘίαΡΠοτ αδ ἵπ ουΓ Υνοτά 
πας) 1 οοπιθ5 ἴο πἹθαΠ γΥ]ιαέ 15 ΙΠ ονΕΤΥ 56η5θ 
Ἰναά. Τη τὰ μὴ καθήκοντα ΙΠθγθ ΤΠΑΥ Ὀς α {ήίοίος, ἲο 
αισπί(ν ἠηγρία: ΟΥ ΙΤ ΠΙάΥ ππθση απδαίαρ]ε {ο {Πδτη 
Π3 ΠΊΘΗ, Ρείπσ οοηίΓαΓΥ {ο ηπίμτε, ΤΘΆΦΟΠ, ὅτο, 

9. πεπληρωμένους πάση ἀδικίᾳ, ὅτο.] Ἠετο {ο]- 
1.998 απ. οππιργα[ίοπ ο ἴἶιο νίοςς ΥΥΠΙο] Ίνεγο ἴα 
π ιέιταὶ Εαῑί5 ος ο νοῦς ἀδόκιμος. ἴἸπ (πῖς Ιςί 
ΠΙΑΠΥ Ο0ΟΠΙΠΙΘΠΙΔ{ΟΥ ἴτασς, ΟΥ αἲ ]οαξί οπάσανοιγ 
ο ὑπίγοάμος, εἶίλετ ὮΥ «παπσε ο οτἀετ, ο: Ὀγ 
[ωτοθὰ Ἱπίετργείαίοης απά Ίοπσ Ρρατοπίηθφος, {]αί 
τι σπίαγ ογάετ, ἵπ ΝΥΠΙΕΗ {ηογ ννοι]ά Ἠανο {16 ο] 
οἱρτθςςεά. Βιαίΐ {λε Αροςίιε ννας Πίο 5πάϊοις 
οι τεσ]ατΙίγ οΓοοπιροβδΙοῃ. Απά 1 εποι]ά 56επι 
Ον ης ννας Ἠετο οοηίθηί {ο οπαπιθταίθ {ο νίοθς 
οἱ (πο (απΗ]ες ροριαγίον; να οχεπιρ]](γῖηπσ 
αι Ἰαδθγίησ {πο «ᾖατσας Ἰ]ηδίτπαάθ. Τε αἱῇί- 
ο. {ή ννπιοὮ να οοσαξΙοπα]ἰγ Επά ἴπ αδοστίαϊηίησ 
{πο οχασί 8εΠ5ο πιθαπί {ο 6 οχργοφεθά ὉΥ {λα 
Α/.οσί]8, αγῖδες ΓΤΟΠΙ 50Π1θ οΓ {16 {εγπις απιρ]ογεά 
υο ισ ο οοηδἰάεταΡ]ο ἸαΜέιάα; οπά Ποια ἴΊεταθ 
μο".σ οσσαδΙοηα]]γ ποίλῖπς εαΠΠοϊθπ{]γ πιατκεά 1π 
ὠσ σοοπίοχί {ο οπαβ]θ 115 ἴο αὐφο]αίθ]γ ἀῑοίεγπιῖπο 
(νο 866Η586. ᾿Αδικία, ΥΥΙ Πιο ἴπο ]δί οοπι- 
ΠΠΟΜΟΘΡ, 5Ε6ΠΊ5 πηααπ{ {ο ἀθηοίθ ίσο απᾶ Ιπ]αα1{γ 
ἴπ φοπεγα!; νΠΙΟΠ 15 ο]]οννοά πρ Ὦγ {εγΠως ΠΠΟΤΘ 
δριι αί.. Πορνείᾳ τοί. απᾶ Κορρο {λ]π]ς ρτοῦαβΙγ 
πο. σοπµἶπθ, απά απίδεη {Γοπη α ναγ. Ἰθοί,. οϐ ένα 
{οἱ οννῖπσ ννοτά. Ῥμΐ Ἴετο 15 (ιο αα{]οτϊίίγ οϐ 
οη]ν πῖπε Μ55. απιά 5οππο Ιπ[ετίογ Ὑοαυδίοης απά 
Επ]νενς {ος 15 οπιἱββῖοῃ. Απά {πο αονἰάσποο ο{ 
Υ, νίοπς απᾶά Γαὔιονς 18, ΙΠ 5ΠΟἩΠ α οπ5θ α8 {ο 
Ρτο-επί, ο{ Ηδ]ε πυγεϊσαί,. "ιο εἰπϊ]αγ]ίγ ἴοο ος 
ἠχο (ννο Ὑοτάδ πορνείᾳ Ἀπὰ πονηρία ννοι]ά εαβί]γ 
σαυ»6 οπρ ΟΕ ια ἵννο {ο Ὦο οὐη{{θοᾶς απά νο ννογά 
πνίό ρτορδοηίοά {πε ]οαςί ἀ[Ποι]{γ νου] ος πηοςί 
Ι]κογ {ο Ὦο ταίπϊποά. ἈἨεβίάςθα, {ιο ννογάς ατα 
[ουιιά. {οσοί]ατ ἵπ Ἰδοπίπος οοηί. Οἱ65. ρ. 84, 
νηστο Ἠθ εροα]κ5 ο τὴν τυῦ Κτησίφωντος πονηρίαν 
καὶ πορνείαν. ΌἨπ ιο Ἱπίίογ οϱ νλ]ο] ἴοιπις 5οθ 
Νοίωο ον Μαι. ν. 22. ΑΦ {ο ο εΠαησο ο ογᾶργ ἵη 
βόπιο ΝΤΡ., εαί Ργορα]γ Ργουθοςεἆ {οπι {ια 
οπάσνοτΒ ο {πο Οτί]ος {ο ἠπίγοάμοο παί γοσι- 
11, ο Ῥίατι νΥΠΙοἩ {ια Οοπαπηθηία{οτς 5ο ἀθδίάογ- 
πιο. ΠΗ τοβρθοῖ {ο πορνεία, 1 ΤΠαΥ ο πάςι- 
Βίοοι οῇ Π]{οΙί 5εχα] Ιπίογοσιτοθ 1π σοποτα], απά 
ἱπο]ιν]ο αἀπ]ίοτγ. ἜΤ]ο Ιαΐΐστ, θἶποο 1 19 α5οᾶ ἵπ 
Μα αχΙ. 18. ίο ἀοποίο πιαἰσηίη, ογα[ῖ, απᾶ ἵῃ 
Γωικο Ἡ. 99, 18 απ]ίος ντ ἁρπαγὴ, ἵπ πατὶς νΙῖ, 
90. ΝΝΙἩ ὁόλος, απ ἵπ 1 0οΥ. ν. . ντ] κακία (νν]ο] 
μογς (οἱ]ονγς απά αἰσπ]ῇος ππίφο[ιρυοιςπϱςς), 8ο Τί 
πηιδέ, Ἱη {ο Ρτοβοπί ρα5ρασο, ἀθποίο ΠΠΟΓΟ Ίναή 
ἡπ /ή Ἱπ ποποτα], παπά ρτοῦαὈ]γ ΠΙΘΊΠΣ πια[ἰσπέή ; 
οἵ ἴὲ ἨλΑΥ ΦΙΠΙΡΙΥ ππσαῃ, ἵπ οἳς οἷᾷ ΡἨγαρο, παισ]ι- 
μι. 366 Ογπάρῃ Όοπο. Πλεονεξία 86ΘΠΙ8 {0 

πηθαΠ γαραοίίη, οπἰογίέρπ. 3ο Τπαογά. 1. 40. οἵδε 
βιαίοι καὶ πλεονέκται εἰσί. Τη ννοτ 15 αἰδο απ]τεά 
πν{Ἡ βιαία ὈΥ Ῥο]]αακ νΗΙ. Τ. απά Χεῃ. επι. Ἱ. 2, 
19. πλεονέκ. καὶ βιαιότατος ἐγένετο. Ἰακία 886ΠΙ5 {ο 
ἀαποίθ {16 πιει γαυα, ασεπ, ἐπίοπέίοπιαϊ απὰ 
Παδίταα] πιζφο]ἐευοιισπρος; 35 ἵπ Επτὶῖρ. Ηἱρρο]. 
1904. τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν Τὸ μὴ εἰδέναι ---- ἐκλύει 
κάκης. ο ΤΠπαογά. ἰ. 32. ξυγγνωμὴ, εἰ μὴ μετὰ 
κακίας, δόζης δὲ μᾶλλον ἁμαρτία τολμῶμεν. 

---φθόνου, Φόνου, ἔριδος.] ἼἼεςε ἴημτορ ἴἴθιπις 
5οοπι πιθαπί {ο {οτιῃ α σγοµρ; απὰ ἴπε 56η5θ πΙαΥ 
νο, “ θΙ11 ο/ 6πνΥ απ εἶγίία, εγεη {ο πηιτάογ.”. ΒΥ 
κακοηθεία, Κγρκο οὔδθινες, ἶδ Ἰετο πιεαπί πο 
υείοιις αοίίοπ 1Π σοπετα], Ὀαϊῖ επαί νίος ΟΡ {ερ πιῖπά 
πΥΠΙΟΠ, αοοοτάἰπσ{ο Αγὶς(οί]ο)ς ἀεβηϊίίοητ, σοηβίςί5 
ΙΠ νΙουγῖησ ΘΥΘΤΥ αοί]οη ἵπ λε ννουςί Πσ]ί, α5 ορ- 
Ροξοἀ {ο εὐηθεία, 1πδισμεοίΐπςσ εαμᾶάοιγ απᾶ δοπ- 
/ιοπιπιῖς. 

90. ψιθυριστᾶς, καταλ.] Τήεςο ατε ππεαπί {ο Ὦθ 
οουρ]εά; {πε {ΟΓΠΙΟΥ, α5 ΓΙΘΟΡΗΥΙ. οΏδεχνες, ἆ4θ- 
ποίίπσ εεοτεῖ, αμ {με Ιαΐΐίογ ορεή οπ]άΠΙΠΙΑΤΟΙΒ. 

---θεοστυγεῖς.] Τ]ε πνοτᾶ, αοοοτάἶπς {ο 15 ἁῑ[- 
{οτοπί αοοεπία{ἰοπ, ΠΠΑΥ εἰσπ](γ εἰίμετ Λαΐρτς οί 
άοα, οἱ )ιαίεᾶ δή ἄοα. Ἔ]με ἰαΐεγ 8εη9ο 8 {6 
οπθ α5ια]]γ Γουπὰ ἵη {πο Ο]αξεῖσα] υντίίογς, απᾶ Τε 
5 Ἠετο αἀορίεα ΡΥ εοππο οιπϊηεπί πποάβτη «οπι- 
πιθη{α{οΥ5. Βιί ἴο ΓογΠετ, ΙΟΣ 15 αδδίσπεά 
ὮΥ νε αποϊεηίξ απἆ πιοδέ ΙΠΟΔΕΓΗΡ, 86ΕΠ15 Ῥτεί- 
εταρ]θ. 

---ὑβριστᾶς, ὕπερηφ., ἀλαζ.] Τ]εςε ἴθγιης 5ΘεΠΙ 
ιο Γοτπι αποίµετ στοιρ. Τ]16γ 5ο {ατ ἀἰ[Πετ ναί 
πο βγεί ἀεποίες ἴπδοίεπος, 38 5 ΟΝΥΏ ἵῃ στοςς αΏα5θ: 
Ώιο 24 απᾶ ὅᾷ, αἱ εγίηοαεὰ ἵπ οοπέεπιρίαοις ϱ6- 
Ἰανίοαγ απά οοπίαπησ]οις ννογᾷς. 
.-- ἐφευρετὰς κακῶν.] Της 15 ννε]] εχρ]αϊποα ὮΥ 
60ἼἨτγα., ΓΠεορΗγ]., Γ]Ἡοοάστεί, απά (Ἠομπῃ., ἴο 
ἀεποίθ Ῥ6ΓδοΏ5 νο ποί οπ]γ ρετροίγαίο αἰ] ἴἶα 
ἠποιυπ νΙ6θς, Ὀπί 5οακ οί απά Ίπυοπί πιο). 39 
1η ὃ Μασο. νΙ. ο]. Αποσμιας 15 σα]]οᾷ πάσης κα- 
κίας εὑρετής. Απά είς. οοπιρατος ΡΗΙ]ο Ρ. 520. 
στασιάρχαι, Φιλοπράγµονες, κακῶν εὕρεταί. 309 
Ταοἰίας οα]]ς Βο]απς «ὁ ΓαοὐπογΊπι ΟΠΙΠΙΠΠΙ ΤΕΡΕΥ- 
ἐογ”. Απά πο ν/οπάσο ἐπαί (ηοτο 5που]ά Ίχανα Ῥδοι 
Ώνεςο ἐφευρεταὶ κακῶν, δἶποςρ, ΓΓΟΠΑ ἴπα οοπιρθ[τ1ο 
ἵῃ ΠαχτΥ οχἰςίῖησ ἴπ Μὶς τίο] αἱ οοτταρί ππείτορ- 
οἰίς οἳ νο ννοτ]ἆ, ἴετο ννοτς (45 αρρθαγ5 Γγοπα 
Ταο]ίας, βαθδίοπία5, απά Ῥ]α{ατο]) ἐφευρεταὶ ἡᾖδο- 
νῶν, ῬθἵδοΠ5 ΝΟ Ἰνοά ϱγ Ιπνοηίίης πουν Ῥ]εαδ- | 
πγθςδ.. ΑΠοτ αἲ], Ἠοννδνεν, ἴμο ασρτθβδῖοη ια 
(ντι Κορρο απά οίμοτς) Ὄο απἀθτείοοᾷ οῇ ἴοςα 
ννπο ρίαη απά οοππῖνε ογίπες Γοτ οίΠθγς {ο ϱ3ε- 
ομίο. Απὰ (5 Ἱπίοτρτοίαί]οῦ ἶς οοπβταεά ὮΥ α 
Ῥαβρασο οῦ Έ]μασγα. 11. 80. (πι νο] Ίο κΙηϊ]ατ]γ 
ἀθδοτῖθος {]ιο ΠἹαηπου5 οῇ {πο (γοσῖαης οΓ Πὶ5 ασθ) : 
᾽Απλῶς δὲ, ὃ φθάσας τὸν μέλλοντα κακόν τι ὁδρᾷν ἐπῃ- 
νεῖτο ' καὶ ὃ ἐπικελεύσας τὸν μὴ ὁιανοούμε- 
νον, Ἠῃθτο 56ο ην Νοίΐο. 

9]. ἀσυνέτους.] Τ]5 ππαφέ ποί, αφ (οί. Ογοασ]ξ, 
Ὀο οπα]{{οά, 5 α ναγ. Ἰοοί. οΓ ἀσυνθέτους, δίηος Γοτ 
ἠναί πειτε 15 πο απ]λογ{γ)}, Ὀαἱ τοίπίποά απά οκ- 
Ρ]αϊποᾶ α5 Ίο Παν. 30Π16 αποϊσπῖ, απά βονοτα] 
οιπ]ποηί πιοάστῃ ϱ οπιπιοηί{πίους ἴπ]κο 1{ {ογ ἆσυνει- - 
δύτους, τοὐ]ιομέ οοπφοίρπορ, ΟΥ 8Ρη9ο ο) τοσο. 
μίποςῬ, Ἠονθνοτ, ελαί Ιπίονργοίαήοη ἶς ἀοεαίς 
οῇ ααἰλοτίγ, ν 15 ὑοιίος, νι Τμουρλγ]. απά 
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οτι οι τα τοισυτα πρασσογτες ασιοι Φσνατου ειοι’, ου μµονον οαντα 
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ποιους ἀλλὰ παι συγειδοκοῦσι τοις πρασσονυσι. 
12 8αΤῃ. 12. δ. 
Μαιι.7.]. 3 κ ώ 3 ε ’ » ς Σ 4 

1  ΓΌ ἄγαπολογητος εἰ, ὢ ἄνθρωπε πας 0 κρίνων / ἐν ᾧ γαρ 1 ους δ. 

Ἰλ7είς., {ο {ακο ἴῖ (ϱΥ απ Ιάΐοπι Γουπά 1π ου ΟΥΝΠ 
Ἰππσιασο) Γοτ “' οὐφέδιαίο.”.  Απά 5 8εηςθ {5 68- 
(αρικ]θὰ Ὁγ α Ραξξασο οΓ απ Πηδοπίρίίοῦ 1π ΟΠ18- 
π]]ς Απίία. Αξίαί. Ρ. 2. Ρ. 12, οἶίοὰ Υ Βονγοι: 
"Αξυνέτων δὲ βουλαῖς ἀνθρώπων τοῦδ) ἔτυχον θα- 
νάτου, Ν]ιθγε 566 (Πδ]]. Ἰπ ἐπ νατγ βεηςε, 
ίοο, ἴπο Κπάτεά ννοτὰ άφρων ἵ5δ ἀ5εά ΙΠ Ρτου. χΙΙ, 
1, α5 ὁ δὲ μισῶν ἐλέγχους ἄφρων. 

Ίπ {ιο {θίΠ5 νν]ΙοἩ {ο]]ονν, ἀσυνθέτους --- ἄνε- 
λεήμονας, ἴλοτα ἵ5 5οἵΏης ναπὶοίγ ο{ γτεαάϊΐπςσ, απἀ 
ηλ ο] ο ἐπ[εγργεία[ίοπ. ἵΜΑΠΥ αποϊεπί Μ99,. απάἀ 
Β0ΠΠς Ὑ/ογδίοις απά Εαΐλιενς Ἠανο ποί ἀσπόνδους } 
πν]]ο]ι (αγΙο5Ρ. απἀ Κορρο (Πίπ]ς ἶ5 νατγ ρτοῦαῦθ]γ 
πη Ἱπίετρο]αίίοἨ. ΙΓ ναί ννογο {πε σαρο, [ 5ποι]ά 
βιδρθοί ἴαί ἀστόργους ππά ἀσυνθ. οασ]ί {ο ϱθ ΙΠ- 
{οτοβαπσαά Ἱπ ῬΡοβίοΠ, ΝΠΙΕΗ ννοι]ά Κααερ ἴ]ιε 
εαρ]οοί ο! ἀἰκοβεαίεπεε απά γεγυεγκίίι ἰο ραγεπίς 
ἀῑδίίποί (Γοπι ἐιαί οἩ ᾖγεασ]ι οί εοπἰγαοί. Απ 
Όνο οπηϊςδίοη 1π αΙεδίοἨ πΠαΥ ΓεαςΙ1γ ϱο αξοτῖρεἆ 
Ρατί]γ {ο 6 «ο)1δες (οῦ Ποηιςοίε]αοιίοπ), απά ρατί- 
ἸΥ το Όνο Ογ1{ἱο8, νο ἰΠοισ]ῖ {ο ἀσπόνδους 1δε- 
Ίεςς α[ίεΓ ἀσυνθέτους. Βιΐ Όλο ννοτάς ατα ποί αι]ίθ 
ΞΥΠΟΠΥΠΙΟΝΕ. ᾿Ασπ. ΠΙΔΥ πανε γε[οτεηςο {ο Ριθίΐς, 
ἀσυνθ. {ο ργίυαίε 118. Ότταί]ας, ἀσυνθ. ΠΙΝΥ ΠἹΕΙΠ 
ῥγεαζεγς οἱ οΟνΘΠάΠΙΕ, απἀ ἀσπ. ἴΠοβθ ΝΟ οπίθτ 
1Πίο πο ἰτθαίίθς; 1. 6. ἴπιρίαεαδίε, Ἰγγεεοποι[αδίο. 
Απά Ένας 1 η] οοηδοτί Ὑνε]] νίΏ ἀνελεήμονας. 
Ἠοναναν, [ οαπποξ Ραΐ 5αβρεοί εἰιαί ἀσυνθέτους απιά 
ἀστόργους οασ]Ώῖ {ο «Παησο Ρ]ασθς. Απά αἰί]λοισ] 
Όπογε Ὀς πο ἀἱγεοί ααἰΠοτί(γ ἵπ ΜΒΑ. {οτ (Πῖς, γοί 
ἴποτο ἶ5 ἐπαίγεοί, {ος Όιετε ἶς Πέ{]ε ἀοαθέ Ὀιαί ναί 
ἵπ πο αγο]ιοίηρες οἳ Ώιοδε ν6τΥ αποϊεηί ΜΑΡ. νυμ]ο]ι 
Ἠανα ποῖ ἀσπόνδους, ἴἩθ ννοτά ννας υυτίθη αἴἴοτ 
ἀσυνθέτους. ΤΗΙ5 αἱδο ἶ5 οοιπίεπαποες ΡΥ {Πο ΥουΥ 
αποϊοπί ΜΑ. ΙΤ, απ "ΓΠεοΡΗΥΙ. ἨΒεβίἀες, αν 
ἀστόργους ἵ5 5ο 61956ΙΥ οοηππεοίεά ΥΠ] γονεῦσιν 
ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἵέ 56εΙΏς Ιπιροβεῖθ]ε {ο 5αρρος5θ 
Ὠναί ἴπο Αροβί]ε νγου]ά Ἠανο (αἰκεη χα ννοτά [γοιι 
ἵΐδ Ῥτορεγ οοπηθοίΙοἩ, απά ἱηεετίεά 1 Ῥοείνγεεη 
Όννο οί]ιογ ννοτᾷς, ΝΠΙΟΠ αἴθε Ἰκαυ]ςο «]οδεΙγ οοη- 
πεοῖεᾱ, απά ὮΥ ΠΙΟ πετο ν/οι]ά (ά5 ατίδθ αη 
απηπαίατα] ἀἰδταρίίοῃ, 

Ανελεήμονας, Ρίζες, Ξ66ΠΠ5 α 5ἱορ ἵπ ιο εἰίπιαα 
Ὀεγοπά ἀσπόνδους ἵπ {ηθ 56ηΏξθ αὔογνο Ἱποι]οαίεά, 
Ὦγ ἀστόργους ἶ5 ἀεποίεά α γναπί οῇ ἴ]α παίιτα] αί- 
{οοίίοῃ Ὠοίννθεη ολΙ]άτεπ απά ρατεηπίς γεκροσζοοίι. 
Ἀο, ΤΠ έλα ἀεεοτίρίίοἨ ΝΠΙΟἩ ΤΠαογαάίἀος σὶνες οϐ 
(λε ΠΙάΠΠεΙ5 οΓ (τεεοσο Ιπ {1 Ρε]οροππθείαῃ νναγ, 
ηθ βαγς, ἐαί (ο (αέπετ αςοά {ο σὶνθ αρ {Ίο 5οπ {ο 
ἀθαίᾗ, απ ἴ]πο 5οἩπ {θ Γαΐλεγ; απά 1π σθποτα] {λα 
Ώπθ {165 ο ΚΙπάτοά Ὕγετε Ὀτοκθῃ. ΑΑ {ο ἀνελεήμο- 
νας, Πἱκίοτίαης, απά οίἩαγ ΥΥτιίογς ο{ αποϊἰαηπί {61ΠπΠεβ 
αίεςί {Π]5 {ο Πανε Ῥεεπ {ε ρτοναἰ]]ηπσ οΠαταςίεΓ- 
Ιείΐο οῇ Ίνα ρετ]οά 1Π απεξίίοη, αἰ] οὖθΓ {ιο Ώοπιαπ 
Ἐπηιρίτο. θο (τοί. απἀ Ἠείς. 
πι Οής ἀαξοτῖρίίοπ οϐ {πο είαΐο οϐ {ο (εῃ- 

Π]ες Π1ΣΥ Ὦε οοπιρατος {ο ᾖπο πποτα] Ρἱοίιγο 1Π 
ἘΠαογάἁ]άες 1. 82 ---- 84. οῇ {ιο βίαίθ ο 5οοϊείγ ἵπ 
ἄτεεςς αἲ {ο πιο οῇ {πο Ῥο]οροπηθείαἨ γναΓ; 
αἶδο οπθ 5οαγοθ]γ Ιπ[ρτίος {π Ῥλί]ο ὁπάσας, ρ. 125, 
ΟΕ {λε κίαΐο ο{ Πιαπηθτς {π {1ο υνοτ]ά, ἀωτίηπς 18 
Ἠπηςς, Ῥοί] απποπσ ᾖονς απά (σθπί]ος: πποτο, 
8πιοησ οίπος ρατίίσπ]ατς, ας ποίἶσθςθ ἀσκήσεις ἆκρα- 
σίας, ἀφροσύνης µελέται ἐπιτηδεύσεις αἰσχρῶν, φθορὰ 
παντελὴς τοῦ καλοῦ. Απά Ἠο (πας οοποε]αάες: Τότε 
ἀρετὴ μὲν ὡς βλαβερὸν γελᾶται, κακία δὲ ὡς ὠφέλιμον 
ἁρπάζεται “τότε τὴ μὲν ποακτέα ἄτιμα, τὰ δὲ μὴ πρα- 

95Ε 

κτέα ἐπίτιμα. Ἀεε αἶδο Μας. Ἔντ. ϊ5ς. ασσνι. 2, 
απ Ὀ]ςῬ. 1. 9. Ῥαϊβαῃ. ΠΠ. 2, 2. 

93, τὸ δικαίωµα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες] “΄Κπονῖησ 
ἴιο ἆεσοταο απά οτάίπαποο ο{ ἀοά: ” 1.6. ΡΥ Ἰαγ- 
Ίπσ 1{ επ ίεῃ Ργ ἄοἆ οἩ ἐμεῖτ οοηΏβεΙθηςθς. ᾿"λξιοι 
θανάτου } ἰ. 6. ἀθεδετν]ησ οῇ {ο 5ονετθεί Ριπ]δῃ 
πιοηί Ὀοί] 1π Ελ ννοτ]ἀ απά 1π ίθ ποχί. ΟΥ ία 
εἰπσυ]αι ΠΊαΥγ Πετε Ὀθ 186 1Π ἃ ϱεπεγίο 86Π66 {ΟΙ 
Όιο ρ]ατα]ς ὁ Όχετο Ὀε]ης (α5 Ῥτοί. δίέυατί τὶσλί1γ 
ποΙςςβ) ΙπΠ δικ. ἃ ΤΟ[ΕΓΟΠΕΕΘ {ο ἴπο Ιεαάῖπρ ἰτα]ίβ 
οῇ πιοτα] ἀπίγ (α5 1 Μαοο. 1. 12. ποιεῖν τὰ δικαιώ- 
µατα τῶν ἐθνῶν. ἃπά Τοβί. κ, Γεἰτ. ποιεῖν τὰ ὁικαιώ- 
µατα Ἰυρίου).”. Απά ο ]αδί]γ οΏβετνας, '΄ Μλαί ὮΥ 
ἐπιγνόντες ἴλο Λροεί]ο πιθαης {μαί {λε ἀἱδο]οβΙτεβ 
πιαάθ τοεροο(ἶησ (1οἆ ἴπ {1ο Ἱνοικς οἳ παίατθ, απά 
τοερεοίἶπσ νε ἁπίϊες νΥ]ίο]ι ηα ἀεπιαπάεά οῇ έπεπη 
1Π {εἱΓ ΟΥΝΠ 6ΟΠΕΟΙΘΠΟΘΕ ΟΥ ΤΠΟΤΥαΙ 56Π56, Ψετθ ος 
6ας] α Κἰπά αφ [αἰτ]ν {ο ρὶνα ἴΊοιπῃ απ ορρογίαπΙ{γ 
ο Κπονῖπσ οοππείμίησ τοβροοίίπσ ἴο ρτοαί 
ομί]1πες οἱ ἀπίγ, απά οἱ τεπάοτῖης {επ Ιπεχοιβ- 
αὖ]ο ΓοΥ ποσ]οοίπσ 1.2. ἜΤῆϊς Ιπάεεᾶ εἵεῃπ {πα 
1Η]οδομήιεγς, αἲ Ἰεαδίέ 1Π {Πεῖχ οχοίεγίο ἀοοίτίηεβ, 
Ῥτοίθεεςεά. Ό6ε Ὑἱτσ, {η. ΥΙ. 608. 

---οὗ µόνον αὐτὰ ---πράσσουσι.] 1818 Μίταπρε {παί 
6οιπθ επη]ηοπ{ 6 οπιπιθηίαίογε 5Ποιυ]ά Παγε 5ο Η{ί]α 
απάθτείοοά {ια 5επςε, α5 61{]6Υ {ο Ῥγοροςε απ ἵἹῃ- 
αα{λοτ]ζεά αἰίεγαίίοπ οἳ {πε ἰοχί, οἵ εἶδο {ο ΡΓο- 
Ῥουπά Ιπίθιργείαίίοης, ΥΠΙΟΠ ατθ αἲ νατίαπος ΥΙΤΑ 
α]] ιο ρτϊποῖρ]ες ο{ οοτγθοί εχερεεῖς. Τε 5εη5βα 
(α5 Πέ Ἰας Όδσῃ αἀπιϊταρ]γ οκρ]αϊπεά Ὦ} (6Ἠτγς., 
ΤΠδορΗγΙ., Τ]αοάστείέ, απἀ (ουπι., απἀ, α[τετ 
έπεπα, Ὀγ (τοί. απά οί]οατς), 5, ἰαί {16Υ ποί οΠΙΥ, 
εεάισεᾷ Ὦγ ραβδείοη, εοπιπιῖέ 5Η«Ἠ 5ἵπ5δ: Ριΐ αἴθ 5ο 
ἀενοιά οἱ α]] «εηςο ο τοοίαἆάο απἆ νιίπο, ἴπαί 
Ώ1εγ 6νεπ άρργουε οϐ Όιε ἰΠίπσς ννηεηπ ἆοπο ὮΥ 
οίπατς5, απά Π]ο (επι {μα Ῥείίει Γοτ ρταςίἶθίης {6 
84Π1Π6. 3ο ΤΠαογάϊάας (Ὀοίοτο αἀνετίεά {ο) ΠΠ. 
82, 11. ὥστε εὐσεβεία μὲν οὐδέτεροι ἐνόμιζον, εὑπρεπείᾳ 
δὲ λόγου οἷς ζυμβαίη ἐπιφθόνως τὶ διαπράζασθαι, ἅμει- 
τον ἤκουον. ΝΟΥ Ὀτ. Φου (1η Ἠὶςδ {ννο 36Υ- 
ΠΊΟΠ5 οἩ. {Πῖς {οχί) Ἠπς 5ο ΥΠ τ]αί νο ανα Ίντα 
απ ασσγαναξίοπ, Οἵ αἀναπος α πιϊποτὶ αἆ πια]. 
Απά 5 Ῥοσαμςο, α5 ΙΠ ΤΙάΠΥ ο1565 οτἶπιες αἴθ 
Ώιο τορι]{ οἳ εαάάετπ απ νἰο]επέ {επηρίαίίοῃ, 5ο 1ὲ 
αγσιθς α Ἠ]σ]ετ ἀερτεο οῇ ἀερταν]ίγ {ο ἀε[ρεταίε- 
1Υ Γι9ήΐᾖη απ σργἰαμά ννιεκοάπεςς οοπιπη]{{εά, ἔπαῃ 
{ο οοπαπη]ί 1ΐ ατη]ἀςί {πο πῄιεηςο οἳ γἰο]επί ραβ- 
5ίοπ. Ἔ]ας ἴ]ο σι1]{ αγὶείησ {ΓοΠῃ α πιαπ΄5 ἀε[Ισηί- 
Ίῃπσ ἵηπ οίμετ πποῃ΄ς 5116, οἵ (αί 16 αἲ οηπ6) ἵπ 
οίπεγ πιεη ΓΟΥ {Πε 8ἶΠ8, 16 στθαίεγ ἴ]αη Ἡε οαηΠ 
ΡοββΙΏΙγ οοπίχαςοί Ὦγ α οΟΠΙΠΙΙΒΒΙΟΠ ΟΓ {Πθ βαπῃθ 
βἶπς ἴπ [ης οι0Ίι ΡεΤΥΡΟΠ. 

ἩΠ. ἜΤΠε Αροεί]ο, Ἠανίηπσ ποὺ’ οοπν]ποεά {1α 
«επίϊ[ες οῇ ΕΠ, ΡτοσθθεςΒ {ο ιού ναί {ο «ειος 
46 ΠΠάΘΥ {16 64Π1Θ οοΠάΘΙΙΠΑΙΙΟΠ, απά είαπά α8 
ΠΙΠΟΠ ἵηπ ποος ΟΓ ένο ΠΙΕΤΟΥ Ρτοῇετεά {π {Πο (ο98- 
Ρε] α5 {ο (θπ{ΐ]68. ο Ῥτογνος αί {Πεψ, Πανῖηρ 
ἀεβρῖςεεά {λε σοοᾷποςς, απἀ Ῥτοκεῃ {ο Ίαν ος 
ἀοά, Ὢθτο αξ οὐμοχίοις {ο Ἠΐς υταίῃ αξ {πα 
«επι; απά (πατγείοτο οοι]ἀ ποί Ργείεπἀ {ο 
ατγοσπίθ {ο Ώϊνίηο ΠΙΘΓΟΥ {ο {Ππεπηβε]νες; {ος, ἵπ 
ενας οοπἀοπιπ]ίπσ {πε (6πΗ165, {Π6Υ, ἵπ {αοί, οοἩη- 
ἀσπιποαά {Παπηςε]νος. Θίπος, ΠΟΥΝΕΝΕΓ, {15 Ίνας α 
εαρ]οοί απρα]αίαῦ]ε {ο .1οννς, ἴπο Αροβί]ο αγσαθβ 
Ιπ α οονοτί ΊΝΥάΥ, αροξίτορΗΙχῖῃπσ 5οπΠθ 9Π6 (α ὅ6νν, 
ας 15 «Ποιά 5οοπᾳ) ΟΙ Ίθ ΦΙΡΡΟΡΘΡ {ο Ρε Ργθ8- 
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ν γ΄ . Γ ᾽ υπνο ’ 5 Π 

κρίνεις τον ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις τᾶ γαρ αὐτα πρασσεις ο κρί- 

Των. 
, ' | - . 3 ο σ λ 

Οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστὶ κατὰ ἀληθειαν ἐπὶ 
' Ὁ ” , , 5 ο Ε΄ ” ς Π 

τοὺς τὰ τοιαῦτα ποάσσοντας. «4ογίζη δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ο κρίνων ὃ 
3 ᾽ ” ’ - κ «/ . 3 ΄ ’ Δ Π 

τους τα τοιαυτα πρασσοντας, καὶ ποιῶν αὐτὰ, οτι συ ἐκφευξη το κρίμα 
α Ίνα, 90, 18, 
2Ρει. 8. 9, 15. 

οηυί, απἀ, οἩ Ἰδατίπσ Ἠἶπαι επιπηεταία πα πια]{]- 
1οά αὐοππιπαίίοης οἱ {ιο (ά46Π{1165, ἴο Ὀτοακ οί 

Πίο Ῥἱ{{εγ οοπάσπιπα1οη οΓ θα. ἨΝΤοΟΤΘΟΥΕΣ, ηθ 
ἀοε5 ποί αἲ βγεί αρΡρΙΥ νν]ναί Ἰθ 5αγ5 {ο {πε εν; 
απά (Ἡτοισ]οιί πο ρτοσθοςς ἀἰδοτθεί]Υ, ὑπδίπιαέῦισ 
ήΠΙΒΕΙΓ στααα]]γ Ιπίο ἐπ )εν//ς οοηδοίεπεθ. Το 
4ο Οπὶς, ἴἼπογο ννα5 πο πθες (α5 ΤΠ {ο σα5ο ΟΡ {πε 
αν αττηκῦ ίο Ῥτογε {ο με ον) ναί Ίο νναβ απάεΓ 
α Ίανν, Μαι Ὀεῖπς Πῖ5 ρτεαί Ῥοαδί; Ὀαί ἴπετο γναβ 
ρτοαί ποεὰ {ο οταᾶϊσαίθ ἴΊοβεο Ῥγε]αάϊσθς, Πίο] 
1εά Ἰΐπα {ο ππακθ 5ο γ]άε α ἀἰδίποίίοη Ῥείνεεπ 
ᾖοννς απἀ (6ΠΙ1658, α5 {ο 51ΡΡΟΡΘ ναί α «ειυ 
πησηί 5αΓε]γ σοπίίπαθς ἵπ 5ἱΠ5, ὙγΠίολ νγοι]ἀ ο 
{αίαὶ {ο α επ]θ. ἜΤ]οτείοτο {ο Αροβί1ο Ἰ. 
ἀεπίες 51ο] α ἀἰδιιποίίοης απἀ 241γ, ἀεξίτογς {]ιε 
Ρτε]ηάϊίοςς 4ροη νο 5Η α ποίίοη 15 Γοαπάεά, 
απά αίῆτπις ναί ποτο ν/]] δε Ῥαΐ οπθ τι]ο {ο 
Ροῦ]ι εν) απά ἀεπΙθ. Ο5, 1π έε γνοτάς οϐ ΡτοΓ. 
Φίμαγί, ἴπο Αρορί]ο ἵπ νυν. | ---Ιθ. Ῥτερατθς {πε 
/ΑΥ {ΟΥ ἴπο σεποταὶ Ῥτοοί, ὮΥ 5λοννῖηςσ (Παί αἱ 
Νο ανα α Κπον]οᾶρσο οὗ ναί 5 πρ, απά αρ- 
Ῥτουε οϐ ἴ{, Ραΐ γεί επ ασαϊηςί Πέ, ατα σι]{γ Σ΄ απά 
αἶδο {ποβο Πο αἲθ 5ο Ῥ]]πά α5 ποί {ο 59ο {Πε εκ- 
σε]]επος οῇ νἱτίαθ, απᾶ αἱ πε 8απ1θ {ππε {γαηβστεςς 
ές Ρτοσερί. ἜΤ]ο Ἰοαγπεά υντίετ αἱδο {ΓΙΙΥ τε- 
πατΚς, “ναί (ποισ] {Πο Αροξίιο Ἰπαᾶ {πο «ον 

᾿οοηδίαπ!]γ ἵπ πηπά, Ἠε αἀναποςν ΟΠΙΥ ϱεπετα] 
ΡΙοΡοβΙΠΙοΠ5, αρρ]ίσαβ]θ 1η 6ΟΠΙΠΠΟΠ {90 {επι απά 
{ο οίπεΓ5; ἴ]ας ρανίπσ {ο Ὑ/αΥ {ΟΥ α πποτθ ε{- 
οἴεπί «πατρε {ο Ὀ6 πιαάο ερεοἰΠσα]]γ αραἰηςδί {μα 
16νν5, π {πα 5εαιιε] οῇ Πῖ9 ἀἰδοοιγδο. Της νε 
Πανο ἵπ.νν. --δ. νο σεπεγαἰ οοπβδἰάεταίοπς 
αἰτοαάγ παπηεά. Τη νυν. 9 ---16. ἴε Αρορί]ε 5Πον5 
εναί πο ον πηἁδί Ὦο αοσοοιπίαῦ]ο {ο (ο, α8 
γθα]]1γ απἀ {τι]γ, {ΟΥ πο ΠΠάΠΠΘΥ ἵπ Νίο] {ΠεΥ 
έτθαί {ο Ῥγεσαρί5 οοπίαἰπθς ἵπ ο Βοπρίατθς, 45 
Όνε Ἠεαί]εη ατε ΓΟΥ ο ΠΙάΠΠΟΓ ἵΠ νΥη]ο] {Π6Υγ ἆδ- 
πιθαη {πεπηςο]νος υνΙίῃ γεβρεοί {ο {πο ]αν/ οΓ πα- 
ἴατε: απά {ἴαί οαςἩ πηςί Όο ]αάσεά, αἱ Ια5ΐ, ας- 
οοτάΊπσ Το {πα ΠηεαΠ5 οΓ σταςς απά Ἱπιρτογειπεπί 
νο] Ίο Ίνας οπ]ογεάί. Τη νν. 1Τ--- 29. ἴπετε ἶ5 
α ΠΟΤΟ ἀῑτοςί το[ετεποθ {ο {ο ὦΖ6ννς, Ιπ ννπίοὮ 1έ 
5 βπονη (Ἠαί (ος νΥπο δἶπ ασαἰηδί Ἠσ]ογ ἆθ- 
στθοες οῇ Κπονν]αεᾶσο Ἱπιρατίοά Ὦγ τονε]αίίοη, πιαδέ 
Ψο πποτο ρη]]{γ απ ἴοςδο ο Ἠαγο οβεπὰεά 
πιΘτε]γ ασα[ηςί {πε Ίανής ο παΜατθς Ι. 6. Πο Ρ]απ]γ 
{θασ]θς {πο ἀοοίτίπε {λμαί σι]{ 5 ρτοροτβοποά {ο 
016 Ἰσῃί απά Ίονο (ἶπαί Ἠανο Όσοι πιαπ][{οςίαἆ, 
απά γοί Ῥεοῃ αὐιςες. 

1. διὸ ἀναπολόγητος.] 3οππθ ἀἰῄετεπος οῇ ορίη- 
ἴοη οχἰκί5 ας {ο ἴ]ιο οοππθοίίοπ οῇ {Πίς νουςο νν(ῃ 
ναί Ρτοσθἀςες. Ἀονν διὸ πααςέ, ΓΓοτη 115 νατΥγ Γοτπη, 
Ῥο {/αΐσο; γοί ία παίηγο οῇ (νο Ἰπίθτοποο ἵς ποί 
ΥΘΤΥ οΊσατ, παπά Ἠας5 δει. ναγίος]γ ἱτασεά. ἜΤ]α 
φὑπιρ]εδί ππθί]ιοά 5οθτης {ο Ὦο (ναί αἀορίοά ὮΥγ Α0ρ. 
ἼἌοδννοσπιο: «« ὙΠογοίοτο, 5ἶπσος {ο ννιοκοάησςς 
οἳ πιπηκἰπὰ 15 σοποτα], ποπο οαππ ]αάσο αποίῄοτ, 
35 μα 1ονή5 4ο ἴπο (ἱ6πί1]65, υν]νουί οοπάσπππίης 
ΠπαΦο]ῇ”.  ᾖορο, Ἰποννονογ, 866Π15 {ο Ῥο Ίοτο 
πηθαΠ{ ὮΥ ο Αροδί]ο: παπά Ῥτοῦ. Βίπατί 18 Ῥτοῦα- 
ΡΙΥ τίσ]έ Ἱπ γποῖησ {ηο σοππθοίἶοῃ {ας {έ βίηποθ 
1 νν]] Ώο οσπορἆ ο ναί (ποβο νο πουν (ιο οτζ]- 
ππησθς οὗ (οσα ασπ]ηδί 516]Ἠ ν]οθς 48 Ἠανο Ώθοθῃ 
ΠΑΘΕΙ, απά «ΕΠ ρπασ(ἶκο {ηθπα, απ πρρ]α ιά οίμογς 
Γοτ ἀοῑπας 5ο, πτθ ννοτί)ηΥ οὗ ραπϊκμπιοηές ἵέ Γο]- 
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του Θεου; "η του πλουτου τῆς χφηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ 
. 

1ονν5, (διὸ, {ιεγε[ογε,) ειαῖ αἲ] νΥλο ατε 5ο επ]ὶσ]ῖ- 
οποά ἆ8 {ο ἀἱβαρρτονο οἱ 8Ι6Π οΤΙΠΩΘΡ, απά Πο 
β{11] οοπηπηῖέ «παπα, ατθ 6ΥεΏ Υαί Πο ΥΥΟΤΙΠΥ οΓ 
Ριπ]ηπιθηί{. 

---ὃ κρίνων.] ΜαπΥ εχαπηρ]θΒ ατο αἀάποεά . 
Ταγ]ογ οἱ {ΐ5 π5ο οῇ {πε Ῥαγιιοῖριε Ρρτε5εηί νηί 
απ ΑτίϊοΙο. Απά Ἰα 5ποννς ἐαί 1 ο[νεη 5ετγναά {ο 
ἀοποίε α Ἠατασίες, Ρτο[εβδίοἩ, ος επιρ]ογπιεηί, 
Ἶτ 18, ἵπ [αο, Ρραΐ {ο λε νετῷ απά ῬτοποιΠ τε]ᾶ- 
Ώνας οἨ ΙΥΠΙοΠ 56ο Ἠγίπ. (τι, ατ. ὁ 59. Τ]ια Ιάΐοπι 
ἶ5 Ἀθγο α5εά, α5 Ρείπο ἵπ Τίς ΙπάεΗπ]{ο {οτος, πιο»ί 
ει{ίαρ]α {ο {λε εουετί πιοάε αἀορίεά ὮΥ νο Άρος- 
6, νο οἶοςθ {ο ππαΚκο {πε Ῥτοροβίοη ϱεηοτα], 
{ποισῃ Ιπίεπάεά {ο Ὃο ο ραγίϊομίαν αρρἰἰεαξίοπ. 

---τὸν ἕτερον] Ἱ. ϱ. ἴπε οίμετ ΡαΓίγ, --- ΠΔΙΠΕΙΥ, 
Ώιο (επΗΙθ. Κρίνεις, διεςδί ἵπ Πιάσπιεηί, ΡΓο- 
ποιυποῖπσ 5οηίθποθ. Αἰπιί]. ΡΠΙ]ο. Ρ. 405. ἐν οἷς 
ἕτερον αἰτιᾶται, ὁιαβάλλων ἑαυτὸν λέληθεν. Ἡράσσεις, 
1. ο. ΠαὈἰέααἰ]1γ οοπηπη{{θςί; [ος {πο Ῥτεςεηί {πε 
οΏεη (ᾳ5 Ταγ]ογ οὔβδεγνας) ἱπαροτί5 ανά. ἜΤηαί 
Όιε ευ Υνοτε ἀεβ]εά υγΙίΠ πο 5απηθ γοθς ας {πο 
Πεαίμση, Ὑνθ Ἠαγθ {16 {65ΗΙΠΙΟΠΥ ΟΡ ᾳοδερΠ!5, 48 
αἶ6ο ἴ]α αΏονο (Ἠἡ(Ποτίο απα]]εσεά) ενἰάεπορ οἱ 
Ρ)1]ο, Ρ. 455. Β. 

2. οἴδαμεν δὲ ὅτι --- πράσσοντας.] Τηο δὲ 5Ποι]ά 
ποί Ῥε τεπάσταᾶ ΟΥ, οἵ Φεδίᾶςς, (5 1ὲ ἵ5 ἆοπο 
ΕΟΠ16) Ραΐ τπαγ 6 απἀοτείοοά ἴπ ἔμε οτάίπατγ αᾱ- 
υεγδαξῖυε Ξ6Π5Θ, απά Ὦθ6 5αρροςεά {ο Ἠανε τε[ετεποθ 
ίο α οἶααςδα οπα]{{εᾶ, οῇ ἴπα Γο]]οννίπσ Ῥιτροτί: 
«6[ΓΗο ππαγ, Ιπάθεά, Παίίετ Ππιςε]{ εΙ(Ἡ Ὀεῖης ας- 
ααἰ(τεᾶ, ὉΥ Ὀεῖπς (τιεά ππάετ α ἀϊβετεπί τα]ε οῇ 
Παάσιπεπί] δι νγε Ίκπουν απά ἆτο 51τε, ὅο..  ΒΥ 
τ0ε 18 πιθαπ{ ννο αὐἰ, ννμείλοτ ο εννς ος ἀεηίΙ]6ς. 

9. λογίζῃ δὲ --- τοῦ Θεοῦ.] Α ερἰτιίοᾷ απά ποί πΠ- 
αςαα] ΠΙαΠΠοΓ οΓ εροακίπσ, ὮΥ νΠἰοἩ απ ατσιπιθηῖ, 
Ἰΐ]κα ἴ1α [οτοροίης, ἶ5 ργεδςρά ᾖοπιο, --- απιὰ ννη]ο] 
πνο]νος στανθ απά αἶδο 5ενετο εχρορίυ]αίοῃ. 
Της ἶ5 οοπίπαθ {τοισ]οιέ ο {ο]]ουνίης νετεε, 
ἵπ νη]ο] {λα καταφρόνησις ἱπιραίθά {ο ἴπε ᾖ6υ/8 
β66ΙΏς {ο Ῥα, α 5]ἰσηίϊηςσ ο6 {1ο ΠΠΘΤΟΥ οἱ ἄοά Πε]ό 
ουί, ππἆστ ἔἶνα ποίίοπ, {παί 1έ σοι] ποῖ Ὦε πεεάεᾶ, 
---ΙΠΑΦΠΙΠΟΤὮ αφ πο 8ΙΠ οοπηη{εά Ὦγ απγ οῇ {πε 
Ῥοβίοτίίγ οὗ ΑΡταβαπι οοι]ά Επα]]γ ἀερτίνο Ἰΐπα 
οΓ {ο ἀῑνίπο ανοιτ. 96ο ο α5ίίη Ματίγτ αρ. Ώεο. 
ΑΥΠ. ἜΤ]ε δὲ εποι]ά ποί ο τεπάοτεά ΄΄ απᾶ͵,”” Ὀαί 
(5ίποςο Τί ἶ5 ατσαπιεπία(ἶνθ) ΄΄ απ ποιο, ΟΥ, ἴ]ιεπ.) 

4. Ἡ τοῦ πλούτου --- καταφρονεῖς.] "Ἡ ἵ5 {ος ΠΠ 
ο: απ, 38 ἵπ 1 6ο5. χὶ. 14: χὶν. 90. ΝΤ] τοῦ πλού- 
του τῆς χρηστ., 5αρροθεά {ο Ώε α Ἠεμταίπη Γοτ 
ἔέ τίο]ι ΠΠΘΓΟΥ,” ἀΤοῖ. οοπΙραΤΘΕ ΡΠΙΊΟ ὑπερβολὴ τοῦ 
πλούτου τῆς ἀγαθότητος Θεοῦ, απᾶ Ῥα]αϊτεί οἶῖεΒ 
Αηδίωῃ. Ρ. 10. ὡραϊδομένην ὑπὸ πλούτου τῆς εὐπρε- 
πείας. ΟΕ νε {6ΓΠΊ5 χρηστ., ἀνοχῆς, Ἀπά µακρ., ἴθ 
Ώννο Ἰα5έ ατα ΠΘΑΤΙΥ ΥΠΟΠΥΠΙΟΣ5, Τ]ο Βτεί ἀ6- 
ποίος α ἀἱεροβ]ίοῃ {ο Ῥο σοοᾷ, απά {ο Ῥοποβί 
οίμοις. ἹΚαταφρονεῖν Ἰογε βἰσηίῇος {ο οπτθ ποῖ ΠΟΥ, 
{ο β]σηί, ἃ-ο. ᾿Αγνοῶν, “ποί οοπβἰἀετίησς””. Ηί- 
ογα1]γ, ποί Ἰκποννίπς ἔγοπα γναπί οῇἳ τοῄοσίῖοῃ. Τὸ 
χρηστὸν, {ΟΙ χρηστότης. Μετάνοια ἀεποίθς 5ΙςἩ 
Ιιαπσο ο) παϊγιαᾶ αφ 5]α]] οροταίο οἩἨ πα εοπαιοῖ, 
απά Ῥτοᾶισο γΟ/ο) πα (ἶοπ οΕ ννμαί ἶ5 ον]. "Αγει ἵ8 
Ὦγ ἹπαΠΥ Οοπαπηθηίαίους οχρ]αϊπαᾶ, “«ἷς Ἱπίεπάςά 
{ο Ἰοπά Ἴχεο,' Ὦγ α Οαποῃ οῇ α]αςς, ἴαί νετος 
ἀσποίίπσ αο[ίοπ ΟΥ ο/θοΙ ατο φοιηθίίπηος α8δοᾷ ΟΕ 
επάεαυοι ΟΠΙΥ. Βαΐ ἴέ ἵ ὑοίίαος, να 6Ἠτγς., 

γ 



ΒΟΜΑΝ5 06ΗΠΑΡ. ΠΠ. 4--- 11. 16 

» Π -., 3 » / . ᾽ » Θ . απ. 

της μακροῦθυμίας καταφφογεις, αγγοων οτι το ΧΟΊσΤΟΝΥ του εου εις 

΄ [4 .., 

ὃ µετανοιαν σε ἄγει; 
ὁ κ «3 Ὁ 5. 3 » η 3 ῃ 

καρδίαν Φησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργἠν ἐν ημέρᾳ ὀργης καὶ ἄποκαλυψεως 
. ο 3 ’ ς ’ η) . 3, ε) μι 

6 δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, " ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αυτοῦ 
ν . 3 ς σα 3, 3 ν δόξ ΔΝ 4 ο 9 

Ἰ τοῖς μὲν καθ υπομονήν ἔργου αγαῦου ὀοξαν καὶ τιµην καὶ αφῦαρ- 
ἆ . ο ῃ αν. ν κ, 1 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ απειθοῦσι μὲν ϱ όοι 5 10, 

- ᾽ ’ 

6 σίαν ζητοῦσι, ζωὴν αἰωνιον ' 
πο 3 Π η ᾽ ο] 3 .] 3 η 

ο τῇ αληθείᾳ, πειθομένοις δὲ τῇ αδικίᾳ, Όυμος καὶ ΟΦΥηή 
} υ 3 . 

ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζοµένου τὸ καὺ στενοχωρία 
3 » ς/) γι 3 ν 

10 κακὸ», Ιουδαίου τε, πρῶτον, καὶ Έλληνος 
. Ἱ ’ 9 ιο) Γ , ᾽ 3 ᾽ 3 Π - 

"εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ αγαθὀν, Ιουδαίῳ τε, πρώτο», 

Ὁ Ώοιι, 39. 84, η ᾽ ᾽ ’ ’ ΔΝ 3 ’ 

κατὰ δὲ τὴν σκληροτητα σου καὶ αμετανοητο» πω, ὁ9ρ. 
14Π6β 5, ἃ, 

ο ύου 94. 11. 
Ῥρα]. 6». 19. 
1εχ. 17. 10. 
ᾧ 92. 19. 
Ταιι. 16. 27. 
ἘἨοπα. 14. 19. 
ο, 8. 8. 

Ἠεν. 29. 12. 
4 1ου. 24. 18. 
Ἠοφεα 4. 4. 

ν 2 Τ/688. Ἱ. 8. 
ο Ώειι. 10. 17. 

15 ῃ 9 ) Ν 20ἨτοἨ., 19. 7. 

δόξα δὲ καὶ τιµή καὶ 1ο 84. 19. 
. ην 10. 94. 

) αἰ,2.6. 
ων ΕρΗ. 6.9. 

1.9. 985. 

θλίψις 

΄ 3 ’ 3 υ » 5/ υ α 09). 

Ἡ Ἕλληνι. " Ου γαρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. οὔοι γὰρ ἄνθ- τρο 11, 

Οαπρπον., απά Ἀομ]θιβ., {ο απίθτρτεί 1έ ἵπιρείς 
ΠαΙΠΕΙΥ, Ὦ}γ ἴἶα 19ο οἱ αἲ] πποτα] ππεαπς απά Πΐ 
πιοίῖνος. 366 7ο κ. 16 ἂν 44, απά 0ε09ς οἶιεά 
ἵῃ Ἠοδςθῃβ. 3ΥΠΟΡ. 9 

5. κατὰ δὲ τὴν σκληρ.] Κατὰ εἰσηϊῇος γγα, δε- 
σαιφε οἱ. ο Ιπ ΒΡρΗ. 1ν. 19, νε Ἰανθ κατὰ σκληρό- 
τητα [ΟΥ σκληρότητι. Απά Ρον Ἠετοάοίαςβ απά 
ΤΠπογάϊάες ο εῃ 15ο ἰλίς βΙσπ]ῇοαίίοΠ; οΙΙΕΠΥ, 
ἨΟΊΝΕΥΟΣ, η {ο ΡῃΓαδθ κατ’ ἔχθος. ᾿Αμετανόητον, 
ἱπρεπ]ίεηί. ἀΤοί. «ΟΠΙΡαΓΘΒ α 5]παῖ]αΓ ααίῖυε 8ΕΠ5Ο 
ἵη ἀμετακίνητος, ἀλάλητος, απᾶ ἀμετάθετος. 

----θησαυρίζεις.] πε ννοτὰ ἵδ ΡΓοΡεΤΙΥ α5εά οϐ 
ναί 15 σοοᾶ, Ὀαί 5οπηδίίπηθς, α5 Ἠετε, απά ο[οπ 
ἵπ πε Ο. Τ., Ματοακίϊσα]]γ, ο ννλαί 19 ῥαᾷ. ο 
Ῥτον. 1. 18. θησαυρίζουσιν αὑτοῖς κακά. 3ε6 ΠΙΥ Νοίθ 
οπ Τηαογά. υΠΙ. 29,2. ἜΤ]ο ννοτά δµσσεςίς {ια 
ἷάεα ο{ ἵπεγεαδε ὮΥ αοσιώπιζα(ἶοπ.. 

---ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς] “' απίο (ηε πιο οἱ νταίβα] 
Ραπεμπιεη{.”. ΟΕ 6 6εη5ε ΟΡ ὀργὴ 6Σ4ΠΙΡΙ6Φ αἴθ 
οἶίθὰ Ὦγ ἘγρΚκο. ᾿Αποκαλ. δικαιοκρ. τοῦ Θεοῦ ἵδ {ου 
ἐν ή ἀποκαλυφθήσεται ἡ δικ., ἃ Ῥετιρηταφϊ5 {ο ἀεποίθ 
Ώιο ἆαγ ο{ Ιαάρηιεηί. Δικαιοκρισία ἶδ α Ταγθ ννοτᾶ, 
{ουπά ἴπ πο ντίίετ εατ]]ος (απ Θὲ. Ῥαυ], εκχοερἰ 
3η 4ΠΟΠΥΠΙΟΙς (ἄτεεκ Τταπβ]αίογ αἱ Ἠος. γ|. 6. 
ο οσςσα15 Ιῃ Εδίμ. ΥΠ. 19, απᾶά 4 ΜΤασο. 
χΠ. 18. 

6---11. ΑΠ Ἠανίηπσ ονετίαγπεᾶἆ {ο αὔΏογε- 
πιθηίίοπθά «ο ευνίδῃ Ῥγε]ιάϊοςες, πο Αροδίε Ρτο- 
οθεςς {ο αβδοτί, ἴῑιαί ἴηετε 15 ΠΟ 8ΙΕἩ προσωπο- 
ληψία, οἵ αοοερίαποθ Ο6 ῬεΓβοῦΒ, ὮΥ (οά αἱ {1ο 
ἆαγ οἳ Ἱαάσπιοπέ, πιοτε]γ Όδοσιςθ {1Ι6Υ αγε οΓ {1119 
ος ναί παίίοη; Πανο οἵ Πανθ ποί α τογνθα]εά Ίαν: 
αγθ εἰτοιπποῖςοᾶ οἱ αποἰτουμπποίδεςς Ῥαέ τἶαί αἰ] 
8ΗαΙ1 ο µιάσεά νηί] αἰτ]οί ἹππρατΙαΠ{γ, αοοοτάἶησ 
{ο {πο ἀεστοο ος Ησηί απἁ Κπον]εᾷσο αβοτάεά Ιπ 
εαςε] ραγίϊοι]ατ. (Υουπᾳ. 

Τ]]5 Ροτίῖομ 15 Ιπίεπάεά ραγίῖη {ο ἀαοφοτῖθο ἴ]λα 
παίιγε οἳ νε Ἱαάσπεπί ]αδί πιεηίοπεᾶ, απά 
ενίησε Τίς )ηδέΐοε; Ῥαϊ 15, [ οοποσῖνα, ο[ῖρ[ ΙΠίτο- 
ἀποθά ἴπ οτὰοτ {ο οπαῦΡ]α {πε Αροςί]ο {ο θηρτα[ί 
οη {ο ἀεεοτίρίοπ οῇ οά5 Ἱπιρατίία] αβίος {ο 
ἐπαϊνἱαμαῖς, Ἠϊς Ἱπαρατίῖα] ]αςίῖσς Το παίοπς, νΥ] ο]α 
18 »ΚΙ1ΓΙ]Υ Ιπίγοάισες αἱ νν. 9 ὅς 10. 

Τ. καθ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ.] Όπ ἴνο οοη- 
βίτηοίῖἹοή ο ἐς ν. Οοπηπιθη{ο{ους ἀἱΠετ, Τί 5ου] 
8ΕΕΤΏ {]αί καθ ὑπομ. πηαςί Ὁο Ἰ]οϊπαά υΙ{Ἡ ζητοῦσι 
Καθ ὑπομονὴν ἔργου ἀγ. ἵδ τεπάετεά ὮΥ ΊἸκορρε 
« οοπφίαπ{1 γἰγαής φἰαάίο.. Βαέ 1ὲ 15 ταοτ Ῥαί 
{ΟΥ ἐφ᾽ ὑπομονῇ ἔργων ἀγαθῶν; ἴπε εἴπσι]ητ, 45 4θ- 
ποῦπς νε, σεπµς, Ὀεῖῃςσ Ῥαΐ {ΟΥ ἴἶιε ρ]ητα], 5 οἳ- 
επ. Ός6ε ν. 16. 1 Οογ. 1. 14: αν. ὅθ. 1 Τ]αςς. 
1. ὁ. 2 Τμ6ςς. Π. 17. Δόξαν απᾶ τιμὴν ἆτο οοηβίᾶ- 
ετθᾷ 5 ΕΥΠΟΠΥΠΠΟΙΣ, Ὀι{ ατθ οοπ]οίπεά {ο διγοησί]ι- 
6η {γα 5οη5ο : ο ννμ]ο]ι ἸλΓείς. οἷῖος ππαπγ οχαπηρ]θς 
βοπι Γμασγά, απά οί] υνγίιαυς, ἵπ ννΏ]ο]ι, Ἰουν- 

6νοτ, τιμὴ Ῥτεοεᾶες δόξα: απᾶ πο Ψοπάςτ} {ο (πε 
{οΓπΊαΓ αἰσπ]ίῇες {]α ᾖιοποµγ απά αἱσπιίη αξδὶσπεᾶ 
ἴο απ οπο, ἴ]ο Ιαΐΐατ, έιο 1ο} {]οποε τεδιἴτιο. 
ΤἨε ννοτᾷς καὶ ἀφθαρσίαν ἃτθ αἀάθά {ο εχκρ]αῖῃ 
ὀόξαν, απἀ {ο ταῖδε {με ἀθεεοπρίοῃ [αν Ῥεγοπά 
ἨΠαίουει {πί5 ν/οτ]ά οαπ ΠαΓΠΙΕΗ. 3ο Ῥοδίάϊρρις 
οἶίεά Ὦγ «τοί.: ἵων τοῖς θεοῖς ἄνθρωπος εὔχεται 
τυχεῖν, Τῆς ἀθανασίας κρεῖττον οὐδὲν εὔχεται 

8. τοῖς ἐξ ἐριθείας.] 3.0. οὔσι, [ος τοῖς ἐρίζουσι, ΟΓ 
ἐριστικοῖς. ἃ5 ΓΠδορΗΥΙ. εχρ]αῖῃπς. 39 {1ο 6εΧΡΓες- 
510Π5 οἱ ἐκ πίστεως 3π οἱ ἐκ νόµου. «Τί 15 (38 Βο- 
56ΠΠ1. οὈςεγναβ) α Ἠοὐταίκπα, ΡΥ νΠΙοῃ νε αηγ 
πηοτα] απα{γ ἶ5 6ΡοΚεπ ος, (λοςθ ατθ δαϊά {ο ῥαεο 
Ειαί απαΠ{γ, νο Ίιαυε 1. Πο Οοπιπιεπίαίογς 
8ἴθ ποί αστεεά ΨΠοίμεχ {πο Αρορί]ε ας τε[εγεηοε 
{ο {ιο («επίϊ[ος, ΟΥ {0 ἴια «έωδ. 36ο ΡΠΙΙ. 1. 16, 
απά Νοίθ. Τί ννας πιθαπί, 1 Ολ]π]ς, {ου αἲἰἰ, αοσοοτ- 
Ίησ ας 1{ πη]σ]έ αΡΡΙΥ 5 ἵπ ο Ἱνοτάς οἳ Βὲ. Ι5ίάοτε, 
ταῦτα δὲ κατὰ τῶν ἐνόχων εἴρηται. 

Τη ἀπειθοῦσι --- ἀδικίᾳ ἴπετε 15 α ου{πσ 6ΘΠΦΙΤΘ. 
9οπιθ (ϱοπιπιεηίαίοτς απἀθτςίαπάἁ {Πε ἀπειθ. απά 
πειθ. οἳ ορἰπῖοπς,; οίπεις οἳ ἀἱεροσςίίῖοις απᾶ ας- 
ἔἶοπς, νν]ο]ι ἶ5 οοπβγπηθά ΡΥ 1 οἨη ΠΠ]. 21, απά νυΙ1. 
44. ἜΤηαβ ἀπειθεῖν τῃ ἁλ. 'ΥΙ]] 5ἰσπ]γ {ο Ὀο Ιπάϊς- 
Ῥοβεᾶ {ο ἆο Υγ]αί 15 τίσηί οἵ Υίπουςδ. ΤἨο ῬΡας- 
8ασθ ΠΙΑΥ, ΠΟΥΘΥΕΥ, ΥΜΙί Ῥεζα, ο απἀετείοοά 
Ῥοί]ι οἱ οοπίεπ{ίοιδποδς ἴπ ομίπίον, απᾶά, πνμαί 1ς 
οΠεπ απ](εά {πετου1{, αἀἰκοθεάίεπεο π ργαοίῖςο, 
Αί΄ ὀργὴ καὶ θυμὸς ευ). ἔσται, ρυί {ΟΥ ἀποδοθήσεται, 
{ακεη {Τοπ {πε οοπί{εχίέ; {ποισ], σταπιπια({σα]]γ, 
Έπειτα ἶ5 απ απαεοἰωί]οπ. ἜΤηετο 15 ρτθαί [οτοθ ΙΠ 
Ώιο εχΡΓΘΡΒΙΟΠΒ θυμὸς --- στενοχωρία, ΝΠΙΕἨ Ώοάςγ., 
γν]ίΏ ΤΘαΡΟΠ, ΞΙΡΡΟΡ65 {9 Ῥ6 Ποττονγεά {Ποπ Ρ. 
Ἰχαχν]]], 49. Ἠε, ἨονΘΥΘΥ, απἀ Ε]ςπεγ τοβπο {οο 
ΠΙΟ] Ἱπ ἴαο ἀῑδίποίίοης {Π6γ πιακο ῬοδίνγθἙι 
θυμὸς απᾶ ὀργὴ 35 8180 κότος απά χόλος. Το ἴοιπιθ 
4Τ6, Ιπ μ56, ΔΥΠΟΠΥΠΙΟΣ. Ατίοπιϊά, Π, 61, απά Π1, 
ὅτ, ηας θλίψεις καὶ στενοχωρίαι Ιπ Ώιε 5εης5ο “' α[ῇ]ο- 
Ποηςψ απά {τουῦ]οῬ.. ΟΕ οοιΙβε, ἔσται παδέ Ίετο 
ασαῖη Ὦο εαρρ]1εἀ. 

9. πᾶσαν ψυχὴν ἀ.] Α Πεῦγαίσπι {ακεπ {οπι 
σκι Ώ1 Ὢὴ, 15 1η ΧΙ]. 1. Λος ΙΙ. 402. ὅαπιοῬ 
1.1, ὸ κακὸν, {οΓ κακίαν. Της κατᾶ Ιηπ κατεργ. 
16 Ἰπίοηςίνθο. Τί 5 ΠοΘνΕΓ εςοά αΜΙ{ τὸ ἀγαθόν. 
ῦἨε κο οϐ ἴΠο Ῥτοεοηπί, απάἆ {ο παίατο οῇ {πο 
ἴΘΓΠ κατεργ. Ἀ]]κο ἀθποίε Ιαρίμαϊ αποοῃ. ἜΤ]ηο 
Ι6Ά8ΟΠ οὗ Οής ἀεπαποϊαίίοπ ἵ5 πνο]] 5ἰαϊοά ὮΥ 
Ἠοοκοτ Ἐοο]. Ῥο]. 1. 9. Οµπ Ἱουδαίου --- Ἓλληνος 
5ε6 Νοίε 5ρτα 1. 10. 

10. εἰρήνμ] Ἱ. 6. ναί ρθασα γη (οά, ΡΥ ΥΠΙΟἩ 
{πο ροββθΡεΙοη οῇ αἰ] οίποτ Ῥεηποβίς ἶξ ογοιπρᾶ, α5 
παρ]γίηρς ο απ]π{ετγαρίος ροβδρςδίοΠ οῇ {Ίεηῃ, 

11. προσωποληψία] “ ρτο[εγοηςς,” “ αεοθρίαποθ 
«ωτοισ] {πνοιν. Οπ {πῖς απά νε ἴννο πεχί νείςες, 
βοο Βρ. Βιι]]”5 Ώϊξς. 11, 4, 8. 
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µως Ἰμαρτεον, ἀγομως καὶ απολουνται καὶ οσοι ἐν γομῳ ηµαρτο», ια 

ζεΜαι. 7. 9ἱ ας ό θσον ( οὐ γὰ ἵ ἆ ὶ τοῦ νύιου δίκαιοι παρὰ τῷ 19 ἑωσμκ 1ος ος, όμου κριθἠσονται, {; οὗ γὰρ οἳ ἀκροαταὶ τοῦ νόμο ρὰ τῷ 
1 6ο 8. 7. - ε] 2 - ’ ’ / ᾽ ”, . 

Θεῳ, αλλ οἵ ποιηταὶ του γόµου δικαιωθήσονται. Όταν γαρ ἔθνη τα 14 
, ’ ’ Ὁ ο ’ - τ ’ η 3, 

μὴ γόμον ἔχοντα φύσει τά τοῦ γόµου ποι, ουὗτοι, γομµο» µη εχοντες, 
ς . ιά . ῃ » υ , - ’ υ 

ἑαυτοῖς εἰσι γόµος ᾽ οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόµου γραπτον 16 

12. ἀνόμως.] Τ]ϊ8δ νειςο ἶ5 οοπβγπιαίΊνα, απἀ 
εχρ]απαίοςγ οἱ {ιο ρτεσθάίηπσ. "Το ννοτὰ 19 Ἱθτθ 
ίακοι ἵπ ἴ]ε ΥΟΓΥ ΤάΓΘ 56Η56 ἄνευ νόµου ΟΙ τοῦ 
νόµου, ΟΕ νίο]ι Αἰυετά αἀάπσθς οπς εχαπρ]θ {Γοπι 
Ίβ8οοί. τοὺς "Ἑλλῆνας ἀνόμως ζῶντας καὶ σποράδην 
οἰκοῦντας. Τ]ο Οοπιππεπίαίοίς, Ἰον/6νοΓ, ατα ποί 
αστοεὰά νν]εί]εγ ἀνόμως ἵδ πηεαπί Ὁί τε[ετεποθ 
ίο ἴο Ίιαιο οί Ἠοςες, οτ Ίιαιο (1. 6. Ἠεγε]αΙοῃ) 
ἴπ φεπεγα. Για πποδί οιηϊπεπί πιοάετη οΠ68 
αάορί {ια Ιαέίετ νἰανν: {ια απο]επί απά 5οπ1θ πιος- 
ετη 9Π65 ια Γοτπποτ. Τ{ε αιεείίοι 15 Ιπάεεὰ οΓ 
ἀϊβιοι]ί ἀείοτιπαίίοης ὈῬυαί ἵ απ Ἰπο]ίπεά {ο 
αστοο ψί Βρ. ΝΠάάΙ. 1η {πα Γο]]ονίησ τΤεΠΙαΓΚΒ. 
«6 Τί ππαςί ο αἀπι{θς, «ροακίπςσ ΟΡ νόμος υγ] ἴηα 
ΑτίίοΙα ρτοβχες, ἴποισ]ῃ εαῦ]εοί {ο 5οππο ἸΥε]]- 
Κπονη οχοθρίοη», επαί λογο 15 5οαΓοθΙΥγ ἵπ 
πνποίἰε Ν. ἜἨ, αΠΥ σγοαίετ ἀϊ[ιου]{γ, ὕπαηπ πε αδ- 
οοτία]η]ησ ο γατίοις ΤηθαΠίησ5 ΟΕ νόμος ἵπ ἴἶιε 
ΕρὶΣί]ε5 οὗ Θί. Ρα]. Τη οτάςΓ {ο 5ΠΟΝ αί ὉΥ 
Όπο (1ο8ρε] αἱοηθ ΙΠ6Π απ ο ]αςαβαά, απά ναί 
ἴιο Μοφαῖο τονθ]αίίοῃ 15 Ιπ Επί γεερθοί οϐ πο 
ΠΊΟΤΘ ανα]] απ 15 πε Ισηί οῇ παίατα, α ργτοροβεί- 
ποη, ἰο Ρτοοβ οῇ ν/μῖο] 15 ία ππαϊπ οὐ]θοί οῇ {πα 
ν/ποίἰο Πρίδίε, Ἠε Ἰα5δ οοσαδίοη {ο ΤΘίΟΥ {ο ἴα 
ἀἰποτοπί τα]ος ο [ουν] νΥΠΙοἩ {ιο (αοπίί]ες απά 
/ο6νν5 αὰ τοερεςνεΙγ Ώεσῃ ΓΠαγπϊςῃες ; {ο ίε Ἰαΐ- 
{ος πιοτθ απ οπθ τενε]αίϊίοῃ Ἰιαά Όεεῃ σταπίθς ; 
{οτ {Τοπα {πο εατ]ῖεδί ασος {ο ἴ]πο «πιο οὗ ΜαἱαςΠΙ, 
Όιο ΑΙπιϊσπίγν Γανουτεά {παπα (1ο Ῥαίτίατοῇς απἀ 
Ρτορ]είς) ντ τορεαίεά Ἱπάϊοαίίοης οἱ 5 υν]]]. 
Ηεηποο νόμος 15 α5εᾶ Ὦγ 34. Ῥαα] οἳ ονατγ τα]ε οϐ 
6, οΓ νετ τονε]αίίοπ, εβρεοἰα]]γ ο{ {ο Μοβαῖο 
Ίανν, απά ενεπ οῇ {πα ππογα] απά οετοπιοπία] οὔὐ- 
ΒΟΓΝ4ΠΟΘ5, 9Π6 ΟΥ ΡοίἩ οῇ νλ]ο] 1έ ἵδ ιο οὐ]εοί 
ΟΓ ΘΥΕΓΥ νόμος {ο Ἱποι]σαίο. Όιτ Ἠησ]ϊδῃ νθΓδίοη, 
ΒΥ Πανίης αἰπιοδί οοπείαπ{1γ βα]ά έιο ἰαιο, ννμαΐον- 
ου ϱο ἴο ΠθαΠΙπσ ΟΡ νόμος π ἴπο οτισίπα], Ἰαβ8 
πηπάο {Ππῖ5 πιοξί ἀῑβιου]ί Ερίκ] 5] πποτε οἳ- 
5οµτθ; [ο {ο Ἠπσ[ςδῃ γοπάογ 15 αθεά {ο απἆοι- 
είαπά {ια {ἴθγπι ΟΡ {ε ἰαιὸ οἱ Ίοφος, α5 ἴπ ἴἶα 
Ἠναησε]ἰείς. ἨΙΙν τοβροοί {ο {11ο Ῥτοδεπί ρᾳδ- 
βασο, [ απι οΓ ορΙπίοῃ ναί Ὦγ τοῦ νόµου (ο Τιανν 
κατ᾽ ἐζοχὴν 5 πιεαηΐ, απά ναί (ο Αρορί]ο πεαΠΒ 
ἴο Τερτονο ο Ῥγοδηππρίίοη οΡ {Πο 116νν, νο 
(νοισΏί Ώχεπηδο]νος 5ατο οῇ οίθγπα] 1, Ώεσαιςθ 
οἆ Ἰιαὰ Γανουτοὰ νεπη νν]]ι α τουε]αίίοη οἳ 5 
νι] ἵπ ννίοη. οπςε {ο τοπβοπίπσ ου] Ὀδ, Α5 
ΤΙΔΗΥ αδ Ἠανο εἶηποί νν]λουί α τονθ]αίίοη. ϱμα]] 
56 ριπ]ε]ος νν]]νουί Ἱπουγτίπσ {ο αἀά[είοπα] ρεῃ- 
αἰέῑθυ ννπίο] 51ο] α τονθ]αίίοη ννου]ά Ἠανο οπαοί- 
οὐ: απᾶ 48 ΠΙΠΗΥ α5 Ἠανο εἰηποά απάθγ α τογοθ]α- 
Ποι. δα] βΗῇοΓ να 8ονοτοτ ριπϊκμππθηέ ὙΥίοἩ 
Οναί τονο]αίίοη, ννλαίονοατ Τε Ῥο, ας ἀοποιποθά 
ασαϊηκί (οῖτ ογπηπσος. ΤΠ 1 Ὁο (ποιρῃί βίταησο, 
Απ ( 6. Ῥαμ1, ναί πο] Ιπάπ]σοπςς εποι]ά 6 
εἸον/η {ο {πο ΓΟΓΙΠοΓ οἶαθς ο/ροείκοης, Τ νυν] αάά, 
ναί ποῖ {ιο Πιραγργς 6Ὅοπ ο) {ιο ἰαιυ ἐέφείῇ, μί, ἃο. 
Τεν ιο Αροθί]ο ερ]οίης, Εοτ ννθπ (Ι6π/1168, 
Ίν]λο Ἠανο ποί αΠΥ τονο]αίίοη, ρτασ(ἶδα, ὈΥ παίατα] 
ππρη]δο, πιοταΏ{γ α5 Ῥητο ᾳ5 (πε νν]]οΙ οΥοη {ιο 
Μοφαίο Ίανν οΠ]οίης, [που σῃ {ογ Ἠανο ποί αοίι- 
ΗΥ α- τονο]α{]οΠ, που Ώοσσπιο α γονο]αίίοη {ο 
Πιοηβο]νος, απ. ππαγ (Πογο[οτο Ἠορο ο πἲ]. ἴἶνο 
τοννητάς οϐ νιτίπο, ννηπίο απ΄ ποίαα] τονο]αῖοῃ 
Μου]ά Ἰανο (αασηί (Ίνοπα {ο οχροοί. Απά (ἶνα 

Βα1ηο ατσαπιθη{, ΥΠ να 5απἹθ αἰίεπί]οη {ο νε 
αςα οῇ πο ΑγίϊοΙα, 5 Ρτοβεουίεά {ο {πε επὰ ος 
[ιο ΟΠαρίοτ.”. Όηπ πε ρατοηίηεςὶς οἱ ἰΠπῖς απά 
Ώιε πεχί (νο Υν6Γ565, 5εθ Ἰγ1πεις τ. ατ. ὁ οἱ, 2. 
α.: απἀ ΟΠ ὀικαιωθ. 5εο ΜασΚη., απά εδρεοία]γ 
Βρ. Βι]])ς Ηατπι. Αροςί. Ρ. 41. 
Τ]ο [οτοεσοίης 56εΠῃ5 {ο ϱο {ια ίταε γίαιν/ οΓ ᾖιθ᾽ 

56/56, νΠΙοΙ ηαδ Ῥδεπ ΠΠ αςίταίεἆ Ὦγ ἄτοῖ., Ἰγείς., 
απᾶ οίμοτς, {οί ῥρᾳξςασες ο εἰπηί]ατ εεπππεηέ 
οσουττῖησ ἵπ {πο Ο]αβεῖσα] υυτ]ίθις; ἴο πποςί αρ- 
Ροβῖίε ο{ ν/πίο], ἑοσείποχ νι οίπετς ο ΠΥ ΟΥΥΠ 
ΙΠαΥ Ὃς6 {οαπά ἴπ ἨΏεοεῃβ. 3ΥΠΟΡ. 

14. «Τη (μὴ νετεε (48 οΏεετνες ΡτοΓ. Βίπατί) απ 
οὐ]εοίίοῃ 15 απ{ἱοἰραίθά απά 5ο]νεά. Τί πιὶσηί νε 
τορ]ίαά, ἔπαί {ια («οπήϊ[εδ Ἠανε πο τεγε]αοπ, απά 
ἐπετε[οτγο {5 οππποί αΡΡΙΥ {ο ἔιοπι. Το (19 ια 
4Ώβνγεγ 15, ἴαί πο (θπίι]θς Πανο α Ίαν α5 τθα]]γ. 
απά (αγ α5 πο ον, υτίεῃ, {οασΏ ποί οἨη 
Ρατοληθηί, Υεί οη να ἴαρ]αῖς οῇ ἠναῖχ Πδασῖς.” 

--φύσει] Ὦγ ἴιε Ἱπβίϊηοίίνε 5εη5ε ο{ τῖσ]ηί απἆ 
ντοησ, 5αρρ]ιεά ὮΥ ἔε Ισηί οἳ οοηβοίθησοθ. Τὰ 
τοῦ νόµου, 1. 6. ἴἩθ πιοτα] ἱπ]αποίίοης οοπίαϊηθἁ ἴπ 
Ώια Τμανν. "Ἑαυτοῖς εἰσι νόµυς, Ἱ. 6. ἴπεΥγ, Ὦγ ἴἶα 
ἀῑοίαίος οῇ ΥΘαδΟΠ απά οοπΠβοῖθηςθ, Ἠαγνθο α Ίαν 
5αρρ]ιεά {ο ἱἨθιηφε]νες. ΄ Μεαπ]πσ (45 ΗΠοο]κοχ 
Έος]. Ρο]. 18. εκρ]αἴηβ) (μαί Ὁγ {οτος οἳ ία Ισ] 
οΓ ΤΘΠςΟΠ, οταν (αοά Παπιϊπεί] ϱν6Γγ οπθ 
Νο οοπιθί] Ιπίο {πα ννοτ]ἀ, πεη Ῥοῖησ επαῦ|εὰ 
το. Κπον {πταίἩ Ποια [αἱκεμοοά, απά σοοᾷ {τοι 
ογ!], ἆο (ετεῦγ Ίθατπ ἵπ ΠΙΣΠΥ (Πῖπσς ναί (πε 
γη] οὗ ἀοά ἵδς ίσο] ν]] ΗΙπιξε]{ποί τεγεα]ίπσ 
Ὁν αΏΥγ οχίγαοτάἵπατν Ἱηθαῃς απίο {πεπη, Ῥυ{ {Π6Υ 
ὮΥ παίαγα]. ἀἴδοοιτεο αἰίαϊπίησ {πο Κπον]εάσε 
{ηθγθοῦ, 56θ6πηΏ {116 πηπκογς ο{ {ηοςο Ίαννς υυμῖσ] ἵη- 
ἀεεὰ ατα ΗΙ5, απά {16γ Ῥαΐ οηΙγ πε πάτε οἳ 
Ώπεπι ου{,2 

15. οἵτινες ἐνδείκνυνται --- ἀπολογουμένων.] Τ]εςε 
ποτά ατο πιθαπί {ο οδίαθᾖἰσα απᾶ 1ιδέγαίο νθ 
{οτεσοῖηπσ αββθτίίοη. Οἵτινες πιαγ Ὦε τεπάετεᾶ, 
φιῖρρε φιμἲ, ἴπιακπιπεο] αἱ ἰ]οη. "Τὸ ἔργον τοῦ νόµου 
15 ΡΥ ΠπαΠΥ πιοάρτη ϱοπηπιοηίαίοτς (λοισ]ί {ο Όε 
Ριίέ ΓΟΓ τὸν νόµον. Βαὶ (116. απά ἴπο (τεεκ 
ΟοπιπιεηίαίοΓς, {οσθί]ογ νὰ Εταδηη., ΝΤεποσῃ., 
Ταγ]ου, απά Μασκη., 5εοτα τἱσΏί ἵηπ τείαἰπῖησ {πε 
{οτος ο ἔργον, απᾶ ἵπ εαρροδίπςσ πο 5εη5ο {ο ῦε, 
έλα εβεοί, οτ Ῥτοοῦ οἳ {πε οχἰσίεπος, οὗ ναί 
Ίανν, ΠαΠΙΘΙΥ, ἵῃ ἀἰκοονοτίπσ {ο ορ]σαίῖοῃ {ο ἴ]ε 
πποτα] ἀπΐΐος, ννΠΙοἩ τονε]αίἶοῃ, ΡΥ 15 Ῥτεοθρίς, 
Ίαγ5 ορεπ απά οπ]οίπα. 3ο Ῥίος. Τιαοτί. οἶῖεά Ὦγ 
ππθ Ιπ Ἠοθςθῃς. 3ΥΠΟΡ., 5αγ5 {πε Ῥατυατίαης Ἠανα 
ενα τὸ ἔργον τῆς Φιλοσοφίας, ἴποιισμ ἀαδεαία ο 
έπο 6τργοςς [οι ο Ἡ. Ῥτοῦ Βίαατί, Ἀούνενετ, 
ἰα]κος 1{ {ο ΠθαΠ {ιο 1ο) ογ αι ο έιο ἰαιο, Ἱ. 6. 
πνπ]ο]Ὦ {πο Ίανν ἀαππαπάς; οοπιρατίησ 1 Τ]μο8ς. 1. ο. 
ἔργον τῆς πίστεως, ὃ Τη6858. Ἱ. Ὁ. ἔργον πίστεως 
1 ομπ γἱ. 38. απά 5 Τίπι. ἵν. δ. ὮΥ γραπτὸν 18 
πηθαΠ{, “ ἀαορ]γ Ἱπιργιπίεά,”) αφ 'νογο {ο «Ἠπτας- 
ἴογς ἱτασθά ννἰ]ι ἴἶνο Ίτοῃ δίψίο ΟΠ {πο γναχεὰ {αῦ- 
οί οϐ πο αποϊοπί». Τ]ο πιθοίαρΒοτ οσσΓ8 Ιπ 
νο Ο. Τ. ππά ἴἶνο αποϊοπί ννγ]ίστα Ιπ σοποτα]. 8ο 
Ἠδο]μ. ῬΏτοπῃ. 81. ἣν ἐγγράφου σὺ µνήµοσιν δέλ- 
τοις φρενῶν. οπ]ίαπ Οταί. νυν. Ῥ. 909. ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἐκ τῶν Θεῶν ἡμῖν ὥσπερ ἐγγραφέντας (8οῖ] 
νόμους) ταῖς ψυχαῖς. χ 

--- 



ΠΟΜΑΝΡ ΟΠΑΡ. 1. 15 ---20. 17 

ωϱ » ,  »” - [ 3 

ἐν ταῖς καρδίαις αυὐτων, συµµαρτυρουσης αυτων της συνειδήσεως, και 
᾽ 3 - |. ’ 28 2 / 

μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων η καὶ ἀπολογουμένω»;) 
ςο η ψα ϱ/ » Ὁ π Ν ᾽ » 3 ’ ' 

165 ἐν Ίμερᾳ οτε Ἀρίγε 0ο Θευς τα αρυπτα των ανθρωπω», κατα το 

εὐαγγέλιόν µου, διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ. 
α Εν . 3 - . / Ν ο , ι ’ 9 .. 

Ἱ ὃ ΤἼδε, σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζη, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ γοµῳ, καὶ καυχᾶ- 

' σαι, 25. 5ἱ. 
Αοὶςβ 7, 81. 
1 Οοχς. 4. δ. 

Ἡ Ἱηΐτα 9, 4, 
{ομπ 8. 98, 41. 

» Ἵ ’ . , ’ η) / . 

18σαι ἐν Θεῷ, ᾿ καὶ γινώσκεις τὸ Φέλημα, καὶ δοκιµάζεις τὰ διαφέροντα, α ΕΝ. 1. 10. 
υ Π ’ ι ς ) ς ή 

19 κατηχούµενος ἐκ τοῦ νόμου πέποιθάς τε σεαυτὸν 0δηγον εἶναι τυ- 
.. .. - Γ ’ ᾽ ε] ’ ’ ΄ 3/ 

50 φλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παιδευτὴν αφρόνων, διδάσκαλον γηπίω», ἔχοντα 

---συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, ὅτο.] 
Της 15 οχρ]απαίοτγ οῇ γν]αῖ ρτεοθάε», 5αυ]οἶπίπσ 
Όννο οοπ/γπιαίίοπς ΟΕ να να Ῥείοτο βαἰἀ, ἴλαί 
Όπο ἀεπιαπάς οῇ ιο πιοτα] Ίανν ατο ἰηβδοτῖρεὰά οἩ 
Όλα Ἰαατίς οὗ πἹθπ ΙΠπ α δίαίο οῇ παίατο. ἜΤ]α 
ππΘαπιησ (ας Ῥτοῦ, Θέαατί 51ο υνϐ) Ῥείησ, ἐναί “΄ ἐμο 
υοῖσε οί εοπδείεποο, ΝΠΙο Ῥτουθεάς {Τοπ α πποτα] 
Γοο]ίπσ οἱ ἀῑξ]ίκε οτ αρρτοραίοἩ, απά ἴπο ]αἀρ- 
πιεηί οῇ να παπά, ννηεπ 1 εχαπιίπες {6 παίατο 
ο αοίῖομς, απ] 1π (εβΙ(γίῃσ (μαί ναί ία πιοτα] 
Ιανγ οἳ ἀοἆ τεαιίτος, 15 ΙΠΠρΓθβδεά, Ιπ 8οπιθ σοοἆ 
ΠηΘΗΒΗΤΘ, ΘΥΘ6Π ΟΠ {11ο Ἠθατίς ος {11 Πεαίπεης. 

16. ἐν ἡμέρᾳ, ἃτο.] Τί Ἰα5 Ὀ6επ ποί α Πέ] ἁϊς- 
πίθα νυν] νν]αί (ωθςθ νγογᾷς ατε {ο 0θ οοπηθοίεά. 
116 αποϊεπί απάἀ οατ]γ πιοᾶθιπ Ἐκχροβί{οτς ({οἱ1ουύ- 
εᾱἆ Ὦγ Τ]ο]αςΚκ), ]οΐπ παπα νι ννμαΐ ρο6ς ΙΠπΙΠΙθ- 
ἀῑαίεΙγ Ῥε[οτε, ΠΠΠΙΕΙΥ, ἴα ρατίῖεῖρ]εΒ κατηγορούν- 
των απᾶ ἀπολογουμένων. Βπί (α5 Δἱματί ηα5 Πο ν/η) 
Οναί γΙε]ἀ5 α 5εηςο Π{{]ε αρροείίθ. 1 οαηποί, ΠοΥ- 
6νος, αστοο υπ Πἰπα τεσατάίῃπσ νυν. 12 --- 15. α5 
Ρατεπίλείϊο, απἀ οοηπθοίἶπσ ἐν ἡμέρᾳ, ὅσο. αἱ Υ. 
16. νι ν. 11. Τ ταίχετ αοφπ]θςες 1Π {1 ορίπίοι 
οἳ πιοδί επιπεπί Εχροβίΐοτς {τοπι ἀΤτοβις ἀοννῃ- 
ν/ατάς, επαί ἐν ἡμέρα ἶς {ο Ὀ6 ]οϊπεά ΥηΙ{Ἡ κριθήσονται 
αἱ ν. 19., απά ἐμαί νν. 19 --- 15. ατθ α Ῥαγεπί]είϊσαϊ 
οχρ]απαίἶοπ ος οοπβτππαίΊοη οΓγ. 12. 

---τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρ.] “εἶιε δεοτεί5 οῇ πιεπ’5 
Πποατίς,” α5 1 (οΓ. χὶν. 20. τὰ κρυπτὰ καρδίας, ΠἹΘΒΠ- 
ἴπς {πεὶχ 5εοτεί εομπδεῖ. Τπε αποϊεπί απά 6οπιθ 
πιοάθτη Οοπιπιθηία{οτς {ακε 16 ἴο ἀοεποίο {Π9 5ε- 
οτεί οἶπς ο{ ππεῃ; (366 ΡΑ. χἰχ. 12. κο. 5.) ν/Πίσ 
ππαΥ Ῥε ἠπεμιαεᾶ. Τὸ εὐαγγέλιόν µου δἱρηίῇες, "πε 
(.οερε] α5 Ργοασ]εά Ὀγ πῃθ. 
11-24. Ἠετο Ι ἶ6 «Ποννη, Οιαί (ηθ Ζουν ννοι]ά 

ποί ο αἱ αἲ] Ὀεπεβίαά Ὦ} {πε ποτε ροςςοβεΐῖοπ απᾶ 
ἠποιο[εάσε ος {πε Τιανν: Ὀπ{ί, οἨ {ο οοπίταΓΥ, ἵπας- 
ΠΠΠΟΠ α5 ο οΠεπάεἆ ασαϊηςέ οἱθατοτ Ησηί απά Π1]- 
Ίετ οοπγἰοίο, ν/ου]ά τεσεῖνε {ο ΠΙΠηςεΙ{ {Πε στεαί- 
ϱΓ οοπάεπηπα(Ίοπ. (Υομπσ). Ἠε αἀπιίς, Γοτ {ο 
βαΚε ος ατσαπιεπί, αἲ] (Πεῖτ οἸαίπῃ ἴο Ῥ{θ-επι- 
Ίπεηςθ; απά {πεπ «ους {αί έΊιθςε οΠΙΥ Ίπεγεαδο 
Οιείτ σι]]έ, ἵπ «δε οἱ ἀϊδορεάίεπσς. (Βίπατί). 
πε Αροςί]ο, Πονενοτ, ἆοσδ ποί 5αγ {ἐπὶ ἴπ εχ- 
Ώτεςς ογάς, Ὀαΐ ταίἸετ, α[τετ επαππετα(]ησ {Πε να- 
τίοις ρτίν]]εσες η] πνη]ο]ι ια ούνς Ἠαὰ, Ὀθ- 
γοπά οίπετ Παίίοη5, Ώθοη [ανουτοά, Ἰοπάς ἴΊαπι 
(ποισ] πα Ίναγ ΥΙΗςΠ Ίπνο]νες ἔπφιίγη ταί]ετ 
Όνατ α[Πγπιαξίοπι) {ο ἴἶνε τεπιαπιῦγαπος ο {1 5ἶηβ 
Ὁγ συν] {ἨΠ6γ νετο αοοιδίοπιεά {ο Ρο]]αία 
{νεπηςε]νθς. (Κοργρε). 

----ἴδε, σὺ. ἄτο.] Ῥοππο ΝΤΟ 5., ὙογδίοἩς, Εαίμετα, 
απά {πο Εά. Ῥτϊΐπο,, τος εἰ δὲ, νΥΏίοῇ 19 εἀϊιοὰ ὮΥ 
Ῥεπσ., ἀτίεξδο., Κπαρρ, Κορρο, Ταΐέπι., απά Ὑπαἲ. 
Βαΐ, Τ οοπςεῖνε, νυήλοιί 5αΠ]ε]επί ννατταπί. Τ]ηο 
επίεγπα! ενἰάεπος [ο 1 ἵ5 νετν εἸοπάςτ; απά {ιο 
ἐπίεγπαί πιοῖ ΦάΟΠσ. Ας {ο εἰ δὲ Ὀείπα, ἄ5 Ἐπαρρ 
Β4ΥΑ, ἴἩο πποτο «[Πομέ τοαᾶϊπςσ, ἴλαί πιαγ Ὃδ 
ἀουῦίεά. Ἔ]ιο ἰοδίίπποπΥ οῇ Τογδίοπς ἵῃ α 93596 
κε ἐῆς ἴς ποί νθτΥ βίτοπα, απᾶ {να αα{Ποτί(γ οϐ 
Εαὔιογς ἵ5 Πεγε ρτθσατίοι5. Ες Π πιοδί οἱ (ἶθπη 

ΥΟΙ,. Ἡ. 9 Ε3 

ὕιο Μ 3959. Ἠανο ἴδε, (οσα νυμῖο] ι{ αρρεατς {αί {98 
ἰοχί ννας οοτγαρίεἁ {τοιη ἴε Εά. Ρτίπο. ΤΠιεορ]ιψ). 
οοετίαΙπ]γ τεαςς ἴδε, ἃ5 αρρεατς {ΤοΊπη 6 οΟΠΠΠΠΕΗ- 
{ατΥ» απά 5ο ἀῑά 061τγ8δ. ΕἸπα]]γ, ἴδε ἵδ πἹοτθ 
αστεεαῦ]θ {ο {πο Ηε]]επὶςίϊο δίγ]ε ({οτ ννΠ]ο]ι τοᾶ- 
8οπ Ι{ γ/α5 αὐἰογεά Ὦγ 5οΠΠθ ΟΥΕΥ Πίος αποϊεπί Οτῖί- 
ἱσ8) απά {ο Ώιο Αρορί]ε”5 ΠΙάΠΠΘΓ: απά 6ΙΤΕΙΥ 15 
ἃ5 ευἱίαρ]ο α5 εἰ δέ. ΤΠο «οΠπΙπποη τεαάϊηπςσ 18 
(πετείοτε ΥΥΙΙἩ 1Θά5ΟΠ τείαϊπεά ὮΥ ἨΜείδ. απἀ 
ΜαΠΠμ. Λε πιαγ τεπάοτ, ΄« ΜΙπᾶ πογ” --- ίποια 
Ῥοαγθςί {ια παπιε ο{.9ν,} νπ]ο] Ἱπιρ]εά οπου, 
5 Ῥεῖπσ (οισηί (0Υ α {αποῖ[α] είγπιο]οσγ), {ο ἀ9- 
ποίθ α ΥΟΤΕΠΙΡΡεΓ οἳ οπα (οά. ᾿ἜΕπαναπαύῃ τῷ 
νόµῳ, “' ποια τοςίεςί οη απά οοηβάθεί Ίπ {Πο Ίαν 
[ας ΠΙ]]Υ αὐἱο {ο 8ανο {Π6ε]. 9ο Μίοα ΠΠ. 11. 
ἐπὶ τὸν Κύριον ἐπανεπαύοντο, ΝΠΙο] Ρᾶδεασθ 866ΙΠ8 
{ο Ἠανε Ῥεεῃ Ιπ {πε πηϊπάἁ ΟΓ {πο Αροξείθ. Καυ- 
χᾶσαι ἐν Θεῷ, 1. 6. ἴποι Ῥοακίθ»ί οῇ {πΥ Κπον]εάσε 
οῇ «οά, απά ἴπαί έχοι είαπᾶεξί ἵῃ α οογεηαΠί τθ- 
Ἰαοπ {ο Ηίπι. 

18. καὶ γινώσκεις τὸ θέλ.] 8οἵ]. αὐτοῦ, {ο Ῥο 5ρ- 
ΡΙΙεά {Τοπ τοῦ Θεοῦ, νΠΙο] εἸιονύβ 5ο 61056 α 60Π- 
ποχίοη {ο βαὐβῖσί Ώείνψεθη {πο οαάδες καυχ. τῷ 
Θεῷ απά καὶ γινώσκ. τὸ θέλημα, ἴ]ιαί Π6Υ οαρΏί ποί 
{ο Πανο Ώθεεῃπ ἀἰδ]οίπεά ὮΥ {ο ἀῑνίδίοη οῇ ο 
Υ6γβες. Ίπ [αοί, νυν. 18, 19, 5οσπι πιεαπί {ο 6Χεπι- 
Ρί{{η ιο Κπον]ιεάσο οϐ ἀοἀ, Ὑ]ετεοί {πε εν 
Ῥοαρίεά. ἸΙπδοπιποῇ {μπαί πε Ῥεεοῃ. 3υτ. Τταῃς- 
]αΐος ἆοθβ ποί 1] οοηπεα]{ {ο σεπετα] δεη5ο ὮΥ 
τεπάετίησ « Ιοτίατὶς ἆε Ῥεο, αιὸδά βοῖας γο]Ιῃή- 
ἰαΐθπα 615, ὅτο. Δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα ἵ5 {ΟΥ ἐπί- 
στασαι δοκιμάζειν. Α8 ἴο ἴ]ιθ 66πδε ΟΓ{1θ ΘΧΡΤΕΕΕΙΟΠ 
ὅοκ. τὰ διαφ., ἰὲ 18 εχργεςθεά ὮΥ {πε οἰάετ Οοπι- 
πιθηίαίοτς απἀ {πα Εηρ]]ε] Ἐγαηδ]αίογς, ΄αρ- 
Ῥτονθεί {λοςε {Πίπσβ ννη]ο] ατα εχοε]]επί.». Βιαΐ 
ίπε Ὠοθεέ πιοᾶετηα 6οπιπιεπίαίοτς (1π οΟΠΙΠΙΟΠ υί 
Όνε (ταεεκ Εχροβ!{οἵβ) αΤε, ΥΠ ΤΘΕΔΡΟΠ, οῇ ορίη- 
10η {λπαί έλα πιεαπίπσ, α5 τοφιἶτεά ὮΥ {ια οοηίαχί, 
οαπ ΟΠΙΥ 6, έ σαη8ίέ ἀἰδιπσαϊεῃ Ῥείννεεη {μπσς 
ναί ἀϊετ, ἱππρ]γίησ {γ]α] 1Π ΟΤᾷ6Υ {ο ΡΓΘ{ΕΓ6ΠΟΘ. 
Τ]ε (ήησς {μαί ἀϊ[βετ ατο σοοᾷ απἆ 6ΥΙ1, τὸ καλὸν 
απᾶ τὸ κακὸν, Ἰανν{α] απά απ]αννβα], τερρεοίίησ 
νυμ]ο] {1ο 96ου, α5 Υνθ]] ας {πο ἨἩοαίμεπ ΡΗΙ]ο5ο- 
ΡΊ6Ι5, Ῥοαρίεά ος Ρεΐησ στααί οαβἱδίβ. 

19 ---.20. ἜΠε οχρτγεξβεῖοπβ ὁδηγὸς τυφλῶν, φῶς 
τῶν ἐν σκότει, ἄΏᾷ παιδευτὴς ἀφρόνων, 35 3180 διόά- 
σκαλος νηπίων, γνετθ α]], αξ {ιο Οοπιπιοηίαίοτς Ἰανθ 
Ῥτογεά, {εγπ]ς αρρ]1εά ΒΥ {νε {εννς {ο {Ἡδπιδε]νες, 
απά Ἱπίοπάεά {ο 5οί Ίπ α βίτοπς Ρροῖπί οῇ νίονν {]ιοίτ 
ο]αῖπις ο{ αρετῖοτ]{γ οὖοτ {πε (επί]ες. Όπ {Ίο 
{οτοςθ οἱ {πε γγοτὰ νήπιος ἶ Ἠανα {111Υ ἐγθαίεά ἴπ 
Ῥεεεῃς. Θγπορ. Τ]6 ννοτᾷς {οἱ]ονίηςσ ἔχοντα τὴν 
µόρφωσιν, ἃτο. βἰσπΙ!γ, “ Πανῖης, ἵπ λα Ταν, πθ 
[νετγ] Γοτπι απά ῄσιτε ο{ Ίτιο Κπον]εάρο.” Μόρ- 
φωσις Ρτοροτ]γ αἰσπίῇος α «ζείο]ι οϐ ιο σι[ῖπε οξ 
3ΠΥ βσιτο υγ οΏα]]ς ογ οί]ετννῖςε, 35 τύπος ἵ5δ ἴπθ 
ἀεἰἰπεαίίοη οἳ αΠΥ (λίπσ ὮΥ δίαπερ. ΊΝοΥ 5 Ῥοίπ 
3το 5αρροςαά {ο τεργοςεπί {θε ἔγμο Γοτπι Ο6 ΑΠΥ 
Ώμπα, 6ο {16Υ απο ῥοί ππείαρΠοτίσαΙγ αρρ]εά 
(τύπος ἵπ Ἐοπι. γΙ. 1Τ., απᾶ µόρφωσις ἵπ ἴῃπο ρτεξεπὲ 
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18 

κ Ῥεα], 50, 16, 
6. 

Μαι. 29. ἰοίο. 

χλέπτεις ; 

ἸΒοπ.θ. εἴδωλα, ἱεροσυλεῖς ; 
τα 9 Βαν. 19. 14. 
μα, δὲ. δ. 
Ετεκ. 96, 0, 29. 

ια) ’ ” ’ . 3 » [ιά 

τὴν µόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ της ἀληθείας ἐν τῷ 7ὸμῳ. 
’ , ᾽ .] ’ 

διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις ; 
΄ ’ ’ 

ὀ λέγων μὴ µμοιχεύειν, μοιχεύεις ; 

ΠΟΜΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. 1. 21 --- 26. 

ς π 
ΚΟ οὖν 5ἱ 

ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, 

ὁ ῥδελυσσόμενος τὰ 59 
] ει } ’ κ . - ’ - 

ος ἐν γόμῳ καυχᾶσαι, διά της παραθάσεως του 959 
’ υ 2 ΄. 1Ώ . υ »” » » ὃ σα. 

γόμου τον ΌΟεον ατιµαςεις ; 10 γαρ ὄνομα του Όεου ὂι Όμας ῥλα- 94 
” ν ’ ) , ) 3 ο .. 

σφημεῖται ἐν τοῖς ἔῴγεσι, καθως γέγραπται. «Περιτυμη μὲν γὰρ ωφελεῖ, 5ὅ 
3 ’ ; ὃς ᾽ - ’ ; Ε ς ; 

ἐὰν γόμον πράσσης" ἐαν δὲ παραβατης γόμου Ίς, η περιτοµη σου 
3 ῃ / ρω 5 ς 3 , ᾽ ’ ο Π 

ακροθυστία γέγονεν. «Πὰν οὖν ἤ ἄκροῤυστία τὰ δικαιωματα τοῦ νόµου 326 

Ρα55ασε) {ο ἀεποίο απ΄ αοοπγαίε Κποιοζεάσε ΟΕ αἲιγ 
εμησ. ΤΠ τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἴποτο 15 ἃ 
Ηεπαϊἰαάη»ς, εαινα]εηί {ο 6 ίταο Κπον]εάρο.” 

ΩΙ. ὃ οὖν ὁιδάσκων --- διδάσκεις.] ᾿ Π5 αρροαΓβ 
{τοπι (6 Ιλαδίταίίοης αἀάποεά {τοπα αποϊθπί νντὶί- 
ο1ς, (]αβείοα] απἀ Παρυϊπίσα], {ο Ἠανθ Ώθσῃ α οΟΠΙ- 
ΠΙΟΠ απσιπισπέιπι αἲ Ἰοπιποπι. ΙΕ τεβρεοί ἴο 
Ώ]ιο ]ιραᾶς ϱῇ αεειδαέἶοπι νυπἰο] Γοἱ1ονΥ (απά Ἱπίεηά- 
οἆ α5 «ρροίπιεπδ ος ἴἶιαο ΠπΙπποταλ{γ ὮΥ ν/ΠίοἩ ια 
16εν5 πιαάθ {ο παπιο οϐ (αοά {ο Άο αγ] 6ροκοπ 
οῇ απποησ {ο Ἠεαίπεῃς) οἩ {6ςε {ποτθ ηὰ8δ Όεεῃ 
ΠΙΟ] Ἰοατηίησ απἀ ἀἱΙσοεηος παεά|εβδεΙΥ εκρεήά- 
οἆ. ἼΤ]οτο οππ Ῥο Πίο ἀοαθί ἐμαί έπεδο απά 
ΠΙΠΥ οίμεχ οτίπιθ5 Ίνθτο οοπιπη {θὰ ΡΥ {πε αἰ[ογ- 
επέ ογάοεγ ος Ῥθεορ]ο, αἰίμετ ἴπ πε ΕΠ], ο: 1η α 
απα]ίῇοά 5οη5ο6. Ἐτοπη {]θ βίαΐο ο{ βοοΙείγ ἵπ οι- 
πα, α5 ἀοφοτίρεά ὮΥ «9 οδερβας, {εί απὰ γαρῖπε 
πηαςί, απά ννο Επά αἰά εχἰεηςίνεΙΥ Γκ 4ΠιοηΏςσ 
ια 1ού/α6Υ οτἀθτε. 966 /οδερᾗ. Βε]]. ν. 20. Απ 
(λαγθ 15 ΠΟ ΤΘΠΡΟΠ {ο ἀοιρί {πο γαραοϊη οἱ ια 
Ῥτ]οςί5, απ {πο άσε γαπᾖς ἵπ σεπετα]. «4αιμί- 
{εγή 56επι5 {ο Ἠανο ἀεβ]εά αἰ] οἱαδβθ», α5 ἱπάεαεά 
Ιέ Ἠαά αἴιοαμ ἀ49Πθ. 66 «ετεπῃ. Υ. δ. Ας ἴο 
δαεγί(οσο, νε Ἠαναθ πο Πὶδίοτίσαι ονἰάεποθ ΟΠ 
ψΥΠΙοἩ {ο εμείαίπ {6 οπατσο ἵπ {Πο ίεγαί 56ΠΕΘ : 
απά ἰΠατοείοτο {ιο αχρτεδείοπ Ἠθγο 56 ἶ5δ Ρροτῃαρ5 
πηθαπί οΠΙεΠΥ {ο αΡΡΙΥ {ο οί]εν οΓΙΠΠΕΡ, ΥΥΠΙΟΠ 
Λαγίοο]ς ο {ιο παίιγε ο φαοτῖ]οσο ; 5ιοἩ ἃ5 (παί 
οῇ ἀοίταπάίησ {πε Τεπιρ]ε απἀ Ρρτὶορί]οοςᾶ οἳ έλα 
{γίπος αρρτορτίαίεά {ο ἠχαίγβαρροτίς απἆ, ἴΠ {λα 
Ἰονγοςί ταπ]κ5 (ο5ρεοἴα]1γ οἱ 9 6οννς τοξ]άεπί ἵπ Γοἵ- 
εἴση οοιπίτίθβ), ἴπο επίῖηπσ οῇ πιοαίς ο[ετγεά {ο 
14οἱς. Ῥτ. Θίπατίε, ἨΟΥΝΘΝΟΣ, {αῑκες έλα υνογά ἴπ 1έ5 
πίπιοςί Ἰαπάα, ίο ἀεδίσπαίο ΘΥΕΤΥ Κἰπά οἱ αοί 
ν]ίοἩ ἀεπῖοθ {ο (οά 15 δονετεῖση Ποποιτς απά 
ε]αίπῃβ. 

20. ὃς ἐν νόµω --- ἀτιμάζειςτ] Τ1ἱ8 15, 1 αΡΏρτθ- 
Ἠεπά, ποῖ 5ο ΠΙΟ] αποίἸιετ πεπά ο αοοαδαίΙοη, 38 
1 ἶ5 πιοαηί {ο Ὀο6 απ Ίπ/εγεπου ῄτοπι υνμαΐ ργθοθεάθά; 
απά (πουισῃ αχρτοςθοά Ίπίενγοσαζυείι, 1 πααςί Ὀο 
ίαϊκοη ἀεε]αγανείη, α. ᾱ. ο ἴἨ6ῃ, ίποα Ὑνο 
Ῥοαρβίεςί {Πγςε]Γ οῇ πα ἴμανν, ἀἰκποποιτοςί (οά 
απά Ηἱ5δ το]ίσίοη ὮΥ {Πε ποσ]οοί ο 1. Ἐοτ, α8 
οά νναβ {να αι]ιο» ο ἴἶιο Ἔμανν, 5ο νο (παηβστος- 
ΕἶΟΠ οῇ 1{ ννας α ἀἰκποπουτῖης οῇ ΠΗΐπι, ὮΥ οοπίθΙή- 
πρ ΗΙς απἰλογΙίγ. Διὰ τῆς παραβ. τοῦ νόµου 5ου]ά 
Ῥο τοπάσταά, ΄΄ὉΥ {ιο (1. ο. Γ11γ) ἰπαπβστθβδίοη οί 
πο Ἰανν.) 

4. τὸ γὰρ ὄνομα.] Ἠοτο ἴ]ο Αροί]ο Ρτῖησς ἆἷ- 
τος) Ἰοπ1θ {πο οΏατσο αἲ ννηίο] Ἰα Ἰαὰ Ῥο[ογο 
οπ]γ ἠάπίρα. ἼἨε ννοτὰ5 πτο πο, ΡΓΟΡΕΓΙΥ 5Ροπκ- 
ἵπσ, α ἠμοίαίοπ ΟΕ ἄΠΥ οπ6 Ῥα5βασο, Ραΐ, νΥη]]α 
{ογπιοά ομίεῇγ [τοπ 15. 1. ὄ., [.ογ Πανο α το[αί- 
εποο αἶδο {ο Εἰζ6]ς. κχκν!. 20., ππιᾶ ρτοῦαΡ!γ 9 8απι. 
χι]. 14. ΝοΠ. ν. 9. Ἰπ Όιο Πηεί ραδκασο, ἐν τοῖς 
ἔθνεσι, (ποισ] {οαπά ἵπ πα Βορί., Ἠαβδ ποίλίησ 
οοττοβροπάἶπσ 1π {πο ἨΠοῦτον; απά Όινο ννοτς 
στα, πο ἀοιθέ, εαρρ]{αᾶ, {ο σοπηρ]οίο {ο 86η8ο, 
Ἠοεπάοτ, “ [Τ]ο [οτοσοίηπσ οπατσος ατα πο νν(]- 
ουί ΓομπόσΙοπ]: Γοχ {ο γοι ππαγ Ὁα αρρ]ίοά να 

τορτοᾶαςῇ οοσαβΙΟΠΗΙΙΥ οαδί οη γοιχ {οτε[αίπετς ὮΥ 
Ώιε Ῥτορ]εί5: πε παπιθ ο, ὅσο., ἴπε Ἠεαίπεηβ 
τοαφοπίπς, Ἰη/Παί 5οτί ο! α γεἰσίοπ πααςί ἰπαί ϱε, 
πΜίοΝ Ρρτοάισθς δηοι α ἰεῖ Ιαβρῖ αρίγ οοπη- 
Ρατες Εμ5ευ. Η!δί. Εος|. Υ. 1. διὰ ἀναστροφῆς αὖ- 
τῶν βλασφημοῦντας (1. 6. βλασφημεῖσθαι ποιοῦντας) 
τινὰ ὁδόν. 

2ο. ἜΤ]ο ννοτᾶς οἳ {8 νει5ε ατθ πθαπί 8 απ 
απςιρετ {ο α {αεί οΏ]εσοίίοπ, ΝΠΙΕΙ ἴο ο ενής πιὶσηε 
πηα]κθ {0 {6 ννλο]ο οῇ ναί {Πα Αροςίιε Ἰαά φαϊά ; 
ΠάΙΠΘΙΥ, “Αγοα, δα οἰτοαπποΙδίοη 15 ΒΙΤΘΙΥ, γοι 
ν/]]. σταηί, α στθαί {λίηπσ, α5 Βείησ α 5εαἱ οἳ {πε 
οογεπαπί. Απς. 65, 1 σταπί 1 15: οἰτοιππςίβίοῃ 
ἱ5 οβεοίια!, {2 ὅσο.: “« ἀῑά γοι νε απβν/εταὈΙγ 
{ο ἴπε οὐ]ἱσαιῖοπς Ἱπιρ]εά 1π είς οογεπαπί-θίση, 
16 ννετο ναι]; οίμετννίδε ἴα Ῥτίνίι]εσε ἴο γ/ΠΙοῃ 
γοι ατα επΗ(]οἆ αδ α ουν, Υν]] αναἰ] γοι ποίλίπς 
{ου φα]ναίίοπ.”.  Ἠουν ἀεερ]γ τοοίεὰ γνας {εῖτ πο- 
Ώοη οῇ λε οοπιρ]είο ε/[ῃοαογ οῇ οἰτομποίδίοῃ {9 
βα]ναίίοῃ, Ὠας Ῥδεεῃ Ποπ ὮΥ «τοῖ., Βομοείίς., 
Ἀπᾷά Μαοκηπ. ἜΤ]πο Αροείιε {αᾖεν 9 ταπίεᾶ 
Ώνα καρεγίογΙ{γ οῇ έχε ο 6ὖν5 οΥετ {πε (επίϊ]ες, απἁ 
Ώινο εΏ]οαοΥ οῇ {πε Τιανν {ο βα]ναίίομ, {/ {5 πιογαέ 
Άγεεεγίς (οα]]οά δικαιώµατα τοῦ νόµου ἵπ Όιε πεχί 
ΝΟΥ56) ῥε ὑμί οὐδεγυεᾶ; οὔλετνςο {πε αἀναπίασθ 
15 ]ο5δί. ΒΥ νόμος Ἰετο Βρ. ΜΙάάΙ. (πίπ]ςς 15 πιεαπ! 
ποί {πο Τιαιο 1ΐδεί{, Ὀαΐ πιογαἰ οὐεαϊίεπεε, οτ υἱτίας, 
εΙσΠ α5 1 γνας {Πε οὐ]αοί οἱ έε Τ,αιν {ο Ιποι]σαίθ. 
Απά Ἰε ἀἰτθοίβ νόµου ἴο Ρε 8ο ίακεη αἲ ν. 27. Βιαΐ 
{Ἴιεγο, 38 ἴιθ νόµου οοΙΤΘΒΡΟΠάΒ ὮΥ αροᾶοδὶς, {ο τὸν 
νγόμον, ΙΤ ἵ5 οἰεαΓ {]αί νόµου ἶδ εαιἰνα]εηί {ο τοῦ 
νόµου.  Απά Οχίς πιαδί ἀθοῖάθ {λε 5εΠ5ε Ο{ νόµου ἵπ 
Ώιο Κἰπάτοὰ ραξεασο οΓ {ο Ρτεδεηί Υν6τ56. Βε- 
81465, {λλς ρτεσατίουις Ἱπίετρτοίαίίοπ ο{ έπε Ιεατηεὰ 
Ῥτο]αίο νν]] ο ααἱία πΠΠθοθβκατγ, 1Γ {ο πιείποὰ 
οῇ Ιπίατρτεία(ίοη αἱνναγθ ριχεαεά ὮΥ έλα αποϊοπί 
ΟοπππιεπίαίοΓ5 ὂς6 αάο Ι Απά ετε]γ ἴπετο 18 
ποίλ]ης ἐαί οαπ ϱο (ποισηί α ΏγεαςἩ οἳ απΥ ος 
5 Οαποῇς, --- 5ἶπςς Ἰθ αἱ]οννς {6 πίπποςί ]α1γιάς 
ΙΠ 03568, στο {ο Ατίο]ε τπαΥ Ὦδ 5αρροδεά {ο 
Ἰανθ Όδυπ οπηδίεά {οπι 1{5 Ὀείησ ]αάσεά ππηθοθς- 
Β4ΥΥ {ο 156 16, Απ 5ΓΘΙΥ, ἵπ α 5εηίεπος ΟΕ ν/λίσῃ 
ο οιωποἰκίοπι απ τιποζγοιηιοὶκίοπι α1θ {πο 5α0]θοίς, 
Ώνεταο σοι]ά ο πο ἆαπσες ΟΓ νόμος, Ὀείπς {ακοι Γογ 
ΔΗΥ οί]16Υ (απ ὁ νόμος, ἴ]αο Τιανν ὉΓ Νποφε5. Ὦγ 
Όιο ᾖσιο 6 πιθαπί {ο το]οίο Ἰανν, Ιποἰαάϊῖηςσ {πο 
πιογαί 5 Ὑνο]] 48 οεγεπιοπἰαϊ, ᾱ. ᾱ. Τ γο ἰπάεεά 
Ῥογ/οσπη {6 ννπο]θ Ίανν, [απά ποί πο (Οετεπιοπία 
ΟΠΙΥ, {ο ἴἶιο οπιϊβείοπ οῇ ἴπο πποτα]] (ποπ, ὅτο. 
Περιτομὴ 86ΘΠΙ5 {ο δίαπά Γοτ {ἐν νν]ο]ε οῦ λε ετ- 
επιοπἰαί ]ανν, ο) νπίο]ι οἰγοιπιοίδίοη Ύνη8 πο Ρτίη- 
εἴρα], αφ 1 Ἱππρ]]εά απ οὐ]σαίίοπ {ο Ῥοίοσπα αἰ] 
Ώιο τοεί. Ὦ6ο Ἀολοείίᾳ. 

΄Ἡ περιτομὴ ---γέγονεν ἵδ α Ῥορμίαν ΥΑΥ ΟΕ 5αγ- 
πα, “ μοι ατί ἵπ πο Ἠοθίίοτ αίαΐο ἴ]ναῃ 1β έλοι 
ν/θτί απ αποϊτοαπιοϊκοά θη]α!. Απά 5ο ἵπ ἴπθ 
ποχί νογςο, ἡ ἀκοοβυστία --- λογισθήσεται. 

30. τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου.]. ΤΕΙ πιαςί εἰσπί(γ 
Όιο πποτα] ργοσθρί5 οΡ {1ο Μοδαΐς ἴμανν, γνλίσ] ἴ1θ 
ον 5ο ποσ]οοίοὰ, 
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ΕΟΜΑΝΕΡ ΟΗΠΑΡ. ΤΠ. 

ί Ἰχὶ ἤ ἀκροθυστία αὐτοῦ εἰ ἠν λοχισθήσεται ; 9Ἴ φυλασση, ουχὶ η ακφοθυστία αύτου εἰς περιτομή» Λλογισύη ; 
ωϱ ’ 3 ᾽ ΄ . Δ ) [ή 

κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία, τὸν νόµον τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ γράμ- 
- ’ / 

98 µατος καὶ περιτοµῆς παραθατην γοµου; 

Ἰουδαῖός ἐστιν οὐδὲ ἡ ἐν τῷ 0, ἐν σαρχὶ, περιτομή | 9) Ιουθαιος εστιν ουθε η εν τῷ φανερῳ, εν σαρχι, ριτοµή 

οτ---29. ΠΠ. 1---4. 19 

καὶ π 1ομη 8. 39. 
τηίτα 9. Τ. 
ο Ώειι. 10. 16. 
ᾱ ὅ0, 6. 

Ὥ 0 2 - ς ν ω μη » ολη 4. 4. 
ύυ γαο ο ἐν τῷ οι ὢ, Οοἱ. 2. Π1. 
αι φ κ. ΡΙΗΙ. 8. 3, 8, 

ὃ αλλ᾽ 
” - 3 .ω ᾽ ΄ 3 ’ 

ἐν τῷ κρυπτῷ, Ἰουδαῖος, καὶ περιτοµὴ καρδίας, ἐν πνεύµατι, οὐ γράµ- ρῬειι. ἀ. Τ, 8, 
Ῥκα]. 147. 19 3 ’ 3 3 . . . ΄ 

ανθρωπων, αλλ ἐκ του Θεου. 50. 
8εωρτα 9. 18, 

ματι | οὗ ὁ ἔπαινος οὖκ ἐξ 

1 ΤΙ. 

9 τομῆς; 

ἱη[τα 9, 4. ’ 7 Γ . υ ” κ) δ ; , 23 ’ ς 3 “] ω 

Τί οὖν τὸ περισσον του Ιουδαίου, η τίς ἡ ὠφελεια τῆς περι- ο Νις ος, 19, 
Ἱηίτα 9, 6. ’ 4 ι) ς/ ΄ 

Ρ Πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρώτον μὲν γὰρ, ὅτι ἐπιστεύθη- α πεια 9, 9 
υ. 4. 5, εὉ. 

.. ’ » . α΄ ’ τ 3 3 ’ , « οσα Π Ῥ ο δι. ζ 

ἃ σαν τὰ λογια του Θεου. Ίϊτ γαρ, εἰ ηπιστησαν τινες; µη ή απιστια τ 1 λ) δι. ϐ 
-” - ’ 

4 αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ καταργήσει ; 

9Τ. καὶ κρινεῖ, ὅτο.] Βερεαί οὐχὶ {Γοπι {6 ΡΙθ- 
οθἀῖπσ νετ. ΊΤ]Πα Αροείιο ΠΟΝ ΟΡΕΠΙΥ πιθή- 
Πομς, ]ναί Ίο Ἰαά αἲ Εγδί οπΙγ ἠἰπίεᾶ αἲ, ---- ειαί 
Όιείχ πεσ]εοί οῇ {μα πιεαπς οἳ ρτασα ν/ου]ά Ῥτίησ 
οοπάθπιαίίοη απά ραπἰ5Ηπιθη{. Ἐρινεῖ, {οΓ κατα- 
κρινεῖ, ΨΥΙ]] “  οσσαδἰοπ οοπάςπιπα{Ιοη {ο, 1. 6. ΡΥ 
οοπιρατίδοη, 45 Μαί{. χῖ]. 41. Ἡ ἐκ φύσεως ἆκροβυ- 
στία ἵ5 Γοτ οἱ φυσικῶς ἀκρόβυστοι, ἀεπίΙ]ε5 ΡΥ Ρἱγίῃ. 
Τελοῦσα 15 {ΟΥ ἐπιτελοῦσα, οοπαρΙείεΙγ ρετ[οτιιῖπρ. 
ἘΥ τὸν νόµον ἵδ πιθαπί ἴλθ δικαιώµατα τοῦ νόµου ΟΕ 
Ώια γετςο ρτεσθᾶίπς. 

---τὸν διὰ γράμματος --- παραβάτην νόμου.] ἜΤῃηε 
ὁὁ 9 υε5ίέ τεπάοτοά ιάεν, Ἱ. 6. ΙΤ], αἰέποισ]ι 
νη(μ, (πο αἀναπίασο ο6. 96θῬ Ῥοπη. 1ν. 11. ΥΠ. 2ὔ. 
χὶν. 20. Τ]ε γράμμ. 15 ὈΥ 5οπιθ εχρ]αϊμθά οἱ {ια 
ἰοίίογ α5 δα {ο λε αρῖγὰ. Βαί Ώιο πιοδί 6Π]- 
παπί Τη{ονρτοίετς απάοτείαπά 1{ οϐ ἤιο Ιδίυΐπε γου- 
εἰαίίοπι σίνοι {ο {πε /οννς, ὮΥ α ἴαοῖί ορροδίΠοη 
{ο νο πιο {επι Ἰανν οὗ παίατθ. Της ιο 56η5ο 
(α5 Ῥτος. Βίαατί οὔδοτνεςῬ) 15 {πῖςΣ “Πα (επί]ε 
Ἰοι]ά ἆο νν]ιαί ἴ]να Ίαν τοαιίτθς, ὙὙου]ά ποί {Πῖς 
βΊοὺν, ελαί γοι ατο ἸΜοτί]γ οῇ οοπάεπιπα{ίοη, νο 
ἐγαπδοτεςο ἴ]ο Ίαν, α[λοασ] γοι ΘΠ]ΟΥ {πο ]ϊσηί 
οΓτενοα]α[ίοπ͵, απά {πε ρτϊνί]εσες νΠΙΕΠ α είαΐίο ο{ 
οἰτοιππσίδίοι σοπ{ετς 1. Οἵ Ιέτπαγ Ρο ακρτοςςες, 
να Μτ,. Ἠο]άσπ, ενας: « ἨΠΙ ποίῖ ο (επί 
Ὦν Ρίτα, Ὕν]ιο Ῥταςίϊεες {Πε γἱτίπες επ]οϊπεά ὮΥ 
{πε τενεα]οά Ίαν, Ἰαάσαο πες, Ἡο, ἴποισῃ Όποι 
Ἠαδί ία ατα] οἰτοιπιοϊείοῃ, ατί α {ΤάΠΕσΤΕΕΕΟΓ 
'οῦ {Πε Ίαν τ. ὙΎος; {οτ ασοοτᾶῖης {ο πα τις ΠΠ]- 
ίοπί οῇ {ο Μοραῖο ἀϊερεηςαίίοπ, Πο ἶ5 ποί τεα]]γ 
α ὁ6υ, Νο 15 5ο] οπΙγ ὮΥ α οοπιρῄαηποο ΕΠ 
Ώια οπίογπαἰ οθτοπιοπἰθς,’) ὅσο. 

28. οὐ γὰρ ὃ ἐν τῷ φαν., ὅτο.] Ἔηεςο ποτά 
5πρΏροςο Όπε απΠςν/ετ οῇ {]ιε [οτεσοίηπσ υνογάς {ο ϱο 
παάθ ἴπ ἴμο αβηγπιαΊνα ; απά {ο γὰρ Ὠας5 Τ6(ίεΓ- 
6πς6θ {ο α οἶαιςο οπιϊ(έεά, α. ἆ. [ῶε5 ίτι]γ] {ου 
πο, ὅτο. Ἐν τῷ φανερῷ, {ΟΙ φανερῶς, οπ{ογτιαίη, 
918, Ἰουδαῖος, {Τοπ ναί {011ον/5. ΒΥ ᾿Ιουδαῖός 
ἐστιν 18 πιθαηί ὃ ὄντως Ἰουδαῖος. 

29.  Ἠοτο περιτομὴ πηιςδέ Ῥο {ακοαπ ἐιοῖορ, 5 γνας 
Ἰουδαῖος Ῥείοτα; απᾶ ὮΥ περιτομὴ 15 ἴο Ῥε τιπάεί- 
είοοᾷ ᾗ ὄντως περιτομὴ, Ἱ. 6. 38 ἶ5δ ἴπεη εχρ]αϊπεά, 
Ώιο ερὶγ(ιαἰ οἴτοαπιοΙδίοἩ, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, {λαί οἳ {116 
Ἠθατί, ΡΥ οπΗἶπσ οῇ ογῖ] αΠῄεοοίίοηῃς. ὧθο Ὠθιί. 
Χ. 10. απά Ἄρεποςτ ἆε Τιεσ. στά. Ἐ]ι. Ρ. 50. οὗ, 
1. 6. Ο/ {νο γεα! ᾖαὺνν Ἰαςί πιεπί]οηπθά. Τ]ηο ρας- 
5ασς ΠΙαΥ ο {ας ραταρῃταςεά : «Βαοῇ α 0Π6 αἴππς 
ποί αἲ, απά πΊαΥγ ποῖ σαΐπ, {16 Ρταϊςσο οἳ πιο; Ὀπέ 
ης γγ]] τοσείνε Ῥοί] Ρταῖςα απά αοοορίαποο ΓΡΟΙΠ 
σα, “« νο δεοίἩ ποί αξ ΤΠ 5θείἸι, απάἆ νν]ιο {Τ]- 
εί] ϐνς Ἰθατί.” ἍἨηο αγο πο, ἨούνθναΥ, {ο ΙΠΓΘΟΥ 
{οι ἠπ]ς, Εναῖ {ια ρταΐ5ο οῇ πἹθῃ ἶ5 {ο Ὀο ἀορρῖςος. 
Πέ ννη], ἴπάεεά, {ο αἩ], εχοορέ {Πε 5οιγ αβεείῖς, 
6ΥεΥ Ἠανο Ιές να]πα; απά «ο {λαί ἐλαί Ὀ6 πο 5π/Πθγ- 
εἆ {ο ογετα]αποε α {δι Ἠΐσμον οοηεἰἀθισίίοπ, ἴπθ 

νὅ 116. 11. Ἰ μὴ γένοιτοί γινέσθω δὲ Τόνι ὅ. ὃν, 

ταίςο ο{ ὥσα, Ιέ ἵ6 απ ορ]εοί ο{ Ποπουταβ]ε σπι- 
βάση. Το 5 ΡΙτροςο ἶ5 ο Γο]]ούυίησ Ππο τ6- 
πηατ]ς οὗ αη αποϊεηί ΥΥΤΙΙΕΓΣ τοῦ πάντων ἡδίστου 
ἀκούσματος, ἐπαίνου σεαυτῆς, ἀνήκοος εἴ, καὶ τοῦ πάν- 
των ἡδίστου θεάµατος ἀθέατος. οὐδὲν γὰρ πώποτε σεαυ- 
τῆς ἔργον καλὸν τεθέασαι, Χεπ. Μεηπι. Π. 1, 91. 

ΠΠ. Ίπ Επ ΟΠαρίοτ {Ίο Αροεί]ο 15 εΠΙεβΥ ος- 
οαρίεά 1π τε[αέ]πσ εαοῇ οβ]θσοίΙοης {ο {ο ρτεσθά- 
ης βἰαϊεπηεηί5, α5 τηὶσΏί ὃε 5αρροφοἆ {ο οσο {ο 
16γ6. Α{ἴοτ ν/ηΙο] Ίο ἀἆγαννς {Πε οοπο]αξίοῃ, (Παί 
πο Τιανν 15 Ἰηςι(Πο]οηί {ο Πας γ α πιαπ Ῥείοτα 
4οἆ: απά εῑαί ΓοΥ {ας Γιδτβεαξίοπ, Ὦς υγ] ποοἆ 
Όο γήσ]ιίεοιςπεδ ο άοά, ἵπτοιρη Γαἰί; Ὑνπῖο 
ψΠ]], ἈονήενεΥ, ὈΥ πο πιθαπς {επ {ο ἄἱδρεπςο ιοζίῃ, 
Ραΐ ταῖ]ετ εοπ/ίνπι νε ορ]σαίίοπς οί, έλα πιοτα] 
Ίαν. Δέ νν. ]1---20. νετ ατα /ομγ οὐ]εοίίοης 
πηαάς, οἱ ἀΠοι]ήες είατίεά ; πΥΠΙΟἩ αγθ τεπιογεά 
ΡΥ πε Αρορί]ο. 1. Π ἴἶνο οἰτοιπιοϊσθεά απά {1ο 
υποϊτοιηιεῖσεἆ ο {τεαίεᾷ α]]]κε αἱ {πε ]α5ί ]πάσ- 
πιθηΐ, απά {Πε ὀαὺνς ατα ου α]1γΥ συϊ]{γ ννίῃ (πα 
(επί]ας, απἆ 1 {πο οχίοτπα] οΏεογναπορ οῇ {με 
Μοφαῖο Τ.ανν νν]] ποί αναἲ] {ο Ιαςαβοαίίοη, ο π]αί 
αἀναηίασο οαπ ο αάαϊκπι ὈοΊ Το ἐς, Όνο απ5νοχ 
αἳ ν. 2. 16, ἴμαί πο Ῥεπεβ[ί οἳ σγοαίοτ ερἰτιία] 
Κπονν]οάσο Ίνα οοπ{οιτοά οἩ {Πο ό6υνς, ΡΥ Ὀεῖπς 
επη{γηςίες γγί] {λα οτασ]ας οῇ ἄ.οά. 

1. τί οὖν τὸ περισσόν.] Τὸ περισσὸν {0Υ περισσεία, 
2. ἐπιστεύθησαν τὰ λόγιατ. Θ.] “αγ ννετο εη- 

{ταςίοἆ νη Ώια οτασ]ες ο{ ἀοά.7. Οπ εΠῖς δγηίακ 
5οο Παπ απᾶά Ἠγίπ. (τ. (1. Λόγιο: ἀοποίεᾶ 
ΡΓΟΡΟΓΙΥ απ οτασ]αγ ΓΘεροηςθ ος αΠΥ ἀοά. Απά 
Ώνα ἀἰπιιπα νο ΓοΥΠὰ 15 ΡΤοΡαΡΙΥ αςδεά, Ῥδσααεε 
ΒΙΟἨ ΤΕΞΡΟΠΡΟΕ (45 νε Επά ΒΥ πιαΠΥ ερθοίπισης 1π 
Ώια αποϊεπί Πἰείοτῖαης απά Ῥαμκαπ.), Ψετο αἱπιοςδί 
Ἀ]νναγς Υ6τΥ 5Ἠοτί. Αί ἐπιστ. ΕΙΡΡΙΥ οἱ Ἰουδαῖοι 
{τοπα {Πε Ρτεσεάίησ τοῦ Ἰουδαίου, ΥΝΠΙςο]ι ἶς ἴακκθη ἵπ 
ἃ σεπογαἰ 56Π586, [ΟΥ τῶν Ἰουδαίων. 

2. Ἠστο νο Ἠανθ {μο δεεοπά οῬ]εσοίῖοπ, ΠαΠΙΕΙΥ, 
Ἠουν {πε Αροεί]ε)5 νίενν5 οαπ Ὦο τοσοποί]οὰ υγ 
(ος [α(Πα]ποεςς {ο 5 Ῥγοπηϊξ6ς, πιαἆθ {ο {ο 
16υν5 Ί α. ᾱ. δαρροδῖησ (παί ΠΙαΠΥ ὀοὖυνς Ἰανο Ώθρπ 
απρε]ενίησ απ ἀἱδοροεάϊαεηί, 5ια]] (πῖς πιακε {Πο 
Ρ]οάσεά Ργοπιῖςο οῇ «οά ({ο Ρι6ςς {ο 5εαεά ο{ 
ΑΡΤΗΑΠαπΙ) ο{ ποπο εΠεοί Ί τί γάρ; «« Ἠμαί (ἶπεη 12 
90 ΏοαπιοδίἩ. οἴίεά ὮΥ Ἰποί5.: τί γὰρ, εἰ ἀδικεῖ 
Φίλιππος; 

---μὴ ἡ ἀπιστία ---- καταργήσει;] ἜΤπε Ιπίοττοσα- 
ἄοπ (ν/ΠΙοἩ 15 πἹοτθ Ρροϊηίεά ΡΥ {μα πξθ ο {πε μὴ, 
3Ἡ { ππῃ 1) Ἰηνο]νοας α βίγτοπσ ποσαίίσπ, νυΠΙοἩ 18 
επργεδδεᾶ Ιπ μὴ γένοιτο {ο]]ουνίπᾳς. 

4. γινέσθω --- ψεύστης.] ΈΤ]ε ἀῑβιοι]ί Ἰετο, 
ννΠπῖο] Ώας οπιΡαγγαξδεςἆ 50 ΠΙΠΠΥ οῇ ἴο («ΟΠΙΠΙΘΠ- 
{ατοτς, παὶσηί Ἠανο Ῥεεπ αγο]άεἀ ὮΥ Ῥθδατιης ἵη 
παπά, ἴλαι ἴθ είγοπς ποσαἴΙοη 1π μὴ γένοιτο οοἩ- 
(αἶης, ὂ ἐπιρ[ἰεαίίοπι, 3Ώ ΠΡΞΕΥΠΟΠ οἳ {Πο οοηίτατγ, 
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ὁ Θεὺς ἀληθὴς, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης 
! 

καθὼς γέγραπται 
ε5/ . ., ’ ’ 

Όπως ἂν δικαιωῦθης ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικη- 
ε) νά ’ ΄ 

σης ἐν τῷ κρίἰνεσθαί σε. 

σύνην συνίστησι, τί ἐροῦμεν ; 
.0εη. 18. 25. 
ο. δ- 

δὲ. 11. . Θεὺς τὸν κόσμο» ; 

Τὲ δὲ ἤ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιο- ὅ 

μὴ ἄδικος ὃ Θεὸς ὃ ἐπιφέρων τὴν 
3 ’ Π ᾽ ΄ - -” ς 

ὀργήν (κατὰ ἄνθρωπον λέγω); " ΠΜὴ γένοιτο! ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὃ 
3 η) ς 3 [ή . - . . 3 » ΄ 

ει γαρ η ἀἄλήθεια του Θεου ἐν τῷ ἐμφ ψεύσματι Ἰ 
. / Ἀ α) ες 3 - , }» 3 ᾽ ς ς Γ , 

επερισσευσΣσν εις την δόξαν αυτου, τι ετι παγω ως ἅμαρτωλος κρι7οµαι 

καὶ μή (καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθώς φασέ τινες ἡμᾶς λέγειν) 8 

ᾳ. ἆ. ἄοά 5 ποί ρτονοᾶ απ{αϊ λα]. Της, Ιπάθεά, 
56θπῃ5 {ο 6 ἠἰπίοά αἱ ἵπ ιο ποχί ΊΥΟΥάΒ, γινέσθω, 
δτο., οἳ νν]ίο] ο {411 86η5θ 5οεπῃ5 {ο 0ε, “΄Τεί 
Ριαΐέ ἄοά ϱο Γοαπά ἴταο απἆ αμα], [ας Πε αβ5ιΓ- 
οά]γ ν]]] ενουιρ]ι ενετΥ ππαΠ Ίντο ρτογνεά {ο Ῥθ α 
-- ο {ιο οονοπαπ{.. Τὴ8 αβεεγίῖοη ΡΥ ἵπι- 
ΡΙΙοαίίοι ἶ5 ποτ Ρ]αἰπ]γ ἀονε]ορεά ἵπ ἐπ ν/ογάβ 
ὅπως ἂν δικαιωθῃς, ὅτο., ΥΥοἨ ατθ βίταηρεΙΥ πιίδ- 
απάετδίοοά ὮΥ πιοδί Εκροβίίου5: απά οἱ νΥΠΙο] ία 
5θη5θ 866ΠΗ5 {ο ϱο: 9ο (ιαί {πε τεδι]{ πΙαΥ Ὀ6 ({ο 
μᾖ596 1πο Ἰγοτάς ο) Βοτίρίατε) ἰμαί ίλοι βποι]άεςί 
νο Ιαβήβεᾶ, ο Ῥτοισηί ἵη οἶεατ, νλεη ἴποι ατί 
ολ]]οά {ο αοσοοιπ{ {ΟΥ {ΠΥ ἀεα]ίησς. Ἠετο {Ποτε ἶ6 
α Γογεπδίο ααδίοπ: Οχοιρ] {ο Ὠοί!γ 15 ποί, α8 
ΙΠΑΠΥ (οπιπιεηίαίο5 51ΡΡο56, οοπβἰἀετεά αβ {πε 
Τάσο, Ὀπί α5 α ραγίη ἐπιρίεαάεᾶ, ννλὶο]ι Ἱπάθες {πα 
{ΘΓΠΙ5 κρίνεσθαι Ἀπα νικᾷν βασοο»ί; απά ΠΥ ἀε[επ- 
ἆαηί ννηο 15 Ὀγοισ]ιί ἵπ οἶσατ οΓ Ῥ]αππε, ΠΙᾶΥ Ρο δαϊά 
νικᾷν, Ώθεοσιςθ Πθ οαγγ]θ5 Πἱ5 σα15θ. ΤΠ αὔονθ 
νὶαν/ ος {ο 5οη5ο ἶδ οοπβτιπεά ΡΥ 06Ἠ1Υ86., Τη6ο- 
ΡΗΥΙ., απά Ῥλοί. αραιά (ουπ. Τηας πα εεηί]- 
πιθηί, ουίαϊπεἁ ΡΥ {Πῖς αοεοπιπιοάαέἶοπ οἱ έε Υνογάς 
οὗ Ὠανιά, ἰ5 αφ {ο]ονς (ἵπ ια Ἱνοτά οϐ ῬτοῬ. 
Βατ) : « Ἠεπονοι (οά 8ρεακς ὮΥ γναΥ οἳ Τθ- 
Ρτονίπσ ος σοπεπηηῖησ ΠΊΘΠ, εί Ηίπι Ώ6 αασοιιηί- 
εἆ αἱοσείπετ Ἰμ5ί, απά Ἰεί Ἠπι Ὀο ΡΙ1Υ νιηάϊσαί- 
εἆ.”. Τε Ι,ΧΧ. Ὦγ νικήσας, {οἱ]ουν ἴθ 5εη8ο, 
Γ4ΙΊΦΘΥ ἴΊχαπ {η {οίίεγ οἳ Ίνα Ηερτεν’. 

6. Ἠοτο 15 αποίπετ ορ]εοίίοηῃ 9 {ιο ρατί οϐ {α 
ᾖονν, α. ᾱ. «ΤΕ οι αππσμίεοιδησς ἀἱδρ]αγ ία 
τισμίαοιςποςς οὗ (οἆ (11ο πιοάς αρροϊπίεᾶ ὮΥ 
(οά οἱ Ροσοπηίπς τἰσηίθεοι5 ΡΥ Πα, 1. 17.), ννοι]ἀ 
Ὦθ ποί 6 πητϊἰσηίθοις, 1 Ἀο ριαπίςσηεά 5 {ος ἐπί 
υηγσηίεοιρβηεςς Ί ΤΠ οί]ετ ννοτάς, Πούν οαπ (ο 
{αγ ριπῖςῃ 5 ΓοΥ ἰπαί απτσηίθοιδηεςς ν/πίο] 
ερίαὐ]]ε]ιος {ο ποοθββ!ίγ οῇ ναί πιοᾶς οϐ Ιαβῇ- 
οαίοπ οταϊποά ἵπ {λα (1ο8ρεΙ] 13. (Πο]άεπ.) 
Μπισνπυσι ἆ Της 15 ποί νγο]] τοπάετοά οοπι- 

πιρπᾶς. Τε15 ρ]αῖπ, {Γοπα ἴ]α οοη{οχί απά ιο οοτ8θ 
οΓτοαβοπ]πᾳ, (παί 1 παςέ δἶση]θγ οφέωὐ/ἐκ]ιος, ῃγουες. 
Τ]ιο νγοτά ΡΓΟΡΕΤΙΥ βἰσπ]ῇος {ο ρίαςο ἰοσοί]εν; απά 
α5 Γηπία-ροφΗἴοπ ἶ5 ΠΘΟΘΒΡΑΓΥ ἴο ρτοοῇ, πεποςθ θαδ!]γ 
8ΓΙ565 {ο 5οη5ε ἵπ αθδίίοη. Όπ {]ῖς πο Αροεί]α 
ηονν, ΙΠ {ο Ῥοίδοῃ ΟΡ {ο 1 ον] ορ]αοίος, ΡΓο- 
Ρουπάς Οχ]ς ἀἰββοι]{γ, Ιπίτοάιοθά ὮΥ ιο Γοτπια]α 
τί ἐροῦμεν, α. ἆ. πας απβννοτ σαπ Ῥο πιαἆο {ο Εχὶς 1 
Τη μὴ ἄδικος ---- ὀργὴν ιο 5 στοαί ἀθ]ίοαογ ἵπ ο 
ννοτάῖης; {ο έλα ανν ἆοος πο πἹοση {ο Ροβἱ{1νε]γ 
ἄοπι έε Ἰαβάςο οἳ ἀοά ἵπ ραπϊκεμίησς Ὀαί οΠ]Υ {ο 
Ἠὶπί ναί 1 πααγ Ὃο φιρφίἰοπρά. Ἔτιο Γι] βοη5ο 15, 
«615, οἱ 15 ποί, (10 απ] αςί 1 ος Α πι]άετ ν/αΥγ ο 
βαγίπσ, “«Τ8 ποί (οά απ]αδί 1”. Τε ρ]ταβο ἐπιφ. 
τὴν ὀργὴν ΠπαΥ Ὦο τοπάστθᾶ, «« νν]ιο ν]δ1ί5 νι Ἠ]8 
πΏρογ»”). Ἱ. ϱ., Ὦ} Ἱπρ]σαίοἨ, Ῥηπίφ]ε. Τηο 
. Ἠαβ8 Ἓθει Γουπά πονΊοτο «δα, οχοορί ἵπ 
οἱγῦ. κκ]. 14, ὃ, απά 15 ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΘ γη ἐπιφέ- 

ῥειν τὴν ποίνην {οαπά 1π )ο8ορΡΙ. 
Τ]ιο Αρορί]ο, (ἰνοισ]ι Ἠογο εροπ]ίπσ Ιῃ 1ο Ῥοί- 

βοη ΟΓ {]ιε 1ονν, Υαί, {ο ρτουθηί αΠΥ πηϊδίακο οἱ {πο 
ποτάς μὴ ἄδικος, ὅ-ο., αρρεῖδε8 Π5 τοπάοτΒ (ναί 

εροαΚκς ἵπ (παί απαΠ!ίγ. Έοτ {πε Ρητγαδε κατὰ ἄν- 
θρωπυν λέγω ἶ5 Ὀε»ί εχρ]αίπεά (Ι 06Ἠ119., Τ]ε- 
οΡΗγ]., ΕἸασίας, απά Υ}είς.) {ο ππεαπ, “΄ [ βρει] α5 
ΠΠηΘΏ αΤτο αοομδίοιπεᾶ {ο 5Ρρ6αΚ, ἴπ 5εἰ/-]αςαβσα- 
Πομ, εν ας οἰτουπιδίαποεά; απά πο, ὮΥ α 
εοτί ο{ Ιππαίο νίοε͵ 5θε]ς {ο τοππονο αἱ] {πα Ῥ]απιο 
{τοπη {Ἠ6ιηδε]νες. απ {Ἠγουν 1{ προῃπ οἱ/ευβ.7 
6--- 8. Τπ χεςε νεγςες {Πε οὐ]εοίίοἩ 195 ΓΕΠΙΟΥ- 

οᾱἆ, απἀ ἐῑῑαί οἨ ρτοιπάς οοποεἆεά ΡΥ νε ὁενθ; 
(5 01579. 5αΥ8) ἄτοπον ἁτόπῳ λύει. 

--- ἐπεὶ ---- κόσμον] “' βϊπος, 1 ἰΠῖςδ ο ο οσᾳ5ο, 
Ἠοῦν 5]α]] αοά Ἰαάσε ἴῑπε υνοτ]ά 13 νἱπ. ἵπ τὶσ- 
ίοοµςηθςς, ΥΥΝίοΠ 15 Ιπνο]νεά 1π {Πε γετγ Ἰάεα οἳ 
«οᾶν Ἰαάσϊίησ. ΕΥ κόσμον ἵ5 Ἱπιρ]εά («Πεπίίζε α8 
ννθ]] αξ «ἴειοδ. Απ α8 πο ὁ6ν ἀεπίεά ἐαί ἴ]α 
«επέ[ες ννετε {ο ο ]αάσεά, ἰΠίς ἶ5 δ]αγίης ]ιε οΡ- 
ΡοπεΏέ υγ] Πῖ5 ΟΠ ἨεαροΠ. ἜΤ]ε {οτοε ο {λε 
ΔἨΒΙΝΟΥ ἵη ν. 6. 19 νγθ]] εκρτεςεεᾶ ὮΥ Ῥτος. Βέπατί 
ένας:  Νοί αἱ αἲ]: Γ0Υ, οἨ {πο 8απηθ στουπἆ, γοι 
πηϊσηί οὐ]αοί {ο {πα γα(]ι, εἶναι ο νν]]] ]αάσο ενα 
ν/οτ]ᾶ, απά «οπδοαπεΠ{1γ Ραπ]5ῃ ἔ]α υν]ο]κεά; {ος 
Ἠ]ς ]αδήσε νν]] ο 5ο ἀἱδρ]αγεά ας {ο τοάουπά {ο 
Ἠἱ8 σ]1ογγ.” 

Τ. Ίπ ἐπῖς νετ (45 6Ἠ1Υ8., ΤΠεορηγ]., απἀ 
(Ώουπῃ. τοππατ]κ) {λε 5επΏππεηί οῇ γ. δ. 15 τεδαπιθά 
απά οοπιρ]είες, απά ίπε υνοτάς ατθ {Τοπα {πε οὐ)εεῖ- 
ο”. ΥΝΙΥ ιο νο Ρατίς Ίνετο βεραταίεά ὮΥ έθ 
ο ρορίε, 18 Υγε]] ροϊηίεά ου ΡΥ Τ,ουίο, Τ]9 5εη5θ 
οί {]ε ρ8ξ5ασθ ΠαΥ Ώ6 εχρτθρβδεᾶ, ν{ῃ (τοί, απά 
ΥΡοΙ{, ας {ο]]ον/ς: “ΤΡ 11ο [ιοί οῇ {πε εν Πανγίηπσ 
ῬτοΚκεπ (ο οονεπαπί [Ὦγ ποί Ῥε]ενῖης ἵπ Ομτςέ] 
Ἠα5 Όθδεῃ {πο σαµ5ο {]αί {λε ρτοπιςθ οῇ ἄοά Ἰαβ 
Ῥεεπ οχίεπάεἆ (ἐπερίσσευσεν) Τἴο α 5{1]] σγααίε παπι- 
Ῥεχ οΓρεορ]θ, ΊΊΥ αγθ {με «ουν ριπίἰσ]θά α5 δἵη- 
που» Τί υνοι]ά ο εποισ] Γοτ {Πειπῃ {ο 1956 ἴπθ 
Ρτϊγ]]οσος οΓ{]ιο οονεπαπί; ος ταί]μας, Γ6Υ «ποι]ά 
οοππιιο {ο Ἰἶνο ν/]οΚκαςά]γ, Ῥεσοααδε σοοά ϱ0ΙΠΘ8 
{τοπ 1{ {ο {ιο υνοτ]ά αἲ Ἰατρο. 

Ψεύσματι ΤΩΧΥ Ρο τοπάσταά “"[αςο ἀθα]ίηπασ, πῃ- 
(αἱ α1ηοςς 5 Ὦγ απ ἰά1οπα Ποφαεπί ἴπ {πο Ο. Τ., 
οἩ νο] 5οο Ἰλα]]5. Βαΐ 1{ ηα5 Όθεῃ Ἰηβί]γ το- 
πιπτκοά ὮΥ Τιοσία, ἴαί οἱ, Ῥαα] Ἰοτο αςθά ἰΠῖ5 
ἴθγπι ἴπ ῬτοίοτοποῬ {0 ἀδικίᾳ Οἵ παρανοµήματι [ος 

"“Ἠθ βα]κο ΟΓ {1ο απἠιεδῖς ἵπ «πο ἐγίίι οἵ υεγαςὶ 
οὗ ἀοά.”. 3εο Βρ. βαπςτεοπ) 24 ΒΟΓΠΙΟΠ α 
ΟἹεταπῃ. 

8. καὶ μή" καθὼς ---τὰ ἀγαθάσ] Ἰ Ἰανε ἵπ Ἐο- 
66ΗΠ8. ΒΥΠΟΡ. Ῥτογας αἱ Ίαγσ6, ἴλαί οϐ πο πιαηΥ 
πηθί]οςς ννμἰο] Ἠανο Ὀθοηῃ ῥτοροβεά οἱ αἀ]ακίίησ 
Ώινο οοπείταοίῖοῃ απά ἀοθοτιπ]πίησ {ο 5θη5ε, ἴ]πθ 
ΟΠΙΥ φα{ἱ5Γασίοτγ οπθ 5 ἰλαί ο) 0Ἠ1Υ8. απά ἴ]θ 
(τοε]ς Οοπιπιοηία{οτΒ, α5 αἶσο Ζοσοτ, Ρίδο., Ογε]- 
115, απά Ῥἰπατί, Τ]ηο Αροεί]ο 18 θγο ερθα]ςῖπ 
ἴπι Πῖς 0103 ρεγδοπι, πο ἴπ ἔαί οῇ {ο οὐ]θοίος; απ 
πα γνογάς αγο πΏ ΔΠΒΥΝΟΣ {ο ιο ρτοοθάίπςσ οὐ]ες- 
ἤοη; ποί ἱπάοοά α γοσμίαγ οπθ, Ὀαῖ πιοαπί {ο 
ΒΊΟΥΝ 115 ΓΗ{Υ, Ὁγ ραδΗίησ 1έ ας {ατ αφ 1{ νγ]] σο. 
ΥΠ νο μὴ νο πηιδί τοροαί τί Γγοπη ἴο Ῥτοσο- 
ἵπρ. ΈΤ]ηῬ ἐἶνο 5οηςο πιαη Ῥ6, “' Απά νΥἩγ [αἲ ή 
ταίο] πιαΥ ποί νο (45 νγο ατο 5ΙαπάρτοιδΙΥ τεροτῖ- 



--- 
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ἐστι. 

ο ἵ Τί οὖν; 

΄ 

προεχόµεθα ; Οὐ, πάντως  προητιασάµεθα γὰρ ο υ-- «αι]. 8. 99. 

, ο κα Π ε ο 6 , 9 «πα ᾽ , ὁ 
δαίους τε καὶ Ελληνας πάντας υφ ἁμαρτίαν εἶναι καθως γέγραπται ; να Εεαὶ. 14. 8. 
5/ 7 3”, ΄ 3 π --- ώ Ρ] 3, ς υ) 27 3, ς 3 

1 ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς οὐκ ἔστιν ο συνιών, οὐκ εστιν ο ἐκζη- 
- ’ ’ 

19 τῶν τὸν Θεόν. Πάντες 

οἆ {ο ἆο, απά 8οἱΠΏ6 8αΥ, {αί ννο πιαἰπίαϊπ) ἆο ον!] 
Ειαί σοοᾷ ΠΠαΥγ οπΠα ΤΙ ρτείατ, Ἀονύενοας, (νι 
ῑτοί., Ἠατηπῃ., οἱ Ε, Τπιῦοτο], απά Βία), αἲ 
καὶ τί μὴ ἴο 5ΙΡΡΙΥ, [Γοπα {χε λέγειν οἳ Όνε Ῥατεη- 
Ὠιαςίς, λέζωμεν, παπα αἱ θλασφημούμεθα 5ιῦ. ὡς λέ- 
γοντες. 1ο Ψοτᾶς Γο]]ούγίης καὶ καθώς φασί τινες 
ἡμᾶς λέγειν ατα εχορεί]σα] οῇ πε ργεσσεάίπα, «' ἨΙΙΥ 
ΠΙαΥ νε ποί ππαϊη{αϊη (45 ννο αΓθ 5ΙάΠάΘΤΟΙΞΙΥ Τθ- 
οτίεᾷ {ο ἆ9) Ἰοί 15 4ο εν!],” ἆο. 'ἜΤΗἱ5 5αρρΙΥ- 

1πσ ο α νγοτά [τοια α ραγεπίΠεί]οα] οἰαιξο ἵψ ἵη- 
4εεά απ΄ Ἱττοσα]αγΙίγ 1Π οοπιροβ]]οπ; Ὀιέ οσοΓ8 
Ιῃ ια Ροδί ΥΤΙί6Γ5, εερεςία1γ Ἐπαογάιάες. ΒΥ 
Όια 10ο ἶ5 ππθαπ{ 10ο Ογίφίίαπς; απ, οοπδεαιθηί- 
Ἰγ, ια τινες ΠΠΔΥ ΠιθαΠ ποπ- (δα οπ]ατηπία- 
ἴοτς, ν]αί]ογ (επ]ος οἱ ᾖθῦν. Της ὅτι 18 Τε- 
ἀσπάαηί, α5 οοπιῖπς α[ίετ α νετὺ οῇ βρεακίπσ, απά 
ἱπίποδποῖησ ννοτᾷς τοροτίθά {ο Ῥο φα1ἀ. Απά {ιο 
ψΝο]ο Ῥαδξασε πιαΥγ Ὀο {66]Υγ ἰταπε]αίεά: «ΤΗΥ 
Όγθη πΊαΥ Ὑνο ποί 5αΥ (45 «οιηθ 4ο αοίαα1]γ, {ποισ]ι 
εἰαπάςτοις]γ [ῳν]οξε οοπειηπα(ἶοη 15 ]α5ί] ασοσαςα 
15 ΟΓ καγίπᾳ,) 1εί 5,” ἃτο. ΒΥ ὧν τὸ κρίµα ἔνδικόν 
ἐστι 15 ΒΙΠΙΡΙΥ πιθαπέ, «ν νηοςο οῄεπος ἵ5 5αο] α8 
{ο Πα5{1γ πιεί ρυπ]εἨπιεπί [τοπι ο]. Οµπ ια 
ρα] ἱπδίτασίίομ {ο ο ἀεάισαά ΠΓοπη {5 Ῥαςδασε, 
56ο Βρ. Βαπάετβοη αρ. ΤΟΥΙΥ παπά Μαπί. 

9 ---320. Τ]ιε .1ονν ασαϊη αθίκς: “ὁ ναί ποπ Ἰανα 
νο 16196 αΠΥ Ρτδ-ΘΠΙΙΠΕΠςΟΕ Ο9Υ6Γ {ο (Ἰοηίί]ες 13 
Το νν]ΙςἩ {ε Αροεί]ο τερ]ίες: “«Ύοι Ἰανα ποπθ, 
ἵπ τεβρθοί {ο {λα πιαίίετ ἰπαί Ι απ ἀῑδοαςείης, 
ΛΙ] ατα ΦΊΠΠΕ6Ι5. Ὑοιτ ο ΥΠ Ἀοτρίατος ἆο αὔιαῃ- 
ἀαπί]γ Όθαγ {65ΠΙΟΠΥ Ειαί γοιχ παίῖοη ατα 34Π8- 
. ἃ5 νγε]] ας {Πο Ἠθαίπεπ. Ῥτορ]οίς οῇ ἀῑί- 
ετθηί ασος Ἠανε Ώογποθ {65{ΙΠΙΟΠΥ {ο ἐπὶς Ροῖπί 
απά {δβπιοηΥ νΥἨμ]ο]ι σοηναγς εἶατσες οῇ έ]χα πιοςί 
ασσταναίεἆ παίμτο, νυν. 10---18. Ἀουν α5 ναί 15 
ενας φαϊά 1π {ο ῬΒογίρίητες γγας ρ]αίηΙγ εαἰά οοη- 
οοτηῖησ {ῃ6 765, Τί {οἱ]ουνς, ἐπαί γοιγ ΟΥΥΠ 5αοτγεά 
Ῥοοἷς Ῥεαι {6βίΙΠπΙοΠΥ ἴο {6 8απηθ ἀοοίτίπα νγ]]ο] 
Ί αῆτπη {ο ας {ταο. Οοπβθαιεπί]γ, {ο Ἱνλο]ε 
γιο], 1οννς απά (οπΗ]65, ατα σι!]{γ Ῥοίοταο «οά, 
γ. 19. Τ [οἨον/ς {Γοπα (Ππίς, ναί ςαἱναίίοη ἵῃπ αΠΥ 
οί]εχ αγ να ὮΥν σγαα]ίοις5 Ῥατάοητ {Πτοισ] 
Οητίςί, 5 αἱίοσοί]αγ Ἱππροςείρ]α,”. ν. 20. (Βέαατέ.) 
Πο υνοχάς τί οὖν; προεχόµεθα; ανΙἀεη!]γ οοπίαϊη 
αποί]ιογ οὐ]οοίῖοπι, ννλῖο] 15 πηπιθ(ἰπίθ]γ απενναγοά 
ἵη λα γνοτάς {ο]]ον]πσ. Τε ας, Πούνθνος, αἱνναγς 
Ῥθεπ α ἀἱκραίεά ροϊηίαπιοῃς Ππ{ογρτοίους νΥηθί]ος 
Ίνα «Ποι]ά Ροῖηί τί οὖν; προεχόµεθα; ΟΥ τί οὖν προε- 
χόµεθα; ἵπ Όιε {ογπιος σαπβο, {ο 5οη5ο υγ] Ῥο, 
««Ὑγ]αί (οι Ί Ἠανο νο αΠΥ 5αρετίοσίέν [ο ποί] {3 
ἵπ μα Ἰαίίας, «« ΎγΠαί νοη 18 οαγ εαρογίοσΙγ 1 
38. Τμεοάογαεί οχρ]αίης, τί οὖν κατέχοµεν περισσὸν, 
Ώιοτο Ῥοΐησ απ 6]11ρ. ο{ κατά. Νο είς γιε]άς α 
Υ6ΓΥ σοοᾷ 5επς5ε; Ὀαΐ{ 15 Παῦίο {ο ἐπὶς είτοηπσ οὐ- 
Ἰοοίίοῃ. ---- Εῑαί (θα αΠΕννΘΓ οὐ πάντως ΨγΙ]] πο {16 
ο εμ]ίαυ]α; 5ἶποο (μαί οαη ΟΠΙΥ ππθαπ Λο ορτ- 

{αἴπίη; 1.6. οθτίαΙπ]γ ποί. Ἀο ΤΓΠδορ]γ]. εχρ]αίηβ 
οὐδαμῶς. ἸνΠετθας, ΥΥΙίἩ {ο οἴ]οτ ραποίπαίίοη 
(ή ηο] 15 καρροτίοἆ Ὦγ αἱπιοςί αἰ] ο ΜΒΕ., 5ον- 
εταὶ Ὑοδγείοπς απά Εαίπετς, απά α]πποςί αἲ] ένο Ἐά[- 
Ώοπς [γοπα πο Εά. Ῥτίπο, {ο Ὑαίοι΄ϱ) (νο αΠςΥύ6Γ 
19 ΝΕΙΥ αρί. Απά Ίηετε 15 ποίμίπσ οῬ]οσίίοπαβ]α 
ἵη ιο ΡΏγαδθο]οσγ ο ίΠα ααθείίοῃ. ἜΤμοεγο ΠΙαΥ 

3 ’ / 3 ’ 

ἐξέκλινα-, ἅμα ηχρειωῦησαγ. 

{οο ὃθ απ ε]]ρεῖς ο/τι εαρροδεάἀ. Ῥεπάες: “αι 
πει απι Τ {ο ΙΠ[6Υ [Τοπ γοιχ ὙγοιάςΊ Ἠανο νο 
ΔΠΥ 5ΗΡΕΓΙΟΥΙΥ ΟΥ6Υ {λε (6θπίΐ]65, ΟΙ Ἰανο Ίνα 
ποι 1”. Ἔ]οα τεαξοηπ ΠΟΥ {πε Ρ]ασῖησ οΕ α οοπιπα 
α{ίοτ οὐ νν]] αρροατ {{οπι Ώεοςεῃδ. ΒΥπΟΡ. ἵπ Ίος, 
απά πιΥ Νοίε οπ Τμασγά. ΠΠ. 66. 

9. προητιασάμεθα.] ΟΕ ιο νατίοις Ἰπίετρτεία- 
Ποπς οἳ είς ἀῑβιου]ί ἴθτπι, ἴλο ΟΠΙΥ ννο ἆθδοχν- 
ἴπσ οΓ αἰίοη{ίοη αγε, --- 1. Ονπί οϐ (τοί., Το]., Ῥαγ., 
Φο]πα]ά{, απά Τ,ουκθ, “' νο πανε οοπν]οίοἀ.” 5. 
Τ]αΐί οἱ αἱπιοςί αἰ] {πε απε]οπί απά πιοδί πιοάεγη 
Οοπαπηεηίαί{οἵΒ, «νο Ἠανο ρτονεὰ, ο: επον/θά; 
Νίο ]αΐΐες 5εΏβε 8εαπῃς Ρτο/[οταβ]ε, απά 38 αἰτία 
αἰσηίῇθς σα15ε, 80 αἰτιᾶσθαι ΠΠαΥ βἰσπΙ{γ {ο 5ου 
εάλδε, ἅπά ΑΙΠΙΡΙΥ {ο -/ιοιυ. Ἐετ]μαρς, Ἠούνενετ, 
Όπο (τας 5εηςε 15 ἐλαί εχρτεβςεά ὮΥ ῬτοῬ. Βίπατί, 
ένα Ίιανο αἰτοαγ πιαάο ιο οἨατσες ασαἰηεί. 
Ἠαίμετ, έ οπατσεά οπ.. Άεε ομπβδοπ Ὠϊοίοῃ- 
ΑΥΥ. ΟΥ ἴετο ΊΠαΥ Ἠείο Ὦθ6 α ΒΘΠΕΙ5 ΡΓΦσΠΔΠΘ 
οοπ]οϊπίηπσ ο εἰσπίβοαίΙοπβ Άγουο απᾶ οοπυϊοξ, 
ᾖπο Ἰαΐΐει Ρεῖπσ αἀαρίεά {90 {λε πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν 
εἶναι, Νσγθ ὑφ) ἁμαρτ. εἶναι ἵ5 τ1ρΏΏγ οχρ]αϊπεά ΡΥ 
Ἐταδτη., Ῥετα, Ρἰεο., Ῥατ., απᾶ Ἰορρο, “΄ ατθ 
Ῥτοισὴί απάεγ απά Ἠαῦια {ο Ῥε [ί]γ] «Πατσεά 
ψί Β8ἱΠ, (80 ὑπόδικος αἱ ν. 19) Ἱπιρ]γίησ ΜαὈΙΠ{Υ 
{ο ριπἰεἨππθηέ {ποια (αοά. ΤΗ ἐγαί] 16 ἔπεη οοη- 
Ητπιεά Όγκεενοτα] ἱεςεήπποπ]ος {ποπα γατίοις ρατίβ 
οὗ ιο Ο. Μ.: ἐοισ αἲ] οἳ (επ ατο {οαπά {ο- 
Ροΐ]ει ἵπ 6οΠΠς σοοά Μ35. αἱ Ῥς. χὶν. ἜΤ]ο {οτπι 
καθῶς γέγρ. πιαν Ῥο τεπάφταᾶ, ΄΄ Βο ἰΠαί νο πια 
Πετε αΡΡΙΥ έλα ν/οτᾷς οὗ βοπρίατθο.. ΤἨεγο οαΠ 
Ῥο πο ἀοαρέ {Ππαί {πε «ατσο ἵΊνας νετγ αρρ]ίσαρ]θ 
{ο ῬοίἩ (επίΐ]ος απά 2 6υν5 αἱ Μιαΐ ἤππε; εερεοἰα]]γ 
ΙΓ (ΙΕ 5ουοεγα] Οοπηπιεηία{οἵΒ, αποϊθηί απά πιος- 
οΓη,) Ίνα νίανν το είγτοησ αχρτεςδείοπς οὗ Πανίά α8 
Ο,Τεπία[ίκπις, απά (ο Ῥο Ἱπίετρτείεά γη Πποία- 
Ποπ: α. ᾱ. «1 1 Ιιαγᾶ {ο [πιᾶ οπιο Ὑγ]ιο Ἠαδ αΠΥ 
56ηΏ56 οῇ σοοάποςς, αΠΥ αίασμπιεπί {ο οά, οτ 
τεσαχά Γοτ νιτίαθ.”. 96ο ἆομπ 1. 9. 

Τ{ο 6 οπιπιθηίαίοτς γαοπηατκ οη {Πε ««]οοξεποθςς 
νι ννλΙο] να {ο]]ονΊηςσ {θοχίς ατε οἶίεά. Βαΐ 
Ώιο πνοτάς οὐκ ἔστι δίκαιος ---“τὸν Θεὸν ΊΥ6Ιθ ποί ἴπ- 
{επάοά ὮΥ ιο Αροεί]ο α5 α οἴαίίοη. Τι εποι]ά 
86ο ἴμαί Τε πιααηί αί Πτεί {ο 6χρτοςθ οπΙΥ (8 
τιῤαίαποε οΓ Ὕνπαί νο Ῥεα]πιὶςέ αξδοτίς ἵη Ῥς. χἰν. 
1 ὅσ 2: απά ναί (πετ, ἵναγπα ΥηἩ Π5 εαρ]οοί, ηθ 
Ρτοσεεεά {ο αἀνοτί {ο υν]αί /οὐοιμς, απᾶ αἱδο {ο 
-βυο οἴ]εγ ραβδασος; ἴπ ἀοῖπσ ΥΠῖο]ι ο (επ θ- 
5ογίεά {ο οαίίοπ. Απά Ἱπάεες Ίο Ἠας οἶίοά Υ6ΤΥ 
οχαοί]γ, εχοερί Ίπ νν. 16 ὃς 17, Ὢπογθ, ἨοιΘΥετ, 
Ώιο 5επ6ε ἶς ἴΠε νοΥΥ 5αππα, (ποισ] {Πε υγοτάῖης 18 
α Ἠτ]ο ἀϊτετοπέ, (Ῥαέ π 5οπηο οοιπίθπαηςθ 
{τοπι {πε ΜΒ.) {οσοίπογ νὰ α α]ϊσηί αρτιάσο- 
πιεπί. ἜΤ]α α]ίεταίίοη ΟΓ αὐτοῦ ΙΠίο αὐτῶν αἲ ν. 
14. ἶ5 οη]γ αἀορίεά {ογ αεοοπωποκαξίοπ)5 8ακα. ΄Ο 
συνιῶν απ. ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεὸν 318 ποί ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ65 
Ραΐέ {πο Ἰαΐΐοτ ἶ6 α ΦίΤΟΠΦΟΤ ἔθγπη {απ {λε ΓΟΥΠΙΘΥ. 
Οπ ιο πΥηο]ο οϐ {θ ραββασο 5ε6 Βίπατί. 

12. ἠχρειώθησαν.] Ἔπατο πια Ἠετο Ῥ6 α νετγ 
ΟΟΙΠΠΙΟΠ Ι41οπῃ οΓ {πο ἄγθο] Ἱππσιπσθ; (οἨ ννΠ]ςοἩ 
Ι πανο βα]]ν ἐγοπίοᾷ οἩ Τπαογάἀ. Ἱ. 91, 1. ἀξύμφορον 
δρῶντες) απᾶ (Πας νο 56η5α υΝΠ] Ῥε, 6 έπεγ ατθ 
Ῥοσοπιθ νο απά ποχσίοις.”. ΑΡ, Ἠοήεγετ, {18 
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2 3, 
ου ἕστι 

χ Ρεα]. δ. 9. 
4 0, 9. 

3 -- - ” .) 

αὐτῶν ἐδολιοῦσαν" ἰτὸς 

7 Ρεα], 10. 7. 
χ Ῥτον. 1. 16. 

7 ιο 

-”-” οἳ πόδες αὐτὼν 
/ ε] ” ς η 3 ο) ο. ᾽ 

λαιπωρία ἐν ταῖς ὀδοῖς αυτὼν᾽ καὶ 
2 ή 

8 ρα]. 961. ού ἔγνωσαγ. 

» ’ 3 η 
ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν 

1 { 

ἐκχέαι 

3 [ή 

ουκ ἔστι φὀΟθος 

[ο ς ιά 
ἕως ἕνος. 

χ Τάφος ἀγεφγμένος ὃ λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλὠσσαις 15 
3 / ς . ) ͵ 3 
ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὖ- 

» . γ η ᾽ ’ 3 υ) 9 η ΄ . Ζ 34. ” 

των ων το στοµα αρας και πικριας γεμει οξείες 14 

αἷμα. «Σύντριμμα καὶ τα- 1ὸ 

ὁδὸν εἰρήνης 16 
2 ” 

Θεοῦ ἀπέναντι τῶν 1] 
3 3 ω ' αυ α π] ς Π .. 

υΕεοκ.16.6. οφ θαλμῶν αὐτῶγ. . Οἴδαμεν δὲ, οτι οσα ο νόμος λέγει, τοῖς ἐν 15 

ὴ νόμῳ λαλε ' ἵ ” ; ἣ, καὶ ὑπόδικο γηται πᾶς ὃ 19 τῷ νόµῳ λαλεῖι ἵνα πᾶν στόµα φραγῇ, καὶ υπόδικος γένη ς ὃ 

ο Τα{τα 7. 7. 
αἱ 2. 16. 

ω ω , ΄ 3 , » Ὁ 

κόσμος τῷ Θεῷφ. Ἱ 4ιότι ἐξ ἔργων γόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ 90 
μα, 3 »ς ο ᾽ ’ αν ς / 
εγωπιον οαντου διὰ 7σαο γομου ἐπιγγῶωσις αμαρτιᾶς. 

Ηεῦτουν Ίνας 1ΠΦΝ} Γτοπι ὪΝ, {ο {πγη Ἱ. Θ. Ῥθ- 
οοπιθ 5οςσ ος οογταρί, {πε 86Π8θ 866ΙΠ5 ταίΠεί {ο 
Ῥ6, “ατα Ώθοοσπιθ ἀερτανεά.”. Ποιεῖν χρηστότητα 
5 α Ηε]]επὶδίῖο Ρηταδε {ΟΥ ποιεῖν ἀγαθόν. 

19. τάφος ἀνεφγμένος.] Όπ νε γαζῖο πιοἰαρ]ογ 
Ώιο 6οπαπηθη{α{οἵ5 ατε ποί αστεεά; πιοςί το[ειτίπσ 
1 {ο οΠεπεῖνο απ Ρροΐδοποι5 ἀἱδοοιεε, 5εη{ {ογί]ῃ 
{τοπη {πε {λλγοαί οΓ {11ο νν]οκκες, α5 ποίδοπηθ 5ίθηςσ]ιθ8 
{τοπι απ ορεπεἆ 5ερι]σοῄτθ. ᾿ἜΤ]5, Πούνανοτ, ἶ5 5ο 
[αχ {είσ]ες, Ομαί νο ΠπαΥ Ρτε[ετ {ία Ιπίετρτεία[]οτ 
αἀορίεά ΡΥ ἀτοί., ΟτεΙ]., Ρατα., Ταγ]., Κορ., απά 
πποδί τοσσςπί (οπιπιθηίαίοίΒ, ΥΠΟ ἴα]κο {15 α5 α 
ἀεβοτῖρίίοπ οϐ πε οαΙΙΠΙΠΥ ὮΥ Πίο {πε νν]οκεά 
ἀεβίτογ (εῖτ {6]]ου/-ογδαίατες: απά τεσατὰ ἀνεφγμέ- 
γος (σαρίηϱ), 35 ἀεποίϊης Ἴε τααά]πεςς {ο ἀθβίτογ 
Ώιεπῃ, 35 ἃ ϱἵαΥΘ 56ΕΠΙ5 τθαάγ ΓοΥ απά ετρεείς ια 
ἀεπά  Ῥετ]αρς, Ἠούινενετ, α]] {5 ἶ5 α ἀεδοτ]ρί]οῃ 
ποί οἳ εαζιππ/, Ὀαί ο{ Ρίοσᾶ-Πϊγκίπεςδς. 30 ΡΤον. 
1, 1ο.  Τεί 15 ννα]]ονν (επι πρ αἰίνο α5 {ια 
6τανο ;» ν]ΙεἩ Ραςςασθ 8966ΙΗς {ο Πανθ Ῥ6εῃ Ἠετθ 
ΙΠ ια πιἰπά ο{ έλα Αροεί]ο. Ῥεε αἰξεο Ρ8. χσί. 9 
πκαν, 25: ἵν. Ἱ ὃς ος 1. ὃς οσσιν.ὸ. ἵα. κά, 
14. ἜΤ]ας, α Ηί]ο βιτίῃογ οἩἨ, Ν6 ανα, “΄ ἰ]ιαῖτ 
{οοί ατθ 5ν][ῖ {ο εἸεά Ρ]ουἆ ;”” α πιοδί σταρ]]ς ἆθ- 
εοπ]ρίίοη οΕ πο Ζεἰοίω απἀ ῥἰσαγἰ, α8 τορταβεηίθἁ 
1 Όιε ρασες οῇ 6οδερῇι5. 1 15 ννε]] οὔεετναά ὮΥ 
αίπατί, ἐπαί « (λε οὐ]οοί ο{ έ]λοςο αιοίαίίοης 16 ἴο 
εἰλον/ ναί οΏαγσες οἱ ρια]]ἰ Ἠνετο ππαάς ἵπ αποϊεηῖ 
έἴπιες ποί 1ε86”5ονοτο {απ {ποβδο πον/ πιαάο ὮΥ ἴθ 
Αροβίε; α. 4. ὙΎοι οαπποί αοσα5θ πῃθ ο{ πιακίπσ 
είταπσο απἆ ηθεανγ οπατσες ασαἰηπδίγοι. Ὑοιγ οι 
αοτϊρίατος ατο Π]]οά γην εαοἩ.. Το Ἱεατπεά 
Οοπηπιεηίαίοτ 5Πον/ς αἱ Ἰατσα, ἰμαί ἴῑα Ῥαδδασος 
Ἰανθ πο ἀῑτοοί Ὀθδατίης οἩ {ο απἱνθιδα] ἀερταν1ίγ 
οἩ Όια Ἠπππαπ τασθ, εἶποθ {ἴα οοπίεχί απἀ ο 
εοορο οῇ {νο «ροαΚοΓ ν]]] ποί ρογπαῖί ναί. 

--- ἐδολιοῦσαν] {ΟΥ ἐδολίουν. Α Μαοεάοπίαπ απᾶ 
Ἠο]]οπ]κίο Γοτπα, Ὀέ 5αἰᾷ {ο ο ἀοτῖνεά {ποπ {ια 
Ῥαοίίαπ ἀῑα]οοί. 6ο γίπ, ἄν. ὁ 9. 9. α. ΤΗΙ8 
μ96 ΟΡ ὁολίουν ΤΠ ἴ]λο «εηςο {ο π5ο ογα[ῇ ο: ση]]α, 8 
((εαπθπί {π έλα Βερί., Ραΐ Υν6τΥ τατθ ἵπ 1ο Ο]α8- 
βἰσα] νΥτΙ{θίΒ. 

---ἰὸς ἀσπίδων ---αὐτῶν.] Της απά πο ποχί 
εἸαμβο, ίσο] 18 οχορο/σα] οῇ 1, ατο Ππθαπί {ο ἆ4ο8- 
ἱσπαίο (αι /ομί οσα, ΙΟ οππΚκοτβ {ο 
Ῥτίρ]μίοεί τορη(αίίοπ, απά ποδο Ἠίαετ Ῥἱάπσ 
8Ροος]Θς, ψη]οῖν 5ης ονοῃ {ο ἀθαίμ ! 

15. ὀζεῖς ---αἶμα.] Ἔ]ιο 5οηςο 18: ΄«{16γ ατο 
οπσετ]γ Ῥοπί οη 5πεαἴπς Ρ]ουά.. 3ο Αρρίαν Ρ. 
δτο. βροα]ΊπσοΓ ιο ππατάστογ οὗ 0σρας, ΒαΥ8: 
πρὸς ἄνδρας ταχυεργεῖς καὶ Φ όνου πλήρεις. 

16, ΙΤ. σύντριµµα --- ἔγνωσαν.] Τ]ιο σεπογα] 8689 
βοθΙΠ5 {ο μα ΑΙ] ἠνοῖτ ρίαης απά αἴπης ατο ον!) 
οσᾱ, οἵ Ἰαρρίπθβ, πΠθνος οπίαι ΙΠίο ἰαίγ 
ουρ]ιίβ ος οπΓ68. 

189. οὐκ ἔστι--- ὀφθαλμῶν αὐτῶν.] Τπε Ῥ]ί]ο- 
]οσίσαι Π]αβίταίοτς πηὶσΠί Ἠανα αρί]γ οοπιρατοά 
Ἠερίοά. "Εργ. 196. νηετε, α[ῖετ Ιπγεἰσηίησ αἱ σ0ή- 
εἰάεταβ]ε ]εησί]ᾗ οἩ {Πε γίοες οΓἴ1θ πιεη οἱ Ἠΐδασε, 
Ίθ πας οοπο]ΙἆθΒ: Σχέτλιοι!' οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότες. 

19. οἴδαμεν δὲ---λαλεῖ.] "Τηἱ8 15 πιεαπί (α5 ἴια 
ἄἀτθεκ (οπιπεπίαίοτ 5ασσεεί) {ο απ{ο]ραίε να 
οὐ]εοίίοη οῇ 115 Σενγίδ] ορροπεηίς: “' ἴπεςε θανΥ 
οαγσθς Ἰ/ετο ποί ἀἰτεοίῖεά αραἰηδί 5. Ὑ68, 5αΥ5 
Ώιο Αροςίο, Ὀαίέ {16Υγ Ίαυε γε[ετεποε ο φομ; {οτ 
ννμαί νε Βοτίρίατος ἴετο 5αὖ, ἶ5 δαϊά να τεί- 
εΓεΠοθ {0 ΡεΙΒδοΏΒ ΙΠάΕΥ {1ε Ίανν, 1. 6. «εις, ἴθ 
ΥΕΥΥ Ρθορἰ]ο ο/ (οά. Οἴδαμεν ἶδ ἃ Ῥορωίαγ εκρτθς- 
ΒΙΟΠ, εφαἱνα]θηί {ο «Ιέ 15 ννε]] Κπονπ.. Τοῖς ἐν 
τῷ νόμῳ 8 ΓΟΣ τοῖς ὑπὸ τὸν νόµον. Απά ἵπ τοῖς. ἃτο., 
15 Ἱππρ]]εςά καὶ περὶ τῶν, ὅσο., α. ᾱ. “Τά ἵδ αἀάτοςςεά 
{ο 16195, απἀ οοη5εαΙεΠ{1Υ πιεαπέ ο 1εννς.. Τ]ο 
ατσυπηθηί 15, {μαΐ α5 {πο ευν5θε]Ιευες {με ΓΠεαί]ιεπις 
ἀθβειναά ἴο οοπἀσπιπαίίοη οὗ ἀο4, απά α5 ἰ]νεῖτ 
Φοτὶρίαχες τερτεδεπίεἆ {πε εις α5 Ῥεῖπς α]] 4εερ- 
ΙΥ σι]{γ ἵπ ια εἰσῃί οὗ ἀοά, 5ο {πε οοπο]αξίοπ 
οοπίαϊπεά ἵπ {ία ποχί νεγ5ε, {μαί ἴπε το]ιοίε ιοογίά 
πηαςί 6 τοσατάεά αξ Παῦθ]ο ο οοπάεπιπαίίοη, 18 
οοττθο(]γ ἀταννη. 

Φράττειν απάἀ Ιΐδ οοπιροιπάς ατο οΏεηπ α5εά υγ 
έλα Ιαΐετ υυτὶίθγς ΙΠ ἴ1θ 56ηςδο ΄{ο Ριΐ {ο βἴ]εποςθ, 
ΡΥ Ιεανίησ αΠΥγ οπε Ὑ]λουΐ απ αΡο]οςϱγ. Ὑπόδι- 
κος 18 [ΟΙ ὃ ὑπὸ δίκην ὤν. Απ δίκη Ἠετο Ἱππρ]ῖοΒ 
τιμωρία. 

20. διότι] Τπῖς «Ποι]ά, Ι Οίηκ, ο τοπάρταᾶ, 
ποί Ῥγορίεγρα φιοᾷ, ιυ]ιογε[ογε, ΥΥΙ πιοςδί Οοπι- 
πιεηί{αίοτ5, Ῥιΐ φωῖα, (ΝΙ νο ντ. απά Νπ]ς.) 
/ονΥ, οἵ Λεεαιδε. ἸἹόμου ἵδ ὮΥ ΠΙΑΠΥ (οπιππεπίᾶ- 
{οτς {α]επ {ΟΥ τοῦ νόµου, «' ἴἶνο Μοφαῖς, οἵ Ώετθ- 
πποπῖα] Τιανν.. Βιΐ Ὀδειάος ἴ]ιο σταπηπηαίἶσα] οὓ- 
Ἰεοίίοης {ο ἰπῖ πιοάθ, νλίο 1 Ἰανο ατσεᾷ ἵπ 
Ἠεεσηῃς. ΘΥΠΟΡ., 1ῖ ΠΊαΥ Ὀς τεπιατ]κοἆ, νι Βρ. 
ΜΙά41., ναί «έ πΠΥ 546]Ἡ απ οχρ]απαίίοη {α]]5 εἨοτί 
οῇ ιο Αροφί]ε5 ατσαπηθηί, Τί ἶ6 Πῖ ρατροςθ {ο 
5Ίουν, {]λαί πο πια πο]αίυεγ οππ Ὃς Ἰηφίίβεςα, Ὁ} 
Όνα ννοτ]κς οἰίμετ οῇ {11ο ουνὶσα Ίμανν ος ο) απ 
Οἱ]ιεγ; πᾶσα σὰρξ, κο ὃ κόσμος ἵπ ἴο Ῥτουθάῖηπσ 
νογφο, οπηποί Ὀαέ Ῥο απάθικίοοᾶ αΠΙνατςα]]γ: αἩ 
ναί Γο11ΟΥ/5 διὰ γὰρ νόµου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας, ἵ8 
Ἰαἱπ]γ απ ππ]νογδα] Ργορορδ]οη.. Το απο ν]θυν 

15 ἰακοπ Ὦγ Βετα, ΟΤα]]., Το. Τιουκοα, ὙΝΠου, 
απά Ταγ]ογ. οο αἶκο Ετος, βίπατῖ, νν]λο ελουνς αἲ 
Ίατσο ναί ἴ]ο αΏονο ἶ5 οοπίγατγ {ο {γα 8οορθ οΕ 
Όινο Αροβί]ο Ἰοτο απ ϱ/κονμοτα ἵπ 5 Ἠριδί]ο». 
Έτοια αἲὶ νο (Ίχα . 1 τοβι]{8, ἴ]αῖ νόµου 
πηαδί Ἠθτο πισαη 1ο πιογαί Ἰανν, νν]αί]ου νντ]ίθη 
ος απ υνγ]ίοη, 1. ο. Ἰανν ἴπ σοποτα], αἩγ ]ανν, ννλθί]ῃ- 
ος αρρ]ιοαὺ]ο {ο (ομίί]ο οἱ «ον, αἲΥ τα] νο] 
Ρτοβοτίθος α ἀπίν, Ὦν οῬοάίοποο {ο ἸΥΠΙο]. πιθῃ 
παϊσΏί ο]αΐπα α- ΡΓΟΠΙΙ56 οἳ γοννατά.”. 1 διὰ γὰρ] 
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ἆ Ίομη 6,46, ’ ’ λ ’ / 

1 Ἁ Ἱνυνὶ δὲ χωρὶς νόµου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη οι 15. 1]. 
ἃ 26.25. ς . » ’ Ν . . . Π ; ι -” Π ’ 

20 ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητών" ' δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως 5ηρ. ΙΤ. 
ο Ιηίτα 10, 19, 
6α1. 8. 28. 3 .. . ΄ ’ ᾽ ’ , 3 ’ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τους πιστεύοντας" οὐ γαρ ὁι ὃ Ἡ' 

93 ἐστι διαστολή 
- { Τηῇς, 11. 89. «/ ς υ - ΄. 

Γπάντες γὰρ ημαρτοῦ, καὶ ὑστερουγται της δόξης τοῦ αι. ὃ. 59. 
υ Μαι. 20, 28. - - 3 . ’ ᾿ » 3 ” / ν 

91 Θεοῦ ὅὃ δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως ο” 
ως ” - 3 ᾱ. [α] ’ ς Δ ς / Ν τα) ο 

οὗ της ἐν Χριστῳ Ίησου Ν ον προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον, δια της πί- τι ἃ. 
Ἡ Αςὶ» 19.98, 89. ἃ 17. 80. 9 Όοχ, 6.19. Οο].1. 20. 1 2ο]μη ὃ. 9. ἅι 186.118, 

νόµου {Ίετε ἶ5 απ ε]]1ρ. οΓ µόνον, α. ᾱ. Ὀ} πε Ίαυν 16 
οπίή αβοτάεὰ α ἀποιυεάσε οἱ δἷπ (1. 6. Ιέ πλάκες 
ΏΊΕΠ βοηςίρ]ε ἰΠαί (ΙΕΥ αγ 5ΙΠΠΘΙΒ, απά Παβ]ε 1ο 
(4ο οοπἀεπιπαίΙοπ), ποί α πιποάθ οῇ αἰοπίπςσ {ογ 
Π, ος α πιεί]οά οῇ τοδίοτῖησ {πε 8ΙΠΠ6Τ αραῖη ἴο 
{ανοιχ απά αοοθρίαποε, απά «οηδεαιεπί]γ αΠοτάβ 
πο Ἠορες οῇ ρατάοπ οἱ ]η5ΗήΠοαίΙομ.  Ηανίης «ΟΠ1θ 
{ο (ί5 οοποἰικίοπι ἵπ ατσαππεηῖ, ἴπαο Αροεί]ο ΡΤο- 
σεεςς, ν. 2] --- 20., {ο ροῖπί οί έπε πιείῃοὰ νηεγθ- 
Ὦγ αἱοπθ Ίπεῃ, Υηδίμογ ουν ος (αθπίΐ]65, οαη Ὀθ 
Ἰαδήβοά ; ΠαππεΙγ, πο γἱσ]ίεοιδπεςς οί ἀοά, οτ 
ἔιε ]ςέἱβεαέίοπι {1 Γαἰδι γευεαζεᾶ ἴτι έᾖιε (4 οδρεῖ, απάἀ 
ἠιτουρ] ιο ρτορ]ἱαίοτγ καοτίῇεο οἳ Οητὶεί, ΡΥ 
ννη]ο]ι αἰ] Ῥοαξδίίησ 19 οχο]αἀεἀ, 5ἶπος {Πῖ5 ]αδίῇ- 
οπ{ἱοπ, {οπη 15 ναετΥγ παίατε, πιεί Ὀ6 ρταία]τοις. 
Τ]νας αἲ], Ὀοί] 1 εννς απἀ (1επ/1]68, ατα Ῥ]ασεά οἩ 
Όλα 5αππθ Γοοίίηπσ; απά ὠὶς ἀοοίτίπθ ἶ5 πο οίῃες 
να νο ΟΙ ΄Γαείππιοπί αἱξο. 

Όπ {πο 5επ5ο ΟΓ δικαιοῦσθαι Ἠετο Ἱπίεπάςά ὮΥ 
4 Αρος{ε, 5εε ΒΡρ. Βι]]5 Ηατπι. Δρορί. Ρϊ5ς. 1. 
ο]. 1. 

21. Ἔ]ια Αροεί]ο που τεγνοτίς {ο {1ο εαῦ]αοί Ὦθ 
Ἠαά «]σμί]γ (τεαίεὰ οἩἳ αἱ Ἱ. 1Τ., ΠπαπηΘ]γ, ναί ὮΥ 
6ιϊο (.ο8ρε] αἰοπε, ἵ5 Ποννη {Πε νγαγ {ο ςα]γαίίοῃ 
απά Ἰα νο 5Η1η5 1{ πρ απά αββοτίς 1{ ποτε Γ411Υ. 
Τε 5εηςο οοηίαϊπεά ΙΠ {Ίο ργεδεηί Υ6γ5ε ΠΥ Ὀ6 
πας οχρτεςεοά: ΄ Βιΐ ποιο (1. 6. ππά6τ 1ο ϱγεδεχιέ 
ἀἱδρεηκαίίοἨ, {πο (4ο5Ρε]) α πιεί]ος οΓ ]αςΗ{βοαίϊοῃ 
αρροϊπίεἆ ΡΥ (αοά, νου γείεγεπος {ο ορεάϊεηπσθ 
{ο Ίανν οἱ απγ Κἰπά, 15 τεγεα]εἆ απά ρτοιπι]σαίας ; 
α πιοίλοά [ννμίοἩ 6 πο και ΡΜ] ννηοςξεο οκ- 
Ιεῖεποο ἶ5 αἰίοςίοἆ Ὦ} ένο Ταν απ {η Ργορ]ιοίς.) 
Τ]ή5 5οη5ο ο{ νυνὶ δὲ οσοιτ5 ἵπ ἨΗεῦ. κ. 20., γηεγο 
νῦν δὲ 15 ριΐ ἴπ οΡΡΟΒΙΗΙΟΠ {ο ἔιε ἐἶπιο ο/ {ο Γιαιυ. 
Ίος ἶ5 Ιέ οοπβπεά {ο {16 Ν. Τ. Τί οσςγ5 αἷδο ἴπ 
νε Ο]αβείσα] υντ]ίετς, 6. στ. ΓΠαογα. ΠΠ. 49., νῦν 
δὲ, « Ῥα{ α5 έΠο οα5θ ΠΟΥ βίαπς.) 

23, δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ.] ἜΤ]ηετε ἵ5 Ἠεγε απ 6ρα- 
πα[ορσίς, ἴ]ε {οτοθ Ο6 πΥΠΙο] τοξίάες Ιπ {16 ὁέ. Διὰ 
ἀεποίθς (ο οβ]ο]οπί ος Ιπβίταπιεηία] οπ156, α5 αἲ 
ν. 24. 90. (αἱ. 1. 16., ννποτο ές ἀθαί] οὗ Οητὶδέ 
5 παἱᾷ {ο Ῥε {πα ο[οῖοηέ, απ {πι ἵπ Ολγὶςέ λα 
εαπδο οἳ οι βα]ναίίοη. Όπ {8 διὰ Θεοῦ 5εο Βρ. 
Βι]/ Πατπι. ΑΡ. Ρ. 19. 
ἨΙΗ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας Οοπηπιοη{α{ογς ατα 

ποί α Πέ{]ο ρετρ]οχεά. ῥΆοπιθ ν/οπ]ά οπης6] (ια 
καὶ ἐπὶ πάντας. Βαΐέ ἴιο αι(]ογ]{γ {ου {5 ἶ5 νετΥ 
βἰοπάετ, απά απἰίο πα (Ποϊεπί, απἀ Ἰπίεγπα] ον|- 
ἀεποο ἶς νο] ἵπ {ανοιγ ο{ {ιο ννογάΒ. Νο οαπ 
Ώνε αξεργίῖοη οἱ ΠΙαΠΥ τθοθηί ΟΟΠΙΠΙΘΗ{Α{ΟΥΒ, ναί 
Ώιε καὶ εἰσηίῇθς ευη, ΟΥ ΠΙΑΥ Ὦο Ρ]θοπαρίίς, 6 
παπα ίεά. Τ]ε οπ]γ Ὕναγ οὗ τοπιονίπσ {ἐἶπο ἀϊΠι- 
ου] ἵ ναί ννΠῖοὮ ἶ5 φασσαείοᾷ ὮΥ ἴ1ε ερα- 
παἰεροσί ΊΠ΄δικ. δὲ Θεοῦ, ΠΑΤΩΕΙΥ, {ο ΙΡΡΙΥ πε- 
Φανερωμένη ΓΤΟΠΗ {ο ρτεσθᾶῖησ πεφανέρωται, “΄ ΡΤο- 
πη]σαίεά απίο αἰ].”. Τμο Αρορίο, Ι οοποαίνο, 
αάά5 καὶ ἐπὶ πάντας, ποῖ {ο 6χργοςς {16 54πῃθ 5θ15ο, 
Ραΐ αποί]οτ, ΠΑΤΩΘΙΥ, ἐπὶ5: 6 Απά ννλίο] ἶ5 πιραπέ 
/οτ αἲἰ 7 Ἱπιρ]γίπα, ελαί {ποισ]ῃ πιραπέ {ου αἲ1, 
νη]] ποί Ῥε ῥοκίοιυρά οἩ αἱ. Της 15, Ι Επά, «οη- 
Πτπιθὰ Ὦγ {να ορἰπίοη οί Ῥν. Φέπατέ, νο λίη]κς 
Ώναί «6 (ο ἐπὶ πάντας ἵδ Ἡτοννπ ἵη {ο σιαγᾷ ασπ]ηςέ 
Ώιο Ιάεα, {αί λε αοίααὶ Ὀδξίουνππεηί οῇ ας βσα- 

Ῥΐπι, 9. 6. 
δ, Ἰ. 

4. 10. 

Που ἴδωαβ' πηῖνογςξα] αδ {λε οὔ εις οῇ 1.7. ᾿'ἘΕπὶ, 4θ- 
ποίϊασ ιο [παί οπά, οι ὑπίεπί, ἱ5 (εαιεπί Ὀοί] 
η ο Ῥοπρίατα] απ Ο]αβείσα] ΥΥΓΙ{ΕΥΡ. Διαστολὴ, 
«ἀἰδίποίου ” (1ΤΟΠΙ ὁιαστέλλειν, ἵο δεί, ο: ριί 
αρατί), 1. 6. (5 Έτος, θπατί οχρ]αἰπβ) ἵπ τοσοτὰ {ο 
Όια πηαίίετ οἱ ]αδΗβοαίίοη ὮΥ ΓΗ, ος στα α]ίοιθ 
ΠαςΠσαίΙοπ, 1 ΠἹΘΕΠ, Ἰνλείει ουν ος ἀθπί]ος, 
είαπά ἵπ {πα 5απιθ πθθά οῇ 15, απᾶά ππαςί Ροτΐς] 
νη(λοιί 16: Ἱαςεβοαίίοη ΡΥ “ἀεςεάς οἱ Ίανν,” 1. ο, 
Ρετ[εοί οὔεάίεηποθ {ο ἄΠΥ 1α1ν, θείπσ Ἱππροςείρ]ο. 

22. ΤΠΙ8 νειςο αἀάμοες ἴ]θ γεάαδοπ οἳ (18 Ίπι- 
ΡοββΙΡΙΠ1{γ ; --- ὑστεροῦνται τῆς δόξ. τ. Θ.] Ὕστε- 
ρεῖσθαι ΡΤΟΡΟΤΙΥ δἱρη]ῇας {ο 9 Ιαβ; Ῥεμίπά πα 
τασθ; Ὀπί 15 Ἠθτο αδεά ἵπ α Πσαγαίϊνο 5θηςα, 
ννπ]ο] Υν]] ἀερεπᾶ οἩ {ο 56η56 αξοτίρεά {ο τῆς 
ὁόξης τοῦ Θεοῦ» ννΙο] 6οπἹθ Ἱπέετρτεί ΄΄ {ιο Ίπιασθ 
ο{ (ἀοἀ, ἵπ ΥΥΠΙΟἨ ΠιαΠ γναβ οτεαῖθ, οίθις ΠπἹογθ 
ΡΤοΡαΡΙΥ, απάετγείαπά {ο σοι απἀ Ιιαρρίπες οἱ 
Ίιθαυεπ, α5 Ἡ. 10. ν. 2. τη. 18. Βιαί 1 εἹου]ά 
Ταί]ΘΥ 866Πῃ {ο Ππθαη, «ναί νν]] Ῥγοᾶμοε έαξ, 
ΠαΊΠΕΙΥ,  Ώιο {ανοιτ απά αρρτουαίίον οἳ (ος. 
Απά {Π]5 οαγτῖος πυἰήι 1έ ἴπε οί]λεγ 86Π56. Τ]ά5 
Ώιε {Θγπη ὑστ. νΥ]] Ὦο ν6ιΥγ εαίαρ]ε, 8ἴπος ὑστερεῖν 

Ισηπίῇας {ο οοπηθΘ ἴοο Ιαΐο ΓοΥ αηΥγ (ῖπςρ ος 
Ρ Τ Ἠιογά. ΠΠ. 21. ὑστερήκει τῆς Μυτιλήνης. 
γη. ὦ9.), αΏ ΠΞΘΟΩΙΕΠΙ1Υ {ο πίδς ΟΓ αΏΥ {πίπρ. 

24. δικαιούµενοι.]--. ΓΙ ανα ρτογεἆ αἱ Ίαχσο ἵπ Ἠο- 
6ς6Π5. ΞΥπορ. {πα Όχε ἴχαε 8εηςο 15, « ανίπα, ΟΥ 
Ὀοίηπσ {ο Ὀο ἸαδήΠεά :’ ρατΗοϊρ. {οὲ νατρ, απᾶ 
[πά]ο. {οι αὈ]αποί, Τηϊς νίον/ 1 Επά 5αρΡροη 
ΡΥ Ετος. Βέπαγί, πνο οχρ]αἴηΒ, ὁ ἠναί α]] 
αι Πα5Ηβοαίίοπ, πηιιδί ορίαϊπ 16 σγα]{ο 
οπΙΥγ ΡΥ νἰτίιο ο ἠιο τεάεππρίοή εΠαί Οο 
αοσοπιρ]Ιδηες.. Δωρεὰν, “΄ οΓ πιετο {αγοι 
οί τε[εγεπσθ {0 ΠΙΘΓΙ{. 

--- ἀπολυτρώσεως.] ΤἨε νυοτά Ῥτορε 
α ἀεινετῖηπσ αΠΥ οπ6 ΠΟΠ ἀθαίῃ οὐ 
Ραγίης {Πε λύτρον, ΟΥ Ρτῖοθ οῇ ἀε]ίνεταπος. 
τασυεπί Οοπηπιθηίαίοίς αβεῖση {Πε 86Π8Θ «είίζυεγ- 
αποε, ὙΝἡνοιί απγ Πε[ετεηοθ ἵο Τ4ΠΡΟΠ Ῥραϊά. 
}Ἠοτε ἶς, ΠΟΊ/ΕΥΕΤ, απ α[[ιδίοπ Πιετείο, απἀ πο 
ΠΟΥϱ. Τί Ἱοτε ἀεποίες «ία πιοί]οὰᾷ οἱ τεεπρ- 
τοι ρτον]άθά ΡΥ δεις Ομτὶςί”  9εε Βρ. Βι]] 
Παιπι. ΑΡ. Ρ. θ., απᾶά Ειχαπι. Ρ. τι. 

20. προέθετο.] 1 Ἠανα, ἵπ Ώεοεῃπδ. Βγπορ. 5Πούνη, 
Ώιαί ο/ί1ε βενογα] 5εη5θ5 αβείσηες {ο {6 ννογς, ἰ]αΐ 
ΟΓ «φαί [οτί], οἳ " ΡΙΡΙΙοΙγ αρροϊπίαεά,” 16 ἴ]α 
Ῥορί. Τί 15 ποί 50 648Υ {ο Πκ {πο εεηθο οΟ{ ἱλαστή- 
ριον, νΠΙΟΠ 15 ἀοιῖνεά {γοιη {ιο αἆ]ασί]νο ἱλαστήριος, 
απά ο/επ ἀεποίος {πε οονθτίησ οῇ {μα Αγίς.) 
Τη8 ΠΠΠΠΥ ουη]ποπί Οοπππιθηία{οΥς {ακο ἵλ. πετα 
ἃ5 α ΠἰσηΙΥ βοιγαΏνο οχκρτορδίοη, απά 5Ἴρροςο {16 
56ηςο {ο ϱο, --- έἶχπέ ας {με ρατάοη ο{ (αοά νας {ΟΓ- 
πηθτ]γ ἀἱδροηςοά {ΓΟΏ {πο πογσι-δεαί, Ὀείησ ΡΤο- 
ουτεᾷ Υ {ιο νἰοίῖπι οὔεταά Ὀο[οτο 1έ, 5ο 1ΐ 15 ποΝ 
4ἱθρεπςεά {οπι ϐ/γ19ί, Ὀεῖπςσ Ῥτοσιτεά ὮΥ 8 
αποτίβοθ οὗ Ἠϊπιςα][, τητουσῃη Πα ἵπ Πΐ5 Ρ]οοά, 
Τη18, Ἠον/ονος, ἶς οροπ {ο 5οτίοις5 οΡ]θοίίοΠς, 
πΠΙοΏ αγε 5ίτοπσ]γ ατσοά ὮΥ θήπατές νο, Υπ 
Τ6ΆΡΟΠ, ασγθθς υν]{] Ωτοί., Τε Ό]οτε, ΚΥΡΚΕ, Τυτ- 
τοῦ η, Ἠ]δη., απά 'Γ]ο]ιοῖς, ἵπ 5αρροδίηςσ 1 {ο ο 
απ αζ]εσίίνο πβοά 5αὐδίαπέίνε]γ (1]κα χαριστήριον, 
σωτήριον, ὅσο.), απά, ΡΥ λε ε]]ρείς οἱ θῦμα, ἀ4θ- 
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στεως, εν τῷ αυτου αιματι, εις ἔγδειξιν της ὀικαιοσυνης αυτου ια την 
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παρεσιν των προγεγονοτω»ν ἁμαρτήηματων» εν τῇ αγοχ/ του Θεου ' προς 26 
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ἔνδειξιν της δικαιοσύνης αὐτου εν τῳ νυν καιρῷῳ, εις το εἶναι αυτον 
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δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τον ἐκ πίστεως Ίησου. 

Εξεκλείσθη. 

1 Αεἰκ19.8. πίστεως. 
α.). 2. 16. 

᾽ Π ’ ῤ 1; 

4ιά ποίου Ύομου»; των εργων ; 

ΠΙοῦ οὖν ἤ καύχησις ; 31 

Οὐχί: ἀλλὰ διὰ νόμου 
1 ε . ’ π 
. ογιζόμεθα Ἰ οὖν, πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον χωρὶς 38 

Π Ν 2 5 ᾽ ’ ἄτι ! Ν ιο Λ 

ἔργων νόµου. ᾿Ἡ Ιουδαίων ὃ Θεὺς µόνον; οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνὼν; }αὶ 39 

καὶ ἐθνῶν. ἐπείπερ εἷς 
ς . [ὁ) ’ ᾽ ΄ ; 

0 Θεὸς, ος δικαιωσει περιτοµην ἐκ πίστεως, 30 
» 1 Ε -» η κ» 

μαὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. Ἰνόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς 91 

πίστεως; µη γένοιτο 

ποίῖησ απ οχρΙαίοτΥγ ν]οίῖπι, α ΡΤοΡΙΠΣΤΟΤΥ βαοτῖ- 
Ποο, ὉΥ γΥλίο] αἱοπο {πο πιείαρλος «απ Ὀο πιαάθ 
οοηστήοις. ΟΕ 8 «εγ αἀάπος απ ακαππρ]θ 
{τοπ Ώ]ο (0Ἠ1Υ5,. Ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι πιιιδίέ ποί (48 
ἶβ ϱοποΓα]]γ 5αρροςεᾶ) 6 εοηποοῖθὰ γΙΕ] διὰ τῆς 
πίστεως, Ὀμ{, 45 80118 ο{ {πο Ρεδί Εκροδίίοτ (ἵη- 
εἰαάίησ Ετος, Βέπατί) ατο αστοθὰ, ΥΥΙΤΗ ἱλαστήριον. 
Απά (5 Βρ. Βι]] ἠας ονίποσς νέα 15 αδαα] αδί]- 
1ίγ, Έκαπιεη Ρ. Τ., Νο τθΠπἆθΙΒ: ΄ΘΩΙςΠ ΡΓο- 
Ροβι]{ Ὠοιι Ρ]ασοαπιοηίαπη 1Π αηριΙΠθ 81Ο ΡοθΓ 
Πάθιη. 2 

---- εἰς ἔνδειξιν τῆς δικ. αὐτοῦ] “« ἵπ οτἆςετ 1ο ἆεο]ατε 
Η!ς ]αςήσο απά τἱσίεοικηοςς, [ἱπο]αᾶἶπσ Πἰς νθ- 
ταοΙίγ]: οἵ, ἃδ οέ]θις οχρ]αίη, Ηῖ5 πιετοΙα]ηοθςς. 
Πάρεσιν, {ογρίνεπεβς; Ι{οτα]]γ, “« ραδδῖησ Ὀγ.”” Ἡρο- 

Γγεγ. οοπηπε]ίοὰ Ῥε[οτα ἴπε οοππῖησ οὗ ΟΓὶςί, 
26. ἐν τῇ ἀνοχῃ] “ὮΥ ιο {οτρεαταπεο. Αί 

πρὸς ἔνδειξιν, ὅσο., ἴετο 15 απ΄ οραπαίορεὶς, Ἰΐ]εα 
εῑαί ΟΓ δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ, 5αρτα ν. 21. Ἐν τῷ νῦν 
καιρῷ, Ἱ. 6. ἴπθ πιο οἳ ἴμλο (1ο5ρεἱ ἀἱδρεηβαίίοη. 
μον] Νο Πίο ἀϊβετεποο οἱ ορΙπίοη εκ- 

16ί5 α5 {ο {πο 5οη5ο ο{ {5 Ἱνοτάς ΥΠΙοΣ 8οπ1θ 
οπηίπεπί Ἐχροβίίοτς Ἰπίθτρτεί πιεγεῖ(ιζ, οὔπει, 
Γαὐ(ί {ο 15 ρτοπιῖςθ. ἘΒιαΐ Πον/δνατ {ίαςο δἱσ- 
πἰΠοσίΙοπ5 πιαγ Ὀο Ροετπηϊίεἆ ὮΥ {με Ίδης ἰοηοπαξ, 
οἱ, α5 βίπατί ας βΠοννΠ, ποἰί]αγ ἶ5 Ἠθγε αἱ]ον/εά 
Υ ιο οοπίεχί απἆ {λα οοιτδο οῇ ιο τεαδοπίησ. 
Τ 19 (Ποεγείοτο οί {ο τοίαϊπ {μα πδα]. εἰσπίβσα- 
ἱοἨ Τα έέΤπ ιο οααςο εἰς τὸ εἶναι ---᾿Ιησοῦ, ἴἶια 
Λροφί]6 Ἴδαυς Θίπατί) Ἰοο]ς Ὄαοις {ο {πο ν]οἰα 
εοπίπιοπί ρτοροφεά ἴπ νν. 21-45 ννλίολ 18, ελαί 
]] ΠΊοπ αΓο 5ΙΠΠΟΥΒ, απά (]αί α τοσατὰ ΠΙΘΤΘΙΥ {ο 
πο Τ,ανν, 1. 6. α 56ηςθ οῇ ]αβίῖσοο ΠΙΕΓΕΙΥ οἨ (ία 
Ρατί οῇ ἄοά, οἵ Ἰο Ῥοῖπα δίκαιος ΠΙΕΤΕΙΥ, ἆοθ5 ποί 
1Π 156]Γ ροτπ{ ]αςἡΠοαίίοι ΡΥ ογοτ]οοΚκίπς οὐ 5εί- 
επρ αδἰἀς {πο ρεπα]ίγ οῇ ένα Ταν; Ὀιΐ νο ἀθαί]ι 
οἳ Οεῖςέ 1 απ οχρεᾶἰεπί ο) Ιπβη]ίο ννἰκάοπα, Ὦγ 
ννμίο]ι έἶια (111 οἰαίπις οῇ ιο Ταν) πααΥ Ὦο αάπχ]ί- 
ἰεὰ, απἀ γοί νο ροπα{γ ανοϊἰἀσᾶ, Ῥεσαα5θ α πιοτα] 
οοπηρεηδα(ἶοπ ος οφπἱνα]εηί Ἠαδ Ώοεπ Ρργον]άσάᾶ, 
ὮΥ ια 5α/οτίησς ο Ἠάπι νν]ο ἀῑοά ἴπ ιο βἱπποτΒ 
ίσα... ἜΤ]νας ένο αἰοπειπθηί οῇ α Παάσσαπιογ ηα5 
πας {πα οχοτοῖςο ο{ (4045 ΠἹοΤΟΥ οοηβἰςίοηί νΥΤ{ῃ 
5 Ἰηθίίοο. Απά (45 Βεησεὶ Παρργ οχρτος5ος 
18) «ὁ Θαπιππαπα Ἠῆο ραγαάοχον οναησα]Ιοῦτη : ΠαΠΗ 
ἵπ Ποσο οοπερἰοΙαγ Ώοθις Πηείας οἱ οοπάθΠιΠαΠς, 
ἵῃ Ἐναπσε]ίο Ἰηδίας 1ρεο, οἱ Ἰπδήβοαης Ῥουςα- 
{ογ68.”) 

ὦπ. ἜΤ]ε Αροδί]ο πονν Ἰη[οτ ΠΟΠ ναί Ἰας 
Ῥοοιπ εαἶά, ναί αἲ] τοπδοΠ {οτ Ῥοασρίησ οϐ Οιαῖτ 
Ῥτορογ πιοτ(δ να οχκο]ιάοά Ροίμ {ο ᾖονς απἀ 
(επί]ος, 

---- διὰ νόµου πίστεως] Ἱ. 6. ὮΥ ἴἶνο Ίανν νν]]ο]ι το- 
απίτος ήν π8 {ο οοπά[{οη οῇ Πα5ἡβσαίίοπ απά 
- ενατγ (πίης {ο ΓΗ αἸοπς, απά πα στασθ οΓ 
ο, 

οκ Ἡ ’ ς - 

αλλα γομο» ιστωµεγ. 

98. λογιδόμεθα οὔν.] 12 Μ55. απά 5οπηθ Τιαΐιη 
γετδίοη5 απᾶ Εαίμετ5 Ἠανγε λογ. γὰρ, ΝΠΙΟἨ 18 
οἀϊίεὰ Ὁγ ἀτίεξὺ., Κπαρρ, απά Πέτα. : Ῥαΐ ΓαδΗΙΥ: 
βίποθ {ιο οΟΙΠΠΙΟΠ τοαάἶησ 15 ποί οπΙγ εαρροτίεά 
Ὦ} ια βίτοησοςῖ {Ε5ΙΠΙΟΠΥ, Ροίῃ επίεγπαἰ απὰ ἴπ- 
ἐεγπαί. Έοι Ιε Ίνας αξ Ικε]γ ναί οὖν 5Ποι]ά Ὦο 
ομαπσαά {ο γὰρ ὮΥ να εατΙγ ΟτΠσς, α5 γὰρ ἴο οὖν. 
Ῥοε]ιάας, ίΠ6 οοέεαί εΠασπα]1γ οχο]αἆες γὰρ, απά 
ἀεπιασπάς οὖν, π8 ἱ5 οΏεετνεά ϱΥ Τπο]ιο]κ ααἴ 1πο]ς, 
Τ]ο 5εη5ο πιαγ ϱο {πας εχργεβξεά: ΄ Ίε σοππε, 
Όπαη, {ο Οής οοπο]αδίοι --- ἴπαί ππαπ (ππεαηίησ ΠηΘΏ 
αἱ Ἰατσε, οί] ος απά (επί1εῬ) ἶ5 ΙαβδΠεά ὮΥ 
{αἱΏνς αρατί Ποπα απά νλοιί τε[ετεπος {ο ἴπθ 
π/οτίκ5 οϐ αΠΥ ανν. 90 1 15 νε] οὐδετνεά ΡΥ 
οήπατί, πας ἔέ νν]αί 15 πιθαπί ὮΥ ῥεῖπσ {ιςβεα ἴ 
Γαἶι 15 α/Ποϊαπί]γ ρ]αῖπ Ἠθτε, ἵπαδασ] ας 1 18 
ορροθεά {ο Ιαββοαίίοη ὮΥ ννογκς, 1. 6. οἨ ἴπθ 
ΕΟΟΤΘ ΟΓ ποτέ, οτ ρετίεοί οὐεάϊεπος. Τε Ίθατη- 
οἆ Οοπιππεπίαίος, (πετείοτε, εχρ]αῖηπς {πα ν/οτάθ 
ίο ππθαῃ, «νο οουπί Ιέ α5 οργίαίη (λπαί ππθη ατα 
Παςήβος ἵηπ α σγαἑι/οι πιαπε”, ελτοισ Γαἰι 1π. 
Οπ]κί, απά ποί ὈΥ Ρρετ[εοί ορεάίεποε {ο πε Ταν.) 
Τηή8 ν]εν/ οῇ {1 56η5ε ἶς δαρροτίες Ὦγ {πο ν/εἰσ]ίγ 
(ποτ οϐ Βρ. Βα]1, νο ἴπ Πῖς Ηατπι. Ἐναηρ. 
απά εἱδεννμετο 5ἰτθοΠπΙΟΙΙ5ΙΥ πιαϊηίαίης Πιί5 νίενν. 

29. ἢ Ἰουδαίων --- ἐθνῶν.] πα ἵδ Ἰετο αἱ 
5οοπῃς Ιπίοπάεά {ο τε[αίο απ οβ]οσίίοῃ οΓ {πο ὦ΄6υν- 
15Η αἆνογκεατγ » Νο πηὶσηί Ίαγ Ἰο]ά οπ ἴΠε ἴΘγπα 
ἄνθρωπον ἵπ ία σεποτίο 56η5ε, απά αδίς, γαι, 
θιθῃ, ἶ5 (αοὰ {ιο (αοά οϐ {πο (επεζες α5 ννθ]] αξ 
πε νους 1”. Έοτ Οναί 18, Ι οοποεῖνε, ἴθ 86ηΠ86 
οοπίαϊπεὰ ἴπ Όια ΜπιΙάΙγ εχρτεςεεά απεβίίοῃ } Ἴου- 
δαΐίων ---- µόνον.  Ἀ66 8αρτα νυν. ὅ ἃ Ὁ, απᾶά ἸΝοίθςΒ. 
Το Ομ] ἴἶνο Αροβί]ο τορ]ῖες βτεί ὮΥ απ ἐπίεγγοσα- 
ἐἶοπ, απ πει ὮΥ α ρἰαϊη αδδεμίῖοπ, ὙνηΙσ] 18, ἵπ 
Ώια ποχί νογςο, 5ἀρροτίεά ὮΥ {ιο εαδοπ ; ΠΧΠΠΕΙΥ, 
Όιαί οπο απά {πα 8αππο (αοἆ Ἠαίῃ ΠΙπηςε]{ οςἰαὈ]ϊ5ῃ- 
εὰ Ολή5 πιοίποά ο αςβοαοη ὈοίἩ Γοτ ᾖ/6νής απά 
(επΗ]ο5, απά {]ογο[οτο ππαςδί Ῥο {πο οά οἳ {πο 
ἰαίίογ 38 ννα]] αξ ὀβ 1ο ΓΟΓΠΙΟΓ. 

90. ὋΟἨ νο ἀἱΠετοποο, 1 απΥ, Ὀοίννοση ἐκ πί- 
στεως 3πά διὰ τῆς πίστεως, απᾶ ΥΝΊΥ νο Αροεί]θ 
5Ίου]ά Ἰανο α5οά Ῥοίῃ εχρτερδίοης, απά ποῖ ρτε- 
Γοττοά αιίλατ οπο οἵ ἴα οίποτ, πας Ἠαςξ Ώδε 
βαίἁ, Ῥαέ ποίμίπσ ἀθίογιιϊηθά. Τμο Αροείε, Ἰ 
οοποσίνε, ἀῑά ποί ππεαπ {Πθ Υο6τγ Φάπιε 86Π56 ἵπ 
ΝοῖἩ, ποχ μ5θ {ο ἀἰ[οτοπος φο]θ]γ {ος ἴο φαἷκα 
ΟΡ νο απέἡιοκὶς; Ὀαί ππθαπί {Ποτεῦγ {ο Ἠϊπί αἲ 
οστίαϊπ ἀἱῄετοησοο ἵπ ο πποο οὗ Ἱαξεβοαίϊιον. 
Το 6ΥΝ5 (1116 περιτομὴ) νου] Ὦο ας ῆοά οί ο 
[αἱ Ππ νο (οερο]] παπιο]ν, ὮΥ Οτὶςείαπ [αϊτ]ι 
Ῥοΐῃσ αἆαοα {ο ιοί «οννῖςὴ (αἱ (ας Όαέ ο (1σοπ- 
Ε]ος 5ο1εἰγ ἐιγοιισ]ι ἔ]ιο /αζ[ι ἂν (οβρο1], νν(]ι- 
οί παν Ρατί ΟΡ νο το]σίο {116Υ Ἠαά Ρτο[οβεθὰ 
Ροΐησ 1ο αν α ηὐβίταίατη, . 

9]. νόμον.] ἸΝοί ἴ]ιε ]ανν ({ος ἄποτθ 15 πο Ατίι- 
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ι ΙΥ. ΤΙ οὖν ἐροῦμεν ᾽Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ 

9 σάρκα; εἰ γὰρ Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχηµα" ἆλλ᾽ 
.] ᾽ . ’ 

9 οὐ προς τον Θε0γ. . πί 
3 ο . 

αβραὰαμ τῷ Θεφ, καὺ 

σε) Όπί α Ίανν, 1. 6. ν]εί]ετ ἐἶναί ο Βενε]αίίοῃ οτ 
ππίατα, ΟΕ οοατ5ο Τί πααδί, {Τοπ {πε οοη{εχί, (48 
Ταγ]. απά ΜΙά41. πανε 5εεπ) πἹοάΠ Ίπογαί οδεᾶίεπες, 
35 Ῥεῖηπσ ορροβεά ἴο [απ (απά ρταςς). “ Εον 
τοχίς οἱ Βοτϊρίατο (οΏδεινες {πα Ἰαΐίοι), εν 
τισ1γ απἀετείοος, ατε Π1οτθ ἱπιροτίαη{. 

ΙΥ. Ἠετε οοπἹπθησος Ῥατί 11. ο{ λα Ερϊρί]ο 
(οκίοπάϊἶπς {Γοιη εηος Το {ο επά οῇ ο]. ΥΗ1.) 1η 
νμ]ο]ι 1έ 15 Ῥτουες, {αί πο (οερε] ἀοοίτίπε οΓ 
Ἱαβήβοαίίοπ Ὁγ {αἰθι, ος ρτα(α]ίοις ]α5δβοαίΙοΠ, 
ἆνν πιοί πια] γοῖᾷ απΥγ Ταν, νλείπες παίητα] ος 
τονοα]εά, Όαί ἶς αι]ίο οοηβὶκίεπί ν Ροίπ. Τηα 
Αροε!]ο Ἰαὰ Ὀείοτο ον]ηςσεὰ, 1. ναί Πα5βοαίίοι 
απά βα]ναίίοη ατα Ὦγ Γαία οΠΙΥ, σταα]ίοις, απἀ 
ποί Ὁγ νους οἱ Ίανν: 2. Ὠναί {ο ἰΠΐς λε (επί]]ο 
Ἆας απ εαυαἱ οἰαίπι να λε ανν. ΕΒιί ἴἼετο εκ- 
15ίεά νο Ρτε]ιάϊσςς ἵπ πα πη]πἆ ο {πε ον): --- 
οπο {οαπάθά οἩ {ναι ποίϊοπς οῇ {1ο πιετῖ{ οἱ ϐἱγ- 
ειωπιοἰκίοπι, α5 οπάἴτις (Ίχεπα {ο {πε {ανοιχ οϐ ἀοά 
(νΠΙοἩ ννου]ά ]εαά έπεπα {ο Ἰιο]ά εχαί ]α5ΗΠοαίίοη 
16 Ὀγ ννοτ]κς οϐ Ταν), ἐ]ιο οί]ιεν Γοαπάεά οἨ {ιαὶγ 
Ῥίτίη-τἱρηέ, ----ᾱδ ιο ολΙ]άτεπ οὗ Αὐταμαπι, απἀ 
Ἰαῖτς οἳ πο ρτοπιίεε πηαάθ {ο ΠΠ. Απά {πί8 
ννου]ά ]εαά (απ {ο 4εΠΥ Ὠιαί {πο (επίΙ]ε Πας απ 
εοσα] ο]αίτα {ο ]η5ἡβοαίοηῦ υν(Ἡ με ἆ6ευν. Τῃεςα 
ἴννο Ργε]αάισοθς ἔπε Αροςί]θ ΠΟΝ Ρτοσθεάς {ο εη- 
οουπίθτς νο /οΥπΙΕΥ, ὮΥ αἀνετίησ {ο 4ὐγαμαπι, 
ἔπα Γ{αἴμετ οὗ οΙγοιπΙοΙδΙΟἩ Σ πο ἰαίίεν, Ὁ} εχαπῃ- 
Ίπ]πσ Όα στουπἆς οἳ {ιο οονεπαηΠί πιαάθ γγίῃ 
ΑΡταµαπι απά Ἠΐ5 5οεἀ. Ἠε ας οοΠπβτπης οί] 
πο αΌονο οοπο]αδίοΏ5” Ῥτονίησ, 1. ἴλαί ΑΡταµαπα 
Ἠήπηςε]{ ννας ]α56βεςα ὮΥ Γ{αἰί], απάἀ ποί ΡΥ οἴγοιπι- 
οἰξίον: (1ν. 1 --- 12.) Εναί (πεγείοτε ]αδήΠοαίίοη 15 
ὮΥ αμ, ἶ. 6. ἶ5 ρτα(]ίοιθ, απά ποῖ Ὦ}γ Ἱγοτκ5 οῇ 
Ίαν; απ Ῥε]οπρς ἴο ία αποϊτοιπιοῖεε ἀεπῄά]ες, 
πο 1655 {απ {ο {πε εν. 2. Τηαί ἴπο Ρε]ενίησ 
(επίϊ]ες ατα ρατί οΓ {1 ίταε 5εεᾷ οἳ Αὔταβατη. ἵπ- 
ἰεπάεά ἵπ {πε Ρρτοπιίςθ: (1ν. 19 --- 19.) απά ἰπαί 
(ιατείοτο (νε (επί]ες, Ὁγ Γα( ἵπ 9εδας Ομτίςί, 
Ἠανα οφια] ο]αίτα νι ο «ᾖενν ίο ]αςήβοαίίοη, 
απά αἲ] οίπεγ Ῥεπεβίς οῇἩ {πο οογεπαπί. 9εθ 
πΤουησ. 

1. τί οὖν ἐροῦμεν, ἃτο.] Τ]ο οὖν 5 εοπείμςῖωρ, απᾶ 
ενα σοποτα] 5εηςο ἶ5: Ἰλ/]ιαί, Ίνεῃ, 5Πα11 ννε 5αὐ (]αί 
Αὐταλαπα οατ Γαέπογ ορίαϊπεά [{οΥ εν δικα, 38 
{ο [απγ αἀναπίασε {Γοπι] ια ννογ]κς οἳ {ο Πος] ---- 
ος ΠοαςΠ]γ απά εχίεγπα] ονάϊπαποςες. ΊΛΠΥ Ρα 
Ἰπίτοάμςσθς {ιο οα5ο οἱ 4ὐγαΛαπι, ἵπ ἀϊδμποίίοῃ 
{τοπα ἐἶπαί οἱ {πο ους αἱ Ίατσε, 5εο Βίαατί. Το 
Ῥαβδησο ἶ5 αίη {ο ἐΠαί αἲ Π1. 1. Ἀοππθ, α5 ΗαΠΙΗ)., 
Ρίασθ α πιατ]ς ο{ Ιπίριτοσαίίοη α[ἴθΓ ἐρούμεν. Απά 
Ὀπε ἶς αστοοαθ]ο {ο {ο ΠΠαΠΠΕΥ ο) Φέ, Ραα]: Ῥαΐ 
1ΐ{ Ἰλας ποί {πο Ίθαδί οοαπίεπαποθ {ΤΟΠ {1ο αποϊεηί 
Ὑοιείοης: απά, ΠΊΟΓΘΟΥΕΣ, απ 6]Η1ρ. ο{ χάριν α[ιετ 
εὑρηκέναι ἵ5δ α]ῑ]κε Ἰαγδῃ απά αΠηθοθββαΓΥ. Κατὰ 
σάρκα πια Ὦε οοηφιταθὰ εἰίῃπετ υν]{ τὸν πατέρα 
ἡμῶν, ΟΙ ἨΙίΠ εὑρηκέναι. Τ]ο [οΥππε" οϐ ἴλεςα 
πιοάςς 15 ργο[ογτοά ΡΥ 5ενογα] αποϊθηΐξ, απά ΠΙΑΠΥ 
πποάθτη Ἰπίετρτείθϊς. Απά (λα 5οπ5ο {15 Ρτο- 
ἀἆαοεά ἵς ρουά: Ῥαί α ἨαγςἩ ἐγαπαροδίίοπ πιαςδέ 
{πεη [ε 5αρροςοἆ, απά {Πο 5οηςο αἱ εὗρ. 16: ἀε[- 
οἶεηί, παγ, Ἰη/είς. α/ΏΊτπης, απίγαο. 1ὲ 15 {Πεγο[οτθ 
Ῥείίου, γη] οἴπετ αποϊεπί απἆ πιοδί πιοάργη Οοπι- 
ΡΙΘΠίαίΟΙ, {ο {α]κο 1{ υνΙίῃ εὑρηκέναι, απᾶ ἴπας5 {πο 
"θα5οπ/ης ν/]]] Ὦο οοπιρ]οίθ. Κατὰ σάρκα 4968 πο, 
88 ἶ6 οΟπΙΠΙΟΠΙΥ 5αρροφεἀ, το[αγ επε[ικῖυεζι {ο εἴν- 
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ὰρ ἦ γθαφὴ λέγει ; ἘἨπίστευσε ὁὁ 1 θνο 1.6, 
8]. 9. 6. 

14168 9. 98. 

σωπιοἰίοπ; Ὀαί εχίεπςβ αἱ5ο {ο ία οἵμετ οχίογπα] 
τῖθ5 ΟΓ {ια Τ,4ΥΝ, 5 ορροβεά {ο {ο κατὰ χάριν αἲ 
γγ. 4 ὃς 15, απἀ ἀοποίες (ᾳ5 ἶ5 εαϊὰ αἲ Ηεῦ. ν. 16. 
ἱχ. 10.) 5αο] α5 ατθ ΡοΓ[ΓοΓιηϱά κατὰ νόµον ἐντολῆς 
σαρκικῆς. Τ]ις σὰρξ 8οπηθίίπιος (α5 (αἱ. ἵν. 29. 
Βοιῃ. Ικ. δ.) ἀεποίες γν]αί 19 οχίεγτιαἰ οἱ Ρ/ι/δίσαϊ, 
Ιπ ορροβΙίοπ {ο ναί 15 ὄιίεγπαί παπά ορὶγίμα. 
ὦθθ 85ο 1 ΟΌοτ. κ. 18. ΡΗΙΙ. 11. ὃ. (α]. νΙ. 19, 
Ν/ηθχα Ιί, α5 θα. τοίθτς {ο οχίογπα] Ρρτϊνί]εσες, 
Ῥαΐ εβδροεοῖα]]γ ίο οἰτοιπιοίδίοἨ, 8 α δἶση οῇ ίῃο 
οονεηαπί, 6ο Θίματί, Ὢμο, α[ἴοτ απ εἰαροταίθ 
ἀϊδοιδδίοη, ἀείεγπιΙπθς κατὰ σάρκα ἴο ταίατ {ο οἵγ- 
ομπιοἰφίοπ. ΤΠ Ιπίεττοσαίίοη ΙΠΠρ]ί65, α8 οΠεῃ, α 
είτοπσ ποραἴΊοπ, ΥΠΙΟΠ 15 5αμφροξεᾶ ἴπ έθ {οἱ]ουν 
Ίης εἰ γὰρ, Ντο Υθ Ἠαγο ἃ Υεάδοη [ο Ώιεθ πηεσα- 
Πο. 

2. εἰ γὰρ ᾽᾿Αβραὰμ --- Θεόν.] Τη οτάετ {ο αβοεῖ- 
{απ Όιο τας 5εη5θ ΟΓ {Πῖ5 Υεγςε, 1ΐ 15 πεσθββατΥ 
Πτεί {ο ἀεοῖάο υν]εί]εχ ἴ]ιο ννοτάς ατε {ο Ὀο 54ρ- 
Ροβεᾱ {ο οοπιθ [οπη {]θ οειοῖδ]ι οὐ]εείογ, ΟΥ ΠΟΠ 
Όο Αγοδίίο. Απα ἴιο ρατίῖο]ε γὰρ Ἠαδ 50 δχίε- 
βἶνε α 156, {παί {πε Ρο]ηΐ ΠΙΥ Υεί Ὀε Ιε[, απἀείετ- 
πη]ηθά,. Οπ εἰί]αγ ο {ιο αθονε γίενν5 α σοοά 5εη5θ 
15 πιαᾶε ομέ: 1Π {πε {ΟΙΠΙΕΥ 356, ὮΥ Ὀτ. Ταγ]ογ; 
ΙῃΠ ιο Ἰαίΐίαοτ, ΡΥ Ῥτοβ. θίπατί: απά Ιπάεεά, α[ίατ 
1], ενα εεπίππεπέ 18 ππΙΟἨ ἴΠε 6απηθ αοσογάῖησ {9 
οἰίποτ. Ὑεί Όιο Ἰαΐΐος, 15 Ῥείησ {πε πιοτε παίιγα] 
πιοᾷς, 866ΙΠ5 {ο ἀεβδετνε {ε Ῥτείετεπςθ. Τί Ἠαβ 
Ώθεῃ ν/ε]] τεπιαγκες ἰαί ένα σεπετα] ἀεο]αταίίο, 
η {αοί, Ἱπο]αάες {0ο --- πε ήα[ογ απᾶά Όινα ΝΤϊπος 
ο απ Πγροίλιείϊσα] »γ]]ορῖδπα, ἔτοπα Ὑγμίο]ι {ο εοπ- 
εἰωσίοπ (ννΠΙΟΠ 15 διρρτθβ5δε) ΠιαΥ θαβ!]γ Ῥο εοἰζεεί- 
ο. Ἔ]ας ἴπε 5επΒο ΠΠαΥ Ώθ9 6ΧΡΓες86ς αξ {ο]]οννς: 
Τ σταπί (λαί ΑΡταµαπι Παά αἀναπίασες {τοπι Πἱ8 
οχίετπα] Ρτϊνί]εσεδ; Ἰ6 Ίνα5, Ἠον/θ6ΥθΥ, ποί {5ίζ- 
«Πεᾶ ὮΥ αΠΥ Ἠνοτκ6 ος πηθτ]έ οϐ 5 οὔ/Ἡ: οετίαϊπ]γ 
ποί 1Π {πο εἰσῃί οῇἳ ἄάοά [πούνενογ ηε πηὶσηί ος 
ποπ]; {οτ {πο Αοτϊρίατο βα1{λ, ὅτο. ᾿Ἔηϊς πο 
Δροεί]οθ Ῥτοσθθάς {ο Ρτονο Ποπηα {ο ΟΙά Τορία- 
ΠΠΘΕΠ{, 4 

3. ἐπίστευσε δὲ ᾽᾿Α. τῷ Θεῷ.] 1. ϱ.Τεροφες Ἱπιρ]ιοῖῖ 
οτεάεποθ οἨ (045 455ΙΓαΠσΟΕΒ: απά οδρεεῖα(ζη 8 
{ο ννμαί 5εοπιες, αἱ ἴθ ἴἶππο οῇ {Πε ρτοπηϊςε, Πϊσ]- 
1Υ ἱπιρτοβαρ]ο, --- πο Πανίησ α Υ6ετΥ πάΠπεΓοΙς οῇ- 
αρτίησ, 

---ἐλογίσθη αὐτῷ εἷς δικ.] Όπ ἴἶιο Ιπίεγργθίαβίοπ 
ΟΓ {πες ννυγὰς 1ο Οοπιπιοηία{ους 49 ὮΥ ΠΟ ΠηΘάΠΒ 
αστοςά. Τ]ε αποϊεπί απἆ εατ]γ Πιοάθγη 9Π65 Γ6ΘοΟ- 
οση]8θ Ιπ {]οπι {Πα ἀοοίτ]πο οῇ ὑππριίοά γτσ]έροι»- 
ποςς; ΥΠΙ]ε πιοδίγοσθηί 6οπιπιθπία{οτς {ακε {πεπα 
{ο ΠηθαΠ πο ΠΠΟΤΘ ἔαπ {Πἱβ: « Αρταπαπι Ώε]ίονεά 
Ιπ ἀοά, απἆ Πὶς 6]ϊε[ γνας αοοοιπί{εά ἵπ Ἠϊπι ἃ5 
7ἐσ]ιέεοιςπεδς, απᾶ, αοοοτ(Ιπσα]γ, Τε ουίαίπεά {πο 
{ανοιτ οΓ ἀοἆ.7. ος (τοῖ., βομ]θεις., απἀ Ταςρίς. 
Απά 5ο (1 αἆά) 1έ πιαδί Ἠανε Όθεῃ ἴπκοη ὮΥ ΡΠΙ]ο 
Ρ. 496, νῃο, ἵπ {θ οοτεο οῇ α οορίοις οχρ]αῃᾶ- 
Ποπ οΓ {ο παίατο οῇ {15 {α1{11, 5αγς Τί νγας εἰς ἔπαι- 
νον τοῦ πεπιστευκότος: 3ἱδο Ὦγ ΟἨητγδοεί. 1. 459. 
Απά, Ιπάθεά, Βὲ. ζαπιος ΙΙ. 99, αρρ]ίε5 {πε ραδδασε 
η {μαί 5εηξο; ΥΠΙοὮ Ιέ πιαγ ἀοιρί]εςς ααπιῖὰ, ---- 
Ρα 1{ 15 ΕΙΤΕΙΥ εαδοαρίῦ]ε οΓ α /ἐσ]ιεγ 56ΠΏ5θ: απά 
ες Βί. Ῥαι] ας Ἠθγο οἩοσξεπ {ο αάορί; {οτ πε 
οοπίεχί Ρ]αἴπ]γ εποὺνς (]ιαί {ΑΓ πΟΥΕ 15 πιεαπί ὮΥ 
ἴπε ννοτᾷς (παῃπ {θ τουθπέ (οπιπιεηία{οΓθ αΤθ υγ]]- 
Ἰπσ {ο αἱ]ουν. ἜΤηο {ο]]ονίπσ 56απις {ο Ὀ6 {ια 
Π11]. 5οη5ο: ΄ Αὔταμπαπ ρ]ασθά οπίϊτο οοπβάθποθῬ 
ἵῃ ἄοά απ 5 αρ ΥΠ τερρεοί {ο οβξδρτίπα, 
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3 Τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὃ μισθὸς οὗ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλά κατὰ τὸ 
2 ΄ .. - ᾽ ) Γ Ὀ / ’ ᾽ αν ᾽ . . 

ὀφείλημα”. τῷ δὲ µὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν 
3” ο ο. 3 - ’ 

π Ρεα]. 88. 1,3. ἄσεβη, λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνη». 3 Καθάπερ καὶ ϐ 
ο , ᾽ » 3 ’ ἕ 

4αυϊδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἄἀνθρώπου ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται δικαι- 
[ή 

’ π », Ἴ ’ τ 3 , ε 3 - 

οσύνην χωρὶς ἔργων" ΠΠακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἵ ἀνομίαι, Ἱ 
η Σ ώ , κ. , , 3 η 

καὶ ὧν ἐπεκαλυφῦθησαν αἵ ἁἅμαρτίαι. μµακάριος ἄγηρ 8 

ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν. “Ὁ μακαρισμὸς οὖν 9 

ὅ-ο. Ρογ[οτπιῖης αἲ] 5αο] {ήησς α5, ΡΥ ειπα Ἰϊσηί οΓ 
παίμτθ, ΙΘ6ά5Ο0Η, απά οοΠβοίθεησθ, Ἰ6 5αρρο5θοἆ 
νγου]ά Ός αεοορίαδ]θ {ο οά ; ἔποµσΏ αποπ]σ]έ- 
εποά Ὁγ ἴπαί αίατο τονοε]αίίοπ οῇ Ἠὶ5 νν]] ν]οἩ 
Ἀε απΠχΙοιβΙγ απ]οἱραίοά. Τποτείοτθ (οά τεοΚκ- 
οπαἀ 5 Ρρίοιβ τε]ίαπσς απ ἀενοίεάπεςς {ο Ἠΐπι 
ος, απ {οοῖς Ίιαπι ἐπδίεαὰ ο, αἰ] ἴποδε ΠΙΟΥΘ Ρεί- 
{οοί οὔβοεγναποθς ος Γα1{ῃ απά ρτασίἶσθ ΥΝΙΗΕΠ α Γι- 
έατα τονε]αίίοη οἱ 15 ουν] 5μοι]ά ργοιηα]σαίο απά 
οη]οίπ.”. Βο Ῥτοῦ, Βίαατί, α[ίετ τοιπαγκίπςσ χα 
Όια Ρ]τηδθ ἐλογίσθη εἰς δικ. Ῥεῖηπς αἱ ν. 4. Ιπίει- 
οἩαησθά νν] λογίζεται κατὰ χάριν, αποτάς α 5α11δ- 
{ποίοτγ νίανν οϐ 1{5 πιοαπίης, Οίπ]κς Τί πιιδί ϱο, 
Οιαί ἵπ οοµβαφπσηςς ο{ Αὐταλμαπ5 Ρε]19Γ, 6 Ίοας 
ἐνραίεὰ ΟΥ αεεορίεᾷ αξ τ{ο]έεοις; Ἱ. 6. 16 Ἠνα8 στᾶ- 
{αἱίοι»]Υ ΙαβΠεά. Ὀεε νν. 4, ὅ. ΟΕ ἰίς 66εη5ο 
οἵ λογίδεσθαι (Ὁ}γ ννπ]ο]ι 1ὲ 15 6Υποηγπποις γη ἑλ- 
λογεῖν) Ῥέαατί αάάμοςες εχαπιρ]ες {Τοπ ΠενΙζ. αν]. 
4. Ἠος. ν 1. 19. 1 Θατη. 1. 19. Ἱωαπα. 1ν. 2. Ῥοπι. 
ἵν. οὃ, 6, 6, 9, 10, 11, 2, 20, 24. "«ηπ Ἱαάρίης 
ΑΡταμαπι (84γ5 Μασκη.), ἀοά ουν] Ῥ]ασε οἩ {λα 
οπ6 δἷάᾳς οΓ {ιο αοσοιπί Πὶς αμέϊος, ---- ΟΠ ἴῑιο οίμαχ 
Πΐ5 ρεγ/ο/παποο. Απᾶ οπ πα δἱἀο οἳ ἨΙ5 Ῥεί- 
{οἵπιαήοςς Ίο ν]] Ῥίασο Ἰὶ5 Γαία, απάἀ ὮΥ ππετο 
{ανοιχ νυν] να]αο 1 αδ οσα] {ο ἃ οοπιρ]είθ Ρεζ- 
{οτπιαπςο οϐ Ἠ5 ἀπάςθς, απά τούνατά Ἰΐπη αδ 1 Ίο 
π/θΓθ α τσΠίεοιΒ Ῥθίδοήπ. ΕΒιαΐ πεϊίπευγ Ἠςίθ, ΠΟΥ 
ἵπ αἱ. Π1. 6, 18 1 καϊά Τιαί 6ΗΠΙΞΤ)5 γἱσ]ιοοιιδ- 
ιο Ίδαςδ εοιπἰεὰ {ο Αὐρα]ιαπι. Ἑατίιατ, 48 1έ 18 
ποῄηετο αἱ ἵπ Βοτρίιτο, ἰμαί Ολμτὶς5 γσ]- 
{αοισηςα5ς Ίνας ἱπιριαίθά {ο ΑΡταματα, 5ο Πποἰίῃοτ 15 1 
βαϊά απγνγποτο ἐλαί Οητίςύς τιρηίαοικδηθςς ἶ5 ἵπῃ- 
Ριίοά {ο Ῥε[ενοις. Τη 5]ογί, νο απΙοσπι ἆοο- 
πίπε οῇ Βοτρίατο ἵ5δ, Ολαί εῑο Ῥε]ίοναις Γαλ τ5 
εοωπέρᾷ {ο Πἶπι [ου γσ]ιεοιιστιεδς Ὦγ ἴ]ε πἹοΓε στασθ 
ος {ανοιγ οὗ ἀοά (τοισ]ῃ Ζα5ας5 Ολγὶδίς εαί 15, 
οη αοσοαη{έ οῇ ναί ΟἨΓὶδέ Παί]ῃ ἆοπο {ο ργοσιτα 
Οιναί (πνοισ {ου επι. ἜΤ]αί ἶ5 α1.. Χος ἆοθς ἴ]α 
Φοτιρίαγο οαΓΓΥ {16 πηαίίαΥ {ατίηετ.”.  Όπ με ἆοο- 
(ίππο ο) ὑπρμίοα τὶσ]ίεομςποςς, 59ο ΜασΚπ. Ἠετα, 
απά Ῥτοῦ, Θαατίς απά οἨ ο ηαίαγα οῇ Γα[ απ 
1ρογ/Α, 48 οοπταἁΙςἠπσα]ς]ος Ὦγ δὲ. Ῥαμ1, 5εο Βρ. 
Βι]])ς Πατ, Αροςί, απά Ῥτοῦ. Βπατί οἩ {5 ραδ- 
βασθ. 

4. τῶ δὲ ἐργ.]. Απ Π]αδίτα(ἶοπ {ακοη {οπη οοπῃ- 
ΠΠΟΠ Ἰ[ο, «Νου {ο πα αβΟΜΓΕΟΡ 5 Ὑνασθς αΓθ 
ποί τοσκοπεᾷ αδα /ασοιη", θηΐ τοσατά ος αφ {ο ραγ- 
πιοπί ο α ἀρι. ΟΓσοοιτςο, 1 15 ἠπιρίίοα ἰ]ιαί ὧια 
ν/οτ]ς 15 ἄοπο; [ου ναί 19 ΙπάΙεροηκαῦ]θ {ο {πο αγ- 
Ῥήἱσοαμίοπι, Ισ] 15 Ἀετα, α5 ο[ἴσοῃ, ηχος αρ ΥΙἩ 
ελα ἐδγαΠίοπ. Υοίδ. οοππρατος Τλογά. . 40. 
οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ᾽ ἐς ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων. 
Γαάά Ποτοδίπη Ἡ. 1, 14. χάριν οὐκ /όεσαν: ὄφλημα 
γὰρ αὐτὸν ἀποτίνειν, ἀλλ᾽ οὐ δωρεὴν διανέµειν, ἐλογί- 
ζοντο. ΒΥ τῷ ἐργ. παὰδί Ἰογα Ὦ6 πιραη{, “Το Ἠππη 
ν/Ἠο ΡοΓΓΟΤΙΗ5 π]] νο ἔργα νόµου, ιο γ1ε]ά5 πίτα 
οὐοεάίοπσο {0 Ίο ργοσθρί5 οῇ {νο Ίαν. 

ὤ. τῷ δὲ μὴ ἐργ.] Τη] ἵ5 {ο ο οχρ]αϊποά {ποπ 
τῷ ἐργ., απᾶά πημςί (πογο[οτο πθαη, Ἠθ Νο ἆοοἙ 
πο ρογ[οτπα Πὶς ἁπίγ Οιοτουσβ]γ, απά (παογοίοτο 
Ίνα πολης νν]ογθος{ο Ῥοαδί, σπηποί ρτοίοπὰ {ο 
Ἰανο ντουσηί αἱ] τἰσηίθοιδπεδς, απά {λογεί[ογο 

οαηποί τεςδί οἩ 1, 6ο Βρ. Βυ]])ς Ἠατπι. Αροβί. 
Ῥ. 29. ἜΓϊε ποτά πιστεύοντι δὲ --- ἀσεβη, ἴ]θι, 
πηαδί Ὀο αχρ]αἶπεά γΙ{ τείετθηοθ {ο μὴ ἐργαζομέ- 
νῳ. Απά παπος Οοπιπιεηίαίοτ5 Ἰαγε ἆοπε ντοησ 
Ιπ ΠἩπίπς {πα 5εη5ο {ο ῥε[ευΐπα, 5ἶπος Ιέ 58ΕΠΙΒ 
ίο Ιπο]αάε αραπάοπππεηί{ οΓ αἰ] οἰαίπι {ο βα]ναίίοη 
οἩη {16 56οἵθ οΓ 100745, απᾶ 5αςἩ Ἠθατίγ απἀ επ{]τθ 
αοοθρίαηποθ ΟΕ ἠιθ Ρ]αη ΟΓ βα]ναί]οη {λγοισᾖ ογαςε, 
α5 5Ώα]] δεσιτθ α οοπιρείεπί Γα]β]πιεπί οἳ ἴς οο- 
ἀῑδοιπς οἩ νησι ]α5ΗΠοαί]οη απᾶ αοοερίαπσοθ ατθ 
εαςροπάςἀ. ΊἈονν ΙΓ {1]5 Ὦο {πε 5εηςθ ΟΓ πιστ., ἴε 
ή {ο]]ονύ (ναί τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ πιαδί 5ἱσ- 
ΠΙ(γ νν]ο /ηςή1είι ο ἴππενγ, Γοτ Ιέ εἰθατ]γ αρ- -... 
Ρθεατς {ΤΟΙΏ ο οοηίεχί {]αί τὸν ἀσεβη ἶ5 οπ]γ α- 
ναγία(ίοη 1Π Ῥηταδθ ΓΟΓ τὸν ἐργαζόμενον, απᾶ ἵδ {ο Ῥ6. 
οχρ]αίπεά 1Π εχαοί οοπ{οτπη]{γ {ο (λαί ἴθγπῃ. 

ο 56] α Ῥ6ΓδοἩ, 1ἱ 15 αἀάεᾶ, λογίζεται ἡ πίστις 
αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην, ὮΥ ὉΝΥΠΙο] 15 πιθαηί, ἰῑιαί “ Ἠὶ8 
Γα({α], νοισῃ ἱπαρετίθοί εετνίσο (1π ππαην {π]ησς 
μὴ ὀργαζομένην απᾶ {]ιεγείογθ ἀσεβὴς) 15 αοσοιέεᾷ 
απά ΓεεΚοπεᾶ [ου γἱσ]ήεοιμκποςς: ΟΥ, ἵη οἴμετ ννοτᾷς, 
πο 15 ἐγεαίεᾶ αξ ἴθ ἐργαζόμενος, απά ἸαίΠ, κατὰ χά- 
ϱριν, ἴλθ μισθὸν αδεἰσηεά {ο Ἠάπα, α5 ΙΓ 1 Ὕνετο απ 
ὀφείλημα 

ϐ. καθάπερ καὶ Δ. ὅσο.] α. ᾱ. “΄ Τηΐ6 πιοάε οΓ ]18- 
Π(γῖπς Ίπθή 18 αστεεαῦ]ε {ο ναί Ώαν]ά 8αγ5, ννηοᾳ 
ηθ 5ρθα]κ οῇ λε Ῥ]οδεεάπεςς,΄ ὅτο. 
ἑαρατί {ποτα γνοτκς,”. ν]ποαί αΠπγ οοηκεϊἀεγαί]οπ 
ος {ο πιεγῖί ο{ ἴ]χα ννοτ]ς, απά οοπδοφιαπ!1γ Ὁψ 
ρταςθ οΠΙγ. Τί 15 Ρ]αΐπ ἐλαῖ, {ο ἱπειριάε, ο τεεΚοιε, 
σουηδ τοῖ{]ιοέ ποογᾷς, 15 ἴπε 541ΠθΘ α5 {ο ἔπι- 
Ῥωίε Γαἰί]ι {ο τισ]{θοιςηῃθΒς. Όπ {Πῖς απ {πε ποχέ 
Ώννο νν. 5εο Βρ. Βιι]]”5 Εχαπιαή, Ρ. 20. 

Τ. ἐπεκαλ.] 1Τω{ετα]]γ, «έατε οονοετεά αρ,” “ρα 
ουί οἳ αἰσ]ί,) 1. ο. (45 λα ρατα]]ε]ίδπι τθφιΙγες) 
/ογσῖυεπι. 

ὃ. οὗ μὴ λογίσηται ἁμ.. ἜΤΗϊς ἶ5 ρ]αϊπ]γ εαι]να- 
Ἰοηί {ο ἴλο [οτεσοῖπσ Ρηταςε, απά (α5 Βίπατί οὔ- 
5ο1νες) Ρ]αἴπ]γ 5πουνς ναί Ρα] ππθαπς ὮΥ Γα{]α 
Ροεΐπσ Ἱπιραίθά ΓοΥ τισηίθαοιςηθςς. Α5 {ο {νο γαζῖο 
πιοίαρ]ογω, («πππουτ. απά (τοί. τοπηατῖς ἰπαί ἴ 18 
ἀτανη. ΓΟΠΙ ο αοοοηπιές ΟΕ ΠΊΘΠ Νο Ἠανο ἀεπ]- 
Ίπσε Ιπ ἰταάθ: Ὑηθγε, 1 ἄΠΥ 6χρεηςο ὃε ]ΗςίΙγ 
οιατοσεᾶ, ἵέ τααεί ϱο ραϊᾶ; Ὀαί 1 ππαγ ὃς ογοβθρᾶ 
οί, ΟΙ τοὐ/ιάΡαιυπι, απᾶ ἴἼθη Ιέ 15 ποί Παῦ]ο {ο ὂθ 
αἰἀ. 

Ἶ 9. Για Αροφί]ο Ίιας ποὺ’ ργοραγοά ἴἶα νναΥ {ο 
το[α{ο {πο εροοῖα] α]]οσαίϊοη ἀθβείσπος {ο ὃ6 πιπάθ 
Ὦγ ο απθδίίοή αἱ νου. 1. Ἠο Ἠας αἰτοπάγ 5Ἡουνη 
Όναί Πακ ἠβσαίἶοῦ ο ο στου οῇ πε 15 οί οϐ 
Όιο ααοδίίοπς Γου ονεηπ Αβταµαπα απά Ώαν]ά ννετθ 
Πα5ήήβος στα(α1{οιΙ5ΙΥ, απά ποί ἐξ ἔργων. (Βίαατί) 
Ἠο πον ῥργοσσθςς {ο ρτονο (1Ρρ {ο ν. 26.) ναί νο 
Ῥιοβδςσάπεςς ο) Παδήβοαίίοπ. νν]λουί τοί[οτθµος {ο 
ννοτ]κκς 15 ποί οοπβποεά {ο ο 6γοπηπιοἰσίοη (1. ο. 
ια «ειως), Ὀαί οχίοπάς {ο ἴἶαο «πεπίίΐον 4ἱδο” 
νπίο. Ρροβδίίοι 15 οδίαρἰϊσησς, 1. τοι. ΑΌταλαπα 
Ἰανίπσ Ὄδοι. ]αςΗβες Ἰνδ[οτο Ίο Ίνας οἰτοπππσίςθά 
(ν. θ- 19.) ᾖοπι νλίο Τέ ἵδ αγσαθά ναί ἴπθ 
(ἀιεπί]αο5, {Πιογοίοτο, νο Ἠαπνο ἴ]ο 5απ1θ [αλ 
ἃ8δ. Αὐταμαπα, ΝΙ] Ἠανο 1 ἵπ ἴο 84Π1Ι6 γναγ 
οοιπίοὰ {ο ποια [ο τσηίεοιδηθ»ς. ὁ. Της εκ- 

Χωρὶς ἔργων, - 

ας, 



ΠΟΜΑΝΕ5 ΟΗΑΡ. Τν. 9 --- 19. 27 

τ “νι ο Ν 33 κκ. ὼ ᾽ 3 ο , λέ : η 

οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομή», η καὶ ἐπὶ την ἀκροβυστίαν; Λεγοµεν γαρ 
3 -” 32 ᾽ ς [ » τ Β .8 

19 ὅτι ἐλογίσθη τῷ ᾽αῤραὰμ ἤ πίστις εἰς δικαιοσύνη». Πώς ουν ἐλογί- 
» κ Αλ ων , 3 η 

σθη; ἐν περιτομῇ Όντι, Π ἐν ἀκροῤυστίᾳ ; 
2 2 { 11 ἐν ακροβυστίᾳ. 

3 3 ο 3 3 

Ουκ ἐν περιτομή, αλλ 
ο επ. 17. 11. ο Καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιο- ομ ὃ τ, 

- . - 23 . - ᾽ 3 αἱ Ἡ ’ 

σύνης τῆς πίστεως τῆς εν τή ακροβυστίᾳ εἰς τὸ εἶναι αὐτον πατερα 
’ « ’ 3 3 Π 4 3 Δ » υ 

πάντων τῶν πιστευόνιων δι ακροῤβυστίας (εἰς το λογισό ναι και 
. ᾿ ; ” / - ω 3 ε: ῃ 

19 αὐτοῖς τὴν δικαιοσύγην ) καὶ πατέρα περιτοµής, τοῖς ουκ ἐκ περιτοµης 
3 ώ ο ὦ ἃ Φ -.. 3 ; ; 

µόνον, αλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσι τοῖς ἴχνεσι της ἐν τή ακροβυστίᾳ πίστεως --- 

19 τοῦ πατρὸς ἡμῶν "Αβραάμ. 
32 ' η] ” ’ 3 . ᾽ 1, [ή α Ἡ τφθ [ ῦ] ’ 

ἀῤραάμ η τῷ σπέρµατι αυτου, το ΚΛληΦονομο» αυτον εἶναι του] κὀ- 

(οπί ο{ Ῥ]οςείπς ἶ5 Ργονθά {οπι 4οἆ”5 ρτοπιῖ5θ {ο 
Αὐταβμαπῃ, 

---λέγομεν γὰρ, ὅτο.] Τμετο ἶ5 Ἠοτο α β]οτί 
εΊαιςα οπα{ίθς, {ο υΥΠΙο]Ὦ ο γὰρ Ῥε]οπυς, α. ᾱ. 
[ο πιαγ 5εε {Πί5, ίοο, ὮΥ {1θ οα5θ ο{ 4ὐταλαπι,] 
0η νο Ἰανο 5αἱᾱ, ὅσο. ΙΙ τερρεοί {ο {1 [αοίδ 
Ώπεπιδε]νος, ΑΡτα]απα Ίνας ποί οἰτοιπιοϊδεά {4111 ηθ 
γνας 99 γοατς οἱά, ν. 25. Βαί Ὀείοτο Ι5ηπηαθ! γνας 
Ῥοτῃη, Αὐταβαπι Ἠαά Ἠὶς ΓΙ οοιηίθά {ο Πῖπι Γοτ 
χἱσημίθοικηθςς, (θη. αν. 6. οοππρατεά γη (επ. 
χν]. 10. Ὑγπεποο 1έ 15 ονἰἀεηί ἐλαί ΑΡταλµαπα Ὕνας 
Ἰηςήβοά Ἰπ αποϊτοιπιοΙδΙοἩπ ΠΠΟΤΘ ἴΠαη 12 γθαῖ5 
εἴοτο Ἡθ απά Ἠΐ5 {απηΙ]γ νΥοτο πιαάθ ια νιδίρ]ο 

ολάτο] απά Ῥοορ]ο οῇ ἀοά Ὦγ οἰτοιπηςΙδίοη. 
11. καὶ σημεῖον ἔλ. περιτ.] Τε Αροεί]ο”5 πιθἈΠ- 

ἴης 18, ἐλαί {ουσ Αὐταπαπα”ς τοοεϊνίπςσ οἰτοπ]- 
οἰδίοη α[τεγ Ἡθ Ίνας Ιαθήβες, νύας α ρτοοῦ ἐ]λαί οἵ- 
ουπηοίδΙοη ἀῑά ποί οαιµδε ἐπαί ]α5ΗἡΠοαίίοη, ΠΕΥΟΓ- 
(πε]οςς οἰτοιπποϊδίοη Ίνα5 ποί υνήλουί 155 Ἰδο--- 
Ρεῖησ α σηµείον, ΟΥ σφραγϊς, α 58ἱρη απά 5εα!, α Ρ]εάσο 
απά οοπβγπιαΠοη οΓ {μα αοοερίαπος ΟΕ Πὶ5 [αλ 
κη]]ο ποϊτοιπηοϊδδἆ. Όηπ {ΠΠ 5εηεο ΟΓ σημεῖον, 
εεο ἸΝοίο οἨ ἆομπ Π. 965 απᾶά οἩη {ο Ρρτεςδεπί 
νογςε, 56ο Φίπατί, ΥΠΟ, ἴπ οΟΙΗΠΠΙΟΠ Υ{ οίλεχ 
Ἐχροβί{οῦς, τεσατάς σφρ. 35 εχερεί]σα] ο σημεῖον, 
απά οοηβΙἆετς Ώοί] νγοτάς α5 πηθαηπ{ {ο 6ΧΡΤΕΡ5Ρ {1ο 
κατα {μπσ; Ὀιαί Ἠετο οοη]οϊπεά, {ο βἰτοπσί]επ 
Πιο 86Π86. ἘΟΓ ΠΙΥ ΟΠ ρασί, Ι αἴπ, ΟΠ ΠΙἴΙΤΕ 
οοηκἰἀεταίΙομ, Ἱπάπσες {ο οοΠδΙάοΓ σημεῖον, 35 6ΟΠ- 
ηθοίες 5ο16ΙΥ νν]{] περιτομῆς' απᾶ 1 αρρτεῃεπά {πα 
Ἔθπςο {ο 6: ΄έ Ἠο τοοσ]γαά {Πο πιαγῇ; οἳ οἴτοιπι- 
οἰδίοῃ :” ίπετε Ὀείησ απ αἱ]ηδίοη {ο {ο πιατ]ς 1π 
{πο Πας] υΥμίοἩ ἶς αἱνναγς ]6ε[ι Ὦγ οἰτοιπποϊδίοῃ. 
Ῥο Ιπ ΠΙΥ Νοίθ οπ Τηαογἀ. . 49. Π. (Τταηβ.) Ι 
Ἠανο Ῥτογνες {]λαί (με ε[εοίς οῇ νιο]επί ἀῑδογάετς, 
νεί]ειγ ἵπ εσατς ΟΥ οίμθυνν]εα, 4γο βαἰᾷ ἐπισημαί- 
νειν, ἰο ἴεαυο ἰλοεῖγ πιαγᾷ ΟΠ ιο Ώοάγς ἵπ νυΠίοἩ 
νναγ {1 ἴετπα ἶ5 α5εἆ ποί οΠΙΥ ΡΥ ΜΠεάϊσα] υΥγίετβ 
(ας Ἠϊρροσταίες απά (α]επ), Ῥαΐ αἱβο ΡΥ οίπετς, 
α5δ Ῥαυφαπίας νΠ]. 24. 6. τοῦτο δὲ ἀλλαχοῦ τοῦ σώμα- 
τος ἐπισημαίνει (1εανες 15 τηατ]ς), καὶ, ἄσο. 390 σφρα- 
ψ ἵπ Τ,γοορῃ. σᾳ55. 7890: απά Ροίμ {ετπις ἴπ Εῖρ. 
ΡΙ. Τατ. 1212. δεινοῖς δὲ σημαντροῖσιν ἐσφραγισμέ- 

νοι. Τηας έπετε ΥΠ] Ὃο πο ἁἀἰ[ιοι]έγ τεδρεείίησ 
Ώια (επίανε, νυπίο] ννῖ]] Ὦο 5Ιπιρ]Υ ἀε[πιζυε, 1. Θ. 
ος Κἰπα. ἜΤ]αί οἰτοιπποΙδίοῃ Ὕναςδ οοηβ]άετεά αξ α 
5οα] ο {Πεῖτ οογεπαπ{εά ρτϊνί]εσες ΡΥ ο 19νΑ, 
15 οἶεατ {Τοπι ΠΙΠΙΕΓΟΙΕ Ραββασος οἶίεά ΡΥ Ῥομοείίς. 
απᾶ Ὑγείς. 

Αί τῆς 5ιΡ. οὔσης, ΟΓ γενομένης. ἈῬίς τὸ εἶναι α., 
{:9ο {μαί Ίο 15.” Πατέρα ἀεποίες βσιτα(ἶνε]γ σι- 
Όιον, Ῥαίίογπ. 366 ᾖομτπ γΠΙ. 18. -αππιος 1. 17. 
Δι) ἀκροβυστίας ἵδ {0Υ ἐν ἀκροβυστίᾳ, “' ἵῃ απ Ἀποίχ- 
οωπιοῖςες είαίο..  Οοπιρ. (16Π. χν!]. ὄ. 

12. τοῖς οὐκ ἐκ περιτ.] ἈῬιῦ. οὔσι, “Πε αποῖχ- 
ουπιοίδεὰ ” Στοιχεῖν τοῖς ἴχνεσί τινος 15 α Ρηγηςθ 
ἱπιροτίίπς οἱτλ]]αγ1ίγ απά οομ/{ογπιαΙοΠ (ο, ἰποία- 

3 υ ᾿ / ς 2 , ας Σου γὰρ διᾶ γόµου η ἐπαγγελία τῷ τ της 
6α], 3.18. 

ἤοη, ὅτο. Τη τοῖς Ώείοτο στοιχοῦσι, αἲ Ὑνηὶο]ι 
5οπηο Εχροβίΐοτς μανο 5ίαπηῦ]εά, απά νΥμΙοἩ ἜΤ]ο- 
Ἰαο]ς ἐπίηκς 19 εοἰαοϊδίο, Ῥήπατί τεσατάς αξ α Γε- 
ευπηρίίοη οΓ {11ο δεηίεηςο βεσιπ ΥΠ {πε ρτεςεἆ- 
ἴπα τοῖς, απᾶ Ἰπίετταρίεά ὮΥ πε οὐκ ἐκ περιτομῆς 
µόνον, ἀλλὰ καί. 

19. Ἔ]ιο Αροεί]ε ποῖν Ρτοσθεάβ {ο αποί]οτ οοἩ- 
Βτπιαίίοη ΟΡ Πὶ8 αδεετίίοπ τεδρεοίῖησ σταἰα]{οιβ 
ᾖαςαβοαίοπς απά εποοιπίετς {πε δεεσπά Ῥτε]ι- 
ἀϊσε, --- ἴπαί ἴ]ιε (εΠ/Ι]68, α5 ποί Ρεῖϊησ Ανν 
5ο6ᾱ, σοιυ]ά ποί Ὀο επ{1{]εὰ {ο ἴἼε ρτοπηίςθ5. Τ]ιο 
ύ6υν ρ]οτίεά 1π Ῥε]οηρίηςσ ἴο α παίίοη {ο νηοπα 
(οά Ἰαά ρῖναπ α τεγεα]εὰ Ίαν, απά ]οοκεά προπ 
Όιο ρτεδιηίπεπος {πῖς σαγε Πίπι, α5 α Ῥτοοῦ (παί 
αοά νου]ᾷ 5Π6ν/ Ἠϊπι εερεοῖαΙ {ανοιτ. Το ἴακε 
αἵγαΥ αἰ] ρτουιπά οἱ σ]οτγίης ἴπ {5 τερρεοί, ἴπε 
Αροδί]ο Ῥτοσθοεάς {ο τοπιἰπά {πεπα, {ιαί Αὔταμαπα 
γ/α5 ποί ]α5δήβεά ὮΥ αἩΥ 5ο] Ῥρτίν]]εσε ; {6 Τ,ανν 
Ρεῖησ σίνεη αὔογε 400 γεατε α[ἴετ Ἠῖς ππςθ. Τί 
τεβρεοί {ο {Π15, πε οΏβογνες, αί {με σγεαί Ρτοπηίςθ 
οῇ Ίο Ἠθαναπ]γ Ιπ]ετιίαποςθ, Ἰηαάθ {ο Αὐταβαπα 
απά Ἠίς «οας, ἀῑά ποῖ τοςί αἱ αἲ] προῃ {ο Γιαω, 
Ιπο]ηάίπσ έλα οτάίπαποε ΟΓ οΙΓοΠΠΙΟΙΒΙΟἨ 5 80 8 {ο 
οοηςΜέαίθ έποβδε οΠΙΥ Πείτς, πο Ὑήοταο ΑΡΤαΤΙάΠΙ8 
ομ]άτεπ αοσοτᾶίπσ {ο ίμε Πεξῃ; Ῥαΐ 1 τοςίεᾷ οπ 
ἔιο γ{σ]έεοµςτιοδς ο Γαἰ(ᾗ, 80 35 {ο οοπε(Ι{α{θ έἶχοςθ 
Ώιο ἵταο ολ]άτειπ οἱ Αρταβαπα, Ιπ{ετοείοά ἴπ ἴ]ιθ 
Ρ]εδείπσ, Ὑνο {οἱ1ουν {Ίνα εχαπαρ]ε οἱ {ιο {αι ο 
Αμταµαπη. (Βίπατί απά Ὑουπς.) 
Ἡ ννε πιαγ ]αάσο {Τοπη {ια τεπηατκαΡ]α ἀῑνετεΙίγ 

οἳ ορἰπἰοπ απποησ (Οοπιππεπίαίοτς, 1 νυουι]ά 86ο 
ΠΟ 636Υ Παίί6γ {ο ἀείετπιίης {ιο παίπγε οἳ 1118 
Ῥγοπιϊδε, παπά ελα Τις 66ηΏ5θ ἵπ ΥΠΙοἩ ΑΡπαμαπῃ, 
απά αἱξο Πῖ5 5οες, ἶ5 5αϊᾷ {ο Ὀς κληρονόμος τοῦ κὀ- 
σµου. 1. ΑΙπιοςί α1] έπα αποϊθπί, απά πιοξί οἳ ἴπθ 
εαγ]]εγ πποάετη (οπππεπία{οτς {αίκε {πο γνοτάς ἵπ 
η ομίγτέιαί 56πΠ56, απά Τ6[ΕΥ {Πεπι {ο {Πο μπῖυεγδαί 
Ώγευαίοπεο οἱ έγπο γε[σίοπ, οοπιρτεηεπάεά Ἱπ {πε 
Ργοπη!5ς, έΊπ ές 5Πα]] αἰ] Πιο παίίοης ο{ 11ο δατί]α 
Ρο Ῥ]εβςεά :”” αἲ! Ῥε]ίενετς Ὀείπρ τοσατάεἆ α5 Αὗτα- 
Παπ” ολ]άτεπ. 2. (]αξς, Οτε]]., Ῥαγ., ἄοππατ, 
Ῥϊ5ο., Βρ. Βι]1, Μαο]κπ., ΑΠΙΠΙΟΠ, Ἠατάγ, Ἠαπητη., 
Ῥαγκὴ., 3ομ]θις., απά Ῥ]αάθ ππάεγείαπά τοῦ κόσμου, 
ηοί ο {ιο οαγί]ι ΟΠΙΥ, Ῥιαί {ιο ζαπιᾶ, γΙπ. οἱ οαπασῇ. 
Απά Τί 16 τοπατκεᾷ Ὦγ ΜΥ. Β]αάς, ἐ]ιαί πο [βγεί 
Ῥτοπηϊςε, 1. 6. οΓ {116 ]απά ο{ Οαπααπ, γνας ποί πιαζο, 
ας ΙΟΥ αβεοτίς, {ο ΑΡταΠαπη οἨ Ἠ]5 οἰγοιποίδίοπε, 
Ῥαΐ αροῃ Ἠ]ς Δεύίε[ πι (αοα)ς 1οογά ; α5 αρροατς [Γοπα 
«επ. χν. 6. Τ, Ὕνηετο {ιο ἰαπᾶ νε ννας ένας {ο Ῥος- 
5655 Ί/α5 αίγροε οΓα Ὀείΐετ οοΠίτγ, 1. 6. α Ἠδαγεῃ- 
1Υ (6επ. χν. Τ, δ. Ηοῦτ. χὶ. 14: 16.), Ῥτοπιϊδεά {ο 
{πο 5οπ5 οὗ ΑΡταµαπη 1Π ΘΥΘΓΥ αρο, Ἱ. 6. {ο {ποςθ 
νο, κα Ἰΐπι, Ρτας(ἶσα]]1γ Ὀο]ίευε {ο ννοτά ο 
ἀοά.”. Τ]ετε[οτο (οοπ{Ιπαες 116) τοῦ κόσμου ΤΕΓΕΙΒ 
ΡτΙπατΙ]γ {ο {μα Ἰαπά οὗ Ῥτοπιΐςε, απά 5εσοοπάατΙ]γ 
{ο [να Ὀ]οεκίησς νοις]φδα[αοᾶ {ο αἰ] Ῥε]ίονους, 8. 
Κορρο απα Ἠο0βδεηΠῃ. ΓΘΙΩΑΓΙς {Παί τὸ κληρονόμον --- 
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σµου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. εἰ γὰρ οἳ ἐκ νόµου κληρονόμοι, 14 
ᾳ Βαρτα 3. 20, 
ἑηίτα 5. 18, 20. 

ε6εµη. 17. δ. 

, » » , , . 
τέρα πολλῶν ἐθνῶν τέδεικα σε) 

- ” Γ ι ” ᾽ ᾽ ’ ς 

Θεοῦ, τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς, καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὅντα ὣς 

εἶναι τοῦ κόσμου Ύ35 α Ῥοτρείια] Ρηταςο {ος ἀθεῖσ- 
παίῖπσ ἴε Γοἱο]ίγ ρτοπαϊκεά {ο ΛΌταμαπι απά Π15 
βοοἀ. Ἀο Γαπομιπα Ρ. 1605. 1. ΑΡταµαπιο ραίτί 
ππεο Ώοις ρορφίάοπάπι ἀεάΙί οσρ]απι οἱ ἵΘγταπῃ. 
ΛΑ πιοᾷῬ ο{ ερεακίπσ ἀετῖνεά {γοπα (αεΠ. χι. Τ. ΥΠ]. 
5, 15. αν. Ἱ. Βυαΐ ΩΝΙ κ) ΝΠΙΟΙ. ΡΓοΡοΓΙΥ 

ἄεποίεᾷ ΛΡα[εε[ίπε, νΥ38 ρταάια]]γ απἀετειοοά ος 
τη6 το]ιοίε ιοογἰά, θ5ρθοἶπ]]γ ΝΗεΠ, ἵπ α Ἰαΐετ ασο, 
Ώιο ρτορ]εοίες οοπίαἰποὰ Ργοπιί5θ5 ΟΕ απ Ππζυργδαϊ 
οππρίτο {ο Αὐταμαπ)ς ΡοβίετΙίγ, ΡΥ πιεαης οῇ {πα 
Μοβείαμ. Ἰ/πίομενει οἳ {ο αὔογο Ιπίετρτείαᾶ- 
Ώοης 6 αἀορίθᾶ, κληρονόμον πημδί (45 1ἱ νετγ ννε]] 
ΠΙΣΥ) ϱο {π]κθη ἵπ {πο 56Η56 Ίοδδ6δδοΥ, α δἰση]βσα- 
οη ἀροτινοά {Γγοια {πο ἨΗοεῦτενν Ιάϊοπ. Βυιί πο 
615Υ πααί{ετ ἶς 1 {ο ἀθείθγπιίπε τυ/ίο]ι οϐ 1ιεθ αΌογε 
Ἱπίοτρτεία{ίοης ἆθβογνες {Πε ρτείεγεηοθ. Τί 5ποι]ἀ 
5οοπι {λαί (ο (ιά, 5ρεοῖοις ἃ5 1έ ΠΙαΥ 86ΕΠΠ, 18 
βοατοθ]γ {οπαῦ]α, α5 οβετῖησ {οο νασιθ απά σοπ- 
εγαἰ ἃ 86Π89: Ὑηοθτθας Ιέ ἶς Ρ]αϊη {ποπι Υεγ. 17. 
Αλαί α ραγἱομίαγ 0π6 Να5 Ιπίεπάεά. ΟΕ {1ε οίπετ 
Όνο, {λα [γδί ας ΠΙΙΙΟἨ {ο ταοοπηπιεπᾶ 1Μ, απά 18 
αἀορίεᾶά Ὦγ Ῥτοῦ. Φέαατί. απ πΙΥςαΙ{, Ἀονήενοτ, 
1πο]]πεά {ο Ρτο[ατ ἴα δοεοπᾶ. 1ο Ρτοπιίδο 15 
οοηφϊἀθτοά αξ Ώνο-[ίο]ά: 1. {ο Αὔταμαπη απά 8 
κεναν νὰ. ίακοπ Ηέοτα]]γ οῇ {νο ροββοςδίοη οῇ {πθ 
απά οἱ οαπααπς 2. αρἰτἰζαα]]γ, υπ. ο ιο ερἰγιέιαἰ 
5οοά οῇ Αὐταβαπα (γε[εττοᾷ {ο 5πρτα ν. 11.), απά 
Ἱππροτίίης ναί {Π6Υ α]] Ρο οο-οχ{εηδίνο υη(Ἡ {1 
νοτ]ά; α (α]βΙπιοπέ οῇ να Ρτοπιίδο ελαί ἴπ Πῖπα 
εποι]ά αἲ] έπο {απιί]]ος (1. 6. ΠαΙΟΠ5) οῇ {ο θατί] 
Ρο Ρ]οβςοᾷ. "Τ]ο Υνογάς διὰ δικαιοσύνης πίστεως ΤΘ 
οχρ]αϊπεά ὮΥ Βίπατέ {ο ππθαπ, (μαί 15 γνας στα(α]- 
{οιικ]γ ρίνοῃ; Επί Ὀοῖηρ ο ππεάίαπα {πτοισῃ 
νο] 16 ννας οοπ{εττεά. 

14. οἱ ἐκ νόμου] 1. 6. ἴποβο Ίο ατο τἰσηίθοιις ὮΥ 
Ρογ[οτπιῖησ {Πο ἀοοᾶς οῇ πο Ίανν, ννηο τορδί οἨ Ιέ 
{ος ]α5βοπίοῃ. ἜΤ]ο Ρῄῃταςο ἵ5 1κο οἱ ἐκ περιτο- 
μῆς, οἱ ἐκ πίστεως, οἱ ἐξ ἐριθείας, οἱ ἐξ ἀπειθείας, ἃο. 

----κεκένωται --- κατήργηται.] Ἴ]65ε6 ἴννο {6ΓΠΙΒ 
ἀϊ[οτ αφ κενὸς παπά ἀργὸς, ἴπο Γογππογ ἰσπ]θγίησ 
υαΐπι, ΠΤΙΡΟΡΕΦ4}Η/, λα Ἱατίογ πο [γοοίια] απιά 1ιδε[οςς. 
Βοί]λ [αἱ απά ργοπιίςο ννοι]ά Ἰπνο Ῥασσπιθ 5ο, 
αἴπος (ιο (Πΐπσ ννοι]ἀ Ἰανο ῬΏεσοοππθ ἆπο α5δ α 
εἰαίπι ο) πιο. 

15. ὃ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργ.] Τ]ε 5οη8δο 8: 
««Ἐοτ ιο (οεπάεπογ οῇ Ίαν 15 {ο πιαΚο Ρ6γ5οη8 
απιοηαῦ]ο {ο ρηπίεηπιοπ{ {ΟΥ ιο νἱο]αίίοι οἱ 11.7 
ΤπαβππσἩ α5 Ἰανής σῖνο οσσαδίοΠ {ο οὔσπσθς (νν]ήο] 
ατο Ὀιί ιο ᾖγεαε]ι οί ἰαι09), παπά οὔεπσςς Ἰοπά {ο 
Ριπ]βηηση{, 

---οὗ γὰρ οὐκ ----παράβασις.] ἜΤ]ο γὰρ 8ΟΦΠΙ8 {ο 
το[ετ {ο α οἰαα5ο οιη]{οά; α. ᾱ. [Απὰ Ομὶς 1 ένο 
οπδο η] απ ανν] {οτ, ἃο. Ύγο ποπ], Ιπάσος, 
Ἰανο οχροοίαᾷ οὗ γάρ ἐστι νόμος, ἄνο.: απά ποσογ- 
ἱησ]γ Βοζα ννου]ά σπηςθ] (ιο οὐκ. Βυ{ Οπὶς 15 Ἱπη- 
Ἰθοθββατγ  Γοτ (α8 1 Ἰα5 Όσο 5οοπ Ὁγ Ῥατίος απά 
Οτε]].), εἶπορ ἴἶνο Λροδίο 5 ατσαίησ [τοπ ἴ]πο 
ἨΘΟΘΡΣ4ΤΥ οοππθοίίοη ϱΓ οαµρ απ οῇ2ο/ς, (νο 
υΓοροβΙίοῦ 185 εοπυεγἰρίε, απά οοπίαίης, ὉΥ ἵη- 

’ ς [ ς 

κεκένωται ἡ πίστις, καὶ κατήργηται η ἐπαγγελία. 
’ . τ ᾽ 2 2, νο, 2ᾳςε ’ στ Ὁ - 

κατεργάζεται οὗ γὰρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις. ᾖ 4ιὰ τοῦτο 16 

46 γὰρ νόμος ὀργὴν 16 

η , ς/ Ν 4 3 κ. Ἅ. / 3 » / Δ ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς το εἶναι ῥεβαίαν την ἐπαγγελίαν παντὶ 
. 2 . Γ » ’ / 3 ͵ -” 

τῷ σπέρµατι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόµου µὀνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως 
” {4 υ ο } ᾿ ’ ς - Π ( 9 ι ’ . Ὃ 17 

α4ραὰμ, ὃς ἐστι πατηρ πάντων ημών, ' (καθως γέγραπται τι πα- 

κατέναντι οὗ ἐπίστευσε 

{ῴτοεπος, ἴα α[Πγπιαξῖυε 9Π6, οί νετ ἴΊιετο {8 
Ίανν ὠιετα 196 ἱχαπερτεδείοπ.. Αβοτ αἰ1, Ἰούνενετ, 
ιο ν6γ5ο πια Ῥο (απά θέπατί (π]η]ς 1 ἐς) ποί απ 
Π]α5ίταίϊοη ος οοπβΓΠΙαίΊΟΠ ο ιο ποχί ρτοσεάίησ 
οπ6, Ὀπί οῇ νοτ. 12, ΨμΙο]ι ἀθε]ατες ἴλαί ἴπα ΡΓοπι- 
1968 παάθ {ο ΑΌταματη δίαπά ποί προῃ (αιυ-στοιπά, 
Ῥαΐ οἩ ελαί οὗ στα (γ: ΤΠ οίμεγ ννοτς, αγθ πιαᾶθ 
οηπ. οοπάΙΙοῃ οῇ [ηίμ. Ὑετ. 14 αβείσης οπε 1]18- 
{ταίίοη οἵ οοπβγπιαίίοη ΟΓ {5 αβεθγίοῃ. ΤΠ νετ. 
16. α δεεοπᾶᾷ ΤΘάΡΟΠ ἶ5 αβδὶσπεᾶ ΥΥΠΥ πα Ρρτοπη5δε 
6 ΠΟ διὰ νόµου" ΠπΠΙΕΙΥ, ναί έχε Ιαν’ 16 οΠΙΥ ια 
οεεακίοπ οἱ Ὀτίησίπσ αροῃπ 5 Ὠϊνίπε Ἱνταία απἀ 
ΡιπἰκἩπιεηί, ΒΥ τεαδοπ οϐ οςτ οῇεηοες ασαἰηςί 19 
Ῥτεοθρίδ. Απά αφ αἲ] πιεη αἶπ, ἴπε Ίαν ασαϊηθί 
νν]ο] {16εΥγ οβεπά ἶ5 έπε Ιπεααπεπί ο ἠλεῖτ οοἩ 
ἀεππαίίοἨ, ποί ἐπεῖτ ]α5βοαίίοπ. θε πποτθ 1η 
ιαγί. 

16. Τ]ο αγσαπποηί 15: «΄ Βεσαμςο, ποπ, έλα Ίαν 
σαηπ πενετ Ἰη5(ψ, Ῥαέ οηΙγ οοπάθπαῃ, 1 Γ{ο11ονν8 
Ειναι 1 ΠαςβοαίΙοη Ῥε αἱ αἲ] Ὀεβδίονγεά οἩ ΒΙΠΠΘΤΕ, 
1 πιαςδί οοπιθ π 8οΠ16 οίμοΓ γναγ (Παπ α ζοσαί 9Π6.”) 
(Θίπατί,). Διὰ τοῦτο, “« νπετε[οτε οἨ (ῇ5 αοσοιπ{. 
Αί ἐκ πίστεως τθρεαί ἡ ἐπαγγελία [γέγονε] ἴτοπι ν. 19 
Ώιεθ Ῥτοπιῖδε οὗ ΙπΠπεγ]ίαποθ. Όθε Ἱ. 4 
50. ή 5οἵ]. δικαιοσύνη. Κατὰ χάριν, “οι ποοοιπίέ 
οἳ ρτα(η]ίοις {ανοιχγ.”. Παντὶ τῷ σπέρµ., Ἱ. 6. ἴο 
Ῥοΐ πε Κῑπάδ οϐ Αὐταμαπις «εεά αὈονθ-ππεῃ- 
{ἴοπεά, ποί οΠΙΥ {ο {α «ἴοιος, Ῥαί {ο ἴποςξο νπο 
Ψ/6ΥΘ ἐκ τῆς πίστεως ᾿Αβραὰμ, {οἱ]ονγθά ἴἶπα Γα{π οἳ 
Αὐταµαπα, ἵπ οοπρἰἀεταίίοη οἱ νΥμ]οἩ {Π6Υ, (ἰχοασ]ι 
αποϊτουπηςϊδεά, ατθ σα]]εά ΑΡταµαπ΄5«εεά. Πατὴρ 
πάντων ἡμῶν, νἰ1. ὮΥ ιο ἀθεοοπί οὗ ΓΗ, απά 
ερἰτα]]γ. ἹπαδπιαοἨ α5 Ίο ἶς5 {ο {αίπος ο αἲ] 
νο Ὀε]ϊονα, νν]οί]ογ ἆεννς ου (θπίΙ]ες. 

17. καθὼς πρραη 6 αστεεαδ!γ {ο νν]ταί 15 υντιί- 
{6η ἵηπ Βοπρίατο.. «απ. χνΙῖ..'). Βερί. ΟΡ τέθεικά 
σε, ἴε 56Η5ε 866Π15 ἴο Ὀς:  Τ πανε [πουν] οοη- 
ε{α{εά νεα, οἨ, Ι ἆο Πετεῦγ οοπεΒέπίο ἴμθρ 
ὅτο.: ' α Ρτοπηῖκο οἱ νπ]ο]ι (οὔδογνος Πατάγ) πε 
εαο απά τοα] Πα]Π]πιοπί πιπαξί Ὁςθ ρω, απά 
Ώογο[οτο Ώο]οηπσς {ο ίηο αρἰγτ(ιαί φεεᾶ, οἩ ννπῖο] 
Αὐταβαπη ἶς ΓΑ{]ι6Υ 1Π τεδρθοί οἱ [α(μ. «Τη [αοἳ, 
Ώιογς ἶ5 (45 θίπατί τοπιατ]κ5) α ἀοπβίο ραΐοτι.ψ αδ- 
εἴσησα {ο ΑΡταµατα. ΜαΠΥ παίίοης ατθ {ο ἀεδοεπά 
{ποια Ἰίπα ἠΠογα]η: Ἠΐ5 5ο ατο Π{θτα]]γ {ο Ῥος- 
5655 {Πο Ἰαπά οὗ οαπαπη. Επί Ίο 186 αἶφο {ο Ὀε- 
οοΠΊθ {πο ρίγα [πίματ οἱ ΠΙΣΠΥ παίίοης: απά 
ἵπ Πἰπα πτο αἰ] ο [απη]]]ος οῇ ιο οατία {ο Ὦθ 
Ῥ]οςφο.) 

--κατέναντι οὗ ἐπίστ. Θεοῦ] Τ]ε οοπείτασίῖοι 18: 
κατέν. Θεοῦ, οὗ (ΓοΥ ϱ) ἐπίστευσε. Ῥοπάος: /' νο 
(1. ο. Αργααπι) ἶ5 πο (αίμοτ ους αἲ1, ἵπ ἐπ αἰσ]ιί 
οῇ Ὠναί ἀοά οἳ Ίν]λοπα Ίο Ὀε]ίουοά. Τί 5 ρ]αϊπ]γ 
ἃ οπνο οΓ σταηπισἶσα] αἰἰγαοίοπ, απᾶά ια οπὶ 
είγαπσοηῃθςς ἶ5 1Π {Πο ογάεγ οϐ {ιο ιυογᾶς; ννπῖο 
ον» ας α- ρατα]]ε] αἱ Ματς γΙ. 16. Λο 
χχἰ. 10. 

---τοῦ ζωοποιοῦντος ---- ὡς ὄντα] Τ16 86ηςο ἶ5 ἀἱδ- 
Ρίο. Ώοππο Οοπιπιθηίαίοτς, αποϊοπί απά πιο- 
επ, ἴακα {ιο νοχὰς ΟΓ {ο νέκρωσις οϐ Αὐταπαπα 

Αί ἵνα | 
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ἐσεη, 16. 4, δ, , εἲ 3 « ην . ὃ οἱ 
15 ὄντα. "Ὁς παρ ἐλπίδα ἐπ ἐλπίδι ἐπίστευσεν, εἲς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πει. Ἱ. 1, 

, » μ . ' Ν 3 , ς 
πατέρα πολλων ἐθνῶν, κατὰ το ειρηµένον 

ς/ », Ν 

Ούτως ἔσται το 
α 66η, 17, 17. 

1, 

, ι , ω 3 η Ἅπ 
Ἰσπέρμα σου "καὶ µη ασθενήσας τή πίστει, ου κατενοησε το ἕαυ- κα ιδ. 

. .. » ». Π ε ’ ς / ν ια) 

του σωμα ηδη ΥεγεκρωμµεγΟ», Σπχατο}ταστης που υπαρχῶν, κχαυν τν 2ὲ- 

υ ’ α δς ῳ κ 3 4 ' Ε ῃ ων α 
90 κρωσιν τῆς µητρας «Ὑάῤῥας" 3Σεἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν του Θεου οὐ 

. Πεὺ. 11. 11, 12. 

2χ Πεῦ, 1]. 18. 

” 2 3 2 ’ ” η) ’ . » 

διεκρίθη τῇ απιστίᾳ, ἆλλ ἐνεδυναμωῦη τῇ πίστει, δοὺς δοξαν τῷ Θεῳ, 
Ῥα. 115. 9. ) 1 ΄ , 4 » 

51 ) καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται, δυνατὀς ἐστι καὶ ποιῆσαι. [οι στ, 1ῤ, 
Π Τ ακο ἃ, 8τ. } 32 ” [. 3 ’ 4 3 7 ς . 

59 διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. ” Οὐκ ἐγράφη δὲ δι αὐτὸν «Πλ 15. 4. 
6ος, 10. 6, 11. 

ς ” 2 Ψ 3 3 ς ” τ / 

99 µόνον, ῦτι ἐλογίσθη αὐτῷ" 3 ἀλλὰ καὶ δι ἡμᾶς, οἷς μέλλει ο κο, 
Ἅ 

- ’ Ε) » ᾽ ’ ς - 

94 σθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ιησοῦν τὸν Κύριον ημών ἐκ 
Σ Ὁ1 1]ομτ 1. 7. .. μ.... ν ’ ς -” 3 , 

ϱὔ νεκρών" ' ὃς παρεδύθη διὰ τὰ παραπτωµατα Ίημῶ», καὶ ἡγέρθη διὰ δν. 
. 5 - 

τὴν δικαίωσιν ἡμῶν. 
Ἐοπι. 8. 82. 
1 6οΥ. 15. 17. 

ι Υ. ΑΗΙΚΑΙΓΩΘΗΝΤΕΣ οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν ὃ 59-3.19. 

απά βαταΠ, Υ. 19. Απ Ιπίετρτείαῖοπ αβ]γ, δαΐ ποί, 
Ι. Οήπ]ς, «αοσθβς{α]]γ, πιαϊπταϊηεά Ὦγ Οτε]Ι. απἀ 
ατοί. 3411 1655 (επαῦ]ε αρραατα {ο 6 ἐ]αί ο{ 5οπιθ 
Ἐαίλνετς απά πποάετη Οοπιπιθηίαίοἵς, ἩΠο ἴακα 
ζωοπ. ἵπ α πιείαρ]ιογῖεαί 86Π56 ; ΥΥΠΙο]ι ἶ ΥΕΤΥ ΠαΓδΗ, 
απά Πε αοοοτάαπί νν] ιο ννοτᾶς {ο]]ονίπσ, 
Τ]ε πιοςδί ταίίοπαΙ, αἰπιρ]ε, απά φα{ἰς[αοίοτν 1η- 
ἱετρτείαίίοῃ ἶ5 ἠπαί ο ΤΠεοάοτεί, Το]εί., Ραγ., Μδῖ., 
Ε]δη., Οατρπ., Τνοεδη., Ώοάάτ., Ῥομ]ειις., ἨΒοβεηΠ., 
Ἱαςρίβ, απἀ Ἰορρε, Νο ἴακο {1ο ϱχρτοβδίοη 
ἵη 118 Ῥ]ηεἰσαί 5ΕΠ56. Απά (ποισῃ {πετε πιαΥγ Όε 
απ αἱ]αδίοῃ {ο πο οἰτοαπιδίαποςες οἳ ΑΡταῃµαπι απἀ 
Βαταῇι, ν. 19., απά οἩ Αρταμαπι”ς Ὀείησ {1ο {αίποτ 
οῇ πιαπγ παίίοπς γεί ΠΡΟΤΗ, --- 11 πεδε (νο 
εἰαιξες 566ΠΙ ῬρτϊποῖραϊΙγ πιθαπί {ο 6χρτεδς ἴ]α 
οπιπὶροίεπςοο οἳ ἀοἆ ὮΥ εχαπιρ]εβ ο{ νμαΐ ν/ετα 
Ώιοισηί πιοβί {ο γεφµῖγε οπιπὶροίεποθ ; ΠάΠΙΕΙΥ, 
ταϊκίησ {Πε ἀεαά, απᾶ εχετοϊδίπσ οτεαίνε οοπίτο]- 
1πσ Ῥονγετ. 'ΤΠ]8 Ἱπέετρτείαίίοη 15 Υνε]] Π]αδίταίεά 
ΡΥ νοεθςἩ, ϱατρπ., απἀ Ῥο]μοείίρ., Νο Ὀερίάος 
βενετα] ραβεασες οἱ πε Ῥαὐρίπίσα] νυτ]ίετς, οοπι- 
Ρατε 2 Μασο. ΥΠ. 28., Ψηετε (οἆ 15 εαϊᾷ {ο Πάνα 
ογεαίεά {πε ππίνειςεο ἐξ οὐκ ὄντων» απᾶ Ρ]Ι]ο, Ρ. 
Π28. τὰ μὴ ὄντα ἐκάλεσεν εἷς τὸ εἶναι. 

««ἘΥ καλεῖν ὅτο. (48 οὔβετνες Βίπατί) 5 πιθαηί 
οα]]ΐπσ [Ππίο εχἰείεποε] (λίπος {αί Ἠανε αἱ Ρτες- 
επί πο εχἰδίεηςε, απἀ επιρ]ογίῃπσ {επι {ο 8 
Ριτροςβ6ς, Ἰιιδί α5 Ίο ἀΐτεοί5 απά ἀἱδροςες οΓ {μίησς 
Ὠιαί αἰτεαάγ εχὶςί.) 

19. Ἔπε Αροεί]ε Πανίπσ «Ποπ έπαί {Πε ἆοσ- 
πε οἱ στααϊίοας {Γαἰί ἆοος πο Ίπιραιση {πα 
Βεγρέµγες, Ὦγ αρρεα]ίπσ {ο {11ο ϱχαπιρ]ο οὗ ΑΡτα- 
Ἠαπα, απά {1ε ἀεο]αταίοῃς οὗ Ῥανίά; απἀ Ἠανίησ 
Ἰηβίσίοά οἩ {ο ]αςήβοαίίοπ οῇ ΑΡταῄπαπι ρτενίοιβ 
{ο νε οονοπαπί ο οἰτοιπιοίδίοη, απά Ἱπάερεῃ- 
ἀεπί]γ οβ1{, οοπο]αάθς {πε οπαρίετ ΡΥ απ απ]πιαίοἆ 
ἀεδοτιρίίοπ απἆ οοπιπιοπάαίῖοπ οῦ ΑΡταµαπι)ς {αμ, 
απά επογίησ {1ο ΠαρΡρΥ οοη5ε«πεηοθς οΓ Ἱπηϊίαί]πσ 
Πέ {ο αἲ] νν]ο Ῥτοίεςς {ο Ῥο ἀἱδοῖριες οἳ Ολτίςέ. 
(δίαατί.) ΤΠ παρ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπ. ἐπίστ. ἴηετο 18 αη 
εἰεσαπί Ο3ή/πιΟΥΟΠ, ντ] ννμΙοεἩ (τοί. 6ΟΠΙΡΗΓΘΒ 
[πα ρε ἱπεαρεγαία ος ἴηε Τμαάπ υυτ]ίοις. Τ]ε 
5εηςο ἶδ: «νο, οοπίτατγ {ο α]] στουπάς οὗ Ἰορο, 
Ῥε]ίεγεά γη] α οοπβάεηί Ἰορο.”. Ίπ (πῖς απἆ α 
Κἰπάτεά Ῥαςρασε αί Αοίς 1. θ. κατασκηνώσει ἐπ ἐλ- 
πίὀι, ἴπετε 15 5οπιοθ «(Φοπίέ απαργδίουά αἲ ἐλπίδι, 
ψΠΙοἩ 15 «πρροςεά {ο Ῥο 5αρρ]ίθά {ποπ {ο «0Π- 
ἰθχί απά ἴπο εαρ]οοί. Πεγε  ἰ5 ἐπαγγελίας, “΄ ἴἶπε 
858ΙΓ4Πς6;’ ΠαΠΙΘΙΥ, ἐλαί Ἰε «Που]ά Ὃε {1ο βίου 
ΟΓ ΠιαπΥ ΠαίΙοης, (πθη. χΥν. δ. Τ]θ υγνοτάς εἰς τὸ 
γενέσθαι ἃἴθ {ο Ῥε ο]οςε]γ υπ]ίθά νΥΠ] {πε ρτε- 

9 Ε 

ορᾷἶπσ, απᾶ ατθ ΓΟΓ ὥστε γεν., “΄ ἠιαί Πο 5ποπ]ά Ῥθ- 
6ΟΠηΘ. 7 

---οὕτως ---σου.] ἍἸἈΝαπιεΙγ, α5 ππππετοις αξ {8 
βίατς ο{ Ἠθανεη, ΥΙΟ] ἶ5 {ο Ὦε 5αρρ]εά {ποπ 118 
οοπίεχἰ ΟΡ χε ραδβαρο ΙΠ (θπεβί». 

19. καὶ μὴ ἀσθενήσας.] ΑΠ εἰεσαπί Πέοίος {ου 
6 Ῥεαῖης δίγοπισ 1 {α111. 2 90 οὐ διεκρίθη αἲ νετ. 20. 
Οὐ κατεν., “΄ ἀἷά ποί παπά ος τεσατά,” ΠΑΤΩΕΙΥ, ὮΥ 
γ/αΥ οἳ ἀῑδίτιδί. Ίενεκρ., ΄΄ ργαπποτίααπη 5 Ππε[ῖ- 
οἴεηί α5 {ο Ρτοοτεα{ΙοἩπ,. ΤΠαί Αὐτα]µατα 40 γθατβ 
αίτετ Ἠαά οἷχ οπ]άτεη Ὦγ ΚείυταΠ, ἆοες ποί Ἰηνα]- 
Ιάαΐο {Πῖ5 αβδετίοη : {ο (5 Ἠ)/ΠΙΙΟΥ απά ἈΤαοκηῃ. 
οὔφεγνε) 6 δίπος Αὐταμαπι”5 Ώοάγ Ἠας Ῥεεη ΤεΠΘΥΓ- 
εἀ ὮΥ πιϊγαείε, ἃξ ΥΥΒ Φαγα)ύδ, (Ἠεῦχ. χὶ. 11.) Τί 
πιἰση{έ ΡΓ6ς6ΙΥε Ι{5 νίροιτ Ίοης α[1εγ. 

20. εἰς τὴν ἐπαγγελίαν τ. Θ. οὐ διεκρ. τῇ ἀπ.] 
Τπο Ῥεεί 6οπιπιεηίαίοτς ατθ αστθες 1π ἰακίηςσ δια- 
κρίνεσθαι στα ἵπ ἴμθ 56ΕἨ59 0Ρ διστάζειν, ἐνδοιάζειν, 
ἰο Ποφτίαίο, ἀοιδέ; απά εἰς, ἵπ ἴ]ε 8εηςε οἱ αἲ, ἵ8 
Υ6ΥΥ {Ππεπεηί, ἈΒείοτθ τῃ ἀπιστίᾳ 5αρΡΙΥ ἐπὶ, ὀη, 
{ιγοιισ]. Ἀεθ χἰν. 1. Μαίϊ. χχἰ. 2]. Λοΐςχ. 20. 

---δοὺς δόξαν τ. Θ.] ΑΠΥ οἩπθ ἶ5 φαϊά {ο σἰνο 
6191Υ {ο «οά, Ψπεπ Ἰθ ἶ9 Ἱπάποεά {ο ἆο οἵ 5αΥ 
3ΏΥ {λ]πσ ουί οΓΤΥΘΝεΤτεΠοθ {ο ἄοά. (Κορρο.) 

2]. πληροφορηθεί] 3εο ἈΝοίθ οἩ Ίμακε 1. 1. 
22. ἐλογίσθη] 5ε]]. ἡ πίστις αὐτοῦ. 
29. οὐκ ἐγράφη, ὅτο.] Της (α5 ΤΓ]εορΗγ]. τε- 

ΠΙαΓΚΑ) 15 4η ΑΠΒΨΕΥ {ο α ἴποῖί ορ]εοίίοῃ; α. ἆ. 
ναί 18 ιαί {ο π51---Απβ. ΄ ΜΙοΠ: 1 ννας γυτὶῖ- 
ίθη οπι οι αεζοιπίέ, 5Ο ιαῖ 106 ΠΙΣΥ ορίαϊπ {16 κο 
Παςβεαίίοη, 1 νε Πάνο α Ίἶκο {11.2 δι αὐτὸν 
αἰσπίῇος ΄΄ {ΟΥ ΑΠΥ {Π]πρ Ῥειβδοπα] {ο πι) α5 {ο 
τεσοτά Πῖ5 πιετῖέ, ΟΥ ΓΟΥ 19 Ρταῖςο. 

24. τοῖς πιστ. ----νεκρῶν] Ἱ. 6. (45 Βίπατί οχρ]αίπβ) 
έέίᾖλος8ε Ὕ]πο Ώε]ίευεα ἴπ υνηαί ἄοά Ίας ἆοπε απἀ 
βοἰά υνΙίῃ τεδροοί {ο ο ἸΜοββία]ι, νν]]] Ῥο ]αββεά 
{λτοισῃ ἠιογ [αἰτ, ἵπ ᾖκα Ππαηπεχ 5 Αὐταλµατα 
ννας ὉΥ 18. 

20. ὁιὰ τὴν δικ. ἡμῶν.] Όπ αοοοιπί ο{ οι ᾖαςίῖ- 
ΠεαίΊοη, 1. 6. ἴπ οτάετ {]αί {πε ννοτ]ς ο{ ]ας5ήβσα- 
Ποπ πηὶσηέ Ὦε οοπιρ]είεά; {οτ 1 ΟἨτὶκί Ῥε ποί 
ΓΙΦ6Π, {επ οἱτ Γαϊ{] 16 ναῖηπ. ΊΝαγ, ΒΡρ. ΗΟΙΒΙΕΥ 
ΤΟΠΙαΤΚΕ, {παί α5 οιτ (γαπβσγθββΊοΠς Ἠ/ετε {θ εαίδε 
οἱ ᾳεδις Ῥείπσ ἀε]ινετεά αρ, 5ο οἳτ ]αβδΗΠοαίῖοη 
πημς{ Ὀ6 {ο οα156 ο{ Πῖ5 Ὀεῖπρ ταῖςεά ἁσαῖηπ. ἨΙβ 
τθβυγτδεοίΙοη Ίναθ {Πα Ιπιπιεάϊαίο οοΠπβΘαπεπςος οῇ 
ππαη΄ς {οτσίνεπεςς απἆ ]αςΠοαίοπ. (366 νΠΠ, 10.) 
Το αβεατε Ἡ5 (αί Ίοε 5Πα11 Ῥο Ἰαδηβεά τουσ] 
[αι 

Υ. Ἠετε Ρεσῖπε ναί Βο]ιοείίς. σα]15 {1 Ττας 
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ἆ ]ομπ 10, ϐ. 
ἃ 14.6. 

4 Ιυ. 19. 
ο ΡΜ], 1. 29. 
ᾖατηος 1. 2. καυχώμεῦα ἐν ταῖς Ψλίψεσιν | 
{7.1πες 1. 8. 

{αο οπι Ο)ιγὶκίαπίς. Ἠανῖηπς εβίαῦ]δ]οά {ιεβο 
Όνο Ροῖπίς ---- 1. ἴο ε[ῆσπογ ο{ {ιο (4ο5ρ6! {ο ο)18- 
εβοαίίοἨ, Γοτ ννμ]ο επ [ια Ίαν {αἱ]εά; 2. Όιε 
οχίεηκίοη οΓ {5 στασο {ο αἰ[, οί] ᾖεννς απά οη- 
61ος, (τοιση {α1{Π πο Αροβί]ε Ῥτοσθεᾶβ {ο {θ 
τοιηαϊπίπς (4ο2Ρε|-ρταςθςβ, Ιπ ἠθείγ ΡΓΟΡΤΕΒΡΙΟΗ. 1. 
«){ἱ[οαίίοπι, ο Ῥαγάοπι ο 5ἰπδ ραδί. 2. Ῥεαοθ οῖί]ι 
οσα (νὶ. 1.), νο επεαος5 ΙππεάΙα{εΙγ προῃ 218- 
βοαίίοῦ, απἀ 15 {λα εαππθ Ὑι ἨεσοοποίΠαίίοη 
(ν. 10.) απά α Βίαΐε ος [ανοις (ν. 2). ὃ. Τε Ηορε 
οἱ ρίογη (ν. 2.) οἵ ο{ πα σ]οτίοις Ἱπ]ετιίαησο ο{ 
{πο Θοη8 ο{ ἀοά ἴπ Ἠθανεῃ. θε 1 Ῥοί. 1. ὃ, 4. 
4. Τε (αἴ[ῖ ο ἴιε Ποῖη Ἀρῖγί (ν. .), ννλπῖο]ι 19 
ἴπε 5εα] ο{ οι αἀορίον (ΥΠ. 15.) απά ιο εατηθςί 
ο{ οςς Ἠεανεπ]γ Ἱπῃποτίαπος, ΕΡΙ. ἱ. 14. Τ]ηεδε 
α1θ ρεϊνί]εσες {Τ6εΙΥ οοπ{ειγθά προπ 15 ὮΥ «ο, 
προῃ οἱ αἀπιίςδΙοη ὉΥ Βαρίΐςπι Ιπίο ία ΟΠγὶδίίαπ 
ονεηαπί. ὅὄ. Μαποεαίίοπι οί ]ιεατέ απὰ Ι{ε, 

Ετος] {πο καποίἰ(γιηςσ Ιπῄππεηπος ο {ο Ἠοιγ 
Ὀρ]πΐ, γι. 2, 4, 6, 11, 14, 22. η. ὃ, 4, 12, 19. ---- 
5 15 ία οοπαΚίοπ {ο Ὦο βα]Π]]εἆ οἨ ος ραγέ; 

ἩΡΟΠ ΥΙΟΙ ἔπετο {ο]]ουνς :---θ. Α στοππᾶεᾶ Εορο 
φ α οἰογίοις Πνεδιγγευίῖοπι, Υ: 11. νι. ὅ, ὃ, 22. νΙΙ. 
4, 16, 11, 18, 20, 24, 25. Ἱ. δαϊυαϊῖοπ Επα]Ιγ 

μονφιντφν ἵῃ ἴῑε εγεγ]αδίησ Ῥοββεββίοηπ οἱ {ια 
εανεΠΙγ Κἰπράοῃι, ν. 9, 10, 11. νι. 22, 29. νΗ. 19, 

11, 18, 19, 22. (ΧΥουηρ.) 
ΤΠε Αροξίε Ῥτοσθεάς ἵπ {ἐπὶ ΟΠαρίετ {ο εκ- 

ἨΙΡΙέ πο Ῥ]ορςεά Γγιωί οἱ Οχί5 ]αςδάβοαίίοῃ. Ἱ. 
Ύγε Ἰανθ Ῥ6ασθ ΥΗ ἀοᾶ (να Ὑν]λοπη νε ὝΎετα 
Ῥείοτο Ιπ α δίαίο ο{ οππ{γ, Ρεῖπσ αεπαίεά {γοπα 
Ἠϊπα (οοπηρ. Υγ. 6 ---- 10.), απά ννε 6Π]ΟΥ, ἐτοισ]ι 
Οηὶείέ, ῴεθ ασ σος {ο α δίαίο οἳ {ανοις ννίῃ (αοά, 
απά πας ατθ Ἰεὰ {ο τε]οίοθ ἵπ {ο πορο οῇ βαΐητα 
ΡΙοΥΥ, νυν. 1, 2. 2. Ὢε ατα δαρροτίεά απά οοπ]- 
{οτίεά ἵπ αἲ] οι αβ]]οίῖοης ἀπτίης {λε ρτεδοπί 1ῇ6: 
ΠΑΥ, 6 ΠΠαΥ Θ6ΥΘΠ τε]οῖσς ἴπ {πθτη α5 {λα Ιηδίτι- 
ΠΠΘΠί5 ο αρ]τ]ίαα]. σοοᾷ {ο ας, νν. 5 ---δ. 9. ΛΙ 
{μή5 σοοςᾷ ἶ5 τεπάεγεά οετίαῖπ, απά {πε Ίορε οῇ έ 
8ΗΤ6, ΡΥ ία {αοί (μαί ΟΠη]κί, Πανίπσ ἀἷθά {ο 15 
νν]]]ο 1Π α δίαίο ο οηΠΙΙ{γ απᾶ αἰἱοπαίίοπ, απᾶ Παν- 
Ίπς {πα8 τοσοποῖ]αά 15 {ο ἀοά, νυν] ποί (111 {ο 
Ῥοτίοοί (ια νους ὙΙο] Ίο Ἰας ίηας Ῥεσιῃ, νν. 
6--- 10. 4. ΎΝα τπαγ πον; τε]οῖσο ἵπ (οά (νο ἶ5 
{τά]γ οµγ οονεπαπί ἀοά, 48 Ίο Ἰαά δει (μαί οϐ 
Ώια 1 ον/ς), οη αοοοιηί οῇ έχε τοσοποἰ]]αίίοη Υγίο] 
ΟἨτὶςί Ἰας εβεοίσάἀ, ν. 11. δ. Της βίαίο ο/τοςοῃ- 
οἰΙΙαίίοπ ος Β]α] το]αίίοη {ο (ἄοα 15 πουν οχίεπάεᾷ 
{ο αἰ] πε (1. 6. ρτοῄετες {ο αἰ1, Ιαἱὰ οραπ {ος αἲ!, 
τοπάογοὰ αζοθβεῖρ]ο {ο α]]), ἵπ ΊἶΚα ΠΙάΠΠΟΓΤ α5 ἴ]ια 
ενι]5 οοσαβίοπες ὮΥ {ια δἱπ οῇ οι Πγεί ραγεηί Ἰανα 
οχίοπἆοά {ο α11, νν. Ἰο ---14: γοα, 516] 15 ἴ]ο 
τοπίηθΒς οῇ (τ]ςς τοάσςπαρί]οἩ, ενας ἴο Ῥ]658- 

1πρ8 Ῥτοσυτοά ὮΥ Πὶ5 ἀθαί] [αγ οχοθεᾷ ἰο ον!]5 
οσσαφἰοποἆ ὮΥ πα 5ἵπ οῇ Αάαπι, νν. 10 --- 19.1: 
Ώ16γ 6Υοη οχοθεά αἲ] {ο ον] οοπβοφιοπί ἩροΠ 
Όιο δἶπς οΓ πΊΘΠ, ΥνΊιο νο ππάοτ {]ιο Ισ]ί οὗ του- 
εἰαίίο, νν. 20, 21. 

1. δικαιωθέντες] ΄' Πανίπσ [πας] Ώοσῃ Πι5Ηβες.) 
--- εἰρήνην] τεοοπο]]αίίοη απά ΓΠιοπάφΕΙρ νι 

(οἆ (48 ορροβοὰ {ο α φίαίο οῇ αἰοπαίίοη απᾶ 6Ἡ- 
πηΙΩγ, ν. 10.) τοις]. πο τοσιαρίίοη νν]]ο]ι 198 ἴπ 
Οτίκέ ᾖσοφας. Ἰορρο οοΠΠραΓΘΒ «στο. χνἰ. ὄ. 
Βερί, ἀφέστηκα τὴν εἰρήνην µου ἀπὸ τοῦ λαοῦ τούτου. 

» προσαγωγήν.] ἼΤ]α ννοτὰ ΡτοροτΙγ ἀαποίοεά 

ο , ” 3 . ως 3 ξ 

Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" 3 δι οὗ καὶ τὴν προσα- 3 
γωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾖ ἑστήκαμεν' καὶ 

ῃ ᾽ , - ΄. - ” 3 . 2 

καυχώμεθα ἐπ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. " Οὐ µόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ 8 
' { ος’ ε/ ς ; ε . 

εἰδοτες Ότι η Ὀλίψις υπομονὴν κατερ- 
΄ῳ Π ς η 9 Π . αμ 

γάζεται, ἤ δὲ ὑπομονὴ δοκιμῆν, ἤ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἤ δὲ ἐλπὶς οὐ 4 

αρρτοας]ι, Ὁαέ Ὕναθ οὔνεπ α5εά οἱ νε ρεγπιῖδδίοτι 
ο αΡρτοᾶασἩ {ο ρτοαί ΡθΙ5ΟΠ; απά, ὮΥ απ ΕΔ5Υ 
παηβΙοἩ, πηϊσμί ἀεποίε ἐπίγοάμείίοπ {ο α βίαϊθ 
οἱ {ανοιχ απἀ αοοθρίαποθ; {οτ 8αςἩ 16 λε 8659 
ος χάριν. . 

---καυχώμεθα.] Ἔ]ε υνοτᾶ Ἰετα, α5 ο[ίεῃ ἵπ {. 
Ῥαπ], ἀεποίεβ ποί οσἰογηίπρ, Ῥαί επιωαίίοη ; 168- 
1οἱοῖπρ ἵη αΏΥ {πίης. 

--- δόζης.] Τ]ε {εἰῖοῖίγ οἱ έἶνε 5αϊπίς ἵπ Ἠθανεῃπ 
5 5ο οασ]]εά Ίετο απάἀ εἰδεν]ετε (45 2 6ος. Π. Ἱ. 
ὁ Τ]688. 11. Τ. 2 Τ]1ε8ς. Π. 14. 2 Τιπι. Π. 10. ἨΠεῦ. 
Π. 10. 2 Ρε. 1 ---δ.) ἵπ οτἀετ {ο οοπδο]ε {επι 
πγηί]ο 5αΠετίπσ Ἠθτο οπ εατίμ. ϐο ἴπ 2 0ος. ἵν. 
17. αΠ]οίίοπ8 ατθ βαἱᾱ {ο γγοτ]ς ουί Γος {Πθπα αἰώνιον 
βάρος δόζης. 

ὦ. καυχώµεθα ἐν τ. θλ.] Αἰπιοςί αἲ] {νε τεοαπί 
Ἐποσ]ίκἩ Πχροβίέους Ίανε {]ιοισ]ιί ἐλαί καυχ. επου]ά 
Ῥο τοπάετοαά ποί σίογη, Ὀπέ γο]οίσο. 'ΓΗϊ5, ΠοεΥ- 
6τ, ν6ιΥγ ἰποοττθοί]γ τερτθςθηί5 {ο 86ΠΏ5; παπά 
Όιε αὖονο Ιπίετρτείετς ήετεο 1εά {ο αἀορί {ια 
νίαύν {Τοπι ποί Ροτοεϊνίηπσ {Πε τας 5οορε ο{ {6 
ΑΡρορί]ε, υΥΙεἩ 15 αβΙΥ Ροϊπίεά οιί ὮΥ Βρ. Ἠαι- 
Ὀατίοη (Ρἱν. Τιερ. νο]. Υ.ρ. 199). “δὲ. Ῥαα] (54Υ8 
Ἠε) ορροείηςσ {πο αἀναπίασος νγπ]ο] {πε ἀεπί]ε 
οοηγετίς Ἰαά Ὦγ Γαΐμι, ἴο λος νλπ]ο] {πε «6ὖυύς 
σ]ογῖεά {ο Ἠανε ΒΥ {νε Τμανν, αἀάς, ἵπ ογάςί {ο 5Ίιον/ 
Ώλοβο αἀναπίασες ἴπ {α Ἠϊσῃεςί «αρετίογΙ!{γ, ελα 
Όιαε Οκ ήαπ επίί]ες οοπ]ά ϱἰογή ενεπ ἵπ Ενα 
νπΙο] γα απ ορρτοὐτίατη απἹοησ {πο 1619, --- 
ΠΑΠΙΕΙΥ, ἐγδιαίίοπ. Βπαί νε {ο]]ουγοτς οἱ 6ητῖςί, 
ν/]ο Ίνετο {πιαρηί ἐαί ννο τααςδί {γοιισ]ι πιιε]ι ἐγτῦ- 
πἱαξῖοπι οπ{ογ ἔπίο ἔ]ιε ᾖἰπισάοπι οἳ ἀοά, Παᾶ επ βαπηθ 
ΤΘΔΦΟΠ {ο σ]οτγ ἵπ {με τοισ]ποςς οῇ {6 τοας, α5 
Όινο αποϊἰοπί ΑαΟΝΙΣ5ΤΑ Ἰαά ἵῃπ νε {οῖ]5 Υπο] 
Ῥγουιτεά ἴηεπα {με υὶοίοτγ. 3ο Τ]εοάοτεί (α[ίετ 
06Ἠ1γ5,) εχρ]αῖης 1 σεμνυνόµεθα, καὶ µέγα φρονοῦμεν, 
ὡς κοινωνοῦντες τῷ Δεσπότη τῶν παθηµάτων. Ὁοπιρ. 
1 Ρεί. ἵν. 19., νυηὶο] Ραδςασο 56εΠῃ5 {ο Ἰανο Όθοιῃ 
ντ] έοη νν]ί α γ]ευν {ο ίππο ργεςεηί. “Ίε οχυ]ῖ 
υπάςγ πιζα]αίίοης,). ννε Όθας έπθπα 6Υθη ση] εκ- 
α]ίαίΊοἨ, αξ Κηοννῖησ ἐἶναί {116Υ υγοτ]ς πποτθ οχα]ίεά 
{ο]οΙίγ. ἜΤ]αο {οτπια]α οὐ µόνον δὲ, 8αῦ. τοῦτο, ἵ8 
{γααιθπί ἵπ Θὲ, Ῥαμ1, ἰοιση τατο 1π ία Ο]αδείσα 
ΝΤΙΙΘΥΡ. 

9, 4. εἰδότες ὅτι ---- ἐλπίδα.] Α Ὀεσι[α] οἶἴππας, 
ο5 αἱ Ιχ. 29, 0, κ. 12. 5εαα. Αἰπι]]ατ οπε5 ατθ α- 
ἀποεά Ὦγ Βομοείίᾳ. απᾶ είς. {τοπι ίπο Βαὐοίη- 
Ίσα] νντ]ίθι. Κατεργάζεται, “«ἶδ ργοάμοίυε ο), 1. 6. 
ἰοπά5 {ο ρτοάμοςρ.”) --ᾱ 

4. δοκιµήν.] Νοί ργοδαίίοπεπι 35 ιο ντ. απᾶ 
γΥα]ς., ος επγρετῖεπσε, 385 Ἐ. Ὑ.: Ὀαί νο 5επςο ἶ8 
(νν τν απ αἱ]αξίοη {ο ἴῑπο δοκιμὴ ὮΥ ννμῖς] ἴ]ια οα 
ηθςς οῇ οθτίαἵῃ ατίῖο]ες Ίνας ρι{ {ο {πο ρτοοΓ) μα 
Βα1ηθ ας (αί ἵπ νΥη]ο] νο δοππθίΊπιος δε {]θ νΥοτά 
Ώγοοῇ, {ο ἀεποίο φοπιθίμῖπσ αρρτογοεά απά 5οννπ. 
{ο Ὄο οχοε]]οπῖ Ὁγ του απά {οδίς α5 “' αΓΠΙ5 οΓ 
ΡΓΟΟΡ/” Βο ΤΠεορ]γ]. ἡ δὲ ὑπομονὴ δόκιµον (αρ- 
τογθ() τὸν πειραζόµενον (ἰτιοά) ὀπιρια ας απά 
Ἠοοάοτοί: ὀόκιμος ἀποδείκνυται, καὶ τῃ ἐλπίδι τῶν 

µελλόντων ἐρείδεται. 
ὅ. ἡ δὲ ἐλπὶς οὗ καταισχ.] “«Απᾶ ιο Ίορο [η 

αἀοβίῖοη] ρι(5 οπθ ποί {ο [16] «Ἠαπιο Γοῦ ἀἴδαρ- 
Ροϊπίπηθη{].. Το ππείαρπος Ἰαςδ α]αδίου Το τα 
δαππο Γοἱ{ Ὦγ Ἱανίηρ το]ῖοά οπ ἀο]αφίνα Ρτοπ]ῖςεθς, 
30 καταισχύνω ἵδ α5α αἱ ἰχ. 90. κ. 11. 1 Ρε, . 6. 



ΕΟΜΑΝΡ ΟΗΑΡ. Υ. ὃ--- 10. 9] 
. 

’ . / 5 3 ’ - » ΄ ’ 3 .” δί ο ε ι 

ὅ καταισχύνει ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς Καρδίαις ἡμῶν 
ς ν , ς »” ο 58 ᾽ ᾽ », 

6 διὰ Πνεύματος ἁγίου τοῦ δοφέντος ἡμῖν. ὅ Ἔτι γὰρ Ἄριστος, ὀτω» ὃς η, 
υ. 3 » 3 ς π 3 - 3 ' ’ υ ς ᾽ 

υπ ήμῶων ἆσθενῶν, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβων ἀπέθανε. «Ηολις γαρ υπὲρ 

6 ΕΡΗ. 2. 1. 

ἩΠευ. 9. 16. 
1 Ρει. ὃ. 18. 

’ Δ 3 ” ὁ ς ᾽ . η 3 ” ην ᾿ π 1 » 

δικαίου τὶς αποθανεῖται (ὑπὲρ γαρ τοῦ ἆγαῦθου ταχα τις καὶ τολµᾳᾷ 
3 ατἩ ο, , ι - 3 , 5 ε τω ς Ὁ ο) 

6 ἀποθανεῖν) " συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεὸς, ὅτι, 
., ο” -- »/ ς -» ᾽ ς . ς - 2 Π ο) 

9 ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν», Χφριστὸς υπὲρ ημών απέθανε. «ΙΠολλῳ ουν 

Ἡ {οἩη 18. 18. 
Ηευ. 9. 15. 

- ῶβδειβ, 10, 

” / υ ” Π 3 υ) ’ 3 3 ” 

μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αυτού, σωύησομεθα δι αὐτοῦ 
1 2 Όος. δ. 18. - 3 ” ἰ πο] 3. , [ή ” . ϊ ι 

10 ἀπὸ τῆς ὀργῆς. ' Βὶ γὰρ, ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ οὐ 1.0ι ο. 
” - 3 ο » » ε , ’ 

Θανάτου τοῦ Τἱοῦ αυτοῦ, πολλῷ μᾶλλον, καταλλαγέντες, σωῦησομεθα 

ἸλΤεί5. οοπιραγθθ Εδίαίμ. οπ Ἠοπι. Ἡ. 571. 10. 
Αἴας ἀριστεύσει, οὐκ αἰσχύνας τὴν τοῦ Μενέσθεως ἐλπί- 
ὃὅἅα. Απά 5ο {ια 3εΠο]. ον ΤΠασγά. ν. τή. 15εΒ 
Ώνε αχρΓθβΒΙΟΠ ἐλπίσι ἀνεπαισχύντοι. 

----ὔτι ἡ ἀγάπη ---ἐκκέχ.] ᾿ϊιε ρτεοθάῖπς Ὕγοτάς 
οὐ καταισχένει ΠΙΔΥ 6 τερεαίεἀ, α. ᾱ. [Π{ 15 ποί α 
Γαἰἰαεῖοις ποροῇ, Ῥεοαίςε Ἠθ Ἰανε α οοην]ηποῖησ 
τους ο 18 ταα]{γ, ἵπ {πε απροιπάθά ρτασος οἱ 
οἆ ἀϊβαςεά οἨ 5 ΡΥ Ηίς ΗοΙΥ ρίΓίί, απά ΡΙνεἩ 

δα Ρ]εάμε οἳ ΗΙ8 Ίουθ. 
6. ἔτι γὰρ Χριστὸς, ὅτο.] ἜΤ]ο Αρορί]ε ποῖν 5οί5 

Γοτί]ι {νε ογεαίπεδς ος ειχε Ίουε ο{ ἀοἆ 5Ίεά αὐτοαά 
1π ἠιαὶτ Ἰεπτί5, ὈΥ απ αγσιπηεηί α /ογέϊοτῖ, οί α πιῖ- 
πι εγεαϊλὲ αά πια] εγεαἰδε, ἀεάποεά {ποπι 
ἄοά5 απερεακαῦ]ο Ίονο αἰτεαάγ ππαπ]{εβίεά, ἵπ 
αἰνίπρ 15 Βομ {ου ἰλεῖτ τεάρπρίίοη, Νθη αφ γεί 
Όνεγ ννετε Ιπ {θε βίαΐε οῇ Ἠεαίπθις απά ΕΠΕΙΠΙΙΘΒ. 
«(Χοιπα). α. ἆ. «ἰ ΟΗτὶςί ]αί αἰτεαάγ.ἆοπο ἴἶια 
βτεαίοτ {πίησ Γοτ γοι [. 6. τεοοπο]]αά γοι {ο ἄοά, 
νν]λεη γοι ννετο ἆθαά Ιπ {πεεραδςες απ 5ἱη5,] υν]1 
Ἰ6 ποί ΠΙΟ ΠΟΤΟ οοπιρἰείο ιο ννοικ1”. Ἔπιας 
Όια οοηποχίοη ἶ5 {ΐ5: [ΟΕ ιο Ίονε οἳ ἄοά ἵνα 
Ἰανα αποί]ιεγ ΡτοοΓ], {οΥ ΝἨΘΠ Ἠνς ΥΕΤΕ Υ6ί γη]{]ι- 
ου{ εἰτοπσί], 1π α πε]ρ]εςς είαΐίο {μτουρ] 51η, Οητὶδέ 
1 ἀπε πιο (αἱ ελο ροτίοά ἀείειπι]πας ἵπ {Λε οοή- 
οἵ]ς οἳ ἀοά, πε {1]ποςς οῇ πε, (α1. ἵν. 4.) ἀῑεά 

«{οΥ να απσοᾶ1γ τασς ο ΠΙαΠ. 
Ὁ ππἀσθενῶν.] ἜΤ]ε ἴθτπι ΡΓοΡετΙΥ ἀεποίθς τδεαᾷ;, 
Ρεποτα]]γ (Ιτοισ] 81οΚης5ς, απάἀ γίΠ απ αά]αποί 
ποίΙοη οΓ πυΐδεγη. ἨΝον”, οοηεἰἀθτίης {πε εΠεοί οί 
Βἱπ ἵπ ἀερτανίησ απἀ γεακεπίησ Ροίμ {πο πιεηία] 
απά πιογαὶ επετσίθς (596ε Τ5. 1. δ.), 1 νΥε]] 6χρίοςεοβ 
Όιο Πεἱρίεδσπεδο ο δἶπ. ᾿Ασεβῶν Ἰ]αδί α[ίετ 86εΙΏ5 
Ἠδθς κατ᾽ ἐπανόρθωσιν, α. ᾱ. ΠΕΠ Ὑγε Ίνετθ γεῖ πα 
εἰαίε οῇ οχίτεπιθ βρἰτι(α] ννδαΚηεςς, ΠαΥ, οἵπΓαί- 
χρες, Οτὶςέ, ὅσο. Τ]εῬε {Θ6ΓΙΠΡ, α5 450 ἁμαρτωλῶν 
απά ἐχθρῶν, 56επι πιεαηί οἨΙεΠΥ οἱ ία Ἠοθαίποηδ; 
Οιοισ] ποί {ο ια οχο]αδίοη ο{ {16 ουν. 

Ἰ. μόλις γὰρ. ὅτο.] ἜΤ]ε πιασπ]έαἆε ο{ {Πε Ῥεπο- 
Πέ 15 πονν οί Γογί] ὮΥ α ροριίαγ πιοᾶς ο{ Π]αδίτα- 
Ώοη, ----Πουνίης ἴ]ε ἀἴῄετεπος Ὠοίνεση {πε υο- 
απίαγη βαοτ]ῃςες ος ΟΗτὶδίέ {οί 6ἴπηστς, απᾶ {ε ρο8- 
εἶρ]ο σᾳ56, οΓ απΥ οπθ ἁγίηρ ΓοΥ απ οΠΙΠΕεΠ/{ΙΥ σοοᾷ 
απά Ῥοπεβοεπί ππαῃ, Ρΐ 5οατοθΙγ οἱ οπθ ἀγίησ Γοτ 
ἃ ΠΙΘΤΕεΙΥ /ηδέ Ἱπηαῃ. ΟΕ {19 ἔννο γὰρ) ιο βηδί ἶ8 
πιεαπί {ο Ιπίτοάαςς {πε Π]ηςίταίοῃ, απά ΠπαΥ ο 
τοπάοτεςά ποιο: Όιε 5εοοπά {5 πηθαπί {ο Ιπίτοάπσθ 
α {ὐπιίαίίοπ; ᾱ- ᾱ. [Π ἆο ποί 8αΥ ποπε] /0Υ, ὅτο. 
1: 18 βἵταπσο {μαί Ίετα 5ου]ά Ἰανε Όθει αΠΥ ἆμί- 
{ετεποθ οἱ ορΙΠπΙοΠ ΟΠ {16 δικαίου απά τοῦ ἀγαθοῦ, 
ψπ]ο] 5οΠ1θ ἴαλθ ο{ {ήπιο ποί ρεγδοπ5. Βαΐ ένας 
τα 4γίοίε νυου]ά Ὦο τεφι]γες αἱ δικαίου, απᾶ ἴ]α 
{οτοθ οἱ {ιο Π]αθίταίοπ ππαοἩ ὙνααΚκεποά. Βοί]ι 
ατα απἀοιρίθάΙγ ππεαπ{ί ΟΓεγδοιις; απάἀ {ηετο αρ- 
θὰ {ο ϱ6 α ο]ἴπ]ας, ΟΥ αδεοπαΐπσ ογααξίοπ, 8 
Γρ. εΡῦ. οα]]5 Τί, βασγ, ΤΗ. Ρ. 5. Τ]ε απεϊεπί 
απά οατ]γ πιοάετη Οοπππεπία{οτς, Ιπάσεᾶ, 4ο ποί 
56ο {1 ἀἰδίποίΙοη ΒαίννεεΠ δικαίου Ἀπά τοῦ ἀγα- 

/ 

ές ν ἆ 

θοῦ : (απᾶ ναβ 5αρροςο α ἰ{απίο]οσγ) Ῥαΐ ίΠε πποτο 
οπηΙποπί οπε5 {ΤΟΠ {πε ἶπιε ο Ώε Ώίει ἀονη- 
ννατάς, Πανο τεοσοσπ]πεά Π. Απ οργίαΙΠ]γ 1 16 α8 
είτοπσ]γ πιατκεά α5ξ οαπ Υε]] μα {ΠοΥ, αοοοτάἶησ 
{ο ιο ἀἰεαποίίοη οὔδετνεά {π {ιο Ο]αβεῖσα] νντιί- 
6/6, δίκαιος δἰσπ]ῃες οπθ Νο 19 δέγτοίζη {δέ ἆγα- 
θὸς οπθ ΊνΠο ἶς Ῥοπενο]θηΐ, χρηστό. “' ΤΠ ΛΡροβ- 
65 ορ]οοί (64Υ9 ΒΡρ. ὁεββ) 18 {ο Π]αρβίαίο {ια 
εχοθεάίπσ Ίονε ο{ ΟἨτὶδί, ΡΥ α οοπἰχαδίεᾷ απα]ο- 
ϱΥ, ἀετῖνεά Ποπι Παππά {εε]]πσ5. Του ατοιπἆ 
γοι ἴπ {1ο νγοτ]ά;--- ππετε νηΙ]] γοι Βπά α ΡεΓΒδΟΠ 
ΤΘαΔΥ {ο ἀῑε {ος α Ίμδέ πιαπ{ 15 Τί πἹοτε απ ἃ 
τοπηοίθο Ῥγοβαβ]Η({γ, α πιθτθ ρετῄαρς, ἠιαί γοιι ννΙ]] 
Επά α Ρεγεοη ἨΠ πιασπαπΙπηΙίγ {ο ἆῑδ ενεη {οτ 
Ώιαί τατε οΠατασοίθετ, ΤΗΕ αοοβΡ μΑανΊ Βιί ποί 
βΙ6] γνας {με Ίουο οἱ ΟΩτὶεί: Πο ἀῑεά {ου {ποςδθ 
Ψ/Πο ποί ΟΠΙΥ Ἡ6ετε ποί σοοᾶ, Νο Ἠετο ποί 6ΥΕΠ 
Ζα8έ; ος Πιε τοεαζ;, απὰ {πο ωποοάίη: {οι 5ἴππεγς, 
απά ΓΟΥ οπεπιζεδ.) 

8. συνίστησι] “«5δείβ {οτίπ, οἱ ἀἱδρ]αγς.7 Θε6ε 
6πρτα 1]. δ. απἀ Νοίθ. ἜΤ]ο ὅτι εποι]ά Ῥε τεπάςτ- | 
εἆ παπιείη {ιαί; αφ ἵπ κ. Ὁ. 2 0ος. ν. 14. ΕΠΙ. Ἱ. 
ὀτ. Ἡ. 22. 0οἱ. 1. 19. 1 Τή1εςς. 1. ὅ. 1. 14. πΊετο 
(45 βομ]θις. ννε]] οὔδεινεῬ) 16 5ίαπάς ἴπ {λε Ῥ]ασθ 
οΓ αη εχρ]απαἴοτΥ οἵ ἀεο]αταίϊνο ρατίο[θ. 

9. δικαιωθέντες ---- σωθησόμεθα.] Δικ., ««Πανίησ 
Ῥεαι ]α5είβεᾶ,» 5 εαμνα]θοηί {ο καταλλαγέντες, 
ππρ]γίης βπα] φα]ναί]οη. ΊΤῆς ὀργῆς, ΡαπίδΗπιεπί, 

10. εἰ γὰρ ἐχθροὶ, ὅτο.] ΒΗετο ἴΊετε ἶ5 αποίῃετ 
απ(ποίἶσαὶ Π]αδίταίίοη, ο]οβεΙγ οοηπθοίεά Υί]ι 
Όιο {ογοροίηςσ. Αί ἐχθροὶ 5αῦ. εΙ{Πεχ τοῦ Θεοῦ, {τοιη 
τῷ Θεῷ; ος, 1 ἐχθ. Όε (α5 1έ 56επ]θ), απ αα]οείῖοο, 
ΒΙΡΡΙΥ τῷ, ΡΥ νΙο]ι 1ή υνΙ]] δισπΙ(γ, «έ Παίε[α] {ο.7 
Κατηλλ., ΄ νετο Ῥτοισ]μί Ὀαο] {ο {πε (ανοιτ οῇ 
ἀοά.Ζ Ἰορρε τεσαγά5 καταλλαγέντες 5 Ῥιί {ΟΥ 
ὁικαιωθέντες»; ΥΝΥΠΙΟΙ πιαγ, πα ρορι]ατ αοοθρία ου, 
ρο {ιθ; Ραΐ 1π {16 οη6 σα5ο (ο ἶ5 οοηφιάργες α5 
α πιοπαγε], πι {11ο οίΠεΥ α5 α Γιάσο. Καταλλάττε- 
σθαι (ΏΥγ αη ε]Πρ. ο{ διαφορᾶς, δοπηείῖπηες ερρίῖεᾷ ) 
βἰση]ῇες ΄«{ίο «παπσεα οπΠπ6 αποί]μοτ5 ἀΤεγεπσος, 
οκεῄμαπσο {ηετα, πηπ{πα11γ ]αγ (επι αθἰἀθ.. ἨΠεπ 
βα]ά οἱ λος Ίο ανα Ὀείοτο Ῥεεπ ΓΠἱοπάς, Ιῖ 
βἰσηίβος {ο ᾖο [ἠοπᾶς, οἳ Ώεσοππθ ΓΠΊεπάν ασαίη. 
Ῥιαί 16 Ἰαπσιασε 15 ΡΤΟΡΟΤΙΥ αρρ]ϊσαῦ]ε {ο {οβα 
ΟΠΙΥ πο ατο οἩ 6ΟΠΊΕ {οοίῖπρ ο{ οαπα11τγ. Ἰλπεπ 
αξεά οΓ ίποςθ Ίο ατε ποί «5ο, Ιί ἶ5 5αἱά ἐπιργοργτὸ, 
απᾶ οπΠ ΟΠΙΥ πια γεαῖτε πι σταίίαπα, “« {ο Ὦε ασαϊπ 
τοοθῖνεά Ιπίο {ανοιτ.”. ΆΝου Πέ ἶ6 οὐνίοις (αί 
Ες αρρ]ίος, ἵπ α ς{]] 5ίτοπσογ ἀερτοο, {ο {ιο 
ψγοτά νηθη αςοά ἀνθρωποπαθῶς, οὗ ἄάοά. ἜΤηοεἨ 
16 παιδί Ὦο εχρ]αϊπεά θεοπρεπῶς, απᾶά ΟΠΙΥ ΙπΙρ]Υ 
οι ἴἶιο ρατί ο «οᾶ, επε σταπΏησ οῇ ρατάοπ, απά 
αῇοτάῖῃπσ {ο πἹθαης οἳ οὐίαϊπίησ απάἆ Ῥτοεεετνίησ 
Ἠ]8 Πιέατο {ανοαγ: απἀ, οπ {ο ραγί οἱ πιαπ, ἃ 
Ἠαπιρ]ο απἀ {ΠπαπκβΙ] αοοερίαποθ ο{ {ο οετεᾷ 
Ροοπ. 

---ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ] Της ἆοθς ποί πιθαη, α8 
ΒΟΠΠΘ ΒΙΡΡΟΡΕ, ὉΥ 5 τεδιτγεείίοπ; Πιοασ] {παί 18 



. 2 ν ’ ” ͵ 
Οὔ µόνον δὲ, ἀλλά καὶ καυχώµενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ 1 

» ᾱ- , ς » 3 . - πο ὃ 3 τ -” ν λλ - λλ / 

του Ιυρίου Ίμων Ίησου «Ἀφιστου, ὂὃι ου νυν την καταλλαγη» ελᾶ- 

3 Π ς: ε« , 3 Ὁ , 
ἀανθρωπου Ἠ ἁμαρτία εἰς τον κοσµον 12 
ς ’ 3 ς/ 3 , 3 
ϱ ὤανατος, καὶ ούτως εἰς παντας αγ-- 
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ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. 

ῥομεν. 

'---μ. κ Πιὰ τοῦτο, ὥσπερ δι ἕἑνὸς 

Γόις ὃν, εἰσπλθε, καὶ διὰ τῇ ἁμαρτίας 
| Βαρτα 4. 15. 

ἐπιρ]ίρά. Ἐορρο τὶσΏῖ]γ τοσατάς Ιέ α5 οχργεβθεά 
απί(λαείΙοπ11γ, {οΥ ζῶντος αὐτοῦ, 5 Ηνίης Γογ ιο 
Ῥυπροςος ]η5ί αἀνετίεὰ {ο, ΥΙ. ἴο οοπηρ]είθ {ια 
νγοτ]ς οἳ ος τοάρπιρίίοη, ΡΥ αοίῖπς α5 ου: Ιηί{εΓ- 
ο655οἵ. Ἀοο Ηοῦ, ν!. 2ὔ. 

11. οὐ µόνον δὲ, ἀλλὰ, ὅτο.] Ῥιῦ. τοῦτο. ΟἨ1Υ5. 
απά {ο (τεεκ Οοιηπιοπίαίους ταΠΙΥ 8αρρἰΥ 
ἐσώθημεν [Τοἵα σωθησόµεθα, αἲ Υ. 9.2 ν. 10. Ρειησ 
Ρατεπί]οίϊσα|. Καυχώμενοι ἶδ Ἰπ οοπείταοΊοη ἆ6- 
Ροπάςπί ΠροΠ σωθησόµεθα» Ραέ, ἵπ Γιο, Τξ πια ο 
τορατάεὰ α5 απιρ]ογεὰ Ιηδίοαά ο{ α Υετὺ [πε 9η 
πνΠίο]ι 56ο ἸΙπ. τ, ὁ 99, δ. Τ]ε σεπεταὶ 5οορθ 
οῇ έλα αγσιππαπ! 15: Απ ποί ΟΠΙΥ ᾖανο Ἶνε {ΠΒ 
Ἰορο ο Γμέμγε βα]ναίίοη, Όι{ αἱ μγεσεπέ, νο τε]οῖοθ 
ἵπ ἄοά.) 

--- τὴν καταλλαγήν.] ἜΤ]ιο αοοιταοΥ οἳ ΟΥ οΟΠΙ- 
ΏΙΟῃΠ ΥΘΙ5ΙΟΠ Ἠα5δ Ῥεεῃ ἱπιρεασμεά, Ὁγ Ὠοάςγ., 
Ἰήποκη., Ἀθννο., απά ΗΕΥ: διέ ἀε[επάεά ΡΥ Α0ρ. 
Μασεε, ο νε στοιπά ναί ένα ννοτά οοἵγεβροηά5 
{ο νν]ιαί ΥΝΓΙΙΡΥ απά Ταγ]ουγ οσα] {πε ᾖγδέ ι5ᾖ- 
οα{ΐοπ, ὙνΠὶο] 15 ΡΙαϊπ]γ ἀῑπιπσιαίκηθά {οπι ἐἶνε 
-Απαὶ φαἰυα[ίοπ. Α ΠΙΟΤΘ βαἡἰδ[αοίοχγ ἀε[εποῬ ἵ8 
πάναπεσεά ΡΥ Βρ. Βαχςεςξ», νο γεππατίς {λαί “6 ία 
αμοταίίοι οἱ {ο ννοτά τεοοποἰ]αίίοη πιαίκες πο 
ἀϊᾷοτοπος ἵπ {πα αἰσπίῃοαίίοι οῇ {πο Ραβδασο; 
8ΙΠ0θ ἴἶα τοσοποϊαίοπ οὐίαϊπεά ὉὮΥ ΟΠεὶςεύ8 
ἀθαί]ι, 15 ιο οοπΠπ8εσΙεποθ ΟΕ {ο αἴοπεπιεπί απἀ 
εχρἰαίίοπ ππαάς ΒΥ Ἠϊπι, αδ ἶ5 οὐνίοις [ποπι να- 
τἶοιβ Ρᾳ58ασος ο{ Βοπἱρίιτο.”  Θεο Περ. Π. 1Τ. 2 
Οος. ν. 18, 19. Πεῦ. ΙΧ. 26. 60111 1 ννου]ά, 1 αρ- 
Ρτομεπά, Ἰανε Ὄθδεπ Ῥείΐίες, Ἰαὰ οςτ Τταηβ]αίοτς 
επιρ]ογεά {πα πιοτθ ἀἰγεοί]γ οογτοδροπάΐηςσ ἴθγπι 
γεοοπιοϊ[ἰαξἰοπι, 35 {Π6Υ Παά ]αδί τεπάετεά καταλλα- 
γέντες γεοοπεἰεά. Τπουσῃ Ιπάεεά ία Υνοτάς αέοπιο 
απᾶ αἰοπεπιεπέ ννετα, ΙΠ ἰθ πιο οϐἳ ος ἜΤταηδ]α- 
{οΥΒ, τεσατάεἆ ας εφἱγα]οπί {ο γεοοπεῖῖε απά ΥεεοΠ- 
οἰδαίίοπ. 9ο 'Γοᾷς)5 οἩηδοῃ. 

12-19. Τ]αῬο νεο ατα ἀῑ[ιου]ί απά Ἰανο 
Όδοσυ. ναγίοις]γ Ιπίθτρτείεά. Τε πιαῖη ΡΙΡΟςΕ ἶ5 
(45 Βίπατί οὔδειγαβδ) ενἰἀεπ{]γ {μΐδ: {ο Ἰοϊσπίεν 
οι ν]θὺνς τοβρθοίίπῃσ {πο ἠ/εσοίπσς νο ΟΠ] 
ἨαίἩ Ῥτουυτοά {οτ 5, ὮΥ οοπιρατίησ (ποπ γνί] 
ἴιο ου ίση εηδιεά 1ΡοΟΠ {ια [11 οἳ ους Πτεί 
Ρατοπί; απά ὮΥ αλονίπσ ἴλαί ο Ῥ]εβδίησς 1π 
ααθβίίοπ ποί ΟΠΙΥ οχίεπά {ο {πο τοπιονα] οῇ ίπος8α 
ον!], Ῥιαί /αγ ὀοψοπᾶ. 39 [ατ ίηο σεποτα] 5οορθ 
ἶς ρ]αίπ; Ῥαΐ, α5 Βίπατί οὔδοτνος, ἴ]α ἀθίαί] ἶ5 τε- 
Ρἱοίο η ἀἰ[Ποι]έ1ο5ς ν/]]ο]ι πανςα, Ποννθυογ, Ώοθῃ, 
{οτ έλα πιοδί ρατί, 5ασοςββΡΗ]]1γ εποοιηίογοἆ Ὁ} νο 
Ἰοατποά ἨΏτο[θββοΓ ἵηπ 5 ν6τΥ να]παθ]ο οΟΠΙΠΠΘΠ- 
{ατγ, νπ]ο]ι Τ είτοπσ]γ τοσοπηππθπά {ο αἰ] Ἴλοδθ οῇ 
ΠΙΥ τθαάσγβ νο ατα ἀθδίτοις ο{ απἀετδίαπάίπρ έλα 
οοΓ56 οῇ τοπδοπίησ ΤΠ Ες Ἱπιροτίαπί Ρροτίίοη οῇ 
Βοτϊρίατα; απά πηαδί οΥεηπ οοηίοπί πΙΥβαΙΓ ννίῃ 
γο[εγγίπς ἴἨοιη {ο 9 οχοε]]επί απαἰηδὶ οἱ {ιο 
οοηίοπ{ςδ οῇ έοβο Υ6Ι5ΘΡΒ. 

--- διὰ τοῦτο.] Τ]ο 6 οπιπιοηίαίοΓ8 ατθ ποί αστοθά 
νλδί]εγ (11818 {ο Ὦο τοσαγάεἆ 458 α ρατί]ο]ο οῇ ὕπ- 
/Ἓγεποε, οἵ α ρατί]ο]ο οἱ ἐραπκίδίοπ. πο Ἰαίίοτ 
πποάθ οῇ οχρ]απα{1οη. 86ΘΠΙ5 ΟΠΙΥ απ΄ ανοἰα(ις οϐ 
Όιο ἀῑποι]γ: νν]]]ο ο {ογπιογ Ιπνο]νος 8οπἹο 
Ἠατεήηθ»ς, ὉΥ ο]]1ρείς απά οἱμογννίδο, Τ οοποοῖνο 
Οναί 1 διππρ]γ πηθαπς  αὐς οΠα ία βἰηί, ο Τη 

/ ς / ” πα ΜΜ. ’ 5/ ον ' , 

θρωπους ο Θάνατος διηλΦεν, ἐφ ᾧ παντες Ίμαρτον ἆχοι γαρ νο- 13 

Ῥοΐησ {πο σα5α; έίπετε Ῥοΐπσ {5 τεσοποῖ]]α- 
οπ 5 α χι. θ. Μαιί, κα. 195 χἰν. 25 αν]. οθ5 
χχΙ. 49. 

Τη ιο υγοτάς {ο]]οννίης, {πε Ροςδί (οπιπιεπίαἴοΓβ 
4γθ αστοες ναί ΄έ {ιο Ἰαί{εγ ρατί ος ἴ]νε οοππραΓΙΒΟΠ 
15 Ι6[ϊ {ο Όο 5αρρ]εἆ {Τοπι νο 5αῦδεφπεῃί νεΙ5ΕΒ; 
Ώιο 5οη5ο Ὀείησ εαξρεπάεά, οἩ αοσοιηί ο Ιπίει- 
ναπ]πς εκρ]απαίίοη5 απά Πακίταίίοης, 111 νε οοπ1θ 
{ο νογςες 18, 19, ὃς 21.  Οµ,ίο εχριο5ς Ιέ Ιπ πποτθ 
οτ]ἶσα] Ἰαησιασε, ὥσπερ ὁι ἑνὸς ---- ἁμαρτίας ὃ θάνα- 
τος {{ο 5ο {να ν/οτάς οἱ Μτ. Τατπευ) [οσα ἴπε 
Ῥτοίαςίς ο- α οοπηρατί5οη, σ]ν]ηστίφο {ο α ἀἰστεδδίοη, 
{ο Ῥτονε απά Πλαδίταία Πέ, απά οοπίππεά {τουσῃ 
ἴπο [ο]]ουγῖπς Υεγρος {ο {πε 1δί1, νηεη {πε ρτοία- 
δἱς {5 τοροαίαά ἵπ ἀἰΠετεπίέ ἴθτιας, απά Ἱππππεά]αίθ- 
1Υ {οἱ]οννεὰ ὮΥ {ο αροᾶο»ὶς οὕτω ---ζωῆς, Όιε Ίπη- 
σαασθ ΟΓ ν/ΠΙοἨ 5 αἀαρίθά {ο Όνε Ἰαδΐέ {οτπα οὗ θ 
Ρτοίαςῖς. Ἴπε 5εηςο ἶ5: ΄΄ Α5 ΡΥ οπθ πιαῃ βἵη εΠ- 
{οτεά Ιπίο {ο Υγοτ]ἀ, απά ἀθαίῃ οἩ αἰ] α 1ΐ5 ο0η- 
86εΠοθ, 50 ὮΥ 0Π6 ὁικαίωμα (τἱσΠίεοιςπεςς) αἲὶ 
γε τορίοτοὰ {ο ἃ κίαίε οί ία... 6ο α αἰππί]ατ 
Ρρατεηί]εςίς 1π νι], 2 ὃς 9. 

----εἰσηλθε] “« ννας Ιπίτοάιοςά.” Α ῄεαπεπί Ἰάΐοπι, 
Φο Τ]μοσγα. ΠΠ. 4. ή νόσος --- ἐς Πελοπόννησον οὐκ 
εἰσῆλθε. Διῆλθε, ΒΥ {πε 8απηθ Ιάΐοπι, δἰσπίῇςες /6 νναβ 
{ταηβπη]έθεςὰ,” ΠαΠΙΕΙΥ, {τοπα σεπεταίίομ ἴο ϱεπετᾶ- 
ο. 

---ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον.] Τ1ετε Ίαςδ θεεπ 5οπιθ 
ἀοαθί ταῖσεά Ὦγ οατίαίπ τοσοεπί 6οπηπιεηίαίοτς οἩ 
Ώιθ 5επ5ο ο ἐφ᾽ ᾧ; νΠὶο]ι {11εΥ πνου]ά {ακα α5 ριέ 
{ΟΥ ἐν ᾧ, οἵ αδβίση {πε 8εηΠ5θ ΄΄ μπίο πω]οπι. απᾶ 
ενεη γεί πιοτο {ατ-Γείομεά εἰσπίβοαίίοηθ. ΑΙ 
ίΊιεςα Ἱπίατρτείαί1οη8, Ἠοννθενας, 566Ιη αἰίΚκο πῃ- 
{ουιπάθά απά 1Ιπποεεδδαγη. ΤΗΠΕΥ Ἰνετε, Ιπάεεά, 
ἀθν]ςεά {ο ανοῖά {ιο ἀῑ[Ποι]ίγ τοδα]ἶπσ Ποπ {ο 
αποϊεηπί απά οΟΠΙΠΙΟΠ Ιπ{ετρτείαίίοη “' ἐπαδπιπε]ι αξ 
αἰ] Ἰανα βἰπηθά,; εἴποε Ιΐ ἵ5δ οὐ]εσοίαά, ναί ἵπ- 
/απίς Ἰανο ποῖ 5ἴππεᾶ, απά γαί ατο Παῦ]ε {ο ἀθεαίῃ. 
Βαί πα ἀῑΠοι]γ 15 ποί 5Ης] α5δ ποοάς {ο ο τε- 
πηονοςἆ Ιπ 85ο ν]ο]οηί α ΠΙάΠΠΘΥ5Σ {ΟΥ ἤμαρτον {(ί δύπ- 
πρα,} πιοτθ]γ Ἱπρ]ίος (ναί {Π6Υ «ατα ἰτθαίθοὰ 38΄ 
ΒΙΠΠΟΤΕ,’ «΄ατο οοηβιάοταεά σι]]{γ ἵπ ία δἰσῃί ος 
ἄοά 5” 1.6. οἩ αοοοιπί οῇ Αἀαιπς (1. Της πα 
οχρτεδδῖοη νν]]] ϱο οφ πἱνα]εηί {ο ἁμαρτωλοὶ κατεστά- 
θησαν αἲ ν. 19. ὮἈθο ΦίοΤΥ. 

19. Τ]ἱ8 απά ἴ]ο ποχί νους αἴθ πθαπί {0 εδ- 
ἰαδ[ίδ]ι ἴνο Ρτοροβ!{οπ οοπίαϊπες ἰπ {ηε ρτοσθάἶπσ 
οπ6: απά Οαί ὮΥ απθοραίπσ απ΄ οὐ]εοίίοῃ 
ὨΠΙΘΙΥ, εχαί δἶηπσς, ννΊθῃ {ἴχογο ννας πο Ἰανν, ἴπετθ 
Ἠά8 ΠΟ ἱταηβστοβείοη, ἀθαῖι οασΏί ποῖ ἴο Ἠπνο 
Ῥθσευ}. Ἰπῃίοίοεά. ἜΤ]α ἀλιοι]ίγ ἵπ ἐπὶ Ῥαβδασο 18 
ολΙεΙΥ οοσαφϊοπεά Ὦ}γ οχίτοιπο Ὀτογν]ίγ, απᾶ α 
Ῥ]επάϊης ος Ίο οὐ]ασίίοπς υγ ]]ι ἐς απ5ν/θτς. Τη6 
86η56 οΟΓ {ιο νο]ο πιαϊπ]γ ἀερεπάς προπ {Πο Ἱῃ- 
ἰατργεία{οη ΟΡ ἄχρι νόµου, ΝΠὶολ Οτίσοιι, αππά αἶδο 
ΒΟΠΙΘ ποάεγη Οοπιπποπία{οτς, τοπάοχ “΄ ἁπτίησ λα 
Ίαν.) Α αἰσπίβοαίίοπ Ἱπαάπιίφείο]α, απά Ιπάθθά 
Ἱπαρρ]ϊσαῦ]ο. Ό6ο ία Ἱοατηεά ἀἰδοιεείοῃ οΓ.. Α., 
Η. Τιπι. 4ο ΒΥποΠ. Ρ. 95, 8604. ΟΠ ια Γοτος 
ος ἄχρι απᾶ µέχρι, ννλίοἩ ἵδ Ἱππιατε]γ οοππθοίεά 
η] Ὠνο 86Π86 οῇ {Πῖ8 γν]ο]ς Ῥαββασθ. ὨἨῖς το- 
«οαγε]ιο8 σο {ο ορίαβ]1δ] ο αποϊοπί απά οΟΠΙΠΙΟΠ 
Ἰπίετρτοίαίἶοπ, ὮΥ Ὑνλ]ο]ι ἄχρι νόµου ἵδ οχρ]πϊπεὰ 
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σ ’ ς , Π 3 Β ω 3 , ’ 

µου ἁμαρτία ἡν ἐν κὀσμῳφ᾽ ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται µή ὄντος νόµου. 
23 3 5 ’ ] . 2 . .. ’ 

14 αλλ ἐβθασίλευσεν ὃ Θάνατος απὸ «ἁδὰμ µέχρι ΠΙωῦσέως καὶ ἐπὶ πι 1 Ο01. 16. 9, 
ϱο, 48. 

Ὁ Ὁ ς ; ο. Ξ ς ’ - ’ 3 Ὁ ς/ 

τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὺ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως αδὰμ, ος 

16 ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος. 
32 2 2 ς ᾽ ’ / 9 ᾽ 

4λλ οὐχ ὥς το παραπτωµα, ούτω καὶ το 

ἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸ ἕ πολλοὶ ἀπέθ λλῷ χαρισμα. εί 7αρ τῷ του ενος παραπτώμµατι ου πολλοι απει αγον, ΟΛ Φᾠ 

” 5 ’ » - 9 ς . ’ ” αν ἃ 2 [ή 

μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ η δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ του ἕνος ἄνθρω- 
.) » ”. ” 3 η) Ν 3 ’ λ 3 ς ὃ πι. 

Ί16που, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εις τους πολλους επερίσσευσε. καὶ οὐχ. ὡς ὃν 
λ 3 δε, ὁ Ἡ ’ 

ἑνὸς ἁμαρτήσαντος, τὸ δωρηµα | τὸ μὲν γαρ κρίμα ἐξ ἕνος εἰς κατά- 

17 κριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλών παραπτωμάτων εἰς δικαίωµα. Εὖ. 
. . .. ’ ς ’ 3 Π ὃ ) ” ς 

γαρ τῷ του ἕνος παραπτωµατι ο ὤΌανατος ἐβασίλευσε δια του ἕἔνος, 

πολλῷ μᾶλλον οἳ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δι- ρµ / ϱ ης χαριτος ο ρεας της 
ν , . ι ’ -- εδ» 3 η 

καιοσύνης λαμῤάνοντες, ἐν ζωῇ Φασιλεύσουσι διὰ τοῦ ἕνὸς, Ιησοῦ Χρι- 

ἰο πιθαῃ, {οπι ἴπο Ἐαἲ], “ απ] πο Ίαὖν νγας Ῥτο- 
πιη]ραίεά ;”΄ Ι. α. Ὀε[οτε (πε ρτοιηι]σαίίοπ οἱ έλα 
Ίαν; απά µέχρι Μωῦσ. “ πηΠΙ Μοβες σανο {πε 
Ίαν... Τ]ο «ΟΠΙΠΙοΠ Ἱπέετρτείαίοη οἱ {6 νο] 
Ῥαβκασο ἶ5 4ἱ5ο οοπβγπιοά Ὦγ Ώινε ἄτεεκ Εαίΐπεις 
παπά (οπιπιθηϊαίοϊ. 6ο {πο ἀείαῖ]ς ἵπ Ῥίαατί, 
Τε ατσαπιθηί ἶπ νν. 19 ὃς 14, 15 είαίεὰ ὉΥ Μτ. 
Ηο]άεη ννα]1 νας: 6 Αάαπι Ὕνας 5υβ]οσίεά {ο ἀθαίῃ 
Ώ6σαμ5αο Ἠθ ν]ο]αίοά {ο Ίαν τεβρεοίίπσ {με {ΟΓ- 
ρἱάάεπ ἠπαΐες Ῥα{ (Γοτα Πὶς πια {111 Ὠιαί ο Μοςες, 
ΠΙΘΠ γ/θγο εαυ]αοίθά {ο ἀεαί] νο Παπά ποῖ ν]ο]αίεά 
ΔΠΥ αἰπιῖ]αγ ΡοβίΏνο οἱ 6χρτεδδ Ίαν; {Πετε[οτα 
Όνεν πηιςί Ἠανο Όσθει εαυ]εοίθά {ο ἀθαίῃ απά 
(γθαίθά α5 ΑΙΠΠΟΤΑ, ποί {ος {Πεῖτ οιυπ αοίααἰ 8ἱπ, 
Ὀμέ ἵῃ σοη5εαεηςε οῇἳ 4άαπις 8ΙΠ.) 

---ἐλλογεῖται.] Τα{ετα]]γ, «« οηίετεά {ο ος 
οουπί,” « ]αὶά {ο ους «μαγσθ. 

14. ἐβασίλευσε] “΄ Παπά εχετίεὰ Ἠ]5 αποοπίτο]]αβ]θ 
[οτος..Τηϊς 15 βαἷά Ὦγ Ργοδορορῶία; οἳ νΠῖο]ι 
εχαπηρ]ες ατα αἀάπσεά Ὦ} είς. ἄοπι {πο Βαὺ- 
ίπῖσα] απά Οιό Ο]αξείσα] νΥτΙ{6Ι. Τοὺς μὴ ἆμαρτ., 
««γγΠο Ἠαά ποί 5Ιηππαά.”. ο πετ ἵπ γ. (τ. Ρ. 
40. ρῖνες εχαπιρ]θς ΟΓ ἡμάρτησα {0Υ ἤμαρτον. ΒΥ 
Όια Ῥογεοηπ5 Ἰογο αὐνοτίεά {ο, αγε πησθαηΐ, 5 ΒΡρ. 
ψ)αιρυτίον τοπηαϊκς (Ίη7οτκς, Ὑοἱ. νι. Ρ. 2ὔ9), 
66 Ώνοβο νο ἀῑοεά Ὀθ[οτε {6Υ οαπῃθ {ο {11ο Κπον]- 
εἆσο οὗ σοοἆ απά ονΙ], ΠπαΠΠΕΙΥ, ἵπ[απί5 απάἀ Ιά1οἳς. 
ΤἘ]ιε νγογὰς ἐπὶ τῷ ὃμ. τῆς παραβ. ᾿Α. 3ἴθ ἴο Ὀ6 ϱ0Ἠ- 
ποοίοἆ υν]{] ἐβασίλευσεν. 

---ὅς ἐστι τύπος τοῦ μέλλ.] 5οἵ]. ᾿Αδάμ" ΠαΠΙΕΙΥ, 
Οπτῖε. είς. Ἰας «Ποννη, {λαέ ἵπ {1ο Βαίη]οα] 
ψ/ΓΙ{ΘΤΕ, απά 6υΥοηπ ἵπ οδερΏμς, πιεηίίοη 16 οΠεπ 
πιαᾷάθ οἱ {ιο βγδέ Αάαπις ΥΥΠΙοΠ, οὗ οοτβθ, ἵπῃι- 
Ρ]165 α 5οεοπὰ Λάαπι. Όπ {μα Ρροῖπίς οῇ εἰπιί]ατίίγ 
56ο (ατῃρ7. ἵπ Ώεοεπς. Βγπορ. Τηε οΠΙεΓ οπο 8 
Επί Ἠθτε αἀνοτίεά {ο ὮΥ ιο Αροδίε; ΠΠΠΕΙΥ, 
Εναί  Ὦγ πο Πτδί Αάατη δὖπ οαπηθ Ιπίο {6 γνογ]ά 
Ὦγ ιο 5οσοοπἆ οππης ΤΓἱσ]ιροιπεςς. Απά αξ αἲ] 
πιαπ]κ{πάἁ Ἰνεγο τερτεεεπίθά 1π Αάαπη, α5 {1θ ομ!15θ 
οϐ ἠπεῖγ ραπΙςμπηθηί ; 5ο Ί6Γθ {Π6Υ αἲ] τερτοβεπίοἆ 
ἵπ ϐἨτ]κέ, αφ {ια οαι156 οῇ {Ποῖγ τοςίοτγα(Ίοη, 

15. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπ., ἃς.] Ἠετο γεσιζαγίέη 
ψ/οπ]άἀ Ἠανε τοφιϊγοά {πο οοτγεεροπάΐπσ ρατί οϐ 
πε οοπαρατίδοη Ὀοίνγεεη (Ἠγῖςίαπά Αάαππ, {ο Πανα 
Ώθεῃ τεραπιεά: Ῥαί {ε Αροεί]ο, κίταοϊς νι α 
αἱ[εγοπεε η 8ΟΠ16 Τεβροοίς, ασαἰπ 8{οΡ8 {ο γοπιαγ{; 
ΟΕ ἀἱῄετοποθ, Απά βΒτεί ες οὔδετνες, ἶαί 1 
(ος Ἰαςίΐσς, ἵπ {λα ΙπβΙοίῖοπ οῦ ραπἱςηπηθηξ, ννας 
Ρεπετα] ἵπ Ιΐς εῇαοίς, πιΙσςἩ πἹοτο ας Π5 ροος- 
ηθβς Ῥ6εεῃ σοποτα] ἵπ {Πεε]γ Ὀεείονίησ πιοτοῖεβ 
ἑωτοισ] {πε (.οβροΙ. (Νεο) 
--- οἵ πολλοί.] Νοέ 6 πιαηΥ 5) Ῥαί «έ ὔιο ΠΙαΠΥ 5) 

1.6. οςγὶ -- νμίοἩ Τ ανα Γά]1Υ πιο η] 

ας- 

ῬΏεο. αλ” αν] πιαπ]]πά, Ἡ χάρις --- ἐν χάρ., “ ἴἶνα 
ρταςε οῇ (οά απἀά ιο αἰβὶ [οῇ τισηίεουκηεςε] ὉγΥ 
ρταςθ.” "Ἡ δωρεὰ ἐν χάρ. ἶ5 α Ἠευταίσπι {ος «“α 
ὁογαμίοις στᾖ.. ὮΥ ος πε Αρορί]ο Πἰπί5 ναί 
Ώμ5 σταςε 15 ΡΙΤΕΊΥ α σὶ/ᾖῖ, απά 1πιεγίεά. ᾿Ἔνπε- 
ρίσσευσε; Ἱ. 6. “' ἴπο Ῥεπεβί ο {πο σα σἰ[ Παί] 
προιπάεὰ {ο α {αχ ρτεαίετ εχίεηί {απ ἀῑά νε Ιπ- 
1ατγ οἱ) ἃο. 

16. καὶ οὐχ ὡς δι) ἕνὸς, ὅτο.] ἜΤ]ιο δεηίεπες ἵ5 
εχοθεά(ησΙγ ε]]ράσα] : 5ο ναί νο 6 οπηππεπία{ογβ 
ἵΠ ναῖη επάθανοιτ {ο Ὀτίης 1 {ο αηΥ ἰλῖηρ κε α 
τοσι]ατ οοηκίχαςσίίοπ. Βοπιθ Υετῷρ πιιρδί Όε 8ρ- 
Ρ]ιεά; πν]είμεγ ἐστὶ, ΟΥ ἔχει, Πιπεις ποῖ. Ῥιέ 
θάνατος απά εἰσελθὼν οπηποί Ὀθ βαρρ]εά (ΜΗ 
Κορρε απά Ὑαἱργ) ΡΥ πηΥ τι]ε οἳ ε]ρεῖθ. Τε 
πο ερ. 15 υγ]ιαί ἶ5 «ασσεείες ΡΥ {ια ποχί ε]αιςδθ 
τὸ μὲν γὰρ κρίµα, ὅτο. Τ]ας ἵπ ἴπε ειυθεφιπεπί 
Υ6Ι58 παραπτώµατος ἵ8 {ο Ὀε φαρρ]]θά αἱ ἑγὸς, (Τοπ 
παραπτωµάτων Ιηπ {πε ηποχί οαιςδθ. ἜΤ]ο διὰ αἷεο 
ἱπιρίζες ἐλθὸν, οἵ 54ο] κε. ΤἨις νο ΠΙαΥ τεπάεί : 
{« Απά ποί α9 ννας {Πε {γαπεσγθβδίοη, ἨΙΟἨ οσπηθ 
{Ἡτοισῃ οπε (1. 6. Αάαπι) Ὢνο 5ἱηπεά, 5ο ἶ5 {18 ΄ 
{9ο οι.» ἜΤ]ο 5«επίοπος γγου]ά Ἠανο Ώθεη ΠἹοτθ 
Ρ]αἴπ]γ γνοτάσά (ἶαδ: καὶ οὐχ ὡς δι) ἑνὸς, ἁμαρτή- 
σαντος τὸ κρίµα, οὕτω δι) ἑνὸς, ὁικαιοῦντος τὸ δώρημα. 

---τὸ μὲν γὴρ κρίµα --- δικαίωμα.] Ἠετα πειτε ἰβ 
Όνα 6απῃθ Ἰῑπά οἱ α1ΠΗ1Ρ. αξ ἵπ {ο ρτεσθάἰης Υειςθ. 
Αί ἐξ ἑνὸς 5ΙΡΡΙΥ παραπτώµατος {ΞΟΙΏ παραπτωµάτων 
Ιπ {λε πεχί οἸπαθα; α5ο ἐλθὸν, α5 Ῥείοτθ. Τηε 
ἐκ η ἐκ πολλῶν ἁμαρτ. ἵ5 πἀαρίας {ο ἴ]ε ἐξ ο{ ένα 
απ{Π(Πεί ίσα] οἸααςδο, απά {λοταί[οτο τηὰδί ποί Ὀθ ἴοο 
ΤΙσΟΤΟΙΒΙΥ Ἱπίετρτείθά, }ήο ππαΥ τεπάθτ ΄«οη Ῥθ-- 
Ἠαἱῇ ο,» ος «ον ἴἶε ρατί ο{/”. Αί εἰς ςαὈ. ἐγένετο, 
661βειθά Ιπ,” ργοάισεά. Τ]ε ἴ6ΓΠΩΡ δώρημα (/γερ 
Ῥαγάοπι) απιά χάρισμα (σ1[ῖ ο/ δαϊυαίίοπ), αγε εαπῖν- 
αἸθηί, απἀ ἀεποίθ {Πε δικαίωµα. Τηο πολλῶν Ἰαβ8 
στοαί {οτοε; {0Υ, α5 ΤΗΠεοΡΗΥΙ. (οἶίεᾷ ἵπ ῬΏεσειβ. 
3ΥΠΟΡ.) οὔδεινος, {πε ρατάοπ σταπίεά ΡΥ αοά 
ἀῑά ποί {ακο ανα ἐῑῑαί οπθ 5ἱη οἳ Αάαπι οπ]γ, Ῥαί 
81] νο εἶπς ννμΙοἩ ννετο οοπηπαϊέέεά ἵηπ να ννοτ]ἀ 
α[ίεγ 1... Ὠθο Νοίο οηἡ Μαίτ. αχ. 28. 

17. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς, δτο.] Νου 19 Ιπίτοάασεά 
Ώιε ἠιίγά πἀναπίασθεοας ἀἰΠετεπςς. ΊΤ]ε γὰρ ἵ8 
εοπέϊπιαίῖνο,; απά ἴπε εἰ βἰσπ]ῃες «ΙΓ [ας 156 {Πο 
οπ5ε],” {ο ΝΠ]σ]Ἡ {Πε οὕτως οοἵτεβροπάβ. Τοῦ ἑνὸς, 
1.6. Αάαπι. εε Νοίθ οἨ γ. 16. Τ]ε Ὑγογάς διὰ 
τοῦ ἑνὸς, «' ητοιρΏ ἐπί οπθ,” ατο εχεσείίσα] ο{ {119 
τῷ ----παραπτώµατι. Περισσείαν τῆς χάρ. ἵδ {ΟΥ χάριν 
περισσοτέραν, ἃ8 2 Οοτ. νΗΙ. 2, ἀεποῖτς ναί ἵ8 
ἐγαπκορπᾶθηί. Τῆς δωρεᾶς τῆς δικ. 5 {ο τῆς δικαι- 
οσύνης δεδωρηµένης, ἴἶε Ἰαςιβοαίου ρταπέεᾷ ὮΥ 
ρταςθ. ΒΥ ἴἶν ἐν ζωῃ βασιλ. ἵ5 πιεπηΐ (45 Μαοκη. 
οΏβετνεῬ) “΄ ίλαί {ν6γ εἶια]] Ώανο Ιπβπ]{ε]Υ ρτεαίος 

ὄ 
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- »” ἀἍ ς δὺ ὧν α Π 5 ; 2 , 3 

στου. ----ἄφα ουν ως δι ἕνος παραπτωμµατος εις παγτας ανθρωπους, εἰς 18 
’ 5/ - . κ. ’ 3 ’ 3 ΄ 3 

κατάκριµα”. οὕτω καὶ δι ἑνὸς δικαιώωµστος εἰς παντας ανθρωπους, εις 

Ἱ . π “ ν : ." σφι η. . τ-- 3 4 δικαίωσιν ζωῆς. «Όσπερ γὰρ διά τῆς παρακοης του ἕνος ἀνθρωπου 19 
ς Δ / ς Ν ϱ/ Ἡ . -- 5 ” να Ἡἃ 

αμαρτωλοὶ κατεσταθησαν οἳ πολλοὶ, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὑπακοης τοῦ ἕνος 

Ἠ Βυρτα 4. 15. 
Ἱπ [γα 7. 8. 
μα]. ὃ. 19, 29. ν - άν, 

ο Ύασ]] το παραπτωμµα. 

ιά 

δίκαιοι κατασταθήσονται οἵ πολλοί. " Ἰόμος δὲ παρεισῆλθεν, ἵνα πλεο-- 90 
Γ μη σα ς 

Οὑ δὲ ἐπλεύνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν 
ς / ε’ ς/ 0 , σις ῃ 3 - ’ ς/ 9 

{ χάρις" ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν { αμαρτία ἐν τῳ ὥὤανατῳ, ουτω καὶ 91 
3 υ ) ’ .) 3 - 

ἡ χάρις βασιλεύση διὰ δικαιοσύνης εἲς ζωήν αἴωνιον, διὰ Ίησου ἉΧρι- 
.. ι / ς ” 

στου του Ἰυρίου ημων. 

Ἰαρρίποςς ἵπ {Πεῖγ πουν Πα, ἴΊχαπ {ΠεΥ Ἰαά πιίδεγ- 
165 απά 5ΟΓΓΟΥΝΜ ΙΠ {ιε δίαίε Ιπίο ΥΙΟ] ΠΠπ6Υ ννεγα 
Ῥτουσηί {τουσ Αἀαπι5 ἀϊδοῦεάίεπςς, εχρτεβεεά 
Ὦγ νε τεἰσπίισ ο ἀεαί[ι 1π 5 νουςο, απά ἵπ γν. 
14.7”. Ἔ]ο επι εχρτοβδθς Ἠεϊσηί οἱ {6ἱἱοΙίγ, νε] 
απ αὀ]αποί ποίίοη οΓ θχα]ἰεά Ἠοποιγς ἴπ νο 
γίενν Ἠἡείς. αρί1γ αἀάπσες Μαπί]. ν. 901. ϱ 1ε- 
«αἰες αἱ ορ65 οἱ ππασηα Φτατία 5οτνεηί, κεσπαπίος 
50 τεσο 51ο, ΤΟΓΙΠΠ( 46 πηηϊςίπ].. Πο παὶρΏί πανε 
γεί πποτο αρί]γ οἰίεά 2 "πι. 1. 11. εἰ ὑπομένομεν, 
καὶ συμβασιλεύσομεν. 

19, 19. {ο Αροβίίο Πο {1ΓΠ8 Ὀαο]ς {ο σοπ- 
Ρ]οίο {ιο οοπιραγίδοη οοπιπηεποεά αἱ ν. 15, απά 
δΗΠι5 1ρ πο ατσιιποπ{Σ [οτ ἄρα οὖν ἵδ α αδαα] 
οχρτεββίοπ ΥΙΟ ἨΙπα {ΟΥ 516] ἃ ῬιχροῬο, απά ΠαΥ 
νε τοπάφτεά ““Φο, ποπ. ορ Ηοοσεν. ἆο Ῥατί. 
ποτε 15 Ἰθτο 5οπιοἰμίησ νοτγ ε)Ιρίσα] ἴπ ιο 
οοηδίγασ(ίοἩπ; απά {ε 5εη5θ οςπ ΟΠΙΥ Ὀο σαΐί]ογεὰ 
ΓτοΠΙ {πο οοπίαεχί. Τπ ίμε Πτεί εἰαάςδα, α[ιετ ὁι 
ἑνὸς παραπτώµατος, Ν6 ΠΙΠδί ΞΙΡΡΙΥ τὸ κρίμα: απᾶ 
1η {ο 56ςοπὰ α[ἴθγ ὁικαιώματος, 5ΙΡΡΙΥ τὸ χάρισμα. 
ΤἨετε 18 αἱδο α υεγῷ 1ε[ί {ο ο εαρρ[ἱαἆ, α5 αἱ νες, 
16, παπιθΙΥ, ἦλθεν. Δικαίωσις ζωῆς 886ΙΠΡ {ο ΠΕΠ 
βιο] ]αδΠοαίίοη α8 5ποι]ά γαβίοτθ {]ιοπι {ο {ια 
βα]ναίίομ {Π6Υ Ἠαά {οτίε]ίοά; Πίετα]]γ, ψατᾶοπ [ῶγ 
ο. 
κ Τ]ή5 νοτςο ἶς οχρ]απαίοσΥ οΓ {Ίο ρτγεσθάίῃσ, 
απά οἱ πολλοὶ 5οι]ά Ὄαο τεπάἀεταά ' {ιο ΠΙΝΗΥ.) 

"νυλίςἩ, α5 αρροαῖς [Τοπ {ο Γοτασοίηᾳ, 5 οαἱνα- 
Ἱαηί {ο πάντες. Τί ἵ5 νετ Ἱπιροτίαπί {ο αίίοεπᾷ 
{ο {5 {οτος οὗ {ιο Ατίιο]α, απἀ {ο Όδαι ἵπ παπά 
επαί (μτοισ]οιί {Ππί5 γνηο]θ ραβδασε Τί ἶ5 (α5 ΑΡΡ. 
Ἠλναίε]γ οΏβαγγαβ) «6 1ο ππαῖπ ἀτὶ[ι οἳ Ίνα Αροεί]α 
{ο δεί [οί] {ια ιυεγκα[ίίη οϐ ἴῑιο Ἠεάοπιρίίου, 
35 Ρεΐησ εο-οπ[επςῖοο υν]]ι ἴἶνο ον!] Ιπίτοάισεά αί 
{πα {11, ννΠΙοἩ 16 νγας ἀεδίσπεά {ο τοπιθᾷγ.. 3ο 
ἴπο στοαί ΗΝ ΤΠ. Υ, ἵπ Ἰ5 πιαξίθτ]γ ΒΘΓΠΙΟΠ 
οπ. Ῥοροίγ, αίἴοτ αποίῖπσ νν]αί ἶ5 καἰά αἱ νου. 12, 
απά ιο γοαΜίο αἲ νου 15, τοηλατ|κς: ὁ Ἠηο ννοι]ά 
ποί ννΙεἩ ναί οἳς Εταπε]αίους Ἰχαά Κορί {ιο Αγ 
οἱθβ 1η {χο νουδίοη νΥΠΙςἩ {αγ 5ανν 1π {ο οτἱρίπα] 1 
ενας, «ΤΡ Ειτοισ] Όιο οῇεποο οΡ {ο οπο ({]ιαί 15 
Λάαπῃ) ἤιε ΠΙαΠΥ Ίαῦο ἀἰοιί, πηΙΟ] Πλοτο {ο σταςθ 
οΓ(4οἆ, ὮΥ ένα οη6 Ίπαπ, «οδς Οιγίςέ, Πα] αὐοιις- 
ο απο {ιο ΠπαΠΥ. Ὦγ 6 αοοπτα{ο ΥθΓΕΙΟΠ, 8ΟΠ16Θ 
ατα]. πηϊείακος αὐοιί ραγα] τοὐάρπιρίίοπ, απά 
αὐφο]αίο τορτοβα{{οπ, Ἠπά Όοσῃ Παρρίϊγ Ρτονοηίοά. 
Οἱ Επσ]ς] γοπάς5 Ἰαᾶ (Ποπ 8οοἩ, ναί 5ονογα] 
οϐ ια Ἐαί]νους φαν/ απά {ορίίβοά, ἴναί οἱ πολλοὶ, 
ἔιο πιαπι!. ἵπ απ απ (θςῖς {ο {ιο οπο, πτο θα 1νη- 
Ἰοπί {ο πάντες, αἰῖ, ἵπ ν. 19, απά οοπιργο]οπάοἆ 
(ιο νπο]ο πι] πάς, πο οπ{ἶτο 5Ρροοῖος ΟΓ ΠΙΣ- 
Κιπά, οχε]αβῖνα οΠΙΥ οῇ {ιο οπο. 3ο ασαίπ νν. 18, 
19, οι Τταπβ]αίογς Ἰανο τοροπίοᾷ (νο Ἰ]κο πιῖς- 
{α]κο; Ὑ]ογο, νηθη ιο Αροςί]ο Ἰπς καἰά, ναί ας 
{πο οῄσοπσο οῇ οπ6 45 ΠΡΟΠ αἰ] ΠΟΠ (εἰς πάντας 
ἀνθρώπους) ἴο οοπάςπΙΠαΙοἩ, 80 {ιο πἹσηίοσςηθςς 
ο{ οπ6 νναδ ἩΡΟΠ αἱ] Π6Η {ο ]αβήβοαίίου :) "ο, 

αάάς ο, ΄α5 ὮΥ ἐ]ιο οπο ΠΙαΠ΄5 ἀἰκοῦεάϊεπος (τοῦ 
ἑνὸς) ἐ]ιο πιατ! (οἱ πολλοὶ) ννετεθ πιαᾶε 5ΙΠΠΘΙΒ, 50 
ΡΥ ιο ουοάίοπος Οἱ {]ιε 6πο (τοῦ ἑνὸς) ἔῑιε πιατι (οἳ 
πολλοὶ) 5Πα]] ε πιαάο τἰσηίεοις.᾽ ΕΥ (ίδ νετδίοη 
Ώιο τοαἆοι 15 αἀπιοπίδηεά απἀ σα]άεά {ο τοεππατίς, 
Οιαί χο πιαΠΥ 1η Υ. 19 ατθ ἴἨθ 54Π1Θ α5 πάντες, αἲἰ, 
π ν. 19.7. πα πιεαπίπᾳ, {Πετείοτα, ος νΥ. 18, 19. 
ΠΠαΥ ϱο {ας οχρτεςςεά (ΝΙί Μτ. Πο]άρα): “ 4ς, 
Ὦ} Αάαπιῦς ἀἰπορεάίεπος, αἱ] πιεη ατα Ὀτοισῆί 1πίο 
ἃ πίαΐο ο/ οοπάεπιπαΒίοἩ, 5ο, ΡΥ Ομτὶς5 ορεάίεπςε, 
αἰ] πιο ατα Ῥτουσ]έ Ιπίο α είαίο οῇ Πα5ΗΠοαίΊοη. 
απά {ος 1.6. Ἰανο 6 πθαπς ο{ αἰίαἰπίηςσ (παῖ 
Πας βοαίίοη νν Πίο] νν]]] Ὃε οτον/πθά υγ είετπα] 
19. 

Η Ἱς πο, Πονύδγοτ, ἴο Ῥ6 απάετείοοά α5 πιεαπί, 
Εναί αἲ] ππαπκ]πά ατο αοίιαἰζη «έπιαᾶε τὶσηίθοις 7. 
Ῥαΐ οη1Υ ἰχαί 1ο Ῥοπεβί οῇ {5 ὀώρημα, ΟΙ χάρισμα, 
ΟΓ δικαίωσις ζωῆς. ἶς εἰ οιέ {ο αἰἰ: απ 1 ΤΠεΥ 4ο 
ποί τεαρ {πε Ῥεποβί οῇ 18, 1ὲ ἶ5 {Ἡτοισ] ἐπεῖς οΥ/Π 
[απ] ές απ επαί αἲ] ννπο ατε ]α5Ηβεά παιδί εσοπιθ 
5ο αἱοπο {τοσα ΟἨτίςέ. 

20. νόµος δὲ παρεισῆλθεν.] ἜΤπε (οπιππεπίαίοτΒ 
ατο ποί αστοεά ΥΠΕίΠΘΓ νόμος ἀεποίες ἴ1ε ᾖ,αιο 
ο Μοςες, οἵ ἴπο Ίιαιο ο) παίµγε, οἵ α Ἰίε οἳ Μἱῇε, 
πμίον. Βρ. ΜΙά4]. Ῥτοροξδθβ. ΑΙπιοςί αἲ] αποϊεηί 
απά πιοάθτη οπες αάορί {πε Βγεί πιεηίϊοπεά ΙΠ{εΕΓ- 
Ργοία(ἶοιπ; ΥΥΠΙ6Π, Ἠοϊνδυετ, 15 εἰτοπσ]γ Ἱπιρασπεά 
Ὦγ Μασικπ. απά ΜΠάάΙ.: ὮΥ ἴπε ἰαάεγ, Ώεσααςθ 
Οναί ννοιι]ά Ὀγοα]ς Ἠϊς «αποῃ οΓ {1ο (τεεκ Ατίϊς]α. 
Ῥυΐ ἐπεῖν οὐ]οσίίοη αρρ]ίο5 ταί]εγ {ο {πε υογδίοτι 
6 οπίετοά ρεϊνΙ]γ :” {ον οετίαϊη]γ ἐαί 15 ποί αρ- 
ΡΙΙσαρ]ε {ο {ιο Ἱπίτοάιοίίοηπ οἱ {λα Τ,ανν, νο] 
γνας αςηογες ἵπ νι αἲ] ροφδῖυ]α Ῥοππρ απἆ ποίο- 
τιοίγ. αι Ιπο]πεά {ο τεσατᾷ νόμος, η Μασκη. 
απά ΜΙά4]., ας βἰσηίθγίησ Γαιο, α τα]ο οἱ Π{α, Ἱή- 
οἰαάῖηπσ Ῥοίμ {ο Ίαν οἳ παίατο απἆ οἳ Μοβες. 
ΤἨ15 παρεισῆλθεν ΤΠΑΥ ΠΠΕΣΠ, ποί ΄έ δεετείζη οἵ εἶ- 
Ἰοπί]γ οπίοτος,. 45 Μασ]κπ. απά ΜΠάάΙ. 5Ἴρροςε, 

Απά {Π]5 15 οοπβτιηεά Ὁγ Ριέ 6 γνας πίγοάιςοἆ.” 
Πιο Όγτίπο ππά 5οπιθ πιοᾶετη Ἠετδίοης απά Όοπι- 
ΤΙΘΠ{Α{ΟΥΡ. 

Παρὰ Ἰογο πθαΠς ή {ιο ᾖο, ος Ιπάϊτεοί]γ. Α 
ν]ονν ο {νο 5οπ8α, αἶσο, Ι Επά, αἀορίεά Ὁγ Ῥτος, 
Φο]ιο]οβ,, νο οοηφϊάθτς (ο Αροεί]ε”5 πιραπίπσ {ο 
Ῥα, «' Ενα ναι αἵη Ἰαά οπίοταἁ, ο ἀῑτεοί απά 
οὔν]οιις πιοί]ιοά γνου]ά Ἠανε Ῥδεη {ο Ιπίτοάασε {ο 
(0ο8ρεἱ αξ ές στοαί οοιπίοτασί]οη απά τοπηθάΥ ; 
Ἰπείοαά οἱ πνμῖο]ι, ένο Τ,ανν οππηθ Πγαί {0 ΠΠΒΝΘΓα 
οο({α{εγαἰ θηι]. νῖπ. ἵο ασσταναίθ (ο ον!], απ ππα]ο 
 πἹοτο ππππ][οεί απά ἀθδροταίο, ἴ]ναῖ πιοη. πηϊσηί 
Ῥο Ἱποςδί οΠοσίιπα]]γ Ρρτορατοά ἴο Ψε]οοπο {πο 
Ῥιοφβείπσ. ἜἼας Τί Ὕνας απ΄ ἐπαίγεοι κἵθρ {οννατάβ 
Όνο αοσοπαρ]ἰςἨπιοπί οῇ ἀος”5 α]πιαίο ρατροςθ.”.- 

5 πιαγ Ὃοδ ἴακοπ οἰί]μεοτ ο) ἐὗπιο, ΟΥ ---ὐ. 

1/αορ; ον πίογργοίαίϊοπ ςαρροτίοά Ὦν ροοά 
Οοππππθηίαΐοτς. Το [οσπποτ ἶς Ρτο[οταυ]ος Ὀέ. 
Ρο] παν Όο αὐπιϊείος. 

31. διὰ ἀικαιοσύνης] ““Ὁγ Ια5ήβοαίίοη ο αἰπ.] 

.-ᾱ 
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ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ἕη-  λω, 
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ὃ σοµεν ἐν αὐτῃ; Ὁ η αγνοεῖτε οτι οσοι ἐβαπτισύημεν εις Ἀφιοτον Ι- α 1 Όοι. δ. 14. 
- 3 » ’ 5 3 

4 σοῦν, εἰς τὸν «άνατον αυτοῦ ἐθαπτίσθημεν; Ἱ Συνετάφημεν οὖν αυτ 
3 π ῃ 3 ᾽ ’ . 

διὰ τοῦ ῥαπτίσματος εἰς τον ὃ ανατον 

«Τη ννοτᾷ (5αγ5 ἸΚορρε) ἀῑῑοις {Ποπι χάρις 35 
ε[[εοι [τοπι εαµς.. Ντ. Ύουηςσ ΤΕΠΙΑΓΚ5, ναί 
ὁ Ἰοο]ίπςσ ουνετ {ε οοπΙρατίδοη, 45 ΠΟΥ οοπηρ]εί- 
θᾱ, Ἡν8 ΠΠαΥ οὔδοινο (αί ια Ῥγϊποῖρα] {6ης ατα 
ου» ον 6αςἨ βδἱἀο : {18 ---- 

Αάαπι, 7 γαποργεδδίοπι, 6 οπαάεπιπαίίοπ, Ιλεαί{ι : 
Οιγὶκέ, Οδεαίεποο, «δβεαίίοπ, «[ο: 

| ζω έμο τος] { οῇ ία ἴπ[εγεποε ἀταννη αἲ ν. 12 15, 
Ἠθγείοτα, α5 ὮΥ {]α οῄεπος οὗ Αάαπι, οοπάεπι- 

παίίοη απἀά ἆθαίῃ οππἹς Ἡροῃ αἰ] ΠἹΘη; 6ΥΕΠ ΡΟ, 
ὮΥ (ια ουθάίεπος οἱ ΟἨπὶκέ, πο 5οοοπἀ Αάατη, 
ΠαςΗβοαίίοη απά είετπα] Ι{ο ννετα ταδίοτεά {ο αἰἱ 
ΙΠΘΗ. 7 

ΥΠ. Ἀοπιο Οοπιππθπίαίοτς ατα ος ορἰπίοη, εί 
Όια ἀεεῖση οἩ {ῖ5 απά {λε πεχί ἔννο ΟΠαρίετς ἶ5, {ο 
γιπά]σαίο {ια (4ο5Ρ6] ἀοοίτῖπε ο6 α5ἰβοαίίοη ΠΟΠ 
οοτίαϊη πιὶςοοπείτας{ἶοης, απ {ο Ῥγογε {]αί 1έ ἆοθβ 
ποί πηπ]κο γοῖά ἴ]ιο Ίαν. Τπ ἴηε ρτεβθηί, 5αΥ {Π6Υ, 
Ώιο Αρορί]ε ενεννς 1 15 ααῑίο οοηβὶςίεηί υνἩ ιο 
Ίαν νυγ]ίοη ΟΠ {ια Ἰθατίς ΟΓΊΠΕΠ : απἆ 5ο {ατ {γοιη 
αἱςκο[υΐπσ οι οὐ]σαίίοηπς {ο οἱΙΠ6Β6Β, εοπ/Υπις 
πει. Οἵ]νετς (α5 ΤΠδορΗγΙ., 3οΠοείίρ., απά Μ. 
Ὑοιπα) ἐπ]η]ς Εναί, αξ ἵπ πε Γοτεσοῖηπσ ΟΠαρίετς, 
ἴνα Αροεί]ε Ἠαὰ οοηβἱἰἀετεά {Πε σγαεεδ απά ῥγτυ- 
Ίεσες εοπ{εττοᾶ οἨ {πο ΟΠτὶκίίαπ οοηνοτί, προῃ 8 
Ἐ ίσος {ο πο Οοναπαπέ, ηα ΠΟΥ Ρτοσθθάς {ο 
{τεαί οἩ {πο Ο)ιγὴδέίαπι {ο φιιῤδεφιεπί {ο Δαρίίδηι ; 
1. 6. «αποϊβοαίοπ, οι ΟΠτὶκάαπ Πο]ίηθβς α5 5105ε- 
απεπῖ {ο ]α5ήβοαίοην: Ρροϊπίίηπσ οιί Ὑπαί οβ]]σα- 
Ποπ ατο Ἰαῖά προῃ αδ; ὙἨ]λαί οοπάΙἶοῃπς ατα 
τοφυῖτες {ος ππαϊπίαϊπῖησ οατ δίαίε ο{ σταςε, απά 5ε- 
ουτῖης οι ΙπΠετιίαπος; απᾶ ὝΥλαί Πεἱρς οΓ Ώ]νίπα 
ρταςο ατο αῇοτάεᾶ, {ος οπαῦ]]ησ 5 {ο ΓΙ1Π] ιοςξα 
οοπάἰῖοις. 1. Τ]ο Αροξίο, ἵπ ομαρ. νΙ., δἰαΐες 
ἴπα ορ]σαίίοης {ο Ἰο]ῖπθςς, ππάσςγ ΥΥΠΙΟἨ νε αἴθ 
Ἰαιά ὮΥ ουχ Ῥαρίσπιαὶ νου, απά οί]ετ Ογίδίαπ 
εηπσασεπιοπίς; απά αἰδο ὮΥ {λε ἀϊβετεπί τοςιυ]{ς 
ο α Π[ο «ροηί Ιπ {9 5ετνίσθ ΟΓΒΙΠ, ΟΥ {ο βετνίοθ 
οἱ ἀοἆ: Ομ ε ἆοοας ἵπ οΠαρ. ΥΙ. 2. Ἠο ἵπ οΠαρ- 
ους ν]. απά ΥΠ]. ΙπααἶτοἙ γνηα{ /ιεῖρς ννετο αῇοτάοὰ 
{ουνατά βαποΙβοαοἩ, ἵπ χο 9 δουγίδῃ απά ΟἨτίβιίαπ 
ἀἰδρεηδαίίοης. ΟΡ Ώιεςε γίενς {ο ἰαΐίοη 5εεπις 
{ο 6 ἴ]α Ίποτοθ οοττθοί; Ῥαί {πο Αροξίο Γαά 
Ρτοῦαβ]γ ῥοί ἀεείσηςφ ἵηπ παπά, ἴ]ιο {ΟΥΠ16Υ 5ῦ- 
εετν]οπ{]γ {ο {ο Ιαΐίοτ. Απά ριτροεῖης {ο εεία- 
119] πο οὐ]Ισαίίοη {ο ΟΠτιξείαη Πο]ίποςς. Ἡε ἆοες 
 Ὦγ οουιπίεταςίΊησ ἔννο σταπά αὐδεδ. ὙΝΠΙΟὮ Ἰναά 
Ῥθομ παπά οΕ ης ἀοοίτίπθς. 1. Τηαί ο/ῇ/γος σγασθ; 
2. Ὠιαί οἳ να ΟΠτ]ςάαπ)ς {οεᾶοπι {ποπῃ {πο Ίαν. 
Ῥιί Ἱπ οτάστ {ο α Γ4]] οοπιργοΏθηδίοπ ΟΕ {16 οουτ5θ 
οἳ ατσαπιθηί ριτειθά ὮΥ {πο Αροεί]ο ἵη ολαρίαις 
γΙ. ---- ΥΠΠ., ο τοαᾶοτ ἵ5 το[οτγεὰ {ο {πο οορίοας 
αγπορεί5 απ εἰαροταίο εχοσοςῖς ο{ Ῥτοῦ. θίπατέ. 

τί οὖν ἐροῦμεν σ] Τηϊ5 15 τιοί, α5 Βο]]αιΙς. ἵπῃ- 
ασίηθς, «έα Γοτιηπ]α οῇ (απςΙάοἨ 5 ια α Γοτπια]α 
Ὦν ννμ]ο] 5οπιαίµ]ησ {παί αποίΠεγ πιὶσ]έ γεαδοη ΟΥ 
Ώπ]ς, ἵς αἀνοτίεά {ο ΓΟΥ να Ῥαγροςο ος ἀϊδανονν- 
ης Π,. Ἠος 18 {ῇς π5α «οπβπεᾶ {ο Βέ. Ῥαι]: Γοτ 
1ἱ φοππθίΊπηθς οσο τς ἴπ {πο Ο]αθεῖσα] ντ]ίετς. ο 
Αιτίαπ. Ἐρὶοί, ρ. 17. (οἶιεά ὮΥ Ίο] ῇ) Τί οὖν ἐγὼ 
λέγω: ὅτι ἄπρακτόν ἐστι τὸ ζῶον : μὴ γένοιτο | 

2. οἵτινες ἀπεθάνομεν τῃ ἁμ.] ΤΠε αποϊεπί απἆ 
Ώνε Ὀοδςέ πιοάστη Οοπιπιθοηίαίογς ατθ αργθα, {παί 
Ώιε 5εηςο 55 ΄6 Που 5Ἠα]] Ὑνο Ὕ]ο Ἠανο ἀῑεά {ο 

ν Ὀρὰ. 4. 22, 8, 
ὦ 3. 
5 οἱ. 2. 19. 

, ς/ κ Ν  ὅ ὃ. 10. 
ἵνα ὥσπερ ηγέρθη Χριστος ἐκτῥειά 1,9, 

βἵη (1. 6. Ἡ]ο ανα 5ο]επΙπ]γ τεποιησεά [έ αἱ ους 
Ῥαρίκπχ) Ἠγο αΠΥ Ίοησες ἐοτοῖηπ.. πο πῶς τερ- 
τοβεηίς5 {ο ἠπιεοπαίδίεπει οἱ 5αςς οοπάμεί. 366 
σα]. Π, 19. Τε 15 ννεΙ] οὔβετνεά ὮΥ ΚοΡΡε, (παί 
Ώιο γα[ῖο πιείαρ]ιογα 15 Γοτπιεὰ οπ ἃ 5ἱπσα]αγ πιοάθ 
οἳ ερεακίπα, --- ΏΥ ννμΙο]ι ια τίσ]η{ί οἱ ΙπιπιθΓβίοῃ 
1 ιο Ραρίίσπια] υναίοτ, απά οστοβ {οπη 16, ντα 
πςθά αδ ἃ ΒΥΠΙΡΟΙ οὗ Ῥγοακίπσ οῇ’ αἰ] οοηπεςσίῖοη 
ψ{ {πο Ῥτοφεηί 51η] Π{ς, απά οἰνίπςσ οπε”5 5ε]{ 
{ο α π6νν απά ΡΙΤε 9Π6. «6 Α8ίΠεγεί[οΓο (οοπίπαθς 
16) 16 ννας αδια] ΓοΥ Ίος Ραρίίζαὰ {ο Ὀς6, οη ἴιαί 
αεοοπηΐ, σα]]εά Ὀοίῃ ἄεαα απᾶ Διωρᾶ, απἀ γαἰδεα 
ασαῖπ {ο α πει {ο, επςεῬ ἴπε Αροεί]ε, αοοοτάῖπσ 
{ο Ἰ]5 οαδίοτη, αρρ]ος {5 ΠΙΠΠΕΥ οΓ ερεακίπρ {ο 
Ώιε ΡΙτροβο οῇ ἀεβοτίρίπσ χε οι] ναίίοη ο{ Οητίβ- 
Ώαη γἱτίαθ ({ο ΝΠΙοὮ 6νετγ Οία Ἰαά Ῥουπά 
Πἰπιδε]/)} απἆεγ {ια ςἰπηϊΠίαᾶο οἳ ἀθαί]ι απά τεδχ- 
ΤθςΠΙοη.”. Ε]κπ. απά ΥΨείς. αἀάϊσε ΠΙΠΥ Ραξςα- 
σο5 ο {πε ϱ]αβεῖσα] υντ]ίους, ΝΠΙΟἨ εἨουν ]αί {ο 
ῥᾳ ἄεαᾶ {ο απ ἰ]ιίπσ ΟΥ Ῥογδοπ, ἀεποίεά {ο ᾖαῦῬ 
ὀγοχεπ ο! αἰἰ οοπηιοοίῖοπι {]ιογειοίήι. 
Ζήσομεν ἐν αὐτῇ ἀοποίθος ἴ]ιο Παθίμαϊ οοπι- 

πιὶβδίοη ος 1τ. 38ο είς. οἶίος οχαπιρ]ο5 {Ποπ {ηθ 
Οαβείσα] νυτ]ίετς ο{ ὅῃν ἐν οἴνῳ, ΟΥ ἐν πότοις. 

9. ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὕσοι ἐβαπτ., ὅτο.] ἈὈπάετ {ια 
Β4ΠηΘ ΠΙΕίαΡΙΟΣ {Πε Αροδίιε ῥρτοσεθᾷς {ο 5ΠοΟΥ’, 
{τοπι {6 παίατο οῇ πα Ῥαρισπια! οογεπαπέ, ἐ]ιαί 
Ομτίςῆαπς Ἠανο 6ησασεᾶ {ο Ὀ6 ουπ{έογπιθά {ο {]ιθ 
ἀθαίῃ απά τοβυχτεσίίοη οί Ομτῖςι Ὦγ ἁγίησ πηίο 
Βίη, απά τὶείησ ασαϊη πηί{ο τΙσ]μέαοιςποςς, 

"Η ἀγνοεῖτε οσο αἱ5ο αἱ νΙῖ. 1, απά 5 θα αῖνα- 
επί {ο “πανε γοι {οτσοίίεπ, ΟΥ ατθ γοι ποί α/αγθ 
ΟΕ 115 ἐτα(]ι 1. Βαπτίδεσθαι εἴς τινα ἶἵς εφπ]να]θηί 
{0 βαπτ. εἰς ὄνομάτινος, απΏᾶ ἀθποίος {ο Ρτοίε5ς ΟΠ6Ε78 
861 αΠγ οπθ)9 ἀἰδοῖρ]ο ΒΥ Ὀαρίίδηι ; νΥμΙο] ννας 
απάθτείοοά {ο επσασο {16 ἀἰξοῖιρ]ε {ο {ο Ρτοίθβ- 
βἴοπ οῇ {πο ἀοοίτίπε ρτοπηπ]σαίοά ὮΥ ὶς {εαςῄοτ. 
Ἐὶς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτ. ΠΙαΥ Ὦε τεπάετεᾶ, 
“«Ἰανο Ῥεεπ Ραριζεά απίο Πῖς ἀθαίμ.”. ἘῬπί ια 
8οη5θ 15 ποί 5ο οἶεατ α5δ {παί οῇ {με [οτεροῖπσ 
Ῥ]ηταδο. ἜΤ]ε Ὀορί (οπιπιοηίαίοτς, Ἠονναυες, ἐπῖπ]ς 
Όναί Τξ πγαδέ τησαΠ, {ο Ὀἶπά οπε΄ς 5ο1/Ώγ Ῥαρίΐςπι, 
{ο ἀῑς αηίο : 1. 6. 14Υγ αδἰἀθο, α]! οἶπ,2 α5 Οητῖςί ]αιά 
ἀούνη Ἠὶς Π{α: πε εἰς ἀαποίίῃπσ οοπ/[ογπιη ἰο. 
ὢθο Βρ. Μ[ατεΠ)ε Τ,αοίμτες, Ρ. 206. 

4. συνετάφημεν] “« Ίνα Ἰανεα Ῥουπ [πας] Ῥιτιοά 
[ίη {ο υναίαις οὗ Ῥαρεπι].7. ΎΤ]ετο ἶ5 α Ρ]αίη αἰ- 
Ἰα5δίοπ {ο (Πο αποϊεπί οπξίοπι οῇ Ῥαρίίσπι ὮΥ {πι- 
πιεγκῖοπι, ΟΏ ΨΝΠΙΟΠ 59ο Βαἱσοτς Τ165. Εος]. ἵῃ ν. 
οἶέεά ἵπ Ῥιπρ]απις Απαιιιος, Υο|. Τ.ρ. 622, απᾶ 
Ἡρ. Ῥποετ]οσίς οἶίεά ἵπ Ἠεσεπβ. γη. Απά Βρ. 
Ὑγατρητίοη, Ὠϊν. Τιεσ. Ὑοἱ. ΤΤ. ρ. 159, Ίνας εἴποννη 
"λαί ΙπϊΠαί]οπ Ἱπίο {πο (γοαίεγ [ή β/ογίες γνας ὮΥ 
{πο Ῥπί]οδορ]ιοτς Πσιαταίϊνο]γ ἰογπιθά α ἁγίης, οἨ 
εηρασίησ {ο ἀῑε απίο, απᾶ τεποιπςσθ α πΥοτ]άΙγ απἀ 
γἰοῖοις ]][6. 

---εἷς τὸν θάνατον.] “ ΑΠει {πε αἰπι]ίπάς οϐ, 
οἵ ἵπ οοη[οτπηΙίγ {ο Πς ἀθαίμ.” Βαρρ]γ αὐτοῦ 
ΕΓΟΠη πο αὐτῷ Ἰιδί Ῥο[ίοτο. ΤΠ [αο, 1ὲ ἶ5 οα]]αᾷ {οτ 
ΡΥ (ο Ατίϊο]ε τόν. Διὰ τῆς δόξης τ. Π., “' {πτουρ]ι 
Ώιο σ]ο:γ, 1. 6. ῬοϊναΥ, οΓ {1ο Εαίμοτ.”. Ἐν καινότ. 
ζωῆς 5 {ΟΥ ἐν καινῃ τῇ ζωρ, “πα πθΥν 9.7. Τερι- 
πατεῖν Ἰετα, αξ ο[ἴεῃπ, ἀεποίες Παλβϊίπα] οοπἀπαςσί, 
Ἡ 19 ορεειναά ΡΥ Ταερίς, ελαί {ο Αρορί]ε Ίας ραί 
ΟΠΊΥ ἔισο ΤΙΘΙΠΏΘΙ5 ο6 ἴἶνα οοπαρατίδοη, Υπθη ἴμοτθ 
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» 3 ” .. . . ϱ! νο ων μ ’ .. 
νεκρῶν διά τῆς δόξης του ΙΙατρος, οὕτω καὶ ημεῖς ἐν καινοτητι ζωης 

Ἱηέτα 8. 1]. 4 ἔ αλ ο ἃ / ο, » ς ’ - --- 

περιπατησῶώμεγ. 1.1 76ο συμφντοι 7Σ7Ο»αµμΕΝ τῷ οµοιωματι του 6 ανα Ῥ)], 8. 10, 11. 
οι 

. Ὁ - 2 ΄ ’ » ’ 5/ 

.Ο9ἱ.5.39.. του αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα ̓  "τοῦτο γινώσκοντες, Οτι ϐ 
4 5. 4. 

ς “ ᾽ ε, » ’ ος » Π » ν 
ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρωύη, ἵνα καταργηῦῇ το σωμα της 
5 η ” , / ς νά - ς Π ς ) 3 . 

ΕΤΡε 4.1. αμαρτίας, του µηκετι δουλεύειν Ίμας τη αἁμαρτίᾳ. ο γαρ αποθανων Ἵ 
- ΄ 3 ᾽ - [4 Π 

αμ. Τμη.3.Η. δεδικαίωται ἀπο τῆς ἁμαρτίας. 
Ν ᾽ 2 Ὁ ” 

πμ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πι- δ 
ο! , ο Π ε/ η ντ 

κΒεν.1.18. στεύομεν ὅτι καὶ συζησοµεν αυτῷ 3 εἴδοτες οτι Ἀριστος, ἐγερθεῖς ἐκ 9 
- 3 , 3 ’ ώ / 2 ” 2 ’ 9) η 

Ὥικε 2.58. γεκρῶν, οὔκ ἔτι ἀποῦνησκει Φάνατος αυτού οὐκ ἔτι κυριεύει. ο γαρ 10 
εὐ. 9. 31, 38. 

χα]. 2. 19. ον μι. ας ο Ν αμ ” ” » ” 5/ 
ἵριλο ἀπέθανε, τῇ ἅμαρτίᾳ απέθανεν ἐφαπαξ' ο δὲ ζη, ζη τῷ Θεφ. Ἰ Ουτω 1 

εἸοι]ά Ρτοροτ]γ Ἠανο Ῥεεπ /οµγ, οπαέ]πσ 9ης η 
Όλο Ργοίαδίς, απά αποίἸες ἵη ἴπο αροἀοβδίδ. Ἔ]ο 
Ρα5βᾳρο, ἵπ α οοπρ]είθ βίαΐθ, Ἀθ ΦαΥ5, Νοι]ά ϱα 
Μλ]δ: ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, καὶ περιεπά- 
τησε ἐν καινότητι ζωῆς, οὕτω καὶ ἡμεῖς συνεγερθέντες 
αὐτῷ ἐκ νεκρῶν, ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωµεν. 

ὅ--- 11. Τ]ο πιαῖπ Ίάεα Ὀεῖῃσ {ας Ιπίτοάισεά, 
Όιο Αρορί]ο πον’ Ρτοσθθάς {ο οκραπά {πε {ποιρηῖ, 
απά Ρτοκφοηί 1 ἵπ α νατιείγ οῇ οοδίαπηθ, 5μ1{αῦ]θ {ο 
Όια Ππαίτο ο {Πο6 οᾳ5θ, απά {ο ΙπΙρΓΕΒΡ {μθ ννλο]ε 
ος {6 πι]πά ο{ {ιο τοαάςτ. (5ἱματί.) 

δ. εἰ γὰρ σύμφυτοι --- ἐσόμεθα] 1. 6. ἵξΓ νο ανα 
Ῥθεῃ οἱοβαΙγ απίίεά υη(Ἡ, οἵ αβεἰπαϊ]αίεά {ο Ηίπι 
ἵῃ Ηίς ἀθαί]ι, να 5ηΏπ]] αἱξο Ὀ6 αβεἰπηϊ]αίας {ο, (1.9. 
τοασαεπεγαίθά ὉΥ,) Ηίπι, ἵπ {Πε Ἰκεηεβς οί ή 
γοδιγγεοἰίοπ. «τοῦ., Τοβ5ῃ., (31ρ7., απά Ἰορρο 
τοπηατ]ς, (η! σύµφυτος ἴ5 α5δεᾶ ο{ἵεπ οῇ {πο ο]οβο»ί 
απίοη απά πιοςί Ιππηαίθ ΓΠΙεπάδΗΙρ. Τῷ ὁμοιώματι 
18 {ΟΥ καθ’ μοίωμα. Α159 ἀλλὰ καὶ νου]ά ΡΓΟΡΕΤΙΥ 
κών ὑπιὸ εἰίαπι; Ὀμέ, ἵπ 019 ο) Ηρίϊσαὶ α5ο, 1 
τιαΥ Ὦο τοπάστοας ΄΄ αφμο, δαπο εἰίαπι.  Ἠετο Ἡθ 
πιυδί τερεαί σύμφυτοι. 

6. γα Αροδίϊο πον’ επ{οτοςς {πῖ5 οὐ]σαίίοπ {ο 
ΟΠτ]κιαπ Ἰο]ίποςς, {ΤΟΠ {16 ϱησασειπθηί ΠΙΟ] 
ενετγ ΟΗη]βίῖαπ οοπηθες ΠπΠά6Γ ΒΥ Ῥαρίίαπι, οῇ Ρεῖπς 
οοη/{οτπηεά {ο {1 {ε]]οννςΠίρ οὗ ΟηεΙδς εαΠετίησε, 
ὮΥ οτιο(γίησ {1ο ΠοδἩ, ΥΜΙί {1ο αΠεοίοης απά 
Ια5ί, 

-- τοῦτο γινώσκοντες.] ἵΜαΠΥ {α]ε {Πῖ5 α5 α ραγ- 
εἰοῖρίε {οτ α υετῥ. Βπί α ραγίίοίε 86] ἃ5 ἐπειδὴ, 
15 αἱξο πδοθββατΥ. Τί ἶ5 Ῥοίίεγ {ο τορατά γινώσκ. 
ἃ9 α Λοπιῤιαίυιδ ρεπάεης, ὑμεῖς Ὀεῖπς απἀφτείοοά. 
Της 1ὲ ἶς ο(ιυαἰοπέ {ο ἃ ΥεΥῦ ΥΥΙΗ ἐπειδή. ᾿ΤΗΙΒ 
πο ΟΓ γινώσκειν ΟΟΟΙΤΒ αἱδο ἵπ 1 'Γιπι. 1. 9. ΄απιος 
1. 2. 2 Ῥοι. 1. 20. ΒορΗ. Απίϊσ. 198. τοῦτο γινώσκων 
ὅτι, ἃο. Απάρμαπες ἵπ Α]οθδίάθ: τοῦτο γινώ- 
σκων ὅτι. 

---ὃ παλαιὸς ἡ . ἄνθρωπος.] 'Τ]ἱ5 β6επ15 {ο ἀοποίο 
ένο οοτταρί ἀἱδροδίίίοπ, απά 6ΥοἩ τιαίιγο ννλΙοἩ 
πιοπ ἀετῖνο ἔτοπι Αάαπι, απά νν]]οἩ Ῥε]οπος ἴο 
ἔνετη 1π {]λεῖγ αητοποννοά είαίο; νΠαΐ ἶ5 ΡγΓοροτΙΥ 
αρρ]ἰσαῦ]ο οπΙγ {ο /ηιαπ παίµγο Ῥεῖπα (ΡΥ Ῥεί- 
βοπίβσαίίοπ) αρρ]ἱαᾶ, Υ α ΠΙοίΟΠΥΠΙΥ οἱ πο 51ῇ- 
Ἰθοί [ου ιο αἀ]αποί, (45 ἵπ ΕΡΙ. ἵν. 22, απά Όο]. 
η], 9.) {ο να οοποτείθ Ίπαπ. 118 Λάαϊη ἶ5 οα]]οά 
ΒΥ ιο αῦβίης {ο πια οί οἶπ. Το ιῖδ 18 ορροδαά 
πο πριυ ιαπ, ἴἶιο Ἰιοί αἱεροφιίοπ απᾶ οματασίοτ 
ηῇιβοά ὮΥ ιο ἨΠοιν Βρίτίέ, απά τοῖτος ΡΥ νο 
(οβρα!. Ἀεε ΒΕρῃ. ἵν. 23, απά 0οἱ. Π1. 10. 

---ἴνα καταργηθῃ τὸ σῶμα τ. ἆ.] Τὸ σῶμα τῆς ἁμ. 
5 ποί {ο Ρο τοσατάες, νι ππαπΥ οπηποπίέ Όοτῃ- 
πΙΘΠ{ΠίΟΥΒ, (ο5ροοἰα]]γ πε τοσθη{ 9Π6Ρ;) 5 ΒΙΠΙΡΙΥ 
οἱ [ο ἁμαρτία, Ὀαΐἱ δἱη 19 οοπδἰἀστος, (5αἱ{αΡΙγ (ο 
Όο (ογοσοῖηπσ ΠΠΘίαΡΊΟΣ,) αἱ α Ροάψ, Ῥοββοβείησ 
Ρον/ο: ννΠίη {πο ΠΑΣΠ, α5 αἩ Γηηρεγίι ἴπι ἐπιρεγίο ; 
α ῦούν οοηβϊδπσ ΟΓ ΠΙΑΠΥ ΠΙΘΠΊΡΟΤΑΕ, ἵπ ραγου]ατ 
νίορα.. Οσοπρ, ν. 24, Καταργηθῃ,  πισ]ηί Ώο ἀ9- 
ρτϊνεὰ οἱ 198 νίσοιτ παπά εΙΠοΙεΠΟΥ, απἀ πο Ίοησεγ 

οπι5θ βἰπ.” Τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας ἵ8 Ρ]αϊπ]γ πα 
Β4ΤΠΘ ΥΥΙΙΠ ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος. Απά τοῦ δουλεύειν 
15 {ΟΥ ὥστε δουλεύειν. 

π. ὃ γὰρ ἀποθανὼν --- ἁμαρτίας.] Τηϊ6 ν. επ- 
{οτοθ {λα ἀθο]αταίίοη ΤΠ {πε [οτεσοῖπςσ (ναί νετ 
έλο ο/ά ππαπ ἶ5 οτασϊβαᾶ, (Πτὶδάαπς οαηποί Ὦ6 ἆθ- 
νοίθά {ο {9 5ετνίοθ ΟΓ 5ἱΠ) Ὁ} α σὐπι]ε ἄταννη Γτοιη 
παίιτα] ος Ρηγδίσα| ἀθαί]; απά ἀποθανὼν ἵ8 ἵο Ὀθ 
ίακεπ, Πσιταϊνε]γ, ο{ Πῖπα ν/πο5θ οοτταρί παίυτο 
ηαδ Όθει οτιοϊβεά νι ΟἨτῖείς α. ᾱ. “΄Ἠο νο 
5 [πας] ἀεπά [το οἱ] ἶ5 ἠγοεὰ {Τοπῃ 15 Ρον/ετ.” 
ΕΟΓ δεδικαίωται 15 ΓΟΥ ἐλεύθερός ἐστι, “' ἵε [τεεὰ Γτοπι 
1ἱ9 βἰανθιΥ; α5 νΠ]. 2. (αἱ. Π. 205 ν. 20. 1 Ρεί. 
Ίν. Ἱ. πέπαυται ἁμαρτίας. Αί ια βαππο πιο ἴετθ 
ΤΩΠΥ ο Ἰετα, α5 (τε]]. ἰποασηί, α Λοπαϊΐπς οἱ ἴπθ 
Ῥτορογ {1 ιο Πσιταίίνο 86Π56 οϐ πα Ἰ]ηδίτα- 
{οἨ, απά ναί [οπι νο] 1 15 οοπιρατεά : α. ᾱ. 
«6Α8 α ππαπ «οΓρογεα]]γ ἀἆθαᾶ 15 {εεά {ποπα ἴπε 
αἰ]λογΙίγ οἱ αἲ] ἴοςο ἰμαί ἵπ Ἠϊς {είπε Ἰναά 
ΡΟἵΝΕΣ οὖετ Πίπας 8ο Πθ {ιαί ἶ5 {πας Πσυτα(νε]Υ 
ἀεαά, ἵ5 ᾖεεὰ {Τοπ {πο Ρούγεχ οῇ απ, ΥΥΠΙΟἨ Γος- 
ΠΙΘΤΙΥ αοίεὰ ἵπ Ἠϊπα, 7. Τε (ετπ ὁέδ. 15 α5εά ἵπ 
Ῥτοίθτεηπος {9 ἠλευθέρωται, ἵπ οτάςτ, α5 ΟΤε]]. 5α6- 
σοςίς, {ο τεπιϊπὰ 15 νγ]αί νο πιαΥ Ίορε {οτ, ἰ{ νθ 
έπας «Πακε ο {]ιε 5Ίαγετγ οΓ 5ἱΠ. 

ὃ. εἰ δὲ ἀπεθάνομεν --- αὐτῷ.] Ἀοπιε ϱοπιππεπία- 
οτε τεσατά {5 α5 απ ααπιοπιίοπ, “' Φ]ποςῬ Ὑς αἴθ 
ἀααά ννί ΟἨτὶςί, Ίνα ουσ]ί, ὅτο. ἜΤμαϊ, Ἠουγ- 
6νογ, ἶ5 το[αίεά ὮΥ {ια πιστείοµεν. Της ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ΙπίετρτοείαΠον (α0]γ πιαϊπίαϊπεα Ὦγ ΤΠδορηγ]. ὃς 
ἨΙΜΙΟΥ) 18, Υν]ι 5οπηθ ε]]σηί πιοάϊβοαίίοπ, Ῥτοί- 
οταῦ]ο. Ἐεπάος: «Νον 1 ννο Ἰανο (πι ἀῑοά 
νῃ Οητὶςί [Ὀγ Πανίησ οιτ οοτταρί παίητο οτασοϊβοἆ 
να Ἠϊπη] ννο ἱταδί λαί ννο 5Πα]] αἶδο Ίϊνα ννιίῃ 
Ἠάπα [ίπ Ππππιοτία] Παρρίηος»].”. Άθε ὁ Τΐπι, Π. 11. 
Ῥτ. Φίαατί Υννθ]] οΏδοτνος, ἰαί «ἴπ 5 απά {πα 
Ὠθχί νεγ5ο {Πε Αροςί]θ τεδΙ]ηθς {πε δεη{πεπί οΕ 
ν. 4. [ΟΥ ια δακο οΓ αἀάϊπσ α πουν οἰτουπηδίπηςθο, 
Ὦγ νναγ οῇ εδίαὈ]]κμίησ 5 Ροβίονς γίπ.ας Οητῖςέ 
ἀῑεά Ὀπί οπςσθ, απά {ποποε[οτί] Ἰνες [ος 6υετ α 
π6Ν’ Πα, 5ο {Πο Ῥε]ίενετ ἀῑε5 οηος ΠΟΥ αἰ] {ο αἶπ, 
νηεπ Ἠθ {γη]γ ἀῑος {ο 11.3 

9). εἰδότες.] 3ε6 Νοίθ ΟΠ Υ. 6. γινώσκοντες. 
10. ὃ γὰρ ἀπέθανε--- θεῷ.] ἜΤ]ε ὃ ἵ5 {ος καθ’ ὃ, 

66Ιπ τοβροοί {ο 5... 9ο Νοίε οἨ 7ομπ χνῃϊ, 1 
---οι Απά τῃ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ πιᾶΥ ππεαη, 
ἵῃπ Ἠἱ8 ἁγίπς, ΄΄Ἰε αἱ θὰ οπ αοσοπηί ο, {ο πο ες- 
ΡίαίΊοη ο, 8ίη (866 1 Τ]μ658. ν. 10.) οποο {ος αἲἲ, 
1. 6. 80 35 {0 οοιηρ]οίο παπά Ῥοτίοοί οατ τεάεπιρ- 
εοη. Ὢθ66 ἨΠοῦ. νΙ. ὦπ. Ἱκ. 26---20. Θίπαί, 
Ἠονενος, πιαϊηίαίης, {μαί Οτὶςς « ἁγίπς {ο 5ἶη, 
ΠΘΠΠΒ, ἐλαί ιο ἀῑεά ἵπ οτάστ {ο ἀἰπαϊμίκ] 15 Ῥονν- 
οἵ οτ Ἰπῄποποο. Βιπί (5, ἠνουση τί Όε ίταε, ἵ8 
ποῖ, [ αρρτε]ισπς, πο το]ιοίο ἐπαῖἩ. Τί 15 ποῖ Θ415Υ 
ιο Πχ ο 86η9ο ΟΓ ζῃ τῷ Θεῷ, ἴο ννμῖσ]ι νατίοιΒ 
ΒΘ6ΗΒΟ65, ποποθ οΓ 1]οπα Ἱπαρροβίίο, ατθ αβείσηποςα Ὦγ 
Όνο Οοπηπηεπία{ους. Τί ρτοῦαβΙγ πεαΠς (απά 5ο 
Ππά Βίαατί οχρ]αΙΠς), “ απίο {ο σἱοτΥ απά οπου 
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λαό ΄.. ς Ν ᾽ ' » ” ς , ω δὲ 

καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς γεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζωντας δὲ 
” - μ ”. ὸὁ . - 2» ’ ς | 5 ῃ 

19 τῷ Θεῷ, ἐν Χριστῷ Ιησοῦ [τῷ Κυρίῳ ἡμῶν]. Μὴ οὖν βασιλευέτω 
ή ς , - υ ς » ; 3 η ς ; πο μ 

΄ αμαρτία ἐν τῳ Όνητῳ υμων σώματι, εις το- υπακουειν [ αὐτῃ ἐν] 
α Γκε 1]. 74. . » ῃ 2 μα α ' ’ ' ᾗ ς » ε/ λ 1δ ’ 

13 ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτου μηδὲ παριστάνετε τὰ µέλη υμων οπλα αθικίᾶς Ἱπάα 1ο , 
πα, (9 / π 3 ᾽ / ς " - ς Γ - 6]. 2. 20. 

τῇ ἁμαρτίᾳ αλλά παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῳ, ὣς ἐκ γεκρῶν ζωντας, Ποῦ. ὁ, 14, 
2 

Ῥεί, 4. 9, 
/ ω ή ω ς 4 ς ο 

14 καὶ τὰ µέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ Θεφ. ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ 
’ . 3 ’ 3 ς ' ’ 3 ον υς Ν / 

κυριεύσει ου γαρ ἐστε ὑπὸ γόµον, αλλ υπο χαριν. 

οἳ ἀοἆ,” πΥμίοἸ ννας Ρτοπιοίοά ΡΥ 85 ταβιγθος- 
Ποη. 

11. λογίξεσθε, ὅτο.] “«Νοιν (οΌδεινες Μ1ατί), 
{ο]]οννς νε οοππραΓίδοη οϐ επα ιΕπιΦεΤΣ Υνί να 
πεαα.. ἜηΠε 8εηςο ἶδ: “΄Βο αἱδο οοηβΙάθγ Υοι- 
βε]νος α5 ΡΕΤΡΟΠΒ 1ο μανο τοποιποες 5ἱπ, Ν1ο5θ 
οοτταρίέ παίατο ας Ῥεει οταοϊῃεά; Ῥιαέ νο ατα 
α]ίνο απίο (οά, Υ Πνίησ {ο Πὶς Ἰοποιχ, βετνίσο, 
απά οὐθάίεπορθ.” Ἐν Χριστῷ 6ΧΡΙΘΡΡΕΡ, ἴλαί Ι{ 15 

το Οητῖςς πιαοάΙαἑίοπ Οχαί νέο ατθ {ο αδοτίὈε οί] 
οιτ ἁγίης απίο εἶπ, απά ους Πνίηρ απίο ἀοά. 

19, 19. Νον οοππθςς ἴα οοπο[ικίοπ: «ὁ Εχοπι 
Ώπεξα οοηρἰἀετα(Ιοης, {6π, Ιοί ποίβἰπτεῖρη,” ὅτο. 
Ὦγ ἁμαρτία ἵδ πιεαπ{, ποί ρεεεαίωπι, Ὀαί υλίοδίίας, 
Όιαί ῥγορεπςί{η {ο ευ ννλῖο] εχἰξί5 ἵῃ ΘΥΘΙΥ ΠηΣΗ. 
“ Τ]με Αρορί]ε (τοππαγ]κς (1Ἠ1Υ5.) ἀοες ποί δα, Γ,οί 
ποί (ο Πε5] οπετσίζο: Ἰε ἀ4οθς ποί Ρίά α5 ἀεξίτογ 
παίΐατα, Ὀαί γοσι]αίθ ΟΥ ραςδίοης.”. ΤΠα Αροξ{α, 
ΡΥ α Ρο]ά βσιτε, γεγςοπῖβες 8ἱΠ α8 α γταπί, βὶν- 
ἴπσ {ο Ἰο]ά ππαξίεΓγ ΟΝΕΓΊΊΕΠ. Θνητῷ ἵ5 ποῖ υαί 
ΠΙΑΠΥ τοσεπί Οοπιππθηίαίοτ πιαϊηίαϊη, α ΠΊΘΓΘ 
ερι(]ιοί οί ογπαπιεπέ; Ὀαί 15 αδεὰ {ο Ἠϊπί, 1. ναί 
Όια ρἱ6εαδιτος ο ίο Ροάγ ατα, {Ποπ1 1ἱ5 ΠαβΙ]{γ {ο 
ἀϊδεαξαο απά ἀεαίι, νετ Πεείησ απά {ΕΠΙΡΟΤάΙΥ 5 
απά (ιαί (ογείοτο ἴθτο ἶ5 {ο ἸεδςῬ ΤΘα5οΠ {ο 
ρτα(1[ν ο«οτρογεα] αρρείίες. 2. Τ]μαΐί ιο Ἰαῦοιτς 
ο τοβίείῖπσ (επιρίαίΙοης {ο γίος ατε Ραΐ ος α]ογί 
σοπίίππαπςθ, απά ΠΙΟΤΟ{ΟΤΘ 516] α5 ποσο ποί 868ΙΠ 
Γοτπι]άαθ]θ. ᾖ. Το αἀπιοπίδῃ ἔπεπι οϱ ο πεαγ 
αρΡρτοαςἩ ο{ έαί ροτῖοᾷ ννηδη έἶπε ἀοππϊπίοη οῇ ΕΠ 
ννοι]ά ννοτκς ἀεαι αριτίαα] απά είογπα]. ἜΤ{ϊς 
νίενν ἵ5 οοπβγπποεά Ὦ}Υ Θιπασί, Νο (Ππίπ]κ {ο 
ψ/οτά ἵ5 α5εά ἵπ οτάογ ΙπΙργεβδίνεΙΥγ {ο Ροῖπί οί 
Ώνα εἵπ απά {ο]1γ ο ρεγπι]έἶπσ {Πε ]ηςίς οἱ α /γαἰί 
απά ρεγίδ]ιαβίο Ὠοάᾶν ίο Ἠανα ἀοπη]πίοη Ο0Υ6Γ {ο 
5ου]. 

ατὶαςὺ. απἀ ἵΚπαρρ, ψΙίἩ {πο αρρτοβραοῃ οϐ 
Κορρε, ἨΠανε οαποθ]]οά {θ ννογά αὐτῃ ἐν ταῖς 
ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, ΟΠ ελα απ{ποτΙίγ οἱ 6οπιο ΜΑ5., 
Ψοτείοῃς, απά Εαίμοις; 6, [ οοποθῖνθ, νέοι 
ΓθάδοΠ. ΕΟΥ (ποαρῃ 8οπἹς ΜΑΡ. Ἠανα ποί ια 
αὐτῃ ἐν; απᾶ οίπαεις τοίαϊη πο αὐτῃῇ, Όαί οαπςςθ] 
νε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ : Υθί 5εατοε]γ απΥ οπι]έ 
Λο. Απά ΙΓ ανεῃ ἴἶπο Ιπα[ογίίη οἱ Ὀοίῃ «ἶαςςες οϐ 
Μ5Α. οπι]εεθὰ αἰἰ ἴἶνο ννονὰς, 1 ννοι]ά ο αποτῖῖ- 
αἱ {ο οαποθ] (ηοπι; 5ἴποθ, ΝΠεΠ τοηιονθᾷ, {6Υ 
Ίεανο {ο ῥαβκασο 8ο ογορροά απά οιγία]]εά ἵπ 
8θΠ5α, α5 πο Ἠτίίου νου]ά 5α/εγ α ράδκασε {ο αρ- 
ρεατ. Ίο εποιυ]ά (απ Ἠανο {ο Ιπιρ]ογε ἴπθ Ἰῑπά 
αἱά οΓβοπιθ οιεγ Μ35., {ο ἀἰξαποιπιῦογ {ο 56η- 
ἵεηοο οϐ νν]αί ννου]ά επεη Ὦε 1ρ0γ86 ἔ]ιαπι Ἰδοίεδ», 
Ώια ννοτάς εἰς τὸ ὑπακούειν. ΝΙΗΗ {πι Πιο ΡΓι- 
ἀεπος Ὑαίΐογ ας τοείοτεά {16 1ρ]οίεραδξασο Ιπ {1 
{εχί, απά έπη. ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ. Το πηο ἰέ 
866ΠΙ5, ἴαί, α]ίλοισῃ {πο απίΠποτί{γ {ο τείαἰπίησ 
αἰἰ νο ννοτὰς ἶ5 5ο στθαῖ, (αξ ποπθ ουσηίέ {ο Ὦθ 
ποίπα]]γ τοπιονθά {Γοπα {16 {οχέ, Υοί, έλαί (ο 5ίαΐθ 
ο/ {ο ονίἀεπσς (45 τοροτίεάἆ ὮΥ Ἰλείς. απά ατίοςυ.) 
18 βι1ο]ι ας {ο ]α5{1(γ ας ἵπ εακροοίίησ {αί {Πο ρας- 
5ασο ἶ5 ποί ας 1 γνης ]ο[ί Ὀγ {1ο Ἀροβί]ο. (ταί 
παπά Ἠίπο]ς ατο οί ορἰπίοη (α5 ΤΙ πιγςο]{ῇ ΓΟΥΠΙΘΤΙΥ 
Ν48) ναί {]λα Ρτεςεπί τεαάἶπς ννας {οτπηθά οἱ ἔιοο 

δα 

γραᾶἴπισςδ; ἨΔΙΠΕΙΥ, ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, 
απά ὑπακούειν αὐτῃ, ἴπθ ἐν Ὀεῖπρ αἀάεά α[ίιεγννατάς 
Ῥιΐ, Όπουσῃ αστεεῖησ Ιπ {είς Ῥγοπιῖδες, Ππεγ 5ο 
{αχ ἀῑοτ 1Π (αίγ εοπεἰιδίοπς, ἴιαί Ἠϊποκ Οίπκ8 
Πιο ἴάθ τεαᾶῖηςσ 16 ὑπακούειν αὐτῇῃ» (ταίᾳα, ὑπα- 
κούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ. Ἠίποικ υΥΙ]] ποί ρε]ίονθ 
Όιαί ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ οοι]ά Ἠανε Ῥεεπ οχρε]]εά 
ΒΥ πα αὐτῃ, Όαί ταίῃες αὐτῃ Ὀ} Όιοβο Ἱνοτάς. 1 
198 ποί, Ἠονύενες, νείΥ ΙεΙΥ, ἠναί απΥ Βο]μο]Ιαξί8 
ν/οι]ά (Ἠ]π]ς 1έ πεσθνβατγ {ο σ]ο5ς ἴπο αὐτῃ. 
ΏπεΥγ Παά, ἴπ6γ νγοι]ά 5ατε]γ Ἠανε σ]οβ5εἆ ὉΥ ταῖς 
ἐπιθυμίαις αὐτῆς, ποί αὐτοῦ, ας, ἵπ [αοί, ἀἷά Οτί- 
ρεῃ, Πα/Ππ., απά ἼἹθοᾶοΓ. Απά 5ο οπε οϐ Μαί- 
Όας ΜΡΑ. Τ σαηποί, {πετείοτε, Ρτῖησ πιγεε!]/{ {ο 
Ῥε]ίενα ἴαξ ννο Ἠανα ἵΠ ἴο «ΟΙΗΠΙΟΠ {θχί {ιοο 
γεαάῦπσς, οπιο α ϱἱοδ ροπ ἰ]ιε οἱ[εντ. Νο Ἰανα 
ταίπεχ, Ι 5αεροεί, ία ογὶσίπαἰ γεααϊῖπσ (πο 1 
Ρα]ενο Ίναδ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ) } παπά, 
πι]χαά αρ ν(Ἡ 1έ, επα αἰτεπαρί5 ΟΕ ΒΟΠ16 δοτο[ϊείς 
(ποί. ε[ιοζίακές) ἴο ἴπιργουε 1 ὙΠο {ποιρηί ιο 
πγοτάδ ουσ]ί {ο Ίανθ Ῥεεπ αοοοπιπιοᾷσίεἆ {ο {πε 
Ρτϊπεαῖρα| ἴ6γπ ἁμαρτία, ποῖ {ο ἰλ6 εαροτάϊπαίο οπς6 
σώματι. 1 δαδρεοί (λαί αὐτῃ Ύνας βτεί Ιπδετίεὰ, απά 
Ώνοη ἐν, ἴο Ἠεὶρ οαί (πε οοηίτασοίίοῃπ. Έοτ ίΠθ 
οπη]βδίοη ο αὐτῃ ἐν ἴΊετε ἶ5 ἴπα ααίΠοτΙ{γ οῇ 5εν- 
ετα] οΓ ἴε πιοδί αποϊεπίαπά να]ααθ]ε ΜΡ5., ΠΙάΠΥ 
ο{ Όιε Ῥεςί Ὑειβίοης, απᾶ Υ6ΤΥ ΠιαπΥ Εαίΐμπεις. Τί 
ἶ6 ποί ρτοβαβ]ε ἰαί {πο νοτάς αὐτ ἐν ΥΘΓΘ 16- 
πιογεά (α5 Μα{]ιαὶ Γαποῖες) «έἰίο οἴρατ νο 56η- 
ίεηπος;” {οΥ 6νεῃ τοι {επι Τΐ 15 ποί ουογοαἀεᾶ. 
ΊΠε οπΙγ οῬ]εσίίοη {ο 1ὲ 15, 15 επίγεηιε Πιαγβ/]ιε8ὲ ; 
{λοισῃ {ιαί, οῇ 1{5ε]/{, 15 πο τεᾶδοη νἩΥ 1έ «ποι]ά 
ρε α]ίετοᾶ, Όιαί {ιο οοπέγαγη, αβτεεαΡ]γ {ο {Πε πιοςῖ 
οατίαϊπ οἳ α]] ΟπίάσαΙ «αποπςδ. Απά {ποιρῃ νε 
ΠΟΝΨΊΙΘΤΕ ε]ξε τοπ ο{ {11ο 1η8ΐ5 οἳ σἶπ (Όα{ οΠ]γ οῦ 
{με Ἰη5ί5 ο{ ἴ]ια [εκ] οἵ ἴἶια ὐοάι/), γα, ἴΐξ πιαγ Ἠθτα 
Ῥ6 {ο]εταίαᾶᾷ, Όεσσααςο εἰπ 15 ρεγδοπῖβεά αδα ἐηγαπέ, 
---]αδί αφ 6υρτα ν. 6, Τ. Τι ἶ5 οοπβἰάστεᾶ αδ ἃ Ίιαδ- 
ἐεγ ουεΓ α δἶαῦθ. 

19. μηδὲ παριστάνετε, ὅσο.] Ίο Ἠανα Ίετο α 
οοπ πια{Ιοη οΕ {με Ιπιασθτγ (1η ννΠΙοΓ Βἶη ἶ5 ο0Ἡ- 
εἰάθγεά α5 α 5]ανα-πιαξίοτ), ΙΠίχοάιοίοτγ ο) α Κ{π- 
ἀγεά αἀπποπίίοῃ. "Ἔ]ας ἴΊετε ἶ5 ποί α ππίατή 
ααδίοη (α5 ἵγας (Ἰοισηί Ὦγ Ὑηαεί5. απά οί]νεις), 
Ῥα{ ὅπλα 18 Ἠοτο {ο Ὀο ἴακεηῃ ἵπ 158 ΡΙΙΠΙΑΣΥ 6εηςεο, 
{ο ἀαποίο {οοῖς ΟΥ ἴπισέγιωποπίς, α5 ἵπ Ἠετοάᾶοί. γΙΙ. 
2ῦ. Ἱκ. 19]. Ἠετοάίαπ νυν. 11. απἀά οἱδονῃοτα. 
Τ]ας {ο 5εηςα 5, “ ποϊίπεχ γἱε]ά πρ γοιγ Πιθπ]- 
Ῥοετς {ο Βἱπ, {ο Ἠίπι {ο 56 ας {οοἱς, ος ἱπείτι- 
η]θηί5 οῇ νἰοκαἆποςς.. Οοπιρατο νγ. 16. 29. απά 
5οο Βρ. Βυ]])ς Πατπι. ΑΡ. Ρ. 19. 

19. ἐκ νεκρῶν ζῶντας] ΄΄ α5 ίοες Υπο, α[ίετ Ἠαν- 
πο Όδεπ [ερίτια]]γ] ἀθαά, αγο πονν ανθ.” 

14. ἁμαρτία γὰρ, ὅτο.] Τήε γὰρ, α5 0Ἠ1γ5. απἀ 
ΤπδορΗγ]. γοπηατ]ς, Ίας το[εγοποο {ο ἃ εἶααςο οπιϊί- 
(ἀ, α. ᾱ. ““ [Εκετί γοιπεε]νες απ [εαι ποί] {ου 
βίῃ Πα] πιοί [ας γοι αρρτεμοπά] Ἠανο ἁοπιπίοῃ 
ονεχ γοι.. ΤΠε ποχί γὰρ αβείσης α γεᾶδοπ ΝΝΗΥ 
βίη ε]α]] ποί νγοτ]ς (ἰχεῖχ ἀεξίτιασοίίοἩ, ΠαΠΙΕΙΥ, {παί 
Ώ16γ ατα ποῖ απάογ Τ,ανν, Ῥαΐ ππάθγ (ταςσθ. 1 επ- 
ετε]γ αστθθ ΨΙί Οατρζ., Ὠοάςάγ., Μασκη., απά 
ΜΙάάΙ., ειαί ὮΥ νόμος 15 πιεαπί Τιανν ἵπ ϱεηετα] 
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ν αἱ. 9. 18, 19. ας Ε΄ ς ΄ ς/ -ον Γ : - . ” ολλ” Ε΄ αἵ [ . 1 
Τι ουν; αμαρτησομεν, οτι ουκ εσμεν Όπο 7ομµον α υπο χαρι ; 1 

͵ : 3 π / στ ; Ὁ ; 

«1ομπβ. ή. Ί{ῇ γένοιτο! "Οὐκ οἴδατε οτι ᾧ παριστάνετε ἕαυτους δούλους εἰς 16 
2 Ρει. 2. 19. 

ς . ν πι - ζά ς ’ , ς ΄ 3 ῃ 28 
ὑπακοην, δουλοί ἐστε ᾧ Όύπακουετε, τοι αμαρτίας εἰς «ανατον, η 

- ’ ΑΝ τ - - «/ ε - 

ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην; «Χάρις δὲ τῷ Θεῷ, οτι Πτε δοῦλοι τῆς 11 
ς . ς Π ι . ’ 3 «ἳ , ΄ » 
ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδὀθητε τύπον διδαχῆς 

24 , ᾿ ο νὰ . ς ’ ” ’ 
4οηβ.θ, Ἡ έλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ της ἁμαρτίας ἐδουλωθητε τῇ δικαιοσύνῃ. 18 
1 Ρει. 2. 16. 

᾿Ανθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ 19 

«6Τί 18 τας (8αγς ΜΙά41.) εναί 1Γ απἀοτείοοά ος ένα 
Ίαν ο{ ΜΤοβο5, {ια αγσαπιθηί νν1]] Ὃε οοπεγεπ{ Υγ1{] 
τοβρθοί {ο {ιο «ον; θμΐ 1{ οασ]ιί {ο Ὦε τεππατ|καὰ 
Ειαί ε ἀθεῖσῃ ο {πο Αρορί]ε 15 [αγ πΠοΓθ ϱΟΠΙ- 
Ρτο]εηρίνα; απά (μαί ες πἹθαης {ο οοηίταδί {Πα 
παἴαχο ΟΓ αἲἰ Ἴαιο, (1. 6. ο6 ΕΥΘΓΥ τι] οῇ 11Γ6, Υνηίο]ι 
οβ τς ποϊί]ετ πιοάΙα{ίοη πος αίοπειηεηί, απἀ οο0Ἡ- 
εοηιιση{]γ ππακθς πο Ρτονἰδίοπ {ος να ΙπονΙίαθ]α 
ψ/εακηθςς οῇ ΠΠ), ΙΙ σραςε, Ἱ. 6. ΙΙ ἃ ρΓᾶ- 
οἶοας ἀἱεροηβαίιοη, Πίο] τεφῖτεδ ποί αη ΠΠΡΙΗ- 
πίπσ οὐθάίοπςσς, Ὀπί οΠΙΥ ία Ὠθδεί εχετίίοη5 οΓ 
Γταἳ] ογθαίατθες, σἰγίησ αβ5Ιταηοθ οΓ ρατάοπ {τουσ] 
{αχ ννηετο ουχ οὐθάίεπος Ἰαβ Ῥδεπ Ιππρεγ[εοί.”) 

16-20. Τε Αροδίε Ῥτοσθος {ο αἴσαςθ, (μαί 
ἴπαο ἀἰερεηδαίίοη οῇϐ στασοο νοιοββα{εᾶ, {ο 15, 5ο 
{αγ Ποπ εποοιτασίησ 8ἱΠπ, ἀεπιαπάς α 5ετνἰσθ ἴο 
τἱσΠίθοιδΠΘ5», Ι{ΕΤΙΥ Ιποοηβίδίεηί γηίἩ αΠΥ δίη- 
Γα] Παδίτ, 

16. οὐκ οἴδατε, ὅτο.] Αἴιεγ οατπεςί ἀἱδδιαδίοτ, 
Ώιο Αρορί]ε τεδοτίς {0 δετίοις αἀπιοπίοπ, ὮΥ Ρ]αο- 
πσ Ῥείοχαο {Ίχεπι Πιο αίεγπαίΊνε, ἐιπί {ευ πιιςί 
βθΓνο 6ΟΠιε ΠΠΠΡίΟΥ, --- εἰίπετ Αὖᾖπ, ὙΠο Ὁν]] ]εαά 
έηαπῃ {ο ἀθαί; οἱ 1σ)οοι5 οὐεάίεποε, ΥΙο]ι νν]]] 
οοπάιποί ἴἼχεπι {ο ]α5ήβοαίοηῃ. ΤἜΤΠΕΥ νο οῦεγ 
Φἱπ απ6 {ο ωαδδα[ς οὗ 5ἵη, απά πιαςδί τεσεῖνο ἴπο 
γ/ασθς ΟΓ ΒἱΠ-- ΏΕΑΤΗ. Ἀὶς ὑπακ. ἵδ {οἵ ὥστε 
ὑπακούειν. Τ]ε ᾧ 15 ΏΥ 8οπιθ τεπάστοά ΄΄ ννμαΐςο- 
ονογ. Βιί α5 ἁμαρτία ννας ]αδί Ὀε[οτο Ρεγεοπί[εᾶ, 
5ο Ιέ 5ποι]ά 56είη ἴμαί {πε ᾧ Ἠετε ἶ5 ρυΐ ἵπ {ο 
πιαφοιζέπε, {ο αεοοηπιοάα[ίοπι {ο 11 {οισ] Ὦ} Β8ΙΠ 
ΠΙαΥ, ἵπ 4Π ΠΠάΘΓΒΘΗΡ6, ϱ6 1πθπΠ{ ἃ αδίί ΟΓ 8ΙΠ, 35 
ΡΥ ὑπακοὴ α Παδίί οῇ ουθάίθοποθ. Τηο εἰς ἵπ εἰς 
θάνατον ππᾶ εἰς δικ. ἀοποίεςβ οι ο, Τοδιί, ΟΥ 60Ί86- 
4πεπος, 38 Ἠοπῃ. Υ. 16. νΊιθΥθ εἰς κατάκριµα απ εἰς 
ὁικαίωσιν αγο 5ΙΠηΙ]αΤ1γ ορροβδεά. Θάνατος Ἰεγθ ἆ46- 
ποίθς μέν τ(μα[ απιᾶ οἰεγτια[ ἆραί]ι, νο ἀεαί] οῇ ἴἶιο 
6ου], ια ανν] ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ 
Κυρίου. 2 Τ]6ςῬς. 1. ϐ. Δικ. 5ποι]ά ποί Ὀο τοπάεγοά 
Τἱσ]ι{εοµηοας; «ἶπος, α8 αρρθατς Γγοπα {ο ΚΙπάτοά 
Ρα55ασο αἱ ν. 106. (5966 αἱδοῖ1ν. 20.) 1{ 15 {ΟΥ δικαίωσιν, 
ν/ΙΟἩ ννοτὰ Ρτοροτ]γ ἀεποίες αοφιίαῖ, Ὀαΐ ἵπ Ἀὲ. 
Ρααἱ /ομσίυρποβς ο/ αἶπς, απἀ οοηδεαπεπί αοσαρ- 
ίαποο απά αθιη]εβίοι {ο βαναίίοπ. ἜΤὴ]ς Τ βπά 
οοπβγπιεὰ ὢν Βρ. Βι]] Ἠατπ. ΑΡ. Ρ. 49., ννηοτα 
α/ίοι γοηηαγκησ ἠ]αί ὑπακοῆς ἵδ ἴο ϱο {ακεη πηθῖ- 
ου γΠΙΙΟΠΙ1Υ, ΓοΥ ἴ]νο 1ανν οῇ ιο (ο8ρε] νΠΙοΗ νο 
ηγθ ΤΟ Ο06Υ --- απ Ενα! ὁικαιοσύνη 15 α5οᾷ αφ ο[ἵθι 
{οΥ ὀικπίωσις ; τοπάους “' Ε]ά5 ουν] οδ15, ου αἲιδ- 
ου]{α115, «ἶνο ροσσπί αᾱ πιοτίθπι, βἶνο [ναπσο]1] 
αἱ Πας βοπΙοποπα ντρ Α βΙπηῖ]ηγ πιοᾶς οϐ οχ- 
Ρἱαηπ{1οη ἶ5 {ο ϱο πλορίςὰ αἱ ἰκ. ὀ0, οἱ, ἀαἲ. Π. 91, 
Η. 21. απ οἱ6ογν]ογο, 

1τ. “« Τ]ιο Αροβίο πονν (ταπβ[οτς ναί Ἰαά Όσοι 
οχργοββος ο'ρπρ [1 ἵο νο 6356 οὗ {νο Ἠοπππης.” 
(Κορρο.). Τις νν. 1Τ, 19. 45 αἱκο 19, 20. ατο ποῖ 
ΙπθΠ{ {ο [ο/1οιὸ ερ {ἱιρ απσπιρ!; Ὀαί οπ]ν {ο Ἰπι- 
Ρτο55 Ἰ. γοπστ5 (οῇ νο (οπ{/]ο8), ϱγ ΣΠοννίησ 
Όνθιη, Επί ΓΠ16Υ αγο {Ποπηςο]γος οταπηρ/ος οἱ νν]ναί 
Ίο 15 ἀοο]ατίπα. Ώθο ΒίπαΓΙ, 

---χάρις τῷ Θεῷ.] Ἀαὺ. ἔστω. Τηε ρήταβο 18 
ΒΟΛΤΟΕΙΥ ονοτ {ουπά Ίπ νο Οἡαβεῖσα] ννγίίοτς, Ἔ]ο 
ΟΠΙΥ Ρα5δασο αὐάπσοά ὮΥ ἶνο Οοπαπιθηία{ογς (Α{- 

τίαη Ερϊοί. Τν. 4. τότε ἐγὼ ἡμάρτανον, νῦν ὃ' οὐκέτι " 
χάρις τῷ Θεῷ) ἵ5, πο ἀοιβί, Ροτγονγεά οπη ἴπε Ν 
Τ., η πΙο] πο νντ]ίετ αΡρεατ5 ἴο Ἠανε ἀἰ]]σεπί]γ 
Ρογιςδθεᾶ. ΤΠ ὅτι ἦτε, ἃτο., ἴειο 8 α ἀῑΠιοι]Υ 
(απ]είησ {Τοπ ἴο νοτάς 5εεπιῖηπσ {ο 6αρτεβ α 
βοηςο ἴ]ιο γευεΥΦε ο{ Ὕν]ιαί {6 Αρορί]ο παιδί πανθ 
πιθαπ{), ὙΙο] 16 ποί τοεπιονεά ὮΥγ εαρρ]γίης, α5 
Ῥεζα απά ΠΠάΠΥ οίλετς ανα ἀ4οπΠθ, µέν. Ίος 4ο Τ 
56ο ΠΟΥ ί]ε ἀΠΠοι]{γ ἵ5 {ο Ῥο εο]νεά Ὦγ πιεγε]γ 
ἔτακίπσ {ο νο] Ῥηταςο {οσείμοςτ,” α5 Φέπατί 
μον ο Ἡ 15 Ὠοί{εγ {ο 5Ἴρροςε (Υ(Ἡ τοῖ. απά 
(ορρε), {ναί α5 ίπε ραγοῖρ]ε ἶ5 οίἵεπ ριΐ {ος έπα 

γοτῦ; --- 50 Ἠ6{6, ΡΥ α ΠΗευταῖκπη [ος ταίῃογ ρορι]ας 
Ιάἱοπη] νε νετὺ 15 ραί {ογ να ραγβςῖρ]ε, πγμ]ς 
νγου]ά Ὦο οαιἱνα]επί {ο α νετὺ υν]ί] καίπερ, αἷ- 
Πιοισῃ. ἜΤ]ο ἥτεῖ5 επιρηαίίσα]. ἙἨοπάοςτ: “ ἄοά 
Ῥο (απο ναί, ἐοιισ]ι Ὑε Ίοετε Γοποε] Όια 8εΓ- 
γαπίςδ οῇ αἰπ, Υε Ἠανε [πον], οἩ {ο οοηίτατν (δὲ) 
οῬεγεᾶ,” ἃο. Α Ο]αδεῖσαὶ απί]οτ ννοι]ἀ Ἠανα 
νντιίίεη : ὅτι, πρὶν μὲν ὄντες, ὃς. ---- νῦν δὲ, ἃο. Ἐκ 
καρδίας, “' οογάια]]γ.”. Τπ εἰς ὃν παρεδ. τύπον διδα- 
χῆς Ώλετο ἵ5 α Νε]]-Κπούνη Πηραΐίασε, ὮΥ νε ἤσατο 
αἰἰγασίίοπ (5866 (ας ΡΠΙ]. Βαοτ. 108.), α5 ἵηπ τ]θ 
γ]τσί]ίαη 6 αχγρ6πα απαπῃ βίαΐπο, Υερίτα ε5ί.”. Της 
1έ 16 ΓΟΓ τῷ τύπῳ διδαχῆς εἰς ὃν τύπον παρεδόθητε, 1.6. 
{ο Ὀο {ογπιεὰ 1ΠΡΟΠ α5 προῃ α πποάε]. 

18. ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμ.] 1. 6. ὈῬεῖης 110- 
οταίοᾷ {ποπ {θ Ῥοπάασο ο{: δἵπ Ῥοΐπσ 5611] οοη- 
εἰάετοά α5 α 5Ίανε-πιαςίογ. Τ]ογε 5 ποί απ αἷ]α- 
5ἶοηπ (α5 ἨΠαιηπῃ, απά ἈΊασΚκη. πιασίπε) {ο {πα παπ- 
πιῖςδίοπι, Ὀπί {ο {πε ἐγαπδ/ογ οἱ 5Ίανος (νηοαί]ιοτ Ὦγ 
Ριπῄαςα, ο οίπετννίςε) {ποπ {]θ 5ετνῖος οῇ ους 
πηαδίθγ {ο {παί οἱ αποίηοτ. ἜΤ]ο ννογάβ ἐλευθ. δε 
ἀπὸ, ἃο. ατθ, 1 οοποεῖνθ, πιθαπί {ο Ῥε (α5 Οτα!1, 
Ἰα5δ Ρροϊπίοὰ οα{) 5αερεπάθά ἴπ οοπείγασοίοη 0ἩἨ 
Όια ρτοσθάίησ 5επίοποςθ; ἴποισῃ πο, 5 ο Ίππας- 
1Π65, ΟΠ ὑπηκούσατε. Τ16 {1 18, ἐλευθ. δὲ 15 ραί 
Γο καὶ ὅτι ἐλευθ., «έ απᾶ ἰ]αί Ῥείησ ᾖθεᾶ..  Ἔδου- 
λώθητε 18 ΓΟΥ δοῦλοι ἦτες ΝΝΠΙΕἨ, ἨΟΊΥΕΝΟΣ, 5 πηθαπ{ 
{ο Ππί Οαί 1ὲ 19 Οπεῖτ ἁμίῃ 95ο ἴο Ὀθ. Τηο 5εη5θ 
οΓ Όια {στιπ, Ἀον/ενοτ, ἶ5 πιοδῖβοαςά ὃν ἴε οοη{εσέ, 
ΟΡεάϊοποο {ο (1οἆ ἶς Ῥτοροτ]γ ποί α δίασογη, Ὀπί α 
φογοῖςο; ΟΥ, ο Ἰθαδί, 4η. ἐθελοδουλεία, 5Η] αξ (πα 
εροκοπ οΓ ἵπ Ῥ]ηΐίατολ Τ. 1. Τ08. (οἴίοὰ Ὦγ 1αί5.) 
οἷς ἂν ἔρως κύριος ἐγγένηται, τῶν ἄλλων δεσποτῶν καὶ 
ἀρχόντων ἐλεύθεροι. καὶ ἄφετοι, καθάπερ ἱερο- 
δουλοι, διατελοῦσιν. 

19. ἀνθρώπινον λέγω, ἃο.] Όπ {ο κεηπεθ οϐ {8 
Ῥ]γαςο {ο ϱοππηθπία{οτς ατα ποί πστοσά. Τ]θγα 
πτο, ποννονου, Ὀ{ἱ  ήρο Ἱπίοτργοίαίίους οπ {1ο ἴο 
αἰίσπίίον:. 1. Γηαϊ ο πιαπν οπι]ποπί αποϊσπί απά 
πηοστη Οοπιπιθη{α{οτς, νο ἠλη]ς ἐλαί νο ΑΡοβ- 
{1ο νίκος {ο εο[ῖοῃ ο Ἰατεηποςς οῇ ἴἶνο ἴΘΓπα 
ἐδουλώθητε, απᾶ ππακο Ἰ πιοτο οοηβδοπαπ{έ ἴο ἴἶιθ 
ἀοσίτίπο οϐ νο ᾖΙοοάοπι οῇἳ ΟἨγκήαης ππάἆοτ ἰα 
(ζοβρο]. Ἐοῦ {ο ἴ]ιο ννογάς ὁοῦλοι δικ., δουλωθῆναι, 
ἃτο. νου ίπ]κ ἰῖς οχρτοδδΙοη ἀνθρώπινον λέγω 
(1. ο. κατ ἄνθρωπον ΟΥ ἀνθρωπίνως) ἵδ {ο Ὀο το[θγγθά. 
ας ένο 56ης κ] Ῥο ««Τ 5ο ἴαί ΘΧΡΓΘΒΡΙΟΠ 
οἱ οΟΠΙΙΠΟΠ Ἰ[α, (νἱσ. ἐδουλώβητε) ἴποισ] 8ΟΠηΘ- 
ναί Ἠαγδ]ι, απά πο ν6τγ ευ ἱ{αῦ]ο {ο {πο /ου κἰαΐίθ 
ο Οκίίαμς, ἵπ οτάος ναί γοι νο ατα ννουίς, 
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ππρεστησατε τα µέλη υμων ὃδουλα τη ακαθαρσίᾳ καὶ τῃ αἄνομια εις 
3 ” ’ | , 5 - - -” 

τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ µέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαι- 

ο) οσύ ἰς ὁ) ὃν. 9 Ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε οσύνη εἰς ἅγιασμον. τε γὰρ δοῦλοι ἥτε της αμαρτίας, ϱοι ἢ 6 1ομπ 8. 94. 

- μή ο Ἡ ’ 3 ἕ - ’ 

91 τῇ δικαιοσύνη. τίνα οὐν καρπὸν εἴχετε τοτε, ἐφ οἷς νῦν ἐπαιοχυνε- 
, . Γι . ’ 7 ᾽ - 

20 σ6ε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων Θάνατος. νυνὶ δὲ, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς 
ς , ϕ λ 9 π δν » Θ  . υ . ᾽ 9 ” 5 ο. 

σαμµαρτιας, ουλωυεγτὲς ἓ τῷ ξφ, Σχετὲ ΤΟΝ ΧάςΠΟΝ νμω» εις αγια- 

όν κά αλόη ᾿ ./ ασ ον ἀλλ ὃς ᾧἆ ας «α-- ἔδαρτα δ, 19. οὐ σµον το δὲ τέλος, ζωὴν αἰωνιογ. Ία γαρ οψωνια της αµαρτιας να- ϱομιο Ἱή 
ος, 16. 91. . ᾽ ’ . - ᾽ .»” 2 σ» ” 32 -” ν] 

γατος. τὸ δὲ χαρισμα του Όεου ζωη αιωνγιος, ἐν Ἄοιστῳ Ίησου Τῷ Πε 1 18. 

1 Κυρίῳ ἡμῶν. ΝΠΗ.  ἀγνοεῖτε, ἀδελφοὶ, (γινώσκουσι γὰρ γόµον 

απά αοοιδίοπηεςἆ {ο ΤΘ[ΟΥ ΘΥΘΓΥ (]]πσ {ο ίΠθ 56ΠΕΘΡ, 
ΏιαΥ ἴε πποτε ΓΗ11Υ απἀετείαπα ἵπ ννμαί γουτ ἀπίγ 
οοηβἰδί5» Πίο] 5 1π ουεγίπσ τισηίευιςηθςς. 2. 
60318. απιά 6οΠ1θ οίπετ απο]οπί5; απ, ο{ έπα τηοί]- 
ετη5, Ἰλείς., Ῥομ]εις., απά οὐιατί οχρ]αίη 1 ἴο 
ππθα “ Τ αδθ 5αο] Ἰάαησιασθ 8 ΠΊΘΠ 4Τἴθ αοςδ- 
ίοπιες {ο ΘΙΠΡΙΟΥ, 1Π τεσατὰ {ο νε αΠαϊτς οῇ οοτη- 
πΙΟΏ {αι Βο νο Οαδείσα] νπίει Ἰανε (ο 
Ῥ]γαδο ἀνθρωπίνως λέγω. Ἴ]ε5ε Ιπίετρτείαίϊοης 
86ΘΗΙ, ἵῃ 5Ο0Π16 ΙΠΘάΦΙΤΕ, {ο Ίηθτσθ Ιπίο 6ασ] οίᾖες. 
966 ἈΝοίε οἩ Π1. ὅ. 

---ὥσπερ γὰρ, ἃο.] πο Αροείε, Πανίησ οχ- 
Ρ]αϊπεά {ο Τοάδοή ΝΊΥ ΏιεΥ 5ου] ᾖεο {λεπῃι- 
5ε]νος [οι {Πο 5ετν]{ιιάο ος 5ίη, απά απβυγογεά αη 
οὐ]εοίίοηι ατίε]ησ [τοπη (Ίεπος, τείητης {ο 5 ας- 
ΠΙοΠΙΠοῃ. (Ο0τα]].) Παρεστ. 5ποι]ά Ώο τεπάοτες, 
ποί “΄ μανο γ]ε]άεὰ, Ρα ΄έΓοπςςε] γ1ε]άεά.”. ἜΤ]ς 
18 αρρατεηί {ΤοΠΙ {λε οὕτω νῦν παραστήσατε. 1 15 
ίταηρο ἰιαί {ο ϱ6οπιπιεηίαίοτς 5]οι]ά ποί ανα 
86οη {]λαί ὁοῦλα 15 Ἠθτεα ποί α σιιῤδίαμῖνο, Ὀαί απ 
αά]εοίίυε, ννπῖςοἩ, Ιπάθεᾶ, Ίνας {1ο γρ ζπιάζνο 159 
οὐ {ο ἴετπα; ὀοῦλος Ὀεῖπα, 1Π 15 οτἰσ]πα] δε, 8 
ΠΙΕΓ απ αἀ]εσίίνε 8 ἐλεύθερος. «' 89 (οΏεεινοεῬ 
Ξολμεὶά αρ. Τεηπερ) {Πο Εοεγείαη ΒΕΝΡ, ἃ Ῥοπ- 
βοτναπί, [Γοπα ϱὑπάοπι, {ο Ὀἶπά. ᾽Ακαθαρσίᾳ απᾶ ἀνυ- 
µίᾳ ατο Ὦν ΠΙάΠΥ τοσεπί (οπηπηεηίαίογ» αοςοη{εά 
ΒΥΠΟΗΥΊΠΟΙΝ. Ειίας ἀκαθαρσία, ἵπ {Πο »ἰσπ]βοπ{]οπ 
Ιαδοίνιοµβποεςς, ας αἲ 1. 24. Ώδεῃ αρρ]ίοᾷ {ο {μαςα 
ΥΘΣΥ ΡΕΙΡΟΠΒ, 50 {αΐ 566Π15 {0 06 {11ο 5εῃ5θ Ἰθγθ, 
Ἔ]ας νε ννοτὰ ἰδ ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ Υ{ ἀσέλγεια απἀ 
πορνεία. 3ε6 Τη. 4ο ΔΥΠΟΠ. Ρ. 100. ... 2 
σου. ν. ]. 

Έτοπι ἰαφεζυίοιδπεςς {1ο Αροςίο, 1 οοποεῖνο, 
ΏΟΝΥ/ Τί5ε5 {ο ἀνομία ἴπ οεπεγαί, 85 15εἆ οἳ 6νοειγ 
Κἰπά οἱ απ]αννβι] οοπἀαοί. ΤΠ εἰς τὴν ἀνομίαν απά 
εἰς τὸν ἆγ. ἴπετα ἶ5 α Ροσι]ίαν Ιάΐοπι, ν/ΠΙε]. Ἠας 
οσσαδῖοπεᾷ 8οπης ἀἱῄεγοπος οϐ ορίἰπίοη α5δ Το {πα 
Γ]1 Ἱππροτί οἳ (ο Ἰνοτᾶς. ἜΤ]ο αποϊαηῖ, απ αἰ- 
πλοβί αἰὶ πποάετη 6 οπιπιεπία{ους ἐΠ]π]ς ἐχαΐ ο εἰς 
ἀεποίες αοσιπιµἰαίοπ, Ἱ. 6. “ νίοο Ἡροῃ γἰσθ. 
Τ16Υγ, Ἰον/δνου, αἀάπσς πο 5α{Ποίεπί Ῥτουίς απά 
Ὠλίς πηοὰο οἳ οκρ]απα{ίοἩ 1] ποί 51 { εἰς ἁγιασμόν. 

βἸοι]ά ταί]ογ Οπ]ς Ολαί έχε εἰς (1]Κε ο Ηευ. Ι 

ὦ  Ἓρορο ΤιῬο5ο, αξ ἵπ Ματ] 1. 4. απά οΠιεη. 
'Τπας Ώιε 5επΠςο ννϊ]] Ῥα, έ [ος το Ρτοπιοί]οη. απά 
ἀἰδδεπιίπαίϊοηῃ οῇ ν]σθ οῇ ΘΥΘΙΥ Κἰπά.7. Δικαιοσύνη 
ἀαποίες ἱσλέ οσπ(ιοί Ἱπ σοηοτα], 45 ορροξεά {ο 
ἀνομία : παπά εἰς ἆγ. κἰσπ]ῇος ΄έ Οιαΐ γοι πιαγ Ό6ςοπῃ]θ 
Ἠο]γ, απά οοπεοφιαεπ!]γ Ὦο Ὀ]οςςθά απά 5ανε. 

20. Ἔ]νο οοππεσίῖοη απάἀ {πο 5οορθ ο{ ἐΠῖς νετςε 
(ποί α Ἠί]ο οΏεσιτθ) ππαγ, 1 ἐπϊπ], Ὀο Ἰαῖά ἀοννπ, 
νηί Ῥτοῦ. Θίπασί, α5 {ο]]ουν5: «6 Α5 γοι οποςθ 56ΥΥ- 
εᾱ αὖπ, δο πον γοι πημβέ 56γνε Ἰούύπρο, ἩοἱΙΓ 
Ῥγεπεπί τε]αίῖοη αἀπι]ίς οϐ πο οίπετ οοπο]αδίοη 5 
{ος Ἠνπθη γοι εογγθᾶ 5ἶπ, γοι ἀεεπιεά γοιγςε]νες 
ος {τοπι αἲ] ου]1σαίῖοπ {ο γἱσηίθοιςπεςς : [5ο πονν, 
βετνίησ Ἠο]ΐπο»ς, οουπί γουγεδ]νες ήεο Γοπι αἱ] 
ορ]ἰσαίίοη {ο εἰπ.’Ἴ 

1 Ρει. 1. 9. 

---ἐλεύθεροι ἦτε τῃ δικ«.] ἜΤ]ε (οπιπιοηίαξοτβ 
Ἠανο Ὄδει ποί α ΠΗ{ί]ε ροτρ]οχεά υγ] {5 ταγθ 
ἆ5θ ο{ ἐλεύθερος, Ἀπά ἰε ἀπργοσθάςη{έες αγηίαςχ ο 
Ῥαΐνο {ος απ. Βιΐ, ἵπ [ιοί (α5 Ν{ασκη. δαν) 
δικ. ἵ5 ποί 6οΥοετΠεᾷ ο{ ἐλεύθ., θα{ οἱ ἐπὶ απἀετείοος. 
Απά Μασκηπ. απά Ἠ7α)] τισηί]γ τοπάστ, “ο γν]ί 
τορροοί {ο τισηίθουςπεςς, 1. 6. α5 {ο ΑΠΥ ἆἀερεῃ- 
ἀεποες προπ 1, ο: ουεάίσπος {ο 1. 'Τπετε 15, Ἠουν- 
6υνοτ, α γαί στοαίετγ Ἱγπεσι]αγ]{γ ἴπ {πο εεπίεησε, 
ΠΑΠΩΕΙΥ, ἐμαΐ ννε Ἠανε Ἠεχθ (45 οὐσαδΙοπαΙΙΥ ε]δο- 
Ἡθετο 1 οἱ, Ραι1]) απ απ είσαι] οἶααςα 16Η: {ο 
Ῥε βαρρ]ίεά. 'Τηϊς νναδ εεεπ ὮΥ (Ἠτγς. απ {πα 
ἄτεε]ς (οπιπιθηίαίους, απά α[ιογννατὰς Ὁγ Οτε[]. 
απά (τοί. ἜΤΠΕΥ ραταρ]ηταξε (πας: «Ἰηῃμεη γο 
Ίγεά ἵπ νίσε, Υο Ἠετε αλοηαίθά {οι αἲ] γ]τίμο, 
Ποί ΟΠΙΥ Υν]οΙ1γ αναι»ο {οΠ1. αΠΥ 5εαβ]εσίίοπ {ο 11, 
Ριαΐ [ος [γοιη {παί εαρ]οοίίοπ. Άοιυ {Πετο[οτρο Ὦθ 
85 ςυβ]οοί {ο γἱτίας, απ 5 ΥΝΟΙΙΥ αμεπαίεὰά {οπα 
βιυ]οοίῖοη {ο βἶπ.”” 

21. τίνα οὖν καρπὸν, ὅτο.] Ἠεπάοτ: “ Ό/μαί παῖε 
(1. ο. αἀναπίασς), Ώπεπ, Πα γε αἲ {ἴπαί πιο Ιη Τθ- 
ϱροοί ο{ ί]ιοεθ {λ]ησς 7. Τέλος 16 Ἀθτα, α5 1ηοίς. 
0ὔβθ6γνθς, {ΟΥ πλήρης μισθός οἱ νο] ἆδο Τιοθεῃ. 
απά (ατρᾷ. αἀάποε οχαπρ]εθ. 

22. νυνὶ δὲ] 366 Νοίε 5αρτα ΠΠ. 21. Δουλωθέντες, 
ὅο. “ επσαρεᾶ ίο (θε βετνίος ο{ ἀος.7. ο Αρι- 
Ιοἱα5, οἴίεά Ὦγ Ἰἡ)είς.: “ Ώα ποπιθη Ἰαΐο δαποία 
εΠίω ,; ----ίεαιε Ίαπι παπο οὔβεαιίο τε]σίοηί8 
Ποβίτα ἀεάῖσα, εἰ πηπἰθίετῃ ]άσήπι καὶ νο]ῃ- 
{απίαπα. απ οµπΙ οαρετῖς Ώε6. 5εγν]τα, 5εη{ί6ς 
Παοίαπα έάα Πρετία(ἰς.”. Εὶς ἁγιασμὸν ΄Ιπ τθδρεςέ 
{ο Ἰο]ίηςςς, οἵ δαποἱβοαίίοη,2 45 Φίπατί εχρ]αίης, 

29. τὰ γὰρ ὀψώνια ---αἰώνιος.] ᾿ΤἜΤ]ϊς ἵε α γοδισπγ- 
ἔἴοπι ΟΡ ναί γνας φαὶᾷ αἱ νογ. 2]. τὸ γὰρ τέλος --- 
θάνατος, ἴπ οτάθγ {ο Ἱπίτοάισο αΠΟίΠΘΓ οΙΤοιΠα 
βίαηςθ ; απάᾶ {ο οοηίΐγαςέ ἀθαί] 35 {γα Ίρασες οξβίῃ, 
απά {πο ἀθβετί οῇ α νΙοίοις οοαςθ, Υπ οίογηα] 
{ο ας {λα /γοο στ οἳ ἀ.οά, αννατᾶεᾶ {ο αϊξῃ απᾶ 
Ἰο]ίποςς, {γοισῃ φας Ο]τὶνέ, απά πο α5 ἴ]ε 6- 
ννατὰ οὗ πησγΙί. Τηετο 15 (α5 (τος, (ααία]ς., απἆ 
Ὑγείς. Ἠανο «Πον/η) απ α]]αδίοῃ {ο πα ίατγ αΠαΐγς : 
ὀψώνια Ὀείπσ {πε τοσι]αγ εοἰάϊθι]ς ραγ, (ος νη]ο]ι 
Ι Ἰανε βΗ1Υ ἰγοαίοᾷ αἲ Τνακε 1. 14.) απᾶ χάρισμα 
Όιο ἀοπαίίοο {16ΕΙΥ βἶνεπ, οἩ οθτίαϊΠ ο0Ο4ΒΙΟΠΕ, Υ 
Ώιθ 6ΠΙΡΟΓΟΥς. 

ΥΠ. Πο Αροεί]ο Ἠοτο ΓθβΙΊηος, απά οοπ{ΙΠ- 
π6ς {μα ατραπιοπί αἀναποεά αἲ 1. 91, ναί 1118 
(.ο5ραεΙ πιείποά οῇ ειβοαίοη ἆοος ποί ππα]κα 
γοῖᾷ πο πιοτα] Ίαν. Απά ἴπ ἀοΐπσ {5 Τε θη- 
στα([ες νν]ναί Ίνα ας {ο πτσθ ΟΗ γν]λαί Ίνας εαἰά αἱ γΙ. 
14. “« Γοτ γε αγε ποί ἀπάἆογ Τ/αις, Όαί απἆςτ (πγαοε; 
ν]οΏ Ἱππρ]ίεὰ {1ο στοαίογ εβῄοποῖοιςηοες οῇ {ιο 
(.οβρο] {ο {ο Φαπομοσιίοπ πε πας ]ηξέ πιεπ{Ίοῃ- 
ο, ἴπαηπ {ο Ταν οῇ Μοςβος, οὗ αΠΥ Την. Της 
ηα ονίηοος ἵπ {νε Ῥγοξοπ{ί απά 5αΏεεφπεπί Οµαρ- 
ίογ, εμονίπσ {νο ἱποῄῖσοασγ οϐ απ Τιαιῦ {ο φαποῖί 
Ποαίίοη, απἀ ον ενα σταςε οἱ {πο Ἠοίγ Αρίτίε, 



40 ΠΟΜΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. ΥΠ. 2, ὃ. 

«νο ς , ’ -. 3 Π 1 ᾳ , ν ς 
δι ο Τ 1δ λαλῶ) ὅτι ὃ γύµος κυριεύει τοῦ ἄνθρωπου ἐφ᾽ Όσον χρὀνον η; ὃ Η 3 

᾽ ς - ο» 2 , Π . 3 ’ ς 

γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ' ἐὰν δὲ ἀποθανῃ ο 
Ὁ Μαιι, δ. 89. 
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ανηρ, κατήηργηται ἀπὸ τοῦ 10µου του ἀνδφος. ρα ουν ζωντος του ὃ 
νδ . Β λὶο ’ ών .. νὃ ον η, . 21 δὲ 3 θάν 
αμορφος μοιχαις ἆθημοτισεή εί) 752 ται σα) οι ἑτερ εαν οε απουύα η 
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ὁ ἀνὴρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου, τοῦ μὴ εἶναι αυτὴν μοιχαλίδα, 

υπάογ 11ο (οβροα], διρρίίο ἐλαί ἀε[εοί. 3ο {αγ 
{τοπι πιαῖπσ υοἱὰ ἴπε Ἰανν, ης ρτονες ναί 11 15 ενα 
οπ]γ ππεαΠ5 οἱ ἀε[ϊνετίπς πιθῃ [Τοπι ἴμο Ὀοπάασε 
οἱ εἶπ, {ο νν]ο]ι {1ναγ ατο φαὐ]θοίεά ννη]]α απάος 
Ταν, απά ΓΠαγίποετ 5ονής ο παίυτο απἀ Ῥ]ο55ε- 
ηθςς οῇ (ναί ἀοἱίνεταποθ. ᾿ΊΤἨε Πτεί 5ὶκ νειςες οῇ 
Έα Ργοςοηί Ο Παρίοτ Π]βίταίο ὮΥ α Ῥορμίαν Ιπιαρθ 
(ποί {ο 6 {0ο ΙΠΠΟΝ ργεςδεά προπ) ἀοτῖνεά [τοπι 
έιο σας5ο οῇ πια(γίπιοπι (ΠΙΕΙ 15 οπ]γ απ΄ οὐ]ίσα- 
εἴοπ 111 ἐἶνα ἀοπί] ο{ οπς οΓ {ια ραγίο8) νν]αί ννας 
καϊὰ αἱ νΙ. 14. 5εαα. Απά Ἠανίησ Φε[ογε εοπιρατεὰ 
Ειο οοπάἰ]οπ ο ϱ Πτίκίαης (οδρεςἶα]]ν {ιο « ανν]δ]ι 
Ομϊς(ἴαπβ) {ο {]ιαί ος δίαῦες, Νο ανθ ρᾶδεες Ιπίο 
Ώιο φοτνίοο ΟΕ αποί]θετ ΠΙαδί6Γ, {μα Αρορίιε Ίετα 
οοΠΏραἵ65 {ἶνα οοπ({1οπ Οἱ έλο5ε Ραδοῦς ΥΜι Ενας 
οϐ α ού[ο, νν]ο, αἴτογ λε ἀασσαςε ος πετ Ἠαεραπά, 
ΤΑΥ ὢο ππατγίοὰ {ο αποίλαγ; ογἰάςη!ι]γ αἰ]αάίπς 
ἴο ἴ]ο αὐ)οσαἶοπ οΓ 1ο ἴμανν οἳ Μοβο5, α5 Ρεῖησ 
ἀθαά, απὀἀ {Ππογε[οτο πο Ἠοτο {ο Ὀο οὐεεγνας ἴ]αῃ 
α ἆθαὰ Πιςυαπά 5 {ο Ὀο τεσατάεἆ ὮΥ α εηγν]νῖησ 
νη[ο. Το 5α1πο αρρ]θ5 {ο (α Γαιο ο Ναίωγο. 

Τ]ΐς νίονν οῇ {ιο 5οορθ οῇ ία Ομαρίος, απἀ 
οεροεἰα]]γ οἱ ἴἶνε Πτδί {οιγ ναιβος, ἶς οουβγπιοὰ 
ΡΥ {ιο οἰαῦογαίθ τοβθαγο]ας οῇ ΒΓος. Αίπανί. ἨΗο 
οοΠΙΠΙΘΠΟΘ5 ὈΥ οὐξατν]πς, “ναί πο {ΠΠοιπ1{γ οοπῃ- 
Ραϊπεά οΓ 1η έλα βγεί {οι νθιςος Ίιας Όδεῃ οΠΙεΠΥ 
οσσαξἰοποἀ Ὦγ (οπιππεηίαίογς ΙηβΜα{]ησ {οο ῖ- 
Ἰιμίο αἆ εΟπιρα)Ίδοπ Ώείινεεπ {ο εοπ]άσαὶἱ «οΠπηθο- 
πο, απά {ο οοπηθοίίοη οὗ ΟΠη]ίαπς ΥΙΓΠ ια 
Ίπνν; δἶπορ α πα]πια{ο απ εχαοί οοπιρατίδοη γνας 
ποῖ Ιπίοπάθἁ, απά οαπποί Ὀο πιαάθ.”. Πε Ροϊηίς 
οῇ ἀἰεςίπιϊίαγτίη ατα {επ Ροϊπίεὰ οί ΡΥ νο Ίεαγή- 
οὐ Οοπιπιοπίαίος, νο {ταῖγ οὔβδοτνες {]αί (1ε οὐ- 
Ἴροί οἳ (5 οοππραΓίβοΏ Ύνας {ο ᾖζµδίγαίε ππά 
ἄο[επά ἴἶιο 5οπίἰπιοπέ αἲ γἰ. 14, {ΟΥ νο αγ ποῖ 11Π- 
ἀοτ {νε Ίανν, Όπί ππάθγ στασθ.”. Το Ὀαδῖς οῇ ένα 
Ἡν]ο]ς οοππραγίδος Ίο δίπίο {ο Ῥ6 α5 [ο]ουν5: 
«6 Ῥτοίμτθη, Υοι πγο πνναγο {]αΐ ἀθαί[, Τη αἱ] σᾳ5ες, 
ἀϊδεο]νος {ο το]αίίοη Πίο εχἰδί Ρείνεεη απ 
ποινιάα] απά α Ιαν ὮΥ ννλίο]ι Πο ν/ᾶς ΡΕΙΡΟΠάΙΙΥ 
Ῥουπά. Έογ οχαππρ]θ: ἴε οοπ]ασα] Ίαν 684865 
{ο υ6 ἴπ {οτοθ ὮΥ ἴἶια ἀθαί] οὗ οπς οἱ (με ραγίῇος. 
5ο 1 15 ἵη ἔο οα5θ οὗ ΟΠηςίίαπς. ΤΠου ποίῖ ΟΠΙΥ 
ἀἱο {ο 8ἱΠ, 1. 6. ΓΟΠΟΙΠΟΘ τ, ΝΠΕΠ {Π6Υ ατα Ὀαρ- 
εποά Ἱπίο πο ἀθα[]ι οὗ Οιγ]ςί, νἰ. ο --- 15 διἱ (11ογ 
αἱ9ο ἀῑο {ο {πα 149/ αἱ {ο 6απηθ ππο, Ἱ. 6. ἴπεγ 
ΤΟΠΟΙΠΟΘ αἲ] ἐἰιοῖγ Ἀοροβ απἀ οχρεοία{ἶοηπς οῇ 6- 
ἵπσ βαποί]βοὰ ὮΥ πο Ἰ4Ν5 5ο Τί βἰπ ψΙ]] πο 
ΙΠΟΥΘ Ἠανο ἀοπιΙΠΙοἩ ονοτ {Ἴαπι, Τή6γ ο, ΡΥ να 
νοτΥ [ποί οῇ βοσοπιίπσ τοα] Οηγίδίαπς, Ῥτοίοςς {ο 
τοσοίνο Ο]ήςί αφ Οἰναῖτ ἑ ννὶάοπα, απά ]α5ήβσα{Ιοι, 
απ βαποΏβοπίοπ, απά τοοπιρ{Ιοη.,) 1 6οἨ, 1. ὀ0.37 

1. γινώσκουσι νόμον.] ἜΤ]μο Οοπηπιοπίπίους αγθ 
ποῖ αστοθὰ ν]γείθτ ὮΥ νόµον 15 πιθαη{ {πο ᾖ,αιυ ο 
Ἴοµρος, οἵ Ίιαιο ἵπ σεπεγαί. λα {ογπιοτ νίθνν 16 
πἀορίθά Υ πιοδ! Ο0οπηπποηίπίοἵς, αποϊθπί απ πιος- 
ογη” υιί ἴπο Ἰαίίοτ 6 αΌἰγ πιαϊπίαϊηοά Ὁγ Ει., 
Οτοα]]., Ξο]οσίίσ., Κορρο, Μασ]κη., Ύγααβ, παπά 
ΜΙά41., νν]νο Ἰπίοτργθί “' {ο ΡΕΓΒΟΠΒ Ἠγ]ιο ΚπονΥ {ο 
παίαγο ο Ταν ἀῑνίπο απά παπα, η πο στοαί- 
ο: ρατί (81Υ9 Βρ. ΜΙάά]είοη) οἱ 3. Ρας τοας- 
ου» ΡγοῦπΡ]γ Ἠπά ποί οχίοπάσᾷ Ειοίτ νίουνς {ο {να 
ΙΠΡΟΤΓΟΕΙΟΠ, Νίο] παδί θο]οηα {ο ονουν ἀἱδροι- 
π{{ομ ποί ργον]άἶπσ απ αοποπιοπί, Απά η πλἰσ]{ 
Ίαν θαἱά ΙΠΘΤΟΙΥ ναί ιο ἸΚΠοΝΥ τὸν νόµον, ἴα Μο- 

αἱς Ίαν. ῬΒιί Ἰε Ἠετο αἀάτεςδες ἴπεπη η τμ 80Π18 
ἀθστεο οῇ τ]ίοτίσα] οοπιρ]αΐδαποε; απά ἴακος Τε 
{ου σταπ{εάἀ (ναί ἱΠ6Υ Ἠαά πιαάε α σεπετα] αρρ]ἱσᾶ- 
Πο {οι Οιαῖγ ΟΝΠ ραγίίοα]ατ εχρετίεποε: απά 
Ώιο ἀοθίση οΓ (ο Πρίςί]ο (56ο Νοίς οἨ ΙΙ, 19.) 1εὰ 
Ἠήχη {0 8ΡεαΚ, ἀἰγεσί]γ ος ἱπάίτος{]γ, οἳ ἴ]νε Ίπιρετ- 
{οοίίοη οῇ αἰ! {ἶνε ροβδίῦ]ο 5οπεπιες οἱ βαἱναίίοημ, 
νο] οβετεὰ ποί α τεάςθαεπιθΓ.” 

ΟΗΕ Όιαςε {νο Ιπίατρτεία!ἶομ5, {πε Ἰαίΐέετ 866πΠΒ 
Ρτο[ογαῦ]α, Ῥοίηπσ 5αοἩ ας (λε ρτορτίείγ οΓ Ἴε ΑΓ- 
εο]ο τοφιίτος ΓΤοιη νΠῖοἩ ὧν πηαδί πο ΠηΠΠεςςΘΒ- 
5αΓΙΙΥ 5αρροςθ αΠΥ ἀενίαίίοπ. Ἐαΐ, αἲ ἴε 5απιθ 
πια, {ο ἀϊῄοτοπος Ὠδίνγεεη {ο {ν/ο 15 ΠἹοτθ αρ’ 
νὰ Όναπ τοα]; {ογ ἴε Τ,ανν οἱ Ίοδες ἵ5 εσρεεῖαί- 
} αἀνεγίρά {ο ὮΥ ἴπο Αροςί]ο ἵπ ἐπῖς Οαρίετ, απά 
Όιο ]ανν οἱ παίιγο, ΟΥ ναί οἱ γνοτΚς, Πε]ά ἵπ α 5υβ- 
οτοπαίο οοπβ]ἀθταίἶοῃ. 

Α5 ἴο ἴ]ο οοηβίταοίἶοἩπ, απᾶ οοπεεφπεπ!1γ {ια 
5οηςθ οΟΓ {Ἠε ννογβ ὅτι ὃ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου 
ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζἕῃ, ἴ]ιε τοῦ ἀνθρώπου ἵ5 ὮΥ 5εγετα] 
πποάςγπ (οιηπιεηίαίογς οοηκίταθά ουν] ὃ νόμος. 
Βι {πουσ]ι {5 αὈςο]αίς 56 ΟΕ κυριεύω ἵ5 {εφιεηί, 
απά {πε (παπεροξίέίοι ἶ5 οπθ ποί τατο 1π 3ὲ. Ραμ1, 
Υαί ἴΐ 1 ποί {ο Όθ Ιπίτοάσοθά Ππποερδδαγί{ή; ννπῖε] 
που]ά Ῥ6 {ε σα5ε Ἰετο. 
661Ρ1{ 5οσπῃς {ο Υ6πΠονθ οΠ6 ἰ{απίο]οςγ, 16 Ιπίτοάι- 
σε5 αποίΏεγ απ α Υνοτςα 5”) {ος ιο 5εσοοπἀ Υεγεθ 
ΡΙαἱ]γ οχρίθςςος {θ 5απης 5εηςο αφ πνοι]ά Ένας 
Ὀ6 αξείσπθς {ο {ο Πτεί. Βεείἀος (α5 1ΐ{ πα. Όεεῃ 
α]φο οὐξογνοί) {ο τοπάετ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον 6δῃ “35 
Ίοησ α5 {ο (1. ο. ἴἶια πιαπ) Πναίμ,”. ννοι]ἀ Ὦε σοπ- 
αγ {ο ο Αροεί]ο”ς ἀθείσῃ, ΝΠΙΕΗ ἶ5 {ο ρτογθ 
Όναί ευ Ἰπά οπ]ῖνεά Οεῖτ ορ]ρσαοης {ο ἴπε 
Τμανν.  ἴπογοίοτο Ῥτείεγ {ηε γίευν αἀορίεά ὮΥ 
Ουίσεη, οϐ ἔἶε αποϊθπίς, απά ἴπε πιοδί επιἰπεη{ 
πλοίστπ Οοπηππθηίαίογς: Νο αβεῖσπ {ο ὅῃ ἴπε 
εοηςο “«ἰς ΤΠ {ογοθ.” οῇ ὪΝΠίοἩ Κορρο εἶίες α5 απ 
οχαπηρ]ο Βορῃ. Απηίῑσ. 206. οὐ γάρ τι νὺν γε κἀχθὲς, 
ἀλλ᾽ ἀεί ποτε ζᾳ ταῦτα (5οἵ]. τὰ προστάγµατα) θεῶν. 
Τ]ογο ἶ5, Ιπάεσά, 5οπιθυ/αί ο) Ἠατειηθςς ἴῃ ΤΘ[ΘΥ- 
τΊησ ζῃ {0 νόµον ; Ὀπί ποῖ στοπίοτ απ νε [Γεφπεπ{]γ 
βπά ἵπ {]ιθ νυτί]πσς ο{8{. Ρα]. ἵπ ννλίσ] νε οοη{εχίέ 
απά {ο 5οορο οῇ 116 τθαδοπίπς {5 σοποτα]]γ α δεί- 
ἰογ σι]άο ἴἨπη (ο 5ορπῖπσ οοΠβίΓΙΟΙΊΟΠ. Μόνον 
ἶ {ο Ό6 ππἀετδίοοά 1. ο. 5ο Ίοπρ ας ἴέ 15 Ἰη {οτοθ, 
απά ΠΟ ἸοΠ56Γ. Τοῦ ἀνθρώπου, Ἱ. 6. ιδ Ῥ6Γ5ΟΠ 

Απά, αξ Ώοάτ. οὔδετνες, 

κ 

Γ. 
εὐ]οοί {ο ἴέ5 απ]οη!ίγ. Το γὰο ἵπ ο πεσὶ | 
νεγςο 5ποπ]ά Ὀο τεπάσετας “΄ Γοτ εχαπιρ]ο.” 

Ὁ. ὕπανδρος] “«οπθ ΝΟ ἶ5 οησασθά (ὑτὸ) {ο οΏθ- 
ἀἴεηπος απ β4θΙ1{γ {ο α παδθαπά.” 
ἐπί. Της ἵε 5 οφιἱνα]οπῖ {ο κατὰ νόµον. Τ]θ 
νόµου τοῦ ἀνδρὸς πηὰδέ ΤηθαΠ {ο οὐ[ἰσαίίοπ ἰαῖὰά τε 
οπι ιο ποί[ο Δ {ιο Πιιςκύαπα γέσ]ί {ο ᾖιεἩ, νΠΙο, 
ο{ οοιΙ{βο, πηιιδί οσα5ο αἲ Πῖς ἀθαίῃ. Αί κατή αι 
ἀπὸ τοῦ νόµου {το ἶ5, α5 αἲ (αἱ. ν. 4., απ Πήραίίασο, 
{ος κατήργηται ὃ νόμος τοῦ ἀγδρὸς, “΄ ἴἶλα Ίαν ος τὶσλί 
ονοτ αγ Ὁγ Ἰθι Παςραπά, 15 αππα]]ε(.”. Έοτ α 
Ίανν ἵ9 βαἱά καταογεῖσθαι, ΝΊΘΠ Τξ 663868. 

3. χρηματίσει] “8ο νυν] ο αοοοιπίε(.”. Τη 
ἐὶν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ νο Ἠαγο α ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ῥῃταςθ, 
ίο .ῥΑβάή: Όιο οοπαδϊίαίίοπ οϐ ππαἰτίπιοπΥ οἑ οΓ 
οοποι ίηησο, οσσυγγῖης ἵπ Του. αχ. 12. Ὠουί 
χχῖν. 5, ο πάσ. χὶν. 90. απᾶ 5οπιθίΙπῃθΒ ἵπ {πο Ἰαΐοτ 
Οαρείσα] ννγίθτς, π9 ΛολΙΙ], Ταϊ. απά ἨΗε]ίοάογαβ 
Τοῦ μὴ εἶναι 15 {ΟΥ ὥστε μὴ εἶναι. 

Αί νόµω εα0. 



- 

ΕΟΜΑΝΡ ΟΗΠΑΡ. ΥΠ. 4---τ. 41 

ἵ Ἱη[τα 8, 9. , 3 ’ 15 3 ς -” [ή 

4 γενοµένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. ηὸς τε, ἀδελφοί µου, καὶ υμεῖς ἐθανατωῦητε ο. ο 19 20, 
ᾱ ὃ. 18. οὐ, - ’” .) - ’ - σ- - ῤ .] ’ 

τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ γενέσθαι 
- .. , Π ’ . .. 

τῷ ἐκ γεκρὼν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήησωµεν τῳ Θεῳ. 
ιά ’ ” [4 - .] .) ” 

' μεν ἐν τῇ σαρκὶ, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶ»ν τὰ διὰ τοῦ 
Χ ο) τφι .” ’ ς υιό 9 υιό ’ 

6 γεῖτο ἐν τοῖς µέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορησαι τῷ Φανατῳ. 
δὲ {9 ἂν 4 - ’ ε. 3 9 ’ . Γἡ ’ 9 

ἑ κατηργηῦηµεν ἄπο του γ0µου, Ὁ' απούθανοντες, ἐν ᾧ κατειχομεῦα 

5 -” ’ 

υμας ἕτερῳ, 
κα ) 

τε αθ κ βαρτα 6, 21. 
. Ότε γαρ αα1. δ. 19. 

γοµου ἐνηρ- 
] } 1 Βιρτα 9, 99. 
Ἰγυνέ κο», 

. 20ος. 8. 6, 

- β ’ ’ 3 / ’ 

ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ οὗ παλαιότητι γράμ- 

ματος. τη ΒαΡρτα 8. 20. 
Ἐκος., 20. 17. κ . ς , ς 4 3 Ὁ ᾽ 

ἹἸ.  Πί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἅἁμαρτία, ΙΜὴ γέγοιο! αἀλλὰ τὴν Ῥευι ὁ 51, 

4. Νου {ο]]ονν5 ία αργ[ἰοαξίοπ οὗ Επ ργϊποϊ- 
Ρ]6 {ο {πε οα5ο ἵπ φπεείοηῃ. Ἠεηςε 1 Ἠανε γεῃ- 
{ατεςὰ {ο εί ὥς τε {οί ὥστε; νε εεηςε Ρείπρ Ρ]αίη- 
1, « Απά ο, «ἶπ Ίἶκο πιαηποτ.”  Απά Ἠ/ακεβ, 
απά Ταδρίς, ΤΙ Επά, τεπάε 5. Εκαπιρ]εςδ ο/ ὥς 
τε ἵπ {Πῖ5 56ηςθ {ΟΥ καὶ ὥς, απ {αῖ {ΟΥ οὕτως, απιά 
ος {ε οοπ/ι5ίοη ΟΓ ὥστε απά ὥς τε, ΠΠΔΥ Ὀθ 8εΘ6Π 
ἵπ Βί6ΡΗ. Τηε5. Ρ. 10, 995. Νον. Εά. Ῥεε αἶδο 
ἩἨοοσεν. 4ε Ρατ. 
ἨγΠ να ννοτάς [ο]ουίῖπασ, {ο θατΙΥ πιοάργη 

Οοπιπιεπίαίοτς Γουπά ππασ ἀῑΠοι]{γ, {ος λα τε- 
Ὠλοναὶ οἳ ννμίοἩ {θ οΠΙΥ οεβεοίιαὶ ππεί]οά 15 
(νι 0Ἠήγς. απά (πο ἄΤαεΚ ΟοπηππεηίαίοΓς, νι 
Ώινε Ῥοεοε]ι. Ἀγτ. Ψ6γς., ἂ8δ αἱδο (ατοῖ., Οτε]]., Ὦα{- 
ϐγ, ἨΗαπππιοπά, Ταγ]ος, Ύγακεί. Κορρε, Ἀεννο., 
Ἐοδεππῃ., απἀ οίπεγ οπιπεηί Οοπαππεπία{οΓ5) {ο 
ΕΙΡΡΟΞοΟ απ Πηραίασε, Ὀγ νΠΙεἩ ἐθανατώθητε τῷ νό- 
αῳ (γα ατα ἀθαά {ο λε Ιαν”) 15 ίακεη ΓΟΥ ὃ νόμος 
ἐθανατώθη ὑμῖν, 1. 6. (45 ἴ]ε 8οορε ΟΡ {πε ατσιαπιεηέ 
εοφιταβ), Υο ατα {Γεςς {τοπι νε ποοθβεΙ{γ οῇ Ρεί- 
Γοτπηῖης ἴἶνε νγοτ]ς5 ο ινε Ἰανύ 1η ογάετ {ο ]η5έ]ῆσα- 
Ποπ. “' Ὦγ μῖς πιοᾶς ο{ εχρΓθξΡίΟΠ (5α4Υ5 Ταγ]οτ) 
ειε ρτε]ιά]ος ο ένα κ ενν 15 ανοιτεᾶ, νο παὶρ]ιέ 
Ἰανο Ὄεοι ἀῑδσασίεά, ηαά πε Αροξείο εαϊίά (Παί 
ια ανν, {οτ ννμΙο] {1 9 εννς Ἰαά 5ο στεαί α γεη- 
εταίίοη, ν/ας ἀραά: απά γεί ἴ]ε 5εηςο 15 {θε βαΠῃθ; 
Ρεσααςο {ο το]α ο 15 ἀἰξεο]νεά, ὙΝΠοῄβδοθνετ οί 
ειε ραγίῖε5 νε ἆθαά. 

---εἷς τὸ γενέσθαι, ὅτο.] 1. 6. 50 ἴ]αί ποΥΥ Υθ ατα 
αποίΠιεγ’5, αἴθ ΠΟ 1οηβοαχ 5αρ]θοί {ο ιο αὐτοραίεά 
Ίανν, Ὀαΐέ ατο Ῥεσοιπς ΟΠτίείς, νο Ύναςδ ταῖδεᾷ 
{γοπι (ο ἀθαὰ {ο οοπηρ]είθ {πε νγοτκ οὗ Βεάεπιρ- 
Ποη. 
-- ἵνα καρποφ. τῷ θεῷ.] Τήεςο ννογᾷς ατε {ο Ὦο 

το[εγγες {ο αἰ] {νο ρτεοθάϊἴησ ϱ9Π68, εἰς τὸ γενέσθαι 
--- ἐγερθ., παπά ο 5εηε 15, “΄ ἵπ ογάθ έἶναί γε ελλου]ά 
Ὀτίης {οτί Εαῖέ (1. ϱ. οῇ Ἰο]γ ορεάίεποε) απίο 
ἀοά.”. 6Ἠσγε. απ (τοί. ε6επῃ τὶσηί ἵπ εαρροδίηπσ 
Ίο {ΘΙΠΙ καρποφορ. ἴο Ῥθ α5ες ἴπ οοπ{ογπΙΙ(γ υγ] 
Ώιο [οτεροῖπσ ςΙπϊ]ίαάε, ὧιε οβδρτίηρ οῇ πιαττίασε 
Ρεΐπς {49 [1έ5. 

5. ἐν τη σαρκί.] ᾿ΤΗΙ6 πιαη πιθαΠ (456οπΠς Τ,αίίῃ 
Εαΐιετς απά πλοςδί οῇ {1ο 6αΓ]Υ πιοάετη Οοπηππεηία- 
ἴοτς απά Ί/οἱ/{/ 5αρροςε), «' ἴτι {ιο Ηπιγοσεπεγαίο δίαίε, 
ο/πάεΥ ἐ]ιο Ιοπιϊηίονι ο /ζεδ]ι{ ἔιιςίς; 2 80 ΝΙ. 6. σῶμα 
τῆς ἁμαρτίας. Βαΐ, Ποπα πο οοπίεχί (5εε Υ. 16.) 
1 μου]ά 5θοπη (ναί νο ννοτάς ατα Ὠθδίίουγ απάε- 
αίοοά (νι 6ἨΥ8. απά {ια (τθεκ (οπιπιθηία{οΙς, 
38 αἶσο ῑτοί., Ὑοτεί., ἨΗαπιπη., ΙΟΥ, Τιουκο, 
ατρζ., απά α]πιοδί αἰ] ο τεοεπί ΕχροβΙ{οις), 
«ἑππάον ἴῑιε εαγπιαὶ ογαΐπαπεο ο ἴιο Γιαιο ἵηθ 
Ῥήηταςο Ῥοΐηπσ [οφποπ{]γ ραί ἵπ ορροβΙίοη {ο ἐν 
πνείµατι εἶναι, ἵο Ὦθ απάθΥ {ια (1ο8ΡεΙ. απά ρατία]κ- 
ες ο ἴίς εριπίπα] Ὀ]εδείησς. («οπιρατο νΠ], 2. 
γΠ, δ9.. Ἐνετν ανν οῇ 1οογ{ς παιδί Ὀ68 ΠΙΟΥΘ ΟΥ 
Ίεςς «πτηα!, α5 τοσαγάἰπσ οχίογηα] απά «οτροτεα], 
ΤαΏλετ (Παπ Ιπίετπα] απά ερ]τί(αα] ἐπίησςς {πο θοάγ 
ταί16Ι ἴΊχαῃ {λα 5ου]. Τὸ παθήµατα τῶν ἁμαρτιῶν ἰ8 

ΥΟΙ.. 1. ὃ αἲ 
/ 

|ά.. -. 

/ 

α Ηεῦ. ΡΏταςο {ΟΥ τὰ πάθη τὰ ἁμαρτωλά» ἴἶε βἱπ{α] 
αΠεοίΙοι5 οῇ {χθ πητοσρηεταίθ βίπίθ. Πάθος ἵδ ἴπθ 
αδιαί ἵθτπι 1π δ Ῥηταςε, α5 Ἠοπῃ. Ἰ. 26. πάθη 
ἀτιμίας. Αί τὰ διὰ τοῦ νόµου 8ΟΠΊ8 ρατίιοΙρ]ε, αβ 
γεγονότα, πηυςδί Ῥε 5αρρ]]θά. Διὰ τοῦ νόµου ἵδ ὮΥ 
ΠΙΠΥ τεπάεγεά “« απἆεχ ἴπε Ίανν,” {0Υ ὑπὸ τῷ νόμῳ, 
ἃδ ἰν. 11. 2 0ος. ν. 11. 2 Τι. Ἡ. 156. Βυΐ 1 18 
Ρἰαϊπ {Τοπ ν. 8. ναί (45 πε αποϊεπί απἀ οατὶ 
ΠΙΟάΘΤΗ 6 οπηππεηία{οΓς εαν) ΠιοΥε 15 πιεαηέ, ανν ἡ 
15 ΡτοβαΡ!γ 115: {Παῖ ἴἈεβε ΡαβΡΙΟΠ56 Ἡεγε ϱεποΥ- 
αἰεᾷ ὮΥ ιο [οτῥάάίπς ε[εοί οῇ πε Ίανν, υν]ίο] 
ΤΑἴΠΕΥ οποιεά α ἀεείγο {οι Ὑ]ιαί Ύνας [οτυιάάεη. 
966 {ιο Νοιο οἨ γ. ὃ. 

---- ἐνηργεῖτο] νντουιρῃί. Ἔπε νετῦ 15 Ἠετε, ας ἴπ 
2 0ος. ἵν. 192. α ἀεροπεπί, (ποισἩ αἱπιοξί αἱνναγς 
εἱδονετε α ραβ5ΐῖυο. ἘἛνν τοῖς µέλ., “' ἵπ οι Ὀος1]γ 
οΓραης,) {ια 5εαί ο{ 5εηκιαΠΙίγ. 96ο ν. 22. απά 1 
Οο{. νΙ. 16. 6ο]. 11. δ. ᾖαπιθς 1ν. 1. 

---- εἰς τὸ καρποφορῆσαι, ὅτο.] “5ο α5 {ο Ὀτίπρ Γογί]ι 
{τί νΥμΙο] {επάεά απίο ἀἆθαί].2 

6. νυνὶ δὲ, ὅτο.] πε οοηππεχῖοη ἴψδ: «[Απὰ 
βιο] Ὑγου]ά Ἰανε Όεεηῃ {1ο παίιταὶ οοπ5ε(αεποθ 
ΟΓ ἵπ] δΦιμέ ποιυ νο ἃατε ἀε]]νετεά,” ὧτο. 

----ἀποθανόντες.] ἜΤ]ιο τεαᾶῖπρ οῇ {πε ἐρπίις 16- 
εερίι5 15 ἀποθανόντος. ἘἙιΐί ἀποθανόντες 18 {οαπᾶ 
η ΥΕΙΥ ΤπαΠΥ Μ595, (Ιπε]αάϊπσ Ἠϊποιίς Ὑοεπίςρ 
οπες) αἰΙ ἴε εατ]γ Εάά., απἆ ΤΠάΠΥ οῇ {1ο Ρεορί 
γετδίοπς5 απἀ Εαίπετς, ἰοσείμοι νίἩ πα (τοεῖς 
Ο6οπιππεηίαίοσς: απά 1ἱ{ ας Ῥεεπ αἀορίεά ὮΥ α]- 
πηοδί 6νετγ Εάῑίοι ἴοπι Ἰλ)είς. ἰο Ὑαΐετ. ΥγΠΙίΠ 
ΤΘΔΡΟΗ, --- α8 ΠΙΙςΠ τεφ]τεά Ὦγ {ια οοπἰεσχέ, ας 1έ 
15 αρροτίεά ΡΥ Μ.5., ὅτο., απά (5 Ἰ/ακεβ, «αγθ), 
“«σ]νοθ «ΙεἄαΓΠΘΡΒ6 {0 ἃ Ρᾶδξασε Ῥε[οτο Ιπεχρ]]σα- 
Ρ]6.. ἜΤ]ηε εοεπίεηποθ 1ΙΠΥ ὈΌο τεπάφτεά: “«Βιαΐ 
ΠΟΝ 6 αγ {εεά {Τοπη {πε Ίανν, Ὀεῖπρ ἀεαά {ο ἐῑναί 
Ίανν ἵῃπ ν/ΠΙο] ννο ννοτο Ἠα]ά Ῥοιπά; 5ο ἰμαί νο 
ΨΥΟΥΦΗΙΡ ἀοἆ αεσοτᾶϊῖης {ο α ΠΘΥΝ απά ερἰγίια] 
πηοςς, ποί 1π {Πε οἱ απά Ηίετα] οπ6, 1. 6. ὮΥ ἴπε 
Ίανν οϐ ἸΜοβο. Τ]ηο οοπείτΙςοίῖοη, 48 ἘοξδεπΠπι, 
οὔδοινας, 15: νυνὶ δὲ κατηργ. ἀπὸ τοῦ νόµου, ἀποθα- 
νόντες [ἐκείνῳ 5ε]]. νόμῳ] ἐν ᾧ κατειχόµεθα; ΥΥΠΙΟΠ, 
5 ΑΠΙΠΙΟΠ 84Υ8, ἶ5, ὗ Ἀγρα]]ασα, εφιἱνα]εηπί {ο 
νυνὶ δὲ ἀποθ. τῷ νόµῳ, ἐν ᾧ κατειχ., ἐλεύθεροί ἐἔσμεν 
ἀπ᾿ αὐτοῦ. Ιηδίοαὰ οῇ έν ᾧ α Οαβεῖσα] αντιίου 
ψ/οι]ά Ἠανο εαἷᾷ ᾧ. 9ο Τπασγἀ. ΠΠ, 19. δέει τὸ 
πλέον ἢ φιλίᾳ κατειχόµεθα. Ἐεἴ]αρς, ονενοτ, ἴηἩθ 
Ῥτεβεπί ἶ5 α δίΓοπΦετ Ιάϊοπα, απᾶ ποί απ]ίε οῇ {ιο 
Β4Π16 Παίιτε; {αγε Ρεῖπα, Ρτοῦαβ!γ, α πιείαρΏοτ 
ίακεπ {οτι [αδίοπῖηρ ἄΠΥ οΠ6 ἵπ α ρα] οῇ βίοσζΚς, 
ὦθο ἸΝοίθε οἨη Λος χγἰ. 24. Ἐν καινότ. πνεύματος 
66επῃς ρυί {ου ««ἴπ α ηθνν δίαΐα͵) ΠΑΠΠΕΙΥ, {μαί ο α 
ερἰπία] τε]σίοπ, [ί1ε (.οερε]]: ποί {αίοβ απ ο]ά 
απᾶ Ἰέεγα], ος οεγοπποπία], οπ6, ἴ]πα Ίανν οῇ νοκ. 
Απά ές, α5 Ταςρίς οὔβετνες, ΄Νοη {ο]]έ Ισίτας, 
εοά πιαίαίέ πιοάο οβ]σαίίοπεπα πορίτα γε]]σ]ο.) 

7. Ἔ]ο Αροεί]ε πονν ϱγεοεειρίες ἵννο οὐ]εείίοπς, 
πνΠ]ο] τηϊσηί Ῥαο πιαάο {οπι {ο Γοτοσοῖπσ ϱχ- 
Ρτοββίοης; 1. ολ. ἐεπιρίύπςσ ἰεπιάεπεή ου Όοιδεγ 
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π Θιῤρτα 4. 15. 
4 5. 20. 
αι. ὃ. 19. 

Ἰδειν, εἰ μὴ ὃ νόμος ἔλεγεν' Οὖὐὖκ ἐπιθυμήσεις' " ἀφορμὴν δὲ 8 

λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία, διὰ της ἐντολης κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπι- 
. ς ’ ... ᾽ η Π / 

Θυμίαν χωρὶς γὰρ 7ύμου ἁμαρτία νεκρά. «Εγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόµου 9 

οἱ διε ἰαιυ. Τηϊ8 ο ονεττα]ε», Ἱ--- 19, ΡΥ ἀεπγ- 
Ίπσ Έ]χαῖ νν]ναί να φαἱᾷ οἱ πο Ρον/ετ οῇ 5ίπ απἆθς 
ενα Ίανν, νναδ {ο ο6 απἀετείοοά αδ Ἱπαιρ]γίηρ αί 
Όιε ]ανν ννας ἴ]ιο οαιδο Οἱ 8ἱΠ. ΒἨο 5ΠΟΝΒ, ο {πα 
οοπίτατγ, αί ί οπΊγ οοπυΐεί ΠΙΕΙ ΟΕ 8ἱΠ, ἄείεεί 
απά ργολρί(κ . ἜΤ]αϊ Π ννας οΠΙΥ πιαάε απ οεςᾶ- 
εἶοπ οῇ αἶπ ΡΥ ἴ]λο εν]] ΡρτορεηςΙέ]ε5 ο{ ουχ παίατο. 
Ἴ]θ86, Ίο ΤαρΓθβθ6Πί5, Ὢθγο οποτε Ὦγ ἴνα ΡΤο- 
Πρίοις οῇ χα Ίαν; απ βγεί ἀτανν 15 ΙΠίο δίη, 
απά πο, Ὁγ δίη, δαρ]αοοίεά 5 απίο ἀθαίῃ. 2. 
Οι {]ιε εοπάοπιπίπσ ροισεγ ο) ὖπ, νο] 15 αηβννοτοά 
{γοπα ν. 12 ἰο 20. 966 Νοίο {Ἴθγθ. (1905θ6ηπῃ. 
απά Υουπσ). 

Ἱ. ὃ νόμος ἁμαρτία»] “15, πει, {16 Ίανν ἴπαο 
οα156 ο/βίη {Το 15 1 15 τερ]1εά. Ὦγ {ιο βίτοησ- 
ορί πεσαίΊνε, α. ᾱ. (οὔβεγνες Βίπατί) {πα Ίαν 18 
ποί ἴπε εβιοῖεηπί οπμ5ο οῇ επ: Ῥιαΐ 5Μ111 πετο 18 
ἃ 86Η56 1ῃ ΝΠΙΟΠ {1ο Ίανν ἶ5 οοππεοίεά νι βἶη. 
μαι ες 5 να Αροεδί]ο σο65 οἩ {ο ἀθδοτίρο. 
Τὴν ἆμαρτ. οὐκ ἔγνων, Ἱ. 6., α5 ΤΠΘΟΡΙΥΙ. απά Τ]ιο- 
οἀοτεί οχρ]αίῃ, «« [ «ποι]ά ποί ανα Εά11Υ Κποννη 
Όια ππίατο οῇ δἷπ ἴπ αἲ] 15 Ἰαἱοπί Ρρτϊποῖριες απἆ 
{επάσποίες.”. Οἱ (α5 Βίματί ]4Υ5 ἀογνη λε 56/56), 
66 Ὀπ]αςδς {ο Ίανν Πα ριαί τορίταϊηί προῃ βἰπηίησ, 
1 εΠοι]ά πενετ Ἠανε ΚΠΟΥΠ ον’ στοαί ἶ5 ΠΙΥ Ρτο- 
αρ ρὰ {ο ογ]] απά δίπ. ΜΥ ἀθδίτεος Ίνεχε εχο]ιεά 
ν ἔιε εἶεεί ραΐ αροῃ ἔπεπα ΡΥ ἴο τοδίταἰηίς οΓ 

Όιο Ίαν. Γ]ας παγ ολατασίου ννας Γα11γ ἀενε]ορεά, 
απά Τ σαππε, {Πτοισ] {ο Ἰανν, ίο ΚΠΟΥΝ ΠΙΥ ΟΝΗ 
εἱπ/α]πθςς. ΤΠ χίς νναγ πᾶσα ἐπιθυμία (ν. δ.) Ὕνας 
Ὑτοισηί 1π πιο, 5ο Οναί [ Ἴανο α Κποι]εάσο οΓβίη, 
ΒΙΟΙ α5 [ 5ποι]ά πανε Ἰανο αοφι]τοά 1π αηγΥ οἴ]αγ 
Μαγ.. Τπϊδβασπις {ο 6 {πο οοπηθοίίοη Ὀοίνναςῃ 

ονν. Τ, δ. ἹἈΝόμου ἵ5 ἴακεπ Ὦγ Κορρε, Ἰγακα[., Ώο- 

ο 

56ΠΙΠ. απά ἈΤασκῃ., οΓ Ίανν 1π σοηποτα]. Βαΐ, ας Ιέ 
ΡΙ41ΠΙΥ το[ογ5 ἰὸ {ε ὃ νόμος Ὀδίοτο απἀ α{ϊος, Τε 
σαη ΟΠΙΥ Όο {ακοπ οῇ ένο οδαΐς ανν. 

Τ]α ππο»δί επ]ἰσηίεπεά Οοπππιθηία{οτς, αποϊεηί 
απά πποάστη, ατα αστοσᾶ, {μαΐ ἴο Αροδίο Ἠετε, 
απά πρ {ο πο οπᾷ οῇ ιο ΟΠαρίος, ἶ5 ποί 5ροαΚκίησ 
ἵπ Ἠϊ5 Οἱ Ῥογδοπ, οἵ ο 5 οννη οᾳ5αο: ({οτ ενα 
ψΨοι]ά Ῥο οοΠίτατγ {ο {πο Ψ]οἰθ 5οορο οῇ 5 
ἀἱδοοιΠδο, απά {ο νν]αί 19 εαἷά αἲ νΠῖ, 5.) δα 18 
Ῥογδοπαἶπσ {ιο ε]ιαγαοίργ οί αποίἹον, ννυοίμοτ ἴπο 
4/69, ΟΥ ελα ἀθη{1θ. Όπ {Π5 μετασχηματισμὸς (45 
Όιο Ἠπείοτίοῖαης οπ]] 18), Γουπά αἱδο αἱ 1 6οἨ, ἵν. 
6, σα], 1, 189. 5οο ἨΠαππη., Τνουκοα, Ἀομοσίΐσ., απᾶ 
ἘΏοάάτ, Τί οὀσιτ αἱδο 1Π {11ο Ο]αβεῖσα] αντ]{ους, 
απά, κο {πο κοίνωσις, ἶ5 αδαα]]γ {ο Ὃο αγ ραίοά 
{ο ἀρίσποη, απά α- ΝΙΗ {ο αγοὶὰ σἰνίησ οῇεποο, 
Τ{ 15 ννε]] ορεογνος Ὦγ Ὠοδςγ., ναί έέ ιο οἹατασίοτ 
Ἠθγο α5ΦΗΙηΘ( 15 {αί οὔ α ΠππΠ βγεί Ίσπογαπί ο/ ια 
Ίανν, ---- πο. πο ἵς, απἀ εἰποθτοίγ ἀοβίτίησ {ο 
Ρ]6α8ο (χο, δα{ βπάἶπα, {ο 5 8ογΓονΥ, ἴπο ννοπ]κ- 
ησ5ς ο) πο πιο[Ίνος 1 5ασσορίθος, απά {πο 5αά ἀῑς- 
οοΗτασθιπθη{ ΠΠάΘΥ ννμίο 1{ 1οβ Ἠἶπα, απά ἸΙα5ί οϐ 
α)], τοι {/απΑρο)ί ἀἰκοονογίπσ {ιο (4οδροί, παπά οἳ- 
(αἰπίηπσ ρατάση απά 5ἰγοησίῃ, ροασο παπά 1ογ, 0 1.) 
« Τ]νο Αρορί]ο, πονήονοτ (15 Μτ, Πο]άσπ ταιπατ]κ), 
ἵς Ἀθτο τορτοςδοη/{ίησ [ο βἰπίο ΟΕ ΠΊΘΠ Νο νο 
ππάςγ απ Ίανν τοφ]τίησ ννοτῖς, ο: Ροτ[θοί 90θ- 
ἀϊοπσς, Γογ Παβάβοαίίοηπ; οοΠδοφΠοπ!ί]γ Ίο ἶ5 ἆο- 
βογίυίησ {ο σ156 ΟΓ ΘΥΘΓΕΥ ΠΙΊΠ ΝΟ ἀοθς ποί ρος- 
βο5ς {ιο τἰσ]ίασβησ»ς ο) ΓΗ. νν]σ]ι 15 ὮΥ ;οδι5 
Οτ]εέ, βΠοννῖπσ (ιαί ονοτΥ ΠΊΠΠ 15 οοην]οίος αφ α 
ΒΙΠΠΟΥ Ὦγ {ο Ίαν ππάογ νν]]σ] νο νοςς απά Οχὶς, 
Ηγδί, Υν ΤΙ] τοδροοί {ο πο Ίαν οῇ ΝΤο5ο5, ν. Ἱ--- 19, 

απά 241Υ, υγ] τεβρεοί {ο {πε Ίανν οἳ παίατα, Υ. 
11-27. ἜΤ]ε οοπο]αδίοη, (πεη, ἶ5 εν]άθηί, επαί 
Όινα (ο8ρε], 5ο [ατ {Ποια πηαἰκίποσ γοιά {πο πιοτα] 
Ίαν, απά σἰνίησ εποοιτασθιπθεηί {ο 51, ἶ5 {ο ΟΠΙΥ 
πηθίῃος οἱ ἀε[ίνετίης πιαπ]κἰπά Γοπα 5ἵπ απά ϱρἰτί- 
παἱ ἀθεαίῃ. 

---τὴν γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ῃδειν.] Τε 5εηςο ἶ8: ! 
Ἱ 6 Ἰαὰ ποί Κπονη {ία ἴπ{α] παίατε οὗ Ἰαςέ; Ἱ. 6. 

{οτριάάεπ ἀθεβίτα.”. Ὑπτίησα απἀ Ῥομποείΐσ., ἵη- 
ἀεσά, πιαϊπίαϊπ (απά 1π Ρρτοοβ {πετθοί αἀάμσε να- 
τίους οἰίαίίοης ἴποπα ἴπο ΕΠαρυίης) ἠχαί ιο οΐκεγ 
2615 απο ον]] οοποιρίδοεποθ {ο Ῥο α 8ἱη, 
Απά ΙΤ Ἰαγο ἴπ Ἠθοεης. ΒΥΠΟΡ. Ρτονεά {5 οῇ «Το- 
δορ/α5. (ατοί,. ίοο, απά 5οπιο οίπετ 6οπιππεπία- 
ίοτ5, α/Ἡτπα {Πα 5απιο {]λ]ησ οΓ {λα (σεπιζες; ννΙςῃ, 
Ἀονενοτ, 1ηοἱῇ βαί]γ ἀεπίεςδ; (ποισ] ἴπ {ε {αοθ 
ο{ πο ἱποοηδιάθταδ]ο ονίἀάθησοε, {ο ΝΠΙοἩ Ι Ἠανα 
1η Ώοο. ΥΠ. αἀάθα {ννο Ραβκασες {ναί τηαςί ἀθεοῖάς 
ιο Ροϊηί, οπο [ποπ τρ. Ηἱρροι. 911, νηετε, 
ΊΠΠΟΠσ οἴμοαγ {απ οοπ/{εεείοης οῇ σι] [ος εν! 
οοποιρίδοεποθ, ἶδ ἠλῖ5: χεῖρες μὲν ἀγναὶ, φρὴν δ' 
ἔχει µίασµά τι.  Απά Οτεςί. 1604. Με. "Αγνὸς 
µέν εἰμι χεῖρας. Ορ. ᾽Αλλ) οὐ τὰς φρένας. Χα 
6υθι ΠΙΟΓε ΟΕ 5αο) Ιηδίαποςς νοι]ἀ πο Ῥτονθ 
ἴνα ΑΡροβί]6 10γοπς; 5ἶπος (α5 0τε]]. ννε]] οὔΌδεγνεβ) 
Ἰθ 15 ποί 5ρεακίῃσ΄ 4ο σαρίοπέίθης νὶτὶς, οἱ ί- 
ἰοδορ/ῖς, αποταπι οὗ ΊΙπΙαΠΙ ραμοϊίαίοπι ταῖο Ἠας 
ΙΠ Ῥατίθ ΠΟΠ εδὲ Παθεπάα.”. Απά νν]αί Ίε καὖ5 8 
απ]ίε ἴταε οῇ {λα Ὀι]]ς οῇ πιαπ]κ]πά ἵπ 6ΥΕΤΥ ασε; 
ΠΔΙΠΕΙΥ, (α5 Αίπατί Ῥαταρηταςδες 1) ναί “«ενεπ 
Ἱππποάσταίο ἀθβῖτε, {μαί Ιπίεγπα] Γεε]ῖησ ννΠΙοῃ {με 
Ίαν πιὶσΏί ποί 866ΠΠ {ο ΠΙοΚΙ{Υ, πα5δ Όεεῃ ασστα- 
ναίος ὮΥ 15 τοβίγα]η(ς. 

Τ]ιο Ῥεςί 0 οπιπιεπία{οτς {ε]] ας ἐΠαί οὐκ ἐπιθυ- 
µήσεις ἵ8δ, ποσοοτᾶ]ηπσ {ο α ποῖ ΠΠΟΟΙΗΙΠΟΠ αδασθ οῇ 
{πε Αροξῇο, (6ο χι. 20 ὃν 21. ἨΗοὺυτ. κ. 21) απ 
ππρετ/εοί φοίαίοπ, πιεαπί {ο «ασσεςί ἴο πα παπα 
Ώπο Ὕνλο]ε ο εἶνα οοπππηαπάπεηί. ἈΝαγ, {πο ]αά]- 
οἶοας Βῆ]ο Εάῑίου πιαγᾗς 1 5 5ο] ἵπ Όια ἴοχί. 
Βιΐ (ηοτε 15 πο ΡΥΟΟΡ {λαί ἴμο Αροςίιε πιραπέ ἴ 8 
α οἰαίίοπ, 5ἰγιοί]γ «ροακίπσ, αἲ αἰ]. Πο ρτοραβ!]γ 
ἀθθιπεά ένο ννοτάς 5α/ϊο]εηί {ο Ιπάἰσαίε ἵπ 50- 
βίαποο {ο ἱοηίῃ οοπηπιαπάπιθηί, 

δ. ἡ ἁμαρτία] 1. ϱ. (α5 ΓΙεορΗΥΙ. οχρ]αἴπβ), «' ἠια 
ΡΤΟΡΕΠΡΙίΥ {ο 5ἱπ Ιπ]λετοηί ἵπ οἱγ οοτταρί πα{1γθ,) 
ἱΠ, ΠΠΟΓΘΟΝΟΣ, 15, α5 ππαπΥ Οοπηππθηία{οτς τλίη]ς, 
Ἠθτο ῥρογορηίβο, 35 απ οπεπιή επἀεπνοιτίπςσ {ο 
οοπηραςς μὶ5 ἀσαίπ, ΡΥ {ακίπσ ονοτΥ ορρογίαπ]ίγ {ο 
εχσθ Ἠῖπα {ο ναί {πε Ίανν Γογυίάς. Απά κατειργά- 
σατο ἐπιθυμίαν πηασί Ὀο απάστείοος νι τοίΘγεησθ 
{ο ἴλαί ροτνοτεῖίν ο{ Ἠαπιαπ ππίατα, Ὁγ Πίο, α5 
Ώνο Ῥουί καγς, «« ΝΙάπατ ἴπ ναβίαιη. ΒΘΊΠΡΕΣ, οἷ- 
ΡΙπιάδᾳπ6 Ποσαία,) απά νΥηίο]ι νετίῇος ἴμο βανίησ 
ο 2ο1οπποἨ, ϱ- Ἀ/οὐοπ Ἱραίε; ἐς διοθοί, απα ὑγεαὰ 
εαίεπι Γη υοίη ἵν μίραδαπι.. Ῥτον. ἵκ. 17. 

---χωρὶς νόμου] Ἱ. ο. (15 Τ]ουδοστοί οχρ]αἴης) 
εν τηιοιί {πο οχἰδίοηςσο 08 πο Ἰανν,Ὀ νο θη- 

Ὅὢ-ἳ κ 

1οῖης νν]αί ἶς {ο Ὀο ἆοπο, παπά Γοτοῖιάς ναί 8 ποξ 
{ο ο ἀοηῃθ. 'Αμαρτία νεκρὰ, 8ἷΠ. (1. 6. 1181) ννοι]ά 
Ῥο οοπιραγα(νο]γ ἀσαά, ννοπ]ά Γπησαϊκ], ος γνγου]ά 
Ῥο. Ἰπορογαίίνα, 5ἶποῬ Ἰνλοιί Ίανν Ἴπογο 16 πο 
{παΠΒσΤΟΘΡΒΙΟΗ, 

9. ἐγὺ δὲ ἔδων ----ποτέ.] Ἰπ Οι απά [πα ἴννο 
ποχί νογξο» {ο Αροδί]ο οχργοβθος {6 8αππο 5οηῖ]- 
πηοηί, οπ]ν βαγήχοτ πη[ο]άοάς απἀ, αξ αἰπιοςδί αἲ] 
Όιο οί Οοπαπιρη({οΥς αγο αστοσᾷ, 5{]] βιαβίαίη8 
Όιο οατασίαχ οὐ α ππαν Νο, 6111 Ίο Κουν Όιθ Ίανν, 



Φαπέΐυε αοσοπηπιοαἴεὰ {ο {πο 56η5ο. 
᾿Ῥτεροβίίῖοης {πο Ητεδί ἀοποίες ἴπίεπί απἆ 50ορε, ἴ]θ 
'Βοοοπά {εγπιϊπαίίοπ,; απά ἴ]ε 8θΠ8θ ἶς ννθ]]΄ οχ- 

ΏΟΜΑΝΕ5 6ΗΑΡ. ΥΠ. 10- -14. 45 

, Π - . κε. 64 αν ο ἡακη ι 
10 ποτέ ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολης, ἡ ἁμαρτία ἄνέζησεν, ἐγω δὲ ἀπεθανο» 

11 "καὶ εὑρέθη µοι ἡ ἐντολὴ ἢ εἰς ζωὴ», αὕτη εἰς Ὁ άνατον. 
ς ν΄. οἵ,ν. 18.5. 
1 7αθ Ετο.ο0. 1. 19, 

5ς ’ 3 ᾽ 6 - δ Ν οὸ ὦ λη ο. ’ κ, ’ 9 ὃ . η 3 

ἁμαρτία ἄφορμην λαθουσα, δια της ἐντολης ἐξηπατησε µε, καὶ ὃι αὖ- 
. 3 , ρο ς " ’ ε/ 9 ς ὀ λἡ κ. 

19 της απεβατειγεγ. “2στε 0 µεν Ίομος αγιος και Ἠ εντολή αγια χα 
' μμ...» -“-- 

} 51 Τίπη. 1. 8. 

2 ’ Ι ᾽ 5 3 Ἡ. , ’ .ἁ 3 , 7 

ΙΔ δικαία καὶ αγαθη. :Τὸ οὖν αγαθον ἐμοὶ γέγονε «Φαάνατος; µη γέ- 
/ ιλλ ᾽ αχ] ς .. Γα . ς Π ὃ ᾽ ο 3 9 ” 

Ύοιτο . ἀλλα 1 σμαρτιᾶ, ιο φαγ)] αμαρτιὸα, ια του αγσυου µοι κοτ- 

.. , ’ ε/ , 3 

εργαζοµένη Φαάνατον, ἵνα γένηται καὺ 
η υ ” , ᾿ ς ς 

14 διὰ τῆς ἐντολῆς. Ἱ Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ 

1εὰ α Πε σοπιραταάνε]γ Ιπποσεπίς Ῥαΐ, Ιποῖϊίοά {ο 
αἶπ ὮΥ πε Ίαν, Ἀοννενετ βαἰαίατγ 1Π Ι5ε]{, Γ6Ι1 
Ιπίο δἷπ, απά {Πατοῦγ 5αΠ]ς Ιπίο οΥατν Κἰπά ος 
ΠΠΙΦΕΙΥ. ὢ66 Κορρο απά Ῥίπατ. ΑΦ ἴίο Όια 
πίοπηρί5 οῇϐ 8οΠ16 Οοπηπιοηίαίοτ (45 Ῥαταις, 
Ῥεζα, ΕΒϊδο., («ατρ1., Ἠοδεηπῃ., απἀ ἜΤεττγοι) {ο 
εδίαὈ]1δῃ ναί Ρα] Ἠετο 5Ρροακς ἵπ Ἠῖ5 οιὐπ Ρ6Ι5οη, 
απά αἀνοτίς {ο Ὑγ]αί Πο Ἰαά ΠΙπω5εΙ{ εχρετίεποεά 
ἵπ Ἠὶ5 γου(Ἡ, ἐιαί 15 ἀεξείπίο οῇ αΠΥ ταα] ῬτοοἨ, απά 
Ἰπνο]νθς {πε ρᾳβ5ασε 1π Ιπεχίτιοαρ|ε ἀῑ/βοι]ί1ε5. 
Ἔζων 8661Η5 {ο Ίανε Τ6[ετεποθ {0 {ο θεση, 

απά οοιηπρατα[ἶνο /ιαμρίπεξς, ος ΊΠΘΠ ἵῃ 86] α ίαίθ 
ἃ5 ἶ5 Ἠοθτο πθαπ{. ᾿Ελθούσης, “ὁ ννλεπ 1έ Ὕνας ἵη- 
{τούισες.” Νειί, [ος ρᾳβδῖνο, α5 ο/ίεπ ἵπ Τμασγα. 
᾿Ανέζησεν, Ἱ. 6. (α5 'ΓΙΕΟΡΗΥΙ., ἀτοί., απἀ ιο Όθ5έ 
Οοπιπιεηίαίοτς αχρ]αῖη) “1 Ὀθραῃ {ο 8ΊΟΥΥ 156] Γ 
π 15 {ας ολατασίος ας 5ἵη, {μας Ὀτιησίπςσ οοπυΐο- 
εἶοπι Ἠοππθ {ο ΤΙΥ Ἠεατί.ὸ 

10. ἀπέθανον] Ἱ. 6. “1 [6]ί δρίτιίαα]]γ ἀεαά, α 
συ]{γ ο{ ἀεαί]μ.”.  Ἀεε ΤΓΠδορΗγ]. απἁ {πε Νοία 
οῇ Ὀτ. Θπι]δνγοτί]. 

Δί ἡ εἰς απά αὕτη εἰς Ραγ/οζμ{ες πιαςί ο 5αρρ]ιεά, 
Ὦγ ε1ρεῖς. ἜΤ]ιε εἴπιρ]εςί ἰς ναί οἳ {να υεγύ δι- 

ΟΓ Όιο ἔννο 

;. Ῥτορςεά Ὦγ Α0Όρ. Νενεοπιε {ας: 6 Απά [5ο] {ια 
οοπππιαπάπαθηί5 νλ]ο], 1 οΏδογναεά, Ἱνου]ά Πανο 

; βίνεηπ 1[ε, Ὀθσαπις {9 οοσαβίοπ οῇ ἀθαί] οἩ ας- 
οουη{ ο) Ἠαππαπ Ἰπβτπα(γ. Τ 15 (αγ οὔδετναά 
Ὦγ Βιπο]ς, ναί ια ἀεπιοηςίταίϊνε αὕτη Ἠαςδ πη. ἵῃ- 
ἰθηδίνο {οχο6, α5 αἲ ν. 16: 1χ.6. 1 οι. 1. 1; 
γἱ. 45 χνΙ. 9. 

11. ἀφορμὴν λαβ.] 1. ο. ἰακίπσ οοσαδῖοηπ ο) έαί 
Ἀσσταναίίοη οῇ {μα ἀθίτε, ΥΥΠΙςἩ, Υ {πε οοττάρ- 
ΏοἨ ο{ Ἠππιαπ παίιπε, ἶ5 εχοῖίεὰ ΡΥ {1ο τεδίταϊηί5 
οἳ έἶιε Ίαν. 

---ἐξηπάτησε] “' ατεᾷ απά ἰοπαρίθᾶ πο {ο βίη 5 
εκ: στ. Ιη5Ιηπα(ἶησ {λαί χα ργοβ]δ]έΐοπς οἱ 116 1ανν 
816 ΠΠΤΘΠΡΟΠ4ΡΙ6, απά {λαί {ο πΙπς 15 Ῥ]εαδαπί 
απά Ῥτοβίαρ]α, απά νυν] Ῥογμαρς5 σο απριπ]θηθά. 
Τη α]οτί, αδίπσ εαο] 5ορΗΙςίτγ αφ ἰπαί ὮΥ νν]ο]ι 
{ο Θατρεῃί ἀεσεϊνεά Ὦνθ. δι) αὐτῆς 5οἰ]. ἐντολῆς, 
1. 6. « ὮΥ πιγ ποη-οββεχναπος οῇ 11. 

1». ὥστε.] “«Απᾶ «ο, ος «86ο {πεη.) ἜΤ]μο 
Αρορί]ο βπουνς {ἶιαί (πο [αα]{ ν/ας ποί 1Π {Πο 6ΟΠΙ- 
παπάπιεηπί, Ῥαΐ Ίπ ἴἈο ἸῃαΠ. "Άγιος 5 α ἴθγπη 
Ρτοροτ]γ (κα ἴπο Ταίη σαποίς) αρρ]ίεά {ο Ίναιο, 
απά εἰσπίῇος γνν]αί ]α5ί]γ οἱαῖπις ου τοΥθγοποθ απἀ 
ομθάίεποθ. Όσο ΤΠεέπι. ἆθ 3ΥΠ. ρ. 22. Ην τα- 
ερθοΐ {0 δίκαιος Ἀπά ἀγαθὸς, ἴιεο {ογπιετ εἰση]ῇες 
ἑ πο]ιαί ᾖς Τηςέ ἵπ ἱπεί[, απᾶ πθτο ΠἱΠίς έλαί {πο 
Ταν 5 ποί ἴῃο 6αι9ο ΟΕ ἴἶιο ππΙςΘΥΥ ο {λοβδε νο 
ν]ο]αίς Ἱτ: ἀγαθὸς, «έτο]ιαέ ἵφ οα]οιίαίεά /{ογ σοος.) 

19. τὸ οὖν, ὅτο. ἜΤ]ο Αροβίιο πον οοΠβΙάθΓ5 
Ώνα οοπιάεπιπῖπισ ΡΟΥΥΕΤ ΟΓ 8ΙΠ αΠά6Υ {1ο Ἰανν. ἜΤ]ο 
5οη/{]πποηί 15 εὈξίαπ/{1α]1γ {πε 8απηο αξ αἲ ν.7. Αη 
οἡ/εο[ίοπι 15 καρροβαἆ, α. ἀ., «« Ἠ]αέ, ΌΏνθη, πας ΕΠίς 
σου Ἰα1ν Όθοπ {16 οσσαβίοη οῇ ἀθαί] {ο πιο ουν 

 σση α 1 ἵης ἆθδετγο {ο αρρε]]αίίοη οῇ σορᾷ, 16 1 

ον 

- μα ς η ο / : 1 Κίησς 21, υπερθολην ἁἅμαρτωλος ἡ αμαρτία ο. 
νόμος πνευματικός ἐστιν ἐγὼ 1 Μιο [15. 

ίαπάς {ο οπο”5 ταῖπ 1” Το ίνα περαίίοπ ννΠ]ς]ι {ο]- 
Ίουν5, ἴπο Αρορί]ε εα]οίπς υν]αί πιαΥ οδ/αδίίδ]ι ναί 
ἀεπία]. ΤἨε 5εορε οἱ νε Ρρα5κασε (45 Γμουοτεί, 
5αὖς) 5 {ο 5Ίον/ {ο οαη5δο οἱ ένο αρονο εγ!5. 
Ῥιέ ἵηπ Ἰαγίήσ ἆονπ {λε οοηβίγτασῖοι απἆ ἀείει- 
πΙΙηΙησ {πο 56Π56, {Πο Ῥε5δί (οπιπιεηίαίοΓ Ἰανε 
Ῥιγδιθά (πο ἀἰΠετοπί οοµή98ο5: Έεζα, Ῥομηίά, 
Ἠοιί, Ε]ρη., ΝΤασοκη., απά Ἠοδεππ., ἰορείποτ 
ΥΠ πιοδί οἳ {ε Εάῑογς ἤοπι Ἡ. βίερΊεης {ο 
Τιΐπα, απά Ὑπαΐθγ., Ροϊπί ἡ ἁμαρτία" απὰ τερεαί 
γέγονε θάνατος. ἜΓηΏι8 ἵνα φανῃ παιδί ο οοηκίταεἆ 
ΥΝΙ{Ἡ κατεργαζοµένη, ΠΙΟΣ 1 ο {ακεη {ου κατ- 
εργάζεσθαι. 309 Φαίνεται καλουμένη ἵπ ΤΠσγά., 
απά α εΙπη]ατ Ιάἱοιη 1Π {πο Ὀεδί αποϊεπί (]αβεῖσα] 
ντε. Τπεγε ἶ5, ΠΟΝΥΕΥΕΣ, ποί α Ηέ1ο Ἰατβ]ι- 
πες Ιη {1ο τορθίΠ{1οη οΓ γέγονε θάνατος. Τ]οετε 8 
βοπηθίΠίηρ ΓΓισιά 1π φανῃ 5ο Ιπίετρτείεά. Απά 
Ίονν {ιο 8εηςο αδείσπεὰ {ο ἴ]θ τεβί οῇ {ο γνοτᾷς 
οαπ ϱ6 οχίτασίοἁ Ποπ {εΙη, Τ απ αὐ]ίθ αἱ α 1088 
{ο Ἱπιασίπθ. 566 Πο ΤΘάΡΟΠ {ο αβαπάοπ {Π6 πιοάθ 
οῇ Ιπ{ετργείαίίοι α]πηοςδί ΙπΥατίαβ]γ αἀορίεὰ ὉΥ {πα 
αποϊοηί Γταπς]αίους απά ϱοπηπηθηίαί{οΥς απά πηοςε 
ἨΙΟά6τΏ 9Π68, ΥΠΙσ. 5 αθΙΥγ 5αρροτίεά Ὦγ Οτε]].. 
ΦολμΠΗησ, Γαγπατ, απἀά Βρ. ΜΙάάΙ. Τ]πο Οοπι- 
πιεηίαίο Ἰαδί πιεηίίοηπεά Ίαδ 5Πονη ου” Ιποοῃ- 
βΙφίθοηί {Πε οίπεΓ 15 ΥίἩ ἴπο Ρτορτὶιείγ οἱ ἴιε 
(ἀτοε] Αγςσ]ε; απά Ίο {Πίπ]κς ίΠετο 15 Π{{]ο ἁοιαοέ 
Ῥαἱ {λαί οιτ οΟΠΙΠΠΟΠ νατβδίοη (/ΠΙο] 1ς εαρρογίοἆ 
ΡΥ επαί οἱ Ἠ/αἷε[.) 15 τὶσΏ{. Αἱ κατεργαξοµένη 50. 
ἦν» οἵ ἴακα Ιί α5 ραγαῖρ]ε {ος νοτο, Ηουχαίοῦ, | 
Τ]ας ννα πιαγ τοπάθες “' Ηαί]ι, ἴπθη, {5 σουᾷ Ὀθ- | 
«ΟΠΕ ἀεαί] ἴο Ίπε ὮἘΥ πο ΠΙΕΙΠΒ. ΊΝαΥ, εἴτ, 

“Ενα 16 παὶρΏ{ αρροαγ {ο Ῥ6 8ἱΠ, Ὕνας υνογ]κίησ ἀθαίῃ 
{ο πθ ΡΥ γ/μαί 5 σοος: {παί εἶηπ παῖσηί, Ὦγ πιθαπς 
οΕ ένο οοπιπαπάπεηί, Ῥε [απά αΡρεατ {ο Ῥε] ες- 
εθεησ]γ ἰπ[α] (1. ϱ. Παίποις ἵπ ἵς παίμο.) 3) 
6 αςί α5 α ἀῑδοτάοτ (οΏεετνες 'ΤΓΠΘοΡΗΥΙ.) νΥΠΙΟΠ, 
Ἠθη 1{ πας Ώεσοππθ ΝΟΙ56, ΠΙΣΥ Ό9 αἱ {ο ἀἱερ]αγ, 
Ὦγ πεαι5 οἱ ἔιε πιοδίσαἰ αγ, 15 εκεπηο νιτα]οπος, 
Ιπ ποί Ρείπσ τειπογοά 6Υεη ΡΥ {μαι πας ια 
Ίανν 15 οἰθατεά οἳ αἲ] Ῥ]αππο, 45 {ο 15 Ῥοῖησ {πα 
οαἡ5θ οΓ ἀεαί]ᾗ; γεί (με Αροξί]ε Ῥτοσθεςς, νν. 14 
---20, ίο 51ΟΥ πε {αγ Ιπε[Ίοαογ οἱ πε Τιανν, 
ποί]ετ οἱ Μοεθς οἵ οῇ Ναίπτα, {ο ΦαποίΙβοαί]οη. 

14. Ἔπε Αροεί]ε ποΥ Ῥτοσθεςᾶς {ο Ίου’ {ιο 
σα8ο ΝΗΥ {Πε Τ,ανν «απποί Κεερ αΠΥ 9Π6 Ιπ Ἠ]8 
ἀπίγ, απά πα Ἠῖπαη αὐίαίπ {ποπ δἵπ, Ὀα{ ταί]ες 
ῬτονοΚκαςῬ 5 ἀθείτο {ο βἶπ; απά Ἰθ ἀερ]οίς ϱ7α- 
2ήἱοὸ πα οοπίεςδί οἱ 8ἵπ απα Ἠπππαπ οοτταρΏοη, 
νηῖ]ε α Πα ἶς είτασσ]ησ, ΙπεΠεσίια]]γ, Ὁγ Ἠ]5 
ΟΠ εἰτοησί}, {ο Ο0ΕΥ {πα Ίανν οἡ οοἆς 5ποΊησ 
(1ο α5θ ἴ]παο υνοτάε ο θέατί) αί «6ευεη ασα]ηςί 
{πο νοῖοο ΟΡ Τ6ᾶβδοή απά οοπβοίθηςθ, α5 νε]] α5 
ασα]ηςί {πε ἨὨϊνίηο Ρρτεεθρίς5, ἆοθοςδ οπτηα] ἀεβίτο 
Ῥγοναϊ]. Ἔπας ἆο πιο γε] {λε πιογαί δοἰ/ το ἴ]ια 
Ρον6ς ο ία οαγπαἰ δε), απά Ῥ]αμσο ἆθερ Ιπίο 
γηῖη, ννηῖ]6 {νε νοῖσε οῇ ἀος5 Ίαν 15 (Παπάετίπσ 
Ιῃ {Π61γ 6418, απά {πα νοῖσο οῇ {ΠθΙγ οοΠδοΙοΠσθΘΒ 
Ις Ἰομά]ν τοπιοηείταἵπσ αραϊηςεί Ὠιοῖτ οοπάμοξ, 
Ηεηπος 1 ἶ5 ρ]αϊπ ἐλαί ἴπεο Αροβί]ε”5 ου]αοί 15, {ο 
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’ ρα ν ς / χ . , 
"9,5 Π. δὲ Τ σαρκικός εἰμι, πεπραµένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. " ὃ γὰρ κατεργᾶ- 16 

3 η) , » ’ 3 2 « ος ” 

ζομαι, οὐ γινώυκω" οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἄλλ ὃ μισῶ τοῦτο 
Μ .] ' εἰ .] ’ ” υ) , υ) ’ ς/ ’ 

ποιῶ. Πὶ δὲ ὃ οὐ Θέλω τούτο ποιῶ, σύμφημι τῷ γόμῳ οτι καλος. 16 
9 Π 2 3, ΄ ) /΄ε ο Δ 3 ., Ἡ 3 μα 3 Γ α ὦ 

γυνὲ δὲ οὐκ ἔτι ἐγω κατεργαζοµαι αυτο, αλλ 3Ἠ{ οἴἰκουσα ἐν ἐμοὶ ἆμαρ- 11 
3 ε) -” . κο. τία. "Οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεί ἐν ἐμοὶ, τουτέστιν ἐν τῇ σαρκέἑ µου, 18 

πε ’ « " [4 μ μα 

᾿ ἀγαθόν' τὸ γὰρ Θέλει παράκειταί µοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν 
3 ᾽ Π ” 3 ΄ . 3 2 η 3 , 3 

οὐχ εὑρίσκω. οὐ γὰρ ὃ Θέλω ποιῶ ἀγαθόν' αλλ ὃ οὗ Θέλω κακὸν 19 
” : ᾽ 3 ’ ” . 3 . 

τοῦτο πράσσω. «Εἰ δὲ ὃ οὐ Θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, οὐκ ἔτι ἐγὼ κατερ- 30 
΄. 3 3 3 ς ιο 

γάζομαι αὐτὸ, αλλ΄ η οἰκοῦσα 

βΊιουν (]λαί {ο ο ππάε» σγαοε, απᾶ πο απάθτ ἴα 
Ίανν, αΠογάς ία οΠΙΥ Πορο {ΟΥ έπε ΒΙΠΠΟΓ. 

---ὃ νόμος πνευματικός ἐστιν.] Τ]ετθ αἴε 86ΥΘΓ- 
αἱ 5οηβο5 Ιπ Πίο (πί8 15 {ας Ραΐ {η οοπηίοχί 
τοφιἶχος 5 {ο ἱπίθτρτοί (ΝΤ γαίετ μες.) 5απάθί 
ζωὴν πνευµατικήν ' “' 6η]οίΠς ἴοβα ἴπίηρς ίμαί αγθ 

᾿αστοεαῦ]α {ο ο Βρϊπές ” ος ια ερἰτιίαα]. ρτϊηεϊ- 
Ρίο γή {Ἠθπι, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, Ε]ιείγ τεᾶδοή απά οοἩ- 
βοίεῄσθ. 

14. ἐγὼ δὲ σαρκικός ε.] ΑαραδίἩ, απά πιοδί οῇ 
Όιο οατὶγ πιοάενπι Οοπιπιθηίαίοτς (εδρεοῖα]]γ οϐ 
έλα Οα]ν]π]δο 5οᾖοο]) πιαϊπίαϊπ Οαί {λε Αρορί]ε 
Ἠετο 8ρεακ5 οἱ /πιδεί{, απἀ οῇ γοσοπεγαίε (ϱἨτίδ- 
Ώαηπς.  Βαΐ ιο αποϊοπί Οοπιπιθηίαίοτς, απ (ο 
Ἰαίογ πιοάθτη 9Π65 4τθ οϐ ορἰπίοῃ {λαί Ἠθ 8ρεαΚκς 
ο{ ιο απγεσεπεγαίε, απᾶ οοηδεααεπΠί]γ 6} µετα- 
σχηματισμὸν, 35 Ὀ6ίοτθ. ΤἨα5 {με Αροξί]ε πιεπης 
{ο΄5αγ, ναί ιο Γιαν επ]οῖπς υν]ιαί ἶ5 Πο1Υ απά βρίτ- 
Πα], Ὁας Ὠναί {Πτοισῃ {λα ονΙ] Ῥτορεπεϊ{έίες οΕ 
πηαπ)5 οοτταρί ΠαίΠΤΕ, ΠἹιΘΠ 8ΙΠ ασα]ηςί 1ΐ, απά ατα 
οοηβεαιεπ/ί1γ εαρ]οσίεά {ο ἀθαί] ΡΥ 16. 

Ἰηδίοπά οἱ σαρκικὸς, ΠΙΑΠΥ απεἰεηί Μ3Β. απά 
ΒΟΠΠ6 Ἐαί]ετς Ἠανο σάρκινος, ΝΠὶοὮ ἵδ οἀϊεά ὮΥ 
«τίαδὺ., Κορῥε, απά Κπαρρ. ἘΒιπί πο πουν τοα(- 
Ίπσ 15 ΡΙαΙΠΙΥ α οογγοοίίοπ οἱ ἴ]ο θατΙΥ ΟτΙΙςς; 
ια Ο]αβδίσα] ντ]{θγς οβίθη α5ίΠς σάρκινος. αἱ ν6τγ 
Υ4ΥΘΙΥ σαρκικὸς, ἴποισ] 0πο εχαπιρ]ο ἶ5 αἀάασεά Ὁ}Υ 
Μα(Ωλναὶ (γοπι Β]αίατοῃ. ᾿ἜΕΓΠΐπα. απά Ὑαΐεγ πανε, 
γη] ΤΘάΡΟΠ, τοίαίποᾶ {ο οΟΠΊΠΙΟΠ τθαάἶπσς 38 
Ἠαὰ θεει ἆσπθ ΒΡΥ είς. απά Μαί(μ. 

----πεπραµένος ὑπὸ τὴν ἁμ.] Α δίγοπισ ΕΧΡΓΕΣΡΙΟΠ, 
ει]ίθά {ο ειε {οτοσοίπσ Ίππασο, απἀ ἀθτῖνοά {οπα 
{με Ο. Ἔ., α5 1 Κϊπσς, χχὶἰ. 20. ἐπράθη ποιῆσαι 
τὸ πονηρὸν, 5ο] ἨϊπιδεΙ! {ο οοπιπη{ υνίοκεά- 
ηθςς.”. Τ9. ]. ]. ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθητε. 
πο Οοπιπιεηίαίοτ οχρ]αῖπ {5 « ἀονοίεᾷ {ο 
απ.” Τμο 95θηβθ, Πονθνος, 15 δίΓΟΠΟΦΟΥ, ἴἼθγθ 
Ῥεΐησ α Ῥ/γαςὶ Ῥγασπαπςδ, οοπιροαπάεά οῇ νο, 
1.6. ΄«δο]ά {ο δἱη,” απά ««ἀοίπο 15 ἀταάσετγ : 
ἀεποίίπσ «έοπο Νο ἶς νν]πσ]γ απἀ επίΙτεΙγ ἀ49- 
γοίθά {ο {πα 5]ανετγ οῇ δἶπ.) 

15. Τηϊ9 ναιςο ἶ5 πιθαπί {ο οποπιρζί{ῃ απᾶ ἐλις- 
ἐγαίε ναί ας θαἱᾷ Ίπ ελα Ῥτοσθάἶπσ οηπθ. Όπ 
έλα 86Ώ5ο ΟΓ οὐ γινώσκω, Οοπιπιοπίαίοτς ατα ποί 
πστοοά, ΜαπΥ, ἴτοπι Εταδπη., ΟΤ6]]., απά τοί. 
ἀοννπννατά, ἴα]κο 1{ {ο ππθαῃ ΙΤ αρρτονο ποί.”. Α 
66η59. Ιπάθαᾶ, ναουΥ ει{αῦ]α; δἶπος ὮΥ ἀἴδαρρτου- 
Ίπσ νν]αί ίΠοΥ αοί, οοηίταςγ {ο νο Τνανν, ΤΊογ αο- 
Κπον]οάσο ναί νο [πα] 15 ποί ἵπ πο Τμανν, Ῥιαί 
ἵπ (οπιβο]νος. Ὑοί πο 5[/Ποϊεοπί απ]ογίγ [ου 
Ες αἰσπίβσπίίοι ας Όδεπ αἀάπσθά, παπά Τί ἶδ πο 
απ{ίο αστοσαῦ]ο {ο ναί Γο]]οννς.  Βαΐ 56ο Ῥίπατί, 
Τ{ 5οσοΊης Ῥοίΐος, {Πιογοίοτο (νι αἲ] πο αποϊοπί 
Τταηβ]α{οτ5 απά 80ΠΠ6 Πιοςτης, α5 Ὑγακοῦ, απά 
γαι.) {ο ἴακο 1 ἵπ πο 8οη5ο ΄«πον ἰπίο[]ρο,” 
σκοτοῦμαι, 48 ΓΙδορΗγ]. εχρ]αίηδ; δίποο 1 ἶ5 ἴ]χο 
οβ/σοί οϐ ϱἵπ απά ο ππίπτα] οοττηρίίοπ ο νο 
Ἠθατί πας {ο ἀαικοῃ νο απἀαιείαπάίησ. Τη», 

» Ε Δ « { «ς / 3 ο 
ἐν ἐμοι αἁμαρτια. Ἰυρισκω αφα τον 21 

Ώιθῃ, απάἆ {πο ραςδασο Γο]]ον]πσ Ῥτεσεπί 5εραγαίε 
{γα οἳ πε αρἰτίαα] Ῥοπάασο ο (πε πΠτεσεῃ- 
οταίς, ἴ]θ ]αΐΐετ αρτιησῖης οιί οῇ ἴ]πε ΓΟΤΠΙΘΣ. 

16. Ἠετε {πο Αροείιο αἀάμσεςν απ ατσιπιεηέ 
ν/πίο] πιπιεάΙαίε]γ Πονς (οπι {πο Γοτοσοίηπρ α- 
ΠΙΙΒΑΙΟΠ, απά ΥΙΟΣ {πε απἀετείαπάϊπσ ο{ ΕΥΕΤΥ 
πηρτε]αά]οθά κ» ἂ η] τα(γ. Ἐοχ, α5 οΌδετνεἙ 
Βρ. Βι]1, Αρο]. Ρο ἨΗατπι. Ρ. Τ8. «6 γα]άϊξείπιαπι 
ορί αγραπηθηίαπα, αἆ δαποΠίαίεπι Τ,εσίς γἰπάῖσαπ- 
ἀαπα, ααος ἰρδίπιεί τησ] Ποππίπες, ε]ας οοσπ]οπο 
ΙπδίταοίΙ, ἱρδαπα οπι ἰταπδστεάίαπίατ, αρρτορεπέ 
ίαππεη, Ιρδίααε οροάίτο αΠαπαίεπας γε]ηῖ, σοηβοῖ- 
εηΗᾶ είίαπη φυᾶ, οϐ Ρθοσαΐα οοηίτα εαπη αἀπηίθεα, 
1ρδος εαταῖς γετροετίρας Πασε]]αηίε. 

Σύµφημι ΡΤΟΡΕΣΙΥ εἰσπίῇες “΄ {ο 5αγ νΥ]αί αποϊ]ι-. 
6ἵ 5αΥ5, ΄έαβεεπί {ο 5 ορίπίοπ:” Ρα νπεῃ 
π9θά οῇ α ἐλίπιο, Τί κἰσπίῇβος “«ίο Όοδαγ οοποιττεηί 
{θ5ΠΙΟΗΥ ἵπ Τὲς {ανοιτ.. Ἠετο ασαἶπ, απά (Πτουση- 
οί ἐπὶ ατσιπηεηία{ΙΟΠ, νόμος ἅ 
Ροί]ι παίατα] απά τενθα]οά. 

ΙΤ. νυνὶ δὲ --- ἁμαρτία.] Τῃε 5εηπεο ἵ5: “Νονν, 
Ώπεπ, Ιέ 16 ποί 5ο ΠΙποἩ Γ ναί ἆο 1 ας5 Απ. 
6 Ἐτοπα ΡοίἩ {θε [ογεσοῖης Ιπείαποςς {πο Αροςί]θ 
ἀγαννς {]ε 8αΠΠε6 οοΠΟ]ΙΡΙΟΠ, ---- ἐμαίέ πε πια, {αβ8 
ποίῖησ ΙΠ ορροβΙ]οη ἴο Ἠ5 οοηβδοίεηςε, απά Ὀοψί 
χοβδο]αΊοῦς απά επάθανοιτς, σαη ΠατάΙγ ἆοβετνο 
Όχο παπῃθ ΟΡ α /γεο ασε; Ὀαί πιαδί Ίαῦθοιτ απᾶςτ 
Ώιο ἵπῃπεπος οΓ 5οπῃθ Γαία] Ρία5; 5οπιο Ιπύγεά, ἵῃ- 
ἀνγε[]ῖησ ρτϊποῖρ]ε ο{ αἰπ.” (Ύουπσ,) “Τε Άρος- 
{ε Ἠογα, {ΟΥ {ο ριτροςο ο Πῖς ατσαπηθηέ, οοηδί- 
οἵ5 ΠαΠ α5 Πανίης ἔννο ἀῑδιίποί παίιτθε, {πο αρέν- 
Τέιαί απά ἴπο (αγπα. Τ]ο {οσπΠΘΥ Ἡς πονΥ βροᾶΚκε 
οῇ ας (ιο γεαί δεἰ{[, ννπ]οἩ Ίε οα]]ς αἱ ν. 17, 19, ἂν 
25. ἐγὼ, Υ. 232. τὸν ἔσω ἄνθρωπον, απᾶ ν. 23. τὸν 
νόμον τοῦ νοὺς, απά ἀεςοτίθος νι, 1. Ὦγ κατὰ πνεῦ- 
μα: ἴπο Ἰα[ίοι ἶς οα]]θὰ ὃ νόμος τῆς ἁμαρτίας αἲ ν. 
29. παπά τὸ σῶμα τοῦ θανάτου τούτου, Υ. 24. ὃ ἔξω ἄν- 
θρωπος αἲ ὁ «ο. ἵν. 16, απά ὃ παλαιὸς ἄνθρωπος αἲ 
Ῥοπι. νΙ. 6. Ἠρῃ. ἵν. 22. Οοἱ. 1. 19. Ἠαρ]με]. Ἱ]- 
Ἰαβίταίες {]ής {Γοπι α ραβεασθ οἳ Χοπ. ΟΥτ. 1. 91, 
Ἠηεταο Απαδρας οοπηρ]αἰπς ΟΓ {ου δοµίς οοπίεπάῖης 
ννλίη άμα. (ΟΥ απά Μασ]κη.) Βοογαίθς, ἴοο 
(15 νο Ίαατῃ οπι Χεπορποῃ απἀ Ῥ]/]ο) α5εά {ο 
8αΥ, Δύο ἔχω ψιχᾶς, ὅτο. 

18. παράκειταί μοι] “« ἶ5 αἲ Ἰαπά,) 16 αἰαϊπαυ]ο.”) 
9ο 2 0ο. η. 19. ἡ προθυμία πρόκειται. Οὐχ εὑ- 

Γρίσκω, Πέοτα]]γ, “ΤΙ Απά ποῖ ἐ]ο ππθαης ο αγ. 
19. οὐ γὰρ ὃ θέλω ---πράσσω.] Α τοροβῖοη, οη] 

πιογο 5ίτοπσ]ν ννοτάςὰ, οῇ 1ο απ πιεπί αἱ ν. 10. 
ῴροο Τ]μονά. Π1. 40. 

30.. Τϊς ἵνα τορο{]οη,, ΥνΗ]ν «οπιθ αίθταίίοα, 
{ου στοπίογ [οτοο, ΟΕ ν]αξ ννας εαἰά αἱ ν. 17. 

2]. εὑρίσκω ἄρα ----παράκειται.] Τηετθ ἵβ 5οΠΠθ- 
Ὑπαί οῇ ἀἰβίοι]0ν ἵπ ἀοίοτηλίπίης ἔ]α οοπκ [πο ίσο, 
απά, 48 {ογοον. ἀθροπάίηα, ἔ]λο «ρπ5ο ο είς ραᾶδ- 
βησο. Μπην οπιἰποπί Οοπηπιοηίαίοτς Ίαν ἆοννῃ 
Όιο Γο]]οννίης οοΠβίτασΓἴομ: Ἑδρίσκω [κατὰ] (Ρος 
ῦ) τὸν νόµον, ὅτι ἐμοὶ τῷ θέλοντι ποιεῖν τὸ καλὸν 

εποίες απΥ Ἰαΐγ. 



με. 

ΠΟΜΑΝΡ 06ΗΑΡ. ΥΠ. 21---25. ΥΠ. 1. 40 

Ῥαα]. Ἱ. 2. ’ ὁ Π 3 Δ -” ᾽ . Ἡ 5/’ ΄ 9 3 3 ’ Γ 

γόμον, τῷ Φέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν το καλο», Οτι ἐμοὶ το κακον παρακξιταϊ. 5 Όον. 4. 16 
ΕΡΙ. 8, 16. ᾽ ο” - -” ᾽ ’ ” ὃς 

ο) ' Συνήδοµαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν άσω ἀνθρωπον/ "' ῥλέ- τν ἄα.. δ. 1Ἡ 
: η ’ ” ο ͵ 2 ’ ο ’ ” 

93 πω δὲ ἕτερον γόμον ἐν τοῖς μµελεσί µου αντιοτρατευόµενον Ίπῳ γόµῳ του 
{ ε ’ - ’ - ς . », 

νγοός µου," καὶ αἰχμαλωτίζοντά µε τῷ γὐμῳ τῆς ἁμαρτίας τῳ Όντι ἐν 
σν ' [ } { » Δ 1 ε’ Β - 

94 τοῖς µέλεσί µου. ' Ἰαλαίπωρος ἐγω ἄνθρωπος {τίς µε ῥύσεται ἐκ τοῦ 
- ’ ’ 

ϱῦ σώματος του ὤανατου τούτου ; 
- -” - ς -” 

στου του Κυρίου ημων ΄ 
οκ 

«2 . - σε 3 ΄ -- 

Πὐχαριστῶω τῷ Θεῳ διὰ Ίησου Χρι- 
/} .»/ 3 ! οταν, τ ῃ ι) ν 3 κκν ὃ λ ’ 

/-- ἄρα ουν αυτος εγω τῷ µεν γοιν ὀουλευω 
’ ” οά ΄ λ / ς , 

γόµῳ Θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ γοµῳ ἁμαρτίας. 
” . ’ ω δε ο ια 

1 ΠΠ. ΟΤάΗΝ ἄφα νῦν κατάκφιµα τοῖς ἐν Χφισιῷ Ἰησοῦ μὴ ---- 

ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται. ὮΥ τὸν νόμον [που αΠάεΓ- 
είαπά (45 4ο πιοδί ϱοπηπιεηία{οΓς) {χο {αιο ο «Ἠο- 
δὲ. Βαί ἰΠί5 ΙΠνο]νθς α ν6Γγ ΠαδΙ ε]]ρείς, απά 
ενα ἠΙοκαΐο Ίανν Ὠπ5 Ἰθτο ποίμίησ {ο ἆ4ο ΙΏι λε 
ατσαππεηί. ΟΗ1θΥς (α5 Κπαρρ απά Ἠο]ασ]κ) οοἩ- 
βίγαθ {λα5: ᾿Εμοὶ τῷ θέλοντι ποιεῖν τὸν νόμον [5εῖ]. 
πυιεῖν] τὸ καλὸν, ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται. Βαϊ Οῖς 
ἶς ἀοῖπς 5αο]. στθαί νοἱεποε {ο ἴΠο οοΠδίτΙΟΠΟΠ, 
Οναῖ ενα 5εηςε {ας οτίογίεά οαπποί Ὦε ἀερεπάεὰά 
ο;. Ἠεποο Τ ρτείατ (νι ΤΠεοἆοτεί, Βεζα, Ρἱ5ο., 
Οτε]ας, Ὀε Ὠϊοι, ἀτοῦ., ΥΥοἱΙ, Χοννο., Τασκη., 
Ἰμακαξ,, Ῥε]μ]θεις., Ἠοβεππι., Ὑαἴθτ, ΑΠΙΠΟΠ, 
ΜιάάΙ., απά Βίπατί,) {ο ΞΙΡΡΟΡΘ τὸν ριί {ΟΙ τοῦτον, 

: απά ἰο ἴακε νόµον ἴπ ἴλε 56ΕΠ8Θ ΟΓ πΟΥπιΙα, ἀἰείαπιοπι, 
6-α Ῥγίπεϊρίε οί αο[ίοπ͵, αι οϐ ουχ οοπβ{α{1οῦ, 
σα]]θά νο Ίαν ἵπ οαγ ΠΙΕΙΙΌΘΤΒ αἲ ν. 27. πας 
ια οοπκίταοίΙοπ νγῖ]] 6 8: Ἑὑρίσκω ἄρα τὸν 
νόµον, ὅτι ἐμοὶ τῷ θέλοντι ποιεῖν τὸ καλὸν τὸ κακὸν πα- 
ῥράκειται ἐμοί. α. ᾱ. ««Ι εχρετίεποθ {Πὶ5 {ο ρε Μι 
Ρτιποῖρ]ο ο πιγ παίπτο, --- (πα νπεῃ Τ νγοι]ά ἆο 
οοἆ, εν]! ἵ5 αἱ Παπά απἀ τεαγ {ο Ῥεβεί πο, Ὀγίησ- 

Ίηπσ πιο Ιπίο οαρίν1{γ {ο χε Ίανν ἵΠ ΤΙΥ ΠΙΘΙΗΡΕΥΡ.” 
Τῃο τοροαἰἰοι ΟΕ ἐμοὶ 15 ποί Ρ]δοπαςίϊς, Ρα{ π]ακος 
τῷ θέλοντι ΠΠοΤΘ Ροϊπίεά. Τ 16 ποῖ, ΠΟΥΝΕΥΕΣ, πες- 
6554ΓΥ {0 5πρροςο {Ἠθ τὸν Ῥαΐ {ΟΥ τοῦτον, Ὀαί (α5 1 
βσσθείεά ἵπ Ἠεο. Άγη., απἆ, 1 ἀπά, Ὠαά οοσυττοά 
{ο Βρ. ΜΙάάΙ.) νε 4γοΙε ἵπ 15 απἐϊοραίζυε {οτος 
υ] «αβϊος; πιθαπίησ {ιο Ίαν ος ρτίπεαῖρ]ε αβοιί 
{ο ϱο ἀθεοτίρες, α5 Ιπρε]]πσ Ἠίπα {ο εν], πει 
Ἡε 1 οπἀεανουτῖησ {ο Ῥταοίϊ5θ σοοᾷ. Τ]ετε 18 
Υεί οπο ἀἰβιοι]ίγ τεπιαϊπίης, ΝΥΠΙΟΠ, {ποιοί 1εξβῖ 
ππποίϊοεά Ὦγ πε ϱοπιπιεπίαίοις, Ι οαηποί Ρας 
ΟΥΟΥ «ἶεοο ρεάε; ΠΑΠΙΘΙΥ, Πονν {ο αοσοιηέ {0Υ έλα 
Αγίϊοῖς τῷ, νυπῖοἩ πογετίῃμε]εςς ἶ5 {ουπά ΤΠ, 1 ϱε- 
ενα, αἲ] ιο Μ95. ἨΝονν, αοοοτάἶης {90 {Πε 86Π59 
αΏονο εχρτεξςες, ἰ{ πυοι]ά 5θ6επῃ {ο Ὀς, {0 βαΥ {πε 
Ἰθαςί, αςο]θ.. ἘΒυπί α5 {με Ατίϊοἰε, εδρεοία]]ν 
νπεη αξ5εά ννΙ{] α Ῥατί]ο]ε, ἶ5 Ρ6ΤΡαΡΡ ΠΘΝΘΓ ΒΕΠ, 
Ὑνθ ατα ταίῃετ ν/ατταηίοἁ ἵπ εἀρροδίης {Παί {λε 
56ηες ἶ5 Ἠθγο Ἱπιρετίεοί]γ ἀενε]ορεά. 1 νι], 1 
Ὠλίη]ς, Ὃς {Γομπά {ο ϱο {πίς: Το πιο νο απι ἆε- 
εἴτοις {ο ἆο σοοᾷ.”. ᾿ἜΤπὶς 5 α δίγοπσεγ 88Π58 
Ώπαπ {πε οίᾖεχ, απά πἹοΓε ἀῑτοοί απά 5μ]ίαῦ]ο {ο 
{πα Αροεί]ε75 αγσιππεπί: ὮΥ νΥπΙοῃ λε πιοδί ἴλαί 
οαη Ῥε αθκεά ἵε ρταπίθἁ ἵπ ατσαπ]εηίέ, ΙΠ οΓά6Γ 
Όιαί (πο τεβι{αίίοπ πιαΥ Ῥε οοπιρἰείε απά ἀεοῖδίνο. 

25,29. Τήη6εῬε νεΓςες 1ζηδίγαίε Ίιε Ριεοεάῖης 
βεηπιεηί: οἨ, α5 Ῥίπατί οΏδείνες, ίπε 5επ/{]ππεηπί 
18 φηῤοίαπέίαιή πε 5απιθ αδ ἵπ υ. 15 --- 11: Ραίΐ 
Ώιο οορίαπιο ἶς ἀἰῄογοπί. Συνήδοµαι 18 ΔΏ ΕΧΡΤΕΡ- 
ΒΙΟΠ ΒΙΠΙΙ]4Υ {0ο σύμφημι τῷ νόµωῳ ὅτι καλός ἐστι αἲ ν. 
16, Όαέ ππασἩ ίτοησετ. ἈΕΒεδίἀεῬ, ἃ5 (ατοῖ. τ6- 

ἱπηατ]ς, ΄«{ο αρρτουο ἵ5 θ οΏῃοε ΟΓ ἴ]πε απιάογ- 
Φίαπαϊΐπο,; ἴο ἀε[ίσ]ιέ ἴπ, ειπί οϐ πε ραπ. ΒΥ 
τῷ νόµῳ τ. Θ. ἵδ ππεπηΐέ, 8 Κορρε ΟΏςεθίν6ς, αΠΥ 
"ῆήυύπο ἰαιο. ΟΥ γα]ο ο ζίγο, 45 ορροβεᾶ {ο {πε Ίπιν 
ου Ρτϊποῖρ]ε Ἰαδί πιεηί]οπεά. Όπ {Πε τὸν ἔσω 
ἄνθρ., 5οο Νοίε 5αρτα νετ. 17. Ἔ]ε εκργεδείοῃ 

οσο τς ἵπ Ῥ]αΐο απἀἆ ΡΠΗϊ]ο (Ιπάθεά 1ἱ Ἠαά Ὦοε[οτθ 
ρεεη αξεά ΡΥ ΕΥ{ασοταἙ), απά ρεγ]αρς ΡΗ1ο Όος 
τοννεᾷ Τί ποί 5ο ΠΙΙΠΟΝ {ποπι Ειαΐο, αἱ {Ποπι ἴἶθ 
Τ]εο]οςσγ οἱ 5 ΟΥ οοΙΠίΤΥΠΙΕΗΠΣ νερίσες οἱ 
Νίο] ατε [ουπά 1π νοβερΏι8 απ (ο Παὐυοίπίοαἰ 
ΝΤΙ{ΕΓΒΡ. 

Ἔτερον νόµον, “΄ αποίῃετ ρτϊποῖρ]ε οἵ Ιππρι]ςθ. 
Π{ ἱ βοποίπηες οα]]εὰ {λα νόμος ἓν σαρκὶ, ορροβεά ΄ 
{ο ΥΙΟΙ 16 ἴ]θ νόμος τοῦ νοὺς ]δί ἄ[ἴεΓ νόμος τοῦ 
πνεύματος αἲ ΥΠ. 5. 'Γμε [ο]]ον]πσ Ἱπιροτίαπί ρ8β- 
εασθ οἱ Ρ]αιο (Ρ]ιφά. Ρ. 901.) α5 Π]αξίταίῖνο οἱ {ια 
ειρ]θοί, αβ εδοαρες αἲ] πα (6 οπιππεηίαίοτς : ἡμῶν 
ἐν ἑκάστῳ δύο τινά ἐστιν ἰδέαι ἄρχοντε καὶ ἄγοντε, οἷν 
ἑπόμεθα, ᾗ ἂν ἄγητον, ἡ μὲν ἔμφυτος οὖσα ἐπιθυμία 
ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐπίκτητος δόξα, ἐφιεμένη τοῦ ἀρίστου 
Τ]ιθ ἐν τοῖς µέλεσι Ἰαβδ τείετεησθ {ο 5εεηεια]{γ αβ8 
δεαἰεά ἴπ {πε νατίοιςδ οχσαης ΟΡ {πε Ῥοάγ. Ίπ ἀν- 
τίστρατ. ἃπά αἰχμ. Νε Ἠανε ππείαρηοτς ἀετινεά 
{τοπ ππθίανι αΠαΙΙ5; απᾶ ια {ννο ἵετπις υγε]] 
ἀεβίσηαίε {πε οοηβϊοί Ῥείννεεη ΤεᾶδοΏ απά ῥ18- 
51οη. ο ΑτδίΦΠ, οἰίεὰ ὮΥ βοεΠ]εικη. Τεχ. ἔρως 
ἀντιστρατεύειν τοῖς ὑπερηφανοῦσι Φιλεῖ. 

24. ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θαν. τ.] Α Ἱατεῃ απἆ 
5οππευν]αί ἀῑῆοι]{ εχρτεξξῖοη, ΥΥΠίο] 15 Ὀεςδί εκ- 
Ρ]αϊπεά ΡΥ ίπο ἄτεεκ 6οπιπιεηίαίοτε, απά ΠΙάΠΥ 
εππἰπεη{ ΠΙΟάΘΓΗΒ, ΥΠΟ ἰα]κθ τοῦ θανάτου {ον θανα- 
τικοῦ, ΟΥ θανατηφόρου, “« νΠίολ εαθ]εοίς 5 {ο {Ππί8 
ἀεαίῃ,2 6 ες ἀεαά]γ ον!],)--- Παπι6Ιγ, {5 οαγηα]- 
Ι{1Υ απά Ῥοηάασο {ο οοττρίοἩπ, ΥΙΟ Ἰοαάς {ο 
ἀεαί]ι ίοπιρογα] απ ερἰτιίια!. 

20, εὐχαριστῶ, ὅο.] Α Ὀτίε[ απᾶ οοπβεαπεπ!]γ 
οὔδοιτε Ἰποάε οῇ οκργθβδίοἩ, υΥΠίςοὮ νγου]ἀ Ἰανθ 
Ῥεθηῦ. πποτθ Ρ]αἴΠΙΥ Ρῄηταςεά {Πας: “Ο θεὸς, διὰ ἸἹ. 
Χ., ὅτο. ᾧ εὐχαριστῶ. ᾿ΤΠϊ5 εἰααςε (1 αρτγθς σέ 
Οτε]]. απά Ἠοδεηπη,) ἶ5 {Γοπ {ο Αρορδί]ο ἵπ Πΐ5 
οιῦπι Ῥεγδοπ; απά 15 α ρατεπίμεί]σα] εχο]απιαίοη, 
οἵ Ρίοις5 ε]αοι]αίίοπ, Ρρτοσεεάῖησ {οπι ΦΥΠΙΡαίΊΥ 
{οι {πε ντείεμεὰ Ῥείεοῃ Ἰμδί ἀεξοτῖρεᾶ. ἴπ ἶθ 
η[εγεπος αἱ {Πε πεχί γετςε {1ο Αροδί]ο πξεδ αὐ- 
τὸς ἐγὼ, “1, ἴπε βαπηο [ρεγςοπ],) {ο ἀεποίθ α γε- 
ἔτω7ι ἵο ἴηθ μετασχηματισμὸς, Οἵ βρεα]Ίπα ἴπ ἴ1θ 
ΡΕΙΣΟΠ ΟΓ αποί]εἵ, ---- ΠΑΠΠΕΙΥ, ο{ ᾖήπιατι παίµγε, 38 
νε (Τασὶς Οοπιπιεηίαίοτς καν’. Τηο Ἰαίίοι ρατῖ 
ο{ π]β νετςδε (Πίο οισ]Ώί {ο Ἠανο Ὄδειπ πιαάο α 
5οραταίθ νουςε) 15 υνε]] οὕδετνεά Ὦ} (αταίΣ, ἴπ {1θ 
Ῥτείαςς {ο 5 ἀΤθε]κ Γερίαπεπί, (ΝΜΠοσυπί. 1921,) 
{ο Ῥε α γεδιωπρέίοπ οἳ νμαί ἴἩε Αροεί]ε ηαά Ῥεοπ 
βαγΊησ αροιί {πε [τα] απά οοτταρίίοη οϐ Ἠπππαῃ 
παίπτε, --- απά 15, ἵηπ {ποί, ἃ δἹπιατη οὗ ναί νναβ 
βαϊά ποτε αἲ Ίαγσε 5πρτα υγ. 17--- 25. Ἐἰπα]]γ 
«ιο σταπά ἀεάποίίοη (οὔεοτνος ίπατί) πΥΠῖο]ι 
Ώιε Αροςί]ο Ιπίεπάς {ο ἀταν/ {γοπι αἰ] {Πῖς ἶς, ---- 
εναί νε πηωκί Ῥ6 6 ππἆεχ ρτασς,) 1π οτάετ {ο επΏ- 
ὅσπε ουχ βΙπ[α] ραβείοης απἀ ἀθείτεςς ἵπ οίπετ 
Ἠνογᾶς, ναί ΟἨτίκί πιαςί Ὀε ος Φαποοαίΐοη ἃ8 
ννε]] α5 ο ο δ{{βοαέίοπιι) 

ΥΠΙ. ἨΗανίηρ βούΏη ιαί αἲ] ππεῃ, γνηθί]θ 
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ὃν τα δ.18, πρταὰ σάρκα περιπατουσύ, [αλλά κατὰ πνεῦμα.] 0 γαρ οµος του 5 
1ομη 8, 38. - ω 3 αλ , ον ο , 
α,δ.Ι, πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ ἠλευθέρωσέ µε ἀπὸ τοῦ νόμου 
ὕδοςσ.αι  ἁράστίας κ οὐ θέ νο Ὅνν ο νάκό Πνιᾶ ὄρι ο μα. τῆς ἁμαρτίας καὶ του ωναμώμην Τὸ γαρ "ο του λος - ᾧ 8 

κ]. 9. 18. ον πο ν . , ω ος ᾿ ι 
Που. 7. 1ῷ,19. ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεος τον ἑαυτοῦ υἱον πέµψας ἐν ὁμοιώματι 

ππάοτ {νο Ίαν οἳ ΛΤοβο5, οτ οΓ παίατε, 5ο [αγ ΓΓοπι 
Ὀοίπς Γφέἱβοά, ατε εοπυείειί αἲ «ἴπποτα; απά Πανίηπσ 
Ώπας εν]ηοοεά ἴ]ιο ΙπεβιοαοΥ οΓ ίο Ίανν {ο βαπο({β- 
οαί1οη, {τοπ ια νναπί ος ναί δαρεγπαίυτα] αἶἷά, 
νε]. οαπ αἶοπο οπαῦ]ε 15 {ο ΟΥΘΤΓΟΟΠΙΘ {πο ἵπ- 
Ἰετεπί οοτταρίίοη ο παίατο; ΠΠαΙΙΥ, Πανίηςρ αἱ ν. 
20. Ροϊπίοὰ {ο {πε γεπιεάή ρτον]άεἆ ἵπ ίε (1ο8ρεΙ 
ο (ιτϊκέ, (ο Αροδίιε πον/ Ρτοσθοαᾷς {ο ἆενε]ορο 
απά επ/οτοθ (λε ατραππεπί αἱ ν]. 14. [ος Οτίςήαπ 
βαποἱΠοα{ίοπ, ({οαπάεἆ οἩ {ε «ρετῖον ε[Πεασῖοιιδ- 
Ίιεςδ οἳ ο πιεαης οϐ σταςθ αῇοτάεά Ὦ} ιο (1ο05- 
Ρο]) απά ἀεδοτίθεςδ ο παίµπτο απά ἠίοδδεάπεδς ο 
ες (ο8ρε] ἀθ]ίνεταπςθ, Ὁγ οοπίταςί νι {ιο 
ΠΠΙ5ΘΥΥ Οἱ ἴἼοδε ΥΠΟ 5οισ]ηΐ {ο 11541 (πεπιςε]νος 
ὮΥ ιοίτ οΥΥΗ τἰσμίθοιςηθΒς, ἀεεοτίυας 1π (λα ]αέΐέος 
Ρατί ο {πο {οτεσοίηπσ ΟΠαρίοτ. (Ύουπσ.) Τπ {ο 
Ῥτεσσαάϊηπς Ολαρίοτ (ν. Ἱ--- 25.), νε Αροςί]ε ας 
αλαβίταίεά απά οη/[οτοςά {λε Ρτοροβ!ξίοη πιαάθ Ιπ 
να. ὅ., νἰπ., ἠιαί ννπῖ]α ἵπ α οατπα] εἰαΐα, ους βΙη{α] 
Ρα5βίοης αἴθ ποί ΟΠΙΥ οχετοῖδες, Ραΐ {16εγ ατο εΥθη 
χοπάσοτοά ΠΠΟΤΟΘ νίσοτοις ΟΥ οπεχρείῖς, Ὦγ ΓΘα5ΟΠ 
ΟΓ {ιο τορίταϊη{ς ννμῖο] {πο Ώ]ν]πο Ιαν ραίς προπ 
Ώποπα: απά οοηδδεαεΠ{]γ, ναί {Π6γ Ὀτίης Γοτίῃ 
Γγιί απίο ἀθαίῃ. Τε ρτεξοπί Οπαρίετ οχΗΙδῖίς 
Ώπο γευεγδε οἱ αἲ] Ος Γπαπιε]γ, ἴἶπο παίατο απἆ 
Ῥ]οφεεάποςς οῇ ἴιε ἀε]ίνοταποθ ὮΥ ἴἶο (οβρε].] 
Τ{ ἵ6 α οοπιππεη{ατγ οἩ. γΙἱ, θ., ΟΥ αἱ Ἰθαςί απ οη- 
Ἰαγσειπεηί απά Ἰλαδίταίοη οἱ {πο 5εππιθη{ {πογθ 
οχλ]Ὀ]ίσᾶ. Ας αἱ ν. 6, ἴοτο ἶ5 {Πε απ{Ώ{Πεβῖς ος ν. 
ον 5ο Ἰθτα, ΥΠ], 1 --- 11. ἵ5 ιο απ {]πορίς οἱ γΙΠ]. 
--- 0. 
1. νῦν.] Ῥτος. βὐαατί ]οἶης νῦν υν]ίἩ ἄρα, απᾶ τεή- 

ἀοτβ ποιο ἴ]ιεπ, Ἱ.ο ΠΟΥ αστεθαῦ]γ ίο {Πῖς. Βιί 
ψ/πεί]οι (5 πιείοὰ ο ]οϊπίπο νῦν γν] ἄρα, α8 
1{ Γοτιηῖπς {οσεί]ετ α Γογπιμία ο) ἴπ[εγεπος, 61 ΥΥΕ]] 
Ῥο αἀπι]είες, Τ ρτεα(]γ ἁοιαδρί. ΟΕ Επί πο εχαπιρ]θ 
ΟΟΟΠΤΒ {ο Ίηθ δ1ί1οςχ 1Π {πο Βοτϊρίητα] οἵ Ο]αβείσα 
ΨΤΙΤ6Ι5. ῬεΓ]μαρς Ἠο ννας (ἰηκίησ οῇ ἄρ᾽ οὖν, 
νμ]ο]ι ἶ5 α (Γεφπθεηί Π]αίΐνα {οτπιπ]α, Γοαπά αἷφο ἵπ 
Ώιο Ο. Ἔ.: ν]ετεας ἄρα νῦν ἵδ, 1 τερεαί, Γοαπά 
ΠΟΝΗΘΙΘ. ΊΝαγ νῦν 1ἱ5ε]ῇ/ ας πθνοι αΠΥ {αίίυο 
{οτος; Ὑμ]]ο ῬοίἩ ἴπ να Βοπρίαγα] απά Ο]αβεῖσοα] 
ν/ΤΙ{6Υ5, 16 ποί απο ΙεΠ{]γ εἰσπίῇος (Ἠγ απ ε)Π{ρ- 
51) ΄α5 {μήησς πονν αγθ,΄ νΥΠΙοἩ 15 {ιο 5οη5ο Ἠθτο, 
ᾳ. ᾱ. ποῖν ναί {16γ ατα ἀε]ίνεγεά Ὦγ {νο σταςθ οΓ 
(οά, ἠτουσί ΟΠτὶδί, Τηογο 19 ατο[εγοποθ {ο {λα 
δα[υα[ίοπ Δ4 ϱγαςο Ἱπιρ]ιεὰ ἵπ {ο Πηδί οΊααςο ο 
Ώπο γουςο ρτοσθᾶίησ. Τα {π[εγοποο ἵπ ἄρα ΠπαΥ, 
νι θέαατί, Ὀο το[ετγος {ο νΙὶ. 4.6. Τοῖς ἐν Ἆρι- 
στῷ ᾿Ιησοῦ. πε Ὠοςί (οπιππεπία{ίογς αρροεο (αί 
Ώιοτο 15 απ οἡρ. οΓ οὔσι; απά (λαέ εἶναι ἐν Χριστῷ 
15 α ροηἱρηταςϊς, θἰσπ](γίης, “΄ {ο Ώοασοπιο ΟΗτ]ίαπς 
ὮΥ Ραρίΐσπι,” Ρείπςσ Έχάς απ](οά υγ ΟἨτίςε,  Απά 
{Πογ το[ογ {ο 1 οομπ Ἡ, δ. Η, 6. ν. 20. οἳἩ αν. Τ. 
Ἔ]ιο Ρ]ταβθο]οσγ, Ἰοννονοτ, οϐ οπθ ὙΝΓΙί6Γ 18 πο 
τη]ο {ογ ναί οἱ αποί]Ἰας, απά ἠιοξθ ραβεασος αγα 
ποί απο {0 {Πο οὖπο λα Ιπάεεά, ο ο 1ρ8ῖς ννΙ]] 
Ῥο ΠΠΠΘΟΘΒΡάΓΥ, ΙΓ μὴ περιπατοῦσι Ὦο ο]οβα]γ οο- 
ποθοίθς ν/Ἡ τοῖς ἐν Χ. Ἰ., 35 ἵ8 ἆοπο ὮΥ Ἡ. Βίερῃ., 
Ματ]νο!, απά {ιο τεσεπί Βὰ]ο Εάῑίου, απά {]ιο τοῖς 
βιρροβοαά {ο Ῥο]οπς {0 περιπατοῦσιν. ἜΤ]ϊ8, ίοο, 18 
τοφυῖτοά ὮΥ {ο 86Ἠ86: ΓοτΥ μὴ περιπατ. βἰσηίῇος, 
«το ποςο να]κίησ,” 1.6. 1 νογ ο ας ννα]κ: 
Νθγοας τοῖς περιπ. 38 αἲ ν. 4., ννοι]ά Ὀα, “ {ο 
Ώνοδο νο ννα]]ς, ννποτοας ἴἶνο Ἠγροί]οίίσα], ποί 
Όπο ἀεσ]αγαίῖνα, 56η8ο ἶ5 στο γοφι]τος. 

---μὴ κατὰ σάρκα ---πνεῦμα.] Τ]8 οΊπιςδο ἵδ Τε- 

Ιοσίεά Ὦγ ΜΙΗΙ, Βεπ]]ετ, απἆ πιοςδί ΟτΙάςς, απἆ 18 
σαποε]]εά ΡΥ (τίεδὺ., ΚορΡε, Κπαρρ, απά οίΠετΒ; 
Ῥαΐ οπΙγ οἩ ία αι{ΠοτΙίγ οῇ δευεπ αποϊεπί ΝΤ5., 
ἴπγεο ο πε ννουδί Ύδ6ΓδίοΠΒ, απά 8οππε Εαίμετς; 
απά οοηπ5δεΙθΠ/1γ νν]ιουί ςαβποἰεπίτεαδοη. Ηἰπο]ς 
Ιπ Ίου. Ίας «Πούνη {μαί (πε ΜΒ. (α]] οὗ ιο Ύγες- 
ίετη τοοεηκίοη) νπ]ο] οπιῖί Πέ, ατα ο ναί οἶαςς 
νλ]ο]ι οβίεη ἆο οπαῖ{ νν]αί πιαγ ο ἀἱδρεηδεά ντ, 
ο πιἰσηί 56επῃ ατορθε{{]οη. Απ Ἰε ρΊνες 5εγετα] 
οχαππρ]ες. 'Τ]6 ν/οτάς, Ίε {εςίίῇθς, ατε Γουπά ἴπ 
51] ια ΜΑΡ. Ἰε Ίας οο]]αίεά. Ίπάεεά {πεγ σαΠ- 
ποί νγε]] Ῥε ἀϊδρεηδεα νηΠ, {ος {11εγ 5εαπῃ {ο Ίαγε 
τοίοτεηςθ {ο Ὀοί] Ὑ]ιαί γγας εαϊά ἴπ έλα Ἰαδί γετεο 
ο/ {με Ρτεσεάϊπσ ΟΠαρίοτ, απᾶ ἵπ {πε 24 νετεο ο{ 
Ώιο Ῥτοςεηί{. Βεβίἀες, ἴε 5εη5ε 56επ5 {ο τεφυῖτε 
5016 ἠἰπιϊαίίοπ. Τηεςε ατσαππεΠ{5, ἨΟ6ΥΕΣ, α]- 
πιοδί εΠΏΤΕΙΥ αΡΡΙΥ ἴο {πε νγοτάς μὴ κατὰ σάρκα 
περι. Τ]ε γεδί ατα Ῥτοβαδ!ν (α5 Ῥεπσ. Ρροϊπέεά 
ου{) απ αἀαιίίοπι {τΟΠα Υ. 4.5 5ἶπςς ΠΟΥ {Πο ενἰάεπος 
{ος {ο οπηϊςδίοη οΓ {Ἴεςε, (το ἶ5 αἲ] (ναί ἶ5 α]- 
Ἰεσεᾶᾷ {οτε οπιἱβείοη ος {πε ννλο]ε οἸααςε, η 
πο αἀάϊοπ ο{ ἔννο ος {πα πηορί αποϊεπί ΜΑ95Μ., Α. 
απά Ὦ., οοαπίεπαποεἆ ὮΥ Ο0οἆ. «., ἴπε Ἀγτ., Υπα]σ., 
απὰ Ατπιοπίαη ΎεΓςίοἩς, ἰορεί]λοτ νι (Ἠ1Υς. απά 
βονοτα| οί]ιογ οΓ {πε Εαίπεις. Τε τεαδοή {ογ ία 
αααίοπι ἶ6 ααἰίο οὐνῖους; Ὑπετεαςδ {ος πε οπιῖς- 
δἴοπ πΟΠΘ σαπ Ὦο Ιπιασ]πεά. 

2. ὃ γὰρ νόµος--- θανάτου.] Τ]ε νόμος τοῦ πνεύ- 
µατος Πά ἴ]θ νόμος τῆς ἁμαρτίας Ἠαγο τείετεηος {ο 
Ώιο ἴννο μγιποϊρἰες ο αοίϊῖοπ, ππεπ{]οπεά 1π {γα ΡΤθ- 
οαἀίπσ (Μαρίετ, γ νΥΠπ]ο] έἶνο οαγπα]]γ παπά ςά απἆ 
Όιε αρἰτιαα]]ν πε]πάεὰ αγο τοκρεςίἰγε]γ Ἰοά. ἜΤ]α 
{ΟΓΠΙΘΙ ἵφ 5ο οα]]εά, α5 Ῥεΐπς ἱπιρ]απίθοά ὉΥ {ο 
ΑΡΙΠΙΐ, ἴπε (νετ οΓ 1. ἨΠί]Ι τεερεοί {ο ζωῆς, 
Ώιε Ῥα»ί Οοπιπιοπίαίογς {αἷκε 1{ ΓΟΓ ζωοποιοῦντος, αὖ- 
δέγαοί /οΥ εοπιεγείο. Ῥαΐέ Τὲ «Ἰοπ]ά ταίµθγ 5θ6Ιῃ 
Ελαί ἴιο Γογος οΓ ένο (απίξ, ἵη ζωῆς (11{ο απά Ἱαρ- 
ΡΙΠ6ΕΞ), απά θανάτου (ἀδαί]λ απ 
ἔεπιάεπιοι]. 
15 οοπ/γπιοὰ ἵπ ν. 9. 9. 5οα. 

Ὁ. τὸ γὰρ ἀδύνατον, ἃο.] Τηϊς ἵ5 οοπ/γπιαίζυο, 
απά επρἰαπαίογι οΕ ναί Ὕνας ςαἱᾷ αἲ ν. Ὁ.: “«Ίε 
απο {5 ππαάο ῄοοθ, Φοσαιιδο νν]αῖ ἴιο ανν, δες. 
Τη οοηςίγαοίῖοι Ἰετο ἶψ ἵπγοσα]ατ: Ῥαΐ ποῖ {ο ος 
αά]αςίθά ΡΥ ἰα]κίῃσ τὸ ἀδύν., Υλ 8οΠΠ8, ἃ5 ἃ 
Ἱοπηίπαί. ος Λοοιδαῖ, αὈφο]αίθο. Τ]ο αποϊοπί απά 
εατ]γ πιοάστη Τπίετργοίους (α5 αἶ5ο Κορρε) τἱσ]]γ 
τορατά 1{ α5 ππ απαεοἰμί]οπ. απά 5αΡΡΙΥ ἐποίησε 
{οι {πο εαὐ]οοί πηαίίοτ. Το (θπΙέ ἵπ νόµου 
Ἰᾳ5 {ο {οτοο οῇ α Ὠαΐΐνα, «« γν]ναί 1 ννας ἵπιρος- 
βἴρ]ο {ου νο Ίανν {ο ἀοι”. Ἑγ να Ίαν 5 πιεαηί 

ΠΙΙ5ΘΣΥ), ἀεποίθς 
Τ]ε αβεοτίῖοη οοπίαϊπθά 1Π {πῖς Υοιςο 

. 

4 

| 
ι 

ελίεΠΥ ἴ]ια ἰαιυ ο οδες; Όαί αἶδο απ ἶαιο οἱ 
10ογῇ. 

---ἠσθένει.] Τηε 5εη5ο ἶ5, «6 νναβ [μου] γνθα]ς.) 
Απ΄ Ιάϊοπα [οαπὰ 1π ἴπο Ο]αβεῖσαΙ ας Ἱνθ]] αν ἴο 
Μοπρίιτα] ννπίοτς, απά οἩ νηίο]ι Τ Ἰανο ΡΙΙΙΥ 
ποαίοά οἨ Τμασγἀ. ΑΙ ἐν ὁμοιώματι 5. γενόµενον, 
Ὑνίο]ι 15 οπργεκςοά αἱ Ῥ]Ι]. Η. Π. Σαρκὸς ἁμ. ἵδ Γος 
σαρκὸς ἁμαρτωλῆς. Της {ιο 11] 86ης ἵ5, “ἶπα 
Ῥοςγ Ἰκο (ναί οἱ πια”, (Ιπιρ]γίης αἲ] ἐἶνο Ίπβεπι- 
Πΐος οῇ Ἠάπηαπ παἴατ), απά ομ]γ ἀἰβοτίης {οπη 1ὲ 
η Ῥοΐπςσ νου αἶη. Τηϊς 6 νν]] τοβδοή πο- 
οουπί{θᾷ ας απ Ιπάϊτοοί Ῥτοοϐ 98 {]ιο ἔννο-[ο]ά παίγθ 
οῇ οι: Τ,οτά. Περὶ ἁμ. Κορρο ανε]] οχρ]αϊης “έ [οτ 
{πο οχρίαίίοη ο) αἶπ,) 1, ο, 5 α φαοτῖβος {ΟΥ βἳῃ. 
Τπογο 5, Ἰοννονοτ, πο ο]]ἐρείς οῇ θυσίαν, ἃ9 Βο8 
παρίπας; Όαΐξ ταἴ]ου ΟΓ προσφορὰ, “«8ὶπ οβονίηα, 

| 
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΄ λ κ. τ .,. , 9 μα ς ’ - » 

αμαρτισς, και περι σµαρτιος, Χατεχκοι}ὲ το αμαρτιαν ο Το 

ππ ο, Ν / ψά Ἁ - η ς «ο ω ᾽ τ 

4 σαρκι γα το δικαίωµα τοῦ 1όμου πληρωύῦη ἐν ἡμῖν τοῖς µη ατα 
’ ” 3 ᾽ ᾽ ” ς ν . ’ »” 

ὅ σάρκα περιπατουσιη, αλλά κατα πνευμα. Ἰ Οι γαρ κατα σαρκα οΟττες 
- Ὁ - π υ ” ᾽ ” ; 

6 τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν’ σἳ δὲ κατὰ πνεύμα τὰ του πνεύματος. 

21 Όοτ. 2. 14, 

α αν α Βυρτα θ. 2] 
Τ0 σαἰ. 6.8. 

’ .. . ’ - . . ’ ” ’ .. .) 

γὰρ φρο)ηµα της σαρκος Ο άνατος τὸ δὲ φρονηµα του πγεύµατος ζωη 
Ν 3 / ’ . / ἡμ 4 3/ 9 ἡ 3 Θ . ” ἁ » ᾽ 

Ἱ καὶ ειρΙηή. «ιοτι το φφὀνηµα της σαρκος εχύρα εις Οεον τῷ γαρ 
’ » ” 2 5 ’ . Σο ' / Θ ς κ. α 

8 γόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ γὰρ δύναται. " οἱ δὲ ἐν σαρκὶ 
αν οδ. 3 ’ ς υ. ᾽ 3 4 9 3 3 

ϱ ὄντες, Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. " Ἰμεῖς δὲ οὐκ εστὲ ἐν σαρκὶ, αλλ ου 
’ ω (ω ο ς ον 3 

ἐν πνεύµατι, εἶπερ πνεύμα Θεοῦ | οἰκεῖ; ἐν υμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα 
--/ 

35 Κορρο Β1ΡΡΟΡΕ5. ο Ηοῦ. Χ. 185. προσφορὰ περὶ 
ἁμαρτίας. 

ὦ. κατέκρινε τὴν ἁμ. ἐν τῇ σαρκί.] Όηπ ιο 5εη5ο 
Ἠετα, ἴ]α Οοπιπιθπίαίογ5 ατε ποί αστοοά. ΜαπΥ 
οχρ]αῖπ. 1 “ρυπίθμεά δἷπ η ίπο ΠεξΗ, 1.6. ἴ]θ 
Ῥοάγ οἑ Οµγῖςί. Απ Ιπίετργείαίίοπ φοιπα ην μαί «0Π- 
βτπιοά Ὀγ νν]αΐ σοες Ὀε[οτε: Ῥαΐί 1 ἶ5 βοατοεΙΥ αἷ- 
Ἰουαῦ]α {ο {α]κα τῇ σαρκὶ {ο τῇ τοῦ Χριστοῦ σαρκί. 
Ίτ 16 Ροίΐος, νι ελα αποϊεπί απᾶ εονοτα] Πιοάθτη 
Οοπιπιεπίαίοτς (α5 ἄτοί., Βί5μορ Βα1, Ῥεποείίρ., 
παπά Ὑομπς), {ο Ιπίατργεί κατέκρινε “«Ῥριέ ἴέ ἄοιοτι 
(α5 {ο Ο]αβεῖσα] Υντ]ίογς 56 κατακηρύσσειν), ἄε- 
σίγοψρᾶ, φαβετθοά ἴέ πο {ο τεῖση ΟΥΕΓ υ5.) 
86Π56 ΟΓ κατακρίνω τατθ, Ὀαί Γουπά ἵπ 2 Ροεϊ. 
Π, 6. πόλεις --- κατέκρινε. “« Τπϊς ΄ Ιπίετρτείαίοη 
(οὔεεινες Μτ,. Ὑοιπς) 15 οοπβγπηθὰ ΡΥ {ο ον]ἀεπί 
το]αίίοη ν]ο]ι κατέκρινε Ίπ ν. 9. 35 {ο κατάκριµα ἵπ 
ν. Ἱ. Πιο οοπάεπιπαίΊοῃ ἶ5 ίακεπ οϐ {οπι (πο 
αἴππεν, απά ]αἱὰ απροπ Αὖπ; ια Γο6γ5οπ, ΥΠΟ γναβ 
βαϊά νΙ. 15. ἵο ο εποεεαΐπις σἶτι[αῖ; απά νε], 
νι. 1Τ., ἵ τερτοςεπ{ες ας ία τεα] απίμος οῇ {ιο 
βαἰηποτ”ς ον! ἀεαάς. ἨΝονν (οοπ(παθς 6), ας 
ἀεαίίι 15 Ῥτοροτ]γ απάἆ ἹπηππαίεΙγ οοηπθοίεἁ νι 
Παάϊοῖα] εοπιάεπιπαίίοπ (5εο ν. 12. 16, 11.) Εἴπ, 
πγἨ]ο], αἱ α ΒεΥΦΟΠ, 6 οοπάοπιπεά ἵπ ια Πε»ῃ, ἴς 
τ]σ]]γ ἱπίοτργείες {ο Ὀε {ια βαπ1θ ἨΙἩ κἶη ἠἰῑίος 
Ιπ ἴπο Πορ], ος ἴπε τοϊσηίησ Ῥον/6 οῇ 8η Ιπ {πο 
ΙΠΘΊΠΡΘΙ5 ἀοδίτογεςά.» « ΤΠ κατάκρισις ἵδ (88 

᾿Βίαατί οὔεοεγνες), εβεσίεά ὮΥ ἴἶε 5ἴπ-οβοτίπσ οϐ 
Ογ]δές ννηο οαπἹθ {0 5αὖο Πὶ5 Ῥθορίο {οι ἴμα 
Άοι0εγ 35 Ὕνε]] α {ο ρεπα]ίγ οὗ δἰη.”) 

4. Τὸ δικαίωµα τοῦ νόμου.] Ῥεγοταὶ οοπεϊάρταῦ]α 
Ἐχροβίίοις, α5 ΓΙΟΥ απἀἆ Ἰορρο, εχρ]αῖῃ {Πίς 
έ6 ἢνε ταυνατά Ργοπι]βες {ο {Πε τισ]λίαοις,”΄ πληρωθη 

'Ῥοΐπς {π]κεῃ {ΟΥ συµβαίνη. Βαΐ (λοαςσῃ Οχὶς εἰσηίβ- 
σαἴίοη ΟΓ δικαίωμα ἵ5 ΥΕΙΥ αστεεαβ]ο {ο ννηαί ϱγε- 
ερες, ναί 1 τεφῖτος 5Η Παδῃηςςς ἵηπ ια εκ- 
Ῥ]απαίίοῃπ οἩ ο ννοτάν /Γοἰοιοις 35 οαηποί ϱο 
{ο]εταίοά. ἜΤ]ιε τας Ιπίετργείαίῖοη 15, ἀουρί]εςε, 
ναί οϐ πιοςί οπι]ηαπ{ πιοάετη Οοππιθηίαίογς, 
«6 Ὠιο τοφι]ς]ήοη ο νε ανν, «έ ννπαί χο Ίανν τΤ6- 

 απ]τες ;  πληρωθῃ ἀεποίπςσ «παὶσπί Ῥο ΓΗΙΙΥ ας- 
' ορπιρ]ς]ιος. 

Ὁ. οἱ γὰρ κατὰ σάρκα --- φρονοῦσιν.] ἜΤπο γὰρ Ίνας 
τοίοΓοηοθ {90 α «Ίαμςδο οπη]έεά. ο Ναχνο. “«[Απά 
Όν]ς τσμίδοπςηθςς οαηποί ϱο Π1]β]]οά 1Π απγ οί]ι- 
ογε] /ο;,” ἃο. Φρονεῖν τά τινος (508. πράγματα) 18 
ἃ Ρηταςο οσσυττίησ ἴπ {Πε Ρε5ί Ἱντ]ίοτ5, Ῥιαί ἵπ {1α 
6οηςο «(ο ίακο ρατί ψίῃ α Ρογδοπ,. ποί, α5 ποτε, 
{ο Πο, εαγε ΠοΥ, 5οῖ οπε’5 αΠθοί]οπ8 οἨ α {λίῃσ. 
1 Ἠανα, Ἰον/ενετ, αἀάπσεά οπε εκαπιρ]ο {Τοπη Αγίθ- 
ἰος. Ε1Π. κ. Ἱ. ἀνθρώπινα φρογεῖν. (ατοί. οὔσετνες, 
Ώναί ἴπα ννοτὰ 15 Ίογε (γαπββοτγας {γοπη {1ο ὑπίο][οοί 
{ο ία α[}οσίοπς, (α8 ΤΠ Μαἴί. χν]. 29.) ἴε ποίῖοπς 
οὗ πιεη Ῥοεϊηπσ 5ω/ηγοᾶά Ὁν ιο αῇΠεσοίοῃπ5. Απά 
έποςο, ἴὲ ππαγ ὃο αἀάθά, ὉΥ ἐποῖγ ςοπεαπ] αρροίίίος. 

ϐ. φρόνημα τῆς σαρκός.] 'ΓΠε γὰρ 15 {ου δὲ, απίοπν. 
Απά φρόνημα τῆς σαρκὸς 15 οφ ι]να]θηί {ο τὸ φρονεῖν 

} Ὁ 1 ΌΟογ. 9. 14. 

ο 1 6ος, 8. 16. 
εἰ. 4. 6. 

ΡΕ. 1.19. 

τὰ τῆς σαρκὸς Ἰαδί Ώοίοτο, Ἱ. ο. {ιο Ῥοΐπσ ἀεγοίοά 
{ο πο Πα5Η ΡΥ πο ππεάΙαπα οἱ ένα απῖπια] Ρτορεῃ- 
βἰθδ. ϐΟοπιραγθ α Ἱήπάτεὰ ραξασο οῇ (αι. ν. 19. 
Θάνατος παπά ζωὴ ατο α5εἆ, ΡΥ πιθίοπΥπαγ, {ο ναί 
εαμδεδ επι. Απά {πε γνοτάς ατε {ο ο {ακεπ (48 
οίἵεπ Ῥε[οτε), Ρατί]γ ἵπ α παίυτα], απά Ρατί]γ ἵπ α 
Βσιτα(ῖνο 5οη5θο. 

Τ. διότι] “' ᾳπἱρρε, 5ἶποῬ ; {ΟΥ {πε οἶαιςο τε- 
{65 {ο {Πο τὸ γὰρ φρόνημα --- θάνατος ἵπ ἴ]ε Ῥιδ- 
Ὃ ος νεῖβθ. Όπ ἔχθρα 5ε6 Τιΐπα. 4ο Ὄγῃ. Ε. Πῖ. 

----ὀύναται.] Ἑερεαῖ ὑποτάσσεσθαι. ἜΤ]ε πηοςί 
επ]σ]ίεπεά ΟοπιππεηίαίοΓς, αποϊεπ{έ απᾶ τηοάςΓΗ, 
ατθ αστοςᾷ {Παί δύναται παιδί Ῥο ἴακεηῃ Ἱπ α ροριίαγ 
5εης5ε, α5 ἵπ {πε πεχί Υ6ίς56, 5ο α5 ποί {ο οχο]αάθ 
πα Πρετί οἳ Παπιαπ αοἴίοῃ, οτ Ιπίθγίετο γα 
πιοη΄ς 6ο Ἱ]. Ἅεο Βρ. Βα]]ς Αροιοσ. το 
Ηατπι. ρ. Τ4., απά Ῥτοί. θίέπατί, πο ]αίίετ ο{ ννηοπα 
5Ίιοννς {]αί ννο ατο ποί {ο τε5οτί {ο αΠΥ ππείαρηγε- 
σα] δα ]{16ς γγ]αί ίπε παίιτα] απᾶ Ρ]ηγεἰο]οσίσα] 
ΡούΥετς οῇ {ιθ ΒΙΠΠΕΓ ατθ, ποί Ῥεῖπσ Ἠετε {6 54β- 
1εοί οῇ ἀϊδοιβείοπ. ΤἨΠϊ5 πιογαί ἹπιροβδίθΙΠ{γ 18 πο 
ΝΟΠάΘΓ 5 8ἱΠ6θΘ {]θ φρόνημα σαρκὸς 15 ὮΥ 15 Υ6τΥ 
παίατο ἀτοςίΙγ ορροδεά {ο {Πε Ίανν οῇ (ο: απἀ 
α5 Ίοησ ας 1έ οοπΗπΙθς ΒΙΕΠ, πὰδί Ώ6 κο. “ Τπις 
Ίουυ (1 ἴ5 εαα[α]1γ οΏεετνοά ὮΥ Αισιαςάπ) οαπ 
ποιο Ὦο Ἰωαγπιοά { {οί πε 1έ Ῥεσοπιθς Ἰνατπη, Ιέ 
16 Πο Ίοηπσ6γ 5Ποῖ’. Απά 5ο 1ΐ 15 ΙΤ πιο οαγπα] 
πλΙπς. 

δ. δέ] “«Νοιν ίΠπεπ,7ογ κο ίπεπ.» Ἐοτ {Πῖς 
16 α οοπε[ικῖοπ οταη {Πο αγσαππεπέ αἲ. ν. 4 ---Ἱ. 
ΤΤ6Υ εαπποί Ρρ]εαςδε (αοἆ (1. 6. ΥΠ]]ο {116γ οοπ{ίπιαθ 
ΒΙΟ]Ι), αΠΥ πΠπογς {Παπ τεβρε]ίοις εαρ]θοίδ οαΠ 
Ρἰ6αξδο {Παῖτ ρτῖηςθ. 

Ἐν σαρκὶ 5 εχρ]αϊπεᾶ Ὦγ ἨΠαπιπι., Τιοσί/ία, απά 
οίμετς, ΄ ἀπάθτ ία ΠεςεΠ]γ ἀἱδρεπεαίίοη ο{ {Πε Ίαν.) 
Ῥιί ενα οοηί{εχί Ἠθτο νν]] ποί ρογπι{ 5ασ] α κ56ηςο, 
Τἱ 16 Ρ]αἴη {ναί ἐν σαρκὶ εἶναι ἀεποίος ΄ {ο ο απἆετ 
Ώνε Ιπῄπαπςθ οἳ 1ο οατπα!] ρτἰπο]ρ]ο. Θεε Γιγπετ 
απά παγί, 

9. Ἠετε {πε ορῃοβφῖίο οἸατασίετ ἵς Ῥγουισ]ί ΓΟΓ- 
πνατά, ὮΥ Ἱναγ οῇ οοπίταδί. ἜΓ]α ὑμεῖς 15 ετῃ- 
ΡΠαΐϊο; α. ᾱ. ΄Ύε πο αγε ΟἨγ]δίΙαΠς.) 

Εϊἴπερ δ, ὮΥ ἴε εατ]ετ (οπιπιεηίαίοϊς, ϱκ- 
Ρ]αϊπαες 5ἳ πιοᾶο, 1 5ο ο ἐιαί. ΒΥ λε Ἰαΐετ 9Π68 
Ιη σθοηποτα], «ἴπεο ἼΠε {οΓΠΙοΥ Ἱπίοτργείαίίοῃ ἵ8 
οοπβγπιεά ΡΥ {ιο θατ]γ ΎοΓδίοης, απά ἴα (ατεεῖς 
Θοπιπιεηίαίοτε; απά α5 Τί 5ασπις πποτο ειίαμ]ο {ο 
{με οοπίοχί, ΠηΘΓΙ{5 {ηο ΡΓοίογθήποθ. Ἀ66 Μ{, 
Ὑοιησ) Ρραταρηταξβθο. ὮἩρ. Μιάά]είοῃ ας στο απ 
εἰαροταίο Νοίο οπ {ο 86ηΠς5ο ΟΓ πνεῦμα ἵπ ἴπε 
Ῥήγαςθς πνεῦμα Θεοῦ απά πνεῦμα Χριστοῦ, απά ια 
εθΏςο ΟΓ Χριστὸς ἐν ὑμῖν. ΑΠ ελοινίηρ {λαί (πετο 
15 ποί, α5 ΝΤο]ασ]ϊς [αποῖες, αΏγ Ἱπιαίίοῃ ο {ια 
Ῥ]πίοπίο ΡΠΙΊΟΕΟΡΗΥ, Ίνα ιΏ]οίπς ἴπο [ο]]οννίησ 
αὖ]ο ποίς: “«Τ Ιπο]ίπο {ο ἴπο ορίπίοη {ναί πνεῖμα 
Θεοῦ ἵ6 ποί Ἠθγο {ο Ὀο ππᾷφτείοοά οῇ έια Ἠοιγ 
μοεί, απά αἱδο {μαί {1 {τες Ρ]τᾶδες ατα ΠεαΙΥ 
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Χοιστου ουκ ἔχει, ούτος ουκ εστιν αυτου. εἰ δὲ Χριστος ἐν υμιν, το 10 
- ι 7 ς ᾽ ᾽ - .. . ᾽ ’ . 

μὲν σοῶμα γεκρὸν δι ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσυνη». 
4 Λοις 2.24. 
επρία 6. 4, 5. 
1 .οτ.6. 14. 
2 Όος. 4. 14. 
Ερῃ. 2. ὃ. 
Οοἱ. 2. 19. 

ε Βωριαθ. Ἰ, 18. 

ΕΕΡΗ. 4. 
4 5. 5. ἃς 
Οο]. 8. δ, 6. 
ξ αἱ. 6. 18. 

ο{ ές 8απ1ο Ἱπιροτέ; αν ἶς εγἰάἀεηπί [τοπ {πο σοη- 
(αχί. 

Τ]ο 5οη5θ ΟΓ πνεῦμα ἴπ {8 απά ἵπ 5ογετα] οίπες 
Ρ]ασες νν]] ρτοῦαΡ!γ Ρο Ῥεςί ἀεάασεά {οπι Τ1]κα 
ΙΧ. 00. οὐκ οἴδατε οἵου πνεύµατός ἐστε, ΝΩΘΤΘ 1{ ΠΊΕΑΠΒ 
πάικρι{αβ]γ ερίγέ, παπά, {6πιρεῃ, οἵ ἀἱδροδ[ίον : 

ο τπ κο ΠηΠΠΠΘΓ θ πιθοί ν]] πνεῦμα δουλείας, 
πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα πρᾳότητος, ᾷ5ο. 31 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ἨΗεύυταίδιης, ἵπ ΝΥΠΙΟΗ ια (αεπ](ίνο ἰ5 {ο Ὦο οοη- 
δίταιεά ας ΙΓ 16 ννοτο ιο οοττεδροπάϊπσ αἀ]εοί]νθ 
αστεσῖηςσ γν]ίἩ πνεῦμα. νο οϐ ιο Ρηταςδος ἵπ 
αωεδίίοη αρρθαχ {ο πιο {ο Ὦθ ΟΓ {16 5απιθ «Παγασίες, 
80 {]ιαί πνεῦμα Θεοῦ ατιὰ πνεῦμα Χριστοῦ η] αἰσπΙ(γ 
α σοᾷ]γ απά α Οληκέίαπ {Ταπιθ ο{ πη]πά. 39 αἶδο 
1 ζοτ. υΙΙ. 40. πνεῦμα Θεοῦ οαπποί Ῥε ίακθη οῇ {λε 
Ηο!γ Βρϊτϊέ ἵπ ειπα ρείφομα] 5εη5ο, Ρηΐ παιδί ΠιθαΠ 
ἀῑνίπο αἰά, οἵ ἱπδρ]ταίίοη. ἜΤΠε Ρρτοροδεά ΙΠ{εΓ- 
Ργείαίίοη οκαοί]γ βα1{5 πο οοηίθσί. ΄ΤΠ6γ πο 
απο οαΓΠα!,) «αὖ5 Βίέ. Ραι], ΄ οαπποί Ῥ]εαδε (οά: 
γθ, Ἠοννανατ, αἴθ ποί οαγπα!, Ῥαΐ ριτίέαα!, 1, ἵπ- 
ἀοθεά, α σοᾷ1γ ρἰσῖί ἀννε]] {π γοι: Όί 1 αηΥ οπθ 
Ἠανε ποί α Οητὶςίαπ δρἰτῖ{, (πεη ο ἶ5 ποί Οητὶςςς. 
Ἡ, πούνθαγος, ΟἨτὶδί Ῥο ἶπ γοι, γοιτ Ῥοάγ, Ιί 18 
πας, 5Πα]] ἀῑα, ἵπ οοηδεαπεηςο οϐ [ια οτΙσίπα]] 
ὑαπδσγθεδίοπ [ος Αάαπα], Ῥαΐ γοις 5ο] 5μα]] [να 
(πχουσ]Ἡ νε τἰσ]!θοιΙδηεΒς [οΓ {λε Ἠεάσεεππετ]. 1 
αἀπιίέ, Ἀονήδνοτ, ἰμαί Τη ν. 11. τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγεί- 
ῥαντος ἸΙησοῦν οιπ Ὦθ ἴαΚκαειπ οΠΙΥ οἱ ἴε ἨΗοίγ 
Ὡρίτίέ; {ος {]ετο ίππο Ηεῦταίσπι ας πο Ρ]ασςθς; απά 
ΘΥ6Π τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, 1 6ος. Π1. 16. πιαγ Ὄε ἵπ- 
(οτρτγείες ἴπ {]ιε 8αΐηθ 86Η56. 

10. εἰ δὲ Χριστὸς --- δικαιοσύνην] 1{ πνεῦμα Ἰετα 
εἰσπί(/γ ἴἶνο «ρὶγιμαἰ ρατί οἱ πιαπ, α5 Όλα απ{(εςίς 
αἰπιοδί ἀθππαπάς (απά {π]5 Ιπίοτρτγεία{ἶοη 5 οοἩ- 
Βιπιοά ὮΥ Τ]ιαυἆοτεί) ἴι νίευνν ο{ {ιο 86η59 ἴακαῃ 
ὮΥγ Βρ. ΜΙάάΙ. αΌουα πιαγ Ώο αοσθἀεά {ο, (ποισ]ι 
8ΟΠΙ6 ΠΙΣΥ Ῥγείαετ {ο οχρ]αίη τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ 
δικαιοσύνην, ΝΟ Μτ. Γατπος, 6 χε 5ο] ἶ5 αἰτοαάγ 
α]νο {ο (οἆ απά οίετηα] {πΐπσς, Ρ6σσι156 οἱ ναί 
Παδιβοαίίοη νΙοἩ {α (οβρα1 Ἱππρατίς. Ἠ, πουν- 
6Υ6Υ, πνεῦμα βἰσπΙ!γ {ο Ποϊῦ Αρὶτι, λα 86η8θ 
γη] Ὄο νν]ναί Τ Ἰανε Ἰαϊὰ ἆοννη ἵπ ἨΏθσοθηῃβ. ΒΥΠΟΡ. 
Απά (8 5οοπης {ο ο οοπῄγπιεά Υ {ιο ηοχί Υογςο. 
3ο Μτ, Υουπς (νν]λο οοηδἰἆθτςδ {Πο δοπ{πιεπί {ο 
ϱο ακίῃ {ο επαί ἵπ (α1. ν. 24.) ἰα]κίησ ἴΠα διὰ {ο 
πιεαῃ « ν(ῃ Γοδροοί {ο, ενας ραταρηταδος: “ Απά 
πποί]εγ Οτὶςί Ός Ἱπ γοι ο πο, ΡΥ ένα Ἱπ]αδίία- 
ἄἴοη οἱ Πὶς Ποῖγ Βρίτί{, ἶ5 α ἴπίηςσ ποί ἀἰβιοι]έ {ο 
ψο αβοθτίαϊπος ; [ος 1 Ολτὶκί Όο Ἱπ γου, 1 νν]] ο 
6οεῃ ὮΥ ονἰάοπί ο[[οοίς ἵπ γοιγ Πο απά οοηΥογςᾶ- 
οι: γοιγ οπγηαὶ αΠεσίίοης νν]] ἀῑο ἴπ γοι, απά 
α]] ἠλήησε ρε]οπσίηπς {ο ενα Βρίτί νι] Ίνα απἀ 
ρτούν ἵηπ γοι.” " 

11. Ξεε Βρ. ΝΠάά]. αὔονοα, απἆ ζοημπ ν. 21. απἆ 
ἸΝοίο. Τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πν. ἸΤηδίεπὰ οϐ Οπὶς {ο 
Εάά. Ῥτίπο,, ἴἶνο (οχίιβ τοοθρίΗ5, απά βονοτα] 
Μ585, απᾶ ΕαίΙθί8, Ἠανο τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεί- 
µατος, ΝΗΙΟΝἾ ἵν αἀορίοά ΡΥ Ὑπαΐοτ. ἜΤ]ο οί]ποατ 
τοπθίησ, Ἠονενος, 8, ΙΙ] ΤΘΠ5ΟΠ, Ῥγο[οττοά Ὦγ 
ἀπίεδυ., Κπαρρ, Μαμ., απά Τηΐπα,, α8 Ροίπς ἴ]ιο 

4 κ ΄ ' - ωμά υ ΄ 3 ο } ά 3 ο. 3 ς ον ς 

1 δὲ τὸ πγεύµα του ἐγείραντος Ίησουν ἐκ γεκρων οικει ἐν υμίν, ο 1 
' . ᾽ μ . , ᾿ . [ή ς - 

ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρών ζωοποιήσει καὶ τὰ Όνητα σωµατα υμῶν 
π . ” 3 - ” κα 

διὰ Ἱ τὸ Τ ἐνοικοῦν αὐτοῦ Ἱ Πνεῦμα ἐν ὑμῖν. 
ϱ» {Ώ τ .λ λ . 2 .] [ Γ η 2 ν . 3 ” ν , 19 

Ρα ουὐν, αὐθελφοί, Οφειλεται ἐσμεν ου τη σαραι, του κατα σαρκα 
." { αν ᾽ ᾽ ’ - ῃ 3 ’ 3 δ Β ’ 

.. ζην.  Εὶ γὰρ κατὰ σάρκα ζητε, µέλλετε ἀποῦθνήσκειν᾿ ει δὲ Π1νεύματι 19 
" κό. . . , «/ , 

τᾶς πράξεις του σώματος Φανατοῦτε, ζήσεσῦθε.  ὃ οσοι γὰρ 11γευματι 14 

πποτο ἀϊ[ποι]έ οπο, απᾶ, {Τοπι {6 ΠΠΟΟΠΙΠΙΟΠΠΕΞΒ 
οῇ ἴἶιο βγηίαςχ, πιοτθ 1ΙΚε]γ ιο Όο αἰίεγεὰ ὮΥ Ώιθ 
εαγ]γ οτι{]ς. 

15-.-1π. Τ]ιο ἴπ[εγεπεε ἴτοπα νε Γοτεσοῖης τθι- 
βοπῖης 15 ποὺν ἀταΠ; ἱπίτοάιοῖηρ απ εαγηθςί εκ- 
ποτίαίίοη {ο Ἰἱνο εαἱἴαὈΙγ {ο {ια αὔονε νίενς ος 
Οεϊδίαν οὐ]ισαίίοῃ, απά α τεργεβεπία(ἶοπ ος ἴπθ 
ἨαρρΥ «οπ5θαεηοθς τοσα]έἶπς {τοπ Ρείης ερἰσίξι- 
αἱ1γ απ]{εὰ {ο ΟΠτῖςί. 

---- ἄρα οὖν, ἃο.] Τ]ε9ε ρατί]ο]ος Ἰανο Ἠετο α 
οοπο]ιςίνθ {ἔοτοθ, “2ο ἴπεπς απά Όνε 5οηίεποθ 
οοπίπίης (45 Ταγ]οτ οΆβοεινες) απ Ιπίθγεποθ ΓΓΟΠΑ 
ελα τθαδοπῖηςσ νΠΙΟἩ οσσ τς 1π ἴ]ε ἴννο Γοτεσοῖπσ 
Οαρίθτς, απἀ πρ ἴο ν. 1]. ο{ ἴπε ρτεςεηί: ροἱηῖ- 
Ίησ ουί (45 Υοιπσ οὔςετνοβ) έλα Ἱπβπίίο οὐ]ίσα- 
Ποη νο ΟἨτὶκίίαπ5 ατθ αΠά6ς {ο α Π[ο οῇ Ἠο]ίποβ8 
απᾶ ραΓ{γ; θἶποθ πο Ίε5ς ἀερεπάς οἩ {πα Γη1Π]- 
πιθηί ος ποη-α]β]πιεπί, οῇ ἐλαί οοπά( οι, απ. 
οίοτπα] Ιή6, ος οίθγπα] ἀθεαίῃπ. ᾿ὈΟφειλέτης εἶναι 
ο{ίεπ εἰσπίῇθς, “« {ο Ὀο Ῥοιπά {ο Ῥετίογπι βετγίοθ 
{ΟΥ αΠΥ οηθ.’.  Ἠετε {με 5θη5ε 15, ΄΄ νθ ατθ απάθτ 
ἃ 5ίτοησ οβ]Ισα(ίοπ,” ο ΥΙΟ πε 0 οπιπιεηίαἴογβ 
αἀάιςςθ 5οπιθ εκαπιρ]θς {Τοπη {πε Ο]αδθίσα] ννγΙ{εΙΒ. 

19. Πνεύματι] “«Ὦγ ἴπο Ἱπβπεηπος οῇ λε Ἠοιγ 
αρίγϊέ,” οαἱ]εά ἵπ ἴἩθ ποχί Υοί8ο {Πε Βρ]πί οἳ 
ἄοά, α5ξ εοεπί Ὁγ Ἠϊπ. ὮἈρ. ΜΠάάΙ. Ἱούψενετ, 
ης 1 ἶ5 Ποτο αςοά ἵπ απ αἀγοτρία] 56η5θ, ἴο 
πηθαπ δρὶγπαἰ(η, Ὀεῖησ ορροδεά {ο {λε κατὰ σάρκα 
ΙῃΠ {ο ποχί ναοί. Απά Ἡθ ἴακος ἴπε πνεύµαι 
Θεοῦ ἵπ {ο ποχἰ Υογς5ε {ο πιθαπ ΄΄ ΠΜ] πηοτΘ.”” 
Ῥαΐ 1 οαηποί αρτθο ΥΠ {πε Ἱεατπεά Ρτε]αίθ: 
νο, Ιπάθθά, Ἰα5δ πο οπθ οἱ {πε 6 οπιππεηίαἴοτ5 {ο 
εαρροτί Ἠΐπι Ἱπ {Πῖς νίενν. ΑΙ οὗ ηηεπι, αποϊεηῖ 
απά πποάθτη (ευρη (γε. απιά ε]ιέἶπισ}, ατα αστθθᾶ, 
Οιαί 1{ 15 {ο ο απἀοτςδίοοά ο {πο Πο ρίγα. Τ 
15 Ῥ]αΐη ἐἶναί Ἰθτα, α5 οσσαδΙοπα]]γ ε]σειν]ετε, {πα 
Βϊε]ορ᾽5 «αποπ, οἳ ἴπα (τ. Ατίι, νναδ α πποῖο ἵπ. 
Πὶς οτ]ἶσα] 9Υθ ; {οτ Ἰο 56θΠ]5 {ο Ἠανε {λοισηί ἴξ 
ννου]ά οίμετννῖςο Ὁο Ῥτοκεπ. Ὑοί π(λουί ΤΘάΒοΗ” 
{οτ (458 ἴ]ιο Ῥοςί Οοπιπιεηίαίος, αποϊἱεηπί απά πιος- 
εἵη, ατθ αστοθ(), πνεῦμα Ίετο ἀεποίθθ ποί {Πε 
Πο]γ Βρϊγϊ ρεγφοπαἰίη, Ὀαἳ 19 π/πεπεος απᾶ ορε- 
γαΐΐοπς. Νονν, ποσοοτάῖπσ {ο {πο Βϊεμορ΄ς ονῃ 
«απο, Ρ. 106., 5 5εη9ο αὔιοαις τε]οοίς πε Αγίι 
οἱο. 38ο (ῑαί Ἰαά {πο ΑγϊοΙο Όοσῃ Ίθγθ επιρἰοψρᾶ, 
Πέ ν/οι]ά Ἰανε Όδεῃ ασαἴποί Πὶ5 «απο. 

---τὰς πράξεις τοῦ σώματος.] Τϊς πράξεις ἵδ, 85 
Όπα Ῥορδί Οοπιπιοπίαίοτς ατο αστθσᾶ, α ΠΘΙΟΠΥΠΙ 
Γογ παθήματα, ΟΥ τὰς ἐπιθυμίας, αΠεςίίοη», ν]ο 
Ῥτούιος ἀεεῖς. 36ο (π]. ν. 24. Της, {ο «έ πιοτεϊϱν 
Ώιο ἀοεοᾶς ο {νο Ῥοάγ, 15 1ο « οπαοῖ[ν ο οἱά 
ΠΠΏ Υν( Ἠ]ς Ἰαςίς.” {ο οτοσο {ος αοίίοης {ο 
νο] ους οπτηα] Ἰαςίς Ιποῖίο ας. ΟΓ σουΓ9θ ἀπο- 
θνήσκειν απᾶὰ ὅῃν πτο α8θάᾷ {ο ἀθποίο τοεροο(]νο]ν, 
Όιο τουναγάς απά {χα ραπςηπηθηί5 ο α βιίητο δίαίθ. 

14. ὅσοι γὰρ. ἃς.] 
Ένα ΓΌτοῬ ΟΡ πο Αροςί]ο”5 Ρτουβ, πε ἔἶνον η] 
νο... Ναπιο]ν (45 Βίππτί οχρ]α1ης), Επί ας. Ὀοίησ 
1εᾷ Ὦν ἴ]ο Αρίτιί οῇ (οά, νου χουν (λαέ ον ατα 
ολΙ]άτεπ οῇ ἀοά, απά οοΠδεαιοη]γ νι] Ἰανο 8 

/ 

( 

Τη Οής (8αν5 Κομρο) 11ος | 
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Ὅσον Κπί]οη οἵ Ἠο]ϊσίοη, α5 ἵπ ἴἨθ ΓΟΤΠΙΘΓ 9Π6. 

ι 

ΠΟΜΑΝΟ ΟΠΑΡ. ΥΠΙ. 15--- 18 

ι .. Ι τ - 

16 Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ. 
, ’ 2 2 μ / - ζ ΄... 

λείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ ἐλάβετε πνεύμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ ακραάζοµεν 
π 3 ᾽ ᾽ 

” Ηύτο το 

κ Ει 
. ή ’ υ 

μὲν Θεοῦ, συγκληρονόµοι δὲ 

3 . ς ’ 

Ι644βᾷ, ὁ Πατήρ! 
“/ . η / - 

Ἱ οτι ἐσμεν τεκνα Θεου. 

18 συ; δοξασθὦμεν. 

ποτίΙοι οἳ {πο Ἠεανεπ]γν Ιπποτίίαποθ. Πε γὰρ, 
ΠΟΥΘΝΟΥ, Πιαγ οπ]γ ο Π]αφίταίίνε ο{ αμίεπι, απᾶ 
ἠιθ βαβεασε Όε Ἱπίοπάθά (45 6Ἠ1Υ8. απά 'ΤΠδορΏγ]. 
Φ4Υ] {ο 8]ιον) να τριραγά ΟΕ Μις πιοτΏγίησ να 
Ἰαβΐς οϐ {ιο Ποδῃ : α. ἆ. (Π6εγ ππαΥγ (15 Μτ. Υουιησ 
αχρ]αίη5) ίαα {ο {πεπηβε]νες ἴο οοπΒτπιίπᾳ [εβί]- 
ΠΠΟΠΥ οἱ πο Ἠο]γ Βρϊτιί Ἠήπαδε]{. Το 5εης5ο ος 
(οἆ”5 Εανετ]ν 1ονο 15 5ο αὐτοσά ἵπ (Πείτηθατίδ; 
Όπου ατα ἀε]ινετεά ἤοπι ε]ανί5ῃ θα, απά ατθ θη- 
αρ]οά {ο αἀάτοςς (αοά υ(Ἡ βα]ὶ οοπβἀεπςθε, α5 ἃ 
τεσοποῖ]εᾷ Εαίμετ. "Άγεσθαι ἵδ οὔεηπ α5εἀ ος 
ππογαί ἐπιριίεε; Ῥαί ἰΠῖ (α5 Εδῖ. ο... ἀοεβ 
πο ἱππρ]ν εοπερι/κίοπ, Ὀαῖ ταίΠεί 5ργροδες ἴ]ιαί Ύνα 
Λανθ (ια Ῥοιδογ {ο γεδὶδ ἴἩε Ἠοίγ Βρϊπί. 999 
0Ἠήγ5. απά Τ]δορΗγΙ. 

15. οὐ γὰρ ἐλάβετε πν. δουλ., ὅτο.] ᾿ΤΠϊ5 5 εοπ- 
Αγπιαίογ οἳ νν]ιαί Ὕνας καἱἀ οἱ ἴπε Βρϊπίαα] αἀορ- 
Ώου: απά ΣΠΟΝΕ {θα παίµγο ἰπετεο[, Ιπ οτάε {ο 
Ροἱπί οι{ {ο «ειυς 185 Π]σῃΏ αρετίογΙ{γ ονος ἐαί ος 
Όπο Μοραῖο Ταν. ἜΤ{ο γὰρ ΤΕΙΕΤΡ {ο α οἶαιδα 
οπαιετοὰ : α. ᾱ. [ναί γο αγε 5οης οϐ (οά, 15 ο]θεατ 
[τοι γοις ἀἱδροδίαομ] /0Υ Υθ Ἠανο ποί τοσεϊνεά, 
γε 4ο πο Ρεατ,” ἆο. Τε αποϊθηί, απἀ 85οπιθ 
πποᾶρτπ Οοπιπιοηίαίοτς Ἠανο νναπάφγος Ποπ {μα 
{τας 56η56 ΡΥ Ιπίρτρτείϊπσ πνεῦμα πε Πούη βρίγϊ ; 
ππθγθας, α5 {πε Ὠθςί Οοπηπιεπίαἰ{οτς ατθ αστοεἆ, 1 
αἰσηίῇος α ερἰγε, ος ἀἱδροδίίίοη. Δουλείας ἵδ ΓΟΙ 
δουλικὸν. Ὦν απ Ιάϊοπη ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο α]Ι Ἰαησιασθς, 
Τ]ια Ῥοςί Οοπιπποηίαίογς, γἰσΗΊ1Υ, τοβοΥ ἴἶπα νο 
{ο ἴπαί εοινῖ]ο 5ρὶγῖέ ννΠῖοἩ ρογναᾶεά ο Ὁ]ο]ο 
οῇ νο Μοραίο Τμανν; νο] ἀθα]ί ἵπ ἰΠτεαϊεπῖησ 
απά Ῥαπϊςητηθηίς, απά τοφιῖτεά οοπΒπια] εχρία- 
Πσης οῇ 5ἵπ, ΡαΓΙΙΥ ΒΥ ΞΕΝΥΟΓΕ Ῥεπαποε 35 Τὲ ΥΥΘΙΘΣ 
σοπεεαιοπ/{]γ εησεπἀετίησ ἵπ ος 5αρ]εοί {ο Ιέ 
μα ἀἱδροβίίοη ο{5/ασος, νο αὐείαῖη {Γοπῃ οὔεησος 

πο Ώτοισῃ Ίονο ο ἐΠαῖγ πιαξίοτ, Ὀα{ «έ πιοίι ογιοῖς 
εἱ Ῥεπάοπ[ῖς Πιαῦρπηρ.”. Ἐϊς φόβον, 80 5 {ο Ρτο- 

.4μςο {6ατ.”. Πάλι, Ἱ. ο. ΠΠἀΕΓ α ΠΘΥ Πἱδρε- 
Ὑἱο- 

θεσία Ἰετο εΠοι]ά, Ρογμαρς, ο τοπάεταεά, ποῖ 
αἀορίίοη, Ὀιέ οπή. Ἀράδοµεν, “πωο ΟΥ οιί 
[υπίο ο]... ἜΤπο ᾖγεί ρθίεοη ἶ5 πδες {ο αοσοπῃ- 
πιοσίο νν]ιαί 19 σαἰᾷ {ο αἲ] ΟΕγιβάαπς ο αἲ] οοἩ- 
τες απᾶ ασθς. Όπ ᾽Αββᾶ 9«οο Νοίθ οπ Ματίς χῖν. 
2. ἜΤ]ο ὃ Πατὴρ 15 (ποισΏί Ὦγ 5οπιθ {ο Ὦο Νοτῃ- 
Ἰπαίϊνο {ου Ὑοσαί1νθ, 4ἱΟὸ, 38 ὃ Θεὸς ἵπ Τ,ακο 
χνΏ, 19.: Ὁγ οίμετς, {ο Ὀο6 α ΠἹΘΓΘ οχρ]απα{Ιοη οΓ 
Πιϊς ᾽Αββᾶ: νο ἵς ποῖ ν6τγ Ρτοραβρ]θ. Απά α]- 
{ποισ] (15 Ἀοποείίρ. οΏεεγνοας) {μα 6ης αςαά, ἵη 
ΟΟΠΠΙΠΟΠ 45οοιΓ5θ6, {ο ορη]οίπ Ποβτανν απἆ (τεε]ς 
νγοτάς, γεί (μαί ρτιποῖρ]ο νΥ]] ποί αρρ!γ Ἠθγο. Τί 
ἱς Ὠθίίογ {ο 5αρροςο (ννίἩ Το]δί. απά Ώοδάτ.) ναί 
Ώιε Αρορί]ο Ιπίοπάεά, Ὦγ ἐς απίοη οῇ Ηεῦγενν 
απά (τΤεοὶς {θγπης οῇ Ιπνοσβίοη, {ο γοργαξοηί {]θ 
᾿πάορ{Ιοη 45 ΟΟΠΙΠΠΟΠ {9 Ῥοίμ. Απά, Ιπάςθθά, {Τοπι 
Όνα οἴ]νεγ ραβ8ησο ΊΠ ν]]ο] {ῑ]ς {ογπι οςςΙΓΒ, 1έ 
ψοι]ά 56απη ἐἶλαί 4δύα Γαΐργ / ννας ιο ἴηε Γογπα 
ὉΥ νμ]ο ο (ασπή]ος αἷξο οοπιπιοηποθᾷ {αίγ 
ΓΑΥΕΙΡ: (ᾳ5 {ια οὖν βΙΠΙΡΙΥ ουν Αβρα) απά Ροί- 
αρ5 Γογηεὰᾷ ἴ]α Πγεί ννογάς οὗ {πο ΡΓΑΥΘΓ ΡΓο- 

ποιησεά ὮΥ Ρεί5οπ5 α[ογ Πανίπσ τεοεϊνεά Όαρ- 
εκπη. 

16. αὐτὸ τὸ Πνεῦμα.] Οτε]]., ἀτοῖ., απά 1ΠΠΥ 
του τι 9 Ἡ 

- σ - ’ 5 - εξ 

11νευμα συμμαρτυρτῖ, τῷ πγευματι ημων, ως 
ν , «Ά ' ’ ν ’ ΕΡΗ. 1. 

δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι κληρογοµοι ἀ 4. 90: 

Χοιστου ' 

49 

Ὦ 1 Οος. 9, 19. τν ως εὖ Ωυ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δου- ο μμ 1.1, 
σε]. 8. 26. 

"Δ4.5,.6. 
ΝΙατΚ 14. 86. 
20ος. 1. «5, 

18. 

. ͵ Κ Αοῖβ 14. 29. 
’ γι 2 Τῖτη. 2. 11, 12. 

κ. πι ὁ ή 
17 

2») κ. . 
Σίπεορ ουμ πασχομεν, 

] 1” ᾿ ϱ/ 3 σης ο ο οὐ Ἐν 2 ΟυΓ. 4. Ξ 
«4ογίςομαι 7σαο οτι ουκ ὄσια τα πα Ίματα του ΤυύΥ ΡΗΙ 4 10,91. 

1 Ψει. 1.6. ἃ 4.19. 1 ολη 8. 1, 2. 

οῇ {πο γοσεπί Οοπιπιθοπίαίοίς, ἴακο (5 {ο πιθαπ 
4 Επε νουγ δρ” (1. 6. ἴπο ΕΙ] (θεΙησ) Ὕνε ανα 
τουεϊνεὰ {ᾖοπι (αοἆ ὮΥ ο (οερε].”. Ἴπϊ8, Ἰονν- 
6νετ νγοι]ἀ τεφίτο 5οπιείμ]πσ ἀἰ[ογοπί {ΓΟΠΙ αὐτὸ 
τὸ πιεῦμα; απἀ Γοχ συμμ. νο 5Ἰλου]ά Πανε Ἰαὰ ἐπιμ. 
Ἔ]οαγο ἶ5 πο ΤΘΔΒΟΠ {ο αὐαπάοῃ {με αποϊεπί απά 
οΟΠΠΠΙΟΠ ΙπίαγργείαίίοἩ, «νο Ηο]γ αρ]... Α8 
{ο ἴ]πε πνείμ. ἡμῶν, 1 ἀεποίθς, α5 Βρ. ΜΙάάΙ]. βαγς, 
πα «ρίγίέ ο πιῖπά οἳ πιαΠ, πε Ἱπίοτηα] οοπγν]οίίοἩ 
ο ἴ]πο πηϊπιά απά οοπβοίεηςσθ. Τ]ή5 πε 56η8ο ἶ8 
Μς: “Το Ποιγ Βρίγις, Ὁὗ Πὶς ΦαποΙ(γίησ ἹπΠι- 
εησ65 ο οιγ Ἠθαγί, ΟΠΠΤΠΙ6 {θ {εείίπποΠΥ οἳ ουσ 
πη]πά απά οοηβοΙθποςθ, (αί νο ατα οΠΙ]άτεπ οὗ 
ος.” | 

11. εἰ δὲ τέκνα, κ. κλ.] Ἠετε 5 απ ἴπ/[εγρπεο 
ἄταννη {Γοπι ια [ογεσοίπσ ΡΓΕΠΙΙς65, απά οοηβςί- 
Ίπσ οῇ εενετα] ΠΙΘΠΙΡΕΙ5 τἰδῖησ ὮΥ εἰπιααχ ; α. ᾱ. 
« Βπι ΙΓ 9οπς ο οά Ἰετεθ, ἴπεπ απάοαδίεά]γ 
Πρίγς Ἠετεα[ίετ: Ἠεῖτ5 οῇ σ1οΥγ απ Ἱπππποτίαλ{γ. 
6««ἨΠετο, {Ίεῃ, (οΏβετνες ΜΥ, Υουιπς,) {πε Αροεί]ο 
Ἰαβ αἰίαϊποες χα Ρρετ[ροίοη οῇ Πὶς5 αγραππεπ{ απά 
«ΠΟΠ {]αί χο (αο6Ρρε] οὗ Οηγὶκί ἶ5 Ιπάθαᾱ, ναί 
Ίο απἀετίοοκ {ο Ῥτογε 1, ««έμο Ῥούνετ οῇ ἀοα π- 
{ο βα]ναάοη.. Ευ {πε οοπᾶΙοη οῇ οπίοτίησ 1ΠΤΟ 
είεγπα]| Ι{6, απά τοσεῖν]ησ {Πε ΡΓΟΠΙΙ665, Ῥεῖησ α 
Θαπο(ἰΙβοατΙοπ οῇ 5οα] απἀ Ῥοςάγ, ασοοοτᾷἶησ {ο {8 
Ἠεανεπ]γ ἀοοίτίπο οϐ ος Τιοτὰ ο εδας: απὰ {16 
πιθαης οἱ Π]β]Η1ησ {15 οοπά{οη Ῥεΐησ παπϊςίετεἆ 
υπίο ας αραπάαπ/{]γ ἀπάθΥ ιο (1ο6ρε], ἵπ.ίθ ο1ῇι5 
ο{ νο Ἠο]γ ΒρίτΙες ἴέ 6 πιαπἰ[οςέ {ναί αἲΙ ΟἨΓ5 
Παπς, 16 1{ Ὀε ποί {Πε6ίγ οἵνπ [αυ], έν πιαΥ Ἠανο {πεῖν 
Π]{ απ{ο Ἠο]Ιπεςς, απά {1 επ εγετ]αςήησ 116.” 

Κληρ. 5 απςαᾷ {ο ἀεποίο {Παί ἴ]ε ροββθββῖοη 168 
35 ορτίαϊῃ, Ἠχαά, απᾶ απαΠεπαδ]εο αξ Ποτγιίαρ]α 
Ρτορεγίγ νύας απποησ {πο ο6υνς. 

--- εἴπερ συµπ., δο.] Μαπγ αποϊοπί απἆ πιοᾷθτῃ 
Οοπηπιεπία{οίς ἴακα {πε εἴπερ ο ππεαπ οἴφιίάρηι ; 
νυΠΙοἩ 5«εΏξθ ΠΙΑΥ 866Π ΠΊΟΤΘ 5ι]{αῦ]6 {ο γγ]αί {ο]- 
Ἰον. Βιιί ία οΟΠΙΤΙΟΠ Ἱπίετργείαί]οπ ο Γποᾷο, 18 
ΠΊΟΓΟ ππίυτα], απᾶ αστεεαθ]ο {ο {Πα πδασο οῇ {16. 
Ν. Τ. ἘῬεπάοετ: 1 νε Ῥε τεαάγ {ο δαῇοτ ν]ι 
Ἠ{πῃ, 2 1, 6. α5 Ίο ἀῑά. 

έ«Τ]μο Αρορί]ο (ΤΓαγ]οτ τοπιητ]κ5) Ιπίτοάαςσος {1θ 
πιεηΏίοη οῇ οη//ογίτισ η] αἀάγεςς, απ ποί απ] 
ηε Ἠαά ταίσαὰ ΓΠεῖχ (ποισηίς {ο έπο Ἠ]σ]εεί ορ]εοί 
οῇ 10ΟΥ απά ρ]εαςιτα. πο Παρρίηθςς απἆ σ]οτγ ο α 
1οῖπί Ιπῃογιίπησα ΥΠ {Πε ονεγ-Ρ]εεςεά Βοπ οἨ 
ἀοά. ἈΝοιν Οπίς ννοι]ά στοα!]γ αα]1ῇγ {ο ἱγαπεῖ- 
{ουν αΠοίίοπς οῇ {Πῖ5 ννογ]ἀ, απ ἀἱεροςο {Ἠηθπη {ο 
αίίοπά {ο πο οίᾖπδγ αγσιαππθη{ίς ννΠΙοῇ Ίο Ἰαά {ο 
ο/οτ.. 6 ΑοοοτάΙησΙγ, Ώοατῖησ ἴπ πα]πᾳ {ηε Πετγ 
ἱτῖα]ς ο ΓΗΙΤΗ {ΠΕΥ νου] Ὀο εχροςεά {ο, ο ΑΡο8- 
6 (81Υς Μτ. Ὑουπσ) πονν [οτί]βος {εῖτ ραίϊεποθ 
Ὃν «ονογα] {ορίος οῇ οοηεο]αίίοης απά [γ8έ, ΒΥ ία 
οοηφἰάθγπίίοη οΓ {πο σγοαίπρας ο {Πε ο/ογή {ο Ὦθ 
τογοθη]ος 1π έΊποπῃ αί {1ο τοκςιγτος{ῖοη οὗ {π6 ]1ς1. 

---ἵνα συνδυζ.] ἜΤ]ο ἵνα Ὠα», α5 Οτο]]. τεπ]ατκς, 
πο ο’ ρη/αἰ 56ηΠςο. 

18. λογίδοµαι γὰρ, ὅτο.] Τη Ταν το[ετεπος {ο 
Ώιο συµπόσχ. Ἰα5ί Ῥείοτα; α. ᾱ. [Νου 5οταρ]ε αἲ 
ἠιο παοτ]ῇσε]; {οτ {Πε γουνατά Πα] σγθα{]γ οχοθεᾷ 
έλο {οἱ].”. Λογίζομαι ἆοε5 ποῖ, ἵε 5ου]ά εθαπι, 
ἰσηί(Υ (α5 ππαΏΥ ὑλκωκισκ.., ππασίπε) «6 Τ {οτπα 
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καιροῦ πρὸς τὴν μµέλλουσαν δόξα» αποκαλυφθηναι εἰς ημας. 

ΠΟΜΑΝΗΣ Ο6ΗΔΡ. ΥΠΙ. 19 ---25. 

Ἡ γὰρ 19 
Ρ] - ι 3 ’ - -»νὂ - . ν] 

ἀποκαραδοκία [τῆς κτίσεως την αποκαλιυψιν των υίων του Όεου απεκ-- 
, - " ι ΄ ς Π ὁ ς Φι τα. ε - {λ] ν) . 90 

δέχεται. τ)] 7αο κματσιοττι πτισις υπτταγη (οὐχ εκχουσα, αἆα/,α οια 

. ... ια. , ο! τν κ , , 
τὸν ὑποτάξαντα,) ἐπ ἐλπίδι, οτι καὶ αὐτὴ ή κτίοις ἐλευθερωθησεται 531 

ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν της δόξης των τέκνων 

η [μακο 91, 98. του Θεου. 
1 1οἱη 8. 5. 
9 Όος. δ. 2, 4. 

ἐής οοπο]ασίοι:) Ῥαΐ 15 ΓΟΓ οἴομαι, εχοερί ναί 1έ 
Ἠα5 α ΦίΓΟΠΡΕΥ Ε6Π86. ᾿Αζια 15, α5 ἄτοί. οχρ]αίης, 
Ριαί {ογ ἀντάξια. ᾿"Αξιος ΡΙΟΡΕΤΙΥ αἰσηίᾳες “ναί 
ἀταννς ιο Ῥαἱαποθ. Ἠετο ΒυΗΙΚΙΕΥ αρίγ «οπι- 
Ρατες α βΙππ]]ας θοπ{ἰπησπί οῇ Ῥ]αίο ἆο Περι. Ρ. 
906, ἐναί ποϊίετ {ο Παρρίηοςς ο6 σοοάᾷ ΠΊἹΕΠ, ΠΟΓ 
έπαο εα/οτίησς ο8 ένο νν]ε]κεὰ, ατο {ο ο οοππρατθἆ 
νι Ονας ντο] ανγαϊῖ5 {πετη Ροί]ι 1π αποίᾖογ εἰαίο. 
Ταὔῦτα ---οὐδέν ἐστι πλήθει οὐδὲ µεγέθει πρὸς ἐκεῖνα, ἃ 
τελευτήσαντα ἑκάτερον περιμένει. 

ἡ γρ ἀποκαραδ. τῆς κτίσεως ---- ἀπεκδέχ.] 
Τ]ετο ἶ5 Ρετῃαρς πο ρα5βᾳϱο οἩ ο Λροβί]α ΠἹοΓΘ 
ἀ[που]έ πα πα ρταβδεηί{, ος οἨ ΥΠΙΟΗ {ο ορίη- 
Ίοπς ο{ Οοπιπιθηίαίογ αΓθ ΠΟΤΟ νατίοις. Τ]ο 
86Π56 ἀἆορεπάς ΠΙΕΙ οη {ο πιεαπ]ησ αβθἰσηθς {ο 
κτίσι. Όπ ΝΠΙΟΙ, απάἀ ἴ]ια ρεποετα] Ἱπιρογί οΓ {ιο 
Ρᾶβφασα, {ηοτο ατο {γεε νιουνς νυῖο] οΙεΗγ ππογῖέ 
αἰίεπίίοῃ. 1. Τ]πέ ο ια αποϊαπί απά ΠιαἩΥ οιη]- 
ηθπί πιοάετη Ἰπεετρτείθις, (οερεοία]1γ Τμπίπεγ, 
τοῖ., Οπαρα], Ώαπμπαιογ, Ὠοάάγ., ΜΙο]αεΙ., 
να απά ἨοβοαπΠῃ.), ΝΤΟ πο κτίσις {ο ΠΊἹΘΊΠΠ 
ἔ]ιο ιο/[ιοίε υἱφιδίο ογραίίοπ, νο], Ὁγ α πιοίοηγιηῖο 
αἱ]οσοτγ ΟΥ ῥρτοδοροροία, (6ΟΙΠΠΙΟΠ Ροξ] 1π ἔο 
Φολρίατα] απά Ο]ηβδίσαἱ νέους) ἵ5δ τορτοβοπίος 
ἃ5 ἀοΐπσ ναί ἶ αρρ]ισαρ]ο οΠΙΥ ἴο πιαπ, Ἱ. 6. 
απατοικίη οπροε(ἵπσ απά Πορίπσ, οστοαπῖπςσ απὰ 
πιοιγπῖγις ΟΝΟΥ {Πο ρτονα[θηςς ΟΓ 8ΙΠ απά ΠΙΙ5ΕΤΥ, 
απ Ἰοο]ίησ νν απχίοις οχρθοία{ίοη {ΟΥ 8ΟΠ18 
ἀε]ίνεταπος; ΠαΠΙΘΙΥ, 5ο] α γεπουαίοπ 5 ἴπα 
«οι οβροςἴπ]]1γ 5αρροξοά ννου]ά {αῑκ ρ]ασθ ἵπ ἴθ 
ασε οΓ {ιο ΜοςδίαἩ. Πε αΏονο νίεν ο/ (ο ρας- 
βασο 6 αΏ]γ εαρροτίαά Ὦγ Οατρσ.5 λοισῃ 1 ας 
{ο 8οπηθ αρροπτος, ΤΠ 18 5 ὈΙπ{γ, απευἰίαῦ]ο {ο 
επο Ρ]αϊῃ απά ἀῑάαοίίο θίγ]α οῇ νο Αροβί]θ. Αο- 
οοτάἴπςΙγ, {εν Ῥγοροςα οί]αγ Ἱπίογρτοίαίοῃπς 
ψπ]ο]ι Παγ ανοίά τμ ἀῑΠιοι]ίγ. οπιο (α5 
Παπιπη., Το ΟἼοτς, Ἰλαίς., λα], Νοθβςο]ί, απἀ 
Βο]]οιι5,) {ακο κτίσις ποί οἱ α ρ/ηηκίσαϊ, Όπί Ίπογαἰ 
οιδαίΊοη, απἀστείππάἴπσ ΡΥ 1 νο Ο γκίαπ Οµγε], 
οοηνοτίοά {γοπι «ἑπάαίαπι, ος ΗοπέΠοπίςδιῃ. ἜΤηής, 
Ἠογνονογ, ἶ5 Παῦ]ο {ο Ιπδαρεταῦ]ο οὐ]οσ{Ιοηβ. Ισ] 
ατα νε] εἰαϊοὰ Ὦγ ΑΠΙΠΙΟΗΣ. Πο ρτϊποῖραϊ οπθ 
15, ναί {9 κτίσις νο] τοφῖτο {ο ὢ6 αοσοπηρα- 
πὶθς ὮΥ 5οπιο απο. 9ο ΠΡΙ. ἵν. 21. 2 0οἡ. ν. 
17. Ηοπςσο α Πιἶγα ἱπίοτρτείαί]οι ας Ώδση δέγιιο]ς 
οαί (απ αἀορίοά Ὦν 6οπιο οῇ ἴλο πιοδί οπηϊποπί 
Οοπαπιοηία{ους) νν]]ο]ι βίσογς α πιζά[ρ οοιτςο Ὀοδ- 
Όνεση πο (ννο ΕοΓΠ1οΥ, απά 1ὲ ππαγ Ὄο ἠοισηί 1π 
ιπούἵα ἑαἱδείνηας Πδίς. 

Βγ 5, κτίσις 15 ΒΙΡΡοςοεᾷ {ο πποαπ αὐἰ ἱπ[ρ][ί- 
σοπ{ απιά δοπ{[οπέ ογρα//ρ8, ---- ἴἶια νν]οἰο ογοα{Ιοη 
ὁαραβ]ο οῇ Γοσ]ϊπσ {]ιο ραδείοπς αΏογο αἀγοτίοςά 1ο: 
1. 6. {ιο [η ΠΗΠ γασο. ΟΕ νν]οπα {ἶνο (αοπί1]ος [ογποά 
Όιο στοαί ας, "Της Ἱπίοτρτείαίίοι ἶ5 αὓἲγ 5ρ- 
Ροτίιοά ΡΥ ΥΙΟΥ απά ΑΠΙΙΠΟΠ. Ὑάσί ἴιοτο ἵ5 πο 
ηθοθββῖ(γ {ο αὐαπάση ο αποϊοπί απά οοπΙΠΠΟΠΙΥ 
τοσρ]νθαά οΠ6, οδρθοἶα]]γ αξ ἵ ππαγ ἐπο]ικῖο ἴ]ιο ]αδί 
πιοηί]οπος; ΓΟΓ ἡᾗ κτίσις παπά πᾶσα ἡ κτίσις ΠΠΑΥ ΥΟΙΥ 
Ὑνο]] Ὦο τοπάοτοά “νο ννοτ]ά,. «ᾖιο νν]ο]ο 
ποτ]. ο Ἱαρρίς αγ: “Εἰηοῖί Ῥασ]ας αιπῖ- 
νεγβιέπι πι, νο]αί ππαπα Ῥογδοπαίπ, ομῖ 5οη- 
ειπα πρ έ, αἱ Ἱπ Ῥδα]πιῖς ροτροἰμὺ.”.  Ἠοποο 

” ὁ . λα Ὁ 2 Ὁ 3 ᾽ - 

ἄχρι τοῦ νῦν. " Οὐ µόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἄπαρχην τοῦ 39 

Ῥοί] ια ἐγορίσαϊ απά {λε ΏγΟΡεΥ 58ΕΠ56 ΤΠΑΥ Ἰανθ 
Ρίασας Ιπ (Πῖ5 5εη8δθ; {1 Ἰαΐΐεχ, οῇϐ οοιἵςε, Βεἱῃ 
Όια ρτϊποῖραὶ 9Π6. ΑΝ ίο {πε ου]εοίίοπ Γοιπάς 
ΟΠ {ιο {0ο σγεαί σιιδ(ἰπι(ή, Ὠιαῖ οαπ ὮΥ ΠΟ ΠΙΕΑΠΒ 
Ῥο αἱ]ονγοά; απά θ πημδί ανε εἰαά]εά {πο Αροθ- 
Ώε {ο Πέ{]ο ΡΓροξ6, ος παςί ϱο α{{ετ]γ ἀεξίίπία 
οβα1] ίαδίο, Νο 5665 πο, Ο]ιαί Όιετε 15 πο ΚΙπά οἳ 
εβρ] παΙτγ ἴπ υυγ ης {ο ΥΥΠΙΟΙ ἴπο Αροςί]ο νας πο 
ΡΗΙΙΗ. οηαί; ΠΣΥ, ναί ηε 5 ]ηδί 5αοἩ α τίες Ἱπ 
ὙΠοπα νο τηϊσηἰ οχρεοί ἰπε πηοςδί ἁατίπς αφ ννε]] 
55 5ηΡ]1πιο ΙΠΠασθΙΥ. 

Βιέ {ο αἀνοτί {ο {ο Ιπίοτρτείαίίοη ΟΓ5ΟΠΊΕ ραΓ- 
Πσπ]αγ ΕΧΡΓΟΡΡΙΟΠΡ, --- µαταιότητι 5 Ὀεεί οχρ]αϊπεά 
ἔέπρραποδς, οογγιρέίοπ, Ἀπά γπῖδργι. "Ὑποτάξαντα 
ἵς Ὀγ 5οπιθ απἀθτείοοά οἱ «άαπι, ὮΥ οἴμετβ, ος 
Μαίαπ. Ὀν οέ]οτς, ασαϊηπ, οὗ οσα; νε Ἰαδὲ νίενν 
ἰς ργε/ογαβ]α; οδρθοἰα]]γ εἶπος 1έ πείιάε» ἴπε οίπετ 
ἵννο.. ὋΟµπ {ο οοπείταοίίοηπ ΟΡ πο πεχέ ννογβ 
Οοπππιοηία{οτς ατα ποί αστεςεᾶ. Α]πιοςί αἲ] Οπϊπ]ς 
ὤιεγο Ἰλου]ά Ό6 α ραγεη{]ιεεί5ς υνπίοἩ 5οπηε Ρ]ασθ 
ἱ τῇ γὰρ µαταιότητι--- ὑποτάξαντα, ἐπ᾽ ἐλπίδι Ὀεῖπσ 
Ένας σομπθοίεά νυν] ἀποδέχεται. Οΐπετε ἐ]πὶς Πέ 
οοηὶςείς οἱ οὐχ. ἑκοῦσα ---- ὑποτάξαντα, ΤΠΕΤΕΙΥ ο0η- 
πθοίίπσ ἐπ᾽ ἐλπίδι ΥνΙ ὑπετάγη. Οίπετς, ασαΐπ, 
αγ ΟΕ ορἰπίοη {]αί (Ίετε 15 πο ρατεηἰ]εςῖ5, ο0η- 
ηθοῖίησ ἐπ᾽ ἐλπίδι ΥΝΙ] ὑποτάζαντα. ἜΤ{ας (θε ὅτι 
Ν] εἰσπ](γ ῥοσαιδο. Τε ]15ί πιείποά 56οΠ5 ο0Π- 
ἴΓαΣΥ {ο {Πε Ίαννς ο/ ραγεπί]θρί5; απά ἴ]πα 24 γ]6]άβ 
α Γοθρ]αο απά απδιίαῦ]ε 5οη5δ. ἜΤ]ε 24 ἰ5 Ῥτοί[ογ- 
αρ]ο. Βαΐ, ἵπ [αοξ, ἴπε ιο/]ιοίο ρογίέΐίοπ αἱ νν. 20 ὃς 
21, 18, ἵπ 5οπηθ ΠΊθαδΗτΘ, ραγεπίπείἶσα]; ἴε γὰρ αἲ 
ν. 22. Ὀοῖπο γοδηπιμέίυε, απά ν. 32. απ εραπα[ερσὶα 
ο νν]ιαί ννας 5αἷά αἲ ν. 19, ννηΙοἩ 15 {ποπ πιαάς ἵο 
Ἰοπά. {ο αποίῃεν ΞοπΙππεπί 5αξρεπάθᾷ οἨ ἴ]ε η 
Ἱπο]ιάθά 1π οἴδαμεν. Τηας πε 5εη5ο υνΙ]] «4 
ἔ Ἐλου χα ννοτ]ἀ (1. 6. (ο) οτοαίατος) γνας πιαάθ 
επῦ]οοί {ο Ἱπροτ[θοίίοι. οοτταρ{ίίοη, απά πΙδετΥ 
(ποί Ὁγ απΥ νν]]] οὗ 15 ονης Ἱ. 6. ποί αξ α ραπ]κ]- 
πηθηί ΓοΥ ἄΠΥ νο]απίατν ἀεηιοτῖίς οῇ έχε ειῇθίθις” 
δέ ὃν Πίτα νο (ας εαὐ]θοίθά 16), γοῖ νυν α 
Ἱορο [οι ἰαίγ ρατί] ἐαί (ΙΕ νεοτγ οτθα{ίον [Π. ο. 
Όιοςο Ἠΐς οτοπίατος] νυν] Ὃς ἀουεγεα γοιι {νε 
Ῥοπάπσο οἱ οοτγαρ{ίοΠ, απά αἀπηϊείθς {ο ἴἶνο σ]οτῖ- - 
ος Προτίγ ννπίο] ρογίαίης {ο {πο ομΙ]άγοπ οὗ (οά. 
Φθορᾶς ΤΠΑΥ ΡογΏαρς Ὀο πιθαπί {ο Ὀς ἴακον Ὀοί] ἴπ 
α ποτα] απά α Ρ]ηγκίσα] 56η56, {ο ἀεποίε Ροίῃμ ἸΠπ- 
ΡΙΠέγ {ο εἶπ, απά {ο ἀΐδοαςο απά ἀθαί]; Παγ, 5οΠ1Θ 
(00οπππιοπία{ογ5 οοηβπε ξ {ο ἴἶιο Ἰαΐΐοτ. Αί ν. 52. 
πᾶσα ἡ κτίσις 5ἴσηιβος {πο νηο]ο Ἰγογ]ά, (1. 6. αἲἲ 
φοπ{ἶοπί ογθαίιγος) απά συστενάζει απᾶ συνωδίνει 
οοπε((π{ίο αᾱ- ΠΙΘΙΠΡΙΠΟΓ ἴακοη ᾖοπι α ΠΟΠΗ ἴῃπ 
(αναῖ], {ο ἀοποίθ οχίταιηθ ασοηΥ απά ρτθαί αηχοίγ 
{ου ἀο]ίνογπποςθ. 

93, ἄγχοι τοῦ νὸν.Ἱ Τποισῃ κοππθίηῖησ Ἠαά Ώθοτ 
αἸτοπάν ἆοπο {ου ἴἶνο ἀο]ίνοταπος οΓ {πο Ἠεαίμθης, 
γοί 1 ννας οοπιραταἀνο]γ Ἠ]ο. 

20. οὗ µόνον δὲ, ἃτο.] Όπ {νο Γογοο οῇ {]χο Ρηταςθ 
οὗ µόνον δὲ, 59ο Νοίο 8αρτα ν. 5. Ί]1ο εοπεο ἴἵδ: 
ἔ«Απά ποί οπ]γ Ἰνανο έποι (1. ο. ἴπο υνοτ]ά αἲ Ίαχσο, 
αἰπηοδί οπ{]το]γ Ἰοαί]οπε) {Πῖς {οσ]ίπα, --- Όπί ονεῃ 
νο ρήκίαπς, ἃο.) {ου πιοςί οῇ πο Ὠοσί Όοπι- 
πΙΘΠΙΑΙΟΓΕ αγο αρτοθά ἴἶαί ὉΥ αὐτοὶ --- ἔχοντες ἵ8 

, υ ο ς ’ ὤ Ἡ 

Οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ ατίοις συστεγάζει καὶ συγωδίνει 2» - 

-ω---- 



ὃν 

ΠΟΜΑΝΡ 6ΗΠΑΡ. ΥΠ. 25--- 26. 51 

’ 3 Εὐ ρα 3 ᾱ, ο. - 
ΙΙΥεύµατος ἔχοντες, καὶ ημεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάςομεν, υἱοῦεοίαν 
3 ’ . ε] , . / ς - 

94 ἀπεκδεχόμενοι, Τιμ) ἀπολύτρωσιν του σώματος ἡμῶν. 
ια) 

ἐυωθημεν. ἐλπὶς δὲ 

ϱὗ καὶ ἐλπίζει ; 

τ] ’ ὧ 3, .. μις «ν ι , Δ / ῥλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς' ο γαρ βλέπει τὶς, τί 
) ᾽ ον 3 ασ 2 «. 2 ς 

Ρει δὲ ο οὗ ῥλέπομεν, ἐλπίζομεν, δι υπομονής 

ο ο σον ᾿ " ο 5 Όοες, δ. 7. 1 7σάρ ἐλπίδι 

ιό ὁ ὃ Ρ 2 0οἨ, 4. 18. 
ΡΕ 1. 

ο πως, Ὁ το, 
Μαι. 20. 22. ’ ς ’ . ι - ’ .. 3 

20 χομεῦα. Ἱ «Ωσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεύμα συναντιλαμθάνεται ταῖς ἄσῦδ- Ίωμος1. ὃ. 
Ι 

πηθαπί αἲ] ϱἨτ]κίαης {ο ννποπη ἴ]ιο Βρίπί Ἠαά Ῥ6σῃ 
ίνα, 45 αἨ οαγπο»ί οῇ ἠιεῖγ οοπαρ]είο ἀθ]ίνεγαπος 
Ὦ} να Βρίγί αἱ Ολαῖτ βπαΙ υἱοθεσία. ἩΒρ. ΜΙάάΙ. 
αοσοιηίς Γος υἱοθ. Ὀείπς απατίητοις, ὉΥ τίς Ρείπς Τη 
ΠΡΡΟΘΙΠΙΟΠ γν]{]1 τὴν ἀπολύτρωσιν. ΆΠά Ίο ΓΕΜάΟΥΕ: 
««Θ6Υ6Π 10ο νναϊί [ο α ἀε[ίνοίαποο {οπι ἀσοαίῃ αδ 
οἳς αὐορίοπ.”. Βιαέ {ο παίυτα] οοΠδίγαςοίίοη 
ταί]ετ τοφιῖτος 45 {ο εαΡροδθ (ΥΥΙ]ν αἰἲ οί[ιε Οοπι- 
πλεηία{οί8) {λαί τὴν ἀπολ. 5 Ιπ αρροφίοπ ΥνΙ 
υἱοθεσίαν ; ΘΥ ΝΥΠΙο] Τ απη ποῖ ανναγο {]ιαί αΠΥ 6άΠΟΠ 
οὗ πα Αγίς]ο ἶ5 Ῥτοκεπ. ἈὨθηάατ, “«νναϊῖηρ {ογ 
.ν αἀορίίοῃ 5” ΠαΠΙΕΙΥ, “' πα ἀε]ίνεταποο ος 
ους Ὀοάγ ἄοπι πιοτίαΙίγ απά οοιταρ{ίοπ.. 8ο 
ΤΠαορΗγ]., Ρ. 3, απᾶ 06Ἠ1Υ5. ἜΤ]ο σεπεγα] 5εη5ο 
ος ε1ε Ραβξασε ἶς (ας εχρτοςβςεἆ ὉΥ Ετος. θίπατί ἵπ 
Ἠὶ5 Βγπορθίβ: “Νονν εῑαί 5ΗςἩ α σ1οςΥ ἶ5 Υεί {ο 
Ρε τονθα]οά; (1π οίμοατ /ογᾷς, ἰμαί έπογε 15 α πνοτ]ά 
ο εατραξείησ σ]οτγ Ρογοπά (Ἠε ρτανε) ἴο Ὑ]οἰα 
οοπαϊοι οἱ (ῇπ55, ο ταίπετ οἱ πιαπΚΙπἀ, ἵπ λε 
Ῥτεδεπι Ἱνοτ]ιά, αὐαπάαπί]γ Ῥτονθςδ. Ἠοτε α Γαἲ] 
απά ροετίςηαῦ]ο ΠαίΓθ 8ΕΓΥΘΣ {ο 5ΠΟΝΥ, (ναί πο εία- 
Ῥ]ε 5οητος οῇ αρρίποςς οαπ Ῥο Γοαπά οἨ δατίῃ. 
Έτοια {ο οοπιπεποσπιοπί ΟΥ {ια ννοτ]ά ἀούνη {ο 
Ώνο ρταδεηί έππο, 1{ μας αἱνναγς Όση {]ς. Τη {ο 
πηϊάςί οΓ 11ο εα/Πετίησς απά 5ΟΥΓΟΥΝ5 {ο ννΠίς {]εῖτ 
οαγί]]γ εχἰείσησθ οχροςθς επι, πιαπκἰπά παίητα]- 
1Υ Ἰοο]ς Γογνγατά {ο αποί]ατ απἀ Ῥείίθυ ννοτ], ννοτο 
Παρρίποςς υ]έ]λοιί αἰ]ογ απά νηθιουίέ επά τηαΥ Ῥο 
οπ]ογεά. Έναι Οτιςίαης {Πεπηβε]νες, 1οΥ{4ἱ ας 
{μείγ Ἰορος ς]ιοπ]ά ππακα {Ίεπι, βπά {πεπηςε]νες 
11] οοπιρε]]εά Ὦγ εαΠοτίηρς απἀ 5ΟΙΓΟΝ5 {ο εἶσ] 
απά στοαη, απάἆ {ο οχρεςί α δίαΐε οῇ τεα] απά Ρε:- 
πηαμθοηί επ]ογπιοπί ΟΠΙΥ ἴπ Ἠθανθη; 80 {μαί {Πεγ 
ο8η ΟΠΙΥ 5αγ, ΓΟΓ ἴ]ια Ρτεπεηί, (μαΐ {Πουγ ατε δαυεᾶ, 
Ῥεεαιςο {16Υ Ἰορε οὐ οχρεοί εα]ναίίοη ἵπ αποί]ιες 
απά Ὀείίετ ννοτ]ἀ. Τπε νετγ {αοἵ, ἐλαί Ἠετα {16Υ, 
Ἠ]κο αἲ] οί]χετς ατοαπά {Ίαπῃ, ατθ 1Π αἃ 5ίαίε οῇ (τία] 
απά Οιαί (ευ οπ]γ Ίορο {ΟΥ σ]1ο0ΥΥ, 5ουνς {αέ {λε 
Ῥτοδεπί (αϊ(οη οῇ 1 18 ποί {ο Ώε οχροςίεᾷ.” 

24. τῃ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν.] Ἔ]ιο οοππθοίῖοη οΓ 
Ες αβ5εγί]οη ννΠ{Ἡ να Ρτεσσάἶπσ 15 πας] ἀθραίαί. 
6ο Ἠοθοεῃβ. ΘΥΠΟΡ. Τα πιοδί οοττοοί νου’ 
866Ίής5 {ο Ὄο {αί οῇ Οτε]]., τοί., απἆ {μα πηοςί 
απαϊπθηί 6οπιπιθηίαἴοτς ἀονύπ {ο Ἠοβεηη., Ταςρίς, 
απά θίπατί., ---- Ίναί ἐλπ. ἶ5 {ο Ῥο {ακεη οπιρ]ια(ῖσα[{η, 
35 ΙΓ µόνον 5αοςεεἀσᾶ. ἜΤ]ε 5εηςε ἶ5, ΄΄ Ίο Ἰανα 
κ γεί αἰίαϊπεά «αἱναίοῃ οΠΙΥ ἴπ /ιορο,” 1. ο. Ἠανο 
αὐίαϊπεά οΠ1γ {ο α είαίο 1Π νΥπΙο] α Ἰορο οῇ 1{ ΠΊάΥ 
Ῥε επίετίαϊπθἀ. Ἑγ ἐλπὶς βλεπ. ἵ5 πιθαηί πορο {Παί 
18 τοἈ]]ζεᾶ ἵπ (αἱ Ποπ Υ να αἰίαἰππιεηπί οῇ Τίς οὉ- 

"16οί. ποτε ἵς απ α]]αδίοἨ {ο οἶσ]ί α5 Ὀείπσ {ιο 
τοἙ]ἰπαίίοη ο{ [α{Ἡμ. Θο 2 ΟοΓ. Υ. Ἱ. διὰ πίστέως 
περιπατοῦμεν, οὗ διὰ εἴδους. ΤἩο ποσχί νοτάς σοἩ- 
{αῖη α 5εΠηΙπχεπέ οχργεβςεἀ Ῥοριίατγίίον, οῇ ννλ]ο]ι 
Ώινο 5οηεε 15, “ Βιί ννεῃ {ια {Ππίηπσ Πορθά {ου ἵ5 
πο {Ιπ]]γ Ῥοββθξςεᾷ, Πού οαπ Ι{ Ώο εαἰά {ο Ῥο ία 
ορ]οοί οἱ Ἰιορο, ννλὶο]ι πιαςί Ὦο αἲ απ επ 13 

20. εἰ δὲ ὃ--- ἀπεκδεχόμεθα.] Τ]5 αἱξο 5οεπης 
οχργθβ5ες η ροριίαν Ἰακ1ίγ απά {ιο Ὀθςί ΙΟΥ 
{ο {νε 5εηςε ἶ5 {ο οοηβἰάετ {ια Ώγρδοπίς ἐλπίζ. απά 
ἀπεκὸ. 385 196 οῇ νν]ιαί 15 {ο ο ἀοπο, (ας: “ Ῥιΐ 
1Γ ννο Ίανο {ο /ιορο [ΟΥ Ὑν]ηαέ ννο 9οο ποί, ἴΠοπτ 
α]ιοι]ά Ίνα υν]{ίἩ ραίίοησο νναϊ{ Γοτ 1.7. Ἔ]ιο εέαίο 
ΟΕ /ομρο, {ο νΥπ]ο]ι ἵνα ατα οοπβπας., ὑπιρ]μίπο (αί 
νθ 5ου] υναῖ{ 11 ραΐξΐίεπορ {ο ιο ἀεβιτεὰ Ῥ]ες- 

ἶπσ. “6 Απά ({ο π9ο {ο νγοτάς οὗ Μτ. Ὑοιπσ) αβ 
1 15 οῇ {πο 6586ηος οῇ Πορείο εχο]ιάο [ιΠοη, 
απά αἱναγς {ο Ἰοο]ς Γογννατά {ο βοπιείηίπρ Εαΐ{1τθ; 
5ο οπσ]ί 1 {ο Ὦο απ Ἱπάπσοειπεπί ἴο 5 Το νγαῖς 
ΜΥ ραίϊοπος {ος ἴιο Ῥ]εβείησ ννμ]ο]ι 15 γεί αἱ α 
ἀἰξίαηςς.) 

Τί ππαΥ ὃς. οὔφογνοά ἰἶναί ὑπομοβὴ Ἰετο ἀθποίθβ 
ποί οΠΙΥ α ραξεηί τωαἰῖπισ [ον νε Ῥἱοβεῖπσ Πορεά 
{ου, Ραΐ α ρα(1εηί οπιάµ/απιεο οἳ ἴπε ἐπῖαΙς απά (τίο- 
πἱαίοης {ο Ὄο εποοιπίογαά ἵπ Όμίς βίαίο οῇ ργο- 
Ῥαΐϊοι ΥΝΥΠΟΤΕΡΥ (ναί δίαίε οῇἳ ρεασς απά Ῥ]ε5δεά- 
πθςς ν]] Ὀε Ῥοίπ επἸαποεά ὮΡΥ οοηπίαεί, απά 
Ἱπογοαβαά ἴπ Ιπίθηβί(γ, ΄Κπονίης {Παί ους ]αθοισ 
βΊια]] Ππενοτ ο Ιπ γαΙπΊπ {1 Τιοτὰ.7 

26. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα, ἃο.] Ταγ]ος τε- 
ἀθις 6 ΑστεεαΡΙγ {ο ἐπί [οοπεβίαίίοη οί ἐς φὴὶ 
Ώιο Μρίτις Πε]ρείἩ,” ὅτο. Βιί {ΟΥ {5 5οη5ο ο 
ὡσαύτως ἴθτθ 15 πο αα{ΠοτΙίγΣ αΠΥ πἹοΓΘ ἴπαπ {οΥ 
ναί ΟΡ ΠιΟΤΘΟΥΘΥ, ΝΥΠΙΟἨ ἵ5 αβδίσηπεά ΡΥ οίῃετς. 
[πάσρας (ατα 15 πο Ἱναγγαπί {οτ ἀθρατίτπρ {τοπη {]ιθ 
Ἡξαα] Ισπίβοαίίοη ἔτι χε πιαηπετ, ἴπι έ]ιο δαπιε τα]. 
Τ]ε οπ]γ ἀπβιοιΙ{γ 15 {ο αβοετίαῖπ πουν 1ί αρρ]1ες. 
Τ]ας, Πούγεγνες, Ἠα5 ου. ςαἡἰβ[αοίογΙΙγ ἆοπε ὮΥ 
Ῥτοί, Βέπατί, νο Ἰαγς ἆοννη {1θ 5επςο α5 {ο]]ουνς: 
6 Ττπ Ἰ]κα ΠΠάΠΠΕΓ α5 Ἰορθ 5ΙρΡοΓί5, «Ἠ66Ι5, απά 
τοπάετς 5 Ῥαΐϊεηπί, εο 4ο {πο Ιπβαεποες οἳ ἰῑθ 
Ωρ]ΓΙ{ αἰά ας ἴπ αἲ] οσ ἀῑξίτοςεος. Οπ {ιο 8εηεθ 
ο{ Πνεῦμα, πούνενοτ, (οπιπιεπία{οτς αΓθ ποί αστεεᾶ. 
Ἔ]ιο αποϊεπί απᾶ πιοδί ΠΙΟάΘΥΠ 9Π65 {ακο 1έ {ο 
ΠἹθαΠ ιο Ποῖη Αγὶνίε, Ῥαί ΠΙΑΠΥ τεοεηέ 9Π65, 
απίπιις οἱ 5εηςις ϐιγὶκίαπις, ΝΥΠΙΕΤ, {116Υ 5αγ, ἶ8 
Ρεγεοπίῇῃεᾶ. ΤἘΤἨϊς, Πού/6νος, ἵ5 Πατξ5ῃ Ἰπ {Πε οϱχ- 
σπιθ. Τῃε ορ]εσίίοῃ {ο ἴ]α {ΟΓΠΙΘΓ ΙΠίΘΙΡΙ6- 
ἰαίοἨ, Ενα {με οβιοο ο ὑπίεγερβδίοπι υγ] (αοᾶ 
Ῥε]οπσς {ο οἱς Φαυίοιν, ηοῖ ἴο {ια ΠΗοῖη Βρίγε, 
ας πο {οτοθ; {ΟΥ {με Ιπίετορςδίοη Ἠστο πιεαπί 18 
οῇ αποί]εγ ΚῑπάΣ υΠΙοἩ ας Όεοπ νγο]] Παςίταίεᾶ 
«ΡΥ 0ατρή. α5 {ο]]ουνς: « Τ]ιαο Ιπίετοθβεῖοηπ οὗ {πθ 
Μριὶγή ἀῑῑεις [τοπι {με Ἱπίεγορθβείοη οἳ ιδ ας 
π/θ]] Ἱηπ τοερθεοί ο{ Ῥεγκοπ αξ οἱ ο[ιοο. Ἐοτ ία 
ἨΠο]γ ΑΡρΙτΙί 16 οῇ {ια ἄλλος Παράκλητος Ῥτοπηϊδεά 
Ῥγ ΟΗΠτῖείέ, ἆομπ χὶν. 16. ἜΤ]ο ροῖπίς ο{ ἀιῄεγεποςθ 
αγο {ηεςε: 1. Τ]αί ενα ΠΠοῖη Ἁγίγιέ 6 οιώ" βατα- 
εἰοίο, Ὦγ νΙτίαο οί ϊς αθιάῖησ απά ἀνγα]]ησ Ιπ ένο 
Ἰθδατί (ν. ὅτ.)Σ Ῥαί ΟΠιγὶί, Ὦγ νΙτίαε οῇ Πϊς οῇποο, 
α5 4άωοσαίο ἵπ Πραυρπ. (ΗΠεὺ. κ. 24.) 3. Τ]αί 
Οηγὶςέ Ιηίοτοράες γα πο Ταίπογ /Γογπια[[η, α8 
«ο-πιαπ, /Ηραἰαίον, απᾶ οας Πίο] Γγἱοςέ, Ὁγ υΙτ- 
{πο ο 5 οιοπι πιεί. (Ἠοεῦ. νι. 25.) Βπί ιο 
Ἠο]ν Αρίπέ, 5οηέ Ὦ} {1ο Γαἴ]ιεγ απᾶ ἴ]ο Αοπ {ο 
Πιο [πα], Ιπίοτοεᾶες ο[/οε(ζυο[η ἵπ λα ᾖΠεαρί, α8 
οι Πο/ρες, Ὁγ «απ επρίμοεπίησ 5 {Γοπη {1ο οε/Ποασογ 
οἳ Οτὶκς πιογῖίς, απᾶ οἰαϊπηίησ 1ί Γοτ ας α5 οἱ 
οἵνη ΡΥ Γα{Ἡ (2 ΟοἨ. ἵν. 12.): ὃν ἱπιρε]]]πσ ας {ο 
ΡΙάΥΟΥ, απά εασσοείίησ {ο ας Ἠον Ἠο ουσηί {ο 
Ῥταγ (ΖαοΠ. κ. 10.): Ὦγ οχοϊίῖησ ἵπ οις Ἰθατγίς 
αβρίταίῖΊοπς, απιίοταρ]ο ὮὋν {ο ἴοησις, {ο οἱ 
ἨΠεανεπ]γ Εαΐλιοτ (Ώοπῃ. ΠΠ. 20.) 5 πα], Ὦγ Πϊπι- 
5ο]/Γριαγτησ, ας 16 ννογα, ἴτι 8 ----[οΥ 15. 80 ελαίΐ να 
ὃν ἨΙτα «τγ Α0θα, Εαί]εγ! . 36ο αἶδο Βίέπατί, πο, 
α[ίογ απ΄ ο]αροταίο εχαπηϊ]παίϊοιπ ο {πο νατίοιβ 
5οηςο», ἀοοῖάςος ἵπ {ανοιτ οῇ ια Αρῖρτέ ο ἄοά οἵ 
Ο/ιγέεί (45 εαρτα νν. 2, 4, ὅ, 6, 9, 11, 19, 14, 99.) 
Ὦγ νΙο πηαςέ Ἠετο Ὦο πιοαπί πο Ποη δρὶντέ, 
5οπί {τοπι ἴπε Εαίπει απά {Πε 90Η. 



ὤ2 ΠΟΜΔΑΝΡ 06ΗΔΑΡ. ΥΠ. 26---29. 
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γείαις ἡμῶν. τὸ γὰρ τί προσευξώµεθα καθὸ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν' αλλ 
τ]1 Οπτοῃ, 28. 9. 
Ρια]. 7. 9. 
Ιου. 11. 20. 
4 ΙΤ. 10, 

. 3 ’ ς . ς Π 

Φεον ἐντυγχάνει υπερ αγίων. 

ῬΗΙ 
Οο1. 1. 18. 

Συναντιλαμβάνεσθαι βἱσηίπες Πέετα]]γ «το Ίαγ 
Ἰο]ἱά οἱ απΥ ν/εἰσ]! {ο Ῥε σαττῖθᾶ, οἨ ἴ]λο ορροβίίε 
βἰά6, απά 5ο Πε]ρίπσ α Ῥεγδοι {ο 5ποι]άεγ 15. 
Ἡ οἳ οοιγεθ ΙΠρ]ίες ΟΥ εοποµγγεπεε ΥἩ ἰΠῖ5 
Ἠδαγοεπ]γ αἰἀ. Φ)Ασθενείαις ἀεποίθς ἴποβο Ἱπβγηι]- 
4168 απά ΓΓαἴ]]ος οῇ {νο ῄα6δΗ, νΥΠΙοἩ ἀῑδιπε]ίπεο 5 
{ο Ῥεατ ιο ἱτία]ς οϐ νυΙτίαε, απά Ιαβ4ἱ8ρο5θ 5 6ΥθεΠ 
{ο ἀϊδοετῃ οι τοα] σοοᾷ, ΟΥ {ο {οτπῃ 5ΗοἨ ΡΓΑΥΘΤΒ 
38 ΤΠΣΥ Ὀ6 αεοερίαῦ]ε {ο (οάς ν/πίο ρατίσι]ας 
ἶδ αἀνοετίες {ο 1π ἴπο πεχί ννογς. 

---- ἀλλ) αὐτὸ τὸ Πνεῦμα --- ἀλαλήτοις.] Όπ Έιεδα 
ποτά ΠΙΙΕΝ, Ῥαΐί πεεά]εες, ἀἰβιοι]{γ Ἰαβ Ῥεεῃ 
ταἰφθά. ὢ6ο Ῥίπατί. Άονν ἄοπι με ἀλλ) (πιο) 1 
19 ρ]αΐπ, Οχαί ΦοπιείΠίπσ πιογε 195 Ιπέεπάεά ἔπαῃ ννμαί 
15 οοηίαἰπαά Ιπ {πε ρτεσθάἶησ βεηίθποθ. Απά ἃ8 
16 ἶ6 (πετο 5αἱά ἰπαί πα αρΙΠί Πε]ρεία οἱγ ν/θα]κ- 
ηΘΒΒ Π ΡΓΥΘΓ απᾶά οίΠεγν]δο: 5ο Πετθ {εγε 15 απ 
Μ{μἱγαέίοπι δή οπαπιρἰε σίνεῃ οἱ ΗΙ5 Πεὶρ ἵη ῥγαγοή, 
ὨΚΠΙΕΙΥ, ποί οΠΙγ ΡΥ οεχοϊπσ π5 {ο Ῥγαγ, απᾶἆ 
αἰτεησἰπεπίησ 15 ἵπ ρταγες, Ραΐ 5ασσεςίίηπσ {ο 5 
Όρ]ιαί ννε 5ου] ΡΤαΥ {ος, απά /οιῦ ΟΥ ΡΓΑΥΘΙΒ5ΠΟΙΙά 
Ῥο οχρτεβςεἀ. Τις ἵπβῄμεπεο οἱ διιοισεδίίοη 15 ΙΠ 
οτάοτ {ο 5οί {ιο ἰ(λίπς ἵπ {με βἰτοπσεςί Ρροῖπί ο 
νίονν, ὈΥ ππακίησ, ρου µετάληψιν, ἴπο Ἠοίγ ρίτιε 
υ{{ετ νΥπαί ο ΟΠΙΥ 5Ἱσσοδί. Ἠοννενατ, ἴπε ννοτβ 
{ο]]ον/Ίπα, στεναγμοῖς ἀλαλ. πιαςδί πο, υΥΙ Ἠγείς. 
απά οἱμετς, Ὀο το[εγτθς {ο {πο Ε1οίη ΑΠρὶγιέ, αΐ {ο 
Ώιοθ Ῥοδγδοης {πας αβθἰςίεἆ 1Π Ῥταγεγ: {οΥ {1ο εκ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠ στεναγ. Ψοι]ά Ὀε ΒΥ πο πἹεαης φίαρ]ε {ο 
Ώια /0ΥΊπεΥ, ννηῖ]ε Ἱέ ἶ ΠἰσΠΙΥ 5ο ἴο ἴπο {αίεν, 
Ἠεπάαχ ΄«Βγ αδρίταΙοη5,;. 1.6. ὮΥ πιθαΠς ος, ὮΥ 
εχο[θίησ αδρ]ταίίοης. 

2τ. ΤΠϊ5 νεγςο 5 ναγίοιδ]γ Ιπίετρτείαά; Ῥα{ ια 
86Η56 866Πῃ5 {ο Ὀ6 {55 « Πο νν]ο 5εατο]Ὦδίῃ {ο 
Ἠθδατίς (1. 6. (ο, ὃ καρδιογνώστης) Κπονγείι απά 
αρρτονοείλ ναί 16 ίππο παἶπά οἵ Ἱπίοπί ο{ πο Βρίτιε 
[πα εασσερίεὰ {ο {με ρίοι5], Γος 1 5 αοοοτάῖπσ 
{ο ἴἶιο νν1]] ο (αοα ναί Ἰο πας αοίς; ” ος, ραγί]γ 
ψ Θπατί,  Τηο9 ὢθατο]μετ οΓ Ἰοθατίς Κποννς ννηαῖ 
Όνο αδρἰταίΊοη8 οῇ Πὶ5 ομ]άτεῃ, πας οχοἰίαὰ ΡΥ (λα 
ΜρΙΓΙ{, ΠἹΘάΠ ΓΟΥ {ο Βρ]πί οχοῖίος ἵπ {Ίοπη απιιί- 
ίοταθ]ο ἀεβίταος, ἵπ αοοοτάαπος υΙ( {ο νν]] οἳ 
ἀοά; απἀ ννλ]ο] Ὦθ νν]] αοσοοτάΙησ]γ σταη{.)) 
28-29. « Ἔ]ιο Αροβί]ε σο68 ΟΠ {0 4β81Γθ {ποςθ 

{ο ννλοπι Πο ἵς υτίίησ (ναί αἰ] Οήησς (1. ο. ἴἶια 
αι{οτίησς, απά 8ΟΙΤΟΝΒ, απά (γία]5 οῇ ία Ρτεδεηί 
11{6) ννΙ]] Ρτονο {ο Όο Ἰηκίταππθηίς, 1 {ο Ἰαπά οἳ 
ἃ νο απά ροννογβα] (οἆ απά πιοτοῖβα] Βοάσθτηοατ, 
Γοτ ρτοπποίἵης {πο βπα] απά στεαἰο»ί Παρρίηοεςς απἆ 
ρ]οτΥγ οῇ αἰ] ἴγταο φα1ηίς. Το ποοοπιρ]ῃ5ηπιεπί οῇ 
Οι οπἀ οαηποί [1]. πο Ῥιτροδο οὗ ἄοά ἵπ 
γοφροοί {ο (16. β4Π{5 68η ἨΘΥΘΥ Ὄ6 ἀἰκαρροίπίος. 
Νοίπίπσ οππ 6Υο6Υ 5οραταίθ ἴ]οπι {ΟΠΠ ἴ]θ σατθ, 
απά ἸΙπάπθβς, απ’ αΠθο[οπ οϐ ἠιαί Φανίοις νο 
Ἠα8 τούςοπιθά {ποια. ἜΤ]ο Ιπ[ετοηοο {ο Ὦο ἀταννπ 
Γτοπι αἲ] (18 16, ἐπαί ΟΠτΙβΙαΠ5 Ὠανθ Πο ΤΘΔΒΟΠ {ο 
ἀθβροπά οἵ {ο Ὦο ἀϊδοοιτασεά, Υν]]]ο επ/Ποτίπσ ἴ]ιο 
ον]] απά {τῖα]ς ο Πο. "Τ]εῖτΊἸορςς απἆ οχρεοία- 
{1οηςβ «λοι]ά Ὦο οἰοναίοά αΏονο {πο ννοτ]ἆ, απά Ὃο 
1π αοοοτάαησο ΥΥΗ {πο σ]οτίοις Ἱπ]οτίαπος ἴ]αί 
ανναι(ς (ποπη,. (Θέπατί,) 

---τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν] Ἱ. ο. ποί {ο αἰ) νο ατα 
οα[[εά (59ο Μαίί, κκ. 16.), Ὀαΐ {ο ἴο5θ οΠΙΥ γν]ιο 

ος τα . α - ς Μα. -. . ς - γι ὀ. ιλαλή ν τρ ο] 

αυτὸ τὸ ΙΠγεῦμα υπερεντυγχάνει υπερ ημών στεναγμοῖς αλαλητοις 0 
. 3 » Ν / 5 / ϊ / » . ’ / Ν 

δὲ ἐρευνων τὰς καρδίας οἷδε τέ τὸ φρόνημα τοῦ γεύματος, Οτι κατὰ 
“ ο . ν 3 ” 3 ᾿ 8 

Οἴδαμεν δὲ οτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεον 28 
νὰ 3 ᾽ « υ , η π ιο] 

ο πάντα συνεργ}εἴ εἰς αγαθὀν, τοῖς κατα προῦεσιν κλητοῖς οὔὐσιν. " Οτι 29 
4 Π ’ ’ ο ΄ ” »- 3 - 

οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συµµόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ Τίου αὐτοῦ, εἰς 

ἰουρ απά ΟΏΕΥ Ἠϊπι. Πάντα, αἰἰ 1Ἠ]πρε, ενεπ αἆ- 
γετεΙ{γς {Πῖ5 Ῥείης α ρατί ος πο Ὠϊνίπε ΘΟΟΠΟΠΩΥ, 
ΊῃΠ {ο στεαί ΠΙΥΣίΘΓΥ ο οἱ τεἀεπιρίοη, {ο Ῥτίησ 
Ἠ]5 8οπ5 {ο σ]οτΥ {τουσ σι[εγίπως. Υ ἀγαθὸν 
ἶ5 τηθαηί {εῖγ σοοά ἴπ έιε επά, 1. 6. εἴλετ Ἰετο ΟΥ 
Ἠοετααβίετ, Ένεη {πε Πεαίεηπς Ίετο οοπν]ποεὰ 
οῇ επὶς ἱταίῃ, αξ αρρεατς {Ποπ {Πε ϱ1]αβεῖσα] οἶῖα- 
εἴοπς αἀάιπσοεά ὮΥ Ἰλείδ.; απᾶ ὧε Ἠαὐυριπίσα] 
ν/τ]ήπσς αΏοιπά Υ(Ἡ 5Ιπ]ῖ]ας 5επ{]πηεηϊς. 

Τ]9 «Ἰαιβθ τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς 15 ππεαπί {ο 
οχραπά με 5εη5ε οοπίαἰπες ΙΠ ἀγαπῶσι. Αἴ κατὰ 
πρόθεσιν 5αῦ. Θεοῦ {τοτα ἴπε ρτεςθά]πα Θεόν. Πρόθ. 
βἰση]ῇας {γπι Ργῥροδε, οἵ ἀεδίση, υἰπ.α9 Ύοιπρ εκ- 
ΡΙαἴΠΕ, « ο{ σαίϊ]ετίῃσ {οσείμεχ ἵπ οπθ αἲ] ἐππσς ἵπ 
Οσίςέ, Ὀοιῃ Σεν απά σοεπί]εςς ἐπαί {πε ἀεπΙ]εΒ 
εἸοι]ά Ὄε Γε]]ου/-Πεῖτ5. απά οΓ {Πε 8αππθ Ῥοάγ, απά 
Ρατίακετς {οσεί]ει νι πε οὖν ο{ Ἠἱ5 Ρτοπηῖ5θ 
1π ϱἨτ]ςί ΒΥ {πε (οερε[. 
5, ὅ, 6, 11.7 Τοῖς κλητοῖς, “ ιο αἆτθ σα]]εά,” Ἱ. 6. 
ίακθη Ιπίο οονεπαπί. Άεε ἸΝοῖο οἩ 1. 6. 

29. προέγνω.] Μαπγ ΟοπιπεηίαἰοΓ {ακο {Πί8 
{ο ππθαπ « {ογ6-αρρτογεά, ος Ιονεά.”. 3ο Υουπ 
εχρ]αῖπς, 66 ίποςο ν/ποπη Ίιε τεσατάεἆ ννΏέ]ι ο βνκί 
{ανοιτ, Ὀείοταο {πε τοδί οἳ πιαηκίπά; {λε 8απιθ 
ψίἩ {οςα νηοπη 6 οποςδε ἵπ (Οητὶςί Ὀε[οτε ια 
{οαπάαίοπ ο ία Ὑνοτιά (ΕΡρΗ. Ἱ. 6.): Ἱ. 6. αἰῑ 
Οιγὶκίαπς, αἰ] ο{ νπαίενετ ΠαίϊΙοη, Ὑπο απου]ά 
επηρτασς {πε [αἴίλ οὗ ΟἨτὶςί,. Απά α5 απάετ {πε 
Τ ανν πο ἆθυὴνς ννετο (ο «ποδεπ απά ρεοι]ίατ 
ΡεοΡΙθ, τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω, 35 90. Ρα] 5ἴγ]οβ 
ὠωθπι, ΧΙ. 2. 5 Ῥεορ]ε νοπι πε ΓοτοΚηενΥ (οοΠΙρ. 
ΑΠΙΟς 11. 2. απᾶ 5εο Ώει{. γη]. 6, Ἱ, δ.): 5ο, απἆεχ 
πο οερε1, ΟἨσίκίίαης αγο ος” οἩοδοπ απά Ῥε- ΄ 
ου]ίατ Ῥθορ]θ, οὓς προέγνω.’. ηετε ἶ5, Ἠούνεγετ, 
πο ααί]λοτί{γ {οΥ {6 αΏογε βἰσπίβοαίῖοπ; απά Τ5ε6 
ΠΟ ΤΘΠΦΟΠ {0ο αὈαπάοπ {πε οοΠΙΠΠΟΠ Ιπετρτγείαίίοη, 
έέ Ἴχοφθο ν/οπη Ὦε Γοτεκπενν ννοι]ἀ ο 5αςῇ,” 1.6. 
Ίονεγς οἳ ἄοά; εδρες]α]]γ αξ Τί ὑποίιᾶες νε 586η58 
οῇ πο οίπετ Ιπίετργείαίίοη. «Ἐοτ Ὕνηοπη (584Υ5 
Μτ. ἨΗο]άεπ) ἀῑά Ηο ἴλιας τεσατᾷ {Ί ο]εατΙγ οπΙγ 
Όιοςθ νο Ίονο Ἠϊπα, Ίο οῬεγ {πο οα]]πσ, απά 
οπθγασς {ο (ποερε].”. Θεε ἈΤασεκηπ. Τ]μο Ὀεςί 
Οοπιπιεπία{ος, αποϊεπῖ απά πποάςτη, ατα ΠΠοδί]Υ 
ασγεσά {]αί προέγνω ἵδ ἴο Ὀο απἀετείοοὰ ος Ῥγε- 
δεῖοπεο φ εἰιαγασίεη; απά προώρισε, Οἱ ἀοίογ πεϊπαξίογε 
(Γοωπᾶρά οπι διο]ι ργεδείεπεο. εί ῬτοΓ. Βίπατί ἆ6ε- 
πῖος {ναί ἴπογο ἵ5 αηΥ {Π]ησ ἴπ ἐπ Τοχί ἴο ής ρΙΓ- 
Ρο5ο, ος (πα νπ]οΏ {1 (αἰν]πὶεί]ο 6 οπηπιεΠ{αἴοΓ8 
Ῥτορουπά, ΄ οί οῇ Π]5 Ίπετο σοοᾷ ρ]θακατο.”. ΑΠοτ 
ἃ πιοδί οἱαροταίο ἀἰδοιβδείοη οΓ {1ο 5οη568, α5 {αΓ 45 
ΡΗΙ]οἱοσγ οαπ ἀθίογπιῖπς Ιῖ, Ὦς ἐ]π]κς ἴ{ Το ο αξ 
{ο]οννς: «6 ΑΙΙ ήησς πηαδί γνοτ] ἰοσείμοτ Γοτ σοοᾷ 
ιο Ολπὶδίίαης, ----ἴο 54οἩ αδ ατο σα]]εὰ {ο {πε ρτῖν- 
Ί]οσος οῇ α β]ία] το]αίίοἨ, απά ννοτο «ᾖοξεῃ Ὦε[οτθ 
Ώνο νοτ]ἀ Ώοσαῃπ, ἴο Όο οοπ[οτιηθᾶ {ο ἴἶα ἵππασθ 
ο6 (οά, απά {ο Ῥο αἀναποσςά {ο α κἰαῖο οῇ σ]οτγ.” 
Συμμόρφους τῆς εἰκ. τοῦ γενέσθαι ἵ5 οφ αἱνα]επί ἰο συµ- 
µόρφ. τῇ εἰκόνι τ. γενέσθαι. Βαί Ἰοτο ἴἶιο Γαίυε 18 
ταίμοτ τοφαἰτες, αδ ΡΙ]. ΠΠ, 25 νοασῃ {νο (επῖξ, 
ἱ8 ΒΟΠΙΘΙΊΠηΘΡ 5ο 186ἆ. Ἐκ. ἶ9 οφπἱνα]απί {ο τύπου, 
ΟΥ ὡμοιώματος απά συµµόρφ. 15 ΓΟΥ ἰσομόρφους, ὙνΠῖο]ι 
ἱ5 Ροςί (Ῥδοαιςο πιοδί εἰππρ]ν) εχρ]αϊπεά ΡΥ Ῥαατέ 
οῇ γεδεπιθίαποε ἴπ α πιογαί γεδρεοὶ. 

ῴθο ΕΡΗ. 1. 9 --- 1. 1. 
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- » 2 3 , 3 ώ 3 ῳ εν Π ’ / 
30 τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς αδελφοῖς, οὓς δὲ προωρισε, του- 

κ ο ιοξ . 
τους καὶ ἐκαλεσε 

/ ος / ΄ τ . ᾽ . 

81 ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε. Ἱ Πἱ οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα, εἰ 

3 Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ ἡμῶν; 
3 2 ς ᾽ 5 . ’ Π 3 ’ 3 υ. μι 9 

σατο, αλλ υπὲρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν πὠὼς οὐχὺ καὶ 

----εἷς τὸ εἶναι--- ἀδελφοῖς.] 1 Ἠανο ἵπ Ἠεςεῃβ. 
ΒΥΠΟΡ. Ρτονοες {ναί [νε 8εηφο 15, «έ ναί Ἡα 5]ου]ά 
Ῥα (πε ρτ]ποῖραΙ, θο5δί Ῥε]ονθά, απά οἰΙεβ οἳ ία 
τοάεειπεά, Πὶς Ὀτείμτει, ]οἰπί-ΙπΠεγίίοις ο 8 
ριοτγ.”. Κορρο Ἰετο οἶίες α Βαρρίηϊσαι νντίετ 
νο αδθς πε 5αππο ἴθγπι οῇ {ο εςκίαμ, απά 
Ῥ]]ο, οἱ (ιο Τ,οσος. “ Ηονενες, ους Τ,οτὰ 15 (α5 
0Ἠπγς. οὔξοτνεβ) Ἠθτε {θγπιεά πρωτότοκος, ΟΠΙΥ 
ὮΥ ο, εἶποςῬ Ιπ 5 (4οἀ]λεαά Πο 5 µονο- 
γενής 

60. οὓς δὲ προώρισε, ἃο.] ἜΤ]ο Ῥεεί Ἠκροβίίοτβ 
3γθ αρτοεά ἴιαί ενα 5θηςο ἶ5: έέί]οςα Ἡοπη Ηο 
Ργο-οτάαϊπεά απά ἀθίετπι]ποςά {ο Ώο οοπ{οτιηθά {ο 
{πο Ίππασο οἱ Πῖ5 Φος 1.6. (εκρ]αίΠ5 Ὑοιπσ) 
ἔ«1π Ἠὶ5 ρατρο5θ απά οοΠΠΒ6Ι5 ο/ ΠἹΘΓΟΥ, {0Υ {ἴ]πε 
εα]ναίίο οἳ πιαπκ]πά, σοά)ς νυν] απἀ ἆεοτεο Τθ- 
εροοίῖησ αἲ] ἴ]οδα νν]ιο εμοι]ά εππΌτασς {πα {αί] 
οἳ Ομτὶςέ ννας, Οναί 1ογ 5Ποι]ά Ὄο οοπ{ογπιεά {ο 
Ώιϊο Ίππασοε οἱ Πὶ5 Ῥοπ.. ᾿ΤΓΗϊ5 ργοεάοδίπα οι (οοη- 
Ώπαες 6) ἶ5 (πε Ὠ]νίπο ἄεετεε [ος εατγίης 1πίο 
εῄεοί {ια πιετο][α] Ῥμγροδε οϐ βανίησ πιαπκῖπά 
(τουσ 5 3ο 6ος Ομγὶςέ,ὸ 

Ἐκάλεσε, 1. 6. οα]]οά Ὦγ να ρτεασµίηπσ οῇ {πα 
(.ο8ρε! ; ΠΑΠΙΕΙΥ, {ο πανε α οοπ[ογπαΙἕγ ν ϱἨτῖςέε 
οἩ οατί], ποί οπ]ν ἵπ Πὶς εα/ετίησς, Ὀα{ 1π 15 Ἰο- 
Ἰποςς, ἵπ οτάες {ο αίίαῖπ οοπ{ογπηΙίγ ἵπ Πῖ5 σ]ουγ; 
οἵ Ἰην]ίθά ἴεια {ο ρατίακο ἴπ ία Ὀοποβίς5 οῇ {ια 
(4οεΡρε!, οβετίπσ χο ἵεγιης οΓ 5 οονεπαη{ {ο ἰποςε 
νο οοπΓοτπιες {ο 15 εοπάίοης ὮΥ Γαἰὰ απά Ἠο- 
1ἱῃοςς. 

--- ἐδικαίωσε.]  Μαπν εππϊῖποηί ϱοππιθηίαίοΥς, 
αποϊοπί απά πιοάργῃ, εχρ]αίπ ἰίς οῇ 6 [ογαῖνεπεςς 
οὗ εἶπς, απά αἀππ]βεῖοη {ο α κίαίο οὗ ρατάοπ απά 
ρταςα Ὦγ Ῥαρίκιας νλίσ]ι, 1 ἀπ]γ Ἱππργονεά, υγ] 
Ἰεαὰ {ο σ]οτβοασίοῃ απά Ππα] εαἰναίον.”. Απά 
{ιοι, ἵπ σεηπετα!, Ἰο]ά εῑαί {Ίετο ατα, δ{ΓΙο(ΙΥ ερεακ- 
Ίπασ, ἔπσο Ἰα5Ηβοαίίοης, αἀορίΙοΠπ5, απά σ]ογίῇοα- 
Ποημς. Πα 5οπιθ οΓ ἴΊεπη 5«πρροςθ Ρι{ οπο, ια 
Πτεί Ὀοῖης {6 οοπιπιοποεπιοπ{, ινε 5εοοπᾷ {1 ο0π- 
αἸωππια/ῖοπ οἳ (πο {μπσ. ἘΒπί {ο 5ο α ποῄοη, 
εδροςσἰα]]γ αξ τοσαγᾶς σ/ο)τβεαέίοπ, Όλετε 5 ΠΟ νναΓ- 
ταπί ἵπ Βοτρίατο. Απά ο8 αἀορήοπ, ποίλίηπςσ 18 
Ἠοτο ααἰἀ. Τί 15 Ρ]αῖῃ ἐἨπέ ας ἐκάλεσε πηὰδί ΠΠθαΠ 
απο] α οα]]ησ α5 Ργοσεςεᾶς {Γοτη {ο /ογεζποιρράσο 
απά {ο ῥγεαρίργπιϊπαίίοπ. οἳ (αοᾶ, ἵπ τεβροοί {ο 
ἔπο οὐ]οοίς οῇ 1{ (απά οοπεοφιεπ{]γ οαηποί Ραΐ ος 
ε[Γοοίµα[)}, 5Ο ἐδικαίωσε παςδί ἀεποία {ιο γο5ι0ί οἱ 
Πε, ἵπ Παςβοαίίοηῃ 9Υ ρατάοη οῇ εἶπς Ὠοί] βγεί απάἀ 
Απαὶ (18, Ἱπάφαά, λογο Ὦο {προ Παςβοαίίοηβ), απά 
Επαὶ σ]οτίβοπίοπ. 966 Ῥτοί. Βέπαγί ἵῃ Πῖ5 Νοίο, 
απά οεροθσἰα]]ν ἵπ Πὶ5 Ἐχοισεας νΗΙ. ΤΠ 6 α ροῖπί 
οἩ νμῖο Οοπιπιοηίαίογς ατο αἲ ἵξεας, ὙΠποίμεγ 
ἴποςα Λογῖςίς αΠοιπ]ά Ὄο {ακεῃ αξ ΕπίΠΤ6ς, ΟΓ 45 
Ἑγοκοπί. Τηο ]αΐΐετ 156 ργεαί]γ ρτο[εταῦ]ε; Ῥαί 
Πξ ν]] ο Ῥοίίαυγ {ο ἴα]κο Ίποπη οὗ Ὅ]ιαί 15 οπδίοπι- 
αγη, αρατί [χοπ αἲ] ρατίίοσ]αγ {ήπιας α 86η5θ ΟΓ 
Πιο Αογὶςί νΠΙοἩ 15 Ποαιπεηί ΙΠ {ένο Οαβείσα], απἆ 
ποί νηίποιί οχαπιρ]ο 1π {ο βοτίρίατα] ντίίογς, 
Οετίαἰπ]γ ἐς Ἰαησιασε ἵ5 ποί πιθαπί (α5 ΠΙαΠΥ 
Ἱπασίπε) ο{Γ {Πε οπιαπ Οτ]κάαπς οΠ1γ, Ραΐ οῇ αἲἱ 
Ολγίκίαης οῇ{ ΘΥΘΙΥ ασο: απά Ίνας Ιπίοπάςά {ο 
Γθργοβθη{ σεπογα)/η ἴο Ῥίαπ οἳ εα]ναίίοπ, απά {ια 
νατίοις 5ί6ρς οϐ Πέ: απά Ίας {Πεγε[ογο Όδθῃ Υνε]] 
{ετπιεᾶᾷ Ὦγ Ῥαγφις (ο σοίᾶοπ απ Ππαίςφο]ιλίο 
εἰιαῖπ ϱ/ φαἰυαίίοπι, “« εκ θίάπσ (6αγς Ταγ]ος) ελα 

3 η" 

9 ει 3 ΄. ’ ΔΝ .Λ᾿ ΄ . 

καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν 
4 

οὓς δὲ 
ς ὁ «Ρεα]. 66. 11, 
ἃ 118. 6. 

5! ” - 3 

Ἆος γε τοῦ Ιδίου Τἱοῦ οὐκ ἐφεί- Ἡ1ξα. 58. δ. 
1οΐη ὃ. 16. 

Ἡ δ5αρτα ά, 25. 
συν «5.6,9. 

οΓάετ απά οοπποθοίίοπ οϐ ἴπε ρατρο5θ ο{ ἄοά οοη- 
οετπῖησ ο εαἱναοπ,”. απά νΠΙε 19 αθἰγ {τασεά 
Ὦγ Οατρπον (πας: έ ἴπ νν. 28 ὃς 29 ατα πιεηί]οηοαά 
Ώνο Ὠϊνίπο Ῥοποβίς ῥε[οτε {{ιε εγεαίίοπι ο/ {]ιε ιροτία, 
1. ο. {Γοπα εἰετηΙίγ. Ἰ. Ἔ]ε πρόθεσις, ος ἀείετπι]- 
ππίθο ΡΙΤΡοΟς6 οῇ σταπίέίῃπσ Γο]ΙιαΙίγ ἰίο (ος Ίο 
ε]οι]ά Ὀε]ίενο ἵπ Ολτὶδέ {ο ἴθ επά οῇ 16. 2. 
΄Γ]ιε πρόγνωσις, ιο ρτθροῖεπςεθ οἳ (οά (οοπ]οϊῖποά 
Ν Πἱ5 1ον6), ΡΥ νΥπίο] Ἰε Γογε]ςπενν α]] απἀ εας] 
νο που] Ῥε]ίενε ἵπ Ολη]. ὅ. ΤΠ προωρισμὸς, 
ιο ἀείετιηϊπαίίοη απ ἆθοτεε οῇ οοπ/{εττίης εἴ6Γ- 
πα]. Παρρίπεςς οἩἨ α] απἀ εσας] οῇ ποπ, Αίνοεγ, 
60 ατο επιπηρταίθἆ λε Ὠ]νίπο Ῥεποβίς σταπίεὰ ἐν 
καιρῷ, πι {επιμογο, ἵπ 1Πἱ5 16. 1. ΄Ἡ κλῆσις, εαἰ- 
πο {ο Γαλ, οἵ απ οβετῖπςσ οῇ σταςςε, ννλίο Ἠθτς 
οοπιρτεῄμεπάς αοίιια] οοηΥειβδίοῃ απάἀ τασθηετα({οη 
εἶπσο (οά Ἰηπηίηθς {ιο Ιπίε]]εοί οῇ πιαπ ὮΥ {πε 
ΗοΙγ ἀΠοβί, ΘΝΥαΥ5 πε νν]], απά οοπ{ετς ΓαΙ{Ώ οἩ 
Ώιοδο νο 4ο ποί Ῥετνεχδε]γ τε]εοί Πὶ5 ο"ετ. 3. 
Δικαίωσις, Ιαβεβοαίίοῃ, ὮΥ ΠΙΟ 18 πιθαπί {ο 
Ροΐπσ ἀεσ]ατεά Ἰμςδί Ὁγ ἀοά, απά αὔεο]νεά {οπι 
συΠί απά ραπΙεΗππεηί. ὅ. Δόξα, σ]οτίβοαοἨ, 
ΥΝΥΜΙΟΠ {αῤος {ίδ οοπιπιεπεοπιεπέ 1ῃπ τοποναίοπ απά 
βαποἱβοσαίίοη, απά 16 ρετ/εσίεά ἵπ Η{ε είετπα]. 

ο]. τί οὖν ἐροῦμεν π. τ.] 
οοπο]αάες υγ α ἐπαππρῃαπί εκργοβείοηπ ο Π]8 
{411 α5δαταποθ ος ία ἸαρρΥ τοβι]{ οῇ ἠιεῖγ Ργοςεπέ 
{τας (5εο γ. ο] ---ὅθ.) Ἐοτ ἄοά Πανίηπσ σῖγεῃ 
ΒΙο]ι α δίαρεπάοα5 Ῥγοοβ οϐ Ἠΐ6 ρατροςθ οἱ Ίονθ 
{ουνατάς {π6πα, α5 {ο σίνο Ἠΐς οὗνπ Ὦοη {ο 5ΙΠ6Υ 1π 
Ώνεῖτ ίεαά 5 Ιέ ἶ5δ Ιπιροββίρ]ε {ο Οπ]π]ς ναί αηΥ 
ἐΠΐπσ εΠα]] ενεγ ῳτεςί (επι οιί οῇ Πῖς Παπάς: Ῥιέ 
6 νν]] εαρροτέ {επι απάετ αἲ] αβΠοίίοης, ἀθ[επὰ 
Ώπεπη ασαἰηςί α]] επεπιίεε; απᾶ Ἠανίπρ Ῥεσυῃ α 
ροοά γνοτκ 1π {Ποπι, Ὑνῖ]] Ῥοτίοστα Τέ απ] {λε ἆαγ 
ο{ 7655 ΟΗτῖςε 7. (Υουπς.) 

Τ]ε Ῥορί 6 οπτηπιθπίαίοτς αΓθ αστθες {]αί τί οὖν 
ἐροῦμεν ἵ5 α {ΟΤΙ ΟΕ εροακίησ αἰση]γίῃσ, “« Ἠπαί 
1Π{6Γ6ηςς, ἴπεη, αλα] Ῥο ἁτανη {οπι Ὑλμαί ας 
Ῥδεπ φα1ά 1 
-- εἰ] Μαπγ τοσυεπί Οοπιπιεηίαίοτε τοπάἆοτ 

«φίποο.”.  Βαί ιο 5επεο 56εΠης {ο ϱε, «ΙΓ [ας 18 
Ώιο οα5ε].. Τη ἐς πςα, Ἠοορεγν. εαὖβ, 1έ Ἱπιρ]]ες 
4η αῄιγπιαίῖοπ; το[ειτίησ ἴο ἨΗοπιετ Ἡ. ϕ. 216. 
πε Ιπ{εγγορα(ἴοῃ Ἱππρ]ίος ίΠα ποσα(ίοη, 1. 6. ποπο. 
Απά ΡΥ καθ ἡμῶν 5ο]. ἔσται. ἶ5 πιθαηί «Πα]] υεπέγε 
{0 ΟΡΡΟΡΘ, οἵ βΠα]1 5Ἱεεεςς/Γµἰζή οΡΡοξε ; {παί Ῥεῖπσ 
Ππρ]{ες. 

92. ὅς γε--- οὐκ ἐφείσατο.] "Τ]ιο γε Ἠετε ἵ5 Υ6τΥ 
βἰσπ]βοσηί, απά πιαγ ο τοπάρτες οδρεείαἰίη. ἜΤηε 
τοῦ ἰδίου 15 οπιρ]ιαίῖο, ἵπ οΡροβΙ6ΙοΏ {ο θετοῦ, α. ἀᾱ. 
Πἱ5 οΝ/Π, ποί απ αἀορίεά Φομ. Τῆὶς «ίγοπσί]επς 
Ώια Ιπίείθηςθ. ΤΠ οὐκ ἐφείσατο ἴπετε 6 ΠΙΙΟΠ εἶε- 
σαηῃςσςθ, 5ΙΕἩ 48 ας βπά ἵπ {ο Ο]αβείσα] νγίετς 
(5εε ὙΜείς.), απἀ ρτοῦαβΙγ ίΠπετε ἵ5 α Γο[εγεησθ {ο 
(εη. κχΙ!. 19. 

'Ὑπὲρ ἡμῶν ἆοθβ ποί (45 πε είοτοάοςχ Ππίδτρτεί- | 
6Γ5 Πακ 16) εἰσπί/γ “6 {οτοιτ Ῥοποεβί,” Ῥαΐ (15 
Κορρο αοκπον]εάσες) Ἱπ οιἵ είεαά, απά {ο {ια 
οχρίαί]οηπ ο/ οι 8ἱη8. Όπ {πο υζοαγίοις ππίατο ΟΕ 
Οητις0ς εαβογίησς (νΠίο] Βο]μοοείίσ. αβΙγ 5πονβ 
Ι Ἠθγαο Ἱποι]οαίθά), 59ο ΑΡΕΡ. Μασεο οη {ο 
Αίοηοαπιθηίΐ, ἵο]. 1. ΑΡΡ. Νο. χΙΠ., αἶξο Νο. χχκ. 
Τη πῶς οὐχὶ, Ἱπιρ]γίησ α- δίτοηρ α/Ηγπια[οπ, {πεγθ 
5 στοΏί βρἰτῃἠ. 66 Νοίο οὐ Μαΐΐ, χνἰ. 1. Βν 

««Ἔ]μο Αροφί]ο πον’ 
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χ Ίσα. 60. 8, 9, δο ᾽ ’ ςε ον 

αυτῷ τα παντα 111 χαρίσεται ῆ 
’ . - πν 

ὰ Τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτων Θεοῦ ; 35 
. ς -” 5 ᾽ ς 3 .) ιο) 

πρ Θεὸς ο δικαιώ», 7 τίς ο κατακρίνων; ἍἉΧριστος ο ἄποῦθανω», μᾶλλον 34 
Ἡ ». .. 9, ᾿ Ε ΄ υ υ - ει ’ 

ΒἹ. δὲ καὶ ἐγερθεὶς, ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει 
4 12. 2 τος Φα - -. . ἃ « . µ ” » / 
Ρε 83. υπὲρ ηµμωγ. Τΐς ἡμᾶς χωρίσει ἄπο της ἄγάπης του Ἄριστου; «θΘλί- 50 

' ] ΄ Ευ) ᾿ 28 ᾽ Ευ) κά 21 Π ο] [ή 

Ψψις, 1 στενοχωρία, 1 διωγμὸς, ἢ λιμὸς, ἢ }υµνότης, η κίνδυνος, ἡ μᾶ- 
α ’ / ’ 

:Ῥεμ.Φ. Άαιρα; " καθως γέγραπται Οτι ἕνεκα σου ὃαγνατουμεῦα 96 
1 0ος. 4. 9 «/ . ς | . Ε , ς ῃ 
3 σος. ολην την ημµέραν ἐλογίσθημεν ὥς πρὀθατα σφα- 

11. 23. 
. ” 3 3 ΄ ΄ -- 5 -” .] ο) 3 [ά 

ο. οσα. κ λλ ἐν τουτοις πᾶσι ὑπεργικῶμεν δια του ἄγαπησαντος 31 
1 3 ἳ ό .. Π .) 5 ’ ’ ..) . », », 3” 

τς ἐὰν ἡμᾶς. πέπεισµαι γαρ οτι οὔτε Θάνατος οὔτε ζωη, οὔτε ἄγγελοι οὔτε 98 
Εον. 1ο. 11 3 Ν »/ ’ »/ Γ ω » , 2} ε/ »} 

ἀρχαὶ, οὔτε δυνάμεις, οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα, οὖτε ύψωμα οὔτε 39 
’ » Ν ’ ἵνν ς / ς » ’ 2 ᾽ - 3 ’ 

ῥάῦος, οὔτε τὶς κτίσις ἕτερα, δυνήσεται Ίμας χωρισαι απο της αγαπης 
- - ” - ” ... ” ς - 

τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐν Χριστῷ 1Ιησου τῷ Κυρίῳ ημών. 

τὰ πάντα παιδί Ὦο πιεαη{ αἲ] αβ]ἱοίίοπς ΥΥΠΙΟἨ ΤΙΣΥ 
Ῥθ {ου ουγ τοαὶ σοοᾷ, απά αστεεαῦ]θ ἴο ΗΙ5 Ο/Η 
ννῖδθ 6ΟΙΠΦ6Ι5. 

96. τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλ. Θ.] Τί ας Ῥεοῃ 
ἀεθαίαά ιο/ιο ατθ πιθαπί ὮΥ ἴ1α αοοµδεγ απᾶ {πα 

-Ὅοπάθιππε». Το αποϊεπί απά οατ]ετ Ππιοάθτη 
6Οθοπιμιεπία{ογ5 απἀθτείαπἁ {ο «εις; πο Ἰαΐίος 
(οοπιπιοηία{οΥς, ἴπο (ποιος. Τί 5ου] 5εθπῃ ἐ]λαί 
πθίί]θι ορ]πίοη οασ]έ {ο Ῥε Πε]ά {ο έπο εκε]ηδίοη 
οἱ ια οίματ, Ὀπ{ Ενα Δοί]ι τηαγ Ὃε αἀπη]έέεά. ἜΤηα 
8ος 15615 πηἰσ]Ώ{ ο Ὀοί]ι «οι απ (ἀῑοπέίες, ἴποιισῃ 
οη ἀϊβοτεπί στοαπάς. ἜΤ]ο Ἱπίειτοραίίοη Ιππρ]]θ6 
α δίτοησ ποεσα(1οη, Ι. Θ. οὐδείς. 
Οµ ια ραποίπα{ίοῦ οἱ {15 γοειςο {16Γθ ἶδ 8ΟΠΊΘ 

ἀϊβετεπος οϐ ορ]πίοῃ. ἵΝΤαΠΥ οΓ {χα πιοδί οπιπθηί 
Ἐάῑίογς απά Οοπαιπιεπίαί{ο5 Ρ]αςθ ποίθς ΟΓ 1Π{ΘΓΓΟ- 
σα{1οη αξ δικαιῶν, ἀποθανῶν, ἐγερθεὶς, Θεοῦ, απιά ἡμῶν, 
α. ᾱ. “ ΎΝΠιο νν]] Ίαγ απΥ Ην ἰο {πο οματσε ο 
(ο4ς οἱεοίῖ υγ] ἀοά Ὢπο Ἰαδάβες επι ἆο 
Ἱετ. Της, (νεγ Οίπί, ἶ5 ποτε ερἰεῖίοἆ απἀ Ιπ 
Όιο Αρος{]ο”5 πιαππογ. Βιί {θ οοΠΙΠπποη ΡιΠοίι]- 
αἴίοι (ννπίοἩ 15 εαρροτίεά Ὦγ αἰπιοςί αἰ] αποϊοηί 
απά πιοδέ πούστη (οπππηθηία{οτβ), ἔλοιση 16 πΙαΥ 
ηανο Ἰο5ς ο τηοείογῖσα] δεινότης, Ἰ1ά8 ΠΊΟΤΘ ο{ Λροβ- 
(ίο]ίσα] στανΙ{γ; Παγ, (45 ηα5δ Ῥεεπ ρτογεἆ ΡΥ Γαγ- 
1ου, Ἠίποῖς, απἀ ΑπΙΠΙΟΝ,) γΙε]ά5 α Ὠθίίεγ 56η5θ; 
ΠΗΤΩΘΙΥ, “ ΒίποῬ (οἆ Ἰαδήβείῃ 5, ὕαί πια 
ΝΟ αοσ5ο5 ο: οοπθτηῃς 91. Τηπ ὁ θεὸς ὃι- 
καιῶν, ο. (1Τοξ. (λήπ]κς {πετο 15 απ α]]αδίοη {ο 7ο 
χχχίν. 29. Εγκαλέσει 18{0ἵ ἔγκλημα ἔζεις Ο8 νν]]ο] 
Ἰ/αείς. αἀάπσςς απ΄ οχαπιρἰο {οπα {πο Βο]οί. οἩ 
Τπασγα. 1. 260. Μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς 5 αάάςά {ος 
ἐδίγ οοπβο]αίοπ ππάοτ ρτεδεηί αΠ]ΙοίΙοηΒ. ΌἨπ 
δικαιῶν 56ο Βρ. Βι]] Ηατπι. ΑΡ., Ρ. Ὁ. 

94. ἐντυγχάνει ὑ. ᾗ.] « ἱδ οοπΙΠΙΣΙΙΥ αοϊῖῖπα α5 
ους Μοαϊπίοτ απά Γπίοτοθβδογ.”. θε Ηεῦγ. γΙ]. 
25. Ἐκαπιρ]ος ο {15 5επΠςο ατο αἀάασοεά ϱΥ Ὦγ. 
Βιτίου {γοπι Ρ]ή]ο, 

90. τῆς ἀγάπης τ. Ἆρ.] Τηϊ5 πΙπΥ ππθαη οἶί]ογ 
61ο Ίονο (ιτὶδί οπτς {ο 115, ΟΥ {1ο Ἰουο Ίο Ὄθαγ 
ίο πι  Ἠοσσπί (ΟΠΠΠΙΘΠΙΠΙΟΙ5 σθπογα]]γ Ῥτο[αογ 
ύπο Ἰπίιον Ἱπίονρτοίαπονς Ὀαί ιο ΓΟΓΙΠΘΥ, ννΗΙο] 
9 απρρογίοά. Ὦγ νο αποϊοπίξ απά πιοδί ΠΙΟάΕΓΗΡ, 
15 {αγ πποτο αστοσαΡρ]ο {ο {λε οοηίθχί. 

---θλίψις, ἢ στενοχ., ἃο.] ΟΡ ἠνοβο {θΓΠΗΡ θλίψις 
παπά ὁιωγμὸς ατο πιοὔβοπίίοηπς ΟΡ πεκργή αγἰκίσ 
΄/γοηι ρογδρομήίοηπ. Της Ἰαδί 15 ὮΥ [ας {νο δίτοησοΓ 
(ογπΙ: απά ροτῃαρς {πο {ννο νο] ρτοσεἆο Τί τορ- 
Γοδθηί, 5 1 Ἡοθτο, ραβδίνο, Ιπάἰτοσί, απά ρτϊναίθ 
ΡογβθοιΗἶοῃς διωγμὸς, ποίῖνο απά ραῦ]]ο Ρογβδς!]- 
{σηπ. Τ]ο του Ποχί ἴθ6ΓΠΙ5 8661Η, ΤΠ ἃ. ΠΠΠΠΠΟΣ, 
οτο πρ) βοπέἶρηδ ΟΡ γιο ΓΟΤΠΙΘΓ: λιμὸς απά γυµνότης, 
νμίσο] ἀοποίςο γναπί οῇ ο ποσεβφατίος οῇ Η[6, το- 

Γογῖησ {0Ο στενοχωρία απᾶ θλίψις; απᾶ µάχαιρα, 
νο] ἀοποίες γἰο]επί ἀεαί], ἴο διωγμός. 

90. καθὼς γέγραπται, ἃτο.] α. 4. ενεπ (ποισῃ νε 
ννογάς οϐ Δετρίατο (ἀεκοτίυίπσ {πε [αίο οὗ ο 
εοτναπί5 ος οἱ) εποπ]ά Ῥεσοπιε αρρ]σαβρ]ε {ο 115. 
Θανατούμεθα βἰσηπ]ῇθς “ νε ατε Ὀείησ ΚΙεά : 21.6. 
8ΟΠΠΘ αγθ οοΠ{ΙπΙαΙ]γ Κῑεά, απά οίπετε ἀαἲ]γ εκ- 
Ρεοίῖπσ ἀθαίἩ. ἸΠρόβατα σφαγῆς (αηπβγγετίης ἴο ἴηθ 
Ηεῦ. ΠΠ |9ν) Π{ετα]]1γ 5ἰσηίΠες 5Πεερ ο ἴιε 

ἰαισ]ίεγ, εἰαισ]ιίεγ-δ]εερ, 8Ἰεερ ριίέ αξιἀο απᾶ 
ἀθδί]πεά {ος ἀθεαίμ. ᾿ΤΓηϊ5 πςο οῇ ἴε (απ. ἆθ- 
ποίῖησ ἀεδίπαξίοπ ἵ5 ἸΠαδίταίεά Ὦ}γ Ῥοβεππι. Ποπ 
Ῥς. οἳ1. 20. ΠΙΠΊΠ 111, 50π5 ἀεδίίπεά Που ἀεαί]ι ; 
1.6. ἴμοςδε οοπάθιηπεά {ο ἆθαί]μ. 

.9π. ὑπερνικῶμεν] «νο ατα (γαπρμαπ!]γ γἱοῖο- | 
τίοις.”. ΟΓ 5 βἰσπίβοαίϊοη ο ὑπερνικῷν, ΕΧΗΠΗ- 
Ρι65 ατο αἀάιπσεά Ὦγ Ἰηείς. απἆ Τηα οΡΡθ. 
56ηςο ἶ5, “Γοτιβεςά Ὦγ Ὠϊνίπε αβεϊςίαπςςθ, 1/6 Ἠαγο 
ΘΥ6Π πιογο εἰτοησί] ἴΠαῃ ἶ5 πεσθβκατΥ {ος ας {ο 
ΟΥΘΙΟΟΠΙΕ αἰ] οὐκίασ]ε».. 96ε ἴΊιε Νοίθ ο Ταγ]οῦ, 

28, 9. Ἠετο νο Ἠανε {ηθ 8αππς βεπΠπιθηϊ, Ὀι{ 
1η ΟἱίΠθΥ Ἰγοτάς, Ροίῃ πποτε οορίοικΙΥ επ]ατσεά οἨ, 
παπά πποτθ ρα{εΙσα]1γ οχρτθβςες ; θεῖπσ εχρ]αϊπεά 
ΆεΥ μερισμὸν, Ἱ. 6. ΏΥ ἃ ΠΙΘΠΙΙΟΠ ΟΡ {πο νατίοις ραγίβ 
ο ῆιε απἱνετςο ἴπ ΥΥΠΙοὮ αΠΥ ΡΟΥΝΕΓ Το ΝΟΥ {μα 
πη]ηάς ΟΡ ΊΠΘΗ ΠΠαΥ ο Ιππασίπες {ο εχὶδι. Ὑγο αγθ 
πο, {]θγο/[οτε, ἴοο απχίοιΣΙΥ ἴο Ῥγοςθ 1ΠΡΟΠ θαςἩ 
εἶησ]α ἴδγπα, Ῥιΐ {ο τοσατὰ {πε ννοτάς αδ απ ϱπι- 
πιθΓαίίοη οῇ {6 ρατί5 οῇ {πο ππίνεγςεο,. (Κορρε). 
Τ{ ποι]ά 5δεεπα, Ἰονύενοτ, λαί {λε πηοςδέ Ῥουγετ[α] 
(]πσς απά ῬοθΓδοπ5 ατε πιεη{οπεά [γδέ; 1. Νο 
ἠιΐπσ ---ποΟ {θα οῇ ἀθαίῃ, πο Ἰορο οἱ 116. 9, Νο 
είπα, Ἀοννενεχ Ροννθτβα], πο ποῖ ΘΥΕΠ απσθ]ς, ος 
Ρηποϊραμ{1θ6ς, ΟΓΡΟΝΝΕΙ5. Αησε]5 ατα βΙπΙρΙΥ Ππθῃ- 
Ποπεά, α5 Ὀείπσ {μα πποςί Ῥοιυεγ/αί οϐ (4948 οτεα- 
ἴατοςς απά (ης 1{ 15 ποοά]οςς {ο τοβπο προπ ἴπθ 
ΠιαΙΠΕΙ οῇ πε πα, οἵ ἀεῦαίε Ίου απσε]5 οαπ Ὦθ 
βυρροβοαά {ο ἀετοσαίο {οπα ππαπ)ς Γα{ῃ απά νἱτίαθ. 
᾿Αρχαὶ απά δυνάμεις πια ἀθποίθ, 45 50ΙΠ6 Ίπιας- 
πο, οίπαγ οτάοι οΓ αησο]ς. 
ὁο]. Π, 15. Βις 15 πιοτο ρτοῦαθ]ο ἐπαί {Π6Υγ 
ἀθεποία (45 Ὑοίς. (π]κς) Ίπιαπ Ῥοιοεγ, ἀρχαὶ 
ἰση]/γίησ ἴἶνο ρτ]ποῖρα], απά δυνάμεις ἴ]α Ἰη[οτίος 
0Η68. Οὔτε θάν. οὔτε ζωὴ ἵδ οχρ]αϊπεὰᾷ Ὁγ πηοδὲ 
τουσηί ϱοπιπιοηίαίογς «έ πιο]ιίεο πυ]ιαίευογ”. Βυαῖ 
Ώνοτο ἵ5 πιογο εἰσπ]βοαπογ απά ἵταίῃ Ἱη {ο Ιπίογ- 
Ρτοία{ἶοπ ο τοῖς, (αἀορίος απ Ἰ]αςίταίθά νν](] 
οχαπηρ]ο5 Ὦν Ἰἡ)αίς.,) «πο [ραρ ο) ἀραίι, που Ίορε 
ο) Μο... Ἠοποο 18 οοπβτιθά ἴιο οχροβίεῖοη οἳ- 
{οτεὰ Ὃν ἄτοῖ. απά ΚγΥρκο οῇ πο ποχί ννογᾷς, οὔτε 
ἐνεστ. οὔτε μέλλοντα, “« ποϊογ ρτοβδθηί ποτ β111Γ6 
ον[]ς.. ο αἱδο ο ννογάς Γοἱ]οννίηςσ οὔτε ὕψωμα 

Φοο Ερῃ. γ. 15. 

μ ἁ 
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ι ΙΧ. 54 1ΠΘΗΕΙΑΝ λέγω ἐν Χριστῷ, οὗ ψεύδοµαι, συμμαρτυρού- 9 πρ 1.9. 

9 σης µοι τῆς συνειδήσεώς µου ἐν ΙΠνεύματι ἁγίῳ, 
4 ο ’ ; σα]. 1.20, 

οτι λυπη μοέ εστι ΡΜ. 1.8. 
1 ῶμε8ς. 2. δ. 

ἰ οἶδια ο ον μι ͵ ο ) υτὸς ἆ Πα[να 10. 1 8 µεγάλη, καὶ ἀδιάλειπτος οδύνη τῇ καρδίᾳ µου. " Ἠυχομην γάρ αυτος α Πα Ίο α. 

οὔτε βάθος ρτοῦαῦ]γ ππεαη (ννμαί πο πδας ]οᾳεπά1 
ΡοτιΏ]{5) '' παίίμοετ {πο Παἰσλῖ οῇ ΡγοβρεΓ!{Υ ποτ {ο 
ἀερίἩ οῇ αἀνετεῖίγ. 6ο Κορρο. 

τίσις πιαΥ Ό6 {ακεπ, Υν( (ατοί. απά ΚοΡΡε, {ος 
χρῆμα, Οἵ πρᾶγμα, 7ε5, ννλαίονογ οχἰςίςδ ΙΠ ΓΘΓΙΠΙ 
παϊατὰ, ποί ΟΠΙΥ αἰ] φιιώδίαποεδ, Ὀαΐἳ ννλαίενετ 3πΠ 
με ἐπιασίπεα., “ Γη]5 ἱ9 Ιπάθεά (α5 Θίματί οῦςεΓνες) 
8Π αΠΟΠΟΓ 8ητο απἀ είεά({αςδί, οπίετίπςσ Ιπίο ἴ]αί 
νι πα ναι]; α Ὀ]εςςεά, οπεοτίπς, ρ]οτίοι5 
Ίμορε, ὙνοΝ ΟΠΙΥ ίε (ο8ρε] απἀ αἰοπίης Ρ]ουἆ 
οαή {πβρίτθ.” 

ΙΧ. γῆν ιο οἰσηίῃ Ολμαρίοτ οοπο]αἆες ἵν]αί 
ππαΥ ὢς σα]]οά ἴ]ιε ἀοείγίπαί ρατί οῇ ίπε Ερὶδίε: 
Ώνο {οἱ]ονίπσ ΟΠαρίοτς Ρεῖης επιρ]ογεά, --- 1. ἵπ 
απίιοιραίπσ απά τεππονίησ 5ο οὐ]οοίοῃπς α8 
πηϊαέ ὂς ππαάες 2. ἵπ αἰνίπσ ρτασίίσα] αἀπιοπί- 
ἴἴοης. Ἀον οοπππεησθς {Πα {ῖγά ρατί οῇ έλα 
Ἐρϊσεί]α, οοπιρτε]επάῖης (0Παρς. ἰχ., Χ., απά χἰ., οἱ 
Ώιο οοπίθεηίς οΓ ΥΠ Ῥομοείίΐσοπ ργεβδεηί5 απ 
απα]γεῖς: ----, Το τεπιονο {Πε 5οταρ]ο5 οΓ {λε 65, 
(νν]εί]ιεγ Ομτιείαης ο ποῖ) 1. Νε Πανο α ρ)α- 
οοσιραίἰο; ὙΝΠΙΟΠ ννα8 πθοσδδατΥ, ἴΠαί 1 πι]σΏί ποί 
ο6 (ποισηῖ ἶναι, Ἰανίπς αραπάοπες {λείτ τε]Ισίοη, 
ιο Ἰαά 5ροκεπ ασαϊἰηδί {πει {ΓΟΙη ἃ Ἠοβίί]ο {6ε]- 
ἴηπσ (1κ. 1] ----Ὁ, τορεαίεά 1ηχ. 1, 2.) 2. Πο 5πονβ 
Όναί αοἆ Ἰαά αἱοπο. οῇ Ἠὶ5 σοοὰ Ρ]εαδιτε, «,οδθη 
ασοῦ, ταίογ ἵπαιπ Έδαι; απἆ (λαί (πετε[οτο πε 
Γεταθ]]ίος Ἰαά ποί ὂψ παίιγο ἄΠΥ 5αρετ]ογΙ{γ [ἱχ. 
4-0.) ὁ. Τ]αίς ιο ἆ6ννς πιαςί θέ {ο ἴ]α 
Ῥ]νῖπε ἀἱδροηεαίίοη; οίπογνίςε, {ποιση {16γ ατα 
Όνε ρεορ]ο ο{ ἀοά, 0νευ νν]]] ποί Ρο 5ανεά (κ. ὃ--- 
15.) 4. Για ἠνογ Ἠαά αἱνναγς Ῥεεῃ ἀἰδοροά]εηπί 
(ν 16--21.) δ. Τπετείοτο (οἆ ]αε{1γ τε]οσίεὰ 
Όποπα: (ΠοισΏ Ἡθ τεβργνεᾶ {ο ΠΙπΙςεΙΓ 5οπιο (χΧ. 
.. ---) 6. Ὢ/µετειροπ ἴἩθ Αροδίιε ι{ίετς απ 
οχο]αππαίίοη οἳ ννοπἆθς, απά ρταίδες (οἆ ἵπ Πί8 
γνοτ]ς (ν. 6 ---θ.) ἴἵπ παρ. χι. Η1 ---24. 65 Ἱπ- 
ποάισεὰ απ αάπιοπ]ίοη {ο {πο (θπΗΙε οοηνοΓίς, 
ηοί {ο 5αῇετ ΟιεῖΙγ τοοερίίοπ ἰπίο {λε Ώ]νίπο {1- 
νοιχ ἴο ραβ (Πεπα 19, απά Ἰεαά ποπ {ο πεσ]εοί 
ια ΥΠ] οὗ ἄοά.” Ἔ]ο 6οορε οϐ πο Αροεί]ο ἵπ 
Όιο Ῥτγεεεπί ΟΠαρίατ, ἶ5, α5 θέπατί {τα]ν οὔδογνες, 
{ο εαρροτί, Ἰηβίταίε, απά ἀείεπά ασαἰηςί οὐ]θο- 
Ώοης {πο Ῥοείέ[οης ννΠίοἩ Ίαν Ροεη Ιπἱά ἀονπ ἴπ 
Ώιε [ογεσοῖπσ (Μαρίας. 1. Ἠε 5Ώουνς ἴ]ιαί, (οιασ]ι 
{α ρτοάςςάπαίεὰ, οα]]εᾶ, ]α5βεᾶ, απά σ]οτίῇεᾷ, 
αγ Ὀοί] ο 7695 απά (θπ]ες: γοί (παί ναί ἵῃ- 
γο]ναςδ πο Ῥτεασὴ οῇ {1ο Ρτοπηΐδε5 πα {ο Αὐτα- 
Ἠαιη απά Πὶς 5οοά: ΓΟΥ {πε παίμγα] 5οθἀ, αφ 546}, 
3γα ποί {λα εροοῖῇο οὐ]θοίβ οἩ {μα Ρτοηρίςθ. 2. 
Ἔ]αΐί (οὰ Ἰαί] αιραης οἸοδεῃ {πε οὐ]θοίς5 οϐ Πὶς 
[ανοιγ ννηθτο ηθ Ρ]εαφοά, νλλουί τεσατά {ο εκ- 
{οτηα]ὶ ργϊν]]οσος. αἀναηίπσθς, ΟΥ Τ6]πίίοηςδ. Άς- 
οοτάΙησ]γ, οχαπιρίες οὗ (1945 εονογοϊση{γ ατα αά- 
ἀποεά οἳ νατίοις ΚΙπάςδ, 50Π16 Ἰανίησ τοβρθοί {ο 
επιρογαί αὐναπίασες ΟΥ ἀἰδαάναπίασος: απά 5οπιθ 
Ροῦι ρἰγίια] απά {οπιροτα]. Έ]ας νο οἱσηίῃ 
ΟΜαρίοχ 15 {16 Ἰκου {ο {θα ΠΙΠ{Η, ννπογο {6 ΑΡος- 
Ώε 5Ἠουνς {μαί (οά, ἵπ οα]ήπο, ]αςίϊβνίπσ, απά 
σΙοτῖ(γίησ, ἆοες οπ]γ υγ]αῖ Πε Ὠα5 α Ρογ/θοοί τῖσηί 
{ο 4ο; ΠΙΟ 15 απα]οσομς {ο {6 οχαπιρ]ος οῇ 5 
ἀρα]ίπσς Ἰῃπ {ο δουν] ΒογΙρίήτθΒ, απά αοοοτς 
ψ(ῃ (Πε ἀοοίτῖπες απἀ Ργοάἱοίῖοπς ΥΙΟΙ {αγ 
οοηίαίη. 390 Αηπγί. Ἰπ νηοςθ Πποῖε ΠΙαΥ Ώο 566Π 
ΠΊοτο {ο {η6 5απῃο οῇοοί, 

1. ἀλήθειαν λέγω ἐν Χρ.] Το Ῥε5ί Οοπιπιεπία- 
ίοι5 ατα αστεςαά (λαί λ]ς 15 α Γοτπι ΟΓ ΒΟΙΘΠΙΠ Ργοί- 

ορίαίΊοη, Ρατίακίπσ οϐ {ο παίιτθο οΓ απ οα{Ἡ, βἵτῃ- 
αγ {ο παί αἲ 2 6ο{. 1. 22. χι. 10. ΕΡΠ. ἵν. 11. 1 
Τ]πῃ. ν. 21. Τε Ρα] 8εη8ε οῇ ένα νοτάς 18: «ΙΤ 
Ργοίθκί Ὦγ ΟἨτῖςί ναί [ 6ροα]ς {ταίἩ. ία] {λα 
ἨΗο]γ Βρ]τέ, Ὑο ΚποννείἩ ΠπιΥ Ἰιθατί (5ε6 Αοῖς ν. 
20.), ἴο νν]ίποςς ἰαί Τ 119 πο, ΠΙΥ οοηβδοίεηςθ αἶδο 
Ὀθδατίησ πο ΥΥΙίηθ55, {μαί, ὅο. 

2. λύπη --- καρδίᾳ] Ἱ. 6. ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν µου, 
(πνμΙοΙ 15 πιεπί]οπες ]αδί αίτοτ) 1. 6. « {ος πει απά 
ἠιαῖγ ]οδί ορίαίθ.) 

9. πηὐχόμην γὰρ αὐτὸς, ὅτο.] Τ]ε 5εηςα {π {Πῖ8 
ἀἱδριίεά ῥαά55ασε {της οη Ώιθ γνογά πὐχόμην απᾶ 
ἀνάθεμα, Πε 6ας] τοαιῖγες {ο Ὀε οαγα[Ι]]γ αἱδ- 
οµβεοά. Ἰπ οοηβἰἀετίπσ ἴ]ο {ΟΥΠΙΕΣ, 1έ ἶ6 οϐ Ἱπῃι- 
Ῥοτίαπος {ο αἴίεπά {ο απ Ιάΐοπι οοηπθοίαά ννῃ 1Ε, 
ν/ηῖο] ννας βιΣί ποίῖοεά ΡΥ ΕΠοίΙα8, απ Πας βἶποθ 
Ῥεεη τοοοσπ]ζαά ὮΥ ἄτοῖ., 1ηοἱῇ, απά πιοςξί Ἰηά- 
οἶοις Οοπιππεπίαίοτ»; {ποισΏ ποί αἁἀπίίεά ὮΥ 
ΠΙ«ΠΥ ΟΕ {ο 6αΓΙΥ πιοᾷθγη Ιη{θτργεί6τ6; ΠαΙΠΠΘΙΥ, 
ἠιαί Όνετο 15 Πστε {πε Γπιρεγ[εοί {ο νε Ορίαϊνο 
νι] ἂν α5 Ιπ Λος καν. 22.7 απᾶ νλΙοὮ 16 {ο ϱο 
{οαπᾶ ἵπ αἰπιοδί αἲὶ ιο (τθεκ ΥτΙίθ6Υς, {ποπι 
νποπα 1 Ἠανα, ἵπ Ώθοεῃς. 3ΥΠΟΡ., πἀάισθά ΠΙαΠΥ 
οχαπηρ]ας υνΠίοἩ Ἠαά οεσυττεά 1Π ΠΥ οἵνη τεα(ἶπα. 
Τ{ ελοι]ά 6εεπη, {εη, ἰλαῖ “'ίμο Αρορί]ε (α5 ΡΗο- 
Όμ5 οὔβοιγεῬ) ἆοες5 ποί 64Υ εὔχομαι, Ῥιαΐ πηὐχόμην 
({ογ ηὐχόμην ἂν), πιεαπίηπς, «Ι οοα]άἀ ατάθηγ, 
θαγπεςί]γ, 5], ἶ. 6. ἰ{ 1{ Ὕνοτε ροεξῖρ]θ απ Ρεί- 
πϊτίεὰ πως, ἰΓ 1 Ἰαά πΙΥ εποῖςθ. Της [αγ αἲ] ἶ8 
οἰδαν.”. Βιΐ 1 15 ποῖ 6α5Υ {ο ἀείετπιίπο ἰΠε 56εηςθ 
ΟΓ Όιο Ὑνοτάς υΥίο] είαΐε {1ε παίιγε απᾶ οὐ]εοί ος 
Ώι]ς γννῖδη: ΠαΠΙΕΙΥ, ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ. 
ΛΙ] πε αποϊεπί απά αατ]γ πιοάετη Ο6οπππιεηίἰαίογβ 
(απά αἱδο Βεηδοῃπ απά Κορρθ) 5αρροβο ἴἩθπα {ο 
ἀθποία {λα Ρεῖησ αοομγςες, απά {λετείοτο 86ρατ- 
δίεὰ {Γοπα έ]ιο βοοϊείγ οἱ Ολτίδίίαπς, απἆ 90Π86- 
απθπί]γ οχο]αάεά {ποπ {πε Ῥεπεβίς οῇ εα]ναίίοῃ. 
για ρτορτίείν ο {15 5εηςε ἶ5 αθἰγ πιαϊηίαϊπεά Ὦγ 
Ἠ ΠΟΥ απά Ἰλ/οι{, Πο εχρΓεβείοη, 1ἱ ΤΠ6Υ αἰδο 
Ῥε οὔδθγνες, 15 είτοησΙγ Ἠγρετρο]ῖσα[], απᾶ αΚίπ {ο 
Όναί η (αἱ. 1ν. 15... ΑΗ 1ο οίπεγ Ιπίεγργείαίίοπ8 
ΥΝΥΠΙΟἨ Ὠανο Ῥθεπ ἀογνίςδεά, {ο αγοιά νλαΐ 8οπιθ 
Ἠπνε {ποασηί α οοπβἰἀσταρ]ο Ἠαγκ]ηςςς, 1 Πανο, ἵπ 
Ἠθο. ΒΥΠ., 5Ίοννπ {ο ϱ6 Ιαβ]ε {ο Ιπςαρεταρ]ο οὔ- 
1οοίῖοης, εἰίμοτ οη {Πθ 86ΟΤΘ ΟΓ ΡΊΤάςΕΟΙΟΡΥ, ΟΥ 
Οῇ 9επΠςθ. Α5 {0 ἀνάθεμα, Τί οοττεβροπᾶς {ο {ἶιθ 
Ηεῦ. σὪὴΓι, Ννίο]ι βἱσηϊβος {ο σέ ο[; απᾶ βσι- 
τα(να]γ., {ο δρραγαίε [}οπι, ΟΥ ἀεδίλοη. ἜΓ]ας ἀναθε- 
µατίζειν ἵδ ὮΥ ἴλο 56ρέ,. α8ες ἵῃ Ὀοίῃ {ηθςε 56Π86Ρ. 
Το {ΟΓΙΠΕΥ, Ποἵνονοτ, Ὕνας {ο ΠΙογο αποϊοπί ας- 
οδρία ος ἴἶπο οίπαει παΥ ο 5αρροςθἆ {ο Ἠαγα 
αγί56π ΠΙΕΙ αΐθΥ, ΥΠΘΠ 1, Ώ6εοαίηθ ΠΘΟΘΑΒΦΗΥΥ {ο 
τοβοτί {ο εος]ορίακίῖοα] 6ΘΗΒΗΤΘς, 1Π οτάςτ {ο 5ρ- 
Ροτί ὧε ἀεο]πῖησ Ιηαεπος οΓ {11ο 1 θυγΙςῃ ἨΙεγαΓ- 
ον. Της ἀνάθεμα απᾶ 15 ἀετῖναίίνες οαππθ {ο Ὦθ 
πδος {ο οποοπιπιεσαίίοπι; απᾶ πο ννοπάθη, εἶποῬ 
Ώπο Ῥ6ί5οη5 5ο απα{λαπηα[]Ζεᾷ Ὕνεγο επρροεθᾶ {ο 
να ἀθνοίας {ο {πα πνταίῃ οἳ ἀοά, απ Πὶς Ἠθαν]οςί 
Ῥαπίκηπησηίς. ἜΤ]ς έχε οχρίοβδίοη ἀνάθεμα εἶνοι 
ἀπὸ τοῦ Χ. ΒΟΦΠΙ5 (0γ αἱ]αςίοη {ο {1ε « εννΙδῃ ϱκ- 
οοπηπηαπΙσα{1οή) {ο ΠιθαἩ /Ὠοῖῃπσ απ οπίσαδῖ «Τοπ 
Οπτίςέ, απἆ οχο]αάεὰ {γοπα {πε Ὀεποβίς οῇ 5 το- 
Ἰσίοῃ. Τῆε 85εηςα, ίΠπεῃ, πιθαπί {ο Ώο εχρτγεςςοἆ 
ὉΥ {Πο Αροβί]ε 566ίης {ο Ῥο αφ [ο]]οῦνς: «ΤΙ απι 
τ6πΔΥγ {ο ππἼκθ αΠΥ ροβείθ]ε εαοτίῇσθ, Ἠούγονου 
στοαί, ναί τηαΥ 6 Ιαν βα], ἵπ ογάστ {ο ρτεγεηί {ο 
το]θοίίοη οῇ πιν Ῥγοίῃτοη απά οοιΠ{ίΓΥΊΠΘΠ, απά {ο 
αοσοπιρΙΙδΏ πεί ἀεμνεταποῬ. Ο5, νί] οίπαττ, 
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Ναιι. 1.1 8ο, 

συγγενῶν µου κατα σάρκα” 

ΠΤΟΜΑΝΟ 6ΗΑΡ. ΙΧ. ὃ---δ. 

ο. να ᾗ }λ πι 4 . ιά σοι οἱ ” 3 . » 

ἐγω αναύεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ «ἉἌριστοῦ υπὲρ τῶν ἀδελφῶν µου, τῶν 
, , 3 απ τ ς ς 

Γοἵτινές εἰσιν {σραηλῖται, ὦν η γίοθεσία 4 
ς . ν ς ς 3 ς 

καὶ ἡ δόξα, καὶ αἱ δια ήκαι καὶ ἡ νοµοθεσία, καὶ ἡ λατρεία καὶ αἲ 
᾽ στ ς , , τ ς . . ᾽ ᾽ ; ς 

"κο ὃ 8, δο ἐπαγγελίαι, ὃ ὧν οὗ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ο Ἄριστος το χατα σάρκα, ο ὄ 
σομα 1.1. ΗΠευ. 1. 8, 9. 

Όντας: Βασ] 15 πιΥ αΠοσίίοη ΓΟΓ ΠΙΥ 6 ννΙςῃ Ῥτοδί]ι- 
Τ6Ώ, ἴμαί οομ]ά Γ ρυί ππΥδε]{ 1η πείς δίοαᾶ, απά 
ίακο οἩ πῃθ {1ο οοΠβΘε(πεῃσθς οῇ αΠΏΘΙΙεβ {ο νΠΙσΗ 
{αγ ατο οχροδοαά, [ νου]ά νν]{πσ]γ ο 1έ, ἵπ οτὰος 
Όναί ου πηὶσηί Όο δανεά.᾽ ΤΠ αὐτὸς ἐγὼ (οτε 8 
α δίτοης οππρ]αδί5, 1. 6. 6νοῃ { ΜΟΙ γοι 5αρρο5θ 
{ο ὃ6 5ο Ι] αΠεοίαά {ο γοι. 

4. Τ]ιο Αροβίϊε ρτοσςοαςς {ο δ6ροα]ς Ποποιταῦ]γ 
ος Ἠὶς οοαΠίΓΥΠΙΘΗ, οπιπηετα(ίπς {Παδίγ ρεϊνί]εσαςς 
Ἰα ἆοθς {15 ἴο 5ου) Ἠἱ5 σοος νν]] {ο Ἴνθπα, απ {ο 
πνναΚκαεπ αῖτ 5ο]οϊίιάο ποί {ο ]οςο ἰ]αί Ε]νίπο 
ανοιτ, ὮΥ Ισ] 116Υ Ἰαά Ώεεηῃ 5ο Ίοησ ἀῑδίῃ- 
ρι]δηεά ΠΠίΙΠς, ίοο, ἐπαί (4ο ποΐφ/ιεά ἴ]χοιη {ο Ὦε 
κανα, Ὁγ νοιοββδαβησ {ο {πεια ἴα αἀορίίοτ απἀ 
ΡΙΟΕΥ, ὅτο. 

--ὧν ἡ υἱοθ.] “« ΒΥ είς (5αὖ5 ΒΟΥΝΥεΓ) 15 πιεππ{ 
ιο Ρτίνί]εσε οῇ Ὀοῖπα ἴ]ε ολΙ]άτεη οἳ ἀοἆς απἀ 
οοηβθαΙεΠ{γ α τὶσηί {ο πε ἴπογίαπορ οϐ ειε 
ομΙ]άτοπ ο ἀοά. ἈΝονν Ομ ργϊνί]εσο (ιο Τςταε]- 
105 ἀοτῖνοά {οπι {δῖγ ργοσεη]ῖογ Βοαίΐι, γν]οςθ 
ἀεεοθπάαπίς  οα]]εἆά {Ἰλεπιδε]νες 1 {ιθ πιάπιο οί 
ἔιο [ιογᾶ, «ποπ. ἵν. 26. 1. 6. γα οπΙ]άτεπ οῇ «ο; 
απά ΤΠ6Υ αγ. ΕΧΡΓΘΕΒΒΙΥ 5ο {ογπιεά, (16Η. γΙ. 2. 
Τ]18 ρτ]ινί]εσα να5τοπεν/οά {ο ΒΗΕΙΗ, ἴπε αποθρίογ 
οϐ ο Τβταθ]ίθος, α[ογ {πο Ποοά, «οπ. ἰχ. 26. 
Τ]5 αἀορίίοῃ Ίνας Γαγίῃου οοπβγπιες {ο ΑΡρταµαπη, 
«επ. αν. 12--21., απἀ {ο Πΐς παίατα] οβερεῖπρ’ ἴπ 
έπο Γουγίὴ σοποταίΊοη, ΠΕΠ {ΠεΥ νογο {ο θε 
Ῥιί Ιπίο Ροβεθβδίοη οῇ πο ααγίι]γ Ὅαπααπ5 οη 
ΨνμΙοἩ αοσοιπέ (αοά οα]]5 Τξταε] {15 8οπ, απᾶ 8 
γδί-βογπ, Εχοᾶ. ἵν. 22, 22. Ὠοιέ. χὶν. 1. Βιαΐ 
ΠΊοΓθ εβρθοἰαΙ]γ Ὑ]απ {πῖ ααγίΠΙγ «αππααπ 15 
οοηβιἀετοά α5 α Ῥ]εάσο οϐ ἴο απἀορίοῃ {ο (λα 
ονοτ]αβίῖησ Ροεβθβδίοη οΓ {ιο ΠθαναΠΙΥ «απααπ, ἴο 
νυμίο] (αοὰ ]αὰ αἀορίεά ΑΡταµαπα, (θῃΠ, χνηΙ. 10.3 

----καὶ ἡ δόξα] Ἀοπιθ 6 οπππιοηία{οΥς ἴαλθ Είς {ο 
ΏΙΘάΠ {ο οσ{ογη ο {ιο αἀορίίοπ. Τ]ας, Ποννενεγ, 
νο] τοφηἶτο {πο αἀάίοῃ οῇ αὐτῆς, Ν]ο]ι ννοι]ἀ 
Ῥα Ῥιαί απ΄ ἰηβιρίά αἀἀΠαιπεπί, Οίπους «αρρος5θ 
1 {ο πιθαΠ {Πε σ]οτγ αοσταῖπσ {ο αι [γοπα 
ιο πιῖτασ]ος νυτουσηί Ὦγ ἄοά, απ (ο Ἰοποιγ 
οϐ ιο Ὠ]νῖπο Ῥτθδεπςσθ. ΤἘΤΠΙ5, Ἠοννενοατ, 18 
{γ-(θίο]εά. Δοππθίλίπσ ποτ Ῥαγιίομίαν ΒΘΘΙΗΡ 
πηθαΠ{ές ΠαΠΠΘΙΥ, εἰίῃετ (α5 Βεζα, Ρἰ5ο., Το]. ατοι., 
Ἠαπαπῃ., απά οίποτε (Πϊπ]κ) ένο αΑ ο {ιο οουοπααί, 
(56Ῥ 1 Ῥαηῃ. ἵν. 2]. Ῥ8. ἸκχνΗϊ, 61.) οἳ (α5 Ενί., 
6απιογ., Ψίησα, Τ,ουκο, ολοσί!έσ., (αχρ7., απἀ 
Ῥονγοαγ απἀογδίαπᾶ) χο Βειοο)ήπαῃ, ΟΥ ΝΥΠΙΌΟΙ οῇ 
(ο ρ]οτίοις Ρτ6δοπσθ, ΥΙΟ] τοκὶ]άοἆ ἵπ Βοί]γς 
Γαπιή]ν 1] Όινο Ποοά, απ α[ιοτννατάς αρροαγαά ος- 
οαδ{οπα]1γ {ο ΝΜοβ68, 6οδμαα, β4ΠΙΙΕΙ, ππά οίμοτς, 
--- απ] απα]1γ 1 ἀννο]ί απποησ ιο ομΙ]άτοι οῇ ]ς- 
γαθὶ Γοπα {ο οΓθοίΙοπ οΓ πο ΤῬαρογπασ]ο {ο {νο 
ἀθείτασίίοη οἱ νο Γεμπρ]α, ἰακίησ αρ 15 πὐοάο 
ονεγ {6 αγ ο{ ενα οονεπαπί, απά σαπ]]εά ὮΥ ια 
Φορίιασίη{έ δόξα Κυρίου. 
-- αἳ διαθῆκαι] Πο ρ]αγα] πιαςδέ πο, 38 8ΟΠΊΘ 

ΒΥ, ωο τοσατσοά α5 ραΐ {ο πο 5ἱησι]αν, ο) οπια[- 
Ἰασεπ, Λ{Ιοὺ5 ΠΟΓαΤο ννθ {ο βΙΡΡροβ8ο {ο οονοπαπ{ 
βρ]Ι{ Ἱπίο {νο ρασί5, νο ἠρσα/[ πι πο {ηρίσαι; Ὀς, 
γη Ώο Ὠίοα, ολμοοίίσ., ΥΝοίς., απά Κορρο, νο 
ΤΠΙΦί ΦΙΡΡΟΡΟ ἴλαί πο Αροεί]ο 5ος ίΠο Ῥύηγαἰ ἴο 
{πνοιχ 1ο οοπιρΙασθιογ οῇ πο /οννς, ὮΥ αοσοπῃ- 
πποαίπσ ΠΙΠΙΦΟΙΓ (ο ἠποίγπποάς ο 6ροπκίησς νο, 
38 νο βπὰ ᾖοπα ένο Παρυϊπίσα] τησ, ας5οά {ο 
οοηβίά6υ ϱνΘΤΥ γρπριρα] οἩ νο οτἱσίπα]. οονοπαπ{ 
΄Ὃτ ἴπετο να, ἵπ [αοί, Ὀαί οπε [τοι Αάαπι ἴο 

ΟΙτῖ5!), ας ἴποςθ γε] Νοα]ι, Αὐταβαπη, ἵσαας, ὅσο., 
η {6 Ἰσ]ιέ οί α πιοιυ οονεπαηῖ. 

----ᾗ νομοβεσία] ΠαΠΙΕΙΥ, ' ία σἱνίπσ οῇ ἴε Ίανη,) 
1. ο. ιο ανν σίνοι {Τοπι ἈΤουπί Θ]πα1. μὴ 

---ᾗ λατρεία] ἴο ἡ νομικὴ ἱερουργία, ἴπε Τιεν]εἶσα] 
ϱογνίος ΟΥ ΥΝΟΤΕΠΙΡρ πιοπίίοπεά ἵπ χο. κ. 26., 
απᾶ Γοτπιῖησ α Ῥατί ΟΓ {6 νοµοθεσία. : 
--- αἵ ἐπαγγελίαι] Τ]ής τε[ετς {ο ἴ]α υαγῖοιι ᾱἷ- 

νίηο ΡΓΟΠΙΙ565: ΡοίἩ ἴοςα ἀε]ίνετεᾶ ὮΥ ΜοςεΒ, 
απά {]ορε, α[ίογ Ἰῖς {ἶπιε, οοπβιπιεὰ απά τερεαίεά 
Ὦγ. πο Ῥτορλείς, τοβρθοίίπσ {νο Ροββοδδῖοη ος 
Ῥα]αρίῖπα; αππά οεροοία]]γ οἳ έλα Μερείαπ, Ὢο 
ε]οι]ά αρρθαΓ απάἆ Ρτοσςεεά ἔποπα {παίγ παίοῃ. 

δ. ὧν οἱ πατέρε] Τ]ε 5οηςε ἶ5 ΄ νηοβθ αποθδ- 
ἴοτς αγθ ἴ]ο Ῥαίτίαγσμς,) 1. 6. ΑὈταβαπα, ἵδαας, απᾶά 
{ασοῦ, {οσδί]θγ νι] 5οπιο οε]εῦταίθά ΡεΙ5οπᾶσθΒ 
οΓ ἴιο εατ]γ Π5ίοςγ οΓ {πε Τδταε]]{ες. 

---ἐξ ὧν ὃ Χριστὺς --- αἰῶνας] Τη μηνα 8 
Ραββᾳσο, οη {θε 56πΠ5θ οῇ ΝΠΙοἨ ἴπετο ας Ῥεεπ 
ΠΙΙΟΙ ΟΟΠ{ΓΟΥΘΙΡΥ, ονθη απποπς οτίποάοακ εχκροςί- 
ίοτς, 1 15 Ρτορος {ο ρτοσθσά νι στεαί οαπἴ1οῃ. 
Οπο {ΠίΠσ ἶς Ρ]αΐπ, οΥεπ {οι {θε ῥτεςεπος ο{ {ια 
καὶ, ἴμαί ὧν πιαςί Ῥε τα[εττεὰ ποίῖ {ο πατέρες, (λα 
ΒΟΠΙΘ) Όιαί {ο Ἱσραηλῖται ' απᾶ Ὠιαί ἐστι πηαςί Ὦο 
5αρρ]ιεά {Τγοππ {πε ρτεσθᾶῖης εἰσι, απά Ῥε {ακεπ 1π 
α Ῥορι]ατ 56εηςθ {ΟΥ έἶ5, οτιναςίοῦς, Ῥοτη. Ἠλίι 
Οι]5 15 ο]ο56]γ οοπποοίεᾷ {16 τὸ κατὰ σάρκα (0Υ εἷ- 
Ἠρείς, ΓΟΓ κατὰ τὸ κατὰ σάρκα µέρος) νο] ννοτάς 
ας οπιρ]αέϊσαί, απᾶ α]]αάς {ο ἴπε οὔιετ, οτι Ιλίυΐπε 
ππίατγο οϐ Ολτὶδί: ἃ ἀοοίτίπο αστοεαρ]ο {ο ναί 
νο «εις {]ρπιδείυες εχροοίεᾷ {Ποπ {Πο ΜΠεβείαἩ; 
αἰἰ οἳ νοπα ΚΠΘΥΥ ἐαΐξ ης υγοι]ά Ὄο παπι, απᾶ ἴῑια 
πιογο οπ]ἱσμίθηθά ππαϊπίαϊπες (αί πο γγου]ά αἶδο 
υο «οσα. Ἀθε {ο ραβ5ασες {Τοπ {πα Βαρρίπῖσα] 
γγ]ίους οἶίοά Ὀγ Ῥομοείίσ., /εἴς., απἀ Κορρε. 

Ῥιέ {ο ρτοσεοᾷ {ο {ο πεχί οἼπαβδο ὁ ὢν ἐπὶ --- 
αἰῶνας, ο ννοτὰς αἰίθεί 5ο είτοησΙγ {πο Ώεἵίγ οἱ 
Ἱθφας ΟΠ, ναί 1έ 15 πο Ὑνοπάθτ 6ΥΕΤΥ επ- 
ἀαανοιγ εἸοι]ά Ἠανο Όδοιμ ππαάς, οἩ {πα ρατί ος 
Ώιχοφα Ὑγ]λο ἀθπγ Ιέ, ἴο εναάο 5ο Ἱπτε[ασαθ]ο αη 
ονἰάεποθ. ἜΤήηοεςο αἰεπιρίς Ἠανο Ῥθεῃ πιαάε ἴπ 
νατίοις ννανς, 1. Ὦγ οαποε]]ίπσ Θεός: 2. ὮΥ ἴπίει- 
Ρτοίίησ 1 ἵπ α 0ἱ06/ 86Π89, α5 ρα {ο Κύριος; 
3, ον αἰίοτίπς {ο ρτοςεηί τοαᾶῖπσ οἩ οοη]θοίπτε, 
επ, {ἷπσ ὧν ὁ ΓοΥ ὃ ὤν 4. ὮΥ αλοτίπς ἴπο ραπο- 
{Ππίίοη, 80 48 {ο πιηκε {6 ννοτᾷς ο ργοάϊσαίεᾶ 
ΟΓ νο Είπε, ενας Γοτπιῖπσ α ἀοχοίοσι; νἰπ. εἴίλετ 
Ὃν ρ]αοῖησ α ΟΟΠΊΠΊΣ α[ἴογ σάρκα, (ἵπ Όνε 56ηΠ8δθ 
έΜαγ ἄοά, νο 15 ονετ αἰ], Ὀο Ῥ]εςςεά {ος εΥοτ!”} 
ος ὃν ρ]αοῖησ Ιί αβίογ πάντων. ἴπ ἴπε 8εηςε, ΄ αοά 
νο Ῥ]οβςεά {ο ουοτ! Νονν α5 {ο {1ο οαποε]]ῖπσ 
Όπο Οεὸς, {ουν ϱν6Π οΓ {11ο Βοοϊπίαπ Οτ]ήσς νοπίατε 
προΏ 5ο ἀθεροταίο α Ἰηθίπος. 1 αγ ἀεδρεγαίε; 
{οτ, ποϊννἰιςίαπάϊῖπσ {ια Π]]-]αάσεά απά αποσα]]οά- 
{ον αἀπιϊκείοης οῇ Ἀο]μοοείΐσ., Ο]ατκα, απά οίμετε, 
Όνο {γι (]χ 16, ἐλαί πο Ρογίίοη οῇ Βοτρίατο οοπ{αϊπΒ 
Ῥοίίογ ονἰάσπος {ΟΥ 15 σοπιποποςς, 1{ Ὀεῖπς Γουπά 
πα] ἐ]ιο ΗΣΣ. η ἐογίο οο]/αίρᾶ, ἵπ αἲξ ἐ]ιο αποϊοπὲ 
ογκίοπς, απά αἲἰ {ιο Εαΐλμογς, Ὅνὶ]ι α {ουν ε]]σ]ί 
οχοθρίίοη5.  Ἀο6 ΜΙάάΙ. Τπ [αοῖ, ία Βοοἱπίαπβ 
Ἰανο 5οοη {πο ἱππρτοσπαδ]ο απ{]ογΙίγ οῇ {ιο ννοτᾶ, 
παπά Ἠανο {Πογο[οτο σοποτα]]γ αππαϊ]ο ἴπο Ῥαββασα 
ἵπ {πο {του οί]οΥ πποιρς; Ὀί νι α5 ΙΕί]ο εαο- 
0658. Τους, 1. α5 {ο {αίπσ θεὸς {ΟΥ Κύριος, ἔ]ιαί Ίχαβ8 
Ώοσῃ οοπηρ]οίο]ν ἀσπιο]ί]οά Ὁγ {νο ρον/ογβα] ατπα 
οὗ Βρ. ΜιάάΙ. Απά, 24]ν, αξ {ο ο αἰίογαέίοπ Οι 
οοπ]εείγε οἳ ὃ ὢν ΙΠίο ὧν ὃν Τε ἵδ ἰοία]]γ απ8αρ- 
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7 οὗτοι Ισραήλ. ᾿ Ουὐδ᾽ ὅτι εἰσὶ σπέρμα Αθραὰμ, πάντες τέκνα, αλλ ἐν αμα 

Ροτίεά ϱγ ΝΤ. απέἸοτΙ{γ, Ιπβοπιαο] {μα Μτ. Βε]- 
βΊαπα Πἰπιςε]{ σταπίς (παῖ ἴε οαπποί ο αἀπα[είεά. 
Ἰπάεεά, (15 Βρ. ΜΠΙάάΙ. απά οίπετς Ἠανς 8ΙΟΝΗ;) 
εναν ΙΓ αάπηέίσς, Ι «έ ννοι]ἀ Ιπίτοάισς απ αἴσι- 
πιθηί Ἱππρτοβαβία, απά (ταοῖς ἱππροβείῦ]ε.”. Α5ίο 
Ώνε αἰίοπαρί πιαὰο {ο οναάςο {ια ρ]αίπ 56η5θ οἱ ένα 
ψ/οχάς ΡΥ οοπνοετίπσ {θπα, νι «Ἰπαηπσο οϐ Ραπο- 
{πα{1ο, Ιπίο α ἀοποίοση, ἐναί Ἰαβ 6υΥθῃ ᾖεδ {ο ϱο 
πτσεά {π 1{5 ἀείοπσα, απἀ, ἵπ δοί[ι 15 Γοτπης, ἶ5 απ- 
π]λ]]αίεά Ὦγ Βρ. ΜΙάάΙ.: ννο Ίνας «Ἰοννη ναί 
ἀοποίοσγ ννοι]ά ποτο Ὀς ουί οϐ Ρρ]αςς, απά ἐἶναῖ, 1 
Π{ννετε αἀπι]ίίος, ἴἶνο ραβεασο γνοι]ὰ τοφ ατα {ο ὢθ 
πνογάςὰ νεχγ ἀἰβογαπί]γ. Απά Τί ἶ5 1 ναίη {ος {16 
Φοοἱπίαης {ο πτσθ “' 11ο Ἱτγοσι]αγ]{γ ΟΡ {ια ΑΡος- 
6) είγ]ο, 5ἱησθ, ἩΟΥΝΘΥΕΓ Ἱγγοσι]ατ, Ἡθ 15 α ζαιυ 
πίο ὐπιδε[{. Βερίάςς, 45 Κορρο υνα]] οὔδεσνες, 
Ός Ρεϊπεῖρ]ο ἵ6 ποί {ο 6 οα]]εἆ ΤΠ ταξΠ]γ απά απΠ- 
ηθορθεκατί]γ, οίπετννῖκο 6ΥΘ6ΓΥ ἰΠῖπς οῇ οογίαἰπίγ 1Π 
Ιπιατργοίαξίοι νν]] νο ἀθβίτογεά. Ιπάφαά, 5ο οὐ- 
]αοίίοπαῦ]ε {5 Εἰίς πποᾶς, εἶαί 6υεη Φοοΐπας, ΟΤε]- 
15, απά Ῥο]μ]ησ (θπηβδε]νες το]θοί Ἡ. ὍΤηαί 
Ώνο οοηίοχί τοφπ]γες {θ 6ΟΠΙΠΙΟΠ Ιπίθτργθίαίίοη, 
απά ναί πο οὐ]δσίίοῃ υγ] 11ο {ΓΓοΠ1 εὐλογητὸς εἰς 
τοὺς αἰῶνας Ὀεῖησ ϱ]5αν/πετο αρρ]ίαὰ {ο ία ἔαίιοτ, 
Ριί ταί]ογ Ὠναί Τε ἶδ α οοπβΓγπησί]οη οὗ {πο Ποϊίη 
οἳ Ολεϊεί, Ἱς Ῥτονοά Ὦγ Μάτ, Θ]αάθ. Ἠετε ἴέ πιαγ 
Ῥ6 Ῥτορετ {ο ποίῖσο α ἀῑίΠοια]{γ ρουνετ[α]]1γ αγσαά 
ὮΥ είς. απἀ ΚορΡρε, ΠαΠΙΕΙΥ, ἔέ ν/ΠΥ 5ο {6ΝΥ/ ΟΓ έν 
Ἐ πί]λετς 6νετ οιπρ]ογεά {ιο ραςδασο 1Π Ργοοί οΓ {πε 
Ῥινιπί{γ ο 0 ῖςτ” Νουνν ντο Ε]χαί γεα/ζη ἐπ οαςο, 
---Ττ πα]σ]ί Ὀο εαβιοϊοπί {ο 5αγ, αί {πε Ἐαίμετς 
ν/6Τε εαμίἶοις οῇἳ οἶίπς α Ρραξ5αρο ΥΠΟ] Ύνας οἃ- 
Ραῦ]ο οἳ υογνοτείοη, απᾶ, ὮΥ 15 5οπεο Ῥεῖπσ 
Ριδηεά {ίσο {αγ, οῇ Ρείπς τπαἆε {ο 5αρροτί α ἆαπ- 
βετοις ΒΘΙΕΦΥ. Βιί, Ιῃ [αοί, νο πεαά ποί τεβογί 
{ο 5 ατσαπιοηί: Γοτ Ὀν. Βυτίοη, ἵπ 5 Τοείί- 
πιοΠΙθς οῇ πε Απίο-Νίσεπο Επαίμετς, Ἰας ρδαΐϊς- 
Γιοζοτί]ν οίαὈ]]ε]λαά ἴ]α Γαοί, ναί ελε ρας5ασε ἰἶ5 
ΕΧΡΓΕΣΡΙΥ αποίεά ας αδεθτί]ησ {6 ἀῑνΙπΙίγ οῇ 6ητῖςέ 
Ὦν Ίτεπφας, 'Γογ]]ίαπ, Ἡϊρρο]γίας, Ογρτίαη, 
Αἰλαπαξία5, ὅτο.; απά ἰπαί ἴΊογο 15 ηΟ ΥΘά5ΟΠ {ο 
ΕΙΡΡοΡο {Παΐ 4ΠΥ Ρ6Ι5ΟΠ6 6νετ ρτοροςαά α ἀῑΠετεπέ 
Ιπίετργεία(ἶοπ͵, Ε1] α[τετ έλα Θοο]ἱπίαη ΟΟΠίΓΟΥΘΙΡΥ 
Ῥοσαη. 

Τς πιαςέ, Ἠοννθονος, ο οοη{οςεαᾶ, {]ιαί οΥεηπ οί 
{ποςε Οοπιππθηία{οτς νο το[ο έπθ ννοτάς {ο ΟΛγίςέ, 
αἲ] ατα ποί ασγοεά οἩ (είν οχποί 59Π956. ἩΜαΠΥ 
Πποάετη Εχροβίΐους (ονοη Θήαατί) ἑΙη]ς ναί ὁ ὢν 
ἐπὶ πάντων Θεὸς ἵ5 εφ ιἱνα]οπί {0Ο ὃ ὢν ὃ μέγιστος 
Θεὸς, “Νο 16 νο ΒΙΡΤΕΠΙΘ (αοά,ὸ Ένας πιακίησ 
αοἆ νο Θοη 5Ηρτεπιθ οὖες ἀοά {πε Εαίμπος: ἃ 
ἀοοίτίπε ποί οπ]γ ποί {οαπά ἵπ Βοπρίατο, Ραί οοἩ- 
{ταβἱοίοτγ {ο ναί ἶς ἴποτο {οιπά (56ο 1 60ογ. ΥΠ. 
6. αν. οτ. κα. 1 Τἶπι. Ἡ. ὔ. ΡΜ]. Π. 9.): α ἀοοίσῖπε, 
ίοο, αραϊηςέ νΥη]ο]ι Ὀοί] ο αποϊθοπί απἀ {Πα πιοδί 
εππϊποεπί{ πιοάφτη Τπεο]οσίαηε α]ίκα οοηίοπἆ, Όθθ 
Βρ. Βι]]”ς Ὠείεπς. Ἐϊά. Νίο, ῥ4. ἨΤ]ιαί, πετθ- 
{οτ6, οαπποί Ὦο {ο 5εη9ο οῇ {ο ραββασο: {ο οἆ- 
εἰμάᾶοε νΠῖοῃ, 5οππθ οπη]πεπί Οτίος5 (α5 Ἐπταρτη., 
(τοί., Βο]μοοί{σ., απά ΠΟΥ) Ἠανε Ῥεοῃ ]οά {ο 
βοπιου/μαῖ οοιπίσπαησο {ο Βοοϊπίαπ πιείποςᾶς οἨ 
χεαάῖησ απά οκχρουπάίησ αὔονο αἀνετίεά ίο. Οἵι- 
ες (απά απποησ (επ {λε Απίποτς οῇ ου Οοπι- 
ΏΠΟἨ Ψεγείοη), Υ] {αν πιοτο Ἱαάσπιεηπί, Ρ]ασε α 
οΟΠΊΠΊά αῇἴ6Γ πάντων, ἰακίπσ ὃ ὢν ἐπὶ πάντων {ο εἰς- 
ΠΙ(Υ ««ννπο 15 Τ,ογᾷ ονετ αἰ1,2 α5 ἵπ ΖοἨἨ 1. 9. ὃ 
ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστι. ΕΡΙ. 1. 22. δα. 
Ῥμῃ. Π. 9. Μαέ, κας. 18. ἜΤ]ας νο 5εηςο οἱ {με 

ΥΟΙ.. Π. 

6α]. 4. 29. ἩΗευ. 11. 18. 

Ῥαβρασε γη] Ρο: “ Απά οὗ νΊοπι, α5 οοπεετηῖης 
Όιο βεςῃ (1. 6. ἵπ Ἠἱ5 ἨαππαἨ παίατε) ΟἨγὶςί 15 ἆε- 
ποεπάθά; νο ἶ5 [1η επαί σαραςΙγ] Τ,ογὰ ονοτ αἰΙ 
[οτεασίεά Ὀεϊπσς]; οίπσ Ιπάεεά (100, Ῥ]εβςεὰ {οχ 
ενετ.. Έοτ ή ραποίπαίίοῃ, ἨΟννενος, ἴοτο 18 
πο σοοπΠβτιηα{ἶοῃ 1Π αποϊεηπί ααίΠογΙ{γ, απὰ 5611] 1ε5ς 
ἄΠΥ δἀρροτί {Τοπα {πο δις ἰοφιοπιά{. ΝΟΙ 15 οτε 
ΔΠΥ οοσαξΙοΠ {0 «Ἠαησο {]θ οΟΠΙΠΙΟΠ Ῥαποίιαίίοη, 
ΙΓ ννο ΟΠΙΥ {ακο οαπτο {ο Κεερ οιί πε οβ]εοίοπα- 
ψ]ο Ιπίετργείαίίοη ]αδί αἀνετίεὰ {ο: ΝΥΠΙΟΕ πιαγ 
νΕεΓΥ νδ]] ϱο ἆοπο ; ΓΟΥ {ια αρ]ίῃοαί «ΡΤεπιε ΟΥΕΥ 
811, α5 ρῖνοπ {ο ἀοἆ ὧνα ο, ΥΠ] ποί πιρίη ΑΠΥ 
ειρογίοΓίίγ ονοτ (οσα ιο Παήιετ, Ὀαέ ΟΠΙΥ ο ππ- 
ἀθτείοοά οῇ αἰξ εγεαἰειὰὶ Δεῖπο. Απα {ας πε τεα] 
8θη5θ οΓ {ο ῥραβ5ασε ΥΥΙ] οΠΙΥ (α5 Βρ. Ῥεατεοῃ 
8αὐ5) {εςί1(γ πε οφαἰ(η, ΟΥ Ταί16Υ ἴῑπε Τελ, ος 
Οκ ώς Τ61ίγ νι ναί οὗ πε Εαίμεγ: απιά ς]] 
οοπίῖπαο (α5 Γ)οάἀτιάσε 5αγβ) “΄α ρτοοῦ οῦ Οτὶς8 
Άγορε» Ποϊίη, Ὑν]ίο]ι αἲ] {ιο ορροβετς ο{ {ναί 4ος- 
«πε Ἠανα Ἠθνετ Ὀθδθῃ, ΠΟΓ 6ΥΕΓ ΥΙΙ] Ὄο αὐ]ε {ο 
8ΠΕΝΥΕΓ.2 

6. οὐχ οἷον δὲ --- Θεοῦ.] ἜΤ]ιε κεηςε ἶ5, “ΙΤ 4ο ποί 
εαγ {Πΐς ας {πουσῃ Τ υνου]ά Ιηδιπααΐθ πα έπε ννογᾷ 
ος (οά (1. α. πε Ὠϊνίπε ρτοπιῖςε5) Ἰαά {αἱ]εά οὗ 
1ΐς οῇῄοοί. ο [αγ Γγοπη {ιαί, Τί 5 ταίλλου εοπι///πεοά. 
ΤΠε το]εοίῖοη οϐ {με 9 εννς ἶς ασγεεαθ]ε {ο (ο 8 
{ογππεχ ἀθα]ίησς νυν {λαπα : ΓοΥ αὐἰ ἴ]ια ἀεδοεπααχιές 
οί Ιεγαε] ατα ποί οῇ πε ίταο Τβγαε[1ίθς, Το Νοπα 
ἴπε ρτοπιΐςο5 Ν6τθ πιαάς, (αοά Πανίπς Ηπιϊτος {επι 
Πγεί {ο Ἱςαας, νυν. Ἱ--- 9, απά ίΠεπ {ο Ἱξαας)5 50Π 
{ασοῦ, νν. 10---12, τε]εοίῖπσ αἰἰ ἴ]ε οίπετ ομῇ]- 
ἀτεπ. ἘΤΠετοίοτο Ἶε ΠΟΥ’ ααῖς ΙΠ {Πε 6αΠΠ6 ΤΙΠΠ- 
Π6Γ ΡΥ τοε]εοίΙῃπρ ιο απρε]ενίησ εις, απᾶ ας- 
οερίίησ {Ποςο Ίο, ὮΥ Ῥε]ενίπς, ατα {με ἴταθ 
ερ]γἰίηαἱ Γεγας]ίοςῬ.”. Τη ἐκπέπτωκεν ἴπετε δα πιεί- 
8ΡΠΟΥ {ακκεη {Τοπ αγοΠογή. 3ο ΓΠαογάϊιάες νΙ]. 
81. καὶ ἵνα τῶν ὑπαρχουσῶν ἐλπίδων ἐκπίπτοιεν. ἜΤηθ 
οὐ γὰρ ἶ5 {ΟΥ ἀλλ᾽ οὐ. 

Ἱ. οὐδ' ὅτι εἰσὶ, ὅτο.] ὙγΠαί πονν {ο]]ουνς, πρ {ο 
ν. 19, Πλαθίταίες (πο 5επέπηεηί, --- ἰλαί {πε Ροῖπσ 
επάες νν] Ῥεπεβίς βοπι (αοἆ ἆοθς ποί ἀερεπά 
Ἡπροη ΡΙτί απά ἀοδοθηί. Το ἰΠπῖδ Ρριγροςε ἴῃθ 
Δροςί]ο αἀάπςσθς ΘΧάΠΠΡΙΕΡ, {ο ΝΠ]ο] ἰΠε Ρτιάε οϐ 
{πο ὦ{εννς (νο Ὀοασείεά οϐ ἰπεῖγ ἀεεοεπί [γοπα 
ΑΡταμαπα) οοα]ἀ ορρο5ο ποίλμ]ησ: ΠαΤΩΕΙΥ, α8 
Ῥεΐπσ ἀταννη, 1. Γοπι πε ΠοδίεΊίη ο Α/γα]ιαπι 
Ἠ{παβθ]{, ---- ποί αἲ! οὗ ν]λοβδο ἀεεοεπάαπίς, Ὀαί οΠΙΥ 
Ώπε ο//6ργίπισ ο Ιδαας, εχρετίῖεηοεᾶ ἴε ραγ{ίοα]ατ 
{ανοιχγ οϐ να Τ,οτὰ, ἰο {πε πεσ]θοί, ἵπ 801η9 ἆθ- 
6τοε, οῇ ἴἶο Τεταο]ίθς, {πε ἀεδοεπάαπίς οἳ Κείι- 
ΤΠ: 2. {ΤΟΠΙΑ Ίδαας, οἳ Υνηοδθ ομΠ]άτεμ, πο ᾖδαι, 
Ραΐ «αεοῦ, νναδ, ὮΥ ἴο Ἠϊνίπε ἀἱξρεηεαίίοῃ, {ο 
ἀερδίϊπεᾶ Ρτοσεπίίογ απά {οιπάετ οἱ ἐλαί παίίοη 
Ἰετεαβεγ {ο Ὀ6 5ο πιο] {ανουτοά. (Ίορρο.) 

---- ἀλλ᾽ ἐν Ἰ. κληθ. σοι σπέρµα.] Ἠετε Νε Ἠανθ 
α Ῥορι]ατ ε)]ρείς, {ο ὂ6 ςαρρ]εἆ ας {ο]]οννς: «6 {οτ 
πας ννας Ιέ ραἰἀ, ἴ]οβο ννογο {πα ννοτά». ἜΤ]ο 
βεηςο 15, «Τη Ίεααο ε]α]] {11γ 5οεᾶ Ὦο οα]]εά : 2ος, 
η οί] νγοτᾷς, “΄ Τί 196 ἔπ απ δη Τεαπς (ναί {Υγ 5εεά 
βΊα]] Ὀο παπιοᾶ, απᾶ ορίαϊη οαε]ευτίίγ. “΄ Τῆο Αροε- 
Ώε (οΏεετνες Ταγ]οτ) Ἠετο απἀ α[ῄογννατὰς ἆοος 
ποί σἶνο {μα ὪΊιο]ε οῇ ια {οχίς, Ὀπί οη]γ α Ππέ, 
ΡΥ α αγ οῇ τείετεησθ; ΝΠΙΟΠ {ο πα «δν, νο 
ννθγο ννο]] οοπγετεαπί ἵπ οπρίατε, Ἱνοι]ά Ὃα 
εποισ]ι.’ 

8. Ἠοτο Ἱέ ἵ5 «Ἠοννη, {πμαί νυλαίονει ἀϊῄετεπος 
πηϊση{έ οχὶςέ Ὠοίννεεῃ Τδααο απά ΤςἨππαθ], ἰλαί ννας 
ίο Ὦο αποτίρεἆ άμα, {ο {ο ροοᾷ Ρ]εαβατθ απἀ 
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, κ ν 9 . “ 
σπέρμα. Γουτεστι», οὐ τα τεκγα 8 

-” Γ . ’ ” α. 3 .] 9 ’ ” υ 

τῆς σαρκος, ταῦτα τέκνα του Θεου αλλά τα τέκνα της ἐπαγγελίας, 

ἄεα. 18. 10, ζ ἰ ΙἨπαγγελίας γὰρ ὃ λό; ὕτς' Κατὰ τὸν 9 λογίζεται εἰς σπέρμα.  Ἠπαγγελίας γὰρ ὃ λόγος οὗτος ατ 
᾽ . Π / δά κ λα κ ος εν 

καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομανι, καὶ ἔσται τῃ Σαρόᾳ νιος. 

πι ἄρῃ, 25. οἱ. 
Π .) ’ . ια) 3 32 . -” 

Ἡ Οὐὔ µόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ Ῥεθέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ισαάκ τοῦ 10 
) ς ” ὁ 4 η) . , " ε , ." 3 . 24 

πατρὸς ἡμῶν µήπω γαρ ΥεΥΥηΦέντων, μηδὲ πραξαντων τὸ ἀγαθον η Ἡ 

βταοῖοιις Ργοπηίςο ο{ ἀοά. Τέκνα τῆς ἐπ., {ΟΙ τέκνα 
ἐπηγγελμένα. Τ]ο ε6ηςο 18, “' ίο8ο 5οη5 {ο Ἡλοπα 
ἡλώς Όια Γο]1οἳίγ πιετοϊΓα]]γ ρτοιηϊςεά {ο Λυγα- 
ΔΠη. 7 Λογίζεται εἰς ἱ5 ΓΟΓ νομίζεται εἶναι. 366 ἴιθ 

Ίνοίο οὗ Ἀ[αοκη. 
ϱ. ἐπαγγελίας γὰρ ὃ λόγος οὗτος.] Ἠοετο Ίνα Ἠανθ 

Όπο βα1πε παπππεπἰ οοηβτηθά ΓΓγοῦι οβΠρίιτθ. 
ΤΠ Ῥα5ασο α]ιάεά {ο 5 (16Π. χν]. 20, νν]]σ]ι 
αστεςς 1π 56Η56, (οισῃ ποί αα]ίο 1π γνογςς, ΥΠ] 
ιο Ηεῦτενν απὀἀ ια Ξορί. Α {ψρίσαίἰ 58Ἠ5ε 5 Ιῃ- 
ἰεηάεᾶ, οἩ νΥΠΙο] 56ο (ἨΤΥβ. 

10 οὐ µόνον δὲ, ἀλλὰ, ἃτο.] ἜΤ]ο Αροδίιο πον 
6οε5 οἩ {ο 8ΊΟΥΥ, ἴ]παί ποί οΠΙΥ ἀῑά ἀοἆἀ ππακο α 
ἀἰδίάΠποίΙοη, κατὰ πρόθεσιν αὐτοῦ, ΠΠΟΠΣ {Πθ παίιτα] 
ἀεξοεπάαπίς οἳ ΑΡταµαπα, Ὀαΐς ναί ενεη απποπσ 
ια ἀεξοσπάαπίς οῇ ἨΙπ ΥΠΟ Ὕνας «έῑλεθ ἍοηἨ ος 
Ρτοιη!5ε,”” 6 Ιππάθ α Ἰ]κο ἀἰδιποίίοι: απά {παί, 
ίοο, ἵπ α σᾶδθ νηθτο {1 τοβρθςίῖνο πιογῖέ ο έλα 
μάπα οομ]ἀ ποί Ὀο {πα στοιπά οϐ ἀἰδμπείίοῃ, 

ἄγ, Όαί Ως τοοερίίοη ννας ἀείετπι]πεςά οἩ Ῥα[οτα 
Όιο ολΙ]άτεπ ννθγα Ὀογπ 5 απᾶ οοπδεαεπ{]γ Ὀοίοτα 
(παογ οοι]ά Ἰανα Ἰαά αΠΥ πιετ]έ ος ἀαεπιεηί. Βυΐ 
1/ ἀοά, κατ) ἐκλογὴν. πιακοθς 5αςῇ ἀἰκῆῆποίϊοπ απποπσ 
ιο Ιεσι]πηπία οΠΙ]άτεπ οῇ πα “ πο ο ργοπιῖδο,) 
Ώπθι. {πο 5αππθ (οά ΤΠαΥ σοοςο, ]5Η18Υ, απά σ]ο- 
ΤΙΥ {Ίχοδο νν]ιο αγθ κλητοὶ ἵπ τεδροοί {ο {μα ΠεαναπΙΥ 
Ἱπ]μθτίαπσοθ. Τ Πέ 15 ποί απ]αδέ, ἵπ {Πθ Οπε σαξθ, 
(ο ἀῑειγραίο ΓανΟΙΓΕ κατὰ πρόθεσιν αὐτοῦ, πε 1 18 
ποί ἵπ {πο οίπος, (Βίαατί.) Τ 18 ννε]] τοππατ]κοἆ 
Ὦν Μτ. 9]αάᾳς, εἶναί «6 ἴπε Αροςί]ο ππαγ Ρο 5αρροςεά 
{ο αἀάαπσο {Πῖ5 οᾳ5δο, ΙΠΕΓΕΘΙΥ (τοπ 15 Ὠεῖπσ γοί 
ΕίΤΟΠΡΟΥ {απ πο οί]οτ. ΤΠ χο οᾳ8θ οῇ Ίδαπο απά 
15Ἠππας], {Ίχογο ΊΎογο {ΝΟ πποίῃοι5; Ὀαί Ώομοσσα 
Ἠαά οΠΙγ οπε πιβαπᾶ, απά Ἠετ οΠί]άτοη ννογο 
Όνίης, ο Γιο οοηβίτασίίοπ Ἠθγο 5 Ἱγασι]ατ, απά 
Γα]15 ππάογ ἴπα Ἰθαά οϐ απασο[ιί]ιοπ, Ὦγ ννλίο]ι α 
βοπίοπσα ἵ5 σοπιπεποθᾶᾷ ἵπ οπα αγηίααχ, απ 15 
αΠογννατὰς οἨππσθά Ιπίο αποίᾖογ, {ο 5οπίεησοθ 
Ὠδίῃσ ποί βηϊκμεά α5 Πέ να Ῥοσαπ. Τ]ής (ἶε 
Ῥτορου οοπείγασίίοη νου] Ὀ6: Οὐ µόνον δὲ [τοῦτο] 
ἀλλὰ καὶ ᾿Ῥεβέκκα, ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα ἐῤῥήθη ---- ὅτι, 
ἃτο. Κοίτην ἔχουσα ἶ8, ΑΓ ππείαἰεροῦπ, {ΟΙ συλλα- 
βουῦσα, “' Ναν]ησ οοποείνε(. 

11. µήπω γὴρ γεννηθέντων --- κακόν.] Τακετ [γοπι 
(σοπ. χχν. 90, νο νοτᾷς μηδὲ πραζάντων --- κακὸν 
Ροΐηπσ αἀάσθά, {ο 8ο” πο ᾖοννς ελα Ἠἶδαι ]ο5δί 
ἠνο Ἰοποιτ οϐ Ῥοίησ {ο τοοί οῇ ἴπο Ροορ]ο ο 
(οά, οἩ ποσοαπί οΕ Π15 ρτο[απΙ{γ ἵῃπ ἀθρρ]δίησ ναί 
Ἠοποιγ (Πεῦ, χι, 10.) απά ας αἲ] ποῖοι οῇ 
Ἱπάϊνιά απ]. πιο ἵπ οπου, αδ5 {ο ορίαϊπῖησ {ο 
Ῥινίπο Ῥομοβίς, παῖσηί Όο τοπιονος, απά αἲ] οσσα- 
βίο [οτ ορ]σσίίοπ οἩ ο ρατί ο 1ο ᾖοννς ουί οῇ. 
(Κορρο ἂν ΜΙασικη.) ἜΤ]ιο Λρορί]ο ἀοθβ ποί πἹθαΠ 
(48 Ἴποδο οὗ πο Οα]ν]ηϊδίίο ρογεααδίοη Ιππασίπο), 
Οναί Ώχοτο 5 ἀθβήποά {ο αἲ] Πποη πανιά απ]]γ α 
βΙπ{ο οἱ]νοτ οἳ οίογπα] αρρίποβς οἵ οίθγηα] ΙΠΙ5οσΥ, 
ποί αοσοτάΊησ {ο {πο πιοτ]ί5 οἳ οποἱ, Ὀμί ασσοοτ]- 
ιπσ {ο α ὨὈ]νῖηπο ἆθοτοο, ος ΟΠ αοσοοιηί οῇ ο 
πρι πο οῇ Ααπις εἶπ, Ῥου, Τ. νο 5αρ]οοί 
ἑσπίοᾷ οϱ 15 σοποσγηίησ {ο το]οσίίοῃ οΓ {πο ᾖονν», 
παπά Όνο οἱοσοίίοῃ, ἵπ Ὠπχοῖτρ]ασο, οῇ νο (1οη//]ο8, 
κο οπιῦγποσά Πιο ἀοοίτίπο ο{ Ογῖςέ. ΤΠοτοίογο 
ελα Αρορί]ο 18 ποί βροακίησ οβ {ο ννηο]ο ΓΗ 

αςθ. 2. ΙΓ Βί. Ρα] Ἰαά Πε]ά ιο ορίπίοπ οῇ α 
ἀοοταο βτπι, [{α{εᾷ, απά αὈδο]αίς, 5ο αδ {ο Ώο αΠεσίεά 
ΒΥ ποίπίησ Ὠναί ππεη ενοτ Ποι]ά ἆο, ος 6Υετ Ἰαά 
ἆοπο, Ίο οο]ά ποί πανε {6]{ απ απχίους Υἰδῃ {παί 
Ἡ πισηὲ Ὃε «Ἠαησαά, απά Οχαί πε εγεηί πηϊσηί 
{ατπ οί οί θγνν]εο; α5 Πο ἆοθδίπ γ. ὃ. ὃ. ΟΕ 18 
ἀεοτεο {θα τοδι]{ ννας ἴΠο εογν]{αάθ οῇ Εδαι’5 Ρο»- 
(ετΙ{γ, ν. 12. 39ο ναί {πετ ἶ5 πο ΠΘ[εΓΘΠοθ {0 
Ώια βίαΐίο ος ΠΙΘῃ ἵπ αποίΐᾖοτ Π[α; Γοί {ιεγε Βετν]- 
ἰαάς σαπ Ἠανθα πο Ῥίασθ. 4. Τ]ε Αροεί]ε ἶ5 δρεα]- 
Ίπσ, ποί οἱ ὑπαιυίάμαίς, Ὀαΐί οἳ ενε ϐαγείι, οἳ α 
οοπστασαίεᾷ Ῥοάγ οἱ ππεη, νν. 24, 20. ὅ. Πο 
6ρεπΚ5 ος ἠια ραί1οποθ απά 1οηρ-ςαΠετίησ οἳ ἀοά, 
ν. 205 α]] 1άεα οἱ νν]]σ] 15 ἆοπο αἵαγ, 1 Πο ΊεανοΒ 
πιοί[ιἶπσ {ο ΊΠ6Π, Ὀαΐ 4οθε5 ουεγἩ ἐζσ' Πϊπαδα]{, 6. 
Ἠο ερεα]ς αἱ νν. 28, ὁ0, 1, οἳ πο Ἰαδίίσε ος {11 
άσε, ἵπ αςθἰσηϊίησ τονναχά5 απά ρυπςηππεη{ς; 
ανν Π]ο] οαηποί Ἠανα Ῥί]ασς, 1 πο τοσατᾷ 15 Ἠαά {ο 
νν]αί Όχοςα Ὑν]λοπα Πε νν]] Ἱαάσε εἰίπετ Ίανε ἆοπε, 
ου Ἠανςα ποῖ ἀοπθ. (1 είς.) ΙΤ ἶ5 Ρ]αΐπ ᾖοπι (6η, 
Χχν. 20, “« ἴννο παἰίοπ ατο Ἰπ {ΠΥ ννοπηῦ,” Οιαί 
αοοῦ απά Εδαι αγ ποῖ 8ροΚκεῃ οἱ α5 ἐπαϊυίάμαίς, 
Ριΐ α5 γεργεδεπείισ ἴ]θ ἵννο παίΊοης αρτ]ησίησ Γγοτα 
Ώιθιη; απά {λαί ἴπε ο]οοίίοι οὗ νυμ]ο] {πε ΑΡο5- 
{169 ερεα]ς ἵ5 ποί απ εἰθοίίοπ οῇ /ασοοῦ {ο είετπα] 
Μ{α, Ῥιί οἱ Μὶς Ροείετ!ίγ {ο Ὃε {ια ν]δῖρ]ε οάγοἩ 
απά Ῥεορ]ε οἳ «οά οἩἳ ασ, απά ἸἨεῖτ οἳ (ἶθ 
Ρτοπηίςθ», ἵπ ἰΠαῖγ βγςὶ απά Πέετα] πιεαηίης. Ώειἳ, 
να. 6, Τ. Αοΐς χι. 11. ἜΤ]αί ἐπῇ5 16 (πε οἰεοίίοι 
Ἠθτο 5ροζκεη οἱ, αρρεατς Ποπ ἴε [ο]]ονίπσ οἵτ- 
οιπιδίαησθς. 1. Τί 15 πεϊίηεγ φαἷἀ, πος ἶς ἴὲ Ππθ, 
οῇἡ 9αοοῦ απά Ἰνδαι ΡοΓδοπα]]γ, αί «ένο αἰάετ 
5ετνες {με γοιησογς”) ἐπὶ εῖησ ἴγις ΟΠ]Υ οῇ ἠιαῖτ 
Ώοδ/εγΙ(η. 3. Βνοι ΙΓ Εδαι /ιαά 5ετνεὰ «/αοοῦ Ρρε- 
ΒΟΠΣΙΙΥ, απά Παὰ Όθεη Ιπ[ετίος {ο Πίτα ἵπ υνοτ]ά]γ 
στοαίηθςς, Ι{ ννοι]ά Ἰανα Όθεπ πο Ρτοοῇ αἱ αἲ] οἳ 
)αοορ’ς οἱοοίίοπ {ο οίογπα] Π{6, ποτ οῇ Βδαιι)ς τερ- 
τοβαίίοη. Α8 Πῆ]ο ννας {πο εαὐ]οσοίίοπ οῇ {λα 
Ἠάοπιϊίος {ο {1ο Ιπταθ]]ίο5, ἵπ Τανιά5 ἆαγς, α 
ΡΤοοβ οῇ έλα ο]αοίίοπ οἵ ταρτοβα!ίοη οΓ {]θΙγ ρτο- 
Κοπζίογ. ὁ. ΤΓηο Αρος1ε”5 Ρτο[θς5εά Ρυγροςθ ἴπ 
Ώπὶς ἀἰδοοιτςο Ῥοΐησ {ο ΑΊΟΝ, ἐ]ναί απ οἸθοίῖοι, 
Ῥοβίουνεᾷ οἩ ᾖαεοῦρ Ὁγ (ο [εο σἵῇ, πιὶσ]έ 
οἶί]οτ Ὦο ἰακοπ {οπι (θπα, ος οίμετς πιὶσηῖ Ὁθ 
αἀπχίοά {ο 9παγο ἰποτοῖπ νυν] ἴνοπι, 1 ἶς ον]- 
ἀοπί]γ ποί απ΄ εἰοοίίοη {ο οίογπαἰ {ἱ[ο, ννλὶο] 18 
ΠΘΝΟΓ {ακεηπ αἵναγ, Όαΐ {ο οτίργπαἰ ϱ)Τυΐ]εσος ΟΠΊΥ. 
4. ᾿Τπὶς Ὀείης απ οἰοοίίοη ΟΡ {πα ν]ο]ο ροβίετε 
ο 1ασοῦ, απά α τορτοῦα(ἶοη ΟΡ {1ο γν]ο]ο ἀαδορπά- 
αΠί5 οῇ Εδαι, Ἱέ οππ οΠΙΥ Πηθαπ, ἐαί ο παΙοι 
ΝνΕίο]. Ὕνας {ο αρτίησ ΕΓΟΠΙ Εδαι που]ά Ὦο επῦ- 
ἀπεά Ὦγ πο παίοη ννπ]ο] ννας {ο αρτίῃπσ [οπι 
φασοῦς απά μα ἴε εἸοι]ά πο, κο ἴ]ιο παϊίοπ 
αρτ]ησίπς {Τοπ ναοοῦ, ὢ6 νο Οτο] απά ρδορ]θ 
οἳ ἀοά, ποτ ο οη1{]οά {ο έλα ροββοβεῖοπ οὗ α- 
ἨπαΠ, ΠΟΥ σἶνο Εἰγί] {ο ἴπο 5οος ἵπ ννποπα αἲ] (ἶνο 
Γαπηϊ]]ος οῇ {]ιο οαγί] ννογο {ο ο Ὀ]οςςσά, ὅ,. Τ]ηο 
οἰτομπηδίαπος ΟΕ Ἠδαι)ς Ὀοῖηπς οἰόάον ἴμαπ ᾖασοῦ 
να5 νουν ρτοροτίν ἰακοι ποίισθ 08, {ο πουν ἐαί 
/ποοῦ”ς ο]θοίίοῦ γνας οοηίατγ {ο ιο τὶσηί οῇ ριῖ- 
πιοσθηϊίηγα, Ώθοσιι5ο (ή οἰγοιπηδίαπος Ῥτονθά 1 
{ο Ῥο ᾖοπα Ῥητο θαΊνοςν, Βας 1 ς οἸσοίίοπ Ἰαᾶ 
θοῃ {ο εἴογπαἰ (1ο, ιο οἰτοιπικίαπος οΓ Ἠΐ ασθ 
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᾽ ο’ ς 3 3 .] 3 ᾽ ιο ο 9 .. -- .: 3, 

κακο, «τα 3 γατ ἐΧ/ΟΥΠΝ του Φεου ποο εσις µε; ουκ ε- ερ, 

3 2 - ” ’ ε/ ς [ή 

19 ἆλλ ἐκ τοῦ καλοῦντος, "' ἐθῥήθη αὐτῃ Ὅτιο μείζων δουλευ- 
” 3 [ο - ο . Π . τι ὴ 32 |.) α| ’ 

Ί3σει τῷ ἑἐλασσογνι καθως γέγραπται Τον Ιακωβῤ ηγα- 
| ᾽ ς ” 2 / -- 

πησα, τον δὲ ΠἩσαῦ ἐμίσησα. 

4.) Τί οὖν ἐροῦμεν; ἡ ἀδικί ιρὰ τῷ Θεῷ»; μὴ γένοιτο | 1 Τι ουν ερουµεν; µη αὐικια παρα τῳ εῳ; µη γεγοιτο: 

η εηΏ, 25. 29. 

ο Μα. 1. 9. 

Όευι, 82. 4. 
2ο 19. 7 ὁ Οµτοῃ. 19. 7. 

τῷ ου. 5. 8. 
π ο μα . » ος ’ [ο] υ] μ . ᾿ 3 ’ ὅ 4. 10. 

16 γαρ ἨἩωυσῃ λέγει Ἠλεησω ον αγ έλεω, και οικτὲιρᾖσῶ κ Εκοὰ, 88.19. 

οὐσ]έ ποί {ο Ἰανο Ὀδεπ πιεποπεᾶ, Ῥεσαιςο 1έ 
Ἰαὰ πο το]αίίοη Ὑαίαονος {ο ἐιαί πηαίίετ. (1) αί- 
Ὦν, Ταγ]ου, απά ΜΤασκη.) πο αΌονο γίαου’ εΥεη 
(1ρ7. οοἰπο]ᾷςθς, α5 ἆ4οθβ ἱπάεεά αἰπηοςί 6ΥΕΓΥ 
οίπετ Οοπηπιεηίαίος οἳ τοριίθ. 3366, ΠΟΝΕΝΟΓ, 
Ῥτοί. Βίπατί, Ίο 15 οἳ ορΙπίοη (αί 1 ἆοεΒ ποί 
το]αίε {ο {επιροτα] οοιπά{1οἨ ΟΥ Ρτ]ν]]οσθε», (35 Υ6- 
{ουγαά {ο πιαίΐοπς ος οοπαπηπμ/{195,) Ραΐ {ο ο[εοίπαΙ 
οαζίπισ, ἴο Γι5έ1[ἶπις απἀ σἱογἳ[μίπις ; ο{ οοΙΠ56Θ, 38 
τοίογγεὰ {ο ἐπαιυίάμαίς. Απά, Ιπάεαά, 1 ο οὐ- 
1εοί οϐ ινε Αρορί]ε ἴπ πηαΚκίπσ 5ο] απ΄ αρρεα] {ο 
ΒΙΟ] απ. Ἰπδίαηοθ ΟΕ {1ο κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις, Ὀθ, 
35 Φίματί 5Ἴρροςας, {ο Ἰμ54[γ απἀ 5αρροτί ναί 
Ἰαά Όεει ςαἱὰ αἱ υἨΙ, 28 ---- 99, Ίχετο οοι]ὰἀ ο πο 
ἀοαδί ναί ἴέ ππαςί ρα 5ο. Βυαΐ ἐαί τείετεηοο 18 
ίαχεπ [οΥ ϱγαπίεά ταί]εχ Ίαη ῥγουεᾶ. 

----ἴνα, ὅτο.] [Τις ννας εαϊά απἀ ἆοπε] ἵπ 
οτάοχ {ἐμαί, ἆ ο. Ἰρόθεσις ἶ5 ΓοΓ βουλὴ ΟΥ προαίρε- 
σι. Απά ᾗ κατ ἐκλογὴν πρόθεσις ἵ5 ΥΝΕΙΙ εχρ]αϊπεά 
Ὦγ Βατί {ο ππθαἨ α μι/ροδε Ιολ ρτοσςθςς {ΟΠΗ 
οΠ6”5 ΟΠ ἴΤεο ομοίσς; πιονεά ὮΥ ἔπίεγπαί, πο 
οπ/εγπα[, 6ΛΗΦ68Φ ΟΥ Πιοίίνθς. Της με ΤοἈ5ΟΠΒ 
οἱ το Ὠ]νίπε οοηξε]5 ατα {[αΤ {Γοπι Ὀείησ τεορίθ- 
εοπίοά αξ αλίτατι, οἵ ππσγοιπάεᾶ, Ὀπί οΠΙγ α5 
Ῥεΐπςσ 5ποἩ α5ξ απο πο ἀῑδε]οδεά, απά Ῥογίαϊη {ο 
ἀοἆ αἱοπθ. Τα µένῃ, “ πιὶσμί φίαπά Πτιη,) 
ολο, νε α οοηνίποῖης ατσιππεη{.””. Ἐκ τοῦ κα- 

λοῦντος, 1. 6. ἀορεπάαηί οἩ {1 γν]] οῇ {1ο σα]1ετ, 
«ἨΟ056Υ, οἵ ὈεβίονεΓ. 

12. ὃ µείζων.] Τ.ῖ]κε πια]ογ παίι ἵπ Ταΐπ. ᾿Απά 
8ο ἵπ (Π. χχιχ. 16. πε πιοαπ]ησ ἵ5: “'Τ]ο 
Ρορίετίίγ οἳ Έδαα {ηε ε]άετ εΊα]] Ὀο οοπιρε]]αά {ο 
εοτνε {Παί ο ναοοῦ ἴα γοΙΠσεΓγ;” α5 16 Ρ]αΙΠ 
{ΓΓΟΠΑ {πο Υνοτάς Ρτεσεάῖπᾳ, «(νο Ιιαίίοπδ αἲθ ἵπ 
Ώνγ νο. 

19. καθὼς γέγραπται, ἃςο.] Τ]ο 5εεπεε ἵ5: 6 Απ 
οχαπερἰο οΓ ές ος ἐταίἩ ππαγ 6 566η Ἰπ {ηθ 
Ῥαβρασο οῇ βοτίρίαγο νετ Τί 15 Ὑίοη, /ασοῦ,” 
ἃο. ἜΤ]ε τῬεδί 6οπιπιοηίαίοΥς, Ροί] αποϊοπί απἀ 
ΠΙΟάΘΤΗ, αἴθ αστεςά, (αί ἵηπ ᾿Ιακὼβ απά 'Ἠσαῦ νθ 
αἴθ ποί {ο οοηβῖἆετ {μ6 νο Ὀτοί]ογς Ῥο/βδοπαζη, 
Ῥαΐ α5 {ο Γουπάθις {ο οη6 ο{ {πε [5τασ]{15ῃ, {ο 
οί]οχ οῇ ελο Τάππισαη παίίοπ, απ, 1π [αοί, α5 {νο 
παῄίοπς {ιοπιδείυοδ. ΤΠΕΥ αἲο αἶδο αστοεᾷ, {λαί 
έμο ἵεττης νΥΠΙεἩ Ιπάϊσαίε {Πο ἀἱδροξίίοι οὗ ἄοά 
{ονναγάς {επι αγθ {ο ϱθ Ἱπίετργοίος η Ιξ]ι απ αἴίθη- 
Ώομ {ο {πε Ἰα1ν5 οῇ Ρατα]]ε]Ιδτη, απάἀ {ο ϱο ΙΠά6Γ- 
είοοἆ εοπιραγα({υείι, ---- ΠἄΠΙΘΙΥ, οῇ σγεαί{θί απ ]ε5ς 

«ΠΑΝΟΠΤ: 5ο Οατρᾷ. ννε]] ραγαρῃχαςες, “'οἩ {Πε Ρο8- 
{ετί{γ οὗ ἆ;ασοῦ 1 οοπ/θγ στααίογ Υοτ]ά]γ αἀναπία- 
σος, απά εαρογίογ αεχίεγπα] Ῥτεγοσα{ίνοςδ: Ῥαΐ οἩ 
Ώια ῬορίθτΙίγ οῇ Εδαι, ο Ἰάππισφαῃς, Τ Ὀορδίουν 
Ῥεπεβίς ππογε δρατίησΙγ.”. ῷθο (11Υ5., ΤΠεορΗγΙ., 
αηά ἨΥΝΤΡΥ. 

14. Τ]ε Αροβίο, Ἱπίεπάϊησ {ο εονν πο Π89- 
ετίγ οἳ ιο ἨὨϊνίπα εἰαοίίοπ, Ὀτίπσςε ονενν (Πίπσ 
Γογννατά, Ππογο «Ἰιααίσο, ἵπ πο ὙΥαΥ οἱ οὐ]οσίίον, 
πι ἐμο απβύνογ εαήοίηεά. Ἠίς πιεππίπσ, {Ίθη, 
πΊαΥ Ῥθ {ας οχργεβςεά: Ο)/]εοίονπ: ἴτπ Ἰανίησ 
«Ποδεη (ιο ῬοβίετΙ(γ ο{ Ίκαπο απά οαοοῦ {ο Πὶς 
Ρθορ]ε, απά ποί {Πε οίπεΓ ΠαΙΙΟΠΒ, πιαΥ ποί 4οἆ 

Ῥο οἩατσεςά η] Ιη]αςίσε Ί Απ. ἘΥ ΠΟ ΠΙΘΑΠΒ2 
νε τηὰδί ποῖ ΘΥΕΠ επ{ετίαϊπ 54οΠ α Ώποισηί, Ἠο 
ποπ Ῥτοσθοαᾷς {ο Ῥτονθ {6 ΡοβίίοἨ, ενας (οά 
ΙΠΣΥ {Τ6ΘΙΥ οοοςο α οετίαϊη παί{ἶοπ ΓΟΓ ΠΙ5 ῬεοΡ[ο, 
απά το]οοί {με οἱ]θ6υδ. ΤΗϊ5 Ίο 5μονς5, 1. {ποια 
Όιο {οδίπποπ]65 οὗ ΛΊΟξ65, ΙΠ ὙμΙομ (οά ο)αίπιΒ 
{ο Ἠἱπαδε]/ {15 5αργοπῃε τὶρῃ{, νν. 10,28. 3. Ἐτοιη 
Πιο ατραπηεπί ἰλαί οά, αδ Οτεαίοτ, Πα Γα]11 
Ῥούετ ονεγ {πο ετεαίεά, υγ. 19 ---ᾱ4. ὃ. Ετοπι 
Όιο ργοςβἱοίίοπ5 α{ίετεά οοποθτηῖησ {1ο 36995, νΥ. 
2ὔ---29. (Ῥεμοείίσ.) Ίπ ποί Ἠανίησ Ῥεδίουιγεά 
οη αἰζ ιο [εταε]ίας, ὈΗ{ οἨ 5οπιο ΟΠ]Υ, Επί Ῥ]ες- 
εἶπσ ο{ {η ἵπ αδας ΟΠτὶςί, λε στγεαίοΓ ραγί Ὀθ- 
ἵπσ 16[ ἵπ απβε]]αῇ, Όια Αροδί]ε αλοννς (μαί (οἆ 
ἀοθβ ποί αοί απ]α5Ιγ5 α αι ννΠΙοεἩ Ἡς Παά Ῥε- 
{οτο ἀαες]ατθᾶ, απά νατίιοαδΙγ ἸΠαρίταίεά απἆ γ]ηζῖ- 
οαίθᾶ, απά Πίο Ἡε Ἠθτο αραϊη Ιποι]σαίες; 1. 
Ὦγ Ἰαγίησ ἀουνη {ο σεπετα] ΡοβδίΠοἨ, {ἐπαί νν]αί- 
ενει {ια Ώε]ίγ ἀοθίῃ, λαί οαηποί οΓ Πξε]{ Ῥο ππῃ- 
1αξί, μὴ γένοιτο! 3. ΒΥ δπον]ίησ {αΐ 18 γνας πο 
οί]ιαυ {απ {πε πξαα] πιοάο ο{ ἀοἆβ ασίῖπα, (ννΠ]ο]α 
ο εχεπιρ]]ῇες ΡΥ {με σας οῇ ΈΠαταοῇ,) απἀ {παί 
Ι ννοι]ά Ῥε Ῥοί] Γοο]δη απά Ἱπρίοις, οἩ {μαί 
σγοιπᾷ, {ο σα] (αοᾶ {ο ασσοιπί (Υγ. 15 ---21.) 9. 
Τ]αϊ πε απρε]ενίηπςσ Τεγηε]ίος ίΠεπιεε]νες σοα]ἀ 
ποί οοπιρ]αΙἩ οΓ{ἠο ρταςθ οῇ ἄοά Ρεῖπρ πηιάταννη 
{γοπα {Πεπῃ, ---- βἶπος Ἡθ Ἠαά Ἠιετίο εγ]ποες Ἠήπῃ- 
εο]/ 5ο Ιοπ]επί απ Ιπάα]σοπί, Ιῃ Ῥθαπίηο Υη(Ἡ ἐαῖτ 
ππρε]θβ απ Ιπιαα{γ (ν. 22.) ΕΙπαΙΙΥ, Τε 5Ππον/8 
Όιαί ΘΥ ἐΠοαῖτ απΏεΠεΓ(Πῖς νετΥγ Ρεπ]σηΙ{γ οΓ(αοἆ, --- 
ΠαΙΠΘΙΥ, ἵπ Ὀτίησίησ οἵ]μεγ παίίοης 1Π {πεί Ῥ]αςς 
ίο {πε Ῥ]οβεῖηπσς οῇ ἵαε το]σίοη, ἶ5 εὖθη ΠΙΟΤΘ 
ππασπ]ῇῃος, ν. 20. 5644. Ἠετε, αραῖπ, Ἠούενετ, 
Ῥτος, δέαατί 16 αἱ δεις ν(Ἡ ἴἼλοςδο νο πιαϊηἰαϊῃ 
Ώιο αΏονο γίαννς ΟΕ {πε 5οορο οῇ {Πῖδ Ῥαςεασθ. 
ὙΎεί ηε άοθεβ ποί οποιο ἴ]ιε τείετεηςθ {Π6Υ τηβίη- 
ἰαΐπ..  Απά Προπ {πε πΠοΙε, [ οοη{θΒς {παί 1 απ 
Ἱπο]]πεά {ο ασγοο ΥΗ {ο Ἱεαγποά ἨΏγοίεξβδοτ ἵῃπ 
ὑποίμα πι Δοί{; απᾶ απι ἀἱδροδεᾶ {ο αἀπιί, ἴλαί 
Ώιο οΏ]οοί οΡ ἴῑιο Αροεί]ο ἵπ {5 εΠαρίεγ ΊπαΥ Ὦθ 
ποί ΠΙΘΤΕΙΥ {ο νἰπά]σαίε ἴπε Ὠϊνίηο Ρτοσεεάίπσς, 
ἵῃπ τεσατᾷ {ο οἰνίπσ ος νηλο]άίηπσ [πνοιτς ΙΠ {119 
Ῥγεδοπί υνοτ]ἀ, ογ ἴπε εκίετηα] ρτ]ν]]οσες ο{ τε]]σ- 
1οη5 Ῥι{ αἶδο 1π γοβρεςσί {ο {ο Γαίατε οί οῇ βαἰηίς 
απά 5ΙΠΠΘΤΕ 1Π αποίΏετ. 

10. ἐλεήσω ὃν, δτο.] ἜΤ]ο σεποτα] 5εηςο 15, ἴ]λαξ 
(οἆ ααίς, ἵπ {ο ἀῑείτιραίίοη οϐ 5 {ανοιτς, ἃς- 
οοταῖπσ 1ο Πὶς ΟΠ Ρ]εαξήτθο. ᾿Τηϊ6 ἵ5 (α5 Κορρο 
54Υ5) α ΡηΓαςο, π5εᾷ εἰί]ετ ν/ηεῃ ννθ ἆο ποί «ους, 
{ποιςσῃ νο απ, {ο σὶνε τ6αςΟΠΕ ΓοΥ οοη/{θττίησ Ῥεῃ- 
οβί5 οἩπ αποίπεγ; ΟΥ νν]θη Νε ΙΙ {ο Ῥτονεηέ 
Ώιοξα ΠΟΠΗ νο Ῥεποβί {ποπ αξοπθῖηςσ {ο {]θπι 
ΠΠΥ ροοι]ίαγ πηετ]ῖ οῇ {]αῖτονπ. ἜΤῃο γεαδοπίηπσ 
οῇ ἔπε Αροεί]ο ἵ5 {Πῖς: «6 ἄοᾶ οαηποί Ὀε απ[ιδὲ 
Ῥεσαιξο Ἰε ἀἰςιτιραίες 15 {ανοιΓ5 κατὰ πρόθεσιν 
αὐτοῦ. Ἠε πιαγ 5Ιγε]γ 4ο νπαί πε νΥ] νι] η]8 
ονη. ΊΝαγ, γοι ο Ὀσπρίατος Ἱποιπ]οαίε {1θ 
Β4ΠΊ6 ἀοοίτιπο, νηοτο (οἆ 15 Ιπίτοάιοεςᾶ αξ 54Υ- 
1ῃσ, ἃο. ἜΤ]πας πε πιοππῖησ ἶ5, ἴΠαί ἵπ οΟΠ{ΕΓ- 
τίησ ρτ]ν]]οσος οἵ {ανοιτς, ΝΠείμεγ προῃ παίϊοπς 
ος. παὐυζαμαίς, (αοὰ αοἲς αοσοτάῖπσ {ο Ἰ8 ΒΟΥΕΓ- 
εἶση ρἰοαξατο. Ῥεο Βρ. Βια]]ε Αρο]ος. Ρτο Ἠατπῃ. 
Ρ. ὅδ. 
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ὃν ἂν οἰκτείρω. ᾿4ρα οὖν οὗ τοῦ «Θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, 16 

Εχοά. 9.16. (λλὰ τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ. ".4έγει 7ὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραώ" Ὅτι 1] 

εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὺ 

τὴν δύναμίν µου, καὶ ὅπως διαγγεΛλῇ τὸ ὄνομά µου 

ἐν πάση τῇ γΠ. ᾿4ρα οὖν ὃν θέλει, ἐλεεῖ ὃν δὲ Θέλει, σκληρύ- 18 

ει. γε. Πρες οὖν μοι" ή ἔτ µέμφετι; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ 19 

πχ τίς ἀνθέστηκε; "Πενοῦνγε, ὦ ἄνδρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος 30 

16. ἄρα οὖν, δο.] ἜΤ]ε ἄρα ἵ5 εοπεἰµκίνε, α. ᾱ. 
«Ἐτοπη ννηαί ννας εαἷά Ι οαπποί Ὦο οο]]εοίεὰ,) 
ἅο. Έτοπι ἴπο αΌονο Ὠϊνίπο ἀεο]αταίίο 19 Γο]- 
]οννεά οϐ οοιγςε, ποί, Ιπάεςᾶ, ναί τί ἶ5 αιῑίε 5ι]- 
Ῥοτβποις ΓΟΥ α Παπ /ιὐπιδεί{ ἰο Ὑοτκ, απά 158 {ια 
{αου]ί1ο5 απά ΡΟΥΝΘΤ5 σταπίοᾶ Ἠ]πι ΘΥ ἄοσά, --- Ραΐ 
Όιαί ενα οχοΓίΙΟΠ ΟΕ Ἴλοςθ Ρον6Γ5 ἆοθς ποί οἱ 1ΐ- 
φο1/ εα/ῇος {ο ιο ουίαϊπίης οἱ Πἱ5 υνΙδ : έιαί ἀθ- 
Ῥοπάϊπσ ]ο]Ιγ προπ {ο ρτασθ απἀ σοοᾷπεςς ος 
αοἆ: απἀ {Πετα[οτο ναί 1 οασηί ποί {ο ϱο αδ- 
οτἰραά {ο {ιο πιοδί αοϊῖνε οχοετίΙοη5 οΓ αΠὖ Ίππη, 
1Γ ο «Ἰοι]ά επ]ΟΥ {ιο Ὠϊνίπε Ῥεπεβίς ἵη α στεα{θΓ 
ἀεστεο (απ αποίλαγ. (Κορρο.) 

17. λέγει γὰρ, ὅτο.] Αποίπεγ εχαππρ]ο οῇ {ια 
Ροβ/ίοι αἱ ν. 15: απάἀ αδ ίμε ρτεοθάίῃπσ οπ6, ίακθει 
{τοπι Ίζο8ρς, ννας ο{ αεεορίαποε, 89 ἶ5 ἐς οἱ γο]ος- 
ἔἶοπ. (οά Ίοησ ρτοβδοτνεὰ ΓΠαταοῇ, --- ποί ἵη 60η- 
5οφ6πςθ οἱ αΠΥ Ιπορῖ ἵπ Ἠίπας ({οτ Ίε Ίνα οὖς 
ο{ ια πποςδί ργοδππρίαοςς5 ΒΙΠΠΘΙ5 ο; τθσογά 5) 
Ῥαΐ Οναί Ἠὶ5 Ὠινίπς ΡοννεΓ πιἰσηί ἴπ ἴπο επ ο 
ΠΊΟΓΘ αἰσπα]]γ ἀἱδρ]αγαά ἵπ Πτα, απά ναί χε πηῖγα- 
οἷες ντουσ]ηί Γογ {ια ἀε]ίνεταπος οῇ έπε Τ5ταε]ίθς 
πι]σ]έ 6ρτοαά {ἶε παιηθ οΓ 2εᾖοναῃ ἐτοισπουιί πο 
νηο]α οατίῃ. 

Ἐήγειρα 15 Ὦ} 5οπιθ απἀεγείοοά οἳ ῬΠαγαοἨ 
Ῥοαϊηρ ῥγοισ]ιέ ἐπίο Λοῖτιο, ΟΙ 35 ιΟπαγΕΙΙ οί ᾖσηρέ ; 
Ὦγ οίετς, ο{ Πὶ5 Ργεδεγυαίϊῖοπ ἀἁπτίπσ πο νατίοβ 
Ρ]ασιιες Ιπβίοίσς, εβδροεἰα]!γ παί ο/ {ο Ροῖ]ς. Τ]α 
Πτεί Ἱπίετρτείαί]οπ. Πας πο βαρροτί [Γοια λα Ίδις 
Ἰοηεπαί. ἜΓ]α 5οσοοπά, Ιπάθας, 5 ποί ἀαεμίαία 
οὗ Οιαί εαρροτί (5ο ΕΒ8. οκ, Ἰ ἂν ὃ. ΘΒερί. ὁ 

είρω γν ἀπὸ γῆς πτωχὸν --- τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ 
ἀρχόντων) : Ὀπΐ (ποί {ο 5αγ (λαί Ῥμαγαο] Ύνας Ροή 
{ο α (τοπ) 1 15 αἱ νατίαπος ΥΠ {8 εοπίοτί, Ὀοί] 
η {χα ρα5βασο οῇ Εκοάμς απἀ {πε ργεβδεηί; Θ46ῇ 
οΓ νμ]ο] ΡἱαΙπΙγ τοφιίτος {ο (ῖγά-πιεηέίοπεςά 
86Π56, Π4ΠΙΘΙΥ, Ργεδογυα(ἶοπι Γγοπι ἀἰδεαδε απ ἀραίῃ, 
Απά αἰίποιση [ Κπον ο πο ἀῑτοοί ονἰάεπορ 
ο{ εαο] α εἰσπίβοαίίοη ἵπ ἐξεγείρω, Υαΐ ἵί ος- 
ουσς Ἰπ οί]εγ Ὑοτάς ο αἰππί]αγ εἰσπίῃοαίίοη, 
35 ἀνίστημι. 3ο Τ]παογά. Π. 49. δ. λήθη ἐλάμβανε 
παραυτίκι ἀναστάντας. Ῥτο[. Βαατί, Ιπάθες, 
α[ίοτ α πιοδί ε]αθοταίο ἀἰδοιδείοῃ οϐ {θ 56η5ο οΓ 
ἐξεγείρω ἵπ ἴἶο Τ,ΧΧ. (9νΊοτο 1 15 αἰπιοδί αἱνναγς 
{ουπά) οοπο]αάσθς έἶπαί {ιο πιοαπίησ 15 Ἠογο ΄έ γοιδεά 
ἴπεο αρ... Γ]μαί 8εη5ο, Π0ύθ6νθς, αρροατ5 νΟΤΥ 
Γηρὶά απά Ίε]απο, απ 15 ποί {ο Ὀο τοσοποῖ]α ννἰ(]ι - 
Όια οοπίοχί, οχοθρί Ὦγ α Υ6ΙΥ αγ οχθορθβῖςδ; 
απά 15 ΠΙΟΤΘΟΥΟΥ Γοτριάἆσεπ ὮΥ ιο Βορί. διετηρήθης, 
νο] (οιση α νοτγ [ας νοτείοῃ, ννα]] ταργοδθη(5 
{πο 56Π5ο6, απά ΑΠΟΝ5 Τον ιο ἨΠοεῦτον ννοτὰ 
Τ Που 38 απάφγδίοοά Ὦγ ιο Γταπβδ]αίογς ἴιο 

οχρτθβδίοπ πιοππίησ Π{οτα]]γ, «« Κορί ἴχοο ο Γοοί, 
ο: π-θίππάίπα, Ἱκορί που ργοβοτνος.’. 3ο Ρ8. χὶχ. 
δ. Βορέ. αὐτοὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνεστήμεν καὶ ἀνωρθώ- 
θηµεν, δίαπά πργἰσ], 

18. ἄρα οὖν ὃν θέλει --- σκληρύνει.] Ἔ]ο ἀῑπι- 
ου] Ἱπ Οι ἀῑδραίοά Ῥραββασο Ἰίησος οπ (ο 
86Η506 ΟΓ σκληρύνει, ΟΓ Ιον ονθη πο αποϊθηίΒ 
ννοτο ἀῑνιάοά ἵπ ορἰπίοη. ἈΒαδί, Οτίσοιπ, απά 
Τ]ιουρ]γ]. Οππ]ς ειναι οσα, ἵπ [αοί, ατάσποᾶ πο 

Ἠθατί οἳ ῬἘματαο] ὮΥ Πὶς Ίοησ εαῇΠοτίπσ, απά ἀο]αγ 
ο) ραπἰςηπιθηξ, (ΥΠΕΓΕΡΥ πα κακία, οτ σα1]{, οἱ 
Ώπο οῄεπάοτ ννας Ιπογθαςες,) ἵπ οτάεγ λαί, οἨ ια 
ππθαςιτθ οῇ Ἠΐς ΙπίααΙ Ῥεῖησ Πες, ἴπε Ὠ]ϊνίπε 
αφίσα ἵπ ριπὶθηῖηςσ ἨΙΠ πα]σΏί Ῥ6 πια ποτε 
ππαπ](οςί, (ἨΡοΠΙΠεΠ, απά ΠΊάΠΥ οἴμοτς Ιπίετρτεί 1ΐ, 
«φα[]εγδ το νε, οἵ στον”, Πατ : ἴΠπετεῦβγ 1εανίηρ Πίτα 
{ο ἠλε εχοτοῖςθ οΓΗ15 ο ΝΠ {ες αν]... ΥΥΜΙΙε ἄτεσ, 
Ίγε5. αρ. (ροιαπι. οχρ]αίπς «6 ᾖατᾶεπς Ιὐπιδεί{. 
Τ]ε επγ]]οτ πιοᾶστπ Οοπιπιεπίαίοτ5 αἀορίεά οπθ 
οἵ οίπετ οῇ ἴθφα Ιπίετρτείαίίοπ5 απ], ἵπ πε 
ππ]άά]ο οῇ {πο Ἰαδί οεηίατΥ. απ οπἱσῖπα] οπς ν/αβ 
Ῥγοροδεά ὮΥ (ατρ7. ο: Βαππῦαςῇ, απά αἀορίεά Ὦγ 
Ἠτηοθςίϊ απά πιοδί Οοπιπιθηίαίογς ἀονύπ {ο ἨηαΠ]: 
ΠΚΙΠΕΙΥ, ---- επαξ 1ο εχργεδξίοη 15 {ο Ώ6 απἀετείοοά 
νῃ το[ετθησε {ο ἴ]ε απ λεί]οα] ννοτὰ ἐλεεῖ, απἀ, 
ὮΥ χο επ οργμοφι(ἰοπίς, 15 {ο Ὀ6 τεπάετες, “' ἰτεαῖΒ 
νίἩ 1955 ΚΙπάπεςς,”. Βιαΐ (ποαση {5 ἶ5 αστεεα- 
Ρ]6 {ο έῑπο οοπίεχί, ἴπε ενἰάςηοε {ο {μαί εἰσπίῇβσα- 
Ώοη 9Ρ χε ννοτᾷ 15 γνοα]ς, ΠΙεΓΕΙΥ τερίῖησ οπ (Ἠτοῃ, 
Χ. 4. σκληρύνειν ζύγον, Ἀπά 3οἨ Χ. 4. ἀποσκληρύνειν 
τέκνα, ο{ νηίοὮ Ραβεασες ΟΠΙΥ {πε Ἰαίεγ ἶ5 αἱ αἲὶ 
αρροφίΐο. ἜΤ]ε εχκριθεδδίοη (45 Κορρε οὔβετνεῬ) 
Ρ]αἴπ]γ ας τα[ετεηοε {ο {με οπ5θ ο ΕΓᾖαγασήι, 1Π 
{με παγταίοη ΟΓ νοςθ 5{ΟΥΥ {Πίς νετΥ ννοτά οβίεπ 
οοοΠ8 (48 Εχοά. γΙ]. 9. Ιχ. 12. κ. 20, 21. χὶν. 4, δ.) 
απα ἵπ {Πο 56ης {0 γοπάον οὐφἐἰπαίο. Βεβίάς, ἴ]θ 
Ἠγογάς Γο]]οννῖπς τί ἔτι µέμφεται; Ἠανε πο 5εηςο, ΙΓ 
Ώ16Υ Όο ποί το[εγγε {ο οδάµγαση.  ννου]ά {Ἠετε- 
{οτε Ῥτε[εχ να Ιπίετρτεία{ἶοῃ ο Βαφ!] απ ΟτΙσεῃ, 
ΟΓ Ποπ {ο Ἰαΐίθγ τεσαγᾷς {ο ΕΧΡΓΘΞΣΙΟΠ α5 
Γοιπάεά οἩἨ {θ ρορμίαγ πιοᾷο οϐἳ ἠπ]κῖησ απ 
ερεακίπσ. ««Τημα5 (οοπίπαθς 19) σοοά απά Ἰῑπά 
πηαξίθυς 5οπηθίΊπιθς καν {ο 5εγναηίς ο Ἠαγε {ακεῃ 
οοσαδίοη {οπα ναί ΚΙπάπεςς {ο Πατάθη {Πεπικε]νεβ 
ἵπ ἀἰκορεάίοπος, 1 Ἠανε πιαᾶο οι ῥᾳᾶ, --- ἴ απ 
Ότο οαµ5ε οῇ γοιγ οβῄοεμοες.. 'ΡΠϊ5 νίενν, ἴοο, ἷ8 
αἀορίεᾶ ὮΡΥ πιαηγ οππἰπεπί πιοάθτη (οπηπηθπία{οτΒ 
{γοιη. (ατοῖ. {ο Ταςρίς, απά αἀορίθά ὮΥ Βρ. Β]οπι- 
Πο]ά ἴπ έπο Νοίΐοε {ο 5 ΒΘΓΠΙΟΠΡ. 

19. ἐρεῖς οὖν μοι.] "ΤΗἱ5 αἀνοτίδ {ο απ οὐ]εοίίοἨ, 
Νίο πιϊσηί Ὄο κἰατίαά Ὦγ {ο ουν: νἰ7. Ηονν, 
Όιθι, οοι]ά {15 σκληροκαρδία Ὀ6 ]α541Ύ ρπῖς]εα Ὦγ 
(οά, εἶπσο (αοά ΠΙΠΙΡΕΙΓ 15 {116 ὃ σκληρύνων τ Ἠονν 
οαπ (οἆ Γεο] ννγαίῃ ασα]ηςί 5ΙΠΠΘΥ5, εἶποςῬ ΠΟ 0Π6 
σαη τοβῖςέ Ἠἱ5 νν] {. Έοτ 1 Ἰο Πατάςης Ἱπεῃ, { 
αγθ ποί {ο Ῥ]αππα, Ὀαί «οσα. (Κορρε ἂν βελοσί ἡ 
Ἡ 1 ρ]αΐῃ (οπι ιο οοπίοχί {λαί να πηςέ 5αρρ]Υ 
σκληοοκαρδίας, ἀπειθείας, ΟΥ {116 Ἰϊκο. 1ο 56ηςο ἶ5: 
ΥΝΊΥ (ος ϱΥ ναί ]α5{ςς) ἆοο5 Πο οί, οἱ πονν, 
Ππά [απ] ννίἩ ας [ου απΌο]ΙοβΏ απά Ρρογνοτε!έγ {37 
Τῷ γὰρ βουλ. ἃο, “ένο Ἆας [ενος] τοβίςίεὰ Ἰῖ 
ΜΗ] οἳ ρατρο5ο [5εασσσφθβα]]ν] 10 νο οαττῖθβΒ 
ην 1ξ χο αὀ]αποί αθηφο, «έ ννπο οαπ τοβὶςί Τί 1 απά 
εοπκθφιιθη!{]γ ννο Ἰανο οπ]γ /βίοα Ἠὶς νι]: 
Νο] ἵδ (α5 Μτ. Ύοιπσ οὔςοτναφ) α ννθ]]-ἰκποννη 
4ἨΏβννθτ απά ϱοχοι5ο οῇ πιο οὐκήπα{θ 1π γν]ο]κοᾶ 
ον. 96ο /οτθπῃ. 1, 90. χνΗ], 11. Ἐχοῖς. χχχὶϊ 

320. μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, ἃο.] ἜΤ]ο Αροεί]θ 
4965 ποῖ ἀὐγοο[ζ απαννοχ {χο οὐ]οσίίοπ, Ώθοσιςθ 1 
Ὑα5 ΟΠΘ Ποί ΡΓοροΓ {ο Ὀς Ρτοροβοά; Υοί πΙα]κθβ 
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αρ ω αι. . λ ρ .. λ ή πα » / ὦ- μή 9 
τῷ Θεῳ ολ μη ερεί τα, ε σασμα το πλασαντι, Ἔ, μὲ εποιησας ουτῶώς ; / 

η] 3 Π Π ς ᾿ . . . 2 - ’ . 

91 'Ἡ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ο κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αυτου φυραματος ! "πα, 3. 39 
-” η] ᾽ υ - [α) . ώ 3 8 η , ς 5 α3. 4, 

ϱο ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ατιµίαν; ' Ι δὲ θέλων ο 3358 , 

ν ἃ ὃ . ώ' . - “ ν ὰ “ , 7 ὁ ὃ . : . ο ) Θεος ἐνθείξασῦθαι την οΡΥηΝ, καὶ γ)/ωφρίσαι το ὀυνατον αυτου, ΥΣΥΜΣΝ 
9 ” Π , 3 α κ ’ » 3 ’ 3 9 

2) ἐν πολλῃ μακροθυμίᾳ σκευη ὀφγῆς κατηρτισµένα εις απωλειαν; καὶ 
γ . ο ας . ν κ κα ο . 10 ο) 
ἵνα γνωρίση τὸν πλοῦτον της δόξης αὐτου ἐπὶ ὄκευη ἐλέους ἆ πφοή- 

ῃ 3 6 
94 τοίµασεν εἰς δοξαν... 

27 Γ } - . 

9” αλλα καὶ ἐξ ἐφνων 

[4] π 2 ΄. ς » 3 ’ .ς 

ους χυαι εΚάΛεσεΝ Ίμας, οὐ µογον ες 

ς νά. ' ’ ἁ 

ως καὶ ἐν τῷ ἡδσηὲ λέγει 

2 

Ἱουδαίω», 
τ , -- ο. 1) Χ Ηοβεα 9. 93 καλέσω ΤΟΤΤΡιΙΙ 9 10, 

2 ’ ’ Δ 3 3 

οὐ λαον µου, λαόν µου, καὶ την οὐκ ἠγαπημέρη”, 
3 ’ ΄ . » ’ ς πα 2 

ϱῦηγαπηωένην. "καὶ ἔσται ἐν τῷ τὀοπῳ οὗ ἐθόῃΌη αν- γ Βου 1. 10. 

τοῖς  Οὐ λαός μου 

8ΟΠΠΘ ΤερΙΥ ἵη ἴ]ιε νναγ ος ταρτοοϐ, 1. ὮΥ 5πονίπσ 
εναί 1 15 ({οοΙῖεἩ απἀ ρτοδαππρίαοςς {ΟΥ ποπ ἴο 
οαηναςς {ο ἀἱδρεηβαίΙοηΏς οῇ ἆοσά (νν. 20 δε 21). 
ϱ. Τ]αϊ ἠλοισῇ (αοά ΊχαῬ {]λθ 6αΠΠ6 ΡΟΝ/6Υ ΟΝΕΓ 5 
οΓθαίιγαες α {ο Ροίΐΐεγ ονετ {με ο]αγ, Υεί ἐλαί θα 
ἀοθς ποί αοί οαρτοίουδ]γ ος ατοῃτατ]γ, Ὀαί εμαί 
Ἠὶς ἀθα]ίπσς νι {πο 6νς, α5δ ννΙίἩ αἲί πιεῃ, ατα 
οοηβἰδίεη{ ννἰ(]ι ης απ]δαίθς, ]αδίάσς, απά ΠΠΘΓΟΥ, 
γν. 22-24. 

Μενοῦνγε Ίιας ἴπε [οτος οῇ α 5ίτοησ πεσαοη οῇ 
4πΥ {π]πς, απά απ α[μτπιαϊοπ οῇ ἴπεο οοπίγατΥ. 
-ς λαν Μη πε (αδείοαΙ ὙγΙίετ 1 ΠΘΥΘΓ 
οοπιπιοπεοδ α 8οηίθηςθ. ἜΤ]ηο ἄνθρωπε 5 απ Ἱπαί- 
τθυί απ ηθδῖ5 νυν] Θεῷ. Σὺ τίς εἴ 5ασσοείς, α5 
6ης. ΤΕΠΙάΤΚΕ, ἴ]νε ποἰιἴπσπιοθς ΟΓ ΠΙαΠΣ ΤΟΥ 8νθεη 
τωηιαπι ΠΙΠΣΙΕΥ5 5αΥ {ο α ΠΙΙΤΗΙΗΤΙΗσ 5ογναηί, Β6ε- 
ροπ6, αΠβΜ/ετετ! ες αἱδο Τι. Π. 9. ἸΑνταποκρ. 
βἰσηίῇος {ο τερ]γ πα ἀἱδριίαίίοιι αρἰΠ.. Ὁοπι- 
ατε ο/θγ. χν]. 2 ----10., υνΠῖο]ι ρας5ᾳσε στεαί]γ Ἱ]- 
αβίταίες {με ργεςεηί, α5 Ι{ ηα5 απ ον]άεηί Γο[6χεποθ 
ποί {ο Ιπάϊνιάπα]ς, Ρα{ {ο παίΙοης. 

Τπ Π]ηςίταίίοη ο {]λ]5 15ο ΟΓ πλάσμα ἨΝ είς. οοπι- 
Ρατπες Ατἰδίορη. Αν. ὅδΊ. νο «8115 ΠΙΘΏ πλάσματα 
πηλοῦ. 

21. ἢ οὐκ ἔχει---πηλοὺ.] "Ἡ οὖκ, αηποπΤ Τηϊς 
πδθ οΓ {πε (θΠΙέ, αῇί6Υ ἐξουσία ἵπ 9 5εηΏ5θ «6 0Υ6Υ,2 
οσσιτς ἵηπ Μαι. κ. 1. απά ἆ9οἨη κν. 2. Τη {πε 
Ο1]αβεῖσα] υυτ]{ετς Ι{ 15 νετΥ ΤαΤθ. Τ]ο οΠ]Υγ οχαπι- 
Ρε (]ιαί Τ Ἰναγε πιεί ννίῃ 19 ἵπ Τηογά. ν. 6θ. κατὰ 
τὴν οὐκ ἐξουσίαν τῆς ἀγωνίσεως. Τ19 5επ{]πιεηί 15 
{ουπάεά οἩ 15. χΙν. 9. Φύραμα 8ἱσπΙβες αΠΥ {λίησ 
ἀπραάεά, Ἰϊ]κα ἄοισ]ι. Σκεῦος ἶ5 α σοπεΓα] ἴΘτΙΏ αρ- 
ΡΙιεὰ {ο υεδφεῖς ο: Ι{εηβί]ς, ΟΓ ΘΥΕΓΥ δοτί. Εἰς 
τιμὴν απά εἰς ἀτιμίαν 3Τθ {ο Ὦθ ἴαΚκθη εοπιραγαίἰὲ, ΓΟΥ 
6έπποτε οτ 1655 Ποποιταβ]ο ” 1565. ἜΤ]ο ππεπη]ηπσ 
Ρείπς, ἰπαί λα Ροΐίετ οαη γνοτ]ς πρ Πΐ5 οἶαγ Ιπίο 
ΔΠΥ δογί ΟΡ γθβςε5 Πε Ρ]6ᾶ565;: Π4Υ, αῇίεΓ Πανίησ 
πιαάς {ηαπι, Ἡς ΠΙαΥ 1παζο ἴποθπῃ, οοηνοτί]ησ 
Ώνεπι {οπι Πποτο Ἠοπουταῦ]ο {ο ]ε5ς Ποποιταῦ]θ 
μςθς. θε Ἰηδά. αν. . ΤΠε Αροείο Ἰαά ἵπ 
πα]πά ὁογ. Χνη. 6. (ἨΤγς. 51ος {Παΐ (ο 5ο]ε 
Ροίῖπίέ ος εΙππϊ]ίαἆε ἶ5 {ο ἴΠε Ῥεγ[εοί Ρ]ΙαποΥγ οΓί1ε 
οἰαγ {ο {α Ροίίεσ, πο τε[ετεησε Ῥεῖησ Πας {ο 07ι- 
ἆμοί, 5ο ἴλαί Ἱέ οαπ Ἠανο ποίΠῖηρ {ο ἆο γή {1ο 
οαιεβδίίοη οἱ /6ε ιο. 366 απ εχοε]]επί Ώίδοοιγςε 
οἱ Ώεαπ ἜΤποσχκου, ΄έοη {Πε Ροΐΐετ απά {Πο Ο1αγ,) 
απά Βρ. Ύαπ Μι]άετί”5 Βαπιρίοι Τ,εοίμτες, Ρ. ὁδΙ. 

22. εἰ δὲ θέλων, ἃτο.] Ἠετε νε Παγθ α ΠΠΟΤΘ αἷ- 
γθεί ΔΠΞΥΥΕΥ {ο {]ε οΏ]εοίῖοη αἱ ν. 19.5 νν]αί Ἰπά 
0Θεη δαἷᾱ Ῥείπσ αρρ]ίεᾷ {ο {πε Ῥτεβδεηί οα5θ ΟΓ {ιο 
1εννθ απά άεπί]θς. ἨγΠ] τοβρεοί {ο ἴ]ο ΡῃΓαξβθ- 
01οσΥ, 50Π1Π6 τεσεπί Εχροξίΐίους ννου]ά {ακο {6 εἰ 
ἰπίεττοσα[1νοα]γ, Γογ ποππε2 οἵ 5ΠΡΡΙΥ ἦν αῇαγ θέ- 
λων. Βαΐ 1{ 15 Ὀδίίεγ, ννιίἩ {πο οἱάοντ Οοπιπιεηπία- 
{918, {ο 81Ώρο5θ απ ον λα ογ 4παεοἰιί/ιοι, 

5] 
» 

ς - πω 

υμεῖς, ἐκεῖ 
’ 

κληῦθήσονται υἱοὺὶ 

ευρρ]γῖησ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν. ᾿Οργὴ Ἠετο βἰσπίῇβοφ 
ρα /ι/ 1 μι ηιοπί, 9 1Π Ἱ. 18.5 απ τὸ ὀυνατὸν 18 
{ΟΥ τὴν δύναμιν. ΤΠεοΡΗΥΙ. νε] εχρ]αϊης ἤνεγκεν 
ἐν πολλῃ µακροθυµίᾳ 35 Ρι! {ΟΥ ὑπομονῃ ἠνέσχετο. ΒΥ 
Ώιε σκεύη ὀργῆς τε (45 ία Ὀεβί [η{ετρΓείεΓς, αη- 
οἰεπί απἀ ΠΙοάθγη, αἴθ αστοεά) πιεαηί {Πο οοως, 
νι ννηοςδθ ΡΕΓΥΕΥΡΙΙΥ (1ο Ἠαά 5ο Ίος Ὀοτηε, --- 
Όναί, [αγ {Ποια Πανίησ {ο οοπηρ]αίη οῇ εονογΙ!γ, 16 
πο” οπεί οῇ’, ἴΠεγ νοι]ά πανε {ο αοκπον]εάσο 
ΠΠΠΟΕὮ ΠΙΕΤΟΥ απά Ίοηρ 5ιΠετῖησ. ἜΤ]ε Ὀεςί Οοπι- 
ΠΊΘΠίΔΙΟΥ5, αποϊθηί απἀά ΠΙΟάΘΓΠΗ, ατθ αστεεά {πί 
Ώιο ΘΧΡΤΕΒΡΙΟΠ 15 ὮΥ ΠΟ ΠΊΘαΠΒ {ο 6 {ακεπ ος ὑπαῖ- 
υἱαμα[ς οτεαίεά Ὦγ «ἄοά [οτ είετπα] ραπἰεηπιεηί, 
ὧθο (Ἠτγς. απά (ατοῖ. ἜΤπε Ἰαίίετ τἱρΏ(1γ οσρ]αῖπβ 
κατηορτ. ἴο ΠπεαπΠ πο /ίοά (οτ αἄαγίεα), Ῥαί ᾖ[ὲ, 
ἔτοιμοι, 35 (Ἠ1Υγ5δ. εχρουιπάς 1. Τὴῆ]δ ας οϐ {Πθ 
ρᾳςί ρατγί]οῖρ]ε Γοτ α νετρα] αἀ]εοίίνο ἶ5 απ Ιά1οπα 
οῇ ποί ππ/γεαπεπί ἀθθ. απά 1 Ῥογπθ 1Π παπά ουν] 
ο/εη 5ο]νο σγεαί ἀΙ/Ποι]165. ”ἜΤἨε {6γπι ἀπώλεια 
15 βίτοπσΙγ εχκργεβεῖνο οῇ ενετ-άυτίπσ υνταίῃ, απά 
Ππα] τε]εοίίοῃ. 

29. τὸν πλοῦτον τῆς δόξης α.] Α ἨΗευταίσπι, {ο 
66Πῖς πιοςί αὈαπάαπί σ]οςγ.”. Θθε καρτα 11.4. Τηοα 
σκεύη ἐλέους, 35 ορροβεά {ο ἴ]ο σκεύη ὀργῆς, πηαςί 
ἀεποίθ ῥΡ6ΙΒΟΠ8 ππετοΙ{α]1γ αοοερίεὰ ΡΥ (αοά, η] 
Τ6ίετγεποε {ο {1ε γνο]ε Ώοᾶγ ος Οηϊκίίαπς, νπεί]ου 
}εννς ος (επΙ]ε8. Όθεε Νοίε οπ Αοίς ΙΧ. Ἴδ. 
Προητοίμασεν εἰς δόξ., “' λαὰ ρτεραγεᾶ, ἀαξίϊπεά {ου 
σ]ογ.”. Πε προ οπΙγ ἀοποίθες ἀοδίϊπαίίοπ. 89 
Ῥ]ΗΙ]ο ο πά. οἶίεά ὮΥ (ατρᾖ. ὃ θεὸς τὰ κόσμῳ πάντα 
προητοιµάσατο εἰς ἔρωτα καὶ πόθον αὐτοῦ. Τε οἰογ1 
Ἠθτθ πηεπίίοπες πιιιδί Ῥε απἀεγείοοᾶ, νυν] ΜαοΚη., 
ποί οΓ {18 ϱ]οτγ οΡείετηα] 16: {οΥ, α5 ε οὔδετνες, 
Όνο Ξοτρίατε ΠΘΝΕΓ 5ρεακς ο{ έλαί α5 Ὀεείουνεά οἩ 
ΠΠΙΙΟΠΕ, ΟΥ Ῥοάἱες οΓΊΊθη, οοπιρΙεχΙΥ (ν. 24), Ραΐ 
ο{ νε σ]οιγ οῇ Ὀείπς πιαάθ {1ο ΟΠατοἩ απά Ῥεο- 
ρ]ο οῇ ἀοά. 

24. ἐκάλεσεν.] ΤΠῆΙ5 19 εχρ]αϊπεά Ὦγ (τοί. “ Ίας 
Ἱπν]ίθά απά Ῥτουιρῃί ονεγ {ο οὐεάίθπςος; 7 γετΏβ 
οῇ «οΙηςεΙ απἀ εἰπϊγίησ Ὀοείηπσ οβίεΠ 5ο {ακθη ας {ο 
Ἱπο]αᾶς Ώῃθ ουεπί. ἜΤηο ὡς καὶ 561ν65 {ο Ιπίγοάισα 
η Μζκήγαίζοπ. Τηο Ρραςσαρε ἵπ γίενν ἶς Ἠος. Ἱ. ϐ 
--10., Ρ]επάεά νηἩ Ἡ. 20. ἜΤ]ε Αροεί]ε (α5 Βρ. 
Ηοτε]εγ οὔξαιγες) Πτεί α]οσος ἔννο οἱαμβε», Ῥιέ 1Π 
4η Ἰηνετίεά οτάετ, {οπι {9 264 νοτςο ο{ {1ο 24 
οΠαρίατς, νΥη]ο]ι 8εεῄης {ο τε]αίε πποτθ ΙτηπηεάΙα{ε]γ 
{ο ἴπε σα]] οὗ ίπε (επί]ες; Τ νν]]] σα] ἵΏεπῃ ΤΙΥ 
μρ, ὥο., απᾶ Ἠοχ Ῥε]ουθά, ὅο. Απάᾶ {ο {Πα5θ 
ο δαβ]οίπς, 45 τε]αίϊπσ 5ο1ε]Υ {ο {πε τεςίοταίΊοῃ 

οΓ {ο ὧ6ννς, {παί ρατί ο {πε ΡτορΡῃΏθοΥ οΓ {1ο Πτεί 
Ολαρίεγ ν/πῖο] αΠπγπς (παί ΄ ἵπ ίΠε ρ]ασς Ἰ/πεγθ 
16 ναθ φαῖᾷ απίο {Ίθπι, Υθ 4ΤΓθ ποί ΠΙΥ ΡρεοΡρΙ]ο, 
Ώπετο β]ια]] (ΠεΥ Ὀο οα]]εά {Πε «λ]]άτοπ οῇ {πε Ἰϊν- 
Ίηπσ (οά.7. Έτοπι ἴπεδο ἀείασολπεά Ῥαδβαρες {μαβ 
οοπηεςίεά, Ίο ἀετίνες ἴἩε οοπβτπιαίοηῃ οῇ Πί8 
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1 ἶσα. 10, 29. 
Ἱπίτα 11. 6, 

ο” ο ” υμ, Π Π - 3 ΄. ώ 2 ᾽ τσ 5 

Θεοῦ ζῶντος. ” Πσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἱσραλ' Εαν ῃο3 

ἄριθμὸς τῶν υἱἵ ῶν Ἰσραὴλ ὡς ἤ ἄωμος τῆς Φαλάσ- 

σης, τὸ κατάλειμμα σω9θήσεται) 
” ’ / . 

λων καὶ συντέµμγωγν ἐν δικαιοσυνη 

α.εῃ. 19. 24. 
ει. 1. 9. 
ἃ 19. 19. 
1εµ, δ0. 40. 
Ἱ.απι. 8. 22. 
ΕἘτε]ς, 16. 46. 

μοδα ἂν ὡἁμοιώθημεγ. 

τετμµηµένον ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 

προείρηκεν Πσαΐας Ἠϊ μὴ Κύριος Σαβῤαὼῦὃ ἐγκατέλιπεν 

ἡμῖν σπέρµα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὡς Τό- 

λόγον γὰρ συντε-58 

ὅτι λόγον συ2γ- 
α Καὶ καθὼς 59 

Ε) -” 5/ .) 

Τό οὖν ἐφοῦμεν; οτι ἔθνη τὰ 90 
’ ; , ’ . 

μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαθε δικαιοσύνην, δικαιοσύνη» δὲ τὴν ἐκ 

Ρτοροβί{οπ οοποσγηίης {πε οΐπί οα]] ο 765 απά 
(άεπί]ες {ο ενα ΙΠεΤΟΥ οῇ (οά. 
Ποτό απο στο 5οπιθ ππμαίο ἆἱΠετεποςς Ῥε- 

{πνεσηπ {ιο Ηεῦταυν, χα 26ρί., απᾶ {ο Αροξίε; 
Ῥαΐ πο ΠΠΟΓΘ {Παπ ο αεοοπιπιοάαἑίοπι ο{ {1 ραξ- 
εασο [ΤΟΠ {ιθ γεδιοτα(ἶοπι ο/ έ]ιε «Ἰειο ἴο ἴιε εαζ[ῖπιρ 
ο ἴ]ιο (αρπιίίος (οἩ ΝΙεΠ 5εο Ώοάάγ.) τεπάετεά 
ἨθοθββδατΥ. Όπ {πο 156 ΟΓ οὐ ψἰί α ευὐβίαῃ- 
«νο ος απ αὐ]εσίίνε, [ πανε ΡΙΙ1Υ ἀεαίεά ἴπ Ἐε- 
οθ6!5. ΒΥΠΟΡ., αἀάιποῖης ΠΙΣΠΥ ΕΧΑΠΙΡΙΕΒ απά ΤΘΓΕΓ- 
εησθς {ο Οτο. 

2τ. Ύο Ἰανο Ἠθγθ αποίηθε Ρρα5βασε οχρτεςβείνο 
οἱ {ιο 8απιθ 5εππιθηί, οἱ νο] έλα 5εη5θ απἀ 
οοηπεχίοη ατθ αὈἱγ Ἰαίά ἀονγπ ὮΥ ΒΙΤεΠΙ. αρ. Ἠ6- 
ο8Η8. ΥΠΟΡ. Κράζει ἱ5 ποῖ {ο Ῥο γορατάεά (ΥΠ 
Φο]οείΐσ. απά Ἰλεί5.) 8 α ΠΠΘΓΘ ο 6γΊς]ι ΓογΠΙ ΟΕ 
οἰίαίίοῦ, Ῥαΐ εἰσηίβες ραΐαπι ργο[βίείιγ, υηϊί αἰ]α- 
εἶοιπ {ο ἴπο Ἰοιά απἁ ααἰῃοταίνο {οπε νΠπῖο] 
Ῥτορ]αίς ννετε ]ηδίβεά ἵπ αδθυπηίηςσ. ερ ἸΝοίθ 
1; ολη ν. 28 

---τὸ κατάλειµµα σωθήσεται.] ΤΠε αποϊεπί Οοπι- 
πηθηία{ογ {γααί {ο Ατίο]ε α5 Ρ]θοοπαδίίο. Βρ. 
ΜΙά4]. {αῑκες 1 {ο ἀεποίε {ο γεπιπαπί οἳ ιο 19- 
ταθ]Ίτος γεδεγυεᾶ ὮΥ πο Α]πηϊσΙίγ {ος ἴπα ριτρο5ε8 
οῇ Π5 ναησεσποθ. 1 απα Ιπο]Ιπες {ο ἠίηίς ὑαί τὸ 
κατάλειµµα ΊΝά5 ἴ]χθ παπῃο σ]νθη {ο ἔμο τεπηπαπί ος 
{πε ἀοιάσ] τοςετνεᾷ {οΥ {με πεχί Ὀτοαά-πιακ]πα, 
Πίοτα]1γ ἴἶα (εαυοπ, ἴπε Ίθαν-οᾶ, ἰ. ἜΓ]ια ἴθτιπ 
ἩδΙσγ Ἱπιρ]ίες α πια] παπρογ. γα] (πϊπκα 
Έπαί ἵηπ συντ. καὶ συντέµνων Ώιετο ἶδ α Λεπαίαᾶι. 
Ῥιΐ 1 εΠποι]ά ταίῃαγ 56επῃ {]λαί (ιο Ἰαΐΐίετ ἰεγπι ἶ5 
πηθαη{ {ο ο εχοροίἶσαὶ οῇ ἴ]ιο ΓΟΓΠΙΘΓ. Λόγον ἵΒ 
ΡΥ 5οππθ εχρ]αϊηθὰ αεεοιπέ; ΒΥ οίμαῖς, Ππαίίεγ, ]]κα 
Όιο Ηοεῦ. ὪΠ. Τί 5ποι]ά 5αοτη ἐ]ιαί Δο/ι 5εη5οβ 
«ογο 1π 1ο πιῖπὰ οῇ {ο Αρορδίιε; απά Ὠναί ηε 
πισαηί, «6 ν]] 5οοπ βοίί]ο {(Πίς ποσοαπί, απά οιί 
ελοτί {πο α[αϊτ.. Ἔ]ετε 15 ἰμοισ]ί {ο 9 α τείθύ- 
οποε {ο 15. χ. 20. 

29. Ἠοτο ν/ο Ἰανο αποί]Ώθγ Ρας5ασο ΟΠ {]θ 68απ1θ 
ευ0]οοί υγ] {ο Ῥτοσεάίησ; ΠαΠΙΘΙΥ, Οχαί 1έ 18 
{ο Ὃο αβοτῖρεά {ο ο βἱπσι]ατ σοοᾷπεςς οῇ ἀοά, 
εναί α- νοτΥ ϱπηα]] ραγί ΟΠ]Υ ({ο {πο οχο]αςδίοη οί 
πο ρτοαί Ὀ]]ς οὗ χα ᾖοννς) Ῥο58ο55 πο ργοπιῖσοἆ 
Γο]]οΙίγ. (ἸΚορρο.) ὮἩρ. Τον] απάἆ Κορρο (π]ς 
{πογο 18 Ἰοτο α ΤΟ[ΟΤΟ6ΠΟΘ {ο 8ΟΠΠΘ Ιπναδίοης ο 
πάσα, παἆο ὮΥ Ποδῖπ απά ῬεκαΠ, αἲ πο ]αΐΐοτ 
οπᾷ οῇ | οἴμαπι) τοῖση. Όήνοις ἡ]π]ς 1 ἀοδοτίρ- 
{ἶνο οϐ {πο ἤπιος οὗ ΑπαΣ, ν]ον πάσα ννας ἵῃ- 
ναἆςὰ οἨ αἲ] εἰάθ5; Ὦγ ίνα Ῥγτίαπδ απά Τ5γας]ίος 
{γοπι ένο Νογί]ι, Υ νο Γάοιηίίος Γγοπα ἴπο Βου{]1, 
απά Ὦγ ἴἶνο Ῥ]ηή]άπος {ποπι {ο Ἰλορί, 2 0,τοῃ. 
χχγι]. ὅ --- 19. ἨΠοί]ου ἴ]ιο 8οη5ο ΟΓ ένο Αροξ- 
{ο Ὃο απ αοροπιπιοάαἶοπ οϐ ναί οϐ ο Ῥτορ]ιαί 
(α8 πιοδέ τοσσπί ΟοπιπιοΠίπ{οτ ππαἰη{αἶη) πιαγ Ὄο 
ἀουδίοά Γος Τέ ἵς οργίαῖη μας πο Ῥτορ]οί5 Παπά 
ο/ ση α {ννο-βο]ά νίου: απ {παί ππάἆθγ απ οτο[ογὶς 
βοη5ο το[ογεῖπσ {ο ρο]λοα] ργοβροτίίγ οἵ αἀνετ- 

ΒΙίγ, ννας οουσ]μεά καθ ὑπονοίαν, Δπ οδοἰετίο απά 
αρἰτ]ίαα] 9Π6. ΑΦ ΙΠ κατάλειµµα ἴπετο ἵ5δ α ππεία- 
Ρος ἴακεπ {τοπ ῥγεαᾶ-πιακίπς, 89 1 σπέρμα Έπετα 
1 οης {οΠΙ δοιούις; 5ἶπορ 1 ἀεποίεΒ ἴνς ππια]! 
γεπιπαπέ 16{τ, ἵπ ἴἶιε Γετί]]ε οοιπίτίες ο{ ἴπα Εαδί, 
{ο 5εεἀ. ΤΠ ὁμοιώθημεν ἴπετε ἶ5 α Ῥ]επάίπς οῇ ένο 
πιοάςς ΟΡ ΘΧΡΤΕΡΡΙΟΠ, ΝΠΙΟἨ ατα Κερί δεραγαίε ἵπ 
α πο Ρρατα]]ε]ίσπι ο{ εκ. ακκῆ. “με ομ]εοί 
(α5 οὔδεινες Ῥίπατί) ο Ώιε Ὑν]ο]ε οὗ χεςο απο- 
ἰαΐΐοης 5 ΟοΠΊΥ {ο 5πον”, ἐμαῖ ἀοά οἳ οἷά ετεαί- 
οπεἆ {ο ἀθείγοὗύ ογεαί ππιέ{ιάες οἳ πε «Τεννς Γοτ 
οοπίαΠΙαςΥ Σ απά σοπδεφιεΠ/{]Υ 1ὲ ἶ5 πο πει (Πίησ 
ΠΟΥ {ο 5αΥ, αί στοαί ΠΙΠΙΡΕΤ5 οἳ επι νν]] 
Ροτίςῃ, νΥμῖ]α {ο «επίΙ]εβ ατα τεσείνεὰ Ιπίο {- 
νοιγ.” 

90. τί οὖν ἐροῦμεν, Ὃ η 1 15 ρ]αϊπ Ποπι ἴιο 
οομίθχί (πί ἴΠε 5εη5θ οἱ {5 βοπιειγ]μαί Ἱπάεί- 
π]ίο {οτηια]α 15, « ἨγΠαί 15 πα οοπεζµκίοπ ἴο Ὦθ 
ἁταννη {οπι γγμαί Πας Ῥεεπ αΏογο εαἷά 13 αξ 5]- 
οτίησ Ιπ α τεοαρι(α]αίίοπ ο {πε γνλο]ε ο νναί λα 
ΑΡροβί]ο ας Ῥθεεῦ ἰτοαίπσ οϐ ἵπ {Πῖς ΟΠαρίεγ. 
Ύουπσ ἴτασθς {πο ρ]απ ο6 {ο Αροεί]ε α5 {ο]]οννς: 
Ἠοε ρτοσθεἆς [ποπ ΙΧ. 20 ---- 9δ. απά κ. 1 ---- ὃ. {ο ἵπ- 
το Ιπίο ία οσιδο Ώοί] οΓ {πε τε]εοίίοπ οῇ {πο 
6ἵνς, απά {πο αἀορίίοηᾳ οῇϐ {πε (θη{ί]ες {ο ὃθ 
ο ρεορ]ο ἴπ πεί είοαά: οοπιπεηοῖησ, α5 
αδυα], {Τοπ απ ορ]εοίίοπ οἱ {ια ᾖοὴνς, τί οὖν ἐροῦ- 
µεν, ἃο.: Ηϊς τερ]Υ Ὀεῖπςσ απάεγείουά ἴο ἐπὶ οί- 
{οοί: “ ἨονονεΓ 5ίταησθ {εςο {Πίησς πια αρ- 
Ροα, Υαί 5ο {Π6Υ ατε :Ὦ --- απᾶ ἴἶπο σγοιωιᾷ ο ἴε 
ποσθρίαποθ οῇ {ιο (επίί]ες {ο ἀοά”5 {ανοιτ (νΙΣ. 
Οιοῖτ οπιυταοῖησ {λα οοπάϊῖοιπ οῇ ΠηςήΠοαίίοη 
απάστ {ο (ἀοβρο!, Πίο] 15 [ατα Τη ἔθδας ης) 
Ῥεΐπσ Ὀτίεβυ Ἠιπίεά ἵπ ος {ενν Ὑνοτάς, {Ἡτοννη 
ἴπ αφ 1 ννοτα ἵπ ία πιάά]ε οῇ ια ορ]εσίίομ, ν. 90. 
δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως, “' Ὀαξ ἠναί Ἱαςαβσα- 
{ο νν]]οῖι 15 Ὁγ αι: 7 ο σοθς οπ ΟἨ. 1κ. 90, 
{ο ΟΠ. κ. ὃ, {ο είαίε πιοτο αἱ Ἰοησί]ῃ {μα στοαπά ος 
Όμθ 1 6ννς) πιβοηττίασε : {λῖ5 Ίο Ῥ]ασες ἵπ {παί Γαία] 
6ΙΤΟΥ ΟΕ ἐπαῖγς οοποοτηίης {Πε νναγ οΓ]αςβοαἴῖοπ, 
απά αοοορίαποθ Υ (οά ; Ἴν6γ «οασΏί 1 ὉΥ {ο 
σος οϐ νε Ταν: ν]θτσας, ἴΐ ἶ5 οΠΙΥ {ο 
ο ορίαϊπεά {Ἰτοισ]ι ένο Γαλ οὗ Οητὶς{. 
Διώκειν, καταλαμβάνειν, Ἀπά φθάνειν ατο οοηβίά-' 

ογοᾷ ὮΥγ ἨΠαπαπῃ. απά οἴλετς α5 ασοη]ςίῖο {Θ6ΓΠΙΒ, 
ΤΗ 18, Ἀοννενος, ποί οἶθατ αί ιο Αροβί]ο Ἱπίοπά- 
οὐ αΠΥ 51 α]αδίοῃ, αΠΥ Ππογο {Παπ {ο Ῥκα]πιῖςέ 
ἴπ 66 Βοο]ς Ῥοσςο απά ριγσιο 11”. οι Τμασγα. , 
060. τὰς τιμὰς διώκειν. ἴπ 5αοἩΏ οα5δος ἴῃο πιοίπ- 
ΡΊοτ5 οΠΙΥ ΙπιρΙγ 6ασθΓπες5» απά απχὶείγ. Τ]ο 
ἨΟΓά5 δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως (5οΊ]. διδομένην) 
ατο οχοσοίῖσαὶ οΓ {πα ρτοσθαίπα, απά οχρ]αίῃ ἴἶνο 
Λἰπα οϐ ΠαςἠΠοαίίοπ απίο νν]οἩ (νου Ἰναά αἰίαϊη- 
ο, απά χουν ορίαϊποά. Έτοπι ναί Γο]]ουνς Τέ 18 
Ῥ]αΐϊη (Πέ πίστεως ἶδ ΓΟΥ τῆς πίστεως, Ἱ. 6. {αί]ι ἵπ 
Οκ, νπ]ο. ἱπαρ]ῖος α- ΠΠ] ποοθρίαηςς οΡ Ίι8 
(οΜρο1, απά απ οὐοάίοπος {ο αἲ] 19 τεφαἰκ[ἶοῃς, 
νοίμοτ οῇ Ρο]ἱαῇ ογ ρτας(ἶσο. 
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Χ. 1-.--4. 6» 

Ὁ Ἱηίτα 10. 9. 
δν. 

2 .) ᾽ ’ , ’ , 

3Ι πίστεως" ὃ Ισραήλ. δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης, εἲς γόμον δικαιοσύ- α 7, 
2 ., «/ 2 

99 γης οὐκ ἔφθασε. - ἄιατ; οτι ουκ 
90 1 να .. ν. κα ΄( » Π 

δὸ γομου. προσεκοψαν γρ τῳ λίύφ του πφοσκοµµατος, 

Ιδο ὺ 
ή 4 . καὶ πέτραν σκανδάλου 

. , ] 

πτιαι τιθηµι ἐν 

3 - 3 ’ 

αυτῳ ου καταισχυνύόησεται. 

-” ς ΄ 

μαὶ πᾶς ο πιστεύων 

; κ ., ς 11 2) το. Ἱ. Ἡ 

ἐκ πίστεως, αλλ ὡς ἐξ ἔργων ο) ον τν 9 

"καθώς γέγφα- εν κλ' 
Ρειυ!. 115. 22, 

διὼν λίθον προσκόὀμµμµατος, Μαι, 31. 43, 
» [ωακο ὂ. 94. 

ἐπ᾽ ἵ Ρει. 2. Τ. 

ι Χ. 4Η {ΦΟΙ, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας, καὶ ἡ δέησις ἡ 
4 υ ς π -”. 3 ’ .] -» ᾿ 

2 πρὸς τον Θεον υπὲρ του Ισραηλ ἐστιν εις σωτηρίαν. Ὁ Πήαρτυρω γαρ ος α. 6 Αοὶς 21. 20. 

δαρτα 9. 9Ι. - ” ών 3 2 3 3 .. ο 3 ν δρ 
8 αὐτοῖς, ὅτι ζηλον Θεοῦ ἔχουσι, αλλ οὐ κατ ἐπίγνωσιν. {᾽αγνοοῦντες αα]. 1. 14. 

{Ρῤρια 9. 9. κ 4 » 9 .. . Χ 2ς/ ν } σΜαιί. 5. 17. γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνη», καὶ τήν Ιδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες α Μαι 5 
ος. ὃ. 19. υ] -” ’ . -” ο ς ΄ 5 αν υ ’ 9 

4 στησαι, Τ δικαιοσύνη του Όεου οὐχ υπεταγησαν. έλος γαρ γομου αι. 8.58, 

ο]. Ἰσραὴλ δὲ διώκων, ὅτο.] Ῥοπιο πνοι]ά το- 
πηονο {ο ἀῑβΠοι]ίγ, ννπῖο Ἰαςδ Πετο σααδεά ἀῑδα- 
βτοσιηρηί, ὮΥ βαρροείηρ α Ῥίεοπασπι; οὔεις, ΒΥ 
εαρροείπσ αη Πήραίίασε: πιειοάς αἰϊκα απ{οιπά- 
θᾱ, ΠΠΠΘΟΘΕΘΞάΓΥ, απἀ αἱ νατίαπος ΥηΑ πο απί]- 
Ειοί]σα] ο]αίΙ56 εἰς νόµον δικαιοσ. οὐκ ἔφθασε. 1{ 18 
Ρ]αΐπ {τοπα {να ποχί νετςε {]αΐ νόµος πηιδί Ὀ6 ἴαΙκεπ 
1Π 15 ογάΙπατγ αοοερίαίοη. ο ορβοιτΙγ Πατα 
Ίας αγῖδαη {ΟΠ οχοθςδίνε Ὀτον]ίγ, απάἀ ία οοπ]- 
Ρ]είο 5εηΏ5ε 5 α5 Γοονής: ΄ Ισταει, {ο]ονίπς 
πίτας {ο Ίαν, απά αἰπηίῃσ αἲ ]α5Μβοαίίοῃ τοπ Ιΐ, 
οἱ πιἰςςοά ο{ 15 αἴτης ποί Πανίησ αἰίαίπεά απίο α 
ανν ΥΠΙΕἩ οοι]ἀ σῖνο Ἰαδήβοαίίοη, ΟΥ απίο {ιο 
Ίαν νυμίοι ϱἶνες ἸαςΠοαίοπ, ἨΠΣΙΠΕΙΥ, Οιαί ος 
Οιτίς(. 2 

ο 99, ὁτατίι ὅτι, οι] Νου {ο]]ούς ια γεαδοπι 
ο/η! ἀοἆ οχο]αάθὰ ιο ο ονν5 [Τοπ πο {ε]ΙοΙίγ ος 
Οκ Κἰπράοια; ποί Ῥεοαιςε Τί Παά Ῥεειπ 5ο 
ἀετετπαϊπεά Ὁγ ἀοἆ ὮΥ απΥ αμβο]αίε ἆεοτεε; Ῥαΐ 
Ῥεσαιςε {μεη, ρτϊά(πς {(πεπηδε]νες οἩ {]εῖγ αἰίας]ι- 
πιοπί {ο πο Τμανν οἱ Μοςες, Γε]εείεᾷ πε (ἄ9ο8ΡεΙ 
ος Οπςί. (Κορρο.) Τ]ε τεσεπί (οπππεπίαίος 
ατε σεπετα]]γ ος ορίπίοη επαί ναί 15 Ίθγο αἀάασοεά 
{τοπα πο Ο. Ἔ. ἆοεδ ποί ΡτορετΙΥ τείεγ {ο {πα 
ΜεςδίαἩ, δέ 15 αρρ]εά ὮΥ αεεοπιπιοάα(ίοπ. Τ]αί 
Ῥτϊποῖρ]ε, Ἀονγενογ, ἶ5 Ἀεγο ΠΠΠΘΟΘΒΦΑΥΥΣ {ου {μα 
Ῥτορλείς {πειηρε]νες οβεπ Ππίεγπιίκεά νι Ῥτοπ]- 
Ίεες οῇ {Θππροτα] ἀε]ίνεταποθ εποουτασίησ απ/1ο]- 
Ραΐΐοις οῇ μαί ἀε]ίνεταπος, Ῥοίι ἴοπιροταΙἱ απά 
αρ]γ]ία], υΥΠΙοἩ Ὕναςδ {ο Ώε οχρεοίεά {οπι {λα 
ΜεβείαἩ. ΊΝαγ, Όιο {ενὶσι Γπίετργείετς (Πεπῃι- 
βο]νες Τ6{εΓ {νε γνοτάς {ο Όιε Μεβείαμ. Αβίο ία 
ἀϊδοτεραηοίες Ὀείνεεηῃ ίμε Αροεί]ο απά {λε ἨΗε- 
Ῥγουν απά ερέ. 1π ἐπῖς αποίαίἶοη, 1 νγοι]ά οὔεεγνα 
Όιναί 18 15, Ῥτορετ]γ ερεακίπσ, πο αιοίαίίοη αἱ αἱ]. 
1 15 Πετε]γ α Τ6/6γΟΠΟΕ {ο νν]αί 18 δαϊά ἵπ Βογῖρ- 
ἔπγε; πρ {ποισ] {Γοτπιεά ΟἨΠ πο ραδ5ασες, [εα]. 
γη, 14. απά χχνΠ]. 16, ἆοας ποί ρτοίεΒε ἴο ϱε α οἶ- 
{αί]οᾳ Γοπι αἰίπογ. Τε Ιαίίεγ οἰααςε, Πού6ενετ, 
ἀἱῆετς εοατος]γ αἱ α]] {ποπι {λε 5ερί., θαΐ τεοθἆθεΒ 
{τοι να ἨΗερτενν. Τί 6 ιο ορίπίοη, οννενεν, 
οῇ οτοί., Οαρθ]1, απάἆ Βαπάο]ρῃ, ναί πε ΤΙΧΧ. 
τεαᾶ, πο 1, Ὀαί 1... Βαΐ (μῖς ποίοη 56θΠ]8 
ΘΙΤΟΠΘΟΙ5 5 {οτ Ῥοσος], ΒοβθηΠῃ., απά «.θβθῃ, Ἠανα 
ΒΙΟΥ λαί ΥΠ (45 αρρεατε {Ποπ {πο Αταῦῖο 

(νλσ) 6 εα5οορί]ο οϐ {λαί 8Θη5ο. Το 

ποππίησ, Ἠονθ6νος, Ιπίοπάεά ὮΥ {ο Ῥτορ]εί 
566ΙΗ5 {ο Ἠανε ὌΌδεεπ ΄΄ Ηο ποεᾷ πο Πεε Γοτ Γεαγ.) 
πο {οτορ οϐ ιο Ἐπίατο 56θπι5 {ο Ἠανο Ῥοεπ 
Κπούνη {ο Όπε Τ,ΧΧ, ΡΥ Ειοῖγ τοπάετίπσ ποί ἵΠ {πε 
Ἐ πίατο απἀ Γηά]οαίϊνε, Ὀια{ νε αρ]αποίίνο. 

Χ. Τ]ῃοα Αροεί]ε πού αρρ]ίος Ἠϊπιςθ]{ {ο σογγοοί 
ες Γαία] 61Γος, ὉΥ ςίαίἶπς αἱ Ιατσε {Πε το]αί]νε πα- 

ἴατο 9Γ {χα Τμανν απἆ {πα (.οερεί 15 πιοσΠς οῇ ὅτις- 
Πβοσαίίοη. Απά Πγεί ης οοΠΊππΘΠσΘΒ ΥΠ α 5οβί- 
εηίπς: «6 Π 16 1ο απχίοιι5 ΥνΙθΗ οΓ πιΥ Πεατί,”. Οπ 
{πε µ5α οῇ μὲν υηηλοαί ἴμο αροᾶοίῖο δὲ, 5εο Ῥεο. 
2ΝΠ. Τῆ9 56η5ο ΠΠαΥ Ρο ἰΠι5 τερτεξεηίαά: «Έοχ 
ΠΙΥ Ρατί, λε ννΙ5ῃ οΓ ΠΙΥ Ἠθατί {5,7 ὅτο. 

Τ]ιο τεαάἶπς αὐτῶν {ΟΥ τοῦ σραὴλ, ἠιοισ]ῃ εἰ τεὰ 
ΡΥ «τίεςῦ., γαΐ., απά Τηΐπα., πιοτίίς Η]ο αίίεῃ- 
Ώοη. ΟΠΙΥ πίπο ος ίεη ΜΑΡ. Ἠανο (Παί τεαάἶησ; 
απά ποπε οὗ Μα] ς ος ΒΙποκ”ς ΜΒΑ. Υαίετ, 
Ἰπάθεά, (Ππ]π]κς 1 πποτς 1]κε]Υγ (μαί αὐτῶν εΠοπ]ά ο 
«Παησεά Ιπίο τὸν Ἰσραὴλ Έαπ νίοε υεικᾶ. Βαΐ Ι 
ἀοαρί ποί ναί 1έ ατοβε {ποπα {πο πιαγσίη, ν/ηθγο 15 
ας Ἰηθαπ{ {ο ΒΙ] αρ πε αρ. αἲ εἰς σωτηρίαν, απἀ 
α[ἴογννατὰς Ιπ 5οπιθ ΝΤ», εχρε]]εά {λε τοῦ Ἰ. Τῆε 
αὐτῶν πηϊσΏί Υ6ΙΥ Ὑνε]] Ῥε οπαξίεά, ῬεσαιΙςε τοῦ Ἰ. 
ἶ5 α ποΙΠ ο πια] έαάε {ος « {Πο Ρθορ]ε οί Τβγας]. 
Ἠ/πατεας αὐτῶν α[ίοτ ὑπὲρ υνοι]ά Ίπνο]νο α Ἰατε]- 
ηςςς α]πιοςί Ιπίο]εταθ]ο. 

2. ζῆλον Θεοῦ. Νο ΄έσοα] οΓ(.οἆ, α5 οαΓ(.ΟΠΊΠΙΟΠ 
Ύογδίοη τοπάςις; Ὀαΐ ΄΄ α7θα] [ο ΟΥ {ουγαγάς (1ος. 
(Ττοί. γνε]] οὔδετνες {αί αἲ] ποιπς οἳ {5 φογὲ 
πανε α (επ]ίϊνο εοπιείίπηες οἳ διιῤ/εοί, απά 50ἵηθ- 
Ώπιες οῇ ο//οοί, α5 Ἰετθ. ΤΠε εχρτεξείοη ἵ5 ἆ6- 
τινα {οπι ΡΕ. Ιαν]. 9. Ὁοπιρατο Λος χχἰ. 20, 
χχ!ι!. ὃ. 2 0οΓ. κ. 2. Οὐ κατ ἐπίγνωσιν, “« ποί ἴπ 
οοπ/{ογταϊ(γ νίἩ, οἳ τεσυ]αίεά ὮΥ, βουπά Κπον]- 
εἀσε, οΥ {γαο τε]ὶσ]οπ.”) 

Ὁ. ἀγνοοῦντες γὰρ, ὅτο.] ΤΠϊ5 {5 πιεαπέ {ο 5πουν 
Ίιοιυ λεγ οοπηθ ἴο Ὄ6 ἴπας ἰρποταπί οϐ Γἱνῖπο 
ἑαί, να Ώνε πἹθαΠΒ ΓΟΓ αἰίαϊπίησ απ{ο 1{ ἵπ ἐΠοῖτ 
Ροββθβεῖοη. ΒΥ τὴν τοῦ Θεοῦ δικ. ἵδ ἀεποίαά ἐλιαί 
πιοίληοά οἱ Πα5εἱβοαίίοη (νῖα. ϱταπἰίοις, οΥ ὮΥ 
{α11) ννπ]ο «σοᾷ Παβ τεγεα]θά ἵπ {1ε (οερε] οἳ 
Οηγὶεί. ΕΥ ἰδίαν δικ. ἶδ πιεαπί α ]αςβοαίίοπ ο 
{ον οιόπι, 1. 6. τεδίἶπσ ΟΠ {6 ννοτ]κς οἱ {αίγ Τμανν. 
Τπο Αρορί]ε «ο ἴθγπις 1{, Ρ6σα15ε, Ὀδίησ α Ίανν οῇ 
ΥΨΟΥΙ5, 1ὲ πιαζθ ΕΥΟΤΥ οπθ”5 ϱα]ναίίοη ἀερεπά προπ 
Ἠΐ6 οιῦπ πιογῖ(ς; απ Ένας 5αο]Ἡ α ανν πιἰσηϊ, η α 
Ρορι]αγ 5οηςε, ρε οα]]εά α ]α5{Πσαίοη οῇ Λὲς οι. 
Στῆσαι ἶ5 ἰθ ορροβῖ{θ {ο ἀναιρεῖν. Απά έἶιο πιοίη- 
ΡΙΟΥ 5εοπις ἀετινεᾶ [ποπ ἴα Ρτορρῖησ πρ απά 
Ῥιέτορδίησ οἳ α Ἱνεα]ς δίταοίατο, ΠΙΕΙ οαπποῖ 
είαπά ΡΥ 1ςει/[, 

---οὐχ ὑπετάγησαν] “ανα ποί ορεᾶϊεπ/]γ ας- 
οορία.”. 1{ ννας τοπιατ|οά Ὦγ απ΄ απο]οπί ΡΗΙ- 
Ἰοδορ1ας, ιαξ «6 ΠΊάΠΥ τοοι/ἀ ΊἹανο αἰίαϊπεά απίο 
νάοπι, ἰ{ ευ Ἰας ποῖ (λοισ]ί (16Υ /αᾶ αἰγεαάη 
αἰίαῖησά απέο 14. 

4. τέλος γὰρ νόµου Χ.] Ἠετε ἵ5 πιοτο ΡΙαΙΠΙΥ 5οῖ 
{οτί ἴα πισρ ὮΥ ννηίο]ι (αοᾶ 15 Ρ]εαξςθά (λαί ππεπ 
εἸου]ά Ὃθ Ὀτοισῃί {ο κεαἰναίοῃ ϐΥγ 6μτῖςη, Τ]ὴθ 
ίθΓπι τέλος, Ἰούψνονοτ, αὀπαῖίς οΓ Πιογθ ἴλαπ οπθ 
5θηςο. Τί ΠΙΠΥ, ΝΥΙἨ 5οπΠθ αποϊεπί απά πιοάργη 
Οοπιπιοπίαίοτς, ο αχρ]αϊπεά, “ Ομηὶςί Παν ριί 
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π Τεν. 18.6. 
Ετεκ. 20. 11. 
αἱ. 8. 152. Ὁ ’ η ΄ ὁ ά 5/ ς ’ 2 ) ” 

τὴν δικαιουύνην τὴν ἐκ του οµου Οτι ο ποιησας αυτα ἄγ- 

. , . ”- , Ἡ . 3 ν , 

Ἄριστος εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῳ πιστευογτι. Πήωυσης γαρ γραφει ὅ 

. ’ 2 υ. ἳ ς ' / 
ἴῬευι. 9.1, θρωπος, ζήσεται ἐν αυὐτοῖς᾽ Γή δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη 

οὕτω λέγει Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου" Πίς ἀναβήσε- 
| 2 ’ 

ται εἰς τὸν ουραγο»; 
. ὃ 3 ᾽ , . ν 

τουτ εστι Ἄριστον καταγαγειν 3 τίς Ἵ 
’ 3 ) », ο” ὁὸ 3, υ 3 

καταβησεται εἰς την ἆῤυσσον,; του ἕἔστι ΧἌφιστον ἐκ νε- 
. 3 ϱ ε..2 ᾽ ’ / - ἜἜΕ ’ ευ ε ’ Γ 

Κβοι:.50.Η. χρῶν ἀναγαγεῖν. ΄ ἀλλὰ τί λέγει; ΕΒγγυς σου το ῥημα ἐστιν, δ 
- ο” α ο νν ε.. Ν΄ 

ἐν τῷ στόματί σου, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου” τουτ ἔστι το 

ΙΜαιι. 10.90. ανν, ο απρύ ΙὍὍτι ἐὰν ομολογήσης ἐν τῷ στόματί 9 «19.8 ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομε». τι ἐὰν ὁµολογήσης η π 
; 3 » ’ Γ κ ς/) ς ' 3, 4 

σου Κύριον Ιησοῦν, καὶ πιστεύσης ἐν τὴ καρδία σου οτι ο Θεος αυτον 
2/ » ’ - δί ϊ ’ ε 1 ὃ ας, 

Ίγειρεν ἐκ νεκρών, σωῦησῃ καρθιᾳ γαρ πιστευεται εἰς θικαιοσυνην, 10 

4η οπά {ο {11ο Τ,α1ν, ἵη {να οα5ο οῇ 6ΥετΥ Ώε]ί6υου 
ἵπ Πίπι,. Τηϊς 5οης5ο, ἨΟΥΨΘΝΕΓ, 5 ποί αστεεπΡἰθ 
ἴο ια οοπίαεχί. Τὶια ἴγας 9Π86 866ΙΗΡ Το ο ιαί 
οὗ 0Ἠ1γς. απά ἴἶιο «Τθείς Ο6οπαπιθηία{ο5, αἀορίεά 
υγ ΕεΙ!, 6ατρή., απά Ύουπσ “ Ολεῖςί 15 {πο οπά, 
Ρογίθοίἰοπ, απά ποσοιηρ]ἰδΏθς, οἵ Γ4ἴΠΙΘΓ {18 8ζορε, 
επἀ, απάἀ βπα] ου]σοοί ο έ]ιο Ίανν {ος ]α5βοαίίομ 5 
ας ἵπ Αοΐς χΗΙ. ὀδ. δα. ο Βίπατί οχρ]αίηπς 1 {ο 
πιθαΠ, “ Βοε[Ιοβ ἵπ 0Ἠτῖςέ, τοοαϊνίης Ἠίπη ὉΥ αμ, 
οπά εας ααἰηίης {ο {λε ὁικαιοσύνη Θεοῦ, ἄοςΟΠῃ- 
ΡΙίδ]ιος ἴα επᾶ οἵ οὐ]εσί οἱ μα, να Ίανν (1. ο. 
ον οὐεάίϊειςθ {ο {16 ]αν/) ννοι]ὰ αοοοιηρ]Ιδῃ. 2 
Ἡθ Αρορί]ε 5Ἠουνς ἴἶαί {λετε ἶ5 οπΙγ οπθ Ἰηρί]- 

Ποαΐῖοη, απ {ῑναξ ννυλαί πα 141 αἰέεπιρ{εᾶ, πε (408- 
ο) Γι/βἰς; απᾶά (Πιογοίοιθ Ἰθ ννπο «Ἀοοςδθς 6 οπθ 
Υ [αα, β11β15 (ο οπου» νηηθτεας Ίμ Ὕν]ιο αἴπῃβ 

αἲ Όιο οί/μεν, πιαδί πιῖςς οἱ ἐῃῖςδ. ᾿ΓΗϊδ Ῥεπεβί οἩ 
Ομείςέ οχίοπἀς {ο αἰἰ ἠειίρυεγς, ἀεπΠίΙΙ6ε5 πο Ίε5ς 
ἴναπ 9 οννς. “Το ρτοοβ οϐ {Πε ν]οἱθ τεςί5, οϐ- 
5οτνος Μτ. Υουπς (45 15 οχρτοςδεά π νν. 1 --- 10), 
4ροπ {χε ΙπιροδβΙβΙ{γ οὗ Ίνα εοπά {οι οῇ ο α5ΗΠ- 
οσίίοη ὮΥ ια Ταν, απά να οαδίπεδς οἳ ία οοπά[- 
6ἴοη απάθτ {1ο (1οβρε|.) 

5. Της ννογᾷς οῇ Επ5 νεῖδο αΤο πιεπη{ {ο οοη- 
βτπι ναί ννας δέ δαἶά, --- Π4ΠΙΘΙΥ, {μαῖ ννμαί ια 
Τιανν ἀῑά ποί, απά οοι]ά ποί αοοοπιρΙςδΗ, ΟΠεὶςέ 
οοπιρ]θαίθά, Ἐοτ Μο868, Ιπάθεά, 5αὖ5 α ΠΙαη 16 
Παθήβαά ὮΥ {ιο γνοτ]κς οῇ να Ίαν. Επί ίωεη πο 
0Ππ6 πας {οαπά αΏ]ο {ο ΠΙΙΠΙ Ἱτ. Βο ναί 1έ 18 
πο Ροββίῦ]ο {ο Ῥα μας Ἰαβίῆαά. (0Ἠ1Υ5. ὅσ 
ΤΠδορῃ.) 

---ζήσεται.] "γε ἵς σοποτα!]γ απάρτείοοά (α5 
πἱ5ο 1 5 οχρ]αϊπες Ὦγ (6 κ ουν]δῃ Ιπίεγρτείετς) οῇ 
{ο οίεγηα], 1. ο. φα{υαίίοπ. ἙῬπί 8οπιο οΓ {1ο Ῥεςί 
Οοπιπιοπίαίοτς απά Τπουἱοσίαης (α5 ἨΠαπιπιοπά, 
ΜΟΥ, Μασκη., απά Ὑατουτίοη) εχρ]αῖπ 1 ος 
Πο ἐπ ἰ]ιὶς προγ/ᾶ, νν]ι απ΄ Ἱππρ]ίοά ποίίοπ οϐ Παρ- 
Ρίπαςς απἀ ργοεροτΙίγ. Ὑσαί ἴέ εἸου]ά 56επ (πα 
έλα ννοτάς οῇ Μορβος ννοτο πιοαπ{, απάοτ {εῖγολμῖοβ 
απά ΡτίπΙαΤΥ ε6πΠ56, οϐ Π[ο απἀ Ρρτοβρογϊ{γ ἵπ ἰΠί8 
ν/οτ]ά, {ο οοπ{πΙη απ οὔδοιγο ρτοπι5ο οῇ ονογ]αςί- 
ἵηπρ Π[ο. Ἀεο Νοίθ οἨ ΠΠ. 28. 

0--Ὁ. Τ]νο εαῦ]οοί οῇ {οδο βοπιον/αί οΏδοιιτ 
Υογβος 195 Γ5ήβοα ἐίοπι Μη! [αἱ], ππά νο αἀπιοπ]ῖοι 
πιοπη{ {ο Ὦο Ιπομ]σαίθά 15 {ο Με[ίρηο απά αοπβί πιο. 
Τμς ιο Αροξί]ο οχργθβεος ἵπ ογάς ἀοτίνες [γοια 
Ώου{. χχκ. 1. --- 14: απά απ {πο Ρῃγαβο5 «6 αδοοπά- 
ἴπσ {ο Ἠεπνοῃ) απά «6 ἀοβοσπά]ηςσ {ο Ἠαάος” ν/οτα 
Ρτονοιτρία]]γ αρριεά (1κο νο ἵπ οα[μπι ἴγε οἳ 
ανοηαί. θα, 1, Τὸ, απά να οαρ/ηπι Ῥείογε οϐ 
Ἠογασα Ο4. Ἱ. 5, 28, ἴο ἀοποία α πποτα] ἱπροβρί- 
ΜΗ Π1γ, οἵ αἱ Ἰοαδέ απ οχίτοπιθ ἀἰ[ποι]{ν): 80 ηογε 
Όνο 5εηςο Ἱπίοπάσςά 18, (παί «έ Π 15 ποί Ἱπιργαοίίσα- 
Ό]ε ἴο αἰίαίη α πον]εάρο οῇ ἀοά5 Ίαν.” Απά 

/ιοΥο ο Αροείε, ααοοπηπποζααπσ {πα υνοτᾷς {ο 
Ἠ]5 Ῥγεδαοηπί ΡΙΥΡΟ56, απά αρρ]γ]πσ {παπα {ο (πα 
(.οδρε[, ὈΥ πε ΓΟΥΠΙΗ]45 τουτέστι Ἀριστὸν καταγα- 
γεῖν. 3πάἀ τουτέστι Χρ. ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν, ΠΙΕΔΠΘ 
ίο ἱποι]οαίς λε {αοΙ]έγ οϐ εχοτοῖδιησ Γα18μ, απἀ 
οοηδοεαιοπί]ν οὐίαϊπίησ βα]γαίοπ; α. ᾱ. (ἱο α5θ 
ἴπε ννοτὰς οὗ Μτ. Τιατπευ) /΄ Τ]ο βγδίεπι ο ία 
(.οβρε] ἀεπιαπάς ΓαἴΠ, ὉΥ ο 16 οοπιραταἴνε]γ 
645Υ οῇ ασαις]ίοῃ ; 1 ἆοε5 ποί τεαυ!το {οπα γοι 
ΑΠΥ {ηίπσ οΓ γαςί ἀῑ[Ποι]ίγ, ας 1 λε Ἠεανεῃς ηγετθ 
ίο ο 5οα]εά {ο Ὀτίησ ἀονπ Οτίςέ, ος {πε αΌγςθ 
ο{ Ἠαάες {ο Ὀε [αίποπιεά {ο Ὀτίπς Ἠϊπι αρ [βεοθ 
Ώιο Νοίε οἩ ἆομπ ΠΠ, 19. Εά.1: Ὀαέ ἵέ αλ] οπΙγ 
ναί 16 νηλίπ {λε τεαο] ος ΕΥΕΤΥ οπ6, Ὑγπαί σαη- 
ποῖ Ὦο ψίΠΠεἰά υνλοιί ορεπαίο ρτε]αςϊσα, ---- 
Ειαί 15, α Ὀε]ίε[ [η 1ΐ6 ἀἰνιπΙ(γ.”. Τ]ο αὔονε, Ἠονν- 
ΕΥ6Υ, αἴθ ΡεΓμαρς ποί {ο Ὀο τεσατάὰεά α5 ΠΙΕΤΕΙΥ 
Γογπια]ας εκρτεβςῖνθ οῇ ΙπιροβδίρΙΠ{γ οτ στεαί ἁ[- 
Που]ίγ, Όαίέ αδ πιεαπἰ {ο αἀγετί {ο ἔ]λοδο ροῖηίς αἲ 
ν/ΠΙοὮ {Πε ΓαίἩ οῇ να απθε]ίενοις εΠΙε[γ είασ- 
σοτοά. 6ο ΤΠδεορηγ]. απά («ατρπ. αρ. Ἠεσθης. 
ΩΥΠΟΡ. ὮΥ ἴἶα ἄβυσσον ἵ5 ππεαπί (15 ο Ἀντ. 
Τταηπε]αίογ απά Μαε]η. πανε 56επ), μα ϱρίασε ο 
ἄοραγιεά ερῖγὲ; 5ο οα]]εά Ῥεσαι5δε Ιὲέ να 5Ἡρ- 
Ρο5εἆ ΡΥ {πε 9 6ννς {ο Ὦο ας Γ4Υ ῥείοιο ἴλε 5τίασς 
οῇ ία οαγίἩ ας Ἀθανοη 5 {Ποισηίΐ {ο ὃε αΏογνθ 
Π. Ἀεθ Ρ8. οχχχὶχ. δ. απά Βρ. Τ,ονίλ 4ο Βαστ. Ῥ 
Πεῦτ. ρ. 200. 

ΤΠε υνοτᾶς μὴ εἴπης ἐν τί καρδίᾳ σου Ὑγε]] ϱκ- 
Ῥγοςς {λαί 5ογί ο δε(/-εοπ/βάεποε η νο] απρε]ἰθξ 
Ἠδυα]1γ οπἱσ]παίθς. 

8. ἐγγύς σου --- καρδίᾳ σου.] ἜΤ]ιε 5εηςο ἶ5, “Τη 
Ἰνοτά, 1. 6. ἴμε ἀοοίῖπε οἳ Παςήβοαίίοι ὮΥ Ραϊε 
((οτιηθά ἵπ {Πε πεχί «Ἰαιςε, ἴ]ε του οὗ Γαζ]ι 
15 618Υ {ο Ὀ6 απἀετείοος, απά ἀειπαπάς ος Γα1{ῃ.” 
Ἠμαί Μοδος πιθαπ{ Ὦγ τὸ ῥῆμα, ἵναβ (α5 Βρ. Ῥπ]] 
ΟΏβ6γνΥ65, Ἠαττῃ. ΑΟ. Ρ. 19.) ῥγασορέηπι }φέΐςς 
αοίίυ», 5ἴποο Ἠο Ἱπιπποάϊαίε]ν φαὐ]οίης 1). 
«6 Ἠναι χοι. ϱΠοι]άςέ ἄο 1. Τηϊησς οΏβοιγθ΄ ος: 
ἀϊβῆοι]έ ννογο ὮΥ ἴ]ο Ἠοῦταννς εαἰά {ο ὃς {αγ ς4ἱ 
νι Ώχίησς Θ15Υ {ο ο αἰίαίηθά γνοτο φαϊὰ {ο 68 
πῖσῃι. 

9, 10. Τακεπ ουί ο (ιο αγἱβοίαί Γουπι ἵπ γνῖο]ι 
πο φοπίπιεπί ἶ5δ οχρτοςςδᾶ, 1ὲ ννου]ά τα {Πβ. 
ΤΡ εἶνοι. Πα] οοπ[εςε απά ρτοίοςς να {Υ 
πηου!Ἡ, απά Ὀδ]ίονο νι (γν Ἰδατε, Ὁγ α να] 
παπά Ἱπῃιθπί]α] ΓΗ, πας οδς ἶ 1ο Τ,οτὰ, απᾶ 
Οναί σα, α5 51ο], Πα(Ἡ ταῖςος Ἠΐπα Γοπα ἴπο ἀθαά 
Όπου. ελα]ί ο δανοάς {]γ Γα{μ 5Ἠα]]. ο οουπίοἆ 
[ου τισηίδοικησςς. Του νν] ο Ἰδατί πιαη Ῥο- 
ἸονοίἩ, απά νυν πο πιοπίἡ οση{οββίοΠ ἶ5 πιαάθ 
απίο Πηκ ΗΠσαί{οη απά καἰναίίοη.. Ὁοπιρατο Ματίς 
χγ. 10. 1 όοπ ἵν. 10. 

ι 



ἱ 

ΕΟΜΑΝ5 Ο6ΗΠΑΡ. Χ. 11 --- 15. 

/ δὲ ς ] πν 3 Π | 

1] στόὀµατι ὃὲε ὀμολογειται εις σωτηριαν. 

1ὁ πιστεύων ἐπ αὐτῷ οὐ καταισχυνθ ήσεται. 

ἐστι διαστολὴ ἸΙουδαίου τε καὶ {λληος" ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, 

13 πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν. 

Μ ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σω9ήσεται. 
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Τη - : Μη ως ᾱ ν πι]ρα. 28. 16. 

εγει αρ Ίι 7ραφΊ 116 6 εαρτα 9. 98. 

Ἀ ὁ η Αοις10. 84,35. 
Ου γαρ κ 1σ.ο. 

5ἼΡρτα ὃ. 22, 29. 
1 Έππι, 2. 5. 

ο ἕ η «ἱ 24 ο ᾱ νὰ 

Πας γαρ, ος αγ ο 1199, 
9 3 Αοίβ, 2.21. 

Πῶὼς οὐν) 
, υ 2 η " Π τ 3 

ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστευσουσιν οὐ οὐκ 
ΗΝ » ὃ τι ο 3 , Ρ πὼς δὲ “5 ΡΙ 16 ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσουσι χωρὶς κηρύσσοντος; ὮὉ πως δὲ κηρύξουσιν Νωλμωμ 1, 15, 

ο. ) 3 » 

ἐαν µη αποσταλωσι ; Καθὼς γέγραπται «Ὡς ὡραῖοι οἳ πόδες 
. ’ 3 - 3 ῃ 

τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνη», τῶν εὐαγγελιζομένων 

11. πᾶς] ενετν οπο, ΝΠείπετ ᾖον ο: (επί]θ, 
96ο Νοίε οἩ ν. ὄ. 1Χ. 1Τ. 95. 

19. οὐκ ἐ. ὁιαστολὴ] “΄ ἠο ἀἰδίίποίοη.” Θεο Νοίθ 
ου ΠΠ]. 22. 

---ὃ αὐτὸς ---πάντων.] Ἴμε «5επ5ε ἵ5: ΄΄ Τηα 
Β4ΠΙΘ ΡΘΙ5ΟΠ (1. 6. 9Π6 απαᾶ ἴ]ε 84Π1Π6 ΡΘΙΡΟΠ) 18 
Τ,οτὰ οἱ αἲΙ, Ὀοῖ]ι «6ὺνς απ (επίΐ]ες. Πλουτῶν, 
Ι. 6. αὐαπάαη{. Ες, «Ιπ τθερθοί ” {ο 8οπιθ ϱυα]- 
Τγ νο] ἔποςε ΥΠΟ σα] προπ Ἠίπι πεεά; Ι. θ. 
α5 (ατοί. αὔνς) χάρζυ ΟΥ χρηστότητι ; ΨΠΙΟ] 15 οοη- 
τππεά Ὦγ Ερῃ. 1. Τ. πλοῦτος χάριτος. απά Ῥοπι Π. 

4. πλοῦτος χρηστότητος. Τ]θ 54ΠΠς ΘΧΡΓΕΡΒΙΟΠΝ, ἴοο, 
οσσυτς ἵπ Ῥμ]οςίτ. Π{. ΑΡ. 1ν. ὃ. ἐς τὸ κοινὸν πλου- 
τεῖν. ᾿Επικαλεῖσθαι 15 Ἠετε {ο Ὀε απἀεγείοοά οΕ 
6Υ6ἵΥ Ἰπά οἳ Ρτεσαίοτγ αἀάτεςς {ο ἄοά. Ἀεο Βρ. 
Βι]]) Ηατπι. ΑΡ. Ρ. 40. 

19. Κυρίου] Τ{ε ογἰσίπα] νοτὰ Γος {πὶς (ἵη ὁοε] 
ΠΠ. 5.) ἵ5 ΠΣΤ. (ὁε]ιουαΙ), νηεπος 1 15 οετίαῖπ (παί 
Όνε Ῥτορηεί 5ρθακς {μεςε ν/ογᾷς ο{ {πε ἔγμε απ 
οπίη ἄοῦ: απά γεί 1 15 α5 οετίαἶῃ ἐλαί {ο ΑΡρος- 
ε Ἠθτο αξοτίρος {]γειη Το ος {ιογᾶ «δις 18, 
ήτοπι ια ννοτάς Γο]ονΊπα, “ Πουν εΠα]] ιογ οαἰἱ 
οἩ Ηίπα ἴπ νἩοπα ἴΠεΥ Πανε ποί Ὀε]εονεά 1 Ἐοτ 
ἴπο Αρορί]ε ἵη (5 ν]οἰε 6Παρίετ ἀϊδοοιταςς οῇ 
{αν 1 Οητὶςέ, απἀ {οπα {θ Υοτάς Γοτεσοίης, ος 
πΠΙςΗ {πεςο ατθ α ΡΓοΟΓ, απάἀ {ο νο] {Πεγ ατα 
οοπηθοίεά ὮΥ ἴπε ραγίϊο]ε γὰρ; Γογ Όποςο Ἱνοτάς, 
66 ννμοβοενετ Ρε]]ενείῃ 1π Ἠῖπα 5Πα]] ποί Ὀε α5Ώαπῃ- 
ο,” ατα 5ροκεη ὮΥ ιο Ῥτορλεί Ι5αϊαμ, ο{ ὀ6εας 
ΟἨηϊεί ένο ΟογποΓ-είοπθ6. (Γξαία καν]. 16.) Απά 
5ο {Ἠ6Υ ατα Ιπίετργείεά ΡΥ 9ὲ. Ῥοΐετ, 1 Ρεί. 1.6, 
7. Απά ἵπ ίπο Ῥτορ]οί 1ο6] έπεςδο ννοτάς {ο]]ου’, 
εὐαγγελιζόμενοι οὓς Κύριος προσκέκληται, “΄ απά {9 
οναησε]Ιδεά, ν]οπαι {6 Τ,οτά εἶια]] σα]] εμα!] Ὦε 
φανοά...  Ἠοτο {ἴΊαεῃ, ννθ Πανθ ἴννο αγσαππεηίς ΓΟΥ 
ενα Ὠϊνιπϊγ οἳ Ομτὶκί.---- 1. Τα νυπαί ἵς 6ροΚκεπ 
οῇ εποναΏ 15 ακοτίροά {ο Ἠϊπι.---2. Τηαΐ Ίο 15 
ππαάθ ιο ορ]οοί οἳ ουσ τε]ίσίοις Ιπνοσαίίοη, 
ου Της οτ]1οῖσπι ἶ5 αΏΙγ εαρροτίεά Ὦγ 

Ῥ. Ῥοατδοπ οἨ {Πε (τεεά, Ρ. 149., απἀ ΡΥ ΒΡρ. 
Βι]], Πατπι. Αροςί. Ο. ν. ᾧ 1 ὅς 4. 

14, 15. πῶς οὖν ἐπικαλέσονται. μόι Οπ {πε «οορα 
οΓ {ἸἼεςθ απ {ο {ο]]ουνίησ Υοτεες νε Οοπηπηθηία- 
{076 ατα ποί αστθεά. «τοῖ. απᾶ Ηαπιπῃ, 5αρροξθ 
νγ. 14. 10. {ο οοπίαϊπ απ΄ οὐ]οοίίοπ οἨ ἴπε Ρατί οΓ 
Όιο ους ἶῑαί {Π6γ Ἰιαά ποί ηαά εα/οϊεηί ορρογ- 
ἑωπέζες οῇ Κποννῖησ {πο {ταί]: απᾶ {6γ η] ενα 
{ο ἰΠῖ ἴλε Αροεί]ε τερ]ῖες ἵπ νυν. 16, 17. Ῥεε, 
Ἠούνενεχ, Ώθοθῃς. ΘΥπορ. απἀ Μῃτ, ΦΙπάαε. ἼΤηε 
8ο0Ρε οΓ {η Ῥαξκασε {5 υνε]] {ασε ὮΥ Μτ. Υουης 
ἃ5 [ο]]οννς: 6 Απά Ῥεοσαδε {1ο «9 θνν ΥθΓο ΥΘΙΥ 
ρτεαί]γ οΠεπάεά ὮΥ {πο ΡτεασΠῖης οῇ ο (οερε] 
ἴο {πο (οηί]65, απά Ίνογθ ἵῃ α ΠΙΟΓΘ Ρθο]]αγ ΠηΣΠ- 
π6υ εχαβρεταίεὰ ασαἶηςί ἱ. Ῥαυ] οη {πα αοοουπί 
(δες Λος χχ!!. 22. 1 Τ]αςς. Π. 16.), απά {λετα[οτο 
νου] Ὦο Ἰεςς ἀϊδροβεά {ο Ηείεπ {ο Πῖ5 αἀνίος, απάἀ 
5ο {ο Ῥε]ενο απἀ Ὦε 5ανοά; Ἡθ {αϊκος οςσαβΙΟῃ 
{τοτη (Π]ς Ἰα5έ τθχί οἱ Βοτ]ρίπτο, {ο γἰπάϊσαίθο ἴθ 

ΥΟΙ.. Π. δω 

Γιυΐπε οοπιπιἰφκίοπι Ο{ Ἠϊπαβε]{ απά {πε τεςδί οῇ {ια 
ΑΡοςί]65, {ο Ῥτεασ] {Πε (4ο8Ρε1Ι {ο {λε (εηί]ες; 
ες Ἰε ἀοθς, 15, ποπ {θ πεεεδδε{ι! οί (ιο οα56 ; 
{ου 1 1 ννας (ος σοος Ρ]εαξατε, ἃ5 ἴπο Βτορῃεί5 
εἰσπίῃοά Ῥε[οτεμαπά, {ο ρταπί τορεπίαποε ππίο 
{6 {ο {πε (αεπίί]ες; 1{ πιεί ορτίαΙΠ]γ Ἠανε Ῥθεπ 
5 Ἱπ{εη{ίοη ελλαί {ο οΠεγ οῇ βα]ναίῖοπ 5ου] ϱε 
Άγορεγίη πιαὰο {ο (επ. Της νίενύ 16 ΏιΙΕἨ οο0Ἡ- 
Πγπιεά Ὦγ Οατρ1., πο βατίπετ οΏβετνες {λαί {πε 
ποη/Ιπιθηί 15 οχρτθβ8εεά ὮΥ αη εἰεραπί δογτίες (88 
ΙΠ Ῥοπῃ. γ. ὃ--- ὂ. νι. 29, ὅθ. ἆαπιες 1. 10. 2 Ρεῖ. 
1. ὃ---Τ.), Ῥτοσεεάϊπρ Άοπι εΠεεί5 {ο 81568, ΡΥ 
ἴιο αἱά οἳ ἔοιτ απθβί]οης ({ο Ὦε εχρἰαϊπεά πεσα- 
Ώνε]γ), α5 {ο]]ονς: 1. Νο οπε ν] οα]] προπ 
Ονϊδί, ποχ αοκπον]εάσε ΠΙΠα {ο Ὄε Πὶ5 ΘανίοιΓ 
απά Τ,οτα, 1Γ ηε ἆοες ποί Ρε]ενε ἴπ Ἠϊπι. 2. Νο 
οπς νν]]] ρα]1ευε ἴπ (Ἠπεί, 1Γ Ἰε Ἰας ποί Ἠθεατά ος 
Ἠϊπι. ὃ. Νο οπθ γΙ]] δα οῇ 6Ππεί, ἀπ]εςς ἴπετε 
Ῥο 8ΟΠΠΘ 9Π6 {ο ΡΓεποΠ (11κε αχἰν. 47.) 4. Νο 
οπς πν]]] ργθασοὮ ΟἨτῖδέ (οπη ἱκανότητι εἰ ἐνεργείᾳ, 
2 0ο. ΠΠ. δ.) εχοερί Ἰε Ὄο τεσι]ατ]γ οα]]εά απά 
βεηΐί. Όπ {πο [γδ οἳ ἴμεςο Βρ. Βυ]] ννεΙ] τε- 
ΠΙαΤΚΕ: “ἨΠσπο βάος οι]ίάπη Ιδίάπι ραγετο αρία 
πηδία ερ. ΕἸεγί οπΙΠΙπο πο Ροίθεί, υἱ πο οο]αί, 
απὶ πο οτεΚΙέ; Ποτί νὶκ Ρροίΐεςί, αἱ ποή οο]αί, αἱ 
οτθ(1(.” 

16. καθὼς γέγραπται.] ἜΤ]ε οοηδίγΙςοῖιοΠ. ΝΠΙΟ] 
16 Ίετνε νετγ οὔεοιτε, 5 πιοδί ΙΠΡΕεΠΙΟΙΒΙΥ, απά 
Ρετῃαρς τισΗ!]γ, ασεά ὮΥ ΡτοΓ. Βίματί ας {οἱ1ουνς : 
6 Ἔποα Ἱπροτίαποε οῇ ια Ἠετα]άς οῇ 5αναίίοη, ἵπ 
ογάςτ {ο Ῥτίησ Ίπεη {ο Ῥε[ενε οἨ α ΒανΙΟΙΤ, 15 1πῃ- 
ΡΙεά π ἰ]α Ἠ]σῃ οοπιπιεπάαίίοη ΥνΠΙο] {πε Ὦ- 
γιοι Ὀεςίονν ΟΠ ἴπεπι ΄αοςοτά]ησ {ο Ὑ]ιαί 8 
υπ] ήθη,” ὅτο. 

ΤΠε Ρᾶδεασθ ὡς ὡραῖοι, ἅτο., ἶ5 ίακεπ {τοπι 19. 
11, ΤΠ. απἀ (Ποισῃ Ὁγ πιοςί τεσςηί (οπιπιεηίαίοΓ8 
5ιΏροξεά ποί {ο Ἠανε χε[εγεηςο {ο {με Έππες οῇ 
Ώιο Μεςεία]: γοεί, 5ἶπος 1 αρΡρεατς {ΤΟΠΙ {πε Ἠαῦ- 
ΡΙπῖσα] οἰίαίοης οῇ Ὑγείς. (]λαί {Πε εν ίπεπῃ- 
5ε]νος 5ο απἀετείοοά 1, «Ἡθγε ἶ6 πο ΤΘΗΣΟΠ {ο 
10ύΕΥ {5 {ο α ΠΓΘ σεεοπιπιοᾶα(ἷοπ Ῥαί νο τηαν 
5αρρο5ο {μαί ίΠε Ῥτορ]οαί Ἠετα, α5 ΙΠ ΥΘΓΥ ΠΙΑΠΥ 
οίπετ ραξκασος, «οπσῃες ππάετ ἰῃπε ῥΥίπιατη απά 
οποίετῖοε α ΞΘΟΟΠάαΙΥ απά οδο[ογῖο, ΟΥ πιγείῖσαἱ 
86ης9. Τ]ιε Αρορί]ε ἆοεβ ποί οἵίο /γοτη {με Αομί., 
ν/πΙοῇ 16 Ἠθγο πιαπ]{εςί]γ οοτταρί, Ὀαΐ σῖνοῬ α πεὺ’ 
γετείοη οῇ {πε Ηοεῦτανν, ννΙ{] ἴ]λο οπηϊςείοπ οΓ {πε 
απ]πηροτίαηέ ννοτᾷς ««προηῃ {ο πιομπίαῖης.” Ὅπ]εες 
(νΠΙοἩ [ ταί]ετ εαδρες{), ίε Τ,ΧΧ. ἵπ (πα ἴἶπιο 
οἳ 5έ. Ρου] τοαὰ ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες ἐπὶ τῶν ὀρέων, 
αετννατάς οοτταρίες ({Πε οι Ρεῖπς αΏξοτβεςά ἴπ {πε 
οἱ {ο]]1ουνῖπρ) ΙΠίο ὡς ὥραι οἳ πόδες, απά ὡς ὥραι ἐπὶ 
τῶν ὀρέων οἱ (απὰ αἴἴεγ ὧς) πόδε. ΒΥ ὡραῖοι ἶ8 
πηθαηί σγαίεΓι], αεεορίαβ[ε; απᾶ ὮΥ οἵ πόδες, “΄ ενα 
αΡρτοαςΠ.”  Ο6οπιρατθ Αοίς Υ. 9. απᾶ 3ορῇ. Ἐ]θοί. 
1958. ἜΤ]ας (ο {δεί οῇ {ε ΠΙΘβεεΏσεΤς ἶ5 ποί (α8 
ΠΙΑΠΥ ΑΙΡΡΟΒΘ) Ῥιαί {ΟΓ {ε ΠΙΘΒΕΘΗΦΘΤΒ {Ἠεπῃ- 
βε]νες, 5ἶησε Ξ τλεῖτ αμργοαε]ι “πε Ιάβα (45 Βρ 



66 

ρα. δ8. Ἱ. 9 
} ἄα 

3 ΄ 

Γομα1.θ Τὰ ἆγαθα! 
4 λέ . ’ / » / αι 3 αν ς » ι 4 ς - 

γαρ λεγει" Κυριε τις έπιστευσε τῇ ἄκοῃ ημων; «ρα η 1] 

ΠΟΜΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. Χ. 16---20. 

αλλ οὗ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ' Ἡσαΐας 16 

ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ. "αλλὰ λέγω" ΜΗ οὐκ 18 
» » 3 » ο - »,” ς ’ 

Ίκουσαν; µμενοὺν γε εις πασαν την γην ἐξηλῦθεν ο φύῦο)- 
3 . ." 3 . ’ .. ΄ .) ’ 

γος αὐτωγ, καὶ εἰς τα περατα της οικπουµενης τα ῥη- 
. 3 / 2 ’ - 

1η οὐκ ἔγνω Ἴσραηήηλ; πρῶτος 19 

ΠΙωῦσῆς λέγει Εγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ οὐκ ἔθνει, 

, Εεα], 19. 4. πίστις ἐξ 

9 2 , 
.Ώευι. 92. ο]. µατα αυτω-γ. .αλλὰ λέγω ᾿ . 

εἶκα, 66. 1. 
3 ’ - σ ιο ς . Π ι) .. 

ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. ' Ησαΐας δὲ αποτολμᾷ 90 

καὶ λέγει Εὐρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴῆς ἐγε- 

ουῦ. βαγς, βαογ. ΤΗ{. Ρ. 126.) ἶ5 οχοῖίοά ος Πνείχ 
Ῥτοσγεδς ἴουνατάς 15: Να αἀπιῖτο επι γεί αἴατ 
ο”: οι ἱππαρίπαίίοἨ ἸΚἰπά]ες αἱ ἴο Ῥτορρεοί ο 
6οοᾶ (π]πρς {ο οοπιθ.. Τηε ν/ογς εἰρήνην απά τὰ 
ἀγαθὰ ατα, ΡΥ {]εῖτ ρατα]]ε]ίδτα, ΣΥΠΟΠΥΠΙΟΙΕ: απά 
ἀαποίο νν]αί οί. Ρα], ΕΡΙ. νΙ. 10., σα1]5 τὸ εὐαγγέ- 
λιον τῆς εἰρήνης, ΝΠετθ 59ο ἸΝοίο. 

16. ἀλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τ. ε.] Τί Ίιας Ῥδεῃ 
τΙρΗΙ]γ 8εεη ὮΥ Οτε]]., Τνοσκα, απά Ταγ]ος, ναί 
5 οοπίαϊης {πο ο ον]δ]ι ου]εοίίοἨ, α. ᾱ. “ Βαΐ 
ποί αἰ1, παγ, Υ6τγ {Εν/, Ἠανο Πεατκεηεὰ ἴο [8 
σοοᾷ παν {γοπι αοάς Νίο 15 5ίταησε, απά πιαγ 
Ὀο {ποισ]έ 5οπηθ ἀἱδρατασεππεπί οϐ α Ὠ]ν]ίπε οοἵῃ- 
πη]ςβίοη.. Τ]ας πα νυοτὰς {ο]1ουίπσ 1 Ῥο {ιο 
Αγοςί[ε”5 απδιυεν, ἵπ ΥνλΙοη 5δοπιείμίπσ οι ια 
Ρτεσθάίπσ βοπίεποθ πιαδί Ῥ6 τερεαίαά; α. ἆ. 
ἔ« Ἔτας; νατγ {ουν αυε Πεατκεηπες {ο {πε (αοβΡε!: 
ΙΠΒΟΠΙΙΟΤ ιαί να πια 5αὐ, ἴπ {1θ πγοτάς οΓ ]ςαίαῃ, 
Ἰημο Ἰαίι Ῥε]ενες,” ἄσο. Όν, ΡΥ Ἱπίτοάπεῖης 
(5 Ῥαδξασο οῇ Ικαϊαμ, ἴπε Αροβί]ς πιαγ Ίηθαπ {ο 
αἴσις, (λαί {ιο γναπί οἳ 6αςςθΒ οοπρ]αϊποά ος 
νγας ργεαϊἰοίεά Ὦγ πε Ῥτορ]εί; απάἀ ἠιετείοτε οασ]έ 
{ο Ὃο πο ννα]] {ουπάεά οῬ]δοίίοη {ο ἴιο Ὠϊνίπο 
οοππηϊφείοη οῇ {πο Αρορί]ες. ᾽Ακοὴ, Ρτοασλμίπα, 
παν Πα. 3εε Υαἱοκη. ος Εππὶρ. μη. 

1Τ. ἄρα ἡ πίστις, ὅτο.] Οοπιππεηία{οἵς 416 σ6εη- 
ογα]]γ αστοος ιαί ἴα ἄρα 5 εοπεἰμκῖυε: απᾶ Ιί ἵ5 
ννα]] τοπηατ]κοἆ Ὦγ Κορρο απά Ἠοβθηπι. {Παί (ο 
Ῥαδκασο 15 αἰη[]αγ {ο {]χαί αἲ ν. 14, 15., απά ἶ5 πιθαπί 
{ο Ιποπ]σοαία {Πο πεοθβΒ!{γ οῇ έλα Εναπσε]ῖσοα] ο{- 
Πσο, απά {ο ν]πάϊσαίο {ο Ώ]νίπο απΠοΓΙίγ ο ια 
Ογ]κάαπ ἀοοίτίπο ασαἰηδί {ηε 9ος. 

18. ἀλλὰ λέγω" Μὴ, ὅτο.] Όηπ ἴΠε 56οορο 5εο 
Οέματί. Μτ. Ύουπς ννε]] δίαίες ία σεπογα] 5εη5α 
οϐ {με Αροβί]ε {ο ϱ6, ἐπαί «6 Ἀονν στααί 5ο6νΟΘΥ {ο 
πηα55 οῇ Ιποταά αγ παϊσηί Ῥο, Τέ πααςί Ὃο αἰίτῖν- 
υ{ος αἱ{οσεί]μογ {ο ιο Ρ6ΓΥΘΙΣΕΠΘΕΡ απά πια]ἰσπ]ίγ 
ο ε1ε ἨθαΓθί5; απά ὮΥ πο ππεαης {ο αΠΥ Ὑυαπί οἳ 
ἀίσεποο 1Π χο {οασθις; νο Ἰαά Ἱπάσεά πιοδί 
Ζοα]οιδΙγ ϱα1Η1]εά ἠνεῖγ οοπιΠΙΙΒΒΙοΠ; ΙΠΒΟΙΙΙΟΠ 
Οναί νν]ναί ἴπο Ῥεα]πα]δί δαγς οοποστηίης ἐιαί απ]- 
γεγαα] ἰδαςΠίησ Ὀγ ΥΙΟΣ ιο Ἰδεανεπς ἆθο]ατο 
έπο σ]οτγ οῇ (οσα, απά ιο βγπιππθη{ 5λοννοιτ] ἱ5 
Ἠαπάγ ννοτ]ς,) πιαγ Π1]1γ ο αρρ]ίοά {ο ένο ρτοασλίησ 
οΓ ιο Αροεί]ο».”. ομοσίίς. αἀάμσςς {ννο οχαπηρ]ες 
ο{ α αἰπιί]ατ αεζοπιπιοαίίοπι ΟΕ πο ννοτᾷς οῇ {ια 
Ῥεα]πιϊςί Ὁγ α Παυυϊπίσα] νντίεγ: απά 0α1ρ7. α 
αἰππί]αγ βοππιεπί ποια Ῥ]]ο.. ἜΤὴς ααοίαίοῃ 
αστοςθς νοτυαπα ν ιο Βερί. απά αἱδο ΥΠ {πο 
Ἠευτανν, εχοορί επαί 1 Ἰα5 ἴπο Γη] τοπάστοά 

Ιἶπο, Ὑνῖο]ι ἀἰδοτοραπογ ντ. Βαπάο]ρ] απά οἴ]ογς 
βοο]κ {ο Τ6Πιονο ΡΥ βαρροδίηρ ναί ο Τ,ΧΧ. τοιὰ 

ο 1ρ. Απ Ιπσοπίοις οομ]θοίπτα, Ρα{ ποίῖ ποςςς- 

ΞΛΤΥ {ο Ὦο αἀορίοά: {ΟΥ (π8 Ἠοβοηπῃ. απά ο{]ιογβ 
Ἠανο 866) ρ πια Ἠαγο Ό6θη {αἰκθη ὮΥ ια βορί. 

ἵπ {λε 5επΠ5α εἶογά, νπ]ο], Ὀγ ππείοηγπ.Υ, γη] 
ἀεποίε δοιώιά. Ἔπιας πετ υν]]] ο α ραγαἰ{ε[ίσπι 
νίἩ Όπο οἶααςα Γο]ον1πσ. Αί αἰ] ονεηίς, πα 
Αρορί]ο {ο]]οννεά ἴπα Ξερί. Ῥεοααςο Ιΐ να πποτθ 
ειΠίαῦ]α {ο Πὶ5 αοοοπππιοα{ίοη οἳ {πε υγοτάς {ο 
{ως ρτορασαίίοη οἱ ἴἶε (4οβ8ρεΙ (Πτοισ]οιί ια 
Ἠο]ο ν/οτ]ἀ. 

10 ---21. ΒΥ νναγ οἱ τεοοποῖ]ίησ {ηεςο {Ἰήπσβ {ο 
Ώιείτ Ώε]16β, ενα Αρορί]ο πουν 5Πονς (λαί Ρο] ἴῑπθ 
ΡτδασΠμ]ησ οΕ {ο (4ο6ρε!/ {ο {με (6ΠΗΙ6Ε, απά (εῖτ 
1ογ{ά] αοοερίαποθ οἱ 18, απά ἴπε τε]αοίίοη οἳ ἴἶθ 
/69υν5, Ἰαά Ὄδει {οτείο]ά Ὁγ ἐΠεῖς ο/η Ῥτορλείβ. 
(Χουησ:) 

---ἔγνω.] Τη βεηςθ ος 8 υγοτὰ ἶ5 βοππεν/μαί 
ἀιδριίεά: Ὀαΐ Όλε Ρερδί 6οπηπηθη{α{οΓ5 ἆτο αστοθὰ 
Όλαί 1 19 {ο Ρο ίακεῃ ἵπ {πε αςαα]. αἰσπίβοαίοι ος 
Ώνο νετ, απά {]ιαί τοῦτο 15 {ο Ὀο δαρρ/εά: πιθαΠ- 
πο Όνα ρτοπιη]σαίίο οῇ πε (ο8ρε] ποί οπΙγ {ο 
Ώιο «ἴριος, Ὠαί {ο αἰἰ παίοπ. Απά λα Ἰπίεττοσα- 
νο ΥΙΗ νο ποσαίἶνε Ἱππρ]ίες α δίτοησ αββθτΙο, 
α- ᾱ. “« Βιαί, Ι 5αγ --- ἀῑὰ ποί [δταε] Ίκπουν αῖ, ταρ- 
οἩ {παίχ απβοε]{αβ, {πο (θηίή]ες νγου]ά Ὦε αἀορίθς, 
απά παάε ρατίαΚοτς οΓ ιε ρτϊνί]εσες οῇ {πο (ο8- 
Ρε] 1”. Ύε,ςιτε]γ {116γ ἀῑά, ο παὶσ]ιῖ ; Γοχ ΝΤοςος, 
Πγεί, {ο]]ς, ὅτο. [ερεακίης ἰπ ἴἶνε ρεύεοπ οἱ (οά]. 
Τπο ννοτάς ({ακεπ {οπι Ώευί. χακί]. 21.) αστοθ 
η Ῥοί] νο Ηεῦτεν/ απἀ Βερί., εχοερί (αῖ ὑμᾶς 
18, {οτ αοοοπιππούα{1ομ)5 8ακςε, ριΐ ΕΟΓ αὐτούς. ΤΠ 
ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει (λετε ἶ5 ποί (38 τοί. απ Ἰορρε ἵπι- 
πσίπθ) απ οαἼιογοπ; απά {ετείοτε {ο εχαπιρ]θ8 
{ου αοοιπια]αίο ατο Ἱττε]οναπί. Τηετε ἶ5 ταίηογ 
ἄη ε]]1ρ. οἱ ὄντι. ἙΥ οὐκ ἔθνει ἵ5 πιεαπί “ ποῖ ος 
Ρθ6οΡΙο ὮΥ αΠΥ ρεοι]ίατ οογεπαπ{. ᾿Ασυνέτῳ, 38 
(τος. οὔξεινες, ἀἆοθβ ποί ΠπθαΠ 8ΙΠΙΡΊΥ {Γοο]15Ἡ, Ῥιαέ 
αΠεοίεὰ νντ(] έ]νε Γο]]γ οἱ ἰάοἰαίνη, ἴε Κπονν]θάσα 
ος ἴο οπθ ἴταο (οά Ὀεῖης {χα οΠΙγ ἴπας νν]κάοτη. 
Παραδηλώσω απ παροργιῶ ἀθποίο «' νν]]] οχοῖίθ γους 
1631ΟΙ5Υ απά νταίῃ ὮΥ οοπ/{εττῖηςσ οἨ ἴπθπη Ῥεπθβίς 
ΝΠΙΟΝ γοι ουισαί Ὀε]οησεά εχο]αςίνε]γ {ο γοι, 
μα ἐπὶ εἰσπίῇος γεδρεοίψιςσ. Ἰ αστθο υγ Μτ. 
Ἓιτπος, πας «ῄοπι {ο δονεΓῖίγ οϐ {ο ριπ]ςη- 
πιθηί πηπηθάίαίθιν αβιθτνναγἁς ἀθποιησθά, {να 
ΡΤΟΡΗΘΟΥ Ἠας ἵη ν]ονν ({]λουσ] Ἠοβθηπῃ. απάἀ οἴμος 
τουθπί ϱοπιπιθηίαίοτς ἀἆθηΥ 14) (ια το]οσίῖοῃ ος λα 
Ἰδταρ]ίος, απά {ο αἀπιὶκδιοη ο {ο (µεπί]ος {ο 
Ῥο (14045 οονεπαπί ΡθοΡρ]ο.” 

20. δὲ] «πιο νετο.”. Τηπ ἀποτολμᾷ ἴλΠο ἆπο ἵ8 
Ιπίοηςϊνα, 45 ἐκ οβίεῃ 15. Ίο ννοτὰ ἶ6 ποί απ/γθ- 
απεπ!]γ Γουπά ἵη ἴπο Ο]αβείσα] νΥγ]έοτς. ᾿᾽Αποτολμᾶ 
καὶ λέγει ἵς ραΐ, ὃν Ηοπάίαάγς, {ος ἀποτόλμως λέγει. 
Τ]α ννοτᾷς εὑρέβην, ἃτο. αΓθ [τοπ Τ8. Ίχν. 1 ἃ 5; 
Ῥα{ Πο ἴννο πιθπηὮθτε ΟΡ {1ο «οπίεποθ ατα ἴακοη 
ἵπ Ίπνογεο ογἀ6γ, Ί]πο ει θ]αοί ἶ5 ἐ]να το]θοίίοῃ ο 
Όιο οννς, παπά ἴ]λο αάορίίοη, 1π ἐοίγ ρ]ασα, οῇ ἴθ 
(6η1]65. Ἔ]ο 5οπςο οῇ 111 ἴννο ρατίς οῦ {6 ρατ- 
α)]ο]ίδπι νν]]] Ώδσοπιο ρ]αίποτ Ὦγ ππα{α]. οοΠΠΡΑΓΙ- 
Βοη.. ΕΟ95, α5 Κορρο απά Βοβοηπι. οὔβοτνα, “ αοά 
19 βαἱᾷ εὑρίσκεσθαι ππᾶ ἐμφανῆ γενέσθαι, ΥΥΊΊΘΠ Ίιε Ὁγ 
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21νγόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶώσι. 
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"Πρὸς δὲ τὸν Ἱσραὴλ, ο αν ὐάα 

Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς µου πρὸς λαὸν 
3 - . 3 ’ 

απειώουντα καὶ ανγτιλέγοντα. 

ι ΧΙ.  {ΕΙΓΩ οὖν" ΙΜὴ ἀπώσατο 

γένοιτο! καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμὶ, ἐκ σπέρματος "4ῤραὰμ, φυλῆς 
.. 2 3 5 3 3 

9 Βενῖαμίν. Οὐκ ἁπώσατο ὃ Θεὸς τὸν 

χ 16γ. 9]. 37. 
σος. ο. 
ῬλΙ]. ὃ. δ. 

ς α |) 3 . ) 

ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αυτου, 1Η 

ν) ” [ὴ] Π 4“. 

λαὸν αὐτοῦ, ὃν προέγνω. 
, » ’ ’ » / ος κ Ν οὐκ οἴδατε ἐν ᾿ΠΗλίᾳ τέ λέγει ἡ γραφή»; ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ 

Ἠὶς Ὀεπεβίς εχοῖίος πἹεῃ {0 ΥγογβΠίρ απά οῦϱΥ ΠΠα : 
απά πο ἴΘΓΠΙ5 ζητεῖν απά ἐπερωτᾷν, κα ειο Ηεῦ. 
Ὁ 2} απά ΝΥ). Γθ ΒΥΠΟΠΥΙΙΗΘΒ 15εἀ {ο ἀεποίο 

ἀευοιμέ ιοογκ/ιζρ οί ἀ.οα. 
21. Τ]ε οοππεοίίοη 15 ας ἱτασαά ΡΥ ΤΠεορΗγΙ. 

Τ]ιαί πο ους παἰσηί ποί Ἠανο {ο 5αγ, Τποι νναςί 
Γοιπά ὉΥ ἴἶιαο Εεαί]ιεπ, Ὀιί νι 5 Όλοι ἀῑάςί ποί 
εἸοοξθο {ο Ἠο]ά Ιπίετοοιτςε, ίπετο {οἱ]οννς, “ ΑΙΙ 
ἆαγ Ίος Τ Ἰανο εἰτείσ]λες Γοτί],” ὅτο. 

Ἔ]ιε πρὸς ἶ5 Ὀεςί τεπάετεά ἆε, εοπεεγῖπσ. ΝΤ] 
ἔιο εκεερίίοη οῇ α 5]ρῃί ἰταπδροβ!/ίοη, ιο ννοτὰς 
αστος ΥίἩ {πο Βερί.; Ραΐ ἀπειθοῦντα απᾶά ἀντιλέ- 
οντα Ἠανθ ΟΠΊΙΥ οπο ἴετπι οοιτεδροπάἶησ {ο {πετη 

Ἰπ {Πο ἨΗΘῦΓΕΝΥ, ΠαΙΠΙΕΙΥ, "Ύ]Ὀ. Ἠεπσθ 5οπῃθ 
Οπμσς εα5ρεοί ναί {116γ τερτεβεηί α ἀουῦ]ε Ιπίε- 
γεία(ίοπ. Βιέ 1 15 Ίποχο Ρρτοβαβ|ε έΠαί {ιο Ἔταις- 
αἴοτα αςεςά ἔρο ννοτᾶς, ίο πιοτθ αοοιιΓα({ε]γ ΤΕΡΙΕΘ- 
εοηί {6 {οτος ο{ ένα αἴπσίε Ηεῦτενν είπα; (λουσ] 
ἀντιλέγειν ἀ4οε5 ἵπ {λε Φογρίμτες ο[ἵεπ ἀεποίε γε- 
Λε[{ίοπ α5 ννθ]] α5 οοηίταΙοίΙοη. ᾿ΤἘΕξεπέτασα ἶ8, η 
Ῥαταας δαγς, “ πιείαρηποτα α πιαπίθις, 4Ἡ 5 ρείι- 
Ἰαπΐος ραθτος ραθθῖ5 α]ηῖς αἆ 5ο τεγνοσαηί, γεηπἰεηίθς 
οοπηρ]ες(ῖ ραταία.ὁ 

ΧΙ. ἜΤ]πο Αροεί]ε, Πανίης ἴλας Ρ]αϊπ]γ αδεετίοἆ 
Όνε τε]εσίῖοη οϐ {6 ᾖ161νς, απάἀ {16 τθοθρίίοη ΟΡ 
Ώιε (επίί]ες Ιπίο {6ίχ ρ]ασθ α5 {Πο Ροορ]ε οῇ ἄοά, 
απά Οδ ννλοιί Πανίης γεί πιαάς ραγσοι]ατ εχ- 
Ρ]απαίίοης ΟΥ ΠπαίαίΙοῦ8, ποὺν ρτοσθθἆς {ο βαρσο»ί 
γατίοις οοΠΒΙἀθΓαϊΙοΏ5, νο πηϊσ]ῃ{ί 56Γγοθ {ο ΟΟΓ- 
ταοί {λα ντοιρ νιεννς 1αί 5 οοπίτγΙηΘΠ γγοι]ά 
Ῥτοβαβθ!γ επίετίαϊπ, Ιπ τερατά {ο {πο ἀεο]αγαίῖοης 
Ὑγ]ο] ο Ἰαά ]αδί πιαάε. Το ανν γγοι]ἀ, ΥατΥ 
παίατα]]γ, αδἰ (α5 Ῥαι] εασσεσίς ἵη ν. 1.), “Ις Ιέ 
ἴπθ, ἴπεπ, ἴμαί (ο Ίιας αοἴπα]]γ οαςί Ἠὶς ρεορ]ο 
ἄΊναΥ, ἴο Ὕλοπι Ῥοτίαϊηεά {ο αάορίίοη, απά {λα 
Φ1ογ11, απᾶ ἴἶια εουεπαπέ, απά ἴθ ρτοπηίςεςΊ  Οαπ 
Ώμ]ς ο οοηβὶκίεπέ υγ 5 ναταοΙίγ1 Τηεςε 
αποδίίοης ία Αροςί1ε, απθοἱραίπσ {Ί6πη, ργοσθαάς 
π ΟἩ. χὶ. {ο αΏβ]νετ, θπονίησ, νν. 1 ---ὄ, Οναίπουν, 
ἃ5 ΓΟΓΠΠΘΤΙΥ ἵπ ᾖπιος οῇ {Ίο στοαίοςί ἀθο]θηείοη, 
ᾳοά Ίας 11] α τεπηπαπ{έ απποΠσ Π]5 ῬθοΡρ]ε, Υ1ο 
ατα ἴτας Ῥε]ίενεις, Ἱ. 6. Ῥε]οης {ο {πε αρ]γΙέια] 
εοεὰ οῇ ΑΡταµαπ. Βπί Ος τοπιπαηί αἴο {Πορ 
Ἠ]λοπα νε εἰεοίῖοη ο{ (οά αοσοτάϊἶπρ {ο 5 Ριί- 
Ρο5ε5 ο{ ρταςςα Ἰα5 παάο (ια δαῦ]οοίς ος Ἠ]5 ΠΙΘΓΟΥ, 
απά πιο αγθ ποί βανεἆ ΡΥ {]αῖγ οἵνη πιθτί5; πνμ]] 
Όια τεςί ατα σῖνεπ πρ {ο Ειαῖγ ο/η Ἠαγάηοςς οϐ 

"Ἠθατί απά Ῥ]πάπεςς ο παπά, εἵεη α5 {εῖγ ΟΝ/Π 
Βοτρίητες Ἠανε 6ΧΡΓΕΞΕΙΥ Γοτείο]ά, ν. 6 ---10. Ὑοί 
1 γν]] ποί αἱνναγς τεπηαίῃ ἔας. Τ]ο γ]ο]ε ο 
Ώια παίῖοη υγ], αἱ 5οππο Γπέπταο ἆαάγ, Ὃο Ῥτουισῆί 
νι ΠΙη {πα ρα] οὗ πο ΟΠτὶςίαπ ΟΠατοΠ. ἸἜΤ]οαῖτ 
Ῥτοδεπί σεηοτα] απΠΡρε]Ιεβ 16 πουν {Πο οοσαβίοη 96 
Ώιο (ποερε] Ῥεῖηπσ Ρτθασ]εά {ο {1ο (οηίΐ]65, απἆ 
οῇ {1ο Ίποχθαςο ο{ ο ΟἨπίθιίαη ΟΠαΤοἨ αἴηοῃσ 
Ώιεπας 5ο τμαί 6υΥεη {Παίγ το]οοίίοη ας Ώδεπ {Πο 
οσσαβῖοπ ο Ῥ]θρσίησς {ο οί]εῖς. Ἠοιν ππΙοἩ πιοΓθ, 
Ίπεῃ, ἶ5 {ο Ῥε Ἰορεά {οπι ἐιαῖγ σοηογα] γδίπτη {ο 
σα! ν. Τ1 --- 15. ἸΤπϊς τειατη πιαςί {αῑκα Ῥ]ασο. 
με παίοπ, {οπα 15 οτἱἰσίπ, Ίνετο οοηβθοταίεἀ {ο 

άοά, απἀ ΊΠπεγ πηαδί γεί ταίπτη {ο Πίπας: {ΟΥ α- 
Ώποιςσ] 6οΙΠ6 οἱ 15 Ῥταπομες Ίνεγο Ῥτοκεν ο 
Ῥεσαι5δο οῇ αηβε]1εί, απά οίπετβ ννετο στα[ιοά Ιπ 
{ο 5ΙΡΡΙΥ ἰαιγ Ῥρ]αςς, Υοί ἵπ ἀπθ {πι {16Υ γη]! 
Ῥο αραίῃ τεοείνεά. Τ]ε (επίΙ168, (εγείοτε, Ίο 
πανο Ῥθει (ας στα[ιοά ἴπ οαη Ἠανθ ΠΟ ΓΘΑΦΟΠ {ο 
Ιπάπ]σο ἵπ Ῥτιάε απἀ Ροαξςήπς οηἨ αοοοιπί οἱ {1π]8. 
Τ]6γ ατο σαι οπεά ασαἰηςδί 5ΙοἩ α δρ], απἀ οκ- 
Ἠοτίεά {ο σιατάᾷ ὉΙ χα στοαίοςί υναίομ{α]ηοςς 
ασαϊηςί απῤε[ίεί, 8ἱπος 5 ννοι]ά οοσαδῖοη {επι 
85ο {ο Ῥε τε]θοίθά. Ἀος οασηί ἴ116Υ {ο ἀεπιεαπ 
{πεπηβε]νος 1ο/(Η11Υ (ον/αγάς ἴπε 9 θ6ννς, Ίν]πο ΥθΓθ 
Υεί {ο Ὀε τεσαῖνεἆ Ῥας] {ο πο Ὠϊνίπε {ανοιχ, απἆ 
Γ1]1γ τορίοτεὰ α5 {Πε Ρε6οΡρΙε οἱ ἄοά, νγ. 10 --- 27. 
ΑΙίλοιση {Π6Υ ατα ΠΟΥ επεπηῖεςδ οἱ {Πε (οεΡρε], 
σοοᾷ οοπιθς {ο {πε (αεπί]]ος ἰΠτοισῃ {μ]5; αιιά {Πε 
Ῥτοπηί56ς ππαςἆο {ο ἰπαῖτ [αίΠεις ο ο]ά ατε ποί {ΟΓ- 
ροΐίεη, απᾶ νν]] γεί ο {111γ οαττ]ε Ιπίο οχθοι- 
Ποπ, νυν. 28, 29. ἜΤ]6γ, αἰίλουσ] πουν ἵπ α βίαΐθ 
ο{ απβε]1εΓ, νν!]] οὈίαϊπ ΠΙΘΤΟΥ ἵπ {Πε κα ΠΠΑΠΠΘΥ 
88 {16 (οπίΙ]65 Ἰανε ορίαϊηθς 1{, Πο Ίετο 9ης 
Ιῃ {Πο 5αππθ βίαίθ, νυν. 0, 61. Έοτ ἄοά Ἰαὰ 
βοννοά Ῥοίμ (επ]ες απά εν (παί {Ίιογ ννογθ 
α]ικε Ιπο]αάεά ἵπ απε]εί, απά Ἰ]η5ίγ 5υβ]εσί {ο 
Ώιο οοπάεπιπῖπσ 5εηίεπςς οῇ ία κ᾽ απά ο Ίαβ8 
βιῄογεά {]απι {ο οοπηθ ΙΠίο 5Π6ῇἨ α δῖαίο, {]ιαί Ίο 
πηῖσηί ἀἱδρ]αγ, ἵπ λα ποτ βίσπαὶ Ἰηαππος, Ἠΐ5 
ΙΠΘΤΟΥ {οὐναγάς {πεπῃ, ν. ὀ2. ἜΤ]ο νναγς5 απ ]αάς- 
πιεηίς οῇ «οά, ἵπ Πῖ5 Ρρτοσθεάίπσς νηίῃ ανν απ 
(επί]]ες, ατα Ώδεγοπά {πο ΤοΊ6Π οἱ Ἠππιαπ ΥνΙκάοπα 
Ώ1αγ ατα ἀθερ, απ{αίποπιαῦ]α πιης{ογτος, νΏ]ο]ι οπη 
Ῥε ΕΙ1Η11Υ δεατε]ῃεά οί απάἀ Κποννη ΟΠΙΥ ΡΥ {πε Γπῇ- 
π]ίο ΜΙπά. (Βίαατί) 

1. μὴ ἀπώσατο --- τὸν λαὸν α.] Ὑγιίῃ τεβρεσί {ο 
Όιε παίπτε οἱ ἰ16 τε]εσί]οη, ἴπε Αροεί]ε, δροακίης 
η {ο Ῥεγεοῃ οϐ α οευί5α οὐ]εοίος, ΙΠπίΤεΒ 
νἨείμετ Ιέ γη] Ὃε {οίαῖ απά απῖνογφαί; νηοί]μες 
ἄἀοά Ἰας α{{εγ]γ οαδί οϐῦ Ἠ Ροορ]εᾖ ᾿Απώσα- 
σθαι ἵδ ἃ ΝΘΙΥ είτοησ {ἴΘΙΠΙ (45 αβρθαί5 Ώοπι {Πα 
εχαπηρ]ες ἵῃπ Ἰηείς.), απἀ Ἱποροτίς {οΐα] αὐαπάοη- 
πιθηί. “Τη Αρορδί]ο (οΏδειτνες Κορρο) τοβαίος 
Όπο ορ]εοίῖοπ, 1. Ὦ}Υ ετρεγίεπορ; 8ἴπορ ΠΙΞΠΥ οΕ 
πο ᾖ6ὴνς, απἀ, απιοηρ {Πε τοςί, Ῥαπ] Πϊπιςε]/{, ννογθ 
{οον/οτς ο Οηεῖςί (ν. 1.): 2. Β) α Γαππ[ίαν οπαπι- 
Ρἱε (ακεη {οπι ίΠο Ο. Τ., απἀ αοοοπηπιοᾷαίοἆ {ο 
Ώιο Ρτοβεπί Ῥιτροςθ, υγ. 2---4, Τί ἱ5 ννε]] τε- 
ππατκεά ὮΥ «τοῖ., ἐπαί Ὀδίνγεεη μὴ γένοιτο απᾶ ἐγὼ 
γὰρ, ὅτο. ἴΊετο ἶ5 α 5οηίθηςς ]οβι {ο Ὦο εαρρ]εἆἀ, 
γϊπ. “«ΕοΥ Που, ία, ννοι]ά Τί [ιο γ πιτςεἰ/ῇ 
α. ᾱ. οίποεινίςε 1 «Ποι]ά ῥγοποµπςθ ταρτοβα(]οη 
οἩ ππτ/σο[/, 5ἶπος Τ απ απ [δγπε]ία.”. Τηε ἐκ σπέρ- 
µατος ({0Υ γένους) )Αβρ. Ἱππρ]]ας «' απά υπ αἰ] {πε 
Ρτϊνῖ]εσες οΓ {λαί ἀεδορπί.) 

2. οὐκ ἀπώσατο, ὅτο.] Τ]ο Αροεί]ο 5ο]επιπ]γ 
τερεαίς {ία πεσαίῖοῃ Ιπιρ]]εά ἵπ μὴ γένοιτο. Ἡρο- 
έγνω, 1. 6. Γοτεκπθυν ννοι]ἀ Ῥε Ἠὶς ροορίθ. εοθ 

οίθ 5πρτα ΥΠ]. 28 --- 20. 
---ἐν ᾿Ηλίᾳ] Ἱ. ο. (45 (πο Ῥοεί πιοάθγη «ΟΠΙΠΙΕΠ- 

{αίογς ατα αστοθά) ἵπ ναί ρατί ο{ ο Ῥουκ οἱ 
Κίπσς ννμ]ο] {γεαίς οΓ {1ο αο!ἶοῃ5 οῇ Ε]Ι]αΙ, παπηθ- 
1 να 1Τάι, 18ί1, απ 19ί1 ΟΠαρίετ. ΟἨ ες 
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Π . ᾿ , ’ 3 ’ 3 ; 

ΙφιΑ.19. τοῦ Ἱοραὴλ, λέγων" Κύριε, τους προφΏητας σου ἄπεκτει- 3 
. ’ Π . 3 ᾽ ς 

να», καὶ τα Ουσιαστήριά σου κατέσκαψαγ' καγω υπε- 
. ’ ; ᾿ » ) ’ ζ2 ) ’ 

Σ1ΚἱηΦε19.1δ.λεἰφθην µογος, και ζητοῦσι τὴν ψυχην µου. ' άλλα τί 4 
, - Ὡς ’ - ς 

λέγει αὐτῷ ὁ χρηµατισμος ; Κατέλιπον ἐμαυτῳ ἕπτακισχι- 
/ »” ο’ 2 3/ ’ - ’ 

λίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γονυ τὴ Βααλ. 
5’ ν . ” ” ο 3 - Ν ’ 

«Βυρταθ.2τ.  Οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ ἐκλογην χαριτος γέ- ὅ 

ου Ῥειαι. 9. 4. 
5ωρτα 4. 4, ὃ. 

ὁ Ῥαρτα 9. 51. ἐστὶν ἔρΥΟ».] 

Ιάΐοπι, 9ο6 Νοίο οἩπ Ματ χὶ. 26. ᾿ἸἘντυγχάνει. 
ΤΠ] νετῦ ΡΓΟΡΘΙΙΥ εἱρμίῇθς, υνΙέ] ιο 1λαΐρε οί 
Ῥεγκοπ, “ {0 ᾖιαῦο ατι ἐπίεγοίειο ποῖ(ι ΔΠΥ 9Ἠ6 2’ απά 

ας {μὶς 19 5ομιθίῖπιθς ἔπ ῥε]ιαἰ/ οἱ αποί]ιεη, 5ο ἴπε 
γετὺ οβίοῃ {πες ὑπὲρ γη] α ἀεπιναε. Βαΐ 1 19 
48ο αρρ]ἱθᾷ {ο α Ττοργεδεπἰα(ἶοπι πιπὰθ ασαἴπδί ΔΠΥ 
(916, α5 Ἠθτο απά ἵπ 1 Μασο. ΥΠ. ὅδ. Χ. 61, 65, ὃσ 
65. κὶ. 90. ντ οἱ Νπουί κατά. 

8. κατέσκαψαν.] 36ο Νοίε οἩ Λοΐς χγ. 16. 
4. ὃ χρηματισμός] “ιο Ὠ]νίπο τοςροηςε.”. Τε 

πγογά 19 86, Ι]κα χρηµατίζειν, οἱ ευεΥ/ οχιγποτά- 
πΑΤΥ πηθί]οά ὮΥ νγλίολ (οἆ πιαάθ Ἰς ννη] Κπονύη 
ἰο Πιθη. Ἠθτθ, ονήθύετ, 1 Ἠαβ γδ[ίετοποε ἴο (μαί 
οἱ) ἁπια]ῖ υοἱεο, πο Βαίμ-(οἱ, 1 Κίπσ χἰκ. 12. 
Κατέλιπον, “« Ι Ἠανο Ιε[ῖ {ο πια νπίο] ἶδ εαι]να- 
Ἰθπέ {ο 66 ἴἴιοτε ατε 16[ϊ {ο πιο.” 

---τῇ Βάαλ.] "Τ{ πιαδομ[ίπε {ΟΥΠΙ 15 ΡΕΠΕΤαΙΙΥ 
{οαπᾶ ἵπ πε Ο. Τ.: ἔἴιοασῃ 5οπιείίπηες {πο Γεπη]- 
πίηθο. Ύγπεπος 1 αρρααῖς ἰμαί {πα (οά ννα5 54ρ- 
Ρο5θἆ {ο Ῥε οῇ Ὀοί]μ 86χθ», ἀαείσπαίίπα εἰίπετ {πε 
Φ1ήπ ΟΥ ΊπΟΟΛ. Ἰπ νε {οτππετ οαραςοΙ(γ 1 ΥΥά5 ΥΥΟΙ- 
επἱρροά (απάετ {ο Γοτπι οῇ α Ρι11) Ὦγ έα πιεη; 
ἵπ ἴπο Ἰαΐίογ Ὦν ια νΥοππεΠ. θε βε]άεπ ἆἀθ Εἱ8 
Ἀγτίς, απά 0α]πιοί. 

| 5. κατ’ ἐκλογὴν χάριτος] “΄ ποοοτά]ης {ο α σταία- 
ἵε ἄέοις οἱοοίίοη,’ ποῖ πιαάθ ο {λε στου οἱ πιεί, 

Ῥαΐ {τεε στασθ απά ΠΙΘΓΟΥ. 
6. εἰ δὲ χάριτι ικάρις.] ΑΕΌΡ. Νευνο. ψε]] ρατ- 

αρῄμταφος {πας “«Νονν Ιῇ είς αἀπιὶρδίοπ Ἱπίο ίπθ 
ο5ρε] οοναπαπί 96 {]ις ΓΓ6ε]Υ Ὀερίουνεά, ἰ{ «αη- 

ποί ατί5δο {γοπα Υ/οΓ]ς5, ἴτοπι ορθάίαπος {ο έλα Ίαν 
οἳ Μοςες: {οΥ νο {ανοιγ Νοι]ά 1ο56 15 παίυτε, 
απά ννου]ά Ῥθσοππο ]αδί τεἰπρα{ίοἩ, απἀ ποί {πεο 
ἀοπαίίοῃ. 
Το Ώνο Ἰαβέ οἶαιβες εἰ δὲ ἐξ ἔργων --- ἔργον ατθ 

οπιήεά ἵπ Ἴ ΜΑ98., ἄιο Οορί., Αιπι., 1Π., απά 
γι]ρ. Ὑετβίοηβ, ἵπ 80Π16 (Τεείς, απά ἵπ πιορί οῇ 
Όιο [αν Εαί]ετς ; ατα τε]εοίεά ὮΥ 1 νταρπη., ατοῖ., 
ΜΗ, Βεπι]ες, αταίΣ, Κορρο, απά θήπατές Ῥτασ]κεί- 
εἆ ΡΥ ΤΗίπι. απἀ Ὑαίοςγ; απά οαποε]]εά ΡΥ (τίεςὺ. 
απά ἸΝοαυο.: Ὀαέ, Τ Οπ]ς, ννλνουί α/Ποἰθηί τοα- 
βοη. Ἐοτ, 1. Τ]ε Ῥογείοπς ἵπ ααθεδίῖου ατθ ΙΠ[6- 
ΤΙΟΥ {ο {ια ΥΓ. απά Αταῦίο οΠ68, ΝΠἱο] αυε ιο 
οἶααβο. 3. πατε 18 πο Ρτοοῇ ναί 0Ἠ1Υ8. απά 
Τηεοάοτεί Ἱαά ιοί ο ννοτᾷς ἵπ ναί οΟΡΥ, 5ἶπος 
Πιο Ιαΐΐίοτ ο[ίεπ Ραξββος ὮΥ οἸαμβθβ {ΟΥ {ο 8ακο οῇ 
Ῥτον1{γ, απά πο ΓοΓπιοΥ νν]ναί 15 απδυ]ίαθ]θ {ο {1 
ατροβοθ οἱ α ἨΗοπι]γ; ουσ] Τί ηαδ Ώθεῃ. θἨΘΥΥη 

Ὦγ Μαι. ναί ννοτάς απἀ οἸααδος ατο ο/η ομη]{- 
ιοά Ἱπ ΜΘΡ. {ος πο Ῥδίίογτθαδον έπαπ ναί Ο19. 
ἀοαβ ποί ἰτααί οἩ {πεπι. Τ]α απϊφηίι οἱ Ειὶ8 
Ρα58ασο 15 αίεδιεά ὮΥ 15 Ῥεῖης {ουπά 1π {ο Ῥε- 
ΒοΠΙίο Ἀγτίαο ὙοΓβίοΠ, απά {16 πηοδί αποϊοηί οῇ 
Μ55. ἴιο Ὑαίίσαν 1909, Τι πιαγ Ὦο αἀάεᾶ, ναί 
{νο ΜΒ. ἵπ νν]]ο]ι 1{ 19 πιοί Γουπά ατα 56] 8 Ἰανθ 
Όσδοη ποίθά {ου νατίοις Κἰπάς οῇ αἰίεταίίοη. Τ]ο 
γαἱμαῦ]ο Γεπίου ΜΕ. τοσθη!]γ οο]]αιοά ΡΥ Βἰποκ 

. : ’ 7 3/ 2. 

γονεν.  Εἰ δὲ χάριτι, οὐκ ἔτι εξ 
κα ιο , 32 », , 
επὲι 1 χαθις ους ετι γέγεταιν ἔργων ᾿ 

/ ή 3 δὲ ». 2 2} 3’ ον 4 . » Δ δα 2 3/ 

χαρις [ εἰ ε έν εοΥΩγ; ουκ ετι εστι χαρθις επὲι το εογο») ου» εστι 

Β 1 ν 3 Ν 9 » 2 , ς 

ο Τί οὖν; ὃ ἐπιζητε Ισραήλ, Ἄ τοῦτο οὐκ ἐπέτιυχεν, η Ἰ 

αἰ] Ἰαγο {πο οἸα15ο. Α5 {ο {ε οαµ5ο ο{ {11ο οπηίδ- 
ίοη, {δτο οππ ϱο Ηέι]α ἀοαβί Όια{ εἶπαί νο ΜΤ.5, ἵπ 
ηαθείίοπ πας ἵπ λεῖτ ογἱσίηα]ς χάρις (ὉΥ ῥφεν 
Ιπδίεαά οῇ ἔργον αἲ ἴ]λο οπά ο{ ὧε 5εηίεπςςθ; 3Π 
ένας ἴ]ο οἶαιδο πηὶρῃί οαςΙ]γ ο οπαέμεά οὗ /ιοπια- 
οἰείεμίοπ, {πο Ρτεσεάϊπρ οἰααδε επάῖηςσ ΥΠ χάρις. 
Τ]6 5εη5ε 15 ΥΥεΙ] εκρτεβδεά ὮΥ Ῥοορίή α 
ἔ6ΙΓ ννε μο αεεερίαθ]ο ἴο (ο ποπ ΝΟΓΚΕΡ, σταςθ 
Ἠαδ Πο Ι0ΠσΘ6Γ αΠΥ Ρ]ασα; 5ἶπος, 1 σταοε Ἠανθ 
Ρίασς, ΜΨοτκ5 ατθ 6οπθ απά οχὶςί πο Ίοηςσετ. Εος 
νθτς {μετα 15 στασςθ, ΝοτΙ 19 ποῖ στασθ; απά 
Ὑπετε {λετε ἶ5 ν/οΙΚ, σταςθ Ἰα5 πο Ρ]αςθ.’ 

Τ. τί οὖν ] 8ο]. ἐροῦμεν, '΄ η αΐ οοπο]αβδίοῃ θα]! 
νο ἀτανν Γοπι γνλαί ας Ῥεεηῃ εαϊά [οι ἐπῇ5]1” 
“Ο ἐπιητεῖ Ἰ. “« ννηαί {ο ρεορ]ο ο[ Ι5ταε] οο]]θο- 
ἄνε]γ (1. 6. {μα Ὀπ]]ς ο {να ρεορΙθ) 56ε]ς [παππε!Υ, 
Παςβοαίίοη απά αοοερίαποθ υνῃ ἀοἆ] ἴπεγ Ἰανε | 
ορίαϊπθἀ ποῖ.. Τοῦτο {ΟΥ τούτου, ΟΠ ἴηε ααἲΠοτΙγ 
οἱ αἰ] ιο εατΙγ Εάῑίοις απἀ ΠπαΠΥ οῇ Όνε Ἰεςί 
Μ55., ννας αἀορίεά Ὁγ ΜΠ] απἀ Υγοαίς., απά εἀϊ(εὰ 
ὮΥ Μαϊιαϊ, ἀπαςὺ., Κπαρρ, Τέπι., απά Ὑαἱ., απά 
τ1σΏ{ί1γ; 85ἶποθ ΠΟ ΤΕΔΣΟΠ οαπ Ὦο ρἶνεη {οτ χε 
«ᾖαησθ ΟΓ τούτου 1ΠἳΟ τοῦτο ὮΥ ἴἶπε βοτῖθες ; ΥνΠετε- 
α5 ΟΓ τοῦτο ΙΠίο τούτου, ποτε ἵδ απ ορνίοις οπ6. 
Ο8 τής βγηίας υνΙίῃ νε Αοοιδ. οχΧαπιρ]ες ατθ α- 
ἀασοεά Ὁγ ἸΓεί5., ἠνουισ]ι ποί αἲ] οὗ ἴπεπι {ο {με 
ΡΙΤρο5θ. 1έ εἸοα]ά 5εεπα ]αί {1 αποϊεπί Ἠο- 
πηετῖο ΒΥΠίαΣ, α[ίογ Πανίησ Ῥεεπ Ίοηςσ Ρτεσετγεὰ ἵπ 
Μαοεάοπῖα απἆ {πε τοπιοίθ Ρτονίποθς ο{ ἄτεεσε 
ν/ας α[ἴογννατάς Ιπίγοάασσά Ιπίο {πο (ΟΠΙΠΙΟΠ, απά 
αἲ Ιαησί] Ιπίο {πο Ηε]]επ]ςίῖσα] ἀῑαίθοί. 

΄Ἡ ἐκλογὴ ἵδ Γοτ οἱ ἐκλεκτοὶ (αὈίτ. Γοτ οΟΠΟΓ., 88 
π, 265 ΠΠ. 905 αν. 8.) ἀεποίῖηπσ ἴ]ιε τὸ λεῖμμα κατ’ 
ἐκλογὴν χάριτος αἲ ν. ὅ, ἰαί νετγ 5ππα]], Ῥαί θε]εοί 
απά οἶοίοθ Ροτίίοηπ οἱ έλα «9 ευνϊδ παϊἸοπ, νΥμῖο]ι 
Ἰαὰ (αἱ Ἱπ ΟΗτῖςέ, απά ἔας ορίαίπες ]α5Ποαίοι 
απά αοοερίαηοθ. 

---ἐπωρώθησαν] “«Ὀεσασππο Ματάςπεᾶ, ος Πατάςπ- 
οἆ {πειηβοε]νος; ) {οτ ία Ῥεσί (οπηπιθηία{οί5, απ- 
οἰθπί απά πιοάρθτη, ατθ αστοσς (αί {πα Ῥαφείνε ἵ8 
{οτ ἴἶπε τοοῖρτοσα], α5 ἆομπ χα. 40. Οτ Τί σπα, 
Ῥίπατί {Π{ΠΙΚ5, πἹετε]γ Ιπάϊσαίθ σίαίο, οἳ οοπάΙ{ΙοἩ, 
ψηλοί τεσατά {ο {ο ασοπί. Απά {μας ἴπο 56η5θ 
γή] Ῥ6: Ὕνοτο ἶπ α βίαίε οὗ Ῥ]πάπεςς, ος οπ]]οιδ- 
πθ58 ΟΓ οοηβοῖθεησθ. Όη {1 ἴΘΓΠΙ πωρ. 58ο Νοίθ 
οπ Μας γι. ὅδ. εί [ απ Ιπο]ποᾶ ο αἀπιῖῖ, 
να Θέαατί, Οχαῖ Ῥογκοπαί ασεποη 15 ετα, ὮΥ (πα 
{οτορ οῇ ἴῑα οοπίοχί, πιπάο {οο ρτοπιϊπεηί {ο 118- 
0 5 ἵῃ κἰπ]ίησ Τε: απά εἶποςρ ἴλαῖ ασεπογ, α5 
αρροατς {οπη {ο οἰίαίίοης {οιη ἴπο Ο. Τ., ἵπ ἴπο 
ποχί νοιφε, ἶ5, αἱ Ἰοαμδί ἵπ α οογίαΙπ ἆθστεο, (95: 
Νθ ΠῃιΙΦί ὐρροδο ΒΙΟ] απ ασεπογ οη ἴ]α ρατίο 
(οά, α5 βΊα]] Ῥο οοηφϊςίθη{ σι ο (Γοσοοπα οῇ 
πΊαῃ ἃ5 α ορ απά αοσοιπ!ίαρ]ο ασοη{. ὨοθοῬ /αΠΙ6Β 
οι ὃς 14, απά οοππρατο 5αρτα ἰκ. 11 ὃς 18, απ 

οἱθ. 



- 

; απά ἀθειίμίο οῇ α]] 5οπςο ο6 σοοὰ απά ον!]. 

ΕΟΜΑΝΕ5 ΟΠΑΡ. ΧΙ. 8--- 14. 

᾽ ᾧν ’ ͵ 

8 δὲ ἐκλογὴ ἐπέτιχεν' οἳ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν" ἃ καθὼς γέγραπται 
η 3 υ ς - 3 : 

.. Ἔδωκεν αὐτοῖς ὃ θεὸς πγεῦμα κατανγύξεως, οφ αλμοῦὺς 
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. ἆ Ίρα. 6.9, 
ὅ 29. 10. 
Μαι. 18. 14. 
1ο 19, 40, 
Αοῖβ 28. 26. 

' , 5 ον ᾽ 3 , ’ 
τοῦ µῆ ῥλέπειγ, καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον 
σ Δε ’ Ξ στ ς 3 - 

9 ημέρας. " καὶ «αυἲδ λέγει Γενηθήτω ἢ τράπεζα αὐτὼν εἰς 5 Σ..]. 69. 35. 
’ ’ 32 

παγίδα καὶ εἰς Όηήραν, καὶ εἰς σκανδαλον καὶ εἰς ἄντα- 
/ 3 .ω 

ΙΟπόδοµα αυτοῖς. 
3 3 

Σκοτισθήτωσαν οἳ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 
” . Π 9 ᾽ υ 3 ο .) ’ 

τοῦ µη ῥλέπειγν, καὶ τον νώτον αὐτῶν διαπαντος συγ- 

Ἡκαμψον! |) Πέγω οὖν μὴ ἔπταισαν, ἵνα πέσωσι; «Μὴ γένοιτο } ΓΑαῖ1β.46. 
3 υ . 3 -” [ ς ; ϱ 2, 3 λ 

αλλα τῷ αυτῶν παραπτωµατι ἡ σωτηρία τοῖς ἐὔνεσιν, εις το παρα- 
. 3 

19 ζηλῶσαι αυτούς. 
«/ ” - - Β . ὃ 

Ίττημα αυτων πλούτος ἐδθνων 
σς - ᾿ ε. Μ. 2 δν ’ ” 2 ᾽ 5 ολ 3 , ο4οτ8 

19 5 7μῖν γαρ λέγω τος ἔθνεσιν, (ἐφ ὅὔον μέν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστο Ακδα 
. /. ͵ ν ͵ 1 Τ μη. 9, 1 λος, τὴν διακονίαν µου δοξάζω) εἴ πως παραζηλώσω µου τὴν σάρκα, 5 Τί Ἱ. 

8. καθὼς γέγραπται] “΄ αστοσαΡ]γ {ο ν/]ναί 15 βαἱἆ.” 
Τ]ϊς 15 ποί απ οχαοί αποίαίίοη ἴτοπι αΠΥ ρατί οῇ 
Βοτϊρίατα ; Ῥιέ ποδέ τοβεπηρ]θς 15. χχῖχ. 10: απά 
{πα βοπίἹπιοπί οῇ {ένα Ἰαΐΐετ 15 {ο ο {οαπά ἴπ ν. 9. 
Ἐπεὶκ. χι. 2. 'ΤΗε πνεὺμα κατανίέξεως ἶ5 ὮΥ ἴπε εί 

'. Οοπιιπθπίαίοτ οχρ]αίπεὰ α είαΐίο οῇ παπά 5αρίά 
ὦθθ 

(ῑοῖ. απά Ηαπιπ. Τ]6 υγοτᾷς ὀφθαλμοὺς --- ἀκούειν 
αγθ ἴακεῃ ἴοπι Ώευί. χσὶκ. ὃ. ΑΙ επο Ὀθδί Οοπι- 
πηθηίαί{οῦς, αποϊοπί απᾶ πιοάετη, ατο αστοεᾶ ἴ]ιαί 
ἔδωκε, ἃτο. πιαξί Ὀο απὰστείοοά οἱ ρεγγηη(ἶπσ ἴηεπι 
{ο Ῥεσσοπις 51Η. 6ο 01Υ5. απά 'ΤΠΘορΗΥΙ. αρ. 
Ἠεσεῃπβ. Ὦγπορ. ἜΤ]ε ὀφθαλιοὺς τοῦ μὴ βλέπειν 18 
νε] ραταρηταςοά Ὁγ Τ]δορηγ]. 6 Πανίης εγαες {ο 
εοο ἴ]ε πιἰτασ]ος. απά θαΓ5 {ο Ἠθαγ {1ο Ιηείτιαοίίοπβ 
οΓ {16 Τ,οτὰ απἀ ἴῑλο Αροςδί65, Υθί 5ο α5 ποί {ο 186 

εἴίμεν οῇ (ετη {ο χα ΡΙΤΡοςε Ιπίοπάςά.) 
Τε ννογὰς ἕως τῆς, ἃτο. αἴΘ, 45 Κορρο οΨβοίνες, 
αἀάεά Ὦγ ία Αρορί]ε Ὀγ Ἱναγ ο{ αοοοπηπιοάαίἶπσ 
Ώπο ραξεασθ {ο Ἠ5 Ργοδεηί ΡΗτροςο, α. ἆ. «6 Απά 
Ομή5 Ειαῖτ ουάιταςσγ Ίας οοπήπαθεά ππίο {5 ἆαγ.7 

Ὁ. γενηθήτω ἡ τράπεζα, ἅτο.] Α5 ασαϊηςί {]οβθ 
νο Παά Ιπβ]οίεά Ἱπ]ατίος οἩ ΒΙΠΠ, θΥΙ]5 αγθ ἆ6θ- 
ποιποεθά ὮΥ {ο Ῥεα]ηι]ςί εὐιί]αν ἵπ ᾖἰπα; 5ο Ἠθτο, 
Ὦγ ασοοοπιπιποάαίοη, οοπᾶίσηπ Ῥραπίςμππεηί {5 ἵη- 
γοκεά οπ {ο ανν {ου {]αίγ Ἱη]ατγίους (γεαίπιοπέ 
ος ἴιε Μεεείαμ. Ἐίἰς ἀνταπόδομα α., « {ΟΥ α τοίτ]- 
Ῥηίοη. προπ παπα. ἜΤῆο ννογάς εἰς θήραν αἴθ 
ποΙίΠετ Ιπ ια Ξερί. πο ιο Ηοῦτονν, απά αΓθ 6χΧ6- 
βείῖσα] οἳ εἰς παγίδα » ἵπ ΝΠΙΕΗ {ετο ἶ5 α πιοίαρ]ογ 
{α]καη {γοπι Ρἰτάς ος Ρθαςί5 Ροῖπσ οαασΏί ΡΥ {οοά 
Ρ]ασεά ἴπ α {γαρ. 

.. 10. σκοτισθήτωσαν --- βλέπειν] Ἱ. 6. ΄ πιαγ {Πεγ 
/ Γ4]1, κε Ὀ]ίπά Ῥογεοης, Ιπίο ἴπα ογΙ]5 Ργοραγοά 
Ὁ Τοτ επεπα! Καὶ τὸν νῶτον --- σύγκαμψον, 1. Θ. Πηα]κθ 

ἴηθπη στοαπ ππἆογ Ἠθανγ Ραγάσης ννμ]ο]ι Ώονν 4οΥ/Π 
έπα Ῥασ]ς νι Ἰαθουσ, Α Ινε]γ βσιατε ο Ροπάασο, 
απά ΠΙΙς6ΥΥ, αππρΙΥ Γα]β]]1εά ἵπ ιο γοί πιογο στίθν- 
ους ευβ]εοίίοη οῇ {ια «εν {ο (με Βοπιαπ γοκο, 
ψπ]ο] (οοῖς ρ]ασθ 8οοπ α[θι ἴοςο ννογάς ννεγα 
νιίεηπ, Όῃ ἔἶπο ἱπιργοσαίίοης ἴπ {Πίς5 απά 5οπιθ 
οίμογ Ρραςεησος οὗ Βοπρίατο (αἱ νυΠ]ο] 8οπ1ς Ἰανθ 
5ο ίαπιρ]οά, επαί {Π6εγ Πανο 5οασΗ{, ΘΥ 5οπιθ ΡΠ]- 
Ἰο]οσίοα] ἀενίσο ος οίθτ, ίο σεί τά οϐ Τὲ αἱ ἄΠΥ 
ταίθ), 566 8ο1πθ εθηείρ]ο τ6ππατ]κ5 οῇ Ῥγοί. Βίπατέ, 

11, 19. «Το Αροβί]ο οοπο]αἆας Ὦγ βαγΊπσ, ---- 
ἴπαί αοά Ἰαά ρεγπι]ήοά λε 1θουνς {οί α πι {ο 
τε]εοί {ια (.οεδροε] οὗ ΟΠτῖςί, ποί (παί Ἡο {6]ί αΠΥ 
δαΐξϊς[αείίοπ αἲ 5 Οεῖτ απε]1θοί, απά ένο πηΙςοΓΥ 

; οοηςθαιεπί προῃπ ἴέ: Ρα{ ἵπ ογάος ναί (πα (ποερο] 
᾿118ε]Γ πιίσητ 5ο ΤΠΙΙΟΠ {θ ΠΠοΓθ ταρἰἁ]Υ Ῥο (αΠς- 

πμ ᾽ 3 -” υ. ’ 

1 δὲ τὸ παράπτωμα αὕτων πλουτος χοσµου, καὶ το ὰ σ Αοίςθ. 15. - 
ὅ Ι9. 2. 

' Ξ ν , .-. δ99Ι. 
ποσῳ μαλλον το πλήρωμα αὐτῶν ; Ππῖνα 16.16, 

αα], 1. 16. 

2, 7. 
1. 

πη](τοά {ο {ία (εηί]ες; εερεοία]]γ 5ἶποο Ἡθ {0Γ6- 
καὖν ἴμαί {15 νουΥ εα]ναίίομ, πνΠΙΟΙ πε ᾖοννς 5αν’ 
Ῥοαβίοννεά οἨ {ια (αεπίιες, πασηί οχοῖίο ἔᾖεπι {ο 
Ἱππ]ίαία {ιοίς [απ ἐιναί {Πετείοτο (με (οπί]ο 
Οµτίςεᾶαηπς οασ]ί, Ιπάθεά, ίο α4ογε {ο σοοπθς8 
οῇ (αοά {οννατὰς (παπα, Ὀαΐ ὮΥ πο πἹθαΠς {ο Ῥοαςέ 
οΥ6Σ, ΟΥ ΙηδΗ]{ {11ο ουνς” 5ἶπος γνμαίενετ Ῥ]οβεῖησς 
Ώπαεγ (πεπικε]νας εχροετίεηςσεά, {ΠεΥγ ουσῃί {ο αξ- 
οτῖρο 8ο1Ι6ΙΥ {ο πε ΠὨἱνίπο σοοάπεες, απά ποί {ο 
ἠιεῖγ οἵνη πιετ!ΐ5: Ἰα5Ηγ, ἰμαί ο ευ {πεπι- 
8ε]νες, 1Γ {Πεγ τθίτη {ο α Ῥοίΐίεγ παπά, πιαγ Π- 
πα]1γ οχροτίεηος {Πε 5α4ΠΠ6 Ἠϊνίηο ΠΙΕΓΟΥ: η 
ενοπί ναί ἹνΙ]] τεα]]γ βοπιθίπῃθ {α]κε ῥρ]ασθ. 

(Κορρο.) 
11, 19. “«Τπο Αροεί]ε 9ποῦνς Μναί αἲ] ας Ῥεεῃ 

ἆοπο ἵπ οχγάσγ {ο {ια αοοοπιρ]ῃςηπιεπί οΓα Ρ]απ οῇ 
Ώιϊο πιοβί πνοπάαγβα] απἆ σοπηρτεηεηςίνε σοοάπεςς: 
(ος, 1. ιο τε]οσίίοη οῇ νο (1ο5Ρε1 ΒΥ {ιο ᾗεννς 
(ννη]ο ννας {Πε οπ5θ οῇ {λαὶχγ οἵννη τε]θσίίοη Ὁγ 
(4ο) ννας ιο πιθαῃς ο{ βα]ναίίοη {ο {πε (οεπίι]ος; 
Οιτοισῃ {ιο οῇεΥ ος {η (ἆο5ρα1 {ο ίπεπι, απά {ῃοδῖτ 
οπιργασίηρς 1. 241Υγ, πε [πες οΕ Ίο (επηίϊ]ες, 
ος {Πεῖτ σεποτα] αοοθρίαποθ ο{ {μθ (ἄοβρο]!, ἶβ οηθ 
ος (οά”ς τοπιοά]θς {ΟΥ {λε οράιταςγ οἱ {Πε ἠδννς; 
εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτοὺς, Υ. 11. ΡΥ ΡτογοΚίης {]ιθπι 
{ο ]δα[οιδγ απά επια]αίίοη: απάἀ 9ο {ο α ἀθεῖτο οΓ 
τοσηΙη]ησ {θΙγ αποϊεπί 5ίπία οῇ {ανοιγ υν] (οά. 
ὧθο ν. 11, 14, 25. 26, 91. Απά «οπιρηγε Ὠου1. 
Χχχϊι. 21. Απά ὁ41γ, πύηοῃ ένο (0 οηνοεγείοη απά 
Ἠοσίοταίίοη οῇ {πε }ονύς (ΝΠΙοΙ {5 Ἠθγο ΕΧΡΓΕΡΕΙΥ 
{οτγοίο]ά, νν. 25 --- 29.) επα] ανα (ακεπ Ῥ]ασθ, 1 
νη]] Ρτουε α στθαί τεγ]να] οΓ {1ο σοπι]πε αρἰτῖέ οῇ 
Οπηϊβ(ἰαπΙίγ απποηςσ {Πε (οηίες, απἆ Ὀδ {πα 
πηθαῃς ο{ οοπνοτίησ {ο ννηο]θ πνογ]ᾱ, χὶ. 19, 10.3 
(Υουπς.) Υ. 12. εοηίαῖης α 5οη/πιοπί εχργθβεοἆ 
ἐιοῖσο. Ἴηοτο ἶς, ΠΙΟΓΘΟΝΟΣ, αΠ απ{]οείς Ώοίννεσῃ 
εἰ δὲ τὸ παράπτωμα --- ἐθνῶν απιά πόσῳ --- αὐτῶν : δαέ 
ἴπε απ/{]λοείῖς 15 Ἱγγοσι]ας, ὮΥ ία ΓΟΥΠΙΘΓ ΠΙΘΠΙΡΘΥ 
Ῥεΐίηπσ ΟΡ νο ρατί5 υν]ο]ι {ουπι α Ῥρατα]]ε]Ισπη 
πηθγθας, έ]ε Ἰαΐ{εγ Ίιας Ῥιΐέ οπθ.. (Κορρο.) ἜΤ]α 
ἀοβοῖεπί αροἀοείς Ἠε (πας ΚΙΙΙΙ1Υ τοδίογος, απά 
Ίαγς ἆονύπ {ιο οοηβίσαςσίίοῃ ας {Γο]]ουνς: εἰ δὲ τὸ 
παράπτωμα --- κόσμου, πόσῳ μᾶλλον ᾗ ἀνάστασις αὐτῶν 5 
καὶ εἰ τὸ ἤττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ 
πλήρωμα αὐτῶν» Αραϊπ, πλοῦτος ἵδ {οἵ πλουτισμὸς, 
Ῥ]θβείησ απά εανΊπσ. "Ηττημα ἶ5 ΡΥ 5οιπε οκρ]αίη- 
εἆ ραιοίίας, αὐποπιίοα; θα Ῥείίεγ ὮΥγ Ἰλείς., 
Οᾳχρ7., Κορρο, απά Ἀομ]αοις. οοπαἠίο ἀείεγίου. 
πας πλήρωμα 1 ἀαποίθ α Ῥγοξγρετοις εοπαἠίοπ, 

19, 14. Ῥοπιε (15 Ε]κη., ῬΒονγοτ, Νανο., απᾶ 
Ῥοβεππι.) Ρίασθ {Πθ6βθ νεΙβε5 ἵπ α ΡατθηίηςβΙ, 
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3 ωά ς 3 9 ῳ [ή 

καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. Εὶ γὰρ ἡ αποβολὴ αὐτῶν καταλλαγηή κὠ- 16 
εν , ς , 5 . δ.. ω 3 ς ε- 39 κ ο. “, 

σμου τις 1 πρὀσληψις, Σι 1 ζωη εν 7εκρωγ ο. δὲ 1] απαρχ, ασια, 16. ννωννἡ 

Ἡ1ετ, 11. 16. . α ῳ ς ’ Ὦ 

καὶ τὸ φύραμα” καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἵ κλάδοι ' Ει δέ τινες 11 
” ’ ᾽ 3 , ” 3 

τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀἄγριέλαιος ὦν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐ-- 

τοῖς, καὶ συγκοινωγὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, 

εἶπορ ν. 10. ἶ5 «Ἰοβε]γ οοπποοίεά ἵπ 86ηπ8ο Υί] 
ν. 12. Επί ἠιοασἩ {πα ῬΡοτίίοῃ ἶβ 1η 50ΠΠ8 πιεᾶθ- 
ατα ἠπίεγροφεά, Υεί ἴἼιετε 15, ΡΤΓΟΡΕΤΙΥ ερεακίης, 
πο γῬαγεπί]ιεςίς; αν 15 ενιἀεηί {ΟΠΗ {πε γὰρ ΝΠΙΟΠ 
οΟΠΙΠΊΕΠΟΕΘΒ {6 ρα55ασθ. ὮΤέ νΥγοι]ά Ῥο πεατετ {ια 
παίἩ. {ο 8αγ εμαί {ο οἶαιβδο ἐφ᾽ ὅσον --- δοζάζω 8 
αγθη{ηοί]οα], α5 1 να Ρ]αϊπΙγ οοηβἰἀετεὰἀ ΡΥ μα 
8561. Ἀγτίας Γταηβ]αίοτ, Απά ές {με 5εη5ε ο{ 

ία Ρα5ε8αρο ἶδ ΠΙΙΕΗ οἰεατοά; {0Υ εἴπως 15, ἃ8 
Κορρο βαΥ5, οφπἱνα]επί {ο ἵνα εἰ δυνατὸν, (385 ἵπ 
Αοὶβ κχν. 12. Ἠοπα. 1. 10. ΕΙ]. 1. 11) Το ίτΥ 
16, Ὦ} αηΥ ΠπθαΠΒ, Τ ΠΠαΥ,” ὅσο. Τ]ι5 λε ραδβασε 
ΠΠαΥ 96 τοπάετεά: “' Νου Τ 6ρεαἰς [Πας] {ο γοι 
απίίι6ς, (απἀ, ἵπαβπιο] ας Τ απη {Πο Αροβεί]ο οῇ 
Όιε (επί]ες, ΤΙ σ]οτγ ἵπ, οἵ 1 αβεοτί {Πο Ποποιχ απά 
ἀἰσπ]ίγ οἳ πιγ ο/ιος) {ο {ΤΥ 1, ὮΥ αΠηΥ ππεαπς, 1 
πΠαΥ οχο]ίε {ο οπια]αίίοη,”. ὅτο. ἜΓ]ϊ5 Τ Επά 5αρ- 
Ροτίεά ΡΥ ἴ]ιε ορίπίοπ ο{ ῬτοῬ. Ῥέπατί, νο τἱσΠί]γ 
τοσατάς {ἶιο γὰρ α5 επρ[ἰοαίογη. 1 οαηποί, Ἠούγενατ, 
ασγος (ῃ ια 1π οοηβ]ἀετίης ἴ]ο μὲν α5 “« εχρ]]- 
οπίοτγ, οἵ ταίποεγ απτηιανο ς”). 5111 Ἰε5ς, ναί Ἱί 
αιισεί υἶπι ογαἰοπίδ. 1 νυου]ά ταί]ει 5αγ αἰπιϊπιί 
νίπι οτα(ἰοπῖς; νυμίο] 16 {αγ πποτθ 5αἱ{αθ]α {ο {ια 
πιοκοεί ο ιο βαογεᾷ ΙΥπΙίες οἩ οίΠ6Γ οοσᾶδίοης. 
Ιπάδεά, νπεπενετ (Π5 μὲν νν]]ιοιέ δὲ οοσ 5 ΥΥΙΗ 
Ώιο Ῥογεοπα] ΡΤΟΠΟΙΠς ἐγὼ ος ἡμεῖς, 1ὲ Ἠπς (Πῖ5 
{οτοθ. Απά 1 ποί απ/ΘθαεΠ{1γ 5ο οσο ἴπ {πε 
ΟΙαβείσα] νυγιίοτ. ἜΤ]ο {οοννίπσ εχαππρ]θς γ]1] 
βιμ[ῇσο. ἍἌθῃ. (Ώσοῃ. Χν. 4. ταῦτά µοι δοκοῦμεν μὲν 
----ἐπιδεδραμηκέναι τῷ λόγφ. Όγτορ. 1. 4. 12. ἐγὼ μὲν 
οὐκ οἶδα. ΠΠ. ὃ, ὁ. ΑπαῦὈ. γ. Ἱ. 10. ἀλλ ἐγὼ μὲν, 
ἔφη, λέγω. Ἰηδίαποςς, Ιπάεεά, ατθ Γουπά 1η α]] {1 
Ῥορί υνγ]ίθτς, οερεοἰα]]γ ἴπο Λίο 9Π68. Βιί 5ο 
Ηέ]6 Ίας (5 πὶσείγ ο{ «γεείς Ιάΐοπι Ό6εἨ ΚΠΟΝΥΗΠ 
{ο ιο Εάῑίοτε, ἴ]ιαί (Ἰνεγ 56επη {ο Ἠανα οοηβρίἰτοςἆ 
ἰοσοίπετ {ο εαποεί νν]ναϊ 16Υ ατγοπθοδΙγ {ποισ]ί 
µ86ἱο.5. ἜΤ]ο 56Π596 οἳ δοζάζω, ΠΙΟΣ 1 Ἰανο 
αἀορίεά, οσσατς Ιπ 1 ομτ ΥΠ. 64: απά 15 5αρροτίεὰ 
ΒΥ πιοξί οῇ {ο Ὀοδί τεσεηί ΟΟΠΙΠΙΘΠίΔἴΟΙΑ. Σώσω 
ΠΠΣΥ ο τοιμάστες, γη] Ῥϊςο, απά Υ ογί., ««τπαΥ ριΐ 
Ιπίο Όια γναγ οῇ βα]ναίίοπ. 

15. εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ, ἃο.] ἜΤ]1ε Ῥοςί 6οπΏππεΠ- 
ἰαίογς ατα αστοθὰ {αί ἀποβολὴ ἵδ ἀδεά, ὮΥ ἃ Πθ- 
{ΟΠΥΠΩΥ οΓ {ιο οβοοί Γοτ {6 οπ115α, {ο ἀεποίθ {μαί 
οὐβιϊπαίο απο], νν]ο]ι σααθεὰ {πο το]οσίῖοῃ ο 
Όιο ᾖ6νν5. Τ]ο Ρτοςοπί ν6γ5θ οοπηθοίς ία, απά 
1 (ατί]ογ Πληδίταίϊνο οὔ, πο βοπ{ἰπιοπί αἱ ν. 12. 
απά Όιο 5θη5ο ἵ8; έέ ΤΡ ἠνοῖχ εὖπ, ννμ]ο]ι οοσαδ]οπε 
Οπίς οας{ἶῃπσ ανναγ, Ίνα Ώ6σΠ {ο πισαη5 ΟΓ ΤεσοΠ- 
οἴ]ϊπσ {ο νγοτιἀ, ὃν Ὀτϊησίησ αθοιί ελα ἆσαί] οΕ 
Οδ; νν]ναί 5 πα! νο γουοίυίπις ο/ ἔιοπι ασαἴπι ἴπίο 
{ιο αὐυίπε [αυομγ Ὦθ (ννπεπενοτ 1{ αΠα]] {ακο ρ]αςθ), 
Ῥιαΐ 80ο ΠαΡΡΥ α «Ἠπησο, Ώοί]ι {ο {ποπηβε]νος απά {ο 
πο (αεπΗ]68, 45 ΠΠάΥ, ἵπ α ΠἸάΠΠΦΕ, 6 βαἱᾷ {ο ταῖςο 
ἠινα νν]ο]ο ννοτ]ά {γοπι ἀεαί] {ο 1ο. Ζωὴ ἐκ νε- 
κρῶν, ΡΥ α Πσατο οΟΠΊΙΠΟΠ {0 41] Ἰαπσιασος, ἀοποίοβ 
(α5 Γαττοῦπ απά Βίπατί οχρ]αίπ) αποάᾷσπαι σοπιι8 
γοβιτγοοΙοΠίς, βοπιαίλίπσ ρτοαί απά δυτρε]δίησ, 
κα ναί α σοπογα] τοβιτγθοίίοη {ΟΠΠ ἴπο ἀεπὰ 
νου] ο. « Απά εἶποο (οὔδογνος Ξ{14Γ{) ννο Ἰανο 
αἱ Εποζ. κακν]]. 1 --- 14. Όνα πιοτα] τοποναί]οη οῇ 
Όιο ᾖοννς, ἀρθίσπαιοά ππάοτ πο μη] οῇ α 
γοβητγοοίίοης 8ο Πέ 18 ρτοραῦ]ο ναί πο Αροδί]ο 
αά ναί ραβεασο ἵπ πηϊπά: απά 1ο, πο ζωὴ ἐκ 
νεκρῶν ππδί ἀοποίο α ϱοποτα] οοΠπΥΘΓΡΙΟΠ ΟΕ {θιη 

ίο ΟλτιςΙαπ{ί(γ. ἙΚαταλλαγὴ ππεαῃθ πε οεσαδίοτι 
ος ππεαης οἱ ιεῖτ Ὀεῖπρ τεσοποῖ]εά. 3ο «οδερι. 
Απ. χὶν. 11. 9. τὴν τούτου τελευτὴν ἀσφάλειαν 'Ὑρκά- 
νου (έ11ε πιεαΠ5 οΓ Π5 δθοιΙΓΙΙΥ) νοµίζων. 

16. εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ --- οἳ κλάδοι.]  Ἠετε νε Ἠανο 
α οοππιαίίοη οἱ {πε {οτεσοίῖησ τεαδοπίπα, πε δὲ 
αἰσπ]γίπσ Γιγίιεγπιογε. ΕΒυαΐ οἩ ἴῃπθ εκαοί παίατθ 
ο/ {Πε Ιππασετγ Οοπιπιεηίαί{οτς αγθ ποί φπ]{ε αρτεε.. 
᾽Απαρχὴ ἀεποίες ΡΓοΟΡΕΓΙΥ ἴ]ιε βγςί-(/γα]ῖς ο {νε πενν 
οοτη, ος {πο ἀοισ]ῃ Πγεί πιαάε {ος Ὀτεαά. θε 
Ναπηῦ. αν. 1] --- 21. { Φέραμα εαπποὶ (48 80Π1Θ 
Ιπιασίπε) ἀαποίθ {θ γεδέ οἳ Όιε ρταίπ, α[τετ {πε 
Πτεί-(τα]{5 Ἰαά Ῥεεπ Ρτεδεπίεἁ: Ὀιί (45 οοπιῖπσ 
{ποια φυράω, {ο πια αρ απ Κπεαά [ουν ἵπ Ὀτενά- 
ππακ]ησ) οαπ οπΙΥγ ἀεποίε ἴπε ἄοισί,; απᾶ Ἰετε 
ἀπαρχὴ παιδί πιθαη ΟΠΙΥ {θ οαζε ππαᾶθ οἳ ἴπε Βταί 
τηαςς οῇ ἀοιασῃ, απά οῄεχεά {ο (οἆ α5 Πτεί-πυΐς 
παπά φύραμα λε ν]ο]ε πηαςς ο{ ἀοισὴ, οα{ οὗ ν/μ]ο] 
{πε οα]κο ἵναδ πιαάθ. ᾿Τῆε πιεαπ]ησ Ιπίεπάεὰ Ὦγ 
Ώιο Αροεί]ο ἰ5 υνε]] εχρτεδδεά ὮΥ Βομοείίρ. απἀ 
(ατρζ. αφ [ο]]οννς: ««Ἡ πουν α στεαί Ῥατί οἳ Όνα 
16νν5, αἱ πε Ῥερίπηϊίπσ οϐ πε Νε Οονεπαπί, 
Ἰανε, κε Ρτϊπηϊ(]αἱ οΗετίησς οῇ σοος Γγί, θεεπ 
χεοείνες, οη αοσουπί οῇ ἠχαῖχ Γα1{Π, Ππίο 1ο Πατο]ι | 
οἡ 6Ἠτ]κί, απά πιαᾶε Ῥατίακετς ο Πα5Ηβοαίῖοη απά 
εαποΙΠοαίίοη (Λος 1. 415 ἵν. 4): 5ο πείίπετ Ίας 
Όιε τεπιαϊηίησ ππαδΣ ος ἰπε 1ενς Ῥεεπ τε]εοίεά 
πλου ορο οἱ εα]ναίίοπ, Ῥαΐέ τηαγ Π]κευν]ςα Ὦθ 
χοσθὶναά Ιπίο {Ἡε ΟΠατο]ι οὗ Οδ, απά ορίαϊπ 
Παςβοαίίοη απά 5αποιβσαίίοη Ἱ. 6. 1 ἴἶνε πιαςς 
81411 ενίποθ {Πο 5αππο [αλ α5 ἴιε Πτεί-(γα]{ς. 
«ΕΥ Ιιοψ,’ οΏδεινεςῬ Μτ. Τ,ουΚε, “΄ ἶδ Ἰθτο πιεαηί 
Ὠναί το]α(ίνε Πο]ίπεςς νΥΏετεβΥ αΠΥ (λ]πςσ Μαί απ 
αρρτορτίαίίοη 1ο (ος. . 

17. εἰ δέ τινες] ἜΤ]ε Αροεί]ο Ἠοτε ργοοσσιρῖθΒ 
απ ορ]δοίίοἨ: ΠαΠΙΕΙΥ, ἴμαί ῥγαπε]ιες, {ποισὴ ἔτοπα 
α σου {ταπ]ς, Υεί π επ Ώτοκεῃ ο ατο να]ηε]ος», 
απά απ ἀθτίνε πο δβίθεπη {τοπι {6 νἱτίας οἱ {πο 
(απ]κς ἴπ απφιοογίπσ ννυλίςοἩ, Ἠθ ρανοες ἴ]ο γγαΥγ {ος 
Ώιο αἀπιοπ]ῖοι. {ο]ογνίησ. Ἴ]ετο 9 α Ἰ1νε]γ 
Ίπασο ἴακοπ {ποπ επσταβίησ 665, {ποισῃ πο 
α[ίοτ {Ἡθ 1Ιδιαί πιοάςθ, νΠΙςΙ 15 ποῖ οὗ ἴἶα υν]]ά 
ο]ϊνο Ιπίο {μα σατάεπ οἱἱνα, Ῥιαί ἴ]ο οοπίτατΥ : ΓοΥ 
νο πο (ϱοπηπιεηίαίοτς αββίση ΠΙΔΠΥ ΤΘΑΣΟΠΒΣ 
νο], Ἠούνενετ, ατθ γοπάσγαὰ πιισαίοτν Ὦγ α /αοί 
αβοθτίἰαϊπεὰά Ὦγ {ε τεςεατομθς οἳ ΒῬτοάεπκαπρ; 
ΠΠΙΠΘΙΥ, ]αί 1 ννας ἵπ αποϊεηὲ Ώππος αδμαί 5ο ἴο 
οηρτα[ῖ, Ἱπ ογά6Υ {ο Ῥτοπποίε Γεσαπά1!γ. 

᾿Αγριέλαιος παιδί Ἀοτο εἰσηῖ(γ (Ὁγ απ ο]]ρεις ο 
κλάδος) α ννϊ]4-ο]]να ὀγαπο. ᾿Εγκεντρίζω Ητετα]]γ 
εἰσπ]ῇος {ο ρνέοζ: ἴπ, απ 18 α5εᾶ ουν] το/εγεπσο {ο 
χο ποίο[ι πιαᾷο πίο ἴ]ιο 5ἴοοχκ, 1π οτάςτ {ο ο 6Ἡ- 
στα[ιοά. ἜΤ]οισ] εουετα] οπηϊποη{ οπηπηεπία{οτ8 
αδεῖση {ο ἐν ἴα 56η5ο ΟΓργο οἵ ἐοεο, Υοί Τξ 5εθτηΒ 
ταίἩθγ ἴο Ππιοαηπ ἆπποπο,. Ἔ]αςδ ἴιο 8εηςο οῇ {π9 
Ραβδασθ υν]] ὢ6: ὁΗ'δοπιο οῇ Αὐταλαπις ολΙ]άτον 
Ἠνογο οαδί ο! Γογ γαῖγ απΌο]]οῦ, απ ἴποι [ομ- 
Π]ε], Ὀοῖης α υνι]ά-ο]ίνο Ὀταπολ, Ὑοτί σταβιοὰ Ίπ. 
απποπς {πθπη,) (1.9. ἴ]χο Ὀγαπο]ος υν]ήο]ι τοππαϊησά, 
Όνε Ῥο]ενίπς ο) ουνς), απά νε] ἴἼχοπα ραητίακεςί ος 
Ώπο τοοί απά Γαίποςς (1. 6. ἴ]ο Γαΐηοε5ς ο{ ιο του, 
ος ΠεπάΙπάγη) οῇ {πο οἱϊνο-ίτος, 1. 6. ῇ ἴ]χα ΡΓΟΠΙ- 

1968 {ο Αὐταμαπι, απά {πα 
ΟάτοΠ. 

-- 

ῥτϊγί]οσος ος ος / 

| 
ἳ 
. 
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. ιά ιά δὃ . 3 δὲ .. » 3 ) ) εί. 

18 µῆ κατακαυχὼὠ τῶν κλάδων εἰ δὲ κατακαυχασαι, ου συ την φισαρ 
’ Όλα ς Ἱσεα ῇ Ἂν ο 5 

19 ῥαστάζεις, ἆλλ Ἠ{ ῥίζα σέ. Εφεῖς οὖν 
. - ο. - » 3 ’ ι) ᾽ τά ΄ . ῃ ώ 

καλώς τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει τ σος ον 4" ο ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ. 

ἡ Ἠξεκλάσθησαν οἱ κλάδοι, ἵνα 

ν Ἱηίτα 19. 16. 3 ) ” ) ς Δ οά 

91 ἕυτηκας. Μὴ ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ ' εἰ γὰφ ο Θεος των κατᾶ Ρικ... 1. 
, , 3 , 2ο - , κ. Ε 

90 φύσιν κλάδων οὖκ ἐφείσατο, µή πως οὐδὲ σοῦ φείσηται. ᾿1δε οὖν Κον 1. Ἅν 
»] ω ' ᾿ ’ 3 

χθηστότητα καὶ ἀποτομίαν Θεοῦ ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας, ἀποτομίαν ' 
Ηεῦὺ, 8. 6, 14. 

4 ᾽ ᾽ ’ »Ν . Ες. ών / ὑ 9» Δ Ν λ ὀ 
ἐπὶ δὲ σὲ, χρπστοτητα, εαν επιµείνης τη χφηστοτητι επει και συ εκ- 

99 κποπήσῃ. » κ» Ί Ν ) ν 3 , 

. Καὶ ἐκεῖνοι δὲ, ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσι τῇ ἀαπιστίᾳ, ἐγκεντρισθή-- 13 0ο: 8. 18. 
Ὁ Π Β ς 3 ’ 2 ; 3 ’ 

94 σονται’ δυνατὸς γαρ ἐστιν ο Θεος παλιν ἐγκεντρίσαι αυτους. «ι 
” η , ’ 3 Π ον η , 

γὰρ οὐ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἄγριελαίου, καὶ παρὰ φυσιν ἐνθ- 
/ 3 , . [ή πλλ 4 ς Γ [ Β 

κεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον ποσῳ μαλλον οὗτοι, οἳ κατα φύσιν, ἐγκεν-- 

90 τρισθήσονται τῇ ἰδέᾳ ἐλαίᾳ ; 

18. μὴ κατακαυχῶ τῶν κ.] ΄ἆο ποί Ὀουςί αραἰηςί 
απά ἀερρίςο. Τῃ {]ε οἸαμςο εἰ δὲ κατακ., οὗ σὺ ὅσο., 
Όνετο ἶ5 απ ο]][ρείς οῇ γνῶθι ὅτι; α. ᾱ. “« Κπον Οναί 
ἴιε αν οἵ/α ποί]]ησ {ο οι, Ὀαί γοι αἰ] {ο να 
7δννς; δἶπος ἴμθ Ἰορο ΟΓ βα]γαίίοπ γα ἰγαης[ειτεά 
ἔτοπι ἴἶιο ευ {ο {με (επίΐιε5, ποί νίσε νειςᾶ, 

(Κορρε.) 
19. ἐρεῖς οὖν] ΄Νουν ίπποι {οι υγ] 8αγ. Τ]ο 

ἵνα πια, Υπ 5οιηθ Οοπιπιθηίαίοτς, Ὦο π5εά {ο 
ἀαποίθ ἴ]ε οοπδε/οποε, ποῦ χε 6αιδΕ, 35 50Π1Θ 
οἴθις εαγ. Απά ἴΠι8 (ἶα 5εη5αο γψ] Ῥε: ' ἀοἆ, 
ὮΥ οαδίῖησ οβ’ νε (Ι6ΠΙ165, Ἰα5 πιαάθ ΤΟΟΠΙ ΓΟΥ 
πιο. Το καλῶς, ΤΟΥΝΘΥΕΥ, ΝΙ]] ποί ρτγουε ἠηὶ5 
εἶπος [{ ΠΙΣΥ 06 ἴαΚθη ρορωαγίίε», ἵπ ἃ οοποθβδΙνθ 
86Π56, ἃ5 6 5αγ “ ναι]; σταηίίπς Τί {ο Ὀς 8ο.” 
9ο ἵπ Ματίς χΙὶ. ὁδ. ἴωακο κκ. 99. 9οἨπ ἵν. 17. 

90. σὺ δὲ τί πίστει ἕστηκας] Τπετο ἴ5 απ ε1Πρ. 
ΟΕ µόνον, απά {ο σὺ ἶ5 επρμαβίσα]: α. ᾱ. “ Βαΐ Ιΐ 
15 Ὦγ Γαἰ ιν οπ]γ ναί ἴποι 5ίαπἀεςί,” 1. 6. οοη{Ιπι]- 
ο5ί ἵπ {μα Ὠ]νίπε {ανοιτ, Ιπίο νΠίοὮ ἴποι Παρί 
Όεεν αἁπαϊείεά. 

--- μὴ ὑψηλοφρόνει Της (αταοαοκ Οοπιπεπίαίοίβ 
βρροςο απ ε]]1Ρρ. ο{ τοίνυν. Βυαΐ ἴηετο 5 ταίΠεγ 
3η 49ιπάείοπ. Φοβοῦ, 1. 6. Ιε8ί ίπποι επου]άςί, {ος 
α εἰπῖ]ατ σα.5ο, ϱ6 ἴπ ]κα ΠΙάΠΠΕΥ τε]θαοίθί. 

2]. τῶν κατὰ φύσιν] ΄ ια παίιτα] Ώ/πης]ῃες.’ 1.6. 
έπο 1 ειν; 5ο οα]]εὰ Ώεσαιδε παίιγα]1γ ἀεδεεπάεά 
{οπι Αβταῄαπα, {με τουοί οἵ {ταπ]ς ο{ {ια οἱίνε-ίτοο. 
Αί μήπως 5.0. ὅρα οἵ ἴιε 1ο. 

25. ἴδε οὖν χρηστότητα --- Θεοῦ] Ἑοπάετ: «36ο 
Ώιοῃ (ιο Ἰήπάπεςς απ {λε 5ενετΙ{γ ο αοά.” Τ]ια 
καὶ 5, α5 ο[ἵθη, {ΟΥ τε καὶ, ΄ ποῖ ΟΠΙΥ --- Όαί.. Τ]α 
Αροξί]ο αἀπιοπίκηθς ίΠαπα ποί 5ο ἴο τοδί προη ίπα 
ἠἰπάπεςς οἳ (οἆ {ο {Ίεπῃ, αξ {ο σΓΟΥΥ 566116, απά 
[οτρεί 5 φουογη. Γηε ννοτάς Γο]]οννίης 5Πον/ 
Ώπο οὐ[εοί απᾶ στοιπιᾶς {ΟΥ νο εχεγοῖςδοθ οί θα] 
οῇ πεςο αὐτίσαίθς. ᾿ἘΕὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηστ., Ἱ. 6. 
(88 0τοα]]., Ψοχςί., τοῖ., απά ΓΙΟΥ οχρι]αϊπ) «1 
Όχοι τοππαῖη ἴπ ναί είαΐο ἵπ νΥ]ΙοἩ έλοι Ὠαδί Ώοεη 
Ρ]ασεά Ὦ} έπο σοοάπεςε οϐ «οά, (ἡτοισ]η ΓαἱίἩ 1π 
Ολτῖςε, ὈΥ ννπίοὮ Ομ σοοάποςς 15 γοίπ]παά; 1 έ]οι 
τείαϊηοςί (945 σοοἆπθςς {ο ίμ6ε, ΡΥ οοππαῖηπσ 
{ο επάθανοιτ {ο ϱο Ἱνοτίγ οἱ 1, απά Ἱπιρτογίπσ 
Ώής αἀναπίασο. Τηϊς εχρ]απαίίοη ἶ5 οοηβτηεἆ 
Ὦγ ένα ἄτεε] Οοπιπιθηία{οτς. Ἠεποο 1 18 βίαπσθ 
{παί Ῥτοίεςεογ Φίπατί «που]ά, ἵπ Πὶς Λοίες, «Ώοοφθ 

εἴο τεπάχ ΄ ργονἰάεἆ {οι ἀοθί πιαϊπίαϊη α είαίο οί 
Ἱπίεστί{γ,) α5 5η απ {]εςὶς {ο τῇ ἀπιστίᾳ ἵη {ο {ο|- 
Ἰοψ]πσ νοίςο: αἱ]αοσίησ {Παί χο. ΠΠΑΥ ανα {Πῖς 
Β6ἨΏ56: απά τε[ειγίηπσ {ΟΥ εχαπηρ]θ {ο Ρς. χΗΙΙ, 1, ὃ. 
ΧΣχνΙ. ὁ. οκνΙ]. 60. 5ερί. Βυαί ἵηπ με Ἰαδί Πῃθι]- 
Ώοπθεά ρα5εασο Ιί ἀεποίες {πε ΚΙπάπεςε οὗ ἀοά. 
Απά ἵπ {1ο οίμ6τΒ, χρ. ἵ5 α5εἆ τοή]ιοιέ νε ατῖσ]ε, 

] ; 5 ὁ 3 . 2 
- Οὐ γὰρ Θέλω ὑμᾶς αγνοεῖν, ἀδελφοὶ, τι Ἠκο 31. . 

απά Ίη {πο Ῥηγαςδθ ποιεῖν χρηστότητα. ΥΝΠΘΓΕΞΒ 
Ίιεγε ἴ]ε 18ο οῇ {ο ατίίο]α (ΠΙΟ Ἠας Ίετο ἴθ 
56η5ς9 ο{ γεπειοεᾶ πποπίίοπ. 36ο ΜΙάάΙ. (τ. Ατὸ 
Π1, 1. 1.) Ἠπαῖδ Ὠνο τείετεηςθ {ο ἴπο χρ. Ὀείοτθ 
πηεη{]οπε, ΠΑΠΩΕΙΥ {πε ἸΚἰπάπες» οῇ ἀοἀ. Τηο 
ΑγίῑσΙε ἶ5 {οιπά 1ῃ αἰἰ νε Μ95., απ 15 οχρτθβ8δεά 
1π {ηθ Ῥεδεῃ. 3ΥΥ, 

ΔΙ ἐπεὶ πετε 15 απ ϱ]]1Ρ. ο{ ἂν, νΥΠῖο] (45 5αρτα 
ν. 6. Π1. 6. απά ο[ἵει) ἱπο]αάςς {μαῖ οῇ ἄλλως. 

29. Τῆο 5εη8θ ΟΓ {115 ναογ5ο παπά {πο ]αδί οἰαιςθ 
οΓί1ε ρτεσεα]πσ 5: ΄ Γιο εαίμοαης {οο ΠΙαΥ ΠΠαΙΙΥ 
Ῥε ἀαρτίνεά οΓί1ε Ροποβί5 πονΥ οΠεγοά ΟΥ ΕΠΊΟΥΕς ; 
απἀ, οἨη {6 οίπει Παπά, {πε όουν5 ϱε ΠΗπΙ]Υ Ιηνεςί- 
ο υη(Ἡ επι.  Ἔγκεντρ. ΠΙΥ ϱο τομάτας,  ν]] 
Ῥε σταΓιεά ἵπ, νΠΙο] ἐπιρίίος ννηαί πια Ῥε, ποῖῦ 
παί ια] οετίαΙη]γ Ῥθ. Δυνατὸς γὰρ, ὅσο. Τηθ 
δυνατὸς ἵ5 ΡΥ 6τε]]., ἄτοῦ., ΝΤασ]κπ., ΠοδοπΙ!., απά 
Κορρο 5ιρροξεἆ {ο Ἠανο απ αά]αποί ποίίοπ ο 
το ὔισ. Ἐοι ν]πεπ (ο ἶ5 καἰά {ο Ῥο αδίε ἴο 4ο α 
ΌΏμπσ, ΊΊετο 15 ο[Γίθη απἀοτείοοά ποί 5ο1ε]γ ΗΙ5 
Ἄοιδε Ῥαί Ηϊς ιοί {ο 4ο ἐπαί νΠΙοῃ Ἠο 15 αὐ19. 
ἨΠεησε Ι{ 15 Ἱππρ]ῖεὰ ναί ποίλίησ Ῥαί πδίγ 1Πβο- 
11ο Ἠϊπάετς {]παῖγ Ῥοΐῃπσ ασαϊῃ τεσθινεᾷ Ιπίο ἴπθ 
{ανοιχ ο{ ἀοάς “0 68εαπῖτε σαιιςςεᾶ οεββαί εβοσία5, 
ἃ5 Ταςδρί8 ΤΕΙΙΑΓΚΕ. 

24. εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς ---τῇ ἰδίᾳ ἐ] Πε 5εηπ5ε οϐ 
{πῖς Πσιταίϊνο Ιαπσιασο ἶς5: ΄Γπαί πε (αεπί]εβΒ 
5λοι]ά Όε Ὠγουσῃί {ο ιο {ο]οΙίγ οὗ 6Ητὶςς Κῑπσ- 
ἆοπα /ας [αγ Πποτα ΙΠπΠρτοβαβ]ε, ἴπαπ (Παί {πε ) εινΒ 
εἸοι]ά Ὄο Ὀτουσηί {ιογείο, εἶπορ 1ΐ ννας ογΙσΙπα]]Υ 
αεδίιει [ου έεπι  Τ]ο ἀεπᾶ]α παίΙοη5 αἱ ἰατσε 
αἴθ οοἹηρατθς {ο {1ε νν]]ά-ο]]νε ἴτεςε, απά οπς ο 
Ώπαπη οἶπισίη {ο οπθ ο 15 Ὀταπομθε, Παρὰ φύσιν. 
ΦΟΠΊ6 Ιπίετργοί Τίς έ οοπίτατγ {ο {6 οτάετ οί πα- 
{μπα ννμῖο]ι Γοτοιᾶς α υν]]ά απἀ Ὀαὰ ες {ο Ὀε 6η- 
σταβιεά οη α σοοὰ 5δίοοκ. ῬΒπΐ κος Νοίο ε6αρτα ν. 
17 ὃς 189. ινε 5επςο 5που]ά ταί]θγ 8οθπ {ο ο, 
ἐποί σταβεά ἵπ Ὦγ παίατε, Ῥαΐ Ὁγ αγ Καλλιέ- 
λαιος 5 5αρρο5δεά {ο Ὦο α Ἱνοτά {ογπιοᾷ ΡΥ να 
Αροβί16, {ονοοτγοδροπᾶ {ο ἀγοιέλαιος. Βαἱ Ξ3εΠ]ειβ. 
βαγς 1{ ἶ5 {ουπά ἵπ Απὶκίοί. ἆε Ε]απίῖς 1. 6. 

20. Ἔϊα Αροβί]ο πονν Ργτοσθεάς πιογθο ἀϊγεσί]γ 
{ο αββοτί ίΠο βαίατε τεαοερίΙοΠ ο{ {με 165. 

Γὰρ 6 Ἠθτο α Ρραγο]ο ο{ οοπβτπιαίοἨπ. Τὲ ἵ8 
τ]σΗ{]γ τοππατκαᾷ Ὁγ Ῥομοθίΐς. ἰιαί µυστήριον 4θ- 
ΠΟίΘΒ 1π {ο 5αογεᾷ υντ]ίθτς, ποί α ης πιπύη{ο[/]- 
οτβρίο, Ὀαί νν]αί Ίιος ήάάεπ απά 5εεγεί, Η11 πιαάθ 
Κποῖνη Ὦ} {να τονο]αίίοπ οῇ (οἀ. ἜΓ]ο µυστήριον 
Ἠθτο παπί ἶ5 ἔ/ιο ΓΗήΗγο οοπυογδίοπ ἃπιά Γεδίογαζτοτα 
οί ιο «ιο, απά ναί ἴπο ῬΗπάπεςς απἆ οδάυταίθ 
ππβθ]ΙεβΓ οῇ {πο ᾖανς ἵνας ποί απῖνογκδα], Ῥαΐί {πι 
ραγί, απά νν]]] οπ]γ οοπίπο 611] έπε Γα]ηθςς οϐ ἴθ 
(οεπη]ος Ὀε οοπιθ 1Π, 1. ο. 411] ἀπεῖτ οοπνετδίοη Ὃθ 
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; ” [ να Ν.  ὁ .ω , ς/ [ὁ 
τὸ μυστ)οιον τούτο, (να µη ητε παρ εαντοις φρόνιµοι) οτι πωρωσις 
3 ᾽ , - 2 υ , » στ η ’ υ) - 

ἀπὸ μέρους τῷ Ισραήλ γέγονεν, ἄχρις οὐ το πλήφωμα των ἐθνων 
ε - 2 .] ’ ο 

"καὶ οὕτω πᾶς Ισραήλ σωῦησεται καθὼς γέγραπται ᾿ 36 
.. - . ς ς ’ 3 ΄ 2 . .' 

Ἡξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος, καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας 
3 ” « 3 Γ - ’ 

ομαὶ αὕὐτη αὐτοῖς ἢ παρ ἐμοῦ διαθήκη... 2ἳ 
« ν ε/! [ 3 - ᾽ Π ι 2 

ο ο ης, ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτωγ. ἸἹατα µεν το εὔαγ- 28 

ῃ Ίνα, 69.20. εἰσέ όη. 

6 κα ’ 
ο Ῥοα]. 14, 7. κα ὃ 
Ίκα, 27. 9. απο Ιε κωῤ 

3 Οος. 8. 16. 
Ηευ, 8. 8. 
4 10.16, 

.. 3 ς . - ᾽ η . Γ ἀ μ ο 9 ᾽ υ 

γέλιον, ἐχθροὶ, δι ὑμᾶς" κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν, ἀγαπητοὶ δια τοὺς 
./, Ἰ ο λάκ) ο - ὕ Θεοῦ. 33 πατέρας. -ἁμεταμέλητα γαρ τά χαρίσματα και Ἠ Ἀλησις του Όεου. 

ς/ ᾽ π ς ω Π δα ’ -” - «α ᾽ -. ΄ δν. 

Μδσπερ. γαρ καὶ υμεις ποτε Ἠπειθησατε τῷ Θεῳ, νυν δὲ Πλεη θητε τη 50 
, ε/ τ - 2 υ ς Π , 

τούτων ἀπειθείᾳ" οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ηπειθησαν τῷ υμετέρῳ λεει, 5ἱ 

ἔτ Ες ὃν ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι. 

οοπιρ]οίθά. Ἔ]ο οχρτοβδίοη ἵνα μὴ ἦτε παρ ἑαυ- 
τοῖς Φρόνιμοι ἵδ (35 τοί. τοπιατίς9) ἴακαι [Τοηι 
Ῥτον. Π]. Ἱ. μὴ ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῶ (1. 6. ἵῃ 
ἐπίπο ΟΥΝΥΠ ορΙπΙοΠ) απ 15. ν. 21, συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς. 
Τ]ιο 56ης (Υν]οι 15 νατίοιδὶγ Ιπίετργαίθ) 56ε6ίΠ8 
{ο ὓε ΄ ναί Υε πιαγ ποί Ὀο ραῇΠεά αρ να απ ορίη- 
10η ο{ γοιγ ον/π ρεσυ]ίας {ανοιγ νι (οά, απά 
οοπξδαπεηί ρτν]]εσος. Αί μέρους Ίιοτο ἶ5 απ ελ1ρ. 
ΟΓ µόνον; απᾶ ἄχρις οὗ πετε ἀθποίε5 οολἰπμαέίοπ, 
35 ἵπ Ἠοια. Υ. 10. χὶ. δ. ἜΤ]ε οχργοδδίοη «έΙπ 

ς Ῥατί {ο Ίετας],' πΙθΘαΠΒ {ο 80Π16 Ι5γας]]ΐᾳο5, α5 
ορροδεά {ο αἰὲ αἲ ν. 20, απά ἶ5δ (45 Βίπατί 8αΥ8) 
υ56ά ΡεΓ ε[αγίσπέφηιπι, 1. 6. ἃ δοβίεπεὰ πιοάε οί 
ΟΧΡΙΕΒΡΙΟΠ. Πλήρωμα ἶ5 Ὀεδί οχρ]αϊπεά 45 εφινα- 
επί ἰΟ πλῆθος τῶν ἐθνῶν (45 ορροβεά {ο {λε ἡττή- 
ατι ἃἲ ν. 12.) απά ἰσπί/γίπσ ἴα σγραἰ µί οϐ ιο 
αν) η ἵπ α ΠΙάΠΠΕΥ αἰ]. Αί εἰσέλθῃ πηιδί ο 
ειρρ]]ες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ΟΙ εἰς τὴν πίστιν. 

20. σωθήσεται] Ἱ. Θ., 35 ιο Ῥεςδί ϱοπιπιεηία{οτβ 
αγθ αστοοᾷ, ΄ 5]α]] Ὄο ραί Ιπίο ἴῃο ἵναγ οῇ καἱνα- 
Που, Ἰανθ {πο ΠιθαΠς οῇ εα]γαίοη Ῥορίον/εἆ ο 
{πειη.  θεε Νοίο οἨ Μα. 1.21. ΙΟΥ Ἰας απ 
εἰαθοταίο Τἱββογίαίίοη οἨ {5 οοπγετδίοη οῇ {μα 
Ἰ6ν/5 Ἰετο 6ροκεπ ος; ο{ νΠπίοἩ {ποτε ἶ5 α οατεΓΙ] 
αὐτίάσπηεηί 1Π Ώθδοςθῃς. 3ΥΠΟΡ., {ορδί]ιετ νν]Ἡ 8οΠ1θ 
Γατή]ετ ταηπτ]κς προπ {15 Ἱπιροτίαηί 5αβ]αοί. 

---καθὼς γέγραπται, ἃτοι] Τ]ε υνοτάς αγε {οι 
19. κ. 20, απά αστος γγ](]ι ἴπο Τ,ΧΧ., εχοορί ἐαί 
ἕνεκα ἶ5 ἴ]ιετο α5εά ΓοΥ {θε ἐκ Ἠθτα, Νίο], Ιπάθοας, 
ῬΏεζα απᾶ Κορρε 5ιεροοί ογορί 1π [οι απ αὔΏγθ- 
γΙαίίοη οΓ ἕνεκα. μέ Τί ννετε 5απσο {μαί 1 5ποι]ά 
Ἠανο οτορί Ιπίο αἰἰ ινε ΜΒ5. Απά ἴο ΒρΡροΡο, 
ναΏι Μτ. Γατπου. ας να Αροδί9 ας πιοδιβαά 
Όιο Ἰαπσιασα οῇ ια Ῥτορλοαί, {ο ποσοπηπηοᾶαίθ 1έ 
{ο 5 ΡΗτροβο, ἵπνο]νας α ρεϊποῖρ]ο νν]ο]ι 5ποιι]ά 
ποί ϱθ χορδοτίοᾷ {ο ππποοθβδαΓΙ]γ. 1 8οεπ5 Ὀε5ί 
{ο 8ρρο86, νν]ν Ὑίησα, ενας {οσοεί]ετ νι π]5 
Ράββασο οῇ Τ5αΐα]ι ία Αροεί]ο ἠαά 1π παπά Ῥς. χίν. 
Ἵ. τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ σωτήριον, παπά νας Ὀἱεπάαά 
Ῥοί] Ιπίο 9Π6. ΤΠ καὶ ἀποστρέψει, ἃνο., ἴπο Ἠο- 
Ῥτουν ε]]ση{]γ ἀϊ[βοτς (τοπι ιο Βορί., ννλίο] {5 Γο]- 
Ἰονεἆ ὮΥ επε Αρορί]ο. Βυΐ, ας Υ Πτίησα οὔδοχνος, 
ἴπετο 15 ποίπίπσ οὗ απ[αἰ(/η]ποςῬς, Ὀαί ΠΠΘΤΘΙΥ α 
{Γοσάσπη οῇ {γαπε]αίίοη, 

21. καὶ αὕτη --- διαθήκη.] Τήηεςο Υνογᾷς ατα, α5 
Κορρο Τ6ΠΙαΓΚΕ, {ακοι [ΤΟ {πα 8απ1Ἱο ρᾳβ5ᾳσο οῇ 
Τςαΐα]ς Ὀνοισ] (α5 ἶ6 ποί απάδηα] ἵπ ο ο ουνῖδῃ 
ν/τ](θΓς) [ο Ῥα5βασο ἶδ ποί οοπιρ]οίοά ; ἴ]ιο τοςί 
ροῖηπσ Ἰαβι {ο Ὄο εαρρ]ϊοᾶ Ὦγ νο τοπάστ,. ἜΤ]α 
ν/οτάβ ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ατο 8ΗΡ- 
ο8ο {ο ὢο6 {ποπ {τοπα 18. Χαν]. ϱ, απά πο 5οη5ο 

16 (]νάς οχρτοςκος Ὦγ Κορρο: “ Τ]ερο ατα {χο Ῥθη- 
εΠί5 νν]]ο] Τ Ρτοπιί9ο {πεπασ Αβιογ Τ 5Ηα1] Ἠανα 
Ἰρογαίοὰ ποπ {Γοπα (ο Ῥϊνίπο ριπκ]λποπίς, Ἰ 
β]ια]] ρίνο πιΥ ερἰῖί {ο {λλοπα,) ἃτο. 

’ . 4 ᾽ . ’ 

Ρ Συνέχλεισε 7αρ ο Θεὸς τοὺς παντας εἰς 30 

29. κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον --- πατέρας] Ἴπεςθ 
ψ/ογά5 αἴο ππθεαπί {ο πθεί α ἰαοῖί οβ]εσοίοη, α. 4. 
«Τι σαηποί ϱο {]αί αἰ] Τεταςε] νι] Ὦο φανθᾶ, απἀ 
εχρετίεπος εαο] σταςθ {οπι ἀοάς εἶπος {ΠΕΥ ατθ 
άοά5 οποιηίθς, απά (οἆ ἶς ιαῖτς. 
Όιε τερἰγ 15: ' ΤΠεγ ατε Ιπάεεά εποπηίθ5; Ρι{ αγθ 
πονοτίηε]αςς Ώο]ουεά, ἰποιρ]ι ἵπ αποί]Ἰεγ τεερθοί.7 
(61ε]].) δι) ὑμᾶς πε Ὠα5ί Οοπιπιεηία{οτς τεΠάεΓ, 
ἔ6 [οτ γοιτ εακο»,” ογ αἀναπίασε, νΙή. εμαί πε (1098- 
Ρ6] ππαγ οοἵπθ Πίο Υοι. 

---κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν, ὅσο.] ἜΤ]ε 5εηςε ἶ5, “ Ῥαί 
ἵπ τεεροοί ο{ ἠιείγ εΙθοίίοη, α5 ία ΡοβίετΙίγοΓα 
παΙοη ο,Ἴοδεπ ὮΥυ (ο Πο Πὶ5 Ρεοπ]αγ Ρρεορ]ε, ἵπ 
ἔλιαί νὶονν ἴΠ6Υ αἲθ Ῥε]ονεά.” Διὰ τοὺς πατέρας, 
1.6. ΟΠ αοσοοιπέ οἩ, απἀ ΙΠ τοβρθοί ο {ο Ίονθ 
ν/π]ο] ο Όογθ {ο {λλεὶγ [ογε[αίηεις. ΙΟΥ οὓ- 
βογνος {αί «έἴπ ἐλίς Οµαρίες {οτε 15 πιοπί]οῃ πιαάθ 
οἳ α ἆοάῦ]ε εἰθείίοη; 1. ἐκλογὴ χάριτος, ΥΥ. ὅ. Τ. 
Ώιο (ο5ρε] εἰθοίίοη; 2. ἐκλογὴ διὰ τοὺς πατέρας, 
απ. εἰθοίίοηῃ ἔογ Πιεῖτ Γαίπετς) βακοε,. Ἱπ ννπῖςοῃ 
5οηςο {16 π/ηοἰα παίίοπ ο έπο ᾖαῦνς νετ 5ίγ]θᾷ 
Όιο εἰεοί, Ὠεαί. ἵν. 21. νυν. ϐ--- δ. ἴκ. δ. (εη. 
Χνιι. Τ. 

29. ἀμεταμέλητα γὰρ, ἃο.] ἜΤηϊ5 αξεῖσης {πα 
γεαδοπι τυ]ι1/ λε Ἰβτας]]ίες ενεη γεῖ, οἨ {Πεῖγ {οΓ6- 
Γα]ιογς) αοοοιπί, οεαςθ ποί (ο Ὦε Ῥε]ογεά; απά 
Επίκ 5 Γοαπάεά οἨ {]θ οοΠείαπογ οἱ {πε Ὠϊνίπο 
ηΗ], ννλίσ]ι ἀθοτεες ποίλμίπσ οἱ νΥλίο] ἴἶνε Ὠεἱίγ 
οαηΠ ΘΥΕΥ τθρεπ{. (Κορρο.) οά ν]]] πανε τ6- 
Ρεπί οῇ ίπε ρτγοπιῖ5ας γν]ο Ἠε ππαάθ {ο {πο {- 
Ώπετς, απά {Πεγε[οτο πενεΓ «παπσε Ἠϊ5 Ῥιχροςθ ἵπ 
τοσατά {ο {μα Ῥοαείον/πιθηί οῇ ρἰτ]ίαα] Ῥ]εβδίηρ 
οἨ {ποαὶχ οΏρριίησ, (Βήπατί) 

ὤθ--- ὃν. ἜΤ]ε «οηφο οἱ {πὶς ῬοτίϊοἩ (νγπ]ο] 18 
Ρατα]]α] νι ν. 11) 15 α5 {ο]]οννς: ««Α8 φοι «επ- 
Π]ας, νο ν’εγο οηςο ἀἰςορεά[εηί {ο (ἀοἆ, ὉΥ 14ο]- 
αγ, απά οοπεθεασΠ{]γ ννλοιέ ἰκπονν]εάσε οὗ αοά 
8ο Ποπη. 1. 20.) Ἰανε αἱ ]α5ΐ ομίαϊπεά ΊΠΕΤΟΥ απά 
Ιπιτοδιοίίοῃ Ιπίο ος ΟΜατοἩ απά οογεπαπί, 48 
1 ννοτο, {λτουση {πο οὐεπαίο ππΏθ]Ιοβ οἳ ἴπο 
1θ6ὴν5, Νο οτασίβας {ο Τ,οτά οῇ {ο (ννΠΙο] ννας 
Όνο οσσπδΙοη οβ ία (1ο8Ρε] Ροῖπς ρτθας]λεά {ο {6 
(οπ/ 168): ονεῃ 5ο, {οι αἶδο, (ποισΏ ΠΟΥ 1Π06θ- 
ανίης, πιαγ οὐίαϊη ΠΙ6τΟΥ, {πτοισὴ γοιγ ΠΠΕΤΟΥ 
[Π. 6. (πγοισ]ι πο Ώθτογ νοιο]εα[οά {ο γοι ϱχ- 
οἵπς {ιεπι ο 5οο]ς ΓοΥ πιετογ], απά αἱ ]εησίῃ το- 
οεἶνο {ο (1ο6ρε] {οπη ἔ]χοπι; {ος ἄοά ΠαϊἩ Ῥρετ- 
πη{οὰ αἲ1, Ὀοί]ι 1 οννς απά (οπ[]]ος, {ο Ρε 5η ἳ πρ 
απά τοηιαίη ἵπ ππΏε]ΙθΓ, ναί Ίο πιαΥ Ἀανθ ΠΙΘΤΟΥ 

]ιο {αγῃ ἐλεηθῶσι ἵδ αὐἀαρίεᾶ {ο αἶνουν οἡ α)1. 
ἠναί βα]ναίίοη ἵς ποί ο) Ἠπππαπ πηστῖξ, Ὀαί οὗ Ρῇ- 
νίηο στασθ. Τ]ο ΥΥΟΓΔΒ τῃ τούτων ἀπειθείᾳ κἰσπ](ν, 
45 {ο Ὀσδδι Οοπιπιοπίαίοτς, αποϊθπέ απά πιοάθτη 
ατο αστοσάᾷ, “' αἲ͵” έοη οοσαδίοπ ο,” ἠιθῖτ ἀϊβδο 
Ῥοάίσπος. ’ 

Το νΠῖσοὮ 



ΠΟΜΑΝΡ ΟΗΠΑΡ. ΧΙ. 95---36. ΧΠ. 1. 

ι4 7 - 

84 στοι αἱ οδοὶ αὐτοῦ ! 

79 
2 , ' , , 8 Π , 1ου 11. 7. 33 απείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεηση. 3". ῥάθος πλούτου καὶ σοφίας βιμ. 66. ί 

ΔΝ ’ - / 5 7 5 ’ 3 ; 3 - Ν 3 ε Π 

καὶ γ}ωσεως Θεου- ὧὠς αγεξερεύνγητα τὰ κρίµατα αὐτοῦ, καὶ αἀνεξιχνία- 

Σ Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; ἢ τές Ἰας. κὁ 1. 
, 3 7 Ἡ . ν η : κ. 3 .. μη - Ψ ὤ, / ἃ Β / , φν 184, 9. 13. Δῦ συµβῤουλος αὐτοῦ ἐγένετο; η τίς προέδωκεν αυτῷ, καὶ ἄντα- | Όος αν 1, 

ιδ {ου4]. 11, ’ 3 ο « 

96 ποδοὔΘήσεται αὐτῷ; "ὅτι ἐξ 
’ αν. 2 - ς ΄. 3 ᾿ .»” / 

παντα”. αὐτῷ η δόξα εἰς τους αἰώνας ! 

3 » 9 3 3 - ν που, 3--ν 
αυτου και δι αυτου χαιν εις αντον ον τμ νκ Ἂν 

Οοτ. 8.6. 
ο]. 1. 16. 

ᾱ, 

., μἰς α Βαρτα 6, 19, 

ι ΧΙΠ. Ὁ ΠάΡΗΚ4{Ω οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ ιδια, 5, 

ΟΕ ἄια υνοτάς συνέκλεισε --- ἀπειθείαν ἵννο ΙΠίΘΓ- 
Ργείαἴίοης αγο αἀορίθά. ἜΤ]ε αποϊεηῖ5 απἀ εατ]εγ 
ὨΟάθΓΗΡ, νι] Υγείς. απἀ «ατρᾖ. ταπάος, “έ αί] 
οοην]οίεὰ αἰὶ οῇ 5ἱπ, Ιαίλ ρτονεά Εναί Ίπ6υ αἲ] ]α 
μπάςτ 1, ΠαπΙΕΙΥ, ὈΥ Πΐ5 ΠοΙγ Ίαν. θε ΠΠ]. 19, 
20, 21. Π. 9. αι. Πα. ὅδ. ΙΓ Εις Ἱπίετρτείαίίοῃ 
Ῥὰ αἀπι]ίέεά, συνέκλ. Υν]] Ὄο α5εά Ὦγν α {ιαἰπίδπο. 
Οίπετ 6 οπαπιοη{α{οΥς, ΠΟΝ/ΘΥΘΥ, 48 Ρΐ5ο. απάἆ πιοδί 
ος νε τασεπί οπ65 (ΥΙ] πε Ε. Υ.), Ιπετρτεί, 

ἹΠαίῃ επί αρ αἲ] Ἱηπ ἀἰδορεάίεπος απά 5ἶη, 5αΏ- 

; ἱταηβσγθβςίοης. 

Ιεοίεά (Ίνεπι {ο 15 οοπίτο],” 1. 6. Ἠαίπ ρεγηιίεᾶ 
Όνεπα {ο Όε 5αΏ]εοί {ο 1. ἘΥ τοὺς πάντας ἵ5 πιεαπί 
ππαπΚύπα αἲ Ἰατσε, ἃ5 (1{ Ίας Όεεη 5ούνη ΡΥ ΟοἩΥ- 
Ῥδατε Βαππρί. Γ,οοί. ρ. 107.) νε Τδταε]]ίες απἆετ- 
ρίοος ελα Ὑνογάς. ']ε ραξδβασο ἶ5 Ἱνε]] ραταρῃγας- 
εἆ Ὁγ θίματί (πας: έέαοά Ἰαί 1εβί Ροίπ ἆειν απἀ 
(αεπί]ο {ο 11 Ππίο απύε]ίεί, ος ἀϊδοῦεάίθπος, ἵπ 

᾿ογάετ ιαί ιο ἴτας παίητο ο{ δἵηπ πηὶσΏί Γ411γ αρ- 
Ρ6αγ; απᾶ ἰαί ε πηῖσηί (πας πιασπ](γ πο γἶε]ες 
Ο{ 5 στασο ἵπ ρατάοπίπσ ππα]Πρ]εὰ απά τερεαίεά 

(«οππρατε Ἠοπῃ. Υ. 20. κα. 
90 ---ο. Επ]εά ννί α 4εερ 5εηςο ο{ Ἠπππαπ 

ἀειποετ]ί απά Ὠ]νίπο ΠΙΘΓΟΥ, ἔμο Αροςί]ε οοπο]αἀες 
Ὁγ Ῥτοακίησ Γον Ἱπίο αἀπηϊταίίοη αἲ {ο απ/αίποπι- 
αθίο ἀερίπ, απά Ἱπβπίίο αθαπάαπος οΓ {πε νηδάοπα 
απά ππθΓογ ο{ οᾶ, ον]ποεά 1 ππακίπσ βγεί {ο Γθ- 
1εσίίοη-οΏ πα ᾖεὺνς α πἹεαΠ5 οῇ οα]]ΐπσ πο (6Π- 
ἴπες; απά (αμ ννοτκ]ησ προῃ {11ο οοπ/{ππιασΙος 
εν Ὁγ 5 πιθτογ 5ΠΟΥΥΗΠ {ο {ο (θπΗ]6ε. ΌΟπ 
Ομ πορἰα ορίρ]ιοπεπια, ἩΝἨθτθ ὦ βάθος πλούτου ἶ8 
αἱηιοςί Ρἰπάατίσα]]γ Ώο]ά, 59ο Βρ. 1εῦ). Βαοτ. ΤΗ1. 
«11Τ, 5οᾳᾳ. ΥΠΟ ΒΙΡΡΟΡΕς {Πε ΑΡροείθ {ο Ἠανα 
αᾱ ἴπ πιϊπά Ῥ6. χχνΙ. 6. ἡ δικαιοσύνη --- πολλή. «ο8 

χι. Ἱ, 8. ν. 9. χχχνἰ. 22, 25. ὦθτεῃι. χχΗΙ. 18. Ις. 
ΧΙ. 15 ---- 15. οὗ κκ. 18. ΧΙ. 2. Ἀ66 αἶσο Ἠμις4, 
ἵκ. 17. Εοο]ας. χν]. 2-5. Τηε ]εατπεά Ῥτε]αία, 
ΨηίὮ Ἠῖς αοοαδίοπιαοἆ {αδίαο, τοπηατ|κς {Παί “ο 
Πτεί Ἰῖηο Ῥγοροςθς {λα σιὴ]εο. ἜΤηε ποίοῃ ο 
ἀερί] (οοπίίπαος Ἠ6) α5 α απα]{ν αγ]ραίοά αἰί]κα 
{ο ἀοά”5 τίσ]ῃθς, απά νψδάοπη, απά Ἰκπον]εάσο, ἰ6 
Πτεί εχραπάεά Ιπ {πε ποχί σοουρ]εί. ίσ]ιες, ιοῖς- 
ἄοιπ, απά ἠποιο[οίσφε αγ ἴ]ιεῃ, ΙΠ α ᾖπθ εραποᾶος, 
οηἱατσεά αροπ ἵπ απ Ιηπνετιεά οτάςτ.” Τί πιαγ 
866ΠΙ δίταπσο {]ιαί {ιγοο ρατάσπ]ατς5 «ποι]ά Ἰανα 
Ῥθεῃ (πας πιαάς, πηαη οιχ αι]οτιποᾶ Ἠοαιβίοῃ 
(ἴπ οοΠΙπΙΟἩ η αἰπποςδί 9Υετγ οίμετ, αποϊθηέ 
απά πιοάρτη απάἆ πποδί 6οπηπιθπία{ογβ), ππακες Ῥαέ 
ἔιρο ,; πλούτου Ὀεῖηςσ τοσατάθϱᾷ αξ οΠΙΥ Ιπίθηβίνε οΕ 
βάθος, απά α5 είαπάἀ]ης ΓΟΥ πλούσιον. Βπί {θ πιεί]ι- 
οἆ ἴπ απθδίίοη 15 εαρροτίεά Ὦγ 0Π1Υ5,, ΤΠδορΗγΙ., 
απά Τηδοάογ., απᾶ αἀορίοά Ὦ}γ 5οπιθ ΠΙΟάΘΓΠ 
Οτής5, α5 Ῥομ]οις. απἀ Μτ. Ῥοςο αρ. Ῥατκῇῃ, 
Απά 1έ 15 ρ]ασθά αἱπιοςί Ὀογοπά ἀοιαοί Ὦγ ΕρΙ. ΠΠ. 
8. τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ, {ΟΥ πλοῦτον 
τῆς χάριτος, ΟΙ χοηστότητος, απά ΡΠΙΙ. ἵν. 19. κατὰ 
τὸν πλοῦτον αὐτοῦ, αἱ5ο ὮΥ ΡΠΙΙο Ίῃπ {νο ρα5βασθς 
αάισεά ὮΥγ Θομ]εις. Ἔ]Πο 5οηπφο ἵπ αἲΙ έπος 
Ρᾶδρασες, απἀά πο ἀοιβέ, ἵπ {πο ρτεδοπί, ἵ5δ Ρο5ί 
εχρἰαϊπες, ποί 1ε[ιος, Ὁαί αιπάαπἰ «οοᾶπος» απᾶ 
ῴταςο. 

Ἑν τὴ κρίµατα ἴλε πιοςδί οπηϊποπί Οοπιπιεη{π{ογς 
υηάειδίαπά να σουεγπαπορ οί 4ο ργουϊάεποε ; 

τοι, ΠΠ. κ 

απά ὮΥ {α ὁδοὶ ἴἶα Ίωαις ὮΥ νυπῖο] 5 ρ]αης ατθ 
οατγίθά Ιπίο εῄσοί. “« Ηὶξ ν]δάοπῃ απἀ ΝαΥ5 (8αγς 
Τ,οςΚκε) ατα {ΣΥ αΏονε {παῖτ οοπαρτοΠεηδίοις απἀ 
η] {ΠεΥ ίακο αροπ {πειηεο]νος {ο αἀνίεο Ηίπι 
Ὑγ]αί {ο 4ο Τ νΠΙσῇ 15 έχε ριτροτί οΓ ν. 94.7. Τ]αι 
οῇ ν. 96. ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἄνταπ. αὐτῷ 18 
νγε]] εχρτεςεεά ΡΥ Γ,ουκθ: “ Τ5 (οά ἵα ἠνεῖχ ἀεὈί Ί 
Τ,εί ἔπειη 5αγ {ΟΥ νν]αῖ, απἀ Ἠο νυν] τεραγ Ιί {επη. 7 
Τε ραββασε, {ογιεά οἩἨ 7ο ΧΙΙ. 9., «16 (α5 Θίπατί 
ΤΕΙΠΑΤΙΚΦ) ἀεδίσπες {ο πανε α Ρεαγίηρ οἨ αἰ] οἰαίπαβ 
{ο {πο Ὠϊνῖπο {πνουιχ, ΥΙΟ] σαπ Ὀο ρτγε[εττθοᾷ 0η 
Ώιο 56016 ΟΡ ἀεεδερέ ΟΥ 5ετνῖοθς τεπάετεά {ο (ο; 
απά τερτεβς α δρΙΓΙ{ {ο γΠΙοΠ νε οὖν ΊὝετθ ἴοο 
Ρτοπθ. 

26. ΤΠϊ6 νετεο 5 εαδρεπάεᾷ προηῃ α πεσαἶνθ 
ε]αιςα, ἰπνο]νεά Ιπ πα ἱπίεττοσαίίοη ΟΡ {πε ργε- 
οθάίηπσ οπθ: 1.6. [το πο οπε]; {ο οἳ Ηλ, 
ὅ-ο., απά οοηπβοςΙεη({]γ ἨΗο ΊΠαΥ ἀ4ἱςρορο οῇ αἰ! ας- 
οοτάϊΐηςσ {ο Πὶς θονετεῖση ἨΠΙ. ΈΤΠε νειθε πιαγ 
Ῥο (πας ραταρηταδεά: ««Εογ /γοπι Ἠϊτα, α5 ἴΠθῖΙτ 
ογἰσίπα] Οτααίος, αἰ] η]πσς ατθ ἀετίνες ; {ιγοισῇ 
Ἠίπι, α5 {πεῖτ οοπίίπια] Ῥγεδετνεγ απἆ οοηβίαπῖ 
6ΟΝΘΓΠΟΣ, αἰ] (μϊπσε οοηεῖεί απἆ ευθεῖδέ:; απά {ο 
ἨΠίπι, α5 {πεῖγ α]πιαίο επ, αἲ] ἐΙησς απἆ αἲ] ας- 
{ἴοης (επά ; 5ο α5 ίο οοπίτιραίε {ο Ἠ]ς Ργαίξο απᾶ 
6ΊΟΥΥ, Π]αςίταίε Ἠὶ8 άν ψμενόνεν απά ΒΠΑΙΙΥ ας- 
οοπαρΙΙδῇ Πἱ5 ννίδε απἀ Ῥεπενο]επί ρυχροβ6ς. Τιοί 
έεη Πῖ5 πια]ο»ίγ, νκάοπα, απἀά σοοάπεςς, Ὦε π]ασ- 
πὶβοά απά αἀοταά {οτ 6νθγ! Απιεῃ. Πο ρας- 
φασθ ὅτι ἐξ αὐτου ---τὰ πάντα ΕΘΕΠΊ5 {0 Ἠανο Ώθεῃ 
Ἱτη]ίαιεά Ὦγ Ματο. Απίοη. αἰν. ἸΏ φίσις! ἐκ σοῦ 
πάντα, ἐν σοὶ (ΒΥ {]ιες) πάντα, εἰς σὲ πάντα. ΊεἴΒ. 
«οπιρατες Ορρίαπ Ἠαι. 1. 409. ᾖΖεῦ µάκαρ, ἐς δέ. σε 
πάντα καὶ ἔκ σεθεν ἐῤῥίζονται (1 οοπ]. ἐῤῥίζωται). ΤΠ 
τεί6Γεποθ {9 {ο {6ο θὐπᾖς οί {115 σἰορίοιις ο]ιαῖπ, 
(τοβας οοπιρατος Τηεοοχ. Τάγ]]. ᾿Ανδρῶν δ) αὖ 
Πτολεμαῖος ἐνὶ πρωτοῖσι λεγέσθω, Καὶ πύµατος, 
καὶ µέσος", ΨΠΙΕΠ ννας Ργοῦαβ!ν ἵη {πε πιϊπά οί 
Μήίοη ἵπ Πῖ5 ποὺ]θ Ἰπο ---ἔὁ Ηίπα Πτςί, Ηἶπι Ἰαἱ, 
ἨΗίπη πα]άκέ, απ νν]ίποιί επ. 

ΧΠ. Ἠανίησ πον οοπιρ]είεά {ο ἀοοίίπα] 
απά αγσιπιεηία(Ίνε ρατί ο{ Πῖ5 Ερίεί]6, {Πε Αροε1θ 
Ῥτοσεςθάς, ἵπ οοπο]αβίοη (α5 ἶδ αξυα] ἵπ αἲ] 
Ερϊκί]ες), {ο ἴῑα ῥγαοίΐσαἰ Ρρατί; ατοῖησ, ΓοΥ ἴηθ 
Ῥεπεβί οῇ Ροίμ {πα 1 ενγ]εὴ απά (αεπίϊ]ο οοηπνοτίβ, 
εχ]οτίαίίοης {ο {πο πιοταὶ ἁπίιος οῇ Ιαςήβεᾶ 
Οηϊκίίαης. Της Βαγωποςίς (οὔεεινες (ϱατρ7.) 
οοηβῖςδί5 οῇ {ητοο βοοίΐΊοης. Τ]ε ᾖ{γδέ Ἱποι]οαίεθΒ 
Ώιε σοπεγαἰ ἀμμίος οἱ ΟΠτὶςίίαπς, υνΠΙο[ι γοδροοί αἲ] 
Οπ]ςκήαηπς, ΟΓ Παίονοσ ταπ]ς ος ἀεστες, 5ία{]οπ ΟΥ 
ἀϊσηιίγ. (Ο. 12.) ἜΤ]ια «εεοπᾶ ἰχααίς οῇ ροὐΐσαὶ 
ΟΥ φοεῖαἰ ἀαίῖθς, 5αοὮ α5 ατα {ο Ὃο οΏβαγναςά υγ 
γθδρεοί {ο {]θῖτ 5Ί1ρεΥΤΟΥ5, ἰΠεῖτ οφιαίς, απά {ᾖοπι- 
δεζυθν. (0Ο. 19.) ἜΓ]α (ήγά πθαί5δ οῇ ργῖυαίο ἆι- 
Π6ς, αοοποπηῖσα] απἆ οετοπιοπ]α], 5ςἩ αδ ατα {ο 
Ῥε οὔδετνεά ϱΥ Ολτὶκίαπς ἵπ {αγ φοοῖα] ΙΠίετ- 
οουτςθ ΥΠ εσας] οίμες, εβρεοία]1γ {ον/ατάς ἴποβθ 
νο Ἠανο ποί Πϊ{Πετίο Όεεῃπ οοην]ηποςς, ΟΥ 4ἴθ 88 
γοαί ννθα]ς ἵῃ {ο [α{]1. 

Εἰτεί, Ίο Ώο5θεσ]οθς ἴ]ο Ῥε]ϊονεις {ο Ιεαά α Ἰής 
ΥΥΟΓίΙΥ οἱ 5ιοἩ ΙΠΙΠΙΕΏΡΘ ΠΠΘΓΟΙΕ5 αλά 36πεβίβ; 
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Φεου, παραστ]]σοαι τα σωµατα 

- - . . [4 - 

πω τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν υμῶ». 
ἀ 5. 19. 17 
1 Τ]ι6ρς. 4. ὃ 
Οοἱ. 8. 10 
1 1ομπ 2. 15 
1 Όοχ. 12. Τ. 11 
Γρ, 4, Τ 
ρ ρεστον καὶ τέλειον. 

ΤΟΜΑΝΡ ΟΗΠΑΡ. ΧΠ. 1---6. 

5 ο Π .. « , αι 

Όμων ὠὈυσίαν ζωσαν, αγίαν, ευαρεστον 
χ Αν . ὃ ... - 

Ἰκαὶ µη συσχηματίζεσθε τῷ 3 
»” ’ Ἡ 2 Ὁ -- πο 3 , . με ς » 

αιώνι τούτῳ ἄλλα μεταμορφουσῦθε τῃ ανακαιγωσει του τους υμω», 
. .. ς - , . -” 3 3 , 

εἰς τὸ δοκιµάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἆγαθὸν καὶ εὐά- 
ς ' ᾽ υπ ” , » , 

«έγω γάρ, διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης µοι, 3 
9 - »” ” . ᾽ ς . 2 [ο] ὃ ω ω χλλὰ 

παντι τῷ οντι εν μι, μη νπεοφοογειΝ παρ ο Συ Φρο2εί, αλλα Φοο- 

51 ου. 19. 19, 
ἁ 6. 
ΕΡΙ. 4. 16. 
4 ἶ Όος, 19. 07. 

1 Ρει. 4. 10. 

{ο Ῥγοξοπί (]εῖτ Ῥοᾶίες {ο (οἆ α ἠθυΐπς 5αοτίῇσε, 
35 ορροξοἀ {ο ἴἶο ἀεαᾶ οπε8 απάθτ ο Ταν} 
]ιοίψ, ἵπ οΡρροβίοη {ο οχίετπα] απἀ Ἱεραὶ 9Π65, 
απά αεεερίαΜίο {ο (αοᾶ, ἵπ α1Ηδίοή {ο {πο 56- 
Ἰεοίίοη ο {να νἰοίίτας {ος 5αοτίῄσοο»; ΥΝΜΙΟΠ, ἵπ 
οτάοτ {ο Ὀο αοοθρίαρ]ο {ο ἀοἀ, Υνετο τεφ]τεά ἴο 
Ῥο6 Πηππασι]αίο. 

1. παραστῆσαι.] Τ]εο Ῥεδί 6οπιπιθηίαίοΓ αΓθ 
αστοεςά (ναί (εταο ἶ5 Ἰεγε α δαογίβείαἰ ΠιείαρΠος, 
{ΟΥ προσφέρειν, αἀμπονετε, Ηεὺ. Τὸ ΝΤΠ. Σώματα ἵ5 
ἀδεά 1π αοσοιηπποαίΙοη Το {πο Ῥγεσεᾶῖπσ πιεία- 
ΡΙΟΥ. ΟΡ ζῶσαν ἴια {οτεσοῖπσ σεηογα] εχρ]απαίἶοη 
15 ρογ]μαρς Ἱπίοτίοτ {ο {μαί οἱ Ῥμοίύία5 απά Ταρδρίς, 
ΝΟ 5αρρος5ο {ιο εχργθβδίοη {ο ΠἹθαΠ {Ἠθ πιογαί 
(1, 6. ἱτορίσα] απά αρἰτίια]), δαοτίβοε οῇ {Πε (1ο05- 
Ρ6Ι, ἴπ ορροβΙ{ἶοπ {ο {ια «οτροτεα] απά οεγεπιοπία1 
οης6 οἨ (ια Τμανν. Θυσίαν 5ἰσπ]βες με υἱοίύπο. 

---τὴν λυγικὴν λατρ.] Τ]ε Ὀεδί πιοάθ οῇ οοη- 
είταῖησ ἶ5 {ο τοσατὰ {πεςε γ/οτάς α5 ραίΐ 1ῃπ αρροβεί- 
Πο υν]ι Ίιε ρτεσσάἶπα, ΡΥ απ ορ. ο{ οὔσαν ; α. ᾱ. 
{ος Εΐ5 ἴς γοιτ τοαδοπαβ]θ εετνίοθ. Όπ {λε κεηςε, 
Ἰοννενοατ, ΟΠ λογικὴν ἵνα Οοπιππεηίαίοϊ5 ατο ποῖ 
αστοεά. ἙΥ Ἐταςιη., Βεζα, (τοῖ., Ζ6ρ., Ηαπιπη., 
Μαεο]κη., βομ]θαιδ., απά οίμοτς, 1έ 15 εχρ]αϊηεά 7α- 
ἐἴοπαι, 45 ορροβοἆ {ο να ἐγγαίϊοπαί τας οῇ Πεαί]ι- 
επίδτα, ΟΥ χο οοτροτθα] οπος οῇ οαάαϊδπι. Της 
Ἰπίοτργδίαἴ]οΠ, Ἠονγενοτ, ἶ5 Παῦ]ο {ο οὐ]ασίίοη, απά 
ιο ῥγο/θτθηοθ 566ΠΙ5 {ο Ῥθ ἆῑιο {ο ἐλαί ο έ11ε απ- 
οἴεηίς, απά οϐ {πο πιοάστης, Εδί, Μεάς, Ώεγ]πᾳ, 
ΟΙσατ., Ἰλαίς., Ώοάνναι], οατρ1., Κορρο, Βοδοπῃ., 
ἨγαΡ], Ταδρίς, απά Ῥτοίξομποιάστ, νο οχρ]αίῃ Ἱέ 
6 αρίρι(μαί, οὔετοςᾶ αρ νι πο αριηί απά Ἰθαγί,) 
ἃ5 ορροβεά {0 {{ο[οςς τ]ίες απ οθΓοΠιοΠΙ65. ἨῬε- 
παρς, Ἀοννανοτ, ἴ]πο (νο Ιπιοτργείαίίοη5, ννΠΙσΠ, 1 
ΒΟΠΙ6 ΊΠΘΗΞΙΓΘ, Ίπθγσο Ἱπίο οποἩ. οἵἨ6ς, ΤΠΣΥ 6 
οοπ]οίπεά, 1. 6, ταῖοπα] απά αρἰγ] πα] δογνἰοθ. 

2. μὴ συσχηµατίζεσθε--- µεταμ.] ἼΤμεςο νετ 
ππαΥ ο {πκοι ἴπ ἴπο γρεῖργουα! 56Π86, “4ο ποῖ 
οοη{οτΠι νουγεο]νος (οι. Τ ννου]ἀ οοππρατο Τ]ιι- 
ογἀ. ν. 1002. μηδὲ ὅμοιωθῆναι τοῖς πολλοῖς, οΟΠΓΟΓΠΙΙ 
αἆ πηι Επ ποια, Τ]ς µεταμ. οπ]οἶης {ο οχεγοῖδθ 
ος οἱ { οιοπ νΙσοτος οχοτοης {ο ουίαϊπ (115 ἱΤαΠς- 
Γοτιπαίἶοπ, ἵπ ἀεροπάσπος οἩἨ {1θ αἶς οῇ {ιο ἨΗο]γ 
Μριπέ, νου ννΙοὰ 1ο ννοτ]ς νν]] πογοτ ο 
ο[εοίσᾶ. 

--- εἰς τὸ δοκιμάδειν, δεο.] Τ]α Αροβί]ο, 1έ εοιι]ἀ 
Εο6ΟΠΑ, ΠΟΝ ΠΠΘΠΗ5 {ο ροῖπί ο{ {ο πηοδί τοππαγκα- 
Ῥ]ο ο[/οοίς οῇ {Π]5 ἀνακαίνωσις τοῦ νοός ' ΠΆΠΙΘΙΥ (α0- 
οοιΊησ {ο {ιο Ὀορί Ἱπίοτρτοίαίίοη οῇ δοκιμ.) ο 
Ῥτονίηα, αγίησ, αππά αρρτονίης ναί πο νν]]] οῇ 
(οά 18 (οΥ νν]ιαί Ίο νγοι]ά Ἠανο α5 Ὀοί]ι Ῥε]ίονο απἆ 
ΡΓασί{εο)ς να 19 σοοὰ αιά αοοορίαθ]ο {ο Ἠίπι, 
απά ρογ/οοί, ποτ {ο ΠΟΠ (Γος 81ο {Π6γΥ ατο 
τὸ ἀγαθὸν, ἃο.) αἲο ἵπ αρροβΙίοη ΥΠ, απά 9χε- 
βοί]σα] ο, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ναί 19 ᾳοοᾷ, πο- 

' Καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι µέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ µέλη πάντα 
3 ' 3, Ἡ 3, αι κύταις ς ν α- α δ ἱ Β 

οὐ τη» αυτην ἔχει πρᾶξιν "ούτως οἱ πολλοὶ ἓν σώμα ἐσμεν ἐν Χρι- 
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γεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἕκαστῷῳ ως ο Θεος ἐμέρισε µετρον πίστεως. 

οὉ Όι 

ω ς ο ’ , τ 3 3 

χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα. εἶτε προφητεία», κατὰ την ἄναλο- 

εερίαῦ]α, απά ροτίθοί. Τ]ο 5επΒππεπέ, ἰπετε[οτθ 
(ας Θιπατί οὔξεινεῬ), ἶ5, ἐαί α Τεπειοεά πιπά 18 
οβεεπ{]α] {ο α 5ιοςςθς»βα] ΙπαΙτγ ο Ρρτασί]σα] απἀ 
εχροτϊπιεπίαὶ Ολτίδήαν (τα, ἵπ 15 Ρα] εχἰεπί, 
τέλειον. ο 

9. λέγω] {ΟΙ ἐπιτάσσω, “1 οἸαίπε οἵ επ]οῖπ.,” 
Διὰ τῆς χάρ. τῆς ὅσθ. µ. Μοςί πιοάετη (οπιππεη{ᾶ- 
ἴοτ οχρ]αίῃ {5 “Ὦγ υΙτίιε οὗ πιΥ Λροσίο]ίσα] 
οΏ]οε απά αιίΠοπ{γ.. Βπί θἴποε Θεοῦ πιικὶ (48 
Ῥ]οι. πώ μόϕςι Ῥο Ένας απιαεγκίοσᾶ, ννμῖοα πνοα]ά 
Ῥο νετγ Πατ, Γ ρτε[ες, ΥΥΙίΠ (μα (πθεκ ΟΟΠΙΠΙΘΠ- 
{αΐοτς, {ο οχρ]αῖη 1 ὮΥ ἰπο Ὠϊνίπε ρτασε, πε 
βἰ[ί οἱ Ἱπερίταίίοπ, ννη]ο]ι αα{λοτῖζος τηθ {ο ἀῑτεοί 
απά αἀπιοπ]δη. Παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν 5εεΙηΏς {ο ε 
ἃ Ῥοριίαγ Ιάϊοπα, [ος ἑκάστῳ ὑμῶν, 5πο]ι αδ νε Βπά 
1π Ερῃ. 1. 1. απά οἸδονπετο. Τ]ε αἀπιοπίπομ, ἴξ 
ν]] ὃο ουβογνοεά, ἱ5 τοπάετεά πποτε εἰτ]κίης Ὦν ἴ1ε 
Λαγοποπιαδία Ὀείννθεη φρονεῖν, ὑπερφρονεῖν, 3πὰ σω- 
φρονεῖν, οϐ πν]ο]ι 1 μανε, ἵπ Ἐθο. Υπ. αἀάποεάᾶ 
εχαπηρ]ες {οι ΤΠμαογά. απά οί]ιετ νΠίει. Τα 
ν/οτάς παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν ατθ αἀάθεὰ {ο εἰτεπσίμεῃ 
ίπε 59ηΠ5θ. «τοί. οοπιρατες ὑψηλοφρονεῖν: απᾶ 
ΚοΡρε, 2 ΜΙαοο. ἱκ. 12. ὑπερηφανῶς φρονεῖν.  πὰὰ 
μεῖζον φρονεῖν ἵπ Γμασγά. ΤΠ φρονεῖν εἰς τὸ σωφ. 
Ὑνθ Ἠανο απ αοιίὸ ἀῑσίαπι ρετ ρατοποπιακίαπ{, 
'Ἑκάστῳ ὡς ἶ5 {ΟΥ ὡς ἑκάστῳ, αφ Ἡ. 1. Οτ ἴηηετε ἵ8 
πΏ ϱ]ρ. οΓ οὕτως. Τε πίστεως ἵδ οχρ]αϊπεὰ ὮΥ 
Ώιο αποϊθοπῖ απά πΙαηΥ επαϊπεηί Τπ{ετρτείετς οῇ ἴπθ 
χάρισμα αἲ νετ. 6, ΠΑΙΠΕΙΥ, ἴπε οχἰγαοταἵπαςγ σἰβις 
παπά στασθς οῇ έλα ἨΗο]γ Μρίτίϊι,. 3ο ΕΡΠ. ἵν. Τ. ἑνὶ 
δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ µέτρον τῆς ὅω- 
ρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. ΒΥ οίπεις 1 15 απἀετείοος οΓ 1] 
ΠἹθαξτο οΓ το]]σῖοιις Γα1{] απά Κπονν]εάσο α]]οίίεά 
{ο οπςἩ. ἨοίἩ 56Π565 ΤΙΣΥ, ἵπ 8ΟΠΠς ΠπΘαςιτε, ϱθ 
εοπ]οίπεά. 36ο (αΤρ7. αρ. Ώθοςεης. ΒΥΠΟΡ. 

4, 5. καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώμ., ἃο.] Α Γαπι]]ας 
Μ]{μκ{γα[ῖοπι οϐ ἴἶνα εαρ]θοί, {γοτη α οοπηρατίδοπ (ὮΥ 
αλαδίοη) οῇ ένα παίατα] Ῥοςγ νν(Ἡ {ο Ῥοάγ Ρο] ία 
ΟΥ δοοΐα]; αξ ἵπ {πο γνε]]-κπονπ ΆἈροϊοσιο ο 
Μεποπίας Αστιρρα ἵπ Τήνγ, Π. ὅδ. Ἀεο Βρ. βαη- 
ἀθγεοπ)5 ΒΘΓΠΙΟΠ5 αἆ Ῥορα]άπῃ, ϱ. 190 επ). ΠΠ. 
--- οἱ πολλοὶ] ἵ5 ποῖ, 45 Κορρο Ιπασίηος, ΓΟΓ πάν- 

τες, Ῥιΐ βἰσπΙβος, ««ννο {η ΠΙΑΠΥ, οἱ ὄντες πολλοὶ, 
Ὑνθ ΝΟ αἴθ ΠΙΠΠΥ.”. θε 1 0ο. κ. 17. Τ]6 6εη5θ 
8, «6 Τη Ίο ΠΙΠΠΠΘΥ Να (ΟἨγὶβίίαης, ννηο (ουσ 
ΠΙΔΗΥ, 4ἴθ Ο9Π6 Ῥοάγ, Ἠανο Ὀθοῃ απ]{οὰ Ιπίο απά 
Γοτπη οπς Ῥοἆγ (1. ο. ἵπ τοςροοί οϐ) Ολγίεί, οοή- 
εἰάογος να γο[οτοποθ {0 ἨΙπα 15 ἴἶνα Ἠθαά ο 
Όια Ὑο]ο 5οοἱθίγ.. “Ὁ δὲ καθ εἷς 1 απ αποπηᾶ- 
Ίος Ι41οπα, {ουπὰ αἷξο αἲ 5 ΝΤαος, ν. 96, Ῥογγουνθά 
Ἡ που]ά 5οοπα, {ΟΠ {πο ΟΟΠΙΙΠΟΠ ἀῑα]θοτ, απά 
αἰαπά(πσ ΓΟΥ οἱ καθ’ ἕνα, ΟΥ εἷς ἕκαστος καθ’ ἑαυτόν. 

6. ἔχοντες δὲ χαρίσματα, ἃο.] ἜΤ]νο οοπείτασ!(οῃ 
ἵπ ἐπὶ απά πΙαΠΥ οῇ νο φιὈςοαποπί Υοτβος 18 
ἄΠΟΙΑΊοΣΣ απά ο Οοπιπιοπίαίους οπὀθανοιγ ἵπ 

Ὅ--- 
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{δὲν τῇ διδασκαλία " 

ΒΟΜΑΝΕ5 ΟΗΠΑΡ. ΧΙΙ. 7, 68. 

” ” 5 ’ 

Ἰγιαν τῆς πίστεως" " εἴτε διακονία», ἐν τῇ διακονίᾳ" εἴτε ο διδάσκων, 
4 

. 3 ς ’ ς - / 
διδοὺς, ἐν απλότητι ὁ προϊστάμενος 

’ 

ρότητι. 

γαίπ {ο τούς Πέ {ο αΠΥ τεσα]ατίίγ. Ῥ]οίας αρ. 
(ουπα. Ἠαδ Ὀδει πιοδί βαοσθββ[α], ν]οπα 866 ΙΠ 
Ἠεςσςῃδ. 3ΥΠΟΡ. Ἔχοντες 15 α ΛΝΟΠΙΙΠ. Ροπάες, 
απ πηαςί Όο ἴακεη αἱ επ] ΠΙΘΠΙὈ6Γ ἀπὸ κοινοῦ, 15 
86Η56 Ρείπσ αἀαρίεά ἰίο οἰτομτηδίαποςθδ,. Ῥο (μαί 
5 1 Ππαγ, ἴἈο σεποτα] Ἱπίοηί οϐ έπε Αρορί1ο ἴ5 
οἶθατ, ---- Ισ ἵ5δ {ο οχοῖίο {(ηθπα 1ο {πο ζεα]οιΒ 
επεγοῖδε οἱ ἴπα σῖδ οἳ ο Βρίἰγές 5ο, ΠΟΝΘΝΕΣ, 
Πιαί Όχοφε νο επ]ογαά ἴ]ια μἰσ]ετ Ἰάπάς 5ποι]ά 
πο Ιπίαγίοτο υγιΩι οηπς αποίµεγ. 6ο Υ. ὃ, απά 1 
Οοτ. κ. 4. 6ᾳᾳ. Αί εἴτε προφ. 5υῦ. ἔχει, ἐχέτω 
αὐτὴν, ΟΥ ἔχοντες, ἔχωμεν. Όπ ἴιο παίιτο οἱ {8 
προφητεία ἴἶνοτε ηα5 Όεεῃ ΠΠΙΙΟΗ ἀἰδοιβείοη. 66 
Ἠεοσεῃς. ὢγπορ. Τί λου]ά 56εθιη {αΐ {6 προφή- 
της ἀεποίθά ποί πιογείι απ Ππίεγνγείεν ο ετέρίμγε, 
85 5οπιθ Ιπασίπο; Ῥαΐ οπε νο, ΡΥ Ὠϊνίπε Ἱπερί- 
τα(οἩ, απά {ποτε[ίοτο αι{λογίανεΙγ, εκρ]αϊηοά 
απά «οί Γοτίῃ αἰ] πα πηγκϊθτίες οῇ {11ο (1ο8ρ6[, απά 
Ρ)]1ε]Υ ριοασ]εὰ απά εχ]οτίεᾶ, {ο λε ΡΙΤροξεΒ 
ο/ Ογίδᾶαπ εἀ(βοσαίίοη απά οοηβο]αίοη; α5 1 0ο{. 
χι], 5. 

Τιής 19 ἀῑτοοίαᾶ {ο Ὀε ἆοπε κατὰ τὴν ἀναλογίαν 
τῆς πίστεως, ΝΠΙΟἨ 18 ποῖ {ο Ὦ6 {4ΚΘΠ, ας {πε ΡΏταξθ 
6 αςοά ὉΥ Τ]ου]οσίσα] υντιίοτς, οἳ νε ϱεπεγαἰ 
Ρίαπι ο) γευεαίεὰ ἐγίᾗ, ποτ Ὀε 5αρροβεά {ο τείαγ {ο 
ΔΏΥ ατίσ]ο οἱ ΓΗίΠ. Οπ 15 οχαοί 56Η56, ΠΟΥΝΕΥΕΤ, 
Οοπιπιθηίαίοτς ἀῑβετ. Ὦθο Ἐεο. ἈΥΠ, απἀ ΡὈΥ. 
Οαπιρῦε]]ς Ῥ]βεετίαίίοη, ἵν. ᾧ 19. Όπο (πίηςσ 18 
οἶεατ απᾶ αἀπα]{εά, ἔλαί κατὰ τὴν ἀναλογίαν ΠΊΘΗΠΒ 
Ύ)ο0 γαίὰ Ῥρογέίοπο, Ὦγο γαίοπε, ἵπ Ῥτορογίοηῃ {ο. 
Απά τῆς πίστεως πια Ὀε Ιπετρτείεα (11 6οπιθ 
επι]πεηί κ μβι ΟΓ {ία χαρίσματα, ]αδί Ρείοτθ 
ππεη{ίοπθά ; ογταίηθς, ΥΕ] ἴ]α αποϊεηῖς απά 6018 
ΠΙΟάΘΥΗΡ, “' {Ἡθ πιθαδατο οἱ [αἰ( αἱ ν. ὁ. 9ο 
Βίέπαγί {α]κος Ι{ {ο πιθαη, ΄΄ [ιοί {πε ρτορ]εί5 8ρεα]ς 
[οπ]γ] 5 Τ16Υ Πανο Γα4Ἡ Ππαρατίεά ἴο Όιειι] ἴο 
4ο 1.” ἜΤ]πο Αρορί]ο (α5 ΕΠοί., Βετα, απᾶ (τοα]]. 
'ο096υνθ) Πγεί Ίαγς ἀ4ΟύΥΠ προφητεία ἅπά διακονία 
θα αδ α ορ]; οαπᾶά θη οπιπηπθγαίος {]οίτ 
αρεοῖες, ---- ο ἐἶια ΓΟΥΠΙ6Σ έισο, οὗ {πε Ιαΐΐοι {γεθ. 

Τ. ὁιακονίαν.] Τηε ἹΥογᾷς διάκονος, διακονεῖν, απά 
διακονία, ἴποισ] σοποετα] {ΘΓΠΙ5, απἀ αδεᾷ οἱ {μα 
Δροβί]ες (Ἠδιηςε]νθς, ατα ο{ἵεη Ίπ {Πο Ν. Τ. ίακαπ 
οἱ 5ο1πε οθτίαἶη δρεοίῇο οὔ]ος απάετία]καπ ἵπ {ιο 
οα5ο οἱ {πε ΟΠτὶςίίαπ τε]ϊσίοη (οοππρατθ 1 οἨ. 
χ, 6. 3 Όος. Ικ. 1.), απιἀ οχετοῖδεά ὉὈΥ ἴλοςα 
ΟΙϊκίαπβ νο ἀῑά ποῖ 5ο ΙΠΙΟΗ ΘΠΙΡΙΟΥ {]ιθιῃ- 
βο]νας ἵπ ετρἰαϊπίπισ {ο ἀοείγύπες οἱ έλα (.οερε!ι, 
ας Τπ πιαπασττισ {ιο οπίεγπα/ απιά ἰοπιρογαί α[}αἲγ5 
οῇ ία Οτο], απά οὗ Ιπάϊνιάααἰ5. Όπ Πιο ἁ πας 
οἱ Ώεασοπς 566 Φμΐο. Τ168. 1. 803, απά Βϊπσβαπη)ς 
Έεο]. Απ 1. 20. Δί διακονίαν 5ΙΡΡΙΥ ἔχη, ἴοπα 
ῆιεα ρτεοθάἰπσ ἔχοντες : απά αἲ ἐν τῃ διακονίᾳ 5ΙΡΡΙΥ 
ἔστω, α5 Ἐλίαη Ψ. Ἠϊςί. ὄντες ἐν γεωργίᾳ, απα 1 
Τ]πῃ. ἵν. 16. ἐν τούτοις ἴσθι. 

8. ὃ παρακαλῶν.] Τ]ετα Ἰα5 Όεοῃ πο ΠΗ{ί]ο ἆθ- 
Ραΐο ας {ο {116 τοβρθοίνθ 5οἨ505 ΟΡ ὃ ὁιδάσκων απα ὁ 
παρακαλῶν, Πίο] 8οΠΠς6 τεοσατά α5 πιθαπῖης {Πα 
βαϊηθ (Πίησς Υπ] οί]θις ἴακο νεπι {ο τε]αία 
{ο αἰβογεπί οὔιοςθς. Τί 5Ἰου]ά 56επΏ {]ιαί 45 ὃ προ- 
φητείων ἵ5 ρ]αϊπ]γ ἀῑείίπσιίκ]εά Ὀοί] [Τοπ ὁ διδά- 
σκων απᾶ ὃ παρακαλῶν, 50 ελαί ἴΠεδθ {ννο ατοθ αἶδο 
Ἠηραπί {ο Ὃ6 αἱθίδιοί. ἴπ ιω]ιαί, ἨΟΥΝΘΝΕΣΥ, ἰο ἀἱξδ- 
Πποίίοη οοηβίδίες, 1 ἶ5 ποῖ 645Υ {ο 84Υ η ο6ἵ- 
ἰαϊπίν. Τί 5οεπηβ πηοδί Ῥτοβαρ]ο (ναί (α5 Θίπατί 
βισσεςίς) {ε ὃ διδάσκων ά5 ἄπ ογαϊπαγη φἰαίρᾶ 
7εασιεγ, νο ἰαασ]ί αοοοτάῖησ {ο {πο ἀεστες οἨ 
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ς 1 0ο. 152. 28. 
ΕΡρΙι. 4. 11. 

ει, 4. 10, 11. 3 ς ” Γ » / ς 1 
εἴτε ϱ παρακαλώ», ἐν τῇ παρακλήσει. Ὁ µετᾶ- ἆ Ῥουι, 15. Τ. 

ἳ Ἅ Ματι. 6. 1, 2, 9, 
-. Αοίς8 20, 268. 

ο ἷλα 2 Οου. 9. Ἰ. 
1 Ρει. δ. 2. 
1 δι, 5. 17. 

” 5 ” ” 

ἐν σπουδη ο ἐλεῶν, 

το]ὶρῖοις Κπον]εάσε νο] ο Ῥοβδεβδεά: απά 
Όναί λε παρακαλῶν να5 απ ΕπΠογίεγ, 1.6. 9Π6 ΥΠΟ 
υτσθά ΠΠΘΠ {ο ἴ]θ ρτασίἶσα] ἀμ{165, ἀνγε]ί αροπ {λα 
ΡΓοιπίδες απά {λγοαίοπίπσς ο{ {λε (1οβΡεΙ, απά {ας 
αἰάεά απἀ οοιηρ]είεςά {να ννοτ]κ ν/Πἰο] ἐθ διδάσκα- 
λος Ἰπὰ Ῥεσαπ. ἜΓ]μας ιο εκρτεβδίοη ΙΙ ὂθ 
εφ ἱνα]θηί ἴο {Πο ἀντιλήψεις οἱ 1 6ος. χΙ!, 28. 

Όπ ιο ποχί ννοτάδ ὃ μεταδιδοὺς ---ἐν ἱλαρότητι 
ἴποτο 15 6ἵύεη γοαί ὦγεαίε; ἀῑνετειίγ οὗ ορΙπίοῃ. 
Ῥτος, Βίπατί ηα5 Ἠετο απ Εποιγςιδ ος πο ογάἵπατγ 
Ἱεησίῃ, υπο αθοιπάς 1π Ιπ[οτπιαίίοἩπ, Ῥιί ἆοες 
ποί, 1 αΡρργεΠεπά, ςα{]δ[ασίογΙ]γ 5εί(]α {νε απεξίῖοπ 
38 ἴο {16 Ιπίετρτείαί]οἩπ. Ἠο Οπίπ]κς λαί ὈΥ ὃ µε- 
ταδιδοὺς, ὃ προϊστάμενος, πά ὃ ἐλεῶν, ἴε Αροςί 
ΤΕ[ΟΥ5 {ο Ργιναίο ΙποΙνίάπα]ς 1π {με ΟΠατοἩ, οοι- 
ερίσαοιις {ΟΥ {Πείγ αἰθεπί]οη {ο λε ἁπίίες τεβρες- 
Ώνε]γ Ιπάϊσαίεὰά ὮΥ ἴπος5θ Ἰνοτά, {λε πιαπαρεπιαπί 
ο{ ο οχίογπα| {εππροτα] αῇαϊτς οῇ πο Οατο]ι, Ἱπ- 
ο]πάϊησ {1ο τεµε[ οϐ λε βἰο]κ απά Ρροοτ. ἹΙπ οπθ 
Ώμπσ 1 εη{ίτεΙγ ασγες ΥΗί Ἠΐπα, ΠαΠΙΕΙΥ, --- ελα 
Ώιε Οοπιπιεπία{οτς Παά σοπθ προη απ΄ πη{ζοαπάεά 
αβφιπιρίίοτι νηεηΠ ἴΠεΥ ἰοοᾷ Γον ογαπίεᾶ, ταίπετ 
Όναπ Ῥτονες, ναί ὃ μεταδιδοὺς, ὃ προϊστάμενος, απᾶ 
ὃ ἐλεῶν ἀεβίσπαίε ο/ιεογς ο ο/οες ἴπ Όιε ΟΠατοῃ. 
γτπίησα, Ιπάεεά, Ίοησ αθο, δαν’ ἐ]αί 1π {λε οπ5θ 
ΟΡ ὁ ἐλεῶν  απᾶ 1 15 ίταθ οῇ αὖἰ ἐ]ιγοε. Απά 11θιθ- 
{ογτο ἵο οπάθανοιγ {ο ἆγανν απΥ ρατα]]ε] υγ] ειθ 
οἷ]ῖς απἀ ο[ῇεος είαἰεά ὮΥ Όιε Δροείο αἱ 1 6οἨ. 
χΙ. 28, ἵ5 {ο πεθά]θβδΙγ επιβατταςς ἴΠο 5α0]οοί. 
Έου πιγ οἵνη ρατί, [ απι ἀθοίάεά]γ οῇ ορίπίοῃ (ια 
Ώιο 5οορθ ο6 ἴμε ν/οτᾷς ὃ μεταδιδοὺς --- ἱλαρότητι 18 
{ο οτωο απ αἀηποπίῖοπ ἰο ἴπΠε Ῥεγβοῃς Ίο οχεῖ- 
εἰκθαά {πε ρὶῖς, οἱ ἀἰδοματσεά {νε οβ]οες αΌονο 
Πιθπ{Ιοηθά. Αοοοτάϊησ {ο ἐπὶ νῖθνν, ἴ]ογο οςη 
Ῥο πο ἀἰ[ιοπ]{γ ἵη τε[εΓγ]ησ ὁ ἐλεῶν ἴο {νο διάκονος, 
π(Ἡ αἱ]αδίοη {ο λα αἰαογῖίή 5ο τοφυϊς]ίο 1π {]θ 
ἀιιε ἀῑδοματος ο{ εο ΟΠΘΓΟΙΙ5 απά Ιπν]ά]οις απ οί- 
Πσθ. Α5 {ο ἴε ὃ μεταδιδοὺς ἃπᾶ ὃ προϊστάμενος, 
Ώ1εΥγ Ῥε]οπα, 1 αρρτεµεπἀ, Ροί] {ο {1ε προφῆται απά 
{ο ὁιδάσκαλοι, απά Ἠανο το[θογεποθ {ο {6 {Παπ ἴννο 
στααί ἀῑνίδίοις οῇ ία πηϊη]κίοπα] ο[ῃσα, ΠαΠΙΕΙΥ, 
ἐεαο]ιῖπια απᾶ οουεγπίπσ. Τηαβ ο ἴννο οβ]οςβ 
αγο πιεπί{ιοπαᾶ ἀἰδαποί]ν αἱ 1 6οτ. χη. 28, απᾶ αἷδο 
αἲ 1 Τ]οῬς. ν. 12. ἐρωτῶμεν ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, εἰδέναι 
τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν, καὶ προϊσταμέναυς ὑμῶν ἐν 
Κυρίῳ, καὶ νουθετοῦντας, Ἡηθτε ἴ]ε κοπ. ἶ5 δη ἱνα- 
Ἰοηί {ο {6 διδασκ. ΙΠ πε Ῥτεβδεηί Ρᾳξδασο. απ {λα 
γουθετοῦντας Οοογτθδροπάς {ο {Πε παρακαλ. Ἰςτθ. 
Τ]ς ἱ5 οοπβγιηεά ΡΥ 1 Τϊπῃ. ν. 17. οἱ καλῶς προ- 
εστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν " 
µάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγω καὶ διδασκαλίᾳ, 1. 6. 
Ὕν]ιο ννετο Ὠοίῃ προεστῶτες πιά διδάσκαλοι. Τι 18 
ΒΟαΤΟΕΙΥ πθοθΘβΦαΣΥ {ο οΏθογνο {]ιαί ἵῃ ὃ μεταδιδοὺς 
Ώιο οχρτοβεῖοπ (Πίο ππθαπς ποί «με νο ἀἱδ- 
απραίος.2 {ο επαί ννοα]ἆ Ὄο ὁ δια διδοὺς), Ὀαΐ “«ηθ 
νπο Ἱπιραγίς,” 16 ουἶίε α5 αρρ]Ισαῦ]ο {ο ἴῑε οοἵη 
πηπ]οαίίοπ οῇ ερἰτιίαα] Κπον]θοάσε, α5 οἳ ν/οτ]ά]γ 
σοοᾷ8. ο Ῥοπῃ. 1. 11. ἵνα τὶ μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν 
πνευµατικόν. 1π ἴπὶδ νἰθν’, ἐν ἁπλότητι ΠΙΔΥ ΥΕΤΥ 
γνδ]] πιθαῃ, έἵπ ἰπιρ]οΙίγ απά οἰποςτ(γ, 1. ο. 
ηοί δολῶν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 3ο 2 6ο{. ἱ, 19. ἡ 
γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶ --- ὅτι ἐν ἁπλότηιι 
καὶ εἰλικρινείᾳ Θεοῦ ἀνεστράφημεν --- πρὸς ὑμᾶς. 
ὤθε α]5ο 9 Οογ. ΧΙ. ὃ. 1 που] οΠ]γ βιτίπετ οὐ- 
8ογνα, {λαί νο Αρορί!ε, Ιη {Πἱ5 Ραβ5.σο, ὮΥ χα- 
ρίσµατα 8ΟΘΠΠΒ ἴο πἀνοτί ποί {ο ἴπο επ/γαογαπανγν 
απιά πιγασµίοις σἱ[ῖς οΠ1γ, Ὀπΐ αἱδο, ἃ5 ἵη {ιο οα5θ 
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ο Ρεα]. 96. 4, 
ᾱ 07. 10, 
ᾱ 139.21, 
Απιος δ. 15. 
1 Τμ. 1.5. 
1 Ρει. 1. 22. 
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Η ἄγαπη ανυποκριτος” αποστυγουντες το πογΊηφον, Χολλωμεγοι τῷ 
-. 3 3 ’ ’ - ” 3 ’ 

ἑτῇ φιλαδελφίᾳ εἲς ἄλληλους φιλόστοργου, τῇ τιµή ἄλληλους 10 

΄μενοι, ὅ τῇ δῆ μὴ ὀκνηοοὶ, τῷ πνεύµατι ζέοντες, τῷ ἃ Κυ- 11 προηγούμενοι, ὃ τῇ σπουδή µη οκνηροὺ, τῷ αμ ς, τῷ 
ΓΕΡΙ. 4.8. Ἠευ. 18.1. ΡΜ. 3.8. 1 Ρει. 1.39. 43. ΙΤ. 3 Ρει. 1.Τ. 6 Βεν. 8. 18. 

οἱ {να παρακαλῶν, απά Ῥοτμαρθ {πα διδάσκαλος, ἴο 
ιο οτάίπατγ σγασεδ ο6 επο ΗοΙΥ ΜΡἰτίς. 

9, Νονν Γο]]ονν ία ργίναίο νἹτίαος {ο Ὦο οι]{]- 
ναίεὰ Ὁγ αἰἰ Οµγ]κίαμς. ᾿ Αγάπη ἀεποίθς {1ε ϐιγῖδ- 
ἐἶαπι ϱ/ι{απί]ιγορι ἀεδοτίρεά αἲ 1 (οτ. κ. 1. 

--- ἀποστυγοῦντες, δτο.] ἜΤ]ε οοηδίταοίίοη Ἠετε 
απά η {ο [ο]]ογνίης Υ6ΥΒΕΡ ἶ5 ΥετΥ Ἱτγεσι]ατ, απά 
Ίκο ναί αἲ Ηεῦ. χι. δ.. Το ίακα ένα ρατίϊείρ]ες, 
νι Κορρο απἀ οἱιετβ, {ο υεγύς, 5 επρἰαὔίπς 
ποίμ]πσ. 15 Ὀδίίογ {ο 8ΙΡΡΟ5θ απ απαπίαμοᾶο- 
{οπ, ἴλο ρατ(]οῖρ]ος Ρείπσ α5εά ας 1 εαδρεπάεἆ οἨ 
Βοππθ γετῦ νΥμ]ο] οσσττθὰ 1π {ια ρτεσθάίπσ 8εῃ- 
ίοποθ. Ἠαά ἰἠο Αροβί]ο υγ επ ἀγαπᾶτε ἀνυπο- 
κρίτως, ιο οοπκίτιοίίοπ γγοι]ά ανα Όεοῃ τθριι]ατ. 
Τ]ιε {ετπις ἀποστυγ. απλά κολλώμενοι αἴθ ΥΕΓΥ 5οµ6. 
ΤἨδορΗγ]. εχρ]αίης (ιο Γοτπιογ ὉΥ ἐκ ψυχῆς μισοῦν- 
τες; απά Ῥατοις, ἴἶιο Ἰαΐΐετ, “«ποη Ῥοπατη Γησιὰὸ 
Ρτοῦαπίθες, 5ο Πασταπ{ἰβδϊπὸ οοπιρ]θοίεηί{ος.’) 

10. τῇ Φιλαδελφίᾳ--- φιλόστοργοι.] Ῥυαῦ. ὄντες. 
Έτοπι ϱ/]απίιγορη (ννπ]ο]ι 15 ομΙΘΒΥ οοπγεΓβαπί 1Π 
Κἰπά ααοπς) {λα Αροςί]θ γί5ε5 {ο 5οπιθί]/σ Πἰρ]ι- 
οΥ, απά οχ]οΓί5 {ποπ {ο Ώθ6 φιλόστοργοι τῇ Φιλα- 
δελφίᾳ: νηετα τῇ Φιλ. ἶ5 α Ὠαΐϊνε οἱ Ιπείταπιθηί, 
ἀεποίῃσ (χο πιοᾶε ἵῃ νΥπῖο] Ὑο οασῃί {ο Ὦε φι- 
λόστοργοι. Φιλόστοργος ἵδ ΡΤΟΡΟΤΙΥ ι5εἀ ο ία 
παίηγαί α[οοίίοπ αὐείδήπς Ῥείννεεπ ρατεπίς απἆ 
ολΙ]άτεπ; Όπί 1έ ἶ5αἰδο εππρ]ογαά {ο ἀεποίθ ἰεπάεγ 
αΠεοίῖοη σαποτα]]γ. 

--τῇ τιμῃῇ ἀλλήλους προηγ.] Τ]ηε {οτος ο ἐπῖς 
Ιπ]αΠοίΙοη. 8665 {ο Ὄ6 πηϊδίακαη ὮΥ αἰπιοςί αἱ] 
Οοπιπιοηίαίους, νο απἀθγείαπά Τί οἱ η , 
νο ννου]ά Ἠετε Ὦο οί οΓρ]ασθ. ἜΤ]ε οοπιεχί 
ταίηεγ 5ασσοςίς {Πα Ιάοα οῇ α τεαάίηοςς {ο ίτεαί 
οἴ]θις ΙΙ γεδρεοί, οἴνιθπῃ, απά Κἰπάποςς, ΘΥΘΕΠ 
οπ{ιοἱραἶῃπσ (Ἠθπῃ 1πΠ Πέ: α 5εη5θ ΟΡ τιμὴ [ᾖουιεπί 
Ιπ {πο Ν. Ἐ., απά οϐ ΥΠΙοἩ ΠΙαΠΥ οχαπιρ]θς αγθ 
αάάασαά ἵπ ομ]εις, Τ,οχ.; απἀ, απποηπσ ἴπθ τοςί, 
Ώιο ρτοδεηί{ ραβκασθ. ᾿ΓΠϊ5 Ιπίετρτεία{ίοη, ίοο. ἶ5 
επρροτίθά ὮΥ να αι]οπίγ οὗ 0Ἠ1Υ8. απά {ο 
ἄτεσ]ς Οοπιπιεηίπίοι. Απά κο, 1 Απά, Οτο]ίας, 
νο ταιπαγκς; '«Τ,ὁᾳπἱαχ ἀᾳ Ἠοποτε απ εκ απᾶ- 
ἆασπι Ῥεπενο]επ{ᾶ οἱ Παπιαπ]ίαίαο ο ασ, ο πῖ ο πα 
1η οχίογηϊς οί οοηβιαίῖς εἰσπίς, (απ Τη πα 15 αἰ]ς 
Ἠαπιση[ία(ἶς οΠβ]οῖ]ς Ρρορ]έας οςί.”. 6ο Λος χχν]]!, 
10. ΊΝαγ, Οα]νίη αἁπη]ίς ναί έπο οχργοβξΙοη ΠΙαΥ 
ἀθποίθ ΟΠΙπο «επι ο[ο. Απά βομ]θις. 6ηγς ναί 
1 ἀοποίοες «6 οπιπία Ἠαππαπἰία{ἶς οί Ἰοποςία{ῖς οΠ]- 
οἷα;» το[οττίησ {ο 15 ρᾳββασθ,. ἜΤ]ο {ἴπα οϐ 
τιμὴ ννΙ]], οἱ οσους, νατΥ αοσοτάῖηρ {ο έλα δίαἴἶοῃ 
ΟΓ {Ίο Ῥοἵ5οΠ {ο νἨοπα Τέ 15 «Πονπ; Ὀαί 6νεῃ 
Όιοβο ἵπ νοτγ ππθαια] είαοπς πΠαΥ απά οασηέ 
{ο {οσᾶ οαο]ι οί/ιο" οπιοαγά {ο να οχοτοῖςο οῇ {ἐ]ς 
τιµή. 
Τι. Τ]ιογο Ίας Ώθσθη πο Πίο ἀοῦαίο α5 {ο πο 

6οηθθ, απά Ἱπάοοά {πο γοααίπς, ἵπ Ὠιὶ5 νοτςαο. Τί 
15 ποί αρτοοᾷ ννμοί]εγ (με οἶαιδος πατε {0 6 Γ6- 
Ἀτάθά ας οοπίαϊπίησ βοραταίο απά ἐπαερεπάνηί Ἱη- 

1αποίίοπς, ος α5 Λεοπσῖπι {0 80πιο Οή/ι6», ἃπά εοτι- 
πιρείοά {οσρήιεγ. ΟΕ ἠινοβα Υν]ιο γοσατὰ ἴἼχοπη ΤΠ {]ιο 
{οτιπογ Ἰσ]ί, 8ΟΠ16 5ΙΡΡΟΒθ τῇ σπουόῃ μὴ ὁκν. ἵο 
οοπ{αἵπ απ αΠοπΙ{1ο {ο ἀἱῃσοπσο ἵπ ἠγοῖγ1οορ]- 
«4 οαπσς. Βαΐ, 5ατο]γ, ναί ννοα]ά εἼρροξθ {πο 
6οηςο {ο Ώο νουγ Ἱππροτ[οσί]γ ἀανο]οροά. ΤΠ 5]λου]ά 
τη(]ιογ 56ο Ε]ναί 11ο γΥΟΓάΒ τῇ σπουδῃ---δέοντες αΤθΘ 
ο]οβεΙγ οοπποσ(οᾷ {οσοίποτ, απά ατθ 10ί ππ Ιπᾷθ- 
Ῥοπάσπί πἀάπιοπίίοπ, Ῥαΐέ πιαπηπῖ {ο ίτοησίΠαῃ 
αποί]ιοτ νι ννλη]ο]ι (ΊνεΥ ατο οσηπθοίθὰ ἵπ 

οοπίθχί. Της δοππο, α5 ΚοΡΡε, το([ετ {πεπῃ Το 
αἀπιοπΙέίοπ Γοἰἱοιωίπς, τῷ Κυρίῳ ὁουλ.: οἳ οοι1»ε, 
απάθγβίαπάἶησ σπουδῃ οἱ αρὶγιμαἰ οοΠπΕΟΘΓΗΒ. Α 
πιθί]οά, Πονθνετ, ποί α Ηέ]ο Ἠατκῃ, Π 9 [ατ 
ΠΊΟΥΟ Πα{ιγα] {ο τοίθγ {1ο ννοτάς (νι 0ἨτΥ5. απά 
ΤΠαορΏγ]., οἳ πε αποϊοηίς, απἀ Οτε]]., Οαἰνίη, 
απά Ἡ. Ῥίερπεῃς, οῇ {πε ΠΙοάείΗΒ) {ο Ψπαΐ ργε- 
οεἀεδ, απὰ 5Ἱρρος5θ (επι Ιπίεηάεά ἴο ππατκ ἴπα 
πιά πεγ 1π ΥΝΠΙΟΠ λε Γογεσοῖπρ ἀπίίος (ος Ὀγοί]ετ- 
1γ Ίον” απ ΚΙπά]Υ αίεπ{ίοπ) 5ποι]ά Ῥο Ῥείογῃ- 
οἆ; παπιθ]γ, νυν] αοίυε απᾶ αεαίοις αἰίσεπεο. 
Τ]ιο ννογὰ σπουδὴ ἶ5 αφ5εά, οἨ {Πῖ5 ΥετΥγ 5αρ]θοί, αἲ 
9 Όοτ. νΙῖ, 16. τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν. πε 
Ατιιοϊα (ποί αςοά αἱ Ἠοπη. ΧΙ, δ. 2 Ρεί. 1. ὅ. απᾶ 
εἱςαινποετε) Ἠας ίΠε 5ε οῇ Τεπειρεᾶ πιεπίίοπ; 4. ᾱ. 
ἵπ {πὶς γουγ ἀλίρεηί επάθανουτ. Απά 1Γ1{ Ὀε αθ]κ- 
οἆ Ἴιοιυ σπουδὴ 63Π Ὀθ ὀκνηρὰ, 86 ΠΙΑΥ ΠΠ ΕΝΥΕΣ (νν1{]α 
Οτο]].), πας (ποισ] πο οπθ οαπ ὢο ἀ]σεπ{]γ 51οί]ι- 
1], οἳ 51ο] βα11γ ἀῑσεπί, γεί “' εβάεπι οτα]οπίθ 
[οτιηᾶ, 1π ἱταάσοηαἰς 15 Ρεοερ{5, 11 νο]α]έ Αροβ- 
το], οί ἵπ ου ααἱάεπα ργᾶοερίο οοπίταΙπΠΙ Ῥετ 
οοπίτατίαπα Παδίτατε.”.  Τ]ας ἴμε ρῃταςθ τῷ πνεύ- 
µατι ζέοντες ἰ5 πεαπί {ο Ῥο εχορείῖσα] ο{ {ο Ῥτε- 
οεἀίησ; απά να πἹαΥ ΟΟΠΙΡάΙΤΘ Αοίβ κγ]]]. 25. ζέων 
τῷ πνεύµατι. 

Τη ἀείεγππϊηϊπς {ια Ἱππροτί ο{ ίπε Ἱγοτάς Γο]]ου)- 
Ίῃπσ τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, ἴιο γεααῖπο Ίας Εγεί {ο 
Ῥο εοίί]εά. Ἀουν αἲ] πα εατΙΥ Εάῑίοῃπς, εχοερί 
ἴιο Εά. Ῥτ., νῖι αἰπιοςί α]] {πο ΜΒ. απά ἴπε Ῥε5ί 
Υ.6ΓΕΙΟΠ5, Ἠανθ Κυρίῳ, ννπῖο]ι ν/αξ εἀϊτεὰ Ὦγ Ῥεζα, 
ΦοἩππίά. απά {1ο Ε]2ενῖτ Εάῑίοτ, απά ννας τείαϊπεά 
ῦγ Ῥεήσε]., Ἰείς., απἀ Μαϊί]αί. Καιοῷ, Ίνουν- 
6νοτ, γης τοσα]]εᾷ Ὦγ (τιερὺ. απᾶ Κορρε; Όαέ 
Κυρίῳ ννας βπαΙ]γ τοςίογεά ὮΥ Τϊΐπα. απἀ Ὑαἴοτ: 
απά, Τ (πϊπίς, τισΒ{]γ; εἴποο {ια οχίεγπαἰ εν]άεποθ 
{ου Καιρῷ ἵδ εχοεεάἰπσ]γ εἸεπάςτ (οπΙΥ ἐλαί οῇ 
αθοιί ίητεο ΜΒ. απ α {ευν Ιη[ετῖογ Ύθγδῖοπς απά 
Εαί]αεγς); απά ο ἵπίεγιαί ποῖ 5ΡεΓΙΟΥ {ο {ναί οῇ 
Κυρίῳ; Γοτ αἰίποιασ] ἰ{ π]αΥ 56απῃ επε]θὰ {ο ρτεί- 
οἵ{οηςσθ, α5 Ὀεῖῃπσ (6 1ΛΠΟΡΕ αἰ[ιοιί τεααίπς, γαι 
Ὠναί Ὅαποη Ἰας 15 οχεερίίοπ8; απᾶ αερεοία]Ιγ 
ν/ηθγο λα τεαάἶπσ πηαν Ὦ6 αοσοιπίεᾷ {οι {οπι α 
πηϊκίακο Ίηπ ἀθογρ]μοστίπσ απ΄ αὐθυτγον]αίίοι (ή 
ΜαΜΠ., Ὑγείς., απά Ἠϊπο]ς δαγ 5 ία σπδε Ἰετε), 
ο: ν]θη {ο τοαῖπσ, {ποισὴ 1 5θ6πη {16 πιοτθ 
ἀἰ[ποι]ί, γεί παν Ὃε κιδροοίοᾷ {ο Ἰανο αγίδθ6Ιι 
Άροπι α)ἰογαίῖοπ, 5 Ῥεϊπο πποτο 5α{αὈ]ε {ο {Πε οοἩ 
ἰοχί, αοσοτά(πσ αἱ Ιοαςί {ο ἴ1ο νίαυν ο{ ιο Γπιεη- 
ἀαίογε». Νονν 5ςἩ πισηί οαδῖ]γ Ἠαρρεῃ ἵπ {8 
Ργοβοηπί Ἰηκίαπος; Γογ ποθνἰλείαπάϊησ νν]αί ἴἶιο 
αθονο Οσ]ῆςσς5 πχσθ, καιρῷ 5 ποί πηδυίαῦ]ο {ο (ο 
οοηίθχί, ποτ ἆοος 1{ γ]ο]ά α 5οη5ο αΠΝΥΟΓΙΠΥ οῇ επ 
5ασγος νυγιίογ. ες Οα]νίῃπ, Ὑοί [ Ῥο]ίενο Κυρίῳ 
ίο ω6 ίΠο σοπα]πο τοαάίηπσς Τί Ὀείπσ πιοτο Ιπ 6 
ΠΠΔΠΠΘΥ ο) Αέ, Ῥαυ].. Απά 1 ἶ5 οπ]γ τοφιι]κϊίο {ο 
Ῥοτοοῖνο {ιο 5οορο οῇ {ο γνοτᾷς τῷ Κυρίῳ δουλ., 
{ο ἀΐδοσνοτ (ια ρτααί ρτορηϊοίγ οῇ Κυρίφ. ΊΝονν 1έ 
νας ννο]] 5«οεη Ὦν ΟἨ1ΥΝ. αν ων ὁ οἳ ειθ 
αποϊθηίς, απά Το]εί., Οα]νῖπ, ΙΟΥ, απά Ὑγείς., 
οῇ νο ΠΙοάθτῃς, ἴ]αί ένο ννοτάς ατε ποῖ πιθαπῖ {ο 
ἱποι]οπίο απ ἐπαερεπᾶοπί απ ϱεπεγαἰ Ῥτεεερέ (18 
Ώνο Οτ]ίο5 γνπο αἰίοτοά ιο ννοτὰ, ἠνουσ]{), ας 
{ο οπ[οτοο ἴ]νο Ἱπ]αποίίοις Γογοσοίπᾳ, {ο Ὀτοί]ετ]γ 
Ίονο απά ΚπάΙΥ αἰίοπίῖοἩ, οἩπ ἴἶο ρτουπά λα 
ννμαίοναι εποι]ά Ὃο ἆοπο, νοι]ά Ὦο ἆοπο απίο 
{1ο Πιογᾶ, απά νοι]ά ο τονατάοά Ὦγ Ἠϊπ. ο 
Μα, κ. 40 ---45. ὃ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται --- οὗ 
μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ . 



ΠΟΜΑΝΡ 06ΗΑΡ. ΧΠ. 12--- 16. 

19 ρἱῳ δουλεύοντες 

13 ευχή προσκαρτεροῦντες | 
ο. 2 »” ᾽ ’ ς  ν- 3 -- 

14 φιλοξενίαν διώκοντες. Σ Πὐλογεῖτε τοὺς διωκοντας μας εἰλογεῖτε, 

16 µὴ καταρᾶσδε. 

ἶ .. - ς - 

ταῖς χρείαις των αγίων κοινωνουντες, την 1. 

’ ι) ’ 

Χαΐρειν μετὰ χαιρόντων, καὶ κλαίειν µετα κλαιοντων. 
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Ἡ Τηΐ[τα 15, 18. τῷ ἐλπίδι γαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προῦ- ϱ τη ελπιοι χοαιρογτὲς, τη ιψ ' ια. ς, τῇ ϱ ΕΡΗ. 6. 18. 
1 ΤπεῬ 5. 16, 

οἱ. 4. 3. 
καὶ ευ, 10:86. 

ας 1. 
1αΠ168 δ. 7. 
11 Όος. 16. Ἱ. 

ο Ἠευ. 19. 9, 16. μ ν 3 ’ - ) ς νο ” 3 

16᾽ Πὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φφονοῦντες' μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, αλλά 1}οι 1.9. 
Μαι1. δ. 44. 

Ίμαικεθ., 98. ιο ο ’ ) ’ 2 .ω 

τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόµενοι. µη }γίνεσῦς φφρόνιµμοι παρ ῥἑαυτοῖς. γοοι, ἀ, 1ο, 
1 Ρει. 8. 9. ᾽ 3 - 3 ’ ’ . , 

11 3 π{ηδενὺὲ κακὸν ἀντὺ κακοῦ ἀποδιδοντες προνουύμενοι καλὰ ἐνῶπιοΥ 1 Ριον. 8. Ί, 
2 ’ ᾽ ᾽ 

18 πάντων ἀνθρωπων "εἰ δυνατον, το ἐ 
Ι Ρει. ὃ. 6. ΡΠΙΙ. 2. 2. ἃ 3. 186. 

Πευὺ. 12. 14. 
8αρτα Π. 90, ἃ 15.5. 1 οι. 1. 10. 
Ι Ῥ]μους, 5. 16. 1 Ρει. 9. 9. η Τατ 9. 50. 

19. τῇ ἐλπίδι χαίΐροντες, ὅτο.] ΟΡ Ες Ραβεασο 
νατίοις νίθννς πανε Ό6θῃ ίαΚεπ. Ἀθ6θ ἨΗθοθῃΒ. 3γ- 
πορ. ἵ απ ποιο Ἱπε]ίπεά {ο (ΠΙπΚ ελα 1 Ἠα5 πο 
οοηποχίοπ ΥΙ {πα ῥρτεσεάίπς, Ῥαΐί ἰτοαίς οὐ ἃ 
βεραταίε εα0]οοί, --- ἴπο Ὀδατίπς πρ απάογ αΠ]οίίοπ 
ΡΥ ιο Ροντ ο{ Πορς, απ {1ο φαρροτί απά ϱΟΠῃ- 
[οτί οἳ επτηεςί Ῥταγοτ. Α ΥΙΕΝ ΟΓ πε Ρρᾶ5βασθ 
οοπβιπιθά Ὁγ Ο0Ἠ1ΥΦ. απἀ ΤΠεορΗγΙ. Ῥεε αἶδο 
Φοοίῖ. Προσκαρτ. ἶδ ἃ ΥνετΥ 5ίτοπς ἴθτπι οοσττίησ 
αἶδο ἴπ Αοΐς 1. 14. νι. 4. Βτείδοεμπεϊάετ η] 
Ώιε οοηβίτιοίίοηπ αἲ τῇ θλίψει ππρτεςθάεηίας ; 
πνίοἩ 1έ οθτίαϊΠΙΥ νγοι]ά ϱο, 1 θλίψει Ἡνετο Ιη τερ]- 
ΏηΘΏ ἹΥΙ{Ἡ ὑπομένοντες. Βαΐ, ἵπ [αοί, 1έ 15 ποί; (θ 
ἀαίΐναο Ῥεΐπσ ὀἀερεπάεηί οἨ 8οπιθ ρτεροβΙίοῃ Ἱ1ηΠ- 
ἀθιείοοά, 5 ἐν Οἵ ἐπί. ἜΤ]]5 αὐδοίμίο α5θ ΟΓ ὕπομέ- 
νω οσοσ15 αἱ ΛΙαΐῑ. κ. 22. 2 Τπι. Π. 1. ἆαπιες γ. 
11. ρετ]ιαρς Γοτππεά οἩ Ἠαπ. ΧΙΙ. 12. µακάριος ὁ 
ὑπομένων. ᾖ π 

19. ταῖς χρείαις ---- διώκοντες.] Ἠετε 15 επ]οϊπεά 
οἰιατίίγ {ο ἴἶνε ροοτετ (Πτὶςίίαμς, απάἀ Ποδρί{αλίγ 
{ο βίΓαησετ5, εβρεοία]]γ, 5 Νε ΠΙΔΥ 8ΙΡΡΟΡΟ, 
τθας]ιθΓ9 ο {Πο (οβδρε] (3εε Ηεῦ. χα]. 2.) α 
ο. πνἨίοἩ λα υναπί ΟΡ 1ΠΠ5, απά (ηθ αἱίοτ 
περ]εοί οΕ {Ππεὶχ ΓΟΓΠΙΕΙ οΟΠΠΕΧΙΟΠΕ, οι]ἀ ππακθ 
ρατίίου]ατ]γ αοοερίαρ]θ. Διώκ. 15 α 8ίτοης ἵθγπι, 
γλίοϊι ΠΠαΥ Ὀεθ τεπἀετεά, “' 5ίαάϊοιςΙγ οι1ναί- 
ἰηρ.” 
πι Α/ιοτ {ποαίῖπσ οῇ Ῥτοίπετ]γ Ίου6, οΠατῖίγ, 

απά Ποβρίταλίγ, ἴα Αροσί]ο ρτοσθεάβ {ο θΠ]οῖη 
ειο ἁπίίος οἳ ραί1επος απάοτ Ιπ]ατίοις ἰγεαίπιεηί, 
ἱπίθγπηϊχίπσ αἀπιοπίῖοης {ο {πε Κἰπάτεά ἁπίίες ος 
ΑΥπιραίἩγ, Παπα]{γ, απά {ο ου]ναίίοη οῇ οοη- 
οοτὰ απά ρεασθ ΥΠ α]] πεῃ. ἜΤ]ε {επι εὐλογ. 
απά καταρ. αἴθ οἱ 1 5ίτοησεςί δοΓί, απά ἴΠε 6Πῃ- 
Ρἰναςίς απίσίησ {τοπι {Πθ 8απιο {λίπςσ Ὀείηπς 6χρτθς5- 
οἆ αβϊτπια(νε]γ απά περαίἰνεΙγ, Ἱἱππρατῖ ΠΙΙΟΠ 
6ΠθΙϱΥ {ο {με 5οη{ππεηί. 

15. χαίρειν, ὅτο.] “' ἆαπι αρταρίο 1]]ο οοηςίγιο- 
εοπίς Π]ο, ΙπβεγΙ{αγ Ρροδί Ἱπιρεταίίναπι ε]ας Ίοοο 
Ἱηβηϊήνας, οί ἀθίπ τάγςα5 ρατ]οἰρία Ἱία αἀπίρεῃ- 
έως, ας αἱ γε] ργΦοεάεπῖρα5 γα] 5εαιεπ!ῖρια5 ]αποία 
θβ5επί.”. (Υαίετ.) Όπ Επ Ιάϊοπι 5εε Ί7ΙΠ. (Τ. 
ατ. ᾧ 97, Τ, ν]ιο νου]ἀ 5αρρΙΥ δεῖ. Οπ {πε 5εη{ἰ- 
πιθηί 59ο Ἐςθοθῃς. 3ΥΠΟΡ., ΨΠετθ {ο {6 ρατα]]ε 
Ραφεασος αἀάπσοεά Ὦγ Ὑεί5. οπι λε Ο]αφεῖσα] 
νιγ]ίαις [ Ἠανο αἀάεά 5εἵετα] οίΠοΓβ. 

16. τὸ αὐτὸ ---- φρονοῦντε.] ᾿ἜΤηϊς ἱπ]αποίίοἨ, ας 
αρραατ /τοπι {ο εοπίεχί, τε]αίες ποί {ο απ] οἵ 
φοπέϊπιοπέ, πε ο{ ἀἱεροδΗῖοπ. Θθθ Ώθοςῃβ. ΒΥΠΟΡ. 
Μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἵ5 δαα]να]οπί {ο μὴ ὕψη- 
λοφρονεῖτε αἲ Π1. 2Ι1., απά 15 Ῥοβί τοπάοτεά ὮΥ Τγη- 
ἀαὶ, “να ποί Πὶσ]-πιπάεά.” ἍἨΙν τοβρεοί {ο 
{ο ννοτάς τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόµενοι (έ1ε 5επ8ε 
οἱ νυ]ίο]ι ἶ5 ἀϊδραίεά), {19} 56εεπῃ {ο πηπθαπ, «΄ Πο]ά- 
ἴπο Ιπίογοοιτς ΥΜ{Π {Πε 1ονν]γ; ποῖ ργουά1Υ είαπά- 
ης αἱοοῦ ᾖοπι πεπι.”. Τπε νετὸ, ερεοῖα]]γ ἵπ 
ες 5επςο, ἵς τατθ; απά 1 ἶ5 Ἱνε]] οχρ]αϊπεά ὮΥ 
Ο0Π1ΥΦ. συμπεριφερόµενοι. Τα γα[ίο πιείαρῃογα» ἰς 
ἐλῑδ--- Α. Ῥειδοη ἶ5 βαἷά συραπάγεσθαι Ἠεη ο ἶ8 

κ 

ς . η ’ 3 ’ -νί Αα Ἡ 1. 
] ἴβα, 5. 2]. υμῶ», µετα παντων ανύρωπων μας 

πι Ῥτον. 90. 39. Ἱπαιι. 5. 89. 1 ος. 6. 7. 2 Ο0ς, 8.21. 

παθί νη] Ὁγ α οτοννᾶ, παπά ἵ5 Πατίοά αγ/αγ ση ϊετι 
Όιεπι ἵπ {λα ἀἰτεοίοῃ {ΠΕΥ ατο σοΐῃπσ. Βαΐ α8 
Ραφείνο νετῦς ατα οξίεη α5εά ἶπ α τεοῖρτοσα] 5εη5ε, 
80Ο συναπάγεσθαι ΠπαΥ δἰση]{γ 1ο γειά οπιε’ς δεἰ{το ἃ 
πα] έαάς, απἀ σο ιο ιο. ΆΝονν επ αἀπιῖίς 
οἱ α σοοᾷ 8 ΝΘ]Ι α5 α ῥαᾶ 5εηΏ5δθς; 1π ο ΓΟΓ- 
ΙΠΘΓ ΟΕ μία] Ιί 5 Ίεγρ ἴακεῃ, απά Πσιτα(ἶγεΙγ 
ἀεποίθς {ο εοπάεδεεπά {ο υπο νυν] εχρτοςδς Πιι- 
πι λ{γ ἵπ αἲ] 15 νατίοις οῇῄισθς, ΄΄α /ιωπθίο ἀἱδρο- 
αἱοπ.”. ἜΤηο εἰπαςο Γο]]ονγῖπσ μὴ γίν. φρόν. π. ἕ. 
αἀπιοπίσῃηθος ασαϊηςί {παί φεἡ-οοποθεῖί νΠῖίοἩ εκ- 
εἰαάθς αἲ] ΠαπαϊΗ(γ. Ιέ1ς (οαπάεά ον Ῥτου. Π1. Τ. 
16. τι 21. 

17. Τε Αροςί]ε, Ἱανίηςσ 5Ώούνπ Ίο θμάἰοιδΙΥ 
ΟΠτδήπης οασ]{ {ο οα]Πναίο Ῥεασε απᾶ οοποοτά 
οπε ιοῖδι αποίιεν, ρτουεθἆ5 {ο ἴεαςλ Πον {ΠΘΥ 
οασΒΏ!ί {ο ἆο Πέ Ὁϊε] οἱ]ιογ πιεπ. ((Οτε]].) Ἠε αἲ 
ὠναθ 8απΠο {πια Ἱποι]οαίες Γοτρθαταπος {ούγατάβ 
επθιη]6ς, απά ραίΐίεπος ΙΠ 5αρροτίίηςρ πε Ιη]ατίθβ 
πβ]οίεά Ὦγ ἴΊεπι, 45 ορροδεᾶ {ο ἴμαί Οτεί ος 
γεησεαπσθ, ΠΙΟ ΟΠΙΥ 5εινθς {ο ΡῬετρείυαίο Πᾶ- 
θά, απἀ ἱπβαππθ απΙπιοβ!ίγ. (1ορρο.) βδεηί]- 
ΠηθΠί5 Ῥατα]]ε] {ο {5 ο μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ 
ἀποὸ. ατε αἀάποεςά Ὦγ ινε Οοπιππεηίΐαίοτς Ποπη ίπθ 
Ο]αρεῖσα] υυίετς; Ι Ἠανο ἵπ Ἠεοεῃς. ΞΥΠοΟΡ. αάά- 
εἆ οίμετς. 

---προνοούµενοι --- ἀνθρώπων.] Τ16 5εηςε 15, “{α]- 
πσ οατθ [ίο 4ο] (ήπρς ο{ σοοά τεραίε ἵπ {ο εςδί]- 
ππαίίοη οἱ αἰἲὶ πιο [υΥπείμετ Ομτιδίίαπς ος Πεαίῃ- 
εη5] 5” νίη ννμΙο] οοπηρατε 2 095, ΥΠ. 91. ΡΠΙΙ. 
ἵν. 8. Προνοεῖσθαι καλοῦ οσσατς αἲ { Τ]πι. Π. 8. απᾶ 
Φαχί. Ἐπιρ. αρ. Ἰλεί5.; απά προν. τοῦ δικαίου ἵπ 
195ερΗ. Απί. ΙΧ. 1, 1. πετθ πρόν. ἶ5 ΓΟΓ πρόνοιαν 
ποιεῖσθαι. Τ]ε ογηίακ ΨΙίἩ νε Αοοιβ. 5 (ποαρῃί 
τατθ; Ραΐ 1 Ἠανο αἀάασοεὰ βογετα] εχαππρ]ες ἶπ 
ἨΏεσεῃβ. ΘΥΠΟΡ., θερεοία]]γ {οπι Χεπορποῃ. 1 
π/οι]ά αἶξο οοππρατθ Ῥτου. ΠΠ. 4. (ννΠίοΙ ρᾶδ8ᾶσθ 
86ΕΠ15 {ο Ἠανο Ὄεεπ ἰπ {Πε παπά ο {πε Αροβίε), 
προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀνθρώπων. Ίπ 516] 
ἃ οπ5ο {16 νετῦ πας α δἰση]{, ργασπαπ{ετη, Ιπο]αάϊπσ 
Ώια ποίίοη οῇ ἀοΐπα, ἃδ 1 νε Ὕετε [οτεσαίίης. 
Της αἀπιοπ]ίοη 15 ρατεπίπείσα], απά ας τείεζ- 
εηςσε Ροίῃ {ο ναί ρτοοεάθς, απά ψαί {ο]]ούυς. 

18. εἰ δυνατὸν ---- εἰρηνεύοντες.] Απ Ἱπ]αποίίοη {ο 
α γἱτίαθ πθατ]Υγ α]]ίεά {ο (λαί ο{ {ογρεαίαποθ; ἴ]θ 
δέγίυΐπισ {ο ἴἴυο αἱ ρεαςε ιοῖ(]ι αἲἰ πιεπ [ον ΟἨτῖθ- 
ἤαης απά ποη-(Πτὶ]αης]. Τη εἰ δυνατὸν απά τὸ 
ἐξ ὑμῶν (Πετο ΦΙΡΡΙΥ κατὰ απᾶ µέρος) «5 [ας 48 
γοι ατα οοποθιπε(, {1θ Ἰαΐετ ᾳαα]ῇες απἀ ϱᾱ- 
Ρ]αΐπς {Πο ΓΟΓΠΙΘΥ. Τη εἴρην. ἴ]ε επᾶρανοιγ 18 {ο 
Ῥ6 απἀθτγείοοὰ. Τ1ε ἠἰπιαίϊίοπ «Ἰονής (υμαΐ σεῃ- 
εταὶ εχρεγίεποθ οοΠΠΓΙΠΙΘ), {Παί 16 ἶ5 ποῖ ροβείρ]θ 
(ο νο αἱ ρεασςε υΙί αἲῑ, {οτ νετ ΄έ νε 8ρεα]ς οΕ 
Ῥεαςσθ, {Ἰεγ πιακε τεαάγ {ος Ὕνατ,) Ὦ5. οςκς. 7. 
Τ]ε [α]] εαὐδίαποο οῇϐ ν/]αί 5 Ἠετο πιθαπί Ὦ} 
εἰρηνεύειν 5 αΏ]γ βίαίεά ὮΥ Ὀτ. Βαττον, ΊγΤοτκς, 
νο]. ΙΤ. Ῥουπι. 20, οη {θ Ῥτεξεηπί ἰοχί. ὨἨε {πετα 
εποῦνς. 1. ναί Τί ἶ5 ποί ΏατεΙγ α περαίίοῃ ο{ ἀοῖπσ 
ος εαΠετίῖησ Ἠατπαι, οἵἳ απ αὈδίπεηος {γοπα αἰτί(θ 
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ο1,6γ. 19. 18. 
Ώριί, 82. 95. 

Ῥτον, 95, 91. λέγει Κύριος. 

αι. δ. 4. 

ᾳ Ῥτου. 8. 15, 
16, 

’ 

τὸ κακόν. 
πηρα 1, 
1 Ρει. 2. 189. 

απά γιο]επσθ; Ὀπί α ροδἱΐυε απιῖίψ, α ἀἱδροβιίοι 
{ο Ρογίογπ 5αο] Κῑπά οῇβ]σςς, γηλοιέ υΥμίο] ροοά 
οοττθδροπάεποθ απιοηΏςρ πει οπηποί βαῤθίδί. 2. 
Τ]αί 1ἱ Ἱπιρ]ίες ποί 8οτηθ ΓΕΝ {ταπβΙίοτγ Ῥε[ΟΓΠΙ- 
8Πςς5, Ρτοσθεάίησ [Τοπι οαρτίσε, Ῥαΐ α 5ίαῦιε ο0Ἡ- 
ἀϊίοῃ, α οοπΙπια]. οθβεαίοη {ποπι ΙΠ]ΙΤΥ, απἀ α 
ῬτοπιρΏίαάᾳς {ο ἄο Κῑπά οΏ]οεβ. 3. Τ]αί 1 5αρ- 
0565 α γεεῖζργοεῖέη ποί οΠ]γ ἵπ ρετ[οτπιῖηπρ σοοά απά 
Ὀτρεατίηπςσ {ο ἄο Ραᾶ οῇῇσες, Ῥαί α γεεεϊυύπισ λε 
Ί]κε ἰγεαίπιεπί {Τοπι οίΠεσς, 4. Τα 19 Ἱπιροτίς 
ποί ΟΠΙΥ απ οα{γγατά ερβεαίἶοῃ {Τοπι νίοἱεποθ απάἀ 
α ἀαπιοπδίταίίοη οῇ απίγ, Ὀαί απ Ἰπννατά ΡΙΤΡΟΡθ 
οῇ οοπήπαίης πετεῖῃπ. Ἔλιας ια Ῥείηςσ αἲ ρεασθ 
ἀΤειβ οΠ1γ, Ιπ ἀεστεο ο{ οὐ]]σαίίοπ, απά ΙαΜαάε 
οῇ οὐ]εοί, {ποπι {16 αίαίε οῇ {ΠιεπάξΠΙρ ΡΓορετΙΥ 
80 οκ]]οά. 

19. Τηπ 5 Υετβο {ο Ῥτοποιπς ατα επιρµαί/ο, 
απά {λα 5οορο ΟΕ {πο νο]ε 15 {ο Γοτδίά ῥτγίυαίο 
γεἰα[ἰαίίοπι επ]οϊηῖηπσ ε Ἱπ]ατεά ρατίγ {ο Ίεανα 
γεησεαηςσο {ο (ο, ΟΥ {ο ίΠο ΠαπιαΠ ἠπάρο αοίῖηπρ 
{ος ἀοἀ. Τ]ιο ο]αμ5ο ὁότε τόπον τῇ ὀργῃ, ἈΟΝΕΥεΣ, 
αἁἀπαῖίς οϐ (ννο 8εηῃ865. ΤΠε ὀργῇ πια Ῥε τε[εττεάἀ 
{ο ἴε ρεγδοπ ἐπ]αγεά, ἵπ ΥΠΙΟΙ 63586 δότε τόπον 
νν]] πιοαη, “]εί Τί σο, ἀε[ετ γεπίίηςσ 1, ρίϊνο 
βραςε {ο {λαί αΏρεσ, ΥΙΟ ἵδ α Γμγογ ὑγευῖς, απά 
ΠΙΑΥ πας Ἠανο {πιο {ο οοο]. 93ο {πα Αταρίο 
Ὑεοτείοπ, Απιώτος., Ώε Ὠίει, απά Ῥατεπῃ. ῬΒιέ 
ηΟ 846Π 86Π5Θ απ Ὦο ΒΠΟΝΥΠ {ο 6 Ιπῃοτεηί ἵη {πθ 
ννοτάβ; πείίλαγ νγοι]ά 1έ ϱο εα]ίαῦ]ε {ο νν]αί {ο]- 
1ουνς, “« {ο Πέ 15 ννγίεπ,” ὅτο. Τί 5 {Ππετείογο 
Ῥοίίοτ, ΥΕ ιο αποϊεπί απάἆ εατ]]εγ πιοάςτπ Οοπι- 
ΠΙεΠία{οτΕ, {ο Τε{εΓ {6 ὀργῃ ἴο «οά; ᾳα. ᾱ. Ίεανα 
1ΐ {ο έε ννταί]ι οἱ θά {ο ανεηπσο Υοι, ος {ο ΠἨΐπα 
νν]λο 15 ῬτορετΙγ Όιε πα]ηϊφίετ οἱ νεησεηποθ, α5 
τερτεβεηίαί]νο οϐ ἀοά. Τ]]8 Τ ννοι]ά οοπβτπι απἀ 
Π]αβίταίο [τοπι Επτίρ. Βαρρ]. δ11. ἐξαρκέσας ἦν 
Ζεὺς ὃ τιμωρούμενος" ἡμᾶς ὃ ὑβρίζειν οὐκ ἐχρῆν 
τοιήνὸ  ὕβριν. απᾶ ῬΠοογ]. χηΙ. Τὸ. μὴ μιμοῦ κακό- 
τητα, Δίκῃ ὃ” ἀπόλειψον ἄμυναν, Πειθῶ μὲν γὰρ 
ὄνειαρ, ἔρις ὃ᾽ ἔριν ἀντιφυτεύει. 

Τη {ο αποίαίοῃ ]ηδί αίἴετ, πα Αροβί]ε, ποίϊτ]αι 
Γο]1οννς ια 5ερί. (ννμίοἩ 18 Ἀογο Υετγ Ιπασσυταίθ), 
ηΟΥ Ὠιε Ηεῦτονν; Ῥιαί Γοσπης εοπιοί]η]πς Γοαπάεά 
ος ῥοῦι; νπίομ, Ἠούψενατ, τερτεβεηί5 {πο ΠΠ] 
86Ἠ89. ἜΤ]ια ρτοποιΠ8αγο Πἰσ]ΙΥ οππρµαίίο. Τ]ο 
ψ/οτά5 λέγει Κύριος {οτπι πο ρατί οῇ πο αποίαοη, 
Ῥηΐ απο αἀάεά (48 οΓίοῃ ε]δευν]ετ) {ο ροῖπί οί 
Ώπο 6ροα]ογ. 

20. ἐὰν οὖν ---- κεφ. αὐτοῦ.] 'Τακαι νετραῖτη {Γοπα 
Ῥτον. καν. 21, 92. Ἔπο Ἠερτονν Ίνα ποϊλῖη 
Ην ο μη {ο τοῦτο ποιῶν, ΝΠΙΟἩ ννας αάάς 
ὮΥ νο Ττοης]αίοχ {ο ππαΚο {πο 56η5ο Ρ]αΐπον. Τ]ο 
αποϊεπί Οοπιπιοηία{οτς Ἰανθ ννα]] τοπιατ]κοά ἰἶναί 
Όποτε 15 Ἠοτο α δοτί οῇ εἰίπαα, α. ᾱ. “ΤΙ ποί οπ]γ 
οχ]οτί γοι {ο [οτρθαταπσε, απά α αἰτγῖησ αβί6τ 
Ῥεασςα; αὐδίαϊπίης {τοπ ρτϊναίο ν6ησροαησε; Όπί 1 
επ]οῖπ γοι {ο ἄο σοοᾷ {ο γοιγ 6ΠΘΠΙΥ, ὮΥ ΡοΓΓΟΓΠΙ- 
ης ίππο οΟΠΙΠΠΟΠ οῇ]οςςβ οῇ Παπιαπ]{γ {ο Ἠϊπα, 1 Το 
]λου]ά ποσά {πει ΟΕ να νοτᾷς [οονίπα, 
ἄνθρακας αὐτοῦ, δεο., ποτε ατθ (ΝΟ Ἱπίοτρτοία- 
{οι α]ηιοδί ο Ια]]γ οπ {]οά {ο Ὦο πἀορίοά. 1. 
Τμαί οῇ ἠιο ἄτοοκ Εαίοι απά πιοδί οῇ {ια 

ΒΟΜΑΝΕ5 6ΗΑΡ. ΧΙ. 19-91. ΧΤΠ. 1. 

εἰρηνεύοντες. " μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοὶ, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ 19 

ὀργῇ ". /έγραπται γάρ Ἐμοὶ ἐκδέκησις' ἐγὼ ἄνταποδώσω, 
νμὰν οὖν πεινᾷ ὃ ἐχθρύός σου, ψώμιζε αὐτόν" ἐὰν 30 

διψᾷ, πότιζε αὐτόν τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ 

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Μὴ νικῶὠ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ 31. 

ΧΠΙ. αΠάΣ4 ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὔὗ 1 

επτ]]ετ πιποάετη ΟοπιπιθηίαίοΓς, 35 αἶδο Ἰγεί., 
Ἠοξεπῃι,, ΚοΡΡε, Ίιοσκε, Βε]]ειβ., απά οίπετε : 
6 Ἑγ 5ο ἀοΐπρ, οι ουν, 1 ες ΡείΣετετε ἵπ Ἠ18 
εππΙ(γ απά ΙΠ]ΙΣΥ, Ὀτίῃπσ ἀονηπ απ΄ Ιποτεαδεά 
ννταί]ι απ εππηΙ{γ [Τοπι ἀοά.”. Θας] ἶ6 απἀουὈί- 
εἆΙγ ἴε 86η5ε ΟΕ πε Ῥ]ταβε ἵπ ἴ]ε κ ος 
Ῥτονετῦς, απά Ὑετενετ 1έ οσσιτβ Ίπ {πε Ο. Τ.: 
απά α5 {λα ννοτάς Ρτεοεάῖησ ἰτεαί ΟΓ ία Ὠϊνίπε 
Όεπσεαποε, Ἱὲ ἶ8δ ΥΕΤΥ φι{αρ]θ: πο ἶψ πμ] 5επί]- 
πιεηί Παβία {ο απγ οὐ]εοίίοῃ, Ίπεη ΡΓΟΡΕΤΙΥ Ἱῃ- 
ἀειείοος ; Γος, ας Γ,οσίΚε τεπιατ]ς, «ίπε ρεγεευεγίπις 
ππαζῖοε ο ενα Ιπ]άτετ ἶ θιμροβοά.” Αοοοτάϊπρ {ο 
πε 2ά Ἱπιετρτείαίίοηπ (αἀορίεά ὮΥ «9 ετοπιθ απά 
ΗΙ]ατγ, οἳ Όε απεϊεηί5, απᾶ ὮΥ ππαπΥ επι]πεπί 
πιοάετης πρ {ο {πε ρτεςεπί πιε), ἴπετο ἵ5 ερ- 
Ῥοβεά {ο Ὀο α ππείαρπος {ακεῃ {τοπα Πιδύπς ππεία[ς ; 
Ώιο πιθαπίπσ Ῥεΐπρ, ΄Τ]μοι εἶα]ί πιε]ί ἀονντπ 18 
εππηΙ{γ, απά 5οβίεη Ἠίπῃ {ο Κἰπάπεςς,” αξ ππεία]ς 
πιθ]{εὰ ὮΥ οογετίησ {πε οταοῖρ]ε υη(Ἡ οί Ῥατηΐης 
οοα18. 
ηΙ1οἨ Γο]]ογνίης νίκα ἐν τῷ ἆγαθῳῷ τὸ κακόν; ἴποιρ] 
Ώιο οοηίεχί, Ιπ ἃ ρᾶ58ᾶσε οοηβίκίῖησ οΓ 5ο πΙαΠΥ 
βεραταίε απἀά Ἱπάερεπάεπί Ἱπ]αποίίοπς, 5 πο 
ἀεοίαίνθ. Απά {πε αἀπιοπ]ίοη ἵπ απεδίίοἨπ ππαγ 
Ῥο απ Ἱπάερεπάρεηπί οπε, Ροϊπίίπρ {ο α 5ἵερ Ἠρ]ετ 
1ῃ {ο οἶπιας, απ Ιπίεπάεά {ο Ῥτεγεπί αΠΥ πῖδ- 
ππαογείαπάϊησ ο {1 Γοτεσοίπα, α5 ΙΓρ]νίησ οοΠ- 
ίοπαησε {ο ρτοευτίηρ 6γ]] {ο 0Π6)5 ΘΠΕΠΙΥ. Όροι 
Πιο ννπο[ε, λλσέον, Ώνε Ῥτο[εγεηςθ ΠΙΑΥ ῬΡεΓμαρθ 
δε ἆἀάς ἰο Ὠιαί Ιπίετρτείαίοι ΥΙΟΙ 5Θεπῃς Τ6- 
ααἶτεά ὮΥ (Πε οοηίεχί. ΕἰίΠεγ πιαΥ 6 οοηβιάοτοά 
ΠΊοτο Ῥτοβαβ]ε (Παπ {μαί ο οίπεγδ (45 Απασιδίῖη, 
Ἠαπιπι., Ώοάγ., («ατρ7., ΑΠΙΤΙΟΠ., ὅσο.), νο {αλα 
Όιε οχργεββίοπ {ο ἀθε]σπαίε {ο ραΐπς οὗ εοπἰγ{τοιι.. 
Ἠγτί Όια ποῦ]ε 5επ{Ιπιεηί ο εαράπῖησ πια]Ίοε Ὦ} 
Κἰπάπαςς απά Ῥεπεβίς, είς. οοππρατες 5εγετα] 
Ρατα]]ε] οπ6ς ἵπ {ο Ο]αςθῖσα] νυτίοτ8; απάἆ 1 ανα 
αἀάπσεςά ποί α {6υν ἵπ ΈΏθοεῃς. ΘΥΠΟΡ. 

ΧΤΠΙ. Τηϊς ΟΠαρίετ Γογπης {πε δεεοπά 5θοίιοη 
οῇ {ο Ρταςσ(ῖσα] ρατί οὗ {πε Πρίὶδί]ες ἵῃ νν]]οἩ ατθ 
Ιποι]οαίοά {ο πιοτα] ἁπίος οἩ αἱ Ομκᾶαπς, 
οοπιπιεηοῖης ὉΗΙίἩ (ος {ούυναγάς πιαστείγαίες απᾶ 
ΦΟὉΘΥΠΟΥΕ; π΄ ΙΠ]ΙΠοΠοΠ, οοηβἰἀετίῃπσ {πο 5οά- 
Ποις αρὶτῖί οῇ λε ανν απ {ουδ Οίκίίαμς, 
ΥΘΙΥ Ἠθοθββατγ. Ἠετε, α[ετ οχρ]αϊπίπσ ἴαο ηα- 
ἴίατο απἀ Ἠϊνίπο οπἱρίπ ο8 πογοετππηεπί, ({ε]]πς 
Ώνεπι (αί αἲ σονετηπηεηί5 ἀετῖνεά {ο Ῥον/ετ 
Ώιεγ Ἰαά Ποπ (οά, ἴποιρση {ευ Ἠπά ποί {ο 
ο. οϐ ια σονογηπησΠί {Γοπι Ἠϊπῃ, α5 {ο 16υνβ 
πά) Ἡο οχ]οτίς {ο ΟΠηϊκίίαπς {ο ΓαΠβΙ]]γ απά 

οΠαοτ[ι]γ Ῥοτίοτπι ιαὶτ ἀπίγ ἵπ ς τοεδρεοῖ. 
Φ]πηῖ]ατ αἀπιοπ]ίοης ατθ {ουπά αἲ Τα{. 1. 15 1 Ρεί. 
Π. 19, 14. 

1. πῆσα ψυχἠ.] 3ο ιο Ἠοῦ. 9) Β1, ου 
πάϊνιά πα] ννπουί οχοθρίίοη, ἵπ ννμαίθνοτ ταπ]ς ο 
βυὐ]οοίδ. ᾿Ἐξουσίαις ὑπερεχ., '« Ίνα πιαρϊκἰταῖος 
οἱ ἵη α{]ογ(γ, οε]κὲς Ῥοίοδίαέδιις; 5ο οἱ ὑπερέ- 
χοντες αἲ Υ. Ὁ, απά οἱ ἐν ὕπεροχῃ ὄντες αἲ 1 Επι. ΠΠ. 9. 

---αἳ δὲ οὔσαι ἐζουσίαι.] Ἱπολαδίας τι]ογς απά 
βονοτεῖσης ποί οπ]γ ἄε 1γο, Ὀαῖ ἆςο [αοείο. Τ]α 
ἐξουσίαι ἵδ ποί Γουπά ἴη δἰχ ΜΒΕ,, ἴπο Ὑπ]σ., απά 

Απά {9 5Θθεπης εαρροτίεά ὮΥ πε αάππο- ΄ 
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ο 1 Ύ β , ε ο . 
οἳ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι, υπο τοῦ 

ο. ’ πώ, 5/ 5 3 , -- ος Π ” -” 

ὁ Όεου τεταγµεναι ειοίν. «δστε ο αντιτασσοµεγος τὴ ἐξουσιᾳ, τῇ του 
- - ν] ’ Γ 3 ’ ς η ’ 

Θεοῦ διαταγή ἀνθέστηκεν ' οἳ δὲ ανθεσοτηκότες ἑαυτοῖς κρίµα λήψονται. 
ι , 3 , 9 3 ω . 3 ᾽ . - 

9" Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν αγαθών ἔφγω», ἄλλα τὼν κακών. τὰ Ρον. 3. 14. 
, 4 . .ω ι) 2 ) ἳ ε/.. 

Θέλεις δὲ µη φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἆγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις 
, ἣ ο. ” ο ’ / ᾽ 3 ’ 

4 ἔπαινον ἐξ αὐτῆς" Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοὲ εἰς τὸ ἄγαθόν. ἐὰν 
4 Δ . ” - 3 ἃ ο ιά η) .. ώς ” 

δὲ τὸ κακὀν ποιῃς, φοβοῦ οὗ γὰρ εἰκη τὴν μάχαιραν φορεῖ ᾽ Θεοῦ 
. ’ ’ 3 3, 3 3 ᾽ ” ᾽ ᾿ ιν 

ὅ γὰρ διάκονος ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργήν τῷ τὸ κακὀν πράσσοντι. ά4ιὸ 
2 , ς ’ 2 ’ | ᾽ 2 3 3 ' Λ 4 η) 

ἄναγκη υποτασσεσύαι, οὐ μµονον δια τὴν ΟΡΥΗΝ, αλλα καὶ διὰ τὴν 
Π .] - ) Λ ’ -” 5 λ .] - 

ι υς τελεῖτε᾽ Λλειτουργοὶ γαρ Θεου 6 συγείδησιν. «ιᾶ τούτο γὰρ καὶ φὀρους τελεῖ λειτο 0γοὶ γαρ 6 
κ . ” 

π εἰσιν, εις αὐτὸ τοῦτυ προσκαρτερου»τες. 

6οπθ οί]ει Ὑογείοηπς απά Τα άπ Ἐαΐνετς, απά ἶ5 
σαποε]]θοά ὮΥ ἀτιαδο. Βαΐ υΥλουί σοοά ΤεαδοΠ 
{ος Οιοιρ]ι 1 Ίας Όεεῃ (λοασλί ελα πε ν/οτά ννα5 
αἀάεά ὮΥ πε ἠἱῤγανγίὲ, γεῖ Ττ ἱ5 1ποτθ ρτοβαῦ]ο {λπαί 
1 που]ά Πανο Ῥεθῃ οπη {6 ἵη εἰς ΜΑ. (Ἰανίησ 
Γοχ ἴἶιο πιοδί Ρρατί α 6ΟΠΊΤΠΟΠ 50166) {Παπ {αί έλα 
Αρορί]ε 5ποι]ά Γα11 Ιπίο οπιϊφείοη ὙΥΠΙοὮ υνοι]ά 
Ίπνο]γο 5εἩ ρτεαί Ἠαγδῃμπθβδε. ΑΦ {ο {Πε Ἠετ- 
5ἵοπς, 11ΟΥ ατθ πο εγἰάεῃος, δἶπος ἴε Ιάΐοπι ο{ 
{ιο Γιαιπ ννοι]ἀ ταί]εγ γεφιῖγο νε οπαβδίοη ος 
πε νγοτά; απἀ {πο οίπετ ἨθΓδίοηΏ8β αἴθ ΒΙΟ α5 
ομΙεβΥ {ο]1ουν ία Ὑαἱσ. 

----ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τετ.] Υ 5 1έ ἵδ οηΙΥ πιθαπί, 
Ένα (ευ ατο Ρρετγιηϊτεᾶ το Ἰο]ά {πε οῇ]οε {ΠεΥ 
Ἠο]ά Ὦγ {νε ἀἱδροξίπσ Ῥτον]ίάεπορ ο6 ἀοᾶ; ὠιοισ]ι 
πιοαἰα{ε[η αρροϊπ{εά Ὁ} να ααίλοτΙέγ, οἵ Ιηγεςίοά 
ν(Ἡ 1 Ὀγ Οχε οοηςδοπί, οῇ ππαῃ. 

2. ὃ ἀντιτασσόμενος] “Ίο νο 5είΐ5 Ἠἰπιδε]{ ἵπ 
ΑΤΤαΥ ασαἰη»ί.””. ρεοῬ Νοίε οη Αοΐς χν].θ. Τ]α 
πηθίαρῃος 866ΠΙ5 αοσοοπππηοᾷαίεἁ {ο {Πε τεταγµ. 
1αςέ Ῥείογε, 45 (]αί ννας {0 ὑποτασσέσθω. 39 Ερὶοῖ. 
29. ὡς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμένος εἰς ταύτην τὴν τάζιν. 
Διαταγῃ, “' οοπε ια άοπ ος οτάίπαηςθ.. 9ο Εστα 
ἵν. 11, παπά διάταγμα αἲ Ηεῦ. ΧΙ. . Ἀρίµα βἰσηϊβες 
εοπάεπιπαξίοπ, Ἱππρ]γίπσ ραπίςηππθηί, ποί ΠΙ6ΓΕΙΥ 
ἴεπιρογαί (35 8οΠ1θ αποϊθηί απᾶ Πποάετη ΟΟΠΙΠΠΕΙ- 

ταΐοις οχρ]αῖπ; Γοτ ἐμπαί 15 αἲ Υατίαπος ΜΙΑ (ιο 
εοπίεσχ{) Ῥαί Ὠυῖπο. "Ἑαυτοῖς ΠΙΥ 5ΕΘΠΙ Ρ]6οΠαξ- 
Πο: Ριαΐ 1 15 οχρτεςςεᾶ {ο εἰτεηρίεη {16 5εη8ο. 

μα, άν, ἑιογτιοπ]απιεπίαπα,”. οπ.5ο οἳ {εαΓ: 
απ΄ Ιά1οπι [κο ἵειτοτ ἵπ Ταΐπ, Πααιεπί Ῥοίῃμ ἴπ 
{πο Ἀοτρίατα] απά Ο]αβεῖσοα] υντ]ίους. 9ο ΊῃΠ απ 
Γη5οτρίοῃ οἶίεςᾷ ὮΥ Ἰείς. ἘΕίμὶ κριτὴς γὰρ ἤπιος 
ἰθυδίκοις, τοῖς ὃ) ἀδικοῦσι δέος. "Εργων 8 ΕΟΤ ἔργα- 
τῶν, πθγε {ωθ Αροβί]ε Ιπ οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν 
ἔ. ἀαεοπίθες υν]αί ἶ5 αδυα]]γ, απά ναί οασῃί α]- 
Υ/4Υ5 {ο Ῥε, λε σα5ο. 

---μὴ φοβεῖσθαι.] Όπ ἐς πς5ε οῇ μὴ 5εο Ἠψίη, 
αγ. Ρ. 166. Ἠοοσογν. 5αὖς Ιέ πθτο ἀϊῇετς {γοπι οὐ, 
ἵῃ {1ῇ5, ἐαί οὐ νγου]ά Ἰανε Όδεπ ἀεπγίηρ {λε νν]λο]α 
ΟΕ Ίιο εοπίεηςθ, οὐ θέλεις φοβεῖσθαι, Νπετεας μὴ 
ΟΠ]γ ἀεπίες τὸ φοβεῖσθαι; Ἱ. 6. «ἶδ Ττ πει {1ιγ 
ν 5] {ο νο εχεπρέ {ΤΟΠΙ {πο {θατ ο{ Ίο ροννογ 17 
"Ἔπαινον. ΠΠΡΙΥΙΠσ Γαυομτ, απά, 35 1ο 6386 ΠΙΑΥ 
ρα. γειραγᾶ. 1 ννοι]ά Ἠετο «οπιρατο ΜεπαπάεΓ αρ. 
τοβϊ Εκοετρί. Ρ. Τθ]. ἨΝόμον φοβηθεὶς, μὴ τα- 
βαχθήση νόμῳφ. 

4. εἰς τὸ ἀγαθόν.] ΤΠϊς εασσοςίς5 αποί]ιεγτΘα5ΟΠ, 
ὨΠΤΩΦΘΙΥ, {]αί Ἠο 15 ποί οπΙγ {πε αρροϊηίθἆ πηπίς- 
{ου ο ἄοά {ο ας, ---- Ῥαΐ 15 5ο] {οΥ σοοᾶ, 1. 6. Ὀοί]ι 
φαἑιγαῖ, ου], απᾶ ππογαί, 5 ια Οοπιπιθηία{οις 
5ουν. 

---τὴν µάχ. φορεῖ] Ἱ. 6. “΄ροβ8ο5ςες {Πε Ῥούνοτ 
ο{ 11ο απάἀ ἀθαίμ, ννμῖο] νγας τεοργθεεπίεἆ ὮΥ ἴἔ]ιο 
(ονειποις Ἠανίησ α βγγοτά οαττίοἁ Ῥοβοτο {Ἰεπῃ. 

ϱ αι. 20. 2]. 
Ματ, 19. 17. 
Ίωικο 20 325. Σ᾽απόδοτε οὖν πᾶοι τὰς ὄφει- 

"Εκόικος, «΄ αΏ ἄΥεηΡετ.) Πε ννοτά 15 βοατοεΙΥ 
{οαπά εἰδαυινμετε, εκοερί ἵπ ἴῑο (Γοεεῖς Γγαπβδ]αίοτβϐ 
οἡ νε Ο. Τ. απἀ ἴπ Αεζίοις. Ἑἰς ὀργήν. ἜΤπε 
ψοτᾷς αΤθ πο, 48 Κορρο ἱππασίπθς, τοάμπάαη{, δ{ 
ΟΟΙΙΕΒΡΟΠ4ά {0 εἰς ἀγαθόν. 

ὔ. ἀνάγκη.] ἜΤ]ο πεεεδείέη Ἠετε ἶ5 ποί αὐφο]αία, 
Ραΐ Πγρούείῖσα[, 1. 6. α5 Ῥομ]εις. οχρ]αἰπΒ, 6 ας 
οςί ο πεχι ΤΘΓΙΠΙ ἨΙΠΙάΠάΤΙΠΙ 1ΠίΘΥ 58 ΙΠνΙσοεπῃ, οἱ 
1ρδᾶ παίατὰ Παπιαπᾶ.”. Τπας 1 15 εφαἰνα]επί {ο 
καθῆκόν ἐστι, Οἵ δεῖ, (ο6 νΥπὶο Ιάΐοπι 5ουετα] εκ- 
αππρΙες ατα αἀάπσεά ΡΥ ὙΎγείς. ἤοπι ίμο (ϱ1]αβείσα] 
ΥΤΙΤΕΙΡ,) Γοχ {λε ουεάίεπος ἴπ ααθεβίίοη 15 Ρ]αἴπ]γ 
Φοἰεαί, πο τεἰὶσίομς; απά {πο ννοτάς {οἱ]ονγίησ 
βασσεςί {16 πιοίῖυεδ; νἰπ. ποί οΠΙΥ {πτοισ] ἀτθαά 
οΓ {1ο ὀργὴ, ΟΥ ΡρεΠαΙ{γ αππεχες {ο ἀἰεοραάίοεπος, Ρα{, 
ὁιὰ τὴν συνείδησιν, “΄ {ος οοηβοίεπος 5ακθ,” {τοιρ] 
τε]]σίοι5 ππονες. Της ἀϊδορεάίοηςς, α5 Ηαγάγ 
Φ4Υ5, Ιπγο]νεΒ ποί ΟΠΙΥ α Ῥτθαςσῇ οἱ Ίανν, Ὀαΐ α οἵπ 

6. ΟΡ ια ἴννο γὰρ᾽ς, αδδἰσηῖησ {1ο γεαδοπς ΥΥΗΥ 
ίαχες Ποι]ά Ὀο ραϊᾶ {ο τι]θτς, {πε βγδί τε[εγς {ο 
Ώιο σι 15εΓαίπεςς οΓ τα]θγς; ἴ]πε 5εοοπά τροῬ | 
επαί {Π6γ ατα αρροϊπίεά δή (ο {ο α ΠαπΙβίτα Πο | 
ψ/ΠΙ6Π, προπ {πο νηο]ς, 5 ΠΙΡΗΙΥ Ῥοπεβοία] {ο 
Πηοῃ. 966 ὮΥ, ΒαγΓΟΥ 5 ΦΘΙΠΙΟΠ οἩ 1 Τιπῃ, Π, 
1 δε 2, πποτο αἱ ᾧ ὄ. ο οΏβδετνες ἴ]ιαί {ο Ῥτίησθβ 
απά σοΥΘΙΠΟΤΕ Υνθ είαπά Ἱπάερίοά Γοχ ἴιο στοαίοςί 
Ῥοπεβίς5 ο{ οΟΠΙΠΠΟΠ Η{6. ΄ ΤΠεγ (οοπίίπαες Πε) 
ΠΘοθββατΙ]γ {ίακε πππσοἩ σατο απά {τοιβ]ε, απἀά ατα 
οχροβεἀ {ο ΠΙΣΠΥ Παπαγάς ΓοΥ οι: αἀγαπίασο. Το 
Οιεῖτ Ἱπάιςίτγ απά νἰσί]απσα, απἆογ ἀοά, νο οιθ 
Όια βαῑχ αἀτηϊπϊςίπαίίοη οῇ Παςίίσο; ἴε Ρρτοίθο(ῖοπ 
οἳ τ]σηί απά ΙΠΠΟΟΘΠΟΥ : {Πθ ργεεογνα(ίοη οϐ ογάετ 
απά ροαος; ἴμε εποοιτασεπιεπί οῇ σοοάπ655, απά 
οοτγθοίίοα ο ν]οκεάπεςς; {ΟΥ {Π16γ ατο (ο48 
π]ΠΙςδίθΙ5 οοπ{Ιπια]]γ αἰεπάῖησ οἩ {εδ ΥΘΤΥ 
Ώμπρς. Απά οοηεἰἀθτίπρ ἴπο πϊκολΙθίς ἰςευῖησ 
{ΓοΠΙ νναπί οῇ σονετηπηεηί, Ίνς ΤΙΑΥ 5αΥ {παί ηθ 
ΠΙςί Ῥθ α Υ6ΤΥ Ραᾷ σονοΓΠΟΓΥ, {ο ποπ {6 γνοτάβ 
οὗ Γετία]]ας πιὶσηί ποί ίποπί Παίίετν Ὃο αρ- 
ΡΙΙεά.”. Αί φόρους τελεῖτε πιὰςί Ὦε εαρρ]]εᾷ αὖ- 
τοῖς» Ἀπά (45 {16 Ῥοςί 6 οπηπιεηίαίογς, αποϊθηί οπἆ 
ΠΙΟάΘΓΗ, αΓθ ασγοεᾷ) {16 αὐτὸ τοῦτο πὰςί Ὀθ ΤΕ{ΘΤ- 
τοᾷ ποῖ {ο φόρους τελεῖν, (85 ΟΟΠΙΙΠΟΠΙΥ 5αρροςεά, 
απά ονεπ Κορρο εχκρ]αίηθ) Ῥαΐ {ο τὸ λειτουργεῖν τοῦ 
Θεοῦ, Πίο 5 Ἰπο]αάθα ΙηΠ λειτουργοί. Όπ ε 
66Η565 ΟΓ λειτουργοὶ 56 Νοίθ ΟΠ λειτουργία αἲ Τ,α]θ 
1. 20. Νο πήλουί πο ραγπιοπἰ οί ἴαχες {Πθ 
επας οϐ Όνθ λειτουργία οοι]ά ποῖ Ῥο αἰ{αϊπαά ; {οτ, 
α5 ΤΓαοΐίιις οἶίεᾷ ὮΥ Κορρο οὔδοττθες, ΄΄ Νεο αᾳπἱθΒ 
σθοηΏΠαπῃ 5ἱηπθ αγπηῖς, πθς αγππα εἶπθ 5Η’ρεπα[ῖς, πθα 
5ήρεπαῖα εἶπο {τρα(] Παρετί απειη{..  Απά γεί 
16 15 (αοὖἡ]ς υν]] εχαξ Ολο λειτουργία 5ποπ]ά Ῥε Ῥοτ- 
{ογπηθά, απᾶ οοπβθαποπ!1Υ {μαί {ης {αχθς ποροεβκατ 
ἐο ἐ]ιαί ῥγΏοςο εποια]ά ϱε ρα[ἀ. 

Ἱ. ἀπόδοτε--- ὀφειλάς] “ Ἡλαίευετ 15 ἆπα, Ὀοῖ]ι 



80 ΠΒΟΜΑΝ»Σ Ο6ΗΠΑΡ.. ΧΙΙ. Τ--- 11. 

. ’ . ’ υ ή . ’ ν ΄ . ” . 

τὸν «φόρο», τὸν φόρον τῷ το τέλος, 10 τέλος" τῷ τον 

ἡ ΠΠηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, 8 

υ υν , 2 ’ ' 3 ’ » 3 , 

τὸ γαρ" Οὐ μµοιχεύσεις ουὐ φονεύσεις ου κλεὲ- 9 

ΣἩ ἀγάπη τῷ πλησίον 10 

λα» Ἱ τῷ 
, ᾽ ’ ” . ᾽ .] ’ 

Ἱπμα Ἱ φόβο», τὸν φόβον" τῷ τὴν τιμὴν, τὴν τιµή». 
3 . . 3 . 2... / ὁ 5 ᾽ 9 - . Γο) [ή ΄ 

εἰ μὴ τὸ ἀγαπαν αλληλους ο γαρ ἄγαπων τὸν ἕτερον, γ9µον πεπλη-- 

πα. 20, 14. ρωκε 

εν. 19. 18. 4 
Ῥευ, δ. 18. . 3 η ’ - 2 , ν 
Μος Ἰ, 1 ψεις' [οὗ ψευδομαρτυρήσεις'] οὐκ ἐπιθυμήσεις' καὶ 

. . 3’ ς ’ 3 |) ’ ’ "”- ’ 2 ι - ὀ οἳ, ” 

ἃ Μαι 0. εὖ τις ἑτέρα ἐντολὴ, ἐν τούτῳ τῳ λόγῳ ἄνακεφαλαιουται, ἐν τῳ' 4γα- 
ατκ 1. 81. Γ ᾽ ς 5 Π 

οω,δή.  πῆσεις τον πλησίονσου ως ἑαυτογ. 

ο ο ών να αν. "η. ην, κακὸον οὐκ ἐργάζεται" πλήρωμα ουν νόµου ἡ ἄγαπη. 
ὴν ” ’ | ᾽ 5/ 5/ ς ιο Ε.) 5/ 

σον Ἠλη 5 4Ι τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρὸν, Οτι ὡὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ υπνου ἐγερ- 1 

Ρηγείσα]]γ απά ΠΠΟΤαΙΙΥ.” Αί τῷ 5οπἹο 5ΙβΡΙΥ 
αἰτοῦντι: ΟἴΊετς ὀφείλετε, ἵακίις έ]ιο τῷ [ος ᾧ: Ροίῃ 
πηθί]ιοάς Ιπνο]νίησ 50ΟΠ16 Ἠαγδηθβδ. Α5 ἴο ἴηθ 
ἀϊβετοπος Ὀθίνγθθη φόρος ἃπά τέλος, ἴπθ ΓΟΓΠΙΘΓ 
ἀεποίαεὰ {πα ἰαπά-ίαα απά {ο εαρίαῖοπ ἴακ, απά 
ἶς ποατ]γ {Ίνα «ας γή] {λε κήνσος αἲ Τωακε χχ. 21. 
Τ]ιε τέλη ννοτο (6 υοοἰσα[ία, απά εμδίοπι Ἰενιεά 
οη {1ο Ἱππροτί5 απἀ αχροτί. Ασαϊη, φόβος ΠΧΥ 
ἀεποίο {ια γρυργοπέίαἰ Πιοπιασο ἀῑθ {ο Κπσθ απά 
ΡΟΥΘΓΠΟΓΒ; τιμὴ ἴἶιο γεδρεεί ἀπε {ο αἰ] νν]λο αγ 1Π 
αιἰλοτί{γ. 

8. μηδενὶ ----ἀλλήλους.] ἜΤ]με Αροβί]ε ίακος ος- 
οαδίοη, {Γοπα (νε νγογὰ ὀφειλᾶς, ἴο ραδς {οπι ναί 
τοβρθοίς ἴ]ε ροίσαἰ ἰαιὸ το ἴπαί νΥπίο] τεραγάς 
σιοταἰ5 απά πα πιπίαα] οῇΏ]οςς οὗ ΟΠτὶδίίαπ8 οπθ {ο 
αποίηθς; απά 5πονς ἵμαί {πεςε ΡρτεεερίΒ, ἃ5δ {6Υ 
ηαά Ὄθεη να]ά Ὠοείοτο ΊΤοξες, 5ο ΠΟΥ αἶδο ἀῑά 
νου ταπιαϊη, Ὀί υγ ενα σ]οτίοιβ φμρίεπιεπία 
οἱ ἴἶιο ΟΗπϊςίαπ ἀἱδρεπδαίίοη. ((τοιί.) Τηο σει- 
εγα] 5εορο ο{ (16 5επίθηποε ἶ5 ρ]αΐπ» Ὀι{ ἴπεΓο Πα5 
Όθεῃ 8οπιοθ ἁοιρί αδ {ο {Πε ἀείαι]ς. Ὦο Ῥϊει, 
ΚοΡρΡο, απά Ἠοβεηπῃ. {ακε ὀφείλετε ἵη {λε Ιπάἶσα- 
«νο. Βιί ΕὨιαί ἶ5 αἲ νατίαηος ΥΥΙίΗ πα οοπίεχί, 
ππῖο] 16 νν]ιοΙ]1γ οσουρίεά ια ἴπ]ιπείίοπς, απᾶ, 
(Ἠλετε[οτε, {ιο οΟΠΙΠΙΟΠ Ιη{ετρτείαοπ (αἀορίεά ΡΥ 
{πο αποϊοπίς απά αἱπιοςί αἰ] πιοάςεΓηβ) 5 ΡγείεΓα- 
Ρα. “« Οπδάαπ οΠατΙ{γ (α5 ϱατρᾗ. οὉςετνεβ) ἵ5 
Ἠθτο ἀεβοτίιοθά αξ α οοπΗἰπια] ἀεθί, νΥνΠΙοἩ 15 ΘΥΕΓ 
υεΐπσ ραϊά, Ὀαί ἵ5 αἱνναγς οννίπς, απά δυο ἀἱδ- 
οματσεά ἵπ ΟΠ. ΤΠϊ5 ἄπο ίητη 18, 48 Υγείς. 
οὔβετνος, Ἱπη]ίαίεά Ὁγ ΜΠΗίοη ἴπ Πὶ5 Ραταάϊςο Τιο5ί, 
Β. ἵν. ὅδ. 

66Α σταίεβα] παπά 
ΒΥ ονΊηπσ ον/ες ποί, Ὀ{ ϱ61]] Ραγ5; αἱ οηΏςθ 
Ιπἀερίεά απἀ ἀῑδο]ματσ]ᾳ.”) 
---τὸν ἕτερον] {ΟΥ τὸν πλησίον, Ἱ. Θ. ΠΥ ΡΘ6ΙΦΟΠ 

ΨἩ νο νο Ἠανθ αΠΥ οοπηθοίΙοῃ. 39ο ΟΥ 
Ι,οτὰ, ἵπ 5 ραταῦ]ο οϐ πο σοοὰ βαπιαγίίαη, Ἠαβ 
(αασΏίέ ας (ας {ο οχίεπά {ο βἰσπ]ῃβοαίίοη οῇ {ιο 
πγοτᾶ, ππα]ίπσ (Ποτ6βγ {πο οοπιππαπά α5 απ]πηϊίθά 
86 {ο Ώ6πενο]εποῬ ο{ {6 Ὠοεἱ{γ, απά οο-οχίθηβίνο 
νι] μα ερ]ισγο οῇ ἨΙΠΙαΠ αοίίοη. Πεπλήρωκε, 
Ιπιρ]ογο δο]οί, Γ11Π15. ἘΥ τὸν νόµον ἵδ, Ι Οπής, 
νὰ Βρ. ΜΙάά]., πιεαπ{ {ιο Γιαιο ἴπ ϱοπεγαί, απά 
ποί, 48 80ΙΠ6 Ιπίοτρτοίθτ5 8ΙΡΡΟΕΘ, πα Φδεεοπᾶ 
ίαῦ]ο οη]γ οὗ {πο Ταν’. 

9. τὸ γάρ'] Οπ {ια Ἰάίοπι Ἠθτο απά αἱ ἐν τῷ 
ἠπδί α[ίατ, ιο Οοπηπιοπία{οτς ατα ποῖ αστεςά. Τί 
19, Ι οοποσΐνα, ρι{ ΓΟΥ ὅτι; ΠΟΣ 18 18 α8οά δεικτικῶς. 
Ι ποι]ά ταίῃογ 84ρροβ8θ, ΜΙ Κορρο απἀ Ρτ, 
Ῥολο]εβο]ά, ναί {Ίνοτο 15 απ ορ. ο{ γεγραμμένον } 
νο ννθ]] τοπάθτς {χο νογςο {ας “ Ἐου πο οοπι- 
πιαπάπιοπέ, Ἔλοιι 5Πα]{ ποί οοπηπη{ αἀ]{6τΥ, Τ]οιι 
βἶλα]{ ποί ΚΙ, Τποι εἶναι πο είοα], Τποι μα] 
ποί Ὄθαί {1156 υν]ίποβς, Τ]οι εἨα]{ ποί σονοί, απά 
ν/αίθυογ οἴ]ιογ οοπηππαπάπηθηί ἴ]οτο ἶ8, ἵδ Ὀτίοῇγ 
οοπηρτε]οπάοἆ Ἱπ {νο ρτοσθρί, Τ]ου ελα] Ίογο 
01γ πείρηροι α5 {11γ86Ι/.) 

Τ]ε ννοτάς οὐ φευδοµαρτυρήσεις Το οπι]εεεὰ Ἱπ 
αἶκ υηποῖαὶ απάἀ 5ενετα] οίπετ ΛΙ. απά {1ε ΕΙ, 
Ῥτίπο., ατθ το]εσοίεὰ Ὦγ ΜΗΙ, Βεης., Ὑαἲ., απἀ 
οίἩθγς, απά οαπποε]]εά ὮΥ (τίεδ. Βιί βτε]γ 
νλλοιέ ςα{Πο]εη{ί ΤΘάΞΟΠ” 8ἶποῬ ΥΕ ΠΙΑΥ απ{{ε 48 
ννε]] Ἱπασίπθ {θε οπιὶκείοπ οἱ ἴλε οαμςε (ὉΥ τπθ 
Ποπιαοίε|.) αξ Τίς ὑιδερίοι. Ἡ ἰπίγοάμορα, Τε 
ποι]ά Ἰανο Όδεῃ τοισηί 1π 1Π 5οπΠε οίΠεγ Ῥ]αςθ. 
Τ]ο οἶαιςε 5 τοίαϊπεά ὮΥ είς. απά Ταίμ. Οπ 
Όιϊθ Ιά1οπη ΙΠ εἴ τις. 568 Ῥεο. Ἀνηπ. πετθ απά οἩ Μπατ]ς 
ΧΙ. 20. Λ᾿Ανακεφαλαιοῦται Ἠἱετα]]γ αἰσηίῇος “18 
5υπηπηθς αρ: α πιείαρΠοΓ ίακαη ἴοπι οαδί]ῃπσ αρ 
αοοοιηΐδ. "Εαυτὸν {ΟΥ σεαυτόν. ΕΥ Ιονϊῖησ οπε’8 
πεἰσῃμΏοιχγ αξ οηΏθ’5 5ε!{, ἶ5 ποί πιεαπ{ {μαίνγε «ποι]ά 
Ίονο Ἰϊπι ἆξ πιεί 38 οἱἵςε]νες, Ὀαί πι ἴε 8απιε 
ΠιαππΕΥ, ἰοισ] ποί {ο {Ἠε 8απιθ ἄοσγεε, 15 νε Ίογθ 
οιιμ5οἱνθοθ, Απά ἰΠῖς 15 οοπβτπιεά Ὦγ {]εθ ννοτάς 
{ο]]ονῖης, ΠΙΟ] 5861 {ο Ώε εχεσεί]σα], απά πιεαπΕ 
{ο 51ου” {πε παίµγο οἱ ἰΠῖ5 Ίον6; ΠαππεΙγ, ἴ]ιαί νε 
ε]ιοι]ά Ῥο αξ οατο[α] {ο αυοϊά ἴπ]αγίπο ᾖήπι, 35 ὙνΘ 
γγου]ά ο) Ἱπ]πγίης οµΓβε]νες. Το νο ρατροεθ 
1 19 αἀπηϊταβΙγ οΏεετνεά ΡΥ Βρ. Βηετ]οε]ς ἵπ οπθ 
οἱ Ἰἱ5 ΞΘΓΠΙΟΠΒ, έλαί ϱ' νν]μαί {πε ρτιποῖρ]ε οῇ 9αε]{- 
Ργοβεγνα(ἶοη ἶ5 Ιίῃ τθερθοί {ο οΠΓςΕΙΥΘΕ, ἴ1ε β8απις 
15 εΠατ]{γ νν]{] τοερεοί ἴο οιΓ πδίσΠῦος,” 

10. ἡ ἀγάπη --- ἐργάξεται.] Ἠετε νε πια, ὙηἩ. 
Ώιο Ο6οπηπΙΘΠΙα{ΟΓΒ, 5πρροφε αὐφίταοί Γοτ οοποτεῖθ, 
«Πε νο Ἰονεί],” ὅσο. Επί (5 ἶς ποῖ πες ΘΒΕΔΓΥ 5. 
αΠά {ιο 5θη5θ 866ΙΠΠ5 {ο ϱο, “Τονο οοηβἰςίς ἵη πο 

Απά τις 1 18, ἰμαί α΄ Ἱπ]απίηπσ ου πεϊσηΏοιγ, 
ρτεαί ρατὶ οῇ ἴἶα Ίονο ννε ον/θ {ο οι {6]]ουί- 
οτθαίιτθς ἶ5 οΠΙΥ τεφυ]γες {ο Ώο 6ΠΟΥΝΠ ὮΥ ιοί ἴπι 
ζωηΐης ἴπεπα; ΥΥΠΙοὮ γΥ]] οῇιεη ορεταίε 45 α Ρος 
1.1να ῥεπεῄί. 

Ο6 νο ποχί Υνοτάς, πλήρωμα --- ἀγάπη, ἴπε 86η56 
ἶ5 ππορθτίαϊη. Τὲ πιαγ εἰίμοτ ος, ναί “«Ίουε ἶς {πθ 
επά απἀ 5οοΡθ ΟΡ {ιο οοπιπιαπάπιεηίς τεερεσῖπσ 
ογ παἰρηροι ς) ο, νΠΙςῃ 15 ρτε/[ογαῦ]ο. ο 
Ίονο 19 οοπιρτοηεπάσά {πα βι]β]πιεηί οῇ {ιο Ἰανν. 
Ἠεησο {ιο 5αππθ ῥρτθεθρί ἶ5 οπ]]εὰ ἵπ ᾖαπιπες ΠΠ. 8. 
ἴιθ νόμος βασιλικὸς, απἀ ἵπ 1 Τιπῃ. Ἱ. ὄ. (ης τέλος 
τῆς ἐπαγγελίας. 

11. πα Δρορί]α ΠοΙΥ Ργοσθεἆς {ο ἱπου]σαίς, πρ 
ιο ο οπά οϐ ες ΟΠαρίες, ἴπο ἁπίες οῇ ΟΠτίβ- 
ιἼαπς ἐσισαγᾶς {Ποπιδε[υεδ: απᾶ, ἴο οχοῖίο {ῃαπι {ο 
Πιο σθα]οις οΏβετναπος ΟΓ {ος απά {1 αὔΏογθ 
πιρη{οπθᾶ γἱτίαθς, Ίο αάάς {Πῖς πΘΥ’ ΓΘάΡΟΠ, --- 
Όναί Όχο τοίατη οϐ ΟἨτὶςί {ο {νο οατί]Ἡ, {ο 5ανθ απά 
ψ]ο58, ἵ5 απ οναπί ποί [αχ ἀῑδίαπί. Ἠο]ϊπεκε ος 
Ἰ[ο 15 (θη οοπιρατθάἆ {ο {ο οοπάποῖ οἱ πηθῃ ἵπ 
ἴιο Ὀτοαά ἆαγ-]ἰσηί, απά ἵπ (111 νίονν ο αῖτ [ε]- 
Ἰον/-ογθαίμτος, απά ΥΠΟ αγθ {θγθ[οτε Ἰο]ά ἵπ α 
βίτοΏσ πιοτα] τοκίταϊἰηί, (ΚορΡε.) 

----καὶ τοῦτο, ἃο.] Τῃπ καὶ τοῦτο 6 Ἠαγθ α ΓΟΓΠΙ 
οῇ (ταηβίῖοι, Ἰηνο]νίηπσ απ αρ. Τ]ο πη]άεεί 
Ρτοροφθά 5 ποιεῖτε, “«[Απά (5 αἀπιοπ]ίοη ϱ6- 
Ροεἰα]]γ οΏβοτνο.] Γογ εἰδότες τὸν καιρόν. Τ]19 
86η5ο (άἱδρυίεά ϱΥ 6 οπηπιοπία{οσβ) 8οοη18 {ο Ὦθ 
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ΒΟΜΑΝ5 06ΗΑΡ. ΧΠΙ. 12--- 14. ΧΙΥ. 1. 

” . ( ” ᾽ 4 , ς -» ς , ν ο . , πε 7 
ῷ ὤηναι ' Ίνυν γαρ ἐγγύτερον ημων η σωτηρία, η τε ἐπιστευσαμεγ. ΗΓα 
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ΕΡΙ. δ. ΙΙ. 
6. 19, 14. 

ω 1 Τ1ε88. δ. ὅ, .ς , ς δὲ ξ ο » 3 9ώ 9 5 ανν δε 
γυς ποοεκοψε, Ὑ ἑ Ίμερα 11ΥΙΧΣΥ. απο ωμε α ουν τα εογα του σος]. 8.8. 

’ ν , {! Μ ’ 

13 σκότους, καὶ ἐνδυσωμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 
ῄν ο ». α Ίακο 91. 94. Μὸς ἐν Ίμερᾳ, ευσχή-- 1 ζος, δὲ 10: 

ρὴ. δ. 5. 

ῬΜΙ]. 4, 8 
ορ , λα , η -- 3 Γ λ γρ 

4 αις, µὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ" "αλλ ἐνδύσασθε τὸν Κύφιον Ιησοῦν Χριστὸ», κ Ἐν 4. 13.. 
9 -” .) ιά . ιο) 3 ϱ) ” 

καὶ της σαρκος πρὀνοιαν µη ποιεῖσθε εις ἐπιθυμίας. 

ι Σ.. α ὁ . ι : ὴ εἰς θα. ι ΧΙΝ. 3ποΝ δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς οὐ. ὅ, 
1 Ρει. 2. 11. 

«Κποννίησ ναί (Πὶς ἵ6 {ἶνα οτγ]σα] 5645οηπ [ΓοΥ. ας- 
Ποια]. πα νοτάς [ο]]οννίπσ ατε εχοσείίσαΙ οἱ 
ἴπα ρτεσθάίπα, “« ἰλαί ποὺν Τί 18 {11Πθ {ο Ό6 τοικεά 
{τοπι ἴ]ια 5Ιεερ ο{ Ιπασ(ΙνΙ{γ, βοοιτΙ!γ, ὅσο., απά {ο 
Ὀς αἵνακα {ο α 5εη5ο οῇ ἀμίγ.”. Ἔ]ε γεαδοπ {ος 
Ομ]8 {5 «ασσερίοὰ ἴπ ἴα ποχί οἶαιςο. 

---νῦν γὰρ ἐγγύτερον --- ἐπιστ.] Όπ {ιο 56η5ο ο 
ἴπεςαο ννοτὰς [πα Οοπιππθηίαίοί ατα ἀῑνιάεά ἵη 
ορίπίοη. ΟΓ 116 /[οιγ Ιπίετρτείαίίοης ἀείαϊ]εά απἀ 
τογἰαννεὰ ἵπ Ώεοςθῃς. 3ΥΠΟΡ., (ΝΟ ΟΠΊΥ 56επῃ οηῖ]- 
ηεά {ο αἰίεπίίοι. 1. Τ]αϊ οἱ ΟτεΙ., Μαοκη., 
Ἠοεεππῃ., Βομ]ες., απά πιοδί Οοπιπιθηίαίογ5 {ογ 
Όπε Ἰαδί οεΠίατΥ, νο ταπάςτ, “Νου 15 οι Κπονν]- 
εἀσε οἱ ἴἶνα ἀοοίτίπες οϐ βαἱγαίίοηπ σγοπίθγ (απ 
πει 6 νεγε βτεί οοπνοτίιθά.”. ουν ΕΙ γ]α]άἀς 
απ αποῦ]θαοίίοπαβ]ο 5εηςε; Υεί εΙΟἩ α5 οαπηοί Ὦθ 
τονθεά {ο οχἰςί ἵη ο νγοτάΒ. Ἶτ ἶ5 ῥείίεν, νν]ι 
οσΚε απά ΚοΡΡε, {ο ἴπ]κθ σωτ. ο{ {ια ἠέεγαἰ αᾱ- 

υοπέ οἳ Οτὶςί. ἜΤηαίΐ 5οης5ε, Ἰονύανετ, ἶ5 ἀαείταίθ 
οΓ απγ σοοᾷ απ{]οτ!{γ, απά 15 Παῦ]α {ο βοπιθ 5ετί- 
οςς ορ]θεοίίοης, αἰατίεά ὮΥ ΤΥΠΙΙΡΥ. Ἔπο Ὀοψί 
{οαπάθά Ιπίετργείαίῖοη ἶ5 Εἶαί οῇ {θα αποϊεπέ απά 
8οππθ πούστη Οοππππεπίαίοτς (45 Ταγ]ος), νπο ὮΥ 
σωτηρία απἀετείαπά (νε ρεγίοᾶ οί ἀεαί[ι; αφ Ῥείπς 
Ώια οοππππεποειπεπί οῇ οἴεγπα] βα]ναίίοῃ {ο {ῃθ 
γισηίεοι5: πιθαπΊησ ἐἶχαί 6νθΓΥ ἆαγ υν!]] Ρεῖης έπθπι 
πθαΓοί {ο ἰΠεῖτ [πα βα]ναίίοῃ, 1 16Υγ ατο {ο ρα 
βανεά. Ὦο Ῥίματί, νΠΟ αἀορίς {Π]9 νίαυν, υνα]] 
Ραταρηταβος: “« Ίε ατα Παβίεπίπσ {ο ταίρι {]οη : 
ΦΥΕΙΥ ἀαγ Ὀτίησς 118 ΠΘαΓεΓ {ο 1έ: απά Ιη Ρτοβρεοί 
ο{ Όχα τουνατᾶ, νΥλ]αἷ πουν α]πποξδέ αρραατς 1η εἰσ]ί, 
35 ν/θ αΡρτοαςῃ {16 σοα] ο{ Π{6, Ιαί 59 αοί νε] 
τοπθν/εά οΠοτί α5 ἀπίγ τοφιτεβ.. ἨΙ τεερεοί 
ἵο ἐπιστεύσαμεν, ἴξ 18 νε] οὐβετνεά ὮΥ (τοῖ. ἴπαί 
πιστείω ἵ5δ 9Π6 ΟΓ {Ἴχοςο νετΏς ὙΥμΙοἩ ἀεποίθ αο!ἶοῃ 
εἰίμετ ἵη οοπυπιεπεεπιεπέ, Ῥγοστος. ΟΥ εοπεζµδίοῃ. 
Ηετο Τί ἀεποίες οοπιπρπορπιοπί. Τ]ιο 5θη5ο ἵ5 ν/ο]] 
εχρτεββθά Ὦ} ία Ῥεξεῃ. Ἀγτ., “' Όναη Ὑπεη νο 
Ἠγετε οοηνοτίθά {ο {ια ΟΠγϊκήαη {α{μ. 7 

19. ἡ νὺξ προέκοψεν --- ἤγγικεν.] Τ]ε πιείαρποτ 
πετο ἶς Ρἱα!πΙΥ Γοιπάςἆ οἩ {Πθ ΙΠιασθεΥ ο {θ ργθ- 
οθάίηρ νετβο: απά {16 5οηςε {ο Ὀ6 αβείσπας {ο νὺξ 
8πά ἡμέρα νν]] ἀερεπά οἩ {ἶθ πιοάθ οῇ Ἱπίογργοία- 
Ώου {λεγθ αἀορίθά. Ἠεηοε ἵέ ννΏ]] Ῥο πιεαπί οἰίμαγ 
Ὠναί πο πὶσ]{ οῇ Πεαίῃοπ Ισπογαπος ἶ5 ἀταννίπρ {ο 
8 οἱοςε, απάἀ {ο ἀαγ οἱ οεροί Ισηί ἀανπίπα, ος 
Ὠναί Όλο ἀατὶς απά οΏξοιγθ φίαΐθ ο ἐ]ιές {ί[ο ἵ5 [ατ 
αἀναποθά, απά {ο ὅαι ο/ εἰεγπί(ῃ ἵ5 [αδί αρρτοας]ι- 
ης.  Αοσοτάϊης {ο εἰίῃετ Ἱπίετργοίαίίοη, {8 {ο]- 
Ἰονγΐπς αἀπιοπ]ζῖοι γγ]]] Ός νετγ αρροςίΐθ. 

---ἐνδυσώμεθα ---- φωτός.] 19 Ο οπιπιεπία{ος αγθ 
ποί αστοεὰ νυμεί]ιαοί ὮΏΥ ὅπλα Ὀθ πιθαπί αγπιοιγ, Οἵ 
αγίϊείες ο ἆγεν. 1 ἰαίΐεγ νἰευν ἶ95 αἀορίθά ὮΥ 
ΠΙάΠΥ οπιίπεηί πιοάθτηβ; ὈῬπῖ {Πεγο 5Θ6ΠΠ6 ΠΟ 
βοοά Τεαςδοῃ {ο αραπάοη {16 οίπεΓ απἀ ΠΊοἵθ Ρθη- 
ογα] γίαυν. 
| 5, Β εὐσγ. περιπατ.] “«Τιεί απ5 οοπάμοί οιπςε]νες 

ἀθοοτοιβ]γ, 48 ΠΠοΠ ἵπ {πα ΡΗΙ1 Ῥ]ασο οῇ 4αγ, απᾶ 
νο ΓΗ] νίουν ο/ πε ρυβ]1ο,.  Αστεθαβ!γ {ο Πίο] 
--- τὰ Αρορί]ε ίπεπ ἀϊδδιαάες ἴπεπαι {Γοπα 

14185 ὃ, 14. . 
1 Ρει, 4. 8. 
Ὦ Ῥτον. 20. 29. 

9, η. 

1 Ίομα 8. 16. Ἠεν. 16.15. ο Ἱπίτα 1δ.1, Τ. 1 0ος.8. ἂ 9.59, 

ὠιοςοθ νίσες ΨΠίοΙ, ἵπ αποϊοπί {ππθΒ, ΊΨεΓθ οΟΠι- 
πη]εά αἰπιοδί εχο]ιβίναε]γ ἵπ με π]σηί, 1. εποῬθ 
ο{ ἀγωπκεπ γευείτη; 32. 8 κρτἰησίης [ΤΟΠ έθπςς, 
Ώποςδθ ο[ οιάπεδα, ὦ. 11986 οτΙΠΙΘΡ νΥΠΙΟΗ αβδςΙ1Υ 
τίς {ΓΟΙΏ {]θ {ΟΓΙΠΕΣ, 5 οΠαΓΓε]]]Πσ απά ςἰτῖ(ο. 

14. ἐνδύσασθε--- Χρ.] 1. 6. Τακα προηπ γοι Πἷ8 
ἀἱδροβίίίοης, {ο]]ον/ Π5 θχαπηρ]θ. Α ΠΙΘίΑΡΊΟΓ 6 
Το υεδέίαν τά, απ {ουπά αἶδο ἴπ {1ο Ο]αβείσα]ὶ νντί- 
6:8. 390 Γμαοἶαῃ (αα]1. 19. ἀποδυσάμενος δὲ τὸν ΠΠυθα- 
όραν, τίνα µετημφιάσω μετ) αὐτόν ; 

. 1. τῆς σαρκὸς μον νι Νοθνλείαπάῖπρ {18 
τοβηεπηεηΐς οῇ τεσοεπί Εχροβίΐοτς, ἴ]ε πιοδέ παίι- 
γαὶ απ τας Ιπίετργείαίίοη ΟΡ {πε ραβρασο ἶ5 ἀοιβί- 
165 (αί οἳ {πα αποϊοπί απά πηοδί ΠΠΟάΘΓΠ 9Π6Ρ, 
««Ώο ποί 8ο πιακο Ρτονϊδίοη {ΟΥ {Πε Ώοάγ, α5 {ο 
στα(ἰ{γ 1{5 Ἰαρίς.΄. Ες πετο ἀεποίεΒ ειά απἀ ριτ- 
086. 

ΧΙΥ. ὙΝον οοπἹππεποςς {1 {γα Βεοίϊοηῃ ο 
Ώιεθ Ρταοίϊσα] Ῥατί οϐ πο Ερὶδίο (εχἰεπάίησ 
ιτουρ]λοιί Οδ ΟΠαρίοτ, απἀ αρ ἴο {πε 19ίπ 
νοτςθ οἱ {1ο ποχί), 1η ΥΙΟΙ ατε ἀείαί]εά νατίοις 
ἀπίες, ῥγτυαίε απιᾶ οἴυί], {ο Ὀθ Ῥογ[οτιπος ἴπ θα1]γ 
ΙΠίετοοιχεε; εερεοία]]γ {ούνατάβ ἴοςδο 1ν]ο, ποί 
Γ11Υ βαςβεά ας {ο {Πε αὐτοσαίίοη ΟΡ {πο οεΓ6- 
πηοηίθ5 οΓ {ο Μοφαῖο Τιανν, ἀῑά πο, ἵπ μῖς Τθ- 
βρεοί, ονίπος {αἰέι, Όαί 5οταρ]ες αἱ {με εαίίπσ οΓ 
ορτίαϊη {οοᾷς, απά {πε τοσατά]ηςσ ΟΓ86Ε35ΟΗ86. Τῃεπ 
16 ΦΠΟΥΝΏ {λε δα ο) ΟΠτὶκίίαη Πρετίγ ἵπ {Ππρθ 
Ἱπάιπετεπί. Τμαδήγ, 5 αβ]οϊπεά απ οχηΏοτίαἴ]οπ 
{ο ἴπε ρτοδετνίησ οῇ οοποοτά, Ροίᾗ αππ]οηρ {εν 
ον (επί]ε5 τεοεπ{1Υ οοπνετίεά {ο ΟΠτὶθαπΙ!γ. 

ατρ7.) 
ΤΠε Αροεί]ε Ἠανίησ σῖνεη 50 ΠΙάΠΥ Ρτεοθρί5 {ο 

έπε 5οἷκα ο{ οαα{1οη απά τοβίταϊπί προη. {πε «θιοῖδ]ι 
Ρατί οῇ ία (ΟΠιτοι (ννηοπη πο ἀοιρί]ε5θ Ἠαά ἴπ 
γιεν’ αἱ (Ἠ. κ].), ΠΟΥ {πγης {ο {πε (σοπέϊϊε ρατῖ, 
απά αἀάγεςεες {ο {Πεπι 8ο0πΠ6 βα]ηίατγ οαα{]οῦ8 
ΨΠ τθβρεοί {ο ἰιαεῖγ ἀεπιεαποιγ {ογατάς {πεῖτ 
1θυνίδα Ὀτείλγειπ. (Βίματί.) Ἠο ἶ5, ἵῃ [ιοί, αᾱ- 
ἀτεδδίπσ α]] νο ννοΓε ποί αίτοπσ ἵπ Γα{Π, νπείπετ 
(εηπί]ες ο: ευη. Το, Ιπάθεεά, ατε ραΓ1οπ]ατ]γ 
πιεβη{ ΡΥ {λα ἀσθενοῦντες τῇ πίστει, Ώα5 Ώ6εςῃ ΒΟΠΊ6- 
νπαί ἀἱδραίεά. Οετίαϊη επιἰπεπί οπιπιεηία{οΓβ 
(45 (ατρῇ., Κορρο, απά ΕΙςΠΠοτη) ππαϊηίαϊηπ Ειαί 
Ώνεγ ννετε α δροοίθς ο{ . ευγίδη Εδεεπθς, ἩΠο (κα 
Ώπε (ατεε] ἀσκῆται) Ρτας{ἶδεςᾷ αἰ] (ποςο Υαγίοιβ πιοΥ- 
ἐὔβοαξίοπς οἱ έ]ιο [εδ]ι, ἵπ οτάει {ο αἰίαίπ ρΓθαίετ 
ΡΟΥΨΕΥ 1Π {πε αρ]γ]ί, ----5α6Ἡ α5 ν/εγε αἀορίεά ΡΥ ία 
Ηοπᾗς ο α Ἰαΐετ ασε. ΕΒαί ΤΙ οπ{Ιτε]γ ασγεθ νί 
ΈΏοβεηπι. απά Ῥτος. Βίπατί, ἰμαί α]ίποασῃ {εγθ 
ΨεΓο ἴῃΠεπ νατίοις «]αςδ9ος ΟΓ ΡΕΙΡΟΠΘ ΠΟ ῬΓας- 
εφεά αφορἰοίςπι, θδρεοἰα]]γ 1π ίπε αὈδίίπεποε {Τοπι 
απίπηαΙ {οοά, εἰί]ετ υΥΠοΙ]Υγ ος ραγΙα11Υ ---Υεί ἴε 
ΠΙΑΏΠΘΥ Τη υνμίο] {πο Αροξί]α Ἠεγο βΡροαΚΦ οΓ γεια 
{οτυϊάς 5ο] α ποίίοπ; Γος, Ἰηδίεαά οἱ αἰίασκίησ 
Οιεῖτ ργῖάθ απἀ γαϊη-ρ]οςγ (α5 αἱ Οο1ἱ. Π. 2ἱ ---25.), 
Ἡο {τοις Πὶς 5μ]ε]ά ουοτ {πθπα, απά ἀῑτοςσί5 ἐαί 
ἠιεῖτ 5οτυρἰθΒ, Υηϊο Ίνετθ οοηδοἰεηίΊοις απἀ 
8οΡοτ, τηαΥ Ὃε τοβρεοίεά. Απά ννεη νο οοηβΙάετ 
Ὠιναί ἵπ ν. ὄ. πιθηί]οη ἶ8 πιαάο ο{ έ]ιο αἰφ[πείίοτ ]ναί 

1 
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δ / δ λ ι ” ος " γ΄ μι ν. 5 δὲ 3 9 ας 

ιακοισεις ιαλογισμωγ. ς μεν πιστευει φαγειν παντὰ 0ο ὁε ασυεων 

3 ) μ ν 3 . 5 

«ο ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω καὶ ὁ 
. . τς ς υ υ 9 4 η 

μὴ ἐσθίων τὸν ἔσθίοντα µη κρινέτω" ὁ Θεὺς γαρ αὐτόν προσελάρετο. 

ἀ 0ο. 3.16. Λλάχανα ἐσθίει. 

6 7αππεβά, 1ο. ε τὴ 

’ σε 

πίπτει. «Σταῦήσεται δέ 
(6.4.1. {ων ε.α » 
σοἱ. 3. 16. Ος µεν κρίει Ίμεραν παρ 

Ώιο Ῥογ5οπς 1π αποεβδίίοπ πας Ῥδίννοεπ ἆσις, απά 
εοπιρατε ἰῖ5 ννλ νναί 15 5αϊὰ αἲ 091. Π. 16, επετε 
σοαἩπ (45 Απατί 5ηοννς) Ῥο Ηι]ε ἁοιρί Οῑαί μα 
νν]ο]ε ἀῑΠιοι]{γ ννας οπς ννμίσ] αγοςθ [ΤοπΠα οοιοίδ]ι 
βογαρ]ες αὐοιί (ο 15ο ΟΡ πιθαί5 νΥΠῖο] Ἰαά Ῥεει 
οῇῄεγεά {ο Ιάο]ς, απά αΏογννατάς εο]ἀ ἵπ {11ο πιαγκοί 
(πνμίσ] πε Ῥετδοής π απθβίον ἐποισμί Ὑοιυ]ὰ 
οοπιπιπαπ]ἰσαΐθ ρο]]α{{οπ {ο έποςθ Υν]ο α5ος 18), απά 
Όπα οὔβεγναπος οἳ οετίαϊπ [α5ίδ απά [οαςδί-άαγ». 
Βυΐ Γογ νο Ὀοίίατ απἀοτείαπάϊπς οῇ έπο νΥπο[ςα, ϱ8- 
ΡεοΙα]]γ α5δ α σεπετα] ᾳπθείίοη, {λε τοπάαἵ 15 τε[6Γ- 
τες {ο α ΡοΜΕτΠΙ] ἀῑδοοιχεε οῇ Βρ. ΦαΠάΘΙΡΟΠ, αά 
6ἴεγιώπ, ΟΠ Υ. ὃ, Νεα, αῇίετ οοππππεποίης υγ]]ι 
Ώπε ταπηατ]ς, (ναί “5ο Ίοπς α5 {πετο ἶ5 εἰί]ει Ὑγδεα]- 
ηθ55 οἨ οατί], οἱ ππα]]σθ 1π Ηα]!, ἴ{ οαηποί Ραΐ ωθ 
Όλα «οαπό ας νν]] ατίςο, απά ἀϊβοτεποος στον’ Ιπ 
Όια Οτο] οἳ ἀοά. ὙἨ]αί Ώιτουσ] νναπίοβ]αἆσ- 
ΠΙΕΠ{ ἵπ 80118, ΟΡ Ιπσοπαοισςηεες ἴπ οί]θΥ5, οΓ 
ολατ]{γ 1Π αἰπηοςί αἰ], οσσαβδίοης5 (άοά Κποννε) οϐ 
ο"εηςε αἴθ {οο 500 Ροί] ρΊναῃ απά {ακεης υν]]εί 
ΏἹΕΠ αἴθ αρί {ο οαπατγε] αἱ {πΙῆες, απ {ο πιαϊπίαἶη 
πεί ἀἱῄετεποςς ονεπ αθοπί ΙπάΙΠετοπί {πίησς.2 
Τπεπ, α[ίοτ αΌἱγ εἰαίϊπς {]να οοσαδίοπι, ἰταοῖης {πο 
8εορε, απά 5Ποννίης {πα οοπιποοίῖοπι οΓ ἴια {αχί νν {1 
{πο οοπίοχί, Ἡε ἁῑν]άςς 1έ ΙΠίο {ιοο ροῦπίς οῇ ἆοο- 
είπα: 1. Τ]αί ννε αταε ποί {ο ἀεβδρίσο οίμετς, Ὦα 
Ώι6Υ πενεγ 5ο νγοα]ς, ΟΥ 6 ΠΘΝΕΓ 9Ο είτοηςσ. Απά 
Ὠιαί Ὀοί] {ος ιο οἴπ)] φακοα, ΡΥ ννλίο] Τέ 19 Πατίβα] 
(ο ιο ἀεδρίκενς, απά {ΟΥ έλα δοαπάα[5 5ακο {ο ἴθ 
ἀεδρίδεα. ΠΠ. Τ]ιαί ννο ατα ποῖ {ο Ἰαάσε απἀ οοη- 
ἀεπιῃ οίμετς, 1. (γοπι ος ναπί ος οοπιπιϊφεῖον , 9. 
ους νναπί οῇ οκ]; ὁ. ᾖοπι πε απολατιίαρ]θηοςς, 
απά, 4. πο εοαππάα]οικηθςς ο {Πε {Πίπσ Ιΐδαι{ 
ΟΥ μας: 1. Ύγε Ἰανο πο τίσηί {ο Ἰαάσε: απἀ 5ο 
οιγ Ἰαάρίησ 15 Πδαγραίίοπ. ᾖὁ. 6 ΠΠΥ οΥΥ 1π ΟΥ 
νο ΜΕ απά 5ο οι ]αάρίησ ἶ5 α8/Ιπο. ὃ. 

6 ἴακο {Πίηςσς πα υνογδί νναγ νε γγο ]ιάσαο 
απά οοπάθιηπ. 4. Ίψε σἶνε οοσαδίοή οΡ ο[/επιορ ὈΥ 
ους ]αάσίπα, απά {πας 1έ 15 «οαπᾶαίοις. Γλαςδ ια 
Δρορί]ο επάσανοιτς {ο ἆτανν οίἩ ρατίῖος (α5 Ρείπς 
Ροίμ ΊΠ {πο ντοπς) {ο (5 Ποπουταβ]α οοπηροξί- 
1ο, ---- ναί {νο είτοής πι Γα(Ἡ 5Πα]] τοπηῖέ 50Πηθ- 
Ἠγ]ιαί οΓ ή εαρογοΙ]]ουςηποςς ἵπ ἀθερίείησ {ἴ]ιο νΥθα]ς; 
απά Όναί ιο ννοακ 5Ώα]] αθαίο ϱοπιενν]αΐξ οῇ 5 
ΠΟΤΙΠΙΟΗΥ ἴπ οοπάειηπ]πΠσ {ο εοπς. Εἰπα]]γ, νε 
μα 5 οπ6 οῇ στοαί Ιπιροτίαηςθ, 5 Ιαγίηπσ 
ΟἵνΗ α τα]ο ΓΟΓ οιτ σι]άππςς οἩ -αἰ] οὔιοτ οσσα- 

ΒΙ0Π5, ὈΥ νν]]οἩ α ννοπ]κποςς οῇ Ἱπάσπιθηί ἵπ ΕΙ] 
ΙΠΑΥ 5ΗΟΥΥ 1196]/, 1 ποῖ ἵπ 5οταρί]ος αροιέ πποαί8 απ 
ἄαψδ, γεί ἵπ α βοταρι]οις /ογβεαγαπεε 98 8οπιθ 
ἠ]ηρς, ΓΓΟΠΙ α ΡογβΙαδίο {αί {Π6γ αγα, ΟΥ α Γ6αΓ 
1αβί Ι16γ αΠοι]ά ῶο απίαιο/[, Ὀαί ννλ]ο]ι, ἵπ ἐπαί1, 
3Γθ ποί 5ο, Ῥυ{ οη]γ ὑια[ου οτι. 

1. τὸν ἀσθενοῦντα τῃ πίστει] Λοοοτάϊπρ {ο (ο 
Γοτοροῖησ γίανν, 5 νΥ] ἁθποίο ΄«οπο Νο 8 
ἀουρί{α], οἵ ποί Π]]1Υ ρεγειπάοὰ ο) πα Ργοργίθίγ 
οἵ Ἱπιρτορτίείγ οῇ οοτίαίπ Οπής 1π ποπιςο]νος 
πα Πογθηί, απά 15 ποί βαἡκβθά αφ {ο {ο οτί 
νπ]ο] τὶς απΙ(γ α]]ονής ἵπ ἴοςο ο1868. Βγ τῃ 
πίστει, Ὑνμῖο]ι θἸλου]ά ο τοπάσγαος “ πὶς ῥ(]ι ) ος 
Ὀο]1οί, 15 ἀεποίθά α Γι] ρεγαµακίοπ ΟΕ πη]πᾶ, α8 {ο 
ναί ἵδ Ἰαννβι] ος ππ]αννβα].  Προσλαμβάνεσθε ἵ8 
γατ]ουβ!γ Ιπίετρτείεά, Ἔ]α ννογὰ ῥτοροτ]γ εἱρπί- 

Π α.. ῃ 3 ’ 2’ "χ ν σου / 
τίς εἶ ὃ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ τιδίῳ κυρίῳ 

᾽ ’ ς ΙΙ ” ν) ’ 

δυνατὸς γάρ ἐυτιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν. 

’ ) 

στήηκει, Ώ 4 

ς ’ εν Π Π ” ς , 

Ίμεα», ος δὲ κοίγει πασαν Ίμεραν, ὅ 

ᾖο5 {ο Ίαγ Πο]ά οἱ απά ἆτανν απγ λίπρ οτ Ῥοίδοη {ο 
μ55 απά {ποτ πε οοπίθχί, Ἠθγε 56ΕΠΙΒ {ο ΤΠεἄΠ 
γεερῖυο ἴπίο ιγὶκέίαπι εοπιπιωπίοπι, νι πε αἀ]αποί 
ποίΙοπ οἱ {αᾖἴτιο ὑπίο Κὔπαίι ἴπίεγοσιωδε. 368 αἱδο 
χν. Τ. απά (αα1. νἰ. 1. ΟΕ 111ε νγοτᾷς {ο]οννίπσ μὴ 
εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν, ἴηε 5εη5θ ἵΦ ποί ΥΕΓΥ 
οἱεατ, οπὰ οοΠδεαιεηΥγ Ἠαδ Ῥεεπ ναγίοιδΙΥ εκ- 
Ῥουπάεά. Ἀθο Ἠεσθῃπβ. ΘΥΠΟΡ. απάἀ Αίπατ, 
αρρτε]ιοπά Ειαί 1 νο Ἱκοερ εἶοβε {ο Πο κια] 
5οη5ο οῇ (νε (θγπης (ΥΙΟΙ 1Π α 6156 ο) ἀῑβιου]ίγ 
{τ 19 αἰναγς Ὀορί {ο 4ο), απά αἰϊεπά οατε/Γα]]γ {ο {18 
οοηίοχί, νο 5]λα1] 56ο {]αί ἴμο 5επ5ε πιηςί ρε {1118,, 
«[οα6] ποῖ {οΓ έπο ρατροβο οῇ εχατηἰπίησ απ ή 
ἰαίΐησ υνὴν Πίπη ἀοαρία] ου ἀἱδραίεά ροῖπίς,” 
ΠΑΠΙΕΙΥ, εἶποῬ α5 οοπίεπηρί απά Ἠατεμηεςς πηἰση! 
ἀχσε ΠΙΠΙ {ο αροβίαδΥγ, 5ο ἴο ρετρ]εκ Πὶ5 παπα γα 
Ροῖπίς Ισ Ἠ]ς ΟἨτίκίαπ Ἱαπάσιπεπί 15 ποί ευΠι- 
οΙεΠ{ΙΥ ππαίητο {ο επαβ]ε Ἠϊπι {ο σταρρ]ἰο γη, 
πι]σηί ἀτίνο Πῖτα Ιπίο βοερ{ἱοἴδπι. 366 (α]νίη, 

2. Τ]ιο Αρορί]ε πουν Π]ηκίταίες λε ἐΠῖπς Ὁγ απ 
επαγηρ{ε, απὰ 5Ίιονν5 το] 11ο Ίας σίνεη ἴ]ε ρτγεσερῖ. 
ΟἨ {νε Ιάΐοπα ὃς μὲν ---- ὃ δὲ {ο ὁ μὲν --- ὃ δὲ ({ουπά 
ΙΠ ο Ἰαίετ ΤΕΙ) 59ο ΝΠατίῃ. απἀ Ἠγίπ. ιτ. 
Πιστεύει φαγεῖν, “15 ρετειαάεἆ 6 ππαγ εαί.”. ΤΠΙΒ 
86Θ6ΙΏς α ροριίανγ Ιάϊ1οπ1, 5ἶπος Τί ἶ5 ποί Γουπά Ίπ {18 
Ὀοδείέ αυνγΙίοἵ5. Πάντα, αἰ] ΚἰπάῬςῬ ο{ {οοὰ ννοιί 
ἀἰξίάποίίοη, 6ΥΕΠ ἴοςε Γογρίάάεπ Ὦ} {πε ἨΠοφαῖς 
Ταν. Λάχανα, Ἱ. 6. Τ4ἴΠΕΥ ἴπαπ Γοτρίάάεπ τηθαί. 

Ὁ. ὃ ἐσθίων.] ΒαρρΙΥ πάντα. Κρινέτω, ΓΟΥ κατακρ. 
Προσελάβετο, '΄ ηα5 αοεερίεά Ἠἶπα, αἁπητεὰ Ἠϊπα {ο 
Όιε Ῥεποαβίς ο{ Ίνα ΟΠηϊδίαπ τε]σίοπ..  Θε6 Νοίθ 
οἨ γ. ]. | 

4. σὺ τίς εἴ, δτο.] “« ὉΥ υν]ναί τὶσΏί ἀοςί ἔοι Ἰο]ά 
Παάσιηπεηέ οΥ6γ αποί]μοτ” εετναπί 1”. Τηὶς 19ο οἳ 
Όιο Ῥηταδε σὺ τίς εἶ οσο αἱ5ο ΙΠ {με (Ο]αφεῖσαί 
ΨΝΤΙΤΘΙ5. Αί τῷ ἰδίῳ, δις. εαὈ. ἐπὶ, εογαπι. Στήκει 
παπά πίπτει αἴθ [ογοηείο {ἴ6ΙΙΠΡ, απά αἰσπ)ή “Το 
βίαπά οἱ {111 ἵπ Παάσπιεπί,” {ο Ὀο αοφα]{εᾶ, ος ρα / 
οοπάθΠΊΠθΘά. Σταθήσεται ἵδ Ῥεδί αχρ]αϊπεά ὮΥ 
Οα1ρή. “« οοηβὶςίεί αο φἰίαυΠείατ: «ους ες- 
ουτγθοί Ιπιροαοϊ]Η{α αἱ στήκῃ.”. Αἶποε, ἨΟΊΝΘΥΟΤ, 
Ώιετο ἶ5 α εοπ{Ιπιαἴίοη ΟΓ {ο Γογεπείο ΠπείαρΠος, 
Τ ννου]ά τοπάςς, “'Ἠο εμα!] Ῥα Ἰδιά αοαπ{έθᾷ ἵπ 
Παάσπιεηί,” νῖπ. ο (ή πιαίον. Ὁπάοι δυνατὸς, 
αὐίο, ἵδ αἱκο Ἱπιρ]]θὰ τοίπο, 45 χὶ. 99.5 ΙΕ 
νο ἀοίοπάς ἴ]ιο οΟΠΠΙΠΟΠ τοαάἶπσ Ἠθγθς 50Π1Θ 

39, Πανίης δυνατεῖ, ΝΜΙΟ] 19 τεσείνεὰ Ὦγ τίεδὺ, 
Ιπίο {πα ΙΠΠΟΘΥ ΓΟΥΠΙ. 

δ. ἡμέραν.] 5αοἨ α8 ο 1ου] Βαῤῥαί, Ῥαφο- [ 
ουε), Γεπ{οοδὲ, σκηνοπηγία, ἃο.. ΝΠΙοἩ 8οΠη8 πιαῖη- 
ἰαϊηοά επου]ά Ῥο Κερί Φαν Ῥτοῦ. Θίπατί 6ΠΟΙΥΒ 
αἱ Ἰαψσα, ναί αἱέποισ] Τί ας Ὄδεν ἀἱδραίεά Ὁγ 
δοπηθ ομη]ποπέ Εχροκίΐους παπά Τ]δο]ορίας νν]θί]ι- 
ευ ο Οτ]κίίαη 1,ογα’5 [δαν Όο ποῖ Ἠοτο Ιπο]αάεά, 
γοί ναί, (Γοπι α οοπιραγίκοπ ΟΕ {ο Ἰἰπάτεα ρᾳδ- 
βασος οῇ 0ο1. Π. 16. (αἱ. ἵν. 10. νι νο ρτεξεηί 
Ῥήβρασο, ἰἴί 866Π15 οἶθαγ ἰ]ναί ἡμέρα Ἰετο το]αίες {ο 
4αγς ν]ο] ο 8οτηρ]θς οὗ ον] ϱγδαπΒ | 
ἀοσπιο βαστθᾷ, απ Ίας πο το]αίίοη {ο ο ἡμέρα 
ννλίο αἲ] αστοος {ο Ἱκαορ Πο]γ. 36ο Ἰοεν. ἶ. 10. 
ιο παρὰ Δ66ΤΗΒ {ο ΠΊσαῃ ο(ῖον απ ναί Ῥείησ 
ὑπιρ]ίοα ἵπ. ἴ]να οοπιρατίδοπ ἀοποίθά Ὦ} παρά. Ἰπ 
Όια απ (]λοἰἷοα] εἰαάδα 5ΙΡΡΙΥ ἴσην, π πε 56Π8Θ 
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ε.) ε ω πρ ο ῃ 6 ἕκαστος ἐν τῷ Ιἰδίῳ νοῦ πληροφορείσθω. 

89 

ς ” 5 ’ 1 Οοτ, 10. δ]. 
5Ο φρονων την ημέρα», ἕ τα, ἆ, 8 

ο. ς .) ν " ς ’ - / 32 ν” 9 

Κυρίῳ φρονεῖ καὶ ὃ µὴ φρονγών τὴν ημέραν, Ικυρίῳ ου φφρονεῖ. καὶ 
σ . 3 ο. υ » -, 

ο ἐσθίών, Πυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστε γαρ τῷ Όεῳ 
3 Ε 3 ω ” ” 

Ἱ Κυρίῳ ουκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριοτεῖ τῷ Θεῳ. 

ς .) 

καὶ ὐ µη ἐσθίων, 
2 ᾿ 5, ω Ὁ Ἡ 9 Οοἵ. δ. 19. 

Ἀ Οὐδεὶς γαρ ημων ἑἕαυτῳ 11. 2. 90. 
1 Τε. δ. 10. υ 9 3 9 ς - 3 [ή 8 Ν - - ΄ ” α 

8 ζη, και οὐδεὶς ἑαυτῳ απούγησκει. εάν τε γαρ ζωμεν, τῳ Κυρίῳ ζωμεν 1 Ρει. 4. 2. 
3 ’ . 3 ’ ης. Β υ 

ἐἄν τε ἀποθγήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. «Πάν τε οὖν ζώμεν, 
3 , ώ | 

9 ἐάν τε ἀποθνήσκωμεχ, τοῦ Κυοίου . ἐσμέν. 
Ν) . ᾿ κ, ἶ Λοια 10. 49, 
Ἶχις τοῦτο γαρ «Χριστος 20, δ.15. 

3 3 α ο ον δν. , ν » ο 

καὶ απέώθανε [καὶ ἀνέστη] καὶ [άν ]έζησεν,] ἵνα καὺ νεκρών καὶ ζώντων 

κ τς κ Μαι, 25. 91. [ή .] δὲ , ι. ͵ .] " λς 2 .-. ἳ 4 Ε.] μν ᾽ τη .ς Φε 

10 κυριευσ]. -υ ὃὲ τί κρίνεις τον ἀἄὐθελφον σου; η καὶ συ τι ε-ουὺ- κ οος δ.10. 
ωϱ 4 3 ’ ’ ᾽ ’ υ) ’ υ] 

νεῖς τὸν αδελφόν σου; πάντε γὰρ ποραστησὀµεθα τῷ ῥήματι του 

11 Χριστοῦ: | γέγραπται γάρ . Ἡ ͵ , / 

ο η, ” ω ή ιά [ή 

κάμψει πᾶν }όνυ, καὶ πᾶσα γλώσσα ἐξομολογήῆσεταιυ 

««θᾳπα]]γ αρρτορτίαίε {ο τε]σίοις ρατροςος.”. Τη 
ἕκαστος ---πληροφορείσθω ἴπετε ἵ5 α Ῥγονίίγ οῇ οχ- 
Ρτοβδίοη, ίσο τοααίτος Ἡ5 {ο βαρΡΙΥ {οπι {1ο 
οοπίεσέ ἐσθίων καὶ μὴ ἐσθίων, κρίνων καὶ μὴ κρίνων 
ἡμέραν. ἜΤ]ε σεπετα] 5επ9ο ΟΡ {16 ρᾶδκασε, ίποισ]ῃ 
1{ ηας Όθεπ ἀιδριίεά, 566Πης οθΓίαΙπΙΥ {ο ϱο π]5: 
«ᾳπἴεαπο ἀ4ε εαᾶ απἰπηὶ φοπ{εη{ίὰ εθτίας Ποτὶ βίι- 
ἀθαί: ” ος, “«Τιαί ενοΓγ οπθ αοΐ νψίἩ Γ11πες ος 
Ρογβυαδίοη {παί ο ἀοΐλι ναί 15 Ἰανν[α],. εί Ἠΐπα 
ποῖ αοοοτάῖπσ {ο ο οοπνἰοίοπ οἱ Πῖ ΟΝ/Π 

τ πηϊπά. 
ϱ. Έ]ο Αροςί]ο ποῖν σἶνος οχαπιρ]ος οἳ ΡοίἩ ια 

ἀϊξοτεραπέ 5εη/Ιπιθηίς, α5 υνε]] ἵη τεβρθοί οῇ ας, 
α5 ο πιραίε; παπά 8ΠΟΥΝ5, ΒΥ α ΠΘΥ ΤΘάΡΟΠ, {]αί 
Ώιοςς Ὕν]ο ἴπ {Πίς Ἱηξίαπος Οπ]πίς ἀῑπεγοπί]γ, ουσ]έ 
ποί {ο {οο] οοπίεπρί {ο 6αςῃ οίΠογ. 

-- ὃ φρονῶν.] ΤΜετα]]γ, «Ίο Ὕνπο πιῖπᾶς, οὔ- 
βε{νος. Κυρίῳ, {ΟΥ εἰς τὸν Κύριον, “« Ὕηίῃ α το[ατ- 
οησο {ο {ο Τ,οτὰ,) απᾶ ἵπ οραάΙεπσθ {ο Πἰ5 απἆοτ- 
είοοᾷ ου]. Εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ πηιδί Ὀθ 6Ο ἄεζοπι- 
πιοάαίεᾶ αφ ἴο αΡΡΙΥ Ροί]ι {ο {πε ὃ ἐσθίων απά Όλα 
ὃ μὴ ἐσθ. Τη ἴπο {οπιετ σαςο, ἴί το]αίες Ῥοί]μ {ο 
Όιπο τοίαγηίπσ {Παπ]κς {ογ {19 {οος, απά {ο {ιο Ογῖς- 
απ Ἠρετίγ οἳ αητοςίτῖοίεἆ δα; ἵη {Πε ]αΐΐεγσαςο,᾽ 
Ώιο 8θηξο 15, ΄«τοίπγης {παηί5 {ο (ο Γογ (λε σι 

Τ]ιο καὶ Ώείογε ὃ ἐσθίων ἵ5 Ἰηβοτί- 
εᾱ, οἩ {να απ{Πποτί{γ ο{ πιοςί οΓ {19 Ὀοερί ΜΒ. απά 
Ύοἵ5ΙοἨ5, απά ΠΙΑΠΥ ΕίΠθίς, α5 αἰδο αἱ] {πε εατ]γ 
Εάά., εχοερί {Πε Εταδπηίαη. Τένναςδ, αῇεγ Ροεῖπσ 
σαπος]]εά ἵπ το ὅὰ Εά. οϐ Θί6ΡΊΕΠΡ, {]λαί οῇ ῬΏεζα 
απά {Πε Ε]τον]τ, τορίοτοά ΡΥ Βεηρ., ΜαμΠ., ατίαςῦ., 
Κπαρρ, ΤΠέπη., απ Ὑαἰ.: απά τὶσΏ!γ; εἴποο 1έ ἶ5 
τεφυῖτοὰ ὉΥ Ρτοργίθίγ, απά πα]σηί θα5!11Υ Ἰανε Ῥεεπ 
οπι({οἆ Ὦγ {πα 5ογἱϱ65. 

Τ. οὐδεὶς γὰρ--- ὄπ.] ΕΥ οὐδεὶς ἴ5 πιεαηί το (Πτὶς- 
εππ. ή τοβρεοί {ο ἴο ἑαυτῷ δῃ απά ἑαυτῷ 
ἀποθνήσκει, {πο σοποτα] 5οπ5θ ππαΥ 6 (α5 (Τοῖ. απά 
Κορρε αχρ]αῖπ), ἐαί νηαί]ετ α]ίνο ο: ἀθαᾶ, Ίνα 
ατα ΤΠ {6 Ροψογοβ(οάἀ. Βαΐ {ο οοηβἰἆαχ 1{ πιοτο 
Ρατίοι]ατ]γ, ἑαυτῷ ζῃ 5οοπις {ο δἰσηί(γ, «]νοί]ι 
α[ἴετ Πὶ5 ονπ νν]] απ Ρ]εαςατε, 50 48 {ο σἶνο πο 
αοσουπ{ ο Πῖ5 αποίίοηΏ8 {ο απΥ οπο Ὀαί ἨΙπιδε]/: 
απά «οπβοςφιθπ{]Υ ο ορροδίίο, οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνή- 
σκει πηιδί ΤηΘαΠ «πο 9Π9 Ἰας, αἲ ἀθαί], αηΥ ΡοἵΥ6Υ 
ουετ Πἱπιδε]ῇ απάἀ 5 {αΐο ΙΠ αποί]ετ δίαίε οῇ οχἰςί- 
εποθ; ΠΟΥ ο6ᾳς5ος {ο ἀερεπᾶ ΓΟΓ ΘΥΘΓΥ (Πίπσ προπ 
ἴπα Τ,οτᾶ, ὮΥ νν]οπη ο 15 {ο Ῥο Ἰαάσεά.» Ἔ]μο 
8οη5ο ο{ {1ο ποσί οΊαιςε ἶ5, ἰ]λαί ἵπ 6νθτΥ 5ίαίο ο{ 
ουχ οχἰξίοπσος, Ινλοίμογ ἵπ {5 πνοτ]ἀ οἱ ἵπ πα 
ηεσί, νε Ῥε]οησ {ο Οητὶδί; Ἠο 18 ουγ Τ,οτᾷ Ῥοί]ι 
Ἠοτο απἀ Ἠογεα/[ῖεγ. 

ο 9. εἰς τοῦτο γὰρ --- κυριεύσῃ.] ἜΤ]ο 8οηςο Ἱ5: 
«6ΝαΥ {οτ Οπΐς επἆ απἆ ρυτροςο ΟἨτῖςί ἀῑεά, απἀ, 

α[ίογ 5 τοδιτγθοίΙοη, Το56 ασαϊπ απΠίο 6ΙΟ5Υ, απἆ 
γεί Ἰϊναί, Όιαί ας πι]σῃί ο 5ογετείση οῇ {ία 
π/ηο]ο Ἠπππαπ ταςς, Ὀοίᾗ ία α]ο]ς απά {πο ἆθαά,2 
Ἠεποο Τί ἶ5 Ιπ[εττθά λαΐ Ὑνδ ατα {ο Ἰνο πΠηίο 
Οὐιγὶκι, απᾶ ποί Ἠπίο ππεη. Ῥτοῦ. Βίπατί, Ἠου- 
6Υ6ς, τεσαγάῖησ {Πο ἵνα ἃξ ἀεποίῖῖηπσ }εδιζέ οἵ εοπ- 
δο(πεπορ, (πϊπ]κ5 πα πιεαπίησ 18, {λμαί μδ απῖ- 
τοτεα] ἀοπιπίοη Ίνας α {ϊέ οΥ οοηΏβδεαιεποςῬ οΓ 
Ομτὶςς ἀεαίμ. Βυαΐ 1 16, Τ ΟΗπ]ς, Ὀοίίευ {ο 16- 
ἰαἵη {πο πξαα] 5ἰση]βοαίΙοη οῇ ἵνα; εδρεςῖα]Ιγ αβ 
θ Ῥτοίθεςογ ΠΙπηβεΙ/ σταπί5 Ειαί 1{ ννας οπθ οί 
Όιο οπάς νΥΠῖοὮ ἴπε βανίοαγ Ἠαά ἵπ νου.” :Ιπ 
Γαοί, Ιὲ Ὕνας απ οπἆ ἀοβίταρ]ο {ο Ἠἶπι οΠΙΥ πΙἩ α 
γίοὺν {ο αποίπεγ επά απᾶἆ τεδι]{, ἴΠο «αἰναίίοπ οί 
πιαπ. Τη καὶ ἀπέθανε--- ἀνέζησεν ιο τεαᾶῖης ἶ5 ἀἱδ- 
Ριῖοά. Ώοπιο Μ33. οπιῖέ {ο Πτβδί καί; οίπετΒ, 
καὶ ἀνέστη, απᾶ Δοίι ατο σαποε]]οά ὮΥ «τίεεΏ. 
ΜαπΥ ΜΒΡΑ., νι 5ονοτα] Ὑειεδίοπβ απᾶά θατΙγ 
Ἐάά., {ΟΥ ἀνέζησεν, τεαᾷ ἔζησεν, ὙΥΠῖς]ι ἶ5 ρτο[ειτεά 
ὮΥ ΜΙ] απἀ ἨἡΓείς., απ οἁ]ίεᾶ ὮΥ Ῥοεπς., Μαίπ., 
τίεξυ., απά Ὑαίΐ, Ασαϊηπ, ΤΓΠΐπι. οἱ{5: καὶ ἀπέ- 
θανε καὶ ἀνέζησεν: ΝΠΙ]ε Ἠίπο]ς ννοι]ά τεαά ἀπέθανε 
καὶ ἀνέστη. [πάσι αἲ] ιο οἰτοιπιξίαπςςθς, ἶ «οθ 
πο εα/Ποϊεπί αα{Πογί{γ {ο σαποεῖ απ ιοο/ᾶ, 85ρε- 
οἶα]]Υ α5 {ο βοη5ο οῦ ιο οοπ{εσ{ αἀππ]{δ, ΣΥ Τ6- 
(11195, ιο πο]οῖο. Απά ἴθ καὶ ἀνέστη παϊρΠί Ὀθ 
οπι]{εἆ ὮΥ τοαςοη ο {ο (πο καὶ. "Τ]αί ἔζησεν 
οασῃί {ο Ὀε τεαά ΓΟΥ ἀνέζησεν, ἴποτε 5 πο ἀοαρί, 
Τ]ο ἆνα πιῖσ]λέ ατίεο {ΟΠ ἴΠθ αι ρτεοεᾶῖπς, οἵ 
οοπηθ {ΤΟΠ {ποςθ Ο]έ1ο5 ὝΥο τε]εοίεά καὶ ἀνέστη 
45 πβο]θοθς; α ΥΘΙΥ ηδαί[αθ Ῥγϊιποῖρ]ιε ἵπ α ΥΤΙΘΓ 
νο (11ο Τηησιάιάες ) 15 Σοπιεβπηθς α5 41Πᾳ56 α5 
ηο 15 αἲ οί]ετε οὔςοιιτα]Υγ Ὀτίεβ. ᾖ11ο6γε, ΙΟΥΨ6ΥΟΣΥ, 
Ώιετο 15 ποίηῖπσ Υεγθοςθ ος Ρ]εοπαβίο. ᾿Ανέστη 
καὶ ἔζησε Ὀεῖησ {ΟΥ ἀναστὼῶν ἔζησε. ᾿Ἐζησε ΠΙΘ3ΠΡ, 
1π 15 Π1]] 5οηςο, ᾖηρᾶ, ἠἰωρίι, απ του1 [ἶυο {ο αἰί 
οπή; ἀεποίίησ Ηναί Ἱπιπιοτία] Π{ε ννπογεῖη “΄Ία 
6υογ Ἰνοί] {ο πια Ιπίοτοθεβίοη {ΟΥ ία ΓΗ]. 2 
Ὢθ6ο Ἠοῦ. ν!]. 95. - 

10. σὺ δὲ τί κρίνεις, ἃτο.] Ἠοτο νε Αρορί]ο επ0- 
1οἶπ5 αποί]ογ τεηςδοη {ο ἀϊδειπάο {ιαπ /Γοπι 6Χεί- 
οἱκίῃς τα5δῇΏ Ἱπάσπισπέ, οΓ οπίετίαϊηπ]ησ απάπθ 60Π- 
{οπαρί; απά {Παί 15 Μιασσεκείθᾷ ραγί]γ ἵπ {πο ἴθγπα 
ἀδελφ., ΨΝΠΙοΠ 15 οπιρ]αίίο; Ὀιί οπΙεΠΥ ἴπ 1 ν/ογάβ 
{ΓοΙ1οψΊησ, πάντες γὰρ παραστησόµεθα τῷ βήµατι τοῦ 
Χρ., νΠΙΟἩ Ἱππροτί ἐ]ναί νο ατγο αἰῇ αἰίζκο ἄπιεπαβ]ο 
{ο {πῖς ]πάσπιθπέ, απάἆ {Πογο[ογο αγθ ποῖ γγατγαπίθἆ 
1Ππ /ιάσίπο:, Ππαο] Ίο5ς οοπίοπιπίπσ απᾶ ἀθερίείπς 
θα ο{]6Υ: αἲὶ πιαςί Ὀο ]6[ῖ {ο ία Ππάσπιεηί ος 
οπθ ρτεαί απά {γιο 1ὑπιαίογ, απᾶ ποπθ ουρ[έ {ο 
Ῥτδξιπιθ {ο Ἱπίγαάς αροῃ 5 Ρτονίηοθ. 

11. γέγρ. γὰρ] ΄ αστοθαΡΙγ {ο πα 15 βαἰᾶ ἵπ 
Φοτρίατε,. παπιΘ]γ, ἵη 15. χἰν. 20. ἵπ ψ/ίςἩ ἴπετθ 

. 
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σ ᾱ. ς - / ’ 

” ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ. 19 

» Οἶδα καὶ πέπεισµαι ἐν 14 

ν΄ Γι δὲ διὰ βρῶώμα ὁ ἀδελφός σου Λυ- 15 

Μαιι. 19. 36 
1ος. 8.8 τῳ Θεω. 

5 0ος. 6. 10 α .] ’ 3 υ . -- ν ᾽ 
. Ὠ ’ » ’ . / «πιω Ί,  1ηχἒτι ουν ἀλλήλους κρίνωμεν ἄλλα τουτο κρίνατε μᾶλλον, το µη 18 
8, 9, / / » 3 ο ’ 

' ὅοα 10. τιθέναι πρὀσκομµα τῳ αδελφῷ η σκάνδαλο». 
ο. ο, ὦ. 2 - ε! 3 ᾽ 3 ο ᾽ ” 

ο Μαίι, 15. 1]. Κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι ἑαυτοῦ, εἰ µὴ τῷ λογιζομένῳ τὶ 
Λος 10, 15. διά 8 

κι νὰ κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ κοιῬὀ». 
τι, ... ω 3 3/ ) .Ἓ...Φ ώ Ν .. ’ ῃ ». 
ΡΙ10ο:.8.1. πεῖται, οὐκ ἔτι κατα ἄγαπην περιπατεῖ. µη τῷ ῥρωματί σου ἐκεῖνον 

ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανε. ΙΜὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ 16 
Β . ο” ιο [ά 3 

α10οτ.δ.8. ἆγαθόν' Ἱοὐ γάρ ἐστι ἤ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ 11 
η, ει ά , ς . ς ᾽ , 

δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρά ἐν Πνεύματι αγίῳ' ο γὰρ ἐν τούτοις 18 
π . » ΜΗ. ο »” ’ σ 3 ΄ 

δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ Θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ανθρώποις. 

άρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωµεν, καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλή-- 19 

18 8ΟΠΙΘ γατία(ῖοπ {οπη {1ο Ξερί. απά ἴ]ε Πεῦτενν; 
γεί ποί πεατ 5ο στεαί α5 ποιά αἲ βγεί αἰσηί αρ- 
Ρθας; {ος 1. ία νγοτάς λέγει Κέριος ΓΟΙΠΙ ΠΟ Ρατί 
οΓ {ιο αοία(ἶοπ͵, Ὀμέ ννοτε (45 οεπ) αἀάεά ΡΥ ἴ]ια 
Αροβί]ο {ο ἰπάϊσαίο ἴ]ε 8ρεαΚοτ. 3. Το υνοτάς 
εἰ μὴ ἐξελεύσεται ---- ἀποστραφήσονται Ἡθτο οι {εὰ 
ὮΥ ἔπε Αρορί]ε, α5 ποί πεσθβκατγ {ο Πἱ8 ριτρορο. 
Ὁ. Ίπ {1ε ποχί πογά νο Αροδθίο {οἱ]ονν (ία 
ή Ά αἱ Ἰεαδί Ίῃ ἐλο ΑΙοχαπάτίαη απά 58οπ16 οίμες 
ΜΡΡ. Ἔπε οΠ]Υ τεα] ἀἰκογεραπογ ἶ5 Ιπ {με ζῶ ἐγὼ, 
νΠΙοΙ, πονγενετ, 18 Ῥαΐ αη οφϊυαίεπί (απά Βοτὶρ- 
έαγα]) εχρτεβείοη {0 {ο κατ ἐμαυτοῦ ὀμνύω οἱ ια 
Ξορί. Εἰπα]]γ, ΙΤ οαπποί Ῥιΐέ αἀγετί {ο νε πιαπ]- 
(ορί οοτταρίίοπ 1π {π6 Βδρί., ΠΔΠΙΕΙΥ, ο{ εἰ μὴ Ῥε- 
{οτε ἐξελεύσεται. 1 18 βίταπσο {λαί πο Ἐάῑίογ οἵ 
Οσο 5ποα]ά Ἠανο ποίίοεὰ 1{, οδρεοΙα]]γ αξ {έ 18 
80 εαδί]γ επιεπάεά. 1 νου]ά οοπβἀεπί]γ Ῥτοροβθ 
{ο τοι ἡ μὴν, α {Πεαπεπί /ογπιμία ]γαπαί Ὀοί]ι 1π 
ειπα (αβείσα] υντιίει απά {πε Μερί. Ὀεο «εη. 
ΧΙ. 16. Ἠ, Ἀοννενοτ, ἴ]ε Γταηβ]αίοτ νυτοίε εἰ μὴ, 
Ι μανο πο ἀοιθί ἐἶναί πο Ἠαά ἵπ Πὶς Μ5. κ ων 
Ῥοίοτε κ», (π8 τεπάοτίησ (ίεγαἰη α Γογππιπία Τι- 
Ταπαϊ εφ μ]να]εηπί {ο ἡ μὴν, απά οσοσυττῖηρ ἶπ οῦ Ἱ. 
11. 19. ν. 9. 

19. µηκέτι οὖν ἀλλήλους, κρ., ὅτο.] Ἰπ ἴπεςα 
ψοτάς (ΠΙΟΣ οοπίαῖπ α εοπεζιφίοπ ἀτανντ ΓΓοῖη ἴ]θ 
Ρτοσεάίπρ) 19 απ Ιπ]απΠποίίοηπ ποί ΟΠΙΥ {ο αὐδίαῖπ 
{τοπα απ]αςί]γ ]αάσίης ἴ]χοδο Ὑν]ο οπἰετίαίη ἀἰῃΠεγ- 
οηί εεηΙππθηίς ἵπ πιαἰ{ετβ οἳ οοηβοΐθηςσθ, Ραΐ {ο 
Ῥοδγ/ατο Ἰαρί {πε ν/οακοτ ρατίγ που]ἀ, ὮΥγ ους ας- 
{ίοηθ απά εεπ/πιθηίς, Γεοὶ ασστἰουθά, απά {πας Ὃθ 
16ά ΙΠίο α νύοΓ6θ ΘΙΤΟΤ (Κοβρε); ΠΔΙΠΕΙΥ, ἸΕΓΕδΥ, 
οἵ αροβίαφΥγ, 

Ἡε (οπιπιεηίαίοτ ποίῖοθ {1α απαπίαπαεἰαφὶς 
1 κρίνωµεν απά κρίνατε, πε ννοτὰ Ὀθδῖπς Πγεί α5εά 
ἵπ ια 5εη56 ΄' {ο ρᾳ58 8ονοτο απά πη]αδί ]αάρπηρπέ 
προη,’ απἀ {πεπ (ναί οῇ ««τοβο]νο.. Α βΙπιί]ατ 
196 ΟΓ στασιάδειν ἵ5 αἀάασεὰ Ὦγ Βαρ]ια] ψοπι Ηετος- 
οίµ8. ἸΠρόσκομμα ππάὰ σκάνδαλον 3τθ ΠΘΑΤΙΥ ΥΠΟΠ- 
ΥΠΙΟΙΒ; ἴμε Ἰαΐίετ Ὠοείης οχοεσε/{ἶσα] οῇ ἴε ΓΟΓΠΙΘΓΤ. 

14. οἴἶδα καὶ πέπ., δο.] πε Αροςί]ε οτε απ{1οἶ- 
Ραΐερ απ οῬ]εοίίοῃ. Οἴἶδα καὶ πέπ. 18 α βίτοησ εκ- 
λα κς. {ο ἀαποίε ϱ1]] ρεγβιαδίοη {τοπη οοπαρ]είθ 
πον]εάρο. Ἐν Κυρίῳ Ἰ., Ἱ. 6. ὮΥ ἴἶνα ἰ(εασβίπα 

ο{ ᾗ6δις (Ἠγὶκί Ἠἱπηδο]ῇ, απά ποί Ὁγ Ἠπππαπ. τθα- 
βοηίηρς. 366 ΤΠδορηγ]. 

---ὔτι οὐδὲν κοινόν.] ΕΥ ἴ]ιε ἠἰπιαέίοπι ἑασρσοφίοἁ 
ΡΥ {ο οοη{θχί, ἴ]λο 86Ἠ580 ππιςί Ὀθδ, πο Ἰῑπά οἱ 
πιθαί 8, 1Π 15 ονη παίητο, ΙΠΙΡΙΤΟ (1. 6. απ]ανν 41): 
Ὀαί {ο πα νο αρσολπία 1 {ο Όο απ]αννϱα] 7 {ο Ἠἶπα 
ἵε 16 απ]ανν θα]: 1, 6. (45 (τοι. απά οίποτς οχρ]αίπ), 
«Γιο ροτευηδίοη ο/ αηγ {ου Ὀεῖπσ Γοτριάἁ ση 18 
{ο α Ολτίδέίπη /ονν, α5 Ίοησ ας Ίο ἵ8 8ο Ρογεπαάσς, 
ϱι{Ποἱἰοπί {ο ππα]κε 1 απ]ανν{α] Γος Εἶτα {ο 196 ναί 

Ἠυετίγ ννπῖοὮ 1έ ας σίνεη Ἠϊπα ΓΓΟΠΗ {πε Υοκε οἳ 
Ώιαο Μοφαῖο ογάΙηαπςςς. ἩΒρ. Βαπάθίδοη, ἴπ Εἱ8 
41 ΒΕΤΠΙΟΠ αἆ Ο]ετιπῃ, οὔδετνες, ἰαί νε παΥ 
{ΓΟΠΩ Ο]5 ραββασο 54ΓεΙΥ οοπο]αάς Εναί 1ἱ 19 Ἰαννθα] 
{οχ 5 {ο ο αἰ] ἴΊοςα {πίπσ5, οοποετηϊπςσ γηίο] 
Ώποτο «απ Ὦ6 ποίμίησ Ὀτοισ[{ί οῇ ννεὶρ]Ώί κα/Πο]επί 
{ο Ῥτονο ἴπαπα απ]ανν[α]. ΤΓ]ε εἰ μὴ 15 καϊὰ ἴο ὃθ 
Ρι{ {ΟΥ ἀλλά: Ὀαἳ 1έ 18, ἵπ Γαοί, αφεά 1Π 115 οτάἴπατγ 
86ηςα, απά 5 οπ]γ ἰπίτοάιοίοτγ ο{ αποίἸετ απά απ 
εχεερίίνε οἰαμςο. 

16. διὰ βρῶμα] “« ἠντουσ]ι Γοοὰ,” 1. 6. ἴπο εαϊῖπσ 
ο{ {οος, απἀ, ἂδ αρρεατ5 ΡΥ ἴπε οοηί{εχί, έπη εαίῖης 
ο{ {οοά. θε ίΠε πεχί νεΓβθ. Λυπεῖται ἵ5 εχρ]αἵη- 
εᾱ ὮΥ {με ο]άετ (0οπιππεπίαίοτς, “'ἶδ στίενεὰ απἀ 
Ἠατί; 2 ΒΥ {Πε πποτε τεσεηί 9Π6Ρ, “15 Ρτουσ]ί Ιπίο 
στίε{, 1. 6. εε][-οοπάσθπωπαίϊοη, ὮΥ Ὀεῖης Ππάισθά 
ίο 4ο ἵπαί ο Ῥε]ενεά {ο ο απ]ανν{α]. Κατὰ 
ἀγάπην, “« αστεθαβ]γ {ο ΟΠη]ίαπ οἰατί{γ,”Ὀ ννη]ο]ι 
τθφι]τθς 15, ΓΟΥ {πα 5ακε ο α Ἠεακετ Ὀτοί]οτ, ἴο 
ευῇθγ οπε”5 ΟΥ’ Ἰρεγίγ {ο Ὦο οἰτοιπιδοτῖρεά, ἵπ 
ΔΏΥ ΠΙάΠΠΟΘΣ ποῖ απ]αννβα]. ᾿Απόλλυε ἀοε5 ποῖ Ἱπι- 
ΡΙΥ βπα] Ρρετά]ίίοπ, Ὀπί α Ῥτεσδεπί [α]ϊηπσ {Ποπ ἃ 
βίαΐο οἱ αἱναί]οἩ, ὈΥ αροδίαδγ ογ οίπεινν]5θ. 

16. ὑμῶν τὸ ἀγαθόν.] πε εατ]ετ πποάετῃ «οπι- 
ΠΙΕΠ{ΦἴΟΥ5 {ακο {λῖ5 {ο πιθαπ ««γοις Οιγὶδίαπι {ἱδ- 
επί, νπΙο] 18 Ἱῃ 1{5α]{ 5ο σοοᾷ.”. Ἰηί]ε ές απ- 
οἰοηί απά πηοδί τοσθπί πιοάετη (οπιπιεπίαίοτς 
εχρ]αῖπ ἴἱ ««γοιχ Ἰο]ἱγ τε]ρίοι, ΠΠ 5 γουις 
ομΙθῇΓ ροοά.”. Τ]ε Ἰαΐΐετ 95εη5ο ἶ5 σοος, Ὀαί να 
οίπεγ 15 πιοτθ αστεεαρ]θ {ο {πε οοπἰεχί; απά 18 
ν/Θ]] οχρτοςςεά Ὦγ Α0Όρ. Νενοοπιο (πας; “ Λο 
ποῖ 80 α5 {ο ρῖνο οσσαθίοῃ ἐμαί γοιχ τὶσηί 5εη5θ 
ο/γοιτ ΟΠπκίαπ ΠὈετίγ ἵῃ ἴπο ΙπάΙδοτ]πι]παίθ π5θ 
ο{ [ους δε εν] 6ροκεη ο[. 

17. οὐ γάρ ἐστιν --- πόσις.] Α Ῥοριίαγ απᾶ Γαποῖ- 
αγ πιοὰθ ΟΕ οχρτθβδίοη, Πθαπίης, “Τη {πο ϱἨτῖς- 
Παπ τε]ἱσίοη απά {πο ννοτεΠίρ ρτοβοτῖρεά Ὁγ 14, Τέ 
15 ποί πιθαῖς απἀ ἀτίπ]κς [ναί ατα οοηβἰἀοτεᾶ, Ὀαΐ 
γἱτίπθ, Ροαςς, βρἰγιαα] 1οΥ, ἃτο. 1.6. ἃδ Ἡρ. απ- 
ἀθίδοηπ οκρἰα]Ώς, 1 οοηβὶθίς ἵπ {πο οεχετοῖσε οἳ 
)ιοῦη. ϱ’γασεΒ, απά ἴπαο οοηπςοϊοη{]οις ΡοΓ[ογπιαποθ 
ο απαιθς{]οπθά ἀμίίος. Χαρὰ ἐν Πνεύματι ἆγ. 8ἱ6- 
πίᾖος απ Ἰηννατά 10ΟΥ {Τοπ {ο οοπηβο]αίίοης ος νε 
Ηο]!γ Βρϊτϊζ. ” 

18. τούτοις] “« ἴνεςο ἀῑδροβίίίοις απά Ἰαβί(ς.” 
Ἐὐάρεστος ---- ἀνθρώποις. ἜΤ]ή5 56εΠΙ5 ἴο Ὀς α Ῥορ- 
Ίας οχρΓΘΡΒΙΟΠ, πιθαπίης “« ἶδ ἵπ [ανουσ γη οά 
απά ΠΠ. 

19. ἄρα οὖν τὰ τῆς, ἃς.]. Α εοπε]ικίοπ ἀταννἩ 
{γοπη [ο Ργοσσθίηᾳ. “«Ἀϊποο α ρεποεαῦ]ο αρἰτῖε 
18 8ο ν/ε]] Ρ]οπείπςσ {ο (ο, 1εί 8 ο. εαςθ, 
απά Ὑνηαί {οπάς {ο ππααα] οἀϊβοσιίοη. οδ Δοῖς 
Ιχ. ο], απά ἸΝοίο. - 

----- 
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καθαρά ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διᾶ προσκὀµµατος ἐφθίοντι. 
ϱω Γ η ο 3” ῃ ὦ ἕως 3 / 

91 " Καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα, μηδὲ πιεῖν οἴνον, μηδὲ ἐν ᾧ Ἰὸο αδελφὸς 

’ ’ ᾽ π ι ” / 

ΕΣ Πἡ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μὲν 

86 

χ Μαι. 16. 11. 
Αοἴ8 10. 165. 
Τι 1. 15. 

81 Οογ, 8. 13, 

|) . ευ) 3 » . ο] ἁ π 

90 σου προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται η ασθενε. «Συ πίστιν ἔχεις᾽ κατα 
’ ὁ » , ς ' ' ” ιν 

σαυτὸν ἔχε ένωπιον του Φεου | μακαριος ο μτ] κρίνων ἑασυτον ΕΥ ῳ 

΄ῳ ς ᾽ , γ3 , 3 : ο) 3 3 
98 δοκιμάζει. Ὁ δὲ διακριόµενος, ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, οτι ουκ ἐκ 

, 3 - 1 4 3 9 { ς ’ .᾿ / 

πίστεως παν δὲ ὁ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. 

ι «ΧΥ. 'Οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἳ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἄδυνά- 

90. τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ] 1. 6. ἴπε Ρτορασαίοη ΟΕ 
Ώνα Ομγ]κίίαη τε]σίοη, Ὁ} (νο Γαλ απἀ Ολτίδάαπ 
Ρἱείγ οΆ {Πο Ρ6ί5οη ἵπ ᾳαθβίίοῃ. 

---κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ --- ἐσθίοντι.] Αί κακὸν ςυῦ. 
βρῶμα. Ἔ]νε ν/οτᾷς ππαγ ϱ6 τε[ογγθὰ εἰθιετ {ο {πε 
τοεαί. Οιγφέίαε, νν]ο, 16 Τε εαἰθίῃ διὰ προσκόµµατος, 
(1. 6. σὺν προσκόµµατι, δαπιρ]Ιησ]γ, ννΙἩ απ’ πΠοΕΓ- 
ἰαΐπ απάἀ ἀπζίοις πιῖπἀ) φἰππδίΏ; ΟΥ, {ο {θ ΠιΟΓΕ 
ἠποιοίπσ απἀ αἀναποεά ΟΠτ]βίίαη, Υνπο, 1, ΡΥ οαί- 
ἴπα, Ίο οὔεπάς απἀ οαα5ε9 αποίμθτ {ο 5ἱΠ (διὰ 
προσκόµµατος, {ΟΙ μετὰ προσκόµµατος, Ἱ. 6. Ο0088ΙΟΠ- 
ἵησ απ οῄεποῬ {ο Ἠίπι) {1ο ἨΙΠηΡΘΙΕ αἱδο βἰπηείῃ. 
ον καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν, ὅσο.] ἜΤηε 8εΠ8ϱ6 ΠΙΥ 

Ὦς ννθ]] εχρτεβεεά, νΙ ΑΠρ. Νευνο., πας: Τίς 
16 πιαίίοτ ος ἁαίγ {ο αὐφίαίπ [οπι ῄθ5ῃ ἀ5εά ἴπ 
φαοτίῇσο {ο 14οἱ5; οι {ο αὐδίαίη (γοπι 1{ αλἰοσθίΠεΓ 
ος {ἴτοπι αἩΥ οίμετ αοἰ, ἵπ ἴ]μθ ρτο5οποοθ οἱ {πο5θ 
ιο πλαν (η8 Ὦο δηςπατοεά Ιπίο εἶπ απά ροτρ]οχεά 
γη ἀοαοίς.”. Της 15ο οῇ ία Ρ]ητα] κρέα {ο ἴπθ 
βἱπσι]αγ κρέας ἵ5 Γοιπά 1π ιο Ὀεφί νντίοί. ΔΑί ἐν 
ᾧ 5)ὐ. ποιεῖν. Προσκόπτει ἶ5 {ΟΥ σκανδαλίζεται. Τ]ιθ 
ψΥογά5 ἢ σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖ ατο οπαείθά ἵπ {ηγες 
Μ55. απἀ 8οπιθ ΥεΓδίοης απά Εαίηογ5; απά 6Υεη 
το]οοίοά ὮΥγ ΜΠΙΙ απἀ Ἐορρεο, 8 Ρεΐησ ἃ ῥΙ088. 
Τη]8, Ἰούνενετ, οαπ. Πατά]γ Ῥο ἴτας οἳ ἢ ἀσθενεῖ ; 
απά ἵΓ Μια Ἰααδο Ὦο ϱεπιίΠθ, 5ο ΡτοβαβΙγ πιαςί 
ιο ρτεσθεάῖησ 0Π6. 

22. σὺ πίστιν ἔχεις.] Τη αποϊθηί απά εατ]Υ 
πιοάστη Οοπιπιοηίαίοτς τεαὰ 5 ἠπίεγγοσατυείη ; 
Όινα Πποτο τεσθηί οπ65 ἀεοἰαγαζυείη; νυΠίεὮ Ἰαΐΐοτ 
πιοάςθ ἶ5 οοπῇῄτπιοά ὮΥ {ιο Ῥοφολίίο Ὀγτίαο, απά 18 
πηογθ αστεθαῦ]ε {ο {6 5ίγ]ο οῇ εμθ Αρορίο. ΒΥ 
ννωσος 16 πηθαηί α ΓΙ] Ροτειαδίοη (παί ναί οης ἷ5 
οἴπα 15 τὶσηί απά Ἰαννζα]: ος, 1π οί]εγ Ἰνοτᾷς, {Πε 

Γι] α5δοπί ο {πο οοηςοίθηςθ. ἈΚατὴ σεαυτὸν ἔχε, 
“«Ἱκεαρ {5 Ρογειιαδίοπ {ο γουγςθΙ{, απά γοιγ ἀοά; 
Ἡφο Τξ ννΠθη γοι Ἠανα πο οίπαθς ψίπεςδ: απά ἆο 
πο, ἵπ οχογο]κῖησ Ι{ Ώε[ογο ΠἹθῃ, ΘΠΙΡΙΟΥ Ιέ5ο α8 
το σπᾳ56 γοις Γε]]ουυ ΟΠεϊδίίαη απά γΥεακετ Ὀγοί]μευ 
"το {α1] (οπι ἀπ(ψ. 

---µακάριος, δεο.] Τηε 56πςο 6, ΄΄ΠαΡΡΥ ἶ5 ηθ 
νο ἀοῑῑ ποί οοπάεπιπ ΠΙΠΙςΕΙΓ 1Π πο δε θ 
πηα]κας οἱ νν]ναί Το αἱ]οννς Πϊπιςεἰ{ {ο 4ο; Παπῃε]γ, 
Ὦγ αδίησ τ{ ἵῃ απ Ἱπιρταάθηί ΠΙΑΠΠΟΓ. 

29. ὃ δὲ διακρινόµενος ---- ἐστί.] ἼΠε 5εηϱο 18: 
««Απά Ίο νπο ἀοαρίοί [υνπεί]ογ Τέ Ὀο τὶσῃί {ο 
εα{] ἶ οοπάσπιπεά, 1. 6. ἶ5 Ιαῦ]ε {ο Ὦο οοπάθπηπεἆ 
[παγ, ἶ5 5ε]{-οοπάσπιπεά], ἰΓ πο οαί; Ὀδοαιδο θ 
ἀοίῃ ἴέ ποί [γοπι {α1{]μ. 

Ἠγ πᾶν δὲ ---- ἐστίν ἵ5 πιθαηπί, “« ΓΠαίανοτ ἶ5 ἆοπο 
υνποιί α Γαῇ]. ρετειαδίοη ναί 1 ἶ5 Ἰαννζα], 15 δἵῃ- 
Πα]... 6ο απ οχοθ]]επί ΠΏϊςσοοιτςο ος Βί5Ιορ 3απ- 
ἀετεοπ οἩ (Πίς (οχί. ἙΥ Οί (Ὀείπσ Πὶς 4ΐ{π αἆ 
Οεταπα,) ἵη νΥπίςμ, αίτοι αΌ1Υ 5εί{(]1πσ (θε οοηΠες- 
Ώοη απἀ 5οορο ο{ {νε {θχί, η 5ος ναί Επί] 
παιδί ποτο Ὀς (χε ρεγ5ααδίοη ο{ ία Ιαάσπιοπί απά 

Απά Ἡε Ῥτγοσθεθάς {ο Ιπαιίτα, Ἱ. 
Ἠλμαί 18 πα Ῥοισογ ο έε οοπβεῖεπερ, 35 οΟΏΟΘΤΗΠ- 
1πσ {1ο Ἰανν/α]ησοςς οἱ πη]αυν(α]ηθςς οὗ αοίποπς. 2. 
ἨΠεί]νετ, ἵπ ΘΥΕΓΥ (ήπσ να ἆο, απ αοίιαὶ ο0Π- 

81, 

{1 ΟοΥ. 9. 22. 
σα]. 6.1. 

εἰάθταίίοπ {πειγθοβ Ῥο πεοθββατΙ]γ τοφι]φ]ίθ. ὅ. 
Ἠμαί ἄαεσγοο οϐ Ῥετειαδίοη 15 τοσαῖτεά {οτ ἴπθ 
γ/ατταπίίησ οϐ οι αοοηςτ ἸΠποί]ος οι πο, απά 
ΠΟΥ {αγ α ΠπὰΠ πιαγ γνατταπίαῦ]γ αοέ, νί] γοῖιο- 
ίαπει οἳ οοηβοίεπος. ἸΠοετείη ἶ5 οοηβδἰἀάετεά {θ 
σᾳ5ο, 1. ο α γεδοίυεά οοηβοῖεηςσθ; 2. ο/ α αοιθίίπς 
οοηβοίθεπος; ὃ. ο{α δογιριµίοιµς σοηπβοίθποθ. ἵ]ροη 
Ώπε νν]ο]ς, Ἰθ Ῥ{ουθς {αί {6 ἴταο Ἱπιροτί ος πε 
ἰεχί 5, ἵπ οβεοί, ἴμς: « Ὑ/ποβοενετ εα]] εΠΤεΓ- 
Ῥτίξο {ο ἀοΐπς ο αηΥ {(πίησ ΥυμίοἩ Ίε οοεγί(η δε- 
ἠἱουεί]ι {ο 6 απ]ανν{α], οΥ, αἱ Ἰθαςέ, ἶ5 ποί τθαβοπᾶ- 
ΡΙΥ ννεΙ] ρεγειαάεά οϐ ο Ἰανα]ηεβς οῇ 19: ]αί 
Όπε {Πίπσ Ὀο οί]εγννῖσε, απά Ιπ Π6εΙΓ ννλαί 1 πΙαΥ 
ρε, ἰαιο/ιί ου απίαιο/ωί, Ἱπάιβογεπί ΟΓ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, 
οοηναπ]επί οἱ Ιποοπγεπ]εηί, 16 Πα{ίΕΙ ποῖ; Το 
ΗΙΜ ΙΤ 15 Α 5ΙΝ. 

Ἠετα Ἰλαί5. απἆ (τοί. οοππρατο ἰπιί]αγ δεηί]- 
πιοηίς (οπι {Πα Ο]αβεῖσα] νυγίετς; απά Ξοποείίρ. 
8οπ16 {ποπ πε Ἠαρίηίσοα] οη6ς. 
Τε ἀοποίοσι Ἰαδί αἴϊατ, νυμ]ο] ἵπ ἴο {εχίαθ 

τθοθρίΗ5 οοπηθς ἵπ αἱ {ο οπἆ οΓ {πε Ερϊεί]ο, ἶ8, ἵπ 
Όιο {αχ ργεαίογ ρατί οΓίμε Μ35. απ 5εγετα] Υε{- 
εἶοη5 απά Εαίΐμοτς, Ιπβετίεά Ἠετα: ΠΟΠ ροβ]οι 
νναδ αρρτονεά Ὦ} (τοί. απᾶ Ἠαπηπιοπά, απά αἀορί- 
οἆ Ὦυ ΝΜΠΠΙ, Ἰ7είς., ΜαίίΠ., απά (ατίαξὺ., Όαί Ἠαβ 
Ῥθδεπ το]θοίεά Ὁγ Κπαρρ, Ὑαΐοτ, απἆ Θέπατί. Τί 18 
α αιεδίῖοη οῇ ἀῑποι]{ ἀείετπιϊπαίίοηἨ, απά ἵπ ννμίσ]ι 
πο οθτίαΙηίγ οαη ϱθ αίαϊπαά. ἘΕκίθγπα] ενίάεποθ 
15 ορτίαϊπ]γ ἵπ {ανοιτ οῇ {6 Ιπδετίίοῃ ᾖοτγο; γεί 
ᾖιθ οοηίτατγ ἰαβίπιοπίθς αἴθ Υ6ΙΥ ΥναϊσΠηίγ, ἵπ- 
οἰαάίησ ία Ίννο πιοδί αποϊθηί ο{ {πο Μ38., (ί1α 
ΑΙοχαπάτίαη απᾶά γαέίσαμ,) απἀ {ηθ πιοδί απο]επί 
οῇ Ὑουγδίοηῃς8. Α5 {ο {πα ὑπίεγπαί, ίέ οπηποί ννε]] 
Ῥε Ῥαἱαποςά, 5ἶπος {πετο ατα 5θνθΓα] οοηρἰἀθΓα- 
Ποις ῥοίῇ 1ραής, ΠΙΟ {επ {ο πηα]κθ {ο ογάΙπατΥ 
εαποης Ἱπαρρ]μοαβίθ. Τ]ε ὑπίεγπαί εοποτγιίη οΓ 
μεθ ρα5ξασε, α5 Βίπατί 5πουνς, 15 είτοηΡΙγ ασαϊηςί 
{{5 Ιηδεγίίοπ; απά (λουσῃ δέ. Ρα] ἆοθς 5οιπείΙπῃθς 
Ιηδετί α 4οχοΙοργ ἵπ {1 Ροάγ ο{ απ΄ Ερὶεα, γεί 
(ας ᾗο ροῖπίς ου () 1έ 18 1π απ]ίε α ἀῑπετεπί ἰΙέ1α- 
Ποπ βοπι {Ἡε ρτοβεηί. 1 οαηποί {ΊεΓ6[οτο Υεη- 
ἔατο {ο αάηῖέ 16. 

ΧΥ. Τπ {ο ρτοεεπί ΟΠαρίοτ Βί. Ῥαα] οοπίπαθΒ 
{ο αεχ]οτί ίπε ΟΠατοἩμ αἲ ἘΏοπιο {ο βί]νο α[ῖοι 
απ](γ απἀά Ῥοαπςθ. ὨἨε 5είΐς Ὀείοτε ἴ]ηαπι {Πε 5ε]{- 
ἀεπία] ο{ (Πτίεί, νν. ὅ, 4. Ἠο Ὀδξεεσμες (οά {ο 
ρῖνε ίλεπῃ {μα αρὶτῖί οὗ ΟΠγὶςίίαπ απΙίγ απά ἸΊονε, 
γν. ὅὄ,6. Ἡε εχ]λογί ΊΊαπι {ο α πιπίια] Κῑπά Τθ- 
εαρίίοη οϐ εαο] οίΠοατ, ν. Ἱ. Ἠε 5Ίοννς {ναί ἴἶθ 
τθοοθρίίοηπ οϐ Πιο (οαπί]ος Ἱπίο {πε Ολτ]είαπ 
Οματο] Παά Ώαοσῃ οἸθατΙγ απά οἵεηῃ Ρργαάϊοίαᾶ, νγ. 
ὃ --- Ιδ: απᾶ ρταγς (οά {ο Β]] επι αἲ] νυν 1οΥγ 
απά ρθασθ, ν. 12. Ἠο αρο]οσίπες, ας 1έ Ἡθγε, {ΟΥ 
υτ]ήησ {ο πο ΟἨατοᾗ οὗ Ἐοππςθ, ΡΥ ἀεβοτῖρίῃπσ 
{μα παίαγο οί Πὶς οῇ]οο α5 απ Αρορί]ε {ο πο (πθη- 
Π]θς, ία Ἰαῦθοατς ννΠΙοὮ Ἠε Παὰ ρεγ[ογπιεά νυη]]θ 
Πο]άϊπσ {ίς οῇΏ]σαθ, απά (ο αβεοίΙοηαίο ἀεβίτθ 
υπο] ο Ἠαά «πετίςπεά οὗ ραγίησ {πα ΟΠατοῃ αἲ 
ῬΏοππε α γ]δίέ, νν. 14-34. Ἠε ἀεεοτῖρθς {ο ίπεπα 
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Ώιο Ῥ]απ ο 5 Ππίατο 10ΙΓΠΕΥ5 απά Ιαῦου1ς, εκ- 
ΡΙ65865 5 Ἱορε ο{ γεί νἱδἰῖηρ πετη, απά Ὄεσ5 απ 
αβεοίιοπαίο Ιπίετεςί ἵπ {πείτ Ῥταγεις ίο ἀοά Το 
Ἠίπα, νν. ο ---ον. (Βατ) 

1. ΈΥ (ιο οἱ ὀυνατοὶ, 35 ορΡροβεᾶᾷ ἴο τοῖς ἀσθενέσι, 
πιμςί (45 Κορρο απά Ἠοβειη. ΤΘΠΙΣΤΙ«) Ὄε Πάε- 
αίοοᾶ {μα πποτο αὈαπάαηί 1π Κπον]εάσε, απά ὠπα 
βίτοησθγ ἵπ {η (χὶν. 22. οοπιρατεά ὉίἩ Ίωικο 
χχῖν. 19, απά Λος νΙΙ. 22. δυνατὸς ἐν λόγφ); απὰ 
ΒΥ ἴ]ιο ἀδύνατοι, ἴπο5ο Ἰε5ς βΚΙ]]εά απἀ ΚΠΟΜΊΗΡ, 
απά {ετοίοτο Ιπ Ἰοριίαίίοη απἀ ἀοιθί, α5 {ο {πε 
]αν/α]ποςς ος απ]ανν[α]ηοεςς ο{ αΠΥ {ἐΠίησ. ΒΥ ἴπο 
ἀσθενήματα 3τθ πηεαπί {ο απ[οιπᾶεά Όιοιση οοἩ- 
εοἰεπί]οις βοταρ]ἰες αἀνετίεά {ο ἵπ ομαρ. χὶν. 
Βαστάδειν βἰσπίῇες {ο ῥεα τοῦ] ; α ΠΙΕΙΑΡΗΟΥ {ακθη 
{το βίτοησ Ῥθΐφομ5 Πε]ρίης ννεα]ς Γε]]ουγ-πανε]- 
Ίοτς, Ὦγ οσσαδΙοπαΙ1γ οαττγ]Πς {ου έπεπα ἐπεῖτ Ῥιγ- 
ἀεῃς. ΒΥ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν ἵδ πιεαπί τα {γίης 
οπγεο]νος ὮΥ Πανίηπσ ουχ ΟΥ ΥΙε’5 τοσοεϊνεἆ α5 
αὐφο]μίε γετ]{]θς. 
, ἕκαστος ἡμῶν, ὅδτο.] ΤΓὰρ αἴἴεΓ ἕκαστος ἵδ αὉ- 

ποπί {οπι ΠΘαΤΙΥ αἰ] {λε Ὀορδί Μ98., ΠΙΑΠΥ Υ6ί- 
ΒἱΟΠ5 απά Εαίῑιους, απά πε Εά. Βτίπο. Τί ννας ἵπ- 
{τοάισοεὰ Ὁγ Βίερπαης {τοιη {ο Γταρπιῖαη ΕάΠίοΠς, 
απά {ποισὴ εκχραησεά ΡΥ Βεζα Ἱπ 5 βγεί ΕάῑΠοη, 
αΓιεγννατὰς οτερί Ιπίο {ια 5αΏ5οαιθηί 9Π68, απά 5ο 
νγας Ιπίτοόάσοσά Ιπίο ἴἶπο {εχίας τεοερία5; Ὀιΐἱ ν/ας 
ασαϊπ οππσε]]εά ΡΥ Βεησ., Μαἰίμ., ἀτιεδυ., απἀ 
Τιτήπα.: τιση1γ Τ ἁπ]ς, 

---- ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκ.] ἘὮΥ αἀάϊπσ 
εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκ. (1. 6. 59 Γαἵ α5 πιαΥ Ῥε {ου 8 
ροοὰ απά οἀϊῃοαίίοη, απά (μαί οῇἳ να ΟΠατο]1) 
Όια Αροεί]αο πιθαης {ο Ιπαῖί Πὶ5 ρτεοερί, {λαί οοΠ]- 
Ρ]αΐβαπος ΠΠΥ ποί ὂε σαττίεὰ {ο αὐ]οοί 51Ώ56Γ- 
νίεησθ. ὨἘς τὸ ἀγαθὸν απά εἰς οἷκ. πιαδί ϱ6΄οἱοβαΙΥ 
οοπηθοίθἀ, (ιο Ιαΐΐες εατνίηρ {ο απα[1[γ απά εκ- 
Ρ]αΐπ {πα {οΓΙπετ, απᾶ ρτενοηί α πηκαπάεγείαπαἶπσ 
οὗ ιο 8εη8θ. Έοτας Τπεοάοστοί οὔβογνθεβ; ἔστιν 
ἀρέσκειν καὶ ἐπὶ λύπῃ καὶ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ πλησίον. 
9ο ΤΠεορῃης, ΟΠ. ΕΠ. ὅ. περὶ ἀρεσκείας ---ἡ δὲ ἀρέ- 
σκειά ἐστιν ---- οὐκ ἐπὶ βελτίστῳω ἡδονῆς παρασκευαστική. 

9. οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν] “' 5οισΏί πο 5 οννη ργαί]- 
Ποαίίοη [Ό{ χο σοοὰ οῇ οἱ]νεγε] 5”. νίο ]αΐΐεχ 
οἰαιςο ἰ5 ἱπιρ]ες 1π 1ο αἲγ οῇ ιο ΓΟΥΠΘΓ. 

Τ]ο ποχί βομπιεηί, ΄παγ, πο Ῥοτο ραΙεπί]γ 
ιο Ἱπδι]{5 οῇ πιοπ,”. ἶ5 οἰοί]εά ἵπ ο ννοτάς οῇ 
Ῥς. Ιχὶκ. 10, νΠΙο] θνοι Ἠοβδεππ, αἀπιίδ {ο ο 
αἰγ]κίησ]γ αρρ]σαβ]ο {ο Οηη]δέ, Οιοισ] Ίο ἀεπῖθβ 
Π{ {ο ο ργὑπιαγί[ πιραπί οῇ ένα ΜΠεβείαμ. Βαΐ, α5 
Με. Τιτπογ οὈβθινας, ί 15 Γοτ πι ἴο ρτονο ἴπαί 
Όιο αρρ]ἰσοσίίοι. νατίος [τοιι πο Ιπίοπίίοη οῇ τα 
οτἱρίπα] αα{λου,  Βοβίάςς, (οοππαςς Μπ. ερ, 
Ἡθ Ἠ{παβε]{ πα πε {5 Οχναί νατίοι5 οίογ 5οηίοΠςθς ο 
ιο Ο. Τ. ννοτο ὮΥ {πο εν οἩ ια πο (ΠαΥ, 
6ΥεΠ ατο ὮΥ {οβθ ΟΓ ιο Ῥτοεοπί 4αγ) οοποθ]νοἆ 
{ο {τοαί ο ιο Μοβδίαμ. Απά ν]οποο οοπ]ά Ἰανο 
ΠΓΙΦ6Π ΑΠΕ 4Π ορίπΊοἩ, απ]οςς 1{ ας Ἰνας 15 Γου- 
ἀαίίοι. 1Ππ {γαζίοῃ, Παπάεὰ ἆοννπ [γοπα {ο πιοῬ 
οἳ νο ἨῬτορμοίς {ᾖνοπικο]νοςΊ ἨΜοταονος, (ια 
Αροβί]ο Ἰήπιβο]{, ἵπ ο ννοτάς [ο]]οννίηᾳ, το[οτς {ο 
Ώποδο ΠΙΠΙΘΤΟΙΦ ρα5βασος νο οσσιττος ΤΠ ἴ]πο 
Ο. Τ., αθ γη ίοη [0η ιο ὑπδίγμοίίοπ πιά εοπδοια- 

» 3 κα ῃ πας 
τῶν ὀνειδιζόντων 6ε ἐπέπεσον ἐπ ἐμέ. 

µονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 

ΒΟΜΑΝΡ 0ΗΠΔΑΡ. ΧΥ. 2---δ. 

.. 9 ο 5 η ὃς ών α ο Π « ” » 

των ῥαστάζει», καὶ µη ἑαυτοις ἀρέσκειν ἑκαστος |γαρ] ημων τῷ 
Π 2 , 3 η 3 ολ ο 3 ’ χ μις | . ς 

πλησίον ἀρευκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδοµην. ” Καὶ γαρ ὁ Χρι- 8 
' 3 . - 3 . ' , ο ε 9 ν 

στὸς οὐχ ἑαυτῷ Ίρεσεν, ἀλλά, καθως γέγραπται Οἵ ονειδισμοὺὶ 

Σ Ὅσα γὰρ προε- 4 
γράφη, εἲς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη ἵνα διὰ τῆς ὕπο- 

:Ὁ δὲ ὅ 
' ω ω ω ΄ ’ εκ, » - 

Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δφη ἡμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν 

{ἶοπι οἱ Ῥε]ενετς ἵπ (ο ἸΜοβδίαμ. Έοτ Ιί Ἰαβ 
Ῥθεῃ Ὕγε]] ροϊπίεὰ οιί Ὦγ ἀτοῖ, απ Οτε]]., ναί 
Ώιε ΥΨΟΓά5 ὅσα γὰρ ---προεγράφη ατθ πηεαηί {ο απ- 
Πειραίο απ΄ οβ]εσίίοη, --- ΠαΠΠΕΙΥ, ἐπαί νε ρᾶδδασε 
Ἰαβ τε[εγεπςς {ο [λαυίᾶ, ποί ἰο ΟἨτῖςέ οι ϱἨτίβ- 
Παπς, "Ρο νο] (118 15 ενα αἩβνγετ, ρατί οἱ νμ]ο] 
19 οοηίαἰπεά ἵπ α 5ΙΡΡρτεδδεὰ οἸαμςδε ἀερεπάεηῃί οἩ 
γὰρ, α- ᾱ. [Πί ἆοεβ Ιπάεεά Ρετίαῖη {ο Βανῖά, Ραΐ 
1 15 {γρίσα] οἱ Ομπὶκί] ος αἱ Ἰεαδί ππαΥ 86ΓΥε [ος 
ουχ εχαππρ]ε απ Ἰηβίταο{οῃ.” 

4. διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρ. τ. γρ.] Τ]ιε 5επ8θ 
18: 6 ἠμτοισ] 1ο ραίΐοπος ννμ]ο]Ὦ ἴα Βοτίρίατεβ 
τθοοπΙπιθπά απά εχεπΙρΗ(Υ, απἀ ΡΥ ἴπε [πιοίῖνεβ 
{ογ] «οπβο]αίοπ ὙΥΠίοΙ Π16Υ 5αρρΙΥ.”. Ίπ ἔχωμεν 
15 ἐπιρίτεά κατέχωμµεν. 

ῦ. ὁ δὲ Θεὸς, ἃο.] Τ]ε {π]] εεηςο οἱ {λε Υετεθ 
19 αβΙγ ἀτανπ Γοτίῃ Ὁ} Βρ. ῥαπάρθτκοη, Ιή α 3ε- 
ΠΙΟΠ ΟΠ {5 {εχί, Ἡπετε, α[ίετ ροϊηίπσ οαί {πε 
οοππΠοεχκΙοΏ απά 5οορο οῇ {6 ννοτᾷς, πε εἼοννς {Πε 
παίαχε ΟΕ {ο ΡίαγεΓ Ὠθτε πιαάθ; απά α[ίτετ οὗ- 
βοτν]ης {μαί ΡΙαΥ6Υ 15 Ρτορε]γ απ]τεά νν(ῃ Ἰηδίτας- 
Ποπ, απά ἐαί (οά 15 ἴπε οπ]γ Αιίποτ οΓῬεαοε, --- 
πε Ιπαια]τες 1ο] οά 15 οα]]εά {πο ἄοά οἱ ραίΐεπος 
απά οῇ οοηβο]αίοπ: απά ἰτεαί οἨ {1 οοῖοε ος 
Ώιθςα αἰτιοαίες, απἀ {πείς ποπ Ἠετο. Όπ ἴπε 
πιαίίεγ ο {Πο ΡΓάΥΘΣ, πε οοηδΙάετς ἴμεςδε Ῥρατοι- 
Ίαι: 1. Τπε ιῖπσ Ῥγαψεά /οΥ,--- παππεΙγ, [ἶδε- 
πἴπιάεάπεςς, νηῖοὰ 15 εκρ]αϊπεά απά Ρρτεςδεᾷ ΟΠ 
ὮΥγ νατίοις οοηβΙεταίοπ8. ΤΠ. Πε οοηβΙἆετς πα 
Πγεί φιιαἰβοαξίοπ οἳ ἴπε αστεεπιεηί ῥρταγες {ος ἐν 
ἀλλήλοις Ἱπιροτάίηρ ἐλαί 106 απίνετεα] απά παπα]. 
11. Ἠε εοηβίἀετς {ια δεσοπάἀ απαβοα{1οη 1Π κατὰ 
Χριστὸν, Ιπροτάπο απ αστεειπεπἰ: 1. απίο τα] 
παπά Πο]ίπεςς, απά 2. α[ίε {να οχαπηρ]ο ο{ Οεὶκί, 
ΥΨΙΠι τεερεοί {ο ἴο εκρΓγεξΡΙΟΠ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς 
ὗπο Ίδεατπεά Ρτε]αίε τισ]{]γ ιπἀετδίαπᾶς 1 νο 
(α5 {Πε ποχί αἰἰγ]ραίο τῆς παρακλ. ππαδί Ὀς απάεΓ- 
βίοοά) οῇ έαί ραΐεπος νΠίοἩ 15 ἤοπι ἀοά α5 νε 
οαµδε, απά πΊαΠ ας {11ο 5Ἱιώ]εοί. ΑοοοτάΙπβ]γ, αοἆ 
156 οα]]εά ο “  ἀοά οἳ «οπβο]αΠοΠπ,” Ώοσαμςο “ ἴε 
15 Ίο ἐναί ρα{{θίῃ οοπι{οτί απά «Ἡθεγ[ι]πεςς 1πῖο 
οἱχ Ἠθατίς.”. Απά Ίο οὔδοτνας, “΄ ίαί Ὀεῖπρ ἴο ΡΤΑΥ 
{ου επί, νε Αρορί]ε παὶρ]έ ννε]] πια]κα ὨλεΠ{ΊοΠ. 
οἳ ραΐΐεποε 48 α βροοῖα] Πε]ρ {ιοτοίο, απἀ «οπΠςο]α- 
Που αδ α δρεο]αὶ Επί απά εβεοί ἴετεοβ” Ἡε 
{πο ποίίσθςδ νε 6ΧΡΓΕΡΘΙΟΠ τὸ αὐτὸ φρονεῖν 8 
Ῥεϊησ οπο ροσυ]]ατ {ο Ῥί, Ρα]: απά εουνς ναί, 
6 ηλοισ]ι 1{ Ὀο ας5εά ννί] τείοτοπςς Ῥοί] {ο χα αἱ 
ἀεγκίαπα πο απᾶ }πάσπιεπί, απ ἴο πε το! απ α]- 
/εο(ίοπις, γαι ναί Δοίᾗι τηαγ Ἠετε 6 5αρροξεἆ πιεαπἰ 
{ο Ὀο οοπαρτεμοπάσθάς παιηδ]γ, ἐναί ἀοά γνοι]ά κο 
[Γαπ1θ {ο Ἰδαγίς ΟΡ ἴἼχοβο ἘοπιαΠ5 9οπθ {οὐναγζβ 
ἄΠΟίμος, λαί Ἴχοτο παὶσ]ί Ὄα, α5 [αχ α5 Ῥοβείρ]α, 
πἩ. Ιπζυργδαῖ αεεογᾶ απιοποδί ἴπεπα, Ὀοί ἵπ Ονείχ 
ορίπίοης απά αΏοσίίοης.. Τηϊς νίανν οῇ ένο ϱυ)0- 
1οοί ἵ5 αρροτίεά Ὦγ ιο ορίπίοη οὗ Τιτεν. απιά 
Οα]νίη. 
ιο κατὰ Χριστὸν [ο]οννῖηςσ 16 φα5οερίϊθ]ο οΓ 

{ννο 56Η565, Ροί]ι ε(αρ]ο {ο πο οοπίοχί: 1. ΄'ᾱς- 
οοτάῖπσ {ο (τα απά σοά]ϊποςς ἵπ Οηεῖςεί ᾖοδας, 
ποσοτάῖηπᾳρ {ο νπαί ἴπο αρἰπέ οἳ-Ολτῖςέ απά Ἰ]8 
τοἡσίου τοβιΙτεςς 4. (8 ἵπ Όιο πιααίη οἱ ους 

' 
' 

ι 
Ἱ 
ἳ 

------ 



ΕΟΜΑΝΡ5 ΟΠΑΡ. ΧΥ. 6--- 19. 

6 ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ιησοῦν ᾿ 
, νά ς . 9 -” - - 

π ζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα του Ἰυρίου ημων Ίησου Ἀριστου. 

97 

/ ς ͵ ’ / 

ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἓνὶ στόµατι δοξά- 
) α {ιὸ α βυρτα 14.1, 8. 

προολαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς πφοσελάβετο Ἐ ὑμᾶς, 

8 εἰς δόξαν Θεοῦ. Ρ Μαι: 15. 94. ’ ποτ, ” . ; - 

Πέγω δὲ, Ιησοῦν Χριστὸν διάκονο» γεγενησθαι πδ- Ἁνιο ο ο, ο. 

ριτοµης ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς τὸ ῥεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν 
3 Βαπι. 22. 50, ’ . ’ ς . 1 / , ᾽ ᾽ ᾽ , 

9 πατέρων "τὰ δὲ ἔῶνη υπὲρ ἑἐλέους δοξάσαι τὸν Θεὸν, καθως γέγρα- Ῥει, 18.50, 
. α νά »ς λ μ / ’ Γ «9 κ.α 

πται ά4ια τουτο έἔ-ομο ο/ησομραυ σοι ε}Ρ ε8 γσεοσυ καν το 

ΙΟ ὀνόματίσου ψαλῶ. ᾗ 

» δυρτα 11. 90, 

μμ ’ 
καὶ πάλιν λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη, ος γην 

” .. ὃ υ ’ ρω ) ’ 

Η μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. καὶ παλ 4ινεῖτε τὸν ἁ ποιον ρε 
” η) 12; Λ 3 Π 3 ᾽ ’ ς Γ 

πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαιγέσατε αυὐτον παντες οἱ λαού. 
5 .[. ’ ο τν ς ” 3 

19 Γ καὶ πᾶλιν Ποαΐας λέγει ᾿Ἔσται η ῥίζα τοῦ Πεσσαὺ, καὶ 
3 ΄ »” 9 γὼ μ 3 ο -” ζ9 λ ” 

ανιστόµεγος σρχειγν ε /ω, επ αυτο ἕ γη εκλπιουσιγ. 

ς (ἶἼρα, 11. 1, 10. 
Ο Πεν. 6.5. 

ὃς 22. 16. 

19 Ὁ δὲ Θεὸὺς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν 

Βίρ]οφ) “« α[ιοι {μα οκαπιρ]ο οἳ Ομγῖςί:” α 86η59 
αἀορίθοά ὮΥ ππαΠΥ οιηἰηθηί ΕΧροβίίο:5, απά 4ΠποΠα 
Όιο τοδί ὉΥ Βρ. βαπάθίεοη ΙΠ α ΘΙΠΙΟΠΏ ΟΠ {ῃί8 
ιοχί. | 

6. ἩΒρ. Βαπάεσκοῃπ, ἵπ Πς 191 36Ιπιοη απά 
Απ]απι, οἩ. ἐ]ὶς ἰδχί, (ί1ο 56αι6] {ο {λαί οη {ο 
Ρτοσθάίπσ νατςα) αὓὶγ ἀταννς {οτι ιο ΓΗ] Ἱπιροτί 
οἳ ια ννοτάς, απά ἀῑδίτισιαίες 16 Ιπίο /ουγ ροϊπίδ. 
1. Ηο ἰχοαίς οἱ σἰογί/ηίπςσ (ἀοά, ἃπά Ρτονος ναί 
Ώιο σ]οτγ οἱ ἄοά 5ου]ά Όο Ιπίοπάεά α5 οιἵ ολΙοΏ 
οπά, {ος /οµγ γεαδοπς: Ἱ. π5 Ῥεῖπς {1ο ελΙε[σοοά ; 
Φ, α9 ἰλαί νυηοτοιηίο Ὢς ατα Ὠοίλα ἵπ αμίη απά 
(941γ) ἵπ ννὶκάοπα ου]ίσοά. Ἠσαποο Ἠθ αἀάποςς απ 
ἴπ[ογεποε ο αἀπιοπίΐοπι, Ὅπαί Ὑνο ἆο ποί Ὀεδίον/ οἨ 
ΔΠΥ οτααίατθ, ΟΙ ἀγανν {ο οµἵἴβείνθς, αΠΥ οἱ εαί 
ρίοςγ ννλίο 18 ἆπο {ο ἀοά. Ἡ. Ηο διονς ἴμο 
ΓΘάΞΟΠ οἱ ια είγ]ο (οά πε Εαίμοτ οὗ ους Γιοτά 
Ίοεις Ολγὶςί, οἵ πα (αοά απἀ Εαίλεγ οϐ ου Τ,οτά 
1εδας ΟἨεῖςί, ἅπά ννἩγ Ιέ 5 Ἠετο ες5εά. ΤΠ. Πε 
οοηβἰάογς {νο σ]οτίβοαίίοη οϐ «ο ὁμοθυμαδὸν καὶ 
ἑνὶ στόµατι, ΝΗ]ι πιὼιά α5 ννε]] αξ πιοπί], απ ναί 
{ά Ἱπιροτί. ΤΥ. Ἠο Ἰονς ον’ πιο (οά 18 
α]οτίβεά Ὁγ Οτϊκίίαπ πίέή απᾶ οπθ-ιπΙπάεάπθςς ; 
απά {(]ὶς5 ἶς έλα πιαἰπ 5οορθ απάἆ ἀθείση ος {16 γν]ο]ε 
Ῥαβεασο. Όη {ια {οτοο οἱ ὅμοθ., (Ισ) ἐπιρίίες 
υπαππη({γ,) 5οο ἸΝοίο οἨ Αοΐς Π. 46. ἜΤὸν Θεὸν 
καὶ πατέρα τ. Κ. ᾗ. Ἰ. Χ. απου]ά (α5 μα Ῥορί ϱοπῃ- 
πιοηίαίουι» απἀ Οτο ατα αστεεᾷ) Ὄο τοπάεγοά 
66ο (οά απἀ Εαίμοχ οὗ ος [,οτά 1οδας Ο)γίςί.” 
Οοπιρατο 9 0ος. χἰ. 91. Ερῃ. 1. ὃ. 1 Ροί. 1. ὃς απά 
βοο Βρ. ΜΙάάΙ. Απά, ας ΤΓΠΙΙΡΥ απά Βρ. Ῥεαίδοπ 
τοπιατῖς ἔγτοπι {πο Εαίμοατς, “' ἴ]ιο Πτεί Ῥοαύδοη Τπ {ιο 
Τη πΙ έν ἶ ιο ο απά Εαίμετ οἳ Οηεῖςί 1η τορρεοί 
{ο {ο Ἰα{ίογς πιαπ]λοσά, απἀ είοιπα] ΠΠαίίοή οἵ 
ἀθηϊναίϊοι ἔτοπα {ιο Επαίπετ, Ὀεῖπσ (οἆ οἳ ἀοά: 
Πΐ Γάιο ἵπ τεδρεοί οῇ 5 ΒἱνΙπΙ{γ, οἵ α5 Ἠο 15 
Όια ή ογα.) 

Π. διὸ προσλ. ἀλλήλους] ᾿ΤΠϊ5 απ]έν (11ο πηθαπέ {ο 
ΒΥ) πνου]ά Όο οδρεςἰα]]γ ον]ποςά, 1 ένο εηΙ]ο 
απά {ιο ουν] ΟΗτίκίαης 5ποι]ά πιπίαα]]γ το- 
οθίνο απ 5Ίπουν Κἰπάποςς {ο 6ασἩ οίμετ. Όηπ {α 
{οτοθ οἱ προσλαμβ. 896 Νοίο 5αρτα χι. 1. ἜΓ]α 
{οτοο οἱ {λα ννοτά πιιδί, ἨοΥ/ΘΥΘΥ, Ῥο 5οπιθοΝηαέ 
ποσοοπιιποάαίοά 1Π 56Π58, α5 αρρ]ίας {ο ΟΗ]ί, υνα 
χο[ἘΓοηοθ {ο Πὶ5 Δοπἰσπ(ψ, ποϊννληλείαπάϊησ ο 
Ὀοΐπσ οποπιίο5 ὉΥ ονΙ] Ὕνογκε. εο 5πρτα Υ. 10. 
Εὺἰς δόζαν Θεοῦ 5 Ιπάεαά, ὮΥ πιοδί Τη{ετργείετς, 
οοηβίταθά νι ναί Ιπππιθβ]αίεΙγ Ῥγεοεᾶες; Ὁγ 
πνμῖεἃ α {ο]εταῦ]ο 56πςθ αγί565, Ριΐ 9Π6 ποί 5ο 
σου, οἵ 5ο ααἱ{αῦ]ε {ο ια οοπίοχί α5 ΡΥ το[εγτῖησ 
ὧιθ Υνοχάς {ο προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, απιά οοηδίά- 

εΓἶησ καθὼς --- ὑμᾶς 35 απ Π]αδίαίοηῃ. Τηας εἷς 
δόξαν Θεοῦ ὉνΙ]] εἰσπΙ( ἴπε οπά οἵἳ ΡΙΤΡροςε, Ἱ. 6. 
Ώιαί 5ο ἄοά πιαγ ο ο]οτίβεά. Οοπιρατε οοᾖπ 
Χνι. 20.. Α νίονν οῇ {ιο Ὕνοτᾷς 5αρροτίεά ΡΥ ελα 
απ λλογΙ{γ οϐ 6Π1γςοςί., ΤΠδορΗγΙ., Γ]Πεοᾶογ., απά 
( ομππεῃ. 

Ὁ. λέγω δὲ, Ἰησοῦν, ὅτο.] ᾿ἜΤ]ϊ5δ 5αρρ]ες α γεα- 
δοπ. {ΟΥ ννμαί Ἠας Όεεῃ,]αςί εαἷᾶ. Ίο Αροςί1ε8 
αΤΦΙΠΙΘΗΤ, {ο βαασεςί ΝΗΥ Ώε]ίαυετς, οἱ υΠαίενετ 
παΐ]οη, θοι]ά Ἰνα ἴπ πιπίαα] ἨαγίποηΥ απά σοοἆ 
ο/ῇσος, 15 (15. ----- Πα ία (επί]ο οαρ]ί ίοτεβρεοί 
ιο 46ἵ, θἶπορ ΟἨτὶεί εκετεῖσεὰ Πί5 παϊπΙδίτΥ 
4ΊΠΟΠσ {Πθ ὁ96ἳΝΒ, απά Ὕνας ρεοι]ΙαγΙΥ (Πο ἈΤοβδίαΏ 
οῇ ια 6ςινς, ἴπετεῦγ ΓΠα1β]1]πσ {με ρτοϊοίίοης ος 
ἠιεῖτ Ετορ]πείς, απά {1ο Ρτοπηίςες ππαάθ {ο ΑΡτα- 
Ἠαπα (απά Ότοισῃ ἨΙπα {ο ο Ῥαίπίαγςῇς), εμαί «ἵπ 
Ἠὶ5 5οοἀ εΠοι]ά αἲἱ λε παίίοης οῇ {με εατι ὃθ 
Ρ]οςδες :) επαί {ποτε[οτο (πε αν απᾶ {πε (1επ- 
Π]ες Ἰαἆ ΓΘαδοΠ {ο σ]ογί{/γ (αοᾶ {ος Ἠἱ5 ΠΙΕΙΟΥ 1πῃι- 
Ραγίες {ο Ῥοί]μ.”. (ἨΒοβεππι.) 

Λέγω δὲ Ἠθιο απ αἲ (αα|. ἵν. 1. ὃς ν. 16. ἶ5 τε- 
σατάεά ὮΥ Βομίεις. α5 α {οτπια]α οἳ οοΠΠΘΟΙίΙΟΗ, 
Ῥυαΐ 1 ταίον ἐπ]π]ς, νἩ Μτ. Ώοςο αρ. Ρατκμ. Ρ. 
490, ιαί 1 σὶνος ρεοι]]αγ {οτος {ο γν]αί {ιο Αροβ- 
{ο Ὀτίησς {ογννατά; απἀ, α5 Φίπατίέδαγς, αοοΙγαξα8 
ἀεβπῖέ. "Ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, « {ος πε ορίαβ]]ς]- 
πηοπί οῇ {νο ἴτιίῃ οϐ ἀοά, 1. ο. 5 Γαιμα]ποςς 
ἵπ Καορίησ 5 Ῥγοπιΐφθ5. Τη ἐπαγγ. τῶν πατέρων | 
Όιαο (επΙήνο 5 οπο οϐ οὐ]θοί. Βεβαιῶσαι τᾶς 
ἐπαγγ., «ἴο οοπΏΤΠΙ Όινε Ρτοπηϊςε5,) 1.6. ΡΥ Ρει- 
{οτπιίησ ναί ηαά Ώδεπ ρτοπιἱδε. 

9. Κορρο Ἰθτο γεοοσπίζο5 απ απασο[μί]οπ, {ΟΥ 
τῶν δὲ ἐθνῶν --- Θεοῦ. Βυιΐ πιοδί 6οπιπιθηία{ίοΓβ 
ΒΙΡΡΙΥ λέγω απά ὀφείλειν, τε[εγτῖηπσ {ο α ΕΙπι]]ατ 
εΏ1ρ. αἱ ἵν. 19. “Ρο Αροεί]ο (54Υ9 Ταγ]ογ) ἵ8 
Ρετειαάίησ {πο οοηΥθτί5 {ο α οοταῖαι οοα]άοι Ιπ 
Ραῦ]]ο ΥνοτεΠίρ, απά ἶ5 ρ]νίησ ϱασἩ ρατίγ α εαὐ- 
εἰππί]α] τοἈ5δοπ ΥΝἨΥ ίΠεγ ουσ {ο απῖίο {Πο]γ 
Ἠθατί5 ας ννε]] ας νοῖσςς.”. Βαΐ, α5 Τί ννοι]ᾷ ο 
πἹοΥο ἁΠΠοι]έ {ο Ῥρογειαάο {Πο «θιυ, Ἀο αρρ]ίο8 
{ο Πῖπι 5ονεγα] αιοίαίίοπ5 οί οῇ οπρίτε, Ρ5. 
χγΙΠ]. 49. Ὠευί. κχχι]. 40. ὮῬβ. οχν]ϊ]. 1. Ίξα, κὶ. 
10. ελα βγεί απά Ἰαδί ο υΥμίοΠ, αξ ἨΥΠΙΡΥ επονς, 
ιο «ον Ἱπίετρτείθαά ΟΡ πα ἸΤοβείαμ. ΑΙ ο 
ἴπθπα αστορ ψ{] {πο βερί., απἀ, ἵπ ἠιείτ σεπετα] 
5οἨ56, γη {πο ἨΠουτουν ; απά (επά {ο τοτε, ἴ]αί 
Ώπο (.ο8ρε] ρτϊνί]οσες οτε {ο Ὀθ εκίοπἀεἆ {ο Ὀοί]ι 
76ννς απά (οπίῇ]ε». 

19. Τ]ο Λρορί]ε οοπε]αἆας {πῖς εχΠοτία{ίοη {ο 
απ]έν Ὦγ α ευἱ(πρ]ο ῥγαψον, ἴπαί Ώνεγ πιαγ ὢο β]]οά 
νι αἲ] 19ΟΥ απἀ ρεαςςθ, απά ΠΠαΥ Ἠαγε α Ἰγεῖγ 



88 ΒΟΜΑΝΣ ΟΗΑΡ. Χγ. 15--- 19. 

.- ’ 3 ε ’ ς ῳ Ε) μα {ωα ’ ε ’ ) , 

τῷ πιστεύει», εἰς τὸ περισσεύειν μας ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάµει ΙΠνεύ- 
5 

µατος αγίου. 
2 Ροι. 1. 19: 
{ολη 2. 2. 

Ε ΠΗΠΓΙΣΤ4Ι δὲ, ἀδελφοί µου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ 14 
3 να / ’ [ ’ 

αὐτοὶ µεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάµε- 
»] ’ . 

ο, νο καὶ ἀἆλλήηλους νουῦετεῖν. " Γολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀδελφοὶ, 16 
9 εἰ . ς 3 Π ξ «μμ ᾽ υ , Ὁ ϱ ο 

απο µερους, ως ἐπαναμιμγησκων μας, διὰ τὴν χαριν την δοθεἴσάν μοι 

1 Αεὶς 9. 15. 
ᾱ 19.0. 
ε8ωρτα 11. 19. 
ασ]. 3. Τ, 8. 
: τν: ..Ἰ. - : . 9 - ς ι , ’ σα. 
ον τὸν εῴνων εὐπρόσδεκτος, Ί:γιασµενη εν Πἴγνευματι αγιῳ. 
Ρε], 9. 17. 
κ βαρτα 1. 6, 
ὅ 16, 6. 

Ὁ υ - ͵ 5 32 . -” 3 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ' "εἰς τὸ εἰναί µε λειτουργὸν Ιησοῦ Χριστοῦ εἲς τὰ 16 
Π - 3 Π - - η , ς 3 

ἔφνη, ἵερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται η προσφορά 

χω οὖν 11 
, 3 -”. 32 . 3 υ ’ . κ 3 ᾽ ΄ μη 

καὐχησιν ἐν Χριστῷ Ιησου τα προς Θεον οὐ γαρ τολµησω λαλεῖν 18 
τ 3 / - Ν 3 2 - 3 ς 3 » , 

τι ὧν οὐ κατειργάσατο ΧἌριστὸς δι ἐμοῦ, εἰς ὕπακοην ἐθνῶν, λογῳ 
[ή ’ ’ ’ - ἁ 

καὶ ἔογῳ, ἐν δυνάµει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάµει Πνεύματος Θεοῦ " 19 
5! .”. ει . 9 , , ω ω , 

ὥστε µε ἀπὸ Ἱερουσαλημ, καὶ κύυκλῳ µέχρι του λλυρικου, πεπληρωκέγαι 

ηορο οἱ ΓΠαΐητο σ]οτγ (τοισῃ {πε Ιπῄπσηποος οΓ {11 
Ωρ]γιί ε]ιεά αὐτοαά 1π {εῖγ Ἠθασίς, νο ας νν]] 
βίνε (Ίλειῃ απ 6πΓηεςί οῇ (λαί ρ]ουγ. «οπιρ. ΕΒΡΗ. 
1. 19. δα. απά Ῥοιη. ΥΠ. ϱῦὸ. ἜΤ]μας νετ. 19. 15 α 
Κἰπά οἱ π]ς {ο απ]ίε {πο Γοτεσοίπσ αἀπιοπΙτοτγ 
πηαίίθς, ὍΥΙ 1 5αὐδεφιπεηί αρο]ορείίσα] ρογίοη, 
Όπο ]αΐίογ {ο ααα]1(γ απἀ πλακα πποτε ρα]αίαβ]ε {Πο 
ΓΟΤΙΠΕΓ. 

14. ΝΟΥ” αοππππεηςθε {16 ορί/οστι8 οτ οοπο]αδίοη, 
Γοτπαῖπσ {πε 41 απά ]α5δέί Ῥοτίίοη οῇ {πε Ερίε19, 
απά οοηβϊςίπσ ο ἵνίο ρατίς, ἵπ ία /ογπιο ος 
νΠΙοἩ, 10 {ο ἴλε οπά οῇ 5 Οαρίες, {πο Αροε- 
16, α[ίοτ σοοά νν]δηθβ απά ΡΓαΥΕΤ5 ΓΟΥ (Πεῖτ εριγιί- 
πα] ννε]ίατε, αἀάτοςξος {πεπῃ ἵπ επάθατίησ Ἰαηριασο, 
απά αρο]οσίζο5 {ος Ὕν]αί παὶσηί Ὃε Ἰκε]γ {ο σ]νο 
οῄεποςθ; ἴπ ία Ιαΐίετ (Πίο οσοαρίθε {ο Ἰαδί 
νο πε ΤεδΙΠ]θ5 απά οοπίΙπιθς {Πε 8α1Πθ εη- 
ἀεατῖησ Ἰαησιασε {ο {Πε επἀ. 

---ὔτι καὶ αὐτοὶ, ὅτο.] ΄Υο γουτεε]νθθ αἶδο ς) 
Γ ΝΠΙΟΠ, 5 Ῥϊΐδο. οὈδθτνας, Ιπνο]νες {ο ΠιτίΠεγ 
8εη5ε, ΄εἵεῃ ψηίποι{ πΙΥ αἁπιοπ]ίοη.. Βοζα ννα]] 
οοπρατθς ἴ]αο ἨΗοπηθτίο τί µε σπεύδοντα καὶ αὐτὸν 
ὀτρύνεις ἰηε ΕΧΡΓΙΘΒΒΙΟΗΠ π. πάσης γνώσεως πιμςί ποί 
Ῥε {οο τὶσιά1γ ἱπίετρτγείεά. Τίς 5οηςο ἶς ἀθίεγπηϊηθά 
ὮΥ ια ννοτᾷς [ο]]ονίῖπα, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νου- 
θετεῖν: απᾶ ἴ]α 8εηπ5θ οῇ {λα νν]οἰο Ῥαδδασο 15, 
«Ύο ατα βΙΙ οϐ ΒοπίσηϊΙίγ απά ἸΚΙπάπεςς --- 8ο 
αρουαπάῖησ Ίπ αἲ1 [ο μγιίαπ] Κπον]αεάσο, αφ {ο Ὦθ 
πρ]ο {ο αἀπιοπίςῃη θαοἩ οίπες, [α5 ννο]] ας {0 Το- 
εεῖνε αἀπιοπ]οῃ ἄοπῃ πια.]). Οοπιρ. 1. Σο] Π]. 
20, 21. 

15. τολµηρότερον ἔγραφα ὑμῖν] "Τηϊ6 αρο]οσοί]- 
σα] Ἰαπσιασε Ὕνας, α5 Μασκη. οὔδογνος, ΠθοθβκατΥ, 
βἶπος Ίο Ἰναά ορροβεά 501Π6 ΟΕ {Παίγ κἰγοπσοςί 
γε]ιά(265, απά τερι]κοά ἴΊχειη Γοτ οργίαϊη ἵττεσι]- 
απ]ϊες ο οοπάµοί. ὨἨο εχοικδες Ἠὶς ᾖγοοάσπι ὮΥ 
Ρ]εαάίηςσ [ιο είτοπσ οὐ]ἰσαίϊοι απά 5αοτοὰ ἀπίγ 
Ιπιροβοά οἨ Πἰπι α5 απ Αρορί]α, απά ο Αροεί]ο 
ο{ ία (οη/ί165. ΤΠ σίνος ΠΊΠι 4η οσσαδίοη οῇ 
αἀγεγίῖπσ {ο 5 ον Ἰαῦοιτς ἵπ οοηγοτίῖπρ ἴἶα 
Ἠθαίπεης, απά {ο πιθηίῖοη ναί Ίο [αγίου Πηθαπ{ 
{ο 40 ἵπ ναί οπ156. ᾿Απὸ µέρους, ΄Ιπ 8ΟΠΙΘ Τθ- 
βροοί, πιαΥ ο οοηρίταθἆ ο1ί]ογ νν] ἔγραφψα ΟΥ 
ψίἩ τολμ. 

16. εἰς τὸ εἶναι ---- εἲς τὰ ἔθνη] Τ]ο ᾳοπετα] 8οη5ο 
ἱ, «'Τ]αί Γ 6ποι]ά Ὀδρίονύ πιΥ οβρεοία] αἰίοπί]οῃ 
{ο {θ οΟΠνΟΤΑΙΟΠ ΟΡ {ἶνο (Πεπί(]ες {ο ἴἶνα το]ἱσίοη 
ο Ομ]. Το Λρορί]ο, Ἠοννενογ, 1865 ἃ ΓΟΓΠΙΙΙ- 
Ία ἀοτίνοά βοπη {νο  ονν]θἩ το]ἰσίοη, ἵπ ογάογ {ια 
πποτο αίτοησ]γ {ο ΙΠρΤΟΡΒ οἩ {πα «ον Ο Ητῖς- 
Παπς πα ἀῑσπ]ίγ οἱ 9 Λροβί]οβΗῖρ; οα]1ἶπς Πήπῃ- 

βο]/{, ποί διάκονος, Ὀαέ λειτουργὸς, ἃ δαετεᾶ ΠΙΙΠΙΕἴΘΤ: 
(5οε Νοίε οη Αοΐ5 αχνΙ. 16.) απά βαγίησ Ἠῖ5 οβ]οθ 
5, ηοί κηρύσσειν, Ὀυμί ἱερουργεῖν τὸ εὐαγγέλιον, Ἱ. 6. 
{ο Ῥτθασῇ {νε (1ο8ρε! α5 α ργῖεδί ο{ επε ει (ουε- 
παπί, ὉΥ νο Ππεη αγε Ιηάθ θυσίαι ζῶσαι. 89 
προσφορὰ απά ἡγιασμένη, ἃ Η{{]ε αἴἴες, ατε Ἠκενν]ςε 
ίεγπης Ώοττοννεά {ποπι {λε Γεπαρ]ε εετνῖσθε. Θεθ 
ΠΠΟΤΘ Ιπ (ατρ1. απἀ Κορρε, μα Ιαἴΐετ οὗ νποπι 
απά Ποδεπη]. ρᾶδς οΥεΓ ἰε ἱπιρογίαπί ννοτὰς ἐν 
Πνεύματι ἁγίῳ, ὙΝΠΙΟἩ ατε πιεαπί ἴο θαρσο»ί {Π8 
ΠπθαΊδ ΊΝΠΕΤΕΒΥ {ΕΥ Ἠανε Όεεῃ πιπαάε, απά ατθ 
Ργθδείνεᾶ, Ριτ6; ΠαΠΠΕΙΥ, ἴπα δαποΗβγίηςσ ἵπῃα- 
6ηςσες ο{ {πε Ηο]γ Αρίπί οἩ ἰπεῖτ Ἠεατίς, απά ποῖ 
Ὁγ εκίογπα] τἰῖεν. 

17. καύχησιν] ’α Τ8αδοή {ΟΥ σ]οτγῖης απά ο. 
ἴπσ.) ΠαΠΙΕΙΥ. ἵπ Ἠῖ5 Ιαῦοατς Πανίησ Όεεῃ 5ο Ὀ]εβδ- 
οἆ. Αί τὰ πρὸς Θεὸν 5α)ῦ. ἀνήκοντα. 

18. οὐ γὰρ τολµήσω λαλεῖν, ὅτο.] Όπ ἴ]ιο 5επ8θ 
ΟΓ ἠπί ραςςασε όπιο ἀἰῄετεποε ος ορἰπίοη εχ]βία, 
(τοίζ. απά Οατρπ. τεοοσπίσε Ἰετε α ἀε]ίοαογ ο 
Ιάΐοπα, ᾱ. ᾱ. «Τ οαπ 5οατοεΙΥγ νεπίατε ἴο 5αγ πγπαξ 
ΟΙ Ἠα(] ποί ἆοπο ὮΥ ππε,᾽ 1. 6. Ἰουν ππασ] Ἠθ. 
Παίπ ἆοπε. "ἜΤ]ϊ5 ππαγ, Ιπάσεά, Όε αἀπασίεά; Όπαί 
ἔποτε 15 πἹοτε οΓ φἰπιρθοϊίη ἵπ ἴα οϱΟΠΙΠΙΟΠ Ἰπίετ- 
ΡγείαίΙοἩ, ΠΙΟΣ ἶ5 αἀορίεά Ὦγ Βίαατί, νο εχ- 
Ρ{θ55ο5 {1ο 5εη5ο {Πας /΄Τ 4ο ποί, ἵπ φαγίπςσ 18, 
ο]αἴπῃι αηγ ρταϊ5ε, ΡΥ εχασσετα(ἶπσ ΠΙΥ 8166658, ΟΥ 
ἰακίησ {ο ΠΙΥΦΕΙΓ έλα οταα]ἰί οῇ ναί οἴ]ετ Ἠανθ 
ἀοπε.. Ῥογπαρς, Ἰοννενοτ, ἴ]ε τσ]έ νίενν οἱ ια 
8οη56 ἵ5 (]αί αἀορίεά Ὦγ ἴπο ἄτεεκ Οοπηπιθπία- 
{0Γ8, νο οοηδἰἀδτ ἰΠς α5 α ῥγίε[ πποᾶε οὗ εκρτεθ- 
8ἱΟΠ, ΓΟΥ οὐ γὰρ τολμ. λαλεῖν τι, ὧν οὐκ ἐγὼ, ἀλλὰ 
κατειργ. Ἀριστός. 

19. Πνεύματος Θεοῦ] Πνεύμ. ἁγίου ἵ5 Γουπά ἵπ 
βονοτα] ΜΒΒ., 5οΠ1θ Ἰαΐετ Ύογδίοπ8 απ ἘαίνετΒ, 
παπά {5 Ῥτο[εγτοά ΡΥ ΜΙΙΙ απά οἱἩοεσς, απά οά]τεά ὮΥ 
(τίθκὺ., Ἐπαρρ, απά Τη έπη. Ὀαέ ννποπί ΓΘθαδοῃ. 
πο «οπιπιοη γοπάῖης ἶ5 ]α5ί]γ τοίαϊηθἁ απἀ ἆθ- 
Γοπάαά Ὦγ Ὑγαίς. απά Μα(ίμ., νο ανα ννε]] τθ 
ππατ]κοἆ ἐἶναί {πο πθνν οπ6 ννας ππετε]γ ὁ ρ]οβᾶ, ἴθ 
γυ]σ, Ὀδῖῃσ 5οπιον/]αΐ α ΓαΤΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ., 

---ἀπὸ “Ἱ. καὶ κύκλω] «[τοπι /θγαβα]επι απᾶ 16 
ποϊσηροιτποσαά. Ἔ]α επι κίκλῳ ππαγ, Ὦγ Ένα 
μ5ασο ΟΡ {11ο Ὀοςί (γεο]ς ννγίετς, Ἠανα ρτοαί Ἰατ]- 
μιάς, απά οοπιργεῃεπὰ α ν6τγ οχίθηκίνθ ταβίας οῇ 
οουΠίἩγ αροιί ο αγαδα]επι, Ἰπο]αάῖησ Ρα]οκίῖπα, 
Ἁγτία, Ἀπά ἴο αἀ]ασεπί ρατίς οῇ Αταδία, Βυέ 
«1ογηδαίοπι ἵδ εδρεοἰαἰ{η πιοπεϊοπεᾶ, ᾖοπι 15 Ὀείηπς 
{6 εεπίγε, ννηοπος 1ο ταγς οὗ Ὠϊνίπε Κπονν]εᾶσθ 
Ἠθαπιθά. Πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγ.τ. Χ. ἵδ απ 6Χ- 
Ρτεβείοη ἀθνίαίίπς {γοιη Ο]αφεῖσα] πδασα, απά ρτοῦ- 

ο ος-τι---ιβξο-------τς-----ππππβς τετ 

τ 



{ 
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ΠΟΜΑΝΡ ΟΠΑΡ. ΧΥ. 20---29. 

91 '' ἀλλὰ καθὼς γέγραπται" Οἷς οὔκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψον- 
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ει. - - « ιο 5 ) 9 Οος. 19. 9) τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. | Οὕτω δὲ φιλοτιμούμενον εὔαγγελίζεσθαιμιο. ος ον 
.) 2 ’ 7 3 ” ’ ” . 

οὐχ ὅπου ὠνομάσθη ἉΧριστὸς, ἵνα μὴ ἐπ) ἀλλότριον Θεμέλιον οἰκοδομῶ 
πῃ Ίδα, 5. 15, 

α΄ 
 Π4ιὸ καὶ ἐνεκοπτό- 1) ο µς 

.] ’ ’ 

ϱοται᾽ καὶ οἳ οὐκ ἄκηκόασι συνηήσονυσι. 
η " κ α 11 ο ε, 

99 µην τα πολλα του ἐλθεῖν προς μας. 
-” [ή . Π ” ω ᾿ ς ιο 

τοῖς κλίµασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν προς υμας 

ο Βυρτα 1. 10, ο ν δὲ Π ’ 2; ε 

γυνὶ ὂε µήηκετι τοπον ἔχων ἐν ς Ἱσο 
} να] Τῃηρς, ἃ, 10, 
απο 5 Τίπι, 1, 4. 

» . ς , . Β ’ ᾽ 

94 πολλῶν ἐτῶν, ὡς ἐὰν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, [ἐλεύσομαι πρὸς 
ς - ων .. ’ ’ ς » ς 3 ς » 

ὑμᾶς.] Ελπίζω γὰρ διαπορευόµενος Φεάσασθαι ἡμᾶς, καὶ υφ υμών 
- . ἂν πε κα Μο - ο. ῇ » ο Ρ Πι)})} Ρ Αεὶς 19. 91. 30 προπεμφύηναι ἐκεῖ, ἐὰν ύμων πρὠτον ἄπο μέρους ἐμπλησδω. 1νυνέ τος Ἱτ' 

ᾳ 1 6ος. 16. 1. 
δὲ ’ 3 Ἱ λἡ ὃ » ων ἡλρι. « ᾳ ν ὃό υ 

260 ὁε πορεύοµαι εις ερουσα Ί]. ιακογωγ τοις αγιοις ευΟΟΑΊσαΝ 769 ο ρος, 8. 1: δε, 

3 ἐς. ᾽ ; 3 Ν . 4 9. 2, 12, 
Πακεδογία καὶ Αχαΐα κοιγωνίαν τινα ποιησασθαι εἰς τους πτωχοὺς οω] 3 6,10, 

τ Βηρτα 11, 17. ον ς / » . -- λ ’ . τ πλ) / . λ 3 λ ’ 3 - 

2Ί των αγίων των ἐν Περουσαλημ εὐθοκησαν γαρ, καὶ οφειλεται αυτων 1ος, ο Π]. 
3 3 ᾽ -- κ.  ὠ Β , 9 2 3 , α 

εισιγ. ει 7αο τοις ὃν ας λεω αυτων εποιγωγΊσαν τα εὔῴνη, ὀοφείλουσι 

ω »ω ” 3 ” 

93 καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργησαι αυτοῖς. 

α1.6. 6. 

Τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ 
΄ 3 -ω 4 ι -” 3 ’ 3 5 ο 3 

σφραχισαµενος αντοις τον καρπον τοῦτο», απελευσοµαι δι υΌμων εις 
ν ν. ε/ 3 ς ὁ» . ’ 3 

9) τὴν Σπανίαν. " Οἶδα δὲ οτι ἐρχόμενος πρὸς υμας, ἐν πληρωματι ευλο-- 5 Ἀαρτα 1. 11. 

α]γ Ηε]]οπῖςες, Ρείπσ Ρατα]]ε] {ο {ναί οἳ Οοἱ. Ἱ. 
95.π. τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Τε εατ]γ Οοπιπιθηίαίοτβ 
εχσρ]αίῃ Πέ "ο {111Υγ ευαησε!ίπε:” ιο Ιαΐετ οπςς 
τορατά Τί α5 α Πεῤραίσπι, ἀετῖνεά [τοπι α θΙπαῖ]ας 
πδθ ο{ ο οοττεδροπἀαηί ἵθγπι βλ) ίο οοπιρἰείε, 
Ῥεγ/εοί, ΝλΙοι (οδρεοἰα!]γ ἵπ {πο (Πα]άεο ἀῑα]εοί) 
οὔ θῃ φἰσπίῇος {ο έαοᾗ. Βιαί πο οί]ος ἶ5 ἴμθ ἶπι- 
Ι6γ απά ἵταθγ Ιπίοτρτοίαοῃ. Ῥίπατί τοηάςτς “«Ι 
ἄγθ 5ργοαά αΌτοαά. 
20. οὕτω δὲ φιλοτ.] ἜΤ]ιο ραγίϊαῖρ]ε ἀερεπάς αρ- 

οἩπ α νετὺ Ργοοθάῖησ, ὥστε πεπληρωκέναι» Ὀαΐ, 1ῃ 
ἐαπβ]αίίος, ΠΙΠΥ ὢ6 γεπάετες ΡΥ α νετῦ Ιπ {19 ΡΓ6- 
εοτ]ίε: α. ἆ. Τα Ἠαναο Τ είτίνθη. Φιλοτιμεῖσθαι 
ΡΙΟΡΘΙΙΊΥ βἰσπίῆος {ο Όο 5πάϊοις οῇ ποποισ; απά 
35 5αοἩ α ρατεαϊέ Ἱἱπιρ]ίες σοα], Ἰαθοας, απά ἁλ]- 
6εποε, ἴέ οοἵπες {ο βΙσπΙ(γ ΄ἴο 4ο αΠΥ λίησ να 
76α], ἀἱ]σεησε,) ὥο. 

ΦΙ. ἀλλὰ καθὼς γέγρ.] ΄ Όνας πιακίησ ροοᾶ 1π πΙΥ 
ΟΠ σα5ο {6 νογάς οί βοπρίιγο. 

----οἷς οὐκ ἀνηγγέλη, ὅσο.] ἜΤ]νε νΥοτάς ({Γοπι 16. 
ΠΠ. 15.), νο] εχαοί]γ αστθο υΝΙ {ο 5θρί., αγθ 
Ὦγ εἶαο αῖδ Γποτρτείους τε[ογτεά ἰο {ια ες- 
εἶαλ, Ὀαί αρρ]εά ὮΥ ἴπο Αρορί]ο {ο Πὶ5 ΟΝ/Π οα5θ. 
Τα ννοτάς περὶ αὐτοῦ, Ἀοννενες, Πάνε ποίπῖπσ 6Οἵ- 
τοςροπάἴησ {ο {πεπῃ 1Π έπο Ηεῦτεν”. 

2, δ:2] Ἱ. 6. {ος πε ΤΘεα5οΠ αἀνοτίαά {ο αἱ νυν. 
19, 90., Ἠϊς ἀθείτο {ο νὶθίέ πον’ οοιηίτίες {ος ἴπθ 
πχροςς οῇ εγαησοε]σίησ ο θπΠίΙ65. Τὰ πολλὰ 

15 {ο 6 (ακεη αἀνετυία]]γ, {ογ Ό6 γή πιο]. 
29. µηκέτι τόπον ἔχων. ὅσο.] Τηϊ8 ἶ5 ὮΏγ 5οπιθ 

τθοθηί [πίετρτείθεις αεχρ]αϊπεά {ο πιθαΠ, “ίπετε 
Ῥεΐησ πο ΊοησαΓ 4ΠΥ Ρ]ασς ]θτο ΟΗΓῖδί Ἰας ποί 

Ῥιΐ πε ΠἹογε παίιτα] εεηςθ 8 
ἐναί αβείσπεα ὉΥ ίηθ αποϊεπί απά 8ευεταὶ πιοάετῃη 
6οπιπιθη{α{οςς, ««ίπετο Ῥεῖησ πο Ίοηπσεγ αΠΥ διΠ]- 
οἴεπί οοσαδίοη ΓΟΓ ΠΙΥ αροςίο]ῖσαὶ Ιαθοιτ5 Πθγθ.” 
Βο0 τόπον ἔχειν ἵπ Ηοῦ. χι]. 17. 

πε κλίµασι] “«Ῥρατίς οῇ λα οοαπαγ.”. Τη υνοτά 
Ῥτορεγίη ἀεποίεδ οπθ ΟΡ ἴποεο ἀῑνίξείοηπς οῇ {λα 
ΕΡΠεΓΕ, Ὀοίνθοαπ {πο Εαπαίογ απά Ατοίιο Ῥο]ε, οῇ 
Ὑνπ]ος να αποϊεπί (θοσταρῃετς πιαάθ δ6άΡΟΙΙ6. 
Ἐνπιποθίαν, “«α 5ίτοησ ἀεβίγο.”. Τ]ο ποτά ἶ5 Υνετγ 
ΤαΤ6, απά ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ ΙΥΙ{] ἐπιπόθησις, ΝΠΙΟἩ ος- 
ουγς 1π 2 ΟοΥ. νι]. 11. Τοῦ ἐλθεῖν, {ο ὥστε ἐλθεῖν. 

24. ὡς ἐὰν] π9 5οοη ας... Απ ΙάΙοπῃ Γοιπά οΠ]Υ 
ἵπ {ο Ἰαΐογ Ο]αςεῖσα] γιους, Όπ {λα ᾳαθείίοη 

του Ἡ. 913 

νυποίποετ 9. Ῥαα] ἀῑά ουετ {αλα {Πῖ5 ]οπτπεΥ Ἱπία 
Αραίπ, 5ε6 Ἠεσεῃς. ΥποΡρ. 1 Ἠανε {λετε 8Πουνη 
Ενας ἵ6 16 νετΥ ργοβαβἰε ]ε αἰά; Ὀμΐ, αἲ πο 6απιθ 
εππς, πο Ἱπιρτοῦαθ]ε ἰΠαί οἱ. ἆαππεβ Ἰαά 5ενοταὶ 
γεατς Ὀδίοτε, ὈαγείΥ ρίαπίεά ειε (ἀο8ρεΙ ἵπ {παί 
οοιπίτΥς νο], {οπι 15 ναςί οχκἰεηί, ν/οι]ά πά- 
πηῖέ οῇ ί. Ρα] Ἰαῦοιτς, νου Πὶ5 Ῥείησ φαϊά 
ίο “ Ρα]]ά οἨ αποίπετ ππαπ’ς {Γοαπάα{ίοη. 

----ἐὰν ὑμῶν ---- ἐμπλησθῶ.] Τε 5εη»ε 5, ΄« αἴτετ 
ΤΙ ια]! Πανο Ὀθεη, ἵπ 5οἵηθ ΠΠΘΒΦΙΤΕ, 5α{]δβες νν](]ι 
[ιο Ρ]εακιτε ος] γοιι βοεΙείγ..  Θο ἄλίαπ, οἴ(εᾷ 
ΡΥ ΚορΡε, βαὔ5, ο{ {με Ῥεασοοε]ς ἀἱερ]αγίησ 15 σαγ 
Ρίαπιασε: ἐᾷ γὰρ ἐμπλησθῆναι τῆς θέας τὸν 
παρεστῶτα. 
Πε ννοτᾷς ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς απᾶἀ γὰρ αἴἴετ ἐλπί- 

ζω, οπα{{οᾷ ἵη Τ αποϊεπί ΝΤΡ5., 5εΥετα| Ὑετείοης, 
απά 8οηθ Εαίῃετς, αΤε τε]οοίοά Ὁγ ΜΙΙ, απἀ οαη- 
οε]]εά ὮΥ (τιεςῦ. απά Τη πω: Ῥαἱ νντἠιοαί ΤεαδοἨ, 
ὦθο Μαί{ίῃΠ. απἆ Ἠ]πε]ς. 

20. νυνὶ δὲ πορ., ὅσο.] ἜΤ]ε Αροεί]ε αάάς 8, 
Ὠιαί (6γ παΥ ποί εχροοί Πάπα ΕΓΊ 80000. 

26. Μακεδονία καὶ ᾿Αχαΐα] Ἱ. 9. ἴπο (Οτὶςάαης ἵἨ 
Μαοοάοπῖα απά Αολαῖα. 

21. εὐδόκησαν γὰρ, ὅτο.] «τοί. οὔδεινες ἰαί 
Ώιετο ἶς Ἠθτε απ απάρ]ιογα, ἴοσεί]ετ νγίἩ αη ορα- 
πογ]οδῖς, ΄«ΤΠ6γ πώ εγο ρ]θαφεᾶ, Ι 5αΥγ, {ο 8Ίονν 
Όιαί Όλα (Πϊπσ ννας ποί ορ]ισα{ογγ. 

----τοῖς πνευµ. αὐτῶν ἐκοινώνησαν.] ἜΤ]1ς εγηίας 
(4 ΓΠαῖυε ο{ ἐιίπισ) τατεΙγ οοςΙΥ5 Ιηπ Ίο ϱ]αβδίσα] 
ψ]ίει. ἜΤηε Ταίΐϊνο ἀερεπάς προῃ ἐν απἀφτείοοςα, 
γ/Ππίο] 5 εχργθβφδεά Ιπ(αα]. νι.θ. ἜΤ]ε Αοοις. νη(Ἡ 
εἷς 15 ααπ{να]επί {ο {ῃῖ5. Κοινωνεῖν ας αδια]]γ α 
{αηεΙίϊνα, Ραΐ Ίατε 1{ Ώας απ ὑπέγαπκίζυρ 56Π56. 

28. σφραγισάµενος.] Ῥοπιο ϱοπιππεηίαίοτς τεή- 
ἆατ (18 έν οιώπι αδδἰσπαυεγο: 7 Ὀαί {ο Ῥορί αποϊεπῖ 
απά πιοάσγη Τηίετρτείετς αγε αστεεά ἐἶναί ἰ{ ππεαῃς, 
««Ἠανίησ εα[αΙΥ εοπδἰσπεᾶ ΤΠ ΠΙΟΠΘΥ, 45 ΙΠάθΓ 
βοα|.”. ΟΕ ΨΠΙΟΠ 8εηςε Τ,οθεΠ. αἀάιποες απ εΧαπῃ- 
Ρ]ε {οπι ῬΗ]]ο. Καρπὸν, “ας οϐ ἐπεῖτ Ῥοπε[- 
οεπςοθ,’ {πο οοπίτἰρα{Ίοη, ν. 26. 

29. οἶδα ὅτι ἐρχόμενος --- ἐλεύσομαι.] ἜΤ]ε 5εηεθ 
18: ««Τ Ίκπονν πα νΥπεη ΤΙ οοπιθ {ο γοι, [ εἶνα]] 
οοππθ υγ Ῥοννοτ {ο Ὠοβίονν {πε πιοδί οχιθεταπί 
Ῥοποβίς5 οΓ {πε (.οβρε], απά {πε τε]ἰσῖοη οῇ 0]]ςί,” 
πατηο]γ, ὮΥ ἱπιρατήης {1ο ρἰ[ῖ5 απἀ στασες οἩ {πθ 
Ἠο!γ βρΙΠ!. - η, 

- 
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36ος, 1. 11. 
ΡΝΙ. 2. 1. 
οἱ. 4. 11. 

| Ακ(ρέ-οι πό 

ΠΟΜΑΝΕ5 06ΗΔΑΡ. ΧΥ. 90---35. ΧγΙ. 1 --- ὔ. 

.. 3 , Μ ” ’ - ιο) ς 

γίας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἐλεύσομαι. ' Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, 50 
3 . - .. ; ς . 3 . .. υ) 7 

ἀδελφοὶ, διὰ τοῦ Ἰυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης 
κ» 4 -” υ] ς 

τοῦ ΙΙγεύματος, συναγωνἰσασθαί µοι ἐν ταῖς προσευχαῖς υπὲρ ἐμοῦ 
. ΄ ’ .. ας ᾽ .. ν) ’ υπ 2 

"2 Το 9, . πρὸς ΤΟΝ Θεόν" "ἵνα ῥυσθώ ἀπὸ τῶν ἄπειθουνιων ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, 81 
αι ς / ς 3 9 ν 3 / / ο 

και ινα διακονία μου 1] εις Ἱερουσαλημ εὐπρὀσδεκτος 7Σ7ηται τοις 

χ Αοίς 15. 91. 
εωρτα 1. 10. 
ἃ 15. 25. 
1 Οος, 4. 19, 
ᾳαππεςἩ. 15. 
σ Ππίτα 16. 20. 
1 Οος. 14. 99. 
36ος, 19.11. 
ΡΜ. 4. 9. 
1 Τ16µς. δ. 23. 
2 Τ]585. 3. 16, 
Που, 19. 20. 

Σ ὃ ζο]π 6. 

κ. ὁ 5 

αγίοις 
’ [4 ον γ 

συναναπαυσωµαι υμῖν. ο 
. ’ 

αμήν. 

ΧΥΙ. ΣΤΝΙΣΤΗΙΜΙ δὲ 

διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς 

ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλδω πρὸς ἡμᾶς διὰ «Φελήματος Θεοῦ, καὶ 39 

δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν. 38 

ἡμῖν Φοίῤην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὔσαν 1 

ἐν Κεγχρεαῖς' "ἵνα αὐτὴν προοδέξησθε 3 
μ ς , 21 » μμ. 9 ” .- ὦ ά ανν εν ζ 

ΣΥ υριῳ ανιως των αγιω», ται παραστΊτὲ αυτ] εν Φα υμιωγν Λο ή 

’ ΄ λ η) / ’ ” μ [ή Ν 2 ος - 

πράγματι καὶ γὰρ αυτη προστατις πολλών ἐγενήθη, καὶ αυτου ἐμοῦ. 
2 3 ’ ιν) / στο 

4 Αεικ18.9,3. 3 4σπάσασθε ΠἩρίσκιλλαν καὶ “Ακύλαν τοὺς συνεργούς µου ἐν Χριστῷ 8 
2 Τίπι. 4. 19. 

3 » ε/ ο ᾽ . . ᾽ 5 - ’ ς ' 

Ίησου Ἰ (οἵτινες υπερ της Ψυχής µου τον εαυτωγν τράχηλο» υπεώΦηκαν ' 4 
τ΄ 3 ὀ ᾽ ’ 2 ” 2 ᾽ 9 .. σ Ἀν Π ” 9 ” 

οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλά καὶ πασαι αἳ ἐκκλησίαι των ἐθνῶν) 
Ν η 3 στ ο αν η ῃ 3 , δα ΄ ᾽ 3 

καὶ την κατ οἰἶκον αὐτων ἐκκλησίαν. ἀσπασασθε Επιίνετον τον ἆγα- ὅ 

Τ]ο ννογᾷς τοῦ εὐαγγελίου τοῦ (οπι]ήεᾶ ἵπ 8 
ΜΡΒΣ,, 2 Ιπάιετοπί Υ6ΓΕΙΟΠΕ, απά 80ΠΙ6 ΙΠ[ΘΓΙΟΣ 
Γαἰπ Εαίετς) ατα τε]οοίας ΡΥ ΜΠΙ, απά οαπςε]- 
1εά Ὁγ «ἀτίεςὺ.: Ραί πιοδί ταδ)ΗΙΥ. ΠΜαίιορὶ Ἠας 
ΕΊΙΟΥΠ {16 ννθα]ηοθςς ο{ {Ίιε εν]άθπος α5 Τεσαγᾷς 
(πε Εαί]ογς; απά 1 αἀά, ἀῑαί (1ΥΥς. οργίαΙΏ]γ τοαά 
ενα νγοτάς; ΥΥΙο] αΠΥ οΠ6 οοηνεεαπί ΙΙ {λα 
είγ]ο οΓ {1ο 5αοταά ΥΓΙ{ΕΙ5 νν]]] 966 3το σθηΙΙΠθ. 
Ιπάεςεᾶ, οπο πηϊσηί 5αβδροοί ια {πε οπιὶβδῖοι 
4τ056, ποί {Ποπ {ε θατΙΥ (Ογΐσςδ, Ῥαί ΤΠετεΙΥ 
Ποια ἴε δεγίῥος, απά Ίναβ οεσοαδἰοπες ὮΥ {πε {νο 
τοῦ”ς. 

30. Τ]ο Λροείΐο οοπο]αἀάςς η] οπίτοαίίπσ 
ἔπαπη {ο οοπηπησπά ἨΙπιςε]{ απά Ἰὶ5 Γογίπηθς αΙποησ 
ίπε Ῥαἱεξίίπο ανν {ο (404. Ἠο επίτγεαίς {]οπι 
Ροί Ὦγ 6λρίδέ, ννηοςο το]ίσίοη {Π6Υ Ῥγοίοβς, απἆ 
Ὁ} ναί ορ ννΠΙοἩ ἶ5 Ίο Γαϊί οῇ (ο βρίγΙέ; Ὄεσ- 
σῖπο (αί (Ἰ6γ νοι]ά αἷά Ἠϊπι παπά Ἠ]5 οβοΓίς, ὉΥ 
Ώιο οο0-οροεταίίοη ο {]ιείτ Ρταγαγς {ο ἀοἆ οἡ Πῖ8 
Ὀε]ια]ῇ, Συναγωνίσασθαι 5 αἃ 5ίτοηΏσ ΘΧΡΓΘΡΒΙΟΠ, 
απά ἱππρ]]ος εχαί ἴο ΡΓαΥ6Τ5 πιαδί ϱο εατηθςί απἆ 
Ροι5ογοτίηρ. 

2]. τῶν ἀπειθ. ἐν τῇ Ἰ.] 1. 6. να απρο]ονῖησ 
Ίθννς, Ίο Ῥοτεο 4 ἀθεαᾶΙγ Παίτοά {ο Ῥαα], απάἀ 
εοισ]{ 5 Πίο. Κορρο ταοπιαγ|ς (αίΐ {1ο Αρορί]ο 
ἀοες ποί ἀρδίτο {ο ο ϱγεδογυεί [γοπι εαἰαπητος, 
Ραΐ οπ]Υ {παί Το πιαΥ Ὦο 8ο ἰτρησίῃοπο αφ {ο 6 
επαὐ/ε ἴο ουΕΓΕΟΠΙΕ ἴπθπα: απά ἐλαί Το ΤηαΥ Ῥο 
ἔπα ΠΊΘΆΠς οῇ οἨοαοτίηςσ {ιο α[Πϊοίεὰ Ολτγίδίίαης αί 
}δγιβα]οπῃ. Ἵνα ᾗ ὁιακονία, ἃ-ο., ἴπο 89η89 ἶ8, 
«6 ἠναί πιγ βοτνίοο ΠΙαΥ Ὀθ αοοθρίαρ]ο {ο ἵνα 
βαϊπί»,. 1. 6. ο ἸΚΙΠπάΙΥ αοοορίοά οΥ ἴακαν Ὦγ 
ποπ; Γοτ αοσοορίαρ]θ, Ιπ οπθ 86Η56, 1ΐ ννης 51γο 
{ο Ῥο {ο βοπιθ ναί Ιπάϊσοηί ῬοίδοηΒ, οί νηθηῃ 
Ραι]. οοηβιάογοά {νο νὶο]επί ρτο]ιάϊσος οϐ ἴ]ιο 
1 οννίσα Ογ]κήαπς ασαϊηπςδε {πο (αοπ]ο οοηνογίς, 
απά οβροσἰα]]γ ασαϊπεί Ππιδα]ῇ, {ιο ΑΡοθίζο ο) (ιο 
(επιή]σς, απ, ἩΡΟΠ {8 οσσαδίοῃ, λοίγ ΟΠΟΥ, 
Ἡς πηὶση{ ννε]] Ἠανο 8οπιο ἀοιρίς ννοίποτ {6γ 
ν/ου]ά οοπἹο πΠάοΓ απΥ οῬ]σαοπ {ο ἴο ο]νατίίγ 
ο/ (Ἴνοβο ν/πο 5οί 5ο Ἰσηί]ν Ὁγ ειο ἸΝΠοβαῖο «616- 
πιοπία] οτάιπαποθς. 6ο βίπατί, 

ΧΥΙ. Της ΟΠαρίος οοπίαϊίπς {ο οοπο]αάἶπσ 
Ροτίίοη οῇ ἴἶναο Ερϊεί]ο; οοηβϊκίίπσ οϐ νατίους 
οοηπιοΠ πο" απά βα)α{αοΠΡ, Ιπίοτπι]χοά νηίἩ 

ἃ 5οΙθπΠ Ὑατγηϊπς, ἵπ τοβρθοοί οῇ Ἠιοςα απποησ 
Ώνεπη νο βουγεὰ ἀῑνίδίοῃς, απἀ οαη5εά οῇεποεΒ, 
απά αη οαγηοθςί ἀθβῖτο {αί {116γ νου] οα]ναίθ 
ΚιΙπά]πεξς απἀ οαπάοιτ. Τήεη, α[ἴοτ εχρτερεῖησ 
πε ςα]ηίαίίοης οῇ 5εγεταὶ ΟΠτὶκίίαπ Π]οπάς νο 
Ὕνετο υγ] Ἠϊπι, ἴπαο Αροεί]ο οοπο]αάες η α 
πορ]ο απά Ιπιργοβεῖνο ἄοχοίοσγ, οοπαρεϊβίησ Θ4Γ- 
ηθβί Ργαγετς {ος ἴλεπι, απἀά ἀενοιί αφοτὶρίίοπς ο 
61οςΥ {ο ἀοά. 

|. Φοίβην.] 3]θ 5ΘΘΠ5 {ο Ἠανο Ῥθεπ ἵπ {ιθ 
οοπιραΏΥ οἱ μοβ ἩΝΠΟ «οπνεγεὰᾷ (πς Ερίεί]ε, 
Ώνοισ] ποί Ἠεγεε]ῇ {με Ῥθεαγεγ οἱ Ἡ. Τί ἶς ρ]αῖη 
Εναί 5Ἠο ννας Κπονπ αἱ Ώοππς, απά ἶ5 Ίογο ρτοῦ- 
αΌΙγ οοπιπιεηάθά {ο {πο Ἠοπιαα Ομτ]κίαῃς, 48 
ηθοεάίησ {παῖχ ἠΠεπάΙγ ποίῖοθ απἆ αββὶσίαπςθ. 

-- διάκονον.] Αεοοτᾶῖης {ο {πα οοηςα{ῖοι οϐ 
Ώιο ρτϊπηνα ΟΠΤΟΠ, λετε να απ ογζετ ο 
ΝΟΠΠΕΠ ἀἰδοματσίησ ρατί ο{ πο ραβ]]ο Ῥαφίπεςς οῇ 
Ώιο ΟἨγεΙ, οοηδἰδίῖπα οῇ νο Κἰπάς, Ἱ. Λάετίη 
Ί1007π6πι (πρεσβυτίδες) Ρτεβιάἶπσ ΟΝΘΣΥ, απά 5αροεγίη- 
{οπάϊησ {με πποταἰ5 ος, ἴο οίπεχ {επια]α (Ἠτίδ- 
Παηςδς 2. ἀθαεοπεδδεξ, (διάκονοι.) Νο ἀἰδοματσεά 
ΒΟΠΊΘ ΟΡ {6 οῇ]οοες οϐ ία πηπΙςίτΥ, α5 Ῥαρίϊσίη 
πο {οππα]ο οοπνθτίς: απά Το αἱ5ο οο]]οοίοά απ 
ἀἰκίτιραίοςά ἴ]ιο οοπ/(τΙ θα {1ος ΓΟΥ {6 το]1οβ οῇ φἷοῖς 
απᾶ Ῥοος {ειηα]ος, Ώοβίάες οίμετ οίἴῆσος Ί65ς ἵπι- 
οτίαπί. 6ο Βἰπσλαπι5 Απίία. Τ,, χἰ. 19., Οοἵθ- 

ΙεΥ. οη {ο 6οηδί. ΑΡ. Πἱ. 10. απά Ααΐο. Τ1ε8, 
Ιπ γ. 

2. ἐν Κυρίῳ] ««ἴπ νε παπιθ απά ΟΠ ποσουπέ οῇ 
Οτῖςί,”. ἸΑξίως τῶν ἁγ., “ ἵπ 5ο] α ΠΙΠΠΠΘΓ 38 
Ομκίίαπς οιισ]ή {ο τοσσῖνο ας] οἱμογ.”. Παρα- 
στῆτε αὐτῃ, Ι{αγα]]γ, “«δίαπὰ Ὁγ Ἰοτ,. Ἐν ᾧ ἂν 
ὑμῶν χρῄήζη πράγµ., “'ἵπ ν]αϊουοτ οβῖοο β]ιο τηΥ 
ηθθά γοΓ αδειδίπηςθ.. Προστάτις ΄ΐα Ρτοίθς- 
ἴχθρς,” Ἰ]κο ραίτοπα ἵπ Γμαπη, | 

5. συνεργούς µου ἐν Χ.] “«ΤΙΥ οοα]ιίοτς ἵπ Ῥτο- 
πηπ]σα{ησ {ο (ο6ρα]ὶ οἳ Ολεῖςεί,  Ώεο ΡΗΙΙ, Ι1, 
20. 1 Τ]εςς. 11. 2. [ ' 

4. τὸν ἑαυτῶν τράχ. ὑπέθηκαν.] Τμέοτα]]γ, «έ κπῦ- 
πηϊέ{ο {]ιοῖχ ποσ]κς γιο Ώνο 5ν/ογά],) 1. 6. Ἰαπατάθα 
ἠιεῖτ 1νοβ. ᾿Τὶς 18 Ὦγ 5οππο 5αρροκδεά {ο το]αίθ 
{ο πο ροπί]οις εἰ παίίοη οἩ Ααπϊα απά Ῥεϊφοί]]α 
ἵπ Όλο (πιπ]{ πί ΟοτΙπίἩ, Όσο Λος χνηῖ, 19. 

ῦ. τὴν κατ οἴκον ἐκκλ.] Νο, Τ οοποσΐνο, “έ ιοῖτ 
οὗ {απ!]1γ, 48 8οπ1ς Οοπηπιθπίαίοις θχρ]αίη 

ος. 
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κ. ἴπκο 1έ {ο Ἱηθαπ, μαί  ίογ νεγθ επη]πθηί {θας]ι- 
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/ ο 3 . . 3 ’ 3 ’ 

6 πητόὀν µου, ὃς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἐ Ασίας εἰς Χριστόν. ἄσπασασῦθε 
Ὁ ὁ ὦ » 3 32 , - 

7 Μαριὰμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς. ἀσπάσασθε Ανδρόνικο» καὶ 
ε) ο ’ , ’ ε 

Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς µου καὶ συ)αιχμµαλώτους µου  οἵτιωές εἰσιν ἐπί- 
ε ” 32 ’ [ο] 9 Γ 2 ” ’ 4 - 

σ]μου εν τοις αποστόλοις, οι αι ποο ἑμου 7Σ7ο)ασιν εν Ἄριστω." 

3 2 . 3 ’ ε 3 

8 ἀασπάσασθε Αμπλίαν τὸν ἀγαπητόν µου ἐν Ἰκυρίῳ. ἀσπάσασθε Οὐρῤα- 
9 . ' ᾽ ς -” Γ ”» ” Ν τ. ’ ᾽ 3 / 

. 4 ΤΟΝ Το» συγεργον) Ίμων εν ἍἈριστῳ, και «ταχυν τον αγαπΏητον µου. 
3 ’ 3 . ’ ο” 32 ’ ” 

Ι0 ἀσπάσασθε «ἀπελλῆν τὸν δύκιµον ἐν Χρισιῷ. ἄσπασασθε τοὺς ἐκ τῶν 

ΙΙ ᾽Αριστοβούλου. ἀσπάσασθε “Προδίωνα τὸν συγγενῆ µου. ἀσπάσασθε 
3 . ιν) ’ 3 ’ . κε 

19 τοὺς ἐκ τῶν Ἰναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν ἸΚυρίῳ. ἀσπάσασθε Ἰρύφαιναν 
-” 3 ’ 3 , 2 

καὶ Τρυφῶώσαν τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίφ. ἄσπασασθε ΙΠερσίδα τὴν ἄγα- 
Π «/ Π μ ’ 3 ον. 

19 πητην, Ώητις πολλα ἐκοπίασεν ἐν Πιρίῳ. 
ε) - ’ 3 - 3 - 

14 ἐκλεκτὸν ἐν Ἱυρίῳ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 
3 ’ , -- - ’ πι υ ν 3 2 ρ1 

Ασυγκριτον, Φλέγοντα, Ίρμα», ΠΙατροῤαν, {ρμην, και τους συν αυ-Ὀ 
ω 3 , ψα΄ 3 ν ᾽ 

10 τοῖς ἀδελφούς. ἀσπαάσασθε «Φιλόλογον καὶ Ιουλίαν, Ἱνηρέα καὶ την 
3 η 3 » 4 ὁὃ - 9 ᾽ η 3 Αὺ ’ δ 

αδελφήν αυτου, και Ολυμπα», παὲὶ τους συν αυτοις παντας αγίους. 

3 ’ ς ” Ν 

ασπασασθε ΆῬουον τον 
3 ’ 

ασπασασύε 

σου. 16. 20. 
ος, 19. 15, 

1 Τη6βς. 6. 26, 
1 Ρει. 5. 14. 
ο ἨΤαι1, 18. 8, 
“. 
Ι σος. 5. 9, 11. 
ο]. 3. 8 3 ’ - ΄. ’ ς ’ 3 ῳ ς -ν [ω ο]. 9. 8. 

16 "᾽Ισπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι αἁγίῳ. ἁἀσπάζονται υμᾶς αἳ ἐκκλη-- ὃ Ῥμοσο, ἂ, 6,14, 
ω ” - 5 -” 3 .,ω υ 4 1 Ῥτπι, 6, ο. 

11 σίαι τοῦ Χριστοῦ. " Παρακαλῶ δὲ υμας, ἀδελφοὶ, σκοπεῖν τοὺς τῶς 2 Όλη, ὃν 
με5. 

» 3 3 ; η » ο 

18 ποιοῦντας ' καὶ ἐκκλίνατε ἂἄπ᾿ αὐτῶν.  Οἵ γὰρ τοιοῦτοι τῷ ΙΚυρίῳ 

Ρυΐ, α5 πιοςί αποϊοηί5 απά πιοάρτης Ιπίθτρτοί, “' ἴιο 
{ οοπστεραίίοη ὝνλΙο πιεῖ αἲ Όείγ Ἠουφο :”” λε 

Οπ]κάαηπς γα, Ιέ 56απς, ἨΝογςΠπΙρρίπρ κατ οἴκον, 
απά ποί Ίπ α ραῦ]ο Ῥα]άῑπσ [ος σεπογα] υοτςΠίρ. 
ὢεε Αοίς κκ. 20. 

----᾿Ασίας] Ἱπείειά οἳ αε Ὑπ]σ. ᾽Αχαΐας. 30 
βουοτα] αποϊεπί Ν55. απ 5οπιθ Εάά. απά Εαίπετς, 
νο] ἶς ρτε[οιτοά Ὦγ τοί., ΜΗ, Βεης., ΥΙΟΥ, 
γα]ο]ς., ΚορΡρε, απά Ἠοβεηπῃ., απά Ὠα5 βεεη οἀἰ{εὰ 
ὮΥ τίαδὺ., Κπαρρ, απά 'Γήΐπι. Ιπάεεᾶ, Ιέ ἶδ 5ο 
π/ε]] 5αρροτίεὰ Ὀοῦ]ι ΡΥγ εχίεγπα] απ Ιπίετπα] ον]- 
ἀοπσο, {λαί {ηεταο οππ Ὦο Πε ἀοιρί Ραί εῑαί 1έ 
5 {πο ίταθ τεαάἶπσ. ἜΤ]οθ ν6ΓΥ παίατο οῇ {11 ἴθγπα 
ἀπαρχὴ 5ασσο»ίς {ο Ἰάθα οἳ οπο ρεγεοπ οπ]γ (5ε8 
1 60ο5. αν. 20.) απἀ αδ ἵηπ 1 6ος. χν]. 16. Μήερ]ια- 
παν ἵδ οα]]εὰ ο ἀπαρχὴ τῆς ᾽Αχαΐας, Ερωπείως 
οοι]ά Ἠανε πο ο]αῖτη {ο {11ο Ππαπ]θ. 

Π. ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις.] Τη9 5οη5ο ἵ5 
βοπιου/μαί υποοτίαϊπ. ΥΝΙΗΘΥ, Κορρε απ οἴ]ειβ 

| 6/5; ἀπόστολος Ὀοῖηπς 5οπιοΒπηος δες ἵπ ᾳ Ίού/6Γ 
66Π86; ας ἵπ 2 6ος. γη]. 20. ΡΗΙΙ. 1. 20. Βυΐ ἵη 
Ῥοίῃ {λος ρας5ασος {πε ΑγοΙο ἱ ποί {οαπᾷ, α8 
Ἠετο; Ισ, 1 ἰἨίπίς, ἀθείεγπιίπος ἴέ {ο ΠπθαΠ 

Ῥονί1ο Ἰπ {πο Πσ]οδί 856η59. Τ]5 ἴ]ιο ἐν ννῖ]] 
βἰση1(γ ἐπίεν; ᾱ. ᾱ. “«ννπο νετ Ἱνε]] ΚΠοννΠ, απά 

πο { Ἠε]ά ἵπ οοηβἰἀσταβίοπ ὮΥ οἵ απποησ {πο Αρορί]εςῬ. 
ὃ ---15. Βαιαίαβοης ατθ 56ηί{ {ο 26 Ἱπάϊν]άπαίς, 

απά {νο ννπο]ο {απιῖ]ςος5. ΕΥ ννμίο] 1έ 15 Ρ]αίη, 1. 
Ειαῖ Ῥαπ], Όνοασῃ Ἰε Ἰαά ποί Υεί β6εεη αἱ Ἠοιπθ, 
Υεί ννε]] Ἰκηθυνν {ο ΟἨγ]ςίαπς γν]ο τοξ]άοά {λογο ; 
2, Ὠναί ια νγθ]] τεπιεπιῦετθά {ῳθπῃ, 5ἶποο η σα]]οά 
Όνθπη αἱ Ὦγ παπηθ, απ αβείσηθᾶ {ο εποἩ Πἱ8 Τθ- 
ο ρψΑΦή οοπιπιθηάα{1οπ: ο. {λαί ο {Γ6ε]ί ρογειαάοᾶ 

α{ {πο Ώοππαης υοι]ά ποί ία] Οπὶς Ιαίέθγ απαῖ5ς, 
Ώνουσ]ι ντ ίοη 5οππθι/μαί Ῥο]ά1γ, αν. 15. ((6ατρ7.) 

19. ἐκλεκτὸν ἐν Κ.] εααἱνα]επί {ο τὸν ὁόκιμον ἐν 
Χρ. Ἰαδί Ὀθ[ογο. 

16. ἀσπάσασθε----ϕιλ.] Α5 Όνε Αροφί]ο αά Ῥε- 
{οτα Ὀἱά {ἶιαπι βα]αίο οθτίπἰΏ Ρο6Γ5ΟΠ6 1η Π8 0107 
παπιο, 5Ο Ἰι6 ΠΟΙΥ Ὀϊάς {επι 5α]αΐθ οαο]ι ομεν. Όπ 

Π 4 ᾽ ’ ὃ υ ᾽ ᾽ ὃ δα; ν ιά) ς κ-ω Γ 9: 9 

διχοστασίας καὶ τα σκαγδαλα, παρα την ὀιόαχην ν Όυμεις ἐμα ετδ, 3 1ο 10, 
Ελοι. 19. 18. 

Ῥ]Ι]. 8. 18. 19. 
2 ῥει. 2. ὃ. 

ἴιε γ6αδοπ Γοτ ὉΥΠΙοἩ Ιπ]αποίίοη, 5εο 0Ἠ1Υ5. απἆ 
ΤΠεορΗγΙ. ἵπ ἨΏεεεης. 3Υπορ. Οπ Όλι ᾖἱ9 ο 
Ἄεαεο ΠΙΙΟΙ Ἠαδ Ὄεειπ Ὑτίίεη Υ ΙΟΥ απά 
οίἩ6Υ5, ἨΠο ἴταςο 1 {ο αποϊεπί ΟτΙοπία] πδασε, 
απά 51ρΏροςο 1ΐ {ο Ἠανο Ῥθεηπ Ῥογτοννεά {τοπι {π8 
Ὀγηαροσιθ. 1 αρρεατ μαί, ἵπ πο Αροείο]ῖο 
ασθ, ίπε ἸΙς55 νναβ σίνοη {ο ασ] οίπετ αἱ ἴ]ε οπά 
οἱ ιο ΤΗ{1τσγ, απά Ῥείοτο ία (οπηπΙΙΠΙΟΠ β6ύ- 
νίσοε, απἀ ἵνα5 απἀθτείοος {ο εχρτε5ς πηίιιαί ουε; 
απάἀ, ἵπ {πησς αρἰπίαα!, εφιιαδίη. ΤἜΓ]ο οπδίοπι 
οοπήπιεἆ ἀπτίησ α στεαί ρατί οἱ έ1ε Βνδί οθεπ{τΥ, 
απά 15 ποίσεά Ὦγ 8ενετα] εατΙΥ Βος]εδαδίῖσαἱ 
ΨΤΙ{6Ι6. ἍΥΝΙΗΥ ἴμο Αροδίο Ίαφθ ποί Πποτο {16- 
απεΠ{]γ ππαάε ππεηΊοη οΓ 1{ (Πανίησ ΟΠΙΥ αἀγοτγίιθά 
{ο 1 Ποιο απἀ ἵῃπ 1 ὃς 2 6οΓ. απἀ Τήηεςςα|.), ηαβ 
Ῥεεπ πε δαρ]αοί οῇ νατῖοιβ οοπ]θοίμτος. Β6ε {μα 
οαίδε Ὕν]λαί 1 ΠΣΥ, ἴπετο 15 Τ6ΒΟΠ {ο ἐπΙπ]ς ἐλαί 
Ώια οιξίοΠπη, 5ο Παῦία {ο αΌαςο απάἆ πιδτοργοςεηί{α- 
Ποη, Ύνας ]αἱά αδἰἀε αἲ α ΥΕΤΥ εαΓΙΥ Ρετ]οἆ οῇ {1θ 
Ομγ]δάαπ Οτοῃ. 

16. αἳ ἐκκλησίαι τοῦ Χρ.] 1.6. α5 ατοῖ. ηαςδ ΠΟΙΝΗ, 
οἱ «φγεεσα, ἵπ νν]Ισ] Ίο ας νΥγ]ίπσ. 

17. ἨΒείοτο Ἰε οοπο]αἀθς, ἴΊε Αροείϊιε ασαϊπ 
{οισ]ες οἨη {πε 5αθ]αοί οῇ {]λοςς ἀἰδεεηπεῖοπε υγΠίσ] 
Ἀθ Ἰαά Ἠθατὰ ργενα[]εά απιοῃσ {πο Ἠοππαῃ ΟΗτίς- 
Παης, απᾶ (γε βαρργθβείοη ΟΡ πΥπΙοἩ Ὕναβ οπο Ρτίη- 
οἴρα] Ρατρο5θ οῇ {ο Ερί5ήο9. ΟΕ {πεςο, ἴπεπ, 6 
αἀπιοπίκηας {θπῃ {ο Ῥθννατο. ο Ὀϊάς ἴ]πθπι ππαγά 
Ώποθα (αί οααδεά ἀῑνίείοης απά ταϊσοᾷ {αοίῖοης, 
απά αἶδο (μαί οοσαςὶοποἆ εοαπᾶα]5 απἆ οΏεηπσεΒ 
4πηοησ {πο πηρε]ονίησ. ΊἈονν ἴεςεθ σκάνδαλα 
πηϊσΏί ατίδο ῬοιἩ {οπα {πο ἐπιπιογα[(ζον οϐ Όιοβθ 
Μο πιαάθ Ῥγοίθβείοπ οὗ Οκ ΠΙαπΙ{γ, απά {τοτα 
Ώιο οὐ οΕ 1ἶνοβα νν]ο, Ὦγ ία Ιηϊτοάιοίῖοπ ο /6- 
τείΐσαϊ απιά 19ο ορίπίοης, οπι5εᾷ να Ἠοαίπαῃ {ο 
ίακε απ]αςί οῄεποο αἲ {ο (ποβρε]. ΕΒαΐ, (οπα {πθ | 
οοηίαχί, 1έ 5ποιι]ά.56οπη ναί {ο /οΥπιεΥ βοαπάα]Β 
ν/ΘΥΘ πιοςί ἴπ {πθ πηϊπἁ οΓ {ο Αροξί]ο. 

18. Πο {ᾖοςο Ἰοτθίϊ]οβ ες, απά ναί {λδῖτ 
ἀοοίτίπο νναςδ, οπηποί ὙΙί οοτίαϊπίγ Ὀο ἀείεγ- 
πὶηπθά ; Υεί, ἤοπι ιο δα]θοί ο ιο Ερίκίε, 1ὲ 



95 ΒΟΜΑΝΣ Ο6ΗΑΡ. ΧΝΙ. 168--- 27. 

ε 3 ” . 3 3 . ” κε .. . φ 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστῷ οὐ δουλεύουσι», ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ" καὶ διά 
-” 7 Β ” ᾽ 0 3 ΄ 

τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατώσι τᾶς καρδίας τῶν ἀκάκων. 
᾿ - 3 σ Ὁ .. ς αν. 

ον. 1 Ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἲς πάντας ἀφίκετο χαΐρω οὖν τὸ ἐφ Ὁμῖν ' 19 
1 (ος. 14. 20. : . κ, α . . 5 3 ' 3 π 3 , : 3 . 

“δέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ αἆγαθὸν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ 
π ᾿ η Ὁ - ς 

Γάει. 8.1. κακόν. 'Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν «Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πό- 50 
ς » ς , ς , - , ς ὁ 3 ω ω 3 

δας ὑμῶν ἐν τάχει. ή χάρις τοῦ Ἰυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἉΧριστοῦ μεθ 
-” | Γ ς ’ ’ 

ΑΙ ὑμῶν. δ Ασπάζονται ὑμᾶς Τιμόθεος ὃ συνεργός µου, καὶ «{ούκιος καὶ 9] 
4 17. 65. 3.) . , ε ο ὰ. 2 , ς » ο , 
0. 4. ὃν 1ασων χαι Σωσιπατρος οἱ συγγεγεις µου ασπαζοµαι υμας ἐγω Τερ- 33 

688 
1 Τὶ "19 ς ’ Γι 3 ι Γ Π Ὦ 3 ΄. ς ” ΄.. ς 

πλω] Ὢ. Τιος ο γραψας την ἐπιστολην ἐν Κυριῳ. ασπαξεται Όμας 1Ιαιος ο 29 
1 Όοε. 1. 1δ. πο) 9 ” 3 ’ «/ 9 .ω Φα, αν ς 3 ’ 

ϱ Τα, ἁ,Ὁ. δένος µου καὶ τῆς ἐκκλησίας ολης. ἀσπάζεται υμᾶς Πραστος ο οἰκονό- 

µος τῆς πόλεως, καὶ Κούαρτος ὃ ἀδελφός. 

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. 94 

1. Βήρτα 1, δ. μα. 
4 ην 18, ο. 
ΕΡΗ. 1. 9. 
4 3.9, 900, 
0ο]. 1. 26. 
2 Τιπι. 1. 10. 
αν -- ο . 
1 Ρει. 1. 20. 
1αάο 24, πατ 
κ Ι ύομα 1. 1. 
1 Ηοεὺ. 13. 15. 
1 Τιπι, 1. 17. αἱ πι »γω .“ -Ἡ 
{με 25. εις τους αιωνας. αμήν. 

.πῷ δὲ δυναµένῳ ὑμᾶς στηρίξαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου καὶ 55 

τὸ κήρυγμα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἴω-- 

γίοις σεσιγηµένου, " φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν, 96 

ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ, εἲς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ 

ἔθνη γνωρισθέντος" | µόνῳ σοφῷ Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα 5Ί 
΄ 

Πρὸς “Ρωμαίους ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου διὰ Φοίῤης τῆς διακόνου 
τῆς ἓν Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας. 

β6οπις Ρτοβαῦ]ο έιαί {16Υ ννετθ «ἴειως; πο, υν](]ι 
απ ου{γγατά αρρθαταησθ ΟΓ βαποΏίγ, Ψοτο οατπα], 
απά ]οά απ Ιππποτα], οΥ, αί Ἰθαδί, α 5εηκια] 1 
(πνΠΙοῇ Ἰαΐΐογ 56οπῃς {ο 06 αἀνετίεά {ο ἵπ ίπθ νοτάς 
ὀουλεύουσιν τῇ ἑαυτῶν κοιλία), απάἀ ΟΠΙΥ αἶπιεά αἲ 
ππακίπσ {ια Ῥγο[θεκίοπ οϐ {πα (οερε] α πιθαης οῇ 
ραϊπίηςσ α Ἰαχατίοις Ηνε]ηοοά. ἉΧἈρηστολογία ΡΤΟΡ- 
οἵ]γ πιθαής α Λῑπᾶ αἀάγεσς; Ῥαί 15 Ἠετο αδαά, ἵπ 
οπαίαπι Ῥατίεπι, {ο βἰσπί(γ α ρίαιςίρ]ε ἀἰφεσιγδο, οοἨ- 
βαἰείίησ οῇ ππετο ΡΓο[θβδίομς, Ὑη]λοιί αηγ τοα](γ. 
5ο Ρα]]αά. Ερϊστ. Ο. 1. 2. (οἴίεὰ ὮΥγ Ἠλοείδίας.) 
Μισῶ τὸν ἄνδρα διπλοῦν πεφυκότα " χρηστὸν λόγοισι, 
πολέμιον δὲ τοῖς τρόποι. Τ]6 ννοτὰ {ο]]ουνίηα, εὐ- 
λογίας, ἵδ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ απά εχοσο/ἶσα] οϐ χρηστ., 
απά 169 ΠΙΘΤΕΙΥ α ἀείογδίο αάἲ ἀοίογῖις ο{ ιο ΡΤΙΠΙΣΥΥ 
αἰσπίβοπίίοῃ ΟΡ εὐλογία, νΥΠΙΟἩ 15 ποί Λ/οδείπς, θαΐ 
(ἴπ ουσ οἱά Επσ]ίδα Ιάΐοπι) 6 αρεαΚίπσ απ ο0πε 
Γαἴγ. Ἐγ ἀκάκων ατθ πιεαηί {ος Ἠ/ο, Πανίπα 
πο ον!] ἵπ (Πεπιβε]νθβ, δα5ροςοί ποπθ ἵπ οίῃετς, 
απά οοΠδοαοπ/1γ αγο οα8Ι]γ ἀεσείνεά. 

19. τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν.] 518. µέρος, ΄ οἨ γοις Ώε]ια]{,) 
έέοη αοσοιηί οὗ γοι.”. Τ]ε ννογάς θέλω δὲ ὑμᾶς 
---κακὸν απο Ὑνθ]] ραταρηταδοά Ὁγ ἀτοί. (πας: 1 
νιϊκῃ γοι {ο Ὦε 5ο ργαάεηί{ α5 ποί {ο ο ἀθεοεῖνεά, 
απά 5ο σοοᾷ α5 ποί {ο ἀοσςαίνε.”) 

20. τὸν Σατανᾶν.] ΜΤαπγ πιοάθτη, απᾶ οεροοἴα]]γ 
τοσοθπί (οπιππθηία{ογς, απἀθτείαπά ὮΥ πῖς (πο 
σκνςτόννς ον απά «πάπίχοτ. Ἀθ6ο ΠΙΙΡΥ. 

αἱ ατοί. Ἰας «Ἠο η (ναί Πέ πηαδέ Πηθαη {ο σγεαί 
οπεπ! οϐἳ ἀοά απἀ ΠπαΠ;ς ἨἈποβο ροτδοπα{γ, 1 
πΠαΥ ο αἀάθα, ους πποάστη Ἠετοβίατο]ς ατο 5ο 
3ηχ]ους {ο ονοτίτη, ναί Γ116Υ Παζατὰ {1ο στοαί{οεί 

αὐφαχά]έ]ος οἳ Ιπίετρτείαίῖοη Το αἰίαῖη ἰπεῖτ ρυτ- 
Ροβο. 

---ᾗ χάρις --- ὑμῶν.] ἜΤ]ε 5επεο ἶ5δ: « Απά {οτ 
Ώιοςα απά α]] οί]ετ ρτροξςε5 πιαΥ {πα {ανοιτ απά 
Πεἱῃ οῇ οι Τ,οτὰ 6 ε5ας (Οητῖςί Όο νί] γοι ! 

26. Τηε οοπείτηςσ(ῖοη 5 εαδρεπάεά αἲ τῷ δυν. 
(ἵπ Όνε Αροεί]ε”5 πιαηπετ) απά τοφαππεά αἱ ν. 27. 
µόνῳ σοφῷ Θεῷ. ΎΨοε πιαΥ ΤΘΠ4ΕΙ καὶ τὸ κήρυγμα 
«θνεπ ο (οβρε!; {ο κηρ. ἶ5 ἵπ αβρροβίποπ 
ΨΕῃ εὐαγγ.. ἴηε οὐ]θαοί ο{ Ρα] Ῥεΐπσ (α5 Βίπατί 
ομεογνθβ) {ο 8ἶπθνν (Παί {πο (οερεῖ υνλίο 6 
ΡΓ6ασ]ιθὰ Ίας (6 ίγαθ 916. 

---- κατὰ ον ξνκωὰ ἠρ πάν ο Τμ «εηςθ 
ἵ6, “' αστοθαΡ]γ {ο ια τεγε]αίίοπ οἱ ἴ]ε πιγβίθτγ 
[οῇ έῑο (σοεροε]] ννΠἰο] ννας Κορί απταονθα]εά {γοπα 
αποϊαπί ἔἶπιες,” 1. 6. Ὦθ[οτο αΠΥ τογε]αίίοη Ἠαά 
Ῥθσου Ρργοπηαἱσαίθοά. ΒΥ “είς (.οερε],” πο Αροθ- 
{6 πιθαης {πε ρταἰα]ίοις Παςήβοαίίοη οῇ {πο (αεπ- 
Π]ος ας να]] α5 {μα ᾖενς Ὦγ Γα(μ, νηπουί ἴπθ 
οὔβοιγναπςς οΓ{1θ Ίαν οῇ Μοεβθς. ἈΧρόνοιξ αἰωνίοις 
5 ποατ]ν οφ μἱνα]θηί {ο ἀπὸ τῶν αἰώνων Ἰπ ΕΡΗ. ΠΠ. 
ϱ. απά οἱ. 1. 26: απά ππαΥ ο τοπάετεά “' ἀπτίηπσ 
α Ίοησ οο"γεο ΟΓ ασος.”. ἸἨΠίῃ τοερεοί {ο ἴ]θ 
ἀοοίτίπο 15ε]{ οῇ τεάσπιρίίοη, 1έ 15 Ρ]αΐη Ποια 
ἤποςο Ῥαδεασος, απά Γοπι 2 Τηπι. 1.9. Τα 1. 2, 
απά 1 Ῥοι. 1. 20, Εναί Ἱ Ἠαά Ῥσουι τονοα]αά [ποπι 
Όνα Ῥοσϊηπίησ, Ὀα{ Γαἰπί]γ απά οὔδοιτα]γ. 

26. Τ]ε οοπκίτασίίοη 1π ἐλῖς νθτεο 15, γνωρ. τε 
διὰ γραφῶν προφητικῶν, εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη, απά νγλΙο] ννας πηπἆθ ΚΠΟΥΥΠ ὮΥγ ρτορλεῖ- 
ἰσα] ἀοο]αταίίοης σίναῃ, ὮΥ (ο οοπηπιαπὰ οῇ ἄοά, 
{οτ νο ΡΙτροςο οῇ Ῥγηρίης αἲ] παίίοπς Ιπίο οὔῦθ- 
ἀΐοπορ {ο {ιο (1οβρε]. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΤΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΩΤΗ. 

1 Ι. ΠΑΤ.4ΟΣ κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ Θελήματος 

9 Θεοῦ, καὶ Σωσῦθένης ὁ ἀδελφὸς, " τῇ 
» η 1]ομη 17. 19. 
ΕΥ Αοι» 9. 14,21. 

Β) / ο ω ωμά 2 

ἐκκλησίᾳ του Θεου τη οὔὐση 
ἃ 5. 9 

Δ 99. 16. Ῥοπι. 1. 7. ΒΡΗ. 1. 1. 1 Τ1ε58. 4. Τ. 2 Τίπι. 1. 9. ἃ 3. 99. 1αᾶ6 Υοτ. Ἱ. 

Ο. 1. Οοτπί]α γα {με οαρ]ία] οῇ Λοῄμερα, απά 
{τοπι ἴ5 5έπαιίοη (α5 Τπασγά. 8αΥ5) ἐν πόρῳ, (1π 
Ώπε ρᾶβ5ασο οΐνγεεπ Ῥε]οροππεβι5 απά {πε [7ρρος 
ἄτοθεςε, απά Τπ οοηπεχίοη ψηέ] Ὀοίμ Όλο νσεαπ 
απά [οπίαη 5εαβ) 1{ ἵνα α Ρ]ασς οῇ τεαί τοεδοτί, 
απά 1Π 8ΟΠΙ6 ΠΙΘαδΙΓΘ {6 Επιρογίηπι οί (ἄγεοεε. 
Ἠεπσο ο ΙπΠαρβ]ίαπί5 ννετο ΤΙΟΠ, Ῥαΐ Ἰαχατίοβ; 
απά, α5 ἶπ πιοδί οοπηπιετοῖα] Ῥ]αςςς, ἀϊδεο]αίο ἵῃ 
Επείς πποταΙς. Ἐτοπι {θ ἀεγνοίθά αἰίεπίοηπ ραιά 
{ο «οπἹππετοθ αἱ Οογἴηίπ, α οοηβΙἀθταῦ]ο ΠΙΠΙΡεΥ 
ο{ ὀὸεννς Ἰαά βοιί]οεά έπετα, α5 6] αξ ἵπ οί]εΓ 
ὑαάΐησ Ῥ]ασες οἱ {πο οἰν]]ίπεά νοτ]ἀ: απά οοη- 
βεαιεπ{]Υ ἴηετε Ὕγαδ α παχίυτο ΟΓ «είδη 51ρ6Γ- 
βποη απά (θπίΙ]ο 5οερ/{οἶδπι απά Ποεπ{ίΙοιξηθΒς: 
{ος {πε ρ]ασο αροιπάθεά Ιπ βορΗΙςί5, απά 5ν/αγπιεἆ 
νι ρτοςΗ{μίες. οἱ, Ῥαυ], οοπιραβεΙοπαίπσ {θα 
πλίβεταῦθ]ε αίαίε ο {5 σγοαί οἵέγ, αὰ σοπο {Π1{Π6Γ 
Πτεί ο{ ἄτεοςθ, αΌοιί Α. Ὁ. ὄ9, τεππαϊη]ησ {Ἠθτε α 
γεατ απά α Ἠα]{, απά ΡρΙαηΏπσ α ΟΠτο]Π, σοηβίδίησ 
συ οἳ οοηγετίεά ὁενς, Ὀαΐί οΠΙΘΠΥ ο{ ἀεπί]]ε8. 
η η] ἀερατίατε, Ὦς Ίνας 5αοσεεάεά ὮΥ Αρο]ο, 

νο Ῥτεασ]εά {πα (οβρε] υπ σγοαί 5µοσθςς. 
Βαΐ (ο Ῥθαςθ οΓ {11ο (ΠατοἩ ννας 5οοπ α[ιεγνγατάς 
ριαἁπα]]γ ἀῑδίατρεά Ὦγ {πα Ἱπίταδίοι οῇ {αἱεο 
ἴθαςπθις, νο, υΜΙί ρταοαί ΡγείθηδίοΏς {ο οπ- 
ἐἱσ]ιέεπεά ϱιγὶσίαπι Κποιοεάσε, απἀεανουτεά {ο 
ευὐγοτί Βέ. Ῥαμ]5 αροφίο]ἶσα] ααίποπίγ Ὀα{ ννοτο 
τοβίφίεὰ ὮΥ Πὶ5 (Πεπάβ. ἨεποςῬ {ιοο ρατίΐεδ ἩΕΤθ 
{οτιπεά --- Ῥαιίπε απᾶ Απιζραιΐπιο; λε Ἰαΐετ 
οοπιρτεηεπάϊπσ ποί ΟΠΙΥ 80118 οῇ {ο αἀπετεπίβ 
ο{ Αγροΐΐος, Ῥιαί αἰὶ οβο οἱ έἶε Γαΐδε ἐραε[ιεγδ. 
Απά Ῥερίἀες (5, {πο 5απιθ ἀἱδραίες Ρείνεεπ {Πε 
16υγϊδη απἆ (6πΗ]ε οοηΥοΓί5 (α8 {ο {λε εχίοηί οῇ 
Ομτίβίαπ Πὐοτίγ, ἵπ ἴἶνε α59 οῇ πιθαῖς απ]αν/{], 
οἵ νΥμ]οἩ Ἠαά Όθεῃ οΏετεά αρ {ο 149ο]9) εχἰ5ἰεᾷ, α5 
ἀά ἵπ {ιο Ἐοπιαπ ΟΠιτοἩ. ΙΜΟΙΘΟΥΘΤ, ίἩε ϱΧ- 
1ΤΕΠΙΘΙΥ οοτταρί είαῖο οϐ βοοϊείγ αἱ ϱογἰπία ἵῃ- 
{εοίεὰ ουαῃ {ο ΟΠγΙβΙαπ οοηγοτί8; Πο Ἰαά ποί 
βυ/ΠοΙεπ{]γ οταᾷἰοπίες {ιο Ποθη{βοιςηθβς {ο ν/]]ο]ι 
Ώνεγ Παά Όθεῃ αἀἀϊοίοά Ῥε[οταο ἴΠεϊγ οοηΥθΙΡΙΟΠ, 
ποτ αΏαπάοπεά {παί ρ]ή]οξορ]ηίοπὶ 5οθρίϊοϊδτη 5ο 
Ρτεγα]επί 1η (Οοτἰπ{ῃ ; Όαΐ Ιπίτοάσσεά Τί Ιπίο ΟΗτῖβ- 

ἠαπΙίγ.  Ἠεποε Ῥοΐ]ι Ἱπιπιοτα]ίγ απἀ α Κῑπά ος 
Λἱ(οδορ]ιίσαἰ (Πγζδἰαπίη, νΥπΙοΏ ευεπ ἀεπίεά ἴἶιθ 
τοβιγγοεσίίοη ο{ {πε ἀεαά, Ἠ/ετε Ριΐ {οο ρτενα]εηί, 
Βερίάες {Πἱ5, {με σεηβε ο{ υγεα]{ αά ρτοάισοεά 
1ἱ5 αβια] ε[εοί5 απποης {Πθ τίῖοπετ ΠΙΕΠΙΡεΙΕ ΟΓ πε 
Ἕλιτοῃ. Ἠεηπεθ ατο5θ ΙΠ8ο]επσε {ο {Πείγ Ροοτες 
Ὀτείητεπ, Ἡιοίη {ΠεΥ ργοδεουίε Ῥε[οτε ἴπε Πεαί]ι- 
εη ήραπα]5 οοπσεγηἶης ππαί{ΘΓ5 ΥΥΠΙεΠ πη]ση{ Πανθ 
Ῥεεπ θείί]οά Ὦγ αγβι(γαἰογδ απιοηΡ {ΠαΙτ (Πτὶίδάαπ 
Ῥγείητεῃ: ΠαΥ, ἴΠεγ 5ποννεᾶ ἰΠπεῖὶτ οοπἰεπιρί οί 
ἴπεπα ὮΥ οοπίαπιε]ίοις ἰτεαίπιεηί αἱ ο {ιογᾶ 
Βρε. ἈΒνθεηπ {Ποβ8θ Ρ6Ι5ΟΠ8, {οο, Νο 6 
πιοςδί επ]σηίεπες ἵπ ΟΠτιςάαπ Κποιν]εάσε, επίετεἁ 
Ιηίο γἰο]επί οοηίτονετείες τοβρθοί]ησ οε]Ιθασγ απά 
ΠπαγΓίασθ, ὅτο,: ΠαΥ, ος Υνο Ρροββεβ5ςεἆ {πα 
Ἠϊσῃεςί Αρίτιία] σἱῇς, αὐιδεά πει 1π νατίοιβ 
ΨΝ/ΑΥ5 ὮΥ Ρτίάςε, ἰπειροτάιπαίίοη, ος οἰπετνίςε. 
Τ]ε Αροεί]α, Ὀείπσ Ιπίογπιεᾷ οὗ ῖδ βἰαίο οῇ 
λίπσς, {οννατάς {1θ οἶο5ο ο{ Πὶ86 5οοοπᾶ νἱ5ιίαίΙοῃ 
ο{ Ερῄεβις, (αροιί {μα επ ο{ Α. ὮὈ. ὄθ, οἵ ἴ]ιε Ὀε- 
ρίηπ]ησ οῇ ὅτ), ρατί]γ {Ποπ 8οπιθ οῇ {ε Γαπη!]Υγ ος 
Ο]]ος (1. Ε1.), απά ρατί]γ ὮΥ ]είίοτς {τοπ ἰπε Οο- 
τιπ(μίαη Ῥγείπτεπ, υΠ]. 1. πτοίο πίς Πρίεί]α, νν]ίῃ 
Ώιο ἀθδίσῃη, 1. οῇ/ δαρροτήησ Πΐς Αροείο]ῖσα] αἲ- 
Ώνοπίγ, απά νΙπά]σαίίπσ ἨΠϊπηςε]{ ΓΓοτη {πε σα]απι- 
πες οΓ Πίς αἀνετεατίε5; απἀ 241ΙΥ, ο αρρ]γῖησ 
βη]ίαῦ]α τεπιεάϊ]ο {ο {πε ἀϊδοτάειβ λάθήν λαά 
οτερί 1η. 

1 --- 9. {οτπι πο οχοτάῖαπι ο{ {πε Ἠρίεί]ε, οοἩ- 
οετηῖπα, α5 πςια], α οοποϊζϊαίζο Δεπιευοἰεπέἶο». 

1. κλητὸς ἀπόστολος.] 3εε Νοίε οη Ἠοπῃ. Ἱ. 1. 
--- διὰ θελήµατος Θεοῦ.] Τηε τοοεπί ϱΟοπιππεηία- 

{90Υ5 εποτα]]γ τεπάετ θελ. ῥεπὶσπιίαίε. Βαί ἴπετα 
6 ΠΟ ΤΘΠΡΟΠ {ο ἀενίαίε {Γοπη {Πο οΟΠΊΠΙΟΠ ΙΠίεΓ- 
Ῥτείαίίοπ ἄεογείο. 30 Ὑα]οκη.: θέλημα “« ρτορτὶὸ 
εεί απἰπι Ίαπι ἀείεγπιϊπαί ςίααίαπα ἀθοτείαπῃ.) 
Της Τί 16 οφπἹγα]εηί {ο {λε κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ αἲ 
Σα τς 

---Σωσθένης.] Ῥαρροδεά ὮΥ 8οπιοθ {ο Ῥο {1ο 
Ῥείδοῃ ππεπ{]οπες αἱ Λοίβ χν 1. 17.5 ἠνοασῃ οίπετβ 
Ιπιασίηο Ιΐ γ/ας {πε φοπίθε νο ν/τοίθ {5 Ερίεί]ο; 
απά έ. Ῥαυ], 1εΥ «οποεῖνε, ]οΐπ5 βοβδίμεπες γη] 
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ς , ο 3 .., ς 3. κ» 
Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ιησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς 

’ ’ - ς - 2 - ” 

ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ 
ο Βοπα. 1. 7. 
Ερυ. 1. 9. 
νο δν Ἡ 

Ῥ Βοπα, Ἱ. 8. 

Τη[τα 12. 8. 
Όογ. 8. 7. 

Οοἱ. 1. 9. 
τ ΡΙΙ]. 8. 90. 
πι, ο, 19, 
81 Τηεςς, 8. 19, 
8 5. 23. 
οσο. 1.3ᾳ. 
{ολη 15. 65. 
Ἱπίτα 10, 13. 
1 Τπεςς. δ. 24, 
2 Τηεκς. 8. 8. 
1 ”ομη 1, 8. 
0 Ἠοπι, 12. 16, 
4 15. 5. 
Ῥμη, 9.5. 
ἃ 8. 15, 16. 
1 Ρει. ὃ. 8. 

Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν ") 

Ἠιπιςε]{ οιί οῇ πιοάθείγ, ο: {οπι Ῥτιάεποθ. Α]- 
Πηοδί ΕΥ6ΤΥ {Πίπᾳς, ΠΟΝ6ΥΕΤ, οοποθτηϊηπς {Πο Ρεί- 
5οη {π αΙεβ{1οἩ, 18 ΠπἹετθ οοπ]εοίατο. ΑΙ νε οαη 
5ο 5ατθ οἨ 5, (μαί, {Τοπι Ῥείηπσ Ἰοϊπεά νι οὐ. 
Ρα] ἵῃ 5 Ργεί{αί{οτγ αἀάτοςς, 1 πημςδί Ἠαγο Ῥθεῃ 
ἃ Ῥ6γεοῃ οῇ ρτεαί οοηβΙἀεταίίοη. Ότοα]]., Υαἰοκπ., 
παπά ἨοβθηΠ., Ιπάθεᾶ, τεσατᾷ ιο ὃ ἀδελφὸς 5 ἵπ- 
ἀῑσαίίπσ {πο εεἰεὐτί(ῃ οἱ 9οδίμεπεδ. Βαΐ ἴἩε εκ- 
ΡΓΘΡΦΙΟΠ 16 ΠΙΟΓΘ ΡΓΟΡΕΤΙΥ τερατάεἆ ὮΥ Βρ. ΜΙάάΙ. 
85 ΠΙΘΓΘΙΥ α ἀθβίσηαίίοη οῇ {ε]ον/-Οτ]βίίαη. 

ἡγιασμένοις --- κλητοῖς ἁγίοις.] Βοίαμ ἴἶιεβο 
οχρτοεββίοη5 αἴθ, ΡΥ πποδί τθσεπί (οπιπιοηίαίοΥς, 
τοσατάεἆ α5 πεΓθ ἀθείσπαίίοη5 ο{ 6γὶδίίαπς, 6ΟΠ- 
εἰάετεά α5 5εραταίεὰ {Τοπα {1 Υνοτ]ά αἱ Ίατσε, δεί 
αρατί {ΟΥ {Πο Ρτο[θβεῖοη οῇ {ταθ τε]ΙσίοἩ, απά ΓΙΤ- 
π]ς]ιθά νυν] οχκίγαοτάἵπατγ Ἠε]ρς απά πιοίῖνας {ο 
Ἰο]ΐπθςς; {ίποςθ Ὀείπσ οα]]οά. {ο {1 (οβρε] πο 
Ἠανο οῦεγεά {να οα11, απἆ ατε ἴπας5 Ῥ]αςεά ἵπ α 
δίαίο ο Φαἰυαίίοπ. Εμ 8ΙΤΕΙΥ ως πημςδί Ὀο ἆςος- 
ἱρηαίίοη5 οῇ{ ἐγμο απᾶ Γαπ[ι (ΟΠτίςίαπς, απά 
βιρσο»ί γηαί αἲ1 ΟΠτίξήαπς οιισ]ιέ ἴο Ῥα, απἀ, 1 
Οι6γ νγου]ά ορίαϊη {ἴιε Ῥ]οβείησς οἳ {Ίο (ο6ρε[, 
πιιδί Ὄθ. Τοῖς ἐπικ. τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὅτο., ἵδ 
τορατάεᾷ αδ α ρεγήριγαςίς {Γοτ «ιγὶδίίαπς. Βμί να 
4Υ6 αἰ5ο {0 ΤΘΠΙΕΠΙΏΘΓΥ 48 ἐπικαλεῖσθαι οὔἵεπ αἱρη]- 
Πε5 {ο ἴπυοκε Που τεἰἱσίοι ῬιῬοδες, ἵο τυογδιῖμ, 
{ 15 οἶθατ ναί ννοτδΏῖρ να ραῖά {ο Οτὶδέ, απά 
οοπβααιιοπ{]γ εαρρ[ος α ρτοοί οῇ να Ῥ]ϊν]ιπΙίγ οϐ 
ους Τ,οτά. Ἐν παντὶ τόπῳ, Ἱ. 6. ΘΝΘΙΥ Ρ]ασς α5 
νιε]] αξ Οοιϊπίπ. ἜΤ]ης ιο Πρίςί]ο ἱ5 οα]]εά Ὦγ 
6Ἴγς. α 6αἰλοίίο Ἡρϊείϊθ. Τ]ο γνοτά αὐτῶν τε 
καὶ ἡμῶν 3Τθ ὮΥ 8ΟΠ16 οατ]γ πιοάστη 6 οπιπιεηία{οτβ 
χο[ετγεά {ο τόπῳ: Ῥαΐ Ὦ} ιο πιογο ταοεηί 0Π68, 
5 νγε]] α5 Ὦγ ιο (ἀτθε]ς Οοπιππεηία{οΓΒ, {ο Κυρίου 
ἡμῶν, ρετ οραπογί{ιοφῦπ, α. ᾱ. “΄ οι [ιοτᾶ, ἀῑά 1 5αγ Ί 
ἸΝοί κδο; Ῥιί αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν, είτ αφ ννε]] α5 
ος 5) νν]]ο] πιοί]ιοά 15 Ρτε[οταΡ]ο. 
ΑΠοι (πὶς αβεσίἰοπαίεο 5α]ηίαίίοη, (πο Αροεί]ο 

Ῥτοσθθάς {ο οοπο]]ίαίε ἐλεῖτ ροος κ], ὮΥγ οοπσταί- 
υ]αΐπςσ (παπι οἨ ο αὈιαπάαπ{ί σἱῇ απά στασθς 
Ῥαβίοννοά οἩ {οπι Ὦγ ἀοά: απά Εἶπαί η οτάοτ {ο 
Ἱπίτοάασς, ννήχοιί οὔεπος, χοδο πτορτομεηξίοης 
νι]]ο] ο βίαίο οῇ έλα Οτο] αἱ Οοτἴπίπ ἆ6- 
παπάς. Ἐλτεί ο αἀνοτί {ο ἴοδο ἀἰδδεπδίοτιδ 
νΠ]ο]ι ]αὰ Ῥτοκοπ 15 Ροαςθ. 

4. πάντοτε] “ Ροτρεία]]γ,”. Ἱ. 6. ΝΠ6ΠΘΥοτ 
πηα]κο Π1Υ ΡΤΑΥΟΙ5 {ο οἆ. Χάριτι, Ἱ. ο. 8 {ανοιτ, 
5 νοιο]ικα[ος ἴπ χο (ήπρς πονν ροκ 

ὅ, 0. Τ]ιο Αροβί]ο πον’ πἹογο ΓΗ11Υ οχρ]αίης ναί 
ο ιπά αἷά, Ὀγ. οππιοτα(ἶπςσ {ποςο νατίοις Ώθηο- 
βίς οὗ ννμίο] νο Οοτἰπλίαης Ἠπά Ώσεσῃ ππαάθ ραῖ- 
(α]κετ» Ὁγ Ολγὶί απ Ἠ5 ἀοοίχίπθ. (ταυςο.) 

Ρ Ἠὐχαριστῷ τῷ Θεῷ µου πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ χαρ Ἡ ρ µ μον. 
- . / ς ον 3 - 3 μα α 5/ ε] α. ἃ ΄ 

Θεοῦ τῇ δοθείση υμῖν ἐν Χριστῷ Ιησοῦ Οτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε 
2 ασ Δ / Δ , 4 ώ τ ε. / . 
ἐν αυτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάση γνώσει (καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ 

τ ο ς ο . ς - πο αᾱ 
ὥστε υμᾶς µή υστερεσθαι ἐν μηδενὲ 

’ 2 Να. » ο .λ ῥ ς ο .Ἡ 3 ’ 3 . Θ Ν 

τοπῳ, αυὐτων τὲ καὶ Ίμωγ. αρις υμιν καὶ ειρηνη απο Όεου πατρος 8 
ς υ 3 ω 

Ίμών καὶ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. 

-ᾱ οὉ Όι 

{ 3 ’ . 3 ’ Π κε ο 3 - 
χαρίσματι, απεκδεχοµένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ ἸΚυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ " ὃς καὶ ῥεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλου ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρα 8 ϱ ς μᾶς ἕως τέλους ἄνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
” [4 ιο 3 υ. ω . 3 τ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. ' ΙΠιστὸς ὃ Θεὸς, δι οὗ ἐκλήθητε 9 
3 ’ . 3 ” 2 . . » Π ς 

εἰς κοινωνίαν τοῦ Τοῦ αὐτοῦ Ίησου ἍἌριστου του Ἰυριου ημωγ. 
υ Γ ιο 3 ” 3 ” 5ς 

5 ΠΓαρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν 10 

---ὔτι] ΄«5ιααϊάεπι, απαπἀοσπἰάεπι.”. Ἔπλου- 
τίσθητε, {ΟΙ περισσεύετε, Ὑθ αΏοιπά. ΌὉοπιρατε 52 
Οοτ. νι. Τ. κ. 11. 1 Τ]εῬς. ΠΠ. 12. ἜΤ]ε υγοτὰς 
ἐν παντὶ λόγῳ, ὅτο., ατε (45 Ότε]]. απά Ῥοι{ μον 
α Γιτίποτ οχρ]ὶοαίίοπ οὗ Όιε Ρτεοεάίησ 6επετ 
επιποΙαίοη ἐν παντί ; α. ᾱ. δηλονότι ἐν παντὶ λόγῳ, 
ο. Απά ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάση γνώσει πιαΥγ ἀεποῖθ 
(α5 Αολοείέσ. απά Ῥοΐΐ 5αγ), α ἠλοτοισῃ Κπον]εάσθ 
ο{ {πε Οτίςίαπ τε]σίοῃ. 

6: καθὼς --- ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν.] ᾿Τηϊ8 15 νατίοας]γ 
Ἱηίετρτείεά, απάἀ ἶ5δ Ιπᾷεθά 5ηδοερίίθ]ε οϐ πποτθ 
ἔπαη οπε βαἱίαρ]θ 5εηΒθ. ες ἨθοεῃΒ. 3ΥΠ. απά 
Ῥοῦ. ΊΤ1ε πιοδί ρτοβαβ]6, ΠοΊνενοτ, ἶ5 {Πῖς: «έἹπ- 
Α5ΙΩΙΟΠ ας {πε {ταίῃ απ εχκοε]]επος οΓ {πε οερα] 
ο Ομτὶςί Ίας Ώθεη «οπβσπηθᾶ, απά ἶ5 Γα]]γ οίαῦ- 
Ἠδῃεά απ]οης Υοι ; ” παπιε]γ, ΒΥ ὧιθ οσίγαοτάιπασγ 
αριγέαα] σὶ[ῖ5 αΏογε πιεπ/{οπεά. 

Τ. μηδενὶ χαρ.] “πο αρἰτιέαα] σἰθι, γυπεί]ετ οτά]- 
ΏΑΤΥ ΟΥ εχίταοτάΙπατγ,” 816Π α5 ας Ῥερδίοιγεά οἩἨ 
οίμετ 0Ἠχο]ςθς. ᾿Απεκδεχομένους, “΄ ΝΠΙ]εΐ γε ατθ 
π/αϊήπσ {οχ,” [παππε!ιγ, Ιπ Ἠαπιρ]ο Ἰορε]. Τὴν 
ἀποκάλυψιν Χριστοῦ ἵδ πθατ]γ εφ ιἱνα]επί {ο τὴν ἐἔπι- 
άνειαν αὐτοῦ ἵπ 1 Τιπι. νΙ. 14. 3 Τίπι. ἵν. 1. 8. 
μα, . ΤἨο ΟΠΙΥ «τς 18, ως ἀποκ. 

βισσο5ί5 {Πο αβρρεαταπσοθ ΟΓ αἀγεπί ἴο {11 ετιί 
19 ὃ Τμοςς, 1. Ἱ. 1 Ροΐρί, Ἱ. 18. ο... 

8. ὃς καὶ βεβ.] Ἀοπιο 6οπιπιεηίαίοτς το[ετ {16 
ὃς {ο Χριστοῦ: Ὀαΐ οίμετε (απά Ιπάθεά αἲ] νο πιοβδί 
επι]ηπεη{ 9Π6ΘΒ), {ο Θεῶ, αἲ Υ. 4.5 νπίο] 8εαοπῃς {ασ 
Ρτοε[εταῦ]α, ποί οπ]γ Ώοσσιδθ {θτο δα ππαπ]{εςί 
ἀἰδίποίίοη Ὀείννεσπ Πίπη νΥἩο (εβαιώσει, απά οι 
1ιογᾶ, ννηοςθ ἅἄαν 15 πιεπίοπεά; απά Ῥδσαμςε, ΙΓ 
ὃς Ἰαᾶ Όδσπ {ο Ὦο τα[οττθᾷ {ο Ἰ. Χρ., ἴπο Αροεί]θ 
οασΏί {ο Ἰανο νντ]{επ, ποῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳα τοῦ Κ. Ἰ., 
Ῥαΐ ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ»: ΌὈαί οερεοἴα]1Υγ Ῥεοσσαιςε (45 Ῥοιἳ 
ν/ε]] οΏςεογνοβ), {οπη γ. ο) {Γογννατᾷς ὃ Θεὸς 5 Ἡε 
{ο νἨοπα {1ο Φιώππια ογαἰἰοπὶς ἱ5 το[εττεὰ; νΥμ]]θ 
τοῦ Χριστοῦ ἶ5 Ἠθτα ΟΠΙΥ πιεη{Ίοποες ΡοΥ οεξαδίοπεπ ; 
απά Ἠθηοο αἱ ν. 8. ὁ Θεὸς 5 ασαϊπ ΘΧΡΤΘΡΒΙΥ ΠΠΘΠ- 
Ώοπεά. ΒΥ βεβαιώσει ἵδ πιθαπί ““ μα] 4ο 5 ρατί 
{ο οοπβτια {ποπι, Ὁγ Πιγπὶκμίης παπα υνἩ Όνα 
τοφμ]ς]ίο πθαης.. 6ο ΙΟΥ. ΤΗϊ5, ἴἶνο Αροβ- 
Ώε ρτοσςθθᾷς {ο 5αγ, {116Υ πηαΥ εηγεεί, {οτ οά 18 
τας {0 5 Ῥτοπηϊςθ {ο οοπΠτΠη, φἰτοηρίηοη, εἰαῦ- 
15], αἲ] νν]λο Γαη{α11γ 5οο]κ Ἠϊπι ἵπ ἴῑιο (οδρε[, 
Εὶς τέλος, Ἱ. ο. ἴο ἴἶιο οπά οἳ {Πῖς είαίε οὗ {τῖα]. 

ϱ. εἰς κοινωνίαν τοῦ Υἱοῦ, ἃο.] Τ]Ἡο 86η8θ 86ΕΠΙ8 
{ο Ὀ6, {ο α ραγΠοΙραίίοῃ 1π {πο Ὀοποβίς ουίαϊπεά 
Υ 5 Ῥοη ᾗθδις (γὶςί {ΟΥ αἲ] ἔταο ϱἨτίκίίαης. 

10. 5οᾳ.] Ἔ]ιο Αροεί]ο πονν ρτοσθεᾷς {ο οοπ]- 
Ρ]αΐη οῇ νατίους φο/έσπις ννἨῖο]ι Ἰαά ατίδ6Π. ΠΙΟΠ 
Ώια Οοτἰπίμίαα Ολγιδήαπες γηίἩ ιο Ιπίεηί, | 
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. ο 2 ” ” ,, ια Ἅ. λέ; Π ." 6 ο ’ . 

Ίησου Χριστου, ἵνα το αὐτό λέγητε πάντες, καὶ µη 1 ἐν υμίν σχισµατα 
1! Ε δὲ ’ 3 . 2 σ .. 9 » κ 2 ' ’ Ἰδ λα. 

ήτε δὲ κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ νο καὶ ἐν τὴ αὖὐτῃ }7ωµῃ. η 
’ ς ” 3 , ς υ - ’ ς/ 3, 

Όη γαρ µοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί µου, υπὸ τῶν ὝἛλοης, οτι ἔριδες ἐν 
ο. 

12 υμυ) εἰσι. 

18 Παύλου. ἐγὼ δὲ, ᾽απολλώ ᾽ ἐγὼ δὲ, Κηφᾶ ' ἐγὼ δὲ, Χριστοῦ. 

κ ’ υ - / Γο 5 ” Π 9 

λέγω δὲ τοῦτο, οτι ἕκαστος υμῶν λέγει ο. ν ; οπλο 18.94, 
Ἔγω µεν εἴμι Ἱμριι ἃ. 4, 

6.12. 4εμέ- ὅ 16. 

υ Γ ς ᾽ ς »” Ε) Ιώ 

ρισται ὃ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώῦθη ὑπὲρ ὑμῶν, η ες τὸ ὄνομα 

14 Παύλου ἐβαπτίσθητε ; ΥΣ τ . οὐ μνη  δά ὑμῶν ἐβμ.. Υ Λεὶε 18. 8. Εὐχαριστὼ τῷ Θεῷ οτι οὐδένα υμῶν ἐβα- {Α55.3. 
3 α) / Δ Γ.. ν. 5/ / 3, / 3 ᾽ .. 

16 πτισα, ει µη Ἀρισπον και ΊΙσαιον" να µη τις εἴπῃ οτι εις το ἐμον 
Ὁ Ῥαε [ ” 3 « 32 

16 ὄνομα ἐθάπτισα. " Εβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον λοιπὸν οὖκ 5 1πία 16.15, 

οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐθάπτισα. 
α Ἱηίγα 2. 1, 4, 

’ , 3 3 3 . ᾗ 

ΙΙ 3 Οὐ γὰρ ἀπέστελέ µε «Χριστὸς ῥαπτίζειν, αλλ εὐαγγελίζεσθαι "αδεια. 16. 

Ροβείθ]α, οξ τοβίοτῖησ οοποοτά. (Έταιςο.) Ἠοα 
πο επάθανοιτς {ο νΙπάϊσαίο {ο θἰπιρ]οιγ οἳ 
Οηβίίαπ ἀοοίτῖπο, α5 ν/ε]] ασαἶηςί ἴπο απιρΙ οι 
Ροαδίους οΕ έἶιο (τθε]ς ΡΠΙ]οδορΗ]»ί5, ἂ5 ασαἰηςί {λα 
ευροτείοις ᾖ6ννς, ἐ]παί Τε τηαγ τασα]] Ροί1ι ο{ Ίχεπι 
{ο να {τα(], ν. 10. ΟΠ. 1ν. 21. 

κ διὰ τοῦ ὀνόματος, ὅτο.] “«ἶπ ιο Παπ] απά ὮΥ 
Ένα αιἰ]ιοτίέγ οἱ ὀ 685 ΟἨτὶςέ οοπιπη {θὰ {ο πο.) 
ΟΥ, νι οἴλοις, ΄«Ὦγ ο Ίονο ος Ογὶς.. Τὸ 
αὐτὸ λέγειν ἵ5 οαιἱνα]επί {ο τὸ αὐτὸ φρονεῖν, τὸ ἓν 
φρονεῖν, ὁμοφρονεῖν, ἃπιά οἵ]ετ ἴεγπιδ ἀεποίῖπᾳ εοπ- 
εογά απάἀ επαπύπϊίη,; απἀ οἱ ἰΠῖ5δ 56ηΏ5θ ΘΧάΠΙΡΙΟΡ 
ατα αἀάπσοά ὮΥ Ὑγοίς. ἄοπι Τπασγά. απ Ρο!γῦ. 
ΘΟΠΊ6 οοπῇπε {με 56η5ο {ο αστθεηθηί 1Π ἄοείτίπε. 
Ῥι{ 15 ἶ5 απ ἀπάα Ππηλίαίίοη οἳ {ο 86ΗΡ6Ε, ΠΙΟ 
Όνε Αροβί]ο ππογθ Γ111γ αΠ/{ο]ά5 Τη ἐπ πεχί ννοτάς; 
Ὑθτε σχίσµατα ΙΏαΥ ἀρποίο ἀἰδαστεθπιεπί5 1Π ἄοε- 
ἐγύπο ας νγε]] αξ5 α[Τεοίίοπς ; θδρεςΙα]1Υ δἶπος, 1Π ἴ]ιο 
πγοτὰς Γο]]οννῖπᾳ ἦτε δὲ κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ, 
(πνοτθ ννο Ἠανο α οοπ(πια{ίοη οἳ {ιο ΒαΠ1θ Ιά6α, 
ὮΥγ α πιθίαρµοτ ἀθτινεά {Ποπ τεραϊτίηςσ α Ῥτοκεῃ 
γεςςε], ος πιοπάῖησ α τεηί νοςίπιεπ{ί); απά {ιο εχ- 
ΡΙ6Ρ5Ίοη 5 εαι]να]εηίέ {ο καταλλάσσεσθαι. ἸΤοὶ 16- 

:{οτς (ο ια ππῖπά ΟΥ ἀἱδροδΙίοη; γνώµη, ἴο ορἴπῖοτ 
{τοι 5οηΊπιεηί. ΄ 

1. τῶν Χλόης] 5ιΏ. οἰκείων. 
1ο. Τ]ο Αροδβίο πού Ῥτουθεᾶς {ο απί{ο]ἀ Πῖ5 

πιθαπίπς; {ΟΥ λέγω τοῦτο, Ροία Ιπ ἴπαε Ν. Ἔ. απά 
ἴνε ϱ1]αδδίσα] υυτίίους, ἶ5 αἀαρίεά {ο έπο ριγροβοθ οῇ 
επρἰαπαξἰοπ, απά 4ΠΦΙΝ6Ι5 {ο {Πο Τ,αἴῖη 5οἰ(ῖοαί, πῖ- 
ππῖγιωπ. 1{ετα]]γ, “ ΜΥ πιεαπ]ης 18 9. "Έικα- 
στος ἵδ ΟΠΊΥ {ο Ῥθ τα[εττεᾷ {ο ἰμο σεπετα[1!γ, Ἱ. ο. 
«ια [ποίῖοης; οποἩ οπο οῇ (επι (εἴποσιδί) εαἰα, 1 
4η, ἆο. Όπ Ώπ5 ν]οἰθ ρᾶςβασε (ο5δρεςΙα]]γ ἐγὼ 
δὲ Χριστοῦ) 6οπαιπιεηίαίογς Ἠανο 5οασηί ἀμπΠοι]ήος 
ΠΘΟΘ(ΊΕΡΣΙΥ. ΑΝ {ο {Πε παν πιοᾷςς ος Ιπίετρτεία- 
Ώοπ Ῥτοροιπάεά Ὦγ Ῥοίί απἀ Ἠεγάεηγείςομ, ἵΠεγ 
αἴ6, ΠΙΟΤΘ ο: Ἰ65ς, Παρ]ε {ο ορ]εσοίίοῃπ. Ίο ἁ[ῃ- 
ου]{γ ποεά νε {ουπά 1π Ῥαμ], ΑΡο]]ο5, απά (6ρ]αβ 
Ρεϊησ ππεπέ]οπθά αξ Ἠειάς οἱ ρατήεδ: {ο (πε 
πονάς ατα ποί α.. Γαμ)ς, Όαίέ {ποξα οῇ ρεγδοπς 
5μροδεᾷ 5ο {0 δρεαΚκ. ἜΤηαί ρατήες οα]]εά {Ίεπι- 
βο]νος οῇ Ῥαυ], ος οῇ ΑΡο!]ο8, οἳ οἳ (ερμας, ἵπ- 
γο]νεᾷ πο Ῥ]αππς {ο {Ποβο Ρ6Γεοπασος, δἶπσ Ιξ 
γα ἆοπο νηποιί (ιεῖγ να. Ἠοεπεο ί. Ρα] 
Ἰαυ6 {να Ῥ]απιο οη {πο Οοτ]ηίλίαης {Πεπιδε]νες. 
«Α8 {ο ερλας, ο: Ῥεΐετ, ο Ῥατίγ οα]]εά ὮΥ Πῖ6 
ἨΠΦΠΙΘ 566Πη5 {0ο Ἠαγνο Ὀθθη 5ο ἀαποππ]παίαά, ποί 5ο 
ΠΊΙΟἨ {ΤΟΠ 4ΠΥ αἰίασΏπιθηί {ο {ιο ρογεοπ οἳ Ρείετ, 
(15 1 ἴἶιο οα5ο ος ΑΡο]]ο8,) Ραί υ( τοίθγεηςος {ο 
Ἰήδ απἀφγςίοοά, ΌοισἩ Ιη 50Π16 Γθβρθοί5 Πιῖδητι- 
ἄε/ίοοι], οΡΙΠΙΟΠ5 ας {ο ένο ου]1σαίίοπ οῇ {11ο τίαα] 
Ρατί οῇ πο ἸΜοραίΐο Ταν οἡ ο ενΙδη Ολτὶδίίαπ». 
Δεσογάϊησ]ν, ἴπα Ρρ6ί6οης 1π ααθβίῖοη γνετε ἀοιυρί- 
Ιε58 «Ἰωάαίτευς. 

Α5 {ο {ο ἀῑ[Ποι]{γ οοπηθοίεᾶ ν] ἐγὼ δὲ Χρι- 
στοῦ, (ο εαποοί ε1ε γνοτάς (ννΙί Βρ. Ῥεατςς) ννου]ἀ 
Ῥο {ο οί ία Κποί, απά {0 αἱίετ Χριστοῦ {ο Ἡρίσπου, 
ΠΊ6ΙΕΙΥ οη. οοη]δοίμπε, ἵ6 Η{ί]ε Ῥείίετ. "Τ]ε Ρορί 
πιοάο οῇ εποοιηίετίηςσ ἴ]ε ἀἰ[βοι]{γ ἶ5 {ο 6αρροςθ 
(1 Θίοχτ, Βετίπο]άί, παπά Ἠεγάεπτείο]ι) (ναί 
Ώποβο γιο σα]]εᾷ {Ἰπετηςε]νες Χριστοῦ ἨεΓε Ῥεί- 
50ης Ργείεπαἰπρ {ο Ἰανο ἀετῖνεά {ιαίγ Κπον]εάσα 
οῇ {πε (1ο5Ρ61| οἰίμετ {ποπι {α ΓουπίαΙη Ἠθαά, 1. ο. 
Ἱπππιεάία{ε]γ (Γοτη ᾳοδα5 ΟΠτ]ςέ, οἵ αἲ ]εαςί {Γοπα Π18 
πθαγεςί τε]αΊνες, αππεςβ {Πε 1655, βΙΠΙΟΠ,απά ὁυά6; 
Ώιε Εγεί οἱ Ὕνηοπι Πε]ά α Υ6ΓΥ στεαί αιί]οτίίγ 
4ΠΠΟΠς {λα ρτ]πιάνε ΟἨτίβήαης, Ρείῃσ (α5 Εωςεῦ 
Η. Ε. 1. ΤΠ. οΥ 1. 11. 20. {6]]5 ας) οα]]εᾷ ὁ δεσπόσυνος. 

19. µεμέρισται ὁ Χριστός] ΊΠεςε ψ/οτάβ ατε να- 
τ1οιβΙΥ Ιπίεχρτείθᾶ. ἨΜοβδί πποάετη ΤἨχροβίίοίβ 
ἴα]κο {Πεπη {ο πιθαΠ, 6Ι{Π6Υ, ««ἶδ {με ἀοοίτίπο ο 
Οτῖεί ἀῑνιάσά απά ἀΠετεηί { 3 ος «16 ία Οατο] 
ἀἰνιάςά, ας ΟἨτ]ςδέβαποίοπθά ἀῑν]δίοης ἴπ 1132 οτ 
6 ἀοος (6Ἠγὶεί Ρε]οπς {ο αΠΥ οπθ ρατί οΠΙγ 12 Ῥιαΐ 
Ώιε ςἰππρ]εδέ πποάθ ο{ Ιπίετρτείαίοη, απά {Ἡθ οηθ8 
πιοδί αοσοτᾷαπ{έ ΥηίἩ {1ο οοπίθχέ, 15 ἰμαί οῇ {ια 
απο]Ιεηίς, ΨΥΠΙΟΠ 5 αἀορίεά ΡΥ Ττεπ., Μεποςῇ., 
απά Ῥοΐ, νΥΠΙΕἩ 5«αρροβες {Πε 8εη5ε {ο με: «΄ Ατο 
Ώιετε ἴπποη πἹοτεθ Ολτὶδίς (απ οπο 17 ατθ ἴΊατθ 
οίπας {ο ΟΠ {πε Ἀοποιγ απάἀ αι]οτΙίγ ο Μες- 
βἰα]ιδΗ1ρ 15 οοππιπ]σαίεά {3 

Γπ ινε Ὕνοτᾷς {ο]]ουίπα, ἴ]ο Ιπίεγγτοραίίοη Ιῃ- 
νο]γες α είτοΏς ποραέϊοπ; απᾶ, [γοπα ιο επηρ]ιαδίβ 
Ιη Παῦλος, ἴθ ΠΒΝ/ΘΙ ἶ5, οὐχί: ἀλλὰ Χριστός. Όπ 
{ιο Ρῄχαςδο εἰς τὸ ὄνομα βαπτίζεσθαι, 5εο Νοίο οἩ 
Μαΐΐ, αχνΙ. 19. 

14. εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ.] Τηε Ὠοεεί (οπιπιεηία- 
{οτς ατα αστοεά ἰ(λαίΐ ΟχΙς ρηταςε (Ἠγ απ Ι4ἱοπα οΟΊῃ- 
ΙΠΟΏΠ ΘΥνΕΠ {ο Πιοάετη Ιαησιασςς) βἰσπίᾳος ΄Ι 
εχοεαά(πρΙγ τε]οῖσθ.. Τ]ας5 Πὶς οεπεπηῖθς ]ορί α 
[αἶχ ορροτίαπῖίγ οῇ οεηκυτίπς Είπα, αφ 1 ἀτανν]ηρ {ο 
Ἠ]πιςε]{ Ραγίίσαπβ. 

10. οἴκον] «« (ππι]γ,” Ἱπο]αάϊπσ ΘΥΕΙΥ ασο απἆ 
8ΕΣ, απἀ, ο «οἱ156, {π[απί. 99 Ιρπαίίας Ερίςι, 
Ῥ. 21. οἰίθι] Ὦγ Λο: ἀσπάδομαι τοὺς οἴκους τῶν . 
ἀδελφῶν µου σὺν γυναιξᾷ καὶ τέκνοις. Τηθ 
Ρήχαςε οὐκ οἴδα εἰ πηαςεί (ποἰείαπάϊπσ υν]αί 
ΒΟΠΊ6 εαν) Ἱπρ]ν αποετίαϊηίγ; Ραΐ ειαί 15 ποί Ἱῃ- 
οοηβἰείεηπί η Ἱπερίταίίοῃ, ἨΠεῃΠ ΡΤΟΡΟΓΙΥ ππάεΓ- 
είοοἆ. 3εε Ώοᾶάτ. απἀ ΥΠΙ{ΡΥ. 

17. Τπο Αροεί]θ πού ραξςςος {ο α γ]πάϊοαίίοη οΓ 
5 ἀοοίγίπε, απᾶά ο πιαί]ιοάἆ Ἡς Ἰαά ραγςαθά 1η 
οοπηπηηπ]σαἶπο τ. Ὁρ ἰο Π. 2. Πε ἰτοαίς ο{ 1{8 
παζη/ο, απᾶ ἆεσ]ατος (]ιαί Τε σαπποί ποοοπηπιοζαίθ 

{ο {Πε ργο]ιαάϊοες οΓΠΠεη, 5ο 38, Ίκα {1ε {π]5ο 
Αροβί]ος, {ο καερ οι{ οῇ νίεῖν, ογ ΜορΠςί]σαίς, υγ]λαῖ 
πουα]ά Ὦο οεπειγοά ΒΥ ΠΙΑΠΥ, απά 5θ6αεπῃ {ο {Πε 
{οοειπε»ε. ἜΤ]εν αἱ (]αρ. 1. ὃ. 66ᾳᾳ., Πε ἀείαι]ς 
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0 Βοπῃ,. 1. 16, 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. 1. 18--- 22. 

3 .] [ο] . οά ς ᾽ - - ς 

οὔκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὃ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. "Ὁ 18 
’ , - - -ω ᾽ 3 ’ ο 

λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυφοῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις µωφρία ἐοτὶ, τοῖς δὲ 
ε ἶρα. 29. 14. 
«οὐ ὅ. 15. 

σοφίαν των σοφω”», 
ἆ ἴδα. 98. 18. 
1οὺ 19. 17. 
ἁ 00. 21. 

3 ’ ή / 

ἄθετήσω. Ἱ ΙΠοῦ σοφός ; 
.”- ’ 

αιωνος τούτου ; 

ο Μαι. 1]. 25. 
Το ακε 10. 21. 
Βοιπι 1. οἱ, 28. 

ἵ Μαι. 12. 98. 
ἄ 16.1 

ν ν 3 
Σομή 4 48. τος σωσαι τους πιστευογτᾶς. 

νο πιεί/ιοά νε Ἰαά ραγεισὰ αἱ Οοτἰπίῃ ἵπ ρτεασΠίησ 
Όιο (1ο8Ρε|. (Ἠ086ΗΤΗ.) οὐκ --- ἀλλὰ ΠΟΠ ἴαπῃ ---4ππῃ, 

Ἐν συφίᾳ λόγου ἵ5 ριΐ {ΟΥ ἐν λόγῳ σοφίας, Οἵ λόγφῳ 
σοφῷ; α5 Ιπ Π. 12. ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λό- 
γοις. ΟΙ ἃ5 1 Ραϊ. Π. Ἱ. 10. σεσωφισµένοις λόγοις} Ἱ. 
6. ποί ναί αρροατεὰ {ο ΠΕΠ Ιεατηίησ, 4οΙΙΠΘΗ, ΟΓ 
6Ιοφμσπςθ. 

---- ἵνα μὴ κενωθη --- Ἀριστοῦ.] Οαππρῦ. ννε]] ρατα- 
Ρήταδες: “«]οδί {ο Παπιαη 6ἱοαπεηςς {Παί δυσσ6ς5 
εου]ά ὃὋε αφοτίθες, ν]]σ]ι οασ]ί {ο 6 αἰγιραίεά 
{ο Ὠια ἀἁῑνΙπΙγ ο{ έιε ἀοοίτίηε, απά {Πε ασεπογ οἳ 
ενα ΔρΙΓΙ{, ΤΠ {λε παίτασ]|ες νντοισηί 1π 5αρρογί ος 11.) 

18. ὃ λόγος --- σταυροῦ}] “' ένο ἀοοίχίπε οἱ βα]να- 
ἄοη {τοισ] α οτασ]Πεά Ἠοαάεειποτγ. ᾿Εστὶ, “ αρ- 
Ρεαγς.. 1 ννοι]ἀ ο«οπιρατε ΤΠιογἀ. ν. 41. τοῖς δὲ 
ΔΛακεδαιμονίοις ἐδόκει µωρία εἶναι ταῦτα. Τηε 
αποἰεηί απά {ια Ὀδεδί πιοάφτη 6οπηπιεηίαίοτ5 Ἠανα 
ΒΠΟΥΝΠ {ναί ἀπολλ. «τοπ ἀαποίαί οχ οΠοοίι ; απάἀ 
εῑαί Όιο 5οη5ο οῇ {πε εἶαμςο 18: “Το έπος8ς Πο 
ἀϊκρε]ίεναο απά τε]εοί {]ε (.ο8ρεΙ], απἀ ἴπετε[οτα 
ος ηλ 1 αΡρεατς [οο]κμηες5δ; Ὀι{ {ο {οδε νο 
εἰίανε απἀ επιῦτασς Ιΐ, απά αἴθ {ΠεγεῦΡΥ 5αγεᾶ, 1 

ἱ5 τεσατάεὰ α5 έῑε Ρούγετ ο[(οά :” Ἱ. 6. {πε ρον/- 
ετ[α] πιεαης, οπιρ]ογεά ΡΥ ΗΙπι Γογ Ῥεδίονίησ 5α]- 
ναΐἴἶοη ΟΠ ΊΠ6ΕΠ. Ό6θ ΒΟΠΙ. Ἱ. 18. απά Νοίθ. 

19. γέγραπται γὰρ, ὃὅτο.] α. ἀ. 3ο ἴαί ἴ]νε νογάς 
ος Βοπρίατο ΠΊαΥ Ό6 αρρ]εἀ. Τ1ε οΙίαιΙοπ αστεθς 
νετρα]]γ ντι πε Βερί., (οχεερί {παί ΓΟΓ ἀθετήσω, 
«ένν]] 5εί αρδίἀς, ννε Ἰανθ ἴΊθτο κρύψω) απᾶ ἴπ 
86Ί56 ψἴ πε Πεὺῦτ. ᾿Αθετ. 15 ΟΠΙΥ α [γεθ ΥοΓΡΙΟΠ 
ἱηδίθαά οῇ πα Πίτα] οης κρύψω. ΕΥ Όνε σοφῶν 
απά {ο συνετῶν ατα πιοαηΐ ἴ]οβδεθ ΥΠΟ 5δοπι 5ο, 68- 
Ρεεἰα]]γ {ο {π6πιεε]νθςδ. Σοφία απἀά σύνεσις Ῥτορ- 
ετ]γ ἀῑῑει α5 οι {ραγπίπς, απιᾶ (αἰοπί, ἱ. 6. παἴαγα] 
αουίθηθςς. (366 ΠΙΥ Νοίε ον Τ]μασγά. Π. 97. 6. 
εὐβουλίαν καὶ σύνεσιν)». Ὀαί ελα {Θγπης ατθ ἵΠ 159 8Υ- 
ΏΟΗΥΠΛΟΙΦ. ἜἛΤ]ε Ρ]] 5οη5ο οΓ {]θ ρα55ασο, ΙπΠ 1ί5 
Ρτεβεηί αρρ]Ιοαί]οη, Β6ΘΠΙ {ο Ὀ6 ΙΤ ννι]] ἀθδίτου 
παπά {α]κο ανναγ {Π6 ογθαϊί οϱ {νο νΥἰδάοπι, ὅτο. ο 
Όιο γίδα, Ὀγ εΠοννίησ 118 ΙΠΕΠΊΕΙΘΠΟΥ {ονναγάς ἀἱδ- 
οονοτίησ «ΠΥ ΠΙΕΠΠς οἱ ουίαϊπίησ ρατάοη απά Γθς- 
οποΙαίίοἩ [ου πηαπη {οπα Ἠ5δ οβεπάοά Μακοτ.) 
966 (Ἠ1γ5. απά ΤΠδορΗγ]. 

20. ποῦ σοφὸς, ἃιο.] ἜΤ]ε Αρορί]ο πονν αρρ]ίος 
ενα 66ης οἱ ένο ρη5ρ.σο, {ας απάθτρίοος, {ο {να 
Ρτοβεπ{ σ.δθ, οπρ]ογίης νογάς νΠΙοἩ αγο ὮΥ 8οπηθ 
βαρροεεά {ο Ῥο α φποία{ἶοπ [Τοπα Τ8. χχκΗϊ, 18: Όαί 
ΒΥ οίπετε, πποταθ Ρτοροτ]γ, τοσατὰεὰ αδ α φοτί ο 
Ῥατοάμ οἩ. Ἱέ, τοίαἰπῖησ να ροῖπί ἵπ ποῦ ---ποῦ " 
ψπθτο {ιο Ιπίογγοσα{]οῦ Ἠα8 πο ε[οοί οἳ α 5ποησ 
ποσα{ίοπ; α. ᾱ. “ Τ]εγ ατα πον/ηθτε, ατα πα αρ]{.) 
Ἠετο Βρ. ΜΙάά]. αοππρατες Ὠομιοβί], ποῦ ὁ) ἅἄλες 
ποῦ τράπεζαι; ποῦ σπονδαί: ΒΥ ο σοφὸς 3γο ἀθεῖρ- 
πα{εὰ (χο /ιοαί]ιοπι μ)ηἰοςορ/ιε); παπά ὮΥ γραμματεὺς 
Όιο ΣΤΟ, ΟΥ «εισίδι ΤΠιοοϊοσίαπα; ἴποισὴ Τί 
ππαή, ὙΥ 8οππθ, ϱο ίακοη {ο ἀθποίο πιει ο) {οίογς 
ἵη σοποτα]. Τ]ο συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου ἵ5 Ὀεβί 
ἱπίετρτείθά «ιο φαί] ἀἱδραίετ ο ἐς ννοτ]ἀ 

Ἱ ια) 

και την 
- ’ 

που Ύραμματευς ; 
“κ Γ ’ ς ᾽ ) ’ - ’ ’ 

Ουχι ἐμωρανεν ὁ Όεος την σοφίαν του κὀσµου του-- 

σωζοµένοις ἡμῖν δύναµις Θεοῦ ἐστι. " γέγραπται γάρ Απολῶ τὴν 19 

σύνεσιν τῶν συγετῶν 

ποῦ συζητητὴς τοῦ 90 

ι] Γ . -” . 3 ΄ 5 ΄ 

του; " Ἠπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὃ κόσμος διὰ 31 
» λ λ 2ς / ς ν - ' Π - ͵ 

τῆς σοφίας τὸν Θεὸν, εὐδόκησεν ὃ Θεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ κηρύγμα- 
.᾿ 3 .. Γ. - .” 3 μή 

Γ ἐπειδὴ καὶ ἸΙουδαῖοι Ἱ σημεῖον αἰτοῦσι, 38 

οΠ]γ, 2 ἐ]ιε Βορ]ιῖκέ, Ὑγ]ιο τοεδί5 οπ ππετε ἨΗππαη νν]β- 
ἀοπι. Ι 15 ποῖί αστεεά νηεί]εγ έχε Αροφῖ]ε Ίαβ 
τε[ετεηοθ {ο ἴ1α Γεαί]ιηι σοφισταὶ, 9ἵ ἴο ἴπθ «Τριο- 
δι ση Ὕπ, πο ἀεάπσεςᾶ {Γοπα Βοτίρίατθ αἱ]ε- 
σοτίσα], πιγςί]σαὶ, απἀ οαὐυα]ϊκίο 8εηδεΒ; Ἰθ]ά 
ευὐίί]ο ἀἰδριίαπίίου5 οἨ ἄεεγεεδ απᾶ εμδίοπιδ; απᾶ, 
1 βλογί, Ψ6τΓΘ ΥΘΤΥ Ικα (πε Αεοαφίίε Ἰ]ιεοίο- 
σἶαπο ο {]ιο πιἰααῑε ασεδ. «Ἠοίι, ἵν βποι]ά 8θεπῃ, 
ἆτθ Ιπίοπάεἆ (5ο Τ]μεοάοτεί, ὁ ἐκ τούτων καὶ ἐκείνων 
διαλεκτικὴν ἠσκημένος τέχνην); ἃπά ἴε 8εηςο ἴακεν 
σεποτα!1γ 5, ἵνα ευδ]ε ἀεραίαπί οἩἳ μου]! 
ααθξί]οης, απά ομτίοι5, Ῥαΐ οππρίγ, 6ρεοι]α1οη5, 
Όια ζητήσεις καὶ λογομαχίας οἳ 1 Γπῃ. νἰ.4. ΕΥ τοῦ 
αἰῶνος τούτου 5 Πϊπίεὰ Ἠ]ς5 Ιπίεηίπεςς οἳ ὙΠαί οοη- 
οεγης έῖ «ωογίά οΠΊΥ, πνλουί α δοτίοις (πουρηξ 
οἩἳ ἐπε ποτέ. 

---οὐχὶ ἐμώρανεν, ἃτο.] Της Ἱπίεττοραίίοη ννίἩ 
α ποσαί]οπ ηπνο]γες α δίτοπρ αΠτπιαίίοη: απά ἴπθ 
8εηςο ἶς,--- ναί (οά, ΡΥ ρτοπηι]ραίἶης α Ρ]αη οῇ 
βα]ναίίοη ν]ίοἩ πο ΏάππαΠ Υ]δάοπα οου]ά Παν ἆε- 
υἶδεᾶ, ΠΙΠΕΠ 1655 αεοοπερἰἰδ]ιεᾶ, ας ἴπετεῦγ Ρ]ασεὰά 
η α δίτοησ Ροῖπέ ο νίαυνν {πε ΙπεβιοΙεπογ οἱ πιετθ 
Ἠάπχαῃ. γΥΙδάοτη ΓΟΣ {πε ρατρο5θ οΓ βα]γαίίοηπ. Ἆεε 
ΤΠεορ!γ|. 

9]. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ ---πιστ.] Τηε5ε νγοτάς 
49 «]ο5α6Ιγ οοηπθοίεά νι νε ρτεοεάίπα, 5ΠΟΥΥ- 
ἵπσ {6 σαιδε το] (ο ἀῑά 5ο, απά ατο εχεσείῖσοα] 
ος ναί νοπί Ὠε[οταο,. Της ἴ1εΥ πιαν Ὀε τεπάεί- 
οἆ, “«Ἐοτ α[τοτ ναί, ὮΥ νε ν]δάοπι οὗ ἀοά, ἴπε 
γγοτ]ἀ ὮΥ ν]ςάοπι Κπενν ποῖ ἄοα.” 
σοφίᾳ του Θεοῦ νΙ] πιεαΠ οἱίμετ, “ὮΥ Ῥεγπιβδίοῃ 
οἳ (ος νεο Ρτον]άεπος (ΠΙΟ 15 σοπβτππεὰ 
ὮΥ ιο οχροβ]{ῖοπ5 οῇ {πε (θε (οπιπιεπίαΓοΓβ); 
οἑ, αοοοτᾶῖησ {ο οίμθτς, ΄΄ απιἀκί ἴπα νδάοιπα ο 
«οά, 5ο οοπβρίοιοις ἵπ 5 ν/ογ]κ5 Ῥοίπ οὗ παίατθ 
απά Ρτονίάεποθ. Ῥοΐς, πονγενες, (λίπη ναί ἐν 
τας οοηβίγαοίίοηπ ΟΕ (λε Ῥαδδασθ 5 α5 {ο11ούνς: 
Ἐπειδὴ ὃ κόσμος διὰ τῆς σοφίας οὐκ ἔγνω τὸν Θεὸν ἐν 
τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ, ΓΟΙ αὐτοῦ. ΛΑ ΠεΓΘ τὸν Θεὸν ἐν τῇ 
σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ 18 ΓΟΓ τὸν Θεὸν κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ. 
Τα {οΓΠΙ6Υ Ιπίετρτείαίίοη, Ἀούνενετ, Όθαις ἵη 18 
αἰπιρ]]οίίγ ο ίαπηρ οῇ {γα(], απά 15 πιοτο ασγθεᾶ- 
Ῥ]ο {ο {ο ραγοποπιαδία. 
φίας ἵδ ννδ]Γ οχργεςςεά Ὦγ Ρο, ΄΄ αἁληδίίο οπιηί 
Ιπσθη]ϊ αοππηίπθ, ας οτι 1οπῖς αρρατα(α.”. Εὺ- 
δόκησεν, «« ἠινοασβί σοοᾶ, νοις]μβα[ες... Μωρίας 
τοῦ κηρύγματος ἵ8 ΓΟΓ κηρέγµατος μωροῦ, Ἱ. 6. ἃοσοτά- 

Τνας ἐν τῇ 

Τ]ο ἔοτσος οῇϐ διὰ τῆς σο”------- 

ἵησ {ο α ἤσατο οσοιστίπς ἵπ {πε Ο]αβθίσαὶ υντΙίος 
(45 Τ]λασγά. νΙ. 1Τ. οὐκ ἄχρηστος δε ἡ ἄνοια. απά 
ΒΟΡΗ. Απίϊα. 96. ἀλλ” ἔα µε καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβου- 
λίαν) νν]αϊ ννας ἐ]ιοιισ]έ, ΟΥ δεεπιεᾷ ἰο πιεπ, ΓοοἱΙβῃ- 
Πθ88. ὙΣῶσαι τοὺς πιστεύοντας ἵβ Ώορί εχρ]αϊπεά “το 
ο ἱπίο {1ο νναγ ο βαἱναίίοπ {οςο Ίο αλου]ά 
οἰίενεα ἴἶνο (οερεὶ Ρτοροιπάεά ὮΥ ἰπῖς Ῥτεας]ι- 

πρ... 96ο ΥΝΠΙΙΟΥ. 
25, 20. Ἠοτο α γεαδοπ ἵς σἱναῃ, ὮΥ Ἰ]αβίταιίοα, 

το]. νο (ο5ρο] εποι]ά 8οοπη Γοο]εῃποςφ {ο 8ο 
ΠΙΣΠΥ ΟΓ χε 6υν5 απά ἀθη/]65. Τ]6 5εηςο ἶ5 [Ε ο] 



τς ο Ἱππηπη τθΊδοῦ απά ΡΙΙ]ο5ορῃγ. 

σα]]. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. 1. 25 ---237. 

93 καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν ᾿ 

94 ρωμένον ᾿ Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλο», Ἕλλησι δὲ μωρίαν ᾿ 

97 

5 Μαιι. 1]. 6. ς .,ω 4 ’ » ε] 

6 ημεις δὲ κηρυσσοµεν «Ἀριστον εσταὺ-- Τομ 6.60, 66, 
Ἡ ο -- ο πία 2, 14, 

αυτοῖς δὲ ἩΒοπη. 1. 16. 
οοἱ. 2. 3. 

ιο ” 2. ο”... -- Ν - ’ ος ν 

τοῖς κλητοῖς, Ιουδαίοις τε καὶ Ἓλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεου 
” 5/ η ᾿ . - ’ - 3 ’ 2 . Ν 

2 σοφίαν. Ότι τὸ µωφον του Θεου 6οφωτερον των ανῶρωπων στο και 
2 ν ” ν , - 3 , - 

26 τὸ ασθενὲς τοῦ Θεοῦ ισχυρότερον των ἀνῶρωπων ἑοτί. 
᾽ .» ς - 1 9 5/ .) ν 9 Γ ’ αι 

τὴν κλῆσιν ὑμων, αδελφοὶ, Οτι ου πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, ου πολ- 

Ἡ - ΑΦ ἶ 1ολπ 7. 48. 
Ἠλέπετε 7αο ἶαπιες ο. 5. 

2 3 ϱω 3 3 . -” ’ σε. Γ / 

97 λοὶ δυνατοὶ, οὐ πολλοὶ ευγενεῖς '. ἄλλὰ τὰ μαωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο | 
5 ν Γα) ᾽ ᾿ ’ . 

6 Θεος, ἵνα τους σοφοὺς καταισχύνη 

ν]]ο ιο /1ουνς τοφαῖτο α δἶσπ, απά ἴπο (ΤΓθεΚΑ, 
ἃτο., 6, ΟΠ {μ6 οί]ετ παπά, Ργεαο] Ογὶςε οτιο]- 
βαά.”. Ῥτοῦ. Βο]μο]εβε]ά ]αθίὶγ ποίίοςς (]ιαί ἐπειδὴ 
5 ποί, ἃ5 1 15 σεπογα]]γ οοηκεἰἀετεάἀ, τοάιπάαηῖ. 
Ὑαί [ οπηποί αστος η Ἠἰπα ἵη τεσατάϊης΄ {με δὲ 
5 5ο: {οί {]οισ] νο νοτε {ο αάπιῖς ναί 1 18 
ποί ιη/δηποπ!]γ τοάαπάαπί, 1 ἶδ ΡἰαΙΠΙΥ πο 5ο 
Ἰογο, 5ἶπος {1ο Ἀροξί]θ ππθαΠς {ο οοηίταςί Ἠΐ5 ΟΥΠ 
οοπάποί ννι ναί ο {πο νοίατίες Ῥοί] ο αἀαίδτα 
απά (αεπΙσπι. Τε γὰρ 85 {ο γε τεροεαίοἆά {οπι 
Ώια ργοσθάίησ Υεβο. 

---σημεῖον.] 19 ΜΑΑ., ὅ ΨεΙ6ΙΟΠΒ, απά 80Π16 
Εαίπεις Ἰανο σημεῖα, νν Πο] ννας Ῥτε[ετγος ὈΥ Βεη- 
μου Ἀπά οἀϊτεά ὉΥ (τιθεδὺ., Κπαρρ, απάἀ Τηΐπι.: 
αἱ {πα οοπΠΙποΠ. τοπάίησ Ἠας Ῥθεῃ τεδίοτεά ὮΥ 

γαίΐετ απἆ Ῥοιί, αξ 1 Ἰαά Όθδεμ τοίαϊπεἁ απά ἆ6- 
{ομάαᾶ Ὀγ Ἠλαεί5. απά Μαίίμπ.; απά τἰσΏί]γ: [ος 
Όιε ενἰάεποο οὗ 5. 19 Ιπςιβιο]επί, απά {μαί οῇ 
Ὑοιβίοης απἀ Ἐαίΐμπεις, {ποισῃ είοπσ, Υεῖ, ἵπ α 
σα5δο οἳ ἰπῖς Κἰπά, ἶ5 οχοερίοπαβ]θ. Βυΐ με ἵπ- 
ἐργπαί ονἰάεποο ἶπ Γανοιτ οῇ ἴ]ο οοΠΙΠΙοΟΠ τεαάίηςσ 
5 γεί 5ίτοησογ {Παπ {πε οχίοτηα]; απα 1 ἱ5 πιοῬί 
οοπν]ποϊησ]γ οείαυ]σ]εά ὮΥν ΥΥΗΙΡΥ, οι, απἀ 
Βρ. Ἱερῦ, ᾖαουγ. ΤΗ. ρ. 190, ννπο τεππατ]κς ἐμαί «1 
Ότο εις Ἰαά Ὀαί τεφι]γθά δἶστς απά πιῖγαείεδ ἵη 
σεπεταὶ, αὈαπάαπος Ἰαά Ώεεῃ Ρρετί[ογπιεά ὮΥ ο 
1 οτάἀ απάἀ Πὶς Αροεί]ο5, αραπάαποθ ννετο αἱ ἰπαί 
ΝΘΤΥ {πιο ρετ[ογπηῖησ ἵπ έλα Οοτἰπίπίαπ ΟΠάτοΠ, 
{ο νο] δὲ. Ρα] Ὕνας ἴηθη νντίίησ. Τί 15 ονιἀεηί, 
Ώποτε[οτε, ἴαί {11εγ Ὕνετε 6ασοτ]γ οχρεοίΊησ 50ΠΠθ 
αγέἰομίανγ εἶσῃ οἱ νο ΝΤεβείαΙ, ἵπ απά {Τοπ ἴ]ε 
ραῦρης..  Βοβίᾷθς, σημεῖον 15 τεφι]τεά ΡΥ {θε ραί- 

ἀἱ)ε]ἴδπη νν]{]ι σοφίαν. απά ἵπ σκάνδαλον απά µωρίαν. 
Ηετε {]ιε εν απά (Γ66Κ5 αΤο ΥΥε]] ομαγαοίεί- 

πε. ἜΤ]ο ᾖενς 5εεῖς α εἶση {Γοπι Λεαυοπι, 80πιθ 
μἴγαείε αστοοαβ]θ {ο ἰΠοαὶτ σγο5β οοποερ{οηΒ; {6 
(τεείς ἆο ποί 5ο πο γοαῖτθ ΠΠΙΓαςΙ65, αξ ι0ἱδ- 

ο οπι; Ὀαί 16 πιαςέ Ὀο πωπάπ ννΙδᾶοπα, 5οί οβ ΡΥ {ο 
αἰᾷς οῇ τηείογῖς, απά στουπάθάἆ οἩ {ο ἀθάαοίίοης 

20. ἡμεῖς δὲ, ἃτο.] “«Βιαΐ ννο 5Ιπιρ]γ Ρτθας],} 
ὅτο. Χριστὸν ἐστ. 15 εαήνα]επί Τἴο τὸν λόγον (να 
ἀοοίτῖπε) τοῦ σταυροῦ, {1ο (πο8ρε]. ἜΤπε 8εη5ε ος 
νο ποχί υνοτὰς 15: “Τλοµσῃ 1{ το {ο {Πε ἶενς α 
είππιο]ίησ Ῥ]ου]ς (45 οοΠίΓατΥ {ο αἲ] (εῖγ 8εο]ατ 
οχροοία{ιοης) απἆ {ο {ο (τοαοκς {οοἱρηπθςς, α8 
ποί ταρίῖησ ππαϊπ]γ οἩἨ {6 ρτίποῖρ]ος οΓγ6αδοῃ.2 

34, κλητοῖς.] ἵτπ Επῖς 5 Ἱπιρ]]εά ολο ἴεπιορ ἴο έἶιε 
Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφ., Ἱ. Θ. πε Ροι/θτ{α] 

Ἀπά νν]δο ππθαης Ὦγ υνμ]ομ (οἆ ννοτ]ς Πο βα]να- 
Πο ο{Γ Ίπεῃ (566 5ρτα γ. 18, αἰςο 7 ΠΙ0γ”5 ραγα- 
Ρήταςε απ (τοί.): πιοαπίησ (45 Ὀτ. Βατίοη 54Υ9) 
Όναί (ης (οερε] 15 τοπ]]γ {ιο κἶσπ, ΥνΠΙο] ἔῑλο ἆοννς 
Ἀφκοά [ος, απά ἴα ποϊσάοπι, ὙνλϊοὮ νε (Τεεκ5 
βουσῃί α/ἴοτ. 

25. ὅτι τὸ μωρὸν --- ἀνθρώπων ἐστί.] Τη]9 ἵ5 πιθαπί 
ιο απ{]οἰραίε απ οὔ]εσοίίοῃπ, απά σίνθ α ΓΘά5ΟΠ ΓοΥ 
Όιε ρτεσεάϊῖπσ. “ Ρτοῦαϊ (6αγς Ρο({) Ίοσο αποάαπι 
οοπηπηπη{ : 7. νΊνθτθ τὸ μωρὸν απᾶ τὸ ἀσθενὲς αΤθ {9 
Ὀ6 ἵακοῃ Ἰἶκο µωρίας, 5αρτα Υ. 21. απἀ α[ἴοἵ σοφώ- 

Υοί,. τ. ελ)! 

υπ υ 2 - - , 

καὶ τα ασύενη του κοσμου 

τερον ΗΡΡΙΥ τοῦ σοφοῦ [Τοπι {ια οοηίαοχίέ; απά αἲ 
ἰσχυρ. τοῦ ἰσχυροῦ. Τ]ας ιο 5εη»ο ἶ5: “Ρος ἴπα 
{εασμίησ οῇ (ασ, (ποισῇῃ Τί 6 ἠποισΠί Γοο]ίδἩ, απά 
Όλο ἀἱδρεηδαίοης οῇ (οσα, ποιση 5οδπαΙΠς]γ ννεας, 
418 Ἠ5δετ απά 5ίΤΟΠΣΕΥ (αν αἰ] νΥίο νο νν]ςδάοπι 
ἃπά ΡΟΥΥΕΥ οῇ ία ννοτ]ά οοι]ἀ αοοοπιρΗςη.”. Τ 
ψ/οι]ἀ οοππρατε ΡΙΗΙ]ο ιά. Νομίσας γ3ρ τὴν ἀνθρω- 
πίνην λογιότητα κατὰ σύγκρισιν τῆς ἀληθείας ἀφωνίαν 
εἶναι, Νθγο ἀφ. πιαγ Ὀ6 τεπάετεά ἴπ[απίίαπε, Ιπ 18 
5οη5ο ἵπ Πίο πε ννοτὰ ἶ5 αςεὰ ὈΥ Ο1σετο ΓῬορίο. 
έῬοβείίπο οἱοαᾳπθπίία οοπιηαίαοπε αιααᾶ οοἩ- 
γοαγί Ἱῃπ ἴπ[απίίαην { 

26 --- 38. ἜΤ]ε Αροβίε πο Ρρτοσθοἆβ {ο ἴγαςθ 
Όια οοιηςε] ο{ ἀοα ἴπ Ὀτίησίπσ πἹθη {ο {πο ΟΓίς- 
Παῃ τοε]σίοη, απά {ο οκρ]αἶΏ 10/0 ἴποδθ απο Ψοπα 
Ἠο ννῖ]] επ] υποτίῃγ οἱ {ο Ροπεβί5 οϐ 1ὲ; αρ- 
δικο {ο {πο εχαπιρ]ο ος {λοφο Οογἱπίμίαης νο 
αἆ Όεεῃ οοηγοτίθά {ο ΟλτιεἠαπΙ(γ. (Γοίί.) πε 

{οτεσοίπςσ ΥΙ6ύΥ Ρτοσεεάς οἨ {ιο δρρο5!{οη λαέ 
Ὦγ τὴν κλῆσιν 5 ππεαπί {Πεῖτ οα]] {ο ἴα (ο8ΡεΙ 
Ιπ σεποτα]: Ἡπετθας 1]οτο 15 στεαί ΤΘΔΡΟΠ ἴο 
ἐπίπ]ς, (οπι {1ο οοπίαχί, {λαέ Πέ πιαδέ ππεαΠ {16 
Ρατίσυ]αγ οα]]]πσ οῇ ιο ΜΙπὶςίευς {ο ἐῑιεῖτ ο[ῇςθ. 
Τις ιο δαρρ]οπιοπίαςγ Ὕγογάς αἱ {πο επ οἳ ἴο 
νείςε, «απο οα]]εά, κλῆτοί εἰσι, ἰο Ὦε Γείο]εά 
{οτα {1 Γοτεσοῖησ κλῆσιν, Ππὰδί ΠπθαΠ ΄έ σα]]εὰ {ο 
Ῥγθαςσ] {μα (1ο8ρε|.”. ΤΠϊς νίενν ΙΤ ιά οοπβτπεά 
ῬΥ ΡτοΈ. Τιτίου (ΤΓεχί οῇ πε Εσ]δα, ΒΙ0Ι6, Ρ. 
06), ἵπ έλα [ο]]ον/Ίπο αὐἱα εχαπηϊπα{]οη οἱ {16 οοη- 
τοχί. “Τμο Αρορίε, ποπ ν. 1Τ {ο ν. υἱ{. 15 ἆἱδ- 
οοιΓείησ ΟΠ {πο πιοὰθ ο ΡρτεαοΒίηπσ {Πο (οδρε], 
απά {πο ασθηί5 επιρ]ογεά Γοχ ίΠαί Ῥιχρο5θο. Τα 
Ῥτγεασ]ίησ ο {πο (.οερα] ννας (Υ. 17.) πο νέα 
ἐννιδάοπι οῇΓ ννοτς):  ννας, 5 1 Ἡστο, (Υ. 21.) 
«λε {οο]ςεμπεςε οἱ Ργθασμίησ” απά γή] τεσατὰ 
{ο {Πε ασοηί5, Φί. Ραυ] ἆθο]ατες (νν. 21, 28.) ἠιαί 
έαοά Ἠαά οοςθη {6 {Γοοθ] {Πήησς ο {πε νγοτ]ἀ 
{ο οοπ{οιπά ιο νν]ςθ ----ἴμθ ννθα] {Πίησς οῇ {1ο 
πγοτ]ά {ο οοπ{οιπά {πο {]ησε {μαί ατο πσΠ{γ --- 
απά Ῥαςο {]]πσς οῇ {Πε υνοτ]ά απά (Πίπσς ἐῑλαί ατα 
ἀεβρίςεςᾶ --- Ίρα, απἀ ἴπ]πσς {παί ατε πο, {ο Ὀτίησ 
{ο πουσηί {μ]ησε {Παί απο.  Απά {πε ΓΤΘᾶδοΠ αδ- 
εἴσησά (ν. 29.) 18, επαί «πο ῄε5] 5]λου]ά σ]οτγ ἵη 
Πὶς Ῥγοςοποο. Ιπ (ίθ πι]άρί οἱ αἰ] Επί οοπιες 1π 
ν. 205 ὙΠΙοΙ, οϐ «οιΓςθ, οασΏί {ο αοσοτά αίῃ 
νηαί σοος Ὀθ[ίογθ, απἀ υνηαί Γοἱ]ούνε. Όαπ αΠΥ 
Ώπίησ Ῥο πποτο ππαπ]{οςί ἴμαη ο ορ]εοί οῇ {να 
Αρορ!]ο Ίπ {Π] ρ]ασεΊ Έον {ο ριχρο5ε οῇ ίΠ6 
σοα]]ίησ” 6ροκοη οῇ, 1{ ννας ποί ἴ]ε ΄ νςε,) ποί {πε 
ἐπιὶσΗ{γ.) ποῖ {ο ΄ ποὺ]: πο: (οά Ἰαά «ΠΏοδεῃ 
ιο [οο]Ι5Η {ἐΠπίησς {ο οοπ{οΠὰ {λα ννῖθε Ὀ---'ἴηθ 
νυθα]ς {π]ησς ) {ο οοπβοαπά {ο παὶσ{γ 0 ----ἕ πίησ8 
ῦαδο απά ἀοερίςεοά) {ο οοηίουπά {πε πορ]ο. 
Ἠποπ, Πνογοίοτε, ος Γταηβ]αίογς σῖνο Τά, α5 ία 
πηθηπ]ησ οῇ {ο γεγρο, {μα « ποί ΠΙαΠΥ νίδο,) ὅτο, 
αγρ σα[[οά, Τά πιαδί Ὃε απἀετείοοά εαἰ[εᾷ {ο Ῥτεαε]ι 
ἔ]ιο (ποςρε/.) 

--- βλέπετε γὰρ, ὅτο.] Ἐεπάετ: “΄{οι γε ςεο ία 
πιοάοθ 1ηπ ΥΥΠΙΟΗ ἐΠὶς5 σα]]]πσ {ο {πα ΠαΙΠΙδίτγ Ἠαβ 
{ακεπ Ρ]ασςε,” 1. 6. ἴπθ Κῑπά ο{ Ρ6Ι5ΟΠΒ Μο Πανθ 

19 . 
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) ; ο - υ 3 υ ο , 

ἐζελέξατο ὁ Θεὺς, ἵνα καταισχυνη τα ἴσχυρα . καὶ τὰ ἄγενη τοῦ κοσµου 98 
Γ η ’ '. ς νι Δ ν 1 ᾽ », ΄ Γ », 

καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τα οντα 

κ Ῥοπι. 8. 27. 
/ ο . 

Ερι. 2. 9. καταφγ1σ 

Φετ. 9. 29, 24. 
20ο. 10. 17. 

η Βαρτα 1. 17. 
ὅ 4. 19. 
2 Ρει. 1. 16. 
ο α].6. 14. 

Αοὶς 18.1, 8. 
σοκ. 10, 10, 

θὼς γέγραπται' Ὁ 

Ῥαεπ οπ]]εά. ΤΠ τὰ μωρὰ απᾶ τὰ ἀσθενη Ὑε Ἠανε 
ἐίπσς Γον ῬεΓδοπς; παπά τοῦ κόσμον ἵ6 [ΟΙ ἐν τῷ 
κόσμῳ. "Ἵνα καταισχ., 1.6. ἴο ραί Έλετη {ο 5μαιης, 
ὮΥ λονίησ ελαί ναί {116Υ οοι]ἀ ποί εΠεοί ΡΥ 
Εαῖχ ννκάοπι, Ἰαά Ὄδειῃ αοοοπηρ]σ]αοὰά ὮΥ υνλαί 
Ώιεγ αοσοιπίοἆ Γοορδμηςςς.” 

98. καὶ τὰ μὴ ὄντα --- καταργ.] Τπε Αροβίο αάάς 
αποίμος Ππ]κ ἵπ ἴπο «μαίῃ οἱ απ (πεεῖς, ΏΥ 6ΙΠΡΙΟΥ- 
ἴπς απ εχρτθβείοπ ος Ρατίακος οὗ 1ο Ἠγρετ- 
δο]ς, οἵ ια ΟΧΥΠΙΟΤΟΠ, Ρα{ 15 ποῖ πη/εαεηί 1Π 
ροοᾶ ννίθϊς. Καταργ. ἶ5 Ὠετθ, α5 ο{ἵθη, {ο 6 Π- 
ἀεγρδίοοά οστεὸ, 1. 6. ΙΠ ἴ]λα 56Η56 “' {ο οα.5θ ΊΠεΠ {ο 
66ο ἴ]ιαί ἴἶλο5θ Ρ6ΓΞΟΠ5 ατα ποβοᾶίος, οἱ πο θδίθεπη.” 

99, ὅπως μὴ --- πᾶσα σὰρξ] “ ἐπαίπο ΠΙπηαη Ρείησ 
β]οι]ά Ὠοαςί, οἱ αδοτῖρε ννμαί Ίο ἆοθς {ο ΠΙ5 ο/ή 
πνἰκάοπι ΟΥ οἸοφισεποθ. ἘΟΥ αὐτοῦ, 1 Ἠανο οάϊτεά 
τοῦ Θεοῦ, {ΤΟΠ1 ΥΘΙΥ ΠΙΣΠΥ Μ959., Υ 6γδίοης, Εαΐμοις, 
απά οατ]γ Εάά., απ ντ (ης οοΠοΙΙΤΕΠΟΘ οΓ Βεηρ., 
Ἡ)οείς., Μαΐίμ., απἀ ἀτίεςδῦ. 

90. ἐξ αὐτοῦ] 9οἳ]. Θεοῦ, 5ιΏ. μόνου. Ἐλναι ἐν 
Χριστῷ Ἰ. κἰση]ᾖ]ες “ {ο ϱο Ολτ]κίαμς.”. Έλις 1ο 
βοηρο 5: “«Ώγ (ιο ἀἰεροπβαίίοη οἳ «οά αἶοπθ οαη 
Υο Ῥ6σοππε Οδήαης.) 

---ὃς ἐγενήθη --- ἀπολύτρωσις.] Ὦρ. Ὑατρατίοη 
Ία5 απ οχοο]]οπί Φ6τιποπ οἩ ἐπὶ Τοχί (Υ οἱ. ἰχ. 
το.) ννλίο]ι, ης 5475, “ σἶνος 48 α Π1 απά εχαοί 
οἸαταςσίοτ ο6 ιο Ρεγ5οπασο ο6 16515, παπά οϐ ο 
παίιγε 06 {ιο τε]ὶσίοη Ἠε Υα5 {ο ρτοραραίε απποπσ 
ΙΠΘΗ.7 Ἠγκάοπι απᾶ Πκἱσ/εομςπεςς, οοπΙΠΙος]ιθ, 
ἀθξοτῖρο α ἈΙαξεοαησογ 5οπί οπι ἀοά ΙΙ ια 
Ραρ]σαίῖομ οῇ ἴ]ιο οἴογπα] ]ανν οῇ Γταίῃ απά Ἠ]σηί: 
Βαποβοαίίοπι απᾶά Ικοάοπιρίίοη ἀεποίθ {ο Μος- 
ἰα]ι Γογοίο]ά Σ΄ νν]ιο Ὕνας {ο αἴοπο ΠΟΥ πιαπ’5 ἴΤαΠς- 
ρτοβδίοη, απά γαβίογθ Πίπα {ο 5 Ἰορδί Ιπ]οπίαποθ. 
]ής {αχί, (Ππογεί[οτα, ἵ5 α βοαυ1[α] πιπιαγη ος 
(,οβρα] υοβείηπσς, αἀπι]γαῦ]γ αἀαρίος {ο {πο ΑΡροβ- 
1165 γίοννς απἀ Ῥιγροςο8: α5 νν]]] αρροατ {ΟΙΩ πΠ 
οχαπηϊπαίίοτ οϐ Ώπο οοπ{οχέ, ἵῃπ ΥΥΠΙοΠ ένο Ιοατησά 
Ῥτε]αίο επθννς αἱ οοπεἰἀεταῦ]α Γαηρί] νο (111. ἵπῃ- 
ογί οῇ ένα ννοτάς, απάἀ ἰπο παίιτο απά αἀναπίασος, 
οι {ο ὀεννς απά (ασπ/Ι]ος, οῇ ᾗαβις Ῥοϊπσ πιπάθ 

{ο ἴἼνοπι ἸλΙεάοιη, απά ΒἰσΠίοοιςηθςς, απά βαποί]- 
Ποπίϊοη, απάἀ ἨοάοιπρίοἨϐ. ἘἰπαΙ]γ, Ἐε Ῥτονοες 
ναί Όο (σασβίπσ ν]κάοπι απά τἰρΠίθοιβηοςς Ίνα5 
νν]αί πιαᾶς Ἠἱ8 πιὶβείοη οτροά{επί, Ὀαί ἴ]ιο Ὀορίονν- 
Ίπσ ΦαποίιΠσαίίοῃ απά Ἠοαάσπιρίίοη πηαάθ Ιί πεεθς- 
δάτη; απά παί οοπβεςποπ/1γ νο {ογπιοτ ννας Όιιέ 
(χο φεσοπάαγη, Ννη]ο να Ἰαΐΐεγ Ὕνας Όλο ργύπιαγη 
οπά οὗ Ογῖς( 5 πιὶβείοη. 

9]. ἵνα, καθὼς γέγρ.] “3ο ναί [ίο 15ο {ιο 
νοτάς οῇ Βοπίρίατο].”. Ἔ]ιοεο ατο {ακοῃ, ἵπ δεπ»ο, 
{οπι 16. Ικ. 20, 209: απά ιο πιθαπίης ἶ8δ: “ο 
ΝΠΟ 15 ἀϊεροθοά {ο Ῥοαβί, Ιοί πάπα αφοτίρο αἲ] οῇ 
ν/Ιο] Ίο Ὠοαςίς {ο ἴ]ιο Τιοτὰ [ο]λανα1ι]. 

Π. 1---6. Ἴ]α Αρορί1ο, τοατηϊηᾳ {ο πο επῦ- 
1εοί ἰτοαίοά οἱ αἲ Ἱ. ΙΤ. (πεπος, ν. 18 --- 91, ο 

κε μ . / νά ξ πρ ; 

οπως µη καυχήσηται πασα σαρς ενωπιον 
σ. ᾽ ς ο, ο -” 3 νι 

.μξ αὐτοῦ δὲ Ὁμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ιησου 

καυχώμενος 

Ἄ τοῦ Θεοῦ. 98 

ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία 30 
. -” ς . 3 ’ . ΄ 

ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις' "' ἵνα, κα- δι 

ἐν Κυρίφῳ καιχάσθω. 
᾽ ” ι ς ” 3 πα 3 3 ς 

Π. " Κάγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, ἠλδον οὐ καθ ὑπεροχὴν 1 
2 ’ ς - ᾽ ’ - -” 7 

λόγου 3 σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ. "οὐ γὰρ 3 
, ” 5 , Γ 5 .. ἃ » - ) - 

ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ µη ΙΠοοῦν» Χφιστὸν καὶ τοῦτον ἑσταυ-- 
, 32 ’ ’ ” 

ρωμένον. Καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ, καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρὀμῳ πολλῷ 8 

Ἰαά οπιαυν]αί ἀἴστοςςεά), ΠΟΥ Πποτθ οορ]οιβ]γ 
ἐτοαῖς 1. Ἠε ἀῑὰ ποί αἰεππρί {ο οαίοἩ λος αἰ- 
ἰοπίίοη ὮΥ ερ]οπάοιι ο{ ἀῑοίοητ οτι ΡΥ Ιπρεπαίγ 
ο τοαβδοπ]πς. Τί ννας Πὶδ εοἰε ορ]εοί {ο ἀε]ΐνετ 
Ώια Π]οςδασθ ΟΓ 5α]ναίίοη Ὦν ΟΗτιί. ἸΠαίενετ 
Κπουγ]εάρε, {ετείοτε, ης Ροδεθβδεᾷ, Πε τεδο]γεά 
ο Κεερ Ι{ ουί ο εἰσῃί, απά εροαἰς α5 ΙΓ ηε Παά Ιε 
πο; οοπβπίπσ ΗΙΠηςεΙ{ 5ο]ε]γ {ο {ε (λίπσς ννη]ο] 
το]αίοά {ο νε τοάσπηρίίοῃ {ΟΥ 8ΙΠΠετς {Ἡτοιση ἨΙ8 
ῦ]οσά. Ἰ/μαίονεγ ἀῑά ποί Όδαχ προπ {μῖς ρτεαί 
ἀοοίίπε, ηα ἀἰκο]αίπεά, Ὑγα ατο ποί {ο ππἆε- 
είαπά {πο Αροεί1ε-ς πιεαπίπς {ο Ῥε, ίΠαί Ὦε σοπ- 
Ἠπεά Ἠϊπιδε]{ το ιο ἱορίο οῇ ἴπε οτασϊβσίοπη οὗ 
Ονεῖςί, 1. 6. {ο ο οχο]αδίοπ οῇ οίμετ ρατίς οἱ {119 
τογοα]αά {τα (α5 ελα νητίοις τε]α[ίοπ5 οῇ ππαπ {ο 
ἀοά, ο αἰηραίος οϐἳ «οά, απά ππαη”5 παίατθ απἀ 
ἀοείίπαίίοη, ὅσο.), Ὀαέ ἐλαί ({ο δα ἴ]ε ννοτάς ος 
αοοί{) ηο Ῥιθασμεά ' Πιε πο] οοιηςε!,” α5 ἴμθ 
στοαί οἰτοιιηίογεποθ {ο (παί οἶτοιε οὗ νο] 
«Οητὶςί οταςοΙπες 3 ἶ6 ίΠο ορηίτε ἵπ νΥΠῖοἩ αἲ] {18 
Ίπες πηθοί. Τηο Αροεί]ο ίμεπ ρτοσεεάς {ο 5ΠΟΥΥ 
ΝΗΥ ο ρΙτροβεΙγ ἀῑδε]αϊπιαά αἲὶ ἨάπχαἨ νήςάσπῃ, 
ΠάΤΙΕΙΥ, Ώοσαιςε {Πε ἀοοίτίπες ς Ἰαά {ο {θας], 
Ὀεῖπσ α ερεοῖα] τονοε]αίοηπ οπι (ο, ννετο {αγ 
αῦονο {1ο τοσο] ο6 {μα Παππαη απἀετείαπάίησς Ἱπ- 
5οιηοἩ ἴαί ἐ]ιοῖγ παίατε οου]ά ποί Ῥε {]λογοισ]!Υ 
απάθγείοοά, ος οογγθσί]γ τεσαῖνεᾶ, ΒΥ ια παίι- 
ΤαΙ1Υ οοτταρίεἆ πη]πάς ο{ ηλεη. 

1. Τ]οτο ἵ5 Ἀθγο 5οπιθ ἀἰῇετοπος ο ορἰπίοπ α5 
{ο (ἶιε οοηβίγασίῖοῃ. 390πΠθ, 45 Ἠοξθηπι, απά 
Κταιςο, ἴταςο 1έ α5 {ο]]ονν5: κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, 
ἀδελφοὶ, καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ, 
ἦλθον οὐ καθ’ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας, {οχ ἐν ὕπερο- 
χη. Ολετς ίμας: Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφαὶ, 
οὐκ ἦλθον καταγγέλλων ({οχ ὡς καταγγ., Ἱ. 6. ὥστε 
καταγγέλλειν) ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ καθ’ ὑπεροχ. 
λόγου ἢ σοφίας. {ο 56Π56 18 {πο καπιο εἰίμογ 
παν» Ῥαί Ἰ αστος νυν (Ἠ1γς. απά Ἡαγάεπταῖο]ι 
Ιπ ρτο[οττῖηςσ ἴ]ο ἰαίίογ πιοᾶς οῇ οοηβίγισ(ίοη, 48 
Ῥοΐπσ {πο ΠΟΤΟ παίατα] απά ορνίους. Τὸ µαρτίέριον 
τοῦ Θεοῦ 15 α Ροτϊρηχαςίς ΓΟΣ “' Όιο (οβρε!, α5 1 
ου. 1.6. 

2. οὐ γὰρ ἔκρινα, ὅτο.] Τήηο σοπογαἰ 56εΠ56 ἵδ: 
{6Ἱ τοβο]ναὰ 5ο ἴο Ο3ΓΙΥ πιγβε]ῇ/ α8 {ο «ον πο 
Κπον]οάσο, Ρηΐ οἱ ὅτο. Ἴ]α τοῦ ἶ5 οαπποε]]εὰ 
οἨ ο αι {]λοτΙέγ οἱ α {ουν ΜΒ8., Ὁγ τίθςὺ. απά 
πίτας Ῥαἳ απογσα]]γ. Τι Ὢπδ, πο ἁἀουδί, 
ΏἨπγοννη ο{ {ο τοπιονο α ἀϊβιοι] τν ἵπ οοηβίγασ/ίΊοη, 
Βιί χο Ιάΐοπα (οἳ ΝἨο]ι 5ος ΛΙπ. (γ, (τ. ᾧ 98. 
5, 6. Νοίο 9.) ἶδ οΙεον]ιετα π5θά ΡΥ ἴπο Αροβίϊος: 
παπά γΥοί ποί 5ο ο/ῖοπ ας {ο Ἱπάποο 5 {ο 5αρροεε ἰξ 
{ο Ἰχανο θεση Ιπίτοάισαά Ὦγ {1ο 5οτῖρο. 

Ὁ. Της [αγ ο Αροεί]ο Ίαν 5ροζκθηῃ οΓ ἴ]ιο οιιῦ- 
7εοί οϐ 5 ἰοπο]λίπσ, Ἡο πον αἀνοτί {ο ἴπθ 
ποιος ννπΙοἩ αἲ Ο οτί Το λαά ρατθυθά ἵπ ργθασᾖ- 
ἵπσ ὧν (05Ρε]. 



1 6ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. Π. 4---7. 

Δ ς Ε] ’ 3 ς ιο) . ᾳ 

4 εγεγοµην προς Όμας και ο 

Τ πειθ οἲς [ἀνθρωπίνης] σοφίας λόγοις, ἆλλ᾽ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος 

ὅ καὶ δυνάμεως | 

ἐν δυνάμει Θεοῦ. 

4 ’ ιό 3 

λόγος µου καὶ τὸ κήρυγμά µου οὐκ ἐναὸ 

χ ς) ς . ς 3 .λ, , 3 ; 2 3 
ἵνα η πίοτις ὑμῶν μὴ 1 ἐν σοφίᾳ ἀνθρωπων, αλλ 
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α Βαρτα 1. 17 
λα. 

2 Ῥεϊ. 1. 16. 

τ2 0οἱ, 4, Ἱ, 

ς Τη [τα 15. 24. 
οὗ. 28. 2]. 1 ιο -ω 4 3 ω ϱ } 

6 "Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις' σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος Ἰωπιενὸ. 15. 
εἶππα 4, 1. 

/ υδὲ τὼν ἀογό ὕ αἰὼ / Ἡ ων " Ἐοιη. 16. 36 τούτου, ουδὲ των ἄρχόντων του αιωνος τουτου, τω» καταργουµενων .16. 35. 
ΕΡΙ., ὃ. 9. 

2 - -- μι ει Ορ], 1,98. Τ" ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μµυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ν α΄, 1.9, 

---- ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς] {ο ἤμην παρ) ὑμῖν, “« [ γνα5 
4ππΟΠσ γοι 5” Ρρετμαρς α Γιαπίδπα ΓΟΓ αγιιᾶ νΥο8. 
ΑΑ ἴο {Πο 56Π86Θ ΟΓ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν 
τρόµῳ, πποδί Οοπποπίαίοις ατπε, ΥΠ ΤΕΒΡΟΗ, ο 
ορίπΊοη (]ιαί ἀσθεν. Ἠα5 τε[ετοηςθ {ο ἴοςαο Ῥος11γ 
Ἰηβιπι]έας απἀ ροτςοπα] ἀϊδαάναπίασες, Νίο] 1πῃ- 
Ῥεάεά ἴῑε Αροςί]ε αβδε/]πεςςδ, απἀ Ἰνογα {ια 
βουτοθ οΓ πια πιογβοαίἶοη 5 ΙΠ5οΠΙΙσΙ ἐμαί {Πο 
ἀσθενεία Ἀετε, απά {έλα ἀσθενὴς αἲ 2 6οἵ. Χ. 10. πιαγ 
Ἱπθαῃ {λε 5απιθ ας ιο {οτι πι ἴιο [ζεδ]ι αἲ 2 091. 
ΧΙ. Τ. ἙΥ (νε φόβῳ καὶ τρόμῳ ἶδ, 1 ΕΠΕ, ἀεποίεά 
επίγεπιο πιοᾶεδίιῇ. 

4. οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθ. σοφίας λόγοις.] Τ]ετο ατα 
{ονυ Ράδδασας υν]λίοὮ Ἰαγε πποτθ ρεγρἰεχεά Εάῑίοις 
απά Οτίαος Παπ ΟΗ8. Έτοπι λε πημ]Ηίαάο οἱ 
ναττ. Ἰαοίί., (πο ΟτΙάςς 5αβρεοί εογγαρίίοπ. Βαΐ 
νατιαίγ ἵ5 «οπιθίΊππθς ΟΠΙΥ απ αἰίοδίαίίοη οῇ ία 
αἰ[ηει(η Γοαπὰ Ὁγ ιο αποϊεπί Πηίεερτείαεις5; απἀ 
ο/ἵθη 5Ίούυνς ΟΠΙΊΥ {πε πιοᾶος ΙΠ νΥΠΙΟἩ ΏΠ16Υ 5ουσέ 
{ο τοπιονο Τί ὮΥ Οίσαϊ εοπ]εείάτε. Α οοιῖ5θ 
ννμ]ο] οαΠ ΝΘΙΥ τατεΙγΥ Ῥε αρρτογεά, απά πενεΓ 
ννπετα, α5 Ἠθτε, ἴ]λο σεποτα] 5οη5ο οῇ {πο ρᾶ5βασο 
18 οἶθατ. Τί νου], Ιπάθεᾶ, οη α 5]σῃπί σ]απςς, 
5οθπη ἀΠοι]{ {ο ρετοεῖνο οί ετο ἶ5 εχεερ- 
ΏΠοπαῦ]ε ἴπ {ία οΟΙΠΠΠΟΠ τεαάῖης. ἜΤ]α οπΙΥ οῦ- 
Ἰεοίίοη (απᾶ ναί νο], Γ εοηοεῖνο, ]εά {ο δις] 
εχίεηβίνο αἰεγα[ίοπ ος ειπε ραδβ8ασε) 15 {0 πειθοῖς : 
{οτ εε αἀ]εσίϊνεο πειθὸς, Ρεγ5ιαδογῖις, ἵ6, Ἡθ ατθ 
το], Γουπά ἵπ πο οίμεΓχ νντίίετ. Βε Ιΐ 5ο--- Ραΐ 
εἶπος ία Δροξί]ο π5ες ΠΙΑΠΥ τατθ Υ/ογάς, απά Πὶ8 
είγ]ο ἀϊΠοις ππαίεγία]1γ {οπι αί οῇ ἴ1ε Ο]αβείσα] 
πντ]ίατς, ννθγο ἶ5 ἴ]ιο ννοπάςτ ιαί Ίο 5Ποι]ά α5ο 
α νγοτά υνμίσοΠ, (ποιση 16 πιαγ ποῖ Ἰανο Όο6ςῃ 6Πῃ- 
Ριογεά Ὁγ οίμετ νυγιίξτς, Υεί ννας ΡτοβαῦΙγ ἴἵπ ας 
1η {ο Ἱαπσιασο ΟΓ οΟπιΠιοι {εδ Τί ϊς πο, Πονν- 
ΕΥΕΙ (45 8ΟΠ16 5αΥ) εοπίγαγη {ο απαίοση; Ῥαΐ Τί 15 
Γοτπιεά οἩἨ {με πιοάε| ο φεῖδος απᾶά μῖμος. Τε 
Οπάςσς, Ἠούενοτ, απατά οοπ]εοίµγεδ; οἱ νο] 
Όια πιοξί ρτοῦαῦ]ε ἶ5 ἰμαί ο{ Ηεπηδίαετῃ. απά Καβῃ., 
ΓοΥ πειθοῖς ἴο τοαἆ πιθανοῖς. ΤΗϊ8, Ἰοννενετ, ηας 
ποί {πο ε]σηίεςί ο. {γοπι ΜΒ. οἵ ΘΥ6ΕΠ 
Εαΐ]ατς; {ο Ὁοισ]ᾗ (ἨΤγβ. ἄοεν οπσς ΟΥ {νίσθ 
οἵίθ πιθανοῖς, Υεί Ἡθ 6Ι56ΥΕΤθ Ἰα5 πειθοῖς. Έτ 
Ῥτε[εγαθίε ἵ5 ἴο γεαᾶῖτισ πειθοῖ ({Τοπι πειθῶ, Ρεί- 
ΒΙ4ΡΙΟΠ, ΠΙΕἩ οσους Ιπ Ἐμ5δεῬ. απά Ζοπαταθ) 
Γουπά ἵπ Τ ο: 8 Μ55., βονετα] Ἐαί]ους, απά (θα 
Ἁγτίας, Αγπιοπίαπ, Ἀ]ανοπίς, απά Πα]ιο Ὑογδίοης. 
Βαΐ ιο απλο ἵδ ὮΒΥ πο πιθαπς εα{Ποιεηπί {ο 
πνατταπί ΑΠΥ αίεταίίοπ οῇ ο {εχί; {ου ἴ]ο ογἰ- 
ἆεποο οἱ Γαήεγς 15 ποσαί]νεςᾶ ΡΥ Πιαῖτ 5οπιείῖπιας 
οὔϊπρ {πε Ῥαξκασο Ἰῃπ (Ίθ ϱΟΠΙΠΙΟΤΙ νναγ ο τεαίπσ; 
Ὠιναί οἱ Τεγείοπς 18, ἴπ α οᾶδε οί οὐβοιτί{γ, ἀΠι- 
ου]{γ, ος ἀοπβρί, οχοερίἰοπαΡ]θ. Ας {ο {1ο αἴσιι- 
πιεπί ατρεά ὮΥ 8οΠ16, (αί ἵπ πειθοῖς ιο ς ας 
Ῥεεπ τερεαίεά Ποπ {ε σ Γο]]ογνίηα, --- ναί ἀ4ε- 
Ῥεπάςδ Ἡπροηῃ ππθίπεγ ἀἆνθ. Ῥο τοείαϊπεα; ΥνΠΙοῇ 
ν]]] Ῥο οοηβ]ἀετεά Ειτίπεχ οη. Ο:, αἱ αἱ] ονοπίς, 
{πο ατσαπιεηί {μγπς {ιοο 1δαής; 5ἶποῬ ΙΤ Ὑγα5 αν 
ἸκεΙγ ελαί {πο ς «Ἰοι]ά Ὦο αὐκογδεά Ὦ} α σ {ο]- 
Ἰοψ]πσ, αξ ἴλαί α σ 5ποα]ά Ίανο Ώθεπ ανά 
{0 πειθοῖ {τοτη ἴ]ε Γ{ο]]ον]ῖπσ πγοτά : Ιπάςαά, (πίς 
ἀοθβθ οσοισ 1π βοπις ΜΦΑ. απά Ἐαίμαις. Ός Ιέ 

πι]σηί Ὦο 5ο αἰίεγεά {ο παῖί ἀποδείξε. ἘΙΠΑΙΠΥ, 
(νν Ισ] Ἰπνο]νοας ἴε στεαίοςί οὐ]αοίΙοπ) πε τεα- 
Ίπσ ἵπ ααθξείοΠ νν]] τοπάοτ Τέ ποςθβδατγ εἰίΠεχ {ο 
εαπισεί λόγοις, ΟΥ «Ἠαησο Τί ΙΠίο λόγων ; ἔοχ πείί]ετ 
ο νο] αἰίεταίῖοης 15 ἴετο απγ ἴο]εταβ]ο αι- 
Επου]{γ, εχεορί ιαί οῇ ὠχοςθο ΜΑ. απά Εαίιοις 
ἸἩ ΝΥΠΙΟἨ πειθοῖ 5 Εοιπᾶά. Απά {ο αὐπιῖς (ια, 
Ὁιοι]ά Ὄο τοαβοηίηςσ Ιπ α οἶχοίο. ἜΤ]ε ΟΟΠΙΠΠΟΠ 
τοαάἴης, ἴπεπ, πιὰςί, ΡΥ εΥετγ τα] οἳ οτΙἰείαπα, Ὀθ 
τοίαἰηοά. 

ἨΨΊΗι τοβρθοί Το ἀνθρωπίνης, ὲ ἵ5δ οπηΙ {θε 1π 8 
ΜΒ». απᾶ {ο Ὀγτίαο απᾶ Αλλιορίο Ύδεγδίοης, 48 
αἱ59 1 60ΠΠ6Θ ΝΤ5. οΓ {1ο Ὑμ]σ. απἀ ΟτΙσεῃ; εγΙ- 
ἀεπορ οπΙγ ]αδί εα/Ποϊεπί {ο οσσαδίοηΏ 80ΠΠ6 ἀοιιδέ 
οῇ 1{5 σοπιπεηθςς, Ὀιί{ ποί {ο γατταπί 1ΐ5 Ῥεῖπς 
εαπεεἰ[εᾶ, Ὁν]ι τίεδυ. απᾶ Τηέπι.: εβδρεςίαΙΙΥ 
Πιοπι ἀνθρώπων ἴπ θα νεγεο {ο]]ον]πσ. 

--- ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει ---- δυνάμεως.] ἈΝοίνλΗιδίαπά- 
Ίπσ ναί 86οΠ16 τοσεπί (οιΠΠΙΘΠίΑἴΟΓΒ 68Υ, πνεῦμα 
πηιςί Ἠοετο ἀοποίο {ια ορεταίίοη5 οῇ (πε Ἠο!γ 
ρ]πέ, Ῥοίπ οτάἵπατγ απ οχίγαοτάΙπατγ, ΠαΠΙΘΙΥ, 
Όιε (ἰ[ίς Ἱπιρατίεά ὉΥ οί. Ρα]: απᾶ δυν. τείετς {ο 
Όιαί Πἱσεςί οτί, ἴ]ε ποογ πο οί πιῖγαει[οδ. 

6. σοφίαν δὲ λαλοῦμεν, ὅςο.] ἜΤ]ε Αροεία πο 
5Ίούυ5, ναί 1 Γπιαπ ννιεάοπι ο γαππςσ {ο Π18 | 
Ῥτοασλίπα, 1ΐ 15 ποί ἀενο]ά οῇ αἴυῦιο νΥιδάοτα. Όπ | 
έλα εκαοί 5οη5ο, Πον/θνεγ, οῇ {5 οβοιτθ ρᾳςξασαο, 
{πετο 5 5οππθ ἀἱΠεγεπος οἱ ορίπίοῃ. Ἄεο ο, 
Ῥοΐέ, απἀ Ἠεγάεητ. Τί 5Ποαἱά 56επῃ {ο Ὀε {18 : 
6 Ῥιΐ ννε ἴοο Ἰανο τοῖςᾶοπι {ο αἀάτεςς οιτ Ἰδαγατς 
πηίμα] 5 υπο] νε Ὀτίπς Γογνγατᾶ απποηρ {λος αἆ- 
γαηοσςαά 1π ϱαρΙτίίαα] Κπονν]εάσε. Ῥαΐ ναί Υνικάοπη 
ἶ6 ποί οϐ {5 ννον]ά.”.  ΒΥ σοφίαν ἵ8 ΕἴππρΙΥ πεαπί 
ίιο ἀοοίτίπα οἳ ΟΠτϊςί οτασοίβεᾶ, απᾶ εα]ναίίοη ὮΥ 
Ἠίπα, πο, 16 15 φαϊά, «αργα 1. ὀ0. ἐγενήθη ἡμῖν σο- 
φία, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, 
ΝΠετε 5εο Νοίθ. Ίο τέλειοι ατα οΡρΡοβεᾷ {ο {λα 
οἱ µανθάνοντες, ἴ]ιο νήπιοι Πιτῆχετ οἩ (5 Ἠετοςσ]ες 
ΟΡΡοβθ5 τοὺς τελείους ἵο τοῖς ἀρχομένοις), απά ατθ 
Πια 6αΠηθ ΥΠ {Πε πνευματικοὶ ορΡροδθὰ Το {λε ψυ- 
χικοὶ ν. 14. παπά χο σαρκικοὶ ΠΠ. 1.4. Βαΐ Πεγάεπτ. 
ὑηΚς, ἴΠαί ὮΥ τέλειοι ἄιε Λρορί]ο Ἰαά τε[εγεηοθο, 
ποί {ο ΟΠηϊδίίαης πρίν, Ρια{ {ο 5ο], απἹοήσ Ῥοί] 
ΟἨγίκάαπς, ἆθννς, απά Ἠεαίπεῃς, α5 ννοτο ολ{{ἱογ1ς 
δαπείἰογίδηαε ὈΠπισεπῖι. ὮΥ των ἀρχ. 56εεπι {ο Ὦα 
ηιθαπί σεποΓα]1γ Ρετεοπ5 ο{ απ]ογίγ απά ἹπΠι- 
οπσς ἴπ {Πο υνοτ]ἀ, Ῥοίπ σαν απά Ἱοαίιεης 
νηδί]ετ αξ Ρο[έἶοα] 6ΟΥΘΙΠΟΤΑΕ, οἱ {εασῃμετς οί 
ΤΘΠΦΙΟΠ, ΟΓ ΤΠΠΡί6Υ5 οΓἨάπΠαΠ νΙςάοπι, {]ιε σοφοὶ, δυ- 
νατοὶ, εὐγενεῖς αἲ Ἱ. 26. ἘΤῶν καταργουµένων ἶ5 Ῥεεί 
οχρ]αϊηοά ὮΥ Ῥοίΐ α5δ αἰσπ]γίησ (ΡΥ α Ῥορμίαγ 
Ι41οπη), «έ απἱ ναπ](αἶς οοηγ]οα επί... Της 15, ἵη 
Γαοί, πιθαπ{ {ο Ὄ6 αβῄτπηοά οἱ ἠιεῖτ υηϊκάοια Ιΐςε]έ, 
ΨΝΠΙΕἨ ἵ6 ρτοναά {ο Ὀε οπιρίίπεβς απἆ {ο011Υγ, αθ 
οοπωρατες γη] ἴτας ΥνΙδάοτη. 

Π. ἀλλὰ λαλοῦμεν --- μυστηρίφ.] Δί ἐν µυστ. 5πῦ. 
οὖσαν, ΄ΐα Ὠϊνιπο απἆ πιγκίθτίοις ΥΙδάοπ], ΠαΙΠΠΘ- 
1γ, Ειῑαί οἳ (πε («οβρεΙ. Τὴν ἀποκεκ. ἵδ αἀάεά ἴο 
Πιγί]εχ απ{ο]ά {με 1άθα (56ο ΕΗΡΗ. 1. 9. Οο1. 1. 26. 
ΕΡΠ. 1. 9. Ῥοπι. χνἰ. 2ὔ.): απἀ Ῥοί]μ {οσεί]ιει ἆθ- 
ποίε {16 α]]-ννίεε οοιηςε]5 ο{ (οά Γοτ ο βαἶνα- 
ἄοπ ο τπθη, Ρίαππεά ἴτοπι αἰ] εἴετηϊγ, Ῥαέ ποί {ο 
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υ Μαι. 11. 95. 
1οῦπ 7. 48. 
4 16, 8. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΠΠ. δ- -10.΄ 

’ ς ᾽ ᾽ .ά 3 , ο ὃ ο 5 . . υ ϱα δὃ 9 ΄ 

προωρισεν 0 Θεος πφο των αιωγῶ»ν, εις ὄοξαν Ίμων Ίν ουθδεις τών 8 
« νὰ .Μ , , - . , 3 |) . Ακ Ἱ. ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν (εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὖκ ἂν τὸν 

. . 3 ον , 3 ’ . 3 Χ . , . Σο δ Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν') ᾖ ἀλλὰ, καθὼς γέγραπται" [α] 9 
ἱπίτα ν, 14. 9 3 ᾽ Β ὖ Ἱ ' ον ή οφθαλμος ουκ εἰδε, καὶ οὓς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ 

3 , 3 3 . οἱ ς ς 

καρδίαν ἄνῶρωπου οὐκ ἀγνέθη, ἅ ητοίμασεν ὁ Θεὸς 
γ Μαι, 19. 11. 
ᾱ 6. 17. 
20ος. 8. 18. 
1 1ομη 2. 21. 

-- 3 » 3 / 

τοις ασγασπωσιγν αντογ. 

δα /αή]οπιεᾶ Ῥε[οτο {Πείτ οοπιρ]θίίοη; ΠαΥ, ποί 
θνοἩ αἱ ἐ]ιαί ππς {ο Ὄ6 {πογοιςΠ]γ απἀετγείοος, 
Ῥαΐ ἵπ ΠΙΠΠΥ τθβρεοίς Πἰάάεπ απά οὔδοιταο. 366 
ν. 9. ἜΓ]ε προώρ. Ίνα τείετεηςθ {ο {ο εἴετηα] 
οοιηβδε]5 οῇ (4οἆ πρὸ καταβολῆς κόσμου) {ΟΥ {θε 5α]- 
γαίίοη ΟΡ ΠΕΠ. 6ο Αοὶς ἵν. 26. Ἠοπι, υΗΙ. 29. 
βα. ΕΡΗ. 1. ὅ. 11. Αί προώρ. 5αΡΡΙΥ, ἴτοπι {π6 5υ0- 
Ἰθοί πιαϊίαχ, ἀποκαλύπτειν. Τ]ε 56η5ε 18: “' ν/ηΙοἩ 
(ᾳοἆ Ἰαά (Γοπι εἰοτπΙίγ Ρ]αηπεά, απἀ Ῥητροβδεά {ο 
τονοα|. Ες δόζαν ἡμῶν 8ΟΙΠΕ ΤΕ[ΘΤ {ο ἴπε Δροβί1ο, 
οἵ {ο {1ο Αροςί]ο5 11 σεπετα]; α. ᾱ. «΄ {ο {9 5]1οΥΥ 
οῇ ένο ριρηενς.  Βιαί νεγ ατα Ῥείίει αΠάετ- 
βίοοά (Υν1 {πο Ὀεςί αποϊεπί απά πιοάετη ΤηίοΓ- 
Ῥτοίοτς) {ο ππθαΠ 5 ΟἨπίκείίαπς, ᾱ. ᾱ. ὅίο ο 
[Γαίατε] σ]οτγ απά Γ6]1οΙ(γ.”. πας πα ϱεπετα] 
56η5ο ο{ {1ο Υεγςε ἶς: "΄ Ἠημαί 1οε Ῥτεασο] 15 ποί 
Όνε νιςάοπα ο (λλ]5 1ρογίά, Ὀαἱ Όλα ννΙοὮ Ῥτοσεεάς 
{τοπα (4ο : πιγβίετίοςς, Ιπάθες, απά ΓΟΥΠΙΕΤΙΥ Πἱά- 
4επ απά ππΚποννἩπ Ὀ{ νπ]ο] (αοἆ Ἰαὰ {τοπ είει- 
πΙίγ Ρτο-ἀείειπαϊπες {ο ταγθα], απά ρτοπιμ]σαΐθ, {ο 
Ὀο {πε Ίπεαής ο{ σ]οτίβοαίίοη {ο 5 Ρεἱενεις. ΒΥ 
νιμαί ας Όεεῃ παϊά ἴπ (πο Γογεροῖησ ν6Γ5Ε5, ἴ]θ 
Αροξί]ε ΠΊεαΗς, (ναί {ΠεΥ ννεγθ ποί {ο 5αρροβο {λε 
οχίοηπί οὗ Ὠ]νίπε τονε]αίίοῃ {ο Ὦο Ηππϊίθα {ο ναί 
ιο πηῖπά οῇ πιαῃ 15 παίητα]1γ αὐ]ο {ο ἀϊδεετας Ὀμ{ 
Ψνθγο {ο τορατὰ νν]αί να Ῥτεασπεά, 5 οοπιῖηασ 
{γοπα ἴ]να Γοιπίαίη ο{ Γπ/βπίίο γἱκάοπι, απᾶ τε]α πας 
{ο (ταί] νΠπίο] οοα]ά ποί Ἰανε επίοτοὰ Ιπίο ἴῑπα 
Ἠεατί οῇ ππαπ, απ]εδς εαρογπα(υτα1Υ Ἱπιρατίοὰ {ο 
μἰπι. Ἠσαποο Ἠθ ΙΠί6Υ5, ἴαί ννπαίονετ ἀι[ιοι]ηες 
πηϊσΏί ργεβεπί {θπιδε]νες, τεδρεοίϊπσ ἀείασλμεά 
Ρατίς οῇ {με Ώϊνιπο αγδίεπῃ, ἴΠογ νετο {ο ο οῦ- 
γἰαίας, ποί 5ο τησ] ὮΥ γε[ετεηςε {ο ναί ἶ5 ΚΠΟΥΥΠ 
Ἱπάερεπάςη!ί]γ οἳ Ἠενε]αίίοη, 45 ΡΥ ναί τπαγ Όθ 
οο]]οσίοά {οπι πα ᾖαοτεὰᾷ Ἠηοτά. 366 πιογε Ιπ 
Βρ. απ ΜΠάοτύς Βαπιρίοη Τ,θσίατες, Ῥ. 1Τ9. 
ΤΠίππαῃ, Ἀούνενατ, πα Ὠϊβδογί, οἨ ν. 10 --- 16., ἵ5 
οΓ ορίπΊοη {]ιαί {ο 5εηεο ἶ5: «« (ταβἴπιας, 4.) 9556 
Ιπ{θ]]1σιπίαγ α Ῥοι[ες(Ιοσῖρις.” 9 

8. ἔγνωκεν] “« ἠνοτοισΒ]γ απἀετείοοά.”  3εο 
Βοσθῃς. 3ΥΠΟΡ. ἨΤὸν Κύριον τῆς ὀύζης. ΤΠἱ5 πιαδί 
Πηθαῃ {νο σἰογίοις Τ,οτᾶ, Ἱπρ]γίης οἀπθαά ; 86] 
Ῥείηπσ α Πί]ο οῇ {πο ὮΏΤΡΙΤΥ. Ἀθο Ῥ8. χχὶν. 10. 
Αοῖς γΙ. 2. οοπιρατθς ννΙ]ι ομή χνὶ. ὁ. Αοῖς ΠΠ. 
17. κι]. 21. 3 0ο. ΠΠ. 19. 56ᾳ. 

9. ἀλλὰ, καθὼς γέγρ.] Βαῖ (ίο αρρΙΥ νο ννογς 
οῇ πμ Το ραβδαρο Ιπίοπά θὰ 18,1ο ἀοιθί, 
19. Ιχίν. 1. ΕΒυαί νο ἀἰδειπαι]ατίίγ να νο Ἠοεῦγονν 
απά Βερί. 15 8ο σταπί, (αΐ 8οπης Ἠανο (ιηοῖεά (ια 
π/οτάς Ίνοτο αποίεᾷ {οπι α Ἰοβί αροοτγρ]α] Ῥοος, 
οἱ ταςΙΠΙοΠαΣΥ 5{ΟΓΥ οῇ ιο Ἠαῦρίης. πε εκ- 
Ρτθβδίοη, ὡς γέγραπται, Ἰονήδνοτ, 15 πον/ηθτο δα 
αρρᾗες {ο αΠΥ Ῥιί {πο (αποπίσαί Ώου] οῇ θοτίρ- 
έμτθ. ἸἈοβίάος, {ο ταοβοιηὺ]απος {ο ἴἶο Γεῤγειυ 
ἵῃ 86Π86, ΠαΥ, ΘνΘΠ ΥΝΟΓ45, 8 ΒΙΟ], ενας νο οπΠ- 
ποί ΒΙΡΡΟΞΟ αΠΥ οίμογ ραββαρο Ιπίοπάςά. ΙΓ ελα 
Ῥάββασο 6 ν/ε]] οοπβιἀστος, 1 ον] Ὃο ονἰἀεηί, 
Ὠναί, 19 α {ο]εγαβ]γ Γαη{α]. οἰαίίοη αά δοπδηπε, 
Ώνοιρ] ποί σά ἠΠργαπι. Έοτ 1. νο ννοτάς ἐπὶ καρ- 
ὅίαν ---- ἀνέβη Γοτπα πο ραγί οῇ ἴἶιο αποίαίἶοημ, Ὀαἱ ατα 
πιθΓο]γ οχοροίἰοπ] ο[{ιο ργοσσάἶπα, (ἰνουρ]ν Γοτπιοὰ 
2η 18, Ίχν. 1Τ. Ἔ]ιο ννοτὰς ἀπὸ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκού- 
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ΣἩμϊν δὲ ὃ Θεὸς ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ 10 
’ 3 μ.ο . .) . ’ η ιά 9 ) ’ - 

Πνεύματος αυτου το γαρ Πνεύμα παντα ἐρευνᾷ, καὶ τα ῥαῦη τοῦ 

σαµεν οασ]Ώἰ ποί {ο Ρο αἀάιοεα ἵπ οοπιρατίηςσ ἴθ 
Αρορί]ε «νι νεο Ηεῦτεν απά Φερί., βἶπορ ἣθ 
ΡΙαΙΠΙΥ ἀῑά ποί πιεαῃ 1ο οἷίε ἴεπι.. Α5 {ο ίπο ἃ 
αἱ ἴλο Ῥεσιηπίης ος πε νεγςο (ΝΙΕ] ας ποίµ]ησ 
οοττεςροµά!ϊπα {ο 1έ 1η {πε Ηεῦτενν ος {πε Ῥερί.), 
1 απ Ιπο]ίπες {ο ἐπήπ]ς ναί 1 15 ποῖ σεπι/πα, Όξ 
ΔΤΟ86 {Τοπη {Ἠθ αι Ῥτεσθάίηπςσ. Α5 {ΑΓ 45 6ΟΠΟΘΤΗΒ 
{πο υεδὶσία έογαγιπε, 1 5ου]ά Ῥε τεαᾶγ {ο αάορί 
Ώιο οοπ]εσίατε ὅ, 1 ποτε ννετο Ῥδίτετ αα{ποτΙ{γ {ος 
Π{, απᾶ αι 1 ποί ἀοιδί υπείπετ 5αςῇ α πξο οἱ ἴπθ 
Ατίϊοιε οαπ Ὄε αἀπισίες, οἱ πνου]ά ὃε αστεεαῦ]θ 
{ο ἔπε Πε]]επίςίῖο αβασε; Υπο] ταί]ετ τε]εοίς νε 
ΑτίῑΟ]ε ννηετε 1έ 56επις πεεεδδαγη, Ώναν «αιβε]εςε]γ 
Ιπίτοάιςσες Πἱ. Τπας αἱ )οῦ χχἰκ. 1]. ὅτι (1 οοπ]. 
ὅτε) οὓς ἤκουσε καὶ ἐμακάρισέ µε, ὀφθαλμὸς δὲ ἰδών µε 
ἐξέκλινε, νηετε νε 5που]ά Ἠανε εχρεοίεά τὸ οἷς. 
Η{ 15 ποί ΠΙΥ Ρτεβεηί ΡΙΤΡΟΡΕ {ο οοηεἰἀετ {πε 416β- 
Ώου α5 {ο νε οογγιρέίοπι οἱ ἴπο Ἠεῦτεν ος Βερί.; 
5ι/{ῇσο 1{ {]λετε[οτθ {ο βαγ, Οιαί {ο Βερί, 5εεπῃ5 {ο 
Ώ]θ Ἠετο {ο Ὀθ νετΥ οοττηρί, Ὀ{ νε Ηεύτενν ααῑίε 
οοτγεοί, (ποισἩ οΏβδοιτε]γ ε]ρίσαἱ: απά γεί {ια 
ο) 1ρ5ῖς οῦ 1 ἶ5 ποί α νετγ ππ/εαπεπί οπε: απά 
60 ἄνθρωπος ΙΠ (τεεί. Αίἲ ΙΝ ἴἼετο ννου]ά Ὦθ 
8η ΙπΠρεΙδοπα] 5ο (α5 ἵπ 1 Ῥαπι, 1χ. 9.), Ἠκα ια 
Ἐτεπο] οπ, απᾶ {πθ (6ΙΠΙάΠ Ίπαπ. Αβ ἴο ἴπε εἷ- 
Ηρεῖς οἱ {19 τε]α[νο ὴφνν Ῥε[οτε ΠἹν», ἵί 19 [ε- 
οαυσεπί. Τὴ9 ποχί οἱ11ρ5ίς, οοττεεροηά1ης {ο 816] 
Ώμησς,” οι ταίλες ὁ ννμαί ἴποι ἀοεςί, 15 γετγ Ἱπῃ- 
αδυα|, γεί 15 αστεεαΡἰε {ο ία σεπίας ο{ πε Ίαή- 
ριασθ. Τηε 5εηςο ἵδ Ν6]Ι οχρτθοβεεά Ὦγ ἩΒρ. 
Τ ον/ίι, απά ἶ5, 1π Ι{ςε]Γ5ο σοοᾷ, ἴπαί 1 ἵς πιαίῖες 
ΟΡ ννοπάθτ ννἩΥ πε Ἰεαγπεά Ῥτε]αίε αἰιουπ]ά Ἠανα 
Ειοισηί{ ναί «« ννε ατε Ίοτο τοάισεὰ {ο ιο ἀῑ]επι- 
πια ΟΓ εαρροβίης, εἰί]ετ {Παδί]ο Πεῦτενν Ίας Όθθ 
νΙΗα11γ οοτταρίεά ὮΥ {πε 9 6ννς, ος ἰ]αί (νε Άροε- 
65 αιοίαίίοη. 15 ποί πιαάο [τοπι Τ5αίαἩ, Ὀηί τοπ 
8οΊπΠ6 ΑΡροοτγρ]αΙ Βοοκ.”. Ι Ἰανε νεπίατεᾷ ἴο 
Ῥτασ]κεί ἴ]ε ἅ, εδροοία]]γ 5ἶποε Τ Επά Ίνα ραββασθ 
αιοίοά ὮΥ (ἼἸοπιεπς Ἠοπιαπας αά Οοτἰπίμ. 94, 
ψηλοί 11, 

ΤΠε Αροβί]α, ἴἶοπ, Ρ]αϊπ]γ αεεοπιπιοᾶαίες ἴἶνθ 
ν/οτᾷς οἳ να Ῥτορ]μεί {ο Ἰ5 Ῥτοκεπί ΡΙΤΡΟΡΘ. 
Νου αοσοπηπιούσαί1οή αἁπι]ίς οΓ δοπιοεπαπσε; απά 
1ξ ΤΠαΥ εαδί]γ Ὃ6δ Πούνη ναί Ίμθτο ἶ5 ΊἸογο πο 
οπηροθ ΙΠ 80Ί68. Απά α 5]]σηί πιοαἰβεαίοπ ο πε 
τοογᾶς ἵς να ποτε Ρρετηϊδείθ]α, δἶπος ἴΠο Ὀεδί 
Ιπίαχρτείθτς, αποϊοηπί απά πποάσγ, ἐπήπ]ς ας Όπε 
ῤ]εοί 18 ρτοῦαῦ]γ {ο 5αππο Ὀοί] 1π να Ῥτορ]ιθί 
απά ἴ]ο Αροβί]ε; ΠαΠΙΕΙΥ, ἴπε ῥίεδείπςς οί ἴιε 
«σοςφοί αἱερεπδαίίοι. 

10. Ἔ]ε Αροδίϊο πον 8ος ᾖοιυ πας 8ο 
Ἰϊάάεπ απά τοπιοίο [οπ Ἠππηαπ ἹππαρίπαίίοἨ, 
οοι]ά ανα δεν Κποννπ {ο Ἰήπηδε]ς απά Όπθ 
οίμεγ Αροβί]ος, --- ΠαΠΠΘΙΥ, Ὦγ να τονο]αίίοι οΕ 
Όιο Ἠοὶν Αρίσί,. ἜΤ]μο ποχί οἶπαδο Ἠοννς 1ο) 
νο οπηποί οῇ οµγεε]νος οοποσίνο οἳ ΚΠΟΝ {ερ 
ααίης. 

---τὸ γὰρ Πνεῦμα.] Ῥαῦ. µόνον: «έΓος ο Βρίπε 
[αἸοπο] 5ααγο]αί] Ἱπίο απά Κπονναίν αἲ] Γνοςε] 
Ὀμησς; ΘΝΘΠ {ο ἆεερ οοιηςο]ς οὗ ος... Της 
5οη5θ ΟΓ ἐρευνᾶν “«ἰο ΚπΟνΥ ἐποτοισΠΗ]γ, 45 ἤοπα 
ἀϊμσεπί δογαΠγ,”. οσςΙΙ8 αἱδο 1π ... γη, 31. 
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7 Ῥτον. 20. 97. . [ ’ | 1δ 3 9 ’ .] ” 3 9 ’ 3 .) .) ο 

ΙΙ Θεου. τίς γαρ οιῦδὲν ανυρωπῶν τα του ανύρωπου, ει µη το πνευμα «Ὀτ.ιθ. 
υ] 3 / 3 ” 3 ” 

του ἀνῶρωπου το ἐν αὐτῳ ; 

19 μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. 

., . ” ο” εν] αν 

οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἱδεν, εἰ 
9 65. 17. 9. 

ς ο. ᾽ 3 . -” / ’ 

""Ημεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλα-- α Ἐοπι. δ. 15. 
3 ' . ώ . . - ο . η ς Ν Φ 

θοµεν, ἀλλὰ το ΙΙνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ειδῶμεν τα υπό του Θεου 

13 χαρισθέντα ἡμῖν. 4 καὶ 
σοφίας λόγοις, ἀλλ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος [αγίου] πνευματικοῖς 

14 πνευματικὰ συγκρίνοντες. 

.. 3 ”, 3 

λαλοῦμεν, οὐκ ἐν διδακτοῖ ἀνθρωπίνης ν38ει. 1. 16. 

ο Ῥοπι,. 8. 7. 
ο. ἆ Ῥτον. 27. 19. . η ’ 3 ’ λ 

5 αψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ φορ ο 
1 ῶμ6Ν. δ. ο]. ’ . - 4 3 ” .] ’ - ἁ 

1Ινεύματος του Όεου | μωρία γαρ αυτῳ ἐστι, καὶ οὐ δύναται 7γωγαι "1 1οἶνη 4, 1. 
ο 1ου. Ιδ. 8. 

ε/ ” 2 ς . ἃ 32 ᾽ ’ 

16 οτι πνευµατικως α»ακρίνεται. ἆ Ὅ δὲ πνευµατικος ἀγακρίνει μὲν παν-- ον 40. 19, 
α 4 ο ο 2 πι 3 . 

Ί6τα, αὐτὸς δὲ υπ οὐδενὸς ανακρίνεται. 

Ἐον. Π. 22. ὮΥ βάβη ἵ5 πιεπηέ {θ σοφία ἐν µυστη- 
ρίῳ ἀποκ. Υ. Τ., ἴποδο πηγκίοτίους ἀἱδρθηβαίίοης, 
πνλίοῃ 1ο πιά (Γοπι Ἠαππαπ γα”; 546] αξ ἴ]θ σα]]- 
ἴπρ οῇ με (επίίιθς. 
11. Τπϊς οχαςί Κπονγ]οάσο οϐ {πο πιγςίετῖες οί 
ᾳοἆ Ὦγ εἶνε Βριγί ἵ6 ποὺν Ἰη]δίταίοά Ὦγ απ αρί 
εοπυραγἰκοπ. ᾱ. ᾱ. Το, 45 ποΡοάΥ οαη {6]1 πο ἵη- 
πνατά (ιοισ]ῖς απἀ ἀθδίσῃπς οϐ απΥ ππαΠ, Ὀιαΐ {πο 
πιαῃ Ἠϊπηςε]{: 5ο 1 5 ιο Ἠοιγ Βριπί οἳ ἄοά 
αἶοπα, ἴἶιαί οαπ ὃο αοφααϊπίεά ΙΙ ιο 5οοτοῖ 
οοιηςε]ς: οϐἳ ἀοά. Ἠοπος 1 ἶς οἶεαν (μαί ἴ]ια 
Αρίτιέ ἶς οπηπἰςοῖθηξ, απά ἹπππαίαΙΥ απῖθεά να 
οά, Ἰ18έ α5 ἴἶνα 5ο] οῇ πιαη ἵς ΥΠ 1ο Ῥοάγ. 

---τίς γὰρ, δτο.] (Οοηβίταθ τίς ἀνθρώπων, {ΟΥ τίς 
ἄνθρωπος. Τα ἀνθ. 15 επιρΠα(ίο. Τά. Βιῦ. νοή- 
µατα ΓΓοΠα ἰηθ οοπίθχ{. Τὸ πνεῦμα 5 {ΟΥ νοῦς. Τὸ 
ἐν αὐτῷ, {ΟΙ τὸ ἐνοικοῦν, ἀεποίϊπο 195 Ῥτίναογ, απά 
νεῖπσ Πάάσπ {οι οίμθτδ. Τοῦ ἀνθρώπου ἵδ αφεἆ, 
απά ΠΟῖ τινὸς, ΟΓ ἑαυτοῦ, π οτάετ (α5 Ροίΐ οὔβεγνοῬ) 
{ο πηακο ἴἶιο αρρ]ἰσαίοῃ ος Ωἱ5 οΧάΙΠΡΙΘ {Γοπ1 ΠηαΠ 
{ο (ἀοἆ ἴἶιο 5ίΓΟΠΣΟΓ. 

19. ἡμεῖς δὲ, ἃο.] Τὴηϊς 15, Ὁὗ νο Ὀεδί Οοπι- 
πιθη{α{ους, τοβίτἰοίθς {ο ια Αροςί]ο ἨΙπηβα]{, νο, 
Όνου 5αρρος6, π5ες πο ρ]τα] παπ]θος Γγοπα πιος- 
ορίγ. Ὑαΐ 1 πιαγ πιθαῃ Ἠπιδε[ απά; έμα οἴμογ 
Αροεί]ο5. ἨΤὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, “΄ ἴπθ ἴΘπιροΥ απά 
ἀἰεροβιίοη οἱ ένα ννοτ]ς, νΠίο[ι ἀεαίς ἵπ Ἠάππαπ 
πνἰκάοια οηΙγ. 366 ὁοἶνη Π1. 19. 91. Τὸ πνεῦμα τὸ 
ἐκ τοῦ Θεοῦ 15 νατίοις]γ Ιπίθεργείοἆ: Ῥαΐ ἴΠπε Ρε5έ 
Οοπιπιαπίαί{οι» {ακο 1{ {ο πιθαη (νἱ ορροφί{1) 6 ἠια 
ὁ ισλ οἱ παῖπά ννηίο] 16 σίνεπ ΡΥ ἀοά [ίητοισῃ 
Όνο Ἠοὶν Βρίτιέ],”. οαιἱνα]επί {ο ο σοφία τοῦ 
Θεοῦ ἐν µυστηρίω Υ. Ἰ. 

--- ἵνα εἰδῶμεν --- ἡμῖν] ἜἼπο {ΑΙ 5εη5ο ἵε: 
«[Απά Οπής πας Ώ6εῃ ἆοπε], ἴπαί να πΙαΥ ΓΙΙ]Υ 
Κπονν [απά απργοσἰαἴε] (Πο {Πίηπσς [Γ6θΙΥ σίνθη {ο 

{α5 ϱγ σος 7 1, ο. {6 νατγίοις Ῥ]εβδίπρς, οί οἱ 
Ώλίς υνοτ]ά απάἀ νο ποχί, Ἱπρατίεά ὉΥ ἴα (οβρει 

: ο{ στασθ. 
19. διδακτοῖς ἀνθ. σοφ. λόγοις.] Μπ. ἨΠο]άσςη 

ταοορηίχος ἵπ Επί έα ρ]αΐπ ἀθο]αταίίοῃ ελαί πα 
06/1 ποογᾶς οἱ να Αροςίο]ῖσα] ντι άηπσς Ίνεια ἀῑς- 
ἰαίοά Ὦγ λα Ἠο]γ βρίν.”  Τ πιαςί οοη{θςς Οχαί Ι 
σαπποί Ὦο Ἱπάισθά {ο ἴπκα 8πσοἩ α νίδνν, εὖεη 
Ώιοισ]ῃ Τ Ππά Τί αἀορίοά ὉΥ Ῥντ. Βατίοπ. ἨΝοί {ο 
βαν πουν ἱπιρτοβαρ]θ Ιέ 186 ἐπαί (5 ο/)ιομίά ο Όια 
βθης5ο Ἱπίοπάθά: απά ννηα{ ανν κννατά οοΠβ6εαπθ6ηςθ5 
πο] Πονν ἤγοπη 1ὲ: εαῇ]σο 1ΐ {ο δαγ, ναί πο οίλεγ 
Οοπιπιοη{αίογ ας 5ο απἀαιρίοοά πο υνογάς; οί 
6ν6Π ο{ {1ο αποἰοπίς, νο νου], ΙΓ αηγ, πανε Ώ6εῃ 
ἨΚκε]γ 5ο ίο 4ο. ᾖΤί ἶ5 σοπετα]Ιγ αστοθὰ (ἶναί ΡΥ 
λόγοις ἵδ πιθαη{, {ιο πιαππε) οἱ ἐγεαίΐπσ α δι Ώ]θοί: 
οοπιρτε]λεπάίπα, α5 Ῥοίί 5αγς, ἴπο “' εχροβΙ Ποπ 
Τ4ΊΊΟΠΘΠΙ, αγσιπησπίογαπι ἀθ]εσίαπαῃ, ροπάι5 αίαᾳαθ 
οτάΐπεπη, ἰοίαπιααο ἀἰοθπάϊ σεης;” βο 1π (ε{- 
Π]αΠ, υορίγας, ιρογαὔτις.. 

ὄ μὸ 

ὑτίς γὰρ ἔγνω 

---πνευματικοῖς πνευμ. συγκρίνοντες.] Τηε Ῥερί 
Ο6οπηπιθηίαίογς αἴαο αστοςθ {]αῖ Ὦγ πνευματικὰ ἃτθ 
ππθαηί {πθ (Πίπσε τονεα]εά Υ πο Βρίπί 1η ἴπο Ο. 
Ἠ.: απά ὮΥ πνευματικοῖς, ἴἶιο τενο]αίίοης οῇ ἆοο- 
πο Ἰπαάο ὮΥ ἴλο βαππο Βρἰπί{ο ο Λροβί]ε», 
ἀπάετ {πε Νεν Πιεδρεηςαίίοη. Άογεταὶ επι]πεηί 
Οοπππιθηίαίογς ΡΙΟΡΟΡο {0 5ΙΡΡΙΥ ἀνθρώποις, Πηθ8Π- 
Ίησ ἴ]θ τελείοις αἲν.θ. ἜΤ]αί, Ἰοννανες, ννοι]ά 
γτοφυίτο {μα Αγέοίο. "Αγίου, οπαϊέεά Ιπ 5οπιθ 
Μ»5., Υετβείοης, απά Εαίποτς, 15 τε]εοίεά ΡΥ τοί,, 
ΜΗ, απἀ Βεησ., απἀ οαποε]]εά ὮΥ ἀτίεδρ. απά 
γαίετς Ραέ, Τ Οπ]ς, νν]νοιί εαβΠοίεπί Τθαδοή. 

14. Τ]ε Αροβί]ο πούΥ σ]νθς ἴΠ6 γεαδοη 0/1/ ἱ8 
Ἱοανεπ]γ νι]δάοιη Ὕνας ποί Πα]ά ἵπ ἆπο Ἠοποιτ ὮΥ 
ΠΙΠΠΥ, Ὀπίέ ἰγεαίεὰ υγ οοπίθπηρέ; ΠΑΠΠΕΙΥ, ἴπαί 
Ώιθ Ψυχικὸς ἄνθρωπος, ὅσο. 

--Ψυχικὸς δὲ ἄνθ.] "ἜΤηο ψυχικοὶ ἄνθρωποι ατα 
έλοβο ΥΠΟ Ἰανε {πο ψυχὴν (ΟΥ απἰπιαί απιά δεπσιιαὶ 
Λγέπεϊρίε, ὙΝνΠἰοἩ ΠΙάΠ ΘΠ]ΟΥ5 ἵπ 6ΟΠΊΠΙΟΠ ΝΥΙΠ {ηθ 
Ὀταίες) οΠΙΥ, ννίποιέ Πανίπσ, οτ αἱ Ιεαςί αβίης, {18 
πνεῦμα, ΟΥ ἴπίο[οείιιαί [αοιμζίψ, υν Πίο 15 Ῥεσι]]ατ {ο 
πΙαηΠ; απά νο, ο{ σοισςε, ατθ ἀθβϊίιίο οϐ ίο Ἱ]- 
Ἰαπη]παίίοπ οί επο ΗοΙΥ ΑρίΓε: ππεη ννΠο ατο εἰίπετ 
1εά ΡΥ 5επεια] Ἱπαιρα]δες ΟΠΙΥ, ΟΥ Γ6ΙΥ 5ο]εΙγ οἩ ἴἶια 
Πσῃί οΡ παίατα, 5Ησίίησρνετυ (πίπα ΝΠΙο] οαηποέ 
ϱο Ῥτοισ]ί {ο ο ενιάσποε οἱ {πο 5επΠςθ65. 346] 
ἃ Ῥ6ΐδοη, {ΠαΓθίογε, 1έ ἶ5 βαἷἀ, οὐ δέχεται τὰ τοῦ 
Πνεύμ. τοῦ Θεοῦ, “΄ ἆοθς ποί αἀπαῖῖ, ο μα μη ίο, 
Όνα ἀοοίτίπες τενοα]εά απἆθγ {έἶιαο ριἱάαποο οί 
(οά”5 ἨΗοιγ Μρίτίί,” ποχ σατο {ο απἀθτείαπά οἵ 
αρργεοῖαίο {ποια ΓοΥ, 1π [πο, {ΠΠεγ 56οπα {ο Ἠίπα 
{οο]15Ἡ, ΠΟΥ οπη Ἐθ απἀογδίαπᾶ {Ἠθπῃ, {19γ Ὀείῃπσ 
{ο Ὦο 5εατο]λεά ουί απά ἀἰποονοιγαά αἶἰοπο ὉΥ ἴθ 
αρἰπῖί ος απάθτδίαπάἶπο, παπάς ἴ]α Παπιπαίίοι οϐ 
Ώιο ΠΗο]γ ΘρίπΙέ, οῇ ννμΙο] Ίο ἶ5 ἀθβί]αίο. “ ΒΥ 
Ει5 (45 Βρ. ναπ ΜΙ]άετί, Βαππρί. Τ,οσίατ. Ρ. (79, 
οἈβδεινος) ἵνε αΓθ ποί {ο απἀειδίαπά ναί νο παπά 
οἳ ΠΙαη 16 Ρ]γςίσα]]γ Ιποαραῦ]ο οἱ αρρτεµεπάίησ 
5ο {ταίμβ, ννποπ Ῥγοροιπάσά {ο Ἠίπας που ναί 
1 τθφιίτος 6οιπθ δρθοἰα] Παππϊπαίοη ο) {πο Ἱῃ- 
ἀοτείαπάίπασ, {ο επαῦ]ο Π]πι {ο ἀΐδοθιῃ {πο {ΘΓΠΙ8 
οϐ νο Ῥτοροβίίίοις ]α1ά Ὀοε[οτα Ἠϊπα 1π Βοτρίατα; 
Ῥαΐ ναί ὠλεςο {γαίῃς ατα ποίῖ παίατα]]γ {ο Ὦο ἀῑς- 
οουετεά ΡΥ Όνα στεαίοςί οχογί]οη ο Πΐ5 Ιπ{ε]]αοῖ 
πα]. Γπου]ήθς. ἜΤΠευγ οαπποέ Ρο ἸΚπονη απ] τα 
νοα]εά Ὦγ έλα δρ]πΙί οῇ ἄοάς ποτ υγ] Ώνεγ ονεη 
Ώπει Ῥο ΓΙ]1γ τοοοίνας, Ὀιαέ Ὦγ πο ο[εοί οῇ πο 
βαπιο βρίπϊ{ 1π ει άπίησ {]ο ργίἆςα, απά εἰεαηεῖης 
Ώια οοιτταρί αῇῄαοίίοπς οῇ {πε Ἠαππαν Ἠθατί». Τα 
(οὔβετνας Ο0Η1γ8.) 45 ένο ογος ο{ {πο ῥοάη, ἠποιση 
Όπο πιοςί ῬδαιΜ{{α] απά α5αβα] οῇ ἔπα ΠΙΘΙΙΡΘΗΕ, Υ6έ, 
π]ιοιί Ἰσηί, οαπποί 5οθ; 80ο Ώιο φψυχὴ οαπποί 
ἀΐδοετη, πη]αο5ς επ]]σ]ίοπεὰ Ὁγ {πο Πο]γ Αρίπς, 

15. ὁ δὲ πνευματικὸς, ὅτο.] ἜΤηο 5εη5ο 666Π]8 {ο 
δα: ««Οµπ ιο οοπίτατν, ἴε ππαΠ Νο ἵς σαϊάεά ὮΥ 
έιο Ἱπίο]]οοίιαὶ Γαοι]ίγ ννηου επ]σηίοπεᾶ ὮΥ ἴφ 
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Κυρίου, ὃς συµβιβάσει αὐτόν; 
ἨΠ. Καὶ ἐγὼ, ἀδελφοὶ, οὔκ ἠδυνήθην λαλησαι ἡμῖν ὡς 1 13/ 

εχομΣύ. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΑΡ. Ἡ. 16. ΠΠ. 1---δ. 

ἡμεῖς δὲ’ νοῦν Χριστοῦ 

- δ 5 ε ω ς - { ’ ς « 
(μοῦ, δ. 13, 18, πγευματικοῖς, αλλ ως σαραικοῖς, ως γηπίοις ἐν Ἄριστῳ. 1αλα υμας 3 
1 Ρει, 2. 2. 

ιά / . 3 - . 

ἐπότισα, καὶ οὐ ῥρῶμα 
αρτα 1. 11. 

}α]. ο. 19. οὐ. 
{ατπςς ἃ. 16. 

| , 3 »"Ἔρα ; 4 . ἡ Βυρτα 1.13. Όταν γὰρ λέγη τίς Ἠγὼ μεν εἰμι Παύλου 
... λ.. Δι. κ ἁ 

λω 3. ουχὶ σαρκικοί ἐστε ; 

1 Βαρτα Ἱ. 12. 

Ηο!γ δρίπΙε, ἶς αΌ]θ {ο ἀϊδοστη αἲ] (ίπσς ταουεα]εά 
ΡΥ ιο Βρίπί ο ἄοά; Ὀαέ Ίο Ππηςει{ 15 ποί {ο Ῥα 
ἀἱξοσγποςά, απἀοεείοος, ος ]αάσεά οῇ ΡΥ απΥ παίυταὶ 
(1. ο. ποί κρἰτέαα]) Ρετεοπ.”. ΜαΠΥ τουθηί Όοπι- 
ΠΙΘΠίΞἴΟΥ5 {πο πάντα 35 4608, 5ἱησα]. πιαδο., απά 
αδείση ἴ]ιο Γο]]ουγίπσ 86η8ο: Τα ρίγα] πιαῃ 
οαἩ ἀΐκοθιπ απἀ ἀθίογπιίπο ἩΡΟΠ 6ΥΘΙΥ 9Π6 Υο 
ἱ ποί 5ο, Ὀαέ Ίο ΠἰπιςεΙ{Γ «απ ϱο μας ]αάσεά ος 
ΡΥ πο οπο [11ο 15 ποί 9ο]... Βιί 15 15 5οατοεΙγ 
Ρετπη]ίίοά ΡΥ νε οοηίεσί. 

16. Νονν Εοἱ1ονν5 έχε γεαδοπ [οι πῖς Ἱπαβίμίγ; 
ἵπ οχρτοςβίησ νΥλ]ο] {Ππθ Αρορί]ο {αοΙ]γ επιρ]ογ5 
ένο ννοτάς οἱ 15. χΙ. 19: απάἀ α5 {Ίετε ἶ5 πο ἀῑτοοί 
οἴ[αέίοπ, {ο αρρ]ἰοαί]οη ο6 {πο ννοτάς πιαΥ ΝεΙ1 ϱο, 
α5 1 ἐς, νοιΥ ἀϊβετεπί [οπι ναί οἳ {πα Ετορ]εῖ. 
Τ]ο Οοπαιπιθηία{ογς, Ἰονύονατ, ἀῑῑΤες ἵπ {]ιαίγ 1Π{ΘΓ- 
Ριθία[Ἰοπ5, αοοοτάἶπσ {ο {ο γἱού {Λ6γ ίακο οἳ 
αὐτόν ; 8ΟΠΙΘ το[οττῖησ 1έ ἴο Κυρίου, οἴ]εις {ο ὁ 
πνευματικός. Τ]θ αποϊοπί απά πιοδί ΠΙοάΕΙΏ 9Π65 
8 6ος {πο /οΥπιεη; ὮΥ νλίο] ἴπετθ ἶ5 δαρροςεὰ {ο 
ο απ ΙΠΑΠΙΥΥ, ΥΥΠδίλ6γ αΠΥ ΠΗΛΠ Ἠα5 50 ΚΠΟΝΠ {λα 

πηῖηά οὔ έο Τ,οτά, α5 {ο Ὦο αὐ]6 {ο σῖνο Ἠϊπι «οἵιΠ- 
βοἱ οἵ Ιπβίχαοίίοη. θε ῬΡ]αάε απἀ Ἠεγάεῃτ. 
ΜαπΥ, Ἀοννενος, οϐ {νε Ὀθδί (οπιππεηίαἴοΥ5 Τ6ί6Υ 
Όνο αὐτὸν {ο πνευματικὸς, ἄπά αβείση {ιο [ο]]ονίπσ 
66Π56 : [ος ννμαί [παίατα]] πιαη Ἱαίμ Κποννη. ἴ]ιθ 
Ῥιχροςος οϐ (ο4, 5ο ἴἶπαί ο ππαγ Ἱπδίταοί Ἠΐπι,” 
1. ο. πο εργα] παση: Ώ{ ννο Άαυο ἴ]νο πι]πά οἱ 
Οτῖδε, απάἀ ατα {Ἰοτοβοτο αὐ]6 {ο ]πάσο αἰἱ λίπρς, 
απά {ο Ιηδίγαοί απά ἀϊδοετη {ο ρίγα] πΙαῃ. 
Τ]]5 ]αέΐετ πιοάο ἶ5 {αγ ΠΊΟΤΓΘ αστθοοπῦ]ο {ο {16 οοη- 
{οχί; ἵί Ῥοῖπσ ονἰἀθπ{Ιγ ἴμο Αροξί]ε”5 ΙπίοπίΙοἨ 
{ο 6χροβο {πο αὐβιιτάΙ{γ οἳ α παίαγα] Π]αἨ. ῬγθδιΠ]- 
Ίῃπσ {ο Ἰηδίταοί α αρ]τιαα]. πια ἵπ δρἰγαα]. {πίησ», 
οἵ ο{ απγ οτάίπατγ Ολτκίαπ οἳ ΓοεαςΠεγ ΡΓΕΒΙΠΙ- 
ἴπσ {ο ἀῑοίπίο {ο απ Ιπβρίτεὰ Αρορί]ο κο ΠΙπηςα]/; 
{ος Πέ ννας Ρἱαἰπ]γ πο Αροςί1θ”5 ρτιποῖρα] ριγροβ8θ 
Ἠθτο {ο οβίαυ]δ] Ἠὶ5 οἵνπ α(]λογίέγ, ννπ]ο]. Ἰαὰ 
Ῥεοῃ σα])]οά Ἱπ ααοβίίοἨ απιοης ο Οογἱη{μ]αης. 

ΠΠ. Ἰπ οτάο {ο ολθο]ς {πεῖγ οοπίοπίίοις ϱρῖτῖί 
προυιί {6ας]ΙθΥ5, απά Οπεῖτ Ῥοαδίϊπσ οῇ Πανίπσ Ἠαά 
α οΙθατογ Ιπβ]σ]ιί ἵπ ἀϊνίπο {γα(ῃΒ, χο Αροβί]ο πουν 
Ῥτοσθεςς {ο απ ἱεῖραίε απ οὐ [εοίίοπι ΟΡ 15 αἀνογδα- 
τίος, ιαί {ο Οογιπίμίαη5 Ἰαά 5οατοθ]γ τουεϊνεἆ 
(τοπι [ήπι ια γιορτής ΟΡ ιο (1οβροε]: απ Ενα 
(π6εγ {Ινογοίοτο ἀῑά τὶσ]ά (ο Ρτο[ετ {εασμετς νΥηο 
Ἰπά οοπιππαπἰοπ{ος πο οαρίία ΤΗΝ. Πο 81οννβ 
το) Ίο Ἰπὰ ποῖ θ1]11γ Πηβίτασίος νοπα οἨ ἴποςο αὐ- 
είταςο ειρ]οοία, οἩ. νήσο] ἠνοίγ ἴοπσ]μοις5 Ἰαά 
Ιαα51ρ]γ εροσι]αίθὰ, παππΘ]γ Ώδσσαμδο, {ποιρῃ {16Υ 
πά ῬοῬῦ. ΠΙΠΠΥ ΟΓ ἴΊχθμι οπάοά νι {πε εἩροί- 

παίιτα]. σἱς οῇ πιο Θρϊτέ, γοί ο Ἰπά οὐδοτνοά 
βποἩ. {λίησς 1Π (γοῖγ ἀιδροβ]ίίοη απά οοπά οί, α8 
τοπάστος 16 ΙΠΠΡΤΟΡΟΥ Γογ Ἠϊπα {ο 5ροα]ς {ο (ποπ, α8 
{ο ΡΟΓΞΟΠΒ φπα]βος το τοσθῖνο {ιο ἀθορετ ἀΐξοον- 
ορίος οῇ Ἠ]νίπο ννκάοπι. Όπ ἴοςο {ο Αρορί]ο 
ἀἷά ποί πππσ] {θαί, Ὀδσπι1δο Ἠο ἆπονν {ιο ( οτίη- 
ἡμίαπ5 οου]ά ποι Όσθατ {]λοπα; απά αἰδο ναί Ἰηδίτιο- 

[ή .) 2” ’ 3 3 ’ ” 

οὕπω γὰρ ἠδύνασθε' αἆλλ᾽ Ἰ οὔτε ἔτι νῦν 
΄ ν ε/ ᾽ δα ” 

δύνασθε᾽ ὃ ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. οπου γαρ ἐν υμῖν ζηλος καὶ ἔρις 8 
3 . 2} ν 

καὶ διχοστασίαι, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε, καὶ «κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 

ἕτερος δέ ᾿Εγὼ ᾿Απολ- 4 

ἱ πίς οὖν ἐοτι Παῦλος, τίς δὲ ᾽Απολλὼς, [ἀλλ Π] διάκονοι, δι᾽ ὧν ὄ 

ἄοης γγοι]ά Γεεὰ οαγηα] Ραβδίοπς, Ιηδίεαά οὗ σοῃ- 
εταίΊῃσ [α1(Ἡ απά 1οΥύθ. Άεε ΠΠοΤΘ Ιπ Ξοοίί, 

2. Τε Αροξί]ο οοπίπιος {ο Π]αθίταίε ννμαί Ἡς 
ἶ6 δαγίησ ὮΥ α ππείαρ]ος (5ασσερίεά ὮΥ {1ο νηπίοις 
1αςί Ρε[οτε) ἴακεπ {τοπη {πε οιδίοπα οῇ Γεεάίπρ ἵπ- 
{αηίς νὰ Όνε Ισηιοςί {οοὰ αδ πηι]κ, ραρ, ὅτο, 
ΒΥγ βρῶμα ἵ5 τηεαηί {ῑιθ στερεὰ τροφὴ οἱ Πεὺ. ν. 15: 
Ροί] αχρτθβδίοης ἀεποίϊπσ ίπα πιογθ 5αΏ]ππς απ 
τηγβίοτ]οις ἀοοίτίηθς, 45 γάλα ἀοθς {με εΙεππεπίατγ 
απά 5ΙπΠρ]θ ΟΠΕ, ΠαΠΙΕΙΥ, {με οοτγαρίίοπ ο{ Ἠαπααῃ. 
παίατα, απά {]ε τίο] πεΓΟΥ ο{ (οά ἵπ τεάεπηρίίοπ. 
ΡΥ {ιο Ῥ]ουἆ οἱ Οτὶςίς Γαλ, τεσεποταίοἩ, 
ηπίατο απἀ πθοθβςΙ{γ ο{ Ἠο]ίποςς, ἴμα ΙπῆπεποςθΒ 
απά Εαῑίς οῇ νε Μρίτιί, πο οίεγπα] Παρρίπθςς ος 
ΙΠΙΒ6ΥΥ ο{ αἲ] πἹεῃ, ὧο. ᾿Επότισα ἵδ Ππεαπί {ο τθ- 
Ἰαΐε, Ρε η εροίπι, ιο Ὀοί] ἴἶλε γάλα ππᾶᾷ βρῶμα» 3ἩΠ 
Ι4ἱοια [θαπεπί 1π {πο Ο]αβδίσα] υτίετ. 66 
η. άτ. ᾧ 91. 9. α. 
ιο καὶ αξἰεΓ ἐπότισα ἵδ ποίῖ Γουπά Ιπ βθγεταὶ 

ΜΜ5., 5οπιθ ΎοΓδΙΟΠ5, απά πΙαΠΥ Εαίΐμοτς, απ 18 
οαποε]]εὰ Ὦγ «πιαδο.: Ῥαΐ νίποαί τεαδοπ: [ος 
Ώιο αιἰ]λοτΙ{γ ἶ5 Ιη5αβΠοϊεηί, απά ννο οαππ Ὀθίίετ 
αεσοιπί {ου 15 οπιϊφδίοπι ἴπαπ {οτ 185 {πδεγίίο, 
Τ]οαγο 15 πιοτθ {ο Ὀ6 εαἰά {οτ {πα οὐδὲ, νν πιο] ἶ5 
τοσεϊνεᾶ Ὦγ (πίεεὺ., Κπαρρ, Τηέπα., απά Ψαΐοτ, 
Ἰηδίθαά οΓ οὔτε. Βιαΐ (ποισ] αίτιο Ρτορτίείγ ο 
Ἰαησαασς τοφι]τος 1έ, γεί, 5 ἴπο Αροβί]ο ἵ5 Ἱπαί- 
{οηίνο {ο 5πο] παπι (1 ας {Π15, 1ὲ 586οπη5 ταἴηος {ο 
πανο οοππς [οπη ἴπο δαγίη Ογίος,; εδρεσῖα]]γ 48 
Ώπο ΜΑ, ἵπ νο] 1 15 (οαπά ατθ σεπετα]]γ θαο]ι 
ν/ηοςο {θοχί μας Όθεπ 5γς{ειπα(ἰσα]1γ αὐεγεᾶ. 

3. ὅπου] “νηοτεας: οϐ ννλ]ομ 8επεθ 99ο οκ- 
4ΠΠΡΙ6Ρ 1η Ῥοθο. Βγπ. Ζῇλος, ἔρις, απᾶ διχοστασία 
41ο οί, ἃ5δ Ἐταιιδο ΙΠΙασΙΠ65, ΠΠΘΓΘ ΘΥΠΟΠΥΠΙΘΕ5 
Ριαΐ οτο ἵ5 ταίετ α Ο/ἴνιαα;  ΕΠΝΥ 
οὔξθγνες) ]εαάίπσ {ο αίτῖ(ε, απά 5ίτ][α {ο [αοίίοῃ. 
Οὐχὶ σαρκικοί ἐστει ΓΟΥ (5 επνγίηπσ απ κίτῖ{ο ατα 
ὮΥ να Αροςί]ο αἱ (α]αί. ν. 20. παπηρετθοά απποηπςσ 
Όια ννοτ]κς ο{ ἴ]α Πας]: «« πν]οἩ Ιπο]αάς απιοησ 
Όποια (584Υ5 (τοί.) αἲ] εωοςο αΠοσίίοης ννμῖοἩ ο 
ποί {οπά {ο ία σ]οτγ οὗ (αοά απά {πο γνε]ατο οἳ 
ΠΠΑΠ, Ὀα{ ατα ΠΠΘΤεΙΥ ἀἰτοσίεά {ο ους ονη βο]ῇδ] 
στα(ἰβοαίίοη..  Ἐγ σαρκικοὶ ἴμο Αροςί]ε ἆοθος ποί 
Ἰπίοπά (ο ρτονα]επος οῇ ἴο 5οηδαα] αρρείἰίθΒ, 
Ῥιαί ο ία πια]Ισπαπί ου 5ε]β5]Ἡ Ραδδίοης. μας α 
ΠΠΣΏ ΤΠαΥ ϱ6, 1Π 50ΠΠ6Θ τθξρεοίς, ἴμας οπτηπ], νο, 
ἵπ οίμοτ τοβρθοίς, ποί ἀθκιίιίο ο ριηἑπαέν. 
Ὦγ κατ) ἄνθρωπον, 18 πιθαπί οογγεοκροπάεηί {ο {6 
Ἰαδ]ίς ο) ππετο απτγοσοποταίο ΤΣΗ. 

4, 969 Νοίο οἩ Ἱ, 12. 
ὅ. διάκονοι] Ἱ. 6. ΡΘΙΒΟΠΕ ΤΠΘΤΥΕΙΥ {ἔπαιγωπιοπίαὶ 

ἵπ ρτοάποίπσ, απἀ ποί ο απλο ο, Εαν απᾶά 
οοηνοτΒίοΏς απά νν]ο {Πογο[οτο ουρ]έ πο {ο ὃθ 
5οΐ 1ρ α5 ᾖεαᾶς οϐ ἴἶο το]]σίοῃπ. Αἱ ἑκάστῳ ὡς 
έπθγο 18, αξ (Τοί, 9Ώςθ6Γνθβ, 4Π ΙΠνΟΓ56 οοηβίγής- 
οι. Γογ ὡς ἑκάόστῳ; α. ᾱ. {ο θα] Ἰὶς οβϊσα, Ἠ]8 
αὈΠ{γ {ο οχοτοῖθο Ιί, απά Πὶς 5αοσς5ς ἴπἩ, Αἲ 
ἔόωκε ΗΡΡΙΥ πιστεύειν, 1. 6. ἴξ ἴἶνο ννοτὰς Ὃς το[ετ- 

(5 (τοι. 

---ε---θε--πτποτππσπππτπεετς---τε--ᾱ-------- 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΑΡ. ΠΠ. 6---12. 108 
Κ Αοί8 18. 26. ’ ς ς -. 6 , ᾿ ’ 2 

6 ἐπιστευσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ο Ἰύριος ἔδωκεν ; κ ἐγὼ ἐφύτευσα, «πολ-- «1ρ.1. 
ν λζρ 2 αἱ κ ᾽ τα. ϱ/ »’ ς , 2 / »/ 

Ἴλως ἐποτισεν, αλλ ο Θες ηὐξανεν. ὥστε οὔτε 0 φυτεύων ἐστέ τι, οὔτε 

] Ῥοα]. 69. 19. 
17. 10, 

ς ͵ 3 ἡ. απ 9. ’ ἵ- ’ τ ς «. [ο 
8 ὁ ποτίζων, αλλ ὁ αὐξάνων Θεός. ' Ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὃ ποτίζων ἕν 11η 

3 - Γο ᾽ ᾽ 3, ᾽ ’ ᾽ Λ σος. ’ ἃ 95. 19, 

εἰσιν' ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν Λλήψειαι κατὰ τὸν ἴδιον κοπον. Μαι. 16. 5τ. 
Ποπα, 2. 6. 

αἲ, 6. 5. 1η αὰ “ . , Γ. - αι .. - 9 ον 9 . ᾧ α 9'' Θεου γαρ ἐόμεν συνεργοί Θεοῦ γεώρχιο, Θεοῦ οἰκοδομῃ τι μα να 
2. 12. Ὁ ' ’ ω - . ΦΑΝ ς ᾽ 3 , ια 

10”. Κατα τήν χάριν τοῦ Θεου την δοθεῖσάν µοι, ὥς σοφὀς αρχιτέκτων ιοζς δι. 
Ερ]ι. ὁ. «0. 

Φεμέλιον τέθεικα  ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ  ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ΟὐΙ. 2. τ. µ 5 µ ( 
» - ο ’ . »/ 3 Δ ΄ αα 6 υ υ 

11 ἐποικοδομεῖ. (5 Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν Ἁ Έοπι 
1 Ρε, 2.6, 

πι. 1. 5. 
0 

ἴοι. 98 16. ς/ ” 3 3 - μη ’ α Π ο η ο 

19 κείµενον, ὃς ἐστιν Ιησοῦς [ο] Χριστός.) ΑΕἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ Ῥπωι, 18 18. 
.) ’ ο . , 

τὸν Θεμέλιον τοῦτον, χρυσὸν, ἄργυρον, 

τθὰ {ο ια ουαπσε[ἰκρά, Ότί ΙΓ {ο έἴιο ευαπισε[ίτεγς, 
πα 86Η56 νυν] Ὄ6, ενεη αοσοτάίησ αξ ίπα Τ,οτὰ 
ο-- {ο ας] Ἠὶ5 ρ6ου]ατ οῇ]σο ἐν τῷ διακονεῖν. 
ης ννοτὰς ἀλλ ἢ ατα ποί {οιπά ἴπ 5«ενετα] νετγ 

αποϊθῃί ΝΤ95. απά 5οιπθ ΥΘ6Γ5Ι0Π5, απά αγο 6απος]- 
1εὰ ὃγ ἀτιθςῦ.: Ῥαΐ οἩ ΙπδαΠΠοιεηί στοιπάς. Ἔ]α 
επίεγπιαἰ Ῥτοοί Ειαί {αγ ατα ποί σεπαῖηθ ἶ5 νΕΓΥ 
εἸαράετ, απἀ ο Ιπίετπα] Ὁγ πο ΠΙΘΕαΠς δίτοησς 
αἶπος Ιΐ ἶ5 πΙοΤθ ρτοβαῦ]ο (λαί {χο ννοτάς Ἡεγθο Γ6- 
πιονεά ὮΥ έποςε Μο οὐ]εοίεά {ο {με Ιπε]εσαπος 
ος νο ἄτδε]ς, (ἶναπ Ἰπδετίεὰ Ὦγ έπος νο ννῖκμεὰ 
{ο ΤΘ6ΙΠΟΥΘ απ αὐταρίποςβα. 

6. ἨΠετε έλα πιείαρ]οτς αγε ἀετῖνεά [τοι αστῖ- 
οπήίµγε; οἳ ννῖο]ι, ἴπ ιο Εἰαξί. Ἱτγίσαί]οῃ ΓΟΥΙΗ5 απ 
Ἱππροτίαπί ορθταίΙοη. Ἠὔξανεν, Π{ετα]]γ, « πιαὰθ 

Ὅ. εο στον,” 1. Θ., 5 ΑΡΡ. Νθινοοπιο εχρ]αῖη, ὉΥ ἐἶο 
πιϊτασπ]ουι5 Ῥοννετ» οοπηπηαη]σαίες {ο 15, απά Ὁγ 
Όια Γπῃῄπεπος ο) Ἰ]5 Αρ]τίζ. 

7. ἐστί τι] Ῥαῦ. μέγα, 1. 6. εοπιραγαίε. Απ Ιάἶοπα 
(τεαιεηί ἵπ μα Ν. Ί. βεο Δοῖς Υ, ὀθ. απά (α]αί. 
Π, 6. απά Νοίος. 

Ἑ--- ΙΤ. Αππεοίετο νἰἀείιτ ΑΡ. αγσΙαππΘη πα 
βοοππάαπα αἆ ἀἰδειάίοτατη, οκ ΠΙΠΙΙΟ Ἠθποτθ, αἰΙ5 
ἀοοίοτίδας Ῥτ αλῖν αἰνιαί θοµΐο, οπαπάσοτατη, 
αυ] σπα τορτελεπάςπάαπι; Ἰάᾳμε Ιπάς Ἱερθ- 
Πίαπα, αασά, 4ποπιοάο ἀοοίογες οίΏΠ6ς, ααὶ απὶ 
οἰάθιπαια οοπηβ!]ο Ρρτοπιονεπάο ἀθείπαί αἰπί, 
που ἱρδαπα Ρτοππογθαι]ηέ, οί 4ποπαία αἆθο Ἠοποτο, 
ααἱθαδαας ρταπηῖ]ς ας ργα α]ο ἀϊσπις βἰέ, ΠΟΠ 
Ρεπες Ποιηίηθς, 56οἆ «οἰαπ Ώειπῃ ]ἱοἴαπι 9556 
Ροβε!ΐ, ἀευοεπίαια. (Ρο({.) 

----ἕν εἶσιν] ΄΄ ατθ οπΠπ6 απᾶ {Πε 8αΠθ, 1, 6. 6η- 
ετα]γ απ]ίεὰ ἴπ αΠεσοιίοπ, ννογκ, απά ΡΙΤΡΟΡΟ. 
Ἠεηποο {ατα ουσΗηί {ο Ὦ6 πο Γποίοῃ. 

----ἕκαστος δὲ ---- κόπον.] ᾿ΓΠἰ5δ (15 ο (τεσ] 
Οοπιπιεπίαίοις τοπηατ]ς) γνας αάάσά {ο τθρτοςς 
β]οί], α5 1 αἰ] ἐἶνο Ἰαῦουτετς ννοι]ά ὢθ οη {νο 5ατηθ 
{οοίπα, απά τοσθῖνο {πα 5αππθ τοννατά. ἘΤ] 
νγοτᾷς, {ογε[οτθ, {ΟΥΠΙ απ οραπογΠιοκίς; α. {. (νου 
86 ποί 5ο {αχ οπο, θαί ἐλαί τοςροοί νν]]] Ῥο Ἠπά {ο 
οπε]ι οπε’5 Ιαῦουχ απά ραΐης, απἆ Ὠς νν]]]. τουείνα 
5 ονη τενγαγά ρτορογβοπαῦ!γ. 1 ἵ6 Ἰαῤομ; ἴο 
πη]ο] τανναγὰ ἶδ Ργοπηϊςθᾶ, ποῖ 5ζορθς ο/ ἐαβοιγ, 
Νήο] 15 ποῖ ἵῃ αΏΥ πηἰπ]5{θΙ”5 ΡΟΥΝΟΥ. 

9. Ῥτονίοιδ]γ {ο ἀθβογ]ρίπσ {Πὶ5δ κόπος, {ο 
Αρορί]ο Ὀτίοβγ Ροῖηίς οι {ιο 5εογρο {ο ΥΥΠΙΟΝ 18 18 
{ο Ὀο ἀἰτεοίθά. ΤΠ συνεργοὶ {Ώετο ἶ5 α τοςιπηρίίοπ 
Ο/ {ο [ογεσοῖησ ασ τοπ {ηγα] ΠΠΘίΑΡΜΟΥ. Τ]θ συν 
1Π συνεργοὶ ΠαΥ ο τε[οτγο εἰίμετ {ο (πο (α. ἀ. 
«Ύψο ατε Γο]]ουν-Ιαῦοιγθτς υν (ο), ος {ο έ1θ 
ΑΡοδή]ρ απά ργοποΏθις οῇ {16 (ἄοβρε1 (α. ᾱ. «Ίο 
πτθ {ε]]ου/-Ιαῦουτετς οῇ, απὰ απιρ]ογοά ὃν (ο. 
ο σύνδουλοι ἵπ Μαϊί. χνΏῖ. 99. Ῥιαί ιο Ἰαΐετ 
ΒΘΕΠΙ5 ΠΠΟΥΘ ασταεαῦ]α {ο {μα οοπίαχ{ί. Γεώργιων, 
1. 6. ἔιο [εἰά οπέυσίρα. ἴπ ἴπο ποχί οἶἸαμςε ίνα 
Δροςί]ο ]άες {τοπι {6 αστοι]ίατα] ἰπίο αΏ αγολ- 

: β μοι , ΕΡρ. 2. 20. 
λίΨους τιµίους  Συλα, χόρτο}, 

ιοοίαγα] πιοίαρῃηος; δοί] Ὀοίπσ οππρ]ογαᾶ ἴπ Βογίρ- 
ίατα υγ](]ι τείΘΓεΊἸοθ {ο ΙΠΘΗ 45 {ο ορ]θοί οῇ (ος”5 
ΡΙτροβ6ς 1Π {με (οδρε|. 6ο Μα(ί. κΏ. 98.  οΏΠ 
χν. ἱ. 19. Ιχὶ. ὅ. απά 2 Οοτ. νι. 16. ΗΡΙ. Ἡ. 20. 
ιο ΡτοποιΠβ ατθ επαρῃαίἶσα], απά ἴ]με εππιεηί 
6: « Του ατε, 45 16 ννθγς, ἴε [οίά Πίο αοά 
οι]ναίθς, απά ία Ὀαἱ]άῑπς ννΙοἩ ο ετθεοί5δ; 10 
419 5 ἠάῤοιγοης ἵπ Ῥοί] ννοτίςς.”” 

10-15. Ἔ]ιας [αχ πο Αροξίο ηα5 Ρτοσυεεάεᾶ 
οἩ {ο βαΡΡοβΙ{1οπ ναί {11ο Ιαῦουτευς Ύγοτε βἰ1]{ά] 
απά {αι Μα]: ο ποΥν αἀνοτίς {ο ἰμοδθ Νο τε, 
ΠΊΟΥ6Θ οἵ 685, ποίῖ 5ο; απά Ιπ ἀοΐησ {Π15, ο οοἩ- 
ἄπιθς Ιῃ έθ αγολιζεσία/αἰ πιείαρ]οΥ ]αςί αἀορίεςά. 
Τ]ιο νν]ο]ο ρα5δασε 5 αἱ]ασοτίοα]. ΤΠε Ολγὶδίαπ 
οοπστεραίίοη Ρεΐπς ἴΠο ῥι/άΐπις, απά 115 π]ΠΙβίεΙ5 
πο απο] έοείς. 30. Ῥαι] πας, Ὀγ πο (ορ σγαςθ οΕ 
«οά, Ιαἱά α 8ατο Γοαπάαβοῃ 5 1 ναί Ῥο τεππονεά, 
Ώιοτο ἰ5 αι]ίο αποίµετ Ῥι]άϊπο. /Παίονεγ 5Ιρε- 
εἰταοίατο Ὦο αἀάες, ἵέ παιδί ανγαϊξ ιο ἴβδειο ο 
Όναι ἆαγ οἱ ία], νπΙοἩ νι] Ὀτίης ΕΥΟΤΥ Πιαπ΄5 
πγοτ]ς {ο ιο {οβί. 

10. κατὰ τὴν χάριν, ὅσο.] “ αοοοτᾷϊπο {ο ἴπθ 
οίπσο [οῇ Αροβίία οὗ έε (επβ]ες] οταςΙοιδΙγ 
οοιηπη](έθᾷ {ο πιθ ΡΥ (αοά.. Θθεμέλιον τέθεικα, Ἱ. Θ. 
«6Ὦγ οοπιπιαπἰσα πο {πε ε]αππθιίατΥ {ταίὴς.” Τπ 
ἀρχιτέκτων 9ἱ. Ρα] αἀνετίς {ο Πἱ5 οἵ/η ἀῑσπί(γ, α5 
Αροξί]ο ο {λε (6μΗΙ65. Ἔ]ιο ἄλλος 15, 5 Ρο 
ΤΘΙΠΑΤΙΕ, ἴο Ῥε {α]καοπ οο/οο{ποῦι, νι τε[ετεηςσθ 
{ο Πποδο Ροἵ5δοης (ΑΡροΐιος απά οίμειβ) νο ]ιαά 
{ο]]οννεᾷ ια Αροεί]ο αἲ Οογἰπία. Όπ ια ΠεΠ- 
ποπ ο6 «έ Ρι]άϊπσ {Πετθοπ, νο Αροεί]ο επστα[ί5 
απ αὐπιοπ]οπ {ο {ηοςο Πο α1θ, ΟΥ αν ποετθα{[ίθς 
ϱο οπαρ]ογας Ίπ 1έ. ᾿Εποικοδομεῖ, 8ΕΙ]. ἐπ᾽ ἀλλότριον 
θεµέλιον. ἜΓηε ννογά5 θεµέλιον απά ἐποικ. αἴθ εηι- 
θα βίοαἰ παπά απ (ΠοΙοφ]. 

11. δύναται] « οπη,”). οοπεἰςίοπ{1γ να νπαί 15 
τ]σΏί, 1. ο. ος]. (τοῖ.) Παρὶ αῇίεγ ἄλλος (ίακεη, 
α5 οὔ εη, Γογ α οοπιραγαζνο), βἰση]ῃος ἢ, ἴἶαπ ΟΥ 
ἠρφίο. "Γης Ιάϊοπι ἵ5 εαρΏροφες {ο Ῥο Ηε]]επίς- 
ασ Ὀαί 1ὲ οσστβ Ἱῃ {μθ (Ιαβεῖσα] ντε. Κεί- 
µενον 5οἰ]. ὑπ ἐμοῦ. ΤἩθ «οπβο Οἱ Ἰησους Χρ. ἶ8, 
5 {6 Ῥος{ (οπιπρπίαίογς Ἠπνο 866Ἡ, ία Γήἱδίογ 
ϱ/ Ίος Οιρίδὲ, οοπιρτθλοπά]ησ {ο ἀοοίτῖπες απἀ 
Ργοσθρί5, ο Ῥτοιπίς6ς απά {γοπίθη]ησς οῇ ια 
(40βΡ6Ι, 5 Νο Απά {πει βἰπίεὰ ἵπ ίπο Εναησθ- 
δις, οτ, α5 Φοοίί οχρ]αίΠς, {μα Ῥοίδοή, πιθάίῃ- 
ἰοῖα]|. ο[πσα, τἰσμίεοιςηθςς, αἰοπεπηθηί, ΙΠ{ΕΓΟΟΒ- 
αἶοπ, απά σαςο οῇ {9 Τ,ογά ᾗοδας Οδ. ΤἼηανθ 
ἀοιβ]α Ὀγπο]θίσά νο ὃ, 5ἶποο 1 15 ποί Γοαπά ἴπ 
Ώνε οαγ]{οςί Ἰάά. παπά ΠπαπΥ ΜΑ99. απά Εαΐπετς, 
απά Ἠᾳς Ώ6ςῃ οαποε]]οά Ργ Ῥεπρ., Ἰγαίς., Μαί., 
(πίθβο., Γ{ΐπα., απ Ὑαἲ. 

19. ἜΤ]ιο 6εηςε ο {15 απᾶ {1ο Γο]οΊπσ Υγθτςο8 
15 «οπιθυαί οἈξεοιτε, αγὶκῖπσ {τοπι α οθτίαΙηπ 6ΟΠ- 
Παδίοή Ἱπ πιοίσουµοτ, Ῥαΐ (με ἀΠο]{γ Ἰαδ Ῥθοσῃ 
Ιποτεαςοἆ ὮΥ α πιὶδαρρ{ε]θηδίοπ οἱ ιο Αροδίιε8 
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ρα. 48. 10. 
ε:. 3. 29. 

. Όο, 4. δ. , / 
1Ρει 1... ΄ ὅηλωσει οτι 
ᾱ 4. 1, 

ι] - ’ 

ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΤΠ. 19---- 17. 

' Π ᾽ ’ ὁ ς . 5 

Καλάμην Ἱ---ὃ ἑκάστου τὸ ἔργον φαγνερὸν γενήσεται η γάρ ημέρα 18 
. 2 ’ ” οκ ᾽ ς ΄ 
ἐν πυρὶ αποκαλύπτεται καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον οποῦύν 

.2/ 4 αφ / «ἳ Γ , 

11 τινος τὸ ἔργον μένει, ο ἐπῳκοδόμησε, µι- 14 
ο ’ 3 ΔΝ 2; ’ ’ - ΓἍ. 

σθὸν λήψεται εἴ τινος το ἔργον κατακαήσεται, ζημιωύησεται" αντὸς 16 
15 κα ες δ ' 9 , ε! ὃ « ς ὃ ᾽ πι ; 

οΓ, . . ζο ρα ἑ σωήσεται, οὕτως δὲ ὡς δια πυρὀς 
Ηευ. 8. 6. ῃ ι Ὕ γ ὕ οἰκςεῖ Ί 1Ῥειἀ.  έστε, καὶ τὸ Πνεύμα τοῦ Θεοῦ οικεῖ ἐν υμῖν ; 

Ρεπετα] Ῥιιτρο»ο ἵπ {ή ραβδασθ; Πίο] Ὕνας ποί, 
88 19 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ΙλουσΗί, {ο τερτεβεμί οπε οἀϊβσε, 
Ῥαΐ (α5 ενα Ῥορί ΟοπιππεπίαίοΥ5 αἴθ αστοςά) ένο. 
ΤΠε Αροεί]ο Ίποαης {0 84Υ, {]αί οἩ {με Γοαπάαίίοη 
οῇ {ο56 εΙοπιθηίατγ ρτὶ]ποῖρ]ες (ννο νευγ ἀἰβμογαεπί 
Ῥι]άΐπος πιὶσῃί ὢε ογθοίθᾷ. Απά πας ινε πιοία- 
Ρ]ιοτίοα] ΘΧΡΓΘΕΘΙΟΠΒ ατα ππθαηί {ο ἀθείσηαίο ἴπο 

οοςἱ απᾶ {πο ῥαά 5αρειδίγαοίαγα, τεςδρθσίἸνο]ψ. 1 
... Ροϊπίος αοοοτζΊπσ]γ ; ΓοΥ (45 Ῥοΐΐ απά ΗεΥγ- 
ἀθηγ. Ἠανο εοοπ) ἴποτο 5 αῇίογ ξύλα απ α)1ρ. ος 
εἴτε, ΤΟΥ ἢ εἴ τις ἐποικοδομεῖ. Ἰ1ε ΥΓ. διργίῖες ύια 
Ρατί]σ]ο. 

Τ]ιο ννοχάς ἑκάστου --- γενήσεται αἴθ ]ο5ΕΙΥ ο0Ἡ- 
ποοίθς νν]{]ι {ιο Ιοτεσοῖησ, απά {οσπῃ, α5 Ροίί 8αγ5, 
ΌΏιο αροἀοβῖς. Τ]ιο 5οπίΙπιθη!ί ἶ5, ΄' Ὑγ]ιαίμογ αηΥ 
οπε Ῥαἱ]άς οη {Πῖς {οαπάαίίοη α 5ο]ίά απ 5ρ]οπάιὰ 
Ριαϊ]άϊπα, Π]κθ α πιασπ]ῃβσοσπί Τοαπιρία, οἵ α ΠηθαΠ 
Ἠαέ, Γοτπιοά οὗ Ῥοσγάς απᾶά (ππίο]εά νυν ἀτιοᾶ 
6Υᾳ55, 64ο] αγολμ]ίοοίς νο] ΥΠ] Ῥο πιαάς ππαη]- 
{οςι.”. Τ]α Ροδί Οοπιπιοηίαίοτς αγθ αστοσοά {αί 
λίθους τιµ. ἀεβεισηαίθ ἴἶιοςο Ρργοσίοις πιαγή[ος, Ὑν 1811 
νο] ρα]ασας απ {εππρ]ος ννογε Ὀ]]{, ο αἱ ]οαςί 
ἔπα ννα]]5 οαφεᾷ. Βεε 15. ]1ν. 11, 12. Τ]ο παί ἵπααος- 
Π1οἨ 15 εαρροδεά {ο Ῥο Ρα{ οῇ αρτϊσηέ Ρροςί5 απἀ 
Ρα]ος, β]]οά αρ νι (νῖρς ἀπαροά οναί ΨΙίἩ οἶαγ, 
παπά (6 νν]ο]ο {Παίσ]αά νι ςαβρ]α ος οΆα] αγ. 

19. ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει.] ΤΗΙ5 πιαἠ ΊπθαΠ, ἃ5 
ΠΠΛΠΥ (οπιππθηίαίοΓ5 4ΡΡοΟΡ6, « ᾖπια νν]] «πουν 
[19]. Θο πε Τα ήπ αἀασο, “«άῑοδ ἀοεθρίί, 
Ώπά {ο Οτοε]ς χρόνος πάντα εἰς φῶς φέρει. ΕΒαΐ 
Οπής Ἱπίετρτείαίίοη ἶς Γοτριάάσπ Ὦγ ο ρτεξεποθ 
οΓ πο ΑγίοΙο. Έπτοπι ενα Ἠοτάς {ο]ονίηπσ, 1έ 
βοθπης Ὀοθρέ, νν(Ἡ {ο αποϊεπί απά «ονογα] επιϊποπί 
πποάρτη Εσροβίίογς (παπά τοσθπ{1γ Ῥοΐΐ απᾶ Ἠογ- 
ἀ6ηγ.), 1ο {αλκο 1 ο {11ο ἆαάγ, Ἱ. ϱ. πα ἆπγ οἱ ]αάσ- 
πιοηί. ἨΝΤασκη., ΙΜΠΙΟ41., απά Βατίον, Ιπάςεά, απ- 
ἀθιδίαπά ἴλε ὅσι οἱ ρε δρομίοπ (866 ᾗαπιος ν. ο. 1 
Ροι. 1. Τ. ἵν. 19.) : Ὀμί Ὀδείάςς (μαί ναί νου] 5ρ- 
Ῥοβο {ης πιοαπἶπσ {ο Ὀο πηοςδί «πἰσπια(ἰσα[[ή οκ- 
Ῥγορφος, {ο οί]δχ 15 ποτε ει(αρ]ο {ο {ο στανΙίγ 
οΓ {πο σοηίοχί, απᾶ ἶ5 τοφ]τος Ὦγ {ο Ἰάθα ππθαπῖ 
{ο Ὄο βασσθείοᾷ ἵπ ἐν πυρὶ ἀποκαλ.; {ο «ος 
Ἱαάσπιοπί ἶς οβοπ οἱεονν]οτο οοπιρατοά {ο α ἤτο, 
᾽Αποκαλύπτεται πιση Ὀς νν]] 50Π16, γοίογγοά {ο ἔργον 
(Λμἱάΐπσ), νο ννογάς ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει Ώδῖησ 
τορατά ο αν ΤΠ 5ΟΠΠο ΠΊΘΞΗΥΟ ρατοπ{]ἡοίῖσα]: απά 
Ώπας α σοοᾷ 56ηςο ν]]] ατἱδο. Ῥυΐ Τ{ ἶ5 πιογο πα{ι]- 
Τα] {ο ΤΘ[ΟΥ ἀποκ. ο ἴ]ιο πεαγργ απίοσοθἀςπί ἡμέρα; 
απά {παβδ α πποτο βππρ]ο οοπείγασίίοπ 15 ουίαϊποςἆ. 
Τ]α 5οη5ο, ίοο, Ὑ]λ]ο] 1έ γἱο]άς, 5 θα ΠαΙ1γ σοος 
{Γοτ ιο ἆπγ ο{ Ἱαάσπισηί νν] (α5 ννο Ίαατη {ΟΠ 9 
Γοί. ΠΠ. 10) νο τονσπ]εὰ ννίῃ ῄτο, 

14, 15. μένει] “ τοπιπϊπ [απη]ητοά Ὦγ {ιο 
Παπιος], αὐὈϊάα πο Πατγ (τία].”. Μισθὸν λήψεται 
ππᾶ ζημιωθήσεται ατο ορροβοά {ο οποῇἩ οίπεν; απ ἵῃ 
να {0ΥΠΠΕΥ ἴλοτο 18 απ ο)1ρεῖς ο[ ἔργου, ἴο Ῥο ἴπ]κοπ 
ΓΓΟΠΙ τὸ ἔργον Ἰαδί Ὀο[οτος ἴπ ο {ον απ ο)]ῇρ. 
ΟΓ τοῦ μισθοῦ, {ΟΠΠ μισθὸν ρτοσυοᾷϊπσ; ᾳ. ἆ. Ηο 
αια]] ο πια]οίοά οἱ, Ίσεο {πο τονναγᾶ, νν Πίο] Ίο 
ννοπ]ά ανα γοσσ]νος {ο Πῖς ννοτ]. Αί αὐτὸς σωθ. 
Ώιοςο Οοπηπιοηίαίοτς ατο ποῖ α Π]ο ροτρ]οχοαᾶ, 
νο Το[ΟΥ (ο ραθβασθ {ο Ο)γήκίαπς π σεπργαί ; 
Ῥαΐ νν]νοιί τοαβοῃ; Γος 1{ 18 Ρ]αίπ Ελαί νο Αροβ- 

3 , 5 - 

4 Οὐκ οἴδατε Ότι Λαὺς Θεοῦ 16 

εἴ τις τὸν γαὸν τοῦ 11 

ο Παά οη]γ ἵπ νίου Ολτίκίαπ {εαε]εγ. ἜΤηο 
εοηΏ5α ΟΡ {πε Ῥαδεασο 15, Ιπάεεά, οὐδοιτεά Ὁγ α 
Ῥ]επάϊηπσ οἱ λα Ρ]γείσαὶ απά ἴπα πιείαρποτίσα] 
Ρατίς ΟΡ {ιο οοπρατί5οη, {λε Βτεί οἱ υγῖο] τερτε- 
5οηΐ5 ο ῥια/άεν, Νοςδο Ἠοιιςε 15, α5 1έ ννετεα, Ῥατηί 
ονογ 5 Ἠεας, απά νο υν ἀῑ[ποι]ίγ απἀ ἆπῃ- 
σεγ ο5σαρες {Πτοισῇ {πε Πτα. Έτοπι ἴΠε ρᾳβ8ασθς 
οἴίοά Ὁγ (πε ῬΠο]οσίσαὶ Π]αςδίταίοις {5 αρρεατΒ 
{ο Ἰανθ Ῥεεηῃ απ αἰπποςδί ρτογετρία] ΕΣΡΤΕΡΡΙΟΠ, ας - 
ἵῃ «πάς 202. απά ΤήνΥγ κκ. ὁδ. εκ ἀἁαπιπαίοπθ 
οο]]ορα οί εαᾶ Ργορὸ απιδιδίις ουαδογαί. ἜΤ]ε 5ες- 
οπά ἀεείσηαίοες α 6ιγὶκίίαπι {εασ]ιοΥ, Ίνα 5αρετείτας- 
έατο ο{ ννηοςο ἀοοίτίπο ἆοες ποί 5ᾳπατε να {πε 
Γαπάαππεπία] Ργϊποῖρ]ες οὗ ΟλτὶςΠαπΙίγ Ῥτεν{ουβὶγ 
Ιπὶά ἀοννῃ, απᾶ αοσοτά]ησ]γ ἵδ Ὀτοισηί {ο τη: 
Όντας, Ίο, ῃο ᾖο5ε5 ές αδοιη", απᾶ 18 ΠΙπαςε]{ καγεά 
τοῦέ]ι 1ο)! σγοαί αἲ[Ποι[ίη. 

Τ]αί (5 Ῥαδδασε οπηποῖ, προΠ αηΥ Ρτϊποαῖρ]ες 
οΓ]αςέ ΠπιετργείαἶοἨ, Ώο αἀάποεά {ο οοπίεπαποθ 
Όια Ῥορίξῃ ἀοοίτίπε ο{ ριγσαίογη, 1 Ἠανε βοννῃ 
Ιῃ Ἀοεσςθῃβ. 3ΥΠΟΡ.Σ τεππατκίηςσ Εναί νε ποίῖοῃ 
Ἰας πο 5αρροτί 1Π αΠΥ οῇ {ε οαγζεν Ἐαΐμετς, παπά 
Ώμα σοαπίεηαπσθ 5εεπιὶπσ]ν αῇοτάεὰ ὮΥ νο ἰαΐεγ 
0Π68, 15 ποί πλοαί ςαβρίοίοη οῇ Ιπίρτρο]αίῖοη : 
Ο6 νν]]σο] να ατα επαβ]εὰ {ο οοπν]οί ια Ἠοπιαηϊςίς 
Ιῃ οη6 Ιηδίπηςσθ, {ναί οἩ Τ]οαυοτοί 1π Ἴοο., νπετθ 
5οε ία Νοίο οῇ Νοεεςε[!. 

10. οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε.] ἜΤ]ετε ἶ5 πετα 
α ΤΘΟΙΙΓΕ6ΠΟΘ {ο {πα Ἰάεα αἲ ν. 9., Ραΐ εασσεείεᾷ 
ΡΥ ιο [οτοσοῖηπσ ατοηΙ(εοίιταὶ πιείαρποτ; απά 
απάςγ 5 Ἱπιασθτν {Πθ Αροείιε ερεακς οὗ {πε 
πνηο]ε Ῥοῦγ οἳ ΟἨτιςκῆαπ οοηγοτίς, α5 Ῥοῖησ να 
Τειπρ]ε οῇ ἀοάα, Ρα] Ὁγ Ἠίϊπι απά οοηεεοταϊεᾷ {ο 
Πὶ5 κοτνίσθ. οιδίας ἵῃπ ίππο Ο. Τ. ἄοά ἵ5 εαἰὰ ἴο 
αιοεῦῖ αππρπσ λε ον; Νο ατα πο. 
είγ]οᾷ ἴαε αλια[ίοπ απᾶ ἴο Ἰεπιρίο οἳ ἀοά. 
Απά Ίο ΠΙΤί]ογ α5εατος {μοπι ἐλαί ἴἩο Πρι ο 
(4οά ἀννε]]εῖ] π νδτη, απά 15 αἰίοςίεᾶ Ὦγ ηὶ5 σἰβῖς 
πΠά ρταςθς, α5 οά πηαπὶ[εείεά Π5 Ῥγεδεπος ἵπ 
Όπο Τοεππρ]ο αἲ Ἱδταβα]επι; ᾱ. ᾱ. Ὑο ατο ποῖ 
ΠΙΟΤΟΙΥ {ο θη]άΐπισ οἳ (οά, Όαί Ἠὶς Τεπιρίε, 38 
Ροῖης Εναί ἴπ ννλ]ο] Ἠϊς Βρίγις ἀννε]]είπ. Της 18 
πηθαπ{ {ο Ρροῖπί α ἀαπιποίαίοη ασαϊηςί [α]5ς {επο]ι- 
ους, Νο οοτταρί ένο πι]πᾶς οἨ ἐιαῖγ ἀῑδοῖρίες ουν ε]η 
αυτοί. Τ]ε σοποτα] 56η5ο ἶ5, {]αί ἴπο Ἱπάννε]]] 
οΡ {ο Βρἰπί οοης(αίος (ιο Γοεπχρ]ο ο οσα: 
Ὠναί ονοτΥ ἴτιας Οτίείίαπ 15 Ῥοί] ἐπαυϊαπα({η 5αο]ι 
ἃ. εαογοᾷ εἨτίηποθ, απᾶά {λπαί ἴ]ο αυ]οίο Ο μτὶείῖαπ 
Ονωγο]ι Γοτπις οο]]εο(ἰνα]γ ἴἶια οοπηρ]εί απά πηασ- 
πὶβοσπί Ὠι]άῑπσ εαὈςΗαίεὰ Ἱπ πα ρ]ασς οὗ {πε 
1 ουν]εα Ῥοπχρ]ο. Τ]ο αβεοτίον 15, ἴπαί ΙΓ αΠΥ 
οπο α]α!] οοτταρί ος ἵπ]ατο {λῖς Ὠοάν οὗ 
Οτο, οοπηρορίησ {ο ερἰτιίαα] Τοπηρ]ε οὗ ἀοά 
(νο ίΊνεγ Ὦγ [αι]ςο ἀοοίτίηθς, ος α οοπίαπ/ἶοις απά 
εοοίατίαη αρ]γῖί, οἵ γ α οοπᾶποῖ ππγνοτί]γ οἳ Ε]8 
Πἰσᾗ οα]]ϊπσ, 9οο γΙ. 15 --- 19.), Εῖπι εα] ἀοσά 
ἀθβίτογ. Τί 19 είγπησο {παί Αυρ. Ἀθννο. εποπ]ά 
τοπάςγ φθερεῖ νυν] οογγηφρὲ, Ὑνλῖον εροῖῖς νο 
Ῥοσιίγ οϐ ο απίαπαο]ακὶς φυυφίίης Ῥοίνεεη 
φθείρει παπά φθερε. Όοπιραγτθ Αοῑβ κχΙϊ, 5, 5., 
Ἠ]ογο {ο οχργθβδίοη πςθά 15 ποῖ ὑπργεσαίογη, Ὀαξ 
Ῥηοαίοίέμο.. Ἠογο φθείρει ἵν ποῖ 8ο πιο] ργεδἰοέυα 
(α5 ΤΠδορ]γ]. οοπεἰἆοτς 14), Ὀαέ ταίποτ ἀεπωπεῖα- 

- 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. ΠΠ. 17---25. 

Θεοῦ φθείφει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός ̓ 
, ’ Γ ς ο 

15 ἐστιν, οἵτινές ἐστε υμεῖς. 

1056 

ς 3 Γ] .. ” / ’ 

ο γαρ γαος του Φεου αγιος 
τ Ῥτου. 3. Ἱε ς ) » Ψ ῤ 3, ν Γ {ηδεὶς ἑαυτὸν ἑξαπατάτω" εἴ τις δοκεῖ 1 ο οἱ 

λ Γ Ρ ς ο Γ ” α. 3ἳ 94 Ν ’ 5’ . 
σοφος ειναι εν υμίν εν τῷ σαιωγι τουτῷ, μωρος γενέσθω, ινα 7ΣΥταυ 

’ ς υ » Π ’ 3 - . ἃ 
19 σοφὀς. "ΙΙ γαρ σοφία τοῦ κὀσµου τουτου µωφρία παρα τῷ Θεῳ δστι. »1οὐδ. 19. 

γέγραπται γάρ Ὁ δρασσόµενος τοὺς σοφοὺς ἐν τ] πα- 
, 3 ν ’ ς 

ϱ0νουργίᾳ αὐτῶν. "καὶ πάλιν Κύριος γινώσκει τοὺς ὃ 

21αλογισμοὺς τῶν σοφὦών, ὅτι εἰσὶ µάταιτοι. 

9) καυχάσθω ἐν 
3 [ ’ ' ς ” 

ἀνθρωποις" παντα γαρ Όμων ἐστιν" 

(-- ἳ Εοα]. 94. 11. 

ὍὭστε μηδεὶς 

5 εἶτα Παῦλος, α Ἱηία 11, 8. 

, 3 , . , ’ η ων ’ / Π 

εἴτε πολλως, εἴτε Κηφᾶς, εἰτε κὀσµος, εἴτε ζωη εἴτε ὤανατος, εἴτδ 

93 ἐνεστώτα εἴτε 

ἐογη. "Άγιος ἵ5 Ἠετθ ΥΕΤΥ ἰσπίβοαηί, απά εναι 
οππρµαί(ίο, ᾱ. ᾱ. Ἰ1οἱΥ [απά Ώετείοτθ ηοί {ο Ὀ6 γΙο- 
Ἰαΐοὰ οἵ ἱπ]αγοά να ἹππραπΙ γ]. 

17. οἵτινές ἐστε ὑμεῖς] “« ιο] Κἰπά οϐ ΓΤεπιρ]ο 
[η πγἱο]αὈΙΠίγ] γε [ίε Ῥοάγ οὗ Ομγίςέ] ατο.” 
πο οοηδίτασίίοἩ Πετο 15 τοππαγκαθ]α; {ο Ρ]ητα 
οἵτινες Ὀείησ α5αά Ιηδίεαά ο{ χε 5ἱησι]αΓ ὅστις, ὈΥ 
α ποί νοτΥ απαδαα] Ιάἱοπας ΝΠΕΙΟΡΥ, ΝΠεΠ α τε]- 
αῑνε ἰ5 ρ]ασεά Ῥοίννθεη νο δαὐβίαη{ίνθς, 1{ 80Π16- 
επιος {ακος {πο ΠΙπΙῦοεΓ οΓ πα ργεεεάίπρ, ΦΟΠΊ6- 
Ἠπῃθς, α5 Ἠετε, ο{ ίΠο /οἰοιοίπςσ. 9ε6 απ. απἀ 
Βωίτη. (ασ. αν. 

18. Τ]με Αροξί]ο ΠΟΥ ἴπασθς {νο οτἰσίπ οῇ {ια 
ἀϊδδεηδίοης νο] Παταςδας {πο Οοτἰπίμίας ΟΠτοΝ, 
ο) αἀάποίησ α (γα ατσαππεηί {ο Ῥτουθ ἴ]θ 
Οἱ]γ οἱ πιακίησ 5οἡίδιηςδ. (Ροί{.) 
---- μηδεὶς ἑαυτὸν ἐζαπ.] ἜΤ]ε ννοτᾷς μηδεὶς ἑαυτὸν 

ἐξαπατάτω ατθ Ιποση{ {ο ϱο τείειτες, ποί, 45 50π16 
βῤροςε, {ο ναί ργεεεάες, [οΠα ν. 10.5 ὈαΜ {ο νν]αί 
 -- απά ατα α Γοτιηυ]α (οοσΙγΓίΠςσ αἱ5ο Ιπ 

αἱ. κχὶν. 4., νηετο 9εο Νοίΐε ΕΗρῃΗ. ἵν. 14. 3 
Τ]ε5». Ἡ. ὃ. 1 ομῃ Π1, Π. απά «ετ. χκκνΙ]. 9.) 
Ἱπίεηάςά {ο σἶνο {οτορ απάἀ 5οἱθπιπΙίγ {ο α γνατη- 
ἵπρ οτ ἃ ρτεοερί, ΡΥ Πἰηίίησ αἱ ιο ἆαπσετ οῇ ἆθ- 
βρἰδίησ ε, {λτοισῃ ἴπο ἀεοθίναβ]επεδς οἱ Ρ6ί5οη», 
οἵ {πε ἀεσαι({α]ποςς οῇ (λίησε. ἜΤπιαξ ιο 5εηςθ 
Ἰ5, “Ἰεί πο οπθ ἀεοαῖνο Ἠϊπηδοα]/{,” οἰίπει ὮΥ τεςί- 
πσ ο {ο ναῖη ορἰπίοἩ ΟΕ Ἰή5 οννπ ννϊεάοπι, ΟΥ ος 
ψ/]δάοπα ἴπ σεποτα], ΝΠΙΕΠ, Ὁ που Ὠϊνίπε αἷάς 
απά Ἰ1σηΐς, οππποί θα Γα1] Ἠϊτα. Δοκεῖ σοφὸς εἶναι. 
Ι Ἰανο ἴπ Ἠοο, ὢγη. Ρτονθά Ολαί {λε 5εηςο ἶ5 ποί, 
6 Ωπ]κοίἩ Πἱμηςε]{ {ο ϱο ννςα,) πος, ΄έ 5δαπιδίῃ {ο 
Ὀο γίδα: Όαέ κέ Ἰας (πε τεριίαίἶοι οΓ υοῖπρ υ]ςδθ.) 
Ἀο ἜΤ]ασγα. 1. Ἴ0. ἀνὴρ ξυνετὸς δοκῶν εἶναι. Τε 
Ἠγοτὰς ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ αΤθ ὮΥ 8ΟΙ1θΘ αποϊθηέ απά 
πιοάρτη Ππιοτρτοίαετς σοηβίταθά ΝΠ ιο νογς 
/Γοἰἱοιούες. Βπί 1{ 18 ποτθ παίιτα], απά αστεεαῦ]α 
{ο να 5ίγ]ε οἱ Βοτρίατθ, αδ ννο]] α5 {ο {ο οοη- 
ἴαχί, ίο οοηηθοί ἴθ6ίῃ (45 4ο πιοδί Οοπιππθηίαί{οις, 
απά αΠΠΟΠσ {Πο τος, Ῥο(ϐ), Ν ἴπε ργεεράύπς. 
Ἠεπάος, ϐ' ἵπ Κπον]εᾶάσο ο{ με (Πίησς οἱ (π]ς 
πγοτ]ά.. Νωρὸς γενέσθω, “16 Ἠΐπι τεπουηςο αἲ] 
Ρτοίθοηδίοης {ο ΥΙδάοπη 5αρθτΙοΥ {ο Ὕγ]ιαί ιο ννοτὰ 
οἱ ἀοά τενεα]ς.”. “Ίνα γέν. σοφὸς, “«ἴπ οτάςι επαί 
Ὦς ππαΥ Όθοοπῃθ τοα!1γ νν]ςο,” 1. 6. ΙΠίΟ φα]ναίίοη. 

19. ᾗ γὰρ σοφία, ὅσο.] Τηο Ε411 5δεηςο 15, “[Απά 
Εις Ιπάθοά 15 πεοθδδατγ] {οΥ {λε Υνϊκάοπηα οῇ επς 
ποτ] Γοπ]γ] 5 [υα6] {οοιῖςεηπεςς ἵπ {ο εδίπια- 
Ώοη οὗ αοἆ.”. Ὀτ. οαίἩ (1η απ αὓ]α Β6γπιοπ οἩἨ 
Ειὶς (θχί, νο]. Ι. 915. 5εᾳα.) ἴαϊκες σοφία Ἰθτο {ο 
ππθαῃ {πας τοο»/άζη ιοϊδᾶοπι, νυμ]σ] 1ος ἵπ ργασίϊοο, 
απά σοος ὉΥ {Πα Παπηθ ΟΓ Ρο)ἱση, ----ᾱ Κῑπά ο{ ργας- 
ἐἶεαίὶ οαηπῖης Ἠανίηρ φοπηεί]]πσ οΓ έλα παίατο οῇ 
ἃ {γαάο. ΤΗΙ5 ιο (]η]κ5 Ῥ]αϊη {ΤΟΠ ἴΠο πανουργίᾳ 
ἵη ο ποχί οἸαιςο. Βαΐ {οτι ἵνπαί {πο Αροσί]ο 
ἱπππηεάἰαίε]γ εαρ]οίπς αί Υ. 10., εεροοἰα]Ιγ αἀνοτί- 

ΥοΙ, Ἡ 

’ ’ [ή - ό 

μέλλοντα πάντα Όμων έστιν ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ ̓ 

Ίπσ {0 διαλογισμοὺς (56ο Ῥοπῃ. χὶν. 1.) απἆ µάταιοι 
(56ε Βοιῃ. 1. 21), 16 5ποι]ά 5εεΏ} (Παί Ἰιο Ιαά αἷδο 
1 νίενν (μαί δοτί οἳ νϊδάοπα ν Πίος οοπβἰδί5 1π 
σρεειἰαἶοπι, απ, Πον/6υετ αἀπαῖτεά Υ ιο Ιθατπεά 
ἄΠΠΟΠσ ἰθ ΠεαίΠεηΒ, ννα5 οαἱ]οά ὮΥ ϱέ, Ρα] ὁ ναῖπ 
ΡΙΗΙο5ορΙιΥ ) απά 5οἶεῃπςς {αἱ5εΙΥ 5ο οα]ἱεᾷ. ἜΤο 
015, πετα ἶ5 ΤΘᾶξοἩ {ο πϊπ]ς, ελα {αἱ5α {οασμοετ5 
απά Επεῖτ ἀϊδοιριες Ὑετο εκοθεάΙησ]γ αἰίασμεᾶ, 
απά νι 1 οοτγαρίθἁ λα αἰππρ]ΙοΙίγ ο {πε (408- 
Ρο]. ΒΥ σοφία 18 πιθπηξ λα νν]κάοπι ο πιθὮ γιο 
Γεδέ οἨ ἴΠθιΓ ον Ιη{ε]]οοίια]ὶ Ροννα:ς, νλοιί α 
τε[ετοπςσθ {ο (οἆ: α ΝΙδάοπα γΠΙΟΠ Ἠὰ5 πο ΠΙΟΤΘ 
ε[ῄεοί ἵπ ρτουυτίησ φαἰναίίοῃ παπ {ο1Υγ. ὍΤΠι8 
αυ] ἴμο Αροςί]ε ἴπθη οδίαῦσμος {ποπι θοτίρίατς, 
ΠΑΠΠΕΙΥ, ὁοῦ ν. 19. 

---ὑ ὁρασσόμενος] 5ο]]. ὃ Θεός ἐστι. Ἠεπάετ «1 
5 (αοά νπο οαίοΏεί] [απά Ποἰάθίι {α5έ] λε οταΒιγ 
ἵπ ἠπαῖς οὔη οιηπίησ.”. Το Αροδίο Ἰετο Γοἱ- 
Ίοι5 ίλε Ποῦτανν ταί]εί απ {πο Βορί., απἀ τεή- 
ἀθί5 Πο ΓοτοΙβΙΥ.  Διαλογισμοὺς, “' ἀενίοες, 
Ιαη5. 
21 -- 29. ἨἩἨανίπσ Όιας εἰονη {πε {οἱΙΥ οϐ 

ΒΟΠΙΦΠΗ5, Πο Αρορί]α αάάςδ απ εχ]οτίαίίοης ποί {ο 
Ῥοαςδί, 5οΠ16 ο οΠ6 {6ἄςΠΘΓ απά 5016 ο{ αποίΠες, 
ο {πο ἀἰδγεσατά οϐ αἰ] {πο τοςί, 5ἴπσς ποί οΠΙΥ αἱ 
ἐεαε]ιεγς, Ὀαί αἱ] ευεπί ἴλλαί ΠιαΥ Ῥε[α]] «πετη, ατα 
πιαάθ ειαβεγνίαοπί {ο ἴα οσεπεγαἰ σοοᾷ ο (9 
Οτίκίαπ Ρον. (Ροἱἑ,) 

---καυχάσθω] “' θουςί οἱ,” ὮΥ ταπσίης Ππηςο]{ 
ππάθγ αηΥγ οΠ6”5 ΒαΠποτς, α5 Ἰεαάογ οῇ πε θεοί, 
(ννἨΙο] ννας {ο οἆδθ Ῥοί]μ νυν να ον απά 
«Τοαει(8) 5οεῖησ {μαί {Πεύ ατε Ριΐ ποπ, απά {π- 
δέγιπιοπ{ οἱ (αοἆ {οΥ ια φα]ναίίοῃ οῇ {ο ννοτ]ἀ. 
Τη ια ννογὰς ννίοΏ αχκρτθςς ἴΠθ ΥοαΦΟΠΙ, 111 πάντα 
ἱ6 ὮΥ 8οΠ16 Οοπηπιθηίαίοτθ το[οτγοᾷ Το {ᾖίπος, 
παπηε]ν, ἴπο επάονιπεπίς οῇ ιο Αροεί]ος απάἀ 
{θασ[οι5δ; ΡΥ οίΠαΙΒ, ἰο ρογβοπς, ΠαΠΙΕΙΥ, αἲἰ ἐρας]ι- 
605. Πα Ἰαΐίει 15 ρτε[εταρ]ε, εβδρεοΙα]]γ ας ἴο 
οίπει 5οΠ5α6 ΠΠαΥ Ὀς ἔποίμανα ; το Ἰϊηπί ννΠΙοἩ, 1 
666ΙΗ5, ἴΠο πιορµίοη Ν5 α5δεὰ ΓοΥ ο πιαδειίίπο. 
Ἠεπάοτ: «6 ΑΙ {οασῄῃετς απ αἰ] ιο νατίοις 6η- 
ἀοι/πηθη{5 {116Υ τεβρθο{Ινε]γ εΠ]ΟΥ, αγε γοι}ς,’ 1.6. 
πιθαπί ἴο Ὦο ρτοπποίϊνο οϐ γοις αρὶγα] σοοᾶ, 
(οπιρατο Ἠοπι. υΠΙ. 24. Τ]18 πάντα ἵ8 ἴεη (Ρο 
απά Ἠοαγάεατ. οὔφεινα) αχρ]αϊπεά Ῥεγ µερισµόν. 
Τ]α σεηετα] 5οηΠ5θ οῇ ίΠθ ραςβαρε 15 οἶθαγ: Ῥαῖ 
Ίουν {ο αἀ]αςί ία Ἰαπσα1σο {ο ο ογάἵπατγ τα]θς 
οΓ οοηκίταοίἶοη, 16 ποί εαδΥ. Τί 15, Ὀγ {ἶε Ῥε5ί 
Ἐκροβί{οίς, 5αρροξςθἆ {ο οοπίαϊπ ιο [ο]ονίησ 
«εηξο: Ύοιιθ ας αἰ] ί6ασῃετ [απά Πιεῖϊτ θη- 
ἀοννπιεπί5]; νΥπδίετ Ρα], ος Λρο]]ο5, ος (6ρῃας: 
Π4Υ, Υοισς ἶ5 {16 νῃο]ε απἱνοεγςε, απ νΥμαίανετ 1ὲ 
αΠοτάς, υΠείπεν ἀῑςιπιριαίθοά Ιπίο {λ]ησε οπἀιεά 
νι Πα, ος ἀαείαῖο ο 1έ5 υείμετ 1ητο {πίησς 
τοβεηί, ος ἴπιησς [αΐατο (οοπιρατο (ϱο]. 1. 16. 
οση. νἨ1. ον ατθ ΥΟΙΙΑ, 1.6, ατθ πιθαπί {ο Ὦθ 
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α Μαι. 1. 45. Χριστὸς δὲ, Θεοῦ. ΙΥ.  Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὕπη- 
2 ος. 4. δ. 

γ ἴμακε 12. 42. 

ΟἨΑΡ. Τ. 1 --- δ. 

.ἑ- 

ἳ . - , στ [ο ῃ ᾽ - 
ρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκογόμους μυστηρίων» Θεοῦ. 7 Ὁ δὲ λοιπὀν, ζητεῖ- 5 

. μά , / ς - : 1 / , 
ται ἐν τοῖς οἰκογόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῃ. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν 8 

- . / ϱ] ς ” 3 -” 21 ς Γ 3 [4 Π . 2 3 Ρ] 

[Ἠχοι. ).τ. ἐστιν, ἵνα ὑφ ὑμῶν ἄνακριθῶ, ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ημέρας" ἆλλ οὐδὲ 
Ῥρα]. 190, 8. 
4 49, 2. 

ου. 8. 20. 

3 Γ ᾽ υ) ’ 3 3 3 ΄ 

ἐμαυτὸν ἀνακρύνω". (7 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, αλλ οὐκ ἐν τούτῳ 4. 
π 3 Π ’ /! 

ᾱ 4. 3 δεδικαίωµαι"') ὁ δὲ ἀνακρίνων µε, Ἰύριός ἐστιν. ".Ὥστε μὴ πρὸ ὅ 
1 2 οἶνη 8. 90, ἱ. 
α Ώαῃ, 7. 10. ων { 5/ αν. 2 
Μαι, Ἱ. καιρου τι κρίνετε, ἕως ἂν ελῶ] 
Ῥοπι. 2. 1, 16, 29. 3 Όος.δ. 10. εν. 20. 12. 

ευὐβοτνίεπί {ο Υουτ τοσα] απά π]Ππιαίε σοοᾷ.”. Τηε 
οοιπροπεµί ρατῖ οῇ εθ αΏονθ μερισμὸς τα ΥΥΕ]] 
εχρ]αϊπεὰ ὮΥ Άθννο. α5 Γοἱ]ον/ς: «ος (ἶ[ε, 35 εκ- 
ογοείδιησ γοιγ νἰτίαςς, απἀ ρτο]οπσῖης γοιΓ 15ο- 
{α]ηθ6-ς: οἵ ἀεαί, α5 ἀἱκδρ]αγίησ γοιΓ [αι απᾶ 
Ραΐιεηςσς, απά Ιοαάίπσ {ο ϱἱοςΥ : ος ἔπ]πσ5 Ῥτγοβεπ{, 
Ώια σἱβίις οῇ ιο Βρίγί, επ σοοά οτ εν!] ἐπίπος ος 
Η[α: οἱ {μ]πσς {ο σοπηθ, {]θ Παρρίπθςς απά ΙΠΙΙΠΟΓ- 
{αγ νυμ]ο]. γοι θ]α]ὶ Ιπηθηέ: αἲ] (Πίπσς ατο {οΓ 
Ώιο Ῥεπεβί οἱ Ολτὶςς [αἱ] ἀῑδοίρ]ας, απά ννοτ]ς 
{οροί]ιετ {ος {Πεῖσγ σοοᾷ. 
ΥΠ τοβροσί {ο ἴμε γοτάς ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, ὅσο., 

Ώπεγ ἀοπθί]οβ πιααη: “ Βιΐ [ουσ] αἰ] (ΐπσς 
απά ΡοΓ8ΟΠ5 ϱο γοιτε] γοι γοιχεε]γες ατο (δή 5 
βιῤ]οοίς, αμ (πετείοτε οισ]ί ποί {ο αἰίαςὴ γοιιΓ- 
βε|νες {ο αΠΥ οίμοχ, α5 Ἀθαά οἱ {νο ΟἨτοᾗ. ΤΠα 
πνοτάς Χριστὸς δὲ Θεοῦ ατο πηθαπί {ο Ὀτίησ {πα 
ρταάπίἶοι ἴπ ἐΠῖ5 αρἰγιθααἰ ἨΗΙοταγοΒΥ (ΥΙΟ νν Πίο] 
ΥοΙΓ οοππρατες α βἰππ]]ας οπθ ἶπ ΕΙΙΙΘΙΠΟΠ) {ο ία 
Ἠϊσ]ιοςί ΡΙ{ο σ---- Ογὶδέ 15 ος,” 1. 6. (α5 {ιο 
Ὠδεί (οπιπιοηίαίογς εχρ]αίη) ἵπ Πὶς οῇ]οε ο{ Με- 
ἀῑαίος απά Ἠεάεθιπεχ. 66 (Ἠχγεοδί. απά ΠΟΥ. 

ΙΥ. ἜΤ]ιο βγεί βνε Υογςος οἱ {Πῖ5 ΟΠαρίετ ο1ο5ε]γ 
οοπησθοί ννΙέ ιο Ῥτγεοραίησ, Ρείησ α 5οτί οἱ εὐ- 
τοΙία}η, 5πονῖπςσ ναί Γο]]ον/εὰ {ποπ {Πε {0Υ6- 
βοΐησ ΠαΠΠΘΙΥ, {ο οχαοί ἀεσταο οῇ 5Η πΙσί1οῃ 1π 
Νίο ΟἨτίδίαπ ἴθασμογς οιισ]ιέ {ο Ὦο Ἠθ]ά; {ο 
νο ο Οοτιηπήαης Ἠαά Ἰετίο αδείσποὰ 
οἰί]αι {ου πιπο]ι, ΟΥ {οο Πίο Ποποιγ. (Κταιρο.) 
Τ]ναί (πεγ πη]σμί ποί Ῥο ἴοο ρτοιά οϐ {ἐπεῖγ πθνν 
{δας]ατ, ἴο 1ο απάθτνα]αῖπσ οῇ ἠὔπιδείῇ, νο ΑΡο8- 
{16 «Ίοννς έπαί αἲὶ ρτοασῄθτς ατα μέ κἰοιραγάς ο 
Όιο πιαπ][ο]ά παγείοτῖας οῇ (ἀοἆ, απάἀ ατα να]αθς ἵπ 
Όιο φἰσῃί οϐ (αοἆ αοοοτάῖης {ο λαῖτ [αοΠέη, ννλίο] 
σοι] ποί πο ες ΚΠΟΝΗ {ο ΠἹθΗ; απά (αί (Πετθ- 
{οτο {ευ οασ]έ ποϊί]λθγ {ο Ὦθ {οο ΠΙΟ οχίο]]οά 
ΠΟΤ ἀερτοοϊαίες, 6111 Οτὶδί, Ελοῖγ Τ,οτά, 5Ώα]] οοππθ, 
νο νν]. αδείση (απ (ιαῖγ ἆπα Ἠοποιγ. ἈΠογθ- 
ΟΥΟΥ, ια Πανίπσ ποίμ]πσ Ὀυί νν]χαί (που Ἠανο ὉΥ 
Ἠίπη γοσοίνεά, 540] βἰοννατάς Ἠανο πο στοιπὰ ο 
ρ]οτί(νίπσ. πει ἵπ οτάοτ {ο ροϊπί οί ἴ]μο «ἲ[- 
{ετοησοο Ὀδίνοση ἴ]ο /αΐδε {εασ/ογ8 (8ο αὐπαϊγθά ὮΥ 
Ώια ΓΠιο(ίος) απά Πήπηδδ]{ απά έλο οί]χος ΑΡροβί]6, 
Ἡα ἆταννς α εἰτκίπσ οοηίταςί Ὀδίννθοη {πο Ἰπχιτγ 
απά οπςο ἵπ νΠἰο] ο ΓΟΓΠΙΘΓ ννογο Ἰνίπο αί 
Οοτίπί]ι, ντι ἴπο ρονοτίν απἀ ρογεδοιίοή. γνμ]ο]ι 
Όνο Αροβί]ο5 οπάμγοά. ο αγίου Ἱπί]πησίος {αί 
Ἠο απ] εἰοτ]γ σοπηθ, απᾶ ραί {ο Ώνο {οεί (ιο 
οἰαῖπις οῇ 5 αἀνογβαγίο5, ΡΥ φοοίηῃσ (ο «ρο)- 
παίηγαί ροιοργς ννλ]ο] ίΠαοΥγ οαπ Ὀτίης Γουννατὰ {οΥ 
ὠποῖτ οοπβΓΙΠ{ΊΟΗ. 

1. ἄνθρωπος] ἵ5 ραΐ (κο ἴπο Που. ση ην οἳ Ν) 
{ο ἕκαστος. Οὕτως, “« Ιπ πί5 [{ο]1οννίπσ] παη 1ου, 
“Ως ὑπηρ. Χρ., απᾶά οοηδοφεπ{]γ ποί Γ,ογ4ς ο γοιγ 
Γα, 9ο ναί γο ελοι]ά ο οπ]]οὰ αἲοι (]ινοπῃ. 
Οἰκονόμους μυστηρίων Θ., “' βἰοννατάς απ 4ἱβροΠβοΒ 
οῇ ἴ]ιο Ὀοποβίς οῇ ιο (οβρο!, Ὁγ ρτοπο]Ίησ 198 
ἀοοίτίηθςς Ὑν]]ο ατο οπ]]εὰ πη/ίοῖες, Ὀθςσδθ 
Ώνου Ὕνοτο ποί ἀΙβοονοταβ]ο Ὦγ ΠΗΠΠΑΠ ΤΟΠΡΟΠ, Ὀα{ 
ΟΠΙΥ {ο μο Κον [τοπι Ἠἱνίπο τονο]αίίοπ.”. Ηο 

ς Π [ο] 9 ’ . 3 

ϱ Ἰνυριος, ος μαὶ φωτίσει τά χρυπτα 

ΠΊἹΘΑΠΕ {ο 5αΥ {]ιαί {Π6γ ατθ σίεισαγᾶς ΟΠΙΥ, ποῖ ἴἶα 
Ώγοργτείογ5 οἱ Οναί νΥΠΙΕΠ 6Υ ἀἴδρεηςε, απά {Ίχετθ- 
{οτε ατο ἴπ αἰῖ τεδρος!5 {ο {ο]1ουν με ἀἰτθσίίοης οἱ 
ἠιαΙχ Μαδίος, απἀ Πά6ΙΙ{Υ ἶ5 ἐπεῖτ ομΙεΓ ἀπίγ. Όπ 
Ώια Ροἱπίς οῇ ρατα]]ε] Ὠοείννεεν έλα ἁπίες οἱ απ 
οἰκονόμος απά α πηϊπὶίος ο{ {11 (.ο8Ρε1, 5εο Βαρ]ιε[. 
απά Ῥεοίῦ. 

2. ὃ δὲ λοιπόν] Α [οτπι οἱ ἰταπβ]ίοη οφ υἴνα- 
Ἰθηί {ο τὸ λοιπὸν αἱ Ερῃ. νΙ. 10, απά νυμίοἩ πιαγ 
Ῥο τεπᾷοτεὰ είεγωπι, ποιυ; 90Ἠ, Ψὶι Ἠεγάεητ., 
οἱ πιο. 

ὦ, 4. εἰς ἐλάχιστόν ἐστι.] Απ Ηε]]επίείίο ρηταςθ, 
οα αἱ να]εηί {ο {1ο Ο]αβείσα] παρ) οὐδέν ἐστι, ΟΙ οὐδὲν 
ὁιαφέρει, ὅσο. ᾿Ανακρίνειν ΡΤΟοΡετΙΥ αἰσπίῇῃες “ {ο 
οχαηίπθ {πο απαμ{]ος οἱ αΠΥ {μίησ ΟΥ Ρ6ΙΒΟΠ 5” 
απά 5οπιείΊπιος 1{ ἀοποίθς, α5 Ἠθγε, ἴ1θ γεδιέ οἳ 
Ώιαί 5οταηγ, ννλεί]ετ {ο ργαΐςε, οἱ Ὀἱαπ1θ. Νου 
Ώια χεει]έ οἳ {ο ἀνάκρισις ἵπ ααθδίῖοη γγου]ά, ἵπ 
ειε {ο]]1ούνοτς οῇ Γαιί, ϱο ρταΐδε, ἵπ ἴε {οἱ]ονγθτβ 
ΟΓ ΑγΡοΐίοδ απά οἱΠείς, θίαπιο. Το 5οβεη {πε 56επῃ- 
ης ΠαΤΕΊΠες5 ΟΡ 15, {πο Αροθί]ε ας, ἢ ὑπὸ ἀἆν- 
θρωπίνης ἡμέρας, 1. 6. “΄ ΟΥ ΟΓ αΠΥ ππαπ’5 Ἱιάρπιεηϊ 
ἡμέρα. Ὀειπο ο επ α5εᾷ {ο ἀεποίθ α ον ο! Γιάσ- 
οπεπιέ, Ὀαί Πε1θ ΙΠΙΡΙΥ Γιάσπιοπί. Τί 18, ΟΥΥΘΥΟΤ. 
80 αΠΟΙΙΣΙΟΙΡ απ. ΘΧΡΓΘΒΡΙΟΠ, {μαί 9 6τοπιθ πνοι]ά 
τοσατά 1 α5 α Οοίδηι. Ίο ΠαΥ ταἴ]ετ 8ΡΡΟΒΘ 
(ΜΗ Βεζα, ΟΙααγ., Ώοῦτες, απἀ ῬοΐΜ), ἴλαί 98, 
γαι] οἼοδε Το 5αΥ ἄαι ἱηείεαὰ οἱ Γιάσπιειέ, ντα 
α)]αδίοη {ο {λαί σγεαί ἄαν οἱ Βπα] ]αάσπιεπέ, αΌοαῖ 
Ώνο αννατά οῇ ΝΥμΙοὮ αἶοπε Ἠε Ίνας απχίοις. ΗΙ8 
πιεαπ]ησ 56εΙη5 {ο Ὄε (Πής, ---- Ειαί ννλαί]οι Ἶνο ὃς 
αρρτογε οΥ «6ηβιτεᾷ ὮΥ Πππαπ ]αάσπιεηί. 15 ος 
Η{ΐ]ε οοπΠ5δε«ςποο {0 Ἠίπα, 1π οοιηρατίδος υΙῃ ἴ1θ. 
υποττίπσ ]πάσπιθηί οἱ ος αἱ ἴπε στοαί 4γ. 
λε, {ο ρτδο]ιάο αἲ] Ιάθα ο) ἀγγοθαπον, 8 α4άβ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω, ἴλο 8εῃ59 οἱ ΥΙΟ 
Ῥτίε!βγ νοτάςὰ, απά {Ἠετείοτο οὔδειτο, 4156 
866Ιης {ο Ὀ6 “ [Α8 {ο /πυπαπ ]αάσπιθηῖ, 5ο Πατ αγθ 
Ώνο ]αάσες [οπι Ρείης αθ]ο {ο ἀοίεγιηϊπε], ναί Τ 
οαπηοί οναν ]αάσθ Ἰπή/ςοί/ [ος ἀείετπιίπα νν]είῖες 
Ι απ φαρετίοΥ ος Ιπ[ογίοΥ {ο {1ο οίμευ {θαςεγς.] ”” 
μα ποχί οἶαιςδο οὐδὲν γὰρ ---- δεδικαίωµαι 15 Ρατ- 

οπη/]ιοί]οα1, απ {πα 56η5ο 15, «έ Τ απ ποῖ σοΠβοΙοΒ 
ἵο 1ηΥ86Ι{Γ οϐ Πανίπο ἆοπθ αΠΥ ντοής [ΠΠ ΠΙΥ ΠΙΠ- 
ΙθίτΥ]5 γεί απι Τ ποί, ος. {μα αοσοιηέ, Ιαςήβαά 
απά [ορ {ο} Ρα 5 ΠΔΠΙΘΙΥ, 16 5λοι]ά 866πη, 
Ὠναί οἳ αἰπηϊπςσ οοσαδίοπα]]γ {Πτοισ]ῃ ἴρποταπσς, 
οἵ ἀε[εῖοπιει Ἱπ ΘνΝ6ΕΠ Ὑ]αί Ὕνας τὶσηἰ. Ὦο Ρος: 
ἑφἰαπἱἆστη ρ]ητα πηΗὶ ςαροτευηί ργείαμάα.. Αἲ 
οὐδὲν 5ιῦ. κακὸν, αφ ἵπ ἴμο ΔΙ) οοπκοίγε φἳδὲ ο 
Ἠοχταςθ. "Τ]ιο ννονὰ 5 εοπηθίΊπιθς οτργοδδεᾶ, 88 ἵπ 
α Κἰπάτος ρα5δασο οῇ οὐ. Χαν]. 6. οὐ γὰρ σένοιδα 
ἐμαυτῷ ἄτοπα πράξας. λα ννοτὰς ὁ δὲ ἀνακρίνων ---- 
ἐστι Τη8έ, {οι ιο οοπίθχέ, ΠπθαΠ: “ Ἠο αἶοπο 
ΥΝΊο Ίχας {ο ]αάσο πηο αἱ {ο ]ᾳ8ί ἆαγ ἰ5 ἴἶπο Τ,οτά.” 
96ο Βἰ5]ορ Βι]] Ηατπη. ΑΡ. Ρ. 90. 

ὄ. Οπ 5 νο Αροεί]ο {ουιπάς α νοϊσμίγ αἴ- 
πΙοπΙΗἶοι, οῇ το αρ 

--- πρὸ κεφοὴή ἑἑα[οτοίΙπιο,”. ΠαΠΙΘΙΥ, 45 18 ]αδί 
αΠιογννατάς οχρ]αϊπος, {6 ππο οὗ Ολτὶείς Ἰαάσ- 
πιοηί αἱ 9 εοοοπὰ αἀγοπί. Φωτίζειν βἱρηίβος ἴο 
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υ ΄ 3 , υ ” μ.ο Λ [ή « 

του σκὀτους, καὶ Φφανερωσει τας Όουλας των καρδιών καὶ .τόοτε ο 
3, ’ ς ’ 2 . ο ” 

επαιος Ζὲεγήσσεται ἑκασυτῳ απο του Όεου. 

ω : 3 / 3 κ. ια 3 
6 Ὁ Ταῦτα δὲ, ἀδελφοὶ, μετευχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ -Απολλω δι Ἠ στου δι]. 

ς » . / Γη ς ν [ή . . ς ᾽ 4) ’ .” ς/ 4 

υμας ἵνα ἐν ημῖν µαῦητε το µη υπὲρ ο γέγραπται φφογεῖ», να µη 
ο 1ομη 8, 27. τ ς 3 ω πο. ος 9 ν α) σι ο κ) 3 ᾿ ὃ Τεἷς υπὲρ του ἕνος φυσιουσῶε κατὰ του ἑτέρου. ἵς γαρ σὲ θιᾶ- οι Ἰ ὅ, 
1απιεφ]. 17. ᾽ οκ. 3 / - { Π ω 

κρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαῤε; «Εὶ δὲ καὶ ἔλαβες, τέ καυχᾶσαι 1 Ρει.ἀ, 10: 

8 ὡς μὴ λαβών; δη κεκορεσµένοι ἐστὲ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν 
, , η 

ἐβασιλεύσατε καὶ Οφελόν γε ἐθασιλεύσατε ! 
, ς . ο 
ἵνα καὶ ημεῖς υμῖν συµ- 4 Ρε. 44. 39, 

2 0ος. 4. 11. -” «, 5 . ς ” ) 3 ’ ’ 

ϱ βασιλεύσωμεν. ᾗἹ «Ιοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὺς ας τους ἀποστολους ἐσχα-- που, 10; 98, . 9 - 

Ὀτίης {ο Ισ]ί, 1. θ., ἵπ α Ῥορη]ατ 56Η56, {ο πιακθ 
ΚΠΟΝΥΗ; ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΦ υνΙ{ῃ φανερ. Ἰμδί αἴτοτ. Τ]α 
βοπίίπηθηί ἶ5: / Ἠε νν]] Ὀτίηπσ {ο Ισῃί [απά ρας 
Παάσππεπέ οἩ] ἴἶνε πηοδί 5εοτοί αοίΙομ5, απά Πἰς- 
ἆεῃ Οχοισ]ί5 απά Ρ]αης. 

"Ἔπαινος 8, 1κθ ια απ Γαππα, ἃ Ὑνοτὰ ο{ παῖς- 
ἀἱε εἰσηὶβοαίίοπ, ἀεποίπσ νν]ναί 15 Μιοις]ιέ οἵ δαΐα 
ος απΥ οπθ, οἱίῃθγ Γογ ργαΐδε ΟΥ ίάπιε,; ἃπά 80Π6- 
Ώπαος, α5 Ἠθγα, 1έ Ίας απ αά]αποί ποίίοη οῇ τοννατά 
ος ριπ]ςμπηδηέ ας τοςα]ἶπς {Πεγο[γοτη. ΟΠ σοιχ5θ 
Ο]ς ἵ Ἱπίοράεά ριϊπιαγ]γ οἱ νε {εαε]εγ Ώε[οτο 
πηθρηίϊοπαά; Ὀα{ 1 15 αρρίϊεαδίε ἵο αἰ] (καπ. 

6. ταῦτα δὲ, ἀδ., µετεσχ. εἰς ἐμ.] Μετασχηματί- 
ζειν βἰσπ]ῇος {ο ἰχαΠΡΓΕΥ, ὮΥ ποοοππιποάαΠοη {ο 
οπθ”5 5οἱ[, ιν]αί πιαΥ 6 παϊά οῇ αποίΐπετ. ἜΤ]ο 
βοη5ο ἶ5: ΄΄ Τ]ιοςο {]πσς [ΓΠαΙΠΘΙΥ, Ισ Τ Ἰανα 
πο” Ὑίθἃ, οπ ο αι{ποτΙ{γ οἳ {δασμετα,᾽ Π1, 
9ὔ. 5οφᾳ.] Τ ανα ἵπ βσατα αρρ]εά Το πιΥδε]{ απάἀ 
ΑΡρο!]ος [οτ γοιχ αακος, Γοτ γοιγ Ιπκίτασίίου ς 
α. ᾱ. “Ι Ἰαναο Ὀτοισηί Γονατά (5 ἵπ πιγ ο/η 
Ρ6ΙΞΟΠ απά (παῖ οῇ Αρο]]ο», ας 1Ε ναί γ/ας αἱ οἳ 
οί]ιογς (ννλοπα Τ, οαί οἱ ἀθ]ίοπογ, {οτΏθαχ {ο πιθη- 
Πο), Ἠετο αρρ]Ιοαῦ]θ {ο 18, Ἰηίεπάϊπα, άπάθΥ ΠΙΥ 
ΟΝ/Π Παπ1θ απά Πἰ5, {ο αἀπιοπί5δΏ γοι α5 {ο {ο 4ε- 
6τεε οῇ οβπιαίίοη ἵπ μία γοι οὐσΏί {ο Ἠο]ά 
απι ἴεπσ]οι5 οἳ ἴπο (ο8ΡεΙ. πα Αρορί]ο Ἰαά 
ΤΟΟΟΙΙΓΑΘ {0 {5 μετασχηματισμὸς, ΡΥΊΥ, ΝΕ ΤΩΛΥ 
βΙρροςο, {οι πιοίῖνες ο{ ργιάθησε απ πιοάστα- 
ἄοπ, Ῥαί οἩΙοβγ Οναί ο παϊσηί ο οπαΡρ]αἆ {Πας {ο 
Ἱπῃπησία, ἵη {Πο Ἰδαςί ΙηνΙάίοι5δ ΠΠάΠΠΕΙ, {1ο τας 
ἀϊρηϊίγ ο παϊπὶδίετς οῇ {6 πνοτά. 

6. ἵνα ἐν ἡμῖν ---- φρονεῖν.] “Ὁ γέγραπται ἵδ οοπ]- 
ΠΙΟΠΙΥ ΙπίτοάποίοτΥ οῇ Ὕν]αί {5 τογήέοη πι μπογιρέμγε 
{ος σεπογαἰ αἀπιοπιίοπ, Ὀαέ ἴπθ Ρεςί ϱοπιπιεηία- 
{ος ατο αστοαά {αί Ἠθτε, αστοοαΡΙγ {ο ἴπε οοη- 
{αχί, ἴ{ οαΠ ΟΠΙΥ πηθαπ, «έ ναί ας Ὄθευ ντίθη 
Ίπ ἐιῖς Ερὶκι[ε. Ῥαρτα ΠΠ. Ἱ, 9, 22. Τηε πεχί 
γογᾷς ἵνα μὴ --- ἑτέρου φἰσηί[γ,  ἠχναί γο ΠΙαΥ ποί 

:. ν6 ναῖῃπ οῇ οπθ ἴθασ]μοτ {ο ἴπ6 ρτο]ιαάϊσο οῇ αποί]ι- 
ο: Ἔ]μπις ιο οχρτεςείοη ἵ5 εαι]να]θηίέ {ο καυ- 
ἄσθαι ἐν ἀνθρώποις 5Ἴρτα ΠΠ. 21. ΟἨ ἵνα νν]]ι 

5η Τηάϊσαίϊνο, 59ο πει απά ΑΙ:. 
π. ἜΤ]ο Αροξβί]ο Ἠετο αροδίτορῃἰσες ια {α]ςο 

{δασμοτς, αδίηςσ {ια εἰπσα]αγ ΠΙΠΙΡΘΓΥ, {ο ππαΚκο {πο 
αἀάτοςς πιογθ Ῥοϊηίθοά, [αυ ἀοθί ίπποι Ῥουδ{] 
ο; νο, το. Διακρίνει, “ἀἰςμησιίμες {9ο, 
πηα]κος {ιο 5ΙΡΟΤΙΟΥ {ο {πε σοποταΠίγ 1”. Ἠεγ- 
ἀθηγ., Ἰοννονοτ, 15 οῇ ορἰπίοπ εμαί ναί ἶδ Ἠοαία 
απἰὰ ἵ5 πιοπηί {ου 11ο ΟοτΙπ{Πίαπ (μγὶςίίαης αἱ ]ατσο, 
1{ 56οπΏς, Ιπάθσδά, {ο Ἠανθα Όδεπ Ἱπίεπάαά {ογ Ροί] 
{6 {ραεπεγς απᾶ πε ρεορίο ; ΥΠ ΦΟΠΠΘ ΔΟΟΟΠΙΠΙΟ- 
ἀαίϊοι οἳ «οπςο ΙΠ ἔλαβες, ποοοτάΊησ {ο {πο αρρ]]- 
σαΐϊοπ. Της, αἱξο, α5 {ο {Πθ το[θγοηος πι ἔλαβες, 
πηθί]ογ 1{ Ῥ6, 45 ΟΠΊ6Θ 5αγ, {ο (αοᾶ, οτ (ποσοτᾶῖηπσ 
{ο οί]νεγς) {ο Γαλί, Τὲ πια ο απἀογείοοά ο οί : 
ιο παϊαταὶ επάονππεηίς απἀ αρ]ιτιίαα] σὶῇς ας 
αβοτῖροά {ο {11ο /0)πιΡΥ, ---- ο τε]ϊσίοις Κπον]οἆσο 
η σοπογα], {ο α ἰαίίογ. ἜΤποισϐ Τ απ Ιπο]ίησὰ 

{ο ἐΙη]ς Ὠλαί πο Αρορί]ο Ἰιαά ια ΓοΥπιεγ οΠΙεΗΥ 
Ιῃ ν]εν, ΠιεαΠίησ {Ἠπί Όιοτο νναδ ποίμ]ησ ΟὨιαί 
Ώ16Υ Ἰαὰά ποί τοσεϊνεά {πιπιοδίαίείη ποπ «οά, 
ος ππεαἰαἰεἰη, ἵἰλτοισι Ἠἱ8 ἱηπδίταπιεπίαμίγ, 8 
Αρορί]ο. 

8. ἤδη κεκορεσµένοι ἐστὲ, ὅσο.] ΊΤ1ο Ὀοεί Οοτι- 
ΠΙεΠίαίΟΙ8 αγο οἱ ορίπΙοἩπ ιαί {Πῖ5 ἶ5 εροκεῃ Ιτοή- 
1σα11γ, απάἀ ἀῑτεσίεὰ ασαϊηςί {πο {αἱδε {εασῄῃετε, 
Ῥαι]”ς αἀγετδατίαςδ; α. ᾱ. «Ι κεε Υε ατε ]ἶκε Ροεί- 
εοπς Νο αἴθ 5α{αίες αἱ α {εαςίέ; Υ9 (Π]π]ς γε Ἠανςθ 
α1, απά παεά πο ποτε Κπονν]εάσο.”.  Βαΐ 1{ς]οι]ά 
Ξ6ΕΙΠῃ {αί {ποτε 15 α τε[6γοηοθ {ο {ο Ῥεορίε αἱ5ο. 
Ὦγ κεκορ. ἐπλουτήσατε απᾶ ἐβασιλείσατε πε Αροςί]ο 
ΠΙΘΤΕΙΥ Ρ]ασςες ἴῃθ βαπιθ Ιάεα ἵπ ἀἰβετεπί Ρροϊη{β 
οῇ νἰαύν, ΡΥ νατγίπρ {ο ΠΙΘίαΡΜΟΣ, 5ο ας {ο τίβο ΙῃΠ 
εἴπιαα. ΤΠε 15ίΐ 15 ίακεπ Ποπι ρε[δοης [ἰζοᾷ αυτί] 
/Γοοᾷ,δο α5 παΙἴΠΕΓ {ο ποεά ποτ ἀθβείτε πποτθο. Τὴθ 
24, [τοπ Ρ6ίδΟΠ5 8Ο Τῖε] ἃδ {ο Ἠανο πο νναπῖ οὔ, 
ος ἀθεῖτο {ος ππογςθ Ὑ/θαΙμ. Τ]ηο ὅᾷ, {οπι οπθ 
νο, ΓΓοπῃ Ῥοϊησ α Ῥγίναίε ΡΘΙΡΟΗ, ἶς5 ταίδος {ο {ο 
{ποπο, απάἀ, Πανῖπσ {ματε[ογο αἰίαϊπεά {Πε Ἠϊσῃεςέ 
βία{Ιοη, Ἰαδ ποίλίπσ Πατίεγ {ο ΜΗ. Ἐβασιλ. 
οσ]ί (α5 ἵπ ἴ]ο σα5ο ΟΓ ἐπλουτ.) ἴο Ἀανε Ῥδεῃ τθή- 
ἀεταά «γε τείση; ”” νυμο] πιαςί Όε ίαΚκεη ἵπ {1 
πιρίαρ/ιογῖεα{ 86Π56, ΟΠΙΠΙΟΠ 1Π {πο Ταϊπ γεσπο, 
ἂ5 ἀοποίίῃςσ {πο ορίαϊηϊησ υΠαίενεγ ννο ἀοξῖτο, 
πη{λομί ἔπο οοηίτοι] οῇ οίΠθις. 3ο Ἠοταί. Ερὶϊςτ, 
1. 10. 8. Ύ]ϊνο οί γεσπο, πα] Ιδία τε]. 8ο 
Ηοαγάεπτ. εχρ]αϊπς 16 α5 οφπ]να]επί {ο ἐγενήθητε 
ὑπερλίαν σοφοὶ, ὅσο. Τη 1ο πεχί ο]αιςε, καὶ ὀφελόν 
γε ἐβασιλεύσατε, ὅτο., 1γοπή Ῥαβ8θ5 ΙΠῖΟ δαΓΟΑΔΊΑ, 
Ας {ο Ώιο «θηςθ, {μαί πάορίεά ὃν πιοβί ΟοΠΙΠΙΘΗ- 
{αΐο15, “ Τ νΙῃ γθ Ἰαά {ο αι]ογτίη οὗ Ῥτίποςθς, 
Όχαί γο πηϊσ]έ αβοτά Ργοίθοίίοη {ο ας Ιπ Ῥθγεος- 
Ποπ,” 16 βΙσία, απά αἲ νατίαποθ ΥνΠ] {ο οοηί{οχ{, 
ν/ΠΙΟἩ ἀεπιππάς ἴπο [σπηγαίνε 8ΟΠ5Θ αΏονο ακ- 
νοτίοᾶ {ο. 19 τας πιος οῇ οχρ]απαίίοη ἶ5 {παῖ 
ΟΕ νο αποϊθοπί5 απᾶά 50Π16 πιοάρτης (α5 Οα]νίπ, 
1 Ισηί[οοί, ἜΤιταν., Μεποοῃ., Κταιςο, γαἲ., Ῥοΐε, 
απά Ηογάεης.), Ν Πο αρθίση α5 {16 5θης5ο: 6 Ἰηοι]ά 
ἴπαί γο 10εηρ 8ο αραπάαπ{ ἴηπ αἲὶ αρἰτίέπα] τῖσ]θς 
{ο ἴ]ιοη Τ πηἰσ]η{ ραγία]κο ο{ γοαχ Ρργοβρο{γ ἵπ {1ο 
ογθᾶΙ απά Ἀοποιγ γπίο] 1 εποι]ά οπ]ογ ΓΤοπι 
Πανῖησ οοπγετίθᾷ απᾶἆ {απσηῖ γοα ; εἶπος {ο {απιθ 
ΟΓ ια ἀῑδοῖρ]ε {επάς {ο {θ Ποποτ οῇ {16 {θα ςἩεγ,” 

ϱ. δοκῶ γὰρ ὅτι ὃ Θεὸς --- ἀνθ.] Τηε ννοτᾷς ατθ 
οὔδοιμτο {Τοπ ἆθερ Ραί]ο8, απἀ {ο ΟΠΙΥ νναΥ {ο 
παπα εγβίιπᾶ {Παπ 15 {ο αξοθγίαϊη {ιο εοππεροίῖοπι, απἆ 
ἴτασθ ἰθ 5εορο οἱ Πιε ραβεασθ. ΤἨε Ἰαΐίετ εποι]ά 
566ΠΠ {ο ο, ίο οοπίταςδί Πὶ5 οὗνπ ςἰπαίίοπ Υγίῃ 
Ώπδῖγς, απά ας ριί {ηοπα {ο «Παπῃθ. ΑΑ {ο {6 
οπου, ἴπε Ἱϊπ]ς οῇ οοππεςίίοη 566Π16 {ο εαβαίςί 
ΙΠ ἃ ο]αμςαο οπι]ίέεᾶ, {ο ΥΥΠΙΟἨ πε γὰρ 8 τεΓοΓ- 
οπσ6, α. ᾱ. [Απά ννε]] πιαγ ο Αρορί]ος {ογπῃ 51οῇ 
α ΙΕ]: {ου πουν ἀἰετεπί 15 ο εἰθηαέ]οη 48 οΟΠΙ- 
Ῥαταᾶ νέα γοιτς; [ος νπί]ε Ίο αΏοιπά Ιπ ΕΥΘΙΥ 
ροοά (πίπα, απά οπττγ γοιτ Ἠθεαᾶς Πῖση, 10ε, ὅτο. 
ΤΠϊς α5α οἱ δοκῶ 18 (Ίἶκε οι Π{τοιυ) εαυδετνίεπί 
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7 ’ 5 - «ε/ Π . . ’ 

τους ἀπέδειξεν, ὥς ἐπιθανατίους Οτι Φέατρον ἐγενηθημεν τῷ ποσμῳ 6 5άρτα 2. 8. 
5 οοτ. 18. 9. 3 / 3 / ς .ω " α. ς ω 

Γλευώω καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις 3 Ἠμεῖ μωροὶ διὰ ἈΧριστὸν, ἡμεῖς δὲ 10 
2 0ος. 4. Β , » δικά εν, 3 αν εν ν 3 ’ μμ 
ἃ 1. 983, Οόνιμοι ἐν Χριστῷῳ ' εἲς ασθενεῖς, υμεῖς δὲ ἰσχυροί ' υμεῖς ἔνδοξ πα ων πρι. μεῖς ἔνδοξοι, 
ακα 6, 28, ο μα 1. ον λ κ λ .. ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ' Αχρι τῆς ἄρτι ώρας καὶ πεινώμεν καὶ διψῶώμεν, καὶ 

Αοια 7. 60. [ή ΔΝ / Ν 3 ” [η Δ ” 

4 18.3 γυμνητεύοµεν, καὶ κολαφιζοµεῦθα, καὶ ἄστατουμεν, καὶ κοπιώµεν 19 
Εοπ. 12.1. ἐργαζόμεν ἴς ἐδί .. μεν λογοῦμεν ' ἡ δεν ο ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί λοιδορούμενοι, ον διωκόµενοι, 

Τ]ε8ς. 8. δ. - { . , ο . ᾱ ως 1 ἀνεχόμεθα ω ῥλασφημουμενου  παρακαλουµεν ως περικαθαρµατα 18 

{ο ΙΤΟΠΥ ΟΥ ΦαΓΟΔΡΠΙ. "Ἡμᾶς τοὺς ἀποστ. ἐσχάτους 
ἀπέδειζεν, “' Πα δεί π5 Αροεί]ες ἵπ ο Ἰονεςί 
Ρίαςθ.. ἸΑποδείκνυμι 5ἱση]ῇεῬ {ο 8/ιοιο, αρροῦπέ 
ΒΠΥ οηο μα ία ΑΑ8 {ο ἐσχάτους (ννΛΙο]ι ἴθγπι 
ΕΙΠΠΡΙΥ δἱση]ῇος (ια ]ονγοςί ος κο ἴπ α τον), (πετα 
15 ποί, Ροτ]ιαρ5 (45 ΙΠάΠΥ Ιπιασίηθ), αΠΥ α]αδίοῃ 
{ο {Πο ρ]αά]αίογία] οκΠΙῬίοπς ο{ Ὠιο Απιρηιίιε- 
αΐτε, Ὀυ{ οΠΙΥ απ οχρΓθΒΡΙΟΠ {ο ἀεποίθ {πο πιεαΠ- 
ηθςς ΟΕ Ειοὶχ οομάίοῃ. Αί ἐπιθαν. τορθαί ἀπέδειξε. 
ποτε ἶ5 εαρροφεάἀ {ο Ῥο ἴπθτα απ. αἱ]ηδίοη δἰίπαι 
{ο πα ῥεσίαγΏ, οἵ ἴπε ρἰαάϊαίοτ. ΕΒυαΐ ροβδίθΙγ 
Ώιο Αροεί]ο Ιπίεπάεά (45 ΟΠτγφοδίοπη, Ρος, απἀ 
Ηογάεητ. (ΠΙΠ]ς) (ο εχκρτεβς ΟΠΙΥ {πο σοπογα] Ιάεα 
ο Πε εοπάρηιιοά {ο ἀραίλᾗ, απἀ Ὑνο ατθ Ιπ ΟΟη- 
Ώπαα] εχρεοίαίίοηπ οϐ πιοείῖπσ {Παῖχ [αίο. ἜΤ]ε 
ν/οτγάς {οἱ]οφίπσ, Ἱπάεεά (ὡς θέατρον ἐγενήθημεν) 
οουπίεηαηοθ {θε ΠΟΥπΙΕΥ νἰθννσ Όί 1 5Ἰλοι]ά 5αθα 
Όιαί ιο Αρορί]ο ἴετο αἀάασθς α πειυ Πσιτοα, Θη- 
ρτα[ιεά οἩ. {ια ΓΟΙΠΙ6Τ. Τῆι5δ {ο 56η59 Ο/ ὅτι 
θέατρον --- ἀνθρώποις 56επι8 {ο 6 “ Απά, ἵπ οηθ 
Ροῖπί οἳ ταβειηβ]απσθ, νο ΤΙπΥ ἴτα]γ Ὃο οα]]εά 
ἐπιθανάτιοι» [οτ ννα, Ἰϊκο (Ίιοπι, ατθ Ῥδςοπιθ αἃ 
βα21ης-είοςΚ {ο λα νμο]ο ηϊναίςδο, Ροίῃ αησθ]ς 
παπά ΠΙΕΠ.. Θέατρον ἶς ἴπ]κοη ΕΟΓ θέαμα; απὰ θέα- 
τρον ἔγεν. 15 [ΟΥ θεατριζόµεθα, α5 π α Κἰπάτεὰ ρᾳδ- 
8ασο οῇ Ηου.κ. 9. Ιλ τεβρεςί {ο {πο ἀ1βιοι1{γ 
5ίατίοά ὮΥ 5οτηθ ---- Ώου απσεἰς οππ Ὦ6 5δαρροδεά 
Ργοεβοεηί αἱ 5ο) α δρεοίασ]ο, 1{ πιαγ Ὀ6 απδννογαά, 
Όνοί καὶ ἀγγέλ. καὶ ἀνθρ. ατε Ραΐ Ρεἵ μερισμὸν, Ὀδίης 
ο. 35 ἴ]λο οοπς(ἱέοπί Ῥατίς οῇ τῷ κόσμω 

γουθᾶίησ. Άοθο Οα]νίπ, Κταιςο, Ροΐ, απά ΜΙά41. 
Γ 15 Όο ἠνοισηί πο ςα{ἰ5[αο{ΟΥΥ, ννς ΤΩΛΥ. γγΙ{ῃ 

0Ἴ1Υς,, τοι, ππά Ἠογάθηγ., «Ἱρροβθ {μαί {6 
Ὑηοτ]ά [οῇ Ιπίο]]Ισεπί Ὀείπσς] ἶ5 γα ἀῑδήπσι]ς]οά 
1ΠίΟ ἴννο ραξί5, {ο φρογίογ απᾶ ἴλα Ππ[οτίου βαπη]- 
1Υ, α5 «θτο {ο υἰεδίο απά ἐπιλείρίο βροοία!ους. 
Απά 59ο Ῥτοβαβ!γ {ο ρπββασο ννγας (ακεν ὮΥυ Ο))ί- 
έεπ, ΝΟ 81γ8 (Οοηίτα 06]. νΙΠ. ρ. 99.) (μαί 
(ο ρετιη]!ς {ο εν]] ερὶγῖ!ς {πο ροτἰκείοη {ο νοχ 
Ώιο Ρίοις, ἵνα καὶ ἐν τοσούτοι, εὐσεβεῖς µένοντες, 
φανεροὶ τέως τοῖς μὴ βλέπουσιν αὐτῶν τὴν ἔξιν ἀορά- 
τοις καὶ ὁρατοῖς θεάταις γένωνται. Τηϊς νίονν 18 
οοηβτιπεά ϱγ 1 Ἔϊπι, ν. 91. Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ ---- καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων. 

10. ἡμεῖς μωροὶ --- ἄτιμοι.] ἵπ Οἱ απε(ηοίίσα] 
βοηίαεπος {ο Ἀροί]ο τονοτίς {ο {γοπι, νυλίο] 18, 
Ἠονίενοτ, ἀτορροὰ αἲ {πο οπᾷ οῇ {έἶνα νθγςο. Διὰ 
Ἀριστὸν 156 [ΟΥ ἐν Χριστῷ. Τ]ο ἰάθα πιοαηπί {ο μα 
οοπνογθαά ὮΥ ἀσθ. απᾶ ἰσχυροὶ ἵδ ποί απ]ίο οἱθα. 
Ἡ εοθης {ο Ὀα, έν ν/θα]ς Ιπ Ῥγθβοποο, ΙπβγπΙ{Θ8, 
ππά νοτ]ά]γ αἀναπίασες,’ α5 ορροβαά {ο Ὀοῖηπσ 
Ῥαογοά πρ Ὀγ οι νγατά αἀναπίασοβ ππὰ ρτοβροτ{γ. 

Ἡ --- 12. Το οοπίταεί ἵ8 Ἱοτο οαγγῖοά {ουννατά ; 
{ο γν]αί αῇοσ(οὰ ἴἶνα πιύπά, {ο νν]νπί ρτοςςδά 0η 
Όια ῥοάμ; απά ναί ἵῃ α ραί(λλοίίο θΠΗΠΙΘΤΥΑΙΙΟΠ οΓ 
νατίοις αΠοτίησε, Τ]ο οχρτοβδίοη ντ] νν]ήο]ι 
Όιο ἀεδοπίρίίο {9 Ιπίτοάπσσς, ἄχρι τῆς ἄρτι, 8οἵνοΒ 
ίο παρί, ἠνο οο ὑπ οἵ ρεγρείμῖ οἳ πο ου1]5. 
ᾳ. 4. 

{6ΓΝΑΥ, ποῖ {ο πποπίίοπ ραβί ποιους] αρ {ο 
ἠιί5 Ῥγενεμ! ὧαν νγθ αγθ βοαπ{Ι]Υ φαρρ]οᾶ νν [τι [ουὰ 

απά ἀτίη], απά ατθ ἵπ νναπί οῇ πΘοθβεατΥ ο]οίμίησ,” 
Γυμνητεύειν ΡΤΟΡΕΤΙΥ βἰσπίῇες {ο Ῥα ἠἐσ)ηζη εἰοί]ιοᾶ 
(1κο {ιο γυπνῆται), παπά {οια {πο αἀ]αποί, {ο ὃς 
11ἱ ο]οίλεά. πιο Βτεῖ καὶ ἵδ επιρ]ιαεαί, απὰ εἱσ- 
πίβος ϱυεπ. Ἐολαφ. ἰ5 οχρ]αϊπες ΡΥ {πε Ῥορί Όοπι- 
ΠΙΘΠ{ΑἴΟΥΡ {ο ΠΊΘαΠ, έ ννε ατο ΙσποππΙοις]γ {τοαί- 
εἆ,” α5 χΙ. 20. 2 Οοτ. χι. Ἱ. ᾿Αστατούμεν, “«ννθ 
Ἠανε πο εεί{]εἆ αὐοάς.) 

19. κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι τ. ἱ. χ.] Τ]ο οἴτοιπῃ- 
είαποο οϐ Πανίπςσ {ο εαρροτί ἨΙπΠηδε]Γ Ὦγ 8εγετε 
Παπά-]αῦοιχ 15, νίΠ Τθαδοῃ, επαπηεταίεἀ απιοης 
Πΐ5 πι]ςετίας; Γοτ α ΠΗΙδΕΓΥ 1 πιεί Ἠανε Ῥεεπ {0 
0Π6 5ο οἰτοιηδίαποςά. 

---Ἔ]α Λρορδίϊο πο’ αἀγετίς {ο ία Ππιαππεν ἵπ 
πνλἰοὮ Ίε Ῥεατς α)] (5, απά Πῖ5 σεπεταὶ ἀετπθαῃ- 
ουσ. “« Τμο {ογεσοῖπσ οπάπταπςθς (οὔδετνες ΤΠεο- 
ἀοταί) ριί Ἠὶς {οτίπάο {ο ίπο Ῥτοοῦς ἴεςε {οἱ- 
Ἰοψ]ησ δρτίησ {Τοπ α Πἱρ]ετ ρτϊποῖρ]ο.) 

--- εὐλογοῦμεν.] 1Ηἱετα]1γ, «πε ρῖνο σοοά 
νγογάς.”. Θες Βοπι. ΧΙΙ. 14. απἀ Νοίε. ᾿Ανεχ., - 
«έννε Όθα 1{ ραἱεΠΙ]γ.”. Οοππραίθ {ε ἀνέχου καὶ 
ἀπέχου οἱ Ερὶοίείυ». 

19. παρακαλοῦμεν] “«ννε οπίτεαί [ίο Ὦο Ῥείίετ 
ας5εά ; ”] ος, α5 οί]ετς εκρ]α/π, 6 εηίτθαί (οά ἴο 
{οτσῖνθ ἴπεπ. Τ]6 ποεχέ «Ἰαμςθ, ὡς περικαθάρµατα. 
--- ἄρτι, ΓΟΥΠΙ5 ἴπα Ἠἰρ]εςί 5ίερ οῇ ἴἶιο εἰὔπαα ; ἵπ 
ὙνΠίοἨ {πε Αροεί]ο 5απ]5 πρ {πο ἀείαῖ]ς οἱ Ἱπ]α- 
τους ἰχοαπιοπί ἵπ α {6 Ἰνοτάς; ἴμο 5εηεθ ο 
ΝΥΠΙΟΗ, ἨΠονσγετ, 5 ἀϊδριίεά. Περικάθαρμα τοῦ 
κόσμου, 15 ὮΥ ΠΙάΠΥ Οοπιπιοπίαίοτς, αποϊεπί απ 
ΠΙΟάΘΓΗ, τοσατάσὰ αξ α δαογίβείαι ἴετπα, ΥΣ αἱ]α- 
βἴοη {ο {ιο οτρἰαίογ! Ὃ πα οϐ ο (τθεκ5 απά 
Ἠοπιαῃςδ; απποησ ΥνΊοπη, 1Π {ἶππος ο  ραῦ]ο σπ]απ]- 
Ι(Υ, ΒΟΠΊ6 Ροος ΥΝτθίο]Ἡ Ὕνας «εἰεοίεά [ποπ ἴπθ 
ἀτορς οῇ έλα Ῥοορ]ο, {ο νε οβετες αρ ας α ]η5ίτα- 
Που βαοτίῇσθ. ΒΙ16Ἡ ΡΘΓΦΟΠΒ, ΠΟΥΝΘΝΟΣ, Ίνετε σα]]- 
εἆ καθάρµατα, ΟΥ περικαθάρµατα, ὙΝΙἨ Τοίεγ6ηςοθ {ο 
ο ριωβοαίίοπ, οἳ οαρίαίίοηπ, εβεοίεά Ὁγ (πεῖτ 
εαοτ]ῇῄσος; Πίο] οαπ Ἠανθ πο Ρ]ασς ᾖογρ, ππ]θ58 
Ίνα ἴθτιη ϱο ἰακοπ, ἵπ α ν6τΥ οαπα]βεά απά ἨἰσΠΙγ 
Πσιγα(ῖνο «οη5ο, ΟΕ (Ίποςο Πο απάςτσο πα ργοαῖ- 
οδί ονἰ]ς (οπι οῖτ {ο]]ονν οτθαίατθς. 366 Ηεγ- 
ἀεπτ, απά Ῥμοί. Απά Ἱνπεηπ νε οοησίἀες ο ϱκ- 
Ριθβδίοη Υίο Γοἱ10198, απἀ Νο 15 ογἰάεπί]γ 
πιοαπί, ὉΥ α ραγα]]ο]ίτη, {ο Ῥο οχοσείῖσα], πάντων 
περίφημα, Όιοτο ἶς Πίο ἁοαὺί α{ {παί {ο 5εη58 
ΟΓ πεοικαθάρµατα 18 '' έχε ο]εαηκίπρς αρ,’ 45 περίφη-. 
ῳ 6 {ιο κννθορίπσς αρ οἳ αγοιπά ;” πιοίαρλοτίσα]- 

. ῃ Β μας, 
γ ἀοποίῖπσ {ο οἱ[οςί Μπο, ΟΥ ΡεΓΦΟΝ. Ἴλθο- 
ΡΗΥΙ. τοεσατάς Ὀοί] ἴογπης 5 Πανίης {ο 6απιθ 56η56, 
απά οἱ να]οηί {0Ο ἀποσπόγγισμα: Ὀπί περικ. ταίπθγ 
ΠΠοαΠς η ζκημίω. Βο Ἰ"Ποοάοτοί οχρ]αίη5; οὐδὲν 
ὁιαφέρομεν τῶν ἐν ταῖς οἰκείαις (τοαᾶ οἰκίαις) ὡς περιτ- 
τῶν, ἀποῤῥιπτουμένων ἢ λαχάνων, ἢ λημμάτων 
(1 οοπ]. λυμάτων). Για 1 νν]] πιοση ο οµσαφία 
οῇ εοοἱοίγ. Ἐκαπιρ]ος οῇ {5 86Π506 ΟΓ περίφημα. 
πτο [οσμές ΟΓ περικαθ. ΝΘΙΥ ταΤτο. ΊΛΝαγ, ἴμα 
νογὰ Πἱςο]ῇ 15 5ο ΠΠΟΟΠΊΠΙΟΠ, ναί 1 ἶ8 ποί Ἱππρτοῦ- 
πΏ]ο (νο Αροβτ]ο Ἰήπηκο]ῇ Γογπιοά {νο Ὀχρτθβείοη 
(15 Ίο 4οθ8 80Π16 οίΠ6Υ) 0Η {ἶχ περιΨ. ]αδί αἴοτ. 
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. 

” , »” Ἡ 3 3 , 

14 τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περ΄ψηµα ἕως ἄφτι. ᾿ Ουκ ἐντρέπω» 
- 3 3 ς . 2 η - 

16 ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ ὥς τεκνα µου αγαπητα γουύθειτω. 

µυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῳ, 
Δ ο -» 32 » η) - 2 ’ Ε ὶ ς κ αι 

16 γὰρ Χριστῷ {ησοῦ δια του εὐαγγελίου ἐγω υμας ἐγεννησα. 

109 

ἵ Τ16βς. 2. 11. 

ο Ἅ ν΄ ἸλΑοίιδ]8. 11. 
εαν 7αρο αα], 4, 19. 

- . - κών» Ἰ . ῳ Ῥμί]επι, 10, 

ας ]Ταῦα 11. 1. 
: παρακαλω Ῥμῃ. ᾱ. πλ 

1 Τ/6ες, 1. 6. 

κ 

5 ΠΜ ο”. , κ. πι Ὁ σ 3 ς κα ; ϱ Ίος ἃ 

11 ουν υμας᾽ μµιµηταί µου γίγευθε. «ια τούτο ἕπεμψα υμῖν Τιμούῦεον, 1 Το 
/ ΄ ’ 3 Γ 3 : υ ς - 3 ΄ 

ος εστι ΤὲΚΥΟΝ µου αγαπητον καὶ πιστον ἐν Κυρίῳ, ος Όμας αναμγησει 

πα τα 
ο Τ1π, 1. 5. 

΄ - β ἲ Ε - αά ἃ « Ε , 2 { 
τὰς οδούς µου τὰς ἐν Ἁριστῷ, καθως πανταχου ἐν πασῃ ἐκκληοίᾳ 

18 διδάσκω. Ως μὴ ἐρχομένου δέ µου πρὸς ἵμᾶς, ἐφυσιώθησάν τινες ̓  
᾽ ’ . ς - ο... ς ’ ’ ’ 

19" ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ἡμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος Φελήσῃ, καὶ γνώσομαι Ἡ Ῥοπι, 15. 88. 
1αΠΠ6Β 4, 15. 

6, 8 2 . , 3 ὗ Ν / 3 3 π ; Ἠευ. 6. 8. 
90 οὗ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωµένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν. " οὐ γὰρ ἐν λὀγῷ ο δυρια ὃ. 4, 

1 Τε. 1. δ. ιο -- 3 3 ’ 3 Π ε ΄ 

91 ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, αλλ ἐν δυναµει. ᾖὉ Τί ὤελετε; ἐν ῥάύδῳ ελθω 2 Ροι. 1. 16. 
Ν ξε ο” ο) 3 ’ ΄ ῃ ’ λα κος, 

προς υμᾶς, Ἠἡ ἐν αγάπη πνευματί τε πρᾳοτητος ; 10. 
2 7 λ ς ϱ ϱ 1ου. 18. 8. 1 Υ. 3 Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, Ώτις Ῥειι ο. οἳ. 

14. Τ]α Αρορί]ο πονν {πγης (θ ἀἴδοοιτβαο ΓΓΟΠΙ 
πα {εασ]ογς, ἴο πα Οταν Οηήδαης 1π 6εη- 
/ ατα], απά 5οβίθης ἴἶνε 5οεπιίπρ Ἠατδηηθςς οἱ έῑα 
Ρτεσεᾶίησ εχΡΓΕΡΡΙΟΠΡ. ελ 

----ἐντρέπων.] ᾿Εντρέπειν Ρτορεί]Υ εἰρπίῃες {ο 
ἔωτπ αιθαη, απά ἴνθη “ἰο πιακο αΠΥ οπθ ἴτη 
ανναγ Πῖς 6γας, ΡΥ »ίατίησ αἱ Ἠϊπη, απά ἤσιγαίΊνο- 
1γ «το πια]κα Ἠῖπα α5Παπλες. 

19. Τη παιδαγωγοὺς Ἀπά πατέρας 1ο Αροξίθ «οἩ- 
(ταδίῖς {6 5ενοτΙίγ απἀά ΠΠΘΓΟΕΠάΤΥ βετν]ος οἱ Ἱη- 
βίγιοίοτΒ, {ο {πε σεπί]εποςς απἆ ἀἰδιπίεγαρίος 5ρΙτῖί 
ον]ησθά ὮΥ πιο]. Ἐν Χρ., «' ἵπ {ο ἀοοίρίπε οϐ 
Οπηῖς Τη διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα Ώθ 
ΒΠΟΥΝ5 {Πα παίιγε οῇ {λα ραἴετηΙιΥ ηε 5ρθαἰκς ο: 
πατηεΙγ, ἴἶιαι οῇ Ἰανίηρ οοπνοετίοὰ ὑλεπι {ο ΟΗτίς- 
Πππιγ. 

16. µιµηταί μου.] οί, “«Ιπίαίοτ ο{ πιΥ πιος- 
θβίγ,; α5 πιαπΥ Οοπιπιεηίαίογς οχρ]αῖῃ; {ΟΥ 1 
86ΘΠΙ5 {ο Ὀθ 5ΙΠΙΡΙΥ {ο Αροςί]ε)5 Ιπ{εη{Ιοῃ {0 ἆ4θ- 
ἀυσο {οτι 5 αρίγιέιαϊ ρα[εγπῖ( λα ΙΠίογεπςος, 
Οναί Ώιευ 5Ἰλοπ]ά ο ἐπιίαίογς ο{ Πίπας ]δί ἃ5 ρα- 
τοηίς απά ἴεασμοθτς ατθ {ο {Ππείτ ομΙ]άτεπ απά Ρι- 
ΡΙ5, {ια οπεπιµἰαγ ὮΥ ν]ο] ἴΠεγ ατα {ο πιοᾷς] 
ἴπαίγ οἰατασίετ. Τε Ιππ]ίαήοἨ, {ιθγείοτθ, Ιπ 
Ὃς οφ 15 {ο Ὦο εχίοπἀεᾷ ἴο 6ΥΕΙΥ Ὀταπο] οῇ 

Ἠγϊςίίαπ ἀοοίτίπο απἀ ἀπίγ. 
17. Τέκνον, ἀϊδαίρ]ε ου οοηνοτί. Ἐν Κυρίῳ, «έἴπ 

ιο Ῥαδίηθςς οϐ (Πε Τιοτᾷ,7 να εργεαάῖπς οῇ Ἠ]8 
(.ο8ρε]. Τ]ε Ἱνοχάς τὰς ὃδούς µου τὰς ἐν Χρ. (50. 
οὔσας) “«πιγ πιοίμοάς οἱ Οτϊςείαπ Ππείγιασίίοῃ.”) 
Ώ6ε (0Ἠ1Υ5. απἀ ΤΠεορΗγ]. Τε πεαἰ νοτᾷβ κα- 
θὼς πανταχοῦ --- διὸ. 5ασσεςί εἶναί {μεςο Ιπ]αποίίοης 
ἵπνο]νο ποίμίπσ ποιο, Ὀα{ νν]αί 15 οΟΠΊΙΠΟΠ {ο α]] 
Όνα ΟἨγ]βίαπ οοΠστθσα{{οης. απά {ογείοτο ουσ]ί 
ποί {ο Ἰανε Ώ6επ ἀονίαίες Γοπη. 

16. ὡς μὴ ἐρχομένου] ““α5δ ἴποιρῃ 1 Ίνετε ποί 
οοπηίπσ [ίο Υο].7 ᾿ἘΕφυσιώθησαν Ὠα5 α ΝΕΤΥ εχ- 
{θηεῖνο 56/56, απά 15 υε]] οχρ]αϊπεά ΡΥ Ῥοίί, ατα 
Ρραβεά αρ νι απ ορίπίοπ οϐ ἐλαίτ 5ΗΡ6ΤΙΟΥ Υνδ- 
ἀοπΏ, οΣΓΤΥ {Π6πιςε]νος ΙΠ5ο]επί]γ, απ αγγοσαίθ αἱ] 
να αι ]λοτῖ{γ οἱ ἀθοϊάϊπρ ἵπ τηα{{ετς ροτίαϊπίης {ο 
Ώνο Οτο], 

19. γνώσομπι --- δύναμιν.] Νε Ἠανε Ἠετθ α 58η- 
ἵεηςθ ο{ ΙπβπΙίο ἀῑσπιίγ απἆ νίσοιτ, {πε ΙΠί6εΓΡΙ6Θ- 
Ταίίοη οΓ νΥΙέἩ ἀερεπάς προῃ {16 56η5ο {ο Ὀ6 α3β- 
πἰσηθά {ο τὴν δύναμιν. ἜΤΠϊ5 5οππθ αποϊθεηί, απά 
πηοςδί ος {πο επτ]εγπποάεγη Οοππηθεηίαῖοῦς οχρ]αίη 
ΟΓ{ηο Ῥοιυοτ ο υογζέπσ πιἰγαείεδ. ἜΓ]αί, ΠΟΥΝΘΥΟΓ, 
8 κοιπθγμαί Παγξῃ, απά 5οαγοθ]γ Ῥογιηϊίέοά ὮΥ {πε 
Ἠοτάς Γο]]ον]πσ, Τί 15 Ὀείίευ (ΥνΙ( 6οπηθ απο]εηί 
απά πηοδί τθοεηί ο. {ο απἀετείαπά {έ 
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οὗ πα αΡβΙ]Ιέγ οἩ ρεγ/ογπιαπεο, 45 ορροφεἆ {ο {λα 
ΟΓ πιεγε ιοογᾶδ, Ὠοαδίϊησ απά ΡΥοΙΠΙ565, ΟΕ υυ]αῖ 
Ώνεγ οαπ απά ουν] ε[οεί. ο (τοῖ., ΝΟΥ, 
1ιοεκε, Ἐταιςα, Ῥοιί, απᾶ Ἠεγάεητ. Ίο πεοά 
ποί, ἨονναναΥ, εχο]ιάθ {πο ροιυεγ οἱ ἴιε Ποῖφ 
«ιαδί α8 ενἰποεὰ 1η να ϱρἰτιίαα] σΙ/ῇς, νυμ]ο] οοΠ- 
αἱραίεά 5ο πΙΙΟΠ {ο ίἩε ὀύναμις οἳ ἴπε Αροε!]ο8 
απά Βτεί ἴεπε]ῃετς οϐ με (οβ8ρε]. Τνώσοµαι, “1 
νν]] Ῥαί {ο ἴ]ο ργοο[ Πη οτἀετ {ο που]: {οτ, 
αοοοτάίηςσ {ο (αβςς «αποη, γετὺς οἳ ἠποιοζεάσε 
ο/ῇεπ ἀεποίε, ποί Κπον]εάσο αἱοπε, Ριΐ οεγίαΙη 
ΠΙοίΙοης, αΠεοίΙοΠ5, απ εβεοί5, νΠΙΟἩ ατο οοη- 
1οΐίπεά (πεγονν{]. 

320. οὐ γὰρ ἐν--- δυνάμει] ἜΤπε Ἱπίετρτείαίῖοπ 
οΕ έπορδα ννογᾷςδ ἀερεπάβ προῃ {θε 56η98ε απεἰσπεά 
{ο {πε ρτεσθεάῖησ. 1 ινε [8ἱ-πιοπέϊοπεᾶ ΙΠἴΕΓΡΙΘ- 
{αίϊοη Όε αἀορίεά, τῃ δυνάµει νΥ]1 ἀεποίε (45 Νευνο. 
οχρ]α1Πβ) {πε ρον/ετ οῇ νγογκίηρ ΠΙΙΤάΦΙΘΒ, ΟΓ ΚΠΟΥΥ- 
ἴπσ {μα Ἰθατί, απᾶ οἳ Ιπβ]οίῖπσ ΠΏ]νίπο νεησεαηποθ. 
1 ιο εοεοπᾶ Ὀε αἀορίεά, 1έ νν]]] ἀεποίς ένο Ρού/ες 
ο ο[/οοίῖπσ εοπιείΠ!ης, 45 ορροξεάἀ {ο Όαγθ Ἰοογάς. 
Απά {ο Ῥεδί (οππππεηίαίοτς αἴθ. ΜΗ ΤΕΑΒΟΠ, 
αστεςς (λαί ἴ]λο ννογάς ατα ππθεαη{ οῇ {οασ]ιργ5 οῇ {116 
(1ο8ρε], απά (]αί βασιλεία τοῦ Θεου 5ἰσπίῇος {πα 
Ῥτοπιι[σαίτοιι ο (ιο (οδρεί. ΥΝε πιαδί 5ΠΡΡΙΥ ἔστι, 
1. 6. κατεργάζεται, “ἵδ ποοοπιρ]κλεά.». ἘΤ]ας λόγῳ 
απά δυνάμει ΥνΙ]] τεςυρς(Ίνε]γ ἀεποίο Ῥοαδίς5, ρτοπι- 
ἶ565, παπά ΊΠΘΓΘ ΥΨΟΥ5, α5 ορροφεά {ο ἴο ΡοἵΝετοΓ 
εΠοοίῖπσ νγῃαί ΠΙΠΥ 86ΓΥ6 {ο οοΠῇτΠα {6 {τα ο 
ἤια (1ο8Ρε], {ο εχρ]αῖη 198 ἀοοίτίπος απἀ Ῥτοπποίθ 
15 οῄΊοαογ οἩ {πε Ἠθατί απἀ 19. Ἠοτε ασαϊπ 
ἴο αρὶγιήιαί οἶ[ῖς ατο Ἰπο]αάεά; ἴλοισα Ὕποι 
{ακεῃ π5 απ ἀἰείιπι σεπεγαίἰε, ἴΠεΥ τημςδί ποί Ῥ6 οοη- 
βἰ(οταά. 

2]. τί] {ο πότερον, «« Νλμεί]ιατ Γοίπο (νο {μῖπσ5] 
4ο γοι «ποοςθ.” Ἔλθω, πιαβί [ οοππεί Ἐν (1ος 
σὺν) ῥάβδῳ. ἜΤ]ή8 5εεπιῖπρ]γ ρτονοτρία] αχρτθςβδίοη 
(ννΠΙσ] Ἰα5, ας Θομοοίΐέσ. {]ΙηΚ5, α τεί6γοποθ {ο ἴ]μθ 
οοτροτα] ἀἰδοῖρ]ίπο οῇ {πε «ουν Οατο) ἶ8, α8 
Ώιο αποϊἰεπί απά πιοςδί οπι]πεηί πποάρτη ΟΟΠΩΙΠΘΠ- 
ἰαΐίοις ατα αστοθᾶ, εφ ἱνα]θηί {ο ἐν κολάσει, ΟΙ ἐν 
παιδευτικῃ ἐνεργείᾳ, αἰ]αάϊπς {ο ἴπο οαβίϊσαίίοη ΡΥ 
Β6ΥΘΙΘ Τερτοος, ος ὮΥ αρἰγιια] οΘΠΞΙΤΘΒ, ΟΥ, Πε 
Όνο οχίτεπη]{γ οΓ {1ο οα5ο ἀεπιαπάςά 1έ, ΡΥ Ιπβ]οί- 
πρ παἰτασι]οις ]αἀάσπιεηίς οἨη {1 το[ταςί{οτΥ. 

Ψ.. Νεχας πα]ας 5οοίϊοπῖς οππῃ Ργοχ]πιὸ Ρτοροθάἀ, 
ΟΧ γοο. πεφυσιωµένοι ο. ἵν. 19. ν. 2. τερείεπάιθ 
νιάείαγ Ἠΐο: γος αγγοσαπέία εἳ ναπα εαροτβῖα Ἰῃ- 
Πα] ε5Ης, ἵν. 19. νο8, απο ροία5 ρίσεαί αγτοσατ- 
(ἰῶ νεδίγς, οΠΏ Ρρεβδίτησρ ποία Ἠοππίπεπη ἵπ {απηί]- 
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Αα. ω 3, 3 Γ.. 5/ κα ἱδ - φ 

οὐδὲ ἐν τοῖς ἔφνεσιν [ὀνομάζεται], ὥστε γυναϊκά τινα τοῦ πατρος 
9 ς -” ’ . ’ 

Ται υμεις πεφυσιωµεγοι εστε ; 

Σ 0ο]. 3. δ 

Ἱπαιι. 16. 19. 
4 195. 18. 
ολη 20. 29. 

Ἰαγίαίθπη Υοβίταπη τοοθρετῖᾖδ. (Ρος.) Τε ίταε 
οοπποχίοΠ β6εΠης {ο ϱο {Π18, ---- ἴαί α[ίετ Πανίησ πο- 
εἱοεά (Παῖγ απτοραπςθ, απά Ἠὶ5 οἵνπ ΡοΝ/εΓ ος ΡΙή- 
φμίησ οὐκίπαία οβεπάετς, Πε ργοσεεἆς {ο απ]πιαά- 
γοτί οἨ απ ἱπδίαπος ΥΙοΙ ννοι]ά ο ΗΚεΙΥ {ο σα]1 
Γοτ ριπΙδΗπιεπ{, απά πουν ἀφπιαπάεά 8ΒεΥεΤΕΓΕΡΤΟΟΓ, 

1. ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορ.] ἜΤηετο ἵ5 απ α)]{ρ- 
βἱ5 ΟΓ εἶναι, απιά {ια 56η5ε 5: “Τί ἶδ σεποτα]]γ τΤθ- 
Ροτίεά (αί, δτο. Ἔ]ε Αροςί1ε βτδί ποίσθς {πε 
οχἰείεηοθ ΟΓ πορνεία ἴπι σεπεγαί, απὰ επ ερεοίβες 
ἃ Πασταπί Ἰπδίαποε οἳ 1. ΊΝΟΥΝ πορνεία ἶδ α σεηετα] 
ἴοτπι {ο ἀαποίο Ι]]οῖί 5εεχααὶ Ιπίετοοιγςο οῇ αἰΙ 
ΚΙπάς. ΤΠ (ο Ῥτορδθηπί σᾳφο, ἴῖ πηδί Ὀς ΙΠάθΓ- 
είοος Ιπ {]θ βεηςο οΓ ἠπερδί; απᾶ αἆπη]θςς ἴ]1θ ΥΥΟΠΙΑΠ 
η απθδίίοη Ἰιαά Όεεπ εοραταίεὰ {οτι ἴἶιο {αἴΠεγ ὮΥ 
Ίεσα] ἀΐνοτος, αἀμίίεγη. ΥΝΠεί]ετ ἴἩε ΠπαΠ γναβ 
Πνίης νν]έ] χο ννοπιαή 1Π πιαγγίασε, ΟΥ ἵπ οοποι- 
ῥήπασο, ἶδ ποῖ αστθεά. ΤΠε Ἰαΐίετ ορίπίοη 15 ἴ]α 
ΏΠΟΙΘ σθποτα]]γ αἀορίεά; (οισ] ρτοραβΙΠίγ 1ες 
{με οί]ιετ νναγ. Ἔϊχειν ἵπ {ο 56ηΠ56 {ο ᾖο απῖίοα 
πι οοπ/]σαἰ πίοπι, 15 (τεααεηί Ὀοί] ἵπ ιο Ο]αβείσα 
απά δοπρίατα] υυγ]ίετςς νηί]ο ΙΠ {θ οί]θγ 5εη5ο 
1 Ῥτοθαβ]γ. πονΊετο οσοιτς ἴπ {ο ῥΜορρέμγαί 
οπ65. Ὑεί {οπι 2 Οοτ. νυν. 12. ἵ «ποι]ά 866 
Οαί ιο [αίπετ ννας {επ αὐζνο. 

---ὀνομάζεται.] Τηϊς νγοτὰ ἶς τε]οοίοά ὮΥ πιαΠΥ 
ΟΙ1σ5, απά οαποε]]οά Ὦγ πιοβί οἱ {16 τεσεηί Εἰ- 
{915 Ραΐ οἩ Ιπδα[Πο]θηπί ρτοιπζς, εἶπος ΜΒ, (οἩ- 
1Υ (επ) νίοἩ Ἠανο 16 ποί, ατο οοπῇπεᾶ {ο οπ6 
Γαπιζη, απᾶ, Ἠονγενετ αποϊθηῃῖ, ατθ α]ίοτοά 9/68. 
Απά Ψοτεδίοης απάἀ Εαίπεις ατο ποί σοοἆ ογἰάεποθ 
η α οᾳ5ο Ίο {Πὶ9. ἈΒεείάςς, Ίνα πιαΥ Ῥείίετ ας- 
οοιπ{ί {ος ἴα οπιϊθεῖοπι ἴπαῃ ἴ]ιθ ἐπδεγίίοη οΕ ια 
νγοτά 5 ΠαπιδΙΥ, {’οτη α [οαΓ Ἰθεί {χα 8οπ5ο αγὶσίησ 
{γοπα παπα οοι]ά 6οατοε]γ Ός Ἰαεήβαά. Ἐογ ἴιαί 
ἐπ] απἀ 6ύθεη Ίπογε Ιποθδίποας οοπηθο(ΙοΠ5 Υνογα 
παπιρά Ἀπιοηςσ {ο Ἰοααίπαεῃς, οππποί Ὦο ἁοιυίεά. 
Ῥυιί Ειαί ν]] οπ]γ Ῥτουα, ποί ἴἶναί ὀνομάδεται ἵΒ 
βρυγίοις, Ῥιαί {]λαί {ο 5οηςε σοποτα]]γ αξείσποὀ {ο 
1ΐ 15 Ἰποοττοοί. Τ]ο τας Ἱπιροτί 5οθτης {ο 0ος, “« ἶς 
Ἠαατά οἵ β8ροκεπ οῇ [ας οσοπτίπσ].. Απ 5ο {να 
ν/οτὰ ἶ5 ἴακοπ αἱ Πρῃ. Υ. 9. πορνεία --- μηδὲ ὀνομαζέ- 
σθω ἐν ὑμῖν “«τοροτίοά αφ Ῥοῖπσ Ρρτας[]ςθᾷ αΠποησ 
γοι.”. Τ]η8 ιο 5οη»ο νν]]] ο {πο 5απιο, Ὑδί]ογ 
ιο νγοτά Ὦο γοιαἰπρᾶ, ΟΥ ποῖ: {ου Ιπ ἴπθ ΓΟΓΠΙΘΥ 
ο356, ἀκούεται πηαδί Ὦο εαρρ]ἱοἆ {ποπι {1ο ρτοσεί]- 
πα, απά 1π ἴ]νο Ἰαΐίογ ὀνομ. ννΙ]] Ἠανο ἴ]ιο 5εηςο ο 
ἀκούεται. Απά 15 Ῥοβφἱρίε ναί ονοµ. πηϊσ]ε Ὦο 
Ἰπδοτίοά Γγοπι {ο ππατσίη, Ὕνηθγο 16 ἵνας πιθαπί {ο 
ΦΙΡΡΙΥ Ὑν]αί 5οοπιθὰ ναη{ῖησ {ο ἴ]ιο β6Ἠ56, ἹνΙΤ]- 
ουί ταππῖηπσ Ιπίο {απίο]οςγ. Βαΐ Ταπι {αγ ποτ 
1πο]ίποά {ο (ήπ]ς (ναί {λα ὀνομ. ννας {Ἡτοννη οί 
οἶί]αι Ὦυ Λο] Οτΐσς, νν]ο 5οταρ]θάἀ αἲ ἴ]λο βοη5ο 
4ΤΙΡΙΠς, ΟΥ ΓαλΗάἱοιδ 9Π68, 1ο (ποιρ]ί νο εἰγ]α 
νου] 06 Ἱπηργοναἆ Ὦγ τοπιονΊπσ {έ]ιο ννοτά. Πας Ιη 
Γιαἰΐπ, ἴἶπο ρᾳ8εασο γοαςς Ὀοίίου ν/]]λοιέ ἐἶνο ννοτς, 
ΤΙ ππαδί ποῖ οπηΙ{ {ο αάᾳ επαί ὀνομ. ἵ9 αἶδο βαρρογίοἆ 
ΡΥ έμο Ῥοεο]. Θγτ. Ψογείοπ.. Ἐἰπα]]γ, νν]ναί ἱ5 Ώθτο 
ϱπἱά οαπ αγά] Ὄο τοσατὰσά γη] πιοβί τουοηπί 
Οοπιπιρπίαἴογς, αξ εανουτίης οἳ Ἠγροτθοῖο; εἶπορ 
(α5 Τ Ἠανο ΜΊπΟΝΥΠ ἵπ Ώσοσῃς. ΒΥΠΟΡ.) στοπί 48 ας 
Όπο οοτταρίίοἩ οῇ πιοτα]β απποηπς {πο Ποαί]οης οῇ 
Όιοί αρο, 816] α σοΠΠΘΟΙΙΟΠ 45 {6 ργοβοηί γνης 5ο 
εχοοσά[ησ]γ γατα, ναί ἰ{ παὶσ]{ ὃς α]πιοδί αἱᾷ {ο 
Ῥο πημοθατὰ οἱ, 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ5 6ΗΠΑΡ. Υ. 1--- 4. 

3”, 

ἔχει». 
3 ” ΄ 

καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἔξαρ-. 3 
46 δ , ς » ς χ 3/ ν / ι τς τ ᾽ : ς 

«η ἐκ µέσου ὑμω» ο το εργον τουτο ποιησας , Ζω µεν γαρ, ὥς ὃ 
3 ιν -” ’ ᾽ ΄ ” ’ », 5 . . 

απὼν τῷ σωώµατι, παρὼν δὲ τῷ πνεύµατι, Ίδη κέκρικα ὥς παρών τὸν 
ο ; ο 3 ιά . , 5 - 2 

οὕτω τοῦτο κατεργασάµενο», " ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 4 

2. καὶ ὑμεῖς πεφυσιωµένοι, ἃο.] Εαῑίοτ απά 
6οπηπιοπία{ίοτς ατο ποί αστεθά νν]εί]ιοτ {15 ελοι]ά 
Ὀε ίακεῃ ἴπίεγγοσαυείη, οἵ ἀεεἰαγαϊυείη. Ἀθεγει- 
αἱ πιοάεγη Εάῑίοτ5 απά Εικροβδίΐοτς ρτείετ {πε Ἰαί- 
ἴοτ; Ρα, 1 δαβρεοί, Ὀἱαδςεά ΡΥ {με μίσαίε, νυη]σ]ι 
Ἰαά α στοαί Ιπῄπεησε Ροί] ἵπ ραποἰπαίοπ απἀ Ἱῃ- 
{ετρτείαίίοη. Πέ πωδί ο οοη{θβςεἀ, ίοο͵ (ναί λετε 
8 5οππε ἀἰ[Ποι]{γ εοππεοίεά η] έχε Γογπηει πποςς. 
Ύοί {{ 566ΠΏ5 {ο Ἰανο πιοτθ δρ]Γ]{, απᾶ {ο 6 πποτθ 
αστοθαῦ]ε {ο {πε αἰγ ο ἔπε οοπίοχί: απά ἵ5 επρ- 
Ῥοτίεᾷ Ὦ} πε ααίποτΙίγ οῇ {1ε Ῥεβε]ᾗ. ντ, Ψετ- 
βίοη5 απά {ια (τεε]ς Εαίπετς απά (οπηππθηίαίοΓΒ, 
Απά ἴπθ πποτο ἀϊ[ποι]ί οοηξίταςσί]οη 18, ἵπ α υυτῖ{θτ 
Ἰκο ί. Ῥαα], πιοτο ΠΚεΙΥ {ο Ῥε ο {τας οπ8, 
Τηουσ], Ιπάθεά, ἴπετε 15 πο ρτεαί Πατεηπθςς; Γοτ 
{πο 5εΠ5θ6 ππαΥ 6 ας εακρτο5δεά: “ Απά που 
[υνπί]ε 5αοἩ οποτπη]ε{ε5 αγο οοπ]πη] {θά ἵῃ γοὮΓ 80- 
οἰείγ] ατε γο ραῇεά πρ να αρἰσια] Ῥτιάε Ί [α8 
1{ αἲ] ἴπήπσς ννετε τὶσηί απποης Υοι,] απά ἆο ποί γα 
[ας γε ουσ]ί] ταίμετ πποατη Γογεγ {5 {α1] απά 
οασ ἀἰκστασε] απά ἴακα πιθαςιτος {αί Ἠς Ὕνλλο 
αίἩ ἆοπο {με ἆεαά 5ποι]ἀ Ῥε τεπιογεὰ οπι γοιγ 

ποοϊθίγ 13. Ἐπενθ. α]]αᾶες {ο έπαί /ογπιαί πιοιγτι- 
πσ ΟΝΘΥ απΥ 5οαπᾶα] Ῥτοισλί οἩ {πε πνμο]ε Ῥοάγ, 
ν/ΠΙοἩ αοοοπηραπἰεἆ {λε εχοοπιπιπηπἰσα{]οη οὗ ἐἶνο 
οβαηπάςχ, «Πο ννας Ῥενναῖ]εά {ο α5ξ οπθ ἄραά; ἃ 
ουδίοπι Ῥοτγουγθά {Τοπι {πε Ἄγπασοσιςθ, απά Ίοπασ 
τοίαϊποά Ιπ ία ΟἨατομ. Ἠεποε, απἆετ {πε Ἰάθα 
ο πιουγπίπιο 5 οουο]εᾶ ἐπαί οἱ οπεοπιππἰεαξίοπε, 
πυΠΙοΙ ἶς ραγσ]ατ]γ επ]οϊπεά ἵπ {Πε ποχί οἶαμςς, 

Ἔϊζαρθῃ ἐκ µέσου ὑμῶν πιαΥ Ρο τοπἀετεᾶ, “' Ἰλου]ά 
Ῥο τεπιονθά {Τοπ απποπσ γοιγ Ώοάγ.” 
Ργθβδίοη, Ιηδίθαά οῇ πο Πατεμεγ 9Π6 ἐκκοπῃ, απά 
τπθαηί{ {0 βασσοςί {1ο ΡροςβΙὈΙΠ1{γ ος Ἠὶς τεβίοταίοπ. 
{ο 16 Ῥοάγ. α[ίετ {Ππογοισ] τερεπίαποςθ απἀ τε[ο- 
πηαίίοῃ. 366 2 095. Π. Ἱ. 

8. ἐγὼ μὲν γὰρ, ὅτο.] ἜΤ]ε οοπβίτποίἶοῃ 15: ἐγὼ 
γὰρ ἤδη κέκρικα ---τὸν οὕτω τοῦτο κατεργ. παραδοῦναι 
τῷ Σατανᾷ, απᾶ {πε τοςί αγθ {ο Ὦε τουκοπεά 48 88η- 
ίεποος Ἱηςοτίεά. Ὀεα Ρος. Ἐν πνείµατι, η βρ]τῖε 
απά παπά, παπιε]γ, ὃν πιγ 5ο]οιίαάο Γογγοι. ο 
Ῥ]πίατο]λ οἶίεά ὮΥ Ἰἡεί5.; κἂν μὴ παραγένηται τῷ 
σώματι, παρόντα τῃ γνώμη. 

Τὴο ὡς 5 οπηίεᾶ ἰπῇΤοτ8δ ΜΒ. απά α {ΕΝΥ 
Ὑοτείοηπ5 απά Εαΐμοτς, απᾶ ἶ5 τε]οοίεὰ Ὦγ αἱπποςί 
αἱ]. Οµιήσς. Ῥαί ο απί]λογγ οὗ ΜΡΡΒ. Γοτ 18 
οπη]ςείοη 16 Υ6ΤΥ ε]ίσηί. Α5 {ο ἴο Ῥεγείοπα, ΕΥ 
3Γ6 ΊηΠ δµο]ι α 91899 ΟΡ 11119 υνεϊσηί. Απά ΙΓ 11ο 
ννογὰ 106/ε (45 ία Οπ]άσς 5αγ 1{ 18) Ρὐεοπαφίϊο, ναί 
ννου]ά Ὄο πο ΓΘαδΟΠ ΥΊΥ Ιὲ 5οιι]ά Όο οαποε[εᾷ. 
Έοτ ειο] τοάππάαπογ αδαα]]γ Ἱππρ]ε πο ΠΙοΓΘ 
Όιναπ α ποπ-εογγοδροπάοπεο ἴο ἄΠΥ {οτεῖση Ἰαησαασθ 
Ιῃ ΒΟΠΙΘ οχκρτθβδίοΠ. ΕΒαΐ, ἵπ {ποί, ὡς ἶ5 Ἀετο ποί 
τοππάσπέ, Ὀι{ 16 ταίματ οἰθἐρέίσαί, {οχ ὡς εἰμί; ᾱ- ᾱ. 
Βοΐπσ (α5 Τ απι) αὈξεπί 1π Ρ6ίσοη. 

Κέκρικα. ἜΤ]ο 8οηςο 566Πη5 {ο 6: “Τ 4ο Ἰετε- 
Ὁγ ἀοίογπαῖπα [απά ἀϊτοοί].”. Τ]ευ ατε {ο]ᾷ ναί 
ἠιου νν] ἆο ν/α]] {ο ας {Πῖς 5 Αρορίο]σα] αἲ- 
Ονοτί{γ, {ο {αλκο 5ίορς (5161 α5 ατα {6η δασσοείο) 
{οΥ τοππονῖης {πο οβεπάϊπσ πΙΘΠηὮετ. Οὕτω, “80 
[5οαπόα]ος]γ.ῇ 

4. Τ]ο οοηδίτασίῖοπ Ίθτο ἶς ἀἱδριίοά. Τ]ας 
πτί ΟΕ πο ννογάς απο ραγεπί]οίσαϊ, 18 οῦνῖοις 
αἱ Ποιο αγ Όινο ρατοπίλεείς οασΏί {ο οχίοπᾶ, 18 

ποί 8ο οθτίαἰΠ, 3οπιθ, α5 ΟἨτγδοςί., Ιπο]αάθ ἐν 

Α π]]ὰ οκ- 
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ή ς ” -” ΄ . ιά ’ 

Χριστοῦ, (συναχθέντων ἡμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος) οὖν τῇ δυνα- 
. Π ς -” 3 κά ύ Σ- - 

ὃ µει του Κυρίου Ίμων Ίησου ἉἈριστου, » - ωε1 Τι, 1. 90. , παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ; 
αμ 3 »/ υά ! ι |) - - -” ς ’ ώ 

Σατανᾷ εις ολεῦρον της σαρκὸς, ἵνα τὸ πγεῖμα σωῦθῇ ἐν τὴ ημερα του 

6 Κυρίου Γησοῦ. 
π 3 Ν / ς - 

Ου καλον το καύχηµα υμών. . ’ ο - , 

ουκ οἴδατε οτι µιχρα α αα]. δ. 9. 

ρα. 68. 7. Π 5! ᾽ Π -- - βαν , εἰ ευ ' ; 

Ἱ ζυμη Ολο» το φύραμα ζυμοῖ,; Ὁ Εκκαθάρατε οὖν την παλαιαν ζύμην, Ίωμα 1. 20. 
ω ἵἱπίτα 16. 9. 5/ Ε ’ ; ει ρ.. . 9 ᾿ ' ῃ ς 

ινα Ίτε ΎεΕΟΥ φυραµα, καθως εστε σσυμοι και γαρ το ποασχα 11μῶν ι Ρει. 1. 19. 

ο ον ς » 3 ., ὁ. ’ γα : ; ὰ τδ Π ” 
6 υπὲρ ημων ἐθυθη, Χριστός. 7 ὥστε ἕορταζωμεν µη εν ζυμη παλαιᾳ, 

ης ρ / λ τε 3 24 ων Ἂν 3 ᾗ 
μηδὲ ἐν ζύμη κακίας καὺ πονηρίας, αλλ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ 

ἄλη θείας. 

ν χο. 19. 8. 
15. 

ν Ῥεμί, 16. ὃ, 

1 Μαἰἰ. 18. 17. 
8Ηρτα ν. 2. Το 

λ 2 695. 6. 14. νο οὐ ισα μὴ «ρθοβρόσθαί πόρο: Ὕραψα υμῖν ἐν τῃ ἐπιστολη, µη συνανγαμιγνυσθαι πορνοις. [καὶ Ώρι, δ. Ἡ, 

τῷ ὀνόματι --- πνεύματος. ΌΟίΐπετβ (απᾶ Ἱπάθεά {πο 
πηοδί οπηϊπεπί Οοπηππεπία{οτς) ΟΠΙΥ {ακθ συναχθέν- 
των --- πνεύματος, ΊΝΠΙο] 866ΙΗΡ ρτε[εταὈίθ. Ἱαρα- 
δοῦναι 5οἳ]. ἡμᾶς ἀερεπάς προῃ εἰς τὸ, ΟΓ ὥστε, ΙΠ- 
ἀειβίοοά, ΄' ἵπ οτεχ {ο γοιχ ἀα]ίνετίπςσ ΠΙπα, 2 απά 
Έπο ραβςασο ΠπαΥ Ῥο τεπάετεά {ας “ΤΙ ἆο Πετεβργ 
ἀῑτοςοί ναί γα (Ῥεῖπσ αβεεπιθ]εά ἰοσείμποςτ, απά 1 
Ὀαΐπο αρἰτιέαα]1γ απ νἰτίαα]]ν ρτεδεπί υΠ{Ώ γοι, 
ὮΥ πο εἰσηϊ]Ποαίποη οΓ (5 ΠΙΥ ορἰπΙοη) ἆο, ἴπ {να 
Ώαπ]θ απά ἴπ Ὀθ]α]ῇ οἱ ους Τιοτὰ 9 εδας ΟἨτ]δί, απἆ 
πο!πο ὮΥ ἴπε ρονετ οῇ ους Τιοτά 1εδις ΟΠσί5ί, 
ἀε]ΐνει {λα Ῥειδοη 5ο ἀθδοτίρεά, ὅσο. Δί τὸν 
τοιοῦτον {ηθτο 15 απ εραπαἰ[ομςίδ. 

5. παραδοῦναι--- Ἐυρίου ᾿Ιησοῦ.] Όπ ἴε εκαοί 
56η56 ο{ {5 ρᾳς5ασο {Ίιετε ἶ5 πο Ηά]ο ἀῑΠετεηπος 
ος ορίπίοη. ὢθο Ἠεςςῃς. 3ΥΠΟΡ. 1ὲ αποι]ά 5εσπι 
Όναί (45 ιο πηοςί επι]πεηί Οοπιππθηίαίοίς, αποϊθηέ 
παπά πιοάρτη, ατθ ο ορΙπΙοπ) Ὑε Ἠανα Ίετο Ρ]αΐη 
ναείἶσες οἳ α /ογπια: επεοπιπιιπϊοαέίοπ, Ιπάϊοπίεά 
Ὦ} παραδοῦναι τῷ Σατ. (ΥΝΙΏν α]αδίοη {ο ἴπο οΠίοβ 
πγογάς οἱ {λε ακοοπηπαπ]σα1οἩ), απά α ριωπς/ιπιοτέ 
ἴπ ιο εδ, Ιπάϊσαίεά Ὦ} εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός. 
ἌΝονυ ναί νο Αροεί]ες ας Με Ρον/6Γ, απά 80ΠΊ6- 
εππες οχοτεῖςοας 1{, οὗ Ιπβϊοίίπςσ ἀθεαίῃ οΥἨ ἀϊξεαςο 
εαρετπαίατα]]γ, οαηποί Ὦο ἀεπίεᾶ. Βιί ννπεί]ετ 
Μπή5 οαπ Ὃς οοηκἰάθτες αξ αἩ εχαπηρ]θ ΟΓ 1ΐ5 εΧεί- 
οἶδο πιαΥ Ὦο ἀοπρίεά. Ἔ]ιετο 566ΠΊ5 {ο Ὦο πο 
ΊΠΟτθΘ ιαπ απ Ιπ]αποίίοη {ο ραβς 5εηίοπος ος ϱεΧ- 
οοπηπηππΙσαίοπ»Σ Ὀαί ποί {ο Ιηβίοί ἀϊξοαδο. Ίπ 
εἰς ὄλεθρον τ. σ. ἵ5, 1 ἐπϊπ]ς, οπΙγ ἱπήπιαίεά οπς Ργ- 
ρορε οἵ εἴιο οχοοπηπηαπ]σα[ῖοἩ Ὑγμίο]ι πι]ση{ί Ῥο εκ- 
Ρεοίεά {ο {ο1]ου”, απἆἀ, 1 ἀοά 5ο Ρ]οαδεᾱ, τοοιµ[ά 
Γο]]ονν 1{. ς 

Τ]ια ννοτάς ἵνα τὸ πνεῦμα ---'Ιησοῦ Πιαγ ϱο {ας 
οί: έλα Ἠϊδ 5ο], οοττθσίεᾶ, Ἠαπῃ- 
Ἰσά, απἀ το[ογπιεά ὈΥ ἴπεςο εαΠοείησς, ΙΠΑΥ Ὦο 

φανος αἱ ίππο ἆαγ νεῃ ΟΠὶδί 5ηα1] «οΠ1θ {ο ]πάσο 

ϐ. οὗ καλὸν τὸ καὐχ. ὑμῶν.] ἜΤηε ἄῑΤαε] Οοπι- 
ΠΙΘΠίΔίοτ5, απᾶ αἱξο Οτοί., ΓΠΙΡΥ, Τ,ουκε, απἀ 
ΜπαοκηπὶσΏί τείαογ {15 {ο ιο {αἱςα {εασἸετ. ἜΤμαί, 
Ἰούθνογς, ἶ5 Πατξὴ, απά 1έ 15 Ροίίαγ (νι Μεποσςῃ., 
Ἠα]], Ἡοδοππι., Κταμςθ, Ταδρίς, Ῥοΐς, απἆ ἨΠεγ- 
46η.) {ο τεσατά ΐ α5 α σεπογαἰ τερτοοβ, Γοαπάεᾶ 
ΟΠ πεφυσιωμένοι αἲ Υ. 2: πε Οοτιπίμίαης Πανίης, 1έ 
666ΙΠς, Ιπ α Ἰαίίογ {ο Ραπ], Ῥοαδίεά οϐ {ιο οχοε]- 
Ἰεηί ίαία οἱ (μΐησς ἵπ {Πο οἨατεῃ, απά ΡεγΏαρς 
Ἠϊπίσα ιαῖγ 5αρογΙογΙ{γ {ο οίπογ οἩτομες. Τ]μας 
Ένα 5οπςε ἶ5: ΄Ύοιγ Ὀοαδίίης ἶ5 ποί Ὑνε]] {οαπάεά 
οἱ οοιηπιοπάαῦ]ο [ννηῖ]α 5αοἩ Γου] εἶπ5 αγθ οΟΠ]- 
πε απ]οπσ γοι].ὖ 

---οὐκ οἴδατε.] 'Τ]]8 πιασί ποίῬο γασατάεά, νι 
Ῥοΐ, α5 πιογδ]γ α /όογπι ο ἐγαποἰίοη; Ρα πεϊῃος 
πηιδί 15 5οπ5θ, ΥΝΙ{ 5ο1Π6, Ὀς6 {οο ΠΙΠΟΗ Ῥγος5εἆ 
ος: 16 πιτθ!γ τοίους {ο ναί 15 αὐ]οϊηεά ας ννμαί 
ἴβ, οἵ οασΏί {ο Ῥε, υνε]] Ἰκπονπ. 30 Π. 16. απᾶ 

τπο νο]. 

εἰξονποιθ. Μικρὰ ζύμη, ὅτο. ἱ5 α Ρτονετρία] 5αΥ- 
Ίησ (οοουγίπσ αἰδο ἴπ (αἱ. ν. 9.) {οαπά ἵπ πε 
Φοπιρίατα] απά Βαδρίηίσα], απά ενεη μα Ο]αβδίσαι 
νυτιίοι. Της ζύμη ἵδ αρρ]εᾷ {ο ἨΠαίουετ ας 
πηθίαρ]οτίοα]Ιγ (πε Ῥούγεχ οὗ οοτταρίησ; αδ ευῖῖ 
επαπαιμίο. 

Τ. ἐκκαθ. οὖν τὴν παλαιὰν δύμην.] Τ]ο Αροςίο 
ίακοες οοσαξίοπ {Γοπῃ {Πε αΏογο ἰππΠίαάο {ο οχλοτί 
Όιο Οοτἰπίμίαης (απάἆθτα ΠΘΥΥ αἱ1εροςΥ, ἀετίγεά 
{οι {ο 1 ουνῖςεῃ οαδίοπι οῇ Ριίῆησ αν/αΥ Ί6αγεη 
8 πο Ῥαβφεονοτς, {πεη Ρτοβαβ!]γ αἲ Παπά) {ο {ογεακα 
γίοο απἀ νΙοῖοΆ5 ΤΙΕΠ; 8ἶποςῬ νίοθ σ4π ΠΘΥΕΙ Ῥο 
Ῥαπίφ]μοά {τοπ {πε ΟΠΙτοῇ, απ]οςς {Ίηοβο νο σνΊ]] 
ποί αὐκίαῖπ [ποπι 1 ατο Ραπϊςσησεά νι Πΐ. Τί αρ- 
Ῥθα1ς5 {λα {1ο ΑΡροςί]ε Ἰιαά ἵπ νῖενν αἰ] ρογβοη5 γνηο 
βἰπηθά Ίο {Ίο Ώοἵ5δοΏ ἶπ 4Πθ8{ΟΠ. Νέον φύραμα, 
έέᾳ ἨΠθν/-πιαάθ Πηαβ8 οῇ ἀοιισ] 2 (1. ο. Ώείοτε {πα 
Ίθανεῃ 15 ριί ἵπ). Καθώς ἐστε ο. ««Α5 γο 
ατε, ΡΥ γοιγ ΟΠτ]δίίαη Ρτο[εςδίοἩ, θοιπά {ο0ο Ἱ1Π- 
Ίοααγεπες,’” 1. 6. αποοτταρίεἆ ΡΥ νὶοο απᾶ νἰοῖοις 
Ρ6ΓΕΟΠΒ. ἜΤ]η9 56η5ο ο{ ἔπθ γνοτάς καὶ γὰρ τὸ πάσχα 
-.Χριστὸς 15: “«Ύνο (/ιδέίαπς Ἠανε αἱδο α Ῥαε- 
σα] Ἰαπηῦ, ---θΥ6εἩπ Οιγὶςέ, νο ἀῑεὰ {ο {πε ϱχ- 
Ρἰαίοπ οἱ οἱ εἶπδ; ΙΥΠΙΟΠ εαοτίῇῃοςο οὔ]ίσος 115 Το 
ριοαίετ Ῥριτίίγ οῇ {ο {μαη (16 «Ἰειυς ννετο Ὀοιπά 
{ο οὔβοχνο.’. Τηπεγεῖ5,α5 ΛΏΡ. Μασεο ἠαβ ΒΠΟΥΥΗ, 
απ α]]αδίοη {ο ο ν]λο]ο γ/οτίς ος αἰοποπιεπί απά 
οχρἰαίίοπ αοοοπιρ]σῃοά ὮΥ ἆεδας ΟΗἨτὶςέ, Υπο 18 
οοπηραγεά {ο {Πε Ῥαδοᾗα] Ἰαπῦ. 

8. ἑορτάζωμεν] “εί ας Κεερ ους [δαςί,) 1. 6. (48 
Το8ε5η. εχρ]αίΠ5) οἱ 115 νι αἰαστίίγ ννοτεΒΙρ απά 
εογνο (ῑοἆ ἵπ Ὠο]ίπεςς οῇ Π[ε; οἳ (48 Ροῖί εκ- 
Ρ]αἶπς) ]εί ουχ Ὑ]οἰο 1{ε ο ερεπί ας α [οίνα]- 
ἀαγ. Τε Υνογᾷς μηδὲ --- ἀληθείας ατο εχρ]αϊπεά ὉΥ 
Ροίί αξ Ρι{ ΓΟΓ ὁῥηλονότι μὴ κατέχοντες δύμην, τουτέστι 
τὴν κακίαν καὶ πονηρίαν, ἀλλὰ τὰ ἄξυμα, τουτέστι τὴν 
εἰλικ. καὶ ἀλήθειαν. ᾿Αλήθ. ἀεποίθς ίγαο νΙγίπε, απά 
εἰλικρίνεια βἰσπίβας ΡΤΟΡΕΤΙΥ 5Π6Ἡ α Ῥιγίγ απά 
ννμ]ίοπεςς α5 υνΙ]] Ῥοαγ Ὠιο οἱοξςε5ί οχαπη]παΊοη, 
κα {μαί οῇ απ αγίο]ο ἱπερεσίεά ἵπ ία {Π111 Ἰσ]ί 
ο{ {μα 5ιη. 

ϱ. ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπ. μ.σ.π.] Ἠανίπσ ϱΧ- 
Ῥγοβδαςά Πῖ5 γυομάογ έλαί {Π6Υ Παπά ποί γεί εχρε]]εά 
{τοπα {Πεῖγ 5οο]δίγ α ποχίοις ΠΠΕΤΩΡΘΣ, απά οη]οἵη- 
εά ποπ ΙπιπιθάΙαίε]γ {ο ἆο 1{, ειπε Αροδίιε ασαϊη 
αἀνοτίς {ο {πε 5α0]εοί οϐ Γοτπίσαίίοπ ἵῃπ σεποτα] 
(οἩ υΠΙΟΗ ο Ἰιαά {οασῃεᾶ αἱ ν. 2), ἵπ ογἀετ {ο 
ρίνο 5οπιο Πιτίετ αἀπποπίοἨ, απά οχρ]αίῃπ Ἠἱ8 
πιοπηϊῖησ πποτο βι]]ν. 

Οµ (με εχαοί Ιπροτί, ΠΟΥΕΥΕΥ, ΟΓ ἐν τῇ ἐπιστολῃ, 
6οπιππεπ{α{οτ ατθ ΤΙΠΟἩ ἀῑνιάεά ἵπ ορἰπίοῃ, 
ΦΟΠΠΘ οΓ {1ο πηοςί οπι]πεηί (459 Οα]ν., Ῥεζα, (τοῖ., 
6αρε!!]., Τμε ΟἼθτο, ΜΙΙ, Ὑεΐς., Βεησ., Ηεῖπς., 
ῬοατοςῬ, Μοφηθιπι, ΜΙομ., 3θπι]οτ, Ἠοδεπῃ., 
ΦΟΡ]6Ι5., Κγαιςα, Ὑαίετ, Ῥοΐέ, απἀ Ἠογνά.) εήπις 
Ὠιαί ο νγοτά5 πανο τε[ετοηςθ {ο απ Εγρίδίζε, νυλὶςοἩ 
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οὗ πάντως τοῖς πόὀργοις του κὀσµου τούτου, Ἠ τοῖς πλεογέχταις, 1 10 
ο, ., Ἀ η . 3 ./ οφ / ο κ 
ἅρπαξιν, ἡ εἰδωλολάτραις' ἐπεὶ ὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθ εἴν.) 

᾽ , αν Ν ’ 2 ᾽ 3 ’ 

γυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν, μὴ συναναμίγγυσῦθαι, ἐάν τις, ἀδελφὸς ὀνομαζό- 1 
Ε , ” , ” ’ 2 ’ 2» . 

µενος, .. { ποργος, ἢἦ πλεογέχτης, 1] εἰδωλολάτρης, η λοίδορος, Ἶ μει)υ-- 
Ευ) 5 νό ’ 

υ Μακ. Ἡ, σος, ἡ ἅρπαξ" τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 
Οο1. 4. 5. 
1 πες». 4. 12. 

οί. Ῥαπ] Ἰαὰ αἰτοπάγ υυγιίεη {ο ο ΟοτἰπίΠίαης, 
Ῥια{ το)ιίο]ι ἵ9 πιοιῦ πιο {ΟΠΦ6Υ εχίαπἰ. Οίλετς (α5 ία 
ἄτοεεκ Εαίοτς απά ϱοπιππθηία{ογς, απά, ος λα 
ΠΙοάΘτΗς, ν΄ οί, Εδί., Ό]εατ. ἄ]αξδς, ΠΟΥ, ΥΥοἱς, 
Ἐαὐσίο., Γιατάπετ, ΓΥ]6, αἰ. ἆοπθς, Μασκη., Νεννο., 
ΜΙάάΙ., απά Ῥοννπ5 ) οοπίοπὰ {αί ὈΥ τῇ ἐπιστολῃῇ 
15 πιθαπί {ιο Πρὶς{{ο [ια ἐς ἐ]νοπ ποτέἶπσ. Βρ. ΜΙιά- 
ἀῑοίοῃ, Πούνενετ, αἀπ]{5 (ναί νε 4ΙΠε5{ΙΟἨ 63Π ΠΘΥΘΓ 
νο 8ο ἀεοίάεά α5δ {ο Ῥτοσ]ηάο αἰ] βαίατο ἀοιρί; 
βἶπος {ια τα[ετεῃοο ἵπ ία ΑγίῑοΙο ΠΙαΥ Ὀα εἰίλετ 
{ο {ιο Πρὶκ/ίε δέ. {αι ιοας ιογλ(ἶπις, 1, ἴο ἃ /0Υ- 
ΊΠΕΥ Οπε: απά {Πε ππθαπίπσ οΓ ἔγραψα 15 ποί]α55 απῃ- 
ίσος. Ἠο ]α5{1γ οΏεογνες ἴ]αί οη6 {μίηςσ αἱοπθ 
{5 οθγίαἰἩ, ---- επαί οἳχ οΟΙΠΠΊΟΠ ΥΘΥΣΙΟΠ, “«Ιπ 4η 
Ερϊεί]ο,” 16 ποῖ οοττθσί. "Ἐν τῃ ἐπιστολῃ, ἴλεπ 
(οοπ{ίπαα5 6), πηµςδί ωθ τοπάσγες ϱΙπ ιο Ι]είίος,) 
ου, 1π πιΥ Ιοίίοτ: δέ {νο ααθρίίοι 156, Ἰγαί 1αί- 
ίοτ Ί νο ρτοδεηήί, ΟΥ α ΓΟΓΠΙΕΥ οπεΊ Τ]αί 1 πιαγ 
(οοπίίπαες Ἰ6) ἀοποίε (ο Ιείίετ 96. Ρα] 15 υνγῖῖ- 
ἰπα, ἶ5 Ῥεγοπά ἀἱδριίε; αξ αρροαατς {Τοπ Ἠοπῃ. ΧνΙ. 
22. 0ο]. ἵν. 16. 1 Τπες8. ν. 21. 2 Τ]εβς. 11. 14, 
απά {νο ραβ5ασες ο{ Γήβαπ]15 οἶίεά ΡΥ Γατάπ. Αἱ 
2 Όογ. νι. 8, Ιπάθεά, ἡ ἐπιστολὴ οαη ΟΠΙΥ ΊπθαΠ {θ 
{οτππεγ Ερϊςίία: Ῥιαί έΠεγε ἴ]λεο τείεγεηπςθ {ο ἵί 18 
ενἰἀεηί, Ῥ6σαυςε {ο Αρορίε μαά ]αδί Ῥεεῃ ερεαΚ- 
ἵπσ οῇ 15 εβοοί5; νν]]ομ 16 ποί ίΠε ο.πδθ Π9Υ6. 
Τ]εγο 8ο6ΘΙΠΠ5, {]6Π, πο Ιπίθτηα] εγν]άεποθ {ΟΥ α 
Ἰο5ί Βρὶεί1α, απ]εςς ἔγραψα απά {ιο σεπετα] Ἱπιρογί 
ο {ιο ραβ5ασε ϱΟΠΙΡΕΙ 5 {0 5ρροδε ο9Π6. Βιΐ 
(νο Πτεί Αοτῖςεί, έ 15 ννο]] Ἰπονπ, 5 οΠεπ α 
Ῥτοεοπί εἰσπίῇσοαίίοη, απά 6υεη α Επίατο οπ6, απά 
5 ποί ποοθβεατΙΙγ {ο Ῥο απἀοτειοοᾷ ἵπ α Ῥα5ί 
86η56. Αί ν. 1]. ἔγραψα ασαϊη οσσοΠ5, ΝΠ6Γθ Νθ 
Ἠανθ : νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν, Μὴ συναναμίγνυσθαι, ἐάν 
τις, ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος.” ἼΜε Ἰεαγπεά Ῥτε]αία 
Ώπεῃ Ῥτοσθεςς {ο 5ΠΟΝ (α5 Ἰαά Όαση Ῥοδ[ογο 4οπε) 
Ειαί πετο ἶ5 πο οχίεγπαἰ ον]άεπος {ος εαρροεῖηρ α 
{οτππεγ Ερϊδίο πο οί. Τη τείεγεπος, Ι1ου- 
6ύες, πημδί ποί Ὀο εαρροβθά (181 «οιπθ) {ο γα 
-Γοἱοιος ἵπ Επί Ερϊεί]α: Ῥιί ταί]ογ {ο ίμο ἀἰγαςίίοη 
ψη]ο] ας Ὄσει σίνεη {ο οχρε] (ο Γογηίοβίογς 
νο] οθτίαϊα]γ παὶσηέ, {Γοπι πε Αρορί]ε, Ὀο Τ6- 
σατάεά α5 εαι]να]εηί {ο α σοηοετα] οοπηπαΠά 11οἱ {ο 
ακφοεῖαίο πο [ογπἱσαίογς, εδρεοἰα]]1γ α5 {ο αἆπιο- 
ΠΙΠΙΟΠ {ο “«ριτσο οαί 1 οἰά Ίοανοῃ,) 1. 6. Γογπ]- 
οαίογ5 απά 51 6Ἠ Ἰ]κα, ννοι]ά {ανοιγ ἴ]χο βαπιο ορίη- 
1οῦ. «Τιοξί, Ποννονοχ ({ο δα {6 νογάς οὗ ΜΥ. 
Τονγπς.) νου εΠου]ά 5ο [αγ παϊθία]ο {πο οοπππιαπἁ 
αδ {ο υ η λλάτανν ἠποπηβο]νος οπ{/το]γ [γοπι {116 ννοτ]ἀ, 
(πο Αροβί]ο οχρ]αίης ΠΙΠΙΡΕΙΕΣ απά ΙΠΓΟΓΠΙ5 {Ἴοπι, 
ν. 10, ναί 5 Ἱπ]αποίίοη ἆοθβ ποί οχτεπὰ {ο {οΓ- 
Ππἰσα{οΓς αΠποπσ {πα ᾖιοα/ιρις, Γοτ ννλ 5αο]ι, ἵπ ἴ]ια 
οτάΙπατγ Ιπίεγοσιτβο οῇ Η[α, {Π6εγ πηαδί αβδοσ]αίο, 
Όσέ Ὠναί ἵξ αρρ]1ο8 ΟΠΊΥ {ο ἐποῖτ Οτίεαπ Ὀτδί]- 
ΤΘ.” 

10. καὶ] {οτ καίτοι,  απᾶ γοί.”. ἙΥ ο τοῖς πόρ- 
νοις ἵδ ἀεποῖεά Ἰοννά Ροϊδοή8 ἵπ ροηποτα]|. Τοῦ 
κόσμου 5 ἴαο]αμγ ορροβδος {0 τῆς ἐκκλησίας, Οἵ τῶν 
ἀδελφῶν. Απά νπί 19 αἱ ἆ οῇ αἱφδο[μίε ΡΕΙΡΟΠΒ 18 
αἱδο αρρ]ίοά {ο οί]οι ποίοτίοιε]ν νΥοτ]ά]ν ῬογεοΒ, 
ΟΥ ἴο ΟΡ6Π Ἰδαί]οης, Όη ἴ]ιο ϱ]Π1ρ. οῇ ἄλλως αβιες 
ἐπεὶ 866 Νοίο οἩ Ἠοπῃπ, 1, 6. 

ο Πύ γάρ µοι καὶ τοὺς 19 

11. νυνὶ δέ.] ἜΤ]ε δὲ 15 ποί, α5 Τί ννου]ά 5θεπῃ {ο 
Ῥ6, αἀνειδαίίνε; ποτ 56 υγ α τείετθηςς ἴο 
πια: Ὀιαΐέ (α5 Ῥτοί. Βεᾖο]εξ, τεπατΚκς) ἵπ α 8ΕΠ56 
εἰππί]αχ {ο {ια 1π Πεῦ. χὶ. 16. νυνὶ δὲ κρείττονος ὁρέ- 
γονται. ΤΗ νε 8εη5ο ν]] δα, ΄ Βαΐ ναί Ἰ 
γεαἰίη πιοαπι 4 ιογἶτις ἐς, 15 --. 3ο ναί (18 
ῬτοΓ. Βε]ο]αί[, οΏ5ετνες) 1{ νν]]] ὂε απ οχρ]απαίίοη 
ο{, ποί απ ορροβΙΊοη {ο, ἴ1θ ἔγραψα οἳ ν. 9. 

--- ἀδελφὸς ὀνομαζάμενος.] ἸΤΠϊ5 15 πιοτο αἰσπί- 
οαηί (Παπ ἀδελφὸς ὢν, απᾶ ἀθεποίες οπε νο πιαΚθΒ 
α Ῥαῦ]ο ρτο[εεείοπ οῇ Οκ ΙαπΙίγ. Τηδίεαά ο 
Ώιο οοπΊποπ τεαάἶησ ἢ Ώθ[οτε πόρνος Ἴ ΜΒ. απἀ 
ΠΙΠΥ Ύθιδίοπς απά Εαίΐματς, ίπε Ε. Ῥτίπο., απά 
6105 οὗ Ῥεζα, Βομπιῖά, παπά Βεησ., Ἠανε ᾖ, νν]]ο]ι 
5 αρρτονεά ὮΥ Ἰηείβ. απά ΝΤαΠίμ., απ εἀἰίεά ὮΥ 
ἀπιοςο., Ἱἑπαρρ, Ὑαἲ., απἀ Γιέπηα.: τὶση{]γ: εἴηπσθ 
Ρτορτίδίγ τοαφυίτες 1, απά {με εν]άεποε οἱ ΝΜΒΑ,, 
Ἡθγε {ευ {αγ δείίεν οο]]αίεὰ (Παπ νεγ ατα, 18, ἵπ 
πηα{ίετς ο{ αοσεπ{α{ἶοἨ, οΓ πο ααἰ]ογῖ{ν ; π/Πογθαβ 
Ὠναί οἳ Ὑετείοπβ 15, ο; αΠΥ (Πίησ αβεοίῖηπςσ ο 
δεΊιδ6, 38 5ίΤτοης. 

Μηδὲ συνεσθίειν ΠΙαΥ Ὦο εσρ]αϊπεά νέ] {λα Ὀορί 
6οπιπιεηίαίοτς, “΄ {ο πο]ά πο Γαπη]]ίαγ Ιπίετοσιτςε ” 
(μὴ συναναμίγνυσθαι ν. 9., ο! Πίο] Οχ5 19 απ εκ- 
ΡἱαπαίΙοπ)5 οοπιπηιπΙίγ οἳ ἴαριε Ὀεῖησ α Πσιτε 
οχργεςεῖνε ΟΓ ἐπέίπιαεμ. Ἀεθ ]ωα]κε χν. 2. «αἱ. , 
10. ΤΠΗΙ5 ννας πιεαπί {ο βἰχεηρίπεῃπ {ο εβῖοαςγ 
ο{ οχοοπιπιαπ]σαΊο, απἀ, ππάετ οετίαϊπ οἴτοπῃ- 
είαηοθς, ἴο 5ΙΡΡΙΥ 1ΐς Ρίασςθ. Ἐοχ (α5 τοῖ. Τε- 
ΠΙΠΓΚΦ) Τη εχοοπιπιηπὲσα(ἰοπῖς {οσυπι, αδὈὶ ααἲ ρτεξ- 
Ὠγίθτίαπι πο οί, απἱ οοσ]εδῖα ο5ί Ἰασρταία, 
εασσεαῖί ργϊναϊα (απηϊΙατῖς οοπηπηετοῖῇ {ασα. 

19. Τ]ε οοηπθοίίοπ ἵς (5: «ΠΠ σἶνε ἴπεδα 
ἀϊγοσίίοηπς τοδρεοίίπσ γοιτ οοπάποί ἴο εἰππίηρ 
ἠγείιγοπ] {ος ννπαί Ῥιδῖπεςς 5 Τί οῇ πη]πθ (αἲ τί µοι 
βυῦ. µέλει ΟΓ προσήκει) ἰο Ἰαάᾷσε ἔΊοςε τοτ/ιοιέ ἴἶνα 
Ραία ο/ {ία ΟἨτοἩ 13. ἘΥρΚκε οοππρατθς /οδερῇ. 
Απί. ἵν. 19. πετο οἱ οἰκεῖοι (1]ιε «6ννς) ατε ορροβεά 
τοῖς ἔζωθεν. 

Τ]ο φεπίήπιεπί ἶ5 {επ ]]αςίταίεά Ὦγ απ εκ- 
4ΠΠΡΙ6 ἀτανύη {ΤΟΠ ΟΟΠΙΠΠΟΠ Ἠ[α; ννηογε 80ΠΠ6Θ (48 
ΤἨΘΟΡΗΥΙ., ΜΙεμαθ]., Β6πΏ]., Ῥοβδηπι., απά Ἠεγ- 
4η.) Ροϊπέ: οὐχί" τοὺς ἔσω ἡμεῖς κρίνετε. Βαϊ ἰΡ8, 
35 Ροίί οὔβοτνθς, ποϊί]ογ {Πο οοπίοχί ποτ {6 πδθ 
υΓ 1ο ρατίίο]ο οὐχὶ νη]] ροτπη{, Ἰπάθεεά, (το ἵΒ 
πΟ σοοᾷ ΤΘάΡΟΠ {ο ααπάοπ {πα οοπππιοπ ραποαᾶ- 
Ποπ, αοσοτάἶπρ {ο υνμῖο] {η 5οηςο νν]]] ος:  Ηανθ 
γοι πο {λα τὶσηί {ο Ἰπάσο ἴποςο ννμ]π {πο 
Οατοα τ. Τ]οῬο {]αί αγθ ου{ οἩ 15 ρα]ο οά ννη] 
Ἰαάσο. ῬΒο εη [εχεγεῖςο Υο {λ]δ ροννες, απ] οαςὲ 
ου{ λαέ νν]οκοὰ Ρουδοη [Ποπ απιοπς γοι 1. Τα 
ΑΡροδί]ο Ἠθετο «56θπῃς {ο Ἠανο Ἰαά ἵπ τηϊπᾶ Του. 
χχὶν. 7. καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. Απά 
Ἠθηοο 8 οοπβτιηθᾶ {ο καὶ οῇ Ίο ρτοδεπί ραδεασε, 
ανν πίοἩ (τίορυ., Ὑαἲ., Κτααςο., απά Ῥοΐέ, Ἰνάνε σαη- 
οο]]εά, οἩ πο αα{Ππογῖίγ οῇ εονοταὶ Μ93. Ἐρινεῖ 
Ἰηδίοπά ΟΙ κρίνει, ἵδ οὐ]ίοᾶ, Ποπ ΤΙΠΥ 
Μ98., Ὑοθγαίοης, Ἐπαίμεις, απά οατ]γ Ἐάά., Ὁ 
- Μαίμ., ἀτίθεὺ., Ἐταιςο, Ῥηέπη., Υαἲ., 8Π 

ουἳ, 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΔΑΡ, ΥΙ. 1, 2. 119 

1 ΥΠ. ΤΟ.1Ι4 τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι 
3 . 3 - ς 2 ΄ ϱ/ ο. ἆ 

9 ἐπὶ τῶν ἀδίκων, Καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; " Οὐκ οἴδατε οτι οἳ ἅγιοι Ίρικω ὸ. θὺ 

ΥΙ. ἜΤ]ό Αρορίϊο ποῖν Ρρτοσθαἆς {ο {οισ] οἩ α 
«υ0]εοί ΡρεΓᾗαρ 5ασσο»ίεὰ {ο Ἠϊπι ὈΥ ἴμο Γογομοίπα 
κρίνετε, ---ὨΒΠΛΕΙΥ, ἴπα (σίομς βρΙγῖ γνλίο]ι Ῥτο- 
ναῖ]εά απποπςσ ια Ο οταν Ο τίς ήαπςς απά Ἰα 
Ἱπίτοάασες ἴἱ να πε αὐγαρί εαγηθείηοςς οΓ οπθ 
αβίοπ]ςῃοά απά 5Ποοκοά αἱ (πε οχἰδίεπος οἱ ἵνα 
εν!] ρταοίἶοθ Ιπ 465δΗοῃ. Ετος. 1λοῦτες βαβροεοῖς 
Ειαί ἰμὶς Ιποθδίποι5 ΙΠΙΟΠ σανο Γί86 {0 8ΟΠΙΘ 
αθβίίοη οϐ ῬτορθΓίγ, απἀ οὔβεγνας, Οιαί ΙΓ 9ο, 
κα ΜΗ] αοσοιπί [ος πε αρρατεηί οοη/ακίοη οί 
Όννο εαῦ]θοίς. 

1. τολμᾷ τις, ὅεο.] Ἔ]ο Ὀεεί Οοπιπιεηία{ογς 
3τθ οΓ ορίπίοπ ἴμαί (5 πιαγ Ῥο τοπάφτεά : “' σαῃ 
ΔΠΥ οπε Ὀτίηςρ ΠΙΠιδε]/{ο 1” ὅο. Βαΐ α5 νο 510- 
1εοί ἶ5 απ οἤοπος οΓ πο οΓ4ΙΠΑΣΥ πιαση Πίο Τη ία 
ἴπεπ είαίο οὗ ὧιο ΟΠΗΤΟΠ, απά αδ ἴπε αἲτ ο ία 
βοηίθηοσο ἶ5 (αί οῇ είτοης τεργεΏθηβίοῃ, λετε 8 
πο ΓΘΣΟΠ {ο ρατο ἀοννη {λα παίητα] {οτος ο {ιο 
Εχρτθεβδίοη, Νίο], 5 Ηεγάεητ. ΓΘΠΙάΤΚΕ, /΄ π5ί- 
Ραΐατ ἆά αακίς Ἱπρίϊς οί ποίαπάῖ5, ας αι ταί]- 
οπο ααῖς 5Ηξ5{ήποχα, αιᾶ {γοηίθ Ί]]α α 5ο ἱπιρείτατθ 
αι ροςςῖΐ, ατα εί απίπλο υὶκ οοπιρ]εσοίεπά πα 
γιἀεαίατ.. Πρᾶγμα 5 α /ογεπδίο ἵθτηι, βἰση]/γίησ 
ἃ σΐΐ, οἵ 846 α Ππαίτετ αφ ννου]ά αβοτὰ στοιπά ΓοΥ 
α ευ αἱ Ίαν. Τὸν ἕτερον, “΄ αποίμοτ, οἨ, 45 Βρ. 
ΜιἀάΙ. {αίκος 4, Πὶ5 παϊσῄροατ, 45 Βοπι. χΠΙ. ὃ, απά 
πίτα κ. 241. 29. ἜΓ]θ τεᾶδοη 9Ρ ιο Ατίοιε Ρείησ 
ἆθθά 5, Ίο 5αὖς, 01ής, ----έὁ ελαί νο Ῥείδοης αἴθ 
εαρροβοεά, νο δίαπά 1π α οετίαϊπ τε]αί]οῃ {ο θα] 
οίμεγ.”. Τε (πα ἵ6 ναί, ἵπ αἰπποδί ΘΥ6ΙΤΥ Ἱῃ- 
κίαποο οΓ {15 1άΐοπα (απά ετο θδροεςἰα]]γ)}, 1{ ννοι]ά 
Ὀο Ὀείίοτ {ο τομάος, “' ιο οίμετ ρατίγ.”. Κρίνεσθαι, 

μ. ἐΐἱσατί, {ο Ῥο Ιπρ]εαάεά. Τῶν ἀδίκων ἵδ {ος τῶν 
' 
' 

ἁμαρτωλῶν, εαμἱνα]εηί {0 τῶν ἀπίστων, τῶν ἔξω, 8 
ορροβεἆ {ο οἱ δίκαιοι, Οἵ ἅγιοι. Τη6 τεοεηί Οοπι- 
πιθηίαίογς ατθ οΓ ορἰπίοῃ ΄΄ λαί α5 {λε «ἴειο Ἰαά 
Ρετιη]εείοπ {Γοπι {ιο ἨοΙπαης {ο Ἰο]ά οουτίς Γο 
Ώπε ἀεοῖδίοῃ οἱ βα1{5 αἲ Ιαν, οηΏθ ἄπιοπσ αποί]ος, 
8ο {Πὶς ρτϊνί]εσε Ἰαὰ Ώεεῃ σταπίεἁ {ο {πο ϐγὶς- 
ἶαπς, εδρες]Ια]]γ πε εν] ΟΠτίκάαης: Όαί έπαί 
8οππο Οοτπίμίαπ ΟΗτ]ςίαης, ἀθρρίδίησ (ιο (Ητίς- 
απ πάσος, Παά τεσοιτςθ {ο Ώιε Ηεαίμεη 9Π68, 
ΓΓοπα 80Π16 {α]56 ποίίοπς τοβδρθοίίπσ Ογίκίαν Πὺ- 
ετίγ, απά α ἀἰδιπο]Ιπαίοῃ {ο αβθιπη]]αίθ {επιεε]νος 
ψη ὁθ6ννς.. Τί ἰς ρ]αίῃ (λαί ὮΥ τῶν ἁγίων αγ Ἠθτθ 
πιεπηί, πο Οτίδήασπ ομάσες απλοτίπεά {ο βΠαΙΙΥ 
ἀθεοῖάς ει]{5, Ὀιί ργτυαίρ αγρἰ(γαίοτς, ὮΥ νΥηο5ε ἆθ- 
οἰδίοηπ {Π6γ Ίνετο ποί οὐήίσεα {ο αὐίἀς, απἀ ο/ίεῃ 
αἰά ποί αὐϊάς, Όαέ Ὀτοισβί ἐπεῖτ 5μ1{5 Ὀοδίοτε {πα 
Ῥοππαῃ ο" αάσοφθ. Ἰπ α[ίογ ἄππες, Πονύενοτ, έ αρ- 
Ρθ6α1ς [Τοπ {πο Οοη5ί. Αροςί. Ο. 46, 41. (νηετε 
Ώνατε 5 πιαο] ππαίίοτ Π]αξίταίινε οἱ {ῖ5 Ραδεασθ), 
Όναί (πογθνθτο γρσι{αγ ἐγιαίς, ἵπ οουΓί5 οοιηρο5θἆ 
οὗ νε ργοςῦγίθτς απ ἀἆθασοῃΒ. 

2. οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κοινοῖῦσι.] ἜΤ]ετο ατα Γ6υν 
Ρᾳ584σος8 οπ ΝΠΙο ἴπα (οπιπιεη{αίοΓς ΤΘ. ΠΙἹοτΘ 
ἀἰνιάθά ἵπ ορίπίοη ἴναπ Ἠΐ5. ΟΡ να πΙΠΠεΓΟΙΙ8 
Ἰη{οτργείαοης, {πο ρτ]ποῖραἱ οπθς ατα βίαίθά απά 
οοηβΙἀεταά Ιπ Ώθοθης. ΑΥΠοΟΡ. ῥῬα[Ποο {{ πθογο {ο 
8αΥ, {μπαί (ου παν ὃς ἀῑείγιωαίαά Ιηίο έισο εἰαδδες, 
1. ναί ο{ {Ἴοθο νο «πρρο5θ {Πί5 κρίνειν (ΥΥΠ1ο]ι 
15 υσὰν πάπιες {ο ταίετ {ο 8ΟΠΙ6Θ ϱρτυϊ[οσε 
απά ᾖοποιγ) ἀεβίσπαίος α Ργϊνί]εσο {ο Ὦοδ επ]ογθά 
Ὁγ Οηείαης, οἵ αἲ Ἰθαδέ 5οπηθ οῇ {λεπα, ο ραγέ/ι, 
απά ἵπ Π/ις {{ήρ; οἶί]ιοτ ἔρπ, ΟΥ {ο Ὁδ Ῥοερδίονεά 
α[εγιοαγᾶς. Ὁ. Τ]αί οἳ 1Ποςο νο απἀοτείαπά Ὦγ 
Π α ρτϊνί]οσε {ο Ὦο ϱΠ]ογοά Ίπα Γιέµγε δίαίο, απά 

 8ἱ Όιο ἄαν οί Πιάσπιοπί. ἈΝονν, ἵη οτἀάοτ {ο ατγῖγθ 
αἲ ἴπα (τιο 5«Θη5ο, ἵπ {πα Ιπίοτργείαίίοη οῇ απΥ 
Ρᾶδβεασο ο«οη/εδςες1γ οὔδοιτε, 1 ἶ5 Ῥτορεί {ο Κθερ 

ΟΙ, » .., 3Ν 

Μαι. 19. 28. 

οἶοςαο {ο {ο Πίοταὶ Ἱπιροτί ο{ ἴπα ἴθγπι αφεᾶ, 
ποἰί]ογ σἰγαὐείπς να πιθαπίησ ΟΓ 4ΠΥ, ΠΟΥ εχρ[αὔῃ- 
πο Τί αιραι Ὀγ παπά Ἠμηϊία σης. Απά αΌονε αἲ1, 
νο παιδί αἁ πηί πο ἰπίοτργείαίίοῃ ἐ]ιαί 15 ηοί αργθθ- 
αὐ]6 {ο (ιο οοηίοχί, απἀ ἆοθ8 ποῖ αοσοτὰ Ψίῃ Όχθ 
βοορε οἱ ἴἶια αγσιπηοπῖ. ΊΝΟΝΝ 1 Όιο ναγίοις {π- 
ετρτοία[ίοης ἵπ απθδίίοῃ Ὄο ἰτεὰ Ὁγ 5 {ο»ί, ίΠεΥ 
τημ5έ ποατ]Υ αἲ] οῇ ἔμαπι Ὀθ τε]εοίεά. ΑΒ, {ΟΥ Ἱη- 
είαπσο, ἴποςο νο] ατα Γοαπάεὰά οἩ α Ππιίηρ ἐπ 
5οη5ο Οἱ οἱ ἅγιοι, 39 38 {ο ἀθβίσηαίο «ιγδίίαπ 
ἐεας]ιογς, ΟΙ Πιασἰδίγαίοδ,; ΝΊΕΤΕΑΡ 1 πιαδί ἀεβίσ- 
παίο «ιγὶφίίαπς αἱ ἰαγσο, πιεαπίπσ, ος οοιΠΒΘ, ἴχαθ 
Οµτϊκῆαπ5 απάἀ αοοορίοά ἵπ Ολτῖςί,. Τπθ βαπιθ 
τοπηατ]κ αρρ]ίος {ο {μα οοπβπίηρ {ιο Ργίνί]εσε, ος 
ἨΟΠΟΝΣ, {ο ἐς Δί[ο; Ὑετεα, {τοπ 1ο οοη{θχί, 
έ πιαδί Ὁς πιθαπί οϐ αποίποεχ Μοτ]ιἀ. Ασαϊῃ, α8 
{ιάσίπσ 6 ἴπε 5αὐυ]οοί οΓ ιο οοηἰ{εχί, ΠΟ ΙΠ{ΕΓ- 
Ριοίαξἶοη ΟΡ κρίνειν παιδί ϱο αἀπι] τες, Οχαί ἶ5 Ἰη- 
οοηβϊκίθηί {λογο νη{]ι, ος 15 αηδη[ίαβ]ε {ο {Πε 5οορα 
οϐ Ώιε αγσαπιοηί οαττγῖησ οἨ, ---- ΝΠΙΟἨ 18 ἰΟ 8ΊΟΝΥ 
Ώε Πίηοςς ο Ρεϊναίθ ΡΕΙ5ΟΠ5 (15 {1εγ οογγεβροπἀ 
το {πε {Πί]α οἱ οἵ ἅγιοι) ἴο αοῖ ἃα5δ αγὈΙίταίοΓς, ἵπ 
οτάςι {ο βθίί]ο ἀἱδραίες Ῥείνεεπ {ιαίγ {6ἱ]ον/ 
Οϊδίίαης. ΆΝονν 1 (γοά Ὁγ ἐς ἱαςί, ἰιαί Ἰπίεί- 
Ρτοίαίῖοη πιαςί Ρε τε]εοίεςὰ υν]ήο]ι ας Όδεῃ αἀορίεά 
ὮΥ πηοςί οῇ ια Εοτείσηπ (6οπιπιεηίαί{οΥ5 {ο {Πο ]αςί 
οθη{ΗΤΥ, ὙΥλο ΦΠΡΡΟΒΘ {6 5εηςο {ο 6, Ο)γίβ- 
Παμς οαη τἱσ]{]Υ ]πάσε ος Ἠεαίπεπε,”’ 1. 6. ψεγεεῖυε 
Οιαίγ ΘΙΓΟΤΘ Ιπ ἴπίπσ Ρροτίαϊηϊπσ {ο τε]σίοη. 
Μοτεονεί {αί πο ΙπίθτργείαίΙοπ ΟΥ κριν. τὸν κό- 
σµον πιαδί ο αἀπηϊείεά, ἐλαί 5 Ιποοηβ]κίεηί ΥΠ 
κριν. ἀγγέλους. Νο (6 ἶς [αία] {ο πε Ιπίετρτθ- 
ἰαίϊίοη. ο ΥΥΠΙΡΥ απά ο{]6γβ, νο 8ΙΡΡο5θ ἴπθ 
86η59 ΟΓ κριν. τὸν κόσμον ἰο Ὀε, “΄ ίεγ 5παι] ]αάσο 
απά οοπάθίηη ἴ]ε ννογ]ά, 1. 6. ὈΥ πε Γαλ ρτεασ]ι- 
εᾱ {οτ α {εβΙπποπΥ απίο {πεπι; α5 ἀῑά Νοπῃ. Έτ 
πιοτθ αἰἰοπί]οη 15 ἀπ {ο ἴπο Ιπίογρτείαίίοη οῇ {νε 
αποῖεπέ Εκροξίίοτς α]ποδί αΠΙνεΓΦα]1Υ, απά 5οπιθ 
{ονν πιοᾷετη 9Πε5; ὮΥ ΥΠΙςΠ, κρινοῦσι Ώείπς ἴαΚκεπ 
{ΟΥ κατακρινοῦσι, ἴπε 5εΠ568 ἶ5 5αρροφεά {ο ϱε, ἰλμαί 
έ6μιο ποοορίεὰ βετναπίς5 οὗ Ολτὶδί 5Πα]] οοπάεπηπ 
Ῥοίπ Ππεηπ απά απσθε]ς, ὮΥ οοπιρατίδοη, 1. 6. θηΏα]] 
Ρίασς {επ ἵπ α ΝΟΤ5Θ Ισηί, απά Ιπογεαξε {πείὶγ 
οοπάεπηπα(Ιοῃ.””. εε Ναί. χι. 29. 41. 5εαα. Βιῖ, 
{πουση {]ς ας Ὀεοῃ αΏἰγ πιαϊηίαϊπεὰ Ὁγ 6Ἠτγς. 
απᾶ οίμοτς, Ι{ 5Ποι]ά 56θ6ΠΙ {ο Ὦ6 απίεπαῦ]ε, α8 
Ρεϊηπσ ΡΥ πο πιθαΏ5 αστεεαῦ]θ {ο ἰΠθ 5οορο ο{ {πε 
οοπίαχί, απά ἴἶιο σοΠΓ8θ οῇ ατσαπποπ{. [ροι ἰ]α 
ππο]ς, ἴπετε 18, [ει αἲ]. πο Ιπίοτρτείαίίοπ ελαί 
Ἱπγο]νες 1658 οῇ ἀἰ[Πποι]ίγ ἴπαπ πο οΟπΙπιοπ 9016, 
επρροτίεά Ὀγ 5οπηθ Τ,αϊπ Εαίῃατς, απᾶ, οῇ πιοᾷσγη 
Ώ]ν]ιπες, ὉΥ ΤμαίΠπετ, Οαἰνίπ, Ἠταδπι., Ῥεζα, (αδαι- 
Ῥου, Οτ6Ι]., Εδι., οἱ {, ὀετεπιγ Ταγ]ος, Ὠοάςτ., 
Ῥεατςος, Άοννο., Φοοίί, απᾶ οίπεγε, ΡΥ νΠ]ο] 1 ἶ8 
βαρροδεά ἰιαί ία {απ ]{α]. 5ογναηίς ο{ (οά, αῇετ 
Ῥοίηπσ αοοθρίεά ἴπ (λτὶςί, εΠα]] Ῥο, ἵπ α οογίαϊῖῃ 
86Η56, ἄδδοδεογος ᾖαϊἰοη, ὮΥ εοπσγγοπςθ, Ὑν 18] 
ΟἨγ]δί, απ Ὀοῖπσ ραγίαζεγς οΓ {1ο Ἱπάσπιεηί {ο Ὦθ 
Ἠε]ά Ὁγ Πῖπι ονετ νν]οκεά ποπ απἆ αροδίαίο αΠ- 
ρε]: ὝΠο αἴθ, α5 νε Ίδατη Γοπι 2 Ροαϊ. Π. 4. απ 
πάς 26., «έτοςοτνος απίο {πο Ἱαάσιπεηί οΓ {Πε Ἰαςί 
ἀαγ..  Τ]οτο 1ς Πέτα ἀοαὺί Ῥα{ ναί (ο Αρορί]α 
Ἠαά Ἠσθτο ἵπ παϊπά ἴμθ νγοτὰς οὗ Οητῖςί, Μαίί. χιχ. 
28. ὑμεῖς οἱ ἀκαλουθ. µοι, ἐν τῃ παλιγγενεσία --- καθί- 
σεσθε ἐπὶ δωό. θρ. κρίνοντες, ὅο., ]ετο 598 
Νοίθ, Έογ αἰίποισ] ας ΟΤ6]]. αοιίο]γ ταπιατΚκα, 
6ρτορτῖα απεράαπι αο ρεοπ]]ατῖς ργ5 τε]]ααῖ5 απι- 
πίρις (Ἠγὶς]απ]ς ἀῑση[ίας εί οχοε]]επίῖα αροςί{ο]]5 
Ρτοπιϊίαίατ, πΙἩΙ]οπαίπας {αππεν απ τε]ααος ΟΠ]- 
πε8 μά, ὃν ίαπη {επιροτίς είίαπι ΟΠτὶδίο 
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ΤΟΥ ποσμον αριγονσι 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΑΡ. ΥΠ. 2---9. 

9 3 3 ς ο» ΄ ς [, 3 5 ΄ 

και ει ἐν υμιν κρίνεται ο κοσμος, ἄγαξιοί ἐστε 
3 Π / 2 ΄ νά 

κριτηρίων ἐλαχίστων; οὐκ οἴδατε Ότι ἀγγέλους κρινοῦμεν; µήτι γε 
Π ᾽ : 1 ’ . ’ . Π , 

βιωτικά; ᾖβιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐαν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενηµένους ἐν 
ον 4 / 4 Γ΄. 

τή ἐκκλησίᾳ, τούτους καύθίζετε. 
1 ν . ο, , 5/ 3 

11ρος ἐντροπην υμῖν λέγω. οὕτως οὐκ 
ἃ 2, ’ κ αν ν οι τ ει ’ - » ὃν ΄ -- 

ἔνι ἐν υμῖν σοφὀς ουδὲ εἷς, ος δυνησεται διακρῖναι ἀἄνὰ μέσον τοῦ 
3 ” 3 - 

αδελφοῦ αυτου; ε Μαι:. 5. 89. 
3 ) 3 α ) 3 -” - 

αλλα ἀἄδελφος µετα αδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ 
3 .. π ε «/ ε/ ΄ αἱ ε/ 

Έραι αὰ. 1. απίστων; ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἵττημα [ἐν] ὑμῖν ἐστιν, ὅτι κρίµατα Ἰ 1 μες, 4. 6. 
ἁ 5. 15. 
1 Ρει. 8. 9. 
Γ6α1, δ. 19. 
ΕΡΙ. 5. 5. 
1πῳ, Ἱ. 6. 
Ἡευ. 1ο. Ι4. 
εν. 2ὲ. 15. 

3/ » ὁ νά 
ἔχετε με ἑαυτων. 
3 ο. 

αποστερεῖσθε; 
’ 

φους. 

αἀοτιπί, Ἰ]]αιε οοπ]αποςεϊπαί οτιπΐέ, Ἰσεί Ιπ 
πηϊποιί Ροτίεσίίοπε εί ρταάα, οκίεπάϊ Ροΐεεί.” 
Οὐ]ασίίοης, ἰπάςαᾶ, Ἰανο Ῥεεηῃ δίατίοᾷ {ο 15 1ή- 
{ετρτεία{ίοη, ο5ρεςΙα]]γ Ὦγ Μασκη.ς Ὀαΐ {116γ ατο 
αἰπηοξί αἲ] Γουπάςᾶ η πικοοποαερ{οπ ο ἔια ΑΡο8- 
ες Ριγρο5ο, απά {ιο παίατο ΟΡ {1ο αχρΓεΒΒίοη, 
νλίοἩ 15 ἐπιργοργία. 36ο Οτε]]. 'ΤΗϊ5 νίεν/ ανοῖζς 
ιο οὐ]οσίίοπς 5ο Γοτπιϊάασ]α ΙΓ ποί Γαία, ἵο Ἱη- 
(ετρτείϊησ {πε κρίνειν δἱγἱο(ἔη οἱ Γιάσύις; απἀ, ΟἨ 
Όνο οί]ιογ Παπά, 15 αὐαπάαητ]γ φι{ΠοΙοπῖ {οί ἴ]α 
ΡΙτροςθ ο{ Πιο Αροςφί]ϱ”ς ατσαπποΠί. ΤΠοΓε 15 (85 
Οα]νίπ τοπιαγί«5) απ { απσιπεεπέηι α ππῖπονἳ αἆ 
πια] ας, . ᾱ. Έπαπι Ώεις ἰαπίο Ἀοποτο ἀϊῑσπαίας 
οςί εαποίος, πί οοης( αεί (ᾳποάαπππιοάο) {ος 
πιαπάΙ (πο απσε]οταπι) Ἰαάϊίσθς, Ἱπάϊσπαπ εεί 
οο5 οχο]ιαάί α Ιενίθας Ἰαάϊος, ἵαπαααπα ΠηΙΠΙΙ5 
140Π6ΟΡ.”) 

----ἀγάξιοί ἔστε κριτηρίων ἐλαχ.] ἈπεΠιράσα]ρηταφο, 
εἰσπ](γίπσ «6 απΠί {ος [ο εχετοῖ5θ οἳ] Ιαάσπιεπί 
οἩ. πιαίίοτς οῇ να απια]]αξί πιοππεηί,”. επσς οϐ 
Επ]ς {ο οΠ]γ, βιωτικὰ, 45 οοπιρατεᾶ να {ποςς οῇ 
α Γαίητο Είαίθ. Όη µήτιγεςεο Ἠοορεν. 4ε Ρατ. 

4. βιωτικὰ μὲν ---καθίζετε.] Ἄοππε επαϊπεπί «οπι- 
πιθηίαίοτς Ῥ]ασθ α πιατ]ς οῇ Ιπίεττοσα{ἶοη α{ἴεί κα- 
θίζετε, ΥνΠῖο]ι {ΠεΥ ίακο αφ απ Ιπάϊσαίίνε, ἵπ {α 
8εηςο: «Ἡ, ἀιεπ, γΥοι Ἰανο οοπίτονετείες αδθοιί 
ννοτ]ά1γ αΠαϊγς, 4ο γοι δεί {παπα {ο ]αάσο νν]ιο ατα 
(ιο Ἰθαςδί ερίοοιποἁ Ιπ πο Οτο], 1. 6. Πδαίμεπ 
πιασἰείταίες {. ΓΗϊ8, Ἰοννενεγ, 15 Ἰαρ]ε {ο βετ]- 
οις ὀυ]οσίίοηπς. 366 ἨΏοθσεπε. ΒΥΠΟΡ. απά Οα]νίη. 
Ἰηάεαά, ἴΊποτο 15 ΠΟ ΤΟΠΡΟΠ {ο αθαπάοπ ἴα οοΠι- 
ΠΊΟΠ Ἱπίοτρτοίαίἶοπ (5αρροτίοά ὮΥ επο απεϊεηί απά 
πιοδί πιοάθτη Ἐκροβίτοις) Ὦγ ννλ]ο] καθίζετε 18 
οοηβἰἀεγεά α5 απ Ἰπιρεγαίίυρ. Τοὺς ἐξουθ., 1. 6. καὶ 
τοὺς ἐζουθ., «« ενεη {οςο Ιηπ Ἰθομδί οδίοοπη [ταίπετ 
Όπαπ Ἠοαίπεῃ ]αάσος].”. 9ο Οα]νίη ννο!] τοπιαγ]κς, 
Οναί ἐς 15 βα]ά ρε απἰοραίίοποπι, α. ᾱ. “΄Υεἱ 
Ροδίτοπιας νοβίταπα ππε]ίας Ίου ργαδίαδῖί, «παπι 
ο ο Ἱππρίϊ, αἆ απος ουτηήςς ἰαπίαπα αὐοςί τί 
60 ποοθβρ]ίας νο οοραί.”. Τ]ο Ἀροεί]ο Ἱπίρπάς 

5η Ἰπά]τθοί ο6ΠΒΙΤο οῇ «νο ναῖπ ϱΊοΤΥ οῇ {μα 
ομίο[ ροεΓβοηφ.’ ΤΠ {ο τούτους ἴπετο ἶδ πο Ρ]6ο- 
πας, Ῥαί ταίμογ α εἰτοησιηεηίησ ΟΡ {πα 86η5ο. 
Καθίζειν ἵδ Ῥτοροτ]γ π5εᾷ οϐ ]αάσος, Ραΐ Τέ 19 αἰδο 
αρρ]επρ]ο {ο αγβἰ(γαίογς. 

δ. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν ασ κ) Ἡ Τ]ο «5οπ5ο 18: 
 Ἠπαί Τ Ἠανο καἰᾷ {οπάς {ο επαπιο γου,) γἱπ. α8 
Ῥτοσθεάίπσ οἩ. ἴο 5πρροδίοπ επαί ἴἼχοτο 5 πο 
Ῥετβοῃ οῇ ]αάσπιοπί απιοης Υοι.. Οὕτως οὐκ ἔστι, 
ιο. 'ΤΓΠΙ8 196 ΟΓ οὕτω {35 οΓ ιο Τμαίπ ᾖίαπε 2} 
ἱπιροτίβ Ὑνοπάσγ ππιχος γη σθηβτος ᾱ. ᾱ. ἰ5 Τί 
τοἙ]]γ 5ο Ί. Τπ {ο τεροα(ἡίοι αἱ οὐκ οὐδὲ εἷς, παπά 
6υοη Ίη {α ἀἰα[ιαίς, ἴνετο 18 ππασ] {οτοςῬ; α. ἆ. 
«Άτα ποπο οΓ γοιτῬοαείοάὰ {οασ]ιοΓς ιοΐσε οποισρῃ, 
πΟΠΘ οΓ γοιτ εἸοαασηί Ρτοασ]ετς αοµίο οποαρ]ι, {ο 
ἀεοῖάο α Ῥοίίγ οπεο οῇ 6ΟΠΙΠΟΠ Ίαν Ῥοίνοεη 
Ομηήίαπ Ῥτοίλτεν 1. ἘΕογ ἔστι ΤΙΗΥ ΜΜ5. απά 

3 - 2 ο 

4ιατί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί οὐχὶ μᾶλλον 
3 ι ς . 3 ω 3 “ - 3 

αλλὰ υμεῖς ἀδικεῖτε καὶ αποστερεῖτε, καὶ ταῦτα ἆἄδελ- 8 
οἳ 3 ’ ς/ ’ -” 3 Γη 

ΓἩ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὗ κληφονοµήσουσι; 9 

ΕαίῃαΓ5, απά αἲ! 6 οατ]γ Ἐάἀ. εκεερί {λε Έτας- 
πΙΙαη, Ἠανθ ἔνι, ΥΠΙΟΠ 19 εἀ]ίεά Ὦγ Βεηρ., ΥΥείς., 
ΜαΜήν., ἀτίοςὺ., Κταιςε, Ε]έπι., γαι, απά Ῥου: 
απο τἰσ]]γ. "νι {ΟΥ ἔνεστι ἵδ Γουπά οι] ἴπ εν 
Θοπϊρίιτα! απά Ο]αρθίσα] υυτῖίοτς, απἀ Θνεπ νΥηθγθ 
ἐν Γοἱ1ο1νβ. 

---τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Αί Όιο εἰπομίαγ Ἰετα 
ΤΙΣΠΥ αἰππηθίθ, απά υνοι]ά τεαᾷ ἀδελφῶν, ἴτοπι 
8οΙπο ΜΒ. ἜΤηαί, Ποψενετ, 9 αποτ]σα]; απ 
Ώνεα εἴπσι]ατ πηαςί ο τείαἰηεᾶ, απά πἹαΥ ο ἴακοια 
(η Θΐογγ., Ἠαγάθηγ., απά πετ) α5 α οἰποσμίαν 
υ5εά εοἰεοίζυείψ.  Θεε «επ. . δ. ΟΥ ταίπες, 
νηί Ῥοί, α5 α Γογπιία εοπἐγαεἰεᾶ ὮΥ Ίοης µ5ε, 
ΓΓΟΠΙ ἀνὰ µέσον τοῦ ἀδελφοῦ καὶ τοῦ ἀἆδελ φοῦ αὐτοῦ, 
«Ῥοίννεει 5 Ὀτοίπετ απά Ἠὶς Ὀτοί]μετ,” 1. 6. Ὀε- 
Ώνεση οπθ Ὀτοί]ετ απᾶ αποίµογ. 
6. πρατας εἱ 5 Ππρ]εαάες,” Ίνα α ς1{. 
Ἱ. ἤδη.] ἜΤηϊ Πάς α εοποἰμκίυε {οτος, “ Νου 

ποπ.” "Όλως, Ἱ. 6. βοπεια]]γ δρεακῖπα, ουσ] 
Ώωεγε ΠΙαΥ ϱο θχοθρίίοΠ5. "Ἠττημα ΡΤοΡετΙΥ εἰς- 
πίβος απ. ἴπ[ετίογείψ, απᾶά ΕΒσυταίϊνε]γ, αξ πετε, ἃ 
αρ[οοί οἳ Γαπδέ. ἘΚρίµατα ἵδ ΓΟΥ κριτήρια, 5α1{5 αἲ Ἰανν. 
Τη ἀδικεῖσθε απιά ἀποστερεῖσθε (111 {ογπιθτ ο) γνη]ο] 
ἰ5 αυρροφεά {ο ἀεποίε ρεγεοπαἰ ΟΥ ϱᾳεπεγαὶ Ἱπ]ατγ, 
απά ἴ]πο Ἰαιίετ Ιπ]ατγ ἵη οπ6” Ῥγορετίη) ἴἴνετε 16 
4η απκαα]. Ιάἱοπι, νΙἆ. '« {ο Ρεαγ {ο Ὦε Ιπ]ατεᾶ, οἵ 
ἀερτῖνοςά [ος Ρτοροτίγ].”. θε (]αβς. μη]. φαο. ὅς 
Ἰ/πογς τ. ὁ 5. ὃ.. Α Οαβείσα] τίετ υνοπ]ά 
ανο καὶάἆ οὐχὶ μᾶλλον ἑκόντες ἀδικεῖσθε Χο 
Τπαογἀ. 1. 41. δ. ζυμφορώτερον ἡγοῦμαι --- ἕκόν- 
τας ἡμᾶς ἀδικηθῆναι, ἢ δικαίους, οὓς μὴ δεῖ, διαφθεῖραι. 
Α5 {ο {αθ ῥρτοςεηί φεπίπιεηί, Μεπαπάετ, οἶ[εά 
ὮΥ Θίερῃ., Επε]γ τεπηατκ6: Οὗτος κράτιστός ἐστ᾽ 
ἀνὴρ, ὦ Γωργία, "Όστις ἀδικεῖσθαι πλεῖστ᾽ ἐπίσταται 
βροτῶν. 

8. ἀλλὰ] ΄παγ, οι: νηετθας. Καὶ ταῦτα, Γοτ 
καὶ τοῦτο (6 φάει), 1 τατα; Ῥαί Ἠοδεππῃ, Ἰαβ 
αάάπσθά 9οπ6 οχαππρ]ο {ποπ ᾖοδερῃ., απά Ἠίϊπε] 
οί]νοτε {οπι Ῥ]αΐο, πιογο Ένα ςα{Ποϊεηί {ο 51 
Όνα ϱοΟΙΙΗΠΙΟΠ τοπάϊπασ, Ιπείθαά οϐ Μο ΠΠ 
ΜΒΡΕ. Ἠανο καὶ τοῦτο, ΝΠϊο]ι 5 Ρ]αϊπ]γ απ αἰίετα- 
Ποη. 

9. ἢ οὐκ οἴδατε] α. ᾱ. Ι πεεὰ Πατά]γ {ε]] γοι νν]ναῖ 
Υοι παιδί Κποὺν. "Αδικοι, ΓΟΙ οἳ ἄδ., ἴ]ιο οἳ ἀδικοῦν- 
τες ]αδί πιεηίϊοηθᾶ. Τ]ηο Αροεί]ε πεῃ ρτοσθεάθ 
{ο επαπιθγαίο αἱ] εαο] νίοες ας, Ιπο]αάϊπςσ ἴ]χοκθ 
Ἡδ Ἠας Όδοπ οδοηκυτίησ (Γογπὶσπίίοη απά Ἰπ]ακίϊίσε 
οχο]αᾷο {γοπι κα]ναίίοῃ.. Τηϊ5 Ίνα Ιπίτοάασαες ννῖ 
Ώνα πιρτοδεῖνο Γογππι]α μὴ πλανᾶσθε, {ουπά ἵπ Τικε 
χχΙ. Ὁ. 1 Οοτ. αν. οῦ. (αα]. νι. Τ., απᾶά 5βοπιθ//πιθβ 
η πο (]αεεῖσαὶ ντος. ο ῬΠί]οπποπ οἶῖεά ὮΥ 
Κταιςο : Μηδὲν πλανηθῃς. ἔσται κἀν "Λιδου κρίσις, 
"Ἠνπερ ποιήσει θεὸς, ὃ πάντων δεσπότης. Υ ἴο 
μαλακοὶ πτο ἀεποίοὰ οαίαπιῖίες; ἴο ννμοἩ «01Γθ- 
βροπάς ἴ]ο ἀρσενοκοῖται: ἴα Γοπιοτ Ῥαῖπς πα 
αἰσχροπαθοῦντες, ἴα Ἰαϊίετ {ο αἰσχροποιοῦντες. 
ῦἼογο 56ΘΙΗΝ {ο Ὦ6 α δοτί οῇ εἰαδφίβεαίίοπ Ιπῖο 
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3 ” , ’ ν , », 9 », 

4ἡ πλανᾶσθε. οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτφαι, οὔτε μοιχοὶ, οὔτε µα- 
», 3 - ” , , ΄ »” / 

10 λακοὶ, οὔτε αρσεγοκοιται, οὔτε χλέπται, οὔτε πλεογέχται, οὔτε μέθυσοι, 
3” .] 5/ - ε] ’ 

11 οὐ Λλοίδοροι, οὐχ αρπαγες, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρογοµησουσι. 
» ς τ 9 ν 39 ; 3 ον ’ 2.9 2 ’ 20 

ταῦτα τιγὲς τε. αλλὰ ἀπελούσασθε, αλλὰ ἡγιάσθητε, ἆλλ ἐδικαιωθητε, τι 5.8. 

[η Καὶ αι 9.1, 9, 8. 

οἱ. 8. 7. 

10. 22. 
υ) α.. -” ᾿ . υ) ’ αὐ 

ἐν τῷ ογοµατι τοῦ Κυρίου Ιησοῦ, καὶ ἐν τῷ πγεύματι του Θεου 

ἡμῶν. 
, η ο 3 Π ; 3). 3 

1 ᾖἨ Πάντα μοι ἔξεστιν, αλλ οὐ παντα συμφέρει ' πάντα µοι ἔξεστιγ, Ἡ Ππίνα 10. 39. 
3 3 3 ) 2 ’ ς ’ 

19 αλλ οὐκ ἐγω ἐξουσιασθηδομαι υπο τινος. ἶ ν 4 τμ '. ἳ Μαιι. 15. 17, Τὰ ῥβφώματα τῇ κοιλίφ, να, ἓν τη. 
Ἱπίτα 15. 50, οτε ' κώ ; . ς " 9 ’ 9 

καὶ ή κοιλία τοῖς ῥρωμασιν' ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταρ-- ἁ 6. 19, ορ. 
Οοἱ. 2. 22, 28. 

’ Ν ᾽ ο ά 3 - Π 3 ο υ Π ΣΑΝ. ’ - | 1 Τ1ιεο. ἆ. 8. γήσει. Το δὲ σώμα ου τῃ ποργείᾳ, ἄλλα τῷ Ἰκυρίῳ, και ὁ Ἰυριος τῷ 1 Τον 

ρτοιΡς, πας: Πόρνοι, εἰδωλολάτραι --- μοιχοὶ, µαλα- 
κοὶ, ἀρσενοκοῖται ---- κλέπται, πλεονέκται ---µέθυσοι, λοί- 
ὅοροι, ἅρπαγες. Τί 5μου]ἀ 56αεπι ἴῑαί ἅρπαγες ἶξ ἃ 
βίΓοηΡοτ {θΓΠι {]αη πλεονέκται, ἴπε Ἰαΐίετ ἀεποίίπσ 
ἴποβο νο ἀθ[γαιά οἴπετς ὮΥ ἀεοεῖί, Μια ΓΟΓΙΠΙΕΤ, 
Ώχοςα νο Ργιοίἶδε ορεπ επίογίοπ. Τί τπαγ 566πι 
είταηρο (αί ἁ- απκατάς 5Ἰοι]ά ο οοπιργτεπεπάεά 
ψνϊί ἴποςθε ρι]ίγ οῇ ἴατ στεαίετ οτίπηπθς. ΕΒιί, Ιπ 
[αοῖ, νίοες σο ἵπ οἱαδίθι5; απά 1 15 ΥετΥ τατε {ο 
Ππὰ ἀταπ]καπηςςς απαἰίοεπάσά γνίἩ οης ος πιοτθ 
ος {Πο οἴ]ογ νὶοθ5. ἜΤ]ιε {6ΓΠΙ λοίδοροι 15 ΝΥΙΠ τεᾶ- 
5οπ Ῥιέ ποχί {ο µέθυσοι, απά Ιηΐοπάοά ῬΡετ]ῃαρς {ο 
απα1(Υ τς. 

11. καὶ ταῦτα.] Ἀοπιο 5ΙΡΡΙΥ γένη. Βαΐ, ἴἵῃ 
{αοί, ιο πειίοτ 15 Γοτ {η ΠΙΑΣΟΙΊ1ΠΕ, Ώεσαι15θ {λα 
γῖοςθς ἵπ ααθδίοη ατε οοηδἰἀοτοὰ αφ {ίπσς, ΠαΠῃθ- 
1γ νὶοῖοις ἔθη. Τ]α ρίω)αί, ἵπ ννη]ο]ι οοηβίςίς ίμα 
Ρεου]ατΙ{γ, ἶ5 α5αά νί] τα[ετεπος {ο ία ρ]ατα]]- 
ἴγ οΓ (ε νίοθς. 

---- ἀλλὰ ἀπελούσασθε --- ἐδικ.] Ίππο 15ΐ ος ίεςε 
ἵθτιας {το 15 απ αἱ]ηξίοη {ο ῥαμίΐσπι; 1π Πιο 24 
απᾶ 94, {ο 1{5 ε[Γεείς απᾶ Λεποβίς, αποἰβοαίίοπ απἆ 
Ἱαςιβοαίοῃ. Ιῆι τεδρεοί {ο {πε ποχί «αιςες 
ν τῷ ὀνόμ. τοῦ ΚΚ. Ἰ. απά ἐν τῷ πνεύµατι τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν, νε Ετεί ἵ5 Ὦυ Ηαπιπι. απά οίμοετς τοίογγεὰ {ο 
ἐδικ.. Ῥαΐ 1έ οασ]ῖ ταί]ετ {ο Ῥο τε[ετγθά {ο ἀπελού- 
σασθε, ΟΙ ρεΓῃαρς οοπ]οἰπ{]γ 5 ίπετο Ὀείης, 1{ 5ποι]ά 
86οπῃ, απ αἱ]αδίοη {ο {μα /ογπι οἳ Ῥαρίίσπι “πι {ιο 
παπιο. ὅσο. Το δεεοπά πιαςδί Ὦο το[εττεᾷ {ο 
ἡγιάσθ., απά {ιο γγοτάς πιαΥγ Ῥθ τοπάφτοᾶ, ΄έΡΥ (ια 

οἱγ Βρ]τιέ Ῥτοοθεάῖηπσ [Τοπι, απά Ἱπιρατίθά ΡΥ, 
(οἀ.”. ἩΒρ. Β]], ἵπ Ἠατπι. Αροςί. 1. Ο1. 1. ὁ ὅ., 
Όμις ἀϊκάπσαίσῃηςς {ο ἴθγπις: “΄ Γιαυαίίο εἰσπὶβσαί 
Ῥτίππαπι α υιβῖ5 Ῥετ Βαρίιίδπιατα ριγσαΙοπθίη; 
φαποιβοαξίο ρταραταΙοπεπα δί ααςί Γογπιαίίοπθετη 
Ἠοπαϊηϊς Ρο στααπη Αρίτιίας Ὀϊν]ιπϊ, αἆ ορεγα Όοπα 
{αοϊεπᾶα, γΙίαπιαιο βαποίαπῃ ἀεσοεπάαπῃ ; Γμφἱἱβοαξίζο 
ἀεπίαια απποταπη Ἰ]]απα Ὠ6ἱ, 4ο ]απ1 δαποίαπη ν]έατη 
ἀεσοπίες οοπιρ]οχίέατ, 6οδα.ο ἴπ ΟἨεείο νι 
είετης Ρταπιίο ἀῑσπος οθηςεί.”. Τ]ημ5 Μπο Αρος- 
{ε οοπΊπΘηςσθς νν{] πε Βτςί αἰίαϊπαά στασθ, απά 
ο όορ νηλ έπο Ρεγ[θοίἶνο ΕΠΕΙΡΥ ο{ ἔιο ΗοΙΥ 
ΡΙτιέ. 
12. πάντα µοι ἔξεστιν, ἃτο.] Τί 15 τὶσ]]γ τοπηατ]ς- 

εἆ Ὁγ Οτε]]., ἄτοῖ., Ἐταιςα, Ἱαδρίς, Ῥοΐ, απἀ 
Ἠεγά., ἴλαί οςο υγοτάς απο 5ρροθοά (ἨΥ απ 
ε]]1ρ. οἳ ἀλλ᾽ ἐρεῖς μοι) ἴο Ὀθ {πε υνοτάς οἱ απ οὐ- 
Τεείογ, παπά 5Η6]Ἡ α5 Ίνετο ρτοβαῦΙγ ο[ίεπ α5οά ὮΥ 
Ώλοβθ ἨνΠο πν]κηθά {ο Ιπάυ]σο ἵπ 5οηθια]{γ, απά 
εαί]πσ πιεαίς οβεγεά {ο Ιάοἱ5; απά νο 5οασ]έ {ο 
Ἰαςίῖ[γ 1έ απάςτ {ιο ργοίθποθ ο Ο]ιγὶκίίαπ Πβεγέη. 
Υ “' αἲ] ἠλ]ησς”) ατθ πηθαπί α]] {Ἠ]πσς γΥπ]οἩ ἴηε 

Ἀροεί]ε Ίας Ἰοτο ἵπ νίουνς Ἱ. 6. αἲ] Ἰκιπάς οῇ /οοἆ. 
Το Επί {ιο αΠβννοτ 6 ἀλλ) οὐ πάντα συμφέρει, 
Ἠηεγθ {ο ἀλλὰ Ἠας Ὀοίῃ α 6ΟπΟΘΕΣΟΤΗ απᾶ απ ες- 
εερίζυε [οτος (οἩη ΠΙΟ 96ο Ώενατίας 4 Ῥατῆς, Ρ. 

15. Εά. Ῥοισπῃ.); α. ἆ. [τας 5] αἲ] {Ἠπ]ηπσε ατθ 
ρίν6ῃ 15 {ο 6Π]ΟΥ : Ριΐ οὐ πάντα συμφέρει, α)] πιθαίβ 
3Γ9 πο εχροάεηί {ο Ῥε οαίεη; Ώθσσαίκο {ΕΥ πιαΥ 
Όντουν αι ς(απιρ]Ιησ-ρ]ου]ς ἵπ {ο γναγ οῇ οί]ιείΒ. 

Ἐπο Αροσί]ο ἴΊχεῃ γρρεαίς ἠιαθ οῬ]εοίίοη, ἵπ Οἵ- 
ἀετ {ο σὶνο αΏ αΠΕννετ {ο 16 ΠἹοτε εβεοίμα]1γ. Ίπ 
να Υνοτάς οῇ έπο απθν/θΓ έπο (οπηπιεηίαίοι5 5ρ- 
Ρο5θ α ῥαγοποπιαδία ΥΥΙ] ἔξεστι, α. ᾱ. “«Ι Ἰανα 
οἵ/6ς οναχ αἰ] πιθαίς5, Ὀαΐ ποπθ οῇ (ωαπ α]] 
3νθ Ῥονγετ ΟΥΕΓ 1ηθ. Τ]ε ἐγὼ ἵδ αἀαρίεά {ο 

Ώπε µοι οἳ ιο 5αρροβδεά ορροπεπί, απἀ (ΏΥγ απ 
Ιάΐοπα Ρεοι]ίαγ {ο ιο Ρρορυ]α βίγΙε) Πε Είτε 
18 {ο 09 τεπάετεὰ πιεί. 

19. τὰ βρώματα --- βρώμασιν] 5ο]]. ἐστι, 1. Θ. ἀνήκει, 
έέαγθ ππθαπί {οτ.. Ἠετε {Πε Γοτεσοίηπσ δοηΙππεη{ 
15 βιτίμετ Π]αδίταίεᾶ, απά απ΄ οὐ]εοίίοι απίϊοὶ 
Ραίεᾶ: α. ᾱ. ΑΙ αἰϊπιεηπί ατε ππεαπί [ος ἴμε 
βιδίεηπαπσθ οΓ {1ο Ὀοάγ: απἀ {α Ροᾶγ ἵς Βίεἆ {ο 
Πιε τεοερίΊοη απά ἀῑσεδίίοη οῇ {πεπι. ΟΥ ταίἸετ 
1ὲ ΠΙΑΥ ο τοσατάἀςᾶ, ΥΕ 59Π16, 48 αποίιεγ ατρι- 
πιεηί οῇ {πο ορροπεῃί, οοηίαϊπίπσ απ 6ΧοΙς6 ΤΟΥ 
Ιπάι]σεπος Ιπ 5εησια]ίγ. ἜΤ]ε γ/οτάᾶς Γο]]ουνίησ 
τὸ δὲ σῶμα, ὅσο. οοηπίαϊπ {Πα αποιδεγ οἳ Βί. Ῥαυ]; 
Ιπ ννΠΙοΙ {λε τὸ δὲ σῶμα --- σώματι 3Υθ ππθαπί {9 
ΤΕΡΙΥ {ο {Πε τὰ βρώματα βρώμασι, απά ἴιε ὃ δὲ Θεὸς 
--- αὐτοῦ ἴο ἴ]ια ὃ δὲ Θεὸς καταργήσει. Τί ϊ5 ίταθ, 
Πιαί Ἱπ {Πο βγεί ο.5ε {οτε 5Θ6ΙΗ5 πο ἄἴγοοί η- 
8ΊἩ6Υ. Βιΐ, Ιπ [αοί, {ο ατσαπηθηί ποεᾶεά ΠΟΠΘ5 
ας Τέ υνου]ά Ὄο Ί]κα αγσιίπσ {ΟΠΠ {ο Πρ {ο {πε 
αὐιδο ος ἄΠΥ (ΠΠπσ. ἜΓ[μο Αροςδίε, {ποτοίοτα, 1έ 
5ἡοιι]ά 56οπι, Ψανος {Πίς, απ τερ]1ε5 {ο {Πε αρο]ο- 
6Υ 1π ο ρεειίῖα «αδε {ΟΥ νΠῖς] 16 γνας, πο ἀοιβί, 
οἵεπ Ῥ]εαάεά, ΠαΠΙ6ΙΥ, Γογπίσαίοπ; απᾶ ΥΥΠΙοἨ 
ΠΙΔΥ Πάγο Όθ6σῃ πιααπί ὮΥ (Πε ορροπεπί {ο ο ἵ- 
Φέἱος ἵπ Ὑνπαί ννας επ]. ἜΤ]ο αΠΒΝΝΕΓΥ, (Παπ, ος {11θ 
Δρορίιο 15 {Πί5: “ Βιΐέ [ο (μαί οπξο οῇ {ο Ροάγ 
απά πιθαί5 ας 1{ πιαγ] 1{ ΥΠ] πο αρΡΡΙΥ {ο παίαταἰ 
αρρεί[ίες οῦ αποί]ογ ΚΙπά; {ου ιο Ὀοάγ ννας ποῖ 
πιαάθ Γοτ ΓογπὶσαίΙοπ’” (1.6. Τηογε οχὶδί5 πο Ίε- 
οεαςίίη {ος φα{]5(γῖησ πο παίαγα] αρρο[ίες ἵπ {ης 
σᾳ5ο, α5 Ιπ {μαί ος {οοὰ: ο Ροάγ ἵγας ππαάθ {ο 
τθαιῖτο /οοᾷ Γοτ 15 οπἰκίοποο, Ὀαί {λε στα(ἰ/γίησ 
Ώιο οίπετ αρρείίθς 15 ποί ΠεοθΘΡΣΑΣΥ {ο οχἰείεπος), 
Ῥαΐ τῷ Κυρίῳ, Ἱ. 6. {ΟΥ 5 βοτνίος; Νίο] Ιππρ]ίθΒ 
ομεάίεπος {ο Ἠϊς ιοί. « Νονν νο νν] οὗ ἀοά 
(6αγ5 ίπε Αρορί]ο ε]5οι/ῃοεγα) 15 οί ςαποβοαί{ῖοἩ, 
επαί ννο «ποι]ά αὐξίαιπ {οπι Γογηπ]σαίοπ.”. Τί 18 
Ώπεη αἀάθά : καὶ ὃ Κύριος τῷ σώματι, Νο] Ὑνοτάς 
αἀπαιὶέ ο πιοτθ {Παπ 0Π6 86Π59. ἸΜοεί πιοάρτη 
6 οπιπιεηίαίοτς οχρ]αῖπ τῷ σώματι, “« {Οο ταϊδ]ησ απᾶ 
σ]οτ](γίησ Το Ῥοάγ.”. Βαΐ ες 15 Ἠαγεῃ, απά 1ε 
15 Ώθί{θχ {ο αἀορί {με Ιπίατρτείαίίοπ οΓ{1ε Ἐαίμοτς, 
απά 56οπιθ πιοάθτηπ Οοπιπιθηίαίοτς, πμΙοἩ ἵς ἴπαβ 
εχκργοςςεᾶ Ὦν Ηοεγά.: “αἱ ΟΠ]ςίο εἰί ἀῑσαίατα οί 
βποταπῃ, ΟΠτὶςίαπο ροίΐθεία 1 5ε5ο εα)]ίοίαί, απθπῃ- 
αἀπιοάσπι Ολτ]κίας Ἰπ Ροΐορδίαίο δα οοπἠποεί 
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Κ Λοις 2. 24. Π ς 1 Π , ᾽ :ς ”- 

ἕρα ὁ ὁ ἂ, σώματι" « ὃ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε, καὶ Ἐ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ 14 
4 .. 
9 Οος. 4, 14. 
| Εν. 4. 19, 16, 

η }ομη ἵτ. 31, 
20, 29. 
ΕΡΗ. 4. 4, 
ᾱ 5. 90, 

5. Π 5. ; 3 , ΄ κ 

Έσονται γα, φησι, οἳ δύο εἰς σαρκα µίαγ 
’ - Γὰ] - ’ 

κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεύμα ἐστι. 

.. ’ 2 .. 3 , ο 4 - ’ - 

τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. ) Οὔκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν µέλη Χοιστοῦ 16 
Β ” Ε ᾽ ’ - - ’ ’ , ο 
ἐστιν; «ἄιρας οὐν τὰ µέλη του ἈἌριστου ποιήσω πορνης µέλη; Τη 

’ ” »] ’ “ 5 ” ’ ” ’ ὀ 

γένοιτο! '"Ἡ οὐκ οἴδατε Ότι ὃ κολλώμενος τῇ πόρνη ἓν σῶμά ἐστιν ; 16 

πο δὲ 1Ί 

Φεύγετε τὴν πορνείαν! άν 18 
ς ’ [ο α.) ’ 3’ ΄ 3 ” ; ’ . . ς ι 

αμµαρτημµα, ο εαν ποιηση ἄνθρωπος, εκτος του σωμµατος εστιν’ ο δὲ 

[, 3 ᾽ 3, ” ς ’ ο 28 3 3’ ε/ .] - 

οΒαρικθ.1θ. σηΩΥεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνε. ' Η οὐκ οἴδατε, οτι τὸ σῶμα 19 
2 0ος. 6. 16. 
Ερι. 2.31. 
Ηεν. 8. 6. 
1 Ρει. 2. δ. 

Ιη{τα 7. 29. 
αἱ]. 9. 19. 

Ἠεῦ. 9. 12. 
1 Ρει. 1. 18. 
2 ῥει. 2. 1. 

. 3 ” ᾽ ε - 

και ουκ εστε εαντων ; 

Θεοῦ.] 

οοτροτα ποδίτα, οἱ Ί15 Π]οταπα αίᾳαο ἀοπιπίαπα 
Ἰαῦθί, που οοτρα5 ποὺῖς οβί ἀαίαη. 

14. ὃ δὲ θεὸς --- ὀυνάμεως αὐτοῦ.] Ἠετο ἴπε 
Δρορί]ο τερ]ίε5 {ο {Πο σεεοιιᾶ ατσαιηεηί ΟΓ {11ο ορ- 
Ροπθηέ; ΠΑΠΠΕΙΥ, ὁ δὲ Θεὸς καταργήσει. 1ὲ ἵδ ννε!] 
οὐβετνεά Ὦγ Ηοεγάεηγ., ναί {πο «εηίοηπσοο νγοι]ά 
Ἰανο Ὀεσοῃ ΠηποΓθ εχποῖ ΙΠ ΙΠΥΘΥ56 οτε, απά νν]έ]ι 
Ραγήσ]ες οϐ οοπραγίδοπ, ας: ὃ δὲ Θεὸς ἐξεγερεῖ 
ἡμᾶς διὰ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ, καθὼς καὶ τὸν Κύριον 
ἤγειρε Ῥοϊΐ οοηδίταθς {ιο νγοτάς (πας: “Ο δὲ θεὸς 
καὶ (ώς) τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ (οὕτω καὶ) ἡμᾶς (τὰ 
σώματα ἡμῶν) ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. Ῥ4ρ- 
Ἰν: “ΗΠον, επ, οαπ γοι πιαϊηίαϊῃπ ἴλαί ος 
οἆγ 15 α{{ετ]Υ {ο ΡοεΓί5], απ {πετείοτε ἐ]ιαί νγ]η]]α 

νο Ἰἶνο, 6 ΤΠΑΥ 4ο α5 νο Ῥίεαδθ. Οατ Ῥοάες 
8Γθ ποί ἀθεί]πθὰ {ο οοππθ {ο ποισΏέ, Ραΐ {ο τῖξθ {ο 
Ππιπποτία{γ, ---- απ Ἱπηπποτίαλγ οἱ ϱ1οτγ απά [ο]]οῖ- 
{.. Βμί ]αδίτεπἆθτς (ωθπα άΠΠἰ ΓοΥ {11ο ΤΘΞΙΙΤΕΟ- 
6οη ἴο [ο απά Ὀ]]5ς νι ΟἨτὶςί. θε ΡΙΗΙ. 1, 
21. απά οἨπ ν. 29. ο ποπ, η] 5αρροςο ἵπῃι- 
Ρατθ ῬΡ]6αδητος α (μίπσ ΙπαΙβετεηίς Ἠεη {16Υ, 
{οτ α (ταηβδΙίοτν ἀε]ϊσηί, Ῥ]άῃπσο α ΠΠαΠ Ιπίο απ 
είθγη{γ οϐ ννου1”. "Ἠγειρε παπά ἐξεγερεῖ οοπίαϊη 
απ αἀ]αποί ποίίοπ οῇ ταϊδίῖησ πρ {ο Φον απά Πὲ- 
Μο. Ἐοτ ἡμᾶς ενα ΟΠΙΠΙΟΠ τεαά]πς 15 ὑμᾶς. Βαΐ 
Οναί 5 ]α5ί1γ τοσατζ ες γ είς. ας α {ηροσγαρλέσαἰ 
εγγοτ οἱ ἴ]ιο 24 Γ41. οῇ Βεζα απά ἴ]ιε Ε]πενῖτ ΕάΙί. 

15. Ίο Αροδίο ΠΟΝ 196ς αποί]ογ απἀ 5111 
πἹοτθ Ροψοτ/α] ατσαπιεηί ασα]ηςί Γοτηϊοαί]οῃ. 

---τὰ σώματα ὑμῶν] 1. ο. γοιγεε]νας5 Ὀοί] Ῥοάγ 
απά 5ου]. Μέλη τοῦ Χ. ΒΗ8. σώματος, ἴ]λο ΠΠΘΙΠΒΘΙΒ 
οὗ Οτ]κ5 τηγε{]οα] Ὀοάγ, ΠαΠΠΕΙΥ, ἴμπε Οτο], οϐ 
ψυμῖοὮ 6 15 Ἰθαά, απἀ ἰπο τοδί ππεπιῦεις Ιηβοτίεά 
Ὦγ Ῥαρίίσπι, απά οοηβεοταἰεά {ο 5 εοετνίοθ. 
(Ψουςι. απἀ Ἠοβαπηι.) ΤΠ ὧρας ἴῃοτο 15 πο ρ]εο 
ΏΠΡΙΠΙ, 48 Κταιδο Ἱππσίηος: Ὀι{ ἵννο οἸαάβ6ς ατθ 
Ῥ]επάεά Ίπίο οπο. Ῥτοῦ, Φομο]οαί, Ἠοννδνοτ, Τθ- 
ζρίας μή 5ο οῇ ἆρας π5 πποουί], ννου]ά (να 

α]ο]κη.) τεαᾶ, Γγοιη βενοτα] ΝΤΑΣ., ἄρα. Βιί ἴ]ο 
Μ585. ατο οῇ ΠΗέ{]ο να]αςε, παπά 1 19 {αχ πποτο Ι6]Υ, 
εναί απ που τοπάῖπσ εΠποι]ά Ὀο αίοτοὰ Ιπίο απ 
Θ4ΦΥ οπΠ6, {ΤΟΠΙΑ οοπ]εείπγο, Οἵ 355 Ιπίο Τί ΡΥ αοο- 
ἀθπί (5ἱηος ἄρα οὖν οΓίεπ οοοΤΒ Τη ία Ν. Τ.), 
Όναῃ. ναί 5ο Ρ]αϊῃ α τεπάΙπρ αδ ἄρα που]ά Ἱπαά- 
γοτίοπί]γ Όο οἨαπσεά Ιπίο ἄρας. ΒθβίἀεΒ, ποί {ο 
πιοπ/ῖοη ναί (πο τοπάῖης «ρας Ἠπ8 Όεοῃ ρτογεὰ ὮΥ 
Μα]. {ο Ὀο α8 αποϊθπί π8 ἴμο {πιο ο/ Οτίσεῃ, ἴ]ιο 
Ρτοροβοά «Ἠαπσε οηογναίθ» {1ε νίσοιτ οῇ πο Ίαῇ- 
σιαρο οϐ ἀἰδειαδίοη τοδοτίοά {ο Ὦγ {ο Αρορί]ο, 
Ποιήσω πόρνης µέλη; Ἱ. 6. Ὀου]ι Ποτα]]γ απά βριτα- 
ἄνε]γ, Ὦγ Ῥοῖησ εαΏφοτν]επί {ο {ο Ἰμδί οῇ ια 
πόρνη, απά ἴπας ορπεῖπσ {ο ὃς ἴ]ο Τιοτὰ”, απἀ 
ἠοἀϊσαίεὰ {ο Π]8 βονίσθ, 

ς »ν η ὅτω. ο ο ο [ ’ β ας 9 - 
ὑμῶν γαὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου ΙΠνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἄπο Θεοῦ, 

3 [ή η) ως ’ . 3 

Ρ ἡγοράσθητε γὰρ τιµης' δοξάσατε δὴ τὸν 20 
ω } » ’ ς ” λ 9 ιά ’ ς » / ’ η - 

Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, [καὶ ἐν τῷ πνεύµατι ὑμῶν, ἅἄτινά ἐστι τοῦ 

16, 17. Ἠετε 15 α Πιγί]ετ Π]]αςίταίῖοπ οἳ {πε ρτε- 
οεάϊῖησ. Ἰολλᾶσθαι πἀ προσκ. 818 ΨΟΓΔ5 αΡΡτο- 
Ρτ]αίθ {ο {λε (πρ Ἰπ ααοεδίΊοη. ΒοπΠΙΘΙΙΤΩΘΡ, Ἠουγ- 
6νοΓ, ἰ{ οΠ]Υ βἰση]ῇας πιεἰαρΠοτίοα]]γ {ο ὂε αἴίαει- 
εα ἰο, α5 1π (αεη. . 24. ΤΑΥΥ: 5οοτς ἐπερ[οιῖ, 
Ἠηιθά. χἰχ. 9. ὃ κολλώµενος πόρναις. απᾶ Βαίῃ Π. δ, 
Αί ἓν σῶμά ἐστιν 510. σὺν αὐτῃ ; πά αἲ φησιν, 5.0. 
ἡ γραφή. 

ΙΤ. ἛἙν πνεῦμα 8ο]]. σὺν αὐτῷ, {ΟΥ ἕν ἐστι σὺν αὖ 
κατὰ τὸ πνεῦμα “«ἰδ οπθ Πθατί απά 5ο]. να Ἠἶπα 
(ξεεε Αοίς ἵν. 92.), αφ ΙπΙπιαίε {Π1επάς ατε 5αϊὰ ἴο 
Ῥο ψυχὴ µία. Ὁοπρατε 1 οὐ 11. 24. 

18. ἐκτὸς τοῦ σώματος πηιδί Ώε απἀειείοοά ο0τη- 
Ρατα(ὸ (θείησ εχργεςδεεά ροριίαγίίεγ): εερεοῖα!]γ ΙΓ 
εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτ. Ὀε υπἀετείοοᾶ, 1 ΠΙαΙΥ 
τεσεηί (ΟΠΙΠΙΕΠίΑίΟΥΒ, οῇ Ἱπ]ητίῃπς ἴπε Όοὰν Ὁγ 
νναβίηρ 15 Πεα]ίῃ απά 5εησίῃ. 346Ἡ απ ατρῖ- 
ππθη{, ἨΟύν6νοτ, ἹΝοιυ]ά ο πιοτο κα ταρίο {ο α 
Ἠεαίλεη πιοτα]]ςί {απ {ο {1ε στεαί Αροδί]ε; απᾶ, 
ἵπ [αοί, ἶς αἀάασεάα, ἵπ τε[ετεησθ {ο ΙΠίΕΠΙρΡεταΠςθ 
οΓ ευεγη Κἰπά, Ὀγ Βοεγαίες, αρ. Χεπ. ΜΕΠΙΟΓ. Ἱ. ὅ. ὃ. 
Τ]ουσῃ {πε Αροδίε πιὶσηί πιεαπ {ο ὑπείμᾶε ἃ 
5εηςε ΟΓ ἐπ] ὔις, ο Ιπίεπάεά, 1 οοπεεῖνε, ομ]εί- 
1γ ναί οἱ ἀἰδσταεῖπο απᾶ Ρρο]α(ῖης νο μο- ΡΥ 
Ἠδ]ης 1{ {ΟΥ ΡΙΤΡΟΕΡΕΡ ποί ἰπίεπάεά ὮΥ Πί5 Μακετ, 
απά ργο/απίπς, Ὑλαί Ύναβ πιεαηί {ο ωο ἀεά]σαίεᾶ, 
Ἰκε α {επηρ]ε, {ο ΠΟΙΥ 15ες; 5 ἴπε Αροδίιε Πποτθ 
ρατίοι]ατ]γ πιεη{ῖοης5 1η {με πεχί νεγκο. 

19. τὸ σῶμα ἡμῶν] {ο ὑμεῖς; Ῥιΐ σῶμα ἵδ αδεᾷ 
{ογ {1ο ατρΙπεη{)5 Βα]κθ. Τοῦ 8ο]]. ὄντος. ἜΓ]α οὗ 
5 Γοτ ὃ, ὮΥ σταπηπια(ἑἶσα] αἰίγασ[ῖοπ. θε ἸΝοίε αἲ 
11. 16. απά οοπηρατθ Ἐοπῃ. χὶν. Τ, 8. Οὐκ ἐστὲ ἕαυ- 
τῶν, ““Ὑο ατα ποί αἱ γοιγ ονΏη ἀἰκοτείοι [ους 
Οντῖϱς]. 9ο ναί {ο αΌαδο {πε Ῥοὰγ ἶ5 {ο αΌα5θ 
νμαί 9 ποί γοιΓ ΟΝΝΗ. 

20. ἠγοράσθητε τιμῆςη «έγο Ἠανο Ῥδει Ῥουσηί οῇ, 
ΟΥ τοάεσιηθά 5” ἵπ οἴποχ ννοτάς: Ὑς ατα Ρομπ {ο 
Ἠἱ5 εοτνίσςθ, 38 α Ὀοισ]ί 5ἶανο {ο {παί οὗ 5 ρατ- 
«Ἠαδατ, οἵ Ἠίπα ννηο ηας ραγο]ακςεά ΐς τοάεπαρίίοη. 
Ἐογ ἠγορ. ἵ5 ΡΥ ἴα Ὀεςί Εχροδ]ίογς ἴακεῃπ {ο πἹθαή 
έέγνθ ατθ γοαεοπιεᾶ.. Τιμῆς ἶ5 πιεαπί {ο κἰτεοησίΠθεῃ 
Ώιο 5θη8θ οΓήγορ. Τηυς ει α]σ. ννδ]] ΕΧΡΓΕΒΒΕΒ 
Όινο 86ηΏ5ο Ὁγ ᾖγείίο πιαςπο. Δοζάσατε δὴ, ἃο., 
έππαΚκο γοιγ Ῥοάγ, ἴπποῃ, εαὐφετνίεπί {ο {ο ϱ]οςγ 
οῇ ἀοά,” 1. ο. οοηβοθοταίο Ὀοί]μ Ῥοῦγ παπά «οἱ {6 
Ἰἱβ βοτνίοθ. "Ατινά ἐστι τοῦ Θεοῦ, Ὀοίι ο νμῖσ] 
ατο (ος, νΙ7. Ὁγ τὶσηί οῇ ογεαίίομ, απά 5111 πποτθ 
ο/ τούςιαρίίοη. 
Το ννογάς καὶ ἐν τῷ πνείµατι ---- θεοῦ ατο οπαετθά 

ἵπ «ονοτα]ὶ Μ595. οῇὔ (ία Ἰἡοξίογη τοσθηείον, [6 
γυ]ρ., Οορίϊς, απά ῥιλιορίο Υ6Γ8ΙΟΠΒ, απά «ονοτα] 
Εαΐ]οις, απά ατα οπποε]]εά Ὁγ Οτίεδὺ., Ἐταιςθ, 
παπά Ῥοιί; Ῥαῖ βἰίτεπαοιδΙγ ἀε[οπάσά ὮΥ ΜαΠΗ., 
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Ι ΥΠ. ΠΙΠΡΙ δὲ ὧν ἐγράψατέ µοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ 
5! ώ ) νι. ο. Δ 

5 ἅπτεσθαι' διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ'γυναῖκα ἐχέτω, καὶ 
’ ’ , - ς 4. 8 ᾽ 2 , 

ὃ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. Ἱ Τη γυναικὶ ο ἄνηρ τὴν ὀφειλομένη γα 1 Ρει. 8. Τι 

, 3 ’ ' ς ᾽ ” 3 ς 4 . 

4 εὔνοιαν ἀποδιδότω" ὁβοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἄνδρί. Η γυνή τοῦ 
[ή 2 2  Χτι 3 5 3 ἃ ς 53 ” 

ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἆλλ ὃ ἄνηρ" ομοίως δὲ καὶ ο ἀνὴρ τοῦ 
2 . ’ Αα Έ ’ 9 ν 3 ’ 

ὅ ἰδίου σώματος οὔκ ἐξουσιάζει, αλλ ἡ γυνή. " ΠΜὴ ἀποστερεῖτε ἄλλη-- τ 10513. 18. 
λ 3 [ή ο) ΄ ’ ᾽ ᾽ . : ’ υ [ , 

ους, εἰ μή τι αν ἐκ συµφωνου προς Χαιρο», ἵνα σχο αζητε τή |2ηστείᾳ 
9 η] μα 9 ιλ 8 ᾽ 4, ντ Τσ γε ε θε τν . πει 

καν Τη ποοσευχ)) και παλιν επι το αυτο υγεορχεσυὲ ινα µη - 

νο Ίας 5ΠοΥνῃ (ναί {νο ονἱάσπος οἳ {ο Γαί]ιεγς 
9 οοπίταἁΙοίοτγ, παπά ποῖ οΓ αΠΥ στοαί υνεϊσηῖ. Τί 
πηαδί Ἡοηαγετ Ὀδ οοπ/[θ88αά {μαί, (ποισα ἴΠεγ 
Β6ΕΙΏ α]πηοδί πεοθεκατγ {ο οοιηρ]είο {ο 8εη59, 
απά οοττθεροπά {ο νυν. 16, 17. 19., Υεί ευ πιἰσ]ιέ 
Ἠαγο Ῥθαῃ αάάρά ΕΟΥ Εἰιαί τεαδοῃ. Ἔμεῖτ Πηἰση αη- 
Οαᾳα1(ψ, Ἠοννονοτ, ἶ5 αρρατεηί {ποπ ἰμαίτ Ῥείπσ 
{οιπά Ίπ {ιο Ὀγείας Υ6ΓΒΙΟΠ. 

ΥΠ. Ἔπο Αροεήο πού Ῥτουθθάς {ο αΠΒΥΕΤ 
οετίαϊπ ᾳΠθ5ί1οΠ5, νΠίσΠ, ἰέ 86ΕΙΩ5, Ἰαά Ὀθοι ΡΓΟ- 
Ρο5εά Ὁγ πο (ϱοτἰπίμίαΠς, οἩ. ΠΙΑΙΓΙΠΙΟΠΥ, απά 
οίμει Κἰπάτοά 5αὐυ]εοίς. Πποείλοτ εἶναί οοΠοθτη- 
Ίησ ιο αβε/α]ποςς απάἀ πεσθβεΙίγ ο πιαίγΙΠιοΠΥ 
Ρτοσθοάεἆ {οπα (πο «Ποιοί Ογήκίαπς, ΟΥ ἴτοπι 
ελα (αοπέο οοπυε){ς, ιο (οπππιοηίαί{οΓ5 αΓθ ποί 
. μῶς Τ]ε {οτππογ 56ΘΠΙ5 {ο Ρο ἴ]θ ηλορδί Ργοῦ- 
αὐἱθ. Τίππαγ, Ἀονθενοτ, Ὀθ εαίοδί {ο 5αβΡροςε, ἐ]αέ 
Ώιο ααθδίίοῃ γνας ρτοροιπάεἆ ΡΥ 5οπιθ οΓ Φοί[ι έλα 
1ανν]δῃ απά (θπ{ΐ]ε οοηνογίς. 

Ἰ. καλὸν ἀνθρ.] Ἔ]ε Ὠε5ί ϱ6οπιπιεπίαίοτ5 αἴθ 
αστοθᾶ ναί, Ὁγ ια εοπίοπέ, καλὸν οπηποί ΠΙιθαΠ 
Λιζε]ιγι, ΟΥ )ιοποδίισπ, Ὀιί 1116, σύµφορον, Ἱ. 6. 
(Ὁ} α οοΙΠΠΠΟΠ 14101) δοίίον, ΠΑΠΙΘΙΥ, {ος {πε τθᾶ- 
βοη πιοπί]οπθά αἲ ν. ὀ2, {ος ο αγοϊἀἰηπσ οῇ οατθ 
απά αμχίοίγ. Τ ἶ5 ουνίοις ἐμαί ἐπί 15 ποί απ 
αιί[ο,τίαέρο ἀεοῖφίοπ, Ῥαΐί α Γεπάζι εοµπδεί, που 
{τοαίίησ {πα απθείίοη σεπεγαἰίη, Ὀαῖ νι τα[ετοποθ 
{ο {ιοδε ἐἶπιος. 

“Απτεσθαι, ἀθποίίησ 5οσαα] ΙπίθτοοιΠςο, ἶ5 {ο ο 
υπάοτείοοά «ΠΙεΗγΥ οἩ πιαγρίασο; ἴποισ]ᾗ ΡοββίθΙΥ 
Ώιο Αροβήο πηὶσῃί ππεαη {ο Ιπο]αάο οοπειθίπασε, 
νι Ἠ{ο]ι Ὕνας (Ίχεή νοΤΥ ΟΟΙΠΠΙΠΟΠ. 

2, διὰ δὲ τὰς πορνείας.] ἜΤ]ε Ρ]ατα] πιαΥ, αδ το. 
Ολπ]ςς, Ώανο γοίργθησο {ο ο αρτοις Ἰκλπάς ος ]αςί 
πιοηήοποά εαρτα νΙ. 9, 10. Διὰ Ἠετο, ἃ5 αἲ κ. 20. 
ὦτ., “«εοτνῖί οαιάοπῖ, πο αιπίά Παί,” ας Ῥοίί τθ- 
πηΆγΚς. “Εαυτοῦ απά ἴδιον 3γε σθποτα]]γ οοηβἰἀθί- 
εἆ Ὁγ τοσθπέ ΟΟ1ΠΙΠΘΙ,ύΛ{ΟΓ5 α5 Ρ]εοπαδίίο. Βιΐ 
ἴπεγ ἀεποίο ϱ/ορεγίη, Πίο] Ἱπνο]νας (ἶιο ἀίγ οϐ 
γεείργοσα! βάεη: απᾶ, γ Ἱπιρ]]σαίίοἨ, ἴπεγ {ογ- 
Ρἱά ΡοίἩ ρο!γσαπαγ απά οοποµ)]πασθ. ᾿ΓΠϊε ἶ5 ποί 
{ο Ὀ6 τοσατάθοἆ α5 α ρογηιϊκίοτ {ο ΠΠΛΤΤΓΥ: ΓοΥ (ια 
Ύνας ΠΠΠΘΟΘΕΦΑΤΥ: Ὀμπί α5 απ ααπιοπί/ίοπ πιοπηί {ΟΥ 
ἴποςς Ίο οοι]ἀ ποί ]εαά α {ο ο{ νἱτίποις ϱ6- 
Ἠνασγ. 
. τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν.]  Έ]οενοηπ ΜΒ5., ἵννο 

Ὑετρίοπς, απά 5οπηθ Ἐαίογς Ἠανθ ὀφειλήν" Ὑ]ο] 
Ύγας Ρτοβοττος Ὦγ (ατοῖ., ΜΗ, απά Ῥεησ., απά ᾖα5 
Ῥοσπ οὐ[έοά Ὦγ ἀτίαςὺ., Ἐτααςα, Τήέπη., Ῥοΐΐ, απά 
Ἠογάεητ.: αἱ, Τ ΕπΙπΙς, οἩ. Ἰπδιβποίεπέ στοάς, 
πο οχίογπα] ον]άθηςο {ος Τέ 15 εἰοεπάθτ; απά {ο 
ἱηίοτηα] ποῖ νθΓΥ βίτοµσ. ΕΟΓ α5 {ο {ης 6ΟΠΙΠΙΟΠ 
τρπάΐπσ Ῥείησ α σίοςς ΟΠ ὀφειλὴν, Όπαί 15 [αν [γοπι 
οετίαϊῃ. Ἀαγ, οοηβἰἀθεῖησ {νε ϱΟΠΙΠΙΟΠΗΘΕς ο 
Όιο αχρτρβείοη ἀεβίήιπι οσπ]ισα/ο, {θ οοπί’ατή 
νιομ]ά Ὃς πεατεγ {πα {ταίμ. Τηο σ]ο5 πιῖσ]ί 
οαβ!]ν ογεερ Ἱπίο {Πο Ὑπ]σαίο απάἀ {πο Τιαπ Ἐ- 
Ώχθτς, απά ΓΓοιη ἔποπος Ιπίο 80Π16 (7γεοί 0168, 
απά βπα]]γ, Ἰπίο ένα Ἠῆεδίεγπ χθοοθηείοη. Ο6 (ια 

ἄτοαε]ς Εαί]οτς, Οιγή5., νποδο ααἰΠοσ!{γ 18 α]]εσεά 
{ο ὀφειλὴν, ἀῑὰ πιοί 5ο τοαᾶ. ἜΤ]ο εχρτεβεῖοη ΟΠΊΥ 
οοσι{ς Ιπ Πἱ5 ραγαρήγαδο; ννΠΙοἩ ταί]ετ οοΠβΓΙΑΒ 
Όιο 5αδρίοΙοή ΟΓ ὀφειλὴν Ὀείπσ ΟΠΙΥ α σ]ο88. Έτοπι 
Ώιο οοπηπιεποῖησ ν/οτάς οῇ 5 οχροβιοηἨ, Ιΐ 18 
Ρἰαΐη ναί Ἠθ τοἙυὰ ὀφειλομένην τιμὴν, 8 Ιπάεεά 4ο 
ΞΟΠε Μ35., Ραΐ ονιάσςπ!ί]γ Ὦγ α σ]ο55 οη εὔνοιαν. 
Ίὓε οοπιπιοη τεαά(πα, ἴπθη, ἶ5 ]18{ΙΥ τείαϊπεά ὮΥ 
ἸλΤείς., Ῥδμη]ατ, ΜαΠ., απἆ Ὑαίοτ. 

4. Τηο υνοτάς οἱ είς Υεγςο ατο εχεσείῖσαΙ ο 
Ώια {οίπποτ, απά ἀεροπά οἨη ὀφειλομένην ΡτοςθάΙηᾳ. 

5. Τ]με Αροεία τείπτῃπς {ο ἴΠο οεχᾖοτίαέίοη 
αἱ ν. 9., ἵπ οτάες {ο βαγίμθγ ππακο ΚΠοΥη Πἱ8 
νής]ος. 

---μὴ ἀποστ. ἀλλ.] βοῖ]. τῆς ὀφειλ. εὔν. Αί τι ευ. 
κατὰ, Φφμοᾶαπιπιοᾶο. Ἐκ συμφώνου δοῖ]. γνώμης. 
Πρὸς καιρὸν οΟΠ{ΠΙΠ5 α Ῥγροερίογη (ἰπιίαίίοπ οΕ 8 
Αροεί]ο, αρρ]γΊησ {ο Ὀοί]ᾗ ρατίίες; {λποισ] ννε βπά, 
{τοσα Ειος]οδίαςί]σα] ΗΙδίοςγ, ναί Τέ ννας δοΠπδείίππθΒ 
ποί ομβετναά ἵπ ια οαατ]ν Οσα ΟΠατοῃ. 
Σχολάζειν τινὶ αἱσηίβες {ο σῖνο ΟΠ6’5 σχολὴ. Ιεἰκατα 
απά αἰ{θΠ{1ΟΠ, {ο αΠΥ ης. Το ννοτάς τῇ νηστείᾳ 
καὶ, (πο Γοαπᾶ Ἱπ Ἱ αποῖα]ὶ ΜΡ5., απά α [ον οίῃ- 
εἵς, Ὀερϊάος 5ουοτα] ὙουδΙοη5 απἀ Ταίῃεις), Ίθγθ 
το]εοίεά Ὦγ ΜΠΙ απά Ῥοης., απά οαποε]]εά ὮΥ 
ατίοςῦ., Ἐταιςο, Τ{ήπι., γαἰ., απἀ Ῥοΐΐ: Ὀαί νν]ίη- 
ουί εαΠΠοΙεηπί}γθαδοῃ. [αίογπαί ενιάοπος Ἠθγο 18 
Ριαΐ δἱεηάστ, απά {πο ὑπέργπαί ποί είποης, 5ἶπος {να 
οπηΙ5δῖοη πηῖσηί αγἱεο {Ποπ ᾖοπιωο[ε[ριίοπ; απά 
[αδάπα, ἵπ (λαίασα, αβαα]]1γ αοοοιηραπἱεᾶ α ΠΙοΓΘ 
Όναπ ογάἵπατγ α{θμ{ίοη {ο το]σίοις ἆπ{ί6β8. 

---συνέρχεσθε.] "Τε τοαάϊἶηπσ ο ΜΒ». απ Εάά. 
Ἠετα νατίθ. Πο αατ]γ Εάά. απάἆ 5ονεταὶ Μ5., 
ψί 6οπιε Ἰαΐίοτ Ύαγδίοπ5 απά Γ1{16Υ5, Ἠανθ συ- 
νέργησθε. ἨΒιῖ συνέρχεσθε Ὑνα5 οὐ[ίεᾶ, {οπι 5εν- 
εΓα] Μ359. απά οατ]γ Υ οΓδίοη», ΡΥ Ῥοζα, ὅ. Φομπι]άε, 
απά Ε]σενῖτ, απά {παδ ννας Ἱπίτοάμοεά Ιπίο {πα 
{οχίις τεοθρία5. Ασαϊῃ, ἦτε, ΝΠΙοἩ ἶ5 Γοαπά Ιη 
ΒΟΠΘ αποϊοπί 95, οΓ {Πο ἨἡΓοξίθγη ΓΘΟΘΠΡΙΟΠ, 48 
αἱ5ο ἴπ 5ονοτα! Επίμογς, ἶς Ργο[αιτοά ὮΥ ΜΙΙΙ απά 
Βεησ., απά εἀ]ίεὰ Ὦγ (ποςυῦ., Ἐπαρρ, Ἱίτααρο, 
Τπέπ., απά Ῥοῦ. (Οοηβιάθτίπσ, ἨΟΝΘΥΘΥ, ἴμθ 
βου1ος οῇ {ια τοπά]πσ, απά {πο παίητο ΟΓ {πε εκ- 
ΡΓΘΒΡΙΟΠ, Ν6 πιαν 5πδροςί {Πίς {ο 6 απ αἰ[ογαίίζοε 
οῇ ἴε αποϊεπίέ ΟγΙέΐςς, ἵπ ογάσοι {ο Ποπιονθ {]θ 
βοθειηΐησ Ρ]θοπαςπα; ΠΙΟ], ΠονΘΥΘΓ, οσογς πίτα 
ΧΙ. 20. κὶν. 29. Λοίς Π. 1., απά βοπιθίίπιες ἵπ ἴῃο 
Φθρί., ΠαΥ 6νθη {Π6 Ο]αβεῖοα] κτ]ίοτς, Τ]9 τοαἆ 
ἴπσ ἵπ αυθείίοπ Ἠπς Υ6ΓΥ Πέί]ο οοµπίθηπησς {οπα 
Μ95, ος αποϊεηί Ὑογδίοης, απά πηαςέ {λετοίοτο 6 
τε]εοίθά, απά (να (γα(Ἡ 5αρροβεᾷ {ο Ἰο Ῥείνγθεῃ 
συνἔρχησθε απά συνέρχεσθε. Το Ιαΐΐοτ ἴ5 δαρροτί- 
οἆ ὉὮΥ ία πιοξέ Ἱπιροτίαπί ΜΡΒ., ὮΥ ΠΊάΠΥ Έα- 
{πθγς, απά {ιο (αγοοὶς ΟοπιπιθΠίπίοΥ5, απά ἶς, Ἰ 
(πήπ]ς, γοσοπηπιοπάεά Ὃν 1{5 στεαίεγ ΠίΠποβ8. Τη9 
ΜΒΑ. οο]]αίοά ὮΥ Ἠἰποῖς Ἠανθ πηοξί ΟΓ {Π6πι συ- 
νέρχεσθε, 5ΟΠΏΘ συνέοχησθε, ΠΟΠ ἦτε. 

---μὴ πειο.] “«πιαν ποί (τον γοι Ἱπίο οπτηπ 
{απιρίαξίοη.”. Διὰ τὴν ἀκοασίαν ἡμῶν. ΕχκροβΙίίοτβ 
3ἴΘ Ποί αστοεά νΠεί]ιθγ (νε 56η56 Ῥο “' ἐπίρπυρεγ- 
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1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΟΗΑΡ. ΥΠ. 6--- 11. 

Τοῦτο δὲ λέγω κατὰ ϐ 
. ’ 2 ο μη ο - 9 ἐλ ' , 3 9 ’ π 

συχγγωµην, ου κατ ἐπιταγην ἔλω γαρ παντας ανθρωπους εἶναι 
. } ’ 3 3 5’ 3, ’ 3”, 3 . [ο] . 

καὶ ἐμαυτόν. ἆλλ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεου, ος μὲν 

4έγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν µείνω-- 8 

α Ίαιι. 19. 19. 
Ιαΐα 19, 1. 

ς 

ως 
ο εν ΄ «/ 

οὕτως, ὃς δὲ ούτως. 

Ε1 Τίπι, δ. 14. 

α. ΜαΙ.2.Ἠ. ἐστι γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι 
Μαι. δν. ὁ ασμα Ἴ .. ' 

σιν ὡς κάαγώ. ' εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν κφρεῖσσον γάρ 9 

" Τοῖς δὲ γεγαµηκόσι παραγγέλλω οὐκ 10 
δα Ἔ ’ ω να ' ἐς " 

Μαι το Ἱμ1. ἐγὼ, αλλ) ὁ Κύριος, γυναΐῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι" (ἐὰν δὲ καὶ 1 

απες,͵) ΟΓ “« ἰποοπίίπεπεε, Ἱ. 6. Υοιτ ποῖ Ρεΐηρ αΏ]ο 
{ο οοπίαϊπ Υδιγςοἱνοθ. ΊἸαπΥ απιπεπί πούστη 
(Οθοπιπιεηίαίοτς, 45 Έτααςο απἀ Ροῖί, αἀορί ἴπε 
{οτππογ: Ῥαί οίποις (α5 Ἠ7ο]ί, (τοί., Ὑγείε., απά 
Ηοεγάεπγ.) {16 Ἰαΐ{οι Ιπίοτρτείαἴ]οῃπ. Εῆλετ πιακες 
ἃ ροοἆ 85εη5ο, Ριΐ {]ε Ἰα[ΐ{οχ 5εεπιβ ργε[εταῦ]α; απά 
ἠνουσ] ἀκρατίαν (1. 6. ἀκράτειαν) παϊσΏί Ἠανο Ώθεῃ 
ΠΠΟΓΘ ῬΓΟΡΕΣ; Υθί οχαππρ]θς ατα οἰίεά ὮΥ είς. 
ΠΠΟΤο6 {αι εαβιοϊοηί {ο Ῥτουε {ναί ια ἔννο ΥΥοτάβ 
ννθγθ δοΠΙεπηος σοπ{οαπάεἆ ὮΥ {πο Ιαΐοτ ν/]ίετς. 

ϐ. τοῦτο δὲ λέγω, ἃο.] Τ]πε (6 οπιπιεηίαίογς ατα 
ποί αρτεεὰᾷ Ὑεί]ιεγ ἐλὶς 15 {ο Ῥθ τε[εττεά {ο ναί 
/Γοϊΐοις, ΟΥ ἴο ν]ιαί Ῥγεεεᾶες; οἱ, ἵΓ {ο ναί Ῥ{ε- 
οεἀςς, νηδίμοτ {ο ναί ἐπιπιοαίαίε[η Ῥτεσεςςβ, γ. 
δ, ΟΥ, α ἠίε [γεν ο, αἲ νν. 1, 2. Τηε Ἰαίετ 
τηθί]οἆ 15 στοα!{]γ Ρτε[εταρ]θ. Απά {ο υγογάς πια 
νο το[ετγας {ο {Πε μὴ ἀποστερεῖτε απάἀ καὶ πάλιν ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ συνέρχεσθε αἲ Υ. ὄ, ΟΙ ἴο γ. 2: απά επ 
συγγνώµην ΠΙΔΥ Ῥο τοπἀφτεςά, ΜΗ 8οπιθ αποϊεηί 
ϱπά 5ογεγα] πιοάστη Γπἰετρτείετς, ἐπάμ]σεποε. Ὑεί 
Ώ1εΥγ ατα Ῥείίετ τε[εττεᾷ {ο ν. 1. Βυιῖ Όπετο ἶ6 πο 
ΓΘΑΒΟΠ ΥΝΊΥ {ιο λέγω δὲ τοῦτο ΠΙαΥ ποί Ὀε το[εττεὰ 
Ῥοί] {ο νγ]μαΐ ρτοσεἆες απά {ο]]ουν5 οἨ ἐΠῖς δαρ]θοί; 
απά (ας {Πε 56Π5ο ψ]]] ρα: Βιΐ Τ δαγ ν/]αί Τ δαγ, 
ΟΓ απΠ 5αγίῃσ. Τ{ὲ ν]]] ποί Ῥο πθοςθξβξεατΥ {ο τεπάετ 
συγγν. “ οοιπφεῖ,””. (νὰ πιαπΥγ επι]πεηί «ΟΠΙΠΙΕΠ- 
{αΐοτς͵) Ῥιΐς ρεγπιίδδτοπ, 5 ΙΠ ΟΥ ΟΟΠΠΠΙΟΠ Ύε- 
ΒΙΟΠ5”: ὙΠίο] 56π5ο 15 αἀορίεά αἶςσο ὃν Ὠοάςγ., 
Ίουνο., απά Ἰλακεί, θε ΠΙΥ Νοίο ον Τηπογά. 
γη, 10, 9. 

7. θέλω] [ο θέλοιµι, «1 οου]ά νηῖςῃ.. Απ ΙάΙοπα 
νυμΙολ Ῥοίί τοεσατάς αφ Πεῤραϊΐο, 8Ίπορ ἴιαί Ἱππ- 
ριᾳσο γ/απίς {πο ορία(ίναο πιουᾶ; Ραΐ 1έ 15 ταί]ας 
8η Ιά1οἵη ΟΓ 1ο οΟΠΊΠΙΟΠ 5ίγ]6. ὮἨγΙ]ι τεοδρεοί {ο 
ἴ1ε οχρΓΘΒΒΙΟΠ εἶναι ὡς ἐμαυτὸν, αἶπος ἴί ννοι]ά, α8 
Ῥοάάτ. οὔδογνες, Ρο αὐτὰ {ο 5αρρο8ο {Πε ΛΡος- 
ο ν]ςσπεά πιατγίασο {ο οεα»ο, Ι{ πιαςδί Ῥο Ππαϊίοἆ 
{ο ππθαΠ, “Ἰανο {ιο βαΠΠθ ΠΙαΡίΘΓΥ ΟΥ6Υ {πείτ αρ- 
Ρε!ιίος απά ραββΊοΠ8 α5 πο παπά,” 5ο α5 {ο ο αὐ]α 
{ο τοιπαῖπ ἵπ υΙγίαοις οε]Ιναςγ, ν]]α 1ὲ ννας ὮΥ 
οἰτομπηδίαποςς τοφιῖτοά. Τ]ας 0ἨτΥς. απά Τ]ε- 
οἀοτοεί πάά : ἐν ἐγκρατεία. Τ]ηο καὶ α[ἴογ ὡς ἶ5 καϊά 
ΡΥ ἴε Οοπιπιοη{α{οτς {ο Ὦο Ρ]οοπαςί]ς, (1ο 1 ἵπ 
νο Ἠεῦγονν) ας 15 ο 6η {6 οπ5ο α/ῇοτ ποΙΠΒ ο 
πιά. Τη 54ο] ΙΠ5ίαΠσΘΒ, ἨΟον/ΘΝΟΤ, 1{ απ] νναγβ 
αἰση]ῇος οἱ]ιοτ 6Η6η. ΟΙ 00. ῃΧάρισμα ἀεποίθς ἴ]ια 
Ρεῖπσ αδῄο ο τεπιπῖῃ εαο]: 5ο οα]]οά, δαγ5 6Ἠγς., 
ουί ο πιοάεκίη, 35 ποί οἰαϊπηῖησ ΠΠΥ πογέ ΓΓΟπα 
οοΠ{Ιποπογ. Ὑποέ ἰής απά ανετγ οἵ]αοτ σΙ[ί οῇ ιο. 
Βρϊτιί ἆοος ποί ρτοσ]ιάο {πε πεσσςεῖίγ ο) Ἠάπαπη 
οχογίΊοη. 6ο 14Πῃος ἶ, 17, απά Ναι, χὶκ. 1]. Τη 
ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως, Νο απο Πο, ΝΙΙ πιορδί 
Οοπηπποπία{ογς, {ο 5ΗΡΡοςο πο 56η5ο {ο ο, “Οπο 
Ἰα(]ι ἐπὶς σὶῇ, αποί]οτ Παίῃ Πεποίς  Γοτ ναί ννοι]ά 
Ῥς ΙποοπβίΣίοη{ υν]Τ] {]χο ἔχει χάρισμα ]ηδί Ῥο[οτο. 
Τ]ο ννογάς (45 Ῥοί οὔκετνεβ) το[οτ {ο ο ἀῑΠοτ- 
οπί ἄεσγορ ἵπ ννλίο] {πο χάρισμα ἵ5 5αρροβεά ἴο 
Ῥο σταπίος, 

8. τοῖς ἀγάμοις.] ἜΤ]ιοτο Ίχαβ Ώθσπ 8οπ1ο ἀοιβί 
38 {0 {ο οχαοί 56/50 Ἠθτο. Αγαμος ΡΙΟΡΟΤΙΥ εἰμ- 

πίβες αππιαγγῖεά, Ὑν]ηιοιί ἀείετπαϊπίης ννπεί]ετ 
θνε ῬείδοἩπ {ο Ἠοπη 1 ἵψ αρρ]εά Ίας ευὐεγ ὄρεπι 
ΠΙΑΙΤΙΕ4. Απά 546 15 οοπιπιοΠ]γ εαρροξεά {ο Ὦθ 
15 π5ο Ἠθτε, ἀεποίίπσ Ὀοίῃ Ῥασπε]ογ5 απα ννιάονν- 
οἱ. ΕΒιί ια Ῥεδί (οπιππεπίαίογς {τοπ (τος, {ο 
Ηεγάεπχ. ατα ο{ ορίπίοη επαί 1 ἀεποίες ἴποςθ νο 
Παναο πο Ίοηβετ α ν]{ε, ----Ἱ. 6. ιρἱάσιδες; οὔδειν- 
Ίῃπσ {αΐ, α5 ἴ]ο πδας ]οᾳμειάί ἀῑά ποι ρε Όινα 
Αρορί]ο {ο ἨΥτὶίθ χήροις, 59 Ὦε οπιρ]ογεά πε ϱεπ- 
εγαἰ ἴθτπα ΙΠ ἃ αγεείαἰ αρρ]οαίίοη, ΄ Τ]θ6 οα5ε οἙ 
Ώποφδο νν]ιο Ἀανθ πθενετ ππαττ]θά ἶ5, 5αγ {ΠεΥ, επ{εζ- 
εἆ προῃπ αἱ ν. 25. Απά αδ {ο (πε ορροεϊῖοη α]- 
]εσεά Ὀείν/εεπ {Πα ἄγαμοι απά νε γεγαµηκότες αἲ 
ν. 10, απά ἴο ὃ ἄγαμος απἀ ὃ γαμήσας αἲ νν. ο ἂν 
90, ἴπε εοππεοίοπ, Ππ6γ οὔδοεινε, 15 ἴπετο ἀῑΠετ- 
επί.” Αί µείνωσιν 510. ἐγκρατευόμενοι {Τοπι ἔγκρα- 
τεύονται Ἰα5ί α{ἴαγ. 

9. εἰ δὲ οὐκ ἐγκρ.] “«ΙΓιινεγ Ἰανε ποί ἴ]α ρούνοτ 
{ο ρτας(]5θ {εΠΙρεΓαΠςΘ.” 

---κρεῖσσον Ύάρ ἐστι γαμ. ἡ πυρ.] ἩΒρ. Ῥεατοθ 
ΤΕΠ(ΕΙΒ πυρ. “΄ {ο Ὦε πιαάε ΠΠΘΙΦΥ :” α νετγ ἀε[ες- 
νο τερτγεβοηία(]οη ΟΓ {μα 56Π56, ἨΠΙοἩ ἆοθς πο 
(α5 αἰπιοςῬί αἰ] {ιο Επσ!5Ἡ ϱοπιπιεηίαίοτς 5πρροςε) 
ἀθβίσηαίθε ΠΊ6Γ6 ΠΠΕΠΣΙΠ6Ρ65 Οἵ αΠΠοΥαΠσε {Τοπη ἴηθ 
ἀοδίτα, Ὀαί απ ΙπαὈΙ]{γ {ο τοςῖςί Πέ, νμῖοὮ Ιπάρεά 
5 Ἱππρ]ῖες ἴπ οὖκ ἐγκρ. 39 Τηεοάοτεῖξ: πέρωσιν οὗ 
τῆς ἐπιθυμίας κἀλεῖ τὴν ἐνόχλησιν, ἀλλὰ τὴν ὁούλωσιν 
τῆς ψυχῆς. 

10, 11. Τ]ιεθ Αροεί]ο πον’ απ8ν/ετς {Ποῖτ Ιποιί- 
τ]ο5, α5 {ο {ο Ρτοβετναἴίοη ΟΡ {πα πιατγίασε Ὀοπά 
4πποης (ϱἨτΙβ{{απβ. 

---παραγγέλλω --- Κέριος] ἜΤἩε 5εηςε ἵ5 ο0πῃ- 
ΠΠΟΠΊΥ 5αρροςθἆ {ο Ῥοα,  ποίῖ 5ο τησ 7 οοππππαπς, 
α5 πο Τ,οτὰ,” ος, ποῖ οπΙγ Τ οοπιπιαπά, Όιέ τη 
Τ,οτᾷ.”. Τι ἀοες ποί 866ΠΙ, Ἠον6γετ, ἴαί (να 
Αροεί]ο ππεππί οὖΥεη {ο ἐπο]ιας /ιἐπιδεί{, ννηεη Ἡθ 
αφδεά {ο βίτοηπςσ ἴΘΓΠΙ παραγγέλλω. με ροφ[ἶνο 
οοπιππαπὰ οΓ 16 Τ,οτά οου]ά τεφαῖτο πο γείη/ογεε- 
πιοπέ ΓΤοπα {πο Αροςί]εῖς; απά {ο 5 ἨΜακίεν 1]χ9γθ- 
{οτθ (ἵπ ννηοςο οοἆθ οῇ πιοταΠ{γ νε ρτοκετνα{]ο 
ο{ να πΙατγίασο Όοπά Γοτηιεὰ α Πενν απἀ εἰτὶκίησ 
Γοαίατε, ἵπ ίτοπς οοπίγαςί υν]]ι {1 Ἰονῖίγ οῇ ᾱἷ- 
νοτοθ ἴΊνεῃ Ρτασίδεά ππάοτ [πο Απηοίῖοη οὗ ἴπα 
Τ ανν) νο Αρορί]ε ν]ο]]ν τοβοτς ἐ]ς ροσίἵνε σοπι- 
παπά, Γουιπᾷεά οἩ Μαι. ν. 5. ΌὉοπρ. χἰκ. 3 --- 
10. 1 Ἰανο ροϊηίεὰ ποσοτάΙπσ]γ, νι ο «αρρογ 
ο/ πιοβί ο/ {μα αποϊοπί Υογδίοης, απά α]κο οὗ Ηογ- 
ἀθπτ. απά ἴἶνο Βλὴ]α Ἠάίογ,. ΌΟτ νε ΤΩΣΥ ΞΠΡΡΟΡΕ, 
Οναῖ χο ννοτᾷς οὐκ ἐγὼ ἀλλλὴ Κ. ατα πάάεὰ Ρε’ ερα- 
ιογ{]ιοδύπ, ἵο 5 ουν ἴλαί Ὦο Πορε ΕΡΘΆΚ5 κατ ἔπιτα- 
ήν Ἀπά [νογο[οτο ἴ]ο οοπηπιαπά ἶ5 πο Ἠ] ονύπ 
αἱ νο Τ,οτά.. ΟἨ νο οοπίτατγ, αἲ 19. Ἶε καγς, 

ἐγὼ λέγω, οὐχ ὃ Κύριος. 
-μὴ χωρισθῆναι.] ἜΤηϊς 15 ο]οκο]γ οοηπεςῖοὰ 

Ν/ 1] ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι πε ν. 1 5 [οι ἔμο Ὀεςί 
Οοπιπιθη{α{ΟΥ8 ατο αστοςς ἐπί νο ννοτὰς ἐὰν δὲ ---- 
καταλλαγύτω πτο ρατοπ{ηο [σα]. Ας {ο {νο 19ο οϐ 
ἀφιέναι ππά χωρισθῆναι. ϊ πιαν Ὦο οὐκοτνος, ἰλαί 
Ἠηβραπά νν]λοη ἀἰνοτοίησ 15 νν]ο ννας απ] ἐκβόλ- 
λειν, ΟΥ, ὉΥ α π]άθγ {ΘΓΠΗ, ἀποπέμπειν, οἳ, ὉΥ ἴἶιθ 
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͵ , Ἀ ν 3 ’ »/; 

χωρισθῇ, µενέτω ἄγαμος, ἡ τῷ ἀνδφὶ καταλλαγήτω") καὶ ἄνδρα γυ- 

19 ναῖκα μὴ ἀφιέναι. 
-” Π ο , ’ 2 ς ’ . ῃ 

Ίυῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ο Ἰύριος" εἴ τις 
3 .ω Π »”. 7 Γ ω. ω 3 7” -” 

ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν µετ αυτοῦ, 
Ὁ 3 η .] Π - 9 ᾽ 5/ ο] 1, ». 9 2 ᾽ 

15 µη αφιετω αυτην καὶ γυνή τις εχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτος συν-- 
ὃ ω Ε] ν ” 2 αν ο Ε; 3 ’ 3 ’ [4 ο Π ᾽ ς δ. 

14 ευθδοκεῖι οικειν µετ αυτης, µη ἄφιετω αυτον. αΠγιασται γαρ ο ανηφ 
ςε ν β - ν ΕΤ ΤΑ ς  ςυ ο ΤΥΤ 
ο απισόστος εν τὴ ζυγαιχκι και 1/γισσται 1 02) 11 απισόοτος εν τῷ αγ ου 

, ς . 3 ’ ’ . υ / ’ 3 8 η ς 

16 ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάδαρτά ἐστι γῦν δὲ ἅγιά ἐστω. 3Ἠι δὲ ὁ 

ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. οὐ δεδούλωται ὃὁ ἀδελφὸς ἢ ἢἡ ἀδελφὴ 

πι]]άθςί, ἀφιέναι. Τ]α βταί ἵθγπα ἵ8 ποδίέ α56 ἵη 
Ώιε Ο. Τ. α5 (επ. χχἰ. 20. ιδ. ν. 21. Οµπ {θ 
οοηίτατΥ, α [ο νο, Γτοπα ννμαίεναες οα.56, 16βι 
Ἠαι Ἠαφυαπά, γνα5 5αϊᾷ ἀπολείπειν, ΟΙ χωρίζεσθαι 
(ραβείνα {ος τοοϊρτοσα]); {ος ο ψ][ο οοι]ἀ ποί 
βοπά αν/αγ ἴἶια Παςθαπά, δα οΠΙΥ Ίοανο {9 Ἠοιςο. 
Καταλλάττεσθαι απἀ διαλλ. ἄτα ὉΥ ἴ]ια Ρεδί νντιίετς 
πδεά ο γεεοπεἰἰαίίοπ ΟΕ 6Υ6τΥ Κῑπά Ῥοίιπ ρυῦ]ο 
απά Ρτϊναίο, 36ο Νοίο οπ Μο. ν. 10. Ετοπα 
χο 5ο Ο{ καταλλ. απά ἴο αἰτ οἳ {πο οοπ{οχί, 1 18 
Ριαΐπ (αί χα Αρορί]ο ἶ5 πο Ἠετε δροακίπςσ οἳ 
΄/Γουπιαὶ ἀἴνογοε», εΏεοίθὰ ὉΥ Ίαν, Ῥαί οἱ δεραγα- 
ἐἶοπα, νλείλεχ αστοεὰ οπ οὐ ποί, ατὶδίης ΠΓΟΙΩ Πιῖδ- 
απάειδίαπάίησς ος οἴπετνῖςο. 

19. Ηετο Οί. Ραα] 8ρθαΚ» {ο {16 ἐλῖγά Ροϊηί οἨη 
νυλίο] Πε Παά Όσοι οοηρ]ίεά; ΠαΠΠΕΙΥ, λείας 
Ώινα ππατγίασο οὗ α Οληκίίαη απά ἃ ποη-( Ἠγὶςίίαη 
οιισηΐ {ο ὃς ἀϊδεο]νεά. ᾿Τ]5 πο Αρορί]ο ἀεεῖάεβ 
η {ε πεσα(ἴυο. 

----τοῖς δὲ λοιποῖς] 5ο]]. γεγαµηκόσι, “΄ νε τεςί [ος 
πιαγγ]θά ῬΕΙ5ΟΠ5].’ ᾿Εγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος. 
Μαπν οπιϊπεπί Οοπιππεηίαίοις οοηθἰάοτ {ο γ/ογάς 
α5 οαιἱνα]επί {ο, ΄΄ Τη] ἶδ οπΙγ πιγ Ρτϊναίε ορίη- 
ἴοπ: 5 ποί Γοιπάθά αροηπ αΠΥ τονοα]αίίοιπ [οπι 
Οηῖξε, απἀ {οτπι5 πο ρατί οῇ 5 ἀοοίτίπο ἀε]ίνει- 
οἆ Ρρογεοπα!1γ ννί]ε Ἠε ννας οηἨ αατίμ.”. Βυιΐ επ 
ο. ο οκρ]απαί]οη 165 ορεΠ {ο είτοης οΏ]θς- 
Ποης: 56ο Ξ]αάο. ΟετίαἰπΙγ ἐγὼ λέγω πιαδί ποῦ 
ψο Πππ]ίοά {ο ϱ)έραίε ορἰπίοπ, ἃ5 1 αρατὲ [ποπι ἴτι- 
αρἰγαίοπ; ΓΟΥ {πο Αροβί]ο 8ρθακς ΥΠ] α/ιογτέη, 
ας ΙΓ ἴπ {πε {111 ρογεπαςίοπ απἀ οοηδείοµ»ποςς ος 
ἱπαρίταιίοη, οδρεςἰα]]1γ ννηεπ ηε οοπο]αἀος Π5 ἆθ- 
οἴδίοι (ν. 17.) ΥΙί καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πά- 
σαις διατάσσοµαι. Όατ Τ,οτά, Ιπάεεά, οομ[ᾶᾷ 
πο, ννἰ]λοιί απάἰοϊραἶπσ ιο ἀαδίσης ο ἴπε ΓεΊ{Υ, 
{οιο] οη ἐς απθαβίοηνς Ῥαίέ 16ο 1έ, (οσεί]ετ. ννί]ὰ 
πιαΏΥ οίμοτς, {ο ϱο ἀθοῖάθὰ ὈΥ {ινα 4γροφίζεδ, απἆἀθτ 
Όπο σαἱάασπος οῇ μας Ηο]γ Βρ]γ{, νο Ίνας {ο Ιοαά 
Όνοπι Ιπίο αἰ] (ται, αξ {Πς Αροεί]ο Ίνας ΠΗ1Υ οοη- 
βοΐοις πμοῃ ἀθο]ατίης αἱ 11. 16. ἡμεῖς δὲ νοῦν Χρι- 
στοῦ ἔχομεν. 

14. Ἔ]ο Αροβί]ο πού’ σῖνθς α ΓΘΩδΟΠ ΝΗΥ ἀϊνετ- 
εΙίγ οἳ τε]]σίοπ οοι]ά ποί αα{ῃοτίπο βοραγαίοης 
απά Ὠναί Ὦγ απ αποἱραίίοη οἩ ἴπο οὐ]εσίίοι, 
 Θ]α]] Τ ποί ο ροίμίοά Ὀγ 546] οἶοδο αΠ1οΠ νν]] 
α Ρτοίαπα απά ρο]]αίοά ρει5σοπ 1”. Το νο] να 
πηβννογ ἶ5: “ Νος {με Ὀ6]1ονῖπσ υνἰ{ε 15 ποί ρο]]{- 
εἆ Ὦγ {πε αποε]ενίησ μαςραπᾶ, Ὀυ{ ταίἩδΥ {λα η- 
υο]ενίπο ἶς απο Πεά ὮΥ {1ο Ὀε]ιενίηρ.. (Κταυςθ 
απά Οτο]].) 
Οπ {πο οχαοί 56πΠ5ο οῇ {ο Ῥήββασθ, απἀ 65Ρ6- 

οἶα]]γ ο ἡγίασται, Οοπαππθηίαίοτ5 ατα ἀῑνίάεά ἴῃ 
ορἰπίοη. Ἀ66 Ἐθοθηβ. ΥποΡ. ] Ἰανο {ἴμεγο 
Ῥτουες (παί Τί οαηποί νγα]] ππθαη,  νν]] σγπάια]]γ 
Ῥ6σοπιθ Ποἱγ ὮΥ {εο]ίησ Ρείίεγ Ιπο]]ηεὰ {ο Οηγίς- 
Μαπι(γ : {ος ἐΠαί ννου]ά ο ἨΠαγς]; (μοβίάθς, ἴ]ο 
ατσηπηεπ{ ἵδ {οισῃεά ο αἲ ν. 10.2) ποτ, “16 Τθ- 
οεἱνοὰ Ιπίο (με παπηρετ οὗ ΟΠτϊςίίαης ; 7 ο (ση 
(45 Ηογάεῃτ. οὈδεγνοβ) {ο επ οῇ {ο νογςο νου] 
ποί οοιτεδροπά {ο ία Ῥοσίηπίησ, απά α πιαπ]{θςέ 

ΙΠΟΟΠΞΘαΙεΠοθ Ὑυου]ά ατἱο. 1 ἶ5 ῥείίον . υπ 
(Ἠή8., Ρἱ5ο., (τοί., απά οἱ]θτβ, {ο 8ΙῤΡο5ο ἁγιά- 
ζεσθαι ἰο Όε Ἠετε εφι]να]απί {0 οὐκ ἔστιν ἀκάθαρτος, 
οἵ βέβηλος. ΕΒιΐ Τ 511 Ρτείας, (εν Οτε]]., Θο]α- 
ίος, «αποτ., Ώοτα, Οα]νίη, ΝΟΥ, Υοἱ{, Ὠοάατ., 
Ῥεησοα!, απάἀ Ἀοθννο.,) ίο Εαρρο5θ ἴᾖε 58Π56 {ο 0ς, 
Όιαῖ « νς οπθ ἶ5 50 ςαποΏΙῇεά ὮΥ έπο οίμετ, ια 
ΏχεΙγ πιαίγιπιοη]α] οΟΠΥετΕο ἶ5 α8 Ιαν], αξ ΙΓ {ΠεΥ 
Ἠετο Ῥοίῃ ο πο 6απιε [α1{Η..  Ῥίηπσς, Πούγενος, 
Όχ5 πιαΥ Όο {οο Ηπη]ζεὰ α 56Π56, απά ἔεγο 886ΠΙ5 
ίο Ῥο απ αἱ]άδίοή {ο ν/ηαί {οοκ Ρ]ασε ΙΠ {Πθ οαςθ 
ο πιαγτίασε Ὀείναεη 9 οννς απά Πεαίλεῃς, απἀ ΡΥ 
α {οΓΠ1 ΟΡ δροακίησ {γαηδίεγγοεὰ {ποπ πο ο ενίδ 
{ο πο (ΟΠδίαπ ΟΠατο], ἰ ννου]ά εοπ/οῦι ἵννο ος 
{πο αὖονο Ιη{θτρτεία{]οῇΒ, απά εκργθβς ἴμθ 56Π5θ 
ἃ5δ {ο]οννς; “ Ηο 18 γοριµίεᾷ ας { βαποβοᾱ, Ὀο- 
σαµ5θ οῇ οπθ Πε5δ] νι Ίου Πο ἶ5 Πο]Υγ; αἲ ]6αςῖ 
ἠνθιγ πιαἰτιπιοπἷα] «ΟΠΥΕΤ5ο ἶ5 α5 Ιανν/{α] ας 1 Ῥοί] 
Ἡ/εγε οἱ {ο βαπηθ {αἲλλ. 

----ἐπεὶ ἄρα --- ἐστιν.] Τ]ε 56ης5ο 15: “6 ΕοΥ οί]λεΓ- 
Ἰνΐδ6 (ΠαΙΠΕΙΥ, 1 οπθ Ρρατίγ Ρε ποί δαηοἰβεά) γουγ 
ολ]άγεπ ννοι]ἀ Ὦε οοηδἰἀετεὰ Ιππρατο απά Ῥτο- 
{απο (596 2 6οἨ, νΙ. 1Τ. Λοίιρδκ. 28.) : “« Ὀαΐ ποισ 
(1.6. ΤΠ 115 οᾳ56) {Ππ6γ αγθ οἱΥ 2 1, α. {οτπ ρατί 
ο ος Ρ6ορἰθ. Ηοὶν είτοπσ]γ Επὶς εαρρογίς ἴ1θ 
Ῥτασίίος ο) Ιη[απί Ὀαρίίσιαι, 15 πιαπ]οςί. θα 
Ώοςάτ. ἵπ 1οο. απά 09115 οἩ [ηῇ, Βαρ. Ρ. ὁδ. 

15. ΑΠετ Πανίηρ αἱ νν. 12. ὃς 19. ἀῑτεσοίεά (ἶπαί 
Ώιο Οτιςίαπ νν][ο 5ου] ποί ϱο ἴπο βγεί {ο 5ερη- 
ταίθ, 1{ {πε οίλετ ρατίγ Ὀε πν]]]ἶης {ο νο γην Ἠθγς 
ἴπθ Αροδίιο 81οννς, ἵπ {πί5 Υνειεε, νν]αίῖ ἶ5 {ο Ῥο 
ἀοπο ΡΥ ελα 6 Ἠγὶκίαη ννΙ[α, ΙΓ ἴἶνο Ῥασαη Παςραπά 
Ρο (πο Πτςί {ο Ὀτεα]ς έλα πηαττίασο Ῥοπά. Ἅ]ο 18 
ἀιτοσίαὰ {ο αἱ πε απρε]ενίησ Ρατίγ, 1 Ίο το)ὲ 
βοραταία, δ5ορηταίθ. Ύγε αἴθ ποῖ, Ἠοννενεγ, ἴο 
5αρροςθ (ΥΠ (τοῦ. απά οί]γεις) {αί {ηε ππαττίησθ 
Ν35, ΤΠ 54ο] α σᾳδο, 1ρ5ο {ποίο 4ἱβδοίυεά, 5ο ἰιαξ 
Ώιο Ῥομενίησ Ρρατίγ πηὶσηί οοηίγαοί α [68η ο9Π6. 
ΤΠϊς 18 αἰίκο αἱ νατίαποο ν]Ώ]ν ία Ιαίΐίοι απά ερἰτίε 
οῦ ο Γιου]5 ἀθοῖδίοι (Μα1ϊ. ν. 2.) απἀ, Ιπάεσά, 
ψἩ {Πα Αρορίιο”5 ον νοτάς 1π (μὶς ΟΠαρίος, 
ὦθο νυν. 10, 11, 90, απἀ Ἠοπι. ν. ]1--δ. Τῃμο 
56Η56, {6ΥΘ{0Γ6Θ, 866/ΠΗ5 {ο Ὀο, ννπαϊ 15 ]αιᾶ ἆοννπ 
ΡΥ Παπατη. απά ΥΥΙΙΦΥ, ---- ὑμαξ Όνα σοπ]ασα] απίοη 
ἶ6 ποί {ο ϱο ἀἰβεο]νεὰ Ὁγ τθαδοπ οῇ ἀἱῄεγοπος ἵπ 
τοΙσίοη: γαί 1’ ια απροα]λενίπσ ρατίγ ο ἀἱεροβεά 
{ο βαραταίο, ἴπε Ῥο]ιενίπσ ρατίγ τηαγ Ῥ]απιε]ες5]γ 
βυηηΙ{ {ο 5ο. 5οραΓαἸοη. Χωριζέσθω. 15 {ο ὃε 
ίακεῃπ Ιπ α Ρορι]αγ ποοθρίαάοπς ᾱ. ἆ. “ ]οῖ Πάπα 
σο. Αί οὐ δεδούλ. Νθ ΠΙΔΥ 51ΡΡΙΥ συνοικεῖν αὐτῷ. 
{γοπη {Πο οοπίεχί απά {6 5α0]εοί τηαίίετγ. Απά ἐν 
τοῖς τοιούτοις ΠΙΑΥ ΠΠΘΑΠ “έἴῃπ 51] οἰτοιππξείαησθς. 
Τηο ποχί οἰααςο (α5 Ρἰδο., Οτα]]., απά οί]1θΓ8 

ΤΘΠΠΣΤΙΚ) ἠζηιζέ ἶιο Ποτίγ, 1ο5ί 19 5ποι]ά ταΠ Ἰπίο 
Ἰαθεῃςθ; α. ᾱ. (οά, Ἠονεναι, Ἠαίμ σα]]οά 18 
[ΟΠγςΙαπε] {ο Ἰ1να 1Π Ῥθασςθ; απἀ, {μετείοτα, ννθ 
Ιημδί 4ο ενατγ {λ]ησ ννθ σαπ {ο ἱνο Ιπ ρεασθ; ας- 
οοτ(Ιησ]γ ἴ]ο Ρε]]ονῖησ πιαδέ ποί αβοτά {πε 1πΠβο- 
Πενίπσ Ρατίγ αΠΥ οαπ5ε Γογ 5οραταίΊοἨ, Ὀγ απ ππῃ- 
γἰε]άϊπςσ ερ]τῖέ, οἵ οὖετ ρτθοί5ο 5οταρἰο». 

-.-- 
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ν ο / , ς - ς , ... 

δ1 591,51 ἐν τοῖς τοιούτοις" ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς ὃὁ Θεός. 3 Τί γὰρ 16 
εἰ ’ . ’ ’ ” 3 η) ι -- 

οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; Ἠ τί οἶδας, ἄγερ, εἰ τὴν γυναῖκα 
ρ 2 Ν ς ς η ς ᾿ ς “ ε 

σώσεις; Ιἱ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ Θεὸς, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ 11 
, ϱ/ ϱ/ - ; 

Κύριος, οὕτω περιπατείτω” καὶ οὕτως ἔν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις ὅδια- 
’ , ᾽ ; . ᾽ } ; π 3 

τάσσοµαι. ΙΠεριτετμηµέγος τις ἐκληθη” µη ἐπισπασθω. ἐν ακρφοβυ- 18 
, ἅ αλά. 1 ’ γς . Σο, β .. 

χ.15.6. στίᾳ τις ἐκληθη” µη περιτεμνέσθω. ΗΓ περιτομή ουδέν ἐστι, καὶ η 18 
3 2 Π ἤ 3 ᾽ ’ - - ο. -”- 

ἐκ. ακροβυστία ουδέν ἐστιν, αλλα τήρησις ἐντολῶω» Θεου. Ίκαστος ἐν τῃ 20 
5. ὁ0ΠΠ 5, . ας 

Ῥοπι. 6. 18, 29. ς ο λ.. - ϕ : } νλήη . - --- Βοι. θ. 15/33. κλήσει ᾗ ἐκληδη, ἐν ταύτῃ µενέτω. «οῦλος ἐκληθης; µη σοι µελέτω" 21 
αι]. δ. 18. αν. ͵ ͵ ο νο. ) 
Ἐριιό  (άλλ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆῇσαι") " ὁ γὰρ 25 
1 Ρει. 2. 16. . 4 : ὁ . 

΄ - , ν. α ΄ » / η γα Δ 
ὕδυρας ο. ἐν ΠΚυρίῳ κληθεὶς δοῦλος απελευθερος ΙΧυρίου ἐστίνὶ ἁμοίως καὶ ο 

υ ἁ ΄ - ’ ΄ ” -” |] . - 3 ’ ἁ ᾽ 

βΡιιὰ1  ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστι «Χριστοῦ. Ίιμης ἠγοράσθητε᾽ µη 53 

16. τί γὰρ οἴδας ---- σώσεις.] Ἠετο ἵ5 αποί]οατ γθα- 
εομ [ογ ανοϊάίπσ οπα5ε]εθς 5οραγαίἶοη, απά οι]{]- 
ναί(ίπσ Ῥοπσ8, --- ΠΠΠΠΘΙΥ, παί ενας ιο Ρο]ιονίπσ 
Ραγίγ ΠΙΑΥ ὑτίησ ονος ο απυο]ἰονίησ {ο {λε Οἡγῖς- 
αμ Γα11χ: Γογ σώζειν Ἰθτο, α5 ο/ἴθη, φἱρη]ῇος {ο ριέ 
Τπίο ἴ]ιε ια ο φαζυαξίοπ, ο. ννμίο]ι 5εµ8ε 5ος Νοίο 
ος Ματ. 1. 21. Κερδαίνειν 15 α5θοά αδ ἵη α Κἰπάτος 
Ρᾷ5βδασο αἱ Ιπ. 22. [ιο εἰ εἰσπίῇος απποπ. Ἠοτε 
ΌΏιο ΑγίςΙ6Ρ τὸν απά τὴν αἴθ [ΟΥ ΡΤΟΠΟΙΗ5 Ῥο88ε8- 
εἰνο. 

11-24. Τ]5 ρογίῖοη 15 ἀἰσγοςείνε, έῑλε Αροεί]ο 
(πετεῖη Ιποϊάςπία]]γ (οασλίπσ οἩ οίιε; οοπάΠ1οι5 
οὗ Ἠαππαν. Πα, ννμίοὮ οασ]ηέ ποί {ο εαῇεγ οΏαπσα 
ὮΥ τααδοή ΟΡ {πο οαπσο {Τοπι Ῥασαπίστη {ο ΟἨγίβ- 
Παπίίνς βΠονΊπας Ὦγ ἴποξβε ϱχαιηρΙος, {μαῖ {με 
(.οερο] ἆοθΒ ποί ἀἱδεοί]νοα, οἵ Ιπίετίετο γνὴ οἶν]] 
το]αί1οΠ5, ΟΓ αἨΥ οὔ]ιογ οβ]σαί{οης ῬΏο[οτο οοπίγαοί- 
εᾱἆ, οἱ ΝΙοΙ ππαγ ο Ιποαπδεηί οἨ Ίπεῃ ὮΥ ἐπεῖν 
βαση 1π Η{ς, 

εἰ μὴ] {ο ἀλλὰ, 5εᾷ νοτὸ; αἱ αί Μαι. κ. 4, 
Ῥοπι. χὶν. 14. (αἱ. 1. Τ. ππᾶ ο[ιθη ἵπ ία (]αξείσαι 
ΥΥΓΙ{6Υ5, (ατοι, ΤΕΠΙΛΤΚ5 (αί 1η ὡς ἴετο ἶ5 α ἀοιι- 
Ρ]6 ἱταηςίίίοῃ, αξ αἲ 1. δ. Ῥοπῃ. χ. ὁ. Απ Ιά1οπη, 
Ι ννου]ά αάά, οσσοιττῖης «οπιείίπιος ἵπ ΊΤὔιμσγαἰάο», 
Τ]ο «οηςο ἶ5: έ Αοοοτάιηπσ αφ (1οᾷ Πα αΡΡΟΓ- 
Ποπεά (ο 6αςἩ 5 ἰααίίοη ἴπ Π{α, εί Πάπα [οοή- 
πας {ο] νο.” 

---- Καὶ οὕτως ---- διατάσσοµαι.] Α Ὀτίιοβ πιοάς ο 
οχργθβδίοῃ, ἵπ ΝΜΙΟΠ 5οπιείΠπίπσ 15 Ια[ϊ {ο Ὃς 51ρ- 
ΡΙίεά {ο {πο 8οη5α; 4. 4. “' Απά 5ο ἆο 1 ογάσίη [ποί 
1 γοιτ σαξο οπ]ν, Ὀαί] ίο Ὃο ἆοπο ἴπ αἱ] (λε 
Οπτσομθς [Πίο Τ πονετη].”. Υ. 18. 19 απ Π]]1ς- 
ἱγαίίοι Ὁγ οπαηρ/ο οἳ Όιο ρτοσσάἴπσ Ῥτεσθρί. ἹἸ 
Ἰανα, νι Οτίοξῦ., Κπαρρ, Κιααφο, ναῑι, Γη ΐπη., 
απά Ῥοί, τοπιονθᾷ {πο πιατκ οῇ ΙπίογγοσαοἨ αἲ 
ἐκλήθη (ἰπίτοάασαοά [Τοπ ίπα Ὑα]σπίθ), αξ ἴπ {ια 
Ε. Ῥτίπο., παπά ἴπ Ὠιο σοΡργ {ἴοπι Πίο] ἴπα 
Ῥοκο]]ίο Ἁγτίας ὙοΓδίοή νναβ [οτπηθά. Τ]ο 5οη5ο 
πιαΥγ Όο {πα5δ οχργθβκςοά: ΄΄ ΑπΥ οπο ἵ5 [νο ν]] 
βαρροβε] οἰτοαπποῖεεί: [Τ]εη] Ἰοί Πάπα,” 8ο. Μὴ 
ἐπισπασθω 8 (15 ΠογεσΠ. οχρ]αίπ5) οφ αἱνα]οπί {ο 
μὴ ἑλκυέτω τὸ δέρµα, “«]αι Πἶπι ποί 15ο αγ ΠΙΘΑΠΒ 
{ο τοπἹονθ {πο πηπτ]κ5 ο) οἰτομησ]βδίοῃς ) ννΙοἩ 
ννα5 ἆοπο ὮΥ ἁταννίησ ἀοννη πο Ῥρτεοραςο γα 
νυγσίσα] Ἰηδίταπηθη{ σα]]οά ο ερακίον. ἜΤ]ο Ρρτο- 
ο68ς8 ἰ6 ἀοφοτίυθά Ἱῃ (εκδ 4ο Μοάϊο. Ν. Π. 95. 
απά Ερίρμαπ, 4ο ΝΤοίτίς 160. οἴεὰ Ὦν Ἰλοίς. γα 
νλοἰο 5ηρ]οοί {5 ο)πυοταίοΙγ ἀἰδοιβεεά ἵπ α Γἱ8- 
-κνΦρν ο ἀτοβάσο], τορτ]πίας ἵπ Βολοσίίσ. Που. 

ευτ, 
19. ᾗ περιτομὴ οὐδὲν, ἃτο.] “«Οἰτομπιοϊείοη 18 

οΓ πο πιοπιαη{, παπά αποἰτοιπηπσ]βίοῃ οΓ πο πιοπιθη{έ; 
Ρυί Κορρίηρ ο οοπηππαππάππθηίς οῇ (οἆ 18 5οπιρ- 
ἐπ οί οὐπκρήµρποε;  Ἱ. 6. 88 Ὀοίῃρ {ιο ἰοδί οἳ 
ρεπι]πο [Η{1. Θα, τὶ ἐστι. 

20. Ηετα απᾶ ἵπ ία ηοχί ΥθΓ5ε α σρπογαἰ Ῥτθ- 
οορί ἶς Ιαἱὰ ἀονη, [ο]]οννεὰ ΒΥ α δρεεῖαἰ 9ης, ΙΠίτο- 
ἀπσεὰ ῥ 1υαι οί οπαπιρίε, απ {ο Ἠποῖξ απά εκρ]αϊῃ 
πο 86η56 ΟΓ {πε ΓΟΓΠΙΕΓ. Μή σοι µελέτω 18 4Π 
Ἰάἱοπια[ἰοπ] οχργοξβείοη (οἩ νμΙοἩ 5εθ (νε «οπι- 
πιθηίαίοχς οἨ ΕαΠρ. Ηοι. 194). εἰσπ](γίησ. “]αι 
πο {μὶ5 Ῥο α ἴτουρ]ε {ο γοι: θε ποῖ 5ο]ἱοίίζοιβ 
απδοιί ἐπὶ [α5 (ποιση 16 οοι]ά αἲεοί γοιτ πεοερ- 
ίαπσς γῆν (ος Γογ σταοο Κπονς πο ἀἰδίποίίοηθ 
οἱ υοπά ος [θε]. Μᾶλλον χρῆσαι. Φι1ῦ. ἔλευ- 
θερία. 
ο. ῦ γὰρ ἐν Κυρ., ἃο.] ἜΤηϊς ἵδ ο«Ἰοδε]γ σοη- 

ποοίθά ΙΝΙἩ μή σοι µελ. αἱ ν. 21, απά {6 8εηςο 18: 
ἔ[ογ ιο ΟἨγίκῆση 5ἶανο 15 ἴο Τ,οτὰ”5 [γοθὰ πια 
(1. ο. ἵπ α πποτα] απά ερἰτιέαπ] 5επςθ); απά ἵπ χα 
ΠΠΊΠΠΏΟΓ ἴηαο ΟἨγίςσίαπ ΓΠΘεππαΠ ἵ5 ἴπε εἶανεο ο 
Ογῖς, 2 1, 6. πιοίαρλοτίσοα]]γ, Ὦγ Ῥείησ Ῥουπά {ο 
οῦ αγ Πὶ5 Ργοοερί5. Ὁοπιρ. Βοπῃ. νΙ. 20 ---33. 

Αἰπιοςί αἲἲ οι Εησ]ϊςκα ἜΓταηδ]αίοι τεπὀοτ 
ἀπελείθερος Γ}εεπιαπ; ἨΝηθετθις {λε ἴγας 86Π86 8 
Γεεάπιαπ. 3ο ἴμο Ὑα]σ. ἠἰδεγέμν απἀ ἴπο Ῥεδε]. 

ΥΓ, ο ο ../εεά, Ῥατί. Ρτοί. Ῥάε]. 3ο Φα]- 

ἆαξδ: ἀπελεύθερος ' ἐλευθερωθείς. ΤΠεοᾶοτεί ποίῖσθἙ 
{5 15ο οϐ ἀπελ. (θε ἴ]ο απ {μθεῖς ννου]ά 
ταί]ετ Ἰανο τοφιῖγοά ἐλευθ.), απά τεππατκς ναί 
ἀπελ. ἀεποίθβ τὸν ἐκ δούλων γεγενηµένον, Ἀπετε Ἰ 
οοπ]οοίιτθ τὸν ἐκ δούλου γεγ. ἐλεύθερον, ΝΠΙεἩ 18 
οοπβτηθὰ ὮΥ Απιπιοηίις; ἀπελ. ὃ ἐκ δούλου ἐλευθε- 
ρωθείς. Βηῖ, 1 ππαΥ Ὦε αδκες, ἶς ποί ἴο πιαδίετ, 
ίοο, 4Π ἀπελεύθερος Κυρίουἲ Τταας Ῥαΐ, αξ Ῥ]ποῦ. 
ηα5 αοι{θΙγ τοιπατκεᾶ, ἴο Αροδί]ο ρ]ασος ἴθ 
ραγα]]οὶ ἵπ πὶς Πσ]ί, Όνα Ὀοίίαγ {ο οοη5ο]ε {6 
β]ανο, α. 4. απά 5ου Είπα α ροϊπί οῇ εαρογίοτϊ!γ, 
ΙΠΑΞΙΠΙΟΠΗ 45 ἐκ τῆς περιουσίας τῶν λέξεων θέλει δεῖξαι 
τὸ ἶσον δούλου καὶ δεσπότου. ΤΠ [αοί, ἴμθ νν]ο]ς 18 
Ἱπίοπάθά (Οα]νίη φαγς) ΄έαά 5δτνογήπΙ οοπβο]ᾶ- 
ἄοποπῃ οἱ ςἴπππ] τοίαπάοπάατη ἱπσθηπίογαπη [αβέαπα.” 
Τ]ιο οοπά1ἶοπ, Ιπάθςά, ο{β]ανο», ἵπ πιοδί ρητί5 ο 
ἴνο αποϊσοπί νο], απἀ οερθοϊα]]γ (τοςσα, 148 
Πί]ο Ἱη/οτίοτ {ο ἐπί οῇ (νο Ίον/εγ οτάθγα οΕ /γεε- 
πιοπ. 3ο Ειρ. ἴοη. 964. καγς: Ἑν γάρ τι τοῖς 
δούλοισι αἰσχύνην φέρει, Τοὔνομα" τὰ ὁ) ἄλλα πάντα, 
τῶν ἐλευθέρων Οὐδες κακίων δοῦλος, ὅστις ἐσθλὸς ᾖ. 
ΟΡ ρα/ΐεποε ἵπ Ὀθδατίηρ 8ΊανοτΥ, απά οἩ ναί Ρργίπ- 
οἱρίε, ατοί. ροῖηί5 {ο α ποῦ]θ οχαπηρ]ο ἵη {ο 1]18- 
σος Πρϊοίθίας, νν]ο 18 καἰά {ο Ἠανο Ἰεῇ νο Ρο]- 
Ἰουνΐπσ οοαρ]οί α5 Πὶς Ερίίαρ]ῃ: Δοῦλος ᾿Επίκτητος 
γενόµην καὶ σώµατι πηοὺὸς Καὶ πενίην Ἴρος " καὶ ({ππιε} 

ίλος ἀθανάτοις. Ἐο9Γ5ο [ νου]ά ροῖπί {πο ραβ5αρο, 
ν ιο οχργοβαίοῃ πενίην Ἶρος ἵ8 Ιπθαπῖ ({ο 86 ο 

οἵνη πάασθ) 'έα5δ ΡοοΓ α5 ζοῦ 5 νι αΠακίοπ {ο 
[ιο ῥροσναν οἳ ναί παπι οβΏσοη πποηοπθά ἵπ 
Ποπιεις Οάγεκογ. 

20, 24. τιμῆς.] Ἀεο Νοίθ οἨ γί. 20. 

Ι 
] 
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1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ 6ΠΑΡ. ΥΠ. 24---26. 191 

- 3 στ ] ’ 

94 γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. Ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη ἀδελφοὶ, ἐν τούτῳ 

µεγετω παρα [τῷ] Φεῳ. 
Δ 3 ώ ’ 3 , ” ’ 3 2 Περὶ δὲ τῶν παρθένων, ἐπιταγὴν Ἰυρίου οὐκ ἔχω"᾽ γνώµην δὲ δί- 
ς 3 ς Σ ” ᾽ 

96 δωµι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Νυρίου πιστὸς εἶναι. Νομίζω οὐ», τοῦτο καλὸν 
ς / ) ᾿ 3 ” 3, Α {/ 4 3 ’ Δ ς/ 

υΌπαρχειν διὰ την εγεστωσαν αναγκη», οτι καλον ανθρωπῳ το ουτως 
5 , , 3 , . 

21 εἶναι. «έδεσαι γυναικέ; μὴ ζήτει λύσιν' λέλυσαι απὸ γυναικός; μὴ 
ς 

98 ζήτει γυναῖκα. "Εὰν δὲ καὶ γήµης, οὐχ ἥμαρτες' καὶ ἐὰν γήµη Ἡ 
9έ ώς, Σολ δὲ τῇ ν΄ ες ς » « λ 

παρ δὅγος, ουχ Ίμαρτε ιψιν ἓ τ) σαρχι εξονσιν οι τοιοντοι εγω 

29, 24. μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρ.] ἜΤ]ε Ὀεςί Οοπι- 
ΠΠΘΠ{Α{ΟΙ5 ατα αστθθᾶ (ναί 115 15 {ο 6 ἴα]κοπ 
Πριιτα(Ἱνε]γ, ἵπ νε 5εηςο “4ο ποί Όο Ρ11Πά]Υ Γο]- 
Ίοννει5 οϐ πιθῃ, οοπ{οτππῖπςσ {ο (εί ορἰπίοης,) 
ἃο. Πε Αροδία 6, ΥΙΙ ΥΘα5ΟΠ, [ουισηί {ο 
α]]αάα {ο {πε /αΐδο ἔεαεῃεγδ 3Ώονο αἀνετίεά {ο; 
ποαπίησ {ο οα{1οη {1ο (ογἰπίπίαπς ασαἰηςί ἰακίπσ 
3Π ΠΠΠΘΟΘΘΕαΤΥ Ύοκε, ὮΥ εαυ]οσίπςσ {πείς σοΠ- 
βοΐεηπσες {ο 5αο]ι ἀορηπαί]σα] ἀϊτεοίοί. Ἠο πει 
γερεαίς, ΟΠ αοσοιπέ οῇ 15 ἱπιρογίαπσς, {πε σεπεγαἰ 
ὑη]ηποίοπι υγ ἰθι νπῖο Ἠθ Παὰ Ῥασιπ {ο ἴτεαί οἨ 
Εις εαὐ]εοί. 36ο Νοίε οπ ν. 20., απά απ΄ εχοε]- 
Ἱεπί Ῥοδγιποπ Ὦγ Βἰε]ορ Βαπάςιεοῃ οπ {5 ἰεχί, 
Ἠἱ8 44] αἆ Βοριύιωπ. Παρὰ τῷ Θεῶ, « οοπ{ογπιαὈΙγ 
{ο ἴπα υν] οῇ ἀοά.” Ῥεε Βρ. βαπά. αὈί 8αρία, 
Τ]ε τῷ ἶς ποί Γουαπά ἵπ ΠπιαηΥ οΕ λε Ὀερί Μ355. απά 
ποθατ]γ αἰ] (ια οατ]γ Εάά.; απἀ, α[ἴοτ Ῥεῖηπσ ΙΠίΤτο- 
ἀισεά Ὃν Βεζα, ἵνας {Ἡτοννῃ οί ΡΥ Βεης., Ματίμ., 
τίεςδυ., Κταµςο, παπά Ῥος. 

25. Το Αροξίΐε πονν ταίπτης {Ποπ Ἠϊ5 ἀῑσγος- 
εἶοπ, απἀ πανίπς Ὀε[οτο ἰγεαίεᾷ οῇ ιο πιαγγῖεα απά 
ἴπο ιοἰασισεᾶ, ΠΟΝ αἀνοτίδ Το ίππο αηππαγτιοά ος 
Ροία 86χε». Όπ Ὑ/ΠΙοἩ 56Π56Θ ΟΓ παρθ., 5866 Ἐθ- 
66ης. ΘΥΠΟΡ. 

--- ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω.] Ἔ]ε Ῥεςδί Όοπι- 
πιοηίαίοτς, αποϊεπῖ απά Πποάστη, αἴθ Ιπ Ρεπετα] 
αστοθά (ιαί πα 5οης5ο 6: “«Ι ἨἸανε πο βρεσίαΙ 
οοπαππαπά οὐ ϱΗτὶςί Πῄδειες ΡΥ Ἠίτα νν]]]ο οἩ εαγί]ῃ] 
{ο αχσο.”. Της ἀεΠοΙεπογ, ὤχεη, {με Αροςί]ε Ρίο- 
οσεᾷς ΠΙπιςθΙ{ {ο 54βΡΙΥ. 

----γνώμην δὲ δίδωμι.] ἜΤ]ε αποϊθεηίςδ, απᾶ πηοδέ 
ΠΙΟάΘΓΗς, Ιπίοτρτγεῖ, “«[ σίνο ΠΙΥ οουηςε] απἀ Ρτ- 
ναίο ορἰπ]οῃπ.”. Οίπετς, ““Ι σὶνο ΤΙΥ ἀθοῖδίοῃ.) 
Ἔ]ιε {ΟΓΠΠΘΓ 566ΠΗ5 Ρτε/[εταβ]ε, απά 1{ Ίθανες ποίῃ- 
Ίησ νναπίπςσ: ΓΟΥ ΦΙΙΓΘΙΥ {ο Υ6ΤΥ ρ/τυαίο Τάσππεπί 
ος απ ἱπερῖτεά Αροεί]ε, ονεη ΨΊσΠ ποί 5ασσεείεᾷ 
ὮΥ ἃ εροο]α] τενε]αίίοηῃ, πιαΥγ Ὀε (ποισᾗί δα{Πε[επί 
{ο ἀεοῖάς ἵπ επἰ(γαογάἰπαγη οαφος, οη Πίο Ο)τὶςέ 
Ι6[ι πο οοππππαπᾶ. Ἰπάθας, Ες ππαγ 56οπ ππθαηί 
{ο Ὀο6 5ασσοςίεά ἵπ {Πο νογᾷς Γο]]οννίησ, ὡς ἦλεη- 
µένος --- πιστὸς εἶναι, εδρθοῖα]]γ ΙΓ {Ἠ6γ Ὀο ΙΠίετ- 
Ρτείεά (ν]{] 8οπ1ο αποϊεηέ απά α]πποςί αἰ] {πε πιοςί 
αππίποπί Οοπιππθηίπίογς {ογ {19 ]αξί οεπ{τγ)}, Α5 
οπθ γνπο Πα Ώθθηῃ 5ο στασ]Ιοις]γ ἀθα]ί νυν] ὉΥ ίμα 
Τ,οτά, αξ {ο Όο6 οπίγαςίθἆ Ὦγ Πῖπα νν]ίἩ έπε οβ]σς οῇ 
Δροςίο, εαινα]θηί {0ο δεδοκιμασμένος ὑπὸ Θεοῦ, 
πιστευβῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 1 Τη65ς. Π. 4. Ἀε6 Ἱκ. 
17. αἱ. Ἡ, π. 1 Τπα. 1. 11, 19. ἜΤ]πο οοπείταοὔοῃ 
86εΠῃς {ο Ῥο α5 {ο]]ονύβ: ὡς (οὕτως) ἠλεημένος ὑπὸ 
Κυοίου [ῶστε] πιστὸς εἶναι, “' 88 Ῥεῖησ οπθ ΥΝο Ἰαβ 
Ῥεει 8ο σγαοῖοις]γ ἆθα]ί νυν] [α5 {ο Όο {ανοιτεά 
πν ιο ἨΗο]ν Βρϊτίέ, απἀ οηίταδίεἁ ψΙίΠ (πα 
Δρορ/]οδΗ!ρ], Ιπςοιπο]ι ναί 1 απῃ Υνογί]ιγ οἱ επίῖτο 
ογεάΙ{.”. Ῥε]αρς. Ἀονύενοτ, ία οπΊγ οἶαε {ο {ἴ]θ 
{τας αχρ]απαίίοῃ οῇ ἐλί5 οΌξοιτθ Ραββασθ ἶ5 {ο 6οΠ- 
βἴάετ 1 α5 οοηβἰςίῖησ ΡΓΟΡΘΤΙΥ ο{ {7Ο Φεπίεποες 
Μἰεπάρά ἡπίο οπο, ἵπ ΥΝΠΙΟΊ πιστὸς Νοι]ά οσοσΓ 
ἔννῖος; [γδί 1π {]χθ 5ΘΠΞ6Θ πιστευθεὶς (5ο]]. τὸ κήρυγµα 
τοῦ εὐαγγελίου καὶ ἀποστολικὴν ἐξουσίαν.) 24, ενα 
ΟΓ ισογή/ ο δεῖης γεἰεᾶ οπ. 

ΥΟΙ.. Π. 90 

26. νομίζω.] ἜΤ]ο 8εηῃςα, α5 τοφιἶτοά ὉΥ Ί1θ 
γνώµην ]αδί Ὀε[οτε, παιδί Ὄο μάΐεο, αθίγογ. Α 
εἰση]βοαίίοηπ νετγ {Τοφαεπίέ ἴπ Δοτρίατε, απἀ ποῖ 
ταΤθ ΤΠ {116 (]αββίσα] νυγ]ίεις. Καλὸν ἶ5 ἴο 09 ἴακεπ 
α5 αί ν. 1, ννηογο 5εο ἸλΝοίο. 

--- διὰ τὴν ἐν. ἀνάγκην.] ἜΤ]ε 5οη5ο 5οειηςίο0ς, 
«Ιπ τοβρεοί οῇ {ια Ργεβεπί αβ]ιοίεά είαίε οῇ ίπθ 
Οτο]. Ανάγκη 5 ἀδεά Ῥοίμ ἵηπ νε Ῥοτίρ- 
έατος απά ἴπε Ο]αβείος Γογ θλίψις, ἴο ἀεποίθ 
π(Πιοίίοη απά οπ]απίγ Ίπ σεπετα]. Ἠετο 50Π6 
απάοτείαπάἁ. ια αἰ[οι(έῖες οί {ε, απᾶ να ἴπεοπ- 
υοπίεπιοες οί πιαἰγἰπιοπή. Βαΐ, (πεπ, ΝΙΥ 5ποι]ά 
ἐνεστ. Ἠανο Ὄεεῃ Ῥτεβχεά Τί 16 ἵπ ναῖη {ο αἲ- 
ἱεπαρί {ο «Ἠαπσο {πὶ5 ῄοπι α δρεοῖαἰ αἀπιοπ]οη 
Ἰπίεπάεά {ΟΥ {]ιαί {ἶπιο, Ιπίο α σεηετα] οπ6 [οι αἰῑ 
ασε. Το Ῥοεί (οπιπιεηία(ίο!ς5, αποϊεπί απά πιος- 
εΓη, ατα αστεαᾶ, ἴΠαί υ]ιαί 16 δαϊά (α5 εερεοῖα]]γ 
αρρεατς {Τοήι ν. 29. εοαα.) τηαδί Ἰανε τε[εΓεποθ {ο 
Ώπε ΡρεγεοσιίΊοης ΓοΥ {ο (ἀο8ρε[5 κακε, Ισ 
Ἠ/εγο {πετ Ῥοσϊηπίηπσ: {ποισῃ αἱ {πε «απῃθ {πι 1έ 
ΠΙΣΥ, Τ ὑπ], αἶδο αἀγοτί {ο {Ἴοδε Ροοι]ίας ἁῑπ- 
ου]1ες ἵπ υυΠπίο] α τε]ίσίοη 5ο ππΙοῃ αἱ νατῖαπσθ 
νίῃ ιο οαξίοπης ο έλα ννοτ]ά πνοι]ά ἴπγο]νε ἴ8 
ΡΓΟ(ΘΕΒΕΟΤΕ, ---- ἀϊβποα]άος Ἰπεεραταρ]ε {γοππ α κίαίθ 
οΓ 5οοϊδίγ ννηθγο α ΠΘΥΥ οτάθγ ο{ {μίησς γνας 5ίγασ- 
]ῖῃπσ {ο (Πε Ιηαδί6ΤΥ γ]{] να αποϊεπί απά Ίοησ 
αεοιείοπιθαά οπθ. ΊΝον ἵπ 5ας]ᾗ α αἰ(παίίοη (38 ἵπ 
αἰ] ασ]ίαίῖοηπς απά οοηνα]είοπς οϐ 5οοΙείγ), {πθ 
πιαττ]εᾶ ννου]ά Ὦε Παβία {ο ΠΙαΠΥ πποτο {τοιρ]θβ 
Ώιαῃ ἴἨα εἰηπσ]ο. ο Ἰατὶρ. οἶίεᾷ ΡΥγ τοί.: Μία 
γὰρ ψυχὴ, ἧς ὕπερ ἀλγεῖν Μέτριον ἄλγος. 

Δί ὅτι καλὸν Ίοτο 18 α δοτί ΟΡ απαο[µίιοπ; πο, 
Ἠοννενετ, ῄοπι Ἱπαάνοτίεποςο αφ {ο {ο οοηείτΙο- 
Ποπ, Ραΐέ τοςοτίεἆ {ο ας α Κἰπά οϐ τερε/έίοη 56τν- 
Ίπσ {ο οπιρ]ῃαςβῖ. Αἲ οὕτως εἶναι 5αῦ. ὡς ἔστι, α8 
ὧν 5Ποι]ά εαγ, «ίο ϱο (1. 6. τοπιαϊη) α5 Ἠε 15,7 
ΠαΠΠΕΙΥ, πππηατγιθά. Απ εχαπιρ]ο οῇ {ιο Ιάΐοπῃ 18 
αἀάπσεά ὃν Ηεγάεητ. ῄοπι πο Ασία Τηεε]α. 

21. Δεδέσθαι απᾶ λελύσθαι αγε ἵπ {ιο Ὀοεί ννγΙίθιβ 
πςος οῇ πιαίγΙπιοΏΥ., ΥΠ α1]αδίοη {ο έ]ο τπτ τι 
Ιπιρ]εά. ἜΤῆε Οοπιπιεηίαίογ ατα ποί αστοεᾷ 
Ν/ΠδίΠεγ λελύσθαι ἀπὸ γυν. ἵ5 {ο Ὀο απἀετείοοά οϐ 
Ώιο αἰςεοίυΐπσ οῇ ππαττῖασε Ὦγ ἁἀραί] οι Ἰανν[α] ᾱ- 
Όογεο, ΟΥ ΟΓ ία Ὀοεῖπσ ποιοί α ιοί. Τηε εςχ- 
Ρτοββίοη Ιΐ{8ε]{, /τοπη 1ΐ5 παίητε, δασσεςίς {Πε /ογπιεγ 
86η56: ν/Πί]α ἴΠο αἀπιοπ]ίοῃ Γο]]ογῖπσ ροϊπίς {ο 
Όινα ἰαογ. 3ο ἐἶαί {πε εχργεςδῖοη Ίνα ῬγοβαΡ]γ 
πιθαπί οΓ ῥοήι, απά «Ποι]ά Ὦε τεπάοτεά /7ρο; εἶποθῬ 
/γεεᾶ απἀά {εε (Ίἶκο [ίίεά απᾶ {4) ν/Π] εχρτεςθ 
Ῥοίῃ 86Π5ΕΡ., 

28. οὐχ ἤμαρτες.] ΒΥ 5 πο Αροεί]ο πιεαπί 
ΟΠΊΥ {ο σοτγοοί {πε 6Ο οῇ έποςθ {α]6ο {6ασ[θτβ 
πο (45 νο πά ᾖοπι 1 Τπη. ἵν. 9.) Γοτῦαάς ππατ- 
τῖασθ ας οἴπ[]. 

--θλίψιν δὲ ---τοιοῦτοι.] Ἐεπάετ: 6 Πονθνεγ, 
πιο] νν]] Ἰανο {τουδ] ἴπ {ο ᾖαβ8]; ”” παππο]γ, παῖ 
οἩ νο ἀνάγκη πιεπίίοπεᾶ αἲ ν. 20. ἜΤ]ο πεσ 
πγοτάς ἐγὼ --- φείδοµπι πιαγ εἴίλποτ Πιοπη (18 ἴΘΥ 
πτο οχρ]αϊηθἀ ὮΥ ἴπο αποϊεπί απᾶ ΠπαΠΥ πιοάρτη 
Οοπππιεπίαίοτς πνήμι τοῦμς ἀονῃ {ο βομ]ειΒ., 

1 
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5 Ῥοπι. 13. 11. ν 
1 Ρει. 4. 7. δὲ 

1] ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΥΠ. 29-34. 

ὑμῶν φείδοµαι. - Ίοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί' ὅὃ καιρὸς συνεσταλένος 59 
ο ’ ΄ . [ , - ς ΄ 

τὸ λοιπόν ἐστιν" ἵνα καὶ οἳ ἔχοντες γυναῖκας ὡς µὴ ἔχοντες ὠσι' καὶ 30 
ς .) ’ 

οἵ κλαίοντε, ὡς μὴ κλαίοντες" καὶ οἳ χαίφοντε, ὡς μὴ χαίΐροντες" 
ν 5 3 .. ς ν , . ἀπ Ἡ 5 καὶ οἳ ἀγοράζοντε, ὡς µή κατέχοντες 

ἆαπες], 10, 
44. 1. 
1 Ρει. 1. 24. 
1 οομη 2. 17. 
ο] Τΐπα, δ. δ. 

Π . 3 , .. .. ’ α. 

Κυρίου, πως αφεσει τῳ Λυριῳ 
” 3 , - Π ’ ς . λ ς ’ ε ΄ 

πως αρεσει ΤΙ γυναικι. «Ἰεμερισται η Ύυνη και η παρθένος. η Ὦ 

Ρος, Ταβρίς, απά Ἠεγάεητ.) “ΙΓ [ιουυἱά] ιοῖδ]ι {ο 
Κεερ 1ο /Τεε Γγοηι ἴιεδε ουιίς;  οχ (ποσοτάῖησ {ο 
ΤΙΠΗΥ Γαϊπ. Εαίῤετς απά 5οΠ16 ΠΙΟάΘΓΗ «ΟΠΙΠΠΕΠ- 
{αίους, α5 Ε5ι., ΥγαἱΙ5, Άθυνο., απἀ Μαοκη.) «1 
8ρατε Ίοι [ί]ιο ραῖπ οί αἰα(ἴις οπι {]ιοδε αν: 
«6 Τ (οτῦσατ {ο ἀῑ]αίο Γαγί]γοτ οἨ οφ εν]]ς.. Γπε 
Ιαίΐίατ Ιπ{ετρτεία{ἶοη ἶ5 ρτε[εταῦ]α, απά ἱ5 οοπβτπιεά 
ὮΥ α ρατα]]ε] εχρτοδδίοη ἴπ 2 Οογ. χι]. 6. 
29-50. Ἔ]ιο Αροςί]ο Ίετθ Ίποτο ΓΙ]ΙΥ Ιηπαίθς 

νν]αί Ἠα πιθαπ{ί ὮΥ {Πα ακρΓεβδΙοΏς Ολίψιν τῃ σαρκὶ 
ἔξουσι, απά ἐγὼ δὲ ὑμῶν Φφείδοµαι, ἱχεασίίπσ οἩἨ {λε 
{οτππεγ αἱ 29) ---1.5 απἀ ο {ο Ιαΐΐετ αἲ ὅ5 --- 9ὅ. 

--- τοῦτο δέ φημι.] ΤΗΙ5, Ἰ]κε λέγω δὲ τοῦτο, ἵ5 ἃ 
{ογπιυ]α οῇ {γαηβΙοπ, Ιπίχοάποίηρ α δἰγεηρίλεπίης 
οΓ νν]αί Ίνας Όθοπ ο[οτε φαἶᾷ, ο α Γατίπετ εκρ]αηα- 
οῃ οἱ απΥ Ομπασ. Ἀοείοτο ὃ καιρὸς ο {θαίιι Τ6- 
οερίως ας ὅτι, ννμ]ο]ι ννας βγςδί Ἰηδετίεςὰ ΡΥ Βολπι]άί 
απά Εα., Όσα ννας ατογννατάς πιατκεςἆ Γοτ οπιἰββίοπ 
Ὦγ Ἰλείς., απἀ οαποε]]εᾷ Ὦγ ΜαΜΠμ., ἀτιεςὺ., 
Κταιςα, απά Ῥοί τἰσβ{]γ, 1 Οήη]ς: ἔοτ 1 ρτοβα- 
ΡΙγ ατο5ο {Ποπ ἰπίογργείαϊοπ. ΌΠ πε 56η5ε οΓ 
συνεσταλµένος (Οοπαπιεηίαίοτ5 αγο ἀῑνίάαά ἴπ ορίη- 
Ιοπ. Τ]ο αποϊεπίΒ απ εατ]γ Ιποάετης Ιπ ϱεποετα] 
ία] ἵέ {ο ἹπθαἨ αποπιδίιας, εοπ(γαε[εᾶ, Ἱ. 6. δ/ιογί. 
Ῥαέ πποδί τοσοπί Οοπιππεηίαίο:ς, αἀορίϊπσ α βσ- 
ατανε 56ηςθ (ἀθετίνεά {οπα /ιεπιπιῖτις ἴπ), αλα 1 
ίο ΠπεαΠ ἐγοιμβίεδοπιο παπά αΏ]ιοαίνο. Ῥεο 2 Τΐπῃ, 
Π1. 1. Τηο ρτοοί αἀάασες Γοτ εἴί]αγ 8εηΠ5θ ατα 
Ὀιέ ννοα]ς, Ὀαξ χοβθ ος έλα Ιαίίογ Ῥτοροπάρταίο, 
Τ]ιο ΓΟΓΠΙΘΗ, ἨΟΥν6ΥΝΕΣ, ἶ5 (θ ΒΙΠΙΡΙΕΓ 56η56, απά 
1655 τοφιῖτος Γοτπια] Ργοο[. Απά α5δ ἴε Ιαΐΐετ ἶ8 
οὐ]εσΙοπμαθίο οπ {θ 8οοτο ΟΡ ΡΙΓΑΣΘΟΙΟΡ6Υ, ἴα 
{οτήιατ ἰς ρτο[οταβ]ο. 

Τ]ια νγοτάς τὸ λοιπόν ἐστιν αγ ἵη ΠΙΑΠΥ Μ55. απά 
Εάά. ]οϊποά ντι έἶο ννοτᾷς /οὐοιοίις. Βιαΐί ία 
5οηςος πβείσπος αἀπηῖί οϐ πο οθτίαϊπ Ῥτοοξ. Απά 
1 15 Ὠοθίίος, νυν] πιοβδί τοσυεπίέ ΓάΙίογς, {ο ἴακο 
(η ετη νν Τί ιο ρτευεάίπσ. “Τὸ λοιπὸν ἵ8δ ΓΟΓ κατὰ τὸ 
λοιπὸν µέρος χρόνου, “Το πια, π5 ναί τοπιαίης, 
15 οτί). ααἰίαΡ]γ {ο νν]αί 15 εα]ά [ωτίπετ οἩ, ἐλαί 
Ώια σχῆμα τοῦ κόσµου τούτου ΥΠ] αἰ] 15 68, οοη- 
ἀἱποις, απά ΓοτίπΠθς, ν/λοίμετ Ρτοβρογοςς ος α- 
γειςα, ἶ5 [αδί ραδδίησ αναγ. 1 νου] οοππραγθ 
Ῥιπὰ. ΡΥΏι. ἵν. 009. ὃὁ γὰρ καιρὸς, πρὸς ἀθθρώπων, 
βραχὺ µέτρον ἔχει. ίμο {γκί Ἱπίοτρτοίαίίοη ο 
συνεσταλµένος 6 απηϊε{οά, ελα 5οπςο υν]]] Ῥο, έ Τ]ιο 
πα, α5 Το ναί τεΙΠαΙΠΒ, 15 [ίο Ὀε] οπο οῇ {γοιῦ]θ 
απά α/Π]οίίοι. 

"Ἵνα 15 νατίοε]γ Ἱπίοτρτείας, αοσοτᾷῖηπσ {ο {ο 
ἀϊ[οτεπί ν]οννς πἀορίοά οῇ {ο ῥρτοσσθάῖησ ννοτᾷς; 
οἰί]ατ 1Π {ο 86ηἨ86Θ « ν]οη,) ος ναι. ῬΒυΐ τί 
Β66ΙΠ5 {ο ἀθποιο γεβη(έ ος οὐπΦο/Μεπςο, 18 ἵπ ἴ]θ 
{οτππιι]α ἵνα πληρωθῃ τὸ γεγραμµένον, ἃο., α. ᾱ. 
«9ο Ειναί (ογ νο Ἠανο νν]νος νν]] ὃς α5 ἴποβθ 
ννΠο Ἰανο {]οπι πο. 3461, αἱ Ιοαςί, 15 πο νίονν 
ος ἴἶνα 86Η50 ΟΡ ᾧσι Ἠοτο απά ΌὈιτοισ]ουί (χο 
ν/ο]ο ρα5βασο, ἴακοπ ΡΥ πιοδί οῇ {ιο τουσ! ΟοΠῃ- 
πιοπία{ος». Γης πα Ὁς ιο τας οπος Ὀαί Τί 18 
Παῦ]ο {ο 5ονοτα] οὐ]ασοίίοῦβ, ννμ]ο]ι Τ Ἰανο αγσος 1π 
ΒΏεσσῃθ 3ΥπΠΟΡ. Απά ἐοιρ] νοδο ΠΙαΥ πο ϱο 

ἁ Δ ς ΄ - ΄ 
και οἱ χρώμενοι τῳ κὀσμῳ 8 

’ ς υ ’ / . υ - - ’ 

τούτῳ, ὡς µη καταχρωµενοι. παράγει γαρ τὸ σχηµα τοῦ κόσμου τού- 
, π ς -” 3 π ς ’ -” .. 

του. " Θέλω δὲ Ὁυμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. Ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ 3 

ὁ δὲ γαµήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, 38 

[αία], γα, {τοπ ἴπο αἶτ ο{ πο οοπίοχί απά ἴἶθ 
Ὑνογάς ΥνλΙο Γο]]ουν {νε Ὑνλοἰθ Ῥαδδασε (ΠαΠΠΕΙΥ, 
παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου}, ἵ οππποῖξ 
Ριΐέ τε]εοί ναί πηίοτργείαίίοἨ. 1 ννου]ά τεπάετ: 
έ69ο εμαί {Π6Υ νν]ιο Ἀανθ ννῖνες παη Ὄε, οἱ ο/οι]ά 
νε, α5 (ουισῃ {αυ Ἰμαά ἴλοπα ποί,Ὀ. γΠ νο οἱ 
κλαίοντες --- ὡς μὴ χαίροντες Ι ννοι]ά οοππρατε νν]αῖ, 
Ατἰίοί]ε, ΒΠεί. Π. 16., 5αγ5 οῇ οἷὰ ππε (νι τοί- 
εΓοποθ {ο {λεῖτ αραίἩγ): Καὶ οὔτε φιλοῦσι σφόδρα 
οὔτε μισοῦσι διὰ ταῦτα ' ἀλλὰ (κατὰ τὴν Βίαντος ὕπο- 
θήκην) καὶ αρα: ὡς µισήσοντες, καὶ μισοῦσιν ὡς φι- 
λήσοντες.. Της νΙεὺν 15 αΏΙΥ 5αρροτίεά Ὦγ Ἠ/ακεξ, 
Ῥοῦ, Ηογάεητ., απᾷ Ἠϊποκ. ἜΤ]με οχλοτίαίῖον, 
Ἠονήενοτ, 5 ποί αἱτεοί, Ὀαί ἐπαϊγεοί, νοισ]ι ἴἶνα 
δεορε ΟΡ ενε Αροβί]ο ἶ5 {ο Ἱποι]σαίθ, ποί α ΡΙ/]ο- 
8ορΠίο αραίἩΥ, οἵ α τεϊπῖπσ ἵπ ΟΓ {ιο ραβδίοης Εοτ 
Ιπ{ογθεί”5 5αΚκθ ; Ὀυΐ α εἰθέίησ ]ουρο ἴο {16 Εῆησς οἳ 
ἠλ]ς ννογ]ᾱ, α Κεερίπᾳ οιγβοἰνος δαροτίοτ {ο 1ΐς Ίου 
ΟΥ 5ΟΙΤΟΝΥ5, απάἀ σγεαί πιοάεταίΙοπ ἵῃπ πα πδο οΕ 
ΟΥ ροββθβδίοη8; ΓΟΥ {Πε τθαδοΠ 5α0]οἱηθά, ---- ἐἶχαξ 
«ἩεΥ οπηποί Ίοης Ἱκθερ ναί {Π6Υ πονν ροββο5ς: 
παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου, Ἡν λετε σχῆμα 
τοῦ κόσμου 18 ποί, 35 ΠΙάΠΥ τεσεηί (οππιθπ{α{ογΒ 
Β1Υ, ΓΟΓ κόσµος. Τ]ε σχῆμα βασσοείς Ίο πιοάο πι 
ΝΟΕ (ο Υοτ]ά πιαΥ ο οοηρ]ἀετεά α8 ρηφβείησ 
ΆνναΥ 2 ΠΠΠΕΙΥ, ας (Τοί. απά Ἰαἱο]ῃ. Ἰαγο 5οθη, 
εἶἶτε έ]ιε κ)ιϊ/εἶπις 8εεπιος ἴπ α ἐΠιεαίγο. ᾿ΤΗϊ8 ραφκασε, 
1 ννοι]ά οὔδεγνο, Ίνα Ῥτοβαβ]γ ἵη 1ο πα]πὰ οὔ 
Ῥη]]οκίγ. Ὑἱέ. Λροϊ. ΥΠ. Ἱ. καὶ τί τὸ σχῆμα τοῦ 
κόσμου τοῦδε; 

9]. καὶ οἳ χρώµενοι --- καταχρώμενοι.] ἜΤ]ε Ῥοςἱ 
πιοίλοά οϐ {αΚκιησ καταχρ., ΝΗΙΕΣ 1 σεποτα]]γ 
οχρ]αἰπες αφ εφιἰνα]οπί {ο χρώμενοι, ἶ5 ναί οὗ Ὠτ, 
αμιι{{]οννοτίῃ, νο 6Χρτεβδες {πο 56Π56 ἴἨΙΒ: 
6 Απά ἴλοξε νο 5 (ή ννοτ]ἀ, 45 (πουισ] ΓεΥ 
ἀφεά (οἵ ταίἸιοτ Τ πιἰση{έ 5αγ αὐακο) Τί ποι.”. 98 
ΙΝοίε Ιπῄγα ΙΧ. 18. ἜΤ]ις 15 σ]απσοεά α σρη51γθ αἱ ἴἶα 
ίοο Ιαχαγίοις νναν οῇ Πνίησ απποήσ 5οππς (Ἠτίβ- 
Μαης αἱ (8 φεαί οῇ ἀτεοῖαπ Ῥτοβίσαογ. 

95. ἸΑμερ. 8 Ἠθτα {ο ὃε απἀθτείοοά οσπιραγα- 
ἐἴνείη,; νἰπ. 35 πιο] ας ]λοῖτ τεδρος(ἶνο οοπά1{{οη8 
ἵπ 1ο νου] Ρρογπ. πο Αροςί1ε” πιεαπίησ 
8661η5 {ο Ὀ6: 6 πιγ οὐ]αοί ἵη ερεακίπσ ας ἶς, {ο 
Κκεερ γοι 48 ΠΙΙΕΗ 48 ροδδῖῦ]ο αποπίαησ]οά νεα 
νοτ]ά]ν οαγθς.”. Το ννοτᾷς Γο]]οννίης ατο απ {]- 
{μκιγαῖοπι ὄ οπαπιρίο; ππά ναί ἶς καὶά ταδε Ὃθ 
ἰαϊκοη οπιρ]ιαἰἰσαἰίη. πε αππηπττῖοά ΡοΓςΟΠ Ίπογε 
εδρεεἰαἰᾖη, οΠιρ]ου» Ἠΐδ (ποισ]ηί5, 5ο {ο αοῖ αν ἴο 
αΡρτονο Πηδο]/ {ο {ο Τ,οτά; ἴ]νο πααγγῖοἁ ΡΕΥΕΟΠ 
ἀενοίος 5 ο/ο/ αἰίοπ {οι {ο τοογ/ά{ή οπτος. Πῶς 
ἀρέσει τῃ γυν., ἱ. 6. ὮΥ ἰακίησ οπτο ο) Ἠογ απά ες 
ολή]άτοι ς ννλ]ο]ι Ὀτίησς α- πππἰρ]οῖίγ οἱ σατθ8. 
3ο Μοπαπάοτ οἰίοὰ Ὦγ Ἰγαίς.: τὸ γυναῖκ) ἔχειν, 
εἶναί τε παίδων, Παρμένων, πατέρα, µερίμνας τῷ βίῳ 
Πολλὰς φέρει. 

94, Μεμέρισται ἵ8 ὮΥ 5ονοτα] οιπἰποπἰ ΟΟΠΠΠΙΘΠ- 
ἰαίους οχρ]αίηος, “ἶς ἀῑδίτασίες Ὁγ οπτος.”. Τα 
Ιπ{θτργθία{ἶοη, ΠΟΝΥΘΥΟΣ, ἵδ Ἠαϊδ]ι, απά ποῖ αστοθα- 
Ῥ]α {ο ἴἶνα οοη(θχί. 16 ἴτας 5οηΏβο 566ΠΠ5 {ο Ὦθ 
ἠιναί αθθίσηοἆ Ὦγ ἴ]νο αποἰεηί5, παπά «ονοτα] οπιἰπεηί 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΥΠ. 94--- 98. 129 

” » ” τα [ι ’ - 
ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Νυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πγνεύματι 
ς ᾽ ’ - Ὁ - ’ -” 3 ’ -” ε] Π 

9ῦ ή δὲ γαµήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀφέσει τῷ ἄγδρί. Τοῦτο 
ι ᾽ το ν Ἁ ; , 8 3 η , ο ο 3 , 

δὲ πρὸς τὸ υμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω" οὐχ ἵνα βρόχον υμῖν ἐπιῤά- 
3 . ᾿ ᾿ 2 ” 3 ’ 

λω, αλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ Γεὐπρόσεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως. 
3 ’ 3 ω ν , 3 ” Γ.. . εἰ ς , 

96 }ι δέ τις ασχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένο» αὐτοῦ νομίζει, ἐαν { υπέρακ- 
Ν 5! 3 (1 ., 9 - «ἱ 96λ ’ ο ς ’ οἱ 

μος, και οὗντως οφει/ει 71Υεσ αι ο ἐλξΣι ποιειτῶω, οὐχ αμαφτανευ 

Π Π ς -» . ή .) Π 3 ’ 

87 γαμείτωσαν. ὋὉς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, µη ἔχων ἀναγκη», 
’ ” , .Ἡ ν « 

ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ Ιδίου Φεληματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ 
3 ” -- , . ωά ’ ” η ς/ 

98 καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτου παρθένο», καλώς ποιεῖ. 42ό0Τὲ 
"σον ῃ » ω ο ς δὲ κα. Γ.. ω ϱω 

καὶ ὁ ἐκγαμίζων καλώς ποιεῖ ο δὲ µη ἐκγαμίζων κφεῖσσον ποιεῖ. 

πιοάρτης (α5 (τοί., Βετα, Ο0ᾳαδαυδ., Ὦ. ., απά 
Ώοάἆτ.), “έ εἶνετε ἶ5 α ἀϊ[ετεπος Ὀείννεεῃ.) 

Τπ ΙΠ18 νοτςο {Πετθ αΓθ ΠΙΑΠΥ ΥατΓ. 16ο. Βοππθ 
Μ358. Ἱπίτοάαςο α καὶ ΏΘ[ΟΤΘ µεμέρισται, ΟΠεΙΒ 
Ῥείοτο ἡ γυνή; απά οίμετβ, ασαῖπ, αἲ Ῥοί]λ Ῥ]ασθῬ. 
μα ονιάσπος ΓΟΥ ἴ]πε δρεοπά νατ. 1εοί. 5 οοηδὶ- 
οταῦ]α; απά ελαί ΓοΥ ιο [γδέ ποί β1ἱρηί, Τί νν]]] 
ΠΊΘάΠ “5ο αἱκο.. Ἰπάθεᾶ, αιΠοτΙἲγ 15 8ο στοαί 
5 {ο 566Πι {ο ἀεπιαπά ἴ]ε ΙΠΒΕΓΙΟΠ ΟΕ καὶ αἱ5ο 
Ῥε[οτα ἡ γυνή. Βιί 5ὐτε]γ νο Αροςί]ο γνοι]ά πού 
Ἠανο α5εά καὶ (τίοο ἵπ α οἶαις5ο οῇ αἰκ υνογάς. 
Μαγ ννα ποί {Ίλετο[οτο ΙΡΡΟΡΕ, {]αί ος ΜΡ5. 
ννΙοἩ ανα {Π6 καὶ ίηετα, Ἠετθ οορῖεά {οπι οί]- 
ους γλίο ἨὨπά λα καὶ παατ]κοἆ Γοτ ΙΠΒΘΓΙΟΠ, αΌογθ 
ος ἵπ λα πατσίη, απά ἴπαί (16Υ Ιπίγοάιοεᾶ Πέ ἵπ 
Ώιαε ντοησ Ρ]αοεΊ Βεθίἀςς, ἴΠε καὶ παϊσηί εας!]γ 
Ρε Ιπίτοάασεά Ῥε[οτο γυνὴ ὮΥ ἴποδα νο ροϊπίεά : 
τῇ γυναικὶ, καὶ µεμέρισται. 3ἱποςῬ καὶ γνοι]ά {πας Ῥα 
πθοθδδατγ. Οίνει5, γορεαίεά Όνε µεμ., Νίο] 18 
πην/ατ]γ αἀορίεά Ὦγ ΗΠεγάεπτ. Ἐοτ πιΥγ ον ρατί, 
1 οαπποί Ὀι{ 5α8ρεοί επαί {6 καὶ, ΝΠΙο] ας Όεεῃ 
8ο υαγίοιςίη Ἰηδετίθά, Ἠα5 Ῥ]ασς Πποιυ]εγε, απᾶ ΟΠ]Υ 
ατοςο {ποπι {ποβε ΥΠΟ πηϊςίοο]ς ἴπο οοηείταςίίοη 
ο{ {ια ραββασο : απἀ (Ποτείοτο Ι Ἠανο «Ἡοβδεῃ {ο 
{οἱ]ον/ Εταδπης, ιο ἰθχίας τεοθρία5, τίθδὺ. απἀ 
Τπεέπα., ἵπ Ἱπβδοτίπσ Ιί ποι/ιο)ο, Ταί6τ (Παπ {ια 
Ἐὰ. Ρτίπο., Ῥεησ., Μαἴίμ., απά Ὑαΐοτ, ἵπ Ιηβετίίησ 
1ΐ{ α[ἴεγ µεμέρ. 

90. ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβ.] Ότπ {ο 5επεο ος 
βρόχον απά {6 παίατο οῇ {Πῖ5 πιείαρµος {ο Οοπι- 
πιεηίαίοτ5 ατα ποῖ αστοθά; 8ΟΠΠΘ αβθὶσπίησ {πε 
5εη5θ ΄΄τορθ,’ 1. 6. 8Π4ΓΘ; οίΠείς, ΄«γοκε,” 1.6. 
Ῥοπά. Απά Ἱπάσοεά {Πε γοκες οἱ {λε αποϊθῃί5 
νθγο ο/ίεη πιαάθ ο{ τορθ. Τ]6 ]αΐΐοτ 5 πἀορίεά 
ὮΥ Όιο αποϊεηί απά ΠπαΠΥ οπηϊπθη{ί πποάφτη ΤΠ{6Γ- 
ΡΓεί6Υ5, α5 Ὑοιςί., (ατοῖ., Ρἰδο., Τ,οσκε, απᾶἆ Ηογ- 
ἀεητ.; {16 ΓΟΤΠΙΕΥ ὮΥ ἴλε σγοαίετ ραγί ΟΕ {1ο πηος- 
6ΓΏ 9Π68, Πίο] 566Πῃ5 Ῥγο[οταρ]θ. Επί νΠοαί]αχ 
Ώπε πιείαρποτ Ῥ6, α5 {Π6Υγ Ἱπιασίπα, ἀθτίνεὰ {γοπι 
Ριγά-εαίολίπα, τπαΥ Ὦο ἀουδίεά ; 5ἵησο τορθς ΥΥθΓθ 
επιρ]ογεά {ος οίπεγ ΡΙΓΡοΒ65 α5 ννε]] α5 6παγες ; 
απά νο ΠΙαΥ γαΐλᾖιογ ΒΙΡΡΟΞΘ α πιϊθίαγη ΠΙΘίΑΡΊΙΟΤ/ 
βίησς ἵπ Ίαχ, Τορθς ν/θγθ (τούη οἩ{, η] ννίο] 
ΔΠ ΕΠΘΙΙΥ γνας ἆτασσες αὖναγ, απά Ραΐ {ο ἀθαίπ, οτ 
εαρίατοεά. ἜΤ]αἱ, Ἠούνενος, Νοι]ά τεαι]Γο περιβάλω. 
Τ]6ε ἴθτπῃ ἶ5 ποτο ρτοβαδ]γ πεοά υπ ααδίοπ {ο 
Ώνε γορε αοῖῆι α ποοδε, α5εᾶ Ὦγ ἴπο αποϊεπί Ἠαπίς- 
ΠΠΘΗ, ΥΥΠΘΓΕὉΥ (8 ὮΥ ἴἶε ἰα55ο οἩ νο Αουί]ι 
Απιοτίσαπς) πνπθη ἴΠτοΥνη οΥ6τ λα Ἰοπά οῇ απ 
απῖτηα], ἴπο Ῥθαςί Ὕνας {ακεπ απά οοπιρε]]εά {ο σο 
Ὑ/ηεγο {ο Ἠαπίβππαῃπ Ῥ]εαδεά. Ἠούνοενογ, 5ἶπος 
Ώιε γα{ἱο πιρίαρ]ογα 15 αποθτίαίπ, 1{ ΤΙὰΥ Ὦο 5α[οςί 
ἴο 6χΧργε5ς {6 56η56 5ο α5 {ο Ιπο]ιάε ῥούι ππεία- 
Ρος, α. ᾱ. ΜΥ πιεαπῖπσ 15 πο {ο επίαπσ]ε γοι 
οοηςείεηςςθ, ΟΥ ἸαΥ απΠπΥ {οτοθ οπ ΥΟΙΤ ΥΙ5ΗΕ. 
 Έννο Οῆπσς (5αγς Οα]νίη) ατα Ἠοετο {ο Ὀο ποίθ : 
1. Ένα επ {ος υνλ]ο] οε]θαογ ἶ6 {ο Ῥο ἀεείτεα; 

νΙᾳ. ποί {ΟΥ Ι15ε]{, α5 Ὀεῖης α ΠἹοτΘ Ροτ[οοί κίαίε, 
Ῥιαΐ {ο επαῦθ]ο οπθ {ο β6τνε (ο ]οιί ἀῑδίτας- 
Ποη. 2. Τ]αΐ πο οοηδίχαἰπί 15 {ο Ὀε ραί αροηπ {πε 
οοηφοίθηςς, Ραΐ ΘΥΕΤΥ οπο ο {Τεο {ο Ἰ]άρο {οτ 
ἨπΠηδε]{. 

---πρὸς τὸ εὔσχημον --- ἀπερισπ.] 3.0. ὑμῶν. Ιὲ 
6 Ρι{ {ΟΥ πρὸς τὸ εὐσχημονεῖν καὶ εὐπροσεδρεύειν τῷ 
Κυρίῳ, “«[οτ γοιτ [πιοτῬ] ἀεσοοτοις απά αβδιάαοιθ 
βαογνίος οἨ {πθ Τ,οτ4.”. Ιηδίεαά ο εὐπρόσεδρον, 
ΙΠΣΠΥ ΝΤΡΡΒ., 6ατΙΥ ΎοΓβ8ίΟΠ8, Ἀπά ΓΕαίπετε, Πανθ 
εὐπάρ., ΝΠΙΟΙ 15 οὐ ϊτεά ΡΥ Βεπρ., (ατίεδυ., Τηΐπῃ., 
απά Ῥοΐ. Βιΐ (πε εχίετπα] εγἰάεποε {οι παί 
τοαάίησ 15 ποί Υ6τΥ δίτοησ: ἐαί οἳ ἴπε Εαίπετβ 
Ῥοεΐπς, 1π 5αοἩ α σᾳ5θ, 5]σηί; απά Ἰετε, ποί οοΠ- 
Αἰείοηπί, Τ]μο ΜΑΡ. νο; φαρροτί 1{ αθοαπά Ίη 
αἱίοτοά τεαάϊησς; οΓ νΠΙςἩ {5 86ε6τΏ5 0Π6; βἶποῬ 
εὐπάρεδ. 15 α ΠΙΟΤο (αβδῖσα] ν/οτά ἴαημ εὐπρόσ. 
πΠεγοας εὐπρόσ. 15 {ουπά ἵη ἴ]λε Ἰαΐος (ατεεκ απἀἆ 
ἨΗε]]επ]ςέο ννγιίθΓς, απᾶ 15 εοσηβίε Υνοτάς 1π {ηθ 
Ν. Ἐ., ἄ8 προσεδρεύοντες, ΝΏΕΙΕ 801ηΘ ΟΓ ίλεςο Υ6ΙΥ 
ΜΒ. Ἰανε παρ., ἰποασ] πο ΟτΙάο ρ]εαᾷς {ΟΥ 1, 
Το αἀνετί {ο αποίῃοαγ είτοπσ Ιπίεγπα] ενἰάεηςσε, ---- 
εὐπρόσ. ἶδ (35 ΥΨείς. απά Μα. τεπιατ]) {πε πΙοτθ᾿ 
πιοάθεί απά τοβρθοί{α] {6ΤΠΙ; προσεδρεύειν Ῥεῖπσ 
αρρ]ίεά {ο ἴπ[ε)τους, απἀ Πανῖπρ α ποίΙοη ΟΕ Γεδρεεί- 
/Γιῖ αἰἰεπέίοπ; παρ. ἴο εηαίς πι τοι. 

90. Τ]ο Αροξί]α πονν ειβ]οῖπ5 α οομµτιδεῖ Γοτ 
ἔποξδε πο πιαγ ποί {ο]]ονύ ἴ]ιε [οτεσοῖπσ αἀνίσο. 
Εἴ τις ἀσχημονεῖν --- νομίζει 5 Ῥεεί οχρ]αϊπεά Ὁγ {πα 
αποϊθηί απά πιοςδί πιοάθγη Οοπιπιθηίαίος, «1 αῃ 
[{αΏιετ] (Πϊπ]ς ηα ἵς Ἱπουιτγῖπςο βοπαθΥπαί οῇ ἀἱδ- 
σταςθ, ΥΠ τθβρεοί {ο Πἱδ υἰτσῖπ ἀαιρηίος 
ἨΞΙΠΘΙΥ, ὮΥ Ἠοι Ῥεῖπςσ πππιατγίθά ; 5ἶποῬ {Πε ᾱἱς- 
6γαςς, ΝΠΙΟΠ Γοπηα]ε «ε]ΙβαοΥγ Ἱπρ]]ες, οχίεπάεἆ π 
80ΠΠ6 ἀεστος {ο ία /[αήιογ. 39 Ῥεειάο-ΡΠα]ἱατίς 
οἶίοά Ὦγ Ύα]οΚκῃ. πᾶσι γὰρ ἀνθρώποις αἴσχιστον δέ- 
ὄοκται παρὰ τοὺς τῆς φύσεως χρόνους θυγάτηρ οἴκου- 
ροῦσα. γε αΏογνθ 8εη5ε ο[ τὴν παρθ. α. 8 ΤΘΩΙΙΤ- 
εἆ ὮΥ ιο οοηίοχί, απἀ 15 οοπβτιηθά {οπι ἴθ 
ΟΙαξεῖσα] υνγίθτς ὮΥ Κτααδθ. “Ὑπέρικμος; Ἱ. 6. 
Ραδί ία ἀκμὴ οΥ ΒοΥΥΕΓ οῇ Ἠετ αρε, ἴ]ε ἀκμὴ γάμου. 
Καὶ (5αῦ. ἐὰν) οὕτως ὀφ. γίν. Ἠετε να Πανο αἃ 
Ῥοριίαγ εκρτοςδΙοῃ, 1ο ος «ΤΠ πιαεί Ὀο 5ο 5 7 
ψν]οἳ νν]] Ιπο]αᾶς ΥΘαΒΟΠΕ ο αἰἰ βοτί5, οί οἩἨ 
Ώπε 51ά6 οῇ {πο ρατεπί απᾶ οῇ έλα ἀαασηίετ. Τα- 
µείτωσαν, ποί “' απ]! νιγσίης 5ο αἰέααίες,”. α5 Ὠοάςγ. 
εχρ]αίπς, Ὀα{ ο πιαὶά απάἀ Ἠογ 51{οτ. 

ὦτ. ὃς] 5οΙ]. ὃ πατὴρ, 35 α]πιοῬί αἰ] {λε Ὀε5ί (οπῃ- 
πιθη{α{ογς ατα αστοθᾷ, εἶπορ {ο εα0]εοί ο ἰῃ]8 
βεηίεπος πῃηςί Ὄο {Παί οῇ (ια Ἰα5ἱ. 

---ἔστηκεν ἑδραῖος] “΄ οοππιες φἰεαά[αςί ἵῃπ 18 
Ριγροβο.”. Α είτοησετ αχργεδεῖοη Ίιπαῃ ἑδραῖος 
γίνεται ννοι]ά Ῥε6, ννλ]ο] οσσιτς π 1 Οογ. χγ. ὅδ, 
ΟΥ ΘΥεῃ ἐπιμένει ἑδραϊῖος αἲ 09]. 1. 25, ἴπ νΠΙοἩ (απᾶά 
ἵπ οίΠεΓ ραςςασες οἶίος ὮΥ πηε ἵπ Ῥοο. ΒΥΠ.) ἴετθ 
5 α πηείαρ]οτ ἀθτίνες, ποί (45 Ίας Ὀδεῃ Ιπιασίπες) 
ἑ ραΐαφί/α, Ὀαί (α5 ἵπ ΒΡΙ. Π. 22, ὃς 1. 11.) απ 
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Γποπι, 7. 1, 3. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. ΥΠ. 959, 40. ΥΠ. Ἱ. 

, ιό ου Φ ε/ / - ς 3 Ἡ υρυφ, . 

Γ Γυνὴ δέδεται νόµῳ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῆ ὁ αἀνὴρ αὐτῆς" ἐὰν δὲ 89 

κοιµηθῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν, ᾧ Θέλει γαμηθηναι, µόνον ἐν 
1 Τή6εΑ. 4. 8. / 4 [ ’ Ψ ὸν γἲ ή Π Γ ᾽  -ὰ , 

6 Κυρίῳ. ὃ µακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐάν οὕτω μµείνγ, κατὰ την ἐμὴν γνώ-- 40 

Ά Ασια 15. 90,99. ἓὲ 7 
Ἐοιο, 14. ὃ, 10, 
14, 99. 

αγο]η(εοίμγαί οΠ6, ΝΥΙ αἱ]αδίοη {ο α δίαίμα δίαπά- 
νο δρ. οἩη Ιτς ροάρθεία], (50 Βίου. βθσπ. 1. 4, οἴεὰ 
Ὦγ Κταιςε, ἀνδριὰς μὲν ἐπὶ βάσεως, σπουδαῖος δὲ ἀνὴρ 
ἐπὶ καλῆς προαιρέσεως ἑστὼς ἁἀμετακίνητος ὀφείλει 
εἶναι), ος {ο α Ρίίαι, ΟΥ οοἰώιπ, ἰαπάσ ΕΤΠΑ ΟΠ 
15 Όαδα, (8ο 2 Ἔιπη. . 19. ὃ στερεὸς θεμέλιος τοῦ 
Θεοῦ ἔστηκεν, δίαπάεί]ι δγε); 5 1 ιο ποὺ] ρᾶδ- 
βαρε οἱ Ὀτ. Υουπσ: 

“Οπ τααδοη ῥη[ίᾶ γεδοίῦε, 
Τ]ιαί εοὐωπιπ οἳ ἵτας Ιπα]οςίγ ἵπ πα. 

᾿Ανάγκην τοίοτς Ὀοί] {ο ιο ἀΙεροβί[ίομ οῇ έλα 
ἀαασ]ιίετ, απ ἴἶια ἀοπιερίῖο οἰγοιιηδίαποςς ο{ Ροί] 
{αί]ες απἀ ἀαπισμίοτ. Τοῦτο κέκρικε. Α βίτοης 
{ΘΓΠΙ, 156 {ο οχρτεςς βτπι ἀείετππιηαίοη. Τηρεῖν 
τὴν ἑ. παρθ. Α Ρορα]ατ εχρτεβδίοη, εἰσπ](γίηςσ {ο 
Κεερ Ἰεγ ντ] Ἠἶπι, ποί νεὰ Ἠετ. 

39. Τ]ε Αροςί]ο πο δαὐ]οίπ απ΄ αἀπιοπ]1οη 
τθβρεσΏῃσ ιοἰάοιῦδ (ΡτοβαΡΙΥ Ι1Π αηΏβνγοτ {ο 80ΠΙ8 
ΙπςΝΙτγ)Σ (επάϊπσ {ο «μεσο ἰεῖτ Παδ1γ Γοτπιῖπς 
βεοοπά Πιαγγίασος. 

---νόμῳ.] Τις 15 ποί {οαπά ἵπ αΌοιί εἰς Μ55. 
απᾶά 8οΠ16 Ὑοτδίοης απά Εαίμετς, απά 15 οαπος]]εἆ 
ῦγ ατίαρὺ., Όα{ ννποιέχθαδοῦ. Τί 56επς {ο ανα 
ὕθειμ εχραηπσοά αδ αἁπιίπσ πο Υ6ιγ Ο]αβείσα] 
οοηδίταοίἶοη, απά αἱκο Ὀθυπίδε 8ΟΠ16 ΠΙαΥ ανα 
είαπηῦ]εά αἱ {ο 86ηςο; νΠίοΙ 15 (α5 Βρ. ΜΙάάΙ. 
Ἠα5 ννα]] αχρ]αϊπεά) “ Ὀγ πιοταὶ ομ]]σαίίοι,Ὀ.  ΒΥ 
Πιο αρίτ]ί ο ενετγ Ίαν, Ὠἱνίπε οἱ ΠΗππαΠ.”. 96 
Ῥοηιι. ΠΠ. 20. Ελευθέρα ἐστὶ γαμ. Α Ῥορμίατ Ιάϊοπη, 
Ίο οπο ἵῃπ ΟΙΓ ΟΝΠ Ιαπσμᾶσθ. ἸΜόνον ἐν Κ., “5ο 
Οιαί Τέ Ὀο οοηβίκίεηί νι ει οὐ]σαίίοης α5 α 
Οη]κίαῃ : 1.6. α5 ΤΠποαοάοτεί ΓΕΠΙΑΓΚ5, ὁμοπίστῳ, 
εὐσεβεῖ, σωφρόνως, ἐννόμως. 

οκῶ δὲ ---- ἔχειν.] Ύ]ες5ε Ἱνογάς αγθ ὮΥ 5οπ1θ 
αποϊεηί απά ΠιαΠΥ πιοάστη Οοπηπιθηίαΐοτς {πουρῃί, 
6ο Γαγ {Γοπι οχρτοκδείησ οι, αξ οίπενγς Ἠανο 5αρ- 
ων {ο Ὄο απ οπερ]ιαξίο Πιοἰοδἰς, οχργθβδῖνο οΓ {πο 
πἡσ]ιεδί οεγίαἰμίη. 'ΤΓΗΙΒ, Ἰονύενοτ, 15 νν]{] Γ6ᾶδοή 
ἀεπίεά ὉΥ Μτ. 3]αάς, νο τοπάστς (πας: « Απά Ι 
ἐγακί επαί Τ Ἰανο χο Αρίτίι ο αοά.”.  Βιαΐ ἠλοισ] 
ναί Ὑοτείοι Ῥε οοπβτιιθά ὮΥ πο ααἰλοπίγ οϐ 
Ἠοβεπιῃ. απά οί]οτς, 16 56ΕΙΗ5 {ο 6 σοΐησ {οο [ας 
Ώιο οί[εν ναΥΣ [ος (ποιρ] πο οχρτθβείνο οῇ {ια 
Ἠϊσ]ιεςί ορτίαἰπ{γ, δοκῶ γοί ἀοποίθς ΠΙ]] Ρεγκµαςίοπ, 
Ώιοισῃ πποάσκί1γ οχρτθβ5εά,. Απ Οή5 18 κα/Πε]οηί 
{ο ΡΗΙ]1γ απΠπβνναογ χοβο νν]ο σα] ἵπ αμθείίοη {μπα 
οοπίίπαα]. Ἱπερίταίίοι οῇ ιο Ἀροβίο. ΙΙ τε- 
βρθοί {ο (ο οχρτοβδίοη Πνεῦμα Θεοῦ, Βρ. ΜΙάάΙ. 
Είηκς ἵέ οπηποί Ὀ6 {πκοι οῇ ενα ἨΗοῖγν Βρίπί ἵπ 
πο ϱργδοπαί «οηπ8ο, Ὀαί παδέ ππεαῃ  ἀῑνίπο σι[ά- 
αποο.. Απά Ἠ/ακοῦ, ον/6γς ἵτ ε611] ᾖατίπαογ {ο έα 
ἀῑνίποα ορ]ίπ{ ο. (45 Βρ. ΜΙάά]. οἩ Ἠοπι. νΠ1, 
ϱ, Οήπ]κς νο Ῥ]γαβο ΠΙΑΥ ΠποσΠ) «'α ϱοᾶ1γ [απιθ 
ο  πιίπά.. Βαΐ Τὲ πεί βαγ6]Υ Ἱππρ]γ ““ Ὀϊνίο αἱᾷ, 
ὮΥ ιο Ιπῄποηοο απἀ Ἱπβρίταίίου οΓ {νο ἨΠο]Υ ΒρΙτ- 
1 «ιο Ἰπβπεποςο οἱ Ἱηπβρίταίοι ο νο Ποὶν 
Μρ]Πί δοπί {οι οσα. Τα Πνεῦμα Θεοῦ 18 
οφ ἱνα]οπί {ο τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. ιο ΒΙεΙνορ Πήπῃ- 
εοἰ{Ώ ννο]ά ποί ἀσπγ, εἶπος Πέ Γα]]5 απάςθγ 15 ΟΠ 
οαπος Ο. 1, Φ 6. οῇ ποισις ἵπ τοσίπιεπ, ἵπ ίσο] 
«ιο ΑγίϊοΙο 15 αἰίμογ ῥρτεβχος ἰο Ὀοῦι ιο σον- 
ετπίπσ απἀ {ο σογοτπαά ΠποιηΝ, οἵ εἶδε {5 οπα{{οἆ 
Ῥο[οτο Ὀοί]1.”) 

ΥΠ. Ίῃπ ες ΟΠαρίογ ιο Αροβί]ο (πο ἀοινί 

δοκῶ δὲ κἀγὼ ΙΠνεῦμα Θεοῦ ἔχειν. 

ΥΠ. Ἡ ΙΠΗΡΙ δὲ τῶν εἰδωλοῦύτων, οἴδαμεν ---- ὅτι πάντες γνώσιν 1 

ἵῃ ΔΠΒΝΥΕΥ {ο 5Ο0ΠΠ8 ΡΤΕΥΙΟΙΒ ὑπασῖτν) ἀθαίς οῇ να 
Ἠδθ ΟΓ εἰδωλόθυτα, οἵ πιεαίς ΥΥΠΙΟΙ Ιαὰ Όεειτ οἵ- 
{οτοὰ {ο Ι49ἱ8δ. Όπ {λε 5επεο οϐ πα Ἰνοτὰ, 5εθ 
Νοίε οἩη Αοίςδ ν. 20. Τί αρρεατ», {οπι {πε τθ- 
β6ατο]θς οῇ {ο Ἰεαγπεά, (αί 1{ ἀοθςβ ποῖ ππετε]γ 
πηθαΠ Ἰηθαί5 ποίμαἰ1γ εαοτίβοεὰ ἴο 14915, Ὀαί αἶκο 
Όναί ρατί οῇ πε νΙοίῖπῃ γνλ]οΙι νναδ τεβογνεὰ Γοτ ηιε 
ᾖδο ο{ Όε ΕΓἱθδί5, απἀ {Ποπ ΝΠΙΕΗ τεγ οὔθη 
επίοτίαϊποἁ ἰπείτ ΓΠἱεπάς, ο: ρανε ρατί {ο (πα 
00Η, οἳἵ 5οπιείίππες εοἱἀ Ἱέ ἵπ Ὀν πιατκεῖ, 
Τ]ουσα, α5ξ ἴε απ]πιαἰ, Νπεη αἱνα, Ἰαὰ Ῥεεν 
Γοτπια]]γ οοηδεοταίθᾷ {ο {λε µ5ε οῇ ενα ροᾶ, απά 
Ἰλαὰ Όεει ραγί]γ οῄετεά οἩ 5 αἰίατ, 5ο πε ππεαί ΤΠ 
αιεείῖον πηὶσηί, ἵπ α οργίαϊη 56η5ε, Ὀ6 ραἷὰ {ο Ῥε 
οῄετεά {ο {ιο 14ο]. Ὦεθ ποτε ἵπ Ηεγάεητ., Ίνθ 
Τταςί οἩ {πο Τ,οτ”5 Ῥαρρετ, αρρεμάεὰ {ο (α- 
ννοτί]ις Ππ{ε]]εοία] Ῥγδίεπι, απά ια ἸΝοίο οἱ Ὦτ, 
Φυ{]ουνοτίῃ. Ίου Ιί νναδ α ααοδίίοηπ οὗ 8οπηθ 
ΠΙΟΠΙΕΠί {ο ΟΠπκίαης Πνίηςσ απποης Ιἀο]αίοις 5 
(επίΐ]6ς, νείεγ 1 ννας ]ανν{α] {ου επα {ο ῥραΓ- 
Πεῖραίο ἴπ αΠΥ 51ο] πθαί5. Ἰπ ἀεοίάίηρ Ειὶς, να 
Δροβί]θ 5εειη» {ο αἱ]αάο {ο οετίαῖῃ Ρἰαιδίο]ο ατσι- 
ΠΙΘΗΙ5 Θ6ΙΙΡΙΟΥΕά {ο ]η5{1ῇΥ {με π5ο οῇ 15 εκ. στ., 
Όιαί ιο 14ο] ἵνας ποί α ἀοά, Ὀαΐέ α πιετο είοε]ς ος 
5ίοπε: απά 1 {5 {πεί ορἰπίοη οἱ έπε 14οἱ γναβ 
ΠΟΙΟΓΙΟΙΡ, {πεῖτ ραγοΙραίίοπ οῇ {ους 1π λε {επῃ- 
Ρ]ε οοηβεοταίος {ο 1ΐ5 ν/στςΗΙρ, οου]ά ποί Ιπνο]νθ 
αΠΥ αοκπον]αἀάσπιεηί οῇ Πές σοάμεαά, απἀ ἴπετε- 
{οτε οοι]ἀ ὢε πο ΠΊΟΓΕ α 8ἱΠ, (Παπ οπί]ησ α οοπῃ- 
ΠΙΟΠ Ίηθα]. 'ΤΗΙ5 δορΗΙςίτγ να Αρορί]ε οοη/α{εΒ 
απά «ποὺνς ἰῑαί, Όλοισῃ 14οἱς ννετε ππετε ΄ ναπ]- 
65,7 γεί, Ὦγ Ρρατιοϊιραίηςσ Ιπ [οαδθί πιαάο ος 
Τηθαί5 ννμίο] Παά Όσει οβῄσοτεά {ο ἔπθια, (μία π8 
οοσαδἰοπεά α 5οαπ(α] {ο {Παῖγ ννεακετ Ὀτείμτεῃ, 
απά οασΗ{ {ποετείοτο {ο αὐείαίη. 

1. Οπ νε Ραποίπαίοη απά Ἱπίετργείαίίοη ος 
Εις νν]λο]ε Ραξσασο, νν. ] --- 4, επετε ἵ65οππθ ἀουοίς 
{ο τοπιονο νο], ΠπιαπΥ οιηϊπαοπί Ογίςς νγοι]ά 
τοσατᾷ οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν 35 ἃ ρατί οὗ 
ύια Ιοίίου ο ἶνε ΟοτἰπίπΙαδς {ο Νίο] πε Αροβ- 
{6 απη5γνους ἵπ {ο Γ[ο]]οννίηπςσ νοτάς: {μας ἴπο ρα8- 
εασθ, {αυ (]π]ς, Γογπης α Κἰπά οῇ ἀἰαίοσηρ Ὀδίννθεη 
οί, Ρα] απά {ο Οοτιπίηίαης. ΑΙ Εις, Ἰούννενετ, 
ἶ5 ριγε]γ Πγροί]οίϊσα], απά οτεαίθες πποτο ἀλῆῃοι]- 
65 (παη 1{ τοπἸονθς. Ἰπάσες, ἵί 18 1ὐπεζεδδαγΗ ; 
{ο νο ἀῑβιοι]{γ πιαγ Ὄο τεπιονοὰ Ὁγ εαρροείησ ἃ 
Φατεπιιοφίς, οοιηπιοηποῖης αἰίπετ αἲ ἡ γνῶσις (35 
γαίΐοτ, Ἐπαρρο, Κταιςε, ατα, Ροῦί, απά Ἠεγά. 
«ιβροςθ), οἵ ταίποι (αοσοτάῖπς {ο Ῥομπιίά, Βο5, 
Εαρ]ο]., οἱ, Ἀοελαία, Ἀοανίο., πίθξδὺ., απά 
Υπο), αἲ ὅτι πάντες. ος Νποείμοι, οἩ νο οπι- 
πιοπι πιοᾷο ΟΕ Ιπίοτργθία{{οἩ, τοὐδιοι ὰ ρατοπ{]θείς, 
ΟΥ οἩ εἶαί οἳ πιαΚ]πσ ιο ρατοη{]ιθεῖς οΟΠΙΠΊΘΠΟΘ 
ηΐ ἡ γιῶσις, Να οποουπίθγ ή Ἰαγδ]ηοςς, --- πας 
γνῶσιν πημθέ Ίλθη πνοαῃ “ἐς [ κιπὰ ο] Κπον]- 
οἀσοας:” νἰπ. ο ἴα πιαίίοτς ἵπ φπθείίοις νμ]ο] 
Όνο ἀοείτίπο οῇ νο (Οταο]ς Ατίο]ο Η] ποί ρετ- 
πι. Ὑοὶ 1 οαηποί οπ{Ιτε]γ αστες ουν Ἴχοδς νο 
ΙΠβθΓέ ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν 1π νο ρατοπίηθείδ: 
{ο (ιο ννοτὰς ονἰἀεπί]γ 4ο ποί οοηδοτί η (ποςθ 
[ο]]ονίησ. Ἰ Ἰανο, ἰετείοτο, «Ἀοβεῦ α πϊἁ]α 
οοµ/ς6, παπά βοραταῖθά (6 οἶαιςο Ὀοί] (ποσα ν]ναί 
Ρτοσθάος απά ναί {οἱἱονς, Ὁν α Κῑπά οὗ Ἀγρο- 
Ραγοη/]ιοκίς, υνηίο]ι αἶκο, ν 1ἱ5 ποίαίἶομ, νΗ] 1πά]- 
οαίο Ε]ιαί ἴπ 1ο ννογάς ρτεσσάίπρ λετε ἵδ α Ὀτθα]κ- 
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1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. ΥΠ. 2---6. 

3/ ς ᾳ. ω ς π 3 , ὦ ” 
9 ἔχομεν ----η γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 

’ 2 ’ ε) Π ’ . 5 ο 3 Ψ 

8 εἰδέναι τὶ, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε καθὼς δεῖ γγὠναι" εἰ δέ τις ἀγαπᾷ 
᾽ ι τ » ς 32 2 - κ 9 ”- ’ 5 - 

4 τὸν Θεὸν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ αὐτοῦ.) --' περὶ της ῥρωώσεως οὖν τῶν 
’ , 7 ᾽ , ’ ϱ“ 2 .) 

εἰδωλοῦ ύτων, οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσµῳ, καὶ οτι ουδεὶς Θεὸς 

ὅ ἕτερος εἰ μὴ εἷς. 
η - - ’ υ . 

εἶτε ἐπὶ τῆς γῆς (ὥσπερ εἰσὶ Θεοὺ πολλοὶ, καὶ Λύριοι πολλοί 

«6 αλλ) ἡμῖν εἷς Θεὺὸς ὃ πατὴρ, εξ 

ἴπσ οϐ οὗ {λε οοπβίταςο(ἵο, νΥμίσΠ, αῇϊοτ {]θ Ίοπσ 
ει Ροτί]οἨ Ιπίτούισσὰ {ο 8Ίλονν πε εἷ- 
Ἑοῖς ο{ Κπουγ]εάσε νου ομαγίγ, 15 τοδηπηθά 
ΝΗΠ απ. οὖν εραπαἹερίίο, απά α τερείοή οῇ (ια 
πιοδί ΠΘΟΘΕΡΑΓΥ ννογάς ννμ]ο] οσσουττεά Ὀε[οτε ει 
Ρατεη(]ιθείς. ΟΕ 5 8ενετα] οχαπιρ]65 ΠΙΣΥ 6 
5εεη ἵῃ Ἰηιποτ)5 (τ, (τ, ὁ δ. Τις Ὠιε ὅτι πάντες 
νωσιν ἔχομεν ΠΙΔΥ Ὀο τεπάοτεᾶ, '' Γοτ Νθ ανα αἱ] 
ώς :) α ἴποῖί οΘηβΙΤθ οἨ {πε Ῥγενα]εηέ 
οοποθῖί οῇϐ ενα Οοτιπίπίαπ οοηνοτί. ΝΟΥ ΠΒ 
ΠΙθΠ{ΙοΠ ο {ποιο[είσε σῖνος ἴπε Αροεί]ο απ ΟΡΡΟΓ- 
ἑαπ]ίγ οἳ Ἱπίτοάποῖησ, Γοτ αἀπιοπ]ήομ]ς 8ακο, ἃ 
Ἡεἰσηίγ ὁποπιε (Ιπίτοάασεᾶ, [οτ στοαίετ εβεοί, 
τοζίλομέ α ρατς]6) οἩ γεαί 45 οοπ/ταςίοἆ υγ /αΐδο 
Κπονγιεᾶσε, απ ο 15 υαἶμε 45 οοπρατες νι να 
Ίονο ο (αοἆ. "Ἡ γνῶσις, Ἠον/ενετ, ἆοθες ποί ἀεποίθ 
«κπονν]εάρο ”” ΜΙΠΠΡΙΥ, Ῥαΐ «έ ἴιε Ἱπονν]εάσο [1 
αἱ]αάᾳο {ο],”. ϱ' Μις Κπον]εάσο,” (α5 αἱ ν. ,) απά 
εγεη γεὶσῖοιυς Κπον]εάσε ; α8 {ατ ας 1 ἶ9 οοηςϊἀεγοά 
5 α ῥγαπε]ι ο δεῖεπες, απὰ οοπβπεᾶ {ο δρεςι]αήοη 
ΟΠΙΥ: απά απασσοοπιραπ]αά γη απ αἰεηίίοη {ο 
Ῥταείίε 45 Νε]] α5 {16οΓΥ, ᾖουο {ο πιαπι, 88 ΨΥ6]] α8 
ἀενοίίοπ {ο ἀοά. Τ]μς, ἴπ {πε γετγ ορροβίΠοη 
ΟΓ γνῶσις παπά ἀγάπη, ἴί 15 ἱπιρζρα ελαί 1ε ΓΟΓΠΩΘΕ 
ἶ6 δεραταίο {Τοπ ίἨθ Ἰαΐΐετ. 6ο «ἨΓγβδ. Οἰκοδο- 
μεῖ, “΄ ρτοπιοίθς {πε εἀἱβοαίΙοπ οΓ {Πεπηςε]νες, απά 
ἔπα Γαγίλεταποθ ο{ ια (ο8ρε].”. Ὀεε Ῥοιῃ. χἰν. 
19. 1 οι. κ. 25, απἀ ο. 14, απἀ ἨΗεγάεῃγ. ἵπ Ίοο. 

2, Τί 1ς τίρ]{]γ τοπιαγκοά Ὦγ Ῥοΐί, (αί ἵπ Μις 
Υ6τεε {Πε 5επ/ἰπιεηί αἱ ἡ γνῶσις φυσιοῖ ἵδ αππρ]]ῃοά, 
ἃ5 Ιπ {Πο ποχί γοῖςε {Παί αἱ ἡ ἀγάπη οἰκοδομεῖ ἵ5 
εχραπάεά. 

--- δοκεῖ εἰδέναι τὶ] “' [αποῖες {λαί Πε «ΠΟΥ 5ΟΠΠΘ- 
ἐπίπσ (στοαί, ΟΥ αΠΥ {Π]ησ {λοτοισβ]γ).”. Τπετα 
5 Ἠετο α οοπ]οίπί ποίίοπ οῇ Ργ]άε απἀ οοποςεῖζ, 38 
ἵπ Ίο οπ5θ ΟΕ ἃ δοκησίσοφος, ΝΤΟ 15 ναῖπ οἱ Πὶ5 
Κπονν]εάρε, απά τοςίς ἵπ 1{, χοιί αρρίηίπσ 1 ἴο 
Ῥγαείϊΐεε, ὮΥ ἴα ἀἱδοματσο ο{ Πὶ5 ἀπίγ ἰο πιεῃ. 
ΘΗΟ] ἃ ῬθΓ5ΟΠ 45 Υεί ΚπονείἩ ποίµίπσς πεἰίπετ 
ἐ]ιαί, ποτ απ ἠίτισ οἶκο, 5 Ἰο ουσ]ᾗί {ο Κπουν ΙΕ, 
1. Θ. οοπρ]είθ]γ; ΠπΠΩΘΙΥ, Ὀδοπιδο Ἡο ποεσ]θοίβ 
Όνε ίταθ επἀ απά α5ε οΓ τε] Κπον]εάσο, ργαοῖερ. 

3. Ἔγνωσται ὑπ) αὐτοῦ.] Τηϊς ἶ5 εκρ]αϊπεά ὮΥ 
ΒΟΠΙ6 αποῖθπί απά πΙαΠΥ πιοάρτη («οππιπεηίαίοτ, 
{615 ποκπουν]εάσεά απά αρρτογεά ὮΥ ἄοά.” Βαΐ 
Ώιοισῃ Επί Ῥε α ΓΓεαεπί κἰση]βσαίϊοη οῇ {χα ννοτᾶ, 
Πέ 16 οτο ποί ροτπα({εά Ὦγ {ο σοπίεχ{έ» 8ἶπος, 48 
Εοίί τοππατκς, α 8εη5ο 5 τοφι]γοά {ο ορροςῖΐθ {ο 
οὐδέπω --- γνῶναι. Τί 86θπης Ῥεβί, {(πενείοτα, (Υν11]ι 
ΒΟΠΏΘ αποἰθηί απά πΙαΠΥ οῇ {λε Ὀεδί πιοάετη Οοπι- 
πιθη{α{οΥ5,) {ο βαρρος5θ ἔγνωσται ἴακεη ἵπ α ΕΠορ]ιαί 
86η56, ΄ ἶ5 πιαάο {ο Ίκπουν : 1.6. 16 {αασηί Ὁγ Ηίπι; 
ας 1 0οτ, κ, 19. «α]. ἵν. Ο. Απ Ιάῖοπι νΠίςῇ, 
Ροςΐ επουνς, 15 {ουαπά Ῥοί] ἵπ Ο]αρείσα] απά Ἠε]- 
Ιοη]ςίήο Οτθοῖς:; το[οιτῖησ {ο ἆοῃ ν. 42. Ῥοτῃ. Π, 
18, οοπιρατοά νη(Ἡ νν. 19, 90. 91. 

4. Τηε οὖν ἵ8 Ἠετο γεδιπιρέίυο, οἱ ὙΥΠῖο] ΘθΧαπι- 
Ρε ατο αἀάποεά ὮΥ Ἐαρ]ε]. Τμο Αροςί]θ πον, 
4---θ., τεβαίες {νο ατραπιοπίς αγσοά ἵπ ἀθίεποο 
οὗ οαίίπσ 14ο] πιθαίς, 1. εἶναι νε Ἠοαπί]μεη (ος 
3γθ ποί οχἰκίοηί, ᾿Τ]ϊς Ίιθ ρταηί5 απά οΟΠβΙΠΙΒ; 

δο 

4 . ’ 9 ς .ω 3 ο 

ου τα παντα, γαι Ίμεις εις αυτον 
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1 α]. 6. 8. 4 οὐ ! Σ Γι δέ τις δοκεῖ 1 Τ]ς ᾱ-ᾱ 

κ Ώειι. 4. 899, 
ἄ 6, 4. 
Ἱη/τα 10. 19. 
ΕΡΗ. 4.6. 
1 διπι; 2, 6, 

ῥ για]. 2. 10. Ὁ 3 / ο , 2 
Καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι Θεοὶ, εἴτε ἐν οὐρανῳ, 1οΐη 1ὸ. 13. 

Αοἱ5, 17. 28. 
Ῥοπῃ. 11. 96. 
ἸρίΤα 12, 8. 

. ΒΕΡΗ. 4. 5, 6. 
ΕΡρ]. 2. 11. 

Ρα{ βηοννς ν. 7. ἴπαί {ο εοπεζηκδίοπ ἔπεποο ἀεάποςά 
ἱ5 [α]ςο. 

---οὐδὲν εἴδωλον.] ἘΥ εἴδωλον 15 πιεαπί, ποί ἴῃθ 
Ἱπασο 156]! οὗ πε ἀοά ν/οτεμρρεά απάετ {πα 
Ίπασς, Ὀιέ (45 Ῥουί. απά Ηεγάεπγ. εχρ]αϊπ) {16 
80 οαἰ[ρά σοᾷ5, ἀεαδέγῖ, ἴ]γας ἐετπηθά ὮΥ ἴπε ο ευ/β 
1ῃ οοπίεπηρίέ» α. ᾱ. α Ππετε «΄ ]ιαᾶοιο,” “ οϐ ποίῃ- 
ἴπσ (.8 [καίαλ 5αγς χι]. 24.), πΟΠ-ΘΠΙΙ16Α, μάταια, 
γαπΙ{165, πο εχἰδίεησςε, ΠΙΙΟΠ 1ε5ς ἀῑν]πΙ{γ. Οὐδὲν 
ἐν κόσμῳ ἐστὶ ἶ5 α Ῥορμίατ ΡΏγαδε αἰπηί]ατ {ο Πε ἴπ 
οἱσ ον Ἰαησιασς, ΙΗ{ετα]]γ, “ὁ ποίμῖησ Ἱπ {ῃθ 
γ/οτ]ά 2 [υαΐ 5ίοςΚ8 απάἀ 5ίοπες]. Ὀεε Βρ. Βι1/)5 
Ὑγοτία, Ρ. 112. Ὁ. 

ὔ. καὶ γὰρ εἴπερ, ὅο.] Τῆϊβ 5 πιεαπέ {οτ εκ- 
Ρἰαπαί{1οἩ, απ {ο απ ο]Ἱραίε απ οῬ]θεοίίοη. ΒΥ λε- 
γόμενοι 5 ΠεαπΠῖ νοµιζόµενοι, Ἱ. 6. (Ὦ} πε Ῥονγετ 
οῇ έλα επρ]αςθίς) οΠΙΥ ἴποςθ αεεοιιεᾶ, πο γεα[[η 
5Ι6Ἠ: μὴ φύσει θεοί. Τηθ Ῥαβφασε ἶ5 ν/ε]] ]αβ- 
{ταίοά Ὦγ Τνοερῃ. {τοπη {η Γο]]οννίησ οπο ο{ ΡΗΙ]ο 
Ρ. 192. οἳ δὲ λεγόμενοι δεσπόται δόξη µόνον οὗ πρὸς 
ἀλήβειαν νοµίζονται :. ἀνάγκη δ) ὡς ὑπήκοον καὶ δοῦλον 
οὕτως ἡγεμόνα ἐν τῷ παντὶ εἶναι καὶ κύριον ' γένοιτ᾽ ἂν 
ὃ τῷ ὄντι ἄρχων καὶ ἡγεμὼν εἷς ὃ Θεὸς, ᾧ λέγειν ἦν 
πρεπῶδες ὅτι πάντα αὐτοῦ κτήµατα. 

Εϊἴτε ἐν οὐρανῷ απἀ εἴτε ἐπὶ γῆς ατθ οπιπιεγα(ίοτ 
οῇ πε σοης{1(ποπίέ Ῥατίβ ΟΓ ἐια κόσμος ρτοσεάῖπᾳ, 
ὮΥ νε Γογππετ 1 18 (ποισ]ηί, ατο πθαπί {πο [0ἱ 
Ου περῖϊ, ο πια]ογεδ; ὮΥ ἴπε Ἰαΐΐ6χ, ἴἨε ἐπιχθόνιοι, 
να πιἴχογοδ. Ἰπ[ετίοτ ἀεϊιβεά Ῥοϊνετς, Ῥτερίάϊησ 
ΟΥ6Υ {λα [ουμ{αίης, Ψοοςβ, πιοιΠ/{αίης, ΓΙΝΘ6ΙΡ, ὅτο.; 
οΓ πε {21ἱ ποῖπιογιήη ο οπέζµπι, ο Ώεπι-σοςς, Ὠΐνι, 
(επί, τεοείνος Ιπίο {16 παπηΒετ ο (αοᾶς {οτ {]εῖτ 
γΙτίπα, απά αοίῃσ 5 Πιθββεησθτς Ῥείν/θ6οῃ {Πε σ6- 
]οδίῖα] σοᾷς απάἆ πιππ]κπά. ΠΠ τοδροςσί {ο {πε 
Ν/οτᾷ5 θεοὶ πολλοὶ, καὶ κύριοι πολλοὶ, Εοἱ{ τίσ!1γ τε- 
σατάςδ {]ο θεοὶ 35 ἴ]ε 6α1Πθ νν]ίἩ {πε οἱ λεγόμενοι 
θεοὶ Ώείογε; απᾶ ποί {ο 6 ἀῑςίίπσαϊσ]εςά {οπι {λε 
κύριοι, ὮΥ ΝΥΠΙΟ] παΠηθ (Ἠ9 ας) {πε σοᾷς απᾶ σος- 
4θ55ες Ροίμ ο{ ἄτπεεσε απἀ Έοπις Ίνοτε οσα]]εᾶ. 
Ἐν ο 8απηθ {ΘΥπ1 (ἀεποίῖπς Ῥοννετ απἆ ἀοπιίπΙοῃ) 
ἴηθ Ηεῦ. Ών] Ὕνας αφοά {ο ἀθείσπαίο {ο Οαπαπη- 
19η σοἆς απά σοἀἆεβεες αἀορίοά ΡΥ νε Τεταε]ίας; 
απά 5οπιθίίπηθς {Πο Ἔγτίαπ ΠΗεγοιίος, απἀ 86] 
οίπετ ἀείβεά πιογία]5 Ῥδσσπιο {πίε]ατγ ἀεῖίῖες. 
266 Ὑατραγίοπ”5 Ὠϊνίπε Ἰμεσ. Ίο]. νι. Ρ. 988. 
Ῥουί ννε]] τεππατ]κς (ναί, “«ὮΥ Ομ αοσαπιπ]αίίοη 
οΓ ἴθγπης {Πα Αροεί]θ πιεαπί {ο οχῃαιςί ἴἨε ποίίοῃ 
ο{ ροζι/ιοίσπι (ΝΠΙς] 16 αἶξο Ιηδεαπί Ὦγ {νε τερεί]- 
Πο ΟΓ πολλοὶ), ἵπ οτάετ {ναί {1ο ποίίοη ο {Πο οπε 
«οά, ἰο Ῥε ννογεμ]ρρεά ὮΥ ΟΠτίκίαπς, πηὶσηῖ Ῥα 
Ώνα πποΓε ργοιηϊηθης. 

6. ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὺς, ἃτο.] ἜΤ]1ε 5εη5ο 566ΠΏ5 {ο 
ρα:  Βαΐ [ναίενετ Ῥο ἐΠείγ ορῖπΙοπς] {πετε ἵ8 {ο 
15 (Ίηχετε ἶ5 Ῥε]ίενεά ΡΥ α5 ΟἨτιςίαπς {ο αχἰδ) δέ 
οπθ (οἀ, {ηε Εαίμετ, ἴτοπι ν/ποπῃ, α5 Οτεπίοτ απά 
Ἐτεί (ατεαι 6α1ςο, αἰ] (]ησς Ἠανε ἰλείτ οπσῖη, 
αηΏά Ίο {οτ Ἠίπη (1. ϱ. Γοτ Πὶ5 5ετνῖος απά ρΙοτΥ, 
5εο Όο1. 1. 16.): απά οπε Τιοτά εᾗσθδας (Ἠτίςέ, ὮΥ 
Νο [18 {1ο εΠιοῖεπί σαΠςε] ατο αἲ] {ήησς, απἆ 
νο )1 Ἠῖπη, 1. 6. ἄτε ννηαί ννε ατα, Υἱ7. ογθαῖεά απά 
τεάρεπιεά.”. Οπ ια 8εη5θ ΟΓ {ο ΡἨΓάΒΘΒ τ6- 
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Φ ’ 3 - ᾿ 3 Φ η ’ αυ ᾿ 
καὶ εἷς Κύριος, Ιησοῦς Χριστός, δι οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ. 

πι Ῥοτη. 14. 14, 
28. 
Ἱπίτα 10. 28. 

Ὦ Ῥοπι, 14. 17. 

3 3 . ” ς . 

αλλ οὐκ ἐν πᾶσιν η γνῶσις 
δ) 3 ” » . 

τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου Ἰ 
ς ς 3 

ἕως ἄρτι ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς 
7 η η ” ι ος 3 Ἡ ” ψι, » . 

οὖσα μολύνεται.  Ἠρώμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ" οὔτε γὰρ 8 
᾿ / / ’ ’ ς 

ἐὰν φάγωµεν, περισσεύοµεν ' οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεθα. 
ο Ἐοπι. 14. 13, 
20. 
61. 6. 18. 

’ ς [4 ε/ /” ΄ - 

 Ἠλέπετε δὲ µήπως ἢ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρὀσκομμα γένηται τοῖς 9 
3 ” ’ , . 

ἀσθενοῦσιν. ἐὰν γάρ τις ἴδη σὲ, τὸν ἔχοντα }γνὠσι, ἐν εἴδωλειῳ κατα- 10 
’ .α ς ’ Π 3 - 2 » » 3 / 

πείμενον, ουχι η συνείδησις αὐτοῦ, ασθενοὺς Όντος, οἰκοδομηῦήσεται 
’ 

βτοπι. Η. 15, εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθντα ἐσθίειν ; 
ᾳ Βοπι, 14. 18. 

3 η ς 3 μ] 

Ρ καὶ απολεῖται ὃ αἄσθενῶν αδελφὸς 11 
3 Λ ᾿ 3 Π 5/ 5 ’ 

ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι ὃν Χριστὸς απέθανεν. Ἱ Οὕτω δὲ, ἁμαρτάνον-- 19 
3 ᾽ 3 ν Δ ’ .- α . Π 3 - 

τες εις τους αδελφούς, και τυπτοντες αυτων την συνείδησιν ασύενουσαν, 

χ Ῥοπι, 14. 2]. 3 ν 4 . ς Π 

20ος. 11. 29. εις ριστον αμαρταγετε. Σ 4ιόπερ εἰ βρώμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν 18 
3 ᾽ ’ ’ 3 |) .” 5! .) . 3 ’ 

µου, οὐ µη φαγω κρέα εἰς τὸν αιώνα, ἵνα µή τον αἀδελφὸν µου σκαν- 

δαλίσω. 

εροο!ἶνε]γ αρρ]ἱεά {ο «οά πο Γαΐιεν (ἐξ οὗ, απἀ 
εἰς αὐτόν), απἀ {ο ἀοἀ λε Αοπ (δι αὐτοῦ), ἵπετε 
41ο νατίοις ορἰπίοη5. ΊΤΠε Ῥεςδί οχροβ!οη ΟΓ 
ἴποπα νν!]] Ὃο Γοαπά ἵπ ίπθ αποϊοπί 6οπιπιθηίαίοτς : 
νο 1Π {πε Εαίπετ τεοοσπίπε πο οτἱσίηπ οῇ αἰ] 
(πίησς, απἀἁ {(λοῖγ οοπΏπΙαποθς 1Ο {ο ἴεθ ο 
αφοτῖῦς, πιθάἀΙαία!Υ, ἴπε οτθεαίίοη ο{ αἰ1 {πΐπςς, απἀ, 
α5 ταβροςίς ΟἨεϊδί]απΒ, α (ννο-{Γο]ά οΓθα{1ομ, παίατα] 
απά αρ]τ]ίαα].. Βιΐ α]πιοςί αἰ] τοσοθηί Οοπιπιεπία- 
{οτ5 τεοορπίζθ ΟΠΙΥ α πιογαῖ οτεα{ΊοἩ, απά αοχρ]αίπ 
καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ, “΄ απᾶ νο [ΟΠ Ιαης] ατα Ὦ 
Ἠῖπα [νν]ιαί νε ατε]:” 1. 6. τεσεπεταίεὰ απά 5ανεἀ. 
9ο 1 Ῥει. 1. 21. ἜΤηϊ6 νίενν 15 οοπβτπχεά ἵπ Τηε- 
οἀοταί οἶίθά ἴπ ῬΏθοεῃπς. ΔΥΠΟΡ., απά αἀορίεά ὉΥ 
Μτ. Ἔονη8. Α5 {ο ιο ΑΒοοπίαῃπ ᾖρεγυογδῖον, 
{ουιπάεᾶά οἩ {ο αἰφέποίίοπ Ἰετο Ἰαιά ἆοννη Ῥε- 
Ώπνεθη (ο Ἐαίπετ απᾶά {ο Θοη, {Πο Αροςίο (οὐ- 
8οΓνες Μτ. Ἠο]άεπ) ὉΥ οα]]1πςσ ἴἶο Εαίμεγ «έλα 
οπο (οά,) ἆοες ποί εχε]αἀο ᾗ; θεα {Γοπι Ὠοῖησ ία 
(οά οῇ ΟἨτὶδίίαπΒ, ἄΠΥ ΠΟΤΟ {Παπ Ἡθ εχο]ιάθς ία 
Εαίλετ {οπι Ῥεΐπς Τ,οτά, ΡΥ οα]]ϊησ ΟἨεῖςί “έλα 
οπο Τιοτ4.7. Όπ {πε οοπίτατγ, ο Ἰπί]πιαίθς, ὮΥ 
Μής πιοάο οῇ οχρτθβδίοη, {μαί Εαΐλογ απά Ξοη αγα 
οπς (οά απἀ οπο Τ,οτά, ἵπ ία απΙ(γ οἳ ιο (:οἆ- 
Ἰοαά. 6ο αἶςεο Μτ. Φ]αάς. 

Τ. ᾗ γνῶσις] “« ἀιε Κπονν]εάσο οῇ (πί5,” παπΠΕΙΥ, 
Όιναί απ΄ 14ο] 5 ποαρῃέ, πας πο γἱτίαθ {ο φαποίΙ(γ 
οἱ {ο ροµμία. ἜΤ]ιε 86η5θ οῇ {πο ν/ογάς {ο]ονΊπς 
15: 6 Βιέ 5οππθ, Ιπ ιο 5οοτοί Ρογβιιαδίοπ οῇ {πο 
149] Ὀοῖησ φοπηδίη]πσ {1.6.4 τθα] Ῥείπσ, ΟΓ α τορ- 
τοβοηία{ἶοη ο οπθ), ονοη Υοί οαί οῇ {ο {οοᾷ, α5 
1 1 ννετο Γοοὰ οβετοά {ο βοπιθ τοα]]γ οχἰςίῖησ 
ἀαρπιομ.”. Τ]ής 8οηεο ΟΡ συνειδ. ἵδ φαζὶς[αοἴοΓΙ]γ 
ορίαρ]]ε]εά Ὦγ Ἀομοείίσ. απά Βοα]ή. 

--- καὶ ἡ συνείδησις ---- µολύνεται ] Πε 5οη5ο 5661Π5 
{ο Ῥα, “' απά (εῖτ Ρετοερίίοη οἱ τὶσηί απἀ ντοπᾳ, 
Ρεΐησ ννοα]κ απά Π]]-τη{ογπηθά, ἠχοῖτ οοηβοϊθηςθἶς, α5 
16 ννοτα, ἀεβ]ες, [απά νεγ {66] 5εἰ{-οοπάσπηπος] 5) 
1. ο. ΡΥ ἀοΐπς ν/]αί {1ου Ῥο]ίοεγο {ο Ὦεο τοις. 
9ο, Ιπ ΑπΙΠΙΙΠΠ Χν. 2. (οἶίοά ὮΥ Ῥοί{) Ἰο 18 βαιά 
««ρο]]ήστο οοπβοϊεπ{ίατα,” νν]ο 18 {τοιὈ]οά υνἰ(]ι 
Όιο ταρτοασ]ος οϐ απ ογΙ] οοηπβοίθηοθ; απά Ιῃ 
Ἐσοο]αβ. χκχὶ. 00. νο ν/ΙβΡΘΤΟΓ μολύνει τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχήν. 

8. ϱρῶμα δὲ ἡμᾶς, ἃο.] Τ]ο Ῥοςδί 0οππιοπ{ία{ογς 
ατο ο{ ορίπίοη ἴαί Ολ]5 19 6ροκοπ ἵπ {ο Ῥοτδοῃ 
οῇ νο ( οτιπίμ]απς, απά οοηίαϊης ο οὔ/ιργ ρ]οι 
(απ ναί ἀθτίνος ὁ γογτπι πιαγό) Ὦγ νο] που 
ᾖαφβοὰ νοῖτ οπίῖησ Ι40]-πιοπί5 α. ᾱ. “' Βυΐ [οοὰ 
{1.6. πο οα/ΐπς, ος νο αὐβία]πίης ΠΟΠ οθγία 

οβοτοά {ο Ιάο]ς 17 

πιθαίς) ἆοθβ ποί τοοοπιπιεπά 15 {ο πε (Ἀνοιτ οἳ 
άοά. Τ ια ννοτάς Ρο 5αρροβεά {ο Ῥε Πε 4ρος- 
{1ε”5, ἴΠεΥγ ΠΠαΥ, ΥΕ] 8οπηθ, ο τορατάεὰ α5 εοποεδ- 
δογή. Αί αἰ] ονεηίς, 1{ «οπιθς {ο {Πε βαπιο {λ]ης. 
Το αἀνοτί {ο έλα ΡΗταδεΟ]ΟΡΥ, παριστάναι βἱσηῖβες 
ΡΤΟΡΕΤΙΥ ΄΄ {ο ἠπίτοάμοε ΑΠΥ 9Ἠ6 {ο {πε ποῖιος οϐ 
αποί]ιος,” Ἠΐ5 βαροτίος, ---απά, ἴτοπι {πε θάφαηοί, 
ἔέτο γεεοπιπιεπά ἴο ἴπε {ανοιτ ΟΓ αΠΥ οπο.. Πε- 
ῥρισσεύοµεν απά ὑστερούμεθα βἱρηί[γ,  ατο νγ {6 Ῥοαῖ- 
ἴεχ ος {1ο νουςο [ΟἨτὶκήαπς].”. Τηο Ἱπίετεπος, 
5 Ῥοΐΐ οὔδείγνες, 15 Ιε[ {ο ὃε εαρρ]1εά, υνμ]ο]ι 18: 
«Τπετεβοτο ἵέ ππαίίετς ποῖ, νΥδίΠεγ ννε βἰέ ἆοννπ 
{ο ἰαριε αἱ 1άο]-[εαξίς, ος ποῖ.”. Το Πίο (πα 
Αροβί]ο 4ΠΒ6ΥΕΥ5: βλέπετε δὲ, ὅτο. α. ᾱ. [Ττιε]: 
«εῬαί Ῥο οατθβΙ], Ιεςί {ο οχογεῖςσο οἱ ἰπῖς Πρετῖν 
οῇ γοιτς,”. ὅτο.: {οί 816Ἡ (45 {πο αποϊοπί απά 
ΠΙ«ΠΥ πιοάθτη Οοπιπιεπίαίοτς εχρ]αἶπ) ἶ5 {θ 5επ5θ 
ΟΓ ἐξουσία, 35 ἀεποΏπᾳ, γν]αί ἶς οαίπιεα ας α τὶσηέ, 
Όποισὴ 1 πιαγ ὃ6 απ΄ αὐπδε οἱ τὶσαῖ, Της Τε ἵδ 
βΊοννη {ο Ὀο βΙπ[α] αἲ κ. 15 ---25. 

10. ἐὰν γὰρ --- ἐσθίειν.] Ἠετε νε Ἰανε απ Π]]ας- 
ἑαίϊῖοη Υ εχαπρ]α, α. ᾱ. “Της, {ος Ἱπείαπος, 
ΙΓ ηο 5εο Υοι, Νο Ἠανο {ῖς [υοαδίεά] ρτϊνί]ασο, 
ΒΙέ]πσ αἱ ἰαρ]ο {π απ 14ο]-ἔεπηρ]α, 1] ποί Π]5 σοἩ- 
βοΐοησθ (Υνοσα]ς, απἰπ{ογπηθᾶ, απά ννανοτίηςσ ας θ 
18) Ῥο οπιρο]άεπεά, 5ο ας {ο οαί νν]αΐξ Ἠαβδ Όθεῃ 

Κατακείμενον 8 α Υοχ 5ο]. 4θ 
Ἠαο τα, αρρτορτίαίο {ο πα τοοηίηρ μον, οῇ 
εαίίησ Γοοά, Ὀοίπ απποηπς {πο Οτἰοηία]ς απά (πε 
(πτεε]κα. 

---εἰδωλείῳ.] Α ννοτά Πδαποεπί ἵπ {πε Άροοτγ- 
Ῥ]α, απά ο {ο 84ππο Γοτπι ΥΙἩ Ποσιδώνειον, απά 
ΤΠΑΠΥ οίῃοτς επάἶηρ ἵη ----ειον, ΠΙΟ] αγθ ῥρτοροτ]γ 
αἀ]οσίίνες νε] απ ε]]{ρ. ο Ἱερόν. Όπ νο 5εηβθ 
ΟΓ οἰκοδομηθήσεται ἴπετο Ἠα5 Ώθοῃ 8οτηθ ἀουδί, ΕΥ 
Ἠλαίς., Φίοττ, Ώοδδηπῃ., απά Ῥοιΐ, 1έ 15 Οπουσ]ί {ο 
Ῥο αςοά ἐγοπίσαϊίη: Ὑνμῖο], Ἰον/θνοτ, ἶ5 {ου Ἠατε]. 
Ι{ 16 Ὀδίίας, η] ο αποϊεπί ΟοπιπησπίαίοτΕ, απἀ 
αἶδο (Ττοί,, Ἀολμιη]ά., Κγρκο, Ἰαἰοκπ., απά Ἐταιρο, 
{ο τοπάστ 1τ, «6 ν]] ὃς οοπβτπιας, Ἱ. 6. οπιρο]άσῃ- 
οἆ :Ἰ α5 Μα]. 1. 19. οἰκοδομοῦνται ποιοῦντες ἄνομα. 
1ο56ΡΗ. Απί. ΧγΙ. 6. εἰς νουθεσίαν αὐτῶν οἰκοδομῶν 
αὐτούς. 

11. ἀπολεῖται] “΄ νη] Ὁο οπιβοἆ {ο ρετῖςῃ [Ώγ 
Ώιος] ;”’ Ι. ο. α5 {ατ 5 ἴἶοι ατγὲ οοπορτησά.”. δι 
ὃν Χρ. ἀπέθ. Τηϊ8 ασ νω ἴπ α δίτοησετ ροῖπί οῇ 
νίθυν (πο εποτπαϊίγ οὗ πο οῄεποο. 

19. διόπερ --- σκανδαλίσω.] "Της 19 Όνο οσοπο]α- 
αἶοη οβ {1ο πο]ο τοπςοπίπσ; οχρτορφες, Ἠοννθυοτ, 
οί οῇ πιοάθΣίγ, ποί ἵπ πο Γοτπ ΟΡ α οοπιπιαπά 



1] ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ5 ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1---δ. 

ι ΙΧ. ΙΟΤΚ εἰμὶ ἀπόστολος ; 
. . ’ ς ” ς ’ τ 

Ἄριστον τον Κιυριον ημων ἕωρακα ; 
3 , 2 2 3 [ ς ον » ο 

9 Κυρίῳ; ἍΙΠὶ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἄλλά γε υμῖν εἰμι 
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3 ’ τε Ψ ω α Λος 9. ἃ, 17. οὖκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ Ιησοῦν κο. ια, Ἡ, 18, 
ο ε ος ᾱ 28. 11. 

οὗ τὸ ἔργον µου υμεῖς ἐστε ἐν πορτα 4- 19. 
ς Ν ϱ ἕτοην Ίξ Π γαρ 2 Όου. 12. 2. 

. . 3 - π- ς ) 3 

ὃ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποοτολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Ἱκυρίῳ. ΙΠ ἐμη ἀπολογία :Ππίνα ν. 14, 
1 μες. 2, 6. 

” 344 3 ε/ η) 3 3 ο. ο πα ἳ 4 τοῖς ἐμὲ ἀγακρίνουσιν αὕτη ἐσιί" "ΛΙ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φυγεῖν 2ου ὃ, 9. 
α Ναι, 8. 14, 

- 3 2 ο ω ’ ς ὃἃ ]52. 46. 
ὅ καὶ πιεῖν; " μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιαχειν, ὡς Μαι... 

(Ενοισ]ι πιοαηί {ο Ὀς 5ο]) Ὀπέ, ρεΥ κοίνωσιν, ἵπ Ἠ]8 
ΟΝΗ ΡΕΙΣΟΗ. - 

ΙΧ. Τη οοπΗΙπΙαΙοη οΡ {θ βαππο 5υ0]εοί {λα 
Αροξί]ο ῥΡτοσθεᾷς {ο «Ίονν, ΘΥ 5 οἵνη θχαππρΙο, 
Όλαί πἹαΥ Οήησς ἵπ (ειηςε]νες Ἰαν/βα], ουρΏί {ο 
Ρο αὐείαϊπεά {τοπ ΓοΥ χο βα]κο οῇ οίμθι5δ; απά ΠΟΥ 
ΠΙΠΥ {π]πσς οὗ πιας]Ἡ σγεαίαγ οοηδεαεπος ᾖε μαά 
αὐείαϊπθά {οπα, αί ες πιαϊσηί ποί οὔεπά νψεακ 
ὑτείμτει, ος {Ἠτονν απ Ἱππρεάιπιεπί ἵπ ἐπ ἵναγ ος 
τε]ἰσίοηπ. (Κταιξεο απἀ ΒοβΘΠΠΙ. 

1. οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος 2 οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος2] 3ευύεπ 
Μ398., απά 5οπιθ ΎεΓδίοης απά Γ,αἰϊπ Εαίπετς πια] 
ἐλ. Ῥτεσθάε ἀπόστ.; ΝΠΙΕΠ Ίναβ αρρτονεὰ ΡΥ (τοῖ., 
ΈῬοεζα, απά Βοπσ. απάἆ Ίνκας Ῥεεῃ εἀ]εά ὮΥ (ατίερῦ., 
Κπαρρ, Ἐταιςθ, Τ]ΐπι., απἀ Ρο. ΕΒαί νηήλοιί 
ευΠἹο]οπί τοα5οπ. ἜΤ]πο Μ5. ενἰἀἆεησε 5 5Ἰεπάετ, 
Οιαί οῇ Για Εαίπετς οἱ Η{{]ο ννεϊσ]ιέ, απἆ {αχ ΟΥΕΓ- 
Ῥαϊαποεά Ὁγ νε (στεεᾷ Εαίμεις, απά (αί ο{ Ὑεί- 
αἶοης ἶ5 Ἰαβ[ο (ο εχοθρίίοηπ. Τ{Πο αΏονο Οτίσς, 
Ιπάεεά, πτσο ἴ]ιαί ἴ]ιο οἰἴπιαα τθαι1τθς {Π]5; ἴηετα 
Ρεΐπᾳ, {Ίευγ (πίπ]ς, α σταάαί{ίοη {τοπ Ἠἱ8 τισΏί α5 α 
ππαπ, ἵο Πῖ5 τὶσΏί α5 απ 4γροδίίο. ΕΒυαΐ Όιαί 15 (αζίτις 
7ο) σγαπίεᾶ ννμαξτεφῖτος {ο Ῥθ ργουεά. Τὲ5]οι]ά 
ταίηοτ 5θ6οπα, {ναί ἵπ Επί Υοετςο Πε (48 Τήρ]ί{, τε- 
π]ατ]κς) ἆοας ποί {τεαί ο{ ρο[ϊΐσαί, ΠΑΥ, πο ΘΥ6Π 
οἱ ὐιγὶκέίαπι ΠὈοτίγ σοποετα]1γ, δαί οἳ 4ροφίοζἰσαἰ 
Ἠροτίγ. Απά κο ΥΜείς, (ποισΏί (νο τείαῖης πο 
οοἵΠπΙΠοΠ τοαάίπσ) εαὐ]οϊπίπσ: “«ᾷε ἀποστολῃ ασιί 
ἀϊδάποίίας, ἵπ ν. 2. ἆθ ἠἱδργίαίο, ν. 4. «εαα.”.  Τπε 
ΟΟΠΙΙΠΟΠ τθαΊπσ, ἵΠεῃ, 6 ΥΠ τοᾶδοῦ τείαϊπεἆ 
Ὁγ Ἠ/είδ., απά αἶκο Μα(λ., νο ας νε] νἱπα]- 
'σαΐοᾷ ἵέ, απά ΑΠΟΝΠ Ι5 5αρεγίοΓίγ {ο {Πε παν 
τοαάίπς. Ἠ]ποι, ίοο, α[ίεγ {εςί(γίησ (λαί αἰζ ιο 
ΜΒ. ο Ίας οο]]αίοά Ἠανο {Πο 6ΟΠΙΠΙΟΠ τεαάἶπᾳ, 
βῖνες (πε Ρτείογεησθ {ο Ιέ, απἀ αΏΙγ εΠονς ἴε 
ογἰσίπ οἱ ια ἱταπβροβί(ίοᾳπ. Ἔπετε σου], Ιπάσες, 
Ἠαγο ατί86η πο ἀοιΡὈί α5 {ο {ο οοτγθοίπεες ο{ {λα 
ΟΟΠΑΠΙΟΠ τααάίπα, Ἰαά ἴπο ἴτας παίατο οῇ {6 γνοτάς 
Ῥθεπ Ρετοεϊνεςς ΥνΠίοΙ ννας Ίοησ ασο 566; ΡΥ 
0τοα]]., ἵνπο γοπλαν]κς (λαί 1{ 16 αφ 16 {οις Ἠαά Όθεῃ 
νγΙίαη οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος καὶ [διὰ τοῦτο] καὶ ἐλεύθε- 
ρος: 30 361ΠΙΘ6Υ ΤΘΠΘΥ5, ΄' πππο 6σο, ΟΠΠ 4ρο8- 
το]ἱσᾷ αποἰοτ]ίαίο ρο]]οαπη, πηθῖ ἴρ8ο ]αΓί5 δΗΠῃ.”) 

για ποχέ ννοτάς ατα πιθαπέ (α5 Οτο]]. οΌδεσνες) 
{ο απ{οῖραΐίο απ ου]θοίίοη, ---ἴμαί Ῥαι] ν/ας ποί 
οΠ6 οῇ πο 4ροδί[ος, απἀ ἴἸχετεί[ογο Ἠαά ποῖ αΠΥ 
5υοἩ απἰ]ογϊίγ. Το ννοτάς οἱ ίπο απΠθνγεγ {ο 
νο], Ὦγ νο Ἱπίθιγοσλ{ίοη ΥνΠ α πεσαίἴίοη, Ώανο 
Ώια Γοτος οὔα δίτοης α[Πτπιαοπ ; ἨαΠῃο]γ, εαί Ίο 
Ἰιαδ 5ος ὀθφις Οη]εί 1π {μα 65Η. “ΎΠο Λρος- 
Ώ65 (οὔεοτνος ἨΛΓΜΙΡΥ) Ὀθίης «Ποφθη {ο Ὀς υμί- 
ηθββες οῇ {ο ταβυτγθοίίοη, ἴέ ννας τοφυἰςίίο {παέ 
34. Ρα] ποπ] αἶ9ο 56ο Ἠΐπι τίδοη. Ἠσπορ ἴθ 
Ίαπσπασα πἀάτοφφες {ο Ἠΐπι Ὦυ Απαπίας, Λοΐς χχΙ]. 
19 ---- 10, απά 5 οἵνη ἀθο]αταίίοπ {ο Αστῖρρᾶ, Λοῖςβ 
ἅχνι. 20... Αοοοτά]ησ]γ, να βπά (ας ΟἨ]ςὲ ἵνας 
866Π οὗ Πάπα, Χν. 8.: Παγ, οΕίθη αρροαγοά {ο Ἠΐπι 
α[ίιεγ Ἠ]5 τοςιττος(ῖοη, Ἀοίς χνΏ], 9. χχῖ]. 18., απά 
Όναί Το ννας {αασ]ί {ης (οερο] ΒΥ ἴπο Ιππιοάϊπέο 
τογε]αίῖοη οῇ ᾗθεις Οηηῖςι.. Τη πο ψοτᾷς Γο]- 
Ἰονήηᾳ, οὗ τὸ ἔργον --- Κυρίῳ; Ῥαι] ργουες ἨῖΦ Άρος- 
Ώαξλίρ ; παπια]γ, τοπι Ἠανίηᾳ, ἵπ {μθ οπεγοῖσε οῇ 

Εναί ο/ῇσα, οοπνοτίαά {παπα {ο ΟΗτίς(ΙαπΙέγ 5 σνλΙςἩ, 
νέποιί Ὠϊνίπε αββἰδίαπος (α ΡΥΟΟΓοΓ Π5 ἀῑνίηθ 
πιῖσκίοπι) οοα]ά ποί Ἰανο Ῥεσῃπ ἆοπθ. ᾿ἜΤἸοτείοτο, 
Ὦ} 5ο ἀοἱΠΕΡ, ἀποστολικὴν διακονίαν ἐπλήρωκε. 1Π 
ια ϐἰακφίσαί νντ]ίεις, ἴοο, ἴπο ραρί]5 οἵ εἰενός οϐ 
ΔΠΥ οΠ6 ατο εαἷὰ {ο Ὀε {/ιοῖγ ιοογά. 3ο ΡΠΙ]ο οἰεά 
Ὦ} Ἰλ/είβ.: ἐμόν ἐστι ἔργον Γάϊος. "ιο νοτᾷβ ἐν 
Κυρίῳ κἰσπί!γ «έἵπ Όπο Ὀιβίπεςς ο{ {Πο Τιοτά απά 
Ἠὶ5 τε]σ]οη. 

2. εἰ ἄλλοις --- ὑμῖν εἰμι.] Τί 15 ννε]] οΏβετνεᾶ ὮΥ 
06Ἠ1ΥΒ. απά ο (τεε (οπιπιεηίαίοτς, ἰπαί ΐ, 
Ραα] Ἰεγο 5ΡθΔΚ6 κατὰ συγχώρησιν 5 ᾱ- ᾱ. σγαπἰοᾶ 
Ειαί Τ απι ποί απ΄ Αρορδί]ε {ο οίᾖεΓς, οἨ, 1 {παγθ 
Ῥ6 απΠΥ ΥνΠο ἀουδί ο{ ππΥ Αροεί]εςεΠίρ, οι οαπποί 
ἀοιθέ 1έ, {ο νποπη 1 Ἠανε αρρτονεά ΠΙΥΞΕΙΓ α5 5ο]. 
᾽Αλλά γε, αἱ εογίὸ, ΟἨ ΥΥΠΙΟΠ 5εης5ο 59ο Ώονατ. απᾶ 
Ἠοορον. ἜΤ]ο εἰ ἵ5 τεπάετεά ὮΥ Ῥοίΐ φιοᾶςί υεἰ 
πιαπϊπιο. Τ]ο ψοτά ἡ γὰρ σφραγὶς --- Κυρίῳ αἴθ 
οοττοβοτα(να ο Όνο Ῥγθοεάϊηπσ. Σφραγὶς, 35 ἴῖ 
Ῥτγορετ]γ ἀεποίεά ἴα {ππργεδείοπι πιαάε δή α σεαί, 
ΝΠΙοΠ, θείησ α[ῆχεά {ο υτήπρς, ἶ α ρτουί απά 
ευἰάεποε οἱ πεί ααίπαπ{ΙςοΙ(γ, ---δο 1ξ σαππθ {ο 
ΠΊΘΙΠ σεπετα]]γ α ἀοπιοπδίγαέίοπ. ἜΤηα5 {ο 5εη5δθ 
19: “ Ύοιτ Ρεῖησ ἵπ ἴπε Τ,οτἆ (1. 6. ΥοΙΓ Ο6ΟΠΥΕΓ- 
εἶοπ {ο ΟΠςΙαπΙ(γ) 196 α ἀεοῖάεᾶ Ῥτοοῦ οϐ πιΥγ 
αροβί]οςΠΙρ, 45 α 5εα] ἰ5 οἱ ιο ααἰπεπ/{ΙοΙίγ ο{ α 
υτ]ήηπσ; ος α5 α 5εα] ραί ὮΡΥ α ΠΥΟΙΚΠΙΑΠ οἨ ΠΙ8 
νγοτ]ς Ῥτουςς Ιί {ο ο ᾖῇ5 νοκ... Οοπρ. 2 0ο. 
1. 2. 

9. ἡ ἐμὴ ἀπολογία --- ἐστί.] Ἠκροβιίοτ ατο ποί 
αστεςά υνηοεί]ογ Ὑπαί ἵ5 Ἠετο 5αἰᾷ ({ Εῖς 15 ΠΙΥ 
ἀε[εποε”)) 15 ππεαπί ο Ὕν]αί ργεεεάες, οἳ ναί Γοί- 
ἰοιο. ἸΜοςί ο (επι τεΓεΓ 1έ {ο ἴμε ἰαήΐογ ; ΝΥΠΙο] 
οετίαϊη]γ πιακες α σοοά 5εη5θ: Ριαίΐ 1 15 πἹοτε 
αστθεαβἰα {ο ἴε σοι οϐ {πε αγσαπιεηέ (1ε]] 
εασθᾶ ὮΥ Οτε]]. απἀ Οα]νίη) {ο τε[ετ 16 {ο γλαί 
Άτεεοάες ; 35 ἶ5 ἆοπο ὮΥ ΠπιαηΥ επι]πεπί Εκροδίΐοτς, 
απο]θηί απά ΠΙΟάΘΤΠ. Απολογία απᾶ ἀνακρ. αΤε {0- 
τοηςῖο ἴΘΤΙΗΕ, α5αά ΡΥ 9έ. Ρα] ἵῃπ οτάςΓ {ο σ]αηποθ 
αἱ ο ατγοσαπεο ΟΓ Ἴιοδα Ίππο κα ἵπ ]μάσπιοηέ 
(ἀνακρ.) οἩπ Πῖς Αροεί]εεΠίρ, ἀεὐαίπσ οπ Πῖ5 
ο]αίπας; ας 16, Ῥεσαιςδα Ἠθ Ἠαά γνανεςᾷ ἴἶο α5ο οΕ 
Ἠὶ5 ρτϊνι]οσο οῇ Αροφί]ε, Πε Ία5 πο Δρορίο, Ραΐ 
οΠΊΥ απ ογάἵπαγγ πΠΙΠΙ5ί6Γ. 

4. ἨΠανίησ γ]πά]οαίεά Πῖς ΑροειθεεΠῖρ, Ἡε αἲ- 
νοτίς {ο Ἠὶ5 τήσ]ές απᾶ ρτ]ν]]εσαθς {]λοτοῖπ, νπΙσοἩ, 
Ἠούψθγνετ, Ἰθ ελονν5 Ἡθ Παά ο[ιεπ {ΟΤΡΟΓΠΟ {0 1189. 
(«ταις απἆ Ροἱ{.) 

--- ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν, ὅτο.] 
Ώιε Ῥο5ί Οοπιπιοηίαίοτς ἴα]κεη [οτ ἔχω. ΕΒπί 1 
ΠΙΣΥ Ὀο6 ππἀοτείοοάἆ οὗ α]] ιο Αροεί]ος. ΒΥ φα- 
γεῖν καὶ πιεῖν 5 πιεαπί πιαϊπίοπαποε ςαίαβ]ε {ο ἴ] 
αἰπαίίοη ΠΙοἩ {Ἠ6γ Ἰε]ά: α τση οτἰσίπα]]γ 
σταηπίθὰ {ο {πο Αροεί]ες ὮΥ ους Τ,ογ4, Μαϊ. κ. 9. 
Τῆο Οοπιπιοηίαίογς Ἠανο εΠούνῃ Εἶναί 16 ννας 1ηθ 
ομ5ίοπῃ, απποησ αἲ] {πε παίίοπς οῇ απ{]αι!γ, Γοτ 
Ότο ρηῦ]1ο]γ αρροϊπίεά {εασμετς οῇ το]]σίοη ἴο ϱο 
Ἰρετα]]ν 5αρρογίεἆ ΡΥ ἴποςῬθ ὝΊλοτη {ου Ιηδίγασ{εά. 

ὔ. ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν.] Μοςδί αποῖεπί, 
απά ΠΙΠΥ πιοάσγπ, Οοπιπιοπίπ{ου5 {ακο ἆἀδ. γυν. {ο 
ΠηΘθαΠ α δἰκ/ρΓ-ιροπιαη, 1. 6. α (τὶςιίαη Υνοπ]αῃ, ος 
πηπίχοηπ. Της 1 νἩ]] τε[οτ {ο ἴ]χοςδθ Ρίοιβ ΊΝΟΠΙΘΗ, 
ν/Ἡο {ο]]ουεά {ο Αροεί]ε5 Γογ Ἱηβίγιοίίοη, απά 

Ἔνχομεν ἵδ ὉΥ 
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καὶ οἵ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ οἳ αδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ Κηφᾶς; 

όνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐωγάζεσθαι μονος ἐ) . ορ λοµεν ἐν µη εργο ᾽ 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΙΧ. 6--- 11. 

ος 

ου 

υγ , σος, 3 Π ’ Π , 2 δ 9 

Ἱις στρατευεται ἰδίοις οψωώλιοις ποτε; τις φύτευει άἄμπελωνα, και Ἵ 
» » : ν 3 3 ν / ) 28 ῃ ; ο. ν΄ -λ 
εκ του χαοπου αυτου ους ἐεσθίει ; 1] τις ποσα ποιμγη’, ται ἐκ ε- 

µῳ γέχραπται' Οὐὖ φιµώσεις βοῦν ἁλοῶντα. ἸΠή τῶν βυῶν Ἡ 

1ομη οἱ, 15. 
Ρει, 6. 2. 

.ω , ϱω ; 2 » / 
τοῦ γάλακτος της ποίµνης οὐκ ἐσθίει ; 

' 
τΏΌοιι. 05, 4. | Φλὰ ο. ο. ζ ο 4 . ταν δν Ἱλαλῶ; 3 ουχὶ καὶ 9 γόοµος ταύτα λέγει ; 

οτί 96 , - - α 3 ς ” Π 

.2Τίπ. 3.6. µέλει τῷ Θεῷ ; ἡ δι ημας πάντως λέγει ; 
/ ας 
οτι ἐπ ἐλπίδι 

16. . 3 ὰ 4 3 » ος αὐτοῦ µετέχειν ἐπ ἐλπίδι. 

ΒΟΠΙΘΊΊΠΊ65, α5 ἶπ {Πθ σα5θ οῇ οι Τ,οτά, ππὶςιογεά 
(ο ίπειη ο) είν φαὐδίαηςθ. ΑΝ, ΠΟΥΕΥΟΙ, περιά- 
γειν Ἱππρ]ίος εοπυεῄαπιοο απ δηδίοπαπεε αἲ ἴε εκ- 
εη5ο οἱ {ιο Οτο], Ηιαί οππποί ὢ6 (πουσηί οῇ 
μα Ὀοδί πούστη Οοπιπιθηία{οΥ5 ατε, ΥΙ{Π Γεᾶδοη, 

αστοεά ἰ]ιαί ἀδελφ. γυν. ΠΊΘάΠ5 ἃ δἱδίογ-ιοῖ/ο, 1. 6. 
ἃ νο νο μα] Ὃς α 8ἱ5ίεγ, ΠαΠΙΘ6ΙΥ, Ολτὶκίαπ, 
α5 νυν. 15. Οἱ ταί]ογ νο 5που]ἀ, αδ 1 ρτοροδεά 1π 
Ἡθοεῃς. ΘΥυπορ. (απᾶ ννλίοἩ 198 αἀορίεά Ὁγ Ὀτ. 
Ῥυτίοι), ἴακο γυναῖκα 5 α φαῦςί. πα θγίησ ἀδελφ., 
απά 5πρρο5δο απ ε]Ηρδῖς ΟΠ οὔὖσαν, 4. 4. “ ἃ βἰδίετ 
νο β]να]] Ὄε οί νε.  δαοᾗ ἶ5 πθατ]γ ο νίονν 
οἳ νε 5οη5ε ίαΚεπ ΡΥ ΟἨγγδοςί. Τε εΠΙεβ τεα- 
5ο {ΟΥ {μα Αρορί]ος Ροίῃσ αἱ]ουνεά πί5 ρτϊνῖ]εσε 
Υ/Β, Ποί 50 ΠΙΙΟΠΓ Όλαί ίμοςο Γειηα]ος πα]σ]Ώῖ πη]π]δ- 
(6τ {ο {εῖχ ἀοιπθεί]ο οοπη[οτί; α5 ἰαί {16Υγ πα]σ]ιί 
Ρο ἱπείγαπιεηία]| {ο {με οοπνετεῖοη οἵ τε]σίοις 
ἰηβίταοί]οη. οῇ Γεππα]θ5, εερεςΙα]]γ ίπε απππαττ]εά. 

6. ἢ μόνος ἐγὼ, ὅτο.] Τηε 8εηςε ἶ5, ΄Λτε τοε 
έο ὃς πιαάο οχοθρΒοπΒ {ο {πα σεπετα] τα]α, ἰμαί 
Αρορί]ες Ἰανο {πο ρεϊνί]εσα, ὅτο. 'Τ]6 µόνος ἐγὼ 
καὶ Ῥαρν., Ώοδάτ. (Ιπκς, Ῥοϊπίς αί 5οπιε ροσυ]]ας 
αρ]εεη ννμίοἩ Ἰαά ατίδεη ασαἰηςί {ο {νο ΑΡΟΒ- 
ε6ες οΕ (πα πποϊγουποϊδίοη. Βαΐ Τί εἸνου]ά ταίπετ 
β6θΠΏ (αί ἐς Ίνας εδρεςία]]1γ εχροοίθά {ΠοΠΙ ἔλιοπα, 
Ὦ} {ο οἰτοιπιδίπποςς απάθτ νΠίο] (ευ Ἠαά Ῥο- 
ραπ, απά οατγ]θά Γοτν/αγά {ιο ννοτ]ς ο{ εναπσο]Ιζᾶ- 
οι; ο] Ἠαά Ἰεά (Ίχοπι Πτεί {ο αἀορί, απἀ αί- 
(αγν/ατάς {ο ΡεήβοενοΓε ἶπ, ίΠε πιείποά οὗ εαὐβίεί- 
ἴπσ Ὦγ αῖγ οννη Ἰπόουσ, θες πποτο ἵπ Φοοίί, Ίο 
π/δ]] οὔβοτνος ναί Πας, Ὦγ ποί γοφηζγίπσ πηϊπΙδ- 
(ατῖα] εαρρογέ, {16εγ 5δεετηο {ο Ἰανο Ἰο5ί λα] γέσ]έ 
{ο Ἱ, απά νοθτο ροποτα]]γ 1ο {ο 5ίγασσ]ο ννίῃ 
ἀἰπου]έῖοα {ΟΥ νναπί οῇ αββἰείαποθ. ΤΠο ἀτίΠ οῇ 
ένο Αροβί]ο, ἴπ αἀνοεγίῆης {ο Ἠὶ5 Πανίησ γνανος (Πῖ8 
Πεταίν, ννας ΡτοβαβΙγ νυπαί Μτ. Ξοοίί ΦΙΡΡΟΡΕ», 
ἨΛΤΗΘΙΥ, (μα πο Οογιπίμίαης πιϊσηί 5ος, αδ ἴπ α 
σ]αβς, ία Ἱπιρτοργίοίγ ο Πιο 5ε]β5] οχοτοῖδε ΟΓ 
Ειοῖγ ετίν Ιπ οπ{1πσ εἰδωλόθυτα. 

Τ--- 14. γε Αροβί]ο Ἰογο 5αρ]οίπβ αγσαπιθηί5 
{ο να τὶσ]ηί ἵπ απθδίοπ, απά ααρίταίος 1 ὉΥ 
πγοθς ϱχαΠΠΡΙΟΦ: ἴννο ἴπκεπ Γγοπι 6ΟΠΙΠΙΟΠ Π{ς, 
απά ο ομρίοπῃ οῇ νο (σπίΐ]ος, ο (πϊτά Γγοπι 
νο ἱπ]αποίίοης ο {ο Μοραίο Ίαν. 

----τίς στρατ. ἰδίοις ὀψων.] Ἐεπάοτ: “ΎγΠο ενοτ 
βοΓνος α5 α δο/άἱργ απί Ἠ8 ΟΝΠ οχροηςα 1”. Τ]ηο 
οοπβίγαο(ίοη ο ἐσθ. ντ α (αοπῖί, Ἱβτατα, απά ννίἩ 
νο (σπίΐ. απά ἐκ. ἵ8 τορατάθά Ὦγ Φί6ρι. Τη19ς. Ο, 
1909, α5 πποχαπιρ]οά εἸκοννπετο. Τ]ογο ἵς απ ε)ΠΙρ. 
οΓ µέρος τι, ὈΥ α Πουγαίαπα, ἴἶνο (οπππηθη{α{ογς βαγ} 
Ραῖ ή ραγείυο ορηβίγαοίἶοη 18, ποτ ος 68», 
οΟΠΊΠΙΟΠ {ο αἲ] Ἰαπσπασο. ἜΤ]ηο αργρήἰσα[ίοπ, 38 
Ῥοίι οΏαβογνο», 8 Ίοβ {ο ο εαρρ]ίος, υπίο] 18: 
«8ο ποϊίπετ οασΏ{ πο Αροβί]ε»,” το. 

8 ---10. Το ππαπ οηποπηθηί5 [ο Αροφί]ο 
που αἀάς Ιγυΐπε δαποἰοπιφ. 

.) φ ΄ - 

Ιήἡὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα 8 
’ - ος ὃν Π 

΄ ἐν γαρ τῳ Ἰωύσέως νὀ- 9 

4ἱ᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, 10 
3 Π ς 3 ο 3 - Τα. - 2 ” ή ΄ ΄ 

οφείλει ο αροτρίων αροτρια», και ο αἆλοών της εἐλπίδος 

--- κατὰ ἄνθρ.] “« Ὃν α τοίοχοπςσθ {ο ἴἶα ρτασίῖ]οθ 
οὗ ΠπἹιθη απἀά Ί1ε δαποίίοπ οὗ Ἠππιαῃ ανν... 98εο9 
ἸΝοίθ οπ Ἠοπι. ν!. 19. 

9. μὴ τῶν βοῶν.] Ῥαῦ. µόνον, 5ασσε»ίεᾷ ὮΥ {να 
οπιρ/ια»ῖς, Ὑνλεπος αἶδο ἶ5 Ππρ]εά [απά ποί οἱ πιοπι 
ἄἰς5ο Τ] Έοτ ρετεριοιΙ{γ, Ποννθυετ, 1 15 αἀάεὰ, 
ᾗ ὃν ἡμᾶς πάντως λέγει ο ννΠ]οῖι νΥοτάς {λε 8εη5θ 
ἱ8, “ΟΥ φαἴϊῃ ο ἴ{ [ποί] εερεςία11γ [ος 15 [πε] 
α. ᾱ. πιαγ ποίῖ ΠπΘῃ Ίθαγῃ ππΙο]ι Γοπα ἐΠί5Σ παππε]γ, 
Όναί (Ὁγ απ αγσαπηθηί α πιϊπονί αἲ πια]ις) ἴπε παῖή- 
Ι5ίθΙ5 ΟΡ {ιο (1ο8ρε] Ἠανε α τισ]{ {ο ΠπαΙΠίεπαησθ, 
Έπεη {πα γνοτάς {ο]]ονπσ ἀῑτεοί]γ α[ἴγηι νν]αῖ 
γψ/ᾶ5 ΟΠΙΥ Ῥο[οτο ὑπαϊγεοί{η αδεετίεά. 

10. καὶ ὃ ἀλοῶν, ἃτο.] γι ἴιοςα γγοτάς Ὀοίῃ 
Πιο απεϊεπί απά πιοάρτη Ιπίετρτείεις Ἠανε Όδεῃ 
Ῥετρ]εχεά. Ἔ]ε πΙππετοις ναστ. Ἰθοί. οπ]Υ βουν 
Όπαί ο αποϊεηίς {6]ί {1 ἀϊβιοι]ίγ, απἀ επάεαν- 
ουτεά {ο Γοπιονθ Ι{ ἴπ {ε 8αΠΠθ ΠΙάΠΠΕΓ ἃ8 Ἠαγθ 
ΒΟΠΙΘ ΠΙΟάΘΓΗΕ, ΠΔΙΙΘΙΥ, ὮΥ ϐγεαὶ εοπ]εοίις. 
Οτιεκῦ. απἀ οίμεις εαῖί (οπι α {ον ΝΙΩΡ. απά 
8ΟπΙθ Ὑοτείοης απά ΕαίΠεΓ8) ὅτι ἐπ᾽ ἐλπίδι ὀφ. ὃ. ἀ. 
ᾱ. καὶ ὃ ἀλοῶν. ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ µετέχειν. Βαῖ ἵ αστεε 
πι Ἠίπο]ς, Οναί ή ἶς πιασίς «' Γαοἰδίι ἐπίειίοοίιε 
Παπ γετίας.. Απά Πο ίτα]Υ ΓεΙΠαΤΚΕΒ, ἰαί πο οπθ 
Ν΄ου]ά Παν αἀάεά να βοπιε]αί οΌδοιτο νγοτζβ 
τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ δή Ίυαφ οί επρἰεαίίοπ, απά 1εαδί 
ο{ αἲ] ἵπ απι ἴπυργςο οΡᾶε». Ἰπ [αοί, Βἰηο] Ἰαβ 5ας- 
οαοβς/α]1γ (ασε (πε ογἰσίπ οϐ νε οοτταρίΊοη ({ος 
5αο] 1έ 18) ἵπ {ο ΜΑ9. πν]οςθ τοαίηςσ (ατίθκὺ, 
ηαβ [οἱ]ουνθά. ἜΤ]ιο Ῥαβκασε αβδιτος]γ ποεάς πο 
επιεπιάα(ίοπ, Ὀμῖ επρἰαπαίίοπ; απἀ ια Γο]]ονίης 
ν]], 1 αρρτε]µεπά, ὂε {ουπά {ια ίτας οοηδίτας(ίοη 
απά Ιπίθτργεία(]οη : καὶ ὃ ἀλοῶν (ὀφείλει ἀλοᾷν) ἐπ᾽ 
ἐλπίδι (τοῦ) µετέχειν τῆς ἐλπίδος αὐτου, “' Απά Ἰθ 

|] να 5 ”,. σου υ υ 3 ΄ 

Έι Ίμεις υμιν τα πγευµατικα εσπειραµεν», 11 

---. 

----. 

Ὠναί τεαρείῃ οασ]ί {ο τεαρ Ιπ Πορς {ο ρατίακθ ο 
[ί]ιο (Γ]ΐς ο{] Ἠϊς Ἰορο. 3ο Ἠοτασο 5αὖ5 ο (α 
Παεαπάπηαη, “9ρο Γπὶς ἆπτα [οτοπίςπι..  Ἠοτε 
ὙΝς Ἠανθ απ αγοιμίὸ αἰοίμπι απὶ(οὰ νν]ι ἃ Ραγοπο- 
πιαδία, 8Η] αξ ἶδ [Πουιθηί ἵπ έ, Ῥαυ].. ΟΡ ή 
86η56 ΟΓ ἐλπὶς οχαπηρ]θ5 ατα πἀάισεὰ Ὦν Έταυςε 
3πά Ἐοδεππι,. ΕΙΠάΙ]Υ, µετέχειν 5 Ἠοτε ραΐ {ο 
ἔχειν, ΟΥ χρῆσθαι, 5 ἵπ Ηεὺ. ν. 12. ἨΗετοάοί. γ!, 
101. Χα. (σοι. χνΙ]. 6. θε πιγ Νοίε ον Τ]να- 
ογά. νΙ]. 69. ἡλικίας µετέχων. 

11. Ἠσοτε ἶβδ α βιγίπατ ατσιπιοπί (ν α οοη- 
ἠπισίίοη οῇ νο αστ]συ]έατα]. πηοίπρΏοτ) {ο Ῥτονθ 
Ὠναί, οη ρεϊποῖρ]ος Ῥοί] οῇ ηδίίσο απά ρταιαάς, 
πηϊη]φίθυς ατα οη{ἱ{]οά {ο α οοπηρείοηί Ργον/δίοῃ. 

---τὰ πνευματικὰ] “ο 5οεᾷ οῇ τε]ρίοις ἵπ- 
Μίταο(ίοη.”. Ὑμῖν 1 α ααἰζυιις εοπιπιοᾶἰ. Αἲ μέγα 
εαβΡΙΥ µήτι εἴη απ ἔργον, νο] ἵ5 ετργεδδεά ἵπ 
Εατὶρ. Ἰπο. Έτας. 401. [οἷίοά Ὦ} ΚΥρκε) Τὸν λα- 
βόντα τῶν λόγων Καλὰς ἀφορμᾶς, οὗ µέγ ἔργον εὖ 
λέγειν. Τὰ σαρκικὰ θερίσοµεν, '' ΕΏ]ΟΥ ιο ο0ἵρο- 
τοαὶ εαρροτίς ο{ γοις δαρείαποθ.” 

5 

. 



--- 

- 

1] ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΙΧ. 12--- ἶδ. 

’ .] 5ς . ς -” ) Ν ’ 

19 µέγα, ει ημεῖς υμων τα σαρκικα Φεφίσομεν ; 

129 

Αςἱ8 20, 98. ο. » ἔ 8 
5 Γι ἄλλοι της ἐξουσίας 5οος 11. 9 Ἰο, 

19 ἃ 19, 
ς ’ 3 - ς 2 3 3 / ο ’ . 

ὑμῶν µετέχουσιν, οὗ μᾶλλον ἡμεῖς, -λλ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ 1 Έ]νοςς, 3. Τ. Π 
΄᾿ ΄ αλλ . , , Ἡ «/’ 

ταυτ/] αλλα παντα στεγοµε) ο 

13 γελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 

’ ο - 2 

να μὴ ἐγκοπήν τινα δωμεν τῷ ευαγ- 
ο ἆ Ναπι. 18. 8. 2 ἳ ς ιο - σφι Ε) 

ἆ Οὐκ οἴδατε, ὅτι οἳ τὰ ιερα ἐργαξομενοι εκ τοῦ Ῥεμι 1β.1. 
- » - ; ” ’ 

ἱεροῦ ἐσθίουσιν" οἳ τῷ Θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ ΦὈνυσιαστηφιῳ 
” , υ. ω 2 , 

14 συμμερίζονται ; οὕτω καὶ ὁ Νύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγ- 
- ὃν οσφιβδν ” .] ” ον ᾽ ᾽ 2 ΔΝ μ ’ ’ 8, 

16 γέλλουσιν, ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζην. |; Εγὼ δὲ οὐδενὸ ἐχρησάμην τούτων. «δρ 
3 ' ω / { . οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα, ἵνα οὕτω γένηται ἐν ἐμοί 

3 ω Ν / ’ ὃν. η 2 

16λον ἀποθανεῖν, η τὸ καύχημά µου ἵνα τὶς πενωσῃ. ᾗὃ 1:ἄν γαρ ευα- 

λ ’ Βιρτ 4, 12. 
καλὸν γάρ µου μᾶλ- 5 ὅος, Π. 1ο, 

1 Τμ68», 2. 9. 
9 Τ1ε58. 8. 8. 
6 Βοπι. 1. 14. 

. 3 3 / ’ α. δι κα ’ 

γελίζωµαι, οὐκ ἐστέ µοι καύχημα" ἀνάγκη γάρ µοι ἐπίκειται' ουαὶ δέ 
” α. ἃ 1 υ 

17 µοι ἐστὶν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. 
΄ 

15 ἔχω᾽ εἰ δὲ ἄκων, --- οἰκονομίαν πεπίστευµαι. 

Ἀ .] ᾽ ς ο] ο ’ υ. 

ευ 7αρ ΣΚΩΝ τοντο πραυσο, μισώ ον 
ἃ Ῥαρτα 4. 1, 

» ς 

Τίς οὖν μµοί ἐστιν ο 
Π 3 2 ’ Γ 3 [ ϱω 

μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον «Φήσω τὸ ευαγγέλιον τοῦ 

Ἴδ. εἰ ἄλλοι, ὅτο.] Απ αγσιπιεπίιπι α πππογὶ αἆ 
πια]η. ΒΥ ἴ]ια ἄλλοι ἄτα ππθαπί ἴμοδο Νο Ἠαά 
οαδα]]γ νἰιεά, απά ευαησε]ἰσαεά {πο ΟογηίΠίαηθ; 
απά οΓ νν]λοπι ΒΟΙΠΘ ρτοβαῦ]γ 5είί]εά αἲ ΟοτιπίἩ, 
απά Ῥδσαπιθ {πε ψευδαπόστολοι, Γαΐδο ἐεας]ιεγδ, 80 
οὔιθη αἱ]ιάεὰ {ο ὉΥ 96. Ῥαα] 5 απά γνηοςδε οΥ/Π οοἩ- 
ἀπο, ἵπ {5 τοβροοί, ἵνας ἀἰτεοί]γ {ιο τενετςθ οί 
5Ε. Ῥαι]’5, ονἰποῖπσ ΡΒοί]λ (γταπηγ απά ταρασο]{γ. 
-- τῆς ἐξουσίας ὑμῶν.] Τ]ιο ὨοῬί 0 οπιπιεπίαίοτ8 

αἴθ, ΥΠ ΤΘΑΡΟΠ, αστοθά (Παΐ ἐξουσία Ώετε εἰσηίβαΒ 
γσ]ὲ, αξ ἵπ ΝΤαίτ. κχὶ, 22. Αος αχνΙ. 10. απά ε]εε- 
ν/ηεγο; απά ΠΙΟΙΘΟΥΟΣΥ, ἴμαί πο ὑμῶν ἵ8δ α ἀθπίΐ, 
οἱ οὐ]εεί ΓΟΥ εἰς ἡμᾶς, 38 ἐξουσία πνευμάτων, “ Ρον/6Γ 
οΥο6Γ ρὶγ]{5,”ἵπ Μαϊ. κ. ]. απά ἐξ. πάσης σαρκὸς ἵπ 
ύομη χνί. 2. Βιαΐ ἴπο ίγαθ γαἰῖο ἰάἱοπιαίῖ ΠΑΥ Ὀθ, 
Όναί 5 µετέχουσι ἐξουσίας 5 ἃ εοπιρουπά Ῥηταςο, 
δα ἱνα]εηί {0 ἐξουσιάζουσι, ἴὲ πια ἴακε {Πε βαΤηΘ Τ6- 
ρίπιεπ α5 (μαί Ὑγου]ά, --- παππθ!γ, ἴπο (ἀθεηινο. 

----στέγομεν] “το 51[6Υ, οπάμγο. 38ο ΤΠεπιῖς- 
έοσ]ες οι{εὰ ὮΥ Ἰείδίεῖη: τὸν οὐ στέγοντα ὕβριν. 
Ποιο Τι οοπΠθς {ο ΠΊεαΠ {Π]5 ἶ5 ας Γοἱ]ουύς: Στέγω 
(πνΠίοΙ ἶς οοσηαΐθ ΥΠ τέγω, έεσο) αἰση]βεΒ Ρτορ- 
οτ]γ {ο ἔεερ ομί, οἵ ο, (15 α 5ΠἱΡ νπεη Ιέ 15 ποί 
16αΚΥ,) οἱ {ο Κεερ ἶπ, ἂ5 α νεςβε] υηίσ]ι 16 νναίεΓ- 
εσ]ί, Ἠεποα Ιΐῖ 6ΟΠ16Β {0 ΠἹθαΠ εοπίίποτε απά δ116- 
{ἰπρτο. 366 ΠΙΥ Νοίο οἩἳ Τμασγαϊάες ΙΙ. 94. 10. 
Ἐγκοπὴν δῶμεν 15 ΓΟΥ ἐγκόπτωμεν, “«5ποι]ά Ἠἰπάετ 
νε [5ασσθ55 οΓ] νο (ο6ρε[. ὮΥ ινα ρεορ]θ 
ρτιἁσῖησ (ἶθ εχρεπ5εο ΟΕ ΠΙΥ πια]ηίθηαησε, απά Ιπῃι- 
Ραεπμ {ο πηθ Ιπίετεείθά πιοίῖνος. 

19, 14. Ἠοτο νο Ἰανθ αποίπετ αγσΗπιθηί, ἆθ- 
τ]νοά {τοπα {πο ΝΠοδαίο Ίμανν. Τὰ ἱερὰ ἐργαζ., {ο 
ἱερατεύοντες, “« αἱ βαογῖς οροταπ{ητ.” έἶποβθ νο οἳ” 
Ποϊαιθά ἵῃπ ἴλθ᾽ νγοτεηίρ οὗ {ο Τοπιριο. ἸὙγοίς. 
οοππραγες Ἠοπῃ. Ο. ε. 101. οἵ τε θεοῖσι ἱερά τε 
ῥέζουσι. Τη πνοτάς οἵἱ τῷ θυσ. προσεδρεύοντες, 
ο. οτπι α ραγαε[ίσπι; ἴλοισῃ (ἶθ κιρεγίογ 
Ρηεκί]οοἆ, Ὢο οερεοία]]ν αἰίεπάσθὰ αἱ ἴἶια αἰίατ, 
ΒΘΘΙΏ Ὁ} {Ἴοβο ννογᾷ5 {ο ο ἀθείσηαίεᾶ, α8 ὮΥ τὰ 
ἱερὰ ἐργαζ. χο ἴπ[ορῖου. 366 (1Ἠ1Υδ. Όη προσεδρ. 
ϱοο Νοίε αἱ νΙ]. 96, απἆ 6ΟΠΙΡαΓΘ προσέχειν τῷ δυσ. 
ἵπ Ηοῦ. ν. 19. Τ]ηο Οοπιπιεπίαίογ Οἱίθ προσεδ. 
ταῖς Θεοῦ τίµαις {ποιη Ὠιοά. Θίο., απᾶά προσεδ. τῇ 
θεραπείᾳ τοῦ Θεοῦ {Γοπα 9ο5εΡΗΏ. Συμμερίζεσθαι 8ἱς- 
πίῇος ῬΓΟΡΘΤΙΥ {ο εἨατο αΠΥ (Πίπσ ΥΠ αποίµογ. 
Ἠετε νε ἠιΐπς ἶς ραῖ ΓΟΥ {λε ΡΘΓΒΟΠ, ἐπιργοργῖο. 

14. διέταξε.] ἸΝαπιε]γ, αἲ Μαϊ. κ. 10, απά Τ,α]κα 
κ. Ἱ. διετ. 16 ἔοτ ὁιάταγμα ἐποίησε, ΟΙ ἐνομοθέτησε. 
Τ]ιε τοῖς καταγγέλλουσιν ἵ5 α Ιαέΐμε οί γε[ογρπες, 
ηδίοπἁ οῇ 4η Ασοις. γὴ{] α Ργεροβ/τ]οη. ΟΡ ὅῃν 
ἐκ, ο; ἀπό τινος, 35 δαὶᾷ οἱ εῑαί ννπίοἩ βαρρ]ίες α 

ΥΟΙ,. Ἡ. 

Ἠνίης, ΚΥρΚκο αάάπσςες 5ουθτα] εχαπηρ]εΒ. Ἐύαγγ. 
πιπεί πο, ὉΥΙ] Μες απἀ ολο], ϱο Ἱπίθτρτείεά 
ο ίε 5αρροτί ο 54ρεπά, Ραΐ οὗ {λε {πίπς 1ΐ5εΙ/, 
----Ῥτεασ]μ]ησ {με (ἄοβρε]. 

16---18. Ἔ]μο Αροδί]ο πον «ηΏοννς ]αί ο Ἠαθ 
ποί 1ιδεά (Πἱ6 Ρον’θΣ, απά το/ιή. Οὐδενὶ τούτων, ἵ. 6. 
ηΟΠΘ ο{ {ο {μησς ΥΠΙΟΗ Ῥετία]η {ο ἐ]αΐ Ῥούνετ, 
απᾶ ατε Ιπο]αάεά ἵπ 1έ (5ε6 νυν, 4. ὃσ δ.); Ι. ο. πεῖ- 
{16 ΠΙΟΠΘΥ, ΠΟΥ ΠΙΟΠΘΥ΄5 ψοτίῃ. "να οὕτω γεν. 
ἐν ἐμοὶ, “ίπαί {Πὶ5 5ποι]ά Ῥο ἆἀοπε ἴπ Ί/ ο88θ.) 
Καλὸν ΥΠ μᾶλλον ἶδ {ΟΥ καλλίον, αδ Ματίς ἱχ. 45. 
Τ]ε αγηίας ν](ῃ ιο Ώαΐϊνε ἶ5 Ηε]]επῖςίίς (τεεζ. 

----ὴἠ ἵνα τὶς κενώσῃ.] ἜΓηε 8εηςε ἶ5, ΄΄ταίῃετ ίπαπ 
ΑΠΥ οπ6 ελοι]ά Ὦε επαθ]εά {ο ΠπαΚθ ΠΙΥ Ῥοαεί- 
Ίπσ [παπ]εΙΥγ, ἰπαί 1 απι Ῥιτάεπδοπιθ {ο ποπε] 
γοιά.” 

16, 17. Οµ ἴἶε εχαοί 5οορε (ΥΥΠΙΕΠ 15 5οπιεν/ Πα 
οΏβοιτε) ΟΓ ἴπεδε Υ6Γ56Ε5, 5εο΄ Ἠεο. γη. ἜΤ]ο 
56η5ο ἵ5 Υ6ΓΥ ΠΥ6]] οχρτεςεεά ὈΥ Α0ΌΡ. Νεννο. (πας: 
661 8αΥγ πιΥγ σ]οτγίπσ; {οι 1 1 πιετεΙγ Ῥτεασῃ πε 
(.ο8ρε!, Ι Ἰανθ πο σ]οτγίησ. ἘΕΟΥ ΤΙ απι ππἆετ α 
πποτα] πεοθβδ]{γ ο{ ἀοΐπσ {Π18, απᾶ ἵποιγ σιυ]]έ 1 Τ 
ἆο Ι{ ποί, Απά 1 πιαδί ποί ΠΙΘΤΕΙΥ Ῥτεαο]ᾗ {1α 
(.οβρε!, Ραΐ ργαασῃ 1{ υγ ατάουχ απά ἀῑκιπίετεςί- 
εἀποβς. Ἐ'ογ, ὅτο.: Ραΐ ΙΓ Τ ρτεας] 1{ ασαϊηςί ΤΠΥ 
η], α δέ 15 οοπηπη]τίθς {ο πης, οῇ υ’πΙσΠ Τ πιαςί 
σἶνο απ αοσοιηῖ,”. ΑΠΕΓ ἄκων παιδί Ῥε 5αρριεά 
ἤγοπι {λε Ῥρτεσεάῖησ οοπίεχἰ ἀνάγκη µοι ἐπίκειται 
πράσσειν τοῦτο, “' 4ο Τε Τ πιπεί͵} {ογ οἰκονομίαν πε- 
πίστευµαι, Ὑηθτο οΏβετνο {Πε Ιηγεγείοη ο οοη- 
βἰταοίΙοηῃ ΠΟΥ ᾗ οἶκ. πεπίστευταί µοι, 45 Ῥοπι. ΠΠ. 2. 
9ο Τηασγά. νΙ, ὅτπ. Ἐυνέβη δὲ τοῖς Κρησὶ --- ἐπὶ 
τοὺς ἀποίκους ἄκοντας μετὰ μισθοῦ ἐλθεῖν. ννηετο 59ο 
ΠΙΥ Νοίθ. ἴπ ποτέ, μα 5εη»ε ΟΡ ν. 17. ἵ5 νετγ 
ψ/α]] αχρτεφεεά Υ Πρίη απᾶά Ὑαἱργ ἵπ νο {ο]- 
Ἰουνίησ Ραταρῃγαςο :----έέ ΙΓ ἆοσ Ε]5 ουσ, 1. 6. 
[Τ6ε!γ, ννίλοιέ ο]αϊπηῖπσ απγ τουναγά {ΟΥ ΠΙΥ ραΐπς, 
νπίο]  τηϊρηί ἀ4ο, Ι Λανε α γειρατᾶ, α βρθοἰα] 16- 
ψγατά οπα ἀοά, απά ππαγ σ]οτν ἵπ Πέ: Ρα 1{ 1 
ῬτοαοἨ πιοιπσίη, (ἀσπιαπάϊησ α πιπἰπίεπαηςσθ 
{οτ πιγ ραΐπς, απά τε[αδίπσ {ο ρτεπολ νέποιί 18) 
Ώιθη α ἀἱδρεηεαίίοη οῇϐ {νε (1οβρ6! ἵδ οοπιπηϊέέεά 
{ο πηθ; απά ἴπ ργτοποΠλίης Τ οπ]γ ἀϊδοματρο α {ταςί, 
ΟΓ νλ]ο]ι Τ οαπποί Ροαςί οἵ ϱ]0ΥΥ. 

18. μισθός. Ἀοπιο ἀπετεποε οῇ ορϊπίοη εκ- 
Ι8ί9 αξ {ο {θ Ἱπιροτί ο) Ομ εχρτεβδίοπ. οί 
Ἐκροβί{οις ἴπκο ἴί Ἱἵπ 15 ογάἵπατγ 86Π5θ: απά 
ἸλΓαίς., Ἠοξεπῃ., Κταιςοα, απά Ἱαφρί5 Ἠετο τ6σο- 
ηἰζθ απ ασιίὸ αἰσίιπι, α- ᾱ. Πα, πθη, 18 ΠΙΥ6- 
νγατά Ί νἩΥ (πα]Υ {ο τοσθῖνο πο τοπατᾷ αί α]]. 
Βυιΐ Όνοισ]ι . {ατης 4ο οοσαδΙοπα]]γ οσο ἶπ 
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| Χπ - 3 ν ο. [ 9 κ αμ -ωἳ Ε] ν΄ .. λ/ '«Ἄριστου, εις το µη αταχρησασῦθαι ΤΗ ἐξουσίᾳ µου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 
ΐ ἴ 5 ι Ιλ) 3 ’ ω Λ [ή ; . 

Ἠ ο. Πλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς 19 Βου. 1. 14. 

Κ Αοὶ8 16. 8. . ΄ ά 

431.39,δο. / πλείογας κερδήσω. 
ο , ω 3 - 3 ω 

α Καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς ἸΙουδαῖος, ἵνα 30 
3 ω ενω ’ ς ἕκή [ ι - 
Ιουδαίους κερδήσω ᾿ τοῖς υπό νόµμον ὡς ὑπο νόμο», [μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ 

] Βρτα 7. 99. 
αα|. 2. 8. 

πι Ἠοπῃ 11. 14. 
8 15.1. 

ε/ ι ς Ν ’ ’ ν 

»όμον] ἵνα τοὺς ὑπὸ γόµον κερδήσω 
’ - 3 3 α, ” ε! ’ 3 ’ 

ἄνομος Θεῷ ἆλλ ἔννομος Χριστῷ,) ἵνα κερδήσω ἀνόμους. 

ὶ - 3 ΄ ς », .) ..] 

τοις αγθμοις ως ἄγομος, (μὴ ων 2] 
3 ιν] 5 Εγενόµην 29 

Τοῖς πᾶσι 

.] , 5/ 

5 Οὐκ οἴδατε, Οτι οἳ ἐν 94 

πίτα 10, 99. ώ, 3 0 ς 2 Ὁ , . παν . , 
τν τοῖς ασθενέσιν ως ασθενης, ἵνα τους αυ ὃενεῖς κερδήσω. 

ἴ , , ᾽ / ν ν » ᾽ . 
γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τιγὰς σώσω. τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ 58 

η Θα]. δ. 7 3 ( αἴ : , πο... ὃν εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοιγῶωνος αὐτου γένωμαι. 
4 5. 14. 
9 Τ]πι. 4.7. 

Όιε Αροεί]ο, {6γ ατο ποί {ο Ὀο δαρρο5οἆ ΠΠΠΘ- 
οθβδαγ!!γ. Απ Ανά Ώιο θεπππεπῖ ννοι]ά ποί 
βυ1ΐ (ο οοπίοχί: ΓΟΥ ιο οὖν ἵ5 Ἠετο ονἰάεπί]γ 
πθαπί {ο Ιπίτοάαςσθ α εοπο(ιδίοπι {τοι ἴε {0Γ6- 
Ροΐπσ ρτγεπηϊςες. ᾿Τ]αί 5θηςο, ίοο, ἶ5 Γοτυιάάεπ ὮΥ 
Όλα ἵνα θήσω, Ὑνπῖο]ι ταί]λογ ἀεποίες {γιο Πιεατδ ἴ]χαΠ 
ἴα πιοάο. Τί 15 Ὀδεί, νυν] (χα αποϊεπέ απά εαΓ]Υ 
πιοάετη Οοπιππεηίαίοτς (ποαάίπσ ἨΗεεγεῇΠ.), ἴο 
οοηβίἀεί μισθὸς ατα αςαᾶ, ὮΥ ΠΙΘίΟΠΥΠΙΥ, [ογ πε 
σαιςε ο{ τεννατὰ, ἴἶχα σγοιπιᾶ οῇ Ροαδίίπρ; ἔοτ ο 
Ώνο ατα, ΤΠ ιο Ργεβδεπί Ῥαξεαρο, Ιπίεγομαηπσες; 
.ᾱ. « Ὑγ]αί, πει, 15 ΠΙΥ Ἠορο ο τοννατὰ, ΟΓ 
μον ο{ ϱ]οςγ]: ος, α5 Οτε]]. οχρ]αίης, “ Ουῖά 
Ιρίίαχ εδί, απο τη]ί ἴπ Ἠοο ΠΠΠΠΘΤΘ οειιπάο δἱη- 
Ρι]ατθοίη πιετοεάθιη αΠθγτε Ροίεςί, εί ε{ίῆσετα, αἱ 
Ίατα σ]οτῖατί ροβ5επι 1. ὍἜ]ο καπ ος Ίια Αρορι]ε)ς 
ἀεε]αταίίοη 15 αἀπιταβΙγ εχργτεςςεἀ Ὁγ Οαἰνίη. 
Καταχρ. ἶδ ΒΥ αἰπιορί αἲ] ἴ]νε Ὀεςί Εκχροξ/{οτς {ακεη 
{ο χρήσασθαι (οοπιροιπά {ος βἱπηρΙθ.) Α νίανν 5αρ- 

Ροτίεά ΡΥ νε Ῥεβοῃ. 3Υτ. ΥδΓδίοἩ, ..2..2] - 

απά νΥμ]ο] 16 (λοισηί {ο ὃε τοφ]τοά Ὁ} ἴιο σοιιΓ5θ 
ο{ ατσαπιεηπί. Ὑσοί 1 οαπποί (λ]π]ς ἠναί λε οΟΠΙ- 
Ῥουπά Ὕνας Ἰεγο α5θά γΥ]ουί 8ΟΠ16 οαµθθ. Τ]α 
κατα 5, 1 (πϊπ], Ιπίεηεῖνα, απά 1 ννοι]ά τεπάει, 
ἔέαί ρετηίατ,” --- λαί Τ πιαγ πο {ο πα α{ίει- 
πηοξί.”. Ἠσοποο Ιέ 18 τηθαπί {ο 6 ΠἨϊπίεά, {αί {πε 
ναμ Πἱ5 τὶσ]έ ἴπ α οᾳ5ο Ἰκο (5 ννου]ά Όο α 
ἰπὰ ο{ αΌμςδα οΓ 1. 6ο (αἰνίΠπ. ΤΠ [αοί, καταχρ. 

Ἠθγθ 666ΠΙΦ {ο οογγθβροπά {9 καταχρ. 84ρτα νΙ. οἱ, 
(Ὁγ α Κἰπὰ οΓ ΜΙσπίῇβοαίο Ρτασπας,) ἴπο ΓΠ1]] «οηςθ 
Ῥαΐπα, “΄ 9ο αν {ο ποί 15ο (ος ταί]ετ [ πηὶσ]ί 8αΥ 
801156) ΠΙΥ Ρον/ος.) 

19. Ἠανίπα, αἱ νυν. 2--- 18, 6ροκαη ν](] Τ6ίΕΓ- 
οπηοο {0 {ο αΙπθβίΙοΏ οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, (5Ίοννίησ 
Όιαί Ίο Ἰαά, {ος ανο]άϊπσ οΏεηπος, ννανοά Ἠἱς τὶσ]ί 
35 Αροεί]α, απά ρτοαπο]ιθᾷ {ιο (9οβρο] οοβί-{ος;) 
Όνα Ἀροβί]ο πον/ αἀνοτίς {ο (ο οίμοτ απά 5ῦςο- 

- φυεπί φπθβίίοη, οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος 1 (Ροἵ{.) 
---ἐλεύθερος ἐκ πάντων] Ἱ. 6. ππἀςί πο ομ]ὶσαίῖοπ 

{ο 5ετνο {Ποπι. Εμ. ἐδούλ.: 1. 6. αοίἶησ α5 (]θὶτ 
φοτναπί, ἀεο]ίπίησ πο Ἰαροις, απά πιακίπςσ ΠΙΥΡΟΙΓ 
βιῃβθγνίοηί {ο {Παιτ νν]]]5: Ώοσοπιῖησ τοῖς πᾶσι τὰ 
πάντα. "να τοὺς πλείονας κερδήσω. στο ἴ]α Αγίι- 
εἱα 16 πο, 18 6οΠΠΘ 8ΗΥ, Ῥ/οοπαφίε, Ῥπί αἰσηίβος 
«6 ήιε ΠπΟτΘ,”) Ἱ. 6. ΠΊΟΤΟ {ΊνάΠ νο οἴ]θγννίδο γνοι]ά. 
Κερὸ. πιαγ Ὄο τοπἀετοά, “πηὶσηί ραϊπ ονοτ {ο 
Οτο απΙ{γ.” Οοππρ. Μα. αν. 0 Δ.δ. 1 οι. ΠΠ]. 1. 

20, 21. Ἠοτο ἵ6 βΠνον/Ἡ (ια πιαίγε ΟΡ ἴ]ο δουλεία 
1πθί πιοπίίοπσἁ, "Ὡς Ἰουδαῖος, νἷα. ὮΥ ιο οΏβοί- 
'ναπορ ΟΠ 9 ον]κ] τες απἀ οδΓθΠΙοΠΙθ8. 6 Λοίς 
τκχἰ, 20, απά χν]. ὁ. ἘΥ τοῖς ὑπὸ νόµον ἁτο πιθαπί 
Οεπίί]ο Ῥγοβο]γίος {ο ο ιάαίδηα; ΒΟΠΠΘ ΟΕ {οι 
᾿οοπνετίαά {ο Οκ παπΙ(γ, Ὀα{ γοί αἀ]ιοτίης {ο 1ο 
2 ονν]θ] τ]ίος απά οθγοΠιοΠΙΘΒ, 

Ἠείννεθεη ὑπὸ νόµον πΠᾷ ἵνα ατθ Γομπά 1π βνογα] 

δί 2 ίντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον ; σταδίῳ τρέχοντες πάντες µ ρέχ » εἷς αἱ Π ον; 

Μ55. απά 5οπῃθ Ὑετεῖοης απἀ Εαΐμοθτς, {ο νγογάβ 
μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόµον, ΝΠΙΟΝ Ψετε αρρτονεά ὮΥ 
ΜΗΙ απά Βεηρ., απά αἀπιϊίεὰ Ιπίο πε ἴεχί ὮΥ 
ατίαδῦ., Κπαρρ, Κταιςα, Γπῃ., Ὑαίθτ, απἀ Ῥοτ, 
Βιαΐ 1 ταίπογ αστος νι] ΜαΠίΠ., ναί Ώνεγ ουσ] 
ποί {ο ϱο τεσε]νεά, ἶπος, αἰίποισ] {λε εἶαιδε 
πιῖσ]ιί Ἠανε Ὀδεῃ οπη]{εὰ ρετ Ποπιαοίε]ειίοἨ, γεῖ 
1 15 ν6τγ Ιπιρτοβαβ]ε ἐμαί ἐΠῖς επου]ά Ἰανε {ακοεπ 
ρ]αςθ ἵπ αἲἰ Όνε ΜΒ. επεερέ [ῇίεεπ; νε παὶση!, 
α5δ ΜαϊΠ. οὔδογνες, ο οοτταρίεἁ Ποπ {με γ΄ ι]- 
σαία, ἴ]α Ιηδετίῖοη Ῥεΐησ, α5 ης (ΠΙπκς, Γοτπιθά Ιπ 
οἵά6τ {ο εογγεξδροπᾶ {ο ιο μὴ ὢν --- Ἀριστῷ ἵπ ἴπε 
πεχί νετεο. Το ααἰ]οτίίγ οϐ Γαίλεγς Ἀετο 15 ος 
πο στοαί ΙΝεἰση{, εδρεοια]1Υ 5ἶπος {Π6υγ αγ ΙΠΟΟΠ- 
αἰσίοηπί ον {Πδπιφδε]νος. 1 Ἰανο, ἵπ {Πῖς 5εσοπἆ 
οἀΙίοη, αἁπι]ίέοά (πε οἸααδε; Ρα{ί]αγε {αΚκεπ οατε 
{ο 6χρτεξ5 πιγ ἀοιρί5 οϐ 15 αιεπ{]οΙ(γ, Ὁ} ἵπ- 
εἰοδίης 1ἱ ἵῃπ Ὀγασκείς. 

2]. τοῖς ἀνόμοις] Ἱ. 6. τοῖς μὴ ὑπὸ νόµον, Υ. 20, ---- 
ΠΑΤηΘΙΥ, ἴμε ΕΠΙ1165, οἱ νόµον μὴ ἔχοντες, Βοτῃ. Π, 
15 ὃς 14. Το ἴπεςε Ίο Ῥεσαπιε ἄνομος ὮΥ ποί οἳ- 
εοτνίησ ίΠα Μοραῖς Ίμανν. ᾿ΤΗϊ5 15ε οἱ ἴ]να νγοτά 
ἄνομος, Πον/6ΥοΣ, Ῥεῖπσ 5οπιεν/μαί Ἱττερι]ατ, ἴπα 
Δροείίε επρ/αΐπς 1ὲ ὮΥ ἴε ρατεηπίμεί]σα] οἶαιςο μὴ 
ὢν ἄνομος Θεῷ, ὙΠΙοὮ αἱρηίῃες 6 ποί αφ (πουιση 1 
ν/θΓο υΠάθΓ πο ὨΏ]νίπε Ταν, ἀλλὰ ἔννομος Χριστῷ, 
«θαί απάος ανν (οννατάς ΟἨσῖςί, απἀ (ιο Ῥγεσερί8 , 
οἳ ιο Ογϊκίαπ Ἠοθ]]σίοη. 

25. τοῖς ἀσθενέσιν.] Τ]ϊ5 Ίνκας το[ετοηςσς {ο (πα 
Ίος. ἰπείτησοίθᾶ, απά {πεγείοτο πρεγςοΒΙγ 
βογαρι]οις, Ὀοίμ οὗ 165 απά (6ηµ]6. 8εθ 
5υρτα νΠ. ΤΙ ὃς 19. Το ἴνθεε Ῥαι] αοσοΠΙΠΙΟ- - 
ἀαίοά Ἠϊπιςδε]ῇ Τη 1]]πσς Ιπάϊῄετθηί, απᾶ, {ο 8Η 
πρ πα ννηο]ςθ, 8αΥ5: τοῖς πᾶσι (8οἵ]. καὶ Ἰουδαίοις, 
καὶ ἀνόμοις, καὶ ἀσθένεσι) γέγονα τὰ πάντα; Ἱ. 6. (458 
Ῥοΐί εχρ]αίπβ) εὐτράπελος, (86ηδι Ῥοπο,) µυρίας 
τροπὴς τραπόµενος, πρὸς πάντας εὐάρμοστος, παντοῖος 
γέγονα. Ἴ]ιο τὰ Ώθ[οτο πάντα ἵδ ποῖ Γουπά ἵπ 5εν- 
ενα] ΜΒ. απά Ἐαίποις: απἀ Βρ. ΜΠΙάά1. νο] 
οαπος] 1. ἸΙπάθαὰ, (νο Ρραββασος οἱ ΑΕἨ. Ταΐϊας 
απά Τωοῖαῃ οἶίοὰ ὮΥ ἴπαο ϱοπιπιεπίαίοτς Ἠανα 
πάντα ]οἶπεά ΥΝΙίΗ γενέσθαι ντλοιί ο Ατο]ο. 
Ῥι{ {ιεγο Τί 18 ΟΠΊΥ α19εά ΕΟΓ παντοῖος γενέσθαι. απᾶὰ 
16 ποί {ο]]οννεά Ὦγ τοῖς πᾶσι' ΝΗΙΟΝ πιακθς α 
ππαίεγία] ἀ1ἤετεπορ. Το Αροςί1ο, Ι 56οπΏς, α5θά 
νο ΑπΐσΙο αἲ πάντα Ὀθσπαφο Ίο 5ος Τί αἱ πᾶσι, 
Ιπίθηςἶης έ]ας {ο φἰγοπσίμθη {θ απ{Π{ηθςῖς. Σώσω. 
ἔέπιαγ ρα (ποπα Ιπίο α δίαίο οῇ ςα]ναίίομ.” 

29. τοῦτο δὲ ποιῶ --- γένωµαι] α. ᾱ. “Τπϊδ οοη- 
ἀποί Τ αἀορί (1. ο. ἴμεςο οοπαρ]ίαηοθς 1 πιακα) {ος 
Ίο (1ο8ρ6/”5 εακο, (1. ο. [ου 15 βαγίοτ ρτοραση- 
Πο) {ο Όλο απ ἐἶναί Τ πλαν, γη γοι, ο ρατίακοτ 
ο) 15 Ὀδηοβίς. 

24. Το πιοπίῖονπ οῇ {πο βαπίατο γοννατὰς ο 1 
(ο5ρ6Ι εασσοσίοά {ο {9 Λροβί]ο {ο Ἰάοα οἱ {ο 
Ρτζο5 Τη ἴ]ιο ασοπἰκέζο οοη(οδίς ; απᾶ, αοσοτάΙηρ]γ, 
ος. 15 Ίο Γομάεὰ Όια Γοἱ]οννίπς οχ]λοτίαίίοη, --- 



1 6ΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΙΧ. 2ὔ--- 27. 

9ῦ οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. 
/ ο ᾽ 3 ΄ . Π ’ ς . 

ἐγκρατεύεται ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φδαρτὸν στἐφανον λαβωσιν, ημεῖς ἆ 4. Τι δ. 
εί. 1. 
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ο ΗΡΝ. δ. 19. ο ” δὲ ς 3 5 ] .. 

Πας ὃε ο αγωγιξοµεγος, παντα Τμ 6 1 
ὁ Τη. 2. 4. 

1. 4. 
4 

" ι 9. . 5! ς 3 3 ; . τω ΄ 4 - 

90 δὲ ἄφθαρτον. Εγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω, ὡς ουκ ἄδήλως" οὕτω πυχτευω, 1ο 
εν. 2. 10. ῇ , 3 λγιις ᾿ . Ν ο. Ὢ 

91 ὡς οὐκ ἀέρα δέρων. Ἱ αλλ ὑπωπιάζω µου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ ᾿ αδΠ. 

μήπως ἄλλοις κηούξας, αὐτὸς ἀδόκιμος 

{ο αίτῖνε α[ἴεγ ἴ]ια γουνατάς οῇ ιο (1οβρε] ας ίτεή- 
ΠΟΙΒΙΥ α5 {πε αἰ[ιίείω ἀῑά α[ίετ ἴπο5θ οἨ {ο ραβ]ίο 

ΠΙΟ; 516]Ἠ αφ πο Ο]γπιρίο, ἴε Τείμπιίαπ, ἴπα 
γήήαη, απά Όια Χεπιφαῃ. ἜΤ]μο Αροείιο Ρροίπίς 

18 αἀπιοπ] οι Ὁγ νο αγσαπιοηί. ---- ας Ὕνετθας 
1π (λοςο σαππθ», (ποισ] αἰ] Ίπωι, ΟΠΙΥ 9Π6 τθςςίνες 
Όνα Ῥτῖζας ἵπ ο Ορἰδίαπ ταςθ αἰἲ ΤΗΥ τοσεῖνθ 
ειπα τοννατάς, ΙΠπα5ΠΙΙςἨ ας ἴΠ6Υγ αγθ Ποε]ά οί {ο αἰ1. 
Ἔ]ε Αροςί]ε”5 τοαδοπίπσ (5αΥ5 Βρ. Ἠ/ατρυγίοη, 1η 
ἃ ΒΘ6ΤΠΙΟΠ οἨ Επὶς ἰοχί, νο]. Χ. Ρ. 91. δεᾳα.) ἵ9 αθ 
Γο]]οννς : -----' λοτ]ά]γ αἰίαϊππηεηί5 ατο κο ια 
οοπ{θΠΙοΠΒ Ιπ γοιτ σαπ165, Υηθθ, {Ποισῃ ια 
αἴλ]οίος Ὀς πΙαΠΥ, απά τε είτασσ]ε στοαί, Υεί ἴα 
Ῥτίπες ατα εχίτεππε]Υ {ενν, απά ἴ]α 5µος655 Υ6ΙΥ 
Ἀποοθτίαϊη: ΓΟΓ εαο] αἀνεπίπτογ Ἠαίῃ απ αἆναί5ατγ 
ἵπ 6ν6τΥ οί]οτ. Όπ ία οοηίτατΥ, {που νο αβρίτα 
{ο ναί ἰπιποτίαί οτονΏ, ὙΝλίο] Ἠε[σίοπ Πο]άς 
ουί, ατα «αΓθ {ο γα; ἴπθ γοννατάς Ροῖπσ οοτίαϊπ, 
35 οοπιῖπσ [τοπα ἴπα αἰ]-υουπίεοις Ἰαπά οἳ ους 
Ἠεανεπ]γ Εαίλετ. ἜΤηετεί[οτε ριί ἵπ Γοτ {Πῖς Ρτίζε; 
νμ]οἩ πο αοοϊἀθηίς ο{ {πιο οἵ Γογίππθ, ΠΟΓ αΠΥ 
ἐήπσ Ραΐ γοιτ ον [αα]{, οαἩ Ἠϊπάεγ γοι {οπι 
ουίαϊπίηρ. 

20. ὃ ἀγωνιζόμενος] {οτ ὃ ἀγωνιστής. Τηϊ5 ἴ5 
τε[εταῦ]ο {ο αἰἰ νε νατίους Κἰπάς οἱ σγπηηαβίίο 
βαπ165. ᾿Ἐγκρατεύεται, “' ργαείἰσες ἐγκράτειαν.’ Εος 
Όια Ῥγεραταίοτγ ἰταίπίησ ΓΟΓ ἀγωνισταὶ Ἰαδίεά ἴθπ 
ΠΟΠΙΗ5. ΟΕ πο εχίτεπιθ αΏβίπεπος απ {ΘΠΙΡΘΓ- 
απος τοφιίτοὰ ἴπτοῬ 6χΧαπΙΘΡ ατθ σίνεη ϱυ ἄλΙίαπ 
Υ. ΗΠ. πι, 90. ὃς 10. 2. 11. 5. Ῥο Ερϊοίείας Ὦη- 
ολίτ. Ο. 95. (οἶεὰ Ὦγ ἴἶνε (οπαππεηίαίοτβ) σταρ]]- 
οα]1γ ἀεβοτῖρες {πα (ης (ας: δεῖ σ) εὐτακτεῖν, 
ἀναγκοτροφεῖν, ἀπέχεσθαι πεµµάτων, γυμνάζεσθαι πρὸς 
ἀνάγκην, ἐν ὥρᾳ τεταγµένῃ, ἐν καύµατι, ἐν ψύχει, μὴ 
Ψυχρὸν πίνειν, μὴ οἴνον, ὡς ἔτυχεν ' ἁπλῶς, ὡς ἰατρῷ 
παραδεδωκέναι σεαυτὸν τῷ ἐπιστάτῃ, εἶτα εἰς τὸν ἀγῶνα 
παρέρχεσθαι. ΒΡρ. Ἠ/ατρατίοἨ, αΏί 6αρτα, οὔδεγνοας 
Ὠιαί { Ὠνο Αρορί]ε Ἠσταο 1168 αποί]εγ ατσιπιθηί 
{οτ Ειεῖτ επσασίπς 1π 1] ΠιθαναΠ]γ ταςς, απᾶ ρτθ- 
{εττῖπσ {πα Ῥυγευ]ί οἱ αρἰγιαια] (Πήησς {ο ἐπ]ησς 
{επιροτα]: α. 4. Τ]ε ριγει]έ οὗ {πο {ΟΓΙΠΘΓ Ίας 
ποῖ οπ]γ ἴπεφο αἀναπίασθς ο οργίαἰπίη αΌονα ἴπαί 
ος ἴἶνε (απιας, Ὀιί Ονεγ ατα Ὑνηοιί απΥ Ροου]]αγ 
ἀταννρασ]κ; 5ἴπος ἴ]ο ρτθρααἴΙοη ΓΟΥ {ο αρέγἑέαί 
τίζ6 ἶ5 ποῖ ΠΊΟΤΘ 56Υ6Τ6 Ίναῃ ελαί {ΟΥ 1]χθ ραγέ]ι(η.) 
Ἀθπος ο Ἱεατπεά Ῥτε]αίαε ορίαυ]]εῃος ες 

νο (ταῖης, 1. Τ]αί ὧνα ννοτ]ά]γ αἀναπίασος 5ο 
οοηβ]ἀεταῦ]ε α5 {ο ἀἆθβοτνο ἴἨθ παπιθ οῇ α Ρτίπο, 
το οῇ {Πο πιοδί αποθτίαϊη απά ἀἰ[μοα]{ αέαϊπηιθηί, 
2. Τπαϊ ια Ίπιππρηςο τουνατάς ΙνΠίοἩ Εε]ἰσίοπ 
Ἰο]άς οαί {ο [ές ΕΜ]. βοτναπίς ατα υίη {πο 
τοἈςὮ ΟΓ ΕΥ6ΙΥ 9/68. ΠΠεγε αἰ] Επῖησς ατο α5 ϱΥΟΠΙ- 
ἐείπς ππά ΘΕ39Υ α5 ἴ6Υ ατθ ἀἰφευιτασίαις ἵῃπ ἴθ 
Ρυτβι]ί οῇ νιοτ]ά]γ απιρ]Ποῃ. ἸΤηείεαἁ οὗ απχϊοίγ, 
Τοῦ, Ἰπθοις, ορροβ!Ίοη, οβρΓθβείοη, απά βπα] ᾱϊς- 
ΔΡΡΟΙΠίΠΠεΗΙ ----αἰ1 Ἠθγθ 15 Ῥ6ασς απά Ρ]ΙθαξΠΤΘ; 
19Υ Ἱπ Ῥο]ενίπσ, Ὠϊνίπο αβεϊίαποο ἵπ οὐίαϊηίηρ, 
απά {411 φθοιΓΙ{Υ ἵπ Ροββεςείηρ.” 

---φθαρτὸν ώ μῶ 1. 6. α ὙτθαίἩ οΓ {ο Ίθανες οῇ 
᾿ πες, Ἰαμτα], ος νηῖ]ά οἸϊνα, ος ΡίΠθ, απά 5οπιθίίπιας 
7 οπ]γ ο ρατε]6Υ. 

36. ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω] α. ἆ. Ἠανίπο {ἶον, 
Ὠπής δανοη]γ Ρτίχο ἵη νίανν, Ι, ΓΟ ΤΥ Ρατί, 8Ο ΥΙΠ; 

 Όπ Όνο 56Π9Θ ΟΓ οὐκ ἀδήλως οοηβἰἀεγαβ]ο ἀῑ[- 
{ετέποο οἱ ορϊπίοη θχἰεί, ΤΠο πιοδί ρτοραρ]θ 

ἳ ᾳ Ποπι. θ.18,19, 

--- ου 5.5. 
ἀπίετρτεία{]οη5 αγθ {ια (νο Γο]]οννίησ: 1. Τ]αί οϐ 
Βρ. Ῥεαγεοπ απἀ Ῥοίί, νπο τεσατά 1 α5 ραί {ο 
οὐκ ὡς ἀδήλου ὄντος βραβείου Υ6] σκόπου. 32. Τ]ηαί 
οἳ ΤΠεοάοταί, πε Ψμ]σ., Βεζα, Τωΐ16ς, Ἠαπηπη,, 
Ε]κη., Ἠο]ί, ΚΥΡΚΕ, Υγε]]ς, Ἰλαγρατίοη, Ἠοβεπηι,, 
θομ]θιις., αλ], Βτοίδο]η., Κτααςδε, απά ΗΕεγάεπγ., 
ΥΙΟ {α]κο ἀδήλως {ΟΥ ἐπ᾽ ἀδήλῳ, ἵπ Ιποθτίαπα [ενεῃ- 
έπη], ἀαρίο αχίία, οὐεοιτᾶ εί αποϊρ]ῖ νἱοίοπΙᾶ, α 
1{ ἀπρίοις οῇ {χε τος] {, απά (Πετείοτο ΓαΠ{ΙΥ. 8ο 
Τ ποΐπη: ἐπὶ τῷ ἁδήλῳ καὶ ἀμφιβόλῳ τῆς νίκης πονοῦ- 
σι. ΤΠϊ5 15ο ο{ ἀδηλ. αἱξο οοσιτβ ἴῃπ ὁ Μασο. νι]. 
94,5 απά Όιο Ιπίοτρτείαίίοη οοπηπεοίθά γι Τί 
566Πης {ο ἆοξοτνο {ο ΡΓ6[ΕΓεΠΟΘ. 

Τη ὡς οὐκ ἀέρα ὀέρων νο Ἠανε α Ῥιτιστ[ἰσέίο πιθίη- 
ΡΠογ: έλεγα Ροῖηπςσ ΠΙάΠΥ νναγς ἵῃπ νΠΙο ριασὶ]1ςίβ 
πηϊσλ{έ Ὠθαί ἴ]ο αἲτ,---ΠαΠΙΘΙΥ, εἰίμετ ἴπ ρ/ήραίε 
επεγεῖσο, ΟΙ 38 α ργείμάε {ο ιο οοηίθ»ί, οἵ αμγῖπσ 
ἴπο οοπίοεί Ι5ο]{, 'νπετ αἰτηῖησ α Ῥ]ού απἆ ποῖ 
τοαςβ]ησ {Πεῖγ ορ]θοί. ϐο Ατίοδίο Ο5Ι. Εαν. ζαπ- 
{ο Ἡ. 51. Εετὶ (ταάαξεο 1] νεηίο ϱ ]ατία ναηα. 
Τη8 Ἰαβί 5εετης {ο 6 {ο πηθαπίπς {Π έπο ρτοβ8επί 
σα56. ΛΙ 5 πιείαρλοτίσα] α9α ΟΓ πυκτείω 1] 
ν/οι]ά οοππρατε ΑπΠαογ. οἶθεά ΡΥ (ακ5αιῦοιπ Απίπη, 
αἆ Αίιεῃ. Ρ. Ἴ82. ὡς μὴ πρὸς ὌἜρωτα πυκταλίζω. 
ΤΠε αὔξεπος οΓ {πε Ατίιο]ε Ῥε[οτθ ἀέρα, ΒΡ. ΜΙὰ- 
1. Οπ]κς, ««πιαγ Ὀο αοοοιπίεᾷ Γοτ ΏΥ τορατάῖησ 
Ώιο ννογάς α5 ριαί, ΘΥ απ Ηεπάϊαάγς, {ογ {ία οοπῃ- 
Ροιυπά αἴτ-ῥεαίετ., Επί πηαΥ πθ ποί ταίῃεγ Ο0Π- 
εἰάθΙΓ ἀέρα ἵπ ἴπα 5αππο Ἰσμί νΙ εαὐείαπίνος 
ἀεποίῖῃπσ {πε ργϊποῖρα] οὐ]θοί5 οῇ παίπτε, αξ {ο 
ΒΗΠ, ΤΠΟΟΠ, ὅσο.τ Απά ας {Ποβο ατο αἁπηίίοά ὮΥ 
ἴπε ΒΙΕΠΟΡ {ο ο απατίΠγος, 860 ΠΙΔΥ 5ΙΕΠ ας ἆ6- 
ποῖθ {6 ο/οπιεπίς. 

2. ἀλλ᾽ ὑπωπιάζω, ὅτο.] ΑΠίοτ Ἰανίπσ «Πούνη 
Ἠον/ ιο ἀοθς ποὲ, επε Αρορί]ο 5Πον/ς Ἠούν [6 ἄοεν 
ΠσΗί.  Ὑπωπιάδειν ΡΤΟΡΟΤΙΥ 5ἱση]ῇες {ο κἰτῖκο απ- 
ἆετ {Πε εἵε; απᾶ ας (λαί ἶ6 α5ρεςΙα]]γ «ενοτθ {ο 
ΔΏ ΔἀΝΘΥΡΑΓΥ, Τὲέ ἔπαςδ οαπιθ {ο ἀεποίθ «έίο επί 
ἨαγεΠ]γ,”. 5ο α5 {ο εαράπθ αΠγ οπε”ς κρἰτί. Τ]ηο 
ποχί {ΘΓΠΙ ὁουλ., σοες «{]] βατίποτ, απᾶ εἰσηίβας, 
ἔέτο σαϊπ ἴπο οοπηρ]είο ΠΠαδίεΥΥ ονετ.”  Ηεπορ 
Ροίπ ἴθετπς ἀοποίε βσαταϊνθ]γ, ««ἴο πιοτβγ ια 
Ῥοάγ, ὮΥ Ὀτίησίησ 15 αρροίίίος Ιπίο οοτηρ]οίθ 
ο. 3. ΠίεταΙ]γ, ὉΥ Ὀεαίίπς Τί Ῥ]αοκ απἀ 

αθ). 
---µήπως ἄλλοις κηρίξας, ἅο.] Μοεί τεοεηί 

Οοπιπιθηίαίοτε Ἰθγαο 5Ἱρροςο α σοπΏπιαίιοῃ ϱῇ 
Ώιο ασοπ]κί]ο ῄσατε. Κηρύξας ΠΟΥ ακρ]αϊπ, «« α[ου 
Ἠανίηςσ 5εγνε α5 α Ἠοαγα]ά {ο οί]ετς, ὮΥ ργος]αἴπι- 
Ίπσ λε (οβρ6!: απἆ ἀδόκιμος, ἴΠΕΥ 5αΥ, Ίνα ἴ]ο 
{ετπι αρρ]ϊαά {ο οπο νο Γα[οα {ο οδίαῖπι ἐ]ιο υἱο- 
{ογη. Βυαΐ Πέ να ταί]ει αρρ]εὰ {ο {πο5ο νο, 
[τοπι Ῥαάποςς οῇ «Ἠαταςσίθες, ΥΥΘΥΘ ποέ αἰ[οιροᾶ {ο 
εοπἐεπᾶ. 366 01Ἠ1Υ8. οἶίεά ὮΥ Ὑψείςε. Βοείάες, 
ποί {ο βαγ ναί Ιέ υνου]ά Ιπνοίνο α οοηκίἀεταρ]α 
οοη/Πιδίοη οὗ πιθίαρΠοτ, Ὀγ ἴΠε Αροςί1ο τερτγεεοπί- 
Ίησ Ἠἰπιςο]{ Ῥοί] α5 4η ἀγωνιστὴς απᾶ ἃ κήρυξ, {λα 
κήρυζ (α5 Τ Ἠανο ρτονθά ΠΟΠ ΥΘΓΥ ΠΙΔΠΥ Ραξδασος 
ΟΓ ιο ὈταπιαΙξίς) ννας ποί ἃ Ῥεύεοηῃ οῇ εαβ]ο]θηί 
ἀἰσπίίγ {ο ιο Αροσί]ε {ο τεργεβοπί ΠΙπηΦε]{ παπά ον 
Ὠιαί οΠατασίετ. Απά πιοΓΘονΟΓ, {ες 15 πο ρτοοβ 
Οιαξ ο κήρυξ πἀάτεςκεα αΠΥ οχ]ιογία(ίοπς {ο ἴηο 
οαπάἰάαίες {οτ ία Ῥρτίσα: Ῥαΐ οηΙΥγ μαί {Π6Υγ Ργο- 
οἰαϊπιοά (α5 οχ οτῖετς 4ο) έλα Ἴαιῦς ο {]ιε εοπιδαί ; 
ΝλίοἩ ουφίοπη 15 Ἱπιρ]]θά αἱ 9 Τΐπι. , ὄ. οὐ στεφα» 
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ΕἘχοά. 13. οἱ. 
4 4. 05, 
Ῥευι, 1 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 0ΗΑΡ. Χ. 1---4. 

Χ. "ΟΥ θέλω Ἰ δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, ὅτι οἳ πατέρες ἡμῶν . 
. 88, , δι 4 ᾽ ' 5 ν ; ᾽ ” ’ - 

Ὄνα]. Τ5. 19, Ἡ. πάντες υπο την νεφέλην ήσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς ὡαλάσσης διηλθο», 
ι Ὁ . Ν ” , Δ ” 

αΕχοῖ. 16.1, καὶ πάντες εἰς τὸν ἸΜωῦσην  ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλη καὶ ἐν τῇ 3 
Ῥ», 105. 40, Ἂ Π ᾽ 2 3 ” Ὁ », ι κ 
:Ἐκοα 116. Οαλάσση" "καὶ πάᾶντε τὸ αυτὸ ῥρώμα πνευµατικον ἔφαγον, ' καὶ ἃ 
Ναπ, 20. 11. , ν 3 ’ ᾿ 3/ 3, ᾿ » μά 
ᾱ 51. 16. - τπ πγευμµατικον επιον ᾿ Επινον γαρ εκ πνευµατικ ἁ ἀΞΙ1  πάντε το αύτο ποµα µατικο γαρ ματικης 

νοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀληθήσῃ. πε ἴαδκ οἱ 
ετ]ιογίαἑἶοπ, 38 ννε]] α5 οἳ απποιποῖης {6 γΙοίοτγ 
απά οτον/ηίης {ιο νὶοίοτ, Ῥε]οηρεά 5ο16ΙΥγ {ο (ια 
ἀγωνοθέτης. Ἰπ εποτί, 1 56εεπις {αί ἴπετο 15 πο 
ασοηϊκίίο αἱ]αδίοι αἱ αἰ]: αι Ῥείησ ἀτορρεά αἲ 
ὁουλ. ΑΦ Το ενα 5εη πιεηί, Πὲ 15 Ἱη]αςἱεἷοις {ο 14Υ 
5ο) α βίτοςς ας ἶ5 ἆοπο Ὦγ 5ος Απίι-( α]ν]η]δίο 
Οοπππιεηία{οῦς, οἨ 5 εχρτθδΣίοῃ, ἃ5 ΙΓ {19 Αρος8- 
ε ἀοιῦιεά οἵ (Θαγεὰ {ος Πὶ5 φαἱναίίοηπ. Τ]ο Ὀεςί 
6 οιπππεπίαί{οτς, {Τοπα ΟἨΤΥς. {ο Ροΐΐ, ατα αστεεά, 
Ειναί Όνε Αρορί]ο Ἰστε, α5 ο[ἵεπ, 8Ρ6αΚ6 Ρ6Γ κοίνω- 
σιν, απά Ιπίοπάς {ο Ἠϊπί απ΄ αἀπιοπ]ήοι {ο {ια 
Οοτπίμίαης ἐλαί {ευ 5ου] Ὀτίης απἆετ {πε Βοςγ, 
Ἰο5ί, Φο. ὙΤοαί ἴἶιε ραβ8ασο ΥΥΙ]1, 6νεη Τη {Π]5 νίανν, 
Ρτουε {πε ροβεΙὈΙ]Ιϐγ οὗ Οτίίαης {ας [τοσα α 
βίαΐε ο{ ρταςθ. 

Χ. Οπ (ο οοηΠΘΣΙΟΠ ΟΓ ἐς Ο]αρίογ η] {ια 
Ρτοσςαάῖπᾳ, ἴΊετε ἶ5 α ἀϊπετεπος ο{ ορΙπΙοἩ. ΊΝαΥ, 
5οπηθ οπηἰπθοηί Οοπιππεηία{ίογ» οοπίεπά (]ιαί (λετε 
9 πο οοηπεχίοη αἱ α. Βυΐ {πε απεϊεη{, απά ΠΙΔΗΥ 
οοπκἰἀοταῦ]θ πιοάθτῃ Τπ{ετρτείθτς (α5 (τοῦ., ΟΤ6ΙΙ., 
Ῥεατςε, Ἰλοίς., απά Ηεγάεηγ,), ατθ (πποτθ τἰσΏ{]γ) 
ο{ ορίπίοη {αί {πεγο ἴδ οπθ: απἀ {1εγ οπΙγ ἀῑΠετ 
88 {ο πε υὐπομίπι, ΥΥΠΙΟΠ 8οπΠθ 51ΡΡοςθ {ο ο 1ῃ 
πε ἀδόκιμος ]αδί Ὀε[ίοτες νηῖ]ο οίπεις (45 Ῥοίϐ) 
ίταςο 1 {ο {πε εαβ]εςοί οῇ ἰΠε εἰδωλόθυτα αἲ ο. ΠΠ. 
Ἔ]ο {ογπιθς ν16νΥ, ἨονΘν6Γ, 56θΠΏς {Πε Ὀεδί Γουπά- 
εᾱ. “' Ἔπε Αροεδί]ο (5αὖγ5 (ατοί.) Ἰαά ]α5ί Ῥε[ογε 
ἀενοτιρεά Ἠήπαδει{ αξ πιρτη{γίῃσ λε ΙΗ5ί5 οἱ ια 
Ποαβ]ι, ναί Τε πα]σ]ί ποί [αἱ] οἱ {]ιο Ἰορεά-[οχ ρτίζο. 
Ἠο απιοπίδμες ο Οοτιπίπίαης {ο 4ο {ης 8αππθο, 
απά ποί {ο 5αῇετ {επιδε]νες {ο 9 Ι1]]εἆ Πίο 5ε- 
ουΓΙ{Υ (α5 ΠΠαΠΥ (επ ἀῑά) Ὁγ νε οοηβΙἀεταίῖοη οῇ 
ἴπα ἹπαἩΥ βρίἰγιίια]. σ/ῖ5 (6γ Παὰ τεοεϊ]νεᾷ [Τοπι 
ἀοά; εἶπορ ΒΥ {εδ (ευ Ίνετο ὮΥ πο) πΊθαη 
Ρ]αοθεά Ῥεγοπά ἀἆαπσογ; Ὀιαί ννογο ΠΠάΘΓ 5ο Τη] 
{πο στεαίετ οὐ]ίσαίίοπ {ο σατθ απά Ὑναίομβα]ηςςς.ὸ 
Τ]18 ο 8ιον/5 {ο Όο αἀαπισγαίεά 1Π 1ο οἴτοιπῃ- 
βίαποθς ο{ ο Ἠορτεν ρεορ]ο Ιπ {πε ἀεβδοτί; η 
νο] ο νίδετ «εν τουοσπῖπεςὰ α ἴΎρο οἨ {μα 
πιας ο {ιο Μοβθίαμ, Ίπ βἸοτί, [λα οοΠπΠαχΙΟΠ 
πιαΥ ϱο ΡΓΙΕβΥ ἱτασεὰ αἱ [ο]]οννς: «ΠΠ πανε 6ροκεη 
ΟΓ 8ο τιηπ]ῃσ ἐαί Υο ππαγ οὐίαίπ, απά οῇ Όδσοπῃ- 
ἵπσ τερτοραίο απ τε]οσίες]: Γοτ [πιπά] αἰ] ἆο 
ποί Ιπ]ετ]{ (ος {ανουσ, νο ΕΠ]ΟΥ επ{ογλαί ρτῖν- 
Ί]οσςς; α5 νν]] αρρθαΓ ὮΥ να εχαπιρ]ο οῇ ο {0Γ6- 
{α{ᾖλου», νο, (λοισ] (ογ οπ]ογθά πιαΠΥ ρτοσίοιβ 
επίεγπαἰ ρτἱνί]ομρο, Υεί ἵπουττεςά {ο Ὠ]νίπο ἱβ- 
ΡΙεαδυγο απά 8ονοτο ραπΙΗπιοη!.. ΟἨ 5 πο 
Αροβί]ο Γοαπάθ νο ορπογαί ο«οΠΟΙΗδΙΟΠ αἱ ν. 19. 
ὥστε ὃ δοκῶν ἑστᾶναι βλεπέτω μὴ πέσῃ. Απά {ο 5 
πο αἱ ν. 14. δαῦ]οίη5 α ορεοίαί 9Π6, ο ο ἀ{γ οῇ 
ανοἰάϊησ (ο οαίἶπσ οἱ παπί οὔοτοὰ {ο 14ος; 
να Ον6γ πιαδί ποί (ήπ]ς ονετΥν Οήπς ἱαννβα] το 
έπθπα, Ώδςπ8ο {16Υ ατε οα]1εὰ Ὦγ (αοά αδ Πὶ5 οἼοδαοι 
ΡθορΙθ : {ΟΥ νο «σιυ Ὑνετο (105 «Ἰοβεπ ρεορ]ο, 
γοί {016γ ν/ογο ΓΟΤΠΑΘΤΙΥ ραπίςηος {ου ἀἰκοθοάίεπςς, 
ππά ατο ποὺν τε]οοίθά {οτ οΟΠΙΗΤΠΣΟΥ. 

1. ᾿Αγνοεῖν πιαγ αἰσηί[γ ποί 8ο ΠΙΠΟΙ {ο Ὦο {σπο- 
γαπέ οἱ, 38 μπιηηπίϱ] οἱ. ᾿Ὑπὸ τὴν νεφ. ἦσαν, Ἱ. 6. 
«ννοτο αἲἱ ππάοτ νο σαἱάσπος απά Ργοίθοίίοη οΓ 
Όνο ο]οις, 

3. εἰς τὸν Μ. μάς, 
εηα (οπππιεμίαίοἵ ατο ποία 

ΗΕ 18 ραβ8ησο 
Πα ρετρ]οχεά; απά 

-- 

οοπεεφεπ/]γ ππαοὮ ἀῑνετειίγ οἳ Ιπίετρτείαίἶοπ 
οχἰςδί». 1 Ἰανε Ιπ Ἠθοςῃς. ΘΥΠΟΡ. βίαίεά {πο προ 
πηοδί ρτοβαθ]ε γ{ενν5 οῇ {ο 86Π86; οπε 5αρροτίεά 
ὮΥ ποθατ]γ αἰ] {λε απο[επί απά οατ]γ πιοάετη Όοπι- 
πιρηίπίοτς ({Π5 οχρτεςεεᾶ ὮΥ Τ]ηδορΗγΙ., εἰς τὸν 
Μωσὴν ἐβαπτίζοντο, ἀντὶ τοῦ, αὐτὸν ἀρχηγὸν ἔσχον τοῦ 
τύπου τοῦ βαπτίσματος. τύπος γὰρ βαπτίσματος ἦν, τό," 
τε ὑπὸ τὴν νεφέλην εἶναι, καὶ τὸ τὴν θάλασσαν ὅδιελ- 
θεῖν.), νε οίιε ὮΥ αἰπιοεί αἲἰ Οοπιππεπίαίοἑβ 
{τοπι {πα {πιο οὗ Ἠαπιπια. ἀονπυνατάςδ, ο ἴακε 
Ώπε 5εηςθ {ο Ὀε6 “ννετε, ὮΥ Ῥαδείησ υπάετ {πε 
ε]οιά (γ1εἰάῑπσ (Πεπιεε]νες ἴο 1ΐ5 σιάαπσε) απἀ 
Ώιτοιση πο 856α, αφδ ἵί Ἠετο Ῥαρίπεά, οτ ἐπι- 
αἰεᾶ ἴπίο νε τε]σίοη Ῥτοπηπ]σαίοεά Ὦγ Μοςεε; 
απά {μας Οιοτοιση]γ τεςοσπίχεὰ 15 Ὠ]νίπο πηῖβ- 
5ἱοη, απά Ῥουπά {ετηςε]νες Ιπ Γαίατε {ο οῦΕΥ Πῖ8 
Ίαν. Εοτ Ὀαρίίδτη, 5αΥ ἴΠ6γ, Ίνα α συπιδο[ίσαί 
τῖίο, ὮΥ νΠῖο] αΠΥ οπο Ῥουπά ἨΙπωδε]Γ υπίο {απ 
απά οὐεάίεπος {ο αΠΥ {επεπετ οῇ τε]σίοη; απά 
Ώιο Ῥαρίΐδπι Ι18εΙΓ ἵνας α Γοτπι οῇ Ἱπ]Ιαοη Ιπίο 
Ὠναί τε]ἰσίοη. Ίνουν {1118, Ιπάεεᾶ, ἆοεβ 6ΧΡΙΕΞΒ 
οἱ, Ραυ] πιοαπίησ; Ῥαί πο, Ι αρρτεμεπά, Ἠΐ8 
/ιάἱ πιεαπ]πσ. ὨἩο ἁῑά ποῖ, 1 «οποεῖνε, πΙεΤΕΊΥ 
ΙΠΕΑΠ {ο ἴπαςς α θἰπλ]]ατ]ίγ, ΡΥ ἰαοῖί οοπιρατίδοη, 
Ῥείνεεη ναί με Τθταε]ίες ννεπί {μτοιρ], απά 
Οϊείαπ Ῥαρίίΐσπις Ῥαί Ιπίεπάεά {ο τερτερεπί {πε 
{ογπιετ αφ ἐηρίσαί οἱ ἴπο Ἰαΐίετ; Ἱ. 6. ἴπε Ῥεῖπς 
Ραρίίτεά ππίο ΝΤοΡΕΡ, α5 ἱγρίσαιἱ οῇ νε Ῥείπρ Ῥαρ- 
επεά απίο Ολτὶςί. Τί ας ΌδεἨ νπε]] ουεετνεά 
ΡΥ ΠΙΙΡΥ απἀ Ἡρ Μαι5Η (1μεοί. Ρ. 984) ναι 
πο ᾖ6υνς, πο απηιτεά ρτοδε]γίες ὉΥ Ῥαρίαπι, 
ἂρρεατ {ο Ἠανεο σεποτα[[ή οοπεἰἀάετεςὰ ἴἨε ραββασθ 
οἱ ιαῖγ {οτα[αίματς (Πτοισῃ {ο Ἐοὰ θα, πο αβ8 
ἃ ποΓε ἱηβι]αίεά Πκίοτῖσαἱ {αο, Ὀα{ αξ δοπιείηῖησ 
τορτεςεη{α{]νε οϐ αἀπη]βείοη {ο {Πε Ὠϊνίπο [ανοιτ 
δη ὐαρίϊσπι. ΤΗΕΥ καϊὰ ἐλαί “έ{16γ ννετε δαρίϊτεᾶ 
1η {πο ἀθδοτί, απἀ αἀπιίτεά Ιπίο οογεπαπί ντι 
αοἆ Ῥε[οτο {με Πναω ννας σἰνεπ.. αγ, ΡοίἩ {ΕΥ 
απά Αέ, Ῥαπ] 86επῃ {ο Ἠανο τοσατάθς αἰἲ ἐἶνο οἴτ- 
ουπηκίαησες ος (ο Ἐχοάις αφ ἱγρίσα]; ΠαΠΠΕΙΥ, 
εἰίπει οἳ ΟἨτὶκί, ος οῇ 8οπιθ τίίε ο{ 5 τε]σίοῃ. 
ὦθο αἶςο 15. ἵν. ὄ. ὍΤ]ε οοπιρ]είε 56η5ε, ἴἨεῃ, 
866Πης {ο ο ἴμαί ]αϊά ἆοννπ Ὦγ ΑΌρ. ἌἊθννο, 48 
{ο]]ουνς: « Γ]ιεγ ννετο βσιταϊινεΙγ απά ἰγρίῖσα]]γ 
Ῥαρίίσεά; {116Υγ ννοτο Ἱπ]ϊαίεά Ιπίο {μα Ίαν σῖνεῃ 
Ργ Μοβοθς8, απἀ ]εὰ {ο αοκπον]οάσο 1 ἀῑνιπε 
ΠΙΙΦΡΙΟΠ, {Ἡτοιρ] ἴ]θςα πίτασ]ες εχρτοςβῖνε οΟΓ 
Ῥαρίΐκπι, Το πιαϊοτία] οῇ λα ο]οιά απά 5εα 
(είπςσ ποίπίηπςρ Ῥαί ναίετ) ἵνα νε]] πἀαρίεὰ {ο 
εχκρτοςς (λίς5 ἰγρίοα] τορτοδεηίαίἶοη οῇ Βαρίΐαςπι, 
Ὀοί]ι ουνἰδῃ απά Ομτὶκίαη, 

ΈοΥ ἐβαπτίσαντο ΤΠΔΠΥ Μ35. απά Ἐαίημοτς Ἠανα 
ἐβαπτίσθησαν. Βυαὶ ναί ἶς ονἰἀοπ{]γ α σ]ο55, Ρτο- 
οοθάἴηπρ [ποπ ἴ]λοδο Νο Ἠνοτο ποί ανατο Ἰονν 
ε1οβδαοΙγ οοπηθοίθοἀ ἴε τουῖρτοσα] [οτορ οϐ ο 
Μιάά]ο νατὺ 15 υν]έ]ι νο Ῥαφείνο νοῖσςα. 

4. βρῶμα πνευματικὸν --- πόµα πνευμ.] Βοπηο «οπι- 
πιθοη{α{ογ8 81ρροβθ {ια [{οοὰ απά ἵνα ἀτίπ] {ο ὃς 
οπ]]εά πνευματικὸν, Ὀδοπιδο σίνοι πηϊτασα]οιβ] 
Ποπ Ἠθαγεη (866 Ἠοεγάςθητ.): οἱ]ετα, ἵπαβπιας 
ἃψ ου Ἰαά α αρἰτ(αα] Ἱπροτί,--- ὈΥ Ὀοῖπσ ἐγρίσα!, 
Όιο /οοᾶ, οἱ Οιγὶςί (να ίταο Ὀτοπά ᾖοπι Ἀδανθη, 
1 οη γἱ. 60.), απά πο ἀγύπκ:, ο ἴἶνο Ῥ]οκείπς οΓ νο 
(4οερο]; ἱπο]αδῖης πῃ α]ηδίοη {ο νο Ἠοἱγ ΒρίπΕ, 
36ο κ) ολη γ]. ὁτ ----θ. ἜΤ]ο Ἰαίίοτ ἶ5, Τ Ελπίς, ἴπθ 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΠΑΡ. Χ. ὅ---9. 

3 ’ , ν ς , σ ς , ὰ 2 2 2 - 

6 ἀκολουθούσης πέτρας ἢἡ δὲ πέτρα ἦν ο Χριστός. ᾖλλ οὐκ ἐν τοῖς ϱγ. 
μα] 2ος / ς ν ’ , ' - » ον 

πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὃ Θεός" κατεστρωθησα/ γὰρ ἐν τῃ ἐρημῳ. 
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υ Νάπα, 14, 28, 

4 26. 64, 68. 

κ Ναι, 11. 4/98, χ . Π ’ 5 - 3 ’ 3 Ν ) 3) ς ” 3 ν ) 

65 Ταῦτα δὲ τύποι ημῶν ἐγενηθησαν, εἰς το μή εἶναι ημας ἐπιθυμητας Ῥ τα ος 
ο λ 3 » . ’ 

7 κακών, καθως κακεῖνοι ἐπεθυμησαν. 
’ 2 υ μ 

καθως τινες αὐτων 

καὶ 8καὲ πιεῖν, 
’ 3 ” 

καθως τινε αὐτῶν 

3 ῃ 
ανγέστησαν παίζειγν. 

| , ἁ 106. 1. 
5 {ηδὲ εἰδωλολάτραι }ίνεσ-θε, ν Εχοὰ. ὁλ. 6. 

ὡς γέγραπται' Εκάθισεν ὃ λαὸς φαγεῖν 
/ 1Ναπ. 25.1, 9. 

ποργευωμµεν, Ῥ. 106, 28. 
8 Εχοι]. 17. 9,1. 

΄ μηδὲ 
ῥπόον λ κ ξ χ ἡμέοα: εἰ ἵο Νωπη. 91. 6 εποργευσαν, παν «ΕΠΣΦΟ» εν’ µιᾳ Ίμερᾳ ΣΥποσιτρεις κ κα. 

Έρα]. 78. 18, 56. 
, ν ν ' ο οδ. 9. 9 χιλιάδες. 3" Ἰηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθὼς καί τινες αὐτῶν 106. 1. 

ἔταθ νίαυν: απἀ, ΙΓ 5ο, ἴπετε 5 αἱδο απ αἱ]αδίοη {ο 
τηο Εαοσατὶςέ. 

----ἔπινον---πέτρας.] Ετεδείηρ οη ἴ]πε Ηέεγα] 5εηςθ 
οὗ ἴἼεβο υνοτάς, πιαΠπΥ οπηἰπεπί Οοπιπεπία{ίοτβ 
Ἰανα 5αρροςοά {μα πιθαπίησ {ο ϱς, ἴαί πο νναίετ 
αἲ Βτςί πιτασα]οις]γ ἀτανη {τοπι {6 τοοΚ, Ίναβ 
αίτθγννατὰς οοπνογεά αξ πηἰγαο]οιδΙγ, {Ἡτοισῃ λα 
ἀθφετί. 'ΤΠΗ6Υ Πανα, Ποννενες, πο Ῥείίθγ αια/ιογίέη 
{ο {ιο Γαοί ἴπαπ 5οππθο Βαροϊηίσα] 5ίοτῖος αἀάπσεθά 
Ὦ} Υγαίς. απἀ Βομοείίσ.: απά ἴπθ ἹνΠο]ε ἶ5 α ΠἹθτθ 
εαρειςίίοις ποίίοπ, τεδίῖῃσ 9η πο 8ο]ίά Γοαπάᾶ- 
Ποπ, απἀ ρτοσθθάίπς {Γοπα αέει πιὶκαρρτεΠθηείοη 
οἳ (ο βσιτα(ινο Ἱαπσιασο οϐ πο Αρορί]ε; πΙο] 
18 ὮΥ Οα]νίη, ἄ]αξς, Ἰ7ο]{, Βοβθπη]., Κταιαςθ, απά 

᾿. Ἠεγάθητ., τὶσἣ]γ απἀφτείοοᾶ, ποῖ οἳ α παίυγαι 
τος], “ (απαιαπη αδα πηαίθτία]Ι5 ({ο αφ {Πα 
πγοτάς οἳ 1ὴοἱ/) οκ φιᾶ,” θαί οϐ α αρ]τ]ίαα] τοοΚ, 
«6 πππαπαπα οααδα ϱΠΙΟΙΕΠΒ, α φιᾶ ἵ]]α ααπα ε{ Ρο- 
ἰαίο Ρτοβθοία θἱε.”. ΟΕ ἠις βἰσπίβοαίίοη οἱ ἐκ 
Ώνετα ατθ οχαπ]ρ]θς ἵπ αραπάαπςθ. 3ο Τποοάοτεί 
οχρἰαίης : βούλεται εἰπεῖν, ὅτι οὐ τοῦτο ἦν ἐκείνοις ἡ 
πέτρα, ἀλλ᾽ ἡ θεία χάρις, ἡ καὶ τὴν πέτραν ἐκείνην παρ᾽ 
ἐλπίδα πᾶσαν ἀναδοῦναι τὰ ῥεῖθρα τῶν ὑδάτων παρα- 
σκευάσαντα. Τὴα ππθεαπίπς, {Ἀθη, ἶ5, (παί Οητίςί, 
πμο ἶ5 (γριβεά ὮΥ (ἰιαί τοςΚκ, ΘΥΕΙΥΝἨΕΤΟ αἃς- 
οοπιραπίεἆ απά ννας Ρτεδεπ{ ν(Ἡ επι, 5αρρ]γίησ 
ν/αίοτ παϊτασι]οις]γ {αγπ]κηθάς ΥΥΠΙΕΠ, ἃ5 1{ ηδνογ 
Γα]]εά (νεια, παὶσπί Ὃα εαϊά ρορι]ατ]γ {ο /οἱῖοιο 
έπεπι, α5 ΟΠ, νο 5αρρ]εά Τέ, ἀἷά: οἰιει 
γοα({η, Πιοιδ] Ἰην]ςΙδ]γ, ος [σγαέϊνείη απ φρἰγνα- 
αἰ1γ, Ὁγ Ἠῖ5 Ῥοτροίια| απἀ Ῥρτεδεηί Περ απαά Ῥτο- 
{εοίοηῃ. Τηε σοποταἰ 56η8ο 5 (1π {ηε ννοτάς οΕ 
Μτ. Ηο]άεπ), ναί “ Ώιο Τεταθ]ίος Ἠαά {Πε 6απιθ 
αρἰτίίαα] αἀναπίασος απᾶ ργ]νῖ]ερες οῄετεά {ο ἴπεπα 
ἐψρίσαἰ{η, ννπΙο]ι ατο οβοτας ἴο 15 γεα[{.) 

-δ. οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν.] Μοεί οἩἳ Όιε τεσεπί 
Οοπηππεηία{οτς ίακο Ὀχίς α5 Ῥαΐ {ΟΥ ἐν ὀλίγοις µόνον. 
Ῥυαΐ Όιετο ἶς ΑΙΠΙΡΙΥ α πποϊοδί (ΟΗ νΠίοι 1 ανα 
αἀάποες εενετα] εκαπηρ]ες ἵπ Ἠεο. 8Υη.): α. ᾱ. 
νί παοδί ΟΥ ΥΘΤΥ ΠΙάΠΥ οϐ Νοπα (οἆ ννας 8οτα 
ἀἱδρ]οαςδεά, παππε]γ, νι αἲ] Ὀαί οςηαα απἀ (α- 
... Οη {πβ 66ης Ο{ οἱ πλείονες 59ο ἸΝοίθ οἩ Ῥοπῃ. 
τος. 

Αί΄ κατεστρώβησαν γὰρ ἃο. ἴἈετο 6 α οἼαμδο 
οπη{{6ά, {ο ν ίσο πο γὰρ τε[εις; ᾱ. ᾱ. [ΤΠ νε 
ΠΠΣΥ Ἰπίοτ,] {ο {πεγ Ὢετε, ὅσο., 1. 6. {ΟΠΠ (αίγ 
Ῥοΐπσ είγει/εὰ; βἶηποῬ κατεστ. ({οαπάεά οπ Ναπηῦ, 
Χῖν. 16. κατέστρωσεν ἐν τῷ ἐρήμῳ) εἰσηίῇος, ποί 
ννογθ ουεγί]γοισπ, Ὀαί «6 ννογο είτοίοῃοαά οἱ είεννοά 
[ἀοαά] οὖετ {Πο ἀθβοτί: ”” α π5ασο ΟΓ καταστρ., Ἰϊκα 
πι ἵπ Ναπιῦ, χὶν. Τ16., (πθααθηί Τπ έ1θ Ο]αξεῖσα] 
Ἠγ]ίοτς (5ο απ Απίπι, νι]. 3. οἶίοὰ ὮΥ είς. : 
λοιμὸς δὲ αὐτοὺς ἄφνω συλλαβὼν κατέστρωσε.) 
απά πηθαπί {ο τεργρβοηί ἀθαίῃ ἵπ 1{5 πιοςίαρρα]]ίησ 
{οσα : Ἠθτο ἀοποίίπσ (15 'ΤΠεορΙιγΙ. βανς) τὴν 
ἀθρόαν αὐτῶν ἀπώλειαν. ἙΏονῇ[]95ς, ίοο, {έ ννας ἵπ- 
{επάεςά αφ απ αν/ϱα] Ίππασε οἱ {ο οίργπιαἰ ρεγαίοη 
ο {ο νν]οκεά, απά πιθαπέ {ο 66Γνο {ογ απ΄ αν/[] 
ννατηϊης, ὮΥ αχαπηρ]ε, {ο ΒΙΠΠΟΙΟ ΟΓ ΘΥΘΙΥ αρο. 
Ξεε (ἨΤΥΑ. απά Οα]νίη. 

9Ρ 

6. τύποι ἡμῶν ἐγενήθ.] '' οαπιθ {ο Ῥαδς 45 ϱχ- 
απηρ]ες {ο α5: (ἡμῶν Ὀείπσ ριαΐ {ο ἡμῖν, α5 ἵπ α 
Κἰπάτεά ρᾳβ5ασο οΓ 1 Ρεΐ. ν. ὃ. 969 αἱξο Ηοῦ. ἵν. 
11.) ος, βσαταίῖνε τεργεςεηίαίίοης οῇ (οὐ”ς ἆθα]- 
Ίῃσς υνΙίἩ 5 ἀῑκορεάϊεπί ογθαίατθς. ᾿Επιθυμητὰς 
κακῶν ἵδ α σεπεγαἰ οχριθβδίοη ΓΠαγί]ετ οπ απῇο]άεά 
βαγέϊσμίαγἰή. ἨεπάεςΓ: '' Ιαδίετς α[ἴει εν]] ἠμήπςς.2 
ΤΠ18 ἴθγπα ἐπιθ., ΓΠεορΗγΙ. οὔδεινας, 5 1564, ϱε- 
οα15ε ΘΥΕΤΥ ον!] οτἱσίπαίες ΙΠ ἐπιθυμία. 3ο ΤΠα- 
ογάἰἀος Π1. 46. τερτεθεπίς ἀθβίτο απἀ Ἠορε αδ ία 
Ραξδίοπς Πίο] Ίσαά Ίπεη Ιπίο θγΙ], καὶ πλεῖστα 
βλάπτουσι. Τϊ Ἠαβ ταίογθποσθ, ποί ΙΠΕΓΕΙΥ, α5 Τ]6ε- 
ΟΡΗΥΙ. 5ΙΡΡΟΕΞ6Β, {ο {1ο 5ανοιτΥ 1491 {εαςί5, ΠΟΥ, 8 
(τοί. Ἱπιασίπεςα, {ο α ἀἰδοοπίθηί ΥΥΙ{Π ΠθοθξκαΓΙ6Β, 
απά α οογείησ οῇ Ἰακητίας: Ῥιαΐ {ο αν! οοποι- 
Ρίδοεπσς οἱ ενετΥ Ἰκ]πά, --- ΠαΠΠΕΙΥ, ἴπε οονείῖησ 
ἰπβα] ος ἱπεχρεάἰεπί Ιπά]σεποςς, ---'ὁ εαρ]άτίαίες 
(5αγς Οα]νίη) 4Ἡα οχ {αδάϊο ἀοπογαπι Ὠοεί, εί 
ποίτὰ ΙποοππεπΗὰ ρτονεηίαπ{.. Τηαί εΥΙ] οον- 
είοιδηθςς ασαἰηςί νν Ισ (οά, ΡΥ πα πιο] οἳ Πΐ5 
Ρτορᾗεί (Παῦ. Π. 9.), ἀεποιποςς Ἠθανγ ο8. 

Τ. ΤΠο Αροεί]θ ΠΟΥ αρρῖῖος ιο αΏονο Ρτίη- 
εἴρ]ε {ο ιο ἀϊβογεπί νιοες απά 5ἵης {ο νο] έπθ 
Οοσἰπίμίαπς ννοτθ Ῥτοπθ; οοπιπιεποῖηπσ υίἩ εχαί 
ο αλιςύπισ (ιεῖγ Οι Ἰδέίαπι Μἱδεγέη, Ὁ} Ἱπάπ]σίπςσ ἵη 
Ώιε π5ο οἱ πιθαίς οῄοτεά {ο 14915. 

---εἰδωλ. γίνεσθε.] ἸΝαπιεΙγ, ὉΥ ρατοΙραῖπςσ ἴπ 
149|-[εαξίς; αν 15 ραπ {οπι {πο τεςδί οῇ {πε νν ογάβ 
οϐ {5 Υοτςα, νΠῖοΙ ΥΘίΘΥ {ο {πο βαογΙιΠο]α] {δαςί 
{ο {πα Ἠοποιχ οῇ {πε σο]άεπ σα] πιεηίοπεά αἲ 
Έκοά. κκχ!. ϐ. 

--- ἐκάθισεν] “΄ καΐ ἀοννῃ {ο ἴαδια ; ” αοοοτᾶϊῖπς {ο 
Ώιο αποϊεηί Ρορίατε, αβεγννατάὰς οπαπσεά {ο Τε- 
εἰἰπίπισ, απᾶ αἀορίεᾶ {ποπ {Πε 6πΠΗ]6ε8. Οπ ἴ]α 
5εηςθο ΟΡ παίζειν Ἠετο (ΝΠΙΟἩ 16 5δοπιεν]μαί ἆἱδ- 
Ρε) 5εε Ῥεο. ΒΥΠ., Ψθτε [ Ἰανθ εΠοΝ/Π έλαί 1 
15 Ρο5ί {ο αβείση {ο ἴ]πα ννοτά Ἠεγο α σοπεγαί 5ἱση]- 
Ποαίίοηπ (ΕΙπη]]αχ {ο ναί ἵπ Ἠοετοάοί. ἱχ. 11. απά 1 
0ἨτοἨ. αχν. 29. Εκάγ. ν. 9.), Ἱπο]αάϊπσ Ἱεαρίπα, 
ἀαποίησ, βἰπσῖπσ, απά αἲ] οί]ει Ἰάπάς οῇ [οεία] 
8Ροσί. Απά οοτίαϊπ]γ 1 πιαγ αἁπη]ί ο {Πῇ5, βἶποςθ 
παίζω (αποϊθαη{1γ παίσδω) Ίνας ἀθτῖνεά {ΟΠΙ παῖς, 
απά Πίοετα]]γ εἰσπ]ῃεά Το Ρίαι {ιο ῥοι/. 

8. πορν.] ἜΤΠϊς6 ας γοίετεποε {ο αἰ] δοτί5 ο{ Ἱ]- 
Ποἷέ οοππθο(ἴοη ννῃ ΝΟΠΙΘΗ, ΥΥΠ α]αςίοι {ο ἴθ 
βἰπ ο{ {6 Ιποθκίποις ΡΘΙ6ΟΠ. Όη ἔπεσον εἰκοσιτρεῖς 
5ο6 Ναπιῦ. καν. 1 ---θ. 

9. μηδὲ ἐκπειρ. τὸν Ἆρ.] ἜΤ]ετο αὖο Ἠθτε {Νο 
νατγ. 166έ., Κύριον παπά Θεὸν, οϐ νυμΙοἩ ἴπο [ογπιθτ 
16 ΒΥ ΠΙάΠΥ τεσθπί Οπ]έήος 5αρροςοά {ο Ρε {18 {τας 
τοαάίηπσ; (ποισ], {οπι {πο «Ἰοπάςτ απί]λοΓΙτγ {ο 
1 (οΠπΙγ {παί οἱ οἶσηί Μ398., οπο Ὑετδίοηπ, απᾶ 
εοππο Ἐαίμειςβ), πο Εάῑίοτ Ίιας νοηίατοἆ {ο ΙΠίτο- 
ἀασα 1 Ἱπίο ἴθ ἰοχί, Εἰποκς Μ398. Ἠανο αἱἱ 
Χριστὸν. εκοθρί οΟπο, Νίο ας ἸΚόριο. Ο6 ἄια 
{νο τοαά(ησς, Ιπάθεά, Κύριον απά Θεὸν, ἴἶιο {ΓΟΥΠΙΘΓ 
Ἆας πιοεί {ο οοιπίθπαπος Τε; Ῥαΐ ἴἸθγθ 16 ΤΘάΡΟΠ 
{ο επερεοί (ναί Δούι ρτοσθεεάεἆ (α5 Ψαίθγ τοπιαγκ 
{τοπ {ποςα νο 5ίαπιρ]εά αί Χριστὸν, ποῖ νε] 
Κπονίησ Ίου {λε Τβγας]!{ε5 οου]ἀ Ῥε ραἰά {ο {επιρί 
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υ Εχοά. 16. 3. 

6, 
Ενα]. 106. 25. 
ο Βοππ. 15, 4, 
εωρτα 9, 10. 

η ’ ” ’ [ά 

ἆ Βοπι. 11.30. εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰωνων κατήντησεν. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΟΗΑΡ. Χ. 10--- 14. 

᾿ σ- ’ 3 ’ ’ .) 

ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο.  Ι4ηδὲ γογγύδεε, καθὼς 10 
” 3 ’ ς .] - 3 ” -- 

"καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἄπωλοντο υπο του ὀλοῦρεντου. "ΊΤαῦτα 
. ’ , ε ” ε) ’ ᾽ λ ς ” 

δὲ πάντα τύποι ουνέθαινον ἐκείνοις' ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, 
[4 - 

4 Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστᾶναι 19 

εδυρτα 1.8.9. Δλεπέτω μὴ πέσῃ. " Πειρασμὸς ἡμᾶς οὖκ εἴληφεν, εἰ μὴ ἀνθρώπινος" 18 
1 ῶ]Ἠε8ς. δ. 24. 
2Ρει. 9. 9. ᾽ ᾽ 2 ’ ς -- υ ς . τι ’ - 

πιστὸς δὲ ὃ Θεὺς, ὃς οὐκ ἐάσει ύμας πειρασύηναι υπὲρ ο δυνασθε 
3 . ’ 9 νά οά Δ ιν 3/ ϱ / ς -” 

ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ την ἔκθασιν, τοῦ δὐνασθαι υμᾶς 
{2 0ο. 6. 17. 
1 ὀομη 5. 2]. 

Οὐιρὶκέ; απά ρατί]γ, 1ὲ 195 ρτοαῦ]α, {τοπ ἴποβθ νο 
Ὑν]κηθά {ο ἀθδίτογ (πὶ5 Ῥτοος οῇ {πα Ὠινιπί{γ ος 
ᾖοφας ΟΗτὶςέ: [ος, 5 Βίδμορ Βι]] (Ώείεν». ΕΙά. 
Νίο, 1. 1. 10.) Ἰας «ολη, ἴπο γνοτᾷς οῇ {ιο ἰοχίας 
τοοθρία5 Ρτονο Ὀοί]μ {πε ϱγε-εαίδίεπεε ο ΟἨτίςί, 
απά Ἠὶς Πλείη. Ἀαβ]ος 1 {ο βαγ, 1π {ο γνογάς ο{ 

{Μτ. Ηο]άσπ, «« Ηἶπι νν]οπα {πε Ιεταε]ίέος ἱοπρίεά 
γ/α5 (οά: Όιί Ἰθτο Ιέ 15 βαἷά (λαί αγ επιρίεά 
ΟΟιγδί, νν]ο οοηβδΙΘΠ{Υ ἶ5 οσα) Ἰπ {αοῖ, Ηθ 
ν/ποιη {αγ (εν ἱοπιρίθά νναδ ἴΠθ 6αΠ1θ ΒΘΙΡΟΠ 
ννοπη {Π6Υ πονν {επηρίεά, (λεἰτ Πεεάεεπιεγ, ΝΤΟ Ίνα5 
Όνε νι χοπ α5 ΣΕἨΗΟΝΑΗ, απά οίεν αρρεατεά 
το ἈΤοςες 1π {ηθ {οτί ο{ απ Αησε]. 9ο Οαἰνίῃ. 
Οµπ ια ρετ[οοί ρτορτὶείγ οἳ Χριστὸν ἵπ 5 ἵη- 
είσποθ, {πα τοαἆςτ 15 το[εττεά {ο Ῥτ. Βιτίοῃ)ς 
Τεθίϊπιομίες οῇ {ο Απίι- Νίοεπθ Γαίας {ο {8 
Ὀ]νΙπΙΥ οἱ Ολεὶεί, απά ΑΌΡ. Μασοο ΟΠ {6 ΑίοΠθ- 
πηΘΗ, νο]. Π. 010. ᾿ἘΕιπείρασαν 5ἱσηϊβες “« αῑεά {λθ 
Ραΐΐεηος απά ]οησ-ςαβοτίπσ οἳ (αοἆ 5 ΠαΠΙΕΙΥ, ὮΥ 
ππτηατίης αἱ Οχαῖγ οοπάΙ{1οἨ, απᾶ 404 ἀἱδρεπ- 
εαΐϊοη5; ” απἆοχ λα Ιπβαεποο οϐ ΙπραΠεποςῬ, 
ἔέ πνλ]ο]ι (45 Οα]νίπ τοπατ]ςϐ) ννου]ά απίιοιραίθ {πο 
ἀοβίσης οῇ ἀοά, απἀ το[ςθς {ο Ὀο σονειπεά ΡΥ 
Πίπας; Ὀαί ννοι]ἀ Ῥιπά Ἠϊπι {ο 15 ον νν] απά 
Ριεαριτο,. πας 8οπιθ οἱ νε ΟοτΙη{λίαης πιΙ- 
πηατοά αἱ {Πο τεβίταϊἰπίς οῇ ία (ἄοβ8ρε], απἀ ἴῃθ 
αρ]γιίια] απ{λοτΙ{γ οχογοῖςεὰ οὗὖ6ς {Ίχεπῃ. 

10. ὀλοθρευτοῦ] ΄ νε ἀεδίτογίπσ αησο], ΤηεΠ- 
Ώοποεά αἱ Ἰχοά. χι. 90. Ηευ. χι. 28., απά ο[ίεπ 
ἵπ Όιο Ο. Ἔ. απἀθτ {6 παπηθ Ο{ 6 ιο αησο] οῇ 
ἀεαίμ.”. Τ]οτε 15 Ἰοτθ α Τ6ίεΓεποθ {ο Ναπῃ. Χἰν. 
απά οίπετ ρατίς οῇ με Ο. Ἐ. ΤΓΠΙ5 ναιβθ 56εΠηΒ 
πηθαπ{ {ο Ὀθ, ἵπ 8ΟΠΠ6 ΠΠθΘαβΙΤ6, εχερείίσα] οἳ χα 
{οσππεΓ, 

11. ταῦτα δὲ πάντα ---ἡμῶν.] Τηϊς ἵδ α τερείῖ- 
Ποπ, λοισ] πχοτο ΡογδρΙσοιοιδΙγ απἀ {ογοΙϱΙΥ εκ- 
Ρτοβςαᾷ, οἱ {ο αἀπιοπ]ου αἱ ν. 0. 

---τὰ τέλη τῶν αἰώνων.] Τί πας Όεετ ϱ111Υ οδίαυ- 
Ἰεμεά, Ὦγ νο τοδεατο]ες ο ἴο πιοδί επηἰπθηί 
Οοπιπιθηία{ους (ας (ατοί,, Οτοθ]]., Εσ]ί{., Βο]οοίίρ., 
Ἠη7ο]ξ, Ῥοατοο, ΥΙΟΥ, Ἐορς., Ῥουί, απά Ηεγάπ.), 
Ὠναί (115 ἆορς πιοί ΠΊΘΑΠ, 38 15 ΟΟΙΠΙΠΟΠΙΥ δαρροφοά, 
ένο οπάς οῇ πο ννοτ]ά : 7. Ὀυή ναί πετο 15 απ α]- 
Ἰαβίοη {ο {πε 1 ονν]δ]ι πιοάς οῇ οοπιραήπς έλα ἀάτα- 
Ποπ οἳ νο ννοτ], απά ἀῑείτιρα της 1 Ιπίο τες 
«Ί:0π8, οἵ ροτίοᾷΒ ο{ 2000 γοατ» οαο]: 1. ἴπα ἆσα 
Ῥείογο {ο [μανν 2. ναί οἱ νο ἨΜΤοεαῖο Ὦϊδρει- 
βοΐΐοη: 2. παί οἳ ενα ΝΠοββίαμ. Τ]5 ιο 66η5ο 
ν]] Ῥο, “ αροῃ νότα νο οπά ο πο 490Η5, ΟΥ 
ασος, 1. ο. 11ο Ἰαξί 6 οη ΟΥ ασο, ἶδ 60Π16, ΠάΠΙΘΙΥ,” 
Όπο ασο οῇ ιο Μοαββία], ἴο Ἰα5ΐί ἀδροησδαίίοι οῇ, 
οσα {ο πιπη. 

19. Απ αἀπιοπ]οῃ ἶβ πονν εαυ]οίπες, Γοαπάεἆ, 
ὮΥ οοπο]αδίοη, ΟΠ. νο οχκαπηρ]ο8 νο Ἰναὰ Ώθθῃ 
αάάμοσά ο ο οοπρ(µοποο οἱ αὐαδίπςσ (4048 
ΠΊΘΤΟΥ απά Ἰοησ-ειβετίης, ὮΥ απΥ Ἰάπά οῇ ἀΐδουε- 
ἀϊεπος {ο Πἱ5 νν]]. 

-ἑστᾶναι.] ἸΝαπιε]γ, ἵῃ 8πγο ποοθρίαποθ ΥΥΙΗΙ 
(οά. Πέσῃ, Ἱ. ο. (411 ανναγ ἔΤοπι α βίαίε οῇ ταοε, 
απά το]αρδο Ἱπίο θΙΠΓΗ] Ἰαδ115. 
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ὑπενεγκεῖν. |! 4ιόπερ, ἀγαπητοί µου, φεύγει ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας. 14 

19. πειρασμὸς --- ἀνθρώπινος.] Τ]ἱ8 19 (45 61118. 
Τ]ιεορΗγΙ., απιά ΟτεΙ]. οΌδετνε) απ απ{]οϊραίοῃ ο 
απ οὐ]θοίίοῃ, απά τεπιονα] οϐ απ εχουκε. ᾳ. ᾱ. 
ΈΠπεςο ἰεπηρίαίἶοης αγ πο, 5 ΕΥ ατο ΒΟΠΙΘΕΙΙΠΠΕΒ 
αἱ]οσες {ο 6, αὔθονε ΠΙππαΠ ςἰγθηρί αΓε ΠΟ ΠΠΟΤΘ 
Όπαπ Ἠάπ]αΠ παΐαγο ἶ5 πιαάε Ἠπθ]ς ίο, απά πιαγ Ὃθ 
επαῦ]εά {ο μθαχ. ΟΕ είς βεηςο οἱ ἀνθρώπινος, 5ε8 
οχα[ηρ]ες5 1π Ἠεςεπςδ. ΘΥΠΟΡ. απἀ απ εχοε]]εηπί 
ΦΘΙΙΠΟΠ οἩ. 5 ἴοεχί ὮΥ Ὀτ. Βου{Π, νο], γι. 285, 
νηετε, α[ἴετ οὐπετνίπσ {ναί {τας Γαλ 19 Ῥοίίοππεά 
προπ (ος ΙπβηΙ{θ νΥ]δάοπα απἆ Ῥοννες, Νο α1οπε 
σαπ ἀε]ίνετ ππαπ οί ο {επιρίαίΙοἩη, Ίο τεσοοιπ{β 
Ώιε ρτϊποῖρα] (εππρίαίίοης ν/μΙοἩ (Πγεαίεη {με 5ου]8 
οΓ ππεΠΣ απά {Πεπ οὔὈδετνθς, αί 1π ορροβίοηι {ο 
Ώιοςδθ, νο πιιδί οοηβδίἀοτ, 1. ναί ἴἶε δίγοπισεδέ 
ἐεπιρία(ἶοπδ ἴο 8ΙΠ 41 ἨΟ 1υαγγάπί {ο αἶπ; απᾶ 
241Υγ, ναί ἄοά ἀε]ίνετς οΠ]Ιγ {οβδε Ὕν]ο ἆοσ Ὠνεῖκ 
π{πηοςί {ο ἀε]ίνοαι {ιεπιδείυεδ. Τηαίϊ ος ἀε]ίν- 
οἵαηοςς αγθ οΓ ο δοτίς: 1. ἴἴποςδε νετεῦγ (οά 
ἀε]ίνεγς ἠπιπιεαίαίείη, απὰ ὮΥ Ἠπιδε]/; απἀ, 2. Ὦγ 
νατίοας Ρτον]άεη{]α] Ίπεαπ5. Ὦθθ ἄἶδο απ αὖ]α 
Ώϊδοοιτεο οἱ Βρ. ΑίίετριτΥγ, επ εά, “ ΓῬεπιρία- 
Ώοηςβ ποί Ἱττεειςήρ]θ.. Τη εποτί, ία ρτοπηῖςε ἴπ 
αεδίίοη. πιαΥ Ὀ6 βαρρος5εᾶ {ο ἱπιροτί, ἰπαί (οά 
1 5ο ἀῑτεοί απά ονθττα]ε 6ΕΥΘΣΥ ενεηί, αδ υγε]] 
ἃδ οοπιπηαηἰσαίο εἰτοησίῃ {ο Ῥθοαγ 6ΥεΠ {πε πιοςδί 
πάνετδο 9Ἠ68Ε, ---ἴμαί ννο 5Πα]] πονετ Ὀο ἰτιεὰ οἙ 
ἰεπιρίεά αὔονο οἳτ Ῥοννος, 1 ἀά]γ επιρ]ογεᾷ, {ο 
Ῥδαγς Ῥα{ νν], ἵπ Πὶς ρτονἰάσηςσα, οἱ Ὦγ Πἱ5 σταςσς, 
πηακθ α ὙναΥ, ὮΥ ΝΥΠΙΟἨ νο πιπαγ, ἵΓ νε ατθ πο 
ν/αηίΊηρ {ο Οἱ15ε]Ν6Β, εδοαρε απ]ιτί Ποπ {θα 
{επιρίαοι ος {τία]. 
πιθηΐ, Ὑνε πουν ἐπαί (αοά 18 “1 να] {ο 5 Ῥτοπῃ- 
αμ. απά ππαΥ {πετείοτο 6 το]εὰ οπ {ο ρίνε Πἰ5 
αἱ. . 

---τὴν ἔκβασιν] “« Ώιο πιοᾶο ο{ ἀε]Ινεταπςς,” ο 
Ατγῆοιο δεῖηςσ αδεά (ας Βρ. ΝΠάά]είοῃ τεπιατκ5) ἴπ 
τΤΘΙΟΓΕΠΟΘ {ο {ιο (επιρίαίίοπ {Γοπη ννλίο]ι ε5σαρε 168 
{ο Ῥε πιαςθ. 

14. Τηε Αροεί]ο 5αβ]οίπς, α5 απ ΙΠί6ΤΕΠΟΘ {Τοπ 
Όιο αῦονο οχαπηρ]ες απάἆ νατηίησα, α δο]επην αἰ- 
ΠΙΟΠΙΠΟΠΣ. 

---φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλ.] Ἱ. 6. ΄ Ανοϊά ενετγ 
πΡΡΤΟΣΟΗ {ο Ι4ο]αίαγ,”” 5αοἨ α5 Ίνα5 οοπίτασίἰθἁ ἵπ 
αἰίθπά]πσ οἨ Ιάο] {θαδί. ἜΤ]ο Αροδίιο πον/ Τθ- 
{πΓης {ο πα εα0]οοί {τοπίοά ο αἱ Ο. ν], ---- Πππηθ- 
Ἰγ, ύινα οαίῖπα οἱ 14ο]-πιοαί; απά 5Ίποννς ουν {αγ 1 
ἴ Ίανν 11, απά Ἠονν [ας απ]αννα].. Πο ΠΒ «πονβ 
Όναί έ 18 ποί 1ανν[α] Γοτ {ποια {ο οαί αἱ Ι4ο]-(οαρίς 
εἴηος {]αί 15 α Ἰπά οῇ Ιάο]αίτγ, 1-5 Ε: Όσα ενας 
Ι{ 15 Ίαννβα] Γοτ νοπα {ο οα{ ἴ]ιο βο5]ι ναί Ἰπὰ Όεοπ 
80 ο θγος, ννηθη 5ο] ἴπ χο ππατ]κοί απά δεί οἩ ρτῖ- 
ναίο {αῦ]ος, οὔ ----οδὃ. Ἰπ οτάθγ {ο ονίπος ἴ]ο Πθ- 
ορδδ!ίγ Γοτ (πῖς αὐκίπαοποςο ΠΟΠ ραγοϊραίἶοη ἴπ 
Ποαί]θη τος, ο Ίαυφ ἀονπ {ο Ρρορϊΐοι, ενας 
ονοτΥ εαποτ]βο]α] Γοαςί 15 α πιά οὗ ννογςΒίρ, --- απά 
οοΠβθςιΙοΠ/{]γ αἰίοπάαπος αἲ Τἱ 18 απ πβεοσ]αἴίοη ἴπ 
νο ννοτοβὶρ ο) ἴἶνα ἀθῖίγ {ο ννηοβο οπου θ 
{ουδέ ἶς ης αίοά. Τηϊς Ίο Πληείταίος Ὁγ {προ 
επαπηρίεδ: 9Π6 ἴακοπ [ποια ἴἶνο Ολτὶκίαῃ Τοτὰ)5 

ΑΦ α πιοίινε οῇ εποοιτασε- 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΠΑΡ. Χ. 15---20. 

16 Ὡς φρονίµοις λέγω". κρίνατε ἡμεῖς ὃ φηµι. ὃ τὸ ποτήριον τῆς εὔλο- 
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σ Μαι. 26. 26. 
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16 γίας ὃ εὐλογοῦμεν,. ουχὶ κοινωνία του αἵματος του Ἄριστου εστι; τον 
. ο -- ’ -” - Β 

17 ἄρτον, ὃν ἆλωμεν, οὐχὶ κοινωνία του σωµατος του ἍἌριστου εστιν; 
Ἀ ϱ. ἩἨοπ. 19. δ. 

ΟΤΙ πίτα 19, 91, 
τ .., Γα] ” ς Π . . σ ᾽ [ή 3 ᾱ, - ς ... ». 

εἷς ἄρτος, Ἐν σώμα οἵ πολλοί ἐσμεν οἱ γαρ παντες ἐκ του ἕνος ἄρτου 
/ ἶ ’ 3 ’ ” 3 ὀ Ἡ 

18 µετέχομεν. ᾿ Βλέπετε τὸν Ἱσρσήλ κατὰ σάρκα" οὐχὺ οἳ ἐσθίοντες τὰς 

19 θυσίας, κοινωνοὶ τοῦ Ὁυσιαστηρίου εἰσέ; 

90 τί ἐστιν ; 

ΦΗΡΡοΓ, {πο οἴ]ετ [γοτη {μα βαοτίῇοςς οΓ {ο 7 6υΎ5: 
{οια υυηίσ]ι ης αἲ ν. 20 ἀταννς έλα οοπο]αδίοἩ, ελαί 
Οϊείίαπς νο ννοτο αοοιδίοππεά {ο ὂ6 Ρτεςδοηπί αἱ 
Ἰααίμαι ςαοτὶβοίαἰ [δαδίς Ίνεγο οοηβἰἀετεὰ ΡΥ οἵ]ι- 
ας Ἠθαίμεης α5 Ῥδγβοης {ανουταθ]ε {ο Ὠπείτ 1άο]α- 
{τοις το]σίο, ΤΠ {να 8άΠΠΘ ΙΩΣΠΙΙΘΥ α5 ἴπο5θ Υ]λο 
Ἡνθγθ Ργεβεπί αἲ {ο βαοτοεά [εαςί5 οΆ {1ο Ογὶκίαης, 
Ώιογθῦγ ἀθο]ατεά ραῦ]ίο]γ ειαί (π6γ Ῥε]οπσεά {ο 
Όνε φοοἱείγ οἱ Ο)ΓΙΦΙαΗΦ. 

15. ὡς ο λέγω.] Απ ΕΧΡΙΘΡΕΙΟΠ πιοαπί 
{ο 5ο[ίη ἴἶνα Παγς]ιπθςς οΓ υναΐ Ἠε ΠΠπαΥ Ἠανε {ο 
βαγ. ἜΤ]α Αροεί]ε αἀάτεςεες {λεπῃ α5 Ρεύθοής ος 
πν]κάοπα απά ]αάσπηεηέ, Όεσαμςθ {6Υ Υα]αθᾷ {Πθπ]- 
βοἶναος οπ {ᾖείγ 5προτίογ Κπονγ]εάσε, απἀ ἵηπ ΟΓ46Υ 
Εναί ο παὶσλἡέ πιακα Ἠΐ9 αρρεα]ς {ο {Πεῖτγοαδοη απά 
οοηεοείεποθ πποτθ οβεοίμα]. Ὦθεο ΤΠεοάοτοί. 

16. τὸ ποτήριον τῆς εὐλ.] Τ]ή5 ἵ5 Ὀεςί εκρ]αϊηεά 
35 Ρυΐ ΓΟΓ τὸ ποτήριον τὸ εὐλογητὸν, ('" Ώιο ερ ΟΥ, 
ος ονογ νΥηῖσ], νε σίνο {]απίς {ο (ο ,) απ Τί ἶ8 

:βαρροφεά {ο πανο θεεπ α Ρορι]αΓ ΡΏταςθ {ο ἀεποίθ 
Ώνε Εμε]αγῖσέ, παπά αἀοριεά Γτοπα ναί ννας σα]]εἆ 
Ἱ«6(λο οιρ ο ὑ]ορείης 3 αἲ ἴπο Ραδοµα! {εαςδί. Όοθθ 
ΙΝοίο οπ ΛΤαϊί. κχνΙ. 26. “Ὁ εὐλογοῦμεν ἵ5 εχοσοί]- 
σα] οῇ έλα ποτ. εὐλ., απά (αοσοτζἶης {ο {ο ορίπίοῃ 
οἱ πιοδί οῇ {πο πιοτθ οπη]ποαηί Ιπ{εΓργείεΙς, αποϊεηί 
απάἀ πποάεγη, ἶ5 ραΐ ΓΟΥ καθ’ ὃ εὐλογ. [1. 6. εὖὐχαρι- 
στοῦμεν] τὸν Θεόν. 

Τη οὐχὶ κοινωνία, ὅσο. ΙΠΣΗΥ (6οπιπηθηία{ογς (π]π]ς 
Οιαί Όιο ἐστι κἰσπίβαος “ἶδ α ΦΥΠΙΡΟΙ οἱ”. Βιί τί 

ὍπΙαΥ Π1ΟΓΘ 5ΙΠΙΡΙΥ Ὀς {ακεπ ἰπ {η αδααὶ 5εη5ο, 
απά, οοπ]οίπεςὰ νν]{] κοιν., 96 τεσατάςά αδ α ρορι- 
Ίαχ {ογπα οῇ οχρτεβείον: {ας ἴπε Ὀε5ί 0 οπιπιθη{ᾶ- 
{918, αποϊεπί απά πιοάθτη, αἀορίϊησ α πείοπγπιίσα] 
πιοάς ο{ Ιπίετρτεία(ἶοη, 5αρροςθ {1θ Ραδβασε {ο να 
εφαἱνα]επί {ο οὐχὶ οἱ πίνοντες τὸ ποτήριον τὸ εὐλογ. 
κοινωνοὶ τοῦ αἵματος Χρ. εἰσι; οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὸν 
ἄρτον τὸν εὐλογ. κοινωνοὶ τοῦ σώμ. Χ. εἶσι παπα 
0Ἠ1γ8. ραταρ]γαςος έμας: / Τποςς νο ραγἱοἶραίθ 
π πα Τ,οτᾷ5 ΒάβρεΓ αἲθ κοινωνοὶ τοῦ αἵματος καὶ 
τοῦ σώματος Χριστοῦ, απᾶ {εγεῦγ {ΟΓΠ οη9 5οοΙθίγ 
ΟΓ ννογεμίρρεις οἳ ΟΗγςί, απά οοπητηθηιοτα{οτς οῇ 
Ἠί8 ἀθαίῃ απά 5αογίβσος {οτβιπ.”. Το Αοοιρδαίΐνος 
ἄρτον απά ποτήριον ἃτθ τεσατεἆ ας ραΐ {ο ὁ ἄοτος 
ὃν κλῶμεν, ἃσο.; ΟΥ 6ἶξα κατὰ ἵ5 5αρρ]ίεά. Τήεγε 
τπαΥγ, ἨΟΝ/ΘΝΥ6Υ, Ὀς απ απασοίμί/ιοπ, π8δ αἲ 3οΡΗ. 
ἀ. Τγτ. 451. λέγω δὲ τὸν ἄνδρα τοῦτον. ὃν πάλαι 
ῥητεῖς, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε. Τηο Αροςί]ε ΠΙΕΣΠΡ 1Ο 
ατσαςθ, (λαί α5 ΟἨΓΙβίΙπης Πο Ῥατιιοὶραίο 1π {πο 
1 οτά”5 Ἀαάρρεγ ατο 5υροδεᾷ, ὮΡΥ οοιπηθπιογαί(ἶπσ 
Πα οχρἰαίοτγ ἁἀσαίμ, ἴο Ός ἵπ οοπιππΠίοη νν]έ]ι 
Οεῖκί, απά Όνε Οτ]δίαηπ βοοἱθίγ; 8ο, ΒΥ α ΡαΓΙΙΥ 
ο τοαφοπίπσ, ἴποςο Ίο ραγοῖραίο Ἰπ Ἠεαίμεπ 
βαογίΠοἰα] {δαδί5 πηαδί {Πεγοῦυγ Ὄε 5αρροςεᾷ {ο 6 
η οΟπΙΠΙΙΠΙΟΠ γνΙίἩ 1άο]ς απά Ιάοἱαίθγς, ογ αἲ Ἰοαςί 
{ο Ῥε [ανουταῦ]γ Ιπο]πες {ο Ιἀο]αίτγ. Βρ. Ίατ- 
Ῥυτίοῃ, Εν. Τιες. ἱχ. 2. Υοἱ. νι. 296, πιαϊπίαϊης, 
ἔπαί ας {Πο το]ὶσίους ογάίπαποθς ο {πα Πεπίμθης, 
πετο αἀνοτίες {ο, ννεγο /δαδίς προπ δαοτ]ῇῄερ, 5ο {ο 
παίητο οῇ νε εχρτγθβείοη α5εά Ὦγ 8ἱ. Ρα] Ρρ]αϊπΙγ 
ἀεποίαος (ῑαί Ἐε οοηφἰἀετοά {πο Ἠπολανὶεί πος 
(1 νο Βοοἰπίαπβ) 45 α ΠΊΘΓΟΘ ΟΟΠΙΠΙΘΙΠΟΓΑΠΙΟΠ 
Ο{ α ἆοαά Ῥεπείαοίος, Ραΐἱ α5 α /εαδὲ Ίέροπ δαεγῖβοο. 

1) 5 ’ 

ἢ ὅτι εἰδωλόθυτον τί ἐστιν ; 

ΤεΥ. 8. 8. 
1ο. 

κ Βαρια θ. 4. 

ὅτι εἴδωλον | Ι.εν- ΙΤ. Ἰ. κ ή . 
Γι ουν φημι; Ώειι. 82, 1Τ. 

Ῥ. 106. 97. 3 εν] ε5/ [α] ’ .] 1; } 

| αλλ΄ ὅτι ἃ «ύει τὰ Σὐ2ή, Πον. 9 90: 

17. ὅτι εἷς ἄρτος ---ἐσμεν.] ΤΠΙ5 πιαγ Ῥε τεπάετ- 
οἆ: “' {οτ α5 {ετο 18 οηθ Ἰοαί, 5ο Ίν6, ἴΠθ ΤΙΣΠΥ, 
Ῥεσοππθ οπθ Ροάγ ; 3 ἶ, θ. '' α5 ἴιε {οσα 16 0Π6, 80 
108, ἴ]λθ ΠΙΠΗΥ (1.6. ν/θ αἲ]) ατο οπς Ρογ, Ργοίθβθ- 
Ίπσ οιτεε]νες {ΠετεῦΥ ἰίο ε αἰ] ΠΙΘΠΙΒΟΥ5 οῇ ἰμαί 
Ῥοάγ οϐ νο ΟΗτὶδί 5 ιο Ἰιοαά. πας (α8 
ΗεδγοΠ. 5ο) 1 ἶ5 α5 ΙΓ Ἠο Ἰαὰ Ὑίεη: "ΏὭσπερ 
εἷς ἄρτος ἐστὶν, οὗ µετέχοµεν, οὕτως ἐστὶν ἓν σῶμα 
(Ηρµ. ἵν. 4.) ὃ ἡμεῖς οἱ πολλοὶ ({οχ ἡμεῖς πάντες) 
ἐσμεν. Τ]ο ν/ογᾷς ΤΙΣΥ ϱε ἔάς ραταρἠῃταρσαά, υί] 
Βρ. ὙγατυυτίοἨ, αδί 6αρτα: “Οι Ρείηςσ ρατίακεγς 
οἱ οπε Ότοεαά (οΓ ]οαβ) ἴπ ο οοΠΙΠΙΙΠΙΟΠ Πιακαβ8 
45, ο/ πιαπη, [ννΠὶοὮ νε αἲε ΡΥ παίτα,] {ο Ῥεσοππε, 
ὮΥ ρτασθ, οπο ῥοᾶη ἵπ Ολτὶςε:” έμο οοπππιΙπ]οι 
οἩ Όιο Ῥοάγ απἆ Ὀ]οοά ο Ο)ιτὶεί απ]ήπσ {16 Τθ- 
οεΐνετ5 Ιπίο οπεθ Ῥοάγ, ὮΥ απ οσα] ἀἰξειγραίίοη 
ος οπθ ΟΟΙΠΠΙΟΠ Ρεποεβί.”. ἜΤηο Ιοανες, ος ταί]οες 
εαζες, οἳ πάσα ντο Ι5α]1Υ (οβρεσία]1γ αἱ ἴ1θ 
Ῥαδεο]α] [εαςί) οΓ α Υ6ΤΥ Ίατσε 8ἱ76: 80 {αξ } ουΠ- 
βιάεταῦ]ο ΠΙΠΙΡΕΣ ΤΠΔΥ Ὦο 5αρροδεά {ο ρατίακο ἴπ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΟΕ 0πο ΟΡ πεπῃ. 

18. βλέπετε τὸν Ἰσρ., διο.] Αποίιοτ εκαπιρ]θ, 
{ο 6Ο ἴἶιο {οτος ΝΙσΙ ἶ5 Ιππετεηί ἵπ α {δαξί 
οοπ]οϊπεά να τε]ὶσίοις οὔδετναμοεδ; απά {παί 
{ακοπ ᾖοπι {πο οιξίοπς ο έλα Ιςταε]ίος; Υνο 
αφθά, αἱ Γ[εδίναί5, {ο πια]κε απ εηίετίαϊππηεηί οἙ 
Ώπε τε]ῖος οῇ {πο νΙοίῖπῃι5 ποί οΠΙΥ {ογ Οιείγ 8ε-- 
ναηί5, Ριΐ Γ{γ βίΓάΠΦΘΙΦ. (Ροί.) ΒΥ Ἴσρ. κατὰ 
σάρκα ἃτοθ Ἰογο ἀεποίαά {ο παίυτα] ἆεβδοθσπάαηί5 
ο) Τβτας] αξ α ΠΑΟ, ----ευνς ΡΥ ΕἱτίΠ, ΥΠΟ ΟΓ- 
5ηρρεά «οά ΡΥ βαοτίῇσςΒ, απά ννετε ἃ5 Υεί ΙΠΟΟΠ- 
γετίεά {ο {πα (γὶδίίαη το]ΙσίοΠπ.. Γῃο 5οη5ο οἳ 
οὐχὶ οἱ ἐσθ., ὅσα. 15, “' Άτο ποί ίΠοβθ, ΥνΠο εαί οΓ {18 
Πεδῃ οῇ (ια γἰοίτηδ, δαρροςεἆ {ο Ὀ6 ραγοἱραίοιβ 
ΙῃΠ {ηθ βαοτ]ῇσοθ ΟἨ {ῃθ αἰίαγ»Σ απάἆ οἱ {πε Ῥοηπδβίβ 
ΟΓ ναί βαοτῖβοθ. ἜΤ]ο αρρἠἰοαίίοπ ἶ5 Ἰεβι {ο Ὀςθ 
εαρρ]εά, ΥΙΟ 16: οὕτω καὶ ὑμεῖς ἐσθίοντες τὰ 
εἰδωλόθυτα, κοινωνοὶ τῶν ὁαιμογίων γίνεσθε. ἈΝονν 
ιαξ Ὕνας 5αρροφεά {ο Ὀτίηπσ {πεπι ΊΠ οοηιπιΙΟ 
ὉΥΙἩ ιο ΤὨεϊίγ; εδρεοϊα]]γ α5 ἨΗο να βαρροςεά 
{ο ο ΡδιβδοπαΙ]γ, (ποισ ΙΠνΙ5ΙΡ]Υ, ργεςεπί. ἹΤῃ- 
ἀθθᾶ, ἰπαί οοπιπιιίοπι Ύναβ Ἱπαρ]ιοά Ὦ} νο Ῥοπο- 
Πί8, νν]εί]ιον ταα], οἵ (α5 ἵπ {ο σα5ο οἳ {1ο Ἠθαί]ῃ- 
6/5) ἱπιασίπατγ, Ὀεῖησ οοπβγΠηΘᾶ ΡΥ α Ρποί οἳ «οη- 
γθοηίίοη Ῥοίνγεεῃ {πο δαογίβοεγ απάἀ Ἠϊ5 ἀοἀ. εο 
Ἠγατο. αΏὶ 6αρτα. 

19 ---2. Γπο Αροείε Ἠθτο «Πονς ἴ]αί, 9ΥεΠ 
Ώχείγ Ο/Η ρτοπιίθες Ὀδίῃσ οοποθἆθᾷ, {ε οοπο]ιι- 
ΒΙοΠ {16γ ἆγανν υνου]ά ποί [ο]]ον; βἴπορ ἴπθ 
οτοιπά οὗ οΘθηςατο οοηβὶβίοᾶ 1π [5 ---- ναί {ια 
Ῥαραις η119έ πεερβδαγ [η ρροδο Ειναι Οληῖδαπς, 
Νο ΥΝΥοΓΕ ργοπ5επ{ αἱ 1αῖγ 5αοτε Γεαφίς, ννοιδηίρ- 
Ρος (πε ἀθ]ίίας, {ο ννηοςε ποποιχ {1οςθ {θαςί5 νΥεΓθ 
Ιηδ{αίεά. (ἆταιςε,) 

---τί οὖν φηµι; ---ἐστιν.] Τε 5εηςε ῖς; / Ἠ]παί 
6 ΠΙΥ ΠΙθαπΙηπσ13. "ἜΤηαίϊ απ 149] 15 αηγ {μ]ῃς, 1.9. 
πα απΥ ἀῑνιπίέγ: ος, εμαί ἴπο 14ο]-πιεαί ἶδ αΠΥ 
ΏπίησΤ (1. ο. 4ἱῇοις [ΓοΠΙ οίᾖογ πιααίς.) ΔΛο; 8 
16 ποί ΠΥ πιθαπίησ. 

20. ἀλλ᾽ ὅτι] Ἠεπάοτ, “Νο: Ὀαί τιν ΠἹεαπΙης 
18, Όπαί,” δίο. Τηϊς εἰ]ρεῖς οῇ οὐχὶ α[ίετ απ ἵπ- 
ἰειτοραοῦ. 5 οοσαβΙομαΙΙγ Γοιπὰ, Ὀοίμ ἵηπ {ῑθ 
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δαιµονίοις Φύει, καὶ οὐ Θεῷ" οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνους τῶν δαιμο- . 
πι Ώοαί. 80. 38, / [. 

2 Οοτ. 6. 15. Τι γίνεσύαι. . Οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον 31 

δαιµονίων οὐ δύνασθε τραπέζης Ἰκυρίου µετέχειν καὶ τραπέζης ὃδαι- 
’ η 28 « - Δ ἅ ) 3 ιά 3 - Γ 

η Ῥευι. 95.31. µονίωγ. Η παραζηλουμεν τον Κυριον; µη ισχυροτεροι αυτου ἐσμεν; 3 

ο ΒΗρτα 6. 12. 
Ἠοιπῃ. 15. 1,2. 

Ἱπίτα 13, 5. 
Ρι]. 2. 4. 

Βοτϊρίιγα] απά Ο]αξεῖσα] Ὑντιίετ 3ο Αιγίαπ (εῖ- 
εᾱ Ὁγ Βαρᾖμε]): μὴ γὰρ τὸ ἦθος ἐζήλωκα αὐτοῦ } ἀλλὰ 
τὴν παιδίαν σώζων ἔρχομαι πρὸς αὐτήν. 1 αἀά Τᾳ0απ. 
ΟΥ, 104. Ὦ. κειµένοις ἐπεμβαίνει ἀνδρεῖος: ἀλλ᾽ ὁ 
πρῶτος κατενέγκει. Τ]ε Νοτάς ἃ θύει--- θεῷ ατθ 
(α5 Βομ]δις. τοιπατ]ς) ἴακεη {οπι Ὠθιί. κκχ. 1Τ. 
ΈΥ (ο ὁαιμον. ατθ πιθαηί {ιο [α]5εΙγ οαἰ]εὰ ἀθίίίεβ 
οἱ 1ιε Πδαίῃοαης, οἱδοι/οτο {ογπιοά εἴδωλα. 

---οὐ θέλω δὲ ὑ., ὅτο.] “' Νονν 1 ννοι]ά ποῖ ννίδῃ 
γοι,’ 8ο. ἘὮΥ κοιν. γίνεσθαι, ὅσο. 586 Νοίθ 5πρτα, 
ν. 19. 

21. οὐ δύνασθε] α. ᾱ. “'Ύε εαηποῖ, οοηεςίθη{]Υ; 
ΐ 15 ποί ςζίαδίο, απά ἴπιεγείοτο ποί Ἰαννβα] {ογ 
γοι.”. «Το Ἱποοηβίδίεπογ (45 Βρ. Ἰατοατίοι 
εἴιοννς) ν/ας ί5: ἴαί (116Υ νπο εαί απά ἀτίπ]ς 1η 
Ώιε /εαδί οτι ἐ]ιαί αογ{ῇβσο αἴε ΡαΓίαΙΚ6ΕΙ6 ο{ {να 5ρ- 
Ροδεἀ Ροποεβί5 οῇ χα φαοτίῇσε, απά «οπβεαεπ{]γ 
ατα Ρατίΐ65 {ο {ο Γεάστα] τἰίαβ ννΙο οοπβτπιεὰ 
Ώποςα Ῥοεπεβίβ: 5ο {ἔιαί ία 5απΠθ ππαΠ οοι]ά ποί, 
οοηβἰςἰεη]γ νι ἨήπηςεΙ{, Όο ρατία]ετ οῇ Ροῖ]ι 
ὠῦ]68, ο [ιογά απά ναί οῇ ἀευῖ. Τηθ Ἱῃ- 
οοηβἰκίεπογ ατὶθίηπσ {Γοπα {11ο Ῥασαπ απά Ολγὶςίίαπ 
τ1ί65 Πανίπσ οηΏθ 6ΟΙΠΙΠΟΠ παίατθ, (α Γεαδί οἵ 5αοτ]- 
Ποε,) νπῖοί, βρτἰησίησ {οι οοπίγατγ οτἰρίπα]ς, 
ἀθδίτογ οπθ αποί]ετ’ ε[βοοίς.” Πίνειν ποτήριον 
απά µετέχειν τραπέζης Κυρίου βἰσηΙ(Υ, Ῥεγ πε) Ίδηιοπε, 
α Ρατίακ]πσ ος {Πο Τ,οτᾷ”5 Ἀάρροχ. Τ{ο εχρΓΘΒΡΙΟΠ 
πίνειν ποτήρ. π]]αάες ἴο ἴε γν]πο Ραγίι]γ ρουτεά 
ουί απά ρατί]γ ἀταπ]ς αἲ χο εαοτίβοια] [οαςίς: ία 
µετέχ. τραπ., ἴο ἴπαο Ὀαπαιεί δεί ουί, [ἴοπι {6 
ΤΘΠΊΔΙΠ5 οῇ {ο νἰοίίπα, {ο μα νοίατίες, ἵπ ἴα 
{επηρ]ε οἵ 6ἱ5εν/]ογα. ἨΓαιςο ΟΏ86Γν65, (]χαΐ τραπέ- 
ζης ἀερεπάβ ΠΡοΠ µέρος ἀπάθτείοος 5 οῇ νν]]σ] νετγ 
Τ4Τ6 ΊῬίεπα {οσο Ίε αἀάπσςς απ΄ οχαππρ]ο {ἴοπη 
1 γδῖας. 1 αἀἀ 9κοἨγ]. Ασαπι. 490. οὐ γάρ ποτ᾽ 
ηὔχουν --- θανῶν µεθέζειν φιλτάτου τάφου µέρος. 

2. Τη Αροδία Ἱοετο Ιππιαίος, ἰμαΐ {ο αἰ- 
{επιρί 5ο] απ΄ Ιποοηβἰδίεπογ πιαδί Ὀε Ἠϊση]γ ἀἱς- 
Ρ]εαδίησ {ο «οά. Παραζηλουν πιαΥ βἰσηΙ(γ εἰί]ιο 
ἴο εχοῖίο αΠΥ οπ6 {ο Τεαίοική, οἵ {ο απσο». Τ]ηο 
{οτπΊθγ 66Π8θ6 (νν]ίο] 18 οΠΙεβγ αἀοριεά Ὦ} ἴἶνα 
εατ]ίετ Γπιοτρτείετϐ) Ἠας πΙΙοἩ {ο τοασοπηππεπά 1έ 
1 {πο πβασο οῇ ο Θασγθεά νντιίοτε: Όαί ια ]αΐ- 
ἴ6τ, νπ]ο]ι 19 ρτο[εγτοά ΡΥ πιοδί οῇ ιο τουεπί Εὶκ- 
ΡοβΙ{ΟΙ8, ἵδ πποτο αρτοθαθ]ο {ο ναί Γο]]οννς, μὴ 
σχυρ. αὐτοῦ ἐσμεν, ἵπ ΝνΠ]ο]ι δοππθίμ]ησ 18 τοφυἶτοὰ 
οὐ νὰ σρρήρά ; ᾱ- ᾱ. “ το ννο δ/ΡΟΠσΕΥ ἴπαπ Ἠα, 
[]αί νο οαπ νεπίπτο {ο Ότανο Ἠή5 ννταί]ι 1] Τηο 
{νο Β6Π5ΘΒ, Ἠοννδνοχ, Ππιθτρο Ιπίο θαςἩ οί]ογ; ἴθ 
Τεαίοιδή, ἅπᾶ πο απσογ οἳ αοά Ὀεῖπσ οοπνοτί- 
Ἰυ]α (στις; απά αοσοτζπσ]γ οπί(οὰ ἵπ α ρατα]]ο]- 
Ίβπι αἱ Ῥα, Ἰχχὶκ. ὅ 5 νηθτο ἴἶιο ποβ]ο οχο]απια{ίοη 
(πικαπάοτείοοά Ὦγ νο 'ἜΓταικ]αἴοτς) οὐσ]έ {ο ὢθ 
ένας τοπάστοὰ: “ Πονν Ίοπς, Ο Τ,ογὰ, νν]{ ἔἶποι ο 
3ΏσεΥ Ί ---(ογ6νετΊ Πονν Ίοης ια] {11γ ]οα]οΙςΥ 
Ῥατη Ἰἶκο ἤτο Ί --- {ο ονοτ1”. Τῆο τορο(Ιήοῃ 18 
τοφυ]τοὰ ΡΥ ιο οοπίοχί, απᾶ αἁπηείοά Ὦγ (ο ργο- 
Λγίείας ἰπσμω. Έοτ νο Ἰανθ Ἰογο 4Π οχαπηρ]ο οῇ 
1ο Αι ηή/ιρΗίο οἳ 6 οπδέγοζυρ ραγα[[ο[ίπι, ΟΠ. 1 ο]α 
κεο ἩΒρ. ΤΟΝΙ ἆο Φασγ. Ῥ. Τ,οοί. χΧὶκ., απᾶά Βρ. 
1ο0ῦ, θαου. Το, ϱ. 21, ο) νἩοπι ιο Ἱαίίοτ ννο]] 
οὔεογνος, ναί ἔέΙπ ή Κἰπά οἩ οοπβίτασίίοη α 
ρατί ἶδ δοπηοίΠποΒ {ο Ῥο βαρρ]οά 1π νο Ἰαΐΐος 

1. 3 3 ε) ’ ’ - ’ 3. 

5 Π]άντα [μοι] ἔξεστιν, ἆλλ οὐ παντα συμφερει παντα [μοι] ἔξεστιν, 99 
ῳ .. 3 1 .] ” 

ἆλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. Ὦ μηδεὶ τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ 34 

πα, {ακοηπ {Ποπ {πε {ΟΓΠΠΕΙΓ, 5 ἆᾖοῦ αχνι. 6.3 
Τ]15 νίανν ἶ5 οοπβγπιεά ὮΥ ὦετεπῃ. ἵν. 4. “Τιαοςδί 
ΠΙΥ ΓΙΤΥ οοπης [οτι κο Πτα, απά Ῥατη {μα ποπθ 
οαπ. 4Ιεπο] 1.2. θε αἰδο Εσείς. ααχνΙ. δ. Β 
ἔ6]]κα Πτο 2 18 πιθαπί “8ο α5 ποί {ο ὃε βαἰδβεά,) 
Του αἱ Ῥτον. κκχ. 16. [τε ἱ5 παπθετεὰ αΠΠΟΗΡ λθ 
[οι Ο]πσς νο] 5αΥ ποί ἴέ ἱ εποισἠ”. ΟΕ 
οοιΓς6, {πε /εαίομκή Ἰετε 8ροΚεη ο 18 ἰο Ρε πη- 
ἀθτείοοά ἀνθρωποπαθῶς; Ώιε τε]αΠοῃ οὗ ἀοἀ {ο 
Πΐ «Ἰοδεῃ Ρεορ]ε είπσ ἵπ Βοτίρίατο οΏεη οΟΠΙ-- 
Ραγεά ντ] Ὠναί οἱ Ώια Πα5ραπά {ο {11ε γη{α. 

29. ἜΤ]ο Αροξί]ο πον’ τονοτίς Ῥασ] {ο {ια οὉ- 
Ἰοοίίοης αἱ υΙ. 12. Ἠο εονής ναί 5οπῃο Ππαία- 
ίομς παιδί ὢθ αβείσηεἆ {ο ἐπεῖτ Οκίαπ Ἰδετίγ, 
απά σεποτα] εχΧΡΕάΙ6ΕΠΕΥ απά πιπίπα] οὐἱΠοαίίοη 
οοηδ]{ες, 1π Με πξθ ονεη οἱ {μ]ησς Ἱανν{α].. Τη 
μοι Ἠετε ἵς ΙΠ 8οπινο Μ395., ὙεΓεδίοπς, απά Εαίμετς, 
ποί Γοαπά, απά ἶ5δ οαποε]εὰ Ὦγ πτίεςδὺ., Κτααφο, 
απά Ῥοίι: Ὀέ ννποιέ γΘαβοη : Γος {πε εαβρίοΙοη 
Ενα! Πέ πια Πάνε Ῥεεη Ἱπίτοάιοεά Γοπα νι. 19. 
86εΙης Ππστουπάεά. 1 ταίΊχετ αστες ΥΠ Ἠίποκ, 
Ὠναί Ειε Αροδί]ε 5εαῖης {ο Ίανε Ἰετα, 45 ο[ίθεη, 
τορεαίεά {Πε 6αππο οὐ]6οί]οπ {π έ]ιε δαπιε ιοογᾶς, 38 
αἱ νι. 1ο. Τι ἶ 65ΙΤΕΙΥ, α5 Βἰπο]ς 5αὖ5, Ίε5ς οτεά]- 
Ρε Οιαί ο Εαδίετη Ἠεοεεηείοῃ ποιι]ά Ἰανο γε- 
Λεαίεᾶ µοι {ΤΟΤΩ ἴιε ρατα]]εἰ Ραξφασε, {απ ἐ]αί {με 
Ἠεδ/εγπι «]ου]ά Ἰανε {/ιγριυτο {ί οί, ρτοῦαΡ]γ [γοπα 
πιϊκία]κίησ 15 5οορθ. “ Ψοτεος επίπι (6 5«Ἠτουννά- 
1γ αάβ) πε ααἱς οεηβοτ ΑΙεχαποτίπας νετῦα πάντα 
µοι ἔξεστιν ΠΟΠ Ρτο ορ]εοίίοπθ αίετίας αοοερετί{; 
οί ἀοιπίταίας, ασ αἆ αροδίο]Ιπῃ {ρβπα τε[ογγθη{αχ, 
ΡΤΟΠΟΠΠΕΠ ἀαπιπανοτίε. Ιπάφεά, ΙΤ εεο ποί ουν 
{16 µοι «απ νε]] ο ἀἱδρεηςεεά ουν], ---δἶπος Ιπ 
Πιο Ἰαΐΐος, αἱ Ἰθαςί, οῇ ἴ]ε ἵννο «ἰααδος ἵΐ ἶ5 οπι- 
Ρηαΐϊσα], Ἠανίησ Τα[ετεποθ {0 τὸν ἕτερον ΟΙ τοὺς 
ἑτέρους, 35 να 5866Π ὉΥ 0Ἠ1Υς. απά Οτε]]ίας, ---- 
απ ας, Ιπάθεά, ἶ5 Ρ]αίῃ Γοπα {Ἡε ποχί νεγςο. Αἲ 
ΔΠΥ Ταί6, πάντα ἔξεστί µοι οοπίαῖης πο οὐ)εοίίοπ ο 
Όιναο Οογύπέμίαπς, απᾶ ἴἶχα ννοτᾷς {ο]]ον]ηςσ 18 απ- 
δ1ρεΡ.. Γ]ευοστοί, Ιπάθεά, {ο Ῥτεγεηπί (ο ννοτᾷθ 
{γοιη Ῥεῖπς τε[εγγοὰ {ο {νε Αροεί]ο, Ρ]ασες α πηατ]ς 
οῇ ἰηίοττοσα(ἶοη α[ἴετ ἔξεστι. Βαί ή ἀαξίτογθ 
Όια Ροπ{1{1] κοίνωσις, 5ο [Τεφυεηί νηίἩ 11ο Αρος- 
6, απά Γουπά ἵπ. πε ννογάς Ιππηεάἰαίθ]γ ρτεσθά- 
ἴησς ννπἰο],  πιαγ Ὦο οὐδοτνεᾶ, 5ετν6ς {ο οοη- 
Βτπα ἴηθ µοι Ἰ9γθ. 

24. μηδεὶς --- ἕκαστος.] ἵΝΙαΠΥ τοσατᾷ (5 αφ α 
Φεπεγαῖ ϱποπιο, οοπιρατίηρ (ναί ἵπ 1 Οοτ. χῑ,1 
ἔΟαπ{γ 5οε]εί] ποί Ἠογ οννη. Τ]αϊ Ῥαξεασο, 
Ἰοννενοτ, ἵ5 ποί οῇ εποτα] αρρ]ϊοαίίοη; πος 8 
βηγος]ν 15 5. ἘῬοίμ ατο {ο ϱο τοκίἰτὶοίθᾶ {ο ἴ]θ 
οπ5θ Ιπ αθδίίοη, απά {να αῦ]οοί ππαίίογ, Ἠετα 
Ώπετο οαπ οπ]γ Ὃο τοίθτεησο {ο {πε κε οϐ Ιᾷοἱ 
πηθαίς, απά οἱ]ογ ἀδιάφορα. Τηο Ῥαβκασε ἵβ ον]- 
ἀσπί]γ πιοαπί {ο 101/οἰά α βεηίϊπιθηί ννλ]ο] γναθ 
οΠΙΥ ἐπιμίεά Ιπ ιο Ῥγοσθάϊησ Υογςξε; απἀ {ο 
βοηςο ἶ5; “6 Τ,οί πο ππαΠ οοηβ]άεγ Ἰονν ης αοίῖοπ8 
πῃοοί Ἠπιδα]ῇ οηΙγ, Ρα{ αἰδο οίμετα;  πιοαπίπᾳ, 
Οναί ννο πιαςί ποί οοηείάογ ου οννπ σταἰβοαίίοη, 
ν δη Τ{ Ἱη]αγος ο ρίγα] ννο](ατο οῇ οἱ]θις. 

"Ἕκαστος 18 πο Γουπά ἵπ «ονετα]ὶ Μ88, ο {ο 
Ἰλ/οβίθτη ΤΘΟΘΗΡΙΟΠ, 38 αἶδο 8ΟΠ16 Ἰ/ογαῖοιπς απά 
Ἰαὔιοτε, απ 19 οαποθ]]εὰ Ὁγ τίεςυ. Βιί (ἶοτο 
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οὔ ἕτέρου [ἕκαστος]. Ιᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν 

96 ἀνακρίνοντες, διὰ τὴν συνείδησιν ᾿ 
9 α η, 2 ” 

ϱηκαὶ τὸ πληρωμα αὖὐτης. 

ο μμό Ν Κυρίου ἡ φῆ λος νο 
͵ Ῥοα]. 4. Ἱ. 

μι μα δι 50. 19, 
μα 5 - - 2 

1ἱ δέ τις καλεί ὑμας τῶν. ἀπίστωγ, νοῖτα νοτ. 38. 
. ’ ” η ς - Π υ 

καὶ Θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν 

98 ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 
’ 3 ω ᾽ , 

εἰδωλόθυτόν ἐστι μὴ ἐσθίετε δι ἐκεῖνον τον µηνυσαντα, 

9 συνείδησιν ᾿ 
᾽ ’ Δ ς » 32 4 

δησιν δὲ λέγω, οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ 

Ἰ5 πο φι/Ποϊίοπί στοαπά {ο οαποεί, (ποιρῃ Ώνετα 
ΠΙΥ Ῥ6 {ο 5αθροοί με ααί]απ{ἰοΙίγ οἳ 1ο νγοτά. 

90. μηδὲν ἀνακρ.] Ἔ]α Ὀοεδί τουεπί Οοπληθηί{α- 
έοτς οοηεἰἀεγ 5 α5 Ῥαίΐ ΓΟΓ μηδὲν κρέας 5οἳ]. κρέ- 
ατος γένος ἀνακρ., “« οχαπιπίησ πο Κἰπά οῇ πηεαί, 
{ο 566 [ννηδίπαοι ἰτ Όε 14ο]-ππθαί ος ποί].”. Απά 
ες ἱπίετρτοία{ἶοη 15 φαρροτίθὰ ΡΥ {1 πᾶν {οἱ]ουν- 
ἵπσ. ερ Νοίθ οἨ Αοῖς χν]]. 1]. δΔιὰ τὴν συνεί- 
ὀησιν πιαγ ταίθγ {6 {ο {νε οοηςοίεηοθ ΟΡ οί/ιεγΒ 
(1.6. Ἰε5ί Ὀγ 5ο ἀοΐπς γοι ταῖδο πεεά]θ5ς 5οτιρ]εβ), 
ο: {ος οιυη; Ἱ. 6. Ι65ΐ, ον Ιπαπίσγ, γοι 5που]ά 
Ίθατῃ {αι 1 ἶς 1άο]-πιθαί, απά γοιγ οοηβοίεποθ Ὀθ 
ν/ουπάσἁ, 1 γοι οαί 1: ος, 1 γοι αθοθτίαίη {παί 
Πέ 18 πο 5ο, γΥοιχ οοΠβοίεηοθ Ὦθ ΙΠηΘΟΘΒΦΑΓΙΙΥ 
ἀϊδίατρεά. 

96. τοῦ γὰρ Κυρίου --- αὐτῆς.] Τη τείετς ΟΠΙΥ 
{ο ένο «ρεοπᾶ Ἱπίετρταίαί1οη ΟΓ συνείδ., 4. ᾱ. [τοι 
πηθθά ποπο οῇ γοι {[6ο6]ἱ 8οταρ]ε Ιπ γοιτ ΟἵΝΠ 
πηϊνάς 5] {οτ αξ {πο εαγί] απά αἰ] 15 ρτοάιοίῖοης 
αγε {1ο Τ,οτᾷ”ς, 5ο {πετο ἶ5 ποίμ]ησ παγαζῖη ἵπι- 
ριτα, Ῥαί 1έ 15 ΟΠΙΥ 5ο 1π ο ορίπίοη οἳ ἄηΥ οη6. 
Πλήρωμα Ἠετο 5ἱση]ῇος νν]αίαυνου Π]ἱ5 αρ έμε ννοτ]α, 
αἲἲ ἄοά)ς ογααίατθς, απἰπιαίθ ΟΥ Ιπαπ]πηαίθ. 99 
πλήρωμα θαλάσσης ἴπ ΡΑ. χονΙ. Τ1. 

2Τ. καλεῖ] {Οἵ παρακαλεῖ ἐπὶ δεῖπνον. 
28. ὁι) ἐκεῖνον ---- συνείδησιν.] 1 Ίανε ἵῃπ Ἐεοεῃς, 

ΒΥΠΟΡ. 5Ἡονύπ ἐἶναί (θ 5εηςε 15, ΄οπ ασοοοιηπί οϐ, 
η ἀε[ετεπος {ο {θα 5οταρ]ος οῇ {πο ἹπΓογππσηί ς 3 
απά (λαί ἴπο γνοτὰς Γο]]οννίησ, καὶ τὴν συνείὀὸ. 3ἴΘ 
οχεσείἰἶσα| οῇ ἔῑια {οταοσοίπα, απά ριαί {ος διὰ τὴν 
συνείδ. αὐτοῦ, ΟΙ τοῦ ἑτέρου; αἶξο ἴμαί (ειτε ἶ5 α 
Ἠοπάϊαάγς {ΟΥ διὰ τὴν συνείδ. τοῦ μηνύσαντος βοἵ]. 
ἀσθενοῦς ; (ια Γι] «οπςο Ρεΐπᾳ, “ ΕΒαΐ ποί, οαίέ οῇ 
τοβρεοί ἴο {πο οοηβδοϊεη{ίομς 5οτηρ]ες5 ο{ 7ου ἵπ- 
{ογπιαή{. 2 
Το ποχί ο]παςθ, τοῦ γὰρ Κυρίου --- αὐτῆς, ἵ5 αἩ- 

βοπί {γοπι αἱπιοςί αἲ] {μα αποῖαὶ Μ395., απᾶ ἵπ 
ΈποΓαΙ, ἴποςο οϐ {Πο Ἠλ/εξίθγη γουθηδίοΠ, 358 αἱ5ο 

{πα Ἁγτ., Ψμἱσ., Οορ., βαμίά., ἆ., Ατπι., απἆ 
Τία]ο Ὑετεῖοης, απά 5ενογα] Εαίπογς; 1 ἶ5 το]θοί- 
οἆ ὉὮγ αἰπιοεί ονετν Οπιῖο, απἁ οπηοθ]]εὰ Ὁ} 
ατῖεευ., ιάπι., Ὑαἲ., απἀ Ῥοΐε. ᾿ΤΗϊς, Πούνενες, 
Τθδί5 5ο1ε]Υ οἩ {πίεγπαί ενἰάεησθ; ἴπο στοαί οὉ- 
Ιθοίίοη {ο ἴ]πο οἶαιςο Ῥοΐπα, εαί 1ὲ 5οοπι5 «Ἡρογ- 
οπου. Βαῖ {ο πὶς Πέ πιὶσηί Ῥο τερ]εᾶ, Ἠονν, 
{πθῃ, «απο 5ηοἩ α 5αρογβαοςς οἶαμςο {ο Ῥε Ιπίτο- 
ἀποθά Ἰπίο ιο στοαί Ὀπ]κ οἳ Μ55.Ί. Όπ]οςς 
5 οοπ]ά Ὦο κφαἰἰς[ποίοτῖ]γ αοοοιπίεά {οτ, ία 
ποκίίοη Ὑνοπ]ά Ίανο {ο Ὀο ἀθοῖάεά ἵῃπ Γαυοιγ οἱ 

Όια οἸαμςο. Ἐιί Ἠθγο Πέ ἶ5 ποπί{θΙγ τεπιατκαά ὮΥ 
Βεηρ., ἀτίεςὺ., απἀ Ἠϊποκ: “« Λά ν. 96, νοοαῦι]ο 
συνείδησιν πἰτίπααε Ργανίο, Πρτατίας Οτίεπέ. τοοί- 
ἀπ Της 16, Τ είπ]ς, ϱαἰς[αοίουγ; απἀ, οοηβίᾱ- 
οτίης ναί, ΙΓ αάπιδέεα, ενα οΊπαςο οαπποί Ὀο πιαάς 
πρροβίίο υνίλοιί δαρροβίησ {6 οπιὶςςίοπι 96 α ΝΘΤΥ 
Ίοπᾳ 5οηίθηος {ο ΠίοἩ Τί πιὶσ]έ Ὦς πο[οτγοά, 1 
πιηκί ἀθεο]άᾳ ασαϊηκί 199 αι{]επ{]οΙίγ. Τὲ 5 ποε, 
Ἡούνενοτ, {ο ὃς αοοοιπίεἆ απ΄ ἐπ[ογροίαίίοπ (48 
Ἐν. Βωτίοη ἴογπις 1έ): {ος {Ἀοηῃ 5ιτθΙγ ΠΟ ΤΘΔΡΟΠ 
οου]ά ὃο Ἱπιασίπθά το] Τὲ αἸου]ά Ἰανο Όδεῃ ἹΠ- 

ΥΟΙ.. ἩΠ. ὁ ϱ” 

. [αν ὁ η - 

" Μὰν δέ τις υμῖν εἴπη 

Ημουν «αι μµμοο ο 
[ τοῦ γὰρ Κυρίου ἢ γή καὶ τὸ πλήρωμα αυτης. 

ηοῦτο με. 8. 10, 

. οκ Ἡ, 
καν την 

συγεί-- 
.) ” ς , “ Γὰ ΄ . ς 

τήν του ἑτέρου" ἵνατί γαρ ἢ 

ἰογρο]αίεᾶ; Ῥαΐ ννο ΠπΙαΥ ταίπατ 5αρροςε 1{ ΙΠίΤο- 
ἀασαά Ὦγ οατε]εςς εοτίθες {Τοπ ο Ματοίῃ. 

29. συνείδησιν --- ἑτέρου.] Τηῖς ἶδ α (αγίήνες εχ- 
ΡΙαπαίίοἩ οΡ ία Γογεσοίπσς α. ᾱ. Τ αδαοὰ να ννοτᾷ 
συνείδησις ΒΙΠΙΡΙΥ 5 ΝΥΠΙΕΗ, ποενοτίμε]οςς, 1 νδ] {ο 
Ῥο απἀθτείοοά ποί 5ο ΙΠΙΠΟΠ οϐ γοιχ οιυπ σοη- 
5οἶεπορ (ΓοΥ Ίο νο Ἠανε Κπονν]εάσο ατα, Ι Κπονν, 
ποί ίτουβ]εὰ ὮΥ {ιο ρτοπιίδοος8 πξε οΓ/{οοά), ραΐ 
Οιαί ο) οί{ιογ ΝΟ Ῥρο55ε88 ποί Ειαί Κπον]εάρε, 
απά αγ δαδΙΙγ ἀϊδαα]είεά. (Ροί{.) 

---ἵνατί γὰρ ἡ ἐλευθερία, ὅτο.] ἜΤ]ια 5εηςθ οΓ {Π18 
εἶαα5ε Ίας Όθεπ ποί α Πίί]ε ἀἱδριαίθεά. ΒΥ πιαηΥ 
Εκροβίίοτς {ο ποτά ατο Τοσατάεά α5 ποί {πα 
ν/οτάε οῇ {νε Αγροφίίο, Ὀαί απ οὐ]εείίοπ οϐ ἐἶιε (Ωο- 
γιη{λίαης {ο ὶς ἀϊτασίϊοης, ΙΠ ἴε 86Π5ο: ΄ ΤΗΥ 
15 ΙΠΥ Ἠρετίγ {ο Ὀο ἴπις ]αάσεα οῇ οἱ ἀείθτπιίπεςά 
ὮΥγ οἴμει πιε΄5 ορηςεοίθηςσθς, οἵ τοβίταἰπεὰ οί οῇ 
τοσατά {ο {θα οοπςοῖεποθ οῇ οίπετς; α. ᾱ. Ι πιᾶΥ 
Ἠανο Πά, (ποισ] Τ {οτῦοατ {ο εχετοῖ5ε Ι{, οπ αοοοιηξ 
ο) ἐεῖχ 5οταρ]ος. Τ]ας πε ννοτάς Γο]]οννίηςσ ατα 
οχρ]αϊηθά: “ΙΓ 1 ρατίακο [οῦ πε πιεαί] νι 
ἐπαηκ{α]πεες, ΙΥἨΥ, ὅο. Βαί λαί Όιεςρε ατε ίΠθ 
ν/ογάς οΆ απ οῬ]εοίοτ 16 περαίινοες ὮΥ ιο γάρ; απἀ 
βιιγε]γ.{ο 5ργμοδο (πεπα 5ο ν]ίΠοιῖ ΡΓοοβ νογθ ἹΠ- 
οπ]έσα]. Βεδίἀες, νμεπ 96. πα] ἵ5 Ιπίτοάιοῖησ 
πο ννοτάς οῇ απ οῬ]θοσίος, ης αἱνναγς, Ι ε]ενε, 
ῤ]οἴτιδ ΔΠ απδιδ6Υ; ΝἨΘΙΘαΡ, ΠοηΠθ 51Ο 19 {οαπά 
Ἠετγεθ; {ΟΥ {ο 5Ίρροςε Τί αἱ ν. 9ἱ ἵ5 αἱ{ετ]γ χο” 
{οππάαίίοη: απά {πα ςἹρρίοπιοπίιπι ἵΠπ ἴα Ῥ]αςς 
οΓ 11, Ἱπίτοᾶισεά Ὁγ 6οπιθ, 5 απ]ίο απααίλοτίσας, 
Τ]θγε 15 ΕΥΘΙΥ ΤΘΕΔΡΟΠ, νίἩ {ο αποϊοπί απ (Πο 
πηοδέ επη]ποπί{ πιοάσγη (οπιπιθηία{οΓς, {ο 5ἀρρο5θ 
ύνο ννογάς έἶοβθ οΓ {Ίο 4γοφίίε, απᾶ Ιπίοπάεᾶ αδ α 
σαμέἶοπ (5ασσεςίεά Ὀγ Όιπο αξο ΟΓ συνείδησιν) {ο {Πε 
{ο]]ουνίησ ε[ῄαοί: “ Ἐοτ ΥΝΤΥ 15 πιγ Πρετίγ {ο Ὦθ 
5ο οχογοῖδοᾷ αξ {ο Ῥαο οοπάεπιπθά ὮΥ αποίῃοτγϐ 
οοπεοίοπος [πνμί]α 1 ἆο ναί Ίο Οµηκς Ὢτοηής, 
Ραΐ ΤΙ Ῥο]ίενο {ο 0ο τση]... Γης ν. 90 πιαγ ϱε 
ταπάφτεςά: “ΙΓ 1, Ὁγ [Ὀϊνιπε] σιαςε, 9 α ρατίακ- 
ου οὗ (μ]ς ΠὈθτίγ, ΥΝΗΥ 5Ποι]ά Τ 5ο αςε 1{ αξ {ο 6 
ον]] «ροκαπ οβ/{ογί]πε π5α οῇ {παί Πογίν {ος ννΠῖο] 
Ι απι {Παπ]κ[α] 5 1. 6. ΝΗΥ απ Τ {ο οοσαξεἴοη «6ή- 
επγο απἆ σἶναο οοπος ΡΥ {Πε ταδ] απ Ἱππρταάρηί 
πδο οῇϐ {λαΐ Προτίγ, {ΟΥ 1ο ροςδρςδίοπ οἳ ννμῖσο] 1 
4πὸ ἐπαπ]κ{α] 13. Ῥο Τ]λεοάοτεί: οὐχ ὕσιόν (φησιν) 
ἄλλον λωβᾶσθαι διὰ τῆς ἐμῆς τελειότητος. Τις ἵη- 
(ετρτεία{ῖοι ἶς 5ίτοησ]Υ οοπβτιποᾶ ὮΥ {6 οοη{ρχίς 
απά {ει 5 ποίλῖηπσ ))ι[ο]οσίσα][η ππβδοαπά ἵπ 1: 
ΓΟΥ κρίνεσθαι ΠΙΔΥ ν6ιγ ννε]] Όο {ακοή ΓΟΓ κατακρί- 
νεσθαι, Οἵ βλασφημεῖσθαι. "Αλλης ἵδ {ΟΥ ἀλλοτρίου, 
ννμίοἩ οσστς Ιπ Ἠοιη. χν. 20. απᾶ ΤηῬπογά. 1. Ἴ8. 
1. Χάριτι ΠΙΥ Ῥοΐίογ Ὀο τοπάφτοά «Ὁν σιποθ, 
Όιαπ. 6 ντ ἐπαπ]κα]ηςςς, νο] ννοα]ά τοφαίτθ 
σὺν χάριτι. Το εἰ ΠΙΛΥ, ν ἨΠενάσητ., ϱθ ἴπκεῃπ 
{ος εἰ καὶ, αἰ]ιομοσ]ι (--ν) αξ ἵπ 1 Οογ.Ικ.2. 2005, 
ΧΙ, 14. Τ]ῆο αΏονο νίον’ οῇ {ο εεηςεο 16 ζοη- 
Πγπιος ὮΥ (να αι]οτίγ οὗ ΤΠεοάοτεί, Βεζα, (α]- 
γίη, Ρΐ5ο., Βεί., Βρ. ἨΠα]], 7ο]{, Τ,ουκε, Ἠοφεπῃη., 
Κταιςο, Ἰθ]νο., απά Ἠογάφεῃτ, ΟΡ έλθςο, (αἰνίη 
ας αΌἱΥγ ρτονοά . {ο Ὀς ἴ]λο 86η5ο, οὐβεινίης; 
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0 Βοπι. 14.6, 
1 Τΐνη. 4. 4, 
χ 0ο]. 8. 17 ..  ϐλ ο δι ο νι ον κ - 

«εν µετέχω, τί ῥλασφημοῦμαι υπὲρ ου ἐγω εὔὐχαριστω , 
, ’ - ’ 3 λα - -- 

Σ Ἰίοπι, 14.19. εἶτε πίνετε, εἴτε τὸ ποιεῖτε, πάντα εἰς δοξαν Θεοῦ ποιεῖτε. 
32 Δ 

ποι γἰνεσθε καὶ Ιουδαίοις καὶ 

5 Ῥοπι. 15.2. 7 
διῥτα 9. 19, 29. 

α Βηρτα 4. 16. 
Ερι. δ. Ι. 
Ρμ]]. ὃ. 17. 
1 Τ]ν6Ἓς, 1.6. 
2 Τµε58, 8. 9. 

2 - 

κάγὼ Χριστοῦ. 

Ὁ Ποπ 14. 998. 
8ωΡρτα ὃ. 29. 
πίτα 5. οτ, 28. 
ΕΡΙ. δ. 29. 
ΡΜ], 9. Τ, Β, 8. 

6 Αἀάπιοπεί Ῥαμ]α5 απαπίαπη Ιποοπιπποςί 5εφᾶ- 
ίατ, δἱ Ρτοπηκοαὸ ΠἨδοτίαίο πορίτα αἰαπατ, ο 
οΗθηδίοπε ΡΓοχΙΠΟΥΙΠΠ, 4ο εο]ίσαί εαπα ἀππηπα- 
Ῥαπί.  Ἠοο ρετίοα]απὶ πὶδὶ οανθῄλΙς, υιήαπηαβ 
Ποδίτο αὐαδα ἠΗυογίαίειη. 

1 οαηποί οί {ο τοπιατκ οπθ ρεσιΠατ{γ ἹπΠ- 
(οασ]εά οἱἳ ὮΥ αἰ] ιο Οοπιπιεηίαίοτς, απά γοεί 
ο]ο5ε]γ εοπηαοίεᾶ να πο αας Ιπίετρτείαίίοη οϐ 
πο Ῥαςρασο, απά ΓοΥ νγαπῖ ο{ 5εδίῃσ νΠΙοἩ ΠΙαΠΥ 
Ἰανο πηὶςςοά {Πε 5οη5θ. 1 πιθαπ {λαί Ιά1οππαἶσαί, 
απά ΡεΓ]αρς Ρορα]αχ ος ργον]ποία| 15ο ο {11ο Γγες- 
επί ἴεηςε, ΡΥ Ισ 1 ἀεποίες ποί υμαί ἐς, θαί 
μαί {5 {ο δε, οἵ οισ]ιέ ἴοἈθ. Βοπείμίης κε 
5 οσους ἴπ οι ΟΝΠ {οπριο, 1π λε ]αχ απά 
Ηίήο εχαοί Ἰαπσιαασο ΟΡ «ΟΠΙΠΙΟΠ Π[α. Απά (ια 
πδο οῇ {ο Ῥτεδοπί Γοτ πο Επίατα, ΟΟΠΙΠΙΟΠ 1π 
Βοπρίατο, 15 ΠΘΑΤΙΥ α]]]θά {ο 1. ἜΤ]ε δὲ, οπαέέοά 
η ΠΠάΠΥ ΟΓ {1ο Ῥερδί Μ358. απά Ὑετείοης, 5εγεία] 
Εαίμοτς, απἀ (ο Ἐά. Ῥτϊπο., ἱ5 τε]εοίεά Ὦν πιοςί 
ΕάῑίοτΕ, απἀ οαποθ]]εά ὮΥγ Μα(ίμ., ατιεδὺ., Ῥηέπη., 
Υαίΐετ, απἀ Ῥοιί; απά τίσηί]γ, Ι οοποεῖΐνο. Τί 
80586, 1 5πδροοί, {ἴοπα παδαρρτεμεηξίοη οῇ {1ο {το 
86Π56 οῇ {ο ρᾳ-κᾳσο. 

9]. εἴτε οὖν ἐσθίετε ---- ποιεῖτε.] Τι ας Ὀ6επ γνε]] 
οὔεετνεςά Ὦγ (Ττοῖ., ἐ]παῖ ἴπο 5οορθ οῇ ία αἀπποπ]- 
Πο 15, {ο Ρἱά (ναι Ῥδναγο, Ιοδὲ Ὦν αΠΥ αοΐ οῇ 
Πιαίγ5, αππάογ αηγ οἰτοαπηξίπησσς, ἴΠε σ]οτγ οῇ (αοά 
(Παπχε]γ, ϱν νο 5ρτοαὰ απά Ἰπῄαθησα οῇ {ο (1ο08- 
Ρε]) εἸοι]ά ϱο Ἰπ]αγοά. Τα 5εη5ο οοππρτο]θπάς 
α σεπεγα! ππάετ α ραγίοπ[αν πἀπποπ] οι απᾶ ια 
οὖν ἵ5δ οοπο]αθίνα; υν]αί ἶς αἱά Ίπ ή απ {πε ἔννο 
{ο]ονψίπσ νογςος Ῥεῖπσ ἴ]α οοπο[ηκίοηπ ἀεάισοεά 
{νοπι ννηαί ἠας Ώθσῃ Ὀτοισ]ί Γονατά ἴπ ία ἔητορ 
(οτοσοίησ (Μαρίοτς. ῬἨοπάοτ: /« []ροι ἴἼθςο ργίη- 
οἱρ]ες, ἴ]χοι, αοί:---ἴπ νλαίενου γο οαί απά ἁτίη]ς, 
απά 1η α)] γοιγ οοπάποξ, Κεερ απ 679 {ο {θ σ]οΓΥ 
οὗ ἄοά; απά 4ο πο Ἱπ]ατο {λα οπα5θ οῇ τε]]σίοῃ 
Ὦγ (πτονΊησ εἰαπιυ]ησ-ρ]οσ]ίκς ἴπ (ο νναγ οἰί]ογ 
οἱ απιῤε[ίρηρης, ἴο Ιἠπάστ ἴποπα Γγοπα οπηῦτασίησ Τε, 
οἑ ο ἹοραΚ: απιά δογρι]οις ἠο/ἱρηρης, {ο 5α]κο (ναί 
αίασλπποπέ {ο Ἡ, ΥΠ πο «οππηεπί ἴπο (οπι- 
πιοη{α{ου5 σοπήρατο ἐμαί οῇ Βοοταίες αρ. Ε]αΐο 50. 
Ο. ταύτη ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμναστέον, καὶ ἐδε- 
στέον γε καὶ ποτέον͵ Π ἂν τῷ ἑνὶ ὅοκῃ τῷ ἐπιστάτῃ, καὶ 
ἐπαῖοντι μᾶλλον ἢ ἔύμπασι τοῖς ἄλλοις. 

92, ἀπρόσκοποι γίνεσθε.] Τ]ο 5εη5ο ἵ5: “ Βο ποί 
ΔΠΥ οσσᾳδίοἩ οῇ βαππυ]πα, οἴ]νογ {ο χο /οννς, οἵ 
(ῴςοΚα, ος ΟἨγ]βήπης ς 6 Ώονναγο Ἰοβί {ο «ριο 
Ἠανο 1 {ο 84Υ, ἴπαί γοι αἴθ ποί δίποθγο ν’οΓκΗΙρ- 
Ρ6Γ8 οῇ {πο {γπό Οοάς Ἰοδί {νο «ὐρορίς εαν (πα 
γοα (]π]ς (Ίνοτο {5 πο Ἠπτπα ἵπ Ιάο]αίτν ς απά Ἰοδί 
Ου ίαπς ννοα ἵπ ἴἶνο Γαἶτ]ν Ὁο Ἱπάποσά {ο Γουδα]κο 
ἠνοῖγ ΟἨγ]κ ίση Ργο[οββίοΠ.”Ὀ. (ἨΠοβδΠήῃ.) 

90, πᾶσιν ἀρίσκω] Ἱ. ο. ἵ οπάσανοιγ {ο Ῥ]οπςθ 
Όνετη (56ο Ῥοπτος). ἵ σοηβ]ἆος ναί νν] αρρτονο 
Π6ο]Ώ {ο (νοπα: ανοϊάἵπα νν]α η] ντουν α- βίαπι- 
υιπσ-υ]οσ]ς ἵπ πα γναγ οἱ νοῖγ Γαἱΐμ, ἀε[]α απά 

2». . . ” - - ’ - 

αλλὰ τὸ τῶν πολλών, ἵνα σωῴώῶώσι. 

παρέδωκα ἡὑμῖν, τὰς παραδόσεις κατέχετε. 

« στολῆς. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ 6ΗΑΡ. Χ. 90--- 55. ΧΙ. 1---δ. 

ς , , παρ . ΄ 
ἐλευθερία µου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; " εἰ [δε ] ἐγὼ χάριτι 30 

Σ Εῖτε οὖν ἐσθίετε, 31 
3 

 Απρόσκο- 38 
α - -- ω 

Ἕλλησι, καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ 
3 . ’ . 2 ’ .) - ᾽ - , 

καθὼς καγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, µή ζητων τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, 38 

ΧΙ. " µιµηταί µου γίνεσθε, καθώς 1 

ΕΠΑΙΝΩ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, ὅτι πάντα µου µέμνησθε, καὶ, καθὼς 3 

» Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, 8 
5/ υ 3 Ν ς .. Β , π υ : ᾽ ς 

Ότι παντὸς ἄνδρος ή κεφαλη ο Χριστός ἐστι. κεφαλή δὲ γυναικός, ο 

γνουπά ιαῖγ οοηβοίθηςθ, Ι6αά {ειπα ἰπίο απ, απᾶ 
ππρετ]] ναί 5ος. ΤΗε πάντα παιδί Ὦο ἵακεῃ 
πηἩ ἆπο Ἠπηταίίοη. (9εε ΟαἰνίΠ.) ἜΓ]ε Ὑνοτάβ. 
866Π1 ππθαηί {ο 5πσσεςί ο ργἰπεῖϊμίε, νυλΙοΏὮ αἶοπθ 
ννοιι]ά 1ηα]κ {]χα τα]ε οἳ “ Ρ]εαδίηρ αἲ! πιεη ” α δα{θ 
0Π6,---ΠαΠΙΘΙΥ, Υ ποί οοηδα] πρ Π5 ονύπ 1π{ετεβῖ, 
Ραΐ νο ερἰτιέαα] σοοά οῇ Μὰ5 {ε])ον/ Οπής ίασης. 

ΧΙ. 1. μιμηταὶ --- Χριστοῦ.] ΤΗϊ5 νετεο ἶ5 «]οβεΙγ 
οοπηθοίεᾶ νηί] {πε Ἰαδί ο{ έλα ρτεσεάίπσ ΟΜαρίοτ, 
{γοπα ννπΙοἩ. Τί οασΏ{ ποῖ {ο πανε Ῥεεπ 5εραταίε. 
πιο ννογᾷ κἀγὼ Χριστοῦ ατοθ αἀάθά, ίο ρτες]ιάθ' 
ὧλε ἰάεα οῇ Ἠ5 Πο]άῖπσ ΠΙΠΙΦΕΙΓ αρ α5 α ϱ;ὕππαγη εχ- 
απιρίο. 

ὓΠε Αρορί]ο ποῖ’ ργοσθοάς {ο {τοαί οἱ νατίοιβ 
Ἐος]οκίαςί]σα] πηαί{θτς, απά ο8Ώειτες ορτίαῖη ἵττεσ- 
αἱατίτίες νυΏίοἩ Πα οοσυττεὰ 1π- ο αβδεπιβ]Ιθβ 
{οΥ ἀῑνίπο ν/οτςΠΙρ, ΟΥ ΓοΙ τε]σίοια5 ΡΙτρο5θ». 

2, πάντα.] ΑΦ ΙΠ6Υ Ἠνεγο «Πατροεαῦ]ε ννΙίἩ 5οπιθ 
Ἱπαίοπ{ίοῃ {ο Πῖς ἀἰτασίίοης, {πε οχρτεβδίου πηιςε 
νε (ακαῃ, ουν] Ππιίαίίοη, ἴο πιθαη, έ προπ {ιε 
το)ιοο, Ὑο Ἠανο Ὀδεπ ορβετναπί ΟΕ πιΥ οτάἴπαποςβΒ.7 
ὮΥ (ε παραδόσεις Τε πιθαηῖ {πε αἰγοοίίοπις, ἴπ]ηιπις- 
ἐἶοπδ, απά ογαίπαποες, ννηθείπετ νυτιίον ος ογα], 
γΥΠίο] ἴπε Αροςί]ο Ἰαςά {ο[ῖ τοῦί]ι ἔἶιοηι, οἳ ἱταπβπαιε- ο 
ιοὰ ἴο Όνοπι, {ο {πε τοσα]πίίοη οὗ ἴ]νο Οµτο. 
Τ]νας {Πο γνοτα 15 ο επ ας5αςά ἵπ {ο 5εηκθ ῥγεσερέ, 

2ο 2 Τη65ς. ΙΙ. 15. κρατεῖτε τὰς. πιδέίηέῖοπ, ἃο. 
παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου, εἴτε δι) ἔπι- 

6 Τη πιατίογς (οὔδεοινος Ἠοξθππῃ.) 16- 
ερεοί]ῃπσ {]θ ρτοβδογναίἵοπ οὗ ογάοτ παπά ἁθοοταπῃ, 
Όνεγα ννθτο ΠΙπΠΥ (λπσς νο Ἰπ ποπιφο]νες ἀῑά 
ποί «ΟΠΟΘΓΗ το]ἰσίοι, Όπέ ννπίοἩ 1 γνας αὐνίδαῦ]θ 
ίο Ἠανο οδίαῦ]]ε]αά οπ σοηοτα] τα]ος, Ιο5ὲ ἀῑδοοτ- 
ααπί οαβίοπης ο ἀἱδραίος 5λου]ά Ἱπ]ατο {μα Οτο], 
απά {Τοπη ἀἱδραίος ςοπίκπης επου]ά αγία.” 

9. θέλω δὲ ἡμᾶς εἰδέναι, δεο.] Τ]ϊς 15 «1ο8εΙγ οοη- 
πθοίεὰ ον νο οαιίοπ ρῖνοι αἲ κ. 91. απᾶ Ώιθ 
βοποτα] πἀπιοπίίοπ αἲ χ. ὀ0.. Απά Όιο Αρορί]θ 
ΠΠΘ4ΠΒ ΠΟΥ {ο ἆγανν ἐπαῖτ αἰ{οπ{ῖοη {ο οθτίπῖη 63868 
Ιπ νΥπΙοὮ ἴηεον Ἰναὰ αὈαςεᾷ Οιοῖτ Οταν Ἠετίγ 
ἵπ ἴπίησς Ιπάἱ[οτοπί, απά {Πποτοῦγ οοσαθἰοπας στεα! 
οὔθηςο {ο {1 1θὴνς, ἴ]νο ἀοπίΙἱ65, απά ουοπ Ο)γίθ- 
Παης (οπικο]νος. ἜΤ]αί νου πιαν Ὁς ἴα Ὀοίίετ 
ἀἱδροςαά {ο οὔον λὶς ϱγοδρηή Ἰπ]αποίίοης, Ίθ Ὀθσίηβ 
ΝΙΗν οοπηππθοηάἶπσ ἠιοῖγ οὐθάίεησος α/ογρέΐπια. ΤΠ 
θέλω ὑμᾶς εἰδέναι Νο ανα α ΓΟΓΠ ΟΡ 5οτίοῦΒ οκ- 
Ποτίαίίοη {ο αοπά Το Ὕνμαί ἶ5 σοῖΐπσ {ο ο φαἶᾶ, 
παπά Ἱπρ]γίηςρ ναί ξ 18 8ροκενπ σηογία(υοί. 
9ο Τ βπὰ ἵπ απ Πρίὶδί]ο οῇ α Ἠοπηπα Ῥτοσσηδα] {ο 
Όνα ΜΠ]ορίππ Μασϊρίταίος, /οδ6ρἩ. Απί, χὶν. 10. 
91. βυύλομαι οὖν ὑμᾶς εἰδέναι, Απς. 1 ννϊδ γοι {ο 
πηῖης Οχ]ς. : 

---ὅτι παντὸς ἀνδρὸς, ἃο.] Τ]ο Αρορί]ο (4οαδὲ- 
Ίο88 η πΠβννογ {ο 8οπιθ ΙΠΟΙΙΤΥ 1η {6 Ἰοίίοτ ο{ να 
Οονιπίπίαπς) ρτοσσοᾷς {ο ἐγοαί οΓ Ίνα Ῥομανίους οῇ 
ΝΥΟΠΊΕΠ ΝΟ ὙνοΓο πιονθὰ ΡΥ ἱπερίταίίοι ἴο 

ὠ- 
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4 ἀνήρ' κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ, ὁ Θεός. 
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1Ιᾶς ἀνὴρ προσευχόµενος η προ- 
’ ᾽ - ΄ ’ ᾽ ς ο - Π 

ὅ φητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταιοχύνει τὴν κεφαλήν αυτου πᾶσα δὲ 
’ υ) ’ 3 ’ ” - ’ 

}υνὴ προσευχοµένη η προφητευουσα ακατακαλυπτῳ τὴ κεφαλι καταιοχυνει 

Ίπ {]αΙγ αςεοπιῦ]]ο5. Απά Πγεί, α5 {ο νν]οί]ογ {Πο 
ΝΙΟΙΠΘΠ οἁσηί {ο Ἰανο {πείς πεαάςδ οονοτεά. ΆἈονν 
Ο5 απθβίΙοΠ πο Αροςί]ο ἰποισ]ί ρτορετ {ο ἴτεαί 
35 οπ6 ο1οβδεΙγ σοππεοίεὰ Ὀού] ντ] πε 5))εοίίοπι 
ο/ ιοΐῦος {ο (ιεῖγ ᾖδθαπιίς, απ ννἰίἩ ο ιοποιγ ο 
ἔιο ᾖδῥαπᾶς, ννλίοὮ ννοι]ά Όο ἀϊβρτασεά ὮΥ αΠγ 
Βασ] Ἱππρτορτίείγ ἴπ ἐἰείτ ἀεππεαποιχ, αδ πηὶσηί ὢθ 
Ἱπραίεά {ο ΙενΙ{γ, οἵ 5αοἩ νιο]αίοἨ οῇ οιβίοῦ], α5 
νοι]ά ἱππρ]γ Ιπ5αροτάπαΙοπ. θε χἰν. 4. 1 Γιπη. 
Π, 19. Ἀον (πε ομδίοιη νναδ, {ος αἰ] παγγὶρᾶ 
ΝΙΟΠΙΕΠ, 35 ν/ε]] ας εἶπσίε 9Π65, {ο ψεατ νεῖ]5 1π 
Ρυῦυ]ο. Ἠεποε {ο ἀερατί {Γοπα ναί οαδίοπα (/1ο]ὰ 
γ/ας τοσαγάεά αξ δγιηδο]ίσα] οὗ εα)]οοίίοῃ {ο ἸεΓ 
Ἠακυαπά, απά απποηπρεί {πο ον νναςδ α ἴοκΚθη οἳ 
πιοὰςςίγ) νυου]ἀ μα {ο αοί οί οῇ οματαςσίας, απά 
Ένας οσσαδῖοη ἀΐδστασε {ο {ο Ἠηδθαπά, απά 5οαη- 
ἀαὶ {ο ἴἶνε Οτο] ἴπ Όνε γε οϐ {με Πδαίμεης. 
Τ]ής5 ἀῑδοτάετ]γ ρταςσ(ἶοε μαά, πο ἀοιβί, Βτςί ατἴδοη 
4Πποπς {με (επΙ]ο οοηνογί5; απά ηαςδ Ό6εῃ, ΥηΙ{ῃ 
ρτεαί ῬρτοὐαδΙΠ(γ, αφοτίθεά {ο απ ΙπΙ(αοη οῇ {ο 
ουδίοπι ος {πο Ἰαπίμεη Ρτϊθβδίθ586Β, ἴο ΡΓΟΡΗΕΡΥ, 
ο: οἴμογνγ]θο ἀϊδεματσο ἰΠεῖτ τε]ἰσίοις {αποίίοης, 
υπυοί(εᾶ. Ἰπ {αος, 1 ννας ία ομδίοπι {ΟΥ α]] γ/οίηΘη 
{ο αίεπά ένα βαογοά τος ἵπ μα ἱεππρ]ος γη] 
Ἠθαάς αποονοτθά. ΑΙ] Επἱ5, Πον/ΘΥΘΓΥ, γνας ἀἰγοσί]Υ 
ἴνα ΤΘΥΕΙΡ6 απποης {θε 765 απ / είδα οοηνετίς. 
6οπξοφαεπ{1γ, ννηθη ἴἶμο Ργαοίίσς ατοςθ, ἴί Ίνα 
(α5 ἀενίαίϊπσ [τοπα ναί Ὠπά Ὄθδει Ηἰλεγίο ἴπε 
ομ5ίοτη) 5ατα {ο Ὀ6 Ἱπιριίεά ὮΥ Όο Πεαίµμαεπς ἴο 
ἱππποςρεί {εε]ίησ, ο8ροςἰα!1γ δἶπος, Ιπ ία Πθαί]ι- 
ἑη {6πΠρΙ65, ια ΝΟΠΠΘΏ Ῥείπρ (ίΠετε αἱοπε) πη- 
γεί]εὰ, Ιαἆ {ο ναί ΓαπηλατΙ(γ Ὀοίννεεη {Πο 86Σχ68, 
ΝΠΙοἩ οβίεπ ρτοᾶισθάἀ Υ6τΥ Ιπιρτοροτ τεςι]{5. 
Ἠεπεο Ἱίέ ἵ5 εἰτίοί]γ {οτμιάάεη. ἜΤ]πο Αροςῇηο, 
Ἠονήενοτ, Ιηβῖςσίς Πγςί ΟΠ {6 ατσαππεηί α5 τοσαγᾷς 
Ώια ἀϊκποποιτ ἆοπο {ο {ια Ἰαβῦαπά, ΡΥ (μας 5Θεπι- 
Ἰησ]γ ἀἰδανοννίης 5 αα(]οτΙίγ. Απά Ἰθ οοπἐγαδί5 
Ώπο οα5ο οῇ{ οονετῖησ {πο Ἠααά ἁατίησ ραΏ]]ο ΥΥΟΓ- 
ΕΜΙΡ, α5 τεσατάςᾶ {πο Ἡνοπιθη απά {Πε ΠἹΘη Τ6- 
βρεο!ἶνε]γ. Όροι {ιο νν]οῖε, 1{ παμδί Ῥο Ῥοτῃθ ἵπ 
παπά, ἴπαί αἰ] ναί 15 Ίοτο εαἰά ας τθδρθοί οΠΙΥ 
{ο ἴποςο πες, Ρίασος, απἀ ορϊπίοης, Νετθ ἴ]πθ 
οιβίοΠ15 Ἰθγα ἀἱτασί]γ ἴἶνα τούοιςδο οἱ οιἵ ΟΥΝΠ. 
Απ αοσοτᾷἴησ]γ Τί 15 ο{ πο βαιτί]αγ Ἱπιροτίαποο {ο 
15 (Παπ α5 Παγηἰεηίησ ας να ῥργποιρίε οἳ απῖ- 
γοιεαὶ αρρ]σαί]οη ---- ΠΠΙΠΘΙΥ, ναί ΟΗτίκαης πι 
ποῖ, 1π οχίεΓηα]5, τα5Η]γ τοοεᾶο {οπι 46οΟΤΙΠΗ 7 
Ὠναί ἵπ (πσς ἱπάιΤεγοηί {Πογ εΠοιι]ά δε ἴἶλε 5α1ηθ 
ΠΠΔΠΠΟΤΡ απά ο βίοΠΙ5 ας {Παίτ οοπίεπιροτατίος5 απὀἀ 
{6]]ουνγ-οοππίτγΠΙθη: 5ο (παί νλαίθνατ πιαν 6 
αεευωπίεᾷ 48 Όαςο πηαςδί Ὦε αὈσίαίπαά {τοπη, {ποισ] 
 τηΣΥ ἵπ Π5οε]{ Ἠανα ποί]]ησ νντοής, ἵπ οτάθγ {ο 
αγοῖά αἰ] εαφρἱοίοπ οἱ οῄσθηπσε: απἀ, αΏουθ αἱ], ναί 
ἵπ ραυ]ο αβκοπηῦ]]ος {ο το]σίοις Υ/ουςΠΙΡρ, Ρεί- 
8οἨ5 οῇ Ροί] 6εχθς β οι] α5εαπῃθ 51οἩ ἀγοςς απάἀ 
ἀεππεπποις, ἄ5 ατα, αοσοτάἶπσ {ο {πθ ομδίοπι οΓ 
Ώνα οοιΠίΣΥ, ἰοασίί ἀἆθοσοτοι5 απά φαἱίαῦ]ο {ο 
Επείγ τοβρθοίΊνο το]αίίοπ5 {ο οποἩ οί]ετ, απἀ {ο 
νο οοπΊπποπ Ἠοαά ος {ο ΟΠΙΤΟἨΣ «8ο ναί αἲ] 
Ώμησς πιαγ Ὀο ἆοπο ἀθοθπί]γ απ ἵπ ογάθγ. 
--Κεφαλὴ 15 Ἰετο ΓΟΥ κύριος, α5 ἵπ Αεμπιεί οἶίθς 

Ὦγ ἨλοιΕ Ὀτ, Βωτίοη τοσπτάς ἴπο οτᾷςγ ος 116 
εοηίθεηοο 48 Ιηνετίοὰ. Τί οασηί, ηο {ΙΠΚΕ, {ο Ὀ6 : 
κεφαλὴ γυναικὸς ὃ ἀνήρ' κεφαλὴ τοῦ ἀνδρὸς ὃ Χρι- 
στός' κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ ὃ Θεός. Οισ]έ, ποννενογ, 
6 απ ἱπαρρτορτίαίο {ογιη. Τέ πιἰσ]έ Ώανο Ώεςῃ 8ο 
υπηίθη : Ῥί 1 18 απ]ίο αξ οοττθςξ, απά ΠΠΟΤΘ ιί- 
εγαί αξ Ἱ ἵδ. Ἠαά 8ί. Ρα] Ιπάςςεᾶ, υτίοπ {ια 

βοπίεποο ΜΗ τ]εἰοτίσα] οχαςίπεςε, ο Υνοιι]ἆ ρτοῦ- 
αΡΙγ Ἠανα ϱιπρ]ογθεά να ραγίσ]ες ο οοπιραγίδοη 
ὡς απά οὕτως, απά {παππες 1{ {18 : ὡς παντὸς ἀνδρὸς 
ἡ κεφαλὴ ὃ Χριστός ἐστι, οὕτως κεφαλὴ γυναικὸς ὃ 
ἀνήρ' καὶ ὡς κεφαλὴ γυναικὸς ὁ ἀνὴρ, οὕτως Χριστοῦ 
ὃ Θεός. 1 19 νε]! οὔδειτνεά ΡΥ Ὀτ. ΒιτίοηἨ, επαί 
κεφαλὴ γυναικὸς ὃ ἀνὴρ Νου] Ἰανο Όεεη οποισ] 
{ογ ει ατσαππεηί: Ὀαί ἠναί Βὲ. Ρα] αὖάς ἴ]ο αηα|- 
οσγ οῇ οτἆεγ απά 5αροτάΙπαίίομ 1Π {ο οάτο]. 
ΓΠε Ὀορδί (οπιππεπίαί{οΥς, αποϊεπί απάἀ πιοάστη, 

γε ϱεΠοΓάΙΙΥγ ασγθεἆ ειαί Ο]ιτὶςί 15 Ἱοετε τερτεςεηίθἆ 
38 διρογάἰπαίο {ο (οά, οοηβιἀετοά αξ εαἰαίου 
ἵπ υΥμΙο] τεἰαίοῃ Ἰθε τεοεἰνεά 5 Κἰπσάοπι {Γοπα 
Ἠ]ϊπι (56εε Χν. 21. ὀομη Χνι. 2. Ἠευ. Π. 8.) 
Ώιοισῃ Μτ, Πο]άεῃ 15 οἳ ορίπίοη παί «6 Ώιοτο 18 
αἶδο α τε[εΓοποε {ο Ολγὶςί”5 5αυογάιπαίίοη {ο {1θ 
Εαίμετ, ενεη Τη Π]5 παίατθ, α5 ἀθτίινίπσ Π15 6β8εηποθ 
απά ρετ[εοίῖοπς5 ΡΥ απ είεγπα] σεπεταίίοῃ {Τοιπ {6 
Ἐαίπετ,” Ὑεῖ Ἰον οηθ οαπ Ὦο οπρταῇβεά οἩ ἴθ 
οίμετ, 1 15 πο 63Λ5Υ {ο8ε6. Απά, α{ἴεγ αἰ1, 1ὲ πΙαΥ 
ϱο Ὠεςί {ο ΕΙΡΡΟΡΕ, ννί Τ]Ἡεοάοτεί, Αιηῦτοςο, απά 
Ἠεγάεητ., ἐμαί Όποτε 15 ΒΙΠΙΡΙΥ α τείεΓγεποε {ο {18 
Ίιμπιαπ παίιτε οἱ (Ἠτὶςί. ο ΑΠΙΡΤΟΕΘ τθ[ετς {1θ 
εκρΓθβδίοη /' αἆ αβδαπαρίαπη σαΓΠ6ΠΗ, απία Ὀϊγ]π]ία», 
αεροίε οτεαίγῖκ, οαριί εδἰ ογεαίατο.)) 

4. Όηπ νε 5εη5ε ΟΠ προφητεύειν ἵπ ἰπῖςδ απᾶ {θ 
πθχί Υ6Ι56, (οπιπιεηία{οΓ5 αΤΓθ ποί αστεεά. Φοπηθ, 
α5 Ῥ,. Αααῑπας, Βετα, Οα]νίῃ, Ῥατοιας, απἀ Ὀτ. 
Ῥηατίοῃ, ἴακα 1ξ {ο βἰσπΙ(γ {ο ὕὑπίεγρτεί Βεγέρέιο 
ΠΙΕΡ Ιδίυίπε ἱπερίγαιίοπ. ΟίΠεΤς (45 Εεί, ΊΜε]]5, 
απά Βρ. Ῥεατος), {ο ἰεασΛ, απ οοπιπιπἰσαίο 24 Ἡι- 
αρἰγαίῖοπι ἔ]ιε ἄοοίγῖπες οί τευεἰαίοπ. 31πο6θ, ΠουΥ- 
6υ6τ, {πο ποτά 16 ἵη ἴλο πεχί νετ αρρ]ᾗεᾶ {ο 
Ί0ΟΠΙΕΊΙ (Πο Ιί αρρεατς {Ποπ χἰν. ὦ4. 54. ννθτε ποῖ 
Ρετιπ](έθά ἴο ἰεαο] απά Ῥίεασῃ ἵπ ραβ]ῖο), πιοδέ 
Οοπωπιεπίαίοτς {ου {ης ]αδί οθηίατΥ, ἰο ανοῖᾶ {πῖΒ 
ἀϊβοι]{γ, Ἠανε αἀορίοά να Ἱπιετρτείαίίοη ο 
Μεποσμ. απᾶ Μεάο: {ο δἴις δασγριί {ΙΤ τιπιάρη 
ἴ]ο ὑπιριίδε ο {ιο Ποῦη 5ρὺἩ. Βαί 5ο] α 5εηςθ 
οἱ πε ννοτά ἴς απαπίΠποτίσεά. Τηε ᾖβγδ πιεῃ- 
ἀοπεά 5εηςε ἶ5 Ιαῦ]ε {ο {Πε 5αππς οΡ]θο/Ιοη ας {θ 
βοσοοπά; (ποισῃι, ἵῃ [αοί, Ολαί ννου]ᾷ 5οσπῃ {ο Ἰο]ά 
θα α]]γ ασαἰηςί ευεγη ροββῖθ]ε οπ6; {ΟΥ {ο ΑΡοξ- 
Ώθ Φαγ5 ἵη {Πο 5αππο ΟΠαρίετ, ν. 14., ενας «τε ἶ 
ἃ. 8ΊαΠΙΘ {ΟΥ α ΝύΟΠΙΑΠ {ο 5ρραί ἵπ ἴπο ΟΥ], 
Ἠρ. Ῥαατος, Ἠον/6νθγ, ππαϊηίαίης {]αί ἐρας]ήησ 18 
οοηβ]κίθηί υγ] Ὠοίῃ νο πΏονο Ῥαδδασοςς 5ἱΠοθ 
Ἠθγο Τέ 5 ἰαποβίησ η) αἰυίπο ὑπερίγαίίοη, (α οἵτ- 
οµπιείαπσς απ]ίο εχίταογάΙπατγ) ννμίσ]ι 19 ποί ἴπθ 
0ᾳ56 1Π {]οβ5θ ῥρᾳββασες ; {ΟΥ (οοπίπιος Πε) «6 νο 
οί, Ῥαα]. Ίπιροςες εἰ]οηπος ΟΠ ΨΝΟΠΙΘΠ ἵπ {θ 
ΟατοἩ, Ἠθ Ίηθπης 5ἴ]επος πο η ορροβί1οι {ο 
ΔΠΥ οἳ/[ οῇ ιο Αρίτίς Ὀαί {ο {ο ἀθδίτα, ννλ]ο] 
Ώιοβθ Πο Ἰαά τιοί ιο Βρὶτιί πιἰσηί Ἠανο, οῇ ἵῃ- 
εἰγαοίῖηπσ οίμθτς, ο: Ῥοΐηπσ {Παπιεε]νος Ἱπείτισθος 
ἵπ ΟἨτ]είίαπ Ἰκπονν]οάσε.. Ἰ «εεο ποί, ποψονοτ, 
«Ἡγ ο «ποιά οοπβπο {ἠθ «6ηβο {ο {ρασλίπσ. Τί 
ΠΙΣΥ,  ὉληΚκ, ἀοποίο ϱνογΥ οί/εγ 5οτὶ οῇ βροα]ς- 
Ίπσ, Ἠπάθγ αὐοῖπο ἴπαρίγαίίοη, ἴο οἀϊβοαίίοη, εκ- 
Ἠοτίαίίοῃ, απά Ἱπείτασίίοη, ἵπ αἀάλίοπ {ο (]λαί οϐ 
Ῥταηῦισ Ἰαδί Ῥοείογο πποηί]οποάς αἲἱ οαπα]]γ {]- 
Π]]1πσ {πο ρτορῃθου οῇ 1οε] Π. 298. αρρ]εά ὃν 5ε. 
Ῥαυ], Λος Ἡ. 1Τ., ἴο ἴε {πες οῇ {ο (ἀοβρο], 
ΠΛΊΩΘΙΥ, (πα Οποῖγ ἀασ]ίετ ιοί ϱΡορήιρδῇ. 
ΤἨη]ς νίανν ἶς πιποἩ οοπβγπεά Ὦγ Ἠεγάεητ., νηφ 
ππάθγβίαπάς προφ. Ἰθτο ΄΄ ἆθ ποί 8αοτο εΙησυ]ατῖ, 
αἆ βιηση]ος αἰπση]αξαιαθ ἀππίηχαί ολατίςπιαί δια 
εκίταοτάἰπαγίῖς ρταραἶ[ος ϱἱ ἱηδίταοίος Ρεγποεπίθ.” 
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ο Νυπι, δ. 18. 
Ῥειι. 22. δ. 

’ . Α ’ . 

πατακαλυύπτεται γυνη, καὶ κειρασθω 
η] - ’ 

«19. σθαι ἡ ξυρᾶσῦθαι, κατακαλυπτέσθω. 

1 ΟΟΒΙΝΤΠΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. ΧΙ. 6--- 10. 

3 ᾽ ς ον [ο] [ο 3 ν . .. Ἡ ιο ος ΄ Πω 3 Ὀ . ι ; 

τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς' ἓν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένη. "εἰ γὰρ οὗ 6 
3 . 3 ᾽ 9 ᾽ Π 

εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρα- 
ἆ 2 ᾽ ᾽ ' 3 2 , 
ΑΝηρ μὲν γαρ οὐκ οφείλει κατα- Ἴ 

Ἶ πα ες ον ο ὦ 
καλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ υπάρχων' γυνὴ δὲ 

3 2 , . ή : 3 
δόξα ἀνδρός ἐστιν. "οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικὸς, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ 8 

ἀνδρός" καὶ γὰρ οὖκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ 9 
' 3’ . 3 ω 32 / ς ν η ΄ 3” ρω ταν 6 

τὸν ἄνδρα διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνή ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ της κεφαλής, 10 

Αί κατὰ κεφαλῆς 5υῦ. τι, δοῖ]. κάλυµµα, ΝΙΟἨ 
Ἰς επγρτεδδεά ἵπ ἃ Ραβ8ασο οί Ειαίατοῃ οἶτεά ΡΥ 
Κταμςο. Α8 {ο λε 5εη5ο ΟΓ τὴν κεφαλὴιν ἵπ ἴΠπί8 
απἀ {ο ποχί νοτ5ο, (Οοπιππεηίαίοι» ατα ἁῑνίάεά 
1ῃ ορἰΠίοι, νΠδίΠεγ πο ννοτά «ποι]ά Όο ἴακει 
η 18 κρονάμεντ 5οη5ς6, αφ Ἰηδί Ὀείογα, οἵ ἵπ 1ΐ5 
παἰιγαί 9Π6. Όπε (Πῖπρ 56θπη5 οθιίαίΠ, ἰαί α5 
Ώιογο αγ {νο Ργοροβίοπς απτπηεά, οΓ ἴΠα πια, 
απά οῇ {ο 1οοπιαπ, ΙΠ ο 5απ1θ ἴθγΙη5, ΙΤ νοι]ἀ 
νο ἨατςἩ {ο Ιπίοτρτοί οπ6 Ιηπ {Πα παίιταίἰ, απά 
Όιο οί]ετ ΙΠ ἴε ᾖσιγαίίυο 86Ἠ59. ΊΝαΥ πας 
Όνε Ἱππροτί οῇ κεφαλὴ πιϊσηί Ὄο (τί ομαπσεὰ 
Ιῃ {ο οοππρας οῇ (Ἠτεο θλοτί νθγ5ε5; ΥἨΝΠΙΟΙΠ 
νγοι]ά Ὦο νετγ Πατ. Απά αξ 1Π {18 6.59 οῇ ία 
Ίτοοπιαπι ἴἶπο παίιτα] 5οῃςο ἶ5 Ρ]αΙΠΙΥ αἰ]αάθά {ο ἵπ 
Έ1α γνογάς Γο]]ουνίης, απάἀ {πογείοτο σαπποί Ὦθ οκ- 
οἰπάεά ; 5ο αἱξο 1έ οαπποί ὝνεΙ] ϱο εχε]αάεά 1π {λε 
οα5ο οἱ ἴα πιαπ. Απά γεί πο οοπίεσί (αἱ ν. 5.) 
είτοπσ]γ 5αρρογίς {1ο πιείαρ]ιογίεαἰ 86Π596: ΝΠΙοΙΙ, 
Ιπάθας, 5 ἴἶα πηοεἙί ἐπιροτίαπέ, απά ν/ας ργοβαβΙγ 
πιοβί 1π {ο πη]πὰ ο{ ἰΠο Αροεί]ο. 3ο ΗΘγάεπγ. 
αβείσης αξ {Π6 56Π8ο: “Οηγιδίας υἰπῖ, Υὶγ πια]]ετῖς 
ἀοπιίπας ο5ί; ἀοπιίπαπη 6Γσο 5ΗάΠΙ, Ογ]δίαπῃ, 
γἰτ, δἱ οαραί οροτίας; ἀοππΙπαπα 5Η απα ππαγϊέαπα, 8ἱ 
τοίεσαί οαρα{, ἀεάεοοταί ππμ]]ετ.”. ες αἶδο (α]- 
γίη. Τπ ογάθγ {ο ΓΕΠΙΟΥΘ {πο αΏονο ἀϊοι]ίγ, Τί 
εἰου]ά 5οαπα Ῥορί {ο 5βροβθο, Ιί ἨΗογάεητ., ἴμαί 
Ώιοτο ἶ5 Ιπίοπάθά α απῖοπ ΟΡ πα ἰνύο 86Π86Β, Ώετ 
απιρ]βούίαπι, δἱίπθτ, α5 ὮΏθ 5ΙΡΡΟΞΡΟ5, ΡΥ εησταβίησ 
έλα πιοίαρ]ιογίσαἰ 56Π59 ΟἨ ἴα παίτα], οΥ (ΥΝΠΙΕΠ, 
Ι Οήπ]ς, 16 Ρτο[εταῦ]α) Ὁγ απἀθτείαπάίπσ το πιεί- 
αρλοτίσα] 86η5ο {ο Ῥο πε ργπεϊραί, απᾶ ἴιο παί- 
υτο]. ένο «πδογαἰπαίο, ΟΥ ΠΠά6Υ 86Πςο, ΙΠ {θ οϱ.ςθ 
οῇ ο Ὑοπιαπ. Απά πας ἴοτο ΠΙαΥ αἱεο Όε 
βαρροςεἆ α ἆοπβ]α 86Π5ο ΟΡ καταισχύνει, Ῥογ {//ο- 
ρίαπι; ἀθποίίπᾳ, ἵπ ἴα ΓΟΓΠΙΘΓ σ.56, 1. ἴο {πδιέ, 
ου ἀἱκρατασοε, ἨΔΠΙΘΙΥ, Ὦγ οοπίτανεπίησ ἴπο ἵῃ- 
{οπηίίοπ5 οῇϐ {ο (ῑτοααί Ἠοαά οὗ ο Οτο, οὐ 
ἀἰξοῦοαγίησ ου Ἰοαά: 2. {ο ἀϊκστασο ΟΥ ἀἱ5μοποιγ 
ἨΠΙΠΕΙΥ, ὮΥ αποίίησ οί οῇ οπατασίοτ, απἀ νἰο]αί]ησ 
ΟΟΙΠΠΙΟΠ Ῥτορτϊδίγ. ΝΟΝ, Ἱπ ο «1πξο οῇ νε 
πιαπ, ἴο ΟΑΥΤΥ ο αγπιμο] ο βαρ]οσίίοῃ (1. ο. 
Ἰανίηπςσ {πο Ἰοπά σονοτοά αρ ἵπ ρα]1ο) ἵνας ἵπη- 
{απποιηί{ {ο ποί]ησ Ἰἶ]κο α Ὑνοιπαῃ, απά οοπβδπθπ{1γ 
ἀἱβδρταοῖηπςσ Ἠϊ5 ἀῑσπίίγ 5 α αΠ, Τπ ία σᾳςο ο 
Ώπο Ἰρόπιαπ, να Αροβί]ο ({ο τορτοβδοπί ἴ]πα ἱ8- 
Ἰοποι: 1π χο βίτοησοκί ροῖπί οῇ νίενν) 8αγς, ἴέ 18 
οπθ απά {ο 5απιθ (λησ (1. ο. α5 Ὀας) ας 1 Ίιοτ 
Ἠοιά Ὑθογο «πυρ; [ο λαί ἵ5 ο [οτοο οῇ (ια 
Ι4ἱ0πΠ καὶ κειράσθω, “"]οί Ἰεγ 6ονοη Ὀς ΑΒΊΟΓΗ, 
1.6. 8116 ΠΙΠΥ αξ ιο! Ὃο ΑΠοτΗς ἨΝΠΙΟΗ, ἴ Ίνα 
Ῥδσοῃ ϱΗ1γ επονπ, ννας τοσατάοὰ 45 ο ρτοπί{ο»ί 
Ῥοβείρ]ο ἀἰςβσιτοπιοπί απά ἀΐδστασς {ο α ΝΟΠΙΠΠ 
απά ννας οπ]ν αἀορίοά ἵπ οχίγοιηο στὶοῇ, οἱ Ἱή- 
Πιοίοᾶ, αθ α πιατ]ς οῇ ΙΠΓΑΠΗΥ, οἩ. αἀπ]ίογοςςοῬ ΟΥ 
Ἰατ]οίς. 

Τ---15. Τϊο 6οορο οϐ {5 ρογΐοη ἶ5 Πατί]οτ {ο 
Π]αφίταίο (ο Ἱπιρτορτίοίγ οῇ βπο] απ΄ παπάση- 
πιθηί ο {ο ναί] (ου ταίποτ οοἵξ, Ἱ. 6. Ἠοπά-οονογ- 
πρ), ας Ροΐῃπσ α]]κ α ἀϊελοποιτῖπρ οϐ πο πιαπ, 
απά απ΄ ἀἰκστασῖηρ οῇ (ἶνο Ὑνοπππη. Έοτ αι ποί- 
η λλρίαπά(πρ ἴἶιο γνοπιαη 6ΠΙΟΥΒ ἴπθ βαπιο ἀίρπίίγ 

ν, 

ἵπ {πίησ ρογίαϊπ]ησ {ο τε]σίοη; γεί παίμτο Ἠ6γ- 
5ο1{ τοφιι]γος (ναί {γε 5αροετ]οτΙ{γ δποα]ά ὃε οοη- 
οεἀςά {ο {ο πιαῃ 1Π ἀοπιεδίέῖο απ εἴνιῖ αβαϊτς; απά 
Όιο Ίμανν οἳ ἀοά, ὮΥ Ιίδ ΙΠ]ΙΠΟΙΙΟΠ5, ΟΟΠΗΙΠΙΒ 
Ώιοςς ἀῑσίαίες. 66 ΠἹοτοθ ἵπ Ηεγάειπτ,. Εἶτει, 
Όιε Αροςίε, αἱ ν. Τ., ἀῑανί α εοπίγαδἑ Ὀθίνγεςι 
ο πιαπ απἀ {ο ΨΝΟΠΙαΠ, 45 {ο {ο π5ο οἳ Ἠοαά- 
οονετῖηπσ ἴπ ραρ]ίο. Ἔπε πιαπ (1ο 5αὖθ) ουσ]έ 
ποί ἵο 6ΠΠΡΙΟΥ 1ί, ἃ5 Ὠείῖης εἰκὼν καὶ ὁόζα Θεοῦ, 
ΌΏιε ἔπιασε ο (αοᾶ, α5 Πο]ά]ης, ἵπ ἀε]εραίίοιπ {οτι 
Πίπα, ία σονεγπαηςθ ΟΕ αἰ] ογθαίατθς ((.1επ. 1. 26, 
2Τ. Ῥν. νυν]. 4.---θ. ἨΝΙδά. Ικ. 32.), Ἱπο]αᾷῖηςσ 100- 
πιαπ. Μα ἶς χα οοηβἰἀστεά α5 α ἴΎρε οϐ ἀοἀ, 
1αξέ αξ α νἰοθΓΟΥ να5 οα]]εά εἰκὼν τοῦ βασίλεως, 
ἃ ταγ {οπα Ες Ὀτισμίηπεςς, απᾶ αληϊπσ (1]κα (νο 
πποΟΠ) νυν] Ῥοττονεά Ἠσμι. ΤΠ ἐπ] 19 ἱπιρ]εά 
ἴωε ἁπίγ οῇ οοηευ]ί]πς {Πε σ]οτγ οὗ ἄοά, ὮΥ πος 
αθαπάοπῖηρ {πε Ρ]ασςθ οϐ ἀῑσπιίγ αφείσπεᾶ Ὁγ ἀοάᾶ. 
Α5 {ο {Πο 1δοπιαπ, ἴε οοπίταν! 15 πιθαηί Το ὂς αδ- 
5οτγίεά οῇ Ἰετ. Απά {με ςεηςο, ΙΓ εχρτεςςες αἱ Π]1 
Ἰεπσί]π, ννου]ἀ Ὄ6ε: γυνὴ [ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι 
ὅτι] δόξα ἀνδρός ἐστιν. Τηε ΝΟΠΠαΠ 15 φαἷά το Ὦθ 
δόξα ἀνδρὸς 1Π ἴε 6απηθ 5εηςξο α5 {ης ΊηαΠ 15 ὀόξα 
θεοῦ, απά γν]έ ἴπο 6αππο αἀἀΠίοπα]ἱ πιθαηίησ ὮΥ 
Ἱπιρ]]οαίίοη ; 1. 6. εἨθ ἵνας ογεαίεᾶ οί οὗ Ἰήπα, απά 
{οί Ἠΐς πφα, απά {πεγε[οτο ουσΗί πο οπΙγ {ο θ΄ 
εαυ]εοί {ο ΒίΠ1, Ῥαΐ 5οσ]ά 5ο αοί α5 {ο οοπ!σ]ρα{ς 
ἰο Πὶς οταάῖί απά Ποποιχ. ὢθο ὃ 609Υ, νι]. 90, 1 
Τ]οςς, πι. 20. 

ὃ, 9. Ἠετο ατε ΞΠΟΥΥΠ {Πα σγοιπᾶς οἱ Εις 1πία- | 
τΙοτΙγ, 1. ἵπ τεαδροςί οῇ παίµγε, Ὦγν πα ἹνοπιαΠ 
Πανίπσ Όσο Γοτιηθᾷ {Τοπα ια ππαπς ((εῃ, Ι, 18 ----- 

2, Τπ ποδογίογίέη οὗ οτοαίίοη Ὁ. ΤΠ Ριρ088᾽ ην] 
οῇ οτθα{ἶοἩπ, ΠαΤΙΘΙΥ, {ο Ὀε α Πε]ριπεεί {ογ Ππῃ, 
ον οἠκεγυῖοπση Ἱπαιρ]ες ἹπβεγίογΙ{ν. 

10. ἐξουσίαν ἔχειν --- ἀγγέλους.] ἜΤ]εγο γε {εν 
Ρα5βασος {παί Ἰανο 5ο ρετρ]εχαά {ε Οοπιππεπία- 
ἴοτς ας {Πο ῥτοφεηί, ἜΤ]ο ἀῑβοι]ίν οθηίτες η {8 
πηθαηίπσ ΟΗ {6 {ΘΓΠΩΒ ἐξζουσίαν απ ἀγγέλους, πνΠΙσἩ, 
Ώποιση Ἰπ Όοπιδο]νος Ρ]αΐπ, γοί 866πη {ο γἰο]ά, 
ποοοτά(πσ {ο {Ποῖγ ογάίπατγ Ἱππρογί, ΠΟ ν6ΤΥ αΡρρο- 
εἰίο 5οηΠ5θο. Τ]ο [Όγπια: ἶ5 Ὦγ α]ηιοςί αἲὶ Όοπι- 
πιθηίαίοτς οχρ]αϊπεά {ο ππεαπ α υοῦ), 
Όπε οοπίθχί. απά ἴτοπι 15 Ροῖπσ αἲ ν. 10. Ιπίθγ- 
οἨπησες ννΙ]ν περιβόλαιον, Τέ »λοι]ά ταί]γου 5οσπῃ Το 
ΤηΘΑΠ α- Κογοίο (οοιντο-οῃοβ). Ἀο Τ]δορηγ]. 
κάλυµµα. Εξουσία 15 Ρ]αϊπ]γ ἴἶνο παπιο οἳ ἴἶπα ατῖ]- 
οἰο οῇ ἀτοςε ἵπ ααθείίοη (ο) νν]οἩ πιοπ{ἶοῃ ἶς πιαάθ 
ἵπ Πα 1. 10. Τε. 1. 29. Ὁ οππρ. ν. Τ.), απά ἵς ὑθβί 
1οβ απίταπε]α{οά. ---ἷ- ο. Γπουδία. ΟΕ Ελ] πφο οῇ 
Ώιο ννοτὰ ᾳοκοθοςἰπσ]γ ταγθ) οπρ οχαπηρ]θ Ίας Ώθοςῃ 
πάόάπσοά Ὦγ ΟΙσατίας, (γοπα Οα]φίταίας, νν]ο πκεβ 
Όνο οχργοβείοη ἐξουσία τριχώµατος ἴο ἀθποίο α Κἰπά 
οὗ /ορρύπς, οοπιροςεᾷ οἱ Ὀταιάς οϐ Ἠαϊτ. Ἀο αἶκο 
Όνο Τα είη Γπιρογίπι 18 αφοᾶ ἵῃ πο Ἰαίογ νγ{στΒ. 
Ἠ Λη Τί νης 5ο οα]]θά. Ίνα Ώσσῃ ποί α Ητί]ο ἀἱβ- 
Ρηΐσᾶ. ἜΤ]ας νο ροῖπί αἸοπ]ά Ὃο ἰπνο]νοά ἵπ 
οὐβοιγ(γ, 15 πο ννοπάσς, οοπεἰἀθτῖπσ ἐ]αί ἴ]πα γαζΐο 
αρρο/Ια({οπίς, ἵπ παπηθς οῇ (Ἠήησε ἵ5 ο/ίιοπ α ππαϊίοτ 
ΟΕ ἴἶνο ρτοπίοςί αποθτίαϊπίγ. ἜΤ]ο ἴδτπι ονϊάοπ!]γ 
ἀοποίος ροιρογ, ΟΥ απί]ογέη; Ὀε ννλ νν]λαί γε/ο- 
6π0ε ΕΧΡΟΒΙΙΟΥΑ αἴθ ποί αστοθά. Τ]ο αποϊεπέε 

Βυΐ, [γοπα 
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ν ᾿ 3 ῃ . 1 ο ἃ 9 Ν 2’ ν Δ 

1 δια τοὺς ἄγγέλους.. Πλην οὔτε ἄνηρ χωρὶς γυναικός, οὔτε γυνή χωφρὶς 
1 ς 109 ἀνγδρὸς , κ Π μ «/ υ .- ".. ) -  νδοὸς ε/ -Ἡ 

9 ρῦς, έν υοιῳ ὠσπερ 7αφ ) ζυν ε» του αν φ05, ουντω και ὁ 

19 ἄνηρ διὰ: τῆς γυναικός τὰ δὲ πάντα 

'απά πποδί ΠποάθΓ{Π Ο9ΠΕΒ 8ΡΡοςεο Τί {ο Ἠανο Ὀθεπ 
50 σα]]οά, α5 Ὀοείπςσ επιυ]εππαίισα] οῇ να ααἰ]λογιίγ 
οἱ 1ο Παςῦαπά ΟΥΕΥ {θε νε; νν]ε ΠΊαΠΥ πεσει 
Εκροβίίοϊς Ἰανο παἀορίεά ἴἶε ορίπίοι ο βαἱπια- 
αἶαβ απἀ οίμοτς, ἔπαί 1 15 5ο σα]]θά, ποί νι 
ΤΘ[ΕΓΘΠΟΘ {ο πα αιἰ]λοτ]ίγ οῇ ιο Παβδραπά ονες 
Όπα νν]{α, Ὀαί οὗ ο ππατγεά ΥΝΥΟΙΗΠΠ ΟΝΘΥΓ ἴ]α 
πιαἰάθη. Ὑαί, ποἰνλείαπάϊηπσ ναί νετ 5 
ππαομ {ο οοµπίεηπαηος (Πῖς ορίπίος, έ πιαδί, 1 
Ώίπκ, ο αραπάοπθαάς Όο οίμει νίενν Ῥείπςσ [αγ 
πιοτς φιίαῦίε {ο ἴπε οοπίεχί αμά ἴἨε 8οορε οῇ 
Όνε Αρορί]ο”5 ατσηπηεηίαίἸοη.. Τῃις {1ο 5εηςο 18, 
«Έου ναί ΓΘθἈδοἩ (1.6. ἵπ αοκπον]εἀσπιοπί οἱ 
Όνα 5αρετῖοτί(γ οῇ {πο Παβδύαπά, νν]οςδε ἀε]εσαίεά 
αιἰ]λογ1ίγ 5Ἡθ Πο]άβ) να [ας οασ]ί {ο Ἰάνε οἨ 
πετ πεαὰ απ Επουδία.. ΤΠἱ5 αγίίο]ε οΓ ἀτορς οοη- 
εἰειθά ο{α Ρίεςθ οῇ οἰοίᾗ οῇ α 541 αΓθ6 ΓΟΓΙΑ {ΠΤΟΝΥΗ 
ονοτ {θ Ἰοαὰ απά θά απἆθτ {ο ομίπ: οῇ ννπίσ] 
(ια πηοξί οχαοί τερτεςδοηίπίομ Τ Πανο 56εη 15 ἵπ 
απ αποϊεπί {αππΙ]γ ΡΙοίατα Τπ {με ροββθβείοη ο ΠΙΥ 
οχεο]]επί (επ, ἱτ Ετεάετίο Εονκα, Βατί., οἱ 
1 ονναςΏγ Ἠαι], Τ,εἰοςείεγδΠ!τθ. 

Τ{ 5641] τεππαίης, ΠΟοΝΘΥΘΕ, {0 οοηβδΙἀεγ {ηθ 5οη5θ 
ΟΕ {ο Γο]]οννίπς ΝΟΓ(Β, διὰ τοὺς ἀγγέλους, ΥΝΠΙΟΠ 
Ἠανο Όεαοι (Ποασηί {ο Ἰπνο]νε 6νεη πποτο ἁἱΠι- 
ου]{γ να να {οτππθτ. Μοεί Οοπιπιεηίαίοτς, 
αἀορίίπσ ια αδαα] εἰσηίβοαίίοη ο{ ἄγγελος, ἴακε 
Έιε 5οηεο {ο 6, “ ἰμτοισ]ῃ ΤΕΥΕΤΕΠΟΘ οῇ {πα 
Αηροὶς ;” νο, αοοοτάῖηρ {ο ννμαῖ ννο τεαά ἵπ να- 
τίοι5 ρατίς ος Βοτϊρίατε, Ὑθγο πηπἰδίεγίης αρἰτ]ί5 
αεπάαπί οπ {πε πουςε οὗ (οά, απἀ 5γπηροἰς οῇ 
Ἠΐ5 Ῥγεφεηςθ. Το οίμθτς, Ιπάθθά, ἰΠῖδ Ίας αρ- 
Ρεατεά 5ο ΗΠ]6 φα{ἰε[αςίοςγ, ἴμαί ἴΠ6γ Πανθ 5οαρΏί 
ουέ 54ο] α εἰσηίβοαίίοη ΟΓ ἄγγελος, 85, Πονψ6νθι 
τατα ἵπ Ιδθ]{, πισηί γἱε]ά α λογο θα]ίαῦ]ε 8εη56. 
"Της «οπιθ οῇ {πε τεοεπί (οπππιθπίαίοΓ5 ΠάεΓ- 
είαπά 1{ οῇ αρίεδ, 8επέ ὮΥ έπε Πεαίπεηῃ {ο νναίο] {ου 
απά τεροΓί αΠΥ Ἱπιρτορτίείϊθς5, (παί πηϊσ]ᾗί οσοι 
αί λα ΟἨτιείαῃ αβεεπηρ]]ε5. Α πιείμοὰ οῇ εχΡρο- 
αἰήον Παβία {ο Ιη5αρεταθ]ε οῬ]θοίίομς, βίαίεά ὉΥ 
πηπς ἵπ Ἐοσθῃβ. ΒΥπορ. ΟίΠετ Ἱπίετργείαίίοης 
Ἠανο Όθεπ αἀορίθᾶ, ν/ΒίεΏ 1 15 πο πεεθςδατΥ {ο 
ποίίσε, απά οοπ]εοίατεβ Ργοροδεά ο{ {6 πιοςέ ἵπῃ- 
Ῥτοβαρ]ο Ἐῑπά. Ύψετο αηΥ εοπ/εοίίγε αἱ]ογναβ]α 
Ιπ α 015 Ἀηετθ ἴΠο ΜΑ95. αἲ] απ]ίε ἵπ 16 Ῥγος- 
εηί τοαάίπσ, 1 5ποι]ά ναηίµΓγε {ο Ῥγορος5ε ἐγγε- 
λῶντας, πιεαπῖησ 5Ι0Ἠ Ῥεταοης οῇ {πε Ἰθεαίπεηε 
35 Ρεῖησ Ῥογπηϊίεά ἴο αἰτεπά αἲ πε ΟΠτίδίίαπ 
Ρ]ασες ος γοτ»Πίρ, πνου]ά Ὀε ]καΙγ {ο ποσο απ 
γἰάἱση[ε αΠπΥ 54ο] Ἱπιρτοργίείγ α5 {μαί 1 φπθβίίοῃ. 
ΤἨε αὐτεν]α{ΙοἨ ΓΟΓ ωντας Πηϊσηέ επεΙ]γ Ὀε οοη- 
Γοαπάεά υγ] ους. ΤΠΐ6 οοπ]εοίατε, Ἰούνθνογ, 
Ἠα5δ πο εαρροτί Ποπ ΝΤΡ. αι ἠογ{ίή. Απά {ο 51ρ- 
Ρο56ε, νίῃ Ὀν. Όννεπ απἀ Ἀυρ. Νθννο. (ναί Ἰαά 
αἰδο οσσυττγεᾶ {ο πιγεοα]/Γ), ενα {ε Υνοτάβ διὰ τοὺς 
ἀγγέλους αΤθ α Πιαπσῖπα! σἰοβς. 15 ταπηῖησ οοΙΠ{ΘΓ 
{ο αἲἲ {πο ΜΗ5., απἀ Ιπάεοά νιο]αίίηπσ ργοραδί]]- 
ἓν Πβε]ῇ; [ο νο νοτάς νοι]ά, ἵπ οῇοσοί, Ὀο πο 
σἰοδς αἱ αἲ. Τπευ πιῖσηί ταίπετ Ὃε α πιαγστπαί 
γοπιαγῇ, Ἱπίτοάπσεά [τοπι {πο αποϊεπί Βομο]ίαςίς. 
Ῥαΐ (πα παπιρεγ απά οχίγοπιθ απίἰαμΙίγ οἳ ος 
ΜΒΡ., νη]ο]Ὦ αἲ] απ]ίο 1Π {πο ῥρτοβοηί τοπάϊίηᾳ, 
ΓοτῬ]ά {5 ποίῖοµ. Όρο {Πο νΥηο]θ, α5 νο αἴθ 
ποί αα{]οτῖζες {ο ἀεν]αίο βοπι {πθ τεοείνεά γεας- 
πα, ----5ο, ἵ αρργε[μεπά, Π{ Ἰπνο]νες πο 5αοἩ ἁῑ[ιου|- 
ΙΥ ἃ5 {ο πῃαΚκο 5 αθαπάοη {πε πφια] ἐπίργργοία[ίον. 
ΔΑ {ο γ]αῖ ἶ5 ηγσοά ὮΥ Ῥθατος απάἆ Ἀθννο., ἰαί 
«έα Ἰμδί απά 5α/Ποἰοπίτ6ηδοη Πανίῃσ Ώθοτ αβθἰσηθἆᾳ 
Ῥοΐοτε, Ίνε οαπ 5οαΓοε]Υ 8αρροβο {λαί α Πεν απά 

΄ Ξ - 5. ς ». /Ὑν 
ἐκ του Θ.ου. 9 Όμιν αντοις 

1955 οοσοπί οπα Νοι]ά ὢε υ]οίπες ἸἸ --- 8. 18 
βιγε]Υ Ὀείπσ ἴοο Πγρετογῖσα], ποῖ ἴο 84Υγ ἀἶδγθ» 
5ροοί{Ι] {ο έχε Φασοτεὰ νγ]ίετ. Απά οετίαΙΠ]γ Όλετθ 
15 ΠΟ ΤΟΔΡΟΠ ΥΝΝΗΥ {μα Λροβί]ο 5ποι]ά ποί 5ίγεηρί]ι- 
απ Πἱς Ἱπ]αποίίου ὉΥ ἰπε πάάΠοη οῇ α οοηβἰἀεταᾶ- 
ποη. ννλίσ, ποιρ 1ε59 Ροινεσ/α!], γεί να» ΙΚε]Υ 
ιο Ἠανο πιαϊοτίαὶ [οτος, --- ἠπουιςσ [έ οι] ὃα 
ταίΠετ 1η λα νναγ οῇ αρρεα! {ο Ειεῖγ /εείῖισα ἴλιαπ 
ο ασιπιοή. ΑΦ απ Ιαβίταίοῃ ο ν/μ]σ, 1 ΠΙαΥ 
να εα/Ποϊοπί {ο ποίῖσθ αποίλετ βἰπηί]αγ ρᾳβδαρε οῇ 
Όιο Ἀρονί]ο αἱ 1 ΤΠ. ν. 2ἱ. Διαμαρτύρομαί σε 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Ἐυρίου Ἰησοῦ Ἀριστοῦ, καὶ 
τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα, ἃο. [πο 
ΡΓοςοπί Ἰπείαπσςε, Ἠλετο ῥΡοργίείή απά ἄεοογιήι 
Ὢνθγθ ΊΠΟΤΘ Ρραγσομ]αγ]Υ οοποεγπθεά, ΠΟΠ 8ΦΙΤΕΙΥ 
σοι] Ὃε Βίίεγ οὐ]εοί ὮΥ νν]λοπη {ο ΠαΚο {]ιε 
αρρεα], ὕναπ έπος “' πιη]θίετίησ βΡΙΠΙ5, δεπί 
Εοτήν {ο αιπὶπἰδίετ απίο {ποβς νν]ο β]α]] Ὄο Πείτε 
ο φα]ναίίου ” (5ο6 1ν. 9.), απ νο, ὮΥ ἰεῖγ ρε- 
ου]]ας οΠαταςοἰετὶδί]ο5 οὗ ριτίή, Γι (5εε 18. 
γΙ. 2.), απᾶ ργοεδεγυαίίοπ ος επαί αδογαἰπαίίοπ, ἴπ 
νμ]ο] νο Ίανο ΥΘ5ΟΠ {ο ΒΙΡΡΟΡΘ {πε γατίοιβ 
οιάετβ ατο Ρ]ασςᾷ, Νου] {εε| ρεοιΙατΙΥ στιενεἀ 
(ἴγοπι νο Ιπίετοςί ΥΠΙΟΙ {6 ία]ο ἵπ {ο οοἩ- 
οετης οῇ πιεπ, οοηβἰἀετεά αξ {λε ἰοωεγ [απιζη ος 
«οά, 5εε ἵν. 9.). αἲ αηΥ 51ο] νιο]αίοη οὗ {Πε οἱ18- 
{οπιατγ {οτπηδ ος ῬτορτΙείγ απά ἀἆθοοτΙπαῃ α5 πιὶσ]ηί 
Ῥτίπσ βοαπάαἱ οἨ {πε ΟἨτδίαπ Ἠαππθ. ΟΠ ἴῃο 
ειρ]εοί ο {πε Ρτεδεπςε οῇἳ Αηρεῖ5 Ιπ Ρ]αςεΒ ο 
Ώ]νίπε νοτεΠΙρ, {με {ο]]οννίησ ϱΧαπηρ]ε5 απά 1]]18- 
{αΐϊοης (5ε]εοίεὰ οί οῦ α στεαί πΙΠηΡετ αἀάπσθά 
Ὦγ λε 6οπιππεηία{ογς) αγε Ἱπιροτίαπί ἵπ ἀε[επί- 
Ίῃπσ {ια αδααὶ Ιπίοτργείαίοηῃ, ὮῬ8. οκκκν]. 1, 
Φθρί. ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι. ({.οπιρατε αἱξο 
γ. 2.) Ῥ]]ο ἆε απποτθ ΤεοΚοΠ5 απποηπσ {Πε αιά]- 
ίοτς οῇ πε ἨγΙπης 51ης αἱ ἴπε ΤΓεπιρ]ε τοὺς ἀγγέ- 
λους λειτουργοὺς. ἐφόρους κατὰ τὴν σοφῶν ἐμπειρίαν, 

θεασαµένους µή τι τῆς ὠδῆς ἐκμελές (1.6. οαϊ ο[ίιπε, 
ΙΠΗΑΓΙΠΟΠΙΟΙΒ. ΙΠοοΠρτΙΟΙΘ). 3ο α1ςο, ΙΠ {1ο πιοςί 
αποϊοπί Γ{ατσίος απάἀ {η 0οηεί. Αροβί. νυ], 4, 
απσε]5 αγθ 5ιρροβεά {ο ϱε Ρργεβδεηί αἱ ὨΏ]νίπε νΟΓ- 
β1Ρ, εδροοἰα]]Υ οΠ 8ΟΙΕΠΊΠ οοσβΡΙΟΠΒ, --- θἰίπει αθ 
1οϊπίπσ Ιπ {Πε 5εγνίοθβΒ, ΟΥ 45 Ῥεῖησ ν]έηθςςθς {ο 
νηαί ἴίακες Ρ]ασθ, απά αἱδο, α5 νε τοαά 1π Οτίσοπ 
6. 6ε18. Τ,. ν. ρ. 2025., ἵπ οτᾷετ ἴλπαί 6Υ πιαγ 
ονσ ενε ΡΙαΥΘΙ5 οῇ {ο Ἰαδί {ο Όιε ἔΊτοπε οί 
ο. 
11, 12. Τηο 56ης ο ίπεβθ γεγςος 15 Ψε]] ες- 

ΡΓε5ςεᾶά ὮΥ Βρ. ΜΙάάΙ. ενας: Νοίδίαπάϊπα, 
(516] 15 ίΠε ογάίπαηοε ΟΡ (ο) πεΙί]θγ 15 ΑΠΥ πἹαΠ 
Ὀτουσ]Ώί Ιπίο Ῥείησ ψνίποπί {ια Ιπίογνεηιίοη ο{ α 
ΨΝΟΠΙΔΗ, ΠΟΙ ἀΠΥ νοπιαπ Ὑηλοαί {λα οὗ α ΠΙαΠ; 
{οτ ας (ν. 12.) ιο ΨοΟΠΙαΠ (1. 6. ΨΟΠΙΕΠ σΘΠοΓαΙΙΥ) 
15 ογἰσιηα]]γ Ποπα ἔπε ΠῃαΠ, 5ο {Πε ΠηαΠ (1. 6. ΙΠΕΠ 
Ρ6ΠΕΙάΙΙΥ) ἶ5 Ῥτουσηί Ιπίο Ῥείησ ὮΥ {πο ΙΠπίεγνεπ- 
Πο ος ἴπο6 ΨΟΙΠἄΠ (1. 6. ΨΟΠΙΕΠ): ἴἼεςο απἀ αἰΙ 
οίπετ {λίπος αγο οτάαϊπεά ὮΥ {λε υὶκάοπα οῇ (αοά. 
Ἡ 15 ννε]] τοπιατκεά ΡΥ ϱα]νίηπ: “Που αἀάτίαπα 
οί, Ρραγή πι αἆ οολΙθεπάος νΙτο5, πο ππαΠετίρας ἵῃ- 
επ]εηπί: Ρατ δη αἆ οοηβο]απάας ΠΙΙΙΙ6ΓΕΕ, πε Έστε 
{οταπί 5αΏ]εοίίοπθιῃ. Ἠας, Ιπαυ]{, Ἱερε βεχι5 γ]- 
τι] οπιπεί 5πρτα ππα]Ιεβτετα, αἱ πιπίαα Ώ6Π6ΕΥο- 
Ἰοηίία Ἱπίεγ 5ο οοπ]απο 65596 ἀθεθοαπί: πεφιθ 
οπίπῃ α]ίετ ροίΐοςί αἱίετο σαγετο.”. ΤΠε ν/οτᾷςρ τὰ 
δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ βοῖ]. ἐστι αΤθ πιθαπί Γος Λοίῇι 
«οχος, ἀοποίπςσ (αί αἲ] {εδ πιαίίετ οτε ΟΓ- 
νσεν ιο δε α8 ἴΠεγ αγε, ὈΥ ινε Ῥτονίάεηςσο οῇ 

ος. 

12. Ἔ]ε Αρορί]ε Ἠοτε αάάςδ αποί]ον γουί οί 
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ῃ . , δα » 3 , -« νά ρ 
ΣΟΙΝΩΤὲ ΠΟΕΠΟΥ εστι Ζυναικα ακατακαλυπτον τῷ Θεῳ προσευχεσύαι λ 

2” δὲ να ; διδά ς »” ε! α ῃ 3 - 3 , 

{ ουθὲ αύτη ή φυσις ὀιδασκει Ὅμας, Οτι ἄγηρ µεν ἐαν κοµᾳ, ατιµία 14 
 »” . . ο... δὲ ο. - δόξ δα ο η) ᾿ ε/ ς ’ 2 9 .. 

αυτῷ ἐστι γυνη δὲ ἐαν κοµᾳ, ὀοξα αυτη εστι»; οτι 1] κοµη αντὶ 1ὸ 
1 Τιπι, δ, 4 περιβολαίου δέδοται αὐτῃ. ; Εὲ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι" ---- ἡμεῖς 1ε 

’ , 3 ., .] Ὁ ς π Π . -” 

τοιαύτην συνηὤειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἵ ἐκκλησίαι του Θεοῦ. 
” ι Π 2 ” ε/ 2 ” 3 3 σα 

Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινω, οτι ουκ εἰς τὸ κρεῖττον, αλλ Τι 

ς Βαρτα 1. 10, 
11, 12. 

π Μαι. 18. 7. 
Λοις 20. 80. 
1 οοἱνα 2. 19. 

ια Ἱπιρτορτὶδίγ οΓ {ια (ἴηπς ἵπ απεδίοη, ἀεάιοεά 
Γγοια {ο πιαίγαἰ Γεεϊίπςς οἱ ϱοοᾷ 8εΊδε σιά ἆἀεεο- 
γαπι. ΕΟΤ ᾗ φύσις ἵδ Ὀοδί οχρ]αίπεά οἱ απ ΄έΙπ- 
Εἰποίῖνα απἀ παίιταὶ ρειοθρίίοηπ οἱ γν]αί 15 τση 
ος Ἀτοισς ” (ποιρῃ 8οπ1θ Ιηίετρτεί 1{ ΟΕ 1:δε απᾶ 
ομδίοπι; νΠΙςοἩ, Ιπάθεεά, ΠπΘΓρες ΙΠίο {πε Γοτεσο- 
πα, δίπσςθ 156 ἶ5 5εοοπά παίαπτο. Όηπ {λε οιδίοπα 
οἱ πιεπ’5 νυθατίηρ ἠιείτ Παϊτ Ίοηρ, απἀ ἴΠθ οτἱρίη, 
ππά οαμ56 οΓ{{, 5886 Ώθοςῃδ. ΒΥΠΟΡ. Δόζα αὐτῃ ἐ., 
«πι 18 απ΄ οτπαπιθηί {ο Ἰθτ, απά Ῥ6σοππθς Ἰεγ.” 
νοκ περιβ, “α5δ α βοτί οἩ παίυτα] οονοτίῃς, ΟΥ 
νεί]. 

16. δοκεῖ φιλ. εἶναι. ᾿Τῆϊς ἵ5 ννε]] εχρ]αϊπεά ὮΥ 
Ἰωα{1., 0αξααῦ., ἀτοί., απά Ὑγοαίς., «« ήπ]5 σοος 5 
1.6. “έἶς Ρ]εαςεά, {ο Ὀε οοπίθη/ἶοις οἵ ἀιδριίαίίοις 
[οη (8 ιών Ἴσασς 9 ΑΠΕΓΤ εἶναι {Ίετθ 866ΠΏς {ο θα 
ἃ οἶαιςο οπα] ες, --- ΠΠΠΕΙΥ, φιλόνεικος ἔστω " τοῦτο 
µόνον λέζομαι. 

--- ἡμεῖς τοιαύτην ---- Θεοῦ.] “«Ξπε]Ἡ α ομδίοπι ἶ8 
πεϊί]ες {ο]εταίεά Ὦγ α5 Αρορί]ο5, πο: 1Π 15ο ΙΠ 
ια ομπτο]μες οἳ ἀοά σεπετα]]γ..  Τπας (οὓ- 
6εινεςδ Α0ρ. Νεννο.) {ο νε οοπ{επί]οις Ἰθ δρεακ8 
ψί]ι αι{]λοτ]{γ : {ο οί]είς, ία ἀε[εγεπος.” 

1Τ--- 22. ἜἼαε Αροείε πο Ῥτίησς Γοτννατά 
αποίᾖεγ εχοερίῖοη {ο {πε ρεποταὶ οοπηπιεπάα{1οῃ 
νυμίσο] Ίθ τν 8 Ῥοερίουγεά οἩ {πεπι, α5 {ο αἰ{εηπί]οη 
{ο 5 ἀἰτεοίίοης απἆ οτάϊπαποθΒ: απά ἐαί ννας 1η 
θια οε]ευταίίοη οἩ ραβ]ῖο ννογδΠΙρ, απά εδρεςία]]γ 
Όλο Τ,οτά’5 αρβρετ. Ἠο οοπιρ]αῖης οῇ {αῖτ στεαί 
ἀϊνίείοης απά Γποί1οΠβ8, ----απά, α5 οοπδθαεηί{ {1ετε- 
ἩΡοἩ, {λλείτ τγεσι]ατ]ί]ας 1π {Πο οε]ευταί]οπ ο ία 
Τ,οτᾷ Βάρρος; Νίο] ννεγε 8ο στθαί ας αἰηιοδί {ο 
π{{οτ]γ Ῥογνοτί {ο ῬΡΙτροςο οΓ 15 Πηκ Ε(α{1οῦ : 1η 
οτά6χ {ο τοπιεᾶγ {Ἴθςα, Ίο τοπαϊπάς ἴἶεπι ος 1ί5 
Βτεί Ιπβ(αΠοη απά ΡΙΤροβθ. 

17. τοῦτο παρ. οὐκ ἐπ., ὅτο.] ἜΤ]ε {411 5εηεε ἵ5: 
«Υγ]ι]ο ΙΤ απῃ σἰνίησ γοι {Π15 ἀἰτεοίίο, Ι οεαπηοί 
Ῥιαΐ ἴαΚκο οσσαδΙΟΠ {ο ο6ΠΒΗΤΘ Υοι, οἩ ια ρτουπά 
ἐλαί,) ὅτο. Τη οὐκ ἐπ. ἴηοτο 18 απ εἰοσαπί ππεἰοςίς, 
ΦΓ νο] οχαππρ]θς ατο αἀάποεά ὮΥ Ἠαρῇο] απἀ 
Ὑείς. {γοπη Ατὶδίορᾖ., Ῥ]αΐο, απἀ Χοεπορῃ. 366 
ΠΠΟΤΘ ΤΠ ΠΙΥ Νοίε ο Τμσγά. ν. 105. Τ]ο εἰς ἀε- 
ποίθς ποί Ῥιγροβε, Ὀαί ος: νν]ο]ι γα ποί οαἶ- 
Ποα{ϊοπ, Ρι{ {πα τενοθίςο. 

18. συνερχοµένων --- ἐκκλησίᾳ.] Ἰκροβίίοτς ατα 
ηοί αρτοεά ΥΥΤΙΘΙΊΙΟΥ ἐκκλησίᾳ ΠηθαΠΒ οοο[εκίᾶ, ΟΥ 
οί, 1. 6. ακδεπιβίη. ἜΓϊο {οτπιογ ἱπίοτρτοίαίίοη 
16 πιαϊηίαϊποά Ὦγ (τοί., Εδί., Ἐπ]]ον, παπά Ν[εάο. 
Ῥιί ιο αγσαπηθη(ς {1ογ ππτσθ (50Π16 οῇ {παπα Ἱῃ- 
σοπο]ιβίνθ) ΟΠΙΥ Ῥτονο (παί νο ννοτὰ πια Ίνανο 
Όναί βοη8ο; ποί ναί Τί πι. ΊΝαΥ, να οοπαρητί- 
βοη ψίῃ ν. 20. Ιοαάς {ο ο οσπίγαγη οοπο]αβίοη, 
Τ]οτο ἵ6 Πποτο ΓΡΑΒΟΠ {ο ΒΠΡΡΟΒθ (ΥΙΗ Οαπιογ., 
Ῥ]ρδο., Λοἱϐ, απἀ πποβί ο ένο προρπί Οοπππιοηία- 
{ος5,) ιαί ἶιο οχρτθβδΙΟΠ ΠΟΠΗ «σαι [αποτο],” 
οοπυοπ{α, αβδοπιβίή. Α 86Π56 Πποτο κιίπρ]ο {ο 
Ώιο Αροθί]ος αγσιαπιθηές νμίο] ἵδ {ο ἵναγη {]χοπι 
ασαἰηθί ἀΙβδεηδίοΠα ἵπ απ α5δοπιΡΙΥ πιοί {οροί]λο 

3 ᾿ τ , ' α υ ι ᾽ , ς ” . 
εἰς τὸ ἧττον συνέρχεσθε. δ Πρώτον μὲν γάρ, συνερχοµένων υμών ἐν 15 
πο 3 Αν. ς , 

[τη] ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσµατα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ µέρος τι πι- 
ο Γ 5ς Σ ’ ’ στείω" " δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἳ δόκιμοι φανεροὶ 19 

{ος {πο νΥοτεΠὶρ ος ἀοἀ. Ἠεβίἀθς, συνερχ. ἐν ἔκκλη- 
σίᾳ Ἠετε οππποῖ νε]] ἀῑΠεγ 1η 5εηδε {ΤΟΠΑ {θ τερο- 
Πμοτ ο ιο 84Π1θ {ΠΙῃης, συνερχ. εἰς τὸ αὐτὸ αἲ νΥ. 
20, ννμΙο] οαη ΟΠΙΥ Ὦο απἀετείοοςά ος {πε αθδεπι{η. 
ΊΝοί {ο 5αγ, (ναί ἴπετο 15 8ΟΠΠΘ ΤΕΑΡΟΠ {ο ἀοιαοί 
(1 Ὀτ. Βυτίοη) υυλεί]ετ πα υγοτά ἐκκλησία Ἱαά 
ασοαι]τεά {ιο 5εη5δα ϐΠγε]ι (18 οἳ α Ῥαἱ]άϊπα) 5ο 
εατίη. Απά αἰέλοιρ] 1 ννου]ά 8εετα, ὮΥ πε αη- 
Πλιοείς, {ο πανε {λαί 5επςο αἱ ν. 22, Υεί ενθη ἴπετε 
1{ πιαΥ ΟΠΙΥ ἀεποίθ απ αδδεπιδίη πιοείύιρ ἴπ α ρατ- 
ἔϊεμίαγ Ρίαεο, 1. 6. ἃ 88Η89 πηἰάνναγ Ῥείνγεεῃ εί 
απά οεεἰοδία. Τηε Αγίίοίε, Ιπάεεά, Ἰετο παρ] 
86εΠῃ {ο ἀεο]άςθ Ιπ {ανοιτ οΓ εεε[εδία: αἱ 1 15 ποί 
{οιπά Ιπ ΠΙαΠΥ ο{ (πε Ὀρεί ΜΒ, απἀ {πε Ε. 
Ῥτίπο., απά Ὕνας (Πτον/π οιί Ὦγ Μαίθναὶ, ατιεεὺ., 
Ἐπαρρ., Τϊΐπι., Υαἲ., απᾶ Τ,αο,πῃ., ---- ΥΕΤΥ ΡτΟΡ- 
ο{1Υ : {ος 1{ γνα5 πἹοτε ΙΙΚεΙΥ {ο Ὀο ἐπδεγίεά, ὈΥ νοβε 
νο νν]ςηεά {ο Πακ {ο 56η56 εοοζεδία οετίαϊη, 
Όπαπ οαπεε]{εὰ ὮΥ ἴλοςε νν]ο 5οιρ]ί {ο οοπβγπι {λε 
86ηΏ86 αδσεπιδίη. Τ]αί ιο Ἰαΐίει Ἐαίπετς (ε8ρε- 
οἰα]]γ {ιο Τιαἴϊπ οπ6ε8) 5Που]ά ανα αἀορίεά {πε 
«οη5ο οοεἰεδία, ννουι]ἀ «αµςβο {Ἡθ Ατίϊο]ε {ο Ῥε Ἱη- 
φοτίεά. Απά {ιο οἰτοιπηδίαπος οἳ {1ε Ὑπ]σαίε 
Ἠαν]ησ ἴἔπ οεε[εδία, ννοι]ά ἱεηπά {λε βαπΠΠε γναγ; ο0Ἡ- 
βἰάθτῖηπσ Ὑγ]αί απ ε[εοί ἴ]α ώς --- Ἰαά οἩ {6 
(Τθε]ς {οχί οῇ ἴπε Μ35. ο{ ειε Ἰλερίετη απά Αί- 
τοπ {αΠ111198. 

19. δεῖ γὰρ, ἃτο.] Ἠετο δεῖ (1κο να 6χρτοθ- 
80η ἀνάγκη αἱ Μαι. κνΏῖ, Π. απά αχὶν. 6.) ἆοεβ 
ποί ἱππροτί αὐφοίωίε πεοθββί(γ, Ὀαί, α5 Βρ. Ῥεατος 
εχρ]αῖης, ΄5αοἩ α5 αγἱδες {Γοπ {Πα {επάεπογ οΕ 
εονοτα] οα.ςες {ο οβεοί 15 οἳ, ἃ5δ ΤΠεορ]γ]. 
8αγς, ΄Ιί οχρτεξδος ναί ηιδί {α]κε Ῥίαςε, ν]]]α 
ΠΊΘΏ οοΠ/{ΙΠΙθ {ο δρ πεης )α. ᾱ. Τί οαπηποί δαί 
Ῥ6, {ΤΟΙΏ ίΠο ραφείοης οἳ ππθῃ, ναί ἀῑν]δίους ν]Ι 
οσσςτ. «Τη ες οὐδογναίίοῃ (8αΥ5 Βρ. Ἠγ/ατρατ- 
ἴοπ, ΥΟΓΚΕ, νο]. χ. Ρ. νι Ώιο Αροβί]ο Πϊπί5 αί 
οπθ οοπάΙοη οΕ ἴ]ι πιογαί αωογίᾶ, Ιπδεραταῦ]ε, 38 
1{ 15 αἲ Ρτοδεηί οοηςα{εά, {οπα 18 οχ]είεηοε, --- 
α πηκίατο οῇ {ταί απά [αἱδο]οσά, απαἱοβροςδ {ο 
Ώηπσς φα]αίατγ απἀ ποχίοις ἵπ {ο παίωγαί. Βαΐ, 
ἵπ οί] ννοτ]ἀς, ίἩα ροοὰ ρτοάισεά ὮΥ ς πηῖκ- 
{απο 158ο επι]ποηί α8 ΓΙ11Υ {ο εαρροτί πα ία 
οὐβοτναίίοῃ, (λαί ουξ] τοας δι[Γεγεᾶ ΤΟΥ ]ιο 8αζε ο 
α ογεαίεγ ϱοοᾶ: α δροοῖος οἳ νο] ἶ5 Ἰθτο Ππθ- 
Ποπθά, ἴ]νο πιαπἰ/εκἰαξίοπ οἱ ἴιε αρργουεά.”.  Ἠο 
Όπου «Ἠπουνς αἱ Ίατρο {λα παίπτε απά χο οπά οἱ ναί 
τηαπ[οβίαίίοη, ---- 15 Ὀδποβίς {ο (ιο αρργουεά νειη- 
5ο]νος, απ {ο ἴ]ο 6ιηγείι αἲ Ίαχαο; ονἰποίης ἴ]αί 
(πας ἴ]νο ουτ] ο Πογεδίος, ὮΥ νο ρταοῖοις ἀῑδρορί- 
Πο οῇ (ππσς, ἶ5 {ατηθς {ο σοοᾶ, παπά Ἠθ{ΘΒΥ, Ὦγ ἃ 
οΟΠΙΤΑΤΥ θχογίΊοη, ππαάο {ο ῥρτοάισοο Γαζ απᾶ 
οἰαγί(η; απά ἴπας (οά”5 σοπετα] Ρτογἱάθηςςθ, ἵπ 
ΡοτπιΗἶπς ον]] {ο οχὶςἰ {ο {1ο βα]κο οῇ ροσᾷ, παπά 
1π Ὀτίηρίπσ σοοὰ οι{ οῇ ον!], 15 απιρΙΥ νἰπάἰσαίοά. 
Ἵνα 19 Ἠθτο ΒΥ ππαΠΥ οῇ ία Ὀοεί Οοπηπιθηία{οΓς, 
αποϊοπί απ πποάρτη, εαρρο8θά {ο Ἠανα, ποί ἴ]να 
εαιδαί, Όαί ιο ευεπέικαὶ (οτοῬ; ᾱ. ᾱ. Ἡ]επςς 1 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΧΙ. 20--- 25. 140 

’ ε) ς ο» ῃ ε ς » ο ἳ . αν 3 1; 

20 γένωνται ἐν υμῖν. «Ὑυνερχομενων ουν ύμων επι το αυτο, ου: εστι Κυ- 
. ω ο Π , . / 2 

91 ριακὸν δεῖπνον φαγεῖν" ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον πφολαμθανει ἐν 
. αι. ἃ 4 ο Π ”. αἃ π , 

9ο τῷ Φφαγεῖν καὶ ος μεν πεινᾳ, ος δὲ μεθυει. 
3, 3 Ν » / Ἆ / 
ἔχετε εις το ἐσθίειν καὶ πίγειν ; 

-- ’ Δ 3 2; 

γεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς µη ἔχοντας ; 

Ἡ κ δα... ο. ΄ η γαρ οἰκίας οὐκ ἵ1απες ». 6. 
2 ν Γ Π - -- 

ἢ της ἐκκλησίας του Θεου καταφρο- 
ς ο Π Π 

Τί υαῖν εἴπω; ἐπαινέσω 
η 3 » τα. α Ἡ η ’ πλ κὴ ” , 

29 ὑμᾶς εν τούτῳ οὐκ ἐπαιγω. . 1” γω γαρ παρέλαβον απο του Κυρίου, ΚΙδίτα 15.8. 
Νταιι. 26. 96. 
Ματκ 14. 9. , Είω ος ϱ/ ς , 3 ν - ν σ ’ 

ὃ καὶ πιρέδωκα υμῖν οτι ο Ἰυριος Ἰησους, ἐν τῇ νυχτι ῃ παρεδίδοτο, ἵωικο 2). 19. 

νι ]] οοπ1θ {ο ραβς, (αί {16Υ νο ατα αρρτοναά 
ψ] Ῥε πιαάο πιαπ][οςδί. Ὑοί 5 ἶ5 δοπιεν/Παΐ 
ἰταϊπίησ {6 86Η5ο: απά Τί 15 Ῥείίει {ο οοηβίἁετ 
ἵνα 35 πἀνετίίησ {ο ο ριγροςε οἱ (αοα ἵπ ροτπιί- 
Έπος (πὶς παἰκίατο οῇ (παί απά [αἱδεμοοά ἵπ έλα 
πηοτα] ννοτ]ἀ. 

φο. ὨὈϊειποας Ιπάϊοαίατ, ααᾶ 4ο οααςᾶ οί ααᾶ 
ταΐἼοπθ Ποπ 1Π ΠΙΘΙΗΒ, 5ο ἵπ ἀθίοτῖας οοπγεπ]αη{. 
(Πεγάσηῃτ.) ΌΟπ ιο εχρΓθβδίοη συνερχ. ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 
6ες Νοίο αἱ Αοΐς Π. 

---Κυριακὸν δεῖπνον.] Όπ νε 5οη5ο ΟΓ {Πΐ5 ες- 
Ῥτθβείοη 5οΠΠ6 ἀϊβετεπος ο ορίπΊοη εχἰςσί. ΒΥ 
πποάετη Οοπιπιοπίαίοτς 1ΐ ἶς α51α11Υ 5αρροβεά {ο 
ἀθποίο ἴἶο Εμο]αγίδί. Απά 5ο Τ]ηεοᾶοτοαί Ιπίε- 
Ρτοί. Ἔπε απᾶεπί Οοπιπιεηίαίοτ ἵπΠ ρεποτα], 
απά, οἳ ένα πιοάστη 9Π68, ἴπο ἨΏοπιαῃ Οαέπο]ῖο Εκ- 
ορίίους αἰπιοδί αΠΙΥΘΓςαΙΙΥ, απἀ 8οπιθ οπι]ποηί 
τοίθείαπί οπ6ς (α5 (τοί., ΝΠΙολα]ς, ΝΤατκΙ., απά 

Ὦρ. ΜΙάάΙ.,} 5αρροβο {έ {ο ππθαπ ὅέα (ογ «6 νε ) 
'Τνοτᾷ”5-4αγ ππεα] } απἀθτείαπά]ησ 1 ο/ Ίο Ασαρς, 
ο: {δαξί5 ο{ ομαγιγ, νη]ο] (πε Ῥτοσεάρά {λε βα- 
οταππεπί οῇ πα Τ,οτᾷ Ῥαρρεγ. Απά οθγίαϊη]γ 
δεῖπνον ἵ5 (Γοαιθπ{1γ αδοά ἵπ {1ο 56ης οοπυτυῖηη : 
απά ννε απά ᾿Γοτία]]απ (οἶίεά Ὦγ Ηοαγάεπτ.) οα]]ΐῃπσ 
Όπο 4σαρα α εοπυϊυῖωπι ἀοπιϊπίσιπι. Βθδίάθς, α5 
Ἠεγάεητ. τοππατκς, 1έ 16 οἶθατ [Τοτα {πα νο]θ οοΠ- 
(οτί Οπαῖ ἴπο Αροςί]ο ἵῃπ {Πῖ5 ρᾶς5ασο Ἰαά ἵπ παπ]πἁ 
να Ασαρα ; 5ἶποςῬ {16 αὔιςος Ἡθ 6ΘΠΒΙΤΘΒ αΓθ 8110] 
α5 ἆο ποῖ ν/ε]] αρΡΡΙγ {ο ιο Επσλαγίεί, Ῥαΐέ ταίπετ 
{ο Όιο Ασαρς. Απά γοί, ας Ηοεγάθητ. αἀππῖίς, 1έ 
οαπ α5 Ππί]α Ὀο ἀεπῖεά {παί {πε Αροείε Ἰαά ἵπ 
νίανν, αἱ {πο 6αππθ ππο, ο Ειο]ιαγίςέ, ννΠο]ι Ίνα 
αἀθεά {ο Όιθ Ασαρς α5 α Ῥοδί-εαπιπι. Ἐοτ ία 
αὔπδος (παί ρτοναϊ]εά αἱ (πο Ασαραδ, ατα οΠΙαΠγ 
οεηΣυτοά οἩ {με στοατά {λαί {Π6γ πιαάο ΟἨτ]ςείαπς 
παπί {οτ Όλα υνοτίἩγ οε]ορταίίοη οῇ {Πε ἸοΙγ Ῥαστα- 
πηθηί, απά Ἱπάεαά 1πγο]νεά σοηίεπιρί απ ἆθξθοτα- 
{οι οῇ ἐλαί 5αοτθὰ τ]ίο; 48 {ο Αροςί]ο δοί5 Γογί]ι 
αἲ Ίαχσο 1π α τοργοςοηία{ἶοπ οΓ {Πο {ταο παίατθ απἆ 
πσροςθ οῇ {πο Βασταπιεηί ος {πε Τ,οτ”5 Ῥαρρεγ. 
{ 15 (Ποατε[οτο Ὠοβδέ {ο 5πρρος5θ (111 Ἠεγάεητ.) 

Ὠιαί ιο Αροςί]ο ηας το[εΓοποθ {ο {ο πηο]ε ος 
Όιαί Γ,οτά’ς-ἆαγ ςο]θπαπ!{γ, ννΠ]ο] Ὑναδ οοπιροδαά 
ος Λοβι Ασαρα απά [ιολατὶ, ἵπ Ἱππίπάοι ος 
Οµτίςς Ἰαθί τεραςί υ(Ὦ Πὶς ἀῑδοιρίες, γγπ]ο] οο- 
β]είοά οἱ Ῥοί] ἔπο οτάίπατν «πρροτ, απἆ, α[τογ 1, 
Έλα Τ,οτᾷ”ς ΒΗΡΡροτ, (αῃ Ιπςἡἑαίθά απά οε]οῦταίοά 
Γοχ Όιο Ετοί πιο, Ἠεποο 1 ἶ5 ΠϊσΗΙγ ρτοβαβ]α 
Όναί ἵπ πο Αρορίο]ιο ασο {ηοςθ Ασαρο {οοΚκ Ρ]ασθ 
ῥε[ογο (πε οε]ευταίίοη οΕ νε Ἐπολατίσε; Όλοισ] 
Ἰη αΏοτ ασος ἴο τευργρ Ὀθοαπιθ ΟΙΒΙΟΠΙαΤΥ, ἃ5 
6 ΠΙΑΥ 51Ρρος6, {Τοπη {πο αΌιςο ΟΓ {πο Ασαρο. 

το δι. Ἔπο Αρορδί]ο Ἠετο οοηίταςίς ναί {ο Ε'οαςί 
τα υν νν]αί Τί οὐσῃί {ο ῬὈθ. Τὸ ἴδιον δεῖπνον 
προλαμβΏ. Τή6 αποῖεπί απἀά αἰπιοδί αἰ] πιοάστη 
Οπηππθη{α{ΟΓΒ, {αχθ προλ. {ο πἹθαπ “΄ οαίθίἩ Ῥ6- 

{οτε οί]οτς.. Μαοκπ. απἀ Ὦτ. ΒατίοἨ, Πούνδνοτ, 
εσρ]αίη Ἱέ, /«ἴακος Ἠϊς5 ΟΥΥΠ 5Ἱρρετ Ῥο[οτο ἴἶς 
Τ,οτά”5 Ῥαρρογ : 2 νη]ο] πιὶσ]έ, α5 {α ας {ιο ιοογᾶς 
{Πιεπιδοίυες πο, Ὀδ αἁππ]είαά, ννοτο Τξ ποί ΓΟΥ ἐἶπο ἐν 
τῷ φαγεῖν απὶτοά Ὑηϊ( προλ. α5 18 {ο φμαίβι 1έ. 
Βυΐ ἀεπιαπάς ο ΒΠτεί-πιεπίοπθὰ 5θ6Π56 7 

πνΠΙοἩὮ αἱδο 15 {αγ πἹοτο αστεθαῦ]ο {ο ἴια οοπῖοχί, 
Τὸ ἴδιον δεῖπνον ἀθεποίας ἴἶο 5αρρετ Ἰνμίο]ι θασ]ι 
οπθ6 Ἠαά Ρτοισ]ί α5 Πῖς οἵνη οοπίτΙθαίοι {ο ἴπο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ πιθα]. Προλ., απἐεοαρίέ, Ίιας το[ετεπςο {ο 
ένο εασογιοδς υγ] ννμΙο]ι εσας] οπο (ο{ {πε τίο]ετ 
ΒΟΓΙ, 8 ΠΙΥ ΡΓΕΞΙΠΙΘ) απαίσλεά πρ {Πο {οοἆ Ἰα 
Ἰαά Ὀτοισῆί, απά Π]εά Ἠ]παδαί{ {λογονν]]ι, Ώείοτα 
Ώια Ῥοοτετ οἶαβς οοι]ά ννα]1 {οισ] 15 νο] νγοι]ά 
σαµ5ο ἔλοηπι (ο Παᾶ Ὀτοισ]λί Ἠ{]ε ος ποίλίπσ 
η (οπι) {ο {ατα ΥΕΤΥ 5οαπΏ]γ. Απά ας {5 
(νΠΙο] 15 έο Ρε απἀργείοοά οΓ {Ίο 4σαμα ργεεεαίπς 
ιο Τ,οτᾷ”5 34Ώρες) Ίνα ποῖ απ οτάίπατγ πιραί, 1 
νγας α νΙο]αίίοῃ ο ργορτῖείη α5 νε] α5 Ο)υήδέίατι 
ο]ιαγίίη 5ο ἴο αοῖ; {ΟΥ (οισῃ θαοἩ Ῥτοιρῃί Πῖ5 
ΟΠ ΞΙΡΡΟΤ, Υεί πετ 1{ παά Ῥεεῃ (Πτον/η Ιπίο {θ 
6ΟΠΙΠΙΟΠ βίοο]ς, 1{ «θαξδεά {ο ο Πϊ5 οἵπ. Τπας 
Όιο Ρ]οπίγ οὗ 5οπιθ 5Παππεά (ο γγαπί οῇ οίμετς; 
σ/Πῖο]ι οσσαδῖοπε Ἠεατί-ραγηϊησς, απά 5ο ἀείοαῖεά 
Ώιο Υετγ επἆ οῇ {πε 5ο]επηπ]ίγ. Τί 15 τὶση{]γ τε- 
πηατ]κεἆ ὮΥ {πα αποϊεηί (οπιππεηίαίοίς, {μαί ια 
γαξίο ορροςί(ἳ τοφιαῖτες {Πθ Υνοτᾷ {ο Ῥο Ιπιετρτείεἆ 
οπ]γ οϐ σαζείη ἵπ Ὀοίπ ἀτίιπκίηπσ απά εαίΊπσ. Ἰγα 
πεοεά ποί 8ΙΡΡΟΘΘ απΥ ἀγμπβεπποδς οἵ ϱἰηίοπι. 
96ο ἸΝοίθ οπ ἆομπ Π. 10. πε {αα]{ ντα νπῖο] 
Ώι6γ ατα «Πατσεά 15 δεπςιαζῃ απά δε[[σηπιεδς αἲ ἃ 
πιθα] απ]ίεά νυν {ο Επαοπατιςῆσα] [εαδί; απά 
Γοτπιεᾷ οἩ. εποὴ Ῥτϊποῖρ]ες οῇ ΟΠτίείαπ οπατΙίγ 
απά Ῥτοίμετ]γ οοπιππαΠΙοἩ, α5 ὙΥοπ]ά ο α Ργορες 
Ἱπίτοάποίίοηπ {ο Ἱέ; απἆ ουσΗίέ, {πετείοτε, ἵῃπ βρίτ- 
ΠπαΠ{γ, {ο Ῥε αφεἰπη]]αίεά {ο 14. 

2», τῆς ἐκκλ. τοῦ Θεοῦ] “ Μιε οοπστεσα{ῖοῃ ἃδ- 
5επιρ]θά {ο ὙΥογςΙρ (οά.” Τοὺς μὴ ἔχοντας. Β18. 
φαγεῖν : Ἱ. 6. ἴ1οβδθ Ὢ Πο Παά Ὀτοισῃῆί 5οαπίγ Ρτο- 
νιδίοη, απά νο ποι]ά έπας Ῥο Ἱππιππαπ]γ ριαί {ο, 
8Ίαπ]6; {ΟΥ, ΙΓ {Π6Υ ππιβί είτασσ]ε νν]έ] νναπ{, (ΕΥ 
οασῃί {ο Ῥο Ιεβί {ο Ώεαι Ιέ αἱ ᾖοπιο, πο 5/ιαπιρᾷ 
τομ Πέ Ὦγ ταἀθ οοπιρατίδοη ΥΙί μα Ῥ]απίγ οΓ 
Πιαῖτ τίοπογ Ῥγοί]τοἨ : {οτ (45 απ Ἠθαίπεηῃ Ῥοεί 
{εε]ίπσ]γ οὔδετνες), “' Νι] Ἠαρεί Ιπ[α]Ικ Ῥαπροτ- 
η ἀπτίας ἴπ 56, Θπαπ αποά τΤΊαϊεμίος ΠοιηΙπεΒ 
ια μμ 
25. Το {(ατίπετ «Που ον ππςεθπη]γ απἆ ο6ή- 

5ιΓαβ]ο Ίνας ο αΡιςθ ἵπ απθείοῃ, {πο Αροσίο 
Ίαγ5 Ῥε[οτο {πει {ε ννηο]ε Πϊςίοτυ οῇ {πο 1ης ΗΙτι- 
Ποη οῇ {Πε Τιοτᾷ αρρεγ; ελαί {Ἠ6Υ πηὶσ]ῃί {ε 
Ῥοΐέεγ απἀθτείαπά ἴπΠο ραγροςθ ο{ Ἠϊπι ν/πο Ἰπεί]- 
ὑαΐθς 16, απά (πας πποτθ ο]θατ]γ 5εο, {]αί Ὁγ 5ηο]ι 
οοπάποῖ {παί Ράχροςο γ/ας οπ{ἰτο]γ [γηρίταίεά. 

1 Ἠανο Ιπ Ἐθο. γπορ. ΠΟΠ {Πα παρέλαβον, 
ὅτο., οπηποί Ὦο απἀθτείοοά οἱ ἐγακήίοπ ἀετῖνοά 
{τοπι με οίπετ Αροεί]ο5; πογ Ὀο 5αρροςθἆ {ο ἆθ- 
ποίθ ΠΠεΤΕΙΥ, {παί {πο Εασλατίςέ 15 ποί {]θ ἵπνοῃ 
Πο οῇ ΠΙπηςε]ῇ οἱ απΥ πιαπ, Ραί α Ὠϊνίπο ονά]- 
παπσςθ; Ῥαΐ ἐπαξ {πο οοπίθχσ!, απά {Πα ρατα]]εὶ ρας 
βασες αἲ ] Οοἑ. αυ. 9. (αἱ. 1. 11 ὃν 12, απᾶ 2 6ο, 
ΧΙ]. 1, αἀπχῖέ πο οέπογ 5οηςε Ῥαΐ ία {ο]]ομΊησ: ---- 
«Τηο Ἱηςιαῖοη νο] Τ απ που’ αΏοηί {ο ἵτοπί 
οη, 5 ναί Τ πινςε]/ τοσοϊνεά {γοπα ἴιο ἠπιπραϊαίο 
απιά Ῥογςοπαί οοπιπιιιἰσα({ον οἱ {1ο Γιογά Πϊπαςε]{, ---- 
απᾶἀ, αοσοοτάῖπσ {ο το αχρτοςς Ἱπ]ηπποίίοη {πετοίπ 
οοηίαϊπαᾶ, 15 αρποϊπίθᾶ {οτ γοιγ οΏβθγναποο, Τί 
8 ποῖ, {πετείοτο, ΟΓ ΠΙΥ οἵνπ ἀενῖδίησ, ποτ {μαὶ 
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3 »” Δ 2 ’ ε.α 
ἔλαβεν ἄρτον, καὶ εὐχαριστησας ἔκλασε 

ο ὁ ᾽ - δρ Ἡ ς -- 
τοῦτό µου ἐστὶ τὸ σώμα το υπερ υΌμων 

᾽ μ . 3 ’ ς ’ Δ . 

την ἐέμην ἀγαμγησιν. ξσαυντως καὶ Το 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΑΡ. ΧΙ. 24 ---- 90. 

ς. 4 .. ’ ’ . 

καὶ εἶπε' [.4άῤετε, φάγετε’] 94 
κλώμενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς - 

’ .] .) - 

ποτηριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 56 
, ’ η ’ ς ν δ θή » Δ Ε] ο ανα ς/ ο 

λέγων Ίουτο το ποτήριον η καινη ὀιαυηκη εστι ἐν τῷ έμῳ αιµατι 

ὶ οσάκις γὰρ 96 
- ω 5 ; 28 3 ᾽ η) 3 ’ 

1100118. τοῦτο ποιεῖτε ὁσακις αν πίνητε, εις την ἐµην ἄναμνησι». 
ι ͵ ” η -” .) ’ - .) ’ 

ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον, καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τον Φανα- ! 

πι Ναπι, 9. 13. ν Κινρί Ας . : ἂν ἔλθη. Ὦ Ὥστε ὃς ἂν ἐἑ ῃ ζουμε οι ϱ ΤΟΥ του Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὐ : ον στε ος αν ἐσθίῃ 2 
- Ελ] .) ’ 4 ΄ 3”, 3’ 

α Ἰθ. αι, τὸν ἄρτον τοῦτον η πίνη το ποτηφιον του ἸΚυρίου αναξίως, ἔνοχος εσται ' 
πίτα 10, 91. .ὲ ; - ͵ α οἩ 
πι. Τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου. ”' 4οκιμαξέτω δὲ ἄνθρωπος 58 

ος, . ν. β 
5 ---ὰ ή / 3 νά κά ΄ - 

ἑαυτόν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτήριου πιγέτω 
. Π 3 Γη ” .) 

ὃ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων αναξίως, κρίμα ἕαυτῳ ἐσθίει καὶ πίνει, µη 99 

διακρίνω» τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. 

ΟΓ αΠΥ πιαῃ, Ῥαί Ὠϊν]πα]γ Ιπείαίεά, απά 90Π866- 
απεπί]γ Ιπιροταίῖγε]γ ἰπάίησ ον αἲἰ ΟΠτ]κήαης.) 
Παρεδίδυτο 15 τεπάετοά ὮΥ πιοδί τοοεπί ΤηΤΕΙΡΓ{Θ- 
{6Γ8, “«ννας ἀθ]ίγετεὰά αρ. Βαΐί (ποιση ἐαί Ῥο 
ενα ΡτορεΓ 56η8ο ο{ {1ο υνοτά, Υοαί ἴτ ἶ5 οπΙγ γ]έι 
ελο αὀ]αποί εἴς τινα ΟΙ τινας, Οἵ εἰς φυλακήν : πα 
35 {ΥΘαςΠΘΤΥ να οοπιρ]πεά υΗίἩ νε ἀε]ινοετίησ 
αρ οῇ Ολγ]εί, απά 566Ίης ΡΥ {ο οοηίοχί {ο Ἰανα 
ψδ6οεπ ἵπ {6 παπά οϐ {Πε ΑΡροίε, ίμετε ἶ5 πο τθᾶ- 
8οη {ο αραπάοπ {λα οοΠΙΙΠΟΠ Ιπίετρτείαίίοη. 

24. εὐχαριστήσας, ὅτο.] Όπ 5, απ εδρεοία]]γ 
οἩ {ο ἐστι, (εἱσπί[ρς) 59ο ἸΝοίε οἨ κ. 16. Μα. 
αχνΙ. 26. Ίωακο αχι. 19 ἂσ 20. Τε ννογᾷβ Λάβετε, 
Φάγετε πτο οπη]μίθᾷ ἵπ 5ογοτα| ΜΒ». οῇ {πο ΎγεςῬ- 
ίετη ῥεοθηξίοῃ, {6 Τία]]ο, 6ορί., απά Βαμ]άΐςο Ὑετ- 
ΒΙΟΠΒ, απἀ 50Π16 Ἐαίμθίβ; απἀ ατα σαποε]]εά ΡΥ 
ατιεδὺ. απάἆ οίμθετς. Απά Ιπᾷάθεά Ἡ6 πιαΥ ἵπλας- 
ἴπθ ΠΙΟΤΘ ΓΘΑΦΟΠΕ ΊΥΠΥ {Πθ Ίγοτάς 5που]ά πανε Ρεεπ 
{ἑπδεγίοά ἴἶιατ ε]εείεά. Βυΐ α5 ίΠθ Ρτοφεπί αοσοιηί 
Ῥθατς α βίοησ αἰπηϊ]ατί(γ {ο ἐπαί οὗ οἱ. Γάι1ῤ6, ἵπ 
ν/Ποία {να ννογάς ατθ ποῖ Γουπά, ΠΠΣΥ νο ποί 808- 
Ρθοί ἴἶναί {ο οατ]γ οτἰἠσς οπι({εὰά (ιο γνογάς, {ο 
πας πηαλκο {]γαί οοττθβροπάθηςσο {θ βίτοηροτ { 
ορῖἀθς {ο ΜΒΑ. ἵπ ααθείῖοπ ατθ αἰ] ος ίε αὐίεγ- 

ο βοτί, απἀ ποί ΠΙΠΥ Ιπ ΠΠΩΡΘΥ. ἜΤηαί λε ννοτάς 
ατα οοηία]πες ἵπ {1ο Ῥεδολίίο Ὀγτίας, ἵδ α Ρτοοξ 
οἱ νεῖς Ἠϊσ]ι απ{]α1{Ψ. ΑΦ {ο νηαΐ 5οΠΠ6 1πσθ, 
ναί (ο Αροεί]ο ἀῑά ποί Ιπίοπά α ἰαίεπιεηί οῇ ία 
επαοί ιωογᾶς οἱ οι Τ,οτὰ, Πέ 15 α πιετο σταυ]ίοις 
Ἀβδιπιρίίοῃ. 

Κλώμενον βἰσπ]ῇες, ὮΥ α οἱσπί[βεα[ίο ργῶσπαπς, 
«6Ῥτοκεπ απά ρἰνεη. Εὶς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν, “«ἴπ 
ΟΟΠΩΠΙΘΠΙΟΓ4{10Ἠ. ο ΠΙΥ 5αοτίβοςθ, απά ἴ]λο Ῥεπεβί5 
(λογοῦγ Ἱππρατίας {ο αἰ1 ΟΗτ]καηφ.Ὀ 

326. καταγγέλλετε.] Τηογε 15 οτε α δἶση. ΡΓερση., 
«6γο ρτου]αίτη απά οοπιπιοπιοταίθ.”. Αἲ ἄχρις οὗ 
ἂν ἔλθῃ {λογο 66ΘΠΙΒ απ οπἱβδίοη οΓ α οἰαμςθ, α. ᾱ. 
««[Απά (ή γοι ατθ {ο οοπίίπιθ {ο ἆο] {41 Ἰο 
σοπιθ.) 
Τ. ὥστε] “΄ ἠήθ Ῥοίηρ {να σ15ο,” 1. 6. 5Η] Ῥθ- 

ἰπσ (να Ἱπίοπί οῇ ο Τιοτᾷ Ῥπρροτ. 1ο Ρεςί 
Οοπιπιοπία{ογ8 ατα αστεοά ἴπαί ἴο ἢ 18 Γοτ καί. 
᾽Αναξίως πηαδί ποί Ὦο οοηβίταθά γΥΠ{ Κυρίου (18 
8οπιθ τοσεπί ΟοπιππθηίπίοΓβ οοπίθπὀ), Ὀαί ο {α- 
Καπ αφοἰμίοίη, 1Π ἴα 86η8θ ΄ ἵπ ἃ ΠΙΠΠΠΘΥ ΙΠΠΝΝΟΓ- 
(1γ οϐ απά απδι{αρ]ο {ο (6 ΡΙτροβθς Γογ ννμίο] 
Ο1ς τ]ση{ ννας Ιπε Γαίας. 

---ἔνοχος ἔσται --- Κυρίον.] Το 8εηεο 15, “ο 
υν]] Ὃθ σι] γ νν]] τοβροοί {ο {ο Ῥοάγ,” 1.9. 

Π(γ ο ρτο[απίηπασ {πο ΒΥΠΙΡΟΙ8 οῇ νο Ῥοῦγ απά 
Ἰοοά οὗ ΟἨτῖκε, απά οοπβδααοπ/{]γ ν/]] ο αππθπα- 

ϱ]6 {ο {νο ραπ]ςἨπηθπ{ ἆπο {ο 510] απ ΙΓΤΟΥΕΤΘΠΟΘ, 
απά αὖμβδο οῇ πο Πἱσ]αςί οῇ πο πιθαής οῇ ρταςθ. 

-”- ς -” 3 ω 

4ιὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ασθενεῖς 30 

ο, ἵπ α Κἰπάτεά Ῥα5δασο οῇ ᾖαππες Π. 10., γέγονε 
πάντων (8ο]]. νόμων) ἔνοχος. 

28. δοκιµαζέτω.] Τμει Ἠϊπι εχαπηῖπε Ἠπιςε]ή, 
Νποείμετ Ἰε οαί5 Ι{ α5 ηε οασ]/ {ο θαί {ηο τερτθ- 
ςοηία{ἶοπ οΓ {πε Τ,οτᾷ”5 Ώοὰγ. απἀ 5οο νπεί]ετ ε 
ἨαίἩῃ ἴῑιο ἀἱεροβίίοης ννπ]ο]ι {ο ρατίϊοιραίίοη ἴπ 
8ο Πο]γ α τἰίο ἀεπιαπάς: υνμεί]ετ Ίο {οοίς α εα]ία- 
Ρ]ε ρτα({ίπάς {οἵ ἴο βαοτίβοθ Ιξ οοΙΠΙΠΙΕΠΙΟΓάΙΘΡ, 
8ης 19 ΗΤΠΙΙΥ τεβο]νοεά {ο οὔσδετνο {1ο Ιπ]αποΏοηΒ 
οῇ Τίς Ἐουπάετ: οίπεγννῖςα Ἱέ πν]] Ὦο {ακαη ποί 
νι Ιπεβεςίπα]]γ, Ῥαέ ἀναξίως, απᾶ Οχετε[οτο σιεζ]- 
εἶσι. 

----καὶ οὕτως] “΄ απά [πανῖπσ] (πας [οχαπιιποά 
Ἠήπηδε](] ; ” οἱ, έπι ἄεπιωπι. 39 (0Ἠ1ΥΑ. τότε. 

29. κρίμα] ΓΟΙ κατάκριµα, εοπάεπιπα(τοπ, απᾶ 60ἨΠ- 
εοοιεπί]γ ΡριπίδΗππεηί, ΘΥ μα ΙπβΙοίΙοη οἩ 8οπ1θ 
Ροά11γ ΙπβγπιΙ{γ, βἱεκποβς, οΓ ἀθαίμ. Ἔλνοχος ἔσται 
τοῦ σώμ. ὅσο. : ἴο {ατί]ετ εχρ]αῖη νΥμ]οἩ {ης ννοτάβ 
μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ατθ αἀάςθα, ννἨὶσ] 
ἠπο Ῥορδί Οοπιπιεηίαίογς Ἰπίθτρτεί, “ποί ἀῑςιῃ- 
σιϊεμίησ Ῥείννθεη {Πε 5αοταπιεπία] οἰεπιεπί5 απά 
ΒΥΠΙΡΟΙΦ οῇ ἴ1ε Τ,οτᾷ” Ῥοάγ, (νοπι {πε {οοἆ α5εᾶ 
Ἁἲ αη ΟΤΑΙΠαΣΥ πλθα] ;  Όνας πιαίησ {νο οο]λαγϊςε 
ΠΟ πιοτο θς1/γ]πς (Παηπ α ΟΟΠΙΠΠΟΠ Τηθα], ΡΥ πεςσ- 
Ἰοοίῖπρ {ο Ρτορετ]γ ϱβίϊπιαίο {πο 5αοτίβοο οΕ {6 
Τ,οτά ἱΥρίΠπεὰ ἵπ 5 Ἠο]γ το. Ἐτπεςίῖ, ἵπ Πἱ8 
ΟΡιιδο. Τπεο]ος. Ρ. 1926, τοπλαγκς, {μα {πῖ5 αςθ οἳ 
διακρ. 15 ἀετῖνοά {Τοπη νε αἰςπσιϊςλῖπι οἳ πιθαῖς 
αοσοτάῖηα {ο ἴο Μοβαῖο ανν, ἵῃ ὙΥΙοἩ Ρ6ΓΒΟΠΒ 
8Τθ φαΐ ποῖ {ο ἀἰςίπσι]δ] πιθαίς, νο οαί αἰκο 
ο{ πηθαί5 ρυτο απά ππο]εαπ, ος Γοτρ]άάσθη, νεο 
ἀῑδί]πείίοη, τεσατά]ηςσ {λε Ῥτοίαπα απἀ {οτριάάει 
5 Ἰανν[α] απά Ῥεγπη]έίαά. 

90. διὰ τοῦτο] 1. 6. Όεσααςο οῇ {οαῖτ ρατία]!π 
οῇ λα βαοταπιοπί παπννογλ!]γ. Έοτ αἰπιοδί αἱ 
Ἐικροβί{ος, αποϊεπ{ί απά πιοάρτη, αἲθ αστοεά {ναί 
{ο Αροβί]ο πιθαης {0 ππα]κ Πΐς νατηίπσ οῇ βαΐίατε 
Ρυηπ]ςηπιεπί ΓΟΥ 5οἩ αΌιςο {μα πποτο εβθοίπα], Υ 
αἀνοτίῖπρ {ο ναί ηαά αἰτοαάγ {α]κεη ρ]ασα, ἵπ {8 
βἱςκηθςς απά πποτίαλ{γ υνμ]ο] Ἰμαά θεεν Ιπβϊ]σίεά. 
᾿Ασθενεῖς απᾶ ἄῤῥωστοι ατθ ἨΠθατ]γ ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ8 
της Ὀιί {ο Ἰαἴίοι {Πο δίτοησοτ, απά οχεσείῖ- 
σα] οΓ {1ο ΓΟΓΠΙΘΥ. ΑΦ κοιμᾶσθαι ἵ5 αἱπιοδὲ αἱννανς 
αφθς ἵηπ πο Ν. Έ. οῇ πο ἀθαίμ οἳ ἴἶνο γἰσηίεοις, 
ΝΘ ΠΠΣΥ ΡΤΘδΙΠΊ6 ναί ία Αροβί]ο Ίας τοίετοποθ 
{ο οςο ο, αἰίποιρ] {Π6υ Ἠπά Ὄδεν ν]εεά 
ηλ] ο {αππροτα! ραπ]ςΠπιοπί οῇ ἀθαῖ]ι, γοί Ἰαᾶ, 
Ῥε[οτο {Πο6Υ ἀῑεά, πιαάς {πεῖχ ρεασο νι οά, ον 
βίπεοτο τοροηίαποθ. Ότ ννο πια 5πρροβθθ (ν] 
ὦοοίί) (ναί (ο Αροφί]ο οἰαγίίαδίη ἴακες Τε [ος 
Ρταπίοἆ. 

Νοἰννλ]είαπάϊπσ {ο ρτοειπιρίποις αοπιρίς 
ο{ οατίαἰη {οτοίσπ (οπιπιθπίαίοτς {ο οχρ]αίπ αγ/αΥ 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΧΙ. ὁ1---54. ΧΙ. 1---δ. 1456 

Ρρα]. 80. 5. 4 κο . ” 5 Π ο τ] η ες ᾽ δ Π .. ὁ 

91 και αρφώωστοι, και χοιμωνγται ικανοί. Σι 7αο εαυτους εσκοιγομεν, ου Ριον. 18. 17. 

3 . ι ’ «/ ) 

90 ἂν ἐκρινόμεθα" Ὁ κριγόµενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευοµεῦα, ἵνα µη νΒου. 15.510. 

33 σι κό Φῶμεν. Ὥστε σὺν τῷ κόσμῳ κατακριδώμεν. σε, 
2 , , 3 
αδελφοί µου, συγερχόµενοι εἰς 

. 2 ” , ο , - ᾿ ’ ε) , ο 

3 τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχευθε᾽ εἰ δέ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐφθιέτω 
, 3 . ς οἳ /. ’ 

ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἄν ἔλθω διατάξοµαι. 
8 - ω 2 2 , μα. 3 να βιρταθ. 1. 

1 ΧΙ. ΙΙΕΡΙ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοὶ, ου Ψέλω υμας αγνοεῖν. Γρι, 8, 1, 13, 
ὰ.. Τ]ιε8ς, 

͵ ο. 3 2 ) «ον "μὴ ορ, Μαικ ο. 39, ϱἹ Οἴδατε ὅτι ἔθνη ἠτε, πρὸς τὰ εἴδωλα τα ἄφωνα ως αι Ίγεσῦθε απα- νο» 
8υρτα 8. 6. . ς ον 5/ 3 Γ [ - -” 

3 γόμενοι. Σδιὸ γνωρίζω υμῖν, οτι ουδεὶ ἐν ΙΠνεύματι Θεου Λλαλω», }όοι δ.δ. 

να τοα]1ίγ οἱ ἴἶνο πάῑοία] Ιηβίοίίοης οῇ {επιροτα] 
ΡιπἰκἨπιοη!5, (Π6Υ πηαδί οργίαἰη]γΥ α οοηεἰἆογεά 
ἃ5 Ρτοσθαάίπσ {οιη (οά, απάἀ α5 αίοσθί]θγ 8αρεί- 
παίπταὶ (βἰπα]ίας {ο οίετ5 πιοπέίοπεά αἱ Αοίς ν. ὄ. 
1 Όογ. ν. ὅ. 2 Οοτ. κ. δ. κΠῑ, δ. 1 δομπ ν. 10. 
ᾖαπος ν. 14, 15. Ἐον. Ἡ. 29.) Ῥείηρ Ιπίθμάεὰ {ο 
Ρτα5θτνο ἴ]νο ριπ]{γ οὗ Ολγ]κΕΙαπίϊγ, απά νἰπαἰσαίο 
να ααἰιοτ]{γ οἳ πο Αροςί]θ5. Τ]θῬε Μ6Γε ρτοῦ- 
αθὶγ οοπβπεά {ο να Αροείο]ίο ασε, ο: ΡεΓΠαΡς α 
εἰλοτί ροετῖοά α[ίετ 14. 

91. εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκ. δοο.] ΎΜε5ο Ἰνοτά5 ατθ 
ετερείἰσα] οἳ {νο ρτοσθάίπσ: απάἀ {Πε 5εηςο 18, 
«61 ννο ννου]ά 5ο Ἰ]πάσο απἀ ἀϊδοετη οἱ1/861ν68, 
ας Ώο[οτο πιοπ{οπεά, νἰή. ννηθί]θτ νε τοσςθίνο {6 
Γ,οτά)ς Ῥαρρετ ποτ] ος πο, “ένο 5Ἰοι]ά ποῖ 
δε αἀ]ιάσεά {ο εαῇες 5αον. ραπἰσηπιθηί5 ας ἴπο5θ 
1αδί αἀνετίος {ο. 

93, κρινόµενοι δὲ --- κατακριθῶμεν.] ᾿Τηϊ5 86αεπη8 
αἀάςθά {ο εοπςο]ο Ἴιοβο Υπο ννογο 5αΠετίησ ππάθς 
βἴοκπεςς 5ο Ιπβ]οίεά, απά αἲ ἴ]α 5αππο {πιο {ο ἵπι- 
Ρατί 5ετίοις αάπιοπΙίοη ας {ο {]ιθ 156 {ο Ὀς πιαάθ 
οὗ Επ] οοττοο{ίοι {οπι {λε Τ,οτά. Τ]ο ϱ111 δεηςο 
ἵδ: έέ Βιί νν]γεπ ννθ αγε 50 ]αάσες απά νὶειίθὰ ὉΥ {πε 
Γ,οτὰ, ννο ατο ποί οαργἰεἰοικ[ή (ογπιοπίεά, Ὀυί αἲς- 
οἱρίἰπρα, κο 5ολο]ατς αἲ ἴπο Ἠαπάς οΓ α ΠΙαδίοτ, 
Γοτ ουχ σοοᾷ α]ήπηαίο το[ογιπα{ἰοῃ, ἵπ οτάοτ αι 
ν/ο ππαγ ποίῖ ο βΠαΙΙΥ εοπεπιπεὰ ΥΠ] ἶιο Ἱπρεπί- 
(επί απά απρε]αενίησ νγοτ]ά.) 

92. συνερχόµενοι εἰς τὸ φαγεῖν] 5οἵ]. εἰς τὸ Ἐυρια- 
κὸν δεῖπνον, ἵο ιο Άσαρα, απά ἴ]ο Γ,οτά”5 ΑάβρεΓ 
γπίο]ι Γο]]ουνεά π. Αλλήλ. ἐκδέχ. Το οἰάετ 
Ο6οπιππεπίαίοτς ἵπ σεπετα] τεσατᾷ {5 α5 οφ ιἶνα- 
ἱεπί {ο μὴ προλαμβάνετε, ὙΝΒΙ{ {ΟΥ 63ο] οίλλετ. Βυαΐ 
{πο τεσεη{ 0Π65 ατο σεπετα]]γ αρτοεά (ῑπαί Τί 5ἱσ- 
πίβος, “' τοσεῖνο πο] οἴ]ατ, ΙΙ να Ποβρ]ία]ίγ 
ο ρεϊναίε σαθ»ί5,’ Ἱπιρ]γίησ α οογάῖαὶ οοπητηαπΙ{γ 
υδίνγεεη {ια το] απά ἴπα Ῥοογ. ΕΙίπει 8εηεο 15 
αστοεεαθ]ε {ο {Πα οοπίαχί; Ὀαί εἶποο (ο ]αΐΐθτ 19 
Γοππάεἆ οἩ α αἰσπὶβοπίϊίοπ Γοαπά πον/Ίθγαο ἵπ ἴηα 
Βοτίρίητο», ννηθγθας ἴθ Γοτπιογ Ῥογρείπ]]1γ ος- 
ΟΗΓΒ, ἴθτο 86ΕΠΙ5 πο σοοᾷ ΓΘΕάΡΟΠ {ο ἀοβοτί ἴΠθ 
αποϊεηί απά α5αα] Ιπίοτργείαί]οῃ. 

94. εἰ δέτις πεινᾷ, ἃνο.] Τ]ε 86η9ο6 5Θ6Πῃ5 {ο 
να“ Ἠ) αΠπγ οπθ Ὦ6 5ο Ἠπτά {ο Όε βα{ϊςβες, {μαΐ 
Ἰδ οπηποί α[/Ποἱοηί]ν σταΙ(γ Ἠϊς αρροίίίο αἲ {ο 
Άσαρα, Ἰεί ΠΠ ἴπκο απ΄ απίοραδί αἱ Ἠοπιθ; απά 
ποί ππαίο α [οπδέ, πιοπηί ΓΟΥ τε]σίοις Ῥιπροβθς, 
βυυφβοτν]επί {ο {ο πιοτο σταἠβοσίίοη οῇ 5θηςια] 
αρρε[ία; Ἰεδί Ίνα εποιπ]ά 5ο αοί α5 Το ἴποιΓ οοη- 
ἀθιωπαίίοπ απά ραπίκηπιθη(, 

---τὰ λοιπὰ] 1. 6. “« μαι οἶδο τοαπῖτες {ο ο 
βοΐ ἵπ ογάθγ:  νίη. ἵπ 5 απά οίμοΓ ρατίς οἱ Ῥο- 
εεδίαδίίσα| ἀϊςοῖρ]ίπο. 

ΧΠ. Τὴής απᾶ ἴπο ποχί {νο ΟΜαρίοτς ἰγθαί οῇ 
ἴλε παίητο απά πφθ οΓ {πο ΞΒΡΙΕΙΤΟΑΙ, αΙΕΤΡ. Ἰπ 
Ομαρ. αχ. Βε. Ῥαα] «πουνς Εἶναί αἰἰ Ίλοςο σὶβς ννοτο 
α]ΐκο Ἱπιρητίοά Ὁγ {πο Ἠοιγ Ποβέ, απά αἲΙ Ὕνετο 
Γοτ χε 19ε ο/ ο ΟΜΗΤΟἨ Σ απά {πογε[οτο {παί πο 
οπθ -λι -- Ἰπηδε]{ προῃ Ἰ]5 6]βί, 5ο Ώατ 48 

{ο οοΠίθΘΠΙΠ αποίἩοχ νπο ας απ ΙΠ{ΘΓΙΟΣ 916. ΤΠ 
ΟἼαρ. κ. Ἠε τοσοπιπιεπςς Ίσνο αν α Ηἰσῃετ Ῥετ- 
{οοίῖοη απ αι λε στ οΓ 1ο ἨΗοιγ ἀποςί ριιί 
ιοσείᾖας, Ῥεσα15θ α]] ιοςο σ1ῇ5 πηπηςδί οθαδο Ἠετε, 
Ρα 1ονα 1 τοππαῖη {0Υ 6ν6Υ ΙΠ δεανεῃ. [πομαρ. 
χὶν. Ίο σὶνος ρατσι]ατ τα]ο5 αροιί {πο 15ο οΕ 
ἠιοῖτ σἰ[5 ἵπ Ρριῦ]1ο αβδεπηΌ]ο5. (ΕΒΡρ. Ρεατςθ.) 

1. περὶ τῶν πνευματικῶν.] Ἴπετε 15 ετε απ εἷ- 
Πρβίς, οἩ ΥίοἩ ἴπο Οοπαππθη{Φ{ΟΥ5, απεϊθηί απά 
πιοάθτῃ, ατα ποί αστθθά ; 8ΟΙΠ6 5δΗβΡΙΥΙΠσ ἀνθρώ 
πων, Ραί Πλοδί χαρισµότων. «Πεν 16 βαίαῦ]ο {ο 
ναί {ο]]ονύς: ({οΥ {μα Αροςί]ε ρτοοθεάς {ο ἴτεαέ 
{α11Υ ο{ οί] δριτίίαα] σἰῇς, απά ερἰτιίαα] Ρ6ι5οης). 
Βιΐ {ιο Ἰαΐΐ6Υ 15 ΡοΓΏαΡς ΠΠΟΤΕ 5ο, απά 15 οοπβτπιεά 
ὮΥ χὶν. 1. απἀ Ῥοπι. 1. 11, απά ἴΠετε[ογθ 866ΙΠ8 
{ο ἀἆθδοτνε {πο Ῥγε[είεποθ. ΤΠε Οοηη{ ίασης, 1έ 
86ΘΙΗ5, Ιαά ἀἱεριίοά «οποθτπίησ {Πε τε]αίίνε εκ- 
οε]]επος απά ἀἰσηΙίγ ο{ πεςε σἱῇ5, απά Ἰαά αρ- 
Ρ]Ιεὰ {ο {1ο Αροεί]ο {ο ἀεοῖάς {]ε Ρρτείετεηςθ. 

Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἵ5 α Γοτπι]α (οσοιτγῖης α]5ο 
αἲ χ. 1.), τεφαεδί]ησ 8δοσίοις5 αἰίθηίΙοη απᾶ ἱπιρ]]οῖέ 
οτεά]ί. 

2. οἴδατε ὅτι--- ἀπαγόμενοι.] ἼἨε5ο ψοτᾶς ατθ 
ποί, 38 Ἐοδβδεηπῃ. ΙΠΠΔΡΙΠΘΒ, Ρατεηίμείσαι; Ὀιέ 
πιθαπ{ί {ο βασσοςί ίΠε πεοεςεῖ{γ οῇ Ῥείησ υνεΙ] ἵῃ- 
{οτπιεᾶ οἩἨ Μ]ς ἱπροτίαπί εαβ]εοί; 5ἶπορῬ {Π6Υ Πάνο 
ΠΟΝΥ Πο Ἰοησθγ {Πα εχκοις5ε οῇ Ρεῖπσ ΙπΙπΙργεοά 1η 
Όια Ισποταπςθ ος Πααίπεῃ Ι4ο]αίτγ. ἜΤ]εγε 5θεπι8 
{ο Ὀε απ επιρῃαδί5 ΟΠ ὅτι ἔθνη ἦτε; α. ᾱ. Ραί ατο 
ποιυ οοπνετίεᾷ {ο {ε ννοτβδηὶρ οῇ ία οπθ {τας 
ἀοἀ. Τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνας Ι. 6. ΠΙΘΓΘ βίοσΚ8 
απά δίοπθ8; α. ᾱ. (45 Νενο. εχκρ]αίηβ) «ππαῦ]θ 
{ιεπιδεί[ωος {ο 5ροα]ς, πας] 955 {ο Ἱπδρίγο τ/οιι νν Πε 
Όια σἰῇι οῇ ίοησιθ5, ος οῇ Ρτορηθαγίησ.”. ᾿Απά- 
γεσθαι 15 ἃ βίτοησ ἴετπι ἀεποίτμρ Ῥείῃπσ Ἠαττιεά 
ανΑΥ ὮΥγ α {οτος ἨΠΙΟἩ οαπποί Ὠο τοβὶςδίεᾶ: απά 
Ἠετε 1 τείετς {ο {ιο Ῥ]ϊπά Ἱπ[αίπαίίοπ, Υ νν]ο] 
Ώπο ἨΠεαίπεηπς Ὕετο Ἰεαά αἵπαγ ΙΠίο Ιάο]παγ απά 
ν]ος͵ κα Ῥταίο Ώθαςίς {ηαί πανο πο απἀθδίππάίησ. | 
Τ]18 15 οδρεοἰα]]γ αἱ]αάεά {ο ἵπ ὡς ἂν ἤγεσθε, “΄ 88 
γο πισηί Ὄε Ἰεὰ:” νἰπ. ΡΥ ομδίοπῃ, οχαπηρ]θ, ΟΥ 
Ιπο]παίίοἨ, ]αδέ α5 1{ τηὶσΏ{ Παρροη. 

5, διὸ] “« [οτ νυπῖοἩ ΡΙΓροΡ6,᾽) ---ΠαΠΙΘΙΥ, (ῑαί Υθ 
πιαΥ ποί ο ἴπας Ισποταπί, Ὀαΐ Ἠανθ {πα τοφιῖςιέθ 
Ἰπ[ογιηαί]οη. Γνωρίζω, ««Ι σῖνο γοι {λίς τι]ς, {ο 
επαΡ]ε γοι {ο ἀἰδίησιαϊκεῃ οοποεγπῖησ αρἰγιίααὶ 
Όησς απἀ ροτ8οης.”. ἜΤ]ο ἤτεί οὐδεὶς πιαδί Ὀο 1ἩἨ- 
ἀθτείοοά ολΙεβγ οῇ ία «ἴοιυς, νο ρτοίεπᾶεά {ο 
Ώιε ἨΠο]γ Αρίπιέ, απᾶ γεί ἀεπ]θά {πο ΜοβείαἩ5Πῖρ 
οῇ 6815. Πε ρῄταβθος λέγει ἀνάθεμα ᾿Ιησοῦν, απᾶ 
εἰπεῖν Κύριον ᾿Ιησοῦν. ατθ {ο Ὦε οχρ]πίπθς, υγ] τοί- 
εΓεησθ ἴο 6πςἩ οίμος, ο ΜΗΜογ γο]οοίίοπ, απᾶ ο 
οοραἷαι αεεορίαπεο οἳ {ο (ἀοβρε]. Το αἀνοετί {ο 
Όιείς ΠΠΟΓΘ ΡΓΙΠΊΓΥ 56Η56, λέγειν ἀνάθεμά τινα δἱσ- 
πἰᾳος ΄ {ο οα]] απγ οπο αβθοπη]παΡβ]ο απ Πΐ ἵο ὃθ 
Ριαΐ ανναγ Γοπα {Π6 εατίῃ.”. Όπ {ιν {ΕΥΠ ἀνάθεμα, 
ϱοο Νοίΐθ οη ΒοΠπ. Ικ. ὁ. Ἐἰπεῖν Κύριον ᾿]ησαῦν 1πι- 
Ροτίς «(ο αοκπον]εάσα οοπείαπ!1γ, ραῦ]ο]γ, απά 
ΒΙΠΟΘΓΕΙΥ {ια ΝΤοβκἰαλεΠίρ οῇ}αο515, απ {ποτοισΗ]γ 
επιύταςς Ἠὶ5 ---- "Ἐν Πνεύματι ἁγίῳ πιαθί 
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λέγει ἀνάθεμα Ιησοῦν καὶ οὐδεὶ δύναται εἰπεῖν Πριον Ιησοῦν, εἰ 
ς Π η [ή ' 14 

Ῥρμ τν μὴ ἐν Πγεύματι ἁγίῳ. " αιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσὶ, τὸ δὲ αὐτὸ 4 
Ἠεν. 9. 4. “ . ι π , .ά σ- Δ ς ο, ’ α Δ 

1 Ρει. 4. 10, 11γευμα και διαιρέσεις (διακονιῶν/εἰσι, χαι ὃ αυτος Πυριος” και ὃ 

- η, Ἱ ση ς ᾿ ρ υ κ ς ν σα ε ν τα δν . πΕρι. 1.3. διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσὶν, ο δὲ αὐτος [ἐστι] Θεὺς ο ἐνεργῶν τὰ ϐ 
’ Γ ” 6 ον ή η Π ς ’ ” ’ 

πάντα ἐν πᾶσιν. ΙΓκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος Ἰ 

{τοπι {ιο οοπίοχέ, ΠἹθαΠ έ Υ ια Ἱπερίταίίοη οΓ ία ΙάεπιΠες νη] πο οίπετ (νο Ῥεγεοῃς.” Βο αἶξο 
Ἠο]γ Βρίτιι, 

Τ]α Ὀορί οοπιπιεηέ ΟΠ {5 Ῥαβδεᾶσο πιαγ ο 
{ουπά ἴπ α Κἰπάτεἁ οπε αἱ 1 ον 1ν. 1 ---ὖ, νηθτο 
5 πιοηίοπθά α αἰππ]]αγ πιο οῇ ἀἰςιπσιϊκηίησ 
{τας {οπι [αἱδο Οτίήαπς. δὲ. Ραα] ΠἹθαΠς, ἴπαί 
ηΟ ΟΠ6 63ἨΠ 5ΟΙ6ΙΗΠΙΥ ἀἴσανονν αἱ] Ὀδ]ίε[ ἵπ ια 
ἀῑνίπο ππὶββίοη ο /σο5.5, απἀ Ἠανε πε σἱ(ῖς οῇ {ιο 
Ἠο!γ Βρε, Ἠοννονατ Ἰε ΠΠαΥ Ῥγοίεπά ἴο ἴπαπ : 
απἀ, οη {ο οίμεγ παπά, (μαῖ (πετο ἶ5 πο 9Π6 Νο 
πηακος {μαί οοη/αβδίοῃ εἰποφτα]γ απἀ ΠδατΏ]γ, Ῥαί 
τημςί Ἠανο {ο ἨΗοίγ Βρϊτίέ, ἵπ 5οΠ16 ἀθρτες ΟΓ 
οίμοετ. 
4-15. Τϊπο Αροξίο πον Ῥτουθεάς {ο επι- 

ππεγαίε νο υαγίοις ος οἳ ἀιπετεπί ΟΠτϊδίαη 
{εασςῄμθις; απἀ (ναί Γοτ ενα Ῥμτρο5ς οῇ ϐπονΊπσ 
Ολα πο 9Π6 ο{ ἴΊχοπι 5 {ο Ρο ἀεερίδεἀ, ΠΟΓ αΠΥ 
οπε {ο Ὦ6 οχίο]]εὰά απῦονο {πε τος. 

1 πανε Ιπ Ώεσθῃς. ΒΥΠΟΡ. ενἰποεά Ἰοῦὺν α{{ετ]γ 
Ἱπαάπιϊςεῖρ]α ἶς (ναί ποὰς οῇ Ιπίετρτεία{ἶομ, νῖο] 
ας Ὄδοεη 5ο ρτγενα]οπί απποησ {Πο Εοταείση Ὁοτῃ- 
ΙΩΘΠ{α{ΟΥ5 {οτ {θ ]αδί Πα]{ οεπίατΥγ, ὮΥ υπο ({ο 
Ώιε ριτροςθ οῇ ταππονίης οσγίαῖη ἀῑπει]{ες) (να 
αρίσµατα Ἠθτα πιοπίίοπεά ατε 5αρροδεά {ο Ἠανε 
86Η ΠΙΘΓΘΙΥ παίιαἰ οπάοιοπιεπίς, Ἱπιρτονοά ὮΥ 

πδθ απά απ. Ἐοτ, μία 1 τοαᾶΙ]γ αεἰκπονν]εάσα 
ιο αἰ[ιοι[ίη ο ἀείετιπϊπίησ ἴπθ εταςί ἠπιρορί, παπά 
ἀεβηίπσ (1ο (πι οῇ έλα 5ενετα] χαρίσματα, Υοί 1 
πηαἰπίαϊπ {Ίοτο ἶ5 ποί (ιο 1655 Τ6ΆδΟΠ {ο 5αρρο5δθ 
(θα {ο Ἠανο Ὀδαπ, ΠΙΟΓοΘ ΟΥ Ἰ655, δαρεγπαίτα]. 
Απά, αἰίλοισ] 5οπιο οῇ ἴθπα πΙαΥ 566ΙΠ Το ΙΠΙΡΙΥ 
ήπια ασεποι, γεί ἰπαί 1 ποί Ιποοηβίςίοηέ γη] 
(πετο Ὀθίῃπσ αἱφο βαρογπαίατα] σ]ῖ5: δἶπορ, ἵπ αἰἰ 
56] σᾳ»6ς, ἴ]ιε οοῦρεταίίοη 98 ἴ]ιο ΠΗΠΙΣΠ ἐνεργού- 
ενος ΥΠ (ιο Ώ]νίπο ἐνεργῶν 5 Ροτ[εοί]γ αστεθα- 

[]ο ίο ο απα]οσγ οῦ πο (ο8ρε] βγδίοπι. ἜΤ]μο 
Πτςδί οσοουιτίηπσ απά πιοδί Ἱππροτίαπί ἵετιη Πνεῦμα 

οἷι Βριτί, Ι θα, 
1ῃ Όμο ρεγκοπαί 56Ἠ56 7 5ἶποο ῥρεγκοπαῖ ἄσΕεΠΟΥ 8 
38 πΙΙσἩ Ἱπρ]οά Ίοτο ας ἵπ χα ποχί (νο οἱαμ»ος. 
Τί 5 ππαπ](εεί (ναί Ίατε ἶ5 οτε α]ίκο α ἀῑδήποί 
τοσοσπ]{Ίοη οΓ ἴ]ια ᾖιγορ Ῥ6Γ5ΟΠΒ οῇ (6 (οάμοας : 
Γογ (χα ἴοτπις Ρτονο ποί ΟΠΙΥ νε ρεγκοπα[ἰέη ο Όια 
Ἠο!γ Βρίτίε, Όαί Πὶς Πο; αἱ Βρ. ΜΙάάΙ. ενίησας 
π νο {ο]]οννίησ αρ]ο οὐβοτναίίοις:----' Τε οοη- 
ο]αάίπσ εἶαιςο ὃ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσι πιεί Ὃδ 
υπάθτείοοἆ αξ αρρ]οσθ]θ α]]κο {ο ο Γητος Ῥοετ- 
ΒΟΠ8: 65ο ἴ]ιο {νο Ρρτοσθάϊπσ Υ6γ5ο8 Ὁοι]ά ο 
ἀε[οσίίνε, απἀ οπ]γ ένα Ἰαδί οοπιρ]είο. Τί 15 (ο 
βαππο ΒρΙγί --- Νο ἆοος ναί απά (ο 5απηθ 
Τ,οτἆ --- Νο ἆοαθρ ναί  ὃ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν 
πᾶσιν. Τ]ιο Ρρογ8οπα]1ίγ οὗ πιο ΒριΓί 15 α15ο οἰθαγ- 

Γ1γ αββοτίοᾷ ν. 11, νεγο 1ί 19 καἰά {ο αἰκ/γίρηίο οἳ[ῖς 
αοοογάίπισ {ο ιν Ῥίραδμγε, νλἰο]ι 15 ιο αθιτιριίο 
ποί οπ]γ ο{ α Ῥοχδο, Ὀπί οὗ α Βοΐπα, Υν]νο 15 οπι- 
πὶροίαπί. ὍΤ]ε Βρίπί ἶ5 ίπθγο αἰά {0 Ἰνογ] πάντα 
ταῦτα, Ρ]αἶπ]γ οοπαρτεμοεπάίησ αἲ] ενα πατασα]οιβ 
Ῥοννοίβ επαπηοταίοά {οπι νν. Τ ίο 11 Ιπο]αβίνο, 
ἄπιοης Νίο] αγθ χαρίσματα, ΒΡΟΚΘΗ οΕ 1π ν. 4, απ 
ἐνεργήματα Τπ ν. 6. ᾗ πρροατς, (Ποτο[οτε, ναί αἲἰ 
ιο παἰτασυ]οιβ Ρονγοτς ΙπδοΠ/ίΙοβοά 4, ὅ, 6, ατθ 1 
ν. Τ1. αβοτῖροἆ {ο {ιο Ιπῄπσπσο οἱ νο Βρίπέ, νν]νο 
16 {οτοῦγ πιαάθ 5ο]α]γ ἴο Ὁο (ο σακο οἱ ο/)εείν 
3ῦονο 5ΘΥΘΙΙΙΥ αθοτῖροά το (νο ΒΠρὶέ, ἴο θα 
ἄιογά, απἀ {ο αοα, απἀ, οοΠπβδαΙθη(]Υ, ελα! Ηο ἰ8 

Βρ. ΒαμάθΙΡοΣ, ἵπ Π5 (π]γά Ῥεγπποῃ αἆ ΟΊεταπῃ, 
Ρ. 45. νε] οὔβετνος, ἰλαί ΄ ἠναί υαττείη οἱ σεις 
νπ]ο. 1π ν. 4. ἵ5 βαϊὰ {ο ρτοσεεὰ {οπι νε δα 
Βρίριέ, 15 φαιά Π]κεννῖςο Ιπ ν. ὄ. ἵο ρτοσθεά ᾖοπα 
ίιε δαπιε [ιογᾶ, απᾶ ἵπ Υ. 6. ἵο Ῥτοσεεὰ {Ποια 
ο «απιο (οά: απἀ (5 οπΙγ ιο Ηοὶν «ρα, 
Απά ασαϊπ (οοπ{ίίπαεδ Π6) αἱ ν. Τ1., ἴπε Αροεί]α 
αφοτίνος {ο ἐχὶς Βρὶτίε πε οο]]αίίοη απά ἀῑδίτίιδι- 
Ποπ οῇ 516] σἱβς. αοοοτάῖηρ {ο {πε [66 ροισεγ ος 
Πὴ5 ον ΙΙ απά ρ]εαδιτο; ΝΠΙΟ] {τεε ροῦνετ Ὀ6- 
Ίοησς {ο ποπο Ραΐ (οἆ αἰοπο. ΠΙΟ γεί ουσ]ηίέ 
ποί {ο Ὦ6 5ο απάοτείοοά ος {πε ΘΒρίπϊ, α5 1 πε 
1/α{]ιορ απᾶ {ιο 8οπ Παᾶ πο {ε]1ονΥ5Ώῖρ ἵπ {15 Ῥς]- 
Πθ58. Έοτ αἲ] έῑαε αοίίοπ8 απἀ ορεταίίοης οὗ ια 
1)ιυΐπο ΓΕΓΡΟΠΦ πΤε ἴε Ἰ]οἱπί νο] οῇ 1ο ννπο]α 
{1γεε Βεγδοπδ. Απά ΡεΓΠαΡΒ Ἠετε {λε ίμτεο Ὑνοτάς, 
βρίγαέ, Πιογά, απᾶ (αοᾶ, ατα αἲἱ α5εά {ο ἱπιπιαίθ 
ἐπαί έΊοςο ερἰΠ ία]. ρἰ5 Ρτοσεεά εαυα]1Υγ απἀ πππ- 
ἀῑν]άεά]γ {οπι {πε γνλοἰα ίητες ΡείΦΟΠ5, 45 {ποπ 
οπ6 ϱπη//τα, Ιπάϊν]δίρ]ε, ο0-Θβδεπί]α] Ασεπῖ. 1 18 
Ιη οοπάεδοθηδίοη {ο Πππιαπ ἆπ]ποςς {ναί ἴχοςε 
ρτοαί απά οΟΠΙΠΙΟΠ Ἠ/οτ]κ5 οΓ ΡονγεΓ ατε 5ΟΠΠΕΙΙΠΙΘ8 
αβρργορτἰα{εἀ {ο 5οπιθ 0Π6 Ῥ6Ι5οΠ οῇ πε τιπΙγ, 
α[ἴοι α πποΓθ αρεοία] ΠΙΠΠΠΕΣ {Παπ {ο {πε τος,” 

--- διαιρέσεις δὲ χαρισµάτων.] Τη18 15 ραΐ {ος δια- 
φορά ἐστι χαρίσματα. Τπο Ψοτᾷ χάρισμα 5ἱση]ῆος 
ΒΗΥ (Ἠῖησ ΥΠΙΟἨ κεχάρισται, Ἰαδ Όθεηῃ {ΤεεΙΥ Ρε- 
βίον/θοᾶ, αἱ {α Ρ]ΙεαδΙτο ο {ο ἀοποτ. Ἰπ (λε 
Ν. Τ. χάρισμα 5 οοπβπεά ἴο ἄοά οσἳ[ῖς, 38 
ἐνέργημα 5 {ο (4ος ορεγαἰίοη». Της 1έ 15 5ασσοςί- 
εᾱ ἰαί {εςα ατα ποί Τηθτθ παίυτα] επάον/πηθπίς 
οἳ πιϊπά, οἱ αοαπ]τες {αἱθηίς, Ὀπ{έ Ροννετς απἀ {πο- 
υΐ1ο5 οοη/εττοά Ὦγ Ὠϊνίηε Ἰπβαθποθ. ΥΠ] το- 
ερεοί {ο ἴῑιο {τες ἴθτπῃς Ἠθγο οπιρ]ογεά, (παπηδ]γ, 
χαρισµάτων, διακονιῶν, απᾶά ἐνεργημάτων), αγ ατα 
σοποτα]]γ τοσατάθά α5 ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙ. Απά 5ο] 
{π6Υ, ἵπ 9Π6 86Π56, αἴθ; Ῥοΐῃα, 5 (ἨΥ5. 8αὖς, 
ὀνομάτων Μήή ἡνο: µόνον, ἐπεὶ πράγµατα τὰ αὐτά. Τη9 
ἀϊπετεπος, Ι οοποθῖνθ, ΤΘ[6εΓ5 ΟΠΊΥ {ο ἴο υαγίοιι8 
Ραγίσυ]ατ οἶοιον απἆθχ ννλίοἩ {ο σὶβῖς, ίακοι σθη- 
εΓα]]γ, παν Ῥο οοπβἰἀετεά. Τ]εγ νετ αἰ] χαρί- 
σµατα, 35 Ὀείηπρ /εεἰψ Ὀδρίοννεα (1 «ο. Π. 19.) 
Όπου ννθΓθ ἐνεργήματα, ΙΠΗΡΠΙΙΟἨ α5 ἴηο σἱῇς, οοη- 
βΙάεγτοά αφ Ῥοιυεγ οἵ {που]εῖθς, Ύνθτε ποο)ζεᾷ ἴπ 
πιεπ, ὈΥ ἴἶο 6Ποισγ οὗ (ἀοά, (μτοασῃ {πο Ἠοίγ 
ἄμοςί. Τ]6γ ννογα Ἰϊ]καοννῖεο Διακονίαι, 38 Ὀοῖπσ 
οοηπθοίθ, Πποτθ ος ]658, υν] οᾖῇσες, οἳ νατίοιθ 
ΚΙπάς, Ὀε]οπσίπσ {ο {6 Ῥοϊςοηπς ΝΟ Ἰθ]ά ενα 
αμ ςδ; Αγοδθίίες, Ῥγορ]ιοίς, Τεαε]ᾖοεγς, ΥΝοτκους ο 
Ἰασ]]ησ ππἰτασι]οις]γ, Ἀρθα]κοις υΥῃ απά Τηίοτ- 
Ρτοίεῖ5 οῇ {οησιος 5αρογπα(ατα]]γ. Τ]ι ίοτπῃ διακ. 
Ι5 αςοᾷ Ῥεγ]αρς {ο πβπηαίο, ναί πο Ῥοββοδδίοη. 
οῇ νο (ἱῆς, ος {αοι]1ο5, οαττῖος ουν Ιἱ απ οὐ]]- 
σα{]οή. ΟΠ {Πο ροββοφβοτς {ο ἀΙσεπί]γ οτογ! (θα 
Ίππο ἀἱδομανσο οϐ Εαῖτ ρατήοι]ας ϱ1ηςίἴοηΒ, 
μεςο ο/ῇορς ατα αἀνοτίοὰ {ο αἲ νγ. Ἱ--- Τ1., απάἀ 
οερεο]α]]γ αἱ νν. 989--. 91. ἜΤ]ο ἴθτπι διακονίαι, 
Ἠούνονος, ἶ5 ο]ΙαβΥγ αρρ]ὶσαθ]ο {ο {ἶλοδθ χαρίσματα, 
Ἰκο ἴ]χο ἀντιλήψεις παπά κυβερνήσεις, ΝἨθτο ἴ]να ο/ῇος 
86οΠ15 Ππογο Ργοπηϊποπέ {ματ ἴ]νο ρε αα]. αἷά ὉΥ 
ΙΟ Ἡ 18 ννας Ῥτοροτ]γ ἀῑδοματσθα; οεροοἰα]]ν α5 
Όιο {οτί ὁιήκονοι Νας νουΥ οπτ]γ αρρ]ἱοᾷ {ο ἴποδο 
νο ἀἰδοβανσοά 5ο] οῇϊσο. 96ο Νοῖο ο ν. 50. 

Τ. ἑκάστῳ ---συμφέρον.] ἜΓϊο 85οπςε ἶ8, “ Βαΐ ἴο 
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1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΧΙ. ὃ--- 10. 

8 πρὸς τὸ συμφέρον. ᾧ μὲν γὰρ διὰ 
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τοῦ Πνεύματος δίδοται Λόγος 
΄ ... 1 ’ ’ ) ' . Ἡ αρ . ς..ρ 3 

9 σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα" ἑτέρῳρ δὲ 
. ” ας , Π ' Γ ’ - 3 

πίοτις ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ίαματων ἐν τῳ αυ- 
Π . ’ Ξ »’ . Π κ 

ἳ ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάµεων  ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἃ 10 τῷ Πνεύματι ᾿ 
. 

Αοὶς 2.4, 
10. 46, 

’ Π . Φον ᾽ Π μά »/ 4 6 

ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμη- 

επο]ι Γί ραγοπ]αγ] 15 σινον (ο πιαηϊ[οφίαίίοη ΟΕ 
Όνα Βρίτίϊ [νοις]μδα[εά {ο Ηἰπα], απά Όιαί {ΟΥ 15ο- 
{ιήπο9ς (ΠαΠΙΘΙΥ, {ο ο Οτο] αἲ Ιατσε) [ποί [ος 
οβίεπία(ἶοπ ΟΥ Ἰαογθ”5 βαΚκο, {ο ΠπιδεΙ{.] Φανέ- 
ρωσις τοῦ Πνεύμ. ἵ5 {ΟΙ φαν. χαρίσµατός τινος τοῦ 
Ἠνείμ. 3ο Ηογάθητ. ννε]] εχρ]αίης 1ὲ «« ΙΠαά 4ᾳπο 
νὶς ἁἰγίπα οοηβρίοιια ο5ί; ἆοπα απίρας ἱππρογί]εῃ- 
ἆϊς ππαπὶ[οείαίατ Βρίτιίας ὨὈϊνιηϊ νἱτίας εί σταί(ῖα. 
« Ένας ια χάρισμα ΥΥά5 (15 Βρ. Ῥαπάςικοπ οὐ- 
βοτνεβ) α ππαπ][εκίαίίοῃ ο ἴἶπε Βρίπ{, ]α5ί α5 ενοτγ 
οἵ]χοι βεης]υ]θ ϱ[Τεεί 15 α πιαπ]{εδίαἴΙοῦ ΟΕ 155 Ργορες 
εαιδε. 

Β. Ἔ]ο Αροφίϊο ποιν’ Ρτοσθθάς {ο ποίος ἴ]α 
ἀϊπετοπί ρ][ς κεραγαἰείη. Απά Ἠετο Ίο θηίετ 
προῃπ α εαῦ]θοί οἱ {ο πιοφί ἀἰβμου]έ παίατε, απἀ 
ος π]οἩ α Ὕάο ἀϊΠετεπορ οῇ ορἰπίοη εχἰςί5. 
Τ]παί ἵε «ποι]ά Ὦ6 α πιοδί αγάποις {αβ]ς {ο 5είί]α 
Τα οχαοί παΐπτα, απά ππατ]ς {πο ἀῑδοτιπιϊπαίίοη οῇ 
Ώιοςο χαρίσματα, ἵδ πο φατρεϊκίπς, 5ἶπος, α5 Ρα- 
τος τατηατ]κς, “νο Ἠανο Ἰοδί ἴἶπο ἠιῖπσς ννΠίολι 
Έποςς {ργπις ντο Ἱπίθπάθά {ο ἀεποίθ.”. Οπ είς 
ευὐ]θοί ἴἶνα οατ]ίεγ πιοάετη Οοπιπιθηίαίοτς (ΥνΙ{] 
Όιο οχεερίίοπ οῇ τοί. απάἀ Πασά.) ατε θαΐέ Ἱπάί{- 
Γετοπί σα]άος. Τῃ Ἰαίετ {πιεῬ ΠΙΟΓΘ Ίιας Όεεπ ας- 
οοπιρ]κηοά Ὦν πίτ, ΥΙέ., Τνουκε, Ὠοάτ., απἀ 
οεροσεία]]γ Ὦν Γ,οτά Βαττίησίοι, Βρ. ΗοΙΒΙ6Υ, Ώγ. 
Ἠαίες, Μτ. Ῥοννπς., Ῥτοῦ. Πεγάσηγ., απἀ πιγδεΙ{ 
ἵῃπ Ῥεο. Ἀγῃ.: δαί 5011] χε ευ Ὀ]θοί ἶ5 ΙΠΥο]νθά {πΠ 
πο Πτ]α οὐδοιπίγ. ἜΤπο στοαί ΘΙΓΟΓ ΥΥΙΕΗ ΓΙΠ5 
ΤητουσΏ πιοδί οἩ 1ο ἀῑδαϊκιίοπς ΟΕ {Πο αΏογο 
Ἰεατπεά Ρ6ΙΦΟΠΑ. ἶ5, {αί ο{ βαρροδίησ {αγ πιοτο ος 
γοσι/αγ{(η οί γίαπ ἵπ ναί ενα Αροςί]ο 84Υ5, Ὠθτα 
απά αἱ νν. 98 --οἳ., ἴπαπ ὝΥπαί, ἶ εαδρεοί, ο ἵῃ- 
(οπάς]. πας νπεπ Μτ,. Γοννηδεπά Ἰαγ5 Ὀε[οτο 
Ἠή5 τεπἆστς α Ταδίε οοπιροβεᾶ ο{ {/ιγορ Π8ίς οἳ ία 
χαρίσματα, απᾶ Ἱπατί|κς {Πεῖτ οογτθδροπάςηςθ, Ἰθ ἴ5 
οὐ]ίσεά {ο τοβί ππαο] οπ σᾳθο55 απἀ ΗἨγροίμεςίς; 
απά {ο τοβοτί {ο Υ6τγ Ὀο]ά εαρροβδίἼοις. Γεγο, 
αἱ Ἰδαςί, νν. 9, 10, 11, νο Αροςίο, 1 αρρτεῄεπά, 
ἀἷά ποῖ Ιπίεπά απγ τεσιίαγ [δέ οϐ ιο χαρίσ- 
µατα; Ὀπί οπΙγ πιοαπί {ο αἀάπσε, ΡΥ ΥΝΑΥ οἳ εκ- 
Ἀππρία, ἴπκίαποος οϐ αἰοογοῖίη ἵπ ειοςο σῖρς, 6Υοεπ 
ψνπθτεο {πθτο «οαοππθᾶ 51ο] α οοἰποίάοπερ 38 πηϊσΏ{ 
ππατκ {παπα ουί α5 Ώε]οησίπσ {ο {ἴεθ δαπιο εἶαβδ. 
τί Ἱδ, Τ εἸου]ά ίπ]ς, εαα]]γ εετίαίη, (μαί πο 
τεσα]αγ Ιδί ννας Ἱπίοπάεά αί ν. 29, 90. Αίν. 298. 
ἴπετο ἶς Ιπάεεά πιοτο αβρεαταποθ οϐ α τοσα]ατ 
δέ; γοί ενεῃ {ῑαί, Ιέ 866ΙΠΠΒ, Ίνα ποί πιθαηί {ο 
Ῥ6 οοπερίείο, «ἶπορ {Ίιοτθ 5 πο πιθηίίοη ππαάο ο 
Ώπο διακρίσεις πνευμάτων απᾶ {ια ἑρμηνεία γλωσσῶν, 
αἀνοτίεά {ο αἱ ν. 10. ΏποἨ Ῥεῖηρ ἴε σᾳ5ο, Ιέ 
5 ΠθοθβδατΥ {ο ρτοσθεά υ(Ἡ {ο σγεαίθςί οα/ἶοη, 
απά (ο, α5 Πέ] ας ροςβἱθ]α, {αζο Πο σγσπίεά ννλα 
σαηποί Ὃς ρτουρά. Α8 {ο ἴ]θ ραβφασο Ὀείοτε 15, 
νν. 9, 10, 11, ἴέ «που]ά 5οοπα {]ιαί {ιο (αῑ[ῇς ατο, 
ψ ο οχοθρίίοη ΟΕ πίστις (ΝΠΙΟΝ ἶ5 ρ]ασοᾶ 
αἶοπς6, α5 Ῥεῖπσ ἴπο ᾖιπάαπιεπίαϊ Ῥγίπορίο ΟἨ 
ν/Ἠ]οἩ αἲ] {1ο οί]ιοις Ίνογο οχοτοῖςεά) ἀἰςίγιθηέρα 
ἐπίο ῬΑΙΗ5. Απά {ο αἀνοτί {ο {πο [βγεί οϐ 1πθ5ο, 
νάνος σοφίας Ἀπὰ λόγος γνώσεως, ἴπε ἀἰδήποίο, 
νγηΙοἩ ἶ6 Ἱπιρ]εά, Ίας Ὄδου νατίους]γ εκρ]αϊη- 
οὐ. ἜΤ]ο αποεϊοπί ΟοπιπιοπίαίοΓς, ἸῃΠ ροποτα], 
εαρροβεἀ {ο Γοτπιογ {ο ἀαποίο {νε Γαπου]ίγ ος 
ν πω απ ἐραο]ίπσ ; ἴῃο Ἰαΐίοτ {χα πποτο ζποιυ]- 
εἶσε οἳ ιο (οβρε], νηοιέ ο Γαου]ίγ οϐ οοπη- 

πιπἰσαί]ηπσ (λμαί Κπονν]εάσο {ο οέετς. Βυιί ιν 
νο υνοτά λόγος νου]ά, 1Π πα Ιαΐετ οᾳδθ, Ὀθ 
µβοἱθς55. ὙΝοί {ο βαγ, ἴλαί 1{ 16 οΠΙΥ Ἴοςε Πσ]ιου 
οπάοιυπιοπές, ππὰ ἴποξδα ὮΥ υνπῖσ]ι ΟΠτίκίαπς οοι]ά 
Ῥο6 βα[α] {ο {πο ΟΠΥΟΠ, επαί ατο Ἠθγο ππθαπ{. 1 
ΊΏγε/ε” νε οχρ]απαίίοιπ οἳ Ηεγάεηγ., ΝΟ ἴακοῬ 
λόγος σοφίας οΓ ἴιε σἱ[ῖ ο «« (εαοβῖης απἀ ΡΓθαςΠ- 
Ίπσ, ἵῃ 4 Ρορια]ας νναγ, πο βαπάαπιεπία] (αίῃς οϐ 
ΟμτΙςΙαπ1ῖγ ; απά λόγος γνώσεως “«ἆθ [αου]ίαίε, 
Ἰπσρημ]οξίοτίρας τος αἰ[ογὶς Πιάασίπίς, ἀοοίτῖπας 
ιθ{ὑπίογες αἴααθ αΓΟΔΠᾷ5, ΒΕΤΠΙΟΠΘ Ρο]{1ογί Ο6Ο]ΟΓ- 
ραδααα τῃοίογίοῖς οτηαίο {αάρπάι.”.  Απά ἴποτο 
19 φοππθίμ]ησ {ο οοιπίεπαπςοθ {Π]8 ἵπ {Πε μ5ε ΟΕ 
γνῶσις ὮΥ λε εατ]]εχ Εαίμθι. Βιΐ Πού αποεί- 
{αῖπ. ΕΠῖς Ἱπίθτργδίαίίοη 18, Ίπαγ Ῥε Ιππασίπεά Γγοπι 
Όιο [αοί, ελα αποίῃοτ ο]αςς οῇ Εικροβίίοτς επΙΙτΘΙΥ 
ΤΕὉΕΥΦΕ πο 8ΕΠ56; απάογείαπάἶησ {16 Ύγνωσ. οἱ 
εἰεπιοπίαγη απᾶ [πάαπιοπίαἰ, ἃπὰ ἴΠε σοφίας, οϐ 
ΊΠΟΓΘ γεεοπαίε ἀοοίτίπες απἀ Ἱηπβίτασίοηβ. Το 
πῃθ 16 αΡΡΕαΤΕ (]αΐ λόγος σοφίας 4Πά λόγος γνώσεως 
3Γθ ΙΠΠΡΙΥ ππθαπί {ο Ροῖπί αἱ {μα φιαἰἠῖες ταςι]- 
βἰές {ογ {ο ἀϊςεβαγσε οΓ {ίλο8θ /ιωιοίίοπςδ οοηπεςεί- 
οἆ νι πα Βρίγτέμαϊ σἳ[ῖς οοττεδροπάϊἶπς {ο {πα 
ίεγπις ἵπ απεείοη; απἀ, οῇ «01188, πημδί ΤΘ[ΕΥ 
αἱοπθ {ο {6 ργεαοΠίπσ απ {εασβίης, α5 οατγ]εᾷ οἩἨ 
Ὦ} ιο ᾿Απόστολοι, προφῆται, απᾶ διδάσκαλοι. Τ]α8 
ο λόγος σοφίας (εδρεεῖαΙ]γ α5 1 οοπε8 βιςί) 
566ΠΙ5 {ο Πανθ Τ6[ετ6ΠΟθΘ {ο {μα Αροδίζες; ἴο 
λόγος γνώσεως, {ο ἴπο ΕΡγορ]οίς απᾶ Ίεαε]ιεγ. Όντ 
ἴπο {ΟΓΠΙΕΥ ΠΙαΥ τεί6Υ {ο {Πε Γγογ]οίω; πε Ιαΐΐες, 
ίο (ο αἰάαφεα. ἜΤ]Πε αΏονο γιου’ ἶ5 5αρροτίεά 
ὮΥ νε ορίπίοη οἳ Τ,ογτά Βαγγησίοη, Βρ. ΗΟΙΕΙΕΥ, 
Ῥτ. Ηαίες, απά Μτ. Τονηξεπά. 

Πίστις ΤΠαΥ Ὦο {ακοηπ α5ξ αΏονθο 5ασοθείθᾷ. ΌΟἵτ 
ΙΓ ννο ΑΠΡΡΟΘΘ 1 {ο Γ6ίας {ο {πε (ἱ[ίς ννπίοὮ ἵη- 
γο]νεά ἴε εχετοίσο οϐ 5αρογπαίητα] Ῥοννεις, τί 
ΠηΣΥ (45 6Ἠ1γ8. απᾶ Ηογάσπγ, 5αβροβε) ἀεποίθ 
Όιε [αάποία, οἵ οοπᾖβᾶοπέ γεἰίαπεο ΟΠ Ὠϊνϊπο αἰά, 
ψ/ΠΙο]ι ννας α]νναγς Ιπάϊςροηςαῦ]ο {ο {116 γνογκίπο οί 
ΠΙΙΤ4ΟΙΘ8. ΘΥεΠ ὮΥ {πο Αροβίθ8. Όεε Μαίΐ,. χνΙ. 
20. αχι. 21. Τιακο χνΙ. ὅ, 6. Ματ]ς Ἱν. 40. απᾶ 
ἸΝοίθς. ΈΤ]μας ἴε χαρίσματα απά [ο ἐνεργήματα 
πιαγ, Ν Ηοεγάθεηχ., Ρο γερατάεὰ ας {Πο ε[[οεῖς οῇ 
{Π]6 {αἱίμ. Βείννεεη {θ χαρίσματα ἰαμ. Ἀπᾶ {πο 
ἐνεργ. δυνάµεων ἵξ Ίας Ὀοειπ (ποισμί ἀπῆοι]ί το 
πιατ]ς {ο ἀἰςεποίίοις ἴπε σΙ(ι οῇ ππίγασι[οις Ἠθα]- 
Ίπσ (Πίο πιαθέ Ἰθγο Ὦο πιεαπΊ) Ῥείησ Ι{ςε]/ απ 
ἐνέργημα δυνάµεως. Το ανοῖᾷ {Π15, 8οΠΠ6, α5 Ν[ασΚη, 
απά Ηαγάεπγ., εκρ]αῖη ἔνεργ. οἱ απ ἡπ-ννοτ]κίησ οί 
πιίτας]θς, Ἰ. 6, οπαβ]πσ οίμετ {ο Ἱποτίς {ηεπι. 
Απὶ΄ Ἱπίετργοίαίίοη, Ἠονγθνοατ, ΡΠΙ]ο]οσίσαΙ]γ ννδαῖς, 
απά ἀθξηίπίο οϐ αἰ] Γοαπάαίϊοπ οἱέ]πογ ἵπ Τθαδοῃ, 
ΟΓ αΠαἱοςγ, ογ 5αρροτί {ΓΟΠ1 {με τοσοτάς οῇ Ἐσσ]ο- 
βἰαφί]σα] Ἠ]είοτγ. Ίε πιαγ ταίπεγ «αρροβ8θ, {ας 
Όιο Αροβί]ο Ίας γοίογθηςς {0 Ιπίγασμ[οι5 Ῥοιοος 
Ιη ροποτα]. ἜΤΠο ἴθτπις αἴθ, Ιπάσας, (ναί ννεγθ 
αἰ]ονγαβ]α, {:οπι ἐἰναῖγ Γοτπιίπς α μαΐγ), (γαπβγοςεᾶ, 
5 Ὢδ βπά ᾖοπι ν. 28. απἆ ν. 29., ἵπ Ῥοί]ι νο] 
Ραςθ5, ἐνεργ. δυν. ἱ5 Ῥ]ασεά Ῥε[οτε {πο χαρ. ἰωμ., 
απά Ὠιαί αδ ρτοσοθεάϊηπσ {ΟΠ σεπις ἰο δρεεῖες. 
ΤἨθ προφητεία Ἠαδ πο τοίθγεηοθ {0 {πε προφῆται 
ον. 28, 99.. Ῥαί ἀοποίαά (πε σ]ῇ, ο{ ργεασΠ]πσ {μα 
{τας οἱ (Πο (ποβρεΙ ὮΥ Ἱπβρίταίίοη. ἨΠΙΗ 119 
ἶ6 ο]αβςοἆ α5 α οοσπαίο σ![ῖ ἴΠθ διακρίσεις πνευμάτων. 
Όιο {ποι]έγ πιοδί]γ, Όιοισα ποί αἱνίαγς (88 Μτ. 
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γ Ἴομη 8. 8. 
Βοπι. 11. 9,6. 
5αρτα 7. 7. 
2 ος, 10. 18. 
Εριι. 4. 7. 
Ηευ. 9. 4. 
7 Βοιῃ. 12. 4, 85. 
Σ΄ 4. 4, 16. 
α Ἰομη 6, 69. 
Ῥοπι. 6. 5. 

π , α ν Ἐ «/ ς Π 
πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα” οὕτω καὶ ὁ Ἀριστος. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. ΧΙ. 11--- 21. 

ιά Γ ” ” .) «ἲ 3  Ἡν - 

γεία γλωσσών. 7 Πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτο Ἰνευμα 
-» σου, ε / ον ’ ζ ὠα ᾽ ο . ο 

διαιροῦν ιδίᾳ ἑκάστῳ καθως ῥουλεται» Καύθαπερ γαρ το σωμα εν 13 
. ’ τα ; ' ο ' - ’ αἱ ς Ἡ 

ἐστι, καὶ µέλη ἔχει πολλὰ, πάντα δὲ τὰ µέλη τοῦ σώματος [ποῦ ἑνὸς], 

"Καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ 13 
. ’ . Ξ , 3 - , 

ε αωόψα με. Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς Ἐν σώμα ἐβαπτίσθημεν ' εἴτε Πουδαῖοι εἴτε 
, - ’ Β κ , ο ν , 

Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι καὶ πάντες εἰς ἓν Πνεύμα ἐποτί- 
” 3 Π [ο] ’ 3 ᾽ . ’ .] 3. 

σθημεν. Καὶ γὰρ τὸ σώμα οὐκ ἔστιν ἓν µέλος, ἄλλα πολλα. ἐαν εἴπη 14 
ς ’ 3 εϱ/ 3 η Ἡ 9 3 Ε] ᾿ Γ - ’ . 2 3 .. 

ο πους Οτι οὐκ ειμὶ χειρ, οὐκ εἰμι ἐκ του σώματος ᾽ ου παφα τουτο 16 
3 , » Π ᾽ ͵ ᾽ οι. ή ’ ο κα 

οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. καὶ ἐὰν εἴπη τὸ οὓς Ότι οὐκ ειμὶ οφῦαλ- 16 
2 ᾽ - 3 , 3 - ’ 

ου παρα τουτο ους ἔστιν εκ του σαω- 

ο 3 ών αμα ’ / 3 η - 
1 ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμὸς, ποῦ ἦ ἀκοήὴ, εἰ ολον ἀκοη, που 1] 

3 ΄ ’ 32 - 

ἡ ὄσφρησις; Ιυνὶ δὲ ὁ Θεὸς ἔφετο τὰ µέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν 18 

αἱ. 5, 28. 
Οοἱ. 8. 1. 

Ὁ 3 ος ω , « 

μος, ουκ ειμὶ ἐκ του σώματος 

ματος. 

-” ι) 3 , 

τῷ σώµατι καθὼς η Φέλησεν. 
ο. 

κ τε ῇ -- ο 
Ηϊ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν µέλος, ποῦ τὸ 19 

0 ζω ω 1 ΄ | ο - 2 ’ ᾽ ς 2 

σώμα; νῦν δὲ πολλὰ μὲν µέλη, ἓν δὲ σώμα. οὐ δύναται δὲ ο ὀφθαλ-- 20 
Ν 3 υ . ζ ; 3 3) . 2ν ’ ΙΓ. υ . 

μὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Ἀρείαν σου οὐκ ἔχω᾽ Π παλιν ἡ κεφαλη τοῖς 91 

Τονης. Ιπιασίπος), Ἱἱπιρατίεά {ο {ηἩε Ῥτορῃείς, --- 
ΠαΠΙΘΙΥ, εἶναι ο{ ἀείατπαϊπίης (5 0Ἠ1Υ5. απ οίμες 
αποϊθµί Οοπιπιθηία{ίογ5 ΙΡΡΟΣ6), οἨ {πε Ρτοίεη- 
8ἱ0ΟΠ8 {ο {ο σἱβι ο/ ΡΓΟΡΗΕΦΥ απἀ {εασμίης, απά 
Ιπάθεά οἱ δρἰγιίαα] σἱ[ί ἵπ οποία]; απἀ 50ΠΙ6- 
επιθρ (α5 νο βπά {Γοπι χὶν. 29.}, οπ χο πιοάε ο 
οχετο]είῃπσ 6Υεπ αοκποιν]εάσεά ρίς. Τ]πα Ἰαεί 
πιεηίοπεά ραὶτ ο{ σἱβῖς (5ο Ρ]ασθά, ἀοιβρί]εςς, {ο 
Ἱπήπιαίο {πα ἰπίετίογ οβπηαίίοη ἴπ ΝΠΙΟΠ (λα 
Αροβί]ε Ἠε]ά (επι) ατα πα Γαομίίψ ο 5ρεακ τς 1Π 
γατίοις βοΓί5 οῇ Ιαησαασθς ΠΘΥΟΥ Ρρτενίοιδ]γ Ἱδαατηί 
(ου νν]ίο] 8εε Ετηερι] 5 Τἱβεετί. οἨ πε σΙ[ι οῇ 
ίοησαες ἵπ 5 Όριρο. Τ]πεο]ος. ϱΡρ. 451 ---410.), 
απά {πα ἐπίεγργείαίίοπ (ἀουαῦί]οςς ἵπ {Πθ νειπασ]αγ 
ίοησιε), οῇ ναί ννας α{ιετεά ὮΥ ἴ]ο Ῥο/δοη8 ϱ6µ- 
ἀαθά νυν πε σὶ[ὶ οἩ ίοησαθ5. ἜΤ]ε5ο ἵννο σἰ[ί5 
ἀἱά ποί πεοθββαΓ]γ σο {οροίΐ]ατ (χο Ἰαΐίετ νΥέ] 
Όιο Γοτπιες); (λοιρῃ (5 ννο ππαΥ Ἰπίες {Ποπ χὶν. 
Ὁ. 150.), Ώι6εΥ φοπιε/πιες ἁῑά. 

11. πάντα δὲ ταῦτα --- βούλεται.] ῬἘεπάοτ: “Νου 
εναξ οπε απάἀ {6 8αππο ρἱΓΙί Ππννογκοί] α] {ιαςα 
[ἀϊνετειέ]ες οἱ 15], ἁῑνιάϊησ απ ἀῑκίτιρα ης ἴο 
εαο [ο {Ίο Ῥογφοῦς [ανουτοά υγ επι] 5ερα- 
ταίεΙγ 5 ο/η σΙ[ῖ, α5 ηε ρ]δαδεί].. Αί ἰδίᾳ επὺ. 
µερίδι. Τί 85 νετγ τατε]γ Γουπά ντ λοιί 8οἵηθ ΟΟΓ- 
ταβροπάΊησ ἴετα; Ὀαί απ οχαπηρἰο οσο τς ἵπ Τῆιι- 
ογἀ. Π. 19. 

12. καθάπερ γὰρ, ἃτο.] [πάετ α πηείαρΠοχ ἆ6- 
τυθὰ {Τοπη πα πημίαα] ἀθρεπάςπος οΓ ο νατῖοις 
Ρατίβ οῇ ία Ἠππιαπ Ῥοάγ, ἴπο Αροεί]ε (45 αἱ Ῥοπι, 
χι, 4, 6.) Ἱποι]οαίθς ἰµο Ί6βεο, ἰ]αί αἰ] χα ππεπι- 
9εγθ ο) έν (Ομγὶδίαπ Ὀογ (1.6. αἲ] τας ϱ τὶς άαης) 
αΠοιμ]ά 8ο αοί α5 {0 ΓΟΤΠΑ οπ6 ηπ](οὰ ννλο]ο, οπσῇἩ 
πια(υα]]γ οοπίτρ{ἶπσ {ο {ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ώοποβί οῇ 
ιο ΟτοἩ. Ἐεπάετ:  Εοτ ας ἴα Ῥοὰγ ἶς Ραΐ 
0Π6, απά [γε] να] ΠΠΣΠΥ ΠΠΕΠΙΡΘΓΡ, απᾶ αἰ] ιο 
ΠΙΘΠΙΌΘΥΕ οἱ {15 οπο Ώοίγ, ΠΙΠΥ αδ {Π6γ απτθ, αΓθ 
Ῥαΐ οπε Λοάψµ, 5ο αἱδο ἵ9 Οη]εί (1. 6. Πὶς Οάτο]) 
Ῥαΐ οηπ6, Τοῦ ἑνὸς 18 ποί {οιπᾶά ἵπ 8ΟΠΙ6 ΝΤ, 
απά Ὑογδίοῃ8, απά ἶ5 οοηβἰἀρτος 45 απ Ιπίετρο]α- 
ον ὮΥν ΜΗ απ ο. 1 πας, Ιπάσθά, {πο αρ- 
Ροαταποθ οῇ οοπιίπσ ἴτοπι {πα ππατσίης Ὀαί 18 
οπηΙββίοη. ΠΠαΥ Ἰανο ατίδεῃ [Τοπ ΟΠΤΘΙΘΣΒΠΕΡΒ, Ιί 
ποί βοεπη]πσ ΠΘΟΘΒΦΗΓΥ {0 ἴθ 56ηΠ59. 

19. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύµατι --- ἐποτίσθημεν.] Μορί 
τοσσπί [οτοῖρη Οοπιπιοηίπίοτϐ απ οτείαπά Ὠχίς οῇ 
ιο οοΙΠΑΙΠΙΟΔἴΙΟΠ ΟΕ {θ χαρίσματα. Απά 1ο 

(18 ἴ]ιο ἐποτίσθημεν ἵ5δ ποῖί απδαίαρ]ε; ουν] {16 
δεηςθ ατἰδ]ης ἶ6 βρεοίοµ5. Βιί {5 πιείηοὰ τθ- 
απἶτες ἓν Πνεῦμα ἴο ε τεαὰ ἵη {Πε ρ]αςθ ΟΡ εἰς ἓν 
Πν., απἁ {πεη γἱε]άς α 5εηςε ποί 5ο παίυτα] α5 {παῖ 
ατἰαίησ {ΓοπΏ {νε Ιπίετρτείαίίοη αἀορίεά Ὦγ αἱπιοδί 
81) Οοπιπιεηία{οτς, αποϊθηί απά πιοάθτη, ννπο Ἠθγθ 
5αρρος5ε απ α]Ηδίοη {ο {]θ ἔνγο ῥασταπιεηίς. “ ΒΥ 
Ῥειῃσ Λαρίϊσεά (54Υγ ἴΠεΥ) ννο ατε αἰ] πιαάθ ΤΠΘΠΙ- 
ψος οῇ {ια Ῥοάγ οἳ ΟἨγίεέ, απά απ]{εά οπς {ο απ- 
οίμεις απάετ ἨΗΙτη, ου Ἰθαά; απά (ας, ννηοείηοτ 
νο ϱθ / ανν ος θπΠ/1]65, Ῥοπά οἵ {ἴ6θ, Ίο ατα αἲ] 
οπε ἴπ ΟἨτὶςέ, Υπο, ὮΥ Ῥαρίΐσπι, πανε Ὀθεῃ αἁπιῖί- 
ιοᾷ Ιπίο Ἠἱ5 Οτο]: απά {Πῖς ππ]οη οϐ ος οπθ 
ψ{] αποί)ΏδΥ 15 ἰοςίῖβεὰ απάἀ ἀεε]θτεὰ Ὦγ ος οοπι- 
ΠΙΙΠΙΟΠ. αἲ πε Τ,οτά)ς ίαῦ]6, νν ιο] 19 Ἠετε οα]]εά 
α αγίπκῖπιρ ἔπίο οπε δμἰγτέ,; τε[εττῖης {ο {ο 8αοτα- 
πιεηία] ορ.) 

14. Τη 6 απά {πε ποεχί ἔννο Υετςες {]ε ρατα]]α] 
19 {ηγίλετ ἆενε]ορεά απἀ Π]ηβίχαίεά. ΟΕ καὶ γὰρ 
τὸ σῶμα --- πολλὰ ια 5εηςε 15, “΄ Τί ἶ5 ποί οπε ΠΠεΠι- 
Ῥ6χ, Πον/εγυετ Ἱππροιίαηί, ἨΝΠΙοΣ οοηςΗταίος {ῃθ 
Ροάγ, δα αἲ] (ορεί]μοτ: ” απ αγσαπιθηῖί οεη 6Πι- 
Ῥ]ογεά ὉὮ} οταἴογς {ο οχοῖίο Ίατρο Ὠοβϊος οὗ πηθῃ. 
ο υπαπ]πηγ απά οοποοτά. 1]ο Αροείιε Ἰαά 
Ρτοῦαβ!γ ἵπ πηϊπἁ {Πα ν/ε]]-Κπονη αροϊοσας ἵπ 
«Ἠδορ, ία] νναδ ρτοβαΡ]γ ἀετίνεὰ ({οσδίμευ ννἰῃ 
πηοδί οἱ Πή8 οί]οις) {τοπα ἴ]ιο Γαφί, ναί οΥει {6γ- 
Π]α 5ουτος οἱ [α0]ο, 

15. οὐ παρὰ πμ“... ἔέπι ἀ4οθς ποί οἩ 
ἠὴ5 ασσοιηί Γογιη πο ρατί οΓ {πο Ῥοάγ.. Βπο] 18 ΄ 
Ίο 86ηςα, αοσοτἶηρ {ο ἴπα ριποίπαίίοη. νο] 1 
Ίανο αἀορίες, υνἰὴν 5ενοτα] οπιϊπεπί Εάῑίογς απά 
ταηβ]αίοτς, απᾶ αφ 15 τοφυ]τοὰ ὮΥ ἴἶνα ργοργείας 
ἰἴποσιω. Τ]οῬῬ νν]ο αἀορί ἴἶο {ἔπίεγγοσαξίοη αἲθ 
οὐ]]σεά {ο ἰπ]κ ἴ]νο 5οσοπὰ οὐ Ὁγ οα]]ΐησ Ἱπ ἴπθ 
τα]ς, ἴπαί νο ποσα(ίνεν Ἱπακο απ αβτηαίἶνθ; 
ΥΙΟ Ῥτίποῖρ]α νν]]] ποί αρΡ]γ ἵπ α οοπεἰταο{ἶομ 
Ἰἱκο ἴ]να ρτορεηί. 

18. νυνὶ δὲ, ἃο.] Ἔ]νε 5οπεο ἶα: “"Ῥαΐ αφ ἴΠΘΥ 
3Τθ ΠΟΥ οοηβα{ος, (1ο Ἰναί ρ]ασθὰ να Πιθπῃ- 
εις οπςοἩ ο) (επι ἴπ {ο Ῥοὰν Ἱπ ἴπαί αἰπαίῖοη, 
απά {ος ἐπαί οβΊοο ννλ]ο]ι 1 Ἠαϊ ρ]εαςεά Ἠήπη. 7 

19. εἰ δὲ ἦν, ἃο.] “ Βια 1) αἲ] 6 ΠΙΘΠΙΒΘΤΕ 
Ἡν6τθ Ο9Π6 ΠΠΕΙΗΡΟΥ, νεο ννου]ά Όε Ίο υοὰγ 13 
ᾳ. 4. ἴπεγα ννοι]ά Ός πο ῥοᾶι. 

21. οὗ δύναται] ἱ. ο. οπηποῖ, οοπβϊςιοπ!]γ. γν]Μ 
ΠίΠε88 απά Ρτορτίοίγ, απά (ἰνετείοτθ οιισλέ πο 
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1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ 06ΠΑΡ. ΧΙ. 22--- 81. 149 

9 ποσί" Χρείαν ὑμῶν οὖκ ἔχω. ᾽Αλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα µέλη 
. ει) ς ’ 3 ο / 2 ΔΝ [4] . 

93 τοῦ σώματος ασθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖα ἐστι" καὶ α δοκοῦµεν 
3 » - Γ ΄ η) / ’ . 

ἄτιμότερα ειναι του σωματος, τοντοις τιμη πεοισσοτεραν περιτί εµεν 

3 » 3 ’ ’ π/ Ἆ 4 3 / 

94 καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσυνη» περισσοτεραν εχει. τα δὲ εὔσχη-- 

µονα ἡμῶν οὗ χρείαν ἔχει. -λλ᾽ 
ή ια) ” -” 

ὃ Θεὸς συνεκέρασε τὸ σῶμα, τῷ 
- ’ 4 . Π ) ει] / 3 - Φϕ 

2ὔ ὑστεροῦντι περισσοτέραν δοὺς τιµή», ἵνα µη Ἠ σχίσμα ἐν τῷ σωµατυ, 
5. ἡἩ 4: ” ᾽ Π κ , ’ εἰ 

90 ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀἄλλήλων μεριμνῶσι τὰ µέλη. καὶ εἴτε πασχει ἓν 

µέλος, συμµπάοσχει πάντα τὰ µέλη” εἴτε 
’ ς . ’ ΄ κ 91 πάντα τὰ µέλη. " μεῖς δέ ἑστε σῶμα 

η " , 5 ' 
6 3" Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ο Θεὸς ἐν τῇ 

δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, 

δοξάζεται ἓν µέλος, συγχαίρει 
Ψ Βοπη. 19, δ, 
ΕΡΗ. 1. 29. 

2 Γη ; ” 2 , ἄ 4. 12. 
ἐκκλησίᾳ, πρώτον ἄποστολους, ἀδ 99 90. 

οἱ. 1. 

Χριστοῦ καὶ µέλη ἐκ µέρους. 

3) ’ 5 η 

έπειτα δυναµεις, εἶτα χαρίσματα ο Ῥοπη. 13. 8, 

Ίοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; "' μὴ πάντες δυνά- 
΄ 4 

8) µεις; μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ταματων ; 

8Ι λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσι ; 

93, ἀσθενέστερα.] Τί 15 ποῖ αρτεεά ψ]αί]ος {5 
Το([ογς {ο {ια εἶος, οἵ ἴ]α ῥταῖπς, οἵ ἴπθ [ηπισς απά 
ἡπέοκ[ίπος. Βαῖ ἴἶχοτο ἶς πο ΓΘάΦΟΠ ΥΝΗΥ Τί φηου]ά 
ποῖ Ἠανο τα[εΓοηοσςθ {ο αἰἰ 8αςο] ρατί5 α5 αγε αίοηποθ 
ἀε]]σαίε, απά Υοί Ἱπάιερεπεαῦ]ε {ο {ο Γαποίίομβ 
οἱ νο νν]ο]ε Ώοὰγ. 
20. -Μικόβιακα 8 Βυ (ή ἵ5 πιθαπῖ {πο Ιού/6Γ 
ατῖς οῇ {ἶνα (γυπ]ς ο{ Όια Ῥοάγ, εδρεοϊα]]γ (α5 Α0Ρ. 
ἴθννο. ακρ]αίπς) «« ἠιο ἀάοίς ὮΥ Πίο παίιτα 

(ντους ο νν]αίῖ 6 τοεὐιπάαπ{.””. Περισσ. τι. θἱσ- 
ΠΙβ6, α5 ἄτοί. 5ποῦνς, {ως πιοτο 5ίπάἴοιδΙγ ο]οί]- 
πσ παπά ολοετίκμίπσ (πεπι νι ταπιθηῖ. ἜΤηε 
νγοτᾷς καὶ τὰ ἀσχήμονα, ὅτο. ΓΟΤΠὰ α8οΓί οΓ ρατα]]ε|- 
Ί5τα οἩ ια ΓΟΤΠΙΘ6Γ. {ο Ιπιτοάιος {να ραγοποιηαεία 
Ῥείνεεη ἀσχ. απά εὐσχ. Τ]ΐς 6εη5 οῇ εὐσχ. ἶ8 
αείταίιοά Ὦγν Ἐταιςο {οπι Ὠίοά. Θἱο. Ῥ. 4. τὰ 
πρόβατα τοῖς ἐρίοις τὴν σκέπην ἅμα καὶ εὐσχημοσύνην 
περιποιεῖ. 

94. οὐ χρείαν ἔχει.] 3. ἵνα αὐτοῖς τιμὴν περισσ. 
περιτίθεµεν. ΒΥ ἴ]ε εὐσχήμονα, 9ί. Ρααἱ αἀνοτίς {ο 
Όιο /αεο, Παπάς, ἃτο. 
--- ἀλλ ὃ Θεὸς --- τιμήν. ἨῬεπάετ: “Βιαΐ (οἆ 

Ἠαί] αἴίοπιρετεά [ία ρατίς ο{Ί] Όιε Ὀοάγ, ὮΥ αδ- 
εἰσπίησ ποτ αὐιπάαπί ἨοποιΓγ {ο αΠΥ ΠΙοΔΠΘΓ 
Ρατ,” ΒΥ συνεκέρασε 15 πιεπηί “ Παίμ αἰίοπιρεταᾶ 
απά α]αξίεά πα τεβρρος(νο αἀναπίασος οῇ ἴμα 
νατίοις ΠΠΘΙΩΒΘΓΕ, 50 ἃ5 {0 ΓΟΤΠΙ α ]ᾳδέ «οπιροιπᾶ 
ο{ {πα ννηο]θ.”) 

20. σχίσμα] “« ἀῑνίδίοη, εοραταίοη, ὮΥ ΨΝΠΙΟΠ 
νο πιεπηῦετς Ὑοι]ά νναπέ πππίαα] αἷἀ, 

96. δοζάξεται.] Τ]ΐ πιαςί Όο Ιπίετργοίθἆ αστεθ- 
αὐἰγ {ο Όια απθλείιοα] πάσχει, Ἀπά ἴ]ιο ΒΥΠΟΗΥ- 
ΠΊΟΙΦ συγχαίρει; απά {1ο 56η8ο ἶ5, “«τοςοείνες αί- 
(επίίοῃ,) 16 πιπάο πιΙσἩ οϐ, 

ὦτ. Ἔποα Αροείο πον’ αργίες ἐΐ5 αρί ϱΙππϊίαζο 
{ο {πα σᾳ8ο Ἠο Ἱπίοπάςθά {ο Π]ακίταία ; α. ᾱ. «έ νν]ιαί 
1 Ἰάνε Όδεῃ 5αγίησ Ἠο]άς σοοᾷ οἳ γοι. 

25. ἔθετο] “' οοπε(α{οᾷ ;” 4 56ἨΏ5θ 6ΟοΠΠΘΙΙΠΊΘ8 
οσσυστῖης Ἱη πο Ο]αξείσα] ντους. Όπ (ο νατίοιβ 
παιηος5 οὗ οῇ]σος ἴἵπ (5 Υογςο, 95οο Νοίΐθς εργα, 
νν. ὃ, 9, 10. Τε 15 οὈξεεγναῦ]ο (]αί Ἴιογο (πο α8 
Όιογο) ἴε (1ῇ5 αγο αγταησεά ἵπ πο οτάετ οῇ {ιαῖγ 
ἀἱσπίπῃ. Δυνάμεις ἵδ οφιἱνα]οηί {ο (ἶα ἐνεργή- 
µατα ὀυνάμεων αἲ ν. 10, πιααπ]ησ ἴ]ε Ῥογδοπς Ἰαν- 
ἵπσ ἴοδε Ῥονοῖς. ᾿Αντιλήψεις απά κυβερνήσεις 
3ἴς {θίπις νΠΙοἩ ατο ποί Γοιπά οιί]οτ αἲ ν. ὃ, 9, 
10, οτ αί νν. 99, 50, Ὀαί ατα Ἠθγο ἰπεοτίοά, {ια 
Ρτ6δεηί Ὀείης πιοτθ ἵπ ἴ]ιο {οτπι οὗ α τοσι]ατ 156. 

δᾳῳ” 

πάντες γλώσσαις μὴ 
ω π ο 

 Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τα ἆ Ἱαΐτα 14. 1. 

Α5 {ο ἀντιλήψεις, Ίπε πιοδί ρτοραβ]ε οῇ {Ἡε ΠΠΠΥ 
ορίπΊοπ5 ας {ο {Πε ο/]σο ΥΥΙΟἩ 1 ἀεθὶρηαίες 18, ἰ]αί 
1 16 αφι]να]εηί {0 ίΠθ διάκονοι, ΟΓ ῬΘ6ΙΡΟΠΒ νο 
αἰίοηάοά {ο ἴῃε ἰο]ς, Ῥοοἵ, απά ἀθείαίς, απ ρτοῦ- 
4ΡΙΥ Ἰαὰά οί]ετ ἀπίίες ποίῖ α1νναγς ἴἶιο 84πΠθ. Το 
{6ΥΠ1 κυβερνήσεις (ΝΟ 16 αἱεο εχοεεάἰησΙγ ἀἱθ- 
Ραΐ{εά) 5εαπι5 {ο Ῥο Ὀερί εχρ]αϊπεά, Ὁ} {1ο αποϊθηπέ 
Οοπηπιεηίαίοτε, {ο Ππθαη {ποβθ ἩΠο Ἰαά {πο ρου- 
εγηπηεπέ ο{ α ΟΠαΤΕΠ, απᾶ {πο πιαπασεηθηί ος 
1ἱ6 αβαίτ (55 απ Ειοο]εβίαεί]σα] Ώοάγ); απ οῇϊοθ 
{ογππεά οἩ ἰμαί οῇ ιο Πλ[εγ ο έιε Αύπασοσιε 
4ΊποΠσ {6 ὀοὶνς, απά υυπίο] α[ιογνγατάς πετρεά ἵπ 
πιο ο/]οθ οΓ {1ο ῬτεββγίαΥ, χε προεστῶτες πρεσβί- 
τεροι οἱ 1 Ἔ]πι. ν. 11. Τῆηο αΏονε νίενν ἵ5 ϱ0Ἠ- 
Πτηιας ὮΥ νν]αί ἶς εαἰά αί α αἰππί]αγ ραβεασο οῇ Βοηῃ. 
χα. Τ, ὃ, ΝΝΠθΥα, α[ίει ές 64ΠΠ6 οοΠΙραΤΙΒΟΠ α5 ος- 
ους αἱ νν. 12--- 11, ιο Αροείε απσαες {Τοπ 
Ώιεηος π5 {ο {]ιο 1έ56 ΟΕ {ο νατίοι5 χαρίσματα, ἴο 
ΝΥΠΙΟἨ ο ἴλθη τείοτς, Ὀι{ 1π α σεποΓα] νναΥ : εἴτε 
ὃ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει" ὃ μεταδιδοὺς, ἐν 
ἁπλότητι" ὃ προϊστάμενος, ἐν σπουόῃ  ὃ ἐλεῶν, ἐν 
ἱλαρότητι, ἨΝΊΙΕΤΘ προφ. απά διακονία ατθ, 1 Ολπ]ς, 
πηθαη{ {0 ΤΘ{ΟΥ {ο {ιο σταχια Πἰυϊκίοπ οἱ πο ρἰβίδ 
(0}γ. «ΠΙΟἨ ατε {ο Ρο απἀθτείοοά {λε σἰής οἱ αἲ] 
Ώιοβο 1ι0ἱεΥ ἴ]νο ταπ]ς οἳ Αροβί]ες) 1μίο ργεασ]ιῖχι, 
ΟΥ {εαε]ιῖπισ απ πηὐπὶκίγαξίοπι, διακονία, ΟΙ οἰκονομία. 
Τήα, ἴπ ναί [ο]]οννς, ης πΙΘαΠ5 {ο Τ6{ΟΥ {ο έπο αἱς- 
(πρ οη. ΟΡ (να ΓΟΥΙΩΘΥ Ἱπίο ῥγεασ]ιΐπς απ ἐπδίγιιοί- 
πιο (πηςνογῖησ {0 {]ια προφητεία απά {ια διδασκαλία 
Ἠ6Γ6) ΓΟΥ {λε ὃ παρακαλῶν. Τε μεταλιδοὺς απά {πο 
ὃ ἐλεῶν 566ΙΏ 10 οοΙΓΘΒΡΟΠά {ο {16 ἀντιλήψεις Ἠθθ } 
παπά {ηθ ὁ προϊστάμενος, ἴο ἴἩθ κυβερνήσεις Πεί6. 
(566 {ο Νοίες οη ἴαί ραββαρο.) 

ΕΙΠαΙΙΥ, ἴο γένη γλωσσῶν πιαδί, Πποτη α οοΠ]- 
Ρατίκοπ οΗν, 10, απά ν. 90., Ὀ6 5αρροφεά {ο Ιπο]αᾷθ 
{ο ἑρμηνεία γλωσσῶν. ΊΝαγ, 8οπΏθ Ὑδγείοης απά 
Ἐαίηοις οιὴ]οἶπι ἑρμηνεία γλωσσῶν, νΠΙοΙ Η6γάεηΓ. 
Ροβ!{ΊνεΙγ ππαϊηίαίηπς {ο Ἰανε Ῥεεπ Ἰοεί ἵπ {ια 
(τοεε]κ {οχί. Ὀγ τοαδοη οῇ {πε τεροἰίοη οἱ τα 
Ψ/οτά γλωσσῶν. Βαΐ ἵε ἶ5 [ατ πποτο Ῥτοβαβ]α {]ιαί 
Όνο ννοτάς «Ποι]ά ηανο Όεση ργῆοά (α5 5δοεπιῖησ 
προθεδατν {ο οοπιρ]είε {ιο Ι5έ) π {πο Ύοτείοηβ 
απά Ελίπογε, {απ {παί ὠναογ εοι]ά Ώανε Ῥθεμ ]ο8ἱ, 
Γγοπα «πο]ι α «π156, ἵπ αἰ] εηε ΜΒ. 

9]. ζηλοῦτε δὲ --- κρείττονα.] Ῥοπιςθ 6οπηπιθηϊτα- 
(οἵς, αποϊοηί απά πιοάςτη, ἴακο ζηλ. α8 ἵῃ ια Ππ- 
αἰσαίίνε, απ τοσατὰ {ο δοηίοηςο αδ Ιπίετγοραίνο. 
Ῥιΐ πε ἀῑ[Πιοα]γ ννλὶον ας Ἱπάασθά επι {ο 

/ 



 Ίγαδ ὤς 15 5ο υς6ς ἵπ {ο Τατ. 

-κἓϱ-5 

“Ἔοτ νο Ῥτοφοπί 5 {θφισπί, 
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κρείττονα " 
, να ς ετ οὁ 

καὶ ἔτι καθ΄ ὑπερθολὴν οδὸν ἡμῖν δείκνυµι. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. ΧΙΠΙ. 1--- 8. 

ΧΤΠΙ. Ἐάν ι 

ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλω», ἀγάπην δὲ μὴ 
6 Ἠταιι, 7. 29. 
4 17. 20, 
4 οἱ. 1. 
Ματς, 11. 23. 
Ίνακε 17. 6. 
Ῥοπι. 12. 7. 
εὐρτα 12. 8, 9. 

3 
είμι. 

πὑαπάοῃ {Πθ οΟΠΙΠΙΟΠ ἱπίετργείαίίοιτ (Ώ}γ νΠῖο] 
δηλ. 18 ίαΚεῃ ας ἵη {πο Ἰπιρεταίίνε), 1 επίῖτεΙγ 
ναπίςῃ οἩ τεςο]]θοίίπρ ναί δηλ. 18 α ννοτὰ οῇ παῖς- 
ἀἱε εἰσπίβοαίοῃι. Νονν 1 ενα ἴοίπα ϱο ἵακεῃ π α 
Φοοᾶ 86Η89 (ΟΓ ΝΠΙΟΠ 5εε εχαπηρ]ες Ιη Ἠεο. ΒΥη.), 
ενε Αρορί]ε ν]]] ποῖ, 35 Ίνα Όδεπ {ποισηί, “«έπας 
άηθαγ ννηαί γε Ίας Ῥείοτε Όεεῃ αγίησ.”. Τ]εβεπεο 
Ἱπίεπάεά ὮΥ {ο Αροςί]ο 566ΙΠΒ {ο ϱθ ας [ο]]ουνς: 
««Ἠανο αἰἰ νο Ἠϊσμεγ σἶῃςΊ Χο Ὀαί αἰ] (Υοι 
βαγ) θαγποςί]γ ἀεδίγο Ἠεπη. 6 19ο. θε] α[ἴεγ 
Έποπι Ὦγ Ῥταγατ ππίο (ο, γο (λαί Ἠανο ἴπε 
Ίεβφ9εγ.’. Το Γπιρεταί]νε Ίαν ο επ {5 5εη5θ οί 
Ῥεγ πιο ἐορί. Ἔ]ιο καὶ {ο]]οννῖης 15 {ο καί τοι, δεᾶ 
ἴαπιοπ. Δείκνυμι, “«Ι ατα 5πουν]ηρ,” 1. 6. σοῖης {ο 
βηοὺν γοι. ΄Οδὸν, «ία πποίλοά οὗ αἰα]ηίησ ναί 
γοι αἴπι αἲ͵) ΠαΠΙΕΙΥ, ὮΥ {με οι]ἠναίίοη ο{ Ίονε, 
ο: απίνεγδα] Ώθδηθνοίοποθ. Καθ) ὑπερβολὴν 15 αΏ 
αἀγοετυῖα] Ῥηταςε, Ἀθτο α5θἀ {ος απ αἀ]εσίίνε, 5 
ο/εη ἵπ ιο (]αξείσαἰ νντΙ{ετς. 

ΧΙΠ. 1. Τπϊς νειεε οασ]ῃί ποί {ο Ἠανε Ῥεεπ 
βεραταίοἆ {οπι ἴ]ε Ἰαδί νετ5δε οῇ {λε ρτεσεάῖπσ 
Οµαρίογ; βἶποο 1έ 15 ο1ο5δεΙγ οοηποοίθά νι 16. 
Ιπ οτάθγ {ο Π1]]1γ εχροβδε {θε ΘΙΓΟΓ ος ἴΠο Οοτίῃ- 
Ώμαπς, ἵπ ονετνα]αῖησ απἆ ρτίάϊηρ {Πεπιςε]νθος ΟΠ 
Θρϊτ]ίαα]. σἱ{ί8, νηίλοιί ἆπα τεσατὰ {ο οτάΙπατγ 
πδε/]ηθςς, α5 τοσατάεά {]εῖτ Οτ]κίαπ Ῥγείητεη, 
Ώπεο Αρορί]ο πον’ ἀεσ]αγθς ἴ]ο πηοδί Ἰ]ηδίτίοις οϐ 
Ώπαπῃ {ο ϱθ αν ποἰιῖπισ οοππρατας ΥνΙ Γουο; ΠΘαΠ- 
Ίηρ {ο 5Ώονν ὮΥ (ο 5ίτοηροςί Ιηδίαποςς ὑπαστπαδίο, 
εναί ποίμῖησ οοιυ]ά Ῥτονθ α ππαπ α {τις Ῥε]ίονος, 
νο να ἀοδιίπίο ο) ἐς. ἜΤ]ο Αρορί]ο 6ροαΚ5 
ἵηπ {ο ᾖγδί ΡΕΙΡΘΟΠ Ῥ6ί κοίνωσιν, ἴο αγοὶά σἰνίησ 
οῄεποο. 

--- ἐὰν ταῖς γλώσσαις, ἃτο.] α. ᾱ. “ΙΓ ννε οοι]ὰ 
αρεα]ς {ιο Ιαπσιασο ο ΕΝΕΤΥ ΠΠΙΙΟΠ, ἨΣΥ, 6Υ6Π 
ειαί ο/ 8ησε]ς.”. Τί 15 ποί πθοθΒΒαΤΥ {ο ἀθθαίο (α5 
4ο ο οἱά Οοπιπιεπίαίοτς) νοίπετ {πο ΑΛησε]5 
Ἠανο α Ἰαησιασο ΟΥ ποί. Τί να ςα/Ποϊεπί Γοτ 
ία Αρορί]ο {ο 5Ίρροδε 5: οερεοῖα]]γ αδ ἴ]αί 
ν/αδ λα ορίηίοη ο Ἰδ οοιΠίΤΥΠΊΕΠΣ 5οπιθ οϐ 
ν/ποπα ονεη {μουρ]{έ ναί ορτίαϊη οῇ ἐπεῖτ Παδρίπς 
Ἰαά αἰία]ποά α ἠποιρεᾶσο οῇ ἵέ, ίσο] {Ἠεγ 5αρ- 
Ρο86ά ννας {πε αγ {ο α]] πηγείοτίος. 

---- ἀγάπην] πιοαηίησ « Τιονο {ο οἆ, απά {ο τπαπ 
[οτ (045 βακο.. Γέγονα 15 Ὠθεί τεπάστεὰ Ὁ 
Ἰακοῦβ, «Τα. Της Ι4ΐοπα οῇ {νο Ῥτεί. πιῖά, 

Ὦυγ πε χαλκὸς 8 
ππθαΠ{ 8Ο0ΠΠ6 ῥγασοπι ποια ἴπιδέγιποχεί : ας Ίνα ορἰ- 
Ώνεί ἠχῶν εασσοείς {6 Ιάθα ο α ἐηπηρεί, οδρεο]π]- 

Βυϊ ρτοῦαβ]γ 
οί, Ρα] πηδαπί αποίµμογ Ώτασοτ ννϊπᾶ Ἰμεβίταπιοῃί, 
κα οι οΥη, πιοποπας 1π Ὑϊτσ. νπ. ΠΠ, 140. 
Οπ {πα κύµβαλον 56ο Ταππρο απᾶ Ε]]5 4ε ϐυπιῤα- 
ἱς, [τοι Πίο 1 αρροατς ενα! 15 ννας α Ἰο]]ονν 
Ῥταζθη ρ]αία, Πίο, Ὀοῖπς βίταςΚ αραϊηςί αποίΐμογ 
βιο] Ρρ]αίαο, οπη]οἆ α νοτΥγ ποπίο απά ΒΟΠΟΤΟΙΒ 
εἰαπσογ: απά {Ππογο[οτο {ο Ίθτπι λποι]ά Ὃο τοή- 
ἀετοᾶ, ποί (ὐπκ]ὗποα (νν]]ο] ννου]ά οπ]γ εαἱί {ο 
κώδων ΟΥ ἠὐπ(ππαβηζπι) Ὀνί οἰαπσογομς. 
1ο ίταε Κ6Υ {ο ἴ]ια Ἱπ{θγρτο(α{1οἨ οῇ {5 νουςο 

8 Το Κκοορ ἵπ ν]ον, ἴλαί να Αρορί]ο 19 Ἠογο α]- 
νοτηπᾳ {ο πε Ἠϊσ]ιερί οἱ έπορο ερἰπ(αα]. ρἱβς Ῥο- 

, , 3 - 21 ’ 3 ’ Λ 

ἔχω, γέγονα χαλκὸς ηχῶν Ἠ κύμβαλον αλαλάζον. " Καὶ ἐὰν ἔχω προ- 3 
Π Π ” - » μα 

φητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν την γνῶσιν' καὶ ἐὰν 
3), ο ᾽ ’ / Ρ » 9 ’ 3 ’ δὲ . 3 δέ 

ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὦὤστε ορη μµεθιστᾶνειν, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδέν 
μις ῃ , πο , ' ” κ 

Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ υπάρχοντά µου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ 3 

{οτε πιεπ{]οπεᾶ, ΝΠΙεἨ {1ο Ρ6Ι5οΠΒ ΊΥΠοπα Ἡς Ὑγαβ 
αἀάτεδεῖπσ οοι]ά αἴπι αἲ, --- παπηΘ]Ιγ, επαί οἳ να 
προφῆται, ΟΥ ἴ]θ διδάσκαλοι οῇ Όια Πρ]ιοςί οἶαςῬς ---- 
Ώοδθ Ροββθβςοἆ ΟΓ {Πε λόγος σοφίας, Οἵ θε λόγος 
γνώσεως. 
(Ἴετο 9«οο Νοίε), Ριαΐ 15 εαρροξεά {ο Ῥο οἱ να 
πιοδί οχα]ίεὰ Ἰπά. "Ὥστε ὄρη μεθ. ἵδ απ Ἠγρετθοο]- | 
ἰσα] εχρτοςδίοῃ, {οαπάςά οἨ ἴπαί οἱ ους Τοτά αἲ -- 
Μαΐϊ. χχ!. 91, 22. απά εἰδευνηοτα. Οὐδέν εἰμι, “1 
4 ποβοάγ,” 1. 6. 1 απι επ {1εὰ {ο πο ἀϊςιμποίίοῃ 
οἨ έαί αοσοιηί, ᾿ 

Ὁ. Ψωμµίσω πάντα τὰ ὑπάρχ. μ.] Τη οτἆετ {ο ρετ- 
οεῖνε ἴ]α Γ4]] ἱππροτί ο {Π15 Ρᾳβκασο, 1 15 πεςθςξ- 
ΒΤΥ {ο αἀνοτί {ο ἴηε 5οορε οὗ {1 ΑροεῇΏε ἵη {πα 
πνηο]ε ΟΠαρίεγ. Ἡε ἶ5 ἰμά]ς εχετίηςσ ΠἨΙπιςε]{ {ο 
Ίθ95δεη {]ε ἰίοο ρτεαί απχΙείγ οἱ {με σεπετα]{γ 
οὗ ο Οοτπίμίαη ΟἨγίςίῖαης ΓΟΓ ἴ]θ χαρίσματα 
ἄθογε ππεηοπεά; απᾶ, Ιπ ογάεχ {ο ἆο ἰπίς πα 
ΠΠΟΤ6 εΠεοίια]]γ, Ἰιε Ῥτίησς [ογνατὰ α οοτίαϊῃ 
Ῥγύπεϊζρίο, νυλίο]ι, Ὦθ 845, ἶ5 οἱ Πηοτε Υα]αθ (απ 
Ώωθπα αἱ], ΠαΠΙΘΙΥ, ἀγάπη; ὉΥ νο, 1 «οποεῖνο, 
Ἡε πηεαῃς τεα] απά Πδατίε]{ /ουο ἰοιαγάς (αοά, 
απ (οωαγᾶς πιαπ. ἸΝοῖ Ίονε {οννατὰς (οά οπ]γ, 
5 ΒΊΟΝΠ ἵπ εχίεγπα] ΓΟΓΠ απἀ οπ(ννατά ΡΓο[ΘΒ- 
εἴοης ο{ Ζ6αἱ; παΥ, ενθη Ἰαγίηπσ ἆονπ οπε”5 16 
{ο {πο (ο8ρε]”5 βακο; ἠιέ ὑπίεγπαί απ Πεατί{οἰέ 
ουε {οιραγαῖς (ἀοα, 45 5εραταίο ΠοΠΙ α]] πιοίνες οϐ 
ναπΙ{γ, 5ε]/-Ιπίετοςί, οὈδίίπαςγ, οἵ [απαΙοἴδπι; αἶδο 
ἴουε {ο παπι, Ὀοί] ΓοΥ ἴ]λο θα ο ο/ πιαπ, απά αἱ5ο ἴπ 
ογᾶεγ {0 γῬίθαςε (οᾶ, ποί ἵπ εχίεγπα] ΟΠΙΥ, ος 
{οτ οἱτ οιυπ δαᾖο, ἴο σταΙ/γ οι ο/π ναπΙίγ απά 
{ο σαΐπ Ῥορι]απΙίγ, Ρα Ιπίετηα]]Υ απά Ἠεατί]γ. 
Τηπϊ6 οριπίοη οϐ {Πε ἰουο ο ἀοα Ῥεῖπσ Ἰετο Ἱπ- 
ἰοπάεά {ο Ὦο απ]ίθά νν ( ναί ο{ ππαπ, ἶ5 δαρροτίεά 
Ὦ} νο νίαυν (ακοπ ὮΥγ Ὠοςτ. απἀ Βοοίί, ιο {ΟΓ- 
πιθγ ΟΡ ννηοπι ἆεβηος {Πῖ5 ἀγάπη ἴο Ὦ6 «επ α 
Ίονθ {ο {νο νν]ο]ο οἈγο] απ {πο νο]ς πνοτ]ὰ αθ 
ατῖςος {γοπη ρτ]ποῖρ]ες οΓ{ταε Ρίἱδίγ, απ α]ππαίθ- 
Ἰγ ορπίγες ἵπ (οσα. Απά Με. Βοοίί, «ροακίπσ ος 
ναί ο Αροςί]ο ργίπιαγί{η Ἱπίεπάςᾶ, ονἰάθη{]γ 
Ροτοεϊνεά ναί φοππείλίπςσ /1)116Υ νναδ πιθαπί ὮΥ 
Ἠϊπα; απά ηε σίνος α νετΥγ οὐ Ι/γίησ Νοίο οη ἴῃθ 
ει]θοί 

Τη ἴ]να ννοτὰς ἐὰν ψωμίσω, ὅτο., παπά ἐὰν παραδῶ, 
ὅ-ο., λε Αροβί]ε αρροατς {0 Ἠανο Ιηίθπάθά {οσΐνθ 
απ οχαπηρἰο ΟΕ ἔννο ΟΕ ἴ]ιο πιοδί τοπιαγ]καβ] οῇ {ᾖλοςθ 
οπίργπαί Ἱπαγχ ο τοἱσῖο, ἵπ 15 ργϊποῖρα] ρατῖς, 
Ίονε {ο (οά απά {ο ππαἩ; απᾶ {μιας {ο «ουν {λαέ 
1Γονθη {ᾖοςο Ὦο ο/ πο νογίΠ, 1{ πιηςί ὰ Γομἱορί Ὁθ 
ἴγπς οΓ ο//ογ. Ψωμίζειν δἰσηὶῇος Ργορθ{!γ {ο Ῥγοδα]ς 
Ἱπίο Ρἱ{5 (ύωμοὶ), απ, Ὃν Ἱππρ]ίσπίίοπ, {ο ἀῑςιγίοαίθ 
(ποπα, {ο Γοοὰ πΠγ οπο (ἠογονν](ς ἵπ νο] 5οη56 
1 ο θη οοσΙΓ5 ΤΠ {ο Ο. Ἔ. απά ἴἶναο Ιαΐον Ο]αρείσα] 
ννγιίθγς. στο, Ἰοννονου, {]ηοτο ἵς α]]αδίοη {ο ἴῃθ 
πιοᾶρ ΊΠπ ΝΠΙΟἩ 846] οχα]ίοά οἨαγίγ ννας ἴἶχοι 
υβδα])1γ ον]ποσςς, --- ΠπΙπε]γ, Ὦγ ἀθα]ῖης οί βοοᾷ ἵπ 
ψώμια αἲ ἴπο σαίο οἱ ο Ἠομφθ. ο 15. Ιν], 7. 
“6 ΤΠ ποῖ {ο ἀ4εα] ἴ11γ Ῥγοιά {ο νο Ἠππσεγ 13 
ΎἼθγο ΠΙΑΥ Ὦο πΠ α]]αδίοῃ {ο {πο ἀντιλήψεις ος (ια 
ὁ ἐλεῶν οῇ Ῥοπῃ. χι]. 
]ιο ποχἰ ννογάς ἐὰν παραδῶ ---- καυθήσωµαι «Ἱου]ά 

νο τοπἆστοᾶ, “ ἰνουσ]ι Τ ἀο]ίνοι πρ οἱ γἰ6ιᾷ,” 
ἃο. 3ο Όιο Ἀγγ. απά Ὑπ]σαίο Ὑετείοις, απά 

ΤΠε πίστις 15 ἴ1θ 5απιθ α5 {Παί αἱ χι. 9. { -- 



-- 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΧΙΙ. 4---τ. 

4 σῶμά µου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. :Η 

ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοι ἡ ἀγάπη οὔ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται | 
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ΓῬτον. 10, 19. 
1 Ρει. 4. 8. 

»σῬηρτα 10. 24. πως | ι -ν 2 2 ,ω α/ 2 -ω .] ς ιο ὶ 

ὃ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, ὃ οὐκ ασχηµονει ᾿Υ ου ζητεῖ τα ἕαυτης, οὐ Ῥμῃ. 2. 4, 
’ οι γω ' ος 

16 παροξυνεται, ου λογίζεται το κακον 

Ἱπ χαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ" πάντα στέχει, 

Ποάάτ. ἜΤπετο 18, Ι οοποείνθ, απ αἱ]αδίοη {ο 
ναί ἵ8 δαἱά αἱ Ώαπ. Πἱ. 28. οἱ ΒΠαάταςα, Με- 
βἨαςῇ, απἀ Αρεάπεσο, ναί {116γ “' φίεἰάεά ερ {]ιεὶγ 
Φοάΐες {ο δε ῥμγπιεά, ἐλαί (νεγ παἰσλί ποί 86ἵΥε ἄΠΥ 
σοὰ εχεερί ἰεῖτ οι αοά.. ΆΝονν Εις εχαπιρ]ε 
Ῥο]οπσς {ο ἴιο ο{ιε Ὀγαπο]ι ΟΡ {1ο ἀγάπη, ΠΑΙΠΕΙΥ, 
ἴουε {ο οσα, απά πίς, 45 Ὀείοτο, ἶ5 τορτεβεηίθς 1Π 
5 πιοδί βίτὶκίπσ ροῖηί οῇ νίενν, --- ΌΥ 5αρροδίησ 
Ώιο νοιγ Ἰαγίηπσ ἀονπ οπθ”5 16, ὮΥ πιαγιγτάοΠα, 
ἵπ ἴἶιο πιοδί οχογιοϊαίῖπς {οτίμτος, ἴο Όθαι ἰορί]- 
ΠΊΟΠΥ ἴο {ο (τα οἳ ου τε]ρίοη. Τηας ἰπ]8 
πια ὢε ἆοπο {Ποπ [ππαβοίδια, οὈδΙΠαςΥ, ναΙη- 
βἱοςγ, απἀ 5αε} οἴμοτ οαγηα] απά δε[[δ] πιοίῖυες, 
Όιο τοσοτᾶς οἱ ΠΙδίοτγΥ αΠΠΡΙΥ Ῥτονε. ΟΕ εδ α 
βἰτ]κίπσ οχαπιρ]ο ἶ5 Γοιπά Ιπ ἃ Ῥαδεᾶρο οϐ ἴῃθ 
Αοΐα Ματίντ. οἶιοά Ὦγ Ησαγάςεηγ., Ψλετο ΠιεΠ{ΙΟἨ 
ἶ πιαἀθ οἳ οπθ Βαρτίοίας, γιο επί {ο {1ο 5ίακο 
το[ακίπςσ {ο {οτσῖνο ος θε τεσοποῖ]οὰ {ο απ οἰά 
{εἱθπά ντ ννοπα ηθ Ἰαὰ Όεει ἸαίεΙγ αἱ εππηΙ(γ, 
απά νο Ἠαπιυ]γ οπίτεαίεἁ Ἠΐ5 ρατάοη απά {ΟΓ- 
σίνεπος». 
--- οὐδὲν ὠφελοῦμαι] 1.6. ἵ απι ποίπῖπᾳ {ιο πΘαΤΘΥ 

{ο βαἰναίίοις ἴ]α (πίπσ Ὀείπσ ἆοπο {ΟΥ ΠΥ οιῦι 
βακα, ποῖ (4049. 

4. Ἠανίπς φαϊᾷ χαφ ππαο] ἵπ ταοοπιπεπάα{ίοη 
οἳ ες ἀῑνίπα Ρτϊποῖρ]ε οῇ Τ,οὖε (ΒΠ6ΙΥ ἴογπιοὰ ΡΥ 
ΜΠίοα, “' ἤιο σο]άεπ ΚαΥ, νε ορες ία ρα]αςθ 
οἳ εἰετπΙ{γ), ὧπθ Αροεί]ε ρτοσθθς» {ο 4εσε)ῖθε 1: 
απά ναί (τοππατκς Ξοοί{) «' α5 α πιαη Ψου]ά σ οἱ, 
Ὦγ εἸονίησ 15 ο[Γεείς απά αὈδίταςί ΡΤοΡεΓΙΙ6Β, απά 
πο ππαγάς ὮΥν ννμΙοὮ 1 πιαν ο ἀἰδήπσιίεμες.” 
Το πια]κο γν]αί ο 8αγ5 {6 Πογο ΙΠΙρΙΘΡ5ΙνΕ, ης 
Ρεγεοπίῇες ἴλα ρτϊποῖρἰε, ὈΥ αδίησ Ἰαήσιασο 5μἱ{οά 
{ο α Ῥετεοῃ οπάιεά νι . Απά αἰίποιρ]. νεςα 
οματαςίετὶςίίο8 ατθ ΠΠΟΘίΙΥ 5αοἩ αφ αρρογίαῖη {ο 
Εναί νἱτίαο ας 1 τεσατάς ποπ; Υοί {ΕΥ ατο αἰ] οϐ 
516Ἡ α παίατο α5 ογἱσίπαίθ ΙΠ, απᾶ ατα ἱπδεραταβ]θ 
{τοπα, {πε ἀγάπη ἃ5 1 τερατάς (αοα. 

--- μακροθυμεῖ, χρηστεύεται.] ἩΜακροθ. ἀεποίθβ 
επίίη, π5 ορροφεἀ {ο Ραβδίοη απά Τονεησθ: απά 
χρηστ. Ψεπίζεπεδα, 35 ορροφεά {ο 5ενογΙ(γ απά ηιῖς- 
ΠΙἨΓΟΡΥ. Οὐ Ζηλοῖ 866ΠΙ5 πιθαηί {ο οἨθεκ {πο 
εποι Ν νιηῖοῃ {ιο Ῥοββθββοίς οϐ {με Πἰσῃογ 
χαρίσματα νετε ν]ευνεᾷ ὮΥ ἴποςο Νο Ἠαά {]ε ]ε8- 
8ΕΥ, ΟΓ ποπθ αἲ αἲ]. Όπ (ο 86η5θ ΟΕ περπερεύεται 
Οοπηπιεπία{οἵς αγθ ποί αστοθά. Μοβθί αποϊεηί απά 
ΠΙαΠΥ πιοάεγη 9Πες (εβρεοἰα]1γ ἴπε πιοτο τεσεπί) 
οχρ]αίϊη 16 (Ἠγ α τοίοτεηῃος {ο ίψς ἀθτιναίίοῃ ΓΓΟΠΙ 
Όια᾽ οἱἷά Τ,αἴϊπ Ῥεγρογις απἀ ἴε ᾖλο]ίο πέρπερος), 
το αοΐ ρτεοϊριαίε]γ απ ταξΠΙγ 5) α βἰσπ]βοπέίοῃ 
οοπβτιπες απά Π]ηαδίταίοά Ὁγ Ἰ7οίς. νι παπποτοιις 
οχαπηρίες {γοπα {πα Ο]αςεῖσα] τίίθγς, απά νν]]ο] 
Ἠας πλιοἩ {ο τοσοοπιποπά Π. 9θο Ἠοεθῃς. ϐγ- 
πορ. 15, Ἰονίθνετ, 5οατοο]γ αστοεπῦ]ο {ο (ια 
οοπίεχί. Ἠεποο Ίο ΤηαΥ ταίμετ αἀορί {Ἠε 5εηςθ 
αβείσπεαά Ὦγ 8οπιθ αποϊεπί απά 5αονογα] επι]ηθηί 
πιοάθτη (οπηπιθη{α{οΥς (45 Ηείης., ἸγΓοῖέ,, Εσςςε], 
Εαὐτίο., Ὑαἱο]ς., Ῥοδθηπι,, απά Ἐτηθεί!}, « ναιηί- 

: ον πο Πέο]( {οτ ἀλαζονεύεται ἃ βἱρηίβοκίίοη ΟΓ 
' Ὢνς ννοτά {ουιπά ἵπ Ῥο]γὸ., Ματο, Απίοη., απἀ 
6Ἴσστο. Ἠεγάθηγ., πούνθνατ, (ίη]κς έλα Αρορί]α 
ΠΊΕΛΠς {ο οθηΒΙτθ {πο υαΐπ ἰοηιμασῖίη οϐ νο Όο- 

Ἱ αἰπίμίαης, ἵη {6 αςο ο {16 σ/ῖ, οῇ ἴοησιες {ΟΥ 98- 
ιθηίαίἶοη οπΊγ. Απά Ὦο τοπάθτς: “ Νοη Λα 
ΠΙΟΣ, γαπα νετῦα πο [αοῖξ, πο οδί γαπί]οαιας. 7 

Ὦ Ρεα]. 10. 8. 
ἄ 15. 4. 
ά 49. 19. 
Ἠοπῃ. 1. 89. 
ἰ Ῥτον. 10. 19. 

3 ῃ εν ον 3 / 
ου χαιρει επι Τ)] αδικίᾳ, συ}- 

, η Π ῶ 
πάντα πιστεύει, παντα ἐλπίζει, 

Δί αἲ] ονοηίς, ἴποτο σαηπ Ὦε6 Ἠ]ο αοαοί δαί πας 
περπερεύεται ἀεποίες «ρτιὰοθ αδ ΠΟΜΠΗ ἵπ γνογᾷς. 
ΛοσοτάΙηϱΙΥ φυσιοῦται ΠΙΑΥ τε[εί ἴο {ο εατγίαςα 
απά ῥεαρύπις, ἴο ἀεποίε ρτιάε απἀ Παασλίίηο5ςδ ΟΠ 
ασσοοιπί οῇ ορτίαϊπ εχίεγῃα] αἀναπίασες. 

Ὁ. οὐκ ἀσχημονεῖϊ.] Όπ ἴμε 8εη85ε οἱ {Πῖ5 ἴετπῃ, 
Πιο ΕχροβδΙίΙοΠ5 αΓθ Υ6ΤΥ ναγίοµς απά αηδα(ἰδ[ας- 
ἴοτΥ. ΤἨο εατ]]θγ ΠΙΟάΘτης ίακο {θε 5οη5ε {ο 09, 
ἔέποῃ ασιί Ιπνετοοιπὸ, 2:  ἀοίμ ποί Όεμανε Ιἱ5ε]ῇ 
αηβθθΏ!γ 5) νη]]ο πηοδί ο {μα τοσεπί ΟΟΠΙΠΙΕΗ- 
{αίοι5 οχρ]αίἩπ 1 (Ι (τοί.)  ανοῖἀς νΠαίενες 
ἵῃΠ πα οΡΙΠΙΟΠ ΟΓ ΠΊΘΠ ΠΠΣΥ Ώε Όαξδθο ΟΥ ΠΠ5ΘΕΠΙΙΥ.7 
Τ]ιο {ΟΥΠΙΘΙ Ιπίεεργείαίἶοη 15 πο 5ΙΠΙΡΙΕΥ απά ΠΙΟΓΘ 
παίυτα], απά ΤΙΑΥ ΥΕΙΥ Υνθ]] ἴπείμᾶο ια Ἰαΐίεγ. 
Έ]ιε ννοτά 156 ῬΙορετΙγ α ἀταπιαίίο οΠ6, απά ἵνας 
α5εἆ οΓ απ αοίογ Ίο ἀῑά ποί 5αρροτί {ο σχῆμα ΟΥ 
ἀεροτίπιεπί ιίαδ]ε {ο 5 αβδδαπιοά οἰαταοίογ, 
Τ{ε πιεαπίησ {πει 5θεΠης {ο 6, " αγοῖ(ς αἲ] σοή- 
ἀαοί νο] ΠηαΥ Ὦε6 ἰπάθοοτοῦς, οΥ, ΙῃΠ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
οδππαίοη, ππΏθοοπ]Πσ {6 ΡΓΟ[ΘΕΒΕΟΙ5 οϐ ΡΙΤε Τθ- 
Πσίοη.”. Της, Ι αρρτε]μεπᾶ, γνας ἵπ ο πηϊπά ο 
οἱ, ΟΙοπιεπί, 1 Ἠρὶκίέε {ο {νε (οτἰπίμίαης, Υ. Τ. 
56. ἨΠ6Γς, Ιπ α Ρᾶξςασο {οππάεά οἩ {ῃῖ5 οὗ 94, 
Ῥαυ], Το 5αγ5: οὐδὲν βάναυσον, Όα5δθ (45 οοππεοῖεά 
ν/ 5ε]βςεμηοἙς), ἐν ἀγάπῃ. ΥΝεη Ο]ειπεηί αἀάς 
οὐδὲν ὑπερήφανον, ης Ἠαά, πο ἀοιβδί, ἵπ πηῖπά {πε οὐ 
φυσιοῦται ος (Ίε Ρτοβεηπί Ῥᾳβεασθ. ἜΤ]μο Αροεί]θ 
86εΠΙ5 Ιπ ἀρχ. ἴο αἰ]ιάο Ῥοίμ {ο {πα Ἱπορδίποιβ 
Ρ6ίβοη, απά {ο {λο5θ Ίο αἰεπάεά αἲ {ο 1άο]- 
{οα»ίς. 

--- οὐ ῥητεῖ τὰ εαυτῆς.] Ἠετε ἑαυτῆς ἶ5 εππρ]αίἶς, 
ἱπιρ]γίησ απ ε)]1ρεῖ5 ο{ µόνον : απᾶ {ο «εΠςθ 5Θ6ΠΙΒ 
ἰο Ὀς, ΄΄ἀοθςβ ποῖ 5οοκ Πετ ον/π ἰπίεγοςδί οχο]ι.-] 
βἱνα]γ, ννιοαί οπτίησ {ΟΥ {ηε σοοᾶ οἱ οίμεις; 
ἔε ἶ πιοί δο[[δ]ι. 2 

---οὐ παροξζύνεται.] Ῥοππς Ἠπίαίϊοπ ΠΙΑΥ 56θπι 
ΏΘΟΘΒΕΑΓΥ, απἀ η Ὠιαί ν]ουν ους ΟΟΠΙΙΠΟΠ Ύ6ί- 
βίοη Ἰηβεγί5 οαδί/η. ἘΏοᾶάτ. απἀ Ἓθννο., πούνεγοτ, 
ΤαίΠΘΓ ΦΙΡΡΟΡΘ 8Ο0ΠΠΘ δίΓΟπσΕΥ 59ηΠ59 Ἱπίεπά θά {απ 
Ρείησ ϱργουοξρά,; παπηθ]ν, ἵ5 “ποί Ἠατγίθά 1Πίο 
Πἰσ] ΙγαίΙοήΠ, οχαξρεγΛΙΙΟΠ, ΟΥ ομίτασθοις 4Π- 
σετ”. Βιΐ α5 ίπετο 15 ονιάθη{]γ α Ππίαίίοη {ο 
Ῥ6 πα ἵπ {λε τοογάς ἹπιπιδάιπίεΙγ ργεοεάΐπα, 
{λετε 15 βιιΓε]γΥ πο ΤθᾶδοΠ νΥἩΥ {λετε εΠοι]ά πο ἵπ 
{ἨΠ]δ. Τ{ δεειῃς {ο Ἰανο γοίογεηοθ {0 {μα ρτονοςᾶ- 
Ποη οσσαδΙοπεᾷ Ὦν αἰίθππρίς ππαάε {ο οΥδΙτθασῃ. 

---οὐ λογίζεται τ' κακόν.] 3οπιθ αποϊθπέ Ὁοπι- 
ΙηΘΠίΑ{ΟΥ5 οχρ]αϊπ ἐχ]ς, «6 Οµηκείμ πο ενί]: 21.9. 
18 Ποί Ῥτοης {ο βιθρθοί Ἱ. ἜΤ]αί βἰσπίβοαίοη, 
πονύανοτ, (ποισΏ θαἱίαθ]ο {ο {ο οοπίεχί, ἰ5 ἀθεί]- 
{πΐθ οῇ ρτοοβ; απά 1έ 15 Ῥοίίθγ, υν πιοςδί αποϊἱεηί5 
απά {λε Ῥο5δί Ππιοάσθγης, {ο τοπάσθγ 6 ἹπριίείἩ ποξ / 
ον] οἱ Ιπ]αχγ,” Π{ετα]]γ, ἆοεςδ πο επίετ 1 Ιπίο α 
ποίθ Ώοοξ, {οτ αΐατο γονθησθ. Τί ΠπαΥ, πονονος,, 
ΒΙΠΙΡΙΥ ΠΠΘΠΠ μνησικακεῖν. 

6. τῃ ἀληθεία] 1. ϱ. ας απᾶ βἵποθγο υἐγίο, 35 | 
ορροβεά {ο {ια ἀδικία ]αδί Ὀε[οτα. νμίο] ἶ5δ α σεῃ- 
εγα] {6γπι {ο ἀεποίο Γπίφυῖίῃ οϐ ενετγ Κἰπά. 3ο 
19Ἠή 1. 91. ὃ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν. {ας ἴμθ 5οη5θ 
18, ««το]οίσεςθ Ποί ἵηπ ἴ]ε υἱσεδ, Όαί 1Π ιο υἱγίιες 
ο πιεῃ. 

7. στέγει.] Τ]ϊς ἵς ΒΥ πιοδί αποϊεπί απά πιαΠΥ 
πιοάθτη Οοπηπηθηίαίοτς εχκρ]αϊπαά «6 Λεατοίμ.”. Βαε 
Οναί 5εηςο πνοι]ά Ὃε 5αρετῄποις, α5 Ρεΐησ οκ 
ΡΙ6βς6] ἵπ {Πε ὑπομένει Ἰαδί αἴιετ: απἀ {πα ὈεφῬί 
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’ ς ’ 
παντα υπομµεγευν. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΟΗΑΡ. ΧΙΠΙ. 6---- 19. 

3 ὸς ’ ο) 

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, 8 
/ . 3/ λ α ϕ ο 2/ ο” , 

καταργη ἠσονται εἴτε γλὠσσαι, παυσονται " εἴτε γγωσις, καταργηὐή-- 
[ ) ΄ Π ’ ., / 

σεται. ἐκ µέρους γὰρ γιώσκομεν, καὶ ἐκ µέρους προφητεύομεν ' οταν 9 
. ΄ . . ’ η ’ ’ 5“/ »” 

δὲ ἔλθη τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ µέρους καταργηύησεται. Ότε ημην 10 

γήπιος, ὡς γήπιος ἐλάλου», ὡς νγήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην | 11 

Κ9 σοι. 8. 18. 
4 5. Ἰ. 
ΡΜ]. 8. 19. 
1 1οἶη ὃ, 2. 

/ 

ε/ δὲ ασ, . 3 ι ' ’ . υ ’ κ ) [ ᾽ η) 

ὕτε δὲ γέγονα ἄνὴρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. ἱέπομεν γὰρ ἄρτι 19 
2 ’ ΄ 3 ’ .) ’ ” , 

δι᾽ ἐσόπτρου "ἐν αἰνίγματι, Τότε δὲ πρὀσωπον προς πρὀόδωπον ἄρτι 
/ » ’ / Ἡ Ε 4 ᾿ Δ » / 

γιώσκω ἐκ µέρους, τοτε δὲ ἐπιγνωσομαι καθώς καὶ ἐπεγνωσθην. 
.. ᾽ , Γ 2 , Ν νά . ᾽ ’ 

Λνυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπὶς, ἄγαπη, τὰ τρια ταῦτα μείζων δὲ τούτων 18 
ς 2 ’ 

ή αγαπη. 
Ἂ 

Οοπιπιοπίαίους (5αρροτίεά ὮΥ {να αι]λοτΙίγ οἱ Βέ. 
ΟἸεπιεπί ἴπ 5 Πγςί Πρίςί]ε {ο ο Οοτἰπίπίαπς) 
ατα αστεθά 1π Ιπίετρτείίης 1ΐ (εστί, γούΐοεί, “' οονεί- 
εί{ι, εαρρτοςςεί]ι ια (αα]{5 απά Ππβγπη]ίος οῇ οἵ]ι- 
ετς:) 4 86Ἠ56 ΟΡ ἴα Ὑοτά οοστγίηςσ Ιπ Ε6ς]ε8. 
γη, 20. οὐ ὀυνήσεται λόγον στέζαι. Ἀπὰ 8ΒΟΠΊΘ- 
Έππιες ἵπ {πο ϱ]αβεῖσα] Υννγίετ. Ἀεθ αἱ5ο 1 Ρεί. 
ἵν. 8. ᾖατηθς ν. 20. απἀ οοππρατε Ῥτον.χκ. 20. ἜΤ]ιε 
πάντα, Πον/θ6ν6Υ, πιαδί ποτε Ὀε ἵαΚεη νίἩ ἆπο τε- 
εἰγίοίΊοή, αοοογάῖης {ο οἰτοιπιδίαποςδ, ος. ν]σ]ι 
βεο Ώεοθῃς. ΞΥΠΟΡ. 16 πάντα πιστεύει απᾶ πάντα 
ἐλπίζει ἀοποίθ 5ΗοἩ α δρἰπῖί οῇ οαπάοις, ας. ἶ9 4ἱς- 
Ροξεἀ {ο Ῥο]ϊενε απἀ Ἠορο {ο Ὀοδεί οῇ οίΠετς, α5 
{ατ ας [αοί5 απά οἰτοιπιξίαποςς Ρρεγηῖ, 

δ. ἐκπίπτει] ΄«ἶδ πενετ ἴο «68156, ο: ϱο οιί οῇ 
ᾖςε,” Ραί ννη] ὃε ρτας(ἶδες πα [αί1Το είαίο. Τ]α 
εἴτε, ἃτο., 8 σθπεταΙ]γ ἴακεη {ο ππεαη, “΄ ΥγΠαί- 
ΕΥΕΥ Ρογίίοπ οί ἴπεςο αρἰγ]ίια] σἰ[ῖ Ώο ροβ8ε55θοἆἀ 
Ὦγ αηΥ οπο.. Βαΐ {ἴῑε 5εΠ8θ 866ΠΠ5 Τα(]Ι6Γ {ο Ῥ6, 
«6 Ἠπαίενοτ ερἰγιταα] σἰ[ις ο{ χὶς Ἰκπὰ ἴἸθετο ππαγ 
ψα6,” πιθαπῖησ αΙ Ιππασίπαῦ]ο 9Π65, απά ἴπ ΘΥΟΤΥ 
οοποε]ναῦ]ο ἀοστθθ. ΊΝΟΓ 4οθ5 {]ιε εἴτε, 35 νο] 
56θπῃ ΡΥ ουΓ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ἠεγείοη͵, Ιπιρ]γ αοιδέ; Ὀιί 
ννηοη [ο]]ουγεά, αξ Ἠετθ, ΡΥ α τορεΗ(ίοπ οῇ ία 
5απηθ Ίπ {ο αροἀοβίς, τί ΠΠΣΥ Ὦο δαίᾷ {ο Ἰανα 
ΠΙΘΤΕΙΥ α εοπιργε]ιοπκῖυο {οτοθ, απά ( Ἱπιροτί οϐ 
εἰ Ἠετο ἶ5 οχαο(1γ ναί νο Τέ Ἠπα 1η εἴτις, 10/ιο- 
8ρευεγ; απ Ιάΐοπα οσσυττίπσ ᾖδαιοηί]ν 1π ια Ν. 
Τ'. ἘἨεπάοι Π{θγαΙ]γ, « ννμαίκοενετ σἰ[ίς οῇ Ρτορ]- 
6οΥ {πετο πιαΥ 6... Καταργ. 1 ννοι]ἀ Ιπίοτρταί, 
να Νεννο., “  5Πα]] Ὃε ἆοπο αν/αγ, ΠΗΙΠΘΙΥ, Ὦγ 
Ρείπσ πο Ίοηρφογ οῇ 56. Γνῶσις Ἠετε ΒΙΠΙΡΙΥ ἆ6- 
ποίθς {ιο ερἰγιαἰ ρ]βι 5ο σα]]εά, 

9, 10.  Ἠοτε ία Αροεί]ο είαίος έ]χο Τεάδοπ ΝΝΊΙΥ 
{ηεςο απά 5ο] κα αρἰγαα]. ρ1[ῖ5 νυν] «θα5δθ απἀ 
Ῥε ἆοπο αναΥ; ΠάΠΙΘΙΥ, Ῥεσαίδο {Π6εγ νι] ὃε 
Ῥατί]γ ἡ9ρ]ο8ς, απᾶά ρατί]γ ἵππρογ[οοί, απά {ο Ὀε 8µ- 
Τεγδεάοά ὮΥ νο ροτ[εοί Κπον]εὰρε ἴο Όο δπ]ογεά 
1η Ἠδανεῃ. 

10. ἐκ µέρους.] Τί 15 πιααηΐ, ναί ἶνα οπάουν- 
ππεηπίς απά {ο πεο οῇ ἴΊιοςο ρίτίίααἰ σἶ[ς ατο 
απ] Ἱπιροτίεοί, 48 οοιηρατθας νυν] (ναί ἀεστοςρ οϐ 
Ῥοί]ι ν]οἩ ἵδ Ἱππασίπαρ]α, ος νι χα οοπηρ]είθ 
ἀϊδοογοτίος ο αποί]ου ννοτ]ἀ. 

11. Τις (τα(] ἴἶνο Αροβίϊιο πονν {κ [γαίος ὮΥ 
ἔννο αἰπιϊηίαάς», οπθ ἴαΚεη {Ποπη {1ο είαίο οὗ Ώογ- 
Ἠουά α8 οοπιρηταά {ο ππαπποσάς ἴἶνο οί]οτ {γοια 
Όνο ν]ονν οῇ ου]εοί5 (πτοιυρ]ι α ἀῑπι απά οὔδοιτοα 
πιθάΙατη, 

---ὡς νήπιος ἐφρ.] ας αΠοσίαςά ας α ομ]]4, Ἰναὰ 
Όιο ἀεροδίίσης, {οο]ίπσα, ππά απάστείαπάίπσ οῇ 
α ολ], "Ως νήπ. ἐλόγ., 1. 6. τοαδοπος αὐοιί ἐπίησς 
νι α ολ]]άῑδΙ Ίσποταπσος απά πηϊδαρρτο]θηδίοη, 
Τὰ τοῦ νηπίου, ἀοποίο ἴἶινο {ογ8, ἴἶο (τῆς, απά 
ΓΓινο](165 ο) ]ππί ασο. Ὑγοί8. οοιΠπρατος Χσπορῃ. 
Όγτορ. νΙΠ]. ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὢν, τὰ ἐν παισὶ νοµιζό- 
µενα καλὰ ὁοκῶ κεκαρπῶσθαι ' ἐπεὶ δὲ ἤβησα, τὰ ἐν 

γεανίσκοις ' τέλειος τε ἀνὴρ γενόμενος, τὰ ἐν ἀνδράσι. 
1 νου] αάά Ῥ]ή]οςίτ. Υπ. ΑΡ. 1, 1Τ. Ρ. 22. 8εεο 
αἰδο Ηοταί. Οατπι, ἵν. 10... ιο αρρἰἰοαξίοπι (168 
{ο Ὀε εαρρ]{εά) ἶς: “΄ ΒαοἩ ν] ρε ἴπε αἰἰαϊἰηπιεηίς 
η Κπον]εάσο οῇ ιο ΠεανεΠΙΥ δίαίε, 35 οοπηρατεά .. 
ΜΙΟΙ μαί 5αρρ]ίεά ὮΥ ἴἶα πΠιοδί οχα]ίοά βρίτίια 
σἰῄις.” 

12. βλέπομεν --- αἰνίγματι.] Τ]ε οππςε οἱ (πα 
οβουτΙίγ ννμ]ο] ϱΠπΥε]ορες {5 Ῥαξκασε, 15, ἐἶναῖ 
ἠνε Αροβίϊε ἱπίεππίησ]ες {πε παίιταὶ απά ἴἶιε 
πιείαρ]οτ]σα], πο (πο ΙΠςείΓ νυν Ὠναι νι 
ννμίο]ι 1 ἶ οοπηρατεᾶ. Ἔ]ας βλέπομεν ΡΤΟΡΟΤΙΥ 
Ῥο]οηρ8 {ο {ια Ιαΐΐο, Ὀέ 11 16 α5εὰ ΓΟΓ γινώσκοµεν 5 
απά ἐν αἰνίγματι, ΠΙΕΙ Ρτορετ]γ Ῥε]οπρς {ο ἴπε 
{ΟΥΙΠΕΣ, απά {οΥ νμΙοἩ οπς νου] Ἠανθο εχρεοείθά 
ἀμυδρῶς, 15 ἀ5οά οῇ νε Ἰαΐίετ. Ἐν αἰνίγ. ἀεποίεΒ, 
ἃ5 ΗΕΦΥΕΠ. εχρ]αίπε, ἐν παρεικασίᾳ, «δν 655, 
35 ΤΠ αἰίεπρΗηρς {ο 5οἱνο α τιάά]θ.. Τηε ἐσόπτρου 
15 {ο Ρο απἀετείοος (ΙΕ Ἠοδεήπῃ., Ε]κπ., Ῥεατςθ, 
ἨλΤείς., απά πιοδί Οοπιπιεπίαίοτς 5ἶπος {λεῖσ ππε), 
οῇ 5οπιθ οϐ {ποςο ἱταπερατεπέ υὐφίαηςςς, ΜλΙοἩ 
Ώινε αποϊεηίς, ἵη {πε ἴπεη Ἱπιρεγίεοί δίαίε οἱ τς 
ἁτίς, αδεά π ἠΠεῖγ ννπάοννςς 54ς]Ἡ ας {Πίπ Ρ]αΐεΒ 
οῇ ἨἈογπ, ἱγαπδρατεηί είοπε, Ἰ]]-ρτερατεά σ]αδς, απά 
ευσῇ Ἰκα; (ποισ ννηῖο] {ἴπ6γ ανν, πάςθοᾶ, ιο 
οὐ]θοίς νέλοιέ, Ὀα{ οὔβδοιτε]γ. 

Πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἵδ ἄΠ οχρτεβείοη Γουπᾶ / 
ἵπ ασ. νἰ. 22., απά αἰσηϊθγίης ναί ἵ5 86εη ΟΠ 
Άι ε]οβοβί ΙπβρθοίΊοη. Καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην, “38. 
Νό αἰκο ατο ΚπονΠ Ὁγ ἀοά,” (1. α. (ποτουσβ]γ απά. 
οοπηρ]είοΙγ) ενεη οῇ εαί (οἆά νν]ιο «' δριείῃ ουί 
αἲ] ουσ γναγς : 2 πος 15 {Ίντο α {ποισ]ί ἵπ ουχ Ἠθατίς 
υαί Ἠο ΄' Κποννεί] Τί αλοροί]ετ.) 

19. νυνὶ δὲ μένει --- ἀγάπη.] 1 Ἰανε ἵπ Ῥεο. Θγη, 
Ροϊηίοά οι{ ἴ]λο πικαρρτεμεηκίοπ ο {πο 8εη8ο ος 
Ὁς ν. Ὁγ ΠΙαΠΥ πποᾶρτη ΟΟΠΙΠΙΘΗ{ΑΐΟΤ6, 68Ρ6- 
οἶα]]γ νο τοσεηί Γοτεῖσῃ οΠ65; απά Ἠανε 8ΊΟΥΥΠ 
Ὠναί 15 Ἱπιροτί ας ννε]] ἀἰδεοτπεά ὮΥ {πο απ- 
οἶθηίς, απά ο) πο πποάθτΠα, Ῥαγί]γ ὉὮ ο 
Ῥεατες, απᾶ ΜαοχκΠ., απά οοιηρ]είε]γ Ὁγ / 
απά 9οοιί. πε ἀἰβοα]ίγ, Τ «οποεῖνο, Ἰϊησθς'οπ΄ 
Όχ]ς ---- ναί ἴπο Αροςί]ε ιας οπι({θὰ {ο πιεηίίοη {6 
οαμδο ο νο εαροτίογ{γ; (ποισ] Ίο Ιὐπές αἲ Τε ἴπ. 
Ώνο ννοτάς νυνὶ μένει; ΠαΠΗΘΙΥ, 5ἶποςῬ ἴ]ιθ πίστις 8πά΄ 
ἐλπὶς οπ]ν τοππαῖη Τη πδθ ποιο, Ἰπ ἐς ννοτ]ἀ οπ]. 
Όιο ἀγάπη νι]] αξο Ὦε οχετοἰςοᾷ ἵπ αποίΠργ ποογία, 
ππά {ο α1 οἰετηῖίγ. Το 8οηςο, ἴἈθη, ΠΠΣΥ ὃθ 
Όνας οχριθεεος : 6 Νουν Εαίμ, Ἠορο, απἀ Τιου9, 
Όιοςο (του ἰοσείμοτ, οχ]ςί ἵπ ἴο ρτθβοπί 8οθη6. 
οπί; Όαί Τη πο βατο ννοτ]ά Έα απἀ Ἠορο: 
ΜΗ] Όο ἆοπο ανναγ, απά (Ἰοτο[οτο 6 στοαἰοκὶῖ ΟΡ. 
Ώναςο ἶς Τιονο,. πιθαπίης απ]γοικαὶ Ῥδοπονοίθπος, 
αφ 1 185 τιση]γ οχρ]αϊπεά 1ῃπ απ αθ]ο ΒΘΤΓΙΙΟΠ ΟΠ. 
ἠς (οχί ὃν Βρ. Ἠατυατίον, νο]. κ. ρ. 205.. Τι 18, 
ΙονονοΥ, οοπίοπὰοὰ Ὦν Βρ. Βι]], Ἠανπι. Αροβί., 
Ρ. Ε., ενας οί, Ῥα]”ς πηθαπίης ννας ποί ναί {] 
βαρογ]ογί{γ να ἆπθ {ο Τιονο 5οἱε]γ οἩ αοσουηί οἱ 

ο 
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:.[ετα, ποχί {ο ΠΟΠε) απἀετείαπάς Ἠάπῃ, 

. 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΠΑΡ. ΧΙΥ. 1---6. 

ο. ὴ4ΓΩΚΕΤΗΕ τὴν ἀγάπην' ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικὰ, μᾶλ- 
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1 Βαρτα 19. 81, 

πι Αοίς 5, 4, 9λον δὲ ἵνα προφητεύητε. ''Ὁ γὰρ Λλαλῶν γλώσση, οὐκ ἀνθρώποις κα [:16. 
» 3 - υ) 3 3 ᾿ -” μ . λαλεῖ, ἀλλὰ τῷ Θεῷ' οὐδεὶ γὰρ ἀκούει, πγεύµατι δὲ λαλεῖ μυστήρια 

« . ; 3 -. , 
8 ὁ δὲ προφητεύων ανθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παρα- 

4 µυθίαν. Ὁ λαλῶν γλώσση ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ ὃ δὲ προφητεύων ἐκ-- 

ὅ κλησίαν οἰκοδομεῖ. Θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ 
’ ω. . ς ’ 1; . ο » , 

ἵνα προφητεύητε" μείζων γαρ ο προφητεύων Ἰ ὁ λαλων γλωσσαις, 

6 ἐκτὸς εἰ μὴ διερµηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβη. Πυνὶ δὲ, 
3 Ν ..) ε.. Ν ς ” ’ . δι ο ων 3 ιό ..) 

ἀδελφοὶ, ἐὰν ἔλθω πρὸς υμᾶς γλωσσαις λαλών, τί υμᾶς ὠφελησω, ἐαν 
᾽ ο ’ ον 3 λύ αἲι ον ’ ὴ) ο ; ον 

µὴ υμῖν λαλήησω η ἐν αποκαλυψει, η ἐν γνωσει, η ἓν προφητείᾳ, ῃ ἐν 

155 ἁπγαίίοπι ἵπ αποίμοΓ ία, Ρα αἱξεο Ώδσαμςθ 1π 
Ες Ργοδεπί ]{α 1 15, α5 ἴΠο Αρορί]ο αἀιπῖίς αἲ ν. 
9., ἴαχ Πιο 15ε[ωί απιὰ εχεεἰ[επί. 

ΧΤΥ. 1. διώκετε τὴν ἀγάπην] “ δαάἱοιδΙγ, (επ, 
|. απάθανοιγ {ο ασφαἶτθ (5 Ἰονο.”. Ηοτο νο Ίαν 

ἃ ναπαίοτγ πιθίαρῃογ. . Ζηλ. δὲ, ὅσο., “' θαΐ [αἳ ία 
καπιο [πε] Ὃο οατπεςίΙγ ἀθείτοις οϐ αρἰγίίααΙ 
1. Το Ἰπιρετγ. Ἰαδ Ἠοτα, α5 ο/ίθη, α ϱγε- 

εερεῖυε ἔοτοο. ἨΜᾶλλον δὲ ἵνα προφ., ΤαἴἨ6ς, Ἰονν- 
..4γετ, (ναί γα Ίανα Ὠιαί οἩ ΡτορμεοΥ. Ἀεο ἸΝοία 
του χἰῖ. 98. 

2. ὃ λαλῶν γλώσση:] Τη]8 15 εαανα]επί {ο ια 
γένη γλωσσῶν αἲ κ. 10. 28. γνηετε 5εο ΝοίθΒ. 

Έτοπι νν]ναϊ Γο]]ονν5 α σα5δο ἶ5 οοπίεπρ]αίεά, 
νλήο] ννου]ά σεπ οσοι, --- ἴμαί {Πο Ἱαπσιασο 5ο 

οκεη ννας ΙΠΊ«ΠΟΝΥΠ {ο πε Ῥι]]ς ο/ {πε οοηρτεσα- 
ἄοπ, Όνο σὶῇ; Ὀείπσ εχογοῖςεὰ οπΙγ αξ απ εν]άεποθ 
οἱ να ἀῑνίπο οτἰσίη οῇ ια ΟΠτ]ί]απ το]ἰσίοη ς ἴπ 
ννμΙοἩ σαξο ἵζ ἵνας ἀῑτοσίεά ἐλαί ἴΊχετε 5Ἰου]ά Ὀε 
4Ἡ Ἱπίατρτείθγ, 

--- οὐκ ἀνθρ. λαλεῖ] 1. 6. “6, αξ 1 ννετθ, αᾱ- 
ἀτοβςος ποῖ πιθη; Τί 5 αξ ΙΓ ο αἀάτεςεεά ἴἶιαια 
πο: Γοτ, ἄ5 Όιο Αρορίιο αἀάἀςδ, πο Ο0Π6 (ΠΕΠΙΟ 

᾽Αλλὰ τῷ 
Θεῷ, “ υαί αοἆ Γοπ]γ].” 

Ὁ --επνεύµατι δὲ λαλεῖ μυστ.] Όπ {πε εχκαοί 56η5θ 
Ἰετο 5οπιε ἀἰῄετεπος ο ορ]πίοη οχὶεί. Τ]6 απ- 
οἶεπί Εκροβίίοτ σεποτα]]γ, απἀ αἰπιοςί αἰ] (μα 

 ΠιοάςΓη 9Π65, 5ΙΡΏΡοςο Ιΐ {ο ππεαῃ, ΄΄ α.ίποασΗ, ΡΥ 
Όνο Ἱππρα]5ο οἳ πα Ηο]γ Βρίτίέ, ηε «ροακεί] ΠΙΥΞ- 

στ ερεῖςος,  Βαῖ Όνας πν. 1 ποῖ γἱο]ὰ απγ 5εη9ο ο 
Ἱπροτίαπος» απά (πο Ιπίοτρτείαίίοῃ ἵς Γοτριάάεη 
Ὦν πο ἀοοίτίπο οἩ με (τοε]ς Ατίοιε. Τί 15, 
Ώιοτο[οτε, Ὀδιίοτ (ν Ἐρι., Ψουδ., ΛΕΡ. Νοαυνο,, 
απά Βρ. ΜΙάάΙ]. απά Ῥοατος) (ο ίακα 16 ἵπ (να 
'8επ56 απίπιο; τοπάρτίησ, νίῃ (0αδαιδ., “' Ωιἱρρο 
ουΠῃ Π6Ιπο Ἰπ{ε]]ἶσαί: 5οᾱ απίππο ]οᾳπ161γ αγοαπα 5) 
{ου, α5 οὔδεγνος Οᾳκαιῦ., Ἱέ Ῥεῖησ {λα απςο ΟΡ 
βροθοἩ “έ α{ απ]πηϊ 56ηδα ἀθο]ατατεί αλϊςς απὶ Ἱία 
Ἰουψαέας αἱ αλ] ποῃ Ιπίε]]]σαπί, 15 απίπιο πιασῖς 
αυ ο), Ἰοα1 ασ.) 

3, Μοςί οῇ ἀιο ο]άετ Οοπιπιεπίαίο:ς, Γο]]ον]ησ 
Όνα Ψπ]σ., τεσατά οἰκοδομὴν, παράκλησιν, απά παρα- 
υθίαν α5 ἀορεπάεπί προῃ εἰς απἀργείοοά. Της, 
ὀννουοτ, ἶ5 ἴοο ατβ]ίτατΥ, απἆ πηπ]κος {πε 56η5θ 

Ίοες ἀτοοί. Τε ἵ5 Ὠοίίετ ν [ιο Ὀγτίας, απἆ 
ΠΊΟΣί οῇ ὧια τοσθπ{ (0οπππΙθη({Δ{οΥς, {ο τοσατά {πα 
ψ/ογάς α5 σογοτηεᾶ οῇ λαλεῖ: α. ᾱ. “ βρεακοαίῃ οᾱἷ- 
Ποαίῖοπ  Ἰ. ο. Ὑνλαί ππαγ ΠΙ] Ονεῖγ πιὶπάς νυν] 
ΙηΣίτασίίοη, οχ]λοτίπέίοπ, απά οοΠβο]αΠοπ; πιακθ 
Όποια νίκες, Ώείίος, απᾶ Παρρίογ., 

4, ἑαυτὸν] 5οἵ]. µόνον, Ἱ. 6. ὮΥ πο οοπβγπιπ{ίοη 
οἱ Πϊς Γα[; Γοτ {ο βρεα]ς ἔἶνας πηιιδέ {ο Ππηςο]ε 
μα σε ππάρπίαθ]α Ῥτοοί οῇ 8 Ῥείπσ ἀῑν]παιγ ἵπ- 
αρίγες. 
τ 5. θέλω δέ.Ἱ Ἐεπάοτ, 6 γε]]αιῃ,’ «1 «ου]ά ννῖς] 

ο στο, Ἡ, 

γοι.”.᾿Εκτὸς εἰ μὴ 5 ἰποιρ]ί {ο Ὀο α ρ]εοπαδίίο 
{οτι Ῥαΐ ρετῃαρς 1 15 πιθαπί {ο 6 πποΓ 5ίτοησ]γ 
εχεερίϊνα (Ἠαη εἰ μὴ αΏονθ. Είἰ μὴ διερµηνεύη, 50. 
τις, . 6. ἵρ ίπετα Ὀ6 πο Ἱπίετρτείατ αἱ Ἰαπά. ἜΓπβ 
1 ννἩ] ποί Ὀς, α5 Ὀτ. ΜαοΚηΠ. ΦΙΡΡΟΡΕς. αἱ νατίαποθ 
να ν.28δ.. Βορίάςς, ἰΠῖ5 ἶ5 τεφα]τεά ὮΥ ια ρὶρῖὲ 
οῇ ν. 19. 

ϐ. ΒΥ παν οῇ Παβίταίησ {πε εαθ]εοί, πε 
Δροξίε ριίς ἴἴιε σᾳ5ε, --- εμαί 1 ιο, [ος Ιηδίαηςθο, 
(πιεαΠίΠς, Ῥοῦ κοίνωσιν, ΔΠΥ 0Π6 ΟΓ ἴ]θ ΡΕΙΦΟΠΒ 
ΝΟ ροβφθβ56οἆ ἴἶπο αΏογο πιοηί]οηπθά χαρίσματα) 
εοι]ά νἱεῖί (ππεπα, απά 5ποα]ά πετε]γ ἀιερ]αγ ἴπο 
ϱΙΠι οἱ {οησαςς, --- ἅ]ιαί ννοι]ά 5 νὶδιί Ρεπεβί 
ίπεπι Ί ὙΝοί αἲ αἰ]: ππ]αςς, ηε αἆάς, 1 «Ποι]ά αᾱ- 
ἀτεςε Ύοι ἢ ἐν ἀποκαλύψει --- ἐν διδαχή, ΝΠΙΕΗ 
γ/οτάς, Ιπάσςςὰ, πανο σίνεη τῖ5θ {ο πιο] ἀΙδοιςδίοῃ, 
Νοιν ἵπ αἲ] έΊιοςε Γοτπις ο{ οχρτθδδίοη, {16 ἐν 15 ὮΥ 
Ἠεγάεηγ, 5αρροβδεἀ {ο ἀθποίε ἴΠο οβ]ροί οἱ ἴπε 
ερεακίηπσ Ίπ αποςίοῃ. ΕΒιαί ἴ ταίΏιαν, Τ οπ]ς, 
ππαγ]ς {16 πιαππρΥ; {λοισ]ι Ἱπάσθά {ιο νο 5εΠξεΒ 
πηθγσθ 1ΠίΟ θαο]ι οίπεγ; α. ἆ. ἵπ {νε οχοτοῖςε ος, 
5ο α8 {0 6ΧθΘΙΟΙ59. ᾖ1ί ἶ5, ΠοιγενοαΥ, οῇ Ππιογθ ο0η- 
5εαιιεηοθ {ο αἀνοτί {ο {ια πιθαπ]ης ο ἀποκαλύψει, 
γνώσει, προφητείᾳ, απᾶ διδαχῃ, ο νν]ο]ι Ειχροβίίοτς 
3τοθ Ἱπαο] ἀἰνιάθά ἴπ ορίπίοπ. Φοπιθ ἰα(κα {επι 
1] {ο Αοοιβα(ἶνες υΙίἩ εἰς, ἵη ἔἶιο 86η56, «58ο α8 
{ο αχρ]αῖη απά πιακθ ΚΠΟΥΥΠ {ο γοι ΤΠΥ πιεαπίπσ, 
εἰίῃει ἵπ {ια ἵναΥ ο{ ρτορ]οσι, ΟΥ ἐεαε]ιίπο Ἰπ σεη- 
ε{α].”. Α πιοᾷῬ οῇ Ιπιετρτείαίίοῃ Πατδῃ απά Ἱπαί- 
πη]ςείρ]ο. ἜΤ]ο σεπετα] 8εηςε 5οεπῃς ρ]αϊπ]ν {Πί8 
---έπαί χο ᾖδε οῇ πε σ]βί οῇ ίοησαςες ννοι]ά ὂα 
απρτοβίαβ]ε, απ]οςς Τέ νετο αοοοπιραπίθᾷ υνΙίῃ 
εοππο οίμες σἱ[ῖς, νΥυπίοΏ παἰσ]έ οοπ{τ]ρα{ς, ἴπ 5οπιθ 
γναγ ΟΥ οίμετ (566 ν. 0.), {ο {πε οἀιβοαίίοπ οῇ πε 
Ἠθατατς. Τ]αΐϊ {ο Αρορί]ο Ἰας το/[ετοηςθ ἴο {16 
αρ]ταα] σΙ[5 αὖονο ἀεδοτῖρεᾶ, ἶ5 ία ορίηίαπ οΓ 
Όια Ὀορί 6 οπηπιθηία{οΓς, απἆ «66ης οθγίαϊἰπ. ἜΤ{ο 
ΓΕΓΕΥΕΠΟΘ ΙΠ προφητείᾳ απά διδαχῃ ἵδ Ρ]αϊπ]γ {ο ἰπα 
προφῆται απᾶ ὁιδάσκαλοι. ῬΒαΐ ἴπαί Ίπ ἀποκ. απᾶ 
γνώσει 5 ποί α Πτίο οὔδοιταο. ΙΓ ἴπετο Ῥο (04 
απέἰοίπιαχ) ἃ ἄρεοσπί ΓΤοΊη 5ΙβροΓίογ {ο ΙΠΡεΓΙΟΤ 
σἰ(ις, ἴΠεηπ ἐν ἀποκαλύψει γνου]ά 86οΠΠ, 45 Μασκη. 
απά οί]ιετς 5αρροςο, {ο Ἠανο Υα[οτοηοθ {ο 4Ρονίίρς. 
90 (αι. Ἱ. 12. ἐδιδάχθην δι ἀποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χοι- 
στοὺ. Απά αί 2 0οΥ. κ. 1, Τ. 9ἱ. Ρα] δ8ρεπκς οϐ 
Όπο αὐαπάαπςο οῇ {πε τενοε]αίίοης τπαἆο [ο Ἰήτη ὮΥ 
επε Τ,ογἀ. 

Τ]ι8 ιο ἀποκάλυψις (5οἳ]. τῶν µυστηοίων) Ἰθτθ 
ψγοι]ά οογγεβροπἆ {ο {16 λόγος σοφίας 51ρτα χη. Β. 
ΦΙΟΠ 15 {πο νίθυ οΓ {ε 5εηςο αἀορίεᾶ ϱγ Μπο]κη., 
Μο απἀετείαπάς γνώσει Ο{ {λε λόγος σοφίας, χα 
σίῇι ο α «ιρεγίογ Ῥτορβεί: απά, ασαϊη, ποοφ., οϐ 
ἴιο σὶ(! οϐ απ ἔπ[εγίον Ρτορ]είς διδασκ., ἴπαί οΓ απ 
ογάψιαγη ραδίοτ. Ὑεί αἰ] Επ 15 5ΗΓΕΙΥ ἴοο Ἰγρο- 
ἠιείίσα]. Τ]αί ἀποκ. ἀοες ποί ποοθςκαγί]ν Ἱππρίγ 
έχε τονε]αίίοπ ρεοι]ῖατ {ο απ 4Ροβῇῇ6, ἱ5 οἶθατ [οί 
γ. 26. ο. νηετο 19 ἶ5 οοηδἰἀεγεὰ αθ 

-- 
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” ο] Ὁ , ᾽ ’ . δ. ἲ : ’ . 
διδαχῇ; Όμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αυλός, εἴτε κιθαρα, ἐὰν Ἰ 

διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ 

κιδαριζόµενον ; 
’ ” ’ 

ασεται εις πόλεμου ; 
’ -” - ’ 

λόγον δῶτε, πως γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ; 

λαλοῦντες. 

καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ δῷ, τίς παρασκευ-- 8 

Οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώυσης ἐὰν μὴ εὔσημον 9 
.. ) 3 3, 

ἔσεσθε γαρ εις αέρα 
- Π ἤ - ῃ ’ σρι 

Τοσσῦτα, εἰ τυγοι, ΥεΥη φωγων εστιν ἐν ποσµῳ, καὶ οὐδὲν 10 
ανν ’ ς αν τ . σςο- ’ - - , - 

αὐτῶν ἄφωνον. Γὰν οὖν μη εἰδω τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ 11 
1 

( ν, 

οπο οῇ ίπο ογάίπαγη σἶ[ῖ, απά (α5 1 Ίαναο {Πότο 
εἸωννπ) ρτοβαῦΙγ αἰίασ]οά {ο ο προφητεία. 30 
Γ]ιεορ]γ]. οἩ ν. 20. Φ4Υ8: ᾿Ιδοὺ γὰρ ἡ ἀποκάλυψις 
εἶδος ἓν προφητείας. ΑΦ ἴο Μαοκπιση( 5 ἀῑδΙποίΙοι 
υοΐννοςπ »ηρεγίογ απᾶ ἴπ[εγῖογ Ετορλεί5, 1 8 
ν]ο]]ν [αποῖςᾶ, απά ας ποί]]πσ 1π ιο Ν. Ἔ. {ο 
χομπίεπαπςθ 1: απἀ, Ιπάοεά, νναδ οπ]ν 5ασσορίοἆ 
ὈΥ τηϊείακπσ]γ οφ; Ώιθ λόγος σοφίας απά ἴ]ιε 
λόγος γνώσεως ἴο Μιεπιςε]νες ἀεποίε ερεείῇε 15; 
πγηίο] Ὠας Ῥεσῃ αἰγθαάγ 5Πουνπ {ο Ρο στοιπά]εβς. 
Γη ε]οτί, [ απι ρογςααἆσά {]αί ἐν ἀποκ. απιὰ ἐν γνώσει 
Ἠθτο Ἠανθ πο τε[ετοποθ {0 απΥ Αρίπίια] 15, Ὀιί 
ΟΠΙΥ ἀθποίο {πα ο[Τεεί απᾶ γεδιί οἱ οθτίαϊπ 6ΟΓ- 
ταβροπάεπί ερἰτιίαα]. ρἰῇς; απἀ, ἵπ ἴμο Ῥτδςεπί 
σᾳ5θ, ἴ]οςο οῇϐ {Πο προφῆται ἃπά ἴ]θ ὁιδάσκαλοι. 
Τ]ας ἀποκαλ. ΙΙ ἀοποίο {Πο τονο]αίίοη οἱ Πὶσ]ι 
ἀοοίτίπες ρτοροιπάεἆ ΡΥ ἔἶιο Εγορ]ιοίς; απἀ γνῶ- 
σιν, ἴιαο οτάἴπατγ Κπον]εάσο οῇ ία βιπάαπιεπία] 
{γαι οῇ νο (ἀοερο! Ἱππρατίεά Ὃν νε ἸΤεασ]ιετς. 
ΤΠΐ5 15 ροτ[εσί]γ αστοθεαβ]ο {ο ινε 5οορο οἱ ια 
Ρα5βασο6, α5 αΏονθ Ρροϊπίοά οαί; Γογ ἴΠο Αροβί] 
ππθαης {ο αἀνοτί αδρεςία]1γ {ο ἴ]χοφο (αἱ[ίς ἰπαί Παὰ 
πιοδί ΜΠΗ{ή, απᾶά {Ἴοβθ αςειιγθ(]γ ννογθ {θ προφη- 
τεία ππὰ ἴ]ιε διδασκαλία. Της αἲν. 1. ιο Αροξί]ο 
Ρτο[οτ5 1έ {ο αἰ] οίμετ σ1[ίς, οἩ. {πο 5οοτθ οἱ Ἠ]σ]ι 
α5ο/]ηοςς. 

Τ. ὅμως.] ἨΠαδίαίατ οχοπιρ]ο, απαπίορθτθ Ρτο 
το 5Προίνασαποα αἴηαο ΠΠ] οἶπί ἸαροπάΙ 8οτ- 
πιοπος Ιησιᾶ ροτοστὶπᾶ οοη/{ες({ αΏδαιε ΙΠίΘΓΡΤΘ- 
{πήοῦθ. (Πογάεπντ.) ἜΤ]ας (νο 56η56 ΟΠ ὅμως 
β6θΠς Ρ]αἶπ]γ {ο Ὄ6 (ᾳ5 ἴμο Ὀοδί Οοπιπιεηίαίους 
ΞΙΡΡΟΦο) οἰιῤί{εν, Γοχ ὁμοίως (α5 ἵπ (αι. Π1. 15.), 
ΟΓ νλ]ο] ἰσπὶβοαί]οπ εα[ϊοϊοπί οχαπηρ]ες αγο ακ]- 
ἀπσεά Ὦγ Ἐνρκαε. Ἠεγάσηγ., Ιπάθαεά, τεπάθτς 1έ 
αἰηηῖ, η ζηρ[ίαπι. Τηαί βἰσπ]βοπίοη, ΠΟΝΘΝΟΣΥ, ἶδ 
ἀρβίμαίο οῇ απἰΠοτΙ{γ : ννλ]]ο ο οί]νετ 15 τοφαῖτοἆ 
ὮΥ (ο οοπηθοίίοῃ. 

--ἄψυχα.] Ῥαρβ]γ ὄργανα. Φωνὴν ἵ5 ΠΟ ἦχον, 
ΟΥ φθόγγον, παπά ἵ9 α ἵογα αρρ]ίσαθ]α Ῥοί] {ο νά 
απά {ο εἰ]ησας Πηδίγαπιοηίς, 

--- ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ] “«π]οςς 
(Ίπογ σίνο α ἀΙβίϊποίίοἨ 1Π {ης φοαπάς,) οἵ ταίῃογ 
«(ο πο 5ος,” οἵ ποίθς, α5 Ῥίϊογος απὰ Ν[αοΚκη, 
τοπάοτ. Τί 5ποι]ά 5ασοπη (αί ο Αρορί]ο ἵ5 ποί 
(15 ΠΙΠΥ η) ήν «ροπκίησ οϐ ἴ]ιο ἠπ/οπα[ίοη πθ- 
οθβ5ατΥγ {ο πο ἀἰκήποίοι οἩ οπο ποίο ογ ἴοπθ 
{γοπα αποί]ογς Γοτ μαί ννοι]ά Ὃο Πο ρογί]ποπί 
{ο Πῖ5 αγσηπιση{ές νο] 4οθς ποί τοβροοί οπο Νο 
σα βΡροακ πο Ἰππσιασο (15 11ο νοτᾷς 5ο Ιποτρτοίοά 
νου] εασσοφ!), Ὀα{ οπο νο αδος α Ἱπήσασο {πι 
ἶς πο απἀθγείοοὰ Ὦγ Ἠὶς5 Ἰνθατογς. οί ποϊ]ογ 
σαπ Τ ασγορ Υ Ἠοβοππῃ. απά Ἐταμδο, {μπέ Ἰο 8 
αροακίησ οῇ [χο {αιος οϱ Παγηιοη απ πιο/ο: ος 
ενας νν] αξ ΠΠ]ο 1 1ο αγσαπηση{, ἵπ Γιο, 48 
Οα]νίπ βαγς, ««ποηπ οδί ευ ]ας ἀἰδραίαπό της 
αμία Ῥαμ]ας 14 (απίαπη βαπιρεί{, απο νη]σο Ρογ- 
οἱρτ). Ὑοΐ Ίο πι οοτίαϊἰπ]ν αἀνοτί {ο 80Π16- 
(ήησ ννμίο] εἴγίκοῬ ἴ]πο «ρηκρς οῇ νο να]σατ. Απά 
Οναί Γ απ Ἰπο]]πος {ο ήπ] 15 ἴ]χο θα, οἵ ροο]{ατ 
ολα γαο/ργἰφἰο οϐ πἩγ {απο, Νο] πο αποϊθη{5 4ο- 
ποίοά Ὦ} νο {οτπα πποάε; αδίπα ἴὲ, ΤΠ 8ΟΙΠΘ Πιθαδ- 

πτθ, 38 νο ἆο ᾖεη. Τὴῆϊς, Ι πνου]ά οὔφεινα, 18 
οοπβτιπεά Ὦ} {πε εχκρτθβεῖοη Ἰαδί αβῇθτ, ἄδηλον 
φωνήν} [οι ννἶιομί αεπάϊηςσ {ο νο ἀἰκμποίοι 
ΟΓ {οπο8 ΟΥ πιοίος, πο Ῥογίογππετ 5ατε]γ οοι]ά πο 
δε αἱ {ο Ῥίαη οἳ χε Ἱηβίταπηοπί αἱ αἲἰ. Ἔπετα 
15 ονἰἀαεπί]ν απ αἰ]ηκίοη {ο {ος νατίοις5 απά 
εἰγοπσ]ν πιατκοά ο]αγασἰογὶκέίσς, νΥπίσἩ απποης ἴἶνε 
αποϊθηίς ἀἰςίπσαϊςκηπεά ἀἰῄετεπί Κῑπάς οὗ πιηρία, 
Ἠ/Πθί]αγ δαετεᾶ, ἀοπιεφίῖο, ἀγαπιαξίο, ΟΥ παν ; 
ΙΠΕΟΙΩΙΕΗ (ῑαί πηΥ Ῥ6ίδοη, Νι α {ο]εταβ]ε θατ, 
οοι]ά {6]] {ο ναί οἶαςς {ο το[ετ αΠΥ οοπιροξε!ήοη 
ν]σἩ Το Ἠθατά. Ἰημετεας ΙΓ έ1οδε ολαγασϊεγίδίοβ 
γγογο ποί οὐβετνοαά ἴπ {ο αἴτ, Ἡο ννοπ]ά ποί ΚΠΟΝ 
ναί {ο ἴ1πθ ννα5 ππεαηί {ο Ῥος ννλείμοτ, α5 νε 
αλου]ά β5αΥ, α ΛΙαγοι ο: α ασ. Της, ἴππθη, 
8οθΙης {ο Ὀε Ναί {ο Αρορί]ε ΠΙΕάΠ; 5 ἶ5 Ρ]αίῃ 
ῄίοπα ἴπα ννοτγὰς Γοἱ]οννίησ, ὙΥΙοὮ οοπίαϊπ αποίιεγ 
Ιαθίγαίἶοπ οῇ {χα 6απιο Κῑπά, Ῥαί Ππογε Ρετβρίοι- 
οἱ5, απά 5εινίησ {ο εχρ]αῖῃ {Πε Ῥτοσσάίπσ. 

8. καὶ γὰρ ἐὰν ἄδ. ἃο.] Τε Αροςί]ο Ἴνοτο πᾱ- 
γοτίς {ο α 5ο οὗ πιηφίσα] {ππες, ἵπ Πίο Ὠνοῖτ 
ἀἰςίποίίοη Ὕνας οδρεεἰαἰ{ πθοξδδατΥ, να. {ος πη[]- 
{αγ Ῥιχροβθ8. Νο να πλ ίατγ ννπᾶ Ἱπείτι- 
πηθρη!ΐς οῇ {πο αποϊοη!ΐς Ὢνοτο ποί αξεά ππετε]Υ {ος 
ἴο ρατροςς οἱ αἰγοείίπο {ιο 5ίερς ἵπ πιαγολίπς ; 
Ῥιαέ αἰδο {ο {Πο Ριγροςς οῇ Ισπ]γίησ ἴο ἴπε 
δο]άΐθγς, α5 1{ νογθ ῥ1 αἰσπαίς, ννμαΐ ἴἶνευ Ἰνοτς {ο 
4ο ννοί]οτ {ο αἀναπσο, οτ τοίτθαί, ἴακα αρ αΓΙΠΒ, 
ου σο {ο ααατίοτς: ἵπ [αοί, (ευ Ῥετ[οτπιεά αἲ] ενας 
15 που’ ἆοπο Ὁγ οςγ (γαπ]ροίς οΥ βασ]ο5. 

---ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπ. δρ] α. ᾱ. 1 πα ἔταπῃ- ΄ 
Ροίογ 5οιπά Εὶς ΠηβίταπποπΕ νυν λουξ ρτορογ αἰίθῃ- 
οι {ο ἐπὶς ἀῑςΗποιίοι ΟΡ {1Π65, απά {Πογοῦγ πιακθ 
Όιο εἰσπαίς ἵπ απορίίον Ιπάϊκἶποῖς ποί ἀϊδαπσαιδ]- 
ἵησ Ῥοίνναθη {]ιαί νν]]σ] «οαπάς {ο αγγ, απά να 
πνηΙοἩ θἰσπίῇος α γούγοΠέ, οἵ ολοι πι Πατγ ονο]- 
Ποηβ, πο οπ6 νν]]ν Κπονν ναί {ο ἀο.. ο ΡοΙγῦ, 
ΧΧΧ. οἱ μὲν αὐληταὶ φυσῶντες ἀδιάφωνα. 

9, διὰ τῆς γλώσσης] “' ὮΥ ενα (οησας,””. πιθαπΊη 
πο οἵσαη ο δῬεος], 18 ορροφθᾶ {ο {ο πημκῖςο 
Ἱπδίτατηθηί5 ]αδί εροκεπ οῇϐ. Ῥὶΐς ἀέρι λαλεῖν 18 ἃ 
Ργονοτβρία] οχργθβδίοη, {ο ἀαποίο δρεακίησ ἵῃ ναίῃ, 
1ο υοπ{ὲς Όε/δα ϱγοβάεγο πι Γαίΐπ, απά α ςἱπαῖ]ατ 
οπο ἵπ οΙΓ οἵΝΗ Ιαπσηασο. 

10. Ἠοτο 5 αποϊἸετ Ἱ]αςίταίοη Ὦγ οχαπιρ]α; 
ἵπ ννμίο] νο πας αοπά ἴο ο οἱ ρισα] απά 
Ιἱοπιαίϊοα] οπςθί οῇ ένο νοτάς. [ ἼἍνο ἴπ Ἠοσθης, 
ΘΥΠΟΡ. 5Ἠοννη ναί (νο ἴτας οἱ ιρεῖς 5, πο ὅσα 
ἀνδρῶν, νν]ήο]. ννου]ά Ἰοπά {ο α Ἠτοησ 5θη5θ, έ 
ὅσα ἂν θέλοιτε: πΌά ναί αἲ εἰ τέχοι πιιδί οθ τθροαί- : 
ος] τοσαῦτα. ἜΤ{ας ἴ]νο 9θηςο Ἱς: Το ατο (6 
ν]]. «αρροβ8θ) 45 ΙΠΠΠΥ Κἰπάς ο) {οησιςς ἵπ ἴ]θ 
πνοτ]ὰ α5 Υγο «πσοφο, ΙΓ 80 ΠΙΠΠΥ {πογο ε]λου]ά ωθ.” 
Τ]ιο 5οη5ο οῇ οὐδὲν ἄφωνόν ἐστι 5 “ποιο Γογιπθὰ 
οῇ ἱπαγίσ]π{ο 5ος, θα 19 αὐπρίοά {ο ο εἷσ- 
π]βοσΠ{ {ο {1ο ΡΟΓΡΟΠΒ Ὑ]ιο αςο 1. ' 

11. ἐὴν οὖν μὴ εἰδῶ, οι] Ἠοπάος: “ Χονν, πῃ- 
Ιο8 Τ Κπονν πο ππσπηίησ ο) ο Ἱαπσήασο [νήσο 
ΠΙΔΥ Ὦο πάγοββοά {ο Πο] ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βαρβ. 
ἃιο., [ βπα]] Ὄο, νυν τε] τορροοί {ο {6 6ροπΚκογ οΕ 1, 
α Γοτοίσπογ; απά έο 6ροαΚκοτ γη] Όο, κ] τεδρθοί 



᾿εἰσπίβοαίίοη οῇ ἐν 15 Ηοεῦταῖο. 
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Λ 
- 5 » ᾿ ς/ ς ” 

19 λαλοῦντι βάρβαρος " καὶ ὃ λαλῶν», ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. Οὕτω καὶ υμεῖς, 
» Δ δε. Ἡ / Δ α 3 η .. ῃ ’ - 

ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδυμην τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε 
4 ς ιο [, ; Π ’ 

13 ἵνα περισσεύητε. «ιόπερ ὃ λαλῶν γλὠώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερµηνευῃ. 
’ ’ ν ’ ΄ ς νά 

14 ἐὰν γὰρ προσεύχωµαι γλὠσση, τὸ πνεῦμά µου προσεύχεται, ὁ δὲ νους 
, ’ 3 Γ 

16 µου ἄκαρπός ἐστι. ' Τί οὖν ἐστι ; 

ἕρμαι δὲ καὶ τῷ νο 

ς ν / |. 1/1ροσευξοµαι τῳ πγευµατι, προσεν η ΕΡΗ. δ.19, 
Οοἱ. 8. 16 

ο) . ’ ” ᾽ Δ ν .”.. 

ψαλῶ τῷ πγεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ γνοῖ. 
- Ἐ8 9 ο 2 ’ - ’ ς 3 -” Γ ’ -”- ὃ ’ 

10 Επεὶ, ἐὰν εὐλογήσης τῷ πνεύματι, ὃ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιωτου 
ο. 1“ . / 

ίοπιθ, α [οτείσηογ. Όηπ μβ 5επεο οῇ βάρβαρος, 
1. 6. 9Ώ6 ΥΠΟ 8Ρ6αΚ5 α Ἰαπσιασς Ίο απἀεγείαπάς 
ποῖ, 56ο Νοίθ οπ Αοΐς κχνΠ]. Φ. απά Βοπη. 1. 14, 
απά πιγ Νοίο οπ Τμαογαά. 1. 68. ἜΓπε αΌονθ 

Α Ο]αβείσα] υντ]- 
ἴ6γ ννου]ά εἴίλεγ Ἠανε α5δθά ἐπὶ, ο: ἀτορρεά {θ 
τθροβί{οῃ. Άο ἵπ α Κἰπάτεά Ῥᾶδεασε ος Ώιος. 
πθτί., οἱ γηπίοἩ Ἰ Ἰανε ποί ποίεὰ {ο ρᾶςθ. 

Απαςλαγκίς 5αΥ5 ΟΕ ἴ]ο (Τ6εΚΒ6. ἐμοὶ δὲ πάντες 
Ἕλληνες σκυθίζουσι. 

12. οὕτω καὶ ὑμεῖς] ᾿ἜΤ]5 πιαδί Ῥο ἴακεπ, ποῖ 
η {πο ρτεσσάἶπα, Ρα{ ννΙ χε Γο]]ουνίπσ ννοχάς, 
παπά οοηβίταεά γη] ζητεῖτε. Γηοθ οὕτω ππαΥ 09 
τεπάφτγθᾶ, νη Ὑγαικαί,, ο ]οπ, οἵ Ἰ0ΠεΓε/ΟΥΘ. 
Τ]ε Π1]1 {οτος ΟΡ οὕτω νν]]] Ὀο ροτοεϊνεά Ὦγ 5αρ- 
Ρἰγῖησ Όια ο]]ρεῖς, α5 {ο]]ονς: Τις π]δο ({ο 
αρρ]ν 5 {ο γουγ σπςε), δἶπορ γοι αἴοθ απχίοις 
{ο, ἃτο., 5ἰΐν6, το.” ᾖΖηλωτὴς 5 Ἠθ[ο ἴαΚθη α5 
αἲ χι. 1. απ χἰν. 1. Πνευμάτων ἵ5 {ΟΥ πνευματικῶν 
(8αἱ]. χαρισµάτων) αὐδίταοί [οι οοποτείθ, ΥΙΟΙ 
οσστς αἲ χὶν. 1. Τπ πο πεχί ννοτάς {ειτε 15 αἃ 
{ταπβροδ]ίοη, Γοτ ζητεῖτε ἵνα περισσείητε ποὸς τὴν 
οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας, ΄ οπἀάσανοιτ {ο αδοιπᾷ, ος 
Ῥο Ζ6ᾳπἱους οὗ αθοιπάϊπς 1π θιη) ὅσο. Τ]ο τεᾶ- 
8ο Γος {1ο (γαπδροδί{ίοη 566Π15 {ο μανθ Ῥεε {μα 
οἰκοδομὴ Ίνα5 ἴπο Ρτιποῖραὶ Οήπσ πιεαπί {ο 0ο εη- 
{οτοεὰ, απ ἶ5 (πετε[οτε ρυί [γδί. 

19. προσευχέσθω ἵνα διερμ.] Όη 6 56η506 ΟΓ 
Ώπαςα ννοτάς Οοπηπιομίαίου5 οοηβἰἀεταβ]γ ἀῑῆοι 1π 
ορίΠΙοΠ. 3ο9ππθ (45 Μασκη. απά Ῥτ. Βατίοη) ἰαΚκο 

Πε {ο ϱο: «Το Πίπα [5ο] ρταν, εμαί [αποίπετ] πιαγ 
“ἠπέθτρτοί 5 Ρίαγθβ. Ῥαί 5 Ιπίτοὐμοῖησ α 

ποτά νν]Ιο ας ποίλίπσ οογτεεροπάϊπσ {ο ἴέ Ἱῃ 
ενα οτἰσῖπα], 5ο αδ {ο ααἱΐο «Ἠαπσο {ο 8θη5ο οί 
Ώπο ραβκασε, οαπποί ϱ9 {ο]εγαίεά. Μορί οιηϊπθηί 
πιοᾶστη Οοπηπιθπίαίους αδθίση {ί5 α5 {πε 56Π56: 
ας Τιεί Εἶπα [5ο] Ρταγ, α5 ἰπαί Ἰθ ΤΠαΥ, οἱ Τη ΒΙςΠ αἃ 
ΠΙΑἨΠΕΤ {παί Ἠς ΠπαΥ (ἨΥ πο Ὑγοτάς α5εά ἵπ 5 
Ρ/αγετ, οἵ ΡΥ οχρ]αϊπίης 1 ἵπ α ΚΠΟΥΠ ]αησιησε]) 
Ἰηίθτρτοί απά Ἱππρατί {ο οίμετς, ὑγιαί {πο αβ]αίας 
Ἀα5 ἱππρατιθά {ο Ἠϊπι: απἀ ποί, ουί οῇ ναίη οδίειι- 
(αἴίοι, αάετ 1 ἵπ α ίοησια απκποννη.”. Βαΐ λαί 
56/56 οαηποί Ὄ6 οχίτασοίο {Τοπ {1 νγοτάς υν]λοιξ 
ππἹο νιοἱθησςθ, απᾶ Νου] 5αρρο5θ {ο βαοτοά 
ψτ]ίετ {ο 6χρτεςς ΠΙΠΙΞεΙΓπιοςί οπΙσπηα(ἰσα]1γ. Τ]ε 
πιοδί 5ἱππρ]α, απἀ, 1έ 5ποι]ά 5ε6ῃ, {ο {γα ΙΠίεΓ- 
τοίαί]οηῃ 15 επαί οϐ (ο αποϊθηπί απά 8ΟΠ16 ΠΙΟάΘΓΠ 
χροβί{οςα, Πο αβδῖση {Π6 {οομΊησφεηςο: “΄ Γ,οί 

πα ρταγ ιαί Ἠε ΠΙΣΥ ἠ[εριοίκο Ὦο οπαβ]εά {ο Ἱῃ- 
{οτρτδί [η ]παί ης 5αγ5]. 7. 6ο ΧΙ, 10. απά Νοίθα. 
Της νῖθνν, α5 Ἠοεγάθητ, οὔρθγνθος, ἶ5 Πιοδέ ασγθθ- 
αΌ]ε {ο {6 ννογάς {οἱ]ονίπς, νΥμίο) οοηίαϊπ α Τεα- 
80, {ο {πο αΏογο. 

14. Ἠετα {Πο Αρορί]ο οχοῖίος (ηθτη {ο αἴπῃ αἱ 
ἐσ]ιεγ σἳ[ῖ (απ αρθακίπσ νν]] {οησαθς, ὈΥ ροϊπί- 
Ίησ ουί ο Ιπε[ΠοΙΘεΠΟΥ οΓ{μαί σ]βι{ο σεποτα] οἁ][- 
οαοη. ἜΤηα Ῥτοποιῃπ 7 ἀεποίθς, Ρ6ΙΓ µετασχημα- 
τισμὸν, ΔΠΥ ῬΡεἴδοη Ἠπνίησ {πα σίβι οϐ ίοησιθς. 
Ἠεποεο Τε 18 Ρ]αΐπ {]ναί τὸ πνεῦμά µου οπηποῖ ΠΠΘάΠ 
Ώια Ποίη Βρὶγί{, 48 ΠΙαΠΥ ΟΟΠΗΠΙΘΠ{Α{ΟΥΡ ΦΙΡΡΟΕΟ; 
ΠΟΥ, 45 οίμετε αχρ]αίπ, «των ρίγα] σι... ἜΤ]α 
ππο Ιπίετρτείαίοη ἶς ἀουδί]ο5ς (λαί οῇ {ο αη- 

οἰθηί5 απά πῃοδί ΠποάθΓης {ο ἴ]ε Ἰαδί οεπίΙτΥ, 
ἔέπΙΥ πηπά.”. ἘἨεπάοετ: “ΙΓ 1 ρταγ ἵπ α Γοτείσῃ 
Ίαπσαασο (ντου Ιπίετρτείῖτς ΠΙΥ ΥΝΟΤ(Β) πιΥ πιῖγιᾶ 
Ρταγαί!, Οἱ ΤΥ πιεαπΊησ (1. 6. ἴΠο πιεαπῖπς ΟΥ 
Ῥαγρογέ ΟΕ ΠΙΥ Ῥταγετ) Ρτοάμςσςδ πο Ρεποεβί {ο 
οί]ιεγς.) 

15. τί οὖν ἐστιτ] Ξιῦ. πρακτέον, 45 Ῥοπῃ. ΠΠ. 9. 
γὶ, 105. 'ἜΓ]ο απδιοο; ἴο {ο αααδίοηπ 15 πιαάθ 
(ασταεαΡΙγ {ο {ηε μετασχηματισμὸς) ἵη ἴἶπο [γδέ Ρεί- 
«οπ. Τε οχαοί 86Η866, Ἠονθνετ, 5 ἀἰεριίεά. 
ΦΟ0ΠΙθ6 αποϊθηΐ, απά αἰπιοδί αἰὶ ιο εατ]γ πιοάετη 
Ἐχροβίίοτς (ἰοσείμετ υπ Ἠαπιπ., ΥΝΠΙΗ., Ώο- 
ΒΘΗΠΗ., Κταιςθ, απά Ια5ρί8) 5Ἱρροςξο {Πε 56ης {ο 
νε {ί8:  Τηε Ὀε5ί {ο ρε ἆοπο 15 {ο α5κ (ο ἰο 
Ῥο οεπἀιθά ΙΤ {ιο [αου]ίγ οὗ ἀῑνιπε]γ-Ιπερίτεά 
ΡΓαΥΟΣΥ 1π α {οτεῖσπ Ἰαησιασο; ποί ν {πε εριπ{ 
απά βοα] αἶοπε, απά {ο ΟΗΓ ΟΠ οὐϊβοαίίοη ΟΠΙΥ, 
Ρα τῷ νοῦ, ννΠ1 ππραπῖπσ, 8Ο 38 ἰο Ὀε απἀετείοοά 
ΒΥ οίνετς αἱςο,” 1. 6. ἴπαί ν/ς ππαΥ Ἰανε, ίσο, {8 
σι[; ο{ ἐπίεγργοίαίίοπ, 35 Ὑε]] αξ ἴοησιυςς. 
56η56 οἳ νοῖ 15 τοφι]τοᾷ Ὦγ {µε οοπίοχί. θε γ. 
19. ῬΒτί ἨΟΝ/ προσευξ. σαπ Ώθ {Λοισ]ί {ο οοη{αἶπ 
ΔΠΥ 516) 86Π56 ας (ναί Ἠετο α5δοτιρεά {ο 1, πονν- 
ουεγ αστεοεαΡ]α ἴο {Πο οοηίεχί, Ι 5εαο ποί. Τη 
σαεπετα] 5εη5ο Ιπίεπάες, αἰ]ονν]πσ ΓΟΥ {ο µετασχη- 
ματισμὸς, 8ΕΕΠΊ5 {ο Ῥ6 5ΙπΙρΙΥ ἐπὶ: «Ύύε πινςί, 
(πει, 50 ΡΤαΥ νη πα Βρίγίί, ἴπαί οίμετς, α5 ννε!] 
5 ΟΠΓΒΘΊΝΘΒ, ΠΙΛΥ απἀετγδίαπἁ Όλα πιεαπίησ οῇ ος 
Ρταγεις.”. Τ]ης νοῖ (45 Ηεγάεητ. οὔεεγνεςἙ) ἶ5 {ου 
τῷ νοὶ τῶν ἄλλων, Ἱ. Θ. εἰς τὸ νοεῖσθαι ὑπ ἄλλων, ἵνα 
τοὺς ἄλλους κατηχήσω. ' Απά Ἠε πάάποςς ἄη ΘΧΗΠΙ- 
ΡΙε ο{ α φος πιει ἱσεπίῖα Ὀεῖπσ α5εᾶ ἱταπεϊίνεΙγ 
οΕ εχαί νπίο] οί ογς πιαγ απἀοτείαπά, 1.6. Ώθ ΡεΓ- 
πι]τιθοᾶᾷ {ο υπάθγείαμᾶα, Ποπ ΆΝοῄμεπι,. ΥΠ. 9. 1 
Οτο. χχν. Ἴ, ὃ. ἜΤ]ο αΏονο νίθὺν ο/1]ε 5εηςε Ι 
Επά εαρροτίεά ΡΥ {πε ααἰλογῖίγ οῇ ΤΠεοἆογεί, 48 
{οἱ]1ου”5: πνεῦμα τὸ χάρισμα καλεῖ ' νοῦν δὲ τὴν σαφή- 
νειαν τῶν λεγομένων. Λέγει δὲ ὅτι προσήκει τὸν ἑτέρᾳ 
γλώττη διαλεγόμενον, εἴτε ἐπὶ ψαλμωδίας, εἴτε ἐπὶ προσ- 
ευχῆς, εἴτε ἐπὶ διδασκαλίας, ἢ αὐτὸν ἑρμητεύειν εἰς 
ὠφέλειαν τῶν ἀκουόντων ' Ἡ ἕτερον τοῦτο ποιεῖν δυνά- 
µενον συνεργὸν τῆς ὁιδασκαλίας λαμβάνειν. 1{ ὑπῖς ο 
ποί αἀπηιίζεὰ, να ΠΙαγ, να ΓΠΕεοΡΗΥΙ., 8αρροεε 
τί οὖν ἐστι ἴο ππεαΠ, « Παϊ, ἴπεη, 15 {ο Ὀε αρκεά 
{οτ1.. Απά ἰμθπ, νι 5ενογα] ο {11ο πιοδί αη- 
εἶθηί Μ395., τεαάἶπσ προσείζωµαι, απά 5αρροδίησ 
8η εΙΠΡ. οΓ ἵνα, ει 56η5ο ννΙ]] ϱε, “έ εἶῑαί 1 πιαγ ὂθ 
επαθ]ες {ο Ρταγ νἩ ο Βρ]γιί,” ἆο. Ψαλῶ ΠΠΥ 
Ἠθτεα, α5 ἵη α Κἰπάγοὰ ραξεασο αἱ «απῃθς ν. 19, Ὀθ 
απζοτδίοοᾷ ποί πεσεββατ]γ οὗ α ηηπ ποίαα]]γ 
δηπσ, Ὀπί οῇ α οοΠΙροΒΙΊοή, ΡεΓλαρς Πα] ρτοςθ 
απά Ἰα]Γ Ροείαγ, γοοίρά. Της αἱ Ἰεαδί ννου]ά 
666ΠΙ {0 Ὀ6 {πε οπξο [ποπι {πε ραβ5ασο οῇ 9αΠ1θβ8 
πογο 5οο Νοίθ. ὢθς αἶεο 6ο1. Ηἱ. 16. απἀ Νοίθ, 

10. ἐπεὶ, ἐὰν εὐλ.] ᾿Επεὶ Ἰετε αἰση]ῆες ΄δίποε; 
Ίῃπ ἐ]ιαί οαπφο  (νἰπ. ἴ]αί ορ οπ5θ); 38 αἰδο 1η 
Ῥοπι. ΠΗ. 6. χὶ. 6. 1 Οοτ. ν. 10. νι. 14. χν. 29. 
Ηευ. ἰκ. 26. κ. 9. απά 5οπηδίΙπηθς ΤΠ {πο ϱ]αβεῖσα] 
ννγ]ίθογς. ᾿ΤΕὰν εὐλογ., “« ἴε, ου; νπεπ, ἴποι σϊνεςί 
[ο] ὀναηκς.ὸ 
Π1γ παϊπά [οπ]γ1,) 1. 6. {ο {ηγεδε]{ οπ]γ. 

---- τοῦ ἰδιώτου.] ἵ Ἰαγνο π ἴΊιε Νοίε οη Αοίς ἶν 

Ίημ]ς 

Τῷ πνεύµατι, ἵη ἴπε ρ]τίί, «6 νν]ιἩ 
/ 
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δι . αι. « ... 4 -- ” 3 , » δὲ ΄ λέ γὰ 1δ 
πως έρσι το αι” επι τή ση ευχαριστις, επει Ἰ τι εγεις ουκ οι0ξ 

σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἆλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. Εὐχα- 11 

ριστῶ τῷ Θεῷ [μου], πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν. ἀλλ ἐν 18 

ἐκκλησίᾳ Θέλω πέντε λόγους διὰ τοῦ νούς µου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους 19 
9 Ῥεα]. 191. 9. 
Μαιι. 11. 25. 
ᾱ 19. 8. 
4 19. 14. 
ΕΡΗ. 4. 14. 
Πευ. 6. 19. 
1 Ροαι, ἃ, 2, 

Ῥειι, 28. 49, / 

ρα. 28. 11, 12. χείλεσιν ἑτέροις, 
ε/ .] ’ Π Π ’ 

οὕτως εισακουσογνταί µου, λέγει Κύριος. 

εν) ιά ’ 3 

κατηχήσω, ἢ µυρίους λόγους ἐν γλὠσση. " Αδελφοὶ, μὴ παιδία γίνεσθε 50 
- ὠ 3 Ὁ «΄ , κώ . , 

ταῖς φφεσίν ἄλλα τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε. 
δ - [ὁ ῃ 6 ϱ/ 2 ς 

ΡἩν τῷ νόμῳ }έγραπται Ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις, καὶ ἐνδι 
/ ιά ” ’ 9 3 2 

λαλήσω τῷ λαφῷ τούτῳ, καὶ ουδ 
/ - 

«ωστε αἵ γλὠσσαι 359 
ὡ 3 ω ’ στα. 4 »” 3 3: 

εἰς σημεῖον εἰσὶν οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις' ἢἡ δὲ προ- 
3 ω 2 2, .ω 

φητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσι». 

19, απἀ ἵπ ἘΏεσθης. ΒΥποΡρ. ἶπ Ἰοο., ϐΠον/Π ἴαί 
ἰδιώτης ἀεποίθΒ α Ρτϊγαίο Ρ6ἵ5οµ, ἃ5δ ορροςεά {ο 
οπΠ6 Ιῃπ ἄΠΥ ο[ῇσθ. ἨεποῬ {Πε 86Π56 αβείσποά 
Ἠετο Ὦγ ποεί Οοπιπιεπίαίοτς, “« οπε οΡ {πε Ια1:γ, 
πηϊσηί ὃε αἀπιϊίεά, ΙΓ ια οοπηίαχί, ὅσο. α1]ον/ες Πά. 
Βιΐ αξ (μαί τοφιἶτθθ 5ΟΠΠ6Θ ΠΙΟΤΘ δρεεῖαί 86Π56, απά 
Όιε ἀϊξαποίίοπ Ῥείνεεπ (ϱ1]ετσγ απἀ Τ,αἲίγ νναβ 
ΡτοῦαβΙγ ποί γεί πιαάς, Ι νου], αἱ {πε οοπίεχί 
τοφι]τθς, Ιπίατρτεί 1έ, νυν 0ἨήΥ5. απἀ Ἠσογάεπί., 
6έοπθ ννλο οσουρίες {λε εΙπαί]οη ο απ απ]περίτος 
6Γ6ΟΗ, 9Π6 ποί επάπεά ννῖίλ {πε σἱῇ ο{ {οησιθς. 
Ίιε Αγέΐε[ο Ἠετε ἀαποίθς {πε ϱοπιι8 ΟΕ Ρ6Ι5ΟΠ5 5ο 

οἰγοιπιδίαποθά. ᾿Αναπ. τόπον 15 Ποῖ ἃ ΠεΓθ Ἠο- 
Ὀγαίσπις Ραΐ {ο ΠΙΘίάΡΠΟΤ 16 ΟΟΙΗΠΙΟΠ {ο Ὀοί] αη- 
οἴεηί απἆ πιοάρτη Ἰαήριασες. ἜΤ]ο ννοτά ἀμὴν ἵδ 
ΡΓΟΡΕΤΙΥ απ αἀ]εοίῖνο εἰσπ](γίης έγμθ, απἀ, α5 5116]:, 
Ψ/5 15αοἆ αξ Υνθ]] ΊΠ δοίεπιπ αδδευογα[ῖοπς (ν/Πεῃ 
ἐστι Υνα5 Ἰεβι {ο Ὃεο απἀετείοοά), αδ α[ίοτ αΠΥ 
νγαψεν, Νίο Ιπνο]νοά εἰί]ετ αδξευογαίοπ (38 
ΨΝἨεΠ (πο ρταίςος οῇ (ο ννεγο Ργοποιπςςεᾷ), ος 
αρρήἰσαίϊοπι, ννποπ Πῖ5 αἰά ννας φοαση{ές ΝΥΠΙΕΙ τε- 
αα]γεά {πε ο] Η1ρεῖς ἔστω. ἜΓ]ε τὸ αἲ ἀμὴν οασΠΗ! {ο 
Ρο οχργοβραἀ, 5ἶπςο Τί ἀοποίρς ν/]αΐ Ὕνας σηδίοπια- 
γη. Ἐὐχαριστίᾳ ἶς οφαἱνα]επί {ο εὐλογία, Ὀοίῃ Ρείπσ 
Ροηοτα] {6γιης {ο ἀαεποίθ ϱρίαγοτ απ Ρργαίςο. 

19. εὐχαριστ., δςο.] Τ]]5 15 (5 0ἨχΥ9. οὔβετνος,) 
Ἰηίτοάισαὰ (κα {θ καθὼς ]αδί Ὀε[οτο) {ο 5πονν 
Όιαί ο ἆοθς ποί ἀεργεσίαίο ἴλο σἰβ, Ώδσπιςο Ἰα 
Ροβ565565 Ι{ ποί, ἜΤ]θ µου 15 ποί {ουπά 1η εονετα] 
αποϊοπί Μ9Β. απά Ὑοτδίοης, απά 5οπιο Εαί]ιοτς, 
απά 15 οαπος]]εά Ὦγ (τίεδὺ. απά ἜῬηΐπα, Βιαί να 
βαπΠο ρῃγαςο οσσοτ8 αἱ ΡΗΙΙ. 1. 5, απά Ῥμ]οπῃ. 4.ς 
απά 1 19 Ίος» ]κο]γ ναί 1 αἸπου]ά Ἠανε Όση ὑπίργ- 
Φοἰαίοά Ἠθτο {Τοπα {98ο Ῥαβρᾳσος, (απ Ἠανο Ώθσῃ 
ἔἹιγοιοπ οί ὮΥ νο οατ]ν Οτέΐς5, αφ κανουτίης οῇ 
Ἰπε]οσαποθ, Λπλῶν ἵ8 {ΟΥ ὅτι λαλῶ, Ὀοείης 8ο 6χ- 
ΡΓ6β564, βοπιεν]αί Ιπασουτα({ε]γ, {ο ανο]ά οσοτίκπη. 

19. Τη πέντελ. ἴιοτο 18 απ Ι4ἱοπα, ΟΙΠΙΠΟΠ {ο αἱ 
Ἰαησιασος, ὈΥ νν ίσο] α «πια! οργ(αἴπ ΠΙΠΊΌΟΓ ἶς ριέ 
{ΟΥ α Όεγή [ζιω.. Απά ενα βαπηο, πιπίαξἶς πηπίαπαἶς, 
ΠΙΥ Ὦο βα]ᾷ ο µυρίους. Διὰ τοῦ ν. µου {0Υ, 38 18 
τεπά Ιῃπ ΠΙαΠΥ Μας. Ὑοτβίοπς, απά Εαίλογς, τῷ 
νοῖ µου) 15 Ὦγ πο Ῥορί Οοπαπηθηίαίοτς «Ποννπ {ο 
ΠΠΘαΠ 6 οκ πιοη{]8 ππθῦΡ 8εη8α.”. 96ο Νοίο 5πρτα 
ν. 105. ἜΤ]ε πεχί νγοτὰς ατο εχοσεί]σα] οἱ έε ρτθ- 
οεά(ηρ. 

20. ΑΠοτ ροϊπίίησ ομί {πο ἔγαο παίατο απά οοΠῃ- 
Ρατα(ΐνε να]αο ο6 {1ο σι ο {οπριθς, ο Αροεί]ο 
οπάθανοιτς {ο τορτθβς ἵπ {ποεπῃ α ἴοο ρτοπί πηχ]οίν 
Γοτ {5 Ροεβοβείοη -γ- ὮΥ εΠοννίης (αί {ο ννἰδ]ι Γοτ 
{ἱ νν]νουί τοσατὰ {ο νο αἀναπίασο Ίποπος τορ]{- 
ἵηπσ, Ἡθγο ΘΥ6Π Ῥιογήο. Απά οι αδίησ α ἀο]]- 
οπίο {1ΤΠ, εασσερίοςᾷ ὃν {ο ννογὰ παιδίον, Ίο ας: 
ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπ., ΟΕ ννἩΙσοἩ να 5οηφο 8, “ Ὀαί π8 
τοβροσ!ς νε, Ὀο 6Υ6Π π[απή]α.. Ταυδοτεί εχ- 

Ἰὰν οὖν συνέλθη ἡ 53 

οεΙ]επί]γ Ῥαταρηταςες (Πας: Μὴ ἀντιστρέήητε τὴν 
τάξιν (’΄ 4ο ποῖ Ιπνετί {ιο οτάετ οῇ πατε”) μηδὲ 
τῶν παιδίων τὴν ἄνοιαν, ἀλλὰ ἀκακίαν ζηλώσατε" τῶν 
δὲ τελείων μὴ τὴν πονηρίαν, ἀλλὰ τὴν ἀγχίνοιαν ἔχετε. 
Τηἱ5 ολΙ]ά[ῑ]κο ἰπαρ]]οΙίγ ος Τιοτὰ Ππιδε]ῇ οπεῃ 
εατπεεί]γ επ]οίπαά. (9εο ΜαΜμ. κ. 160.) Απά 
Ψγῆι σοοᾷ τ6άδοηΠ 5 εἶπος 1 ἶ9 ο]οδεΙγ οοππεσίεᾷ 
νη(Ἡ νΙτίαες Θνεη ΟΡ {1ο Πϊσ]ηοςί Ἰῑπά. Της 1 
ἱ6 βΠΕΙΥ τειπατκοεά ὮΥ Τήαογά. 1. 89. ΙΠΙ{. καὶ τὸ 
εὔηθες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει. 

----ταῖς δὲ φρεσὶ τέλ. γίνεσθε] “« Ὀαῖί πς {ο ρτι- 
ἀεποο απἀά Ἰαάσιπεηπί, ἵπ αρρτογῖησ 1ος (ήηπσς 
ΨΠΙοΙ ατα οχοε]]επί, ο οτοιπ-ιρ Ῥεγβοπ»5, απᾶ 
αἴίαίπ 1ο δοππείλ]πς οΕ πα ππαξατῖ{γ οἱ γοιτ ϱΠτίβ- 
Παπ ργο[εκεεῖοην.”. Τή5 5οη5θ οΓ τέλειος οσσ τς ἵπ 
ΕΡῃ. ἵν. 19. απά ἨΠεὺ. ν. 14. απά εἰδενηεγο ἵπ ἴ]νε 
Ὀθεί νντί(ίοτς. 

2]. ἐν ἑτερογλώσσοις.] ἜΤ]Ἡε ραξεασο α]]αάαά {ο 
5 15. καν. 11 ὃς 12, νο] (15 ννε]] αν ἴἶθ 
Κἰπάτεά ους οῇ 9 ετεπ. ν. 15.) πιαγ Ῥεο τεσατεὰ 
αψ Ργοάἰσίίνε οῇ {πε σἡϊ οῇ {οησισ8. Όν (1ο αδθ 
Όπο ν/οτᾷς οὗ 5οοί{) “6 νμ]α 1 8θεπης ῥγίπιαγτ/η ἴο 
πανε τε]αίεά ἴο {πο Ίαπσαασες οῇ ἴποςο {οτοῖση 
παί]οης Ὦγ ννποπῃ ο Ιπίεπάεά 1ο εχοοιίο Υεῃ- 
πεἈποο οἩ [πας], ἴ πηὶσηί αἰδο ἀεποίο ἰαί Ὦθ 
νο] Ππείγαοί ἴηθπα ΒΥ Ῥοτδοῦς οπάμεά ουν Όια 
σΙ/[ οῇ ίοησια6ς, ἴο οοηνΊησε {Πθπη ναί {Ίλοςθ Ῥετ- 
5οη5 (αασῃηί {6 ἴτιο τε]ϊσῖοη.”. πε ννοτὰς Ἠετα 
ααοίεᾷ ἁῑ[ᾖογ οοπεἰἀσταβΙγ {ποπι ἴε Βερί., Ὀαί 
ἄστος ἵπ ειρφίαησθ ΥΠ {ο ἨΗεῦτενν; 5 δεῖησ 
ἃ. οἰίαίίοη αά δοηκιπι ταί]ηατ ἴἶπαπ αά ἠΠργαπ. ΤΠ 
[αοί, ελα οπ]γ πιαίεγία] ἀϊπετεπος ἵδ ἵῃπ πο εα0ε{]- 
[ποῃ οἱ πο ᾖβγδί οίκοι [ου {ο τά, {ο πια]κθ 
εο 6οΠ56 ΠΠοτο ΡοΙηίθεά. Λέγει Κύριος πτο ἴια 
ποτάς οῇϐ {ο 4Ποφίε, απά 4ο πο ρτο[εςα {ο Ὦθ 
{τοπ ἴο Ῥτορ]μεί. ΒΥ νόμος ἶ5δ Ἠετα, 45 οῄοη, ἆο- 
ποίοὰ (ο ΟΙά ΤῬορίαπιεπί, Ὦθο ἆοβη κ. 54. 

25, ἵπ οτάετ [αγί]θτ {ο ον) (νο Ἱπ[οτίοτίίγ οῇ 
{οπισος {ο Ἱπίοτρτδίαί]οπ, {ο Αροβί]ο αἀνοτίς ἴο 
Όνο ο)ιῖρ/ ργροδο ΝΠΙΟΗ 5ἶσης Υνογο ΠΙΘΠΠ{ {ο 56Ίνθ; 
ΠΠΙΠΘΙΥ, {ΟΥ {η6 οοπν]οίίοη οῇ απρε]Ίενοις, ταίπετ 
Όιαη {ο οζἵβοαίίοῃ οῇ Ὠδ]ίονοτς. 

----ὥστε αἱ γλῶσσαι, ἃο.] Τ]ιο ε5οηςο ἶς: / ογθ- 
{οτο ἴἶπο {οηριθς ἵπ φαθβίίοη αἴθ [πιοαπ{] {ο 5ογνθ 
[ο α εἶσῃ. ος ππατκ, Ὦν νηίσῃ 1 πιαΥ Ὁς Κπονη 
Οναί νο ϱ καπ ἀοοίτίπο 15 τας. Ὑδί ἴποςθ 
πτο Πη{οπάεὰ] πο [5ο πο] [ου Ὀοίουοτς 5 ἩΠ- 
ρο[ίενοις; ογοας 1ο ο νοασὴ Τ ἶς πο 
8ο ΠΙΟ] α εἶσῃ {ο {ο ππο]ίονοτ, γοῖ ἶ5 οεροςἰα]- 
Ἰγ 51οἩ {ο (νο Ὀο]ίονοτ: Ρεῖπσα αἶση απά α οοη- 
Αεπιαίίοη οῇ Ειοῖτ ΓΗ, απά απ ἱπογθαφθ οἱ ἰ]οῖγ 
Κπον]οάσο.” 

9ο. Τ]ε Αροβί]ο βιτίμοτ ονίησθς ἴμο να. 
οΓ {οπσιος, ὮΥ εἸνοννῖης ἴ]γο πιἰκεοπφέγ οσο ννπίο 
ἠιο α56 οῇ Ίνα σἰβὶ παἰρΏ οσσαδίοῃ ἔο ἴ]χε Ἠοαίμεπε; 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 0ΟΗΑΡ. ΧΙΥ. 25---26. 167 
5 ν] ’ - 3 υπ 4 

ἐκκλησία Όλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δὲ 
» η) , } - ι αχ. ᾽ ’ 

94 ἰδιώται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι µαίΐνευθε; «Εὰν δὲ παντες πφρο- 
, , , ’ α Γ ”” ΕΝ ’ 

φητεύωσι», εἰσέλθη δέ τις ἄπιστος, ἡ ἰδιώτης, ἐλέγχεται υπο παάντω», 
3 . υ Π «/ ᾿ αἱ ”- , 2 

96 ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων" Ἱ [καὶ οὕτω] τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αυτου 
» ᾳ ΖαςοἩ. 8. 28. 

| 5! υ ΄ ’ ’ - -” 

φανερᾶ γίνεται” καὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ προσωπο», προὔκυνησει τῳ Θεῳ, 
3 ΄ / ς υ . ’ ς ν » 

απαγγελλων οτι ο Θεος Όντως ἐν ὑμῖν ἐοτι. - 
ΕΙ α 

6 Ἱ Πί οὐν ἐστιν, αδελφοί; 
/ ’ {/ ς ” . 

Όταν συνέρχησῦε, ἕκαστος υμῶν ψαλμον τΘηρτα 12. 8, 9, 
10, 

3’ ν 3; » 3, 32 / 3 ς ῃ 3 -« 

ἔχει, διδαχήν ἔχει, γλὠσσαν ἔχει, αποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει ᾿--- 

5ο {λαί, απ]αςς επιρ]ογαά ἵπ οοπ]αποίίοη νι ἵπ- 
(οτργείαίἶοπ, Τὲ πηὶσηῖ ἵοπά ταίπεγ {ο ἴ]ο ΙΠ]ΙΤΥ 
Όναῃ πο Ὀοποβί οῇ {με (1ο8ΡεΙ. 

Τ]ε ἐὰν οὖν 5 ποί οοπε[ακίωο, Ὀαί ἐγαποἰῖυο, 
αἰσπ]ι(γίπσ ποιο κ, { Γο επαπιρἰο. ΒΥ πάντες 1 
νγοι]ἀ πο απάθγείαπὀ, υγ] πιοδίῖ Ειχροβί{οςς, “΄ αἲἱ 
ἰορείμετ, οοπ{α56, ἰπππυλιαατίὸ 5 Ῥαέ δΙπαρΙΥ αἱ 
Ώ1θ Ρ6ΓΒΟΠ5 Ργοβδεπί Ίο φρεπ]κ ἵηπ νίτιιο οὗ α 
αρἰτιίπα] σι. Τε ἰδιῶται ε]λου]άἀ ποί, (ΥΝΙΠ 

εοπιο) 6 {α]εη α5 5ρτα ν. 10. (ΓοΥ ναί νγοι]ά ρα 

| 
--] 

απευ]ίαυ]ο {ο ]ιαί {ο]]οννς), Ὀμί 1π {με 86ηςεο, 
««ρθίφοης πο οοπήδιδαπέ ννἰ(Ἡ Ο]τὶἠαπΙ{γ.. 5ο 

ΕΑΥΟΜ. εχρ]αῖης ἰδιώτας ὮΥ ἀπείρυυς. 366 ΠΙΥ 
Νοίο ον ἼἸσογά. νΙ. Τὸ, ὃ. ἰδιώτας, ὡς εἰπεῖν 
ειροτέχναι. με Αροβί]ε, νο ΠΙΑΥ Β1ΡΡΟςΕ, 15 
ετο ἀθβίσηπαίίῃπσ 5ιςἩ /ιθαίᾖοῃ (5ίγαπιςεΓ6) αδ 

πηϊῖσηί οσσαβδίοπα]]γ αἴίεπᾶ, ος Ῥε Ἱπάμοθά {ο ο 
οπσ6 ου Ὠνίσς, οί οἱ ουγ]οδΙ{γς απά {Ππῖ5 ὮΥ α 
{αοῖί αἱ]αδίοη {ο Ώνο 5οτίβ οῇ Ρ6ί8οης: 1. ἴλος5α 
ν]λο Ίντο ΥΘ]] Ιπο]]παά {ο {με (1ο5Ρε1, Ραΐ αΠΙΠ- 
είτηοίοά ἵπ Τί ἀοοίτίπεβ; 2. 54] α5 Ίνογθ ἀἱδρο5οά 
{ο τε]εοί 15, απά νγθηί ππετε]Υ {Γοπι οιΓἱοβΙ{Υ, οἵ {ο 
οαΐο] αρ 5οπιείη]ησ {ο οθηβτθ ΟΥ τἰάἰομ]θ. ᾿ΤΠϊ5 
γίουν 15 βαρροτίεάἀ ὉΥ {πε ααἰλποτϊγ οἱ Τηπεοάοτεί, 
πο οχρ]αῖης Ιΐέ ὮΥ ἀμίητοι; απά αἱδο ὮΥ ΗοΥ- 
ἀθητ., νο ίακθς Ι{ {ο ππθαη ΄«Ιπιρεγ1 τε]ισὶοπῖ5 
Οµτ]βίαπα, εχίταηδῖ, θε τεβιας (Ογὶςἶαπίς Παπά 
βαΐϊς εὐεοί.. Τ]ο ννοτᾷς {οἱ]οννίησ ννῖ]] Πανθ πο 
ἀϊπιου]ογ, 1ΕΓ τε[εττθά {ο Φοίῇ, οἵ {0 οἴ[ιεγ οϐ ἴΊλοςθ 
οἶαβςος, α5 {16 ϱ9156 ΤΠαΥ Ὀθ. 1Ἠθ ἐροῦσιν ὅτι 
µαίνεσθε (’ 016γ υγ] 5αΥ γοι ατα [απο εηί]ι- 
βἰαςίς ”’} ἶ5 ενἰάεπ{]γ πεαπἰ [οτ ῥοίι. Αί ν. 4. 
ννςθ ανα {ο Ρ]αταὶ οἨμαπσεά Ιπίο {ο εἰησια]ατ, 
ἵπ οτάετ ναί ναί Ἠπ5 πο” Όεθη φαἷᾷ 5Ώοι]ά Ώα 
τείοιτεὰ {ο εἰίμετ οῇ ἴ]ια αΏονθ 5οτί5 οῇ ρεΓ5οµς 
τοδρθο/ἵνε]γ. ᾿Ἐλέγχεται ἵδ (45 πο Ροδίοῃ 
αἸουνς) πηεαπ{ ΓΟΓ {Πε ἄπιστος, απά βἰση]ῇος “'Ἠε 
18 οοην]οίοἁ οῇ 6ΓΓΟΓ 1η λε ποίίοης ο Ἠαά εηί{εί- 

εαϊπεά οἳ Οητ]κἰαπΙ{γ, απά οοην]ησθά οΕ 8 οἶτι 1η 
; ορροδίησ ἀοά”5 {άθ Βε]σίοα: 5 απἀφτείαπάϊπσ 
Ρεΐπσ οοπν]ησθά, απάἀ Πὶ5 οοηδείεηος αν/αΚεπε(. 
Τ]ιο ἀνακρίνεται (ΥΥΠΙΕὮ 18 Ἱπίοπάθά οΏΙεΠΥ {ο ἴηα 
ἰδιώτης) 5661η5 {ο πποαῃ, “πε 5 ριί οἨ Π18 θχαπῃ- 
Ιπαίοη, ἶ5 πιαζο {ο ἀϊξεστη ατἱσηί οῇ Πὶ5 οοπάἹοη, 
85 α Ῥοογ ἱσποραπέ 5ἴππεγ ποθᾶἴησ ἴηε φα]ναίίοη οΕ 
α Βανίοιτ. 'Ὑπὸ πάντων, “ὉΥ αἲ] [11ο Ργεπςπογς],2 
ΕΠΟ; βαγΊησ 5οπιείη]ησ {μαί «οΠ165 Ίοπιθ {ο Πὶ5 
οοηβοίεηοθ. 

20. τὰ κρυπτὰ ---γίνεται.] Τηϊ Ππαγ πιθαῃ (15 
Μτ. Ξοοίί εχκρ]αίπβ) “« Πὶ5 εθοτοί ἰποισηίς ατο ἆἷ- 
να]σεά (νἰπ. Ὦγ Ρείης, α5 1{ ννοτθ, «ροβεπ ἰο. 3ε8 
Ποῦὺ. 1ν. 19.), τς εθοτοί οβ]δεοίίοηπς απηβδνγογθά, 5 
βοογθί βἶης τορτονεά, απά {Π6 ται] διπίο οῇ Πῖ5 
Ἠθατί πιαάο Ἰποννη {ο Πίπι” Τηε ννοτὰς Καὶ 
οὕτω Ῥε[οτθ τὰ κρυπτὰ πτο ποῖ {οππά ἵηπ 80ΠΙΘ. 
ΜΒ5., Ὑογδίοη5, απά ΓΕαίποτς, απἆ ατο σαπος]]οά 
Ὦψ τιαεῦ. απά ΤΓιπα. ἘΒυῖ έο ννογάς ατο Πποτθ 
[κεὶγ {ο ανα Ῥεεν {Ἡτοννῃ ουξ, Ὦγ οΥεγ-ηῖσθ 
Οπσ5, {ο τοπιονο α {πιίο]οσΥ, ἴπαῃ {0 Ἰηνο Ώθδεπ 
ιπίτοἀισσοά, α5 {Ίχ6Υ ... Ώιτοιρ]ι πεϊδίακε, οτὶς- 

ἰπαβίησ ΙΠ ἴ]ο καὶ οὕτω ]αδί α[ίετ. ἜΤ]αί 5ποἩ α 
πη]φία]κα 5Ποι]ά ανα οτερί Ιπίο ΠθαΓΙΥ αἰί 1ο 
Μ»9. 8 νο Ἱπρτοραῦ]θ. Ἠεδίἀςς, ἴπο ννοτάφ 
πανο στοαί ΡτορτΙείγ, α5 5ετνῖησ {ο πλατ]ς ἴπθ «οπ- 
δρ/πεπορ ΟΕ {πο ΓΟΓΙΠΘΓ; 5εἰ/-Κπου]εάσε Ρείηπσ πο 
ΠΘΟΘΕΘΑΤΥ εοπδεΦΜεπεο οἳ ο1ο8ε 5ε]{-εχαπιΙπαίΊοη, 
οαγτ]θά οἨ απάετ ἴλθ Ρογ/εΓ οῇ απ αἵνακεπεᾷ ο0Ἠ- 
εοἶοῃσθ. Έοτ αἰπουισῃ ο σεπεγα]1{γ ο{ ΕχροῬί- 
{ους απἀετδίαπά {ο κρυπτὰ --- φανερὰ γίνεται ο{ ἴπε 
κρυπτὰ Ῥοαῖπς πιπἆο ΙςΠΟΥΥΠ {ο οίιεγς; Υαί Ι{5ποι]ά 
ταίηθγ 566ΙΏ πηθαπ{ ΟΓ {1θ Ῥεγδοπι Μὔπιδεί{.  Α νΙεν, 
Ι ἠπά, 5αρροτίϱά ΒΥ {πε ορἰπίοη ο{ Οα]γίπ. Ἆεθ 
Ἠἱ5 αἀππ]ταρ]ο ποίθ. 

Τ]ε ποχί ννοτάθ ἀθεοτῖθε ἴπε ε[εείς οἳ οοηγῖο- 
{οι οἱ 5ἵπ απά οοΠπΙΡΙΠΟΙΙΟΠ Σ---- ΠαΠΠΕΙΥ, Ἠάπιοισ 
απά Πεατίγ ΡΓάΥΕΙ {ο (οά {οί αοοθρίαπςθ, ΟΓ 
Γαγίπθταπος ἵπ ΗΙ5 στασθ; απά απ οΡεΠ αοκπογ]- 
οἀσπιεηί οἱ {πε (ταίῃ οῇ ἰΠε τε]ϊσίοηπ ννμ]ο]ι Ἰαά 
Ῥοε[οτο Ώθει τε]εοίθά. Πε Ἰαδί «ἰααδε 86ΕΙΙ8 
πηθαη{ {ΟΥ {ηε ἄπιστος ΟΗ]Υ. 

90. Νου {ο]1ον5 {ο οοπεζηδίοπ, ---- Ηιαί ἰῃα 
να]αθ ΟΓ ἴεςδε χαρίσματα ἶ5 ποί {ο Ὦο πιεακατθᾶ 
ὮΥ (να παϊπγο οἳ 1πο σἰβ, οοηβ]ἀετοά ἴἵηπ Ι1ΐ5ε]{, Ρα 
ὮΥ ια πιοᾶε απᾶ ἄεσγεο ἵπ ΥΥΠΙΟΗ ια αἀναπίασθ 
οῇ οίμθίΒ, α5 Νε]] α8 {Πε ΡοβΒΘΒΡΟΓ, 15 Ρτοπιοίες, 
Οπ τί οὖν 59ο Νοίε εωρτα Υ. 16. Ίηπ με ννοτᾷβ 
{ο]]ουνίησ 5οπιθίηΊησ 866ΙΏ5 Ἰαπίησ; {ο δαρΡρΙΥ 
νΥΠ]ςἩ, 8ΟΠ16 5ρροςφε αη ερ. ο{ εἰ; α ΓαίΠεΓ Ρἵθ- 
οπτγῖοας εκροάἰεπί. Οίπετς τεαά {να ννοτάς ἐπίργ- 
τοσαἴνείη; ΥΙΟΙ 15 [Ισὶᾶ απά Ἱπεβ]οϊεηί, Οἰίμοις, 
ασαῖπ, τε]εοί Ροί]μ {πε Ιπίειγοραίίοη απά ἴῃπε ΙἹῃ- 
8εΓίΙΟΠ, απά ΤΕΠάΕΤ ἕκαστος ἔχει “΄ εας]ῃ ἶβ τεαάγ 
απἀά 6Ἀσετ {ο 5αρρΙΥ.”.Βαί μαί ἶ5 ο{γαπίπις ια 
96η56. Τ]οτε 15, Ιη [αοί, πο ἁἀῑ[Ποι]ίγ, 1 (πο 
νγοτάς Ὀ6 {ακεῃπ ο{ ννμαΐ ἶ5 «Ἱιρροδεᾶ ἰο Ώε ἆοπθ; 
παπά εἴτε οἵ ἢ ΠπαΥ, υ (Ἠοιπιθηῃ., «απΙοΓ., απἆ 
2ςἩ[1πα, Ὃ6 πιάεγδίοοᾶ, νΏΙοἩ 15 επργεςδδεά Ἰπ 
{πε νοτςο [ο]]οπφ]ησ. Τ]5 {1ο 5οηςο ο/ {ιο Υῃο]θ 
Ῥαββασο υν]] Όο  ΥγΠαϊ, ίπεῃ, 15 {ο Ῥο ἆοπε [έο 
ανοἰᾷ {]νοςο εν]]5, απἀ Ρίοπποίθ {ηε σοοᾷ ΙΠ νίθν/ 
νἩγ 115]. Εαο [νο υνΙ]] 5άρΡοςεΙ, 1. ϱ. 98 ίπε 
πνευματικοὶ, Ἠπίῃ 8ΟΠΠΙ6 σὶΠ ος οίμοτ: οἴίπετ ηθ 
ΠαίἉ α ρδα]πα. ος ηθ Παίῃ, ὅτο. [εί], ο Ιῖ 5ο, 
8ο ἰπαί αἲ] Ῥο ἆοπο ππίο οαἰβεαιίἰοπ]. ἕΚεερ ιαὲ 
π νίονν. Τμεί ενετΥ {μίπσ Ὀο ἆοπε απίο οϊβσοαᾶ- 
ΠοἨ.. Τηε έογπις εχρτθβδίησ {ηεςο σἱ[ῖ5 αγε {ο Ὀθ 
οχρ]αϊπεά υν]{] τε[ετεποε {ο υγ]αί πο ΑροβΗο Ἠας 
Ῥθ[οτεο βαἱᾷ οοποεΓπίπσ {μεπ, Ὑαί α5 Ίο Ἠοτθ 
βΡρθαί5 σεπογαἰίη, απἆ ἆοθεςβ ποί π5ο ργεςοῖςεΙγ {Πθ 
δαπιε ἴ8ΓΠΙ8, {1ο Οοπιπιεπίαίουγς ἀῑΠετ ἵπ οριηῖοῃ 
45 {ο {πε 56η56, οῇ νΠΙο] 596 α Γ1]] ἀἰξοιξεδίοι ἵπ 
ἘἨεο. Υπ. Ῥια[ῇσο 1 ΠΘΓθ {ο 54Υ, {μαί {πε ψαλμὸν 
86ΘΠΙ6 {ο Ἠανε ΤοίΕΓεπΠοΟθ {ο {πε ψαλῶ αἱ ν. 15., 
απά Ῥτοβαβ!Ιγ ἀφποίθς απ εχίεπΙροταπθοιΒ απά ἵῃ- 
ρίγα ρίοσθ οΓΡοείτγ, αἀαρίεά {ο Ὀ6 5ι1ησ {0 6οΠ18 
ΠΙΕΙΟΔΥ. Διδαχὴ 566Π18 {ο ἀεποίε {ο ἴπδίγιοίῖοπι 
ΟΡ {ιο διδάσκαλοι πιεηπϊοπεά αἲ χΙϊ. 28, 99. ἜΤ]ο 
γλῶσσαν απᾶ ἑρμ. παδί Ὀο εχρ]αϊπαά οη {πο 6ατηθ 
Ρεϊποῖρ]θ. ΙΙΙ τεβρθοί {0 ἀποκάλυψιν, Ἱέ ΠΙΣΥ, 
{τοπα {λε σεποτα] αἰγ οἳ πε οοπἰεχί, Ὀο 5αρροξεθά 
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πάντα πρὸς οἴκοδομην γινέσθω. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. ΧΙν. 27--- 59 

1 ά ” ν , ψ 
Εϊτε γλὠσση τὶς λαλεν κατα δύο η 31 

. ” 3 η . τ ’ λα 3: 

τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἄνὰ µέρος καὶ εἷς διερµηνευέτω. «Εὰν δὲ µη 38 

”. διεοιηνευτὴς, σιγάτω ἐν ἐκκλησία  ἑαυτῷ δὲ λαλείω καὶ τῷ Θεῷ. 1 ομη 1] νά 1 Ὠ Π . ν 
. π ” .ω , / 

ΠΠροφηται δὲ δύο ἢ τρεῖς Λλαλείωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. 58 
Π - ’ ς ’ 3 7 . 

ἸΓὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθηµένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω" δύνασθε 30 
’ ! ’ ΄ 

γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύει, ἵνα πάντες µανθάνωσι καὶ πάντες 8ἱ 

παρακαλῶνται. 

{ο Ὦο φοπιοίπίηπσ Ὀτοισ]ᾗί Γογννατά ὮΥ α προφήτης. 
Φεο Νοίο 8ωρτα ν.θ. 
π. Τα Αροφίϊθ ΠΟΥΥ ρ]νεβ 50ΠΠ6 δρεεῖαἰ ἀῑτες- 

έἶοης, ὮΥ ννπ]οἩ {πα σἰ[ί οῇ {οησιιθ5 η]αν Ὦο ΘΧΕΓ- 
οἶσεά {ο οἀϊβοαίίοη. Τ{θ τις 8 α5ες (1]κα νε 
Έτεπε]} οπ) ἴο ἀεποίθ δευεγαἰ Ῥογδοπδ (οἩ. ΝΥΙΟἨ 
1ᾷΐοπα 5οο ΜαΠ. (τ. ατ. ῥ. 451.) αν ἵπ 1 Ῥαί. 1ν. 
11. εἴτις λαλεῖ. Τ]νας ἵπ Ὀοί] ραφκαρες ἴί ἶ5 εα1ν- 
α]εηί {ο εἴτε τινὲς λαλοῦσι γλώσσῃ, απά ἵπ Ὠοί] να 
ΠΙΑΥ ΙΡΡΙΥ λαλείτωσαν ἴΤΟΠΙ λαλεῖ Κατὰ δύο ἢ 
τρεῖς ΠΊἹΘΊΠς “ένο οἵ ἴητθῬ [οπΙΥ] αἲ 6αςῇ Εἶπιε οῇ΄ 
πηθεί1ησ. 

28. ἐὰν δὲ μὴ ῃ διερμ.] “« Ὀαί ΙΓ Ίλετο Ὦο πο ο9πΠθ 
[ρτοβαεπί] Ὕν]ο Ἰας ἴ1α ρἰῇ, ο ο 1.6, 
ηθί{μοχ αποί]ετ ΠΟΥ Ἠπηβο]{. Ἀεο (Ἠσγα., (μουπῃ., 
απά Ἐοβδεππῃ. Σιγάτω. 8οῖ]. ὃ λαλεῖν βουλόμενος. 
Ἑαυτῷ δὲ λαλείτω ἵ5 γνα]] εχρ]αίπεά ὮΥ 6Ἠ1Υ5., λαλ. 
κατὰ διάνοιαν, ἢ ἠρέμα καὶ ἀφοφητί. ΒΥ λαλ. τῷ Θεῷ 
5 πιθαπέ “ αἀάτεδς ἄοά [ίη δἶ[επέ ΡΤαΥΟΓ].”’ 

29. δύο ἢ τρεῖς.] Ξαῦ. κατὰ, 1. 6. (ΝΟ οἵ ἴητες αἲ 
οπο πιθθίησ. ὮΒΥ οἱ ἄλλοι ατε πιεαπί λε γοδέ οἳ 
{πα Ρτορ]ῃδί5δ; ΠαΠΙΕΙΥ, Νο ατα ποί {ο δρεακ αί 
Ὠιαί πιθείίης. ΟΡ διακρ. ἴπε 8οηΏ5ο (35 αἱπιοςί α]] 
6οπηπιθπία{οἵΒ ατθ αρτεεᾷ) 5εεπης {ο 06, ΄ ]6ί παπι 
ἀεοῖάε οἩ ναί ἴ5 6ροκεῃ, ὙΠεί]οτ 1 ο ἀῑσίαίεά 
ΡΥ (πε Βρίτιί ο (τα{ῃ ος ποίς”. ΠαπΠε]γ, ]εδί [α]ςα 
Ῥτορ]εί5 (ο{ νν]οπι έ. Ῥαι] ννατης (πεπη ἵπ Πί8 
βεσοοπά Ερὶρί]α, υυγιίΐεη α γεατ α[ιετ) 5που]ά οτεερ 
Ἰῃπ. ἜΤηϊ5 οῇιοο γναβ αἰίασμεὰ {ο {πα ῥγορ]ιείοαί 
οΠ6, απά ννας οχοτοῖδεά ὮΥ {ποξ5ο Πο Ῥοββθβεεά 
{λα σἱβῖ οῇ {ια διάκρισις πνευμάτων, ΡΟΚΕΗ οἵ αἲ χΙ]. 
10., ννπετο 566 Νοίο. 

90. ἐὰν δὲ ἄλλῳ --- σιγάτω.] ἜΤ]ο 5επ8ο (νν]λὶο]Ἡ 
ηας Ὄεειπ ἀεραίθά) 86εΠης {ο Ὀο {Π15:  ΤΓ αΠΥ 
τογε]αίίοπ Ὦο6 πιαάο [Ὦγ πο Βρίτιέ] {ο αποίμεγ 
[ρτορ]εί], 1εί έ]νο Πτεί [ρτορ]οί] Ίανε ἆοπο 6ρεακ- 
1ησ.”. Απά ἵπ Οδ νναγ ἴΠο ραβεασο 15 ακεπ Ὦν 
{ο αποϊεπί απά αγ πιοάρτη (οπιπιθηίπ{ΟΥΕ. 
Απά ΤΠ {ή 56Π56 σιγ. οοσ 15 1π Αοΐς χν. 10., απἀ 
οβίδπ Ἱπ 1α (]αβδίσα] νυτιίετς: α5 ΡΟΙγ». ἱχ. 10, 5. 
Ῥοανογα], Ἠονθενετ, οῇ (ιο πιοάσγη Οοπιπιθπίαίοτς 
(α5 ἀτοί., ΙΟΥ, Τνουκα, Ῥοατοςρ, Ὠοάάγ., απἀ 
απών αίππαρ]ίησ αἱ (ο Ἰάθα οἱ αΠΥ οπθ βροακ- 
ης ὮΥ ιο ΠΟοΙΥ ς τύη Ῥοΐῖπρ φἰ[οπερά, ἴπίκο σιγάτω 
π {ο 5οπεθ “Ἰαί Ἠϊπαι ροτιη]{ {ο Ετβί {ο οοπΠθ {ο 
α οοπο]αδίοΠ͵,) ος, «έΙοί Ἠἶπι ναί 111 νο βτςδί ας 
ἀοπο ερεαἰίηρ.. Βυί 9ο {ο κίταίη {Πθ Ρρ]αϊπ 6εη5θ 
ο{ ν/οτᾷς 5 ποῖ ιο ν/αγ ίο τοππονο ἀἰ[οι]]ες. 
Ηοτο (ἶναί πιαγ ὃο ἀοπο νν{έ]ουί τοβοτίῖης {ο 516] 
πποαπς: πο, Ιπάσαᾶ, Ὦγ αἰπίπισ (νν Π]ν ΠΙΣΠΥ ταση! 
6οπηπιοη{α{οΥβ) {ιο δαρεγπαίγαἰ Ιπ ἴηπερδο οτῇ[ῖς ; 
Ῥαί Ὦγ βαρροδίησ, ναί, ἵπ {πο οχοτοίεθ ο {πῖς 
ΠΗΙΠΙΕίΥΥ, (πο ῥρτορ]ιθίβ Ἡ6γθ 8ο ρεγρείηα)[ή ποίῖπα 
ππάςγ α ἀῑνίπο α[]αίας, ΟΥ 50 οπ{Ιτο]γ τοπιονοὰ 
Γγοπα (ε οροτα/ίοη οῇ (πεῖτ απἀφτείαπάϊησ, ΟΥ ελα 
ραϊόάαποο ο) ιαῖτ ο/η [οε]ίπρ οἩ Ῥτιάσηπσθ ΟΥ 
Ῥτορτίαίγ, ἴαί (16ου υη]σ]ί οσσαδΙοπα]]γ πεοὰ ἴἶιο 
εισσοβίίοης οῇ {ποαῖτ Ὀτοίῃταπ {1ο οίποτ ρτορ]µοίς, 
απά 5οπποίΊππος {ο Ρο τοπηπάσά {ο ο0πΠ6 {ο ἃ οοη- 
οἰηβίοη ({]λοασ] ννο ποσὰ ποί «αρρο5δθ απ αὐγαρί 
οΠ6), Νο ταπηπίπσ Ιπίο πάπα ργο]κγ ς νν]]οῖι 
Πέ 19 ρ]αΐπ {οπι {ο γνοτάς Γο]]οννίπσ να Αρορί]ο 

’ ο ά ΄ ς ’ 

Καὶ πνεύματα προφητὠω» προφηταις υποτασσεται ' 3 

Ἰαά Ρτιποῖρα]]γ η νίειν. Ἰπάεεᾶ, ναί χοδεα 5ο 
ερεακίπςσ Ὑ/ετο ποί αὐισαί ππάετ πα αοίααὶ ἵῃ- 
Άιθπος ΟΕ ἴῑα Ἠο]γ ινών 15, 1 Οη], πιαπ]{εκί 
{τοπι {πε ἀῑτεοίίοη οἳ ἴε ΑΡροβί]8 καὶ οἱ ἄλλοι δια- 
κρινέτωσαν. ΒεβδίἀςΒ, ἴλαί α Ρο6ίδοπ επάιθά υγ] 
4ΠΥ αρἰτιίαα] οἱ Πας λε γκι ας {εε αρεῃί, οϐ 
αδίησ, οἵ ποί αδίηρ 1{, απά παῖσηί Ὦο οοπίτο]]εὰ Ὦγ 
αα{Πογἑαίίνε αἀπιοπ]ίοῃ (νη(πουί αηγ ἀἱδρατασο- 
ππθηί οΓ {λε τοδρεοί ἀπ {ο (πε Βρίγιϱ), ἱ5 οἶεατ 
{γοπη {Π15, ---- ἐ]λαΐ {πο5θ γνΊο Ροββεςδεά {πε σἰϊ ο 
ίοπσιθς ατα οοπιπιαπάεά {ο ε εἶ]επί νθη (ἶνετε 
π/α5 πο 9Π6 ὮΥ {ο Ιπίετρταί 1. ΑΙ] ενα ρτορ]µείς, 
1 αστες ψΙ] Οα]νίηπ απά Ῥατορας, νηθίπετ 5ροαἷ- 
πα, ΟΥ αἰθίησ 1η θἴ]επος, ΊὙθτο επάπες, Ιπᾷεεᾶ, 
πνΙἩ Όιο ἨοίΙγ ρίπός Όαί νετ ἀἰΠετεπί]γ αἲ 
ἀϊβετεηπί Όπιος. Εαΐ Ὀεειάες (αί σεπεταί αββῖς- 
ίαηποθ οῇ {ο ΗοΙΥ Βρ]πῖέ, ΡΥ ὙΥΠΙο] πεΥ Ίγετε επ- 
αὐ]αά {ο ἀϊδοματσε (εῖτ ἀπίγ, {ΠπεΥ ννετε, πο ἀοαδί, 
αἱ ἄπιος 5εηφίρ]ε ο{ α δρεεῖαἰ 1ίαρκε οἱ Όνε ἨΗο]γ 
ΑρΙτΙέ; γΥπΙο] Ὀοῖπσ εχίταοτάἴπατγ, πηϊση{, ἵπ νε 
οα5ο ο α ]επί Ρρτορπεί, ἀεπιαπά 1ΐ5 τεφυἱκί]οη {ο 
Ῥο οοπιρ]]θά υνίΠ ὉΥ α ερεακίπρ οΠ6. 

91. ὀύνασθε γὰρ, ὅτο.] Τπε 5εης5ε {5: “' Εοτ 
[εις] γε πιαγ αἲ] [πὶζ. Πο ατο Ρτορμείς] ὃε 
επαβ]εἆ {ο ΡΓοΡΗΘΒΥ οπθ α[ῖεγ αποίἸετ; 5ο {παί αἲϊ 
ΠΙΥ [ία ναί ατα] τοσθῖνε ος οοπιπηυπἰσαίο Ἱῃ- 
είταοίΊοἩ, ος αἀπιοπ]ἶοῃ.”) 

9, καὶ πνεύματα προφ. προφ. ὑποτάσσεται.] ἜΤ]ε 
Οοπιπιεπία{ίογς αγθ ποί αρτθεᾶ οἩ {Πθ εχαοί 8εΠ5ε 
οοπίαϊἰπεά ἵπ {ος ἸΨοτά5. Βοπιθ αποϊεπί απά 
πιοςί οῇ {ο Ὀθεί πιοάθτη 9Π65 τεσατά {5 νους 
5 αββοτί]ησ {ο ροδςϊβιί οἙ οὐεγύπισ (λε [οτεσοῖπς 
ζπ]ωπιοίίοπς ; α. ᾱ. Τ]ιε αρἰτίίαα! σἱῖ5 οῇ 1]να ρτορ])- 
οί ατα [ποί, Ἰ]κα (ο ΡΙΤΕΠΣΥ οῇϐ ἴπε Ἠεαίμεῃ 
Ρτϊθρίς, Ὀδγοπά ἐιαῖτ οοπττοι], Ὀα{] 5αῦ]εοί {ο ἴἶνα 
Ρτορ]θί5; νν]ο πιαΥ οχετοῖδο {επ ΟΥ πο, ας ο6- 
ΟΠ8ΙΟΠ ΠΙαΥ τοφιῖτθ. Ἀθε ΤΠΘορΗγΙ., Παππη., 
ἨΥΊΜΟΥ, οἱ {, Κταιςα, απά Ἠεγάεητ, Ἡρ. ΜΙά4]., 
Ἰπάθςᾶ, πτσος (μαί {πο Ῥτορτιείγ οἱ ἴπο Ατίσ]ο 
νοι]ά τθφι]το τοῖς προφήταις; Ἀπά Ὠθ αἀορίς να 
Ἰπίοτρτείαἰῖον οὗ Βολια]7, Βοβεππῃ., απά ομ]θαδη. ; 
(ννίο], Ιπάεεᾶ, Ἠαὰ Ώεεπ Ρτοροιπάεά ΡΥ (Ἠτγ., 
ἼΠοοά., Οαἰνῖπ, απἀ Εδιι) « Τ]Ἡεγ νο ατο ᾱἷ- 
νΙπο]γ Ἱπβρίτοά ατα Ῥοιπά, αἲ ΡΓοΡΘΙ 86850ΠΒ, {ο 
βΐνο ρ]ασθ {ο οίποτς νο Ἠανο Ώθεν ρ][ιοὰ νν]ί]ι 
Όλο βαπης Ἱπδρίταίίοπ.”. Της Ἱπίετρτείαίἶοπ, Ὦουν- 
6Υος, Ιπνο]νθς πο ΠΗ]ο Ἰαγεμηθςς; 1 Ὀεῖπρ πας 
ἨΘΟΘΒΘΑΥΥ {0 {αϊκο πνεύματα προφητῶν {ΟΙ προφ., απ 
{ο ΒΙΡΡΙΥ τοῖς ἆἄλλοις ΝΟΥ ἰπῖς ννοι]ά 5Ἴρροςε 
Ώιο αοπίεπςοθ {ο Ὦο Ὑτιίεπ πιοδί αη]σπια(ἰοα]]γ. 
ΑΦ {ο {ια οὈ]θσίίοῃ, ατσθά ΡΥ Βίκ]ορ ΜιάάΙ., ντ] 
τοβρθοί {ο {πο αὔδεποο οῇ {πο ΑτίϊοΙα. τοῖς, 1 Ἰαβ 
πο {ρτος; 5ἶποθ, α5 ΛοίΠ ἴλο ΠΟΙΠΒ, προφητῶν απά 
προφήταις, πτθο ννλλοαέ ἴἶιο Ατίοίια, ἴ οαηποί Ὦο 
ΠΘΟΘΑΔΑΤΥ {ο {πο Ἰαίίογ: οδρεοἰα]]γ πο Ὑ]ναί 18 
κπἱά πιαγ Ὀο επρροςθά {ο Ὦο οχργθβεοά σποπιῖοὺ 
Ἰποτθονος, ἴἶα οοπποοίίοπ, α5 τθσατάς Ὑν]ναί ϱή)- 
ορᾷες (πρῶτος σιγάτω), ἵδ απο ἵπ {πνοιτ ο) νε 
βτοί-πποπ{ίοποά Ἱπίετργοίαίίοπ. Απά αφ τορατάς 
ναί /οοιῦς, ΠΟ οοηπθοίίοη ἵψ πθοδδδαγη, 5ἶπος 
(νουσί {ο οὐ(ίογς Ἠανο [αἰ]εά {ο ποϊῖσς ἴ) νο 
ννοτάβ οἳ ν. 92. ατο ραγεπί]ιοΐσαι, ἃπά ἴπο γὰρ 

--ᾱ- ..... 



δεηίεησο. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 Ο6ΟΗΑΡ. ΧΙΥ. οὺ---ὃο9. 
᾿ . 3 .”. . ο / ς Θ η λλ 3 ’ « ώ ἐν ε. 4 

9ου αρ εστιν ἁκαταστασιας ο εος, α ειοήγης ς ἐν πασαις 
” . ” ει 

84 ταῖς ἐκκλησίαις τῶν αγίων. 
ῥ η [ 3 -- . 3 3 « ; 

γατωσαν οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αυταῖς λαλεῖν, αλλ υποτασσεσύθαι, 
3 ' ς , ' 
3 καθὼς καὶ 0 γὸµος λέγει. 

3 ΄ ”” Γ , : Ε] Ὁ 

ἰδίους ἄνδοας ἐπερωτατωσαν  αισχρον 

96 λαλεῖν. Ἡ ἀφ᾿ ὑμῶν ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξηλδεν ; 

ὃτ κατ1ντησεν ; 

- ς « ο 

ἕ αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σι- 

1 δὲ τι μαθεῖν Φέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς 

159 

5 Βαρτα 11. 16 

ἑ6εαη, 8. 18, 
8"ρία 1. 8. 
ΕΡΗ. 5. 29. 
οἱ. 8. 18. 

ια, 21.18, 
τη, 4, 6, 
1 Ρει. 8. ]. 

φ Ε] ελ ε) » / γαρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ 

{ εἰς ὑμᾶς μόνους 

α΄ ΕΥ τις δοκε ποοφήτης εἶναι ἡ πνευματικὸς, ἐπιγινω-- Ἡ 30ος. 10.7. ς ϱοφΏητΏης 1] α “ος, ΄ 11ομπ 4.6, 

98 σκέτω ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι [τοῦ] Κυρίου εἰσὶν ἐντολαί εἰ δὲ τις 
3 ϱ 2 

39 ἀγνοεῖ, αγνοείτω. 

ννπ]ο] οοΠΙΠπΙΘΠΟΘΦ Υ. ὁ0. (ποί ννε]] τοπάογεά ὮΥ 
Μασκπ. Δεςίάες), Ία8 τοίεταεποθ {ο {πα Ἱπ]αποίίοι 
απά ἴἶιο τοᾶδοπ {0Υ 1 αἱ νν. 0, 91. α. ᾱ. “' Τεί εις 
π]αποίίοι Ό6 ομβδεγνεά, {ο 1 ἶ5 νο ογάίπαηςθ ος 
Όιαί Βεΐησ νν]ιο 15 ἴα απίᾗοτ ποί οῇ οοπῇαδίοῃ, 
Ῥαΐ οἳ ρεασςε απά οτάςτ.. 1 Ἰανε Ιπᾷϊοαίεά 1119 
η ρο-ραγεπέ]ιεσὶς Ὦγ Ἱπο]οδίης ἴἶα ψογάς Ῥείνγεει 
Ώννο οοἱομβ. ὍΤΠΕΥ ννοτο πιπεαηΐ, 1 οοηοεῖνε, {ο 
αηβοῖραίο απ οὐ]θοίίοπ, α. 4. ΄' Ηοιν σας Τί Όο 
ἁκφά {ο αΠΥ Ρτορ]εί {ο ὢο (πι58 5ἱ]εποθά; οἵ 
ον Ἀθ 5Ἰοι]ά Ὦε αδίε {ο οοπίτοι] {6 βασσε»ίίοη8 

οἳ ηιο Βρίτιτ 1. Το (8 ές ΠΒΝΕΣ 19, ἐ]ναί πο 
οχετεῖςε οἵ Ποπ-θχοτοίδε οῇ (λεῖτ αρἰτι(αα] ος ννας 
αἱ ναίγ ον/Π ἀῑδοταίίοη ({ος 5αοῇ, α5 0Ἠ1ΥΝ8., Τ]ε- 
ορΗγ]., Ε5ί., ἸΓΗΙΟΥ, απά Μασο]κη. Ἰανα ροϊπίθά 
ου, πηαςί Ὀθ {6 56Π56 ΟΓ πνευμ.)Σ Νθπςσθ 1 Γο]- 
Ἰουνεά, ναί νΥπαίονετ Ἱπιργορτίείγ ο: 6ΥΙ18 αΓο5θ 
ἔτοπα ἴα απἀπο εχοτοῖςθ οῇ {πε σῖ πηαςί Ὦο Ἱπι- 
Ραῖθά ποῖ {ο πε Βρίγί, Ὀαί {ο {ο Εγορ]εί Πιῖπι- 
δεί{; ννηοβδο ἀπίγ 1ὲ ννου]ά (Ἰνετείοτε Ὀ6 {ο τεῖπ ἵη 
Ἠϊς Ἱππρείποβίίγ, απᾶ γἱε]ά {ο αποίπετ, Ὀδίοτο Ίιθ 
Ἠαά Ππιφ]λαά υνπαί ης Ιπίεπάθά {ο 8αΥ. 

90. ἀκαταστασίας.] Όπ πε ϱΥορεγ 8εη59 ο{ {ο 
νγοτά 5ες Τμικε αχ. 9. Τί]ετε ἀθποίες (αππα]{ απά 
οοη/α5ίοη, αἱ ορροβοεά {0 εἰρήνη, ααἱείπεςς απά οΓ46Γ. 
8 ννοχά5 ὡς ἐν πάσαις --- ἁγίων ΤΠΠΔΥ 9 ΤΘΠάΘΙ- 

οὐ: “ας 15 πε οα5ε ἵπ αἲ] οίῃατ οοηστεσαίίοις οϐ 
ΟτίςΠαπς,.  Τηετο 15 πο ΓΘάδΟΠ, ΝΕ] ΠΙάΠΥ 6Πη- 
Ἰπεπί Εάϊίοτς απά Εχροβίίοτ {οπι Βρ. Ῥαεατος 
ἀοννησνατάς, ἴο οοηππθοί (ος ποτά υγ ια 
ννοτᾶς {ο]οννίηρ. Έοτ ναβ ια στανΙίγ απἀ α- 
Όπου οἳ νο Αρορί]ο”5 Ἱπ]αποίίοι ν]] ο ἵπ- 
Ἰπτοά, απά α στααί Ιτγοσι]αγίέν «αρροβες, ---ΠαΠΠΘΙΥ, 
Όναί οἳ Ιπίτοάμοῖησ απ ΙΠ[οΓΙΟΥ ΤΘαδοΏ [γδί ἵηπ ἴπα 

Απά ννμαί εχαπιρ]θο 15 {ποτε ο{ α 8εη- 
ίεησθ 5ο ορπιπιεποῖησ συν] απ ὡς ΤΠϊ5 56εθεΠα5 
ἴο Ἠανο Ῥοεῃ απ οχρεᾶἰεπί γοφοτίαᾷ {ο {οπι {ο 
οοππθς ο Ρείν/θεῃ {]θςο ν/οτάδ απά {με ργτοσθάίησ 
οπ65, Ὠοίησ ποί Υ6εγ οὐνίοιςδ. Βαΐ ΨΗἩγ επου]ά 
Ὑνθ ποί οοηβΙἆετ {5 (1κα νατγ πιαΏπγ οίπετς ἵπ 
5ί,. Ῥααἱς Ερϊεί]ος) α5 α Ὀτίοβγ-ννοτάεά οεἴαιςε, 
ρίαπάϊησ ἵπ {ο Ῥ]ασθ οῇ α οοππρ]θίθ «ρπίρποε, Ἱπ- 
{τούπσεὰ ὃν απ Π]]αίϊνο ρατίιο]εΊ ο Οα]νίη (ννηο 
τὶση]γ τηπ]κος Τί τοίογ {ο αἲ] (ναί Ἠας Όδεῃ Ὀθ[ογα 
ααἰά οἩ νο οαναίίοη οῇ οτᾷθγ απά Ρθαςς) οκ- 
Ῥτοςβος {ια 5εη5ο {ῃ8: «6 ΝΙΙΙ νουῖς Παοίεπιβ 
Ργα σερί, ααοά ποπ οὐφεγναίητ ἵηῃ οιηπίθας Ἐοο]θ- 
αἰῑς; αἴαπο Ἱία οοπήπαηίαγ ἵπ ραςθ.. Βο αἶδο 
Τπαοάοτ. ({ο]]ουίησ νο οχροφίίίοηπ οὗ 0Ἠτνς.) 
Ραταρῄταςθς: Οὐδὲν καινὸν νομοθετοῦμεν, ἀλλὰ τοὺς 
τῶν ἐκκλησιῶν ὑμᾶς νόμους, οὓς αὐτὸς τέθεικε τῆς εἰρή- 
νης ὃ πρύτανις. 366 Τικ Π. 14. απά 1 οἶιη χὶν. 27. 

94. ἐν ταῖς ἐκκλ. σιγάτωσαν " οὐ γὰρ, ὅτο.] Τις 
Ἱπ]αποίίοη (ννΠ]ο]ι, ΤΕ 195 αἰπιοδί απ]νογςα!1γ αἁπιϊέ- 
{6ά, Ἱππρ]ῖες α {οΐα] ρτομ]{{ίοῃ {ο Ἡοπιεη {ο βροα]ς 
αἱ ο)] ἵπ {πο οοηστεσα{1οη), 8Ρο7η8 {ο Ὦθ οοπίγαά[ο- 
{οτγ {ο ἴΠαί αἲ ΧΙ. 6. Το τοοοποί]ο ΥΥΠΙΕΗ νυν] 
Όχο {οσπιας, ππαπΥ Οοπιπηθηίαίοἵ5 5αρροςο ἴ]ιαί (]ια 

- | ’ .) 

ὍὭστε, ἀδελφοὶ, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ 

Αροςί] /ιογο Γε[6Υς {ο νο]αηίατγ ἀΐδοοιτςε, {οιισ]ι 
6νεΠ εΡροκεη Ν ο ΟΓάΙΠΑΤΥ αἰά οῇ πα ΗΟοΙγ 
Ωρ]Γίέ: απᾶ 1ἵπ ο]. ΧΙ. {ο ΡταΥΙΠΡ απά Ρτορηεβγίησ 
απάθτ ιο οχίταοτάΙπατγ Ἱπβαεπος οἱ ια ΒρίτΙί, 
Αοοοτάϊπρ {ο {Πί5, μεθ ΥΝΟΠΠΕΠ ν/ετο {ο Κεερ εἰ- 
Ίεπος, Ἱ. 6. {ο το[ταίη {οπι δρεαΚκ]ησ ἵπ ραρ]Ιο ἵπ 
Ώπε οἩατο[μθβ, εχοθρί ἨΠεη {Π6ΕΥ ννετο Ἱπῄπεποεά 
Ὁγ απ΄ οχίταοτάἰπατγ Ἱπβδρίταίίοη. ὤ6θ Ηο]άεῃ, 
Ῥιΐ {ο Οιαί 5εηςο ΠΟΥ απά ἨΠασ]κη. αγσε εετ]- 
ους οὐ]εσίίοπδ (ΥΠΙΟΠ 566 ἵπ Ώεοθεῃβ. 3ΥΠΟΡ.)5 
οπά {6εγ πιαϊπίαίη, ἰπαί λε Αρορδί]ε αἱ Οι. αἲ. 
ΟΠΙΥ Ιπίεπᾶεά {ο 5δαΥ Ἠουν {λε ἩΥΟίπεη εποι]ἆ 5ροας 
{ Ηιει! 8ροξο αἱ αἰί, Ὀαί Ίιετε πιθαΠ5 αὈ5ο]αίε]Υ ἴο 
οτρίά . Βοίμ βο]ηοπς οῇ ίμε ἀῑ[βοι]ίγ, Ἰου/- 
6Υ6Υ, αἴθ οΡρεπ {ο οΏ]εοίίοῃ5, απἀ {πετο 8εαιης {ο 
Ῥ6 πο δαΐθ πιοάο οΓ τεπιονίης {μαπα, Ραΐ ὮΥ 5ρ- 
Ροβίηᾳ {Πθ προφ. ἱΊ6Τθ ἰο πἹθαΠ 50Π1Θ 8ΙΟΠ 1Π{ΕΓΙΟΥ 
βοτί οΓ {]ιε προφητεία, Ῥετ]αρς (εκχρουπάϊἶπο θοτίρ- 
{ατε), α5 5ποι]ά ποί, ὮΥ {5 εχετοῖσε ἵπ ριβ]ίο,. 
ουπίτανεπθ {ια οχάδΓ ἵπ {Πὶς ραβδασθο. 

96. εἰ δέ τι μαθεῖν, ὅσο.] 'ΤΗϊς ἵ6 πηεαηί {ο ϱχ- 
ο]αάο {ο Ριείεποε οῇ 5ρεα]ῖπσ Γοτ {ο Ῥήτροςο 
οΓ Ιπίειτοσα(ἶοπ͵, απά {οΥ Ιπβίτασίιοη)5 5αἰκα  Υν]Ιςῇ, 
38 1{ ννοι]ά ρτοάσε ἀἱξοτάετ, 15 Γοτριάάεπ. 

90. Γ]ε Αρορίϊο Γογήβες ία Ιπ]αποίίοης οοΠ- 
αϊπεᾶ ἵπ ΕΙ απᾶ {πο ἴννο Ρτεοεᾶίπσ ολαρίοις 
(υαέ οΠΙεΒΥ έἼιοβε ΙΠ {Πε [οτεροῖης ν6ΓΕΘΕ, θ65Ρ6- 
οἶα]]γ ν. 99. νΠῖοὮ τε[θτ8 {0 έλα εχαπηρ]ο ΟΓ ο{/1) 
οΒΙτεΠεΘ) ΡΥ αἀνετίίπσ {ο α αεί, ---- παπιΕΙΥ, ια 
Ώιο Οοπἱπίπίαης Ὠαά πο ΡτιοτΙ{γ ο{ οοηνειβδίοπ {ο 
Ριεαᾶ, οἵ αΠηΥ 5Πρετιοπίγ΄ ονεΓ οἴ]μεγ (ΠγοῇΠε», 
ψΠΙοΠ παὶσηί σἶνε ἴπεπῃ α ργϊνί]ερο {ο ἀθν]αίο ἔγοπα 
Ώιε σεπετα] ργασίϊσες α. ᾱ. ἶ5 γοιτ ία ιποί]λθγ 
ΟπτοΒ, ος ἴα οπ]γ ΟΠατοῃμ τ Τήηοτο ἶ5 απ αἰ]- 
ΒΙΟΠ {ο [5. 1. ὁ. Τε ἴπίεγεπεο 16, “«Ύοι ππαςί 
«πεγε[οτα 5 Ὀπα]έ {ο {6 οβίοΠῃ ΟΓ {πο σοιοτα]1έν 3 
Νονν έλα πιοπί]οη ο{ {Ἰαςο ἱτγεαρι]ατ]]ος ππ(ατα]]ν 
Ῥτίησς {ο ια Αροεί]ε” παπά {ο απίλοτς απ 
αρείίοτς ο {έπαπῃ, οργίαϊῃ Ρ6Γ8οΠς νο ργείοπάοἆ 
{ο Ῥο επάιιεἆ νυν νε (αἱ ο Ῥτορμεογ, απά οέ]λου 
αρἰγίαα] (α1[ῖς. 

ὦτ. Δοκεῖ 5 Ὑτοησ]γ τοπάρταά ἵῃπ ΟΥ ΟΟΠΊΠΙΟΠ 
Ὑεγεῖου ΄΄ 5εθιπείἩ {ο Ἠήπιδε]/; 3” απά 56111 ννουςα 
ΡΥ Μας]. απά ΗΠο]άεη, “15 5ιγθ 52 4 8θηςο νγ]]ο]ι 
{πο ννοτά ποννμογε Ώθαι. Το 56πΠβο:15, /ἰς ας- 
οουηίσς,))  ἱβ τεραίαεά  (α5 ΠΠ. 18. εἴ τις δοκεῖ σοφὸς 
εἶναι), πιεαπίησ, «ΙΓ αηΥ οπθ Ὀ6 γραζζη α Ρτορ]εί,) 
Τπ ο ννοτάς ἐπιγινωσκέτω --- ἐντολαὶ ἴἼχετε ἶς α [Γ6- 
αποπί Ηε]]εηίσπα : απά νο πιαΥ τεπάσγ: «έ ]οῖ Πῖπι 
απάθγδίαπᾶ ος Ἰκπονν λαί νν]αί Τ ντο ππίο γοι 
(1.6. ΠΙΥ Ιπ]αποί1οη8) ατθ οοπηπιαπάς οΓ {ο Τ,οτὰ ; 
]αξί αξ νηαί οοππθς {Ποπ απ Αιηζαςταάογ ΠΙΛΥ Ὦθ 
καϊά {ο οοίηθ {οπι 5 ογετοίση, ἼΤἨο τοῦ Ὀδ[ογα 
Κυρίου ἵ5 οπα] {θὰ ἵπ ΠπαΠΥ οὗ {16 Ὠρεί Μ38. απά 
58οπιο Εαίμετς, απἆ ποί Γοαπά ἵπ νο οατ]]εςί Ἐάά. 
ΠΤ{ 15 οπποε]]εά ὮΥ ΜαιΙΠ., ατίεςῦ., Κταιςα, Τήπη., 
απά Ὑπίετ, απά ἶ5 ρτοβαβΙγ απ Ιπίετρο]αίίοη. 
90. ἀγνοεῖ] Ἱ. 6. Ῥτοίθςςθβ Ισποταηος, 95, ἃ5 ἰΐ 
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λαλεῖν γλώσσαις μὴ κωλύετε. 

2ιεσθω. 
κ ααὶ, 1. 11, 19, 

β6οΠΠΒ, {Γοπη {ο απ{1{Πεβίς, {ο πεαῃ, ἷ5δ ποί ἀϊδ- 
ο5θἆ {ο ασκπονν]εἀάσο {ειπα α5 5ΗςΠ.. ἸΑγνοείτω, 

1. 6., ὉΥ α Ρρορι]αγ Ιάἱοτη (Ὀεῖηςσ 4η οχατηρ]ε οΓ {]θ 
Ῥογπείκοίυε Γπιρεταινς), '" μεν πιε [ἱοεί, εἰ Ἠϊπι 4ο 
8ο, 5µ0 ρεγίοµίο, 1 Ἰανθ ηΟ ΠΟΤΕ {ο 8αΥ {ο Πα.) 
Οοπιρ. Π. 16. 

39, 40. Ἠοτο νε Αροεί]θ 5Π15 ΠΡ {1 νο] οῇ 
πηαί ας Ῥεοῃ Ώο[ογο φαἷά. Μὴ κωλύετε βἱσηΙῇ6», 
6 Ὄο πο Πἰπάταπσος Το,  ἀϊδοοιπίεηπαπος ποί.” 
Εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξ., “«ἵπ α ἀεοοτοις απἀ ΟΓ- 
ἀετ]γ πιαππετ,”. Εὐσχ. τε[ετς 1ο {ο Ῥγεασ]ες οἱ 
Εεο]θαείαςίίσοα] ἀεοοταπῃ Ὀθ[ογο αἀνετίοά ἴο; απά 
κατὰ τάζιν ἴο νο νιο]αίοη οί οτάετ απά 5αὐοτάἶπα- 
Ποπ ἵπ πε πηϊηἰςίταοης οἳ {ο το], ντι α]- 
Ἰηδίοη {ο νο] με Αροβί]ο οπ]οῖπεά Ογίαης 
(Ερῃ. ν. 21.) ὑποτάσσεσθαι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Θεοῦ. 
966 99ο (1058. Π. ὄ. θλέπων ὑμῶν τὴν τάζιν, Νν ΠΙΟ] 
ἱ5 τἰσηί]γ τεπάετεᾶ Ὦγ βομ]θις.,  νιάεῃπβ Υεδίγαη 
ογάϊποπη ἴπ ἀἰκροδίίοπο οί οὐκογυα[ζοπο γΙ(ιπι ος- 
εἰεδίαφί[εορπι,. Τε νατίοδ Ρᾶδδασες οῇ {ο 
Ο]αβείσα] νντ]ίογς νο] 1 πανε αάάασεά ἴπ Ώεσσθης. 
ΘΥΠΟΡ. ΡΓΟΥο {]αί τάζις ννα5 αρρ]ιεά {ο ἀῑδοίρ]ίπα 
απά 5αὐοτάἰπαίίομ, Ὀοί]μ ρολέἶσα] απά τε]ὶσίοις. 

ΧΥ. Α[ίεγ τορτεεεῖησ Ότεασμες οἳ ἄεεογιπα, 
οτάετ, απά ἀἰξοῖρ]ϊπε, ἴΠο Αροδίιε πονν Ρτοσθοάς 
{ο βίορ {Πε ρτοστθς8ς ο Λεγεση; απά εδρθοἰα]]γ οἩ 
Όπαί ντα] ἀοοίτίπε ος {πε (οβρ6], ίΠε ΒΕΞύΕΕΕΟ- 
ΤΙΟΝ. ἜΤ]ιο Οοπἰπίλίαπς νετ ἠποίατας νν]ῖ]ι (ηα 
5α4άπσσραη. ερὶπί οῇ 2 ουν]δη 5οδρίοἴδτη, ΟΥ γγ]{ῃ 
Ώιε ρΗΙ]οδορ]ίσαὶ ἀἆοσπιας οῇ {με (Τεοίαη8δ; 680] 
αἰκα ειΏνοετεῖνα οί, ος ἀῑδοουτασίπα, αἰ] οχρεοία- 
Ποη οῇ α ταξιττασίίοπ, αἱ 1θαςί ἵπ {ο 5οη8ο ἵπ 
υνπΙο] 1έ ἵ5 Ἠστο πιθαπί Ὦγ Βὲ. Ῥαυ], ---- ΠαΠΙΘΙΥ, α 
τοδυττθοίΊοη οῇἳ Ὀοίι 5ο] απά Ῥοάγ ἴπα Εαίατα 
βίαίΐο. Τ]οτο ννθγο, Ι{ που] 5εθπῃ, ποί α (ανν, Ὀοί] 
οῇ {πο {ενη]ςῃ απά (αεπ]ε Οηγίκαπα, αἱ Οοτἰπίῃ, 
ν/πο οπίογίαϊἰηοά ποίίοπς (Γοαπάςά οὐ {πα ἆοσπιας 
Ώιαυ Ἰαά Ἰο]ά Ὀε[οτο {ποΙγ οΟΠνΘΙΘΙΟΠ) αάνοτεε ἴο, 
αἱ Ἰθαςί, α τοβιτγοσίΙοη ΟΕ να ῥοάη; παπά νο Ἠαά, 
ἵπ [αοί, Ὀτοισίί νυν] νοπα ναί οἷά {πείς Ιπίο 
Ώιο Ολτὶίσίαπ ΟἨΤΟΝ, απά οοτταρί{εἆ 1ὲ5 ἀοοίτίηςς. 
ΝΟΝ {ε Βαάάμορες, απά 3ἱδο Πο Πρίομγααπς 
απά Αίοῖος, τε]οσίεά αἰ]κα ἴ]λε τοβδιτγθοίίοηή ο {]νο 
Ῥοάγ απἁ (να «ομῇ, Ὑν]]ε ἴ]νο ἨβεςΠθς, ἴ]ο Ῥτο- 
{οββοτς οΓ {1ο Οτ]οηίαὶ ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΥ, απά {λα Ῥ]αΐο- 
Πηβί5 ἵπ σοποτα] αστοσά ἵπ τε]οσίῖ]πσ α ΤΕΡΙΓΓΘΟΙΙΟΠ 
οῇ έμο ῥοάψ; ν]]ο αἲ] ἴητορ αἀπηϊίος α ΤοδΙΙΥΘΟ- 
Ποπ οῇ πο δοµῇ, αἲ Ἰοαδίέ ΤΠ 1οογάς; (ποιρ] ἴποτο 
15 στοαί ΓΕΔΡΟΠ {ο {Πϊπ]ς ἐπαί ο Γ)Ιοδορ/ιεγς οϐ 
ἠναί ασο ἀεπίοά ονεπ {ο τορυττος/ίοη οΓ {1ο 5ομ{, 
αἱ οαςί 1 (Ποῖγ οφο{ογίο ἀἰδοιβδίοης. Αία]] ονοπίς, 
Όιο νατίοις εεοί5 ο/αοπ]α ΡΠ]οβδορμογς αἰ] ασγοσἆ 
ἴπ το]οσίῖησ α τοβυττθοίίοῃ οἳ {πο Λοάη. Ἠεπορ 
ὐναο Ἶ γοοθρίίοη νο] 9ὲ. Ρα] πιοῖ νυν αἱ Α{ι- 
ης, {Τοπι Π5 ανον/α] οῇ {5 ἀοοίτίπθ. Ἰέαρροατς, 
έποι, επαί πο Ο οτιπί]]απ Πεταίϊοβ ννοτο ΟΓ «νο 
ΚΙΠάΡ, οοιτοβροπάἵησ {ο {πε αὔονο ἴννο οἱαφςος; 1. 
Ώιοβο Ὑ]λο το]οσίοά α- τοβιτγοσίοη Ῥοί] οῇ τ]ιο 
Ῥοάγ απά δοα]5 ὖ. ποςθ ν]νο ἀϊδρο]ίονες α ταδιΓ- 
τοςίίοη ο{ ιο ῥοάη, Όσα αἀπηϊεἆ οπς ο {νο φομ). 
Τ]ιο ΡοΓ8οΠ8 οῇ Ες ο]α88, Πονονθτ (ΠΠΠΘΙΥ, ία 
Εβεοηρς απά (πο Ῥ]α{οπίίς), το]οσίεά α ΓΟΡΙΤΓΟΟ- 
Ποπ οΓ 11ο Ῥοᾶυ οἩ ἀἰ[οτοπί στοάς. ἜΤ]ε ]αίίετ, 
ἰακίπςσ {ου σταπίοά νο αὈφδο]αίο ϱ)ηηκίρα] {επί 
οῇ (ο ταῖδεὰ Ῥοάγ, γη] νο πιοτία] Ὀοάυ Ῥο[οτα 
οχἰεί]ησ, ἀθη]ος {ἶνο ροδθβ)ῃ οῇ να (πας: ο 
Γοπποτ, ἰακίπσ Γος σταπῖθὰ ιο ππογαῖ ἰάεμίν, ---- 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ Ο6ΟΗΑΡ. ΧΙ. 40. ΧΥ. 1. 

ρ, 3 ’ 9 ζᾳ, 

Πάτα εὐσχημονως -χαὶ κατα ταςιν 40 

ΧΝ, ΣΙΝΩΡΙΖΩ δὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὔηγγελισά- 1 

1. 6. {ο Ῥοΐηπσ εαα]]γ γα] απά οοτταρί, ἴλοισ]ηξ 
ενα 1 15 1οεγο ροδσἱδίε, 1 ννοι]ά ο πποδί πιάεδίγα- 
2/ε, απᾶ ἴἶο {ππσ ποί {ο ὃε τεσοοποῖ]εὰ γι ια 
ψ]κάοπι απά Ῥεπενο]επσς οΓ πε Ἠ61ίγ. ΑΦ ἴο ία 
ὃν ῤμ.ἡ ο]αβ, ἴἼλοςο νο Ἠαά Όεει βαάάμσθες οἵ 
ΙρίοιΓθαΠΕ, απά 511] οἶπης {ο {ο 5αΠ1θ ΠΟΠΙΟΗ --- 

Ε16γ επἀεανουτεά {ο ]α5{(Υ ἰπῖς ἀερατίατο [τοπ 
νησί Παά Ώοεηῃ τεγνθα]εά ὮΥ Ολτῖςί, ὉΥ ἰακίης (48 
Όιο Πεαί]αη ΡΙΙΙΟΞΟΡΠΕΙΡ, οΓ {με Εἱαίοπῖο δεῃοο!, 
εεροσἰα]]γ, οβίεπ ἀῑά) ἴἩε ἴΕΓΠΙ ἀνάστασις ἵπ α πιεί- 
αγ]ιοτὶσαϊ απὰ αἱ]εσοτίσα] 5εη5θ, ἴο ἀθβίσηαίε α 
Ριάάϊησ αἀῑθιι {ο Ισποταηςθ απά νίσθ, απά εΠΙΡΓας- 
Ίησ Πρ]ί απά {ταί], απά Ρταςίἶσσ]1γ αρρτονίηρ {18 
τοσεποτα!ϊίοΏ ΒΥ α τε[ογηπεά θ. πας ιο ἀνά- 
στασις εν Ῥτο[εβεεά Ύναδ πεατΙγ εφι]να]εηί {ο 
ειπα Θίοῖσα] ἀναγέννησις, ΟΓ αλφό Ἠεηεο 
Όα6γ πιαϊσ]έ ννε]] πιαϊπίαῖπ (α5 ἀἷά Ἠγπιεπσας απἀ 
ΡΙείαβ), ναί {λε ταςιγγεο(ίοη (1. ο. ος ἴπε 1154), 
ΙΓ ο] γνας 15 παίατε, γνα5 αἰτεαάγ ῥρα»ί. ϐ 
Φαάάποσραη ποίοη Ἠαά Ρ]αϊπΙΥ Ὄθδειπ Ὀοττουγεά 
(Γοπα {6 (αοπ/ίΐ1ε ΒΠΙ]οδορήθτς, νίΠ γνηοςς ουτιῖ- 
1ηρ5 (6 ον Ῥεσαπιθ οηγει5δαηί 5οοῦ αῇοτ Οπεῖτ 
ταίτη [τοπα {ο Βαὐγ]οπίαπ οαρΗνΙγ; απἀ νηεἨ 
Ώια πεοςθεΒΙ{γ οῇ ρτεδετνῖησ ἰπείτ Πρετίγ ασαϊηςί 
Ώιο αἰίασκ5 οἱ ο πεϊἰσηβουτίησ ΠΙιοΠατοῃς ος 
Αγτία, Ῥοετεία, απά Ἐσγρί, οοπιρε]]εὰ ἴΊχεπα {ο [οτπα 
οοηποχίοης ΥΠ νε (επίι]ο παίίοπ5 οΓ {1ο Ἰμεξί, 
οδρεοἰα]1γ {ιο ἄτθεΚ5 απά ΒοπιαΠ5. Βαΐ ροείἀες 
νο μπΏε[ίενοτς απ {θα Λαἰ/ρε]ίενετς, ἵπ ίπε ἆος- 
εῑηθ οῇ {116 τεδιτγεοίίοἩ, ἴπεγε Ίνας α (έν οἶαῬ, 
οοπιροςεά ο{ ίποβο νο πηὶσ]{ Ὀε οα]]1εά 1οεαΚ Ὀε- 
Ἰθνοτς, Ἱπαςπιασο] α, (Ποισὴ αἁπῖπςσ ἴπε ἆος- 
Ίϊπε οΓ α τοδηγγδοίἶοη ΟΓ {πε ῥοάη α5 ννε]] α5 5ου], 
Υεί {16γ {οιί ἀοιδίς απἀ 5οΓαρ]ες α5 {ο ἴ]ια ἔἶπιε 
ν/ηθῃ, απά {ο πιαππεγ ἵπ νΥλΙσοἩ, 1 ννου]ἀ ἴακαο 
Ρ]ασθ; απά αἱ5δο ΝΠείπετ {Ίοςδε Γουπά αἱίνε αἲ {πα 
σεποτα] τοδιγτθοίΊοηπ οι] Ἠανε πεεὰ {ο αἴε, ο: 
Ῥο τοσος]νες ΙΠίο (]θ οΟοΠΙραΠΥ ΟΓ {ο Γαῖδεά βαἱπί5 
απά αησθε]ς, νν(πουί απγ 5ας] «Ἠαησο. 

Νονν {ο {πο αῦονε {ιγεε εἶαδδες οἳ ΡΕΙΞΟΠ5, ἴπθ 
ΑΡροείο, Ι αρρτε]επά, ἶ5 πετο αἀάτεδδίιησ Πἰτηδε]ῇ: 
απᾶ, α ἴΐ ο. 866ΊΏ, ἵπ {Πε παἰιγαὶ οΓά6Υ, ---- 
1. ο. οἱ απε[ίευοτς, ᾖιαἰ (οι πιῖς)-θε[τευενς, απἀ 
αοιιθεῖπις Ῥε]ίενοτ» α5 {ο ἴ]ιο ἀοοίτῖπο οῇ {χε τεδΓ- 
τθοίίοη. ἜΤ]α [γδέ, Τέ 5Ἰλου]ά 5εεπῃᾳ, ηε οποοΠ{ΘΓΘ8 
ἵπ {πο βγεί ὦ4. ν6Ι565; ιο σεεοπά, [Τοπα νΥ. ὁ6 ---- 
50, Ἱπο]αδίνα: {πο (τά ἴπτοτα ν. δἱ --- δτ, ιπεο]α- 
εἶνο. . 68. οοπίαϊπς ἰηα π[εγεπερ ἰο Ὦο ἀτανπ 
Γγοιη γν]αϊ ας Ώοεη Ῥο[οτο φαἷά, απά Ίπνο]νες απ 
οατηθςί οτλογίαίοπ. Το αἀνετί {ο ραγίϊσι]ατς, ἴθ 
6Γγοτ5 οἵ ἀοιρίς οϐ νο 5ενοεταἰ οἶαεδος ατθ εΠ- 
οουπίοτοὰ απἆ οοττθοίθὰ Ὦγ (ο ἀἰξοιβείοι οῇ ἰπο - 
ἔᾖηγοε /οἰἰοισίπισ φιιεδέίοπς, 1. ΥΝΠείμετ ἔεγε πο 
0ο α γοδι)Τοοίῖοπι ο ἴ]ιο ἄεαα  Τηϊς 18 ρτονεά, Ἱ. 
[τοι Βοτἱρίατο, ν. 1 --- 4.5 2. Πο ἴ]ο ΠΕΡΙΙΠΙΟΠΥ 
ο ογο-Ιίπθςεος οῇ κ τεδυττθο(ίοη, ν. ὅ ---- 
12. Έοτ ἴἶο οοππεχίοπ ο ἴα (τα οἳ ΟἨγῖκί 8 
τοβδυγγοοίίοη {ΠοΠΙ {ιο ἀθαά, νι ναι οἳ (ο ἆος- 
τίηπθο οῇ πο γοκιγγθοίῖοη οῇ ἴ]ο ἆθαά, να» οϐ {ηθ 
ο]οδοδί παίατο; 80 (ναί πνΠαί ρτονοά οπς πιεί 
Ῥτονο ἴνα οίποτ: απά {ο ροβθή ή οϐ 5αοἩ α 
τοδιτγοσίίοη Ῥοΐπσ «ΠΟΙΝΗ, αἰ] ατσηπηθηίς οη (ηθ 
8οογ6 ΟΡ ἠπιροςςἰδέ {η οἳ 1ο Πίπας, ννοι]ά Ὦο οοπι- 
Ρ]οίεΙγ ἀοπιο]]ε]ιοά. Ὁ. Ἠο ατσιιθς {6 84Π1θ 168- 
Ποῦ οπ αὐκηγάο, Ἱ. ο. ΒΥ κποννίηα (πο αὐδητόγ οἳ 
Όιο οοπίτατγ ἀοοίτῖπε --- πας: 1. ΤΕ ιο ἆθπά τῖεε 
πο, Ορκ ἶδ πο τίδεῃ (ν. 19). 3. Τι ννου]ὰ ο 
αὐκυτά {ο Ἰαγο {1 ἵπ Επι, αοοοτάίης {ο {μα 
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9 µην ὑμῖν' ὃ καὶ παρελάρετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, ὖ δι οὗ καὶ σωζεσθε ᾿ ρω ο. 
-- 

(τν 

γθασΠίησ οῇ πα (.οβρο], 1 Ηο ἰ5 ποί Τίδεῃ, Ὁ. 
να Αροβί]ε8, ιο αἰτεδί 15 γθβδιγγεοίΙοµ, παδί 

νο {δα ἹΙίπθβεθς. 4. Τ]ε βΗ τι οἱ Ίνα (ογίή- 
Οήαπς, ο Ὀε]ῖευε ἴέ, πιαδί ϱο ναῖπ. 6. ΑΙ ἴπα 
Ῥε]ϊονοις νο Ἠαγο ἀῑθά ἵπ ἴ]ε (αἰλι οὗ Ολτὶκί, 
Ἠανο Ρρετίςηεᾶ, 1 ΟΠεϊκί ὂε ποί τίδεῃ. 6. Βε- 
Πανετς ἵπ Ολη ατο ἵπ α ΠπΟΓΘ πηῄςεταρ]ο είἰαΐο 
Όιναι. αΠΥ οί1θΓ5, 1 ἴἼνετο ο πο τοβυτγθοίίοῃ. Τ. 
ΤΈ]οξε νο ατα Ὀαρίίζοά ἵπ ια Γα(, ναί Ο μη]ςίέ 
ἀῑσεά ἔοτ ἴνοπα, απά Τοβθ ασαΐη, ἄτο ἀεοεῖνεά. 8. 
Τ]ο Αροεί]ος απά ΟἨπκίίαης ἴπ σεπετα], ιο 5{- 
{ει ρετεοσιῖοη ος {16 στουπά ναί α[ἴοτ {Π6Υ ηαά 
εαῇῄετοά αγνή] Ἰετε, ἴ]πευ 5Ίλα]] Ἠανο α σ]ογίοιβ 
τοςιγΓθς(ίοη, α1θ αοἴῖησ α Γοο]δῃ απά απρτοβίαρ]θ 
ρατί (ν. 90 ---ᾷδ.) ἨΝουν ατα 1{ πηαΥ Ὄθ Ῥτορετ {ο 
οὔδοτνα, (]ιαῖ ποτο 56θπι5 ργθαί ΓΘᾶΡΟΠ {0 βαβρρο5θ 
(νι Οοσσεία5 απἀ πννκὸ τὰ Άσε Ὦγ ἀνάστασις τῶν 
νεκρῶν ο Αροξί]ο Ἠετο, ἵη Πὶς αγσιπηθηί5 {ΟΥ ελα 
τοδυττοσ(ἶοι οἳ νε 5ου] (εβρεοἰα]Ιγ ἩΝΠθη ης αἷ- 
σης οκ αὐςιτάο), ΠἹΕᾶΠΒ, ἵπ ἃ πεηετα] 8εη8Ε, ποί 
οη]γ α ταςαγγθοίίοη οἳ ία Ῥοάγ, Ραΐ {11 (ταπβΙάοη 
οῇ πο 5ο] {ο α είπίθ ο{ Ρ]ῖ55 ἵῃ Ἠθαγεπ. Έοτ (48 
Ο0οσεσεῖα5 απἀ (ετάθα. 5Ίιονν), πα Αροςί]ε”5 αἴσι]- 
πιοπίς αἲ 19 --- 96, ννοι]ά ος Ιποοπς]μςίνε, α5 βα5δαἀ 
οπ α .. οὗ εοπδεεποε, πη]656 ἴποςθ, Ὑηοπι 
πο ἶ5 Ποτο Ἱπιπθάϊαίε]γ εποοιηίετίης, ἀεπίεά ἴῃθ 
τοβηττθο[ίοηπ οἩ {πα σοι 45 Νε]] α5 Όιε Ώοάγ: 
Ι. 6. ἴἶνο ἀοοίτίπε οἱ α ΠιίηΓο κίαίο ἴπ ρεπετα], ἃ8 
ἀῑά ιο Βαάάπσθες απἀ Ερίοιπθεαηθ. Απά 60Π86Θ- 
ποπ!]γ ἀναστ. πιαδί Ός ἴακεη α5 αἱ Μα. χχΙ]. 91. 
λωωώιν Όια εἴτοηπσ ΘΧΡΓΘΕΦΙΟΠ ἀπολέσθαι απά 
οἴ]νογς πνου]ά Ίο5ε (αίτ Γοτοθ; δἶπορῬ ἴΠε ΤΕΡΙΥ 
υυου]ά Ίανα Όδει αἲ Ἰαπά, παί ΄ μα 5ου] παὶσηί 
Ίνα αρατί {οτι λε Ὀοάγ; ἰλαί Ένας ους Ῥείίες 
Ρατί πιϊσηί ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον, απἀ «0Π56- 
πεπ]γ οαγ Ἠορε ν/οι]ά ποί Όο α{ετ]γ οιί ο”: 

Εν πωρν Όιο ρατίῖο]ες οὗ Πε5]ι ελοι]ά ποί 6 τε- 
βίοτοά {ο ία: απά αποσοοτάΙησ]γ ἴπετε υνοι]ἀ 8111] 
τοπιαίη αί αποἹογ οὗ Ἠορε ΓΟος ένα {αἰ]έα], επαί 
ος ρτεβετνίπσ πο ομὲ ἵπ ἴπο Ῥ]βεβα]ι οοππιΙ- 
πίοῃ οὗ ΟΠτῖδε, απά Ίπ ἴπε Πιίίοη οῇ αοά Ἠίπι- 
βε Ασαϊΐπ, Ἠον γο]ά Τί Γο]]ονν, {τοπ ἴΊετο 
Ρεΐης πο τοκυτγθοίίοπ οἱ ίπα ῥοᾶψ οπ/ψ, επαῖ ἴετε 
ν/οπ]ά Ὀς πο 5αςῇ {Πίησ α5 γἱτίαθ, Ρἱείγ, ος Γα{]π 
αἶπος ἴοβο πιὶσηέ πεγετίῃο]εςδ Ῥτοβί ο σοι). 
8ο ναί αρροδ]ησ απ Ἱπππποτίαλ{γ οΓ λε δοιἱ οπ[η 
Τέ νου] {111 Ὄο (πε {τις Ιπίεγεςί οΓ πΊαη {ο ΠΙΟΓ- 
418γ οαγπα] Ἰηςί5, απά {ο ]1νο 5οῦθτ]Υ, τἰρΏ{θοιδΙγ, 
απά σοᾷ]γ ἵπ Οχίς Ρτεςδεηί νο]. Ἰγπετεας ίππο 
οοπίτατγ ἀοοίτῖπα, ΥΠ ἀεπίεά {πο Ἱππποτίαλ{γ 
ο Ίνα 5οα1, οί αἲ {πε τοοί οῇ αἲ] νἱτίας, απά {επά- 
εἆ {ο Ιπππιοταλίγ οῇ ονετΥ ΚΙπἀ. Ίο ατε (45 (16Γ- 
468. νε]! 9ασσοξίς) οατοβι]]γ {ο ἀἰδάπσιίδη Ῥε- 
ἵνθεηῃ {ο Ῥείεοῃπς Ἠθτο Ἰαὰ ΙπΠ νίον’. Τῆο Ρε- 
80Π58 Ὕνοπῃ {Πε Αροςί]ο αἀάτεςςες, ΙΠΓΟΤΠΗ5, 1ραγπς, 
απά εχῃογίς, ατο ἀΤετεπί {Γοίη ος ασαἱηςί ννηοςθ 
ἨθγθςΥν απά ατίς ο ρογεΙαδίοη Ἠθ οαί{οπδ ἴλθπῃ. 
πο /αίίεγ Ἡε ποννηοτο ἀτοσι]γ αίίασκς, Ὀαί οοη- 
Πηπες Ἰήτηςε]{ {ο αἀἀτοςείηςσ {ο Γοηππον. Ο(εί- 
νήςα, Ἰπάθεά, Πὶς ατσαπιεηίς ννου]ά Ἠπνε Όθε ἵη- 
γα]ά (5 αἀάτεςςθά {ο Απάάποσαη ὦθννς, ο; Λίῃθ- 
ἰδίήσαὶ (επί(]6ς) : νΥηθγθας {6υ Ίνανο {λοαίγ βι]] 
ἔστος, α5 αἀάτεσεεά {ο Ρεγξοῃς ΥΠΟ αοἰκπονν]οάσθά 
ορτίαϊη ρτίποῖρ]6ς, οπ΄ ν/Πίο]ῃ {Πο Δρορίϊο πτσαθς. 
Ἠεποε γυν]αί 18 βαἷά οῇ {ἶια τοδυγγθοίίο, ἶ5 πιθαηπ{ 
οΓ {ηε τοκυττοοίῖοη οῇ Ο]ιγίκίαπς, παπά οῇ 1ο {11ςέ 
απά ρίοις, ποῖ οἳ ια ποίοςρά (1ποισ] ἴπο Αροςί]ο 
τθοοσηῖτες Ροίι αἱ Αοΐς χχῖν. 15.) : ἐιοῖν ΓΘΡΙΙΤΘΟ- 
Ποπ (νήσΠ, α5 Τξ αρρεατα, υν]] Ῥο α[ἴον εἶναι οϐ 
Όια Ἰ19Μ) Ῥοῖῃσ, ἵπ 5οπιθ πιθαςιτθ, ἠπιρίῖοά π ἴλθ 
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ίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε". ἐκτὸς εἰ µη εικη ἐπιστευ- 
ααἱ. ὃ. 4. 

ΓοΓΙΠΘΕ, α5 Ιπ ἴΠο οπςο οΓ ια Ἱπαπιοτίαίγ οῇ {118 
Βου], ἵπ τορατὰ {ο ἴο ταβυγτεςίίοη οἱ {1ο Βογ. 
Εδροςία]1γ εἶπσς (45 (ετάεδίας οὔδεινεβ) αἰ ἀῑδ- 
(πὐασπάα Ὠθο ΞΙΡΓΟΙΠΟ {θΓαταΙ οτρί5 ο αάαἷοῖ 
Λα πιία αββοετῖῖ, ἀῑδίτιρασεπάαδ 4ποφ1θ ῥαἼιαδ ηΠθ- 
ρατο ΠΙ]]ο πιοάο ροβείΐ { 

Το ραθ5 οπ {ο ἴια (νο ο]ε σεπεγαῖ Πιεαᾶδ, έ16 
Αρορί]ε αἱ ὁὅ --- 49, οἵ 60, νη]ει τείετεηςς ἴο ἴπθ 
δεεοπά οἶαδς αΏονο πιοπ{]οπεά (ΠαΠΙΕΙΥ, ἴποδε Νο 
ἀἰξυε[ίενεά, οἱ αἱ ]εαδί ἀουινίεά οἱ 1)1ε ΤΕΒΙΥΓΕΟ- 
Ποπ οῇ ἴα ῥοάψ, Ὀαῖ Πε]ά α ταδιττγεσίΙοἩ οῇ {με 
δοµ{), 5ποννς ἰμαί ἴπε τεβδυγγεοίΙοἩ 1π αιαεδίίοῃ 
γγ]]] ϱε α τοδιγτοσίΊοη οΓ {ια δοάἡ α5 ννε]] ας 5οι!, 
απά νν]αί νν] Ὀο λαο παίµγε οἱ με Ὀοάίες έλαβ 
ταἰδθεἀ, απ π νν]ιαῖ πιατιοΥ ἴΠο ὙΠοἰα ν/]] ὢ6 ας- 
οοπιρ]ἰδμοά. Ασαίΐη, αἲ ν. 49. ος ὅθ --- ὅτ. Ιπο]α- 
βίνε͵, 6 αἀνετίς {ο έπο {ἱγά ο1ἱαδ5, απἀ 5Ώοννς {ηθ 
ἐἶπιο ππά πιαππεγ οὗ πε ταβαττθςίίος, απά γν]αί 
]]] Ώ6σοπιθ οῇ Ώιοςε 11ο αγε {οιπά αἰ]νο αἲ {παί 
Ρετῖοᾶ. ΕΙπα]]γ, ο οοπο]αἀάες γέ] α πηοδί 8ο|- 
6ΠΊΠ απά Ιπργεβεῖνε οχ]οτίαοη, 48 ἴο {1ο δε 
{ο Ὀο πιπάε οὗ (λε ἀοοίτῖπε Ἠε ἵ5δ πο σοιηπηυΠ]- 
σοαπσ. 

1,2. Τ]ο ἀϊιβοι]ίγ ἵη έπεςο γεγςες (ΥΠΙΟΗ Ώας 
1εὰ {ο πιασ] ἀἰῄετεπος ος Ιπίετργείαοη) Ἰας Ώεεῃ 
Ρατί]γ οοσαδίοπεᾷ ΡΥ πο απΙδα]πεςς οἱ {πε 6οἩ- 
βίγΙΟ(ΙοΠ, απᾶ Ῥατγ ὮΥ ἴῑιε 5οπιεν/]αί Τατε 8εΏξθε8 
ἵπ ΥνΠΙΟἩ {11ο ννογά γνωρίζω απά λόγῳ αἴε µ5εά. 
ΑΦ {ο ἴ]ε οοπαἰγμοίίοπ, πετ ποεθἆ ὢδ πο ἀοιθέ 
Ώιαί 1{ 19, αοςοτάῖηᾳ ἴο α ΟΟΠΙΙΠΟΠ (τεοῖςπι, {ΟΥ 
γνωρίζω τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην τὸ εὐαγγέλιον. 390 
(ᾳα|. 1. 11. γνωρίζω δὲ ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγε- 
λισθὲν ὑπ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον. ΑΦ ἰο 
γνωρ., Τέ παςέ, {τοπη {1πθ οοη{θχέ, ΠΊΘᾶΠ πάλιν γνωρ. 
ΟΥ ἀναγν., ΥΠ τε[ετεηςθ {ο {μα τθ-οοπιπηιπίσα- 
Ποπ οἱ Κπον]οάσε ὈΥ οα]]]πσ 1ί {ο τεΠΙσπΙῦΓαποθ, 
Ἐοτ ία Αροεί]ε ἆοθβ ποῖ ΠΊθαΠ {0 βαγ, {λαί ἱΠ6Υ 
ηθοὰ {ο ϱο ἑαιισ]ιέ Τά, Ὀαί οΠΙΥ {ο Ὀε γοεπιϊπαεᾶ οἳ 
1, απά Κερί Ετπι ἵπ {πε Ρε]ε[ οῇ ια ἀοοίτίπθς 
ᾳ- ᾱ. (1π έ1ο ννοτάς ο{ 0ἨΤΥ8.) οὐ γὰρ αὐτὸ δεῖσθε τὸ 
ὀόγμα μαθεῖν, ἀλλ᾽ ὑπομνησθῆναι καὶ διορθῆναι. 396 
αἱ5ο ΤΠεοΡΙΙΥΙ. απᾶ (ΡοΠΠεΠ, απά οοἵηρατθ α Υ6ΙΥ 
βΙπ]ῖ]αγ ραδφαρο αἲ 2 Ρεἴ. 1. 12. ΒΥ εὐαγγέλιον αΤθ 
πιθαπί ἴπο ἀοοίτίπες οῇ {πα (ποβρεΙ, εδρεοία]]γ 
Ώιοςο οΓ {116 Ἱποαγπαϊίοη απά τεδιττεσίίοἨ ο{ 0Ητὶδί, 
απά ἴ]ε Ίκο τοδιτγθοίοπ απά τεάεπηρίίοπ οὗ {πε 
τσηίθοις. Ό6ε Ἠοπῃ. ΥΠ]. 11. Τη ἑστήκατε (ννΠΙοἩ 
ΊηΘαΠς «γο Ἰανο Ρρει5ενογεᾷ απἀ ἆο ῬΡείφενεγε) 
ἴπετε ἶ5 απ ασοπὶἰκ[ῖο ΠΙΕΙαΡΙΟΥ (56ο ΒρΗ. νΙ. 19.), 
οἵ απ αγο]ιεείηγαΙ 9Π6, Ί]κα ἑδραῖοι γίνεσθε αἲ ν. 
ὅπ., ΨἨθτο 56ο Νοίΐθ. Όπ ἴθ 5εηΠ5θ οΓ λόγῳ πο 
Πή]ο ἀϊπετεπος ο ορίπΙοη οχῖδί. θε Ῥοο]ε)5 
ΞΥΠΟΡΒ. απἀ Ηοεγάεπτ. ἜΤ]ε Ἰαΐΐε σῖνες ίπε ρτεί- | 
ογεπος {ο {θε εἰσπ]ῇβοαί1οη πιεί]οᾶ, ταη. Βαί ἴ]ιαί 
56ηςε ἶ5 111 εαρροτίεά. ἜΤ]ια Υνοτᾶ 15, { ἐπάπ]ς, οεςί 
τεπάετεά, ΨίΠ Ῥτ. Ώοῦτες, αγσλπιοµέ; ὮΥ νΠΊοἩ 
τίνι λόγῳ γη] Ῥ6, ΡΥ Ἠευταίδπη, ΓΟΥ τίνα λόγον. 39 
Ώοῦτθε οχρ]αίης, «΄ Τ απ ραήπσ γου Ιπ πιϊπά οϐ 
{πε ατσαπηεπί 1 οΠΙεβΥ α5αά ἴπ ΠΙΥ ΡγοαοΠῖης. 
Τί ου]ά ταίπεγ σεεπῃ {αί {Ποτε ἶ5 απ ε]ρεῖς οΓ 
ἐπὶ, απᾶ Οχαί λόγῳ ἵδ (15 ΤΠεοάοστεί 51Ρρο8εβ) Γοτ 
σκόπῳ, ογουπιά, ΡΙΤΡΟ5Ε, ριτροτί, 5αθ]οοί, οἱ οὓ- 
Ἰθοί; υγίἩ τε[εγεπος το {α ἀοοίγίπο οΓ {1ο ἹποαΓ- 
ΠαίΊοη απά τοβυτγος{Ίοη ο 16515. Σώζεσθε ἵδ Ὀοδέ 
οχρ]αίπαά, νυν ἨΛΓΠΙΤΟΥ, έέ ατο Ώγοισῆ{ ΙΠίο α 5ίαΐθ: 
ΟΡ βα]ναΠοπ.”. Όθ66 Πὶς ἸΝοίο απἆ {πο ἨΝοίο οἩἨ. 
Μαι. 11. 29. ἜΤηε β1]] 8επεο οΓ εἰ κατέχετε ---- ἐπιστ. 
16 ννθ]] οχρτος8οἆ ΡΥ Ώοῦτεο {ΠΗ8: «6 [α5 γοι νν]]! 
Ρεγοεῖνε] ΙΓ γοι Ἠανο ποί Γογσοίίεη ΠΙΥ Ὑψοτᾶς: 
ππ]εςβς, Ιπάεεά, «η Ὢνοτοθ οοηγΥοετίεἁ {ΟΠ ΠΙΘΤΘ 
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2 .ω / - 

αδελφοῖς ἐφαπαξ᾽ εξ 

ζ ’ ) ς ο » ’ 3 ον 9 , 5/ 

ΠΙαρέδωκα γαρ υμῖν ἐν πρωτοις, ο καὶ παρέλαβον, οτι Χρι- 
. 3 ’ ς ᾽ ” ς - ς -» ο) ᾽ ΄ 5/ 

στὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιων Ίμῶν, κατὰ τᾶς γραφάς. " καὶ ὅτι 
/ / ’ ” ’ ς [ . . ’ 

ἐτάφη, καὶ Ότι ἐγηγερται τὴ τρίτη ημέρα, κατα τας γραφας ̓  
«/’ »’ . 3 ω ’ 2) »’ » Ψ ’ 
οτι ὠφθη Ἰκηφα, εἶτα τοῖς δωδεκα. ἔπειτα ὠφθη ἐπανω πεντακοσίοις 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 0ΟΗΔΡ. Χν. 9--.9. 

ϱ 
καὶ 

Ὁ ο ὃ- ο) 

στ ς { ’ ο’ »” ο . 9 

ὧν οἱἵ πλείους μµένουσιν ἕως ἆρτι  τιγὲς δὲ καὶ 
΄ ΄ .) ’ ς ω 3 ’ .. 

ἐκοιμήθησαν. [ἔπειτα ὠφθη Ἰακώῤῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν.] τ 
. . ’ κ - ’ , 2 Β Π ' 

“Ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ [τῷ] ἐκτρώματι, ὠφδη κάμοί. "ἐγὼ ὃ 
4 Αοιν 9. 8, 1Τ. ᾱ- 98. 11. 5αρτα θ. 1. 9005. 19. 9. 6 Αεὶε 8. 8. δ9. 1. ἃ 99.4. δι 38. 9. επρτα 4. 9. ΕΡΙ, 8. Ἰ, 8. απ]. Ἱ. 18. 1 Τί, 1. 18, 

σαρτίοο.. Ὑοί εἰκῆ ταίῃει πιθαῃς οὖπο [)οίι, εἰ μὴ 
ἐπιστ. εἰκή Ώοῖπς {ΟΥ κενὴ ἡ πίστις ὑμῶν : {ΟΥ ἴἶπα ΕΙ] 
6εηςο 5, 45 Ἠογάεητ. εχρ]αίΠς, “ πἰ8ί, ου{εταίὰ 
τοβιττθοί]οηίς ο. Ο. πιειποπᾶ, ρεπ]ίας εναπα]έ, 
αίαιθ α βαπάασππθη{ῖς ἀϊδ]εοία εδί Πάθφ νερίτα, εί 
οπιπία ρτίας οτοδίἵα οποια. 

5,4. “ Αρογίῖς Ιπάἰσαίατ, ααα]ε βΗἱ Εναπσα]ίαπα 
1]]αά, ααοά Ῥαυ]ας ΟοτἰπίΠ]5 παποίανεταί: α. ἀ. 
Ώοσίτίῖπα ρα]πιατία αο Ρτἰποῖρα]5, 4 παπι, δἱοιί 1ρ5θ 
ἀῑάῑοῖ 6απα, Ἱία οί ἀοουί, (1 ησο, Οτιείαπα. ΙΠΟΓ- 
ίααπα, δερυ]ίαπ, οχοϊίαίαπα ἀθπίααε α πιογία]ς 
6556, 5οουπάαπι οτασυ]α Ὑοίετίς 'Ῥε5ί. ἁἰνίπα,) 
(Παεγάεηγ.) 

----ἐν πρώτοις] Ἱ. 6. 8πΊοΠς ια ρτὶποῖρα],απά οαΓ- 
ἀῑπα] παίῃς οϐ ο (οβρο[, απά πιοξί ΠθΘοθΒ5αΓΥ 
{ο ωε Ῥε]ϊενεά, απά {οτππῖης ἴμα Γοαπάαίῖοι5 ος 
Οµμγὶςίίαπ {α1(α5 ΠαΠΙΕΙΥ, ἴμε ραδσίοπ, ἀεαίᾗ, Δι- 
ἴαί, απά γεδµγγοείίοπι οἳ ΟΗτὶδί. ἜΤ]ε ῥωγίαί 18 
πηεη{]οηεὰ αξ Ρτονίης Ἠὶ5 ἀεαίλᾗ, Ἰαξί αξ πε αρ- 
Ε.. {ο (6ερ]ας απά {πο 600 Ρτείπτεπ αἰέεδίεά 
16 γεδηγτγεοίίοπ. Τ]ιε ὑπὲρ ἵδ ποί, 45 50ΟΠ16 οΟΠ- 

αἰάοι ἴτ, Γογ περί; Ὀαί εἸοι]ά Ὀε τοεπάεγθᾷ ο 
αοοοιωιέ ος, Γογ έιο επρἰαίοπ ο, ΝΙι αἱακίοη {ο 
θϊο αἰοπαππεη{ πιαἆς {οΥ ας ὈΥ Ογὶςί εαΠοετίησ 1η 
οι’ δίραά. θε Ῥοπῃ. ἵν. 20. Τὰς γραφἃς πιαδί 
(ποννΙἠγεἰαπάϊπσ ναί 5οΠΠς γεσεπί (οπηπιεηία- 
ίογς αἱ]εσο), ἵπ {μῖς οοηί{εχί, ἀεποίε 5ας] ρατίς οΓ 
ιο Βοτϊρίατοες οἩ ίππο ΟΙά 'Γοαείαπιεπί αδ Ἰανο 
ΤΕ[ΕΓ6ΠΟΘ {ο (ο εαΠετίησς, ἀθαί], απά ΓΘ5ΙΤΤΘΟ- 
Ποπ οὗ ΟΠτὶδίέ; ΠαΠΙΕΙΥ, ποί ΟΠΙΥ νο ρτορ]ιοσῖος 
ος νο ΜοξείαΠ, Ὀμ{ αἱδο {ο {1ο βαοτ]ῇσθς, απά, ἵπ 
σεποτα!], να τα] απά (γρίσα] οτάίπαποςς ννλ]ο]ι 
Ρτεβριτεά πε στεαί Ξαοτίβςσθ. 

ὄ. τοῖς δώδεκα.] ἜΓπατο νετ {πει Ῥαί εἴευο. 
Βιΐ ὧιε Αροεί]θ8 Ἰνογα 5ο σα]]εά, Ὦγ α βσιτο οοπῃ- 
ΠΊΟΠ {ο αἲ] Ἰαηπσαασεθ απά ΠαίΙοΠ5, ΥΝΙΙΕΓΕΌΥ αΠΥ 
Ροάη ος ΡΟΙΘΟΠΒ, νν]ιο αοῖ αφ εοἰεασμος, ἆ1θ οπ]]οά 
ὮΥ (πα παππρετ οῇ νΠίοἩ λε Ῥοάγ 5 Ῥγορεγ)ή 
οοπιροφεᾶ, Όιοισῃ 1 πιαγ ποί Ὦο οοπιρ{είε αἱ {]ιε 
ἐἶπιο. Τη τεαάἶπρ ἔνδεκα ἵ5 ονἰάεπί]γ οτ επιεπαάα- 
{ἶοπο. 

ϐ. ἐπάνω.] ῬαβρΙγ ἤ. Τμ Ῥεομ]ίαγ μ5ο οΓ 
ἐπάνω [ΟΥ πλεῖον (9ο 86σΠ18 {ο Ἰανο Όθομ 
Ῥορα]ατ οι Ῥτον]ποῖα], ποί Ὀοίπσ Γουπά ἴπ Ίο 
Οαδείσα] νο) οσστς αἶδο ἵπ Ματ χὶν. ὅ, Ῥιαέ 
γι α απιινο. Ῥοτίαρς, Ἠοννονοτ, 1 Ίας Ῥτορ- 
ο{]Υ πο τοσίππθη, Ὀ{ 15 α5οά ρατοη{Πδ({σα]]γ, Ι]κο 
(ο Τμαίάπ ρύμς ἐγεσεπίος, 900 απᾶ πποτο. Όηπ ια 
παίατο οὗ (μίς ον]άοπος 5οο Ώοφάγ., παπά αἱδο απ 
ο]αῦοταίο Ὠἱβεστίαί]οπ ο/. ΟΙοατίας 4ο τοξγτος- 
οπε Οία, αρρεπᾶεἆ {ο μς 005. βαο, ρ. Το0, 

Τ. Της {9 ὉΥ Εκροβίίοτς σοπογπ]]γ 5αρροςοᾷ {ο 
ο α (ταπεποήοη (κο Ἴμαί Ἱη πο ποχί - ποί 
τοσοτάοὰ πι ἴο (ο8ρείβ. ᾿ἜΤηαί ργϊποῖρ]α, Ἰνονν- 
ονοτ, «που]ά ποί Ὦο τοβοτίοά {ο απποσοθβκατί]γ; 
απά {ο ΦΙΡΡΟΡΟ ο αρροπταποθ {ο Ὀθ6 ἴ]ο 841Πς 
νι ναί ἵπ (αΠ]οο, αοοοτά(πς {ο νο Ῥγοιπίςθ ἵῃ 
Μαϊ, καν. 95, 15 Γουπάςά οἩ ννοα στουπάς. Τί 
18 {αγ Ῥοδίίατ {ο βαρρο5ο (νι Ῥαγαας απά (1 οτάςς.) 
Ἔ]ναί Ίπογο 18 απ αἰ]αδίοη {ο ένα Ἰαδί αρροπταποθ οῇ 
Ολτίκί ἴο 5 Ἀροβίες απά ἀῑδείρ]ον ϱεηοτα!!γ, 

τοσοτάεᾶ αἱ Ἀατί. χχνΠ]. 16. ΑΒ {ο ο ρατίῖσ]οφ 
εἶτα απά ἔπειτα, ΠεΥ πηὰςδί ποί Ὃε Ῥγεδοεά οπ, 38 
1 Όνο αρρθεαΓαποθς ατα Τε[εγτες {ο ἵπ εκαοί εἴιγοή- 
οἰοσίοαίι οτάετ; [οτ ἵ επτεΙΥ αρτεο νυν Βρ. 
γατρατίοἨ, 1η 5 αἀπαϊταυ]ε ΘΘΓΙΠΟΠ οἨ ν. 1Τ ος 
Μις ΟἸναρίετ, Ὠναί « ἠιο Αροδίιε Ἠετο ἆοες πο 
ππθαῃ {ο επίοι Ιπτο Ρατίσμ]ατς, Ὀαέ Ἱπίτοάαςες Ἰ]8 
ο]οιά οῇ νΙίπεςςες, να ὑεσοπιῖπρ ἀῑσηιίγ, ἴτι έιε 
σγοδς.. ας νου πιαγ ο {ακεῃ ππετε]ν ἴο Ίπεαῃ 
Άογγο; απ]εδς, Ιπάθεᾷ, νε «πρρος5θ, π ἨΠοαιτη. 
({ο ν/ος8α ορίπίοηπ (16τάςς. 15 Ιπο]πεᾶ {ο αβεερί), 
ἠναί ν. Ἱ Ἰαδ αοοϊἰἀεπίαΙγ Ῥεοη ραί ουί οἱ 15 
οτάετ, απἀ οασηί {ο οοπηῬ ἵπ Ῥείοτε ν. 6, μη: 
Ἔπειτα ὤφθη ᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν, 
ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ. 
Υαί {οτ 5 ἱταπεροβίί]ου {λετε ἶ5 ποῖ α ρατί]ο]θ 
ΟΓ οτίογπαἰ ονιάσπος: απᾶ ας {ο ἴπίεγπαί, 1 19 ἁϊΠῖ- 
ου] {ο Ἱππασίηθ Ἠουν βαοῇ α ἠμοῖᾶις ογάο «ποι]ά 
μανο Ῥεοῃ ρετίιτροά. απ ταίλει Ἱπο]ίπεά {ο 
ειθρθοί ἰλαῖ {ο πνοτάς ἔπειτα Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς 
ἀποστόλοις πᾶσιν οαπΠς [ΠΟΠ ἴπε πιαισίη, Ὑεγθ 
Ώνεγ ννετο {ιο τοπηατ]ς ΟΕ 6ΟΠΘ οΠ6 Μο {ποισηί 
Ῥτοροετ {ο τεσοτὰ λε (γαάϊίίοπ, Γουπά 1Π {νε Αρος- 
τΥρ]α]. (.ο5Ρε] αοσοοτᾷἶηρ {ο {με Ηεῦτενς, απά τε- 
εοτάεἆ αἱ Ίαγσο Ὦ} 96γοπης, ἴπ Οαΐα]. Θοπὶρ. Ρος]. 
Τ]ιε ννοτάς οαπποῖ, η Ηεγάσθηγ., Ὦο γο[εττοὰ {ο 
Ώιο αδερπκίοπ οἱ οιτ Τιοτὰ, Ῥεσααςε {]αί ννου]ἀ 
Ἰανο γεφι]τθά, πο ἀποστόλοις, Ὀαΐέ ἀδελφοῖς. 

8. ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι --- ἐμοί.] "ιετο ατθ. 
Ώννο Ρροῖϊπίς οοηποοίας νν{ῃ ἰμὶς ραξδδασθ οἨ ΝΠΙςἨ 
Οοπππηθη{α{οτς ατα ἀῑνίάεά ἵπ ορίπίοπ: 1. οἩ νο 
86η8ο απὰ }α{ἶο ΠΙΘίαΡΙΟΤΕΟ ΟΓ ἐκτρώματι; 3. ΟἨ 
Ώιο /ογεο ο/ έιε ΑγίοΙε θείθ. ΑΒ {ο ἴπε ΓογηιεΥ 
ἔκτρωμα (ποί ἃα ρατο Αίάῑο ποτά, ἔποισὴ Γουπ 
οσσακἰοπα]]γ ἴπ σοοά απίΠοΓ5, α5 Ἠϊρροοσταίες, 
Αεἱίοί]ε, Ῥ]αΐο, απἀά Απςκςς) Ίιας αἱνναγς ἴ]ιο 
56η5ο νο Ηεδγεῇ. αδοτῖρες {ο 1, ἐκβολὴ γυναι- 
κὸς, ατι αβογίίοπ. ΝΤΕ τεδρεοί {ο [ιο γαζΐο πποία- 
ΦΟΡ, ΠΙαΠΥ οπιϊπαοπί ΟοπιπιεηίαίοΓ5 5πρρος5θ 
πη αἱ]ηδίοη ἴο {6 παπιο σἶνεῃ, 35 Βαθίοη. Άασ, 
ο. 96. (ο]]ς ας, Ὀγ νο Ἐοππαπς {ο θ11ρε)ΠΕΥάΥΗ 
«οπαίοτς, νΙζ. αθογέυδ. Το 5, Ἠοννθυνες, 1 ἶ5 
ορ]οοίοά Ὦγ Βρ. ΜΙάάΙ., ειναι πας νο σοπηρατ- 
80η πνου]ά ποί Ἰο]ά σοοᾶ, εἶποο απ αὐογίίοη 18 
Ῥτουσηί Γοτί]ῃ ἀεαᾶ, απά ἴἶο Αροφί]ε ννας Πνίπα, 
Ροίμ. παϊατα]1γ παπά εριγιπα]]γ. 
{οτο {α]κε τ]χο ννοτὰ ἴο ππθαπ α /αδί-βουπε οί. τοί- 
οΓοησς {0 ἴΠο ΟΟΠΠΠΙΟΠ ποίίοη ΟΓ νο Ια5ί-ρογπ 
Ῥοΐης ἴ]να επια]]οςί απά υνοακοςί οϐ ἴ]ε ῥτοσθεηγ. 
Βιϊ {ο Επίκ «εηςο {Ποτο ἶ πο ααλογίίγ; απά 
Ιπάςος 1 νου] ἵπνο]νο α πηοςί Ἠατς] σαἰασ]γοςίς. 
Ίο πιαγ ταίμοτ, Τ οοποεῖνε, τθοιτ {ο αποίμοτ 
86ΠΏ506 ΟΓ ἔκτρωμα, ΝΠΙοἨ ας ποί, ΡοΓμαρς, Όθεπ 
Ργοβογναά ἴπ αΠΥ απίμοτ, Ὀας νο, πο ἀουδί, 
οχἰείοᾶ, απά ἶ5 τουοτοᾷ ἵπ Ἠεεγομ. απἀ 16 
(Ἰοββατίας ΠπΙΙΘΙΥ, ἄωρον γέννημα, α ο] Δογη 
Με[ονο (ιο ἄιιο ἠἶπιο. 30 ἴπθ Ἰ]μαϊπ αβογίίρως, 
(ποισἩ. 1 σοποτα]]γ πηθαπθ απ αλορίίοπ, γαι ἵπ 
Ηοταί. θαί. 1, . 46. {έ αἲ αδογέζος Ρας οἶἷπι ΒΙΑΥ- 
ης 7 ας {8 νογγςεηςθ. ΊΝΟΝ 5πο]ι Ἱπ[απίς αγθ 

ἸηγατίαβΙγ Ἱνοικ απά [οεῦίθ, 8οαΓο6ΙΥ ἀεδετνίηᾳ 

Ἠο ννοι]ά {πογο- | ' 
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γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων 
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[α) 3 ἃν «α, ς Ν ο) 
ος οὐκ εἰμὶ ἵκανος καλεῖσθαν 

. - «λε διά -, ΓΠοιη. 15. 18 
10 ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ" ' χάριτι δὲ Θεοῦ 

κ 2 σος. 11.58, ’ 3 » ς » Π ε) υ ῃ , . 32 3 

εἰμὲ ὃ εἰμι. ἸΚαὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ ου κενή ἐγενηδη ἄλλα ἃ [.. 
) ν ’ ὃ 2 ο. ι. ὦ εἰ πό » 

περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα '---οὐκ έγω δὲ, αλλ η χάρις του 
ων ν πλ 5 μα , . {/ ΄ Ν 

11 Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. «Ἠϊτε οὖν ἐγὼ, εἴτε ἐκεῖνοι οὕτω κηρυσσοµεν, και 
9 π υ ’ ε/ ” ῃ , 

12 οὕτως ἐπιστεύσατε. Ἠι δὲ Ἄοιστος κηρυσοεται, οτι έκ γεκρων εγΊγεθ- 

- , ξ «/ 3 ’ » 2 3 γι 

13 ται, πως λέγουσί τινες ἐν υμῖν, οτι αναστασις γεκρων ουκ εστιν; Τε 
. 3 , ὸςι . 3 , ον 3 ο σ- 

14 δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται" εἰ δὲ Χρι- 
} ’ 3 ’ ς Ν ι αΐ 5 , 

στὸς οὖκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ημών, πενη δὲ καὶ ἡ πίστις 
ο , π ’ κ πε ε/ Ξ ! 

16 ὑμῶν». ἒ Εὐρισκόμεῦθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ οτι ἐμαρτυ- ὅ Απ 5. 1 
- υ 5/ ’ ᾽ ᾽ εν 3 » ; 

ρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ, τι Ίγειρε τὸν Χριστον, ον ουκ Ίγειρεν, εἴπερ 

ενα παπιθ οἱ ο]η]άτον; Νίο] 15, Ι οοποδῖνε, Ψ]ναί 
Ώιο Αροβί]θ ΠΊΘΊΠ5 {ο 5αΥ οΓΗἱπηςα]/, --- εαἰ]1ης ΠΙπῃ- 
Βε]ξ κο, α5 Ῥείπσ απ Αροφί]ε ποί Γογπιεά απά πΠια- 
{ατοὰ Ὦγ Ρτενίου» ργεραταίίοπ παπά Ιηδίτασίίοη (α 
νίενν ο/Ίηο 56η56, [ νγοι]ἀ οΏδατνα, δαρρογίεά ὮΥ 
Όνα αα{]ογῖέγ ος ΤΠδορΗγΙ., ΗεδγεΠ., Νανοοπης, 
απά γαμ].), Όαέ φιάάεπίη οα]]εὰ {ο ἴ]νε ο/]σε, ὮΥ 
απ ἐπείαπίαπεοιμς οοπυεγδίοη. Τί ἶδ Ῥτορες, ΠοΥ/- 
6νοτ, {ο αἀγοτί {ο {6 {ογοθ ο ἴπε Αγίίείε Ἠ6ἵθ 7 
Ώιοισ] ἵε ἀοες ποί, Ι ἐπ], αβοτά αΠΥ στουπά 
ΝΠΘΙΘΟΠ {ο ἀθίεγππ]πθ {θα οχαοί 56η5ο ἱπίεπάεά 
Ὦγ ἴἶθ Αροεί]ο. Ασοοτάϊης {ο ιο [γδί απά {/ίγα 
οἳ {πα {οτεσοῖης ἱπίατρτείαίίοης, {πο ΑγίϊοΙε δ6επης 
{ο ανα πο {οτοῬ; 1Π]655 6 51ΡΡο56, ΨΙ{] Βρ. 
ΜΙάάΙ., ναί Τί ἵ5 πιεαπί {ο αρρίη ια {εγπ ΡαΙ- 
Που]ατ]γ {ο {πο Αροβίϊε. ο [μαίκα αν]. 19. ἐμοὶ 
τῷ ἁμαρτωλῷ. 1 ἠλὶς Όε νοισί πηβα(ἰ5[αοίοτγ, 
ν/θ ΠΙΔΥ Ξ1ΡΡΟΡΘ, νι Ώοῦτες, (ναί ἔῑια τῷ (ΠΙΟ 
15 ποί Γουπά ἵπ α {ουν Μ93.) οαππθ {Γοπα θ ΠΙαΤ- 
σίπ. Απά 1 566ΠΙ6 ποί {ο ανα Ῥεεη τοιά ΡΥ 
Ισπαίῖας, νν]ο, ἵπ Ἠ Ἠρίδίο {ο πο Ἠοπιαῃς, 
Ιπαϊ]ατ]γ οα]15 ΠΙπιδε]/Γ{ηο “' ]αδί οῇ {1ο Ῥγεας]μεις,) 
καὶ ἔκτρωμα. Ὑαί 1 15 ἀο[επάεά Ὁγ α αἰπιί]ας 
παν (πα αίεά [τοπ {1ο ρτγοδεπ{) οῇ ΒΙΠΙΘΟΠ 
Φ]είες ἵπ απ Ερϊκί]ε {ο Βα5!]: ἐγὼ (5αὗΥ5 . 

ταπεινὸς, καὶ εὐτελής ' τὸ ἔκτρωμα τῶν µονάχων. ο 
τεαά τῳ (Γοἵ τινι) γι πιαπΥ τεσθηί ΟΤΗ165, νγοι]ἀ 
Ιπίτοάισε απ ΑΠῑοῖςπι, 516Ἠ αφ 15 πονηετε Γοιπά 
Ἰπ ενα Ν. Τ. (ννπίοἩ οοηίαϊίης 5οαἵοεΙΥ αηΥ Οησ 
οὗ Αῑοΐςπι) ποτ ἵη (ιο ερί., ΠΟΥ Ιπάθεά 1π αΠΥ 
Ἠε]]οπίφίίο ννγ]ίθτ. Ας {0 ἔκτρωμα (0η ΝΠΙΕΗ {λα 
ἀἰβιοι]{γ πιαϊπ]γ τεςί5) Τί πηαςί Ὄο απἀογδίοοά αος- 
οοτάῖηπσ {ο οπς οῇ {πα (νο ]α5ῖ-πιεπίίοηπεά ΙΠίεί- 
τοία[ϊοῃ5δ. Βαίΐ νν]αίονετ ο 15 εχαοί 5εηςο, Τε 

18 Ρ]αΐη ἴπαί νε Αροςί]ο σα]]5 Ιήπιδει{ 5αςῇ οί ο{ 
ἆεερ Ἠαπα]{γ: {ος ἴῑιθ ὡσπερεὶ ἵ5 οχίεηιαίίνε ος 
ἴπε Πατςεηηοςς ο{ {ηε επργεδδἰοπ, ποῖ οἱ πε Μπ. 

10. χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμὶ ὅ εἰμι] 8ε]]. ἀπόστολος. 
ο, ια Ἰ6, Ιπ ἆεεορ Ἠιαπα]λίγ, αδογῖρες 
ννπαίενετ Ἰε ἶς, ος ας εβεοίαά, {ο {πε {εο σταςό 
οὗ ἀοά, γεί Ἠδ ρίνες ν/αγ {ο α Ῥτίθῇ Ἱπιρα]ςο {ο 
Γεεὶ κο ος { οῦ 5 Ιαῦοιτς (Ἡε ποίἶσθς ποί Πῖ5 πιῖγα- 
εἶες) α5 Ὀοαῖπσ ρτθαίογ {Παπ ἴποςθ ΟΕ αἰ] {πε οίῃετ 
Λροεί]ες, 1. 6. {αΚκεηῃ 8ΊπΡΙΥ, ποί οοπ]οίπί]γ. Τηΐς, 
Ἠούν6νοτ, ἵ5 «ραθά!]γ «πθοκεά Ὦγ {νο τοσο]]αςοίίομ, 
Όπαί Ἰιε ἶ8 ποί {6 5οἱα ἆοοτ οῇ {ο ννοτκ, Ραΐ (παί 
Ἰθ πεεᾷς {πε οοὔροταίῖοη ο{ ο” ρτασθ. Όοπιρ. 
ΡΜ. Π. 19, 14. 

11. εἴτε οὖν ἐγὼ, εἴτε ἐκεῖνοι, ἄτο.] ΛΙ ἐγὼτερεαί 
ἐκοπίασα [τοπ {πε Ῥτεσθεᾶϊπσ ἐκοπίασαν, απἀ αἲ 
ἐκεῖνοι 5αρΡΙΥ ἐκοπίασαν ἴτοπι ἴο οοηίοχί. ΛΙ5ο 
πί Ῥοί] ἐγὼ απά ἐκεῖνοι τεροἈΐ περισσότερον. Τηθ 
εεηπςο ἶ5, « ἨΠεί]ετ [Πέ θε] 1 ου {Π1εγ [νο] Ία- 
Ῥουτεά πιοβέ, Πέ πιαίίετς ποί]; ἰ]ιῖς ἀοοίτίπε [ίμο 
ἀεαί] απά τοφυγγθςίίοη οἱ ΟΓΙςτ] νο αἲὶ ρτοασπες, 

απά γο Ῥτο[εεςσεά γοιγ Ῥε]ίε[Γ ο{ 1, Απά Παγίησ 
Όνας αἰίαείεά Υοι Ὀαε]Ιεί {Πετθοβ, ον σαΠ ο, 
οοηβἰςίεπ{]γ, σα]! ἵπ ααεδίίοη {Πο οί]μετ ἀοοίτῖπο, 
5ο ο1ο86εΙΥ οοππθοίθά γη] 16, οῇ νε τοβδιττεοίῖοἨ 
οΓ πιαπι {Γοίη {πε ἀεαά. 

12. εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται, ὅσο.] {91 εἰ δὲ κηρύσσ. 
ὔτι Χρ. ἐκ νεκρῶν ἐγ. Πε 56ηςε ἵ6: “Ρα ΙΕ τί ρα 
Ραῦ]1οἱγ πιαἰηίαἰπεὰἁ οἵ αππουποεά ὉΥ 5 αἲ1, ἰπαί 
Ομτ]ςί αγοβθ {ποια ἴμα ἀθας,” ὅτο. Πῶς λέγουαί | 
τινες} “« ον οςἩ ΘΟΠ1Θ ΟΡ γοι ππαϊπίαίῃ 1 
ατραππεηί, 5 Οτε]]. τειπα(κ, Ὀείησ {μ5: “ΙΕ 
«Ωιγὶδέ τοβθ, ἴπεῃ {16 τεδιτγοσίοη οἱ με ἀεαά 15 
ποί ΟΠΙΥ ροδοἱθίε, Ὀαί αείµαί[.. Ίο Ἰανε Ἠετο α 
εοπεζµδίοπι [οπι {πε [οτεσοῖησ Ῥτεπηϊςθς8. α. ἆ. 
ΊΝουν ΟἨτὶςέ τααΙἰΥ απά αοἰαα]]γ τος {οπι ἴε 
ἀεαᾶ, αξ ας Ῥεεπ αγ]ποεά οἩἳ Ἱτγο[αραῦ]ε εγ|- 
ἀεποθ. Ηον, ει, οαἩ αΠΥ 4εΠΥ ίπε ροβ8ἱβ!]1{γ 
οΓα τεκιττοςίοη τ Ἐογ ναί πας οπςθ Ώ6επ, ΠΙΑΥ 
ασαϊηπ Ῥο. Απά, ὁ οοπίτατίο, 1 α τεβιτγθοίίοη ος 
ίππο ἀθαά ννετο {ο Ὀ6 βαρροξεά {ο Ὀς6 α γαῖηῃ Ιππασ- 
ΙΠαί1οΠ, ποί ἀοδετνίησ οῇ οιιγ Ὀδ]ία[, οἱ ΓΗ 1π 
Όπα τεδιγγθοί]οη ο{ ΟἨτὶδέὲ ννου]ἀ ϱο ἀερίτογοά. 
1 15 νγε]] «πούνη ὮΥ «θετάθς. λαί π ν. 12--- 19, 
Ώιο Αροεί]ο {γοαίς ο/ {πε οοπηθοίίοη Ῥοΐννεθη ἴ1θ 
τοβιγγθοίΊοῃ ΟΡ ία ἀραά απά ἴ]ο τοδιτγοοίίοη ος 
ΟΟιγίδέ, απά ἴἶνε Ἱπάπρ]ίαβ]ο ρτοοβ {ΠογδοΓ; (αοΙ]Υ 
τερικίῃσ {ιο 0 οτἱπίμίαπς Γογ ἀπ]πθες, ἵπ ποί 59θ- 
Ίπς {Π]5, απά {ΟΥ {οο ρτοαί τοαΊηοςε {ο ]επά αη Θ4Γ 
{ο ία εασσεεί]οης ο{ ἀθοθίνοίς, 

14. Ἠειο Ὢαο Ἰανο αποί]ιογ ΙΠίΘΓΕΠΟΘ. ᾖΚενὸν 
5 ὮΥ ίμε αποϊεπί απ οαγ]ογ πιράετῃ, απά δοπηθ 
γθοθηΐ ΕΧΡΟΡΙΙΟΥ5, εχρ]αϊπες µδεί[εςς. α5 ποί αἰίαίη- 
Ίησ {ο ἀθβῖτοᾶ επ. ἨΜοςί Ιὑχροβίίοτε, Ἠούνθδνες, 
{ΤΟΠ {πο πηο οῇ ἄτοί. απᾶά Μαοσκη., αβείση {ο 1έ 
Ώπε 5επ5ε [αἱ5ο απά πη[{οαπάεά. ΈΤ]ιο {ογιπει ἵη- 
{ογρτείαίίοη 86εαΠῃ5 ρτο/[εταδἰε; Ὀσί Δοί[ι πιαγ Ὀθ 
Ἰπε]αάςεά, (νε Ἰαίΐεν 45 ἀερεπάεπέ οἨ {μα {οΥπετ. 
ΤΠε 56η5θ ΠΙαΥ Ὃ6 ἵ]ας θχργθβεοά: “ΕΙ Ομ 
παά ποί τίδ6ῃ. Ο1/ {65{ΙΠΙΟΠΥ οἱ Ἠΐ5 τοβδιτγοσίίοῦ 
{ο Π[ο απἀ σ]οτγ νγου]ά Ἰανε Ώ6εῃ [αἱςα, απά απ 
Ιπιροξίατο {566 ν. ὁ0.). απά ννίποιί αΠγ Ῥεποεβί 
{ο οµΓςε]νας, απ Ίο ΡοΓςιαδΙοπ οῇ ἴ]ιε γα] οῇ 
οαγ τεροτί ννοι]ά ρτοάισε πο σοος {ο γοι/ςε]νες.” 

15. εὑρισκόμεθα δὲ καὶ νευὸ.] Πε εεηςο (38 
0τνς. 51οννς) ἶ5: “Ύοα, νο 5Ποι]ά [ενας] αἷδο 
Ῥο πιαάε οπί {ο Ῥο [α]5ο νἸίηθςςος οοποεγηἶησ 
άοά. Κατὰ 6 ΡΥ (νε Ὀοςί Τπίετρτείετς οχρ]αίῃ- 
εἆ εοπεεγπίπς; α βἰση]βοαίϊοιπ οῇ πα ννοτὰ νοτγ 
Τατε, Ὀαέ υνΠ]ο] {ιο Αροεί]ε οἸοδθ {ο ΘΕΠΙΡΙΟΥ, 
ΡτοβαβΙγ α5 υϊεμίπσ {ο Ίπείιπάο ια 56Π56 {0 {ιο 
βγο]ιαϊἰσο οἱ, νλὶο]ι Γαἰκἰβεαέίοπ ννοι]ά οοσααῖου 
ΙπαξπιάαςὮ αξ 1 ννου]ἀ αἰπιοςδί ΙΠΙΡΙΥ α νναπί οῇ 
Φο10εγ 1π (οἆ {ο ταῖς {1ο ἀθαά ; [οτ (πε (εηπΗ]θ 
ῬηΠί]οβορ/ετς ἄεπίρα Ἡ. Ἀο ΡΙΙπγ Η]εί. Ναί. Τ,. Ἡ, 
Ο. Ἱ. Ώενοσατε ἀε[αποίος πε Ώεις απἱάεπῃ Ροίρεί, 

Τηο | - 
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» π 2 3 Π 3 Εν. Δ 2 Ε ῃ σςι 
ἄφα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. Ἐι γαρ γεκροι οὐκ ἐγείροτται, οὐδὲ Χ.ι- 16 

ἤ ό 3 ᾽ 2 αι 4Φ . ν η 

στὸς ἐγήγερται' εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, µαταία ἤ πίστις ὑμῶν " 1τ 
», ῃ '-ῃ ῤ ς , ὰ ο. » Ν « , 3 ” 
ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς αμαρτίαις ύμων ᾿ ἄρα καὶ οἱ κοιµηθέντες ἐν Χριστῳ 15 

μ Ασία 26. 93. 
ἱωίτα ν. 29. 
οοἱ. 1. 18. 
1 Ρε:. ]. 8. 
Βεν. 1.6. 

16, 17. Τε 19 νγε]] οὐδετνεά ὮΥ Τπεοάστεί, ἰμαί 
Ἠθτε {Πα Αροβί]ε πάλιν τοὺς αὐτοὺς ἀνακυκλοῖ λόγους, 
τοῖς πλείοσι συλλογισμοῖς [εβαιώσασθαι βουλόμενος 
τὴν περὶ τῆς ἀναστάσεως πίστιν. Όπ (ε Ἰορῖσαι 
{οτπαι, 5εο (θτάρ. Τί 15 ποῖ, ηθ ΒΊΟΝΒ, ἃ πἹεγθ 
τερείΠίοι οἳ ενα ατσιπιεηίς αἱ νν. Τὸ ὃς 14, Ῥιί 
βοτνες {οτ Γατίῃεχ Παείταίίοῃ. Έογ (ἱο μ5θ ίμε 
Ὑογάς οῇ Ηεγάἀεητ.) πίστις ἀοο5 ποῖ Ἠθγε, 5 Ῥε[οτε, 
βἱσηΙ(γ αδδεπέ ἴο λε {ββδίίπιοπΥ οὗ ἐπε Αρορί]ες, 
οοποθγπίπσ {γε τεριιγγθς{ἶοη οΓ(]γὶςέ, δέ ναί Γα11]ι 
ν/πίο]ι {6 Οοτἰηλίαπς παὰ αοσοτάεἆ {ο {λε ννμο]α 
Οτὶδίίαπ ἀοοίτίπε: ο (1 Πέ Ὀα (Ποισᾗί Ρο[ίετ {ο 
απάεγείαπά τὴν πίστιν ο)/εε(ζυὸ) ἴε ἀοοέγίπε 1έδεί/{ 
ο/ Ίνα (1ο8ρε], ΥΥμΙοἩ ννοι]ά ο ν]λουί αἲγ 5ο]ιἀ 
Γουπάαίίοη, που] οο ο) ἀοιρι[α] απἀ απιρίσαοις 
{α1(Ἡ; παγ, ννου]ά Ῥο Παβία {ο δίοηςσ δΗβρΙοΙοη, 
ν/ετο {1ο τεδιτγεςίῖοπ οὗ Ο)πεί ίακεπ ανναΥγ, 1ῃ 
νΠίοὮ νε πανε [ια Ρ]αϊπεοςί ἀειποηκίταίοι οϐ 
(.,ο6ρε! (ταίῃ, απά {πε πιοςδῖ ορτίαϊἰπ οοπβγπιαΓΙοῃ 
οῇ Τές ἀῑνίπε οτἰσϊπ.”. “Τηε Αροδίιε (οὔδεγνοβ 
Ηεγάεητ.) αἀάτεςθες {επ ΒΥ απ΄ Ιπίεγοῃαησε οΓ 
Ῥεγδοή8, βρεακίηςσ βΓβί 1Π {11θ 5οοοπ4, {Πε 1Π {Πα 
ἠητᾶ, απά ]α5ίγ Ἱπ Όμε Πτεί Ρ6Γ κοίνωσιν. Αί ν. 
17, Το ροϊπίς ουί α πδον αΏθιτάίγ ατὶείηςσ {ΓΟΠΙ 
Όνο ἀεπία] οἳ Οητὶςς τεςαγτεςίἶοῃ, --- επαΐ {]πεΥγ 
ποι]ά Ὦεο απἆετ πα Ῥεπα]ίγ οῇ αηΓοτρίνεὮ ἶπ, 
ν Πίο] ἶ5 Ιποοηβὶςίθηπί ΥνΙίἩ πα Υ6τΥ εἰεπιεπίβ ο 
Ώνε Οτίκίαη 8ΥΦίεΠΙ. 966 ἃ ΠΙΠΒΙΘΤΙΥ ΒΘΙΠΙΟΠ 
Ργ Βρ. Ἠ/ατριτίοπ οἩ Υ. 11, νηετε με 5ποννς (Παί 
Οή5 οοπο]αδίοπ οοπηρ]είες {ο ργοοξ οῇ ἴε πιίτα- 
οἱἰε οϐ πο Ἠοαευπτγθοσίοῃπ. Ἠετε 1έ 16 Ῥτορετ {ο 
Όθδαγ ἵπ παπά, ἠναί οΠΙΥ πα ροδδίθιθ οἳ α τεδιΙΓ- 
ΤΘΟΠΙΟΠ οῇ {1ο ἆθαᾶ, ἴ5 ναί ἶ5 5οασηί Ἠεπςος ἴο 
Ῥο οφίαρ]ε]ιεᾶ, ποί πο /αεί ο απ αεἰιαἰ ΤΕΙΥΤΕΟ- 
ἐἶοπ. Το (τα οῇ Ειαί 18, 5 ἨΗΘγάεηγ. οΏ5είνες, 
Ρτονοαά ἵπ {πε 5πΏβδδαιεη{έ Υ6ΓΡΕΒ, ΡΥ ἴε εβδρεσίαἱ 
ατραπιεη{, ἐλαί, αοοοτάῖηρ {ο {ο Τϊνίηε ἆεστεε, 
α]] ἠήπσς ννμίο] Ἠπά ρετῖδπεά Ὁγ Λάαπι, ατο {ο νε 
ση, ΡΥ ΟἨτῖ. Όπ ια Πα] 5εη5ο Ιπίεπάεά 
Ὁγ ιο Αροβῇο, 56 Οα]νίπ απά Ξσοίτ, 

---- ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμ. ὑμ.] Τ]ε 8εηςε Ἰθτο 18 
ορτίαΙπ]γ ποί (αί αθείσπεὰ ὮΥ ΠΙαΠΥ τοσθΠί ΓΟΓ- 
εἶσηπ ϱοπιπιθηίαίοΥς, Ρυΐ ναί ο αποϊεπί απᾶ 
πιοεί πιοάετη 9Π68 οχρ]αῖη 1ΐ, α5 {ο]]οννς: “Ύο 
4το Υεί Παρ]ο {ο να σι] απά Ῥοπα]ίγ οϐ γοιτ 
βἱης, [ποννἡδίαπάϊπσ γοι ππαγ ανα τερεπίθά οῇ 
Όνοπι]: ενἰἀεπ{Ιγ ρο]ηίῖησ {ο ο αἰοπεππεηπί ο 
Οηγίεέ: [ου 1 Οητικδί Όο ποί ταῖςεἁ, ης Ἠαδ πιαἆθ 
ΠΟ αἰοπεπηθη{ ΓΟΥ βἵη. 

19. ἄρα καὶ --- ἀπώλοντο.] Ἠοτο αποί]Ώεγ 60Π86- 
τα. 18 ροϊπίθϱά ου, α. ᾱ. “ Π (ο]]οννς, αἱκο, 
Οναί χοςθ νν]λο Ἠανεα ἀῑσά 1Π [χε [αι ος] Οτίκί, 
(οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ, Ῥον. χὶν. 19.) απο Ῥοτίκηες,” 
5Η6Ἠ ΒΘΘΙΠΒ {ο Ὀ6 ἴπο τοα] 5οΠ56 οῇ ο ρᾳβεασο. 
Τ]ουρἩ ΠΙαΠΥ αποϊεπί απά 8οππθ πποᾶστη Οοπῃ- 
πιθηία{ογβ (45 (τοί., Μασκη., απά Ῥομ]εις.) ἴακο 
οἱ κοιµ. ἐν Χρ. ἴο ἀεποίθ {οβο νο Ἰαναο »α/ῇετοά 
ἀθαί] α5 πιατίγτ Γο Ο τὶς τε]ὶσίοη. ᾽Απώλοντο, 
α. ᾱἆ. νετε 18 απ επά οῇ χοπ απά αἲ] ἐπαίγ ηοροθν; 
α1] Οεῖτ ]αροιτ, {οἳ], απά ευ οτίησ {ον Οτίκί 8ακα 
Τθ {ητον/ῃ ανναγ απάἀ Ρογίδη που απο ἀἰκαρροϊηί- 
εἆ οϐ (λαεῖγ Ἰορο οῇ βα]ναίίοπ, απά ατο πο Ὠοίΐοτ, 
ἵπ α ννοτ]ά]γ νιονν, (παν ΙΓ νου Ἰαά ποῖ εποοιπί- 
οτε (ἶνειη, 

19. Ἠοτο (48 Οτε]], απἀ Οα]νία ταοπιατ]) να 

3 ’ αλ - . ’ 3 ’ η ο. , 

ἀπώλοντο. Ἐϊ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ Ίλπικοτες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ μόνου, 19 
/ 3 [ Β , Ἡ . η 

ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. ' ΙΝυνὶ δὲ Χφιστὸς ἐγήγερται ἐκ 30 

Ἠανο αποί]ετ ατραππεπί επ αὐφιγᾶο: απᾶ ἵπ ννηαί 
18 φαἱ {πετο 15 (45 ΟτΤε]]. οὔεετνες) απ απςιοεγ ἰο α 
ἴαστέ οὐ]οε(ἶοπι, ---- ΠΧΠΙΕΙΥ, ἔμαί εν Αρορί]ες Κπουν 
Ώπετε ν/]] 6 πο τεςιγτεσίίοἩ, Ῥαί ρτεαςῇὮ {]ιε ἆος- 
Ίίηθ {ΟΥ Ρτεςεηπί αἀναπίασε. ΊΆονν {5 15 βΠον/η 
ο Ἰπνο]νο απ αὐθιτάΙγ; Ῥεσαιςε, ΒΥ Ῥτεαολίης 
Ώιο ἀοοίτίπε ἴπ απεδίίομ, ἴΠεΥ 6χροςε {Πεπιςε]νες 
{ο ρταεεηί εν]] οἱ 6ν6τγ Κἰπά; απά 1 {πετο 5 {ο 
Ὄο6 πο τεδιγγασίῖοπ οῇ {1ο ἆθαά, ἴετο γΥ]]] 6 πο 
Γαίατο είαίε ἵπ ὙΠΙεὮ {Πεγ οοι]ἀ ΘΠΙΟΥ αΠΥ /ε- 
ραγα. Της ΙπεΥ νου]ά αοἲ α5 {16γ ἆο τυ]οιί 
απιῃ πιοίῖυο. 

---- εἰ ἐν τῇ ζωῃ ταύτῃ, ἃο.] ἜΤ]ιε µόνον πιαςέ Όθ 
οοπείταεὰ α/ΊεΓ ζωῃ. ΒΥ ἡμεῖς ἵδ ποῖ πιεπηΐ (α8 
ῑΤοῖ., ἄθτάθς., απἀ οἴ]ετς δυρροςθ), “'ἴἶνα ΑΡος- 
ος απά Ῥτοπσ/θτς οῇ {]νο υνοτᾷ, αἲ Ἰθα»ί ποί ἴ]οςθ 
οπ/, Ὀπῖ αἷδο αἲ] Ομτὶκίαης 1Π ναί ἆσθ οϐ Ῥετεε- 
ομί1οη. ᾿Ἐλεεινότεροι πάντων, “' Ὑθ ατθ οἱ αἲ] ππεπ 
Όιο πιοδί {ο ϱε Ρις... ΤΠ γν]ιαί τεβρθοίς (ΕΥ 
Ὑοπ]ά Ῥε βςἩ, 56ο (α]ν., ετάες., Βοοίῖ, απ 
Ἠεγάεητ. “ΤΗ Ὕνας (45 Ῥοάάτ. ννε]] 5ιουνβ) {να 
Ίιορο οί δαζυαξίοπ α]οπθ ννλῖοἩ οοι]ἀ οοιπ{ετρα]- 
4ηοθ ἴ]ε ΠΙαηΥ Ῥεοιυ]ίαγ ἐπα]ς απά Ἠατάςμῖρς {ο 
ν/ΠΙοἩ ΟΠτσῆαης Ὕνογο ἴπεη εαθ]θοί: νο 
ν/]ο] {116Υ ννοι]ά Ιπάεεὰ ὂε πιοτε ππϊεταῦ]ο {Παπ 
αἱ] οίπεγ ππεη.) 

20. Ἠανίηρ α]τεαᾶγ επονντπ, [ποπι ἴπο ιοί οἳ 
ΟΠῖς{ 9 τακυτγες(ἶοη, ἴ]ε ροβα[δί]1{γ οϐ ο’ τεδτ- 
τθοίΊοη, {ης Αρορί]ε ΠΟΥ αρρ]ίος Ηϊπιβο]/ {ο ϱ8- 
ἰαβ]κἩ ἐς οεγίαὔπίη; απᾶ α[ίετ Ἠανίπρ αἱ ν. 90. 
ἴακαοη Γογ ρταπίες, α5 αἸτεαάγ πιαᾶε οεγἰαύπ, ἴε 
ὑαίῃ οῇ Οητῖςίς τοβυγτεοί{οἩ, Ἡθ ργοσθεάς {ο ἆε- 
ἀπσος [Τοπ Τί 6ΟΠΙς οοΠΕΙΦΘΓάΙΙΟΠΒ, ΟΠ ὙνμίοἩ νε 
πιαγ ρτοιπά {πα πιοδί οοπῃάεπί τε]ῖαπορ οἱ αἲὶ 
Ομτικίαης Ῥείπσ ταϊδεά [οπι {πο ἀεαά. ΈΤ]εςε 
αγε ἀεάισεά, 1. {Τοπ {6 οἱο5δε οοηδαπσυΙπϊέγ, α5 
16 ννοτε, οῇ (Ἠτῖςί, 5 Ἠεαά οΓ {11ο Οονεπαπέ, νε] 
Γανα] Ολτὶςίίαπς, Ἠἱ5 πιεπιδεγς; ἹπδοπιιοἨ ἴμαί α 
ε]οδο οοπηπεχῖοη πηαςί Ὦ6 5αρροθεά Ῥείνίθεη 0Π6 
παπά ἴα οίπετ, Πονενεγ ἀἰδειπιί]ατ ππαγ Ὦο ἴ]α 
πιοίε, ν. 20 ----29.. Ιπο]αδίνθ. Το δα ο ννοτάς 
ο Ηογάεητ. :“ν Πο ἴ]ιε βγεί Ώογη 5οπ οΓ {ο Εαΐ]λιετ, 
Πο]άϊπσ α Ρηπεῖρα] Ρ]αςς ἵπ (ος ΓπΙΙΥ, ννθηῖ 
Ῥοίοτε 9 Το ἰμαί Γαίητε Π{6, ἴο Ὀε Ἰορος [ογ α[ίος 
ἀθαί]ι ὮΥ αἰ] 5 Ὀτοίητεῃ, οΥθη ἴ]α 50ης ΟΕ Ηῖ8 
πεανεπ]γ Εαΐιετ. ἸΤάκο απίο ἴἶλο ἀθείϊπαίίοη οΕ 
Ηίπα, ἔἶλο Βτδί-Ῥογα, παηςί, ὮΥ ἴπα Ὠϊνίπε οουηφε], 
Ρο ἰμαί ο πο τοςί ο) (ο ολ]άτεῃ.” Τ]μο 
Αροεί]ο ἴππεη ἀταννς α ρατα]]οὶ Ὀδίνγεσεπ οἩγ το]α- 
ΠοηςμΙρ ἵο Αάαπι, απά {ο ΟἨγὶκί; απά ΤΟΔΚΟΠ5 
Όιαί ἴἶνα Γγιές οἱ απο] (άρα[]ι απ /1ε) πιαςί παϊα- 
τα]]γ ατἱδθ. Ἠςε αἱκο αἱ ν. 20. ἹπΗπιαίος Τα {πὶ5 
οοπησεχίοπ ο) Ολγίκς νι να]. Οκ ιπης, α5 
ο/ ἴἶιο Πεαά απά 1] πιοπιβογς, κασαθκίς ΠΑΤΗΤΑΙ]Υ 
Όνα ογεγ ἵπ Νίο] 118 τοκυγγοσίίοη «Ἰοι]ά ἰα]κο 
Ίασς; απά α5 Οιγί5 τοςαγτθοἶοή ννας αὐπι]τίθά 
Υ ἴ]ιο Ρ6ΙΒΟΠ5 Ἠα ἵς αἀἀτοκείηρ, ἴο Ἠανε τθα]]γ 

{ακεῃ Ῥρίαςς, 5ο οασΗ{ ναί ο Πἱ5 αι] δεΓυαπί 
{ο ὢο οοπβάοη!]γ οχρεοίεὰ {ο {ο]]ονν, 

---νυνὶ, δεο.] ]ο Γα]1 «εηφο ἴν: ΄ Βαΐ ας πηπσς 
ποιο απο [118 19 πιοί νο οπ5ε]: Οτῖςί λα] τβθῃ.” 
᾽Απαρχὴ τῶν κεκοιµηµένων 15 ΤΟ ἀπαρχὴ πρωτότοκος 
ἐκ τῶν νεκρῶν, ἃψ ἵπ Οο]. 1. 18. πρωτότοκος ἐκ τῶν 
νεκρῶν. ϐν. Ι. 6. πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν. 
Ὢθ66 35ο Αοί5 Χαν]. οὐ. Τ]ετο ΠΊάΥ αἰδο Ὀς απ 



1] ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΑΡ. Χγ. 21---26. 

νο» 3 Ὀ - αἱ Ὀ λα μύὰ., δὴ ἓ δ - μὰ 

21 νεκρων απαρχή των κεκοιµηκεγων [ἐγένετο]. 1πειδη γαρ ὂι ανγ- 

1650 

ἵσεη, 2. 17. 
ἄ 9,6. 
οπι. 5. 19, 18 ; τε... λ δε 9 ’ 4 . ” ϱ/’ πε λες ος 

9ο ύρωπου ο ὤανατος, καὶ ὂι ανὕρωπου ἄγάστασις γεκφων. ὠυπερ γαρ ἀο. 39. 

κ Ῥυρταν. 20. - 3 . ’ 2 ’ ε/ 9 η - ” ” ’ .- 

ἐν τῷ Αδάμ παντε ἀποῦνήσκουσι», οὕτω καὶ ἐν τῷ Ἀφιστῳ παντὲς {Έλεος 15 
’ σ.. ' ” [ . 3 ᾽ ᾽ 16, 17. 

90 ζωοποιηθήσονται. Ὁ Έκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάχµατι’ ἀπαρχη Χριστος, 18ωρια 2. 6. 
αιαᾶς πα Ῥεα]. 110, 1. 

, » . 2 - κ Π ͵ ο] . 

94 ἔπειτα οἵ Χριστοῦ, ἐν τῇ παρουσίᾳ αυτου. : Πτα τὸ τέλος, ὅταν παρ- Αοὶ5 5. 84. 
ΕΡΗ. 1. 20. 
Οο1. 8. 1. ν ᾽ ῃ ος ” κ. .. ε/ ’ ” 3 

αδφ την ῥασιλείαν τῷ Θεῳ και Πατρί" οταν καταργηση παοαν αθ- Πε Ἱ, 1. 
- ν Δ ω υπ. / Δ δυ πι ω . ο οἳ λ , ὅ 10. 19. 
ὗ χηΝ και πασαν ε-«ουσιαν» καν υναμιγ. 4ἄει 7αρ αυτον βασι νο. 

» τ η . ’ 
ἄχοις οὗ ἂν Ὁλ πάντας 

’ οψά - ΄ ρω ς ’ ν 

οβπόδας αὐτοῦ. Γσοχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ο. «Φανατος 

α]]ακίοη {ο {νο Πτεί-(γαῖές οϐ ένα οογΠ, Πἱο]ι ΊναΒ 
αΏ θαγηθςί απά Ρρ]οάσε οΓ Ίο επδαίης Ἰατναδί, απ 
Ἰπάροά α εοπιπιπεεπιοπί οἳ Π. ὀ θεα Οητὶδί ννας 
Όνο [οί [ο τῖςε] οἱ έ]λοςθ γ/]λο Ἠανο ἀῑεά απά γίδοη 
ασαϊη {ο ἄῑε πιο Ἰιογε. ΕΟΓ ἴηοςθ ταϊδαἀ ὮΥ ΕΙΙ]αΙ, 
Ελενα, απἀ οιτ Τ,οτὰ, αἴτετ θείπρ ταἶςεά {γοπι {θ 
ἀθαά, ἀῑὰ τείατῃ {ο ἴε σΓανθ. Ἐγένετο ἵ5 ποί 
{ουπά ἵπ 5ονοταὶ Μ5. οὗ {μα Ὑοαρίετη ταοοθηδίοη, 
Βο!ης Ἰ,αίηπ Υ6ΓΒΙΟΠΒ, απά 80ΠΠ6 ΕαίΠ6Υ5, απά ἰ5 
οαπεε]]εὰ Ὦγ τίαςῦ.; Όαί υνλοιίέ τθᾶδομ ; {οΥ 
Ρο οκίοιπα] απἀ Ιπίθγπα]. ενἰἀεηος ατθ ἵπ 15 {4- 
νοιχ,. Ἀ6ο Μαίηαὶ. 

21, 50. Ἔπαο Αροςί]ο Ἰεταο Γατίπες Ῥτουες {16 
ταβυττος(ίοη οῇ Οεῖκί {ο Ὀς {μα εαµ5ε (48 ΝΕΙΙ ας 
Ώια ρἰεάσε) οἳ οιτ τοαδιγγθοίίοη: [ΟΥ δἶποο ὮΥ 
πιαη {1. 6. α Παππά Ὀοδίησς) αἷη απά ἀεαίῃ εηίθγθἆ 
Πίο να νοτ]ά; 5ο Ὁγ Μαπ, ΡΥ Όπο ἴπ Ἠαπιαή 
ππίατα, οαπ1θ {πα γαβιγγθοίοἩ οἳ ιο ἀεαά; απά 
35, ἵπ οοΠςθ“πεποθ ο ΙΠαίτ τοἰαίίοπ {ο Αάαπι, αἲ] 
ΊπεΠ ατα Ὀοτῃ πποτία], απά αἲ Ιοπσίῃ ἀῑδ; 9Υεη 59, 
Ἰπ απά Ὦν Ομτὶςί, 5ια]] αἰ] Ὃς πιαάς αᾖνθ. Όεο 
Θοοί. Αἱ α]] Ὦο ταϊσαά Ὦγ Ἠίπα, έπο ψ]οκεά 
(α5 Βιγ]ςί εαυς) Ὁγ 5 Ῥονετ, α5 ἰλείτ ο μάσο, 
Όνα γέσίεοι Ὦγ γυἰτίαο οῇ Ὠναίτ υπίοη νι Ἠϊπι 
35 [οῖγ Τιοτά. ἜΤ]α πιεαπίησ Ἰεταο ἶ6ς Ὑνε!] εκ- 
Ρτοςςεά Ὦγ Ηογάεητ, α Γο]]ονς: “Οι οοΠΠθο- 
Πο ψΙα Αάαπα Ὀτοιρ]ί α5 ἀθαίλ., οαγ οοππεοίίοη 
να ΟΠτῖκί, Ἠία: Ὦγ (ο οπθ 6 Ό6εσσπιο βα0]εοί 
{ο (πε ἀοππϊπίοη οἳ ἀθαί]; ὮΥ ια οίπετ, Ρεῖπσ 
ταῖςαᾷ [οιη {πο ἀεπά να 5α]] Ὄε ἀε]ίνετεά ἤγοπι 
Ὠιαί ἀοππίπίοῃ: {ο ον]]ς Ιπβϊὶοίεά οἩ 45 ὮΥ ἴ 
{οτπιος νν]] ὃε επίτε]γ ἆοπθ αγ ὉΥ {με Ἰαΐίετ, 
απά {6 ταῖῃ ατὶδίησ {γοπι ἴ]ιο Γοσιηες, Πίο] φίῑο]κς 
80 οἱο5θ {ο {ο ππίατο ο αἰ] πποῃ, ΙΙ] Ὦγ (πε 
Ἰαΐίει Ὦο οοπιρ]είαΙγ τεπιονσᾶ.”. Υ. 22.15 εχοα- 
ρείῖοα] οἳ ο ρτεοεᾶίησ, απἀ {ια γὰρ αἰση]ῆες 
΄Γογ εταπιρίο. 

30. “«ἨΠοτο ννο ανα, 45 ἨΗοαγάθηγ. οΏβδείνθς, απ 
απδιϱεγ {ο α «αρροςεά ἀοιθέ ος ᾳπορίίοπ αξ {ο {ία 
εοριηῖπσ ἆθ]αγ, απά Ρροτῖοὰ α]]οίίεά {ο ἴπα ανν{ι] 
«Ἠπησε ἵπ απεβίοη: α. ᾱ. α οετίαῖη οτάετ απά 
Πχεὰ ροτ]οᾷ οϐ πιο 15 αρροϊπίεά οἳ (οά {ος ες 
ε/εοί; ἵπ ἀπο οτάςι απἀά 5ιοςθβεῖοῃ, ὮΥ οθγϊαίῃ 
Ἰη{οτνα]ς5, π]αςέ (]]ς {αΚκο Ρί]ασο {ο αἰ], απά ποί Ῥο- 
{οτε χε πιο αρροϊπίθά τηυςέ (λαέ τοδιττος{ίοη Ῥθ 
εχρεοίοᾷ.”. Τμ Αροεί]ε ίεπ Ργοσθαἆς {ο 5Ίον/ 
το]ια{ ναί οτάςτ νν]] ο. Τε ἶ5, Ιπάθεᾶ, ποί αστεσά 
Νθί]ογ Ὦν τάγμα Ὃο Ἠθτο πιοαπί οτάετ οῇ {ἶπιο, 
ο: οἱ ἀἰσπίίη. Βαί να [Υπο 56ΠςΘ ἶ5 ΡΓΕ[ΕΓᾶ- 
Ῥ]ε: νε πιοππίησ Ὠοΐῃσ ΄θασο]ι αἱ ο ἀππς, απά 
1π ο ΠΙαΠΠοΓ οτάαϊποἁ ὮΥ (οά : ” ΠαΠΙΘΙΥ, ἴπαί 
Οητῖςέ αἰου]ά γἶο [γδί, ὉΥ πιει, Ίοησ Ὀδίοτο 
Όιο τοςί; ἴπεῃ, αἲ Ἠϊς 5εοοπἀ αἀναπέ, αἰ) ἐέγιο 
Οὐιρὶίαπς. Οἱ τοῦ Χριστοῦ } α8 (αἱ. ν. 24. οἱ τ. Χρ. 
Πο Αροφί]θ 5αγ5 ποίπίπσ αΌοιί ἴιοςαθ ΥΠΟ αΓθ 
ποί ΟΗτΙ505, ο ιοἱεχρᾶ. Ἴποβο, νο Κπον, νΙ]] 
Ῥ6 ταῖοὰ {οο, απἀ, α ἰξ αβρθατς, ]αςέ. 

24. εἶτα τὸ τέλος.] Ῥαὺ. ἔσται. Όπ {ο οχαοί 

) ὁ ν υπ ᾷ )σ Μαι. 11. 27. τους ἐχῦρους Όπο τουςτ ος 
οκ. Εν τα 

π α γ-- Πευ. 9.8. 

86η56 οΓ τέλος Εκροβίίοτ ατα ποί αριθθἀ. Ἠογ- 
ἀεπτ. (λ]η]κς 1έ ἶ5 1ο Ῥε {αΚθη ΓΟΥ οἱ ἔσχατοι, (5 αἲ 
γ. 22. ἀπαρχὴ ἵδ εφιϊνα]εηί {ο ὁ πρῶτος) πιααπῖης 
Όιοξα ν/]ο β]να]] τῖςε ᾖαδί, 1. 6. α] ἰπε γεδί οχεορί 
Οικ 9 {αἱ Οι]. βοτναπίς5: οἨ, αἲ ἴο ἰογπι]παίϊοῃ 
ο{ Ίνα Ροτίοά οϐ (πε τεςυγτοσοπ. Ὑοαί οἰίῃει 1ῃ- 
{αυρτγείαί]οἨ. 5 ΠαΓΦΗ5 απάἀ (ετο ἶ5 Πο ΥΘΗΡΟΗ {ο 
το]εοῖ ἴθ οπθ αἀορίοά ὮΥ ἴπε αποϊεπίέ απἀ πποβί 
πιοάςθτῃ Ἠκροβί{ογς ΡΥ Ψ]ΙσἨ τέλος ἶ5 5αρροξεά {ο 
ΠιθαΠ {6 επά ο/ ἴ]ιο ποογίᾶ, ο ος έῑπε ιγὶκίίαη αἱθ- 
Φεπδαίοπ (11ο αοοποπιϊσα] οἵ πιεάϊαίοτῖα]΄ Κίπρ- 
ἀοπι οἳ ΟΠτίςθ), οἵ δούι, Ὑνποη ΟΠτὶξί ςμα]] Ἠαγο 
σπ]πεά α οοπιρ]είο νΙοίοτΥ οΥ6Γ δἶπ απἀ ἀθαίῃ, 
ψ]οκεά απσε]ς απάἆ νν]οκεά ππθη, απά εΠα]] γεβῖσῃ 
ἴπο σονθτηπιεηί οῇ αἰ] εηρς {ο (οά {πε Εαίμετ, 
αἀνοτίοά {ο Ιπ ια ννοτάς [οἸ]οννίης, ὅταν παραδῷ 
τὴν βασιλ. τ. Θ.5 νΠίοἩ (ατοί. Πλαδίταίες οπι {μα 
ομδίοπη ο{ Ῥτορδϊάεηίς, «επί ὮΥγ {ιο Ἠοπιαῃ Ἐπι- 
Ρ6τΟΙ {ο σοΥθΓη Ῥτονίποθς; νο, αἲ {πείτ τείατη, 
αφθά ΓΟΓΠΙΠΙ1Υ {ο ταδίοτε ἐπείχ αιέ]οτΙ{γ Ιπίο Ώιε 
Παπάς οΓ {Π6Ιγ φογετείρη. 

---ὅταν καταργήσῃ --- δύναμιν.] Ἀοπιε ἀοιρί εκ 
Ι6ίς α {0 {πε ϱε/80Π6 πιθαπί Ὦγ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ 
πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. ΟΕ οοιγςθ, Ροµ/οτ5 αᾱ- 
Ῥογδε ἴο (6μτὶδέ αιαξί Ὃθ Ιπίεπάεά; Ραΐέ ποίῖ, α5 
ΒΟΠΠ6 ΦΙΡΡΟΕΟ, {πε οπιρἰγεδ απά Κἰπσᾶοπις οί {ιῖς 
τοο/ᾶ, 1. 6. ἨάΙΠαΠ Ῥοννεί σεποτα]]ν, Ὀαέ ννίῃ 6οπιθ 
απε]εηί Ειχροβίΐοις (α5 (ἨΤΥς. απᾶ Τηδοοτγεί.) απά 
ΠΙΟάΘΓΗ 0Π68, 45 Άε]νο, απά ΗΕγάθηΓ., ΡΥ ἔ]μθςε αἆ- 
νοΓ56 ΡΟΜ/6Υ5 ατθ ΙΠηθαΠ{ΞΙΟΠ α5 Υοί ΠΙΠάΕΥ ί1ε «οη- 
ΒΙΠΙΠΙΞ{ΙΟΠ ο {ο Γε]οΙίγ οῬίαϊπεά {ογ 5 ΡΥ 
Οιγὶςί, απ αγο α Ἠϊπάταπος {ο {ο Ὠϊνῖηο οοἵή- 
5οἱς ΓοΥ ία οοπιρ]θίίοη οϐ πιαῃ)ς ΤοβίογαΙοπ {ο 
Όιο {ανοιχ οὗ ἀοάς παπιδ]γ, {11ο Κἰπσάοπι οϐ βα- 
ίαη, ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους, Οἱ. Ἱ. 12. Ερῃ. νΙ. 19. 
8ἱ6ο σὖι, πιίδογη, παπά ἄραίῃ. 366 αἱδο ν. 20. ἜΤ]ο 
Ρούνεγς Ίο αοίΐ ἵπ Ίεασις ία βαΐαπ, ἴο Παγίλετ 
Πἱ5 ΡΙΤροΡ6Ε, ατθ οα]]θά ἐξουσία απᾶ δύναμις, ἵο 
βήσσο»ί {]ιοίγ αγκίοπιαί]ο ορροβί{ου {ο {πε ἸΊπσ- 
ἆοπι οῇ ἀοά απά Οητῖδες ]αδί ας ἵῃπ 2 Τ]εςς. ΠΠ, 4, 
Ώιο ὃ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας (ππεαπίπσ πα αρ]ο]ά- 
οἵ5 ΟΡ αἶπ) αγ βαϊᾳ {00ο ὁ ἀντικείμενος καὶ 
ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἦ σέβασµα. 
ιο ρεγ8οη5 αγθ Ἠθτο οπ]]οά απ ἀρχὴ, ἃ5 Ρεῖπς α 
τορι]ατ]γ ογσαπ]χεἀ Ῥοάγ, ἴπ ορροβίοἩ {ο ἴθ 
ἀρχὴ οὗ ΟΠεῖ»ί. 

20. δεῖ γὴρ βασιλ.] Ἴμπε δε 56εεΠΠ5 οΠΙεβΥ 
πηθηπ{ί ο{ {χα ποσθβεῖ{γ ο{ Πι]β]1]1ησ ία Δοπρίατε», 
«ν/πῖοἩ οππποί Ὀο Ῥγοκεπ.”. ἜΤ]ϊς ἶ5 οεἶθατ γοπα 
πα ννοτάς ος Ώανίά, Ῥς. οκ. 1. ἴνεπ Ἱπίτοάισοαςἆ. 

260. ἔσχατος --- θάνατος.] Ἰ ννοι]ά τεπάςι (νν 
Πιο εαποίΐίοπ οϐ 8οπιθ επι]πεπί Οοπιπιοπίαίοίς, 
αποϊεπί απά πιοάσγη, α5 0Ἠ1Υ5., Τηπεοάἆ., (οθτάθς., | 
απά Ἠεγάθηγ.). “ὁ Απᾶ, Ἰαδί οῇ αἴ, {ιο 6ΠΕΙΙΥ 
Πραί1ι 18 {ο ο ἀθβίτογεά.”. Νο αξ αἲ] επαπι]εβ 
απά οὐρίασ]ο5 αγθ σεηπογα]]γ εποοιπίοτοὰ ἵπ {ο 
ογάεγ οἱ αἰ[ῃοιίη, 115 5ασσοςί5 απ Ἱάοα οὗ Ώοαί] 
Ῥεΐης {1ο πιοςί [ογιάαδίε ΕΠΘΙΩΥ. ΤΗαβ υν]αί ἵν 
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τα γὰρ 
[4 ’ ε ς Γ) ᾽ 

υπεταςε υπο τους 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. Χγ. 21--- 29. 

3 υ / 

πύδας αὐτοῦ. ΄ Όταν δὲ 51 
3, ε/ ’ ς , ” 5! 3 ' » ς .ς ) . 

εἴπη οτι παντα υποτεταμται, δηλον οτι εκτος τοῦ υποτάξαντος αὐτῷ τα 

ο Βῤτα ὃ. 29. 
ᾱ 1. ὃ. 

’ ο Ὁ Π 5 υ) 3 υ) ᾽ ’ ’ κ Να ς χἶδὸ Ε 

παντα. ὅταν δὲ υποταγή αυτῳ τα παντα, Τοτὲ και αυτος ο τος 55 
ς ’ ο Ἑες ,. σα ο ; ε/ απ σς η ο , 

νποταγησεται τῷ Όποταξαντι αυτῷ τα παντα, ινα 1] ο Θευς τα παντα 

- » 5. ’ ’ ους » » 
ἐν πᾶσιν. Επεὶ, τί ποιήσουσιν οἵ ῥαπτιζόμενοι υπὲρ τῶν νεκρών ; 

εαἱὰ 15 οφ μἱνα]επί {ο, “Πε νν] εαῦ]εοί αἰ] Πίς 
επεπηῖθς, ---6ΥΕΠ, αἱ Ἰαδΐ, ὨοαίἩ, [ίπε σγοαίεςί. | 
Ὠεαί] 19 Ἠετο ρεγδοπἱ[εᾶ, Ολοιρ]ι εἰδαν/πετε ΠΙοτθ 
πδια]1γ. τερτοφεπίεἁ απάετ ἰμε ΠαΙηΘ "Αιδης, ΟΙ 
Φαπηᾷθ], ος Αππιοάθιβδ; Όιεο πιθαπίπα, ΠΟονενετ, 
Ροΐπσ {ιο δἰαίε ο ἀεαίμ. ἜΤ]ε αΌονε γίεύν’ ο {με 
8Β6Η56 Υ]] επαῦ]α 5 {ο οχκρ]αίη {Πα ποχί νοτᾷς 
πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ»; ΥΥΠΙΟΙ οαἩ 
ΟΠΙΥ νο ἆοπε ὉΥ εαρρ]γίησ α 5λοτί οἸαμςδθ, ἵακεη 
{τοπ {ιο ῥρτοσεάῖπς, {ο νΥΠΙο] {λα γὰρ Ἠπ5 ΤΕΓΕΓ- 
επσ6; α. ᾱ. [ 5αΥ αἲ], 5ἶπος δεῖ πάντας τοὺς ἐχθροὺς 
ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ τίθεσθαι, Τί 15 ρτεάϊοίεᾶ οἱ ΠΙπΠῃ, 
Όπαί Ἠο [Π. ο. σος] Ἰαίπ ρα αἲ] (Πίησς (Ὁγ. νΥπίο]ι 
ἶβ πθοθβκαγΙ]γ ἱπο]αάεά αἰ] ρεγδοπς, αἰ] ογεαίµγες, 
απ]πιαίε ας Ὑ/ε]] αξ Ιπαπ]πιαίθ) απἆθγ 5 [οοί.” 
Τ]ι ννοτάς ος πε Ῥβα]πῃ ννοτο ΡτιπιαΓΙ]γ πιθαπί οΓ 
Ώιε ᾖγδέ Λάαπι, α5 Ῥοῖησ {]ε τεργεςεηίαΊνε οῇ ἰλε 
Ἠαππαπ ταςθ; Ῥαΐ ατθ Ἰετε, απά Ιπ Ηοῦ. 1. 6, τθ- 
{ογτεὰ, ἵπ ἠιεῖγ 5οσοοπάατγ απά πιγείῖσα] αρρ]ίσα- 
Πο, {ο {πα δεεοπά Αάαπι, Οπὶδί. Ιπάεαά, {πε 
π/ποἰε Ῥρα]πι 15 το[ετγεὰ {ο ἴΠε Μοςεία] ὮΥ οιγ 
Τ,οτὰ Ἠϊπιδε]{, Μα, χχΙ. 16. Ἐϊπη, 5αῦ. ἡ γραφή. 
Αί. ὅτι ἐκτὸς 5ΙΡΡΙΥ τοῦτό ἐστι. Ἠεπάατ, “'Π 15 
μη Οναί [1118 ππαςί Ῥε] υίῃ πε οχοερίίοη οῇ 

ἴπι νΥΠο Ρριέ α]] ἐπίησς απάἆθτ Πϊπι.”. ΤΗΙς 5εηςο 
ΟΡ ἐκτὸς οσοΙΥ5 Ιπ ΑΛοΐς χχτΙ. 99, Βοπιδίίπηθς ΙΠ {ο 
Φθρί., απά οσσαβίοπα]]γ ἵπ 1ο Ο]αβείσα] νΥγΙ{εΥΒ. 

ὦ8. ὅταν δὲ ὕποταγῃ, ὅτο.] ΟΕ 5 οὔδοιτο 
απά ἀἱεριίεά Ῥαδκασο, {1ο τηοαπίησ 8θ6ο1ης {ο Ὦα 
Επί: ἑέαπὰ νπεη α]] ἰΠίησς εα]] ὃε εαυ]οοίθά {ο 
Ἠίτα (1. 6. 1ο ΘοἨ), ἴπεη 5Ἠα]] {πα Θοη αἱ5δο Πϊπῃ- 
5ε1/ ἀεο]ατο ΠΙπηςε]ῇ {ο Ὄο εαῦ]εοί {ο Ἠϊπι {]ιαί 
Ἠαά εαρ]εσίεά αἲΙ πο {ο Ηϊπι: 3 πιθαπίησ ({ο 
Ἡςδθ {ο υγοτᾷς οῇ Μτ. Πο]άεπ) (ναί νετ αἲΙ {με 
ἀεβίσῃς οῇ {ιο Θοπ”5 ΝΠεάἰαίογῖα] Κἰπσάοπι βΊια]] 
Ὀᾳ αοοοπιρ]ἰδ]θά, ιο Φοπ, α5 Ἠεαίαίον, ΥΥΙ]] Ῥο- 
οοπιο 5α0]θοί {ο ια Εαίμετ, 1. 6, Υν]] τορίση Πἱ5 
πηρο]α{οτῖα] οῇβ]οο {ο {11ο Ἐαίμοατ, ᾖοπι Ὑῃοπι Ἰθ 
τοσθίνεά ές μα ἀοά (πιοσπῖησ {ο («οάμεαᾶ, 
οοπιρτεποεπάϊπσ Ἐαί]λοτ, 3ο, απά ἨΗοΙγ (λος) 
ΠΙάΥ ο αἲ] ἵπ αἰ] [ίο ππεπ], 1. ϱ. τοῖσῃ νν]οιέ {ια 
Ἱη{εγνοπί]οη οὗ α Μεαϊαίου, νπ]ο] η] πο Ίοησοτ 
Ῥ6 ΠΘΟΘΒΡΑΓΥ. ἜΤ]αί {5 ραβεασο, νν]ΕΠ ΡΤΟΡΟΤΙΥ 
υπάστείοοά, σ]νες πο εαρρογί {ο πο Ατίαπ απά 
Φοοἱπίαπ ΠΟΠΙΟΠΕ οῇ {πα 2οπ)”9 παίητο Ῥοῖηπσ ΙΠ{θ- 
ΙΟΥ {ο {ο Εαί]ογ”ς, Ίας Ώθσπ ρτονοά Ὦγ Ῥαταας 
απά οίετς ἵπ πο ΟΙ Βαομῖ, α5 αἶδο Ὦγν Ῥοίαν., 
Ἠγ/ο]β, ον, Ώοάςτ., απά οδροοἰα]]ν Ὦγ (ῑθτγᾷος. 
παπά Ἠοεγάθητ. 'Τ]ο (τα (6αγ5 Πογάςηγ,) τερ- 
γοφοηίοά ππάετ {Πῖς ἴπαρο 5, ναί ιο Ῥοπ ο 
(οά, α8 5οοή 5 πο εα]] Ἰανο ΟΝΟΤΟΟΠΙΘ ἁἀθαίῃ, 
απά τοβίοτες {νο ἀοπά {ο 1{ο Ἱπππποτία], νν] Ἠανο 
ἀἱδοματσοά πο ννο]ε οῇϊοο οοπηπηείοὰ {ο Ἠἶπι; 
απά νυν] Ότο, α8 1 ννοτο, ἴακο Ίσανο (πῖδδίοπεηι 
απαςῖ Ρείοί α Ῥαἱτο) οἳ εἰμαί ο[ῆσα οἩ οαγί] νν]ήο] 
Ίο Ία5 πουν οοπιρ]οίο]γ ἀἰδοματσος; Ἱανίης ναη- 
ακηοά αἲὶ αἀνογδατίος, ἔπαί ροννογ σῖνοι Ἠ]πα Ὦγ 
ἴπο Επί]ου, υνΙσῇ Ίνα ας ἨηἸοτίο οππρ]ογθά ο 
ἐπεῖτ ἀοίοαί, Ἡο νν]] πο Ίοησογ ππακο 15ο οῇ [ος 
(8 ο[σοί, ποτ υν] Τί Ὦς ποορδδα γι Γοτ Πΐπα 4ΠΥ 
ΊἸοησογ {ο ππακο Ί5ο οῇ 1, εἶποο {λογο νν]] Ὁο πο 
πιοτο οποπηίος {ο αριθ.” 

Τὰ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι ἵ8 α ΡΏταςο ἀοποίῖπσ {ο 
Ώ6 ροββοβ8οἆ οῇ σοπηρ]οίθ ρολνογ, οφ ἱνα]οπί {ο ὢν 
ἐπὶ πάντων, ΟΙ ἐπάνω πάντων ἵπ ἨοΟΠΙ, ἰχ. ὄ. 366 

εἰ 99 

πἶδο ὁἆομπ ἴΠ. 91. ΕΡΗ. ἵν. 6. απ Ἱ. 29. α1δο πι 
ἸΝοίε οἨ ΤΠισγά. νΠΠ. 96. 

9. ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτ. ὑπὲρ τῶν νεκρων η 
Ἠετε {πε Αροδί]ο τεδιπῃθς λε εαρ]εοί Ἠε Ία 
Ῥτοκεῃ οῇ {οπι αἱ ν. 20. Αἲ ἐπεὶ ἰπετο ἵ5 απ εἷ- 
Ἱρεῖς οῇ ἄλλως, “' Ῥϊποε [οίπειννῖεε, Ἱ. 6. 1 Ὠναί 
ΝΕΥΘ οί {πο οᾳςε, 1. 6. ΙΓ {Ίπεγθ ννεΓθ Το ΤΘςΙΙΓ- 
τοο(ίοΠ].”. Όπ ιο 5οη5ε οῇ ἴε ποεχί ννογᾷς. οἱ 
βαπτιζόµενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, ἃ στοαί ἀἰνοιείιί 
ΟΡ ορΙπΙοη οχἰδί5. 1 γνο ντο {ο ]μάσε οῇ ία ἀἩ[- 
Ποιι]{γ οἱ ἴ]νε ρᾷ5δασο {Ποπ λε νατιείγ οἳ ΙΠίεΓ- 
γείαίἶοης (56ο Ροο]ε”5 ΘΥΠ., ΥοΙ{, ἀθγάες., απἀ 
ΕΥά6ΗΥ.), 6 εΠοιυ]ά 5αγ ἰμαί {πὶδ {5 ἴπε πιοεί 

οἈδοιτε απ 16αδί ἀπἀεγείοοςά ραξβασε Ιπ{ίμε Ν. Τ, 
Τ]ιο Ἱοατηίησ απᾶ Ιαθοιχ εχρεπἀθεὰ οἩἳ αξοετίαϊη- 
ἴπσ {πε 5εεηςε ἠας5 ῬΏ6δεῃ ΙΠΙΠΙΕΠΡΕ, απᾶ {πε πιαίίεγ 
οοηίαἰπεά ἴπ ιο γατίοις Ὡἱεεετίαοπς ννου]ά Γοτπι 
α σοοᾷ βἰπεὰ νο]απθ. Ὑεί ἴμο τεςα]{έ οἱ 5 
οχοτίΙοη Ίας Ὄδεεῃ ὮΥ πο πθαης οοιτεεροπάεΠί. 
Τη [αοί, ἴπε εβεοί ρτοάασοά οἩ τεαάετε ο{ {πε 
ν/ποἱθο τηαδς νου] δε, ἐαί, Ιπ5ίεαᾶ οἱ ἔπιρεγ/οείζη 
εοππργε]ιεπά πι ἴε 86Π5Θ6 ΟΡ {6 Ῥαξεασο, ἴΠεΥ 
πνου]ά Ὄε ααίε αἱ α Ίο55 {ο Κπον ννμαί Ἱαάσπεπί 
{ο {οτπι οἱ 1. Τ]ῆε πιαϊπ Ροῖπίς οῇ ἀῑδεεπί ἴπ 
ορίΠΙοη απποησ Τη{ειρτγείετς ατε ἴηεςε: 1. Ἰἡ]ιοί]ι- 
ο βαπτιζόµενοι ἶς ἴο Ὀ6 ἴακεπ 1π α εγαί, οἱ ἵπ ἃ 
ππεἰαρ]ιογῖεαΙ 8εῃξ6θ. 2. ΥΥΠείΠεΓ τῶν νεκρῶν ἵ8 
{ο Ῥαο απἀετείοοά {ἰίεγα[ῖη, οι Πσηγαυείη. 9. 
Ὑγ]ιαί ἶ5δ Όινε {οτος οΓ ἴ]ε ὑπέρ. ΊἈονν, ἵπ ΕΥΕΤΥ 
οηθ ΟΡ {πεςο αΙδ5{1οΠ5, ἴῑπε στοαἰ [απ]{ ας Όεοι 
Ὠιαί οῇ ἀθνίσίησ οετίαϊη πογε] απ αἱποδί απ]θαγᾷ 
οῇ εἰσπίβοαίίοπδ; απά Πίο, Ἠούνενετ σοοᾷ ἵπ 
Ώθπηδε]νας, ατα ποῖ πστεεαβ]ε {ο {πε οοηί{θχί, απά 
Ώιε 5οορο οΓ {πο Αρορί]α {τοισβονί {ίς νν]ο]ε 
Οαρίετ. Α5 {ο ίποεε ἱπίετρτείαίίοης ν]οἩ Ῥτο- 
εεοά οἩπ ἰπκίησ βαπτιζόµενοι ἴπ α πιείαρ]ογῖςαί 
86Η56, {ΠΕεΥ εοαπι οπί]εά {ο Πε αἰεπίίοῃ; 
απά ναί ννπίσο εχρ]αίης 1 ονεγνηε]πηθά υνην 
πη]βογίες απά οπ]απιί6ς,” οαπποῖ Ὦο αζπηϊίοά, Γο 
γ/αηί οῇ {ο αἀά1ί]οπ οῇ 5οπιθ ν’οτὰ ο: Νογᾷς ἆε- 
ποίης πηϊ5ετΥ οἵ εαΠοτίησ. Ἴ]οτο οπἩπ Ὦο πο 
ἀοιρί Ραΐ εῑαί νς εκργεςδίοη ἶ5 {ο Ὦς {ακθη ἴπ 
Ώια παίηγαἰ 8ΕΗ5οΟ. ΑΝ ἴο ἴἶε Ἱπίεγργείαίϊοη οῇ Τ,ο 
(Ἴοτα, Ε]Ι5, Ώογ]]πα, Ώοάςγ., Νθυνο., απἀ Ὀοοἳξ, 
Νο {ακο ἰο ὑπὲρ {ο ἀντὶ, απ αἱ]αδίοή Ὀεῖηπσ 5αρ- 
Ροβεᾱ {ο {ιο οαξθ οῇ ἴποςο Ὢμο, αῇθγ ἴ]νο ΠΠΣΓ- 
ἵγτάοπα οῇ ΟΠτϊείίαης, Ῥγοξοπίιος {οπηςο]νες [ΟΥ 
Ραρίΐκηι, {ο 5αρΡίν ἴ]ο ρί]ασθ ο {6 ΠιαγίγΤς. ---- Ενα 
15 ἀθε[]πίαο οἳ Ῥ]η]ο]οσίσοα] Ῥνσοβ, απ, αξ Ἰηνο]ν- 
ἵησ 5ο Υ6τΥ {αγ-[οίομεςὰ απ αἰ]Ηξίοη, 15 ποῖ Ικα]γ 
ιο Όο απο. ΆΤοτο αἰἰοπίΙοη 15 ἆπθ {ο ἴο Ιπίθγ- 
ΡΓοία{Ίοη. οῇ 5οππο αποϊοπί απά ΠΊάΠΥ οπη]ηποηῖ 
ΠΙΟΔΘΤΗ Εχροβἱ{ους (α5 Ἀοα]ϊσος, (τοί., να], Αα- 
ος, Πογάσητ., απά Οτο]].), Ὦγ νν ίσο] απ α]ηςίση, 
5 5αρροβδες {ο ἴ]ο ρτπο(]ος (1π πςο, 45 νο Ἱδατῃ 
[ποπ Γογία]]ίαν, Περίρμαη,, απά Απιρτοςο, ἵηπ ἴηθ 
βη5ί οθη{ΙΣΥ) οΓ υἱοαγίοις ῥαρήίσηι, Ἱ. 6. οΓ Ὀαρίίχ- 
ης α Πνίης Ῥοίεοῃ 1π {ηο ρ]αςα οῇ, απά [ος Πο 
Ῥοποβί οῇ οης νο ας ἀῑοά απθαριϊσοάς ]ηδί ας, 
Ὀν 8οπιο, ο Εσματ]ςίννας απαϊηἰκίοτοςᾶ {ο ἴμο 
ἀσαά. Βιί πο οστίαϊη ΡτοοΡ Ἆαδ Ώθου αἀάπσοά 
Οναί νο Ῥγασίίος Ὕνας Ρτονα]οπί 5ο οπτ]ν ας ἴ]α 
{πιο Ἠνλθη {]]5 ραβκασο ννας κτ(ίοη, ογαἲ Οοεἰπίῃ, 
Ίος ἶ5 { {ο ο Ὀο]]ονας Εἶναί νο Αροςί]ο υνου]ά, 
Γοτ Πλ 5ακο οΓ 5ο ργοσατίοις 4Π αγσηθΘΗΣ (ΓοΥ {]λθ 
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30 ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ ῥαπτίζονται 
9 ς - δ ’ - ϱ, 

51 και Ίμεις Χιγ υγευομεν πασαν ωθαν, 

.᾿ ς Π ’ η] ”». - 

τὴν ὑμετέραν καύχησι», Ἡν ἔχω ἐν Χριστῷ 
. 3 ᾽ »/’ ῃ ’ 1... , , ε- ὁὰ 

39" Ει κατὰ ἄνθρωπον ἐθηφιομαχησα ἐν Ιφέσῳ, τέ µοι το ὄὀφελος ; 
η, 

» ΄ ”. τε... έννι 

Ῥτασίίος Ίνα, ἀοιῦί]αβς, Υθ6γγ τατθ απἀ 5οοτοαί), 
σοµπίθηαησθ 850 ρτονε]]]ησ α βαρογεΙ{1οἨ, Ιπνο]ν- 
ἵηρ α ργο/απαίοπ οϐ Βαρίίειη, α5 Οα]νίη οὔβετνος. 
. οφ (οεοππα ος 6) πΠ γοτὶθϊπηϊ]ο ο8ί, 5αοτ]- 
Ιεσίαπη, απο Βαρίίσπιις ΙποπΙπαγείατ, ας ἴγα]ατε- 
ἔατ ἵπ αὈαδαπα ΡΓΟΓ5Η5 Μπασίοιπα, Αροδίο]Ητη ΡΓο- 
{μ]ΐθεο νίοο ατσατηθη({, οἱ ΠΟΠ 5α]ίοιη Πο γοτρο 
νετυμ]ο ποίαδςο ναπ.. Ὑεί επτο]Υ ο ΙΠίε- 
τοίαἴίοη αἀορῖεςά Ὁγ ιαί αΌἱα Εχροδίίος, “ο Ῥα 
αρίίσες ἐπ αγεϊσμ[ο πιογέίς,’΄ Ὀεπίάε» Ὀαίπσ ἀαεεϊταία 

οὗ ΡΗΙ]ο]ορίσα] ΡρΓοοί, 15 Παβί6, Ιπ 5οπιε ἀαστες, {ο 
Όο βαππο οὐ]θεσοίίοπ. Απά ναίη 18 1έ {ο ατσο, ΥΕ 
ἨΗοεγάσητ., εῑαί ΤΠ 5Η6]Ἡ α οᾶδο ία Λρορί]ε αἴσιςθβ 
ετ εοπεεξείς, απά ἵδ αδίησ απ αγσιπιοπέιπι αα ΠΙΟΊΙ- 
ποπ. Ἐοτ πο οίπετ ατσιππεπί 5ο αδεά ΡΥ Ἀὲ. 
Ῥαυ] ννοι]ά Ἰανα γα Φαΐπθ 6ΟΠ5ΘΦΠεΕηΟΕ5. Α|- 
Όνοασ]ι, (πεγείοτε, ἴε Ἱπίοτρτεία {οι νο τε[εις 
Ἡῖ {ο υἶεαρίοις δαρίέΐσπι ἀοες Ἱπάςεά [έ ἴπ να ο 
ψ/οτᾷς ας {Που είαπά, (ΤαίἈος, ΡεΓΠαΡς, ὮΥ α 5οτί οῇ 
εοἰποἰάρπεε ἴπαπ ασγερπιοπέ), Ιὲ οπηποῖ, Ι επ, 
Ὀ6 αἀπιίεά; εἶπος, Ὀεδίάες Ρεΐῃπσ Ιαρία Το {πο 
Γοτεσοίπσ Γαία] οὐ]εοίίοῃ, ἴέ 15 Ητί]ε ει{αθ]ε {ο 
Όπα οοηίεχί, (λα 5οηςο {θησο απἱδίπᾳ, ἵπ οοΠ]ης- 
εομ νυν] Ὠνα ατσαπηεηί οΓ {πο οοηί{εχί, Ῥείπσ ποί 
α Πίο Γησίά. Απά α5 {ο {ο ἰπίετρτείαίίοη οΓ 
(ετὰςς., “ πί Ρος (ναι ος Ἰ]οταπα Ποπηῖπαπα 
αἱ τοβιτγθοίίοπεπα πποτίπογαπη ποσαηί, 5εηίεη- 

18) Τρ5ε ἴ]ε Ῥαρίίαπηιις 5ἳ{ Ὀαράάσπιας ρτο {αρα 
απϊ τοφιτγοςατὶ ἶπί ΠΙΠΩΠσΠΗ,” Ἱ, 6. ΄Ρτο ΠιΟΥ- 
ἑωῖς ; ” Έναί 56ηξο, Πούανογ αστεεαβ]ε {ο {ιο οοΠ- 
ἰοχί, σαπποί Ὀ6 αχίτασίοἁ {οπι {πε γνοτάς νν]θιοιί 
ρτεαί ν]ο]εῃπσθ. ἜΤ]ῆα Ἱπίοτργείαίίοη πιοδί ΙΚκε]γ 
ἴο 6 {πε ίταθ οπθ 5 5αο] 5 «Πα]] ἀερεπά οη πο 
τοπιοίθ οἱ [αγ-Γείο]εά αἰαξίοη ; Πα]] ϱο αστοραῦ]α 
{ο {πο οοηίεχί; απά Ῥε ΞΠΟΝΗ, νυν] 5οπιθ ργοῦα- 
ΡΗΠΦ, {ο Ὃα Ιπῃοτοπί ἵπ {Πε γνοτάς {θπιβο]νος. 
Νονν Μμ]5, 1 Τ παϊκία]κα ποῖ, νν] αρρὶν ἴο απ Ἱῃ- 
ἱετργθία{ίοη πιοδί εατί πἀορίεά, παϊηε!]ν, εμας οἱ 
0Ἠ1γ8. απά 9 ἀΤθεὶς (οΠΙΠΙΘΠ{α{ΟΓ5, ππά ἔἶπο σθῃ- 
ετα]ίγ οὗ Ἐχροδίίοτς 1Π πιοάθγη {πῃος, Ιπο]αάίησ 
ΒΟΠΗΘ ΥΕΤΥ οπιἰηθηί ΠαΠΠΘΕ, 45 Ἠαπιπι., Βυιγ]κ(ά, 
Ὑείς., απά Ῥγ]ο., νο οκρ]αἶη : « Ὕγ]αί νν]] Γ1ΘΥ 
Ρο ἀοΐπα, 1. 6. ναί νο] νου Ώοποβί {μεπηςο]νος, 
Ἅπο ατα Βαρίίζεἆ ΓΟΓ {ο ςαἷκο οῇ, 1.9. ἵη Ἠορο οῇ, πο 
ΤοξητΓθ6ς(ΙοΠ οΓ ἴπο ἀεαά. ἜΤ16γ νν]] Ώο πο Ὀείίατ 
{ος Ἱε, οἴίμοι ἵπ ἐῖ5 ννοτ]ά οἱ ίΠο ποχί.” ἜΤ]α 
οπ]γ ο]εοίίοῃ ἐλαί οαη Ὦο πγσθά {0 ἐῑίς ΙπίΘΥρτο- 
Πίο ἶ5. 15 καρροβδίπς {ο ο]ρείς οῇ τῆς ἀνιιστή- 
σεως. Βυί αξ ἔιαί ΓΟΤΠΩ πο σταπὰ φρ]οοί οῇ {ιο 
νηιο]α (Ἠαρίοτ, (πετο 19 δΙΓο]Υ πο στοαί Παγηποςς 
1π 5αρροείησ 1{ Ἱοβί {ο Ώο Ἠπάογκίοσά. Ἠονν εἶπιρ]α 
απά αστοραβ]θ {ο {ο οοηίοχί ἶ5 {Πῖς ν]ού’ οῇ ιο 
βθη5α, Υ] αρρθατ {ΟΠΠ 4Π θχΑΠΙΙΠΑΙΙΟἨ ΟΡ {πο 
ππ]ηι{ε απά ποσπταίο Απα]γεῖς οῇ Οετάρκῖας. Απά 
ναί 1 «ου]ά Ῥο {ο σοπογαἱ ἐπίογργρίαίίοπ. απᾶ 
8Η6Π α5 απ]είίογοά Ῥογςομς Ἱπππθά[αίθ]ν ΕΟΥΠΗ ἵπ 
Ὠπείτ παπὰ (πο αἱ αἲ!, Ῥο 1ξ οὐφογνοᾶ, Πο]ροά οι! 
ὮΥ πα «οπιπιοπ ἐγαπεἰαίίοπ, ἴἶναι Ὀοΐησ ννοτᾷ Γοτ 
γοτὰ αΏετ Πιο οτἰσίπα]), ἶ5 α Ῥτοοβ {λαξ Τέ σαπποί 
6 γρα[/η, Πνουρ]ι 1ξ πηαγ Ὦθ σγαπιπιαζἰσα]]ή. Ἠπγςὴ. 
Τϊς ἱπίετρτείαίίομ, ἔ]λοπ, ἵπ 1έ5 αἰπηρ]ίοϊίγ οαγγῖος 
ο Τέ {νε κίαππρ οϐ {ταίἩ. Τ]οτο ἶς, νν](] τθΆβοη, 
βρροβεά {ο Ρε απ α]ηςίοπ {ο {16 οοΠ/{θβδίοη νΥη]οἩ 
Ῥγεσθάεά {ἶνο τί οῇ Ῥαρίίςπι, “ΙΤ Ῥε]ίουο ἵπ ἴε 
τεδιτγθοί]οη οῇ {πο ἀεπά, απά {πα Ιπίογγοσατίοῃ 
η] φαοσθεάθά 15 αΠ5γνοτ η ἴἶο α[ῄγηαῖῖνο, 
{ΥΝΗΕ ἄνοι Ῥο Ῥαρισθά ἵπ (ή Ρα], 1. 6. ἵη ἴ]ια 
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/ ρ οπι. 8. 96. 
ἳ Τΐ Ααρτα 4. 9. 

α. 2 ωἡ ὁν ν 2 οοτ. 4.10, 1]. 
111εθαγ απούνγησκω, 21 1 Τμε5ς. 2. 19. 

ς Ὀ -” -”- 

υπὲρ τῶν γεκρώ»; 
3 

καθ 
2 - ” Π ς ” 

Ίησου τῷ Λυριῷφ μωγ. 
} ἃ 656. 19. 

Σὺ γγιςὰ. 3. 6. 

Ἰορθ ο{ α τοβιττοσΠοη.”. Τπετο πιαΥ αἰσο Ὀο (48 
Όλο αποίἰοπί (0ΟΠΙΠΙΘΗΙΠ{ΟΥΒ {1π]κ) απ΄ ααδίοπ {ο 
Όιο αποϊεπ{Ἱηοἆθ ος Ραρ{ΐδια ὮΥ ἐπωπεγδίο, ΝΝΗΙΕΛ, 
Νη]ο (γρ](γίησ α ἀθαί]ι απίο δἰπ απά α πουν ΒΙΓί 
απίο τισηίθοιςπθΒς, αἶκο Ἠαά ταβεγεπος {ο {πα 
Οδ παπ5 οοπΙΠΙΙΠΙΟΠ. ΥΙΟ ν Πἱ5δ Ε,οτὰ, Ῥοίμ ἴπ 
ἀααί]ι απ τοςιαγγθςί{οἩ {Τοπη ἴ]ιο ἀοαά. Ἀ6ε Ἠοηῃ. 
γ. 4. συνετάφηµεν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν 
θάνατον, ὅσα. απά 0ο]. Π. 12. ΟατίαίΠΙγ, Βαρίίδπα 
15 (45 ὧε ε5ί 'Γπεο]οσίαπς αἴθ ασγθςς), ΙΓ ποί α 
ἴΥρο οῇ χα τοδηγγοσί]οή, γοί α οἶσπ παπά 5οαῖ οϐ 
εμα 81Π1ΠΆΘ. Ῥεο ῬατΦας, Ὀο Ὠϊθι, απά εδρεςία]1γ 
Ώπο οἱαροταίε ἀϊδααἰβΙί]οη οὗ ἀοτάςς. ΤΠπα]]γ, ια 
τεοερίίοη οῇ Ομγὶδήαη Ῥαρίσπι απά αἀορίίοπ ο 
Ώιο Ποἱἰσίοη ννας ος ΥΠ {πε τοςοσπ{]οπ ο α 
τοςυγγοσίίοῃ ο8 {Πο ἀοαά; {Ἰεγείοτε, {ΟΥ ΔΠΥ Ρετ- 
εοη5 Ργο[οβρΊησ {ο Ὀε ΟἨτ]εαης, ἴο ἀἴδαυοιο ναί 
ἀοοίτίπε, γνας στο5ς ΙΠΟΟΠΒΙΒίΕΠΟΥ, απά πηαςί ἀᾳ 
Ῥτίνο {ποια οἱ αἰ] Ῥεπεβί [Τοπ ἴπαί Ἠε]ρίοη. 
Απά στα, {οο (45 Οα]νίπ Ἰα5δ1γ τεπιατ]κ5) {με 
Αροβί]ε, α5 Βε[οτε, 15 ατοιῖησ ες αὐδιράο. 

Ἰηείεαά οῇ {ια 5οσοπ τῶν νεκρῶν, 3Δ0Π6 ΜΑ5., 
Όννο ἨεΓδίοΠ8, απά οογίαίη Εαίΐμοεις Ἰανο τῶν αὐτῶν, 
ν/πΙο 15 αρρτονεά ΡΥ ΜΠΠΙΙ απά Βαπσ., απά εαϊ(εά 
Ὦγ ἀτιοδο. απά οίμοεις: δα ου έποιέ δ/Ποιεηί τεα 
8ο 5 {ΟΥ {ιο οχίεγπαἰ ονιάσπσς ἵ5δ ίοο νεακΣ απά 
ας ἴο ἠπίεγπαί, Ίνα ΠΘΥΥ τθαάἶπσ Ίλας ϱΥ6ΕΤΥ αΡΡρεαί- 
4πος οΓ απ αἰίορα[ίοπι, {ο ΤΕΙΠΟΥΘ απ Ιπε]εσαπί Τερ- 
αίοη. Βαΐ, ἵπ [αοί, 5άςΠ τερθ{οης α5 {Πὶ5 ατα 
οΠεπ Ἱπίγοάασας [ου ἴ]ιε 5ακο οῇ οπιρ]ιαδίςδ; ΥΝΠΙΟἨ 
ἶ5 Ιπάθαεᾶ, πετο τεσοοσπῖπεὰ ΡΥ ϱα]νίη. 

90. τί καὶ ἡμεῖς, ὅτο.] ΒΥ ἴἶια ἡμεῖς απἀοτείππα 
έννε Αρορί]ε5,” πιεαπ]ῃσ εδρθοία]]γ ΠΙπιβοί{, Τη6 | 
8οηςε ἶ5, “ ΤΗΥ, ίρο, ατα ο οποοιπίετίησ ]6ορ- 
ΑΓ4Υ ΘΝΟΤΥ Ποιγ1321.6. προπ Ὁλαί οίμετγ Ἰορο 
Ώναή οῇ Πιο γαβδαγγοςίοη οβΓ {1ο ἆεας ᾖ 

9]. καθ) ἡμέραν ἀποθνήσκω.] Α 5ἰτοπσΙγ Πσιταίῖνα 
Ρηταςο, αχρτοεςεῖνο οΡ Πὶ5 Ροῖπσ σοΠ{ΙπΙαΙ]γ ἵπ ἆπηπ- 
σοτ οῇ Πὶς νατγ Η{ας {ογ ντο ἶ6 α ο]Ίπιαχ οἩ {1ο 
Ρτεσθάἴπσ κινδυνεύοµεν. Νὴ ἵδ αραγίίσο]ε ΟΓ βοΙΘ6ΠΊΠ 
Ργοίερία!]οηπ. ΟΡ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἴέ 15 σεη- 
ογαΙ1γ ασγοσά ἰηπί νο 56ης 15, ' ινε Ῥοαδίίπσ 
ΥΙΟ] Τ Πανο εοποθγπίῃσ γοι,” ὁμ. {οτ ὑμῶν, Ἱ. 6. 
ὑπὲρ ὑμῶν. ΒΥ Όναο πηοηίοη οῇ Ομ να Αρορί]ο 
ἀε]]οπίθ]γ Πἰπί5 αἲ να 15 αῖν σέ. 

92. εἰ κιτὰ ἀνθ. ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφ.] Α ἀῑπετ- 
εηςςθ ο/ ορἰπίοη οχἰςίς α5 {ο ίηθ 5εη5θ ΟΓ ἐθηριομ., 
ν/Ππῖο]ι 5οπης {πο ἵπ α ἠἱργαί, ΟἱΊ1ΘΥΒ5 ἵπ α Πποία- 
Ῥ]ιογἱεαίδεηςο. ἜΤ]ε σγακίατ ρατί πᾳορί ιο ΓΟΥΠΙΡΥ 
γιεν, αγσίησ {αΐ πο αἲγ οῇ ἴῑε ράδξασο «ασσθείς 
ἃ Το/ΟΓΦΠΟΟ {ο 80ΠΏ6 ὑπιπιῖποπί ἄαπσον. ΤΗϊ5, Πι6γ 
ΟΙη], 15 οοπβγπιος ὮΥ {ο είτοηπσ Ιπησιασο οῇ {9 
Αρορί]ο αί 2 6οἨ, 1. ὃ---- 10. νι τοςρθοῖ {ο 5οπιρ 
οχίτοιηθ ρογ!] αἲ Ερ]εςυς: ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμῆς 
τοῦ ζην" ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑπυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανή- 
του ἐσχύκημεν --- ὃς τηλικούτου θανάτου ἐῤῥύσατο ἡμῆς, 
ὅ-ο. ἜΤ]ευ {αγήνοτ αγσαο (παί Ῥογ]]ίαπ, Οτίσον, 
απά Ονρτίαη 85ο {οο]ς {ο ννογᾶς απά {παῖ μα Γιο 
Πἱςε]ῇ, οοηκϊἀετῖησ Ἠου” Γγεηπεπέ νας ή ηήκη- 
ποηί Γογ αἰ]οσοα ἔρεμκοπι ἵπ (μπι ασο, ἶ5 ποῖ ἵπῃ]- 
Ρτοῦαρ]ο. ᾿Γηϊ5 πιαγ τοπάῖ]γ Ὦο απ] ήεά η 
ννἨοί]ου νο {ἐῖπσ αοὐπα[ζη Πσργρρποί ΤΠ ἴνθ σπ5ο οϐ 
ΓΗ), ΠΙΑΥ ο ἀοιρίοά. ἘΤ]αί 1{ εποα]ά ποί Ἠανο 
Ώθοῃ γεοοτάεά Ὦγ 34. Τωπίκο ννοι]ά 5εοπι βίταπσα, 
απά ποίῖ {ο Ῥο ρατα]]ε]οά Ὦγ ία οπηϊςεῖοη ο {18 
είοτγ οῇ {ία ρεπίίοπί {Πί6β Ίη {προ οῇ ιο Έναη- 
σα]ϊδί5; {]ουσ] έ πἹαγ Ῥο αἁπηλίθοά επαί 5ονετα] 

κ Ἱ 
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Δ 2  κἡ ι ξ. .Α ῃ Ἡ », ο 
7εκρου ουκ εγειροται, φαρώμεν και πιω α ε1, ανοιογ Ζαο 
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αποῦγνησκομµεγ. 
᾽ κ. έ ' ε ’ . η ) ς Π 

ΛΙΠΗ πλαιασθε᾽ φδείφουσιν ην η χρηστα οµιλίαι 38 
, . ο ’ Ν { Ν Ν ς ρ . 3 / ) αγά 

κχακαν., εχ/ηψατὲ δικαίως, χαι κ. αμαφταγετὲ αγλὠσιαν 7αρ Θεου 94 

ή ’ 

ποιο) 
. 

δὲ σώµατι ἔρχον-- 36 
᾽ η) 

Βοπη. 18. 1. 

ρα δ 1 τινὲς ἔχουσι πρὸς ἐντροπην υμῖν λέγω. 

{Εεεκ. 57. 8.  ήλλ. ἐρεῖ τις ΙΠῶς ἐγείρονται οἳ νεκροί; 

υ 2ολη 19. 94, 

Ἱπροτίαπί οἰτοιτηκίαποςθςδ ημς5έ Ἠανο οσουττοά αἲ 
Ερῃεδυς, ΡεβίἀοΒ έπος5θ τεοοτάθά 1Ππ Λος χὶκ. Α8 
ιο (πε αι’ ο) έιο οοπίεαί, ἵν 5ασσε5ί5, 1 (ήπ], το 
ΠΟΤΕ ἰλαῃ επίγοπιο ρογίἱ οἱ Πε: [οτ εναί 5 αἲ] ναί 
15 πηεαη{ ΡΥ {νο αχρΓεΡΒΙΟΠ καθ) ἡμέραν ἀπυβνήσκω ; 
απά ἴἶιο Ίαηπσιασθ οῇ ἴΠθ ραβ5ασο αἱ 2 09Γ. 15 εχ- 
αοί]γ οῇ Όλο 8αππθ παίμτα, απά ἀΠΙΟΙΠΙ5 {ο ΠΟ ΠΠΟΓΘ, 
Α5 {ο Γοτίν]]., ΟτΙσεπ, απά ΟγρτίαἩ τοσστάίηςσ α 
ἱταά]ίίοη, οΓ {νο Αροδί]ε Ραΐπσ εχροεεὰ {ο γν]]ἀ 
Ῥεαδίς, ία (ταάίίοη Ι86]{ παὶσί οαδ1]γ ατί5ε {οι 
ΠΟ ΠΟΤΟ (απ {α]κίπς ἐθηο. πετο ἵπ α Ηίεγα] 56Η56. 
Τ]αί Τε ε]λοι]ά Ίπανο Ώεαη εχροδεά {ο ν]ἀ Ῥοεαςίς, 
Ἰηνο]νες πο ἹπιρτοραβίΠίγς Ῥαί πα 5αςἩ. να 
πηθαηί {ο Ὀο αδδεγίεᾶ ἵπ πε ἵθγη ππάοΥ οοηβδΙάσγα- 
Ώομ, ἶ8 ΠΙοτΕ {απ οαπ ὢθ Ρτονθά. ΙΤ ειο ΘΧΡΓΕΡ- 
βἰοη 5ίοος αἶοπθε, (Ἡθτο νγοι]ἀ Όο Ίο5ς ἀῑ[ιοι]ίγ 1π 
αἀπαΜέ]πσ ἐλαί 5αο] πηὶσηί Ὃε {Πο εεηςξο. Βιαΐ ἴ]ε 
κατ᾽ ἄνθρωπον, νι ννλ]ο]ι 16 15 αβεοοϊαίεἁ, α]ίογς 
{πο οπδε; δἶποο ἰπαί αάπη]ίς ο/πο 5εηςο ν6ΓΥ ι{- 
αρίο {ο ἴαο ἠογαί Ἱπεροτί οἱ ἐθηρ.; νπεταας {ια 
αοοερίαί]οἩ 1π ννλίσ] 1{ 15 ο]δεν/ποετα α5οά ὮΥ ίμα 
Αροςί]ε 15 516] αξ Πἰση]γ Γανοιτς ίΠε ππείαρ]ογτεαί 
86η9ς6 αφβοτῖρεά {ο ἐθπο. Ὦν 5οπιθ αποϊεηί απἀ 5εν- 
εταὶ επιποπί πιοάστη Οοπιπιθηίαίογς (45 Βεζα, 
Οτοί., Βαρ]ια!., Ῥεατσς, Θομοοίίρ., Ώοάάγ., Χενςο., 
Ἠλαικαβ,, απά Ἠοβθηπι.) νο επρροςο {ο Αρορί]α 
{ο πιααπ οΠ]γ {Πε ἐπυπείπεπί ογτ] ο/ Πο νυν] Ίνα 
Τ4Π (α8 Ίνα βπὰ ΡΥ Αοίς χὶσ.) {Γοιη ία οβρροβ!ἴ]οι 
οῇ {οτοσῖοις πἀνογρατίο5. Απά νηεπ Νο οοηδἰἆος 
Ώιαί δΙςἩ α 156 ΟΓ θηριοµαχέω ΝΗ5 (35 15 Ρτονεά ϱΥ 
Ῥ]]ο]οσίσα] Π]ασίτα(ίοίβ) αθασ] 1η ἐμαί ασα, Ρεῖησ 
{οαπά ἴπ Ισπαί. Ερίςί, το ἴο Ἠοπιαπς, Ο. ὄ, ἴπογο 
19 στοα{ Τ6α5ΟΠ {ο ΟΠ ναί ἐπί5 Ππίοτργοαίαίίοη ἵ8 
Όλο ἴγας οἨ6. Κατ᾽ ἄνθρωπον ΠΙΔΥ ἔλας Ὀὸ γοσατὰοἆ 
45 απ ε])Πρίϊοα] οχΏΓΘΡΡΙΟΠ, {ΟΥ ὥστε κατ ἄνθρωπον 
λέγειν, ΟΙ ἵνα κατ) ἆνθρ. λέγω, Λησ]ίςσε, “΄ {ο 6ΠΙΡΙΟΥ 
πη πδαα] ρηταφο.””. Το πο οχαιηρ]ες αἀάπσες οῇ 
ες Πσιτα(ἶνο πα ΟΕ θηριομαχεῖν ἵ απι οπαβ]εὰ {ο 
πάά αποίµογ Γοπαι Τήσαπ. Πριςί. 0060. 1. ἃ ἐποίουν 
ἂν περὶ Σωκράτην, εἰ κατὰ Σωκράτην ἐγεγόνειν, ὅτε 
αὐτῷ τὰ θήρια ἐπέκειτο, συκόφανται τρεῖ. 39 
Ἠυτιρίάας ἵπ Ἰς Ἠε]. 950, δ6ρεακ5 οἱ εἰτασρ]ίησ 
ννον Ἠπηρσογ αν ποῖί] α ᾖοαβί. Ὢθθ ΠΟΤΟ ἵπ ἴ]α 
Ἰοίο οἩ Ερ]68. νΙ. 1. ἜΤ]ο ροῖηί 15, Ἠοννοεγου, 
α/ιογ αἲ], οπο οῇ αποθτίαΙπ ἀοίογπι]παίίοι, απά (πα 
νίανν ο{ {ιο 86η5ο βγεί είαίἰοὰ πια Ὀε ἴ]ια ἴταο οη6. 
Σια 8οσπῃ5 ρτο[οταῦ]ο {ο αρροδίπσ, νι 0Ἠτγς. 
απά ἨΗογάθητ., ἰἶιαί κατὰ ἄνθρ. ἔθηρ. ππθαΗ5 {' απαΠ- 
έαπαι αἆ Ποπηίπαπα νο]απίπίοπα, απο ἵπ Ποπ ΠΙΤΗ 
οἱαριαίο βη{, σπα ὈδεΗ]5 ρπσπαν1,” πιοππἶπσ ναί 

1 ν/ας (αῖτ ΡΙτροφο {ο (ἰιγαδέ Ἠἶπι Ἰπίο ἴἶνο Οἶτοιβ 
4πιοπσ Ώιο Ρορ[ἱαγῖ, ΓΓοπα ννΠίο] Ροτί] Ίο ννας 4ο- 
Ἰϊνογοά Ὦγ Ὠϊνίπαο Ἱπίοτροβ]ίοῦ. Α πιοί]λοά οῇ 
Ἱπίατρτοία{ίοη οχορθΙπρ]γ ΠαΓΡΙ. 
Το ννοτάθ φάγωμµεν καὶ πίωµεν, αὔριον γὴρ ἀπο- 

θνήσκοµεν πτο ἀοτῖνοά {οτι 18. κκ, 10. Αἰπαί]ας 
βοη/{πποηίς αὔοιπά 1π ο Ποσο νυτίίους, 

90. Τ,οανίης νο απσηπιοπ/πι ο αὐκιγάο, να 
Λροβί]ο πον/ Ρτοσσσάς {ο ἀἷγεοί οπ]ογαἶοπ παπά 
αἀπιοπίίοπ. Μὴ πλαν. ἵδ α [οτι αρρτορτ]αίο {ο 
πραπύπσ, ἜΓ]ο ννογάς οἳ νο αἀπιοπ]ῖοή απο ὮΥ 
βοπ1θ βρροβοά {ο Όο ἴπκοπ [τοπι {γήρίαες ; ὮΥ 
οί]ετ», (Τοπι Ἰεπαπάεν. {αγ οσο π ῥοί{; ἴλο 

᾽ Δ 3 . ε] 

ται ; "Ἴάφρον, σὺ ὁ σπείρεις, οὗ ζωοποιεῖται, ἐαν μη 
3 ’ 

αποθανη καὶ 96 
. ͵ 

Ἰαέίοτ ρτοῦαὈΙγ ἀοτινίπσ (επι {ποπι ἴ]ε ΓΟΓΠΙΕΤ. 
Τ]18 15 ποί, Ποννδνετ, α τεσα]αγ φμοίαίίοπ (Γοτ ἴπεη 
Πο ππείγο ννοι]ά ταφιῖτε χρησθ᾽ Ἰηείεαά οἱ χρη- 
στά); Ῥαί ια ρτοβαῦθΙγ στον, ΡΥ Πεφπεπί μςε, 
Ιπίο α ρορμίαγ /ποπιε. Τ]ε ἱπιρ]ιεά οεηςιτε γγας, 
πο ἀοιθέ, πιεαπί {οτ ορτίαϊπ {εασςμθτς, νο εη- 
οοιτασες, ος ρογπα{έοὰ ο]ο5ο ΙΠπίεγοουγςε ννΙ(Ἡ {]θ 
Πεαί]εηςς χο 5ης ρτοῦαὈΙγ νο Ἠαά «οιπίθ- 
παπςςσὰ αἰίεπάαηπςς αἲ {πε 149|-[εαςίς. 

ο4. Το Αροξίιε πον’ Ρτθ5565 Ἠοπιθ Πἱ5 αἀπιο- 
ΠΙ{Ιοη. ᾿ἘΕκνήφειν ΡΤΟΡΕΤΙΥ εἰσπίῇος {ο αννακθ 
{οι α ἆθερ εἱεερ,”;. θερεοΙα]]γ (μαί οἱ ἁταπκεῃ- 
η655, α5 (1εη. ἵχ. 24., απ εἰδεν/πετε ἵπ πε Βερί., 
ἃ5 αἰδο 1η {πα ϱ]αβείσαὶ ννγίετ: Ραί 1 ἶδ αἶφδο 
υθαά, ἵπ α βριταίίνο εεηςε, οῇ ανναίπσ {οπα ἰπθ 
Ιπευτίείγ ο οστος, απά τοιιτπῖης το α τὶσΏέ παπά. 
266 η. Ρατ ΘΘΤΙΙΟΠ οἩἨ 1 «ος, χν. δ. Αί ὁι- 
καίως ΙΠΑΠΥ (οπηπηεηία{οτς 5ΙΡΡΙΥ ῥήσοντε. Βυῖ : 
16 15 Ῥοτίογ {ακεη ΓΟΓ ὡς ὁικαίως δεῖ, «' α5 Ιε 18 τὶσηῖ 
γοι οι]... Απά πίς 16 δπρροτίεά Ὁγ {πε αι- 
ποτ] οἱ 8ΟΠΠς αποϊεπί Ἠ6Γξ5ΙΟΗ5. Μὴ ἁμαρτ. 
πημθί, {ΓΟΙΩ λα οοηίοχί, πιθαῃ  [α]] Ἰπίο {πε ϱἵ- 
ΤΟΥ [ννλ1οἩ Ίανο Ῥεεπ αῦΏονο αἀγετίεά {ο].”. Έοτ 
ο 84Π1Θ ΓΘΡΟΠ, ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινὲς ἔχουσι 
πηἁςδί ἀθεποίε Ρ6Ι5ΟΠΒ νν]ο, αρ]ιο]ά[ισ Ῥαποίβα] ο- 
ΤΟΥ α5 ἴο {16 τεδιττθσίΊομ, απά ο]νογ Γαπάαιηρπία] 
ἀοοίτίπας, εἩον) ἐἶναί {Πεγ Κπονν πο ἄοά ατὶσηῖ. 
ἼἨε γνογάς πρὸς ἐντρ. λέγω ατθ α Γοτπιη]α οῇ αΠες- 
Ποπαίο εχροεία]αίίομ, οσουιτίπσ Ῥε[οτο αἱ γΙ. ὅ. 

20. πῶς ἐγείρονται --- ἔρχονται.] Τ]ο Αροεί]ε που’ 
Ῥτοσεθάς {ο ποίϊοε ἴννο οὐ]εο[ίοπς, ὙνΠΙο ννετε 
Ρτοῦαβ!γ ο/εν αγσας, η πε ΓΟΥΠΙ οΓ φιοδίίοπς, Το 

. 

Όιο ἀοοίτίπο οῇ ιο τοςαγτοοϊίοἩ : ΓοΥ, α5 θτάθςα. 
8Ίοννς, ἴμο Οοτπίμίαπ αἀγοτεατίθς, Ἰἶκα οαν1]]ετς 
 σοπεγα!, 5ουσΏηί {ο ονετίαγη {Πε ἀοοίτίπο οϐ {θ 
τοςιγγοςί]οῦ Ὦγ ρι27]1Πσ ααθδίοης. 390 Ἠοτο 1 18 
οὐ]οσίας Ὁγ νναν οῇ Ιπίετγοραίίοη, ΓΤοιο οαπι α]] 11ο 
ἀϊοτοηί ρατίς ο/ ους Ῥοᾶίες, νο] Ἠανα Όθεπ τθ- 
βο]νεὰ Ιπίο ἀῑξί, ος αρρατεπ{]γ αππϊη]αϊθά Ὦγ Πτα 
οἱ ἀενουτεά γ Ὀδαδίς, ος Πανε Ώδςοίηθ 80 πιίησ]οἆ 
ΥΕ απά οοπνοτίθᾷ Ιπίο (ο παίιτο οϐ οἱ]μεγ αη]- 
ΠηΠ]5, παν, ΟΓ{Τ668, Ρ]αηΐ5, ἃτο. --- πουν οπη πες, 
α[ἴοτ πανῖησ Ώθθῃ ΓΟΓ 8Ο ΠΙΔΗΥ ασος {ης ἀἰςίραίθς, 
ὑο αἲ Ἰοησί]ι τουπ]ίθᾶ, απά «οα]εςοςο ἰμίο οπθ Ώοάγ.” 
2, ΠΠ Ενα δε ρορείυ]ο] νι το]αί Κὐπα οἱ Ὀοάγ 
ατα {πο ἀοπά {ο τετ Ί]μοςο οὐ]θοίίοις ἴθ 
Αροδί]ο 5Ίλονν5 ρτοσσο Γγοπη Γο]]γ:; απάἀ θ Ιπίτο- 
ἀμσο5 α Ῥορυ]αγ ἠληκίταίίοη οῇ {πο ἀοοίτίπο, ἀ6- 
τινθᾷ {Γοπι ναί θαὐθίείς ἵπ Ῥ]απίς. Τί 15 ρ]αΐη, 
οννδνοχ, [ποια ἴἶο αἰτ οῇ ἴα υνοτάς, ἴἶναί (α8 
(4ογάςθς. 5Ίοννβ) {ιο οὐ]οοίογς Ιπίοπάςά, Ὦγ 18 
πιονίηςσ οῇ απθείίοης απά φἰατίησ οἱ ἀϊββοι]ήες, 
ποί 5ο ΠΙΟ] {ο ας ἴ]ο πιαππον ἵπ νλῖο]ι ἴθ 
γοβττοοΓοΏ ΟΡ ο Ῥοάγ να {ο Ὦο οβοοίθᾶ, ας 
(ον απ 1άἱοπι οΟΠΙΠΠΟΠ ἵπ ος οννη ]αησιασϱ) οἶνί]]γ { 
ιο ἆοην 15 ροββΙὈΙ1{γ. 

50. Ἠοτο ἴ]νο Αροβίϊο ᾖγδί Ρτονθς, ἵπ α Ρορα]ατ 
Ὑαγ, νο ροκς ή οἳ ἴπα τοβδυττθο!ίοἩ, ΡΥ α- 
νοτίῖπς {0 α βἰπῖ]ατ ργοςς5ς ᾳοῖηρ ΟΠ 1Π 116 Ῥοσθ- 
ἑαλΜίρ ννοτ]ά ; νν]γεγο Εἶνο καπῃο οῬ]δοίῖοπ {ο ἴθ μος 
ο{ρθη παἰρηί, ὰ ργίογὲ, Ὀς πιαάθ. Της Ίο «Ἡουνβ 
ἠιαί γ α ραπίν ο[ τοαφοπίπα, {ο Ὀοάγ νΥλῖο]ι ἀῑθεθΒ 
πιαΨ Όο απἱοκειοὰ ασαϊπ; απάἀ αἲ Υ. 45. αββοΓίθ 
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3 στ 4 ’ 3 . 4 ’ 

37 ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόµενον σπείρεις, ἄλλα γυµνον κοκκον, 
΄ ά ” - ς ᾽ υ } - - 

38 εἰ τύχοι, σίτου ἢ τινος τῶν λοιπών. ὃ δὲ Θεὸς αὐτῷ δίδωσι σώμα 

30 καθὼς η θέλησε, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερµάτων τὸ ἴδιον σώμα. 
᾿ ς δη 2 , π ᾽ 3 ’ 2, ᾽ ι 

σὰρξ ἤ αὐτὴ σάρξ" αλλὰ ἄλλη μὲν σὰρξ ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σαρξ 

2 ” 

Οὐ πασα 

ς 

-- Π ᾽ ” ’ ’ ο] 

40 κτηνών, ἄλλη δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πτηνῶν. καὶ σώματα ἐπουραρια, καὶ 
’ 3 Π ” 3 3 , ᾽ ς - . ’ ας ς Π δὲ ς 

σώματα ἐπίγεια" αλλ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δύξα, ἑτέρα δὲ η 

4] τῶν ἐπιγείων. ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα 
40 3 . ὑ 2 .) ι 2 ΄ ὃ ’ } δόξι 

αστερών ασοτηο 7αφ αστερος ιάφερευ εγ ο»): 
ϱ/ ν' 3 ; 

Ουτω καὶ ή αναστα- 
- -” ” ει ” 3 4 

49 σις τῶν γεκρῶν. οσπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν αφθαρσίᾳ. 3 σπεί- α ΕΙ]. 8. 3 

ρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξ 

Ο0 «οι/8ε6, ἀποθάνη ἵ5 Ἰετο {ο ο 
έααπ, ἵπ α Ῥορα]ατ 6εη5θ, ΓΟΓ “΄ αξ 1 Ίρογε ἀἱθ5,”) 
ΠαΠΙΕΙΥ, Ὁγ βα{Γετῖης οοτταρίίοη. Ἠο αἀνετίς {ο 
Εναί πιγείετίοις Ῥτοςθ5ς (45 Ι{{ἱε {ο ο αοοουηίοἆ 
{οτ α5 ιο τοκςιττοσίίοη οΕ ἴπε Ροἆγ) σοΐησ οἨ 1π 
ενα το απά τοίῖησ σταίης ΝΠΘΤΕΡΥ {μθ σοτΠη, 
οι Ὀιά, {οά ὮΥ (ιο οοτταρίίοη οϐ {πο τοοί5, βρτίησθ 
πρ Ἰπίο πονν ο. Το ακρΓΘΒΡΦΙΟΏ ἄφρων Πως 
ποῖ Ὦ6 {οο πὶσὶά]γ Ἱπίετργείες, 5ἶπος 1ΐ ΠΙαΥ ΟΠΙΥ 
«ΟΠΥΘΥ {ο ἶάεα ο ἐποοπδίάργαίοποςς, απᾶ τ0απί ο 
αιο ἐιοισ. Ἀἰπιῖ]ατ ἴετιης επιρ]ογεά ὮΥ οι 
Τ,οτὰ ατα ΡτοῦαβΙγ {ο Ὀδ ίακεπ νι α- βἰπῖ]αγ 
Ἠπαϊίαίίοι οῇ 8θ6η5θο. ἜΤ]ε Αροδίε5 πιεαπῖησ 18 
πυθ]] οχρτοςςεἆ ὮΥ Ρτοί. Ώοῦτες α5 {ο]]ον/ς:  ΤΠε 
Ἠνίασ Ὀοάγ 6, Ἰΐκο α 5οεἀ, ογσαπίπαἀ πιαίίος, 
πη]ίοά νυν] α για] ρεϊποῖρ]ε: Ὑνεη ο Όοἆγ ἀῑε, 
απά {ο 5οοἆ 5 5οἶνη, ἴπε ογσαπίζαά ππαίίογ 8 
(ωγοννη οβ’, απἀ τερ]ασαά Ὦγ οί]εγ πηα{ίος, ο ἀῑί- 
{οτοπί ΓογΙη απά ρτορετίῖθς.’; 

5τ, 98. Τη Όνεςο Υετεες {ο Αροεί]ο αἀνοτί5 {ο 
Όνε οἵ]νετ οὐ]ασίίοῃ Ιπνο]γεά ἵπ ία γ/οτάς ο νου. 
90. ποίῳ δὲ σώµατι ἔρχονται; Απά, οοηπαῖῃσ {πα 
βαπ1ς φἰπηλλέαἆς, η 51115, ἴαί 1ΐ 16 ποῖ ποοθδδαγ1! 
Οναί Όιε ὈοάίθΒ ο {πο ταῖδοἁ 5ου]ά Ώο ΡτθοίςθδΙΥ, 
απά ἵπ αἰἱ τεφροοίς, ίθ 5αΠΠθ α5 νΊθη {Π6Υ ἀῑοά ; 
εἶπος ἵπ Ἰκο ΠΙάΠΠΘΥ, ἵη {θα οπ5ο οῇ σταῖπ απά 
Ρ]απίς, ἴἶια Ώοᾶγ οοπηιη]έ{εὰ {ο {λα οατίῃ ἶ5 ποί ἴπο 
8απ16, Όαί ἴπ ΠΙάΠΥ τοβρθοίς ἀϊβετεηί, Υοί ο55επ- 
ἐἰα]ζη πο αππθ. Τ]ας νε ορ]εοίίοη ταῖδεά {γοπα 
Ώια ἀἰςειραίίοῃ οῇ έλα ρατίϊο]ες οΓ ια Ῥοὰγ νηΙο]ι 
Ἰαβ ἀῑθά, Ίο56ς 1{5 Γοτσς; 5ἶπσο 1 ἶ5 ποῖ ΠΘΟΘΒΡΗΥΥ 
ἴο ἴπαί σοηεταὶ Ιάεπίίγ, εῑαῖ {πο Ῥοάγ ταΐκαά 
εἰλοπ]ά ὃο οοπιροβθεά οΓ {ο νοΓΥγ 54Π16 ρατίίο]θς; 
νπ]ο]ι 19 Ιποοηεϊςίθηέ ὉΥἩ ναί ένο Αρορί]α ειβ- 
19ἱΠς, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον (1.6. χε στπίπ αρατί {Γοπη 
Όπο Ὀ]αάο απάἀ οατ, Νίο εΠα]] α[ιογν/ατάς αρτῖησ 

{ποπ ἴ)Σ ἵπ ννηῖο]ι εχργοβδίοη Ιέ 866Πη5 Ρ]αἶπ]Υ 
ἱπιρ]θά, ενα νο Ῥοάίας εἶια]] ἀῑ[ετ α5 {λα σταῖη 
απά {νο 6ατ ἀἱπετ, ἴἶια ]αΐίοχ Ῥείπσ [αχ πποτθ σ]οτ]- 
ους (ναή {Πο ΓΟΓΠΠΟΓ. 

---καθὼς ο 
{ 

« ᾳοᾶ (οὔεοτνες Γοὰάτιάσο) 
15 οπἷά {ο σἶνο αί 5 Ῥοάγ αξ ιο ρίραφες, Ώεσαι5δθ 

{ο Κπονν ποί Ἰουυ 1 ἵ5 ρτοάισεά: απά {πο Αρος- 
0ε’5 Ἰοαδίησ (ουσ 15, ναί 1έ ἶς αὐδατά {ο ατσιθ 
ασαϊηςί α τοβιτταςσί]οη ΟΠ α ργἰποῖρ]θ νΥλ]οῇ 15 5ο 
Ραἱραῦ!γ {αἱ5ο ας μαί πηαςί Ῥο6, ννπίοὮ 5αρροςος 5 
{ο επάργδίαπιά αἰ] νο ρτοσθ5ς οἱ {πο ἀῑνίπο ννογ]κς.) 
πε ἴδιον σῶμα ἵ5, 1 οοποεῖνθ, πιθαπί {ο {αγίας 
εχρ]αϊηπ ἴ]ιθ σῶμα καθὼς ἠθέλησε, ΟἨ ὙΨΠίοἃ ἴθ 
Ψ]ιο]α βθηίθηοθ 566ΠΙ5 {ο ἴΊΤη: α. ἆ. (οἆ Πα 
οτάαϊπεὰ (ἶναί οαοὮ ρατί]οι]ατ 5οθἆ «Ποι]ά ταρτο- 
ἀᾳσς, ποῖ 115 οιοπ Ώοάγ, Ὀα{ οπο {αγ Ποτθ σ]ογίοις, 
απά οΓ α [οτπι 5αοῇἨ ας 1έ Παί]Ἡ ρ]οαθαά {πε Α]πιϊσ]ίγ 
{ο αβείση {ο 1έ, 
30 ---44. Τη (6 Ραβκασο {Πα Αρορί]ο, ργοσθοά- 

ἴης ἵπ Ἠὶς οοπ/α{αίίοη οῇ {ιο οὐ]οοίίοης ος ης α- 
γοτβητῖες ας {ο {6 φια({η οἳ ὧν Ὠοάϊος {ο Ὃθ 

ΥοΙ,. τ. σον 

ῃ Β 3 ῃ 2 , Γη 
σπειρεταυ εν ασύενείᾳ, ἐγΣείρσταιν ΕΝ 

Γγα]ςθἀ, ΕΠΙΠΡΙΟΥ5 απ΄ 1ζιδίγαίίοπ οῇ ννμαί ο Ἰαβ 
Όδεῃ καγίησ, απᾶ παί ΡΥ πιο. Ἠϊς πιαῖῃ 
Ριτροςθθ ἶ5 {ο Ιποι]σοαίε, ἀἰτοοί]Υ απἆ 6ΧΡΙΘΒΒΙΥ, 
Όνα Ἱπιροτίαπί (ταίἩ, ννπΙο αἲ ν. ὅτ, 9δ. ηε Παὰ 
οπΙγ ἰἐπέϊπιαίεα, αδ Ἱν Ὕετο δὴ ἰπιροαίίον; --- 
ΠΑΤΠΟΙΥ, ἐναί ἴπθ ταῖδεά Ώοάγ, {ποισ] 1π α]] ε55οἩ- 
Πα] Ρρο]ηΐ5 {θε βαπιθ ΨΙίΠ ὧιο Ῥοάγ Ριγίας, ννοι]ἀ 
Ῥε νετ ἀϊπετοπί απά {αγ Πιοτο εκοε]εηί. Αο- 
οογάΙησΙγ ίπε ατσαπιεπί 15 ἰπῖςδ: {λαί α5, {Πτοισῃ- 
ουί {ο ΥΥοτ]κς οῇ ια νν]ο]ε οτγεαίίοῃ, ννμθί]ετ 
οαγ{Π1γ οἵ ἸδανεπΠΙΥ, απ]πιαίε ΟΥ Ιπαπίπιαίθ, α στοαί 
ὀιΠογεπος 5α0βίδί Ῥοείνεσῃ {Πο Ὀοᾶίες οἳ οηθ 
ο]αῬ», α5 οοππραγε (1 ἰοςο οῇ αποίηεί οἶαςς:--- 
απά 6ΥΘη {λος ΟΓ {16 8απηθ σ]αςς, ἀῑπετίπσ ν/]άεΙΥγ 
---5αο] (ν. 42.) ννΙ]] ϱθ ἴῑα οαξ5θ Πθγε; 5ο ΙΙ] 6 
ιο ἀἱῄοτοποο, αἱ ἴἶιο τοςιττοςσίίοη, Ὠείνεθη {6 
Φοάἱθς νΥπίο] 5μα]] ατῖδε, α5δ οοππραγθεά Ν Όοβε 
ἐπαί ννοτο οοπηπη] δες {ο {πο οατίῃ. ΤΠ {ο νουςθβ 
Γο]]οννῖησ, {πα παίμγε οἳ αι ἀἱῄετεηοε ἶ8δ ροϊπίεά 
ου, απά πα ΤΘαΒΟΠΒ ΟΠ ΝΠΙο] Τέ 15 {Γοαπάεᾶ ατθ 
Ἱπππαίθά, ΙΠ πιασηί, Ιπάεθά, 5εεπ {ἴπαί (πο 
Αρορί]ο Ίιας οπἰαγσεᾶ ηιΟγο ΟΠ ια ἀῑνεγδίίγ οῇ 1119 
νατίοις οἶαβςες οὗ Ροάιες {οπι θαοἩ οίπος, {Παπ 
γνας ΠεοθδΣατΥ ΓΟΥ {6 ΡιΙΥροξθ οῇ {ο Π]αδίταίῖοῃ 
Ιῃ απθδίοΠ. ΕΒιΐ 1{ ννας ἆοπε ΓοΥ α σοοᾷ ΤΕΔΡΟΠ 
{ο (45 Ἠοδεηπῃ. ]Η5ίγ 5ασσεςίς) «λε Αροεί]α 
πιθαης {ο ΙΠί6Γ {οπι έε ναςί νατὶοίγ οῇ Ροά1ες, 
γα αἱ] Ὀοά1ες, ἴε Ρονετ οῇ {πο Ώο!{Υ {ο ρτοάασθ 
[ίοπη α πιαβδς ος οοτταρίΊοη α σ]οτίοις απά ΙΠΙΙΠΠΟΓ- 
ία] Ῥοάγ.”.  Απά 5ΙΓΘΙΥ, α5 Τ,ουκε οΏδετνες, “ Ι 
8 ποί Πποτο Ιποοπιργομεπείρ]ε, (παί α σ]οτίοιβ 
Ἱπηπποτία] Ῥοάγ 5Που]ά ατῖξο {ποπ α Ππαςς ΟΡ ΟΟΓ- 
ταρίοἩ, πα (Παί α1] ἐπ] ναςέ νατῖείγ οϐ 6ρ]επά]ά 
{οτπης 5ποι]ά ατίςαο {Γοπῃ ποίμ]ησ. 

Α5 {ο {19 Ρτοοί5δε παίμγο οῇ {πο ἀϊῄετεποςῬ Ὀθ- 
Ώνεετ {πο θαγίΠΙγ απ {πε σ]οτίβεά Ῥοάγ, οἩ {118 
πΙΙοἩ Ἠας Ῥθεν υνηεπ, Ῥμί {ο Πά]ε ράτΌοξεθ. 
Ιπάθος, {ο Αροεί]ε5 ννογάς Ίήθτο ποί πιθαπί {ο 
ίαασἩ 5. Ὁγαί ρεγ]αρς πο ΠΠπιαΠ Ἱππσιαασε οοι]ἀ 
Ἠανα πιαάο οἶσατ. Τί 15 ει/Ποϊεηπί ΓοΥ Ἡ5 {ο Ὦο αδ- 
ειγο, ἴ]αί ἴε Ὀοάίες οῇ πο τἰσηίοοις υγ] Ὁθ 
ταἰδοᾷ ἵπ α αρἰτιζαα]ιζεᾷ δίαίΐαε, απἆ γεί Ῥε, ἵηπ α 
οθγίαϊπ 56Π56, {πο 6αππθ Υγὶί] {ος {παί νους 
Ρατίεά. 

---οὐ πᾶσα σὰρξ, ὅτο.] Σὰρξ ἵ5 Ἠετο αφεά Γοτ 
σῶμα, Ώεσαίςο, α5 Ποαγάεητ. οΏβογνθς, /' οΟΓΡΟΓΑ πΠ- 
Ἱππαπίῖα υἴσα κιιηῖ, δεπαϊθτ[ία, απἰπιαία, ψυχικὰ, ΠΟΠ 
Ἱπαπ]τηαία, αἱ ρ]απία οί οογροτα οσ]εδίία; αἴίαπιθη 
πιογία]ία, ΠΟΠ Ροτεηπία, αἱ. οΟΙΡΟΤα πνευματικὰ. 

ἄφθαρτα, ἵπ ταδαττες{ἶοπο τες Η{αοπάα.”. Δόξα ποτθ 
βἰσηίῇος ἀῑση]{γ απά εχοε]]οῃοθ. ἘΓν φθορᾷ απᾶ 
ἐν ἀτιμίᾳ ατθ αἆ]ες(ἶνα] ρῄταφος, {οτ {πο αἀ]οοί]νος 
φθαρτὸς απά ἄτιμος. Τί ἶ σεποτα]]γ αστεθὰ οἩ ΡΥ 
νε Ὀοςί Ἐχροβίίοτς {Παί ψυχικὸς Ἠετε, 48 Ρεῖηπσ 
ορροςθἆ {ο πνευματικὸς (ε5ρθοΙα]Ιγ α5 {Πο 6ΧΡΓΘΡ- 
βἴοη ἶ5 α5οά ΥΠ α ΓοίΘγεΠοθ {ο {πο ννοτᾷς οῇ ΝΜΤο- 
βο5 γοδρθοίίπσ να, Ροάγ ο Αάαπῃ, ἐγένετο εἰς ψυχὴν 
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170. 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΠΑΡ. Χν. 44--- 50. 

μ Δ { ο ο. Ἀ  οκοξ ο 4 2) 
δυνάμει σπειρεται σώμα Ψψυχικο», ἐεγείρεται σωμα πγευµατικογ. Ηεστι 4 

αεῃ. 9, 7. 
ἩἉνπι. ὃ. 14. 

Μ ᾽ ’ - ’ ς/ π / η 
σῶμα ψυχικὸν, καὶ ἔστι οῶμα πνευματικό». 7 οὕτω καὶ γέγραπται ' 4ὔ 

Ἠγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν] 
] η 3 . . . 3 - 3 - ᾽ 

ὁ ἔσχατος ἀδὰμ εἲς πνεῦμα ζωοποιοῦν. -4λλ οὐ πρώτον τὸ πνευµα- 46 
΄ ᾽ 3 ι Ὁ ᾽ , υ ; 

{1 9. 19, 51, ΤΟΥ, ἄλλα το ψυχικὸν, ἔπειτα τὸ πγευµατικον. 

ι αι, 5. 3. 
Επ 0, ο]. 

Επι, 8. 9 

ο (οί. ὃ. 18. 
ἁ ο, 1. 

Ρη. ὃ οἱ 
νι 8. 3, αν  Α ΜΗ ’ 
ἡ πλ μδ. 1. σοµεν και την εικονα του ἐπουρανιου. 
δρα 6. [8. α «Ἡ 
αι. 1. 16. σαρ- 

ζωσιν) τημςί κἰσπΙ(γ απῖπια (1εογαΙ1γ Ὠναί νυπΙοἩ 
ἀσαννς ἵπ Όχο Ργοαί οῇ ΠΕ, πεςθβΒατΥ {ο ἴο εκ- 
Ιείοθηοθ οϐ αἲ] απίπια] Ῥοὰίςβ), Όιαί νΙεἩ 18 6η- 
ἀπος ννῃ [ασου]1ο5 ο{56η5ε, απά Ίας πεοαὰ οἱ {οος, 
ἁγίπκ, απά 5]εορ ΠΟΥ 15 «αβροςί, 

41. ἔστι σῶμα ψυχικὸν, ὅτο.] Ἴπεςδο ψοτάς ατα 
πιοαπί {ο {πτονν Πσὴί ον ναί πας Ῥεεπ δαἷᾱ αἱ ν. 
49 --- αχ Ῥαίς, α5 ἴποτο 866Πη5 βοππείμίησ ανγκ- 
αγά, θτάες. πυου]ά «αρροςο α εοπ/ιαῖοπ ἴπ Όθ 
Ἠηο]ο Ῥαδβασο; ἵπ οτάθΓ {ο εΠεοίμα]1γ τεππονο 
Πίο], Ίο τοοοπηπιθπάς α ἐγαπεροδδΐοπ οΕνν. 45,46. 
}Πή5, ηε 8αγς, ἵν]] πιακο αἲ] Ῥ]αίπ: πΙσ] 18 νοτΥ 
{ας αἱ 15 νν] ποί ]ας{1{γ 5ο ρτααί α ροτίγ Ρεῖησ 
{ακοη ΥΠ λε (οχί, υΥίποιί απγ απ{λοτΙἕγ νυπαί- 
οἵογ {Ποπα ΜΑΡ. οἱ αποϊεηί Υδγβδίοη5. ΤΠ 15, ἴατε- 
{οπε, Ὠοΐίοι {ο τοσατά ἴἶα ἰθχί α5 ἵ{ ποὺ’ 5ίαπάβ, 
35 ΟΠ6 αΠΠΟΠς {Πθ ΠΙΠΠΥ οχαππρ]ες οῇ ήπε]ιηςς, - 
{οαπά ἴπ οί. Ρας ντπσς. 4 Ιπάεαᾶ, Ιέ Όο 
ΠθΟθΘΡΣΗΣΥΥ {ο 8ΙΡΡΟΞΘ ἄΠΥ 5Η6Π Ρογιτραίίοπ ο {ηε 
πα{αγα]. οτάθγ οἳ {6 πιαίίογ, α5 (αετάοδίας Ιπασ- 
πο. ΕΒυαΐ ελα νυν ]] ποί Ὃε πθοραδατΥ, ΙΓ Ὑνο 5ρ- 
Ρ056, Εθν Ῥ]λοίίας αρ. (Ώουπι. απά ἨΠεγάεπτ., 
Ώιαί {6 οἰαιςθ ἔστι σῶμα --- πνευματικὸν ΥΨΏι 158 
Μη δ{}αίοπ ἵη ν. 45. ἵδ ΙΠπίετροφβαᾶ Ροεΐίψαση νΥ. 44. 
απά 40. (ΝΥΠΙΟΠ νογςθς ατο «1οξεΙΥ οοπποοίε {ο- 
σο{]ιαχ), {ο 5]ον/ {πα πιεααπίησ Ιπίεπάεά ἴο ϱο αί- 
Πχοά {ο νο ννοτὰς ψυχικὸν απά πνευµατικόν. Τη 
οτάογ {ο οοπιρ]οίο {ια 86εη56, νο παδί 5ΗΡΡΙΥ, 
(οπα Πιο εαρ]οοί ππαίίατ, να Ὕνογάς «ο 6ΥΕΙΥ 
Ππηπη Ῥοΐπσ 5ο ΒΟΝΠ ΙΠ οογγΗρ/ίΙοΠ. 

45. οὕτω γέγραπται.] ἨΝαπιδ]γ, ἵπ (6πΠ. . Τ.; 
Ρα ἴ]ιο φμοίαίίοπ (οτηιϊπαΐες αἱ ζῶσαν. Ιπάσες, ἵέ 
ἵ5, ΡΤΟΡΟΤΙΥ δροαἰίπσ, ποί α οἴίαίίοπ, Ὀαί απ αρρθ- 
σαβίοπ ΟΕ πα ννοτᾷς οϐ Βοτιρίατας ἵπ ΝΠΙΟΗ αἱκο, 
Γοτ αἀπρία{ποπ”5 8αΚθ, πρῶτος παπά ᾿Αδὴμ ατα Ἰηβοτί- 
οὐ. Το ἠς οἸαμφαο, εμας Ῥτουσ]ς [ογννατά, να 
Αροβ!ο 5αρ]οίπβ απ αροἀο»ίς, ἵη ἴ]ια ννοτᾷς ὃ ἔσχα- 
τος. ᾽Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοπ. : ΝΙοῃ αγο (α5 Μασκη, 
οὔβετνος) [{ογπιοά οπ οἱ Τ,οτῇ5 ννοτς αἲ 1 οἨπ 
ν. 56. 9ο αἱδο ν. 21. νΙ. 29. ΒΥ ζῶσαν ψυχὴν 8 
Ρτοροτ]ν πιοπηί α Ηγίησ 5οπ/{]οπί οτοαίτο: Ὀέ, ἵπ 
ένο σρμ/ἰσαίοπ ποάο 98 πο ρα5βασο ὮΥ {πο ΑΡος- 
ο, Τί πας πθπΠ ΊΛΟΡΕ; ΠΠΠΙΘΙΥ, α πα ργύποϊρ]ο, 
ἰηίοπά ο Γογ ἐπιπιογίαΠί(η, Ὀαί ]οδί ὉΥ δἶπ, απά οΡ]Υ 
το ο τοβίοτοᾶ ὮΥ ιο ᾖαδί άαπα, ἴἶνο απίγρο οἳ 
ένο βγ»ί, 1. ο. ΟΗτ]δέ, νο 18 οἱςουν]οτο 5ο οα]]σς, 
ῴρο Ἠοπῃ. ν. 14. απά νο αππρ]ο Ρτου[ς απά ]]ας- 
(ταίίοης [γοπα ἴἶπο Πα δυίη]σαὶ ννηίοις ἵπ Ῥομοοί- 
ρομ”5 Ποτ. Πεῦ. ἵπ ]οο. 

46. ἀλλ᾽ οὗ πρῶτον τὸ πνευµ., ἃο.] Δαρρ]Υ σῶμά 
ἐστι. 1ος ννογάς ατθ {ο ωο το[οττοᾶ, ποί ἴον. 
45., ννπίο] ἱπιπποδίαίο]γ ρτοσςάθ», Ὀι{ {ο έπο Ἰηδί 
νοτζς οῇ ν. 441. ἔστι σῶμα ψυχικὸν, καὶ ἔστι σῶμα 
πνευματικὸν, αἶπορ ἰΠαί πιὶσηί 5ασσοεί α (οφ/ἶοπι 
/ος ο)]εοίίοπ, Ἰογο ππβν/ετοὰ Ὦγ απιοϊρα ον) νἩγ 
Όγο αρὶγτ (ια /ἶτεα βοίη παὶσλί πο Ἠπνο ργοορρα νο 
απίπια] Ῥοάγ. Το νήσο] χο αηδΥΝοτ 18 (0γ απ τοί- 

" - .. . ς [ ς ’ 2 ν] ο 

ἐκ γης, χοϊκός 0 δεύτερος ἄνθρωπος, [ο Κύριος,] ἐξ οὐρανου. 

Σ ” ιο) 3 ’ 2 

καὶ αἷμα ῥασιλείαν Θεοῦ κληρονοµησαι οὐ δύνανται, οὐδὲ η 

:Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος 41 

Οἷος 48 
ς .ο » «. - σας Π ” 
ὁ χοϊκὸς, τοιοῦτοι καὶ οἵ χοϊκοί” καὶ οἷος ο ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὺ 

Β Ε Π ῃ ευ , το 0 - , 

οἵ ἐπουράνιοι " καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέ- 49 
- . 3 ο 

» Τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοὶ, ὅτι 60 
ς 

εγοησθ {ο {λε Ώ]νίπο ἆθοτες) Ειαί {πο απἰπιαϊ πιιθί 
Ῥγουεᾶς, ιο ερίγτ(ιαἰ [οὐίου. Τ]ε γεαδοπ [οτ ΕῖΒ 
Ῥτοσεάμτο 15 5ασσεςίεὰ ΙΠ πο νετΥ παίατο οΓ {ιθ 
ἴΘΓΙΗΡ5 {Ἠειηκε]νος ψυχικὸς απά πνευματικὸς, ΝΝΙΙΟΤ 
ΙπΙΡΙΥ ναί ια Ια{{εγ 15 [αγ Πποτθ γο}/εοί απ ἴθ 
ΓΟΤΠΙΕΥ. ῥῬίπςο 1 15 αστθεηβ]ο {ο ἰπε αβια] οοΙτ9θ 
οῇ (:ο4 οροτα!ΙοἩῦς, Ὀοίμ ἵπ πε ῬΡηγείσα] απά 
πιογα] ννογ]ά, ἴπαί ἴπο ποτε Ρετί[εοί εΠοι]ά 5ας- 
οεεά {Πε Ί65 Ροτ[εοί, (απ ποί νίοε νεγςᾶ) απά 
{οπη {ο παίιτα] {ο ργοσεεᾶ {ο πε εαρεγηαίητα]. 
Πο Αροςί]ε, Ἰούνενοτ, Ἱπῆπιαίθς ἴΠ6 γεαδοπ {οχ 
Ώλίς Ῥτοσθάιτα ποτε ο]θεατ]γ ἴπ {πε νεθες {ο]- 
Ἰον]πο, 

4Τ. ὃ πρῶτος ἄνθρωπος --- οὐρανοῦ.] ἜΤ]ε βτεί απά 
βεοοπά παπι ατε ἨἈετο ορροθεᾷ {ο εας]Ἡ οἱλετ, αξ αἲ 
γ. 40.5 πο ΒΠτεί απά Ἰαδί 4άαπι: απἀ α5, ἵπ ἴθ 
ΓΟΓΙΠ6Υ οᾳδο, ἴ]ιο 5οσοπᾷ 4άαπι ἶς ΟἨτῖδί, 5ο Ἰθγθ 
ἔπε 5δεοοπᾷ Ίπαπι Πημδί Ὀ6 5ο ίοο. Τ]ο Ὀθεί Εκ- 
Ροβί{οΓ5 ατθ απστεεὰ ἴλαῖ ἐξ οὐρανοῦ πηιδέ τε[ετ ἰο 
Ώιο ᾖιραυοπί ου ἱσίπαϊ οἳ ΟΠ]: ἰῖς τπα]ίπσ Ἠΐτα 
5αρεΓμΙπηαη απά Π2ἱωΐπο. Ὁ6θ (4ΠΙΘΤΟΠ ἵπ Ῥοο]ε8 
ΦΥΠ. απά Βρ. ΒΗ]] 9 αά. Εος]. Οαίνο. ν. δ. 

'Ο Κόριος ἵδ αὐεεηί ἤοπι α]πποςί αἲ] Όα αποῖα] 
ΜΗ5., ὧιο γι]σ. απά Τία]ίο Ὑεγείοης, απά ΠΙΠΠΥ 
Εαίμετς, απᾶ ἶ5 οπποε]]εὰ Ὦγ ἀγίθκὺ. απά Τητΐπι, 
1{ Ἰας, Ιπάθεά, ἴ]λα αρρεαταποο ο{ οοπηῖπσ [γοτη {ῃθ 
πηπτοίηΣ Ὀπί {Ἠθγα 15 πο εαβιοϊοπί ον]άσπορ {ο 
νατταπί 15 Ῥοΐπς σαπερ[[εά. Τδ ρτεαἰ απο Ιγ 
ἶ5 αἴίοξίεά Ὁγ 195 Ὀοεῖπσ {οαπά ἵπ μα ΡεςδοΠ]ίο 
Φγτίαο Ψετείοῃ. ΟΡ 6οιτςε, ἴ]ο δεΊδε υν]]] τοπιαίῃ 
Όλο 5απ1ο. 

40, 49. Τ]ο Πα] 5οηςο Ἠθγθ πιαγ Ὦε εχργεςςεά 
ἵπ ραγαρῃταςο ας Γο]]οννς; Α5 [ννα8] νο οαγίέ]η 
[πχαἨ, Αόαπη] 54ο) αἶςο ατα [1η οτἱσίη] 1ος Εἶναί 
ατα οαγίν (1.6. ἴΠ6γ νο Ιῃ αἨ απίμια] απά οοἵ- 
ταρίϊρ]ο Όοὰγ α5 Ίο ἀιά); απά [οῦ πο οἴμοτ παπά] 
48 1Π ο Πεαυοη{η [πιαη, ΟΗ ΙΣΤ] 5ο ατθ αἱ5ο ΓΠΘΥ 
Όιαί αγο [ίο Ρο] Ἠδανοπ]γ,” 1. 6. {ο Ἠανο σ]οτίοιβ 
απά Ιππιογία] Ῥοφίος. Απά αδ Ὢθ Ἠανο Ώοχης, 
παπά 4ο Ῥαπτ ({0Υ ἐφορ. πιαΥ φἰσπ]βγ Ῥοῦ]ν/, ἵπ ους 
οᾷ]ος {μ6 ἵπιασθ (οἵ οματασ{ογὶςίἶος) οῇ 16 θαγίΡΥ 
ΠηπΠ, Αάαπας Παπιθ]γ, ἵπ Γγαἱ){γ, 8ἵπ, ΦΟΥΓΟΝΥ, απά 
οα{1]: 5ο 5Ίνα]] νο [αἱ νο γοκυγγοο({οη] Όθαγ {6 

βίαπΙΡ ΟΡ {]νο Ἠοανοπ]ν [πση, Ομτὶκί]: τοπρπηρ]Ίησ 
Ἠπα ἵπ ο ρ]οτίβος απ ἱπππποτία] {απησς..  Τ]ῃο 
Νοτά εἰκὼν 15, α5 ΚΥρΚκο οὔκογνας, 9θᾷ ΡΓΟΡΟΤΙΥ 
οῇ ε/αίμες, ΡΙςίΙΤΕΒ, ἃνο., Γογππθὰ α[ίογ πηΠ αγζ]ιθ- 
έήρο, παπά οοΠβοφιΙεπΙ]Υ τοργοφοπί]ης 1 οχαο!]γ. 

50, Τῖνας [αγ ιο Αροβίϊο Ἰαδ Αποννη  ἴλα 
ῬοςςἱΠἱ{η ναί (οἆ εἸοι]ά σἶνο ας, αἲ ἐἶνα τεςτ- 
ΓοοίΙοἩ, Ῥούϊος νου ἀἰβοτοηί ΓΤοπα ους Ρτοςοπὲ 
0Π65. Ίο Ποιν 5Ἠοννς ιο ἐπιροςςίδίδ1ῃ ἐλγαὶ ἴἶχοςθ 
Ροβίος «Ἰου]ά Ὄο, Ἰ]κο οἳγ ργοφθηί οπος, ο} ῄοε]ι 
απά Ῥ]ουά, πιοτία], [γα], απά οοπΗπιαΙ]γ οἈαησ- 
ἶπα. 

---οὐ ὀθνανται] Ἱ. 6. οπηποῖ ἵῃπ {ο παίατο οἳ 
ἠλίησν. Κληρον. Ἠογο κἱρπίβος ΑΙπρΙΥ “"ροβ8ο58 



-- 

- 

1 6ΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΟΗΠΑΡ. ΧΥ. 61, 52. 

δι φθορὰ τὴν ἀφθδαρσίαν κληρονομεῖ. 
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3 ν , ἔ ὧν Γ «1 Τ1εῬς. 4, 15 
Ιδού, µυσοτήριον υμῖν λέγω ̓  16 1τ. 

Μαι... ᾽ 2 Π ' 2 ’ ᾱ ον 2») 1 

60 Πάντες μὲν οὐ κοιµηθησόμεῦα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, "ἐν ατομῳ, 1 Ῥμωοςα, 
- 2 - ΄ ” Γ ’ ο 3 Ἆ ς 

ἐν ῥιπῆ οφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι (σαλπίσει γὰρ, καὺ οἱ 

απᾶ οπ]ογ.”. ΤΠε νοτάδ οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθ. κλ. 
ατα οχοροί]σα] οΓ ένα ρτοσσἁίπσ: "Π 15 ποί ροςεἰ- 
6, ἶ 84Υ, {οΓ Ἴχοδε βεδΗ]γ, οοτγαρ{{θ]θ, απά ΠΠΟΓ- 
τα] {Γαπιος {ο 6Π]ΟΥ α ρίασθ Βτίοὰ {ο ἱποονταρΡ]α 
απά ἱππποτία] Ῥδίηρς. 

51 ---δδ. Ἠθτα οοΙΠΠΙΘΠΟΘΕ {λε {)ηἰγά ραγί οἱ ἴ]α 
Ώϊβδοοσιτςεθ, ΥΠΙΟΠ 19 πιοτο οβδρεοίαἰ1γ Ἱπίεπάςά {ογ 
Όποβς νο, ονπί]ο αἀπαίίησ ένο ἀοοίτίπο οῇ α Γ6Ν- 
αγγθσίβίοη οἳ πα Ροάγ, 5ἰασσοτες αἲ {ο πΠαΠΠΕΝ, 
ἐἶπιο, απά οἴλθτ οἰγοιωπδίαπεε. Τμπο ρτεοθάίπσ 
ΥΟΓ56 566ΙΠ5 {ο πανε Ὀθεῃ Ιπίεπάεά αδ α οοηπεοϊ- 
Ίπσ ΠΠ], ἴο απο ναί 15 φαϊά [τοπ ν. ὁ --- 60. 
Ἰπο]αδίνο, {ο ναί 15 αϊᾱ αἱ ν. ο] ---ὅτ. Οἱ (38 
Οα]νία απἀθτείαπάς 14), Πανίπσ 15ΐ, 5λοννή ας 
Ώπογο νν]]] Ὀο α γοδιγγδοίίοη ΟΓ {με ἀεαά; απάἀ 241Υ, 
Ροϊπίοά ουί ο) α]ιαί Κἰπά Τί νν] Ῥε6, πο Αρορί]θ 
ΠΟΥ ϱΠ{εΓ5 ΙΠίο α ΠΠΟΤΘ πη]ηι{ο ἀρεοπίρίίοπ ο{ ία 
πιαηεγ [απά (πα ΓοΥ {πε 5ακθ ΟΕ {πο5θ ΥΠΟ θίαπι- 
υ]οά αἱ {]ιαί οπ]γ], ννπῖοἩ Ίο οα]]5 α 1Πή5ί6Γ1, Ὀθ- 
οας5ο 1{ Παά Ώ6επ Ἠλετίο ποί απ[ο]άςά ἵπ οιρ- 
{ατα; παπά αἱδο ΓΟΓ {ο ρτροςο οὗ ἀτανίησ στεαίος 
πἰζεπί]οπ {ο Ναί ηθ ἶς αγίησ. 

--- ἰδοὺ, µυστήριον ὑμῖν λέγω, ὅσε.] Ἠανίπς ει/[- 
Ποϊεπί]γ 5ποννη Ἰον έε οὐ]εοίίοπ5δ απἀά οαν]]5 
οἳ ἠιε αἀνοετδατίθς ΊΎετα {ο Ὀ6 τοπιονεὰ απά Τε- 
{αίθὰ, απ ἴα Ὀ6]1οβ οϐ να Γα[α] [οτβαᾶ, ια 
Αροβίϊο πο Ῥτοσθεᾶς {ο οοπηαη]σαΐθ. {ου ἐλαῖτ 
Ιπ{ογπια{ίοἩ, 80ΙΠΘ ΠΘΥΝ απά πιοδί ἱπιροτίαπί πιῖ/δ- 
ἑεγῖες ο ἴπε [αι ορτίαϊπ υογτ (ος Πηλλετίο αι]ίθ 
ἩΠΚΠΟΝΝΠ, νυπῖο σοι]ά ο ἀθτῖναςά {Τοπ πο οἵ]ιοτ 
8οητος Ὀμί α Ὠϊνίπο τονθ]αίίοη 5 εβρεοία]1γ ο{ ἠια 
ἐγαπαηιιαέΐοπ απᾶ, 5 1έ νεα, ἐγαπδβσπγατίοπ ος 
έπος Γαἰ(πβα]. 5οτναηί5 οὗ Ολτῖςί, νπο ε]α]] ωο 
{ουπά α]ϊνο αἲ ἴπε Ἰαςί ἆαγ, απά οῇ εε ἴπεογγιρ- 
ἐἰδιθίη απᾶά πιπιογία[ίίη {ο Ὀε οοπηπηαηἰσαίεά  ἵη- 
(αγπη]χίησ 8ΟΠΠΘ Ιπ]πηαίίοης ας {0 {πε πιαππογ απά 
πε ογεγ οί επεπές ννλὶο] 5Πα]] α5ῃετ ἵπ {Πο Ἰ]αδί 
ρτοαί ἆαγ. ἜΤ]ε ἰδοὺ ἸἨαδ Ἰετο στεαί {οτοθ, α5 
οα]]1πσ Ονείτ αἰίεπίίοη {ο ναί ἵνα Ροίμ ποιο 
απά πιοπιρπίοις, πππ{{ετ αἱ οποθ ΟΓ τυοπᾶθΓ πιά ο 
ση. Μυστήριον ας Ἀθεγε α βσιταϊίνο [οτοθ, ΥΥΠΙΟΠ 

15 εχοε]]επί]γ Ρροϊπίεά οί ΡΥγ (ἀετάςς., απἀ, [τοπι 
Ἠϊπα, Πποτο Ὀτίεβγ απᾶ ΡογεαρἰοιοΙΙδΙγ, ΡΥ ἨΗεγ- 
ἀθηγ., α5 {ο]]ουν5: ΄« Ναπιροθ τοπ Ἠποίθηις Ιποοσ- 
π]ίαπι, δροηίΐθ 5ια οί 5ἶπο Ρροοι]ἰαπ τενε]αίίοηα 
ἁϊγίπα α ΠΘΠΙΙΠΘ οοσποβοσπάαπι, Ιππο οχοθἀθηίθπι 
α4θο οαρίαπα ποδίταπη, αἲξ, απατηνἰς ἁῑγ]ηϊίας Γονθ- 
Ἰαΐεπα, ΠΊΘΗΣ {απιθη πιογία]απι οἳ Ιπίδ]]εοίας Ἠι- 
ΠΙΑΠΙ5 εαΠΙ ρεη{15 αβ8οα αἱ ποαιιθαί.”. Τε δεηςο 
πιαγ Ός ἴλις θχργθβ8εά;: “Ίο θα] ποί Ιπάθεά 
αἰἰ οἳ ας αἱρ: Ὀαέ ννο μα] (1. 6. πας) αἰ] ϱο 
εἰιαπσρᾶ (1. 6. απἆστσο α ἐγαηςπηπίπ{ΙοΠ, ἰπ ΟΓά6Γ 
{ο ἵποονγαρΗΡβΙ](γ) Ὀείοτο ννθ οαΠ ΘΠίΘΓ ΙΠίο Ἰθῇ- 
γεῃ.” Ἔπε 159 οῇ {ο βγεί Ρ6Γ5ΟΠ {(1ορ) νν]ὶ ποί 
Ρουθ Ὠναί {πο Αροβί]ο {λλουσ]ί {νο ἆπγ οῇ ]αᾷσ- 
πιθηΐ {ο Ὀ6 5ο ΠΘΣΓ αἱ παπά, ναί η απἀ Ἠὶ5 οοη- 
{επιροτατίθς πηὶσηί 56ο Τί, 5ἶπορ (ᾳ5 ἴ]ο Ὀδεί Εχ- 
Ροβίἴζοτς αἴθ αστθθ) Ιέ αρροαΓ5 {ο Ῥο α5οά Ρε’ 
κοίνωσιν 5 ἴπο Λροβί]ο Ἰογα δρααἰείησ 1Π 1ο ΡΘΓΞΟΠ 
ΟΡ ἴοςο αἰΐνε αἲ {6 Ιαξί 4πγ; οἨ. αἱ Ἰθᾳ5έ, Ππθπη- 
Ίησ {ετεῦγ {ο ἀθείσηαίο 5Ι6Ἡ αξ «ποπ]ά Ὀο [ουπά 
3ἱϊνο. Φεο θτάθ8. ᾿Αλλάσσεσθαι ἵ8 Ἀοτο ριΐί ΓοΥ 
ο αμα ζμσθα, ῬΠΜΙΙ. 11. 21. ΟΥ μεταμορφοῦσθαι ἵηῃ 
αί. χνι], Ῥεγοτα] νατῖοις τεαβίησς αΤτο Ἠετο 

Γουπά: (5εο Οπτίθς). απά Ξ6]ιο]σ.), Υεί ποηπθ (ἶαί 
πηθτ]ί αηγ αξίοπίίοῃ: αἰ] οϐ ἔπεπι Ροΐησ θαβ!]γ ας- 
οουηίθᾷ {ου {τοια {6 εοπιθν/παί απαςαα] παίγθ οῇ 
Όιε ΡηγαςθοἱοσΥ. απά α οογίαϊη ἀθστοο οἱ ο/δομγίέη! 
Ὅτὲ ἔ]ιε θεπιὑπιρπέ, υνἰ ννΏ]ο]ι, 1{ 866ΙΠΒ, 8οΠ1θ ΥΥ6Γθ 

Ροτρ]οχεά, απά οἱλθτβ, ρτεδιπρίαοις ἵπ ιεῖτ 
Ισποταποςε, δεί {πεπηδο]νος Το αὐίεγ [ου {ιο εαδίεγ, 
(ποισῃ. στεαί]γ {ο πε ρτο]αάίοε οῇ ἴπε 5οη5θ Ιπ 
(οεπάεά Ὦγ ειο Αροξε, νΠΙοἩ 15 πιοδί ονἰάαπ” 
υοίμ {Τοπι ο οομ{εχί απά ΓΓοπι πο ρατα]]ε] ρας- 
βασε αἱ 1 1655. 1ν. 15. οοπιραγτεά νΙίΠ Δοῖςρ χ. 
45. Ἠοπῃ. κὶν. 9. ἜΓ]ε ΠΠ] πιθαπίηπσ Ιπίεπάες 15, 
88 ΗσογΥάεηΓ. 8ποννς5; «ΑΙ τηιδί ἀπάετσο {]ιθ 
οαπσθ ΠΘοΟθΘΞΦΑΤΥ {ο ΒΠί (επι {ο Ἱππποτία(γ, 
δοίπ 105 αἰίνε απἀά {ποδο ἀεαά. ἜΤ]οα Ἰαίίοτ, 
αἰίογ Ρτενίοι5 ἀεαί απά οοτταρίίοῦ, οη Ρεῖηπς 
ασαίη τοδίοτεὰ {ο 16, λα]] τοσεῖνο α σ]οτίπεά 
Ροάγ να ἔοτπες ννίλοιί Πανίησ απάετσοπθ 
ἀθαίῃ απἀά οοταρΙοῃ, Ρεῖησ αἱΐνε, μα] Ὃε 5ο 
ομαησεᾶ, (παί ία Ιποτία] Ὀοάυ 5μα]1 Ὄο αὐςοτροά 
ΡΥ απ Ἱπππποχία] οπθ (2 0οΓ. ν. 4): απ ἴλοβο ραγίς 
οῇ ία Ῥοάγ ννλμ]ο] ατα Ιποαραθ]ε οἱ εἰετπαί 16 
απά ἨδανεΠ!ΙΥ {ε]ΙοΙίγ, 5ηα]1 Ῥε εεραταίεά απά οαξί 
αδίάε; Πίο ποςςε, ΙΥΠΙΟἨ ηαΥ ΓΙΓΠΙδΗ {λε πιαίθ- 
τία]5 οϐ α σ]οτίῇπεά Ώοάγ, 511] τειπαίη απά Ὀ6 Ρί6- 
5οινεά, απἀά α8δαπιε α ΓογΠι απά {α511οη θ]ίεὰ {ο 
εἰεγη]{γ.” 

ὅδ. Τῃμο Αροδίϊιο Πποι Ιπάϊσαίες {ο πιοᾷο οἱ 
Ππ]5 «πηρα, α5 Ὀείησ πιοδέ διάίεπι; [ο ἐν ἀτόμῳ 
(5ο1]. χοόνφ) απά ἐν ῥιπῇ ΊΨ6ΓΘ ΟΟΙΗΠΙΟΠ ΕΣΧΡΙ68- 
5ίοης5 {ο ἀεποίε {με β]ογίεςί οοποεἰναῦδ]ο ππο, 
Ἐν ἐσχάτη σάλπιγχι. Το ἀῑδοιβς, γη 5οπῃθ, ί1θ 
Φε οἱ ἐγαιπρείξ {ο Ὄεο 5ουπάεά, ἶ5, ἵ ΟΠΕ, 
αυτο Ιπγε]εναπί. Τ]οισῃ Όιε ορίηίοή (μαί Ώπετο 
ν]] ο 5εΌετι ἱτατηρείίηρς, Ἠα5 8ος οοπίεπαποθ 
ῄιοπι α ρᾳβ5ασθ οῇ εν. κ. Τ., Ν]θτθ ιο δευρτί{ι 
απηρεί 15 ο 5ο]επιπ απποιποθιηεηί, {]λαί (ο 
ΠΙΥΡίΕΥΥ οῇ (.οα ἶδ αοοοπιρ]δπεά. Ναγ, Ὀτ. Γι]- 
Ίο] 5ΙΏΡΟΒΘΡ ἰῃῖς ραβ5ασθ οΓ {με Αροςί]ο {ο πανε 
απ αἰιδίοι ἴο ιο Ια5ί οῇ πο Αροοα]γρίο ἵταπῃι- 
ροί5. Ἰπ πΠΙοἩ νίαυν, Ἀούνενετ, Ι οππποί αοαιῖ- 
956. ἜΤ]ετε: ἵε, Ι ΠΚ, Ρ]αίπ]γ απ΄ αλαξίοη {ο 
Όναο οαδίοια Ῥοίμ οῇ ία «ον απά (Τθεκς, ΡΥ 
π/ΠΙοἩ ΘΙΠΙΠΙΟΗΡ {ο Ἰαάϊσαίατε, οἵ οἴμετ πιοοίΙπσ 
{ο οἰνί] οἵ τε]Ισίος8 ΡΙγροβθες ν/ογθ αἰσπίῃεά Ὁγ 
5οµπά ο{ ἀαπιρεί; Υοί [ οαηποί αστος ΥἩ Ηογ- 
ἀθπγ., νο ννοι]ά ταςο]νε αἰἰ Ιπίο πιδίαρµοτ. Ἰηθ 
οαηηοί ΒΗΤΕΙΥ νεηίτα {ο Ιπ[οτ {εδ ΠΟΠ λα Ρ]αϊπ 
ν/οτάς οῇ λε Αροβί]ε, ἔἶπαῃ ἐ]λαί (ο Αἰτηϊσηίγ ννΙ]] 
δεις Ἠἱ5 ΕΙΑΤ [ΟΥ {λα 8ο]εΠΙΠ οοπνοσα{ΙοΠ οῇ να 
ἀααά απά Πνίης --- ΙΡ ποί Ὦγ 5ουπά οἱ α {Γπαπιρεί 
Πίετα]]γ (α5 Οαἰνίη {η]ς5 15 ποί {ο Ῥε απάθγείοος), 
γαί Ὦγ Φ0Π18 (45 (19Γ468. 545), «έ 5ἰσπο ποἰοσίο ϱκ- 
{εγπο,” Ῥαΐ οϐ ναί παίατε Ὑνε πημδί πο Ργοβπηθ 
{ο Ῥτοποιηςθ. ΙΓ νο πηὶσηέ 5Ἴρροςα, ΥΠ (16{- 
ἀ65., ἴΠαί [ο κέλευσμα (Οἵ φωνὴ οἱ ἆο]λπ ν. 25.) 
νου] ο δ6Ἡ αδ {μαί γοσοτάθά ἵπ χο, {ο Ἠανθ 
αοοοπιραπἰθἀ ἰπεο Ῥτοπιπ]σαἴῖοη οῇ {πο Τμανν οἩ 
Μοιπί Θἶπαί, Τ ννοι]ά ναπίατε {ο 5ασσοςί ἰλαί ἴί 
πιαγ Ὦθ 0Π6 ΟΡ {]χοβδα αιο/[] εοπυ[κῖοτι οί παίμγο, 
Νίο] {Πα ΙπίθγίοΥ είαῖο οἳ ουχ ρ]οῦο Ρρογπη]ίς 8 
{ο 5αβρροςθ ππὶσ]ή Ὀε 5ο] αφ {ο π]ακο {πεπιξε]νοῬ 
Πεατὰ (τοισπουί πθατ]γ νο νν]ο]ο ννογ]ἀ. Έτοπα 
Όμο το5θητοῃος οὗ {6 στεαί πα {ατα]1εί, Παπιῦοιάξ, 
Ἂνς Κπονν (]αί {Πε 5οπὰ οἳ νο γο]οαπ]ο ογαρί]οη 
οἳ 6οἱορασ! 15 Πεπτὰ {λγοπσ]οιί α ΤαάΙΗ5 ΟΡ {ιορ/υθ 
πάγο παῖ]ο8. Βαΐ 1 ἀθβῖτο {ο Ρτοποµπςσθ πο ἆ6- 
οἶάεά ορΙπΊοΠ; εοηθίδ]ε ἐμαί, ἵπ 5ςἩ α 0156 α8 
{π]5, ννετο πο ἀῑςαποί Κπον]εᾶσο ἶς ἱηίεπάςά {ο 
Ῥο οοπιπηαη]σαί{θά, Ι{ ἶ5 οιγ ἀἱ{Υ ἐν σοφίᾳ σωφρο- 
γειγν. 

--- καὶ οἱ νεκροὶ, ἆο.] Ττ ἴἶε καὶ ἴπετε 5 απ Ἱπι- 
Ρ]ιοά ποίΙοπ ΟΕ ἐπικίαπίαπροι Ρθτί[οτππαποθ. 366 
Ρ6. χαχ!]]. 9. οχ]γ 1, ὄ. ου χνὶ, 14. οὐ ν. 20. 
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καὶ, ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα”") " δεῖ γὰρ ὅ8 
' - . , 3 .Ἡ η ” ’ 

τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ Ὀνητὸν τοῦτο ἐνδύ- 

4 » 

-- νεκροὶ ἐγεφθήσονται ἄφήθαρτοι, 

Τα, 95. 8. θα / Ἠος ο . σασύαι αθανασίαν. 
Ηευ. 2. 14. 

/ « ’ ο 

λόγος ο /7εγραμµενος 
- [ή η ῃ 

ου σου, ὅὉανατθ, ΤΟ «ΑΕΡΤΡΟΟΥ; 
Βοπι. 4. 15. ν ἆ 5. 18 νῖκος, 

4 7. δ, 18. - ς ΄ ς / µ .. Ν11ομαδ.δ. τῆς ἁμαρτίας ὃ γόμος) ' Ίῷ 

ἙὮΥ ια ἡμεῖς 6 πιθαηπί ἡμεῖς οἱ τότε ζῶντες; ια 
Αρορί]α Ἰετε, α5 Ὀείοτα, δρεακίησ ποί Ίη Πὶ6 ΟΝΝΗ 
Ρετροη, Ῥαῖ 1π επαί οῇ ἴἶε Ροί5οης ἴπεη α]ῑνο. 
Τμας Ὠοάάτ. ἸαδίΙγ τε]θεοίδ ἴπε Ιπίετεποςθ 8ο 
ο[ίοπ ἀταννπ {οπι Ἀεπος (απά απνναγΙ]γ οοποεἆεὰ 
Ὦγ Οτοί. απά Ώοδεππῃ.), έπαί πο Αρορί]ε εχρεοίεἀ 
Ἡε εου]ά Ἰ1νε 111 ΟΗτὶδί αρρεατεά {ος ]αάσπιεηί, 
᾽Αλλαγησόμεθα κἰσπίβος, ΄΄ νο 5μα]] ΙΠάετρο {ια 
«παπσο ἵπ 4ΠθεβδίίοΠ, τεοείνο ἰποοτταρίβ]α ἵπ λε 
Ρίασε οῇ οοτταρίθ]ε Ῥοάἱος.”. Εοιυ απά Ἱπ ναί 
να, απά {0 ναί ἀεστοςα, 1 5 ποί {οΓ 5 {0 8ρθς- 
π]αΐς, εχοερί ΡΥ αἀνετί]πα, ΒΡΥ νναγ οῇ εοπιραγίδοπ, 
{ο ιο οἈαηπσε νΠἰς] {ακος Ρίασε ἵπ {Πε ἴΓαΠΡΕΟΓ- 
ΠηπίΙοη ΟΕ πο οαίεγρἰίαγ ἴο α Ῥιαετβγ; Πίο 
Ἰα5 ονεγ Ῥεεῃ οοηβἰἀετεά απ 6ππΏ]επ ΟΓ λε Ἱπι- 
πηοτία{γ οῇ πε φομ]. 

69. Γης ἶς ογίαΙΠ]γ ποί (α5 ηας Ὀ6εῃ σεπετα]]γ 
βιρροβεᾷ) α πιετο τεροε (1ο [ος στεαίετ ο[εοί, οϐ 
ναί ννας εαἰά αἱ ν. ὅθ.5 Ῥαΐ αξ {ιογε Ὑγε Ὠανο ία 
οβεογίίοἩ, ναί Ες «Ἠαπσο οῇ οοτταρΏθ]θ {ο Ἱῃ- 
οοιταρῦ]α οί ἴακε Ῥ]αςθ. 5ο Ἠθγο ΝΘ αἴθ {οἱά 
Ένας ἵξ πι πεεοβδαρτίη ἰακο Ῥ]ασςθ. Ἰἵ Ἰανα 
Ώιοισ]ί Ῥτοροαί {ο ποίῖοο {Πῖς 6ΙΓΟΥ, οΠΙεβΥ ϱε- 
οαι15ο ἴέ Πας ]6ά {ο αποίῃοτ απἀ {αγ Πποτο 5οτίοις 
οΠ6; ΠάΙΠΘΙΥ, ιαί οῇ εαρροδίπςσ (48 ΠΙΠΠΥ ανα 
ἆοπε) ἐχαί (ἶεγε 15 Ἠθγοθ, 1 αααιίίοπ {ο νπαί ννας 
Ῥε[οτο φαἷᾱ, α ερεεϊβοαίοπ οἱ ἴ]ιο πιαππεγ οϐ ἴπε 
ομαησθ, ----ΠαΠΠΕΙΥ, ὉΥ ἴχα οοτταρ{{θ]ε Ώου οΓίποςθ 
ἴποη αἱίνο Ἠανίησ απ Ιποοτταρ/ίρ]ο Ώοάγ (4 σῶμα 
αὐγοειδὲς). Ραΐ ουεγ {έ ἃδ α σα/ηποπί ; κο ἴ]ε ἆοο- 
{τῖπο οϐ ιο ΕΒ]αίοπῖο ΡΗΙ]οβορ]ιθἵς α5 {ο ἄΠ ὄχημα 
(5ο Ηϊοτος]. 8ρ6αΚ5 Ο// ὀχήματα πνευματικά), Ιεᾶτη- 
ε1γ ἰγεαίοά οἳ ΡΥ Οπάννοτίῃ, Τπ{ε]]. Ἀγδίθπα, Π1. 
3, 21. Ρ. 1015. Α ποίοη νλίομ, (οισῃ 1 πιαγ 
66θαπῃ {0 Ὦο εοππθυν]αί οοπίθπαποθὰ ΡΥ 2 6ο. ν. 
2, Ὁ., τοβί5 ΟΠ πο 5ο]ᾗά Γομπάαίοπ, απἀά πιετο]γ 
{οο] 15 το {Τοπα {πο ρθοι]αγ Ππρίαμ]ιο» Ἠετθο θΠῃ- 
Ρ]Ιογςά, Γοτπιοά ο α Ρ]επάϊησ οῇ {ννο Ίππασος. Ἐοτ 
Ώιο Ὀδρδίτοσθηί Πχροβί{ους ατθ, ΥΥΙΕἨ ΤΘΆ5ΟΠ, αστοεὰ 
Όναί ἐνδύσασθαι Ἠετο απά αἱ ν. 64. οπ]γ 5ἰσπίβοας, Ὦγ 
α βριτο ἴα]κοη {πτοπα ραέἶπσ οβ) οπο σαγππθηί απά 
πο οἨ αποίΐᾖοθς, {ο αδδιπιο, γοεεῖνο, 35 ΠΡΙ. ἵν. 

ε σο]. 1, 10. 
54. Τ]ο Αρορί]ο ποὺν βἨοννς {1ο οοπΓογπ(γ οῇ 

(ή5 ἀοοίτίπο ο {11ο τοβιγγθοίΊο οῇ πο ἀπ ντ] 
ιο ννοτὰά οἩ ΡτορΏθογ. Όπ ΠΙΟ] 96ο ο αὐ]ο 
Τ]βδοτίαίἹοι οὗ (θγάρθείας, 

---γενήσεται] «« δα] Όο [αοσοπιρ]κηοά].. “ο 
λόγος, ἴπο ΡτορἩθογ, Ππιπο]γ, οἱ ΓκαϊαἩ χχν. 8. 
Τᾗο ν/ογάςδ αστος υΥΙἨ {πο νοτδίοι ο) ΤΠοσδοίίοπ: 
πουσἩ Ῥοίμ ἀῑῆοτ {οπι πο Βορί. παπά ἴπο Ἠο- 
Ῥτουν: αστοσίπσ νι , Ἠούνθνοτ, ἵπ εἰς νῖκος, 
νλίο] 18 Ὦγ απιοδί απ] Οοπιπιοπίπίους (ακοῃ {ου 
εἰς τέλος, Ἱ. 6. εἰς τὸν αἰῶνατ «Όλοισα Βρ. Ματ] 
βισσθβςῇα]]γ νιπάϊοπίος οι Επσ]ςη Τταπε]αίοτα, 
νο τοπάςτ ἴί ««ἵπ νΙοίοτγ,” νπίομ, Ιπάεςά, ἵ8 
οοπηῄτγπιοά ὮΥ {ο Ῥοβολίίο Ἀγτίαο. Ἰπείοιά οῇ 
βοοΚίησ [ογα Ἠουταίβτη 1π νῖκος, πο τ1σβ1γ, [ Ονίπ]ς, 
αβρ]ίος 1{ {ο κατεπόθη, απά ἰταηβ]πίος ἴ]νο ρα.ρασο, 
“Ῥεαί]ι 18 ονετοσπηθ νι ἐταππρ]ι 1)”. νο Ηεῦτονν 

᾽ . ; 3 

{Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρ- δ4 
Π ν ᾽ ν . Γ ’ 3 Π ’ ιά ς 

σίαν, καὶ τὸ ὀνητὸν τοῦτο ἐνδυύσηται ἀὐθανασίαν, τοτε γενήσεται ο 
’ ς ’ 2 ο. 

Κατεποῦη ο ΌΦανατος εἰς νῖχκος. 
υ 5” δἒ ο 

ποῦ σου, ἄδη, τὸ ὅδ 
σ η) 3 ’ » ’ ς ς ΄ ς ᾽ ’ 

(6 τὸ δὲ κέντρον τοῦ. Θανάτου ἡ ἁμαρτία" η δὲ δύναμις ὅθ 

δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ κος ὅτ 

νετο αἰση](γίησ, Π{ετα]]γ, αὐφογροίί, απἀ, Άριτα- 
ἤνε]γ, υἱο. 

Ίηπ πο ποχέ Ὑοτᾶς ἴμα 5ίγ]ε τῖδες, Ὦγ α Ῥο]ά 
Ρογεοπἰβοαίίοηπ οῇ "Αιδης, ἴο νε Ἠϊσ]μεςί ΡΙίοἩ; 
απά 15 εκργεβςες ἵπ α ΚΙπά οϐ 5οπ οἱ ἐγωπερ]ι {ΟΥ 
Όια νἱοίοτγ οὐίαϊπεά Ὦγ Οητῖδί ονετ Ώεαίᾗπ απά 
Όιο ἄτανες ὙΝμαίενετ οἱ Ε{ίετηεςς εἶί]ει πηὶσηῖ 
Πετείοίοτε Ἠανο Ἰαὰ, Ρεΐῃπσ ἴπει τεπιονεά ὮΥ 
ο πγιεί, ! ἀ 
ύιοθ Αρος{1ε)5 ννοτάς ἀῑ[ῇετ οΠ1γ, ΒΥ ἴπε Ἱταπεροεί- 
ποπ ΟΕ νῖκος ἄπά κέντρον, [ποπι πε αποϊεπί ΎεΓ- 
βίοπ5; οχοερί ἰαί {ΟΙ νῖκος ια 56ρί. ας δίκη. 
Βιΐ Τ επ6ρεοί ἰ]αί ἴο Ῥε ΟΠΊΥ α ϱἱ085 ΟΠ νεῖκος, 
ΝΠΙΟἨ τεαάἶης ἶ5 Γοαπά Ιπ 8οΙηθ ΟΡ {ιο Εαπίμετς, 
{πομρ] ονἰάεὈί]γ οΠΙΥ απ ΘΙΓΟΣ οῇ {πε φοτίρες Γ{οΥ 
νίκος. Τ]ε Πεύγειο, Ιπάεεά, ἀῑΠετς ἴοο ππα(ετία]]γ 
ίο αἁπιῖέ οϐ αΠΥ πιοᾶε οὗ τεοοποϊ]αίοῃπ. εί τε 
ἀϊβεις ΠΟΤΕ 1Π ποογά5 Ἴπαη 8ΡΆΡε; 50 ναί Τξ νναβ 
ποί ἱπαρρ]ίσαβ]α {ο {ο Αρος{ϱε”5 Ῥατροςθ. Τ]ιο 
κέντρον 15 Ὦγ 89ΙΠ6 5πρροξεά {ο αἰ]αάε {ο {πε ἆαγι 
Ν/ΠΙσ] ένο ὁ ουνΙ5δῃ υΥτίετς, απά πιαπΥ ϱ]αθεῖσα] απά 
πΙιοάετῃπ Ῥο6εί5, ἀερίοί ἀθαίῃ α5δ Ἰο]άϊίησ. Το 
«ταε] 6οπιπιθηία({οτς, Πον6νετ, απᾶ, οὗ {πε πιοά- 
εἴπ 9Π65, (Τοί., Οτ6]]., Ψοτςί., απά Ἐταας, (ΠἹογθ 
τισΏγ, 1 Επίκ.) 5αρροςο απ α]αςίοη {ο ἴπο δές 
ο) 5ογρεπίς, ΟΙ 5ΟΟΓΡΙΟΠ5. 39 Ἠ6υ. ΙΧ. 10. καὶ ἔχου- 
σιν οὐρᾶς ὁμοίας σκορπίοις, καὶ κέντρα ἦν ἐν ταῖς οὐραῖς 
αὐτῶν. ἘΤΠϊς, Ιπάθεά, ἶ5 εκεεεάἰπσ]γ οοπῄτπιεά 
ΡΥ πα πεχί νοτάς: [οτ, ας ΤΓΠδορΗγ]. τειπαγκς, 
6 Ἠιο οἰἶιο οῇϐ κ«οτροηίΐ5 οοηεΜη{ος {οί ίγεπισί, 
απά πνΠοῃ (αί 15 {αἰκοη αἵναγ, ευ σαπποί Ἠαγί, 1Ε 
Ώι6γ νου]ά,”. Της ἰλε 56ηςο ος {16 ποχέ γνοτάβ 
18: Τί ἶς εἶἵπ Ειαί σὶνος ἀθαίῃ 15 ομ]ε[ ροννες 
οΥ6Υ 5, απά πας οοσαδίοης 185 στοαίεςί ῥή{{ογιρδς. 

66. Τηο ννοτᾷ» ἡ δὲ ὀύναμις τῆς ἁμαρτίας ὃ νόμος 
πηαΥ Ὄο γοπάσταά : “1 15 ο Ταν Πίο] ἶ6 ἴῃθ 
βίτοησί]ῃ οὐ δἵπ :) 1. 6. Ναί οαςες ἰλίς Ρουγετ ος 
ΒΙΠ, Ἱπρατίς {ἴπί5 Ροννθγ {ο Π. ἘΥ ὁ νόμος 566ΠΙ8 
{ο Ὄ6 Ἱποπηΐ, ποί {ιο αι ο Ἠοφες, (15 πιοδί Οοπι- 
πιοηίαίογς οχρ]αϊη͵) Ὀμ{, α5 ἴ]ο (τοθὶς ΟΟΠΊΠΙΘΗ- 
ἰπίους, απά οῇ χο πιοάθγη οη6ς, (τοῖ., Οτ6]], ἃτο., 
υπάθτείαπά, αι ο ουεγι Κἰπα, Δοίι παίπγαί απ 
γουεα[εά. Βο Ῥοπῃ. Υ. 19. ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται 
μὴ ὄντος νόµου. 366 35ο Ῥοπῃ. ἵν. 10. απά νι. 9, 

στ. Μπο Αροεί]ο οοπο]αᾷθς γννέ] ἐαπκσυἶπις 
ίο (ο, νο Ααίλογ οῇ α]] σοοᾷ, απά απ΄ οτ/ογία- 
(ο (α5 Ιπ πο Ῥατα]]εὶ ράφεασο οὗ 1 Τῆθες Ἱν. 
15 --- 18.) το ο βίοαἀ[αςέ ἵπ ε [αν οἳ νο (1ο8- 
Ρο]: απά εεροεσία]]γ ἵπ ἰΠῖς Ἱππροτίαηί αγίῖο]ε ο 
νο τοβιγγθο(ἶοη οΡ {πο ἀοαά. Απά Πταί ννΙἩ {6- 
6ροοί {ο (ο {ΟΓΠΊΟΥ, 1{ ππαγ, η] (οτάθς., Ὀς Τθ- 
σατεά αφ α{ίοτοά ἵπ α 5ογί οῇ Γογείαδίε, πτοισ] 
Ρα], οῇ Επαξ ροτίοᾷ οΓ σ]οτγ, νηεπ ο 5ου] ]οἱπ 
ΜΠΕ πο Ἠθανοπ]ν ο]οῖγ ἴπ εἰπσίηςρ ἡ σωτηρία τῷ 
Θεῇ ἡμῶν, τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ τῷ ᾿Αρνίῳ ! 
Ἠεν. νη. 10. ΟΡ ες νογκο (να ΠΙ]] 8θη5ο ἶ5 εν 
ἀταννη [οτί ἵπ α- ππακίθτ]γ 6ΤΠΙΟΠ ο Οπάννοτί 
(οἩ (ής {οχί) αρροπάοὰ {ο Ἠὶς Ππε]]οοίααὶ 3γ8- 
οσα ννηθτο Ίο οοπείἰἀρτς (ης μἰοίοτη ἃ5 α- ἴἼιγεε- 
/οἷά ν]είοιγ, οὐίαϊποὰ ονος α (τος-[ο]ά ΘΠΕΠΙΥ 

Τ]ε Ῥαβεασο ἵ5 {ΤΟΠ Ηοβ. χΗΙ. 14: απά 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 06ΗΑΡ. ΧΥ. ὅδ. ΧΝΙ. 1---ὐ. 
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3 3 

Ὥοτε, ἀδελφοί µου αγαπητοὶ, 
ς . 2 , ’ . Π - 

ἑδραῖοι γίνεσθε, ἁἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔφγῳ του Κυρίου 
, νο / ε/ ς ’ ς - ) 2) ᾽ 3 / 

παγνγτοτξ, ειδοτες οτι ο χυπος υμωγ ου. εόοτι κε)ος εν Κυρίῳ. 

Ι Αεἲφ 11. 99, 
ι  Χγί. | ΠΕΡΙ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα Βυμι. 1ο. 18. 

” ..- τ “/ . ς . ’ 

9 ταῖς ἐκκλησίαις της Γαλατίας, ούτω καὶ υὑμεῖς ποιησατε. 
’ ο; ς - δα - , ... 5/ 2ὰ 3 

σαῤῥατων ἕκαστος ὑμων παρ ἑαυτῷ τιθέτω, Φησαυρίκων ο τι ὅν ενο- 

α ο ρσθα 

μον ω τ 
Βον. 1. 10. 

.. Π ε/ /. ’ ε/ Π ’ 

ὃ δώται ' ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω, τότε λογίαι γίνωνται. Ι Ὅταν δὲ παραγένωµαι, | Όστ δ. 16, 
Β 3 - ’ ’ 2 ” ! ’ 

οὓς ἐὰν δοκιµάσητε, δι ἐπιστολῶν τούτους πέµψω ἀπενεγκεῖν τὴν χαριν 

1. ονοι Αὖπ, ἃ8 ἰιαί νυλῖοἩ 18 {Πε οαδε ο{ ἀθαίῃ; 
ῷ, ονετ (Πε [ιαι, 45 παί νο ασσταναίες {πε 
η] έ, απά οχαρρεταίθς {Π6 Ῥον/ετ ο{ 9115 9. ΟΥΘΓ 
λα, ενα Εαῖῖ απἀά οοΠ5Θαιθησο οὗ ΒΙΠ} απἀ 
βηον/5 {ναί {λα νΙοίοτγ ουετ ἀθαίῃ 15 οχργες5εἆ ὮΥ 
Ένα τεςαττθοίίοη 98 {πε Ῥοάγ {ο Ι[ε απά ΙΠΙΠΙΟΓ- 
αγ ς ννλῖσ]ι, α5 1 ννας πιεγιογἰοικίη ργουμγεᾶ Γοτ 
μ5 ϱΥν Ολτ]ςς ἁγίησ αροπ {πε οτο55, 5ο 1ΐ ΥΥΙ]1 ο 
γεαἰίη ε[[οοίεά αἱ Ἰαδί ὮΥ χα 6απιο Μρίπί οὗ Οητῖςί 
πΥπίο] σίνος ἴ1θ γΙοίοτΥ οΥ6Γ 8ἱΠ Ἠετθ. ὤ6θ ΠΟΠ. 
γη, 11. 

58. Τ]ε Αρορί]θ ποῖιΥ οοπο]αάες Πὶ5 αρρεα!] υΥΙ{] 
ἃ ποὺ] ἐπιφώνημα, [οτπιῖησ, α5 1 νετε, α ρταείῖεαϊ 
εογοἰίαγιη ΟΠ ἴἶια {οτοροῖησ Ρτοίοιπά ταἱοσΙπαἴκοη 
οἡ {θ τεκαγγεσί]οη οῇ {πο ἀθεαά, επ]οϊηίπρ {1γθε 
αιΐες; 1. οἳ ΥΠΙΠΕΦΟ ἴπ [αἰί[; 32. ἐπιπιουεαθίεπεδς 
ἴπ Ίιορε; 9. μγοβείεπεη ἐπ Ἰιο]ίπες απἀ σοοᾷ νγογίκ5 
οϐ ενετγ Κἰπά. ἜΤ]αί ἐἶνε θκργθβδίοης ἑδραῖοι απά 
ἀμετακίνητοι Ἠανθ τεβδρες(ἶναιγ {Ππῖ τείετοηςο, 
νγοπ]ἀ αρρθατ {οπι 0ο]. 1. 20. εἴγε ἐπιμένετε τῇ 
πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι 
ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε. 398 
(αετάες. 

ΤἩ6Υ Ἱνετε ΥετΥ ρτοροτ]γ οχλοτίθά {ο παί [γπι- 
πρθς ἵπ πα Γα, ἀεπιαπάεά Ὁγ (πε α{]ογί{γ οη 
ὉΥΠΙοἩ ιο αὔΌονο τογε]αίίοπ5 Ίο πιαάς; ἰπαί 
Ίιορε, Γα11 οἱ Ἱπππιοτία]ϐγ, νν Πίο πιαςέ τεςι]{ ΓΓγοπη 
α Βτπι ΓΗΐἩ 5 απάἀ Ἰα841γ, (λαί ζοα]οις ΡογΓοτππαποθ 
ος αἲ] ροοᾶ ιοογᾷς, ννηῖο]ι νγου]ά ριέ {ο ἴ]πο (ο5ί 
{πο βτπιηεςς οῇ {]αῖτ Γαϊι, απἀ βαγηϊςῃ (ο [αἰγοςί 
{γα]{β οΕ 15 εῄῖσαογ. ο (θτάθς. απἀρτείαπάς {με 
Ρα5βασο. Τη ἑδραῖοι ἴπεγο 5θεπης {ο Ῥε, ποί (ναί 
(εΓάες. πρ, 3π ασοπὶφέῖαο, Ὀαί απ αγο]{ος- 
ἑαγαί πιεῖαρ]οτ. Τηι5 βΙπποπίάσς, οἶίοά ὉΥ (τοῖ., 
αφ ἃ σοοᾷ ΠΠ ἆχερσί τε καὶ ποσὶ καὶ νοῷ τετράγω- 

ον, 85 νε 5αΥ πρτὶσἡέ απἀά αοωπτίσ]ή. Απ Βο 
Ῥτ. Ὑουπς βπΠΕΙΥ εχρΓθβςες {16 5απῃθ ἰάεα ἴπ Ἠ]8 
ποῦ]ε Ἰἶπες : 

« Οπ ταᾶδοπ Ῥι]]ά γεδοίυε, εαί οοίιπηπι ΟΕ 
Ἔτις πια]θςίγ ἵπ ΠΙαΠ.) 

Τ]ε Ἰαξί οἰαμςθ εἰδότες ὅτι ὃ κόπος, ἃτο. Πας τεί- 
6Γ6ηςθ {ο {6 Ρτοσθάἰπσ Ἱγοτάς περισσεύοντες ἐν τῷ 
ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, ΝΥΙη αἱ]αδίοῃ {ο (]λαί γου- 
ΟΠΙμεπΣε αἲ ία τεβυγγθοίΊοη οῇ ἴ]ε Ἰ]αβέ, ἴο Λορε 
ος νν]]ο]ι νΥοι]ά Ὦε ΠπθοθβδαξΥ {ο απ]πιαίθ {Πθπῃ Το 
εοπΗ πι α11Υ αὔοιπάἶπσ ἵη 6νετΥ σοοᾷ ννοτίς: ΠΟΥ, α5 
Ἠτ. Βου πα] τεπηατ]ς, “' Ἠοθ νο ἴακες αν’αΥ 
πα Ιποϊίοπιεπίς {ο ἀπίγ (1η {ο (νο σγραί πιαζ- 
δργῖησςε οἩ αοἴϊοπ, Ἡορε απἀ Ἐεατ) ποί οπ]γ ἔπι- 
Ρεᾶες ια Ῥετ[οΥπιαχιορ οἳ ἀπίγ, Όπί Ἠϊπάετς Τίς 
ΥΕΤΥ αἰίεπιρί,) 

----εἰδότες ὅτι ---- Κυρίῳ.] ἘἨεπάοι: “«Ικπονῖηρ ας- 
5υΓθά]Υ {μαί γουτ Ἰαθοις ἶς ποί [. 6. υυ]] ποί Ρε] 
γναΐπ ἵηπ ἴἶνα αἰσῃί ος ο Τ,οτά, οἵ 48 τθροςθά {π 
ΠΗίπι α5 γοιγ ἐγαςί. 

ΧγΥΙ. Ἰ. τῆς λογίας τῆς εἷς τοὺς ἆγ.] Ἱ. 6. ἴθ 
εο]]εοίῖοη οἱ αἱπις κος {οτ νε τε]1εβ οῇ ΡροοΓ 

5 

ΟΠτϊκήαης. ΘιοἩ οο]]εοίῖοηπς {οΥ {μα τε]εί οἳ 
ΡΟΟΓ «ει οῇ Ραἱοδ[πε, ηαὰ Ῥεεπ ποῖ απίτοαπεηίέ 
ἄΠΊΟΠσ {Πε [ογείση ᾖ6ννδ; απά Ἠαά ΠΟΥ, 1ὲ 56επῃς, 
Ῥεεῃ Ιπίτοάισοά απποηπς {μα ἀεπΗϊο ϐΠγδίίατς. 
Τ]ο τοᾶδοῃ Γογ νΠ]ο]ι ννας, ---- ἰμαί πε Οτίδήαπβ 
οἳ πάσα Ὑθτα, ὮΥ ο ατί ο φου!5ῃ Ροτ5εςι]- 
Ποπ, ἀῑτοοί απά Ἰπά]τεοί, Ὀτοισ]ί Ιπίο στεαί ἆἱδ- 
{θς5. Τ]9 Ατγίίο]ε 5πον/5 ἐ]ναί 1{ ννας ννε]] Κπουνη, 
απάὰ ΡογΏαρς 6ρόΚκεη οἱ 1π {με Ἰαίΐζετ ο{ {πο Ο οτίη- 
ἠλίαης {ο Δὲ. Ραμ]. Τ]ο νγοτά λογία 15 ΠΟΝΠΘΤΘ 
οἱ Γοαπά ἵπ ἴπε βοτρίατα], απά ΥΘΓΥ ΤαΤΕΙΥ ἵπ 
νε ΟΙαρθίσαὶ ντο; απά 5εεΠΦ {ο Ἠανε Ῥεεῃ 
οοπβπθά {ο ἴπο Ἰαησιπσο ΟΓ «ΟΠΙΠΙΟΠ Ι{θ. 1ὲ 
ΡΤΟΡΟΓΙΥ βἰση]ῇας α σζεαπῖπι, απά ἴλεῃ, 45 Ἠςτε, ἃ 
δ{ἱο]ιέ ϱαί]ιοΓΏις. 

Φ. κατὰ µίαν σαββάτων] “΄οἩ ἴπο βΙ5ί ἆαγ οῇ ἰπο 
ν/εεἰκ;᾿” µίαν Ὀεῖπς α8ες, ὈΥ Ηεῦταϊςπι, ΓΟΥ πρώτην, 
5 ἵη Μαίτ. κχνΠὶ, Τ5 απά ἡμέραν ἀπἀειςίοοά, α. ἀᾱ. 
ἑέρη ἴο Πτδί οῇ ιο ἆαγθ οῇ ίπο Ίνεεκ;” Ποιη 
νίοἩ 1 15 Ρ]αΐη (αι ΒΘαπάαγ ννας ίπεη δεί αρατί 
ΡΥ Οληϊθίαπβ {ΟΥ τε]]σ]οιθ ΡΙΤΡΟΒΘΒ. Τιθέτω, {ο 
κατατιθ. Παρ) ἑαυτῶ, “« ΡΥ Πϊπι 7 Έτ. οἷιες [ῖ, 
α αἱ Ποπιθ.”. “Ὁ τι ἂν εὐοδ. ῬΒιαῦ. κατὰ, “΄ αοοοτ- 
ἵησ α5 Ίο ηα5 ΡγοβροΓεἀ, ΟΓ ργοβροις.”. Της καθ) 
ὔτι 15 οφαἱνα]θηί ἰο καθώς. 390 Λοῖς χὶ. 29. καθὼς 
ηὐπορεϊῖτότις. Ἐὐοδοῦσθαι δἱση]ῇοες ΡΤΟΡΕΤΙΥ ΄έ {ο Ὦθ 
ποΐ τὶσηί ΟΠ ΟΠ679 ν/αΥ,’’ απά πιείαρΠοτίσα]Ιγ {ο 
Ῥγοδρεγ.”. Τί 15 ἵπ {πε (]αξθίσα] ντίίετ αἰπιοςί 
Ώ]νναγ5 ας5εά ο α ήπια, Όαί Ἱπ ὧθ Ν. Τ'. (45 Πετο 
απά Ῥοπῃ. 1. 10. ὃ ομη 2.) ο{ α ῃεγδοπ. Τηθ 
οο]]εσίίοπβ Ἱπ ααθδίῖοη ἵνετο ἀοιδί]ε5ς ἀϊτεσίεά 
ἰο Ὃδ πιαάς τοθείη, Ώεοαιδε ΘΝΕΥΥ 9Π6 15 ΠΙΟΤΘ 
ἱπο]]πεὰ {ο οοπ{τίριαίε ὮΥ Ἠτι]ο απάἆ Η{116, ίπαπ αἰ] 
αἱ οηπςθ; απᾶ οἩ {16 Γιογ5 ἄαφ, Ώεσααςε α ραγί]εἶ- 
ραΐοη ἵπ ἰπο οῇ]οθς ο{ τε]ϊσῖοη πιοσί εΠεοίπαΙ]γ 
ορεῃπς {16 Ἰθατί {ο οΠαγΙίγ. Τηε ρτορτίείγ οΓ οιιΓ 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ Υθγδίοηπ ΥΠ] ο ον]άεηί, απἀ {πε ἁ[ῃ- 
ου]168 ςἰατίεά Ὦγ πιαπγ Οοπιπιθηίαίοτς αἱ ἵνα μὴ 
γίνωνται ΠΠαΥ Ὀ6 τεπιονεά, ὉΥ φαρροβίπσ {παί {πο 
Αρορί]ο οΠΙΥ πιθαπί ἰμαί {ποτε 5«Ποι]ά Ὦα πο ϱγῖ- 
υαίε απ γροίίη σαἰιοτίπσς, ἴιοπ [γδί ἰο ὃο πιαᾶρ, 
Ίυ/ιοπι ]ιο σαπιο, Ὀιΐ ΟΠΊΥ ΟΠ6 συνεισφορὰ {οτπιθᾶ, ο0Π- 
{αϊηϊησ αἱ] {πο 86Ηπη5 ννλίο] Ἠαά Όεεπ σταάια]]Υ 
Ιαἱά αρ Ὦγ 6αςἩ Ιῃ Ῥτ]ναίο. 

9. οὓς ἐὰν ὁοκ. δι ἐπιστ. τούτ. πέµψω.] Τηετο 
'Ἠα5 Ώθεῃ 5οπιθ ἀἆοαβέ αξ {ο {ο οοπςἐγιοξἰίοη, απἀ, 
ἃδ ἀερεπάϊησ {ΠεΓ6ΙΡροΠ, {λε 5επ5ε ος {νε Υνοτᾷς. 
Δι) ἐπιστολῶν ΤΠΔΥ Ὃδ οοπρίταθἆ οἴίμοτ γη] πα 
Ῥγεσεαϊίπισ, οτ ἴπο [οἱ]οιοῖπα νοτάς. Τηε {ογπιετ 
πιείῃοά 6 σεπετα]]γ αἀορίεά ὮΥ {ο οἰάετ «οπι- 
ΠΙΘΠΙΣ{ΟΥ5, απά Ὦγ Ῥθατος απἆ Μαοϊκπ. Βαΐ ΙΤ 18 
Ἰ]αθ] {ο δετῖοις οΏ]εσίίοπ8. ἜΤῃε Ἰαΐΐετ οοηδίτιο- 
{ἱοη (βαρροτίεά ΒΥ {πο «τεεί 6οπιπιεπίαίοτ5 απά 
{ης πιοδί οπι]πεπί πιοάθτη 9Π68) ἶ5 Ῥτε[εταῬ]ο. 
Τ]ας {πο διὰ νν]] Ὃο Γοτ ἐν ος σὺν, απἀ ΠΙαΥ Ὦθ 
τοπάρτεά ΄΄ ελαγσεᾶ ιο]. “Ὃν δοκιµάσητε ἵ5 {ο Ὦθ 
{α]κεη ας α Ὀτίεί εχΡΙΘΒΣΙΟΠ, (46 νποπῃ Υθ ΠΠαΥ {Πῖπ]ς 
Ρτοροτ {ο «Ἠοοςθ,’) ο{ ΥΠΙοΠ εκαπιρ]ες ατθ Γουπά 
ἵπ {θ Ο]αφεῖσα] υνγίατ5. Τὴν χάριν ὑμῶν, {Οτ ἔλεη- 
μοσύνην. 
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5 ” μα 4 ’ 3 ο.) . σ 5 ” ο 8 ’ 8 .] Ἆ 
ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ ἐὰν δὲ Π ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορενεσθαι συν ἐμοι 

πρὸς ἡμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΑΡ. ΧΥΙ. 4--- 14. 

-ᾱ οὉ ΌὉι 

ΡΓὰν δὲ ἔλθη Τιμόθεος, ῥλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς ̓ 10 

πῃ Αος 19. 91. ή πι ]λεύ Ἡ π.λοικΙ 21. πορευσονται. Γλεύσομαι δὲ , 
) ῃ . 5 - ᾽ . . 9 

. 3ο. 1.1. Ἰήμκεδονίαν γὰρ διέρχοµαι" προς υμᾶς δὲ, τυχὸν, παραμενῶ, Ἡ καὶ 
/ «/’ ς ο , δν ’ ο 3 , 

ο Αοιε 18. 91. αυὉ ρεύωμαι. οὐ θέλω μἲ--- γΊς πα υρνω ἵνα νά µε προπέµψητε οὗ βίο. 2ο 
α » , ωϱ ο 4 ο 

πο]. γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν ἐλπίζω δὲ χρονον τινα ἐπιμεῖναι προς 
ς ς -. ρα . Π 3 ΄ ιά 

ὑμᾶς, ἐὰν ὃ Κύριος ἐπιτρέπη. Επιμενῶ δὲ ἐν Εφέσῳ ἕως τῆς ΊΠεντη- 8 
” ’ 27 Π ι 3 

κοστης Όυύρα γάρ µοι ἀἄνέωγε μεγάλη καὶ ἑνεργης, καὺ αντικείµενοι 9 

πολλού. 
κ... 17. 

μή], 9. 19, 99, 
1 Τ]68Ν. 8. 2. . κ 3) , 3 , ς ο μας. α ’ 5 δ Ἡ ος 
αἱ Τί, 4.13. Το γαρ ΕΘΥΟΝ Πυρίου ἐργαάζεται, ως και εγω. µητις ουν αυτον ες-ου- 11 

’ ’ . 8 ας 5’ 3/ ’ . 4 , 
Θενήση. Προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰφήνη, ἵνα ἔλθη πρόὀς με ἐκδέ- 

7 4 ” 3 ” πα, υ) 3 ” 

Ίομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. «Περὶ δὲ Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, 19 
.) / ο. ε/ 3). νι ς ιο) 4 ο) 32 ο. 

πολλὰ παρεκάλεσα αυτον, ἵνα ελΦη προς Ὅμας µετα των ἀδελφῶν 

ὶ πάν ὐκ ἦν Θέλημα ἵνα νῦν ἔλθη, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσ μαὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵ υν ΕλΦη, ἐλευσεται ο ρήση. 
ω [ή ” 3 ” ’ 

τΕρΩ.δ.10. ” Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει ̓  ανδρίζεσθε, κραταιουσθε. πάντα 18 οοἱ. 1. 11. 
σε. » 3 / ’ 
ὑμῶν ἐν ἄγαπη }γιέσθω. 

4. ἐὰν δὲ ή ἄξιον.] 9ιῦ. τὸ χρῆμα, ΟΙ πρᾶγμα. 
Αί ἄξιον ΞΙΡΡΙΥ τῆς ἑμῆς διακονία. ΤΠδορΗγΥΙ. απἀ 
(ειπα. Ἠανθ ΥΥε]] Ρροϊπίεά οιί, ἐἶναί ἴπα {ογος οἳ 
σὺν ἐμοὶ πορεύσονται 15, “΄ ἴΏ6υ Πα] Ἠανε πιγ οοπι- 
ΡΊΗΥ,7 Τ νΙ]] αοοοπιραΏΥ επ. ἜΤ]μας ία ΓΙ] 
βοη5ο ἶς {Πῖς: “«Τ {πο επι ΟΓ ΠΙΟΠΘΥ οο]]εοίεά 
Ὀε οοηφϊἀρταῦ]ο εποασῃ, Οἵ αΠΥ οίπεγ οοσαβίοῃ 
τοφ το 1, Τ νν]] αοοοπΙραἩΠΥ {]θπη.) 

ὂ. μα Αροδίιε ἤχος {Πε ἐἶπιε νηεπ Ἡα 8Πα]] 
ν]δ]έ Ένεπα, υἰπ. ΟΠ λα οοσᾶδίοη ο Πὶδ ραβξασο 
Ώιτοισ] Μαοθεάοπία. Τη6 Ἠοχάς ὅταν Μακεδονίαν 
---διέρχοµαι 3Τθ ΝΕ] τεπάετεά Ὁγ Ῥτοῦ. Βο[ο]εί., 
ἑ γγ]ιοῃ 1 Ἰανο ραβ5αά {Πτοισ] ἸΜασοεάοπῖας ΓοΥ 1 
ΠΠ Ρραβείπρ {(Πτοιρ] Μαοσοάοπία » ” νο Γογπιεγ α]- 
ἱεταίϊοη οἱ {1ο οΟΠΙΠΙΟΠ Ψετδίοη Ὠαΐπρ τοαίτεά 
Ὦ} {ο ῥγοργίείας ἰἰπσιια; ἴε Ιαΐΐετ Ὀ} {πε σεοσ- 
ταρΏγ οϐ ἄποοσθ. Ἐογ [οπι {ἴἩθ 6ΟΠΙΠΙΟΠ τεΠάοί- 
Ίπσ οπθ νου] (α5 Ῥτοί. Βοπο]εβε]ά οΏβεινεῬ) 
εαρροςο ἴπαί Οοτιπί]ι ἵνας ἵη Μαοσάοπία, απά {παί 
οί, Ρα] πιοσηί {ο γἱδῖί (παπα 1η Πῖς οἰτουῖί {Πτοισ] 
Όναί οοαΠ/τΥ. 

6. πρὸς ὑμᾶς δὲ, τυχὸν, παραμενῶ.] “' Απά Τ ]α!] 
Γίπ. Πιγ νναγ] πιαίο 5οπιθ δίαγ νίῃ γοι.. ὪἩ καὶ 
παραχ. “ΟΥ ΘΝΘΠ τοπηαίΏ ΠΟΥ {16 νηπίεγ.”. Τυχὸν 
5 απ΄ αἀνοτο Γοτπιοὰ Γ{οπι {ιο 5οοοπά Λοζῖςί ΡαΓ- 
ΠιοΙρ]ο ποιίος, ντ απ ε]]Ιρείς ο{ κατὰ τὸ, οοΟΙΙ- 
τίπρ ἵπ Χοῃπ. Απαῦ. υἰ. 1, 1. Τί εχαο!]γ «Ο0ΙΤ6- 
βροηπά» {ο ΟΙ ρε/-Ίιαρς. "Ἵνα Ἰχας Ἰθτο {1ο ουοπέ/αἰ 
βοη5ο, ἀοποίίης ΙπιρΙΥ γε. 'Γ]ς φεπάϊης, απἆ 
1η ΒΟΠΠΘ ἆθρτοεο, αοοοπιραπίπις Γοτννατὰ {πε ἰεας]- 
οἱ5 ο{ ΟΙτ]κΙαπΙ(γ, Ύνα5 απ οδαρ]]κηοά οαδίοπι 1π 
{νο βγεί ασο5; απά οερεοἰαΙ1γ ν/θη {ο βίαΥγ Ίνα 
ο αΠΥ ἀπταίίοπς ννίο] νο Αρορίϊο ΊἸετο οοη- 
(οπιρ]αίος. Οὗ ἐὰν πορ., Υπ. Ἰπίο 9 αάσρα, α5 γνα 
απά Ποπη 5 0οἡ. 1. 10. 

7. οὐ θέλω --- ἰδεῖν.] Της ἵ5 (α5 (Ώουαπῃ. 84γς) 
οχορο/ἶσα] οϐ {νο ρτοσσάϊπσ. ἜΤ]α ἄρτι ἵ5 πιοπηί 
το Ὄ6 οπιρ]ιαεἰσαϊ, απᾶ 15 ποῖ ννα]] τοπάετοά ποιο. 
Δί Ἰοαδέ ία Γ1]] 6οπςο 15, ΄ πονν ναί Τ Ἰανο ἆθ- 
Ιαγοά 8ο 1οηρ.’) 

8. τῆς Πεντηκοστῆς] Ἱ. ο. “1ο ἐἶπιο οἳ Ῥοπίο- 
οοςί, νι ννπῖσο] οναῃ ἴἶπο (αεπί]]ο οοπνογί8 π]ηςί 
Ίμανο Ῥοθῃ να]! αοφιαϊπίοἁ. 6ο Νοίο οὐ Αοῖς 
χχν]], 9. 

9. θ0ρα] Ἱ. ο. απ΄ ορροτίαπ](ν Γοτ ο Πεοῦπσ αΠΥ 
ἠήπσ; α 8οΠ8ο ἵπ Ισ] ιο ννοτὰ Ύνας δοπηοίίπηθς 
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υ8εἀ ὮΥ {πε Ο1]αςθῖσα] υντ]ίοτ5. θε Δοῖς χὶν. 27. 
 υμβνα ἱς {οτ ἀνεῴχθη, ΥΙΟ 85οπηο ΑοΙκίς 
ΕιουσΏί α φο]θοῖσπι, υμέ οί]μετς {ο]εταίεᾶ. Τὲ οπ]γ 
οοσΓ5 1π {6 Ἰαΐ6ς ἩτΙί6Γ5. ᾿ἘΕνεργὴς ἶ5 νιε]] εκ- 
Ρ]αϊποά Ὦγ α (4Ιοβ8οσταρΗθΓ ἑτοίμη πρὸς ἐργασίαν " 
απά παΥ Ὦο τεπάφτεά “ο[Γεείῖυε.. ο ΤΠαογά. 
11. ΣΤ. πλεῖστοι δὴ νΠες ἐνεργοὶ ἐγένοντο. Ίπ καὶ 
ἀντικείμ. πολλοὶ ἴα καὶ πιαΥ Ὀο Ῥείίετ ἴαΚεπ {οτ 
καΐπερ, αἰέ[οιισ]ι, ἴπαπ τεπάετεά /ογ. Επί Τς επου]ά 
ταΙ]6Υ 566πῃ {μαί χε πιεαπῖπς 18 ποί Γα]1Υ εγο]νεά, 
Ριαΐέ 15 {ο Ῥο 5αρρ]ίεά {οπι Ὑγαί Ῥτεσεάες; ᾳ. ἀ. 
66 Λπά ας {ίπετθ ατο πΙαΏΥ αἀγετεατίες, ἴπετε ἶ5 πεεά 
οΓ πΙΥ βαγίΠεγ είαγ.” 

10. ἔλθη] “«επου]ά οοπιο [απίο γοι], ος ὃα 
60Π1Ά6. 1 αρρεατ» {οπι ἵν. 17. ἴπαί Οαί νναβ 
ἀοιυρί(α]. Ἑλέπετε--- ὑμᾶς. ἜΤ]ε 8εηεε ἵ5: 6 Τακε 
ηεεά ἰῑιαί Ἰα πιαγ Ρε (1. 6. αθίάε) νι γοι νν(]ι- 
ου{ πιοἰεβία({ἶοῃ,᾽ ΠαΙΠΕΙΥ, {λαί ος [αοίῖοις ορροβί- 
Ποπ. Τ]ο γνοτάς τὸ γὰρ ἔργον --- ἐγὼ 56επα πηθαπί 
{ο απ{ἱοῖραίε {ποῖτ απάετνα[αίπς ἨΙΠα οη {ια 5οοτθ 
ο{ Πῖς γοι(] απά Ἱπ[ετίοτ ερϊτιαα] οἶ[ς; απά Ὠιαῖτ 
Ρεπεγα] 5εηςο ἶ8: ΄Ἠο ἀἱκοματσες ο ο[]σο οἱ 
ΡΙ6αςΠεΓ οΓ {1ε (οερο] εΥεη ας ΤΙ 4ο,” 1. 6. 6 ἶ8 
ἃδ τηΙσ] α ἀνΙπε]γ οοπιπιἰςδίοπθες πηϊπϊκίετ οὗ αοἆ 
35 ΠΙΥςοΙΕ, 

11. µήτις --- ἐξουθενήσῃ.] Ἔ]ετο Ίναβ, ἃ5 Τηεο- 
ΡΙΙΥΙ. οΏβθτνας, Γθα5οΠ {ο ἔθατ {Πῖ5, δἶπος Ἰς ννας 
γοιπς, αἴοπε, απᾶὰ Ἰαὰ {ο «Ἠατσο οῇ 8ο νεα] {]ιγ 
απά Ρτοιά α ρεορ]ο. 

19. ΑΙ πάντως οὐκ ἦν θέλ. 5αΏ. αὐτῷ. ἜΤ]ο «οπςο 
15: “«Βαΐ ΙΤ ννας πο Γ4]]Υ 5 Ιπο]παίίοηπ {ο σο 
ποώ 

19. γρηγορεῖτε ---- κραταιοῦσθε.] Τη υνογάς πια 
Ῥο απάρτείοοά οῇ Οµτὶκίαη νναίομβα]ηοςς σεποτα]- 
1γ5 Ὀαἱ, Ὑνθη {αοη ἵπ οοΠηθοίΙοπ ΥΝΙ{Ἡ ναί ρτθ- 
εοος, {αγ πηςί Ὄο απάοτείοοά ΟΡ φἰοαά/αφίποςς 
ἵπ ιο Γαἰέ], (στήκετε) νναἰομ{α]ποςς ασαἰηςέ Ενα αγί8 
οΓ Γ[α]9ο {θας]θγς, (γρηγορεῖτε) απᾶ α πιαπ]γ Βτπι- 
ηοβς ἵπ ππαηίαϊηίησ γναξ {ου οοπεοϊοπΠΙοδΙγ 
Ῥο]ίονοὰ {ο Όο ἴια ἱταίἩ. Όπ στήκ. ἐν τῇ πίστει, 
ϱοο Νοίθ οπ χν. ὅδ. ᾿Ανδρ. απἀ κρατ. πια Ὀς ασο- 
πϊκεἶσαί παοίαρ]οις: Ῥα{ Τξ «που]ά ταί]ου 86σπῃ {]ιαῖ 
Όιο Αροεί]ο Ἰαά ἵῃ πηϊπά 1 βαπι. ἵν. Ὁ. κραταιοῦσθε 
καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας" Ἱ. 6. ὮΥ Ηευταίκπη γίνεσθε 
ἄνδοεντ ΝΤ ννπῖσ] νο πηαγ οοππρατο {πα Ἠοπιοτίς 
ἀνέρες ἐστέ. Ὁοππρ. ΕΡΗ. ΥΙ. 10. Κρατ. ἶδ α γγοτὰ 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. Χγ]. 15--- 21. 175 

Ε Ποιη, 16. 5. - π ς - 2 ὁ , 4 3 τν 5/ 

1  Παρακαλῶ δὲ Ὁυμᾶς, αδελφοί” οἴδατε την οἰκίαν «Στεφανα, ΟΤί χωριι τ. 1ὸ, 
να Ν ν - «1. Ν. οἈ ; ο δε 5 ὅ ε 4 .... 
εοτι’ σπαςχ) τος Αχαίας, και εις διακονίαν τοις αγ'οις ἑτα-οαν εαντους 

ι ΡΗΙΙ. 2. 29. τς, ο η. σ - ο κ. Ν ών » » 

1ο "μα και υμεις υποτασσησύε τοις τοι Ότοις, και πανγτι τῷ συνεογουΝΤΙ  Ῥμους 5 ]ο, 

διπι. ο. ΙΤ. - ὃν ' ” ” ’ 1 

ΙΤ καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανά καὶ Φουρτουνατου πει. 15. 1Τ. 
32 ου » 5! ι ς - ς , Στ 3 ; ἁ ουν 

15 καὶ Αχαικου, οτι το υμων Όστερημα οὗτοι ανεπληρωσαν αγνεπαυσον 
. η . ς -” [4 Ὀ . [ 

γὰφ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 
.. ς » ἑω τὰ . 3 “. ς - ” 

19 ασπάζονται ὑμᾶς αἵ ἐκκλησίαι της Ασίας ασπάτονται υμᾶς ἐν Κυρίῳ χ ἨοΠῃ, 18. δ. 

-” 3 ς χ 3 . μ ῶ 

πολλὰ ᾽Ακύλας καὶ ΙΠρίσκιλλα, σὺν τῇ κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ 
ν Βοπ, 15. 16. ΄. ς υ 2 ’ 3 ’ 3 ’ ’ 

90 7 ασπάζονται υμᾶς οἵ ἀδελφοὶ πάντες. αοπασασθε ἄλληλους» ἐν φιλη- 1ο 
αν 

ματι αγιῷῳ. 
1 Τηεβ8. δ. 26. 
1 Ροι. δ. 14. 

0ο]. 4. 18. ς 2 ν - - λ , ὦ 3, 2 Ὃ ας , 7 
οἱ ' Ο ασπασμὸς τῇ ἐμῃ χειρὶ ΠΠαυλου" εἴ τις οὐ φιλεῖ τον Ἰυριον  Ίμοςς, 8. Ἱτ, 

ποί οσουτίπς Τη {πα Ο]αβεῖσα] υτ]ίετς, α1ίλοαρῃ 
ᾖποαπεπί ἵπ πα ΤΧΧ., α5 Ρ8. Χχχ. 24. ἀνδρίξεσθε, 
καὶ κραταιούσθω ᾗ καρδία ὑμῶν. Ἡ 19 {εαεπί]γ α8ες 
οἳ Ρείδενεταποθ ἴπ ορἰπίοη, ος ἀείεγπίπαίοῃ. 
Ἔπο τεταὶ παεαπίησ ος ἴῑπα Ὕνοτά ἵδ {ο στὰ αρ 
οπε’ς Ἰοίῃ5, οἵ βίτῖπσ πρ οπο75 πετνθςθ {ΟΓ αΠΥ αΓ- 
ἆποις απάετίακίησ.. με Αροςί]ε ας εβρεοία]]γ 
1η ν]θν/ ροΓ8ονοταποθ ἴπ 5οαπἀ ἀοοίτίηθ; πε πος 
Ῥοΐησ ἸΠεποθβογί]λ {οβθεά ἴο απά {το υηίἩ ΘΥεΓΥ 
πηῖπά οῇ ἀοοίτίπο. 36ο Νοίε οἨ 8πρτα Χν. ὅδ. απά 
Ερῃ. ἵν. 14. Ἔπε Α5γπάείοπ ἱππρατί5 ρεου]ίατ νΥἱρ- 
ους {ο {πε εχργοβδίοη. 

14. πάντα --- ἀγάπῃη γινέσθω.] Τί 15 ννοτί]ιγ ος 
τοιηατῖς, Οιαί οχ]λοτίαἴ]οη5 {ο οοπδίαπει ἴπ αἀοείγῖπε 
3τε οβιεπ, α5 Ἰετε, {ο]]ουνεςά πρ υΙ απ αἀπιοπί- 
Πο {ο Ίονα, απά {ο “Κεερ έμε υπΙίγ οἱ πο θρἰῖς 
Ιπ {πο Ὀοπά οϐ Ρεαοςθ.’) 

15. Ἔ]μο οοηβίταοίῖοη Ἠθτο 15 βοπιενῃαί ἵῃ- 
γο]νεά; ποτ 15 1έ {ο Ρε οἰεατες εἰίπετ ὮΥ ἐτοννίπσ 
ἔπε ννοτάς, να 8οππα, Ιπίο α ρατεπί[ιοςϊς; ΟΙ ΥΙΗ 
οίηετς, ΡΥ 5αβρροδίης α ἐγαπαροσίῖοπ. ἜΤπε ρτεδοηί 
οτάετ ἵ5 Υετγ παίυτα], απἀά πΠαΥ Ὀ6 Ῥοςί αἀ]αδίεά 
ὉΥ εαρροδίπσ απ ε])ΠΠρ. ο ὅτι, οπη]έεὰᾷ Όεσαιςδε ο{ 
Ένα ὅτι ]αξί α[τθτ. Τί 6 εχργεδδεᾶ ἵπ ἴιε Ῥε5δο]λίίο 
Ὀγτίας, “'απία ποβῖ5 αιοά 1ρ8ί εαπί ρηπα αρ 
Αομαία.”. Βεπάετ: ΄« [οτᾶδΏηΙο] 5 Υε Κποῦυν,) 
ὅτο. 

--- εἷς διακ. τοῖς ἆγ. ἔτ. ἑ.] ἜΤ]ιε 56ης 18: «΄Ἰανα 
ἀανοίεά ο ίο πη]πϊείετίηπσ παπίο {πο 
καϊπίς.”. ἜΤ]α ν/οτά διακ. πια ανο τοίεγεησθ ἴο 
{πο οῇβ]σες απἀ ἀμίῖες ο{ Ίλεαεοπδ: Ῥαΐ ἴέ «ποι]ά 
ταί]εγ 56θ6τη {αί 16 ἀαποίες ρεγ[ογπηῖησ {11 ἀπίΙεβ8 
οΓ ΠορριίαΠίγ απά σεπεταἰ Κἰπάπεςς {ο Ρροος Οἡτῖδ- 
Παης, εδρεοἴα]1γ δίταπσεις. 

10. γα ἵνα οοππθςίς ΝΗΙίἩ παρακαλῶ. ΕΥ τοῖς 
τοιούτοις 5 πιεαηί {ο {πεπα απά 5οἨ θ. Ὕπο- 
τάσσ. πιαή Ίπθαῃ, 35 ΠΙάΠΥ Οοπιπιοηίαίοτς ἆπ- 
εἰεηί απά πποάετη εχρ]αἰῃ, ««ΒΠΟΥΥ {ποπ α]] ἆπο 
τοβροοί απά ἀε[εγεποθ.”. Ἐποιρῇι, α5 {Ίνογο 566ΠΙ5 
ἴο Ὦς 8ΟΠ16 Τ6[6ΓΘΠΟΘ {0 {11ο Ρτουθάϊπσ ἔταξαν 
ἑαυτοῦς, (ΝΠΙΟΝ, ὮΥ α το] Τέατγ πιοίαρµος, εἰσηίῇθς 
6 Ώιογ Ἰαγνο ταησοαά ο 5εί {Ἀοπιφε]νες ”) πιαΥ ταί]- 
εΓ ππεαῃ ““ταησο γοιτςε]νο5 ππάετ απά οοῦρεταίθ 
νηῃ ἔπετα π χεῖς Ὀεηοδυο]επί ἀθείσης.”) 

17. ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστ. οὗτοι ἀνεπλ.] ἜΤ]ιο 8οπ5ο οῇ 
Όπθθε ννοτᾷς 15 5οπιενμαί οὔξοιγθ, ΡγοβαβΙγ ἔγοπι 
Όπα Ῥορμία» πιοὰε οἳ αχργθβείοη. Ί16 αποϊεπέ 
Ἰπίετρτείετ εχρ]αῖη Τε: ΄«ΤΗΘΥ Ἰανο ἴακον (ῑῖς 
Ίοησ ΙΟΠΥΠΕΥ {ο αοί α5 γοιΓ τεργεςοπ/α(ἰνος. 

.ΤΙΗς, Πονύθυοτ, 586Π15 ν6τΥ Ἠαγςῃ. ἸΝΤασ]κη. τθή- 
ἀθις: “«ίπεγ Ἰανο εαρρ]ἱθά νν]αξ ννας νναηῄησ ἴπ 
γουις Πείίετ,” νίπ. (αάάς Ετοῖ.) “«ΡΥ Ἱπ[ογηιίησ πιθ 

οἳ γοιτ ἀϊδοτάεις.” Βαί {Πῖ πο Αροβίο εοιἰά 
ποί ΠἹεαἩ, { ΡΓεί6Υ (υηΙ{11 Βεζα, ἨοβεηΙὴ., 9ο/ᾗ]6ς., 
απά [α5ρΙ8) {ο Γ6Πά6Γ: ΄« Ι6Υγ Ἰανο 5αρρ]εά γοιγ 
αὔδοπος,” 1.6. δαρρ]εά {ο ἀεβοίεπογ οοσαβδἰοπεἀ 
Ὦγ γοιγ αὔξεπεο (α5 ἵπ ΡΠΗΙΙ. 1. 90.) ο, {ο α9ε ἴιθ 
ν/ογάς ο{ Ώοάτ. ἵπ 5 ραΓαρῄῃταςε, “΄Ἠανο ρῖνοη 
πηθ, ΡΥ ἰΠαῖγ ϱΟΠνΘΙΕΕ απἀ ΓΓΙεΠάΙΥ οΠΗιςεΒ, {παί 
οοηφο]αίίοη νΏΙσ Τ πιὶσηί ]α5δί]γ Ἰανο εχρεοίεά 
{τοπι γοι αἲἰ, Ἰαὰ Τ επ]ογεά απ ορροτίαπΙ{γ οϐ 
οοηνειβῖης γη γοι. 

19. ἀνέπαυσαν γὰρ--- ὑμῶν.] ἜΤ]ε κ5αοηςο ο{ ίπεεβθ 
ΨΟΤά5 15 πηὶδίακεη ὮΥ πιοςδί οῇ Όιο πιοάστη Οοπῃ- 
Ὠλεηίαίοτς, {Πποιση ννε]] εχρ]αϊπεά Ὦ} {πα αποϊεηί 
οηπ68. ἸἜΠεγ ατο ὮΥ 0Ἠτγς. τὶσΠί]γ τερατᾶεὰ αβ 
εχεσείἶσα] οϐ {νο Ρτεοεάίπς, τὸ ὑμῶν ὑστ. ἀνεπλ. 
᾿Ανέπαυσαν, “Ἴανο 5ο]ασςά..  Α α5ο οῇ ἴμο γνοτά΄ 
απίε Ηε]]εη]είίο. Τε τεα] 5εηςο οῇ {πε οἰαιςθ 
666ΕΠ16 {ο Ὀς6 {Πῖ5: «ΒΥ ένας εαρρ]γίπσ γοιτ αὐ- 
5οπος, {ἴ6ύ Πανα Ῥεπεβίεά 5 ῥοίι: 3 Τοτ Ραιί 
σαϊπεά Ἱπ{οτπιαίίοη οῇ ἴο εἰαίε οῇ ίπο5ο αὈεεηί, 
απ {οι σαϊπεά ἵπ ίμθ οοιηςεΙ αΠοτάεά {ο ἴΊθπι 
ΡΥ ὧο Αροςί]ο. 

--- ἐπιγινώσκετετ. τ.] 1. ο. αοκπον]οάσε απἆ πο- 
{1ος 546] νν αῄεοίϊοπ απᾶ ταβρθοί. 

19. τῃ κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλ.] Τί ἶ5 είαηρο ἴπαί 
5οπι οἱ ἴῃΠθ Ὀε5δί πποάφτη (οπιπιεηίαίογς 5Ποι]ά 
εχκρ]αῖπ (6 οϐ αἲ] {πο Οη]δέίαης ἵη είν {αππ]]Υ. 
ὦθθ (τοί. απά ΥΥΠΙΡΥ. Ἔπιε πιοβί παίυταὶ απά 
Ρτοῦβαῦ]α 56ηςο ἶ5 ίμαί αἀορίος ὮΥ {με ἄτοθε]ς Οοπι- 
ΠΙΘΠίαἴΟΙ5, απά οἳ ἔο Πιοάστη 9Π68, Ὀγ Μεάα, 
ΎΜε!]5, Ῥεατοε, Ταδρίς, απά Β]αἀς, “ {Πε οοηστεσα- 
πποῦ (Παί ννας αοομδίοπιεᾷ {ο πιοοί, {ο ἀῑνίης ΥΝΟΓ- 
ΒΠ{Ρ, αἱ ἰπεῖγ οιςο.”. Απά {Πὶ5 5οης5ο Ἰας {]θ 
αἀναηίασε οἱ ἐπε[ιαϊΐπσο ἴ]ε οἱ]εν. 366 ΙΠΟΙΘ ἵπ 
{πο Νοίθ οη Ἠοπι. χγΙ. ὅ. 

20. ἀσπάζονται --- ϕιλ. ἆγ.] Οµπ Ός οπαρδίοπι, 
566 Νοίε οὐ Ἰλοπῃ. αγ]. 16. Κταις. αρρος!{αΙΥ οἶίοφ 
Ἰαδίη Ματίγτ Λροι. 1. Όδ. ἀλλήλους ἀσπαξόμεθα 
παυσάµενοι τῶν εὐχῶν. 

2]. ὃ ἀσπασμὸς ---Π.] Βομοείίσ. γεππατ]5 οἨ {16 
ελιρεῖς, ννμίοᾗ Πο εαρρ]ί65 (πας: “' Πορίαί δα]υία- 
Πο α πθ, 4 οσδί αἀθοτίρία α πηθ Ίρ5ο, Ρτοργίᾶ 
ΏΙαΠΗ..  Ἠο αάς, ναί νο ΠιαΥ 5αρροςο {118 Ὑνα8 
υγ]ίεπ ὮΥ Ρα] νι Πὶς ονη Ἠαπά, (ποισ] Πε Παά 
ἀἰοίαίοά πε τεδί {ο 8ΟΠ1Θ 5οτίρθ. ἜΤ]ε Αρορί]ο 
γ/α5 αοοιείοπιοὰ {ο ἀῑοίαίε Ἰείίετς, απά αἲ ια οπά 
αάά α 5οηπίοποθ γη 5 οὗνπ Ἠαπά, {ο Ῥτονεπί 
{ταιᾶ. 6ο Ῥοπι. χνΙ. 202. (αἱ. νΙ. 11. 2 Τ]εςα, 
η], 1Τ. Ῥμί]οπι. 19. ἉΧεὶρ ἵδ τατε]γ α5εᾶ, α8 Ἰετο, 
Γος απ το έἴπιρ; ΙΠπΡοπιαςσἩ (αί, Ὕνετο {θτθ ποῖ 
4η αχκαπηρ]ε {οππᾶ ἴπ Ηηγεγίάες, Νε πιὶσηί βαβ8ρεοί 
Ο]5 {ο θε α Γιαπίδηῃ, 
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3 υ) Ὁ , . -” 

Ίησουν ἉΧριστου, ἤτω ἀνάθεμα, μαραν ἆθά" ἤ χάρις του Κυρίου λλ1 
3 - . 3 ς -” . ς 3 ’ ᾽ ’ ς » ΄ 

Ίησου ἉἈφριστου μεθ υμων η ἄγαπη µου µετα παντων υμων ἐν 28 

Χριστῷ Ἰησοῦ. ἁμήν. 94 

[ πρὸς Κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Στεφανᾶ, 

καὶ Φουρτουγάτου, καὶ ᾿ἀχαϊκοῦ, καὶ Τιμοῦέου. 

25, ἤτω.] Όν (π]ς Γοτπι 596 Ἠίπ. (αγ. ᾧ 10. 2,6. ια ἀϊδουρεάϊεπί απάἆ γἰοῖοα8. ἨἩἨθησο νίλ {θ 
Όµπ ἀνάθεμα 859 Νοίθ οἨ κ. ὂ. Μαρὰν ἀθὰ ἶ α Ὑνοτὰς Απαΐιεπια Ματαπαί]μα {πε ὁευνς Ῥεραπ [είς 
Θγτο-Όμα]ἆθθ οχρτγεβείοη, 5ἰση]γίης ΄«ἴπο Τιοτὰ ῬαρετΒ οἳ εκοοηπηυπἰσπ{Ίοη. 
ἶδ {ο σοπιθ. 1.6. ΥΙ]] «οπῃ6, {ο ίακθ νεησθαηςθ ΟΠ ” Ὀ 

. 



ΠΑΥΛΟΥ Το ΑΠΟΣΤΟΛΟΤΎΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ . 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

ΒΠΙΣΤΟΔΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

1 Ι. 3 Π47Υ/Ι0ΟΣ ἀπόστολος Ιησοῦ Χριστοῦ, διὰ θελήματος Θεοῦ, 3 ΕΙ. 1. 1 

καὶ Ἰιμόθεος ὃ ἀδελφὸς, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, 

Τ]ής «εοοπἀ Ερϊεί]ε Ίνας ντΙίεη αροιί α γθατ 
α[ίοτ {πε Βτεί, απά αξ 3ἱ. Ρα] ν/αδ οἩ Ἠ]5δ ΡΓοσΓθ88 
ἠντουσ]ι Μασεάοπία (566 1 0ος. χνἰ. ὄ.) απά ρτοῦ- 
αοὶν αἲ Ῥλρρί, αδ Όπε ειυθοτίρίοη αἲίεείδ. 
Τηής 18 ρ]αΐπ {οπη α οοηβἰἀεγαίΙοπ ο{ έλα 1ΟΗΓΠΕΥ», 
απά νε οσσγτθησθς Νίο Πας {ακεη Ῥ]ασςθ 5ἶπορ 
Ἠἱ5 υντίῖπσ {πε Ητεί, οἨ ὙΥΠΙο]5εο Ηογπε)5 Τηίτοά, 
Έτοπα κ. 2 ---4, Ιῖ αρρεατς {ο Ἠανε εε {ταπφπηϊίέεά 
ιο πε Οοτἰπίμίαης ὮΥ τας απἀ Ἠ5 οο]εασιθς, 
νο ννετο οἨ {πε γοαά Γγοπη Μαοεάοπία {ο Οογἰπί], 
{ο Ππίδη πο οο]]αοίίοῃ οϐ ίπο οοπίτίραάοπς {οτ 
Ότο τε]εΓ οῇ {πε ροοι ΟΠτ]κίαης ἵπ δαάσφα. Τ]ηο 
οἴγομπιδίαπεες Ισ] 1εά {ο πε τι ῖπσ ο) ἴπ]8 
βεοοπά Ερίςί]ε ννετα, 1. ἴῑπε Ρεοι]ίαΓ δίαΐο οῇ {πε 
Οτο αἱ Οοεϊπίι; 2. ἴἶα αἰαογΙίγ οῇ ἴο Οο- 
τιπίῃμίαης ἵπ οοπίτιραπσ {ο {με ποσεςε]{]θς οῇ (πο 
Ροοτ Οη]κίίαπς ἴπ πάσφα, απ (ποῖτ Κῑπά ἰτοαί- 
πιεηί οὗ Ῥπας; Ῥοί] οῇ νυμίοῇ ταφα]τεά αοκπονν]- 
εἀσπιοπίς {Τοπ {πο Λροξίθ. Ἠανίησ Πθδατά ῑαί 
ηὶς Βτδί Ερϊὶδί]ο Ἰαὰ ρτοάασεά πιαςἩ ροοὰ απποης 
ια Οοτἰπίμίαης, απἀ οοηβιἀεταῦ]γ Ώτοκθη ια 
Γαοί1οη ασαϊηςί Ἠἶπι, Ἡθ νυγοίθ 15, {ο οοηβ/πι ἴλθπα 
ἴπ {πο ἀοοίτῖπε Ἰε Ἰαά ργεασ]εά, {ο νἰπάϊσαίθ Ηἰπι- 
5ο] ασαϊηςί νο οα]απηπίος οῇ Πὶ5 6ΠΕΠΙΙΘΒ, απάἀ 50 
ἴο Ῥανε {ια ν/αγ ΓΟΥ ἐ]ια {γα ν]φὶί {ο ἴποπῃ, ὉΥΠΙοΠ 
πο πιθ]ίαίεὰ,. ἜΤῃε 5οορο οῇ {ε Ερὶ5ί]6 οαηποέ, 
Ἰοψνονατ, Ὄ6 υνα]] απἀεγδίοοά νέλοιέ αἀγετίῖῃσ 
{ο λα ραγα] Γαἴαγο οἳ 5ποσςςς ὙΥίοἩ Π5 (ΟΓΠΙΘΓ 
Ερὶδήε Ἰπά οχρεγίεησθᾶ, αἲ Ἰεαδί {νοπι οεγίαϊῃ 
ΡΕΙΡΟΠΕ, Γογ Νποιπ, {Πεγείοτο, α βοοοπἀ αἀάτεςβ 
5θεπιεᾷ ΠθοθβδατΥ. Ἰοία {6υν, 1 εποι]ά 56απῃ, οῇ 
Όιο Οοτιπ(μ]πηπς 6νθη γαί αἀλογεά {ο {λαῖτ {αἱςο 
ἴΘπςΠΕΓ ΟΥ {6αςἨεΓς, απά 6υεῃπ ἀθπίοά {Πο Αροςί]ο- 
βΗ{ρ οὗ Ῥαυ]: Γοαπάϊης Ειείγ ἁαπία] οῇ Πὶς οἱαΐπις 
ενεῃ ΟΠ Ἠΐ5 πιαππεγ οὗ σάάγοςς ἵπ ηϊς βτεὶ Ερίεί]9. 
Ῥεοαμςε, ίσο, Ί Ἰναὰ «Ἠαησες Ἰιῖς Ιπίεπίίοπ οἱ νὶς]ί- 
ἴησ Ίθπα (56ο 2 6οἨ. 1. 16 δες 16.) ἵη Ἠΐ5 ἵναγ {τοπη 
Ερῃερις {ο Μασεάυπία, ἴΠ6Υ «Ἠαισθά Ἠΐπι ννῃ 
εΚίεπεςς απά ᾖγγοδο]ωίίοπ; ΥΝΙΙ Ῥργίᾶρ απᾶ ἴγ- 
αππῃ, οπ ποοοιπηί οὗ Πὶς βονοτίίγ ἰοψατάς {1ο 
Ἰποθδίιος5 Ῥθύεοή: απά αἰδο ΙΓ ροηογα] α’γο- 
ῥαποε ἵπ Πὶ παἰηὶδίτν, απἀ α Ἠαασηίϊηοςς ο ἆθ- 
ΠΙΕΙΠΟΙΤ Π{{]6 5ιίαῦ]ε {ο χε Ιηδισπίβοσηος ο{ Πἱ8 

κ. 

Ρογεοπα] αρρεαταποθ. ἜΤ]ε οΠΙεΓεσοΡρε, {εγείογθ 
οῇ {πε Πρ]δί]ε ἰ5 {ο τεῦιέ {εςε «Ἠατσαοςδ; Νετγείπ 
Ἰα, 1. 5α]δ/αοίοΓΙ]γ ασσοιηἰς ΓοΥ 19 ποί Πανίησ 
ο0ΠΠ6 {ο {Πθ6Ιη 8Ο8ΟΟΠ α5 ης ηαά Ργτοροδεἀ. 2. Ηθ 
ΒΗΟΥΥ8 {αί Ἰὶ5 5εηπίεπσς ασαϊηςί {πε ΙποθδίαοιΙ8 
Ρ6Ιδοη Ίνα ποί ἨπΙβδ] οἵ 56νεία, Ὀιί πρεεδδατή, 
ππά, α5 Ιῖ αΡΡεατΒ ὈΥ έε ο[εοίδ, αἰμίαγη: ἃς- 
οοτάΙπρ]γ ηε ααἰποτίἆε5 {ΠετΏ {ο αΏδο]νε Ἠίπι {Γοπα 
ἐπαί 5οηίθησς, απᾶά ΤοΘ5ίΟΙΘ ἨΙΠι {ο ΟΟΠΙΠΙΙΠΙΟΠ 
ΝΥΗ] πο ΟἨατοῃ. ὁ. ἨΗε αἀνετίς {ο Πἱ5 σγεαί 
5πσοσε5ς Ιπ ῬτεαοΠμίπσ {16 (πο8ρε[, απἆ 5ποννς {μαῖ 
Ἡε ἀνε]]5 ποί αροῃ ἴί Γοτ 15 οι 5ΙοΥΥ, Ὀαΐ Του 
Όναί ο{ λα («σοδρεί, ἵπ Ῥτεασβίης ΝΠΙΟΙ ηε α5εά 
1] ἀἱίσεποο απά [αι{μ[α]πεςδ; ποἰννΠείαπάϊησ 
Ώιο 5οτε {πιρα]α{ἶοἈς 1{ Ρτουισ]Ώί αροῃπ Ἠϊπα, απά οἱ 
ΥΥΠΙΕἩ θε ρίνες α πιοδί αΠοσίίπσ ἀείαι]. 4. Πε 
οχε]ίθΒ {πει {ο Ιεαά α Ἰο]γ Η[6: απά Ιπ οτάετ 
Ώιοτοαίο, {ο αγοιἀ αἰΙ οοπππαπίοη Υίῃ Ιἀο]αίετς. 
ὅ. ἨΗο ἀεείτεν {επ {ο οοπηρ]είθ {]αῖγ οοπίτίριι- 
Ώουης {ωχ {6 Ροού βαἰπίς ἵπ οπάφα. ϐθ. Ἠο εηπίεΓς 
Ιη{ο α Ίοησ ἀθείεπος οἱ ΠΙΠΙΒΕΙΓ ασαἰηκί ἴΠε «Πατσε 
οἱ ΕππΙά1{γ απά Ῥεγεοπα Ιπεἰσπίβοαπςθ. Τε {Οτ- 
ΠΠθΓ η εΠεοίπα]]γ τοβιίος ὮΥ ἴ]α 5ενείο]Υγ οΡ]Γ- 
σα{οχΥ αἲτ ο{ Πὶ6 αἀάγεςς {ο {ο ἀἰδα[οσίεά. θε 
ΠΠΟΤΘ Ιπ ἈαοΚη. απά Ηοτπε”ς Τηίτοά. Τῃε πηοςί 
ταπ]ητ]καβ]ο οἰτοιπηείαπος Ίπ 5 ΠΗρὶεί]α 5 ία 
εοπ/άεπεο ο {πε Αροεβῖ]ε ἴπ {Πο σοοάπεςς ο Πί5 
οπµ5ε6, απά {ία 5αρροτί {οπι αῦονε ἴο Ὄοαγ Πῖπα 
ουί Ίηπ 1, ἴποαση πετ ἀἰ[Ποι]ες οῇ {μα πιοςί 
{ογηι]άαῦ]ε Ἰῑπά. 6ο Φοοίΐ, Πο 5ον/ς αἱ Ίαγσε 
Οιαί ία 5ποησες Ιπίετηα] {65{ΙΠΠΟΠΥ, ποί ΟΠΙΥ {ο 
5 Ἱη{εσγῖίγ, Ραί ἀῑνίης Ἱπερίταίίοη, σαπποί οχὶδί; 
{οΥ Ἠαά ἴπετο Ῥεεῃ απΥ οοἱηδίοὮ, 1 ἶ5 πεχί ίο 
Ἱπροβείρ]ε Ριαΐ 5αοἩ α οοπάποί πιαςί ανα οσςσᾶ- 
βἶοηθά α ἀϊδο]οδατο ο 11.7. Οπ {ο ε[[οείς ρτοιιοαά 
ΡΥ {πς Ερίὶδήο, 5εο Μαιςη)ς ΝΤΙο]αε]15 1ν. Τ4. οτ 
Ἠογπε)5 Ἰηίτοά. Όπ νε ολτοπο]ορίσαὶ ἀῑβιοι]ίγ 
οοππεοίθά ον χίὶ. 14. απά κ]. 1, ὃ, 566 {πα 
ἹΝοίος {Ί6ιθ. ἜΓ]ο σοπιύιεπεςς οἳ 5 Ερϊδί]ο 18 
6ο ππαπ]/[αςέ, {γοπι {1ο είγοησθςί ἐπίογπαί 48 νε] α 
επίργιαἰ ονἰάεηςα, (αί 1 Ία5 πονΥοτ Ῥθεεπ ἀουρίθς, 

ΙΤ. Ἰπ ΟΙ Οπαρίοτ, α[ίετ Ἠ]5 δια]. ςα]πίαίίοη, 
πθ (νν. 1, 2.) Ῥ]εςςος (οά {ος ἴἴο οοηβο]αίίοηα: 

29 
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ς 

αρ παρακαλῶν 4 

ω ς - ” τ ο’ - 3 α, ων ’ ειυοω . 

ο”. σὺν τοις αγίοις πάσι τοῖς οὐσιν ἐν ολη τη χαιι.  χαθις υμιν και 2 
Ῥρη. 1. 9. η Ἡ ω ι ἕ αν Γ- 3 3 αρ ω 
1 Ρο... εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 1ησου Χριστοῦ. 

. . ς ᾽ ΔΝ . .. - , ς ” 3 » - » ς 

ο "2ύυλογητος ὁ Όεος καὶ /Ιατηρ του κυριου Ίμων Ίησου ἍἌριστου, ο ὃ 
ἀ Ι [ ας 6. Ν - .) ,ω . ’ ’ 

υμάα, 11Ιατηρ των οικτιρμΩν καὶ Όεος πασης παρακλησεως, 
- } ’ » ς » ώ |) ’ ἓ ς ” ω 

ἡμᾶς ἐπὶ πάση τῇ Ὀλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύναυθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν 
ν ᾽ ’ αλ} ν - ’ τ νλ ΄ 9 2 9 

τοὺς ἐν πάση Ὀλίψει, διὰ της παρακλήησεως ἡἧς παρακαλουμεύα αντοὶ 
5 ι) - -” 

(91.1. Ἠ. υπο του Θεου. 
ς ᾽ ’ .] ’ -” -” 

 Ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παὔηματα τοῦ «Χριστοῦ ὅ 
ς -» 5/ . .. » ’ ς ’ ς -” 

εἰς ἡμᾶς, οὕτω διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ η παρακλησις ημων. 

υπάοτ {τιρα]αίίοἨ, απά {ο ἆθ]ίνοταποςς 1Π ἆαΠπσογβ 
νοιςηβα[εά {ο Ἠϊπι, απά Ιπίοπάςά Ῥοῖι ἔωοτ ιο 
οοπι[οτέ οῇ οί/ιογς αἰπηϊ]ατ]γ οἰτοιπαδίαποςς, απ {ο 
Ιιἴπιδεί{ α5 απ οατπεςί ο Γαίατο αἷά οπι αὔονο, 
(ών. ὃ ---11.) Ἠο τε]οῖσες ἵῃ πε {65{ΙΠΙΟΠΥ οἱ ης 
οοηβοίθησςε, απά οχργθβ8ες Ἰὶ5 οοηβάθησο ΤΠ {πεί 
αἰϊασηπιεπί {ο Ἰΐα, ΝΠΙοΙ Ἰαά Ἱπάασεά Ἰήπα ἴο 
Ῥίοροςε ασαίῃ νἰδ]ἶπσ ἔπετη (12 --- 10) 5 απιά «μον 
Όιαί Πὶς ἀθίοττίης Εῑί5 υὶςιί ἀῑά ποί ατα {τοι 
οαρτίοίοις τηπίαδΙ{γ (νν. Ιτ, 18.): απἀ, α[τετ α- 
νετί]ης {ο ἴιε είαΡΙ]1{γ οὗ ος ρτοπηίςος, {γοισῃ 
Οτῖεί, αβθαγος {ποπ (ναί Ίο Ἰχαά ροδίροπεά Ἠΐς 
γ]δίί {Ποπα πιοίῖνος οἱ ἰοπί(η; ναί ια [απ] παϊσ]ί 
Ἠανο {ἶπιο {ο ταρεηέ, απά χα Ίο Ιπηςα]{ πηὶσηέ 
Ῥε βρατεά {ια ραῖπ οῇ αδίπο φονεΓί(ίγ, νν. ΙΤ --- 4. 

---- Παῦλος ἀπόστολος.] Ἀεε ποίε ο 1 (οἡ. Ἱ. 1. 
--ὁ ἀδελφός] ἈΝοί «ία Ὀτοίμεγ,” α5 Ὠοάγ. 

ΤΘΠάΘΙς; ἐαί ποί Ὀείῃςσ ρογπιτεὰ Ὀγ νε Αγίίε[ε, 
(εερεεῖα]]γ αξ {6 ἶ5 Ἠετο αβθεᾶὰ, η α Υετγ 5ίτοπσ 
86Η56, [οτί] ροβ5οςενο ΡΓΟΠΟΙΠ) 1.6. εἰέ]ου /' οἱ Γ 
Ῥτοί]ος,” πιεαηίπσ [ο]]ονΥ ΟΠτ]είαῃ, ος, ας 18 
πιοτα αρί απά 5α1{πρ]ε {ο ιο ἠπίοπί οϐ επε Αροεί]ε 
(Πίο ννας {ο σῖνο «οΠβ6αΠθΘΠσθ {ο Τα Ρ6ΙΞΟΠ 
Ν/ΟΠΙ Ία Ἠαά εοηέ ἵη 8ΟΠΠΘ 4αστθο ας Πὶς ἠοσαίε), 
ἔέ πι Ὀτοίμογ [πηληϊςίου ο{ {μθ (αοερε].] Βεε Εεί., 
Ἠ//οἱ{, Τ,οσίκε, απά Μασκπ. 

2. χάρις --- Χριστοῦ.] εο Ῥοπη. ἱ. 7. 1 ο. |. 
9. απά Τα]κε χχὶν. 0. 

3. εὐλογ. ὃ θεὸὺς, ὅδτο.] ἘὨοάςγ., Μαοκη., απἆ 
Ίευνο. (ταπβ]αίς, “« ργαϊςεά Ός {1ο (4ο απἀ Εαίλνοτ 
ο,” ἃτο. Βυαΐ (ηογο 5 πο εαβιοϊοπί Γθᾶδοη {ο 
ἀθνῖαίο {Γοπι {ιο ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΥΘΥΒΙΟΠ, “' Ρ]οβ5οά Ώο 
(οά, εγεη {ἶνα Εαίμου, δτο., νΥπ]ο] ἶ5 5αρροτίοἁ 
ὮΥ ιο αι{]ογΙίγ οῇ να αποϊεπί Ψογδίοης απά απ- 
οιεηί 6οπιπιοηία{οτς, απά Ὦγ ο πιοςξί οπιἰποπί 
πιοάρτπ Εχροείΐοτε. Ἅ66 ἴπο Νοίες οῦ Οα]νῖη 
απά ἩΠΙΙΡΥ. ο Ἠανο Ἠθτο απ αφαα] Γογπι οἳ 
(παηκασίνίησ, οσοσοιττῖπςσ, Ώοάάτ. 84Υ5, ἵπ οἰενοῃ 
ουί οῇ νο ἠΙτίοσῃ Πρίεί]ες οὗ Φε. Ραυ].. Οµπ Πα- 
τὴρ τῶν οἰκτιρμῶν. ὙΝαίςδ. γοππατ]κς (ας {ο /οννς 
ΠΙΟΣ αδοά {ο οχργοββίοΏς οι Γαΐιεγ, Οἱ 1Θ/- 
ο [εί Εαίιεν, ἵπ ΕπδΙγ ΡΓαγθ6Υς. ἜΤ]ο οχργθβδίοη ἶ5 
ηοί, α5 πιοδί τασσπί ϱοπππιοπίαίοτς (αῇίοτ (τοί.) 
ταοσατά Τί, α πποτο ἨΠουταίαπα, ὮΥ νν]ο] εαΏφδίπη- 
ενος ἴῃ ένο (οπ](ΐνα ατα ριῖ {ο αά]εο[ίίνος οἳ Ί]κο 
ση νι Απηνὰ Α 156, Ιπάσοσὰ, ποί οοπβποᾶ {ο {ιο 

εβγριο, Ὠεῖηπσ ο[ἵοπ τονογίοὰ {ο α5 Ρροββθβεῖησ 
ΊΠΟΙΘ αρἰγ ναπ πο ογάΙπατγ πβασθ, μις έἶλθ 
Ἱπιροτί Ἰστο οοπνογος 15, (18 0Ἠτγε. απά ἴηο απ- 
οἴεπί Οοπιπποηίαίοτς Ρροῖπί ο) “έ εἶπαί (ο 16 ἴ]ο 
{ουπίαΙη οῇ ΠΊοτογ, απά {πο αρτῖησ οῇ οοπι[ογί. 

4. ὃ παρακαλῶν] {ΟΥ παρηγορῶν ΟΥ παραμυθῶν, 35 
αἱ Αοΐς χνἰ. 40. κκ. 12. ππὰ οἱκαυν]οταο. ΊἨις πα- 
ρακαλεῖν εἰση]ῃος Ι{οτα]]ν {ο «' Ριὰ αΠγ οης ἰακο 
οοιταρθ,’ Ὦγ εασσοφίῖηςσ ἴο Πάπα τοπςοης Γογ Ἰορο 
παπά οοπβάσποθ, ὮΒΥ ἡμεῖς ἵδ ΠιθαΠί (48 νο Ὀορί 
Ἐιχροβί{οτς ατα αστοσ) {ο Αγοφίΐο Πιπιςο]ῇ, νν]ο, 
'Τ]αυσά. (ήη]Κς, πεος ἴἶνο οκρτθββίοη ὀύνασθαι ου 
ϱΟΓ πιοάεσίη. Βιί ουσ] νο ννοτὰ παιδί ποῖ ὢο 
Άγεδδεά οἩ, ποϊίπετ πιαδί Τί ο πας ετμ/αϊἰπεα 

σιοαµ.. ο, α5 Οα]νίη ν/ε]] τεπηατ]ς, ΄΄ αί ποηή 81βί 
ν]νοναί Αρορίο]ας, εεά Εοοιεδίῶ; Ἱία απ]άᾳπίά 
σταζίαταὰ 1 Ἱρεαιη οομ{ετεῦαί Ώεις, πο 81δί 5ο]ϊ 
ἀαίαπα τοραίαῦαί, 5εὰ ασ Ρρ]α5 αἆ αἰίοδ ]αναπάοΒ 
Μαρογεί [που]ία(ἶς. Τμ παρακλήσεως ἄπά παρα- 
καλούµεθα πιαξε ποί Ὀο οοπβπεὰ ἴο αΠΥ οπε ο {θ 
5οµτοςς οῇ οοπι(οτί, θαί Ῥο απἀθτείοοἆ ρεποτα]]γ 
οΓ αἲἰ; εερεοἰα]]γ ο Εναί ερ]τίέααἰ 5αρροτί Ὀτεαί]θά 
ἰπίο Ἠ5 5οιι] ὉΥ (πε ἄτεαί Οοπι[οτίες, 5επί [ἴοπι 
«ο, απά νο 15 4ου. ἈΝον ἠναί οοπι{[οτί ννου]ά 
Ρο Ἱππρατίοά {ο οίμεγς, Ὀοίῃ {ο οοπιπαπ]σαίῖπσ {ο 
Ώιαιη λα σγοιιᾶς οἳ Πέ, απἀ ὮΥ ἱπερίτίης Έχεπι 
ΥΠ. ιο «απιθ ερἰτῖέ οἱ ἀενοίεάπες {ο {]ε (409- 
Ρ61, νο] β]]εὰ Ἠ]5 οἵνΏ Ώοβοπῃ. 

Ὁ, περισσεύει ---- εἰς ἡμᾶς] Π{ετα]1γ, «έ Ἰανε οσο Ιἵ- 
τοά {ο 15 αριπάαπ{1γ. ο Ῥοπι. Υ. 16. ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ ---- εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσε. Τη6 του Ἰ]αδί 
α[ετ ἶ5 αἀάθά οἩ Όνο ααἰποΓίγ οῇ βενετα] οῇ {λα 
πιοδί αποϊοπί ΝΤ 9., απά α[ίογ {1ο εχαππρ]ε ο{ ια 
πηοδί οπηπεηί Εάῑίῑοις. "ἜΤ]ο ὅτι 18 ε)Ιρίῖσα]; απἀ 
Όιο ςεπ{ήπισηί {ο]]ουνίησ ἶ5 εχρτθξςθᾶ η απ οὔ- 
5ουτα Ὀτογίίγ. Τί ἶ5 νετγ νε]! ἀενε]ορεά ὮΥ Ὦ, 
Βυιτίοῦ ἰπ ιο Γο]]ον]ησ Ραταρηταςδε: “Ίο ατο 
αΌ]ε {ο αἀππ]η]κίογ οοπα{οτί {ο οίπετς, Ὀδοσαιδε, Ιπ 
Ρτοροτίοη. {ο ἴπθ ει ογίησς νο] ἴιο (4οερο] ο{ 
Οτ]ςὲ 6χροςθς π5 {0,509 4968 {πο 8απ1ε (1οβ8Ρεἱ 
βαρρ]γ ας νν οοηςο]αξίοης ὙΥηΙο]ι Ὑνθ αγε αὐ]θ {ο 
αάπηιηϊςίος {ο οίπεις.. Τη τὰ παθ. τοῦ Χριστοῦ ἴθ 
απίινο πιαη, ΥνΙ πιοδί αποϊεηίῖ απά εαγ]16γ πιος- 
εἵπ Ἠκροξί{οΓς, Ὦ6 8ο ἴπ]κθη α5 {ο ἀεποίθ ἴα 8ι{- 
{ογίηπσς οπαγεοά δή Ογὶδέ, Ἱπαδππασ] αφ {ο 5ι{- 
{οτίησς οἳ Ογὶςίς πιεπιφογδ {ος Ἠῖ5 5αἷα ατθ 5ίγ]εὰ 
ὲς δι[Γεγίιος, ας Ὀεῖῃς ονἰ]ς Ιπβἰοίθὰ οἨ Ἠὴ5 ΠΊΕΠΙ- 
Ὄους ουί οἱ οηπαΙ{γ {ο Ἠΐπα, απάἁ ὮΥ Γθα5οη ΟΡ ἠ]γεὶτ 
πηγςίἰοα] απίοπ {ο Ἠἶπα, απ {Πο θΥπιραίΠγ ο Ἠαβ8 
ΥΠ Όοπα ἴπ ιοίγ αιΠετίησ: α5δ Ἠοπῃ. Υ1, 17. 
Τί 15 Ροΐίος, Ἰοννουθγ (νν( (αῑαςς, Ε5ε., ΝΤεποςῇὴ., 
γουεί., απά αἱηχοςί αἲἰ {6 πιοτο τοσθηί Εχροδ!{ος»), 
ιο Ιπίατρταί «« ίπε εαβετίπσς επὀυτες [ος Ομγὶςί 8 
δαίκο απά {οτ 5 σ]οτγ.”. ΟΡ νήσο] ἔοτες ο {Ίνα 
(οεπίήνε εχαπηρ]ες ατα ποί τατθ. 39 ΕΡΗ. Π1, 1. 
ἐγὼ Παῦλος ὃ δέσµιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ. Ἔ]ας ἴο 
εοηςο νν]] να, «έ Ὀδσσιςθ, ἵπ Ρτοροτίίοη Το λε διη/- 
/εγίπος {ο νν]]ο] ἴἶιο (1οεραἱ ος Ομσὶκί αθυπάαπ{]γ 
6ΧΡΟΡ65 5, 5ο ἀ968 {πε 8απΠθ (1ο5ρο] εαρρ]γ 18 
νι αὐαπάαπί οοπςο/αἰίοπι [νν 1ο] να πιαν πάπλ]Π- 
Ἰκίογ {ο ολους]: νν]]ο]ι Ἰαδί ννογάς, Ἱππρ]]ες {ποια 
Ώνο Ρτοςθάἶπσ νεγςο, {οτπα {πο γιο οἰποπίπι Ὀθ- 
ννθοῃ ἰὶς απά {Πο ποχί ν6υςθ, ΟΠ ἴἩθ οοππθοΙοῃ : 
ΟΓ νο] Εχροβί{ογς Ἠπνο Ώδεῃ Ρρεγρ]οχοά. Τ]ε 
νοτάς, {πεη, ο/ν. 6. ατα πιθαπί {ο Γιο ἀευο[ορ 
Ώινο αΏουνο 50Π86. Σωτηρίας ὑμῶν, “΄ Γος ο ανίπασ 
οἩ γοιγ εομ1ς.. Τη πο ποχί ννοτάς να οτάοτ 
νατ]ο5 οχοθοαἰπο]ν ἵπ ἀἰβοτοπί Εάάοις απά ΝΤΑ, 
Τ]ιο (οχίας τοοορίς (ἀοτῖνοά {οπη {μα Ἰαΐοτ Τά]- 
Πἴοης οῇ Ώοζα απ Ε17ενιτ) Ἰαβ: Ἐἴτε δὲ θλιῤόμεθα 
ὑπὲρ τῆς ἡμῶν παρακλήσεως, καὶ σωτηρίας, τῆς ἔνεργου- 
µένης ἐν ὑπομον τῶν αὐτῶν παθηµάτων ὧν καὶ ἡμεῖς 
πάσχοµεν  εἴτε παρακαλούµεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρα- 
κλήσεως καὶ σωτηρίας" καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπ. 

- 
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6: Εἴτε δὲ θλιῤόμεθα, ὑπὲρ τῆς υμών παρακλήσεως και σωτηφίας, της 
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". ΕΙηπίτα 4. 15, 11 

ῃ ς . -” 2 -- ; σ ᾿ ς Μ / ὰ 

ἐνεργουμένης ἐν υπομονη τῶν αὐτων παθηµατω», ων καὶ ημείς πασχο-- 
ο Ὦ / λ - 2 λ τα Μι κο ηφ ο ος ον ’ ἁ 

μεν Ἱκκαι η ἐλπὶς ημων ῥεβαία υπὲρ υμων ) 'εἴτε παρακαλουµεύα, 

53 Τ]1988. 2. 13, ᾽ ιο) - , { . στ] ’ ε/ / 

Ἰ ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας. ᾿ ὃ Πίδοτες οτι ὠύπεφ κοι- ἵων ὃ ο: 10, 
ἃ » ; ε/ ” Π 

8 }ωνοί ἐστε τῶν παθημαάτω», οὕτω καὶ της παρακλήσεως. Ἡ. Ότι να ΝΑοίς]9.08,4ς, 
Ου γαρ 1ος 15ο, 

Θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης 
ἂν ”. 3 ο! ρ, ον ι να ντν ο αν , ϱ/ 

ἡμῖν ἐν τῇ Ασίᾳ, ὅτι καθ ὑπεοβυλὴν ἐβαρηθημεν υπὲρ δύναμιν, ὥστε 

9 ἐζαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζην 

ἡμῶν. 3οππθ αποϊεπί Μ55., ἃ5 Α., Ὁ., απάἀ ἴθῃ 
οίμετς, ἰοσθί]οι υγ] ἴπο Ἁγτ., Οαρ., Π., Ατιη., 
γα]ς., απά 8οΠΠθ Πα]ίο Ὑεισίοης Ἀανο : εἴτε παρα- 
καλούµεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως, τῆς ἐνεργουμέ- 
νης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθηµάτων, ὧν καὶ ἡμεῖς 
πάσχοµεν ' (καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν ") εἰδό- 
τες ὅτι, δο. Βαῖ Οιίδ, ἔποισὶ οἀιιαά Ὦγ ἀτιεςὺ., 
Τέπα., απά Ὑαἲ., ἶ5 Γοαπάεά ον 5ιεπάετ οχίειπα] 
ονἰάσπσςθ, απἀ ἶ5 ΡΥ πο ΤπθαΠΕ 5ίτοησ ἵηπ ἠπίεγπα! ; 
{ος ἴτ βανοιτ οῇ ία αὐεγαίίοπς οϐ ιο εατ]γ Οπίί- 
105. (τεαί]γ Ρτε[εταυ]ε 15 ο τεαάϊπσ οἳ Υοιγ 
ΤΗΥ οἴποι Μ35., βενοτα] Υετείοη5 απά Εαΐμεις, 
αἱ5ο ἴἶπα Εάῑε. Ρτΐπο, Ἐταςπι. 1, Βεζα 1, απά οἴῃετ 
εατ]ν Εάῑίοις: εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 
παρακλήσεως, καὶ σωτηρίας, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὕπο- 
µονῃ τῶν αὐτῶν παθηµάτων, ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχοµεν ̓ 
καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν ' εἴτε παρακαλού- 
µεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας. Τηϊ5 

᾿ τοαθίπς γνας Ρτο[ετγοά ὮΥ (α]νίη απά Βετα, αἀορίεά 
Ὦγ ἸγΓεῖς., απά οὐτίιεά Ὦγ Μαίπ. απά ΤαςἨπΙαπΗ: 
ππά υγ ΤΘαξ5ΟΠ ; {οτ ιο αν]άσπος ἵπ 15 {ανοιτ 
18 εχοθοάἸπσ]γ είτοπσ; πί]α (αί Γος ἴπαθ οοπι- 
ΠΠΟΠ τεαάϊπσ ἶ5 οχοθεάΙησΙγ ννεακ. Τπε οοηίεχί, 
ίοο, α5 Ἠ]ποκ οΏδοσνθ», βίτοηπσΙγ οοιηίεπαηςσθΒ 
ες τοπάϊπσ; ιο σοπεταΙ 5εηπιεπί Ὠοείης {Πίς: 
«Επ αΠϊοίαΠο οί οοπβο]αἴίο πιθα γορίς Ρτοάεςί; 
Ί]]α, απ] πιθο 6χοπιρ]ο, πέ 8ΡεΓο, αἆ (οἱθγαπέίαιη 
οοπιπηππίαπα ππα]οταπα Ιποίαπαϊηϊ, Λῶο, θπἷα ηοῃ 
αβ]ιοοπίς 5ο]απ 5οἆ οίίαπι φο]αίίοταπα ραγί]οῖρες 
οδί1ς.’. Τ]α (απεροδίϊοπ οΡ {ιο οἰαιι5δε καὶ ἡ ἐλπὶς 
--- ὑμῶν ἴο ιο επὰ ος {πο ν6ί5θ ΊΝα5, πο ἀοιβί, 
ππαάε ὮΥ ἴἼχοςα ονεΓγ-πίσος ΟΓΙ{168, νο Πιοισ]έ 1έ 
πίετγαρίες πα απ έ]αςί5 Ὀείννθεη εἴτε θλιβ., ὅτο. 
απά εἴτεπαρακ. ἢΤΠϊ5 οἶαςθ οῇ Ογιέῖοβ ννετεα, Πον/- 
6νοτ, {αγ 1655 Ρο]ά (Παπ (λοςδα ὪΠο, θεβίἀάθς πια]ς- 
Ίηπσ επ5ο οϐ {6 βαπιο ἰταπβδροβίίοπ, Ιπίτοάιοθεά 
οίπετ αἰίεταίίοης, --- Ρρατί1γ {ο Ῥτενεπί {αιμίο]οσγ, 
απά Ῥατίγ {ο τεπάετ {ο Ἱπίθτργείαίίοη ια 
εαδίογ; ἴποισῃ, ἵπ [αοῖ, 1έ γιε]ἀδ α νοτγ οὔ]ες- 
Ώοπαρβ]ο 5εη5θ: {οΓ, αάορίησ (Πο (γαπβδροβδί{ίοῃ 
οϐ {ια οἸαμ5θ τῆς ἐνεργουμένης ---- πάσχοµεν, 1 ἵδ ἁῑ[- 
Που]ί {ο 9566 Ἠονν {είτ οοπεο]αίίοη οοιι]ά Ῥεο Ῥγο- 
πιοίεὰ ΡΥ (εῖτ Ὀοατίπσ ιο 5απῃο ει ογῖπσε ας {ο 
Αροξήθ. ἜΤ]ηο βοπίϊπιεπί οππποί Ὦο αἁπιιίθά 
νι]θιοιί στοαῖ ν]ο]θπος {ο {6 Ιπ{οτρτεία{ίοη. Τῆς 
ἐνεργουμένης βποι]ά Ὦο τα[οτγθἆ {ο Ώοί] παρακλήσεως 
απά σωτηρίας. Τ{ο Αροξί]ο πιθαΠς {ο 84Υ, ἴῑαί 
Ροί] Βὶς αβ]οίῖοπ απά Ἠΐ5 οοπφο]αίἶομ ἶ5 σα]ου]αίοά 
{ο Ῥτοβί (επι; απἀ, ἵπ οχρτοβείησ Εὶς 5επΏ]πιθηί, 
Ἠε ἴπίρηροδοδ λα οἼαιςο τῆς ἐνεργουμένης --- πάσχο- 
μεν ἵο ΊΟΥΝΥ ᾖοιο Πϊς α[Πἰοίοπ ΠΙΑΥ Ρτοβί Όπετη : 1 
ν], Το 8αγς, ο πηπάθ οβ]οασῖοις, Ὁγ {είν ρᾶ- 
Ώεπί]γ Ώδατιπς, αῇτογ Ηΐ5 6χαπηρ]ο, έλα 5απιθ αβ]ϊς- 
Ἡοης ἐλαί ᾖεφιαβοτς. Το είς Ἱο 5α0]οίης α ΡαΓεή- 
Ἠπείίσα] ααςα, οχρτοςςίνθ οῇ Πῖς Ἰορο απάἁ {πας 
τθκρεοίΊῃπσ ἴλεπι, υὶσ. ἴπαί {αγ το [ οοΡΥ Πὶς ϱκ- 
απιρ]θ. ἜΤ]ας 1 15 ονἰἀεηί ἐλαί λα ἑταπερος!τίοῃ 
οὗ ια οἶαιςε καὶ ἡ ἐλπὶς--- βεβαία, ἁοςοτᾶϊπσ {ο 
εἰί]αι ἴῃπα {οχίας τεοθρία5 ος {παί οὗ (τίοςυ., 
Ώποισ] 1 πιακας {ο Ραβξασθ γεαά δΔείίεν, Υεῖ, ἵπ 
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᾿ αλλὰ αυτοὺ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἄποκριμα ! τετ. ΙΤ. δ,Τ. 

Πιο ἰαί{εν οπ5θ, ἴπ]ιγος έ]ιο δεη5ε, απᾶ ἵπ ἴπο ΠΟΥπΠΕΥ, 
πιγεργεδεπίδ ἴιο Αροςί]ε”5 ππραπίπσ. ἜΓ]ε Αρος- 
{1ο ἀἷά πο ππθαπ {ο 5Ἠον/ Ίχου Ἠ6 οοπΦο]αξίοτ 
πιὶσΏί ϱο ε[αοίαα] Γογ Ολεῖτ οοηβο]αίῖοἩ: Γος ἐπαί 
νΠΒ {οο Ρ]αϊπ ίο πεεᾷ Ῥείΐησ {οασπεᾶά οπ. Ἀ66 
Φοοµ. Ἰπ [αποί, ᾖιο πιοδέ οοτίαϊπ οϐ αἰ] Οτιάσα] 
6αποπς ἀειπαπάς {πε τε]οσίίοη οῇ ῥοίῇι έποςε {οχίς, 
απά {ο ργείετεηςε {ο ϱθ σίνθη {ο {ιαί αἀορίεά ΡΥ 
Ἠείς. απά Μαίι.: [ο πσίλῖησ 16 πποτο εν]άθηί 
ἴπαη Όιαί {ιαξ, ἵπ ια βοιπον/αί Πατεῃ απ Ιπνο]νοά 
παίατε ος {χα ΡἨταξθο]οσγ (Η1σΠΙΥ, Πον/ενατ, ]ΊαΓ- 
αοίοτὶςίῖο ο 9ὲ. Ραπ]), Ρρτεςοπί5 α τοαάϊηπσ [Γοπῃ: 
πνλίο {πο οί]ετ5 πιἰσηί αρτίησ: υΠΙ]α ές οί]ιθ 
ἰοχίς5, απἀ {πε τοαάίησς ΥΥΠΙΟἩ αἴο πιοά{βεαίῖοπα 
οῇ έπαππ, ατοςθ {τοπη νατίοις αἰθεππρί5 {ο Τεππονθ 
ένο ἀϊ[ποι]έγ. Γ]ε ν’οΓᾷβ καὶ σωτηρίας Ν6Τθ {ΠΓΟΝ/Π 
ου ρα Ὀγ ἴποςθς ΨΙ1ο ν/σιεά {ο τεπηονθ α {αι- 
{ο]οσγ (ΜποισΗ, ἵπ [αοῖ, (αμίο]οσίθς οῇ {5 Κῑπά, 
πνηθτο {πο 56ης5ο ἶς είτοπρί]]οπεὰ, ατα {Γοαιθηί ἴπ 
οί, Ῥαα] απἀ ἴἶε Ῥεδέ νντ]ίετς οἱ 6Υ6ΕΙΥ Ιαησιασθ 
απᾶ ΘΕΥΕΤΥΥ ασε), απἀ ραγίζή ὮΥ ἴλοβθο Ἠο Βίπ1Π- 
Ῥ]οἆ, ποί 5οδίῃσ ᾖοιυ (ης Αροβίε’”5 οοηβδο]αοη 
σοι]ά Ριοπιοίθ ποί οΠΙγ {αίχγ οοηβο]αίίοη, Ραΐ δαἰ- 
υαΐοπ. Ἡ απγ 5εΠοι]ά γεί 5ἴαταρ]α, εί (πεπι τοαἆ 
ιο ςα{Ις[αοίοΥγ εκρ]απαίοπ οὔετεά ΡΥ Οαἰνίη. 

Ἐλνεργ. ἵ5 Ἠετε ιδεά ας αἱ 2 09. ἵν. 12. (αἱ. 1. 
δ. απάἀ ν. 6. 1 Τηεςς. Π. 19. Ῥοπι. υΙΙ. ὅ. (αἱ. ν, 
ϐ. 9εο ΒΡρ. ΒΗ]]5 Εχαπι. ρ. 9. 

Τ. εἰδότε.] Ἠετε ἵ5δ αη απασο[αί]οπ, 5αςἩ αφ ἶ5 
(Γαααεπί ἵπ πα Ῥεςέ υηηίετς, οερθοἰα]Ιγ Τ]ασγα. 
απά Ἠετοάοίαξ; (λα Ῥρατιοῖριο Ὀείπσ α5οά {ο α 
γαρ απά γάρ. ΤΠϊ5 νειβο 15 οχρ]απαίοτγ οῇ ο 
Ργεσθάϊίησ. 'ΤΠ6Υ Ἱνετο ρατίακοτ5 οῇ Πίς ση /)ογίπσς 
δή υπιραί]πῃ; απά ος ΠΙ5 οοπκοἰαίίοπ Ώπεγ οοσ]ᾶ 
ποί [αἱ] {ο ϱο, ΒΥ Ῥείπσ Ι]κα-πιϊπάεᾶ, απἀ αν ΒΕΙη 
1η {πο Γα{μ. 

8. Ἔπε γὰρ Ίας τε[είθηοθ {0 παθηµ. ἵπ λε ρτε- 
οθάίησνοτβθ; α. ᾱ. ἴδου οΓα[Πίοίίοη», { νου]ά Ἰανο 
γοα {ο Κπονν, [Γ πανο Ἠαά ΠΠΥ 5πατο. Τε ὑπὲρ 18 
{ΟΥ πεοὶ, ΝΠΙΕΠ 15 Γοαπά Ἱπ α {ον ΜΒ. απᾶ Ελίπετς: 
Ραΐ ἶ5 Ρ]αϊπΙγ α σ]ο55, ἴποισ]ᾗ αοσοαπίεά ϱΥ Ὀτ. 
Βιατίοῃ α5 ρτοῦαθ!Ιγ ια ἴγαο τααά{πσ. 

Οµπ Όμο οἰγοιηπιδίαπερ Ίο αἀγνετίθοά {ο ὮΥ ὧιε 
Αροδίήςθ, Όιο Οοπιπιεηίαίοτς ἀῑῑετ 1π ορΙπίοῃ. 
ΦΟΠΊ6 τα[ετ 1 {ο {ο ροτεοουίοῃς αί Τιγείτα, ΠΙθῃ- 
Ποπαά ἵπ Αοΐς χὶν. 19, 20. Οµπετς, νυν πποτθ 
ΡτοβαβΙΗ(γ, {ο ννπαί Παρροπαά ἀπτῖησ {πο ΟΟΠΙ: 
πΙΟίΙΟΠς αἲ Ερῃθε"5 πιεπέίοπεᾶ ἴπ Λος χὶχ. 26. 
βοᾳ. Καθ᾽ ὑπερβολὴν 15 {ΟΥ ὑπερβαλλόντως, 45 ΒΟΠῃ. 
γα. 19. ΠΩ ἐβαρηθ. Τ ννοι]ά οοπἹρΊγο Αγὶδίορᾗ. 
αρ. ΖοπηΤ. Τ,εχ. Ρ. 1795. ἰπούμενος ταῖς συμφοραῖς. 
ΝοἰννΠβίαπάἶπςσ ναί Βοβοπίη. παπά οίμευς Οίπ]ς, ' 
ὥστε ἐξαπορηθῆναι --- ζπν απ ΟΠΊΥ ΠποαΠ, “«Ίπςο- | 

Ἐξαπ. ' ΠΠΙΟἨ {Ἠπέ ννο 6Υεπ ἀεεραϊγεά οἱ 16. 
αἰσπίῇος Ῥτοροτ]γ {ο 5ίορ 5ποτί ἴπ οἱ ρτορίς5ε, 
{γοπι Ὠοδίησ αξ α Ἰο5ς {ο Κπονν γαΐ «οιιγ9θ {ο {αΚθ. 
90 Ἱν. 8. ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι. 

9, ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα θανάτου ἐσχήκαμεν.] Τ118 
οοηίαίης α 5ίτοησ]ν βσατα(ῖνο πιοᾷς οϐ οχκρτεβεῖησ 
ΐεγ ες} τἱγ οἱ {ἱγε; α. ᾱ. Όια Πανίπσ πουσηί Ῥαί 
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- Π ΄ ’ ε/’ . ’ 5 πα ο ”- 3 ΄ 

τοῦ Θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα µη πεποιθοτες ὤμεν ἐφ ἑαυτοῖς, αλλ 
εἰ Οοι, 15. 91. 

2 

ἓ 

Ι Βοπι. 15. 80, 
ΡΕ, 1. 19. 
Ῥμί]απα, 23. 
ἱπίτα 4. 15. 

πι]οος. 2.419. 

» » ο » . ο εν Β , ῃ 
ἐπὶ τῷ Θεῷ τῳ ἐγείροντι τους γεκρους Κος ἐκ τηλικούτου Όανατου 160 

.- ς - 9 ε’ ν 3 ει ηλ Π /’ οΔ ... ες’ .. 

ῥύσατο ἡμᾶς, καὶ ῥὀνεται' εις ον ἠλπίκαμεν Οτι καὶ ετι ῥνσεται 
’ 9 ς ” ς ᾽ ς ” »” ’ «/ 3 - « 

συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῃ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλών 1] 
’ 3 ς » ’ ) -” 3 - ς πι ς - 

προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριοτηῦὴ ύπερ Ίμων. 
πι ς ’ ’ ς - «/ β ᾿ ᾽ ’ - ; 5 

ΙΙ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὐτη ἐστὶ, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως 13 
5 ν 5/ » ς , Ν 3 ῃ -- . Ρ ῃ - - 
Ἠμων, Οτι ἐν απλοτητι καὶ ειλικριγείᾳ Θεου, (οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ, 
2 μον / .. 3 αρ Ἄγξ. , , - δὲ η 

αλλ εΝ χαριτι Θεοῦ) αγεστοσαφΊμε} ΣΥ τῷ κχοσμῳ, πεοισσοτερως ἑ προς 

ὑμᾶς. 

ἀθαί] Ῥοα[οτο οΠ6’9 6Υθ68. ᾿Απόκριμα αἰση]ῆες ΡΓΟΡ- 
6{]γ α }ΕΣ2ΟΠΦΕ, απά νατίθς 115 56η5θο αοσοτάίπσ {ο 
Όιο οοσαδίοη. Τα, νε α5εὰ οῇ ]αάσες, 1{ 4ε- 
ποίθςβ (45 Ἠ6τ) α υογαϊοί ΟΙ δοπίεποο. 390 (119. 
ψῆφον. Τ]ε Ατίϊο]ε 15 επιρ]ογεά υγ τα[ετεηοθ 
ίο α εἶααςο 5αρρτοβξοά; α. 4. [Ναγ, νε Ἰαά 5εη- 
ίθπος τεοογάςά ἵπ οι πα]πάς,] απά νε Ἠαά 18 
εοηίθποθ. ἵπ οτάετ {]λαί ννο 5ου]ά ποί ἰτυςί, ὅτο. 
ΟΡ ια Ρο]ά ἤσιτε ἵπ ἀπόκριμα ἐσχ. πο (οπηεηί{1- 
ίοτς αἀάιπσος ΠΟ ΘΧΠΠΙΡΙ6: απἀ {πετε[οτθ {ια {ο]- 
Ιον1ησ ΠΩΠΥ ὢθδ αοοθρίιὮ]α. ᾿ἛΠπαογά. Π. δ5., 
δροαΚίηρ οἱ ιο ραορ]ο αἱ ΑίΙαης ἀπτίπσ {ιο ρε5- 
ἄἶσοπος, 8478, (λαί {Π6Υ δοί αἰΙ Ίαννς αἱ ἀοῇαπος, 
{οι Ἠανίπσ ἀθαίῃ οοΠΏΙπΙαΙ]γ 5αδρεπάεά ονετ 
Όχθια, 35 α δοπίεπεο ο ἀεαίίι αἰγεαάι ἀεποιπιερά ; 
απά Πίο {Ἠ6Υ πιϊσηί οοπ{ΙπασΙ1γ εχρεοί γοι]ά 
Ῥο οαττῖοά Ιπίο οχκθοιίΊοΠ: πολὺ δὲ µείζω ([5οι]. 
τιµωρίαν) τὴν ἤδη κατεψηφισµμένην σφῶν 
ἐπικρεμασθῆναι. 

Πεποιθότες ὤμεν ἵ8δ ποί ΠηΘΤΕΙΥ Ρραΐ {ΟΥ πεποίθω- 
μεν: Ριΐ πε ραγΠοἴρ]α απάἀ νειῦ εαὐείαπίίνε αἴθ 
ἀ86ες {ο οχρτθεΒς οοπ( πω οἱ αοἰίοπ, ΠΠΡΙΥΙΠς σιδ- 
ίοπι. ΕΥ ' ἰταδήῃσ Τη οµγ5ε]νες,) ἶβ πιοαπί Πανίησ 
ταρατά {ο ουγ ΟΠ βἰγοπσί] [αἱοπε], νποαί τοί- 
ε{θησθ {ο Ὠϊνίπο αἰά. Τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκροὺς, 
6ένν]ο ταϊβοίἩ {νε νετγ ἀοαά, [απά (πογε[ογτθ νο 
σα ῬΓΘΒΘΓνε {6 Πνίπα, ἴπ Πονανοτ στεαί ροτ]] ο{ 
ἀοαίμ] 

10. θανάτου] “« ἀεαᾶ]γ Ῥοτί], “ροτί] ο 116.” 
Το Γα1]1 8οη9ο ἵπ ἐῤῥύσατο, ἃιο. ἵδ: «ΝΟ. ναί] 
ἀε]ινοτοά, πονν ἀε]ίνεγεί], απᾶἀ, Νε Ἰορο απά {τιςί, 
νι] ἀε]ίνετ 5. 

11. συνυπουργούντων --- δεήσει.]  Ῥεπάςτ: ΄έγοι 
ίοο οοῦροταίίπσ Ίπ δαρρ]ίσπίοη οἩ. οἱγ Ῥο]μα]ί,) 
1.9. οη γοιτ οοῦρεταίης, ὅσο.. ΝΠΙΕΗ 6 6ροΚεη 
νηίἩ οἰατασίοεϊκίήο πιοάσβίγ. Ἴμοτο 5 ποί (α8 
8Ο0Π16 Ιπιασίηπθ) αΠΥ {ΓαΠΡΡΟΒΙΠΙΟΠ οΡ {ο Ατίσ]ε 
τη, {ΟΥ 1 Ίαν πο {οτοθ: [ΠΠ ννοτὰ απά προσευχὴ, 
ἰακίηςσ {ο ατγίίοἰο αφ Ὀοίπσ αλαί/αςί ΠοιΠΒ. Ώ6θθ 
ΜΙάάΙ. αγ. Α. ΟΠ. ν. ᾧ 1. απά ΠΙΠΙΘΤος5 οχαπηρ]ος 
ἵπ θΠ]θιβ. Τ,οκχ. 

---ἵνα ἐκ πολλῶν -- ἡμῶν.] Ἔ]οςο ννογᾷς ατα, 
(τοπ Ὀτου1γ παπά ροτρ]οχΙίγ οἩ οσπβίΓΠΟΙΙΟΠ, οὉ- 
8οµτα: Ῥαί {ο σοποτα] 86ης (5Ιπα]]αγ {ο ἐπαί αἲ 
ἵν. 15.) 8οσπι {ο Ὀς 15, « Οιπί 5ο {Πο στασῖοις 
σί[ [ου Βιίατο ἀε]1νεοταποςε] Ροίπς Ώορδίοννεά οη ης, 
ΡΥ πιοπηπς οϐ ιο Ιπίργοθβδίοη ΟΠ ΠΙΠΠΥ ῬΟΓΕΟΠΑ, 
ΠΠαΥ, ὮΥ ΠΠαΠΥ ΡΟΓΦΟΠΒ, [ος πε, Ὦο ποκπονν]εάσεὰ 
νη(Ἡ (παηκςς) ἶ, 6. ΠΙΥ Όθ ποκπον]οάσοά ἴπ (ιο 
Οιαηκασ]νίησ αἱ5ο οῇ ΠΙαΠΥ Γογ πο. 1. 6. ΤηΥ ἀθ]]ν- 
ο{αησ6: {0Υ, 48 Ὠοάγ. οΌβογνθβ, ποίΠίπσ 18 ΠΙΟΤΘ 
γθαδοπαῦ]ο {Παπ ναί νν]αί 195 ουίπίηθά Ὦγ ργαγογ 
ου]ά ο ον/πεά ἵπ Ρπίθο8. Τ]ή8 15ο οῇ εὖχα- 
ριστεῖσθαι (48 βαἱᾷ οἱ α ἠίησ) {ο δο γείιγηοά Πιαπ/ς 
/0Υ, ἵ8 Ν6ΤΥ Τα6. 

ὙγΠΗν τοβροοί {ο {6 ποχί ννοτάς, ἵνα ἐκ πολλῶν 
-- ἡμῶν, ἴΠ6γ ατα οὔδοιτο οπι Ῥτονίγς απ 1 
Ἰαγθ ἵη Ἠεο. Θγῃ. βον/η αἱ Ίατσο, ναί πο ρεή- 

Οὐ γὰρ ἄλλα γράφοµεν 
ξεοω 3 3 Εν) ια] α) ’ ” . 

υμῖν. αλλ τ α αναγινγωσκετε η καὶ 18 

ογα] 5οη5ο ἶ5: '' έαί 5ο (6 στπσῖοις σΊΠ Γο[ ἀε]ῖν- 
εταποε] Ρείηςσ Ὡορίοννεά ος 1ης, ΡΥ πιεαης οὗ νε | 
ΡοίΙίίοη ΟΓ ΠΙάΠΥ Ρ6ΤΡΟΠΡ, πιαΥ ὮΥ ΠΙΔΠΥ ῬεΓΒΟΠΒ, 
οἩ ΠΙΥ Ὀε]α]ί, Όο αοκπον]εάσεά ν]Ών Όναπ]κς. 
ΤΠϊς ε9ε ΟΓ εὐχαρ. ἵπ πε ραδσῖοε, ἵη μα 5επ»5ο {ο 
νε τείιγπεά {απ]κ5 {0Υ, 15 ν6ΥΥ ΤάΓΕ; 48 15 αἶδο 
Ώιο 86ης οῇ ἐκ, ΄΄οἩ νε ρατί οἱ,” 1.6. Ρρτοσουτεά 
ΒΥ νο ργαγοτς ος.) 

12. ἡ γὰρ καύχησις. ὅτο.] πε εοππεοίίοη 866ΠΠ8 
{ο Όο αφ {ο]]ουνς; “[Απά πο ἐτηςί μαι ἀοά νν] 
οοπίίπαε {ο ἀε]ΐνετ 5, Υοι οοὂρεταης γη 5 ἴπ 
Ρταγος:] /ο» οιγ σ]οτγίηρ,” ἄτο. Καὐχ. 5ἱρηϊβεβ 
ἃ οα15ε Γοτ α]οτγίπσ, δοπηοίμίησ οἩ Ν]ο]ι ννο πΙαΥ 
Ῥτίάο οἱ/Γ9ε/νες, 1. 6. {ουνατάς Ίπεπ; ὙνμΙο ἵ5 Ἱπῃ- 
ΡΙεἆ, απά ἶ8 ρετῃαρς5 5ασσεςίες, ἵπ {Πο γνοτᾷς ἐν 
τῷ κόσμῳ ]αδί α{ἴθγ. Τὸ µαρτ. Ξ18. ὄν, “ εαῖ ννμΙοῇ 
19 ἰοκίίβεᾷ ὮΥν οιγ οννπ «οηβοῖεποθς.” Όπ {ια 
να]ας ΟΓ {5 ἰθείΙπιοπΥ οῇ οοηδοεποθ, απά Ἠον 
[αχ αἱοπε νε ουρΏῖ {ο τοςδί ἵη 1ἱ,5ες ἨΒρ. βαπάεγ- 
80Η, 2Πᾷ ΒΕΓΙΙΟΠ απ Μασκίαίατη, ϐ ---ὤθ. "Απλότ. 
απά εἰλικ. 4ΓΘ ΠΘΑΤΙΥ ΞΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙΒ. 
566 ἸΝοίε οἩ Βοή, Ἱ. 8. απά αἰἰ. Τ, ὃ.; οἩ να Ἰαϊ- 
ίετ, Νοίο οἨ 1 0οἨ, ν. δ. ἜΤ{εγ Ὀοί] ἀεποίε οπη- 
ἀοιτ απἀ εἰποθγῖίγ. 
(Οοπηπιθπία{ογς 5αΥ, Ὀο πιεαηί {ο ταῖςο {η ααΗ{γ 
Ὦγ Ρτουθθςίμσ {ο {ιο Ἰ]σ]εδέ Ρίο. Βυαΐ 18 
1η0Γ6 ασγεθαῦ]ο {ο {6 ολατας(ετίκήο πιοάρείν ο 
{πε Αροεί]ο {ο Ιπίεγρταί, ιν (πτγα.,  ννπαί 18 
ν/α]] ρ]εαδίπσ {ο, οἳ τοα]τες ϱΥ, ἀοά.”. 3ο Τ]69- 
ΟΡΗΥΙ. οἵαν ὃ Θεὸς ἀποδέχεται. Σοφίᾳ σαρκ. ΠΊΘΆΠΒ 
βοποΓα]]γ οατπαὶ ος 5εοι]ατ Ἰνἰκάοπα, {ως 5δ]ῇκ] 
ννΙδάοπη οῇ 18 ννοτ]ἀ, ἠνουσα ρτοραδ!ν ντ αἷ]α- 
βδίοΠ {ο {Πε αγίς ο/ {πε Ηοαίπεῃ Βορ]]κί5 παπά ἨΠεί- 
οτἱοῖαης. 6ο ΓΠδεορΗγΙ. ΕΥ ἐν χάριτι θεοῦ πηιδὲ 
(α5 αἲ] ΟοπιπιοπίαίοΓΕ, οχοερί 5οππθ τοσθηί ϱ9Π68, 
ατο αστοθᾷ) Ὄο πιεαπί ἴο σγασῖοις Περ οῇ αοά, 
38 ϐΒοννη ΤΠ {με οοπηπηηἰσαἴ]οπ οῇ εαρογπαίταὶ 
15 απά ππἰτασιι]οις5 οπάοννπιεηίς Ἱπρατίος {ο 19 
Αρορί]θ. ᾿Ανεστρ.. Νε Ἠανο βεμανοαά οµ{δε]νες. 
Τ Ἰα5 το[οτοηοθ (1ἶ]κο υεγδαγὶ 1 να Τ,αἲπ) ἴο 
εοπαοί ο) οΥ6ΣΥ 5οτί. 

19. οὐ γὰρ ἄλλα --- ἐπιγινώσκετε.] ἜΤηε 8οη5θ 
5 ποί νετ οσα; Ὀιαί ᾗς Ῥορί (οπιπηθη{α{ογς, 
αποϊθηί απά ΠοάσΓΠ, Το σοΠθτα]]γ αστοθὰ, ναί 
Όποια 5 α γο/[θγθησθ {ο {ο ἁπλότης απᾶ εἰλικρίν. 
1α5έ Ῥοίοτο. Απά {πο τοι] απά Πα] 56η5α (ασ]ι 
πηϊδίακεν Ὦγν Οοπιπιοηία{ους) 5οοπς {ο Ὦε6 (ή: 
[έΤ αγ Νε]] δαγ ἴπ σος]ν εἰποστῖίν τ] Γοτ Τ νντ]τθ 
πο οἴ]λογ {Πίπσς ΠΠ. ο. ἀοσίτίπος] απίο γοι απ 
ννηαί γοι τοσα, (παν ννηπί γοι ονοῃ τουοσπίχθ [ίο 
ρα να, απά Τ {γαδί νν] α]νναγς οοπί πας {ο ας- 
Κπον]οᾖσο.”. ἜΤ]ϊ 5οοΠης ἴο Όο α ρορμίανγ πηπη- 
ΠΟΘΓ οῇ εροπκίπσ, οῇ νν Πίος {πο 5οηβθ 15, ΄Τ Ἰανθ 
πο οίποαγ πποππῖης ἵπ ναί  νντίο, ἴππη ναί 18 
ορ6ῦ απά Ἰοσίρ]ο: αστοσαΡ!]γ {ο ἴἶπο οὐνίοις ΡΙΓ- 
Ροτί οϐ νο ννογάς Τ 4ο πο ντα οπο (Πίπς απά 
Ιη{οπά αποίηθς, οχρτοςς 06 ἀοοίτίπο απά πιθαπ 
αποίοτ, Εοτ (19 ΜαοΚΗ. οὐδειναβ) “1 86οπης 

Οµπ {θε Γογπ1θς, 

Θεοῦ πα. 35 πιοδί τεσθηί ᾿ 
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“ / Π , 

14 ἐπιγιγώσκετε" ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνωσεσῦε, 

1861 

ι Ν Π Ἰη[τα δ. 19, 
5 καθως καὶ ΡΙΙ. 9 16. 

 ἷ- ο ὀεως. ο ὕ ἡμῶν ἐσμεν, καθάπερ καὶ 1 Τεν. 3. 19 ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους ὅτι καύχηµα ὑμῶν ἐσμεν, πα μμ, 
- ” 5 ” . 5 ’ -” 3 . ’ » 

1 ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Πησοῦ. Ὁ Καὶ ταύτῃ τὴ πεποι- 

Θήσει ἐβουλόμην προς ὑμᾶς ἐλθεῖν 

ο Ποια. υ Ἡ, 
Ι σος, 16. 5. 

κ ’ ’ 

πρότερον, [ἵνα δευτέραν χάριν 
/ μαι -” ’ .] |) 

16 ἔχητε) καὶ δι ὑμῶν διελθεῖν εἰς Ἰακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ ήακεδο- 
Π ΄ ”- ᾿ ς ν να: 3 ς ” ” 3 ι 2 ὃ ; 

γίας ἐλθεῖν προς υμᾶς, καὶ υφ υμων προπεμφύΊηναι εις την Ιουθαίαν. 
. ΕΙ λ ’ ων » . ο] ῃ . ; 9 Γ] ἁ βου-- 

17 Ίουτο οὖν ῥουλευομενος, µῆτι αρα τη εἐ αφφιᾳ εχφησαµην; 
Π ’ ε 3 Ν ιν Ν Δ 3 

λεύομαι, κατὰ σάρκα ῥουλεύομαι, ἵνα ἡ παρ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ, καὶ το 
2’ ν. . ᾽ ς η ς/ ς 

16 οὗ οὗ», Ὁ Ιιοτὸς δὲ ο Θεὸς, οτι ὁ 

{πο Ἐαοίίοῃ Ἠαά α πτπισά {μαί 8οΠ16 Ρᾳβ8ασος οῇ 
Ῥαυ])ς ᾖ[γί Ερἰδίο ννεγο ἀαείσηος]γ του ἵπ 
απιὐίσαοις Ἰαήσαασα, ναί Ία πση{ α[τογνύαγά» ἵπ- 
{οτρτεί (επι αφ ἰί 5ι]θοά Ἠῖς ριτροςο..ΙΓ εις 
πτετργείαίίοι (νν]ήο] 5 αρροτίεά Ὁγ ἴπο ορίη]οη 
οἱ αἰποδί αἰ] Ίο τουθπίέ ΕΧροβΙίοΓς) ο (οισηί, 
α5 Ιἱ πια, ἴο τοςί οἩ 5οπιευνμαί ργεσαγίοι6 Ρτοος, 
απά {ο Ὀο Πο αοσοτάαη{ νν πο ννοτάς /οὐ{οιο- 
ἔπο, ΥΥΘ ΤΠΑΥ 5Ἴρροβο, υΜΙ Τηδοργ]., Εδῖ., Βεζα, 
Οα]νίπ, απά Μοποσῃ., (αί {ιο Αροείο Ἰετο 
πηθαης {ο 5ο[ίθη, ναί παϊσηί ὃς οα]]εὰ αΓγοσαποθ 
Ιπ πνπαί ο Ἠαά θαϊά: α ᾱ. Ἡε πια Πο ΠΠΟΤΘ 
Ῥοαξίπσ ἵηπ τοογάς εἶναι νν]αί σαηπ 6 Ρρτονοἆ ΡΥ 
ἀεεᾶς; απά ἀναί, 1ο Ο οτιπίμίαπς {λαπηςε]νος Ρεΐηπσ 
νΙίηοβεθς, νηοςθ ΟΠ ρτονίοις Κπον]εάσο ο/ ΙΙ 
ψιου]ά Όσα {65{ΙΠΙΟΠΥ {ο πο τα] οῇ ναί {λογ 
χοαά. ἜΤ]ας ἀναγινώσκετε 8Ἱοισ]ά ο τοπάσθτες, 
α5 Τί ἶς ἆοπο ϱΡΥ ϱα]νίπ, τεοοσποςο]{ί8, τουοση]ζθ. 
Απά {ιο ννογὰ ἶ5 αξεά (πας ἵπ Χοπ. Απαῦ. ν. ὃ. 6. 
απά εἰςαιν]οτο 1π (16 Ο]αξεῖσα] ντι. Τηοτο 18, 
ίοο, α Κῑπά ο{ οίπιαα, Γοἵ ἐπιγινώσκειν, α5 Οα]νίη 
εποννς, ἶ5 πποτο 5ἰσπὶβοαηί (Παπ ἀναχιν. Πας ειο 
ἀναγ. Ἠας τε[εταοπος {0 {νε Ί955 ΓανοιταῦΙγ ἀἱδρος- 
οἆ; πε ἐπιγ., {0 ἴ1οδε νΠο Ίν6το 6ΙΠΟΘΓΕΙΥ απά 
βτιπ]γ αάασ]ιθά {ο {πο Λροξί]ο. ἜΤηϊς ἀῑπάποίοη 
β66Πή5 αἀνοετίοά {ο Ιπ {ο ποχίνεγςος Ἠθί6, αΓίΘΓ 
βαγίησ ἐπέγνωτε, Ίς οοτΓθοίΒ {]ιθ {6ΓΠ ὮΥ ίΠο {ὔπη- 
Μίαέΐυε Ρ]γᾶδε ἀπὸ µέρους, ΙπΘαΠΙΠ6, “΄α ρατίαί ]6αςί 
ο{ γοι. 
Το Ὀτίεῇγ αἀνοτί {ο ιο ροοι]ἶατ ἰάΐοπι ἵπ οὐκ 

ἄλλα --- ἀλλ᾽ ἢ, ιο εχρ]απαίΙοη σἶνοῃ οῇ 15 πα- 
ἴατο Ὁγ Ἠετιπαπη οἨ γἱσ. Ρ. Ττ8. ἵπ Πὶς Νοίε, ἵ5 
νετΥ [αγ-[είοῃαά.  Απά ας {ο (χαΐ Ρτοροξο ΡΥ Γπι- 
πιετ]Ίησ, νο οοηβἰἀοτς Ιέ α5 α ]οημάίησ οῇ ένο 
πιοάες οῇ δροεἸκίησ, οὐ γὰρ ἄλλα γράφω, ἀλλὰ 
ταῦτα, ὅο., απᾶ οὐ γὰρ ἄλλα γράφω ἢ ἃ ἀναγ., Όιας 
ες (αἰκίῃπσ ἴοο ΤΠΠΟΠ Γογ σταπίθἆ. ἵ οαπποί Ραέ 
ιιαροοί (ναί ἴ]ε ἀλλ) οοππθς ποί {Ποπ ἀλλὰ, Ραΐ 
ἄλλα: απᾶά ναί {νοτο ἶ5 Ἠθγς ΑΙΠΙΡΙΥ α Τορο[Ιάοη 
(ρεΓΊαρς {ακοι αἀνοτυία]1γ) οῇ {με ρτεσθά]ηρ ἄλλα, 
η οτζετ {ο ππακθ {νε οοππραΓί5δοη {πο οἰθατογ απά 
ΒίΓΟΠΡΕΓΤ. 

14. ὅτι καύχηµα --- ἡμῶν.] Τ]ε 5οηςο ἶ5: “[Υοι 
1 ππά απά αοκπον]εάσα ΤΙ 5αγ] (μαί ννο ατα 
γουΥ το]ο]οῖησ. α5 αἶςο γοι αΓθ 01/8, ἵΠ {Πο ἆαγ οϐ 
Όια Τιοτὰ.”. 0978. απά ΤΠΘορΗΥΙ. ἱπίετργεί καύχ. 
ἡμῶν “' διο] 45 ΠΙΛΥ Πακ γοι ρτοιά οῇ Πανίπσ η]θ 
ἃ5 α {οασῄσγ,.  ἸΚαθάπερ καὶ ὑμεῖς, ἡμῶν, ἨΔΙΠΘΙΥ, α5 
Ῥοεΐπσ ρτοιιά οὗ 5ο] ἀῑδοῖρ]αες. Ἔ]εα ρτορεγ ο111ρ- 
αἱ5 αἱ ὑμεῖς ἡμῶν οᾶπ ΟΠΙΥ Ὦο ἐσμέν: Ὀαϊ πο οἶαμς5ο 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Ἰκ. Ἰ. ἵ5 Ὁορί το[ογγθς {ο ἴ1θ ἐπιγνώ- 
σεσθε δα5ρεπάαεἆ ὮΥ ε]Η1ρ. οἨ ὅτι. 

15. ταύτῃ τῃ πεπ.] ἈῬαὺ. ἐπὶ, ΠΑΠΙΕΙΥ, οὐ ΥοιιΓ 
Ρεΐπσ ννα!] αῄεσίεά {ο 15. Πρότερυν, 1. 6. οἨ νπῖί- 
1ης [πα [οτπιου Βρίςθ. Ἀεε 1 60905. Χνι. δ. Ἠο 
Πιθαῃς {ο 5αγ, ]αί Ἰθ Ἰαά αἱ Πτεί Ιπίεπάεά {ο ανα 
π]κϊίοὰ ἔποια ᾖο/ογρ ἴπο ΜαοεάοπίαπΒ; απά ἴ]οπ 
ΒΙ10υΝ5 {ναί Ἡο ἀῑά ποῖ οΏαησο Ἠἱ5 ΙΠίςηΊΊοη νν{]ι- 

91) 

, ς ς ο τε μα 2, Ῥ]Μαιί. 5. 57. 
λογος Ίμων ο προς υμας ΟΥ Ίωπες δ. 18, 

οαί σοοᾷ ϱο315θ. Δευτ. χάριν. Μος πιοάστη 
Οοπηιηοηίαίοτς οκρ]αίἩ {]θ χάριν σἰ[ῖ, ος Δεπεβ ; 
Ῥα{ ια αποϊαπί ΟοπιπιεηίαίοΓΕ, απ 80119 ΠΙΟάΘΓΗ 
0Π65, α5 οι απἀ Ῥοεμ]εις., σγα(ἰβεαίίοπ, {οΓ 
χαράν. Τί 5ποι]ά 566Π1 {ο ΠΠθαΠ Λοπε[έ ΡοηΠοταΛΙΣ, 
6Υ6ΓΥ ερἰγιίαα] αἀναπίασε, οἱ σταΠΠοαίίοπ {οτι Π15 
5οοΙείγ, Ἱπρατίοά Ὦγ 5 Ργα5εησο. 

17. µήτι ἄρα τῃ ἐλαφρ. ἐχρ.] “' ἀιὰ 1, Γοχεοοίῃ, 
βΊηουν ΙΠποοηξίαπογ ου βοκ]οπεςς,΄ νΙή. ΘΥ επαπσῖπσ 
Πὶς ἀεξίσπ νη]χοιί σοοᾷ ΤΘΕΡΟΠ. ἜΤ{ε Ιπίεττοσα- 
{ση ΙΠπρ]ί65 α 5ίΓΟΠσ ηεσα(ἶοη, οὐδαμῶς. Αί ἃ 50. 
κατὰ, φιιοά αἰέϊπεί αἲ. Κατὰ σάρκα, “ αοοοτάῖης {ο 
οαγηα] νΙεν’5 απά Ργϊναίο ΡαβΒΙΟΠΡ, Ιπίετθεί, απηθι- 
Ποπ, ος ννοτ]ά]γ ρο]ἱογ.’” 

---ἵνα Π παρ) ἐμοὶ---οὔ.] Ἔ]εςο 'νοτάς ατε Ἱ]- 
Ἰακίταίϊνο οϐ ιο αθονο; Ραΐ οἩ ἠιοῖχγ εχαοί 5εη5θ 
Οοπιππεπίαίογς5 αἴο ποί ασταεάή απά πο νοπάετ, 
αἶποο {ο Ιάϊίοιπι 15 αἰπιοςδί ςῖ ϱοπργῖδ. Β0πΠθ 
ννοι]ά τοσα τὸ ναὶ, καὶ τὸ οὗ, (οαπά ἵπ α {εν ΜΑ. 
απά Ὑσοτείοη5. Βιΐ ἰΠπ5 ααἰλογίίγ ἵ {αγ ἴοο 
εἸεπάετ {ο νναγγαπί αηγ «Ἠαππσο ο τεαάίπσ; απἆ 
{ο 54ρρο5θ, ία Ὀτ. Βατίοπ, Όαί ἴπο τερεΙάοῃ 
ΟΓ ναὶ απᾶ οὃ πἹαΚκε5 πο ἀἱῄεγεησο ἵπ {ο 56η56ο, ἶ5 
{ακῖπς ἴοο ΠΙΟ] Γοτ σγαπίεἆ. ϱΟοπειάεταῦ]ε ΘΓΓΟΓ 
Ἰας ατίποη {ΟΠΠ {6 πι]κίακοη πΠοίοῃ, Όμαί ἴπο 
Αροξί]ε Πετο Ίας ἵπ νίονν ἰποοπδίαποι; ἨΝπετεας 
(α5 ιο αποϊοπί Οοπιπιοηίαίοβ Πανο 5ΠΟΥΥΠ) {πα 
κατὰ σάρκα βουλ. Ία5 τείεγεηςθ {0 ναγίοις5 1οογίαζη 
τέιος, απά εαγπιαί ἀἰςροφίίοπι (566 ΠΠ. ὁ, 4): απἀ 
{λε οπθ Ίος αἀνοτίαά {ο ΡΥ οχαπιρ]α, 566ΠΠς {ο Ὦε 
(45 0Ἠ1Υ6., ΤΓΠοορβγ!., ἄ,οαπι., ΤΠεοσταί, ππἀ 
Ρ]οί., 5αρρο5ε) α Ἰθαᾶ-δίτοπσ, 5α]/.νν]]]εά δρίτῖί, 
ΝΠΙοἩὮ νυν] οἰίῃατ 4ο {πΙπσα, ογ ποί ἆο ἔπιοπα, ας 1ὲ 
ΡΙ6α565, πν]έ]οιί σἰνίηπσ πΠΥ ΥΘηξοης. ΤΗε [οτοθ 
οϐ ὧμο τεροαίεἆ ναὶ παπά οὃ πιαγ Ὀε Παρίταίοά ὮὉγ 
να αδαα] οχρτοξβδΙοη οῇ 5αοἩ ροδ]νο Ροΐεοης ὃ 
γέγραφα γέγραφα, ΟΓ ἃ πέπραχα πέπραχα. Τ]ο ἵνα 
π τὸ ναὶ ναὶ Τε[ετς {ο απ ΡΙΥΏο8ο {ο ο ο[Γεσίεά, 
{πο τὸ οὃ ο, {ο τυ]ιαί ἶς πιοί {ο δε ἆοπο; 45 Τηθο- 
ΡΗΥΙ. ννθι] οΏξοινθς, νν]ο αἱ5δο ποξῖσθς {πο αάάταςς 
υντ νΥΙοἩ ο Αροφί]ε έπγης ΟΙ ναί ννας πηαί- 
{αγ οῇ αοσπδαἴἶοῃ Ἱπίο α σγοιπᾶ οἱ ργαῖκο. πας 
{πο οοηδίΙΟΙΙΟΠ ἶ8: ἵνα τὸ ναὶ ᾗ ναὶ, καὶ τὸ ο) ῇ οὔ. 

18. πιστὸς δὲ ὃ Θεὸς ---οὔ.] Τηϊς (ας 6Ἠ1γ8. 
οΏςαιγνεβ) ἵδ πποπηί {ο απθο]ραίο απ οβ]θοίίοη» 
ᾳ. ᾱ. ΤΓ νν]αί γοι αη Ὀο ποί Βγπι απἆ είαρίο (απά 
γοι ο[ἵεῃ βαΥγ ναὶ, παπά 1 15 Γοαπά οὗ), πἹαΥ ννα 
ποί {θα ]οςί νοιγ 1Ρογά (αοοί) πο απἀ Ῥτγεαε]ῦις) 
Ὀο {ουπά 5αο] Τ νἰᾖ. ναὶ καὶ οὃ, Ἱ. 6. τὐιδίαδίο πιά 
τοαυεγῖπο. Το ννμῖοἩ {Πε Αροεί]ο απ5/ετς: «ΜΥ 
ΡΙΤΡΟΒΟ {ο οο/ΏΟ 45 ΠΠΥ ο1ὔπ, ΝΠΘΤΘ[ΟΤΕ [ αέπίη- 
οἆ 1{ ποί; Ὀαΐ τηγ ἀοοίτῖπο 16 ο) ἀοά. απά ναί 8 
δµοᾗ, οαηπποί ἀεοθῖνα. ἈΝονν (αοά 18 ίταθ (πιστὸς, 
Όθεγάαι), 89ο ναί, 45 1ο ἶ5 εοηβέαηΐ, πεϊίετ 5 Ἠ]8 
«ρογᾶ {ο Ὑοι, νο] να Ῥτθας], Ἱποοπείαπί απἀ 
πηςίαρ]ςα.’.ἨΛΠίΠ πιστὸς ὃ Θεὸς οΟΠΙΡΗΤΕ Ηοῦ. σ. 
29.χ. 11. 1 ο οἶη 1. 9. Ἀεε α πε Ῥᾶς5αρο ἵπ Βρ. 
Φαπάθγεομ’5 δοοοπὰ Φ6ΕΓΠΙΟΠ αἆ Ῥορα]ηπη ᾧ Τ., Ιη 
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τν . ν » ᾽ 3 ” . ς Γ ον 

ἐγένετο ναὶ καὶ οὗ ὁ γὰρ τοῦ Θεοῦ υἱὸς Ιησοῦς Χριστὸς ὁ ἐν υμῖν 19 
3 - ΑΝ. Μ ὁ . 2 , 

δι ἡμῶν κηρυχθεὶς, δι ἐμοῦ καὶ «Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγέ- 
2’ 3 7 - Π 5/ . 

νετο ναὶ καὶ οὐ, ἀλλὰ γαὶ ἐν αυτῷ γέγονεν Όσαι γὰρ ἐπαγγελίαι 90 

α Ἱηπίτα 6, 5. 

-” ΄ 3 ” . ε] ” ι 3 ᾽ -» ” ) , 3 

Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἁμὴν, τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι 
9 ς ς - ς ᾽ - ς ο ς ον 3 ” ὶ ΔΝ ῃ νο. 

μα Ἠ στ ἡμῶν. Ἱ Ο δὲ ῥεβαιων ημᾶς συν υμῖν εἰς Χριστο», καὶ χρίσας ημας, 31 
16 

Ῥοπι, 1. 9. . ἐ η / μῶ « Ἠοην µατος ἐν ταῖς καρδίαις ημών. 
σα]. 1, 90. 
1 Τή6988. 2. 5. 

δι 

ᾱ 19. 2, 10. - ῃ 
{Βοπι, 11.20. εΟΤ/Χ4Τὲ. 
1 Οοτ, 8. δ. 
1 Ρει. δ. 8. 
ἃ Ἱηίτα 8. 9. 
4 12. οἱ. 
αι. 5, 10. 

3 ι) ς ’ . Ρ] Ἂν' 

εἰ µη ο λυπούµενος ἐξ ἐμου; 

ννΠίο]ι Ὦς επουνς {ε]αξ ««νγθ αγο {ο αγ (15 οἨ α ΕΥΠ 
απά Ἱπ[α]1ρ]α στουιπά, ἴλαϊ ουσ (.οά 15 Ροί]ι ἐγαίή 
ππομαπσραθίο, απὰ αιοιαπισοαδίη {γ116.) 

19. ΕΥ ᾿Ιησοῦς Χρ. 5 πιεαπί Πὶ5 ἀοςίτίπο. 
20. ὅσαι γὰρ--- ἀμὴν.] ΒΡ. ΜΙάάΙ. ννε]] τοπάςις: 

ἔ6Γοτ ΤΟΝ ΠΙΑΠΥ 8Ο6Υ6Γ Ὀ6 {θε ρτοπη!5εβ οἳ οά, 
Ἱπ Ηίπι (ΟἨτὶςί) 5 Ὠια Ὑεα, απἀά ἴπ Ηίπι {πα 
ΑΠΙΕΠ 5 1. 6. Ψμαίθνεγ (οἆ Ἠαίϊμ Ρτοπιϊδεάἀ. Ηε 
ν/]] τουσ] 6Πτὶδί α5ειτεά1γ ΓΙΙΠΙ: ναὶ απἀ ἀμὴν 
Ὀεΐῖησ είτοης απ νγε]] Κπούνη πβδεγεταίίομ5 οῇ ία 
αλ Τῷ Θεῷ πρὸς δὀόξαν 18, ὮΥ ἰταπεροβίίοη, {ΟΥ 
πρὸς ὀόξαν τῷ Θεῷ, ἴο ἰπο 6ΙοΥΥ οἳ ἀοἆ ὉΥ οι: 
Ρτεασλίης. 

2]. ὁ δὲ βεβαιῶν, ἃτο.] «οα ἵ6δ πετο ἀεεῖσπαῖεά 
35 ἴ]ο απίλοτ Ροίῃ οἱ εαῖγ οτἰσίπα] οοπγεΓβίοῃ {ο 
ο ΟΠ ίαπ {α1Π, απά οἱ ΕΠιεῖγ οοπβγπιαΠοἨ 1π 
Π. ο ΑυΡ. Νουνο. ραγαρήηταςες:  Βιΐ Τ ἆο ποί 
αττοσαίς αΠΥ {λ]ησ {ο ΠΙΥΕΕΙΕ, ΨΠεῃ Τ 15ο {Πε εςκ- 
Ῥτθβείοη ῥ115. (ο εδίαρ]ῖεπες Ροί]ι πιο απά γοιι 
νι τοβροοί {ο (ΟἨτῖςί, αφ5 ἀἰδοιρ]ες οἱ Ογςί, 
“Ο βεΏ. εἰς Χρ. πιαγ 6 γοπςετθᾶ, « νο ππακες 5 
Πτπι ἵπ [ίηο Γη ο] Οκ” ΄Ο χρίσας, Ἱ. 6. 
νο Ἰαία 5ο]επιπ]γ σα]]εά πο {ο Ῥο απ΄ Αροείο, 
α5 ἴ{ Ὕνοτα ὮΥ ἴ]ιο τ]ίο ο/ αποίίοῃ, 51ο] α5 ννας α5εὰ 
{ο Ἱπαπσιταίο Κπσς απά Ῥτορηείς. ΄Ο σφραγισά- 
µενος ἡμᾶς, “' Νο Παίῃ σῖνθη Ἡ5 α Ρ]εᾷσε [οί Πὶς 
{αΐατο αοοθρίαπςςε].””. Δοὺς τὸν ἀῤῥαβωνα τοῦ ν., 
««Ώγ σ]νίησ {νε εαγηοςί οῇ ο ΒρίτΙ{ ἵπ οτ πδαγίς.” 
5ο ΕΡΗ. 1. 10, 14. ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγισθητε 
τῷ Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, ὕς ἐστιν ἀῤῥαβὼν 
Ιτῆς κληρονοµίας ἡμῶν. ᾽Αῤῥαβὼν απᾶά {πα Τα 
[α/ Τ]ιαύο ατο ἀετίνεὰ {οππ ιο Που. [1318. ἃ Ρ]εάσε 

1ο εαγηθείς 1.6. α Ῥατί οΓ αΠΥ ρτίσθ αστοσά οἩ, 
απᾶ ραΐαά ἄοιοπ {ο τα] πε οπσασθιηθηίς (16ΓΠΗ. 
Ιιατιά-στ{ι. "Γ]ο Ῥ]εάρο 5ροκαοἩπ οϐ οοηβἰδί5 (18 
Ἡρ. ΜΙά41. οὔςεγνοβ) οῇ {Ἴχοςο νατίοις ρἰβις οῇ (ιο 
αρίπτ, ννΙοἩ Ὑνοτο πΠ θαΓηθ5ί οῇ Ἱπιπιογίπ]{γ ἴο 
{ο ῬογβοΠβ ΟΠ νΠοπα {116Υ ννογο οοη/[οττος. 

20. ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν] “' ασαἰηκί τηγ 5ου], 1. ο. 
1Ρ Τ «ροα]ς ποῖ ία (τυίἩ. Τῆεσσηςο {ήο, ππῖπα, ΟΓ 
(ιοιισ]έ, (ποισ] βαρροτίοὰ Ὦγ οπθ6 ος οἴπετ οῇ ἴθ 
υορί 6 οππππδεη(α{οΓς, 19 {ου [εεῦ]ο.. Τ]ο εο]ἱοπιπ]- 
ἵν οὗ νο αββενοτα(ἶοη Ἠθγο, απ Ἱπ οί]ετ ρατί5 οῇ 
ες Πρίδί]ο, Ὑα8 ]αδῆοά Ὦγ νο ππννοτν Ἱππρι- 
{ασ (οῇ Ποκ]εποςκ) νυίο] οα]]οά Τ{ [οτί], 

Φειόόμενος 8 {ΟΥ ὡς φειδ., 1. 6. ὥστε φείδεσθαι, “« ἴο 
6ρατθ γοι {ο ραίη ΟΡ {ιο 6ενογο οΘηΣτο, ννίο]ι Ἰ 
πιιδί Ἀανο ραβφο οἩ γουί Ιττορα]α 1ος. 

24. οὐχ ὅτι κυριείοµεν --- ὑμῶν.] ἜΓ]οτο 18 ἵπ οὐχ 
ὅτι απᾶά εαῦ. ἐρῶ, (18 Βοτζα απά (τοι, τοπιατ]κ) απ 
ἀνθυποφορὰ, ος βο[ιοπίηµ. ἜΤ]ο 5εη8ο Ροίης: “1 

’ ς » ο ) 2ος » - ΄ 

Θεός"  ὁ καὶ σφραγισάµενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν ἀθῥαθωνα τοῦ Ἰνευ- 35 

8 2, η ’ . ἃ Γ ” -υ-- η) 9 ᾽ .) ., 

Ίγω δὲ μάρτυρα τον Θεον ἐπικαλουμαι ἐπὶ την» ἐμην Ψυχή», οτι 33 
δό ΓΗ πώ λ9 2 8 9 ι . ς/ , 94 

φειδόµεγος Όμων οὗκετι ηλῶον εἰς Ιοριν9ον. οὐχ οτι κυριευομεν 
- . 2 .. .4 ς - - ” ᾽ Π 

ὑμῶν τῆς πίστεως, αλλὰ συνεργοί ἐσμεν της χαρας υμων ᾽ τῃ γαρ πίστει 

ς ον » - 3 ἃ ὀ μ τω ς ω Ν Π Β ς 3 Π ἕως. 

ὑυμᾶς ἐλθεῖν. εἰ γαρ ἐγω λυπω ὑμας, καὶ τίς ἐστιν ο εὐφραύων μὲ, 3 
ι- -” -” 3 Π 

"Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ, ἵνα 3 

4ο ποί πιαπ/ίοῃ {Πί5, αξ 1 ἀοπαϊπεετίηπσ ΟΥΕΓ νους 
{11 (1. 6. Υοιγ Ῥε]ίεΓ οΓ {πα τε]ἰσίοπ γοι Ρτο([εςε) 
ΒΥ ν/απίοη αοΐ5 ο/ 5εγνοτίίγ; Ὀπΐ α5 α {ε]1ουυ-νγοτκ- 
ει ναι γοι, ἵῃ ργοπποίίηςσ ΥοΙΓ τθα] Παρρίπεββ.” 
ΟΡ Πιο ποχί ν/οτάς (ΥΠΙο] ατα ΥπτΙοΒΙΥ Ιπέετρτεῖ- 
εἆ) Α0ρ. Νεύνο. Ὠας ΥΥε]] οκρτεβεεά {με 5οη5θ 
Όνας: «ΠΠ 156 {με εχργεβείοη "οὖοετ γοιγ [αμ] 57 
ΓοΥ ΓΙ οπ.5ος Υοι {ο εἰίαπά Βγπι 1η γοιχ ἀπίγ απά 
1π {πε Ὠϊνίπο {ανοιτ,”. Ῥοπι. χ]. 90. / 

Π. 1. ἵπ Ες ΟΠαρίεγ πε Αροείθ οοΠπΗΠΙΘΒ 
Πὶς Παςβσαίίοη ο{ ΠΙΠΙΡΕΙΕ (πετιηϊκίησ α ἀῑτες 
Ώοη αδ {ο {μα οοαγςε {Π6Υ βποπ]ά πον; {ακα να 
Ώιο Ιποθδίαος5 Ρε6Γ5οπ), απά οοπίταςί5 Πῖ8 οἵν/ῃ «0Ἡ- 
ἀποί νι Οναί ο ίπε {α]5ε ί6ασῄετς. Ἰηείεαά οὗ 
Όπε οΟΠΙΠΙΟΠ τδαάῖπς, ἐλθεῖν ἐν λύπη πρὸς ἡμᾶς, 5εν- 
εταὶ ΝΤΡΘ., 8οίπθ ΎδγείοἩ5, απᾶ {πα Ἐν. Ῥτίπο, 
Ἠανο ναί Τ Ἠανο εἀ[ίεά, νν Ῥεης., ΜαΙΙΠ., 
ατιθςδρ., ΤΠΐπη., απά Ὑπαίετ, Ἐοτ {ή ροβἴοη αφ 
ΠΠΟΤΘ ΟΓ {πε ομαγασίετ οῇ{ σοπΙΠθηθΒΒ. Ἐν λύπη 
πηςί ποί Ὦεο οοπ/πεᾶ το {αμί, οἱ ἴο πα 6 ογίη- 
(μίας, Ὀιί Ὦο οχἰοπασἆ Το ῥοίΠ, απά {πε 8οπβο 18: 
«68ο α5 ἴο σἶνο ΠΙγςε]/απά γοι ραίπ, νΙσ. Ὦγ «6 
βητίηπσ γοιγ Ιττοσι]ατίίοςδ. Ὁοπρ. 1 οος. ἵν. 9]. 
ἐν ῥάβόῳ ἔλθω. 

2. εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ --- ἐξ ἐμοῦ;] ἜἼετο 15 Ίος 
8οπηθ οὐφοιιγ{γ, ρογ]αρς οοσαξΙοπεὰ Ὀγ ει τοβποᾶ 
ἀα]ίοαςον οῇ ια γοιπατ]ς νίο) Ίνας, ἵ οοποθίνο, 
πηθαηί {ο Ὄ6 αχρ]απαίοτν οῇ πα ἐν λύπῃ ἐλθ. ]αδί 
νο[οτο. Ὑαπίοις ἱπίετργείαίοης ανα Όθθῃ ΡΓο- 
Ροππάσἁ, ΠΙΕΙ 5οθ Ἰη Ώεσθης. Ἀγπορ. ΊΤ]6 ἴτιθ 
0Π6 8566/15 {ο Όθ {αί οῇ ἀτοῖ, Ἠοδθηπ]., Ώοάςτ,, 
ΜαοΚη., [αβρίς, απᾶά Εππιοτ]ίησ. Ίο καὶ, Ἰ]κθ 
ιο ἨΗεῦ. 1, Ιπεγεαςος {Πο [οτος οῇ 16 νηίθγτορα- 
Ποπ, απά πλαν Ὀθ τοπάσγος (Μο: απ ἴπ 1η Ἱῃ- 
{οττοσα{]νε τις ἵδ ἱπιρ]]εά οὐδεὶς ἵπ {6 4ΠΒΙΝΟΥ. 
λα τίς ἐστιν ὃ εὐφ. 5 οχρτοεςεὰ ρορκαγέίι, ἴ]θ 
8οηςο Ροίης; -' Απ νν]ο ἴἸσῃ 15 1Πογς (1. 6. τοπ] 
Όποτο Ὀ6) {ο δοοί]ο ΙΠΥ ΦΟΥΤΟΥΝΑ, Ὀμί ἴ]νο στίονοὰ 
Ρ6ΓΡΟΠ, 1. 6. Ῥεγδοπς; [ου χα αἱπσι]αγ. ἵδ. (18 
Ἠοδεππῃ. οὔβεινας) ραί ΓοΥ πο ρ]τα]ς αξ ἵπ σο]- 
Ἰοςνοδ. Πογο ἴμαί ἀοεΙσηπίίοη π]σἡί Όο ςαἰς, 1π 
5οππθ ἀθρτος, ἴο οιηῦτασς Ὀοί] πο κοαπᾷ απὰ {6 
πηφουπά Ραγί οῇ ο ορησγορα!ἶοή: [ος {ης /ΏΥΠΙΘΥ 
νο] 5ο ονπιρα(πῖσο 1 ο Ἰαΐΐου, α5 1ο αβοτᾶ 
Όπε Αροδί]ο Ὀυί Π{{]ο οστά] οοπεο]αἰίοης απά {6 
ἰσί{ε» οσοι] ποί ος οτροσίεά {ο ἆοσ ΤΕ, απ]αςς ἵῃ {6 
ονεηί ο/ οπ/]το τοροπίαησα, ππὰ ἔπογοισ] τΘβογπιᾶ- 
Που: Νε) πο Αροεί]ο νοι]ά ποῖ βίαγ {ο 5οθ 
Ρα {ο νο ρτοοῦ Απ ης ης οοπηβογί νυν] Ὀοι]ι 
ο ποπ οοσ]ά να Ὀαί πια]], 

3. ἔγραφα τοῦτο αὐτό.] Ἀοπιθ (οπιπιθηίαἴοτς 

. πι η . ϱ» ) ’ ’ µ 

Η. ᾿κρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπη πρὸς, σὰ 

α-- 



------- 
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. 3 υ ’ 3, 2 3 τ ., ’ . Ν κ 4 
µη ἐλθων λύπην ἔχω αφ ὧν ἔδει µε χαίρειν" πεποιθως ἐπι παντας 
ς ν ϱ! λς΄ 4 ' / ς ὁ 3 Β ἓ - ’ λ 

4 υμᾶς, οτι η ἐμή χαρά παντων υμων ἐστιν. ἐκ γαρ πολλης Ολίψεως κιὺ 
9 ’ -ω ο ” 2 / ” 

συνοχῆς καρδίας ἔγοαψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων” οὐχ ὕα λυπηθήτε, 
» - μ / 

3 υ ᾿ 3 ’ ς/ - [4] 3. ’ 3 ς - 

αλλα την ἄγαπην ἵνα γγὠτε ην ἔχω περισσοτέρως εις ὑμας. 

ὄ 
” ’ ς - ς ᾽ - ’ ς 41 ς ς λ 

6 ἐπιβαρώ,) πάντας υμᾶς. 7 /κανὸν τῷ τοιούτῳ η ἐπιτιμία αυτη η υπο ᾖ “ 

- , Γ 2 : , 2 δν κά . ’ . 
Σ Εὲ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἅλλ᾽ ἀπὸ μέρους (ἵνα μὴ Στ 0ου δ. Ι. 

οἳ, δ. 6. 

-” ’ ε / Μα 3 , -- ς - , σ η ί 

Ττων πλειόνω» ὠστε τουναντίον μαλλον» μας χαρισασύαι καὶ παρακα-] 
ῃ , - , ; ας ” 

δ λέσαι, µήπως Τῃ περισσοτέρᾳ λυπῃ κατηποί)ῇ ὁ τοιουτος. 
” ς ” - αρ : ώ υ δν ’ - 

9 καλῶ υμαθικυρωσαι (εις αυτον αγαπην 
” Π πώ 3 ” , ς ; ο τ , . 

10 γνῶ τὴν δοκιµην ὑμῶν, εἰ εἰς πώντα ὑπηκοοί ἐστε. Ὁι δέ τι χαρίεσθε, 

4άιο παρα-- 
» ν ἓ ην σα 4 4 

εις τουτο 7αρο ται ε/οθαφψυ ια γα 

απ ά δα Ν Ν α., ἃ 3/ ’ 4 , ο ο) η 

καν εγω (καὶ 7αο εγω εν τι κέχαριυµοι, ῳ κέχαρισμαι, δι Ὅμος ) 

»” ΄ . » ς |) -” : 

1 ἐν προσώπῳ Χριστου, ἵνα µη πλεονεκπτηθωμεν υπο του Σαϊτανα 
3 - .) ’ 3 - 

γὰρ αυτου τα γο]ματα αγγοουμµεγ. 

απάειςίαπά (5 οῇ νο Ῥγεδεπί Ἰοΐίογ: Ῥαΐ πιοδί οῇ 
Όιο /οΥπιογ 9Π6/ (πΚκίησ τοῦτο αὐτὸ {ο Τ6[εΓ {ο ἴπα 
οτάετ αῖνεπ, ἴο οχοοπηπιπ]σαίο {Πο Ιπεθδίποιβ 
Ροτεοῃ, απά ἴΠα σεπεταὶ Τερτοοβ οἩ. ἰ]χαίγ ποτα] 
οοπἀμοί. Αἲ τοῦτο αὐτὸ, 519. ἐπὶ στόλιον. "ει, 
6 Τε ννας ρτορεΓ απά Γ6αδοπαΡ]θ,”” α5 ἵη Μα. χνΠ], 
90: χχ]ι. 20. ᾿ἘΕπὶ πάντας ὑμᾶς, “τεδρεοίίησ γοι 
αἲ].. "Ότι ἡ ἐμὴ --- ἐστιν, “' Ἠιαϊ Ὑμαίενετ αῇογάς 
πιε ΊΟΥ ννοι]ά σῖνε Ρ]εαδητα {ο γοι αἰ]:”” 1. 6. 1 
εουπά απά {αγ στεαίθεγ ρατί οἳ ίπετη. 

4. ἐκ πολλῆς --- καρδίας.] Τ{ο 8εηςο ἶ5: “οι 
ος πμ α/ΠἰοίΙοπ, απά ΠδατΗε|{ ἀῑδίγεςς.’ Συνοχὴ 
Ργοροτ]γ εἰσπίῇας {ο Ῥεῖης 5ο /ιεηιπιρά ἴπ 389 ποῖ 
ίο υ.. πνλ]ο] νναγ {ο {ατη, απά βσιταί]ναἰγ ἆε- 
ποῖθς στοαί ἀῑδίτοςδ; α5 Τακο χχΙ. 20. συνοχὴν καὶ 
ταλαιπωρίαν. Ἔγραψα, “1 υτοίο [ναί [41]. 
Οὐχ ἵνα λυπ., ἄο. ΤΠ οοπιρ]είο 85θεη56 15: 
νν [δις ΡΙΤΡΟΡ6, ΠΟΕΝΕΓ. μα »ν' ποί (λαέ 4, 5ποι]άἀ 
υς ραΐπεα, Όαί ναί [5οηδίρ]ε οἱ ἔμο πιοίῖνε ΥΝΗΙο] 
Ἰαά ατσεά πι {0 5ο ΝΠίε] γα πιὶσηί τεςοση]7θ 
Οιετοῖη πι ἴουο; Ὑνλίοἃ 1 Ὄθαγ ναι αθαπάαπΥ 
{οννατάς γοι.) 

δ. πο Αροβίϊο πού αἀνοτί πιογο ἀἱγθοί]γ {ο 
Πΐ5 Ῥιτροςθ 1π υπέίησ (Πας: απά ἔἶπο ννογᾷδ πιαγ 
Ῥο τοπάετοά; “' Βαΐ 1 απγ οπς (Ππιεαπίησ {ο Ἱῃ- 
οθβίπο5 Ρ6ΙΞΟΠ) Ἠανε οσσαδίοπεἆ δογγον’, Πα Επί] 
ποί 5ο ΠΙΟ στίενεά πι, 38, ΙΠ ΒΟΠΙΘ ΠΙΘΆΡΙΤΘ 
Γεναί Τ ππαγ ποί Ρθαγ {οο Πατά αροῃ Ἠπι] αἲ] οί 
ποπ. Τηε ἵταο Ῥαποίμαίίοη Ἠετε ἶ5 ἐμαί ννμΙσ]ι 
Τ Ἠανο αἀορίεά, νι ἀτίαςὺ., Εππππετ]ησ, Ὑαΐοτ, 
(ταῖἴχ., απᾶ (40680Π6ΕΠ. Ἐπιβαρὸ πιαςδί, ΝΠ νο 
Ἀντ. ὙΨθιδίοηπ απά ΕπιπιεΓ]]ησ, 6 ίακεπ Ιπίταης]- 
Πνε]γ, ἵπ (με 56η56 «πο αι] στανίας «ἰσαιη, --- 
1. 6. πθ ἀἶσαπι ΠΟ8 5οἱο5. ΟΡ {5 5οη5θ οΓ ἐπιβι- 
ρεῖν τινι, {ο βραγ Πιαγᾶ Ἱροπ, ἵννο εχαππρ]ες αΓθ αᾱ- 

:. ἀσσεά Ὁγ Υγοίς. [Γοπα Αρρίαπ. 

:Ἰναά γερρπίεᾷ οἳ Πῖ5 βἶπ. 

6. Ἠεπβδοπς ατθ ΠΟΥ αἀάποςαά {οί κ ονν]πςσ ΠΙΘΓΟΥ 
ίο Όιο ρεπ]ίοπί ο/Πεπάογ. 

---ᾗ ἐπιτιμία.] ΤΗΙΦ ννοτᾷ 51σηϊῇος ἵπ Ῥ]ί]ο απά 
οὔ]νεγ οῇ {6 Ιαΐογ νντ]ίοτς, ια [πο, ου οί]εγ Ί- 
κπιρπί αβιχοὰ {ο απΥ οῄεησθ; απά ἴπ ία οπγ]]θυ 
Γαἴλοετε Τά ἀοποίος αΠΥ Εου]θβίαςίϊσα] ραπ]κηπιοπί 
οπ]οϊπεά ὮΥ νο Οαποπς οϐ {πα ΟἨωτοΠ. Αὔτη, 
[ος] Ιδε]ί, 1. ϱ. νλοιί ΑΠΥ ΙΟ. “Ὑπὸ τῶν 
πλειόνων, « αἲ {ο Παπάς οΓ έἱα ΠΙαΠΥ,” 11ο σεποτα] 
Ροὰγ ο ια ΟΠιτοῃ. (Οοπιρ. 1 Οοτ. ν. 4, συνα- 
χθέντων ὑμῶν. . 

Τ. χαοίσασθαι.] Τη] οῇ οοαςε, Ιπιρ]]ος (ναί Ἱο 
Λύπῃ καταποθῃ, «« Ὀο ΟΥ6Γ- 

νηδ]πηθά, ὮΥ {ἶνα 6χσοθβς ΟΓ Ἠΐς 5οτΓουν.”. Α πιοί- 
προς ἀετίγεά, 1 οοποεῖνε, ποί ἴτοπι {6 Ὀεῖπρ ἀ4θ- 

. 2 
ου 

νουτεά ΡΥ α Ὠθαδί, 8 ἵ5 σοποτα]]γ 5αρροβδεὰ, Ριέ 
{τοι αγοιοπῖπις. Οοπιρατθ Ρ5. οκχὶν. 2, ὃ, ἂν 4. 

Ὁ. κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην.] ΓΕ] 15 τεπάετεά, 
6ο οοπβτπα γοιτ Ίονο {ο η.” Βιῖ ἴηο Ῥτορεγ 
Ἱπροτί οῇ πα ννοτᾷ Ρογπη]ί5, απά {λε οοπίοχί απἀ 
οἰτοιηδίαποςς ος {πε σ.δα, ταίμες τεφι/τε (μι, 
5οηθο, ΄΄{ο ππακο Ἠίπα αβεατοά οῇ γοιγ 1ονος 
ἨΔΙΠΕΙΥ, Ὀγ 5οπιθ ριύ]]ο {ε5ίΙΠΠΟΏΥ οβ1έ5 1. ο. έλθ 
αππι]ηθοηί οἳ {ο αοί οἱ οχοοπιππαπ]οαίίοη, 1Π 
οτάςΥ {ο οοπβγΠα {λαῖ τοεσοπο]ἰαἰ]οπ. ΤΓηο ἵετηι, 
ΠΟΝΨΕΝΘΓ, ΠΙΑΥ αἶδο ἀεποίθ (ναί ένα τοπ παἰβδίο 
ας {ο ω6 /ογπιαί, π5 ἴο ακοοιηπηαπ]σαίίοι Ὠαά 
Ῥεεη. 

9. εἰς τοῦτο γὰρ ἔγραψα --- ἐστε.] Τ]α {111 5οπ5α 
οοπίαϊπες ἵπ 015 ΡΓΙΕΠΥ ννοτει] ραδδασε 5ΘΘΙΗ5 {9 
ρα ἠ]5: [Εοτσίνο ἨΙτη, { 5αγ σ] {οχ ο οΠΙε[ οὔ- 
1οοί Τ Ἰαά Ἱπ υπ ίπσ [παί γοι επον]ά ραπῖδῃα | 
Ἠϊπα, ἴ5δ απβνθτεᾶ; απἀ {λαί] ννας, Ολα Τ ππσῃηε 
Κπονν έπε Ρρτοοβ οΓγοι, (1. α. ἐπαί Τ ππϊση{ ρέ γοι 
{ο ἴ]πο {οεί) νηείπεγγοι ὃο ουσαάιεπί τη αἰἰ (λ1ησς,2. 
0οππραγα ΡΠΙΙ. Π. 22. τὴν δὲ ὁοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε. 

10. ὦᾧ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ.] Ῥαδ. χαρίδομαι. 
Τ]ιο 5εη8δε Ιπἰεπάοά ΒΥ {πε Αροξήε ἵἶ5 Ὀρεί εςκ- 
Ργαςθοά ὮΥ Ἱαβρίς α5 {ο]]ούνς: «6 ἴπ οπιπΙΡας Ἱ- 
ἀῑσιῖδ, ασ εραι{αίεπη οἱ Ἰοηπ]ίαίετη απ] ῬΡτοςι- 
ομηί, ΠΟΠΙΟ Πρεγαὴς νο 5εαυΙίατ, ααὰπα ορο. 
2ο Ῥν. Βημα 1δννογίἩ: 6 πὝετε γοι [6ε] ἀἱδροδεά 
{ο ΠΟΥ {ογσίν6ηαςς Ιπ οαφος Ἰΐκο {πε ρτοδεηί, Ι 
αἵη Πο 655 4ἱ5ροβεί {ο 4ο {ιο 5αππθ.) 

--- καὶ γὰρ ἐγὼ --- δὺ ὑμᾶς.] Τε 5οηςο 56οη]5 {0 ᾿ 
δα: Εοι Παίενεγ ΤΙ Ἠανα [πετεβγ] {ογσίνθη αΠΥ 
οπο, (1 ΙΓ πρ οπἩ 6 5αἰᾷ {ο Ἰανο Γοτσῖνεη) Τ 
{οχσανο Τί {ΟΥ 101Υ 5α]κθ5, απ {ο {αεί1(γ πιγ τοσητᾶ 
{οΥ γοι.”. Αί φ κεχ. 5Ηῦ. κεχαρ., ΝΜΙΕΗ νναςδ 5ιἱρ- 
Ργεβςεᾶ {ο ανοῖᾷ τερείοπ. Το ποχέ ννογᾷς ἐν 
προσώπω Χοιστοῦ πτε Ὀν α]πιοςί αἲ] 6οπιπιεηία{ίογ8 
1οΐπαά νι {ο ννογάς Ἱπιπηοδιαίοιυ γουραίπα. 
Απά Ώναδ απ. σοοά 5θη5α ατίεες; Ῥηΐέ οπθ, [ σοῃ- 
οοΐνο, ποί ΥεΤΥ αστθεαῦ]α {ο πνῃαί {ο11οἵνν5, ἵνα μὴ 
πλεον. ὑπὸ τοῦ Σατ. Ἰ ἰπετείογο αστος ΝΙ]ι {λε 
Βᾶ]α Εάῑίου, Ογαί έ]γο ννογάς καὶ γὰρ --- ὑμᾶς πΤθ ΡαΥ- 
οπίΠοίίσα]; απά (παί ἐν προσώπω, ὅτο. Ῥε]οῃσ {ο 
καὶ ἐγὼ (χαρίζοµαι). 366 ἄϊπο Μτ. Ῥεοίί. 
προ ώπῳ Χο. εἰσηίβος «αοΐῖ]πο ἵΠ {ο παπιο απά ἵπΠ/ 
Ῥε]α]/ οῇ ΟΠεῖςί, αφ 16 ννοτο ἵηπ Πῖ5 Ῥογ5οη.᾽ 
Τπαορην]. Τέ ἵ5 ννο]] οὐδετνεά Ὦγ Τ]εσά. ενας 
ειπα Αροςί]ο ας {ιο ἵνα µήτις αὐτὸν ὑπολάβη, τῃ 
πρὸς ἀνθρώπους χάριτι, τοῦ δικαίου καταμελεῖν. 

--.ἵνα μὴ πλεονεκτ., ὅυο.] ἼἼθβο ννογᾷς 56οπι 
πιοαπίέ {ο σῖνο α΄ ΤράΦΟΠ υ]π! Ἰε απᾶ {που ελοι]ά 
ϱο αἱνναγς ἀἱδροδεά το 51ΟΥ’ 1εΠΙ{Υ ο τορεηίαποθ} 

Ἐν 

5ο 
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ϱ 3 εν) Π - .. 

: μλόῶν δὲ εἲς τὴν Ἰρωάδα, εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ 19 
’ 2 ’ Π 3 ., ” - ὃν η 

6 υρας μοι ανεῴγμενης ἐν Κυρίῳ, οὐκ εὔχηκα ἄνγεσιν τῳ πιευµατί µου, 

α Τω[τα 7. 5. 
ν οἱ. 1. 27. 

ἐξηλφον εἰς ἸΜακεδονίαν. 

- ᾽ 3 -” .. . } - ’ 

τῷ μὴ εὑρεῖν µε 1ἴτον τον ἄδελφον µου. 
-. ' . ; - ’ , 

Σο δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε Ὁφιαμβευυντι 14 
α [ ο κ. , 

2. . 3 ’ 2 » . 

ἡ ἀλλά αποταξάμεγος αὐτοῖς, 19 

- , - ι - ᾽ 2 ᾽ -- ’ 3 - - 2 

ἡμᾶς ἐν τῷ Ἀριστῷ, καὶ τή» ὀσμην της γγώσεως αὐτου φαγεροῦντι δι 
ὀ . 2 π ’ 

ε16οε.1.1. Ἱμων εν παντι τοπῳ. 
ϱ/ - 2 Π " ᾽ ή “. ” . 

"Ότι Χφιστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῳ ἐν τοῖς 16 
«. , ας » 3 - , . τ . 3 ᾽ ; 3 , 

σωζομέτοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις" οἷς μὲν οὐυµη Όανατου εις θα-- 
αι 6 . 2 ι - ώ ο ο) π ' - , ε , 

4 Πικέ». νατον,  οἷς δὲ ὀσμὴ ζωης εἰς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἵἱκανός ; 16 
αχηίτα ο. Ὁ, 0. 

β 3 ’ ” ς ΄ ’ ι ’ - - - 

ελα 5 Ὃυ γάρ ἐσμεν, ὡς οἳ πολλοὶ, καπηλεύυντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ" 11 
Σι «ης 

ὨΠΙΠΕΙΥ, α65ί, ὮΥ ἰιοῖτ οχοεςεῖνο 5ογοτΙίγ, Φ4ἴπΠ 
πηϊσηί οὐίαίηπ απ αὐἀναηίασε ονετ ἴπειη, ῦΥ (ειρί- 
ης έλα οΠεπάεγ οἱί]ογ {ο ἀθεραίγ, ΟΥ ἵο ἀΡΟΡίΑΡΥ 7 
Όντας Ῥτηπσίηπσ Ο τὶς απ Ιπίο ονΙ] τοροιί, 8 α 
πατε το]ἰσίοι, απά ἀείειῖπο οἴ]νθις [ΟΙ 6Π]- 
Ὀτασίης 1έ5 ΟΥ, ὈΥ εχοἰεῖησ ἀῑν]δίοης {π {πο (Πατοῇ, 
Ργονοηίϊπς {ιο βασ 6655 ο{ {1ο (.οβρ6Ι. 6ε Ἀθγνο. 
απά Ξοοίί. 

19, Ιὸ. Τϊο Αροβί]ο 8αγς (Πί5, {ο βασσοςί α 
Γιτίῃογ ρτοο[ ος 15 αοσίἰοπαίο οοποθτη Πο {εία, 
απά 5 ἀθθίτο {ο γἱδίί (ποπ ΠΔΙΠΕΙΥ, ἐλαί α[ἴογ 
Ίο ννοπί {ο Ἔτοας {ο ρτοαο πε (405ρΡ61, απά ᾖαὰ 
ροοᾶ ᾽ορροτίαπΙίγ οῇ 5ασοθςθς; Υαῖ, Όοσαιςο 6 
{ουπᾶ ποί Γίέας ἴΊπογο (νν]νο ννας {ο Ὀτίας Ἠἶπι ας- 
οουμί οϐ ιο κίαίο οἱ μα Ο οτιπί]]απ οοπΥοΓίβ), 
Ἡο οου]ά ποί τεδί, Όαΐ Ἰπαςδί σο ἵπ 5θατοὰ οΓ ή πα 
Ιπίο Μαοθάοπια. Αί τῷ μὴ εὗρ. 5αῦ. ἐπὶ, αἱ ΟΥ ο 
αεεοπέ οἱ. ΒΥ αὐτοῖς Ἰηα5ί ο απἀαιΣίουά ἴἶιο 
Ττο]αης. 

14. τῷ δὲ Θεῷ --- Χριστῶ.] γΙί το[εγοηςος {ο 
ἴπο ΙαΡΡΥ (ατα αβαἰτς ἠαά {ακον αἲ Οοπίὴ, απ 
Ώιο σοοᾷ ασεσοαηέ θε Ἰιαὰ τοσθῖνοὰ οῇ να Οογ1η{1ι- 
1415 {οι Τίας (966 νΙ]. 6.) ενα Αροείίο Ότεαπκς 
ΓοτίἩ Ιπίο απ]ςσ]ινίησ {ο (οἆ, {ος πο 84οσθδΒ 
νῃ νο] Ηο ἶ5 Ρ]οαβος {ο Ό]655 Πἱ5 Γναπσε]ίσα] 
Ἰαῦουγς. ']ε θριαμβ. ἃτο. «ΠΠΟΝΥ5 ἴπα ο Γοισιά ΟΕ 
πο (αηκερίνίης: ΠαΠΙΕΙΥ, Ώθσαιςε “ο πιακθί] 
Ἡ5 {ο (γαπιρῃ. Τε ννοτὰ Ρρτορετίγ εἰσπίβες ίο 
{τιαπιρῃ ονογς Ὀ{ Ἰχετο 15 α5ας (α5 πο δοεδί (οπ]- 
ποηίαίογς αποϊεπί απά Πιοάστη εΙβρροςεο) ἵπ α 
Ημ 86ηςα; απά Ἀομ]εις. οἶίος α βἰπηῖ]αγ α5θ 
οί ενα ννοτά ἵπ Εαπρ. Ηετ. Εατ. 1090., αἱδο οἳ 
οί]ογ νοςῦβ, α5 βασιλεύειν, ἐπισπεύδειν, αὐταρκεῖν, 
κληρονομεῖν, ζῃν, ἃο. Τ]ε 86η5ο ἶ5: “ οπηδεί] 

τας ο (τιαππρΠαπ{1γ ονετοοΙιπο αἱ] ἀἰ[μοι]]ος,”  σο 
{τοι οἳτν {ο οἶίν, αφ (γιαπαρ]ίης ΠΩ ΠΟΓΟΣΕ ΤΠ {λα 
οπ 56 οἱ Οκ,  Βιαί νο πιείαρ]ος ἶ5 ποί {ο ϱο 
ίοο ΠΙΟ] ρτοβθοἆά οἨ. 30 αἱδο {πο οχργορδδίους 
πάντοτε απά ἐν παντὶ τόπῳ ατο ποί {ο Ὀο πσιά]ν Ἱῃ- 
{αυρτοίας, Όί απἀθγδίοοά οἱ ναί, προ {ιο αο/ιοίο, 
νναθ {ο σᾳβθ. Ιπάσθά, νο {ο Αροξί]ο ννας 
εαφί Αποσθβββα], πογς ννας ἄἱναγΥς 8Οπιο Ἰῑπὰ οἱ 
γ]οίοτγ οὐίαϊποά ονου {νο ΚΙπσάοιη οῇ βαΐαη. 

--- καὶ τὴν ὀσμὴν --- φανεροῦντι, ἃνο.] Τῆο 5οη5ο 
5:  Απά νο ἀϊ[αδοίμ, Ὁγ 18, ονογγννηοΓο (ἶιο 

ΈἼιογε Ροΐπςσ 
4η αἰ]αθίον {ο {ο [ασταπί οσοι οἳ Ποννογ απά 
ατοπιαί({σ5 βοπ(ίογος ατοἁπά 6ΟΠΟΦΠΟΓΟΥΕ ΝθΠ σο- 
Ίησ ἵπ (ΤΙΙΠΙΡΗ. οἱ οοΠβιείοἩ οῇ πιοίαρπος 
οχ]είςα: Ῥυί, απάσγ α Ἰνειγν αἰ]αρίοἨ {ο νο ]άς 
αρτοαίπσ οἱ ατοιηαί]ο οάοιτς, Ι τορτοβθηίς {μα 
πάς ἀἰβαξίοη οῇ νο (οερε!, απά 19 εα)α ή [οτοιις 
Ἰπῄπθπςο. 

10. ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ---- ἀπολλ.] Ἠοτο {]χογο ἴ8 
α οοπ/(ΙπΗσίΙοη ΟΡ {χο πποίαρµος, Ὀνοιισὴ ΥΠ 5οἵηθ 
ομαησο ἵπ ο αρρ]ἰσαίἶση, απά νο Αροεί]ο ἶ5 54ρ- 
Ρο5ος {ο ανα Ἠπά 1π παπά ΠΙΗΥ δἱηί]αγ Πα δίτα- 
Πους Γουπά ἴπ ο οννἰδ] νντίηρ». Μα Οοπ]- 

“πΠΘΗ{ΑἴΟΥς ἰαίκα τῇ Θεῷ {ΟΥ εἰς τὸν Θεόν. Βιαΐ Τῖ 
56ειἩς ὑείίεγ (ΥΠ με αποἰεηί απά 5οίΏθ οπι]πεηί 
ΠΠΟάΔΘΤΗΡ, α5 Ἀο]μ]θιι5.) ο Ιπίετρτεί “Ὁγ (ο. 
11ο ρεπετα] «οηςε 5, “γε ατα ἴμοςδε {λλτουσ] 
νο (ασὰ. ρτοεαάς απἀ Ρτοραραίος ἐς οὐοτί{εγ- 
ος, Ὀεπαβο]αί, απά δααΏίθτοις 6. οερε] οἳ Ομτίςί,ὁ 
1ὴ ἐν τοῖς σωζομένοις απά τοῖς ἀπολλυμένοις 18 Ἱπι- 
Ρ]]οὰά αἲἰ. ᾳ. ᾱ. “ Νε Ιπάεεά Όεας {πε 5ννθοί οὖοις 
οἱ Ομτὶςίς (ο8ρα1 ἰο αἲἰ; αί αἰ] νν]νο ρατ]οιραίθ 
ἵπ 1 4ο ποῖ οχρετίεπος Ιίς εαἰατ{ετοις ο[εοίς. 
Υεαί 1εοπιο ὂε δανθᾷ, απά οἴ]λετς Ρογίδι, {με (1ο8-, 
Ρα] τοίαῖης 15 οἵνη γἰγίας, απά νε, ἴμε ρτοαςΒθΓβ. ἱ 
ο 1έ, ταβιαίη. ]ηξί ας Ὑνθ ατα; απά {ε (1ο5ρε] τε- 
ἰαΐης ές οἀοπ[ετοις απά «αλαετοις5 Ῥτορετίίε, 
Ώλοιρὴ 8016 Ππαγ ἀἰκθε]ίενε, ος αρᾳς5ο 1, αιά 
ΡουἱδΗ.. "πας πο σαηετα] 5εη5θ ΠΙΣΥ 6 {ας εκ- 
Ρτοβςοὰά πι Μγ. Πο]άεη: Το ήποδε νν]ο ρεγίς] 
ἑμτουσί απβε]1εβ, ο {ασταπος οῇ ἴπε (αοερε!, 
Ισ] νο 41156, Ὀεοοππες α ἀσαά]γ 8ανοιγ, επ- 
ἴπσ ἵπ ἐμοῖτ ἀεαίπ; Όαί {ο {Π6 5ανες Τί Όεσοτηες α 
νιν]γίησ 8ανοιτ, επαίπο ἵηπ [Ες οἴετηα]. Τοῖς 
σωζομένοις (48 ἴμε Ττεεκ Οοπιπιεπίαίοτς εχρ]αἰη) 
πρίν ἀοποίες (λος ΥνΠο Ὀε]ίενο απἀ ειπῦταςς 
Ώιο (1ο8ΡεΙ, απά πο, Ὁν βαν Π]β111ηπσ 15 
ΓΟΩΙΙΙΦΙΠΙΟΗΦ, αγτθ 5ανεᾶ; ἴ]ο ἀπολλ., μοδα Ὑ]νο 
εἰί]ιου ἀἰκυα]ίανε απ τε]εοί 11, ο αἱ ]εαδί πεσ]εοί 
{ο ΠΠ 15 τοφἱβΙ ίσης. 

--- οἷς μὲν ὀσμὴ, ὃτς.] α. ἆ. λε Ἠανε ἆοπε οµτ 
Ρατ, νν]αίονοτ ὢς ἴ]α τοςα]{: ἴποιρῃ {ο {πε οπθ 
Νθ πΤθ ἃ βανοιγ, ἄνο. Θανάτου παπά ζωῆς πτο (αεπ]- 
ἤνος οὗ α ευὐκίαπί]νο ἵπ {ε ρ]αςθ οῇ 15 οοσπαίθ 
πἀ]εσίίνα. Γιο ννοτᾷς εἰς θάνατον πα εἰς ζωὴν αγθ 
Ραγηγ εχεσείίσα], Ὀαί οΙεΒΥ πιααπί {ο 5ἰτεησί]- 
6η {ῃο 56πεθ. 

10. καὶ πρὸς ταύτα τίς ἱκανός .] Ἰ Ἠανο «ονῃ αἱ 
Ίατσο ἵπ. Ἠεσσῃς. ΒΥΠΟΡ. ἐ]ιαί ἴλο 86η5θ πηιθί πο 
μα Ππηίεά, Ὀαί 1ο σοποτα]: ἱπιρογίίπσ {λαί πο 
πυηα Ὀοίης 15 ο) ᾖιζιδρ καΠιοϊεπί ΓοΥ 50 ΠΠΟ- 
πηθηίοις α Ὀμδίποςςς Ὁν ννπίσ] 1 5 ἱπιρ]ῖος ἰαί 
ο 5αΠἹοΙοπογ 19 οῇ ἀοά. ἾΊπ ν. 15, 16. Ὠτ. Ῥα 
1ογ τουορηΙᾳθ8 96 ΟΡ ἴιοδθα ΠΙΠΙΘΤΟΙς ἰηβίαπςσθς 
ος αἀἰσγοκδίοπ ἵπ δὲ. Ῥαα]. νο, ε Πίπ]κς, ΠΙΛΥ 
υο ἀεποπϊπαίεςά σοΐπις οῇ αἱ α ιοογᾶα. “ Τ 18 (ε 
β4γς) α {πτηϊπσ απἰἀ6 Ποπ {ο εαθ]θοί προῃ πα 
οςΕΙΙΤΘΠΟΘ ΟΠ 8Ο ρατου]ατ Ἱνοτὰς Γοτδακίπς 
Όνο (ταῖπ οῇ (ποισί δη ἵπ Ἰναπά, απά οη{θτῖῃ 
προῃ α ρατοπίῃηοίίο εοπίθεησς, ἵπ ννπ]ο] ]ναῖ ΝΟΥ 
6 νο ργοναἰ]ήπρ ἰ6γ. Ἀθ6 ὁ 005, 1. 1. αἱ να 
ννοτά ορἰκίο. ὸ Όος. Π, 19. αἲ πα ννοτὰ ο, 
πα Ίν. ὃ. αἲ χο ννοτὰ αφοσπαεᾶ. ν. 19. αἱ ἴ]ιο νγοτὰ 
ἴσ)η, 

17. οὐ γάρ ἐσμεν --- τὸν λόγον.] Τ]η68ο ννογᾷς ατθ 
Ὦγ 8οππο (Πποισηί {ο τοίοτ {ο ἴ]οςο ἱπππθάϊαίο]γ 
Ρτοσθάίησ. Ειαί πε Ὀοδί Οοπηπιθηία{ογς αγθ, γη] 
ΓΘΗΒΟΗ, Ἀστοσά, ναί {ο το[θτεηοο ἵπ ἴ]ο γὰρ ἵ8 
[ο νο νογᾷς οἳ ν. 14. α. ᾱ. [1ο ατα Ἰπάεοά 8ο 
[πνοιτοὰ Ὁγ (ο, ναί νο ατο οπι5αοᾱ {ο (παπΙρΗ, 
ππά ατα ροτη(τοὰ {ο 5οαίίοτ {ο οἀοιτ οἱ ιο 
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3 3 ς 3 3 5 .. ’ υ) ” ὀ 

ἀλλ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἆλλ ὡς ἐκ Θεοῦ, κατεγωπιο»ν του Όεου, ἐν 
31 Τη [τα δ. 19. . πι 3 5 ’ 

1 Χριστῷ λαλοῦμεν. ; ΠΠ. |! ᾽αρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς ουνιστάνειν; ή εἰ, 
«/ - -”- . ς -” Ελ] Γ Φα ” 

μὴ χθήζομεν, ὡς τινες, συστατικών» ἐπιστολων προς υμας, η ἐξ υύμων 
{ι κ Ἰ-.. ” Ες Π π ς ο ς ο β α ικα ., 

συστατικωγ. Ἡ ἐπιστολη {μωγ Όμεις ἐστε, ἐγΣ7ΦαµµεγΊ 

. ο. ςΙ 0ο. 8 
ΕΝ ταις Ἡ ΕχοΙ. 24. 19, 

ὅ 94. 1 - αυ , ο ΝΕ Ἡψ. 8 ἔνΦρωώ-- 1ετ. 8Ι. 38 καρδίαις ἡμῶν, γινωσκοµένη καὶ αναγιγωσκοµεγη υπο παντων ανῦρω- ΕῤΙ 
ς . Γ Γ ' νά -” ς 

ὃπων " φανερούµενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χφριστου διακονηθεῖσα υφ 

(οβρε!]: απά νο 4ο (]5 υνίἩ πεα] απά α]ποτίγ; 
{ο ννο ατθ ποί α5 {1ο ΠΙαΠΥ,᾽ 1.6. ΥΘΕΥ ΤΠΠΣΠΥ, ὅσο. 
Τ]ο π5ο οἱ {πο ραγιοῖρ]ο απάἀ νετὺ ειὐφίαπίϊνε {ΟΥ 
ένο Βηίἰίο νοιῦ, ἀεποίθς ομµδίοπι. Γ]α5 Τί οοπηθείς 
πν(] ἴἶλο νεοτΏ λαλοῦμεν Γοἱ]οννίησ. με {οτος ος 
Έα ΘχΧρΙΟΦΞΙΟΠ καπηλ. τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ νν]] α 
εοεπ Ὁγ Ῥοπτίης 1π πηἶπά ἴ]να ῬγορεΓ 5Ιβπϊβοαίίοι 
οἱ καπηλείω. ΆΝονν Οχ]ς γη] ἀερεπά προπ επαί ο 
κάπηλος "' Ν]ο] ἶ5 ποί ἀετῖνεὰ [ΟΠΠ κακυνεῖν απά 
πηλὸς (15 νο Εγπιο]ορίςίδ 8αγ), Ῥιΐί 5 οοσηαίθ 
νε] χο εαρ-ο οΕ να Πμαϊη: απάἀ Ὠοίμ ατα ἆθ- 
τίνοά {τοιη ίπο Ολαρρεπ, ΙΝοΡγεῃπ, απἀ οίπετ οος- 
παῖο Ἱνογάς οἩ ιο Νοτίπετη Ἰαησμασθς, ἀεποίϊῃπσ 
{ο δεί ὂὴ πείαΙ. ΤἜΓ]ναβ κάπηλος ΠΙΕΑΠ5 α γείαιῖ 
ἄραίεν, 916 ΝΟ 56115 αἱ 5εσοοπά Ὠαπά; ας ἵ5 Ρ]αίΠ 

:. Ποπι νο ραβ8ασες ο Ῥ]αίΐο (ΝΙε]Ι Ἠανθ εδοαρεά 
αἲὶ νε Οοπαπιθηίαίοτς) Ρ. ὅδ]. Ο. ἔργα ἀλλότρια 
παραδεχόµενοι, δεύτερον πωλοῦσι πάλιν οἱ 
κάπηλοι. απά ρ.600.. Απά 5ο ΗεΡΥΕΠ. αχρ]αῖηβ 
καπηλεύει Ὀ}Υ µεταπωλεῖ. «δοβγ]. ἴοο Τπευ. 41. 
ὮΥ α Ῥοἱὰ σιτο (Γοτπιεά οἩ ιο [οτεσοίηᾳ 5εηΠςε) 
Β4Υ5 ἐλθὼν ὁ᾽ ἔοικεν οὗ καπηλεύσειν µάχην, “ο νι] 
ποί ᾖβολι {η γείαἰ,) 1. 6. ἵπ ἃα ρεάἁ]ίης νναγ. Τη 
Ε]λοτί. {λα κάπηλοι Ψθ6Γθ γΡείίη εἴιαμπιεπ, (ππά ἰλπαί 
ομίοβν Ἱπ επίαῦ]ες ος ἀτίπκαρ]οβ) εχαοίΙγ 9Ο0ΓΓ6- 
εροπάἴης {ο ος /μεᾖκίογδ. Απά ἃ5 ργουΐείοπδ ατθ 
πηοδί 5α5δοδρΗϱ]α οἳ ἐπαί αἀα]ίεταίίοἩ, ΥΥΠΙΟΠ 15 5ο 
Ἰ]κε]γ {ο Ώο ριαοίἶθεὰ Ὦγ Ρείίγ νοπἆςγβ, 5ο {θ5ε 
κάπηλοι Ὑν6γθ, {ΤΟΠ α Υ6ΤΥ Θ6αΙΊΥ Ροτίοᾷ, αοοιδεἀ 
οἱ (ή5 ΙΤΙΟΚΘΤΥ. 390 ΤδαίαἩ 1. 22. οἵ κάπηλοί σοι 
μισγοῦσι τὸν οἶνον ὕδατι. Καπηλεύειν, ΙπδΓείοτο, 
σαπηθ ἴο πιεαῃ 6 πιαζε α σαἶπ ο, απά αἱςο, 5 Πετθ, 
{ο οογγιρἰ [οΥ ἴιε Ριγῃοδε ο ραπ. 99 ΟΙ. ΛΙεΣ. 
60. οὐ καπηλεύεται ἡ ἀλήθεια. Ἔ]ε 56η56, (πεη, ἶ5, 
οοτταρίΊησ νο (ἄο6ρε], ΙΠ ογάθτ {ο πιαΚθ α σαἶῃ 
ο{ 1{, Ὁγ ταοργοςοπίΊης 15 ἀοοίτίπες απ Ἱπ]αποίίοης 
45 οἴλοθγννίςα παπ ναί {16Υ τοα]]γ ατο, ΤἨ]ιαί 
ἔπεςε αἀπιϊχίατες Ί6Γ6, ΠΙΔΥ θας!]γ Ὀο οοποεῖνεά ; 
ἔποισῃ {Ἠ6γ, πο ἀοαρέ, ἀϊπετεά ἵπ ἀΠεγεηί {εας]- 
6γ5: βοπποείΊπιες οοηβἰεήπσ οϐ 1ον1ςῃ 5ρεγεί]- 
Ώοης, απά «οποιος οὗ ΡΠΙ]οξορηίσα] ποίίοης, 
απά ἴα ἆγθαπῃς οῇ ινα 3ορ]]ςί. 6ο Οπάνψοτίπ 
Ππίε]]. Ὀνεί. 

Τ]ε Ἰάεα ἶ5 Πατοτ απ[ο]άεά ἵπ νε ννοτάς {ο]- 
Ἰουίησ ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλ., νμῖοἩ εἰσπί(γ έέ η βἵη- 
ο. απά Ἱπίεργγ.”. Αί ὡς ἐκ θεοῦ 5ιὈ. λέγοντες, 

ο πνΠῖο] ατίδες {Τοτη {6 Ἰάθα οῇ λέγειν δισσαρίεὰ ΡΥ 
καπηλ. τὸν λόγον. ἜΤηθ 56Π59 6. ΄΄ ἂ8 Ρ6ΓΞΟΠΒ 
ν/πο βρθαὶς Γγοιι ἀοά, απἀ ποί {Ποπ {Π6πιεε]νας, 
κατενώπιον τοῦ Θεοῦ, α5 ἵπ {ια ργεδθποο ο ἀοά, απά 
ην α νίενν {ο Πὶς αρρτοραίοη αἱοπο.. Ἐν Χρ., 
«6 ἴπ ενα παπηε οῇ ΟΗπ]8ί, α5 Πὶς Ἰοραίθς.) 

ΠΠ. Ίπ εής ΟΠαρίος {ο Αρορί]ο ουγίαίος αΠΥ 
οπατσο οῇ 5α]{-οοπιπεπάαἴῖοπ,, ἀθαίτίπςρ {ο αφοτίθθ 
31] Π]5 5ποσο55 {ο οά. Απά αἀνετίίῃρ {ο {16 κιι- 
Ρεγ]οτῖίγ ο έῑο (9οΜρε] ονετ {ε ]4Ψ, Ἡο 665ρθ- 
εἶα]]γ ροῖηίς ου{ ρἰσψι αρεαζίπσ (Ρτοβαῦ!γ {ο εχοιι5α 
Βὶς Γγεεάοστη) α5 πιοβέ αοοοτάαπέ νΥΙἩ 15 Παβιτος 
Άπά οοπο]ιάθς ουν] ἀεφοτίυίηπσ {πα Ἰρετιγ απά 
Ῥτορτερείνε Πο]ίποςς υγ ]ο] αγοςθ {γοπη {Πε (ἀοερε]. 

1. ἀρχόμεθα --- συνιστάνειν 1] Τηὶς ἵδ πιθαπί {ο 
}. αηῄεῖραίο απ ορ]θοίίοη, επαί ΡΥ ένας πιεηίἰοπίησ 

Υοι. Ἡ ων 

Ετοαῖ. 11. 19. 
3 ᾷ 96. 26. 
Ηευ. ὃ. 10. 

5 αἴποογιίη, Ἆς Ύνας τεεοπιπιοπαϊπς Ἠϊπιδε]{. Τη | 
Όπα Ιπίειγοραί]οἨ 15 Ππρ]εά α δίτοησ Ππσσαίἴ]οη, οὐ- ᾿ 
ῥαμῶς! Ἔ]ε ποχί ννοτὰς εἰ μὴ χρήζοµεν ατα {ο Ὀθ 
οοηρἰἀετεᾷ αδ Πανίπσ το[είοηος ἵο βοπιεί]]πσ 
ομα{{οἆ ΓοΥ Ὀγον](γ”5 5ακα; α. ᾱ. [Νου Ἰιανο Νθ 
4ΠΥ οερακῖοπ 5ο {ο 4ο]... Ἔ]α8 ἴἼπεγε νν]] ο πο 
ΤΘΔΞΟΠ {ο τεπὰ ἢ μὴ [οχ εἰ μὴ, νι ἀγιεςρ. απά 
οίμοτς, {τοπ α {οι” ΝΤΑ Α9., ΨετβίοΠ5, απά Εαίοτβ; 
Ώποισῃ οοπίτατγ {ο πε πιοδί οοτίαἶπ οῇ Οτιάσαἱ 
6άΠΟΠ5. Η μὴ ἶ5 ΡΙαΙΠΙΥ απ αἰἰεγαί]οή (απ. Ίπσε- 
πΙΟΙ5 0Π6, 1{ πηὰ5δί Ὦε οοη/{6ςεεᾷ) {ο τοιπονθ α ἁἲ[- 
Ποι]ίγ, νΙσΙ, α[τει αἰ1, 15, 5 νο Ἠανα 566Π, Ραΐ 
ΙππασΙΠαΤΥ. 

---συστ. ἐπιστ.] Τη6ςε ννεγο Ἰαίίεγς ο{ ΙΠίΤο- 
ἀποίίοπ, απἀ, ΠΙΟΓΘ ΟΥ 655, οῇ τοοοπηπιεπάα{ίοη, 
Ρτοβαῦ!γ ἀετίνίπσ ἰεῖτ οτἰσίπ {Τοπ {Πα {θδδεγα, 
ιοδρίαζίαξἰς ος χε εατ]θί ΩΙΟΕΚΡ, απά ο/ἵ6ῃ Ππεη- 
Ποπεά 1π {πε Ιαΐει (αφίσα ννγ]ίοις. ΤΠ6γ Ὕνετα 
ης εππρ]ογεά απποηρ {Πε (ΤθεΚ5 απά Ἡοππαπε, 
απά αδο {πο δεις: {Τοπ νοπι, 1 15 ρτοβραυ]ο, 
ἵνας Ιππιεαἰαίε]γ ἀετίνες ἴἶιε (Γεαιεηί τ15ε οῇ ἔπεπα 
1π ο ρτ]πη]άνε «Ἡατο]ᾗ. ἜΤῃε τινες α]]ιάςες {ο ἴπα 
{αἱ5ο {6αςΠΘ5, 11ο, 1ὲ «ΘΕΠ15, παά {Πας Ἱπίτοάασεά 
Ώιειηςε]νος {ο ία Οµατο]Ἡ αἱ (6 ογΙπΏι. 

ὃ, 3. ᾗ ἐπιστ. ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, ὃεο.] Ας 1ο ]αά 
βαἷά (οΏβεινες ἸΠεοάοτεί), ἡμεῖς οὐ δεόµεθα γρα µ- 
µάτων’ αὐτὰ γὰρ ἡμῖν τὰ πράγµατα μαρτυρεῖ. ἃς- 
οοτά(ἶπρ {ο ἴΠο 5επ8ο οχρτθβ8εά ΡΥ ΤΠδοργ|., ΄΄ Ηιαί 
ν/μίο]ι Ἰοίίετς οί Ιπίτοάιοίίοη απά ταοσοπηπιεπάα- 
Ποπ ννοι]ά Ἠανο ἆοπο, Πἱ5 γε 11ο δείυες 4ο, νετ 
5εοθη απά Ἠθατά,”. Τῆας {ο πιδαη]ησ ἶ5,  Υοατο ᾿ 
[η Γαοί] ογ τοοοπιπιεπάαί{οςγ ερἰςί]ς, οπθ ννγίεη 
Ὦγ Οτὶςέ, τουσ ουχ Ιπδίταππεηία {ΥΣ ποί υἩ 
η, Ὀα{ νι ο ἨοΙγ Βριτίέ: ποί οἨ Ἰείίεις ος 
είοπο, Ῥιαΐ οη {πα Πεατί; α. ᾱ. Υοιγ οοηπνθγεῖοῃ {ο 
Όνα ΟΠγὶςίίαη {α16, Ὀὗ πιΥ ΡγοασΠίης απά πιἰτασ]θς, 
Ιςαςι[Ποιοπίτεοοππππεπάα{]οῃ οΓπιθ ας αίΓΙθ ΑΡΟΒ- 
16. Νονν {ίς οοηνεγςίοπ απἆ ίΠε τε[ογπησ{{οή {Πετε- 
ἵῃπ ΙπρΙεᾶ, πηαςί ({γοπι θ οχίεηεῖνο οοπηπηαπ]σα- 
{ἴοη οΓ (0 ουἵπ{]ι ννΙἩ αἱπιοβί ΘΥΕΣΥ ρατί ο/ {1ο Υνοτ]ά) 
Ἠανο Ῥεσπ ΚΠΟΝΠ {ο αἲ], απά Ὕνεγο Ιπ {αΐί 5θη5θ 
τοαᾶ ΡΥ αἰ1. ΜοτεονεΓ (Ναί 56εείης πισαπ{ ὮΥ {Πο 
ἐγγεγρ. ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν) ἐπὶ Κπον]εᾶσο Ίνα 
οεροεοία]1γ ἱπιρτ]ηίεά οἩ ἴΠο πηὶπά οῇ {1ο Αροεί]ε; 
απά Ίο ΠΙπιςε]{ γνας {Πο πεαΠς οῇ Ῥεατίης 1{ αβθοιί 
{ο αἲ] ρατίς οϐ ἴπα ννοτ]ἀ. ἜΤ]ο ννοτάς ατα πε]] 
Ραταρῃταςεᾶ ΡΥ Ῥτος, Ώορτες ας {ο]]ους: «6 Οπιπ]- 
Ῥι5 της φαΐ οοπιπιθπάαί [ατα ςαπηπηϊ απηοτῖς τηθί, 
απο νος, ΟΠτίκῖτο οοποϊ]απία, ΙΠ Ιπάπιάπι ρεοία5 
γοορρί.”. γιάο νι. ὁ. Τηδίεαά ο{ ἡμῶν. Ιπάεεᾶ, α 
{ουν Μ5. απἆ Ὑετείοης ανα ὑμῶν, αΕἴΕΥ ταῖς καρ- 
δίαις: Πίο ἵδ Ῥγε[ίεττοά ΡΥ ΟΙεατίας, Ὠοὰςτ., . 
Βαπτίησίοη, Ἰη/ακαί.,  απᾶ Ἠϊποκ.: Ῥαί ννίλοιί 
επ/(Ποῖαεπί ΤθαδοΠ, 5ἶηορ Τί ἶ6 Ηέέ]ε ευ]ίαβ]ε {ο {ια 
οοηίεσί. 

--- φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ, ὅτο.] Ῥτοίεςεοτ ΏοῦτοςῬ 
Τ6ΠΠαϊτ]ς, ἴ]αί « Ἠεγο {ηοθγο 195 α {ταπείίίοπ (γοπα {μθ 
Ἠθατί οῇ Ραι] {ο ἴ]ιο Ἠθατί οῇ {πε (οτιπίμίπης, α5 ΄ 
αἱ Ἱηίτα ν. 19 --- 16. ἤτοπι Μοςες νεῖ]αά {ο {ές «1 εννς 
γεϊ]θά. Ἠσποο ατγἱςδθς α οοπρατίδοη ΟΡ {πε ποῖῃ- 
Ι5ίΥΥ οῇ Ῥαιπ], 45 οοπιρατεά υ(ῃ ἐπαί οῇ ἈΤοςες. 
ὧθο Ἐχοά. χαχὶν. 90. Φανερ. ὅτι ἐστὲ, ἃτο., 15 {ΟΥ 
ὅτι φανερῶς ἐστε, ν. Ρεΐης πιαπ]{εβί ἐ]αί Υο ατθ,”) 
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1 Βαῤρτα 9. 16. 
ΕΝ. 2. 18. 

ξ 1ος. 81. 81.” 
Βοιπῃ. 2. 27, 99. 
47.6 
1πίτα δ. 18. 
Πευ. 8. 6, 8. 
] Εχος, 24. 19. 
4 94. 1, 29, ἅς, 
Ῥειι, 10, 1. 

ὅο. Φο ἵπ Τηασγά. 1. 99. 2. Τὴε 8απιο πιεία- 

9 0Ο0ΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΠΙ. 9---δ. 

ς » ΄ Π 3 Π 3 . . ’ » » 3 3 

ημων, ἐγγεγραμμένη οὐ µέλανι, ἄλλα ΙΠνευματι Θεου ζώντος, οὐκ ἐν 
. ., 

πλαδὶ λιθίναις ἀλλὰ ἐν πλαξ καρδίας σαρκίναιο. «Πεποίθησιν δὲ 
’ ., . υ ” . . .., η 3 / Γὰ 

τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεόν οὐχ οτι ἵκανοί 
- ο » , , ς - « » 2 νο συ , ο 
ἐσμεν αφ ἑἕαυτων λογίσασῦ αὖ τι, ὡς ἐξ ἑαυτῶν, αλλ Ἠ ἵκαγοτης ημων 
Β σ- - κ «ἲ απ σπ, ς «9 δ , - ὃ 9 ’ 3 

ἐκ τοῦ Θεοῦ. ος καὶ ἴ(κάνωσεν ἡμᾶς διακόὀνους καινῆς διαθήκης, οὐ 
; 2 ’ 3 η Β - 

γθάμματος, ἀλλὰ πνεύματος ' τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνε, τὸ δὲ πνεῦμα 
ν Ι. το τς ῃ ω ’ ῃ / ο Π ζωοποιεὶ. ιτ δὲ η διακονία τοῦ ὤΦανατου ἐν γράμµασιν ἐντετυπωμένη 

’ 5/ ’ 3 ) ᾿ 

ἐν λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξη, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς 
3 " 9 ᾽ , ον ς ᾽ ν ε η ’ 3 
Ισραηλ εἰς τὸ πρὀσωπον Πωῦσέως, διὰ τὴν δὀξαν τοῦ προσώπου αὖ- 

” ᾽ ’ -” δα - ς ’ .. ’ 

του την καταργουµένην πῶς οὐχὶ μᾶλλον η διακονία του Πνεύματος 8 

α 56ηπ59 {Πεφιοπί ΙΠ {6 Ἰαίοτ 0]αβεῖσα] υντ]έετς. 
ΡΠΟΓ 15 Ἠθτο οοππαθἁ, Όα{ η] αἰίεγαίίου, απά α 
ἀϊβετεπί αρρ]ισαίίοῃ. Ἰγπεῃ 1 195 δαἷά {παί ν6Υ 
ατο 6ΥεΏ 6ιγὶκή Ερϊεί]ε, ἴἶιε Ιαΐίετ πηαςί ο ἹΠ- 

: ἀετείοοά ἵπ α ἀἰβετεπί 8εη56 {ο {6 {ΟΓΠΙΘΓ: απά 
| Όνε 5οΏς5ο ΠΠαΥ Ὦθ ας ἱτασεά: “Ύε Ὄθαι {16 

Ἰ οοπηπηαπά5 οϐ Οητὶκί οπ γοιγ Πθατί, απά ἰταηφοτίρθ 
' Όι6ιῃ Ιπίο Υοιτ ργασίασθ. ᾿Τηϊ5 18 α5 1ΐ νετ, α εί- 

ἴίετ ἀῑοίαιεά Ὦγ ΟἨτῖδέ {ο πης, απά Ὦν πο ΥΠ{{εΠ 
οἩ γοις Πεατίς.”. Τη 5οπηθ 5επςε, ίοο, 1{ πιὶσῃί ρα 
βαϊά (]ιαί (116Υ πνετο {πας α Ἰείίεγ οοπΙπιεπάα{οτγ 
οῇ Ολγὶεί απἀ ἴ]α (1ο5ρε] {ο {ο Πεαίμεης. ΒΥ 
{λα ἐπιστ. Χρ. ἶδ πηεαπί {6 («ἄοδγεῖ; απᾶ {ο ἐῑ6 
πε {ΕΥΠ ἐπιστολὴ ἶ5δ ν6τΥ αρρ]Ισαῦ]ε, αεσοοτά(πσ ἴο 
ιο 56ης ΤΠ νΠΙοἩ 1έ 18 ποτ α5θς, ΠαΠΙΕΙΥ, ΄παπ- 
ἀαίωπ. Τη ἴετπι, Ιπάθεᾶ, 15 αρριίσαθ]ο {ο αΠΥ 
γευείαξίοπι οἳ (4945 ννΙ]] {ο Πηαῃ. 

Τ]ε τεπιαϊπάετ ο{ {χο Υοαγςε 15 ππθαπ{ ΠΙΓί16Υ {ο 
ππ{ο]ά {μα 5οη5θ ΟΓ ἐπιστολὴ, απά {ο 5ΠΟΥΥ {πε 5ι- 
Ρετ]ογΙ{γ ο {ιο («Ποδρεί ονατ ο ἴιαιο. 1 15 Ένας 
Ἰηδίταίεά ϱΥ ΤΠεορηγ]αςί; “Ας Μοεος ννας ἴ]α 
πηπ]ςίετ οῇ {να Τ,ανν, 5ο αἴθ ννθ {16 πη]η]βίθγς ΟΕ 
γοιγ [αι ἵπ πο (οβρε]. Πε ουί ἴ]ε βίοπθς; 
τοε οί πο Ἰοδατί. "ἜΤ]ε Ίαν ννας υγίοη ννί]ι 
ἴπκ; (ο (1οβρε] γνας υνπίεη προπ γοι ὮΥ {πα 
αρ]Πζ. Α5 ΓΑΥ α9 ο ρίγΙ{ 15 καροτίοτ {ο Ἱπ]ς, απά 
Όιο Ἰιοαγί {ο 5ίοπ6, 5ο [αχ 18 {με πον/ Γἱεροπβαίίοη 
βΙροτίοί {ο {ο ο], Τί ππαγ ὃο αἀάεᾶ, ναί ἵπ ελα 
Γιαιυ ἴπεγο Ὕναδ α ατο οοπωπαπά ; ἵπ ἴΠθ (4ο8Ρε] 
Ώνο Ἱπ]αποίίοῃ ννας τοπάοτεὰ οβεσίια] ὮΥ ια παῖη- 
Ι8ίΤΥ οῇ {πε Ἠο]γ ΒρϊτΙέ, θοί]ι ἵπ Ηϊς ογάἵπατγ απά 
οχίταοτάΙπατγ οροταίἸοη8. Όῃπ Ομ εαῦ]εοί 966 
Ἡρ. Βι]] Ἠατπι, Αροβ. Τῆε ννοτάς ἐν πλαξὶ 
καρδίας σαρκ. 36, ὮΥ -- Ριαΐ {ο ἐν πλαξὶ 
σαρκ. κ., Ἱ. 6. ΟΠ Πεδ]ίη ἰαῦ]οείς, ΠαΠΙΘΙΥ, ἴποβο ο 
Ώια Ἰθατί, Ὁοπιρατε ὁογ. χν. 1. Τ]ε βαππο βσ- 
πγ6 οος 18 Τη γδο]γ]. Ῥτοιῃ. 814. ἣν ἐγγράφου σὺ 
µνήµοσιν δελτοῖς φρενῶν. 366 3Ι5Ο ἃ ρᾷδδασθ 
ο{ Γ]ιοορΙΥΙ. Φ]ππου. απά ΕΓ]αΐο, οἶίεά Ὦ} πιο Ιπ 
Ἠεςςῃβ. ΒΥπΟΡ. 

4. Τῆο οοπποαχίοη 15 στο φοπιονν]αί αποθτίλίη, 
Μαηγ οασ]γ πιοάστη Ἠχροβί{οις βαρροβο (ιο νΥοτὰς 
{ο τοίεγ {ο (Ἴοβα Ἱπππιοδ]πίοιν Ρρτεσθάϊίπσ. Απά 
80 Ποβ6ΠΠΙ,. Α Ἠαγε] 8οη5ο, Ἠοννονοτ, {5 ητῖςθς. 
Το ίτιας νίονν 18, Τ Οηπ]ς, Όναί αἀορίοά Ὁγ Ο0Ἠτνς, 
Απά ΤΠαορΗγ].} νν]λο 51ρροςο {ο Αρορί]ο Ἰθνο 
πΊθαης {ο ἀοργοσαίο {1ο αοοιδα{ἶοι οΓ Λοαφίύπσ ο 
Πιζπιςοί{ς λαίονοι 5 εαροτίοτΙ(γ παῖσηί Ὃο, 1 
τοβίος, Ἶέ 5αὐ5, βο]6]γ οἩ. Πὶς οοπβάσποο ἵπ (σα, 
ΌιτοισΏ (μες, ΓΓοπα Ὑνηοπα αἱοπο Ίο ἀογίνοά Ἠ]ς 
βι{ΠοίοποΥ το ερτοαά ο (Ἰοβρο]. ἜΤ]ο 5οηςο, 
Ὄναι, Ππαγ Ὃο οχρτοβθεᾷ α5 Γο]]ουνς: «  Ἠλο, Ἰνουν- 
6νοες, Ἠπνα (ο τοβί) 8ΗΕἩ α οπµ5ο Γοτ (γαδί απά 
οοπβάσπος [αν 08 εαροτίογῖν μα] ἵπ Οοἆ 
αἱοπθ απά {Πτουσ] Ομ], Οὐχ ὅτι ῬΡΡΙΥ οὗ 
λέγω. Λογίσασθαι πααδί, Ὁν Τα {νο αποϊοπί απ ἴ]νο 
Ὀερί πιοάστή Εκροβί{οτα, Ρο Ἱπίοτρτείεά ετεοςτίαγε: 

Τ]ο πιεαπίπσ 15: «6 Ίη/α ατε οῇ ουγεε]νες ππαρ]θ {ο 
ἀθυΐςε οἵ 6νεη εοπεεῖίνε, χε πηγ5ίετίες5 απά (ταί]ιβ 
οῇ ἴε (4ο6ρεΙ; πιΙςΠ 155 {ο ρἶνο ἴπεπῃ {πε ε[εοί 
ΡΥ ν]ήοἩ ἔπε Ηο]γ Βρίπί τωγέίες απ ἱπιρείπίς (ῆθια 
οἩ {πε Ἠεατίς οἳ ππεπΣ Ραΐ ος εαΠετίηςρ 5 {οπα 
ἄοά. Ἠ/οι τοίετ ὡς ἐξ ἑαυτῶν, {ο ἴ]αε το, ὡς 
ἀφ᾽ ἑ. {ο έλα ροιεγ. Τι 5ποα]ά ταί]πει 866Ιη ἴπαξ 
ὡς ἐξ ἑαυτῶν ἶ5 ππεαηπί {ο ΓαγίΠ6γ εκρ]αῖῃ {νε 56Π56Θ1 
απά ναί {ο πηθαπῖης ἶ5 ν/ηαῖ ΕΠΙΠΙΘΓΙ. ΕΧΡΙΕΞΦ6ΕΒ, 
ἑέπία αἱ οκ πιο Ρρτο[θοίυπα ρυίεπι,. Τε τι πιαβί, 
ὮΥ ο οοηίαχί, ὢε Ἰπιϊτεά {ο ἀεποίο απγ {πίπσ 
το]αίῖνο {ο {λα ρεοι]ίας ἀοοίτίπο ο {με (1οδρθ!, 
απά {πε πιεί]λοά οἱ φα]ναίίοη τενεα]εά ἴπ πα Πεν’ 
οογεπαηῖ, 

6. ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς. 

ὅτο. 

ος α Πίετα!, Ῥυΐ α αρἰτῖια] Οονεπαπί. ἘἙΥγ (ήεγαὶ 
15 πιεπηΐ τεςίῖησ οἨ γπίθπ ἀοσμπεηίς, οἵ Βογίρ- 
{ατα ΟΠΙΥ, Ἰκε ἴλο Ταν’ ο ἈΤοεος. Τί πιαγ αἶδο 
ἀθποίο (1π α βσιταί]νε 56η5ο) ΄΄ οοπεϊκέῖηςσ ἵπ οιῖ- 
Ὑνατὰ {ΟΓΠ5 απά οετεπιοπ]ες.””. Τ]πις Ὦγ τὸ γρόμμ. 
15 πιεαηέ (' ναί 15 Η{ογα],Ὀ νἶπ. νο Τμανν : απ Ὦγ. 
τὸ πνεῦμα, “« να 15 αρἰτιίια] ) (νἰπ. Ἰη{εγπα] απά 
αργία τε]σίοπ), ἴμο (οβρε]. Ῥπο) (ἵπ ορροεῖ- 
Πο {ο ία Μγδίϊος, νν]ο {ακο {Ἰθςθ ννοτάς οῇ ἴιθ 
Ἠέθγα] απ λα ερἰτια] ἠπέεγργεία(ἶοπ) Βρ. ΜατεΠ, 
ἵπ Πὶς Τ,οοί. Ρ. ὀ09, Ίας Ρτονεά {ο Όε 1θ οΠΙΥ 
86Π5ο ΥνΙο] {ια οοπ{ενί αἀπαῖῖς. Τε Αροείϊθ ὶ 
(5475 6) ἰ5 ἀταννίησ α ραγα]]α], νν Πίο] Πας πο σοἩ- | 
οθΓΠ η] Ἱπίοτρτεία πο, Ὀ{ ἶς Ὀδίννεση {ιο Ταν 
ο) Μοβος απά {ο (Ἴοεροα] οὗ Ομτῖςι. Τ]ο {ογπιθς 
«Κῑ]ς,) Ἱπαδππαο]ι αξ Τέ ἆσποιποςς ἀθαί] νο 
Ἰορο οἩ αἰ] «Ίο ἀἰδοῦςγ 1: παγ, βοπιθίίπηθς ος- 
οαφἰοπεᾶ ἀθαί]ι, Ὁγ να ππΠΗΗρ]ΙοΊίγ απά ἀϊβιου]Ψ 
οῇ 15 οογοπιοπ]α] πίος. 66 Ἠοπη. Πἱ, 90. απά 
ασ]. Π, 19. ΟµἨ ιο οοΠίτατγ, ἴ]λο πνεῦμα, 116. 
ρίγα] Ἀγείοπη ο νο (οθρο], ζωοποιεῖ, 19, 
Ῥνίπσς {ο απά Ἱππποτίαλ{γ {ο Ἰσίε, απά αβοτάς {μθ9 
ΤΙΘΙΠΕ ΟΡ ςα]ναίίονς 941Υ, 1 ἱπαρατίς Ἠ[α6, α πουν | 
1ο, Ὦγ ἴἶνο Ἠοῖν Βρὶγίε, 
{ο Όναί οχρίατουν καοτίβοο Ὦγ ννμίσ) ῇς νἰν]βοαίῖοα. 
1 ο[οοίοά. Ἴ]ο ἴννο Ἠϊερεηδαίίοης, ΠΊογΘονος, 
αγ οοπμίγακίθὰ αφ Το {δίγ {οπάέποι: Εναι οἳ ἐθ - 
Ίνανν ννας ριοιἰσ]ιπιοπέ ; ναι ο νο Ὡοεροί, γο/ον- 
ππαζίοπι ταΐ]ου απ ριπἰκηπηθηί, ---- α{σαξίοπ ταῖὮθς 
ἔπαπ οοπάσΠηΠαΓοῃ, 

τ, δ. Τ]α Αροβί]ο πονν (ιγήουγ ονίπσοςς {Πῖς 5α- 
Ρογ]οτῖ!ιγ οῇ ο (1οβρε!, Ὦγ εΠοννίπα, 1. ναί 18 
οτι ἵν οπραίεη, Ιπαδπιιο] ας {πο Τιανν Ἠαά οπΙγ 
ἃ οο{ροτθα] απά νἰίρ]ο 6ΊοΓΥ, ---- ΠαΠΠΘΙΥ, ἰμαξ ἵπ 
Όνο [που οἳ Μοσος; Ὀπί {ο Νου Γἱεροπεαξίοπ 
πἩ Ἰπ{ο]]οοίπ] απά ερίη(αα] οπο.. (Τ]ιθορλγ].) Ἰ 
Ἠαγθ ἴΠ Ἠθοθης. ΒΥΠΟΡ. βἩοννἩ {]λαί {ο βοηΠ9θ οΓ 
ελα γουβο ἶ5 Ολίς: «1 νο πηϊπίφίτγ ος ο[]ος ο 

Τ]ογο ἶς αἶδο απ α]]αδίοι. 

».0. εἶναι. Τ]ηο 8επςθ 
ἱ5, “« Απά Τί 15 Ηε ννλο Πίίεά Ἡ5 (ο Ός παϊηἰκίους, | 

Ἔ]ιε ννογάς οὐ γράμμ. ἀλλὰ πνείµ. 5ηοι]ά Ῥο 
τοπάσταά, “΄ ποῖ οῇ Ἰείίες, Ραΐ οὗ ερίτιί,Ὀ 1. 6. ποῖ ΄ 

|] 
| 
ο” 

. 

ὴἰ 
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΄ ν ς 

9 ἔσται ἐν δόξη; «Ἠι γαρ η διακονία 

157 

”- ΄ ” 

τῆς κατακρίσεως δοξα, πολλῳ 

Ι0 μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δύξη. ἸΚαὶ γὰρ οὐ 
. ’ η) .. ’ 3 ’ -” Π 5 ” ς 

[δὲ] δεδόξασται τὸ δεδοξασµένον ἐν τούτῳ τῷ µέρει, ἕνεκεν της Όπερ- 

Ἡ ῥαλλούσης δόξης. 

1 τὸ µένον ἐν δόξη.  Ἔχοντε οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῃ παθῥησίᾳ 

Ι3 χρώμεθα”. "καὶ οὐ καθάπερ ΠΜΜωῦσῆς 

;Ῥτοπππ]σαίησ α οογοπαπί γγηίοῃ, ἵπ πο {είεν, 
νε ντίεπ οἩ. {αῦ]ες οῇ 5ίοπθ) Ῥτοισ]ᾗί ποί- 
πα Όυί ἀθαίλ γη] 1έ, γνα5 σἰογίοι5 (Π4ΠΠΕΙΥ, ὉΥ 
Όιθ αρρεαταπος οΓ αηροἰς νη(] νε ο]οιιά οῇ ϱ]οιγ): 
απά 5ο σ]οτίοις, ναί ο ολἰ]άτεη οἱ Τβταθ] ννετε 
ποί αὐ]6 {ο 1οοΚ αἱ {ο {αος ο{ ΔΊοξ65, Ώεσαις5ε οἱ 
Όνο αλἰπίησ οἱ Πΐ5 οοαπίεπαπςθ, ΨΠΙΟἨ σ]οςγ ΊαβΒ 

.8οοΠ {ο ναπίςα; Ἠοῦν πιο] πιογε 8Ία]]1 ποῖ ἴπα 
πηϊηἰκίχαοπ ος {μα Μρὶγίέμαί, οτ {ο δρἰπί-σινίησ 
Ῥήβρεηφαίίοπ {1. 6. ἴθ (ἄοβρε!) Ὄο ρ]οτίοις {0 
Ἐν δόζῃ ἵ5 ΓΟΥ ἔνδοξος. ΌΠ Ες ὁόζα 8εο Νοίθ 9ἩἨ 
Ίο Ἡ, 9. Το νγοτᾶς οἱ Εκος. κκχὶν. 99. ϱις- 
' σοδί ο Ἰάσα οἱ βαοἩ απ ἐγγααϊαίίοπ αξ Οχαί γΥη]ο] 
Ὅ 18 τορτοβοπί{εά ἵπ Ρἰοίυτας, οποίτο]ῖηπσ {λε οοΠ- 
ίεπαπος οὗ Ομτὶκί, γι τεβροοί ἴο τὴν καταργου- 
µένην, Τε πηνδί ποῖ Όε απἀρτςίοοᾶ, ΥΠ 816, οἱ 
{αάῖης ανγαΥ η Αα Νρακ απά οθαδίηπσ έ ἀθαίῃ. 
Τη Ὠαρί πιοάς οἱ {αχίπσ έλα ννοτάς 15 ἐαί οῇ ία 
αποϊοηίς5 απάἀ 5οπ16 οππ]πθηί ΠΙΟάΘΓΗΦ; ΠΑΠΠΕΙΥ, {ο 
5αρροβθ Ί]ναί τὴν καταργουµένην (ἰπάοάισεά {ο Ιπι- 
ατί [οτσς {ο {πα αγσαπιεηία{ϊοη) {ποασῃ 1 Ῥετίαῖης 

1π αρρεπταπος {9 τὴν δόξαν, Υεί, ἵπ [αοί, Ὀ6ίοηρ5 {ο 
γράµµατα, ππθαπίης {ης /Ἠοξαῖο εεοποπι.; απὰ ναί 
Όνε Αροβί]θ πιθαπί {ο Ἠἰηί {αξ, α5 ναί σΙοςΥ ΊναΒ 
ΙΘΠΙΡΟΙΑΓΥ, απάἀ πγου]ά «οα5ε αἱ ἀθαίῃ, 5ο γ/α5 {Πο 
Ώιδροηφα/ίοπ, ο ννπος56 Ὠϊν]πε οτἱσίη {Πί6 ννας ο 
ΑΥΠΙΡΟΙ, ππθαπέ, αἱδο, ἴο 9 ἴΘΠΙΡΟΤΑΓΥ. 
9, εἰ γὰρ ἡ διακονία--- ἐν δόξη.] ἜΤΠε Αροεί]ο 
΄Ἠθτα (α5 ΤΠΘορΗγΙ. 5αΥ8) “΄σίνες αποϊ]ιεγ ἔπγπι {ο 
{με «απιε ἠιοιισ.”. Ἰπάεεά, διακ. τῆς κατακρ. ἵ8 
πιθαπί {ο βατίπεγ Π]αείταίο ννμαί ννας αι αἲ ν. Ἴ, 
ᾗ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράµµασι. Τηε οοπάθπιῃπα- 
Τοτγ ἴμανν απά ἴπο Πηβδβοαίοτγ (οβρε] αγο οοη- 
(ταδίοά; ο {ογπιετ 8 α ΠΙΙΠΙΦίΤΥ οῇ ορπάσπιπα- 
Πο, ἴε Ἰαΐίετ 45 οπο οῇ αεεβοαίίοη: οοη{ειτίησ 
Παββοαίίοπ οἩ αἲ] νν]ο ΠδαγΙ]γ οιηθταςς Ἱ{. Δόξα 
15 {ΟΥ δοζαστός» ὙΝΠΙε] πδε ο α ςαὐδίαπί]νεα Πο 18 
οορπαΐο αἆ]εοί]νε 15 αἶδο Γουπά ἵπ ία (]αβδίσα] 
ΨΓΙΙΘΙΒ. 

10, 11. ἨΗετο {πα βοπίιππεηί ἶ5 ατίηετ αἰτεησί]- 
Γεη6ά, Αί τὸ δεδοζ. βιΏ. πρᾶγμα, Ἰηεαπίηπσ {πο 

Οὐ ὀδεδόξασται, «ὁ να πο 1 Μοραῖο Ὠἱδρεηξαίίοῃ. 

ΘοῬΎρωοςς 

Γ..... 

ερίεειηεά σ]οτῖοιβ οτ εχκοε]]επί.”. Τ]ε δὲ ἶ5 1π 
ΙΠΑΠΥ ΝΤΑΑ., ΥΘΓΦΙΟΠΒ, απά Ἐαίμεις, ποί Γουπά 
απά ἵ5 Ῥτοβαβ]Ιγ ποί σεπαίπο, Ριΐ ογἰσίππίπσ 
ΠΙΕΓΕΙΥ πλ ια δὲ {ο]]ονήπσ. Τί 15 οπποε]]εᾷ Ὁγ 
Μαινα!, τὶεςο., ΤΓιέπι., απά Ὑαΐ. Τη τούτῳ τῷ 
µέρει απ ἕνεκα Έχετε 5 5οπιθ ἀἰδίποίίοη ο{ 86Π86; 
Όχε τούτῳ τῷ μέρει βἱση][γίησ οπι οεί εσαγα (15 ἴθ 
Έτεπο] 8αγ) ἵπ τεβρθοί ο{ οοππρατίδοη 5 απά ἕνεκα, 
ἵά οπ αοσοοιπίοῇ” Ἔπις ἐν τούτῳ τῷ μέρει οοπίαἶπς 
οοπΠραΓΙΡΟΠ, απά ἕνεκα, ὅτο. ἶ5 ΟΠΙΥ οχεσείῖσαὶ οϐ 
Όπα ρτεοεάίησ, Τί 15, Ἠον/θΥθΥ, ΡΓΟΡΟΥ {ο Ώοαγ 1η 
πηϊπα (45 Βεζα απἀ Θοοίί εασσο»{), 1. ἐμαί (ἶθ 
Ταν ἶς οτε ποί οοπβιἀετεά οἰπιρίη, Ὀαί α5 ο0η- 
πθοίθοά ννἩ ο πιϊηϊθίγαίίοη οῇ Ἀ[οβος, απά αβ 
αρατί απά ἀῑδίίποί {οπι (ιο (οερε]. 2. Τ]παί {ο 
Αροςί]ε)5 Ρρτ]ποῖρα] αἴπι Ἠεγο 56επῃς {ο Πανθ θεα 
{ο πιασπ{ϐγ Πῖς οῇῇΐσοθ, απά {ο απονν, {τοπι {Πε οκ- 
ΑΠΙΡΙΕ οῇ Μοςςς, ἴχαί ιο πα]πἰδίτγ (ε5ροσἶα]]ν {νο 
Αροείο]ὶσα]) οἱ νο Νου ΤῬοαρίαπιεηίέ να ἨοποιΥ- 
αὖ]α ἵηπ Ῥτοροτίίοη {ο {16 βΙρΓεπιε Φἱ0)4/ οἳ Εἶνπί 

'ῬϊδρεηδαίίοἩ. 

Εὶ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης πολλῷ μᾶλλον 
η ΕΡΗ. 19. 
ϱ Εχκοή, 94, 98, 

ῃ ν / ἄο, 
ἐτίθει καλυµμµα ἐπὶ το προσῶ- Βοπι, 10, 4, 

11. Ἔ]ο οοπιρατίδοπ ἶ5 Ίετο οοηίηιεά, ἵπ 
ἁποίμοτ νΙ6ιν, Ρείνθεῃ {11 Γιανν, α5 {ἐγαπιδίεπέ, απιά 
Όλα (οβΡε], α5 ρε/ππαπεπέ; νπὶο]ι ννοι]ὰ παίιταἰ1γ 
ρὶνο {ια Ἰαΐΐεγ α 5αρετοΓΙ{γ ονετ {πε ΓΟΓΙΠΘΓ. ή 

----τὸ καταργ.] Νοί «« ν]ΙοὮ να ἆοπε ανναγ,» 
Ῥα{ «« νυμΙοἩ Ὕνας {ο Ὀε ἆοπε ανναγ,” 1. ο. Ιπίεπάθά 
ίο Ὦδ ΟΠΙΥ {ΕΠΙΡΟΓΑΓΥ. Τὸ µένον, “« ναί ννας ἴο 
Ὀο Ρετπιαπεηί,). µόνιμον (νΙΣ. απ] ἴπο επά ος λα 
γ/οτ]ἀ), απά 5ο οα]]εά, α5 Ρείπσ {Πε ]α5δΐί ΠΙβδρειδα- 
Ποπ οἳ ο, απἀ {ο Ὦο 5ασσεεάεᾷ ὮΥ πο οίΠεγ. 
ἛἘνν δόζῃ, καὺ. ἦν, “« νναβ αἰίεπάεά ν{ῃ σ1οτγ,΄ Ὀοίι 
αἱ 1{5 ἀε]ϊνετγ, απᾶ 1π 155 196. 

12. ἔχοντες οὖν τ. ἐλπ.] Ὀοπιθ επιπεπί (οΠῃ- 
πηθηία{ου5 εχρ]αῖπ, “« Πανίησ 816 οοπΒάεπσς 1Π 
Ώιο σ]οτίοας ΡεγρείπΙ{γ ο{ {Πε (ἄοβρε] πιηϊδίτα- 
{ομ.”.  Βαί Ως 8εαίης ίοο οοπβπεά α 56η56. Π18 
Ῥοΐίατ, γη 0Ἠτγς., Νθχνο., απά Μαοκπίσμι, ἰο 
τορατά 1{ αξ Πανίησ τε[ετεησο {ο αἰ] ἰΠμαί Ίας Ῥεεῃ 
φα]ά οἱ να 5πρετίογΙ{γ ο{ ιο (ο8ρε] ονετ {πα 
[ανν α. ἆ. “ Ηανίησ δαο] απ αδειτεά Πορο αξ 
Ώμς, 5ο στουπάεᾶ οἩ {πε ἹπβπΙίο 5αροτίογΙῖγ απά 
Ῥγοδπηϊποπί αἀναηίασες ΟΓ εε (πἼο8ρε] ονετ ἴθ 
Τιανν 3 (απᾶ, ὮΥ ἱππρΗοαίΙοἨ, ο {πε 8αΠΠε 5ΙΡΕΤΙΟΓ- 
Ι{γ οἱ Πῇ5 παἰπ]θίτγ οΥ6Γ Ὠιαί ἀπάετ {πο Ταν), ἴ 
ηᾖδθ,” ο. Απάᾶ Ἠθγε, οὔξεετνες (α]νίπ, “']οπσίιβ 
εγελ/ίατ ΑΡ. πεαπθ επῖπῃ ἰαπίαπῃ 46 Τ,εσὶς παν 
ἑτασίαί, 4ο Ρρεγραίιια ααα{αίε, 5εἆ οἴ]απῃ ἆθ αὐτιδι.” 
Ο8 (ή «εηπεο ΟΡ ἐλπὶς εχαπηρ]εΦ οσο 1η Ἱ, Τ. 
ΡΜ. 1. 20. Τη 1, 2. 

---πολλῃ παῤῥησίᾳ χρώμ.] Όπ ἴπο 5εηεο οΓ{Πεςθ 
ΟοΓ(Β, ΟοΠΙΠΙΘΠ{ΩἴΟΙΒ ατθ ποί αστεεά. 3098 
εχκρ]αῖπ, έέννε α5ε στεαί [Πεεάοπι απά Ρο]άπεςς οϐ 
αρθεςῃ.”.  Οἵ6τς, «νεο ἆξε ρτεαί ρ]αΐηπεςς ο 
δΡθθοῇ, 5ἵπ6 γ6τβογάτη Ιπγο]αστῖς εί απρασΙθα9.7 
Τ]ϱ Γογπηεγ Ἱπίεγργείαίῖοη ἶ5 Ὀείίετ δαρροτίοεά ΡΥ 
Όπα αι ἰοημοπαί; Ὀαί ἴπο ]αΐΐεγ 15 Πιογε ασίθεα- 
Ρ]6 {ο {6 ννοτάς {οἱ]ονΊησ; {ΟΥ 1 αστεθ ὉΥΙι Ἐπι- 
πιογ]ησ, (παί νν]ιαῖ 195 εαϊᾷ αἲ νν. 19 --- 16 ννας 5σ- 
σοείε] ὮΥ ελα Ίά6α {πεη ἵπ πα Αροςί]ο)5 πη]πᾶ, οἩ 
δοπιοίΠηῖπισ ᾖερί οοπερα[ρᾶ. Απά 5ο Ὦγ. Ῥα]εγ (ἵπ 
Ἠὴ5 Ηοτα Ῥαπ]ίπαρ), οΏςθΥΥ65, ΄΄ ίΠαί 5 α)]εσοτΥ 
οὗ νε νεῖ] ατοβθ ΘΠΙΙΤΕΙΥ ουί οῇ {πο οεοΙγΓγεησθ 
οῇ {μα ιοογᾶ; απἀ ἆτενν ἴο Αροβίο αν/αΥ ΓΓοπι 
Ώπε Ῥτοροτ εαρ]οοί οΓ Πἱ5 ἀΐδοοιιιςε, {πε ἀἰσπῖίγ οϐ 
ἴπο οῇβ]οο Ἰπ ΥνμΙο] Ίε γ/αςδ εησασεά. ἘΤ]ϊς εῇβ- 
Ἰθοοί Ίο τεβήτηες αἱ ἵν. 1, αἰπιοςδί ἵπ {πε γγοτᾶς ηθ 
παὰ Ἰε[ι 1. Τῆο αΏονθ 156 ΟΓ παῤῥησία ΥΕ 
λαλεῖν, ἃο. οσστ5 ἵπ Ματς ΥΗΙ, ὅδ. ἆο]η κ. 324, 
χἰ. 14. χνι. 25, 99. 

19. καὶ οὐ.] Ῥιῇθ. ποιοῦμεν τοῦτο, Ἱ. 6. παρακα- 
λύπτομεν, ΟΙ κάλυµµα ἐπιτίθεμεν ({γοιη {πε οοηί{εχ{), 
έόννο 4ο ποί δε α ναῖ]εᾷ απἆ πιγρίεγίοιις ΓΟΤΙΠ ΟΕ 
ερεακίησ.”. ΌΟπ {6 5οηςθ ΟΓ {15 Ρᾶ5βασο {Πε Τη- 
ἱετρτείθιβ ατα ὮΥ πο πιθαπθ αστοεά. Τη πιοδί 
οοττθοί νἰθν/ οΓ {ιο 50Πεθ 86ΕΠΙ5 {ο Ῥο {Παί αἀορί- 
εἆ ὮΥ Οα]νίῃπ, ῬΏοζα, (:α4ΠΙΘΤΟΠ, βο]αίθτ, απᾶ Τιουκςθ. 
1 νου] αάά α Γενν σεπετα] τεπηατκ5. 1. Τηαϊ, αθ 
Ἐδί. οὔβθγνος, ἴ]ιο παιγαίϊνο οοπίαϊπεά ἴπ Ἠχοῦιβ 
15 Ἀθγο οοηνετίθς Ιπίο απ α116σοΓΥ, απά {πε Πιγς- 
{αγ οοποθα]αεά απάετ Τί ροϊπίεά ουί. Ό5, αξ (ατοί, 
6ΧΡΓΕΡΕΘΒ 1{. ννε αγθ Ἠθτο Ῥγοφδεηίεά ίἩ α πιςζ- 
σαἱ επρ/απαίζοπι Ο/ έἶιε σ]οτγ οτ Ἰϊσηε οὗ Μοβ6, απᾶά 
Όιο ναί] ννμ]ο] ηε ραίονετ λὶς οοιμίεπαποθ. Τ]9 
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πον ἑαυτου, προς το µη ατενίσαι τους νιους Ισραηλ εις το τελος του 

Ρ Ίκα, 6. 10, 
Ετεκ. 12. 2. 
Μαιι, 19. 11. 
Αοὶς 28. 26. 

, 2 , ο 
σήμερον τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ 

Ῥοπι. 1. 8. 

ΐ ἠνίκα ἆ ἧ Π{ωῦση (λ ἐπὶ τὴ δἱ τῶν σήμερον, Ἠγίκα ἀναγινώσκεται ἸΜωυσης, καλυµµα ἐπὶ την καρδίαν αυτω 
ο ’ 4 , ο) η / 

κεῖται Ἱ ἠνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψη πρὸς Κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 
” τ ῃ ” -» -- 

'Ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦύμά ἐστιν" οὗ δὲ τὸ Πνεύμα Ἀυρίου, ἐκεῖ 11 

ᾳ Βου. 11. 29, 
26. 
τή ον 4. 24. 

νν]ο]ε 15, α5 Ο4ΠΠΙΘΓΟΠ οὔδθγνος, πιγεί]σα] απά ἰγρί- 
σα]. Α οαγπα] Ρεορ]ο οοι]ά ποί Όθαι {ια βρ]εή- 
ἀοιτ οῇ Μοβοβ8) οοαπίεπαπος, α ἴγρο οῇ {ιο (09- 
Ρε οῇ ΟἨτίκὲ: απά ενας, αστοεαΡΙγ {ο {λε βσυτο, 
Όπε Ίιαιο να» νοῖ]αὰ απ] Πιο βρὶγῖέ «Ποι]ά οοπΠ6, 
ΝΟ ννα5 {ο ἴα]κο 1 ανναγ. Τη β]οτί, α5 (Τοί. απά 
Ώοάςτ. ροῖπί ουέ,ουεῃ ἈΤοβος Πἰπιςα]{ ννας, ἵπ {Πί5, 
ἃ προ ος ΠὶΦ οὗ Πἱδρεηβαίοηῃ. 2. Π αν Ώ6ει 
γε]! ποίίοεά ΡΥ Οα]νίη, Βεζα, νοτδί., Ἀο]αΐοτ, απἀ 
ΕΙΠΙΠΙΘΤΙΊΠᾳ, ἐἶιαί πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι αὐτοὺς ἵδ ποί ἴο 
Ῥο απἀετείοοά οΓ απγ ἐπίοπίίοπ οἩἨ ἴπε Ρρατί οἱ 
ἸΜοβες; ας ΙΓ (νν]αί Τ,οσία απά Ὑγείς. 5αρροςε) Ίο 
βΡρο]κο οὔεοιτα]γ ἵπ {16 Ἱμανν, (αί 1έ5 αήπιαίο ἵπῃ- 
Ροτί 5που]ά ποί Ὦο ἀἰξοονεγεά; μὴ γένοιτο! Α8 
Οα]νίη ας «Πονπ, Μοςες ννου]ὰ ἀοαῦί]οςς ανα 
νεο μαί (πο τας Ἱπίεπί Ποι]ά Ἠανο Ῥδεμ 
Κποννη, Ραΐ (παί ο Παά α βἰπιρ]ε ἁπίγ {ο Ρογ[οτπι, 
{ο ριβΙΙ5Η λα Ταν; απά α5 η οοι]άἀ ποί Τεσεή- 
εταίε {λε πιϊπάς οϐ {ε ΡθοΡ]θ, 50 αἱ5δο πο Ῥ]απιε 
5 ἱπιραίαρ]α (ος 15 Ἠετο ἱππριαίθά) {ο Ἠϊπα, “6 απἷα 
ποπ ἀοθι]έ ρ]ας5 Ργαρδίαγο α παπι Γεγεραί ἀϊδρεηςα- 
Πο αἰδί εοπηπηίςεα.”. Τη 5Πογί, ἴΠο πρὸς ἵ5δ {ο 6 
{αΙκεπ 5ΙΠΙΡΙΥ {ο οχκρτοε5ς ουοπίηι γοὶ (ΠαΠΙΕΙΥ, {ία 
Ῥμπάποςς οἱ ο Τεταθ]1έε5). Απά 1 Οαπιοτοῃ 
Ρτονος Ὦγ α τείετθηςς, 1. ἴο [αοίδ; απά 2. {ο (ια 
απι(]θείς αἱ ν. 14: 9. [τοπι πε παίιγο οἳ (με 
{Πίησ: απά 4. {Γοπα {πο ργοργίείη ο{ ένα (λίησ. 

Τπε σεποτα| 5οης5ο οοπίαἰποά ἴπ νν. 19, 14. 15. ἰ5 
ννε]] εχρτες5εἆ Ὦγ Ξοοί{ ας {ο]]οννς: “« Τ]ο Αροςί]α 
ΠΊΕΠΠ5 {0 8αΥ (]ιαί Πΐς ἀοοίτίπο νναβ ποί Πἰά ἵπ οϐ- 
βοιΓΙ(γ. οἱ απηρἰσιέγ, ογ ἀπάθτ (ίγρες απ εΠαάοννς, 
ἃς {ιο Τ,εσα| Ῥἱδρεηςαίίοη Ἰαά Ῥεεπ; οῇ ν/ΠΙο] έπθ 
ναι] οπ {Πε {αοο οῇ Μοβος ἵναβ α βσιτο ΟΥ 6ππΡΙθΠη. 
Α5 {Π]5 οονοτίησ οοποθα]οά {πο Ἰηςίτο οῇ ης οοΙΠ- 
{επαηςς, 5ο πα ομφοιτί(γ οϐ Ειναι Πιεροηφαίίοι 
οοποθα]θᾷ Ιέ5 τοα] σ]οτγ; απά {πο Τβγαθ]]{ος ννοτε 
υπαῦ]ο {ο ]οο]ς βίοπά{αδί]γ {ο Οτ]δέ, χο σιθαί Επά, 
Ὢσορο, απά Φαῦβίαπος οῇ {]χοβθ οθγθπιοηίθς νΥΏίο]ι 
Ψεγο 5ΠΟΓΙ1Υ {ο Ὦε αὐο]]δ]ηοά. 

ϊιο ννοτάς πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι--- καταργουµένου 
πιαΥ Ῥο ραταρηταδαά {ά5: «9ο ἐμαί {Π6γ ἀῑά ποῖ 
566 Ὑ]αί να αἀαπηυταίοά απάἆοτ (ο Ταν ννμ]ο] 
Υν4ΒΦ ἴο Ὦο ἆοπαο ἄΝαΥ, 6νοῃ {ο «ῤκίαποο ----ἴῃε 
(οβρο] οἳ Οητῖεί, ἴἶλο οπὀἀ απά οὐ]θοί, απἀ {ο ο 
Ένα εοπιρἰοπιοπ/πι ΟΕ ἴνα Ταν. 8ο Ῥοπι, κ. 4. 
τέλος νόµου Χριστὸς, εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πι- 
στεύοντι. 

14. ἀλλ᾽ ἐπωρώθη τὰ νοήμ. α.] Ἔϊο ἀλλὰ 86οΠΏΒ 
{ο το[οτ {ο α οἶαμβδο οπι]{{θᾶ, απιά χο Γ1]] 6οη5ο {ο 
Ῥο (Πΐς: «Νοτ Ίνα (5 οΠ]γ Ώαοσῃ ἵπ οἰά πιο, 
Ῥιέ 1 Ἠας ονογ βἴποο Ῥ6σῃ {ιο σ1φο, (]λαί ἠθίτ 1π- 
ἀθγείαπάϊΐπσ απά ροτοθρίίοης Ἠανο ασ, απἀ ατθ, 
ἀι]] απά εαρίά, Τε 6οη8ο οῇ πωο. ἵς (οπθπί 
ἵπ ιο Ν. Ἔ. Ώεο Μαι νἰ. 5. ν ΕΙ, ΙΤ. ον χι], 
40. Τι 185 νο] οὐυβογνοά Ὦγ Οαπιοτοῃ, ναί ιο 
Αροβί]ο Ἠοτθ 81ΥΒ, ποί “«6γοβ,”’ ί απάογκίαπά- 
Ἰπσα,. «]οσο αἰσηίβοσή τοι αἰσηϊβοπίαια τος- 
ὀἀοπίο.. Τί 18 ννογίιγ ο τοπηστίκ, (μαί νν. 14, 15, 
16, απά ΤΤ. (οττα α ραγοπἰΠπο({σα] ρογίοπ, οῇ ννπ]σ] 
Όπο λπέίου Ας βασσοφίοῦ Ὦγ νο Ππθηίίοη ο) (νο 
υπ άηοςς οῇ {πο Γβγπο[ίτος 1η {ο ἆαγε οῇ Μοβος, 
απηά Ππίοπάσα {ο βγουν εναί ἠνοίγ ἀἱβροβί ίση Ὕναβ 

. 3 3 η ΄ ᾽ ’ 2 - 2” . . 

καταργουµένου --- αλλ ἐπωρωῦη τα νοήµατα αυὐτων  ἄχρι γαρ της 14 

τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης 
, 5/ . » 3 3 

μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται. -ᾱλλ ἕως 15 

έν Ὁ - 

πει ν6τγ ππΙοἩ ας 1 Ἠαά Όεει ἵπ {πε {πι ο 
Μοςε8. Ὠιτίησ «ας νθυςθς {ια οοηκίτιοί]οη 18 
βαερεπάεὰ, απἁ ἴπεη αἱ ν. 11. 16 τεδαπεά απά 
οοπαρ]είεά. 

---τὸ αὐτὸ κάλυµµα --- μένει μὴ ἀνακ.] Τηε 5επεθ 
18: '«Εογ {ο (ίς ἆαγ, {πε δαππθ γεἰ] ας ναί νΥ]οΙ - 
Μοβες αξοά (1. 6. ἴἶε οὐδοιγίίγ ο{ {πε Μοβαῖο 
Ίανν, ἱγριβεά ὮΥ {ια ναί] οἳ Μοφες) Γιος) α{]]] τε- 
ΠΙΠ5, ννπεπ {16Υ τθαὰ ιο ΟΙά Τορίαπιεπί. ---- Τμ | 
ηπθχί ννοτάβ μὴ ἀνακαλυπτόμενον καταργεῖται ατε Ὀε5ίέ 
(αἰκοη. (ν(Ἡ λε Ἁγτίας Υετδίοης, ρής, Νεψο., 
απά ΕΠΙΤΙΘ{Ι.) ἵπ ια 5εηεο “'Ιΐ ποῖ Ρεΐπσ ἀἴδοουν- 
εγεὰ Ὦγ ἴἸλοπα, ος Ῥ6σοπιε ΚΠΟΝΠ {ο {πεπα, ναί 1 
(νίπ. πο ἀατκπεςς οῇ ἴπε ΟΙά Οονεπαπί) ἶδ ἆοπε 
Άννα Ὁγ Οκ: 1. 6. ναί πα τα επά οἱ ἴπθ 
Τ,ανν 5 ἀϊξοονοτεςά ὮΥ ἴπε (.ο5ρε[ οἱ 6ης. 

15. Ηοετο {πετο ἶς α τερείίοπ, ἵπ 5οπιθν]ας 
Ρἰαΐπατ απά ποτ οἰτοιππηδίαπίϊα| {6ΓΠΙ5, οἱ νν]αί 
γνας 5α]ἁ 1Π {ο Ρτεσθάίησ Υθγς65. ΟΡ ο«ο1ςε, Ὦ 
κάλυµµα, ἵδ Ἠθγο πηθαπί {μα ρίγα! νεῖ] ννηῖο 
ἀαγκαποά {1ο πα]πάς οΓ {1θ Τςταε]ίες. 

16. ἡνίκα ὁ) ἂν ἐπιστ. πρὸς ρ] Τ]ο ας οῇ {9 
Ειπσι]αγ Ἠθτα, ἨΠετε {6 Ρ]αταὶ πιῖσηί πανο Ὀθοῃ 
εχρεοίεᾶ, Ίαδ οοσαδἰοπες ποί α Ηέί]ε ρετρ]οκ!!γ, 
απά σίνθη τςθ {ο α ἀἱΠετεπος ο{ ορ]πίοη ας ἴο ἴπθ 
γο[ογεποθ. 3ΟΠΠΘ ΤΘΙΘΥ 1 ἰο ᾿]σραὴλ, (1. 8. Ῥεορ]θ 
οἱ Τςτας]) αἲ ν. 12.: οί]ετς, {ο οεος ἵπ ιο Ῥτθ- 
οθἀίησ νογςθ, πηθαπίπσ {πα Τιαν/ ο{ Ἀῇοςες, 1. 
θιο ΟΙά Γεείαπιαπί: οἱμοτς, ασαἶπ, {0 καρδία ἵπ να 
Ρτεσοεάίηπσ. Τ]ε νυῖειυν βγ5ί πιεπίίοπεά 86εΙης {ο 
4θβεγνε {πα Ῥτο[ίετεποθ; Υεί οπΙγ α5 Ιπνο]νίπς 
ιο ἰοαφί Ἠαγεημπθςς. Τί οποι]ά 56θπι {αί (α8 
(αππετοπ απά Οαρε]]ας ροῖηί ου{) ἴπο εἰπση]ατ 18 
Ἀοτο Ριί {ου ιο Ῥ]ατα], ΘΥ α δοτί οῇ Ιππρεγεοπα] 
ἀ5θ, ο ταίπογ ὮΥ απ ε]ιρεῖς οὔ τις ἵπ α οο[{οοέίνε 
5οπ9ο (Γοτ {πε Ῥίμγα], Ικα πο Ἐτοπο] ο): ἴπθ 
Αοΐΐνο αἰδο Ῥείΐηπσ α5οά, α5 α γοοῖρτοσα], {ος ἴπθ 
Ῥαβείνο. 'ΤΗϊς, Τ ννου]ά οὔφετνα, ἰ5 εαρροτίεά ὮΥ 
Ώια απ]λοτ]{γ οῇ {πο Ῥαδοῃ. γτ., ΥΥΠΙΟἨ αβεῖσηθ 
Όιο [ο]]οννίπσ 56η5ο: ΄ἸηΊοη αΠγ οπς ο) ἴ]νθια 
εἨα]] Ὃο οοπνοτίαὰ {ο {ο Τ,ογᾶ, ἴα ναι] νν]] Ὦο 
(ακοή ανναν {οπι Ἠϊπι,” 0 αἱδο, 1 5α8ροοῖ, ἴ]α 
γυ]σ. Γταπδ]αίογ {οο]ς 1. 

1Τ. ὁ δὲ Κίοιος τὸ Πνευμά ἐστιν.] Όπ νο 6οη5θ 
ΟΓ {Ἴνοςο υνοτάς οοπἰἀεταῦ]ο ἀῄεγοπος οἱ ορἰπίοπ. 
οχἰςίς. 6ο Ἠθο. ΒΥΗ. 

Οπο (Ἠίησ 8οαπης Ρ]αΐπ, ἴαί (ας Α0Όρ. Νοαυνο, 
εισσθ»ίς) ἴἶο Αρορί]ο Ἰογο ἴακος πρ ἴπο Κέριον 
ΟΓ {Ίνα ργθοθά{ης ν6Γ»θ, απά οπ]ατσος οἨ 11, οννίηα 
Όνο αἀναπίασος ΟΡ {πο (1οερο] ονοτ {1ο Ταν. Τ]α 
8ΘΠ56 πΠαΥ, ου Ῥτοῦ, Βοπο]εβο]ά, ὃς ενας οχ- 
Ῥγοβροά: "Το Τοτὰ (οῇ ννλοπα Τ δρθα], 95ο6 ν. 
16.) 15 νο Βρϊπ{: ος, α5 Ῥτοῦ. Ώοῦτος αἀππ]γαβ]γ 
ΡάΤαρῄΓαςο», '' Ίδη Τ εροα]κ οῇ {νε 1ενής (πγηίης 
{ο ἴα Τ,οτὰ. Τ ππεαση, οῖγ (ατηϊῖησ ΕΟΝ ΤΗΕ 
ΙΕΤΤΕΗ ΤΟ ΤΗΕ ΒΡΙΗΙΤ.’ 3ο ΑΡρ. δυο. απά 
Βρ. ΜιάάΙ. ννο]] τοπάσγ: « Τ]ο Τ,οτὰ απἀ 18 
ἀοοίτίπο ἵς (1. ο. ἱπαιρατίς), νο ρίγα] απά Ι1{9- 
σἰνίπα το]ἰσίον””. (πιοπίίοποᾶ αθονο, νετ. 6.), ος, 
ἔ νο Τ,οτὰ /οδς 19 ί6 Ἰοπάΐησ οὐ]θοί, α5 ννε]] 48 
παίλογ ο) ναί ερίγιέαα] ἀἱδροπβαίίομ, 

--ι---- 

άμα 
ἱ τον 

ο ο 

--- οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου] Ἱ. 6. Ἡπετα αι βρίτ- λ 
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8 1 Οος. 18. 13, 5» ν : ’ 2 , ; ο ’ 

Ἡ ἐλευθερία. ---Ἠμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσωπῳ τὴν δόξαν ἵμιιδ.τ. 
.) .᾿ 3 ’ ΄ 3 .) ιά 

Κυρίου κατοπτριζόµενοι, τὴν αὐτην εἰκόνα μειαμορφούμεθα ἀπὸ δόξης 
κ. ή ͵ αλα ι κ 1 οοτ. 7. 

Ι εἰς δόξα», καθάπερ ἀπὸ Ἰυρίου Πνεύματος. ΤΝ. ἵ 4ιὰ τοῦτο ἔχοντες ιβωριιὅ. 1ῇ, 
] η) Π ; ᾽ β ; 3 Β ϱ 3. 

2 τὴν διακονίαν ταύτην, καθως ἐλεηθημεν, οὐκ ἐκκακουμεν 
᾿ . -” ο ιά ᾽ -” 

ἀπειπάμεθα τὰ αρυπτὰ τῆς αἰοχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ, 

7. 25. 

9 Ἱηία 6. 4. 
1 Τμε58, 2. 9, 5. π ἆλλ 

χ 1 0ος. 1. 18. - ν ᾳ - κ” δλά νο» , ο λε ῇ ι 2. 15. μηδὲ δολοῦντες τὸν λὀγον του Θεου, αλλα τῇ φανερωσει της αληύείας ο ο 1, 
1εα. 6. 10. ϱ . - 2 ’ ’ - ν 

συνιστῶντες ἑαυτοὺς προς πασαν συγείδησιν ανθρωπω», ἐνωπιον τοῦ ὅομα 1ὰ, 31, 40, 
5 

8 Θεοῦ. 
4 ἀπολλυμένοις ἐστὸ κεκαλυμμένον" ἐν 

Ἱταα] τε]]σίοη ἵς τθσείγοά απά αοίοᾷ οπ. Ἔλευ- 
θερία ἐ. Ἰ ιο 5οη56 ΊπαΥ Ῥο εχργθρςεά, ἵπ α σεη- 
ετα] νναγ, η Ἀθννο., “ἶδ α ἀἱδρεηδαίίοη οἨ 
Ἀεοάοπα, απά ποῖ ο{ Ῥοπάασο {ο εετεπιοπίθς.” 
Ῥπΐ ννο ατο αἰἱεο {ο αἀγοτί {ο ἐλπαί Π/εεάοπι {οπι 
εοπάεπιπαξίοπ Ἱπαρατίεά ὮΥ πο (.οδρε! (Ἠοπῃ. ΥΠ]. 
94), Πεεάοπι Γτοπα {ο Ὀοπάασο οῇ οοτγαρί ρας- 
εἶοης ος α]ανίδΏ Ρτίποίρ]α5, ἱπιρατίεά Ὁγ ΟἨπςί, 

ἓο νιποτεῦγ Ένα Ῥε[ίθνετ ἶ5 επαδ]εά {ο Ηπά Ἠδετίγ η 
νη]]ης οὐεάίθποθ. 366 Ῥοπῃ. ση]. 1, 2, 14, 17. 

18. ΤΠ ναι οοπίαΙΠς {1ο εοπιρ[είίοπι οἳ ἴπθ 
οοπίταςί Ὀοείνναση ἴἶα Ὠἱβδροηδαίίοη οἱ πο Ταν 
απά οἱ ἴἶνε (οβρε], ἵπ τεβρεοί {ο {ἐῑιείτ 5ριγέαα] 
οβϊσαογ, εοπιππθηοεάἆ αἱ ν. 10., Ὀαΐ Ἱπίετταρίεά ὮΥ 
(ἶνο πίεγνεπ{]οη οἳ α Ραβ5ασθ εχκρτερείησ αη Ιάθα 
Βασσερίεὰ Ὦ} {χε ίΘΓΙΏ κάλυµµα. ΑοςοτάΙπβ]γ, {1 
Ρτοβεηί Ῥαβδασο ουσ]ί ποέ {ο Ἠαγθ Ώεεῃ {πουρῃί 
εο ρετρ]εχίπςσ α5 {ο οοσοβδίοη λαί ΥεΓγ στεαί ἆἷ- 
γοτβῖίγ ος Ἱπίοτρτείαίίοη ΨΙΟΗ Ἠθτε οχὶδίς: απά 
Όπεο 5εη5θ ππαΥ ο {μι8 εκρτοβ8θά ΙΠ «ἱο56 ΡαΓᾶ- 
Ἠταβς: ΄ΥΨα, οη {ο οοπίτατΥ, (δὲ) (πιεαπίησ 
Ἠτικίίαης) αἲ] οἱ 8, γη απνοε]]εὰ [πσ6, (1. ϱ. 

εἰθατ]γ απά ρἱαἰπ]γ) Ῥε]ο]άίπα, ας ἵπ α ΠΙΙΤΤΟΣΥ, ἴλθ 
ΊοςΥ οἱ {ιο Τ,οτᾶ, α5 5Πϊπίησ Γοτί] ἵπ ἐπε (οβρε[, 
ας Ἰ]κα {πο ὦᾖ6εννς, δεεῖησ ἰΠε {ταίῃ γυει]εά 
1π {γρες απἀ «Ἠμαάοννς, Ὀαί Ῥε[ο]άϊπσ «]θατ]γ απἀ 
ἀῑδίίποί]γ, ας 1Ε τεβοοίεά ἵη α ΠΙΙΤΓΟΣ, νε σ]οτίοι 
ππαηϊ{εβίαίίοη οὗ έε Τ,οτὰ ἵπ {πε (ἄο6ρε]), πε, 1 
βαΥ, ατθ {ταηδίογπιεά Ιπίο {με 6αΠΏε ἵπιασθ απά Τθ- 
εοπιυ]αήσθ ας ἰ]αί οἳ {πε Τ,οτὰ, Υηίο]ι νε Ῥε]ο]ά 

1η ἴηο (οερε], απάἀ σο ΟΠ [ΟΠ Ρ]οτγ {ο 6ΙΟΙΥ; 
ΘΥεηΠ 5 νο αἴθ βαρροτίεἁ ὮΥ {πα ΒρίγίΙέ οῇ ίπε 
Τ,οτὰ, νυηῖο]ι ννοτκείη ἵπ α5, απά Ῥγοάποείἡ 8 

.αηβίογππαᾖοπ.. 36ο Ξοοίί απά Ηο]άεπ. 

Το αἀνετί {ο ρατσοι]αις, τὴν δόζαν --- κατοπτρ. 
πιαΥ 5ἱσηϊγ, Ὀε]ο]άϊης ένα οἶθαί απά τεςρ]επάρηί 
Ίπιασο οἱ 5 ἀοοίτίπε, απἆ τεοορηϊαίπσ 195 σ]οτΥ 

:1π 18 αανῖῃπσ οίῆοαογ οη {λα Ἠθατίς οὗ ππεη, απἀ 
πας Ἠανίησ οἱ ταὶηάς οπ]]σηίεηεά ὮΥ Ἱ. 3εε 

'Ῥατκᾖ. αρ. Ώθο. Ἀγῃπ. Όπ {ο ἴΘΓΠΙ κατοπτρ.. 5889 
ἹΝοία οἩ 1 Οογ. κΠΙ. 19. Αί εἰκόνα ---- δόξαν (νν ΠΙΟ 
π]]αάθς {ο {ο οἸαησίησ οἱ {ια {1ος οῇ Μῆοςε5 οη 
Ἰε]ο]άϊπσ {ιο Ἀο]λοδσΠίπαἨ) (πετε 5 απ ε]]ραίς, 
ποί οἳ εἰς, Ῥαί ο{ κατὰ, ΥνΠΙο]ι 1 εχργεδσεοά π ἃ 
Κἰπάτεά Ῥραδδασο οἱ 0ο]. ΠΠ. 10. τὸν ἀνακαινυύμενον 
κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν. Το Νογάς ἀπὸ 
ὀόξης εἰς δόξαν ἵππρΙγ, ναί {πο πποτε ννο Ῥε]ο]ά (18 
τοβρ]επάθηπί απἀ σ]οτίοις Ἰσ]Ώί, ίπε πποτο 4ο να 
τοβοοί Ὀαο]ς 15 ταγς; α. ᾱ. {πα ΠΠΟΤΘ νο οοΠίθπι- 
Ῥ]αΐο {να στοαί ἰταῖῃς οἱ {μα ΟΠτϊφίίαη το]ἰσίοπ, 
ἴπε πποτθ ἆο ος πιῖπάς Ώδσοπιο Ἱππραθά υγ] 18 
αρἰτΙί: νο ατο επαῦ]εά, απἆετ {πα Ἱπῄπεποςο οῇ 
Ῥϊνίπο στασθ, {ο σο ΟΠ {Ποπ οηπ6 ἆθστες οΓ Πο]]- 
η68ς {ο αποίηετ, απ], αἱ Ἰοπσί], ἴΠθ νίανν οἱ [αϊίμ, 
35 ἵη α ΠΙΙΤΤΟΣ, 5Ἠα]] εδ «Ἠαπσεά Ιπίο Ἱπιπιοάίαίε 
απά ρεγ/αοί εἰσὴῖ, 6γεη {Πε σ]οτίβεά γδίοπ οῇ ᾳοἆ 
ἵπ Ἄθαυθη 1{5ε]/ 

΄ , 3 3 , ς - 

Σ Γι δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμµένον το εὐαγγέλιον ημῶ», 
45, 

᾿ ο” 

ν τ ὅ 14. 9, 90. 
. κος 5υρία ὃ, 18. 

να ᾿ » » , ρο]. 1. Ιδ. 
οἷς ὃ Φεὸς τοῦ αἰώνος τούτου μμ] ο 

ΤΥ. Ἠετε {πε Αροςί]ο βΚΙ]ΓΙΙ]γΥ τεςξαπηες (α]- 
πιοβῖ ἵπ {θε 6απιθ ποτά ΥΙ] ννΠΙοἩ Ίο Ίνα ]αμ 
Π αἱ ν. 12.) να εα0]εοί οὗ Πὶς ἀϊδοοιγςε, --- ία 
ἀἰσπΙίγ οί ἵἩε οβιοο Ἠε γναδ ἀἰδολατρσίης, ({Γοπα 
νο] ο Ἠαά Ῥαεῃ ἀγανύπ ΒΥ πε οοπιρατίδοἩ γη] 
πο πιπ]είταίίοη ΟΡ Μο5ε5, βασσεκίεὰ ὈΥ {πε αἰ]ε- 
6οτγ οΓί]1ε υεῖ].) Ίπ οτᾷετ {ο {Πῖ5, απ αφ {επάίησ 
{ο λαί ϱεηετα] ῬΙχροβε οῇ αροίοση νΠῖο] ΤΙΠΒ 
ἠτοάσῃ α στεαί ρατί οῇ ἴἩε Ηρὶδίε, ο οοπιραγθβ 
Ἠΐ5 ο/π οοπᾶποί νι ναί οῇ Πῖ5 αἀνογβατίθς, απά 
Ἱπάάπιαίες Ἠ]5 ΒΙΡΘΤΙΟΓΙΙΥ ΟΝΘΥ {Π6η, ΙΠ έπο πιοςί 
αμ. ολαναοίετίκί]οβθ ΟΓ Πὶ5 πη]ηϊδίετ]α] οῇᾳςο, 
«αεὐ(η, κἰπεαεγίίή, σεαῖ, απᾶὰ ἀἰ[ίσοπεο. Απά, ἴο 
5οί ἵπ α 5111 Ἠ]σ]ογ Ῥοῖπέ οϐ νῖαυν’ 15 πιετίί {η ίηθ 
Ἰαςδέ ππεπ{]οπεά απαΠίγ, Πε αἀνοτίς {ο ἴ11ε ναγίοις 
ἐγίαἰς απᾶ {γτῤιίαίίοπ Πο Ἰαᾶ Ότοκεῃ ΠΒ 
εἰτοπσίἩ, απά οοηδεαιιεη{]Υ Ἰεξεσησά 18 αθὶ]1{γ 
{ο 5ετνθ {πεπι. Το ἰΠῖς Ρρ]γείσαὶ ὙὙεακποςς 6 
ἴπεη ΟΡΡΟΡΕΡ, ὮΥ οοηίἰταςί, {λε Ῥοιυεγ οἱ {ιο Πιογᾶ, 
ὮΥ νΠίο]ι αἶοπε Πε ν/α5 επαβ]εά {ο Ρείδενετε, απἆ 
{αἴπί ποί απἆετ ἰτία]ς. 

1. ἠλεήθημεν.] ΤΠϊ5 ννοτὰ 16 οβεπ π5εά οὗ {Πα 
ρτασε ο (ος, Πούυγπ ἵπ Ὀτιησίηρ ΠΕΠ {0 καἰναίοτ, 
5 ΒΟΠΙ. ἰχ. 16. 56αα. ΧΙ. 90, 3. 1 6οτ. νι]. 20. 1 Ρεί. 
Π. 10. ὋΟπ (με κεηςε ΟΗ ἐκκακεῖν 5εο Νοίε οη Τ,ακθ 
Χν. 1. ἜΤ]ο υγοτά ἵδ ΡΓοΡΕΤΙΥ α πι /ίαγη Ίετπ, 
βἰση]{γίησ “« {ο ρῖνε νύαγ {οπι οογ/αγάἶσο.) 

9. ο. έννο Ἰανε ποίΠῖησ {ο 4ο ν(ῃ.) 
Τη Αοτὶκί 15 Ποτε α5εᾷ {ογ {πο Ῥγεκεηί, α5 ἆθ- 
ποίῖπσ γν]μαί 16 ἆοπο αἲ αἲ] επιες α]α, απά 15 Ἰα- 
Ὀ μα]... 966 ΑΙ9 (γ. Ν. Τ. Ρ. 290. Τὰ κρυπτὰ τῆς 
αἰσχ., ΠΑΠΙΕΙΥ, αἲ] δις] Ώαδο Ρταοίῖοες α5δ Ππεη, 
{τοπ «Παππς, σοποθα] : πιθαπίης αἱ] απάθτηαπά απἆ 
{οι] ἀεα]ίπσς: εεροεσΙα]]γ 51ο] ας {ιο {α]ςο {εας]- 
65, ΊΥΊΟΠΗ ίπε Αροεί]θ 16 5ιρροδεᾶ {ο αἰ]αάε {ο, 
Ὕνετο οΠαχσθαβ]θ ΥΠ. Μὴ περιπ. ἐν πανουργία, 
«ποί αἀορίίπρ α οΓαἳγ Ἠπο οὗ οοπάοί.”. Δολοῦν- 
τες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 15 ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ ΥΕ] καπηλεύ- 
οντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ αἱ Π. 11. ΒΥ συνιστῶντες ἃο. 
8 πιεαηπί, ΄΄ αοίῖπς 80 48 {0 τθυοπηππεπ ογςε]νος 
{ο πε απδίαβεεά [σοοά] ορίπίοη ο/ πιοη.. ΟΕ εή8 
86ης ΟΓ συνειὸ. αποίµετ οχαπηρ]ο οσους αἲ ν. 11. 
᾿Εώπιον τοῦ Θεοῦ, “΄ 5 ἵπ {πθ ῬτεδεποςῬ οῦ «ο. 

ϐ. Τήο Πσιτγανο Ίαηπσαασο Ὀθίοτο αἀορίεά ἶ8 
Ἠοτο οοπήπαεά. Απ ορ]θοίίοι ἶ5 Ἠθγο εαρροβοαά, 
{οαπάεᾶ οπ {Πθ ρτοσεάϊπσ πᾶσαν ; ᾱ- ᾱ. αἲ] ἆο ποί 
τοςεῖνθ {6 (1οβΡε!, ονεη Υεπ ΡτεασΠεά 5ο Ρ]αΐη-΄ 
1γ απά δίτοησ]γ α5 Ἡε ἆοθς. Το νΥΙοΠ {χε αΠΕΊΨΕΣ 
ἵ8, μαί πο {αα]{ 15 ποῖ ἵπ {Πε (οερα], ΠΟΥ 1Π αΠΥ 
οὐβδουγίίγ υυμ]ο]ι αἰίασ]ῃας {ο Ἱέ, Ῥαί ἵπ Όε Ὀ]]πά- 
ηθ5ς απἆ Ῥεγνοτεῖίγ οϐ {ποβο πο ατα ροετϊεηίησ, 
ατε ἵπ α Ἰο5ί είαΐε, πιεαπίηρ {Παίΐ ο{ απρε]εί,. ἘΈοτ 
Ὠιαί ιαί ἵς {Πο 8οη5ο οῇ ἀπολλ. αΡρθαατβ (οπι {6 
νογςο {ο]]ονίηςσ, απἆά οπι α οοπιρατίεοη υΠ α 
Ρα55ασο αί Π, 1ὔ., νΥΙο] 16 ια Ῥε5δί οοπιπιεπί ΟΠ 
Οπί5 νεγεο. 

4. ἐν οἷς ὃ θεὸς, ἄσο.] Ῥιαί [ος ὧν ἀπίστων ὃ θεὸς, 
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4 ᾿ ’ 2 ΤΗ, 3 μα α 3 / 3 η αμ 

ἐτύφλωσε τα γοήµατα των απίστω», εἰς το µη αυγασαι [αὐτοῖς] τον 
- - ’ ” -” ε5/ 3 3 ” 

φωτιομὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ 

ι ’ » ’ ” / 3 - - 

τῆς γνωσεως τῆς δόξης του Θεου ἐν προσωπῳ Ιησου ἉΧριστου. 

ΣΒυρτα 1, 24, 

. [ή ς ” 4 

«σεπ.1.. ἑαυτοὺς δὲ, δούλους ὑμῶν διὰ 
3 Ρει. 1. 19. 

, 3 .] 

ο --- »Ἔχομεν δὲ τὸν «Φησαυρὸν 

ο. ἩὮΥ τοῦ αἰῶνος τούτου 8 πιθαπί {πε υ]οκεά 
απά 5οηςια] ρατί ο 16, πιετο ννοτ]ά]ίπσδ; απἀ ὮΥ 
Ώιο («αοα οἳ 1, Βαίαπ, (366 ὁ9οἨπ αχ. ο]. χὶν. 90.), 
{ο Νποπι, α5 Ῥείης {1 οτἰσίπα] απίποτ απά οο0Ἡ- 
επαα] Ῥγοπιοίθγ ο{ 8ἱΠ, 5ΙΠΠΕΤ5 αἴθ, 38 1 ΥΥΕΙΕ, 
Ῥουπά {ο γιεἰὰ οὐεάίεποθ. 366 Ἐοπι. γΙ. 16. 
Απά 1 ἶ5 Ῥαίέ παίατα] λαί νγοτ]ά]πσς εποι]ά Ἱ/ΟΓ- 
ΕΠ{ρ {ο «αοᾶ οἱ (18 ννοτ]ἀ. ῥῬΒαΐαπ ἶ5 οα]]εά, ποῖ 
1,ογά, Ὀαί οᾶ, οἳ είς ννοτ]ἀ, Ὀδσαιςο Ἰπθ 15 Υνος- 
Ἰαμ]ρροά απά 5ετνεὰἀ ἴπ {ιο Ῥίαςε ο ἀοᾶ ὮΥ ια 
ἵννοχ]ά αἲ Ἰατσθ. 3ο Ἡρ. Ῥαπάφιδοη (ἵπ Ἠὶς Τί 
ΒΕΤΠΙΟΠ αἆ Ῥορυ]απι) πουν ναί Τέ 5 ὮΥ ἀοϊπρ 
δεγυῖεε {ο Φαΐαπ ἐπαί {ο πἹεΠ οῇ {1ο ννοτ]ὰ πιακε 
α ἀοἆ ο Ἠίπα; θετγίοε Ῥείησ α Ῥτϊποῖρα] Ρρατί ος 
Όιαί Ποποιγ Ισ Ῥε]οπροίῃ {ο ἀοά. ο Μαίί. 
1ν. 10. αὐτῷ µόνφ λατρεύσεις. Ἑϊς τὸ μὴ αὖ- 
γάσαι, ὅτο. Ἴε οοηείτας(ἶοπ απἆ 8εη5ο ἶ5: “3ο 
έπαί λε Ἰσ]ί οῇ ία σ]οτίοις (οβρε οἱ Οητὶκί 
(νο 15 (Ίνα ππασε οἱ (4ο) παὶσ]{ ποί επ]πο αηπίο 
επι, 1, ο. πα 1ὲ παὶσηί ποί 5ἨονΥ 1{5 ίταθ ΡΙΓ- 
Ροτί, απά 15 τοεα] οχοε]]επος {ο {ΠπεπΙ; 8ο ἰπαί 
{π6Υ εἸου]ά ποαϊίποτ ππάρτείαπά ἴἶο 9Π6, ΠΟΤ αρ- 
Ῥτεο]ϊαίς {]ε οίπετ. Τε αὐτοῖς α[ίοι αὐγάσαι ἵδ 
οπη]{{οἆ ἵπ πιαΠΥ ΜΒ. απἀ Εαίμετε, απάἀ ἶ5δ οαηΠ- 
οε]]οά Ὦν (τίεςδο., Τιέέπη., απἀ Ὑαΐθγ, Φωτισμὸν, 
“«αρ]επάοιτ απ εκοε]]επος, νηίἩ τείετεποςῬ (16- 
χηατ]|κς (τοί.) {ο πο ρτοασ]ίπσ οὗ ΟΗητὶςύς πιῖτα- 
165, ταδιγγθς(ίοπ͵, απά 45ΟΘΠΡΙΟΠ {ο Ἠθαναπ ; απά 
3ἱ5δο οῇ α οο]οκίίαὶ ΚΙπσάοπα, απάἀ {ιο 5επάϊησ οἨ 
Ώιο Ηο]γ Βρίὶτιέ Ρτοουτεά Ὦ}γ Ηίπη. 

--- εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.] ΟἨτὶςί 19 5ο σα]]οά, εἰίπετ 
η τεδρθοί οῇ 5 [δίυΐπε παίμγο, ὮΥ νυλπὶο]ι Ὦε ρΓο- 
οεεᾶς {οπι ἴ]ο Ἐαί]μετ, 45 απ Ίπασο Ῥοδατίησ απ 
εχαοί απἀ Ῥετ[εοί τεδεπιρ]απος {ο Ἠίπι: οἨ, ἵπ 
χθβρεοί οἱ Λὶς ο[πεε οἳ Μεαἰαίον, οὗ νν]]σο] (λα 
- ρατί 5, ἐπαί Ἡο 5Ποι]ά Πο]ά Εογῇι ια 
αίῃοτ {ο ος Υίθν’. 366 Νοίε οπ Ηοῦ. Ι. 9. 

5, οὗ γὰρ --- Κύριον.] ἜΤ]ε ννοτᾷς, α5 Τποαορβγ]. 
βαΐἀ, ανα το[6Γοηοο {0 {πο Ργοσθάίηπσ μὴ περιπ. ἐν 
πανουργίᾳ μηδὲ δολ. τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ } ΥΥ. ὃ, 4. Ὀ6- 
Ίηπρ ἵῃ ΦΟΠΊΘ ΠΠΘΗΡΙΤΟ ρατοπίλεί]σα]; α. ᾱ. “ [γε 
4ο ποί αοΐ ἵπ α οτα[ίγ ΠπάΠΠΕΣ, ος αἀπ]ίοταίθ {16 

(πνοτά οἱ ἀ.οἆ,] ῥεεαμςε νε 4ο ποί Ρρτθας] ομγκείυε», 
35 4ο {ο {αἱ56 {οαςηθτς.”. 'Ἠαυτοὺς κηρύσσ. ἵ85 οκ- 
Ῥ]αϊπθά ὮΥ πιοδί Οοπηπιοηία{οτς {ο ππθαπ εοοΚκἶπσ 
ουΓ ονΥΠ πἀναπίασο ογ οτθὀ1ί ἵπ Ρτεπολίησ. ᾿Τηϊς 
ΠΠαΥ Ῥο πἀπη {θά αδ α δοεομάαγή 86Π56, απά 15 ΥΘΙΥ 
αστοθαῦ]θ {ο {ιν 1516 ἰοηιοπάϊ. Βο ΒΥΠος. οἶϊοά 
ὮΥ Ἰλ/οίβ. τὸ κηρύττειν ἑαυτὸν, καὶ πάντα ποιεῖν ὑπὲρ 
ἐπιδείξεως, οὐ σοφίας, ἀλλὰ σοφιστείας ἐστί. Βαῖ ία 
ΦΥππαΥΗ 9Π6 Ιπίοπά θὰ 8οοπΏς {ο ο {]παί Ρτοροιπά- 
οἆ Ὁγ Τ]αορ]γ]., ἀτοί., απά Επηπηστ].,  [Ύγο ἆο 
ποί 5ροακ α5 ρ; ὑποίραίς, 38 ΤΕ ΤΠ α Ῥηδίηοςς οῇ οι) 
οιῦπ; Νο ΤΠΘΤΘΙΥ πο! 35 αΙΠΡΗΡΣΙΔΟΤΡ οἩ. {ο ρατῖ 
οῇ αποίἸθς, ΠάΠΙΘΙΥ, 6ος ϱ μγίι, Τα Οχς 18 
Όιο «οηςο ἶ5 Ῥ]αΐπ Ποπ {ο οοπίοχί απά οΟΠΠΘΧ- 
Ίοη. Ἆθο Τ]εορΗγ]. ΟΡ νο ποχί οἰαμδο, {ο 
Γα]] Ἱπιροτί 8οαπης {ο Ὦο (Πΐς: «9ο [4γ πγο ννο 
Γοπι τοσατάῖησ οµγβδε]νος α5 Ρργϊποίρα]ς, (]αί ννο 
οοηφϊάοι ομπςο]νος α5 ροτ/ογπΙπς νναίονοτ το]]- 
βίουβ βοτνίος να τοπάογ {ο γοι, ΟΠ ιο ρατί οῇ 

-- ᾽ ς η) 3 Ν 2 ή / . 

Θεοῦ. " Οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσοµεν, αλλὰ Χριστὸν Ιησοῦν Ἰύριον 
3 . 

/ησουγ. 

οπ 

5/ 4 . ς .) 

"Ὅτι οὁ Θεὺς ο εἰπὼν ἐν 

σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν», πρὸς φωτισμὸν 

τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσι», ἵνα ἡ Ἰ 

Ομτιεί, Τῆϊς βεπεε-οΓ διὰ νου]ᾶ τεαάΙ]γ 
{τοπα έλα οΟΠΙΠΙΟΠ 9Π6 οπ αεεοιπέ ο/. 

6. ὅτι ὃ θεὺς --- ὃς ἔλαμψεν, ὅτο.] Τηε Αροεί]ε 
Ἠετε τείητης {ο (πε α)]εσοτίσα] πιοᾶς ο) βρεακίπα, 
α]]αάἶπς ασαἶπ {ο {πε εΠΙπίηρ ο{ Μοςες᾽ {1σο. ἜΤ{9 
οοπείταοΊοἩῦ, Ποννευετ, ἶδ 5δοπεν/μαί Ἱτερα]ατς 
απά {πε Ῥεδί πιοὰςε οῇ ἰταοῖηρ 1 16 {ο 5αρροξο αη 
ε]]ρείς οΓ οὗτός ἐστι Ὀεί[οτε ὃς ἔλαμψε. Ἰπ “Ο εἰπῶν 
(6 νν]ιο Ὀαάο 3) ἴνετα ἶ5 απ αἱ]αδίοη {ο (επ. 1. ὃ. 
έέ]αί ἴΊιετε Ῥο Ισ], απἆ ἴπετο ν/ας Ἠσ]ί,” ἜΤῃε 
Αροςί1ε, α5 [α5δρί5 9Ώδ6ίΥ6Β, πεαΠς6 {ο Ἱπῆπαίε, 
Ε/)ιη5ίοὸ αααξί ἵπ οτεαπάο πιαπάο, εί πογαἰίεγ Ῥετ 
Οµτ]σίαπι Ώειας ἀῑχίί, Εἶαί Ἰαχ ! ϱί [ποία οδί Ἰαχ. 
Ὃς ἔλαμψεν, “« [πε 1815] νν]ιο ΠαίἩ σααςεὰ ἴπε Ἠσηί | 
{ο 5πίπθ.. θε (α].1. 16. Ποιο ες σέ, νηῖση 
ΒΠΙπείΠ οἨ ΠΕΠ ΡΥ {16 τενε]αίίοη οὗ ἄοάΐς πα 
απά ιο ΠΠαπηϊπαίοπ οἱ Ηίς Βρίτ, (Ἡτουσᾗ ἴἶθ 
εαἵ ΟΥ {λα υπἀετείαπάίης, οοπγεγίῃρ ἴπε Ἠσ]ῃί οϐ 
ἐταίὮ ἀπίο {πα Πεατί, ΠπαΥ (α5 ἴπ {θ σα5ε οΓ {ποςε 
πιεηΏοπεά 5ρτα ν. 4.) Ὀε 1Π ΠΙαΠΥ ν/αγ5 εχο]αάεά 
απά Ώεσοοππο Ιπεβεοίαα], ια τεαάοτ ἶς τε[εττεά {ο 
α βΠε Ραβδασο ἵπ Ὦγ. Βατγουν”5 ΘΕΣΠΙΟΠΡ, νο]. ΠΠ. Ρ. 
25. Ἔπε Αρορί]ε Ίιας τείετεποθ {ο {πε βίαΐο οῇ 
σποταπορ απἆ Ρρτε]ιάίσε {ο γνμίο] Ὦε Ἰαά Γοτππετ]γ 
Ώθεη 5ο γΥνοάἆθά; Πε (1π α ήοο-Γοίά 5εη5ε) {πε 

κῶ,- 

λ 
αρτίης 

..μ 

1ἱσηί οῇ Ἰεανεπ Ῥτο]ο ἵπ προπ Ἠίπ. ἜΤ]ε ννοτὰς 
πρὸς φωτισμὸν, ἄτο. ἀεποίε ἴθ ριῬο5ε, {οΥ Ὑν π]ο] 
{πο ἸσΗί ννας γοιο]βα[ες, απά πρὸς φωτ. γν. ὅτο ἵ5 
ἓ ΓΟΥ πρὸς τὸ φωτίζειν [ ἄλλους] περὶ γν., “« {οτ 6π- 
Ισπίεπίηςσ οίμεις Ιπ {πε Κπον]εάσε οἳ ἐἶνα σ]οτγ 
ος ἀοἀ.” Ἐν προσώπῳ Ἰ. Χρ., 1. 6. ἃ5 Μτ. δεοῦι 
εχΡΙαἰΠ5, 45 866Π ΄«Ιπ Π5 Ρ6ΓΦΟΠ, παῖχασ]ες, οἶνατ- . 
ἁοίοχ, τἰση{ςοιςποςς, αἰοπεπιθηί, απά πιεάΙαῖοῃ 7 
ψ/ΙεἩ Ὀεΐπς βίοπἀ{αδί]ν Ῥε]ε]ά, 45 ἵπ α ΠΙΙττΟΣ, ' 

ἱταπε[οτπηεᾶ {ῑε 5ο] Ιπίο ἴ]ε σ]οτῖοις Ίππασθ οἱ 
αοά εχλΙρΙέεά ἵπ 11. 

π. ἜΤπε Δροεί]ᾳ πουν Ρτοσθαᾶς (οπα {πις γόμα 
{ο οἩ. ν. 10.) ἰο αἀνετί {ο α νθτγ ἀῑβετεπί 5ῇ- 
Ἰθοί: ὨΠαΠΙΕΙΥ, Πΐς οὔη Ἱπῃγπηϊέῖες οῇ Ῥοάγ, απά 
ία (πία]5 απάστ ννΠίσ] ο εαῇετοά; μι οϊηδὴ (ας 
Τ]ιδορ]γ]., ῬομΗ είπα, απά Ἐπιπηθτ], 5πρροςε) {ο 
Ῥτεσ]ιάε {16 Ἰάθα (πο ἀοαοί οηίοτίαϊπθα Ὦγ 5οπιθ) 
Ώιαί {πθςο γνοτο Ιποοπβϊκίαη{ υν{ῃ {ο ροβεθβείοπ 
ο{ Ίλοςε Η]ηκίτίους σἳ[ῖς απά ἐμαί Αροςίο]ίσα] ἀῑσ- 
πΙίγ ννπίο] Ίο οἰαίπιθά. Τπ τοβιίαίίοη οἳ 15, ης 
εΊον/ς (παΐ Πὶς Ίσανγ τα] απἀ (ρα]αίίοηπς ατθ 
αρροϊπίαά ὮΥ (οά, {ογ Πῖς οΝ/Π ννῖςα απᾶ πιοτοϊβα] 
πτροβδος: ἐ]αί Ίο ἶ5 απΠρ]γ 5αρροτίοά απᾶοτ {πεπι 
ν Ὀϊνίπο αἰά (α ππαπ][οςί αἰίοδίαίίοη {ο ἐἶνο (ταῖ] 
ο 5 ο]αἴπ]), ἴἶναί {πο (πία]ς ατα ποί ννπουέ ρτοβί 
{ο ποπη, απά ποί νου στοαί Ώοποβί {ο Ἠήπηςο]ῇ, 
ῬοίἩ Ἰθτο απά Ἰογοα[ίοτ, 

---ἔχομεν] {ΟΥ κατέχοµεν. Τὸν θησαυρὸν τ., Ἱ. ϐ 
ἠιο “« Πσηί οϐ ίππο Ἰπον]οάσο οῇ {ο σ]οτγ ο{ ἄσα 
ἵπ ἴπο [που οῇ Ο]γὶςε) Πας εροκοπ ο8, απᾶ (ο 
ἱπιρογίαπέ πα Ιβίτγ νν]]ο]ι το]αίοά {ο Ἱ,. Ἐν ὁστρ 
σκεύεσιν, Ἱ. 6. Ὦν ππ αἰ]αδίοπ {ο α Ῥτογνοτρία] βαγ- ' 
πα, ο) τίοἩ {πδάκατος Ὀοδίπς ἀοροείίθά ἵπ θατίῃπεῃ 
ΝΟΒΔΘ]Α, 1. ο Ὀούἱος πηθαῃ 1π βαὐφίαπςς, απά [ασί]ς 
ἵπ Γοη. Τ]ο ἴΘΓΤΗ σκεῦος (/ΓΟπΏ σχέω, {ο Ιο]ᾶ) Ίναν 
3η. αἱληδίοη. {ο ἴ]ο Ῥοάγ’ς Ῥείπρ {ο ἄεροθίοτῳ ο ἳ κ 
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ς ᾽ ο ΄ ” - ” ᾽ . .ς ς ὰ Β 9 α.. 

8 ὑπερβολὴ τῆς δυνάµεως ἡ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ημων ἐν παντὶ Όλι 
3 3 2 , ... ὅ ἓ αν. , 

ῥόµενοι, ἆλλὶ οὗ στενοχωρούμενοι ᾿ απορουύµενοι, αλλ οὐκ ἐξαποφου- 
3 3 . ’ . ΄ 3 

9 µενοι διωκόµενοι, αλλ οὐκ ἐγκαταλειπόομενοι καταβαλλόμεγοι, αλλ 
2 3 , -  ἃ [ " , - οὖ , 3 » 

10 ουκ απολλυμενοι παντοτε την γέκρωσιν του κυριου 1ησου 

3 ϱ Ρ8. ὃτι 94, 
ἆ Βοπι, 8, 17. 

. ω͵. θα1. 6. Ἡα. 
ἐν το Εμ]. 8. 10. 
2 ο πο 1ο, 

1Ρει, 4. 19, ’ / ς . - 2 ο” Γ ” / ς πο 

σώµματι περιφέροντες, ἵνα καὶ η ζωὴ τοῦ Ιησου ἐν τῷ σωµατι ἨἸμω» ρω]; 
. 2 ς ο - ’ ’ τε . . 

11 φανερωύη. " -αεὶ γὰρ ἡμεῖς οἵ ζῶντες εἰς Φάνατον παραδιδὀµεθα διὰ Ποπι. ἂ. 96. 
1 Οος. 4. 9. 

2 τα ας ν - 3 - σα ον ο οὼν 1 8145. /ησου», ινα και η ζωη του [ησου φανερωύ εν Τ)] θνητή σαρκι ημων. ὅ) ὢν 
4 Ε ς ον » ς ι ἃ » ε αι 

19 ἵ Ὥστε ὁ μὲν Φάνατος ἐν ημῖν ἐνεργεῖται, δὲ ζωη ἐν υμῖν. 

τ Όνο πο]. "Όστρακον ΡΙΟΡΟΙΙΥ βἰση]ῇος α σ]ιεἰῖ (οϐ 
πνπίο] ππαίετία!, Ῥτοῦαθ]Υ, ἴἶπα ρτϊπαίνο υεδδείς 
πνθτθ {οττηθά)Σ απἀ, 241Υ, α υεδςεί, ο{ θακεά εατίῃ. 
Απά αδ ἰἴμαί 15 Ρτονετύια]]γ Ὀγίμ]ε, ὀστράκινος ἀ4θ- 
ποίθά οραζς, Γγαστίε, Ὀοί] 1Π α παίυτα] απά α πηεί- 
αρ]οτῖσα] 86Π56:; απά {Ἰατο[οτθ ννας νοτΥ αρρι]σᾶ- 
Ῥ]6 {ο πα Παππαπ Ώοάγ, ὈοίἩ α5 Γαἲ] (5ο Ατίοπηϊά. 
Οπῖτ. 1. 6δ. απἀ νΙ. 25., οἶιεά Ὁγ Ἰλ7είς., {εἱ]5 18 

: Ὅλαί {ο ἀτθαπι οἱ Ὀδίης απ δατίμεη νεςςε[, ος {ο ϱθ 
τ1π απ ΘΑΤΙΠΘΗ Υθβ86], Ίγαδ α 5ἶση ο{ ἀθαίᾗ), απά ἃ5 
ππεαπ. 8ο Απτίαπ Ερίοϊ. 1. Ὁ, 8αΥ5 ἴπαί α Ῥροος 
δαυαπί πἀάτεφφεά α τὶοἩ Ὀοοῦγ} (5: Ταῦτα (Ππεαη- 
ης Πής {αἰεπίς) ἔχω ἀντὶ τῶν ἀργυρωμάτων, ἀντὶ τῶν 
χρυσωμάτων Σὺ χρυσᾶ σκεύη, ὀστράκινον δὲ λόγον, 
βοἵ]. ἔχεις. Ιπάθεά, ἴπετε ἵνας απ απο]εηί 8αγ]ης, 

: ἴο Ρο ίτασεά αν {ατ ΌαοΚ α5 Ηοτοάοίις, ---- λαί ΠἹθη 
Ἱ ατο Ὀπί θαπτίλαεῃ Υνοβςεἰ. Τ]μεγο πΙαΥ, ΠΟΥΥΕΥΕΓ, 
6 απ αἰ/ακίοπ (αστοεαῦΙΥ {ο {πε Ῥ]αΐοπίο ἀοοίσίπε) 
το πο Ῥοάγ, 45 κιαπάΐησ 1π {1ο 8αΠ1θ τε]αίίοη ἴο 
Όνα 5ου] αφ ἴἶθ φ/ιεἰἰ {ο {πο β5ῃ. 

----ᾗ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως] “΄ Ηιο εκοθθάἰἶησ στεαί 
Ῥονετ [οοπιπα]{ίεά {ο πιο 48 απ ΑΡρορί]ε].. Οτ 
ὑπερβ. τῆς δυν. ΠΙαΥ Ὀς οοηθἰἀετεὰ α5 τε[εττίηᾳ {ο 
νε πιέσ/ίπενς ΟΕ ια (πσθ οΠεοίεἆ --- Νεί]ετ 
πηιτας]ος, ος {6 9σατοε]γ 1658 Ῥγείετπαίιτα] γνοτκ 
οῇ οοπνετείοπ εβεοίεὰ γα 5αςῇ εἰγκ{ΠρΙΥ ἴπβι[- 
Πεϊεπί ἸπθαΠς. "ι, {ΟΥ φαίνηται, πηὶσηί «]16ατ]Υ 
αρρεατ {ο 6 ο{ (οά (οοπιρ. Ρ6. Ιχίν. 9.) απἀ ποί 
οὗ 18: {πε 6αππθ ποπ ππεηί ας αἱ 1. 9. 

ο δ. ἐν παντὶ θλιβόμενοι, κε. ᾳ. ἆ. ΄ 8ο ρτθαί 18 
; σο45 Ῥον/ετ απἀ 5αρροτί, λαῖ α]ίοισΏ νο ὂθ 
᾿ θατίμεη, απά Ὀδαίοι αὐοιί ὮΥ 5ο ΠΙαΠΥ {τία]ς απάἀ 
ἐτίρα]αίίοη5, ννθ ατθ ποί Ὀτοκκεπ ἀούννπ ο ἀθδίγογεά.) 
Ἔ]ο ραταἷρ]ες ατα, ὈΥ ἴπε ε]]1ρεῖς οῇ ἡμεῖς, Πιοπιῖ- 
πιαϊυὶ ρεπάεπίος, ο: ατο ρα {οτ Βπ]ίο νετῦςδ. Ἐν 
παντὶ (5αῦ. χρόνῳ, ΟΥ τόπῳ, ΟΙ πράγματι) ἵδ ΓΟ: παν- 
ταχόθεν, 35 1π ᾿ΓΠιαογά. Π]. 2Π. ἀμφοτέρωθεν βορυ- 
βούµενοι. ἵπ θλιβ., απᾶ {πο οἴ]ει βΙπιί]αγ ἴΘΓΠης 
επιρἰογαά ἵπ Οχὶς βσιτα(ῖνο ραξβασο (Μετ ἆπ- 
ἐἰιεκὶς απἀ ραγοποπιαδία ατα ιπὶθεᾷ) λετο αγθ 
Ρεπετα!1γ τοοοσηϊπεὰ ασοπἰς[ῖεαὶ ΠιείαρΡΏοτς. Βυΐ 

:. 8 ΠΙΑΥ ταῖηετ, γη Τ]ιδορΗγΙ., 5αρρο5ε παἰίαγη 
' οη65: ιο αἱ]αδίοη, 1 βἸοι]ά 86εη1, Ὀείησ {ο 4η 
' "αγπι/ 5ο Ἠεπιπιθᾶ {π απᾶ ἀῑδίτοβεεά, α5 5οατοε]γ {ο 
Κπουν ν]ιοτ {ο ἔπτη Πβο]ε; γοί ποί α{{θΓΙΥ τθ- 

.. ἀποθὰ {ο ἀθεραίτ. Το ννμῖο] νιευν οῇ έμα 56η5θ 
: θλιβ. απᾶ στενοχ. αἲθ {ΥΓ ΠΊἹοΤο φαἱ{αῦ]α ; θλιβ. 4ο- 

4 ποῖῖησ Το 6 ῥεθρεοὰ προπ οἵ {ητοησθά, στενοχ., ἴο 
ο Ἠεπηπιεά 1π; οἳ πνΏίοἩ 566 α σταρηίο ἀθθοτίρ- 

πο ποπ Ἱα Τμπογά. ν. Ἴ9,Τθ. ἜΤ]ο ἴννο ἴθγπιβ ατθ 
αἰππ]]ατ]γ οοπιθἰηθά αἲ Απτίαη Ὠϊ5ς. Ερὶοί. 1. 2. 
Ἐιζαπορεῖσθαι (ννηοτο ἴ]ιε ἐκ. εἰσπίβες 16/4, α5 ἵη 
ἐξασθενεῖν) ἵφ α9θᾷ ἵη {πε 5απηθ 86Π59 ας αἱ Ἱ. 8. 
ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς τοῦ ζῃν, Ἡετοθ 5εε Νοίο. 

ετε ἵ5δ απ α]αδίοῃ {ο 4Π ΑΓΠΙΥ 8ο οπ/ἰτε]γ 5Γ- 
τουπάθά απἀ Ἱαπιππεά ἵπ ἐν στενοῖς, (45 {ιο Ώοπιαῃ 
ΤΠΩΥ αἲ ἴπαο 6απάΐπος Επτοαν) εχαί λετε 18 16{ί πο 

, ων οΓ 68σαρθο. 
{το δν ἐγκαταλ.] “« ἀρεοτίοά [Ὀγ ἀοά],) α5 απ αΓΠΙΥ 
ὮΥ 15 αιακἰ]]ατίθς. ᾿Απολλ. ΤΗ ἴθτπη ἵς αἶοπο 

».. (Τπΐνα 13. 9. 
 Πχον- σ Ῥνα!. 116. 10. 

αρρ]ϊοαῦ]α {ο φοἱάΐοτς, 5ἶποςῬ {πε γγοτγείθά αἰ]]είος ᾿ 
Ψ/θγ6 ποίῖ ἀεεδίγοφεά. Απά Όιαί πιαςί ἀθίργπιῖπε 
καταβαλλόμενοι ο οοπίαἰπ αἃ πο αγη αἱ]άδιοῦ 5 ος 
ππίο] 1έ 15 αι]ίθ α5 5αβδοερίίθ]ε α8 οἱ αρ ασοπἰςί]- 
σα] οη9. 

10. πάντοτε --- περιφέροντες.] Ἠεταε απἆ αἱ ν. 11. 
νο Ἠανε α 5ίτοης πιοάθ ος εχργεςείπς {Πε πιοτίαί 
Ροτί] {ο ννλ]ο] Ώε ἵνας οοπ{ΙπΙα]]γ εχροβεά; (45 1 
Όος. Χν. ο]. καθ ἡμέραν ἀποθνήσκω) ἰοσοίμει υγ] 
4η Ιπάϊτοοί οοππρατίδοη ΟΕ {πο ει/ήετίπσε επάατεά 
ὮΥ Πἰπιςε]{ απάἆ (ο οίπεχ Αροβί]ε8, υ)ίΠ Ἴιοβε εη- 
ἀατεά Ὦγ ινα Τιοτά θεβιαδ 6Υεη πίο ἄαί[ίι. Ἔ]ε 
(επΙάνε τοῦ Κυρίου ἶ6 (45 ἄτοί. ΤΕΠΙΑΓΊΚ6) α (θπΠί- 
ινε οί ζἼεποο. πε 5εηςο ἶ5, ΄΄ Ὀθοατίπσ αὐοιί, 
οοπ(παα]1γ βαδίαϊπίηπσ Ρρετίι]β απἆ ευΠετίπσς, ικα 
Ώιοςς οϐ ἴἶε Τ,οτά 9 εδιςθ. 

Τ]ι9 γγοτάς Γο]]οννίης, ἵνα ἡ ζωὴ --- Φανερωθῃ 5.σ- 
σοβί α γεαδοπι το] Γ1ΕΥ ννετε ρετπλ]ίεά {ο 5α1ετ 
αἱ] {Πἱ6δ; ΠαπιΘΙγ, ὑλαί με {αἰίῃ ο) Οτ]δήαπς ἴῃ 
{ο τοβιττεοίίοη οὗ ναδα5 πιὶσηί Ὦοε οοηβγπιεά; 
1. ο. ἵπ οτάθ ἐλαί ια Π{ο οῇ ᾳθβδα5, αξοοπἆαᾶ Ιηπίο 
Ἠθανθῃ, πηὶσηί Ὃε6 πιαᾶο ππαπ]{εςί ὮΥ {ιοί Ρετίβ]- 
αὖἱο ὈῬοάϊθς, -6ο Ὑγοπάθτβ]Ιγ Ρτοδετνοά απιϊάςίέ 
ἀεαά]γ ροτῖ]. θε ἨΠΙίΡΥ. Ὑετ. 11 ἶ5 εχρ]απα- 
{οτγ απά Ι]αβίταί]νε οΓ {Πε ρτεοεάίησ; α. 4. Έοτ 
5ο {έ 6: νο νο, ὅσο. 

12. ὥστε ὃ μὲν θάνατος ---ὑμῖν.] Ἠετε Ἡθ Ἠανα 
απ ἴπ[ετεπεε Ιπίτοάιοῖπρ α εοπίγαδἰ Ὀείνγεει {/ιοῖγ 
οοπάιίοη απά ειαί οΓ ἐῑαΙΥ εοπωεγί. εί, οἨ ἰ]θ 
εκαοί παίμτε οῇ 1{, Βχροβίίογ εχοθεάησ]γ ἀϊῄετ 
ἵῃ ορίπίοη. Μας ἀερεπάς προπ ίπε Ἱπροτί αδ- 
βἰσηεά {ο ἐνεργεῖται; ἨΝΠΙΕὮ πιοδί Τπίετρτείεις, 
αποϊεπί απά Πιοάετη, ἴα]κο ἵηῃ απ αε[ῖυε 8ΕΠ89, 
ἔ6 αρογκεί]ι, ἱδ ο[ιεαείοως.”.  ΟΙΙ6Υ5, Ἠοενετ, α8 
Ῥεζα, ἀτοί., Εδί., Μεποσῃ., απἆ Βρ. Βι]], αςδῖση 
ἰο Ιέ α ῥαδεῖνο 86ΠΕ6, ο[οϊίι, ργοάιιοϊίη; ΝΠΙοἩ 
οθτίαΙπ]γ 15 Γοαπά ἵπ Ῥοπῃ. ΥΙ. ὄ., απά 18 α5εισποἆ 
ὉΥ Βρ. Βι]1, αἱ 2 0ος. 1.6. ΕρΗ. 1, 20. οἱ. 1. 
αἱ. 1 Τ]ε5ς, 1, 12. 2 Τηεςς. Ἡ. 17. ΤΠΙ5 Ιαΐΐοι 
γ]θύν οῇ {πο 56ης [απ Ιπο]ῖποᾶ {ο Ργείθγ, 5ἶποἙ 
Ἰετο αἱ Ιθοαςί απἀ ἵπ 1. 6. απά ΕΡρΗ. 11. 20. Ὠιο 
Ρα55ΐνο 50ἨΏ56 866ΠΙ5 ΠΙΟΓΘ ει]{αθ]ο {ο {Πε σοή- 
ἴοχές Ὁ]ς 1Π ία οίΠετΒ, {11ο νετῷρ ο ραγοῖρ]α 
6θεπῃς {ο ϱο ο {πο ΝΠιάά]ο νοῖσε, 1 α τεοῖργο- 
σα] 5εη5θ, ]Κε ίππο Πεῦτενν οοπ]ασα(ἶοη ΕΠΠΡαΛΑΙ 
οΓ νΥΠΙο] 56ο ΠΙΑΠΥ εχαπηρ]θς ἵπ Καςίετ απἆ Ώτοεςίσ. 
46 υεγβο ἠεᾶ. Απά πο ΙΨοπάθΓ; 5ἶποῬ {πε ]οαά- 
πσ ποίίοη οῇ ίπε ΜΙάά]α νετΏ ἶ5 γεῇεχίηο. 
Το αἀνοετί {ο ιο 5οηΠ5θ ΟΓ θάνατος απά ζωὴ, {16Υγ 

πια (ντ 5οΠΠΘ αποϊθηί Εχροβίΐοίς, α5 011Υ5. απά 
οστίαϊπ οίπεχ πιοᾷθγη 9Π685, α5 Ῥτίπηαξίας απά (α]- 
νίη) Ρο ίαἰκεη 1π {]ιαῖγ Ώγορεγ 86Π5ο ---ίο πιθαΠ {]αί 
πνηΙ]ο {ιο ἶς ἁγίῃπσ {ου ΟΠτὶδς 8ακθ, ἴιεή ατε 6Ἡη- 
]ογίησ Η{6,. 1ΤΓεο, (5 πιαθί Ὀε πθαηί α5 απ ἔγοη- 
Ίσαί γεργοο/ί. οί {πο 5εηςο {Πας αγίδίης 15 ἨαΓΒ] 
απά Ε]σιά, απἆ ἆοθς ποί αστες ΥΙ{] {ης οοηίεχί, 
ΦΥΠΙο] (α5 Υγε]] α5 {πο α5αα] ϱγο/ισιαίίη ο Πιουμσ]ί 
ἵπ {Π]5 στοαί Αρο»/16) ταίπεχ 86οΠ15 {ο τοφιίτθ ζωὴ 
{ο Ὦ6 απἀφτείοοά ἵπ α πιείαρΠοτίσα] 5εη5θ οῇ αρίγ- 
τιαί Πε. Τπουσ] ρετῃαρς {1ο παίτα] 8εΠ56 ΠΙαΥ 
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τες δὲ τὸ αὐτὸ πγεῦμα τῆς πίστεως, (κατὰ το }»γραμµένον ̓  

5 6ΟΒΙΝΤΗΙΑΝΣ Ο6ΟΠΔΡ. ΙΥ. 15 --- 17. 

Ἐπί- 18 
’ « - Γ - - 

στευσα, διὸ ἐλάλησα”) καὶ ἡμεῖς πιστεύοµεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν 

γίἀάςε Αοίς ο. 24, 
ἱ Βρτα 1. 6, 1]. 
2 Τη. 2. 10. 

Κ Ποπι. 7. 29, 
ΕΡΗ. ὃ. 16. 
ου. 8. 10. 
Ι Ρει͵ ὃ. 4, 
ΙΡ». 90. δ. 
Μαι. δ. 12. 
Κωπ. 8. 18. 
Ι Ρει. Ι. 6. 

Ὀε ππεαπί {ο Ὦο6 ἐπείιαεα. α. ᾱ. “« Πηδοππαςο] ναί, 
νν]]ο νο αγθ ἴπ ρετῖ] οΓ {6 {ος 6Ἠτῖςτ, Υθ ατο ποί 
ΟΠΊΥ Ῥγοδογνοά ανα (ἵπ Ροΐπσ ακοπιρίαἁ {οπι 
ΡοτεεσιΠοπ), Ῥαΐ πιαάθ ρατίακεις οῇ ερ]τίαα] απά 
οἴογπα] {ο [Όγ οι πηη]δίτΥ ].” 

19, 14. Τϊιε σεπετα] 5εη5ο Ἠετο ἶ5: “Ίε ϱη- 
οουη{6Γ {Ἴθςο Ρογί]5 απᾶά αβοίίοης {λτοισ] {ο 
ΥΘΓΥ 5αππο Ῥεϊποῖρ]ο οῇ ΓΗ [παππε]γ, ἵῃ πο τες- 
υγγθς({οη] νο Ὠανίά Ἰαά.” (Ἠ9. οανΙ. 10.) 
Τ]α υἴποπίμπι οἳ ιο οοππεχίοη Ἠθτο ἶδ αβὶγ 
{ασεά ὮΥ ΤΠαορ]γ]. {ο {ο αςο οῇ {χο ἴθγπι ζωὴ 
{ο φαἰυα[ίοπι, ννΏΙο] τεδίίπς ἵηπ Ἀορε (απά υ]αί 18 
Πορθά {ΟΥ 15 ποί 5εεπ), παυδί Ός ορπίθτγθς 1π }αἰ/ι, 
Κατὰ τὸ γεγραμμ. ΠΊΕΔΠΡ, “΄ {ο αἀορί {πο πνοχάς οϐ 
Φοπρίατο.”. "Ρο 5ε6εηδθ πιαΥ 6 {Πας οχρτθβδεά : 
{ Βαΐ ννα, Πανίπρ (1θ 5αππε Βρϊτιξ οΓ {αἱῃ α5 Βανιὰ 
Ἰαὰ, αἀορί Ἠΐς γγοτάς; απάἆ [αοσοτάίπσ]γ] ννε ίοο, 
αοίμαῖθά Ὦ} {πα 6αππθ Γ4{Π, δρεακ αδ Νο ἆο.” 
Παραστήσει σὺν ὑμῖν, “« ΥΙ]] Ιπίποάμος ας {οσεί]ετ 
ὉΙΠ οι,” ΠαπΙΘΙΥ, Ιπίο {θ Ρργε5εηςθ ος Ἠἱ5 σ]οτγ 
ἵπ Ἠεανεῃ, α5 ορ]εοίς ο{ 5 Ίου6. 

16. τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς.] ἜΤηε 56ης Ἰετο ἵ5 
οὔδοιιτα, {Τοπα {6 αποθτίαϊπίγ οἳ να τε[ετεηοθ ἵπ 
πάντα, ἄπᾶ οοΠπβεαεΠ{]Υ ηαςδ θεα ναΓΙΟΙΒΙΥ ΙΠ{εΓ- 
Ρτοίθεἀ. Επί {Γοπι νε οοηίοαχί, ἴπετε οαπ ο Πέ] 
ἀοπδί ναί πάντα πηἁβὲ ππθαπ αἲ] (ο ἰτίαΙς απά 
τπρπ]αήοης ἀεία[]εά αἱ υγ. ὃ --- 12. Τ]ετε 18 απ 
ε]ραί5 οΓ εἰσὶ, ευεπζπιέ, “«Ἠανε [Όγ ἀοἆ Ρτον|- 
ἀεποε] Ἰαρρεπεά [ίο πιε].. δι ὑμᾶς, “{οτ γοιγ 
84ο, ου ««οηπ γοιτ αοσουπί,” {ον γοιτ αρἰτίαα] 
αάναπηίασο. "ἜΤ]ο ἴταιο οοππεχίοηπ ΨΙΙ {1ε Ῥτε- 
οράίησ Υετεο Ἠα5 Ῥεεῃ αἱοπθ 56εεΠ ΡΥ (αἰνίηπ. Τηε 
Αρορί]ο ἹΠπίτπαίθς, ναί {πο Ῥτοβρεςί ο[ ]οϊπίησ 
Ώπθπα ΙΠ {πε βοοἱθίγ οἳ {ιο λοδὰ, Ίαδ Ὄδεῃ {ο 
Ἠίπα απ εποοιτασεππθηί {ο 5α/Τεγ {ος ἠλαῖτ ερἰτγιέαα] 
Ῥεποβί. ἜΤ]α ποχί ννογᾷς ἵνα ἡ χάρις πλεονήσασα --- 
τοῦ Θεοῦ, παἀνοτί {ο {6 ριγγροδε, ΟΙ ΤοδιΜή, ΟΡ χοβα 
βπ/εγίησς ---- ΠαΠΠΘΙΥ, ἴπ οτάετ (παί ἴ]λα αραπάαπί 
{πνοιγ οἳ ἀοά, ἀἱερ]αγοά ἵπ Πῖ5 Ργοβοτνα(ίοη, 
πι]σ], {Ἠγοιρ]ι πο ἠναηκκσϊνίπσ οΓ ΠΙΣΠΥ Ρού5οης, 
τοάοιπὰ {ο ἴἶιο σ]οτγ οὗ ἀοά. Ἐοτ κο, 1 π]ς, ία 
Ψογάς ατο {ο Ὀο ιπἀογείοοά. ἜΤ]ο Αρορίϊε ἱπί]- 
πηαίας, ἐπί απἀοτ αἲ] Ἠϊ5 α[Πϊοίίοηπς Ἡς βμα]] αἱ 
Ἰθαδί Ἠανο {Πο οοπη{οτί οῇ ἠιεῖτ ΑΥγΠραίἨΥ, απᾶ {λα 
Ῥοπεβί οϐ ἠναῖτ ΡΓαΥΘΙΑΒ. ΑστοεαΡ]γ {ο ναί Ίο 
βαγς αἱ νο ΚΙπάτεά ραβδασο επρτα Ἱ. 11. συνυπουρ- 
γούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν 
προσώπων τὺ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῃ 
ὑπὲρ ἡμῶν. νυη]ο]ι ννογᾷβ πτθ {ιο Ώοδί οοπηπηθηί ΟἨ 
Ώινο ρτοβοη!ί. Τ]ο οοπκέγιοίοπ, Ιπάθεᾶ, 15 ποί βο 
«θα ας {ιο 5οη5θ. Τ απι οῇ ορίπίοι ἐπαί έλα ἀ1/- 
Που]{γ 16 Ἠοτα, α8 ΙΠ ΥΘΤΥ ΠΠΠΗΥ οίλογ σ.δος, οσσα- 
εἰοποά ὮΥ οχίτοπηο Ὀγον]{γ; απ Οναί χο φοπίθηος, 
1 οχρτοβςοᾷ ΓΗ1Υ, απά ἵπ 18 παίιτα] οτάσς, ννοι]ὰ 
ΤάΠ 5 Γο]109Υ/8 : ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα [ἐκ πλειόνων] 
περισσεύσῃ, διὰ τὴν εὐχαριστίαν τῶν πλειόνων, εἰς τὴν 
ὀόξαν τοῦ Θεοῦ. ΤΠἱ5 πιοάο οῇ οοηρεἰἀθτίησ {πο ραβ- 
5ησο 15 Ῥ]ασοά Ῥογοπά ἀοιὈί ΡΥ [ο ρατα]]οΙ οπο 
πε]. Ἡ.  Ἠο αγ τοπηπτ]ς χο απ γοςίς Ῥοίννοση 
πλεονάσασα ἈΠά περισσείσῃ, ΝΟΕ Ιαίίοτ, (6γο[οτθ, 

4 ’ 3 - ς - ᾽ 3 ω πὉ 

" εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ιησοῦν, καὶ ἡμᾶς διὰ Ιησοῦ ἐγερεῖ, 14 
δω Ἡ ' ’ 23 ς . Π ς ’ 

καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. ! (τὰ γαρ πάντα δι υμᾶς" ἵνα η χάρις 16 
’ . 3 ’ ια) 

πλεονάσασα, διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύση εἰς τὴν 
’ - -” .] -” 3 3 ς λ.. ς - 

δόξαν τοῦ Θεοῦ.) 3" διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν' ἆλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν 16 
» η 3 μυ τν 3 - ς ’ ν.. ’ 

ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἆλλ᾽ ο ἔσωθεν ἄγακαινούται ημέρᾳ καὶ ηµέρα. 

. πὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς 11 

ἀοες ποῖ ΑΙΠΙΡΙΥ ππθαπ γεάομπᾶ, Ἱ. 6. οοπάαςθ. 
Μοτθονοατ, τῶν πλειόνων ἀοθ5 ποῖ βἰσπΙ[γ ππαπη, Όαῖ 
Ό6γ1! παπι; ἴ]α οοπιραταίἶνε οΠΙΥ ἀεποίπρ α Πὶσϊι 
ἀαστοο οἱ {]α ροβίΊνε, ἃ5 ἵπ ΡΜ]. 1. 14. Απ 1 
Ένα {οτςς οΕ ένα Ατίίσ]ο Ὃο ατσεά, ννθ ππαΥ τεπάος 
6 λα τπαηΥ, απἀετείαπάίησ 1 ἴο ἀεποίο αἰ] (πε 
τοςί οῇ ἴε Ὀοάγ, οοπιροβεά οἱ {πο Οοτπ]λίαπς 
απά Ἠ]πιδε]{ απἀ ΤιπιοίΏγ, α[ίετ εαὐίτασίῖπςρ {λεπο. 
Οµπ {πα 6απηο ρη]ποῖρ]ε ἰλπαί ἴπε Ατίϊο]ε οἱ Ίας Ῥεεπ 
οχρ]αίπεά αί Ἠοηῃ, Υ. 19. 

16. διὸ οὐκ ἐκκακ., ὅσο.] ἜΤ]θ8ε π/οτάς παν Ὦθ 
Ραταρηταςεά ({Γοπι {πε αποϊεπί ϱοππιεπία{οίς) α8 
{οἱ]οννς: « ὙΝΠετείοτε, α]ϊποισ] ννε εαῇετγ εν!]8 
απάἀά οποοιπίεΓ Ρεγί]ς ο{ νατίοις ΚΙπάς, γεί, Κπον- 
ἴπσ {ιο Ρούγετ ος (οάἀ, --- απά [εε]ίησ αβδιγεά να 
5 ο Παίμ ἀε]ίνετεά α5 ποιο, ε ουν] οοπΏίπαθ {ο 
ἀε]ίνετ ας, απά βπαΙ1Υ ταῖεε α5 πρ αἱ {Πε Ἰαςδί ἆαγ, 
--- 36 [αἰπί ποῖ, πο ἀθεραίτ απάετ ους 5αῇετίησς.” 
΄Ο ἔξω ἄνθρ. ἀεποίες (πε ῥοάψ, α8 ὃ ἔσωθεν ἄνθ. ἴἶνε | 
ποζπά, Οἵ ταίΏετ οι. 366 Ῥοπι. ΥΠ. 22. Διαφθεί- 
ρεται, “« ἵ5 Ἱπιραϊτεά [1η 1ΐ5 αἰτεησίῃ.]. ᾿Ανακαινοῦ- 
ται, “«αοφαῖτες {868 κίτεησίῃ, παπιε!γ, {ια 
φἰγτεησί] οἱ {αλ απά Ἠορθ. ἘοΓ (45 Βρ. Ῥαπά, 
Πη6ΙΥ ταππατ]κϐ) “νε {εβίΙπΙΟοΠΥ οἳ α ροοὰ σοη- 
βοϊεηοθ {Ποπι νν(μ]π, απά ἴλε Ισαί οὗ ἀο”5 οου- 
ἴεπαησθ {ΟΠ 4Ώογθ, Ριΐ πἹογθ {τας ο Ιπίο ἴπε 
ἸἨθατί, (παη απΥ ουννατὰ (Ἠ]πσ οαπ 5οΥΓΟΙΟ.”) 

17. τὸ γὰρ παραυτίκα ἑλ., ἃς.] Της ἱ πιεαπί, 
5 ΤηδορΗΏγ]. οὔασσναν, ίο Ῥο εχρ]απαῖοτγ οἳ {να 
Ρτγεσθάϊίπσ; 35 5ΠοΟύΥΝΙΠσ Λοιυ [πε ΙΠΠεΙ ΠΠΣΠ ας- 
α]τες {τος δίτεηρίῃ, 6νεηπ απάεγ 51ο {τίαίς. 
ἜἼετο ας, Ἰούενετ, Ώ6ςπ 5οπιθ ἀοιδί επ{ετίαίη- 
οᾱἆ αδ {ο ἰΠθ 56Π59 ΟΓ τὸ παραυτίκα --- θλίψεως ἡμῶν. 
Α5 Ρεατίησ α δίτοης τεδεπηῦ]απσς {ο ἔῑπα ρτεβεηῖ, ἴ 
ν/οι]ά οοπηρατθ α Ρᾶδδασο οὗ Τηπογά. ΠΠ. ὅθ. καὶ 
ὕταν τὸ παραυτίκα που ἡμῖν ὠφέλιμον καθιστῆται, 
ές απά Ν]θῃ, ἴοο, ΟΥ ΟΝΠ αἀναπίασο {οχ {]θ ΡΓθ8- 
οηί ἶ5 οοηκι]{ο.”. Τη Ὀοί] {Ἴλεςδο ρᾶβδασες αὐτίκα 
ΠΊΘΑΠΒ «΄ αἱ ρτεςεπί ; ”) νμίςΝ, Ιπάθεά, 15 να Πῖ- 
οτα] 5εηΏ5θ σΓμο νγοτά, 1{ Ὀοῖπσ {οτιπθά {ΤΟΠ παρ’, 
αἲ, απά αὐτίκα, Ῥγεδεπί. ἜΤ]νας τί ννου]ά 56οπα ιαῖ 
ἔπο 86η56 /ιοτο 18 ἰμαῖ νο] {πε Ῥγτίαο Τταηδ]α- 
{οΤ8, απά πποςδί οϐ {πο τγουεπὲ Οοπιππεπίαίοτς ἆδ- 
ἴρη, ΄ ουχ Ῥτοςοπί [οοπιραταΙνεΙγ] Ισηί αΠίο- 

τ 

Που... Βπί ἴπο αποϊθηίς σεπογα)ζή, ππιᾶ αἱπιοἙί αἲ] 
Όια οατ]ίοτ πιοάςθτης, ἴοο]ς παραυτίκα ἴο ΠΕΠ πιο- 
πποπίαγη; τορατάῖηπςσ λα Ὑνοτάς α5 ριΐ Γοτ ἡ θλίψις 
ἡμῶν ᾗ παρ. καὶ ἐλαφρὰ [οὔσα], “' οι αβ]οίίοη, ννη]ο]ι 
15 Ῥα{ πηοπιδπίατΥ, απά {]πετο[οτο Ισ]. Απά α8 
Οχὶς Πηίοτρτοίαίτοη 18 ο πιοδί παίατα], 1 τπαν Ὦθ 
Όια τας οπθ. Τ]6 56η5ο “΄ {οσ {1ο ρτοςεηί ”΄ τοπά- 
1]γ εασσο»ί8 απ Ἰάθα οῇ ναί 19 {οπιροτανη; νο, 
Ιπάθθά, 86οΠης {ο Ὦο {16 Ὀοεί πογδίοπ οῇ ἴ]νθ ννοτᾶ, 
απά 15 τοαι]τοά Ὦγ να απ(Ποί]σοαὶ αἰώνιον. ἜΤηθ 
Ρήταςθ καθ) ὑπερβολὴν εἲς ὑπ. 5 Ἠϊση]γ εἰσπὶβοαπί” 
Όνο τορε(]οη Πανίπσ απ Ιπίθηβ]]να [οτος (ικα 
ᾖιο Ἠοῦ. ΊΝ3 κ η.) απά 1 ππαΥ ο τοπάετεὰ 
ἔ ὑπβπί(οίη οτερραἴπρ. 6ο α Βπθ ραβ8ασο Π]ιβ- 
(π{ϊνο οῇ 5 ἵηπ Ὦτ, Βαττονν”5 ΑΘΙΠΙΟΠΕ, νο]. Ἱ, Ρ. 
00. απά α]δο Ποοκετ’5 Εοο]. Ρο]. Ρ. 18. 198ί ΕάῑΙ, 

9 

ως 

-- 



-ᾱ-ν 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. ΙΥ. 15. Υ. 1] --- δ. 

’ ’ εν ο ια) ’ 

(8 ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν ' µη σκοπούντων 

1995 

πι Ώοπι, 8. 24. 

ἡμῶν τὰ ῥλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα" τὰ γὰρ ῥλεπόμενα πφόὀσ- 

Ι καιρα". τὰ δὲ μὴ ῥλεπόμενα αἰώνια. Ὑ. " Οἴδαμεν γὰρ, ὅτι, ἐὰν ἡ ς π9Ρει. 1. 18, 
14, 

ή με . νους”. λυθή, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυῦθῇ, οἰκοδομῆν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, 
3 η 2 .ω 3 ’ . 

9 οἰκίαν αχειροποίητον, αἰώνιον, ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ' Ικαὶ γὰρ ἓν τούτῳ ο Βοπα. 8.39. / 
{μμ . 3 [ 5 » ᾽ .ς- 3 : -υ δύ 9 π 9 . 

στεναςοµεν, το ΟιΚΊΤΏΌΦΟΙΟΥ ημων Το ἐ- ουνοαγου επεγουσασνύαι Επιπο ουγ-- 

’ 1 

ἃ τες εἴ γε καὶ ἐνδυσαμενοι, ου γυμνοὺ 

18. μὴ σκοπούντων, ὅσο.] Τ]ε5ο γγογάς ατεο ϱΧ- 
Ἰαμαίοτγ οἳ Όινο Γοτεσοίπα, απά πιθαπί {ο 5λον) 

ιν.» ἵξ εοπιεδ {ο ραδ5, ἠχαί 1ο αβ]]οίοπ8 56οπῃ Ισῇ8. 
Νουνν Ειαί ἶ5 ποί οπΙγ Ῥθεσσαιςο {ΠΠ6Υ αΓθ {ΕΠΙΡΟΓΑΓΥ, 
Ὀπέ Ώθσαις5θ ννθ οοηβίἀετ {επι α5 {Πίησς ΟΙ {οπι- 
Ῥοραγἡ ὑπίεγεσί οπ{ψ, οοπηρατεά ΝΕ {λοςα οἳ απ 
οἴοτπα] οχἰδίθῃποθ. Σκοπούντων ἶ5 ὮΥ ἴπο Ρος8ί ἴπ 
εθτρτείθίς {αϊκθη α5 α ραγ{ἱοίρ]ε {ο α γετὺ απά ῬΡαΓ- 
᾿Ποία, “' νν]]ο νε Ἰοο] αἰ͵ ο ταίμος “Κεερ ους 
παπάς ἱπίοπί προῃπς) αδ Ιπ ΡΠΙΙ. . 4. η]. 17. απά 
βομηθ/ίίπιος ἶπ {πε Ο. Τ. απάἆ πο Ο]αβείσα] ν/τ{ετς. 
ὮΥ ἴἶιε Ολεπόμενα ἃτο πηθαπί αἲ] {νο γἰδῖρ]ο απἀ 
εοηεῖυ]α {πίπος ο{ {ο γοσ]ἆ, νηείπετ ρ]εακιταῦ]α 
ος ραϊπ{α], εἰδευινῃοτε οπ]]εά τὰ ἐπίγεια απά τὰ ἐν 
κόσμῳ; Ὀ} ἴα τὰ μὴ βλεπ. ἴηο ἴΠ]ηρ8 ποί οΟΓΡΟ- 
τοα]]γ 56ο, Ὀαί ΥΥΙΕἩ ατο τοα]]σεά ὮΥ ΓαίΠ. Ῥο 
Ῥτοσ]ας (οἴἵζεὰ Ὦγ Βα]κ]γ) οουηςεῖς α5 {ο γνζ]ι- 
ἆτανν ος 80115 ἀπὸ τῶν φαινομένων ἐπὶ τὰ ἀφανῃ. 

ν. 1. Τμ] 15 ο1οδεΙγ οοηπθοίθά ΥΠ {ο ρτε- 
οθἀῖησ ΟΠαρίετ: ποῖ, ἨΟΥΝΘΥΕΓ (45 ας Όθεῃ 
Ώιοισ]{) νὰ ελα Ἰαδί Υοτςε, Ὀαΐ υΙἴῃ ν. 16. Διὸ 
οὐκ ἐκκακοῦμεν, νγ. 11, 18. Ρεῖπσ, ΙΠ 5οπιθ πιεαφιτε, 
ατοπ{]οίίσα]. Ἰπ 1 Όιο Αροςί1ε ίακεςβ οοσαδίοἩ, 
Τοπα πα πιοπ{Ίοπ οῇ {πε {ε]οΙ(γ οὔ α [αίητο είαΐε, 
{ο επ]ατσο {Ίεγθοῃ πρ {ο ν. 10: 5Πον/πσ {ια είγοησ 
επρροτί, νπ]ο] να οοηβδΙἀεταίίοη οῇ 16 αβογᾶεά 
Πάπα, ππάετ {πε ρτεαίεςεί Ρετῖ]5, α[ῇοίίοπ5, απά 
πία]ς οἳ Πῖς Ργοδοηί 5ο6π6. 

----οἴδαμεν] “νο αδδιτθάΙγ που: ον ἴΊε 
Κπονγ]εάσε 15 (ναί οἳ α5εατεά απά Βτπι Ταζ, ΟΠ 
έῑο παίατο οῇ νΥΠπίοῃ ϱα]γίη Πας αἀπιίταδ]γ {γοαίεἀ. 
Τη ἐὰν ἶ5 ΘΥ 5οππθ οαπ]ποη{ Εχροβίΐοτς Ιπίετρτοίεά 
Ῥοδίημαπι, φμαπᾶο, 5 ἵπ ἆομη χι. 62. Βαΐ {πο 
5θη5ο {ας ατὶείησ ἶ5 ΓεεΡΙο οοπιρατεά γη] {ο 
σΟΙΠΙΠΟΠ βἰσπίβοαίίοη 1 οτ {οισῃ. ᾿Εὰν καταλυθῃ 
αἸου]ά ο τεπάσταᾶ, έ (ποασΏ 16 Ῥο ἀἰδεο]νεά ;7 
{. 6. (ποισ]ι 1{ 15 {ο Ῥ6 ἀἱςεο]νεά. ΤΙ] ἡ ἐπίγειος 
ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους ἴἶθ 0 οπιπιθεηί{α({οΓ8 4Γθ 50ΙΠ6- 

| τὰ Ιφτφφ ρα γη 9016, 45 Ώοβθηπῃ, απά Ἰλ/ακοῦ,, 
:τοσατὰ [ο οἰκία α5 τοάαπάαπί; βἶποῬ σκῆνος, ΙἸ18Υγ 
εαν, ο/ Μίδεί/ αἰση]ῃας 1ο Ἠαππαπ Ῥοάγ. ἘΤ]αί, 
ἨΟΥΥΘΝΟΕΣ, 18 ΠΘτΕΙΥ οναᾶῖπσ ἴ]α ἀλΠου]ίγ. Τι 18, 
Ἰπάρεὰ, ἴτας ναί 1π έμο Ο]αθεῖσαὶ ἸΓίίθτς (65Ρ6- 
οἶα]1γ ιο ἘῬΠΙΙοβ8ορΠοΓς) σκῆνος Ἠαβ 5οπιθίίπηθς 
Πιαίκδθηςθ. 8ο Ῥ]αΐο σα] (χε Ώοάγ γήϊνον σκῆνος 
απά αἲ Ἠ]κά, Ικ. 15. ννε Ίιανε τὸ γεωδὲς σκῆνος. Ἠθποθ 
50ΠΠ6 (οπιπιεπίαίογς (45 ἨΜΠολαθ]ίς, Ἀομ]εις., απά 
Βρ. ΜΙάάΙ.) ἴαικα ἴἶνε 5οη98ο {ο Ὀ6: οιτ θαγί]ῃ- 
]ν αὐοάε οῇ {πε Ῥοάγ.” 3εο Βρ. ΜΙάά].; πμο, 
ἨούνΘΥοΥ, 18΄ΠΙΟΤΘ ποσθ5ς[αἱ ἵπ «Πονγίησ {19 Ιπ- 
οοττθοίποςς οῇ ος ΟΟΠΙΤΠΟΠ γθγδίοῃ, {Παπ ἴπ ϱ5- 
(αρ]κΗίησ {θε οηο Ἡο αἀορί. Τε 15 Ρ]αῖπ {Παξ, α5 
οἰκία πιεί ποί Ὦο τοσατάεά α5 Ρ]εοπας!ς, τοῦ σκή- 
νους Τημδί Ὦθ ππραηΐ {ο Ὦθ οχοσοίἶσοα] οῇ {116 ἡ ἐπίγ. 
ἡμῶν οἰκία. Απά γοί, αοσοτᾷῖησ {ο {ο 5εη5ο αδ- 
βσπεά ὮΥ {νε Βϊκ]ορ, {ο οχρ]απαίίοη υγοι]ά Ὦο 
:ΒΟΠΤΟΘΙΥ πθοθββατΥ. Βοτϊἀος, 15 ἐ]αί φἰσπίβοαίίοη 
ἶ5 πονΊιετο εἶδε Γοππά ἵη Θὲ. Ραπ]”ς υνγῖΊπρα, ποτ, 
ἰπάεεά, ἵπ (πο Βοτίρίατθς οἰίμετ οὗ {μα Ν. Τ. ος 
Ο. ὍΤ., ἴ ουσΏί ποί {ο ὃθ Ώετε Ιπίτοάποθά, ἩΓΗΥ 
5που]ά να ποί (ταηβ]αίο ΄οῷ (ο {επί 1” (48 α 

ΥΟΙ, Ἡ. 

εὑρεθησόμεθα. α Καὶ γὰρ οἱ ον . 15. 58, 

απίεϊνο οἳ οχρ]απαίίοη, α5 (Τοί, 5αγ5) Ὑλίο] 18 
ποί Παρία {ο Βρ. ΝΠάά]είοη”5 οθη5δµΤθ6, απά Υἱε]ά8 
4η οχοθ]]οηί 86Η56 5: α8 ππθαηί {ο 5ασρε»ί ἰμαί ἴηθ 
εατίΠ]γ Ἰοιδα ο {νε 5ο1, πε ἨῬοάγ, Ίναδ α ΠΊΘΤΘ 
{επέ, δεί αρ {οτ ἃ {ΕΠΙΡΟΤΑΤΓΥ ΡΗήρος8ο, απά [οτπιεά 
{ος 6ρεεάγ ἀεσαγ απά ταῖη. ἜΤ]ετο ἶ5 α τΘο[ετεηςθ 
{ο {ο πρόσκαιρα ]α8δί Ῥείοτε, απά {1θ αἰώνιον Ἰ]μδί 
α[ίετ. ΝΠΙοµαε]Ις, Ιπάθεά, σταπ{5 ναί μα Αρορί]θ 
πια Ἰανε αἀγετίοά {ο {µε Πτεγα] πιεαηίης οῇ λε 
νοτά; απάἆ ΠΙΣΥ αν οοπίταδίεἆ {πε {6ΙΠΡΟΓάΤΥ {6ηΐ, 
Ώια Ὠοάγ, νι ινα είετπα] απἀ Ιπππιογαρ]ο Ἠαθί- 
ίαση, ΥνΠὶο] νο εἶια]] οοσρΡΥ Πετεαίιετ. Βυῖ 
ΥΊΥ (λεη πηιδέ Τε Ῥε (λοισηί ιοί {ο Ἠανο 5ο αά- 
γοτίεά 1 ---'“Ῥεσαιςα,) βαὖ5 ΜΙοΠ., “ο Ώουςε 
οἳ {νε Ταπί πνου]ἀ ποί Ὃο ΥετΥ Ιπίε]]Ισίο]ο ἵπ 
Ἐποσ]ϊη ος (εγπαπ,)  ἜΤηαί, Ἰιούνενετ, υνου]ά 
οη]γ Ῥτουο {λαί ία Αγίοϊο ΠΙαΥ 5ΟΠΙΕΊΙΠΙΕΡ Ἰαγα 
α {οτοῬ ΙΠ οπο Ίαπριαασο ΥνΠΙο] Ίας ποίμῖησ ϱΟΙ- 
τθαβροπάοπί {ο Ιέ ἵπ αποῄιεγ. Βεδίἀες, Ιὲ 5που]ά 
8θοπι {μαί, αοοοτάῖπσ {ο ἴἩο Ῥτορτίεἰγ οἳ ἰπθ 
ἄτεε]ς Ἰαησμασο, Ὕηεη α (επί(νο ποιη οῇ οχρ]]- 
οαίίοη ΙΠ {ο ρίασς οῇ 15 οοσηπίο αἀ]αοί]νο (48 
Ἠθγε) οοπαθ5 αἴθγ α πΟοΙΠ ΙΥΠΙΟ] ας ο Ατάς]ο, 
Όινο θοσοπἆ ποιΏ οασΏί {ο Ἠανο 1{ Ιον]. Απά 
ποτο {μα αἀ]αοίῖνο οοι]ά ποί ο α5εἀ, Ῥασαμςθ ΟΓ 
Όα αἆ]οοίϊνο ἐπίγ. Ἰαςί ρτεοεάᾶῖησ. Ίο πΙαΥ Τεή- 
4ος, ο εατίμ]γ {αθειπασοσ]αγ ποιςο.. Το οκ- 
ΡΙθβΕΙΟΠ. ἐπίγειος ἵ5 ἨἈβεά νίἩ α τείετεποθ {ο ἐν 
ὀστρακίνοις σκεύεσιν αἲ ἵν. Ἱ. Ἐκ Θεοῦ ΠΊΘΔΠΒ, [5ρ- 
ΡΙεά] αἱ νε Παπάς οῇ ἀοά. ἜΤηετο 18 α βΙπιῖ]ατ 
ε)ρεις αἱ 1. 11. ἐκ πολλῶν. ἘΓν τοῖς οὐρανοῖς, ΓΟΓ 
οὐράνιον, α9 ορροβεᾶ {ο ἴἶπε ἐπίγειον Ὀε[οτο. 

ὦ. ἐν τούτῳ] 5οῖ]. τῷ σκήνει, ἰπὶς ἴοπί. ΘρρΙΥ / 
ὄντες. 366 Υ. 4. 30Π]6, Ιπάθεά, ΤεΠάοτ, «ο {18 
αοοοιηπί,” (α5 Αοίς χχὶν. 16.): 1.6. οη αοοοιπί 
οῇ {πα Κπον]οάσεο νο Ίανε οἱ {με ἀννε]]ῖησ ρτε- 
Ῥατοᾶ ἴπ Ἠεπνοπ. Απά ἠπῖς Ιπ{ετρτείαίῖοι ἶ5 51ρ- 
Ροτίεά Ὁγ {πα Ἀγτίαο ὙοτείοἩ: Ὀαΐ {πε ΟΟΠΙΙΠΟΠ 
οπο ἵ5 πιοτθ παίητα] απἆ αστεραθ]ο {ο {πο οοπ{οχί. 

----τὸ οἰκητήριον ---- ἐπιποβοῦντες.] Ἠετο νε Ἰανε 
ἃ «παπσο ο{ {πο πιείαρΠογ ὉΥ νΥμΙοἩ {Πε Ῥοάγ ἵνα 
εοπιρατγεά {ο α Παβίίαίϊζοπ, Ιπίο αποίΏετ, ΡΥ Ὑ]ο]ι 
1{ 16 οοπιρατεᾶ {ο α σαγπιοπέ: Ῥοῖῦ]ι εἰπιῖ]ες ἵπ α8ε 
ΑΠΠΙΟΠσ {ο (τοεὶς ΡΗΙΙοδορῄῃετς, --- ία {οΓπιθτ 
επιρ]ογοαά ΡΥ ἴΊε Εγίμασοτεαπς, --- {16 ]αΐέετ ὮΥ να 
Ρ]πίοηϊςίς. Ίο Ἠανο, Ποϊ’ονθΥ, {16 Ώνο Ῥ]οπάθά 
ἰοσείπεγ; ΙΠΙοἩ Ἠαξ οαι5δθεᾷ α ΠΙΙΙΡΡΙΘΠΘΠΡΙΟΠ 
ΟΓ ένα 8οΠ56 ὮΥ 5οπἹθ Ἠκροβί{ους. Οἰκητήριον 8 ᾽ 
Ἠθτο 5ο, ποί σκῆνος, Ώ6σαμ5δο α Άογπιαποπί, απἀ 
ποί ἴΘΠΙΡΟΓαΤΥ Ὀπ]]άῑησ 19 Ιπίεπάσά. Τὸ ἐξ οὐρ. 
ΞΗΡΡΙΥ διδόµενον, ΝΠΙΟἩ 15 οτηγοβσεά ἵπ 1οἨμῃ ΠΠ. 
ὦπ. ἜΤ]ουσ] ἐξ οὐρ. 15 σεπετα]]ν ἴπ]κεη ΓΟΓ ἐπουρά- 
νιον. Όπ {λα τας Ἱππροτί οΓ ἐπενδ., ΠΙΕΙ 15 δἵπι- 
ΡΙΥ {ο ρμέ οπ, 59ο Νοίθ οἨ 1 6οΓ. χν. ὄδ. 

9. εἴ γε καὶ ἐνδυσ. οὗ γυμνοὶ εὗρ.] Νο α Πα 
ομβοιτί(γ Ἠοτθ οχ]δί5; ἵο ΤΟΠΙΟΥ ΝΠΙΟΠ, 5οἱηθ 
αποϊοπί ΟτΙο5 γοαᾶά ἐκόὸ. Τ]ϊ5, Ἠοννενος, τθςίβ 
οη ]επάστ αι{]ογΙ{γ, απά ἶ5 τε]εοίεά Ὦγ {πε πιοςί 
οθτίαϊπ οὗ οτ]]σαὶ «Όαποηβ. Τ]ο ΙπίοτργείπίΙοῃ 
οῇ {ο αποϊεηίς οαπποί, 1 ουποεῖνο, ϱο αἀπι]έθά; 
απά {ηθ οχροβ/έἶοης οῇ πιοάρτη (οπιπιεηίπίοτ5 πτο, 
1η σεπετα!, ον ιο ορ]εοίίοιπ. Τ]ε οπο πιοδί 

υ 
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σ Ῥοπα, 8. 16. ' 2 -μ ὦ . ἐκ. . ο. δα : ἀλλ 
ένρα ἐν Όντες ἐν τῷ σκήνει στεναζοµεν», βαρουμενοι /ἐφ ᾧ ου Φέλομεν ἐκδυσα- 4 

υπ. Ἱ. 18. 3 2 ΄ ’ Π - ο . ς . ο . ” 

δι οῦ σθαι, αλλ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταπού} τὸ ὤὈγητον ὑπὸ της ζωης. 
. Οτο. 99, τ ο δ . ’ ς - 3 » 3 - Θ Π ς αἱ δοὺ ς ἷν 5 

τεργασάµενος ημας εις αὐτο τοῦτο, Θεος, ο καὶ Ῥο, 89. 19. κ ον οον , “ο ος ο . κ νό Ν πι οὐ ὰ Ε ος ” 1 

Ἡμ 1. τὸν ἀθῥαθῶνα τοῦ Πνεύματος. Θαῤῥοῦντες οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες, ϐ 
{Ποπι. 8. 24, 28. 5/ Β Ἴ 3 - ’ - - .] . - ’ ι εδ Ὀ 

1 Οοε. 1 1. Οτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου" (' διὰ 
8δυρτα ὃ. 18. ς - 2 3 - 1 λ 3 Ηευ. ΙΙ. 1. ; ς 2, λα . ν ον Ἰω. . πίστεως γάρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους') " δαῤῥοῦμεν δὲ, καὶ εὖὐ- 8 

Ροπετα]]γ αἀορίεά 19 ἐαί ο{ Βος, Ηατάγ, απά ὙΓείς. 
({ο]]οννεά γ 9]αά6, Επηπιετ]ίπᾳς, απά ΗΙΠΟΚ), Ὕν]ιο 
αβείση νε Γο]]οννίπςσ 8Θη8ο : ““Ι, Ιπάεες, ἵέ πιαγ 
Ῥε ϱο, ἴἶιαί νε 5]ια]] Ῥο {ουιπά [6η ο ομαπσε 
ίακες ρ]ασε] ο]οί]εά υπ α Ῥοάγ, ποῖ Πανίησ ριαί 
1ΐ{ ο Ῥγ ἀθαί]ι.”. Τε Ρ]αἰοη]δί5 (Βο8 Ίιας Πον/π) 
πδεά {1ο {ΘΓΠΗ γυμνοὶ {ο ἀεποίο ἴιε ἀεαά, παπά ἐνδυ- 
σάµενοι ἴε ἠυΐπσ. "ΤΗΙ5 Ιπίετρτείαίοῃ, Ἠούννανος, 
γιε]ἀ5 α ν6τγ {Γισὶά 66Π56; απά Τ Ἰανο Ιπ Ώεοςῃβ. 
Ώγη. ΑΠΟΝΥΠ {λαί Πέ ἵ5 ν]ο]]γ απίεπαδ]ο. ἜΤ]α 
86η86 αβρεαῖς {ο Ὀο6 αἰπιρΙγ μας: “ΒίποῬ Ρείηπσ 
6ο ο]οίπεά (1. 6. Πανίησ ραΐ οἡ (5 ἆγεςθ) Ίνα 
βΠα]] ποί Ὄο Γουπά πακος; 21.6. ἀοβίίπίο οξ α 
Ῥοάγ (ναίανογ ππαγ Όδοσππε ο οιις θατίΠ]γ οπΠ6). 
Ῥοε 1 Οο{. αν. ὁ5 ὃς 64. 

4. "ΤΓΠϊς γετεο οοηίαϊης {6 6αππο εεπ/ίίπιεηί α5 
ἴλαί αἲ ν. 2. Ὀαί πποτο Ρ]αίΠΙΥ εχργθβεεά. Ἐφ) ᾧ, 
Ἱπαβπιιοίι αξ, αἴποο. 11ε ἐπειδὴ οϐ ἴπο [ταβιπίαῃ 

{ απ βερηαπίο οὀΙ(ίοπε, {οαπά οΠΙΥ ἵπ ίητεε ΜΑ95., 
16 ονἰάεΠ{1Υ α ποτε ρ]ο55. Όη {πο σεπεγα] 5εη5α 
ΟΓ {ιο ν/οτάβ θέλοµεν --- ἐπενδ. 50ΟΠ1Ι6 ἀἰῄεγεπος οΓ 
ορίπΊοη οχὶκί-. πο Ὀεςδί Ἠχκροβίίοίς Ἠανο 5ι1ρ- 
σάς Πέ {ο Ό6: έέΕοτ νε ἀθβίτο ποῖ {ο ριέ 1 ο], 
αἱ {ο ῥο ε[οί]ιοά ροπ 1; 5ο παί οί πιοτία] είαΐα 

ΠΠαΥ Ῥο6 αἲ οπος οχομαπσες Γοχ ία Ἱπηπιοτία], Ὦγ 
8Η Ιπιπιθά[αίθ οηίταποθ ΙΠίο απ οίετπαΙ δίαίο. Της 
Ἱπίετργείαίίοη, ΠΟΥΘΥΟΥ, εβρεςία]1γ {με Ἰαΐίοτ ραγί, 
15 ορεΏ {ο ΠΙΑΠΥ οΡ]θοίΙοηΒ, νΠΙοἩ 5εο ἵπ Ῥεο. 
ΙΘΥΠ. ἜΤ]ε (ας 56εη5θ ΟΡ ἴθ ραβ8ασθ αΡΡεαΓΒ {ο 
ΓῬο α8 {ο]]οννς: “ Εοτ (1 τερεαί) γν]]ο ννε ατα Ιπ 
: Όχι (επί οὐ (αὈεγπασία, {οισα στοαηίπσ απάθΓ 
ἴλα ννεὶσ]{έ οῇ ππαπΥ αΠΠΙοίίοης, Υοί οἱγ Ὑνὶδη ἶ5 

Ιποί 5ο ΠΙΠΟΠ {ο ριαί οβ" {Πῖς Ροάγ, απά {ετεῦγ Ὦο 
πιά ο έμοβο ον]]5; Ῥαί ΤαίΠαχ {ο Ὦο ο]οίλεά προπ 
πα: 1. 6. ραί οἩ, ἃ οε]εςίῖ]α] Ροάγ.”. Αί ἐπενδ. 
Ἂνα πιεί τερεαί, (Τοπι ἴπο Ῥτοσθάΐηπςσ οοπί{οχέ, τὸ 
οἰκ. τὸ ἐξ οὐρανοῦ. ΑΝ ἴο ία τεα] πιεαπίπσ Ιπίθπά- 
ο ἴο Ὦε οοπγεγεἀ, ΠΙΙΠΥ οπιπεπί Οοπιπιεηία{ους 
Ἠανο (πουσΏί 1{ {ο δα, ἴμαί {ιο ταῖςοὰ Ῥοάϊες οϐ 
Όπα Παςί ν]] Ῥο οονοταάἆ απά εποῖτο]εά ννἰίἩ αποί]- 
ος Ὀοάγ, νο] αἶαὶ] Ὃο Ὀτίσηί, αοτῖα], απἀ το- 
αρ]επάθηί, απἀά ελα]] δοπιε]οιυ οοπιπαπὶσαίο α 
εν παίρις ο ἹπιπιοτίαΠίγ {ο πο ταῖσεά πιογία] 
οἆγ. Απά 5 19 εαρροβεά {ο Ρο οοµπίεπαποεά 

ΡΥ 1 0ογ. κν. ὅδ ὃς 64. Ῥμί 5οο {πο Νοίο {πετα. 
Τί εἰουπ]ά 5οαπι, ας Μτ. Ξοοίί 5αὖς, αι “(λα 
Ἀροβί]ο ἀῑὰ ποί ππθαη {ο ἀοίοτιπίπο αΠΥ {Πίπσ 
οοποςτΠηΙΠς {ο πιαππον, 5 ἴο οχίοτπα] οἴτοιπι- 
βίαησςες, 1π νυμ]ο] ιο Όοᾶν εαὐαὶςίς αῇϊογ ἴ]ο Γοβ- 
πγγοςίίοη,”. ΊἨο ποχί ΟΥΡ ἵνα καταποθῃ τὸ θνητὸν 
ὑπὸ τῆς ζωῆς ατο Ὀοδί οχρ]αἰπαᾶ, νι 0Ἠτγς., Τ]ο- 
ορΏγΙ., απά Τ]ιουά., “' ναί ενας Όλο πποτία]. ρτίη- 
οἴρ]ο πιαγ Ῥο αὐεοτροά απᾶά αππϊμιιαίοᾶ Ὦγ (ια 
νιν](γῖησ απά Ἱπππποτίαί ομθ.”. Οοπρατο 1 ΟοΥ. 
Χγ. 4. 

6. ὃ ὅδ κατεργασάµενος ---Θεός.] Ἠοτο ποί α 
Ἠιί]ο ἀϊποτοποο οῇ ορϊπίοη οχ]ςίς ας {ο {ιο 5οη89 
ΟΓ κατεργ. ΤἩο 56ηΏ8ος αβεὶσπος ΡΥ νατίοις Ἐχ- 
Ῥοβίίοτς, τοτοιισ]ΐ, ἀεδίπεα, εγοαίρά, οτι [ἱρᾷ, ἆο 
ποί πιαίστία]]γ ἀῑ[ῇοτ, οι οἳ ποια 15 {ο Όθ 
πάορίεά, νν]] ἀεροπὰ προῃ ναί 5 απἀστείοοἆ ὮΥ 

Ἱποῦτο. Νονν [τοπ ν. 4. Ἱ εποι]ά β6οπη {ο ΠηθαΠ 
'Ἠμ]ς οἶιαπσε /γοπι εογταρἰίοπ {ο ἰποογγιαρίίοη, απιά 

/γοηι πιογία)ἰ{η {ο ἐπιπιοτία{ψ, ἴἶνθ ἀπολύτρωσις τοῦ 
σώματος ο{ Ῥοτη. ΥΠ. 29, Ώιε ἀε]ίνεταποε {Τοπη έιθ 
Ῥοπάασο οῇ οοτγαρίῖοη, απά τεδίοταΊοἨ {ο {πε ρ]ο- 
τίουις Ηὐετίγ ο) νε οΙ]άτεπ ο ἀοά ὮΥ αἀορίοῃ 
απά ρτασθ. Τ]η8 ο 86Η56 ΟΕ κατεργ. ΨΙ] νο, 
/ουπιεά, αἀαμίεᾶ, ἀεδίίπεα. ἜΤηε ννοτᾶς Γο]]οννίης, 
ν/η]ο] 5ἰίτοπσΙγ 5αρροτί ἰμῖς Ἱη{ετρτείαίίοη; Ῥείησ 
πηθαπί {ο ΑΠΟ ἴπε εογίαϊπίη οἱ πε «Ἠαπρο ἵπ 
απθείίοπς βἶηποο (οἆ Ἰαά ρῖνεη Όχεπα {πε ἨΗο] 
ΩΡ]τιί α5 α γίεάσε ο Γαίατε αοοθρίαποθ, ὮΥ πκῇ 
{Π6Υ ν/ετο 5θα]εὰ {ο ἴπε ἀαγ ο{ τεἀειπηρίίοπ (ΒΡΗ. 
ἵν. ὁ0.)  Όπ εινα ἴΘΓΠΙ ἀῤῥαβῶνα 5εε Νοίε 5ωρτα |. 
25. ΒΥ τοῦ Πνείμ. ατα πιεαπί ἴπε σἰΐ5 ο πε Βρϊτϊε, 
ΡοίἩ οτάίπατγ απἀ εχίταοτάΙπατΥ. 

ϐ. θαῤῥοῦντες οὖν--- Κυρίου. Αί θαῤῥ. 5αρρ]Υ 
ἐσμεν: ΟΥ ἴακε 1 ἃ5 α Ρατίοῖριε {ος νετὸ Βηϊο, 
νε βΙ]1 5εη5θ ο {ο Ρα5βαρο ἶ5, [ οοηςεῖνθ, 48 
{ομ]ονν: {6 [π τε]ίππος, {εγείοτε, οἨ ἴηθ5θ ργαςἰοιβ 
3ἱ45, ΥνΠΙοἩ ατα ἴπε ρ]εάσο οἱ τοφατγθοίίοη απᾶ 

Ἱ 
' 
; 

]οτιΠοσίίοη, Ὑνε ατθ οοιτασεοις ἵπ εποοιυπἰετίης 
4πησετ, ΠΔΥ, εὖθη ἀεαίῃ 15ε]ῇ; εδρεοῖαΙ]γ 5ἴπος΄ 
νο Κπουν {5,7 ὅτο., 'νΠΙοΙ ]αβέ ννοτάς ατθ πιεαπέ 
{ο 8ΊΟΥΥ {με στοωπά οἱ ἰαί οοηπβάεπςα, απἀ ἴπθ 
παίιγε ΟΡ ναί «οιτασθ, α5 Τί Τεβρεοίεἀ ἁθαίμ. 
᾿Ενδημοῖντες ἶ5 ποί γε] τεηάετεά, /' Ὑί]ε νο ατθ 
αἱ λοπιε; ””. Ρος αΜλοὰσ]ῃ ἴ]λε γνοτά 15 φιιδεσρἰδίε οἳ 
Ὠιαί 56ηςο, ἰ{ ἶ5 αηδι]{αῦ]α {ο {πε οοπἰεχί, απά αἲ 
γατίαηςς ψ]ί] {Πθ τεςί ο έπε Ν. Τ.., ννηῖο] τερθ- 
5εηΐς {]]ς ννοτ]ὰ α5 ποί οἱχ Λοπιε, Ὠμῖ ος δο/οἳΥ70. 
Οµ ἴῑια οίλετ Παπά, ἴ]ε νοιςίοη ο Ὦτ. ΟΊ]ατίκα απά 
Ῥτ. Ἐοάςτ., “« ννμ]]εί νε ατε 5ο]ουτηίης,”. {λουρ] 
αστεεαῦ]α {ο. {116 ίεπος οῇ Βοηρίατε, 15 νν]ο]]γ αἲ 
γατίαπος ΠΕ χο 1:διις κ. βἴηος {Πε νοτᾷ 
ηθνοτ Ἰαᾷ, απά πενοαχ οοι]ά ανο Ἰαὰ 51ο] α 86Π56. 

15 Ὄεεί τεπάοτεᾶ, γεδάύπρ, οἵ ἠυίισ. Πλ 
τοδρεοί {ο ἐκδημεῖν, ἴΠῖ5 ἔθγπι, ποπ Γοἱ]ονγθά ὮΥ 
ἀπὸ, αἱνναγς ἀεποίθΒ δεραγαίίοπ [γοπι. 

ἽἹ διὰ ο. Της 15 πιεαηί {ο 5ου 
Ίιοιὸ νε Αρορί]ες «οπ]ά Ὀο κφαἰᾷ {ο μ6 ἐκδημοῦντες 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ---- ΠΆΠΠΘΙΥ, ας, Ὦγ ΓΗΜΠ, οοπβϊἀθτῖηπσ 
πθαυεπ α5 ἰ)γαῖχ οπ]γ Ἠοπια, απά Ὑν]αξ φορπιεά ἴο Ὦθ 
56Η, ἃ Ίηθγο δο/οµγπ; α. ᾱ. Πο, ἵπ οατ ρτθβεπί 
βίαΐο, νγε ]ΐνα (1. 6. Ἰοπά ος δρἰτισαα] 11ο) ὃν [αι 
[οπ]γ] ἵπ Ομηϊκές ποῖ ἵη {πα αἰσ]έ οἳ ἨΗίπη, α8 ννθ 
5Ἠα]] νο τοἰοαςθᾶ {γοπι ἴπο {(μτα]άοπι ο ες 
Ροάγ. 

ὃ. θαῤῥοῦμεν δὲ --- Κὐριον.] Τηϊ ἵ6 γεδυπιρέϊυ, 
ππά βιιογ Πλασίτα(ῖνο οῇ Νν]αῖ ννας φαἷά αἲ ν. 6: 
ᾳ. ᾱ. “ο ατα, 1 βαγ, ἀθείτοις ταίῃος {ο μα,” ἆτο. 
ιο σεποτα] φεπίπιοηί 18, ἐαί {16Υ. ννῖκ] οἴτοιπῃ- 
βίαηςος {ο Ώο αμα γευεγδεᾶ. ἜΤ]ο ἴθτπως ἐκδ. απά 
ἐνδ. ατο πο νγθ]] τοπάστος αὐφεπέ απ νηεδοπέ; 111] 
Ἰε56 5ο Ὦγ Μαο]η., /οπι ]οηιο απ αἱ Ἰιοπιο. ΤὴῬ 
τας 86Π59 ΟΡ ἐκδ. 15 πιάσγατε, ἴο ἀερανὲ; αφ Τί ἴ8 
τοπάοτεά Ὦγ Ῥασπϊπας, Ἐἰασϊῖας, απά Ἀο]μ]ειση. 
Ἆπά 50 1 γνας {αΚον Ὁγ πο Ῥοφο]. Ἀγτ. Τταπε]α- 

ίοτ: Γοτ ϱ-.-553) εοι]ά Όε τεπάετεά, ποί ρεγεστῖ- 

παγὲ (νι Ῥσμααβ), Ῥαξ πιίσγατο, οἵ ταῖ]θς “αἲ 
πιίστοπιαγ”.. Της ἔλοςς γν]ο Ἠαγο Φοραγίεὰ ΠΓΟΤΗ 
ἠ5 Π[ο ατα π ιο Εα]1, ος εοπἰεπίς, αἲ Μαἲί Ἶκ. 

---- 

--- 

Ἱ 

| 
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Ρα. 62. 19. ” ” ΕΙ] - 3 -- ’ .Ἡ 3 ὃ ” .. .] χ . 

δοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημησαι ἐκ τοῦ σωµατος, καὶ ἐνδημησαι προς ΤΟΥ 1ει.]τ. 1; 
- λε 9 

’ 

9 Κυριον. 
3 .] -” ιν 

10 εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 
' ’ ς « » ο 

 Τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθηναι δεῖ 

ζ-ν- ’ . - : » ν δᾱ, 19. 

4ιὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, Μαι. 19. ὅτ. 
Ποιῃ. 2. 6, 7. 
ἃ 14. 12. 

ν 1 Οος. 8. 8. .. » , . ὅ / ϕ 5 9 ὃ Ξ 
ἔμπροσῦεν του βήματος του Ἄριστου, ια κπομιστηται ἕκαστος τα ια ἃ 4.5. αἱ.6.5. 

” ι , , 3 . , ’ οσο Π 

11 τοῦ σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἆγαῦθὸόν, εἴτε κακόν. 7 Βιδότες οὖν 
᾽ . 3 Π ο. ν ' ; 

τὸν φοθον τοῦ Κυρίου, ἀνθρώπους πείθοµεν Θεῷ δὲ πεφανερωμεύα. 

- Οοἱ, 9.24, 25. 
εν. 2. 29. 
2.19. 

γ Βαρτα 4. 2. 
δις 99, 

ν Ὅβδυρτα]. 14. 
3 ο) ς ” -”- 3 - 

19 ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερώσθαι. " Όυ γαρ άἀδ.]. 
5 ᾽ ’ ει. 3 ᾽ 3 ᾽ ’ δα ’ 

πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνοµεν ὑμῖν, αλλὰ ἀφορμὴν διδόντες υμῖν καυχή- 1 

µατος ὑπὲρ ἡμῶν 
Δ 9 / α 192’ 3 ος 13 καὶ οὐ καρδίᾳ. 3 Εἴτε γαρ ἐξεστημεν, 

ἱπίνα 10. 8, 
α Ἱηίτα 11. 1, 16, 
Τ. 

5/ 3/ Ν ν » / / ὅ 12. 6, π1, 

ἵνα ἔχητε προς τοὺς ἐν προυώπῷ καυχωμµένους, νζοπι. δ. 15. 
ᾱ 6.1, 10. 
ὅ 14. 7 

ως -. η ς ον 

Θεῳ ᾿ εἴτε σωφρολουµεν, υμιν. ἄλλη, 
31 Τ]μ685. ὅ, 10, ” -” ’ ς - - Θ ” ε/ 

14 ἡ γὰρ ἀγάπη του ἍἌριστου συνέχει ημας κρίναντας τουτο, Οτι Σί 1 ῥει, ὰ 2. 

18. κ. ὃ, οπ]]οά Ίμν1.5.: απά ἀθαίι 15, αἱ 2 Ρεΐ. |. 

Ἡ4, ειγιοὰ Ἰ1,1.5.., Πέοτα]]γ, ἀεραγίμτε. 8ο ἵπα 

Κἰπάγεά Ραβεασε οἳ ΡΠΙΙ. 1. 22. ἐπιθυμίαν ἔχειν εἰς τὸ 
ἀναλῦσαι, ἰο ἀἄεραγί. Όη ἴπο οί]ει παπά, ἴπο γνοτά 
ἐνδημῆσαι 5ποι]ά Ὃε τοπἀοταά, ποί {0 δε ϱγεδετιέ 
ποδι, Όαί (αστεεαῦ]γ {ο ο πιείαρῃοτ) {ο δε αἱ 
Ίοπιο τοῦ, Ἱπαρ]γίησ οοπιππαπίοη Ὑη Ηϊπι 1π 
Ἰγῃοδθ Ῥτεδεποε 5 {α]ηοςς οΓ 10ΟΥ. Ἰπ {Πε Υετεθ 
{οἱοννῖηᾳα, ἐνδημ. απά ἐκδημ. πιὰδί Ὠανθ {ο ΥΕΓΥ 
βα1η6 56εΠ5ο ας 1Π [ΠΙ8, απά ΠΙαΥ Ῥε5ί Ὀε τοπάετεά, 
ἐπν]δίεχ νο ατε αἲ ποπης οτ Ποπ Ἠοπιθ;” 1.6. 
τεπιαῖη 1π ο Ῥοάγ ος ἀερατί {Τοπι 14, 

Ὁ. διὸ καὶ φιλοτ.] πο 8οηςε ἶψ: “«Ἰπετε[οτο 
{ [βΐπος Ίνα Ἠανε 516] εχα]ίεά Ἰορες] νο αίτῖνο {ο 
το αΠοτπιοςί.”. Τῆε πιείαρµοτ 15 ἀθτίνεά {οπι 

αἰτίνίησ Γοτ [πα πιαδίθτΥ ἵπ {πε ριγ8ι]ές οῇ απηρ]- 
Πο, α5 οα]]{πρ Γοτί]ῃ {πε πιοβί 5ίγεπιο5 ΕΧΕΓΙΙΟΠΒ/ 

.Εἶπορ {πο οοπηραίαπίς πιωδί Ἰανο ]εατηί (ἵπ ἴα 
:Ὑνοτᾶς οἳ πο ἀτεοίαπ Πϊκίοτίαπ) μὴ Φφεύγειν τοὺς 
πόνους, ἢ μηδὲ τὰς τίµας διώκειν. 

10. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φαν., ὅτο.] ἜΤ]ιε γὰρ τοα- 
{ετ {ο α οἶαιςδο οπι(ίεά; ᾳ. ἀ. “«[Απά {λετε ἶ5 
πεεά ἴο 5ἰτῖνε {ο αοΐ, 80 5 {ο αρρτονο οιγβο]νες 
Ἱῃπ Ηὶς δἱσΏί], {ου Ὀοί] νο απἀ αἱ] Ρείδοης5 πιυςί 
Ἄρρεατ,” ἆτο. Φανερωθῆναι 8οΟΠΠ6 Οοπιπιεηίαίοίς, 
αποϊ]εηῖ απά πιοάστη, εχκρ]αῖη, ῥε πιαᾶο πιαπί[εςί, 
ππεαπίησ ἰπαί ουγ Ιππιοδί 8ου] υν]]] Ῥε ἀἱερίαγεά. 
Ῥυαΐἱ Εινοιρ] ἐλαί 56η5ε Ρθ α σοοᾷ οης, απά 15 ασ1θθ- 
αΌ]α {ο ναί νο τει εἰφαυγηετε Ίπ βοπρίατθ, 1έ 
ΠΠαΥ Όο ἀοιρίέεά νπείπετ 5αοῇ 15 Ἠετε Ἱπίεπάθά {ο 
νο ἀἰτεοί]γ αβφοτίθά. Τ]αο εχρτεβδίοη ἶ5 Ῥοίίο 
χεπἀετεὰ Ὦγ Βετα, Ρΐδο., απἀ Ἡ. ΒίερΠ., οοπιρα- 
:Τεγϱ, αμρεαγ. Απά Τ5α8ροοί ναί 1{ ἵνας α Γογοποίο 
ἵτετπα, πιθαπίπα, “΄ {ο ργοςεηί οπε75 5αδ{{ [οι (τα. 
΄.8ο Της Ῥθφο]μ. 3γ. Ἰ/οχθίοπ, «ένα πηιςί αἲ] δίαπἀ 
πρ [[ου ἰτία]]. Αί {ο 6απηθ πης, {16 οίμες ΠΠαΥ 
Ῥε ἐποίμᾶεά, 45 Π ΙΠάθΥ 56Πβ6. 

---τὰ διὰ τοῦ σώμ. Ῥηῦ. πεπραγμένα, ({Ποπι ἴε 
οοπἰοχέ) υνμΙοἩ 16 οπρτεδθεά ἵπ λίαν Ἡ. Α. ν.20. 
τὰ διὰ τοῦ σώματος πραττόµενα. Της διὰ ἵ5 ὮΥ 8οπιθ 
επτ]Υ πιοάετης τεπἀστεά ὮΥ γετ; Ῥαΐ ἴπε Ῥθεί 
Οοπιπιεπίαίοτς Ἰανθ Όθεπ Ίοησ αρτοεά {ἶναί διὰ τοῦ 
σώμ. 18 {οΥ ἐν τῷ σώμ. Απά Οῖς ἵς οοπβιπιθἁ ὮΥ 

΄Όιο Ῥεβο]. Ὦγτ. Ὑεγείοη. ΑΦ κοµίσασθαι ΡΤΟΡΕΓΙΥ 
βἰρηίβος (Ὁγ {πε {οτος οἱ {ο ΜΙάάΙο νοίςς) ««ίο 
οατΥ ο α5 οἳς ΟΝΠ, 8ο ἰέ π]αΥ ΥΘΙΥ υνε]] Ὀο αρ- 
ΡΙεά {ο πα τεοεϊνίηρ {Ἠθ γειραγά οἱ αηΥ ἁοίοἩ, 
ψ/λείπεχ Γος σοοά ος ανΊ]. 

11. τὸν φόβον.] Τηϊς ἶ6 π5θᾷ, ὉΥ α ΠιδίοΠΥΠΩΥ, 
οἱ {ιο ε[εοί, {ΟΙ τὸ φοβερὸν, ἴο ἀθποίο {ια ανν[ι] 
Ἱπάρππεηί ο{ {λε Τ,οτά. ᾿Ανθρώπους πείθ., Ἱ. 6. «« ννθ 
Ἡδο ους αίπιοδί ϱηάθανοι! {ο Ρετδιαάε ΊπεΠ, ὮΥ 

Ρτεβείησ οἩ. {επι ίπεςο αὖγΓα] οοηδἰἀεΓαίΙοηβΒ, {ο 
εππῦταςθ {θε (1ο6ρε], απά οῦ6γ ]αί 16 επ]οίηβ.” 

---Θεῷ δὲ πεφ.] ια ρετρἰεσίίγ {ουπά ἵπ ἴ]α 
Ἱπίετρτεία(ίοη οἱ Ἴθρε Ὑνοτάς πιἰσῃί Ἠανε Ῥεεῃ 
ανοἰἀεᾶ, ὮΥ δυρροβίησ απ ε)1ρεῖς, ίο ϱο βαρρ]εά/ 
{τοπ {πε 5β]εοί-Πιαίί6υ, ο/ 6ΟΠ1Θ 8ΙΟΠ ΥΟΓάΒ α8 
οὕτω ποιοῦντες, “΄ Απά ἵπ 8ο ἀοΐπρ Ὑνε ἆἴε πιαὰε 
πιαπ][εςί {ο ἀοά Ἱπιρ]γίηπς, «οι ΠάεΠίγ απἀ 
βἱποθγΙίγ ατο αβρρτονες υπίο (αοά.”. Τη ὧιε νΥογάβ 
{ο]]ονγῖπςσ ὑμῖν πιαγ Ὀε εαρρ]εά {Τοπ {πο οοπίαχ!, 
απά πεφανερ. Ὀε {ακεη ἴπ λα βαϊἴηθ ἆοιΏ]ε 86Π89, 
αΠά συνειὸ. 5 αἲ ἵν. 2. Ἠεπάετ: “  Απά ΙΤ {τυφί, 
ίοο, ἴπαί Ὕνο ατε παπἰ[εδίεά απά αρρτονεά [ίο 
γοι], ἵπ γοιγ Πιάσπιεπίς απάἀ οοηβοίεηοςς.” 

---ἐν ταῖς συνειδήσεσιν 18 ποί, Ναί Επππιετ]. σα]]ς 
1, πιετε]γ εφ ἱνα]εηί {ο ὑμῖν. Α59 Οαἰ]νίη ννε]] οὗ- 
86Γν6Ρ, ΄΄ ρ]ις8 εδί ἵηῃ οοηβοΙεΠ{15 655ε πιαπ]{εδίαπῃ, 
4 παπι αχροετιπιοη({1β ΠοίΙΠη 6556: οοηβοἰεηί]α Θ6ΗΙΠΙ 
Ἰοησίας ρεπείταί, απαπῃ οαγηῖς Πα41οἵαΠ1. 

12. οὐ γὰρ πάλιν, δο.] Τ]5 18, α5 (αἰνίη απά 
Φολ]ππσ οὔδεινε, ππθαΠί {ο απ{ΙοΙραίο απ οὐ]ες- 
Ποπ. “ ΗΥ, ΙΓγοιγ νῖενής Ρο 5ο πηαπ]{εςί {ο ας, 
εοπππιεπά γουιβε]νεβδίοις.. Τε αΠΕννεΓ {ο Πίο] 
6: “«Νοί 5ο: [ος ΝΕ αγ ποί οοπιπηεπάίης ΟΙΓ- 
5ε]ναες; ίμαί 15 ποί οας ριτροβοθ.’ ᾽Αλλὰ ἀφορμὴν 
---ἡμῶν, “ Ῥαΐ οΓ Ιπίεηπί ἵῃ 8ο δρεα]ίησ ἶ5 {ο αῇοτά 
γοι πηαίίετ {ου Ῥοαδίϊπρ οὔ 15. Αί ἵνα ἔχητε 5υ). 
τι λέγειν, ΟΙ καύχηµα. Τ]ο ἹΥοτάβ τοὺς ἐν προσώπῳ 
καυχ.. καὶ οὗ καρδία 8Τθ τηθαηπί ΓοΥ χε [αἱ5ο {θαςῇ- 
6/5, γιο Ίνετε ργουά οί {λεὶς οχίετπα] αἀναπίαρος, 
ν/πίο. οεχοῖί(οά (ο αἀπιϊταίίοη οϐ ἴἶα πια]Ηαάςθ; 

- 

ι -- 

ίο {με πεσ]οοί οῇ ἴ]ιε γἰγίαος οΓ {18 Ἰθατί, απά {1ο : 
{εβίΙΠΙΟΠΥ οΓ α σοοά οοηςοείθηςθ. 

19. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν ---ἡμῖν.] Οπί]ε εχαοί ἵπῃ- 
Ροτί ο{ ἐξεστ. (οπιπιθηία{ογς βοπιθυν]ιαί ἀῑβει 1η 
ορΙΠΙοη. 366 ἨΏεοθῃδ. ΥΠΟοΡ. {πο Ὀεδί, Που)- 
ενας, Ώοίῃ αποϊεπί απἀ ΠΙοάθτη, τορατά Τί α5 α5εᾱ, 
ἁ{ἴ6ί {πε ΠΙάΠΠΘΓ ΟΓ {ιο [α]ςο {εασΊθυς ΥΥΘΙ 5ρθα]ς- 
ἴησ οῇ Θέ, Ρα], {ο ἀεποίθ «ρεαξύισ ῥοαδέύισίη, 1. ο. 
εχοεεάϊηςσ ἆπο ππθαξατο ἵπ 5θ/-οοππππεπάαίίοη. 
6οπβεαθΠ!1Υ, σωφρονεῖν υν]]] ἀεποίθ {πε ορροδίίε 
{ο ἐς, ΠαΠΙΕΙΥ, {ηθ αρεαΚῖπισ πιοάρςίζη οἱ Ππαβε]{. 
Τη18 Ιάΐοπη πιαγ ϱο εαβ!]γ αοοοιπίεά {οΥ, 5ίποε 
Ώιο Ῥ]τγαςθ ἐξζεστηκέναι τοῦ νοῦ Ύνα5 ο[ἵεπ αβδεά {ο 
ἀαποίε δεῖπςσ α [οοί;, νο] (Γεααεπ{]γ οαττίες {θε 
αἁ]αποί 8εηςε ο{ ῥοαφίζπα ο οπε5 δεί{. 3ο [ατίμεγ 
ΟἨ, ΧΙ. 1.,. ἀφροσύνη 15 αςεᾶ [ο « Γο11Υγ οἳ Ὀοαςί- 
πρ.” απά αἱ ν. 16. ἄφρων εἶναι ὮηθαἨς ἴο ο αἃ 
{οο!, 1. ο. ἵπ Ῥοαβδίίης. θε αἱδο 21. χι. 6, Τ. 

Θεῷ βἱρπίβες “' {ος έιε σ1οτγ οῇ (ἀοά, [το ποια 
Όιε Ρταῖςο ΟΕ πΙΥ ν]τίμος ἶ95 ἀπε], απἀ ποί ΠΙΥ ΟΝΥΠ 
ρ]οτγ.”. 'Υμῖν, “' [οι γοιγ αἀναπίαρε,΄ ΠαπιεΙγ, ὮΥ 
βείίῖπσ Υοι απ εχαπηρ]ε ο{ Παπ {γ. 

14. ἡ γὰρ ἀγάπη του Χρ. συνέχειἡμᾶς.] Τ]ε οοῃ- 
Πεχίοηπ 8ΘΕΠΙΒ {ο δε ἐς; /«[Εοτ γοιχ Ῥεπεβί, Ἰ 

---- 
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Σ υ. «ή » ῃ ...3 ἁι οδα ’ 

εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἳ πάντες ἀπέθανον. Καὶ υπὲρ παγ- 16 

3 , «/ ς » , ε -- . 3 Ὀ ο 4 

των ἀπέθανεν, ἵνα οἵ ζώντες µηκέτι ἑαυτοῖς ζώσιν, ἄλλα τῳ υπὲρ 
ε6α].5.6. 
4 6. 15. 
0ο]. 8. 11. 
4 ἵρα, 49. 18, 19. 
Ῥοπ. 8. 10. 
σα]. 6. 15. 
Εεν. 21. 5. 

Β4Υ, απά {λαί ο{ οὔνετς]; [ος {πε Ίονε,” ὅο. 
Αγάπη τοῦ Χρ. ΠΙΑΥ ππεαΠ εἰίλετ “ίνα Ίουε να 
νοδατ {ο Ομτὶςί͵,) α5 ο ν. 9, 10., ος ταίπετ, α5 1η 
ΕΡΗ. Π1. 19., 6 ἀνο Ίονο νμῖο] Ο]γὶςέ Ώδατς ἴο ας.) 
90 ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἵπ Ῥοπῃ. ν. δ. ὁ Οογ. κ. 19. 
Συνέχει, '' βίτοησ]Υγ 11668, οΟΠΒίΤΑΙΗΡ,᾽ συνωθεῖ, 38 
(Γουπιεῃ. εχρ]αίης. Τ]ε 5εη5ο ο κρίναντας 15 Ὀεςί 
εκρτοςεεὰ ὉΥ α γετὸ απάἀ Ραγίοἰο. Βί βἰσηίῇες 
ΙΓ [ας Τη ής οας5ε]. 1.6. δίποο. . Εἶς, “οπθ [6εγεῃ 
Ογς(].7 "Ὑπὲρ πάντων, Ἱ. Θ. 48 ΔΠ ΘΧΡΙΒἴΟΓΥ 5α0- 
τίβοε {οΓ χα 5ἷης ο{ αἰ]. Ἰ 5 βοατοε]γ πεοθβκατΥ 
{ο οὔδετνα ΠουΥ 5ίτοησΙΥ {Πὶ5 Ιποι]οαίες {Ίο ἆοςο- 
μπα οῇϐ [ηϊνεγεαὶ Ἠεάεπιρίίοῃ, ΨΙεΙ ντ. Α. 
ΟἸατκε τεπῃαΤΚΒ, πο Αροβίο]]ο ππαπ 6Υετ αῑά ἀουθΐ, 
ο: οου]ἀ ἀοαὈῖ. (8οε 1 Τϊπι. Η. 6. Περ. Π. 9.) 
Ιπάεεά, α5 οὔςετνες ΒΡρ. Βυ1], ἵπ 5 Έχαπι. (056Η8. 
6 μπ]εςς ΟΠτὶςί Όε απἀθτείοοά {ο Ἰαγε ἀῑθά {ο αἰἲ, 
Οναί Γοαπάαίίοη οἩ ΥΙΟΙ πη]πἰςίθυς ο{ πο (4ο5Ρε| 
Ῥι]]άἆ εχΠοτίαίϊοης οἳ {5 Κῑπά, νν] ϱο αἴισαι 
πποεγίαίπ, απά Υ6ΤΥ οβὔεπ Γαἱ5δ6. ΑΙΝΑΥ5 ΙΠΟεΙ- 
ἰαΐπ, Ῥοσαιςο 1{ οαηποί 6 πιαἆθ πηαη]{εςί {ο ΠΊΕΠ 
το ατα Όλο οἱθοί. Ὑετγ {εφπεπί]γ {ας --- ἂ8 
ο6ίεπ, ΠάΠΠΕΙΥ, αν 1 ἶ5 αξοά {ο {λε ποπι-εζεοί, ΥΠΟ, 
οἩ {5 στουπἀ οΓ τοάσπιρίΊοπ, Υγοι]ά ποῖ Ὄο είά 
Φουπιᾶ {ο Ἰ1νε απίο Οητὶςί, απ]θςς 1{ πθΓθ ρτεςιρ- 
Ροδεἀ ἰπαί ΟἨτῖεί Ἰαὰ τεα]]Υ γεᾶεεπιεά ἴλεπι. 
Εἰπα]]γ, ΟἨτῖςέ Πἰπιςε]{ οοι]ἀ ποξ, Ίπ γ]σηί ο Ἠ]8 
ο/η ἀθαίῃ (Βοπη. χὶν. 9.), ο]αίπα 5αργεπιθ ἀοπιίη- 
ἰοπ ον6Γ α]] απ εασῇῃ, απ]αςς ες Ἠαά τεα]]γ ἀῑεά 
{οΥ αἲ] απἀ ΕΥ6ΓΥ Πα.” 

16. ἄρα οἳ πάντες ἀπέθανον.] Ἀ]πιοςί αἲ] ΤταπςῬ- 
Ἰαΐογ5 τεπάετ ἀπέθ. “« Ὕνετε ἀεαά.. Βιΐ ἴο 5 
ΥοΓΡδίοη βίτοησ απἀ ν/α]] Γοιπάςά οῬ]εσίϊῖοπδ αΓθ 
υτσεά ὮΥ Ῥτοίεδεοτ Βο[μο]ε[, (ἵπ Πὶς Ηιηί5, Ρ. 50.), 
Ἡῃο «ηοννς, 1. ἰἶναί 1ὲ Ἰηνο]νος α βίταηρο οοΠ/{ΗδΙΟΠ 
οῇ {εττηβ; 2. ἰλαί Ιέ 15 οοπίτατγ {ο {1 1δις {0- 
αιεπιαὶ οϐ νο Αρορί]ο: απά 9. ἰγαί ἀπέθανον εατ- 
ποί ἰσηϊργ, “«Τ ννας ἀεαὰ” Ρα «ΙΤ απι ἆεαά.” 
Ι νοι]ἀ τοπάογ ΄έ ίπθῃ αγε αἱ ἆοαά 2 (α5 0ο]. ΠΠ, 
0.) Το βα]] πιεαπίησ 18, “Τμεπ ατα αἲ] ΡΥ 
παίατο αρἰτ(ασ]]γ ἆθαά,” Ἱ. 6. ἵπ α δίαίο οΓ «0Π- 
ἀαπππαίίοη, Παβία {ο οίεγπα] ἀθαίμ; απἀ, α5 Τέ 18 
πιρ]]εά, πεεὰ {ο Ὦο Ῥτουσηί Ιπίο α δίαίο ΟΡ 8α]να- 
Ποι ὮΥ {πε (.οβρε[. 

10. καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν.] ΤΠΕ 8εαπι5 πιραηί 
{ο 5Ίιουν ιο ἀπίγ οἱ να τοάεεππεᾷ {ο Ῥο οο0-εχ- 
{οηρῖνε ντ] Με ργροβο οῇ Ο τίς ς ἀθαί] 5 ννλ]ο]ι 
ν/α5 ποί ΟΠΙΥ {ο ἀε]ΐναι ππαπ {οπα αρἰτιίαα]. ἀθαί1, 
ος ροτάΙποη, Ὀαί {ο τοδίοτο Ἠϊπα {ο πο ρίγα] 
11[ο νν]]ο] Ίο Ἠαά Ἰοδί ἵπ Λάαπις πιοαηίης {0 Ἱῃ- 
Μπιαίο ναί Τε ἴ5 δαἱ Ἰαςδί επαί πο Ἠ[α 5ο Ργεδεγυρά 
βοιυ]ά Ῥο ἀθνοίοὰ ἴο {ο Ῥήρβργυογ. ΑΦ ἵπ ἴ]ο 
Ον] Τνανν, ννηεη αηΥ οπϱ”ς ία, ννη]ο] Ἠαά Ώοδσπ 
{οτ{ο[ίεὰ, ννας ταπβδοπιθά απά ρτοβοτνος ὮΥ αποίι- 
6ς, ἴΠε ΡΕΤΒΟΠ 80 Ργθοβεγνος ννας οοηβἰάοτοά Ώου 
(ο ἀενοίο αἲ] Ἰἱς Γαίατο [α ΓοΥ ιο Ῥεπεβί οῇ 9 
ῬΓΘΒΟΓΝΟΓ. 

---οἳ ζῶντες] Ἱ. ο. ἴἼχοδο νο ατα Ὀτοισηί {ο α 
ρίγα] {ο ὃν Ομτὶεί. Μηκ. ἑαυτοῖς ζῶσιν, Ἱ. 6. 
«οι]ά ποί Ίνα ει Ώεοτγίοπ/{]γ {ο ἠποῖτ ονπ οαγηα] 
Ιπο]ιπαίίοηπς, ος ννοτ]ά]γ νἰενβ. )Αλλὰ τῷ, ἃοι, 
Ῥαί {ο χο ρἰοτΥ, ἃτο., δα Ὀεεγνίοπί]γ {ο Πἱ5 Ρίαης 
{οτ πο απ]ναίίοή ΟΓ ΠΠ. 

16. πο 66ηςο ἵπ {Πίβ Υογςο ἶ5 ομδοιτο. ἜΤ]ο 
ο)εί ἀῑ[βοι]ίγ ἵς {ο ἴτασθ ἴἶνο οομποχίοη. Βοπιθ 

γα 3 ’ Ν ” ’ 

αὐτῶν απού ανοντι και ἐγερθεντι. 
ο 2 - ” 3 , 

" Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα 16 
. ᾽ ’ .) [ή ᾽ »] . 

οἴδαμεν κατὰ σάρκα. εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χφιστον, ἄλλα 
» ε/ , ” ' ᾽ - . 

νῦν οὐκ ἔτι γινώσκοµεν. ἅ Ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις" τὰ ΤΠ 

οουρ] Πέ νι ν. 12.5 Ὀαί νι λοαῖ χθαδοῃπ. Τ]ε 
οοππεσίοη 5 ἀουδί]οςς υίἩ πα ϱγευεάϊπς Όεγδε, 
υαΐ 1 15 Ὁγ α ΥετΥ 5Ἰεπάετ ΠΠ: ἴπο γεΓε Ρείηπς 
ονἰάαεηί]γ (ΠποαρΏ Οοπιπιεηίαίοις Γα11 {ο ποῖῖςσε 
149) α Ῥατεπίμείϊσα], ος Ιπίετροβεά τεῄβεςίίοη, πο 
Ἱπίεπάεά Γοτ σοπετα] αρρισαίῖοη, Ραΐ οοπβπεά ἴο 
Ἠτηςε]{ απἀ Πὶς Ὀγοίπεγ Αροςίε5. Τ]ετο 15, 48 
αΊνίη βαγ5, απ πΗΠςίοη {ο ἴε ἄθαδι Ὀείοτε ΠΙΕΠ- 
Ώοπεά,. ἜΤ]ε Ὀορί Οοπιπιεηίαίοτς αγθ αστοες, εαί 
Όνο Αροδί]ε Ἠεγε σ]αποςς αἲ ἴΠοβο νο, Ἰκε (πε 
{α]ςο {δασῄετς, ρτιάεά {πεπιεε]νες, απἀ Ίνετε ϱ8- 
ίαοππεά ὮΥ οίἩθτς, οη ασσοιηῖ ΟΓ 80ΠΠ6 ῬετΒοπα 
απά εχίεγπα] αἀναπίασες ; α5 Ἠανγίης Κπονν Οηγ]κί, 
οἵ Πή8 το]αίίνος, οἵ {πε Αροεί]ες ἵπ δηάσα. ΟΓ νε 
ποχί ννοτᾷς εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν --- γινώσκοµεν (911 6] 
ατο εχκσεοά]πσ]γ οββοιτε), ἴπμε 5εη5θ Ίπαη Ὦε πας 
]α1ά ἀοννπ Ὦ}γ Θοοίέ: « Εναν εασο] ο{ Πιο Αροςί1ες 
ἃδ Παἆ Ρρετεοπα]]γ Κπουνπ Ἠΐπι, ος Ἰαά Ῥδεεῃ πθατ]Υ | 
το]αίεὰ {ο Ἠϊπα, ἀἷά ἵπ ελ] τεδρεοί ἀἰδτερατά Όναί! 
εχίεγπα] 6, ννηεπ 1 σαππε 1π οοπιρεῖοι υη(΄ 
Οπαῖγ ππΊοῃ υνἩ Ἠϊπι ας Ὀδ]ίουοτς, απά {πεί οἈςθ- 
ἀϊεπος ἰο ΠΙπη α5 Ἠΐς 5ετναπί5 απἀ παπ]κίετς.” 1 
απι, ἨΟΝΝ6ΥΕΣ, Ιπο]]πεὰ {ο Ρτε/ετ {πε Ἱπτετρτεία{σπ 
ος 0Ἠγ8., ΤΠεορΗγ]., απά (αἰνίη, «έ Εάαπιςι ϱ Ἠτίβ- 
{ας αἆ ἵεπρας ναιςεαίας Παετῖέ ἵπ ου πιπάο, εἴ 
ασπ]ίας Ποπϊπίρις ἵηπ 15 αι ερεοίαπί αἆ οοπά]- 
Ποπεπα ρτᾶςεπίϊς ν]ίσ; ηππο α1ο πιοάο σος6- 
ΠΟβοεπάΙ5 δ5ί, πεπιρε ερἰταΠίες, αἱ πμ]. πιπῃ- 
4απΗπι ἆθ 1ρ5ο οοσίειηυΒ.”. Οἴόαμεν, Νε βουν 
τθβροοί ίο. βεο Νοίε οὐ γ. 1. 

17. ὥστε εἴ τις --- κτίσις.] ΤΠὶς ἵς τεευπηρίϊνε οΓ 
Ὑναί Ὕνας εαϊἰὰ Ίπ ἴηἩε Ρργεσεάῖηπσ ὥστε --- σάρκα, 
Γοτιηῖησ {ιο φεοοπᾶ Ἰπίετεησο ἴτοπι νν. 14, 15., απά 
Ἰαγίης ἀοννπ α ρεπετα] πιακίπα (εκρτθβδεά να 
ίειςο Ὀτον]ίγ), ννμίο]ι 15, α5 9οοῖΐ 5αγς, ἴπε είαπά- 
ατά ο{ σεπυ]πο ΟἨτὶςαπ](γ.. Έτοπη ἴΠθ ναυΥ Όταυ- 
Ηγ, ΠοΥ6νες, υν]]ι νυΠΙοἩ 1έ 9 εχρτεβ5εἆ, {πε ραδ- 
εασο αἁππ]ί οῇ Ὀεῖης ναγίοιιδ]γ Ιπίετρτείεά. Ἄ6ε 
Ῥοο]ε”5 θγπορεῖς, 1/ο]{, απά Οα]νίπ. Επί ΙΓ ηνε 
οοΠηβΙά6χ {πα παίατο οῇ {λα ο]1ρ8ῖ5, απά {ο 5οεορε 
οΓ λε οοπίθχί, ννο 5]α]] «οο 1αί {πε οοπιρ]οῖθ 
αΠά ἴταθ ε]ῖρεὶς ἶ5 ἐστι, “- Τ1Γ απγ οπε Ῥο ἴπ (λτίςε, 
Ἰο ἶ8 α πθὺν ογθαίαγο..  Τμο αἰτοεταίοῃ (45 οϐ- 
5ογνος ΜαοΚκη.) ἵπ πο παπάς απἀ ΠΙαΠΠεΙς ΟΓ ΠΕΠ 
ὮΥ ἴπα {αι οὗ {ο (οεδρε] νναδ 5ο στοαί, ἐμαί 1έ 
πηῖσηί Ὀ6 σα]]οά τεσοποτα({1οπ.. ΒΥ νο εχρτθξ- 
βἴοη ῥεῖπς ἴπ ϱλγὶ 19 πο πιοτε]γ πιοαπί Ὀείησ 
ρια[ες ἵπ ἴπο Ροᾶν οὗ Ολτῖςέ ΡΥ Ὀαρίίσπι (48 ΠΙΣΗΥ 
απάφτείαπά) Ῥιαί Ὀεῖπσ τεα]1γ απ]εά {ο Ἠίπι ἵπ 
{α1 ιν απά Ἰονο. 

Ἱκαινὴ κπίσις 
{ογπιαβ]γ {ο ἴἶο πουν απἀ ερἰτιίαα] το]σῖοι οΓ 
ϱτὶςέ, ννη]ο]. τοφαῖτος α τοπθνγα] οῇ {πο Ἠθατί, 
Τ]ιο παχί γνοχᾷς τὰ ἀρχαῖα, ἃ-ο., ατα ἐιδίγαῖδε 
οῇ {πα ρτοσθόἵπσ; απά πηαςί ποῖ Ὦο {ακεῃ ἵπ 1ο 
Ἠπ]ίοᾷ 56η5α αεείσηοά ὮΥ ΠΙάΠΥ πιοάριπ ϱοπῇ- 
πιθηίαἴ{οἵΒ, Ῥιἱ Ἰη{οτργοίοά αοσοοτάἶπσ {ο ἐπεῖτ ΠΠΙ 
ἱπροτί. Α5 τοσατάοὰ {πο «οιο, Ἱξ ννου]ά Ἱπο]αάθ 
απ αραπάοηπιθηί οῇ αἲ] Π5 Γοπεγ Ῥτο]ιάϊσθς, απά 
ΠαΓΓΟΥΝΥ ν]οννς; απ΄ απάοτροίησ ἰλαί στουί «ἨαΠ 
οΓ ρτ]ποῖρ]ες παπά Γοε]ίηρς, νν]]οἩ πααγ Ὀδεί Ὁς 60Ἡ- 

1. 6. «έ ο 5 ΥΥΠΟΙΙγ ομαπσος οοῃ-- 

! 

' 

-- 

ὶ 
| 

----- 

οεἰνεά Ὁγ οοπίτακίῖησ {οσοείμοτ {ο ἀἱδροηβαίοης 
οῦ 11ο Ίανν απά Το (ἄοβρε[. 

Ἱπιρ]γίης α- ἴοίαὶ αὐαπάσοππιοπέ οἱ ἰἶθ 6ΓΤΟΙ5 ο 

ΑΑ Τί τοσατάσά ο 
(σπε[ε, 1 ννοπ]ὰ ἀαποίο α 5Η] στοαίετ «Ἠαηρος 



-- 

'. ΦΙΡΡΙΥ εἶσι, “΄ οοπιθ.’ 

΄ 

; -ππτἡμῖν ατθ οχεσείἶσα] οἱ ὑπὲρ Χρ. 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΟΗΑΡ. Υ. 18---21. ΥΠ. 1. 

- ' , . ' ’ ) 4 , Ε] 

18 ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοῦ γέγονε καινὰ τὰ πάντα. " Τά δὲ πάντα ἐκ 
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ο Ῥοπι, ὃ, 10, 
ο]. 1. 20. 
1 9οὗη 2. 2. 

. - » ’ ς - ε -” ) 3 υ ν 9 

τοῦ Θεοῦ, τοῦ καταλλαξαντος ημας ἕἔαυτῳ διὰ Γησοῦ Χριστοῦ, και ἃ 3. 10. 

19 δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγης | Γωῶς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χρι- (Ῥοπι. 8. 94, 35, 
Οοἱ. 1. 20. 

- ’ ο ” Λ ’ 3 ” . ιά 

στῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζοµενος αυτοῖς τὰ παραπτώματα 

90 αὐτῶν, καὶ Θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγης. “Υπὲρ Χριστοῦ 
Γ΄ ’ ς - -” -” 3 

οὖν πρευβεύοµεν, ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι 
. » ’ - - Ἡ . . ᾿ 

91 ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῳ. "τον γαρ µη 
᾿ » “γεν , ε μα / 

ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γινωμεῦθα 
- ' - ᾽ ι 3 3 ι ι 

1 ἐν αὐτῷ. Ἡ]. Ἰ συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλούμε», µη εἰς κενον την 

Αἰπείσπι, ος Ῥο]γίπείαπι, απά αρ]ατίησ ΟΡ ἴποςα 
ἀθιπογαἰχίπς Ρτὶηοίρ]ες, ΝΠΙΟΠ ννοτο σοηεταίε ΡΥ 
θας] οῇ {πθπη. ΕΙπαΙ]Υγ, ἃ5 ταοσαγάεά δοίι, ἰί ἵπι- 
Ρ]ιεὰ α οοπηρ]είε αὐαπάοπιπθηί ΟΡ βἱη απά ΙΠΊΠΟ- 
τα](ν, α τοποιποῖησ {πο οτκς οῇ ιο Πε5ι απἀ 
Όιαε Ώεν!], α οραξίησ {ο Ίνα α[ίετ ίμε Πα5ῃ, απά 
Ἠεποθβοτί] α Πνίησ αῇεγ (Πε ερίπξ, α «Παπσο 
νυἨΙοἩ πηὶσΏέ ννθ]] Ὦδ οα]]οά α καινὴ κτίσι. 366 
πποτο ἵπ (α]νίη απά Φοοίί. 

18. τὴ δὲ πάντα] “« αἲὶ επεςε (μ]Πςς,) 1. 6. αἩ (λα 
ππθαης οΓ βαἱναίίου ὮΥ Ολεὶδί, απά αἲ] 15 Ὀ]ορείησς. 

Τοῦ καταλλ. ἡμᾶς ἑαυτῷ, 
«πο Παἰ] [αογεῦγ] τεσοποῖ]εά 15 (ΠΑΙΠΠΕΙΥ, 5αςἨ 
οἱ ας α5 οπιύτασς 16) 5 1. 6. σἴνεῃ 15 ἴθ πιοαης ΟΡ” 

᾿ Ὀοῖης τοσοοπο]]εά {ο ΠπηβεΙ{.ὖ 'Ἠμῖν, 1. Θ. ἴο {ιο 
Αροβί]ος απά Οιείτ Γε]]ουν-Ιαθοιτεῖς. Τὴν διακ. 
τῆς καταλλ., “έ πο οίπσςε ος αἀπα]η]κίετίης 5 οί]σο 
οἱ τοσοποΙᾖἰαίίοἩ {ο Πιθη.) 

19. ὡς ὅτι Θεὸς, ὅτο.] ᾿ΤΗϊς ἵς αγί]νετ Π]αςίταίινο 
οὗ Όνο ρτεσθάίπσ. Βοπιο ορδοιΓΙίγ οτε οαχὶδίς, 
οσσακίοπεά ρατίγ ὉΥ {α ρεοιυ]ίαχ 14ο ΙπΠ ὡς ὅτι 
(υθεί τεπάρτεά ααἱρρε ος πεπιρθ αοά, Π{ετα]]γ, 
Πιαί ἐς, {αι} Ὀαί οἴΙεβγ Ὦγ πε Ἰατεμηοςς οῇ (ο 
οοηβίτασ(ῖοη. Ἐοτ (ηθτο 15 απ Ἠγροτραίοη {Γοιη 
ὡς ἵο ὑπὲρ Χριστοῦ: ἴπα Ιπίαγπιθά]αίο ννοτάς ὅτι 
Θεὸς ἦν ἐν Χρ. ὅτο. σἰνῖηπσ ἴ]θ γοαδοπ οἱ νν]αί νναβ 
ϱαἷά αἱ ν. 29: οῇ νΠίολ Ἱηνοτίεά ατσαπιοηία(ίοῃ 
οὖν ἵδ Όπο ἰπάεχ. Α {ο {πο 56Π56, {ίΠθγο 6 πο 
ἀἰ[Ποι]{γ, εχοαρί α5 τεσαγάς ἴ]α Υγογᾷς ἐν Χριστῶ, 
ψΠΙο] πιαγ Ὃδ {ακον, οἰίμεγ γη] νο ργεεράίπιρ 
(απά πας πο πιεαπίησ νυν] Ὀο6, (λα (ςοἆ τεσοη- 
οἴ]εά (ε ννοτ]ἀ {ο Ἠϊπιςαι{ Ὦν ΟΠγῖςέ) 5 οἱ νΙ]ι 
Όιο Γοἱοιοίπο, Ὁγ ννηῖο] {ο 5εη5θ υν]] Ὀο, (μαί 
(ο ννας ἴπ, 1. 6. απ]έθὰ (ο Οητὶςί τοσοποί]ηα, ὥτο. 
Τ]ο Ἰαΐίεγ πιοάς 5εθπῃς {Π6 ΠΠοΤΕ 5ἰπιρ]ε απἀ παί- 
Ἠτα].  Αοοοτάῖησ {ο οἴίπεν νῖενν, ἴπο ἀοοίτίπο ος 
Οητίκύς ]νΙπΙ 15 5ίτοπσ]γ αἴίεδίοά. Απά (ας 
Ένα ργεβθηί ραξ8ασθ Ίας Ώθεπ οοηκίαπ{1γ αρρεαἰεά 
{ο ὮΥ επε Εαΐιοτς. 

--- μὴ λογιζόμενος] “« ποῖ Ἱππρι{ίπσ.”. 9ο Ῥοπι, ἵν. 
οὐ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν. 390 850 οὐκ ἐλ- 

Ῥοπι. Υ. 19. Θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λ. Η{ε- 
-θνι 

λογεῖν ἵπ 
αἰἰγ, “ ριωίπισ ὑπίο οιγ Παπάς,” 1. 6. οοπιπη]Ηΐησ 
ἵο ουΓ {τιςδί. Τὸν λόγον τῆς κατ., “΄ 5 Πεςβασο 
οὗ τεσοπο(]αίίοπ.. Καταλλαγῆς δα (επίεϊνε οῇ 
εχρ[ἰοα[ίοι. 

20. ἜΤ]α οὖν ἶς Υοτγ εἰρηίβοσηί, απ΄ Ἰπ[ογθποἙ 
Ὀοΐης πουν ἄταννη {γοπι ναί Πας Όδεῃ εαἰά; α. ἀ. 
 Ἰη πε οχοτοῖςθ, {ηθπ, οΓ {πίς οβῖοςα οἳ τοςοπο]]]- 
αἴποῃ, Ὑνθ {(θ Αρορί]ες οὗ Ολτῖδέ ατθ αππραςςαάοτ5 
οἩ [λα ρατί οὗ Ολεῖς.7. ἜΤ]ο ννοτὰς {οἱ]οννίηρ ὡς 

πρ., απά ππραη, 
Ὠναί, ἵη ἀε]]γετῖης {λε Ἰηθβφβασε, {Ίι6Υ αοί οἩ {να 
Ρατί ο{ ἀοά, απά τερτοςοηΐ Ἰῖς Ρ6Γδοη ; απάἆ {Ἡογο- 
το (98 ππαγ Ῥθ εαἷά δή ἔ]ιρπι ἴο ροτειαᾶς, απά 
ΟΠΗΒΙΞΤ ἴο οπίτθαί, ΨΠθῃ {Πού αἀάτοςς {ο εκ- 
ΠοτίαίἶοἩ, “-- τῷ Θεῷ, “« Εππύταςς (ια 

ΐ 

[4 ιο) . ὃ [ή 9 

ημων ἕομευ ὅ κα 69.6.919, 
’ ς , Ῥοπι,. δ. 19. 

γνοντα αμαρτίαν ἁ 8. ὅ. 
αα|. 8. 19. ; . 
1 1ο 8. 5. δικαιοσύνη Θεοῦ 11ος. 
ϊ 1 Οος, 8. 9. 
Πεῦὺ. 15. 15. 

πιθαης ος τοσοπο]]αίίοη αβοτάεὰ {ο 
Οντ]κί, ὮΥγ ο.” | 

2]. τὸν γὰρ μὴ γνόντα, ὅτο.] ἜΤ]ε γὰρ τε[οτς {ο 
γα Γο11οἳνς, α5 δασσοκί]ηςσ απ εδρεείαἰ ΤεαδΟπι ΝΝΏΥ 
Όπου «Που]ά Πεατκαη {ο {πε Π]θβεασε ο{ τοσοποῖ]]α- 
Ώομπ: ΠΠΙΘΙΥ, εμαΐ ἨΗε νΠο «επί 1{ ηας Όεεη 5ο 
Ῥοπίσηαπί απἀ πιετοῖβι] α5 {ο πιακθ, ὤτο, Τὸν μὴ 
νόντα ἁμαρτίαν (εχκρτεβεεᾶ αοοοτάῖησ 6ο {ο Ἠε- 
μμ. Ι141οπ1) 15 α πιοδί βἰσπ]ῇβσοαπί ἀεβισπαίοη ος 
Ομτὶκί; ἀεποίπσ 6 (με Ροετ[εςί]γ Πο]γ απά τὶσ]- 
ἴίοοις,” οἳ, 45 ΓΠΘοΡΗΥΙ. εκρ]αῖης, αὐτοδικαιοσύνην, 
γ{σ]οοιςδπεδς 1ΐδείί. Τπ ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ὑε ἁμ. 
15 {ακεη Ὀγ πιαΠΥ οπη]πεηπ{ ϱοπηπιεηίαί{οΓς {ο ΠπθαΠ 
έέα αἶπ οῇετίησ,). ΟΥ α βαοτῖῃος ὮΥ ΥΥΠΙοΠ Ἡα εκ- 
Ρριαίοά ουχ {ΓαΠβστθβεΙοης: απᾶ, 45 {λαί 56ης ἴ8 
{Γοφιεπί ἵπ {πο Θερί., 1έ 15 Π]εΙγ {ο Ῥε Ιπίεπάεά 
Ἠθτθ. Οί]ιετ Ιπίετρτείεις, ΠΟΝΘΥΕΣ, οῇ ποί ]εε8 
ποίθ ἴαΚο ἁμαρ. {ΟΥ ὡς ἁμαρτάνοντα, ΔΏβίτ. Γοἵ οοη- 
οτείο. Απά ἴΠιις {ο πιθαπίπσ υγ] Ὄοα, ἵπ ἴθ 
ψοτάς οἱ ντ. ΒυιτίοἨ, ελα “ ποιρδῃ ΟΠτῖςί γνας5 
{γεο {οπι δἶπ, Ἡς απάθγννεπί {πε ραπ]ςμπποπί οῇ 
ἀθαί], ὙΥΠΙο] 15 (Πε οοπεδεαιεποθ οΓ βίΠ: ο Ίγας 
αεεοιιέεᾷ αἱ α 8ΙΠΠΕΓ.”. Απά Πί5δ ἶς βοπιενν]ιαί 
οοπβτπιεἁ ΡΥ {πο ποχέ οἰαίςδθ, Πίο] εἰσηίῇΠες, 
ἔέ ηιαί ννο παὶσῃη{ Όο αοοοιπίεά τισµίαοις, απ ]αςί]- ᾿ 
Πεἆ (Ἠτοισ] ίΠε τεάσπιρίϊοι έαί ἵ6 ἵπ Οητὶςί ὁο- | 
515: δικ. Ὀεῖησ {ΟΥ δικαιωθέντες (οοπιρ. 1 6ος, 1. | 
20.), απά Θεοῦ ΓΟΙ παρὰ Θεοῦ. Όπ αἴίπες Ιπίετρτο- 
ἰαίϊοπ, {πε ἀοοίτίπο οἱ {ο Λίοπεπιεπέ ἶ6 αΏιῃ- 
ἀαπί]γ ενιἀεηπί {οι {5 ραβδασθ. Όπ νΠΙςἩ 5εθ 
ΑΌΡ. Μασεε Π]ιςίγ. Νο. κκ. υηΙ, απά Βρ. Βα]]8 
Έχαπι. «ες. Ρ. 99 --- 40. απᾶ εδρεςία]!1γ Ρ. 99. 

γοι, {τουσ | 

ΥΙ. ΤΠϊς ΟΠαρίετ οοηβῖςί5 ο{ ὤννο Ρατίς, συ. ] --- 
10. (οι 1 --- 19.) απά ν. 11. α1{. νι νο Βτεί νογςο οϐ 
ὧλο {οΗουνῖησ ΟΠαρίοτ. 1. Τηε Λροεί]ο, οοπίΙπι- 
ἴπσ Ἡι5 νιπάἰσαίίοη ο Ἠϊς πηπΙςίγ, «πουνς υγ] 
ναί Γαἱλ[α]ηεςς, πεα], οΠαγΙίγ, απά ραίίεηπσς ςθ 
Ίας ἀἰξοβατροςά ά, απηἰάςέ αἰ] ἔπε αίΠϊοίίοης απά 
ἀϊδσταςςας ἴο ΨΠΙοΙ Τε Ίαςδ Ῥεεῃ 5αρ]εοίεᾶ. ἜΤ]οι 
αἲ νν. 11, 12. ηε ἀ4θ8ΙΓΕΡ, α5 α τοίπτη {ου Πὶς αγάεηί 
αΠοοίίοη {ου {πεπι, α 5Ιππῖ]αγ αῄθοίίοη {Γοπ ἔεπι, 
απά Οιαί εν]ποεᾶ ἵπ αὐφίαϊπῖησ {Τοπ α οθΓίΙη 
Ριποίΐσς, Υν]ΙοΙ νύας οοπίτατγ {ο Οτίδάαπ ρεϊποί- 
ΡΙ65, απᾶ πηδί Ὦο ἀεείταοίίνο οῇ ναί Παρρίηες 
πετα, αξ Ἰνθ]] αξ επάαηπσεγ (Παῖγ κα]ναίίοι ἨθΓθ- 
Δ/ἴ6Γ : ---- ΠαΠΙΘΙΥ, Ἱη{ετππαγτγίηπσ νίἩ ἹΙἀο]αίοις οἵ 
ἀπθε[ενετς. Ίπ θΠοτί, Υ. 14. π]{. 56επη {ο ΡΓΟΡ- 
ετἰΙγ οοηπθοί υν]{] πο οχΠοτία{ίοη αἱ ν. 1, « ποί {ο 
τοσςῖνο {θα σταςθ οῇ ἀοά ἵῃπ ναῖηπ.  Ἐοτ νυν. ο --- 
10 «αοπι {ο Ῥο Ρραγοπίποίϊσα], απά πιθαπί ἵο 
είτοπσίπεη {1ο {οτοο οϐ {μα οχΠοτίαίΊοημ, ὮΥ α- 
γετήπσ {ο έα οἸλαγασίεγ οἳ Όιοξο Νο σανο 1Μ, 
Α/ίογ ἀθβίτίησ α ΡΓΟΡΕΥ Γείιγη {ΟΥ 5αο] ἀουοίεάπεξς, 
Όνε Αροεί]ο Ρτοσεεάἆς {ο ποῖῖσος ἴπε Ρρταοίίοο ΙῃΠ 
ααθείίοη, 

1. συνεργοῦντες δὲ καὶ παρικ.] Ἑοπάοτ: «Ας 
{ε]]ουν-υνοικετς, ἴοο,  [Ηήη, 1.6. (ἀο4], τ0ε 
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Εξ Ίκα. 49. 8. .. ον. , 4 ” 

χάριν τοῦ Θεου δέξασθαι υμᾶς ̓  

2 0ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΝ 6ΗΑΡ. ΥΙ. 2---6. 

(λέγει γάρ Καιρῷ δεκτᾧῷ 3 
» / / 3 ς ῃ 9 ’ / 

ἐπήηκουσα σου, καὶ ἐν ημέρᾳ σωτηρίας ἐβῥοήῦδθησα 
Ά 3 ᾽ μμ α 3 / 3 Ν - ς , / . 

σοι" ιδοῦ, νῦν καιρος ευπρὀσδεκτος, ιδοὺ, νῦν ημέρα σωτηρίας) 

] Ῥοπι. 14. 18. 
1 0ος, 10. 85. 
πι 1 ος, 4. ]. 
ευρτα 4, 2. 
Ἱηίτα 19. 29. 

. { | 2 πα Ἱωμα 11.39. (ρυλακαῖς, ἐν ἀακαταοτασίαις, ἐν 

αἶδο Ῥεβαθο] Υοι,”΄ ο. Έοτ (οπιππεηίαίοτ ατθ 
η σεποτα] αρτθες, ἰ]λαί αἲ συνεργ. πιὰδί ο 5αρρ]]εά 
Θεῷ. Ἔ]ε Αρορί]ο ππεαης {ο τερτεβεηί {πεπα ποί 
οΠΙΥ α8 απιῤαφδαᾶους /γοπι ἀοἆ, Ὀαΐ α5 Γε[{οιο-ιωογί- 
εγ5 αοϊί{ι (αοἆ απἀ Οητὶςί. ο ἴπ 10ος, 1. 9. ἴπε 
Αροςί]ο5 απἀ {εάαςΠ6Τ5 αΤθ σα]]εὰά σύνεργοι τοῦ Θεοῦ. 
ΈΥ μὴ εἰς κενὸν, 5189. ἔργον, ἃτο. ἵ5 πιεαΠί, “' ποί 8ο 
ίο αοῖ αφ {ναί {πε στασθ οϐ (οά, Ἱ. 6. ἴπε στασῖοιΒ 
οβοτ οῇ τοσοπο]]αίῖοη 1Π {1ο (1ο8ρ6!, Πα] ανα 
ὕεεπ σίνοπ 1π ναίπ.. Ἐίς κενὸν, {ΟΥ κενῶς, 

ο 3, λέγειγὰρ] “' {ο Ἡε (1. ο. 494) βαἴἴῃ ;᾿” παπιθ- 
ΙΥ, ἵπ [5. κκ. 8. Θεὸς πηαδέ Ῥε 5αρρ]ίθά (α5 ἵπ 
Ἠοπῃ. αν. 10.) [τοπ Θεοῦ ἵπ πο Ρτεοθάἶπςσ Υθῖςδο; 
ποί ᾗ γραφὴ, ΟΙ προφήτης, 35 ΠΙάΠΥ τεσεηΐ «οπι- 
πηθη{α{οΥ5 5Ἡρρο5ε; [οί 5ος απ΄ 6ΠΙρ. νοι]άἀ 
ϱο Ιπίο]εταβΙγ ΠΠ. Ύγπετεαδ, ἴπε οίπετ ἰ5 
τοσι]ατ, απἀ οοπβτπιεᾶ Ὦγ ἴ]ε οοπίεχί οϐ (ια 
Ρα58ασοθ οῇ Ι5αΐαᾗ ; {ογ {ἴπετε (αοᾷ ἶ5δ (45 6γΥεῃ {ιο 
Ὀοεί «ειοίδι Τπίετρτείθγ5 αἀπι]{) τεργεδεπίεᾶά αθ 
βαγίησ {0 {Πο ΜεββίαΠ, ἐ]λαί Πο Ἰιαά Ἠεατά Π9 Ἱῃ- 
(εΓοθβδίοη, 1π Ῥε]α] οί {νε (6πΠ/1]65, ἵΠ απ αοοθρ- 
ίαρ]ε ος {ανουταβ]ε 4ππ6, απά αἱ ἴπε ἆαγ οῇ εα]να- 
εοτ (έπαί ἀεδίίπεά {ο βα]ναίίοπ) Ἠαά τεδο]νεά {ο 
Αποσοι Ἠϊπα, 'ΤΗΙ8 εοτἰρίατθ {ο Αροεί]θ Ιπ {ο 
πεχί νοτᾷ αργίες; ᾱ. ᾱ. « Απά παπά ---ποιυ 8 
απ αοοερίαῦ]ο Ώππθ, ΠΟΥ 15 {ο ἆάγ οἱ φα]ναίίοῃ 
ἴπο πιο 15 ΠΟΝ οοπ1Ἱθ επ (οά 1 ΠΠ] 8 
Ργοπηΐδε γεβρθοίῖηπρ {ο εα]ναίίοι ο ἴπε (επ ]ος 
{πτοισῃ ΟἨτῖδέ: απά ναί δα]ναίίοη {5 που” οῄετοά 
ὮΥ ποβθο νν]λοςε ΤὨϊνίπο πηἰβδίοη 15 οοπβτπιεά ΡΥ 
βἴσῃβ, απά ΨΟΠάΘτΕ, απά πιὶσηίγ ἀεεάᾶς; απἀ ἵ5 
τοραγάοες 45 ίο αοοαρίθἆ {ππθ, οἵ ἆαγ οΓ αἰναίοη, 
{ο αἲ] νο 5εε] αηΏ Ιπίογεςδί ἵηπ {ο ἨεάθεπιοΓ8 
Κἰπσάοπῃ.) 

{.  'Ἐπήκουσα 5λοι]ά Ὦε ἱταπε]αίαά, έΤ Ἠανε Ἰδατ]κ- 
'θοη6ᾷ, ο Ηείθπεὰ {ο 6ε 5)” α5 Ιπ (.θῃ. χνῖ. 2. Τ]α 
ποΙοπ οΓ βίεπίησ 15 οοπίαϊηθά 1π ἐπο ἐπὶ, γν Πίο] 
ἀοποίθβ (ναί {ο Ῥεδοπ ποί οΠΙΥ Ίεαγς, αἱ ἔατηφ 
8 6α15, ἐπὶ {οιραγά5 ένο 8ΡθαΚοτ, απα (8, 45 ννθ 
Β4Υ, /επάς απ θα} Ιπιρ]γίησ α 4ἱβροβΙΙοΗ {ο σταηί 
Ώιϊο γεαιθςί. 

ο Ὁν μηδεμίαν --- διδόντες προσκ.] ᾿ΤΗϊ5 «]ο56εΙγ οοη- 
ηθοίβ ΥΓ {νο παρακαλοῦμεν αἲ ν. 1. ΄΄ ΎΝε Ώοξθεσ] 
Υοι, 6, [8αΥ, ννμο, το. Ἔ]α Αρορί]ο ρτοσθας, 
ΥΘΓΥ θαΓηθ5/]Υ, {ο τοπα]πὰ {οπι οἱ 5 πιοβί πηθτί- 
(οτῖοις οοπάμοί, απά ππδρατίησ βαοτ]ῇσςς {ου ιοί 
βρίτιίαα] Ὀοποβί, 15 απ αάαάΠίοπιαί ΤΘἈ5ΟΠ ΥΥΊΥ {]ιογ 
αποι]ά ποίτοσθ]νο {ο ρτασς οΓ ᾳοἆ ΤΠ ναῖῃπ. Τ]ο 
5θη5ο ἶδ: ΄ ρυΐηπσ πο βἐαπρ]{ησ-Ῥ]οσ] (πρόσκοµµα, 
Ῥοπι. χὶν. 12.) ἵῃ ἴἶνα νναγ οὗ Ολγὶδιίαπς, ὮΥ νν 1ο] 
ΔΠΥ οπο6 πηϊσ]ί Ὀο Πακεπ ἵπ Πὶ5 το]ἰσίοις Γα{Ἡ, ΟΥ 

"εαγηθά {ποπ τς ος ΡΥ ννμΙοἩ ους πΙηΙδίτΥ πηὶσ]ε 
ΙΠοιΓ οΘΗ5ΙΗΤΕ, παπά Ὃδ πιπάο Ἰο5ς οῄἹοίοπ{.. “Ἡ 
ὁιακονία βἱρηϊῃος 11ο πϊπΙςίτν οῇ τουοποϊ]αί]οπ, 
Όιο οὔῇσο ο ριθασἨίῃσ ἴο (ἄοβρο]ὶ πποπΠοποὰ 
εἩργ. ν. 19. Το Ατγίο]ο Ίνα νο {οτοῬ οϐ ια 
Ῥτοποιη, 

4. συνιστῶντες ἑαυτοῦς] ΄΄ πιαπ][εδίϊπα, αρρτονίησ 
ογ86]νος αθ,”. Τμ βἰσπίβοαίίοἨ (οσοπτίης, αἱδο, 
ἵπ α Κάπάτεἆ ραβ5ησο οἳ νἱ], 11.) ατίδος οί οϐ ἴο 
ΡΙΙπιήνο οπ6 οῇ ραεῦισ ἑοσοίΠε; απᾶ Ἱππιροτίβ 
Ώιο Γμαία-ροδίίοπι ος Όννο ἠήησ8, {ος πο ράπροβ8θ 

] ῃ ’ Ν / ᾽ ο’ 4 » ς ὃ σχ. - μηδεμίαν ἐν μηδενὺ διδόντες προσυκοπην, ἵνα µῆ μωμηθῇ η διακονία 
πι 3 3 ὑπ π - 6 " ς . ; 3 ς ” 

αλλ΄ ἐν παντὸ οσυνιοτῶντες ἑαυτοὺς ὥς Θεοῦ διάκονοι, ἐν υπομονή 
ν 3 { » λ ωἩ 3 / νο ν 

πολλή, ἐν Ὀλίψεσιν, ἐν αἄνάγκαις ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαϊς, ἐν 
' 

2 » 
κόποις, ἐν αγρυπνίαις, ἐν γηστείαις ' ἐν 

. 

Ὁ ΌὉι αὸ ϱ) 

ΟΓ α)ιοιοῖπιο ἐεῖχ εοπιραγαίϊζυο δἱτε. "Ὡς Θ. διάκονοι, 
ει)Ώ. ὄντες; 4. ᾱ. ενἰποῖηςσ οµγςε]νεΒ {ο τεα]1γ δε 
Ῥογφοπς επίτιςίεά νι α Ὠϊνίπε Ἰεσαίοῃ. Τηο 
σεπετα] Ἱπιροτί οῇ ἐς απἀ {πε νειςες Γο]]ογψίπσ 
18: «Ἠηε αΡΡτονε ΟιΠ5εἱνος α5 (045 παπΙ5ίεΓβ 
ῬοίἩ ὮΥ α ρα επί επάιταπος οῇ {Π6 υατῖοις ἐγένιι- 
ἰαΐσπδ (νν. 4 ὃς δ.) {ο ΥΠΟ νε οχετοῖδε οῇ ουσ 
οί]σε 6χρο5ε5 5, απᾶ ΡΥ οι οι]Πναίίοη οἱ {πε 
υαγῖοις υἱγίμες (νν. 6 ὃς Τ.) 5ίαῦ]ε {ο ους βαστεά 
ολαγασίετ.) 

Τ]ιε ννογάς ἐν ὑπομονῃῇ πολλῃ πηιεί ο οοππεοίεά 
ψίἩ ἴε Γο]οννίησ οἰαμςεΒ πρ {ο ἐν νηστείαις, απά 
ἀαποίθ ραΐίεπέ επιάµγαποε οἱ ία νατίοις αβῇ]οίΙοπ8 
ερεοϊῄεά ἵπ {πε ν/οτᾷς [οἱ]ον]πα, νμΙεὮ ατα ποῖ 
{ο ο ἰτεαίεὰ (ΝΗ Ἠοδεπιη.) ἃδ ΠΙΕΓΕΙΥ ΥΠΟ 
πες ἀεποίϊης ον] ἴπ σεπεταί, Ῥαΐ οοηεϊἰἀετοἁ 
αρεείαἰζψ, απᾶ (35 Ι οοποείνθ {ο Αροδίο ππεαπ{) 
πι ογοιῤ». 

1η πο Πταί, ννε Ἠανε ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν 
--- 

στενοχωρίαις, ἵπ α[Πἱεῖοπς, ἵπ πιοεεδδίεδ, ἵπ μίπε]ι- | 
ἴπσ ἀἰδίγεδδος; ὙΝθγθ ἴπετε 56ΕΙΗΡ {ο Ῥε α οἶπιαχ. 
Όοππρ. 5αρτα ν. 8. Ἱπίτα ΙΙ. 10. Ῥοπι. γη], 9δ. Απά 
48 {πεςε Ί6Γ6, ΠΙΟΓΘ ΟΥ 1655, ἰ]θ τος] {5 ο ἐπαίγεοι 
ΡεΙΦΕΟΙΙΙΟΠ, 5ο {πε ποχί ϱΤΟΙΡ, ἐν πληγαϊς. ἐν φυλ., 
τθρτεβθηίς {ηθ εῄεοίς οἱ ἀἱρεοί ρειΣεουίοη. Ἐν 
ἀκαταστασίαις, ἐν Κκόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις 
{οττη αποί]θχ στοιρ, απά ἀεποίε 5ο οἱ Πὶ5 ἰτοιῦ- 

ο 

--- 

165 ας ἀῑᾷ ποί ατἱδο {Τοπι αηΥ Ρογεεσι{ίοη, ἀῑτεοί 
οἱ Ιπάϊτεοί, Ὀιέ 5οἱε]γ {τοπ Ἠ]8 5Ιπαίίοη απά οἵί- 
Πσο, απᾶ Π18 οατες5 απά Ἰαῦοι1ς ἐπετείη α5 Αρορί]α 
οῇ {με (6οπ]68. Τηις5 ἀκαταστασ. 15 ΝΤοησ]γ εκ- 
Ρ]αϊπεά Ὦγ (Τοῖ, απά ἨΤασΚκη. ἐπί. οι ἆ4οθεβ 
οπτ[ο, α5 (ᾳδαῦῦ., Ῥοζα, Βολπηϊά. απά Ἠοξεηπῃ. Ἱῃ- 
ἱουρταί, τερτεβεηί ἴ]ε 8εη5θ. 1 αστος υῃ Τ]ε- 
οΡΗγ]., Βομ]εις., απά Τευη., ια ἴ]λο ἴθγπη ΤΕΙΘΥΒ 
{ο ναί μπιςεί(ζεᾶ απιά ποαπάεγύις Κὐιαά οί θε ννπῖοἩ, 
ναί νο Αροεί]ε (πμουσλί νουγ πιβοταθ]ε, 5 Ρ]αίη 
{τοπα Πὶ5 οοηπεοίίπςσ 1 αἱ 1 6οἨ. ἵν. 11, ννἩ 6η- 
ἀπταπςσθ οῇ πηρες, ἠ]τεί, απά πακθεάπεδς: πεινῶ- 
μεν καὶ διψὤμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ ἀστατοῦμεν, 
ΝΠΙΟΠ Ῥαβδασε, ἰπάεεά, ἶ5 ο Ὀεδί οοπηπεπί οἩη 
Όνε ρτεδεηέ, απά 5πουνς {]αί κόποις πηιδί Ὀε οΙΕΗΥ 
ππζθτείοοά οῇ Ἠΐ5 Ἰαῦοιυς αἲ 5 ἰταςς, απά νηστ., 
ο) ναί ἱπειβοΙεπῖ 5αρρογί, Πίο Ιαῦουγς 5ο ἵπ- 
{οτγαρίθά Ὦγ 5 πηϊηϊκίετία] ἀπίίος, οοι]ά αἷοπθ 
ψο οχροοίεᾷ {ο δαρρΙγ. ᾿Αγρυπνίαις ΔΕΕΠΙς {0 ΓΘ[ΘΓ 
ἵο ἴπα αρηάσπιεπί οἳ Π5 τοςί Ὁγ πἰσηέ, {ο πηα]θ 
πρ ΓοΥ ο πο εχρεπάεἆ ὉΥγ ἆαγ οἩ 15 πϊπ]φ(ετῖα] 
Ἰαῦοισς. 

6. Νονν Γο]]ονής α δίαίεπιεπί οῇ {πο οὐρίμος οπ]- 
ἠναίεά, Αγνότητι, «Ἐν ριτίγ απά δαποίγ οἳ 
ο... ΟΡ ἐν γνώσει ιο «εηςε ἵ5 ἀἱκραίεὰ απά Ἡ- 
ορτίαϊηπ, ΑΝ ἴπο Αροεί]ο 5 σεπετα]]γ αἀτηϊείοὰ {ο 
Ρο Ἠοτο «ροακίησ οῇ νο ργαοίσαί νἰτίαθς, {ηστε ἵ8 
ΠηΠΟΙ {ο οοαπίθπαησθ {ο ορίπ]οπ οΕ πιοδί γοσθηέ 
Οοπιππθηία{οῦς, {]αί γνῶσις ἀθποῖος α ϱγασίεαϊ 
ΑποιοιεΙσε ο) γο[ἰσίοπ, 5ά6] α5 ελοννς 16ο] Γ ἵπ ας- 
ἱοπφ. Ἔπαϊ, Ἰούνδνος, ἶ5 απ Ιπίοτργείαίῖοηῃ ποῖ α 
Ἠ]ο πατε: απά 5 ένο Αροβί]α Ιπίογιπίχος ννε]ι 
Ρτασί{]σα]. νΙτίπος 5οππο Ῥαγήσα]αγς νήσο] οππποξ 
Ὀο το[οτγοὰ {ο ναί Ίσα, (α8 ἐν Πνείματι ἁγίῳ απᾶ 
ἐν ὀυνάμει Θεοῦ) ἴἱ πιαγ ϱο Ὀθίίος ἴο απάεγείαπὰ 

Ἰ 
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ς ’ 3 ’ ΄ 3 ’ - Ε , 
αγνοτητι, εν }γὠσει, εν µακροῦθυμίᾳ, ἐν χοηστοτητι εν ΙΙνευματι 
ς 3 / 3 » ’ 3 ’ » 

7 ἁγίῳ, ἐν ἀγάπη ἀνυποκρίτῳ, ' ἐν λόγῳ αληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ 

199 

΄ 

1166085, 2.4, 
Ἱπίτα 10. 4. 
ΕΡΗ. 6. 11, 19, - ε/ ” ’ ” - ε] -” ᾽ ας Ν η 

8 τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ αριστερῶν ' διὰ δόξης καὶ » Όία. 4.7. 

9 ἀτιμίας, διὰ δυσφηµίας καὶ εὐφημίας Ρ Ῥεα]. 118. 18, ς ’ Δ 3 η . ς 

ὡς πλάνοι, καὺ αληθεῖς' Ὁ ως ὄνρα ας, 1ο µ; 
2 ’ 9 2 / . ς 3 ιά κ ” - 

αγνοουµενοι, καὶ ἐπιγιωσκομενοι' ως απούθνήσκοντες, καὶ τδου ζώμεν 
5 ’ 3 ια) [, 

10 ὡς παιδευόµενοι, καὶ µη Θανατούμενοι 

τες 

πάντα κατέχοντες. 

γνώσει οἳ ἐἶνο ει ἠἐωαίίοπ οῇ Πλίυΐπε που][εάσε ; ναί 
νβδάοιη {Γοπι αὔΌονο νΠ]οΙ 4. ἆαππθς ΠΠ. 17. ἃ55ο- 
οἶαίος γη ρω απά να οίλετ Ο Πεϊκίίαη Υ]γίαεβ 
πετο δρθοἰβεά. 

Ἐν µακροθυµίᾳ απᾶ ἐν χρηστότητι 86επ ἴο Ἠανα 
τοίετεηοθ {0 {πε πιοάε οἱ εχετοϊδίῃσ {λα πιΠΙδίτΥ 
ἵπ απθείίοη, ---ΠαΙΠΕΙΥ, Ὁγ ραΐϊεησςο απά {οἵβθαΓ- 
πποςῬ {ον/αγάβ λοςθ ν/Πο ὀΡρο8θ {μεπηδε[]νος, απάἀ 
ὮΥ α ῥεπὶσπίίψ οἳ ἀἱδροβί{ίοῃ, α5 οοπίταδίοἁ ουν] 
είατο]εὰ αικίετΙίγ. Ἐν Πνεύματι ἁγίῳ πιαδί Ὀ6 
απάετείοοά οϐ ένα {π[ίμεπεε οἳ νε Ηοιν Βριτίτ, 
Τ]ας ενα 86ης υΙ]] Ῥο, ΄ ΒΥ ενἰποίησ (ος ἆἱδ- 
Ροβίΐοης ρτοάισεά απάοτ ο Ιπβπθεηοθ απά αἰάς 
οἱ {νε Ηο]γ Βρϊτι,”.  Ῥεο Βρ. ΜΙά4Ι., Ε5ί., Με- 
ποςσῇ., απἀ Ὠοάάτ. Τί πιαγ {αο]]ίαίο {πε απάεί- 
αίαπάϊπς οἱ ἐπ απά (ἶνα Γο]]οννίης «Ἰαμφος, {ο ε1ρ- 
Ρο5ο (18 Τ (Ππίπ]ς νο ατα ρεγππϊἰ{θά {ο 4ο) ἴαί {πο 
Αροξίο ἰπίεπάθά, ἵπ {πε γνοτάς ἐν Πνεύμ. ἁγίῳ --- 
ἐν δυνάμει Θεοῦ, ίο ατίετ Π]]αδίταίε νν]λαί Ὦε Ἰαά 
Ὀθ[οτο 5αἷά ἵπ ἐν γνώσει, ἐν µακροθ., ἐν χρηστ.; ΠηΘΧΠ- 
ἴπσ {ο «αγ, Οιαί Όια Κπον]εάσε {ο Ὀο οι] {]ναίεὰ 18 
Πἱνίπε απά ἱπαρίγεά Κπον]εάσε, απἀ {πετείογε 
επιρ]αΙσα]]γ {ια Ὑγοτά οἱ (ταίμ: αἱδο ἰαί πε 
{οτὔθαταπος απά Ὀρπίσηίίγ Ρτασίἰεεά 5 σεπιίηθ 
απάἰβεεπηρ]εά Ίονα {ο πιαπ {οτ {Πε βαΚκο οῇ ἀοά; 
ποί Ίΐκα ἠια Ἠγροοτίσαὶ απἀ 5α]/-Ιπίετερίεὰ Ίονθ 
οῇ Γ1]5ο {επσῇῃθί5. Όοπιρ. Ῥοπι. χι. 9. 2 Τΐπη. 1, 
ὅ. 1 Ρεί. 1. 22. Ἐν δυνάµει Θεοῦ 15 νατΙοΙΒΙΥ ἵῃ- 
ἱετργείθά. Τί πια (νι ο αποϊἱεηπίς απά ἴθ 
εατ]ίος πιοάετης) Ῥο απἀρτρίοοᾷ οῇ ία τη]σ]ίγ 
βαροτηαίητα] (ἱῇ5 επ]ογεά ΡΥ {ο Αροβίθ8 απά 
οίμοτς; απάἀ {ας 5θαοπι Ιπίοπάθά {ο οοπιρἰοίρ ἴθ 
1ά6α Ὀείοτο τερτεδεηίθἀ Ὁ}Υ ἐν ἁγίῳ Πνεύμ. Ῥαί Ιε 
«Ἰου]ά ταί]εγ 56εΠΗ {ο Ἠανε Όεεη 5ὐρ]οίπες {ο 5ασ- 
σο5ί ΙΠάθτ 10086 (αγαεῖοις Αῑά ἴπο 5ίταρσ]ε ννίῃ 
ένα νγοτ]ἀ, ενα Πθε]ι, απά ιο ἀθν]] ννας οσττγ]θἆ οη. 
9ο ἵπ ΕΡρΙ. γΙ. 10. ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ, καὶ ἐν τῷ 
κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ὦθθ αἱδο νυν. 11, 195. Ίπ 
β]χοτί, ἐἶναί ρα5βασο αῇοτάς {ο Ῥεςί Π]αςίταίϊοη οϐ 
Ώνε ννοτάς {οἱ]ονγίπᾳ, διὰ τῶν ὅπλων, ὅδοο., Υνηίο]ι 
ατα ππθαπίέ {ο βασσοςί {Πο πιραπς ὮΥ ννμ]ο] λα 
οἵγετ οῇ αοά Ιπ (πείς ἀε[εηοε ἵ5 πιαάο οβεοίια]. 
ΟΥΥ 1656 ατα ἵπ Ερηθθίαπς οα]]εά ἴΠα ῥραπορίή 

οί ἄοά; απάἀ Έχετε {ο πηίατγ βσυτε 15 αχραπάεἆ 
Ιπίο α πο αἰίεσογη. Ἠστο (ια αρἰγιίαα] αΓΠΙΦ αΓθ 
ποῖ γαγήϊεμίαγίσεά, Υεί ἴα ἴΘ6τπις τῶν δεξιῶν καὶ 
ἀριστ. τε ΥΕΙΥ οοπιργε[ιοπςίυε, τε[οττίηπσ {ο ἴ]ο 
οοπιρ]οίο ατπποΙς απά αΓΠΠ5, ΟΠ Ῥοί]μ φἰάθς, ννέ]ι 

: ΝΥΙΟΗ Όλα ὁπλίτης, οἵ εοπιρ[είοῖι/-αγ πιοά 5ο]άϊθτ ννας 
᾿ βιγηϊκληθᾶ, γνο Ὕνας {πας ααἱά {ο Ὦε ἀμφιδέξιος. 
;.Τμας νο σοποτα] 5επεο ἶ5: “« Ύγο επιρ]οΥ πο οίμευ 

ΑΓΠΙ5 {]αη ἴῃΠθ ραπορίη ο γσ]έροιιςποςς.) 
ὅ ---10. διὰ ὀόξης ----εὐφημίας.] Ἠετε ιο γε/ον- 

οπεε {ο ἴε οἰγειπιδίαποεδ, ἀπάθΥ γΥη]οἩ ἴΠ6γ οπι- 
Ρογεᾷ {λα ατπιοιγ οῇ τἰρηίθοιφπεςς, ἶς οοπνθγίοἆ 
1Π{ο α 5οτί οϐ ἀεβοτίρίίοη ο{ {11ο φέμαίζοπις 1π ννπῖο]ι 
ἴπευ ἀῑά αἲ] ες: απά (λαί Ὁγ γναγ οϐ οοπίγαςίίησ 
Ὠχείχ τοα] οαγποίος υν](]ι ναί νΥ Ισ ἐπεῖτ οσ]απι- 
π]αίοις αφοτ]ρεᾶ {ο (επι: απά 5Ποννίηα, ἵπ 80Πη6 
οίπει τοφῇθοίς, {πεῖτ γεαὶ 38 οοππρατθά υνΙἩ ἐἰνείτ 

ς ’ η, ! / 

ως λυπουµενοι, ἀεὶ δὲ χαίρον- 
ς Ἆ κ . ς ο η 

ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ 

Γαπεῖοᾶ 5Ι(παοῦ ; ὮΥ Υπο, πάεσς, Τί παϊσΏ{ αρ- 
Ροαγ ἰαί εί Πο ἵνα πιαάο πρ οἳ εοαιπίης, 
Ώιουσ] ποί τοα], οοπίταάΙοΙοης. διὰ πετο ἀειοίθβ 
ποί {μα πιεαπς, Ὀυ{ ια ΓπάΠεΓ; απά ΙΙΣΥ Ὁε τθή- 
ἀετοά {γοιδήι, ----ἶ. 6. απιἀδί α. ᾱ.  βάο] 15 ος 
οοπάιοῖ, πηάστ αἲ] οἰγοιμιδίαπσθς απᾷ αἰπαίίοης, 
πηθείπετ σοοὰ ο εν!]. ΤΠ με πεχί νογᾷς 5οΠηθ 
οὐβοιτΙ{γ ἴας θ6επ οοσαρΙοηοεἆ ΡΥ έχε Ἱγεσι]ατΙίγ 
οῇ {μα οοηδίτΙσίοἩς {ο αἀ]αδί Πίο, νο της, 
αῇἴΘΥ πλάνοι, δΙΡΡΙΥ ὄντες, ἴο δέ ὉηΙ]ι νε γατιζοῖ- 
266 ἵπ ιο εἸαμςδος Γο]]ονΊπσ, ν’ηετο {πο καὶ 18 [οτ 
καίτοι, ΟΙ ὅμως, (35 οἨἩπ Π. 11.) οογτεδροπᾶίησ 
{ο με δὲ αἲ χαίροντες απά πλουτίζοντες: ᾱ. ᾱ. ος 
αἀνεγρατῖος τεργθδεηί 15 ας Ἰηιροδίους; Ὀαΐ νε αγθ 
τθα]]γ απιαςδαςοἵς {Το οι. 

Πλάνοι ἵδ, πο ἀοιθε, ιο {θτπι νΠ]οἩ ]αά Όδοι 
αρρ]ιίεὰ {ο Ῥαα] απά {μα οίπετ ΔΑροεί]ες ΡΥ (εί 
αἀνογδατίθβ, {πο Ῥασαπ Ῥτὶιθξίς απἆ {πε ο εννίςι 
ταρῦῖες; ας 1 Παά [οτπιετΙΥ Ὄοεπ ἆοπο ΡΥ 118 
ΦοΓΙ068 απά Ῥπατίδεες {ο νεα, Ναί. κχνΙ]. 60. 
Δίμεποις, Ρ. 20, σἶνες α Ι5ί οῇ χο ηος{ ποίοτῖοιβ 
πλάνοι. Τί 15 ννε]] οὔδετνεά ὮΥ (6ἨΤγς., ελαί ὡς 
πλάνοι καὶ ἀληθεῖς τε[ετ {ο ἴ]ε ΡγδσθάΙησ διὰ ὀόξης 
καὶ ἁτιμίας, 48 380 ὡς ἀγν. καὶ ἐπιγ. ἵο δυσφ. καὶ , 
εὐφ. ΒΥ ἀγνοούμενοι ἶ5 πιεαπί οὐδοιωρ ποὐοᾶίεδ. 
Ὦγ ἐπιγινωσκόμενοι ἵ8 ππθαπί ΄« ννα]ὶ Κποννη α5 18 
ἀϊδρεηςεις ο{ δρἰγἰίαα] σοοᾷ.’. Τη ὡς ἀποθνήσκοντες, 
ὅ-ο. πετε ἵ5 α δοτί οϐ (λΊήΙΟΥΟΠ, απά πο 8εΠΕθ 
18, “ηθαχ {ο ἀεαί], ἀενοίεά ἰο ἀεαί]ι Ὦγ οἱΓ ϱΠ6- 
π]εβ.. 36ο 1 0ος. Χγ. 91. Καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, “΄ ανά 
γαί, 5ίΓαµησο {0 5αΥγ, Νε νο... Καὶ ζῶντες, Ψου]ά, 
Ιπάσες, Ἰανο Ἠαά πποτε οἱ τεσι]αγί{γ, Ὀαΐ 1655 οἱ 
αρἰΠέ. Ἠετε (ῑτοί. οοπιρατες {με ΤΠ 5αγίησ 
66 ΒΕΠΙΡΕΥ οαθυγῖς βἰπΙ]65, παπα παππααθ οαἀεηίθς. 
Παιδευόμενοι 15 ὮΥ ΠΠαΠΥ οπαίπεπί (οπιπιεη{π{ίοΓβΒ 
εχρ]αϊπεά Ῥιωπίς]ιοά, οἵ εογγοσίεά Ὀγ ἴἶε πιασίθ- 
{ταίες; αφ Ἱη Τικ χχΙ]. 16 ὅς 22. Βαί ἰμαί 5οηςθ 
15 εοππευν]αί (]σιά; απά {πα γγογά 15 ΏοίίεΓ ΙΠίεΓ- 
Ριοίεά (ΥΠ αἲ] να αποϊοπί απἀ πιοδί ΠΙποάθτῃ 
ΘΟοπιπιθηία{οτς, α8 Εγαβπη., Ρἶ5ο., Οα]νῖπ, ΜΙΡΥ, 
Ῥοάάἆτ., εΠ]θειβ., γα], απά }αἲ.)  οἸαδίεηες,) 
γἰ. ΡΥ πο Τ,οτά, Ἱη Πὶ5 [αίΠετ]γ οοττδοίίος; {ποτο 
Ρεΐηςσ απ αἱ1ηδίοἩ. 1 5Ώοι]ά 8661Η, {ο Ρ5. οχνΙ]. 18. 
παιδεύων ἐπαίδευσέ µε ὃ Κύριος" τῷ δὲ θανάτῳ οὐ παρέ- 
ὁωκέ µε. Απά 5ο 1 0οΓ. ΧΙ. 22. κρινόµενοι δὲ ὑπ 
Κυρίου, παιδευόµεθα, ὪἨθτθ 5εθ ἸΝοίθ. Τ]μας5 16 
5θηςο 5: /Ίγο ατο ρεγπη]τθά {ο [αἱ] Ιπίο ἴπεθο 
πρυ]αίσης, α5 ιαδίοπίπςς {ο οαχ σοοὰ 1π 8 
επ... 9ο Ἠευ. χΙ!. 6. 

Τ]α τεῄεοί]οη ΊΠ πε ννοτᾷς Γο]]οννῖησ, ὡς λυ- 
ποίµενοι, ὅσο., Πα{αγα]]γ ατίδες οαί οῇ {πε Ῥτοσες- 
Ίπσ5 ᾳ. 4. [πάεγ ἴιαθο αΠΠ]οί]οης απἀ οουγεσ(ίοπ8 
ψ/9 8ΘΕΠΙ {ο Ῥο ἑαβοτῖησ στῖαΒ, απά ατα ἐποισλί ἴ]θ 
πηοδί ΗΠΠαΡΡΥ οῇ πιθης Υεί, ἵηπ Γαοί, Ἡθ 3Γθ Τθ- 
1οϊοῖπσ Ἰπ ἴ]ε {δςίιποπγ ο{ α σοοᾷ οοπβοίοηςθ, 
απά ἴηπ {Πε οοπβο]α{ίοη5 ο) Ὠϊνίηπο σταςθ. Πλρυ- 
τίζοντες, «' πιαίης ἴπεπα [βρ]γιαα]γ] τον. Μη- 
δὲν ἔχοντες ; Ἱ. 6. Ἠανίησ ποίλ]ηςσ {]αί πο οαη οα]] 
ΟΗΓ ΟΥΝΠΏ, πο ΡΥΟΡΡΡίΗ. Καὶ πάντα κατέχοντες; Ἱ. 6. 
παπά Υαί Ῥοβδρβείησ αἰ1 (μίπσς [οβδεπί]αἱ {ο ος 
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Τὺ στόμα ημῶν ἀγέωγε προς υμᾶς, ΚΝορ"νῦιοι, καρδία ἡμῶν πε- 1 

ϱ Τη [να 7. 9, 8. 2 α- ΄ ς ον ο ω - ’ 

πλάτυνται: Ἱ οὐ στεγοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωφρεῖούε δὲ ἐν τοῖς σπλα/- 15 
κ - ι η λα. 3 3 ς 3 Ἡ ῃ 

τ10οἱ:4.Ἠ. χγοις ὑμῶν. "τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, (ὡς τέκνοις λέγω) πλατύν- 13 
ε Ώου, 7, 2. αλ 
1 Και ἵνδι, Όητε καὶ υμεῖς. 
Εεε]. 18. 17. 
Ερι. δ. 11. 

. ’ - ) . 

τίς δὲ συµφωνησις Χριστῷ προς ἈΒελίαρ ; 

τοαὶ Ἰαρρίποαςς]: απἀ, ἴπ ιο ρτοπηίςος οῇ {πο (ο8- 
Ρο], ναί πιαδί ΙπβΠΙΕεΙΥ ουἱννοίσῃ αἰ] Ὠναί Ώια 
νοτ]ά «απ ίνα. 6ο ΠΙΟΥ. 

11-19. Τε ἀῑΠοα]{γ οοιηρ]αϊπεᾶ οῇ ἵπ ίΠοςα 
νογςθος Ἰαβδ Ρατί]γ αγἴδεη {Τοπ ποί Ὕνε]] αἰοεπάίησ 
{ο {αῖτ 6εορε, απὰ ρατί]γ ᾖοτη Ιηπ{ίθη{ίοι ἴο (ια 
παίιγο ΟΓ {πο ππθίαρ]ος 1Π πεπλάτυνται Ἀπά στενοχ. 
Ἠ/ΙΗν τεερεοῖ {ο {]ε /οΥπιεγ, ἴπε ΑροςίΙε”5 Ἱη{εηί 
18, --- εί, ἴο αρο]οσίπε Γοτ Ἰαηπσιασα, Ὑνπίο] πιὶσηέ 
ΒΟΘΠΙ {ο 5ανοιτ οῇ εροίίσπι, απά Ίπνο]νο 5οπηθ γα 
οῇ τερτοασ] {ο {λε Ρ65οή5 αἀάτεφεοά. 2. πάει 
ἴιο Ιπήρπασο οΓ (οπάετ αῇΠεσοίίοη, ἴο 6ΟΠΝΘΥ α 4ε]]- 
οαίε ΤΘΡΓΟΟΕ {ο παπα {οΥ πο νναπί οΓ α ἆμο οί). 
Ἠο (ας ἴπεπι, (ναί Ἡε Ἠας ΒΡΟΚεΙ μας Γαηκ]Υ 
{τοπα 5 βίτοης αΠεσίίοη [ος {πετη. απά Ἠΐ5 ἀθδίγε 
ἴο Ργοπποίε (]εῖγ αρ]τιίααἰ σοοά. Τί 15 έπθ νναγηίἩ 
οῇ Π5 αβεσίίοι Ειαί πας οαπιι5δεᾷ Ἠϊπα {ο 5ροαΚκ ου, 
α5 Ία ας, απά {ο Ροιτ Γογί] α])] {νο {οε]ίησς οἱ 5 
Ἠθατί 8ο πητεβθγγθά!Ιγ. Αί ν. 19. Ἰε επονς /οιυ 
Οχ]ς αγά επί ἀοξίτο {ο 8ογνε {]θπη παὶση{ ὮΥ Όπειη ο 
τηαάο πιοςδί εβεοίμα]; ΠαΙΙΕΙΥ, ΡΥ ππακῖπσ α ἆῑςε 
τοίυτή, απά Γο]]οννῖπσ ῃ5 εχαπηρ]ο: απά ας ῖς Πεατί 
ννας οχραπἀεἆ ἵπ αῇοσίίοη {ούναγᾷς έἶεηι. 5ο 5ποιι]ά 
ἐπεῖτ Ός {ο Ἠΐπη, ὮΡΥ οροηίῃσ {επικε]νος ἴο Πῖ5 
φα]ίατγ οοιηςε]ς:Σ ννμ]ος Ἰε κ... ιο σῖνο 
Έπεπη ΤΠ ἴπο τοπιαϊηῖπσ νατςος οἱ ες Οαρίος απά 
Όιο βτεί οΓ ία πασί, Το αἀνοτί {ο ιο παίατε ος 
Όλα ππείαρ]οΥς Ίχετο εππρ]ογαᾱ, 6 ΠΙΣΥ οὔβεΓνθ απ 
εναν Ῥμή]οβορπίο οχαοίπθςς; {πο εβεοί οϐ 19Υ, 
αΠεοί]οη, απά πητεςθγνοά οοπβἀσπος, Ρεϊησ {ο πη- 
Ίοοβο {16 {οηπσιθ (5εο 5. ΧΙ. ὦ, απά οχχν]. 2. Λος 
Π, 26) απά αεκραπά ἴἶα Ἰθατί, νΥΠΙοἩ. {ογε[οτε, 
Γεε]ς ας Τ{ ννετο οπ]ατσθά, ' αποάαπππιοάο (15 Ῥο]α- 
{ου 5αὐς) Ρτοτίρετο 5ο ομρίεης αἆ Τοπ απηπίαηι.” 
Ἰη]]α, ππάσγ ιο οοπίτατγ [εείίησ, ἴε {οησιε 
βοθπῃς ολαϊπεά, απά {ο Ἰιοατί οοπίγαοίοἁ. ἜΤ]ο 
Αροβίε Ἠαά Ἰσταο, Υ6ΙΥ Ῥτοβαβ!γ, ἵπ παπά (ια 
νοτᾷς ο να Ῥρίανετ οἳ Ἠαππαι, 1. βαπι. Π. 1. 
ἐπλατύνθη τὸ στόµα µου" εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ 
σου, 8ο]. Θεοῦ. ΤΠιΦ πο 86ηΠ8ο οῇ γ. 12. ἶ5: “Οιγ 
α[Ποοίίοης ΓΟΓ ψοι ατα ποί οοπίγποίεά. υαί γοιτ αἴ- 
{οσί]οη5 ΓΟΥ 18 ατε οοπίτασίος.’ Τ]ιο {ΘΥΙΗ σπλάγχν. 
ἀθποίοες {πο {επάςγ αβοσίΙοης, αξ δείπσ εαρροξοά 
{ο Ῥο κοπίοά ἵπ να Ἰσατί. Α πδο ΝΠΙΟΣ Ἰα5 
ψσθεπ (ουσ Ηοευταϊεί]ο: Ρα{ 1 15 οῇ (Ποαπεηί ος- 
ειγεησο ἵῃ νο (τεε]ς ἱγασεάίαπε, α5 Επρίάος. 

19. τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθ.] 90. κατά. ἜΓῃπο 
βοης5ο ἶ5: “«Βο γο αἱδο {ας οπ]ατσοά ἵπ ΥοιΓ αἴ- 
{οοίῖομς Γοτ α5, αοσοτά(ἵπρ {ο (1.6. ὮΥ ππακῖπς) ενας 
οὐ πα]. τοίπτη οϱ αΠοσίίοη, Ὑνμίο 18 ἆπε {ο 15. 
“Ὡς τέκνοις λέγω (ΙΙ νίο]Ὦ ΠΊαγ Ὀο οοπιραταά 
Ῥοπα, νι. 1. 1 Οοτ. Υἰ. ὅ. ὁ 0ο. χὶ. 20,) 5ασσοςί8 
Ώιο σοι οἳ ο ο]αῖπι, --- ΠαΠΙΘΙΥ, ΟΠ {πο 8οογθ 
ο  αρίτι(αα] ρα[εγπί(η. ΒΥ Οι ραίποί]ο αρροπ] {ο 
Οιναῖτ Ἠθασίς, ἴ]να Λροςί]ο επάσπνοιτε {ο ἀγανν οί 
αἰ{οπίίοη {ο 50Π16 εοτίοΙθ αἀπιοπΙ ος ΥΙΟ ια 
Ἠαά {ο αἀάτοςς {ο ἴοιη. 

14. μὴ γίνεσθε ἕτεροζ. ἀπίστοις.] ἜΤ]ε ἀϊετεποο 
οΓ ορίπίοή νπ]ο] οχἰδίς 48 {ο ο δοπ9ο ο) 15 ἵη- 
µαποίίοη, Πας ομίαβΥγ αγἴβοή ΕΓΟΠΙ Ἱπα{οπί{οῃ {ο ἴἶο 
τιαγο ο (ια πιοίαρ]ιογ ἀπάου ννλῖο]ι ἰὲ 15 οοασ]οά. 
Ίονν ζύγος ἀαποίος α βοαπι οἱ α Ὀα]απος, ΟΥ 5ίθε]- 
ατὰ: απά σταθμὸς ἑτερόζυγος 45 αρρ]εὰ {ο α 

Σπ γίνεσθε ἕἑτεροζυγοῦντες ἀπίοτοις' πίς γὰρ 1 
, Ε 3 3 ὴ ' / 

µετοχή δικαιοσύνη καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ προς σκότος; 

Ἠ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ 16 

εἰοο]γατά ἴαί ἆταννς οπε Ἱναγ, Νθη Πέ μοι] 
ἀτανν οσα]. Τ]ο β8εηςε, Πον/ενετ, ἴπεπες ἀεάπο- 
εἆ ἶ5 Πας απά αηδιίηθ]ε, απά 1 18 Ῥδίίετ, ουν τι 
πηοςδί απο]επί απἀ Πποάςτή Ο οιηιπεΠία{οτς, {ο ἀετῖνς 
νο ννοτά ΠΟΠ ἕτερος απᾶά ζυγὸς, α οᾖε. μας 
ἑτεροδυγέω ΝΤ] ἀειοίε {ο ἀταν' οἩἨ ἴῃε οίμεγ εἰάς 
ο α γοἷκο υΙ{ αποί/ες, {ο 6 α γοκε-[ε]]ουν. Απά ΄ 
Ώιε 5οηεο ψ] Ῥε: " Ώο ποῖ πιαϊηΐίαϊπ αηγ οἼοεθ 
οοπποεο(ίοη, ΟΥ ΙπΏππαίθ 5οοἱείγ νι ἀπρε]ίενετβ.’ 
20 1 Μασο. Ἱ. 15. ἐζεύχθησαν τοῖς ἔθνεσιν. 19 
Αροβί]ο ἀῑά ποίῖ Ιπίεπὰά ἸετεὈΥ {ο Γοτριὰ αἲἲ οοπι- 
πηιηἰσα(ἶοῃ υνῃ οπως ΝΠίσ] νου]ά Ὄε Ἱπιροβεί- 
μεθ. Φεο 1 Όογ. ν. 10 ὃν 11. Ῥοπι, Ιπάεεάᾶ, 
8υβροςο {Πε ολίε[ριτρο56 ο 115 Ιπ]αποίίοπ {ο ὃε 
{ο {οτριά ππαγτίαςε ΝΕ Ἠεαίπεης. Ειί Οναί ντενν 
ἀ4οθς ποῖ 'νδ]] καί ουν υν]αί Γοἱ]οννςΣ ννη]ο]ι 
ταίηετ α]]αάες {ο οἶοδο δοοῖείη απ ἰπίπιαση. Ἀεθ 
ῦΠοορ]γ]. Αἲ νο 8αππθ π]θ, ππαττίασε ΠΙαΥ οε 
Ώνας εαἶά 1ο 06, α Γομογὶ, νἰτίαα]]γ Γοτυάάεπ : απιἀ 
οοπε]ἀετίπς ἐαί λα πιατγίασθ Ῥοπά ας, ἵπ ἴμα 
410115 ο) αἲ] Ἰαησααρςς, τερτεδεπίεά απάετ {ηθ 
ππΘίαρ]ος οῇ α γοκο, οἵ ροθ, ἴο ν]ο ἀγαασηῖ 
οσί(]ο αγθ Παγπεςςες {οσείμος, (ηετο οαπ ὂε Π]α 
ἀοπυί αι ν]]]ο Ἰε ἁἀἰδειπάεά {Ποπ ὑπέπιαίε 
δοεῖοί, θε πιθαπί αἱδο {ο οοπάθπηΠ ππιαγγίασε ντε] 
Ἰθεαίμεης. 

14-16. Ἔ]ο Αροςί]ο Ἠετο αἀγετίς {ο {ια γρα- 
8ο. νἩγ ίΠπεγ 5Ποι]ά αὐδίαῖη {Ποπ ΙΠΙΙΠΙαΟΥ νι 
Πεαίπεης; απά Οαί ἵπ α Ῥορα]ας Ἰναυ; α. ᾱ. 
ΤἼπετεο 5 ποί {ε {άεπι υεί[ε αίφιε ἰάεπι πιοὐίθ, ΤΟ 
αἰΠηϊίγ οῇ «επί /πεπί οτ Γεε]ίπσ; α5 Ῥεῖηπσ ΟΡΡΟ- 
οτίος, {ου σαη Ἠ0 ππογς απίίθ {απ {η]ησς ἴῃε πιοςί 
ἀἱβε]ηχί]αν.. Όπο οππποί Ὀαέ αἀπιῖτο ἴΠθ δεινότης 
ἀἱκρ]αγεά ἵπ πε ἀἱεροείίίοη οβ {πε οἶαυςες ο 1119 
φοπίοποςα. απά {πε το] νατ]είγ οῇ εχρτθεδίοη 1Π {16 
νοτάς υνηίοῇ ροϊηί ἰῃε 8ΕΠ56, 38 μετοχὴ, κοινωνία, 
συμφώνησις, συγκατάθεσις. Δικαιοσύνη Ἀπὰά ἀνομίᾳ 
πγε ΠΟΥ ὁικαίοις καὶ ἀνόμοις, ]α5δί 45 φωτὶ απάὰ σκότῳ 
ἀαποίο τοκροο!ἰνα]γ, ἴοςο οπ]αμίοπέὰ Ὦγ ἴἶθ 
(.οβροΙ, απά ἴοβ8ε Ἰπνο]νεά ἵπ πε ἀατ]κποςς οΓ 
Πεπ{]γοπΙςηῃ. 

Βν Χριστῷ απᾶ Βελίαρ χε δηβίοπι οἱ νϊτίιο απᾶ 
ο/νίσα, αΓ6, ἃ5 ἱ{Ύνεγο, ρογδοπϊβεᾶ. Ἀελίαρ ς ἴτοπα 
Όιο Αγίας μὴ, απά Εἰλαί ῴοπι Ηου. ον 23). 
ποϊςκεάποοο (4ο νοὰ [γοπη Πὴ ποῖ, απά Πρί, δα, 
Ἰωοαί, Πετα]]ν εΙσπ]θγίηςσ ναί ννπ]οὮ ρτοβίς πο, 
Ρις Γπ]ατος) νν Πίο ννογὰ οσο ἴπ 1 βαπι. Χαν. 25., 
απ. ἶς αρρ]ἱεᾷ (αὐκίταοί {ο «οποχθίθ) ἴο ἀθποίς 
κατ’ ἐξοχὴν πα ΕνΙ] Βρϊπιϊ, Μαίαπ, 35 Όιο Ῥοφολ]ίο- 
ΦΥΤί4ο ΤΕΠάΘΤΕ Π. 366 οὐ χχχὶν. 18. ἜΤ]ετε 18. 
Ἰοτο α ση νατίαοη ἵπ τοπάίηπασ, Το ΕάῑΙ, 
Ῥτϊπο, απά {6 ἰοχίης τοσθρίας Ἠαγνο ἨΒελίαλ. Τμ 
Εταρηλίαπ., Ῥορ]μαπίς, απά οίπεγ οστ]γ Εάά. Ίνανε 
Βελίαρ, ΝΠΙοΙ Ίας Όσοι τοφίοτεὰ Ὦγ Βοπσοίίας, 
ΜΠαΠ., ἀτίοδο., απά Ῥηέπα,ς απά ]αδί]ν; [ου Ὀοίῃ 
οχίογηα]. απά ἰπίοτηαὶ ονἰάςησο ατθ ἵπ 15 {πνοσ; 
 Ῥοίησ [οαπά ἵη νο ππα]οτίίγ οὗ νο ΝΜΒΕΒ., ἵπ 
ΠΙΑΠΥ θατ]γ Βοο]ουἰασιίσε] τίς, απά (Ττοεκ 
Εαίμογς: παπά, οοηρἰἁθτῖησ 1ές ἀργίνα[ίοπ, απὰ ναι 
Όνο Ὑπ]σαίο Ίχας Γο)ἰαί, Τί 5 πποτα Ἰ]κε]γ ἐπαί Βε- 
λίαρ ε]νου]ά Ἠανο Όδεῃ οπαπσεά {ο Βελίαλ να ἴπ6 
οοηίτατΥ. 
τίς δὲ συγκατάθεσις, ἃο.] Συγκατάθεσις ἱρηὶ- 



3 υ ’ α 

ἐν αυτοῖς, καὶ ἐμπεριπατησω 
' 3 ’ 

{1 Θεὸς, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι λαὀς. 
' 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞ Ο6ΗΑΡ. ΥΙ. 16-18. ΥΠ. 1, 9. 

Π Γ -”- .] .] ’ 

"6 ἀπίστου,; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ µετα εἴδωλων ; 
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ς ν΄ {],ον. 26. 19. 
Τμεῖς ε:ε|. 99. 45. 

Εευκ, 31. 28. “ ..- 5 ς ας. , Με 
γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεός Οτι ἐνοική ο ω 1ο. ὃ. 16. 

32) 2 μι 10,7 14, 
ἕσομαι ανυντῶ γν ρρι οι. 

’ Ἠευ, ὃ. 6. 

υ4ιὸ ἐξέλθετε 

λ 
και 

Ι Ρει, 2. 9. 
α δα. 52, 11. 

{ 3 ας 3 ’ ’ - 

ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ αφορίσθητε, (λέγει Κύριος) κα ὲ ε9ν- 18.4. 
5 

ἅπτεσθε᾽ μὴ 
3 

ἄκαθάρτου 
3 . 

”αγω 
3 εδ. ς .. 

εἰσδέξομαι υμᾶς, 
Λ ”, ς » 3 , ΔΝ ς .ω 3; / η 

18 καὶ εσομαι υμῖν εἰς πατερα, και μεις ἔσεσ οὃ ὁ ῃόο δν. 1 ὃν 

΄ ”.. κό 

μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παγ- 

Ἱτοκράτωρ. 
’ 4 3 . 

ΥΠ. Ὁ Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἄγαπη- Ὁ 1 Τσι. 
1 )οὗη ὃ. ὃ. 

͵ 3 .. ' - ᾽ ν [ 

τοὲ, καθαρίσωμεν ἕαυτους ἄπο παντος μολυσµμου σαρκος καὶ πγευµατος, 
δν ς ’ ’ -” 

ἐπιτελοῦντες ἁγιωσυνην ἐν φοῤῳ Θεου. 
χ Λος 20. 98. - . Σς 3 ; ὸς , δα, 

9 3 Χωρήσατε ἡμᾶς  οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένά να 1. [ῇ. 

ῄ68 ρτοροι]γ α ριέἶπισ {οσεί]ιογ. Τί ποι]ά Ῥο Πογα 
τοµάρτεᾶ, ποί εοπεογᾶ, οἵ ασγεεπιοπέ, Ὀαῖ εοηιπιι- 
πῖ(η, οἵ οομπεχίοπ. ᾱ. ᾱ. “' ναί Ἠαδ α [πο 6ιε] 

. θιπρ]ε {ο 4ο νν(ῃ 14οἱς 1 
Το ννοτᾶς Γοἱ]ονίπσ, ὑμεῖς γὰρ ---ζῶντος. 3τθ 

ἡις{γαξῖυε οῇ να ρτεσθάἶπσ; ἴ]θ ἵππασε οἨ α {οπι- 
{ε Ὀεῖπρ (ταπβίεγγθ {ο 6ιγὶδαπς. α. ᾱ. “Έου γα 

[ομνίκάνις πτο [επε]Ἡ οῇ γοι] α ἵεπρία;” ας 1 
οτ. ΠΠ. 16, ΙΤ. νι. 19. Πο ὑμεῖς πια, Ἠοψενετ, 

Ῥα απἀθιείοοά οἩ {πο νν]οὶο ΟΠτίκίαπ ΟΠάΤΟΝ, 
οοημε]ἀετοά αφ α ἵεππρ]α; αξ ἵπ ΒΡΗ. ΠΠ. 20,21. Το 
ερίμεί ζῶντος ἶ5 αρρ]]οά {ο ΣΕΗΟΥΛΔΗ, αν ἀεποίΐης 
α γεαί απὰ οχἰείησ Βοΐπσ, Ιπ ορροβἰΊοη {ο ἴιε 
Ρτγείεπάεά σοᾷς οϐ να Ἠοπίμεπς, ἸνΠίο ννοτε Ῥαί 
βίοσ(κς απά 5ίοπθ5. Τ]ο ννογάς καθὼς εἶπεν ὃ Θεὸς 
4ο α Γογπιπία οί αρρἠοαίίοπ. Το Αροδίε πιεαηΒ 
{ο ατσας, Εαί λε αποϊθμί Ργοπιίσες ος (οά, ίο 
ἀννε]] απποησ Ἠ]5 Ῥθορίε Ιδίας], παπά {ο ϱο (Πεῖτ 
ἀσά, νετε πονν, ὈΥ {πε (4ο8ρε] οονεηαηί, ΓΘΠΕΝ- 
οἆ {ο Ὀε]ίονογς, απάἆ Ῥε]οπσεά ρεοι]ίασ]γ {ο {λειῃ. 
Τη Ος ααοίαίίοη Ώιετο ἶ5 5οπηθ α]ίεταίίοη ἴπ ἴ]α 
ννοτάς, Ὀαΐ πο οπαησε οΓ56η56. ΎὙ6γ. αγΙ. ἱ5 ἴαΚεη 
Γτοπι Τοντ. ακν]. 11, 19.; απά ἔπο αἰεταίίοῃ 15, 
ἴπ Γαοί, ΠΟ Πποτθ ΏιαἨ α εΠαπισε ο {ιο ρεγδοπ. Υ6Γ. 
ΙΤ. ἵ6 (ακεν βοπη 5. 1. 11, Τ9., απἀ νο σεπετα] 
πιραπίπσ οῇ λε ρτορ]αί ἶ5 οοτγγεοί]γ γορτεδεηίεάς; 
ἱ. 6. αεοοτᾷῖπσ {ο {16 πιηςέἰσαὶ 596Ἠ56, ΝΠίο]ι 8οΠΠ6 
οὗ Ίο Ῥορί ουν] Οοπιππεηίαίοις αάπητ. ες 
Βρ. Τ,ον/ίΏ 1π]οο. Λέγει Κύριος ἵ5 απ Ιπβετίοπ ο{ 
Ώνο Αροείΐε. Ὑεγ. 18. 15 βαρροςαά ΡΥ Μτ. Ἀσοίέ 
απά Ὦτ. Βατίοῃ, πο {ο Ὦ6 {ακει οχαοί]γ {Ποπ αΠΥ 
Ραβεασο οΓ ία Ο. Τ., Ραΐ {ο Ἰανε τε[εγεῃοε ἴο ἴ]ια 
.. ἀεε]αταίῖοη5 τπαᾶο ὮΥ «9 εᾖογαῇ εοποεγηῖησ 
βΓα6] ἵη νατίο5 ρατίς οῇ Βοπρίατθ, ΠαΠΙΕΙΥ, Εκ- 

οἆ. ἵν. 23, 902. στ. κχσὶ. 1 ---θ. Πος.1.9, 10. Βιί 
ΒυΓ6]Υ πε γγοτάς Ῥδαγ α5 δίτοησ α τεδεπηῦ]απος {ο 
2 8πα. γἩ]. 14. (1ο ννπῖο] Ραςςασε {νε αγα α5πα]]γ 
τε[ειγεᾷ) αφ ἴηοςο οΓ {116 Ργεσθάἰπσ νθγςο ἆο {ο [8. 
ῃ, 11, 19. Ἔ]θτο 16 πο ΠΠοΓΘ Παπ ἴ]εθ δάΠι6 
εἶαπσε ο Ῥεγδοπ, Γοτ αρρ[ἰεα[ἰοπ)δ βαϊκθ; απᾶ ἴῑια 

ΝΥΟΓά5 λέγει Κύριος ἄπᾶ παντοκράτωρ 3Γθ {αἷκ6η ΓΓΟΠΙ 
Υεγ. δ. ο ἔπα 5απιο Ολαρίετ, νμῖο] ςΙτεΙΥ πες 
Ώπε τε[εγεησο οΓ {16 Ροτεοροῖησ γγοτᾷς. 

17. ἨΠετε (α5 Ἐπηπιοτ]. οὔςεγνος) ἐξέλβετε ἐκ µέ- 
σου, απά ἀφορίσθητε, απιά ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε ΓοΥπα 
οπ6 απά ἴ]ια βα1ηθ ς«οπππεηί, οχρτοςςεᾷ ὮΥ {του 
επιποίαἸοπς, βγεί, ἀἰγοοίζψ, Όνεν δή ἐπιρίίσαίίο. 
Ἴ]ιε (νο βγεί, ἨονναναΥ, ατθ 50 ϱ]οβ6]γ οοηποσίαἆ 

: 38 {ο [ογπα, Ἱπ [αο, Ὀαΐ οπθ, α. ᾱ. ἐξελθόντες ἀφορ. : 
:. Ἀπά Π{πιαγ Όο ἁοηρίθά νΥηοί]θτ μὴ ἄπτ. ἀκαθ. κλοι]ά 
Ῥ6 {αΚκεπ βσμγαέτείη, οϐ ἸΠπίδτοοΙΓςθ ΥΕ Ῥασαπς, 

τος ἠογοίζ, οἳ αὐφίαϊπίης ἔτοπι {Πθ 1156 οῇ αΏΥ ἰΠίησ 
Ίρις, ας Ι49]-Ππθαί8. ΤΈπε Ἰαΐΐετ νΙενύ 15 Ργε[ΕΙ- 

ΥΟΙ,. Π. 

πο 

ο 

{ο Ίαν οὗ (αος, 

Ῥεΐησ οαιϊνα]αηί {ο πλατύνθητε 

αρα: Ῥαΐ ία ΓΟΓΠΙΟΓ ΠΙαΥ Ὀο αἁπλ]έεά α5 α 5θς- 
οπάα{γ 56η56, {ου (45 τοί, οΏβογνος) "ιο υνίεεγ 
2695 5«αρροβεά {πε ΡγοβίβΙίοῃ ποί {ο {ουσ ππ- 
οἰεαπ απίπηαἰ5 πιθαηπί οΓ αὐβίίπεπος {ΤΟΠ 5οοἱείγ 
πῃ Ἰάο]αίοις.” Ἐίἰσδέξομαι ὑ. βἰσηϊβες “«Τ νη] 
τεσεῖνε γοι [Πίο πιγ εβρεοία] {ανοις]. 

ΥΠ. Α[εγ Πανῖπσ αἀάμοθά {ο ιρογᾶδ οί 
Βογτρίπγο ἵο Ἱποι]σαίε Όλι Ἱππροτίαπί {γαίῃ, απά 
οοπη[οτίθά ἔ]χεπα υνΙ(Ἡ χε ρτοπιῖςο {ποτεῖπ αἴίασλεά 
{ο Τὲ5 οὔδεγναησς, λε Αρυορί]ο ργοσεεςς {ο 5αβ]οίῃ 
απ΄ θατηθεί οχ]μοτίαοπ, απᾶ ἰπαί ΙΠ ενα Ὕναγ οῇ 
ἴπ[ογεπεο {τοπ Ὑμαῖ ας Όοεῃ Ὀε[ίογε φαϊά οί πο 
Ρτϊνί]οσος ο{ {ος «πο ατο αοοερίεᾶᾷ ἵπ θ | 
Βε]οναά.. ΥΠ] τεβρεοί 1ο {λε 56ορε οῇ ἴΠε αΓ- 
ραπιοπί, ἴπε Αρορί]ο Ἰετε Ίηθαης {ο Ππέ]πιαίε (α8 
Οα]νίη τοπιαγ]κς) ια ««ρτοπηίδε8 αΤο ποί ΟΠΙΥ 
οποοιγασθιπθηί5 {ο 6ετνο («οά, Ρα οομίαϊπ αη 
ὑπερ[ίρά οοπαιίοπ..ΗΠσπο Ισίίατ (δη0]οῖης Πε) 
ΡΤοπΙΙςΒΙΟΠΙΤΩ παίητα, αἱ Πο αἆ 5αποἱβοαίΙοπεπα 
γοσθηί, φπηθί {αοῖ(ᾶ ρασίίοηε α ὨΏσο Ιπίογροβ](ᾶ. 

1. ἀπὸ παντὸς μολ.] 1. 6. ποί ΟΠΙΥ {Τοπα ἴἶιε ἆε- 
ΠΙοπιεηίς οϐ Ι4ο|-ιπθαίςδ, απά Ιάο]αίτοις βοοϊθείγ, 
Ραΐ {Γγοπα ευογή 5οτί οἱ ἀεβ]οπιθηί. ΕΥ µολ. σαρκὸς 
πτο ἀεποίαεά ἴε ρο]αίίοης ο) {1ο εεπεια] αβρρ- 
ἐῑεα, 38 εχΠΙὈ[ῆπσ ]ιε οι Μνναγά οχρτοξβείοη οΓ βἴπ 
ΒΥ ἴ]α ῥοαψ, ἵπ ννοτὰ οἵ ἀ4εεά; Ὦγ µολ. πνεύμ. νε 
Ρο] πί1οπς ΟΕ {1ο ραδδἱοπ, α5 5ποννη 1π γε Ιπνναγά 
νογκίησς ΟΡ 8ἱπ Ίη πα ΙπιασίπαίΊοἨ απά αΠθοοης, 
α Ῥτεσερί (45 Νθύννο. τεπ]ατ]ς5, νε]! ςμἱτες {ο έπθ 
ἀἰξεεο]ηίε πΙπαπηθις οῇ 6 ογΙπ{.) ἜΓ]ε Ιαΐΐογ ροῖπί 
ἶ5, Ἰπάθθα, Ἰ{ί]ε αἀνετίοά {ο Ὁγ ϱ6οπιπιεπίαίογβ 
απά Τ]εο]οσίαπς (εχοαρίίησ, ΠοννςΥος, (α)νίπ απά 
Φοοί{). Ὑσοί Τί ἶ6 οἱ πο απια]] ἱπιροτίαπος; απά 
Ἰαβ Ῥ6εεῃ ὮΥ πο ΥΤΙί6Υ 5ο αΡΙΥ {τεαίεᾶ, αξ ΒΥ {πα 
οε]αυταίοᾶ Ποῦοτί ἨΠα]], ἵπ οπθ οῇ {Πο Ξ6ΤΠΙΟΠΒ 
ἱλο]αάεἆ ἴπ {1ο Ἰαδί νο]άπῃε οῇ Πῖ5 Ἠλτογ]κς. 

--- ἐπιτελοῦντες ἁγιωσ.] “θἰτίνῖησ {ο Ὀτίπσ οἳγ 
Ἰο]ήμθςς εἰς τέλος, 5δεεΚἰπσ δη{ϊγο οοπ{οτιπ]ίγ {ο 

Ἐν φόβῳ Κυρίου, Ἱ. 6. {οπι 
ΙΘΝΕΤΕΠΟΘ {ο Ηῖ5 αιί]οτίγ απἀ [θα ο Πἱ5 ἀῑς 
Ίεαβιτο. 
2. Τ]ε Αροεί]ο ποὺ’ ππακος α (γαπε]ίῖοῃ {ποπα 

ννμαί ἶς ἀοοίγίπα] {ο ν]αί 15 ρεγεοπα] απἀ ραγίῖς- 
π]αγ {ο ΠΙΠηβαΙ{, απά τοβπ]ες ν/]αί Πε ννας ςαγίησ αἲ 
γΙ. 19., 1π πθατ]γ Όγο 6απῃθ Υνοχάδ; χωρήσατε ἡμᾶς 

Τ]ής πε 56ηςθ 
Ις; (νε 18, Τ 6αὖ, απ επ]αγσοά ρ]ασε ἴἵηπ γοιτ / 
αβοοίίους.”. Τ]ο ποχί ννοτὰς 5ασσοςί (ναί (ἶνοτς - 
16 ηΟ ΙΘΠΒΟΠ ΝΤΏΥ {αγ 5Ποι]ά ποί 4ο 5ο: 5ἶποῬ 
Ἡο ἄθεεγυος το Ἰο]ὰ επαί ρ]ασε ἵπ ἰ]οῖγ αῇθς- 
άοης, ποί Ἠανίησ Ώοστ σα]{γ οῇ αΠπγ 5ο] οοπάποῖ 
α5 αἱἱοηπαίθ» {να ο -- οῇ α Ρεορ]ε Ποπη {θῖτ 

Ἰ 
! 



Ὁ Ἠθατίς,” ὅτο. 
: Όιο υγ ιοογάς, Ὀαί οῇ ννογάς {ο έπαί ε[ῇαοί. 
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’ 3 ᾽ ’ ᾽ 5/ 

ο ἐπλεονεκτήσαμεν. 7 Οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω" προείρηκα γὰρ, ὅτι ἐν 8 
.” ς - ) ” .. Γ α. Ἡ 

ἁἩ ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε, εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συζην. " ΙΠολλή 4 
ῬμΗ. ὰ. τς ρε 3 Ὁ δι λλ ’ αν εν ο. λ , 
οἱ... µοι παρῥησία προς υμάς, πολλή µοι καῦχησις υπὲρ υμων πεπλήρω-- 

. ’ ς , πω. - .«Α Γ Ξ , 
µαι τὴ παρακλησει Όυπερπερισσεύομαι τῃ χαρᾷ ἐπὶ πάση τὴ Ὀλίψει 
ς . -.Ἡ. ι) } ” ς - 3 ’ 3 ’ 3, . 

α Ώου:, 39, 55. κ (ιδ ἆρ, ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Ἰωκεδονίαι, οὐδεμίαν ἔσχηκεν ὃ Απο] Ίνα μα ' .0 7 ϱ, ε 9, Ἰμ ς αὖ, ο μα ΕσχΊΚΕΝ 
. ν η Δ , µ. 2). 12) 

Ρα Ἀδς ἄγεσιν η σὰρξ ἡμῶν, αλλ ἐν παντὶ ὀλιῤόμενοι ἔξωθεν µάχαι, ἔσωῦεν 
’ 3 2 ς ” ' η ’ ς - ς 

ὑΒυρτα1.4.. φοῤοι. αλλ ὁ παρακαλω» τους ταπεινους παρεκάλεσεν Ίμας, ο 
Ν 3 ” Π τη ων 3 / ᾽ 3 ” ’ 2 . 

Θεὸς, ἐν τῇ παρουσία Ίϊτου οὐ µόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αυτοῦ, Ἴ 
ιλλὰ . ὁ - 1 τ λή9 ο κ. 3 11 έλα 

αλλα καὶ ἐν τῇ παρακλησει ἡ παρεκληθη ἐφ υμῖν, αναγγέλλων ἡμῖν 
Β. ς . ὀ 19: 3 ς - ὃ υ . ς »” ζλ ς ο ο ος 

την υμῶων ἐπιποῦησιν, τον υμων ὀδυρμον, τον Όμων ζηλον υπὲρ ἐμου 

πιἰηΙςίοτ. ᾿Ηδικ. 15 α σεπεγαὶ ἵ6ΤΙΑ, απά ἐφθείραμεν αΏοιπά υνἩ 1οΥ, 0 απιϊἁςί αἲ πι πρα]αίοη.) 
8πά ἐπλεον. αγθ δρεοίαἰ 9Π68, ΠβΙα]]1Υ εχρ]αϊπεὰ οἱ 
οοτταρίίησ αΠΥ οΠ6’”5 το]σίοις Ργποῖρ]ες, απά 
οονοείΊπς Πῖ5 Ρτορετίγ. Βυιί ἴἶα ἰαίίεγ Ἱπίετρτεία- 
ποπ οαπποί εἰ] Ὄο πιαϊπίαίηοἆ απἀ {ια ΓΟΓΠΙΕΥ 
19 5οαΓοε]γ {επαρ]ο. Υείβοο (αν. απ Ιπο]ίπεὰ 
{ο αστθς γη Ώ] ΠΊαΠΥ οῇ ια Ὀεδί Οοπιπιεηίαίοτς ο{ 
Όπο Ἰαδί οοη(1Υ, ἴπαί οὐκ ἐφθ. ΠλΘαΠΒ, «νε ανα 
ποί νναρίοὰ γοιγ βαὐαίαηςς, ) απά οὐκ ἐπλεον. “να 
Ἰανο ποί τηπάθ α σαΐπ οἩ, οἵ ουεγτεας]εᾷ γοι.. Βο 
ΧΙΙ. 1Τ. δι αὐτου ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; απά 18. µή τι 
ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος» ᾿Τηἱ56 Ιαηριᾶρε ΠΠπαΥ Ὀε 
οοππρατεά νν ναί οἱ ιο Ρρτορ]Ώεί βαπμοα!, 1 
Φαπῃ. ΧΙΙ. ὁ. 56ᾳ.: απἀ, πο ἀοιβί, {ποτε ἶ5 τείετ- 
επσθ {ο ναί να ἆοπεο ὮΥ {ο [αἱδε {εασμεΓς; 
π/Πο ποί οΠΙΥ τεσείνες α 5{ἴρεπά {οτ ἰπεῖτ οῄῖσοςε, Ριΐ 
1π οίπετ Ὕναγς Πεεσεὰ {]εῖγ ἀοενοίθθΒ. 9ο χὶ. 20. 
ἀνέχεσθε --- εἴ τις κατεσθίει, ἨΠ«ΠΙΘΙΥ, ὮΥ, ἃ5 ν/α 
βαγ, οαίίπσ (Ίλοπι πρ, ΡΥ Ουῖπο ροπ ἴπεπη, απά 
{α]κίησ {τοι (Ἠπεπα ΙΓ ποί ΠΠΟΠ6ΕΥ, Υεῖ πιοπει/” ιοοτί]ι, 
οἵ οὔεγνν]5α ππακ]πς ἃ σαϊπ οἱ {επι ΡΥ Το ΠΙαΠΥ 
ουπηίης αγί5 οῇ ουεγτεαε]πις, ἵπ νο] 8εηςο ἴΠε 
ποτά οσο ἵπ ΤΠαογάἀ. ἵν. ὃθ. 

2. οὐ πρὸς Κκατάκρισιν λέγω.] ΟΕ επ Ὀτίεβγ 
Ν/ογάεὰ ραβξασθ {ε ΒΙ]] 56ης 56εῃς {ο Ὀς6: «Ι 
Ίβαγ ποί ή {ο Πηί αΠΥ τερτοαοἩ οἱ απκΙπάποες 
{οπιε; [οι Ἰ 5ρεαΚ ΠΙΘΓΕΙΥ {ο 5ηοΥν ΠΙΥ ο]αίπι {ο 
ἃ Ίατσο νε ἵῃ γοιγ αΠεοίοης [α5δ Υο Ἰανο ἵῃπ 
πο]; {ος, [ας Τ Ἰανα Ώοε[οτε φαἰά], Υε ατα ΙΠ οἱΙΓ 

Προείρ. 15 ποί {ο ὢο Ἱπίετρτείοά ος 

Ἐν ταῖς καρδίαις, ὅσο., 8 ΓΟΙ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν 
[οὔτω] ἐστε ὥστε [ὑμῖν] συναποθανεῖν καὶ συζῃν [ἡμᾶς]. 
ιο ἐν ταῖς καρδίαις εἶναι 8 ἔχειν ἐν καρδία. Ες τὸ 
ἱβ {ΟΥ ὥστε. Τ16 βεπίϊπιεπί ἵψ οἱ ένο 8απηθ Κἰπά 
α5 (πας η ΑίπεΠ. ρ. 2490. (οἶνεὰ Ὦγ Ἰλ/οίς.) τούτους ὁ᾽ 
οἱ βασιλεῖς ἔχουσι συζῶντας καὶ συναποθνήσκοντας. 
απά ναί ο Ἠοτασς: “Γεοµιη νίνοτο ἄΠΙΕΠΙ, 
ίθοιπα οὔθαπι ρεης.”. Απά 5ο Ματκ χἰν. οἱ. 
ἐάν µε δέ συναποθανεῖν σοι, ἃτο. 

4. πολλὴ --- ὑμᾶς.] ᾿ής 6 «αρροξςοά {ο Ὀο πιθαπί 
{ο κο{ΐθη {νο ΠαΓ8ηθ5ς οῇ ία ρτεσσαάῖπςσ οχρσείι- 
Ἰαίοης; απά 18 Ιπίετρτείοά ὮΥ ἴἶνο σοποτα]έγ ος 
ΟΕ οπιπιοπίαίοσς,  Ι νοπίμτο {ο 96 ὶς ᾖοοάσπι 
ψ γοι, νο Τ Κπον γοι νν] ίακο ἵπ σοοὰ 
..-8 Τ]ιαί 68οπςβο, Ἠονονοςγ, ΙΠνο]νος 80ο ΠΙΟ] 
1αΓ81ι958, ναί { 19 Ὀδίίογ νυν πιορίτοσθηί (.οπι- 
ΠΙΘΠίΦ{ΟΥ5 (45 Βομ]6ιΒ., ΒΟβΘΠΤΗ., Ῥατκὴ., γα], 
Τ,ουΠ., απά ΕΠΙΠΛΟΤΙ.} {ο ΤΘΠάΘΓ παῤῥησία γοὐίαποε, ΟΥ 
εοπβάεπος, “' Εηανο στθαί το]ίαπςο οἑ οοηβάσπος ἵπ 
γοι, α. ᾱ. « ορίπια οαπανίς 4ᾳ νουῖς 8ρετος” α 
αἰσηίβοαίίοπ οἱ 11ο ννοτὰ Γεφιοπί ἵπ ιο Ν. Ἠ, 
Απά Ον 15 εαρροτίοά ὮΥ ιο ααΠοπίγ οἱ ο 
Ῥγτίας ΥΘΓΕΙΟΠ. 

---πεπλήρωμαι ---ἡμῶν.] ἜΤ]α 8εηςο ἰ5, “![Τπ5δο- 
ππαο) νατ] Τ απι {ω]] ο οοπη[οσίς αγ, 1. 8ροί- 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. ΥΠ. ὃ---Ἠ. 

Τ]ή5 νετῷ ὕπερπερ. 96018 αἰδο αἱ Ῥομι. ν. 20.5 
Ὀιΐί ΠΟΝΊΘΤΕ 6ἱδο. Ίο πηαΥ, Ἀονγενετ, οοπηρατθ 
ὑπερπερισσῶς αἱ Ματκ νι. ὃτ. Ο6 Όνερε (τίρα]α- 
Ποιβ {λε παίατο απἀ οτἱἰσίη 15 ἴπεη Ρροϊπίεά ου. 

ὅ. οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν.] Πε 5εορεο οἳ να 
Αροζξ19 19 ννε]] ροϊπίεά οιί ὈΥ Οαἰνίῃπ αφ (ο]ονς : 
«Μασπιίιάο ἰτικΗ (ία ατσαπηεπίο ϱο5ί, αααπίατα 
εβισαοί Παριαετί οοηβο]αίίο. Ἰσο, Ιπυῖΐ, πη- 
ἀίααα Ῥτεππεῦας, ἴαπι Ιπίαείϊπίς «παπι ΕΧΙΕΤΠΙΒ 
α{Π]οἰΙοπίβαςδ: ποῃ {αππεῃ ορ Πέ Ώου {οίστα, 4ο 
ΠΙΙΠα5 ραπ απ ααοά τηΙμΙ οοπ{α]15{15, ρτανα]αθτ]τ, 
αἀεοαιε εχιπάανεγΙ{.”. “Ἡ σὰρξ ἡμῶν. Τμε Ὀε»ί 
τοσεπί Οοπιπιεπίαίος ατθ οῇ ορίπΊοη {μαί σὰρξ 18 
Ίεγο (45 οΠίεΠ {π ο Ν. Τ.) αθεά {ο {1 μεγδον; : 
πιθαηίησ 5ΙΠΙΡΙΥ, “' Τε Ἰιαὰ πο τες, παπιεΙν, 
ῄγοτα {πε ρετεεουί]οη5 οὗ ους αητε]επίίησ {068, 
Ώιο «ενεὴ απἀ ἩΗοαίπεπ Ζεα]οί. Βαΐ 1 ννου]ά 
ταί]λθς, (νὰ Ῥεζα, Ῥο]αίεχ, (α]νίπ, απά Ῥοοίί), 
{α]κο σὰρξ οἱ πε οι{εΥ 1ΠΣΗ, ---ἷ. 6. 8 τεσατᾷ θὰ 
οιέννατὰ οἰτοιπιδίαπςθς: {ο ἴΠε Αροςί]ε, ἀοιδί- 
1ο55, ειΠογοὰ οί] 1π Ὀοίγ απά πι]πᾷ Γοπα 1θ 
οβοοί5 οἱ Πὶς αεχίτοπιοθ αηχΙείγ, απά ννας ννΠ]- 
οί αΠΥ 5αρροτί κανε ναί ο/ αρ]τίαα] οοΠδο]Ποης. 
Γ]ο πεχί ννογάς ατα οχοσεἰἰσαί,; οἱ νυν] ἐν παντὶ 
θλιβ. 18 α ϱεηπετα]ὶ εχργθεβδίοη (56ο ε5αρτα Ἱ. 6. 1γ. 
ὃ.) απά ἔζωθεν --- φόβοι ἃ ραγΏΠοα]ατουιθ. [Πο 5εηςθ 
15: οχίογπα]]γ (1. ο. ἵπ ος Ῥοάγ) νε Ίνετε οχροςεἀ 
ίο ορροείοη απἀ νιο]εποθ, Ιπίεγπα]]ν (ἵπ ους 
πη]πά) ἵω αηχίείϊος απά [8α15Σ ΠαΠΙΘΙΥ, {οτ ἴ]θ 
κα[οίγ ο{ {πε Οατο] αἲ Οοτἰπί], 1εςί 1 «που]ά Ὃθ 
ἀοδίτογεά Ὦγ Ποεγοδίο5 απά ἀἰδδοηρίους. 366 (1, 
γ. 16. Απ αδ {6 πηϊπὰ Ρίθεςες οἨ {ια Ὀοάγ, ἴ]1θ 
]αίίοτ οοι]ά Ἰάνο πο ἄνεσιν, ΟΥ τοβρίἴθ. 

6. τοὺς ταπεινοὺς] “' ἴλο5δα (ναί ατα οαδί ἆοντ 
απά αΠιοίθά.”. (οά 5 ᾖοαισπί]γ η νο Ο. Τ. 
ἀεεοτῖροά αξ {ια οοπη[οτίθγ οῇ 1]οςε ἵπ πουῦ]θ, 
ὧρε Ε5. οχ]ν]. ὃ. 

π. ἐν τῃ παρ.] ““ὉΥ Ἠὶ5 οοπη]πα, οἵ Ρ/θ56ης6, ”’ 
ποαπίηρ Ἠὶς 5οοϊθίγ. Πο ποχί ννοτάς απο οὔ- 
5οµγα, απά, ἵπ ἰταοῖης ἰΠοῖγ 5οη»ο, πηπην «οιηϊποηε 
Οοπηπιεηία{ογ5 ἴακο παρακλ. ἴο ἀεποίθ {ο παγγα- 
[οι ο ο οοπι[οτί. Τηϊ5, Ἠοννονογ, ἴς Ἠαγδῃ ς 
απά 1 15 Ὀοίίοι {ο {πα ο 5οηςο εἰππρὶν αδ έ 
είαπάς, απά τοµάοτ, ϱ' Ρα{ αἰκο Ὁγ 11ο σοπα/ οτί απά 
οποοιτασθιπθη{ Υν] ννἨΙο) {ιο ννας οοιη[οτίεὰ, ος 
εποουγασθς, νν{Π τοεροοί {ο γοι.”. Τ]α Αροεί]α 
πιθπης ναί ο το]οῖσος ἵπ ναί ννης το]αίσς : Ὀοί 
5 Τέ Ἰναὰ σἵνοῃ 5ο] Ρ]δαδιτο {ο Τΐτης, απά ας Ιέ 
Ναβ ΤΠ Ικο][α ππαϊίογ οΓ το]οῖοῖης {ο Ἠϊπηκο]{, 8ο 
ν. 19. ἐχάρημεν ἐπὶ τῃ χαρᾷ Τίτου. 

Τὴν ἐἔπιπ. ὑμῶν ἵβδ Ὀθδί Ιπἱοιρτοίεᾶ, «έ γοιγ 1οης- 
ἵπα [ίοφο6ς ππε];  π5 Ῥοπι. χν. 30. ἐπιπ. δὲ ἔχων 
τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. ᾿Οδυρμ. παν Ὃς οχρ]αϊηεά 
ἔέἨοαχί[ο]ε 8οτγονν [ος ναι πα Όσα απηῖςς. 

--“ 

Τὸν. ὑ. ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, “ γοιγ αἰίαςμπηθί (οννατᾶν 



2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΟΗΑΡ. ΥΠ. δ---1Ι1. 

ιό] ι ” οσο 3 λ Γ ’ ς - 3 ” 9 ” 

8 ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι. Οτι ει καὶ ἐλύπησα υμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῃ, 
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ο Βαρτα 2. 4. 

3 ΄ 3 λ ’ ’ . ε/ . ν ” ΄ 

οὐ µεταμελομαι, εἰ καὶ μετεμελόµην. ᾖῥλέπω γὰρ Ότι ἐπιστολὴ ἐκείνη, 
| / ’ η .. 

εἰ καὶ προς ὠφαν, ἐλύπησεν υμᾶς. 
μα 2 ε5/ ’ 

Ίγνυν χαίρω, οὐχ οτι έλυπηθητε, 
λα. Ἡ ’ , , ᾽ , Ξ 
αλλ οτι ἐλυπὴῦθητε εἰς µετάνοιαν  ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεὸν, ἵνα ἐν 

10 μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 
, 3 , ’ - ς ' - ’ ’ τἝ 

σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται ἡ δὲ τοῦ κὀσµου λύπη Φάνατον 

ἆ 2 Βαπῃ, 12. 18. ας ᾿ ᾿ ἃ ( ( Ἰ 13 γαφ κατα Θεον λύπη µετανοιαν εις Ἰρ τος 75. 
Ίμακε 18. 19. 

’ 32 . ᾽ ον ” ᾽ υ - - 

11 κατεργάζεται. Ιδού γαρ, αυτο τουτο το κατα Θευν λυπηύηναι ὑμᾶς, 

πιο, 7 ὑπγρίψίπσ α τεπάἶπθςς {ο ρετ[οτπι Ἠὶ5 ἴπ]απο- 
Ποηβ. “Ὥστε µε μᾶλλον χαρ., “5ο ναί 1 τε]οῖοεὰ 
Ειο πιοτθ, 1.6. ἴπ αἀάτίοι {ο ναί Τ {εί αἲ η]5 
οοπηίησ, ὮΥ ναί 1 Ποατά οὗ γοι; ος, α5δ 3οοίέ 
οχρ]αίης, “9ο ἴμαί πιΥ Ρτεδεηί 1ΟΥ γ/α5 τεπάετοά 

'. Όιο πιοτο αὐὈιαπάαηί Ὁγ τθαδοΠ ο {θ ΒΟΓΓΟΥΥ {μαί 
Ρτθοεάθά 1... ΕΒιαΐ ἰποιρῃ 5αοἩ πηὶσηί Ὄ6 {πα 
σᾳ56, γεί νλείμεχ ἴλε Αροδία πιθαηί {15 ΠΙαΥ Ρο 
ἀουρίεά. 
. εἰ καὶ ἐλύπησα --- µετεμ.] ἜΤ]ια Ὀοδί ΟΟΠΙΠΙεΠ- 

ἰαΐους ατθ αστοθὰ (]αί ίμε 8εηςο ἶ8: /΄ ὙΠοτε[οτο, 
1 1 ουεπ ἀῑά ραΐῃπ γοιτ {εε]ίπσ5 ἵῃπ {λε Ερἰδί]ο 

᾿[Γνν Πίο Ἰ αυντοίε {ο γοι], 1 4ο ποί [ποιυ] τερεηί ; 
: Ὁνουσι 1 αἰᾶ τερεηῖ, Ὑα5 ΒΟΙΕΥ (566 Π. 4.); 1.6. 
αἴτει Ι Παά 5επί Τί ο, απά Ῥο[οτε [ δαν’ Τις. 
18 πιοάε οἳ ἰαίησ ἴ]α υνοτᾶς τειπονες αἲ] αιη- 
Ῥϊσιίγ. Τί οαπποί ὂε Ίθεποε Ιπ[εττεά, ἴμαί ία 
Αρορί]ο Ἰιαά νυτέεη να απάμο 86ΥθΠΙίΥ 5 5Μ111 
Ί658 ποθά Ίν6 5ίαπηρ]θ αἱ {πο Ἰάοα οϐ τερεηίαπσοθ 
{ος νν]αΐ ννα5 ἆοπε απάἆθτ {ο σιἰάαπος οϐ ἴἶα 
Ηο]γ Βρϊτιε; Γογ ὮΥ 5 µεταμ. Νθ ατθ ΟΠΙΥ {ο Π- 
ἀθιδίαπά ἰαί πικστυῖπς Πίο α σοοὰ πΙαη {6εΙς, 
ποίῖ {τοπη {]θ οοηβοίοµ5ηθςς ο{ λανίης ἆοπε τοην, 
Ραΐέ ἄοπι ἴοπάθτηθςς ΓοΥ {πε {6ε]ίπσς οῇ οίμοις, 
απά απ αρρτεμθεηδίοη οί Ἠἱ5 ν/ε]]-πιεαηί ΤερΓοο[ς 
πιαγ Ἠανα Ώθθηῃ {οο 8ΕΥΕΙΘ. Ἰῃπ αΠποτί (α5 Οα]νίπ 
νε] Ροῖπίς οα{) µεταμέλεσθαι ἶ5 το ἴο ο ἴα]κεη 
ἑπιρτοργίὸ 6ἱ ροριίαγα{εν, 8ΙΠΙρΙΥ {ου ἄοίογεπι 64βεγ6. 
Της {πο 5θη5α 15 ΥΝε]] οχρ]αίπεά ΡΥ (Οαἰνίπ αν 
{ο]]ουνς: « Ταπιείβί Ἱπν]ία5 νο Ρραρισί, ασ πηῖΠί 
ἀο]ηίέ, ααοά νοῦί5 ἆπτιας 9556 οοσ6Γ6Υ, παπο ἀο]ετθ 
οὗ Ἠαπο ο«πήβαπι ἀθδίπο, ἀππι γ]ιάρο α]ε νορί5 
{11999.”).  Απά 51ο] ἶ5 {Πο γίαν’ ίαΚαη Ὦγ (ατοῖ. 

--- βλέπω γὰρ, ὅσο.] Τη 5οη5ο οΓ ίπεςδε ννογᾷς 
5 {ης Ἰαἱά ἀἆονγπ ὮΥ πιοδί τεσςπί Οοπππιοη{α{οΥς : 
«Έου 1 ρετοείνο (παί {Πε Ἰείίογ στῖενεά γοι οπ]γ 
{ος α 5]οτί 9ραοθ.’. ΒΗΟΠ, Ἠοψενετ, σππποί ὃθ 
Ῥτογεά {ο Ῥ6, ποτ ἶ6 1 ΙΚεΙΥ ἴο ο ἴλε «εηςο, 
ν/πῖο ταίπεχ Ε66ΠΙ8 {ο Ὦο αν [ο]]οννς: «Εοτ Ι 
Ρετοεῖνε {ναί (ναί Ιαίίοτ ἀῑά ραΐπ γοι, {ουσ 1έ 
ν/ας Ὀι{ {ΟΥ α 886α5οη.”. ΊΝΟΥν 45 {16 οὐ µεταμέλομαι 
Ῥτεσεάίηπσ αἰπιοδί Ἱπιρ]ίθά “ΙΤ απ σ]αά;. μα 
Αροεί]ο, {ο 5οβίεπ ναί πη]σηί 56οΠι Π4Γ5Η, απά {ο 
εκρ]αΐη Πὶ5 πιααπίησ, αάάς νῦν χαίρω, ὅσο. Ἔ]ο εἰ 
πρὸς ὥραν ἵ5δ πιθαπί {ο βασσοςί {μαί ἴλε Ρραίη νναβ 
{ίΘΠΙΡΟΤαΤΥ, {πο Ῥεπεβί ΡοΓπαπθεηί. 

νῦν χαίρω, ὅτο.] Τ]ο 5εηςε ἶ5: “Νου ία 
ς καΜς[ασίίοη ΤΙ 6ρθα οΓ 15, ποί {μαί γο ν/οτο ραΐπεᾶ, 
' Ῥα{ Εωαί γο ννοτο [5ο] Ραϊπαά, α5 {ο Ῥε Ργουσ]Ώέ {ο 
' περοπίαποθ απά ΥΘΡΟΓΠΙΠΗΙΟΠ.”. πο ποχέ ννογᾷς 

' απ αχρ]απαίοτγ οἳ ἴπο Γογεσοῖησ 8956. ᾖΓὴρ, 
φοϊ[έεἓί. Κατὰ θεὸν, “«Ιπ εις α Ψαγ ἃ5 (οἆ τθ- 
αἱ, «6 πλ τείετεποςῬ {ο 9 ὉνΙ]] παπά σ]οςγ, 
1, θ., α5 Ἠοδθεηπῃ, εχρ]αίῃς, “΄ αγὶείησ ΠΟΠ οα.565 
ουί οϐ νΠῖσο[ Ὡς ννοα]ά ανο Ι{ ατἱδο, αὐά ρτοάιο- 
Ίπσ ο/εοίς 5αοἩ α5 Ὦθ υνοι]ά αρρτονθ. ””. Τη Ίνα ἐν 
μηδενὶ ζημ. ἐ. ἡ. ιο ἵνα πα, νυν] ο Ὀεςί Οοπῃ- 
πηθηίαίοΥ5, Ὀς 5αρροδεά {ο ἀοποίο γοδί. Ἐεῃ- 
ἀετ: ΄ ο Οωπί Ἱπ πο τθβρθοί ἨΨετο Υθ αρστίενοἆ 

ο ος Ἱπ]ατοά αἱ ους Παπάς. 
το 10. Τπο Αρορί]ο Ἠετο πιοαης {0 8ηου” Εαί, 5ο 

[ατ {οπι Πανίησ Ῥ6επ ἵπ]ωγεὰ Ὦγ Ἠἰπα, 416Υ Ἠανε 

Ρεεπ ῥεπεβίοά: απά Οπὶς ο ἀἆοες ὮΥ 5πουνίπρ {ιθ 
βα]ηίαΓΥ Πηαίατο ΟΡ {θ λύπη κατὰ Θεὸν, υγ] νηῖο] 
ης ἴπεη σοηἰγαςῖς ἐ]αί κατ ἄνθρωπον 5 ἴε τοογίάἰη 
η λε γε[ἰσίοι δογτοιο. Τ]ε γὰρ ]αβ τείετεποθ 
{ο α οἶαιςο οπη]{εά, α. 4. [Υε Μετα ΙΠ πο τεβρεοί 
Ιπ]ηγες] {ος, ὅτο. 

----κατεργ.] Ρτοάιοςς, α5 Ῥοπῃ. 1ν. 15. ᾖΜετάνοια 
Ἠετο εἱρπ]ῇες 56) α «Ἠαησε οἱ παπά α5 ρτοάισθβ 
το[ογπια{ίοη 1π οοπάαεί, 66 Βρ. Ταγ]οτ΄ς γψοτκς, 
γη, 912. 8ο ΗΙετοο]. ἵπ Ἠ8 Λατ. οατπ. ρ. 194. 
ΧΝεεάΠ. 8αΥ5: “Ἡ δὲ μετάνοια αὕτη φιλοσοφίας ἀρχὴ 
γίνεται ' καὶ τῶν ἀνοήτων ἔργων τε καὶ λόγων φυγὴ, 
καὶ τῆς ἀμεταμελήτου ζωῆς ἡ πρώτη παρασκευή. ΥΠ 
τθβρθοί {ο ἀμεταμέλητον, 1 ἶδ ποί αστεεά νυΠείπετ 
νο οασΠί {ο τεία 1έ {0ο σωτηοίαν, ΟΥ {ο µετάνοιαν. 
Τη να Γογπιεχ σᾳςθ, 1 υν] πιθαΠ οεγίαῦι πιά 11- 
εΠιαπισεαὐίο. αεί ΟΠὶς Ιπίετρτείαίῖοη ἵπνο]νες πο 
Η{19 ΠαΓΕΊΠΘΒΡ, απά {ο 5εΏ5ο αγ]δίησ ἶ9 δοπηθνν]αξ 
Ἰε]απθ. Τί 15 ἰΠεγε[οΓο Ροί{εγ {ο 8αβροςε α 5]ἱσηί 
ἐγαπδροδιοπ, απᾶ α δοτί ο Ῥαγοποπιαδία, νΠΙςῃ, 
1 ἀμετάγνωστον ὨἨαπὰ Όεει ΥΠ εη, νοι]ά ηανθ 
Ώδεῃ οοπηρ]είθ. ΤἼετε 15 αἱδο α ΠΠΘΙΟΦΙΒ, πε 56η5Θ 
Ῥοΐπσ, ΄«πεγνετ {ο Ῥ6 τεστείί{εᾶ, Ῥαί ταίπετ {ο ϱο 
το]ο]οθά 1Π. 7. Ῥ]ποςῬ ΠΟ 9Π6 ΥΙ1 οὖεί Λαγε οα158 
{ο τερεπί οῇ σοά]γ 5οτΓον’ ΓΟΥ 51Π, {αί Ρεῖΐπσ πες- 
655.ΓΥ {ο ρτοάασο τα[ογιπαίίοῃ, απά (Πετε[οτο Ιῃ- 
ἀἱδρεηβαβ]ε {ο εαἱναίίοη. 39ο Απδίμεπες 54Υ8 
τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι φάσκων, προσέθηκε τὴν ἆμετα- 
µέλητον. ΤΑΥ ἴ]ιε τοῦ κόσµου λύπη ἵ5 πιεαπ{ α ΒΟΓΓΟΝΥ 
αὐομί ννοτ]ά]γ οὐ]αεοίδ, ΥΙΟ, απ 5οραγαίοά 
{οπα πο [εατ οἳ ἀοά, ἰεπάς {ο ἀθαίῃ, ἴεπιροτα] 
απά οίεγπα], απἀ νν]] Όγοάµορ {πε Ἰαΐΐες, Ὀαΐί {ος 
Ώπε Ρτενοηί]ησ στασθ οἳ (οά. 

11. ἰδοὺ γὰρ] ΄΄ {ος 866, Πον, [ῃπ γοιγ οὔΠ., 
οας5ε]. Αὐτὸ τοῦτο τὸ, ὅνο. Ἠεηπάαχ, ΨίἩ Ῥτο- 
{οβφο: 3οᾖοιεβοα]ά, “« ἰΠῖς νετγ οἰτοππηξίαπος ΟΕ 
γοιγ Πανίησ 5οιγουνες, ἄσο. ἈΣπουδὴν (ΡΤΟΡΕΓΙΥ 
ἀεποίπσ ῥς{{ε) Ἰχετα ππατ]κς {1ο ατάοιη, ἀϊΙσθπος, 
παπά οατηθδίπεςς νι ΥνΠΙοΏ Π16εΥ βίτονο {ο οἶθας 
Ώπειπεε]γες οὗ {λε «Ἀαγρεβ πιαάς, απά ΓΘΠΠοΟΥο ἴῃα 
αθι5ες οδηφιγθά ΡΥ ἴΠο Ἀρορί]ο. Τ]]6 σοπργαί 
ίετία ἵψ πε {ο]]οννεά τρ ὮΥ ραμϊομίαγ 9η65, ο 
ἨΙΟἩ ΕΠΠΙΕΥ]. οΏ5αγνες {]αί 80/16, ἄ5 ἀπολογ., 
φΦοβ., ἐπιπόθ., παπά ζῆλος, Ρεγίαῖη ἵο {1ο Αγοςίΐο, ἴο 
ποπ ἴπα ΟοτΙπίιΠίαΠ5 Ίή6ΓΘ αΠΧΙΟΙΦ {ο οἶθας 
Ώπειηκε]νος. ΤἜΤΠαγ (Ππετοίογο θατηθςίΙΥ ἀεθίγεά {ο 
αρρθαςο ἨΙΠ, παπά {ο {δκίΙ(γ {ο Ἠϊπα {εῖγ ρτοπιρέ 
ορεάίοποθ. Τε οίμεχγ {6εγπης, ἆγαν. παπά ἐκδίκησιν, 
Ῥο]οπρ {ο {16 Ιποεδίποςς Ρ6Ι5ΟΗ. Τ]6 ννογάς Ίπαν, 
ἨΟοΝ6Υ6ΘΥ, Γο[ΘΥ {ο οί[οις, νω Ἰαά Όθεῃ ἴπ α 1956 
ἀεσρτεθ σι]]{γ, 45 ίποςθ «νο αἰίεπάεά αἱ οἵ ϱεη- 
οοιτασε αἰοπάαποθ αἱ {ιο Ιάο]-ίθαδίς. ᾿µΕπιπόβ. 
απ ζῆλος ατε {ο ϱε {ακεπ αξ αἱ ν. Τ. ᾿Εκό. εου]ά 
Ὀςδ τοεπάρτοὰ ηπιϊδ]ιπιρπέ. α5 ἵπ Ἠοπι. ΧΙ. 19. απά 
οἱ56νν]θγθ. ἨἛΣυνεστ. ἑαυτοὺς, «Ὑθ Ἰανε αρρτονοᾶά 
γοιγαε]νες,” 1, ο. (45 Φε]αίοτ, Ώοςςτ., απά Ξοοίί 
οχρ]αίη) α5 α ϱπάτο] ος Βοοϊθίγ  υνΠῖσ] τοπιονθ8 
αἰ] 5οταρ]ες αὐοιίέ ἴπε αρρ]ιοαΡΙΠίγ οἱ {πε ἵεγπα 
ἁγνούς. Ἐν τῷ πράγματι, “«ἵηπ ἴπο αΠαϊτ, ΠαΠηεΙγ, 
οῇ ο Ιποθείαοίς Ροτεοη.. Τπο Αροεί]ο (οἱ 
5ογνος ΕΙΠΙΠΙΘΓΙ.) ἶ5 αοοιδίοππεά {Πας {ο δρθα] ος 
ΔΗΥ (λΐπς ἀἰδστασεί[α]; αξ 1 1655. ἵν. 0.3 
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η --.  ωὰ. . / 
πόσην κατειργάσατο υμῖν σπουδην. 

3 ) 3 , 3 . 2 ’ 

ἄλλα ἀπολογία», ἄλλα ἀγανα- 

κτησιν" ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν" ἀλλὰ ζῆλον, ἆλλ᾽ ἐκδίκησιν / 
ια 9 ’ ς ᾿ ς ᾽ 3 Γ » ’ »’ 3 

1» παντὶ συνεστησατε ἔαυτους αγγους εἶναι εν τῷ πραγματι. ρα ει 19 
Αα. «κ ο -α 2 ς’ - 3 ’ 3 ᾽ [ο] - 3 

καὶ ἔγραψα υμῖν, οὐχ εἵγεκεν τοῦ ἄδικησαντος, οὐδὲ εἴνεκεν τοῦ ἄδικη-- 

Φέντος" αλλ 

ὑπὲρ . 

Γα) - ή Ν .) ε. ς -- ᾽ 

εἵνεκεν τοῦ φανερωύθηναι την σπουδην ΊΊμων την 
ι4 - .] ς - 9 ’ - ” 3 - ’ 

υμων προς υμᾶς ἐνωπιον του Όεου. «ια τουτο παρακεκλη- 18 
3 . ” ’ . ” , ’ ᾽ ιο Γ ’ 

µεθα ἐπὶ τῇ παρακλήσει ὑμῶν  περισσοτέρως δὲ μᾶλλον ἐχάρημεν 
ῃ » ” - ε/! 9 , ι ” 3 ” 3 ᾽ , 

ἐπὶ τη χαρᾷ Τίτου οτι ἀναπέπαυται τὸ πνεύμα αυτοῦ, απο παντων 
ς . ε/ , .) - ς ᾽ ς σι ιά ρ. ΄ 3 

ὑμων. οτι εἴ τι αὐτῷ υπὲρ Όμων κεκαύχηµαι, οὐ “κατῃσχυνθην ᾿ 14 
3 2 ς [ή 3 [ά ς ο ε/ Γ ς / 

αλλ ὡς πάντα ἐν αληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις 
ο 3 3 : τν : ν , 3 » 

ἡμῶν ἢ ἐπὶ Ἰΐτου αλήθεια ἐγένηθη. Ἱαὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισ- 16 
ς ” 3 ’ ) ; ς ” ς 

σοτέρως εἰς υμᾶς ἐστιν, ἄναμιμνησκομένου τὴν πάντων υμῶν ὑπακοὴν, 
ς / ’ ’ 2 ’ ε/ 

ε: Τνενε. ὃ. ὥς μετὰ φόβου καὺ τρὀµου ἐδέξασθε αὐτόν. " Χαΐρω Ότι ἐν παντὶ 16 
ΡΗεΙη. ναι, 21. 

Φος δὲ ς »ν 
Φαθῥω ἐν υμῖν. 

{Ποπι. 15. 26. 
(αἱ. 2. 10. 

ΥΙΠΗΠ. Ὁ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ δὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 1 

τὴν δεδοµένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας ' ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμη 9 

12. Ἠοτε {νε Αροξίο εκρ]αῖπς Ἠΐ5 Ρ1ήροδο Ἰη 
υυτ]ῖησ αξ Ίο Παά, νΥπΙο] Ὕνας ποί {ΟΥ απΥ Ραγοι]- 
Ίαχ ΡοΓ5οΠ’5 5ακα, πθἰ{Παγ οί έ]ιε Ιπ]αγατ (οἵ οὔειά- 
εχ) ποτ οϐ {λα Ἰπ]ατοά; ποί {Το αΠΥ ἀθβίτο Το 
απῖκη {ο ΓοΓΙΠπετ απά ΡΓοοΙΥθ Ἰηδίίος {οΥ να 
αίίοτ: Όαί οΠΙΕβΥ, ναί Ἠ]5 απχίοις σαγθ ΟΥ {παπι 
πηὶσηέ Ὀς πιαπἰ{οςί {ο {ειπα Ἱη {πο εἰσῃί οῇ{ ἀοἀ. 
Ξ6Ἠ 566ΠΙ5 {ο 6 {6 {τας 56Π596, ΙΝΠΙΟἨ Πας Ὀδεῃ 
πδε]οςεΙγ Ρρετρ]οχθοά Ὁγ Οοπιπιθηίαίο5; 1Π5δο- 
ΠΠΙΟἨ αί 8οΠ16 (α5 Άθννο. απά Ἰλ/ακαί) ννοι]ἀ 
τοαά, {Τοπι βογεταὶ Μ595. απἀ Ὑογδίοης, Εαΐπετς, 
απά Εατὶν Εάϊάοπς, Ἱπο]αάίησ (παί οϐ Β. Βίερη., 
τὴν σπουδὴν ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν. Βιῖ ἔνοισῃ {πί Ργο- 
ἀμσας α 5οη8ε, Υαί Τί 15 οπο {αγ-{είσμεςά απἀ ]ε]απο, 
Ὑνμίομ ἆοθος ποί ατίδαο παί(ιτα]1γ οπι ια εαυ]οοί, 
απά ἶς ποί 5ο αστεοπῦ]ε {ο {πα οοπίαχί. ἜΤ]ο οκ- 
ἐεγπαί ααΙλοτΙ{γ {ογ εἶνα τοαάἶπσ ἵπ ααθείίοη ἶ5 Ριέ 
β]επάσγ; {ιο Τά. Ῥτίπο. απά (θα ρτοαί Ὀ]]ς οῇ έ]ιο 
ΜΒΕ. Πανίης ἡμῶν ὑπὲρ ὑμῶν. Απά ἐποισ] Τί πιαγ 
6οθπι είτοπσ Ιπ ἐπίεγπαί ενἰάεηπςες, αξ Ρεῖπσ ἴ]ια 
ΠΊοΤο αἰ[ῃεπίέ τεαάίπσς γαί (αί «απο, ἴξ παςί Όο 
οὔβετνοεά, ἀοθες ποί αΡρ!Υ {ο ννογάς 5ο ΠΘαΓΙΥ αἰ]κο 
α5 {ο Ῥο ρετροίαα]]γ Ιπίογομαηρες ; νήσο] ἶ5 ἴια 
οΆ56 ουν] ἡμῶν απᾶά ὑμῶν. Απά {ιογε Ὠιαί ννοτὰ 
νΠΙοἩ 5 πιοδί ααίαθ]α {ο {ἴῑναο οοπίοχέ παιδί Ὦο 
Ῥγαίαττοά. ιο ννοτᾷς πρὸς ὑμᾶς Ἡετο ἀουθί]αςς 
οαπος]]εά ΡΥ Όχοςα Ογ(έος νο ἀῑά ποί απἀεγείαπά 
Ώ1θ ραβκασο. απά 5αρροβοαἆ {Πο υνογάς {ο ῦ6 Πππθςθς- 
Β4ΤΥ. Εἰπα]]γ, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἵψ ΦΙΠΙΡΙΥ Γοτ ὄντος, 
οΣμάΐσε Ίλεο, γευεγα, αφ Τωι]κε 1. 6: απά ναί (Βομ]οιΙθ- 
Ἠ6Γ αγ) “΄ απἷα Ώοις τογΗπῃ πάπια γίδα 510 Ῥεῃ- 
είταί, πες ε]ας ΠπάΙοίαπα α]]ο πιοο Γα]]{ ροίοςί. 

19. διὰ τοῦτο --- ὑμῶν.] Ἔ]ιο 8οπεο (τοπάετοά 
οΏβοιτο ὮΥ Ὀτονίίγ) 56οΠης {ο ο ενας: «  Ἠηοτο- 
{οτο [ίτοπη {να Ίονο νο Ῥοτο γοιι] νο εγο οΟπ]- 
Γοτιοὰ ἵπ νο οχλἰ]αταίηπσ πονς οἳ γοι, ΥΙΟ] 
Τἴας Ὀτοιρσ]ί.”. Οοπιρ. ν. Ἱ. Ὦγ ὧινο ποχί ννοτᾷς 
Όνο Αροβί]ο ππθαπς, ἐπί Ἠΐς ον η 10Υ γνας οχοθος- 
1πσ]γ Ιπογθαβος αἱ νο 1ΟΥ ν]ίο]ι Πας πιαπ][οείοὰ 
αί Πΐς τοοθρίίοη απποης (ποια. ο ννοτάς ὅτι 
ἀναπέπαυται --- ὑμῶν ατα Πηκίταίίνο οῇ {ο χαρά. 
Οοπιρ. 1 Όος, χν]. 18. Ἰναπ. ἴνας αἱρη]ῇος “΄ίο 
Ῥο οί αί τορέ, πια ἨαβρΥ.” 

14. εἴ τι] {ο ὅτι, “« νηαίονοτ,” Τη οὗ κατῃσχίν. 
νο να (ο ο[οοί Γοτ ἴἶνο αµδε; παπά ἴποτο 15 α 
πιοΙοβῖβ, ᾿Επὶ Τίτου ἵβ ὮΥ 8οπιθ αχρ]αίπεὰ α5 ριαί 

{ΟΥ περὶ Τίτου; Όαί ὮΥ πιοῬί 1έ 15 Ὀοίίετ Ιπέετρτείεά 
«αραιά ἜΤιαπιὸ αξ {ο οοπίοχί τοφιῖτος. Απά 
Ώχ]5 15 οοπβτγπιεά ὮΥ ἴε αποϊεηί Ὑετείοης. 

15. μετὰ φόβου καὶ τρ.] “' νὶΏι 4εερ τεγετεποθ 
απά τεφρεοῖ,”' Ἱπρ]γίης απ απχὶείγ ποί {ο οβεπά 
Πΐπα, απά α ἀἱδροδίίοη {ο οαταβα]]γ Γο]ουν 5 ἵ- 
ᾖαποίῖοης. 

16. χαίρω ---ὑμῖν.] Τηε 5εηςε εθεπις{ο Ώε: “1 
το]οῖσς {ἐαί, {οπι με αχρετίεπος  Ἠανο Ἰιαά οῇ 
γοι, [ ΠᾶΥ 1π 6ΥΘΓΥ {ης Ρεεὶ οοπβάεπος ΙΠ γοιΓ 
τεαγ ορεάίεποθ {ο αἱ] πιΥ αἀπιοπί]οης ος 516- 
βοβί1οης. 3 

ΥΠΙ. Ἔ]ο πιθηίίοη (με Αροεί]ε αά πηαάε ο 
Ἠὶς οοπβάσεπος ἵπ ἴπο Οοτἰπίμίπης σἶνος Ἠϊπι απ 
ορροτίαπΙίγ οϐ ασαϊπ Ιπίτοάποίπσ ο εαὐ]εοί οῇ 
Όινο εο[/εο[ίοη ἴεῃ ππαίησ ΓοΥ ἴ]ε τε]ὶε[ οῇ {πε 
Ροου Ογὶκίίαπς αἱ αγαδα]οτη, ννμῖο] οσουρίθς {Πῖς 
απά Όλο {ο]]ονίησ ΟΠαρ.:; απἀ, αίίετ Ἱη[οτπιίπσ 
ἔπθτα οῇ νν]αί Ἠπά Όεοι ἆοπο ϱἱδοινμοτε, οϐ οκ- 
Ποτίϊπσ (οι {ο Γο]]ον 5ο σοοᾷ απ΄ οχαπρ]θ. 
Τ]6υ ννοι]ά ενας, Ἰχ ςαγς, ἰ{οσί1(γ ενεῖτ ἤτπι [ΗτΗ, 
ϱΥ Ππηϊίαίίησ ἐεῖγ Βανίουτς ευ υνοι]ά ]αςεθν ια 
Αροφί]ε)ς Ὀοσαείΐηπσ οῇ ἴποπι; απά ννηαίθυθγ ἴΠ8Υ 
υοφίοννοᾶ, ἴπο Ὠϊνίηε Ὀ]οεδίπσ ννοι]ά αππρ]γ οοπη- 
Ρεηςαίθ; Ὀρπίάος (παξ, {ου ννοιι]ά Ίνανο {ιο Ρταγ ιβ 
απά {πίοτορφείοης {ο (ο οἩ ἠναῖτ Ὀε]α]ῇ, οἳ (ποςς 
Νοπη {ευ Ἰναὰ τοἱίονσς. 

1. τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδ.] Ἔ]νετε Ίνας Ίετα 
Ώδυι 5οπιο ἀοηπδί ας {ο {ο 5οη5ο οῇ {Ίος Ἰνογᾷς, 
Πε 18, Ἰον/ονετ, σεποαγα]]γ απστοςὰ, ἴαί τὴν χάριν 
Ἰθγο ΠΠΘΙΠΕΒ (15 οσο ἵπ (ὶς Οµαρίογ απά 6εε- 
ν/πογϱ) σἰ[ῖ, ου ἠἱβεγαίίη. ἘΒυαί οη τοῦ Θεοῦ ἁῑ[- 
{οτεποςο οῇ ορίπίοη οχἰκί. 3οπθ (18 Ἠαππη,, 
Ἐπαίσμυ., ῬΏγ]ο, Ἀθννο., απά Ἰ/αἷκοί.) ἰαἷκς Τι ας 
αφθς, ϱΥ ΗΠοβγαϊςπι, {ο ἀοποίο σγοαῖ. Τ]ναι Ἰάἱοπα, 
Ἰοννονοτ, ἶ9 οῇ νουγ Ἠἰπιίοὰ αρρ]ἱσαίίοπ, απά οαη- 
ποί Ἠανο Ῥ]ασος Ἰθτο. Ἔ]α ννοτά πας Ἰανο 18 
δα] 9θηφο.. Απά Νο ΠΙΔΥ «ΠρρΟΒθ {ιο χάρις 89 
ἴογπιοά, οἰίμοτ, 45 ἴέ ἶς σοποτα]]ν απἀρνείοοᾶ, {ο 
βασσοςί ενας 1 ννας (οά, νν]νο Ἰαά ὃγ Ἰϊς στασθ ρα 
ἱη{ο (ἰγοίγ Ἠοατίς {ο Ὀοφίονν ἐλῖς οἰατίγ; ος ταἴλθγ 
(15 ενας ννου]ά ἵηνο]ναο 8οππο οοηβικίοη οῇ ἱᾷ6ας) 
Νο παν 5αρροφο {ο αἶπης {ο ο οα]]οά «σας, 48 
Ῥεΐπςσ ρίνοπ /ο» λὲ δαᾖο, απᾶ ἵπ α οργίαἰπ 86Π89 
βίνεν {ο Πίπι νου σίνθη {ο ηὶς ἀἰδίτοςςεά 8ε- 



πποδί απ[ανοιταθ]α οἰγοιπηδίαπςςθς. 
:θλίΨ., {ΟΥ ἐν θλίψει πολλῃ, ἤ ἐστι δοκιμὴ, “' ἵπ αίἨ]ο- 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΣ 6ΟΗΑΡ. ΥΠ. 2---θ. 2056 

Π ς / .ά -” Φα αν 9 « 3 ’ 

Ὀλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν, καὶ η κατα βάθους πτωχεια 
3 - ᾽ -” - ς ’ 3 - ε/ 3 

8 αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον της ἁπλότητος αυτων" οτι κατά 
- ς . ’ 2” ι] -” 

4 δύναμιν, (μαρτυρῶ,) κιὶ ὑπὲρ δύναμιν αὐψαίφετοι' ὃ μετὰ πολλης 
’ ’ 5 ” . ’ ᾽ - 

παρακλήσεως δεόµενοι ἡμῶν, τὴν χάφι, καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακο- 

σ Λοις 11. 29. 
Μοτη, 15. 46, 
1 ὅΌου. 16.1. 
τπῖνα 9. 1, 

- η) ς .. 5 ν 3 ) 3 . 

ὅ νίας τῆς εἰς τους αγίους, [δέζασθαι ἡμᾶς] καὶ οὐ, καθως ἠλπίσαμεν 
2}. 2 ς ) εδ » ” - Π Δ αν ὃ ν 9 λή 

αλλ εαντους εόοωγμαν πρωτο» τῳ Λυριῳ, και Ἱμιγ ια ἑληματυος 

... 5 ᾽ , ς ” -- 5’ ο ἳ Π ε ϱ/ 

6 Θεοῦ εἰς το παρακαλέσαι ημας Ίἴτον, ἴνα, καθως προενήρξατο, ούτω 

ναπί5. Ασσοτάϊπρ {ο {ο σταςῖο 18 455ΗΤαπΠοςθ, Μα(4. 
Χχν. 40. ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τῶν ἀδελφῶν µου τῶν 
ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. απά Ῥγον. χἰχ. ΙΤ. δΔανεί- 
ζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν. ἛΤ]αφ νο ΠΙαΥ ΤΘΠάσΙ, 
«να (οἆ-α]πῃς,” απά 5αρροφε ιμαί ία οο]]εσίίοι 
γνα8 80 ἴοιπιεά, Ὀοί]μ {ο 5ασσεςί {πα ἀπίγ απιά τθ- 
πνατὰ Ο{ {χε 6ίΥ6χ, απά {ο 8ρατο {θα Γεο]]ησς οῇ ία 
ΤΘΟΘΙΝΕΓ. 

9. Το Αροςί]ο Πον;, ἵπ οτάθτ {ο 6ηἨαπος {πα 
πιθηῖί οἳ {ο σΙΠ, 511ον/5 1ὲ ννα5 ἆοπε πΠάεΓ {ία 

Ἐν πολλῃ ὁοκ. 

Ποπ πιοδί {τγίησ.’. 89 Ἠοπι. Υ. 4. ἡ ὑπομονὴ ὅο- 
κιμὴν κατεργάζεται. ππὰ 8αρτα Π, Ὁ. Ἡ περισσεία 
τῆς χαρᾶς α. ἶδ πεαα]1γ τοπᾶοτεά ' μαῖγ αὈαπάαπί 
19γ:’᾿ 1.6. 1οΥ {ποιη ἔπο ἀοοίτίηςΒ, ΡΓΟΠΙΙδ6», απἀ 
οοπφο]αίίοη5 οΓ ές (4οβρε]. 9ἱΠπς66, ΠΟΊΝνΕΥ6Γ, {5 
15 α 86Η56 Ποί νοτγ αρροβίίε, {Πε τεοθεη!{ (ΟΠΙΠΠΕΠ- 
ἰαίοις ἴακο χαρὰ [ΟΙ χάρις; ΝΠΙΕΠ, Πον/ενετ, ἶ8 
απῖίο απαυ(οτῖίσεά. ἩΥΝΗΥ εΠοιυ]ά νο ποῖ ἴα]κα 
χαρᾶς ἵπ ια 56Π50 αἰαογίίψ, Υἱπ. {ο βἱνθ. Α5 ϱτὺ- 
ἴπο 19 ἠιο 5αρ]εοί οῇ ένα οοηί{εχί, {ηετο οαΠ Ὀθ πο 
οὐ]εσίίοπ {ο αθεὶσηίησ 51Ο] ἃ 66η86: ΒΥ ΥΝΠἰοΙ αἰ] 
ἀοι]{γ ἶς τεπιονθά. Κατὰ ῥάθους ἵ5 ἃ ΡΗΓᾶΡε ΓΟΥ 
απ αἀ]οοίίνε: απἀ, 35 βαθὺς ἶ5 οβθη αρρ]ίεά {ο 
Τ16πες, 80 Ιί ΠΙαΥ {ο Ῥουετίη. Πλοῦτ. τῆς ἁπλ. 18 
αποίηθς Ιάΐοπι {ο ἀαοποίε το] Ἠρετα]1έγ, οἵ {Γεε- 
Ἠδατίεάπεςς; Γου {παί ἶ5 {πα Πέεγα] 5εη5θ ΟΡ ἁπλ., 
κο αἰπιρίοίας ἵπ Τιαίη. ᾿ἘΕπερίσσ. εἰς ΠΙΔΥ ὃε 
τοπάετοά “«τεάοιπάεᾶ,” ος ΄΄ εοπάμοεά σγεπ{]γ.ὸ 
Της {πο 86ΠΏ56 πιαΥ 6 οχριθβεοἆ αξ [ο]]ονς: 
« 1]οῖτ αὐαπόαηί αἰαοτίίγ, απά [Υεί] ἆεερ Ρρονετίγ 
πανο τοαάοιπάθὰ στοα(]γ {ο εί γἰεν Πρεγα{γ 
1. 6. Ὠλείγ στοαί α]αοτ]ίγ {ο σἶνε, ενεη απι]ᾳδί ἆεερ 
Ρονοτίγ, ας αὐαπάαπ/1γ 5Ίπούνη {Παίγ γἶο] απά [Πεο- 
Πεατίθά Ιετα{γ. ο ἁπλοτ. ἴδ ἀφεά πίτα Ιχ. 11 
ἅ 12. Ῥοπι. ΧΙ. 8. 

3. αὐθαίρετοι.] Ῥαῦ. ἦσαν, απ διδόναι {ΤΟΠΙ δεδο- 
µένην Βε{ΟΤ6. 

4. τὴν χάριν καὶ τὴν κοιν. τῆς διακ.] Τη ἴε ΙΠ{ΘΓ- 
Ργοίαίίοηπ οἱ Εὶ Ρα5δᾶσς ΠΙΙΟἩ ἀερεπάς αροΏ 
νυηθείηει {πα υνογάς δέζασθαι ἡμᾶς ΓΙΕΙ τοὺς ἁγίους 
Ῥς σθηιῖπθ, ΟΥ ποί, 'ΤΓΠΕΥ ατε ποί ἔουηπά 1η 4. 
Μ85., ΠιαΠΥ Υ6υβ5ΙοΠΒ, Εαίμοις, απά ἄΤοοῖς Οοπ]- 
πιεη/ίπ{οῦ5, Ίνετο τε]εοίεά ὃν ΜΗ], Βεηρ., παπά 
Ἠγαΐς., απἀ οαποε]]εά Ὦγ Μα(Η., (ἀπίεδῦ., απἀ 
Ὑαΐίοτ. ΤΠεγ ατα, ἨΟΝθ6νοΟΥ, αθΙγ ἀα[επάεά ΡΥ 
Βἰπο]., νο Ίναθ Υ6τΥ φαἰἰς[αοίοτΙΙγ αοοοαπίεᾷ {οτ 
Ονοῖγ οπιἱςείοη, {Γοπη {ηε «αγε]εδεηθςς ο/ {με δοτίρος. 
γιοιέ να ννοτᾶς, ἰί 15, Τ πχ, ἀΙΠοι]{ {ο π]ακο 
οί αΠΥ οοποἰγµοίίοπ. ἜΓ]οῬςςῬ Ἡ]ο εχριησο {ο 
πγογάς ΑΗΡΡΟΦ6 χάοιν απά κοιν. {ο Ώο σονειπεά οἳ 
ἔδωκαν ἵπ {πε ποχί νειδε: απά ὀεόμενοι {16γ τοπάετ, 
α οπίγεαίϊηπσ 45 Πίο Ρογποῖ! 1.17. Ἴῆις Όιο οοη- 
είγποίίοη απά 56εη56 υΙ]] Ῥε, α5 Ὀτ. Βητίοη Ἰαγς 1έ 
ἀοννῃ, ας {ο]ουνς: «6 Ἐογ οὖεη αὔΌονο {Ποαῖτ πηθαης, 

" νο]απίατί]ν, απά πιοδί εατηοςί]Υ οπηίγοαίίπσ 118 [ίο 
Ροτπιίέ Ι], ἴΠπεγ σανο {πβ οΠαγίίαρ]ο οσο]]ες- 
εἴοπ οἱ (ἠαῖτ5, απᾶά ποί ππετε]ν {Ἠΐ5, ννμιοἩ να 

Ὅ πναξ νο Ἠορεά νθυ Μοι]ά ἆο, Ρας ου σηνο 
{νεπιςε]νος Ὀοίογο 6Υ6ΓΥ {ΠΙπσ εἷςα {ο {πο Τ,ογά 
απά {ο αβ.. Ὑεί -- -ᾱ στεαί {εεβρ]εηοςς απά 

Ίο]απαπεςς υνῖ]] αιίασ] {ο {6 δεόµενοι. 1 5]λου]ά 
8θ6ΠΙ (ναί {μα ννοτάς, ΙΓ ποί οι {εά Υ αοεῖ- 
ἀεπί, ννετο οτἰσίπαΙ1γ «Ίιτοννη ουί, απά Ἠανε Ώοεῃ 
εἴποο οππος]]εά, /γοπυ πιϊδεοπεερίίοπ οἳ νε τοαὶ 
ΠΠΘαΠΙησ οΕ {πε Αροβίθ. ᾿ΤΓ]δ 8οπιε τεσεηῖ 
ΟοιηπιθΠ{Π{ἴΟΥ5, ἃ5 ἨοδεηΠ., ΤδιΏ, απά ΕΠΙΙΠΘΓ- 
Ίπσ (91ο τείαϊαπ {ο ποτά) 5αρροςξε {ο ὑε, 
6 οπ]αθ ρτεοαθαπίατ, αἱ ΤΘΟΙΡΕΓΕΙΩΑ5 1Π ΠΟΒ Πεσο- 
Ώσπα θογπα οοασίαπα ἀἰξίτιοαςπαάι.. ΕΒαΐ, α5 ια 
Ῥὰ]ο Εάῑίου ]α5{1γ οΌδετνες, (Ρτεί,. Ρ. Τ.) “« ναί 
ἵναδ α τεφιαςδί ταί]ηογ 5α]{αῦ]θ {ο ἴπε εἰάετς οί {πε 
Οτο] αἱ οτάδα]επῃ, {Παπ {ο {πο ΝΙαοεάοπίαης, 
απά Ίνας, Ιπάθεά, ναί ἴ]ιε {ογπιετ Ὠαά οη]οίπεά 
οη. Ραα].”.  Ἰπάεαες, ἴπί5 ταπ5 οουπίετ {ο λα 
860ρε οἳ ο Αρορί]α, νο] 16 ὙΥε]] ροϊπίεά ουί 
Ὦγ Οαἰνίπ. ΝΊΟΓΘΟΥΟΣΥ, α8 ίπο Βᾶ]ε Γάϊτοι ειισ- 
σθςίς5, 50 δχκίτοπηθ Ύγας {με Ῥονετίγ Ἱπίο νηΙο] πε 
Μαοεάοπίαης Ἰαά, {οπα ΥαγίοΙς πηϊδ[οτίαηθς απάἆ 
Ροτ5εοι/ίοης, [αἱ]επ, ἰαί Βί. Ῥαι] ννου]ά Ἰανε α 
5ο πρ]ε αἱ {ακίησ αἱ {μεῖχγ απάβ εΥεΠ 5ο 1116. με 
Μαοθεάοπίαηπς, {πεγε[οτε, Ὠαά {ο εαγπεδί]Υ επίγεαί 
Ἠάπα ἐπί Ὦς νοι]ά γεοεῖυε {τοπη λεπτα {λε α1πβ 
Ώιογ Ἰιαά οο]]εοίεά. Ίο πιαγ 8αρρο5θ Όλε Ὑ/ογάβ 
τὴν κοινωνίαν τῆς ὁιακονίας ἴο Ὀε εχεσοί]σα] ο τὴν 
χάριν. Απά 80 κοινωνία 15 αδεᾶ Ἱπίτα Ικ. 19. ΈἈοπῃ. 
Χν. 20. Πεὺυ. κΗΙ. 16. 

Ὁ, καὶ οὐ, καθὼς ἠλπ., ὅσο.] Ῥιῦ. ἐποίουν απά 
µόνον» Ροίῃ ᾖεαιεηί ε]ρεες. ἜΤ]ιο βεη5ε πιαγ Ό6 
Ώνας οχργθεςεά: “΄ Απά ποί οΠΙΥ {6 ---- ΥΙΟ] γα 
Ἠγπαῖ νε Ἠαά Ἰορεά, οὗ εχρθοίεά {1εγ ννου]ά ἆο: 
--- Ὀιαί {Πεγ σαν {οπιδοίυο Βτεί {ο να Τιοτὰ Γιο 
4ο 5 νυν] ] απἀ [6η] {ο 19: 3 1. 6. {ο οὔξετνθ 
οι{ ἀϊτεοίίοης. «αιυῖπσ {Ποπιδε[υες {ο [ια Τ,οτά 18 
ἃ 8ίΓοης Θ6ΧΡΤΕΡΕΙΟΠ {ο ἀεποίθ ἴε ἀενοίίπρ {πεπῃ- 
βο]νος, απ Ν]λαίενετ {Π6Υ Ροββεβ5ες, ίο [15 86Γ- 
ν]οθ. Πρῶτον --- καὶ ἵδ ρα {ΟΥ πρῶτον μὲν, ἔπειτα δέ. 
Πε αποϊεηί ΎΘΓΕΙΟΠ5, Ἰούύενος, εΧΡ{εΡς {1ε ἔπειτα, 
νΥΠΙοἩ ΠΙαΥ Ὦε 5αἷά {ο ο απᾶετείοοά. Τη {Πε 85εο- 
οπά «]α156, ἑαυτοὺς ἔδωκαν ἡμῖν πιαδίπηεαη, « γιε]άεά 
(πεπδε]νες {ο οι ἀἰτοσίίοῃ.”. Ἔ]ε οοπείτασοπ 
οΓ Ώιο ρατίίο]θος πρῶτον --- καὶ 15 πιεαπ{ {ο ΠΠ]αφίταία 
Πιο αἰ/Γεγεποε Ἰπ ἴ]α ΚΙπά ο{ ἀενοί]οη {ο {6 Τ,οτα, 
απά {ο Ῥαμ].  Απά ναί 15 ποτε ρ]αϊπ]γ Ιπᾷϊσαίεά 
η {πε ρῄγαςο διὰ θελήµατος Θεοῦ, ννλίο]ι ἱ5 Ῥιΐέ 1πι- 
Ῥοτ[εοί]γ τερτεςεπίεᾷ Ὀγ πιοάειηπ ΠἨχροβίίοΓβ: 
Ώποιασ]ι 18 {οτοθῬ 8 Ν6]] Ροϊπίεά ουί ὮΥ Οαἰνῖπ, 
Νο, α[ἴετ οοπιρατίηςσ Εχοά. χὶν. 91. (΄΄ Τῃο ρεο- 
Ρἰο Ῥε]ενεά {πε Τ,οτά απά Μοεος Ἰς εετναπί), 
οΏξογνες (Παί {Πα Υγοτάς ατα πιεαπί {ο Ιπβπηαίε, 
φαί ΝΠθη {αγ ννετο ορεάϊεπί {ο Ῥα1], {169Υγ οοἩ- 

ἵνεά ἰαί {ίΠ6εΥ ννετο οὐεγίηπσ «ἀοᾶ, 8ἴπσς ἴΠεγ 
τασατὰ Ἠ]πα π5 6ρεαΚησ ὮΥ {πε πιοπί] οϐ οσα. 

6. εἰς τὸ] {οἵ ὥστε, “΄ ΙΠβοπηἁοἩ {παί.”. πε σοπι- | 
«ΡΙείθ 5επεο ἰἶς (Πΐς: « Τπε οοηβεαπεποθ οῇ ἐς ᾿ 
ἀπεχρθοίθᾷ Ἰοοτα]{γ οἱ ο ἸΜαοεάοπίαπς γναβ 
0115, επαί [Γεατίησ Ἰε5ί γοι εου]ά Ὦε οιδίτιρρεά 
ὉΥ νεπι] [ οχ]λοτίεά Τ{1ς,7 ὅτο. Προενήρξατο, 
Παὰ π]τοπγ Όεσαπ: 1. 6. ει ο ἀε]ίνετε | 
έπο βτεί Ἰοίίοτ οὗ Ραι] {ο {πε Οοτιηί(πίαης, απἆ ϱχ- 
Ἠοντοά {ει {ο ππακε α οοπ/τίθυ{ίοη. Ἐἰς ὑμῖο 
ἑαριά νοβς” {οτ ἐν ὑμῖν. Τὴν χάριν ταύτην: Όλ.- 
νγοτ]ς οἱ Πυετα]1{γ, ---- παπηΕΙΥ, {ια οο]]εοίίοη. ᾧὦθθί 
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Ὦ 1] ΌΟος. 1. δ. . ο λέ 3 ς ιά 9 3 ’ , - 

παι επιτὲ εση εις νμας και ΤτΥ χαροιν ταντ1τ’. 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ5 6ΠΑΡ. ΥΙΠ. Τ--- 11. 

3 3 ο 

»”1λλ’, ὥσπερ ἐν παντὶ Ἰ 
/ ’ ’ - - 

περισσεύετε, (πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει, καὶ πάση σπουδη, καὶ τῇ 
85 ς -” 3 δ .] [ή ε.. 9 3 ’ - ι ι 

ε» νμωγ εν 11μἱν αγάπη) ινα αι ε ταυτή τ] χαφιτι περισσενητὲ. 

3 Π 3 ᾽ 

Οὐ κατ ἐπιταγὴν λέγω, αλλὰ 
{ Ώοαακε 9. 68. ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιµάζων 

3 ωά Π -” ᾽ . 

διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς, καὶ τὸ της 8 

(ὁ ινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ 9 
η ς ” 3 ” ι ε/ 25 ς ” 3 ἅκλ ’ 21 

Κυρίου Ίμων Ίησου ἍἌριστου, οτι δι υμᾶς ἐπτωχευσε, πλούσιος ὢλ, 

1 Οος. 7. 6, 25. 
τον. 19. 17. 

Μαι, 10. 42. δίδωµι. 

ς/ ς ω νά » / / / - ] Δ ’ Ε ΄ ἵνα ἡὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε") } καὶ γνώµην ἐν τούτῳ 0 
υ κ ’ 3 υ. 2 

Τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ µόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ 
, ΄ 3 ο ῃ ᾽ - 

καὺ τὸ Θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι. Ίυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι 

εαρτα Υ. 1, απά Νοίθο. ΈΤ]6 καὶ πιαγ Ὀς επηρ]αίῖς, 
απά το[ετ {ο {ο οίεγ σοοὰ ννοτκς {ο ΥνπὶοὮ {116Υ 
ννεΓε οχο](οά ϱΥ Τις. Όεο γΙ], 19. 

π. ἀλλ] Τ] ρατίίο]ο Ίαν ετε (ια Πογίαίΐυε 
β6η56, Λου ἔιοπ, 8 ἵπ Ματς Ικ. 22. ΤΗϊ5 Ποτία- 
να 8εηςθ ἶβ {6 ΠΊΟΓΘ ΠΘΟΘΒΒάΓΥ {ο Ῥο αἀνετίεά 
ίο, 5ἴπος {Τοπη {παί αἶοπο οαπ Νθ αοσοιπί {ΓοΥ {6 
οπηςείοη οξ α υογῥιύπι Πογίαπαί Ώεί[οτθ ἵνα περ. Ἐν 
παντί. ἈαρρΙΥ χάριτι ἴοπι ναί {οἱ]ον5, ““αἲἱ 
ερἰγ(αα] σὶ[ις απἀ ρταςςς.. Το ποχέ ΥοΓά8 πίστει 
καὶ λόγῳ καὶ γνώσει Ἀτθ πιεαηέ {ο επεπιρζί{ή ἴπεςα 
β][ις απἀ ρτασθς, ο/ ν/ΏίοἩ πίστει πιαςί Ἠανα {Πο 
64ΠΠ6 5εηςο ας αί 1 Οογ, ΧΙ. 9. Τε γνώσει 86ΕΠΙ5 
{ο ο εφινα]επέ {ο έἶιε λόγος γνώσεως αἲ 1 6ο. κ]. 
ὃ. ΈΤ]ε λόγῳ 86εΠΏΒ {ο Ἰανθ Γ6είΕΤεΠΟΕ {9 ἴἨθ προ- 
φητεία, ο: Ῥονετ οῇ Ιηβίτασοίῖης οίμοτ», οἰίπετ ὮΥ 
Ῥγεασ]ίπς, οΥ οχρ]αίπίησ Ὠ]νίπε (ταίῃς. Ῥο Ερῃ. 
γι. 19. ἵνα µοι ὁὀοθῇ λόγος --- γνωρίσαι τὸ µυστήριον τοῦ 
εὐαγγελίου. Ὁοπιρατθ 9 οἨη χνι]. 20. Αοΐς ν. 2. 
Το Ώιε σι ο{ {λε ΒρὶγΙί αγ ποὶν φαβ]οίπεά {Πο 
6γαεες οἱ πε ΒρὶτΙ6. Πάση σπουδῃ : Ἱ. 6. 64ΓηθΡί- 
ηθςς ΙΠ {1ο ἀϊδοματσο οῇ ΘΥΕΤΥ τε]ϊσίοις ἀπίγ; ας 
Ῥοπι. χἰΙ. 11. Ηοὺ. νΙ. 11. 1 Ῥεϊ. ἱ. 6. Τη ἐξ 
ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγ., “΄ απᾶ ἵπ πε αῇεοίίοη Ῥογπθ ΡΥ 
γοι {ο 15... Ἐν ἡμῖν 16 {ΟΥ εἰς ἡμᾶς. Δί ἵνα περισσ. 
5η). ὁρᾶτε: 95, (45 {ια Ὀεςί τοοθπί (οπιπιθηία{οίς 
ΡΓοροςε,) 36 ΠΠΑΥ ἴακο {ια ἵνα νΙ α θαβ]αποίνα 
ἃ5 ριΐ {ο απ Τπρετανθ. Απά (πίς 19 5αρροτίεά 
ὮΥ λε Ῥεβο]λίίο Ὀγτίαο ὙεΓδίοπ. Ταύτῃ τῇ χάριτι, 
έέ Ες ρτασο,) ----ΠπΠΘΙΥ, ναί οἱ Ηρογα]1{γ 1Π τθ- 
Ἠενίησ γοιτ ΟΗτϊεάαπ Ῥτείητεῃ. 

8. οὗ κατ ἐπιτ. λέγω.] Τ]ο Ὀεεί 6οπιπιεπίαίοΓς 
4το αστοεά {]αί (6 86ης ἴἵψ: “ΙΤ ἆο ποί 8αΥγ {πίς 
ὮΥ αγ οῇ οοπιπιαπά, ογ Ιπ]αποίοῃ, αφ 1 Τ ννοι]ά 
ἀἱδρο5ο οἳ γοιγ Ῥχοροτίγ απλογίαἴνεΙγ; [Το 
ννοτ]κς οῇ ομαγῖ(γ «Ἰοι]ά Ὀε νο]απίατγ 1]. Ῥαΐ “θε- 
οα156 οἳ πα αἱαοπίγ οῇ οίμετς,” νὶπ. πο Μαςε- 
ἀοπίαης; α. ᾱ. “« Ι6δί γο εἸου]ά Όε οι/είτ]ρρεά Ὁγ 
Ώχεπι.”. Αί ἀλλ τερεαί λέγω. ἜΤ]ε ννογάς καὶ τὸ 
τῆς ---- δοκιµάζων οοπίαϊπ (χα οἵ]εγ ΤΘπ6ΟΠ ΟΙ εἩ- 
1οϊπίπς ἴπεα ἀπίγ οἩ επι; ΠαΠΙΘΙΥ, (ναί Ἡθ πηϊσ]ιέ 
Ῥιαΐ {ο πα {ορί ία σεπιῄποηπεςς οῇ {Πεῖτ ]ουο {ο 
σοά απά Ἱπαη, ---- παπιαϊγ, ὮΥ οίῖπσ 16 ἵπ οοπι- 
Ρατίδοη ΨΠ {ο Ταα] απά Πθοεταλ{γ οῇ πο Ἀπασε- 
ἀοπίαης,. ΤΠ οοηβίταο(Ίοη 18: καὶ [οὔτως λέγω, 
ὡς] ὁοκιμάζων, Ἱ. 6. ἵνα δοκιμάσω. 

"Γ]ής νοιφο 9 ρατοπίλείῖσα], απά πο αἴσι- 
ποπ 18 {ο βαπῃο αξ αἱ 1 9ομπ 1ν. 19. Τ]ου ατα 
οχ]οτίες {ο σῖνο Ἰροτα]]γ, α5 Ροδίοννῖησ 8οπ]θ ΡΟΓ- 
Ποπ οῇ πα γισ]ιος οοπ{θττος οἩ ἴΊναπῃ Ὦ} ο Γ,οτά 
ο) 1ο πίνογεο; ο, Γο {νοῖγ 5αΚος, 1οβί 5 οννη 
οχα]{εά εἰπίο Τπ {πο Ῥοβοπῃ οὗ Πΐ5 Εαίποτ (5ο «οπή 
Χνι, .)5 απ, ἀῑνοθίίης Π{πιβδε]{Γ ο{ Ἴποςο σ]οτίος 
οοππρατο ΡΠΗΙ, 1. Τ.), πβεαιπσὰ πο οοπάίοπ οῇ 

α1οννήΠπο5ς απά Ῥρονοτίγ, ναί (ου πιϊσ]έ Ώδσοπιο 
αρ]γι(πα]]γ τος το ἵπ πο Ῥ]ορβείηπσς οῇ Πΐ5 το- 
Ἠσίοπ, Τη πο ππεπης οὗ στασο αΠοτάσά ἔποπη Ἠστο, 
απά 1π ο Ίορες οῇ ϱ]οτΥ Ἰετοπβίετ. Τί ἱ ουγί- 

. 

ους ουν Ἱγείτασαῦ]ε α Ῥτοοί 15 Ἠετο εαρρ]εά ο{ 
Ώπε ργεδσϊδίοποςε απά ἀῑν]πΙ{γ ος ΟἨτὶεί. Βεε ΑΌΡ. 
Μασεο ΄οη {Πε Αίοπεπιεπί, νο]. Π. Ρ. 6321, ννπο 
βΊούνς, ελαί ἴπ αἰὶ νε ρᾶδεαρεῬ οῇ {λε Βερί. ος 
Ο]αρείσα] ΥνγΙ{ΘΓ5 ΝἨΘΓΘ πτωχείω οσσττΒ, 1 βἰσπ]- 
Π65 {0 ῥεεοπιο ῬοοΥ, ΟΙ 6 πιαᾶε ροοτ; Ἱπιρ]γίης α 
εἶιαηρε ο δίαίε, ΟΥ ἐγαπδιϊίοπ [τοπι ορι]εποε {ο 
Ῥονογίγ, {οπι Ροββεδδίοη {ο Ῥτϊναίίοη. 366 αἶδο 
Θ]αάς ἵπ Ίοσο, απά Μγ. Ώοβθ οἩἳ Ῥατκὴ., Ρ. Τὸ». 
Πλούσιος ὢν 15 ΝΥε]] τεπάετεᾶ ὮΥ {πε Ὀντ. απ Υμς. 
6 οπι οδεεί ἀἶνος, απἀ ὮΥ αἰπιοςί αἲ] ους Ἠει- 
5ἱοΠ6 6 (λοισΏ Ἠθ 1σας τομ. "ων Ῥεῖπςσ Ἠετε, α8 
ποί απ/γε(ΙεΠ{1Υ, ία ραγίϊοίρ]ε Γπιρεγ/εοί. 

10. καὶ γνώµην ἐν τούτῳ δίδ.] Ῥαϊ {ο ενα ποτε 
Ο]αβεῖσα] γνώµην ποιοῦµαι. Ίο Αροδί]ε ππεαη5 
Ὠιαί Ὦθ ἆοες ποί ἴδειεο οτἆςτς, Ὀι{ ππετε]γ σἶνος 
Πὶς αἀνίοε, 5Ποννίησ {παπα Ὕνμαί ἶ5 οχροᾶ[επί {οτ 
Ἠπετι. Τοῦτο γὰρ, ΠΔΠΙΕΙΥ, τὸ σπουδάζειν περισσεύειν 
ἐν ταύτῃ τῇ χάριτ. Τη γὰρ το[ετε {ο ν. Τ. α. ἀ. 
[Π Ῥιά γοι αὈοιπά ἵπ {5 σοοἆ γνοτκ], Ρο, ὅτο. 
Συμφέρει, ἀεποίθς «' ἴέ ἶδ επἰίαῦ]θ {ο γοισ Ρτοίες- 
εἶοῃ ” ο οματασίοτ. ο {18 ΒεΠο]. ἁρμόξει, συνάδει. 
Τί Ὕνας αἱδο ΠΘοΘΒΡΑΓΥ {ο {πεῖγ γεριίαίίοπ, Ὠναί 
νπαί {Π6γ Ἠαά Ῥεσαπ {Π6γ εποα]ά Ππίςῃ. Βας]Ἠ 
566Π18 {ο Ῥε {Πε 5εη5ο Ιπίεπάεά ἵπ {ο υνογάς {ο]- 
Ἰονίησ. Τη ίε ννογᾷθ (Πεπιδε]νθας, Πον/ενοτ, {πειτε 
6 φοπηθίμίησ Ῥετρ]εχίηςρ. Όπο υου]άἀ Ἠανο οκ- 
Ρεοίεά οὐ µόνον τὸ θέλειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ποιῆσαι ' ἄ8, 
Ιπάθεᾷ, 50Π16 Ὑδγείοης αἴταΠσθ {πε Ἱνοτάς, απἆ 
οθγίαίη Οπ1ο5 γγου]ά τεπά απά εχρ]αίη:; εαρροεῖησ 
α Ηνδίεγοπ Ετοίεγοπ, ΟΥ ἃ ϱγεπιις ἰοφιεπιᾶί ὑπυεγδωπε, 
πηθγα, ἵπ {πε οοπηρατίδοη ο ήπσς ππεφαα], ἐπί 
Ώγεεράος, ΝνΥπῖο] παίατα]]γ ννου]ά /οὐίοωυ. Ἔ]μο 
ΜΒ5., Πονθνατ, σνο πο οοιπίθπαηςθ Το {πε ΓΟΓ- 
ΠΠΘΥ πιοίηος; ΠΟΥ 4ο {να ἴτιο ρτποῖρ]ες ο ρΠΙ- 
]οἱοσγ αΠοτά απΠΥ {ο {νε Ἰαΐΐετ. Ἰπάθες, ἴἶιοτο ἶς 
ΠΟ ΤΘΒΟΠ {0 ΓΟΒΟΓί {0 αΠΥ 546] ργοσατίοις ππεί]οά ; 
εἶπος 6 ΠΙάΥ ΓΘΠΙΟΥΕ {16 ἀἰ[μοι]{γ ὉΥ {αΚίηρ θέλειν 
(νν 1] αἲ] νο αποϊεπί Οοπηπηεηία{οτς απά {ο Ῥοςέ 
πιοάθτη ΟΠΕΒ) {ο ἀεποίθ α το/[ίπις πιπά; «έ νο] 
(τεπιαγκ5 Ατοηησμορ ἈΝειεοπιε) (ἄοά αΡργογθβ 
ος; απά ποίῖ {6 πιοτο ἀθεά, ίσο] τηΣΥ Ὦα ἆοπθ 
ρτιάσἰπσ]γ.. Ὠοθο Ιχ.Τ. Τί εοπ]ά 566, ἐἶναί πο 
ΟΠ]Υ 18 θέλειν πιθαπ{ (α5 ἴ]ιο αΏονο Οοπιπιθηίαίοτ 
5αΥ) {ο ἀοποίο Ίπογε ἴΠαπ ποιῆσαι; Ὀαί ναί (8 
5 ἴπο οπ8ο Ῥεσαμςδο αΠίοΓ θέλει πιεί Ὦρ 16- 
Ροαΐθά ποιῆσαι, {τοπα {η ρτοσθάῖησ. ᾿Απὸ πέρυσι ἶ8 
απ αἀνοτοία] Ῥ]γαςα, Τη ν/]ήοΠ ἴ]ιε πέρυσι ἵ6 Ῥτορ- 
οτγ α Ἠαΐϊνα βοπι πο ορεο]οίο ΠΟΠ περὺς, ἐἴπιο 
Ῥαδί, {Τοπι πείρω, {γαπδεο. Άλουν 1ἰΠς, Ὦ}γ. πδασθ 
οαπηθ ἴο ΠΙΘΊΠ ἴ]ο /έαγ ραδί. ἜΤ]ε ἀπὸ αΠβΥνοΥς 
ίο οἱ ῥαεᾖ, οἵ ασο (1. 6. πσοπθ). ἜΤ]ο Ο]αρεῖσα] 
Νγίίογς ΠΘΥΟΓ π5ο {Ἠ6 ἀπός «λλοιρῃΏ ἴ]χο Ἰαΐθογ οπθ68 
4ο ἐκ απά πρό. Τ ννας, 1{ 8θ6ςπης, αΌοιί α γοαγ Ὀθ- 
Γογ6, 5ἴπος {ον Ἠπὰ ῥοσπ/π {ο πια]κο {ιο οοᾖ]σοίίο : 
ΝΙΕ που Ἰπά ἆφπο οῇ ἰαῖτ οΝ/Π ποσοτὰ; απά 
πλουί απγ βασσθείίοῃ οπ {ο ρατί οῇ 8ί, Ῥαπ]. 

11. νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπ.] Τη 5οηςε ἰΒ 



9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΥΠΙ. 11 ---16. 
η 

ἐπιτελέσατε ᾿ 

ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 
5 λ ς , ν . 3 

εἰ γαρ η προθυμία πφοκειται, καύο εαν 
3/ 2 ’ 3 υ 2 1) 

ἔχη τίς, εὐπροσδεκτος, οὗ καῦθο οὐκ ἔχει. 

207 

ε/ ’ ς -” ΄ 5! 3 

οπως καθάπερ η προθυμία του Οέλειν, οὕτω καὶ τὸ 
κ Ῥιον. 8. 28, 
ΜΠιτκ 12. 49. 
1μικο κἰ. ὃ. 3 ᾽ η ΄ .”’ 

Ου γὰρ, ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, 1 Ῥει. ἀ. 1ὺ. 
ς -, δὲ ολ . ολλ) } 3 ’ 3 - υ. - Γ 5 - , ’ 

τας ἑ ίψις α » ἐἓ» (σοτητος, εν’ τῷ ΎυΝ παιοῷ το υμων περισ-- 

ν . 3 Β , 
το πολὺ, ουκ ἐπλεόνασε 

/ 

τονησε. 

16 

εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης ; καθὼς γέγραπται | 

|) ς Π .) Γ ’ 

σευµα εἲς τὸ ἐκείνων ὑοτέρημα ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευµα γένηται 
Ὁ 1 Εχοᾶ. 16. 18... 

Ἆ ς ΔΝ 3 ’ 3 3 ἳ 

καὶ 0 το ολίγο», ουκ ηλατ- | 

..ῶ ῃ - .. υ) ’ ) δη ο) ς ᾽ ς .- 3 

Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδὀντι τὴν αυτην σπουδην υπὲρ υμών ἐν τῇ 

Ἱαπ καρδίᾳ Τίτου" ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδεξατο" σπουδαιότερος δὲ 
ς ’ 3 ῃ ο” Ν ς τά / ᾽ 3 3 ω 

15 ὑπάρχων, αὐθαίρετος ἐξηλθε προς υμᾶς. «Συγεπέμψαμεν δὲ µετ αὐτοῦ 
υ 3 ᾽ α  ᾱν 3 - 3 Π ο -” ” 3 ” κ 

τὸν ἀδελφὸν, οὗ ὃ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασών τῶν ἐκκλησιῶν 

«Ῥπί πονν Ὀτίηπς {ο απ επἆ {ο ἀοΐπα, ος π/]ιαῖ 
πα5 Όθεπ ἀοΐπςσ; βπίςΏ Ὑνμαί ννας Ρεσυῃπ. “Ἡ προθ. 
τοῦ θέλ. ΠπαΥ Ὦο τεπἀετεά “ο ρτοπιρΒίιάθ ος 
πηϊκηίησ Πίο ἆο σοοᾷ], αἰαοτίίγ οἳ νής {ο 4ο 
ρου. Ἀιῦ. ἦν. Τὸ ἐπιτελέσαι, “' ἴπο αοοοπιρ]Ιδῃ- 
ἴπσ [οί νη]ναί γε πανε Ῥεσιαπ].”. Φα. ᾗ οπι ιο 
ευρ]θοί πιαίῖετ. Ἐκ τοῦ ἔχειν, (5αὺ. ὑμᾶς, απἀ τὸν 
βίον) Πατα]]γ, “« οί οἳ έλα ΠιΘαΠΒ ν/ΙΟἩ Υθ Ἠαγθ.” 

το 19. Τ]ής νατςο ἶς εχεσείῖσα] οῇ {νε ρτοσεάίης. 
Ἐὶ γὰρ ἡ προθυμία πρόκ. πΠαΥ Ῥο τεπάρτεά, “΄ ΕΟΥ 1 
ἐπί τοαάῖηεςς ος πη]πὰ ο Ὀι{ Γοτίποοπηῖησ,’) παρά- 
κειται, 35 ἨΗΕΒΥΟΠ. εχρ]αϊῃς. Ἐὐπρόσδεκτος δε]]. 
τῷ Θεῷ. Όπ Οῑὶς τοχί 1 ν/οι]ά τε[εΓ {ο α ΠΙαΡίΘΤΙΥ 
ΑΘΙΠΙΟΠ οϐ ντ. Βομα{Ἡ, νο]. 1. Ρ. 421. Τι Όνε 
εοπ{ϊπιεπί Τ ννου]άἀ «οπηρατε Αγὶ5ίοί. Ε/{Π. κ. 8. Ρ. 
490. καὶ γὰρ ἀπὸ µετρίων ὀύναιτο ἄν τις εὖ πράττειν 
κατὰ τὴν ἀρετήν. λμδας Ρα5βασο ΠπΙαΥ 56:νο {ο ἀε[επά 
Όια τις ασαϊηςί (τίεςῦ. απά οίπετ τεοσπί ΟτίΠς5, 
νο ατθ εἰτοησ]γ Ιποµπεᾶ {ο «απςος! Τι, {οπι 5ΟΠΙΘ 
14 Μ85. απά α {ουν Ὑετείοης απά Εαΐπετς. ΤΠοισ] 
{λα Ἰαΐέετ εγἰάσποςο ἶ5 Ἠετο Ιπαάπηϊεείρ]α: απάἀ ια 
Γογπιθγ Υ6ΓΥ Ὑ/θα]κς, 5ἶπος, ἵπ 5ο οοπιραταί(ΙνεΙγ 
απηα]] α παππθοετ ο Μ59Ρ., ννο πισηί αοσοιπέ {οΓ 
ἴπε οπηϊςδίοη {τοπ {γαπερορήϊοπ ; {Πε τις Ῥεῖηπσ Ιπ 
5οππς ΝΤΑ. Γοαπά Ρε/ογε ἔχῃ. Βαί Ι βαδρεοί Ιΐ 
ννας οαποε]]εά ὮΥ οετίαϊπ ονετ ηίσε ΟΠέϊ6ο5, ο 
Κπονν (παί Τὲ ννας οίεη οπιέοὰ ἵπ {πε (6αδείσαι 
ννγιίει. Τ]ας ἵπ α ΚΙπάγεά Ραξεασο οῇ Βορῃ. (14, 
Τ. 914. ἄνδρα ὃ ὠφελεῖν ἀφ᾽ ὧν ἔχοι τε καὶ ὀύναιτο, 
κάλλιστος πόνων. ΨθἵθΘ {θε ὧν ἔχοι δεῖ]. τις ἶ5 εχ- 
Ρ]αϊπαά ὮΥ {ο εαὐεεαιεπί πΥογάς καὶ δύναιτο. Όηπ 
Όιε 5αβργοεςςίοη οἱ {πα σιῤ]οεί οϐ α Ρτοροβί{ῖοη, 
κοο Μαιίμ. (τ. ατ. ὁ 294. ᾿Εὰν ({οι ἂν) ἔχῃ 5που]ά 
Ρε τοπάστεά ΄πιαγ Ἠανο. 

19. οὐ γὰρ, ἵνα, ἄτο.] ἜΤηετε ἵδ απ οἡἱρείς οἳ 
τοῦτο βούλομαι: απᾶ {ο γὰρ Τεί6Ι5 {ο α εἶαιδο 
οπι {θά α. ᾱ. ««[αοσοτάῖης {ο Π16 αβΙΠ{γ Τ8αγ, ίπαί 
5] οι ἀϊσαποίοῃ ππαγ Όθαγ α ρατί]: {ος Ι 
πνου]ά ποί,” το. ἜΤηε Υνογᾷς ἵνα ἄλλοις ἄνεσις 918 
Ψτοπρ]γ τεπάετεά ἵπ πιοςδί οϐ οι Εησ]ί5η Ὑογ- 
ΕἴοΠ5, απά {λε 6οπιπιεπία{ογ5 Ἠανο απο πηϊδίαΚεην 
Ελεῖχ 56Π86. ᾿λνεσις, ὮΥ α ΠΙΘίαΡΠΟΙΥ {ακθη [οπι 
Ἰοοβοπίπς α εἰτῖησ οὐ οοτᾶ, εἰσπίῇοες αὈαίαππεηί οΓ 
αἶπ, οἵ ο{ ἀῑδίτες». ΊΤ]αί νε Ἰαΐΐθτ ἶ5 {ο 5οη5θ 
οἵ6, ἵς Ρ]αΐῃπ [τοπι {16 απ (πείῖσα] {ετπι θλίψις. 

Ὁοπιρατο 2 ΤηοςῬς. 1. Φ. Ἐεπάετ: «ΜΥ πιεαπ]ησ 
18 ποί (ναί {16Υ εποι]ά Ῥο τε]ενεά ὮΥ Υοι {οπι 
ἀῑδίτεςς, 5ο αφ {ο οσσαβῖοη ἀῑδίτοςς {ο Ίγοιγβε[οεδ 
[οί ἴπαί γοι εἸοπ]ά σῖνε νυ]παί γοι σαΏ εραΓ6]. 
Τ]6 νγοτάς Γο]]ουνίπς ατο ἐζιδίγαέίυε οἱ ἴ]ια {0Υ6- 
οἶπσ. 
η ὴ λλά] Ῥερεαί τοῦτο βούλομαι. ΤΠϊ5 απά ίΠε 
Ὠεχί Ὑοίδε πΙαΥ Ῥε τεπάσταά: ““ Βαΐ [πιΥ πεαη- 

ἵπσ 15] (ναί ὉΥ απ εφ ια]Ιζα(ἶοπ, Υοιτ εαροτΠι1!γ, 
αἱ ἴο Ῥτοδεπί πε, ΠΙαΥ Ὦο α 5ΙΡΡΙΥ οἱ ναι 
Ὑναπίς 5ο ἰλαί, ἵπ ΊΚε ΠΠΔΠΠΕΤ, {πείς 5αρετβιΙίγ 
[αί αποί]θγ ἀπιε] ΠΠΔΥ 56τνε {ο τε]Ίενο ΥοιΙί γναπί; 
Ειαί ἴπεγο ΠπαΥ 6 [α5 1 δαἱά] απ εαπαΙζαἴοπ,) ος 
απ εααα] τοοϊρτοοΙίγ ο{ σινιηπσ απἆ οἱ τεοεϊνίπσ 
οοά ο/{ῆςες Ῥείνεεπ γοι. ΤΤε 5εης5ε οοπίαϊπεάἆ 

1η “« αἲ αποίπετ πια, {Ποισ]ῃ ποῖί οχργεδδεᾶ, 18 
πιρ]ίεᾶ 1π γένηται. 

16. καθὼς γέγρ.] “' αστεεαΡΙΥ {ο ναί 15 ντ] ίεῃ 
[ος νε παπα], α. ἆ. (α5 Δυρ. Ἄον/ο. εχρ]αίης) 
«6390 ἐλαῖ ἴΠεγο πΙαΥ Ῥε6 α ρεηπετα] τθκεπηΡ]αποθ {ο 
Ώιο ο.5δε οἱ {Πε [εταρ]ίος Ίπ Ἐχοά. χνΙ. 18. Απά 

Ῥήδίηθςς, πο Ἠαά 1έ ππασοῃ αἱ Ἠθατί. Αἀνοετίπσ 
Βτεί ἰο Ἰζμς, ης οοπἹπιεηοθς ψίἩ σἰνῖπσ (παηκε 
{ο (.οά {ο Πανίπσ ριέ 1{ Πίο Ἠϊ5 Ἠεατί {ο Ἱθατ]ςοῃ 
{ο Πὶ8 τθαιθςί. Διδόντι ἐν τῇ καρδίᾳ ἵ5 {ΟΙ ἐντιθέντι 
τῇ καρδ. Σπουδὴ ἶ5 {ο Ώο ἴακεη ας αἱ ν. ", δ., “έ {ια 
54Π16 οπτηθδί οατθ {ο; γοι [ννλίο 1 (8611. 
Ὕπερ ὑμῶν, “« {ο γοιτ Ψε]ίατο απά Ῥεπε[έ. 3 

17. τὴν μὲν παράκλ. ἐδέζατο.] Ἠετοε, οοττεοίῖηπσ 
ΠΙπηςε]{, Ἰε Ἱπίππαίες ἰπαί ΤΠαςς Ρτοπιρβῖ (πάς 
{ογ ναί εετνῖος Ὕνας 5ο ρτγεαί, α5 ποί {ο πεεά 50- 
ΠοϊίαίΙοπ, Το τοαά1]γ αοοθεάἶησ {ο Πὶ5 τοαιοςί. Τη 
σπουδαιότερος δὲ ὑπ. 1 αρρτεῃοπά ιαί πο οοπιρατ]- 
κο ἶς Ἱπίοπάεά: απἀ Α0ΌΡ. Νοννο. Ἰας, ΤΙ επίηῖς, ) 
τιση{]γ τεπάοτεά “« Ῥοϊπρ ΥετΥ οατηοςί.. ΤΠ απι 
{ο πιθαπέ, ἴέ πιαςέ, Τ Ο]πίς, Ὀς, ποί πα {θ Οοπι- 
πιθηίαἴογς 5Ἡρροςς, Ὀαΐ {Π8: “Ῥοῖπσ τεπάῖετ {ο ᾿ 
εησασο ΙἸη {5 5ετνῖσε {Παπ 1 {ο Ρριί Ἠἶπι προῃ 1. 2 
ΟΕ ες Τ Πανο σῖνεη 5εγοτα] εχαπρ]ες ἵπ α Νοίθ 
ου Τηππογά. . 11, 10. ἜΤπετο ΠΙαΥ 86είῃ 80πΠθ 
Ἱποοηβίδίθπογ Ῥείνεεπ {ο {ογπιοτ απἀ {ο ]αέίοτ 
ρατί οῇ {ιο νους; Όαί {8 πιετεΙγ αγίεος {οπι 
Ῥτεν]ίγ οῇ οχρτορεῖοη; απά γν]] ἀϊδαρρεατ ννποπ 
Ώπε βεπ{]πιεηί 15 ΓΗΊΙΥ εκρτοςςεἆ α5 Γο]]ουνς: “ο 
απ]γ οοπιρ]οά πη πΙΥ αεχΠοτίαοι; απά [πο 
οπ]γ (παί] δαΐ Ρεῖηρ, ” ὅτο. 

18. τὸν ἀδελφὸν, οὗ, ὅσο.] Τί ἱδ ποί αστεεἆ, ποι ἶ8 
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3 3 5 . 1 ΄ 

(οὐ µόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν ουνέκδηµος 19 
ο ” ’ , -”- , ς 2 ς - ᾽ ᾽ 2 

ἡμῶν, σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουµένη ὑφ ἡμῶν», πρὸς τὴν αυ-- 
- -” ’ ς - .ὁ ’ 

τοῦ τοῦ Κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ὑμῶν") στελλόμενοι τοῦτο, µή 390 
ς . ’ » ς ’ ’ ” . ς 3 ς οφ 

τις ἡμᾶς µωμησηται ἐν τῇ ἄδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουµένή υφ Ίμων 
πι Βεωπῃ, 12. 17. Τη 
Ρι, 4. 8. 

’ |) 3 ’ ’ 2 ᾽ ’ 

προγνοούµενοι καλά οὐ μόνον ἐνωπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον 91 
π; / δὲ 2 - η 1δ . ς - ο δ ’ ϱ9 

Συνεπέμψαμεν δὲ αυτοῖς τον ἄδελφον ημων, ον ἐθοκιμα- 
.᾿ υ ’ ”. ᾽ ΄ 

σαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον Όντα, γυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον 

5 ς ; α 3 ς » 3 » ; : 

εἰς ὑμᾶς συνεργός  εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Ἱ 

"2 ς ᾽ 3 λ Ὁ 

Εἴτε υπὲρ Ἰΐτου, κοινώωνος ἐμος καὶ 98 

- ο λ κ΄ 3 Ξ ” ο. ϕ ς . ᾿ ς . ’ 6 

Χριστοῦ. Ίην οὖν ἔγδειξιν τῆς ἄγάπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν καυχήσεως 94 

Ι Ρει. 2. 12. 3 Γ 
ανθρωπωγ. 

’ - - 3 ς - 

πεποιθησει πολλη τη εἲς μας. 

η Αοὶς 11. 29. 
Ἠοιῃ, 15. 26. 
1 σος. 16. 1. 
8αρτα 8. 4, ΙΧ. 

1{ Ρροεεῖρ]ο {ο εχαοί]γ ἀείοτπιϊπε, 10ο Πέ ἶ5 Ὠιαί ἶ5 
Ἰεγο ππθαπ{. Τμ Ὀθεί Γοαπάεὰ ορίπῖοη, (15 Ῥε- 
ἴπσ {παί πιοδί δαρροτίεά Ὦγ ἴε {65ΗΙΠΙΟΠΥ ο) αη- 
Παπ) 19 Οναί οἱ. Πε 15 πιεαηί. 
ΙΠάΥ, {ο Ὀορί (οπιπιεηία{οί5 αγθ αστθος, {λαί ια 
νγογάς ἐν τῷ εὐαγγ. ἆο ποί πἹθαη, “« {ΟΥ τογτ(ζτις {θ 
«4οβρο!, ” Ῥαΐ, «' {οτ ργραολῖπσ Τε. 7 α8 χ. χὶν. ΡΗΙΙ. 
ἵν. ὁ. 15. (οπρατε 1 (ο{. ΙΧ. 14. 18. 

19. οὐ µόνον δέ] Ἔπε 5επεε ἶψ: ΄ Απά ο ποί 
οΠ]γ ἀεξετνοες ἰ]αί ρταῖςε, Ριαΐ αἶρο, 3 ὅ-ο. Χειροτ., 

'. ρεῖηπσ οοπςΗΜαίεά ος αρροϊπίεᾶ,”’ α5 Λοῖς χίν. 
20. Τῃ χάριτι τ., Ἱ. 6. ία (ος σὲ πιεηίοπθὰ 
αἲ ν. 1. ΛΙ προθυµίαν ὑμῶν, τεροεαί {]θ πρὸς, “΄ {ος 
(νθ πιαπἰ{εδίαίίοπ ος,” το. Τηο Υογςθ ἶ5 να] 
χοπάοτεᾶά ὮΥ Α0Όρ. Να6ύνοοπιθ, α5 Γο]]ονή5: «έ Απά 
ποῖ ἴμαί οΠ]γ, Ὀα{ Ὑ]ο Ὕναςδ αρροἰπίος αἶδο ὉΥ ἴ]ε 
οματεῃες οἱ {ο]]ον/-ίανο]]ογ ν {πῖς Ἰοοταί 
σίθι, νυλ]ο] 15 {ο ο αἀπηϊη]δίετεά ὮΥ 5 {ο ἴ]ε 
ρ]οτν οῇ έλα Τ,οτά Ἠπιβδε]{, απά {ο {πο ἀθο]αταίίοῃ 
οῇ ου τοπάγ πα]πά. 

90. στελλόμενοι τοῦτο.] Τη ἀερεπάςδ προῃ συν- 
επέµψαµεν αἲ ν. 18. (ν. 19. Ῥείησ ρατεπίμείίσα]); 
ος πο 86ηςο ἶ5: “Ίο Ἠανο 56ηΐ {ο Ὀτοί]ος, 
ἅο., Νε σιατάίπσ ασαϊηκί (1. 6. ἵπ ογάεί {ο σιατἆ 
ασαἰπεί) αΠΥ Ῥ]απιςθ {ο 15, 8 {ο {ο ἀῑδιπιρια τοη 
οἱ γοιγ αὐαπάαπί Ποετα](γ. Τηϊ5 τατε 5εη5ο ο 
στελλ. ατῖς6ς {]5. Στέλλεσθαι, ἴπ ο πη]άὰ]ε νοῖσε, 
βἰσηϊῇες {ο σο οπι απ επρεαξίοπ, απἀ, σεπετα]]γ, 
{οσο οῇ, τειῖγο, χεερ ο/.  ἩἨοποο Ιΐ οαπηε {ο εἰσηί[γ 
πεερ ο Γγοπι ΠΥ Ῥ6ΙΡΟΠ, ΟΥ {Πίπα, ῥοιυαγε ο, 
ϱπαγά ασαἴποί Πἶπα ΟΥ 1δ. 

--μήτις ἡμᾶς µωμ.] Τηο 56ηβο ἶς: /«Τ,οβί αΠΥ 
οπο ελοι]ά Ἠανο α Παπά]ο Γογ 5Ἰαπάςγ οτ οα]ΙΠΠΗΥ, 
5 1 Τ αρρτορτῖαίεά απΥ Ρατί ο {πε Ίαγσθ βΗΠῃ οο|- 
Ιοοίοὰ Ὦγ πηθ {ο πιΥ ρτ]νηίο π5ο. 

2].. προνοοίµενοι --- ἀνθρώπ.] "Το 8απιοθ βεηῖ]- 
ππθηί, απά ἵπ ΠΘαΓΙγ {1ο 6αππο οτάς, οσστ5 αἲ 
Ῥοπι. χΙΙ. 1Τ.. πν]οτο 56ο Νοίΐο. 

23, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν.] γιο ῖ8 Ώνο Ρ6ΙΒΟΠ Ἰοτο 
πποπηΐ, ἶ5 α5 αποθτίαῖῃπ, αφ Τά 5 απ]πιροτίαπέ {ο 
Κπον. "Ὃν ἐδοκιμ., 8ο. Τ]9 86η8ο ἶ8, «ένγηοπι 
νο Ἠανθ, ΡΥ πιο] οχροτῖεπος, Γοαπά {ο Ῥο ἁΠ]]- 
σοπί, 7. Τί 15 Μίταηρο ναί 50 πιαπΥ πιοάθτη Τταης- 
Ἰαΐογ5 απά (οπιπιθηίπίος», 5που]ά ππἀθτείαπά {Π15, 
«6 νο ρτοπί οομβάσπος ΠΙΟ] 1ο Ἠανο ἵπ γοι, 
Έοχ βΗΓ6ΙΥ, αοσοτάῖπς {ο 6νατγ Ρεϊπεῖρ]ε ο οοἵΓ- 
τουί ῬΠΙ]ο]οργ, 1ο 8οη5ο πιαδί ταίπετ 6, {ο 
στεαί οοπβάθησο ΝΠΙοἩ ιο ΜαίἩ ἵπ γοι ς”. Όνο τοί- 
9Γ6Π66 ἵη πεποιθήσει παπά τῃ Ὀοῖπσ εν]άοπ{]γ {ο ὃν ---- 
σπουδ. ἴ]ο ἠγοίιον. Απά Ἱπάεοά ἴἶα 56η8ο {ας 
ατὶαίησ 19 {ατ πιογο η {πρ]ο απά ἀῑτοοί {ο {πα ρΤ- 
056: 116 πιθαπίησ Βοῖπα, “ ὮΥ ἴἶνο το]ίαπος ννπ]ο]ι 
6 Ρ]ασθ» οἩ Υοι,᾿ 1.6. ΟΠ γουτ σοοὰ ἀἱδροβίεῖοης 

Ῥο {λαί ας Ιτ. 

ς Π ς - ” 3 ᾽ μ “5 κος, 3 ’ - Γ . 

υπὲρ υμῶ», εἰς αυτοὺς ἐνδείξασθε | καὶ | εἰς πρὀσωπον τῶν ἐκκλησιων. 
' » » ᾽ ς , 

3 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισοὀν µοι 1 

1η σοποτα!, απά γοιγ ΠὈοετα]1{Υ οἨ {λε Ῥτγεδεπί ος- ) 
οπβίοή. 3ο ΒοΠπ]ήηπσ εχρ]αίηπς: ΄ γεειτα νἱτίπθ 
αχροτία {αοῖί απ πηπ]ίο αἱαστίοτεπι.” Τη 
4ῦονο νίαυν 5, Ι Επά, δαρροτίεά ὮΥ νε απ{πογΙίγ 
ο ΤΠδορΗγ]. απά (Ποαπιθῃ., ἀτοξ., ἸμειΠ., Μασκη. 
απά ΕΠΩΠΙΕΤΙ. 

29. εἴτε ὑπὲρ Τ.] Ἔ]ετε ἶ5 Ἱετο απ εΠ]{ρ. υπὶο]ι 
πηοδί ΣαΡΡ]Υ ΒΥ λέγοετις. ΕΒαΐ τε δεῖ εἰπεῖν ο ἴπε 
Οτεε]ς 6οπιππεηίαί{οτς 56ετης Ῥείίετ, Τε πι]άεςὲ 
ε)1Ρ. 5 παί οῇ ἀτοῖ., πο 5αρρ]]ος “ασῖτ,”. 8ο 
Ώιο Ῥεβολίίο Αντ. Τταηε]αίογ ας ΄΄ Ῥϊνε Ἰσίατ 
Τις [οοηςιάετείατ]. 7. Βϊς ὑμᾶς, “' αραιά νοε. 
Απόστολοι ἐκκλ., ΄' ΠἸΘΒΒΘΏΡΟΤΕ, οἵ Ἰοσαίος οἳ {μα 
Οάτς]ες, ὖ Ρ6ίδοης5 5επί {ο ἀεεραίοὮ ἠλεῖς Ῥαεῖ- 
πθ55; αοοοτάῖησ {ο {ἶα Ρτπινε 5εη5ο ος ἴῃμε 
ποτά, α5 ΡΠΙΙ. Π. 20. ΤἨθςε ατε σα]]εά {1ε δόξα 

σσ 

Χρ., ὈΥ ΠΙΕίΟΠΥΠΙΥ, α5 ἴπείγιππεπίς {οι ἀϊβαδίπρ πε ὁ 
ϱ]οχγ οἱ Οητὶδέ απ Πῖ5 (αοδΡρε]. 

94. τὴν οὖν ἔνδειξιν --- ἐκκλ.] Τε Ῥερί Ἐάϊίοτς 
Ἠανο Ῥεεπ Ίοπς αστεεὰ {λαί ἴ] καὶ Ώείογθ πρόσω- 
πον 18 ΟΓ πο απθοτίγ (οείης, Ιπάεεά, α Πηετε Ἱῃ- 
εογί]οη οῇ Έταβπηας {Ποπ {ο (τεοεῖς (οπιπιεπ{ᾶ- 
{οτς, απἀ ποί {ο ϱο Γουιπά ἵπ {μα Τά. Ῥτίπο. παπά 
οίμθγ αποϊεπί Ἐάά., ποτ Ιπ αΠΥ οῇϐ πε Ὀεεί απ- 
οἶεπί ὙΎ ογείοπς): απ, αοοοτάἰηβ]ν, Τί Ίας Όδεεῃ 
οαπος]]εά ΡΥ Ἰη/αίς., ατιεςὺ., ΜαιίΠ., Τη άπα,, αἲ,, 
απά Ἐπιπηοτ]. ΑστεεαΡΙγ {ο πε ἵπο οοηδίτας- 
Ποπ, Χθ ΠΙαΥ ΤΟΠ46Υ, /΄ (ἶνο {Πετείοτο {ο (επι, 1η 
Ώινο Ῥτεξεπος οῇ {πε «Πιτε]ος, {Πὶ5 ενἰἀεπί {οβίῖ- | 
ΠΙΟΠΥ ΟΕ 41ΟΥ ἴουε {ο ἔλεπι, παπά οὗ [πε (ταῖὮ ο] 
οµ/ δοαφίύισ οοποθτπἰησ Ί1ομ.”. Νο νμαίευει 
{π6υ ἀῑά ἵπ ἰΠῖ5 πιαίίοτ, πηϊσηί ἵτα]γ ὃς φαἰᾷ {ο ὂθ 
ἆοπε “'ἶπ {θε ρτε8επος οΓ {Πε «μτο]ες, ποῖ ΟΠΙΥ 
Ῥοσαμςο Τέας ννοι]ά Ῥτου]αίπι 1 Ὑ/πεγενογ Ἰθ 
Νοηίς Ὀαΐ Ώθοαμςδα Οοτἰπίῃ ννας, ἵπ α]] τεβρεοί8 
Ρ]ασεά ἔπ ετοείδο; απᾶ, [τοι 15 Ροτρείια] οοπῃ- 
πιπἰσαί]οη η αἰ] ρατί5 οὗ {με οἰν]]]σεά ννοτ]ά, 
πα ἠάϊπσς ννοιι]ά 5οοπ δρτοαἆ {ο αἰ] ο επ] 
ΟἸνατο]ες ρ]απίεά ὮΥ Ῥαυ]. 

1Χ. Τη ἰμῖς ΟΠαρίετ {ο Αροεί]ο οοπίίπιιθε {ο 
πγρε (Ποίτ Ἰρεταὶ οοπἰτιαΊοῃπ. Απά (οὔδεινοῬ 
ἘπΙπηοτ].) «ίο να τθάβοης Ῥοίοτο ἀεάπσοσοά αὓ 
)ιοποδίαΐο, το πουν ςαρ]οϊπος {ἶλοβθο αἲ οἑαίο. 7 
Ἠο βγεί αβεῖσης Πἱ5 ΤΘΠΒΟΠ5 ΓοΥ «οπάἴπᾳ «΄ έιο ῥγοί]ι- 
τοπ ε[ογε-]ιαπᾶ, ἴο πιακο αρ ἴ]ιο οο]]6ς{ΙοΠΒ, ποῖ- 
η κίαπάἶης Ἠ5 οοπβάσποςρ ἵπ {παπι Τπαη, 
αιογ οποοιτασίπασ (αίτ οἹαστ[α] Πογα]{ψ, Ἀθ, ἵπ 
Όιο ΠΗ1 οχροοίαἴῖοηπ οῇ 15 ΓΠαϊΐ5, αβοςἹοπαίθ]γ 
τΘΟΟΙΗΤΙΘΠ(5 {πεπη {ο {ο ἨΏϊνίπο Ῥ]οβεῖηα, ' 

1. περὶ μὲν γὰρ τῆς διακ.] ἜΤ]ιο γὰρβογνθβ {ο σοΠ- 
ποοί 118 ντ] {ο Ἰαδί γοιδε οῇ {ο ρτεσθάϊπς 
Οµαρίετ, ἜΤπουσι, Ιπάθοά, ἴαξ οοππθοίίοη. 18 
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ο μν 4 , ε ο ο . ᾽ ’ ε αν εν νι ς νυν 
9 ἐστὶ τὸ γραφειν υμῖν. οἶδα γαρ την προθυμίαν υμών, ην υπὲρ ύμων 

- , μ «/ 2 . ’ 32 η , «  σ 

καυχώμαι ἸΜακεδοσιν οτι Αχαίι παρεσκεύασται ἄπο πέρυσι καὶ ο 
ήγτ ς - - .. 

ὃ ἐξ ὑμῶν ζήῆλος ηρέθισε τοὺς πλείυνας. 
. 4 2 υ / 

Ἠπεμψα δὲ τοὺς αδελφοὺς, ἵνα 
᾽ ι) [ ς - ᾽ ς ᾽ ς - - - , ’ « Γι 

µη το παύὐχημα ημων το υπέρ ὑμων κεγωθηῃ ἐν τῷ µερει τουτῳ' α, 
ν 3/ [ 5 - ’ λΝ 2) λ , Δ 

4 καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασµένοι ἠτδὶ µή πως, ἐὰν ἔλθωσι οὖν ἐμοὶ 
[, 5 ς . .] ΄ 5» ς ϱ 

Πήακεδόνες, καὶ εὔρωσιν ὑμᾶς ἁπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ημεῖς, 
΄ Π ς - -” ς ’ ’ - ’ 

(ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς) ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ [τῆς καυχήσεως.] 
2 - 5 ς , 2η να ' ει ; 

ὅ Αναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς, ἵνα προέλθωσιν 
μά ’ 3 ς ” 

εἰς ὑμᾶς, καὶ προκαταρτίσωσι τὴν προκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, 

πο, αἲ βτδί αἰσῃί, οῦνίοί5δ; πΠαΥ, {πο Αροςί]ο 
8Θθ6ΠΗ5 {ο ϱθ ρᾳβρίην {ο α πουν δυρ]εοί. ὙΥεί ίπετο 
ἵ πο ΙΓάΠΕΙΙΟΠ, ΡΓΟΡΕΤΙΥ 5ρεακίπσ; ΟΙ ΟΠΙΥ, αί 
πηοςί, ἴαί Κῑπά ο{ φμαφὶ ἱταπδΙίοη, Νπθη ἃ νΥΤΙί6Υ 
είορς «οτί 1π ἱτεαίησ οἩ απΥ 5αρ]εοῖ, ἵη οΓά6Υ {ο 
ασαϊπ αἀνοτί {ο 5οπιοίμίησ ἰπαί ας Ῥεεῃ Ῥείοτθ 
εαἱἁ, 5ο α5 {ο ππακο {μαί {πο πεαπς οῇ Ιπίτοάιοίησ 
6οππθ Ἠθὺν ἱορίο. Τη ἰΠί5 σ.5δε, ἀλλὰ γὰρ 15 ποῖ 
υπαςαα] ἵπ {ο Ο]αρδίσαὶ υντιίετ. Απά ἴ]ετο ἶ8 
ανναγς απ ο)ιρ8ῖς οϐ 5οπηθ γνοτάς {ο Ὦ6 εαρρ]ίεἆ 
{τοιὮ πα οοπ{θχί, ος ἶθ 5α0]εοί-πιαίίεγ. 99 Ἠετθ 
ν/θ ΠΙΔΥ ραγαρῄηταςο, υΥίῃ Νθννοοπιθ: ΄[Ποψεγετ, 
Ι πεεὰ 6ΛΥ πο ΠΠΟΓΘ, ΠΟΥ Ἰηδίςέ οἨ {θ [οτεσοίης 
{ορίος, υἨ, 24] 1 {οΥ α5 {ο έλα Ρτορτίείγ απά τοᾶ- 
εοπαῦ]θπο5ς ἴπαί γοι 5ποι]ά οοπίραίθ {ο {πα 
νναηίς ο {ο Ζαν] οοπνογίς, 1 Ἠανε πο πεθᾶ {ο 
Ιπαῖςί οπ {παπι ΤΓ ΜΕ ο (λοισηί ἴοο ΡΓθςα- 
τίοῦς α ργϊποῖρ]α, α5 ἀερεπάΐπσ οηἨ {16 5ΙΡΡΙΥ οϐ 
α νλοἱο 5ομίεησθ {ο νυμίομ 1 15 {ο ο τείετγες, 
πνθ ΠΙαΥ 5πρροςθ (αί {6 μὲν «ΟΓΓΕΒΡΟΠάΡ {ο ἰπα 
δὲ αἱ ν. ὃ: απά 5ο {πο οαµδε ἀεποίεά ἵη {Πε γὰρ 
παν, α[ίοτ Ρεῖηπσ5αξροπἆεά ἶπ νν. ἶ ὃς 2. 0ο ῥτοιισ]ιί 
οιί αἲ ν. 5. Ἀο9 περὶ δὲ 15 αδεά αἱ 1 Οος, ν. 11 
νι, ὃς χι. 1. ΤΗΕ ἴ πιασὮ οοπβτπιεά ὮΥ (πα 
αὐἱο αἰπίοπιθηί ο {ο οοπηοχίοη απἀά 86Π86 ὮΥ 
Οα]νίπ αξ {οοννς: 6 Τ 4ο ποί {6]] γοι ἰλπαί γοι 
πηαςίέ παϊη]φίατ απίο {6 ποοθβεῖ(]ο5 οῇ {Πε φαϊηί5; 
Γοτ ναί ννθγε πεεά]εςς; 5ἶπορ γοι ννε]] Κποῦν 1ΐ, 
απά Ἠανε ργας(ἰσα]]ν ἀεε]ατεά (παί γοι ψου]ά ποί 
Ὀ6 νναηίηςσ {ο (επι: Ραέ Όεσααδο ὈΥ πι ΕΥΕΓΥ- 
ν/ηθγο Ὀοαςίΐπσ ο{ γοιγ ροταΠ(γ, ΤΓ πανε εησασεά 
αἲ οηπσ6 ΤΙΥ ΟΥΝΨΗ οτθαᾶΙ{ απά γοιίβ, ἰδ 1 ποί 
ευῇ6γ πιο {ο τεππαίη Ιπαςί1νθ. 2 

2. ὑπὲρ ὑμῶν ἵ5 πο, ἄδ 8ΟΠΠΘ 84Υ, Ρ]θοπαρίίο, Ραΐ 
λαλῶν, «« νηεη εροαΚκίῃσ ο[γοι, ” πΙαΥ Ρο «αρρ]ίεά. 
Καυχῶμαι, ΡγΦ4ἴοργε 5ο/εο. Αἲὅτι5αῦ. λέγοντες {τοπα 
Όνα 5αρ]οοί-πιαίίογτ. Βν ᾿Αχαΐα ἶδ ετο ἀοποίεά 
Όναί Ῥτονίπορ οῇ έλα {προ ἰπίο νΠὶοεῃ Αασαδίας 
ἀῑδιτιραιεά (τεοσε, οοηβίςίῖησ ΟΡ «ῴγρεσθ Ῥγορεγ; 
παπιεϊγ, (ναί ἱταοί οΓ οοιΠίτγ {ο {πε Φομ οϐ 
Γηεβφα]ν, Πρίτας, απά Π]γτίοαπας ΥΥΠΙΟΠ, υνέ] 
Μπαοσαάοπία, οοης{μίεά {θ οί]ιεγ Ργονίποθ. Τα- 
ρεσκεύασται πθθά ποί, πΥΙίΠ 8οΠΠ6, Ὀδ Ιπίθτργοίεά 
ΟΕ ἐπίρπαίοπ οπ]γ απά οἱ), 9 ορροθεά {ο ἄρεας; 
ΠΟΓ., ὉηἩ οίπετς, ο{ οοπιρ]είθ Ρτεραταίίοη : ΓΟοΓ (45 
Ι Ἠανο εἨονη ἵπ ῬΏθοθῃς. Θγη.) Ιέ πια ἀοποίθ. 
“ας Όθεεῃ ρτοραγίησ Ι96ἱ{: νίπ. Ὁγ οοπίτῖδι- 
6{οη8 Γογ {Πο σοπεταὶ οο]]εσοίίοημ {ο Ὦ6 πιαάο ν’ηθῃ 
»{. Ῥαπ] «Ἰοιπ]ά σο. Όεο 1 0ος. αν]... Τ]ις ἀπὸ 

; πέρυσι ν] (α5 αἲ ΙΙ. 10.) πιεαπ “’Γογ α γεατ Ὀασ]ς; 
1. 6. ἁπτίπσ {ῃθ οοΙΙΤ9Θ οῇ {πα γθαγ. 

--ὃ ἐξ ὑμῶν ζῆλος] Ι. 6. “« {νο Ζοα]ἱ ουὶποεᾶ οη 
γοιγ Ρατ; ” Γοχ {με ἐξ ἶ5 ποί, α5 (γοί, απά Βοδεπῃ. 

: 8αρροςο, Ρ]θοηαρίίο. 
5. μὴ ---κενωθη] Ἱ. ο., αἱ ΤΠδορΗγ]. εχρ]αίης, 

Ἐν 
τῳ μέρει τ.,'« ΤΠ ἠλὶς τοερθοί: ” Ι. 6. γοιί τεπάίπεςθ 
το οοπίτίραΐε, αξ Η. 10. "Ίνα παρεσκ. ἦτε, Ἱ. 6. 

ΥΟΙ,. ΠΠ. -ἃ αι 

ἔ επαί {πετο πιαΥ Ὦθδ πο οο]]εσοίίοπς τοφυ]τίησ {ο 
Ὀο6 πιαάθ νε 1 οοΠς,᾽ 45 ίμο Αροβίο βαγ», 1 
σος. κνΙ. 2. 

4. µή πως, ἐὰν ἔλθ. Μ.] “']εςί, 1, απγ Μασεάο- 
πἶαης δποι]ά αοοοιπραΠΥ πιε.”.  Ἠο ἆοθθ ποί 84Υ 
(εΥ Ἰοομµίά αποοοπΙραπΥγ Πίπας Ὀμί 1 νναβ ποί πΠ- 
κε]Υγ ἐπαί ευ «/οιίᾶ, οοηβδΙάοετῖησ {πο οοηρίαπέ 
ἱηίεγοοιτ5ο οῇ Μαοεάοπῖα ΝΕ] {15 εππροπίαπη οϐ 
«πεςςθ, απά {Πε ομδίοπη οῇ 5οείᾳπσ {ουννατά [ο 
Αρορί]65 οἩὗ {]εῖγ αγ, απά 5οπιεἹπηθςβ αοσοοπιρᾶ- 
ηγῖησ {Ἠθπῃ, 5ο α5 {ο Ὀγίησ {πεί βαΐο {ο πε ποχί 
Οτἰδίαπ. «οηστεσαίοή. ΤΠ ἵνα μὴ λέγ. ὑμεῖς 
έπετο ἶ5 α πιοςί ἀε]]οαίε {ΗΓη. 

---ὲν τῇ ὑποστάσει τ. τῆς καυχ.] Τηε βαωςο 6: 
έέοπ αοσοοιηί ο{ (Πῖ5 οοπβάεηοο ο Ροαξήησ: 21.6, 
οοπβάεηί Ῥοαδίησ. 'Ὑποστ. ΤΠαΥ νε] Όοεαγ (Πί8 
86Π56, 5ἶπος 1{ ΡΤΟΡΕΓΙΥ ἀεποίος α /ομπαάα[οπ, οἳ 
δαρρογί {ΟΥ αΏγ (Πίπσ; απά ἴπεῃ οας1]γ οοππθς {ο 
ΠΊΘΑΠ αΠΥ [ήμεῖα ΟΥ πεποίθησις, 35 τεδίϊησ οη Άορε 
ΟΥ Ῥοιβιαδίοή. Τῆς καυχ. ἵ5 εχεσείῖσαἰ ΟΡ ὑποστ. 
Π{ 15, Ιπάθεᾶ, ποῖ Γοαπά ἵπ 5οππε ΜΑ9Α5. απἀ Ὑετ- 
8Ι0Η5, ἶ5 τε]οοίεά ὮΥ ΝΠΙΙΙ απἀ Βεηρ., απά 6 σαή- 
οε]]οά Ὦγ («τίεδο., Τήέπι., απἀ Επππιετ. ΕΒιῖ 
Ώνετο 15 πο εαβιε]οπί ενἰάεησο {ο εαπςεί Ἱ95 ποαρ]ι 
Ώιετο {5 στεαί ΥΘΑΡΟΠ {0Υ βαβδρθοίίπσ 1 {ο Ἠανα 
Ῥ6επ Ιπίετρο]αίεά ἤοπι {πε ρατα]]ε] ραβ8ασθ οΓ 
Σὶς 1. 

ὅ.. τὴν προκατηγγελμένην.] 3ο9οπο Μ32589., Υε- 
810Π5, απά ΕαίΠΕΥ6, Ἠανο προεπηγγελµένην, ὙΥΠὶο]ι 
5 ρτε[ειγε ΡΥ Βεησ.; Ὀιΐ νλουί γεαβοῃ: εἶπορ 
16 16 παπ]{ο5{]γ α οσο. Τηο «ΟΠΊΠΙΟΠ τεαάῖηπσ 
πιεί Ὀ6 τεία{πθςὰ ; (ποισῃ {Πε ΕΘΕΠΘΘ 566ΠΠ5 ποί {ο 
Ὀο ελαί εχργεβς5εᾶ ἵπ ΟΥ «ΟΠΙΠΙΟΠ ὙογδίοἨ, Ὀιέ 
0115, «6 νυΠίσ] Ἰαᾶ Ῥθεπ [5ο πΙΙσ] εροκεπ οῇ Ῥε- 
{οτο [ὈΥγ γοι] απά αππουηοσθς [ίο πιο απά {πο Ρριῦ- 
11ο]... ΥΜΙΗν τεερεοί {ο τὴν εὐλογίαν, 1{ 16 ΡΥ πιοςί 
τουεηί ϱοπιπιθηία{ίοΓς 6ΙΠΠΡΙΥ ἴακεπ {ο ἀεποίο α 
σε: Ὀαί {6γ ἆο πο εαἲϊς[ασίοτΙ]γ 5πονν οιη 5ο] 
ἃ 88Π56 οαπ ατί5θ {ΤΟΠΙ {πο Ῥτϊπη νε βἰσπὶβοαί1οΠ 
οἱ πα ννοτᾶ, 1. 6. «απ οχρτεβείοη οῇ σοοᾷ νν]] {ο 
ΔΠΥ οπθ.  Α0Ρρ. Νεννοοπιθ”5 5ο)Η{1οηἨ 156 {Πθ ῥοςί; 
ΠΑΤΙΩΘΙΥ {Παί 1 ἶς 5ο οα]]οά {Γοπι α Πιρίοπι/πι! ος 
Πιο ε[εοί [ος (Πε οαΠ5θ ; Ἱ. ο. Ώασαι5θ 1 ϱγοάμςρδ 
Ῥ]εξείησ. Ίο ίταε πιοάθ, Ἰούννθνογ, οῇ νΙουῖησ 
Όπο Ιάΐοπα 56θΠης {ο Ὀθ (15 [ «ασσεςίες Ίπ Ώεοεπβ. 
3ΝΠ.) {ο 8πρΏοςθ 1 α5οά /γοπι ἀε[ίσαση. Τ]ο 
Αροςί]ο ο/θη οπιρ]ογς 516] ἴθγπις {ο ἀοποίθ αὖπις, 
ἃ5 πτο οα]οι]αίεά αἲ οποθ {ο ερατο {Π6 {θε]ῖησς ΟΓ 
Ώια γεοείυογ, απᾶά τοπι]πᾶ {πο στον ἰαί πε ἵς εκ- 
εγοῖκείπσ α ζπ{γ {οννητάς (οαά. Ἔ]ας ννε πιαΥ οοπ]- 
Ῥατθ {λὶ5 196 Ο8 εὐλογία νι Επί οἳ χάρις αἲ ΥΗῖ 
1., απά εὐχαριστία εἰδενμοτο. Ἠοποο ἴέ πιαΥ Ὀθ 
τοπάςτγεά “«α (παπκς-σίιμ,) οι σι Ὀοξείουεά ο. 
ΠΊαΠ ἵη σγα]ίαάο {ο (αοά {ο Πὶς σοοἀποθβ. ἜΤπε 
84π1ο ρτιποῖρ]ο πιαΥ Ὀο αρρ]]εά {ο 1ΐ5 15ο αἱ (επ 
ακχιϊ. 11. 9 Κίπσε ν. ὅ. δερί. 

Αί ταύτην ἑτοίμην εἶναι 5αΏ. ὥστε. Τη υνογἆς 
οὕτως ὡς αλα. ο. ατε Ἰλαξίταάνο οὗ {1ο {0Γ6- 

ο 7 
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’ 5 ΄ α ε/! ς 3 ’ λ . 5/ ξ, 

ταυτην ἑτοίμην εἶναι, ούτως ως ευλογία», καὶ µη ωσπερ πλεογεζίαν. 

ο Ῥτον. 11. 24. 
4 22. 9. 
(α1|. 6. 8. 
θρς 29. 2. 

85. δ, 
Ώου 15. 7. 
Εοο]. 3δ. 1]. 
Ἐοπι, 15. 8. 

- ’ ς , ᾳ . 

ο Τοῦτο δέ: ὃ σπείρων «φειδοµένως, φειδοµένως καὶ θΦερίσει" καὶ ὁ 
ῃ 2 3 { κών 2}. ῃ Ν ῃ 

σπείρων ἐπ εὐλογίαις, ἐπ εὐλογίαις καὶ οερίσει. 
: -- - δί 3 « Β ] δι. 1» ασ μμ” ἓλ Ὁ πι 

προαιρεῖται τη καρθίᾳ. µη ἐκ λύπης 1 εξ ανάγκης" ἵλαρον γαο 
ὃ ’ ν 3 ” ς Θ ’ 4 .. ᾽ δὲ 3 Θ ᾽ ε . ν ΄ ε ισ 8 

ὅτην αγαπᾳ ο εος. ἵνατος δὲ ο Θεος πασαν χαριν πεφισ- 

ς 

Ε ὧν . 

Ρ Έκαστος καθως 

” ς ” ’ η ’ ” 2 ’ ΄ 

σεῦσαι εἰς υμας ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πασαν αὐταρκειαν ἔχορτες, 

ᾳ Ροαἱ. 112. 9. 

πισεν ἔδωκπε τοῖς 
3 ) κ. Σ1α.δδ.10. μένει εἷς τὸν αἰώνα. 

ς 

πένησιν, ἢη 

Ὁ δὲ ἐπι] Ἱ ἕ  σπείρο» ἑ ἐπιχορηγῶν σπέρµα τῷ σπείροντι 

; 3 -” ”/ 2 δν ζλ.. α υ , μ ον ’ 

περισσευητε εις παν εργον αγαῦον» καθως γέγραπται Έσκορ- 9 
΄ 3 -” 

δικαιοσύνη αὐτοῦ 10 

πο πα .] ο ’ Δ ’ η ’ ς ” 9 

καὶ ἄρτον εἰς ῥρῶώσιν, χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπὀορο» υμῶν, καὶ 
βΒιρτα 1. 11. 
ὅ 4. 15. 

ροΐπς 86Π8Θ ΟΓ εὐλογίαν. Ἔ]ο 5οηπ5ο 18: 6 ναί Τί 
ΠΠΑΥ Ὀ6 [ας 1{ 15] α (παπ]ςς-σί[, απά ποί α5 Τν ννογθ 
ἃ στιάσίησ αἱπης, ὕνταπσ [οι απνν]]]]πσ σ]νογς Ὦγ 
Ἱπιροτιαπ!(γ.  Ἴ]ο [ογος ΟΡ πλεονεξίαν 8 ναι] Ἱ]- 
Ἰαδίταίεά Ὁγ ΤΠοορηγ]αοξ, πο οὔδογνος {ιαί “ Ἰα 
νο ρἶνος αἶπης αΠν]]ΠΠσ]γ, σίνος Τί α5 1 ηο νεγα 
ουεγγεαεᾖιεά, ο ε[οαίοά οί οἱ 1. Πλεονεκτεῖσθαι, 
5 Τμασγαἆ. 5αὖγς Ἱ. Ττ., νηθγε 1 ἵς ορροςαᾷ {ο 
καταναγκάζεσθαι.  Απά 5ο Ώοςάγ. «Ἡταννά]γ ἀεβπες 
{πε πλευνεξία “΄ α Κἰπά οϐ οπ/ογέ{ο, ὮΥ νν ΠΙΟ ΠΠΟΠΘΥ 
19, ἃ5 1έ ννθγθ, 12/1Πις {ΤΟΠΙ οονοίοιςπεςς, ΡΥ 5ο] 
οὐκ[ίπαεή α5 οονείοις Ῥθοριε {αιιδείνος 15ο 
ννηθγο {]ιθΙγ ΟΠ σαϊῃ ἶ5 6οποθΓΠΘ(.” 

ϐ6. τοῦτο δέ.] 3548. φημὶ ΟΥ γνωστὸν ἔστω. Τηϊ5 
866ΙΠ5 ΠΙθαΠί {ο οΠοοΠΠ{ΕΙ απ πΓραπιεπί {ΟΥ σἰνῖπσ 
αἱ Ιοαδί «ραγίπσίη; ιο αΠ8ν/εΓ {ο Υνλίσῃ 16: [Το 
ρΙΠ πιαςδί, Ιπάθες, Ῥεο νο]αΠίατγ, απά οΠΙΥ ἴπ Ρτο- 
βοαίοα (ο νν]αξ οαηπ Ὦο εραταά] Ῥαί παὶπά {Ππὶς ---- 
ϱ νο 5οεί] αρατίπσ]γ, ια] τεαρ ραγίησ]γ. 

Τ]ιο Αρορί]ο ἆοος ποίῖ ρτοβοτῖρο ἴΠο απισιπιέ νΥΠΙοἩ 
4ΠΥ οπ6 18 {ο σἶνο; Ῥιαΐ ΠΙετΘΙΥ τεπη]ηᾶς {πεπῃ {]αί 
Ώπεγ πας οχρεοί {ο γεαρ ΟΠΙΥ ἵπ ργορογίίοπ ἴο 
ναί Ο16γ ανα σου. Τη πιείαρλοσῖσαὶ αςε ος 
σπείρω, ἵπ {θ π5ο {ο ῥοδίοιο, ἵ5 {Γοαπάεἆ οἨ {19 ]αῇ- 
ριασο οὔ {ο Ο. Τ. (5εο Τ8. χχχ!]. 20. Ἠος. χ. 
12. Ῥτον. χὶ. 18 ὅς 250. χὶκ. 17.) Απά Ιί 19 (45 Μτ. 
Φοοίί εαγς) Ἠοτε αἀορίεά {ο εασσεςί απ ουνίοις, 
Ρυΐ{ πιοςί Ἱπιροτίαπ{]αςδοῃπ. Ἱπάθεά ἴ]ο ςεπ/ πιοπί 
ἄΡΡΟΠΙ5, {τοπ {6 Ῥρατα]]ε] Ῥαδεασος αἀάμσαά ὮΥ 
Ἠη/είς. απά οίλετς, {ο Ἠανο Ῥεσῃ α Ργογνετρία] οΠ6. 
Ἐπ΄ εὐλογίαις ἶ5 α Ῥητα5θ {ΟΓ απ αάνοτΏ, Ἰ]κο ἐπ᾽ 
ἐλπίδι, βθοιτα]γ, 1π Αοίς ΠΠ. 26. Απά ἴπο ρ]ατα] 
Ἠπ5 απ Ἰπίθηκίνο {οτσοο. Τ]ις {ο 56ηςο 15 ΄ὁ πιοςί 
αὈππάαπ{]γ.”. 9ο Ὦποκ. χχχῖν. 26. (Βερί.) ὑετὸς 
εὐλογίας, ααπάαπέ ταίπς απά Ῥτου. χὶ. 25. ψυχὴ 
εὐλογουμένη, “« Πια Ἰρογα] Ρογςοῃ. 

Τ. προαιρεῖται τῃ καρδία] Π{οτα]]γ, “45 Ὦθ Ργθ- 
πτροβοΏι Ἱπ μς Ἠδατίς ” ου ταίΠογ, 1. 6. έ 45 Πθ 

15 4Ἱδροβεά, οἵ. οποοβοί] ἵπ Πΐς Ἠδατε; 3 [ο έλα 
Αρορί]ο 15 βροπ]είησ ποί 5ο ΠΙΙςἩ οῇ ἀθίογπιϊπα{ίοη, 
ΟΥ Ρήήροξς, α8 το. Της Ἱπ νο απί(]οςίς ννο 
Ἠπνο ἐξ ἀνάγκης. Απᾶ α)]λοισ]ι {]να Γοτπιοτ 86Π86 
18 πιοςί [γοφιθηῖ ἵῃ {νο ϱ]αβείσα] ννγ]ίογς: γΥοί ἴιο 
Ια{ΐ{ογ ρτοναἰ]ς Ἱπ {ο βορί., ππά ἶ5 οαπά 1π δοί] 
έπο Ἰαΐογ απά {ο πιά α]ο (ῑΤοοῖὶς νντ]ίογς, απά ἵ8 
Ἱπάοσοὰ πιοδί πστοσπῦ]ο {ο ένο ῥγίππατΥ ἱπιροτί οῇ 
Ώινο νιοτὰ. ἜΤ]ο αΏονο νίανν οῇ {ιο 5οη5ο ἵς 51ρ- 
Ροτίεά ποί οπ]γ Ὦγ {πο πιοδί σοπεἰἀσγαῦ]ο πιο στη 
Οοπιπποπ{{οτς, [τοπ Οτοί. {ο ΕπΙππΙδτ],, Ὀέ αἷδο 
ὮΥ 8οππο οπι]ποπί αποϊθπί 0Π68. Αβογ τῇ καρδία 
βΙἩὮ. ὁιδότω {τοπ {πο ααυ]οοί-πιαίίοτ, Ἐκ λύπης. 
ὓἨα Εησ]κ] Ὑογείοης νατγ; Ῥαί ποῖ οπο εχ- 
Ῥγοβςθβ {ο 50Π806 5ο αοοιΓαίθΙΥ αδ ΟΙ οΟΠΙΙΠΟΠ 
νοΓβίοῃ σγµάσΊπσ]η. 
---ἷλαρὸν --- Θεός.] ἛΤακοπ [Τοπι Ῥτον. κκ. 8. 

υεά . ’ ” ’ ς ” Ξ 8ο Δ / 

αὐξησαι τὰ γεννήµατα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν ἐν παντὶ π]λουτιζµενοι 11 

απά αἷξο Γουπά ἵπ Ἐσσ]ες. 3ο Βοπι. ΧΙΙ. 8. ὁ ἐλεῶν 
ἐν ἱλαρότητι. ΥΝ ΤΕ ἴπε φοπέύπιεπέ 1 ννοι]ὰ οοππρατε 
Ῥιπά. ΡΥ{1. 19. κέρδος δὲ φίλτατόν γ’, ἑκόντος εἴ 
Τις ἐκ δόµων φέροι. απὰ Τμασγά. 1. 40. αἰί. νν]ετε 
Ροτίο]ος 5αγς οῇ {λε ΑίΠεπΠΙαΠ5: καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν 
ἠναντιώμεθα τοῖς πολλοῖς ---- μόνοι οὗ τοῦ ξυμφέροντος 
μᾶλλον λογισμῶ, ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ 
ἀδεῶς τινα ὠφελοῦμεν. 

8. ὀυνατὸς δὲ ----περισσ. εἰς ὑμᾶς '] Τη] (45 611γΑ. 
απά ΤΠαορΗγ]. οΏδεγνε) 566πη5 πιοση{ {ο απεἶ- 
Ραΐο απ ο]εσίίοῃ: « Βιΐ 1ΓΙ σἱνο, [ 5Πα]] ἵππρου- 
ογἱδΏ ΠηΥ56Ι/{. Το ννπΙοΠ έπε αη8υγετ ἶ5: «ος 18 
αΌ]ε {ο Γαπά, α5 ηε «οες Η{, το] πηα]κθ ενετΥ οτί 
οἩ Ῥεπεβοεπος, Ἱ. 6. {με αΏΙΠίΥ {ο Ρρταοίίςεε Πέ, 
αΌοαπά απίο γοι. 390 8ΟΠΙ6 οῇ πε Ῥεςδί (ωπι- 
πιοηία{οΓ5, αποϊεπί απά ΠΙΟάΘΤΗ, Ιπίετρτεί, ἰακίπσ 
χάριν [ο ἐλεημοσύνην. Απᾶ ἰπίς ἶ6 οοπβτπιεά ὮΥ 
Ώια Άγτίαο Ὑογείοπ. ΟίΠετ5, Πονθγετ, α5 (ατοῖ, 
απά ἨοδεπΠῃ., απρτείαπἆ 1 οῇ Όα α][ίς οῇἳ ἀοά. 
Τήε αοοιπι]αίίοῃ ΟΕ παντὶ, πάντοτε, απᾶ πᾶσαν 
πο] εἰγθησίπεπς {ηε 56η5θ. 

-- 

Περισσεύητε. '"γοι | 
ΤΠΥ Ὠανθ 1ο 8Ρατο [ίο Ρεςίον] οἩ «νετ Κἰπά οἱ 
Ῥεπεβοεηςρ.’) 

ϱ. καθὼς γέγρ.] 
ν]] ο πιαάθ σοος.” 

««Τλας ιο ςαγίης οῇ Βοτιρίατα 
Ἐτοπι Ρεα]πα οχΙ]. 9. Σκορ- 

πίζω αἰσηίβος {ο δοαΐίοτ, π5 ἵπ δοιούις, αστοθαβΙγ 
{ο λε πιείαρ]οτ αἲ Υ.Τ. “Ἡ δικαιοσύνη 15 ΓΟΥ ἐλεημο- 
σίνη. Μένει, Υἱή. ΊΠ Ι5 οοΠπ56(Πεηπςσςε. ΎΤ]ετε ἶδα 
βογί οῇ ΟΧΥΠΙΟΤΟΠ, βἰπι]]ατ {ο ἐλαί αἲ Ῥτου. χὶ. 24, 
ὙΥΠΙο] {ο Αροςί]ο Ρτοβαβ!]γ Ἰιαά ἵπ παῖπς : εἰσὶν, οἳ 
τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν ' εἰσὶ δὲ καὶ, οἳ 
συνάγοντες ἐλαττονοῦνται. 

10. ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν ---ὑμῶν.] Ἔ]ε οοηπεσῖοη 
Πετο ἶ5 αβΙγ ἱτασεὰ Ὁγ (ἨΤΥΝ. απά ἴπε (τεεκ Οοπι- 
πηθη{αίοΓς, ν’Ώοτη 566 Ιπ Ώθοεης. 3ΥΠ, Τ]ο νγογάς 
ὁ ἐπιχορηγῶν --- βρῶσιν ατθ α Ῥετ]ρηταφϊίς οῇ 4οΡ 
(1.6. ἴμο (οοᾶ Βεϊπα), ““ πο αψ αἲ] εήησς 
τΙΟΠΊΥ {ο επ]ογ.””. Τί 165 {οτιηθά οἩ 15. ]ν. 10. Τπ 
ορήγ. καὶ πληθ. {4 πιαγ Ἰς 8αρρΙΥ απά ππυ]Ηρ]γ ) 
ρα 5 α Ἠοπάίαάγς {ου ' ππαγ ο αὐαπόσηί]γ 
δυῇΏρ]γ.’. Τὸν σπόρον ὑμῶν, “' ινε 5οεᾷ γοι 5ου’ ” 
Ὦ}γ ννπ]οϊι 15 ἀεποίας ἴ]χο ΠΙΟΠΘΥ ος ροοᾷς Ῥεδίουν- 
οἆ ἵπ αἶπδ, απάἀ ἴ]ας ««8οπ απίο {ο Τ,ογά.” 
Γεννήµατα τῆς δικ. (Ῥοττοννεά ἄοπι Ἠος. κ. 19) εἰσ- 
π]ῇος ««έἶνο οῇεοί οτ ργοάμσο οῇ γοιτ Προγα]1γ. 
ΊὓΠο εαοπ/{πποηί, αοοογἶπᾳ {ο 8ΟΠΠ6, 5,  ππαΥ ἣθ 
τ1ο]]γ τοννατά γοιτ οταν 7. ἴπουσ] οίμοτς 
πια]κο Τ{ οἱογννῖδθο. Βιί ιο ἴτας γίθυν 566Π]8 Το 
Ῥο (ια οῇ νο αποϊοπί (οπιπιθηίαίοτς, απά Ἐπι- . 
πιοτ]., νο ἴακο γεν. τῆς δικ. {ο ἀρποίς “΄ ἰἶνο Ὀεπο- 
βί απίείπσ Γγοιυ ἐποῖτ οπατί(γ.) Τπας νο οπί]- 
πηοηί 18, ὁ πιαγ ἠνοῖτ οματίαὈ]ο αρἰτῖ Επά πιογς 
8οορο {ο ἀοΐησ σοοᾷ ! 3 1. 6. πιαγ ἴΠ6γ Ἠανο ΠΠΟΤΘ 
ίο 4ο σου νν]να]. 

11. ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι --- ἁπλότ.] Τ]ϊ8 ἶ5 εκθ- | 

. ΄ 
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3 . αλ ὁ ϱΝ, ο... ἀ. ὁ » 3 ἑωά. να 
εις πασαν απλοτητ/, Ώτις Κατεργανξτα, οι Ίμων εὐχαριστια’ τῷ ἕω. 

19 Ὅτι ἡ ὃ ία τῆς λειτουογ/ χύτης οὐ μόνον ἐστὶ ᾽απληροῦ τι 1] ιακονγια τοις Σιτοιογ/!ας ταυτς ου μονο εστι ποοσαγασπ Ίσουσα 

᾽ ς ’ ν» ς Π 2 . 9 ’ . - 2 

τὰ ὑστερήματα τῶν αγίων», αλλὰ καὶ περισοσεύουσα διά πολλων εὖχι- 
” ” - Π » ” ω , 4 ' 

Ι3ιριστιῶν τῷ Θεῷ, (διὰ τῆς δοκιµῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν 

Θεὸν, ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολυγίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χρι- εὐν, ἐπὶ τῇ ὑποταγῃ τῆς ὁμολυγίας Ὁι ις αγγ ς 
- Σ ς ’ - κ. ΄ νο 3 η 9 3 ’ Ν ο. α.. 

14 στου καὶ απλοτητι της κοιγωγίας εις αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας;) καὶ αὐτων) 
ακων. 

’ ς ' ς - ΄ ’ ς - ευ υ ς η ; 

δεήσει υπερ υμων, ἐπιποῦθουγτω» υμας, διὰ τὴν υπερᾷαλλουσαν χαριν 
ν . Γ 3 ς «ο [ή .] ” » μα » --, ’ 3 - 

16 τοῦ Θεοῦ ἐφ υμῖν. Χάρις δὲ τῷ Θεῷ ἐπὶ τη ἀἄνεκδιηγητῳ αὐτοῦ 

δωρεᾷ / 

1 Χ. αγΤΟΣ δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς ποαότητος 
|. 2 - ” ια] Δ ’ » ο. στ ο 

ο καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πφοσωπον μὲν ταπειγος ἐν υμῖ», 
9 ση π ε ς - 

9 αἁπὼν δὲ θαθῥῶ εἰς υὑμᾶς. 

σεί]οα] ο{ {]ια Ργεσθάἶπρ καὶ αὐξήσαι --- ὑμῶν. Ἔϊπα 
οοηρίταοίῖοι 15 Ἱττεσι]ατ, ἵπ ἰταοῖπρ Ιον ἶ8 
Ῥθεί {ο τθσατὰ πλουτ. 35 α ποπαῖι. Ῥεπάεπς, Υ9 
αὐουπάϊίπα, {οτ (επ. αΏδο]., απά ιαί ΓΟΥ ἵνα πλουτί- 
ζΖησθε 5ο]]. ὑπὸ του Θεοῦ. ; 

--ῄτις κατεργάζεται --- Θεῷ.] Τ]ε 8εηβο ἶ8: 
:«πνη]οἨ Ὀδίηπσ παϊπιξίετοἆ Ὦγ 5, ργοάμςθςς, (μτοιρ]ι 
ουχ Ιηςίταπιθη{αΠ{γ, (Παπ]κβσίνίης {ο ἀοά ;” ΠαπΠ]θ- 
Ἰγ, Ὀοίμ ἤοπι {πε Ἱπάϊσεηί ΟΠΓΙδίΙ4ΠΒ, ΥΠΟ γ8- 
οαἰνεά {πα ὈοιΠίγ, απά {[Τοιη {ο Αροβί]θ Ίο Ρ{ο- 
ουτοά απά αἀπη]ηϊδίοταά 11. 

19. ΤΠϊ5 νετςε ἶ5 οχρ]απαίοτΥ οΓ {πο {οτοσοίπς, 
απά πιαΥ Ὦα Γτοθ]γ τεπάστες, “' Εοτ 1ο πα]Π]δίεΓ- 
Ίησ ος ας ΞΗΡΡΙΥ [ίο ἴἶα νναηί5 οῇ ε ροοτ] ποί 
οπ]γ τε]ίουος {εῖχ πεορςβ!({185, Ραΐ 15 αραπάαηί {ο 
ιο σ]οτυ οϐ ἀοά, ὃν [ρτοάποῖπσ] πιαπγ {λαπ]κδ- 
ρ]νίησς ” {ο ο: νίζ. Ροῦι {ποπι {πε ροοί {ας 
τε]ονεὰ, απά [Τοπ αἰ] {αάο Ολτὶκίαηθ. «Όοπρ. 
5ρτα ἵν. 10. 

19, 14. ]εςο νειςα» ατα ΓΠΙΓί16Υ Π]αςίταίίνε ος 
Ώιε Ῥτοσθάϊίησ. Δοξ. ἶδ α ποπιῖπ. επάεπς, κα 
πλουτ. αἲ ν. 11. Επιπιετ]. εΠον/6 ἐλαί ια Ὕγοτάς 
οϐ ν. 12. ατε ριΐ {ΟΓ ὁοξάζοντες τ. Θ. διὰ τῆς διακο- 
γίας ταύτης, ὅτι ἁπλότης τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς κ. εἰς 
πάντας δοκιμάζεται τὴν ὑποταγὴν ὑμῶν εἰς τ. εὐαγγ. τ. 
Χρ. τὸ δι’ ἡμῶν ὁμολογούμενον. Τε /[οτςς, Πον/ενετ, 
ΟΓ τῆς ὁμολογ. ἵ5 ἀδριίεά. Τί βθεπης Όεςί ίο 5αρρο5θ 
ς (νι Ῥοζα, 3ο]αΐίες, Ώοδθητη., απᾶ πιοςί τευθηί 
Οοπιπιθηία{ος) ας ριῖ Γος τῇ ὁμολογουμένῃ. ὁ ἐπδῖχ 
Ρτο[εβδεά ος ανονιεά οὈεάίεπος. Καὶ ἁπλότητι 
τῆς κοιν ε. α. κ. ε. π. ΠΙΔΥ Ό6 τεπάστεά “΄ Ώ}γ ειπε 110- 

δοί] οῇ έποιη, απἀ οῇ αἲ] [ννηο ατα ἵπ ποεά.”] Τί 
| ετα])1{γ οἱ ἐΠῖς γοιγ παϊη]ςίετίησ {ο {16 ηπεοθρε!{]ος 

[ 

15, Τ ἠήπΚ, ρἰαίπ (αί (1 ννηο]ε οῇ (5 νεῖςο 5 
Ρατεπίπεί]σα]; απάἀ χαί {Πε καὶ αὐτῶν δεήσει, ὅτο. 
ΟΓ {λα ποχί νοτςε οοηπθοίς ψ{ῃ ν. 12. Το οἶθατ 
Όνα οοηβίγαοίἶοη, νθ Ἰηιςδί {ακο δεήσει α5 ρυί [ο 
εἰς δεήσιν. Ἐοτ α8 {ο Αροςί]ο ας Ὀθ[οτο 5α1ἰἀ, {παί 
Ώς εαρρ]γίπσ ος {Πο ποοθβείίος οῇ {πο καϊπίς 
που] τοάσοπά {ο {πο ρταίξο απἀ σ]οτγ ο/ αοά---- 
5ο Ἠετο ο αἀνοτίς {ο αποί]ιεγ ε[}οοί νυηῖο νου] 
ὤπεησς τος]. “Τι νι]] αἰδο (11ο 8αγς) ἰεπά {ο 
[εκεῖίε] (ἶνεῖγ ργαγετς {ος γοι..  Ἐπιποθ. ὑμᾶς ἵ8 
{ο Ὦο τε[εττθά {ο αὐτῶν. ἜΤ]ε εχρτοβδίοη ἐπιποθ. 
ἡμᾶς ΤΠΣΥ Ὀ9 Ῥο5ί τεπάφτθάἀ, αστεσαΘΙΥ {ο {πε ΒΥΥ, 

«Ψοτείοη, 6 Πανίηρ α στεαί αῇεςί]οη {ος γοι,”) α5 ἵπ 
Ῥμ]. 1. 8. Ἔ]ας ενα νγοτάς Γο]]ουνίησ νν]] γιε]ά α 
ΥΟΙΥ φΗ1{αβΙε 5εηΠ5θ :; νηθγθ {Ἡθ χάριν τοῦ Θεοῦ »ἱσ- 
ηῖβες {ηα σγαοε ο ἄοα ἴπ επι, ἂδ ον]ποθα ὉΥ 
Ώνείτ ομεάίοηοε {ο {πο τεφιθΙΊοης οΓ {1 (.ο8ρε[ 
ἵπ {Πε οχοτοῖςθ οῇ {Πῖς οἹατί{γ. 

16. τῃ ἀνεκδ. δωρεᾷ.] Τηϊς πια, νι πιαΏγ 
Οοπιππεηίαίοτς, Ῥε απάἀετείοοά οἳ έἶιε σι οῇ {ια 

-- 

ἀέομαι δὲ, τὸ μὴ παρὼν Φδαθῥησαι τῇ 

(.,ο8ρε[] ο{ Ομεῖςί, οι οϐ ΟΠτῖςέ Πἰπιφε]{, Ῥαί ἴί 
ταῖἈεί Ππεαης ΄ ια σὶβ οῇ βαἱναίοῃ ϱΥγ Οητῖςτ. 
90, ΏθδίἀθΒ ΠΙΣΠΥ οίΠεγ Ραββαρος ΠΙΟ] πηϊση{ ϱθ 
οἶίθς, Βοπῃ. γΙ. 22. τὸ ὁὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος 
ἐν Χριστῷ Ἰ. ΑΙ6ο Ερ]ος. ἵν. Τ. τῆς ὁωρεᾶς τοῦ Χρι- 
στοῦ, απά 1 οἨπ ἵν. 10. εἰ [δεις τὴν ῥωρεὰν τοῦ Θεοῦ. 
Ῥοπι. ν. 10. 

Χ. Νονν οοπΊπηεηςσες {πε {Πῖγᾶ ρατί ο {πε Ερὶς- 
6, ἰετπιοά Ὦγ ΕΠΙΠΙΕΓΙ. πα ερἰίοσις; ἵπ ΠΙΟ 
Ώιο Αροεί]ο βρθα]κ πποτθ ἱγεοί]γ ασαἰηεί {μθ {α]5α 
{εαςῇθίς, απᾶ νιπάϊσοαίας ΠΙΠΙΞΕΙΓ [γοπη {Παδίγ οα]1πῃ- 
ηἱθ5. ΤΠ 5 ροτίίοῃ οῇ πε Ερὶδήο 5οπιθ ἀἱΠογ- 
επος οΓ5ίγ]ε 15 οὐξεετναβ]α; ἴπειτε Ῥεῖησ Ἠθτε ΠΙΟΓΘ 
οϐ εοππεείῖοπ απᾶ [πίδα ἴπαη ἵπ Όνο Ρρτεοεᾶῖησ 
(Ομαρίετς; Ὑηπίο ννοτο ρτοῦαβ]γ πνγίοη οἨ {18 
βριγ ος {Πε οσσαδίοἩ, απά 1Π {λθ «ΟΙΤ56 ΟΓ 10ΗΓΠΘΥ- 
Ίπσ {οπή ρ]ασθ ἴο Ρ]αςθ; {ιεδο, ΡΓΟΡΑΒΙΥ, αἲ 5οπιθ 
Ώχος 5Ιπαίίοπ, απά νέα πποτε οὗ Ργενίοις {λοισηί 
απά ἀε[ρεταίοῃ. Α γεί στεαίογ ἀἱΠετεπος οχΙδίς 
ἵπ {λε ερὶρί απᾶ πιαππεγ. ἴπ ἴπε {οτπιετ ρατί ος 
Ώιε Πρ]ϊκί]α 1 18 πια απιἀ οοποϊ[αίογ}; Ἠετθ 8ευετο, 
οῬ]γσαίοτγ, απἀ βατοαδίίο. ἼΠετε ἶ56, Ἠοννεναχ, 
ΠΟ 86] {ποοπικίδίεπει 35 8ΟΠΠ6 Ἠανο τοσοσπἰσπεά:; 
απά {Ἠεγεί[οτθ 16 πΙαγ ἀἴδρεηςο νί] {1ο /ιηροί[ιοδίς 
Ὦγ Πο] ΕΠΙΠΙΕΥΙ. ηαςδ επάθανοιΓθς {ο ασσοισεί {ο 
6, Ἱῃπ ααίἩ, πο ρεγεοης Ἠθγο σ]αποεά αἲ αΤθ τιοί 
έλε καπιο. Τπ {πο ρτοσθάἰπρ Οαρίετς {μα Αροςί]ο 
ΙΠΘΤΘΙΥ εποοιΠίθΓ5 {ποςς ΥΙΟ ννθγο ιοί τοεἰἰ α[- 
εείεά {ο Πῖιπ, οἳ Ὀιδιρογαἰπαίο; απἀ Ἠεηποο Ἠθ 
ΟΠΙΥ ἴπετα αοίξς οἩἨ ἴ]ο ἄε[οηπκίυο. Ἠσοτε Ἰιο 866ΠΙ8 
{ο εποοιιηίθΓ {Πο {αἱ56 {εασῇ]εῖς, απά {]δΙγ ρατζαπ8 
Ἠ]5 οπαπηίθ», απά {Πεγε[οτο Ίο αοί5 οη {Πε ο/[/επσίυο. 
Ἠε οοπἹπιεηςθς Υί] οπίγοαῖπσ (επι, ΡΥ {1ο 

ΊιθεΚκπεξς οῇ ΟΠγὶεί, α5 Ροϊπίῖηπσ {ο απ΄ οχαπιμ{ε 
πΠίσο] πα]σηί ]α51γ Πἱ5 Ρτονίοις {Γογῦθηταηοθ. απά 
Ἠὶ5 ἀἆθ]αγ Ἱῃ ραπὶςῃῖπσ ἴοςο Υπο Παά οβεπάςὰ. 
Έοἵ {πο {ποίῖοι Ἠαά, 1ὲ 5εεπῃς (45 ϱα]νίη τεπηατ]ςϐ) 
σα]]εά Πϊπα α θρασοδειλίας. 

1. αὐτὸς δὲ ἐγὼ Π.] Τηε αποϊεπί (οπιππθηία{οΥΒ 
ποίῖσοο {πα αἰσπί[ῃ Ιππετεπί ἴπ {5 πιοᾶς οϐ εκ- 
Ῥγεββαίοηῃ. Μαοκη. ηα5 Ἠθγα, αἱ Ἰεᾳςέ, πιρτονθς οἨ 
ΟἱΓ 6ΟΠΊΠΙΟΠ ΥΘΓΡΙΟΠ, ὮΥ τεπάετίπσ: «Νου Τ, ιο 
εαπῃθ Ρα] Υπο, ὅνο. Τη [ιοῖ, ἴιογθ 56ΘΙΗ5 {ο ϱθ 
Ἠεγο α ΡΙεπά]ησ ο{ {νο πιοάθβ ΟΡ οχΡΓΕΒΡΙΟΠ, αὐτὸς 
ὃς, επαέ 84Π1ο ΡΘ6ΓΒΟΠ ΥΙΟ παρεκαλεῖ, απᾶ ἐγὼ Ἡ. 
παρακ. Τ]η9 59Π5θΘ 566Πη5 {ο Ὀα, “' ΡΥ {ιο οχογοῖςθ 
ο8,1. 6. οχοτοἰςίης ἴλαΐ πι]άποςς, ο ΝΠίοἩ νο Ἰανο 
Ὀοί] (ιο ρτθοερί απά {πε εχαπηρ]ε {π /6ςας ΟΗγίςί, 
Αί κατὰ πρόσ. επὈ. ὢν, «6 ΤΕΙ ΡΘΙΒΟΠΑΙΙΥ Ργθεςπ{.) 
Θαῤῥῶ εἰς ὑ. “« π5ο Ὀο]ά οεοπβάεπος {ογγατάς γοι,” 
1. 6. ὈΥ ]οίίθτ. 3 

2. Τ]ο δὲ 15 τεβαπιρίνε : απά ὀέομαι δὲ ΠΙΔΥ ὃθ 

--- 



212 9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. Χ. 2---Τ. 

θήσει ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζοµένους ἡμᾶς ὦ πεποιώησει  λογίξομ απ ς τους Λλογιςοµ 5 ημας ας 
υ .) - 3 ᾽ 

κατὰ σάρκα περιπατοῦντας" ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ 
εἶετ, 1, 10 
ΕΡΙ. 6. 19, ἃο. 

΄ 
, Π ᾽ ϱ/, ” - 3 π 

σαρκα στρατευομεῦα | ἐτὰ γαρ οπλα της στρατείας ἡμῶν οὗ σαρκικα, 4 

ὤ Ἱλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ, πρὸς καθαί 0 ίτων ᾿ Λλογισμοὶ αλλα ”ννατα τῷ ἕῷ, προς κα σιρεσιγ οχυρωματων ογισµους γτα- 

- ” ς Β ’ . ” , ο - 

Φαιροῦντες, καὶ πᾶν ύψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γγώσεως τοῦ Θεοῦ, 
Ν 3 Γ. ν ΄ 3 . ς . - - ο 3 » 

καὶ αιχμαλωτίζοντες παν νοηµα τις την υπακοην του ἍἌριστου, καὶ ἐν ϐ 
ς , -” - 3 / - ς . 

ἑτοίμῳ ἔχοντες ἔκδικησαι πᾶσα, παρακοη»ν, οταν πληρωθη υμών η 
ς ’ 

υπακοή. 
α 1 Οος, 14. 87, ’ 

π Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε; 

ς 

13 τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ Ἱ 
ο ” , αι ᾱ,, ἃ αν εἰ ῃ δικα - 

εἶναι, τούτο λογιζέσθω παλιν αφ ἑαυτου, Οτι καθως αὖτος ἉΧριστου, 

τοπάστες “1 οπίτεαί γοι, 1 δαγ.. Το 8εηςο 5: 
«ΙΓ επίτοαί, Ι 5αγ, ναί Τ πιαΥ ποί Ἠανο ἴο ο Ῥο]ά 
ννηθη [ αἴΏ ργοδοπέ, γη] ἀναί οοπβάεηςε, Ψηετε- 
νι Τ Ἱπίοπά {ο ος Ρο]ά ασαἰηςί οθτίαίη, ΝΟ Τθ- 
σατὰ πιο αφ να]κίησ αἴιοτ {]ιε βε5Η,2 1. 6. σα]άεὰ 
γ ννοτ]ά]γ ρτϊποῖρ]ες. Τ]ετο 56αεΠΙΒ {ο Ὀ6 α γα- 
γοποπιαδία ΙΠ λογίδομαι απά λογιζομένους, ΠΙΕΙ, 1 
πίτοάπσεά Ιπίο Εησ]δῃ, τπαΥ Ρρετ]αρς 6 Ὀεβί εκ- 
ΡΓεςεεὰ ὉΥ γεεζοῃ. ι 
. ἐν σαρκὶ--- στρ.] Ίνα πιαγ τοπιατ]ς 119 ἀῑ[οτ- 

6η(6 Ὀθίννθεη ἐν σαρκὶ αηΏᾶ κατὰ σάρκα, απά {πθ αξθ 
ΟΓ περιπατεῖν ἵπ λε 56ηἨ56 {0 ῥε ΟΙ ζυε, 38 ο] 
ν. Τ. Πο {οτπιθγ Ἱπιροτί ἴο Ίνα ἵπ α Ἠάπιαῃ 
ῦοάγ, Ἰανο α αἱ! Ἠαππαπ παίατε; {Πε ]αΐίθτ, “«προῃ 
ΙΠΘΤΘΙΥ Ἠπππαη γ]οννς.. ΤΠο 56ηεθ απ {Πο {οτοθ 
οῇ ια αἱ]ΗδίοἨ 1Π στρατ. ατα ἀδριίεά. ἜΤ]ε απ- 
οἰεηί απά 8οµπο πιοάθγη ϱοπιπιεπίαίοϊ5 5αρροφ8θ 
αηπ α]αδίοῃ {ο Ρα] οὔῄσθ απά οοπΠΙΠΙΙ58ΙΟΠ, 48 
Αροεί]θ; α5 1 Τϊπι. 1. 18: απά με τεσεπί Οοπῃ- 
πηθηία{ους5 (]π]ς (ο οχρτεεδίοη Ίας Γ6ίϱτεηςθ {0 
Ἠἱς φίγοπισ βρρογίς ἰλεγεῖπ. Το Γοιπιθί νίενν 15 
{αχ ργο/εταῦ]ε: Ὀαΐ {θγο 566ΠΠ5 {ο με αἶδο απ αἷ- 
Ἰαβδίοη {ο {με {/οπις οοπέεδί ννλ]ο]ι πε Αροςί]ε Ἰαά 
ίο ππαϊηίαϊπ ασαἰηδί αἶπ απά νΙεκαάπθξς, απά 5 
αρμο]άετς, νΥπίο] 15 αἀπιίταβ]γ Πλαρίταίοά ὮΥ Βρ. 
Φαπά. ἵπ ης ὅτὰ ΒεΓπιοπ αἆ Ρορυ]άπῃ, Ρ. 140. ἜΤ]α 
οχΡργεβδίοη σὰρξ Ἰετε, Ἰἶκο κατὰ σάρκα αἲ Υ. 3, 
Τ6ί6Γ5 {0 {6 πιαχίπης οΕ Ληπιαπι Ρο]ΙΟΥ. 3εε Νοίθ 
οη οὐ ν 1. 10. Βο Άθνγο. ραΓαρῃταςθς: ΄Τμετε 
15 πο (αιά, 5ε1/-Ιπίθτοςί, ογ οοτταρίίηρ οῇ έ]χο ννοτὰ 
οἳ ἀοἀ, Ἱπιραίαρ]θ {ο πιο... Οοπρ. ἰν. 2. 

4. τὰ γὰρ ὅπλα, δτο.] Ἠετε ια Βριτε ἶ5 ο0η- 
ἀπαεά, Ιπ οτάετ {ο 5ασσοςί ἴ]α πηὶσηΏίν ημγρογίς 
{τοπα αὐουθ, νυλίο] πα Αροςί]ο Ἰαά ΤΠ {πο οχοτεῖςθ 
οἱ {18 ννατίατο; απά ναί ἵπ οτάοτ {ο οδίαρ]Ικ] 5 
Ἠ]ϊνίπεο οοπηπη]βδίοῃ. Τ{ο σοηογα] 5εη»ο ἶ5 {Πί5: 
{ΟΥ 5αρροτίΒ Τη (5 είτασσ]α [ΠΗ{ετα]]γ εαπιμραίσπ] 
{ απο ποί πιογε[ι Ἠαπηαπ [απ {πετοί[οτθ ννεακ], δαἱ 

απο βίτοῃς, (τοισα απά ΡΥ (οά, ἴο ενα ρι]]πσ 
ἀοννη οἱ δίτοης Ἰο]άς.”. Τῷ θεῶ ἶ5 ΒΥ πΙαηΥ 54ρ- 
Ροβθἆ {ο σοπηπηαη]σαίθ α 51ρογία[ἴνε Γογοθ ἴ9 δυνα- 
τὸς, 1.6. εχοροάἶπσ]γ ροννογβα]. Βαΐ ἴ]ιο Γπίοτρτεία- 
Ποπ αΌογνο αἀορίθά, {Τοπη {πε αποϊοπί απ Ὀεεί πιος- 
6ΓΏ (Οοπιπιθη{α{οἵΒ, 86ΘΠΙ5 {ο 6 {ιο Ὠσδεί Γοιπάσἆ. 
Τη πρὸς καθ. ὀχυρ. ἴο πποίαρῄῃος ἵδ οοπήπαθὰ, ππὰ 
Όπο Ίγροβδο ο Εί5 ννατ[αγο αἀνετίοὰ {ο, ΠαΠΙΘΙΥ. 
ἴπα τοπιονα] οῇ αἲ] Ἱπιροάπιεπίς, Ποννενοτ Γογπη]- 
ἀαῦία, {ο ο ρτορασαίίοἩ οῇ να (οερο]: νο] 
ατθ τοργοβοηίοἁ α8 ἴε δίγοπς ο]άς ο οἶπ απἀ 
Φαΐαπ, Ὑλετοῦγ Ἰα ππαϊηίαϊποά Ἠΐ5 οπηρίτο οΓ 
ἀατκποςς, Ι4ο]αίτγ, απά νὶοθ. 366 Βοοίί. 

6. λογισμοὺς καθ., δο.] ΓΙ 6 Βιγίῃετ οχρ]απα- 
{ΟΥΥ ΟΡ 1ο καθπίρεσιν Ῥτεσθάίησ. Καθαιροῦντες ἵ8 
ἃ Νοπι, Ρροπάθης, απά ῬΡυί ΓΟΥ ὥστε καθαιρεῖν ἡμᾶς. 
Λογισμοὺς Ἠπβ το[οτοπος {ο ἴπο ἀἰπ]εοίίο 8Υ]]ο- 
Είειι», τηείοτῖσα] οίΓορ]ια, απά ναἰΠ ΦΟΡΗΙδΙΗΣ, ὉΥ 

νο] ἴπε Ἠεαίπεη ΡΠΙ]ο5δορ]ετ5 αςδαϊ]εά {πο (.08- 
Ρε]. 6ο ΤΠΐπι. 4ε Ῥγποι. Ρ. 116. Τηπ ὕψωμα 
ἴποτα 9 {λε βα1ηθ ΠΙΕίαΡΙΟΥ ἃ5 ΙηΠ ὀχύρωμα Ρε[οτο. 
Απά ἂ8δ λογισμ. ἵδ α μαγίομίανγ ἴοτπι τε[εττίης {ο 
πο Ἠεαί]εη Ρ]]ο5ορἩθτς, απά Ρρατν πε [π]κε 
{εαςΠΕΥ5, 5ο ὕψωμα (35 αρρεαῖς {ΤΟΠΙΑ νο πᾶν) ἶδ ἃ 
ο. ίετπα αρρ]ίσαθ]θ αἰίκε {ο {πε Πεαίμεπ Ρ]- 
Ο8ΟΡΙΘΤΕ, ἴ1ε {αἱ56 {δασ)οτς, απά {πε ο ευνίςῃ ἆοσ- 
οι. Τ]μαί ἴμε Αροξί]ο θποα]ά Ἠανε επιρ]Ιογεά 
πο ἴΕΥΠης ὀχίρωμα απάἀ ὄψωμα, 5 ποῖ εατρτίςίηᾳ. --- 
αἶπος πιζίατη πιοίαρ]οτςταπ {μτοασ]οιί ἴ]ε ννηο]ε 
Ρα5βᾶρ8, ἂ5 στρατευόµεθα, στρατείας, καβαίρεσις, απὰ 
(υεείάθς ὀχυρωμάτων απά λυγισμοὺς) αἰχμαλωτίζοντες. 
Τη 1ο ππαππετ Ῥ]ί]ο (οἴίεὰ Ὁγ Τιοεδη.) οα115 (α]ςο 
ΥΙΟΙ ὀχύρωμα» απἀ, ΒΙπι]]ατ]γ {ο ἴ]ε ὕψωμα 
ἐπαιρόμενον κατὰ, ὅτο., ης 8ρεᾶ]Κ5 ΟΓ τὸν ἐπιτειχισμὸν 
τῶν ἐναντίων δοζῶν καθαιρεῖν. ΒΥ τῆς γινώσ. τοῦ Θευῦ 
ἱ πιεαηί κατ’ ἐξοχὴν ιο (ἄοδγεί. Ἱόημα 5ποι]ά, 
Γ ΟΠ], Ὀο τεπάστεᾶ, ποί {οιισ]έ, Ὀαί εοστα[ίοπε, 
1.6. Ιπ{ε]]εοίαα] ταοσοϊπαΙοἩ, 5 8πΡρτα . 11. Ἀο 
Όιε Ἀντ. “' γαἱοεϊπαίοπες.”. Τπε [αἱ5ε {αας]εΓβ 
(ασα]ηδί ννΏοπῃ Εχὶς ἶς, ΙΓ οοησεῖνε, οΠΙεΠΥ ἀῑτοσίες) 
{ουπά Τί πιοτο ἀῑῆοι]{ {ο εαῦ]εοί {εῖτ γεαδοπι το 
Όνο ουεάίεπος οΓ (Ἠγὶςί (Ίνα {Πδῖτ αοῄίοπ8. Ασαϊηςί 
ἐς ἴθ ρτ]άο οἱ ΠΙπΙαΠ ΓθᾶδοΠ Ἰας5 νετ τευε]]εά. 
Τ]ας ο ος ο πονν τε]εοί ια (ἄοδρεί, {ον 
απο Ιπάϊδροδεά {ο αἁπιῖξ {ο οχοε]]οπος οἱ 18 
πιοταί Ῥγρεερίς; Ῥαΐ αραϊηςί αηΥ ση}εοίίοπ οἳ πε 
}ραφοπι ΟΓ ΠΊεΠ {6γ ]ουά]γ Ῥτοίοςί, 

Ἐϊς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χρ. πΙαΥ Ὀρδί Ὦο τοπάοτεά 
6 Ἱπίο οὔεάίοπορ {ο ΟΠπ]κί, 1. 6. Πὶ5 (ποβρε], (μα 
γνώσ. τοῦ Θεοῦ. Τε (επί. 15 α5εἆ Ῥεσαιςε ὑπα- 
κούειν ἴπκες α (επί, απᾶ νοτυα]ς Γο]]ουν {ο οαδο 
ο{ (είν νειως. Της 1 16 ΓΟΥ εἰς τὸ ὑπακούειν τῷ 
Χριστῷ. 

6. ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες] {οτ ἑτοίμως ἔχ., “ Ῥεῖπσ 
Τ6Ν(Υ.”. "Όταν πληρ. ὑ. ἡ ὑπ. 1. 6. Νηθηπ γοι ατθ 
σεποτα]]γ απά οοπιρ]είε]γ Ὀτοισ]{ {ο (ο οὐθάῖεπος 
ο{ Οεῖεί. ΈΥ ὑμῶν ἡ ὑπ. 15 πιοπηί ἴπθ ορεάίθπσος 
ΟΓ νο κουπἆθτ Ῥατί οῇ Ίντα. Ίβο ατα πο, Ἰουν- 
ενας, Ν πΙαπΥ τεσσπί ϱοπιπιθηίαίοτς, ἴο 5υρ- 
Ρο5ο (ναί ένα Αροβί]ο νναϊίεὰ 1111 ενα στοαίετ απά 
βοιπάετ Ρατί Ίνετο τεάισθά {ο οροάϊεπος, ἵῃπ οἵ- 
ἀθ6τ, Ὦγ πεῖτ αἰά, ἴο Ῥιπίςη {πε ἀἰκοροάίοηε, 
Φ1Π0θ ΤΟΥ ἴ]ε ἐκδίκησις πποπί]οπεά Ὦε ποοἀοἆ ποι 
{ιού αἷά. Τί που]ά «6στη {παί Το ἀθ[οτγοά οχθί- 

[ 
| 

ο) 
) 

οἰείης ἴ]α καρογπαίπτα] Ροννογ οῇ Ἰηβίοίῖπς Ἰαάα- | 
πηοηίς, ἰπίταρίοά {ο Ἠϊπι Ὦγ σα, απ], ὃν σἰνῖη 
Ώπιο ΓοΥ τορεπίαποθ, Ἰ6 5λου]ά Ἠανε Ὀτοισ]{ί ας 
85 ΠΙΑΠΥ ἃδ Ρροβείρ]ο {ο ορθάίοποςθ, νο ννοι]ἀ 
Πε; ἰο Κοερ {Πο τοςί 5ο; απά {Πογοῦγ τοπάστ Τέ 
Όλα Ἰοβ8 ΠπεΟθΘΕΞΗΤΥ {0 ΤΘΒΟΓί {0 ΞΘΝΘΓΘΓ ΠΠΘΗΒΗΤΟΒ., 

Τ. Ἔ]α Αρορί]ο πονν ἔπγης (καὖγς Τ]δορΗγ].) ἤγοπι 
Όνο ἀροοίνογ ἴο ἴπο ἀροοίνεα. ἜΤ]ιθ 8θη5ο οῇ τὰ 
κατὰ πρ. βλ. ἵ8δ: “ο νου Γογπ γουγ οβπηαίῖοη 
οἱ ἠλίηςς [οοποθιπίης α- ΤοπςΠοτ] αοσοτάἶπᾳ ἰο 

) 
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κν- 

ως, -- 

{παπί οἳ [αοί5 νου] ]αςίί(ν πιο. 

2 6ΟΒΙΝΤΗΙΑΝΟ5 

6 οὕτω καὶ ἡμεῖς [ Χριστοῦ.] 

06ἨΠΑΡ. Χ. 6--- 13. 215 

ν]ηίτα 12.6, α΄ λεει 3 κ ’ ’ 

1:αν τε γαρ και περισσοτερο» τι παυχή- α 1ὸ. 1ο. 

σωµαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, (ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν, εἰς οἴκοδο- 
. 9 3 ώ ΄ ς - 3 3 ; ε/ Λ “. 

9 µην καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμων) οὐκ αἰσχυνθήσομαι. ἵνα µη δόξω 
5 ᾽ ὦ -. ς ” Δ » ’ » 5/ ς ᾽ » ’ 

10 ὦσαν ἐκφοθεῖν υμας διὰ των ἐπιστολῶν, ---- ὅτι αἲ μεν ἐπιστολαί, φησι, 
” Δ ὰ., δε. ς δὲ Π / 3 9 . 9 ς 

ῥαρεῖαι και τσχυραι ' 1η ὂε παρουσια του σωματος ασύενης, χα: ο 
’ 5 , πα νι ” , ς - [ο] να 4 -- 

11 λογος ἐξουῦθενημένος τούτο λογιζέσθω ο τοιουτος, Οτι οἱοί ἐσμεν τῷ 
’ δ 3 μ -ν 23 ’ ” Ν ’ ” .”, 

λο7ῳ δι ἐπιστολων αποντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 

12 
η ' - --ν π] -- ὁ » ' 

' Ου γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι η συγκρῖναι ἑαυτοὺς τιοὶ τῶν ἑαυτοὺς Ἡ δρα 8. 1. 
’ σ] ᾽ 3 ε -”ω ς τα ιο) 

συνιστανόντων αλλα αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς µετρουντες, καὶ συγαρί- 
ν) ς ”ω 2 ο 

13 νοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ συνιοῦσιν. 
, 2 υ ᾽ ᾽ , . ’ τα , ς ο 

καυχησομεθα αλλα κατὰ το µετρον τοῦ κανονος, οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν 

επίεγπαί οἰτοιπηξίαποςς 1 516] ἃξ Ρ6Υ6ΟΠ, ΊΠαΠΠΟΤΥΕ, 
ἐεαγπίπις, ΟΥ εἰοήποποα, ποθα[ίΠι, δέγέι, γαπἠς, οἵ α841Υ, 
Ειο αἀναπίίίοις αἀναμίασο ΟΡ οοπυθγδίοτι 1πιάεγ 
Ο)ιγὶκέ Ιιπιδεϊ{. Όοπιρατε 1 Οοτ.ϊκ. 1. ΤΠ {τις 
Όιετα ἵ5 απ α]]αδίοη {ο {6 {πἱςο ἴαασς]λοτς, απά 1έ 
αἸοι]ά 566ΠΙ 9Π6, ΝΟ {οο]ς {πε Ἰεαά. Πέποιθεν 
ἑαυτῷ ελοι]ά ο τάπἀοτεά “ἷδ οοπβάοεπί ἵπ Πἰπι- 
βε]{,” νΙᾳ. ὈΥ Ρ]αοῖησ τε]ίαποθ ΟΠ 8016 Ρθ6Ι5οΠΣΙ 
πηθγίί ο{ Πὶ5 οννΠ. Χριστοῦ εἶναι, 86Ι]. δοῦλος 5 ἴπῃι- 
Ίγίησ, Ὦγ ἴἶε οοπίοχί, οης οβροοίαΙ1γ αρρτονεά 
Υ Ηϊπι. Τοῦτο λογιξέσθω π. ᾱ. ἕ. ΠΙΥ Ὀο τθΠάεΓ- 

οἆ, “«Ιαί Ἠϊπι, ἵπ έπτῃ, οοηβἰάθτ ἐς νν τι Π{Πης61{,2 
ΟΥ, ΤΕΊΦΟΠ ας οΓ ΠΙπιδ6]/Γ; πιοαηίης, έ]λαί ννηογοῦγ 
Ὦς ουν] Ππά Ὁγ αἲ] ΏἼποςδο ατσαππθηίΐ5 ο οομο]αἀες 
)ιζπιδεί{ (ο Ὦο Ο]γὶςί ς πη]ηΙδίος, Μλαί Ἠε ΠΠαΥ 60Ἡ- 
οἰαάς {ο 84πΠε οΓ πιο α]5ο. 

δ. Ηετε 9. Ρα] 5ποννς εχαί 6 πιαΥ ]α5ί]γ ο]αἴπι 
αγ πιογε απ (ο Ρείηπσ α πιὐπὶσίομ ο! Ο)γὶςί; 
ψΠίο ννας αἰ] ναί ο {1156 ἴθασῃθις Ργοίοπάεά 
ίο. 3ο 1 Οοτ. χν. 10. περισσότερον αὐτῶν 
πάντων ἐκοπίασα. ἘΤῆς ἐξουσίας ἡμῶν, “΄ ειπε αι ]λοτῖίγ 
ρῖνει {ο ππθ, ΠαΠΠΘΙΥ, ὮΥ κ}; εδις ΟἨτὶδί ΡοΓΒοπαΙ1γ., 
Τμπο νγογᾶς ἧς ἔδωκεν ὃ Κ. ἡμῖν τείετ {ο ναί ρογ- 
5οπα/ 6ΟΠΙΠΙΙΞΞΙΟἨΠ Πίο Ῥαιἱ Πα τοσθίνοᾷ {γοιι 
Οτι. Απά {θ ποχέ Ἱογάς εἰς οἰκοδομὴν --- ὑμῶν 
41ο Ἰουε]]οά ασαϊηςέ {πε [α15ο {6αςῇθ5, γνηο5δο 
πιθακιτος (οπάεά ποί εἰς οἷκ., Ὀαΐ εἰς καθ. νΙπ. ὈΥ 
Οιτοννῖησ ππρεάϊπιεηίς ἵπ {θε ἵναγ οὗ φα]ναίίοι, ΡΥ 
Ώπο ἀϊῑεθειηϊπαίίοη ος Ίεγο5γ παπά {αἱ5ε ἀοοίτίπο. 
Οὐκ αἰσχυνθήσομαι, Ἱ. 6. 1 5ποι]ά Ἰανο πο Τεάβοη έο 
Ῥο αξΠαπιθά, αξ 1 Τ 6ροκο [αἱδομοοά; ΠαΥ ἴἶια 

9, ἵνα μὴ ὀόξω --- ἐπιστολῶν.] ἜΤ]εγε ἵδ Ἠετο απ 
"αἶτ οῇ αὐταρίηθςς, απἀ απ΄ οὐβοιγίέγ, ΥνΠίοΙ πιοςί 

- 

Ἰη{ετργείθτς, αποϊεηί απᾶ Πποάετη (τοσατάῖησ {ο 
ἵνα μὴ δόζω, α5 α Ῥγεῖδα ο/5Ηἱ0), επἆθανοιχ {ο Π6- 
ππονθ ὮΥ αρρ]γίησ 8οπιο οἸαι5δο Ιπίγοδποίοτγ οϐ 
Ώνο νγοτάς. Ἔ{ο πιοβί ργτοῦαβ]ο θΠβρ]ΙΘΠΠΘΗΠΠΙΠΗ ἶς, 
ἀλλ᾽ οὗ καυχήσοµαι, α- ᾱ. [1Γ Τ 1080», ἵ 54Υ, {ο Ὀοαςί, 
Βυιΐ επίς Τ νν]] ποί ἆο], π οτάςγ (ναί, ὅτο. Ἀϊπσθ, 
Ἠονγενοτ, {5 56οπΠης {οο ατΏἰίσατΥγ απ ο) Ιρεῖς, 1ὲ 15 
Ῥοίίος, πνΙἩ 8οπιθ αποϊἰοηί απἀ 5ονεταὶ εππ]ηπθηί 
πιοβστη Οοπιπιθηία{οτς (45 Οπίοςραςσᾖι, Γηέτη., Ύα- 
{6τ, Τ,εαπ., ΕΠΙΠΙοΤΙ.,απά ἴμα Βθ]ο ΓάΠ{ογ) ἐο τοσαγᾷ 
γ. 9. α5 Γογπιῖπσ α Ῥγοίαδία, {ο νΠὶοῖ ἴδια 15 αἲ ᾿ 
ν. ΤΙ]. ἴνε αροαοκὶς ; ν. 10. Ὀείησ ραητοπί]είῖσα]. 
Ὡς ἂν ἶ5 οΓἵεη, 45 Ἠθτα, Ρι{ ΓΟΓ ὡσεὶ, αφ {{ 1οργρ ; 

ΟΓ νο] παΠΥγ οχαπηρ]θς ππὶσηέ ο αζάασθάα [οπι 
Τπασγᾶ. απά οίπετς οῇ {Π6 Ῥο5ί ντου. Ἡ. Φίθ- 
Ῥ]θεης ἵῃ Πὶς Τη658. 866της ]αςήβοά 1π 5αγίησ (ναί 
1η 5ΙΙΟἩ α οα5ο 6 βου]ά ννγ]ίο ὡσάν. 

10. αἳ μὲν ἐπιστολαί.] ΤΗ ννΏ]] ποῖ ρτονο (ναί 
Ώνεγ αά ρτενίοιξε]γ γεσθϊνεςἆ Πιογο (Παπ 0Π6: ΓΟΥ, α5 
Ἡρ. ΜΙά4]. εασσοςίβ, ἐπιστολαὶ παϊσΏί (15 5 να 
σ85ο ἵπ α)ὶ Ἰαησιασος) Ὦε ε5εά οοπεγτεαἰ{ή, α5 ἀ9θ- 

ς -. 3 32 ’ . 

Ἰ᾽Ημεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα α1Όος. 1. 1. 
Ἱηΐτα 11. 18. 

ς ᾷ 19. 5,6. 
Ο πρι. 4.7. 

ποίπσ {Ἠο εἰιαγαείογ οὗ ἤιναπα; ἐποιρ] οΠΙΥ οπε 
Ἰείίοτ Παά Ὀδεει τοσεϊνεἀ. Φησὶ, 310. τι. (366 
νι. ατ. ὁ 41. 5.) ΤΠϊς 56οπης {ο ο πιεαπί οῇ 
Ώιο Ρ6Γ8οΠ 5αρροφεά {ο 1ηαΚκθ ια ορφογναίἴίοἩ, απά 
ΡτοῦαθΙγ ἴῑιε Ἰεαάϊπσ Ροαί5δοηπ απποηπς ἴπο {[α]5θ6 
{θαςΠθίς. Βαρεῖαι καὶ ἰσχ., ' ααἰποτια(ίνο απ 56- 
νοτο.’ "Ἡ δὲ παρ. τοῦ σώμ. 18 ΤΟΥ παρὼν δὲ κατὰ τὸ 

"σῶμας απ ἵπ Γμασγά. γΙ. 86. πόλει µείζονι τῆς ἡμετέ- 
βας παρουσίας. 

---- ἀσθενὴς] “πιθαπ.”. Τίς ]5 δαρροδεά {ο Ίαν 
το[ογεποθ {ο {Πο νουγ ἀἰππϊπα [ίνα απά ογοοΚεἆ ἔοτπι, 
απᾶ {πο απσγασθ{ία] ἀεροτίπεπί οῇ {Πο Αροβίε; 
Ἱπο]αάῖπσ οίμεγ Ῥεγεοπα] ἀο[εοίς πΥμίο] ἴἶιο ον]- 
ἀθπσε οῇ απ{α1{γ τασοχάς οϐ ίμε Αροβείϊο. Ὀεθ 
ἸΝοίο οἩ 1 ος. Ἡ. . “Ὁ λόγος ἐξουθ. Τηϊδ 18 
εαρρο5οά {ο Ἰανο τα[ετεποθ {ο ἴο Ἰνεαίς απά 
ΒΙΙΓΙ]] νοίσα, απά να ἀε[εοί ἵπ Ἠὶ5 επαπο]αί]ο Ἱ1Π- 
ἆ6ετ νμΙςεἩ ένο Αρορί]ε 15 αϊά {ο Ἠανο Ιαῦουτεά. 
Βιΐ ἴ]θ λόγος πιαγ αἱδο ταίοΓ {ο 5 οἰοσμίοπ, ἵπ- 
οἰαάϊπσ Πὶς Ρ/ιραφεοίοση; Νίο] να, νε ΠΊαΥ 51ρ- 
Ρο56, ποί τεβηθά εποισ] {ογ {ο [αδίἰάϊοις οτ]ασ5 
οΓ (ταοίδπῃ αἱ Οοτἰπίῃ. 

11. λογιζέσθω] “«Ιεί Ἠΐπι «Ἱρροςε [α5 Πο ππαγ].’ 
ΤΠδορΏγ1. οχκρ]αἴἩς ΡΥ γιωσκέτω. 

12. οὐ γὰρ τολμῶμεν, ὅτο.] ἜΤ]ιε γὰρ ῖ5 ἐγαπεζζυο, 
α. ᾱ. [Βιΐέ νε υΙ]] αγ πο Πιοτε]; {ος, ὧο. Οὐ 
τολµ., “ ΠΟΠ 5Η6ΙΙΠΘΙΩΙΒ, 1ο οαηιοί γής οτ- 
δείυοδ; αψ Ώοτῃ. ν. Τ. απά 1 6ος. νΙ. 1. Ἐγκ. απᾶ 
συγκρῖναι αἲθ ννε]] εχρ]αϊπεᾶ Ὦγ ΙΠδορΗγΙ. συναρι- 
θμῆσαι απᾶ ἀντιπαραθεῖναι. ΤΥ τισι Όιο Αροεί]α 
ΠΠΘαΠ5 {ο {π]5ο {θαςΠθΥ5, ασαϊἰπεί νηοπι ο ἁἷ- 
τοοίς {ο ροϊπίεά δατοαςπα {οον]ηρ. 

--- ἀλλὰ αὐτοὶ --- συνιοῦσιν.] Τηε5ε Ἱνοτᾶς ανα 
Ῥοθῃ {οισΠί οὔφομτο, απἀ {ου {πε γθαδοη Ψετθ 
{απιρογοας ν{ ΡΥ {μα εατ]γ ΟγΙήςς. ἘΒαί {ο 65θπ- 
Ώπιοπέ ἵςδ αβιοϊοπί]γ οὐνίοι5, απά πια Ῥο ενας 
οχργοςεεά: « ΥΝ]ο {16γ (ας Πιολς"ταο {παπι- 
6οἱνος ὮΥ {ποπιξείυο ΟΠΙΥ, απά ποί υνέ] {πο ἔγε 
Αροβί]ος. {ΕΥ Ρεγοεῖνε ποί γμαί {116γ αγο ἀοΐης, 
απ {ιο φο1{-ἀθ]ηδίοη Ἱπίο Υνμ]ο]ι {Ἠ6γ αγο {α]]οῃ 
ΝΥΠΙΟΗ 15 ἠιο σγθαίαςί πιπτ]ς ο) ΓοΙ1γ. ΤἘΤ]ς αὖδο 
Ἰαΐο αξθ οῇ συν. ἶ5 αἱςο {οαπά ἵπ Ματ]ς νι. ὅδ5 γη. 
14: ν η, 11 δε 21. ἈΝαπιοτοις ρατα]]α] 5οπ{Ιππθηίς 
4γα Ἠθγο αάάισοας Ὦγ {πα Οοπηπιθηίαίογς [τοπα ἴπθ 
Ο]αξεῖσα] νντ]ίθγς, {χα πιοδί αρροβ1ΐθ οῇ ννλίο] ΠΥ 
Ῥο 5εθη Ιπ Ῥοθοθης. Ῥγη. 1 πας Ἠογο ςα/ῇσθ 
{ο αἀνοτί {ο {Ἡο Ἠογπίάππ 6 Θπο 5ο Ρος πιε(ἰτῖ,7 
ο 19. ἡμεῖς δέ] ΤἜΓ]ιο ἡμεῖς ἱ5 οπιρῃα!ἶσα], απά πιθαηέ 
ἵπ ορροθΙΙοή {ο (ο {α]5ε {6πςμετς. Αί ἄμετρα 
εΙ)Ώ.Ἱµέρη. ἜΤ]ο 5απηθ ΠΙΘίαΡΠΟΓ ἶ5 Ἠογθ οοπ]πιιες, 
απά {ηο 86οπςο ἵ5: «6 Τ ν]] ποί Ῥοαςί ος 56ε]ς σίοίγ 
ἵπ τοβρθοί {ο αΠΥ Ῥατί ΠΙγίπογ ἔναπ πο ἨΗπηϊίς 
άοά Πα αξείσπες {ο ΠΙΥ εναησε]ίσα] 1αθοιγς. 
Αί ἐφικέσθαι πιαςὲ Ὀδ εαρρ]εά ὥστε. Τ]ο «οηεθ 
18:46 Απά {ο5θ Ηπί5 εχίεπά 5ο ας {0 τθαςῇ ΘΥεΠ 

” 
ων 



{ εἰς τό. 
{ Ισ] 1 Ἱορο {ος, {οπα Ολίς αὈαπάαηί 5αοσθες ΟΓ 

Ἡ «ο6ρε] {ο ιο ρατί5 Ώεγοπά γοι.) 
ο καυχ. 
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᾽ ’ 3 ’ 2) ἃ.. «α ” 2 ) ς . 9 ’ 

Θεὸς μέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν" (οὐ γὰρ ὡς µὴ ἐφικνούμενοι 14 
- ς ς ’ ώ ιά ᾽ ς - 3 ’ 

εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς" ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν 
- » - 3 ’ 3 

} Βοιι 1.30. τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ") 7 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώµενοι ἐν αλ- 16 
» ι ’ λα , ν ς - 

λΊοτρίοις κὀποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν, ἐν 
- ” , ς - .) 

ὑμῖν μµεγαλυνθηναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν, εἲς περισσεία», εἰς τὰ 16 
ς , ς ” 3 Π 3 Γ 3 ΄ 7 ΄ 5 α.. ϱἳ 

υπερέκεινα υμων ευαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν αλλοτρίῳ κανονι εις τα ἔτοιμα 
ρα. 65. 16. --- ... . 4 εν ο ζ ο". εὐ 32 : Ἰε, ὁ 2), Χαυχήσασῦαι. Ο δὲ καυχώµενος, ἐν Ἰυρίῳ παυχασθω ου γαρ 11 
1 Οογ. 1. ὃΙ. ες ν » Φ ή Π 3 αι 3 οἱ ς ’ , 
αῬτον. στο, 0 ἕαυτον συνιστώ», ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, αλλ ον ο Κύριος συνίστησι». 18 
; Όος. 4 χι. Όψεαυί Ἐ ἀγείγεσθέ ) η ἆ ἤ Ἱλλὰ 1 οτ. 4. 9. να ς ΙΕ 4{ΟΝ Ἐ ἀνείχεσθέ µου μικρὸν τῇ ἀφροσύνη. ἀλλὰ 
ὶ ο «16, 2 ’ / ” . ς οά » ιά Ξ ς / Δ 

ἃ 1 καὶ ἀνέχεσθέ µου. 2ηλῶ γὰρ υμᾶς Θεοῦ ὅηλῳ" ἠρμοσάμην γὰρ 9 
4 ἄεῃ, 8.4. ς ” ἁ 2 . 5 μὴ ο . ο. 

ζομαθ... ἡμᾶς ἑνὶ ανδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραοτῆσαι τῷ «Χριστῷ. " φοβοῦμαι 3 
’ ς ς ΄ .. ’ υ) 3 υ) ε/ 

δὲ µήπως, ὥς ὃ Όφις Εῦαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω 

ππίο γοι. [οΟῇγοι, {ογε[οτε, 1 Ππιαγ Ῥε ρεγπη]νεά 
{ο Ὀοαςί.] 

14. Τ]ής νοετεο ἰς εχρ]απαίοτΥ ο{ ν. 19: απᾶ {Πε 
ὑὕπερεκτ. ἑαυτοὺῦς (ΥΠ ΥΗΙΟΝ πο Οοπιπιεπίαίοτς 
ΟΟΠΙΡΗΤΘ ὑπερπηδῷν τὸν ὅρον) ἵ5 εαιἰνα]επί {ο {πα 
εἰς τὰ ἄμετρα καὐχᾶσθαι. Τηε 5εηςε ἵ5; “ας 1 ο 
Ῥοιπάατίες ἀῑά ποἰ εχίεπὀ 5ο /{αγας{ο τθασῃ {ο γοιι.) 
᾽Αχρὶ γὰρ --- Χριστοῦ, “« [οτ 1 Ἰανο αἀναποεά αβ {ατ 
ας {οι αἱ5ο, 1η Ρρτθασ]μίπσ {πε (οβρε! οἱ Ομγῖςίι 
Ἐφθ. ἰσπ]ῇες ΡΤΟΡΘΤΙΥ {ο αγτῖυο ᾖβηδί; απᾶ (πο 
τΙρΏί ο ργε-οεεπμραπομ 19 α]]αάεἆ {ο. 

10. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχ.] Το Αρορί]ε Ίετε 
ΓΘΣΙΠΙΕς {Πα 5εμπιεπί αἲ ν. 12, ἵπ οτάςδτ {ο ϱἩ- 
ρταβι αποίηετ προπ 1 Ἱ]αθίταίῖνα {ποτθοξ, “Το 

;(ααάϊπρ {ο {16 [αἱ {θασ]ατβ) ἆο ποί Όοαςί Ῥ6- 
γοπά ους Ιπηΐ5, ονεγ οίμθγ πιο Ἰαῦοισς.) 
Οοπιρ. Ἐοπι. Χν. 20. Τ πνοπ]ά οοππρατθ «/οβερῃ. 
Ληί. χῖν. 1]. 2. κατασκευάξειν εὔνοιαν ἐκ τῶν ἀλ- 
λοτρίων πόνων. ἜΤ]ο Αροφί]ε {απ Πϊπίς αἲ α Το- 
βυ1{ Γτοπα Ἠΐ5 Ἰαῦοιτς {αγ ΠΙοΓΘ Ρτθοίοις {παῃ αο- 
οερίαποθ απἀ Ἠοποιγ, Ία Ἠανε, Πε 84Υ5, α Ἰορο, 
αὐζανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι } 
Όναί, α5 γοιγ ΓαἴἩ ΙΠΟΓΘΠΞΘΒ, (1. 6. αξ ἴε Ρτοίθς- 
ΒΙΟΠ ΟΓ {ιο (ο8ρε] αοχίοπᾶς [αγίπεγ απποπσ γοι;,) 
(1.6. αἲ χα Ματί]]εχ ρογ[εσί]πσ οῇ {]να Γα1{] Τη 80116. 
απά {1 εχίεηείοη οῇ Τί {ο οἴ]οτς, αἲ Ἠὶ5 ποχί νυἱς]ί 
το Οοτἰπίμ.) Ἐν ὑμῖν µεγαλυνθῆναι, «' {ο σαϊη ΓαΠ1θ 
απά σ]οτγ ΡΥ γοιι,Ὀ.----ΠαΠΙΘΙΥ, αφ α ἱοασ]μετ ]η51]γ 
πιαΥ, Υ Όνο τοριίαίίοη οῇ Πΐ5 ραρί]. 

10. εἰς τὰ ανιόν υμοῤη κο] αν. Φυῦ. ὥστε, Ἱ. θ. 
Τε 8εΠ866 86615 {ο 6  ΤηΠε τοευ]έ 

πι Ἰαβοῦ15 αΤΠΟΠΡ γοιι, 15 εὐαγγελίσασθαι (5α]]. με) 
εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν, “' ἠιαί ἵ ππαγ δρτοπά {μα 

Οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ 
Ἠοπάστ, '' Φο, ΠοΝ/ΘνΝοΥ, 45 ποῖ {ο αἴτῃ 

αἱ Ῥοαδίΐπσ ονοτ ἐαί ννλ]ο]ι 15 τοαὰγ ουίαϊπθά, απ 
π αποίλοτ’΄5 Ῥουμπάς.””. Ἑὶς τὰ ἔτοιμα 5 ΓΟΥ ἐν τοῖς 
ἑτοίμοις. λε σοπογα] 56ης ΟΡ {νο Ράςκασο ἰβ 
ν/θ]] οχρτοεεοά Ὁγ Μτ, ἨΗο]άεν (πας: ρι. Ῥαιἱ 
νου] ποί Ὀοσδί ο/ αηγ (πίπς οί οῇ πο ρτονίησα 
νπ]σ] (αοἆ Ἰαὰ αφείσπος πα, α ρτονίπσο οχίθηκ]- 
Ίπσ {ο Οοτπίῃ, νν. 19, 14, Ὀσί ουσ] ο ννοι]ὰ 
ποί Ὀοαδί οῇ οίπογ ππθμ’ς 40ο, ο Ποροά (ας, 
νπθη {πο Οοτιπί]απς ννογο οοπβτπιος ΤΠ χο ΓΗ1Π, 
ΠίΦ Ρτονίησθ ψου]ά νο οπ]ατσος, 5ο (]ιαί Ίο παϊσ]η 
ΡΓεαο] {ιο (1οβρε1 ἵπ οοηίτίος Ῥογοπά Οοπί],) 

17. Τ]ο Αροβί]ο οοπο]ιάθς ννΏ] α ποδί νοἰρ]έγ 
βοη{πιθηί, οσοσοιτγῖπᾳ αἶκο αἱ 1 Οοτ, ἰ, 91. (απά 
βαρροβεά ὮΥ 5οπιο {ο μο ἀογ]νοά [γοπα θτοπῃ, ἵκ. 
οῦ, 8.) Όαί Ἰογο ]ουο]]οά αραϊπδί ιο [ι]9ο {οπο]]- 
εἵθ. Το οοπείτιοίίοι ἶ9 αβΙγ πἀ]αείεά Ὦγ Επῃ- 
πιο]. Όλαβ:  Εαπἱάσπι ραΐο, ου νατρίθ, οὗ γὰρ 

τολμῶμεν --- συνιστανόντων Υ. 15. οοἩστετε, 15, απ 
Ἱπίετ]ασθηί, {απαιαπι ρτο Ρατεπίμεςί Παβεπάϊς, 
απἱρρο αποταπῃ ππαπα ἱτακ]ί αἰίαταπ (ἐγκρίνειν --- 
συγκρίνειν, Ίος συγκρίνειν ἑαυτὸν, Ίος μετροῦν, Ίου µέ- 
τρον, 100 κακόνα εἰ ἀείποερς ὑπερεκτείνειν, ἀλλότριοι 
κόποι, ὅο.) 

18. συνίστησιν] Ἱ. 6. ΞΠΟΝΥΕ {ο Ὦο ἁόκιμος: απὰ 
Ὠναί ποί 5ο πποΡ ὮΥ Ἱπιρατίίηρ εριτία] ϱ1ῇς, (48 
ΠΙάΠΥ Οοπηπιεπίαίους 5αρρο5ε,) Ὀαί ταίπετ ΡΥ σὶν- 
ης ἃ Ῥ]εδείησ, αηά Ῥγοδροετίησ Πὶ5 εναησε]ίσαιἱ Ία- 
Ῥοι1β. 

ΧΙ. 1. Ας ν. ΙΤ οί νε ργεσεάίπσ ΟΠαρίεγ νναβ 
Ἱηζεπάθὰ {ο ἀερτεσαίθ {με ἀῑδσαςί απά ἀἱδρ]εαξατα 
νο] αγἱδος αἱ Πθατίησ 5ε]/-ρταϊςε, 5ο ἶ5 νε Ρί65- 
οηέ νεγςε {μας πιεαηί, 
ἀετεά: “« Ἠ/ου]ά ναί γε οοι]ἀ Ὄθαγ γη πο α 
Ἠίέ]α ἴπ πι ΓΟ1ΙΥ [ος Ῥοαςάπσ]: ἨἈονν ἄο ονεῃ 
Όθαγ νίῃ ππθ!. ΟΠ ὄφελον, μἴπαπι,5εε Μα. 
Οτ. Τῃ ἀφρ., “' Γοἱ]ν οἱ Ὀοαείπς 1, 6. υν]ναῖ Ἠ18 
οΡροβε!ς οα]]οἆ 5ο: {πουσῃ 1 ν/α5 ποί 5ο, Ὀαί 
ατοςθ {ΟΠ ηθοθβ!ίγ, απά ν/αδ ϱΠΙρΙογεά 5ο16]Υ 
{ο τεδοιε Πΐδ οοπγετί5 [οπι ἴπε ατί οἱ Γαΐ5α 
{εασ]ετς. 

Ηειο ἴ]ατο 5 8οπιθ γατιείγ οἱ τεπάϊηπσ. Το 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ {θχί, δαρροτίεά Ὦγ βαονοταὶ ΜΡΗ., 88 
ἠνείχεσθε µ. µ. τ. τῆς ἀφροσύνης. Επί ἴπε τοπάῖηπσ 
ν]ο]ι Τ ανο αἀορίοά (νντ{ι Ἰλείς., Μαιν.  ατίεξὺ., 
πάπα., Ὑαἲ., απά ΕΠΙΠΠΕΣΙ.) ἶ5 εαρροτίες Ὦγ αἰπηοςέ 
α1] ἴπο οατ]γ Γά4. απ Ύ6δίοης, απ 15 α5 είτοησ 
Ιῃ Ἰπίεγηπ] ονιάσεπος αφ ἵπ οχίοτπα] ααἰλογί{γ. 
᾽Ανείχ. ἶ5 τοφαῖτεά Ὦγ λε αι ἰοημεπαί οἳ πε Ν. 
Ἔις απᾶ ο Ατίο]ο τῃ, ΡΥ ἴηα ῥγορρείας ἠἴπσια, 
Ώνο 5εηςο Ῥοαίησ έν ΤΙΥ {011Υ.”. ἜΤ]ε τὸ ατο5ο [Ποια 
ιο ππατσίη. 

2. ζηλῶ γὰρ, δτο.] ἜΤ]ο ροπογα] 5οη5ο οϐ {]ιί8 
ἆατίς ρᾳδεασθ 56θΠΗΣ {ο Ὀο εΙπηπρΙΥ Οής:  Τ Όδαγ 
Ότο σιοαίεςί αΠεοσίίοἨ, απᾶ [οοἱ ἴ]α πιοςί Ἰνεὶγ 
οοποθτή {ΟΥ γοι.”. Για πιδίαρ]οΥ, Ποννθνογ, 1/8 
αἀορίες ἴἵπ οοΠ{ογπΙγ ουν ἐπαί ]αςί α[ϊθγ ΙΠίτο- 
ἀπσσά, οἳ τερτοςοηίἶπσ ο (το. αδ ο ὐρτᾶς 
οἡ ΟἨτὶκί, ΤΠ ἡρμοσ. πα Αροβίο ἶ5 οιρΏέ {ο 
Ἰανθ Ἠαἆ π]]αςίοπ. {ο {ο ἁρμυσταὶ, ΟΥ ΡΘΙΓΦΟΗ5 Νο 
ποσοιαίος ππγγῖασος ΓΟΥ ἠοῖτ {]οπς, (966 Ῥτου. 
Χἰχ. 14, απά Ἠοπη. ν]. 4.) Το αλαδίοή, Ἰοννουετ, 
5 ποί {ο Ὁς ῥτος8ο οἩ, απά {πο σοπογα] Ἱππροτί 
οπ]ν {ο ὃς αἰεπάσά {ος Ὦν ίσο] ἶς εἰπιρ]ν ἀθ- 
ποίος ἴ]ο οἶοδο αβιπί Ὀοΐννοσν Ολτὶδί απά Ἰ]ς 
Οματο]ι. 

ὦ,. φοβοῦμαι δὲ --- Χριστόν.] Ἔ]ο Αροδί]ο (Βο- 
Β6ΠΙΗ. Το) Ῥτοροςες5 ἴπο οχαππρ]θο οῇ τ]θ 
ΝΟΙΗΠΠ Ὀοίπςσ ἀεσοεῖνος Ὦγ [νο «οτροηί, Ὀδοσιςα 
Ἰιο Ἠπά ]ηδί οοπιρατος ιο ΟΗΤΟΗ {ο α νρίη, 1 

ια ννογάς Πα Όε τοή- }) 
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9 ” ᾽ ’ ς -” 3 ᾽ ” ς λ ́ . ” ει π - .. 

φύαρῃ τα νοήματα Όμων απο της απλοτητος της εις Τον Ἄριστο». 
" ι ἓ αι, / , 2 - , ον 2 ο δα. 

4” Μὶ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ιησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύζξσμεν, 
21 ΙΙ -” Γα) } , ο] . 2] ίῤ ) τω -- ] ε Γαἱ ΄ εν ύ; 

ἡ ΙΠνευµα ἕτερον λαμβάνετε ο οὐκ ἐλάβφετε, ή ευαγγέλιον ἕτερον ο ουκ 

εσα]. Ἱ. 8. 

{1 6ος. ἶ5δ. 10, 
ἱη αλ 19. 1]. ῃ , - 3 δα υ Π ς . - 

ὅ ἐδέξασθε, καλῶς } ἠνείχεσθε. '«4ογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν την ο 
ε.α Ἂ...θΏ, Ξ 3 , ν , » 2 η 

6 υπὲφ λίαν αποστόλων. ὃ Γι δὲ καὺ ιδιώτης τῷ λέγῳ, αλλ οὐ τ 

σει" αλλ ἐ ) Θέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς ἾἼ 77ωσει α εν’ παγτι φαγερωυεγτες εν πσοιν εις υμας. 

σι] Ου. 1. 17. 
1] Φ 9, 1 19. η 

μ ο ρα. ώ Ξ 
γο0-- δαρία 4. 2. ση. 

ο Πππα ος, 12. ’ ε) / ε λ κ ς/ ς ω ς εν ς/ η υ 

τίαν ἐποίησα, ἐμαυτον ταπεινων ἵνα υμεῖς υψωῦητε, Οτι δωφρεᾶν το του µ1 ζοι.9.6, 19, 

Ίαβ Ώεσοῃ Ἠθπος Ἰηδί]γ Ιη{οττεά ὮΥ πο Ῥεδί Οοπι- 
πιθηίαίοτς απἀ ᾿")Ποο]ορίαῃπς, ἰμαί {πε Ηἰδίοιγ οἱ 
Όιο {α]] 15 Ἠετε τεοοση]σεᾶ αδ α γεαί ἐγαπδααῖοπ, 
ποῖ, 45 89ΙΠ6 τερτεβοευέ 1, 8 απι αἰἰεσογίζαί ΤιαΓ- 
γαἰῖυο. 

ἑΑπλότ. ἀεποίθς {πα βἰπιρ]ο απἆ απαάα]{εταίεὰ 
ἔτι ας. ές 8 π ὀθ51θ. Ἰοήματα, “'αδῖιίς ος 
ὑήπκίησ.) 

---φθαρῃ ἀπὸ τῆς ἁπλότ. τῆς ε. τ. Χ.] «ς Ῥο ϱΟΓ- 
ταρίοὰ απάἀ ρετνοτίεά ἴοπι ἴπο βἰπιρ]]οΙίγ,” ἃτο. 

.. Ὑεί Ὦγ ἁπλότ. εἰς τ. Χρ. ἵ5, 1 εοποεῖνθ, πεαηί, ποί 
(85 ΠΠΠΥ τεσθηί Οοπιπηθηίαί{ογ5' ΙΡΡΟΒΕ) "'ίαθ 
απά 5ἴποθγο Ίονο απά ουεάίθομσς {ο ΟΗπὶςί,” Όαῖ 
«βἵππρ]ΙοΙ(γ οί [αἰί απἀ ἀοοίτίπε α5 τερατάς Ογὶςέ 
απά {ο (4ο8ΡεΙ.”. ο ΤΠΘορΗγΙ. μὴ μετενεχθῆτε 
ἀπὸ τῆς ἁπλῆς πίστεως εἰς τὴν ἔξω δεινότητα. 15, 
1{ 8866/15, Ιαά Ὀθεμ, πἹοτθ ος 1655, οοτταρίθά νν]ί]ι 
αἀπαϊχίατες οὗ «ανν ο: Ηεαίπεη δαρεις οι. 
Εἰς Χρ. ετσα (Οτ]δίαπη. 

4. ὃ ἐρχόμενος] ἘΤμὶς ἶἱ5 Ώὗ πιαπγ Ο6οππιοηία- 
{ους 5«αρροςεἆ {ο ἀθείσπαίθ ἔιο [αἶ5ε ἐεαεΠεν. Βιαΐ 
ί5οβιης {0 ΦΙΠΙΡΙΥ ΊπεαΠ ΄ ΠΥ 9Π6 οοιη]Πσ {ο γοι 
[ας Τ ἆο; 1.6. 48 α ἴθασμετ ο γε]ἰσίοπ].. Νο 
Ώιο Αροξίε 5ρροςες α 856, ΝΠΙΕΗ ἆοεςδ ποί εκ- 
156: παπά Ὦ}Υ ἄλλον 18 πιθαπέ, δή ὑπερ[ίσαίίοπ, “΄ αποί]ι- 
εΓ απά α Ώοί{θγ.. Ἰησοὺς Ἠ6ίθ ΒΙΠΠΡΙΥ ΠΙΘάΠΒ, ας- 
οοτάῖπς {ο 15 αίγπιοΙοδγ, Βαυΐομγ. Τ]ε 8επεθ 
ο {ο ραδδασθ ΤΠαΥ 6 ἴμας θχρΓος5εά: -«Ι αΠΥ 
οηθ οοππ]ῃσ {ο γοι, νθ6τθ {ο ΡγθαοὮ αποῄ]ιε; απάἀ 
Λείίε Βανίοιτ ἴπαηπ Ηίπι ΥΥΠοτη Ίο ργεασῃαά: οΥ 
γε τε {ο τεοεῖνο Γοπι Ἠϊπι οίπεγ απά Ρείΐου 
ερἰγ]ίαα]. οἱ ἔπαπ έποςς ΥΠΟ ννο Ἱπρατίεά ; οἵ 
αποίμεγ απἀ Ῥοαίίεγ σοβρε] [ίπαπ ἐαί] Πίο γα 
Ἰαᾷ αοεερίεά; Υε πηισΏί Ἠανο δει τὶσ]ηέ 1η Ῥ6αγ- 
ἴηπσ υν]] Ἠϊπι, απά αἁπηίάπσ Πΐ5 οἰαίτης: [12έ εις 
ἳ8 πιοί ἴ]ιο εα5ε,] [οι 1 αοσοιπί ΠΙΥΡΘΙ{;’ ὅο. ἜΤ]ο 
πβογο οἰαμςα, ἴποασῃ ποί εχρ[εςδδοεᾷ, ἶ5 ΠθοθςδατΥ 
{ο Ὀε «αρρ]]εά {ο οοπιρ]θίο {Πα 86εη56, απά- έπαγα 
5 απ ογ]άεηί αἱ]αδίοη ἵο ἵέ ΤΠ ἴπο γάρ. Τ5 οπιῖς- 
βἴοῃ πΙαΥ ρεγ/αρς Όο απ π]ραίαῦ]ο {ο πιοάεδίη. “Τα 
ρτουιπά οἱ ο6Πβατο (Ῥ]οί. οΏ5ειναεῬ) 5 ἐπὶ5: {μαί 
Ὑνμθῃ {ιο {α]5ε ί6ασµετς ργεασῃαά οπΙΥ {Πο 6απιθ 
Βαυΐομν, Βρὶγίέ, απᾶ («οδρεί, ας {πο Λροεί]ο, γοί 
Όναυ αραπάοπαά πι, απά Πε]ά ντε] {ιεπι, Εποιισῃ 
Ώνεγ Ἰαά ποί {ο Ρρ]εαὰ (ο αἰίτασίῖοη ΟΡ πογεΙ{γ 
απ νατίθίγ. 

Τη καλῶς ἠνείχ. ἴετε 15 ποῖ, α5 ο ϐ6οπιπιθηία- 
ἴοτς Ἱπιασίπο, οπή, Ὀσί δαγοαδπι. ὉΟΠΙΡΑΤΟΘ Υγ. 
19. 20. Έοι ἠνείχ., Ἠον6νθς, ΠΠΗΠΥ ΟΕ {ια Ῥορί 
Μ58. απά ἴ]ιε Εά. Ρτΐπο. Ώανε ἀνείχ., νΠΙο] ννας, 
ΥΠ Τθαδοπ, αἀορίεά Ὦυ Ὑγείς. απἀ εἀϊτοά ὉΥ 
ΜαΠΠ., ατιαδὺ., Τ]εέπα., Ὑπαΐσν, απά Ἐηπιοτ]. 

ῦ. τῶν ὑπὲρ λίαν ἀποστόλων.] Τη Ὀεεί Οοπι- 
πιεη{α{ο8 ἆγθ αστοθὰ ἵπ 5αρροδίησ Ῥείογ, απο, 
απά 1οἨΠ, Ώθγς πηθαπέ, Πο αγθ ἵῃ (α1. 1. 9. οα]]αά 

..ρή]ατς ο να ΟΠατομ.”. ]παί Θέ. Ῥαπ] 5αγς 
Ύναςδ Ργοβαῦ]γ πιεαπί ασαϊηςί ἴποςο /ο[οιροης οἱ 
Ῥεΐαχ, ος Ο6ρ]νας, ννἩο (ας ννο βπά ᾖοπι 1 00Η. 1. 
12. η, 12.) Γοτπιεᾶ α ρατίη αἱ ΟοτΙπίῃ. "Ὑπερλίαν 
(η νήσο] νο Ἰανο αἀγοτὺ Γοτ αἀ]θοίῖνα) πιαγ Ρο 
οοππρατεά ΜΙΤ ένα υνογά5 ὑπερεῦ, ἄπά ὑπερπερισσῶς. 

Ιπάςεά εοπιροιπάς ν{ ὑπὲρ ατα {οαιθηί ἵπ {μα 
Αροδθ. Α5 ίμε (οπιπιεμίαίοτς αἀάμσς πο (1]α8- 
βἶοα] ΠλαδίταίίοἨ, ἴμο {ο]]ονν]πσ πΙαΥ Ὀθ ποί απαο- 
οερίαρ]α. ΤΠάσγά. νΙ]. Τ0. τὸν κτύπον µέγαν λίαν. 

6. Τ]ο Αροεί]ο Ἰστο αἀνοτίς {ο οπθ οῇ {ο 
ΡτϊποῖραΙ ορ]εσοίίοπ5 πιαάθ {ο Ἠϊπι ὮΡΥ 5 οΡΡο- 
ηθηί5. Εν δὲ καὶ, “' δαί Οιοµσᾗ Τ ο ενεη )) ἰδιώτης 
τῷ λόγφς Όπ ια ἴταθ 5εηςο οἱ ΨΠΙΟἩ 56ο ΝοίεΒ 
0η Λοῖς ἵν. 19. 1 6ος, χὶν. 10. Τί πιαγ Ἠετε ἆε- 
πηοίο γιαάε απά ἱπροζίςοᾶ; απᾶά λόγῳ Ὠο πιεαπί {ο 
εοπηρ]είο ια 5εηξθ, απά {ο οοτγθδροπά {0ο γνώσει 
1αςίαῄον. Τηπ5 ο 5εηςα ΙΙ] θα: ΜΥ Ια- 
ραᾳσθ απά αἀάγαρς 15 Ρ]αῖῃ απά απρο]ςεΠαες.7. 3ο 
ένα Αροφί]ε ἀεδοτίδας Ητηξε]/{ αἱ 1 0ου. Η. 1.  Απά 
90 ᾖ/οδθρµις Απίία. . 12, 2. σαἱ]5 Ἠοβος απ ἰδιώ- 
της, ΙΠαδΙΠΙΟΠ αφ Ἰε Ἰαά ποί {μα στ ο{ εΙοααςηςθ, 
Απά Χσοπορῃ. ο Ὑεπαί. ΧΙ. 4. οἴίοά ΒΥ Υψοίς. 
Ἐγὼ δὲ ἰδιώτης μέν εβμι" ἴσως οὖν τοῖς ὀνόμασιν οὐ 
σεσοφισµένοις λέγω. 

Οτίσεπ (οἶίεᾶᾷ Ὁγ Ἐ]απος), η τε[Θίοποε {0 
Ώχ]ς Ραδδασο, 54Υ5: Οπυµμάσεται τὸν νοῦν τοῦ ἀνδρὸς 
ἐν ἰδιωτική τῇ λέξει μεγάλα περινοοῦντος. ΤὮΥ τῃ γνώ: 
σει ἵξ πιεαπί εάθ απά ΕΠ]νίπο Κπον]εάσο, ἐαί ος 
Όπε στααί (γαίῃς ο{ {πε (ο8Ρρε]. 

--ἀλλ᾽ ἐν πάντι--- ὑμᾶς.] Ἔτο 56η5θ 5εεΙης {0 
ρα, « Ναγ, Γ πανε αἱ αἲ] ἀπιες, απά 1η ΘΥΘΥΥ νναγ, 
Ῥδσοπιθ ΠΙΙ1Υ πιαπ][εδί {ο γοι [αδ Μαγίπρ ΒΙΕΒ 
Κπον]εάσε]. ὴ 

π. ἢ ἁμαρτίαν ---ὑμῖντ] ἜΤήηετο ἵ5 Ἠετο απ αὓ- 
ταρίηθςς οἳ {ΓαΠβΙΙοη, ΥΝΠΙΕΠ πιαγ Ῥο6 τοπιονεά ΡΥ 
εαρρ]γίησ ἃ Ππ]ς ἵπ ἐμα ομαίπ οῇ τδαςοπίπς, α5 Γο]- 
Ίον5: 6 Π) Όνεπ {με ππαίίεις οῇ ορ]οοίίοη αΏογοα 
αἀγοτίες {ο, ατε οΓ πο [οτσε ἵπ 5ΠονΊησ ΠπιΥ αΠΠίΐ- 
ποβ5 {ΟΥ {πε Αροείο]ῖσαΙ οᾳῃσςα, Νμαίΐ οίπεγ στοιπά 
ΟΓ οοπιρ]αϊΠ{ Πάνο Υοι {ο α]]οσθ ασα]ηδέπης { Ἠανε 
1 ἆοπο Ἡτοπσ ἵπ Παπρ]ησ πΙΥΒΘΙ/Τ”” ὅτο. ΠαΠΙΘΙΥ, 
η αραφίῃπσ ΠΙπηΣεΙ/ Ὦγ Ἰαδουτίησ νι Π5 παπάς, 
απά εχροβῖησ ἨΠηςεΙ{ {ο αἰ] ιο Ἠαππϊ]αιπσ οἰς- 
ουπηδίαποςς αεπάαπί οἨ Ρογοτίγ, ({Τά6, 84Υ5 {ιθ 
Φα]: « ΝΗ Παροί Ἱπίο]]α Ρρααρετίας ἁπτίας ἴπ 
ε6, Ωυλὰπι ααοά τιάῖσα]ος Ποππίπος {εσίθ), νγηθι Ἰιθ 
πιϊσἡί Ἠανο ο]αίπιος πε ππαϊηίσπαηπσς ἆάθ {ο ΠΩ 
35 4η Αρορί]ο. 366 αἰἱδο 1 Οογ.1κ. Ἱ---14. "Τα 
Ἰα Ἰαά ποί εἰαίπιρα Πἱ5 τισηί ννας (5οπης {ΠΙπ]ς) αἰ- 
Ίοσεά ΡΥ {Πε Γαἱ5ο {6ασῄοίς α5 α Ρτοοβ {παί ο ἀῑά 
ποί τεσατὰ /πιδεί/ α5 απ Αροείιο. Τὴϊς Ἠε αἩ- 
5ννοις ὈΥ σἰνῖησ {Πε ίτας Γόαδοη Γογ Πῖς οοπάιοῦ. 
ΤἨετο νετ {ο οι; πκοοηξίτασοίίοπ5 ο 8 
οοπά πο Ιῃ ΕΠῖς τεερθοί; 1. {ῑιαί Το υνοι]ά τοσρῖνθ 
ποίμ]ῖησ {γοπη {ῃοπι, Ῥεσαιξα Ἠςα Παπά πο αΠοσίίοι 
{οι (πειη. Της 5 απβυνετεά Ὦγ Πὶς ἀοΐπισ πο]ιοί 18 
ἄοες ο» ιοί αρἰγτπια] αἀυαπορπιοηί. 2. Τ]πί 18 
ν/α5 ΟΠΙΥ α ογα[ῖγ ἀαγῖος {ο οπίο] Παπ. ἜΤΠί5 ηθ 
ποίΐῖσοςς, απά τορ]]ες {ο αί χῖ]. 160. "Ίνα ὃ. ὑψωβῆπε, 
«6 ναί γο πη]σΗ{ ο οχα]έεὰ ἵπ αρἰτέαα] Κπουγ]οάσο 
απᾶ {ο (ανοιγ οὗ ἀοά.”. ἜΤ]ηο ννοτὰς [ο]]οννῖησ 
ηγο οχρ]απαίοτΥ οῇ {πο Ρτοσεἀῖπσ, α. ᾱ. ΄Όεσαιςε, 
ΟΥ ΙπαδιηΙςῇὮ ας, Τ πανο ργεασ]εά {ο γοι πε (108- 
Ρο] οορί-εο. Τ]ι6 γοαδοπς νἩΥ Πο ἀῑά 5ο αἴθ 

᾿βδίαΐίθοά 1π νν.0 --51. : 
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αι Ἰα Θεοῦ εὐαγγέλιον εὔηγγελισάμην ἡμῖν ; 
1 Τπεκα, 2. 9, μ η , ' λ ς - . 
ρα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ἡμῶν διακονίαν 

ύστερη ὁ εἰς, 

« γεπλήρωσαν 

δεί ἁβαρῇ ἡμῖν 
2 » Δ 5! 
ἐν ἐμοῦ, οτι 

τῆς Αχαΐας! «Αιατί ; 
ε/ 2 2 -- ς - 

οτι οὐκ αγαπω υμας ; 

9 6ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΟΠΗΑΡ. ΧΙ. 6--- 14. 

Ἡ ’ λ. οὖ μ. 
| ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησαν 8 

9 ) . ς Ὅ 

και παρων πφος Ὅυμας χαι 
ν ’ 2 ’ ᾽ υ ς , ’ 

οὐ κατενάρκησα οὐδενός' (τὸ γὰρ ὑστέρημά µου πφοσα- 9 
3 ἃ ’ 1. ἃ « 

οὗ ἀδελφοὶ ἐλθόντε ἀπὸ Ἰακεδογίας') καὶ ἐν παντὶ 
. ν 8 , ., πω » 
ἐμαυτὸν ἐτήρησα, καὶ τηρήσω. ὁ Ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ 10 
ς ’ «/ 2 ’ η ευ Γ .. 

η καῦὐχησις αύτη ου φραγηήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίµασι 

ὁ Θεὸς οἶδεν! Ὁ δὲ 1Ι 
- 9 , ϱ/’ ἤ ’ η 2 η » ε ’ 3 . 

ποιῶ, καὶ ποιησω, ἵνα ἐκκοψω Την ἀφορμην των ὁὉελοντων αἄφορμην, 19 
ς’ 9  ᾱ . ς » υ σσ ς ω 

ἵνα ἐν ᾧ κυυχώνται, ευρεθωῶσι καθὼς καὶ ημεῖς, 
᾽ - 

Οἱ γαρ τοιοῦτοι 18 
; ’ ’ «2 3 ΄. 

ψευδαπόστολοι, έργαται δύλιοι, μετασχηματιζόµενοι εἰς ἀποστόλοις 

Χριστοῦ. 

8. ἄλλας ἐκκλ. ἐσύλησα.] ᾿Τ1ϊ8 ἱ5 πιοαπί {ο ΟΣΤΓΥ 
Ώιο αἱ]οσαίίοι 5Η] Εατίετς α. ἂν “1 ποῖ οπΙΥ 
ΡΓεασ]ες {λα (αοβρεἰ απποπς γοι οορί-[τεςο, --- Ραΐ, 
ἠναί [ πιὶσ]έ Όε επαῦ]εά {ο 4ο {πί5, [, ἵπ ἴμα οαδο 
οἱ οἵ]ει ΟἨτσο]ο5, οευεΠ αραπάοπθά ΙΩΥ τα] ΟΕ 
ἰακίης ποίλίησ» ὸ εμας, 5 1ΐ νεο, δροϊἶις ἱηεπῃ 5 
{ΟΥ ἐσύλησα παιδί Όθ {ακεη εοπραγαίὀ. Τ 15 ρτοῦ- 
αὖ]α (α5 ΕπΙΙΠΟΤΙ. 5ΙΡΡΟς6Φ8) {ναί πο οχρΓθβδΙοη 
πα Ῥεοῃ α5εά Ὁγ Μἱ5 αὐνοετεαγίες, γη τοίΈγθηςσθ 
ίο Πὶ5 οοπάμοί Ιπ τοσθῖν]ησ ΠΙΟΠΘΥ {ΟΙ ἴ]οςδθ 
Οματο]ες. ἜΤΠὶς (πο Αρορί]ε Ίνας εοπιρεἰ]εᾷ {ο ἆο, 
αἰπορ Πἱ5 πηϊη]κίογία] ]αθουγςί 0ου πίὴ Ἠαά θδεῃ 
5ο σγεαί, 45 ποί {ο αἱ]ονν εα[οϊεπί πιο {ο 5αρ- 
ο ΗΙΠι56]{ ῦΥ [5 ἰχαᾶθ. ο ΠαΥ οὔβεινο (ναί, 
Ὢθ 84Υ8, πο λαβὼν, Ὀαῖ λαβὼν ὀψώνιον, ἴο 5Ίουν 
Όιαί Ίνα Ἰαά εαγπεά ἴἶινο ΠΙΟΠΘΥ πε τοσαοῖνοὰ {οπι 
Ώπεπα, Ὁγ ρτενίοις 5ετνίοθς. 

| --- ὑστερηθεὶς] “νε [ τνας ἵη αἰταῖίς.”. Τιας 
ς Ἱπ ΡΗΗΙ. ἐν. 12. ὑστερεῖσθαι ἶ ορροβεἆ {ο περισσεύειν. 
Οὐ κατενάρκ. οὐδ., “«Ι ἵνα πο οποπΏταπσθ {ο 
γοις” Πίατα]]γ, 1 ἀῑά ποί 11ο α ἀεαὰ ννεϊσΏῖ αροπ 
γοι, {ΟΠΠ κατὰ, ἄοιοπι, απά ταρκὴ, {ογΡΟΥ; 85ο οα]]εὰ 
ἔγοπη α 5] οῇ λαί παππο, ροββεδδίησ {ο ΡούνεΓ ος 
αΠεοί]ησ αΠΥ οπΠ6 ννἩ {οτρος ὮΥ (χα {οισ]ᾗ. ἆ6εί- 
οπΠ6 εαὖς (Πί5 5 α Ο]οἶδπι ΓΟΥΓ κατεβάρησα. Απά 
48 η {οφί]ῇος {λαέ καταν. ΥΝΠΒ ἴπ δε ἵπ Ο Ητοῖα, 1έ 
πιϊσ]έ ο διοΠ. Βιΐῖ 15 ἀποναρκάω ΟΟΟΙΤΒ ἵη Ρ]η- 
ίατοἩ, 8ο ἵέ 15 Ρτοῦαρ]ο Οπαί οί ἰλμαί απά καταν. 
πνθγθ ΡΓΟΥΙΠΟΙΚΙΡΙΩΡ, ΟΥ ννοτὰς οΓ Όλο να]σαχ Τος]ς, 
Οµ ιο (Πίπσ Πἰςε]εου ῬΠΗΙ]. ἵν. 15. 

9. ἀβαρη] “« απρυτίπεηεοπιθ.”. Τ]ο νοτᾷ 15 ο 
Τ4ΤΘ ΟΟΟΙΙΤΕΠΟΘ : Ὀιέ (ηγος 6ΧΗΠΙΡΙ65 ατο αἀάιοςά 
ὮΥ Υγαίς. τοπα Ἰπΐεγ (τοσκ Ὑντίους. Καὶ τηο. 4. ᾱ. 
1 εαν ποί Οπής ἵπ οτάεγ ναί ἵ πια Γοπος[ογίι τθ- 
οεῖνο οΓγοι. «οππρατε 1 6οΓ. ΙΧ. 10. 

10. ἜΤἨ]6 νο Αροδί]ο οοΠΒΣΠΙ5 νι] α δίτοησ 
πβδενογαί]οπ. (κο ναί αἲ Ῥοπῃ. ἵκ. 1.) Ὀθδατίης 
α{ΠπΙΙγ {ο απ οσ{Ἡ  5ἶηοο 1{ αρρεαίς {ο Ογίκε [ου 
ένα (γα οἱ νν]αί 15 κα. Ἔ]ιο εεπςο πιαΥ Ὀο {18 
οχρτθβςεά: “ Τ]ιο (γαλ οϐ Πέ 18, ἰ. 6. (1,οί νο 
(τα ἵπ Οτὶκί Όο (ουρηί {ο Ῥ6} ἵπ 1πο, ας 1 ε]α]] 
4ο νν]ναί 1 Ρρτοίοςί, οι ἵ 5αγ πς 7 ο. Τ]ο 
(οΟοππππσπίαίογς Ἰανο {πἱ]οά {ο ἀῑξοονοι {πο {γιο 
ππίατο οῇ {1ο Ιάΐοπι, Ώοςσ1186 {11ογ ἀῑά ποί 56ο (ναί 
ὔτι Ἰχα8 Ἰογο {ια νατγ {οτος 38 ΝἨΘΗ, 1η {ο 5ορί, 
{ς οἱ]οννς Γουπιιία ηγαπαί, ----5ποἩ α5 ὅῃ Κύριος, 
Όπας οοιγεοδροπάἶης {ο {ο Ηοῦ. 1. "Η καὐχ. αὕτη 
βΙσπίῇος “(8 οπ5ο οὗ Ῥοαρίης, 35 καύχηµα Τπ 
α Κἰπάγοά ράββασο αἱ 1 Οοχ. ἵκ. 10. Οὐ φραγ., 
έὁ ϱ]α]] ποί Ὡς εἰ]οποσά,” ος πηπάθ γοῖὰ ; 1. ο. - 
Ροΐηα ΑΠΟΝΠΗ {ο Όο ρτοµη(]θβ». Ἔ]ετο 15 απ αἱ]ι]- 
ΒΊΟΠ {ο {]ιο 9θ οῇ φράσσω π8 δα]ὰ ο νο ιοµήίι; α 
η Βοπι. ΠΠ. 19, ἵνα πᾶν στόµα Φραγῃ. 

Τ]ιο εἰς ἐμὲ (/ ἵπ ΠΥ οᾳπξθ)) 15 πο (18 ο Οοπι- 
πιοπία{ους Ιππασίπο) 5ΙΠΠΡΙΥ Ρραΐ ΓΟΥ µου, αἱ 15 ΠποΥΘ 

ε 2 ρθρα 
καὶ οὐ αυμαστον 

3 υ ) ς η -” «͵ 

αὐτος γαρ ο Σατανᾶς μετασχηματίζεται 14 

αἰσπίβοαηπέ: ίηε εχρτοεδίοπ Ὀείπσ,  οοηπσδῖνε, 6Πῃ- 
Ρήαΐΐς, απ πιεαηῖ νι α]]αδίοη {ο (ηε {αἱςε {θας]ι- 
οἵδ; Νο 10έγε, 45 ἂρρεατς {Τοπι ν. 20., ν6ΙΥ; ὈΙΓ- 
ἀεηεοιπθ {0 1ο ϱογιηίλμαης. 

Α5 ἰο ἴ]α τεαᾷίηπσ σφραγήσεται (οἵ σφραγίσεται 
οῇ ιο Ῥίερ]απίο ΕάΙΙΟΠΦ). 15 ννας, Τ διδρεοί, 
ΏΊΘΥΘ 6ΤΓΟΓ οϐ ἴπε Ργο»ς, ασὶείησ {Γοπι ἃ πηδίακίπςσ 
οΓ {Πε ϕ οὗ {μα Εά. Ῥτίηο. απά [ταδτη. 1. [οτ α σφ. 
Γιο ίταο τεαά]πσ ννας πἀορίες ΓΓοπα {πε Ε. Οοπι- 
Ρ]α{. βτεί Ὁγ Βεζα, 1505, απά Όνει Ὦγ ἩΗ. Ξιερῃ. 
1507, αιιά ἔαςδ ννας Ἱπίτοάισθαά Ιπίο {ο ΕἰπαονΙτ 
1λάἱΠοι, απ 5ο οαἵηθ ΙΠπίο {1ο ἐπί γεεερέις. 

11. διατίο] «« ΠΙΥ 15 Πέ ναί 1 4ο εο1”. ἜΤ]α 
αηςιοεγ 1η λα Ιπίεττοσαίίνε ἱππρ]ες α 5ίτοησ ηοθσα- 
Πομ, «Νο! Τ ίακα (οά {ο νΊίηεςς Τί ἵ5 πο 5οἱ 3 
Γ]ιε Αροεί]ε ἆοες ποί {6]] ἴΊνεια ναί 1ραδ 5 τεα- 
5οη {0ΥΓ 5ο ἀοΐης, Ὀυέ Ίθανες ἴλαί ἴο Όε Ἱπετγοά 
{τοι ναί {ο]]οννς. 

12. Τ]ετο Ίιας Ώεςῃ 5οπιο ἀοιδί ας {ο {πε εεη5θ 
οῇ ἰὶς Ὀτίεβγ οτάεά, απά Ώιετείοτο οΏσουτε, 
Ρᾶβρασθ, Τί πιαγ (νι ΝΤασ]κη. απά οίπετ «οπι- 
πιθηπἰα{οις) ϱε Ὀεδί οχκρτεςεεά πας; / Βαΐ ναί | 
1 ἆοσ Τ νν]] αἷξο οοπίίπε {ο ἆο, ναί ἵ ππαΥ 1Ίετε- 
Ὦγ οιί οῇ απ΄ οσσαδΙοΏ (Π4ΠΙΕΙΥ, ο{ ἰακίπς πιαίη- 
ίθηπηςσθ ΓΓοπ Υοιι) {Γοπη {]οςθ Νο νν]ςε ἔοτ τες ἴπ. 
οἵάεχ (αί ννηετεΙῃπ ἴΠεγ ῥοαδὲ Ώπεπιδε]νες, {1εγ 
ΠΙαΥ Ῥο {ουπά {ο Ὦθ 6νεη αδ νε) 1.6. ἴο γεα[ 
ἴακο ποπσ.”. οπιθ απη]ποπί (οτηπιεπίαἴοτβ 
ΒΙΡΡΙΥ εἰς ἐμὲ α{ίει ἵνα ἐκκ. τὴν ἀφ. Επί ἴπαί ἵ8 
ποί αστοεαβ]θ {ο {πε οοηίεχί. Τη6 [οτεσοῖησ ἵῃ- 
{ετργοίσίϊοη ἶ5 οοπβτπεςὰ ὮΥ (α]. ν. 19. εἰς ἀφορμὴν 
τῷ σαρκί. 

19. οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδ.] 5ο]]. εἰσι. Τ]ιε γὰρ μα 
ΤΟ[ΘΓΟΠΟΘ ἴο Ὑμαί 15 ἐπιρμῆρά ἵπ πε ρτεσεάἶπσ 
ο]αιςο, ἴαί {(Ἠ6γ ατα ἴπ γοαίί ἀϊβοτεπί {τοπα νπαί 
Ώιαυ ρτοίοπά {ο 0ο: α. ἆ. ΄τοα]]ν, Γ5αΥ, απά ποῖ ρτε- 
{οπάΙπσ]γ : {ΟΥ 5ο] ατο ποί ναί ίΠεγ 5δ6εΠι, ἴΠθ 
πτθ /αΐδε Αροφί]εφ.. ᾿Ἐργάται 5ποι]ά ο γοπἀετεά, 
ποῖ, 10ογ4ργς, Ὀαί τοογπιο, Ἱ. 6. ΠΙΙΠΙΦΙΘΥΡ, 8 
Νονο., Μασκη., ΤνοιΠ., παπά Ἐπιπιοτ]. ΤθΠά6Γ. 
Απά 8ο {πο ντ, Ψθυ5. Τ]ιε ν/οτὰ ἶ πιδεά ἵπ 18 
5οηςο αἱ ΜΤαιι. ἵχ. 5). ΡΗΙΙ. 1... ὁ Τίπι. Π. 16. 
Τ]ι6γ ατο σα]]οςά ὁόλιοι, 55 Ρτοίοπά]τῃσ {ο ἰπαί ἀἱβ- 
Ιπιογεβίοάποςς, νο] 1ου ἀἱά ποί ροβ8ε55. 

14. µετασχημ. εἰς ἄγγ. ϕ.] Αξ ΝΊθῃ Ίο ἰοπιρίοά 
Ενο, απά αἄ]δο οἱ Τ,οτὰ Ιπ ἴμο ν]άσιησςς. Τί 
αἸοι]ά 8οοίη, πούνδνοτ, ποί ἴο το[ετ {ο αΏΥ «ὐποίο 
ἸηΣίαησο, Ὀπί {ο Ὁ6 α σοποτα] ἀοθοτίρίοη οὗ ἴ]θ 
ο δίοπΊατΥ ἀονίσοςς οῇ Φαΐαπς ΝΟ ΠΒΒΗΤΗΘΝ πΠ 4ρ- 
Ροσταπσθ ΟΡ {πο ριγοδέ ν]τίαο {ο Ὀτίπς αΌοιξ 18 
ἀθείσης. Ἅσθ α Πιαδίθτ]γ ΘΘΤΠΙΟΠ οἩ 5 ἰοχὶ Ὁγ 
Ὀτ, βου{]. 

Εοῦ θαυμαστὸν οἰσΏί ΛΤΡΡΒ. Ἰανο θαῦμα, ΝΠΊΟἨ 
εἸοι]ά 5οοπ1 {ο Ὀο απ οπποπααἰίοπ οἳ ο ὙΜοξίθτη 
Οήσοςς πη]6ς», Ιπάεεὰ, 1 ο α πιατσίπα] σ]ο58, 



9 ΟΟΝΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΧΙ. 15--- 21. 

3 » η... κ 3 , 5 3 5 5 ’ 2 ” 
16 εις ἄγγελον φωτος οὗ µέγα οὖν, εἰ καὶ οἵ διάκονοι αὐτου µετα- 
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κ ΡΜ], 8. 19. 

ῃ ς Π τ Ἡ , , ν ν 

σχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης ὧν τὸ τέλος ἔσται καιὰ τὰ 

16 ἔργα αὐτῶν.  Πάλιν λέγω᾽ μή τις µε δύξη ἄφρονα εἶναι εἰ δὲ µή { ΠΙπία 12, 6, 

γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ µε, ἵνα μικρόν τι κἀγὼ καυχή Ὃ 7ξ, χα ς σφρον)α οε-ασυψὲ μὲ, ια µικοον τι καγω κχαυχησωμαι. 

» 3 - λ ’ 3 »λ. ες : 3 , [ ». «ς 
λαλῶω, οὐ λαλὠ κατα ἸΚυριον, ἀλλ ὥς ἐν ἀφροσυγῃ, ἐν ταύτῃ τὴ ὑπο- 

16 στάσει τῆς καυχήσεως. 

Ι9 κἀγὼ καυχήσοµαι.  ΠΗδέως 
. 3 , ” 2 ’ ’ 

γαρ ανγέχεσθε των αφρονω», φφρθνιµοι 

πι βαρτα 10. 13, τα 2. 9 9 » ) 3 ’ 

Επεὶ πολλοὶ καυχωνται κατα την σαρκᾶν μι πο 6 
ΡΜΙΙ. 8. 8, 4, 

’ 2 , ᾿ , ς .ω . , ’ 

20 ὄντες. ἀἄνέχεσθε γὰρ, εἴ τις υμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις 
ζ ’ ε] Π ς ω ’ ’ 

21 λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις υμᾶς εἰς πρὀσωπον δέρει. α΄ Κρτὰ Ἡ ΡΜ. 8. 4, δ. 
. 3 { , ς ς/ ς ο” 3 ; 4 β Σ 3 », ν . 

Γ ατιμίαν λέγω, ως Οτι ημεῖς ησῦενησαμεν ενῳ ὃ ἂν τις τολµᾳ, (ἐν 

Ἰπιεπάθᾶ {ο 5ΗΡΡΙΥ νε ε)ρείς αἱ µέγα ἵπ ια 
ηοχί νογ»ο, δι α[τθγννατάς αἀορίαά Ὦγ ια βογίῦες 
οἱ ΓΓαπιθγς οῇ ένα (εχί οῇ ἴλο8ε Μ»35. α8 ἃ ΥαΓ. 
Ἰοοί. οἱ θαυµαστόν. {9 ννογὰ θαῦμα ν]ί] μέγα απ 
µέγιστον οἵἵεπ οσοῦΙ5 Ιπ {Ἡο Ῥεςδί ΥΥΤΙΙΘΙ5, Ε5Ρ6- 
οἶπ]]1γ Ηετοάοίας. 

10. µετασχ.] Τπετα 5 πετθ α δἰσπ]βοαίίο ργῶς- 
Ἠβης, “'ατἴο σμαπσοὰ απἀ Ὀδοοπιε.”. δΔικ., ἱταίῃ 
απά νἱτίπα, 45 ορροςεά {ο ἀθοεῖῖ, [α]δειοοά, απά 
Ιπίο1Εγ ἵπ 6εποετα]. Τέλος, “' βπαὶ ριπίκμπιεη!, 
ἃ5 11 Ῥοπι. γἱ. 21. νωχς 

10. Ηανίπο είαίοὰ Ὀτοαᾶ]γ (πο ἴτας οἸαγαοίθγ 
οῇ 5 ορροπεη!ς, ἴπο Αροεί]ο τείατης {ο Π5 50 
Ἰεοί Ὀγ πα {οτπα]α πάλιν λέγω» ΝΠΙΕΠ ἀοθες ποί 
Ἱπιροτί (παί ης ἶς σοῖησ {ο 84Υ πο Πποτθ (Παπ θε 
Ἰαά Ὀο[ογο εαἰά; Όαί οΠΙΥ (μαί ηα τοίιγης {ο {ια 
εαπ1ο ειὐ]θοί, πο Ὠαά ῬδεεἨ Ἱπίοτταρίεά ὉΥ 
ναί Ἠαά Όσεῃ εαἰά ο πε [αἱ5ε ίθασῄμοει. ἜΤπε 
εχρΓθξδίοπ, ΠΟΝΝΕΥΘΣ, ΝΠΙΟΗ Ἡς ΕΠΙΡΙΟΥΕ 15 αἱρο, 
κα (πο ΓΌτπιεγ 9Π6, οΓ α δο[τεπύις Ἰαπά, ἀερτε- 
σαΐΐπςσ οΘηςΓθ {οτ γεηίυτίης ο) ε]{-ρταίθο. Της 
επο 5οηςο ἰ5, “' Τιοί πο οπθ αοσουΠί Της α {οοΙ, ος 
ναίη-σ]οτίοις Ρ6ΓΦΟΠ, {ΟΥ {Πῖς 5εἰ/-ρταίςε.”. Τη, 
Πιο Αροςί1ε ἆοθς ποί πετο 5αΥ ; Ὀαΐ Ἠο αἀνοτίς {ο 
Πί αἱ ν. ΤΙ]. οῇ πο ποχί ΟἨαρίετ. Ἠε ἰ5 Ἱπάιπεεὰ {ο 
Όνας Ὀοαφέ, 5ἶηπσς {θε Ἱπιρογίαπος οῇ {πε οσσαδίοη 
ἀεπιαπάς 1 ο Ἠῖπα, απά Ῥδσσιςθ, 45 Πε α]]εσες αί 
ΧΙ]. 6, Ίο 8αγ5 πο Πποτθ {απ {ιο ἐή/ι. 

---εἰ δὲ µή γε] “« Βιΐ ΙΓ γε ννϊ]] ποί [ασφυί πι 
οῇ Ομῖ5 οπαγσε].. Κἂν ὡς ἄφ. δέζ. µε,“ ΝΗΥ, χει, 
ενεη Όθαγ ΥΠ πιο α5 α ναίη-σ]ογίοις Ρ6Ιδοη; 1.6. 
ει/ογ Πε {ο Ὦ6 5οἩ. Ἔ]ιε οχρτεδδίοη δέξ. ὡς ἄφο. 
6 ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 ΙΙ ἀνέχεσθαι ἀφρ. αἲ νν. 1 ὃς 19: 
ος νλῖομ Ε]κη. αἀάποςν απ εχαππρ]ο ἴοπι Ῥ]- 
{ατοἩ. ἜΤηε κἂν, ΕππππθΓ]. τεπιαϊ]κς, 15 ε)Ιρίσαἱ 
{ος δέχεσθέ µε, καὶ ἐὰν δέχησθε ὡς ἄφρ. Τ]ο ποχί 
ἨΟΓᾷ5, ἵνα κἀγῶὼ µικ. τι καυχ. 5ποι]ά Ὄο τεπάσταᾶ, 
6 Ἱπ οτάςγ ἐιαί 1, {οο, [ας ννο]] αξ {θ {αἱ5α ἴθας]- 
ε{ς] ππαΥ Ὀομδέ πιΥδε]{ α Η{έ]α.ὖ 
ΤΠ. ὃ λαλῶ ---καυχήσεως.] 1 απ 5611] οῇ ορἰπίοι 
(ας {π Ἐθο. γη.) ναί {ο ναγίοις οπάθανοιΓβ 
πη]ο] ανα Όεεῃ πηαάθ {ο οχίταοί α εαἲϊς[αοίοτγ 
«θη»ο {Γοπι {5 ραςςασο αγθ [Γί]οςς: απά {μαΐί έλα 
οπ]γ αγ οῇ τεπιονῖησ {θα ἀῑ[Ποι]{γ 15 {ο 5αρρο5θ 
Ώιο Αρορί]ε {ο ο ερεακίησ (α5 ἵηπ {ο Υογ5θ ΡΓε- 
οσᾶἵπα, απᾶ Εἶπαί Γο]]οννίησ) ποί δεγίοηκίη. Τί ἶ5 
καΐᾳ, α5 Ῥο]αΐος, Ῥεζα, Υογςί., απἀ Νανο. αστοθ, 
Όε εοπερβδίοπεπι. Τηϊς ἵ «οπβγπιεά Ὦγ ία ὡς 
αἲ ὡς ἐν ἀφρ. Τηο «5εηθθ πιαγ ϱο {ΠΗ5 εχργοεβφε(. 
«Ῥο Τί ςο, ΙΓ γοι Ρίθᾶςε, (λαί ν]αί Τ απι σοΐησ {ο 

/ βρεα]ς, Ι βρεα]ς ποί [α5 Τ Ργοίθες {ο 4ο] αοσογάῖησ 
{ο ια Τ,οτὰ (1. ο. ὮΥ Ἱπβρίταίίοπ͵, οἵ θμΙ{αῦ]γ {ο 11ο 
πτροςθς οΓ Πῖ5 τε]]σίοπ), Ραΐ 5ρθακ Τί, ας ἴέ 10919, 

Ἱπ {ο]]γ, ἵπ {ο οὀοπβάθηςθ οἱ Ὀοαρέίησ.. « Τ]μα 
Αρορί]ο βτεί-αβεοτίς (τεπιατκς Α0υρ. Άοαννο.) ν. 16, 
Οναί ιν σἱοτγίησ ἵνας Ἰαιβαρ]ο; απά ἴμεπ Ἶθ 
πιοᾷοςί)Υ σταηί5 (αί 5ας) σ]ογγί]ησ Ἰα5 {λε αρρεα- 

ΥΟΙ.. Ἡ. ὁ 

αποθ οῇ ΙποοπβἰάθγαίίοἩπ, απά ΠΠαΥ ο Ἱπιριίεά {ο 
Ι{ ΡΥ 5οπηθ.. Ἐν τῃ ὑποστ. τῆς καυχ. ἶς (ΕΠΙΠΕΓΙ. 
ΤΘΙΠαΤΙΚ6) Ριΐ {ΟΥ ἐν τῃ ὑποστάσει, τουτέστι ἐν τῃ καυ- 
χήσει ταύτῃ. Όπ Όε 86η59 οῇ {]ῖς εχρτεδείοι 
ὑποστ. καυχ. 566 Νοίε 84ργα Ικ. 4. 

18. κατὰ τὴν σάρκα] Ἱ. 6. {ο ἰπεῖγ οχίετηα] α- 
ναηίασθς, ας Ιθατπίης, 6ἱοαᾳεηςσε, ΡΙΓ{Π, ταπ]ς, ὅτο, 
ῴθε Νοίθ οηχ.ῶ. Τε ατσαπιθηί Πογο ἶς Ῥορμίαγ. 

19. ἡδέως γὰρ ἀνέχ.] Ἔ]ο γὰρ ἨαΒ το[ετεηςε {ο 
α οἰαιδο απάειδίοος, α. ᾱ. «έ [1 πιαγ Όο ρετπι]έ{οὰ 
ο 4ο {Πΐς:] {οι γα, ὅτο. ᾿Ανέχ., ἃνο., Υε Ρεατ 
ραιεπί]Υ νν]ίῃ Γοο]Ι5Ώ ΡεΓςοΠς, 51πος Υθ γοιήςε]νεβ 
416 Ν156, 1. 6Θ., α5 ΑΡΡ. Νεννο. ραταρήταςος, « ΓοΥ 
ΥΟΙΥ 5αβοΓΙΟΓ νηδάοπη 6παΡ]ες γοι {ο Όθεας γι 
Ώπε Ιποοηςἰἀεταίίοη οῇ οίπειβ.” ' 

20. γὰρ] εκειηρ]ί οταΠὰ. Τη υνονάς {ο]]ον- 
ἴῃσ ατο Ιπίοεπάεά {ο Ῥ]ασε {6 Πια]{5 οῇ {πε [ι]εθ 
{θασ]ετς ἴπ {ο εἰχοπσοςί Ροῖηί οῇ νίεὺν. ᾿ΓΙΙΘΥ 
πηιςί ποῖ, ἨΟΊΥΕΥΕΣ, Ὀο {οο πΙΙσῇ Ρτεδ5εά οἩπ” ποτ 
οχρ]αϊηθά ΥΙί Τοίεγοπος {ο αΠΥ /ήροί/ιοδίς τε- 
ϱροοίἶπσ {πε πα ο{ ΡΕΙΡΟΠ5 ΙΝο Ἰ/οτθ ίΠεπ [π]9α 
{δασῄμοατς. Τ]6 ννοτὰς ΠπιαΥ Ὀθ {66ΙΥ τοπάςγας, υΥΙ]α 
Άοθηυνο., “1 α Παπ ευρ]εοί γοι {ο Πὶς Ἱπιρεγίοιβ 
γν]], εχαοί α Ίαχσε 5ἱἱρεπά, γθσεῖνο ργϊναίε σἰ/[ῖ5 
Ῥοβίἀο65, ρτοιᾶ]γ εκαἰ{ ΠΙπηςε]{ουετ γοι, {τεαί γοα 
οοπίαπηθ]Ιοις]γ ἵπ {ο Πὶρ]ιοδί ἀἆθστοςρ.”. Καταδ. 
ἀοποίες α ἀοιηϊπεετίησ δρ]πί, ΏΟΝΝΗ, νο ΠΙΣΥ 5ι1ρ- 
Ροβ6, οΠΙΘβΥ Ι1Π ένο Ἱπιροδίίοη οῇ εχίετηα] {οτή1ς, 
φ6ο (αἱ. 1,4, 15. ΣΙ. 29. Λα. ὃς ΘΥΠΙΠΙ. Ες 
πρόσωπον δέρει 18 Ρ]αἴπ]γ α Βσιταίῖνο Ρῄγαςο, {ο ἆθ- 
ποίθ Ἱπει]ί]ησ Ὦγ οοπ{απηε]ίοις {γθαίπιθηί, Κατε- 
σθίει απιά λαμβάνει α1θ ΥαΤΙΟΙΦΙΥ Ιπίετρτοίεά. 396 
Βοεο. Θγη. ΜαπΥ επιϊπεπί (οπιπιθηίαίογς ΠΠάΘΓ- 
βίππά {ο Γογπιετ ἵετπῃ ο  τθσθίνίηρ α 111σ9 εἱροπι[: 
απά {πε ΙαΐίεΥ, οῇ {ακίπσ ργ]ναίε σῇ. ΤΠ εποα]ά 
Τα{ΠιεΥ 866ΤΗ {μαί λαμβ. ἵ5 ἴο Ὀο ἴακεη οῇ τεσαϊνίησ 
ἃ 5Ἴροπᾶ, απά κατεσθ. οϐ οεκαοίῖῃσ Ῥτεδεηυίς ος 
ΠΙΟΠΘΥ οἳ ροοᾷς, απά αἱδο Πνίησ αἱ ἰπαῖτ {αῦ]ος. 
ὦθο ἸΝοίο βωρτα νἨ. 2. ΡΕΙΠΑΡΡ, Ποννενετ, {ια 
ἵννο ΕΧΡΓΘΒΒΙΟΠΕΒ αΤθ πηθαπί {ο Ῥο ἵακεπ {οσοίμετ, 
ἃς ἀεβοπρίνο οϐ {πο γαραεῖοις ρίγτέ Ὦν ΥΥΠΙςΠ 
Ώχοβθ {εασηθγς πηΙςεταβ]γ Ραγίπεπες {εῖτἀσνοίεος, 
απᾶ ἀενοιτεά {πεῖτ εαὈδίαπος. ᾿Ανέχεσθηι Ἰογθ 
εἰση]ῇθς {ο Ῥηέ ρ πού{ι, α5 ἵπ 2 οδερῃ. Ρ. 1119. 12. 
(Παάς.) ἁρπαξόμενοι ἀνέχεσθε. 6ο Νοίθ 0η Αοίβ 
πε ο, 

2]. κατὰ ἆτιμ. λέγω --- ἠσθεν.] Τηο 5επϱο οΓ{]εςθ 
πγογάς 5 οΏδοιτθ, απά γατοιΒΙγ {τασεᾶ. Άεε Ἠοο. 
Φγη. Τί εποι]ά 566πῃ {ο ϱο (Πῖ5: «6 Γ5αγ υλαί Ι 
ΠΠ βαγίησ, ποσοτᾶἰπσ {ο {1ο τεργοποΒ/{α] Ἰαπσπασθ 
πδεά οὗ πια, απά {ο ΠΙΥ ΟΠ ἀἱδραγασεπιθη{,. "Ὡς 
ὅτι ἡμεῖς ἠσθ., “αν ΙΓ Τ ννθγε τεα])γ ἴἶιο ννεα]ς ρεγ- 
8οΏ {Π6Υ Ρτοποιηποθ πιο {ο μο6.. Ως ὅτι,“ ἃδ 1) 
5 6υρτα ν. 19. απά 9 Τη6βς. Π. 2. Ἐν ᾧ δ' ἄν τις 
τολμᾶ, ΞΙΡΡΙΥ καυχᾶσθαι, ἰο ϱ6 ἴακεη ΓΤΟΠΗ {11 Ργθ- 
οεάΊῃσ καυχήσοµαι. ΟΥ ταπᾷ6τ, “' γνΠογεῖη 4ΠΥ οπθ 
πιαΥγ ϱθ Ρτοιιἆ ον. Ο]παι], ΤΗ. 1, 4. Τις 
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Αος99.8. ͵ ας Δια κκ. 9 
ρα 1. ἀφροσύνη λέγω) τολμῶ καάγω. " Εδθραΐοι εἴσι; 

ν ὦ 3 , / 3 ’ 3 

αι Ἡ ο εἶσιρ κάγω. σπέρμα 4ῤρααμ εἰσι ; 
1 0ος. 15. 10, 81. 
8Η ρτα }]. 10, 
ὅ 4. 11. ἃ 6. 4. 

ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς 
ᾳ Ώου. 25. 8. 
{ ΛοιΒ 14, Ι9, 

ᾱ 16 «2. 
ἅ στ. 41. 

- . ” ς η 

(παραφρονῶν λαλῶ) ὑπὲρ ἐγώ 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΧΙ. 22---26. 

3 ’ 3 ” 4 
αγω". Ισραηλιταί 39 οἱ κἀγώ" Ἰοραηλζταὶ 

΄ .ὁ 3 

καγω. ὮὉ διακογοι Χριστου εἰσι; 39 
’ Π Γ -” 

ἐν κὀποις περιοσοτέρως, ἐν πληγαϊς 
, . ; ’ ι 

περιασοτέρως, ἐν Θανάτοις πολλάκις 
2 ’ ’ ΄ 

(ὰ ὑπὸ Ιουδαίων πεγτάκις τεσσαράκοντα παρὰ µία» ἔλαβον, ' τρὶς 934 
2.ς / ΜΗ » / Δ ) β . , ε) - 
ἐθῥαβδίσθην, απαξ ἐλιθασθην, τρὶς ἐνανάγησα, γυχθήµερον ἐν τῳ 3Ὁ 

υ) ’ υ ΄ 

ῥυθῷ πεποίηκα ") ὁδοιπορίαις πολλάκις" κιδύνοις ποταμῶν, κιγδύγοις 36 
-” ’ ΄ ’ - ’ 

ληστῶν" κινδύνοις ἐκ γένους, κιδύνοις ἐξ ἐθνῶν ' κιωδύνοις ἐν πόλει, 

κιγδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, χιωδύνοις ἐν Φαλάσση, κιδύγοις ἐν ψευδαδέλφοις 
μ ’ 2 3 ’ . - 

ἐν κόπῳ καὶ μὀχύῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν 91 
Ξ π ’ ΄ ’ ’ -» ᾽ ς »Αεις30. 18 8ο, ψηστείαις πολλακις, ἐν ψυχει καὶ Ζυμµγοτήτι. χωρὶς των παρεμτος, η 38 

{5 κο[ίοπας ὮΥ {πο απα]ἱ/γΊησ ΙΠβ6Γ{ΙΟη ἐν ἀφρ. λέγω, 
Νο] 15 εααἰναἰεηί {ο παραφρονῶν λαλῶ αἱ ν. 29, 

25. Ἑβραῖοι --- Ισραηλῖται.] (:31ρ1. απά Ἠοδεπη!. 
τειηατ]ς ο) {πο ἀἰξαποίίοη πετ Ργεβοτγεά Ὠείννεεῃ 
1/9/γριος απά Γαγαοίζες ; πε ΓΟΓΠχεΤ Ραίπςσ ΡΓΟΡΕΤΙΥ 
α το]]σίοις, {Πο Ιαίΐεγ α παοπα] ἀθβδίσπαίίοη, ΗΙ8 
6ΠΕΙΙΙ65, ΡοΓΊάΡ5, Ἰαὰ τοργεςεηίθὰ Ραι1] ἂ5 α 1πθΓθ 
ουνΙςῃ. ργοδε]γίθ. 390 6 δαγς ἵπ ΡΗΙΙ. 11. ὅ. ἐπαί 
Ἰα ἶ “Εβρ. ἐξ "Εβραίων, 1.6. α Ηευτευν ΡΥ Ροί]ι 
Ραταμί5, απἀ οοηδθεφιιεΠ{ΙΥ ἃ ρεηπυίπθ 9Π6. ΌἨπ 
Ἴσρ. οοππρατθ Ἠοπῃ. Ικ. 4. 

2. παραφρονῶν λαλῶ.] Ἠετε παραφ. δἰσπίβες 
πιοΓθ {απ ἀφρ., απ 5μοι]ά Ὦε τεπάετοά ««Ι 5ροαἰς 
αν α Όεγή [οοί,) Ἱ. 6. 3η αὈδο]αίο Ῥοαρίεγ. Ἔ]ας 
ΕΙΠΙΘΕΙ. ΤΘΙΠάΤΙΚΕ, {ο (ΓΘεΚ5 α5εά {νε ἴθγπι οί 
οχοθεείνο Ὀοαρίέίηςσ. 99 ΑπδίορἩ. Ρ]ἱ, ν. 2. ἀ56Β 
παραφρονεῖν. Ὑπὲρ, Ικε 8οπιθ οίλεγ ρτεροξ!{ίοηβ 
(5εο ΚΥΡΙΕ) ἶ5 α5εά α5 απ αάνοτΏ ΓΟΓ πλέον. Θανά- 
τοις, “« οχίΤαιηθ Ρο]. ὧ6Ῥ ςρτα 1. 9, 10. Ἔπεςα 
αγ οχοεπιρἠἰ[εά 1π {η ποχί ἵννο νεΓς6ς. 

34. τεσσ. παρὰ μίαν.] ἜΤ]οῬο ντε α]] {]λαί {Π16Υ 
σοι] Ιπβ]ιοί. 3εε Ώειί. καν. ὁ. Απά α5 με ννΒῖρ 

Ὅ ννας Γοτπιοὰ οϐ {τος οοχᾷ5, απᾶά ΘΥΕΙΥ είγοκο νναβ 
α)]ονγεὰ {ο οοαπίέ [ος {ητας 8ίΓΙΡΘΡ, ίπο ΠΙΠΙΡεΣ οῇ 
βίτοκο5 πονογ οχοεεάεἆ (ἨΙτίθεπ, ΥΙΟ] πηπάε ὁ9 
5) Ἔρες. 
25. τρὶς ἐῤῥαβδ.] νἰπ. ὮΥ πε (επίί]ος; Γοτ 1ΐ ΊναΒ 
α Ἠοπιαπ ραπκηπιεηϊ. ΌΟπο Ιηδίαπος ΟΠΙΥ 18 Τθ- 
οστά, ναί αἱ ΡΜ Πρρί, Λος ανὶ. 22. “"Απαξ ἐλιθ. 

ν Ἰ νίσ. αἱ Τωγείτα, Αοΐς χὶν. 19. 

οσοτάος ἵπ {ο Λοΐς; ΓοΥ Οιαί αἱ Λος χχν]]. ἴοο]ς 
Ῥ]ασς Ιαΐοτ, παπά πημςδί Ἠανο Ῥθεη {ο Γουγίή. Νυχ- 
“θήμερον, 1. 6. αΌοιί 24 ποισ. Τηΐ5 ννοτὰ 15 ΥεΓΥ 
Τατο; Ὀμί ΦΟΠ16 οχαππρΙες αγο αἀάιισοεά. 

---τῷ ῥυθῷ] «« ἠιε 86ᾳ,) 48 ννο 54Υ {πο ἆθορ. Α 
αἰσπ]ῇσοσίίοη σοσυττίης 1η 18. χ]ὶν. 2Τ. απᾶ ίαΠ 
Η. ΛῃΠ. νΗΙ. 8, Τ. ἀθέατον νήχεσθαι ἐν βυθῷ. 1 ννοι]ἀ 
«ΟΠΙΡαΓΕ α ϱἰπιί]αγ ρᾶββασο ΤΠ Τγοορῃ. 160. Πόντου 
ὃ) ἄὔπνος ἐνσαρούμενος μυχοῖς. Τ]ο οἱ]ιεν 86Π908 
αβείσπες Ὦγ 5οπιο (οπηπιεπία{οτς {ο ῥυθῷ, ΠΑΠΙΘΙΥ, 
ἃ ορ, ο: ἃ ϱΥΙδΟΠ, ατθ (45 Βρ. ΜΙά4]. οΏ5ογνεβ) 
Ιποσηβίςίοηί νυν] ιο ΑτίϊσςΙο, ποτε ἱ5 ονἰάεπ!]γ 
α Το[6τοπσο {ο 8οπ1θ 5λριντοσ]ς ποί τοεσοτάσςὰ 1 
ἠιο Λος ο νο Αροβί]68: ΓοΥ οΠ]γ οπο ουί οῇ ιο 
έμτου Ἠογο πιοη{ίοπος 15 ίποτο τοσοτάσς. 
πα πκηῤμις 6] Ἰανο ραδςος, ας ἴπ Λος χκ. ὃ, 

Απά 5ο {πο Ηοῦ. "πώ απά Τμαίϊπ /αοΐο.. ΟΠ (νο 
ποιο 1π νήσο (5 ίσο] ρ]ασο {πο Οοπιπησπίαίους 
νατιοις]ν δροοµ]αίο. Όπο Ὠπσ 5 οογίαἶἩ, επαί 
1 οαπΏοί Ὦο (48 80Π1Θ ΦΙΡΡΟΕΘ) (μαί αυ] πποτε]γ 
Ρα586ὀ {ο πιο οἩ α τους; [οἵ Ολαί 15 Ιπουνβὶκί- 
οη{, νι (πο ἐν βυθῷ ΝΟΕ. τοίτθθ ΒΟΠΙΘ 846] 
86Π8Θ ας ἔχοντες (1. 6. ὄντες) κυμάτων ἐν ἀγκάλαις ἵπ 
ΑγἱδίΟΡΗ, Παπ. 104. ἈΝονν νοτο ννου]ά ο πο ἁ{Πῖ- 

[ ---τρὶς ἐναυάγ.] Ίλοπο οῇ {Ἴοςο 5Πήρνντοο]ς αγθ 

ου]{γ ἵπ δαρροδίης Πίπι {ο Ἠανθ Ῥθ6επ ππζρασλ[οιικ/η 
βιρροτίε; δα α5 νο Α]πιϊσηϊγ α5αα11γ ννοτῖςς ὉΥ 
εοοοπά οαμ565, 1{ 15 Ὀοείίετ {ο 5αβροςε, νι ιο 
υοδί Οοπιπιθηίαίοῦς, επαί ες ἵναδ εαρροτίθά οἩἨη 
80Π16 (Γασπιεηί οϐ έπε Ἠτεσ]ς; ΠΙΕΙ 16 νετν ο0η- 
βἰδίοηπί ν/{]ι Πὶς Ρεῖπς ἐν βυθῶ. ᾿ΤΗΙ5 16 οοπβγπιεὰ 
Ὦ}γ Τμαυογ., πο {ακεςδ 1 ἴο ΠΊΘΗΠ, τοῦ σκάφους 
διαλυθέντος πᾶσαν τήν τε νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν διετέ- 
λεσα τῇ δε κἀκεῖσε ὑπὸ τῶν κυμάτων Φερόµενος. 

26. ὃὁδοιπ. πολλάκις --- ληστῶν.] Τ]ε Αροςί]ο, Ι 
οοποςῖνε, αὐάεά {λα 5οοοπἀ απᾶ (τὰ ἵετπις, {9 
εποπρἰἰ{ νν]αί 19 εχργεδ5δεᾷ ἵπ {πο Βτεί. ΈῬος {ο 
έλε οιεαί Ιατάς]αρς ννΠῖςῃ Ἠε ννοι]ά Πανε {ο πΠ- 
ἀετσο ἵηπ Πὶ5 Ίοησ Ἰουγπεγίπσς, ννογο ἴο Ὦθο αὐάσά 
{λε ἆαησεῖς {ο ΜΠΙο] Ἰθ Ὕνας (ογεῦγ εκροςας, 
Ροί] 1π ογοββίπᾳ, απά 5οπιθίίηες Πιακ]πο Μὶς ρᾳς- 
8αρθ. αἱοπα, Ργοαά απά ἀθερ τνεΥς, ΙΠ ρεί{γ Ὀοσίς: 
απά αἰδο πε ρετῖ]5 βοπι τοῦβοετς; γη] ννου}, αἲ 
Ὠναί πως, 6νεη {1ε Ιποςί (ΠΙοΚΙΥ ἱπ]αριίεςά απ 
οἰν]]]πεὰ ρατίς οΓ έ]ιο πνοτ]ά νναγπιθά. ἜΤ]ο (αομίῖ, 
ποτο ἶ5 ἀεροπάεπί αροΠ ἀπὸ απἀειείοοά. Ἐκ γέ- 
νους δεῖ]. ἐμοῦ (5εε (α1. 1. 14.) ἸἜΤ]αϊτ Ὀ]πὰ δισ 
οίτγ εναιγννεγο Ῥοτδεουίεά Πϊπι ουν αηγο]οηί- 
Ίης πηα]ίοθ. Ἐν πόλει ἵ5 ἴο Ὀο ἴακαπ «οποίοι ()ή 
{ΟΥ ἐν πόλεσι. Τί ἵδ πιεαπί ἰΠαί 4ππσθγς πιθί ΕΙα 
Ἡπθγενοτ Ίο (ατποά Ἰπηςε][---- ν]οίηαογ ἵπ 
Ῥή5γ Μαιηίς οῇ ΠΊΘῃ --- ΟΥ ΙΠ ἴπθ φο[τιάος αί 11,6 ΄ 
ἀθφοτί --- ΟΥ ἵπ {ο Ώοδοπι οῇ {πο πηϊσἡίγ ἀεερ. 
ΤΈ]οςε ἵπ {πο οἰδίες νου] Ὁε [τοπη {ο Ῥ]σοίς, Ὀοί]ι 
7 αννϊδα απά επίΙο. ΒΥ ἴοςε ἴπ ἴο ἀρδογίς, 
πηαγ Ῥο υπὰθτείοος {]οβδο {οι {Πε οχορςκίνο Ἰοαί 
οἵ ἀγαι σι (ΙΕ φοπηθίΊπιες Ίας ἀθείγογες στοαί 
πι ]Ηέπάες αἱ οπσς), νν]]ά Ὀοδαςίς, οΥ ἐς απρδ]ος 
ΟΕ {ο Ὠἱσοίς, οἳ {γοπη {6 αἰίασ]ς ο/τοῦῃθι5. Απά 
5 κινὸ. ἐν θαλάσση 60ΠΠ65 Ιπιπιεθ]αίε]ν αίοτ ἴ]πθ 
ν/ογᾷς ἀοποίῖης {λα αἴίασ]κ5 οῇ αδθαςείης ος τοῦῦθγς, 
Νθ ΠιαΥγ ΞΗΡΡΟΕΕ 1{ {ο αἀνοτί {ο νο ἆαπσεγς {ήερε 
ΟΓ αξξαςεἴπα (80 Λείβ Χχ. ὁ γενομένης αὐτῷ ἐπιβου- 
λῆς ὑπὸ τῶν Ιουδαίων, µέλλοντι ἀιάγεσθαι εἰς τὴν 
Συρίαν) ΟΥ οἱ Ἠίραίο. ΒΥ ψευδαδ. ατθ ο]ήοβν 
πιθαπί Ῥτοίοπάεὰ Οη]κίαης, ννθίπογ ἆοννς οἵ 
(ομί]ος: ρεποτα]]γ, Ρ6γαρς, ἴμο {οΓΠΊΘΣ, ο 
{εισπεά {ο Όθ οοπνοτίθς, 1π οτος {ο αοΐ ας ΑΡΙΘΒ : 
ιί ρατ]γ. ὀπάαίχίαηρ Οκ ήαπς Πχαγ Όο πησαηί, 
ὢθῬ (51. , 4. 

οτ. ἐν κόπῳ, ἃο.] Το ρογῖ]ς ο ]1[ο, απά ρ]οίς 
ασαἰπεί Ἠΐ5 Ρρεγεοπα] κα[οίγ, ο Αροβί]ο πονν αά 8 
Ώιοβο 958 Γογηπίάαρ]ο, Ὀ{ «οπτος]γ πιογο {ο]θγα- 
Ρα, Ὀδσαιςα οοπ παπα], Ιπβ]οίίοης {ο Ὦο οπιτοά 
ἱπ ο οοΙΓ9Θ ΟΠ Ἰή9 αἰηοδέ ροτροία] παπά πηοβί 
Ν/οπΤΙδΟΠΙΘ ]οΤΠΕΥΙΗς8, απά 6νοη Πῖ5 πἹογθ «οἰ{]οὰ 
εο]ουγηίηρς, Οοπρ. 5αρτα γἱ. 4, ὅ, 

28. γωρὶς τῶν παρ.] Ῥοπιο (οπΙΠιθΏία{ΟοΙς αηΠ- 
οἴθηί απά Πιοσγη (.5 0Ἠχγς., Τ]αορηγ]., Οααπαῦ., 
Ἠλ/ο][, Ἠοβδπή)., Γθπηπη., απ Ἠ/αΠ]) αλα ἐλ]ς {ο 

νά 
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/ ς ΔΑ ὐ θα ς -- ” αν 
ἐπισύστασίς µου ἡ καθ ΛλΑμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 
πο στα Ἡφ' μεν Ἡ ώ, 2 3 ὁ 

20 Τΐς ασθενεῖ, καὶ οὐκ ασθενῶ 

Ἀ) πυροῦμαι; " Ει 
.. 

ο ν λ . ς - 3 ν . ” 5 ς η 

9Ι ᾿ Ὅ Θεὸς καὶ Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἉΧριοτοῦ οἵδεν, (ὁ ὢν 
. λ ϱ) ) »}”, ϱ/ 3 ’ - 

8 ευλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας,) ὅτι οὐ ψεύδομαι. 

μι, .. 2 ο) 
τίς σκανδαλίζεται, καὶ ουκ ἐγωκο (1 Οοτ. 8. 18. 

πα, 

.» -ω ) - 3 ’ - 

καυχασῦθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας µου καυχήσοµαι. Ἡ Πο 13.5. 
ν Ποπ, 1. 9. 

ιν 1, 
επρτα 1. 23. 
αι]. 1. 20. 

1. - “ ς Β , 

ον «αμασκῳ ο ἐθγαρ-- 
ο ΡΙΙ. 1.8. 

3 / .. , η ; -” ’ ’ πτηρ 5 

χης -4ρετα τοῦ ῥασιλέως ἐφρούρει τὴν «αμασκηνῶν πόλιν, πιασαι µε τη. δ. 
ΨΝ Αοις 9. 24. πο 

85 θέλων' καὶ διὰ Θυρίδος ἐν σαργάνη ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους, καὶ 

1 ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. ΧΙΙ. Καιχᾶσθαι δὴ οὗ συμφέρει µοι 

πποαῃ “« Ῥεριάος οίπετ {Πίησς, ἹνΠῖο]ι Τ Ἠανο οπηί- 
ι6ά ; νο] Ἱπίετρτείαίοῃ 15 δαρροτίθά ὮΥ ία 
Ὦγτ. Ψογβδίοηπ. Οίμετς (α5 Οαἰνίη, Βοζα, ΕΤαΡηΙ., 
Ῥιαο., Βεμ]ειδη., απἀ Βολπιίά) αχρ]αῖη, “« ΜΠῖησς 
ποί οῇ {ο τεσα]αγ τουί]πε ΟΡ πιΥ οῇ]οε απ ]α- 

Οὔιεγς, ασαΐπ, (45 Ὦ. Υ., Ὑγακεξ, Α0ρ. 
Ίευνο.), απἀθιδίαπά 1 ο ἴἶπο επίεγπαἰ {τοιβ]εβΒ 
αἰτοαάγ πιεπίίοπθά ;” α. ᾱ. ’΄ Ώερίάθες 85ο οχίεί- 
πα] Ιποοηνοαπίθησθς α5 [ Ἠανο τεσοιπίθά. Γης 
ἸηΓείς. εαρροτί5 {οι αἆ Ρρᾶςδασο ος ἄΠ αΠΟΠΥΠΙΟΙΙ8 
Ῥμί]οδορμετ: Όαί ποῖ 5αοςθββ[ΙΙΙΥ, 5ἶποῬ {Πο εχ- 
Ργεβδίοη (μετα ἵ5δ Ποί παρεκτὸς, Ὀαἱ ἐκτός. Α5 {ο 
ἴπο Εγςί-πιοπίίοπαά ΙπίεοτργείαίἶοἩ, --- 1ΐ 15 ορεη {ο 
ἴιο οὐ]θοίίοη, ὑλαῖ «λετε ἶ5δ 5οατοἙΙγ αΠγ ἰλίησ 
Ὠναί πιϊσηῖ ποί Ὀο δαρροφεἆ {ο ω6 Ιπο]ιάσςά ΤΠ ένο 
{οτεσοῖπσ ρατίϊοµ]αγ. Απά, Ιπάθεᾶ, ἴΠε 856εη5α 
ατὶείησ 15 [ἰσίά, απἀ ἸΜί]ο αστοσαΡ]α {ο {6 «οΠ- 
(οχι. ἸΝοί {ο βαγ ελαί ἐ]ς φἰσπίῇοαί]οη ΟΡ παρεκτὸς 
15 ἀοφεταίο οϐ Ῥτουβ. ἈΤοτγεονοτ, ἰί οι] τ6- 
απαἱτα {πε ν/οτάς {ο 6 {ακθη, π{ {πο ρτεσθαίησ, 
Όναφδ: καὶ γυμµνότητι, χωρὶς τῶν παρεκτός: ΠΙΕΙ 
νγοι]ά πιακε 16 νενγ ἀῑβιοι]έ {ο αβδίση {ο έ1θ ννογάς 
{οἱ]οννίπςσ απγ {ο]εταὈ]εβθη5θ. ἜΤ]α 56σοπὰ ΙΠΐοΓ- 
Ρτεία{ἶοη 15, ΟΠ αἰ] ασοοιηίς; οη{1ΐ]1οἆ {ο {ε ρτεί- 
6τοησα; ἴέ Ὀείπσ {οππάεὰ οἩ {ο αδαα] «οηςο οῇ 
παρεκτὺὸς, απά ᾽οεπαῦ]ίησ ας ἴο αδδίση α 5αἲἰς[αοίοτγ 
πιεαη]ησ {ο {ο Ἱνογᾷς {οἱ1ουγίπς, ἡ ἐπισύστασις, ο. 
Τ]ε σοπιρ]οίο 5εη5θ οῇ {Πε νους 15 εκος]]απ{1γ 
οχρτοβςεά ΡΥ Οαἰνίη, ας {ο]]ον/ς: “' Ρταίοι ϱα αι 
φαρετνοπ]απί Ἠ]πο Ιπάς, εί αααδί δυμ{έ εχίγαογα]- 
πατία, απαπ Φδήπιαπάα οδί πποἰος5 ογάἹπατία, 4199 
αβεϊάήθ πῃπο ιγσεέ; πεπηρθ ααοά οΠΠΙΙΠΙ 6ος]θ- 
βἰαγήπῃ 5ο]ἱοἰ(πάϊπεπη σογο.”.- 

Τηετε 15 αἱ ἡ ἐπισ. η ϱ]]Π1ρ. οϐ ἐστι; απᾶ (λε ἡ 
μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλ. 15 ἴπ αρροβί ο ΥΠ, απά 
εχρ]απαίοτγ ος ἴπο Ργεσεάίπσ: ᾳ. ᾱ. ΄« Τμευτεο ἶ5 
Ειαί οτονγὰ οἱ Ἰαῦουσ απά απχιεί]ος ν/Πἰο] ρεγ- 
είπα]]γ Ῥορεί πιο ---ίμε σατε ο αἰ] {πε (τσῇςς. 
Ἴθδο ναγίο5 68Γ65, 9Π6 α[ἴθογ αποίμος, ΙΠ οοΠ- 

οο5ς, πιαδί Ἴανο ρτεςςοἆ ΠδανΙ]γ οη ίμα Αρορί]ο, 
8ο ναί {ο ΠΙΠΙ ΠΠαγ Ὀο αρρᾗεά {Πε ννοτάς οῇ {ια 
(πτοεὶς ἱτασεάίαηπ (Ἠππιεῃ. 199.) μερίµναν οὔποτ) 
ἐκλιπὼῶν πόνου. ΒΥ πασῶν ἐκκλ. αἴθ πιθαπί α]ἱ (θ 
ολατο]θς Ἡε Ἰαά Ρ]απίοάς απἀ, ἱπάεεά, αἱ πα 
ολτο]ιες απποῃσ {6 (αοπί]]ες, οῇ νΥΠΙοἩ, 5 ΑΡος- 
6 οἳ να (επί]65, θε πηὶσΏί ϱο βα]ά {ο Ίανε {ια 
σατο. 366 0ο]. Π. Ἱ. 

29, τίς ἀσθενεῖ, ὅσο.] Τῆϊς 15, Τ οοποςθΙινθ, πιθαηέ 
{ο ἐΜζηκέγαίε Ὀνθ μέριμνα Ῥτεοεάῖπσα, απά 5Ίηουν ἴα 
ἴπίογεκί Ἰε ἴοοις 1π αἰ] πε Ο0Παγοῇθςβ. ᾿Ασθ. ππαΥ, 
νίὮ παοδί Οοπιπιεηίαίοςς, ϱο απἀαετείοοά οὗ ννεακ- 
πθςς ἶπ ἴῃο ΓΠΣ απᾶ πυρ., ο{ απχἰθίγ {0 ΤθυονθΓ 
α βἱπηίησ Ὀτοίπογ. Τῆα5 {6 εοπςο ανΙ]1 ο: Ἰηήιο 
ἄπιοησ ΠΠΥ οοηνογίς 16 ν/θα]ς Ίῃ Γα{Π, απά Τ απι ποί 
αἱξο ννσα]ς{ 1.6. 45 οοπηρ]ἰαπί {ο Πὶς5 ννοακποςς, 
α5 ΙΓ Τ Ἱνθγθ Ὑθα]ς (566 Βοπι. χΙῖ. 12. απ 1 6ος, 
Ικ. 29.) 6 νο 15 Ρεγνοτίθς ἵπ Ἠὶς ΟΠεϊβίίαη ρτίη- 
οἱρ]ες, οἱ ετγῖηςσ ἵπ ΟΗγὶςίαπ Ρρτασίισο, απ Τ γη 
ποί νΙΤῃ στὶθΓ απά Ζ6α] {ογεσονοτ πι 13. Άοπο, 
Πούνευοτ, ἂ5 ἸΝοεβεα]ί απά ΕΙΙΠΙΕΣΙ., αβκείση {πα 

Γο]]οννίησ αδ {1ε 56/86 : αᾳπεπ α/ἠ]οίαπα ἀῑσαβ, 5ἳ 
116 ΠΟΠ ἀῑσα» { Ύπθπι οα]απη]ίαίος ορρείεΓε, δἱ 116 
ΠΟΠ 15 Ρρτοιη], αα1Π απ{, Πεπιοτες {””. Βιίΐ σκανδαλ. 
νΏ] ποί αἀπί ο/ 5αςἩ α 5εηςα 5 ν/ΠΙοΙι, 1 15 Ρ]αἶη, 
19 πιεαπί {ο ἀαβίσηαίθ ἴ]ε ο/[/οοί οἩ ιο ρτεσεαίπσ 
ἀσθενεῖ, {ο νν Ισ] Πέ οογΓγΘβροΠ(ς. ἜΤ]ας {με Ίννο 
{ΘΓΠΙ5 αγθ α1{εά Ἱπ Ἠοπῃ. χὶν. 21. μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἆδελ- 
φός σου προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται ἡ ἀσθενει. 
0. εἰ καυχ. δεῖ, δτο.] 1, επεη, Τ πιαςί ποεάς 

Ροαβί, (εεο Υ. 19.) [α5 [ απι οοπιρε]]εὰ 5ο {ο 4ο] 1 
νν]] οαςί οῇ τὰ τῆς ἆσθ. ({ΟΥ τῶς ἀσθενείας), '' ΠΙΥ 
ευ/Πετῖησε απά ἰπρα]αίίοης.”. 9ο ἨΏοπῃ. νΗΙ. 20. 5 
ος. χιὶ. ὅ, οἱ αἱ. 

2]. ὁ θεὸς --- ὅτι οὐ ψεύδ.] "ἜΤ]ϊ5 πιαδί ποί, Τ οοη- 
οαἱνο, 6 το[ογτοά (ννΙίἩ πο αποϊεΠί5 απά 5οπηθ 
ΠΙΟΔΕΥΠΦ) {ο νναῖ /οὐίοιος; Ὀιαί (45 ελ Ὠθεί πιος- 
6η Οοπιιηθηία{οιθ Ἰανα 56εη) {ο γα ργεεεάος 
ΠΠΙΠΘΙΥ, πε αῄοοίϊπσ ἀεία]] οἳ Πὶ5 νατίοις 5αῇογ 
ἴπσς {ος ἴηε (1ο5ρε|” 5αΚο, ἴμ6 ἰτα(]ι οῇ νν]]σ] Ὠθ 
ἄΝΘΓ5 Ὀγ {ο ργόξεηί 5δοἱ6ΙΠΠ αβδουεΓα/{Ιοῃ. 

95, οὸ. ΤΓηϊς οἰτομπιδίαπος (ννΙοµ, α5 ὨΏοὰσ 
ΏΙη 5, {οο]ς ρ]ασςε ποί Ἠπεη ης ἵνας Ητεί οοηνοτί- 
οἆ, Ραέ νν]οι ο Ἰαά Ρτεασλεά αὐοιί ἴητεο γεαΓβ 
ἵπ. Αταρία) ἶς ευὐ]οίπεά {ο [πο {οτοσοίπα, ααδί 
κατ ἐπίμετρον. 1 ἶδ τε]αίεά ἵπ Λείς Ικ. 20 --- 2ὅ 
ἨγΤῆπ τοβρεοί {ο {1ο Υγνοτὰά σαργάνη, 1ὲ ΠΙαΥ Ὀε οὔ- 
6οτνεά ἐαί 1{ 19 ἀοτῖνεά, ποῖ {ΓΟΠΙ σάττω, Ὀαΐ {τοπι 
Ίνα 6α]ά. 11310) [τοπα 119, {ο ἐιρῖ. πο Εγπι. 

οχΧΡΙαΙΠ5 σαργάναι ὮΥ πλέγματα γυργαθώδη. Ἀεθ 
πιοτθ ἴπ Ἠρθο, ἈγΗ., ῄοπι ΝΠΙΕΠ 1 αρροατς ναί 1" 
5 αποθγίαίπ ννλοίῃεχ ἴπε γ/ογά Ἠετο εἰση]ῇες α 
Ίατσο απιρε ο νν]οκοετ γνοτ], ΟΥ α Ίαγσο 5Η [9- 
πο -πιεί οἳ Ρταϊάοά οοτᾷς. Οοηβίάετίησ {χο σπυρίδι 
οἱ οέ, Τά]6, ἴ1ε /ο)1πεΥ 15 πιοδί ρτοβαῦΙγ υν]αί 18 
ΠηΘαΠ{, 

Ῥηί {ο αἀνοτί {ο α βεεπηῖπσ «ἴδογθραπογ ἴπ {πα 
αοοοιηΐς οῇ Οἱ. Το απἀ Βί. Ῥαι], αδ {ο {19 ἑς- 
σαρε ἵπ αΠθδίοἩ; ΤΠ ία ΓΟΓΙΕΓ 1ΐ ἶ5 δαϊᾷ λαί {πε 
Αρορί]ο ἵνας εί ἀονύΠ διὰ τοῦ τείχους, '΄)ή πε 
ναι],  ---ἷ. θ., α5 Ὠοάάτ,. εκρ]αίΠς, δή {ιο δἰάε ος 
πι, ἨΠΙεΙ 5εετης ποί {ο αστες Μίῃ {πο αοσεοιηί 
οἳ . Ῥαα].. Ὑεί ίετε ἶ5 πο ἀἱδογεραπογ Ιπφίμα 
ογἰστπαί ; ΤΟΥ διὰ ΠΔΥ ππεατ {1γοισῇ ιο ννα]] 1.9. 
{ωτοισ] απ΄ αρεγίαγε ο ἰμο να]], α 1οορ-Πο]ε, 67ι- 
Μ}αδ1Υ6, ΟΥ αοϊπάου. 36ο ἴΠθ Νοίο οἩ Αοΐς κκ. 9. 
ΦΗΟΠ 16 {Πο 5θη5ο ΟΓ διὰ τείχους ἵπ Θὲ. Παιῤε: Ὀαέ 
αέ, Ραμί πιηκες {μα {μ]ηςσ οἰσατετ ΒΡΥ ιυδίπσ Ροί] 
διὰ τοῦ τείχους, 3η διὰ θυρίδος. 

ΧΠ. ἜΤ]ο Αροεί]ο πον ρτοσθεάς {ο ἐωθαί ΟΓ 
οι πιαίίθυς ννεγαοβ Ίο πιὶσηί υοαδί, Ραί υπ] 
πα Ἱκερί αρατί {γοπι {6 {οτΠΠΘΕ, 45 {μ]ησς οἳ αποί]ες 
απά Υ6ΥΥ 5ΗρετΓΙΟΓ ΠΑἴΠΓΘ Σ --- ΠΔΙΩΘΙΥ, ἴμο εχα]ίθα 
Θαρογπαττα]. (5 ο οη]ογεά, αππά πε Ἠενε]α 
έἴοης {οπι Ἠθδανεῃ ννμ]ο] Ἰαά Ῥεεῃ νοιςηβα[οὰ {ο 
ΠΠ 5αοἩ α5 ΊΝοτθ ΡΓΟΡΘΓ ίο Ῥο πιοηΠοπες οἩ 
εχἱ5 οοσαβθίοἩ, 45 ΓάΙ1Υ οδίαρΗΙεΠῖησ Π]5 ο]αῖπα {ο α 
Ἠΐσι εαρετίογΙ{γ αΏονθ Πΐδ ορροπεπί5 απᾶ ἀερτε- 
οἰαίοίς, ἴπο {αΐ5ε Αροβίες. εί, να νε 5απιθ 
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γα. " 3 3 / η. ζ , 
ἑλέιυσομαι 7αρ εἒις οπτασιας και ἄποκαλυψεις Κυρίου. 

2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕΡ ϱΗΑΡ. ΧΙ. 2---δ. 

ΣΟἶδα ἄνφρω- 3 
’ . υ .» ’ ώ , } ’ 3 π ν 

πον ἐν Χφιστῷ, πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων (εἴτε ἐν σώματι, οὐκ οἶδα 
3’ ) Ν κ Ξ 3 3 3 ς Ν 3 - ς , ι 

εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα" ὁ Θεὸς οἶδεν') ἁρπαγέντα τὸν 
” 5’ , 3 - - 9 ο υ - η] . 

ΤοιΟουΤΟΝ» εως τρίτου ουὐρανου. ᾗΛαι οἶδα τὸν τοιοῦτον ἀνθρωπον 
2 » 4 3, Β υ - , 3 . ἁ ς η - : 

(εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα" ὃὁ Θεὺς οιδεν ") 
« ς ’ ν ’ ’ μη νο οἳ [ο 3 
ὅτι ἠρπάγη εἰς τὸν παράδεισο», καὶ Ίκουσεν ἄθῥητα ῥήματα, ἅ οὐκ 

σα Ἡ 2 ’ - πε . - ’ ’ . ς . Ν 

5 8αρτα 11.80. ἐξον ανθρωπῳ Λλαλησαι. Υπὲρ τοῦ τοιούτου καιυχησοµαι υπὲρ δὲ 

ταάεπος α5 εἰσουνμεΓθ, οί. Ῥααἱ Ιπίτοάασες (8 
Τοδ οπςε ΓοΥ Ροαδίπς γη] απ εχρΓεΒΡΙΟΠ πιθαηί 
{ο ἀορτεσαίο 6ΘΗ5ΙΤΘ. 

Α8 {ο {6 νατ. Ι6οί. δὲ, {οΥ δὴ, απά {1ο οπιΙςβΙοη 
ο ένα γὰρ, (αρρτονθοά ὮΥ ἀπΠΙεςδυ.) Τ Ἠανα, ἵπ Ἠεο. 
ΘΥη. ΦΠΟΝΠ Μιαί (6γ αἴθ ΠθΤθ ἐπιοπιάαίίοπς οΓ {νε 
αποϊθηί ΟΠ{Ιο8 οϐ πε Αἰεχαπάτίαπ 36Ποο], απ 
ἴπαί πο τοα] απἀ οοπιρ{είε 86Ἠ5ε ἶ5 ἃ5 [ο]ονς: 1 
πουν, Ιπἀάθοαᾶ, επαί 1 15 ππΏεςοπη]Πσ {ῃ ππθ {ο Ροαδί; 
1. 6. κατὰ σάρκα, (5ο χΙ. 158) [οιί Γ απ οοπιρε]]εἆ 
{ο 4ο 8ο, απά Τ Ἰανε σπ1565 6ΠΟΥ {ο 1541 πιε] 
/οη, {ο ρτοσθεά, αν [ 5Πα]] πουν ἀο, {ο νἰδῖοης απά 
τονε]αίίοης {ΓοΠΙ {Πε Τ,οτά,δτο. Ἠαια]]γ γειηαγ]κ- 
αὖ]ο οπηϊδείοη5 οῇ οἰαμ5ες οσο εἰδεννμοτε ἴπ 6, 
Ῥαι]”ς υυτιάπρς. ἜΤ]ο ἴεγπης ὀπτ. απά ος 
3Τ6 ιοί, 38 8ΟΙΠΘ Ἱππασίης, ΥΠΟΠΥΊΠΟΙΡ. Τ]16 Ἰαΐ- 
ἴ6τ ἶ5 α 5ίΤΟΠσΘΓ {Θτπη (ηππ {Πο ΓΟΓΙ16Υ. Απά Γὐπι- 
ΠΙΘΓΙ. οΏςετγνας, (]αί ἴ]ιο ὅραμα αἲ Λοΐς χγΙ. 9. απ]έες 
θιο 5οη5ες Ιπο]αάες π Ροίῃᾗ ἔπεςδε {είΠ5. ὌὍπτα- 
σία, 5αΥ5 ΛΕΡΡ. Νεννο., 15 απ αρρεἄαταηςσε ΡρΓοδθηί- 
οἆ {ο πε παπά οϐ α Ρείεοη εἱεθρίησ ογ Υναϊίησ: 
ἀποκάλυψ. 18 α 5ασσεείΊοη οῇ α ἰ{παίῃ, ο: [αοί, ὈΥ 
Ώιε Βρϊτιί ο αοάα.. ΒΙΤΘ6ΙΨ, Ἠοννθνος, {ε 1156 οῇ 
ὀπτ. 1π {ο Ν. Τ. τεαιῖτος {ο αὔονο ἀεβπΙοῃ 
{ο Ἠανο αἆάεά «έ δπρεγπα(µγα[ίη ῬγεδοπίεΙ.. ΑΦ 
{αγ ας ΙΤ γνας Ργεξαπ!θά, {ο οπθ ανακα, Ι{ τηϊσΏί Ὃς 
σα]]εά α {γαποε; [οι (ποισ]ῃ αννακα, ἰλο οχίεγηα] 
86η5ο65 οΓ {Πο Ρ6Γ5οη Ίν6γε Ὀουπά πρ. Ό6ε Βαάο, 
απά Βρ. Γιονίπ, οἩ 18. 1. 1. ἸΠΜαοκηϊσμε, Ἠουν- 
6Υ6Γ, ἶ5 ο{ ορϊπίοῃ, {ιαί Ὦγ οἰδίοπς οἱ ἴιο [ιογνα 
Πηδί ο απἀοτείοος Πὶ5 5οείῃσ {]ιθ Τ,οτά ;6δις οη 
ΠΙ4ΏΥ οσσαδίοης α[ἴθί Ἠ]5 αβοθηδίοη, Αοΐς ἵκ. 211 
Χνι. 95 αχ. 185 κκ]. 11. Απά, αΌονε αἰ1, ἴποςα 
γἰεῖοης οὗ Οητὶςί, νμΙοἩ Ίο αν) ννθη Ἰδ νναβ 
οαασηί αρ Ιπίο πο τὰ Ἠθπνεῃπ. Τ]α ρ]ητα] ἴπ 
ὁὀπτ. 5 ΡΥ πιοδί τοσεπί Οοπιπιεπία{οτ5 εαρροξοά {ο 
Ῥο ίακεη σοπογἰσα[ίη. θα ἨΝΙπ. (αγ. ὁ 21. 5. Νοία 
1. Βιΐ δί. Ρα] Ἰαὰ ρτοβαβΙγ πιαπη νΙδίοηΒ. 

2. ἄνθρωπον ἐν Ἆρ.] 5οἵ]. ὄντα. Τῆε Ὀεεί 0οπῃ- 
ΠθΠ{α{ΟΥΒ αγθ αστοσά (παί (5 οχρτοξείοη εἰσηίβος 
α ἀἰκοίρ]ο οἵ βογναπ{ οῇ Ογὶςίς {πο Αροβί]ο {μας 
αροα]κίπσ οῇ ἨΙπιδα]{ ἵπ ια (ΠΙγτὰ Ῥογφοῃ {γουσῃ 
ΠιοάρΣίγ; ἃ5δ «οπή, Ἱπ Ηὶ5 (οεβροα!, κνῖ, 155 χὶκ. 
96. ἜΤ]αί νο Αροεί]ο Ἠθγο Πηθαης /ήπικεί{, πρ- 
Ρθατς {τοπα νν. 6 ἂς ἤ. 

----πρὸ ἐτῶν δεκ.] Όπ Όιο γοατ πιθαπί Ὦ} {να 
Λροβί]α, {πο Οοπηπηθηίαίοτ ατα ποί αστοσά.; Τί 
ν]] ἀερεπά οἩ {6 ἀαίε αθείσποά {ο 5 Ερίείο, 
νμίσῃ 15ε]/ ἀεροπάς οἩ Οναί οῇ ιο βγεί Ερϊεί]ο, 
Φθο {ο Τη{τοάμοίίοπ {ο ἴὰ. 

---εἴτε ἐν ---οὐκ οἴἶδα.] ἜΤ]ο Οοπιπποηίπίογς ϱχ- 
ΡΙαΐῃ (5 {ο ππθαπ, ναί, ἀμτίηςσ ιο γαρίγο ἴπ 
αιδβίίοἩ, 6 Ἰοδί αἰ] σοοηπβοίοµκῄοεςς ο) αἩγ (ήπσ 
ατουιπά ἨΙΠη (48 ΤΠ πε σαςο ο{ Ροίογ)ς Ίταηςσοα, Λοίς 
Χ. Ὁ.): απά Ὠιαί Ἠϊς ο ννατὰ 8οηεος ν/οιο 50 θἩ- 
«τοα]γ οἸοβαᾶ, (11ο πνπο]ο Ρροτοθρίίοπ Ὀοδίπσ Ὦγ (6 
ο οΓ 1ο παπά) ναί ιο οσο] ποῖ καν νπεί]ογ 
5 δου] ννας ἴθη 1η {πα Ῥοάγ, οἵἨ τοπιονθά [τοπι 

Ἡ. Τί 18, Ἰοννενος, τοππατ]|κοὰ ὃν Ὠοάάς., ναί, 
«ναί ιο ργθεεποθ οῇ απ ἠπιπια[ογία! 5ου] ἵπ ἃ 
υοὰγ «απ Ῥο ἀῑδίποί [τοπ πο οαραοΙίγ οἳ Ρογ- 

4 

ὄ 

οοϊν]ηπσ ὮΥ Ιί απ αοίἶηπρ αροῃ 1έ, νο Ἠανεα γεί {ο 
Ίαατη.”. ΕΒυαΐ νμαίενετ ππαγ 6 νο ἀῑ[ιου]ίγ, ἵέ 
πηιςί ὮΥ πο Ππεαης 6 ΓεΙπονεὰ 1π {πε 5ΗΠΙΗΠΙΑΓΥ 
ν/αγ αἀορίεά Ὦγ 5οπιθ τεσεηίΐ (οπιπιεηίαίοτς; 1. 6. 
Ὦγ εαρροβίης ἴιο Αροςί]ο οπ]γ το πιθαΠ, ναί 5 νε 
ἠησς Ὕνετο τεργοςοηίθὰ ἵπ 5ο Ἰἱνε]γ α ΙΠΠΠΠΕΣΥ, 38 
ἰο Ίεανο ἴ ἀοαδί[α] νπείπετ (16Υ Ἰαὰ ποί Βεεῃ 
γεα({ψ 8εεπ απά Ἰεατὰ; επαί Ἡθς ννα5 φιαςὶ ταρία8 
οχίτα εε,’ ο. ΕΒΥ τείαϊ]ηίησ {πε παίιγαί 5εη88, 
Ώποισῃ οοπ[εςείπς ἴπε ἀῑβιοι]ίγ, να. αἱ Ιεαςί, αγθ 
οπαῦ]οὰ (ντι ΥΙΟΥ) {ο 66 τοσατὰ ἰΗή5 α8 α ΡΤΟΟΓΟΓ 
οἱ, Ραι15 Ώα6]1ε[ ἐμαί πε 5ο]. ΠπαΥ Πάνα Ῥετεερ- 
Ποσῃ ννπεῃ οί οῇ {πε Ῥοάγ, απἀ οοηδεαιεπ!ΙΥ Ἠανθ 
απ Ἱπάερεπάεηί εχἰείεηςθ.; 

--- ἁρπαγέντα --- ἕως τρίτου οὐρ.] Τηϊ5 ἵ6 αοσοπι- 
πιοζσίες {ο {να Ίαησαασο οΓ {ια ᾖεννς οῇ {]λαί ασο; 
πο Ἠθ]ά (ναί (μετα Ὕνετο ἴηγοῬ Ἠθανθῃς; 1. ίΠθ 
τοσίοἩπ οϐ {πε αἰπποδρμετο: 3. ἴμε εἰάετοα], ος 
Ρ]αςθ6 οῇ ἴ]ιε δίηγε; ο. ία Ποαυεπ ργορεγίη 5ο οαἰ{- 
εὰ, ια αθοάθ οί (αοά απά {ηε αηΏσε]ς, πε ῬμΙ]- 
ο]οσίσα] (οπιπιεηίαίοτς Ίνα [π]θά {ο τεπιατ]ς, 
Όιαί {Πῖς ραξςεασθ ο {ιο Αροξί]ο Ὕνας Ἰαά ἵπ νίανν 
Ὁν ια αιίλοτ οῇ να Ε]]οραίτῖς, ἵπ ΤωποῖαἨ Π1, 
501. ΠῃΠ., νηθτο 1 15 δαἱά οἳ Ρα]: Ταλιλαῖος ἆνα- 
φαλαντίας ἐπίῤῥινος, ἐς τρίτον οὐρανὸν ἀεροβατήσας καὶ 
τὰ κάλλιστα ἐκμεμαβηκώς. Τ{ο τίίεγ 56θΠῃς {ο παν 
Ἰαὰ ἵπ παπά ΑτίκίορἩ. Ναο. 226, ννηετο ἈοοταῖθΒ 
84Υ5: ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 

4. ἡρπάγη εἰς τὸν ο Τ 15 ἀεῦαίεά ννοί]οτ 
Ός ταρίατο, ΟΓ νἰδίοπ. 6 ἴΠθ «απιο ἄ έιε ἰαδί, ΟΥ 
αποί]ιογ. Ν[οςί οῇ {με Ὠαδί πποάθτη Ο οπηππεΠΙα{οΓ8 
3Τ6 ΟΓ {λε /οΥπιε’ ορἰπίοή: Υνμ]]ς {16 αποϊεπίς απἀ 
5ονεγα] ποάσίης (α5 (τοί., Βρ. Βι]], ΥΙΟΥ, 
Γοὰάγ., παπά Ἠοβεηπῃ.) ατα οῇ ἴα ἰαΐεγ; απάε- 
είαπάίησ Ὦ} ἔο παράδ. ἴπο Ρ]ασθ οῇ ἀερατίεά 5ομ1ς, 
ῴθο ΊΛΝοίο οἩ Γκ κκ. 409. Ενετ ππαγ, ἵπ ἃ 
οοτίαϊη 5οη56, 6 {γ1ο. 

--- ἄῤῥητα ῥήματα,] "Αῤῥητα πιαγ βἰσπίθν εἰί]ιοτ 
ναί οατσιοί Ὄθ α{ίοτος, ος ναί οτισ]ιέ πιοί ἴο Ὦθ 
α{ίετοά. Τ) νο Ἰαΐΐοι κεηςε Ὀ6 1]ιο ίτας οπ6. ἴηθ 
Νοτάς Γο]]ουνίης ἃ οὐκ ἐξὸν, ἆτο. ατα οκρ]απαίοτγ 
οῇ {μα ργοσθάίπς; απά γαοί ἄρῥητα, ἵπ ἴλαί 5επεθ, 
τοφ]τοά πο οχρ]απα{ἶοη, 5ἶηος ί γναβ {6 οΟΠΙΠΊΟΗ 
εἰσηϊβοαίίοηῃ οῇ ἴπο ννοτά; ας, ΓΟΥ Ἰηδίαπος, ΥΥΊΘη 
αρρ]ίοᾷ {ο {πο Πο, οἵἳ ἴἶο Τοϊτασταπιπιαίου, 
οπ]]οά [ο ἄῤῥητον ὄνομα. ἜΤ]ε Γοτπιετ βἰσηίβοα- 
Ποπ, (ποτείοτα, ἀθεοτνεβ {ο Ρτοίοίθησο, νἱζ. ὑπ- 
ε[α Μη, ἐποαργεδδίλίή διίπο, 5ο] 8 πο πια 
Ιπίε]]οοί σοι] οοπηρτεµοπά, «' θογδα (ἱο 5ο ἴ]θ 
ννοτς οῇ Ποταςς) «αογο ἀἰοπια φἰ]ρη {0.7 

ὓ]ιο ννοτάς Γο]]ονίης ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι 

-----.. 

ἰσηίῇγ, «παπά νπίο], [1 νογ ννοτοθ οπραδίο οἩ 
Ροΐησ οχρτοςςθά,] Τί ννου]ά ποί ος Ίαν]. {αγ πηθ 
(ο οοπηηπη]σαίο ς απά ναί (Βομοείία. οΌεογνεῬ) 
««Ῥοσπαςα ἴ]ια Αροβί]ο Ἠπά ποί ἴα απἰ]ογ{γ {ο 
ἀεείαγε πο παγρίετίος τονοπ]οᾷ απίο Ἠΐπα, ἴ]οφο 
Ἰανίησ Ώδοι πο 50ο ΠΙΟ ος ἴῃο ε«ακαο οὗ {ια 
ΟἨτοἩ, α5 {ος Ἠϊπικθ]ε, Γογ πο αἰτοηρίΠοπῖης οῇ 
Ἠΐς ον η Ρα, απά χο α)]ον]αάοη οἱ ης αβηἰσοίίοπ.”” 

ῦ. καυχ.]. Τ]ο 56ηςο ἰς, « Τ πιαγ απά νυν] Ῥοαςί. 
᾿Ασθεν., α)Πἰοίίοπς, 38 1 χὶ. ὀ0. ι 



9 6ΟΒΙΝΤΗΙΑΝΣ 6ΗΑΡ. ΧΙ. 6--- 10. 

Ἀ ω . ’ ᾽ 2 , 3 

6 ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσοµαι, εἰ µὴ ἐν ταῖς αοθενείαις µου. 
’ 3 ΄ 

Φελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι 

δοµαι δὲ, µή τις εἰς ἐμὲ λογίόηται ά » µη µ ση 

ἐμοῦ. 

κ ον ϱἱ 1 ον Ρ α. ὁ 
υπὲρ ὁ ῬΆλεπει µε, η ἄκουει τι εξ 
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12.) ν΄ 2 Βαρτα 10, 8, 
Ζαν γαρ ς ΙΙ. 16, 

» Ἅ 2 ’ . λα... Π 

ἄφρων᾽ αληύθειαν γαρ ἐρω” φεί- 
ς 

8 3 ” ς υὰ . 3 ’ Γη |) ς σος” α {οῦ, 2. 6, 

Τ Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα µη Όὑπεραιρωμαι, ἐδοθη 
’ - ./ σι ν ’ .. ’ ς 

µοι σκύλοψ τῇ σαρκὶ, ἄγγελος Σατᾶν ἵνα µε κολαφίζη, ἵνα μὴ Όπερ- 
, έ . / Ν ' , ,. ς’ 3 ως ὃ ο 

8 αίρωμαι. ὙΊπερ τούτου τρις τον Κυριο» παρεκαλεσα, να αποστ απ 

9 ἐμοῦ" καὶ εἴρηκέ μοι 
3 . 

µου ἐν ἄσθενείᾳ τελειοῦται. 
« 3 9 { ς/ » ' ρ κ. ο ο ο κ ὃ ’ - Χ » 

:0ασ εγειαις µου, ινα ἐπισχηνωσή ΕΤΕ εαδὲ 1] υναμις του λοιστου. 

(32 ω ς / 6 ς η , ’ 

Αρκεί σοι η χάρις µου ἡ γὰρ δύναμίς 

διοτα οὖν μᾶλλον καυχήσοµαι ἐν ταῖς 

4ι1ὸ 
3 α Ὁ 3 / » ο » 2 ῇ » ω » 

εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν υῤρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενο- 
/ 

6. Ἔ]ο 86επςο ἵ5 ἨθΓο ΟΠΙΥ {ο Ὀο οοπιρ]είεΙΥ 
86εῃ ΡΥ ἰταοῖπσ {ο οοηπεχίοη νΠ πε ργεςεάίπρ 
πγοτάς. ἜΤαίησ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ --- µου [Τοπη γνηαΐ Ρ:6- 
οθἀθς, 6 ΠπαΥ οχρτεςς {με Π1]] 95εηςο α5 [ο]]ονς: 
«Α9 ἰο πιγςα]ε, Τ νν] Ὀοαςί οὗ ποίπῖπςσ Ῥαΐ ΠιΥ 

{. Ὑθακηεςεθς απά α[Π]οίίοης, [ιοισῃ 1 εοµἰά Ὀοασδί 
οῇ {αγ πποτθ. ΟΡ πεθε Τ υνΙ] ποί 5ροα]ς η ΠιΥ 
οἵΝ/Π παιπθ, (ποισ] Τ πιὶσηί 4ο 5ο”] Γοτ ἵΓ 1 «ουίά 
οποοβθ {ο Ροαςί οὗ ὤναπα, Γ 5ποσ]ά ποι Ὀο {οοἱἱξῃ, 
(1, 6. ἵε ννοι]ἀ ποί Ὃε [οοἱΙ5α Ροαδίϊπςσ) δἶποο 
5Ἱου]ά τεἰ] νο (ταία: Ῥαΐέ Τ {οτρθατ {ο ἆο 14, ]εςδί 
8ΗΥ οπο6 5]λου]ά ἐπ]η]ς οῇ πο Ώεγοπά ναί η 5εαί]ι 

π ππθ ἴο Ὀς, ο Ἠδατθί]ι οὗ πια; ΠαΠΙΕΙΥ (α5 Α0ΌΡ. 
Ίενγο. εχργος»ες 16), ΄ ἀεδίτίησ πο οίπεγ ορΙπίοη οϐ 
τη {παῃ γνμαί ἶ85 δασρερίεὰ Ὁγ πΙΥ πιίταςσ]θς ΥΙΟ] 
Υοι Ἠανε 5661, απά ΠΙΥ ἱπερίτεά ἀοοίτίηςες Ισ 
Ὑοι Ἠανο Ἠεπτά” Το Ἰανε οἰαίππεά πιθτῖῖ Γοτ 
ναί Ἰαά πο, απά οου]ἀ ποί {α]] απἆάετ (ιο οὗ- 
βογναἴἶοη ο{ πἹθῃ, Ιοι]ά Ἰανο Όθοπ {οο ΠΠΠΕΠ Ἰ]κε 
Όνε [αἱ56 Αροςί]ε5. 

π. Τε 1: ννα]] τοπιατ|θά Ὦγ Οα]νίπ, ναί 66 πετα 
π/θ 566 α ΠΙαΠ ΥΠΟ Ἰαά σοπαετε Ιπβπ]ίο ἀαησεις, 

' τοτγπιεπίς, απά οίπετ ονἰ]5: Ἱιαὰ (παππρηθά ονετ 
; αἲ πε οπεπιίθο5 οϐ Οητὶδί, Παά 5Πα]κεη ο[ῇ ἴ]να [Θθαγ 
οῇ ἀθαίῃ, απἀ τεποιπςσθά ἴ]με υγοτ]ά; Υεί αά ποί 
πΥΠποΙ]γ εαυάαθά Ἠΐς ΡτορθηεΙίγ {ο ϱρρίᾶε. ΊΝαγ, 
Ἡ6 νναβ 5611] επσασεά ἵπ 5ο ἀγεαά[α] α οοπβἰοί υνΙίῃ 
1, Ὠναί Το οοι]ά ποί οοπαι6ς νηθχοιίέ θαείπςσ Ἠίπῃ- 
5ε1/{ υεαίεη απά Ραβεί{εά.” 

ος ππἐδόθη µοι σκόλοψ τῇ σ.] ᾿Τηϊς ἱ5 πιεπίοπες, 
Ιῃ 8016 ΠΠΘΙΦΗΤΕ, {ο Ίθ856ηΠ {πο ἐπυαία, ννηΙοἩ ἴθ 
3ῦΌογε ἀἴδο]οδατε οῇ Πὶ9 Πίσῃη ρτϊνί]εσος πιἰσηί εκ- 

ο οἵίςθ. ᾿Εδόθη δἱἰση]βεἙ (Ὁγ α Ρορι]ατ Ι41οΠ1) ἔὁ ννης 
Ἑς Ἱπβιοίεά.” Α5 {ο {ης σκόλ. τῃ σ., ἴε ἱ5 οηθ οῇ {1 

πιοἙί ἀἱδραίεά οχρτθεδίοπ ἴπ {μα Ν. Μ. ἜΤπε υεςί 
6οπιππεηίαίοΥς, Ἀοννενογ, 416, ΥΥΙ{] ΓΕΠΡΟΠ, ασγεθἀ 
ἐπαί Όπα ννοτὰ πιαδί Ὀο {αΚκεη ἴπ {ο παίατα] 5εη5θο, 
---α5 ἀθποί]ησ 8Ο0ΠΠ6 ν6ΓΥ ραϊηβα] ἀῑδογάες, ΟΥ 
πιοτ(Ι(γ]ησ ἹπβγπηΙίγς σγῖρυοις α[οίοης Ὀείησ, ἵπ 
81] Ἰαπσµασος, οχργθςςθε ὈΥ ΠπιθίαρΠοτ {α]κεη {οπι 
ἴπε ρίετοῖησ ος νο ΠεςἩ Ὦγ ένογῃς ος ΒΡΙΙΠ{ΕΙς. 
γατίοις αοιίε 4ἱδογᾶει» ανα Ὀθδεπ 5αβρροςες {ο Ῥε 
πιεαη{ί; αφ {ο /ιραᾶ-ασ]ιο, πο δα/-ας]ιο, ἰπθ ΦἱοΊ- 
απᾶ-στανεί. Βαΐ 1 εἸου]ά ταίπεγ 66ετη {μαί 6οπιθ 
οἰιγοπίσαἰ ἀῑξίεπιρεγ οἵ Ἱπβγη(Υ 8 πηθαηί, αά 
Ρτοῦαβ]γ 5ο] ννας εχοεεζἰπσ]γ πιογίϊ[ηίπσ (Ὁυ εκ- 
Ροβῖηπσ Παπ {ο ια τἰάϊοπ]ο οὗ πα πι] έαᾷε) αφ 
ψ/ε]] 5 ραϊηζα]ς οἰπογνῖςο {ο Αρορίιο υοι]ά 
ΒΟ4ΓΟΘΙΥ Ἰανο {6ἱί 5αοε]Ἡ απχὶθίγ {ο Ἠανο ἴί τθ- 
πιονθά. Νο τααϊΐσαϊι οἳ πιαίιγα! ἹπῃτηΙίγ οπΠπ Ὀο 
πῃεαηί, 5ἶποο 5πο]Ἡ οοι]ά ποί Ὀο Ἱπιριίθοά {ο {ο 
ἱηκίταπεη/{α]ἰ{γ οῇ Βαΐαπ: ποί {ο 5αγ (ας {ο ανα 
Ῥταγεά {οτ {η τοππονα] οἳ 5η]. πισηέ Ἠπνο 5α- 
γουτοᾷ ο  ρτοδιπηρίίοη. Τη πιοδί ρτοβαβ]ο οοηή- 
εοίωτε ({ος νε οαἩ τἶδο πο Ἠϊσ]ετ) ἶ (Παί οἱ Βρς. 

ὃν 

Βυι]] απά Ῥ]μετ]οςκ, ἨΝΙΙΙΟΥ, Τ,οτά Βαττιησίοπ, 
Ῥεηδομ, ὨΏοάάπ., Μασκη., απἀ Ἠοβδεηµπῃ., ναί 1ε 
ν/α5 α ραγαἰφίο απ //ροσ/ιοπάγίας α[}εοίίοι, νν η]ο]ι 
οοσαδίοµεᾱ α ἀῑδίοτίοι οῇ οοιηίεπαησε, απά ΠΠΣΠΥ 
οί]ει ἀῑδίτεβείπσ εῄεοί5, υνλΙο]ι ννοι]ά πιασῃ {επά 
ίο ἸἹπιροάθ 5 αδοία]ησβ. ΤΠΐ5 ἀϊδοτάει πηἰση{ 
Ρο οα]]εὰ ἄγγελος τοῦ Σατ., 85 Ώεῖης Ρατί]γ ΙπῃΙοίοά 
ὮΥγ βαΐαη. ΄ Απά, Ιπάεθάὰ, {εις ΘΕΕΠΙΦ 4η αἱ]ηδίοη 

(ο {ια Ἠοῦ. Ἱν, ΙΥΠίο] ἶς ΡΤΟΡΕΙΙΥ α ραςί ΡαΓ- 

Ποἶρ]ο οϐ {ιο οὈδο]οίθ νετ (αἱ Ἰεαδῖ ποῖ οσοουττῖίησ 
ἵπ ο Ο. Τ.) Ίκσ, {ο δοπά; Ἰϊκο ἰεσαίμς ἵπ 1μα{1ῃ. 

8. τὸν Κύρ.] 1. 6. ΟΠπὶςί, α8 αρρεατς {οπι {116 
πθχί νογ5θ. ὢθο ΙΟΥ απἀ Μαοκπίρμί, πηο 
τιση{1γ αἀάασα Επί α5 απ ΘΧάΠΙΡΙΘ ΟΡ Άγαφεγ ἰο 
6Οιρήδέ, απᾶ οοηδεαεη{]ν α Ρτοοί οὗ Ολγίεί5 Ρὶ- 
γΙπΙ{γ. Τρὶς 15 οοπβδιάετεά Ὦ} ία 6 οπιιηεηία{οΓβ 
85 α οθγίαϊη {ος απ αποθτίαίπ, Ῥαέ Ἰατρε, ΠΙΠΡετ 
(1.6. ο/ἵοπ-(ἶπιες.) Το ίε ραξδασες οἶεά ΡΥ (ηεπῃ, 
1 αάὰ Εατὶρ. ΗΙρρο]. 46. Μηδεὶς µάταιον εἰς τρὶς 
εὔζασθαι Θεῷ, απἀ ὁ9οῦ. κακιι. 29., ννη]σ] Τ νου] | 
ΤΘΠάΟΣΥ, “΄ 30 αἰ] έπεςε {Πίησς ἀοΐ (οά ννοτκ ν]ίῃ 
ππαΠ αΠίο {ητεςῬ {πΙε5; ΠαΠΙΕΙΥ, ΡΥ ἀῑνιπε]γ 5επέ | 
ἀἰδογάςίς, Ὦγ ποοίαγπα] γΙδίοη5, απά ΡΥ ἀῑνίπε 
ΙΠΘΞΦΘἨσΘΙΡ. 6θ 8ργα {ΤΟΠΙ Υ. 10. ΤΠ ιο Ψετ- 
5ἱοη οῇ ΘΥΠΙΠΙΟΠἨΠς, ΓΟΓ ὃὶς τρὶς τοας εἰς τρίς. Όατ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ταπε]αίίοη ο/ἴεπίίπιος ἵ5 ταίπετ απ ἴπιίεη- 
Λγείαίϊοπι, απά (λαί απ ΘΙΤΟΠΘΕΟΙΒ 9Π6. Ὦεθ Ἐο- 
5εΠΠῃ. 1Π Ίοο. 

9, εἴρηκέ μοι.] ΊἈΝαππε]γ, εἶί]ιετ Ὀυ υἱίοπ, Οἵ ὮΥ 
ιο βαΐι ᾗοὶ πιεπάοπθεά ἵπ 1 Κίπσε: χὶκ. 10. 
᾽Αρκεὶ σοι βἰσπίῃες “16 εαβποϊεπί {ο {11Υ: Περ,” 
πιρ]γίησ α Ῥγοπιϊδο οϐ 5αρροτί, 45 5αρτα Ισ. 8. 
ἔ6 (αοᾷ ἶ5 αδίο {ο πιακο αἱ] στασοε αΌοαπά {ο γοι.” 
Τπις ἡ χάρις µου βἱσπ]βεβ {Ίε σταοῖοις βαρροτί 
οϐ. οσα, Ῥοίῃ Ιπίετπα]Ιγ απά οχίοτηα]]γ. ΎΤελει- 
οὗται, “' ΡΙεπΙΗ5 5659 οχβοτῖ{. Ἐν ἀσθ., Ἱ. 6. ἵπ 
Όλο ννεπκποςς οῇ {πο Ιπείταππεηίς Τ επιρ]οΥ. 

---ἤδιστα οὖν --- ἀσθ. µου.] ποτε 1 8οπιθ α- 
Ρομσταποθ ΟΡ Ιποοηστι]έγ Ώείν/θεη ἥδιστα απᾶ καυχ.; 
ἤλιστα ταΐπετ τεφι]γῖπσ ὑποίσομεν, α5 ἵΠ 2 Μαοο. Ἱ]. 
3258. (ννπίο] ὲ. Ρα] 56ΕΠΙ6 {ο πανε Ἰαςᾶ ἵπ παπά) 
ἤδεως τὴν κακοπάθειαν ὑποίσομεν. ΤΗϊ8, ἨΟνΥ6Υοτ, 
ΠΙΔΥ Ῥο χθπιονεά ΡΥ βαρροβίπσ ἵη καυχ. α δἱσηῖᾖι- 
εαζἶο ργασπαπς, (πας: “ Μορί νν]]1πσ]γ {Ἱπετε[οτε 
η] Τ νεα Ιλ, αγ, ταίῃετ τε]οῖςος ἵπ, απά Ὀοαδί 
οναετ πιγ Ιπβγπι]θς, [απ Ῥο ἀἰδοοιτασεά υπάετ 
Ώιαπι]. "Ἵνα ἐπισκηνώσῃ --- Χρ.. “ επαί πε ρον/ετ 
οὗ Οηγῖςέ πιαγ τεοβί αροη πο [ίο ἰτεησίποη αἲά 
βαρρογί πῃε].” 

10. εὐδοκῶ.] ἵ απι νε] Ῥρ]οαςεά, οοπιρ]ασθο 
πηΙἩΙ, ΒΥ ἀσθενείαις ὕβρεσιν, ἀνάγκαις, διωγμοῖς, 
παπά στενοχωοίαις, 39 ΠηεαΠί ἀῑδίτεςδες οῇ νατίοι 
ΚΙπῑς: ἴμε 5οη5ο Ὀσίπσ βτδί εχρτθοςβςεᾷ Ὦγ α σρη- 
εαἰ ἵΘΓΙ (ἀσθένεια), (πετ Γο]]ον/εὰά τρ Ὦγ ραγ{ίοιι- 
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. ” ιο] .) 3 . / / 3 

ὃ βυρτα 11. 1νδ, γρρίαις, ὑπὲρ Ἄριστου οταν γαρ ασθενῶ, τοτε δυνατος εἰμι. 

ῥ. 

ϱ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕΞ 6ΗΑΡ. ΧΠ. 11. «1Ιδ. 

. ώ, 41 
ς - 3 ’ ᾽ . 2 

γονα ἄφρων [καυχώμενος]' ὑμεῖς µε ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον 
3 » 2ςι ς , ” ς 3 ’ 

ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι" οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἄποστόλωμ, 
3 Ν ὸ2ς /, 3 

εἰ καὶ ουδέν εἰμι. 
εἰ 0ο. 9.2. 
6ωρτα 4, 2. 
4 6.4. 
ᾱ 11.6. 
ἆ 1 Οοτ. 9. 12. 
8ωρτα 1]. 9. 

6 Αοὶς 20. 98. 
μ ΜΑΛΙ. 

ωὔκιι ὑὑσ 

” , , 

ὑπομονῇ, ἐν σηµείοις καὶ τέρασι καὶ δυνάµεσι. 

. 3 

Χαρίσασθέ µοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. 

ο αν) ' ο ιν 3 λ ’ 9 Γ ς ο 3 ’ 19 

Τα μεν σημεια του αποστο ου πατειργασυη εν υμιν εν πασῇη 

Τί γάρ ἐστιν ὃ 18 
ς ’ ς 3 ᾽ 3 Γ Π 3 ) 5 3 9Ἡ 3 . 3 

ἠττηύθητε υπὲρ τᾶς λοιπας ἐκκλησίας, εἰ µη, τι αὖὗτος ἐγω ου κατε- 

:᾿Ιδοὺ, τρίτον 14 
ς / 3/ ε . Ν ς ω 9 3 ΄ ς πι, 3 υ 

ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν προς υμας, καὶ οὐ καταναρκήησω Όμων᾽ ου γαρ 

Γβυρτπ 1. 6. 
4 6.19, 18. 
οἱ. 1. 24. 
ο Τίπι, 2. 10. 

ιατ ΟΠΕΣ, ὉΥ ΥΥΥ οἳ εχαπηρ]θ. “Ὑπὲρ Χριστοῦ Ῥε]οησβ 
{ο αἰἱ ο) ἴ]ιεδε. ΤΠ ὕταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι 
νο Πανθ α Ῥεαιά[α] τη (κε (ναί οὗ ΡΗΙ]ο, οἶνεά 
Ὦ} Ὑγείς., μὴ ἀναπίπτετε, τὸ ἀσθενὲς ὑμῶν δύναμίς 
ἐστι.) ᾱ. ἀ. “Το πποτε 1 απι Ῥτοισηί ἀοννπ ὮΥ 
(ρα ]αίίοπ, 16 πιογθ 4ο [ οχρετίεπος {]ιθ δαρροτί5 
οἱ Ὠϊνίηε αίγεηρίΠμ.’. Βεε ΡΗΙΙ. ἵν. 19. 

11. γέγονα ἄφρων καυχ.] Ας ἴπο Αρορί]ε ῥεσατ 
ἐπίς ἀεία!] οῇ Π15 πιθτῖί5 απ δρ]τιίαα] οπάουγπιθηί5 
ΜΜ] (πο ἀερτεοαίοτγ 8ο[ιεΠΙΠϱ ἀνέχεσθέ µου τῆς 
ἀφρ. δτο. απἀ ὡς ἄφρονα ὀέζασθε, 5ο Ἰθ επᾶς Τέ ννΏί] 
8η αΡρο]οςγ Ιπίτοάιοίοσγ οἳ ἴἶια γεαδοπι [ος 1έ: α. ἀ. 
««Ύο 5εο, {Πεπ, {μαί ΤΙ πανε παπά πιΥβα]/ α {οοἱ ἵπ 
Ῥοαβίησ. Βιπί γε Ἠανα οοπιρεἰ[εά πηθ 89 ἵο ἆο, 
νϊπ. ὮΥγ τοπἀετῖηςσ Ιέ ΠπεοθΒΒαΤΥ {ο 4ο Ἰηδίίος {ο 
ΠΙΥΕΘΙ{, απἀ αἱ5ο {ος γοιχ σοοᾷ, ΡΥ ἀἰδαρικίησ γοι 
ο/γοιτ ρτε]ιάίσοες.”. Τί 19 (τα]γ, (ποαρΏ απαΙπ!γ, 
οὐδογνοά ΡΥ Επ]]ετ, ἵπ Πὶς ΗοΙγ Βίαίΐα, ἴαί « 5ε]{- 
Ρταϊκίησ «οΠ165 πιοδί παίατα]1γ {Γοπι α ΠΙαῃ Ὕνπετθ 
1 6ΟΠ165 πιορί ν]ο]οπί]γ Γγοπι Ἠΐπα ἵπ ᾶς οιῦπι ἄε- 
Ίεπορ. ἘοΥ ἠνοασῃ πιοάεςίγ Ρίπάς α παπ’5 ίοπσιιθ 
{ο ἴ]ια ροαςθ ἵπ {Πῖ5 ρο]πί, Υεί, Ῥείπςσ αβεαι]ίεά ἵπ 
Ἰ]5 ογας1έ, Ίο τηαΥ δίαπά ΠΡΟΗ ήν σιατά ; απά {6η 
Ἡε ἀοῑῑ ποί 8ο ΠηΙΠΟἨ Ῥγαϊδο α8 Ῥμγσο ΠΙΠΙΒΕΙ{, 
Απά Βϊεπορ Ῥαπάσίεοη, ἵηπ Πὶδ 36ΙΠΙΟΠ οηἨ 93οῦ 
χχὶχ. 14.---1Τ., τοπιατ]κς, ναί «έ νπεπ ΠπεΠπ 4ο 16 
ππαπ]{οςί Ὢντους, Τί 15 ποί ναπΙγ, Ραΐ ολατ!γ, ἴο 
4ο οµγςο]νος τὶσηί; απᾶ νμαίαενεγ αρρεαταποθ οῇ 
{ο11γ, ος ναῖπ Ὀοασδίπσ, ἴΊθτο ΠΙαΥ Ὀθ Ιῃπ 5ο ἆο- 
Ίπς, ἴηοβ6 αγο οΠατσεσΏ]α ννέ] α11, ννπο οοπηρε! 5 
ἠποτοιπίο, απἆ ποί νο.) 

Καυχώμενος α[ίοτ ἄφρων ἵδ οπηϊέοὰά ἵπ ΤΙΣΠΥ απ- 
οἷοπί ΜΑΕ., Υοαγβδίοης απά Ἐαίΐμοτε, απάἀ 18 σαπ- 
οε]]οά Ὦ}γ τίεςῦ. Τί πιαγ, Ιπάεεᾶ, Ὀο 5αβ5ρθοίεἀ 
ο/ Ροίης απ Ιπίεγρο]αίοῃ. 
Τ]α ποχί ννοτάς ΑΠΟΝ/ Ίιοιυ Ἡε Ὑαβ οοπιρε]]εά ; 

ΠΔΙΠΕΙΥ, Ὦγ το Ἱναπί οῇ ναί εοπυπιοπααἑίοπι ΓΓΟΤΗ 
Όποια νο ννας Ἠΐς ἆπα, δἶπορ Ἰθ ννας ποίλίησ 
ΙΠ{ΟΓΙΟΥ {ο {πο οΠΙα[εδί Αροδί]ε5. Ἠῖς πιογ]ές απἀ 
οπάον/πιεπίς οασΗί {ο Ἰανο Ώ6θειπ 5ΙΠΙπηεά αρ Ὁγ 
ἔιοπα, απά ἴἶγεῃ Πέ ννγου]ά ποί Ίαν Ώ6θῃ ΠΘΟΘΒΡΑΤΥ 
{ο ρταῖςο Ἠήπηδα]/{. 

Τ]μο ννογᾷς εἰ καὶ οὐδέν εἰμι πια, νν 1]ι πηοδί Οοπι- 
ΠΙΘΠ{Π{ΟΓΒ, Ὀς {ακεπ α5 εα]ά εογίοιΒΙγ (α5 ἵῃπ 1οἨπ 
γη, δ4:), απά α5 οχρτοςβῖνο οῇ σοπιΐπο Παπ {γ 
Ἠς οἵννη ννθακηθβεος Ῥεΐπσ οοηρἰἀσοτεά αρατί Γγοπα 
Όνο θίτθησίἩ οῇ Ἠΐς Τμοτά. ἨΜαπγ οπιἱηποπί Όοπι- 
πηθη{α{οΥ5, Ἠοννονοτ, ΝΜ σοοὰ τοΠβοῦ, τοσατὰ 
Όηοπα ας απῖᾳ «αγεαφ[ἰσα[[ή, απά οχ ορ]πίοπο Εαειιά- 
αροδ/οἱογιώα; ᾱ. ᾱ. (ποισ] Τ απη, 1 86ΘΠ15, ἃ Πο- 
φοᾷγ.. ΤΠ]6 πιαγ ὃο οοπβτησά {Γοπι Βορῃ, Ττας]. 
1109, κἂν τὸ μηδὲν ὦ. ὃς Α]. ΤοἹ. κἂν ὃ μηδὲν ὤν. 

12. τὰ μὲν σημεῖα.] ἜΤ]ε μὲν ἵΒ ΓΟΥ µέντοι, δα[ίοπη. 
Τοῦ ἀπ. ἵ6 τίσΒ!]γ τοπάοτοὰά Ὁν να], έ οῇ νο 
Λροβί]ο :’ [ος πα Ατίϊοιο 15 ποῖ ν]λουί 1ΐ5 {οτοο, 

” .] [4 ιο) 3 5 ς - 3 .) 3 Π . Π -” [οφ 

ζητω τα υμών, αλλ υμᾶς. οὐ γαρ οφείλει τα τέκνα τοῖς γονευσι 
3 3 μρ ο , 3 λος Π 

Φησαυρίζειν, ἆλλ οἳ γονεῖς τοῖς τέκνοις. {᾿Εγὼ δὲ ἤδιστα δαπανήσω 16 

Ῥιαΐ ηαβ (πο ηροίλοίίεαΙ πδο. Ἀεε ΙΜΙάάΙ. (ιτ. Α. 
6Ο. 1. ᾧ 2. 30 νε 5αΥ, “ο σανο Ῥτοοβδ οῇ {ια 
Ρεπετα], ΟΥ {θε Πετο. Κατειργ., “Ἰανε Όεεῃ 
οβεςίεά,” 8ο]]. ὑπ ἐμοῦ. Ἠετε ὮΥ σημεῖα ατε ἀθ- 
ποίοἀ ἀοοιπιεπία, Ῥγοοί», 45 ἵπ Μαϊ. χνὶ. ὁ. Ῥοπῃ. 
ἰν. 11. 1 Οοτ. χὶν. 22. απά Τηπογά. 1. 10. Ἐν πάσῃ 
ὕπομονῃ 8 ἴακεη α5 5αρτα γΥ]. 4. ἐν παντὶ συνιστῶντες 
ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ ὁιάκονοι ' ἐν ὕπομονῃ πολλῃ. ὉΌτ ἐν 
ὑπομ. ΠΠαΥ 6 {αΚεη [ΟΥ ὑπομενόντως. Ρεγδευενἰπισίη, 
α5 ἵπ Το νΗΙ, 16. Ῥοπι. ΥΠ. 26. Πε». χι. 1. 
Ἠοετο σηµ., τέρ., απά δυν. ατα αδεοσϊαίθς, Ίκε δυν., 
τέρ., απά σημ. αἲ Αοίς Π]. 2., Ψπετο 5εε Νοίε, απά 
Τί, 4ᾳ Ἀγπ. Όοπιρατε Ῥοπι. αγ. 19. ᾗ 

12. Ἠανίης «ποννπ {αῖ πο δἶσῃπς οϐ απ Αροεί]ο 
Ίνθτο ναπίϊπς Ιπ ἨΙπαλ, ης επαπ]τες νπείηεγ (λετε 
Ῥο αηΥ οἵ[ιεγ ἀεΠοΙεπογ, Ίο] 5Ποι]ά Ίεανο (παπι 
ΙΠ{ΘΤΙΟΥ {ο οίμετ «πατο]ες. α. ἆ. “ [Υμαί Ἰανε 
γοι {ο οοπιρ]αϊῃ ος 1] {ογ ἵῃπ υλμαῖ,” ὅο. Αί ὃ 
ΒΙΡΡΙΥ κατά. "Ηττ. Ὠετο εἰσπίῇες {ο Ὀε ἵπ απ ἵπ- 
{ετίοτ οοπά]ίοι 5 οἱ νγη]ο]ι 8656 5οΠΠς εχαπηρ]θς 
ατα οἶίεά {οπι ἴπο Ο]αρβείσαΙ ν/τΙ{εΙ. Ὑπὲρ 8 
{ΟΥ μᾶλλον ἤ. ἜΤ]ε αὐτὸς ἐγὼ ἵ5, Ι ἐλλπ]ς, επιρ]ιαέἰς, 
α. ᾱ. «6 ΙΓ πιγδε]ῇ πανε ποῖ, ΨΠαΐίενετ οίμετε πιαΥ 
Ἠανθ.. Χαρίσασθε --- ταύτην οοηίαϊης οπε ο {πο 
πιοςδί ου{1πσ (Πίησε 6Υ6Γ φαἶά, 

14. "ἜΤΠϊ6 απ {Πε πεχί νεΓςε ατα, α5 ἘπΙπιετ]. 
οὔβογνες. ρατεπίπεί]σα1, ν. 16. Ῥείπςρ ο]οβε]γ «οη- 
πθοίθὰ Ψ(ῃ ν. 19. Ἔ]ε 5οορε οῇ {ο Ράς91σε ἰς5 
{ο εχοε]αάο απγ πηϊκτεργεςεηίαί]οη οῇ {ο [α]ς 
{εας]οτς, --- παί Ἰε να ΟΠΙΥ πτσῖησ Ἠὶ5 ραςί 
ΠΙΟΔΘΓαΙΟΠ, {ο ρανθ ἴ]ε ν/αγ Γοτ Γαίατο ἀεπιαπάςφ 
προπ (πετ. Ἔπιας {πο 5«εηπ5ο ἵ5: «ΙΤ Ἰανο ποί 
Ῥεεπ Ῥατάσηδοππς {ο γοι [Πποτείοίοτε]: απά ννηθ 
Ι «οπιθ ἵο γοι ασαῖη [ας 1 απ πο {ος ο Επτά 
πιο ριτροδίησ 1ῃ πηϊπά {ο 4ο] 1 τοΏζ ποί ο Ὀ- 
ἀ46εΠΒΟΠΙΘ {ο γοι.. ο χὶ. 12. ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω. 
ιο Ὠοψί (οπιπιεηίαίοτς ατθ αστοςὰ {αί {16 τρίτον 
5 {ο Ὀθ γε[θγγοί {0 ἑτοίμως ἔχως 5ἶποῬ ἴξέ αΡΡθαΓΒ 
{οπα 1. 15. ἴπαί Ἠϊ5 Ἰα5ί νὶςιί οου]ἀ οπ]γ ὂς {Πο 
δοοοπιά. 

---οὗ γὰρ ζητῶ --- ὑμᾶς] α. 4. 1 εοε]ς ποί μὲ 
ειὐκίπησς, Ραί οπ]γ ἀθείτο ἴ]α φα]ναίίοπ οϐ γοιτ 
5οι]5. Οὺ γὰρ ὀφείλει ---τέκνοις. Απ αὐασία] 5θϱη- 
ίοπορ (ροτῃαρς Γογποά οπ Ἰπεῖς. χκχῖν. 5.) εκ- 

. 

| 
| 
/ 

Ργοςεεά ροριίαγἁεν, απᾶ το[οτεῖπρ {ο γν]ναί ἶς παί- 
τα], απά ἵπ ἴπα τοσα]ατ οτάογ οΓ{μ]πρς. (τοί. 
ποτε οἶίος ἴ6 Ιαν) ἀῑοίαπα 6 Πα{ἶο παἰατα]ῖς, απαφὶ 
Ίοχ απ παπι {αοῖία, Ηθοτὶς ρατοπίαπ Ἠατγοδιπίθπι 
αάζαοἰ(,) 

16. ὁαπανήσω καὶ ἐκόαπ.] α. ᾱ. « Τἵ απι τοαᾷγ ἴο 
βρεπά ΠΙΥ {ππο, δαρρίαησο, Πθαλ{1, δἰτοησί] --- ΠΥ, 
ΠΆΥ νουγ {ο [ος ΥοιΓ βπκο.. Ἔκδαπ. βἰσηίβες ἴο 
νο α{ετ]ν οχλαιδίοά Ὦγ Ἰαῦουγς, ἃο. ἜΤ]πιδ {ο 
οχργθβείοη. 19 εἰπιῖ]ατ {ο ἐπαί αἱ Αοῖς κκ. 94, ἀλλ) 
οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχήν που τιµίαι 



9 Ο0ΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΧΠ. 12--- 21. ΧΙ. 1. 

ο η) ά ο ς Ὁ μρν μα λε 5 ὧν 

αχ ἔχί ἀπιανΊ)ι 1σομαι πες τω) ψιχων νμαά 

220 

εἰ καὶ, περισσοτέρως 
εδ . » ξ 3 » μς ρ, 1 3 / ο» » 

16 νΌαας αγαπωγν, ΊΤτοῦ" σασγασπωμµαυ. /,στω δέ ἐγω ου κατεβαρησα Όμιας 

2 - [ δε Ὕ ’ στ αγ 

17 ἀλλ’, ὑπάρχων πανοῦργος, δύλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. ἕ ΠΙή τινα ὧν απέσταλ- 
Ἡ ς » 3 3 -” } Π ς ” 

19 χα προς υμας, δι αὐτοῦ ἐπλεογέκτησα Όυμας ; 

σ Βαρτα”” 3. 

’ ͵) Ἀ Πυρεκάλεσυα του, πρ δ. δν 1, ς 18, Ὁ. 
Ἆ Π η 3 Σο ; ὦ , ς - ον 3 - 

καὶ συναπέστειλα τὸν αδελφον µ.πτι ἐπλεογέκτησεν υμας Ίπτος; ου τῷ 
» - ’ ’ 

αυτῷῳ π'εύμµατι περιεπατ]σαμµςγ ο 

ἷ ’ -” / ς ., 3 ’ 

19 ᾗ //άλιν δοκεῖτε οτι ὑμῖν ἀπολογουμεῦα ; 

ϱ) -” 3 -” ΄ 

οὐ τοῖς αυτοῖς ἴχνεσι ; 
α ” -” 4 

κατενώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐν 315135. 18. 
- - . ᾽ ’ 3 ς ῃ ” ς ” 3 » 

Χριστῷ λαλοῦμεν τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοὶ, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομης. 
-” Γ Π 2 / ; [4] ο ” 2 το - 

9)) Φοβοῦμαι γὰρ, µη πως ἐλθὼν, οὐχ οἵους Θέλω εύρω υμᾶς, καγῶ 11ου α. Ἡ, 
.. ο τ 3 , ς ’ , -» 9 ὠ 

εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ «θέλετε μήπως ἔρεις, ζηλοι, Ὀυμοὶ, ἐριθεῖαι, 
8υρτία 10, 3, 
Ἱηίτα 19. 2, 10, 

, 2 ρ. η) ’ / 

91 καταλαλιαὶ, ψιθυρισμοὶ, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι μὴ πάλιν ἐλθόντα κ Ιπίτα 18.3. 
χ] ς ςν ; 4 - 

με ταπεινώση ὁ Θεύς µου πρὸς υμᾶς, καὶ πενθήσω πολλους τῶν προ- 
1 Νππι. 85. 90. Π 3 ’ Δ ν 3 ’ Δ ’ 

ημαρτηκοτω», καὶ µηῆ µετανοησάντων ἐπὶ τῇ ακαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾷ Ῥουι, ΙΤ. δ. 
-” 

ὶ ἀσελγεία ἡ ἔπραξαν καὶ ασελγείᾳ ἡ επραξαν. 

ι ΧΙΠΙ. Ι ΤΡΙΤΟΝ τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς 

ἐμαυτῷ. Τ]θ πεσί Ἱνοτᾷς, εἰ καὶ --- ἀγαπῶμαι αἴθ 
ΓΕ] τεπάετεά Ὁγ Επηπιετ].: “91 νθὶ απἹογεπι Υαςίγ, 
αυ Τη πιο ΞΙΠΙΤΩΙ5 θ5ΐ, ΥεδίεΓ ΘΓσα ΠηΘ ΑΠΠΟΓΥ ΡάΓΙΗΠΙ 
Φηιθί.. Τι ἶς α Απο τειπατ] οἳ Τ]εοάοτεί απά 
ΤΠδορήγ]., Εναί ναί 15 Ίθτε 5αἷἀ 15 αἱ οποθ αοσι- 
φαΐογή, απἀ γοί οοποἰἰαίογή. Ἠθ Ἰεα]5 ο ραῖη 
Πο πηϊσηί Ιπβῖοί Ὦγ οἰιατσίπρ {πει υν]ί] 1τοαπέ οί 
α[Τεοίίοπι {ο ἠἶπι, Ὁν Ἱπάπιαίίησ ᾖῖς ο γεαί α[[εοίίοτι 
7ογ Μιεπο. 

16. ἔστω δὲ ---- ἔλαβον.] Τ]ιο Λροςί]ε Ίεγο 6ροα5 
ἵπ Ίο Ῥογφοη οἱ Ἠὶς οπ]απηπίαίος, πιακίηςσ {εἰ 
ννογάς Ἠῖ5 ΟΥ δΔόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον 15 5αβρρο5δαεὰ ΡΥ 
αἰπιοςί αἰ] Οοπιπιθοηίαίοτ {ο πιθαπ, Ι ἴοοις 
γοι Ιπ, παάθ α σαΐν οΓγοι, ΡΥ ατβςς πηπά εἰγαία- 
ροπι.. Τ]ε 86Π56, Ἠονήενος, 56ΕΠΙ5 ΒΙΠΙΡΙΥ {ο Ῥε: 
ὅ Ερταςνςεὰ, 1ὲ 866ΠΙ5, προπ γοι α Ῥίεσθ ΟΓ 16- 
Πποά αγ βσο, απ 5οασΒΏί {ο αοοοιηρ]δΏ ΤΙΥ 5ε]{- 
18 Ῥιτροςε Ὁγ {ια ἱπδίαπιεπία]{γ οϐ αποίιεγ 
Φ6ΤδΟΠ.) 

17. ἨΗετο τινα --- δι αὐτοῦ ἶ5 Ρραΐ (45 ΕΠΩΠΙΕΤΙ. οῦ- 
5ετνες) ὉΥ α Ῥορωίαγ πιοᾶς ος οχργεβδίοη, ΟΥ διὰ 
τινὰ ἐκείνων, οὓς, δυο. 

18. παρεκάλ. Τίτον. ὅνο.] Τηῆϊ5 Πας τοίετεηςθ 
{ο ναί ννας 5αἷά 5αρτα ν111:6.19. Τηο Αροεί]ο αρ- 
Ρεα]ς {ο /αοίς, ὙΥΠπίο] {Π6Υ {Πεπιςε]νες οοι]ά ποί 
ἀεπγ. Απά ία Ιπίειτοραίίοη αἲ µήτι ἔπλεον. ἵπι- 
Ρ]ε5 α 5ίτοησ πεσαίἸοῃ. ἜΤ]ο 5οηίεησθ, ατΓλησοά 
ποσοτά]πσ {ο (πε τοσι]ατίγ οὗ Ἠεδίεγπ εοπιροβ- 
Ἠοη, υου]ά ταπ (πας: “ Ῥιά Τις, νηοπι Ι το- 
/ᾳπθκίαεᾷ {ο σο.ΐο γοιι, οἵ {ο ΡγοίῃεΓ νοπα Γ 5εηί 
ἵνα Ἠἶπα, ππαΚθ α σαϊπ οΓγοι 1”. ΤΠΗΙ5 ίπε Αρος- 
"3 {οἸ]οννς αρ νῖέἡ α βεηίθπος ἵπ ΝΠΙΟΠ {ο οοη- 
δεηπεπί ἶ5 Ρι{ΐ Γογ {ο απίοσοθεἀεπ{. Ἠε ἆοες ποί 
'5αγ. “Νο, 16Υ υνα]]κεά ἵπ ΠπιΥ είθρς, Ῥαί ἀε[]- 
:σαἴο]γ εαὐφε{αῖες, ΄΄ Ἠανο Ὕνε ποί Ὑνα]κοά ἵπ {με 
Ἴβαπιο αρ]Π]ῖ, ----Ῥαγδαθά {ο εαπῃπο ἀἰδιπίοτοσίοά 
ους 1”. Τὸν ἆδ.ποι]ά Ῥε γεπάεγες ““ έ]ιο Ὀτο]ι- 
-ετ,” 1.6. ἴπο οπε ΝΠοπη Υθ Υνε]] Που. Όεε Νοίθε 
(βαρτα ΥΠ. 15 ---21. 

19. πάλιν δοκεῖτε --- ἀπολ.] Τηϊς ἱ5 5αἷᾷ {π οτάςγ 
{ο ρτενεη{ {πε απχὶαίγ, ΝΥΙο]ι Τε «Ἠουνς {ο 11561 
Ἠϊπαδε]{ ἴπ αἰ] ταβροοίς, {Γοπι εΐηπσ αβογῖρεά {ο 
Ίπιρτορος ΠΙο(ῖνθς, --- Ψδίπετ Ἠπιϊά{γ οἱ 5ε]β5]ι- 
Ἠθ59. Τηο πάλιν τε[ετς {ο ΠΠ. 1. δὲ ν. 12. Νου 
Ώιο Λροεί]ο ἆοεθ ποί τερ]γ {ο πίς ΒΥ α είτοπσ 
περαἴΊοη, οὐχί: Ῥαέ Ίαανες (ναί {ο Ὦε ἱπιρίεα, ---- 
ὮΥ είαἴπσ, υνι{Ώ α 5οΊθπηπ ργοίορίαέἶομ ({ῃ αί{εεία- 
Ώοπ οἱ ίπο {ταίῃ οῇ ναί Ἡο 5αγ5), επαί Πὶ5 νίεννς, 

ὅ 19. 10. 
Μαι. 18. 16. 
Ίοπη 8. 17. 

νι ψὴ / 8εἼρτα 12. 14. 
επι οτοµστος Πεν. 10 28, 

ἵπ αοίἶησ απἆ υτιήῃσ α5 Ἡθ Ἠα5 ἆοπθ, Ἠανθ' Ῥ6εῃ 
β6οἱαεΙγ {πεῖγ εἀΙβοαίϊοπ απ βρἰτίίαα] Ρεπεβί, 

90. ἸΤπιίς νους ἶ5 πιεαπί Γατίπετ {ο αρο]ορίπο 
{ο Πῖς το[α(αίίοη οΓ {16 οαΙαπΙΠΥ οἰτοι]αίεά ασα]ηςί 
Ἠϊπιβαι{, απά {ου {πα Ἰαησιασε οϐ τεργεΠεηβδίοῃ 
4ῦονθο αἀάτεβεθά {ο {Πθπι. Οἴους θέλω, 1. 6. Τε- 
/ουπιοᾶ. ΤΠ οἷον οὐ θέλ. Ίχετε ἶδ, α5 αἱ χ. 2, ριήι- 
ἱδ/ιπιοέ Πϊπτεὰ αἲ, νΥΠΙοΗ 18 πποτε ΡΠΙ1Υ εχρτεβ5εᾶ 
αἱ ΧΙ, 9. οὐ φείσοµαι. Αἲ ἔρεις, ζῆλοι, ὅσο. τερεαί 
Φοβ. µήπως απᾶ ὥσι, “' ]εδί ἴΊνετε Ὦ6 {οαπά.. πο 
«Παησε οῇ οοηβίταςίίοη τηαΥ ϱε ατ]ραίεὰ {ο αε[ῖ- 
εαεη; εἴπος, 1 ιο Αροβί]ε Ἰαὰ Βηίσημεά {ιο 5εη- 
ίεησθ α5 Ἡθ Ἠπά Όεσιη Ιέ, ης τηὰςδί Ἰανθ πς5εά ἵη- 
είαπά ο{ ποιπι ἀοπιοίίπο υἴεοδ, ΠΟΙΠΘ ἀθποίίπς ἴῃε 
Ῥεγδοπς σιίίη οϐ ἴποβε νίοεςδ; α. ᾱ. ]αδί, ΠαΠΕΙΥ, 
Ι εΠοι]άἀ Απά γοι 7Ζεα]οίβ, αΠαΙΓΕΙΣΟΠΘ, Ὀασκ- 
Ρέετε, ὅσο.; αξ Ἠοπῃ. 1. 20. Ἔιο ί6ΓΠις ἔρεις, ζηλ. 
θυµ. ἀεποίο ἴ]ια πιογθ ν]ο]θηπέ {ΟΓΠ15, απά καταλαλιαὶ 
απά ψιθ., Όνε πι]άεγ πιοβἱΠβοσ{ίοπΕ, οἳ αηΏσετ απά 
1] -νν]].  Φυσιώσεις ἀεποίες α ραρίη ερἰὲ: απᾶ 
ἀκαταστασ. ΤείθΙ5 {ο ἴ]ιαί οοη[αδίοη ννμ]ο] πηιθέ 
Ώπεπος απῖθθ. Όοπιρ. απ. Π1. 16. 

2]. ἨΠετε (λε Αροβί]ο ΠΙΠί5 αἱ 5οπηεί]]ησ 1090/59, 
Ὀππιογαὐήῃ. 'ΤΏε πάλιν ππαΥ Ῥε ἴαΚεη εἰέ]λοι νέα 
ἐλθόντα, ΟΥ ΥΥΙ1Ι ταπεινώση. Βαῖ ἴο Γοτιηες 56επις 
Ρτείεταρ]θ. ἹΜή µε ταπειν. ὃ θεός µουπ. ὑ., “« 1εδί ΠΥ 
(οά εου]ά Ἠαπιρ]ο πιο Ιῃ γεβρθοί οὗ γοι:” 1.6. 
Πες ΙΤ εου]ά ο πποτήβας, απά στίονεά {ο Επά, ἵπ 
6οπιθ ο/γοι, 5ο Ηΐ19 Ρτοβί ο{ ΠιΥ Ιαθοιής. Τενθ. 
πολλ., ὅο. ἜΤηπε 5απεε 15, [εδ] Τ πιαγ Ἰανο {ο 
Ῥοννα!] ππαπΥ ο μανθ ποί τεροεπίεἆ, απά ΓοΓβα]«6ῃ 
Ώπδιγ 5ἱηβ.” 

ΧΙΠ. Τπ Ομ ΟΠαρίεγ {ιο Αροεί]ο ρτοσθοάς {ο 
Ιπί]ηλαίθ Πὶ5 ρατροεε {ο Ιπβἰοί ραπἱςμπιθηΐ5 5προτ- 
ΠΑ{ΙΤΑΙΙΥ οἨ {Ποβδ6 νο ρογβἰ5ίεὰ ἴπ τοβὶςίῖησ Πῖς5 
ααἰ]ογΙίγ.. Απά αῇογ εχλογίϊησ {επι {ο 5ε]/-εχαπῃ- 
ΙΠα{1οἨ, απά {ο απ{ἱο]ραίθ 5 οοτγασίἶοπ ὮΥ {ΙππεΙγ 
τε{ογπηπ{ἶοη, ο οοπο]αάθς Υυῃ εχλοτίαοης, 8α]- 
ηἰαίΙοης, απά ὈοποαςΙοίίοης. 

1. τρίτον τοῦτο ἔρχ.] “« ἴ απ ρτεραγίπισ, απ Ἱη- 
{αηάϊης {ο οοπηθ.”. 366 Νοίθ 6αργα ΧΙΙ. 14. ᾿Επὶ 
στόματος --- ῥῆμα. ἜΤ]ε ρατροτί οϐ ίποςο Ἱνογάς 18 
ποί α Πο ἀθῦπίεά. ὮΥ ΠπαΠΥ ἴπε πιθαπίησ ἶ8 
εαρροξοαά {ο Ὀς, ΄« Ίγπεηπ Τ «οπθ6, ΕΥΘΥΥ πια{{εγ οὐ 
οοπηρ]αϊπί τεερεοίϊπσ Ἱπιρεπίίεπί οβεπάετς5 αλα]! 
Ῥο ἀοοῖάεά αοοοτάϊῖπρ {ο {ο τα]ο Ἰαιά ἆοννη ἵπ 
ειχε Τ ανν (Ναπιο. Σκαν. 0. Ώειί, χν!]. 6. χἰκ. 19.) 
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δύο μαρτύρων καὶ 
᾿ ς ' ι ’ ν πο - 

πα δορτα 19. Σπα Πρρείρηκα καὶ προλέγω, (ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν) 

τριῶν 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 6ΗΠΑΡ. ΧΙΙ. 1---δ. 

σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 
ωω 

, -» ’ - - -» » 5/ ο. 2. 

[γράκω ] τοῖς προηµαφρτηκόὀσι, καὶ τοῖς Λλοιποῖς πᾶσιν, Οτι ἐαν ελθω 
3 3 ο . 8 ν ο » ον 

κ Μαιε. 10, 30, εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσοµαι "' ἐπεὶ δοχιµὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦν- 8 
ο ΡΜΙΙ. 2. 7, 8. 
Ι Ρει. 8. 18. 

- ι ς » 2 2 αν 2 υ - η ς ον Δ 

τος Χριστου, ὑς εἰς υμᾶς οὐκ ἀοσθενεῖ αλλα δυνατεῖ ἐν υμῖν. Ὁ Καὶ 
᾽ ) Σα 2 3 ᾽ - Γ ’ Φα υ ν 

γὰρ εἰ ἐσταυρωθη ἐξ ασθενείας, ἀλλὰ ζη ἐκ δυγάµεως Θεοῦ καὶ γὰρ 
-, 3 - μ 3 - 3 ᾽ . ’ ᾽ 2 - ’ ’ 

ἡμεῖς ἀοσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζησόὀμεθα σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως 
-”- ς εν Ρ1 0οτ. 1. 38. (Θ)ερῦ εἰς υμας. ρς . ν 4] 3 » Ν ΄ νά ῃ ς Ν 

Γαυτους πειραξετε εἰ έστε ἐν τὴ πιστει, ἔαυτοιυς ὅ 
/. 3 2λ 2 β ’ ε ᾽ ς/ 3 η Ν . β. ο 

δοκιμάζετε { οὐκ ἐπιγινώσκετε ἕαυτους, οτι Ίησους ἍἌρισοτος εν Όμιν 

απά φαποί]οπεά ὮΥ νο (1ο8ρε] (56ε Μαι. αν]. 
10.) ενας ΒΥ Όλα {6ΡΙΠΙΟΠΥ οϐ {νο οἵ {τος υνιί- 
Ἠθβφος,͵ ὧο. Ῥοπιε αποϊεπί απά 5ενεΓα] Πιοάθγη 
(οοπιιπεηίαίοτς, Ἠονανοί (α5 τοί., Παπιπῃ., απά 
Γ,οεκε), απἀετείαπά Ὦγ ἴποςδθ ιἱίποεςες {ο ΑΡος- 
ες αἁπιοπ{ίοης 1π Πῖ5 (ννο Ερϊεί]ες. Τ]εκεηςε, 
Ἠοννδνετ, 56ΕΙΗ5 {ο ϱο {λαί αβείσπεά (απά 1 ίπ]ς 
τισΏγ) Ὁγ Με, 9οοί: “οι αἲ ἹΙεπσί] Ἰε 
5λοι]ά οοππα, Πε ννοι]ά ρτοσσε ασαἰηςί {επ ας- 
οοτάῖπσ {ο ναι Τμανν, ΟΥ {ο χα τα]ε Ἰαῖά ἀοννπ ὮΥ 
ΟἨεῖςέ {ου 5 ἀἰδοίιριεφ.”. (Μα. κνΠ. 15 --- 18. 
 Τπ πα Γογππετ Ερὶδί]ε (οοππαες Μη. 9.) ης Ώα 
ὑοίοτο (οἱά (Ίχεπῃ οΓ Π5 ΡΙτροςο: ΙΠ {Πο ρτοσεάίησ 
Ρατί οὗ πὶς Ερϊςί]6 6 Παά ασαἴπ γναγαθά {ῃοπῃ, α8 
1 ργαβεηί νε Όχθη 1 απᾶ Ἰθγε, αραἶῃ, αἲ {πε σοἩ- 
οἱαξῖοη, Ῥείησ γεί ΄ αὐδοπί,) απά σῖνίησ {πεπῃ α Πί- 
(6 Ἰοησετ 8ρᾳςθ {ο τερεηί, 6 ΠΟΥ ὙἩγοίς, {ο αξ- 
βιγθ {Ἴοςο νο Παά Ὀε[ογο εἶππεά απά οοηέϊπιθά 
απίτασίαρ]ε, απά αἰ] οέπετ νο πιὶσηί οοπηίε- 
παπος {Ἠθπα, (ναί επ ο οαπηθ ασαἶη, ης ννοι]ά 
ἐποί ϱρατο ᾿ 1ο οΠεπάθΥ5, ΠΟΥ αρρθααγ 8ο ἑἰπιῖᾷ απ 
Ἡθα ἃ5 {αγ Ῥε[ίοτθ Ἠπά οοπο]αἀθά πα {ο Ὃθ 
(κ. 1-11. τα. 11-21. 1 Οοτ. ἵν. 18-21. ν. 
1 ---δ.): εεροοία]]γ αξ 5οππθ οῇ πει ΏοἱάΙγ ἆθ- 
ππαπάθς έ ρτοοΓ) οἱ Ομτὶκ05 ερεακίῃσ «ἴπ ΠΙπι ) α5 
Πὶ5 Αροσί]ο: (Ἰλοισῃ (5 Ἠαά αἰγοαάγ Ῥεεη οοη- 
βτππεᾶ ὮΥ πο {εοῦίε εν]άεπςε, Ῥιαί ΡΥ 5 ὁ πασηίγ 
Ρονεγ οτκίησ Ιπ απά απιοηπςσ {παπα, ἵπ Υαγίοιβ 
ν/αγς. ς 

ὦ. προείρηκα καὶ προλέγω.] ἜΤ]ιο 5εη5ο ἶ5, “Ι 
Ἠανο Ἰ]αςέ {οἱά απά νατηοά γοι, απ Τ πον’ 8αγ Ιί 
υο/[οτο-παπά.. Τις ἶδ, Επιπιθτ]. 5αὖ5, ραί Γοτ 
πολλάκις ἔλεγον, νῦν λέγω αἱ ΡΗΙΙ. ΠΠ. 19. απά προ- 
λέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον (α]. ν. 21. Πιν το- 
βροοί {ο ὡς παρὼν νῦν, ἴἶπα Ῥεδί (οπιπιεπίπίοΓς αγθ 
αστοεά {αί {πο 56η5ε 18, “ας ΙΓ Τ Ίνεγο ργοςεπί 
πα «εοσοοπά πια, ἴποισῃ πονν, αφ γοῖ, αΏςεῃί,” 
Εὶς τὸ δεύτ. 16 Γοτ εἰς τὸ πάλιν, Ἰϊκθ εἰς τὸ ἔπειτα. 
Τ]ε οοπείτασί]οἩ 15 ο]εατεά Ὦγ {νε ραγοπίηθείς. 
Γράφω ἵ5 νναπίίησ 1π βενοτα] ΝΤΡΡ, οἳ {ο Ὑγοξίεγῃ 
ΓΘΟΘΗΡΙΟἨ, απᾶ 15 οαποθ]]εά Ὃν (τίεδὺ., Τηΐπῃ., 
απά γα: τίσ]γ: π8 νο οαππ Ὀοίίαγ αοοοαπί {ΟΓ 
ιο ἐπδογίίοπ, (παπι 11ο οπιϊςείοπ οῇ {ο ννοτὰ. 

Ὁ, 4. Όπ νο οοπείτασίἶοη, ραποίααοη, απἆ 
86η96 ο/ {Ίγοςο νοΓ865, ἀἱῄογεπος οῇ ορ]πίοη οχὶείς. 
ΜαΠΥ τοσοπί Οοπιπποπίαίογ οοπηθοί ἐπεὶ δοκιμὴν 
--- Χριστοῦ πί ν. Ὁ. νι ἑαυτοὺς πειρ. αἱ ν. ὃ, ἴἶναβ 
πιακ]πσ ἴ]ο ΓΟΤΠΙΘΓ οοπίαἶπ α ργο/ακίς, απά ἴ]ο Ἰαἱ- 
ί6Γ απ αροἀοκίς; ἠιτοννῖηρ ἴἶο Ιπίογπιοάἰαίο ννοτάς 
ἱπίο α ραγοη/{]ιορίς. Βιί (ποισ] Ες πιοίμος γἰε]ἀς 
α σοοἆ 59Π56, 1{ 866ΙΗ5 {οο αγβο]α] απ {αγ-Γοίσ]ι- 
οἆ ; ποτ 18 ο Αροεί]ο ποοαδίοπιθὰ 9ο αποοιταἴθ]γ 
{ο οοπιρ]εῖθ α εοηίθησα, ἱπίοιγαρίοῦ ὮΥ 5ο Ίοπρ α 
Ρατθηί]οςίς. ἜΤ]ο οοΠΠΠΙΟη πού ο) ροϊηίης απά 
ἰακίης {πο ννοτάς 86οΠ]ς {ο ο ποτ παατα], απά 
γίθ]άς 1] 45 σοοᾷ α 9θηςο. ἜΤ]ο 5οη5ο οῇ ν. ὅ. 
πΙαΥ Όο {η8 οχρτοεεοή;  Εαροςἱπ]]ν εἶπορ 8οπ]θ 
ο γοι Ὀοἱά]Υ ἀοππαπά α ρτοοΡ οἱ Ομ]ς ς ρεακίησ 

ΙΠ πῃο, ας Πΐ5 Αροεί]α: ἴποιρῃ ἐπί αίμα Ώθετ αἷ- 
τθαάγ οοπβγπιεά ὮΥ ενἰάεποςθ οῇ νε εἰτοησεκί 
Κἰπά, παπιε]Υ, Ὀγ ἨΙδ πιἰσηίγ Ῥοψετ ποτκίηρ ἴπ 
απά {μτοισὴὰ ππε, ΙΠ νατίοςς νναγς. ἙΥγ δυκ. 18 
πηεαηί, 35 Νθνς. οΏβετνες, ΄΄α ΡρτοοῇΓ {ο ὃε εν]- 
ἀεποεᾶ ὮΥ (πε οχετοῖεε οΓ ΠΠΥ α{οτΙγ.”. Δδυ- 
νατεῖ, νἱπ. ἴπ {πε ννοτκίπσ οῇ ππἶταςσ]ες, εἰίπετ {ο 
οἵιτε, ΟΥ {ο Ιπῇίοί ἀϊξοτάςυς, απἀ Ὁγ (λε σοπηπηαΠ]- 
οαίοη οῇ ο ερ]πίααἰ σἱβς. ᾿ΤΠϊς ὀύναμις, εχετί- 
εἆ (μτοισῃ να ἹΙηείταπιαπίαΙίγ οἳ Γαυ], αἰ- 
ἰεφίαὰ Πῖ5 Π]νίπο Ἰεσαίίοη α5 Αρορδίθ. ΊΝαγ, 8 
ν6τγ 5πςσσεες ἴπ οοπνοτίίησ {Ἠθιη {ο {ο (αοφροα!, 
5ο {μαί ίΠεγ Ἰαὰ τεσοείνεὰ {λε Βριγίαα] (1ῇ5, νναΒ 
35ο αποίᾖ6χ ἰοβίίπιοπγ ἰλαί ἄοά Ἱνοτ]κεὰ να 
Ραυ]. 36ο ΤΠΙΙΡΥ. 

Τ]ε 5εη5ε ος ν. 4, 18 ννε]] εχρτεςεεά Ὦγ ἨΓΠΡΥ 
ἵΠ λε {ο]]ονΊπς ραταρῃταςε: “΄Ἐοι (ουσ Ἠε ν/αβ 
ετασείβες {Πτοισ]ῃ [πε] ννεακηεςῬς [οί ναί Ἠάτηαπι 
παίιτο νη]ο] Ἠε {οοὶκ προπ ήτα, απά ἵπ ναί αρ- 
Ρεατεὰ {ο οίπεγς ας γΥθακ], Υεί πε Ινεῖῃμ Γαπά, αὶς- 
οονετείῃ ε[οασΙοιδΙγ {Παί Ίε ἀοίῃ 5ο] ὉΥ {ια 
Ρού/εΓ οῇ (.οά [5ο σ]οπίοις]γ αεπάϊπσ {με Ίπνο 
οαἴῖοη οῇ Πὶ5 Παπηθ, απἀ [απ ἵπ Ἠϊπι]: νε αἷεο 
[άγ. απ εο Ί0ε αἰδο] ατε [α5 γΥεί ἵπ γοιχ αΡργεμεῃ- 
μμφ ψνεακ ἵπ Ἠΐπι, Ὀαΐέ νο 5]α]] [αρρεατ {ο] Ίνα 
ὮΥ {πε Ῥοννετ οὗ ἀοά [εχετίῖπο Πςε]{ Ὦγ ας] (ονν- 
αγάς οι... πε 8οορο ο ία ατραππεπί ἶ5 νε] 
Ροϊπίεᾶ οί Ὦγ Μτ. Ξοοίΐ αξ {ο]]οννς : “' Εοτ (πουσ]ι 
2 εδας γνας οτασίῇβες, α5 1Γ ο Ἰαά Ῥεεπ οπ]γ α νθα]ς 
πε]ρ]οβ5 πιαΠ ; απά γνας ἀεερίςες αἱ απαδθ]ε {ο 6ανα 
ἸἨήπηςε]/:᾿ γοί Ἠε ννας ταἰ5εὰ {οπι ἴἶνε ἀθαά, απά 
νεά ἵπ ΡΙοτΥ, ΄Ὦγ νε ρονψετ οῇ ἀοα,) ἴο ΄ ρα 
α] οποπιἱ6ς ππάοτ Πὶς {δεί ᾽ Τη Ίο ΠΙάΠΠΘΤΥ, ἴηθ 
Αρορί]ε απά 5 Ὀτείητεη αρρεατες ἵνεακ απ 4εδ- 
Ρἰσαῦ]α, α5 Ὀείησ πια Ἰἶο {ο Βανίουτς απά ἴπθ 
Ῥοιοθ), Νν ΠΙΟ] ΠπΕΥ 5ρακο οἩῇ, 5εεπιεὰ {ο Όε αεαᾶ, 
Ῥεσαιςο {116γ ἀῑά ποί οχετοῖςε ἴί: Υθί {16γ Ἰετο 
αβδιγθς εἶναί Τέ ννου]ά τονῖνε, απά ναί {εγ επου]ά 
Ρο ογνἰάεπί]γ απ]οκεπεί, απἀ επάπεά νίῃ νε 
Ρον/ετ οῇ (οά, εχετίοᾷ ἵπ {εί θεμα] ῇ {ον/ατά 
Ώιο ἀἰκορεαϊεπί (οτΙπ]ίαπς, ὈΥ ἹπβΙοίἵπρ παϊτασι- 
Ίοις Ἱαάσπιεηίς αροῃπ {ποπι.” 

ὔ. ἑαυτοὺςπειρ., δο.] Ἰηίεαά ο, ργεςαπηρίπος- 
1 ἀεππαπάϊπςσ Ρτοο!ς, ννηθτο ποηθ ουρ)ί {ο Ὦθ τθ- 
αα]τοςά, ο Ρίά5 ἔπαιη (τν απά οχαπηῖπθ {Ποηιδείυρς ; 
απά ΙΓ Όπου Ῥο Ὀι{ ἵπ {ο ΓαΜἩ, 1ν6γ. νν]] Απά εαΠ]- 
οἰεπί Ργοο/ς οῇ 5 Ὠϊνίηπο Ἰεσα[ίοι, Ἰπ ἴο ΒΡρΙΓ- 
Πταα]. 15 απά σοποταὶ το[ογαῖοη ρτοάυσεά 
(τουσ Ἠὶ5 ρτοασηίπα, αφ Ὕνε]] αξ {ο ρτογο Οτὶςί 
ίο Ῥε ἵπ ἴοπα, ΡΥ Ἠϊδ Ῥοννετ. Βιῖ πα ννου]ά 
Ρτονο 5 ον/η Ὠϊνίπο πιἰδδίοη. 

--ἣ οὐκ ἐπιγ., ἃο.] ἜΤ]ε 5εη8ο 86ΘΙΗΒ {ο Ῥο: 
««Ῥο γο ποῖ αρα οοποετηῖηπσ γουγβε]νος, απά 
ΠΠ ναί δις (Ἠγὶςί 5 ἵπ γοι Ἱ--- απ]θςς, Ιπάθας, 
γο Ὀ6 ποί σεπαἶπο Οἡγὶκίίαπε, Ρα ἀοεοτνίηρ τε- 
αρ παπά (Ποετο[ογο ἀθφ[ταίο οῇ ρτουβ ἴπαι 
"Ἠγϊκί 18 Ἱπ γοι.. Τί εἸοι]ά 5οεπῃ (αί {ο Άροβ- 
6 Ίιετο α5ες ἀδόκ. ἴπ α ἀοιῦ]ο 5εΠ8θΘ Ρε ΡαγΟΠΟ- 
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6 ἐστιν; εἰ µητι αἀδοκιμοί ἐστε. «ΓΠλπίζω δὲ οτι γγωσεσῦθε.οτι ημεῖς ουκ 

7 ἐσμὲν ἀδόπιμοι. 
ᾳ ο Π ᾽ . 3 ιν .. 5 -” .) 

/ὐχομαι δὲ πρὸς τον Θεόν, µή ποιησαι Όμας κακο γἹ Βαῤρτα 6. Θ. 

δέ . . ναι ς κ» δό .. 1 ο’ ς ών η λὸ τω 
μη ΕΝ ουχ ινα Ίμεις ὀοκιμοι φανώωμεγν, α ινα Όμεις Το Χαλογ ποιητὲ, 

8 ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. οὗ γὰρ δυνάµεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, 
3 ... Π ν 3 Π τ ΄ η Γ] ς ω 3 ” ς - τβυρτα 1 . 

9 αλλ υπὲρ της αληθείας. Ἰ χαίροµμεν γαρ οταν ημεῖς ἄσθενωμεν, υμεῖς ἃ 1». 5, 9, 10. 
π 5 . . ᾿ αι ὰ ει ; 

10 δὲ δυνατοὶ ητε᾽ τοῦτο δὲ καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτιοιν. 
ώ -” δε , ’ . ν 3 [ ’ ὶ ὅ 10, 2, 8. 

τούτο ταντα απων 7θρσφῶ, ἵνα παρων μη αποτομως χοθησώμαι, κατα α 1» οὐ, 91. 

1. 90 

81 Οοτ. 4, 2ἱ. 
8αρτα 32. 8. 

8 

.) 

5 ἄια 

ο ος / ο. ) ’ ς ’ ορ 3 ὃ ν ν 3 η 

την ἐξουσιαν ην ἐθωκὲ µοι ο Ἀυριος εις οικοδοµη», και ουκ εις 

καθαίρεσιν. 
» κ {ἰ Τοπ. 12. 16, ᾽ 3 ω 

Η ' οιπὸν, ἀδελφοὶ, χαΐρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ 8. 
α ε] / / Ν ς ι - ι) ’ ᾿ 3 ’ 3 2 ια 15. δ. 

Φφρονειτὲ, ειρηνευετε. και 0 Φεος της αγαπης χαι ειρήνης εσται μεθ 1 005. 1. 10. 
ς πο 

15 υμω». 
Ῥμι]. 9. 9. 

ς ἁ 3. 15. 16. 3 ’ 3 ΄. ς ’ 3 / ς - 

"σπασασθε ἄλληλους ἐν αγίῳ φιλήµατι ἀσπάζονται υμᾶς οἳ 1 ροι ὁ 8 
» Πευ. 1. 14. Γἡ , . 3 -” -” ς 3 ’ 

13 ἅγιοι πάντε. ἩΗ χάρις τοῦ Ἰυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ η ἄγάπη τοῦ υ Ποπ. 1. 16. 
1 ῴοτ. 16. 20. 

- ς υ ς ΄ ) ’ ς - Ρ] , Θ 

Θεοῦ, καὶ ἤ κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. αἁμήν. 1 Ὄρορς 5. 3. 

πιακίαπι. Ἰπ ἴἶα ἰαίίεγ ο πο ΌΏνο, ἴα Ὑγοτά 18 
υ56εἀ ἵπ {ο πεχί νογς5δ. Τί ἶδ πεταο τειπαγ]κεἆ ὮΥ 
Μτ. Υαἱργ, “' ἐιαί (πε ρτοοξ οὗ Ολγὶςί5 ργε5δεηςθ 
1η 4ΠΥ (Πάτοῇ, να {ο οχἰδίεπος οῇ πιζγασιζοιδ 
Ρονατς απ βρἰσίιιαὰ σἱ{ῖς ἵπ ελαί Ολτομ.”Ὀ. ΥΝΙο] 
15 τας αφ {αΓ αφ Π ροε8; Όαί {με Αρορί]ο Παἀ, 1 
αρρτο]επά, α τείεγοηοε {ο φοππεί]μίπς Ῥορίἀθς {ιαί, 
παπιε]γ, ἴἶνο ἀιοεἰΙίπς οἱ Ο)ιγὶ ἵπ ὑπεῖτ Ἠεατίς ΡΥ 
{α1Ών, ρτοάμσἶπσ ές σοπα]πο [ταῖ{ 1Π σοοά ὙΥοτΚς. 
θες Μτ. Ῥοοίί. 

6. γνώσεσθε --- ἀδόκιμοι.] Πο 8εη8ε (5οπιεν]αί 
ἀπρίοις) 5εαπις {ο Ῥε 5: “ Βιαΐ 1 ἄααδί ἠναί να 
Ππά απ Ἰκπουνν ἐλαΐ 1οε, αἲ Ἰθαςί, αγ ποί ἀδόκιμοι, 
1.6. ἀεε[λίαίε οῇ {]νε ρτοοΓ ος Ὠϊνίπε Ροντ ἵη α5.) 

π. Ἔ]ε 86η59 οΓ ίἨθ ν6Γ56 8Θ6ΕΠΙ5 {ο ο 418: 
6 Ἠοννενετ, ἵ ΡΓαΥ ναί Υε ΠΙΑΥ 4ο ποίμίησ εν, 
απά ἀερετνῖησ οῇ ραπϊθμπιεηπί: [ίου 1{ 5 ΠΙΥ ΥΙΘΗ 
απά ΡΙτρος5ε] ποί ἴπαί οἳσ ἀῑνίπε οοπιπη]βδίοπ Ῥο 
ΡΥ όἷαι πιθαης αρρτογεά; Ῥιαί [ταίπετ] ἰαί γο 
πΙαΥ 4ο ναί ἶ5 τὶσΏί απάἀ σοοᾷ, απά ἴΠαί νο ΠΙαΥ 
Ώιετεῦγ Ὀε, α5 1 Ίεγε, υηίΠποιέ ναί ρτοοΈ, ΘΥ ποί 
Ἠανίηςσ {ο οχετοῖδθ {πε Ρούες,; γυἰπ. οἱ ρυπ]κηίησ 
ο επάςἈ. 

8. οὐ γὰρ δυνάµεθα --- ἀληθείας.] Ἔ]ε 56η5ο ἶ5 
Ἠοτο ἀἱεριίθά, Βαί ἴΊχετο ἶς σοοά ΤΘάΒΟΠ {0 ἆθ- 
γίαίο {οι {πο οοΠΙΠΙΟοΠ ΙπίετρτείαίίοἨ, ΡΥ Νίο] 
Ώιε 56ης ἶ5: “΄[Υε πεεά {εας πο Ιπ]αρί]σθ ΟΓ ΡαἵΓ- 
Πα]: {οτ οςσ ἀεοίδίοπς π]ιδί νο αστεεπΏ]θ {ο 
να (τα ]ν νν]ο] 15 1η ᾗαφδᾳς, Ὀείησ ρτε5εγνεά οπα 
6ΙΤΟΓ ὉΥ {πο 84ΠΠ6 Βεϊησ Υπο Ιπίτηρίεά 45 υγ 
ἠχί5 τη]σΏ{γ Ρουνογ.”. αλλ) ὑπὲρ τῆς ἀλ. ἶ8, α5 Επι 
ΠΙΘΤΙ. ΟΏ56Γν65, ΓΟΥ ἀλλ᾽ ὀφείλομεν πάντα ποιεῖν ὑπὲρ 
τῆς ἀλ. 36ο 1 Τ]πι, ἵν. ὁ. "Ἡ ἀλήθ. πιαβί Ἠοετο 
ΊπεαΠ {τας τε]ϊσίοι: α εἰσπ]βοαίοιπ ᾖοαιειί ἵη 
ὧιε Ν. Τ. 

9. χαίροµεν γὰρ --- δυν. ἦτε.] ᾿Τηϊ5 Ίαδ γ6βετεποθ 
{ο {πο ρτεσθάΊπσ ἵνα ὑμεῖς, ὅσο. ἜΤ]ε 56ηΠ8θ 5866Πη8 
{ο Ῥα6:  Ναγ, 5ο {αγ ατθ Υθ {Τοπ ΨϊεΠίησ 1ο σἰνε 

ἡ 

ΥΟΙ.. Π. 

1 Ρει, ὃ. 14. 

ΡΤοοΓ οῇ οιγ Ρονοτ, ΡΥ Πανίπρ {ο ραπὶςῃ Υου Ι{- 
τεορι]αγ]16», ἴπαί νε ταί]ογ γε]οῖσθ ὙΠεπ Ὑθ ατθ 
[πας] 1οεαζ (1. 6. δεεπι ννεα]ς, ΡΥ ποί Πανίπςσ οι 
Ρον/εί ΦΙΟΥΝΏ ΒΥ ἔἶιοθ Ρτοοβ) απἀ γε τε δίΓοΠς [1 
{αΙίῃ απἀ σου νογκε].) 

---τοῦτο δὲ ---- κατάρτ.] “Της Πί ἵδ ναί] νο. 
ποί οπ]γ ΥΙδΙ, Ραΐ 6νθοη ργαγ {ος [παππε]γ] γοιιτ 
τα[οτπια(οπ απά ῬογίθοίΙοη, ναί νε ΠΙαΥ Ἠανθ Πο 
σαιδε {ο εχοτοῖςο Β6ΥΘΓΙ{Υ {ον/ατὰς γοι..  Κατάρ- 
τισις βἰση]ῇες ΡΙΟΡΘΓΙΥ ἴπα εοίῖπσ ο α Ὀτοίκεη. 
Ῥοπε, ος ουτίησ α ἀἰδίοτίεά πιο. Ἠετε Ιΐ ἀ6- 
ποίθς ΄΄γοιτ τορίοταΊοη {ο α 5ουπἀ απάἀ Ρετ[εοί 
βίαΐθ.) ή ΐ 

10. διὰ τοῦτο, ὅτο.] 'ΤΓΗΙς 16, α5 ΤΠεορῃ. οὔ- 
46ΥνΕΡ, πιθαηί {ο αρο]οσῖσο {ος {πε οῬ]ατσαίουγ απἀ 
ΠΙΙΠΑ{ΟΙΥ Ιαπσιασε Ίε Ἠπά οπΙρ]ογεά ;--- ΠαΙΠΘΙΥ, 
α8 υηκηίησ (μαί 1 πνοι]ᾶ Ἠανο {ο Ὦθ εχίεπἀάθἀ πο 
ΓαΤΙΊΘΥ (ΊπαἨ 10ο}.5, απᾶά ποῖ ΦΠΟΙΥΠ 1Π ἄροᾶς. ἜΤ]ε 
.. ψ/ογάδ ατο α τερε{ί]οη ΟΕ γν]αί ἵνα 5αἱά αἲ 
κ: 8ι 

11. καταρτίζεσθε.] ΆΘεε Νοίε οπ ν. 9. Τ]πε 
πιεπηῖπςσ 866/ΙΗς {ο μα:  βίτινο αῇεγ το[ογπηα{ίοη 
παπά Ῥογ/[εοίίοπ.”. Έπας ουτ Τ,ογὰ 8αΥ5, Μαέ. ν. 
48. ἔσεσθε οὖν τέλειοι ' ὮΥ ΥνΠΙΟἩ σαη οΠ]γ Ός ππθαηῖ, 
ές αἶπι αἲ, ίπ]νο αῇίοχ Ῥεῖπσ Ῥογ[εοί.”. μαι (οά 
Παίπ Πὶς ρατί ἵπ Εμ ννοτ]ς, α5 ν/ε]] α5 Ίηπη, ἷ6 
οἶεατ {οπι Ηεῦ. ΧΙ], 21. καταρτίσαι [5οἱ]. ὃ Θεὸς) 
ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ. 

---παρακαλ.} “« ἴαϊκθ οοπΏ{οΓέ; 2 0Γ, α5 50ΟΠΠΘ ϱχ- 
Ρ]αΐπ, “΄ οοπι{οτί εασ] οίμετ. Τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, 
ἔ6αἴπι αἱ οοποοτᾷ ἵπ γοιγ τε]ἰσίοις επ πηθηίς, 
ανοἰάίησ ἀῑδεεηξίοης απά {αοίίοης. ἜΤ]ο Αροεί]α 
Ώνεπ Ρογίῖβοες Πῖ5 εχ]οτία(ἶοη, ὮΥ Ργοροβδίηρ α 5ίτοπς 
πιοί]νο {ο {θ Ρτασίἶσθ ο{ {πῖς απαπΙπαΙγ απάἆ οοη- 
οοτά : ---- ΠΠΙΕΙΥ, {παί ἔπε (αοά οἱ α1] Ίον6, {1 (ν- 
ο{ οῇ ρεαςθ απάἆ αἲ] οίποι Ῥ]θρείπσς, νΥ]] Ὃς γη ἰ{]α 
ἴπεπα, ΠπΠΙΕΙΥ, Γοτ {Ποῖτγ ρτοίεοίίοη ασαϊηκί αἲ] νο 
β6εΚ {ο Ἱπίετταρί {μας ροασθ απἆ οοποοτά. 
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ΠΑΥΛΟΥ Του ΑΠΙΟΣΤΡΟΛΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

1”. 41{4Ττια4{Σ ΡΗΙΣΤΟί{Η. 

γ Ἱπίτα γετ. 11, 1. 

Τί, 1. 8 1, Ὁ, 
Αοί5 2. 24, 92. που, 
ὅ 5.15. 8 
ά 10. 40, 

Τ]]5 ννας απ]οης {πο θατ]οςί οῇ ίπο Ερϊεί]ες οί 
δί. Ρα]: Ῥείης ντ ίεη αὈοιί Α. ΡΕ. ὄδ ο: ὅ5 : 
ΒΟΠΠ6 5αγ 49 ογ 49. Ίο (αΙαίαηπς Ἰαπά Ῥεεῃ 
οοηνετίαά {ο ΟΠηβαπΙ(γ 5ἰκ ΟΥ ΒΕΥΕΠ ΥθάΙ5 Ῥ6- 
{οτα, οἩΙεβΥ οἵ αεπ{ΙτεΙΥ υγ 3ΐ. Ῥαα]. Βαί α[ίιετ 
Ἠὶ5 ἀερατίατοα, «αάαίζίπσ ἴεασ]ετ Ἠαά ετορί ἵη, 
νο ππαϊηίαϊηθοἁ {πε πεοεβείίγ οῇ οἰτοιπιοϊδίοη, 
απ {ο οΏβογναπος ΟΓ {11ο ργεοθρίς οΓ {πο Μοφβαῖο 
Τναννς απἀ, ἴπ οτάετ {ια πιοτε εβεοίια]]γ {ο νγοτκ 
{πδΙΓ ΡΙΤΡΟΡΘΕ, Παά ἀερτεοίαίεὰ {λε αι{ΠογΙ(γ οί 
αέ. Ῥαι]: τερτεεεπ{Ίπςσ (αί Ἠε ν/α5 πο Αγροςί[ο, 
Ἠανίπσ οπ]ν α ἄομιμίοά οοπιπηΙβἝΙοπ ο {θ 
Αροβί]ος απἀ ε]άοτς αἱ οταδα]επ» νο Ἠαά αἰ- 
ν/ΑΥ5, {Ἠ6Υγ βαἱᾱ, τοαι]γεά οἵ εποοιτασεᾶᾷ απ α- 
Ἰεγεποθ {ο ἴε ἸΜοδαῖο Ίμαν. Το οοιηίεταοί 
Όμοβο ΘΓΤΟΤΕ, 4. Ρα], 1Π χε Ρτεςεηί Ερίί]ε, βγεί 
Ῥτονος Πί5 Αροβί]εδΗΙρ, --- Ὀγ 5]οννῖπς ἐ]ναί Τε Ἰαά 
τοσοϊναά 1 ἀἰτεοί]γ {οπι (οά, αρροα]ίπσ {ο ια 
Ἠ]είοτγ οἳ Πὶ5 οοπΥειδίοη, απά 5 5αὔδεαιεηπί 
οοπάἀμοί. ὨἨε ἴιεπ Ῥτοσεθᾶς {ο τεβιίο {ιο ποῖίοπ 
ο πο παοθβε!(γ ο{ απ οΏφεγναπος ο{ {16 ο ονν]δ]ι 
Ταν’ {ο φα]ναίίοι; επονίπσ ποί οπΙγ (αί ἴποςα 
νο οπιῦτασς {θε (.οβρε] ατο {ουά Ποπ 15 οὓ- 
5οἵναποθ, Ρι{ αἱδο, ναί ννηοενεγ ἀεροπάς οἨ ἴΐ 
{ογ αοοθρίαπςο νι ο, νν]] Ίο5ο αἲ] (πο Ροποβίς 
ίο Ώο οχροοίεᾷ {Τοπ {1θ (1οερο]. Εμγήιοτ, ε υἴπ- 
ἀἰσαίοδ ία ἀοοίτίπε Ίο ἴαασηί, οη {ο Ἱπιροτίαπί 
ερ]οοί ο{ ]α5βοαίίοι ὮΥ Γχ ννποι{ πα ννογ]κς 
οἱ πε Τιανν, απά 5Ἠοννς {πε Γο]]γ οῇ ενα (ααἱαίίαπς 
ἵπ ροίησ αβοιί {ο εαῦ]αοί {Πεπιςο]νες {ο {1ο Τιανν, 
ΝΥΘΓΘΌΥ {1νεΥ ννοιυ]ά Γοτ[εΙί ο Ῥοεποεβίς οῇ ἴἶια 
Ὥονοεπαπί οῇ ἄτασθ. ᾖΤμδί1γ, α[ίοτ σἰν]ησ {παπι 
νατίος Ἰηβίγασίίοης5 απά οχ]οτίπίοης {ο ννα]]κ 
ψ/οτί]1γ οἱ Οιοῖτ ΠσΏ σα]]ϊπο, απἀ εβρεσία]]γ {ο 
ππακο α γὶσηί αδε οῇ ἐποῖγ Ογίβίίαπ ᾖοοάοπα, ιο 
οοπο]αἀθθ νηίἩ α Ὀτίοῇ ΒΙΤΗΠΙΤΥ ΟΕ (ο ἱορίς 
προνο ἀῑδοιιεεεά, ἰογπι]παίίπσ ἵπ απ Αροίο]σοαΙ 
Ῥοπεςἱοίίοη. 

Ἠεποο 1έ 15 ρ]αϊπ (λαέ ιο Ῥτεδοπί ΠἨρίεί]ο το- 
Ἰαΐος {ο {ο βαπιο εαρ]εοί ας αί {ο {ο Πέοπιαπς, 
ἠαβήβοπί]οη ὮΥ Γαλ οπ]γ: ἔποασα α ἀ{Πετοηςο ἶς 
Ρετοορί{ρ]ο ἵπ πο πΙαηποτ οῇ {τοσίίης νο 5α]εοί, 
ατ]είησ, Ραἱ6Υ ΙΙΙΠΙΚΡ, “' Ποπι {ο ἀἱῄοτοπος ἵπ 94. 
Ῥαυ]ς βΙ{μαίΙοῃ., Τη (]ς Πρίεί]ο {ο (πε (Μαἰαβίαπς, 
νοβο Οτο] ο Ἰαά /οµπάσᾶ, Ίο τοδί ΠΙΟ] 
Ἡροπ αιΠογί: ἵπ ἴπαί {ο πο Ἱοπαπς, ΝΊογε 
Ἡθ ἵνα ποί Ρογβαοπα]]γ ΚΠΟΥΝΠ, ΠΟΥ 5 απ]χογ{ίγ 
ορίαρ]ε]ες, . τοβίς οπ{ΊΓ6ΙΥ οἨ αγσιωπεπή.”. Ῥο- 
θἰάοβ {1118, Ἠοννενοτ, {λογο ατθ οίμθτ, απά ΠΟΤΟ πια- 

7 ’ 3 .] 3 3 ’ 3 3 3 [ά 

ἹΙΠ4Υ4ΟΣ απόστολος (οὐκ απ ανθρώπων οὐδὲ δὩι ανθρω- 1 
32. ο | - -” -” .. ” } 4 

αλλὰ διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Πατρος του ἐγείραντος αυτον 
4, 10. 
18. 60, 84. ᾱ 17. 8Ι. Βοπι. 4, 94. ἃ 8. 11. 1 Όος. 6. 14. ἃ 15. 15. 8 Οοτ. 4. 14. ΕΡΙ. 1. 90. 0ο]. 3. 13. 1 Τ16ες. 1. 10. Ἠευ. 19. 90. 

(ετῖα] ροῖηίς οῇ ἀἰῄετεπος, Πίο] ατε Ὕνε]] είαίεά 
ϱΥγ Ὀν. Μασκπ. ἵπ Πὶ5 ρτείαςε {ο {πὶς Βρίκί]ε. Τα 
Ερ]εί]ε {ο {νε (4αἰαίίατις (118 6Πο Υ/Β) γνας Ιπίεπάεἆ 
ἰίο Ῥτονθε, αραϊηςί {πε |; εννς οἱ 9 αάαίπετς, ἴπαί πἹεΠ 
3ο Ἰαδήβεά ὮΥ Γαλ, ννίποαί Όνε νοτκς οἱ νε 
Τιανν οἱ Μοβεε. Ἰη/μεγεας {πε Ερίςί]ε Το {νε Ίο- 
ππαπς ἰτεαῖς ο{ ]αβΠοαίίοη ΟΠ α ΠΟΤΘ επ]ατσεα 
ΡίαἩ: Ὀοεΐπσ πηθαπί {ο Ῥτογε, Ὀοί]π ασαἰηςί ᾖ/6ενβ 
απᾶ «ῑεπίίες, ἠιαί ποϊί]ηετγ ίἈε οπθ ποτ {με οἴπετ 
οαη ϱ6 ]α5ϊβεά πιογΙζοτΙοΙΒ]Υ ΡΥ ρεγ[ογπῖπς νοκ 
ο{ Τ,ανν, οἵ απγ ανν οῇ ννοτκς; Ὀαΐ ἐαί αἲ] πηυςί ὂε 
Παθήβοά ο αζωτίοιδίη Ὁγν [αἰ{π, (πτοιρῃ (πε οὔε- 
ἀἱεηορ οἱ ΟΗγὶεί. ΑοσοτάἰπσΙγ ια ἴννο Ερϊςί]ες 
εαΡΡΙΥ α οοπιρ]είε ΡτοοΓ (παί Πακήβοαίίοη 15 ποί 
{ο ϱο ουίαϊπεά πηεΓΙίογΙοΙδΙΥ, εἰίπετ ὮΥ τιίες απἀ 
οεγεπιοπίες ({ποισ] οὗ Ῥ]νίπε αρροϊπίπεηί) ος 
ὮΥ ννογκς οῇ πιοταΠίγ; Όιί Οναί 1 16 επί]τεΙγ α. 
{θε σἱβι, Ρτοοθεεάίηπσ αἶοπε {Ποπ {Πε ΠΙΕΤΟΥ ο 
σοά 1π ΟἨτὶςί,” 

Το ρτοσεεά {Τοπ {πε θῤ]εοί απἀ 5εορεο ἴο {πε 
ππαππετ, Ἠθτα, ἴοο, ἴηετε ἶ5 α οοηκἰἀεταῦ]ε ἀἰ[ετ- 
επςθ Ὠοείννεεη {6 ἴννο Βρϊςί]ε8. Έ ος νν]ή]ε ἵπ ἴε 
Ἠρὶεί]ο {ο ἴε Κοπιαπς, ἴ]λε πιαίίεγ [αν εχοε]ς {6 
πιαππε”, παπά, {Τοπ οχίτεπιε Ὀτεν]{γ, α οοηεἰἀεί- 
αυἱο οὐξοιπίγ ρτεναῖ]ς {μτοισῃουές ἵπ {πε ργεβ- 
οηί, (]λοισ] ίπετεο ἵδ ΠΙΙΕΠ οῇ οοποίδεποςς, απᾶ, 
Γγοπα α βἰπιί]αγ Ώο]άπεςς οῇ οχρτθδδίοη απά ρεσι- 
Πατ] οῇἳ ἀθαίίηπσ α εαρ]θοί, ΠΠ οῇ ἀῑ[ποι]ίγ 
οΓιεη οχἰςί5; Υοί οτε Γατ ΠΙοΤΘ ΟΓ ρ]απ απά τεσι]- 
Ἰαγίίγ, απἀ α 5οτί ο) οοηβδαπηπηαίεηςες ἶ5 Γουπά 
Τη αἸογί, ίο ἀ5ο ο νοτάς οῇ ἸγΊπετ ἵπ Πὶ5 Ῥτο- 
Ίοσοππεπα : « ΝΙ] {αοῖ]ο αἀάιάετῖί ααἱδρίαπα, ααοά 
ατσιπιοπίοταα. Ιπογδάθί]ειαη νίπ αασεαί; πΙβΙ] 
ἀοπιφογῖί, ααοά αὔδοπαπη απί ἀθεθί]α; πΙΠΙ] {γα]θ- 
οθγίέ, ααοά αἱίοπο Ίοσο Ροβίίαπ γἱάθαίατ. Έεπθ 
οπιπία οοπιροβίία αὐφο]αίαφας επί, σαιπ]]ίος 
Πυυηί, οί 115, απἱ Ἱεραπί, αβδεηδΙΤη Ῥῶπε οχίο- 
απθπί,) 

Ο. 1. 1---δ. Τη ἴπεςο νν. 5 οοπίαϊπεά {πο ἵπ- 
φοτέρἑίοπ ἃπά (πα φαὐηαίίοπ. ἴπ ἰτοπίῖης οϐ {λε 
{οΓΠΊΘΥ, {οτε 15, Τ ΟΠ], πιο οἶθατπεςς Ἱἱπιρατίεά 
ο α «οπιανν]αί Ιπνο]νεά δεηίοηςε, ΡΥ Ρ]αοῖηρ ἴθ 
ψγοτάς οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων --- ἐκ νεκρῶν (486 Ἰ Ἰανο 
ἆοπο, αῇϊογ {να αοχαππρἰο οἳ Ῥτοῦ. Ἀο]νοίε, ἵπ Ἰ]8 
Ἰοαγποά οὐίίοηπ οὗ επ] Ερὶςί]6) Ὀδίννοεηῃ πιατ]κβ 
οῇ ραγοπ{]ιοεῖς. Τ]ε 5οορο οῇ 5 ρατεπ/ηεί]σα] 
Ρογί]οη 18 {0 5ΠΟΥΝ (ια ο)ομπιάς οὗ Ῥαι]”ς ο]αΐπι {ο 
ΑΡροβί]οβΗΙρ, νήσο], ὲ 56οπΊς, Ἠπά Όθεῃ σα]]εά ἵπ 
ααθρίίοη.. Ἰηείεας, (Πεγε[οτθ, οῇ ΠΙΘΓΕΙΥ δαγἴηρ (48 
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υ) ᾽ ’ 3 -” ω 

2 ἐκ νεκρῶν), καὶ οἳ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
’ δα ’ 3 . . ς - 

ὃ Γαλατέας ' χαρις υμῖν καὶ εἰρήνη απὸ Θεοῦ Ι{ατρὸς, καὶ Κυρίου ἡμῶν 

4 Ιησοῦ Χριστοῦ, 
- ’ Β ᾽ ο δν “ ς - ς ν ο! 

τοῦ δόντος ἑαυτὸν Τ ὑπὲρ τῶν ἅμαρτιων ημων, οπως πα ννος 
ΤΠ ΕΙΑ 2. 90. 

Ἡ, 659. ο ς ὁ ος , ὢ ” - - ν ᾽ , - Ε 

ἐξέληται Ίμας εἁ του ε)͵/εσοτωτος αιώνος πογΊ/οου» Κατα το θέλημα τοῦ πι, 2. 14. : 

6 Θεοῦ καὶ Ιατρὸς ἡμῶν" ᾧ 

ἁμήν. 

ς ’ υ ”ν - ’ 

ἡ δύξα εἰς τοὺς αιώνας τῶν αἰωγων. 
Ηευ. 9. 14. 

, ο! 5! , 4 » ς 
6  Θαυμάζω, τι οὕτω ταχέως µετατίθεσθε απὸ τοῦ καλέσαντος ὑυμᾶς 

ἵπ ε Ερϊκί]ος {ο ία Οοτἰπί]απς απἆ (ποςο {ο {πε 
ϱοἱοβδίαπς απἀ Ερ]εδίαηβ), διὰ θελήµατος θεοῦ, 
Ἡθ εηίθτς Πποτο αἱ Ίατσο Ιπίο {πε ἰΠπίησ. ἑπονίησ 
ναί Ἡς 16 ποί, ας νε] ας ναί Ἰε ἶ. Ἰηπ 18 
Ρατεηίηεβίβ, ἀπόστολος (ΟΙ ΤίΊεί ἀποστελλόμενος), 
πιυςί ὃ6 5αρρ]ίεά {τοπ {λε Ργεοθάίησ. 66 Νοίθ 
ο; 2 (ο. ΙΙ. 7. ἄγγελος Σατᾶν. Το ἀπ᾿ ἀνθρ., 
απά δι ἀνθρ., ἆγθ ποί, 195 Κορρο απἀ Βοήσετ 5ιρ- 
Ρο58, ΑΥΠΟΗΥΙΠΟΙΦ. ΈΤ]ε -ἀπὸ δἰσηίβες “'οη {πα 
Ρατί οἱ; απάἀ ἴπο διὰ “'Ώ} επ ασεπογ ΟΥ πιαά[α- 
οι οἱ”. πας ία 5εηςο ἶ5'΄ ποί οοπιπι!βδΙοπεά 
{τοσα ππεπ, Πιεαπίηςσ {Πο Αροδίε5 απἀ Ε]άετς αἱ 
Ἰετιδα]επι, Ρα [πτοπι (085, ποί ὮΥ ο ασεπογ οῇ 
πιαΠ, Ὀαί Ὁγ εις ΟΠ ΤΠ ἶ ρἰαίπ (παί 
ἀνθρώπου (ΝΠΙο]ι βἰσπὶῇθς αΠΥ Ίηετα ΠΙΑΠ) Ροίηί5 
ιο ἴπε Πἱυῖπε οτὶσιπ οϐ Οἡτὶθί. Ἠεηπεο ἰλε ραδ- 
κασθ ἵνας ]α5ί1γ τεσατάεᾶ, ΡΥ Οτίρεπ απά {λα οἴπετ 
Ἐαίλιεις, ἃ5 0Π8 ἄΠΠΟΠς ἴ]οδο ΝΠΙΟΣ Ῥτονθ ία 
ἁῑνιπΙ(γ οῇ οί Τ,ογά. 

--- διὰ Ἰ. Χρ. καὶ Θεοῦ Π.] Ἱ. ϱ. ο Ὠϊνίπο αρ- 
Ροϊηίππεπί. 3ο Α0Όρ. Ίθννο. εχρ]αίης: “ὉΥ λα 
πηϊη]θίταίίοη οῇ Οηγῖςέ νο αρρεατεά {ο πιθ; απά 
αΠπιαίεΙΥ Ὁγ πε αοί οὗ ἀοά.” Τοῦ ἐγείρ. αὐτὸν 
ἐκ νεκρῶν. ΤΠ τθαςοπ {οτ αἀάϊπσ {5 να», 
ἀοιδί]α5ς, α5 Οαἰνίπ, Κορρε, ΒοΙΡ6Υ, απά ΎΙπογ 
οἷπέ ου, {ο ΠΟΥ {ο σγοιπᾶς νηῖοι αρρτονεὰ 
.- π5 39π οῇ ἄοά, απἀ 5αρτεπιε Ῥα]ετ οῇ έἶε 
Οπτο: εδρεοία]]γ ἆς οἩ Ελπίς τρίο 8ἱ. Ῥαι]ς 
ο]πίπῃς {ο α Ὠϊνίπε ]οσαίίοη. 

2. ἀδελφοί.] ἵ Ἠανε ἵπ Ώεσεῃδ. ΥπΟΡ. Ρτογεά 
Ειαί 5 οαπποί ΠηθαἨ, 35 50ΠΙ6 πισάφτη ΌὉοπι- 
πηθηίΐα{οἵς (ενεη Ῥοτσετ απἀ Φομοίί) 8αρροςε, 
««ρτοίπετ ΟΠεϊκίαπς,” Ῥαΐ (8 αἲ] ἵἩο απο]επίς, 
απᾶά αἰπιοςδί αἱ] Ώιο Πιοάθτηπς, Έεζα, ἨΗσαιηπ., 
ἨΛΤΜΙΡΥ, Ὠοάάτ., Ἐορρο, Ἐοβεηπι., ΜΙοΠαδ]., 
Ιαδρί5, απά ἸγΊπετ αχρ]αίη) ““ Ὀτοίμει πη]ηϊδίοΓΒ.”’ 
Οοπιρατε 1 6ος. 1. Ἱ. 1 Τηεςς. 1. 1. ΡΗΙ]. ἵν. 21. 
Πάντες, ΟΠ ὙΨΠΙΟἩ {πε οἴπες Ιπίετργείαίίοη 18 
ομΙεΠγ στοιπἀεά, 5 οβεη αρρ]εά {ο α απιαἰῖ παπῃ- 
Ῥεγ. αξ έιγορ οἵ [ομγ. ἘΤαῖς ἐκκλ., Ι. 6. αἲ] οἱ ἔπεπα 
1η {πο ρτονίηςθ. 

2. χάρις ὑμῖν, ὅτο.] Ῥεο Νοίθ οη Ῥοη]. 1. Τ. 
4. τοῦ ὀόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμ.] Τηε κ5επ5ε 

15, “νο σανο ΠΙπΙδεΙ{ πρ {ο ἀθαίῃ {ο ος δἱπςβ,) 
1.6. 45 α παοτίῇσος {ο {παὶτ αοχρίαίίοη. Ώθγετα] 
Μ85., 8οππθ Εαίμοτς, απᾶ {1 Ε. Ῥτίπο. Ἠανο {ΟΥ 
ὑπὲρ, περὶ, ΨΝΠΙΟΙ ννας ρτο[ετγοὰ ὮΥ ΜΙΙΙ, απ Ἰαβ 
Ῥεεπ αἀϊίοά Ὦγ Μαίμ., άτίιεςδο., Τμΐπι., Ὑ1πος, 
απά Ῥοποί,. Τί 15 ἁῑοι]ί {ο βαΥ υΠῖοἩ τοαάῖησ 
ἀεξετνθβ {Πε ΡΓ6[ΕΓΕΠΟΘ; 8ἶποῬ ὑπὲρ ἁμαρτιῶν απά 
περὶ ἆμ. ἵπ {Πῖ5 5οπςε ατα Ὀοίπ οἱ (παπα οαπά ἵπ 
ἴπο Ν. Τ., απἀ οπθ 5 α5 {εαιεπί α5 {πε οίΠεγ. 
Νοί {ο 8αΥ (ἶναί ὑπὲρ απά περὶ ατο οὔεη οοπ{οιη(- 
εἁ ἵπ ἴμε Μ358. οϐ (ο Οαξείσα] ΥΥτΙίΘ6Υ. ἩἨσε, 
Ἠού/θνες, ΙΠ]α Ιπίετπα]ὶ εγἰάεπορ ἶ5 Ῥοίμαρς 
εφ πα] Γοτ 6πο]: οχίεγπαἰ εν]ἀεηοε ἶς ἵπ {ανοι ος 
ὑπέρ. ΟΡ περὶ νε 8εη86 15 ΠΘαΥΙΥ ἴΠθ 6απθ; ΠΟΥ, 
α5 νε Οοππιθηίαίοις Τειηατ]ς, περὶ τῶν ἁμαρτιῶν, 
αοοοτάῖης {ο έ6 Ἰαπσιασε οῇ Βοτρίατε, ἶ5 α5θἆ οΕ 
ἃ οὔπ-ο[Πεγῦις, α5 Ἱπιρ]γίης απ αἰοπεπιοπέ {οι ια 
βἶη οοπιπϊ{εἀ. 
Τη] οἰτουπηδίαηπςς, Ο0ἨΤΥ8. ΟΨδεινθβ, ἵδ ΠΠΘΠ- 

Ποπεςά, {ο 51ΟΥΥ {ια ναςί εαρεγίογΙ{γ οΓ {Πε (Ἴο8ρο] 
ονεγ {Πε Γιαν’, ΙΠ τεβρθοί {ο {ο εσρίαῖοη {ος 51η. 
«οπιρατο 1 Μασο. υΙ. 44. Τα. Ι. 14. 

--- ὅπως ἐξέληται --- πονηροῦ ] ““ἴπ οτἀάετ εῑαί ηο 
πισηί [{ {πετεβργ] ἀα]ινει 5 {τοπ {5 ρτεξεπί 
εν] αρα; ΒΡΥ νΠΙοἩ ἵ6 πιεαπί, πηὶσηί ἀε]ίνετ α5 
ίτοπι οοΠΓοτπΙ(Υ {ο 15 οοτγαρέ ΠΙάΠΠΘΙΕ, απά {ο 
οοπάεπιπαίοπ «οπδεφιθηπί {Πεγθοῃ, ᾿Εξαιρεῖσθαι 
αἰσηίῇες {ο Τ68δοΙθΘ αΠΥ οπΠ6 {Ποπ αγΙ!], απἀ ΡΥ 
Ἱπιρ]]οαίίοπ, Ὀτίπς Ἠϊπα {ο σοοᾷ. Τοῦ αἰῶνος, Ἱ. 6. 
ία ργεβθεηί βίαίο οῇ {Πῖηρς ἵη {πο ννοτ]ἀ (πιαγκεά 
Ὦ} βἵπ απά ΠΙΙ5ΕΥΥ) Μις ν/οτ]ά, 5 οοππρατεὰ νί] 
Όιε Γέμγε απἀ ἨΘαΥΕΠΙΥ 9ης; ἩΊΘΓθ 8ΙΠ απά 8οί- 
ΤΟΥΥ 5α]1 Ὦε ἆοπε ανναγ ; ΟΥ, 5 Ιΐ ΠεΓε 566Πη8 {ο 
πηθαη, ἴπο οοτταρίέ πιει οί {{ιε ποοτίᾶ, ἴλε ἡ γενεὰ 
ἡ σκολία, Αοῖς 1. 40. Θ6ε αἱ5δο Βοπι. ΧΙΙ. 2. Τῃο 
ἀε]ίνεταπος, ΠΟούΘΝΘΥ, ΠΙΔΥ Ὀ6 ΡοίΏ [γοπη {16 {αίθ 
αεηάϊησ {πε ου]] ποπ οἳ ἐς ννοτ]ά, απά {Γοπη ένο 
ογ!] ομβδίοΠΏς, ϱΧΑΙΗΡΙ66, απά ργαοίῖεες οΓ{]θ ννογ]ά; 
1αςί ας, ΙηΠ {με Τ,ογ45 Ῥταγος, Νο ῬργαΥ {ο ὃε ἆθ 
Ἠνοτεά {τοπ ευτῇ, ος ΓΤοπη ἴπαο Ευ Οπο. 

--- κατὰ τὸ θέλ. τοῦ Θεοῦ κ. Π. ᾗ.] ΄«αστεεαὈΙγ {ο 
ἴπε νυν]! οὗ ἀοά, ενεηπ ουχ Εαίπετ. Φεο 1] ΟοΓ. 
αν. 24. 2 οι. Ἱ. ὁ. οἱ. ἵπ. 11. Α (οπήαία, 
Ἠμίπει οΏςφετνας, Ποεαιεπί ἵπ Θί. Ρα] υτ]ησς, 
Απά ε το[ετς {ο 1 6ο. αν. 24. 2 60ος. 1. ὃ. ΣΙ. ὁ]. 
ΕΡΗ. Ἱ. 9. 

δ. ᾗ δόξα.] ΤΠ ἱ5 τεπάετεά Ὁγ Ἰ/ακεβ, “ἴ]ιο 
6ΙοτΥ οἱ ες ἀειίνεταπος απἀ κα]ναίίοῃπ.. 39 
Κοπι. χι. 26. χνι. 21. ΕΡΠ. 1. 21. ΡΜ. 1ν. 20. 
2 Τϊπι. ἵν. 18. 1 Ρεἰ. ἵν. 11. ἜΤΠε οοπΙΠοη γθγ- 
βἶοῃ, ΠΟΥΥΘΝΟΣ, 15 ἀο[επάεά Ὦγ Αοὶς νι]. 2. ὃ Θεὺς 
τῆς δόξης, ἴτοπα ΥνΠίοῇ 1{ 86είης (]αί δόζα 8 οηθ ος 
έηοβδθ ποιΠς, ΥΥΠΙΟΠ, νπεη α5θά ΊπΠ {λαίγ τηοξί αὐ- 
βίταοί 56εηςο, ίαΚθ πο Αιάςσ]θ. 3εο ΜΙάάΙ. (ατ. Α. 
ΟΗ. ν. ὁ 1. 

Βερίάες, ας Ίίπογ απά Ξοοίέ Ἠανο 566, {Πθ 
Ατς]ε 15 α5εᾶ, νο {ο εαῦ]θοί οἱ {πε ἀϊδοοιγδο 
 οά. ΟἨ πε καΏδίαπςς οῇ {Πο ἀοοίτίηο {αασηί 
Ιῃ έπεςο ΙΠίΓΟΚΙΙΟίΟΥΓΥ 5ἱΧ Υ6Ι568, 598 απ αθ]ε ΒΗΠΙ- 
ΙΠΑΥΥ ὮΥ ΠΙΙΟΥ. 

6. Ἔπε Αροεί]ο ΠΟΥ ραςςθς αί οἩπς6, αΠπά 8ΟΠῃΘ- 
ναί αρταρί]Υ, ίο απ αἰίαοκ οἨ πε ργοβς ΘΓΓΟΓΒ 
ἵπ ἀοοίτῖπε, Ιπίο ΥΥΠΙΕΠ ἴπε (ααἱαίίαπς πας (16η: 
---ΘΓΓΟΓ5 80 5οτίοις απά βιπάαπιοπία], (λαί {16Υ 
πηϊσηί 9 βαἱά {ο ΓΟΓΠΙ αποί/ιθγ (ἀο8ρε]. Αοοοτί- 
ΙπΡΙΥ ο ορεης Πῖς 5αβ]εοί Ιπ {πο Ἰαησιασθ ΟΓ αδ- 
{οηϊςπππεηί αἱ (είν οοπάαοί. 

--- θαυμάζω, ὕτι οὕτω ταχ. µετατ.] Αβίοπίκ]ιοὰ 
Ἡα πηὶσηί Ἰπδί]γ Ῥε, Ῥεσαμςο {16γ Ἰαά αἰ] ἴπα 
πηεαπς οῇ Ῥοεΐπσ Ῥοίίεγ Ἰη[ογπιθά. ἨΜετατίθεσθαι 
βΙσπίῇος, ἵπ {ο ππ]άἀ]ε νοῖσε, ϱ/οροτίη {ο «Ἠαπσο 
οπθ”5 Ρίασθ; απά ᾖ{σιγαζυείή, {ο «Ἀαηρο οπς’5 
βἰά6, απάἆ σο οὖοτ {ο αποίποτ. Τῆι5 νο ΠΙΣΥ Τεῃ- 
465, « ἐχαί γο ατα σοῄΏθ ΟΝΕΓ, ΟΥ σοΐπσ ουὖθτ [γοπι 
Πἱπι.. Τοῦ καλ. πιαν, ννλίΏ 5ενεταὶ Οοπηπιθηίαίοῦς 
Ῥο το[οττοά {ο ΟΛγὶκ: ἴποιση α8 ἴΠο οῄῖσο ο 
οα]]]πρ ἶς εἱσον/πογο α5οτίθθᾷ {ο ἀσᾶ, ἴπε απο]επί 
απά πιοβδί πιοάεγη Εκροβίΐοτς ατο γὶσΏ{ ἵπ 5ο αρ- 
Ρ]γίηρ Τ{ Ἠετα. Βιί ἵη [αοί, {πετ 5 (45 ΜΙο]αε]ίε, 
Ῥογσατ, απά Ξοοίί ΓεππαΓκ) α ῥγευϊζοφμεπέία (45 ἐν 
ἆγιασμῳ ἵπ 1 Τ]9βς. ἵν. 7.) ο γπΙο]ι Ώιε (111 βεπ8θ 
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γΑοίς 15. ]. 
5 Όος. 11. 4. 
ἱηίτα δ. 15. 

χα] Όογ. 16. 22. 

8 Βεν. 22.18. 

3 ’ ' ων 3 / 3 , γ [ο 2 3, 37 ὠ 

ἐν χαριτι Χριστου, εἰς ἕτερον ευαγγέλιον ϱ οὐκ ἔστιν ἄλλο 

΄. δ .. 2 λ ’ εν αὐ 3 ’ .., ᾠ 

γελίζηται υμῖν παρ ο ευηγγελισάαµεῦα υμῖν, αναῦφεμα εστω 

ἀΑΔΙΑΤΙΑΝ5Ρ Ο6ΗΑΡ. 1. Τ--- 10. 

εἰ μή Τ 
, ’ ς - , ’ . 3 ΄ 

τινές εἰσιν οἱ ταρασσοντες μας, καὶ Φέλοντες µεταστρεψαι το ευαγγε- 

φ »ν σ 3 ) Ν Ν ς αν ν ον 3 - 3 

λιον του Ἄφισοτου. " ἄλλα καὶ ἐαν ημεῖς η ἄγγελος ἐξ ουὐρανου εύαγ- ὃ 
ς 

ως 
, α. ιν [ , 1 2, ς ” 2 ... 2 

προειρήκαµεν, καὶ ἄρτι παλιν λέγω" εἴ τις υμᾶς ευαγγελίζεται παρ 
ν 1 Τη6µς. 2.4. 
φαππος 4, 4, 

18: «6 νν]λο Παί]ι οα]]εά γοι, ἰαί γοι 5Που]ά Ὀο απά 
οοπίίπαθ 1Π {1 δίαίο οῇ ρταςε ὉΥ ΟΗγὶκί.  ἨΠετε 
Τπεοἆοτεί ροῖπί5 ουί {λε εἰτεησίῃ οΓ{]1ε Τερτοας! 
ν/ίσ] 15, ποί {μαί {Π6εΥγ ατθ {ατηεά {τοπι {5 ἆος- 
ἀίπε {ο αί, Όαί αἰίοσεί]εν {ποπ Ηίπι πο σα]]εὰ 
ἔπεπα {ο (ο στασο οἱ Ογὶδί; ποί Ποπ ΟΗτῖςί 
οπ]γ, δαΐ {(γοπι ἀοά ΠΙπηδε]ῇ:; Ἱπιρ]γίης ἰμαί {πε οὔ- 
βεγναπος ο{ {πε Τιανν ππάδί Ὄε α ἀθη]α] οῇ {ο απ- 
Ολογί(γ οῇ {ια Τμαννσίνεγ: [ος πα Εαίπεγ Πἱπιδε]/ 
Ψο σαν (ο Τ,ανν, Ἰαία σα]]εὰ ἔπεπα {ο έπε (ο5- 
ΡεΙ. (Οοπ56φιεΠ{]γ απ αραπάοπιπεπί οἱ 15, απἆ 
α ταίΙτη {ο πο Τμανν, παιδί Όο α ἀε[εοίίοη [τοτη 
Ηίπι νο Ἰαά οα]]εά ἴπεπι. 

ἜἘν χόριτι ἵδ Ὁγ πιοδί πιοάειπ Οοπιπιεηίΐαίους 
ἴακεηπ ΓΟΓ εἰς χάριν. Βυῖ ἴπε αποϊεπί απά΄5οπηο 
οιηίπεηί πιοάθτη ΕΧροδΙίΟΙ5, 45 Κορρε απ Ὑγππ., 
τοΠά6Γ, “΄ ΡΥ οἱ {Ἡτοιςδ]ῃ πε σταςς ος (Ητίεί, 1.6. 
υπίο κα]ναίίοη; ας Ῥοιῃ. Υ. 16. 2 0ος. 1. 12. 2 
Τ]655. 11, 16. ΥΝΠΙοΙ Ιπίίεγ πιος ἶ5 Ρτε[εταῦ]ο. 
Ἐϊς ἔτ. εὐαγγ.} Ἱ. 6. ἄδ {ί Ίῶ6γο αποίΏοετ, Ὀείησ 8ο 
οοτγαρίεὰ ὮΥ (πε αἀπιϊκίατε οϐ {πο ἀοσπιας οΓ 
αποί]εγ τε]ΙσίοἩ, ο αἀαἶςπῃ. 

Τ. ὃ οὐκ- ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ, ὅτο.] ἜΤπετε ἶ6 5οπηθ 
ἀϊπποι]ίγ ἵπ ἰπταοῖπςσ {πε εοπδίγµεβοπ, απἀὰ 60Π568- 
απεη/{1γ αποθτία]η{ίγ 45 {ο {ο εχασί 6επ5ο οἱ {ιο 
νοτάς. Τ]ε αποϊοπέ απἀ πιοδί πποάετη ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἰαΐοτς, δαρροβθίης {16 ὃ {ο ΤΕ[ΕΣ {0 εὐαγγ., ἴακο ἴλε 
εἰ μὴ ἃ5 ριΐ {οΥ ἀλλὰ, αἴίαπιεπ. Απα 6γ αγ ἀογγη 
{ιο 8εη5ο οἴί]ιογ α5 {ο]]ον/ς: «« ὙγΠΙοΠ, Ἀούγενες, 18 
ποί αποίπετ (1ο8ρε]; Ριαΐ {Πετο αγ 5016,” ὅτο.; 
ος Όνας: ΥΙΟΙ, Πούνθυεγ, ἶ5 ποί αποίµοτ (108- 
Ρε!, ποί Ἱνοτίῃγ οῇ παί Παπηθ, ποτ Ιπάεεὰ ια 
(4οβρε] αἱ αἲ]: Ὀιαΐέ, ποϊννλξίαπάϊπα, ἴἨεγο αγο 
ΒΟΠΙ6,) ὅτο. Όί]ποις, α5 (ατοῖ., Οα]νίπ, Οτα]]., 
Τνουκθ, Βοτπεπιαππ, απά Ἠγιπ., ἴα]κα {Πο ὃ Το γοίεγ 
{ο ἴἶαο Ὑο]ἰο πιαίίετ ἵπ απθείίοῃ, (πρᾶγμα) απᾶ 
βαρροςθ {(αί {ο Αρορδί]ε ἶ5 σἰνίπσ α ΤΘΆΡΟΠ {ΟΥ 
Ειοῖτ ἀθ[εσίίοῃ, απά εχοιδίησ Πέ ΡΥ (Πτονίησ {ο 
Ῥ]απις οἩ οίμετβ; α. ᾱ. “Ου το πΙΠΙ] 1Π 5α 
παῦεί αλά, ααὰπα ααος,” 1. 6. Ο1]15 τοί π]]α α)ία 
οςί σαπδα, αᾶπι απο απἰάσπα εαπ{ αμ], ἃο. 

Τ]η5 Ἰαΐΐ{ετ πιος οΓ{ακῖπς {λα ρᾳβδασθ, ΠΟΝΘΥΕΥ, 
νου] 5αρρο5θ {ο Αρορί]ο {ο Ἰανθο οχργεβδςε 5 
ππθαπίηρ ν6τΥ ΙΠΙροΓ/6ο(1γ. Ἐος, α5 Ῥσοίί οΏβογνος, 
«6 Ένας ηα οαρῃί {ο Ἠαγνο ντ] ίθη: ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, 
ἢ ὅτι τινές.”.  Απά Ιπάοθά {πετο ννου]ά (μας ὂοε 
κοπποίηίπσ ποί α Πο Γοτοεὰ απά [αγ-(είο]οά 1π 
Ίνα φ«οηίθησθ. Α8 {ο {ο ΓοΥπιοΥ Ἱπετρτείαίίοη, 1 
ἵ8 το]οοίεά ὮΥ Ῥτοῦ. Βοποί{, οἩ {ο στουπά (ναί εἰ 
μὴ 19 πονετθ ριαΐ {ο ἀλλὰ, ποτ αφδοςὰ ἴἵπ αΏΥ οἱ] 
66ΠΑΟ {Πα πὶφι, Ὑοί Π Ίαν Όοσῃ φαἰά Ὦγ Ῥγο[ίθββος 
ΦοΠο]εβο]ά ({π πο Ῥτοίαςσς {ο Πὶς ὢ6γπιοἨ οπ{{]οά 
ο, Ῥαυ] απά Βί. 9αππος τοσοης]]εά) απἀ Ῥτο[αβδογ 
Ῥυτίος, ἵπ Πΐ8 Τοχί οῇ πο Εησ] Βϊο]α, ρ. Τ4., 
Οναί Οπής Ιάῑοπα οσο ποί υΠ/οααθΠ/{1Υγ ἵπ ἴα 
Ν. Ἔ. ΊἼαί 1 18 8ο αβθἀ, β6οιης ἀθοίάεὰ ὃν 1 οο5ς, 
γΗ, ΤΤ. απά Ῥοπι. χὶν. 14. Ποιυ νο Ἰάΐῖοπι ατίδος 
Ἰα8 Ώδεῃ Ώο[οτο οχρ]αίπεᾶ,. ὙΥοΐ 1 ἆοες ποί Γο]- 
Ίο, Ὀεσαιβα Τί πιαη Ὃε 5ο {πΚκθη, 10/1ογε γεμιηζκτίο, 
Οναί Τέ Αποπ]ά Ὦ6 5ο {πκοπ Ἠοτο. [πάστείαπάϊπςσ 
ὃ οὐκ ἔστιν ἆλλο Ιπ νο Ητεί-πποπίίοποά 5οη8ο (κ Π{σ]ι 
ἴβ ία πιοδί ππίαγα], απά αστοσαρ]ο {ο {11ο οοη{οχ{), 
Ι θοι]ά ρτε[οτ, νι Θολοίί, ἰο τεσατὰ Τί ἃδ α 

αἲ , ο Ἡ , ι , ι ] , 8 ' 
ὁ παρελάβετε, ἀγάθεμα ἔστω. )Ἴ4ρτι γὰρ ἄνγδρωπους πείθω η τὸν 10 

Ραγεπίλοίίσοα] οἶααφε, οοττοοί]νθ ο {πε Γογεσοίησ 
αβεετίίοπ. ο Α0ρ. Νενο. Ραἴίαρηταδες: “΄ Βαΐ 
Ι τοσα] ο ννοτά αἱ[εγεπί. Ἔλεα («οβρε[ 6 ποί 
5οιπθί(πιες οπο {1ήΠα, απά 5οΠΠΘΕΙΙΠΙΕΣ αποίῃοτ, δέ 
αἱνναγς {Πο εαππο.. (Πες. κι. 8.) Τπιςδ πε εἰ 
μὴ 1, α5 Βο]οίΐ ΤΕΠΊαΤΙ5, ΓΕ[ΕΥ {ο θαυμάζω ; απά 
(οισὴ {πα οοττεοί 15 ο{ {πε πιοοάς απά ἴεηςες 
ννου]ά τοφιἶτθ θαυμάδοιµι, ὅτι, ὅτο.: εἰ µή τινες ἦσαν 
οἱ, ἃς.; Υαί ἴε Αροδί]ε ῬτοβραβΙγ Ῥτοίεττεά {πε 
ᾖ5ε6 οῇ {ο Γπαϊσεαίορ απά ἴο Βγεξδεπί, Ώεσαιςε 
ν/α5 ΠΊΟΓΘ 5] {εὰ {ο 15 ΡΙΤΡΟΡΕ, (οΓ τερτεμεπς]οη) 
απά ἴε οεγίαϊίψ οἱ Πὶ5 Ρετδιαδῖοη ἃδ {ο {Πεαῖτ 
Ίαρφεά »ίαίθ. 

--- ταράσσ. ὑμᾶς, ἃο.] Ταράσσειν ἵδ πετο 5ο, 
ἃ5 αἲ Λος αν. 24, ἵπ ἴπε 5εη5θ {ο Ρεγίατὸ (με 
παπά, απά Ρετνοτί {πε απἀετείαπάϊπα, ὮΥ τητοννίησ 
ἵπ Ῥοετρ]εχίπςσ ἀοπρί5, απά Ἱποι]σαίίηρ ΘΙΓΟΙΡ. Με- 
ταστρέψαι Ἰα5 Ἠετε 15 ρτϊπ]] {νε 8εη56: 1.6, “ {ο 
σἨαπσε ἴ]ε παίητε ο αΏΥ {μ]ηπς, ΡΥ {πα Ιπιτοάπς- 
Ποπ οῦ δοππείΠίησ 6ἶδα υηἩ μια ΤΠ νν] πο 
απηα]σαιπαίθ ;” α]αά]ῃσ {ο ἴ]ε παϊχίατθ οῇ ἴ]γε Τ,ανν 
οῇ Μοβες υνΙίἩ {με (άο8ρε]. 9ο Αεϊδίοί. οἴίεὰ Ὁγ 
Ἠγείς. : τὰ τοῦ Ἔεν. µεταστρ. 

8. ἀλλὰ] φιὐπίπιο; αφ ἵπ Τικο ΧΙ. 7. απᾶ 50Π16- 
ἄπιος ἵπ με Ο]αβδίσαἰ ννγιίοι. ἜΤ]ετε ἶ5 Ιπβηῖτε 
αρἰτί ἵπ {Πῖςδ φεπίεπσθ. ο Τηεοάοτεί: θερµαν- 
θεὶς ἐκ τῆς µνήµης τῶν ἐναντίων, καὶ τῷ δικαίῳ ζέσας 
θυμῷ, βοᾷ, ἃτο. "Ἡ ἄγγ. ἐξ οὐὖρ. Ἠετε ἴἨετο ἶ5 
δῳροδεά, νυμαῖ 15 ποχί {ο απ ἱπιροδαΙο]]{γ, Γοτ Ἱ]- 
ἸαβίταΙοῃ)5 εαἷκθ. Ἀεθ Νθύνο. απά 2οοί. (1ἨΤΥ8. 
Ίαβ Μονή ναί χο ννοτᾶς Ἠανε το[ετοποθ {ο {Πε 
οίπετ Αρορί]ες, εερεοῖα!]γ Ρείετ απ /αππες; ννηοβα 
αιίλοτΙ(γ ννας, πο ἀουβί, οβίεη ρ]θοαάεὰ ({ποµσῃ 
{α]5ε]γ) Γοτ τείαϊπ]πρ {ο τἰίο5 οΓ με Μορα]ο Τμανν. 
Παρ’ ὃ, οοπίτατγ {ο ναί. 39 Ῥοπῃ. χΙῖ, 9. χνἰ. 11. 
Αοΐῑς χνΏῖ, 19. 

--- ἀνάθεμα ἔστω.] ᾿Ανάθεμα ἆοεφ ποί Ρτοροτ]γ 
ἀϊΠοτ {Γοπι ἀνάθημα, Ὀπί να ΟΠΙΥ α ἰαΐον [ουπι. 
ἼἼα οατ]ῖετ απἀ ΡρατεΓ ΜΓΙί6Υ5 ης ἀνάθημα; απά 
αἱπηοςί ανναγς ΙΠ α σοοᾷ 5εη5ε, ἴο ἀεποίθ απγ (π]πσ 
δοί αραγέ, ΟΥ οοπδεσγαἰεᾶ. Τ]ο ποιο Γουπι, ίοο, νας 
εοπιείίπηθς 56 πα σοοᾷ 5εηδε; {λοισῇ, ἵπ {6 
Ἠε]]επ]εί]ο Ἠτ]ίθτς, σεποτα]]γ ἵπ α ῥαᾶ 9Π6, ἴο 4ε- 
ποίο α ἰλῖπσ ΟΥ Ῥ6γεοπ ἀενοίεὰ {ο ος65. ᾖΤί- 
ε{α]]γ, βοραταίθά {ΟΠΠ μδθ. 30 {πο Οἰπ]οίίαῃ 
ἰαθοο: «έ πίογαϊσοίεὰ ΓΓοπῃ 5οοἱθίγ, Γοτυϊάάση {ο Ὦο 
αβεοοϊπίεά υμ. 6ο ποτ Ιπ {ο Νοίε οἩ 1 
σου. χν!. 22. | 

9, Ἠοτο {οτο ἶ5 α τορα/{ἶοῃ, ατὶεῖηπσ {ΤΟΠ 6ηΓ- 
ηθρίηθες, απά αξοά ἵπ οτάςι {ο 8ου Πῖς ςοί(]οά 
Παάρπιεπ{. Παρελάβετε, “«τεσοεϊνεά ος Ιδατηί [ο 
υ8.]”. 9ο ΡΛΙ]. 1γ. 9. 

0. ἄρτι γὰρ --- Θεόν] Ἔ]ετα 18 Ἰθγα απ αὐταρί- 
π655, απά α Ὀγον]γ, ΝΠΙο Ίας οσσαβἰοπθᾶ 5οπιθ 
οὐφουτίίγ, απά ]οεὰ {ο α νατὶείν οῇ Ιπιοτργοία{ῖοη. 
Ῥιΐ ἴἶιο Ὀεδςί Εχροδἱἱοτ5, αποϊεπί απά πιοάσγη, ατθ 
ἵπ σοποτα] αστοθὰ ἵπ τοσατβῖησ {ο ραβδασοθ {16 
38 ππ αροίοση ΓοΥ ἴ]νε Γοτοσοῖπσ Ίαηπσιασα, νν]]σ]ι 
πηϊσηί Ὦο (Ἠοιρηί {ο βανοιτ οῇ ναπΙίν; 6.5 3Π 
αρροα/ {ο {Πιοπιδοίυος, ννπείπετ ναί ἴ]χο Γα]5ο {οπο]]- 
οἱ5 αβήτηπιοά οῇ Ἠΐπα (παπιθ]γ, μα ο επ]τος Ἠ]ς 
ἀοοίτίπο {ο νο ἨήΠποΓς ΟΓ Πιοη), Νας ποῖ α Ίπθτθ 
οσ]άπΙΠΥ. Βοῖ] γενν πηαΥ Ὁδ αἁπι]ίοά, Το 
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Φεον ; 

.. - 2 ευ.) αι 

Χριστοῦ δουλος οὐκ ἂν ημην. 
4 ο 3 3 ' 3 : ς 

1 ᾗὉ Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὔαγγελισθὲν υπ 
3 - ε/ 2 2, υ » . 

19 ἐμου, Οτι οὐκ εστι κατα ανθρωπον 
, 3 ' ’ 2 ’ - 

που παρέλαβον αὐτὸ, οὔτε ἐδιδάχθην 

19 Χριστοῦ. 

. ” .) ’ 2 ΄ 

{ ζητω ανύρωποις αρέσκειν ; 

ϱ Ἰ 3ΜὲΑ υ . ΑΙ 3 ἒά , ῃ ” ᾽ ὃ .. 

χουσατε 7αο το’ ἐ αναοσοτοοφ2Υ ποτε εν τῷ ου αι-ος 

ο ) 3.’ 2 ’ »’ 

ει γαρ ετι αγ 6 ρωποις Ἰρεύκο», 

2ο] 6οτ. 16. 1, 8, 
8Ηρτα νετ, 1. 

3 ᾽ υ . 3 / 

4 ουδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ α»θρω- ἆ Βρυ. 5. 8. 
23 ᾽ 2 ε] ’ 2 ” 

ἄλλα δι ἀἄποκαλύψεως Ιησου 
6 Αοίς 8. 3. 

91. 
α 9ο 1. -- 5/ 2 ς ια) |) - ” ΄ 

σµῷ, οτι καθ Όυπερθολην ἐδίωκον την ἐκκλησίαν του Θεοῦ, καὶ ἐπορ- «26.0: 
ΡΡΙΙ. ὃ. 6. 3 ΄ ’ . 3} .. » ς 3 . ππφ 

14 ουν αυτην ' καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ιουδαῖσμῳ υπὲρ πολλούς συνη-- 1 Τΐπα. 1. 18. 
[ή } ὁ Π / 9 θά 25 ’ - - -” 

Λικιωτας ἐν τῷ γένει µου, περισθοτέρως ζηλωτης υπαρχων τῶν πατρικὼν 

ἄρτι ΤοίΘΙΦ (5 (τα]]. απἆ ἨγΊπ. Ἰανο 5ούνΠ) {ο 
ένα ννοἰαε πο ννηΙο] Ἰαά ραςθεά εἶποςο Πῖ5 οοἩ- 
νειρίοι {ο ΟλτὶςιαπΙ(γ α. ᾱ. ΄πονν Οιαί [ Ἰανα 
5ο Ίοπσ Ρργεαο]εά (ιο (ωΜραΙ, απἀ 5αῇεγεά 8ο 

πηΙςἩ {ΟΥ 15 8ο. Πείθω 15 ἴο Ῥο ίακεν ο επ- 
ἄεαυοιγ, ὈΥ απ Ιάΐοια Υ6τΥ {τοφιθηί, απά εερεοΙα]1γ 
1π {5 νετὺ. Ἑοπάετ: ΄΄ απι { Πο επάεανουτίησ 
ἵο 5ν/αΥ (ιο αβ8εηί ΟΠ πιεπι {ο ΠΙΥ ΟΝΏ ργ]ναίε Πο- 
εἴοης 1”. Οἱ, α5 Κορρε, Βοτσοετ, πετ, απά 
Θο]οίέ {αΐκα ἰί {ο πιθαπ, ὁ ΠοππΙΠπθςπθ ΘθΠΙΠΙ ΠΠΙΠΙ 
οοποἰ]ίαταο γο]ο (πε Πα ήοπε πιεᾶ Εναῃσ.), Π 
ῬΏοαυπιτ Το πογγοσαίίοπ Ίπνο]νο α 5ίοης 
περαίἶοη. 

---εἰ γὰρ ἔτι---ἥμην] “' Εοτ ΙΓ 1 Ἡετο Υαῖ, ΟΥ 
1, ρ]εαδίῃσ πε, Τ 5Ποι]ά ποί ϱθ α 5οτναηί οῇ 
ο. 99ε {με Νοίες ο{ Βοοίί απἀ Τουκε. ἜΓμα 
γὰρ τε[ετς {ο Ππε πεσα(ἶου ἱπιρ]ίεά η έλα Ῥτεσες- 
ης Ιπιεγτοσα{ίοη: α. ἆ. /΄ Νο; [ος, ὅο. 

11. Τπε οοππεοίίοπ Ἠθτο ηα5 θεση {Ποισᾗηί γετγ 
ἀουρί{α]: παγ, 5οπηθ ατθ οῇ ορίπίοη {μαί ἴπαγο ἶ5 
ποπε, Ῥαέ ἠπαί α πειο εα0]θοί ἶδ οοπιππεηςςά, 
ΠΙΠΕΙΥ, ἴε Ρτοοξ ος Ἠ5 Αρορί]ε5]ρ. 66 ΄'Γμ6- 
οἀοτεί απά ἨῬοτσετ. 1 απι, Πονενετ, Ιπάμοεὰ {ο 
Οκ, ντι Βο]λοίί, ναί ἵέ 15 οοηπεοίεά ΥΥ νε 
Ργεσθάϊησ νοιςα; απά αἶδο Ι{ῃ ν. 7.5 νηαί ἶ8 
Ώιετεο παἰά Ὀεΐησ /Ίιογε πιοτθ Ε4]]1Υ ἰτεαίεά οῇ: απ 
πνηαί 15 φαἷά αρ {ο ἠΠίς Υεγςο 5οτνίησ {ο ρανθ {πε 
νναγ {ος Ἱπίτοάιοῖηςσ ο σταπἀ ροῖπί ΥνΠΙΟΗ 8 
ἰτεπίθά οἨ αἲ ΟΝ. Τ. ὃς Π. Πι5 Αροβίο]ῖσα] ἀῑσηϊίγ 
απά αιλογίγ. Τηϊ6 οοηπεοίοη 15 Νε]] ρο]πέεά 
ουί ὮΥ (αἰνίη, νο τειηατκς: “Που οί να]]ᾷ]ς- 
εἴππαπῃ αγσαπησπίατη, δί απαξί Ργοροῖραα5 οατάο, ἴῃπ 
Ύυο ϱαήδα γεγίέατ, πο αἲ Ποπαπίρας αοοθρίΙΤη 
5ο ονπησο]απῃ Ἰαῦεγα, 56 ἀῑνιπίίας εί (πἱςες 
τονε]αίαπ.. Τη νατ. Ἰεεί. γὰρ (Ιπαάνογίσοπί]γ 
αἀορίεά ὮΥ Ἰίπεγ απά ῬὈτ. Βιατίοη) ἀοπρί]οβθς 
4τοςθ (15 Βοᾗοίί ροῖπίς οι{) Γγοήι α σ]ο55 οῇ {ποςα 
Νο Ρρετοεϊνεά {Πο οοππθοίίοἩ ἴπ απθεβδίίοη, απά 
Νηκηοά {ο ππακε 1 Ἱπογο Ργοπηϊπεηί, Επί Τί ἵς 
ννε]] τεπιατκοά ΡΥ Βομοίί: « ΝΠπίπιο εο]οἰίαπάα 
νι]ᾳ. ὁέ. Ἠεοία ΘΠΙΠΙ 5ἱο Ῥοπ]ίαγ αὈί οταῖο αἆ 
βεπίεηβίαπα ἰταπδ]ΐέ, α.α., απαπηνίς αγοίθο οομερτοαί 
Ρτοχῖπιθ απίεοεάεπβρις, εἰπσι]ατί {αππεη ςἰπάϊο 
βορατα(ἶπι οοηβἰἀεταπᾶα οδί ας ἀἰδήπσαεπάα.”. Τε 
δὲ αΠοι]ά Ὦε ταπάετοά αμίοπι, ποιυ. Τε Ιάϊοπι 
Ὦγ νίο]ι ἴἼιθτο 15 α ἱταπεροβίίοη ο ὅτι ἵδ {θ- 
απθεπίέ: απά ηαΥ Ἠοετς, 3οΠμοί{ {ἨΠΚς, Πάνε Όδεῃ 
πηπάς α5θ οῇ, ἵπ οτάςτ {ο Ρ]ασθ α πιοςδί ἱπιροτίαπί 
(ορίο ἴπ {πα πιοδί ρτοπηϊποηπί ροῖπέ οῇ νίενν. 

Γνωρίζω 56θ6Π15 Ἠετο {ο 5ἱσπ](γ. οο/ππιοπε[ασῖο, 35 
ἵπ α Κἰπάτεά ραβεασο αί 1 0οΥ. αν. 1, ο εἰσηίῇσο, 
Οὐκ ἔστι κατὰ ἀνθρ. ἵδ ΓοΥ ἀνθρώπινον, Ἱ. 6. (45 ἴθ 
Ῥεδί Οοπιπιθηίαί{οτς, αποϊθηί απἀ πιοάστη, αγθ 
αστοςς), “«ἶδ ποί ο{ Ἠπππαπ οτἱσίπ, πος οοπιροςθἆ 
ος Ἠπππαη ρτοσθρίς τεσαίναά {Τοπ πἹθη, ΟΥ {πισηί 
Ὦγ ππθη 5” αφ {ε ννογᾷς {ο]]ουνίπσ εχρ]αϊπ. 3ο 
Ε]πίατοἩ, οἶίοά Ὦγ ῬογσεΓ: ἐκεῖνο δὲ οὐκ ἔστι καθ 
"Ἡσίοδον, οὐδὲ ην, ο σοφίας, ἀλλὰ Θεοῦ. 

12. δι ἀποκαλ.] 8εῖ]. παρέλαβον καὶ ἐδιδάχθην } 
πηραπῖης (5 ΝΤαγςΙ. «Ποννς) (πί ο Ἰαά ἀθτῖνοά 1έ 
Ἱπππηθάια{ε]γ [τοιη /οδας (Πγὶςέ λΙπηδε]{, απά {ιογθ- 
{οτο Ἰαά πο ποεεά ο ΙΠ5ίΥΙΟίΙοη [ποπ {ο ΟΙΊ16Υ 
Αροβί6ς. Τπετε ἶ5 4ο, πο ἀοιθί, α τε[εΓοηςθ 
{ο {με πιγείετίους παίατο οϐ οετίαίῃ (π]ησς τθ- 
γοα]θά, --- ΠαΠΙΘΙΥ, ἴε ρεου]ίατ ἀοοίίπος οῇ μθ 
(άο8ρε]. ἜΤ]ε εΠΙθ[ οῇ ἴχοςα τενε]αίἶοης ατα 51ρ 
Ροξοά {ο Ἠανε Ῥεεῃ εοπηπηἁπ]οαίεὰ {ο Ρα] νν]επ 
1 Αταδία. 

19. Τηε γὰρ τε[ετς {ο α οἰαιςθ οπιήεά; α. ἆ 
«ΠΠ 15 5οατοθΙγ ΠεοΘΒΒάΓΥ ἴο ΠΟΥ {ἐς Ργ γο[αγ 
οπο6 {ο {16 υΥε]]-Κπούνη ενεηί5 οῇ πιΥ θατ]γ Πο :] 
{ο γε Ἠανο Ἰθατά, ο. Όνγ πο γὰρ πιαγ Ῥθ 
οπρσοίἰσαἰ; ννηαί 18 εαρ]οίπεά Ρείπσ α Ρτοοξ οῇ έια 
{οτεσοῖηπσ αβδογίίοη, {οπι ἃ Ὀγίεβ πατγαίῖνε ο 118 
οοιχς5θ οἱ Η{ε ργενίοις {ο 9 οοηνθΙδίοΠ, απά οῇ 
Όιο οἰγοιπηδίαποςς ΠΙΟ] αἰίεηά θά 1. ᾿Αναστροφὴ 
Ιιογο 16 ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 νή{] ἴΠθ βίωσις οἳ Αοὶς κχνΙ. 
4, απά εἰσηίβθς ΙΠΗΠΏΘΥ οῇ Πε, οἸατασίετ, απᾶ 
οοπάποί; α5 ο/εῃ 1Π {1ο ΟΙά απ Νευν Γεείαπιοηίς, 
απά «οπιθίίπιθς ἴπ {ο Ιαΐεγ Ο]αβείσα] ννγιίετς. Τ]9 
ποτὲ 6 ΓΟΓ προτέραν, ΥΙΟΙ οοσιτς 1 ΕΡΗ. ἵν. 22. 
«Το ατσαπηθη{ (Ἠοξ6ππῃ. οὐς5εγνεἙ) 15, (Παί {οπι 
Πὶς {οτπιοτ Π[ς, 1 15 Ρ]αΐπ {Παί Ἠε πιαςί Ὠανο γε- 
οεῖνεά 5 ἀοοίτίπο ὮΡΥ Ὠϊνίπο τονε]αίοη. Έος 
εἴποςῬ Ἠθ ἵνας 5ΙΟΠ ἃ ΡεΓ5δεοιίοί οῇ {πο (ϱἨγ]ςίίπη 
το]σίοπ, Ἠονν σου]ἀ Ίε Ἠανε Ὀθεῃ 8ο 54ἆσπΙγ 
ομαπσες, Ἰαά ποί α Ὠϊνίπεο τενε]αίίοη Ιπβποησαἆ 
Είπα 13 

---καθ᾽ ὑπερβ.] {ου σφόδρα, οἵ ταίμει 1 ἵδ α 
είγοήΏςες ἵθτιι. ἜΤ]ηε ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ ἐκκλ. τοῦ Θεοῦ 
6 Ἰδεά, α5 ἸλΙΠΘΓ ΤΟΠΙΣΤΚΕ, {ο 5οί Ιῃ α 5ίτοηρ Ρροῖπέ 
ο{ νίανν {πα οτΙπαϊπαΤγ οϐ Πή5 οοπάιασί, απά αἶδο 
λαί οὗ ο «ουίδα ῃογςδοσμίογ5 οῇ ιαί πο, 
᾿Ἐπόρθουν 5 ἃ ΠΙοτο [οτοῖυ]α ἴθγπι ἴΠπῃ ἐδίωκον, 
απᾶ ελοι]ά ο γοπάσταὰ, “΄ ]αῑᾷ 1έ νναρία͵2 παΠΏΕΙΥ, 
ΡΥγ ἀτασσίης 15 ΡΙΟΓΕΞΣΟΙΒ {0 εκθοιίἸοη. 366 Αοί8 
ἱχ. 2]. . 

14. προέκοπτον ἐν τῷ Ἴουδ.] “«τπαᾷο ργοβοίοπογ 
Ιπ α Κπον]οάσο οῇ {Πε τ]ίες απάἆ Γογπ5 οΓ {1 7 6υν- 
18Η τε]ἰσιρη.”. Πολλοὺς συνηλ., “΄ ΙΠΔΠΥ ΟΓΠΙΥ ησο,) 
απἀ, ΡΥ ἱπιρ]σοαίίοη, Γ6]]ουν-κίαάεπίς. Ἐν τῷ γένει 
µου, « αιποης {ποςθ ΟΓ ΠΙΥ ΟΥΝΠ πα{ίοη.”. Ζηλ. ὑπ. 
τ.π.µ.π. Υοτοα]ς ]]κο ζηλ. Ἰανο (λε {οτοο ο αἆ- 
Ίεοίίνες ({π]ΐπς ἠπεῖχ γαρίπιοη, ννλαίενογ {μαί 06), 
απά «οπεθοαΙεπ/1γ αἁπχίαπ αἀνετρ. /Ζηλωτὴς νόµου 
αηΏά νόμων ἵδ απ εχργοβείοπ ᾖεαιοπί]Υ οοουττίησ 
ΙΠ {ο ΑΡοσοτΥΡΗα. Τηε τῶν πατρ. παραδ. Ξ6ΥΥΝΕΦ 
{ο 5ΠΟΥΥ ν]αΐέ ννας οεροςΙα!]1γ πιεαπ{ ὮΥ Ἰουδαϊσμῶ. 
Τίς οχρτοβδίοη, νγθ]] ἀθείσπαίεά {πε ο απάαίσπι οί 
Όιε Γαγῖςοες, α5 α το]σίοηπ Παπάθά ἆοννπ Γγοπι 
Ενοίτ [αίλους, απά οοπ{π]ηϊησ, {οσθίμετ νι ννηαί 
ννας οϐἳ Ὠ]νίπο Ἱηβείμίοῃ, ΠΙΙΟὮ οϐ ἐγααίίοπι 
ΤΩΘΓΕΙΥ, απά νπαί ργείεπάοά {ο πο πιοτθ ἴπαῃ Ἠι- 
ππαΏ αα{ἰογί{γ, Όναί οῇ Εποῖχ οτο[αίηθτς, Οοπιρ. 
Μαΐΐ. χν. 9. Ματ] νι. 5. Αοΐς χχνι.4. Ἠετο 
Ύγείς. αρί]Υ οἰίες 9οδδρΗ. Απίΐα. χΙῖ, 6. 2. εἴ τις 
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λος µου παραδόσεων. 

ζηλωτής ἐστι τῶν πατρίων ἐθῶν, καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ θρη- 
σκείας, ἐπέσθω µοι. ἩΠατρ. Ὠετε, ΙΚθ ἴ1ε πατρ. 1Π 
9 οδερ]., ἶ5 ΓΟΓ πατροπαράδοτος. 

10. ὁ ἀφορ. µε] πε Πα] 8εη8ο 56επῃς {ο 0ε, 
κ νο ει η [αά, ὮΥ. Ἱπιρ]]σαίίοη, ἀθεείίπεά] 
πο {ο ΡΤεἄΕΗ {θ (4ο5ρε].”.  ΦεῬ Αος ΧΙΙ. 2. κχῇ]. 
14. δα. Βοπι. 1. 1. ’Ὁ θεὸς ἵδ Ἱαπίπςσ ἵπ {οι 
Μ95., ο ΥΓ. Ὑετβίοῃ, απά 50Π16 Εαί]θΓ5, απἀ 
19 Ρυ (τίεςεὺ. απἀ Ῥο]οίί (οασΏί {ο Όε ργοβαῦΙγ 
8Π Ιπίετρο]αίίοη ; Ὀιέ 1ΐ 15 πιοτε Ικε]γ ἐπαί Τέ ννας 
αοοἰἀεπία]1γ οιη]είεὰ Ώδοσιςε ο{ πε ὃ --- ὅ. 

᾽Αϕορ. πιαςδί ο τε[εγγεὰ (νι να Ῥοδί «οπι- 
πἹεηία{ο:ς, αποϊεηί απά πιοάργη) {ο έπο [ογρποιοί- 
εσε οἳ ἀοά. Ώεο Ἡαπιπι., ΥΠΟ βονής ναί {ια 
επι οαπποί νΥἩ σοοᾷ τεαξοη Ὦο απἀετδίοοςἆ οῇ 
ΔΗΥ Ιτγεβρθοίῖνε ἀεοτεο οΓ Πὶ Ρεί5οη {ο Πθαγεῃ 
παπά 1195. 6 Τί ννας (8αΥ5 Φ]αάς) {ογε5εεπ ΡΥ 4οά 
Οναί Τε γγου]ά Ὃ6 α Πί Ιηδίταπποηί Γοχ (πε ρτορασα- 
Ώομ οῇ ιε (Ἠγὶδίίαπ τε]σίοη. Απά (πετείοτο Ηε 
ἀεοτεεά, εγεῃ υϊίἩ ἰ1ε {οτεκπον]εάρο οϐ Πὶ8 Ρἱί- 
{ΕΥ εΠΠΙΙΙΥ ασαἰηςδί {πε ΟἨατοῃ, {ο 8αί Ἠίπι αρατί 
{ο ἴεθ Αροεί]εβΗ!ίρ: ]ηςί α8 πο (επί]ος γνετα 
6ΠΟΡΒΕΠ, {ποιρ] ἵπ α είαίο οῇ αοίαα] Ι4ο]αίτγ. 
Ομ ἴθ ΕΧΡΓΕΒΦΙΟΠΏ καλ. 8806 ΤΓΗΘΟΡΗΥΙ. 1π Ῥεο. 

η, 
10. ἀποκαλύψαι --- ἐν ἐμοί.] ἈῬοπιο Ἱπῖετρτεί, 

66 [νναβ ος Ῥτοραραίθ (πο τε]ϊσῖοη οῇ Ηῖς 
Φοη ΡΥ πια... Τῆ]8, Ποννανογ, ἶ5 Παβ]ε {ο 5ενεγα] 
οΡ]6οίΙοης, νμίοἩ Τ Ἰανο βίαϊοά ἵῃ Ἐεςςπα. ΒΥΠΟΡ. 
Απά {ο εἴπα νε πιεαπἶπσ οΓ ἐν (Ιί ΚορΡρε, (α- 
νΊπ, απά Ῥοτσετ) ννου]ά Ὦο ποτϊ]σα]. Τπε απ- 
εἴθηί ΟοπιπιεηίαίοΥς, απά οἳ έπο πιοάςθγης, Ἰίπετ, 
Φομοίέ, απά Θοοίί, 866Π1 τσΏ{ 1π τοσατάῖησ {Π]8 α5 
α ΦίΥΟΠΡ ΘΧΡΙΘΡΒΒΙΟΠ ΕΟΓ «' ΊΠ ΠΙΥ παϊπά απά Πθαγί. 
Γπε ἀποκ. Ίχαδ τε[εγθηςθ {ο Υν]αί Ὕνας φα]ὰ αἱ ν. 
19: απἀ, Ιπάθθά νν. 19 ὃς 14. ατα, ΙΠ 8ΟΠΊ6 ΠΙΘαδ- 
ἀτε, Ῥατεηίμείϊσα]. ἜΤ]ηε ποτά {ο]]οννίησ είαία 
Ώιο Ῥιαγροςε οἳ ἰΠὶς τονε]αίίοη, ἴλαί Ἡδ εμοιυ]ά 
Ρτοραραίε {πε τε]ἰσίοη οῇ{ Ηίς Θοη {ο {ο (πεπ- 
(ες, ποῖ εοπβπῖης 1έ {ο 1698, απά οοηδεαεπ!]γ 
ών ο μάαίσδπι, 5 α τε]ὶσίοτη {ΟΥ {πε υνοτ]ἀ αἱ 
αἴσθ, 
Γη εὐθέως (45 Κορρο απἆ Ἠπ{π. τοπιατ]) Ῥτορ- 

εΓ]Υ Ῥε]οπσ {ο ἀπῆλθον Ιπ (]χθ ποχί Υθ6Ι56: ὑσμος 
{π οΟΠ5ΘΦΠεΠςΘ οῇ {ε Ίοησ οἶααδο Ιπίετροδες, α 
ολαπσε ος οοηβίτις/ἶοπ 18 Ιπίτοάασοἆ Ὦ} {πο ἀλλά " 
66βοῖ]. (οὔδετνος Ἰηίη.) Ῥαμ]αάς, αὖ βΗέ εἶας 
αἱαοπία», Ιπίετροπ]{ ποραίίναπι ςεπίεηίαπα, απ 
1ρ5ϊ ἵπ πιοπίθιη νεπ]{.”. Προσανατίθεσθαι δἰση]ῃεφ 
ῬΤΟΡΟΤΙΥ (ο εοπιππῖέ αγ ἰἐπῖπς {ο αποίµοετ, απά Ἱπ α 
αροεία/ 86Η56, {ο ἀοροφ]ί αΠΥ 5εοτεί, ος οοπηπημΠ]- 
σαίθο αΠΥ ΠηΓογπιαίίοη {ο αποίἩετ, Ι4Υ οπϱ5 οπςθ 
οροῃ {ο Ἠϊπι, το[ετ 1 {ο Ἠϊπα, εοπ/ογ νὰ, απ ο0π- 
απΙί ἨΙπι αροῃ ἄΠΥ πιαδίοτ. ο Ὠϊοάστας, οἶ(θοά 
ν Υ/είβ. τοῖς µάντεσι προσαναθέµενος περὶ τοῦ σημείου. 
Σαρκὶ καὶ αἵμ. ΤΠΑΥ ΠἹΘάΠ αΠΥ πιαπ (ὉΥ α ἰποῖί οΡΡο- 
εἰτίοῃ {ο «οα απά Οι Ῥο[οτο παππεά) ποί 6νθη 
πο Αροβί]68, ν/ο ατα Ἰδί αβίογ ραγ{ζσιία [η πιθτ- 
(ἰοπεί. Βπί Κορρο, Ῥεμι]ή. απἀ οἴ]ετς ατα, ποί 
η ποί βοπηθ ΓθάδοΠ, ο) ορἰπίοη ἐἶπαί 1 βἰσπίβες 
«6 ἵπ οοηβΙαπη ποῦ αἀβίοαϊ 86η815 οἱ αῇοοίας Ἰ- 
ΠΠηπηος.”. Ὑοί 1 ταίπαγ αστος ντ] Ῥτοῦ, Ἀολοίέ 
απά Φου, ναι οι] αἸοπ]ά Ὦο Ἱπο]αάες: α. 4. 
««Τ ποϊετ οοηβα]{οά ννίἩ πἹεῃ, ποτ οοπ/[οττοἆ 
η] ιο ἀῑσίαίος ΟΡ ΠΙΥ ΟΠ πηϊπἁ απά {οο]ίησε, 
80 45 {0 οοπβΗ]{ ΤΙΥ ΟΝΠ Ἰπίοτεδί οἵ οοπη[οτί.. Α 
νίανν ο{ Ίνα 8εη8ε βαρροτίεά ΡΥ πα αιἰποτ{γ οἳ 

΄Ὅτε δὲ εὐδόκησεν [ὸ Θεὸς] ὁ ἀφορίσας µε ἐκ 16 

ἀΑΙΙΑΤΙΑΝ5 6ΗΑΡ. 1. 15--- 17. 

- 

, / ᾽ ’ ὃ ᾽ .. ’ 3 . 6 2 ’ 

κοιλίας µητρος µου, καὶ καλέσας ια της χαριτος αύτου, ὃ ἀποκαλυψαι 16 
17. οι 3 ” [ 3 2 ” ” , 

τὸν Τίὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ̓  
, 3 / ’ οι 2} ς ; 

εὐθέως οὐ προσανεθέµην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ἹἹεροσό- 11 

(Ἱεαπιθῃπ. ΕΥ τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστ. Ιέ 15 5πον/π ναί 
αἱ νε πιο οἱ (με τογε]α{ίοηπ Ιη απεβίίοη, Πε τθ- 
οεἰνεὰ 5ο] Ιπ[ογππαίίοη α5 Ρ]ασεςά Ἠἶπι οἩ α Γοοί- 
1ης γν]ίἩ να ΑγΡοδίίες, ----Ενεη {ος ννηο Ἰαά Ῥεει 
Ἰπνερίεὰ νίἩ ναί οὔ]οε ὮΥ Ολεϊςέ Πἰπιδε]{; παγ, 
6υύεη αδουο ἴἨειῃ, ----5ἴποςῬ Ἡθο Ἠαά τεσοεἰνεὰ ἴα 
ΠαπαΙπαίΙοη 1π α ΠΙΟΙΘ εχίταοτάΙΠατγ ΠΙάΠΠΘΓ {απ 
{πεγ Παά. 

11 --- 19. Οπ {με οἰτοιπιδίαπςοςς Ἠετο αἀγετίοά 
{ο, 566 Αοΐς ἶχ. 20 --- 285. απά Νοίες, απά εδρεςία]- 
1Υ πιγ Νοίε Ιπ Ἠεσεπς. ΒΥΠ. ΟΠ ἴε ρτεξεπί ραδ- 
κασθ. Ίο ἀϊδοτεραποῖες ΥΥΠΙΟἨ οσο 1Π πε ἴννο 
αοοοιΠίθ ΤΠάΥ, ἵῃ ἃ στεαί ΠΠΘᾶδΙΤε, Ὀε αθτιραεὰ 
{ο ο ἀἰπετεπος οἳ έλα οἰτοιπιδίαποςς 1η ν/Π]σ]ι 
Όνε σεπογαἰ ϊδίογίαπ 16 Ρ]ασθά, ἃ5δ οοππρατεά γη] 
Όιο ιοΥτίογ ο α ρεγδοπαί πατγαίζυε. πε {οτπιετ 
ΠθΟΘΒΦαΓΙΙΥ ερεακς ἵπ σεπεγαί ἴετΙας; ἴπε ]αίΐτες 
ἀεδοεπάς {ο ραγέσιἰαγι(ίες οἳ πια, Ρ]αςς, απἀ 
Ρ6Ι5ΟΠ8. ες Ῥα]εγ. ΑΦ ἴο {πε ΙΟΙΓΠΕΥ Ιπίο 
Αταδία ποί Ρείπςσ πιεηοπεά ΡΥ ϱὲ, {αε, Τί τηαΥ 
ν6τγ νε] Ὃε αοοουπίεά Γοτ οη (μαί ργϊποῖρ]θ. 
ῶθο Ἠεοςῃβ. 3ΥΠΟΡ. 3ο ΗΠ16, Ιπάθεά, ἶ8 νο. εαἷά, 
Ὠναί {ο αἀ]αδί λε οἨτοποίοςσγ οἳ νε Αροβ!]ϱ8 
1{ο 195 ἀμΠου]. ΑΝ {ο {ο τεοοποϊ]ειποπί οἱ {πε 
ἀἰνετδί(γ, νΠίοἩ 5εεπῃ {ο δαρεῖςί είδει {πε 
Αροβί]6», ἵπ οτάετ {ο 5είε {Πε οἩτοπο]οβγ, πο 
πιεί]οά Τ Ἰανε γεί 86εη Ρτοροβεά, αρρεατς απα]ίθ 
βαἰἰς[αοίοτγ. 1 πιαγ, Ώπετείοτε, ϱε Ρρετιη]{εὰ {ο 
βισσεςί, {αΐ {ηοτε 5εεπῃς {ο Ῥο ποίμ]ησ ἴπ {με 
Ννοτάς οῇ 94. Ῥαι1, {ο Ἰθαά 158 {ο 5αἼρροβ8ο {παί Ἠ]8 
βίαγ ἵηπ Αταδρία ἵνας οἴῃεγυνί {απ 5/ιογέ,; ποτ πθεά 
ν/θ ΦΙΡΡΟΡ6 {]αί πο Γομγπει Ύναδ α νετΥ Ίοης οηθ. 
Τ{ ννας ΡτοῦαΡΙγ ίακαη, η α στεαί Ππεαφατε, {ος {πε 
ΡΙΤΡρο8ε ΟΓ γεκδίογῖπρ Πιῖς Πιοα, ---- εἶπες 1 ἵ5 καϊὰ 
αἱ Αοὶς Ικ. 19. ἐνίσχυσεν, ΝΠΙοὮ Ἱπιρ]ες (μαί Ὦθ 
ννα5 {]ιοπ ΟΠΙΥ Ιπ α δίαίε οΓ εοπυαεδεεποο. Απά πε 
()ιὶς Όογ ρεγῖοά (επ, αοσοτάἶπρ {ο {6 ννοτὰς οϐ 
οἱ, ΤαΚ6, νε βπά ο Αροεί]ε Ἰαά τεπιαϊποά αἲ 
Ώαππαδο5 6οπιθ ἆαγβ) Τ ννοι]ά απ ἰε βτεί 1ΟΓΠΕΥ 
ἰπίο Αταδία, ΥΥΙΕΠ, α5 Πανίπσ οσουρἰεἀ Ὀαΐ α νοτγ 
ε]οτί ᾖππς, απά αβοτάϊπσ πο οἰτοιπιδίαποςες ΟΓ ΠΙο- 
πιθηί, ί. Γπιζε οπιΐδ, οοπ(ϊπαῖπσ Ἠΐδ πατγαϊΙοῃ 
{1 εὐθέως ἐν ταῖς συναγώγαις ἐκήρυσσε. Απά 8ΗΤΘΙΥ 
Όια ο... ΟΓ 1] εὐθέως νν]] 5εατοεΙγ ὃς αΏεοί- 
οἆ ὮΥ {πίς εἨοτί Ιπίεγροςοᾶ ΊοιτΠ6Υγ. Οσθτίαῖῃ Τε 
16 ἴπαί πο ννογὰς καὶ εὐθέως --- Ἄριστὸς πιεί τοίετ 
{ο απιοί[εγ παττα!νθ. Ἐοιτ Ι οαηποί αοφιἱθσος ἵπ 
ὕπο ορίπίοη οἳ Κππος], εαῖ νη{ῃ {πο ἵκαναὶ ἡμέραι 
ππαΥ ὃς πΙπηρετας {πε ἡμέραι τινὲς πιεπέοποθά αἲ ν. 
19. ἜΤ]ε κίαίο οἱ {ιο Αγοκί[ος Πιοαέι ννοι]ά πο 
αὐπη]ε ο Ἰής ὑπιπιεαίαίείη τεδαπηῖηρ 5 ενπησε]]σα 
Ἰαῦοιτς αἲ ΏαπαδοιδΣ απᾶ ἐλαί, 5 ννε ος, ἶ5 πο 
αἱ νητίαποο πι Βέ, Ρα] αοσοουπί, Ἐἴπα]]γ, Ι 
νου] απἀθτείαπά {ο Ὑοτάς οῇ 4. Τικ ὡς δὲ 
ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναὶ ΟΓ Όνα νν]ο]ς πιο οϐ 9, 
Ῥαι1ς φοεοπᾶ 8Ο]ΟΙΤΗ αἲ Ώαπιαδοιςς νν]]ς], Ὦγ Ἠῖς 
ονη αοσοοιπί Ἰογο, πιαςὶ Ἠανο οχίοπᾶαοᾶ {ο πο 
ππποὮ ]658 {απ ἴητοῬ Ὑθατς. ΟΥ νε τπΣΥ βΠρροβθ 
Ίο παγγαίῖνο οῇ ναί τοοῖς Ῥ]ασς ἵπ Ἠΐδ «οοοπἀ 
ίαγ αἱ Ώαππαδοις, ο «ΟΠΊΠΠεΕΠςΘ αἲ ν. 22. Σαῦλος 
δὲ, ὅτο. Απά (ποιση ναί πιαγ 86θτη 5οατοθΙγ 
υναγγαπίοἁ Ὦγ πα ννοτὰς, γοί Ιΐ πηαςδί Ὦο ΤΘΠΙΘΠΙ- 
υογοά, ἴλαῖ ο οχρτθεδίοη ἡμέραι, ὉΥ απ Ἠουταϊςπα, 
Ἰαςδ ο θπ οΠΙΥ ἴ]α σοποτα] εἰσπίβοπί]οη οϐ ἐἶπιο 
παπά ἵἱκανὸς 8 ἃ ἴοΓΠΙ ο) οχἰθηκίνο αρρ]]οα{ίοπ, απά 
9 ο/η τιδοὰ οΓ α δοπιοιο]ιαί Ίοησ Ῥοτῖοά. [ροπ 
ὐιο Ὕνο]ς, ἴπετα οαπ Ῥα Πί]ε ἀΠοι]{γ ἵπ απἆετ- 
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ι . - 3 ’ 

λυμα πρὸς τοὺς πφὸ ἐμοῦ αποστολους, 
ς , 3 ’ 

18 πάλιν υπέστρεψα εἰς «{αμασκον. 
. , 7 -” ε) 

η μπειτα μετὰ ἔτη τρία ανηλθον εἰς 
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3 2 . ») Λ 

ἆλλ᾽ ἁπῆλθον εἰς ἀραθίαν, καὶ 
Ἡ Αςοίς 9. 26. 

νά , ΄ , Ἓ.. κ ς Π : 

ἹἹεροσόλυμα ἵστορησαι 1Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα προς αυτον ημερας δεκα- 
, Ἡ Π . 3 ’ 3 3 3 Γοδ. ψ 3 . ἵ Ματίςθ. 8. 

19 πέντε | ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ιάκωθον τὸν αδελφον "9" 
.., απ] πι ’ σο 3 ) δν ον σ ο. λν 1 ῃ 4, Ἀ 

90 τοῦ Κυρίου. } 4 δὲ γράφω υμῖν, ιδοὺ, ἐνωπιον του Θεου, οτι οὐ 
” ε 3 Δ , ν ο... 4 Μ. - 

2] ψεύδοµαι. ΣἜπειτα ἠλθον εἰς τὰ κλίματα της «Συρίας καὶ τῆς Κιλι- 
9 σος. 1. 98. 
ᾷ Τ. 9]. 
1 ῶμεβΒ. 2, 5. 

ΠΠ, 4, ]. 

1] ' 3 / ω / ο) ’ / : νά 3 ο. ψ 

9 πίας μην δὲ ἀγγοούμενος τῷ προσωπῳ ταῖς ἐκκλησίαις της Ιουδαίας 1 Ίνυ. δ. 9]. 
- ων ; Ντα ; 5 /! ς , ς ο ἣ 

9 ταῖς ἐν Χριστῷ ᾿ µόνον δὲ ακούοντες Ίσα», Οτι ο διώκω» ημας ποτὲ, Κ Αοὶ5 9. 90. 

πι " 5 ’ . Δ » ΄ᾳ ο Δ 

νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἣν ποτὲ ἐπόρθει καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ 

1 τὸν Θεό. 

9 Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβων καὶ Ἰίτον. π ανέβην δὲ 

” ’ 3 Π 

Π. ) Ἔπειτα διὰ δεκατευσάρὼν ἐτῶν πάλιν ἀνέθην εἰς 1 Αοΐς Ι5. 2. 

πι Αοί5 19, 21. 
ῬΜΙ]. 2. 16. 

ὰ ; 2 ρω ᾽ 3 ’ [4] ’ 

κατὰ ἀποκάλυψιν, καὶ ανεθέµην αυτοῖς τὸ ευαγγέλιον ο κηρυσσω ἐν 
” 3, 3 ὁδς/ δὲ ο ὃ [ ’ 3 η , Ευ] 

τοῖς ἔθνεσι, κατ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκουσι, µήπως εἰς κενον τρέχω η 

8 ἔδραμον. 4λλ οὐδὲ Ἰΐτος ὁ σὺν ἐμοὶ, Ἕλλην ὢν, ἠναγκάσθη περι- 

εἰαπάϊπσ 34. ]ωιε γνοτάς ο α5 οοπρἰἀεταῦ]ε α 

ἄπιε ας 9ί. Ρας ννοτὰς τεααίθ. ο} 

19. ἱστορῆσαι Π.] ΄Ἱστορεῖν τινα 5ἰσηϊῃες {ο γἱὶῖ 

{οτ ἴἶιο Ῥιτροςο οἱ Ῥεσοπηίπα Ῥοίίει αοφιαἰπἰεάἀ 

γνἰ(] απγ οπς ΒΥ Ῥθεοπα] οοπηπιιπἰζαΠοῦ: ΥΠΟ] 

αδια]1γ ἱπιρ]ίος απ΄ εχρεοίαίῖοη οῇ θεείης 5οπιθ- 

Όμως πποτθ {παν οτάἴπατγ. 30 }οβδερ]. Βε]]. γι. 
1, 8. (εἶτεὰ Ὁγ ἘΥΡΚΕ) ὅν (8οἵ]. ο ααπαπη). ἱστό- 

ρησα, “΄ ν]λοπα 1 Ώεσαπηε αοφιαἰηίεά ντα. Τμ 
ννοτά ταΓ6ΙΥ οεοΙ{8 ἵη {λε (]αβείσα] ἸΥΓΙί6Ι5. 3ε6 
Αοὶς ΙΧ. 20, 2Τ. 

19. Ἰάκωβον.] Το υνπΙοὮ οἱ {πε ίπτες /απθθεβ 
Ομής 5 {ο ὂς το[εγγθᾶ, ἴο Οοπιπιεπία{οτς ατε ποί 

αστοοά. 1 Ἰανο οοηβίἀετεὰ {ο εαρ]εοί αἱ ]ατσθ 
ἵη Ώεσθης. 3Υπορ., απά ανα, ΥΥ Ῥοτᾳετ, αἀορί- 
εᾱ ἴἶνε ορϊπίοη οἱ πποδῖ Οοπιπιθηίαίοι5, αποιεηί 
απά πιοάθγῃη, ναί είς «αππες γνας ποί ῥγοίιεν, Ραΐ 
οοικύπι ος Κέπδπιαπ, οἱ ουτ Τιοτᾶ, απἀ α 5οη οῇ Α|- 
Ρίθις. Της ορίπίοη Ἡα5 αἱ5ο πιαϊηίαϊπεά Γοτ- 
ππθτΙγ Ὦυ Ἰίπες, νο, ΠΟΥΜΕΥΕΤ, ἶ5 ποί ἀἰδιπο]ίή- 
ο {ο (ἰίη]ς ἐἶναί ἀδελφ. «που]ά Ἠετο ϱ6 {ακεη ἵπ 1ΐ5 
πδια] 5οη96 ῥγοίπεν. Απά ἰΠῖδ, Ἠθ 5ΙΡΡΟΒΘΡ, 148 
7αππες (1ο Βί5Πορ οἱ δετακα]θηῃ. 

φ0. Ἠετο Ίνα Ἠανθ α ΦΟΙΕΠΙΠ αβεενεγαίίοη ΡΥ 
οαΐ]ι οἱ νο {ταίἩ οἱ ννλαξ Παά Όδεῃ θαἶς, θΙπη]]ατ {ο 
Έιοςο αἱ Ῥοπι. κ. 1. 1 Τήπι. 1. . 2 Όογ. ΣΙ. 1. 
Ιδοὺ, παὶπὰ! Ἠεοίοτο ὅτι 510. ὄμνυμι. Τηε ατσι- 
πηθηί, ας ἨΓΗΙ(ΟΥ οΏβετνεβ, ἶ5 {πί5: “«Πανίης, 
ἠποτοίοτθ, Ρργθασηεά {λα (4οβρεΙ 5ο Ίοης Ῥείοτε 1 
ανν {θπα, απά αίαγίπσ 5ο Πέ]θ υνμί]ε υηἩ {ποπι, 
απά σοΐπσ ἴΠθπ ΟΠΙΥ {9 566, ποί {ο Ἱεατη οῇ {λοπι, 
Ἱ οπηποί Ὀθ οοποεϊνεά 1 αΠοι]ά τεοεῖνθ ΠΙΥ Ιῃ- 
κίτιοίίοπς ΠΟΥ {ο ΡτθασῇΏ {16 (1ο8ρ6| ἤοτη {Πεπῃ. 

91. Συρίας] “«ΒΥγ Βδυγία (ΥΝΙπετ οὔεετνεῬ) ἴ5 
Ἠθτε {ο 6 απἀθιείοοά (α5 αρρεαῖς {Τοπ Δοίς ΙΧ. 
90.) Οναί Ῥατί οἳ Ἁγτία νΥΠίοΝ 16 εἰδεν/μετα σα]]εά 
Ρ/ιωπίςρ.”) 

Φ9, Ἰουδαίας, 1. 6. (45 Κορρο απἆ πίη. τεπιατ]ς) 
ἐς οοωπίγἠ οἳ δαάφα, οχο]αεῖνο οἳ «εγμδαίοπι, 
ν/ηθγθ Ἡς ας νθ]] ΚΠΟΥΗ. 

Φ4.. ἐν ἐμοὶ] “« οη ΠΙΥ αοοοιηΐ, “ οη αοςουπί οί 
πιΥ οοπΥεΓδΙοΠ;) }]. 

ΤΠ. Ἱ. διὰ δεκ. ἐτῶν] “« α[ίετ {πο Ίαρςο ος ΙΠίεγ- 
γοπίίοη οϐ 14 γθαιθ.” Τ]ή6 19ο οἱ διὰ {ΟΥ διαγε- 
νοµένων 966118 αἶδο ἵπ Ματ Π. 1. απἀ Αοΐς χχ!ν. 
1Τ. Οπ νε οἨτοπο]οσίσα] ἀῑ[ιοι]ίγ Ιπνο]νεά ἴη 
νο ννοτάς, 599 Ἐεοεηῃς. 3ΥΠΟΡ., Ραἱ6Υ, Βοροτ, 
Ἠπετ, Φοᾖοῖί απά Επιπηοτ]. ῬΓο]. {ο 2 «οἨ. Ρ. 20. 
βᾳᾳ. ΤΠΘΥ τοαά τεσσαρῶν 2 τἰΏΙΥ, 1 επ. Ἔπε 

η Αοίς 16, 3, 
1 Οοτ, 9. 2]. 

Ἱηίθτργεία{ἶοη οΓ {πε πάλιν ἀερεπάβ προηπ {θε γεν’ 
αἀορίαά ο6 {με Ῥτεσεάίης. 

2. ἀνέβην κατὰ ἀποκάλ.] Ἐορρο απἆ Βογσοτ 
5Ί1ούυΥ ἴ]ιαί {15 15 ποί Ιπουηβίείεπ{ ντ] ια αοσοαπ{ 
αἲ Αοΐς αγ. 2.2 {ος (Ποισῃ Ἠα ννεηί αρ, α5 αρρούπί- 
ο Ὀγ πε Αποσμίαης, Υεί Πὶς ἀείεγπιϊπαίίοη {ο 
οοπιρΙΥγ νι ὑπεῖτ τεαερί (ννΠΙοἩ Ίο Παά ΠΙάΠΥ 
ΙΘΆ5ΟΗΡ {ο ἀεο]ίπε) παὶρῃί Ὀε, απἀ, α5 16 αρρεατε, 
τδας ἃ Ὠϊνίηε οτάςετ. 

--- ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐ.] -«5εΐ [ογίῃμ, οι ]αιᾶ 
Ῥείοια {]θι ἴηε (αο8ρεΙ:” Ὦγ πΠΙοἩ 86επῃς {ο 
Ῥε πιθαηί βείί]ῃπσ {οτί ἴποεε Ρροου]αγ]{]ες, α5 {ο 
έμο ἀϊδαξε ο {ε τίς οί ένο Μοφδαῖς Ἰανν, ία 69ο 
αἀπηϊβείοη οῇ {πε (επί]ες νἰέοαί Ῥιπάίηπσ (πεπα 
Ώπετείο (απά ρεΓ]αρς 6οΠΊθ οῇ ἴ]ο πποτε ἨΠαπιῦ]ησ 
απά ρεου]ίατ ἀοοίτίπες οΓ {16 (4ο08Ρ6Ι), νν]ΙοἨ 566ΙΠ 
ίο Ἠανε Ώοεπ αβδρεοία]1γ {τεαίεᾷ οἩ ϐΥ Βί. Ραιαἱ; 
οη α1] νο] αοσοιηί5 Πε παὶσηέ ννε]] 5ίγ]ε 1έ ης 
«ῶοδρεί. Αί τοῖς ὁοκοῦσι ΥΕ ΠΙαΥ 5ΙβΡΙΥ εἶναι τὲὶ, 
ψΠΙςἨ 15 εχρτεδεεᾶ αἱ ν.θ. 36ο Νοίο επρτα . ὁ. 
Τη λε (]αβείσα] υνγ]ίαγς, Πούγενες, {5 15 ϱΘΠοΓ- 
αγ οπι]{θά. ο ῬοτρΏΥτΥ οἶίεά Ὦγ Ώε Έμοες 
ΟΡΡΟΒΡΘΒ τὰ πλήθη {90 τοῖς δοκοῦσι. Ἔ]ε εκρτεβεῖοῃ 
16 ννε]] οχρ]αίπεὰ ΡΥ 'Γμεοάογεί, ἔνσημοι, “΄Ρ6Γ5ΟΠΒ 
ος. ππαήκ, ἔπεθ Αροείιες απά Ῥτεξυγίεις. ες ν. 
ϱ. ἜΤη]ς ννας ἆοπο “΄ ρτϊναίαΙγ,” Ώεσαιςο (α5 ΑΡΡ. 
Ίανο. οΏεεγνες) ΄ό πιαΠΥ οοι]ά ποί Ώθαι {Πε ἆοο- 
πΐπα, ἰλαί {πο (επί]ες Ἠαά α τῖσηί {ο αἀππ]βδίοΠ 
Ιπίο {πε ΟΠτικήαπ ΟΠτοἩ. απἀ ἰπαί αἰ] οοπγοτίβ 
Ίνετθ εχεπιρίεά {ο1Ώ 1 οννίδῃ οΏβειναποςῬς.’) 

--- μήπως --- ἔδραμον.] Τῃε πιεπη]ησ ἶ5 ΡΥ πιοςί 
πιοάσργη Οοπιππεπίαί{οτς 5αρροφεά {ο ὑα, “«]δςδί, Ὁγ 
ποί παΚ]ησ {Πῖ5 οοπιππαπ]σα{ΙοἩ, Ι πιὶσηί 6 πιἰςδ- 
τθρτεδεπίεά ΒΥ ΠΙΥ οα]αππ]πίοτς, απά πςΙΠάεΓ- 
εἰοοἆά ὮΥ {πε Αροεί]ος, {τοισῃ νηος5ο ἀῑδοοιη- 
{εηαηςθ {πο σοοᾷ εβεοίς Ὀοί] ραςί απᾶ {αίαγε οῇ 
ΠΙΥ Ιαθοιτθ ννου]ά ο ἀἰπιιπίδηαά,” Ἰ ἆο πο, 
Πούθ6νετ, 566 οι” 5Ιο]Ώ α 66Η56 οαπ Ὦο οχίἰταοίεἆ 
Γγοπα {πε ν/ογᾶς, απά 1 ργοεί[αγ {ο Ιπίθτργθία{ῖοη οΓ 
6Ἠτγς., ΓΠεορΗγ]., πουπι., Ἠγρετ, (απιογ., απά 
ΈῬοήσες, “«]οδί ] «Ἰοι]ά Όε ταα]]γ (Ποασηί {ο ]α- 
Ῥουιτ, ο: Ἰανε Ἰαρουτεά ἵη ναῖπ; ) 1. 6. ΘΓΓΟΠΘ- 
Οἱ5ΙΥ, απά απάετ πηρίακες ννμΙο] να ναί Ἰ]8 
οα]ηπηπ]αίοτς ργείοπάεἆ. 

ὦ. ἀλλ᾽ οὐδὲ Τ., ἃο.] ἜΤ]ο οοπηεχίοη ἶ6 πε]] 
]αιά ἀἆοννη Ὦγ η. α5 [οἱ]οννς: “Ῥο [αγ ἩΨθγθ 
Ώου {οτι 5αΜἶπσ πιο τση, {μαί (ευ ἀῑὰά πο 
ουεῃ οτάοχ Ρέας, (ποασῃΏ α ΟτεοθΚ, {ο Ὄο οΙΓοΤη- 
οἰδεά : 3” απ Ιτγο[τασαῦ]ο ΡΓΟΟΓ {]αί {Π6γ ἀἷά ποί 
Ῥα]ονο ἵπ {με πεοθβεῖίγ οἳ οἰτοιπιοϊδίο, Ῥαί 
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τμηθῆναι. ' 4ιὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισηλ- 4 
- ᾽ . ῃ ς - ϱἳ 2 » - ν 3 μα. 

ον κωτασκοπησαι την ελευθερια» Ίμων Ἡν εχομεν ἐν Ἀφιστῳ οου, 
ἢ ὑπ ο ’ 3 γοι ᾽ σ ., α.. Ἡ 

ὄμαι. Πο] ἵνα ἡμᾶς καταδουλωύωνται .. . οἷς ουδὲ πφὺς ὦρα» εἴξαμεν τῇ Όποτα- ὅ 
Οτο. 19. 7. 

1ου. 94. 19. 
ικα, 6. 7. 
Άοις 10, 84. 
Βοπι. 2. 11. 
ΕΡρῃι, 6. 9. 
Οοἱ. 9. 25. 
1 Ρει. 1. 17. 

(ποισέ νι Ῥαυ] ο πι θαυ]οοί. ᾿Αναγκά- 
ζεσθαι ἵψ ο[ἵεν α9εά, α5 Ἠθτα, ο μα πιογαί οΟΠ]- 
Ρι]ρίοπ. οϐ είτοηπς ρετειαδίοη οἱ αγρεπί ΤΕΠΙΟΠ- 
βίΤ4ἨςΘ. 

4. διὰ δὲ τοὺς παρ. Ψευδ., ἃτο.] ἜΤ]ετο ἶ5 Ίεγε 
α ἀἰβιοι]ίγ, ατίδίησ {οπι α εεεπίης παπί ο α 
οοηδίγασίῖοῃ : απά λε δοπ(ἐπιοπί Ώας Όοεῃ ἰπουισῃί 
Ὦγ 5οπ16 {ο ο Ιαριο {ο ἴπε οΡ]οσίίο, --- ναί 
Ρας τοπιαϊπεὰ αποϊτοιπιοῖκεὰ ο αοσοοιηΐ οῇ 
Ώιο {αἱ5ε ὈτοίμτεἨ, 1έ αγ Όο Ἰπ[εττεὰ, ἴμαί 1 
Ώπεγε Ἰαὰ Ῥθοῃ πο [αἱ ὈγδίἨμτοαι, Ἰχα ιοοµίά Ἠανα 
θ6εμ. οἰτοιπιοίδαος 5 νο τας οοπίετ {ο {με 
Αρορί]ε”5 ατσιπεηί,. Το τειπονθ (λῖς ἀΠουγ, 
εογετα] ο (λα πποτε τοσεπί (οπηπιοπίαίοί5 Πιαίη- 
{αΐη {6 56ηςε {ο 06, ἰμαί Τ{έα5 Ίρα αοἴπα]]γ οἶτ- 
ουπιοϊεεά. ᾿ΤΓΠΕΥ αγ α 5ίοτπσ οπιρ]αςὶς ο τε 
ἀναγκ., αδ ἀεποίίῃς αί νε οἰτοιπποῖδίοι, ποσ] 
ποί εοπιρεἰἰρᾶ, να ]ιάσεά ετρεάἰεμί. Α5 ἴο 
Ψ/ΟΥ45 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν, ΝΥΠΙΕΙ 8εείῃ αάνετςθ {ο 
5ιιο]ι α 56Π56, {με οοπίταγΙείγ ἶ5 επάεανοιγεά {ο 
Ῥε τειπογαᾷ ὮΥ α εαὐί]ε ἀῑκίίποίοἨ, Τηαςδ πα 
86η5ο ν]] μα: ΄ ο οοπδεπίοά {οτα 5ποτί απο, 
Ώνας πποτο ε[εσίπα]]γ σοηβι] πο ἴἶπα Ρογππαπεηί 
Ἰπίετοξί οῇ {ο (ο5ρε].”. Τμ πιο ο ΙΠίΘΓ- 
Ργδία{ίοῃ, Πούνθνοτ, ἶς Ιαβ]ε {ο ἱπεαρεταβ]ε οὔ]ες- 
{ποης, 5ονετα] οῇ υπὶο] ατο εἰπίεᾷά Ὦγ ΒοΙρΡες, 
Ἠ1πος, απά πιγβο]{, ἵπ Ἠθοςῃς. ΘΥΠΟΡ., απά οίῃμεγς 
ν]] οσσγ {ο ενετγ Ογ]σαἱ Ιπαἱτογ. Άβονε αἲ!, 
Ώνεγο ἶς ποῖ {να Ἰεαςί ΤεπΒοη {ο ΦΙΡΡΟΡΘ οἷς οὐδὲ 
πίετρο]αίοά; Όιε ενϊἀσηςε, Ὀοί] οχίετπα] απά ἵπ- 
{ετηα], [ου πε ννοτάς, Ὀείῃπσ αἰπιοδί α5 στεαί α5 
οπή Ῥο6 Ιπιασ]πεά. 366 ἨΒοίρεγ. Ἰπάεεά, ἴἼχετε ἶ8 
πο ποσθβε!{γ {ο γοβοτί {ο 5ο ν]ο]επί α πιθί]οὰ αξ 
Όιε [οτοσοίηπσς 8ίπσς νε ο]λΙεΓ οὐ]αεσίοῃ Ππαγ Όε 
ΥΘΠΙΟΥΕΔ Ὦγ οοηππθσησ διὰ δὲ παρ., οί Υη]ι ελα 
Ληοεεα ίππο, Ῥαΐ νι ιο Γοοιυήης ννοτς. Τί 5 
ἴτας (μαί πει 8οΙΠθΘ Υνθοτῦ 866Π5 {ο 6 ν/απίησ: 
απά ΒίΤοίΠ., Ἠοβθηπῃ., ΒοτσδΓ. απά Ταβρί5, ννου]ά 
τορεπί ἀνέβην ΟΥ ἀνεθέμν. Βαί ἰμῖς 18 {οο αγοϊ- 
ἵτατγ απά (ποίους α πποὰε {ο Ὦο ἀερεπάθά προῃ; 
απά ο βαππθ ΠἹαΥ Όο6 βαά οῇ Ολαί αἀορίεά Ὁγ 
Ἠππος, Ὕν νο ννοι]ά Ἱπίετρτεί {πα διὰ δὲ, «ααοά 
α{θίῃ Ῥογήποί αἆ,” απά ἰακο {χε οἷς ΓΟΥ τούτοις. 
ΗΕ εοιι]ά ταί]χογ 56οπῃ {αί ἴπογα 15 απ απασοἰη (ον, 
οσοπξῖοπαἆ ΒΡΥ νο ΠπίτοάμοίίοἨ οῇ ἴ]ιο ρατοη/]ιθί]- 
σα] οπαβθθ οἵτινες --- καταδουλ. Όντ ταίας, αί 
ἴπετεῦγ ποί οπ]γ νο (τοεπὰ οῇ ἴπα οοπείγασ[ίοη 
ἶ αραπάοποᾶ, Ὀμί 8οπιο ννοτὰ, νο οί. Ῥαι] 
νου] οἴμοχνν]ο Ἠανο αξαά, 18 αοσοίπετ ]οεί, 
{που ρϱ] 615Υ {ο Ῥο βαρρ]εά [οπι πο οοπίεχί; 
ΠΠΠΙΘΙΥ, οὕτως ἐποίουν, ΝΥΙ]ι τοίοτεποθ {ο Ἠΐδ νν]ο]α 
οοπάποί οἩ ναί οσσπδίοη, Ὀοί]ι ἴπ σοΐησ παρ ἴο 
ογηβδα]σπα, απ ἴπ {πο πιοπδατος ης αἀορίεά νν]θι 
Όιογο. ἵ Ἠανο ροϊπίος αοσοτά(πσ]γ. 

Παρεισ., “6 Νο Ἠαὰ Όσοι Ἱπίτοὐισσα,” ου Ἰαά 
Ἱπίτοάισσθά {πεπιβε]νος Ιπίο {]ιο βοοἰοίν. 0 παρα 
5 86 ἵπ παραδίω, παρεισέρχοµαι, ο. ΕΥ ἴἶια 
ἡμᾶς ππιςί Ὀς ππάεγρίοσά ποί οπ]ν απ] απά 'Επας, 
Ῥιαΐέ πο οοηρτεσα{ἶοη αί Ἰατσο ἵπ ΑΠΙΙΟΟΗ. Οὐδὲ 
πρὸς ὥραν ἵδ α Ῥορμία ρητακο, ἀοποίίησ  ποῖ Γου 
ΠΠ Ἰπβίπηί,) ος ποί αἱ αἩἲ. Το“ ποί γ]ο]άίπρ {ο 
Όσοιη 7 18 {ο ο ππάσγείοσᾷ οῇ ινα παπίου 1π 4ἱδ- 
Ρυΐο, Όπο ποσθβδ]ίγ οῇ ἴἶνα Ταν ἰο βα]ναήοῃ. Τῃ 

- ε’ ς τλ 19 α »” . αχ λί ὃ κ Ν « νι 

21 ἵνα { ἆληῦεια του ευαγγελίου θισαµειῃ πφος μας. 
2 . ' -” 

Ρ πο δὲ τῶν 6 
5 ς ω ” Σς ν ’ " ’ 

δοκούντων εἴναί τι, (ὁποῖοί ποτε Ίσαν, οὐδέν µοι διαφέρει. πρὀσωπον 
Δ 2 2 , ’ ' ς - 3 ᾽ Π 

Θεὺς ανθρώπου οὐ λαμβάνει) ἐμοὶ γὰρ οἱ δυκοῦντες οὐδὲν προσανέ- 

ὑποτ. ἵ8δ {ΟΥ πρὸς ὑποταγήν  Ἱ. 6. ὥστε ὑποτάσσ. {ος 
ὑπυτάσσ.: ΝΙΙΟΗ 6 α ΠΙΠΟΠ 5ίοΠσθΥ ἴΘ6ΙΠ Όιαπ 
εἴκειν. Ἔ]ε Αροεβίιο κας Ιπομπες, 1 5εεπ!ς, ἴο 
γΙεἰά, ας [αγ αφ ννας αἱοναβία, Ἰπ ἰεπάετηςβς ΐα 
ννοα οομφοίεησθς; Ρα πο ἴο αὐαπάοἨ πε ἵπῃ- 
Ροτίαπί πιπαίίεν ἵπ ἀἱκεριίο. "Ρις ἤτπιπεςς νναβ 
πάορίεὰ ἵνα ἡ ἀλήθεια --- ὑμᾶς ; Ἱ. 6. “ ναί ειπα ρατθ 
από απαά{εγαιοὰ (αο8ρε] μασ] τεπιαῖη νίἩ θ 
(εμί]ος, απά ποί Ὦο ρετνοετίεᾷ ος ἀθεείτογεά Ὦ} 
υάαἱΖίησ {δασ]εις..  ὮΥ ἡμᾶς ατα ἴο 6 ΠάεΓ- 
δίοοά πο {ιο (ᾳα]αίίαης οπἱγ, δαί νο ἀεπΗ]ε 
Οτκίαπς 1η σοπετα]ς α. ᾱ. “ γοι άεπίι]ες.” 

ϱ. Ἰπ Ομ νετ ασπ]ῃ (45 {πα Ρερδί «ΟΠΠΠΙΕΠ- 
{αίογ5 ατα αστοοά) {πετο 15 απ απαεοζηί]ιοπ; 1ηθ 
Αρορί]ε Ἱπίομαϊπρ {90 ΥνΓΙίθ ἀπὸ τῶν ὁοκούντων ---- 
οὐδέν µοι προσανετέθη, οὐδὲν προσελαβόµην; Έοιρῃ, 
ΡΥ τεἈιδοη οῇἳ α 5οπιον]ιαί Ίοπσ ρατεπί]εείς, Ἶςθ 
ἀτορς {ια (μγεαὰ οῇ {να οοπβίτασίΙοἩ, απ 18 
επαησες ἴα (εΠΙέ. Ἱπίο α Νοπήπανες αν Ιὲ 
νους τεβυπηίης Ὕν]ια! ννας εαἰά Ὀείοτε ἴ]ε Ῥραγεῃ- 
Όιεςίς. Ἐοχ ἴπε γὰρ ἶ6 γεδιπιρίζυο. 'ΓΙΙς νίενν Ι 
Ππὰ επρροτίεά ὮΥ νο ορίπίοη οῇ Ῥτοῦ, Βε]ο]θ- 
Ποε]ά (Η1πίς, Ρ. 60), νο τεπιατ]κς ναί ]ς 15 απ 
Ἱγγεσι]αχ 5εηίεηος, {με γγ]ίουγ μανῖπο Δες υνϊ 
οπο {ΟΥ απά «οπσ]ιάεὰ νι αποί]ετ (Γοτ ννθ 
βΊου]ά Ίανο εκρεείεὰ, οἩ {Πα Ρατ οἱ, ἅο. 
ποίμῖης πον ννας οοπηπππ]οαίεά {ο πε). 9. 
Τηαί λε Ἱπβδετί]οἨ οϐ πα ρατεπί]οβίς γνας ἴθ 
οοσαβΙοπ οῇ {5 γαγίαποηῃ, απἀ ναί ἴΊιετε οἱ δοκ. 
18 ιο τεροαίΠ{]οη ο{ ἀπὸ τῶν δοκούντων ἵπ ποοοτά- 
ἄπος ΥΙἩ πα αἰίεγεά [οτι οϐ {με εεηίθηςθ. 
«Τε οὐ]θοί (οοπίίπαες 16) οῇ ἐπὶ ρατεη{]ιθεῖβ 
18, ἴο Ῥτεσ]ιᾷε με Ίάσα οἩ 5 Πανίης Ὀοννεά 
{ο ιο απἰ]ογ]ίγ ενοη ΟΡ ἴπα Αροεί]ο8. Ἡο Ἠαά 
τοςεῖνες 5 (1ο8ρε! {ἴοπι Οσο Ἱπάερεπάεπί]γ ο 
Όλει (ΟΜαρ. ἵ. 19.) απά ποτ νε οοππρατεὰ Τε 
ΝΤ πείτε, ἴ]νο ἰάεπίζέη τες] ης ννας α εἰγκίης 
Ρτουοῦ οῇ 15 ἱταίῃ απ ΠΕινίηο οτισίη.”. Τ]ο 5επ- 
ἴεπος 15 ννα]] γεπάςετεά ὃν Ῥτοί. Ῥομο]οί: “ Βαι 
ΟΡ {γοβο Ίο Ἠετο Πϊσί Ίπ τοριαίῖοι, (ννμαΐδο- 
6υετ {16γ ννοτε, 1 πιακεί] πο τηαί{6χ {ο πιο: (οά 
ποσθρίο(Ἡ ΠΟ Παπ) Ρ6ΤΡΟΠ.) (ορδθ, Τ 5αγ, ννμο 
ντο ἸήρΗ ἵπ τεραίαίῖον οοπιπημηϊσαίεά ποϊμῖηα 
ηθνν {ο Της. 

---- τῶν δοκούντων εἶναί τι.] Ἠεπάςτ ΄ ἶλοδο νο 
Ἡθγο ο τεριίθ,. οἱ Ὀιοισμί {ο Ὦο οϐ «οΠ86- 
41θᾳςθ. 'Οποῖοί ποτε, (μαἱ6δουπαθ. ἜΤ]α Λρος- 
τ]ο π]Θ«Π5 {ο αγ, ἰαί Ἰοί ἰπείτ ἀῑσπίίγ οτ τεριι- 
(ποπ Ὄς ας στοαί αν 18 πὶσλε, 1 ννας ποῖ 5ο ρτεαῖ, 
ας {ο ΤαπάθΥ 1 ποοθεκατγ ΓοΥ Ἠϊπι {ο Ὦς (πασ]ὲ 
ϱγ (παπι. Οὐδέν µοι διαφέρει ΠπςπΗς, “1 ἀοθς ποῖ 
αΠοοί ΠΙΥ ΠΗΤΙΟΤΙΗΥ 5 απ Αροφί]θ. ΟΠ πρόσω- 
πον --- λαμβ. 95ο9 Αοὶς χ. ὦ4. ἵΊῃπ οἱ δοκοῦντες ---- 
προσιην. Όποτο ἶ6 α ραγοποππακία ; ᾳ. ᾱ. “ὁ ἴ]νοςς νν]ο 
Ντο ἐλουσί φοπηοίη]ης [στοσί], αἀᾷεὰ ποίλίης 
0 πιο.” 1.6. [ο Την Κπονν]οάσο οἱ {ἶνο (οερο]. 
Οµ ναμσυ, γη) Ῥτοί, ΒοἨο]σβ., τοπάστ, “« οΟΠΙΠΠΙΙ- 
πηἰοπίοά ποίλ]πσ πονν {ο πηθ..  ἘΕοτ (οΏδογνοἙ 
9) π5 ἵπ ν. 2. ἀνεθέμην 8 ρτοροί]γ τοπάετος οον- 
ηπἰρα(ρά; 8Ο ἨΘΓΟ προσανέθεντο 18, οοπυππἰσαίἑοα 
π. αάαίοπ.. Ῥαπἱ οοπιηπ]σαίοὰ Πὶς (οερε] {ο 
Όπεπα, ἴππί νου πι]σλί Όο φαεἰςβος οἨ ές δοΐῃσ (ια 
ας απά Πα] (οβρεΙ; δια (ἴογ οοτηππιηἰσα{θά 

-- 
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ΑΟἱ5 13. 46, ” ε. ; ς/ Ὁ 2 , κ ο. ᾳ 
Ἠ Θεντο" Ἱ ἀλλὰ τούναντίον, ἐδόντες ὅτι (πεπίστευµαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἵχο, 1], 1, 

| πια, Ὅ 
3 4 λ 5 πα «3 η . τ ς Ὠ . 2 .,. ῥ ῦ η 7 “ .. 

8 ἀκροβυστίας, καῦως /Ηετρος της πὲριτοµης (ο 7αρ ενεργησοαᾶς {1Πετρῳ 3 Τΐπη: '. 11. 
᾽ ” - 3 ’ 3 ” . .] ., ἳ Ἀ 

εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη) 
οἱΦ 9. 16. 

λα 13. 9. 
καιρο οι. 

«πρτα 1. 16. ’ ω ’ .. . ᾽ 3 ’ . 

γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεἴσάν µοι, Ιάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ιωάνδης, Βρ. 8.8. 
- Ξ . , Β Γ ν.ά. 

οἳ δοκοῦντες στύλοι εἶναι, δεξιᾶς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβα κοινωνίας 
8 Λος 24, 17. 

ο , 2 Π ) / - ’ σε . 

10 ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔδνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτοµήν" " µόνον τῶν τωπι. 15 19. 
σος. 16. Ι. 

20ο. 8. ας, ο. ΄ ’ Ξ ει Γ ’ 2 " -” -” 

πτωχών ἵνα μνημογεύωμεν ὁ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. ὰὁ 1, 

πιοί]ίγο ποιο: ἴἶνεγ 5εί {ο {ΐ ἔ]νο 56α] οἱ εΠαί {68- 
Επιοαγ παί 16 ννας πο (.οβ8ρε| ννλίο]ν ΠιεΥ (Ἠπεπι- 
βεἱναες Ργοασ]μεά. 

Τ. ἀλλὰ τοὺν.] ᾱ. ᾱ. “΄ παγ. 5ο {αχ {οπι ἰεασΠίηπς 
πι αΠΥ (ίΠς, οἵ 5αρροδίηςσ ἐλιαί {μαευ Ἰαά αΠΥ 
ἐμίης {ο ἴεπο] πιε, (6γ αοκπον]οἆάσεά ΠιΥ Ώινίπο 
οοιπιηΙβδίοη, απά. δοείησ (αί Γ ννας Ιηίταοίες,” 
8ο. ----'ὁ ἴπ6γ ανα ἴο τσ]! Ἰαπά ο Γε]]ουνε]ίρ 
[α5 Αροεί]ος] ἰο πἹο απἀ Βπγπαβης. Αί πεπίστ. 
ΕυΡΡΙΥ ὑπὸ Θεοῦ ; [οι α ἀϊνίπο οοπηπΙΙΠΙσαίΊοη. 18 
ἱππρ]εά. Ἀεο 1 Οος. ἱχ. 11. Ῥοπι. 1. 2. απά 
Νοίες. Τὸ εὐαγγ. τῆς ἀκροβυστίας 8ἱ6ηΙβ65 (ια 
τοαοΏῖης οῇ ενα (ἄοβρε] {ο ἔῑο αποϊγοιποίσεά. 
ιο ΠΟΠ ἀκροβυστία Ἀπὰ περιτομὴ 3ἴθ [ΤΘ4ΙΕΠΙ]Υ, 
α5 Ἠστα, ραί {ο ἴπε ΡαγοΙρ]εβ οἱ περιτετµηµένοι, 
ο. δι. Ρεΐετ ννας οϊρ[η Όαέ ποί εΠ{ΙΓΘΙΥ οοςι]- 
Ρίοᾷ ὮΥ {ιο 19/5, απά τ. Ρα] «μίεΒγ, Όαΐ ποί 
ν/]νοΙ]γ ντι νο επίά]ε5; ἴἶιο Γοτππθγ Παά Γοτ 8 
αβεἰσίπηίς ργἰποῖρα]1γ ὁατπεῬ απά {οή : {με Ιαΐΐες, 
Βατηαβας, Ἠἰπηςε]{ ἀῑνίπειγ αρροϊπίεά {ο {5 οί- 
βοα; ν]οπαι πο ἄΤθεκα Ἠανε, ἰΠαταίοτθ, ποί 1 
5ίγ]εὰ (πο /[οιγίεεπί]ι Αγροςίο. 

8. Της νογςο 5 ρατεπίῃοίσαΙ ; απἀά {ο γὰρ 
πας το[ογθηοθ {ο α οἶαιςο οπη]{{εἆά: [Αιά {Ππῖς 18 
νου τις :] {οι Ἠο νο, ὅνο. ᾿ἘΕνεργεῖν ΡΤΟΡΟΙΙΥ 
βἰση]ῇος {ο νοκ απ εβεοί ἵπ, ο: ΟΠ αΠΥ {ης 
οἵ Ρ65ος 5’) απά (45 ἸΠ. οΌξοινας) ἶ5 ο[ίεη 15ο 
ἆε εβϊεασιᾶ Ὠεἱ, απ αἆ τεπι ΟἨτ]κΙαπαϊη Ροτί]- 
ποί; ας ΠΙ. 9. ΒΡΗ. 1. 11. ΡΕ. µ. 19. 1 6ου. κ. 6. 
Ἠο αρί]γ οοπιρατθθ α αἰπιί]αγ οοπείτιςίίοη π 
Ῥτον. αχχί. (αχκὶκ.) 19. γυνὴ ἐνεργεῖ τῷ ἀνδρὶ εἰς 
ἆγαθόν: απά πδείσης ἴ]ε {ο]]οψ/ίης 86εη8ο : “αἱ ἴπ 
Ῥείτο Ἠοο εβεοῖϊ, αί ρτονϊποῖαπα πα ἑαεπᾶί ο- 
ἆθον οαρεεςετοαί ας ἰποτείασ, ααἰ Ρείταπι αἀππονίέ 
πιαποτί αροςί. ἵπ πξαπ ὁαάσοταπι δα5δοἱἰρίθηᾶο.” 
Τ]ιο ἐν, Ἰονθ6νετ, ας Γοίεγτοπςθ {ο ἴ]α ἐπιπιραίαίο 
απά οπίέγαογάὕπαη πιοἆς ἵπ ν/π]ε] εας] οῇ έλα {νο 
Αροεί]ες να5δ αρροϊηίεά {ο Πῖςδ Ρρεοι]]αγ «μα:ρθ, 
Εὶς ἀπ. τῆς περ. 15 {ΟΥ εἷς τὸ ἄπιστόν µε εἶναι τοῖς 
περιτετµηµένοις. Απά εἰς τὰ ἔθνη 15 ΓΟΥ εἰς ἀποστολὴν 
τῶν ἐθνῶν, αφ ἴἶπε ΒΥΥ. ἐγαπιδίαίες 18. 

9. γνόντες.] Τηϊδ απἀ ἰδόντες αἱ ν. Ἱ. αἴεθ ἵῃ 
αΏροβΗίοη ΙΙ {Πο Νοπιίπ. οπ568 {0 {16 γΥετρ 
ἔδωκαν, ΝΠΙσ αἲθ ᾿Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης. 
Τὴν χάριν δε]]. τῆς ἀποστολῆς, 38 χάριν καὶ ἀποστολὴν 
(5αἱᾷ ϐγ ἨΗεπάίας,) ἵπ Ῥοιῃ. 1. ὅ. ἜΤ]α χάρις πιᾶΥ 
Ἰανο τοίεγθηοο {ο {16 καρετηαί{ιτα] χαρίσματα Ώθο- 
8854ΓΥ. {ο ο ἀϊδοεματσε οϐ {ο οῇ]σθ. Όνγ ννε 
πιαν, νΥ Βοτσες, τοπάστ, «έ νο {ανοιτ Ῥορίουνεά 
ἩροΠ πῃθ ἴἵπ οοη/{θγΓῖης {πα Αροςί]οςΠΙρ.” 

Οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι ἶ5 Ιποοττεσοί]γ τεπάετας, 
«6 ννλο δεοπιεᾶ οἵ αρρεαγεά, ὅτο.: {οΥ ἴθτο 18 
(45 ΟἨτγς. οὔεετνας) ποίϊλῖπςσ οῇ ἀοιδέ Ἱπιεπάες : 
{ο εχο]ιἀο υΠίσΠ, ΠπαΠΥ οπη]πεηπί Οοπιππεη{α{ους 
ἴαο ὅδοκ. {ΟΥ οἱ ὄντες. Τηαί, Πον/θ6νεγ, ἱ8 ἴοο ατρί- 
ὑατγ α πιοίῃοά. ἝΓηο 56ης5ε 15, ΄ ίλο5ο Νο Ὕνοτε 
αοοουπί{εά ος τερι{εᾶ {ο Ὀθ. ο {με Ῥοεεο]ίίο 
ΘΥΤ. απᾶά Ἰιπθγ. Στύλοι εἶναι 5οῖ]. ἐκκλησίας, ΟΥ 
τῆς πίστεως : ἃπ ατολεοίατα] ΠΙΘίαΡΠΟΣ, ΥΠΘΓΕ- 
ἵη ἴΠο ΟἨΠτίκίαηπ βοοϊείν 5 οοπιρατοά {ο αη 
εἀϊβςσε, 516Ἡ αξ {Πε Τεπιρ]ε αί εγικαί6τη, ο 
ψπ]ο {πο ππαϊη ρ]]ατς ατα {Πο Αρορίιες. εο 1 

ΟΙ.. 1. ; ὰ, 

σος. Π11. 16. 2 Τ]πα. 11. 19. ΕΡΙ. 11. 91 δε 22. 1 ΡῬεϊ. 
Π. ὃὂ. ο ΝΙΑΙΠΟΗΠ. οἶίεὰ ὮΥ Ὑλαίςδ. σα] Όνα 
Ῥτορλείς ΄ οοἰαπιής ρεποτῖ Ἠαπιαπί Ιπ τοοία 
Πἀάο.”. Ειπρ. αρ. Υείς. οα115 πια]ε οββρτίηπςρ στύ- 
λοι οἴκων» απά Ρη]]ο, οἶίεὰ Ὦγ Βοτσετ, βαγς ἰῑιαί 
ροοἆ ΠΕΠ κίονες εἰσὶ, δὃῆμον ὅλον ὑπερείόοντες. ΕΙΠ- 
ἀας, [ αάά, ἵπ Πἱς ΟΙγπηρ. ΠΠ. 140. ὃς Ἔκτυρ᾽ ἔσφαλε, 
Τροΐας ἼΑμαχον ἀστραβῇ κίονα. 

--- ὀεξιᾶς ἔόωκαν --- κοινωνίας.] ΕΥ Επῖς ἱ5 ποί (α5 
Βοβδειπή. απἀ Κορρο Ιπιασίπε) Ιπάἰοαίθοά ΠΙΕΤΕΙΥ 
Γἱεπαςλέρ, απἀά εοπδεπέ ἵπ ἀοοίτίπε, Ῥαί οΙΙεΒγΥ, 
αεκποιοεάσπποπί οί Ιιῖδ «Αροφιἰεσ]ιῖν ἵπ οΟΠΙΠΙΟΠ/ 
ντ] (νεπηςε]νεβ; ν/λίο] 1 56θίης {ο Ἠανο Ώθεῃ ἃ 
Ρτιποῖρα] Ῥιτροςε οὗ δὲ. Ῥαιἱ {ο Ὀγίης {]οπι {ο 
αοκπονν]εἀσο. Τ]ε οἴυΐπσ {ιο γ]σ]έ ᾖαχιά 15 ἴο Ὦθ 
τεσαχάεά α5 α βγπιροϊῖοα] αοοῃ, ἀεποίμσ τοπ, 
Νοίλει οἱ Γεἰοιυκῖρ ἵπ απΥγ οΗϊςεε, οἵ ο{ εοπιμαοί, 
ΟΥ αεεογᾶ 6εηθτα]ΙΥ. ϐο9 (απιοης {Πθ ρ8ξ8αρος α- 
ἀποεὰ Ίπ Π]ακίταίοῃ ὮΥ ο 6 οππποεη{αίοτς) Υτ- 
ρι] Απ. ν. 2060. Ῥατ πηΠὶ ραςῖς οι ἀοπίγατι 
{ε(ἱοτσδο ἐγταππί. Ἠετε, 1έ δμοι]ά 56οΠῃ, ΡοίἩ /εἰ- 
ἰοιυφ]ιῖρ απᾶ ασ γοεπιοχι, οἵ οοἹηραοί γε πιθαηί, {118 
{οτΠ16Υ Ῥτίπείρα]!]γ, πε Ιαΐΐετ 5εσοπάαΓΙ]γ. Απά, 
Ιπάεεά, 5αοῇ 56οίης αἀγετίοά {ο ἵπ ἰΠε ἵνα, δο. 
Γο]]ον]πσ. Τηε {α]] β6εηςο, (επ, ἶ5:  Τπεγ {ου- 
πια]1γ αοκπονν]οάσεά 15 αξ {6]]ονν-Αρορί]ες, απά 1έ 
Ὑνα5δ αστεεά ἰμαί,” ὅνο. Αί ἡμεῖς απά αὐτοὶ πηαβί 
(α5 Ἰίπεγ οὔφεγνες) Ὀε 5αρρ]ϊεά εὐαγγελίσωνται 
απά εὐαγγελισώμεθα, ΠΟΠ τὸ εὐαγγ. αἲ ν. Ἱ. 

10. µόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημ.] Ξαῦ. αἴτουντες ΟΥ 
παρακαλοῦντες. ΑΠ 6]ΗΡ., Κορρο οὔροτνες, (εαιεπ{ 
[ΤΕΥ µόνον ΟΥ πλὴν, απ Ῥε[οτο ἵνα, 1η ϱὲ. Ρας νντ]ῖ- 
πρ: α5 20ο, νΗΙ.Τ. ΕΡΗ.ν. 90. 0οπιρατε ν. 19. 1 
σου. να. 9. ἜΤπε οοπιρ]είεθ 5εηςο ἴς: “΄[Τπεγ 
ἀῑά ποί νν]δ! {ο Ἱπιρεάθ ος οἰτοιπιεοτίρα ΠΙΥ 110- 
οΓίγ οῇ αοἴῖοη 45 απ Αροβί]ο ὮΥ αΠΥ τι]ες οΥ ἀἷ- 
τοοίίοης οῇ {λείτο; Ῥμί] ευ οπ/η ἀεριδθά ἴαί ννθ 
νου]ά δε ἠιγιάί ο) έ]ιο Ῥοογ.. Τπ µνημ. (85 ἵπ 
α], 5. νΙ]. ὄ.) ἄιοτο 15, α5 οβἴεη, απ ΘΗ1Ρ. ος 
8οπηθ νετῦ οἱ γοϊουῖπο οἵ Πεἰρίπς, Ποπ ἀε]ισαογ 
οπι]({εἆ. ΒΥ τῶν πτ. ια Ὀθρί (οπιπιεηίαίούς, αΠ- 
οἶεπί απά πποάρτη, αγθ ασγθθᾶ, πιαςί Ὦδ απάεΓ- 
εἰοοςᾷ ποί {ια ΡοοΥ σεπετα({η ({οτ ναί ννου]ά Πανο 
θεση πεεά]οδς {ο αγσο οἨ Ῥαι]) Όαΐ ιοςθ ο{ πάσα 
ἵπ ρατίίου]ατ. 9ο 0ἨΥς., ΓΠεορΗγ]., ἀτοῦ., Εεῖ., 
Φολ]αί]πσ, ΗαπΙΠΗ., ΒΟΥΡΕΣ, απά Ἰπαγ. θε Ῥοο. 
ΦΥΠ., Ψετθ 15 ροϊπίθά οί {ε Τραδοπ {οΥ ἐς ἵῃ- 
Ιαποίίοη, απά {Πο εκροάΙΘηΠογ, απά 6υοη Ἰαφῇσο, 
ος ια τα]]ε[ ο{ εινα Ῥοου Ολγίρίαης ἴπ ἑαάσα ὮΥ 
Όιο (εη{1]ο5. 

---ὃ καὶ ἐσπούδασα ---ποιῆσαι.] Ἰορρο απά οἴ]ετ 
6 οππιεπίαίοΓς Ἠθγε τοσοσηἶζθ α Ρήεοπαδπι 1Π αὐτὸ 
τοῦτο, ΠΙΟ] {11οΥ οοπΙραΓΘ νν Πέ] α βἰπη]]αγ π5δθ ΟΕ 
{πε Ηεῦγανν ἀεπποηβίγαίίνθ στι α[ἴογ ίππο το]α{ἶνθ 
1. Βαΐ νο πιαἠ Ὀθίίοτ (νι Ὑίη., ΒογΠθ- 
ΠΙ4ΠΠ, απά ΒοΠοίί) 5αβρρο8θθ απ απαεο/ιοη, ἴπε ὃ 
Ρεΐης εαερεπᾶθἆ ΟΠ ποιεῖν, απά ἴ]ιο αὐτὸ Ὀτοιρῆί ἵπ 
ίο οχρ]αίΠ πο ῥρτοποιη τε]αίΊναο; οὗ ΥΙΟΙ Ιάἱοπα 
βοο Ἠσιπι. οη ΦοΡΠ. ΡΙΠΙΙ. 915. οἴτεὰ Ὦγ Βοτπεπῃ. 
Ὑοαί 1 ε]λοι]ά ργείετ τοσητά!ης {ιδ α5 απ Ιηδίαποθ 
οϐ α Λρπάΐπσ ο} {ιο εοπδἰγιο(ίοπς, (Υἱπ. ὃ ποιῆσαι 
ἐσπ. απά καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐσπ. ποιῆσαι) υνη]ο]ι Ἠαβ 
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ο φ ’ 3 4 9 3 

Ότε δὲ ἠλθε Πέτρος εἲς Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, 1 
5/ , ε᾿ Ἡ - ᾽ Β ω ' ως 3 ’ . 
οτι κατεγγωσµένος ἠν. προ του γαρ ἐλθεῖν τινας ἄπο Ιακώβου, µετα 19 

» . » Π . ε/ αι ς , 3 . 

τῶν ἐθνῶν συγησύιεν οτε δὲ ἠλθον, υπέστελλε καὶ αφώριζεν ἑαυτὸν, 
’ ἃ Β ως λ , 3 «ὰ λ ς 

φοβούμενος τους εκ πξριτοµΏς. και συνυπεκρίθησαν αυτῷῳ και οι 19. 

3 » . ε/ ’ ’ 7 - . ς 

λοιποὶ Ιουδαῖοι ὥστε καὶ Βαρνάῤας συναπηχῶη αυτῶν τῇ υὑποκρίσει. 
Λος 10. 28. 

Σ ὁ ͵ Π ; γελίου, εἶπον τῷ «ΙΠέτρῳ ἔμπφοσθεν πάντων 
ς , - . 3 3 ου πο 

υπαρχων, ἐθνικὼς ζης καὶ οὐκ Ιουδαϊκῶς, Τ τί 
3 ./. 
Ἱουδαίζειν ; 

πςυα]]γ απ ἐπίποῖνε [ογτοθ. ἈἨεπάοτ: “« ΙΕΠ 
νετΥ ὗίας Ι ννας ΠΙγ5εΙ{ ενεη 5αάἶους {ο ἆο5” 
-«Γοτννατὰ {ο εῇθοί. 

11. ὅτε δὲ ἦλθε Π. εἷς ἸΑ.] Όπ πο ἴἴπιε οῇ ἐπῖ5 
ν]διί (ποί ππεπίίοπθς 1Π {πε Λοίβ) ἴἶπα Ἱεαγπεὰ ατε 
ποίῖ αρτθθά. Τί να, πο ἀουαθί, α[ῇετ Ραα])ς τοίάτη 
{τοπι «δοτάαδα]επῃ {ο ΑπίΙοςΠ. Απά Τέ 15, ννίἩ πιοῬί 
ΡγοῦαβΙλέγ, εαρρο5δεά ὮΥ Κορρο (Νο τε[ετς {ο 
Λος χΗΙ. ὅτ.) ἰο Ἠανο ἰακεη Ρ]ασε α »ποτί ἴπηε 
α[ἴογ (ναί ροτῖοά: απἀ Όεεῃ πιαάθ {ΟΥ {Πε Ρτρος5θ 
οῇ ΡεΓΞΟΠάΗΥ Ἱπδρεοίίπσ {6 κίαΐο οῇ πο Απίι- 
οσ]απ ΟΗΓο], απά ὉΥ Ἠ]5 ααἰλογΙ{γ απά πῄπεπςς, 
οοπιροείηπσ {πα γοί τειπαϊηίησ ἀἰΠετεποςς ἵπ Πέ. 
Φολοί{, ΠΟΥΝ6ΝΕΓ, ἶ5δ οϐ ορίπίοἩ, ἐαί νγ]αί 15 δαϊά 
{τοπι ο Ῥεσίηπίησ οῇ {5 ΟΠαρίετ ἶ5 {ο ϱθ τείεγ- 
τεὰ {ο Ὕναί {οσο Ῥ]ασο αἱ {6 οοιποΙ] αἲ 1 6γδα- 
Ίοεπῃ, απἀ ποί, 45 ΚορΡρε απά ΒοΓΡ6Υ 51ΡΡο56, α/τοτ 
Ώια οοιποῖ]. Κατὰ πρόσωπον Ὠαςδ ἴ]θ 84ΠΠ6 56Ἠ56 
5 ἔμπροσθεν πάντων αἲ ν. 14. ἜΤ]ε Ρῄταςε ἀνθίστημι 
κατὰ προσ. 0065 αδο αἲ 2 0ἨτοἨ. ΧΙ. Τ ὃς ὃ, απἀ 
Ώοευ{. νΙ. 24: απά ἀντιλέγειν κατὰ πρ. αϊ ὁοῦ. ΧνΙ. 
ὃ. ᾿Αντέστη 566ΠΙ5 {ο οΧΙΤΥ νι 1 Ώιε ἀἆουῦ]α 
β6θηςθ οῇ αοἰιδίαπιαΐπισ απ οοπι]ηἶπιο. 

----ὅτι κατεγνωσµένος ἦν.] αἰνίπ, ΈῬεζα, Κορ., 
οπά ἨΒοίρετς, τεσατὰ (Πὶ5 45 απ ϱχαπΙρ]θ ο {16 ΡΗΥ- 
Πεἱρ]ο ραφείνοε {οτ πο [,αἰἶπ ραςί ρατί]οῖρ]ε ἵπ ἄπς, 
απάὰ αν ριί ΓΟΓ καταγνωστέος; Ἱ. Θ. καταγνώσεως 
ἄξιος, “' εταί τερτεηεπάθπάας,) α5 Ῥοτσετ ΤοΠάΘΥ5. 
Οήναις, Ἠονθνος, α5 Γαμος, Ὑίποτ, απά 3ο]οῖῖ, 
ἴα]κα ΙΤ {ο ππθεαῃ, ' ης Ἠαά ἵποιττγεά Ῥ]απιθ 5”) απά 
Οναί, Ὁγ Ἱπιρ]σαίίοη, απά {γοπι νν]ναί Γο]]οννς, ]α5ί- 
Ίγ. Τ]ας ῥῃετε Ὁν 1 Ὃς πο οοσαβδίοη {ο 5αρρο5θ 
Ότο πείοπΊπ ἵπ αθδίίοπ: απά {Πε πιοτο δὐπιρ[ε 
Ἱπίετρτοίαίίοη 18, εσ{εγὶς μαγίρης, οπ/111οἆ {ο ια 
Ῥτο[εταισθ. ἜΤ]δ νίανν ἶ5, Ι Επά, 5αρροτίεά Ὦγ 
ἴπο αποϊοηί Τη{οτρτείοτς α]πποςί απίνογεα]]γ. Όπ 
ειπα ἄοασγοο οϐ Ῥ]απιθ {ο νησι Ῥοΐεγ ν/ας Ἰαθ]ο, 
απά οἨ 5 ν]οῖο ααθβίίοη οῇ ένο ἀϊεραίο Ὀο- 
Ώνεεη Ῥοΐοεγ απά Ῥαι],5εθ Ρα]ογ’5 Ηοτα Ραυ]ίηα», 
Ῥοτσοτ, Βολοίά, απά οοίί, 

12. ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰ.] ἜΤ]ο ΡοΓ8οΠ86 ννογθ, πο 
ἀοιδί, 1 ονν]15ῃ οοπνοτίβ απᾶ ο πάαίσαοχς. Τ]ε ννογάβ 
4ο οί πεσθβκατΙ]γ Ιπιρ]γ παί νου ννοτο κοπή Ὦγ 
ασςς (ποιρ] νο σαπηποί ΙΠΓΘΥ {98 {πα (ναί {ΕΥ 
Ἠαά Ἠϊ5 οσπδοπ{ [ον ἐπεῖτ ΙΟΗΓΠΟΥ: απά ρτοδαὈ]γ 
μον Ἰναπὰ 8οπ16 Ἰθίίοι» Γγοπα Ἠΐπι {ο Ῥεΐίεν απά {ο 
Ῥαυ].. ΤΠεγ εοεΠῃ {ο Ἠανο Ώδθη 8οίηθ Ο/ {1ο Ρο- 
β8οη8 ολαγασίοτίσος αἱ ν.4. υγ ἐθνῶν ια Ὀορί Εὶκ- 
Ροβίΐου5 απάστείαπἆ, ποί Ῥασαπ8, Ὀαῖ (οπί]ο 
Ογκήαης.  Συνήσθ. πιεί Ἠθτο οΠΙεΒγ ἀοποίο 
εις ιοί; επορ]ι 1 πιαγ ἰπο]αάς ἴ]ιο 8οηςο οΓ 
αθδοσία [πι 101{11. 

σττ ο... Ύ]οτα 18 πο ο6ςΠΒΙΟΠ {ο 5αρρ]ν 
ἑαυτῷ, ἴηος [πα ἑαυτὸν Ἰαδί π[ίοτ 9οσπ]ς {ο 6 
πιοπηί [οι ΡοίἩ ὑπ. απά ἀφ., πα Ἰαΐίεντ ο νο] 
ίογιης 18 {ο ΑίΓΟΠΡΘΥ. Τοὺς ἐκ περιτ., ἱ. 6. ἴα 
Ίθννς, οὗ το ον] οοπνοΓίΒ, 45 Λος κ, 40. Τι 
18 ννε]] οὐδοτνεςά ΡΥ Ὠτ, ΒυτίοἨ, ναί «6 νο ατο ποί 

3 3 α Ξ ε! 2 3 » ' - 
ἡ αλλ οτε εἶδον, Οτι ουκ ὀρθοποδοῖοι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὔαγ- 14 

«Γι σὺ, Ιουδαῖος 
) ’ 3 ’ 

τα ἔὔνη .ἄναγκάζεις 
ς . ’ 32 - 3 Γ 3 - 5 - 

Ἰμεῖς, φύσει Ιουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοὶ, 16 

᾿τ0 ΞἩΡΡΟΕΕ {λαί {λε ρογεοης Νο οαπηθ {Τοπι 74Π168 
ασαϊῃ ταῖςεὰ {ο απθδίίοπ, ΥΙΟΣ Ἠαά Ῥεεη εεἰιί]εά 
αἱ ἴπο οοιποΙ], ΟΥ νν]κμεὰ {ο Ὀἶπά ἴε (επι]ες ΡΥ 
ένο Τιανν ο{ ἈΤοβος. Τ16γ οπ]γ ἀεο]ίπεά εαῖης 
ν(] νοπη; ν]]ο]ι {116Υ πθεὰ ποί Ἠανο ἆοπε, Ῥε- 
σαµ5θ {ο ἀἆθοτθε ο{ {με οοιποῖ] ια ρτονϊιάεά 
ασαἰηςί {πο (οπίΐ]ες οΠεπάϊησ {με εν αἱ λεῖτ 
πηθα]ς.) 

19. συνυπεκρίθ.] “« ἀῑδεεπιδ]εά γη πα, 7 ρτας- 
τἶεεά ἴ1ε 8απιο ἀἰβειπια]αίίοἨ ννί Ἠϊπα.”. Τηα 
ποτά οσοΠ5 οΠΙΥ ἵπ {μα Ἰαΐίεγ (γεε]κ ντ]{ετς. Τί 
18 ΡΓΟΡΟΤΙΥ απ Ηἱκίτιοπῖςο {ΘΤΠΙ. ΒΟΥΡΕΓ τεσοσηΙζεΒ 
Ιπ συναπ. ἃ ΠΕίΑΡΙΟΥ {ακεπ {ΤΟΠ α {ουγοπέ, νν]ο]ι 
Ἠαττίος απΥγ οπ6 αν/αγ ΜΙ Π. Βιΐ 1 5εεπις {ο ϱθ 
ταί]εχ {Γοπη α ογοιδᾶ. 8ο 3 Ρεέ. ΠΠ. ΤΤ. ἵνα μὴ τῃ τῶν 
ἀθέσμων πλάνη συναπαχθέντες. 366 αδο Νοίο οἩ 
Ῥοπῃ. χα. 16. Βολμοείίς. πετε αρροεϊἴε]ν οἶίες {λε 
{ο]ονῖπσ νατγ οΓίοΙ5 Ρη5ςασε οὗ Αιτίαπ Ἱή Ερὶοί 
1.9. Τί ἐξαπατᾶς τοὺς πολλούς 5 τί ὑποκρίνῃ, Ιουδαῖος ὢν, 
Ἕλληνας, οὐχ ὁρᾷς, πῶς ἕκαστος λέγεται ᾿Ιουδαῖος : πῶς 
Σῦρος» πῶς Αἰγύπτιος; καὶ ὅταν τινὰ ἐπαμφοτερίζοντα 
ἴδωμεν, εἰώθαμεν λέγειν ' οὐκ ἔστιν ᾿Ιουδαῖος, ἀλλ᾽ ὑπο- 
κρίνεται. "Όταν δὲ ἀναλάβη τὸ πάθος τὸ τοῦ βεβαμμένου 
καὶ ᾗρηµ ένου, τότε καὶ ἔστι τῷ ὄντι, καὶ καλεῖται Ιουδαῖος. 
Οὕτω καὶ ὑμεῖς παραβαπτισταὶ, λόγῳ μὲ ᾿Ιουδαῖοι, 
ἔργῳ δὲ ἄλλο τι. 

14. οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς, ὅτο.] Τ]ια 56ηεο ἵς. ἰἶναί 
Ώου ἀῑά ποί αοἲ αργίσ]]γ, αιιά αρτοσαῦ]γ {ο ἴ]θ 
ας ϱρἰγῖ ο {μα (1ο8Ρε]: νἱπ. ὉΥ ἴἶπαδ οοΙΠρτο- 
πηϊίησ {ο {ταί]ῃ οοπίαϊπες ἴπ 1. ᾿Ορθοποδέω Ρτορ- 
οϱ])Υ εἰση]ᾗες {ο ἀὐγοοί οπιρ᾽8 μα αγίσ]ί. 

--- ἐθνικῶς ὅῃς] “«Ινερί Ἰ]κε (με (επίί]ες,” 1. 6. 
Ιπ ποη-οΏφετναηοσς ΟΓ111ε Μοδαΐο Ταν. Ἰουδαῖζειν 
ἶ5 Γογ Ἰουδαίως δῃν, “ ἰο οΌδοτνο ἴ]ε 1 ενν]δη Γιαν. 
᾿Αναγκ. ἀεποίθς {πε οοπιρι]ςίοη οἳ είτοης ΙπΠι- 
6ηςα: {0Υ Ρεΐετ 5οθιηεά {ο οΠΙΡΙΟΥ 5 Ιπῄπεπος, 
αἱ Ἰοαδί ὮΥ οταπιρίε, ίο ἵπάιπσο {πα (θπ]ο σοἩ 
νοτίς {ο επί {ο οἰτοαπιόφιοἩ, απά ραί {πεπῃ- 
5ο]νος Ιπάετ (6 9 ο15ῃ Ταν. 

Εου τί «ενεταὶ ΜΑΣ. (αἰπιοςξί επ τε] οἱ {πα 
Ἠγ/οξίοτη τεςσθηςδίο) απά 5οππθ Ύδγδίος απάἆ Τ,αἲῖπ 
Επίλους ανα πῶς, ννμ]ο] ἶ5 οὐ ]εὰ ὉὮγ (τίεςδὺ., 
Τηίπη., Ὑαἲ., απά Ἰλήπεγ: δα ρετμαρς ον Ἰηδαί- 
βοϊεηπί στουπᾷς. Ὑεγδῖοης αγ6, ἵῃ 5αςσ] α σπα, ποῖ 
ροοά ονἰάεπεθ; απά (πε Μ595, ἵπ αιθείίοη ατθ 
ποί ΠΙΣΠΥ 1Ππ ΠΙΠΙΟΕ6Σ, απά Ῥοῖπσ οῇ {πο Ἠἡ/οσίοτη 
γθυθησίοη, πηϊσΏί Ὄο οοτταρίεά Ποπ ἴ]α Ὑπ]ραία 
6 οποπιοᾶο. ΤΠ 5 πο ἐαί πῶς 16 ἴ]ο πποτθ 
ἀ[ποι]{ τοπάίησς απά ας 1{ 15 νουν απδα] ἵπ Εη]8 
οχροξ{]α{οςγ 8οηβα, τί τοὶσΏ{ί 86δἵη {ο Ὀ6 α ρ]ο885 
γεί Ἰπά πῶς Όδσῃ οτἰσ]πα]]ν νντἰίαπ, 1 18 ΙΠΠροβ- 
εἰθ]α {0 5αρροβο ἰέ «ποιι]ά ανα Όθοῃ 50 ᾳοποτα]]γ 
α]ίογος {ο τί. 

15. Τί 15 ποί αρτοσᾶ, απποπς Ρίου απά Όοπα 
πιοηία{οτς, νθί]χο ἴἶνο Αροβί]ε)ς πάάτος» {ο Ῥοΐος 
{ογπαίος αἲ ν. 14, ος 18 οαττίοὰ Γουννατά ς απά ἵΕ 
8ο, 1ο/ργο ἴτ ἰοτη]παίθς. ἨΜσοηυ ἰπίπ]ς 1 5 οοη- 
επιεά {ο νε επ οἱ να ΟΜαρίογς Ἠ]ί]ο 8οπιθ 
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να Ῥεα]. 143, 5, ’ ο 3 ω , 4 , ’ υ η 
16 " εἴδοτες οτι οὗ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόµου, ἐὰν μή διᾶ Ἰοπι. 1. 1. 

- . ο” ων. ͵ 3 ” Β , 

πίστεως Ιησου Χριστου ' καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ιησουν ἐπιστεύόαμεν, 
ἃ ὃ. 20, 28. 
δι 8. 8. 
τηΐτα ὃ. 1]. 

5’ ως η / - ” Δ 3 τν. 3) « . ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων γόµου” διοτι 
3 ’ οσο. 2) ΄ - ἔ ω. 3 

11ου δικαιωύθησεται ἐξ ἔργων νοµου πᾶσα σάρᾶ. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιω-- 
- Ελ 3 ς 5 Ν 

ὤΦηναι ἐν ἉΧριστῷ, ευρἐθημεν καὶ αυτοὶ ἁμαρτωλοὶ, --- ἄρα ἉΧριστος 
18 5 ’ ὃ ’ ι 3 , / . ᾽ [4] λ - ιλ 

αμαρτιας ιακογος } αι γ7έεγοιτο. 1. 7αρο α ἆΆατελυσα, ταυτα παλι) 

.- 6 {ο ἑετπι]παίο αἱ ν. 1Τ: οίπετε, αἱ ν. 16: 
ο{ΩθΙΦ, ασαϊπ, αἲ νόµου ἵπ ν. 10: απ οίποετς αί 
γ. 14. ὙἨεἰσΏίγ τεᾶδοή5 απτο αἱ]εσεά ἰπ 5αρροτί 
ος αἰπιοδί αἰ] εἶνε αΌονο ορἰπίοΠς, εδρεοἰα]]γ ἴἶνα 
Πτεί απά Ἰαεί. Το ααεσίίοη 18, Γ αρρτε]ιοπά, οηπθ 
Επαί οαπποί Ὦο Ὀτοισ]ί {ο αΠΥ αὐδο]αίε ἀθοίδίοῃ. 
Ἐοτ, α5 οὔδετνες Ξομοίῖ, «έ ἵπ Ίρδα οπἰάεπῃ βοτῖο οί 
Ἰπάο]ε δεηίαπ/{ίαταπα Ἠα]ας εεοί]οη]5, πἰ]ή] αρρατοί, 
απο αἰἰεταίταπα ορτίο οοπιρτοβοείατ.”. Πο δεορε 
νι], ἵηπ εἰίμετ σᾳ5ε, Ῥ6 ΡτεοϊδεΙγ {ο 8αΠΠε --- ἴο 
ππαϊηίαϊηπ {πο ἀοοίτίπθ (παί α ππαπ 18 ποί ]α5άβεά 
ὮΥ πα οτί οὗ (πε Ταν, Όαί Ὁγ ια {απ οἱ 
ΟἨτίκέ. Ἰπ νε οπε, 1ὲ νν]]] Όε Ρρατί οἳ {πε αἀάγεςα 
{τοπ Ῥαα] {ο Ῥείετγ; ἵπ ία οίπος, Ιέ ουν] ϱο α 
6εποτα] φίαίεπιεηί οϐ {Πε Γεᾶδοης οἩ Πίο Ῥαι1 
αοίεᾷ ἵπ ἴπα5 αἀάτεδείηπσ Ροεΐετ. ΕΒιΐί 1 που] 
866πι {παί ΙΓ Ὑνε 5βρο5θ {ο αἀάτες {ο εχίοπἀ 
Ῥεγοπά ν. 14. (απά {πε παίατε οϐ έπε οοηβίγαοίίοη 
ο0]ΐσες 15 {ο 4ο 5ο: Γοτ οἰπετνγίδα, α5 πετ οὔ- 
86ΤΝΘ5, ἴπα Αροςίιε ννοι]ά οετίαϊπ]γ Ἠανο αἀάεά 
8ΟΠΊ6 Ἱνοτᾶ, {ο ἐπαϊίεαίο ειαί ε ννας αἀάτεβείησ 
Ώιε (αΙαίίαηβ, α5 ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοὶ, ὅεο.), Ἡθ οπΠ- 
ποῖ 5αῃροςο 15 {ο Τετπι]παίο αἱ Ιεαςδί ΠΠ] ν. 1Τ. 
Τλουισὴ Νηδίπετ 1έ (εγηϊηαίθς {Ίθγε, οἵ αἱ {πε 
επ οὗ ὥιο ΟΜαρίες, Τ ννου]ά ποί ροβ11νε]γ αίῆτπη, 
Τη {νο {οτιπετ σᾳ86, νν. 18 ---2] πιαγ ὃο γεσητὰοἆ 
α5 ππεαηί {ο ϱ6 α (ατίπεγ Π]αδίταίίοη οῇ ννηαί ἴ]ε 
Αροβί]ο (επ 5αἱά οἩ {πε εα0]θοί οῇ ]α5ηΠοαίίοη 
ὮΥ {απ αἱοπθ. Απά μας (λετε νν]] Ῥε, ας Εί. 
ΤΘΠΙάΓΙΚΒ, “' Ιαίοης γεσθδςι5 ὰ Ρείτο, εί Ιπστεσςας5 αἆ 
πιαϊετίαπη ρτ]ποίρα]επῃ,” 1. 6. α ρανίπσ ο νΥαΥ {ο 
Ώιο ἀἱγοοεί αἀάταςδ {ο {πε (αἰαίίαπς, αἱ η. 1. Α 
νίανγ, 1ξ πιαγ ϱο οὔδετγες, οοπβγπιεὰ ὮΥ (Πε {ταή- 
βἰέίοῃ βοπι {θ 156 ο6 έπο ρίμγα] {ο ιο «ἴπισιπ]αν 
ἨμΤηΡετ, ροιῃ {πε ν]ο]ε, ννμῖ]αθ, οη {16 οπθ 
Ἠαπά, Τέ εποι]ά 56επα πιοδί 5ἴπιρ]ο απ παίιτα] {ο 
ΒΙΡΡΟΡΕ, Ὁηί]ι αἱπιοδί αἲ] {πε αποϊεπί απά πηοδί 
ΠἹοάθτηπ Ἐκροβ!ΐοτς, (Ιπε]αάϊησ Ῥατωας, Ρίεο:, 
Ῥοβδεππ., ΤΗ πιαππ, Κπαρρ, που, απά Βο]μοίθ), 
Όπαί αἱ ν. 16. 8εᾳα. {Ἡε 5ρεεο] οὗ Ρα] 15 οο- 
οἰαάθά; 5ο, οἩ {ο οίμογ Ἰαπά, 1{ 5ποσ]ά 56θΠα {ο 
Ῥε6 πιογθ 5]{αῦ]θ {ο {6 ΠΊάΠΠΟΓ ο{ {μεθ Αροεί]ο {ο 
5ΙΡΡοςε {]ιαί 18 ----21 οοπίαἶπ α {γαπδίμοπ, 85 αΌονθ. 

Ἴπε ἡμεῖς 5που]ά (Μλοιση (πα 6 οπηπιεηία{ίοτ 
ποί]ος Ιΐέ ποί) ο οοπειγαοίεἆ υγ] εἰδότες, ΓΟΥΠΙ- 
ἴπσ ποπιπανος αΏφο]αίαε, ραΐ {ογ α νοτῦ απά ραΓ- 
Ποια. Απά αἱ Ιουδαῖοι πιὰδί Ὃε εαρριίεᾷ ὄντες, 
Ἰῆκο Ἴουδ. ὑπάρχων ἴπ έῑε ρτοσεάίης ναιςο, Τ]α 
56η56 18, ΄ 9ίΠποῬ 6, ΊΥΠΟ ατθ «/οννς ΒΥ παίαΓε ΟΥ’ 
ΕΙΓέ] :᾿” α 96εΠ8θ Ο6 φύσει Φοπιθίίπιος οοσυτγίπςσ ἵπ 
{πα (Ο1αβεῖσοα] ντ]{θις. Α/[ΙΘΥ εἰδότες, (ἀτίεδβαςῇ 
Ἰηδοτίς ὁὲ, ἴγοπι 5ευετα] ΝΤΑΕ., ἴπο Ὑπἱσ., απά 5οπιθ 
ΤαΏπ Εαίμετς. Τ]ε ααίΠοτΙ(γ, Ἀονγδνογ, ἶ5 ίοο 
Ἠθακ; απά 1{ ατο86, 1 δα6ρθοί, {οι Ισποταπςθ οὗ 
Ώνε οοηβίτιοίοη, ΟΓ Ίνας ΡογΏαρς πηθαπί ταίΠοτ {ο 
«οπῃς ἵπ α[ίοτ ἡμεῖς. ᾿ἛΕιξ ἐθνῶν ἁμ. 15 α ρογρ]ιγαφίς 
{ος ἐθνικοὶ ἁμ. Ὀεῖπσ α οΙβδίΟΠΙΑΤΥ αρρο]]αίίοη οῇ 
Όιε (επί1168, νί] γοίεγοηοο οΠΙεβΥ {ο (είν {άοί- 
αίτη, απά αΠεπαίίοη {ποπ {ηθ Κπον]οάσε απἆ ΥνΟΓ- 
β1ἱρ οΓ {1ο ἴπαθ ἄοά. 

16. Οπ {με ἀοοίτῖπε Ἠετο Ιποι]οπίοά, 56ο Ἐοπῃ. 
Η1. 20. 98. απά {να ΝοίθΒ. Τ]6 ἐὰν μὴ ἶ5 βαρροςθἆ 
{ο Ῥο ραΐ Γοτ ἀλλά: υνμὶο] Ἰλίπετ αοσοιΠίς {ΟΥ ὮΥ 
βαρροδίπσ α Ῥιεπάϊῖηρ ο (Νο 5εηίθης6Ρ. 

1Τ. ζητ. δικ. ἐν Ἆρ.] ἜΤ]ε Ὀοδί Οοπηπιεπίαίοίβ, 
αποϊεπί απά ΠΙΟΔΕΓΗ, αΓθ αστεες {παί ἴΠε 5εη5ε 15; 
ἔὁνν]ή]6 ννε 5οε]κ {ο αἰίαίη ]αςΠοαίίου {οπα Ομτ]εί, 
τεδίϊπσ α]] ος πορες οῇ 1 οἩπ ΗΙπι.” Εὑρέθημεν 
---ἁμαρτ., “νε Ὀο Γουιπᾶ 5ΙΠΠΕΙΡ,” 1, 6. 1 Όο ἀἱδ- 
οογετεᾷ ἰιαί νο αἴε 8ΙΠΠΘΕΙΡ: ΠαΠΠΕΙΥ, ΡΥ Πανίησ 
τε]εσῖεά {πε «ενα Ταν.  Ἰγίπετ απἀ Ὀολμοίς 
τισΏ{1Υ τε]οοί (λε ογιοίδπι ο πηοδί τεσορηπί «οπῃ- 
πηθηία{οΓς {ναί εὗρ. ἶ5 ΓοΥ εἶναι. 3ἱΓΙοί1Υ βρεα]κίπα, 
εὗρ. ἶδ πενοτ ριαῖ {ΟΥ εἶναι (ποισ] 1η 196 ἴΙΕΥ ΠΙαΥ 
866ΕΙΏ Ἱπίοτοπαπσεά), ΠΟΙ ἶ6 1έ{ 6Υεί α ΠΙ6ΓΘ ΝΥΗ- 
ΟΠΥΠΙΠΘ {πετθοί, Τί Πας αἰπιοδί αἱνναγς α ΠΙΙΕΠ 
βίτοηρετ 96η56, {Ποισ] 16 ΠπαΥ δοπηείπιθς Ίποίιάε 
Οιναί οΓ εἶναι. 36ο Ῥο[οίί, Ψ]ο Ροϊπίς ουί αἱ ]ατσθ 
Ώιε ρεοι]ίαχ Ρτορτίδίγ απά {οτος οΓεὑρ. /ιεγε. ΤΓ]αβ8 
εἰ εὗρ. ἆμαρτ. 8ἱΡΠΙΠ65, ΄«Ιννε ατθ ἀἰδοονετεςά {ο 
Ὀς6 αΏ]] ἵπ οι 81Π5,” 1. 6. ΘΥ οἰησίης {ο {Π6 Έιανν, 
απά Πανῖησ τ6σοιτςε {ο 195 εκρἰαΊοης. Αετ {Πἱ5, 
τεσι]αγ]{γ ννοι]ά Ἰανα τεαα]τεά {ο Ὀο /τιίεπ ἄρα 
Χρ. ἁμ. διάκονος: “« ἴπεη 1 ν] {ο]]ουν Εναί (τὶςέ 
15 ἴ]νο αμί]οτ οϐ βἶη 5 α 5οτί οῇἩ γοάµο[ῖο αά αὐ- 
Ἱεάιπι. Απά {Π]ς 16 οάίίεά Ὦγ Ῥοτσεχ, Ὑαἱει απἀ 
Ὑγίπεγ. Βιί α5 μὴ γένοιτο {ο119995, ΠΙΕΙ 19 ευετΥ- 
Νηογς εἶδο ἵπ Βέ. Ρα] ντ]ί]ησς ργτεσθεάεά Ὁγ απ 
Ιη{εγγορα{ίοη. (8ε6 36Π]6Ι8. Τμεχ.) ΌὨιαί σαηποί ϱο 
5α{6ε1γ αἀπη]έίεά ς απά 1ὲ 15 Ὀδίίευ {ο β4βρρο5θ (αί 
Ώιο Αροςί]ο δίορς /]ιογί ἵπ πε οοποζιδίοπ, ΝΥΠΙΟΠ 
ηε ν/ας σοῖπσ {ο ἀτανν, απᾶ «Ἀαπσες 1 Ιπίο πε 
Πιοτθ βρϊὶγ]οὰ Γοτηῃ οΓ απ ἠπίεγγοσαβίοπ, εηρ]ογίπςσ 
ἄρα, ΠΟΠΠΘ Ί ποί ἄρα ς νΠΙοΠ επαθ]εά Ἠίπη {ο εαῦ- 
19οἵΠ. 1ο είτοηπσεςί εχοερίοη {ο 5Ισᾗ α οοπο]ι- 
510Η, ΡΥ μὴ γένοιτο: ΤΓΠΙς νίον ΤΙ Βπά 5εαρροτίεά 
ὮΥ Βομοίί, νο τε[εγς {ογ οκαπηρ]θ8 ΟΓ {5 56η5θ 
ο ἄρα ἴο Μαϊίμαις (ντ. (ας. Ῥ.π. Ρ. 1241, απά τε- 
πιατ]ςς {Παί {με ΙπίειγοσαίίοἨ {ηὰ5 απἀειρίοοά αί- 
Πτιας {ο {γαι οῇ χο ο0ΠΒΘΟΙΘΠΟΘ. η 

19. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα --- συνίστημι.] Ἔτε γὰρ τε- 
{ογς {ο α οἱα15ε οπη]{έθς, νΥΠπΙος ἶς5 (πας εαρρ]ιεά 
Ὁγ ἈΝοαϊνο.:  [Πί νι] {ο]]ουν, Ι 5αγ, ἐναί ϱΠτὶςέ 
Ίοαάς 15 {ο 5ἵῃ, απἆ ννε 5Ἰα]] Ῥο Γοαπά γεί απάθτ 
5ἵη :] Γου, ὅτο. 'Ἔιε Βτεί ρ6ί5οηή βἱηση]ατ ἶ5 (Ἠο- 
Β6ΠΠΙ. απά Βογσου οΏ5δεγνθ) ἀ5οεά {Πτοισῃ ἀε]Ιοαογ 
(ποισῃ έε Εγδί Ρ6Ι5ΟΠ Ρίγα ννοι]ὰ ο πποτε 5]{- 
αρ]6, α σοπογαῖ αβδετίίοη Ὀεῖπσ ππεαπί. Τί πια, 
Ἠονήανετ, ο α5εά οπ ασοοιπί ο{ ἴμο ἐγαποιείον 
πθονο αἀνοετίοά {ο. "Τη κατέλ. απἆ οἰκοδ. πετο 5 
(α5 οβίεπ ἵπ 96. Ῥαυ])ς ντι άπσς) απ’ αγολ(οοέιγαἰ 
ΙΠΘίΑΡΗΟΓ. ΒΥ οἰκοὸ. 5 πιθαηί «« [ οὔδεινθα, ΟΥ 6η- 
1οῖπ ογ οοιηίεπαποθ 15 οὈδεγναῃσθ, 45 ΠΘΟΘΕΞΑΤΥ 
ιο ]α5ἠβοαί]οη : ΒΥ κατέλ., «έ Τ Ρτοπουπος Ιπεί- 
{δοίαα] {ου ]αςβσαίιοπ.’.  Παραβ. ἐμ. συνίστ., “«Ι 
οί {οτί οἵ ἀθο]αγεο πιγςε]{[ α {ΓαΠΕσΤΘΕΡΟΤ [οβ ἴπα 
Ταν]: 21. θ. (α5 ΠΟΥ εχρ]αίπς) ΒΥ ποί ἐγαδί]ησ 
ἵπ Τί {ου Πα5Ηβοαίίοπς οἳ (α5 Άθννς.)  ΡΥ τοδίησ 
ΠΙΥ ποοθρίαποθ ψίῃ (οἆ οἨ α Ίμανν, ν/ΡΙοΠ Ρ]ασθβ 
Πηθ ΙΠ {16 οἶαςς ΟΓΊΓΑΠΕσΤΟΞΡΟΥς.” ᾿ΤΓΠϊδδεηξςε οῇ 
συνίστηµι Ο66ΙΥ5 αἱδο ἴπ Ἠοπῃ. ΠΠ]. ὄ. ν. δ. 2 095, 
γΙ. 4, απᾶ δοπιθίἶπιες ΙΠ {ο Ἰαΐίετ Ο]αδεῖσαἰ νυτΙίθΥς. 
Τ]ηα οοηποθοίῖοη 16 νν6]] {γασθᾶ, απᾶ {]ε 8εη5ο ]αἱά 
ἀοννη, Ὦγ Ξομοίέ, ασγεθαΡΙγ {ο πε γεν; ίακεη ὮΥ 
Όνο (τοεκ ΟοπππεηίαίοΥς, ΥΥΗΙΟΥ, Κορ., Εἰαιί, 
ππά Ἰλίπεγ. Ῥετμαρςδ ἴπο ΙΠπιροΓί ΟΡ {πε ραβξασθ 
ηα5 Όδθιῃ ννίἩ πιοξί εΙΠΙρ]οΙέγ απά (ταίῃ 5ἰαϊεά 
ΡΥ ΒΥΙε α5 {οονς: “Έοτ 1, α[ίετ Πανίηςρ {ακεῃπ 
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προΠ πιο {πο ΟἨγϊδίίαπ ΡΓΟ[ΘΒΒΙΟΠ, 5 ἴ]θ πιθαΠ6 
οἱ Εχίς ΠαββοαίἶοἨ, Τ ταπ. Ῥασκ αραϊη [ος 1{ {ο να 
Ἰδονν]θ]ι Ἰανν, Τ απι Όέ νηετο [ νναδ, απ απ]αδήΠῃεά 
βπποτ, απά αποί ]ηδί κο α {οο]ίδη πιαῃ, νο ρα]]5 
ἀοννη Ἠἱ5 Ποι5ε {ο πιακε Ιί Ὀθείίθς, απά ἵπεῃ Ὀι1]ά8 
1 αρ ασαἶπ ννΠ] [πο ν6τγ 8αππθ πιαίετία]ς, ]1δί α5 
1 ννας, αροῃ 1ἱ5 οἰὰ Γοιπάαίομ. 

19. ἐγὼ γὰρ ---ξήσω.] ἜΈμετε ἶδ πο Πέε]ο ἀϊΠει- 
επσς ο ορΙΠΙοΠ, ἄ8 {ο {ια 8εηςθ οῇ {ᾖθςο γνοτς. 
Τ]αί Ὁγ νόµμῳ ἵ5 πιεαπἰ ἔ]ιε ἰαιο οί ολες ἶ5 σ6εΠΕΓ- 
αν αἀηϊιίεά: Ὀαί οη πο ριτροτί ΟΓ νόµου ἴ]ε 
Εκροβδίίοι5 ατα ποί αστθεά. Ῥοπιο αποϊεηί απά 
πιοάετη 9168, α5 ΤΠΘΟΡΗΥΙ., Βοδεπη]., Κορρθ, απά 
Ῥογρος, ἴπ]κο Ι{ {ο ππθαῃ 6 ιο Οτι ίαπ το]Ισίοή, 
σα])]εὰ ἵπ Ἠοπι. Η1. 28. νόμος πίστεως. απά Ιχ. 9]. 
νόμος δικαιοσύνης. Πά γΥΙ. 2. νόμος Χριστοῦ. ᾿'ΓΠϊ5 
πηακος, Ιπάθθᾶ, α σοοἆ 5επςθ ΙΠ Π5ε]ῇ/: Υαί οπο 
ὮΥ πο ΠἹθαΠΒ εαἱ{αῦ]ε {ο πε οοπίθχέ; απά 1{ ννου]ἀ 
πάΙδρεηκαΡ]γ τεαι]το (πο 4 γίίίε, απἀ 3ἱ5ο εοπιθ 
ειὐςίαπίίνο αἀάεά. Ἴ]ετο οαπ ο Πίο ἁοιαδί 
Όναί ὈοίἩ νόμῳ απᾶ νόµου Τεί6Υ {ο 9Π6 απά {γε 6απηθ 
Οµίπςσ. ἙΥ ννλ]ο], αθ Βομοίί οὈδθγνες, νο ουίαϊῃ 
ἃ νοϊσηίίογ 5επππθηῖ, ΠΑΠΙΘΙΥ, ΄Ρ6ί ἵρβαπι |Ι6- 
σοι Πποτία5 δαπη (τεπαπίίατο ἀῑάΙοί) 1ερο6.. Διὰ 
νόµου, ἨΟΝΝ6ΝΘΥ, ΘΥΕΠ ΡΒΥ {πο5θ ννο ίακθ νόμῳ απά 
νόµου ο6 νε 5απ1θ (λίῃς, 15 εκρ]αϊπεά Ιπ ποτ έαπ 
οπς ΝάΥ. 
Μαηγ αποϊεπί απ πιοάργη Εικροβ]ΐοτς (45 (Ἠτγς., 

Τ]ιεορΠγΙ., απἀ ΑΌρ. Νεν/ο.) εκρ]αῖπ ἰ «Ὁγ νε 
ίοποιγ οϐ {ο Ίανν 156] {, νυμ]ο] Γογοίε]ς (]ιαί Ὀεί- 
ἴετ οονεπαπί ννμ]ο Οδ ας Ιπίτούασες, Γ απι 
ν/πο]]γ [τοεά [γοπη οὐβογνίησ {Πο Ἰανν.. Τ ννοι]ά 
ταίπεχ Ἰπίοτρτεί 1 νι Οα]νίη, Βεζα, Ῥαγσις, 
Θοπη]ατ, ἸηΊπατ απά ἈΞομοίί, “«Ὦγ ία ν6τγ παίιτθ 
οῇ πα Ἰανν, η αἱ]αθίοη {ο 15 οχίγεπιθ βίτ]οί- 
ηθςς, απά {ο οχίοπί απἀ ππιίθηοθςς ο{ {πε Ίανν, 
ν/ΠΙο]ι 4αβι πο Ἰορο οὗ βα]1Η1]1Πσ νν]ναί 1 τοφ]τες. 
πο «6ηςο ἶ5 ν/α]] ππ[{ο]ἀεὰ Ὦγ Οτθ]].: «νο αῇοτ 
οὐβοτνίπσ {]ιαῖ διὰ νόµου ἵ8 δαἰᾶ, “ αἆ πιΙπαθπάασπα 
ἀῑοίΙ Ἱπν]ιάίαπα,”. αβδίσης {πο 56οη5ο {Παβ, α. ἆᾱ.: 
««Ἴρεα Ἰοχ παπί οαδα Γη{, αί θαΠΠ 465ΘΓοΓ6ΠΙ ---- 
αυἷα πἰτηϊς τἰσὶἀς ΠἹθοΠα ορ]{, Ἱία αἱ ρ6Γ 6ΝΙΏ ΠΟΠ 
Ῥοβδεπα ]α5ήβοαίοπεπι ααἱρίςδοί, απἰπ ροῦ5 5υα 
γοσθ ππο ἀαπιπαν]{ς αἀθσ]ί Ισίίαγ πιο, αἱ α]ῑο πι 
σοη/{θττθπα, εί οαπη ἀἰδοιρ]παπα απΠρΙΘοίΘΓΘΣ, ΡοΓ 
απαπι οί Ίοησθ πιε]ίου, απαπι ϱ{απ 548 Ίεσε, οί 
Ίοησο {δ]]οίοτ εναάθτεια, ου θδί, ]α5βοαίΙοπθίι 
ΟΘΠΒΘ4ΙΟΤΟΓ, 

Τι 19 βίταηρο τλαί Βρ. ΜΙάάΙ. 5που]ά 5ο αίτοπιι- 
ΟΙ5ΙΥ οοπ{θ(. ΓΟΥ νόµῳω απά νόµου Ὠοῖπσ τοπάφτοά 
κά Ἰανν (1. 6, Ίανν οῇ ονοτΥ Κῑπά) πιοτε]γ Ὀδσσιβο 
έιετο ἶ5 πο Ατίσ]ο. Ἐοτ α5δ ένο ΝΤοφβαϊο Τιανν 15, 
ἵπ α στοἈί ΠΠΘΆΡΙΗΤΕ, {11ο δη0]οοί οΓ πα νν]λο]ο οοη- 
(οχί, νο Αγίίοϊε πὶσηί ν6τγ νο] ο οπα({οἆ αδ 
ΠΠΠΘΟΘΒΡΑΓΥ. Απ οοηβἰ5ίοπογ ΤΘΠΙΙΓ65 {πο 5απ1θ 
(ήπσ {ο ὃο πισαπί {λτουσ]λουί, α5 {πο Αροξίο ἰ8 
ατσυίησ 1π οοπ( πα. Τ 18 ίτας, Ιπάσςς, ναί ἴ]χο 
Αροεί]ο ἀοος (γοαιοπί]γ Ἱποι]σαίο ναί ιο ἀθ[εοί 
οἱ αἰ! ἰαιρ 18 18 Ιπονιίαῦ]ο οοπάθιπηα {οι ο ἵπι- 
οτ/οοί ουθαάίεπος; Όαί ναί σου] ποί ννε]] Ἠανο 
6ο ἱπίτοάισος /16)6. 
--ἵνα θεῦ ο ήσω | Τ]θεο ννοτάς ατο πἀάσά ἴπ 

οτάος (45 Οτο]]. οΌεοτναβ) {ο βασσοδί ναί Ἠ]5 ρηγ- 
086 ἵπ ἁγίησ {ο χα ΤΝ, Ίνάβ8 ποί {ο ]σαά α Ππογθ 
αόδων απά οατο]ο8ς ία, Ὀμί {ο Ἰἶνο απίο (ος 
1. 6. {ο 8ο1νο, Ποποατ, απά οὖον Είπα, Ὦν ἴἶπο ῬΡγο- 
Εββίοη οἳ {1ο Τμανν ο} ρτασςθ, απά {ιο ροΓ{οΓΠΙαΠσθ 
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οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστηµι. Ὁ ἐγὼ γὰρ διὰ νόµου 2όμῳ 19 
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ἀπέθανον, ἵνα Θεῳ ζήσω. 7 Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζω δὲ οὐκ ἔτι 3209 
1... ή εκΑ εἰ Ν τα, ο) Ν αγά ΕΦ Δ Ε ῃ ω νά 
ἐγω, ζη δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ὁ δὲ νὺν ζῷ ἐν σαρκὶ, ἐν πίστει ζω τη 

οῇ αἲ] νοςε σοοά ννοτ]κς ννπ]ο] ατα τεφαῖτεά ΡΥ 
Ἠϊπι. ΤΓῃις9 ία οχργοβδίοη ἶ5 πθατΙγ οφιἰνα]επί 
{ο (μπαί αἱ ν. 20. ὅην ἐν πίστει τοῦ Ὑἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 
Ῥοτρει οοπιρατεθ ΠΏἱοηγ5. ἨΗαι. Π. 1Τ. εὐσεβὲς 
ποιεῖτε, τῷ πατρὶ ([ίο πιο, Υοι {Α{Πες) ζῶντες, καὶ 
οὐδὲν ἄνευ τῆς ἐμῆς γνώμης διαπραττόµενοι. 

20. Ίπ Οἱ νετ. λε Αροδί]ο ππογε ΠΗΗ1Υ ἀ]αίθῬ 
οη {Πθ πεηπιθηί οῇ {λε Ργεοθάἶηπᾳ 9Π6. Χριστῷ 
συνεστ. ΠΠΥ Ὦ6 τοπάςτεά, ““ Ι Ἰανε Όεεπ οτασίβεὰ 
ψ Ομτὶκί,21.6., α5 ΑΌρ. Ἀθννο. εχκρ]αίης, “Ι 
Ἠανε Ῥθεεμ οτασἰῇεά, αξ Τί Ἴνετε, ἰοσείμει ουν ]ι 
Ομτὶκί, {ο α Ίαν οἱ ννοτκς απ (πετείοτε ο {ΓαΠ8- 
σγθβείοης.”. Το Αροξθ, α5 ΒοτσεΥ οΏδθινεἙ, 
οοπιρατίης {πο ἀεαί] ]αδί πιθηέίοπθά γη ελαί οΕ 
ΟἨγὶκί οἨ {πο οΓο5. ΊἨε Ῥεδί οοππιπεπί Ἠετθ 
εαρρ]ίεὰ ἶ5 ἴπο ΚΙπάτεά Ῥαςδασε οῇ Ῥοπῃ. ΥΙ. 4. 6. 
γη. 4, 0ο]. Π. 12. νηετε 5εε Νοίθδ. Απά ἴε Π]1 
πηθαηίης Ιπίεπάεά Ὦγ πε Αροεῖ] ἶ5 π/ε]] εκρτο5θ- 
ο Ὦγ Βο]οεί ἵπ 1 {οἱ]ουίσ ραταρῃταςε: -΄ Π]α 
5οη/]οπάϊ ασεπάἶααε ταῖῖο ἰοία, Ύααπα οἰἵτα {επαῇ, 
ίαπαπαπα. οὀπάσας Ἰεσί Μος. αἀάϊοίας ἆ4θ εα]αίε 
εοσ]ίαης Ρεγ Ίαοσεπι Ἱπιρείταπάα, ΡΓΟΤΞΙ5 Ίαπι ἆε- 
8Η10{, οκ απο 6θδαπ Οτίςίαπῃ οοσπον{, ποδίτα οπ1δᾶ 
ΙΠ οΓΙ0θΘ ΙΠΟΓΙΠΠ, 41Ο Ρίσπογθ βαποίο σγα[ἶορ 
ἀἰνίπα ΠοποϊηΙ τεβιρἰςοεπ{{ ρτορί{1 πο οεγίίογεβ 
τοἀετεί νοπὶΦ Ροσσαίοτυπ, αρτοσαία Ί]λα οπςρ 
Ρυίαραξαγ νἱοβππαταπη αἆ Ώειπῃ ρ]ασαπά Πα πεςθΒ- 
α]ίπίς6, δί Ιπάδίθς8εο νυΙγία{15 εἰπάΙο βαποίο οὐκίτίη- 
ροτεί Ποπηίηθς 51δί αἀάϊσίος.. Θο (1 1π6Υ τειπατ]κ8) 
Ὢς Ἠανθ συνθάπτεσθαι τῷ Χριστῷ ἵηπ Ἠοπῃ. νυΙ. 4. 
0ο]. Π. 12. Απά αἰπιῖ]ας ἶ6 ἴ]ε ραβδασε αἱ Ἠοιῃ. 
γΙ. 6. ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη. Τλιβ 
Ώο 5θη56, Ἰθ αάς, ἶ5 α5ξ Γο]]ονς: 6 Οπιπίς ν]ία, 
απαπῃ 6σο απίεµας {απαιαπ ο αάφας εσί, αἀθοαιπθ 
οπηπία θέαάία εί οβιοῖα, ααἶρας ἰδία γ]ία τεσεῦαξατ 
(τὸ ζην τῷ νόµῳ, τῇ ἁμαρτίᾳ, τῇ σαρκὶ) πα]]α αΠΠΡΙΗ8 
επί; ποναπῃ παπο, αἱ ποππο ΟΠγςαπας, ἵπστοδδας 
δυΠα νἱίαπι (τὸ ζην τῷ Θεῷ, τῷ Χριστῶ, τῇ πίστει). 
Της Ππίοτργεία{ἶοη 15 δαρροτίεὰ Ὦ} ἴἶνα απ{λογΙίγ 
ο{ (0Ἠ1γς., ΓΗδορΗΥΙ., (ποαπιεῃ., απἀ, ο{ Ίο πιος- 
6ΓΗ5, Εδί,, νο, οἱοςθ]γ Γο]]ουνίης ἔπεπα, νε]ὶ εκ- 
Ρ]αἴης, «Ρο Ὀαρίίκπιαπα, αὶ 5ΥΠΙΡΟΙΗΠΙ ο5ί πιογί]8 
οί δορυ]έανα ΟΠγὶκάς Ομγίκίο οοπηππογία5 61Πῃ, 
οί οοηβορι]ίάς επι. Ἑγ τοι, Ῥατ., απά ἨΜ6- 
ΠΟςΠ., α πιοᾷιβεά νἰθνν 15 αἀορίαά. 

---ῥῶ δὲ--- Χριστός] "Τ]ο 5εη8ε παγ ο, ας ἴέ 
ἶ6 α5πα]1γ, οχρ]αϊποὰ,  Ὑεί Τ Ίνα: [οι ταίπετ] 
πΟΙ 1 11νο, Ὀαί Οιγὶςέ Πνεί] ἵπ Παθ.. ΤΕ επ] νίονν 
Ρο οογτθοῖ, ἴπθτε 15 ΙΠ οὐκ ἔτι ἐγὼ α δοτί οῇ εραπι- 
ογ{]ιοκίς αφ αἲ 1 09Υ. Χν. 10. ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ, ἀλλ᾽ 
ᾗ χάρις. Ὑοθί Ἠθτο Ὑς Ἰανθ, ποῖ οὐκ, δι οὐκ ἔτι: 
απ 1 16 (Ἰιογοίογο ὈὨθίίθυ, Υνι 5ονοταὶ οπι]πεπῖ 
Τταηβ]αἴους απά ΕΗΙχροβ!{οΥς, {0ο ΦΙΡΡΟΡΕΘ ἴ{ {οπθαη, 
ἔγ]νο απίθΠα ΠΟΠ ΑΠΙΡΙΙΗ5 οσο... Α νίονν οἳ {θ 
86Ἠ56 5αρροτίεά Ὦγ ιο ααίλοτΙγ οὗ πο Ῥεεεῃ]. 
3ΥΤ., “οί ἀαίποθρς πθΙἄΙαπῃ 6σο γίνο.. Το 
κοη(ἰηχοπί ππαγ, ην που, ος (ας οχργθβρος : 
«Τ ἆο Ἰ1νο Ὀν πιΥςε]ῇαπά Ὦγ ΠΙΥ οἵΝΏ Ροννετς, Ρ{ 
ΟἨτ]κε ννπο]]γ τα]ος πιο [Ώγ {ιο Ἱπβαεποςς ο ΗΙ8 
Ωρ]π{ απά στασο --- Ε4.]. ἂ5 ία ρεϊποῖρ]θ ο α πΘΥΝ 
Ἰ[ο ς 5ο αί Τ 11νο απίο ἀοἆά απ Οτὶκίίαπ ρἱδίγ.7 
96ο ΓΠδεορΗγΙ. 
Το ποχί ννοτᾷς το οχοσοίἶσα] οῇ {χο ργοσθάἶπ 

οἸπ.φθ, απά {πο 5θης8θ ΠΠΣΥ Ὀο (]ας οχργθβφεά υνὶ 
ΦΟΠΟΜ: ' Ωποά απίοπη παπο νῖνο (1. 6. να ᾳ- 
Ίοπι ηππο Ἠαῦθο οἱ πσο) οπτΠθ ρτα ία (5ο νἰία 
πηρα {ογγορίτὶ απ 1η οσο] οπά1ίν οΡΡΟΒ. Ιηγίβίθ, 
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τοῦ Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντος µε καὶ παραδὀντος ἕαυτον υπὲρ 

91 ἐμοῦ. 
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΄ Ουκ ἄθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ" εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαι- 2 Που. 7. 11. 

, . ' Ἱ δες 
οσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεά» απέθανεν. 

α 3 κό ώ , ς - ῃ ’ - 2. , 

ι ΤΠ “ρ αΝΟΙΗΊΟΙΓ Ιαλάται! τίς υμας ἐλασκανε [τῇ αλλη εἶᾳ α Παῖτα δ. Τ. 
ο ΤΡΙ ΡΕ. Σ ο. α . 2 - ' , " 
µη πείθευθαι ] ; οἷς κατ οψύαλμους Ίησους Χφιστος προεγοραφη ἐν Ὁ ΑΌίς 3. 88. 
3 -” Π 

2 υμῖν ἐσταυρωμενος. 

εί φίειπα) Ἰά γυῖνο ἵπ βάο Παθία ΕΙ Πεί, 1. ο. 
Ίαρο γ]ία 4π πιεα ἀῑεί ροβδῖί ἰοία νειδαίις [π Π- 
ἀμοῖα Ἰα1βδίππα Ιπ ΕΠΙΙιο Ὠεί οο]οσαία.  ΌἨ, 
«Τις Π{α ἵπ πε Πεε] Τ Ιεαὰ ποῖ οἨ οατηα] Ργίη- 
αἴρίε», Ὀαί φαὐδετνίθηί]γ {ο Γάτα ΤΠ λε Φοη οῇ 
αοά, ἀερεπάϊΐπς 5ο]εΙγ προπ Ηίπα, απά Ώχε βἴοῃθ- 
πιθηί πηπάθ ὮΥ νε βαοτίβοο ΟΡ ἨΙπαδεΙ{ {ο πι 
ππίο εα]ναίίομ, απά αθαπάοπίπσ αἰ] ]εσαὶ. Ιη5Πσα- 
6οπ... 966 Ῥογσετ απὰ Τηέπι. Ιπ Ἠθο. 2ΥΠ. Το 
ακρτεςείοη Ζην ἐν τινὶ ἵ5 νγθ]] εχρ]αίπεά ΡΥ Βοδθηπι., 
Ῥογσαγ, απά ΥΥΊΠΟΣ, δε {οίιηι ΕΟΠΙΡΟΠΕΡΕ αἄ, ὅσο. Τη 
τοῦ ἀγαπήσαντός µε--- ἐμοῦ ἴπετε 15 (α5 Κορρο απἀ 
Ῥοτσογ οὐξεγνε) απ Ηεπά(αάγς [ου 6 νο 5ο Ιογεά 
της, 5 {ο γ]ε]ά ΗΜπηδε]{ αρ {ο ἀθαίλμ [ου πο.” 

9]. οὐκ ἀθετῶ τὴν χ. τ. Θ., ὅτο.] Τ]ε 8εης5ο οί 
Ώνα ραβ5ασο 15, {οιι ὈτονΙγ, 5οπιθν/μαί οὔδοιτθ ; 
απά 1! ΠἹαΥ Ὀε»δί νο τερτοδεηίεά ἵπ α ραγαγ]ιγα»ε, 
α5 {οἱ1ουνς: “ ΒΥ ενας ατραἶῃς, 1 4ο ποί [αβίταίε 
Ώια σταςε ος (οἆ 1 {χε (.οερεΙ [ΠΙεΙ Τ 5οι]ά 
4ο, ΙΓ Τ νετ {ο αἴπι αἱ ουίαιηίηρ ]α5βοαίΙοη ὮΥ 
Όια Γιανν]: {ος 1 Παβδἠβοαίίοπ ἵπ {Πο βἱσῃί οῇ ἀοά, 
5ο α5 {ο Ὀο6 αἀππίτεά Ἱπίο οονεπαπ{ η] Ἠἶπα, απ 
οοπβεςΙση{1Υ {ο Ῥεσσπιο Πεῖτ οῇ Εαΐατο σΙοτΥ 
(ν. δ.), ον αγία ἴτοπι οὔὈδοετνίπςο ἴΠα Τιανν, ἴεν 
Ώπθγα Ίγαβ αποίΠες Ὕναγ ο λα ἀῑνίπε {πνοιτ οη 
οατί] απ ἵπ Ἠδαγεῃ {παπ ΡΥ {με «ᾖθαίῃ οὗ ΟΗτίςδί; 
έπεπ πε οἱά οονύεπαΠί οἱ ἴ]ιο Ίαν 5αρεγ5εάεά (λε 
πεςοθβεῖίγ οἩ {λε πει οονεπαπί ϱΡΥ 0ης”. ΟΕ 
δωρεὰν ἴ]ε Γαϊ] 5εηςο 15 νΥε]] εκρτεδδεά Ὦγ Βο]μοίέ 
ενας, “ οπαδᾶ Ιάοπεᾶ, οαΓ ΠΠΙΒΕΓΕ{ΙΥ (5ἱ ὀικαιοσύνη 
Ρετ Ίεσεια ἱπιρείτατί ρο88εί), πο ργαργθςςᾶ. 

ΤΠ. Ἠανίης ρτενἰοις]γ νἰπάϊσοαίεά 5 Αροβί]ε- 
αΏήρ απἁ ἀοοίτῖπε Ὁγ α αίαίεππεηί οῇ {αοῖςδ, ἴθ 
Αροςί]ο πο” Ῥτοσθεάς {ο βρεαἰς ΠΙοτο ααἰΠογΙ{1- 
ΏγεΙΥ, απἀ οοπιθ5 61ο5εΓ Ἠοιπῃθ {ο {πε ρο]πίές εη- 
{ετίπςσ πιοτο ΓΙΙΙΥ Ιπίο (πε 5αῦ]εοί οῇ νε αΌγορα- 
ποπ οἳ πο Ίαν. Ἠο ατσαες 1. ΥΙΟ τε[ετεηςθ {ο 
Όιε «α5ο ο/ {16 (αἰαέίαπα; 2. Πτοπι ἐμαί ο 4ὐγα- 
Λαπι; 5Ποννῖπρ ιο Τιανν ἰο Ἰανε Ῥεεῃ ΟΠΙΥ ΡΓε- 
Ραταί{οχΥ {ο {λα (ἄοβρε]. Τηεπ, ΠΙΓίΠΘΓ {ο οεχοῖίε 
Έια αἰίεηίίοη ος ἴποβθ ΝΠοπι Πε ἶ5 αἀάτεβείησ, ηθ 
αρονίγορ/ιΐδες Έλαια ; οππρ]ογίησ απ αρί(λεί, νΝΠΙΟΠ 
ηεεά ποῖ Ὀ6 ργοδςεά µροπ, 6ΥεΠ οοι]ά 1{ Ὀε ργουθά 
(νπίο]ι Τ Ἰανο ἵπ Ώεοθῃδ. ΡΥΠ. ΦΟΝ, Τί ας ποί) 
ναί ιο (α]αίίαης 0εγο α ειαρῖά ῬεοΡρ]θ ; {οΥ ἴηδιιέ 
ν/ς σαηποί 54ρροςο {ο Ἠανο Ὀθδεπ Ιπίθηάεά. Όεθ 
Νοία οἩ Αοΐς αν. 22. Τπ 5ποτί, ἴΠεγ ατα σα]]θά 
ἀνόητοι 5Ιπιρ]γ νυν] τε[ετεησο {ο ἴἶπε {ουῖίη απἀ ἵπ- 
εοπδίαπε ννηετεῦγ {116Υ Ἰαά ἀεδετίεά ένα ἀοοίτίηες 
ο{ ῆιο Αρορί]α, Πίο] {16Υ Παὰ ργο[εβεεά απά εη- 
σασεά {ο [ο]ον;; Ῥεῖησ 5ο /οο[ΐδι 5 {ο 5υῇοι 
(πεπιδείνες {ο Ὦο ἀεοε]νεά Ὁ} (ε ατίς ος {αἱ5α 
{εασματς. Της ΤΠοπηϊδα5 αβογίῦες {ο {θ6ιῃ ἴ]π 
βαπηο οματασ{ογῖςίίος α5 ίποςθ οῇ (]ιθῖχ αποθδίοτς ἴ1θ 
«σαδὶ (απά ἐγαπεπη]είοά {ο Ολεῖτ Ροβίετί{γ ύπε πιος- 
ετπ Ἐτγεπο]), ΠαΠΙΕΙΥ, α ααἱσκπεςς οΓ/αρρτεμεηδίοη, 
Ῥαΐέ απ]έεά ννὮ ευϊί απἀ ἐποοποίατοη. 

1. τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε.] ἈἨεπάετ, “πο ΠαίἩ 
{{αςοϊπαιεᾶ γοι.”.  Ηγροτίαβ αρ. ΒΟΙΡΕΓ Τ6πιατ]Ε : 
«Εαφοΐπατο ρτορπὶὸ ἀἰοιπίατ, απὶ αἷο Ἱπιροπιπί 
Παππιαπίς 8θηΒΙΡΗ5, οἱ ργροῖριὸ ος, αἱ α)1ᾶ Γοτπιὰ 
τος αρρατθαπί, απὰπῃ το γοτᾶ 5ε Παρθαπί”  Απά 

Ἡνάνι ο {ον ’ ἡ ν 3 Έ σα. ὧν, 5 3 ἆ 15. 
Ίουτο µονον θέλω μαθεῖν αφ υμων' εξ εθ- ερ. 

ἃ δ.15. 
8. 
1. 19. 

Ῥοτσετ Ώ]πκς {ίς 15 α]]αάεά {ο π {6 κατ) 
ὀφθ. 1α5ί α[ιετ. Τπετα ππαγ, ταί]θς, ο απ αἰ]α- 
51Ο; {ο {Πθ ροννεΓ ρορι]ατΙγ αξοτῖρεἀ {ο {1ο ουτί 
ϱήθ. Βο λαί ἃδ 16 ΠΠΑΥ, ἴμθ {οτος ΟΓ ἐβάσκ. ΠΙΑΥ 
Ὀε5ί Ὀο 566η ΡΥ οοηβΙἀθτίησ 15 ἀριναξίοπι, ννΠὶοΙ 
(ποἳν ΠΩ ηκίαπάϊπο νπαῖ ας Όεεῃ αἱ]οσεά) ἶ5 ἀοαδί- 
1055 οι {θ οἱά γυετὈ βάσκω, ἰο ία: απᾶά α8 
Όλα {ΟΓΠΙ ---- αινω ἵδ (11ο {πο Ηεῦτοανν Οοπ]. ΡΜιεί.) 
ὑπίεποιίυε; ἴλὰ5 1 πιθαης {ο οἰαίίαςγ, ΟΥ ΠΙΙΤ{ΘΓ : 
απά πηασίο Ἱησαηίαί]οης ντο πδια]1γ σαθὺ]εά 
ονετ. 3ο ΜΠίοη, Οοπι. 817. ---- 

Φ “οι μς το γονεγκεᾶ, 
Απά Ῥαο]κννατά πιµίους οί ἀϊδδευ τίησ ΡονΥεΓ. 

Δί αἰΙ ονεηίς, με οματπι γνα5 βαρροεεά {ο Ρε, 
Ρατί]γ αί ]6αςί, πνοτκεά ΡΥ {πε πιαἰ{εγίησ ΟΥεΤ α 
ορτίαϊη {οι οῇ γνοτάς (α5αα11Υ ἵπ α ταἆε Ἰῑπά οί 
Ροείτγ; απά αἀαρίεά {ο Ὀε αἰίμεί φαίά ΟΥ 56). 
2ο Ἠογ. Ερ. 1. |. 94. Θαπί Όεγθα εί 066, ἃσο., 
ἨΠΘΓΘ 56ο Ὠοετίπσ. ᾿ΕΒβάσκανε 58ΕΙΠΒ {ο Ὦε απ 
Ηε]]επίςέῖο {οτπῃ, {οΥ {πε Ῥιτετ (τεε] ἐβάσκῃνε, 
ν/ΠΙΟΗ 5, Ιπάθεᾶ, Γοαπᾶ 1π 8οπιθ οῇ ο πιοτθ 
τθεεπί Μ955,. απά Όιο Ε. Ῥτίπο, απᾶ ΕΤΗδΙΗ.5 
Ῥαΐ 15 ἀοιρίεξες α εογτεοίίοι. Τῃ ἆλ. μὴ πείθ. 
19 ἀερεπάεπί ΟΠ ὥστε ιπάετείοοά. ΒΥ μὴ πείθ. 
τῇ ἆλ. 8 πηθαπί, α5 (τοί. οΏβετνθες, ποί γείαϊηῖησ 
Ώια ίτιθε ἀοοίπίπε οπσε ἀε]ΙνεΓες {ο (Ίχοπα, ΠαΠΙΕΙΥ, 
ΠαφΠοαίϊοη {Πτοισῃ ΟἨγὶςί αἱοπθ. ἸἘΤὴηϊ5 οἶαιβε 
16, Πούνανοθς, οπι]{{6ἆ 1Π 5ενοτα] αποϊοπί ΝΜ55. οί 
Ώπο Ἰη/αείεγη τεσεΏηξίοη, 80ΠΠ6 Υ6Γ5ΙΟΠΡ, απά π]αΠΥ 
Εαίΐμετς; απά 18, Ρεγ]αρς νν{ῃ τ6αδοη, τε]αοίεά ὃν 
πιοςδί ΟτΙΙς5, απἀ σαποε]]εᾷ ΡΥ ἀτίθδῦ., α8 ΙΠπίχο- 
ἀασεά {οπι ν. Τ. 

---οἷς κατ ὀφθαλμοὺς --- ἐστ.] Προγράφειν 18 ἃ 
Ρϊοίοτία] ἴθγπι, ἀθεά {η τε[ετεηςε {ο ραϊπίίπσς 
Ρεΐίπσ ραΏ]1οΙΥ (προ) εχλὈίεά. Βαί Ιέ 5 Ίετα 
α5εά πιείαρ]οτίσαΙ1γ ; απᾶ {πα Ὀεδί Ἠκροβίίοτβ 
8γθ αστοθἆ {παί {ια 56η5ο ἶ5, “΄ οι, ἴο ΝΠοπη {Πε 
στοαί ἀοοίτίπε οῇ έπε οταοϊβχίοη οὗ Οητὶςί [απά 
έπο αἴοπεπιεηί{ ΡΥ ἠὲ5 Ὀ]οος, απἀ ποί {Πε τῖῖες οϐ 
Πιο ἸΜοβαίο Ιαν] [αν Ῥεεῃ 5ο Ρ]αϊπ]γ δεί {οτί 
[απά Πα] οεχροαπάεά Ὀοίμ ἴπ 15 οα.φες απᾶ εί- 
{οοίς]: ” νΥπΙο] Ἰαᾶ Ῥοσπ ἆοπο ραγί]Υ ΡΥ ργοασ]ιῖπις 
(5εε 1 6ο{. 1. 20. απά Π. 2.) απάἆ ραγί]γ 1Π πε Ἰνε- 
1Υ τερτγεβεπία{]οη οἱ Οητὶκεέ οταοϊβεά, ἴπ ο ἔι- 
εἰιαγῖνί. ΤΠ οἷς --- ἐν ὑμῖν ἴΊνετε πιαγ δε, ας ἶ5 1ςι]- 
41Υ δαρροξεᾶ, α Ῥίεοπασπι (516, Ιπάεεᾶ, αδ ἵδ 
ΟΟΙΙΠΙΟΠ {0 {θα Ῥορι]ας ΡΗΤαΒΕΟΙΟΦΥ ἴπ πιοδί ]αΠ- 
παᾳσες :) οΥ ταίῃθγ, Ῥετῃαρς, αοοοτάῖηπσ {ο {πα 
ορίπῖοη ο Βοποίί, ας 6 γετθα ρτίοτα Βσιγαίθ εΠΙΠ- 
οἰανεταπί (οἷς --- προεγράφη) οπρ[ίεσίη ἀεϊπάε ας 
ἀεβηΙ{ΙΓ ΒΕΓΠΙΟΠΟΘ ᾖγοργίο, ἐν ἡμῖν, ἴπ σπῖπιϊς 
αιἱρρε υεδέγίς.} 

2. τοῦτο µόνον θέλω μαθεῖν, ὅεο.] Έτοπι {ο εκ- 
αππρΙες αἀάποεά ὮΥ Ἠείς., {5 αρρεατς {ο Ἠανθ 
Ώθεῃ α ΟΟΠΙΠΙΟΠ Γογπλυ]α, Τθβοτίεἀ {ο 1π οτἆετ {ο 
Ῥτίης 4ΠΥ αγσαπηθηί {ο α βρεθάγ ἀεοίδίοη, ἃ5 Ρεῖηᾳ 

θε] 5αβ]εῖεπί {ο ἀθίετπιίπο Πί. ΤΙ ηανε ἵπ Ῥεο. 
γη. 5ΠΟΥΥΠ {λαί Ὦγ τὸ Πν. παδέ (ννΙ{] {πο αποϊεπί 
απά πιοδί πιοάστη Εχροςί{οτς) Ρο απἀετδίουα ἴπθ 
οτᾖὶς οί διο Βρὶγή, ὈοιἩ οτάιπατγ απᾶ εχίταογάἶηᾶ- 
ΤΥΣ ἴποιση, οῇἳ οοπτεθ, ἴπο Ἰαΐίστ, ΠαπΙΕΙΥ, ἴπθ 
Ἱέρογπαίμγαἰ οἳ[ῖς, πιαςί Ὀο οΠΙΘβΥ Ιπίοπάεά. Απά 
Επ]5 15 οοπβγπιεά ΒΥ πε πδε οΓ {πε Αγισ]ε, νΠὶσ] 
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γων νόµου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε, η ἐξ ἀκοῆς πίστεως; Οὕτως ἄνόητοί 8 

ε37918.  Ἅἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύµατι, νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; " τυσαῦτα ἐπά- 4 

Όετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ. Ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα, καὶ ὅ 

εως ἐνεργῶν δυνάµεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόµου η ἐξ ἀκοῆς πίστεως ; 

Βοι{  Ἡ Καθὼς 4θραὰμ ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύ- ϐ 

τόν, γην. Ὁ γινώσκετε ἄρα ὅτι οἳ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾽αβραάμ. 

αν { μροϊδοῦσα δὲ ἤ γραφὴ, ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖὶ τὰ ἔθνη ὃ Θεὸς, 8 

νο  προευηγγελίσατο τῷ Αβραάμ Ὅτι Ἀ ἐνευλογη θήσονται ἐν 

Βρ. Μιάά1. ἡμςίν βιρρο5θ8 {ο ἀεποίο ποίογτείη, 
α- ᾱ. ἴἶιε ννε]]-κπονγη σ1ῇ:. Α5 {ο ἴἶνε σ]οβ ος 8οἱη6 
τοσθπί Οοπιπιθη{αίοΓ8 (45 Μοτ., ΚορΡε, απά Ἠο- 
ΒΘΠΤΗ.), “« απίπιαπα Ομτίκήαπαπα,” 1 ἶ5 τείαίεὀ, απά 
ια οοΠΠΠΙΟοΠ ΙπίειρτείαίίοἩ ρ]ασεά Ῥεγοπά ἀοιδί 
Ὦ} ια ννοτάς οἳ ν. ὅ. ὃ ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα, 
καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν. Νθτε ἐν δυν. ἶ5 Ρ]αἶπ]Υ 
εχεσεί]σα] οἳ έλα ρτεοεάῖηᾳ. 

᾽Ακοῆς 15 ποῖ, 48 ΠΙΙΠΥ (οππιθηία{οτβ.ἠπιαρῖπο, 
αἱ {ος ὑπακοῆς; Ὀαΐί ἀφποῖες {1ο ᾖιεατίπισ, ΟΙ Ὀθ- 

πρ ὑπαίγασίεά ἵπ: απά πίστ. βἰση]βες {πε (ἄοσγεί, 
45 Ὀοίησ ορροβεά {0Ο νόµου. 3ο 1π 1 Τ168ς. Π. 19. 
λόγον ἀκοῆς ἶ5 εφιἰνα]εηί {ο λόγον ἀκουόμενον. Τ]6θ 
ἔργων ἵ8 Ργθβχθά {ο νόµου, 45 ΙΠ α ΚΙπάτεά ρᾶ58ᾶσε 
κ ῥηβκά Ικ. 9», 1π οτἀςεχ {ο Ἠϊπί αἱ ἴπο παίµγε ος 
πε Τ,ανν, 45 οης ΟΕ ποογᾷςδ; απά ἀκοῆς, ἴο πίστ., Ὀθ- 
οα.ς6, 48 {Πα Αροεί]ο 8αὖς, Ῥοπι. κ. 11, “« [αέ] 
οοπιθίἩ ὮΥ Πθατῖηρ [6 νοτά οῇ ἀοἆ ργεας]μεά].) 

8. ἐναρζάμενοι --- ἐπιτελεῖσθε; ““Αίἴει Ἰπανίης Ῥε- 
ραη Ίπ ἴπο Βρίτιέ, ἆο γε ΕΠΙδΗ ψΙ{Π πο ῄε8ῃ 13 
1. 6. Πανίπσ Ὀθριαπ ία α βρἰτίιαὶ απά πιοΓα], 
4γο Υο βπίςηίης γα α οατπα] απά οετεπιοπία] Τ6- 
Ἰσίοπ Ί 4ο γε ίακο αρ νηίἩ {ος εχίεγηα] οτά]- 
ΏΠΟΘΦ ο{ {πο Ίανν ΥνΠΙοἩ Ὑνετθ ΠΙΘΓΕΘ {ΟΓΠΠΡ, απά 
οπ]γ (γρίσοαὶ οἳ ια Ιπίθιπα] απά βρ]τίέυα] ος οἱ 
ἴπο (.ο8ρε! { 

4. τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ»λ] Νο Ἠανο Ἠθτο αποί]ι- 
ο: αἴσαπιθηξ, {6 εχαοί {οτος ο{ ΥΙο ἀερεπάς 
προῃ {Πο 8εηςθ αβείσηεὰ {ο ἐπάθ., νηὶς] 5 α ννοτά 
αθοά ποί οΠΊΥ ο ευ, Ὀαϊ ο{ ροοᾷ. Αἱπιοςί αἲ] ἴθ 
πιοτθ τοσθηί 06οπιππρηίαίοτς πανε {ίαΚεη ἐπάθ. ἵπ α 
ϱοοᾶ 86188, --- οῇ έἶιε (πνοιΙΒ απἀ Ώθπθβί5 Ῥε[ίοτα 
πιθη{Ιοηεά; 1.6. Ἠανο γε τεσεῖναά 5ο ΠΙάΠΥ βρίΓ- 
πα] Ὀεποβίς, (οκεης οί Ὠ]νίπε {ανοιτ, {ο πο ΡΙΤ- 
08ο Α 89Π5Θ ΥΕΤΓΥ αρτοεσῦ]θ {ο {με οοπίεχί, 
αι, α8 Οτο]]. 5Πον/5, ποί γεφμῖγεά Ὦγ Ἱ. Ἠα, η] 
Ῥος απά Λο] {, Ίαβ αθΙγ πιαϊἰπίαϊηθἁ {πε ΙΠίΘΓΡΓΟ- 
{αΐΐοπ ο {να αποϊεπί απά οατ]ίες πιοάθτπ Εκροεί- 
{οτΒ, «« Ἠανθ γο Μα ετοά 8ο ΠΙΣΗΥ ϱγ!]5 13 1.6. Ρεί- 
βοοι{οη8. ἜΤ]ε ρτοαί οῬ]εοίίοη {ο (πε οίπες ῖς, 
ναί, αἰποισ]ι 8οπιο [Εν/ ΙηΣίαποςς ἨἸανο Ῥεει α- 
ἀπσεά {τοπα ἴο Οἰαφθίσαί νΥτίίετ ΟΓ πάσχω υβοἆ 
νι λοί πο αἀάτίλοι οἱ εὔ ος 516] Ἰἶκα, ἵπ α σοοἀ 
Β6ΠΦ6: Υεί ποί οπε Ἠαβ Ώεεῃ ρτοάισεὰ Γοπι εἰί]ετ 
ενα Ν. Τ, ος νε Βερι. πθτοας οχαππρ]θς ΟΡ 
πάσχειν ἵπ ἃ ῥαᾶ 8ΕΠΡΘ, Ψλουί αΠΥ αἀά]Πο, ατα 
οΟΠΊΠΙΟΠ ἵπ Ὀοῖ] να ῬΒοτίρίαταὶ απά Ο]αφεῖσα] 
νΥΤΙ{6Γ8. ἨεβίἀςθΒ, ἴθ εἴγε απἀ εἰκῇ (85εΙ]. πεπ.) 
Ἠανο ΠΠοΤΘ γροΐπί ποσοτάῖπρ {ο (ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ιπίθ- 
Ῥγοίαίίοπ; ΒΥ ὙΙοἩ, ἴοο, {ο ατσαπιοηί οῇ (να 
Αροβί]ο 18 ΠΠΟΓΟΘ ἀἰνογαίβεα. ἜΓ]ε ΡῃΤαςθ εἴ γε 
καὶ εἰκῆ πιαδί ποί Ὁς τοσητάες (ΥΙ ΠΙάΠΥ) αξ Παγ- 
Ίπσ {ο [οχοο ο απιρβεαίοπ (15 ΙΓ Ιπνο]νίησ α 
βοτί οῇ (τοσα), Ὀαί οἱ πιἰσαίοπ (15 5 ροϊηίοά 
ουί ὃν 0Ἠ1Υς., Τπο6υά., ΤδυργΙ., Ὄουπα., (α]- 
νίη, Εδί,, Οτθ]]., απά ο ες): α. ᾱ. “1, Ιπάσαᾱ, 
Γ ϱἠοι]ά ϱο ρτονεὰ ὮΥ νε ονοπ{ ναί] (1ου Ἰπνο 
οοπ η ογαςά ἵπ ναίη [ννμ]ο] Τ νν]] πο βαρροφο].” 

Τ]νας Ἡ 15 οχρτοβεῖνο οἱ ογμε ἵῃ ἴἼνοπα, ἐ]λαί (6Υ 
ν/οι]ἀ 56ο {πεῖτ οτΓογ8 απά απποπά {]χαπῃ. 

δ. οὖν.] ἜΤμϊ6 ρατίϊο]ο 15 ετε γεδωπιρέίυε, απἀ 
ΠΙαΥ 6 τοπάετεά ποιυ. ἸἘπιχορ. ἶδ ὈΥ πιοδί τεσεπί 
Οοπιπιεηίαίογε (εΥεπ Κορρο απά Βοτρες) τερατάεά 
ἃ5δ α Ραγοἰρ]ε ριί Γοτ α ΒηΙ{ε νετ, ΡΥ απ ε]Ηρ. 
οἱ ἦν. Βαί 1 56επις Ροί{ετ {ο τερατά {πε δεηίεηςε, 
ψγ]ν (ηθ αποϊθΠίς απἀά πιοβί ΠΙΟάΘΓΗΒ, α5 Ἠἰσῃ] 
ελιρίϊσαἰ ; εοπιείμίηςσ ἵπ {πο Ἰαΐετ ππεππρετ ἐξ 
ο ποσ ννης δεῖπσ {ο ὃε 5αρρ]εά Ποπ {πε 
ΌΓΠΊΘΣ ΟΠ8, ---- ΠΑΠΠΕΙΥ, ἐπιχωρήγησε [ΤΟΠι ἐπιχορη- 
γῶν, απά ἐνήργησε {ΤΟΠΙ ἐνεργῶν. ἜΤηε ΒΙ]1 5εηςε ἶ9 
ν/ε]] εχρτοβεεά Ὀγ Βομποίί α5 Γο]ονς: « Ναπι ααϊ 
(εί απίνεγςε) Ὀρίτιίαπα νοῦῖς εαρρεά]ίαί εἰ Γ{αοι]- 
ἰαίεπι {αοία εἀεπαί Ιπεαϊρηῖα ἵπ νοῬῖς ε[ῃοασετα 
τοάάΙί (5αρρΙ. Ὠσο γουῬῖ οοπηρετε Ἰαθεί) εχ 
ορετίδις ]εσῖ Μος. αοοοπιπιοᾷα(ῇς, απ ες απ Ποπθ 
ἀοοίτίπα βάεπι (ΟΗτὶείο Παῦ.) Ροία]απίῖς 1 

6---9. Ἔϊε Αρορί]ε Ἠετε (45 ἵπ Ῥοπῃ. ἴν. 1. 
5εᾳᾳ.) δαρρογί5 ὡς ἀοοίτίπε οϐ Ἰαβήβοαίῖοη ὮΥ 
{α1 11, ὮΥ α ΓεΓετεποο {ο {ες ΕΧάΤΠ :ς οὗ ΑΡταβαπι, 
{πε Εαίπετ οἱ έπο {αἰ(](Η1, απ Πλαβίτίοις {ος ἴ]θ 
ΠΙΑΠΥ φἶσπα] Ῥγοοίβ Ἡε 6α1ε οἳ {Γαπ ἵπ (οά. 
ὦ6ς {πό Νοίε οἩ {1θ Ῥαβεασε ἵηπ ΒΟΠΙΔΠΒ. Καθὼς 
πιιδί ποί ϱο τεπάετεᾶ, ννίῃ Μαοκη., « δεεῖπρ.”” 
Τ]ιε ννοτᾷ Ἰαδ πετε 1ΐ5 δια] ἐ)ιδίγαίῖυε απά «οπι- 
Φαταζῖυε {οτος, απἀ πιαΥ Ὦθ τεπάετεά φιμεπιαάπιο- 
αιώπ. Τι αἱξο Ιπνο]νος απ οὕτως, ΙΙ] γείετεηςθ 
ἴο {με (λίπς οοπιρατεά ; α. ᾱ. “' Ένεη α5 ΑἈταϊαπα 
Ἠαά [αι ἵπ οά, απἀ 1 να οουπ{εᾷ απίο Ἠ]πη 
{ου τἱρμίεοιςπεςς; 5ο Τε ἶς ἵπ γοιχ σαςθ.”. Του 
πιμςδί ανα επίῖτο οοπβάεποο ἵπ ἄοά: Ὑπετεῖη 
Ώιε οοιτεβροπάθποθ ο6 ἴθ νο ο.5ες εερεςία!]γ 
οοηθιςίς. 

Τ. οἱ ἐκ πίστεως.] Τηϊς 6 εαρροξεά {ο ὃε α 
Ρηταςθ Ἰΐκε οἱ ἐκ περιτομῆς {ΟΥ οἱ περιτετμηµένοι, 
απά εαι]να]εηί {ο οἱ πιστεύοντες. 1 8ΕΕΙΩΡ, ΠΟΝΕΥ- 
ες, {ο Ὀθ α δίγΟπΙςΕΥ ΘΧΡΙΘΡΡΙΟΠΣ ΠηθαΠΙΠς, ΄΄ ἴπο5θ 
νἨο τεδί οη Γα{μ, σοπιἶπε Γαἰίμ, α5 Αὐταλαπη)5 
νναδ, απά τεςί οἨ {]λαί οπίψ, α5 Ὦε ἀῑά, απά 5οε]ς {ο 
Ῥο Ἰαεήβοά αἶοπα ὮΥ ές {Π16Υ ατο αἱοῇο {]θ ἴτιθ 
[δριτίίια]] ομΙ]άτεπ οἳ ΑΡταμαπ. Όπ πε {οτορ 
ΟΓ υἱοὶ 5εο Νοίο οἨ Ῥοπι. ἵν. 1, απά Ιχ. 7. 

δ. Ωιοά ἴπ ϱεπεγο ἀοοπεταί Αροδίο]ας, Ἱοπηί- 
πος ΠΙπΙΙΤΙΠΙ ]αςήβοατί εχ Πἀάθ6, ποη 56ου αίηιθ 
Αὐταµαπηαςς 1 πιπο ποπιϊπαἶπι εἰἴαπι 4θ ρεπί]- 
Ῥι5 φοτἱρίατα {οςπιοπίο ἀοοεί: πο οπῖς Γοτίο 
Ραίοαί, ]α5ἡβοαάοπεπη εκ βά6, απ Αὐτα]απιο 60η 
ἠσοτίί, οἱ ε]ας 5οπαϊπί Ρτοπηίΐδα Παετίί, αἆ σοπίεΒ 
η]. Ῥετίποτο, (Οτε]].) Ὦγ ἡ γραφὴ πιυδί Ὦθ 
απάοτείοοά, ρογ Ργοδοροραίαπη, ἴα Εοῦη Βρὶγί, 
νἩο Ἱπαρίτοά {με ννοτάς; α5 Ἠοπῃ. ἵν. ο. νο γΙ], 
9δ. Προϊδοῦσα, Πανῖηςσ {οτ6δεεῃ απά ΓΟΓΕΊ«ΠΟΝΥΗ. 
Δικαιοῖ, “«ἶς ἴο αφ : 1. 6. εωοµίά Ἰαφ(γ. Α 
ποῖ ΙΠΟΟΠΙΠΙΟΠ 8Θ6Π56 οῇ {ο ῬΡγεδεηί ἴεῃεθ. 
Προευηγγ. τω Α. ΤΠ 96η8ο ἶς, “' απποιποθἆ 
ρο[οτο []νο σἰνῖησ ο6 ἴἶο Ταν, παΥ, 6υεπ Ὦδ[οτθ 
Όλο Ρίτ ο Ἱκαπο] (ο σ]αά άῑπρε.” Προευαγγ. 
ἱ ἃ Ν6ΤΥ τατο ἴθτπαι; Ὀαί 1{ 9 Γουπά ἵπ Ῥμ]ί]ο. 

--- ἐνευλογηθήσονται --- ἔθνη.] ΄ Ἔϊα οἴίαίοι ἵΒ 
Γοππάςά ποϊί]ογ οἩ ἴἶο Ἠοῦτανν ποτ {ης Βορί.; 
πιά Ιπάεεά 5, Ῥοτσοτ (ίη]ςς, Γογπιθά ποπ νο 
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οσοὶ πάντα τὰ ἔδνη. 
- 2” ’΄ 

10 πισιῳ 44ρααμ. 
σα Δ ο». 2 ’ 4 ς . , ε) 

5 Όσοι γαρ ἐξ εωγων γομου ειοὶν, υπο χαταραν ειοί 
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/ 3 -” ᾽ ” 

Ὥστε οἳ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται συν τῳ 
..ϱΏΌειι 27. 26. 

, ’ . . Ἡ ε ’ - " 2 , Γ 

7εγραπται γαρ Ππικαταρατος πας ὃς οὐκ έμμενει ἐν 

πᾶσι τοῖς γεγραμµµένοις ἐν τῷ βιῤλίῳ του 
. . 3 ’ 

ἹΊτου ποιησαι αυτα. 

19 τῷ Θεῷ, δηλον ̓ 
4 Π ας. . , ῥ 3 . ς Π 2 . ; 

δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως αλλ ο ποιήσας αὖὐτα | άνθρωπος 

νόµου, 

5! ον] ’ 3 - ) 

Ἀ Ὅτι. δὲ ἐν γόμῳ οὐδεὶς δικαιούται παρα η αν 
.20. 5/ ς ῃ » ’ ο. / ς ἃ 8 

οτι ο δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. Ο κειρια Σ 16, 
Ηεὺ. 10. 98. 

Γ ο 3 - Π ' ς μ , ν . / 4 ἐ 
Ι19ζησεται ἐν αυτοῖς. Ἄριστος Ίμας εξηγορασεν ἐκ της Χαταρας αμ. : 9, 

” , δε ς -- ’ ο 

του γόμου, 7Σγοµεγος υπερ ημων χσταρα 

ἀϊβετοπί ρα55ασοθς, ἐνευλογ. ἐν σοὶ {τοπ (ἄθπ. κἰ]. ὃ, 
Ἁπά πάντα τὰ ἔθνη ἴτοπι «αθηΠ. χι. 18. ννπετε τῆς 
ῆς ἶ5 πἀάθά. ἸΙηδίεαὰ οἱ εὐλ., ἐνευλογ. ἵ5 τὶσηί- 
ο μά υγ Τείς., Μαιίμ., ατιεςδυ., Τπήπι., Ὑαἲ., 
απά που, {ποια ΠΙαΠΥ Μ35. απά αἰ] {λε οατΙΥ 
Ἐάϊίοηπβθ. Ἐν σοἳ, 13) 1. 6., 35 Νθνο. οχρ]αίης, 

ΡΥ ἴἶνο Ὀἰτί] οὗ Οεῖϊςί απιοηᾳ {1Υ ἀεδοεπάαηίς. 

ϱ,. ὥστε οἳ ἐκ πίστεως---᾿Αβρ.] ἜΤ]ε Δροεί]ο 
Ἠθγθ 5ἱππρ]γ τορεαίς {λε σθηοτα] οοπο]ηρίοη αἲ ν.Τ. 
Βοπάστ: “΄Βο ἴπεη ἴοςε [οπ]γ] γιο πανε α Ιἶκα 
επιῖπα {Γαἰκπ νυν Όνε Ῥε]ενίησ ΑΡΓαβαπα ατε {ο 
ο μ]θ6β8εά [ννιίπ Ἠϊπα]; 7 νὶσ. ὉΥ Πανίησ ἐπεῖγ 

Γωΐι οουπίἰεὰ Γοτ τἰσμίθοιφηθς. “΄Τμε Αρορί]ε 
(οὔξετνες ἸλατυιτίοἨ, Ἰ/ου]κς νΙ. 14) ἶ5 Ίιετε οοη- 
γἰποῖησ ἴπα (ᾳἱαίίαπς, ἰπαί ἴ]λε (οδρε] ο{ ΟΠτίςί 
18 {ουπάςά οἩἨ {ο 8απηθ ῥγϊπεῖρίε νν]ι ελαί νν]ο] 
Παδήβεά Αὐταβαπι, ---- παπηε]γ, Εαί[ι” 

10-14. ἨΗετε {ο Αροβί]ο σος οἵεγ αἴσιι- 
πιθηῖς ἵπ ΡΓοοΓ οΓ {πο ἀοοίτίπε οῇ ]αβϊβοαίίοη ὉΥ 
Ρα. Απ βτεί ηε 9«Πον/5, (παί ίποδο Ἡ]λο φοασΠί 
{ο Ρε ]αςι]βεά Ὦγ ἠνεῖγ οΏδεγναηος οἱ {]ε ΊαἩη, 5ο 
{ιτ (τοπι οὐίαίιπίηςσ ἴ]ε ῥ/εβδεάπεςς οὗ Αὕταβαπα, 
«αΌοάε ππάθγ ἴῃθ ουΓ59 οΓ {χο Ἰανν, απά Ί/ετε Ιίαρ]α 
{ο ἀῑνίπε ραπ]κηπιεπί. Τηετο ἶ5, α5 Βοίβοί βαγς, 
Ελ] οπ(//πιεπιο Ἱππρ]]εά : /« Τῆιο5ε νο {τιςί {ο {πε 
Ίανν Γοτ 5α]ναίίοη ππαδί οοπιρ]είε]γ οὔδεινο Ιέ; {ογ 
νεήσεαποε ἶς ἀεποιπςεά ασαἰηςί {ῃπθ {ΓαΠβσΙΘΡΡΟΙ5 
ο. Βυιί αἰἰ ανα (Γαηβστθβςεά 16: ίπετε[οτο αἱ! 
ατε Παθρ]α {ο 15 ραπίδμπεηϊ.”. ΟΥ νο ππαγ, ννίῃ 
56ΠοΜ{, 5αΡΡροξο ιο γὰρ {ο ΤΘί6Γ {ο 8δο[ηθ οἶαιδα 
1εβί απἀειςίοοά, απᾶ (πα5 {ο Όε β]]εὰ αρ: [έ Νεο 
αἰία 6556 ροίοςί γαζῖο ΙπρείταπάΦ οοπά!ΠΠοΠῖς Πο- 
ππῖπαπι Ώ6θο ρτοῦαίοταπῃ.] εκ επίπ ου]άς οϐ- 
βογναί(ἶοπθ ο πάφὶ οοηβάαπί, ποπηϊςδί ραπ. ἀῑνίπα 
οὐποσίος τοάςιάΙέ Ποιηίποφ. Ἐξ ἔργων νόµου 
πημδέ, {Τοπη {λε {οτοθ ο6 ιο οοη{εχί, ΤηθαΠ “' έμος5α 
πνπο ἀθρεπά προῃ {πε ννοτκς οῇ {ε Ίαγν {ο βανα- 
ὠοπ.. Τηετοε ἶ απ α]]ηβδίοη {ο πε οἱ ἐκ πίστεως 
αἱ ν. 7 δν Ὁ. “Ὑπὸ κατάραν ε., “' 4Γθ ΙΠάΘΓ 6ἱ1Γ56,)) 
Π8ΙΩΘΙΥ, ἰπαί οἱ νο ῬτοΚεῃ Ίαύν; αἴθ ἐπικατάρατοι, 
5 ἵη ἴπο Ρᾶςθδαρο οὗ {με Ο. Ἔ. επ αποίεά, 
{ο 5ΠούΥ ἴἶνε ΓΘπ5οΠ οῇ {ία ἰμίπσ. Τ]ε οἰίαίίοη 
ἀοθφ ποί απ]ίο οογγεδροπᾶ ΥΜίῃ εἰί]μετ ίε Ηεῦ. 
ο: Ξερί.; Ραΐ {Ἡθ 86η5ε 16 {Πθ 84ΠΙΘ. ᾿Εμμένειν 
6 υ5οἆ Ῥοί]ῃ 1η {ο Ῥοτϊρίατα] απά Ο]αδείσα] υνγῖ- 
ους υν]( α Ὠαίίνε ο 5οπιθ ποιπ οχρτεβείης, ΟΓ 
Ἱπιρ]γίπᾳ, επσασοπιεπέ, οτ οὐ[ὶσαίίοη, απά ΠΙΔΥ Ῥθ 
τοπἀοτεά “ {ο αρίἀε Ὦ} απ εησραρεπιεηί, οοπίΊπθ 
1η {5 οὈθετναηποςθ.” Τοῦ ποιῆσαι ἵδ οααἱνα]επί ἴο 
εἰς τὸ, ΟΙ ὥστε π. 

11. ὅτι δὲ ----δῆλον.] Ἠετο ἶ5 αἀάπσεεά αποίΏοτ 
ατριπιεπί {ο Ρ10Υ6 Εἶναί πο πηαη ἶς ]α5ήβθά ὉΥ ἴ]α 
Ίανν. ἜΤ]ε δὲ πιαγ Ῥε τεπάετθά αλίεπι, ΟΙ οΥγο. 
Ἐν νόµῳ, ““ὮΥ νε οὈβδογναπος οῇ {πο Ίαν α5 α 
οοπάϊ(ιοπ..  δΔικ. ἶ8 πθατΙΥ οφαἱνα]επί {ο {πα 
εὐλογεῖσθαι αἲ ν. 9. Δῆλον βοῖ]. ἐστι, (νἰπ. 8 
Αυρ. Νεινο. εκρ]αίπς) “΄ [τοπ πε ἵεποις οἱ {ο 

Ῥ πι-- 20οι. δ. 91. (/έγραπται γάρ ᾽ 

ΟἨηϊείίαπ σονεπαπἰ.”. Τηϊς {πο Αρορί]ο {οτήβος 
{τοπι {1ε Υογάς ο έλα Ῥτορ]μεί. Αἲ ὅτι 50. γέ- 
γραπται. Ἔποα ρᾶδδασο ἶ5 αἱ5ο οἶίεά αἱ Ἐοηι. Ἱ, 
17. απά Ἠεῦγ. κ. 38. 9οπιθ (5 Μαοιηίρμι απά 
Κπαρρ) που] οοηκίταθ: ὃ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσ. 
Ῥιΐ ἵέ 15 ννε]] οὔδετνεά ὮΥ Βρ. ΜιάάΙείοη, («Παί 
6 ἐμαί ννου]ά τεαι]τθ ὁ δικ. ὁ ἐκ.π. ΟΥ 66ο ὁ ἐκ 
πίστεως δίκ., απᾶ γνου]ἀ ἴπεπ γΙε]ά α νθαἰς απἀ 
Ἱπαρρτορτῖαίε 5εη5θ. Ἰ/µετθας {ο αβ]γπι {]ναί {ιο 
σοοά ππαπ, Ἡθ νηο5θ ορεάίεποθ, (οιρὴ ΙΠΙΡΕΓ- 
{6οί, ἶ5 5ἴποετε, 5Ώα]] τεαρ Ι[ε ενετ]αβείπσ {οπι 
{1 (45 ορροβδεά {ο α Ίαν ο ΊΥογκς) απά {ποπα 
Γα1(Ἡ αἱοπθ, ἶ5 α πιοξδίέ Ἱπιροτίαπί ἀεε]αταίοι; απά 
ά αστεςς εχαοί]γ νίἩ λε οοηίεχί.” ΒΡρ. ἵψατ- 
Ῥυτίοη (οτί Ὑοἱ. ν. Ρ. 400.), αὈἰγ είαίες (ια 
ατσαπιεπί Ιπ {Πο {ο]]ουνῖπς ννοτάς: “ Τμαί πο οπθ 
οαπ ορίαϊπ οίετηα] Πίο Ὦγ γυἱτίαο οὗ {με Γιαν 18 
ονἰάεπί {Ποπ οπε οΓ γοιτ ΟΝΠ Ῥτορλείς [ΗΠαῦ. 
ΝΟ 6ΧΡΤΕΡΡΙΥ Πο]άς, μαί {πο ]αδί απαΙ] Ίνα Ὁγ 
{α](μ. Ἀουν, ὈΥ (πε Γιαιο, πο ταννατᾷς αἴτε Ῥγοπι- 
5εά {ο Γαζμ, Ὀπί {ο τοογᾷ οπίψ. Τη πια {Παί 
ἀοοί[ι Έλεια (5αγ5 ἴ]ε Τιανν ἵπ Τ,ενίτ.) οἸλα]] νε ἴπ 
επι.” «Τμε Αροεί]ε (οοπίίπαες Ἠε) 16 θΠουνίησ 
Όιαί Τι5έβεαίίοπ, ο εἴετπα] Π1{6, 5 ὮΥ Γαήι. ἜΤΓπις 
Ἡε ἆοθς 6Υθηπ ΟΠ {1 οοποθβείοῃ ο{ α κα6ῦ, ία 
Ῥτορ]μεί ἨΗαρακκι], ἵνπο 6χρτοβε]γ οἵνης 1έ {ο Ὦθ 
ὮΥ ΓαΠ. Βιαΐ ο Τιανν, 5αγς {λε Αροςί]ε, αἰίτίῦ- 
πἱες ποίλμίπσ {ο [ας Ὀαί {ο ἄεράς οπ]γ ; ΙΥΠΙΟΙ 
ΙΓ α τπαπ ο ο 5Πα]! 11νο ἵπ {Πεπῃ. 

12. οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως.] Τηἱ5 πηεαΠΒ, {ο 
Ίανν ἀερεπάς ποί προπ ΓΗ, 7 1, 6. ας ποίλ]πσ {ο 
4ο πα Γαλ. Τη οὐκ ἐκ πίστεως (πετ (ε π. 
5 επιρ]ια(ίο) 5 Ἱππρ]θά ἀλλ) ἐξ ἔργων. Τποισῃ 
ἰαί 15 κασσεςείθά Ιπ ἴἶα Γο]]οιίησ ἀλλὰ, ΥΥπίο] 
Ῥε]οησε, [ οοποείνο, Ροί]μ {ο {Πε οἶαμςες οπη](ί{ος, 
απᾶ {ο {λε οπθ {ο ΥΙΟΙ 1έ ἶ5 αβχεά, νετ 1 πιαΥ 
Ῥε γεπάεγεά {πιο. 

”Ανθρ. 15 Ἱναπίϊης ἵηῃ φονοταὶ Μ55. οῇ {πο Ἰες- 
ἴθγπ ΤΘΟΘΗΒΙΟΠ, απά ποί α {ουν Ὑοδτείοης απά Έα- 
".θ6γς, απά 15 ΡτοραθΙγ ᾖοπι {λε ππαγρίῃ, Ὀείησ 
Ιπίτοάμοεά εἰίλεγ {τοπι {λα βερί. ο: {Τοπι Ῥοηῃ, 
Χ. ὅ. 

19. Χριστὸς ἡμᾶς --- κατάρα.] Ἠετο νε Ἰανε α 
Παγίνεγ ατσαπηθηί, ἀετῖνεά ἴτοπι {Πο ἔπίοπί απὰ 
οὐ]οοί οἳ (6Πτϊςῦς ἀεαίῃ; α. ᾱ. “πε ατο Ἰαδίϊῃεά 
Ὁγ ΓαΙ{Ἡ, απἆ ποῖ ΡΥ ια Ἱνοτ]κς ο6 {1ο Ίανν, θεσαιιδο 
Οηγίεί Ἰας τοάεοπιθά ας: Πογα]]γ, «έ ΠαίἩ Ροισ]έ 
π5 οῇ {οπι {πο ους οῇ {ο Ίαν ίετο Ρεΐπσ 
4η α]]ηβίοη {ο {1ο ϱγίσο γαΐᾶ. ᾿Ἐξαγοράδειν ο[ἵθῃ 
βἰσηίβες «(ο Ἰϊωοταίε α οαρίϊνε ὮΥ Όπε ραγπιεπί 
ος Πῖ5 ταηβοπη : Ὕηοτε {1ε ἐξ ἀεποίες {πο Ἠβεγα- 
Ποη. Τί 15 ποί αστεεὰ ν’ηείπετ ἴ]ε ἡμᾶς Ἠα8 τείετ- 
οησςθ {ο {ο «ριο ΟΠΙΥ, απἀά Ὦυ 4“ πε Ίαν) Ὦο 
πιθαηέ {πο Ίανν οὗ Μοςε5; οἵ {ο οί] {16 «ειοδ απα 
ἔ]ιε (αεπίί]ος, απά ὉΥ {ο ἰαιο, ἴ]ιε Ἰαν/ οὗ παίμγο 48 
ννε]] αξδ {ο Ίαν οὗ ΝΤοβ6ς, ἶ5 {ο ο απἀετείοοἆ. 
Τ]ε Ἰαέίει ορίηίοπ ἶ5 αδ]ν πιαϊηίαϊπεἁ ὮΥ (τοῖ., 
ΥΙΟΥ, απἁ Μασκη., απά ἵν στοαί]γ ρτε[οταῦ]θ, 
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ουκ ακυρου, εις το καταργησαι 

Γενόµενος, “΄Ὦγ Ῥεσοπιῖηρ.. Κατάρα ἵδ [ΟΥ κατά- 
ῥρατος, (αὐβίτ. {οΥ οοποτείθ), ουποχίοις {ο ραμ]β]- 
Ιπεηί. ὮἩΒρ. Ῥοαίφοη ΟΠ {ο 0τεσὰ, Αγ Τν. ΥΘ]] 
Ραταρῄμταςος ας: "Ομ Παίμ τοάεεπιεά 18 
τοπ ναί σεπετα] ογ5θ ννμ]ο] ]αγ προῃ αἰ] πἹΘη 
{ος {ο Όγθασ]ι οἱ αΠΥ ρατί οῇ έπε ἴμανν, ΘΥ ἰακίηασ 
Ἡροη ΠΙΠΙςεΙ{ ἐμαί ρατήσμ]ατ οαΓςα Ιαἱά οΠΙγ προηῃ 
μετα νο απάθιννεπί α οετίαϊῃ ριπἰδΙπεΠί οΓ 
πε Ταν {ο ννΠΙοΙ ννας αἰῆχεά α οτἶπιε.”. Ώειῖ. 
πι. οὐ. 

14. ἵνα εἰς τὰ ἔθνη, ἃο.] ἼἨεςο ποτά αΓθ 
ε]ο5εῖγ οοππεσοίεὰ νυν {πο ἐξηγόρασεν, ὅτο. ἃ 
Ἠίί]ο Ὀοε[οτα; απά ια 8εηεο 8, “έ ννῃ (Πέ6 Ιπίεπί 
Παί (με Ὀ]εβεῖησ [ργοιηΐδεά ἴο ἴ]ε ροδίετΙγ] ος 
Αὐταβματη Γοῇ Πα5Ηβοαίίοπ ΡΥ ΓΗ] παὶσηί οο/πηθ, 
ὮΥ (οι {μτουρ]) ὀθδις Οδ, ἀπίο ιο (οπ]ες 
αἱ5ο].’. "Ίνα τὴν --- πίστεως. ἈἨεμάςτ, “' {μα 5ο 
νο (Ὀοίπ΄ εν απἀ (επ]εβ) πηρῃῖ γεσεῖνε {ο 
Ρτοπιί5δα οῇ {πε Βρ]πΐ {1. 6. ίπε ρτοπιῖκεά Βρἰγιϐ) 
(τοισ]ι Γα1]ι, 71, 6. (α5 ΑΌΡ. Νανα, εχρ]αἴπς) οἨ 
(με εο]ἱε οοπάοπ ο Γα1ίμ. 96ο Ἠοπῃ. ἵν. 9, 16. 
΄Τίιε ἵνα ἀοποίες γεδιέ. 

16 ---189. Ἠοτο {πε Αροεί]ο βιγήνετ Π]αειγαίες 
Ώπε ατσαππεπί {οπι {πε παίατο οῇ {ο Αὐταβαπηϊο 
οογεπαπί. "Ἠε ΠἹΘαΠΒ (54Υ8 ἨῬογσεγ) {ο 8ΊΟΥΥ 
Ενας Ες οονεηαΠί, ΟΥ Ργοπηϊδε, Ίνας ΙΠ Πο τθβρθοί 
πια νοῖά ; απά ἰπαί ἴἶπε ανν φιΏδοφπεπί]γ ΡΓο- 
πιυ]σαίοὰ Ίνας Ὦ} πο ΠπεαΠς {ακθη ανγαγ 15 {0γ0ς.) 

---- κατὰ ἄνθρ. λέγω.] Απ Ιάἱοπι αἱδο οσουττῖησ 
ἵῃπ Ῥοπῃ. Π. δ. νἰ. 19. 1 Οογ. κ. δ. απά {οφιοηέ 
ἵπ Όιε Ἠαὐριπίσα] νντίοτς, βἰση]/γίησ «έ{ίο πιακο 
ᾖδο ος απ 6χαππρ]ο ἀταννη ΟΙ ο ΟΟΠΊΙΠΙΟΠ 
Ρταοίίος οῇ πιοῃ.””. Το 6 οπιπιεπίαίοι» πεεὰ ποί 
80 ΠΠΑΠΥ οῇ Ἴποπι Ἠανο αίατηρ]οά αἱ ἴ]ο ὅμως, ΟΥ 
Ἠ]κ]οά {ο τεπᾷ ὁμῶς. 3ε6ε Νοίο οἨ 1 (οἨ. χὶν. 
π. Τι ἶς τίσι{1γ τεπἀετοά ὮΥ Βοτσ., ἸλίΠ.. απἀ 
Βομοίί, φµαπιυίς, απά ΙΠ ΟΙΓ ΟΟΠΙΠΠΟΠ ΥΘΓΡΙΟΠ 
ἠιοιρ]ι: α αἱρπίβοαίίοπ οβίιεη Γουπά π έ1ο (]ᾳςεῖ- 
σα] νντ]ίοις. Τη 5ΙςἩ 63868, πε ἀἰ[ιοι]ίγ αγἱεες 
[τοπα {ννο οἶπαβος Ρεΐπσ Ῥ]οπάαὰ {οσεί]θγ, απα {]ιθ 
ἔγαθ οτος οῇ {πο ννοτὰ 15 Ὀδβί 5οοη ὮΒΥ αἰυιαίπισ 
Ώνοπα. "πας Ἰσοτο: Νο οπο ἀἰαππια]5 οἱ αἱίοις 
ἃ οονεπαη{, (ποιρ] ἴ Ῥο Ῥηί α πιαπ) οονθπαΠέ. 
᾿Αβετεῖ, ΓΟΥ ἀκυροῖ αἲ ν. ΊΤ. ᾿Επιδιατάσσεται ἵ8 
τση] οχρ]αϊπεὰ Ὦγ 3οΠ]θειθ. απά Βοτᾳ., 'έαἀς 
πουν απά οΟΠΙΓΑΥΥ οοπάΠ1οης οἱ «Ηρα]αίίοης.) 8ο 
1086ρΗ. Βε]]. Π. 5. αφος ἐπιδιαθήκη. Ἠετο ὁιαθήκη 
5 ὢν πιοδί οχρ]αϊπεά Γωάμς; ὈΥγ 8οΠ16, {ος/απιε- 
ἑηπι. Τηο {ογππετ Ἱπίοτργοίαίίοι. 5 Ῥτο[εταρ]ο, 
Βιί Ἠλίπ, αθοπης {ο Ὀοδβδί 6χρτθ5ς {πο 5οπ8ο ΡΥ (Πο 
σοπογα] ἴοτπι «ἰκροδίμίοποιι, νο] νν] Ιπο]αάο 
Ρος Γωάμς απ {οβίαπιοπίπι. Ἐεκυρ., '' ΝΘΕΠ 68- 
αυ] κος Ὁγ α{ορίαΙοη.” 

160. τῷ ὁὲξ ᾿Αβο.] ἜΤ]νο οχαππρ]ο ἵδ πονν αργ{εά 
{ο νο ργοπηίςο ΟΥ οογοπαηί οἳ αοςἆ ννῖην Αὐταβαπη. 
ιο ρἱανα! ἵπ ἐπαγγ. ΠΠΑΥ Ὦο 5αρροδοά {ο τορατὰ 
Όνα γομεμίοπ οἳ πο οτἰσίπα] επραρειηπεηί. Το (ο 

3 ᾿ . ᾿ ϱ 
οὐ λέγει ' καὀ τοῖς 

πῷ δὲ ᾽αθραὰμ ἐθῥήθησαν αἵ ἐπαγγελίαι, καὶ 16 
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ὡς ἐπὶ πολλὠων, αλλ ὧως ἐφ ἑἕνος καὶ τῷ σπέρµματίέ σου, ος 
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Ίυῦτο δὲ λέγω" διαθήκη» προκεκυρωµένην ὑπὸ του 1Π 
” 3 - ς Ν ’ , , η , 

Θεου εἰς Χριστόν, ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγογῶς γόμος 

τὴν ἐπαγγελίαν. ' Εὶ γὰρ ἐκ νόµου 18 

Αροςί]ο5 Ἱπίετρτείαίίοπ ΟΡ τῷ σπέρµατι, Ἀπᾶ ἴο 
Ώνο πιοάς ο/ {αΚίπσ σπέρµασι, πἀορίεὰ ὮΥ Ππι, 
εενοτα] τοσεπί Οοπιπεηίαίοτς Ἠανο {με ΡγεξΙπηρ- 
Ποη {ο ἴα]κο εχοθρίίοςς ππαϊπίαϊπῖης {Πα σπέρμα 
Ιπ Όνε ρτοπηίςε {ο Αὐτα]απη ἶ5 ποί ππεπηί, α5 Ῥαι1 
ίακες 1, οἱ ια ἠ{εκδίαι, Ὀαί οὗ Οιδίίαπς πι 
σεπεγαί. Ῥιϊ ἴε {οΓπιετ νἰενν (ΝΠΙΕΠ Ὑναβ αἀορί- 
εὰ Ὁγ αἰπιοδί α]] ια αποϊεπί Γχροδί{οτβ) 15 αγ 
γ]πάϊοπιοά Ὁγ Ῥετα, ΥΙΟΥ, απά εδρεσῖα]]γ 
Κορρεο, Βοτσος, απά Ῥομοίέ; πο ανα πουν (ναί 
Όιε Ιπίετρτείαίίοη ἶ5 Γουπά ἴπ πε Βαὐοιπίσα] ντ» 
6/5, απά (λαί πε πιοάθ ο ατραππεπίαίίοη Ἰετε 
αἀορίεά 15 α]ίο «Πειοίδι, απ (Ἠετε[οτε 5α]ίαθίε {ο 
Ώιε οσσαδίοη ; απᾶ, ΠΙΟΓΘΟΥΕΓ ἴπαί (5 ἆοθς ποί 
αἲ αἰἰ αβῄαοί ἴε σεπεταἰ ατσαπιεηί, --- βἶπος {πο 
Αρορί]ο οπ]Υ αξκςα {μῖς Ροίπ]αίε, ἴΠαί {πε ργοπιί5θε8 
πηπάθ {ο Αὐταβαπα Πας αἰἰ οἱ ἴπεπι ῃ Τε[εγεηςθ {ο 
Ώπε ΜοββίαΠ. Α8 {ο {ηε αβεετίῖοῃ πας ὮΥ τεσεπέ 
Οοπιπιθηίαίοτς, ἰΠαί 1) ἅπα σπέρμα ΨΝΝΕΥΕΘ ΠΕΝΥΕΓ 
πφδεά 1η {θ Ρ]ατα], εχσερί {ο ἀεποίε {πε 5εεάς οΓ 
γερείαῦ]ες, 15 απίαοπαῦ]θ. Πε πςα ο{ {ο Ο. Τ.. 
ΝνΗ] πο Ρτονθ ἐλαί }ῆ ννα5 ΠΕΥΕΓ α56ὰ {ο ἄεποίε 
δοπ5, ΟΥ Γαπιῤεν. ᾿Απᾶ 5 {ο σπέρµα, Τι ἐς αδεά 
ε]εεννμετα τι {ιε ρίιγαί ΓΟΥ 8οπς ἵπ Βορῃ. 64.0. 
699, απά οεεαδἰοπαἰ{ψ, Ἱπ. ἴπε 5οη5θ Γασε5 ος Γαπιῖ- 
ἱο. Τη 5εη5ο 15 Νε]] εἰπίεᾷ Ὦγ Μτ,. Βεοίί αβ 
{ο]]ουνς: -έ Νεϊίμετ ἀῑά πε Τ,οτά Ἱπε]αάο αἲ] {πε 
ἀεξοεπάαπίς ο ΑἨτα[ατη 1π {Πο5θ ΡΓΟΠΙΙΞ65, 15 8ο 
ΠΙΠΏΥ ἀἰεήποί Κἰπάς ο εοςά: Ὀαί (Π6γ νετε ποῖ- 
εἆ {ο Πῖπι, απά Ἠῖ5 δες, {π πε εἴπσα]αγ ΠΙΠΠΡΟΣ, 
ννπίοἩ Ἱππρ]εά Ὠναί Ο ηγὶςέ ννας Ῥγϊποῖρα]]γ πηθαπί, 
απά οίπετς ΟΠΙΥ ας το]αίοὰ {ο Πῖπα, απά τοσατάεά 
8 οπθ ν(] Ἠ]πη. "Ὁς ας τείογεηςςθ {0 σπέρµατι, 
ην ννη]οἩ 1 αστοςς Τι δεΊς5ο. 

17. τοῦτο δὲ λέγω] α. ᾱ. “'Ι πιεαπ ΡΥ ναί εχαπ]- 
Ρο {ο 5ον’, ἃο. Τί ἶδ α [οτπα]α οσσυτγῖης 
π 1 0ος. 1. 12. απά ϱἸδοννμεταο. "ἜΤ]ε προ ἵη προκ. 
πΊθαΠς ««Ώο[οτε {1ο οχἰδίεπςος οΓ {πε ΜΤοβαῖο Τ,ανν. 
Εἰς Ἆρ., “΄ ΝΙῆι τοερεοί ἴο Οτίδς απάἀ Ἠὶς βα]να- 
Ποπ. Ας {ο ία ομτοπο]ορίσα] απεριίοη οοηπεεῖ- 
εᾱ νι πο παπιῦοχ 400, 1 15 οὗ πο οοΠπδεοαπσπσθ 
{ο {ο Αροςί]ε”5 ατσατησπ{ί» Ῥαί ί 5, Τ Ονπ]ς, ςα{- 
Ποἰεπ{]γ 5οἴ(]εὰ Ὦγ 5αρροδίης (νι πηοδί ΕκροςῬί- 
ΤΟΥς) εἶναί ἴα Αροεί]ο ἶ5 οοπιρι{ἶησ ποῖ ΓΤοπη ἴια 
ταἱβεα[ίοπι, Ὀαΐ Γτοπι ἴπα ογἰσίπαϊ πιακίτις οἳ νε 
Ρτοπιῖδθ, πιεπ/ίοπος αἱ (16Π. ΧΙ]. ο. 

---οὖκ ἀκυροῖ] Η{εγα]]γ, “' ἀοεδ ποί αππα], 1, 6. 
οπηποί απημ]. Ἐὶς τὸ, ΓΟΓ ὥστε. Καταργεῖν ἵδ 
ἠινοιρΏί Ὁγ 5οππθ α Οοίσπι. Βαί Τξ πιαγ Ός ταί]ος 
τορατάοὰ α8 α ργουὐποία[ἶδπι ἵπ σοποτα]. ν 

18. Τ]]8 οοηίαἶπς πο σγοµπᾶ οἳ νε Γοτεσοῖπσ 
Δ8βοΓΙΙΟΗ, ---- ΠΑΠΠΕΊΥ, (λαί (ο σαηποί Ὦο βαρροΒ- 
ο {ο Ἠανο α]ίεγοά δίς ΟΝΗ βαγίηρς 5ο ναί, α[ίοτ 
Πανίης Πτεί Ἠθ]ά ου{ α ρτοπηϊςο {ο Αὐταϊαπα, Ὑν ελ 
α οοπά{1οπ απηθχθἁ, 6 εποι]ά {οι Ἠανε οπαςεἆ 
Όιο ορίαϊπίπρ οῇ 1 {ο Ὦο οοπ]οίπας νν]έ]ι (ἶνο Υ6τΥ 
ἀἰβιοι]έ οὐδεγυαποε ο) ἴ]ιε Ί.αι. ΒΥ ἡ κληρονοµία 
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ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας τῷ δὲ ᾽αβραὰμ δι ἐπαγγελίας 
α 7 ᾽ 5 ς , -- 9 , Ῥειι. δ. δ. 19 κεχάρισται 'ὃ Θεός. " Π οὖν ὁ νόμος; Ἰῶν παραβασεων Χάρι Τομ, 1. 1ή. 

’ ’ μα. ' , ω , . 2 Αοὶς 7. 98, 69. 
Τ προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλφη τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται διαταγεὶς δι Ποπ ἂ, 1δ. 
32 / ς Δ , ς " ΄ ”τ, 2 2, ι ς . νή . Τ' 9 -. 

90 αγγέλων, ἐν χειρὶ µεσίτου. ὁ δὲ µεοίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν' ο δὲ Θεος 

ἶβ πιθαηί {νε Ῥ]οβεῖπσ ππεπ/(ίοπεἆ αἱ ν. 141, 5αἱναίίοι 
5θουτεά, α5 ΡΥ Ιππετιίαπος, οἳ Αὐταμαια, απἀ Ὀ6- 
Ἰθνετς ἴπ σοηπετα]. Αί ἐκ νόµου 5.0. ἐστὶ, -' ἀο6β8 
ποί οοππθ Ὦγ {πο οΏσετναπος οἱ ο μανν [οι ὮΥ 
ουσ ΟΥΝΥΠ ν/ογκ5 απ πιογίῖς. |” 

---οὐκέτι ἐξ ἐπαγγ., δοο.] 1. 6. (45 Μτ. ἨΗο]άει 
οκρ]αίπς) “«Ι 19 ποί ουίαϊποά Ὦγ {ε Ρτοιηϊς οΓ 
(οἆ ἰο ΑΡταϊαπα, ἐπαί 1 5ποι]ά οοιπο {τουρῃ 
Ίθ6β.ς Ομηὶςι Το τεᾶδοή (5αγ5 Α0ρ. Νεο.) 
8, Ὀθσαιςο οὐθάίεπορ {ο 4Ν πιακος τεννατά α 
πατε ο{ ἀεθί; ννηοθταα, ἵπ [αοἳ, 1ο Ιπ]οτίίαηςο, 
ου Αὐτααπη”5 τουνατά, να5 α [τες σΙβ ΡΥ ργοπηἱςθ. 
Τ]ιο 56η59 οΓ {]χα ναυ»ε 5 αἀπιίταΌιγ Πλαδίταίεά ΡΥ 
Βρ. Βι]] ἵη Ἠὶ5 Ἠατπ. Αροςί. ρ. 46. Ἠε 5ποννς 
το]/ Όλο Ἀροδί]ο Ἠετθ Ρρ]ασες {πα Τι4ύΥ ἵπ ορροβί- 
Ποπ {ο {πα ρτοπηίδθ, απά Ρροίπίς οί {χα γεα] 5οοΡρθ; 
ν/π]ο] (α5 Ώοσα 5ανν) Ὕνας {ο {αοἲϐἰγ πιεεί απ οΏ]θο- 
Ποπ οπ {6 ραγί οἱ {16 16)8, α5 {ο Ὕγμαί Παά Ώ6εῃ 
βαϊά 1π ο Υγατςο ρτεσθάίπσ; α. ᾱ. “' ίπε Ταν’ απά 
Όναθ Ῥτοππϊδθ οαπηοί βίαπἀ ἰορείμες, ποππρο τί 
Περγθά]ίας οκ Τ,οσο 5η] εἰ Ρτοπηϊδδίοπθ ἀθίιγ; 
οὖπι αςΗ πα Τ,οσίς (1οᾳαἱξαχ κατ’ ἄνθρωπον, Υ. 159) 
πιθτϊίατα ἱπάισαί αἱ ρταίαπι εχο]αάαί, αἀθοφιθ 
στα] ρτοπηὶς]οπί τερασπεί, ποπηρο 8ἱ Τεχ 118- 
Πβοαπαϊ οαιδᾶ ἀαΐα αἱφςεί.”. Κεχάρ. ἱδ αφεἀ, απά 
ποῖ ἐδίδοε, δἰίῃετ {ο 5ασσοεί ίπε στασίοις ΚΙπάπεβς 
οὗ ἀοά, ος ναί 1{ ἵννας πιαάο σγαίέΐς, απᾶ ννιχοιέ 
πηθτί; ο ῥοίι. εε Βρ. Βυ], αὈί. 8αρτα. δύ 
ἐπαγγ., Ὀ} υἰτίαε οῇἳ α Ροβίνο Ῥτοπιίδθ, Οἵ εἰ- 
Ρρασεπιθηί, 

19. Ἠοετο απ οὐ]εείίοπ ἵδ απϊοϊραίθάἁ, απᾶ (πε 
ΔΠΏΦΙΝΘΥ αἴνθη, Τί οὖν ὃ νόμος. “ΊγΠαί ριγροβε, 
ἄιπεπ, ἀῑά νο Ταν αΠβΙΥΕΓΤ” απά ΝΥΗΥ Ῥτοπιιι]- 
βηοὰ, ΙΓ Παξεἠβοαίίοη ο ποί οΓγΥοτΚς, Ὀι{ οἱ Γαἰ τι 1 
Ἰθ αΠβν/ετ 5: τῶν παραβ. χάριν προσετέθη, Ν ηεχθ 

ΡΥ παραβάσεων χάριν, ποςοτάῖησ {ο ἴπο Ὀερδί Εχ- 
Ροβ!{ους, 15 πιθαηί, εέ]ετ (λαί {πε ἆ6ννς πιὶσ]ί ϱο 
Ργεπρινεά {Ποπι Ιάο]αίτγ απά 15 οοποοπι]{απέ γίςες, 
απά {νε υγοτρμὶρ οὗ «οά Ὦο ρτεβετνεά 1] ια 
οοπιίῃπσ ος Ογ]ςί; ος, ἐλαί {116Υ παϊσηί ϱθ οοην]οίεᾶ 
οὗ αἵη Ιπ οοπιπηέΐηπσ ἴοςα γίοςῬς (11ο Ἰείποις 
παίατο οἳ βἵη Ρεΐπς ΡΥ {λε Τ,ανν δεί ἵπ {πε δίοῃ- 
ροεί ροῖπί ο ν]εὺν, απά {πο ρον/ες οῇ{ οοηβοείεηοσθ 
τουβθά. Ὦθ6 Ἠοπῃ. Π1. 20.): απἀά έμαί πας (ΠεΥγ 
πιὶσηί Ῥο {αασΏί {ο 5εεκ α[ίετ α πποτο οβθοίια| 
πιείηοὰ οἳ ορίαϊπίησ ρατάοη; πεαπίης, 8αὖ5 (α]- 
νίη, “«Τ,εσθπι Ιαΐαπα [11586 αἱ ἰγαΠβσΤΕΞΘΙΟΠΘΡ ρα- 
Ίαπι [ποθτεί, 6οααθ πποάο Ἰοπηϊπες οοσετεί αἆ 
οοσπ] οπεπα αἱ τοαίας.”. Τῆας πο Τιανν (α5 9ὲ. 
Ραι] {ο νε Ἠοππαῃς 84Υ98) Ίνας ρίνεῃ “ {ο ἀείεοί 
{ΓαΠδσγθβδίοης,’΄ {ο έ πιακο ἴπεπι αβροιπᾶ,” ν. 20: 
5ο (μαί δἵπ 6 ποι]ά αρροαγ {ο δε βἶπ.”. Βολμοίί 
πε] απποίαίες πας:  Μα]αῖέ παραβάσεις 5οτίθεγθ 
4 Παπ ἁμαρτίαι, Ρτορίετεα ααοά ἁμαρτίαι 1ε56 ἃς- 
ουταίε οοσπ]ία, οΙ Ίατ τοβὶείοτεί ουρίαἰίας Πι- 
πιαπα Ἰη νααπα πἰ{θπά1, πια]ογί ουἰαεπέία πα ΓαΠΙ 
ΒΙΔΠ ΡΟΓΥΘΓΡάΠΙ οἱ ΡΓΟΙΞΗ5 ἀἁαπππαπάσπα ἀεο]ατα- 
Ὀαπέ, απαπα Ἠαῦοπέ {ππαααπα υἱο]αξίοπος τ'ο]πέα εἰς 
αἰνίπα Ίοσε ἀεείαγαίω.”. Τα 5Ἠογί, {ο 156 ές ννογζφ 
οὗ Με, Ξοοίξ, « (ἶνα πιογαί ἰαιο ννας αβεβαὶ {ο οοη- 
νίπος ΠἹθη ο8 5ἱΠ, {ο ΞΊΙΟΥΝ Ίλεπι {πεῖγ πθοᾷ οῇ τε- 
Ρεηίαηςς, ο ΠΠΘΤΟΥ, απᾶ οῇ α Απνίουτ; {πε 6ε)ο- 
πιοπῖαί ανν 5Παάονγο Εοτίῃ {ης νναυΥ οῇ ποοθρίλησθ 
απά Ἠο]ίποςς; απά Ὀθ]ίονους ννογς {ης οηαΡ]οά {ο 
πιαϊηίαϊη οοπηπηππῖοπ η (οά ὮΥ (απ Ἱπ ἴἶπε 
τοπι]φοἆἀ Μοεείαμ.”.. ἜΓ]ο νοτὰςδ ἄχοις οὗ ἔλθῃ 
ος 5ΙΡΏΡ]γ ὥστε Σιαμένειν) 5ασσεσί ναί ὧιο Ταν 

ΥοΙ,. ἩΠ 

Ὑ/α5 οΠΙΥ Ιπίεπάοἆ {ο Ὃο {ΘΙΠΡΟΤαΑΓΥ, απά ΡτεραΓα- 
{οςΥ 1ο πο (ἀο8ρε1 (48 Τη πΙαΠΥ τεβρεοί5 εΠαάουίηπς 
{{ {[οτίᾗ, απ εοννίης 1{5 πεσθβδΙ{γ), {ο 6 α5πεγεά 
ἵπ νηεη {νε Ῥθες, 1. 6. 11ο εδείαμ (568 5ρτα ν. 
16.) 5ποι]ά οοιπα, πίο νηοπα Ὀοίᾗ 65 απά «6ῃ- 
Πες Ὀείης εηστα[εά ὮΥ Γαἱι, βποι]ά Ώδοσππε {θε 
αρ]ιγιαὶ 5εεά οἱ Αὐταβαπα. ἸΤηδίθαὰ οἩ προσετέθη, 
ὅ ΜΡΑ, ΟΕ Ίο Ὑεδίεγη ΤΘοΘΠΒΙΟΗ, {πα Ὑαἱσ., παπά 
οίμεγ Τμα{ϊπ ὙθΓδΙοΠΒ, απά βοπιθ Εαΐμθυς, οΠΙθβ 
Ταἴη, ανα ἐτέθη, Πίο 15 Ρτε[ειτοά ὮΥ ΜΗ, 
Ῥεηρ., απἀ ΒοἵΡες, απά εἀ1ίεά ΡΥ (τίαςο., Κπαρρ, 
απά Ὑγιποτ. Βιαίΐ πο ααίποτΙίγ αἀάποες 15 {αχ ἴοο 
ν/θα]ς; απ {1ο τεαᾶἶησ 15 ΡΙάΙΠΙΥ απ αἰίεγαίῖοπ οΕ 
Ώποβο ν/Ἡο ἀῑά ποί ρετοεῖνε ἰε {οτοῬ ο{ λε προσ., 
Νίο], α5 ἶ5 ν/ε]] ροϊπίεά οιί ὮΡΥ Βρ. Ἠ/ατρατίοη, 
Ἠγογ]κα, νο]. ν. Ρ. ὅ, 15 {Πΐ5: έέ Π, ννας δαρεταάάεά 
{ο ιο ΑὐταΠαιπῖο οονεπαπί, απά Ππίτοάασεά Ὀθ- 
ὤννθεη {λαί απά {ία Οβίαπ ἀἱερεηδαίομ,”. Θο 
Ῥοπῃ. ν. 20. νόμος παρεισῆλθε, Νηετεθ 59ο ἸΝοίθ. 
ΦΟΠηΘ, ΠΟΊΨΘΝΟΥ, οἳ {με οοττθοίοί απά οπσδ, 
αΌονε α]]αάες {ο, 8εεΠῃ {ο πανε τε]εοίεά {]θ προσ., 
5 (λ]η]κίησ {ῃμαί προστίθηµι 15 ΠΟΝΠΘΥΕ 656 ε5δεά 
οἳ α ἶανν. ἜΤμαί, Ποννενοτ, Ψου]ά ὓε πο σοος Γεα- 
5οη {ογ οαποε]]Ίπςσ 16. ΕΒαΐ, ἵπ [αοί, {πο ρῃγαβθο 
προστιθέναι νόµον 90618 αἲ ]οαδί {ιοῖςο. 45 [ΑΓ 8 ΠΙΥ 
οἵνη Κπον]εάσε εχίεπάς (απά ρτοραβ]γ ἴπ ποτε 
63569), ΠΙΠΘΙΥ, Ηετοάοί. Π. 196. απά ΤΠαογά. 1. 
9δ. ᾿Επήγγελται ΠΙΥ Ὀε {αἰκεΠ ΙΠΙΡΕΙΒΟΠΗΙΙΥ, ος 
ἐπαγγελία διρρ]ιεά [χοπι ἐπαγγελίας ]αδί Ῥείοτα 
Τ]θ ννοτάς διαταγεὶς δι ἀγγέλων αἴθ 6108ΕΙΥ οοἩ 
πθοίθά ννΠ] προσετέθη. ... ἔ6 ρτοιηι]σαίεὰ 
ΡΥ ος (Ἠτοισ] νε Ιπίθγνεπίίοη οΓ {πο απηρε]ς; 2 
Όινα πθαπίπς οἱ νπ]ο] νγ]]] αρρεατ ᾖοπι {ία Νοίθ 
οη Αοίς ΥΠ]. 69. ἐλάβετε τὸν νόµον εἰς διαταγὰς ἀγγέ- 
λων. Ἐν χ. µεσίτου, “«Ὦ} ιο Ἱπίεινεηίίοη οί ἃ 
πιθ(αίοί ΟΥ ΙΠ{ΘΤΠΙΠΟΙΙΒ, ΠαΠΙΕΙΥ (α5 Τ]μοαυοστεί 
απά {μα Ῥεβδῖ πηοάετη Εκροβίίοτς Ἰανε 5εθη), 
οςες. Τι πας Ὀεεῃ ΓΠΙ]ΙΥ εΠποννπ Ὦγ Ξομοείίᾳ. ἵπ 
1οο., ἐλαῖ 90, {πε Μεαἰαίου, να λα ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
αρρε]]αίίοη σίνεη {ο ἸΜο5εε Ιπ ια Βαὐοιπίσα] 
ΨΥΤΙίΕΥ5: ὮΥ ννποπη έε Τμανν ἶ5 ο[ίεη εαϊᾷ {ο Ώανε 
Ῥοεπ σῖνεπ “6 ΡΥ Πἱ5 Παπά α5 πιεά]αίος.) 

20. ὃ δὲ μεσίτης --- εἷς ἐστιν.] Τηϊ5 ἱ5 οοπ/[εςςε(]γ 
οπθ οΓ {ο πιοδί οΏδοιτο ραξςεασες ἰπ {ο Ν. Τ., 
απά Ῥεμαρς αΌογε αἱ] οίετς «΄ νοχαίας αὐ ΙΠίθί- 
Ρτείίρας ; {ο Ἠίπεγ αβΊΓΠης (]ιαί {λετο αἲθ πο 
1655 {απ 200 πιοάες οῇ εχρ]απαίίοη, ΥΥΠΙΟΠ αΓθ 
βίαΐεὰ απἀ τενιενεᾷ Ὦυ ἘΚορρε, Βοήρετ, Και], 
Ῥοπίΐχ, Ὑγεἰσαπᾱ, απἀ Βο]οί. 

90116, ὮΥ ὃὁ µεσ., ἀπάετδίαπᾶ α ΠεάΙαἴος, ΟΓ απι- 
Ρίτα, σεπετα]1γ : οίΏθτς, 5οπιθ οηθ ἵπ ρατίΙοι]ατ, ---- 
5 ᾖονες, οἱ Οιγὶ. 'Τπετε 15 ρ]αϊπ]γ απ ε[[ἐροίς 
αἱ ἑνός; υνΠῖο] 5ΟΠΊ6 ΒΙΡΡΙΥ ὮΥ µέρους, οίετς ὮΥ 
γένους, ἔθνους, νόµου, ΟΥ πράγματος, αοοοτᾶἶης {ο {λε 
Ροοι]]ας νίανν ἵακεη οῇ {πο «οορο ος {πο Αρος{ο. 
Αραΐη, {ο εἷς 18 Ὀγ 5ο!ηθ ἴπ]κοη ο ΠΙΠΙΡΟΥ, ---- 0π6, 
1.6. 9Π6 ΟΠΙΥ;: ΡΥ οίμθτς, {οι ὃ αὐτὸς, «΄οπθ απἀ 
Ώπθ δα11ης,΄ 1.6. Ἱπππιπίαρ]θ. ἵ;πάςτ ίπεςο οΙΓΟΙΠΙ- 
βίαηοςΒ, Ι{ ἱ5 Ιπρορφίρ]ε, ἴπ α Ἰνοτίς ο) {Πῖ5 παίιτε, 
ίο ἆο πιοτε {απ αἀνοτί {ο ἴἶε ογοιιάς οἩ νν]οῖι 
ΧΠΥ Ιη{ετργεία{1οῦ ΤΠαΥ Ὄ6 Γ{οαπάες, απᾶ Ρροῖπέ οιί 
Όναί ννηίο]ι 56θπης {ο Ῥἱὰ ἴῑιο {αἰγορί {ο Ὀ6 {18 τας 
οπ6. Βγενίοιε]γ {ο ἀοΐησ {ῃί5, ΙΤ 5Πα]] Ρας το Ίαγ 
Ῥείοτο {ο τεπάσι δρ Πεμίες ο ἱπίργργείσαοπ, 
υυηίοὮ ατο Ιαἱά ἀοννη ὮΥ Ῥτοῦ. θομοίί, απά γΥΠ]ο] 
ΤΠΑΥ 56ἴνθο ἆ8 α ο]αο {Ἀτουσ] {πα Ἰαὐγτιπίῃ οὗ 11Γ- 
τις να ουν, απά, ὈΥ εποννίησ νγλαί ἶ5 πο 
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εἷς ἐστιν. Ο ουν Ίομος κατα 

γοιτο / 

ες ἴταθ 916, ΤΠΛΥ συἱάθ ἴα Ἱπαπίτος {ο ναί 
ἶ6 5ο. 

1. “« Τα ποτά ὃ δὲ μεσίτης Ἠετο 6εχρτεες {ια 
αιπῖυεγκαἰ ποίίοπι οἱ ΑΠΥ Παθάἰαίος, α5 ἴἶπαο εχρτες- 
βἴοης οἨῃ Χ. Ὁ. ὃ ποιμὴν ὃ καλός; απᾶ Ῥοηπῃ. 1. 1Τ. 
ὃ δὲ δίκαιος, [ο νηίο]ι 156 ος πο Αγίισ]ε, νΠετεῦΥγ 
1{ 15 ςαῦεετν]εηί {ο Ἠγροίμεείς, 5εε Βρ. ΜΙάάΙ. Ο. 
11. ὁ 2. απά πεις τ. (τ. Ρ. 91. Εά. 9.] παπά 
ἐετε[οτο ἆο ποί 5ασσεςί ἴπε Ἱάοα οῇ αΠΥ 9Π6 ἵῃ 
αγοπ]ατς οθτίαΙπ]γ ποῖ Οιγὶςί, Ὀαί ταίμες /1ος5ε». 

Ῥοτ αἰήλοασῃ. ναί 5 δαῖᾷ ΠΙΘΓΕΙΥ 6ΟΠΟΘΓΗΡ απ 
πηθάϊαίος, Υεί ία Αροδί1ο ἀοηρί]οςς πιοαπ{ Ἁαί 19 
Ἠετο αβ]γπηεά {ο ρε αρρ]ἱοά {ο νν]ναί Παὰ Ῥεεπ ]αςί 
ϱαὶὰ οἳ επο Μοραίο ανν ρτοππα]σα(εὰ Ὁγ α πιες- 
αἴοτ. 2. Τηαϊ οοππεοίΙοη οῇ {πα ννοτὰς ννΠΙεΗ, αἲ 
ειπα βγεί ρίαπςθ, 5ροπίαΠθοιΣΙγ Ρτοξθηίς 15ο]! 
ΠάΠΙΕΙΥ, ὃ μεσίτης (5α0]θ6οί) ἑνὸς οὐκ ἔστιν (ργεςῖ- 
σαίε) 5 {ο ε αἀμετεὰ ἵο ὮΥ αχροδίίοΓς, απά ποί {ο 
ψο ομαπσεά Γοί απ οίμες, Πε {ετθ ἶ5 πο αγσεηπί 
ηθοθββί(γ. ὃ. Τε (αεμ](1νε ἑγὸς παςδί πθοεςεατ!]γ 
Ὀ6 το[εττεὰ {ο λε (µεμ]ίϊνε οὗ 6ο φαὐδίαπίϊνο 
{ο Ῥε 5αρρ]ιεά ἵπ (ποασμίέ. Όατε, Ἰονενετ, πιυςί 
ῶ6 {ακεη ποί {ο 5αρρΙγ υηαί πεἰεγ πα παίιτα 
απά ἀἱδροξίίοῃ οῇ έε (Πῖησ 6ροκεπ οῇ, ποτ {ια 
εοτίθ5 ογα[ϊοπῖς, ΠΙΔΥ 586ΕΠΙ Το 5ροηίαπθοιΙδΙΥ Ὀτίησ 
ἵπ 4. Τ]με οοηπεοίίοη οῇ εποἩ ΠΙΘΙΙΡΕΓ οῇ (ια 
5οπίοηος, απἀ Όε παίατο ο ἴ]α Αροςίε” αίγ]α 
ο ατσαπηεηία/{{οῦ, τδσαίτες ἴπαί ἵπ εἄας ΠΙΕΠΙΡΕΓ 
οϐ έα 5οηίθηοο {Πο βισπὶβοαίίοη οϐ εἷς μοι] Ὦα 
Ώιε δαπιο. δ. ΤΠο οπθ ΠΙΘΠΙΡΕΤ ΙΠ ἸἶΚκο ΠΙάΠΠΘΓ α5 
Όιο οίπετ αἰίπει οοηίαίης απ πίυεγδαί δεπίϊπιοπιέ 
{ο 6 {γαπδ[εττεά {ο πο ργεςεπί σ.56, ΟΥ οοηίαίη8 
απ οπιπιεϊα[ἶοπ ρεγίαϊπίπρ {ο οεγίαϊῖπ ἐἴπιεδ. Θ. Ἐνεπ 
ΙΓ Ἡ εποι]ά Ὀο σγαπίεᾶ, επαί πο ΓογΠηεΓ οοηίαῖης 
8η απ]νθγδα]ὶ 5επ//ππεηί, ΨΥΠΙΟΠ, αστεθαβ]Ιγ {ο (ιο 
ππεπηίησ οῇ Ώιο Αροβί6, οασ]ηί {ο Ὄε ἱχαπείεγγθά {ο 
Όιε ααθείίοπ οοποθγηῖησ Πε Ταν’ οῇ Μοςες, Υεί 
θιϊο Αρορί]ο 15 ΒΥ πο ΠθαΠΒ {ο Ώ6 βαρροβεά {ο ανα 
φα]ά Ιπ πα Ἰαΐΐετ ΠιειηΏεΓ Ὑγ]αί ννας ΟΠΙΥ {ο Ὀα 
αρρ]ίεςά {ο νε αεδίοη ας {ο ίΠ6 ργοπηΐςε σίνεη {ο 
Αὐταµαπι. ΊΝαγ, ΡΥ πο ννογάς ὃ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν 
Ἡα πιθαπί {ο αβῖτπι φοπιείηῖησ μπίυεγδαί; ννλ]ο]ι 
εἰιεν, Ἱπ Ἰκα ΠΙάΠΠΕΓ α5 {λα ΓΟΓΠΙΕΙ οπιηοϊαίΙοἩ, 
ουσηί {ο Ῥο ἰταης[εγγες {ο ἴ]ιο οβαῖο Ίμαιο ΟΠΊΥ ; 
ος πλαδί Ὀο ἰταηβ[ειτεά αἲ οπος {0 ο ναι απά 
{πα ργοπιῖςε. ΟίΠοεγν]βα, ἴο ατσαπηθπ{α {οι ΥΥΠΙΟΗ 
15 π]πιαίεά αί ν. 20 ννοιυ]ά Ὦο πεϊίπετ ε/ΠοΙεπ/]γ 
Ῥοτερίσοιοιβ, ποτ νου]ά 1 ννε]] οομςτθ. Ἱ. Τ]μα 
Πτεί νγοτᾷς οϐ έμα νογςο [ο]]ουίησ (21) ὁ οὖν νόμος 
κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ (απ Ππ{ειτοραίἴίοη 80- 
οεεάεά Ὦγ α [οτπι οῇ φετίοις ἀεπία], μὴ γένοιτο! 
ορτίαϊπ]γ γοφαίτο (μαί (Ἠα Ὕ]ο]ἰο οϐ ν. 20 5ποι] 
Ψ6 εαρροξςεὰ {ο οοπίαϊπ α ῥγίπιαγη φοπϊπιοπί, οἱ 
Οναί πιά ννΠίο] σανο οσσαδίοπ {ο {16 Ιπίετγορα{1οη 
τοροβδεά απά τοβα{εὰ ἵπ {πο εαὐθεαιπεπί Υο6γςο. 
ΤοΓ6ΟνΝΕΥ, ο ποραίΙοπ μὴ γένοιτο 8Ο {αᾖον πρ 

Όνο ἱπίεττοσαίίοῃ Ῥείοτο Ρτορουπάςᾶ, ναί Τί 18 
Ρ]αΐπ Εναί (18 Ἱπίοττοσαίίοπ Ἠαβ ὮΥ Πο ΠἹθαΠς {ο 
{οτοο οὗ ἀοπίαί, Ὀμί ἵδ α ππετο ἀοιδί, ρτοοθεᾶῖης 
{τοπι ΒΟΠΠ6 οπΠ6 ΝἨο, αεῖης 5ποἩ α Κἰπά οῇ ατσι- 
πιοηῖ α8 18 οοπίαϊποά ἵπ ν. 20, ννοι]ά Ὦο Παβδήβοά 
ἵῃ οο]]ασίίης ενα! να Ρρτοπηΐθο σίνοη {ο ΑΌτα]απη 
πη]σηί Ῥο ἴπΚκαη ανα ὮΥ (ο ανν θιῦδοφαοπ/]γ 
βίνεη.” 

Ἠανίηςσ αρρ]ιεά {ια 6ουοτο {δεί οῇ 1686 8ονοῃ 
τα]ος οΓ Ἱπίετρτοία{ἶοπ, ἴο α]πιοδί αἲ] ἴἶνο οχρορ- 
ἴἴομς υνλ]ο] Ἠανο αΠΥ ο]αίπῃ {ο αἰθη{ΊοἨ ἵπ {πθπῃ- 
φοἱνοβ, ο: Ποπ ίπο οο]ευγῖίγ οϐ πο 5επο]ατς ννμο 
Ἰανο Ῥτοροβεά {Ἴνοπι, ιο Ἰθαγηθά ἨῬγο[εββοι οοη- 
οἱηάθβ νι τε]οοίίης ἴΊχεια αἲ], 38 α]πποδί αΠἱνού- 

ἀἄΑΙΙΑΤΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΠΠ. 21. 

τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; ΛΙ γέ-3Ι 
Γ " 4 / ς δ ’ .... »’ ν ” ., 

εἰ γὰρ ἐδοθη 7όμµος ο δυναµενος ζωοποιμσαι, ὀνιως αν ἐκ 

εα]1γ απΓοαπάεά. ἜΤο Ίεδε πιΥ Ἠπϊίς Γοτρίά πιο 
{ο αἀνετί, εχοερί {ο ποίίσε ἴλαῖ οπε Πίο] 5εεΠι9 
ίο Ῥε {εαδί ου]εσίίοπαθ]ε, απά Ίναςδ βαρροτίεά Υ 
Ρατις, 0τθ]]., Οαρε]]., [,οσκοα, ΥΙΟΥ, απά οίμεγβ 
εἶποο ἴᾖεαίγ 1ἶππα, α5 Νοθφεε]ί απἀ Α. Ο]ατίκε, απά 
ΝΠΙοΙ ππαγ ὢδ εχρτεςςεὰ 1π ἴπε {οονίης ραία- 
ΡΗταβα: « Νονν α πιεάἰαίος 19 ποί [οαπποί ἵπ θ 
παίιτο ος {Πήπρς Ρε] α πιεάϊαίοτ ος οπθ [ραγίγ οῦ]γ 
ἵπ αηΥ οονεμαπ{], θαΐ οἱ νο [αἲ Ιεαρί]. ΕΒυιί ἀοά, 
Νο σανο {θε ρτοπηϊθες {ο ΛΡταµαπῃ, ἶ5 οηθ ρατίγ 
ΟΠΙΥ [υε]οησίησ {ο ἴπε Αὐταμαπιίο 'οονεπαΠ{]; 
ᾳ. ᾱ. ἴἶνα οί]ετ ρατίγ (οοηβἰκίπσ οἱ Ῥε]ενειδ ο 
α]] παί{οης, (επί]ες α5 ννε]] α5 Ι5ταε]1{εβ) να ποῖ 
οοποθτπεά ἵπ ια ρτοπιι]ραίίοηπ ΟΡ έμε Ίαν; απἀ 
ἠλετοί[ογε (ια ογἱσίπαϊ οονεπαπί, ποί Πανίπρ Ῥεεπ 
ἀἰδεο]νεά ὮΥ ῥοί]ι πια οοπίταοίΊπς ΡαΓίΙΕΡ, ΓΕΠΙΞΙΠΒ 
ἵπ Ι]1 Γοτορθ.. Έναν (Ππίς, πούνενες, ν]], [ αρρτε- 
πεπά, ποί απ]ίε είαπά {πε {εδί αὔΌογε αἀνετίεὰ {ο. 
Όροι ἴἶνα νν]ο]ε, ἴἶνε πποδί βαἰἰβ[ασίοτγ νίενν ο{ 
ειχε 8εηςθ 5Ε6ΙΠΦ {ο ο (μαί ρτορουπάθά ὮΥ ἴπε 
ν6υΥ ]θατπθά {ΓαππεΥ οΓ {1θ αΏογε τΗ]65, ἵπ {θ {ο]- 
Ιοννήπσ Νοίε: ΄Τμε Ιηῖοπί οῇ πο Αροβείε 15, Ι 
οοησθῖνθ, ἴο αῆτπι ἴε εαρετίογ αι]οτγ απά 
ἀἰσπίίγ οἳ πε ΒΙπαἶσα] Ώἱδρεηδαίοπ αὔογο πΠΥ 
Ἠπππαπ οονσπαπί, {τοπ α οοηβἰἀθταίίοη ος {ο ηπα- 
έατο (ποί, Ιπάεεά, οἳ πο Πιαιοστυεγ, ΝΤΟΒΕΡ, Ὀιι{) 
ος ἀοά, ια Αμιογ οἱ ἴἶιε ἴναιυ. Απά (ποισΏ ια 
εχρτθββίοη εἷς, γιευινθά ὮΥ Ι1ςε]{ αἶοπο, ακς. Ἡ ποί 
βΙση](Υ απι ἐ]ῖπιο ΟΙ Ῥείδοπ µπε]ιαπαγεαδίε, γεί (8 
1άθα ΟΡ οπο 15 αἰ[-εοπδίδίεπέ, απά τ0]ιοευεγ γεπιαϊπδ 
{ιο δαπιο, ΤΠΑΥ ΥΕΤΥ ΕΙ], ἵπ α οοπίοχί Ἰϊκο ενα 
Ῥγεδεπί, ϱ6 απίτθά νι ἴμο ρτορεγ απἀ α5αα] εἱς- 
πἰβοαίϊοη ΟΡ έε Ὑοτά. Ὁοπιραο Ῥοπι. 1. ὅθ. 
ΡΠΙΠΡΡ. 1. 21. ἴπ νν. 10, 17, 5εαα. πιεπίίοη Ἠαά 
Ῥεεηῃ ππαάο οἳ {πο αἱίεταίίοη, οἵ αὐτοσαίίοπ ο{ α 
Τιερεηβαίίοη ος Οογεπαπί. Τηεεε {πίησς οοηςίἀ- 
οιθἀ, ἴπετε ἵ5 5ΙΙΤΕΙΥ πο οΡ]εοί]οπ {ο αβεἰσηίηςσ {ο 
Όιο ννοτά εἷς ἵπ Ὀοί] πιεπηΏοτς οῇ ν. 20. {ο 8εηςς 
οἱ πιπιιέαὐαέη οἵ ρεγ]εεί εοπδἰδίε ΙΕ το- 
ϱρθοί {ο {Πε αχργθβδίΟΏ εἶναί τινος, ΙΤ ἵδ Ἀετε, 1] 
οοησςνθ, αδθά ΙΠ ἴ]ε 8αππο βἰσπίβοαίίοη α5 αί 
1 Οοτ, 1. 19. ΠΠ. 4. α ραγϊδις αἰίσι]ι δίαγε, οἳ 
αααἰοίι5 9856, ἴο Ὦθ ΟΕ αΠΥ οπε)5 Ρατίγ. Της (να 
5εηςο νν]]] Ὀ6 6 Α πιεάἰαίοχ Ιπάεεά Ῥε]οπσς ποί {ο 
0Π6 Ρ6ΓΒΟΠ ΟΥ ρατίγ οπ]Υ (απά ναί απολαησεαῦ]ε) ; 
α. ᾱ. ««ἴπ Ἠαπιαῃ 6ΟΠΟΘΤΗΡ, Ἡηετε α πιεάἰαίου 18- 
ν/απίίησ, ἴετα ατθ ο οοιΠ8θ έισο ρατίες Ώεΐνγεεη 
Νποϊη α πιθάἰαίοτ ππαΥ αοΐ, ΝΠεί]ετ {πε ίταηβας- 
Ποπ 6 Ὀθίννθθη ἔιο Ῥογδοπς ΟΠΊΥ, οἵ {εις ὃς α 
Ίαχσοθ πΙΠΙΡοΓ ο8 Ῥογ5οπς οοπεΜΙα{ΐπσ οἴί]λοτ οὐ 
ὈοίἩ Ρρατίῖεςδ. Ἠεηςσε, ᾖοπι {νε ῬΒ]παϊίσα]ι Τιανν 
Ρεΐπσ Ρργοπιη]σαίθά ἐν χειρὶ µεσίτου (ν. 19) 1 ἆοος 
ποί {ο]]ονν (ναί 1 ἱ5 οῇ Ρετρείαα] ααἰποτί!(γ. 
γε «οά ἱδ οπο,--- ο τεπιαῖπς 6Υετ α (οά τ- 
Οιαπιραβίο; Όνο οονεπαπί οἳ {πα Βἰπαϊῆσα] Ὠί8- 
Ῥδηβα{1οη Ὕνας ποί οῇ Ἠαππαπ, Ῥαί Ὀϊνίης αιἰ]οτί- 
ἵΥ5 ποτ ἀἱά Τί ἀερεπά οἨ {πο υγ] οὗ πιαπ, Ὀμ{ ο 
ἀσά, νο 5 αποπαησθαβθ]ο.” 

21. Α ἀοιρί 5 πουν Ῥτοισηί Γοτννατά, αγῖεῖησ 
{γοπα υν]ναί νο Αροεί]ε Ἰιαά ραϊά αἱ ν. 20 τοεροεί- 
ἵπςσ χε απίΠογίγ οῇ ιο ΒΙπαϊίσα] Ίαν, α8 ον]ησεἆ 
{τοπα να παίιτο ο ἀοάς παπιθ]γ, νηθίμειτ να 
αΙπα σα] Ίαν, Ὀοΐπσ οῇ ἀῑνίπο ααἰΠοτίγ απά οοπῃ- 
ππαπς, ν/ας πηθαη{ {080 Ἠποϊί(οἵ ανν ἴνα ρτοπῃ- 
56 σίνοη {ο Αὐταβαπα, ναί επαῖ εΠου]ά πο ἸΊοή- 
πο ὃς α ργοπηἱδθ, οῇ ννμίοἩ ενα α]βΙπιοπί Ῥο]οπσθά 
οπ]ν {ο ἴπο {ορ σταςθ οῇ ἀοά. Της ἀἆουὺνί {πα 
ΑΡρορί]ο Γοππονος, ὂν σ]νῖηςσ (ποπι {ο απἀθγείαπᾶ, 
Όνος αήγουση οπο] Παροηβα{ίοπ ο (οά (11ο Ταν 
απά ο Ῥτοιπίκ) ἶς ἀιΠετοπί ἵπ 15 ον παίυτθ 

Απα 
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, τ ς ; 3 ᾽ , 
9 νοµου ην η δικαιοσύνη.  λλὰ συνέκλεισεν 

ς Π ο’ ς » ΄ 3 / 3 ας 

αμαρτία», ἵνα η ἐπαγγελία ἐκ πίστεως /ησου 

9) στεύουσι. 
’ Π »] - 

94 συγκεκλεισµένοι εἰς τὴν µέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφύθηναι. 

ΠΠ. 259 --- 29. 249 

ς " ' ’ ς νι οἈοπ, 8.9. 
1] 70αφῇ τα παντα πο αι 90. 

Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πι- 
ι - . ͵ -- ς ᾽ , . ’ 

71ᾳϱὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα 
ρ - Ῥ Μαι. δ. 17. 
Μ2ρτ8 .0 υπ. 10. 4, 

, ς - , υ Π 

νομος παιδαγωγὸς ημων γέγονεν εἰς Χριστον, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιω- 
” ” » Άννα ῃ » 3 , ς ι ᾿ Π 

2ὔ θῶμεν. Ελφθούσης δὲ τῆς πίστεως, οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγὸν ἐσμέν. οι 1.19, 
οπι. δ. 15. . - . ” 2} - 

20 ἃ πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐοτε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ιησοῦ ” 

97 γὰρ εἰς Χριστὸν ἐθαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. 

ε οσοι ἱπίτα 4, 6. 
τ Ώοτη. 6. 8, 

2 3. 3 ἳ 

"ουκ ἔνι Ιου-ς ]ομμ τοι. 
Ῥοπι. 10. 19. ση δα σοσ.., 5 3 , .. 2 , . 3 ’ , 

28 δαῖος οὐδὲ Ἕλλην οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλευθερος' οὐκ ἔνι ἄρσεν 1 οος. 15. 18. 
Δ ω ὀ ΄ Ν ς τ ᾿ 5 " αι, ” 

99 καὶ Όηλυ παντες γαρ μεις εἷς ἐστε ἐν ΧἈριστῳ {ησου. 
ΕΡΗ, 9. 14, 15. 

{ "32 ρω 
2 σαι. 9. 11. 
Σι δὲ προ εσεῃ, 21. 12. 

ο .. 3 / ᾽ 3 

Χριστοῦ, ἄρα τοῦ 4θραὰμ σπέρμα ἐστὲ, καὶ κατ ἐπαγγελίαν κληρονό- ιο. 

απά οβῄοαογ {Τοπι {16 οί]ετ, Υεί (αί {ετα ἶ5 πο 
βιοΏ ἱποοηβίδίεπογ Ῥδύνεεῃ (πεπῃ ας ἐ]ιαί {πο Γαιο 
ϱποι]ά ἴακε αἵναγ ἴΠθ Ῥγοπιῖδε; ΠαΥ, ιαί 6αςῃ 
οο/τες γη(Ἡ Το οί]μετ, Ὦγ α οοππθοίίοπ ἀῑνΙπε]γ 
οτάαίπες, ΥΝΥΠΘΓΘΌΥ ἴε Ταν’ 5ετνεὰ {ο Ρανο {πο 
ναγ ἔοτ ἴπο Ολτϊκίαπ Ὠἱερεηραίίοη; ἰπμαί {πα 
Γιαν ἀοθς πο Ἱπίετίετο πΜ( πο ρτοπαΐσε, Όμΐ 
(πάς {ο εοπβτπι Π. (Ξολμοίτ.) πει Ἰας «Ώον/η 
Ελαῖ εἰ γὰρ ἐδόθη, “1 1 ]ιαά δεεπ ρίνεη,” Ἱπιρ]]ες 
αἲ ο επἀ οῇ {ο βοηπίοπσθ α «Ἴαιδο οκρτθρείπς, 
εναί ἐναῖ ννας ποί 6 «459 (566 ἸΝοίε οἡ Ἠοπι. τΙ]. 
9, 10. απά ΠΠ. 99): 8ο {αγ [οπι Ῥεῖηπσ οοπΠίΓαΤΥ 
{ποτείο, Ἰξ να Ῥτοπιοίίυε οἳ Τε: Ἱξ να ροοὰ ἴηπ 
156] {, απάἀ εαἱίαβ]α {ο (θ οπἀς ρτοροξαά : Ὀαΐ Ίνα5 
οπ]γ απ΄ Ἱπίοτίογ οονεπαπέ, ΝΠΙΟἨ ννας ποί ἵῃ- 
ἰεπάεά {ο σίνο βα]ναίίοη {ο ΦΙΠΠΘΙΒ, α5 αἲ] πιεη 
ἴθ. 

9», ἀλλὰ συνέκλεισεν --- ἁμαρτίαν.] ἜΤηε 5εηςα 
18, “«Ναγ [βο [αγ {οπα {παί] πο Ῥοτίρίατες ἆθ- 
οἶατο αἲ] ππεῃπ [οῦ αἰ] παίίοη5, Ροίμ ον απ 
(επ]ες] {ο ο δππεγς [απὰ (Ἠεγε[οτο απιεπαβ]α 
{ο Ὑταίπ απά ο” Συνέκλεισε 15 ὮΥ 
ΠΙΑΠΥ οχρ]αίπεά, «Ίας ἸἹπο]αάεά.” Τηΐ5, Ἠουν- 
ενος, αΡΡεαΤε {οο {6εβ]ε α 5εη8ο. ΄ Τΐ ἶ5 Βεί{ου ἵῃ- 
(οτρτοίεά, υ( Βοτσετ απἀ πες, “αδ ϐΠοΠ 
οἱ ἀεο]ατεά αἲ] {ο ο εαθ]εοί {ο {με ἀοππ]πίοῃ ο 
αἶπ, Ὀτουσᾗέ απάετ 15” ]ηδί αδ ἵπ Ῥοπῃ. γΙ]. δἶἵῃ 16 
οοπιρατθά {ο α {πγαπί, ΝΠο Ἰο]ἀς πἹεΠ οαρί/νο, 
απά {ο νηοςθ ἀοπιίπίοη αἰ] ατα βαρ]θοί. 30 Ώε- 
ΠΙΟΒίΠ. δες κατακλείειν τῷ νόμῳ. Ὀ6θθ ΠΟΤΕ ἵπ ἴε 
ΊἸΝοίθ οἨ Βοπῃ. ΣΙ. ὀ2. Τὰ πάντα, ἴλε 6 οπιπιεπία- 
{08 5αΥ, ἵ5 ΓΟΓ τοὺς πάντας. ἘΒπί Ρεγῃαρς ίπο 
Αροβί]ο Ἠαά ἵπ παῖπά {1 ἔθνη, απἀ αεσοοπηπιοᾷαίεἁ 
Ώιο σοπάοτ {Πετοίο. ΤΠ ἐκ πίστεως ἴΊι6τα 5 πο 
ΡΙ6οπαςπι ΟΓ πίστεως, Ὀαί ἐκ πίστ. ἵδ {οι ἡ ἐκ πίστ. 
οὖσα. Ἐεπάατ, ἴπ ογἀετ {παΐ {θα ργοπιΐςεά Ῥ]ες- 
αἶησ, υΠ]οἩ ἀερεπάς οἩ [α(Ἡ ἵπ ἆεδας Οητὶςί, 
πη]σηί Ὃδ σῖνθη {ο Έηθπη (αίΐ Ῥε]ῖευνε ΊΠ ἨΙπῃ. 2 

20. Ἠανῖης τεβαίεά {πο {οτοσοῖπσ οῬ]εοίίοπς, 
Ώιο Αροεί] Ρτοσεεᾷς {ο 6ΠΟΥΥ {νε 5ο απά Ιπίεηί 
ος ιο Ἰανν. ρὸ τοῦ ἐλθ. τὴν πίστιν, “' ὈῬείοτθ 
Όιο ΓαϊίἩ (1.6. ίππο ἀἰδρεηβδαίίοη ννηίο] τεφιῖτεῬ 
Γαἴι ἵπ ΟἨτὶςί αξ ΙπάϊΙδρεηβαΡβ]θ, ος {Πε (πο8ρε] 
οογεπαπ{) Ὕνας Ιπιτοάπσεά. 6ο Ῥοπι. 11. 27. 
Χὶ. 6. ἜΤ]ο ννοτᾷς {ο]ουίῖπσ ἐφρουρούμεθα συγκεκ. 
ατο Π]αξείταίῖνε ο6 {λε πείαρ]ος 1π {πε ρτεσοθεάίης, 
Όνε οοπιρατῖδοη Ῥεῖπς «ροεγεοπς οπιαί αρ ἵῃπ ἃ 
Ῥ]ασς {Τοπ ΝμΙΟἩ {Π6Υ οαηποί σαί ου(.. “Τηο 
ννοτάς (που 5αΥ5) πιαΥ Ῥο Ἱπίετρτείθά ἵπ {νο 
Ψ/Υ5; φρουρ. συγκ. 15 εἴίιεγ «Ίερο Μος. οΏβίτιοί 
Τεπεύστηιτ, ίαπφμαπι Ῥτωσίαάίο, πδαιθ αἆ, ὥο., 
0Υ, ΄Ίεσε οὐφίτιοίϊ οικίοάΙεβαπιΗτ, α5δεγναβαπιτ 
Ἱπ,) ὅτο.; α5 1 Ῥεῖ. Ἱ. 4. τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρου- 
ρουµένους εἰς σωτηρία». Τ16 Ἰαΐΐετ 86ης 18 ΡΓ6/εΓ- 
4Ρ]ε, εερεοία]]γ α5 ἵί πιαγ, ἵῃ ΒΟΠΙΘ ΠΙΘΙΡΙΤΘ, ἵη- 

ο]πάς {πε {οΓΠΠΕΤ. Εὶς τὴν µέλλ. πίστ. ἀποκ. βἱρη]βεβ 
απ] {πε ρτοπια]σαίίοι οἱ πα Γαἰί], ννΠΙοὮ νναβ 
α[ιεγνγαγάς {ο Ὄ6 γενθεα]εά.) 

24. ὥστε ὃ νόμος --- Χριστόν.] ΑΦ έπθ Ίαν νναβ8 
Ῥε[οτε οοπιραγεᾶ {ο α /αἱ[ογ, 5ο 1 ἶ5 πετο Ικεπεά 
{0 α παιδαγωγὸς, ὮΥ ΝΠΙΕΗ {ετπῃ, χε ὈοςῬί Ἐχροεί- 
ἴοις Ἰανε Ῥεεῃ Ίοης αστθφἀ, ἶς ποῖ τηθαπί α 5ο]ιοοί- 
πιαδέεγ (οι (αί ννοι]ά Ἠανθ Ώεεῃ διδάσκαλος), Όαί 
Ώπε ρεάασοριθ ΟΥ Ρετδοη (α51α11Υ α Πεοάπιαη, ΟΓ 
51ανε) νο εοπᾶάκοίεᾶ οΠι]άτεπ {ο απά {Γοπι 5εοο] 
(ππεπος {εί αρρε]]αίοη), αάεπάςά (επι ουί ος 
5οΏοο! Ἠοι1ς, Γογπιθς {Πεἰγ ΠΊάΠΠΟΙ5, δαρετ]πίεπά- 
εἀ {λεῖτ πιοταὶ οοπἀιοί, απά ἵπ νατίοις τεερεοί5 
Ώγεραγεᾶ 1ἨθιΠ {ΟΥ ἴ]ε διδάσκαλος. Ἀεε 0ἨΤγβ. 
οἶτεὰ Ὁγ Ῥοτσετ. ἜΤ]ε Ιεαάϊπςσ Ιάεα Ἱεγα Ιη{επά- 
εᾱ, ἶς ελαί οἱ ῥτῖπσίπο μπίο, απἀ Ῥγερατίισ ου 
(α5 ἴπο Ταν ἀῑά ἵπ τοδρθοί οῇ {ο (ἀ4ο8ρε], Παπῃθ- 
1γ, ὮΥ 195 ἀοοίτίηπθς, πιοτα] Ρτεσθρί8, ἴΥρες απά 
Ρτορηθοῖθς, αἰ]1 Ἰεαάϊπσ πἹεη {ο ία (ἄο6ρε], ΡΥ 
βπονΊησ ια Ἱπιρετ[εσίίοπ, απᾶ {α Ἱπιργασῖ]σα- 
ΡΙΠΙΤΥ ο{ ρετ[ογπιίησ α Ἰαύν οῇ νοκ. 9εο Νοῖθ 
οη Μαϊ, ν. 17.); Πϊπίέίπσ αἶςο αἲ έλα γοδίγαὐπέ απἀ 
αἰκεῖμ[ίπρ ππάετ νΠίο] Ώογς ὝΎετε Ἠθε]ά {111 (νεγ 
τεποῃεᾷ πιαπῃοοά, απά αἲ {πο πεοεβκατ!]γ ἆε- 
[οοίῖνε Κπον]εάσε απ] (πετ οοπιππαπ]σαίθά {ο 
Ώπεπα : ας ΙΓ ἤχοςο απάςΥ {ο Ίαν ΊΎετε νήπιοι 6ΟΠΙ- 
Ραγαᾶ {ο {16 τέλειοι οἳ {πε (1οβΡε]|. 

20. οὐκέτι ὑπὸ παιδ.] 1. 6. Ὀεσαιιςε 1έ ἶ6 πο Ίοησετ 
ποεεοδδαγή ἴο 5, απά (Πειαίοτε πο Ίοηρετ οὐ]ίρα 
{ογγ προῃ 15; ἃ5 Ιπ {θ οᾳ5θ οΓΏογς ΝΠΘΠ σγον/ῃ 
πρ. Τηε Ῥεΐίειί οονεπαπί Ρεΐπς οείαρ]θμεά, ία 
Ἱηΐτοάμο{οἑγ 9Π8 «64568. 

26. πάντες] Ἱ. 6. αἰ] ο{ ΘΥΘ6ΤΥ πα{οπ, Ῥοίῃ /ο6νν5 
απά (6Πί65. ΒΥ υἱοί ἐστε 18 πηθαπέ, ΄΄ατο αᾱ- 
πηίέεᾶ ἴο ἃ οτί οἳ δοπεΠΒῖρ Ὦγ αἀορίίοῃ, νυν] 
Όιε αἁ]αποί ποίοπ οῇ Πρετίγ Γγοπι ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 
τεείτα]ηί. 

21. ὅσοι γὰρ --- ἐνεδ.] ΤηΠε 8εηεο ἵς: «έἘοτ α5 
ΙΠΑΠΥ οῇ γοι α8, Πανίησ τασοεῖναᾶ Ῥαρίϊςπι, ργοίεςς 
έπε (Ἠτὶςίαη ἀοοίτίπο [ννπεί]οτ οἰγτοαιποῖκεά οτ 
υποτουπιοϊκεά], ατε απ]ίθά η ΟἨηῖςί Ὦν (λε 
ε]οβεεί Ῥοπά.. Θθε Οα]νίηπ, Κορρο, απά Βουρ. 
ον ο. ΡηΓα5θ ἐνδύσασθαι Χρ. 5εε Νοίε ο Ἠοπῃ. 
χηῖ, 14. 

28. οὐκ ἔνι, ὅτο.] ἜΤ]ε σοποτα] «εη5ε 18, «έπειτα 
6 απάθΥ {ο (οβρο] πο ἀἰκοτιπιϊπαίίοη Ἰπ Ῥργίν]- 
Ίεσ6ς, πο ἀῑδίϊποίϊοη ο{ παδίοπ, ποτ οῇ σοοπά1 {οι οἑ 
5εςχ, Ὀιί γΥθ ατοθ α]] οπο [απιζη, Ὀγ ἴἶιε τε]Ισίοη οϐ 
Οηπίεί ὦθ6φδις --- αἰ] αἰἶκο οπ{ί]εά {ο {ιο 8αΠ1θ6 
Ῥοποβίς. (Ίλοςο ο{ δἴποςτο Ῥε]ίονεγς. 2 

29. εἰ ὑμεῖς πρι] 5ο]. υἱοί. Τοῦ ᾿Α. σπέρµα, Ἱ. ε. 
Όιο (πιο ερἰτ](πα] 5εθεἀ. Καὶ κατ ἐπαγγ. κληρ., 
ἔ« απᾶ Ποῖτς ὃν Ὠϊνίπε ρτοπιίεε Γοβ {πα Ρ]ερδίησφ 
αἰέπε]οά {εγείο], υν]λοιί απγ πεεά οϐ Ἱεραὶ 
ΡετίοΓΠΊαΠς6Β. 
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µοι. 1Ν. «έγω δὲ, ἐφ᾽ 

αΑΙΙΑΤΙΑΝΡ 6ΗΠΑΡ. ΤΙ. 1---θ. 

᾿ , ς [ ’ , - 
ὀσον χρονον ο κληρονόμος γηπιος ἐστιν, 1 

λος. . , 2 [ μ,., 2 πα σ 6 ’ ατα 
οὐδὲν διαφέρει δουλου, Χύριος πάντων ὦν' αλλά υπο ἐπιτρόπους εστὶ 

ν π ’ »” - / . ’ Π ς/ α. δε ῳ 

καὶ οἰκογόµους, ἄχρι της προθεσμίας του πατρος. Ουτω καὶ ημεῖς, 

. ς .) 

Ὅ πγα τοὺς Όπο 6 

α 0ο], 2. 20. 

«/ εἰ ’ ς ν ' ο. - ’ 5 , 

ὅτε ἢμεν νήπιοι, «ὑπὸ τὰ στοιχεία του κὀσμου ἡμεν δεδονλωµένοι. 
ι) 5 ’ ” ΄ δο ω ς .) ι) .ι 

ωρα " Ὅτε δὲ ἠλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Τίὸν 4 
ΕΡΗ. 1. 10. 3 ν . Π ς / «: 
κ ομιιἹ. αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικὸς, γενόµμενον ὑπὸ γόμον 
5.ρτα ὃ. 26. κ . . . ” , ο, , 
κ Βοπι. 8.1. γόμον ἐξαγοράση, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάῤωμεν. Ότι δέ ἐστε υἱοὶ, 6 

ΙΥ. 1. λέγω δέ] ἨἘΤηϊ {ογπια]α (οἩπ ΝΠΙΟΠ 
βεο Νοίο αἱ 1. 17.) 8εγνες {ο ἱπίτοάαςε α 60Ἠ- 
επιαίίοπ οῇ πε ατσαππεη{, απά απ Π]αβίταίίοῃ οϐ 
ια τοάκοπίηρ Ιπ ἰπε Ρρτεσοεάίπσ ΟΜαρίετ; Γγαί, 
οοπηρατίηςσ {ο κίαίο οἱ ἀοά Οτο]. ἀπάετ λε 
Ίανν ἴο ελαί οἱ α ΠΙπΟΥ, Ὑνοβδο {ποτ 15 ἀθαά ; 
απά ννηο, (ποισῃ Τε ο, Υ 1εσα] τση, ο ον/πετ 
ος ἠνο νο] Ιππετ]ίαηος, --- Υδῖ, νί]ε ἵπ 18 πα]- 
ποτΙ(γ, ἶ5 ἵπ α θΗπαίίοη Ητί]ε ἀῑετίηᾳ, ἵπ τεδρθοί 
ο τορίταϊη{, {τοπι {λαί ο{ α 5ετναπί; απἀ 5ο ο0Ἡ- 
Έπαςς, απ]. {ο ρετίοά αρροϊηίεά ὮΥ 5 {αίνετ 
{ος ρα έΐηρ Ἠίπα ΙΠπ{ο Ῥοββδεβδίοη οΓ Πί5 ΙηΠογίίαπςθ. 
Νήπιος 15 ἀ56ά 1Π {θε 8εη8ε πιύποτ, ἵπ {πε 6αςδοῖ- 
σαἰ νυτΙίετς ({Ττοπι ἨΗοππετ {ο Ώίοηγς. Πέα].) αδ ννε]] 
38 ἶπ {ο Βοπρίυτα] 0Π85. ᾿Επιτρόπους καὶ οἰκον. 
εποι]ά, Ι ΟπΙπ]ς, ο τοπάετεά ποῖί ἐμίογς απιἀ ϱου- 
εΥπογς, Ὀαΐ σἹατάίαπδ απά 1παπαφετδ. Τί ἱ5 παθ 
Όπαί 8οπηο ἀπετεπος οἱ ορἰπίοη οεχὶεί. ἨΜαΠΥ 
Εκροβίίοτς ἴακο ἐπιτρ. ἴο ἰση]{γ ἐμίογ; νε 
πηοδί αγα αστεεά ἰΠαί ὮΥ οἰκ. ατθ πιεαηί δίειραγᾶς. 
Τ 15 ποί, ΠΟΊΥΕΝΘΣ, ΠΕΟΕΒΡάΓΥ {0 ΒΙΡΡΟΕΕ (88 ΠΙΠΥ 
τοσθηί Οοπιππεηία{οτς 49), ἰλαί Όεσαιςο {πε ΠΠΙΠΟΤ 
15 εαἱά {ο 6 Ππάεγ {Ἠθίπ, 516Ἠ οἰκονόμοι Ἠετθ 
σατο-ίαζργ ο ιο ΠΙΙΠΟΥ, α8 Ὑ6]] ας οίθυνατάς ; 
{ογ ο ια πο εαβιοϊεηί Ρτοοβ 15 αἀάποεά. ΎΝοα 
ΠΙαΥ 5αβρο5ο {ιε ὑπὸ {ο το[ετ {ο ἴπε πΙίπος Πανῖησ 
πο οοπίχοὶἱ ουετ {πεί ππαπασεπιεπί. ΟΕ Ροίῃ 
Ώιο ἐπιτρ. Ἀπά οἶκον. ΝΘ Ἰανο ΠιεΠίοη Ιπ (η. 
χχὶν. 2. «οπιρατθ αχν. 2. Αί τῆς προθ. 5ΙΡΡΙΥ 
ἡμέρας, “' {ο ρεγίοὰ ρτενίοιδΙγ βχεά.”. Τη ννοτὰά 
ο/θ6ι οςσοΓΒ Ιπ ἴἶε Ιαΐετ (αβείσα] νντΙίθΓ6. ἸΤοῦ 
πατρὸς, {ΟΙ ὑπὸ τοῦ πατρός; ὙΝΠΙΟΠ ἶ5 ἴπθ Ὀείίετ ας- 
οουπίθά {ΟΥ 8ἱΠ0ς προθ. Ρεῖπα, Ιπ 80ΟΠΠ6 1ΙΠΘΗΡΙΤΕ, 
πη αἀ]εοίίνε, ΠΙΑΥ φίαπἀ {οτ α ρατοίρ]ε, απά {λαβ 
ίακο α σεπ]{]νο. 

3, ἡμεῖς] 1. ο. Ῥοίμ Ζουν] απά Οεπίί]ο Ολτίς- 
μαηπς. Νήπιοι, 1. 6. οπ]άτεν ἴπ ιο Κπονν]εάρε οϐ 
(οά, ππαθ]θ {ο αἰίαίῃ {αί αοοιταῖο απά οοπιρ]είθ 
Κπονγ]εάσο ο Ὠϊνίπε {ηπίπσς ννΠίο] ρετίαίης {ο (ια 
ἄνδρες τέλειοι πιεπί]οποά ἵπ α ΚΙπάτεἆ Ῥαββαρο οἱ 
ΕΡΗ. ἵν. 14. 

--- στοιχεῖα τοῦ κόσµου.] Στοιχεῖα ἀεποίος βσιιγα- 
νε] «νο εἰεπιεμίδ, ος τιΙπθεηί5, οΓ αΠΥ 
Ῥταπο] οῇ Κπονι]οάσο :). οοπβεαΙθηΙγ νν]αί 18 
βιρογβοία], απά οΠΙΥ α]ίοὰ {ο {με 1955 ΙΠ[ογπιαᾶ 
ποί Ιπίεπάθά {ο Ὀθ ρεγπιπαπεηί, ια {ο ρ]νο ν/αγ {ο 
πο πποτο οοπιρ]είο Κπονγ]εάσε ο α Πιτίπετ α- 
ναποθᾶ Ρροετίοά οῇ βίμἀγ. Ὦθο (Οοἱ. Π. 8. Ἠετε 
Πέ ἀθβ]σπαίος, ἵπ οοπ]αποίίοῦ ννίἩ νε ο πα γίησ 
{ΘΓΠΙ τοῦ κόσμου, Ὠιαί δίαίο οῇ το]σίουις Ἰπονν]- 
οἀσο, Νίο] εαὐφίκίοά Ροίμ απποησ ον απά 
Ἠθπίμοις Ὠθίοτο ΟἨγὶδίέ: απά ννπίο] ννας, (τοπη 18 
"αἀθ απά οετεπποπῖα] παίατο (ἀεα]ίηπσ οἰΙοΗγ ἴπ 
οχίογπα] απά οατπαἱ Ιπβ{α{1οηβ), δα1{οά ἱπάθεά {ο 
ἔπαο οπραςι1θθ οῇ νο τθοΙρΙεΠίς, Ὀαί νναδ ΟΠΊΥ 
οα]οι]πίεά {ο Ὀ6 ΙΕΠΙΡΟΤΑΤΥ. Ἠονν δεδουλ. ἶ5 {ο Όθ 
υπάοτρίοσάἆ, Ὁν]] αρροατ [οπα {πο Νοίς οἨ 11, 20. 
Τ]ιο Αροδί]ο πιααης {ο βασροεί {νο ΙΠ/οΓεηος, --- 
ναί, ποννονογ α5οβα] ποἰαμ Ὅο έλο Τ,ανν οἳ Μοβος, 
οἵ {16 Ίαν) οῇ παίατο (οαο]ι αφ πίγοσποίογι ἀϊδρει- 
βη{10Π8, ΠΟΤΟ ο 1658 Ρογ[οοί). νο οὐ]σαίίοη {ο 
Ὀοί]ι πααδί οθαθε, Ὑ]χοπ χο πποτε Ρρετίοοί τε]σίοη 

ΟΓ πε (ο8ρε] ννας ρτοπια]σαίεά, ὮΥ νΠΙοἩ Ὀοί]ι 
Ἠ/εγο αἱῑῑκο 5αρεγεεάεά. 

4, Ὁ. Ἠετο Θί. Ρα] οαττῖες οἩ ἴ]ε Π]ακίταίῖοῃ 
ἀταννη {ΤΟΙη {πε ἐπιτρ. απάἀ οἰκον., α. ᾱ. “' ον α8 
Ώια 5οπ 15, {οτ α μπα, 5αρ]εοί ἴο ἴπε ϱοΥεΓΠαποθ 
οῇ πιαδίετς; Ριΐ ΝἨεη {πε προθεσµία 18 αοσοπ- 
αβόνλα 15, αφ ΙΤ Ὢετο, Ιρεταίεά, απἀ Ὀεσσπιθβ 
ἶ ΟΝΏ ΠΙΠΦΙΕΥ: 8Ο 6, 5ο Ίοησ αἰίαςῃεὰ τοῖς 

στοιχείοις τοῦ κόσμου, ατθ Ιοεταίεά Γγοπι (νεα, ὮΥ 
Ότο Ῥομ ο{ ἀοἆ Ὀείης 5εηέ Ιπίο {πε ννοτ]ά {ος ὧιε 
ΡΙΓροβ8θ οῇ ἀε]ινετίης ας.” (ῬΒοτσοτ.) 

---πλήρ. τοῦ χρόνου.] Πε Ρηταβθ οοστβ αἶδο 
Ιπ (6Η. κχν. 24. χχἰχ. 91., απά ἀεποίες {πε οπἀ 
οΓ απ αρροϊηίεά {πιθ. 30 πλήρ. τῶν καιρῶν, ΕΡΙ. Ἱ. 
10. Ἔ]ας ὅτε πλήρ.τ. χρ. ἦλθε 5 εφι]να]επί ἴο 
ὕτε ἐπληροῦτο ὃ χρόνος. ΑΠ οχρτοεείοηπ οσουττίησ 
Ίῃπ ἴημο (αδείεαί αξ νε]] 5 Ῥοτιρίατα]ὶ ννγΙ{ετβ. 
Τ{ Ἠετε ἀοποίες {λα ἄππο αρροϊπίεά ΡΥ ἴ]ε Εαίπεγ 
{ου ἀε]νετῖησ αἰ] παίϊοης {οι {με Ὀοπάασα Ίπεῃ- 
Ποπεά αἲ ν. Ὁ. Ἐξαπ. ἵδ ποί ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΦ γη 
ἀπέστ.; Ὀαί 15 ποτθ ςἱρηϊβοαπί. Γενόµενον, “'Ῥοτη ; 3 
α. βἰση]βοαίίοη {οαπά ἵπ Ῥοπι. 1, ὁ. «δη. ἵν. 90. 
απά αἰδο 1η 16 Ο]αφεῖσα] ντΙίθτ5. Ἰενόµενος ἐκ γυν. 
8 α Ηεῦτενν Ρῄηταδε {οτπιεᾷ ο πον "Τσ. ἴπ 3οῦ 
χὶν. 1. απά εἰδεμ]οτο. Τί Ίετο Ιπίϊπιαίες {αί 
ΟἨγὶδί ννας επάιεὰ ννἰἩ {νο ννποἰο οἱ ἴε ιαπ 
Δαίμγο. 366 ΡΠΙ]. ΠΠ. Ἱ. “Ὑπὸ νόµον 50ΠΠ8 τοπάθτ 
ἔφαρ]εοίυτῃ ]εσὶ: 2 οίμεις, “' ευὺ Ί6σο:) 1, 6. {ΟΥ 
Ἰουδαῖον. Βοί] 56Π565, Ἠονύθγετ, πιαγ Όε Ιπο]αάεά : 
Όλο Ιαΐίετ ρΥἴπιαγὰ(ψ, ἴἶχε ΓΟΓΠΙΕΥ δεεοπᾶάατἰ/η. Τοὺς 
ὑπὸ νόµον, ΞΙΡΡΙΥ ὄντας, ΟΥ δεδουλωµένους, ἴτοπι ἴπθ 
ΡΤΕΟΕάΙΠΡ, ΄΄ ΠΠ46Υ ἴ1ε ἴΥΤάΠΠΥ απά εοπάεπιπα{ἶοῃ 
ο ιο Τνανν,” νείμετ οὗ Μοςος ο: ο παίυτθ. 
9θςθ Ἐοπῃ. 1. 20. Τὴν υἱοθ. θε Νοίο οἨ ΠΙ. 26. 
απά οἨ Ἠουῃ ΥΠ, 15. 29. 

6. ὅτι δέ ἐστε υἱοί.] Ἰλακεί, απά Ῥοτσετ οχρ]αϊη, 
66 Απά {ο 8Ίπονν ἴμαί γθ αγθ 5οης.”. Τηθ εἰρείς, 
Ἠοννεγετ, 8 ποί αςοά ὮΥ οί. Ρα]. Τί ἶς σας ενας 
Ώιο Αρορί]ο 56εΠῃ5 {0 πθα {ο αβκοτί (ιοῖτ Πανίης 
τοσείνεὰ (ο Βρίγί α5 απ ενίάεποε οΓ τ]θῖγ Βοη- 
5Η{Ρ. Βυί ἐναί πηαγ ο ὑπρίῖρά α5 [ο]ουνς: “ Απ 
βίπος Ύο αΓθ 5οη8, ἀοά ας [η {οκεπ {μετθος] 
ποηῖ” ο. Ον νε πηαΥ, ΝνΙί Ῥολοίί, τοσατὰ 8 
ἃξ α Ὀτίοῇ πιος οΓ αχρτγεβδίοπ, ο{ νλΙο {πα ΡΙ] 
86ηςο ἶ5, /' Τ]ναϊ γο αγε κ5οη8, αοἆ Ἠαίῃ Ἠάπηςα]Ε 
5Λούνη, ΡΥ 5οπάϊηρ {ο γοι Ῥὶς ἨΗο]γ βρε)  Τ]α 
Β4Π16 απσιηπηθη{ (οὔβεγνος ΜΙΤ. Τ,οσκε) {τοπ (ιεῖτ 
Πανίηςσ ἴἶο Αρίγις, οί. Ῥαα] πςος {ο {πο Έοπιαπς 
Ῥοπι. νυν], 16. Απά οἨ τοαάῖης 2 Οο{. ν. . απά 
ΕΡΙ. 1. Τ1 ---- 14. 1 ν]] Όο ἔουπά εἶναί ἴμο Βρίπί ἰ 
Ἰοο]κεά προηῃ αφ {Πο «οα] απἀ αβδιταπος οἱ ἴ]νο ἵπ- 
Ἠθτιίαηος ΟΡ {ο {ο {Ἴοβθ 10ο Ίιαυο γοοοΐνοα με 
αἀογίίοπ ο/ φοπς. Της νν] εαβιοϊθηί]γ ἀθ[οπὰ 
Όνα α5ιαἱ Ιπίοτργθίαἴἶομ Ο6 τὸ Πνεῦμα αραϊηςί ἴ]λοςθ 
τοσθηί Οοπιπιθηίαίους, νο Ἰον6γ Ιί {ο «ὁ απίπις 
Οηκίίαπας.  Ἠοτο ο Όθεί αποϊθπἰ απιά πιοάθΓΗ 
Ἐκροβί{οτς αί]κα γουοσπίζο ἴἶο οχρτθ8ς ΠΠΘΗΙΙΟΠ 
ΟΕ επ τας Ρογ9οης οῇ (νο ππΙ(γ, νν]]ι λα ἆπθ 
ἀἰδποίίοηυ. ϱν Τ]ιο Βου (α8 Βρ. Ῥ6αδοή 0ῦβΘΓΥΘΒ) 
ἰ5 ἀἰδπρι]σ]οά (Γοπι {πο Επίμοτ, ας βτεί φοπί ὉΥ 
Ἠϊπας απά πο Αρίτιί οῇ χο 8ο. 15 ἀἰκήπσιἰκ]εά 
οί] [οι νο Εαίμοτ, απά {οπα θ Βομ, ἂ8 βδεηί 
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ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸὺς τὸ ΙΙνεῦμα τοῦ Τἱοῦ αὐτοῦ εἲς τὰς καρδίας ὑμῶν 
/ 3 3. ο” ς -. / 

7 κράζον αῤβφα, ο πατηρ. 
᾽ / κ Λ - 

8 δὲ υἱὸς, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ. 
’ υ β , ο. Ὁ 5 ει» - 3 / 

9 εἰδότες Θεὸν, ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι Θεοῖς' "νῦν δὲ, γγοντες 

ς 2 ΄ 3 - 3 2 σ/ ἁ 3 

Σ Ὥστε οὐκέτι εἰ δοῦλος, αλλ υἱος' εἰ] γ Ῥοπι. 8. 16, 
17. 

3 ᾿ ’ " 3 
Σ᾽Λλλὰ τότε μὲν, οὐκ λλες 

ΕΡρΙ, 2. 
ἃ α Οοὲ. 8. 
ἃ 14. 1, 

υ ” . , ᾽ » . Γ ῃ / Δ ) ρ 

Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τα Ον: 3.39. 
3 . ᾽ « τ ’ ’ , 

ἄσθενη καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν : Θέλετε ; 
Ὦ Ώοπῃ. 14. 5. ς ’ - ” . ’ . - 

109 Ημέρας παρατηφεῖσθε, καὶ µῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτους  φοβοῦ- ου]. 5. 16. 
ς - ’ - ς - 

11 µαι υμᾶς, µήπως εἰκή κεκοπίακα εἰς υμᾶς. 

ὮΥ ινε Εαΐετ, α[ιετ Ἠο Παὰ 5οπῖ {να ῶοη. Απά 
ἐπί ους Θανίοας Παία {αασηί 5 5ενοταὶ {πιθς, 
Ἰομη χὶν. 20. χν. 20. Ἠεποο Νε οοπο]ιἀάο (ναί 
ἴπε ἨΗο]γ (Ποςί, αἰίΠοισ] ἨΗε δε (τα]γ απἀ ΡΓτορ- 
ετ]ν (ο, 18 παείί]ει (ο {πε Εαΐε6ς, ποτ (ο λα 
Βοη.” 

Κράζον Ἠετο ἰσηίβθς, “ἰοασ]ίηπσ απά επαῦ]ῖηπσ 
Ἡ8 {ο οἳγ οί [Πη ρταγετ] να βία] οοπβάεηςσο, 
᾽Αβρᾶ ! αἀἀτοβείπσ (ο αξ α Εαίπετ. ὤθο ΒοΠῃ, 
γη. 15. Ῥετ]αρς ἴεγε 5 απ αἱ]ηδίοη {ο {ιο ᾱἱς- 
Ἠποίίοη Ὀδίνοενι θ]ανοῬ απά 3ο9η8, ο: οί]αις οῇ 
Όλα {αημ1]γ, ---- ναί ἴ]να ΓΟΓΠΙΘΥ ννθτθ ποί αἱ]ονναά {ο 
μ5ο {η Πε οῇ ΑΌῦα ἵπ αἀάγοβείησ {6 πιαδίογ ος 
Όνε Γαπα!]γ, ννμί]ο έχε Ιαΐίοι επ]ογεά ἐαί ρεϊνί]εσο. 
ἨΠΥ εινα 0Πα]άεο ίθτπι ᾽Αβρᾶ 5οι]ά Ἠανο Όδοεῃ 
Ἡδθά αδ Ἱνε]] α8 {ο (ταεῖς, Εχροβίίοι απο ποί 
αρτεςαά. ἜΤ]ε ορίπίοπ οἳ ΥΨ1ποχ 56ειης πιοεί ρτοῦ- 
αὐ[6, ---- έαί ἴπε 6ιαίάοο ἵθτπι ἵνα5 ας5εά Ῥοσσις5θ 
Όλα «αν ρταγετς ογάΙπατΙ]γ οοπιππθησθά υνΗ 
᾽Αββᾶ; απᾶ ναί, νο (δείς ννας πιθαπί {ος {ποβθ 
νο ἀῑὰ ποί απάθτείαπά {πο Ολα]άες ἴθιπῃ. 

Ἱ. Ἠετο Ὢο Ἰανο ἴἩε οοποἰμδίοπ. 6ο Υ. Ἱ. 
Οοπιρατο Ῥοπι. νυν, ΙΤ. ΠΠ. 99. ννηεγο 5εθ ἴ1θ 
ἸΝοίθς. Τ]ο εἴ ἶς 5αρροςοά {ο Ὦο {ΟΥ ἔστε. Βιί 
1έ ελου]ά ταίπογ 56οπῃ (αί {ο βἰπσα]ατ ἶ5 αἀορίαά 
{ο πιακο (λε αρρισαίίοι, ὮΥ 18 Ἱπάϊνιάπα]λίγ, 
πιοτο {οτοῖριο. Τ]ετο ἶ5 α εἰπιί]ατ ἰγαπδροβίέίοη 
ἵπ Ῥοπι. ΧΙ. 19. 20. 1 6ο. 1ν. 6. κα. ΤΠ πο ὥστε 
Πέ ἵ5 ἑπερίίοά, ναί ἴηε Ροἵ8οη ἴπ αΙεείίοη Ίπς Γ6- 
οεῖνεὰ νε Ηο]γ Βρὶπίί σίνεη {(ητοισὴ {πο Ῥοη, ἴο 
5εαἱ επι α5 ία οΠἰ]άτεη οἩἳ (οά. Κληρ. θ. 
εἰσηίῇος Ἰαῖτ (1.6. α ραγίακοτ) οῇ ια Ὀἱαοςδίηρς Ὀςθ- 
αἴουνεά Ὦγ (οά οἩ ππεπ {μτοισῃ ΟΗτῖςέ, ία. Παβί]- 
Ποαί]οη απά τεάεπηρίίοη :--- Πίο αγο ν6τγ ο[ίθη 
ἀεποππϊπαίεά απ Ιπποεπίαησς, {ο ἀοποίο οετίαϊπίγ 
οΓ ροβεθβίοη. 

ὃ ----10. Οοπηβιάοτίης ία ἀῑσπιίγ απάἆ οχοε]]οπος 
οἱ ἐπῖς οοπάϊάοή α5 5οη5 οῇ ἀοάᾶ, ορίαϊπεἆ ΓοΥ έλαια 
ὮΥ Οτῖεί, ουν ΠΙΡΗΙΥ, πο Αροξί]ο πουν 5Ίποννς, ἶ5 
{ο Ὀο τερτοῦαίεά {ια (ΘΠΙθΓΙ(Υ οῇ ίποβο Υπο ασαἴῃ 
Ἰπο]πεά {ο {6 {ογπιοτ φεινί]ο βίαίο: νι τοί- 
ε({θησθ, οΠΜΙΘΒΥ, {ο ναί Ῥατί οϐ ια (αἱ]πίίαη 
οοηστοσαίΊοη νλΙοῃ Ἠαά {ΟΓΠΙΘΓΙΥ Όεεηῃ Ῥασαπ. 
(Βε]οί{.) 
λετε ἶ5 Ποτο (α5 ἶ5 Ιπάϊ]σαίθοά ὮΥ {ο ἀλλὰ) α 

εοπυεγςίο δεγπιοπίς; πε (4οπίιε ΟΠτίβίαης Ῥείησ 
εβρεσ]α]1γ αἀάτεςςεεά. Ίπ νυν. δ. 9. ποτε ἶς α Πηθ 
εοπίγακἰ ἀταννα Ὠδίνεεηῃ {ο ργὶςίίπο φίαίο ο {ια 
ΡΕΙΡΟΠΕ {π αθδίίοη (/Π6Π Ιπνο]ναά ἴπ σγοςε Ιάο|- 
αἵἩγ, {Πτοισῃ Ίσποταπος οῇ {α παίμτο οϐ (οά), 
ππά [είτ Ῥγέδοπί οοπάΓίοἩ, δι Κποννίησ απά 
Ῥοΐης Κπονη οῇ ἄοά. ἜΤΠίς ἶ9 ἆοπο {ο ρ]αςθ πα 
είτοης͵ ροῖηέ ο). νίανν {αὶτ Γο]]γ ἵπ ννςμ]ησ {ο Τθ- 
{πτη {ο Ὠιαίτ Γογπιογ δίαίε οῇ φετν](αἆο {ο {λε Γιαν. 

---ἀλλά.] Ο8 ΐ ραγο]ε πο βαΙβ/ασ{ίοτΥγ ας- 
οοιυηί {8 σίνοη ὮΥ {]να πλ μβιαίκον Τί βεσίη5 {ο 
Ῥε]οησ {0 ἐδουλεύσατε ἴαϊκεπ α «ρεοπᾶ πια: ένο ΡΗ]1 
5εηςο Ροίης, 6 Ὑο ἀῑά, Ιπάθοᾶ, ἴΊνεη ννογεΠίρ έΊχοςθ 
νο Ίνετα πο Οοάς; δέ /οιρευογ γο ἀῑά Τε εἰνγοιισ]ι 
ἱρποίαηποε οἱ (οά; Νίο γε Ἠανο ποί ΠΟΥ {ο 

9Υ 

Ρ]οαά.””.  ΒΥ ἴ]ε τότε ἶ5 πιθαπί ἴ1ε ἴππο νεῃ ίΠεΥ 
Ἡνθτθ ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου δεδουλ. Υ. 5. ΒΥ 
τοῖς μὴ φύσει οὖσι Θεοῖς θε αποϊεπί απά ΠΙαΠΥ πιος- 
6ΓΏ ΓΗΧροβΙίοίς 8αβρρο5θ ατα ππεαη{έ, έ έλοβ8ε νο 
Ἰανα πο οχἰδίοηςθ 1Π ππίμτο,’) Ῥαΐ αγθ ΠπἹθΓε βίος 
απά 5ίοη68. Το Ὀοθεδί ΠιοάθΓΠ 9Π68, ΠΟΝΝΘΥΘΓ, 38 
Υψ1ποΥ, τεπάθς «’ 15, αμἱ ποἩ παἰατᾶ [5εά εκ Ποιηί- 
ΠΠ ἰαπίαπ ορ]πίοπε] Ὠοεί 5απί,” {Ἡθ λεγόμενοι 
θεοὶ οἱ 1 Οοτ. νΙἩ. 6. πε Ιαίίει Ιπίετργείαίίοη 
5 πιοτθ ασγεθαβθ|θ {ο {πα ννοτάς; απ]6βς νο τεαά 
{ΓοΠ1 6ΟΠ1Ἱ6 Μ399., τοῖς φύσει μὴ οὔσι. Βιΐ 50Π18 
επιίπεπί ΟΓΙΐο5 αγ αστεεᾷ {μαί εχαί ἶδ απ αἰίεγεᾶ 
τοαάίπσ; ρτοραῦ!]γ Ιπίτοάασεά {γοιη πο Θο]ο[Ιαςίς. 
Τ 18, Πονθνατ, ποί Ιππροβδίρ]ε (μαΐί {πο Αροεί]α 
Ιπίεπάεἆ Δοί[ι 5ΕΠΒΘΒ. 
Τ]ο μὲν οἳ 5 νετςο απἆ {1ο δὲ ο ία ποχί ατα 

αἀορίεᾶ, ἵπ οτάοι ἴλε Πιο ΓογοΙΡΙΥ {ο οοηίταξί 
{Π6Ιγ Γογπιεγ υνϊέ]ι Ὠχθίγ ργοδεπέ βίαΐθ. Μᾶλλον δὲ, 
(6 ταί]ετ } ἱ5 α Γουπιμία εογγὲσεπαάἰ οοσουττίης αἱ5ο 
Ιπ Βοπι. ΥνΗΙ. 94. απά οὔινεῃ ἵπ {πε (]αδείσα] υΥτΙί6Ι5, 
Γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ ἵ5 τἰσί]1γ εχρ]αϊπεά ὮΥ Τίμος, 
(τοί., Ἄθννο., απά πετ, «έ τεοοση]σεᾶ Ὀγ (αοά αβ 
Πὶ5 60Π8, απά αΡρτογεᾶ {ο Ῥε 51ο] ΡΥ πε ὈΡρΙγΙέαα] 
οἱ Ἱπιρατίεά {ο έποπι.’. Βεε 8ργα 1. ὄ. 1 097. 
τη. ὃ. ο Τίπι, Ι. 19... Ἰηρδά, αν... 

ϱ. πῶς ἐπιστρέφ., ὅσο.] ΄΄ ποὺ ἵ6 1 {Παί Υο αἴθ 
ἑαγηΐησ Ῥαςκ, ὅτο. ἜΤ]ο Αροξίθο 6χργθ8ςεῬ Πἱ5 
ΝΟΠάΘΥ {]αί {Π6Υ, νΠο ανα Ῥεεῃ δεί 6ο {οπι 
Ώιε Ῥοπάασο ος αἰπεῖσπι, ος: Ρο]γλείςπα, 5ο] 
Γοίιη"πι {ο Ώοπάασθ ; 6υοπ {ο α ἀἱδρεπβαίίοη, ΥΙΟΙ 
Ἠοννανογ οῇ Ὠϊνίπε ΙπεΠίαίοἨ, Ίνα5 πο ο 5α/- 
εἶοπί ε[ιεαε {ο ῥτοσιτε ἴἨθιη επ]ναίίοπς {οΓ έλα 
ἱς αἰ] (παί 16 πιεαηί ὮΥ (Πο ἀσθενῆ απᾶ πτωχὴ, 
ΟΡ ννΠΙοἩ πα ]αΐΐευ ἶ5 α (αγίου Π]αφιταίίοη απάετ 
αποί]ογ πποίαρµοτ, οῇ πα Ιάεα οοπίαἰπεά ἴπ {ία 
{οτπιθτ. θο (τοῖ,., ΟΘ]Ι., Ώοάάτ., απά 'ΓΠΘορΗγΙ. 
Ηονν λε Ταν’ οἱ ἼἼοδες να ιοεα[, ΔΡΡΕαΓ5 ΓΓΟΠΑ 
Ηεῦ. νι. 18. 19. κ. 1.; απά Πονν ἔλε ἐπιο οί παίμγο 
γναδ 5Η], αρρθαίς ΕοΙη {ο Βρίςί]ο {ο {ιο Ἐοπηαπς, 
Ραββίπι. ΕΟΓ λαί μα Αροβί]ο ας ῥοίι ἵπ νΙ6ὺν, ἶ8 
Όιο ορἰπίοῃ οΓ ία Ῥερί Εχροβίίοἵ8. ΤΠ πάλιν ἄνω- 
θεν 1 ννοι]ά ποῖ, η] Κορρο απά οίῄπετς, τεοοσηίζθ 
α ΡΙΘΟΠΑΞΠΗ {ογ έ16 5Ιπρ]θ πάλιν; (ποισ] πε Γογιη8 
πάλιν ἐκ δευτέρου απΠά πάλιν αὖ πηὶσηί 86ΕΠῃ {ο οοἩ- 
ἴεπαπος Ι{. Ἠοτο {Πθτε 5 πο Ππθοθβεί{γ {ο τοβοτί 
{ο αΠγ εποῇ Ρτιποῖρ]α: ΓΟΥ (Πε οοπίεχί ν6ΥΥ νε] 
αἀπι]ές οῇϐ {μα ΒΙ]1 56η56, ΠαΠΙΘΙΥ, “΄ ασαϊπ, 45 αἲ 
Όνα βγεί... 6οπιρατο ἸηΙςά. χὶχ. θ. Ύγο Ἠανε Ἠοετα 
α Κἰπὰ οῇ ΡΙοπάϊησ οῇ Ίπνο πιοάθς ος εχρτεςείοη; 
απά οἨ {μαί ρτϊπο]ρ]θ, ίΠο οοπιρ]είο 56η5ο οῇ {ο 
Ραββασο 9 ννθ]] οχρτθβςεά Ὦγ Βαππῦαςῃ απά Θομοίί 
Όλαφ: Ωπαἱοαπαιαε τας Ἱπεηής 1115 οσεη15, ααἱρς 
πηΐθ βΠαΠι αά Ολτβίαπα οοΠνοΓΡΙΟΠΕΠΙ αάἰο(ῖ {168- 
τα, ΙΕΘΓΙΠΙ (πάλιν) 5οτνίτο νο]εβαπί, Ίου Ἱέα [ποῖθ- 
Ῥαπΐ, μέ τοοἱγεπέ αα ὑωία, οἱοπιεοπία Ῥτίπια (ἄνω- 
θεν), απαὶ οἸοπισηία ΡαΤΗΤΏ αοοοπηπιοᾶπία εββεηί 
οοσπ{(οπί επιοπάαία οἱ ἀ]σηλίαα Οτι ΙἠαποτΙΠι. 7 

10. ἨΗοτο {ιο Αροςί]ο Πακίταίος ΒΥ εκαπιρ]οΒ 
{πὶς δουλεύειν στοιχείοις πτωχοῖς. 

----ἡμέρας --- ἐνιαυτούς.] Ἠεπάος, “Ρο ἴπεη γ9 
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ς 2 0ο{, 2. δ. 

ἆ 1 Οος, 9. 8. 
20ος. 11. 90. 

ο Μα). 9, 7, ν 
ς ” . [ή . 

µην υμι» το προτερον 

ἀΑΙΑΤΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. Τν. 19--- 15. 

΄ ᾽ 5/ 3 ᾽ κ ς ω 3 , ς ” 3 

5 Τίνεσθε ὡς ἐγὼ, ὅτι καγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοὶ, δέοµαι ὑμῶν { οὐδέν 19 
3, . ς 3 3 , . 3 

ε ἠδικήσατε. Ὁ Οἴδατε δὲ ὅτι δι ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισά- 18 με 1101] ης σαρ 
καὶ τὸν πειρασμό» µου τὸν ἐν τῇ σαρκί µου 14 

3 μ [ή 32 η .. ’ ὁ 3 3 ς » σο, Π 

οὔκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε" αἆλλ ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ 

µε, ὡς Χρισοτὸν Ἰησοῦ». Τίς οὖν ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; µμαρτυρῶ 16 
' δ. ϱ 3 αν. ο ο ων αν .ε Ἀ ο / / 

γὰρ ὑμῖν, Ότι εἰ δυνατὀν, τοὺς οφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν ἐδωκατέ 

οὔβεινο ἆαγς απά πιοηίἩΒ, απά πιο απά Υθατς ! 
'Ἡμ. τε[ετ {ο ἴἶε Βαθραίηδ; μῆνας, ἵο ἴπο πογ]- 
Ἱαπίαὶ {οβνα]ςδ; απά ἐν. {ο ἴπε βαρθαίίσα] απά 
9 αὐ1]19ο6 γεαΓΘ, Ῥάδ8βδονθχ, ὤσο. ΕΥ καιροὺς αΤθ 8Η1/- 
Ροβεἀ {ο ϱο ἀεβίσηπίες {ια δίαίεὰ [οβί]ναΙφ. Τα- 
ατηρεῖν Ἠετε βἱση]ῇ65, “΄ {ο βαρεδΗΙοβΙγ οὔφετνε, 
Υ βεταρι]οιδ]γ ἀἰδάπσιϊκμίηςσ οθτίαϊπ 4αγ9 {Γοπι 

οίπετ ἆαγς.”. Τί ρτορετ]γ δἰσπ]βος {ο Κκεερ ίπε εγθ 
Πχεά ἩροΠ (παρα) ΠΥ Ρ6ΙΡΘΟΠ ΟΓ {Πίηρ, 8ο ἃ5 {ο 
γγαίοἩ ἴε {οΓΠΠΕΣ, ΟΥ αίίεπά {ο απά οὈβεινε ἴ1ε 
]αί{ετ. 

11. Τη φοβοῦμαι, ὅτο. Ῥοχσετ απἀ ὙγΊπετ (λ]π]κ 
έιοτο 15 α Κἰπά οϐ αἰίγαοίίοπ; ὑμᾶς, ΝΠΙΕΠ Ὀε]οησς 
{ο πα οἶαιςε {ο]]ουνίπα, Ὀοίηςσ {Πτοννη Ῥασ]ς {ο πε 
τεοεάίησ οπθ. Τηα5, ὈΥ α νεΓγ οοΠΙπΙοΠ (τεοίδῃι, 

αί νν]] πιθαπ, “1 απι αἰταίά 1 ἨἸανο Ὀερίουννεά οἩἨ 
γοι Ἰαῦοιτ π ναίπ.”. Ἠετε, πονθνετ, 1 15 Ρείίετ 
ποί {ο τθβδοτί {ο αΠΥ 56] Ιάΐοπα, 51ηος Ιΐ (επάς ἵο 
1ονγες {1ε 5εη5θ, ΠΙΟ ἶ5 [ατ 5ίτοηςσετ αοοοτάῖπςσ 
ίο ἴε αδιαὶ ΠΙάΠΠετ ο{ τεπάετίηρ. Τε Αροεί]α 
Πταί οχργοςςεξ (μαί με ἶ5 1Π {εατ οἳ {παπῃ, απά {λεῃ 
ευὐ]οἶης {ιο παίιγο απὰ επίεπί οἳ ἰλαί [θατ. Ἔ]ε 
{οτος ΟΓ μήπως ΨΙίΠ πο Ιπαἰεαίίυε 16 (5 Ὑγίη. 
οὔεεινες) {ο 5ΗΟΝ/ έιαί χο υντίζετ ογ βρεᾶΚοι 5ρ- 
μ. ἀιο {πῖπρ {θατεά {ο Ἠανο αἰτεαάγ ἰακεη Ρ]αςο. 
ο Τπαογάἀ. 1. ὅ9. νῦν δὲ φοβούμεθα, μὴ ἀμφοτέρων 

ἅμα ἡμαρτήκαμεν. Βὶς ὑμᾶς, “' προῃπ γοι,) αδΙπ α 
Κιπάτοἁ ραβδβασθ οῇ Βοπῃ. χγνΙ. 6. 

12---16. Ἠανίησ πας ]αδί]γ τορτονθά ο ἵῃ- 
οοπείαπογ οϐ ίθ (ααἰαίίαης, {λε Αρορί]ε πουν εαῦ- 
1οίπθ απ εχηοτίαοπ, ἵπ νΠΙοὮ Ἐθ πηοδί αβοοίίοη- 
αίεΙΥ αἀ]ατεβ (επι ἴο ταίατῃ {ο {λε εἰσηί ραίμ, 
απά Ἱπη]ίαίο Πἱ9 οχαπηρ]θς τεπι]πάίησ (επι οῇ {πα 
μπι ραξί, ΠΕΠ {116Υ Ἠαά πποβί τεγετεπ{]γ απἀ 
Οναπα]]ν τοσθίγες {θε ἀοσίπίπα ρτεασ]ες {ο έλθπα 
ὮΥ Όιο Αροβί]θ. (Θομοίί). 

12. γίνεσθε ὡς ἐγὼ, ὅτο.] ἼἨετε ας Ώεσεη 5οπιθ 
ἀοαρί ας {ο {Πε 8εη8θ οῇ {πεςδα ν/ογᾷδ. Ῥοπιθ (48 
ἀῑτοῖ., Μοτ., ΥοἱΕ, ΝΥΠΙΟΥ, απἀ Μασκη.) ίακο 1 
ίο 6, ΄Ιονο πιο νγ{] {πο βαππθ αΠοοίίοῃ αξ Ι ἆο 
ου”. Βαΐ, α5 ἸγΊπεγ οΏδείνος, {5 {ιο ὅτι κἀγὼ 

ὡς ὑμεῖς νη]] Ἰανο πο βίαβ]ο 8εηΏ56. ἜΤ]ε πιορί 
πφίυτα] Ἱπίετρτείοίίοι 18 λαί οῇ {πο αποϊεπί Εἰκ- 
οβί{ογς απά Τγαπβ]αίος, απἀ, οΓ χο πιοᾶθτη 9Π6Ρ, 
ΠΠ1., Ώοάάτ., ὙΝοβί, Ἰνοδθππῃ., β6πη]οχ, Κορρο, 

Ιαφρίς, Ῥο]]εις., Ῥσοοιί, που, απά 9οποίί, νο 
αἵ κἀγὼ ὡς ὑμεῖς 5ΙΡΡΙΥ ἐγενόμην, απᾶ αβείση {Π]8 
56η5ο : ́ Εο]]ονν πιγ οχαπηρ]θ, ἵπ τεποποίῃσ ἴ]α 
Ίαν/ {ο {ιο (4οθρε].  νναδ οπος α5δ Ζεα]οις [ος 
Οι 1ανν α8 γοι πουν ατα; Ραΐ πονν Τ ]1νο α5 4ο ἴα 
Φεπίί]ες, ππὰ ποί αξ ο ἴιε «ειν. Ὦο γοι, Νο 
ατθ ποί ὧειρς, αἱ (ἀεπι]ος, 1νε ἵπ κο ΠΙΠΠΘΥ, 48 
πἹθη το]θαςοὰ {τοπη {ο Ίαν... Της Ῥοποίί τε- 
ἀειβ: “6 Εβίοίο πιαὶ 1πι]]ος (ἀεσυΙοπάο ]ασο 1οσίς 
Μοβαίοσ») αἰφίάοηι οσο 4ποφ1ε [αοίας 8απῃα, 4πα]θῬ 
νος [[αοί ο51ς].”. Τις ο]1ρείς ο ἐγενόμην 18 ἵπ- 
ἀοθά βοπιοννπαί Ἠαγδας Ὀαί 1 18 [αγ {Τοπ πΠπθχ- 
πππρ]θά. Τί 5, ἵπ [αοί, αστεεαθ]α {ο ναί Ιάἱοπη, 
(τθαίοά οἳ ἵπ Ἠποις (τ, ατ. ρ. 401. 4. Ὁ, ὉΥ 
ννη]ο] «« ῄοπα α ρτεσθάίπρ νοτὈ αποῄιεγ {επδο (οἵ 
6ύοη αποίΠθγ πιου) απά Ῥοδγεοῃ ἵ5δ βαρρ]ίοὰ, ἴπ 
8οπις {οον]ησ πἹπηρος ο {πα φεπίοποθ.. Τη 
ια αΌογθ γναγ ίμο ραβδασο παιδί πανο Όδεῃ ἵακεῃ 

ΡΥ οὀαδήπ Ματίγτ, νο Ιπίτοάμσες 1 ἵπ Πῖ5 Λά- 
πιοπΙ{. αἆ ἄτῶςο8, (αρ. Π. 

----οὐδέν µε ἠδικήσατε.] Τηε 5εηςε ο{ ίπεςθ γγοτάβ 
νν]]] ἀερεπά προῃπ {μα νίεν’ ίακεη οῇ {νε Ρρτεςε- 
Ίῃσ 0Π68. ΑοοοτάῖΙης {ο ναί αΌονο αἀορίεά, 1 
ν]] Ὄο 18: “ Γ πανε πο στῖενοις Ἱπ]ατίας {ο οΟΠ]- 
Ρ]αΐπ οῇ αἱ γοιτ Παπά», απά Πετείοτε ἵπ ερεακἰηπσ 
5ο ΡΙαἰπ]Υγ α5 Ι πιαδί 4ο, Τ απι ποίῖ Ιπάμσεεά ὮΥ 
τεφεηίπηθηί.. Τ]α πα οοηπεοίίοη ἵδ ΑΚΙΓΙΙΙΥ 
Ροϊπίθεά οί Ὁ} Ξεᾖοί{ ἵπ {πε Γο]]ουγῖπσ Ραταρῃτα»θ. 
ἔῬτοίμταῃ, ργαπύπο 1 αἀπιοπίδῃ γοι (ποῖ νι αγ 
4ΠστΥ {εε]ίπσ, Ὀιαί γη οἳς 11] οῇ αΠεσίῖοῃ, απά 
ψίἩ απ αΠΧΙΟΙ5 ἀθβῖτο {ος γοιΓ σοοᾷ), 45 Ιπάεεά 
1 ννε!] πιαγ, {ος γοι Ἠανε ποί ἆοπε πιο αΠΥ Ιπ]ΗΥΥ, 
απά οπο0ς ΕΤΕ πηοδί αΠεοοπαίεΙγ αίασμεά ἴο 
πῃ]θ.”) 

19. οἴδατε δὲ, ὅτο.] Τπε εοπηεοίῖοπ (ν/πΙοῖ 18 
ἀἱδριίεά) 5εεπηΒ {ο Ὄ6 α5 {ο]]ονφ: 6, [1 Πατροιτ 
ΠΟ τεβδεηίπηεηί ασαϊηςί γοι, Ραί ταίπεν αΠεσίίοῃ 
{ο γοι, {τοπι α τεππεπηῦταποε ος γοιγ Κἰπά Ιτεαῖ- 
πιθηί οῇ πιο :] {ουτ ππεη Τ ννας Ιαδουτίπσ απάεγ 
ΠηΙΟΣ Ὀος1]γ ΙπβτΙ(Ψ, γε ἀἱά ποί ἀεβρίδε πιε 
[οη (Παί αεοοιπί] Ὀιΐ,” ὅσο. δι) ἀσθ. τῆς σαρ., 
έππάεχ ννεακηεβς ος Ὀοάγ,” {ος ἐν ἀσθενεία. Όπ 
ννπῖο] Ιάϊοπι 566 ΊαΠ]5 ΟΙαν!ς, 1. 216. Ε. 5 
απά Ἰηποι”ς (αγ. (ατ. ρ. 909. Τί 18, πονενετ, οἱ 
ΠΠΟΤΕΘ Ἱπιροτίαπος {ο αἀγετί {ο νμαί ΊπαΥγ ϱε 5ὐρ- 
Ροβεᾷ πιθαπίἰ Ὀγ ἀσθενεία τῆς σαρκὸς, ἴπε Ἱππροτί ος 
γΠπίοἩ εχργεβδίοπ Ἰαδ Όεεῃ ποί α ΠΗί]ε ἀἰεραιεά. 
ῶθςθ ἨῬοἵρετ, ἨγΊπες, απά ολο. Τ]ε πιοςί σεπ- 
εγα] Ιπίοτργείαίοη αἀορίεά 5εεπῃβ {με Ὀεςί: απά 
έως Τ ννου]ά {αλα 1{, να Νδεαπάετ απἆ Ῥοελποίῖ, 
ο/ στααί Ιπβγπίγ απά βἱοΚπεβς ο{ Ώογ, νε 56] 
(Εεο 0α]νΙη) α8 {ο πιαΚο Ἠὶ5 Ῥετδοπα] αρρεαταπςσθ 
ΠΊΘΑΠ απᾶ οοπίεπιρ!Ρ]ε {ο {πα πιπ]ἠίπάςθ. 'Τ]ϊ8 
18 ΙΠ {1ο πεχἰ νογςο οα]]εὰ πειρατμὺὸς ἐν τῃ σαρκί. 

14. τὸν πειρ. µου τὸν ἐν τῃ σ.] Μοςεί Ικροεί- 
ίοτς, αποϊεπί απ Ππιοάςτη, ἴακο {5 εκργεβείοη 
{ο τοίετ {ο ἴθ ρεγδεσιίοπς απὰ α[βἰοίίοπ ννπῖσἩ 
Ῥαυ] απάθιννοπί. Επί {ο λαί Ιπίετρτείαάοη Ἱῃ- 
επροταθ]ο οὐ]εοίίοπς Ἠανα Ῥεσπ ατσαὰ Ὦγ πΙυ, 
Ώοάάτ., Μαοκπ.. Φ]αάς, Ξοοίί, απἀ Βογρεγς ννί]ῃ 
ν]οπῃ, απά αἱδο Άθννο. απἀ Ταςρίς, Τ ννου]ά πη- 
ἀετείαπά 1 {ο ἀεποίε ἴπε βαπιε / {ο ϱεοΥΡο- 
γοαῖ ἐγίαί σα]]εὰ “' ία (ποτη ἵπ ιο Ποςῃ αἱ 
2 Όογ. χι. Ἱ. ΌὉοπιρατο ὁ 0ος. κ. 10. Πειρ. µου 
--- ἐζουθ. οὐδὲ ἐξεπτ. ΠΠΘάΠΒ, Ὦ} α ΟΟΠΙΠΙΟΠ μερο 
ζασε, '«ἴο δεί αἱ ποισηί απά 8οΟΓΠ πης οη ασσουπέ 
ος πιγ ἱτία].. Ἐξεπτ. ἵδ α βίτοησθς ἴθτπι ἴ]απ 
ἐξουθ. 30 «Ἠδε]γ]. δυσχεραίνει καὶ καταπτύει ὅωρο- 
ῥοκίας. Τηε νοτᾷς ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέζ. 4ο πο 
(45 πποδί τουθη{ ΟοΠΙΠΙΕΠίΑΓΟΥ6 5αρρο5θ) ἀαποῖε 
ΠΊΘΤΕΙΥ στθαί Ρεγεοπα] τοδροοί; Ῥαΐ αἶδο, απά Ρετ- 
παρς ολΙοῇγ, 5αο] οὐθαϊσπί αἀπηἰςβίοη οῇ Π]5 ἀ4ος- 
ἰίπο, ας ΙΓ {Π6γ ντο ρτοπηη]ραίεά Ὁγ απ απσαἱ οἳ 
ἀοά, --- Παγ, 6νθη ὀεεας ΟΗγὶςί Ἠϊπιδε]{ {η ρούεοη, 
παπά ποί Ὦγ ἀεριαίγ. 

10. τίς ---- ὑμῶντ] (Ώουπα., Τ,οσκα, ΥΝοἱί, Ώοάγ., 
ορρο, Βοτᾳ., Ἱαδρία, ἸλἼποτ, απά Ἀομίαις., 
τισΏί1γ τοσατὰ ἰλῖς α5 ποί πησπηί {ο ὃς ἐπΙεΥγορα- 
{ογ/. Όαί ετοαπιαίογη , Ἱ. 6. “' Πονν στοαί να γους 
Γο]ιοΙα(ίοπ,” ος πι (αα]. οοπσγα(π]αίίοη οἳ γοιἕ- 
βοἱνος, Ίου’ ἨαΡΡΥ ἀῑά γοι Οχπ]ς γουτφε]νας απἀ 



ἀαΑδΙΑΤΙΑΝ5 6ΗΑΡ. ΙΥ. 16--- 19. 

ο! . ἵ ' 3 ’ ελ, 
16 μοι. «δστε ἐχθρος υμων }γέγονα, αληθευων υμῖν; 

3 . 2 ᾽ Β -- ς πο , Π 2 η εν - 

11 οὐ καλώς. αλλα ἐκκλεῖσαι υμας Φέλουσιν, ἵνα αὐτους ζηλουτὲ. 
ο 

. ” .« ’ - » 

18 δὲ [τὸ] ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ, πάντοτε, καὶ μὴ µόνον ἓν τῷ παρεῖναί µε 
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- ς-, Γ3οος. Π1. 3. { Ζηλοῦσιν ὑμᾶς 

χαλον 

σ] (οὗ, 4. 15. 
» Ῥιπ]επ. 10. . ς ” ο ει ’ 3 , Π 

19 πρὸς ὑμᾶς '---ὃ τεκνγία µου, οὓς παλι ὠδύω, ἄχοις οὗ μορφωῦ ]ωμο. 18. 

οίμθτς, [ίπ Πανίησ 8ο] α {θασ]λετ]! 9ο ἵν. 0. 
Τ]ηθ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύζ. ἂν ἐδώκ. ο0η- 
ἰαΐπ α Ῥτογετυῖαὶι εκρτθδδίοη, [αφιεπί Ιπ ἴπε 
Ο1αβείοα] νντιίετς, ἀεποίίπςσ {ιο φίτοπσοςί αῇΠεο- 
Ποπ. Ιπάεεά ἴ]α εφε ἵδ, Ὀοίῃ ἴπ ιο Βοτίρίταὶ 
απά Ο]αδείσα] νντίίετς, ίακεπ {ο ἀεποίε γαί 18 
ἀεαγεδίὶ {ο αμ. 

16. Τ]α Αροφβί]ο ΠΟΥ ἀερτεσαίες αΠΥ οἴεπος 
Ῥεΐηςσ ἰαἰκεν αἲ 5 {Τορ-βροκεη αχρορίμ]αίίοης, 
απά Ὠϊπίς ἐναί ναί νγοι]ά Όο απ]αςί; α. ᾱ. “' Εαἰ{]ι- 
(ι] αἀπιοπίίοῃ 5 ἴλο ρατί οἱ α /Γτεπά, ποῖ αΠ 
ΕΠΕΠΙΥ.’ Όοπιρατο 2 Τ]655. 1. 16. ΈἜ]πο οπΙγ 
ἀϊβιοι]{γ Ἠετο 15 τεοβρθοί]ῃσ ἴ]ε ὥστε, ΝΟ {λε 
Ροδί πιοάθτηπ Ἐκροβιίοτ ({ο]ονίησ {ο Ὑιισ.) 
τθηάςτ, ε’ςοπε2 αν ἵῇ 1 ννετα ὙγΙίεη ἄρ᾽ οὖν ἐχ- 
θρὸς ὑμῶν γέγονα; Βυιί οἳ 5αοἩ α 5εη5θ ποί {μα 
εἱ]σ]ίεςί ενἰάσπορ ας 6νοτ ιεεπ αἀάμοσά. Έοτ 
35 {ο Ῥαδξαρες ]ετο ὥστε ΠπΕΑΠς {εγε[ογε, αἲ 
ένα Ροσιηπίησ ο{ 5οπίεηςος ποί Ιπ{ειγοραίοτγ, Ριι{έ 
ἀθο]αταίίνα, {Ί6γ ατα ποί {ο {λε Ριγρο5θ. Απά 
Εναί νο 5εηίοπος ἵ5 ἰπίεγγτοσαίῖυε, 5 Ρἰαϊπ. Τί 
πγου]ἀ Ὦο ϱγε[εγαδίε ἴο τεπάἆςτ, ΜΙΑ ἴπο ΘΥΓ., 
Ῥ]δοαίος, απά οίμοΥς, τιώπηµίά 1. Ὑεί 15 ΙΠίεΥΓοΟ- 
ραίϊοπ 5 οπ]γ Ἰπποτεηί 11 {Πα εοπἰεαί, παπά οπη- 
ποί Ός6 οχίταοίεὰ [Γοιπ {πο ὥστε. Όροι {να ννηο]ε, 
Ι αι Ρρογειαάθά (παί ἰπο (οπιπιθηίαίους ατα αιῑίθ 
ἵπ ΘΙΓΟΓ Ν γεσατά {ο ἰπὶς ννοτά; απά αι Τε 
Ἠα5 ποἰ{]θγ {πθ {οτος ΟΓ εοπο[ιδίοπ, ΠΟΥ ΟΓ {πίθγΥΟ- 
αἰίοπ, Ὀαί ταίηετ οῇ πιἰσαίοπ ΟΥ δο[επίπο,. 
οἵ. 1ξ 566Πη5.ἱο 6 5ο, α5 οοσαδἰοπα]1γ Ιη ένα 

ΟΙαξείσα] υντ]ίθι5, {ΟΙ ἅτε ΟΙ ὥσπερ, ἀδ ἴέ 106γο; 
α. ᾱ. “ Απι 1 Ῥ6σσπιο, α5 Ιέ Υ/ΕΓ6, ΥοιΓ ΘΠΕΙΩΥ, ΡΥ 
εροακίησ {ο γοι (πο (ταίῃ.””. ἜἨε Γογτος οῇ Πιο 
Αδγπάσίοπ, ἵπ 51ο] απ αρρεα] ας {5 16 15 πεος- 
Ίο5ς {ο ροῖπί οι{ί {ο αΠΥ Ρ6Ι5ΟΠ ΟΓ {αδίο. Οίµετ- 
νο Τ 5Ἰου]ά Ἠανε 5αρροβεά 9ἱ. Ρα] ννγοίε ὥσγε, 
βοϊ]σθί, ο. Απά Ἠοοσεγν. (4ε ῬΡατίϊο.) Ίας 
βΊλοννη (Παί γε Ιπδειν]ί ἴπίεγγοσαίοπὶ οἱ ἴπαίσπα- 
ἐἰοπ]ί, απἀ οοπςεαιεη/{]Υ ετροσίμἰα[ϊοπί. 

ΥΝΙΗν τεβρεοί {ο {6 νογάς ἐχθ. ὑμῶν, Εκροεί- 
{ους ατα ποί αστοεᾷ υλείπετ ἴΠε 56η5ο Ὦο υοδῖς 
ἐπυίκας, ο οὐ]εσί οὗ γοιτ Παίτεά; ος, ωοῦῖς ἴπ- 
Γοδίης, οπθ Ἠ]ιο Ἠαΐες Ὑοι. ΤΠ {ΟΥΙΠ6Υ 566Πη6 
Ῥτοίοταῦ]ε; Ῥαΐ Ῥοίμ 5εη5ες «ΙΠΣΥ Ὀο Ἱπο]αάεά. 
᾿Αληθεύων ὑμῖν ({οΥ εἰς ὑμᾶς) “«Ὦγ ερεακῖησ ία 
ἔτι. Τη Αροξί]ο πιαγ Ἠανο Ἠαά ἵῃπ π]πά 5οπηθ 
5οἩ 5αγίησ αδ {παί οὗ ΤετεποῬ: “ Οὐβεα πίτα 
4Πἱ605, νοτ]ίας οὐίαπη ραπ{. 

17. Τ]οιο ἵ απ΄ οὐφουτίί ἵπ {πῖς απᾶ (θ. 
ποχί νοΓςο, ατὶείπσ ρατί]γ [τοι οχίτεπιο ῥγουῖφ, 
ηγϊκίησ οιί ο ἐαί ἀε[ίσαει οἳ ἴΠο Αροδίε, οη α 
φι0]θοί 5ο Ρογδοπα] {ο Ἠ{πηδθ]ῇ, νΥπΙο] πας Ἠ]πα 
ταίετ ἠῖπί Πϊς πιθαπίησ ἴ]αη 8ρεαίς Πέ Γ111γ ου; 
απᾷ ραγΙγ ΓΓοπι {παί ἀπίοη οῇ ροῖηί απἆ απθϊ{Πεςίς, 
νἨ]ο] βοπηθίῖπηες {οπάς {ο ἀατκεῃ {1ο 86η5ο. Το 
Ρ6ΙΡΟΠ5 πιθαηί ὮΥ ζηλοῦσιν αἴθ {ο /[αΐ5ε ἐαε]ιθγς ; 
νο επάθανοιτεά {ο ἀταν {πο (α]αίίαηςδ {ο {πε 
οὔβθγναπος οἱ {πο Μοβαϊο Ταν’, απἀἆ 5αροταᾶἆ 
{ναί {ο ΟΠτὶςΗαπΙίγ. Τπεςο Ρεΐβδοπς, Ιέ 18 βαἶά, 
ζηλοῦσιν ὑμᾶς' ὙΝΠΙοἩ 16 ὮΥ 8οπ1ςθ 5ἀρροδεά {ο 
πηθαΠ, ΄έ Ιπι]ίαίο γοιτ Ζεα] Γοτ {1ο (οερε].”. Βαΐ τί 
εοοπης Ὀε5ί τεπάοταᾶ, πηί Έταςπι., Ῥεζα, Οτε]]., 
Οα]ν., Ῥοβοθππῃ., απά Ξο]Ἱοίί, απιὐέωτί, ος α[οοίαπιί. 
Απά 5ο αἶξο ἸλίΠ. Ιπίετρτείς» οὐὔδετνίηπσ {ῃαί ία 
ποτά πηθαπ σοπεγαἰίη “«αοτῖ θίπάῖο ἴἵπ α[ααθτα 
Γατγῖ :: Ἱ, 6. επγρείεγε: α. ᾱ. “« Τ]ιε Ῥειεοπς Ιπ 
αιεβίίοπ ἆο {ί5, Ῥαί οὐ καλῶς, ποῖ ΨηἩ απ Ἠοι- 

ουταῦ]ε ος ῬταϊδεννοτίπΥ Ιπίεηί, ΟΥ οἩπ ῬΡΓΟΡΘΓ 
Ρτϊποῖρ]ε» ; 1.6. (α5 1 πΝου]ά απἀθιδίαπά 16) ποῖ 
ἴτοπα α τοα] ἀεδίτε {ο Ρτοπιοίθ γοιί φαἱγαίίοῦ, Όμϊ 
{τοπα 5εΙῇδὴ πιοίῖνες απ ρατίγ {εε[ίπρς. ΤΓῆ]9 εχ- 
Ρἰαπαίίοι ἶ5 δίτοπσΙΥγ οοπβγπιεᾶ ὮΥ πε ποχί ννοτά, 
πνμ]ο 86θπΙ Ιπίεπάεά {ο ο ἐζιδέραίίνο. Απά, 
γενεά ἵηπ ἰμαί Ισηί, Ώι6γΥ που ποί Ἠανο 80 Ρεί- 
Ρἰεχεά ο Εκροβδίίοι. Τ19 εππβατταββιηθηί, 1Π- 
ἀεθά, ραγίΙγ ατοθε {ΤΟΠ ο τοπάϊπςσ ἡμᾶς, ΙΠίΤτο- 
ἀασαά, οπ. εοπ]εείιγε, ὮΥ Ῥεζα, απά ἱταπαπαῖτιεά 
Ιη{ο {ιο Ε]σενΙτ ΕάΙΠοη απά ιο ἰεχίας τοοθρί8. 
"Ποισ]ι ΓοΥ μς τθαάίπσ λογο 5 ποῖ αΠΥ αἱγροί 
ονἱάεπσθ; Μ598., Ὑοτβδίοηβ, απἀ ΕαίΠ6Υ5, αἲ] 
απ]]ησ 1π ὑμᾶς, ΝΗΙΟΠ ννας, Ὕηι στοαί ]αάσπεηί, 
τεἰαϊπεά ὮΥ {Πε α{]οΙ5 ο ΟΥ ΟΟΙΠΗΠΙΟΠ ΥθΓβΙΟΠ 5 
απά |αδ Ὀεοῃ ΥΕΓΥ ΡΓΟΡΟΙΙΥ τεδίοτεά ὮΡΥ Βοεησε!, 
Ὑγείς., Μαίίμ., ατίεςυ., Γηΐπα., Ὑαϊ., απά 11Π6γ. 
Η ννας, ἵπ [ποί, ἀἰδοατάεά ὮΥ Βεζα Ῥεσαμδο Ἰε 
ἀῑά ποῖ Ρετοείνθ {ο 56η8θ οΓ {ο ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς 
θελ. Ἰαδέ αἴἴεγ; ΥΥΠΙοὮ 16 ποί, α5 ΠΙΑΠΥ Ιπίετρτεί, 
«6 Πνογ ἀθδίτο {ο «εκο]αἀε γοι [ποπ {ο (άτο] 
απά βα]ναοη » δαἱ πιαδί Ὄε (5 ΊγαΠΙ, Βτείδεβη., 
απά πετ εκρ]αἵπ) «6 016ΕΥ νν]δῃ {ο βεραταίο γοι ΄ 
[οτι Γο]]οννίπσ πῃθ, οἵ {ΤοπΙ οοπηθοίίοη ΜΠίῃ πιο, 
οἱ (45 Βομοίί εχρ]αίης) Γγοπη αἰῖ οἱ]εγς, (1. 6. ΝΟ 
Ἠανα αὐαπάοποά {πε Μοσαῖο Τιανν)]ἵπ οτζετ {ο, 
5 16 ννεΓθ, ΠΙΟΠΟΡΟΙΙΠΘ γοι {ο {επηθε]νες.” Τ]ε 
ΨΥΟΓᾷ5 ἵνα αὐτοὺς ζηλ. ΡΙαἴπ]ΙΥ ππεαΠ, ὉΥ {ο {οτοθ 
οῇ έλα απ{πεδίς, ΄΄ ἰλαί γοι ΠιαΥ αἰίαςῃ γοι- 
5ε]νος {ο ἔιοπι απά ἰΠπεῖτ ρατίγ. 

18. καλὸν δὲ, ὅσο.] Τ]βδ εεπέάππθηί (Πο Ίαβ 
αἶκο Ώθεη ΥΥΤΟΠΟΙΥ Ἰπίετρτείεά) ἵνα κασσεςδίεᾷ ΡΥ 
ίιο οὐ καλῶς Ἰαδί Ῥο[οτο. ΤΠπο ἀἁμΠοι]έγ σοπι- 
Ρ]αϊπεά ο νν]] ναπίδῃ, ΙΓ ἤινα ννοτά5 Ρε οοηβιἆετεά 
α5 οοηεϊςίέῖπσ οῇΓ ἔννο 5εηίεποες Ρ]επάεά Ιπίο οπο. 
Τ]ας ἴποα Γ411 5εης5ο υΥ]] 6: «Ζεαπ] απἀ αἰίασῃ- 
πεπί Ιπ α σοοᾷ σαςδο [5εες] α8δ Υοι {ΟΓΠΙ6ΤΙΥ Ώογο 
{ο πε] ἶ5 Ιααάαρ]ία : Ὀαί 1 εποα]ά Ὅε {6ἰί απἀ 
5Πούνη αἴιυαμδ; απᾶ ποί πιετείγ ὕπει ΙΤ απω τοτί]ι 
γοι, [αἱ ππεῃ, 45 Πού, αὐθεηί ἴοπι γοι].”. 
5 5οα{οθΙγ ροβεῖθ]ο {ο οοπεεῖνθ α πιοτο ἀε]]οαίθ 
πιοάς οἱ οεηκιυτίησ (Παπ γυηαί {Πο Αροεί]ο Ἠογθ 
ΕΠΠΡΙΟΥΕά. ΆΈεαἱ 1ου (118 ΠπθαΠΒ {ο 5αΥ) εχἰδί5 Ιῃ 
αβδεπεο 38 ΥΥΕΙ] α5 ΡΓ6βεηςθ. 

19. τεκνία µου --- ὑμῖν] ἜΤπεδε Ἱνογτάς απο ὮΥ 
πιοδί τοσεπί ΓΕ61ΐίοί6 απᾶά (Οοπιπιεοπίαίοτς, αβ 
Φαπ]]., θχνο., Βοµσετ, Ὑαἲ., Ίπεχ, απά Βοεποίῖ, 
οοπηθοίεά νι] Ώιο ργοσοθάἰπσ; α οοπηπια Ρεΐηπσ 
Ρ]ασεά α[ίεν ὑμᾶς. ἨΝΠΙ]ε {πε αποϊεηί απἀ πποβδέ 
πιοᾶετη («οπιπεπία{οἵ 8ΙΏΡΟ8Θ τεκν. ἴο οοπ]- 
ΠΊθηςθ α ΠΕΥΝ Ρογίοά ; 1. 6. {6 αααςί (45 ΟΤε]]. 6αγς) 
4ΠΠΟΓΘ ΘΓσα (ᾳ]αΐο8, εί ΒΙΠΙΠΠΟ βο]αίέας θογάπι 
5ίιά1ο απ]παϊ ἆο]ογο αὐτερία5, Ιία «ος α]]οφ1αγ. 
Τε /0Υπιε” πιοᾷς 86ΕΠΠ5 {ο ννθαΚεπ {ηε ραΐμᾖος οῇ 
{πο εχργοβδίοη (οἩη Υνλίο] 5εο ΤΠΘορΗγΙ., Βεζα, 
απά Μαοκηϊση{): απ, οοηεἰἀθτίησ {6 παίατο ΟΓ 
ία ρτεσθάίπσ βεπίεποε, ἴ]ε ρτορτίείγ ο α Ύοσα- 
{νο Ἰθγο 15 απεδήοπαβ]θ. ΠΕ, οη {με οί]ετ 
παπά, ο Ὑοσαίνο τεκνία ἵδ ΥΕΙΥ κι[ίαριο {ο 
ἤθελον. Ὑσί ἴἶιο δὲ (Γοαπά ἵπ 6νοετγ Μ5.) ]οΐπεά 
ΨΙίΠ ἤθελον 866ΙΏΒ {ο το]θοί {16 τεκνία. Απᾶ ἴο 
ραδ5 1 ουετ (νι Ῥτο[. Ξ6Πο]εΓ.) 45 γεάωπαάαπέ, 
ν/ου]ά οπΙγ ὃε ανοἰάϊπρ ἴπο ἀΠοα]{γ. Όροι εις 
νπο]ς, Ιέ 5εεπις Ῥοψί {ο τερατά {1 οἸαιβε τεκνία 
--- ὑμῖν 5 α ρατοπ/]είῖσα] εχκο]αππαίίοη (οα]]εὰ 
{οτι ὮΥ ἴε τοςο]]εσίῖοπ οῇ {πε επάθανοιχ τπαἆθ 
ίο ἀταιν αἵναγ (πεῖτ αΠεοίοπς οπα Ἠἶπη, ν. 17.) 
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ο 3 α µ ’ ᾽ ”ω ᾽ α »/ ΔΝ 2 ’ 
Χριοστὸς ἐν ὑμῖν / ---ἠΨελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ αλλαξαι 90 
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το φώ)” μον, οτι απορούμαι ΣΥ μι. 

, ς ς Ὁ , 3 3 . υ ’ 3 α) ’ 

«Πεγετε µοι οἱ υπο γομον ὤ ελοντες εἶναι τον νομον οὐ ακουετε; 1 

Ἡ ἄεη, 16. 15. 
4 91. 1, ὃ. 
{ ζομη 8. 90. 
ἘἨοπι. 9. 7, 8. 

. / 2 η ’ 5 . , . - 

1 εγρφαπται γὰρ, ὅτι 4ῤρκὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν' ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης, 93 
΄ ΄ ” η , ὀ Π 2» 3 ς Π ) -- υ ΄ 

καὶ ἕνα ἐκ της ἐέλευθέρας" ᾿ αλλ ο μὲν ἐκτης παιδίσκης κατὰ σαρκα 98 
Π . Π - ” ΄ .) -” η ο ΄ 

γεγένηται' ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. “τινά ἐστιν 34 

απά Ἰεβ απῇπ]ςηθά, Ποπ Ραΐιο8. Τ]ο ἤθελον δὲ 
παρεῖναι (ΝΙΙΕΝ ΠηαΥ Ός τοπάρετεά νι ἈΙασκη. 
παπά Άοννο., /' Νοιν Ἰ οοι]ἀ ννςῃμ.΄. θε Λος 
χχν. 22, απά Νοίο οἩ Ἠοπῃ. κ. 2.) νναςδ εωσσοφίοἀ 
ὉΥ νν]ναί Ἰναά Όεεῃ αἷά αἲ ν. 18, απά νε δὲ 15 Ρε- 
διώπρίίνε Ἱ. 6. 1 οο]ά νν]δ], 1 8αΥ, ἴο ϱο ΡγεξεΠί 
νι γοι. Τι πιείαρ]οτ ΙΠ τεκν. ὠδίνω 15 [6- 
αθιί ἵπ δί, Ραα], απἀ 5οατοςθΙγ 655 5ο 1Π ἴμο 

λαυυϊηίσα] Ὑτ]ίεις. Τε ἴθγπη ὡδίν. ΤΟΓΕΓΦ {ο ἴο 
ψοἰα Ῥτοςςςς οἱ σοβίαίἶοη απά [ογπιαίίοη 1π ἴῃο 
ποὺ, {ο ννμῖο ἴπε νοτάς {ο]]οννίησ ἄχοις οὗ 
µορφ. Χρ. ἐν ὑμῖν ατο ἰΙ]{Η1γ αοοοιηπιοβαίεά ; 
Έπετα Ὀοίης, α5 Εἶ5δο. απά Οα]νίη οὔδείνε, α πιεῖα- 
Ρ]ου ἀετῖνεὰ {τοπα απ {πιρεγ[εεί Γαΐμς. 3εε Τ]ο- 
οἀοταεί. 'Τ]ο 5εηςα, ννλεπ ἀῑνορίοά οῇ ἴἶπα πιεία- 
που, ἶδ: "' Τ]ο βαππο απχΙείγ, νΠΙεἩ 1 {ογπεί]γ 
Ἐ]ί ἵπ οοπνοτίίπσ γοι, 1 ασαϊπ {εαΙ, 411 ια 
Ογίκῄαη ἀοοίτίπο απἀ ἀἱδροδίίοι 6 ἴΠογοισ]]γ 
{οτπιοὰ απά ρεγ[εοίεὰ ἵπ γοιιγ πιῖηςς. 
Τα 5οη5ο οῇ {πα νγοτάς {ο]]ονίπς καὶ ἀλλάξαι 

τὴν φωνήν µου ἶ5δ πο ναυγ οἶεαν. Βοπῃο, 35 ΡΙ5ο., 
Ἠο]ε, ὙΝείς., Ὠοάάν., Ἠοβδοπιη., Ἀομοίί, απἀ 
Ἵθυνο., ἰαῑκο Τ {ο πιθαπ “σἨπηῃσθ ΠΙΥ {οπθ, [ίο 
Ώγαΐκε Ἰπδίθαὰ οῇ οοηςιΠθ; ΝΠΙΟΕΣ Τ οαπποί ἆο] 
{ου Τ απι 1π ἀοαδί αθοιί γοις) ννλ]]α οί]ιοίς, (45 
ΤΠοοάοτεί, (Ἠοιπιεῃ., Εδι., ἨΜεαποςῃ., (τοί,, 
ΠΗαπιπα., ΥΥΓΙΙΡΥ, Τνουκε, ΥΝοἰ]ς, Βομίαις., Ταβρίς, 
γαι, Βοµσες, απά ἸηΙπετ) 5αρροςθ Ιί {ο πιεαῃ, 
«(ο αἱίοτ απά ΥαΤΥ ΠΙΥ {οπο,) --- ΠΙΠΕΙΥ, «ΏΥ ας- 
οοιηπιοάαΏπσ ΠΙΥ αἀάτοςςθς, οἰίματ ΓΟΥ ταρτοοΓ ΟΓ 
οοπάθιΙΠΑΠΟΠ, αοοοτάἶπσ {ο οἰτοιπηδίαποςς ; {ΟΥ 
νν]ή]α αὐφεπί Ι απ απίθ αἱ α 1055 ΝΥΠΠ γεερεοί {ο 
Υοι, ναί {ο η οὗ γοι (5ες άομη κ]. 22.), 
ν]θί]ουν γοι Ἰανο Ὄδει ἴτα]Υ οοπνοτἰεᾷ ογ ποῖ, 
παπά Ἠονν ο πάαρί ΤΩΥ Ιαπσπαρθ ἴο ΥοΙΥ τοα] ἆς6- 
ρτοε οἱ τποσῖέ οτ ἀαπιοπί. 6ο 1 Οογ. ἵν. 21. 
πε {οτε Ἰπίοτρτοίαίίοη ἶ5 {ο πιοδί αστεεαῦ]θ 
{ο ναί ργεεράες, ἴ]α Ἰαΐΐεχ {ο νν]αί /οὐοιο. Απά 
Ρεγ]αρς, οοπβἀθτίησ Πον Ργοσπαπί Ιπ πηθαπίησ 
6νετΥ Ρροτίῖον οἩ {πο Αρορδίιε”5 νντῖηρς 15, να 
α]ια]] ποί ο ντοήςσ Ιπ εαρροβδίπςσ Ολαί οι ἴπεςα 
6οηςος πισλ{ Όο Ιπίοπάεά. 

9]. Ἔ]ιο Αροβί]ο πονν {1ΓΠΦ {ο {ο «μάαίτονς, 
παπά τοβπη]πσ {ο τοβαίίοἩ οῇ (]ιοῖγ ουΓΟΓ. νν]]ο]ι 
{ογπιεὰ {ιο ρτίποῖραὶ Ῥατροβο οϐ 5 Πρίδί]ο, ΡΓο- 
οθοςς {ο Ρτονα, ὮΥ απ α]]εσοτίσα] Ἱπέοτργοίαίίοι οΓ 
ἃ Ρηβρασο οϐ ιο Ο. Ε., τοβρθοίίησ {ιο νο 5οπ8 
οὗ Αὐταϊαπα, ενας Οιγὶκίαπς, νΠΟΙη Ίο 6ΟΠΠραΓΟ6Β 
ἰο ἴδααπο (ποί Ἰεμπιαεί, Νο Ίο [κοπς {ο {ο 
ύειος ἵπ Ὀοπάασαο {ο νο Ἰανν) αγο Πρεταίο {οπι 
ιο ἀοπιπίοῃ οϐ ιο Ίαν: πογ ας ἴπο Ίαν αἲγ 
ονοτ {ο οδίαϊπ ΠαβήΠοαίίοπς α. ᾱ. «έ ἴπα ΓΟΓΠΙΘΥ 

πημοτῖί ὮΥ ργοιηϊςα, πα Ἰαΐΐοτ ατα ἵπ Ὀοπάαρο.” 
μα λέγετέ µοι 15 ποί απ Πραπαορείν, ΟΥ ἄνα- 
κοίνωσις, 38 ΔΟΠΠΘ (0ΟΠΙΠΙΘΠΙΠΙΟΙ5 8ρροβο; Ριί 
α Γοτπιπ]α οῇ αΠοοσοπαίε, γοί παλογ{αίνο, Τό- 
πιοπδίγαπσθ, 38 εἶπε ἵπ Τμκο νι. 43. απά δεῦτε ἵπ 
9. 1. 189. ΄'Ὑπὸ τὸν νόµον εἶναι 5 ΔΠ ΘΧΡΓΟΣΒΙΟΠ 
οσοι α5οά ὮΥγ 8. Ρα], α5 Ἠστο, οὗ Ὀείπς εαρ]οοί 
{ο πα οσοτοπιοπία] Ίανν. 

---τὸν νόµον οὐκ ἀκ.] ἜΤ]ηο 8οη8ο 8οοΠ]8 {ο 0ο, 
“«ᾷο γο ποί Ἱιαοατ απά Κπονν ννμαί 19 ντο τη νε 
ανν, απά ναί Υο Ἰανο Ἰαστὰ τοαὰ οοπ πα σΙ1Υ Τη 

γοιτ 64Γ8.) 5ο Άεννο. απἀ 
Υγιπετ, Ὥοπιθ τεσεπί (οπηπιθηίαίοτς, Ἠοννενεγ 
εχρ]αΐπ, "4ο ποῖ γοι αἰίεπά ἴο, ΠΟΓ απάθεκίαπά 
Ώιο Ιανύ [γοι ρτο[θες {οτεσείνε] 1”. Ῥετ]παρς μα 
Ἰαΐίον πα ο αἀπη]τεά ἵπ οοπ]πείοπ τοι ια 
{οΥΠΙ6Γ. Α5 Όια 6ιτοτ οῇ πε ρετεοής ἴπ απεείίοῃ 
ατοςο {Τοπ α πδαρρτεΠεηδίοη ο ιο 5οορε απά 
ίτας Ιπίεπέ ο {πε Γιανν, Πιο Αροξί]ε πουν’ επάεαν- 
ογ5 {ο Γοππονθ {Πεῖτ παφίακε ὮΥ α Τείεχεποε ἴο 
Ώιο Ἴιαιο, α. ᾱ. (1η πο ννοτάς οἳ ΑΌρ. Νεννο.) 
6Τιεί πο 6Ώσασε γοιτ αἰεηίίοη Ὦ}γ ααοοπιπιοάαί- 
Ίησ {πε Ἰαπσπασε οῇ {πε Ο. Ἐ. ἴο ΠιΥ Ρτεςεπί ρΙΓ- 
Ρο56. [Τ,εί πιο Π]αείταίε πιΥ ατσαιηθηΐ ὮΥ ΒΟΤΥΓΟΥΝ- 
πρ ἴπεπος απ αρί εχαπιρ]ο [ΟΙ οοπρατίδοῃ.” 

23. γέγοαπται γὰρ, ὅςο.] πε γὰρ πιαγ 6 τεή- 
ἀετες «οἰ/ζοεί, ος ετεπιρἠί σαἰτᾶ, α. ᾱ. ινε ἨΗϊείοτγ 
οἳ ΑΡταµαπα. νν]. ΠΠλαδίαίο νν]αί Τ Ίπεαη ἴο καΥ, 
βηοο Τί οοΠίαΙΠ5 απ αρί επΙΡ]θΙη οΓ {α {ιρο εουε- 
Ἰιατιές Ὀοίννεεη υπο γοι ατε Πες]αίἶησ. 

29. κατὰ σάρκα] “'αἴιετ νε τεσι]ατ «οπΓ9θ ΟΓ 
ηπίαγθ. ΤΠ νο απ (Ποίίσα] ννογᾷς διὰ τῆς ἐπαγγ. 
εοπιείΠῖπσ 5 Ἰεβ ίο Ὦο εαρρ]εά, απά ἴἶπα ΕΠ] 
8οηςο ἶ5: '[ουί ο Ίνα οοΙΠΠΊΟΠ οου15θ οὗ παίατα, 
απ] Ὁγ νἰτίαο οβ (ία ργοπηΐδο πιαἆο {ο ΑΌταβαπι.” 

24. ἅτινά ἐστιν ἀλληγοροίμενα.] Τηπετο ηας Όεεῃ 
Πο {1ο ἀἴπετεποε οϐ ορίπίοι αφ {ο ἴο οχαοί 
56η596 οῇ {θςε ννογᾶς. Ἔ]ιο αποϊεπί Γχροβί{ογς 
1η ψεποτα], απἀ πιοδί οΓ {πε θαγ]16Υ ΙΠΟΔΘΤΗ ΟΠΕ, 
ἴα]κθ {λα 5εη5ο {ο ο (α5 ἴέ 5 τερτεδεπίθοἁ ἵπ ἴ]α 
γΥα]σ.), «αι εαπὲ ρετ αἱ]εσοτίαπι ἀῑσία,: οτ 
«αυ Ῥρετ αἱ]εσοτίαπ ἀἰσαπίαγ, Ἰπεπη]ηςσ, 8 
Κορρο εχρτοφςος Πέ. 6 ίλαῖ νε {ηεςο {μήησς «οη- 
εαοτηϊπς βαΤαἨ απἀ ἨΗασατ ννετε υγΙ{ίεη Ὦγ ΝΊοβος, 
ἀοά Ππίεπάας {πο το]σίοπ οἱ τὶς, απά {ια ας- 
ερβδίοη {λετγείο οῇ {ε ο: ευνς απἀ ἨἩσαί]ποαῃς, ἰο Ὃθ 
οὔξοιτα]γ ργεβριτες,””. Οἱ, 1π πα γνοτᾷς οἳ Μτ. 
Ἠο]άσῃ, παί «6 νε ονοηίς το[ογγοὰ {ο Ίν6γς 80 
οτάετθᾷ Ὦγ ΕΒτονίάεπος αδ {ο Όρο απ αρί τερτθβθή- 
{αΐοι οἩ ἴπο ἀϊβετοπί οοπάΙῖοπς οϐ {65 απἀ 
Οϊκίίαης, απά ναί (ο Πέοτα] Ἠϊδίοτν οοπίαϊπς 
ἃ κρ]τία] απά πιγείσα] πιοαπίησ.”.  Βπί 5οπιθ 
επι]ηοπί πιοάςτῃ 'Γταπε]αίοτς απἀ Ἐχροβί{ους, απά 
α)πιοφί αἲ] {ο γοσθηί 9Π68, ἴα]κο {ο 56η5ο ἵπ σθη- 
οἵα] {ο Ῥοα, απ επί αἱ]οσοτίσαία :). απ ΙΠίΘΓ- 
Ργείπί]οη αθἰγ πιαϊπίαϊπεά Ὁγ Οαπά]ετ, Ἄγκες, 
Ῥοάάπν., Ῥθαχςσς, απά οεροσΙα]]γ Κορρε, Ὀτ. Α. 
ΟἸατκα, Ῥουροτ, παπά ἩΒρ. Ματ, Τ,ουί. Ρ. 90δ. 
8ος. ἜΤ]μαυ ἀῑ[εν, οννονος, ἵπ {παῖγ πιοᾶες ο 
τοηάοτίπς: 8ΟΠ16 ἱταπε]αίίπα, έ νοφο {Πῖπσς Ἠανθ 
Όεει αἱ]οσοτίχες,” νὶπ. Ὦγ 15. Ἰϊν. 1.: οἴιετε, 
“«Ἰανο Ῥδοι,” 1. 6. πια ὃς α]οσοτίπες; οί]θτβ, 
ασαϊπ, "απο {ο Ῥ6 αἱ]οσοτίπεά.” Ἔ]ας, Κορρθ 
0Ἀσθγνθς, "΄ 16 ἶ5 επρροςθᾶ, (ναί ἴο πατγαίίοι. 1π 
ο. ψγα5 ΤΠΘΓΟΙΥ /ιςογτσαί, Ὀαῖ δεσπιεᾷ {ο 
ύιο Αροεί]ο ινογίἩμγ οἳ Ὠοῖπσ αοεοπιπιοάαίεὰ ἴο 
Όο οπ5ο οῇ ΟΗγ]είίαπς, νπίο] Ώογο 8ΟΠ16 ΓΘΡΘΠΙ- 
Ῥ]αηος {πογοίο.. Οπο ἐμ]πς ἵς ορτίαϊη, ναί ος 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ Ὑογδίοη, τοἰαϊποά Ὦγ Μαο]η., απο αΏ 
αἱ]οσουγ.’”. 4οος πο ΡγοροΠ]γ τοργθ8οηί {νε 86ης6. 
“Τε 19 οης Ελὴπς (οὔδογνος Βρ. ΜαΤεΙ) {ο 5αγ 
Όναί α Ἠϊκίοτγ ἵς α)εσογίτοα, Ἱὲ ἶ6 αποί]ιογ 
ἴο 8αγ μας Τ ᾖς π]]οσουγ ἠίδοίῇ/. ΤΓ ννο οηΙΥ α]]θ- 
6οτίζε απ Πἰφίοτίσοα] πατταίίνο, νο 4ο πο οΓ πθ- 

(566 ἘἨοπι. Π. 19.) 
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2 ’ ΄ τ . ’ 3 ς 4 ” 3 , ' 3 . 

ἀλληγορούμερα" αὗται γάρ εἶἰσιν [αἳ] δύο διαθηῆκαι' μία μὲν ἀπὸ 
-- αν »” ς . . ᾽ ᾽ », 

ϱὔ ὄρους Συ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ητις ἑοτὶν ”αγαρ (τὸ γὰρ γαρ 
κ » ε]  ὃ / - ' » - ς ν 

Σινᾶ Όρος ἐστὶν ἐν τῇ Αραῤίι) συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλὴμ, δου- 
1ΗΠεὺ. 12. 29. 

εν, 8. 12. Π ν) { ᾽ - , ταν) | ευ η » , π 

96 λεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. } ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα α 9 ὃ, 1ῷ, ᾱο, 

οθβρ!ίγ οοπνετί 1έ Ιπίο α]]ασοτγ..  Βο ναί ας 1έ 
ΤΩΣΥ, 1ἱ Ίνα (1 ΕΚ) θεοῃ ΕΥ «πονπ ὮΥ Κορρο, 
Ῥοήσετ, απά Βρ. ΜαΓΡΙ, ἴμαί λα ΙπίετργοίαίΙοη 
Βιεί ππεηίίοπεὰ ἶδ απίεπαθ]θε. Τ{6 5εοοπἀ πιαθί 
(παγείοτο Όε αἀορίεά. Τί, πον/δνετ, οοΠίαίΠς νο 
ος ἴἶτος πποάἰ[οαίοπς, Ὠδίννθςθι ΝΠΙΟΝ ο ΠΙαΥ 
Ἠοείίαιο. Τα νεΓδίοῃ “ατα {ο Ῥο αἱ]εροτίσεά, 
σας, ἵ (π, πο Πποτο ϱο ἀε[επάεά ἴἶαιπ ος 
οΟΙΠΙΠΟΠ 916. Απά {ο 8αγ “«ατεο αἱ]εσογίχαὰ,” 
πισαμίησ δη οίεγς, ννοι]ά Όε Γοτοσοά απ Π]σίά. 1 
βἠου]ά ΡτοείαΓ {ο τοΠάστ, ΜΙΑ ΑΌρ. Ναννο., “ ατθ 
ηειθ α)]εροτίσεά [Όγ πιε],” ος “ατα [απά ππαΥ ο 
Όναβ] αἱοροτίπες,) 1. 6. αοοοπηηιοβσαῖθά {ο {Πθ ο.5δθ 
οἳ {6 Γιαν απἀ ἴ]θ (ἄοβ8ρε]. ΤΠ 5 5εη5ε, ἀλλη- 
γορεῖν ἰ ο[ίεπ ε5εά ὮΥ ΡΗΙΙο. Πο αιί]ος ος 
Όια 11ο οῇ Ηοιπετ, ἴοο, δρθακίησ οΕ νο πιαττίασα 

κο ο αρίίοτ απά απο ΙΠ ειπα ροεί, 8αγδ: ὁοκεῖ 
ταῦτα ἀλληγορεῖσθαι (5 ατθ ἴο Ὀ6 απἀθτείοοά α]- 
Ιεσοτίσαί]γ ) ὅτι "Ἡρα μὲν νοεῖται ὃ ἀὴο, ζΖεὺς δὲ 
ὁ αἰθήρ. Βαΐ [τετ αἲ], πε οοἰποίάεηπος οῇ οἰτοπ]- 
βίαπσοςθς 1η {6 (ΝΟ 9.568 15 80 οχαοί, απά {6 Τηπη- 
η6Γ οἱ ιο Αρορί]ε”5 ννοτάς ἶ5 8δΗς6Π, α5 ἴο ΟΟΠΥΕΥ 
{αγ πιογε ἴπαπ πο 8εη5θ οΓ αεεοπιπιοᾶα(ἶοπ. 390 
Οναί νο οπηποῖί, [ ΟΙπΚ, 5αρροςθ {ο Αροςία 
πηθαηί {ο ακρΓοςς Ίος ἴἶλαῃ ευ]αῖ που αβδίσης αφ 
Όιθα 8θη5ο, "αμ Παῦεπί Ἠαπο β6Πδαη 5αὈ)1Π]Ιο- 
τοπ... 9ο Βομοίε: “ Ηαο (49 αίοφαε Αὐταπαπηὶ 
Πο πατταία) αἰιαά νατρῖς ἀἰσαπί, αἰῑαά Ἱππασπί, 
εοά 5οηξδαπ Ἠαθοπί αρπίοτεπι.”. Π 6 τπεαπἰ 
Όιναί Ε16Υ αγ Ὀ6 οοηβ]ἀετεά αφ επ]ειπαίἶσα] απά 
ρίοα], Παπιε]γ, ὮΥ {πα οογγεδροµάεπςεθ οῇ ἴγρο 
απά απ{ίγρο. ἜΤ]ο 6αππο νΙεν οῇ με 8εη6θ 18 
αἀορίεά ΡΥ 03Ἠ1Υ5. απά ΤΠδεορΠΥΙ]. 8ο Βρ. ΜαΤΕΗ 
αἰ5ο ε]] οὔδετνθς, (αί ϱ" ννηαεν δί. Ρα] αἱ]εσοτ- 
ἰζοά πα Πϊςίοτγ οῇ ἴἶια {νο 5οπ8 οῇἳ Αὐταμαπα, απά 
οοπιραγθά [παπα γη! Πο ἵννο οονεηαΠί5, ηθ ἀῑά 
ποίΙησ 1ΠΟΤΘ {Παῃ τορτεςεηί {6 Ηγεί ας {ήρες, ἴηθ 
Ιατζογ αξ εῖτ απιἱμεν. Βαῖ (λουσῃ Ίο ἐγοαίεᾶ 
Οιαί Ροτίίοπ οὗ ιο ἨΠοβαΐο Πϊδίοιυ Ιπ {ο 6απιθ 
ΠιαΠΠΕΙ 35 9 ἰγθαί απ αἱ]ασοτγ, ηθ ἀῑά ποί (λεΓεΒΥ 
εσπϱεγέ Τε Ἱπίο αἱ]εσογγ.” Απά α[ετ οεηδιτίηπσ 
Μαοκα. {ογ οοπ{[οαπάϊῃπσ {Πε ἴθγπις αἰίοσογη απἀ 
ἔήρε, ιο Ἱδατπεά Ρτε]αίο οοπίπαθς: «Απ αἱ1ε- 
Ρο:γ ἶδ α Ποϊϊίοις πατταίνε : α {ήρε ἵδ δοπιείμίησ 
πραί. «ΑΠ αἰ[εσογι ἵδ α Ρϊοίατο οῇ πα Ίπιασίπα- 
Ποπ; ἃ ἵΥρο 8 απ Λἰδορτε Γαοί. Τί ἱ5 πο, ἐμαί 
ἐγρίῖσα] ἹπίοτργείαίίοἩ ΠΙαΥ ΙΠ 0π6 8ΕΠ59 Ῥ6 ϱοΠ- 
αἰετοά α5 α δρεοῖεδ ο α]εσογίσα] Ιη{ετργεία {1ο ; 
Ὠναί αγ αγθ 5ο {αγ αἰίκα, α5 Ὀεῖης θο αγ απ 
Ἰωζοτρτείαί1οηπ οἱ (ίπσς; ναί ἴΠεγ ατο οαια]]γ 
[οαπάθϱἆ οἩ γοβδρπιρίαποε,; ἰπαί ἴ]ο {ρε Ο0Ι16- 
ΒΡΟΠ4Ρ {ο Ι{5 σπἰΤίηρε, αφ ἴπο Ἰπηπραίαίο τερτθδεή- 
{αβοπ ἵπ απ αἱ]οσοτγ οογταςροπάς {ο 15 ήέπιαίε 
τοργοφδοηίαοη. Ὑεί (με φια[ίῃ οἳ πε (λίησς 
σοπηρατες, α5 Νε]] α5 με ῥρηγροτί οἩ ενα οοηρα{]- 
8οη, ἶ5 ναιγ ἀϊποτεπί ἵη {Πο {νο σαςες.. Τηϊς ἵς 
ν6τΥ (τας; Ὀιμί 1 ἆοθδ ποί ἴπεποο {ο]1]ούν έπαί έ 
Ἠίθτα]| απά Ῥτορεγ 56ηΏ56 οἳ {πο Ώνο ἴθγπς ἵῃ 
Οτοεῖς, Γμαίπ, απά Ἠησ]]ςἩ, ΠΙαΥ ποί Ἠανο Όδεῃ 
οσσαξ1οπα]]γ 5ο οοπ{οιπἀθᾶ, ας {οί αἰεσογή ΠΙΑΥ 
Ἰανο Ὄθεῃ Πδοῖ [ῶγ (ρε. Της Οα]νίπ τεπ]ατ](5 
Όπαῖ ἀλληγ. ἵ5 Ἠετο α5δοἆ εαίαεμγοδσὸ, Απά Τί 
18 ρ]αϊπ Εναί ἴπο Ἁγτίαο Τταπβ]αίος, ἵπ τοπάρτίησ 
έ ᾖιθςο ουοπί5 ατθ αἰ[εσο)ῖος οϐ (ο «νο ϱ096- 
Ἠαδηίς, πιαδί Ὠανο πιθαπί {ήρεδ. ΊΧΝαγ 31. (6αρε]]., 
(ἄοππατ, απά οἵπεις, τοπάἆθτ, ΄ δαπί {ηρίσα, νο] 
σιταία.». Ἐϊπαγ, νε 616]. ἰταπε]αίος “ας 

ΥΟΙ.. ῃΠ. 

ευπί αἱ]εσοτίσα,; Πο, α5 ἶ5 οἶεατ {Γοηι {ε ννοτάθ 
{ο]οννίπα, ἴακες αἰίοσογίσα ἵπ Όιθ 86Π996 {ημίσα. 
ΤΗ πο εποεςς Το ννΠίςἩ 1 ἠαβ Όεθη 5ΙΟΥΝΗ 11θ 
ὔειος οαιτίεὰ Ὠνεῖτ αἱ]εσοτίσαὶ Ἱπίετρτείαίίοη οΕ 
ῆιο Ο. Τ., νο ατο Ἰετο ποί οοποθτπθά. Απά ο 
ί οὐβοινεά (νι ΟΠαπά]ετ απά Ὠοάτ.), Ὠνας 
Οπής Ροτίοῦ 15 Ἰετο Ιπίτοάασθά, ποί αδ α ἀῑτεοῦ 
αχρυπιοπί, Ὀιί αξ απ ἐμδίγαξίοπ οϐ ο 5α0]εοί, 
ΟἨ, ἴο 8ρεαΚ γεί πποτο εχαογ (να Θομοίθ), 
ύνε Αροεί]ε ΟΠΙΥ ΙπθαΠί {ο Ῥτίπσ Γογννατά ἃ 8ε0- 
οπάα"ῃ! αγσιπιοπέ, {ΟΥ ια α5ε οἳ ίΠοβδο ΜΙΟ ν/θτθ 
οοηνίποες ὮΥ ιο ρτεσεάίπσ ατσιπιεπίαοῦ, ειαῦ 
Ροπάασο ννας Ιπῃογοπί 1π {ο Μοδαίο [μανν. 

--- αὗται] ἴιαςα, Ἱ. 6. ἴἼμεδε Ρ6Ι5ΟΠ5, ΦαΤαἨ απάἀ 
Πασατ. Ἐίσιν, -' δἱρπί(γ,” «ἑτερτοκεεηί  (α5 Ματ, 
χηΙ, ὅδ. ΕΒΡρΗ. ἵν. 9. απά οβεπ ἵπ ίπε Ν. Τ.) 
νους θιπΌ]6ιης οῇ {ο οονεηαΠίς, {ο Μοδαϊο απᾶά 
Ογεαπ.. Αἵ ἱ5 ποί Γουπά 1π {Πε εατ]γ Ε4Π1οπΠ8 
πὸ ὰ νο Οοππιρ]αί.), ποτ ἴπ πο Ῥεδί Μ55., 
απά 16 νν]ί τθαδοή το]εοίεά Ὦγ 6νετγ ΙάΙίου οί 
οπιίπεπος Ποπ ΜΙΙ ἀοννηννατάς. Βρ. ΜιάάΙ. 
Ίχας 5ΙΟΝΠ {ναί 15 15 ποί πεερδδαγη. ᾿Απὸ ὄρους Σ., 
ἑΕλαί ννἨ]σλ. οαπια ᾖοπι Μουπί θΙπαί, [Ότουσηί 
Ὁγ Μοςες]. ᾖΤΓεννῶσα 8ε]]. τεκνία. ιο Πέετα] 
56η56 15, 'α οονοπαπί Υπο Ὀτίηπσς {οτί [ολ]]- 
ἀται] απίο Ῥοπάασε [ίο {]θ Ιαν απά {ο 5ἱη],”. ἔπθ 
γοτυα] είπα, ποτ Ηοῦ., Ιπο]αάθά 1π πο γετο. 
Γενν., ΠΟΝΥΕΥΟΣ, ἱ5 οΠΙγ αςεά δἱίαθ]γ {ο {πε πιεία- 
ΡΊος, Ὀγ νο ενα σονεηαπί ἶ5 οοηβιἀετεά ππάεγ 
Ώιο Ίπιασε οἱ α πιοίιε» Ὀτιησίης Γοτία οΠΙ]άτεη. 
Τ]α τεαὶ 5οηΏςθ 5 ΥΜ6Ι] οχρτοςθεά ΡΥ Ἡρ. Βα1, 
Έχαπι. Ρ. 101., πὝπετα 6 τεπιατ]«5 ἐιαί { Πιε δ]Πᾶ- 
Πῑσα] αρρμν 15 φαὶᾷ αα δεγυϊ(µίεπι ΕΠΕΡάΤΕ, 
αία αρίαπη παίαπη εταί Ῥ6γ 5ο, νἱ ΡΓΟΠΙΙΞΜΙΟΠΙΠΙ 
οί οοπηπηΙπαΙοπάπα 5παταπΏ, {αια Ποιπϊπίρας 1πρε- 
ΠΙΠΙη ΙΠάθΓθ. 

20. τὸ γὰρ "Άγαρ -- ̓ Αραβία.] Ἔπε ἀϊβει]ίγ 
ὉπΙο] ία εαγ]ίετ πιοάσετη Οοπιπιοπίπ{οΥς ἔουπά 1π 
ἤιεςο ννογάς. απά ἴπ οοπβδαιεπος οῇ νο Βεπί- 
16Υ, Κιςίου, απ Ὑαἱσ]κη., Ρτοροςοἆ {ο σαποοί Τηειη, 
85 α σ]ο55, 16 ΠΟΠ Ἰεβεεπεά ϱΥ {τονίησ {λεπῃ, 
Νῃ αρε]|. απἀ Υ/Γοιβ, Πίο α ρατοηίμοςί. Το 
αἀνετί {ο α σγεαί 5οατοθ οῇ ρετρ]εχῖίγ : {πε πποςί 
ειηϊπθοηπί (0οπιπιθηίαίογς, αποϊοπί απά πποάςγῃ, αγθ 
αστθςᾶ, {]αί τὸ "ΆΑγαρ αἰσηίῇες “« ή 10ο 4σαγ.) 
ΤἨ8 ννςθ ΠαΥ τεπάςτ: « Νον (8 νυνοτά 4σαν 18 
[ίμο παπι ρίνεπ {ο] Μοιπί ΘΙπαί 1π Αταρία,) 
Τ]ναί Οχ]6 1οαδ απ αρρε]]αίίοη ο Βιπαὶ απποπσ ἴῃθ 
Ρεορ]θ ο{ {πο εαγγοαπάῖϊησ οουΠίτΥγ, Νε Ὠανο ἴῃθ 
{ββίίπιοηΥ οῇ 0Ἠ1Υς. απἀ {ε αποϊεηέ 6οπηπιεπίᾶ- 
ίοτς, ὉΥΙΕἩ 16 οοπβτηχεὰ ὮΥ {πο αοσοαπί5 οῇ ππος- 
εΓη {τανε]]οιβ. Απά 1έ τηὶσηί ννε]] Ἠανε 1έ, δἶποῬ 
ΤΠ ἵπ Αταριο βἰση]ῇες α τος], οΥ τοσΚΥγ ΠΙΟΙΠ- 
{αϊης απᾶ α5 Β]παί 15 γεπιαγκαδίη 5ιποΏ, Τὲ πηὶσηί Ὃθ 
κατ’ ἐξοχὴν οα]]εά τὸ "Αγαρ. ΑΠ: α]], Πον/ενος, 
Τε 16 ποί ἱπιργοβαῦδ]ο ναί {]λ]ς οἸαιςε 15, α5 Βεπί]εΥ 
Πποισηέ, α πιατσ]ηα] σ]ο55, οΥ 5ο]ο]]απη. 

--- συστοιχεῖ δὲ] (5ε]]. ἡ "Αγαρ.) “ αογΓΘΡΡΟΠάΡ {ο 
/ογαραίειι.. ΤΠ νῦν, « ννπἰο πουν 18/2 1. 6. η 188 
Ρτοδεηί δίαΐθ, απίεαιαπα φο]οπιπίίες Ιηδίαπτοίασ 
τθσηπῃ ἸΜοβδίαπαπα, ἀάπι πιαποί τος ο πάαίσα, 
φ6ο γη, 

96. ἡ δὲ ἄνω Ἱερ] Τηο Ὀοδί Ἠχροξίίοίς, αη- 
οἶοπί απά ΠΙοάσΓη, 41ο ἵπ σοηποθγα] αστοσᾷ, ἐπαί 
Οχ]ς πιςί εἰσπ](ν {ιο κ ία ϱΓΠΗΡΟΙ, πο (4 ολο] 
Γἱκρεπςα(έρηι (ας 15 ριπίη τοπ Πές Ὠοῖησ ορροβθά 
{ο Ώμθ Μοβαΐο αοοΠΟΠΥ), απἀφτείοοά [σιραἰζυει 
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Κ δα. 54. 1. 

1] ΒΏοπι, 9. 7, 8. 

πι ἄθη. 91. 9. 

η επ. 21. 10, 
12. 

αΑΙΤΙΑΤΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. 1. 27---δ1. 

μ . / μ 9 ; ’ ς - κ , -., 3 ’ . 

ἐστιν, ητις ἐστὲ µητηρ παγτων ημων. γέγραπται γαρ Ευφρανῦητι οί 
σς σα ’ 

ῥήξον ῴοησον 
3 ΄ 5 .) .) ’ ” . ’ - 

ωδίνουσα, Οτι πολλα τα τέκνα της ἐρήμου μαλλον 

ω [- 2 ν ς 3 

στεῖρα ἡ ου τίκτουσα καὶ η ουκ 

2 ” Β ’ . , : ς ον Π 3 . 32 ι) 

ἡ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα" |! ἡμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, κατὰ Ἰσαὰκ, 36 
ω , . , 3 2 ε/ , ς , 
ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. ' 4λλ ὥσπερ τότε ὃ κατὰ σάρκα γεννηῦεὶς 99 
Β -” 5 - 3 ᾽ ’ ς ’ 

ἐδίωκε τὸν κατὰ πγεῦμα, οὕτω καὶ νῦν. "' ἄλλα τί λέγει ἡ γραφή ; 30 
Ν 3 

Ἔκθαλε τὴν παιδίσκην 

μὴ κληρονομήσῃ ὃ 
υἱοῦ τῆς ἐλευθδέρας. 

οἱ νο ΟἨτ]είίαη Οτο, ἴπ έαί πονν απἆ Ροετίεοί 
ρίαΐα, νν Πίο 1 ννΙ]] αβδαππο αἲ ἴο οοιηίηςσ ο6 ελα 
Μεβείαῃ. 

Ἐλευθέρα, {θο, υἱσ. ποπ δρὶτίααὶ Ῥοπάασο. 
Μήτηρ πάντων ἡμῶν» Ἱ. 6. οἱ αἰ] πιο Ῥε]ίευοις. 
Τ]ε πάντων, Ἰονενοτ, 5 ναπίίπσ ἴπ 5ὀνοτα] 
Μ5.., Υευδίοης, απά Εαίποετς; απά 15 τε]οσίθά Ὦγ 
ΜΠΙ απἀ Βεηρ., παπά οπποε]]εά Ὦγ πτιεςδῦ. απά 
οίμει. ὮΤ πιαψ Ὢο απ ἰπίεγροίαίίοπ; Ὀαί ινα 
Αροςρί]ε (α5 Ἰίπογ οὔμοτνεβ) ἶ5 αοοαςίοπηθὰ {ο 
19ἵΠ πάντες νΥΙί] ἡμεῖς οἵ ὑμεῖς; αφ (ααἱ. 1. 28. 
20ο. Π. ὃ5 ν. 15. ΡΜ. 1. 4. Τποιση ας ναί 
15 ποί νουγ αστεεαῦ]θ {ο {λε πδασε οἱ ια Ὀεςί 
ΥΤΙ{ΘΙ5, Πέ παὶσΏί ἔπετε[οτθ Ὦθ τεπιονεά ΡΥ ἴ]ε 
εατ]γ Οπής. 

21. εὐφράνθητι --- ἄνδρα.] ᾿ἜΤ]8 ἶ6 ααοἰεᾷ εχαοί]γ 
{τοπι ια Βερί. Ψδτείοη ο Ἰς. Ιν. 1. Απά ί1θ 
Ραβδασο τεργεβδεηίς {μ6 «9 ουνϊδῃ ρίαΐς, (λοισ] {πεῃ 
Ιαρουτίησ ππάογ ρτοαί ἀ5ίτοῬς, α5 {ο ὃε Ἰεγεα[ίθγ 
ταρίργεὰ {ο 15 Ρεδίπε σ]οτγ. ΕΒιΐ 1 15, νε βπά 
Ὦγ νο Αροεί]ε”5 αρρ]σαίίοῃ, {ο Ῥ6 τοίοιγεὰ, αἲ 
]θοαδί ἵῃ α 5αβ]Ίπθγ 56Ἠ56, {ο {ο Οιγὶκίαπι « οτι- 
βαἱθΠῃ, έιε απο]. ΝΙΙ τεβρεοί {ο {πε ϱ0ΥΥΕ- 
δΡΟΠάΕΠΛΕΕ, ἴ]ε στεῖρα ἡ οὐ τίκτ. ἶ5 ἴο Ὦο απἀατδίοοᾷ 
οἡ {πο Οικία ϱΟπαγε], ἵπ α στεαί ΤΠΘΑΞΙΤΥΘ 
οοππροβθἀ οϐ (επίιο5: απᾶ ἴ]ιε τῆς ἐχούσης τὸν 
ἄνδρα, οἱ χο «ειοίι ΟἨτομ. Όεο 0ἨΤΥς., Τῃ6- 
οΡΗγΙ., απά ΠΙΡΥ. Στεῖρα ἵδ Ὀτουσηί ἵπ σι 
ταίεγοῄοθ {0 {να ΏαγΓΘΊΠΟΒΘ ΟΓ ἴἨ6 απῖγρε Βατα!. 
Δί ῥῆξον 5αΏ. φωνήν. 

--- πολλὰ --- ἄνδρα.] ἈἘοπάεγ:  ΠΙάΠΥ ΠΙΟΤΘ 
ατθ ἴ]α εἰ]]άτει οῇ {ιο ἀφθετίοά απἀ πορ]εοίεᾶὰ, 
Ώναπ οῇ Ἠοτ Ὕνπο Ἰαά α- Παβραπά.” Τη ἐχ. τὸν 
ἄνδρα ἴπετο ἶδ απ α]αδίοή {ο {νο /οοιια (η) νν]]ο]ι 
ΙΠ4Υ Ὠο οχροοίθᾷ {ο τοδα]{ {Γοπα {ιο οἱγομηδίππσςς 
ἀθβοτίροά. Ερήμου Ἠπ5 το[οτθηςθ {ο {ιο ἀθβοῖ- 
Ποπ οϐ ΒαταἩἈ Ὁγ Αυταϊαια, {ο οολαδίέ ουν 
Ἠασατ, Νο 15 (Ἰπεγο[ογο ππθαηί ὮΥ τῆς ἐχ. ἄνδρα. 
«πα (απ/ΐ]ο ννοτ]ά (6αυς ΟΜαπά]ετ) 15 Ίντο τερ- 
τοδεηίοά αδ α Γογ8ακθη ππππαττ]ος ννοπιαν [ταί]νου 
35 α πορ]οσίοὰ αηπιαττίθἁ, οἱ α Γοτδακεπ πηπττιοἁ 
ΥΝΟΙΗΠΗ, ην. Ῥεσαάδο. {ο (οηίί]ος ννοτο ποί 
οοηβίμ{οὰ να ϱματο] οὗ ἀοᾶ, ποτ {ακεῃ Ιπίο α 
βρθοία] οονοπαπῖ ην Ἠἶπα, Ὀπί Ὑνθτο σθποτα]]γ 
αὐαπάσποά {ο Ι4ο]αίτγ απά νὶοο. Απά 8ο ἰ5 
ογάσγες {ο εποιί Γοτ ]ογ”Γογ (πι Παρργ αλἰογαΙοἨ 
Νίο. ο Ιπίοπάσά {ο ππακα ἵπ Ίου οἴγοιπῃ- 
βίπησθ5, Ὦγ οδρουκίησ Ίου {ο Ἰήπαςε]{, απά σἰνίπσ 
Ἠογ αἱ ΙοαπσίἩ α ΠΙΟΓΟ ΠΙΙΠΘΓΟΙΒ ροβίογ](γ ἴΊναη (ο 
πιατγ]θς νν][ο, νὶ7. ιαπ ο οἩΙτο οῇ ἴ]ιο «ον 
οου]ά ονεγ Ῥοσδίέ οἳ, νο ατθ τορτοφοπ{οά α5δ Ὀθ- 
(γοίποά {ο σά, Ώεσαμςο {16ογ ννογο ππάοτ Ἠἱ8 
Ῥοοι]ίαγ ΡτοίθοΙοἩ, απά Ὀτουσηί ἰπίο α βρεοῖα] 
οονοπαπί ην Πάπα. 

28. Ἠοτο νο Λροδί]ο αἀνοτίδ {ο {πο Ργοπηΐδο 
15ο] ο) οβερτίης Ἰχο]ά οί {ο (νο Ἰοανοπ]γ κ ογι- 
βαἱθπη : 1. 6. χο Ογ]κίαπ ΟΠατο α. ᾱ. 1 γοι 
ψ/ομ]ἀ ἸΚΠΟΝΥ ποιο ατα ΙπθαΠί ὮΥ νο ρτορ]εί, Τί ἰ8 

ς » , ευ 
υἷὸς τῆς παιδίσκης μετὰ 

᾽ 3 . . 

καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ 

τοῦ 
3 2 ὠ ' , ρα, αδελφοὶ, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης 3ἱ 

Ίοε Οιγήκίίαπς; Ὑνθ αΤθ {Πο ἐπαγγελίας τέκνα, {ος 
τὰ τέκνα τὰ ἐπαγγελλόμενα, ολΙ]άτει ἀῑνΙπεΙγ Ρτοπι- 
ἴφεά, Ποί κατὰ σάρκα, Ἰκε νε 96νν5, Ώοτῃ. Ικ. 8. 
ὢθο αἱδο 5Ηρτα 1, 14. Κατὰ Ἰσ., “α[ίεγ πε 
Ιπλ]]1{ιιάο ΟΥ οχαπιρ]θ ο{ Ί5ααςο.”. 390 κατὰ ἶ5 υ8εὰ 
Ιπ Ερῃ, ἵν. 24: απ ο{ἴεπ. Τ]ο υνοτάς πιαγ ὢε 
Όνας ραταρῄγαςεά ουν Μτ. ἨΠο]άειπ: “" Τε Ῥε- 
Ίιονεις α[ἴθοι {πα θΙπι]]]{αάς ος ἵδαας, ατθ οΠΙ]ἀτθη 
ιο Αρταλαπι απά ῬαταἩ, πο α5 Ρεῖηςσ Ῥογπ α[ἴετ 
ἀιο Ποξ]ι, Υ. 20, Ὀαί ὉΥ γἱτίαα οὗ {πε ρτοπαΐςε {ο 
τπαΚκο Ἠἰπα {πο (α9ηετ, απά Ἰετ πε πποί]ες, ΟΓ ΠΙΑΠΥ 
παίίοης,” (.εηΠ. αν]. 1, 16. 5αρτα ΠΠ. 8. 

29. ««Ἠετο (οὔδεινες Κορρε απά Βοτσετ) ίΠα 
Αροβί]ο, ἀννε]]]πσ οἨ. ἔε 8απ1θ αἰπιϊίαςςε, αἆάς, 
Οιναί ας Γςμπηπε] νεχοά Ίραας, 5ο ἆο {πε «ευ ρεί- 
5οουίο ἴ]ο (λμγδίίαης.”. Τί ἵνα πο, Ἠούνεδνετ, 
ἀἆοπθ ΠΙΘΤΘΙΥ {ο ἴτασος αποίπετ Ροϊπί οῇ οοἰπεῖ- 
ἀεποθ, ὈΗΐ {ο 5ασσθοςί (α5 (ἨτγδοῬί. απά ΓΠεορΗΥΙ. 
ΤΘΙΠαΤΙΚ) ναί Οτίδήαη5 ατα ποῖ {ο 6 βιτργῖδεά 
αἳ εἰπηϊ]αγ ρετεεουί]οη ποπ α δἰπιί]ατ οπ158, --- 
εηνΥ: Ῥαί ππαγ οοπη{οτί {επισε]νες ν{ῃ τεβεοί- 
πα, ναί {πε ροι5εσίΊοη οῇ Τ5ηπηαε] ἀῑά ποί Ρτα 
γεηί ἴδααο {Τοπ Ῥείησ {πε {ος θογη 5οη οἱ ΑΡτα- 
Ἰαπα, απά ἴπε ρειςεεοιί{οΓ’5 5Ηρετίοτ. “Α5 (οὗ- 
φο[νος ϱΜαπά]οτ) Ὀείησ ῥογπ α[ῖογ {ιο /ζο9ῇ, απ 
α[τον έιο Ερὶγτέ, αἲθ Ἠετο ορροφεᾶ: πε Ρείης ῥουπ 
α[τεν ιο ρίγ πλαδί πηεαη, [δαας7ς Ὀοδίης Ώογη Ιπ 
οκ ΠΙΠΠΠΟΣ, ΘΥ {πε εχἰταογΙπατγ ἵπΠασηςσθ 
οἱ νο Βρὶτιέ απά ρούνεγ οὗ (ος. Διώκω πν]]] 
Ἠθτο ἀθποίο Ιπ]ατίοις {γεαίπιεπί οῇ ευεγι ΚΙπὰ, 
Ροίπ ἴπ ἀεοάς απά ννοτ. Απά αἰποιρῃ (πα 
Μοβαϊο ΠΙδίοτγ τεσοοτά5 οΠΙΥ οπθ Ιηπδίαηπος ΟΓ Ίη- 
ε]πσ (γεαίπηθηί, ---- ΠάΙΠΘΙΥ, οἳ Ι5ηπηαε] πιος]κ- 
Ίπσ Φ4ΓαΠ, ννθη 5ο ννοαποὰ ἴδαας (566 (1εΠ. χχἰ, 
9 ὃς δη γοί Ὑνηθη Ὑε οοηρδίἰἀεγ ἴε ἀἰδαρροϊπί- 
πηοη{ ννπ]ο]. Ῥοί] Ηασατ απ Τ5ηπιαε] πιαδί Ἠανα 
{6]ί οἩ (ο Ὠἰγί] οῇ ἵξαας, 1 ννας πο υππαίατα] 
Γον παπι {ο /οοί 1]]-νΗ], απά οι. Τί οἳ. 6νΘΤΥ 
οοσαδίος {ο {πο τοι] Ἰοαῖγο[ (λαο Ρργοπιδθ. Απά 
ΤΙΑΠΥ 5αςἩ ατο τεοοτάεὰά {οτι (ἑαϊίον ἵπ {ο 
Παρβ]πίσα] ΥΤΙΘΥ. 66 ΜαοΚκη. απά Ῥαἱεγς 
ΗΠοτα Ῥαυ]]πα. 

90. ἀλλὰ τίλέγει ἡ γραφή; Ἔκβ.] Τηϊς ἶ5 πιεππἰ 
{ο Ιπάϊσαία (]αῖ ἴπα οοπδεηπεπορ οἳ απΏθ]ίοβ απά 
ἀἰκοῦοφάίθηςσς, ἵπ {6 σα86 οῇ {16 ουν] Οµτοῇ, 
νι] Όο οοτγοβροπάσπί {ο Ό]πί 1π {Πο σαςο οῇ ἴ]ε 
απ Πίγρο ἨΠασαγς γἱ7. πε Ὀεῖπο οαδί οί ῄοπι ἴῃα 
Ῥτοδοπος απ {Ἀνοιτ οῇ οσα, απά οχο]ιάεὰ {οπι 
βα]ναίίοῦ.. Α 5οΙεπΙἩ ννατηϊης {Ππὶ5 {ο ἴπο ο αάαἱἆ- 
1πσ [αἱςο {οαςἨοτς. 

9]. ἄρα, ἀδελφοὶ, ἃοι] Τ]ηε Αροεί]ο οπα, 
(ιτοισ]. ἀε]ίσαπογ, ἆοθος ποί {Παν αχρτοδ», Ὀυί 
οπ]γ /ήπίς αἲ ο οοπο)ηκίοπ ἴο Ὃο πιαᾷθ (ννη]σ] 
5 Ιπάϊσαίοὰ αἱ Ίαχσο Ὦγ Οαπά]ετ απά Έοτσεγ) 
ΒΙΠΙΡΙΥ εχργοβείησ ναί ΤηΑΥ 56γνο {ο δσσοδὲ 1 

ε ᾱ. Ίο Ῥοἱσονεις, ἴ]οῃ, Ὑοίμογ ᾖθνν ος 
1θη{]ο8, ατο ποῖ 1 {ο κἰπίο Τ Ἰανο τορτοφοπίθἆ 
ΡΥ Ἠαρατ, αἱ ἵπ Ὠναί ννμίοὴ. Τ Ἰανο τερτοβεηίθἁ 
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κ, 1 τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 
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ο Αοὶφ 15. 10, αι , ν τ ι αι α 
Ὅ πη ἐλευθερίᾳ ουὐν, 1 Ἄθιστος ημᾶς 1 γει.». 16, 

9 ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. δὲ, ἐγὼ 
” Π ο”, 5 ο.) Π . ς υ) 3 ᾽ 7 ’ 

Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς υὑμᾶς οὐδὲν ὠφελή- 
᾽ ’ 3 ’ ’ «/  ἃς ’ 

3 σε. ΠΜαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ανθρωπῳ περιτεμνοµένῳ, Οτι οφειλέ- 
5 ’ .. 

4 της ἐστὶν ὅλον τὸν νόμο» ποιῆσαι. 
, ’ - ἁ - ιά 2ο , 

6 οἵτινε ἐν νομµῳ δικαιοῦσθε᾽ της χάριτος ἐξεπεσατε. 

ϱΥ Βαγαᾖ; οοπβοαιεπ{]γ, νε ατθ ποί ππάθτ Ὀοηά- 
ασο {ο απ απά ἀθαί]ι, Ὀαέ ατο {9ο {οπαι ἴπεπα ΡΥ 
Ο]κί, Ὀείπς αἱοπθ ἸἨείτς ος ἴ]χε Ργοπ]Ιθθβ. 

Υ. Ἠανίησ φοΐ {οτί εί Ολτίκίανπ ΠΗροτίγ, 
ἴιο Αροβί]ε 5α]οίη5, ὉΥ Ὕναγ οῇ Ιπίεγεπος, ἴπαί 
Θν6γ εἱου]ά δίοαά{αςί]γ οοπ πιο ἶΠπ, απά πιαϊηίαϊη 
ἔιο οχοτοῖςο οῇ ναί Ηθετίγ {οπι {πε γοΚκε οἱ ίμε 
Ιανν, νο] ΟἨηὶςί Ἰαὰ Ῥοσίοννθὰ οπ {λλεπη. 

Ἠειαο ἴλετο ατα {ο τειπαγκαῦ]ο ναττ. 16ο, 
Ῥα{ πισπ]{οςί]γ Ιη{εγίος {ο {πε ΟΙΠΗΙΠΟΠ 9Π6. Τ{6 
οτἰσίηπ οἱ Δοίι τεπάίησς (οπο οἳ Νίο 6 γῃ 
αἰπσι]ατ ταβηποςς αζ]ίεὰ Ὁγ τίεςῦ.) ας Όεθη 
ονἰποεά Ὁγ ΒΙπο] {ο Ἀανε Ὀεεῃ πποτε 6ΥΓΟΓ, ΟΥ ἴθ 
οπιεπάαπά1 ααἀαοῖα οϐ πο εατ]γ Βἰρ]ίσα] ΟτΙῆςς, 
8ΟΠ1Θ ΟΡ ΠΟΠ αρρεατ {ο Ἠανε Όθει ἀἱδριεᾶδεά 
ηλ λα Ρροφΐοπ οἳ ιο οὖν, απἁ οπαπρεά Ιἴ, 
Οποισίι (α5 ἵη ΤΠάΠΥ οίμετ ϱᾳ5εβ) {ος ἴα ΥΟΙΡΘ. 
Έτοπι 5 οἴαπσο οῇἳ Ροβίΐοῃ, ἀτίεδθας ΙγΓᾶ- 
Ώοπα]]γ «οπο]αἀεά (ναί ἴέ οασηί {ο Ἠανο Ρ]αςθ 
πιοιο]ιογα/ απάἀ Ἠθ ομέ τέ οί, Ειοισι νθιουί ΑΠΥ. 
αιἰλοτΙ{γ, απά ποἰννΠλδίαπάϊησ ἐ]λαί {Πε φεπίεηοθ 
9 ἴμας ἀαρτίνεά οἱ νν]ναί 5ο υν5 1ΐ5 5ο0Ρ6. 

1. ῶ]ετε ἶς Ἠετο απ ΙΠί6γοποθ {ΤΟΠ {ο Ργεσες- 
Ίπσ; απἀ, {Ἰετε[οτε, {Πῖς νειδε οασΗί ποί {ο Ἠανα 
οοίηπιθησθ] α Πθν’ ολαρίογ. Στήκ. ἐν ἶ5 εφι]νᾶ- 
Ἱεηί {ο ένα (]πβισα] ἐμμένειν. ᾿Ἐνέχεσθε ἵδ 6εΠεΓ- 
αἰ]ν εχρ]αϊπεὰ ὮΥ κρατεῖσθε. Ἔϊα γνοτὰ 15 υ8εά 
Ρτορεί]Υ οἳ Ροΐπσ Ἠε]ά Ὁγ τορθς, ηθίς, ὅτο.; Όπί 
15 ο/ιεη πιοίαρλοτίσα]1γ επιρ]ογθοά; 5 ἐνέχεσθαι 
ἐν νόµοις, ἴο Ὀ6 Πε]ά ἵπ οὐεάίεποο {ο {16 1α199. 

2. ἐγὼ Π. λέγω, δτο.] "Τηϊς πιεπίίοπ οἳ Πΐ8 
Ώ8ΊΏΘ ΤΠΥ Ό6 πιθαηπί (α5 αί Ερῃ. ΠΠ. Τ, απά 2 Οοτ. 
χ. ].), ἵο σῖνο ννοἰσηί απἀ αιίΠογΙγ {ο ννμαί 18 
αΌουιί {ο Ὦ6 βαἷά. Βιΐ Τε 56εΠής αἱ5ο Ιπίεπάεὰ {ο 
οοπίταδί 5 ἀοοίτίπε γη ναί οὗ ία [α]5ε {εαο]ι- 
6/5: ΠΑΥ, ἃ5 8ΟΠ16 (ΠΠ, ννΠαί ο γεα[ῖη {εασ]ιες 
ψῖθι νυηαί η ἶ5 ΡΥ οθγίαϊη Ρ6ΙΞΟΗ5 τερτεβεηίες α8 
ἐεασμίησ. ἜΤ]ε ἰδὲ, πιἶπά / Ἠϊπίς αἱ ἰλο σγοαί ἵπι- 
Ρογίαπεο ο{ ναί Ἰο ἵ5 σοῖῃσ {ο 84Υ. 

--- ἐὰν περιτέμ.] Ἱ. 6. 1 γε απἀετίακε (Πα τα 
Ίανν, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, 5 πηθοθδβδατΥ {ο Ἰαςίβοαίίοηῃ. 
Χρ. ὑμᾶς οὐδὲν ὠφ. Ἱ. 6. “' ινε Ολγὶκίαηπ τε]]σ- 
1οη νν]] Ὦο οϐἳ πο ανα] {ο γοιγ βα]ναίίοῃ, 
Κορρο απά Ἰίπετ οὔδογνο ΄έ έλαί Ομ ἶ5 θαἰᾷ ἴπ 
.. {ο ἴπε {1156 {6αςΠθΥ5, απ, α8 οοσαδἰοη- 
1Υ οἰδειήοτα, υγ ἨατςεἈησςς; {ᾖοιση 80Π16- 

Έπιες (Ίο Αροσί]ο μ5θς ποτ Ιπάμ]σοποθ. Ἀεο 
Λοῖς χνἰ, ὃ. 1 Οοτ. ἰκ. 20, Ῥοπι. ἱκ. 14. 5εᾳα.” 
Τ]ο τοππατ], Ποννδνος, 5 Γοαπάςεά ἵπ 6ΥΓΟΣ, απᾶ 
- ανα προπ α Υ6τΥ ου]εοίοπαβ]ο ριποῖρ]ο. 

Ἡο Ιπάπ]σεπορ βροκεηπ οἱ να5 οπΙγ {ο 10ραί 
ἠγείιγεπ, απὰ ποί εχἰεπἆεᾶ {ο υἱοίοπί ραγ[ῖδαπς. 
Ῥεείάςς, πα Ιπάπ]σαπος να {0ο «οιον, Νο 56411 
σοοππαεά ἵπ {θ οΏβεγναηπος οὗ {ο Μοφαΐο Ίαν, 
ποῖ, α8 Ἰθγθ, {ο (Ποιον. Ἀοτ 18 ίπετο αΠΥ ἴπ- 
εοπαἰδίεπει; [οτ ἴποισῃ πο Αροείο ἆᾖοεΒ βαΥ, 
Οναί οἰτοιπιςίφίοι ννου]ά εχο]αάθ α παῃ {Γοπη {πε 
Ῥεποε[ί οἳ Οπεῖςί, Τά 15 ποί αἲ νατίαπος νίἩ Πὶ5 
οβίοι αἱ Π1. 28, απά νἲ. 15. Οιαπί οἰτοππιοϊβίοη 

15 α λίησ ΙπάΙΠογεπέ; δἶπος, (ποιυσῃ οἰτοιπιοϊδίοη, 
ο/ ἠκεί{, οου]ά ἆο ποϊί]ετ ἨαΓΠ ποτ σοοᾷ, Υεί 
Ψηθη οοηκιἀετοά Ίπ σοπ]αποίίον Υί αἱ] (λα 

Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, 
ᾳ ᾿Ημεϊῖς γὰρ ᾳ2 Τΐπι, 4. 8. 

οί[ιεγ γιος ο ένο Ίανν νο] 1 ἆτανν αῇίοτ 1έ, απἆ 
ἁοοοπιραπίθά Νι α- ἐγμδί π Τί 385 ΠΘεΟΘΒΒάΤΥ {ο 
Ἱαδβοαίίομ, ἴέ οοι]ά ποί Ὀπί 4ο Ἠατπι, ηΠαΥ οχ- 
ο)ιάε [ἴοπι δαζυαίίοπ ὂή ϱ7αοε, 8ἶποθ πο ἴννο 
πιοάεςδ οῇ βα]ναίίοπ ἵπ ἴπε Ίμανν απἀ {ιο (ο5ροἱ 
ατα Ιποοηφίςίεηί νί εαοἩ οίπετ. « Το ουν 
(.τοί. απἀ Με]μαε]Ι5 οὔπεγνε) πὶσηί αἀορί οἰτ- 
ΟΜΠΙΟΙΡΙΟΗΏ 5 α παίοπαί το; Ὀαί ἴπαε (επΗ]6ς, 
Πανῖπσ ηο 5ο] ροὐίοαἰ τεᾶδοη, σοι]ά οΠΙγ πα 
6 α5 ΠεοθβκατΥ {ο Ἰα5δήβοαίοις ΥμΙο ννου]ἀ 
πιαΚεα γοιὰ Γη απἀ ρταςςθ, απᾶἀ 5 {Πετε[οτθ 
βίγίιοί]γ {οτριάάςπ.2 

5. μαρτύρ. π.] 'Απᾶ ΠΙΟΓΘΟΝΕΓ [ 5οΙεπΠ]γ ἀ6θ- 
οἶατο; ) 45 η ΑΛοίς κκ. 20. ᾿Οφειλέτης ἐστὶ 15 αβεά 
α5 ἵπ Ῥοπι. ν1. 19, νηετο 9596 Νοίε. Βί. Ρα] 
ΠΊΘΑΠΡ {ο 5αγ, ἰ]αί οἰτοιπιοίδίοη, κε Ῥαρίίεπι, 
Ῥίπάς Όλα Ρείεοη πο ἀπάετσοεςς 1έ, {ο έππε οί/ιεγ 
γιος οῇ πε τε]ὶσίοηπ απάετίακεπ; απά ἰ]αί Όναβ 
με απἀετσο]ησ οἰτοιπις]δίοη ἶ5 α γἱτίμα] αὐαπάοη- 
ππεηί ος Ομτ]κΙαπΙί(γ. Τμ νειςε, ίΠεη, 8οχνθς {ο 
[ατίπετ Π]αςίταίε ἴηθ ΓΟΓΠΙΕΥ, απᾶ σἶνθς {16 εαδοπι 
{ος νν]αί πιὶσηί Ἰανθ αρρεατεά α τὶσιά τοβίτἰοῖοη. 

4 --θ. Ἠετε (με Αροδίιε 81οἵν το]. οἴτοιτῃ- 
οἴδίοηπ 5ο απάθτίακεη πιηιδί εχο]αάς οπι (Ἠγὶςί, 
Κατηργ. ἀπὸ τ. Χ. ἜΤ]ε 86η859 18, ΄΄ατε δεραταί- 
οἆ ἴοπι ΟΗητίςί, έέατο οιί οῇ ἄοπι (Οητὶςί, 7 αβ 
(Ῥουπα, εκρ]αίΠ8; οΥ, “' πανο {α]]επ οῇ ῄοπι Πἶπα,) 
5 ο Ρ65ςῇ. 3ΥΓ.: οἱ, α5 ΤΠεορΗγΙ., έ Ποἱά πο 
οοπιππαπἰσαίίοή νι ΠΠ.” Τηε ἀπὸ 15 Ἠετε α5οἀ 
4ΐ6Γ κατηργ. αστεεαὈΙγ {ο ΟΟΙΠΙΠΙΟΠ Ἠδασο α[ίογ 
νετῦς οἱ οοδίπο απάἀ δεραταξίισ. ἜΤ]ο ρτῖπιατγ 
1άθα 15 ποί αἱἰοσείπετ οί, Ραΐ 15 αἰ]αάεά {ο 1π 
Ώπε σταςο Ἰετγείοί[οτο ρῖνεη Πανίης ]ο5ί 15 οΠεοί 
Ὦγ Ὀεσοπηίηςσ 1δε]οεΒς, απά Πανίηπσ Όεθμ ρίνεῃ 1Π 
ναιη. 39 Βοπι. νΙ]. 2. ϐθ. καταργ. ἀπὸ τοῦ νόµου. 
Δικαιοῦσθε ΠἹθαΠΒ (α5 (Ἠσοιπῃ, οΏδθγγνες) ὁικαιοῦσθαι 
ζητεῖτε. Τ16 ποχί νγοτάς τῆς χάριτος ἐξεπ. 318 6Χθ- 
ροί]οα] οΓ κατηργ.. ᾱ. ᾱ. “« Υγο ατθ {α]]επ {οπα, απά 
Ἠανο (οτ[ε]ίεὰ {ιο πορο οῇ ςα]ναίίοηπ Ὦγ, σταςθ Ιῃ 
{πε (ἆοβρο|.. 9ο 2 Ρο. ΠΠ. ΙΤ. ἵνα μὴ ἐκπέσητε τοῦ 
ἰδίου στηριγμοῦ. θε ΤΠασγά. υηΙ. 81. 

ὅ. Τη ἰΠῖ5 νογςο {ο Λροδί]ο 5πονς {παί (ίπος5θ 
8το αἰπιῖησ αἱ απ αὐφιτα]ίγ, νο ἐπϊπ]ς ἐπαί δοί]ι 
τε]{σίοη5 ΠΙΠΥ ὢ6δ οοπ]οϊπθᾶς απ ννὶδῃ {ο Ῥο ας- 
οουπίεά Οητὶδίίαπς, 6ΥεΠ {Ποισῃ {Π19γ 5δ6εἰς {ο 
αἰίαίη Πας Ποαίίοη Ὦγ απ΄ ορεάϊιεποσθ {ο {ο Ίαν. 
Τηϊ6 Ἠε ἆοε ὮΥ {αοϊ]γ οοηίταβίπσ {πο οαγπαὶ 
η ιο αρίγιαῖ [αἰίπ. ἜΓμε γὰρ Ἠα5 α νΕΤΥ 
ο) ρίίσα] ἀδθ. Τπ (απε]αίίησ, ννθ ΠΙΛΥ τοπάετ Τε 
6 ννῃετοαφ.”. Όη ιο 86η56 ο ἴ]ε Πνεύματι Εὶκ- 
ΡΟΡΙΙΟΓ5 αΓθ ποί αστοεά. Έμε αποϊεπῖ απά εατ]ῖε 
ΠΙΟάθεΓη οπο8 απάοτείαπά 1{ οῇ λε Ιπῄπεπος ο{ {1 
Πο Βρὶγη, Οἱµεις, α5 τοῦ. Ῥαχ., απά ος. 
Ἰπίθτρταί, 6 ΒΥ να πιογπιαί Γεοῖισς.”. ΤΠ, Ἰουν- 
6ΥοΥ, 5 ἴοο Υασµθ. Τί ετεο ῥείίετ, ψ]ι ΥΝο][ε. 
Κορρο, απἀ Ἠοίρας, {ο {ακο 1 οῇ ἔιε ἀοοίγῖπρ ο 
{ιο (ἄοερε!, νΥΠΙοἩ 15 αρὶγ]ίααἰ, π5 ορρο5εἆ {ο {ια 
σαττια{{{η οί {ιο Πιαυ; οἵ, 35 ΝΘΥΟ. εχκρ]αἴπΒ, {ο 
(οεγεῖ οουεπαπέ, ννπὶος πα Βρίτιε αίίθείς, απα 
Νίο οοπιπημη]οπίες {πο βρίἰπή, εί, α[τετ αἲ], 
Όποτε ἶ5 πο σοοᾷ ΤΘΠΒΟΠ {ο αθαπάοῃπ {ε αποϊεπί 
απά οΟΠΙΠΙΟΠ Ἱπίετρτείαίοη, αοοοτάῖπσ {ο ννλίο]ι, 
Ὀολοῖί τεπάθτ5;  ποβ 6ΠΙΠΙ, Ρτο Ιπάο]ε πιεη{]β 
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χ Μαι. 19. 50. 
1 Οογ. 7. 19. 
Οοἱ. 8. 1. 

’ 

Πνεύματι ἐκ πίυτεως ἐλπίδα 

. 1 Οογ. 9. 24. 
ευρτα ὃ, 1. 

εβαρτά 1. 6. 

δι; 

αληθείᾳ μὴ πείψεσθαι ; 

}. . , 
αγαπΏς εγεργουµεΥη. 

α 1 Οοχ. δ. 6, 

οπιοπάαία ρογ Βρίγίαπι ἨῬϊνίπαπι, εβεοία,” ὅτο. 
᾽Απεκὸ. ἐλπίόα ἵ8δ πο, 1 οοποεῖνε, α ΡΙεοπαδπι (45 
8οππθ τεσοσηπί ϱοπιππεπίαίοτς Ιππασίπε), Ὀαΐ α Υ6ΤΥ 
βίτοησ Ἰποάθ ΟΡ ΘχΧΡΙΘΒΒΙΟΠ, ἀθποίίῃπσ απχίοιΙΒ 
Ἰοησίησ απά ΓΗ] εχρεοίαίϊοη ο απΥ ἴπίπσ. "Για 
Ψγοτά ἀπεκδέχομαι, Ἰκε ἀποκαραδοκέω, 8ἱβΠΙΠεΡΒ 
Ρτοροα]γ {ο (Ἠτιςί Γογννατὰ (πε Ἰοπά απά πθε]ς, α5 
1Π απχίοις εχροεοίαίἶοπ ο{ Ἠεατίησ οἵ βθείησ 80ΠΠ6- 
μῃησ. Ὦ6ο Ἠοπι. νΗΙ. 19. 1 Οος. 1. Ἱ. απά οοπῃ- 
Ῥατε ὨΏοευ{. αχνΙ. ὅδ. ἜΓ]ε Πα] 56η5θ πιαΥ Ρε 
Όνας εχκρτθβεες : “« Ύε Ἰοο]ς απχίοιςΙγ Γογν/ατά {ο 
έπο Ἰορο ο (1 {πο εκρεοίεἀ) ΙαβδΗβοαίίοι ὮΥ 
{α1(μ.ὸ 

6. ἐν γὰρ Χρ.] α. ᾱ. [1 5αγ ἵπ βλ, απά Γα1ἱῃ 
οΠΙΥ] {οτ, ἄτο. ἸΠὶς ἶ (α5 0απά]ετ οΏδειγνοαφ) 
6 νο ννπάϊίπσ αρ οϐ πο Ὑοἰο αγσαππθηί, ΟΥ 
Πιο οοπο]αβδίοΠ {ο Ὃε ἀταννη {ποπ 1... Οοπιραγε 
1 Οοτ. νυν. 19. απἀ (α]. νΙ. 16. απἀ 5εε Νοίθ 
οἩπ Ῥοπῃ. ΙΙ. 28. 29. Το ῬΡτες]αἀε, Ἠονενες, ἴπ6 
βαρροβ/ίοἩ, ἐπαί α Όατο [α{ῃ νναςδ πιεαπί, {πα 
Αροβίιθ οαπ{οιδΙγ ευρ]οίπς {πα Ππιηίαίίοῃ δι) 
ἀγάπης ἐνεργ., ΠπεαΠίπς, ναί εΊλουνς Ιςειῇ, εκ- 
ετίς ἴί5 οβΊοαογ ἵπ αοίίοπ, 35 ορροδεά {ο πετ 
ερεοι]αίίοἩ ; ναί ἱ ορείαίἸνε, α5 ορροβεά {ο 
ναί Ῥτοάασοθ5 πο [ιῖ. 966 1 Τη68ε. 11. 19. 
᾽Αγάπης 80Π16 απἀθτείαπάἁ οῇ ᾖουο {ο Οιγὶςί, οἵ ἴο 
6οά: οἱ]ετς, ΟΕ ἴουο {ο πιαπ, 5 5Ἠοννη ἵπ οιατίγ 
ογ Ῥεπονοίοποθ. ἘΤ]ε Ἰαΐίετ Ιπίετργείαίίοη ἵ8 
Ῥτε[εταῦ]α ; Ῥαΐ Τέ ταί]ογ ἀεποίες ΊἸονε {ο (οσά, απά 
{ο ΠππΠ {ΟΥ (1ο”5 κακε (α5 ἵπ 1 60ος. χΗΙ. 1. 5οσα.); 
Ἱππρ]γίης απίνογκα] ορθοάίθηοο {ο (4045 οοπ]πηαΠά- 
πιεπίς. Ἀε6 Ὦρ. Βι]]ς Ηατπι. Αροςί. ρ. 40. 

τ. Πανίπςσ ορεπεά οί {ο τὰ παίατο ΟΡ ο 
Ογικίαπ το[σίοη, απά 5Πποννη (αῖ 16 σαηποί βίαπά 
ψίῃ ια Τιανν, 6 πουν ἴακθος οοσαβίοη {ο 6χρτθ58 
Ἠϊ5 ννοπάοτ (μαι πο (αἱαάασηπς αΠοι]ά ἵπ αΠΥ 
ἀθστεςθ Πανο ἀοδοτίαά ΙΤ; απἀ Ιπνοῖσῇς ασα]ηςί λα 
Γα]ςο {6ασΠθίς, ΘΥ νηο5ο ον!] ροτ5ιαδίοης ἴ]ο (αα- 
Ἰαήαπς Ἰαὰ Όεσῃ Ιπάασθὰ {ο 5ναγνο [γοτη {ο τ]σ]έ 
οοτςο ο{ Εναπσο]ῖσα] Ηετίγ, {ο Πίο], πον/θνοτ, 
Ἡθ οχρτοβξος α πορο έ]λαί {116Υ νν]] τοίατῃ. (Οτε]]. 
ὃς Βο]ιοίί.) 

---ἐτρέχετε κ.] “«Υε Ἠετο τιπηίπσ ν/ο]],”. σοΐπσ 
οἩπ εαοσθεβι]]γ ἵπ γοις Οία οοιἵ5δθ. Απ 
ασοπ]ςέίσα] πιθίαρῃοτ (5εο Νοίο οἨ νετ, 22. απά 
1 Οο{. κ. 24.), 5ασσεςίοά ὮΥ (θ ἐξεπέσατε αἱ ν. 4. 

---τίς ἡμᾶς ἐνέκοψε.] Τηε οοΙπΊο τοπίησ 18 
ἀνέκοψε, “ Παίῃ οπεσκεά γοι ἵπ γοιγ οοµ/ς6,” 
««ΠΙπάεταςᾶ γοι, ο) νν]ο] οχαπηρ]ο8 απο πἀάπσοά 
ὮΥ Ἐ]κη., Ἀτοῦς, απ ῶοθβπ. Της ννο 5ο] 
οχρ]αίπ. Τί  Ἰα]ν τοίφφἀεὰ, ΠΙπάθτος.”. «Απά πς 
τοαάἶπσ πιἰσηί ο νθοτγ Ὑνο]] αἀπαηίοάς Ὀαί α5 αἲἱ 
Ώια Ὀορί Μ598., αἲ] πα οαπτ]γ ΕάΠίοης, οχοορί 
ἴιο Επαρπίαπ απά Βίορηαπίο ΟΠΟΒ, απά ΠΙΠΗΥ 
γοτείοης απά ἘαίμοΥς, Ἠανο ἐνέκοψε, Νίο] γιο]ἀς 
μἱίο αἱ σοοᾷ α 5θἨ56, απᾶ οπ6 ΠἹοτο αστοσπῦ]ο {ο 

Όιο [οτοσοίπσ πσοη]κί]ο ππδίαρ]ος, Τε 18 Ῥτο[οταρ]ο, 
παπά Ἰᾳ5 Ὀσθοῃ υν]ῆι ΤΟΠΞΟΠ αἀορίοά ὃν Βοης., 
ΜαίΩ., ατίαρυ., Γη έπα., αἲ., απά ολο, Ἐγκ. 
εἰσπίῇος {ο οπί ο αΠΥ οπο”5 οοπ15ο, Ὦν ἀῑσρίησ 
ίεποᾗος Ίῃ Ἠΐς αγ, απά μις δίορρίης Ἰ]8 Ργος- 
τοβ8. Τί οσσΙΓΒ 1π Ἠοπι. Χν. 22. 1 Τ]οῬς. ΠΠ. 18. 
1 Ραἱ. 1. Τ. 

"Ἠτρέχετε καλώς" τίς ὑμᾶς 

π ᾽ ; ὃλ Ν , ο .α 
μικρα ζύμη ολον το φύραμα ζυμοῖ. 

, ΡηηοΙρ]ος. 

αΑΙ,ΑΤΙΑΝ5 ΟΗΔΡ. ν. 6---10. 

δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα: "ἐν γὰρ 6 
- / ” » . Π ... ͵ »’ 3 , λλὰ - 

Ἄριστῳ Ἴσου ουτὲ περιτοαµή τι ιοχύει, ουτε ἀκροβυστία, αλλα πιστις 

Ἐ ἐνέκοψε, τῇ ἸἹ 
5 ᾽ 3 Π - . ς - 

1Η πεισµονη οὐκ ἐκ του καλουντος μας. 8 
δα Π ς - 

 Εγὼ πέποιθα εἲς υμᾶς ἐν 9 
ο «/ 2ος , η . ’ Λ 

Κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φφρονήσετε. ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς ῥαστάσει τὸ 10 

ΑΙ πείθεσθαι 8αΏ. ὥστε ΟΥ ἕνεκα τοῦ. Τηε μὴ 8 
πες ννί] πείθ. (νοισ] ουγ Ἰαησαασοε νγου]ὰ τε]εοῖ 
14) αοσοτάᾶῖης {ο ναί (τοαε]ς Ιάΐοπα, ὈΥ νΥΠΙεἩ νετοβ 
οοπίαἰπίπσ ος ἱπιρ]γίπσ ἀεπία] αἀπιί α μὴ 1ο 8 
αάάεἆ {ο έλα Τπβη]Ίνο [ο]]οννίηπσ. ΟΡ 8 1 πανε, 
ῃ νατίοις Νοίες οπ Τμασγά. (Εά11.), α5 νο]. Ἱ. 
ΡΡρ. 11, 41, 105, 110, 118, 144, 218. νο]. Π. ῥ. 4. 
νο]. ΠΠ. ϱΡρ. ὅ, 84, 111, 168, 5ποννη {πε {ας παίατε, 
απά Ρτογεά {αί (ωετο 5 πο ῬΡΙεοπαβΙ. ᾿Αληθείᾳ 
Ἠθτε πἹθαΠ5 {6 ἴγις τε]Ισίοη, ας 1 ἶ5 1π ᾖα8ς, ἴπθ 
πα ἀοοίτίπο οἱ ΟΠτὶςί. ἜΤ]μα τίς ἶ5 ποί δἵπιρ]γ 
Ιπίεττοσαίνο, Ὀυ{ Ἱπιρ]ίες οτε απά ἐπαἰσπαίίοπ, 
αφ αἱ 11. 1. τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε; ο Ίθννο. ΡαΓᾶ- 
Ρήταβθς, «« ΎΠο Ί νν]ιαί «αάαϊπεις, Ὑλαί Ρετνετί- 
εις | 

8. ᾗ πεισμονή.] ἜΤ]α 5επ5ο οῇ {πο νοτὰ 15 ἀἱδ- 
Ραίεᾶ. ΕΥ να αποϊεηί απάἀ πιοδί πιοάςγη Εχροβί- 
ίοτε (α5 (Τοί., βομ]θις., απά Ἠ1ποτ) 1έ 15 εκρ]αϊπεᾶ, 
ή ΓαοἳΗίγ οὗ Ὀε[]εί, οτε 1{γ, εὐπείθεια, ΝΠΘΤε- 
ὮΥ γο ίαΚκο πρ {λε ποίίοη οῇ {6 πεοθρεῖ{γ οῇ πηῖκ- 
Ίῃσ ο αάαἶκπι ννῃ Οτι ΙαπΙ(γ.”. Οὔνετε, πον/6Υετ 
(α5 ΚοΡΡε, Ῥογρος, Ε]αῖί, απά Βολμοῖ(), απἀεγείαπά 
Ὦν 1{ Ροννετ ογ 5ΚΙΙ] οὗ Ρειςιαδίοη, ο{ «οτεθ Τ6- 
{εγτ]πσ 1 {ο ἴα /αἱδο {εαε]εη. Εἰιετ οἳ Όιε 
αρθονο Ιπίοτρτείαίίοπς ν]] γἱε]ά α σοοά 86ηΠ865 
Ρι{ έλα Γογπηετ ἶ5 ἴπα πιοτε παίιτα] απά΄αστεεαρ]θ 
{ο νε οοπίεχί, απά {ο ἴἶπε ρατοποπηαρία 5αὐεϊςίίησ 
Ῥοίν/εση πείθεσθαι Ἀπᾶ πεισµονή. Τῃε ποτὰ πει- 
σμονὴ 18 5ο τατθ, Όιαί 1: Ίας οπΙγ Ῥεεῃ {οιπά εἶδε- 
ν/πθγε ἵπ ΕδίαίἩ. απἆ Ηεκγεῃ. 

9. μικρὰ ζύμη --- ζυμοῖ] Α ρτονειοία] 5αγίπα, 
αἶδο οσοουττιησ αἱ Ἰ Όοτ. ν.θ. ἨΠί τεδρεοί ἴο 
Ώιο αρρίἰσαίίοπι Ἠςετθ, ΠΣΠΥ τείετ Τέ ο {ο /αἶδε 
{εασ]ιεγς; «|. ᾱ. α [ον [α]5ο ἴεασ]θεις πιαΥ ο. 
ἴπα νο]ο οοπστερα{ἶοη. 36ε 2 Τίπι. ΠΠ. 1. Νε 
οίπετς το[εγ 1 {ο {ο /αΐδε ἀοοίγῖπο νλΙοἩ ππαῖπ- 
ἰαϊηοά ο πθοθβεΙίγ οῇ οἰτοιπσίδίοῃ, απά 5αςῇ 
Ρατίῖα] οὔβδεγναπος ΟΡ ἴ]ιο Τιανν α5 ίπο5θ «Σπάαίσθτβ 
πηϊσηί πετ Ῥο σοοπίαηί {ο οπ]οῖπ. 'ΤΗϊ5 ἶ5 Ρτε[ετ- 
αθ]θ: [οΓ ιο Αροεί]ε πιθαης, (παί {ο γ]ε]άϊηπσ οἩ 
έίιο5ε ροϊη!5 ννοι]ά επΙτο]γ οοτταρί ἐπεῖτ ΟἨτ]είαπ. 

9ο (ναί ἰἱ5 15 ρατα]]α] {ο νν]ναί νναβ 
βαἰ αἱ ν. ὃ. 

10. ἐγὼ πέποιθα --- Κυρίω.] ἘΤηπὶ ἶ5 Ιπιεπάεὰ 
{ο βο/{ϊἵοη ία Ἰαγε]ηοςς οἳ {ο ρτοσθά(πσ ΕΧΡΙΘΒ- 
8Ι0Π5, ὮΥ απ 4ΒΒΙΤάΠΟΘ ΟΓ 5οπιθ τοππαϊπίηςσ οοπ{ῖ- 
ἀοπος Ιπ (απ. Ἔ]ο αδιπαοἰοπ (ἀθείτογοὰ ὮΥ 
ΒοηΟ {πείο]οςς ΟγΙΠ1ς8) Ίνας Ἰθγο στθαί {οτος; απά 
Ώιο ἐγὼ ἰς οπαρµαίίο..  Ῥοαπάογ: “«Τ, {οτ παΥ ρατί, 
ο. ἨΠέποιθα --- Κυρίῳ Πιαγ ππθαῃ, οἰίπετ “«Τ πανθ 
οοπβάεπος ἵπ γοι, (Ἠτοισὴ {ο σοοάπεξα απ αβ- 
αἰδίαπος οῇ {πα Τ,οτὰ ;) ος ταίμος, «6 Τ (ταςίέ ἵπ ἐπθ 
Τ,οτὰ οοποθτηῖησ νο... Ῥετπαρς Ὀοίμ 56ΠΒΘΒ 
αγ Ιπίοπάοά ; α. ᾱ. “' 1 παςί η ιο Τ,οτά [τε]γίηπς 
ΟΠ 5 ΠεΙΡ], απά Τ ρ]ασο οοπβάεποο ἶπ γοι. 

---οὐδὲν ἄλλο φρον.] Ἠοτε ἴοτο 15 δοπιοἰλΊπς 
Ίοβ {ο Ῥο εαρρ]ϊοά, α5 οβσπ, (οπι πιοάθβίγ. Τί 18 
ποῖ αρτοοᾷ απποηπσ Ἐκροφίίους ν]θίηοτ {πα ννογάθ 
πιθαπ, “' ελαί γοι νι] Ὁςο οῇ πο 8αππθ ορἰπίοη 38 
ΠΥΒΕΙΓ” παπια]γ, οἨ {9 εαθ]θοί οἳ μις Ἡρίεί]θ: 
οἙ, “' ἠιαί γοι νν] οπἰογίαϊη πο ρη]ποίρ]θς οοΠ- 
ΠαΓΥ {ο Όια ἀοοίτίπο 1 ἰαασ]ί γοι,”. Τ]ο {οσπιθτ 

ο 



"6άΑΙΑΤΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. Υ. 11, 12. 

’ 5/ ο] 5 γ δε, ᾽ δὲ 1δ λ ᾽ 3 " 3, ᾧ 
1 κρίµα, οστις αν Ἰ. Ἕγω ὁε, αθελφοί, ει περιτοµην ετι κηρυσσοω, τι 

19 ἔτι διώκομαι ; ἄρα κατήργηται τὸ οκάνδαλον τοῦ σταυρου. 
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Υ 1 οοι, 1. 29. 

1 1 ΟοἨ. δ. 18, 9. μλ ”” 

Οφελον, κ ο.10 
2 ’ ψ 3 -- ς - 

καὶ αποκοψο»ται οἳ ἀναστατοῦντες υμας. 

[9 Ρτε[εταβ]α, οδρεςΙα]]γ α5 ἴ]ιε ]αΐΐ{ος 5οΠ56 ΠΠΘΙΡΟΘΒ 
Ιπίο ιο ΓΟΓΙΠΕΓ. 

---- ὃ δὲ ταράσσων ὑ.] “« Ποννενοτ, πε ἴαί ἰτοιῦ- 
εί γοι,; ος ταίμος, ρεγρίεχε απ τιδείίε 
γοι ας 1 Ομαί ννας αἲἲ ο οοι]ά ἀο, --- ποῖ {έας]ι 
πει. 3ο (αἱεηπ, οἰιεᾷ Ὀγ αεί: ταράττοντες 
µόνον τοὺς µανθάνοντας, διδάσκοντες δὲ οὐδέν. ᾿Τα 
μ5ο οἱ {α ισα ννΙ]] ποί Ῥτονο ἰλαί ἴπετε 
Ἡν/38 ΠΟ ΠΟΓΘ ἴ]χαπ οπε [αἱ5ε (εασε]ετς δίπος ΙΤ ΠΙΔΥ 
Ρο ι5δθά οοἰοείίυείη. Ὑεί ἴο Αροβί]ο 866ΙΗΡ {ο 
ρίαποε αἱ οπο, ἴε ρτὶποῖραΙ οῇ Μπεπα: απά ΡΥ νε 
ὅστις ἂν ᾖ Νε ΠΙΥ Ἱπίετ (μαί Ίο να ἃ Ῥείβοῃ ος 
ΒΟΠΠΘ 60ΟΠΒΘΦΙΘΠΟΘ. ἍἈΒαστ. τὸ κρ. [ νΝοι]ά τεπάες, 
66 β]α]] οἵ νν]] Όεατ (1. 6. τεσεῖνθ) λα ριπΙκηπιεπ{ 
[εαϊίαρ]ε {ο Πῖς οῄ σπος],΄ ννλεί]ετ εχοοπηπηαη]σα- 
Ποπ, οἳ πα ΙπῃΙοίϊοη οϐ Ὀοβί]γ ἀἱδεασθ. ες 
Μαι, κκ. 24. Ἠοπι. ΧΙ. 2. 

11. ἐγὼ δὲ --- ἔτι κηρ.] Τ]ο Αροεί]ε Πετο σ]αποθβ 
αἱ οπθ ο ἴΠο στοςςθεί σα]απιπίθς τοδρθοίίης Ἠΐπι, 
ἀἰβδεσιππϊπαίος Ὦ} ἴ]ε ὃ ταράσσων απά Ἠἱ5 ραγίΙζσαης; 
Ππαπηε]ν, ἰπαί Ἰδ Ἰαά, ΟΠ 50ΙΠΠΘ Ο0Ο85ΙΟΠ5, απά 
ν/ηθῃ 1 5α]{εὰ Π5 Ιπἱετεςί, Ργεασῃεά {ια πεςοθβΙίγ 
οἳ οἰτοιπιοϊξίοη (ος, αἱ ἸΙθᾳςδί, ηαά αἱ]οννεὰ Τί {ο 
ΒΟΠΠ6 ο{ονγ 0Πτο]εβ)ς ΝΠ]]ο {ο ἴε (ἀαἰαίίαπς 
Ἡθ Ιπίετάϊοίθά Ἱ. Ἔτι, “΄6νεηπ γεί, 1.6. α[ἴετ 
Ἠανίπσ Ὀεσσοππθ α Ολτδήαπ, απά Αρος5ίθ οῇ {ο 
(επ]ος. “ΤΕ Τ φοῖ, α5 ἴΠεγ 5αγ. ΡτθιοἩ [1η 
πθοθςς]{γ ο{] οἰτομπιοΙδίοῃ [το ]α5ήβοαΙοΠ], τί 
ἔτι διώκ., “' Ἀουν 8 Π Εῑιαί Τ απι ψεί γεγδεοιοά {3 
νῖπ. ὉΥ {ιο 9 6ννς απά ο αάαΐσετς. ΤΠ 5εηςο οΓ τί 
οσοστς ἵπ Τμικο 1. 62. απά οἱδονμστα, οίῃ ἵῃπ {θα 
Φοτϊρίυτα] απἀ Ο]αδείσαὶ τίεγς. ΤΠε Δρορίιε 
ΙηΘάΠ5 {ο ατσᾳθ, (παί Πἱ5 Ὀείηπσ γεῖ πάει 5Ιςῇ 
βαγῖοις ρεγβθοιίοῃ {ποπι πε 69ν5, ἵναςδ α ἀεο]άεά 
Ρτοοί (Παί Ἰε ἀῑά ποί ρτεαςο] οεἰτοιπιοϊδίοιπ απά 
Ένα Τιανν. ΙΓ ἠιαί Ὀο {ο σα8ο (ἄρα), ἔιεπ κατήργ. 
τὸ σκάνδαλον τ. σ., “΄ πε οΠίθβ ππατίετ αἱ νΥηῖο] οί- 
{οπος ἵς ἴακεπ [Ώγ {πο Ρετδοής ΙΠ ΠΙδβδ/1οἩ. 2 6ννς 
απά παίζετε] (ΠαΠΙΕΙΥ, Οχαί εαἰναίοῃ Ίνα ΟΠΙΥ 
{ο ϱε ουίαϊπεςα ὮΥ Ῥε]ενίησ 1π {πε ΜεςςίαεΒῖρ ος 
οπθ Πο γγας οτιοἶΠες) ἶ5 ἆοπε ανναγ,’) α. ἆ. 6, ἔἶνεη 
ειδθοι/Ίοη ψνοι]ά Ἠανε οεᾶδεά: θέ 1 ]ιας πο.) 
γ σταυροῦ ἵ5 πιθαπί {πε ἀοοίτίπε οῇ {πε 5αοτῖῇσε 

οἱ ΟἨγὶκί οἨ {πο 6Γ055, απά {μα ποοθβδΙέγ οῇ {λαί 
βαοτίῇος {ΟΥ {πε βα]ναίοῃ ΟΡ ΠπεΠ. Απά α5 ΡΥ 
ες ἀθαίῃ ποί οπΙγ εἰετπα] 5α]γαίίοηῃ Ίνα ῬΓο- 
ουτε, Ὀα{ ἀε]ίνεταπος {ΟΠΗ {ιο Ὀμπγάθηδοπης 66Γ6- 
πιοη]ες οῇ {ο ἨΠοβαῖο Ταν ννας εΠεοίεά (15 
πιακίησ νοῖᾷ ἴε Τμανν). 1 15 πο γνοπάοτ ἴπαί 5ο] 
α ἀοοίτῖπο 5οι]ά Ἰανε Όεει α αίαπιυ/{πσ-Ρ]οσ]ς {ο 
με ᾖ6ννς. 

12. ὄφελον, καὶ ἀποκόψ. οἱ ἀναστατ. ὑ.] ΤΊεγε ατθ 
{ονν ραξκασος {αί Ἰανε πιοτθ Ρεγρ]εχεά Εαροβί{ογθ 
Όναη (Ππίς5. ἜΤηο αποϊθπί οπ68 αἱπιοδί ΙΠΙΥΘΓΡΗΙΙΥ, 
απά 8οπηθ ο{ {ο πηοβί οπη]ηθηί{ ΠΙΟάΘΓΗΒ (45 Βεζτα, 
ατοῖ., Ἀε]άθῃ, Βαρμε!, ΚΥρΚο, Ἰγείς., ΝΤογ., Ώο- 
Β6ΠΠΙ., βε/π]ετ, .0γαπΠΘΥ, Κορῥθ, Ῥοτσοτ, Ὠο Ἠγ{{, 
Ῥολ]εις., γα], Βτείς., Ἰ/1π6γ, απάἁ Βο]οίθ) τες- 
ορη]ζε α δαγεαδ/ίο ραγοποπιαδία Ὀδίνεεῃ περιτέµνε- 
σθαι απᾶ ἀποκόψασθαι: α. ᾱ. «« Ὑ)ου]ά εχαί 416Υ, 
ο ατθ 5ο Γοπά οῇ οἰτοιπιοϊκίησ, ννου]ά ποί οπ]γ 
εἰγειπιεῖσο, Ὀαί 6υεπ ου{ οβ’ {ο ρατίς5 π5αα]1γ οἰτ- 
ομπιο]ςεεά.. Βι{ α)]οαση (5 15 «αρροφεά {ο Ρο 
οουπίαγτ)ήῃ ρογβοτπηεᾶ (απά {Πετείοτε 19 ποί ]ἱαρία 
ἴο ἴπε οὐ]εσίίοπ οϐ Ώοάγ., ναί «1 ννετο Ίπορῃ- 
βἰσίεηί υν]{]ι {λε Αροβίο]ῖο οἸατασίετ {ο Υ]δ]ι αγ 
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Ὀος1]γ ον] ννετο ΙπῃΙοίεᾶ Ὦγ Ἠαππαπ γἰοῖθηςο ”) 
γεί [ απ Ἰπο]πεά {ο αστθς γέ] Εταδτη., ΟΓε]]., 
Το Ὄ]ετο, Ε]δη., ΠΟΥ, απά οἱᾖθγς, ναί (ΠΙ8 
εοη/{πιεηί Ἠα5 {ίοο ΠΙΙςΗ οῇ Ῥϊίεγποςς απἀ 1εγΙ{Υγ 
(ποί {ο 5αγ ἹπάρσοτΙπῃ), {ο Ὀς 5αρροξδεά ΠΚεΙΥ {ο 
παγθο «οπηθ {Ποια 9ὲ. Ρα] (ενα νν ΜΗ] αἰ] πο α]]ουγ- 
απςς Ὑνμίο Κορρε, Ῥοµσετ, απά 3ολοίί, ]α8ίΙΥ 
οἰαἴτη {ογ Όχο σαηρο ος ΠΙάΠΠΘΙΕ, απά ἀἰῄετεποῬ 
οῇ 1άεας Ρείννεθη ασθς 9ο ἀῑδίαηί α5 ῶὲ. Ῥαι]5 απἆ 
οἳς ο/η): οδρεοία]1γ 48 νο βπά πο αρρτοασῇῃ {ο α 
οοαχ5θ ]ο]ε ἵπ οίπετ Ρρατίς ο{ Πῖς νντίήπος, (ποισῃ 
Ῥοππεά απάετ δα α11γ σγοαί ΄« οοπΙΙΠΟ(ΙΟΠ 0Η πηῖπἆ. 2 
Έου 1Π {Πο ρᾷδδασο οἱ ΡΠΗΙΙ. ΠΠ. 2., νε ανθ οΠΙΥ α 
Ῥαγοποπιαδία Ὠείνύθεη κατατομὴν πά περιτο.. ΟΕ 
Ώιο οίπετ ΙπίοτργείαΙοης, λαΐ Ἠανε Ῥ6ει ρτοροφες, 
ΟΠΙΥ {νγο 56εΠ1 {ο πιθγῖί αἰζεηίοἨ, 1. εῑαί οὗ Ε]εη., 

» Κορρεο, Ἀθγνο., απά οίΠετς, νν]ο {αῑκε {ηθ 5εη8ε {ο 
να, ὁ ΠΙαΥ {Π6εΥ Ὦο οί οϐ ΏΥ 8οπηε ἀἰεεαςα, ος 
ουοη ϱαΠογ ρεγά]ίοπ οπῃ ἀοά! ”. Βιαΐ ἠιαί γιε]άς 
α 5οπ{/πιθηί ΘΥΕΠ {ο5ς 5αἱ{εά {ο {πε οΠαγασίετ ος 
ενα Αροε!]ε, απᾶ, α5 3οποίέ τεπατ]ς, ας {5 Ῥεεπ 
{ιο 5ΕΠ586, ία Αροςί]ε Ινοι]ά ανα αξεά αποίπεγ 
οχρτθεββδίοη, Ποῖ ἀποκ. Όεε 1 0οἡ. αν. 22. ν. ὄ. 
241Υ. Τ]αί οῇ Ρἰς5ο., Μεποοῃ., Ρατ., Εδί., Οτε]]., 
ΙΟΥ, Οπαπάιες, Ὠοάάτ., ο οτάπ, Ὠτεδὶρ., ΜΙ- 
οαε]., [αδρίς, απά ο{]6Υ5, ννηο αδείση {πε {ο]1ουγ- 
ης 5θηςο: «ΤΙ νου] ναί 016Υ Ίνετε οΥεῃ οί ο 
{γοιη γοΙΥ βοοἱείγ Ὦν εχοοπιπηΙηΙσα{ΙοἩ, ο Ψου]ά 
ουί (ετηςε]ναος ο, ΡΥ Ἰεανίησ 16: απά (]χάς ννετθ 
Ῥτονοεπίαά {Ττοιη σἰνῖησ γοι αΏΥ Γατίῃετ {οιΏ]θ.” 
Τ]ε οε]ρείς οἱ ἀφ᾽ ὑμῶν 5 ν6ιγ πη]ἀ, απἀ κα 
Οιαί αἱ Ἱν. 11. 90. Απά ιο π9θ οΓ {πε [1{. πιά ἄ]θ 
{ο Ρ1{. ρας-Ίνα, 15 ὮΥ ΠΟ ΊΠΕΑΠΒ ΠΠΟΟΠΙΠΙΟΠ. 16. 
οοπςίτυοίίοη νίμ α [αΐ. Γπαϊς, [οι ΤπβΠΙ{, 18 Ιπάθεά 
τατος Ὀιαΐ οχαπιρ]θ5 αγ αἀάμοεά {οπι Αιτγίαη απᾶ 
Απκίσηθείας. ΤΠε ΙΠοοΠΠπΙοηποςς ο {μεθ Υνοτά 
πι ἐ]ῖς 861166, ΤΠΑΥ Ὀ6 {οἱεταίεᾷ {Τοπ {Πε ΡαγΟΠΟ- 
ππασία ; Γοχ, αξ ΥΥΙΠεΓ οΏξεοτνες, “΄ αὈὶ ρατοποπηαςίςν 
οβ]οϊεπά εἰπάϊο ἀἁποιηίατ, ορθϊτωϊ απίαιθ βοτῖρ- 
ίοτες γετΏα τατ]ογᾶ Ροποτο Ἠαιά ἀαριίαπί.”. 99 
Νοίε 5πρτα Υ. δ. Τ σαπποί, Ἠοννθυας, ίη]ς, νι 
Ὀτ. Βιτίοπ, ἐπαί (Πε αἱ]αδίοη 15 {ο ἐνέκοψε αἲ γ. 
π.. Ὀπῖ τίποτ {ο πε Πιῖισ πι φιηοδίίοπ, περιτομὴ, 
πνπίοὮ αἲ ΡΗΙΙ. 1. 2. ὧνε Αροδίο οοπ{επΙρί{αοΒΙΥ 
οα]]5 κατατοµή. Τηϊς Ἰαδέ Ἱπίετρτείαίοῃ 5 οοη- 
Πτηιεά ὮΥ {πο Αροεί]ε Πανίηπσ α]]αάεά {ο 6χεοπι- 
ππιιιἰοαέίοπι αἲ 1. ὃ. Ὁ., απᾶ ὮΥ α θἰΙπιῖ]αγ Ῥαςδασθ οΓ 
1 6οἑ, ν. 6, Ἱ. αἀάποεά ὮΥ ΥΓΗΠΡΥ απά ϱπαπά., 
νηετε Πανίησ βαἰάσας Ἠθτε, α Πέ] Ί6αναῃ Ίδανθῃ- 
εί έλα ννηο]ε Ἰαπρ, Πο αἆάς “΄Ῥιτσεο οιυί {πΠεΓθ- 
{οτο {ία οἱ Ίαανεῃ, απά Όιέ αιοα Γοπι οι {ιο 
ορῖο]ρά Ῥογςοπ.. πε Αροδίο ννσπες (αΐί {οί 
νο] ἆο 1έ, ταίπεγ έμαπ {6ε]ς ἀἱεροξεά ἨΙηςδε]{ {ο 
ογάογ Ἱ {ο Ὦε ἆοπε (α5 ἵπ 1 Οο{. γ. 1 --- δ. ἱκ. 19.), 
Ῥθσσιεο ({ο πςθ {πο ννοτάς οῇ Μτ. Θοοί() 6 πε Ἱπ- 
[οοίῖοπ Ἰιαά ερτοαά 5ο νά ΙΠ {πο οἨιτο]ες ος 
(α]αίία, ο Ρ6ΓΘΟΠΕ {ο Ὀε οεπειτει] ροββεβεεἆ 5ο 
στααί Ιπῃῄαθπσθ, απά 50 ΥΘΓΥ ΠΙάΠΥ Ὕ/ετο οοποργπθά 
Ιῃ ΦΟΠΙ6 ἆθρτος, (Παί (ηετε ἵγας Πιο ρτοβρθοί, . 
εχοορί ϐΥ {ιο Ιπίεγνεηπ{ῖοη ο πητασ]ες, {Παί 510] 
ἃ οοπιππαπά Ὑομ]ά Ὦο οὐεγαά.” Βοείάες, ἴιθ 
ΑΡροβί]ε σου]ἀ πο νγε]] οοπιπιαπά {πο Οογἴπίμῖαπβ 
ίο οτεοπιπιπἰσαίο ἴ]ο {αἱ56 {εαςῇὮοτς, (μαῖτ οοπάποῖ 
ποί Ῥαΐῃσ οῇ {1θ 5εαπᾶαἰοιδ παίατο οῇ ἐμαϊ οῇ πθ 
ἱπορείποις Ῥεγεοῃ. 

Ἔ]ιο ἀναστατοῦντες Ἰετο, ἶ5 ἸἶΚκο {ιο ἀναστατώσαν- 
τες τὴν οἰκουμένην αἲ Λοίς κν]]. θ., απά ἶ5 εααἱνα]επξ 
{ο {6 ταράσσων αἲ Υ. 10. 
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8 Ἱηίτα 6. 9, 
1 Ρει. 2. 16. 
2 Ρει. 2. 19. 
}αά6 4, 

’ ας, Μ. ᾽ 3 

 Ίμει γαρ επ 

ἀλλήλοις. 

πήσεις 

υ],οτ. 19. 18. 

ν 
τον 

Βοπι. 7. 15 το. 16, αελέσητε, 
΄ 

19. ὑμεῖς γὰρ, Αλ Τ]6 τεσεπί ϱοπηπιθη{α{οΓθ 
ἵπ ρεπετα] 5ΙΡΡοβ8ε Ὠναί (Ίετε ἶ5 Ἰογε α οοηπεχίοη 
νηίῃ {χο νΥογάς ΙπιπιθάΙα{ε]Υ ΡτεσεάΙπσ. Τι γὰρ, 
Ἠοννουνοτ, {5 τααι]τος {οο πΙΙσῇ {ο Ώε 5αρρ]ες; 
απά 1ΐ πΙαΥ ταί]εχ ΤΘί6Υ {ο ἴ]ο Ἡογά5 πέποιθα εἰς 
ὑμᾶς --- ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε; ἴπε Ιπ{ετπιθαἶαίθ 
οπος Ῥοδΐπς, ἵπ 5οπιθ ππθαβιτε, Ρατεπίπείίσα] ; α. ἀ. 
««[ῷο 9ο {πεπ] {ος,” ὅτο. 

--- ἐπ᾽ ἐλευθ.] Ἔπε ἐπὶ ἶ5 τεπάετεά ὮΥ ἨΏοδεηπ., 
Ῥοΐσες, απά 3ομοίί, “΄ ηαο Ίεσε εί οοπά(οπε ιά 
Ἰετίαίοπα αβατρατε{ίς.”. Βο Τπαογά. ν. 82. εἴ 
τις βούλεται ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ, ὡς σφᾶς ἀπιέναι. Βπΐ ἴε 
5εηςο ταίἸεγ 56επῃ8 {ο ϱε, “΄ {ο ίπε Ιπίεηί {μαί γε 
επου]ά Ώο {εο [ίτοπι πο Ίαν ο{ Μοςες].” 9ο 1 
Τ]65ς. ἵν. 7. οὐκ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὃ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ. 

Οη {πα πιεπίίοη οῇ Ολτιδίαπ Ἠρετίγ, Όνε Αροβ- 
{ε σίνες α 5εα5οπαῦ]ε αἀπιοπίοη ας {ο ἰΐς τὶσ]ιέ 
5ο, νατηϊηρ ἴηεπι ασαϊηδί α οαΓπαΙ, απά υτρίησ 
Όποπα {ο α ερἰτιίαα] Πε, απά οοπἰταδί]ης {πε οπε 
ψ(Ἡ ε]ε οίᾖεΓ. 

--- µόνον μὴ, ὅεο.] Ἠοτο {Ίετα ἶ5 απ 6]1ρ. (α8 
Ἠιπ. 5αγ5, ο{ τρέψητε.) ΟΡ νπῖο]ι νο εκαπηρ]θς 
Ἠανο Ῥθεηπ αἀάισοεά {οπι Αττίαη. ᾽Αϕορμὴν, 8η 
οσσαβίοπ Οἵ Ἠαπά]ο. ο Ὠοπποδίῃ. Ρ. 16. ἀφορμὴ 
τοῦ κακῶς Φρονεῖν. Ἴπο υνοτὰ 5 ϱοηετα]Ιγ αθεά 
ος ναί 19 ῦαά ἵπ 1{δε]ῇ, ος πΙαΥ Ῥδσοπιθ οα.5θ ος 

«3Ἓρμ9δο.. ΤΠ σαρκὶ 15 ΓΟΥ εἰς τὴν σάρκα, ΕΙ] εχρ]αἶπ- 
εἆ ὮΥ (επ. εἰς τὸ δουλεύειν ταῖς τῆς σαρκὸς ἐπιθυ- 
µίαις. Ὁοπιρατε 1 Ῥεί. . 16. 

---- διὰ τῆς ἀγάπης δουλ. ἀλλ.] Τ]ο εχκρτοβδίοῃ 
ῥουλεύειν δι ἀγ. ἵ5 ποί (48 Κορρε τεσατᾶς 16) ριαΐ 
{οι ἀγαπᾶν, Ὀαΐ ἶδ πιοτο ἰσηϊβοαηί, ἀεποίίπς ἴπ- 
φεγυῖγε οοπιπιοᾶαἰς πμ. 3ο 3ομοίί ννε]] τεή- 
ἀ6τς : “Ίπιπιο βετν]ὔαπα ππαϊίαἁπῃ νοῬίδ Ρργαείαίθ 
ϱγ απποτεπι ΟἨτβήαπαπη,. θο 1 Οογ. Ικ. 19. 
Ἡθ ὀουλεύετε ΠΙΑΤΚ5, α5 (ἨΤΥς. ΟΡΕ6ΓΝΘΒ, ἴ]ε ϱχ- 

{Τ6πης ος Ἰονθ. Απά Ἰετα, {ποασῃ ἴπεο Αροεί]ε 
ἴακες αν/αΥ {1ο γοκο οἱ {ιο ἰαιο, Ίε Ἰαγ5 προη 
Έποπι αποῄ]ον, νο], ποισ]ι Πρί {ο αΏεοίίοπ, 
18 γεί δίτοηροτ ἴπαῃ ια οίῃεγ; «6 νε]αῖί (5αγ8 
Βο]ιοί() ειν ναπα ΠοπθβΙββΙπιάπα, αποά Ῥ6γ αΠΠΟ- 
τοιη ο[/Ποϊίασ, οοπ]αποΠΙβδίππατα νο]αηία ἤτπιαρ 
Ἠροατίαίεπη νδταπα πποτα]επα αδτραπ/{1. Ἡ 18 νε]! 
οῬεετνοά ὮΥ πο απο]επί Οοπιπποηπίαίοτ (απᾶ, 
ΟΓ ιο ΠΙΟάΕΙΠ 9Π68, Ἠοβθηπῃ. απά Βοποίί), ἴπαί 
Ώιο Λρορί] Ἰεγθ ϱ]αηςοθβ αἱ {ο φιλαρχία ΟΡ ἠ1θ ἀθ- 
οεἰνοτα, απά {1ο ἡνραίας απά οηπη]{16ς οΓ ἠ]θ τοβί, 

14. Ἔ]ε Αροβίο πονν, νυν ρτοαί αἀάτεςν, 
{πγης {ο ἀἱβδοσιτβο [οπι ἀοοίτίπα] {ο ρτασίῖσα] 
ευρ]οοῖςδ; ρ]οϊπίησ α πιοδί ἱπιροτίαπί πιοταὶ 

ΧΙπα, ἴΠο ῬΓΙΠΙάΤΥ Ρτοσθρί οϐ ο Τμανν, οα]]εά 
ᾖαπιος 11. 8. ὃ νόμος βασιλικὸς, “« ἴ]ια Ῥτίπος ο{ 

Τα1ν9νς. 
Ἱ κ Ὁ γὰρ πᾶς νόμος --- πληρ.] Μοαπίησ ιο 

νι]ο]α Ίαν, νοί]ετ «οννίκ οι Ολπ]κίαπ, αφ 1 
γοβροοί5 ου {6]1ον/-ογθδαίαγθδ. ἸἨληρ. ππαΥ εἰσ- 
ΠΙ(Υ, α5 ΤΠΠΠΥ απάθτείαπά, «ἶν Πι]Π]]οά.  Βυί 
ἴπο Ῥορί Ἐχροβί{οτς ατα, ΥΠ] Τ6ἈδοΠ, ΟΓ ορΙΠΙοῃ 
λα πληρ. ἵ5 οφπἱνα]οηπί {ο ἀνακεφαλαιοῦται, “8 
οοπιρτομεπάςά,) 8 Ίῃ α Αἰπιῖ]ατ Ῥαββαρο οῇ Ῥοπι. 
ΧΙ, Ὁ,, Ὑηθγο 9οο Νοίθ. ἜΤ]ο 8οη»ρο, (Ίδη, 18: 
{6 πιαγ ϱο τοὐασθά {ο ή ππαχίτη ς) ἵπ ννη]ο] 

ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί 

/ ς . ’ 
πλησίον σου ως ἑαυτογ. 

ἀΔΙΑΤΙΑΝΡ ΟΗΠΑΡ. Υ. 19 --- 17. 

ε] µόνον μὴ τὴν 18 

ἐλευθερίων εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί᾽ ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε 

'Ο γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἓνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ' ἄγα- 14 

Πἱ δὲ ἀλλήλους 16 
’ , 5 ” 3 

δάκνετε καὶ κατεσθίετε, ῥλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 
πι , δέ: ’ Μ . Γ . 3 ν «εγω ὂε᾽ πγνευµατι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκος οὐ µη 16 

ϱ «ς . ᾿ ξ ο ος) ᾽ υ ; ᾽ ᾽ - 

η γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα 11 

Ώιε ὡς, Κορρο οὔδετνες, τε[ετ5 {ο ἴπε ἀῑπά, ποῖ 
Ώιε ἄεστεε οἱ 18. ΎΝε ατα {ο Ίουθ οίμετς (τὸν 
πλησίον Ρεῖηπςσ ΓΟΥ ἕτερον) ἵπ ἴπΠε ΒάΠΠΘ πιαππεγ 38 
νε Ίου6 οιΠβε]νος; ἴποιςῃ, [Γοπα ἴμα Ρρηϊπαῖριθ 
οῇ 9ο]/-]ονε, νο] {πε (τεαίοτ Πα νΙδεΙΥ ἵπῃ- 
Ρ]απίοά ἵπ 18, {ο Ίονε {επι {ο {πα 5απΏθ ἄεσγεε 18 
Ἱπιροκβίρ]θα, απά {πεγε[οτο οοι]ά ποί Ίανε Ῥθεεπ 
επ]οίποά. Τπ εΠοτί, ἴπε Ίούε Ἠετε πιεαπί ἶ5 {πε 
ἀγάπη, 5ο βπε]γ ἀεβοτίρεά ϱΥ ἱ. Ῥαα1, 1 6ο. κ. 

15. Ἠετο {λε Αροςί]ε υγσες {με ρτασίϊσε οΓ {μ18 
ἀπίγ ἔτοπα Ἱωπιαπ πιοῖίνες; Ι. 6. ΙΙ τείετεποε {ο 
Όιε ον]]ς νΥπίο] ννοι]ά τεςα]{ {Γοπι πε Ῥτεασῃ ος 
Ἱ. Τπ δάκν. απὰ κατεσθ. (ο πΠΙος {πε Ιαίίετ 18 
Ώπε βίτοηρσετ {6τπῃ, απά ἀεποίες {πε αοεοπιρζἰςη- 
πιεπέ οἱ {ιο ον!] πιεαπί ὮΥ ἴε ΓΟΓΠΙΘΣ), ΝΕ Ἠανθ α 
πιείαρ]ος ίακεη {οπα νά Ὀεαρίς, ΒπΠεΙΥ εχκρτεδ- 
βἶνε οἱ Ραοκρίήπς, ἀἱδραίες, απἀ Ὀϊίετ αΠαττείς, 
Το ἴ]ε ϱ1αδεῖσα] ρᾶβξασες οἶίεά Ὦ} {νε ῬΠ]]ο]οσί- 
σα] Οοπιπιεηίαίοτςα, Ι Ὁοαπ]ά αάά Ῥπίοάεπι, αρ. 
Ἐτυπο]. Απα]εοί. 11. 88. γιγνώσκω Φφιλεῖν πάνυ τὸν 
Φιλέοντα, καὶ τόν µε δακόντα δακεῖν. 

Τη βλέπετε--- ἀναλ. ἴῑιθ ἀναλ. ἶ5 αοοοπιπιοᾷαίεά 
{ο {πε Γοτεροῖησ πΙείαρΠοσ»; απάἀ {6 {111 5εηςε ἶ8, 
««Τακο οατε Ἰθεί γε Ὀο πιαάο Ιηβδίταπιεηίς οῇ ππι- 
ίαα]. ἀθεείτασίίοη ας Ἱπάϊνίάπα]ς, απά οἱ ταῖῃ α8 ἃ 
βοοΙείγ.” 

16. λέγω δέ] Α {οτπι οἳ εαγηθεί οχ]οτίαοη. 
ΤΠΙς νετεε (45 Βογρεγ οὔςετνεβῬ) οοπίαῖης {πε β1πα 
οἱ ϱί. Ῥαι]ς Ιπ]αποίίοης {ο {Πε (αἰαίαης; απά 
Ώιο νεγςες Γο]]ογγίηπσ ατα οχρ]απαίοτγ απά 1]]ᾳς- 
ἰταίνο οἳ 16. Περιπ., “1νε,” « αοί: ” τε[εττῖπσ 
{ο νε Παδίίααϊ πηάηπετ οΓ. 16. ἨΠνεύματι “' Ὦγ 
{πε αρίτίί,” 1. 6. οοπ{ογπιαΡΙγ {ο 15 ριἱάαηςθ. 
ῴθο Ῥοπι. ΥΠ]. 4. ΒΥ πνεύμ. πιοδί οΓ ἴ]αο ο]άετ 
6οπιπιεπίαίοτε απἀετείαπά {ο Εοῖη ρίγα. Βαι 
35 {ηοτο 15 πο Ατῆο]οα, (Παί σαπποί Ὃο αἀπι]ίεά. 
Ῥοβίάες, 1{ 15 Ρ]αΐπ, {οπη ἴπθο νγοτάς Γο]]οννίπα, απᾶ 
{τοπ {πε ορροβ!(ἶοη Ὠοδίνιεεη σὰρξ απά πνεῦμα αἲ 
νν. 11, 18., ναί νθ 86η5ε 15 ναί 5οπῃπε αποϊθπῖ 
απά ΠΙάΠΥ οπιϊπεπί πποάετη Εκχβοβίίογς 5πρροςθ 
(456 ΈῬεζα, Ῥαπιῦαςῇᾗ, Μοτ., Ἐἰαί, απἀ 3εποί{), 
Όπο ορὶγικιαϊ ρατί οἱ πιαπ, ΟΙ ο αρίγτιαἰ ργύ- 
εἴρίο ἵπ πιαἩ, ἰ]θῖτ τθᾶδοη απᾶά οοπεσῖεηςσθ, 6η- 
Ἠσ]ηίεπεά Ὦγ {πα (οβρεί, απά δακίαϊπεά ὮΥ να 
Ηο]γ δρίτις, 

--- καὶ ἐπιθυμίαν ---- τελέσ.] “' Απά μις γα νη]] 
Ὦγ πο πποαης ΠΠ] απγ Ίοησογ {ο Ἰαδίς οῇ {ο 
Πεςμ.”. Τ]ιο ρηταβο τελεῖν τὴν ἐπιθ. ἵ οἶεά Γγοπι 
ΑΕΠ. Ταϊ, ρ. 91. βα]πι. 

17. ἡ γὰρ σὰρξ, ἃο.] ἜΤ]ο γὰρ το[ει {ο α 
οἶαιςο οπ ο : α. ᾱ. “' [Απά ποοά Ἠανα 9 ἰο 
εἰγίνε {ο ννα]κ α[ἴοτ {ο κρὶγϊ{], ΓοΥ {πο Ποε]ι,”΄ ὅτο, 
Ἐπιθυμεῖ ἵδ ΓΟΓ ἐπιθυμίας ἔχει. ΒΥ σὰρξ 18 πιθαπί 
Όινο απἰπιαϊ Ῥτιποῖρ]ο οῇ ππαπ)ς παίατθ, γΥηίοἩ ἵπῃ- 
Ρε]ς Ἠΐπι {ο στα(ἶᾖν Ἠΐς 5οηςια] αρρο[1ίθς. ΈΤ]θςθ 
Ργϊποῖρ]ος, Πέ 5 φαϊἀ, ἀντίκειται ἀλλ., 'ατθ πιαῖ- 
αἲ]γ ορροβίίο {ο οποἩ οἰμοτ.. Βἰπιί]. Ῥοτρβγή. 
4ο Λὐκί. 1. ὤθ. τοῖς νόµοις τοῦ σώματος ἔπεσθαι, 
βιαίοις οὔσι, καὶ .ἀντικειμένοις τοῖς τοῦ νοῦ νόµοις. 
Ὢθθ 11ο ΓὨἱβεοτίαίίοη ο Ἀο]μοθίίᾳα, (απποχθάἁ {ο 
μή Ἠοτ, Ηεῦγ.) 4ε Τμιοία οατπῖς δἱ αργίας αἆ 
πιθηίαπα ρτίδοοταπα ἨεβγΦοτπῃ, 

᾽ 
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᾽ ὁ ο π. “ : 3 , 2 ΄ ο ᾽ ει. ον ὃν, 
κατα της σαρχκος ταύτα δὲ αντιχκειται αλλλλοις, ια-μῃη α αν Φέλητε, 

9 ” . -- 

15 ταυτα ποιῃητδ. 
./ 

. . , », . ΄ η ς ᾿ ’ 

Γμι δὲ πγευµατι ἄγεσῦε, οὐκ ἐστὲ υπο γόµοΡ. 
{Βοπι, 6. 14. 

6 Φαν- ὰ ὁ ο 
σ] ου. 8. 8. ' ον α. οκ - κ... μα. 3 

19 ερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα της σαρκος ᾿ ατινά έστι [μοιχεία,] πορνεία, ακα- ὧ9ὸ. ΗΗΠ. 5. 8, δ. 
Οοἱ. 8. δ. Φις . 3 ’ , . 

20 Φαρσία, ἀσέλγεια" εἰδωλολατρεία, φαρμακεία". ἔχθφαι, ἔρεις ζηλοι, ἕωμος ὃ, 14, 

-- ἵνα μὴ ἃ ἂν θέλ., τ. π.] Τ]ε 8εηςο 15 ΡΥ 
80Π16 αχρ]αίπαᾶ, “' 3ο ἴπαί γθ οαππποί 4ο {πα 
Έμησς (ναί γε νου]; απἀετείππάίπρ {Π5, Πουν- 
6νετ, ποί οἱ ναί 5 ανα, Ὀαί ο/ῖεπ ἴια οᾳ5θ. 
966 (11Υ8., Βοτσετ, Κορρε, απάἀ Ὑγιπετ. ΟίΜνεις, 
ἃ5 ἨΗαπιπ., Ίμουκα, Ὠοάάγ., Ἀθννο., 9οοῦί, απά 
Ὑαΐοτ, εχρ]αῖπ, “6ο επαί Υοθ 4ο ποί {πα {λίπσ 
Ενας Υαο ννου]ά 5  πιεαπῖης (84Υ5 ΟΠαπάεγ) 
Ώνεγ αοί δοππείΊπιος ΡΥ οπθ οἱ ἴεςδε Ργϊποῖριες, 
απά 5οπιθίίπηθς Ὦγ {πε οίμεγ» ἴπ εἰίπετ οῇ ν/πῖο] 
σα56ς {16Υ ἆο ποί ναί {Πεγ ννοι]ἀ, οἱ ναί ἐἶλαί 
Ρεϊπείρ]α, ν’ίο]ι {16Υ οΡΡροςε, Ψνοι]ά ]εαά {πετη {ο 
4ο... 366 Φοοίε. Απά οοππραίθ ΒοΠ. γ. 18. 

18. εἰ δὲ πνεύμ. ἆγ.] Ῥεε Νοίθ οπ γ. 16. ΒΥ 
ὑπὸ νόµον ιο Αροβίο πιμδί οΠΙεβΥ Ἠανεο πεαπί 
Ώιε ἶαιο οί Ἠοεες; Ὀιί νε 5απ1θ αρρ]ίεθ αἶδο {ο 
ιο ἴαιο ο παίµγο, ΝΠΙοἩ ἠζειοῖσε τοαιῖτεος ν/παΐ 
ΤΙΝ οαπποίῖ Ῥετίογπι. Απά ἴλπαί {ο Αροεί]ο πας 
Ὠλίς αἰδο ἵπ πι]πά, 'νου]ἀ αρρεαί {Ποπι ν. 22. κατὰ 
τῶν τ. οὐκ ἔστι νόμος. 

19-21. Ἐτοπι πο οπαπεταίοη οΓ μα Ὑνογκθ 
οῇ έἶνα Πορ] πονν 5αῦ]οίπεά ἵέ 5Ἱοι]ά 856επῃ, {αί 
Ίο Αροθί]ο ἵπ νο {οτεσοίηᾳρ ἸΥογάς, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ 
νόµον, πιεαπί {ο Ιπππαϊα, ἴπαί ἴΠ6γ ννετο ποί 
ΏνετεῦΥγ αἱ αἲ] {τεεά {τοπι να οὐ]σαίῖοπ οἱ {πε 
ππιογαί [ανν, Ὑν ης ΓΟΤΠΗΦ ἴ]χθ 6865εησ6 ΟΓ 6ΥετΥ Ίαν, 
οεροοἰα]]γ ἴἶνε Ίαιο ο παίιγε, ἰπάςθθα, ἴπαί πο5θ 
ν/ πο Ρετ[Οστη {πε νοτ]κς οἱ {16 εξ] ατα, α5 1{ Ίπετο, 
οµέίαιο. μαι Όχοθο οΠΙΥ νο ΟΡ6ΕΥ {16 ερ]γΙέα] 
γιποῖρ]ο ἵπ ππαπ οαπ δαράαθ νε Ἰα5ί5 οῦ έλα βαβὴ. 
τιν Οι επιωπογαίξῖοπ ο υἶεεδ απἀ 5ἱΠ5 οΟΠΙραΓΘ 
οἴ]ει αΙπα]]ας οπ6ς ἵπ Μἴαίέ. χν. 19. Ματίς νι, 21. 
Ῥοπι. 1. 29. 1 Οοἑ. νι. 9 ὃς 10. 2 6ο. κ. 20. ΕΡρΙ. 
ν. Ὁ---δ. ἆατπεῬ Η1. 14. Ώο9ε Νοίες. Τ]ο ογαευ, 
Ιπάεεά, οἳ {πε γίοθς υατίεδ: Ὀιμί ΤΕΔΡΟΠΦ ΠΙΣΥ 
αβυα]]γ Ὀο ρῖνεη [ος θαςᾗ ραγίϊου]αν ἀῑσίτιραοη. 
δί. Ραμί (αξ Τ Ἠανε Ῥείοτε ροϊηίεά σια{) σεηοταΙ1γ 
ἀϊσεξίς (επι Ιπίο γοσιµἰαγ ογάετ, απά {Γον {πεπη 
ἱπίο σγοµῤ». Αί ἴἶνε 8ατηθῬ {ἶπῃε, 1{ ἶς Ρ]αΐη {Γοπι 
Πιο οοπο]αάϊηπσ ΥΥΟΤά5, καὶ τὰ ὕμοια τούτοις (ΠπεΔΠ- 
ἴπα, 5 Βρ. Βυ]] οὔ5οινεδ, Εκαπι. Ρ. ὃ2, οπι- 
πία αι Ιδής εαπί ἄπα]οσα, Ἱ. 6. αα α βἰπα]ὰ 
νο]αηίαἶς πια ᾶ Ῥτοβοιεοιηίτ) ἐμαί 1ο εί 
νγ8δ ποί πιθαπί {ο Ὦθ οοπιρἰείο, Ὑνπίο]ι ννας, ἵπ- 
ἀεεά, αππθοθβΒατΥ ; {16Υ Ὠοΐηᾳ, α5 ἴἩο Αροεί]ε 
Β4Υ8, πιαπἰ[εοί; υἷα. (45 Μτ. Φοοῦί αάάς) ““ίο 
6Υ6ΤΥ οπθ νο οοηεἰἀετοεά {ο οοπάιιοί οἳ ἹπΠ- 
οοηγετίθᾷ πἹθῃ, απά {Πε σίαίο οἳ ία υνοτ]ά ἵπ 
6εηογα].ὖ | : 

Τ]ιο ἔργα πηωιςί Ὃο {αἰθη ΨΙΠ 8οπιο Ἰαίαάς; 
βἴπος 50ΠΠθ οἱ {πο ραγίοι]ατ» ατα, α5 ΥΓΠΙΙΌΥ τα- 
πιατ]κς, ΕΙΓΟΙΑ οἱ ία παπά; οίμετς, εν!] ἀἱδροεί- 
Ώοπς ος ἔπε Ἠθατί. Σὰρξζ ἀεποίες, α5 Τπεοἆογεί 
εχρ]αἰΠβ, τὸ σαρκικὸν φρόνημα, οάΥ οοτταρί πατε, 
ἐιο τῆς ψυχῆς τὴν ἐπὶ τὰ χείρω ῥοπὴν, εχἰθηά(ηᾳ, α 
Ῥοἆτ. 545, {ο {πε ΡοἵνοΥς ΟΡ έν πηῖπιά α5 νε] αφ 
Όιε αρροίίίες οἱ έπο Ροάψ. απά ορροφεά {ο ία πονν 
παίαταθ οοπιπαπὶσαίοἆ ὮΥ (πε τεπανίηπσ οῇ ει 
Ἠο]γ Βρίτί. Φεε ΤΗ. 1. 15. 

ΟΡ ενα σγοιρς Ἱπίο ΨΥΠΙοΠ {Πε γῖοες ποῖν εροοί- 
Ποὰ 5εεπα {Ἠτοννη, {Π6γθ ατα Γοµτ: 1. Τήοςο οϐ 
ἰμφέ, µοιχ., πορ., ἀκαθ., ἀσέλγ. 32. Τηο58ε ΟΡ 5ρεγ- 
φ{Μΐοπι, ΟΥ ἐπιρίοίι, εἰδωλ. απᾶά φαρμ. Ὁ-. Τμο5ο ο 
απσεγ, ἀἰκεοτᾶ, επι, τευϊίσ, απᾶ οοπἰεπέίοῃ, 
ἔχθρ., ἔρ., ζῆλοι, θυµ., ἐριθ., διχοστ., αἱρ., φθόν., φόνοι. 

Τποες οὗ ἄγιπάοηππεδ απᾶ αεβαιε]εγη, μέθ. 
χῶμοι. Α8 {ο Πιο Βτδί ρτοιρ, ἴπε ἴΕΙΠΙ6 µοιχ. απά 

πορν. ατα οῇίιεη οοιρ]εᾶ, Ὀοί] ἴπ Ίο Ο]ά απἀ Νε 
Γεδίαιηεηπί. Μοιχ. ἶδ, Ιπάεεᾶ, ναπάης ἵη βἰκ 
ΜΒΑ., 8οΠ1θ Ἠ6Γ5ΙΟΠΕ, απά Ἐαίμει5, απά 5 οαη- 
σε]]εᾷ Ὦγ (τίοδῦ. απά οίποτβ; Ὀαί ταδΏΙγ; 5ἶηπσο 
Ώιο εκίογηα] εν]ἀάεποο ΠοΓ {5 19 νετγ Ιπδιβιο]εηί, 
απά {μα Ιπίετπα] ποί δίτοησ. Τηε οπαϊβείοη ατο5θ, 
ΙΓ 5α8ρεςοί, (ΤΟΠ /ιοπιαροίε[εµίοπι ἵπ ΝΑ. Πίο] λαά 
πορν. µοιχ. Ἴπε τεσεπ!ί]γ οο]]αίιεὰ Μ38. Ἰανο 
α]πιοςί αἱ] οῇ ἰ]λοπα {ο οοΠΠΠΠΟΠ τοαάϊίηπσ. ΕΥ 
ἀκαθ. απά ἀσέλγ. ατο ἀεποίεά {πε αππαίατα] ]αςίς 
αἀγοτίαὰ {ο ἴπ Ἠοπῃ. Ἱ. 

20. εἶδωλ., Φαρμ.] 1 οαηποί αστεθ νι Κορ)ε, 
Βοτρ., απά Ἰίη., επαί εἰδ. ἶ5 ρ]ασεά α[ίετ Γογηϊσα- 
Ώοη αδ Ρείπσ ερὶγιέμαϊ {οτπ]σαίίοπ. Τί Ἰας, ἵ «οἩ- 
οεἱνθ, ΠΟ «οππεχίοη ΥγίἩ {πε Ργοσθάϊίησ, (Ἴεηοθ 
Ιέ 16 φεραγαίεά ἵπ αἲ] {πο αποϊεπί Οοπιππεπίκίοτς, 
απά {ογπης ἴε οοπππεποεππεηί οἱ α {ΓεβΗ νεΓςε,) 
Ῥαΐ 15 οουρ]εά υνΙίἩ φαρμ., ἃ5 Ῥεατίηρ απ αΠΠΙΙΥ 
ἠιετείο. ἨΝοίνΠείαπάϊπςσ νηαί 86οΙΠΠ6 τεοεηί. 
Οοπηπιεηίαίογς 8αΥ, εἰδ. πιαςδί Ὦο {ακεπ 1π Ί]θ 
πδυα]. ἰσπίβοαίίοη οϐ πε ννοτά ; Ῥοεϊπρ τἰση1γ 
πιαπιβεγθά αΠποηρ {ηθ οτί οΓ ί1θ Πες] (ογ {πποςδθ 
Ὠπίπσς {ο υνΠίοὰ Ἠπάπιαπ παίατο ἶ5 εερεςίαΙ]γ 
ΡΤΟΠΕ), 8ἶποῬ Ιΐ ογισίπαίες Ίῃ α στογε]]]ησ απά 
5οηςυα] παπά, Πίο οαπποί γψοτςπρ ἀοά 1π 
βρΙΠ{, Πογ Ἠανο αΠΥ οοποθρίίοηπ οἱ Πὶς Ῥετ[εοί 
Πο]ίπεςς; Ῥαί Ὀεῖπσς Ἠίπι ἀἆονπ {ο {με 86Π565, 
απά τερτεβδεηίς ΠΙπῃ {ο οο{ροτεα] εγες ὮΥ Ίπιασθς. 

Φαρμακεία 5 ὮΥ ΠΙΑΠΥ οϐ {πα πιοδί οπηϊπεηί 
Οοπιπιθηίαίοτ 8αρροξεά {ο πιεαηπ ροϊκοπῦις, αἃ 
οτίπιε ἀγθαάΓι]]γ Ῥτενα]επί ἴπ {ο ἴπεηπ οοτταρέ 
βίαΐο οῇ φοοΙείγ, ΡοίἩ απποησ {Πε Ἠεαίπεης απἆ 
{πο ᾖ6ν. Τηϊς, Ἀοϊνενεχ, οαπποί, 1 ἰ(μϊπ]ς, Ὁο 
αἁπι]ίεά αφ {Πο ἴταθ 86ηςθ; ποί, ἱπάθεά, Γοτ {ια 
ΓΘάΞΟΠ αβδῖσπες ΡΥ ]αάο απᾶ Βοοίΐ, “«Ώεσαιςο 1! 18 
πο]αάεά 1Π φόνος”) (ΓοΥ, ας ἵ 5α]] 5Ἠουνν, οπιῖστᾶε 
Τ4ἴΊΘΥ {αη ΠΙΙΤάΕΣ 9 ππεαπ{ {Ποτς), Ὀαίέ Ώεοαιξθ 
Πιο ν]σθς απά ενΙ] ἀἱδροβίέίοπς οοηίαϊηθοά ἵπ {πί5 
εΠΙΠΙΘΓΑΙΊΟη ατθ, α5 (ἨΤΥς. απἆ ΤΠεορ]γΙ. πανε 
Ροϊηίεά ουέ, δαοῇἩ α5 οι οογγαρί παίπτε ἶ5 Ῥτοπθ 
ίο. ΊΝονν ή οαπποί 6 πιεαπί, ἐλαί 1ηαΠ 15 ὮΥ 
ΠαίΙΤΘ γοπε ἴο ροϊδοπίύις. Τη [αοί, ἴ]ε νγοτ]κς ἴπ 
ααθκίΊοη ατα, α]πιοσί αἱ] οϐ {πεπι, 5αοἩ αδ ν/6Γθ 
ὮΥ ιο Ηεαίπεπς τεσατάεά α5 Ὀαί οἰἰσ]έ ἀε]ῖη- 
απεποῖεΒ; απά 5οαΓΟεΙΥ απΥ οῇ (επι ραπἰεμαδ]θ 
ΡΥ Ίαν. Τὲ ννας (Ἰετείογτο ποί πππαίμτα| {ΟΥ έλα 
Ομτ]νίαπ οοηνοτίς {ο ἴτθοαί (επι ἵπ σοποταὶ α8 
υεπίαἰ οΏεπςςβ, ποί Ἱποοπβίὶβίεπέ νν{Ἡ {Ποδῖτ βα]να- 
Ποη. Το τεπηονθ {Πί5 πιβοοποθρίίοη, ἴΠθ ΑΡος- 
Ώ6 5ο]οπιΠ]γ αδειγος {Ίθπι {ναί {16Υγ ιοί (1. ο. 1 
Ρεγεῖσιαά Ίπ, απά ππτοροηίθοά οῇ) οχο]αάο ἴοπα 
Ώιο Κἰπράοπι οΓ Ἠθανεπ. Όπ {Πο οοΠίΤαΓΥ, {ο 
ἴε επαπεγα(ίοη ο νίοθς ΥΥΠίοΗ οἶοβδες ίπε Πταί 
ΟΠαρίεγ οῇ Ῥοππσης, 15 εαὐ]οίπαά οί ἔ]ιε Ῥγεδεπέ 
ἀδε]αταίίοπ, Όπέ ναί «ένο ΡοτρείταίοΓς οῇ 5ο] 
{π]πσς ατε ἄεδεγυεᾶ[η αἁ]ιάσες {ο «ρὶγετιαὶ ἀραί].} 
Μοἵθονετ, {ο 8εηΠ5θ Ιῃπ αΠθβίοηῃ ΟΓ φαρμ. ἵ8 
Ἱποοηβίκίαοπί υγ] νο υνοτά Γο]]οννίησς απά {ο 
πα Ιηίετργείαίίοῃ 8ε6πῃς {ο Ῥε {λαί αἀορίεά ογ 
{ιο αποϊεηί Εχροβίΐογς ΙῃΠ σεπογα], απά πηοδί πιος- 
6ΓΠ ΟΠ65; Ἱ. 6. 6ΟγεογΗ/ οϐ ενειγ Κῑπά, Ἱπο]αᾶῖηπς 
ειαγπις, αἴνϊπαίίοπς, ἐποαπίαίοπα, Γογέωπο-ἰε[[ίπιο, 
απά αἰεπιρίεά Ιπίετοοιγες γι ον] ερὶτι5, τεα] 
οἵ ρτείθπάθά ; οσεί]ει γη] οί]ετ ατίς, εππρ]ογθαά 
Βοπιεί(ππες ὮΥ {ο Πεαί]θη ργ]θςί5 {οτ {πε δαρροιέ 
ο (Πεῖτ 5αροτείίΠοπ, Ῥαΐέ οβοπει Ὦγ ΙΠΙροβίοτ, 
βἰπι]]αγ {ο ου εοπΓαγο»ς, {οι ἴπθ Ρατρος5ε ο{ ραΐῃ. 
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ο δὲ 5 
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και θυμοὶ, ἐριθεῖαι. διχοστασίαι, αἱφέσεις, ' φθόνοι, φὀνοι µέδαι, κὠμοι, 31 
« ’ «ἲ , δ υ Ὁ .. /! . 

κιιὶ τὰ ύμοια τούτοις ἆ προλέγω υμῖν, καθώς καὶ προεϊπον, ὁτι οἵ 
. - - 27 ΄ 

εΕρη τδ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες Δασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». 
᾽ . ’ ς / ΄ . 3 / ιν) "δν ; 

καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν αγάπη, χαρα, εἰφήηνη, μακφοθυμία, χρη- 

ΚΙ Τίπι, 1. 9. 

Ίπ αἲ] 5αο] σπ5θ5 {πετο οππ Ὦθ πο ἀουδί (παί 
Ώποτο ννας α πηϊχίατο ΟΓ/ ΒΟΤΟΘΓΥ απά (εσεγαεπιαίπ ; 
οὗ νήσο] νε {οτπιες, ἵπ αἰ] 15 Ἠταποῃςες, 48 
ο]ο5είν οοππεοίεὰ νι ολα ππακίηρ πρ οῇ ΡΟΥΥΕΓ- 
{1 πιεάΙοαιπθηίς, ἵο Ῥτοάἁςε ἀεοερίίοηῃ οὗ ια 
66Η565, απἀ οιπεγν]εε οΏεοί ναί τηϊσηί Ῥο ἵπ 
γαῖπ αοπιρίεά ὮΥ Ἱποαπίαίοης οἵἳ δες κο. 
Ἠον /ραδίίε {ιῖς ννας, 5 ΝΥΘ]] α5 οί{εγ ΙΗ5ίοΠ5, 
ΡΥ πιείποάς πονν’ [απι]ίατ {ο αἲ] νπο αγο νοΓφεᾷ 1π 
πηαίταὶ ΡΠΙ]ο5ορΏγ (Ἠγ Ραπίάκπαασοτία), 15 ΠΗ1Υ 
Ῥτονεά ΡΥ Ὠντ. Ηιρυετί ον Αρρατιάοης. ΆΝοι νναδ 
Οδ αἱ]: [ο δαοἩ. Ιπιροδίοτς αἰδο εἶεᾶ οί ια 
{οτοε ο{ οἩαττης, δρε1]5, απά πιεάϊσαπιεηίς, ὮΥ (πα 
υ56 οἱ αοίαα] ροΐδοπς, 8 Ἰπ ιο οα5ε οἱ ὃίτ Ρ. 
Όνετυιτγ ἵπ πιοάετη ᾖπθςφ. ἈΝοί {ο 5αγ (]αί 
Τάοίαίγη 15 Ἱπ Βοτίρίατο Ποφπεπί]γ πιεπέίοπεά Ιπ 
οοπ]αποίίοη Ιλ δΟ)ΟΡΥΗ. 366 Ὠει{. κνΏ. 9, 10. 
ΧΙ. 15. Εχοά. κκ. 17. Αδο Τ,εν]ί. ΧΙπ., κχ. απά 
ὦ μτοῃ. χχχνΗ]. Ιπάφεά, 3ἱΓ 1}. Θοοίΐί οἨ Ὠο- 
ΠΠΟΠΟΙ]ΟΦΥ, Σ,οίίετ Τ., πας Γα]11γ «ΠουνΠ, ναί " ἴμα 
ΒΟΓΟΘΙΥ, Οἵ Νιομοταβ, οὗ πε ΟΙά Τοείαπιεηί τε- 
βο]νος Ιἱ5ε]ῇ Ιπίο {γαβιοίης υνΙίἩ Ιάο]ς, απά αξκ- 
Ίησ «οΙΠςε] οῇ {α1]5ε ἀείμαεςδς ἵπ οίπετ ΥΥογᾷς, Ιπίο 
Ἰάοἰαίγη.”.  ΕΙπαΙΙγ, 1 αποι]ά 56οπ {αί {να 
Αρορί]ε Ίας ἵπ νῖεύυν ποί 5ο ΠΙΙΟΠ {16 ρείεοης Υπο 
Ῥγαοίἰσεά πε ατί ΟΓ 8ΟΤΟΘΙΥ οτ ἀῑνίπαμίοη, Ὀπ{ 
Ταί]16Υ {Ίοξε νν]ο γοδογίεά {ο (επι. 'ΤΠϊ5 ννοι]ά 
οχο]αἀο {οπι 5α]ναίίοη, α5 Ὀδίπσ Ιποοηπβὶςίοη{ νυν] 
ΔΠΥ τας ἀερομάσποο οἨ (οά, απά Ιπ [αοί (ας Μτ. 
Φοοί{ 5αγς) “« ννοτεμρρῖησ ιο Ώεν]],) εἶπος 1η 
1 6οἨ. κ. 20. ἤιο σοᾷς οἳ ίπε Ἠεαίπεπς αγ Υ ἵπῃ- 
ΡΙοαίίοη σα]]εὰ ἀρυῖς, 1. 6. ΝεῃΠ τεα!, απά ποῖ 
ΏΊΘΓΘ βίος απά 5ί0Π6Ρ. 

ΈἨο ἴθειπις οϐἳ {Πο πεχί οἶαςς ατα 5ΙΟΠ ας5 6 
Επά [Ποαιεπ]γ απ]{εά Ῥοί} 1η ιο Ν. Τ. (ας ΡΜ]. 
1. 10. 2 0οΥ. κ. 20.) απά ο Ο]αβείσα] ντους. 
ΤἨε ϱύπγα! Ὠεῖηπσ α5αὰ {οτ στθαίετ {ωτοῬ. Τί 
βποι]ά 56εΠα Πιαί {νο {Θ6ΓΠΙΦ ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, 
θυμοὶ, ατα πιεαπί οϐ Ρρρναίο ϱΠΙΙΙΠ168, Ὀἱοκοτίησ», 
επι]αίίοῃς, απά απστγ ἀἹδραίο; απά ἐριθεῖαι, 
ὁιχοστασίαι απᾶ φθόνοι, ο{ ραβῆίο απά ρατίη εἰτί{ο, 
απ 15 τοδυ]ί5 ἵῃ αποΠαγ]αῦ]ο ἀῑνίσίοης ο; 5εραγα- 
Ώομς, απά Ἰογοδγ ογ 5οοίαγῖδη Ιπ επετα. Άθθ 
ΝΟΥ, Οναπά!., Ὠοάδτιάσο, Νθννο., παπά Μασκη. 
ΒΥ φθόνοι ΠΙπΥ Ὀο ἀθείσηαίθά 16 {6ππρογ ν]ΙςἩ, 
ἃ9 {ο Ῥοεί 54Υ5, “«ΙπΙΥ ρίπος”. πί νο Παρρίποςς 
ΟΓ οἱ]ιοτβ. ΟΥ 1 πιαγ ο Ππθαηίέ {ο Ὦο οοπ]οϊπαά 
ψηἩ λα ρτοσθθίησ. ο ΒορἩ. (4. Οο1. 1928. 
(οἴίεά Ὦγ Ἰἡ)οί5.) φΦόνοι, στάσεις, ἔρεις, µάχαι, καὶ 
Φθόνος. Ἀενοτα] ειπ]ποπί [άΙίοτ απά Ὁοπι- 
πιεηίαίοτς υνοπ]ά οππσσ] ἴ]ιο φΦόνοι, οἩ ἴ]ο α- 
Ὀιογίίγ ο βοπηο οἷχ ΝΒΑ, παπά α [ου Ελίίη Εαίηογς, 
Τ118, Ἠονήενος, ἰ5 νουγ αποτ]σα], 5ἶπσς 1 αΏρααγς 
{ο ανα Όεεῃ οπη] {ο Ὦγ {ιο «ογέρος τοπι Ἠοιπα"ο- 
(οι]ειίοἩ, απά Ὁγ (πα αποϊοπί Οτο βοπι ἴ]θ 
ΕαΠ1θ ναἶπ ποίίοῃ (μαί Ἱπόάπσσά {ιοῖγ πιοάσγη Ῥγοί]ι- 
ΤΟΠ {ο σαποθ] Τε: Οπ]κπσ Τίς βίταπσο (ναί γάρ 
αλοι]ά Ὦο Ἰηφοτίοά ἵῃ {να Πςί, α5 Ῥοῖπσ ριιπ]ς]αῦ]ο 
ταίπετ Ὦγ πο ου] πιασίφίγαίο. Βαί πο {ο 84Υγ 
Ὠναί σμζίογῃ. να αἱδο ριπ]κμαβ]ο Ὦγ νο οἶνί] 
πιπσἰκίταίε, απά γοί 15 Γουπά ἵπ ο Ἠδί: (οοππραΓο 
αἱδο ΕΗρΙ. ἵν. 28. 1 Όοτ,ν. 11. νΙ. 10, Ῥοπα, . 22. 
β8οςᾳ.) ναί οὈ]οσίίοη ππαγ ο ΡΙΙ1Υ τοππονοά ὮΥ 
ειρροβίης, {αί {πο Αροδί]ο Ἰοθτο ἆοθες ποί πιθαΠ 
πιιγάεν, Ὀυί /ιοπιοϊάε, ΝνΙο] γν8 αΠΠΟΠΡ {6 αη- 
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στοτης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρφοτης, ἐγκρατεια 
Π . ’ 2, 
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εἰεηίς ο/επ οοπιπαη{εά Ιπ {πε εχοϊεπιεπί ο 
8πσοχ απά αίτ{ο. Της 15 οοπβτιπεά ὮΥ Ῥοπῃ. 
ἃς ον 

Τ]ο Ἰαδί στοιρ 15 µέθαι, κῶμοι, Ἰοϊπεά αἶδο ἵπ 
Ώοπι. κ]. 19. απἁ ο[ίεη 1π πο (ηβθῖσα] νυ{εΓΒ. 
ΒΥ Όιε Ἰαίίεγ αγτοθ ἀεποίθά μοβ Πιουίγπιαἰ γευεί- 
ἴἴπας, α5ια]]1γ αεπάαηί οἩἳ αη εγεηίησ ος ἆ4ε- 
ΡαπςΠετγ, οοηβἰδίίπσ οῇ Πσεπίίοις εἰησίης, ἆαπο- 
Ἰπσ, απά Ραταάϊησ ο φἰτοείς να ἀταπκεῃ τιοί- 
1Π65. 

22. καρπὸς τοῦ Πνεύμ.] ἜΤηε Ῥε5ί πιοάετη «οπι- 
ΠΠΕΠΙΑ{ΟΤΒ {αΚθ καρπ. α5 Ριΐ {ος ἔργα, ἴο οοττεεροπά 
{ο επο ἔργα τῆς σαρκὸς Ῥε[οτε ; τε[εττῖῃς {ο Μαη. 
να, 10. απά ΕρΗ.ν.9. ΕΒαΐ Ίνε ἱγαίῃ πιεαπί β6ΕΠΙΒ 
ιο Ῥ6, Ὑαί 15 εχοε]]επί]γ εχρτεβεεά Ὦγ (Ἠ1Υ8. 
απά ᾿ΓΠΘορΗγΙ., αδ Γο]]ονς: «έ ΕνΙ] ννοτίς οοπιθ 
{τοπι ΟΙ/86]νε5 αἸοπθ; ἴἸεγείοτο {Ἴπεγ ατθ οα]]εά 
Όιε 1οογΑ ο) έ]ιε [ζεδ],; Ὀνῖ νϊτίαοις οπ65 τοφιτθ 
ποί ΟΥ ΟΝΗ ϱΧΘΓΙΙΟΠ8 αἱοπθ, Ραΐ {πε αἰά οἱ Ῥι- 
γιηθ ριασε; {μετε[οτο {λε Αρορί]ο οπ]]ς ειη ἴθ 
πέν ο/ ιο Βρέγὰ; πε κεεᾶ (ΠπαΠε]γ, ἴ]ιο Ιπίεη- 
Ποπ) Ρείηςσ [τοπι οµγςε]νε», Ὀαΐ {λε [γω τενίηᾳ 
να ος.) 

᾿᾽Αγάπη ἶ5 Ρ]αοεᾶ Πτεί, α5 Ῥοῖης {ο σογπι οἳ 
α1] νιίαθς, απἀ α σεπεγαἰ υἱτίαε οοπιρτε]επάϊη 
ΠΙΣΠΥ ῥαγϊομίαγ 9Π85: Ῥείπσ {ο ουε ο «σα, αλό 
ο πιαπ, ΓοΥ ἀο δαζο. ἈΧαρὰ πιαη ἀεποίο Ί0Υ 
οῇ ενα βρίγῖῖ, α5 1 Τηε8ς. 1. 6.; οἱ ταίῃθγ (α5 1Π6 
οοπίθεχί 5αρσεεί5, απἀ μα Ὀε5ί Εχροείΐους ππἆετ- 
βίαπᾷ) α τε]οῖοῖπσ Ιπ {πε Παρρίποςς οῇ ο{μετΒ, 
ορρος5εἆ {ο οπυή απά ππα]ενο]επος, γΠΙο] ατθ 
Ν/ΟΤΚΦ οΓ ἴηε Πθ5ῃ. Ειρήνη ἀεποίες α ρεασεαθ]ε 
ίεππρετ οϐ παπά, ορροβθθᾷ {ο ἔρις, θυμὸς, διχοστα- 
σίαι, αἱρέσεις 1 38 µακροθ. 86ΕΠΙ5 ἴο Ῥα {0 ῥῆλος, 
πνηίο. ΠηαΥ Ὦο ρατα]]ε]οά νν]] {πα τὸ ἐμπλήκτως 
ὀξὺ οὗ Τ]αογά. ΠΠ. 82. Θο αἱδο ὃ Τίπι. Π],. 4ς 
προπετεῖς. Το Ρτοςςεᾶ, χρηστ. απά ἀγαθ. αγθ πιοᾶ- 
Ἰβοαίίοη ΟΡ ἴθ 84ο γἱτίπςε, αρτηρίησ Ρρατί] 
{γοπα ναί οοπε ΕΕ απ οπα]. σοοά ἴεπιροτ ΥΠ ννλίο 
5οπιθ ατθ Ῥ]οςςεά. Τ]6 {εγιης ατο ο/ἵθῃ, αφ Ἠοτθ, 
οοπιρίπεἁ, (α5 Ῥοπι. αν. 14. ΕΡΙ. ν. 9. 9 Τμοςα. 
Π. 11.) Όλο [ογππεγ ἀεποίῖίης ῥοπίσηίη, α[Γαδέψ, 
απά οοοά πιο; ἵνα Ἰαίετ, Κὐπα-εαγίάπεδς, 
νἨίοἩ ἀε[]σμίς ἴπ ἀοΐησ σοοᾷ. ἨΠίστις ἶ5 νατὶ- 
ους]γ Ἱπίετρτείθά. Τί πιαψ ἀοποῖεο (48 πιοκί 16- 
οθηί Οοπιπιεπίαίογ 5αρρος) [αεί απά ἰπίεσ- 
τί; ΥΙΟΙ 15 ποῖ απ απ/εφιθηί 56ης οϐ ἴπθ 
ννοτά.  Ἐτοπι ἴμπεο οοηίεχί. Ἠούθδνος, 1 ελου]ά 
866Πῃ {ο ππθαη {ναί πιοθίβοαἑῖοπ οἱ β4θ]ΠΙ{γ ννλίο]ι 
οοηβἰδίς ἵῃ οἰπεογίίη, απᾶὰ ἆοες πο, ἵπ {ο ννοτάβ 
οἳ Ποππατ, “' ἐἰπ]ς οπθ Γης, ἆἄλλο δὲ βάδει” 
Ἐγκράτεια ἀεποίος ποί ΟΠΙΥ ἴεπιρεταπορ ἵπ ἴΠ6 
εγαἡβεα[ίοπ οί ιο αρρο[ίεῦ (18 ορροκεᾶ {ο 56η- 
βπα(γ) Ὀαί Ίπ {πο παάπίσεποο οἱ ιο ραδείοπα ; 
ἵῃ οτί, ἃ΄ βεποταὶ πιορταίονπ αὐοαπί εατίβΊγ 
ὐήηρς. 

98, Τ]ιο 90η οἱ {ο γθγσο ἶς: « Ασπϊηθί 54ο 
νο, ράνονα ἃδ ἴποςο αὔοναο πιοποπθᾶ, πο Ίαν, 
Νθί]θγ ἴἶνο Ίαν οῇ Μοβος, ος ναί ο) παίιτα, 18 
ἀῑτοσίος ; απά {ο 168 πεἰ({εΥ οαἩ Ἠανο το[ίογοηςθ 
Ὀοίησ πο ρτοπια]σοά ασαϊηςί ουἱρίμο, Ὀαί υἴσο,) 
ΕΟΓ ἴ]λα Ίαν ννας ποί πιαάο Ρος {Πε τἱρλίθοις, Ραξ 
Γο εἴπποτς, 8το. 1 Τϊπι, 1. 9. Ἀθα Βρ. Βυα]]ς 
Ἐκαπη, Ρ. 82. 0ο]. 2. “ 
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Βοπι,6 6, 3 , -- - 3 , , ο οκ 
24 ου» ἔστι Ίομος. Ι οἳ δὲ του Ἀριστου, την σαρκα ἐσταύρωσαν συν τοις ᾳα 1 . 

’ -” 

ϱῦ παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 
- η) ’ ’ ’ ’ 2. ’ 

96 στοιχώμεν " μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἄλλήηλους προκαλούµμενοι, αλλη-- 

8Ηρτα 2. 20. : ο ’ ΄ Δ 
πι ζῶμεν πνεύµατι, πγεύµατι καὶ "Ἡ Ιοπι. 8. δ. 

η ΡΜ]. 2. 8. 

1 λοις φθονοῦντε. ΥΠ. ᾿δελφοὶ, ἐὰν καὶ πφοληφθῇ ἄνθρωπος ἐν τὴ 
[ή ς ο . ” / 

παραπτωµατι, ὑμεῖς οἳ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνευµατι 
- ' ἳ 3 ῃ Ν 2 

9 πρᾳότητος" σκοπῶν σεαυτὸν, μὴ καὶ σὺ πειρασύθῃς. } 4λλήλων τα Ρ1Τλο.Σ. 
φομ 4, 21. 

[ή Γῳ ΔΝ / 3 λ ’ υ κ. ” νο ” 

βαρη ῥασταζετε, αι ούτως αναπληρωσατὲ τον γοµον του ριστου. 

ᾳ 1 Όος, 8. 2. 5 ώ 5 π 2 ς Π ” η . ο 

8 3 Εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναι τὶ, μηδὲν ὦν, ἑαυτὸν φρεναπατᾷ, . ' τὸ δὲ ἔρΥον ή] οὓς 1 08, 
-” Π ΄ ’ ᾽ ’ . ’ γι 

4 ἑαυτοῦ δοκιµαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν µόνον τὸ καύχηµα ἕξει, 

Φ4. οἳ δὲ τοῦ Χριστοῦ --- ἐπιθ.] ἜΤ]ετο ἵδ πιΙοἩ 
ἀϊνετβί{γ οὗ ορίπίοΏ ἃ5δ {ο {λα εοππεε[ίοπ οῇ 15 
βοπίἰπιεηί. ὢ6ε Ἠθοθηῃςβ. Θγη. Τί 5ποιυ]ά 8εοπι 
Οναί ἴπο Αροβίίο πιθαης {ο 511 ϱατίμετ εη[οτοθ 
παί Ίο Ἰαά δαῖά αἱ ν. 21: /" ΜΠ6γ νο ἆο 8Η 
Ὠπίπσς εἶνα]] ποί Ιπῃετίέ {μα Κἰπσάοπι οἳ ἀοά, 
ᾳ. ᾱ. “Νο! Τ τερεαί, {ΊεΥ 5Ώα]] ποί Ιππετίί {πο 
Κἰπσάοπι οἳ οά. Έος ἴποςο οπί/ ατο Οκ, 
απά οαη ροβ5655 {πο {πποτίαπος, ΝΠο Ἠανε οτιοί- 
Ποὰ απἀ ἆο ογαοῖ απά πιοτΗ[γ ἴοςο οαγηα] 
1515... Τ]ϊς ουεάίεπος {ο {πε Ταν, απἀ εατηθςέ 
ἰπγίπσ α[ίοτ οοπ{οτπ{γ {ο 1Μ, 15 τεριεβεηίεά α5 
Όιθ {οδί νΥ]θίπθε Ῥ6τδοης τθα]]Υ θε]οπσ {ο Οηεί 
ΟΥ ποῖ. ὙΣταυρ. ἵδ αδεά αδ αἲ 5Ἴρτα Υ. 16: απά 
παθ. απᾶ ἐπιθ. ατα ΠΘαΤΙΥ ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ, Ῥαΐ ΤπαΥ 
Ῥα τοπάρθτεά ΄' ραβδίοη5 απἀ αρρεί1ίεςῬ;’ Γοτ Ὁγ 
οταοϊ(γίησ νο /ΟΥπιεΥ 38 ΥΥΘΙΙ α5 να ]αΐΐες, νε 
οἴθαπβο {ιο Γουπίαίηπ. Όπ {πα ρτεδεηί 5ιβ]εοί, 
56ο Ῥοπι. υ], 19. απά νἰ. 4. 

20. εἰ ζῶμεν --- στοιχ-] Τπετο 5 Ἠοτο απ αὉ- 
ταρί {ταηβιίοῃ, απά {18 οοπηθοίῖοη ἶ5 ποί νετ οὔ- 
νίοι5. Τ] εἰ ἵ5 ὮΥ 5οπιθ τεπάρτεά σἶποε, ΝΥΠΙΕΠ, 
Ἠούνανοτ, οαηποί Ὦο αἀππ]έεά. Τη οοππθοῖοῃ 
ἱ5 ορτίαϊπ]γ νν](Ἡ {πο ρτεσθάϊῖης νοἵδε; απά ΙΓ ελαί 
Ἰναά Όεεπ Γι] απἀετείοος, ίπεγε υνοι]ά Ίανε Όεθεῃ 
πο ἀϊβιοι]έγ ἵπ ἀῑδοετηϊησ {]θ 56η56. ΊΝΟΥΥ α5 {ι6γο 
5ί, Ῥαυ]ἱ βαγς {η οπίη ατα τεα]]γ Οητὶςς νο 
Ένας οταςοΙϱγ ο Πεδῃ [υνείετ {ΠεΥ ρτο/[εςς {ο 
πανο ἴια βρίγτέ ος ποί], 8ο εγε Ἡθ ΠΙΘΔΠΒ {ο βαΥ, 
Ἡ, πει, γε Ρτο[εςς {ο Ῥο Ἰγίησ ΡΥ ἴπο βρὶΠΐ, 
ποιο Τὲ, ὉΥ αοίἶῃπσ οοπ{ογππαΡΙΥ {ο 1ὲ, εγἰποίπσ {πε 
(ταῖς οὗ πε Βριπ{. “Α οαμ{οη (οΏεετνες Βρ. 
ΜιάάΙ.) ασαϊηδί ἰταφίησ {ο {πο α]]-εα{ΠοίεποΥ οΕ 
{αἱ ΌΟπ νο (οτορῬ ΟΓ {ο ΊΘΓΙΏ στοιχ., 899 
Ῥοπι, ἵν. 19. ΡΠΙΙ. ΠΠ. 16. απἀ Νοίθς. Τί 15 ποί 
α πιθτο Ηευταίσπι, 5ἶπος εχαπιρ]ος ΟΓ {πο 5θη5θ 
ατα αἀάπσεά Ὦγ Ίεί5. ἄοπι Ῥμί]ο, ΡΟοΙγὺ., απά 
Βεχί. Ἐππρ., α5 Ο. ΕΠ. ὅ9. στοιχεῖν τοῖς φιλοσόφυις. 
Τε Αροβί]ο Ἠετε αἀορί5 ἴα [δέ Ρ6ΙΡΟΠ (τους 
ἀε]ίσαογ. 

26. μὴ γιν. κενόδ.] α. ᾱ. “« Απᾶ α8 α Ρτοος {πα 
νο ατο Ἰνίπσ ὮΥ Ιέ, 1εί αβ, ὅτο. ἜΤ]μο Αροεί]ο 
πηθαης {ο οπαίίοη ἴπεπι αραϊηςί ρἰνῖπσ νναν {ο 
Ῥτϊάςα, οοποθῖί, απά ΘΠΥΥ, ἴο ΠΙΕΙ Ὦε πουν {Π6Υ 
Ὕθτο Ῥτοπθ. ἜΤ]οθ εκρΓθβδδΙοη8 86εΊῃΠ {ο Ἠανε α 
τείοετεηπςοθ οΠΙεΗΥ {ο πείς σοπάποί ἵπ ερἰτία] 
πιαίίθυς, απά το]ἰσίοις οοπηπηιη]σαίίοπ. ἜΤ]ο ἴθγπα 
προκαλεῖσθαι βἰσηϊβες ἴο οα]] Γοτί απΥ οπε {ο 
α ἰτῖαὶ ος ΚΙ] οἵ οοµτασθ, απᾶ πιαγ Ἠετο α]]πάε 
ἴο ο εοπερείοπ οἳ ἴλοβο Ὁ]ο οχλ]υϊίοά {λεὶτ 

Ἱπθαα] σἱ.  Ἠεποο (1ο ἱπ]αποίίοῃ {ο]]ογίηρ 18 
οἱα5εΙΥ οοππεοίεἀ υγ νγ]ιαί 5 Ἠετο φαἰἀ, 

γΙΠ. 1. Οοπίεπιρ]αίῖπρ {1 ΡτοδαδΙ]Π1{γ ναί (ηετα 
που]ά γεί Ὦε ῥγεαε]ιεδ οἳ {ιο {οτοσοίησ τη]θς (α5 
ἵ8 οἶεατ {Γοπα {16 καὶ, 96), ἴπο Αροδί]ε εαβ]οῖης 
8Π αἀπιοπ]ίοη {ο οθτίαϊπ Ρ6ΙΦΟΠ5 Πο, Πον/θυεχ 
ερἰγι(ζαα1]1γ πιπάες, Ἰαά ποῖ Υεί πιογ]βεά {ιο ἀθ- 

ΥΟΙ. ΗΠ. 9 73 

2 0οτ. 18. 5. 

εἶτο ο{ ναίη-σ]οτγ : Ιπάια]σῖπς ἐπεῖτ ναπΙ{γ, ΒΥ οεη- 
ΒΟΓΙΟΙΦΠΕΞΘ απ ϱρἰτιία] ρτιἆθ. 

--- ἐὰν καὶ προληφθῃ, ὅσο.] “ΙΓ απγ ΡεΓβοπ ϱ8 
ονετίακεη ἵπ απἀ Πιαντγίεά Ιπίο αἃ [αι]1, (1. 6. Ὀε- 
{οτο Ἰε 18 αἵνατθ, απά ποί γα ἀε]ιροταίοη, ος 
ΠαριααΙγ) 4ο γοι οἱ πνευματικοὶ (1. 6. ΝΟ Ροβ8688 
έιε αρἰτιίααΙ σι[ῖς πιεμοπεά αἲ ΠΠ. ὅ. απά οοη- 
εεαιεπ/1γ αἀναηοσά ἵπ Οτίκίαπ Κπουιεάρσε), απά 
ΠΟ 4Γθ (αστοθαθΙγ {ο {ε αὔονο αἀπιοπ]ίοῃ) 
γα]]κίησ ΡΥ πο Βρίπί. ἜΤ]εςῬο πιαη Ἠανε Ῥεεῃ, 38 
ΒΟΠΠΘ 5αΥ, {6 Ῥ6ίδοπθ νΠο Ἰε]ά Εοο]εδίαβίῖσαἱ 
ο/[]σοςς ἵπ {Πε (ααἱαίαη ΟλατοἩ: Ῥα{ πε Βτδί ΠεΠ- 
Ποπθά 56ηςο ἶ5 ΡτοβαβΙΥ υνμαί πο Αροδί]ο οΠἰεΠΥ 
Ιπίρπάθᾶ. 36ο Βοοίί. Καταρτίζ. 15 {οΓ διορθοῦσθε, 
ἐπανορθοῦσθε. Όπ ο παίατο οἱ {πε {ειπι { ηανοα 
ἀεαίεά αἱ 1 Οοτ. 1. 10. απά εἰδεν]ετθ. Τ19 πιεί- 
ΑΡΠΟΓ 18 ἀθγίνεά {οι δε{έἶπσ τὶσηί α ἀϊδιοσαίεά 
1ππῦ, (πετο Ὠεῖησ απ α]]αδίοη {ο {Πε ο γΊπσ ΠΙΕΠΙΡΕΥ 
ο{ ΟΗγὶκ5 Ῥοάγ, ὧε Οάτοµ. Νου ΜΠΐ5 15 ἀῑτεοί- 
οἆ ἰο Ώε ἆοπθ ἐν πνεύμ. πραότ., ΠΙΟ (ποἰν/Π{]ι- 
εἰαπάῖησ ναί ππαηΥ Εκχροείΐου5 τοίεγ 1 {ο ἵνα 
Ηο]γ ΒρΙτΙέ, ιο Ῥεξίοννεγ οῇ 146) παιδί πηθαπ ἔέ νν(ῃ 
α αρἰ[ῖί απά {6ππρετ οῇ πα]άποςς.2 

1. σκοπῶν ---πειρασθῃς.] ΤΠε 5εη8ε 18, “΄ θαςἩ 
ο{ γοι οοηβιἀετίης {γςε]{, Ἱορί ἴ]οι αἱ5ο δε [5ο] 
(οπιρίες [ας {ο {411 1η Ἰ]κα πιαππες].”. ΙΓ 8 Ῥα 
Ώποισηί {οο ἨαΓδῃ, Ὑνς ΠΠαΥ ίακο {Πε πειρ. {οτ 
ληφθῃς, νὰ Ἰλ/ακεβε]άἀ, νο αρίγ οἵίες {οπι 
Ῥ]πίατοἩ : Γέρων γέροντι γλώσσαν ἡδίστην ἔχει ' 
| Παῖς παιδὶ, καὶ γυναικὶ πρόσφορον γύνῃ. | Νοσῶν 

τ᾿ ἀνὴρ νοσοῦντι, καὶ δυσπραξία | Ληφθεὶς ἐπφδός ἐστι 
(ο[ιίπιος ἴπι ιο) τῷ πειρωμένῳ. 

2. ἀλλήλων τὰ βάρη βαστ.] ἜΤ]ε κβ6ηςο ἵ5, ΄΄ Ώεαγ 
νίῃ οαςὮ οἴπαγ”5 Ἱπβτπιϊήθς απά {αα]ίς: ΄ οα]]αά 
βάρη, αξ Ῥεῖησ ΡΙτάεΠΒΟΠΙΘ ποί ΟΠΙΥ {ο {Πθ Ῥετξοῃ 
ΠΙΠιθε]{ (εεο Ρα. χακκν 1. 4.) Ὀαέ {ο οἱ]λετς Πὶ5 {ο]- 
1ούψετδ. Οοππρ. Βοπι. ΧΥ. 1. απἀ Νοία, 1 Τ]εςς. 
ν. 14. απ Ἱπίτα ν. 6. | 

----καὶ οὕτως ἀναπλ., ὅτο.] Τ]ε «εηςο ἵ5, 6 Απά 
Ένας ΡΙ]Π1 [ας γε ν]] 4ο] επε ρτεοερί οἱ Οητῖςί, 
π/ΠΙοὮ ϱΠ]οΙΠ5 8 {ο Ίονε οηςθ αποίμογ;” (α8 ἵπ 
φομπ χΗΙ. 64. χν. 12.) ας αἰξο {ο]ονίησ 1 
εχαπιρίο. 9ο ]ρηαί. (οιιεά ὮΥ Βοτρετ) Πάντας 
βάσταζε, ὡς καί σε ὃ Κύβιος, Πάντων ἀνέχου ἐν ἀγάπη. 

Ὁ. εἰ δοκεῖ, νο] 1ο αγσαπιοπ{΄ 15, ἐμαίΐ (Π18 
5ε]{-οοποεῖ! ἶ5 1ιδείεςς; {οτ Ι{ ἆοθε ποί ταα]]γ πιακα 
ΔΠΥ 9Π6 {ο στεαίθΓ: ιο ΟΠΙΥ ἀεοεῖνος ἠἐπιδεί{, 
[ποί οίΠείΒ, ΠΕΠ 1955 (οἆ]. Ἀηδὲν ὢν πιαδί Ῥο 
ίακεπ ροριίαγί{ε», ἰο ἀεποίθ ΄' ποίπίπσ οοπιραταῦ]α 
{ο ναί Ίο (πϊπ]κε Ηἰπηςα]{, ου ο]αΐπις {ο Ρε {ποισηί, 
απἀ, ἶπ 9οΠπ6 86η88, ποίλμίπσ αἲ α]]: α5 ποί Πανίησ 
Ἰααγηί {πα ΓΠιπάαπιεοπίαι ἁπίιος οἱ Μπι απά 
ο]ιαγτίή. Φρεναπ. Α Ὑοτὰ ποῖ {ουπᾶ, εχοερί ἵπ 
οέ, Ῥαι])ς ντι ησς, απά Ρτοβαβ]γ Ρτονἰηοῖα|. Τη9 
β6η5θ 16 {]αί ΟΡ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ ἵπ α Κἰπάτεα 
Ραξβασο οί ᾖαππςς 1. 20. 

4, δ. Το Ῥιενοεηπί (Πῖς {αίαὶ παἰδίακο, απάἆ εῇοοί- 
πα]]Υ ἀῑδειραία τσιὰ ἀε]ιδίοη. {πε Αρορίιε Ὀϊάβ 
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κε Ρεα]. 62 19. 
ἀ1ο9,. 17. 10. 
ᾱ 95. 19. 
Ίαιι. 16. 27, 
Μοιῃ. 2.6. 
ᾱ 14. 12. 
1 ος, ὃ. 8. 
20ος. δ. 10. 
Βεν. 2. 28. 
ᾱ 2. 12. 

ά γαὐοῖς. 
.. ψ ἀ { . 

ἄνθρωπος, τουτο καὶ Φερίοει 

οι. 9. Τ, 11, ἐκ τὴ ) ίσει ἐν {μοι 9.7, Ἡ, ἐκ της σαρκὀς δερίσει φῦοφαν 

9 7 3 . ο) εο ᾽ ᾽ ., Π ’ 

καὶ οὐκ εἲς τὰν ἕτερον" "ἕκαστος γὰρ το ἴδιον φορτίον ῥαστάσει. 
. η ς Π ' , - . - 

Γκοινωγείτω δὲ ὁ κατηχούµεγος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν 
-- . 2 .. . 4) .) οἳ 

Πἡ πλανᾶσθε᾽ Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται Ὁ γὰρ ἐαν σπείρη 
5/ ς . ’ - 

ἆ οτι ὁ σπείρων εἰς την σάρκα ἑαυτοῦ, 

ΑΙ ΑΤΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. ΥΙ. ὅ--- 10. 

ς ᾽ Ι] ” - 

0: δὲ σπείρων εἰς το πνεύμα, ἐκ τοῦ 
; .] Γ .] ” 3 -” 

ἄν τρις 4 Ἴἡ, πγεύµατος «Θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 7 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες µη ἐκκακώ- 9 σ2Τ1ε88. 8. 1 

πΕρΙ. 2. 19. 
1 Τίπι. δ. 8. 

η ' μ ’ 5 ς Δ 
μεν" καιρῷ γὰρ ἰδίῳ Θερίσομεν, μὴ ἐκλυόμενοι. ρα οὖν, ὥς καιρὸν. 10 

ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς 
3 μέ / 

οἰκείους τῆς πίστεως. 

Όναπα, Ἰη5ίεαά ος οεπευτίηρ ία {αἰ]πσς ο{ οίμεγς, 
{ο οχαπη]πθ απἆ ἴγΥ ἰπεὶτ οιοπ αοἴ]οη5 ΡΥ ια ἰεεί 
οὗ ἀο”5 Ἰανν8. ἼἼιο ννοτάς καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν --- 
ἕτερον αΤο γατίοιςε]γ Ιπίετρτείεά, απἀ, Ιπάθεά, αᾱ- 
πηῖ{ί ΟΡ ΠΙΟΤΘ {ἴ]αηπ 0Π6 96Π56. 6ο Ἰθο. ΒΥΠ. 
Ῥονοταὶ τουεπί Εχροβίίΐογς (α5 Ῥομ]θις., Κορρε, 
ππά Βο:σ.) ίακο Ιί {ο ϱε, “εί Ἠἶπα Κεερ 5 Ώουςί- 
ἴῃπσ {ο ΠΙΠΙΦΘΙ/ αἶοπο, απά ποί οχίεπά 1έ {ο ο]ιθυγβ. 
Βιΐ {ο οΟΠΙΠΠΟΠ Ιπίατρτγθίαι]οη, νι 5οπιθ πιος- 
Ποαίίοῃ, ἵδ ποτ παίιταὶ απά αστεεαρ]θ ἴο {λα 
ποτά, “  Τῆας ια νν]]] Ίαν πηα{ίογ οῇ σ]οτγ!πς, ΟΓ 
το]οίσίπσ, Ιπ τείετεηςθ {ο ΠΙΠΙΡΕΙΕ, απἀ ποῖ {ο οἵ]- 
ου5:). 1, 6. ΒΥ οοπιρατίηπσ ΠΙΠΙΘΕΙΕ ννίἩ οίπετς. 

ὅ.. ἕκαστος --- βαστάσει.] Τηϊδ Ραδεασο αἀπιῖίς 
ΟΓ (νο 86ΠΡ6Ρ, οοιγεδροπάἶησ {ο {θ (ν/ο Ιπίετρίθ- 
(αάοπς οἳ {πο Ἰαίίειτ ρατί οῇ {ια ρτθσεάίης νοΓβο. 
ΒΥ νε οπε Τί νν]] ἀεποίε (45 ΚοβρΡρε, Βογρ., απἀ 
Ἠνππ. εχρ]αἰπ) «« Βναετγ οπ6 ν]]] βπά [αἴ]ίίος επουν 
ο{ μὶς ον/ῃ {ο νγοδί]ο γης” ΒΥ {ια οίμοτ (ΥΠΙοΗ 
15 δαρροτίεὰ ΡΥ {1ε αποϊεπί απά πιοδί πιοάθτη Εκ- 
Ο8Ι{ΟΥΕ), “΄ Ενετγ πααῃ νν]] Όδας Πε οι θατάθη ;) 

1. 6. Πὶ5 ο) Ῥυτάςῃ ΟΠΙΥ, ποί αποίῃεγ5: Πὶς ΟΠ 
Ῥυτάεη οἱ Γαα]{5 απάἆ 5ἶΠ8, απἀ σἶνε Πὶ5 αοσοιη{ οΓ 
Όποια αἱ {πο ]αςί ἆαγ. (οπβδεφιεπ{]γ νο αγ ποί 
{ο Ὀ5γ οιτεε]νος αθοιιέ {χε Ῥατάθης οῇ οίΠετε, πογ 
{τΥ (ο Ισπίεπ ους ο /Π Ῥατάςη ΡΥ ππακίηρ {Παί ο{ ος 
ποἰσηβροιτ Ἠθανίεγ; αἱ πη]πά 8ο16ΙΥ ος ΟἵΝΠ, ΟΥ 
αἲ Ιοαδί ταί]ετ {ΣΥ {ο ΗΠσ]ίε οἳτ πεϊσηυουτς ΡΓ- 
ἀεπ. Της φορτ. ἔχειν ἵ5 {ΟΥ αἰτίαν ἔχειν, α5 Ἑλι- 
ογἁ ἵν. 114. 

6. κοιν.] “«]ει Ἠππι σινο Ῥατί.” 6ε Νοίο οἨ 
Βοπι. κ. 19. Τῷ κατ. τ. λ., “ίο Ἠϊπι νν]ο Ἱῃ- 
βίγαοί5 πι 1π ἴ]ο (1ο8ρεΙ.. Ἐν πᾶσιν ἀγ. {ο 
πάντων ἀγαθῶν, νλῖο] ἶδ ἴΠο αεαα] θγηίαχ. Ἀθο 
ἸΝοίο οἩἳ Ἠοπι, χν. ο. ἜΤ]ο πιεαπίπρ ἶ8, έέ ἵπ αἱ] 
ἠλίηρ5 πδοθβκατγ {ο {πο αἰαϊηπιθπ{ οῦ (πο ΡΙΤΡΟΡο 
ἵπ νίδν, πο ἀἰβδεεπιϊπαίίοῃ οϐ εουπά το]ἰσίοη. 
Κατηχ. ἵδ α {ΕΠΙ ΡΓΟΡΕΤΙΥ αρρ]ίοαῦ]ο ΟΠΙΥ {ο Ἱπ- 
βίγηοίῖοη νινᾶ γοςθ; απά 1 5 αεαιεπί]γ α8εά ο{ 
το]ἱσίοιις ἰπςίτασίίοῃ. 

7. μὴ πλανᾶσθε.] ΛΑ {ογπια]α σοπετα]]γ Ιπίτοάπο- 
{οἵγ {ο 8ΟΠΠ6 ΝνεϊσΏίγ αἀπιοπ]ίοη οἩἳ α εαὐυ]θοί 
νλΙοἩ {να Ῥογδοη αἀάτοδκεά νοι]ά Ῥο Ἰκα]ιγ {ο 
πθρ]θοῖ. Θεὸς οὗ µυκτ. ἜΤ]ο 5οηςο 18, “«ἶς ποί {ο 
Ῥο6 πιουκοἆ οι οῄεπάαά [νυν] Ἱπαραπίίγ].”. Βοίμ 
οχρτοβείοης 86ο6πΠΙ {ο το[οτ {ο {πο νατίοιβ βρίθγ- 
{ιρος, ὮΥ ννπίο]ι 1 15 αδαα] {ο 8οοε]ς {ο ουαἆο {8 
ἀπίγ; α. 4. Ὠεοσεῖνο ποί γοιτβς]νθΒ, ΠΟΥ Ἰορο {ο 
65σαρθ {ο ραπίεππηση{ ο) ο, νο νν]] ποί 5{- 
{εγ Ἠπηδε]Ώ {ο ο Ἱπει]ίοά να Ἱππραπίίγ. Τμο 
ψ/ογάς Γο]]οννῖησ οοπίαἰπ ΡΤΟΡΟΤΙΥ α δοπ(οπέία ϱεπ- 
εγαία; νΥπῖςἩ, Ἀονύθνος, 18 Ἠογθ ου {ο Ὁα 
αρρ]ίας {ο ἴἶια ρτοσθάἶπρ εαρ]θοί, 1. 6. ἴπο βαρροτί 
οἳ ία {εασἩογθ (18 αἱ 2 0οΥ, ἰκ. 6.) απά {ᾖοπι, 1 
Ώιπο πηοχί νογ8ος, Ἠα8 α σοπεγαί αρρ]ϊοπίίοη. Ἔ]οτο 
ἵβ Ἠθτο α ΠΙΘίαΡΙΟΓ ἵπ νο ο [οι απά νο 
αρὶγιί ατο οοπιρατοᾶ {ο ᾖείᾶς, ἵπ Ὑίο ενα ϱοοὰ 
οῇ οπο]. 8 ΒΟΝΠ, απά γ]6]ά5 οτορβ ποοοτάἶπρ {ο 

119 παίιτε; α. ἆ. ναί Ὦε νν]ο πεσ]εοίς {ε ἀπίγ ἵπ 
απθείίοῃ, απά οΠατΙ{γ {ο {Πε Ροος, αἰπι]ης ΟΠΙΥ αἲ 
Ἠὶς ο/η σταἱβοαίιοἨ, απά εεεκίπσ ΟΠΙΥ Πῖ5 οἵνΏ 
Ἰπίεγαφί, νν]]] τεαρ (πε ΓΓαἰ{5 οἳ 5αο] α 5ε]ῇδῃ απά 
βοηςιια] ία, ἵπ οοτγαρίίοπ Ῥοίμ (επιροταὶ απά 
αρἰγι(μα], ----ΠαΠΕΙΥ, ρεγαἰίίοπ. Βπί Ἠε νο 5ουΥ- 
οί] {ο (πε αρἰτῖ, (1. 6. ναί 16 ρ]γίαα] ϱεπετα]1γ) 
ΒΥ Ηνίησ αοσοοτά(ης {ο 1ΐ (5εε Νοίε ο γ. 160 --- 25. 
αα]] τεαρ [ποί οπ]γ {ια ρτεςεπέ {πα]ΐς, ἵπ 1ΠνγαΓ' 
οοηβο]αίίοἩ, Ρα{] εγεγ]αείῖης ία. 

9. τὸ δὲ καλὸν, ἃο.] ἜΤπε Αροεί]ε Ἠετο 5πον/ϐ 
Οναί νπαί νο Ίαβ εαἰά 5 πιεαπί {ο ο αρρ]ῖεά ρατ- 
Πσπ]ατ]γ ἴο ννοτκς οἱ Ρἱείγ απά Ῥεποενο]επος, 8Η6Π 
5 ία δαρροτί οϐ {ε ἵεασ]ετς οϐ {6 (.ο8ρε[ απἀ 
Ώιο τε]]εῇ οῇ {με ροοτ. ΤΠε 84ο αστἰσιζέηγαί 
ΠΙΘίαΡΠΟΥ 5 οοηΏπιεά. ᾿ΓΕκκακεῖν βἱρηῖβες “ {ο 
σῖνε αρ, [τοπι Ῥεῖῃπσ Εἶτεά ουιἵ,” α5 ἵπ {πε ποτε 
οοπιρ]οίε Ρῃταςθ ἐκλύεσθαι ταῖς ψυχαῖς ἵπ Ηεῦ. κ. 
5. Ἐκλύεσθαι βἰσπίβες {ο Ὦε απ]ίε νεατεᾶ, απά 
5 οίεη α5εἀ, Ὀοί] ἵπ {πε Βοπιρίατα] απά Ο]αφεῖσα] 
Ἰνγ]ίετς, α5 αρρ]]εά {0 θερίζειν: οἳ νυ]ήο] εχαππρ]θ8 
ατοθ αἀάισεά Ὦγ ΚΥΡΚε απἀ Ῥοτρετ. Τί τείετ {ο 
Οναί ἐἰγίπς οἳ οἰατῖίγ ννπ]ο] {πε {Γδαπεπί οα]]ς οπ 
Ώνείγ Ῥεπενο]επος απά {πε απρτα(αε/{α] τοίατης ἴΠΘΥ 
πη]σἡί πιθεί υνἰί(Ἡ, υνοι]ά Ῥο ἸκεΙγ {ο Ρτοάιςθ. 
ἨΛΠΙΙ Ομς εἰοσαπί 5ε ΟΓ ἐκκακεῖν απά ἐκλύεσθαι α8 
αρρ]ίεἀ {ο Φεπευοίρποε, 1 πνου]ά «οππρατο α 5Ιπηῖ- 
Ίας 19ο ΟΓ κάµνειν ἵπ Ετὶρ. Βε]]. [τασ. 28. 9. ξένοις 
τ ἐπηρκεῖς, οὐδὲ ἔκαμνες εἰς φίλους. απᾶά Αίμεῃπ. 
216. Ο. οὐκ ἂν ἐκοπίασε τὰ αὐτὰ παρασκευάζουσα. 
ῴ66 αἰδο 1 6ος. χν. ὅδ. 2 Τ]ε88. 11. 19. 

10. ἄρα ---- πίστεως.] Ἔ]ε ἄρα ἶ5 α5εὰ Ίϊκε ὥστε 
αἱ Οο{. ν. 160., απά {Πο «εεηεο 16: “6 Ηανίηρ, (Πετε- 
{οτε, ἴ]εςο είτοπρ πιοίϊνθς {ο 5οἵν ππίο {πε ΒρίΓίε, 
ΡΥ ππακίπσ Ρίοις απά ολαγϊίαρ]ο οοπίτἰρα{ίοης, 6 
π5 4ο σοος, ὅτο. Τί 56οπῃς {ο Ἀανε Ὀθεει {η ϱ5- 
Ρεοῖα] οατο οῇ {να Αρορί]α, ἵπ ή οοπο]αάϊπσ 
αάπιοπ]{ἶοη, {ο 5Ώουν {λαί πο ἀπ{ίγ ννας {ο Όε Ρετ- 
{οτηιθά, ποί ΟΠΙΥ {ονατάς {πο πιπἰςίγη, Όαε ἔουν- 
ατάς Οτίκήαης Ἰπ. σεηποτα], απά ποί (οννατάς 
Οπίκίαπς οπ]γ, Ῥαί (ονατάς αἲ] ναίγ Γε]]ουν- 
ογθα{Γ68. 'Ώς καιρὸν ἔχ., “« νΠ]]ί νο Ἠπνο (να 
ορροσίαπ{ἑγ οῇ ἠπὶς Π[α, απᾶ α5 οσσαδίοπ8 ρτθβοπί 
Ώιεπηφε]νος.. Ἔργαδ. ἵδ α πιοΤὸ φἰσπίβοαπ{ ἴἴθτπι 
Όπαπ. ποιεῖν, ἅπά Πππρ]]ες αἰ[ίσεποο, 1π β]οτί, “'Ἰα- 
Ροιγ ο Ἰονο.”. Τα Ῥμταςθ ἐργ. ἀγαθὸν οςοΓ8 
αἱδο ἵπ Ἠοτοάοίας. Οἰκεῖος δἰσπίῇος, ΄΄οπθ πο 
Ῥε]οπσς {ο πΠΥ [απι!]γ,) νν]ο 19 οοπηθοίθὰ νυν] 18, 
οἴί]ετ Ὦγ οοπκαησαἰπΙίγ ος αβηπΙ(γ; απά αἱδο οπθ 
νο 5 οἱο8εΙΥ οοηποοίαά υν(Ἡ αποίµοτ, 5 απ ἆὖ- 
φαϊπίαπιοε ; ΟΡ ννηῖο]ι 8οΏ8δε οχαπηρ]θς ατο αἀάπσθά 
Ὦ} Ὑγοί». τοι Ηοτοάῖαπ απἀ οἴ]ας α{λοις. Όπο 
οπηποί Ῥαΐ τοπατίς νο Πὶση εαροτίογίίγ οϐ τπα 
(ο8ροε!, ἵπ Πυοτα]1γ οἳ αρίσῖέ, ουοτ ἴἶιο Ίαν. Νο 
ννας ο αἀποπ/]οη Ἀθτο ΟΡ {πο Αροβί]ο σῖνοι ἵπ 
ναίη. Της 6νεηπ «Ἰωίαπ (οἶίοά Ὦγ Ἰλοίς.) Ὄδατε 
π]5 ἰοβίίπιοπγ (116 πιοτο να]ασρίθ, ἃ5 οοπαὶ 
{ΓοΠ1 απ Αροβίαίο απἀ Ῥἰίατ οπεπιγ) τρέφουσιν 

0ο -ᾱ- ο ὧν 
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, κια. --- ο Ριή]. 8. 18. 1 Ἴδεε πηλίκοις ὑμῖν γράµµασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. "Ὅσοι θέλου- "ο ἳ 
3 - ς 3 ’ ς - , 

19 σιν ευπφοσωπησαι ἐν σαρκὺ, οὗτοι αναγκαζουσιν υμας περιτεμγεσθαι, 
” ΄ ᾽ » - -” - [ή 

13 µόνον, ἵνα µη τῷ σταυρῳ του Χριστοῦ δυωκωνται. Οἱδὲ γὰρ οἱ 
’ 2 π , / - } " ' συ 

Ἑ περιτεμνόµενοι αὐτοὶ γόμον φυλάσσουσι»' ἀλλὰ Φέλουσιν ἡμᾶς πεφι- 
΄ / . νά ς ’ 9 . , 

14 τέμνεσύθαι, ινα εν τή υμετέερᾳ σαρκι καυχησωγται. 
- . . .” -” 5ς - 7 - ”- 4 

νοιτο καυχᾶσδαι εἰ μη ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Ιυρίου ἡμῶν [ησου Χφιστου 

ρος. ν λ ν ΄.. Ὦ Ἡοπι. 6.6. Ημοὶ δὲ µη 7έ καρτα ϱ. 20. 

ο ἶ Οοτ. 7. 19. 
Ἱρτα ο. 6. , 3 τ ’ δ νὐ . ’ δν ' - 

1ὅ δι οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, καγὼ τῷ κὀσμῳ. "Ἡν γὰρ Χριστῷ οὐ. 8.1. 

δυσσεβεῖς Ταλιλαῖοι πρὸς τοῖς ἑαυτῶν καὶ τοὺς ἡμετέ- 
ρους. Τί πιαγ Ὀο οὔδοινεά, ἴιαί ἵποισῃ ίππο Αρος- 
{αΐο Ἰαβ πιεπῄοπαά {ο ΟΗτίδήαης ὉΥ Πὶ5 α5ααὶ 
ορρτοῦτίους {θτιι οἳ ὀυσσεβεῖς, Υεί Ἰε γ/αν ποί 
αδΠαπηθά {ο σίοαἰ ἴτοπι ἠείτ ῬΒοτίρίατες, απά αρ- 
τοργίαίθ 9Π6 οῇ πεί πιοδί βπ0]ίπιθ Ρτεοερίς. 
ης ἵπ Πὶ5 Έτας. αρ. ΟΡ. Ρ. 290, 291. ει. βραπ]. 

Ἡθ 84Υ8: Κοινωνητέον ---"Απασιν ἀνθρώποις, ἀλλὰ 
τοῖς μὲν ἐπιείκεσιν ἐλευθεριώτερον. 

11. πηλίκοις ὑμῖν γράµμ. ἔγρ.] Ἔηεςε Ψογά5 Ἠαγο 
ποί α Η{{]ε ρετρ]εχεά ΕΙχροβδίίοΓδ; 5οπιθ οῇ Νοπα 
(νοί]ι αποϊἱεηπί απάἀ πιοάθτΏ ΟΠ6ΡΦ) ίακο {Πθ 8εηεε {ο 
6, '΄ Ώεο νι νπαί στεαί Κἰπά οῇ Ιειίεις ” (1. 6. 
Ίου πιῖς-εΠαρεπ), ὅτο. ᾿ΓΗϊ5, πονενετ, Νου]ά ρα 
ΕΠὶσιά, απἀ ἀοε5 ποί οοπιροτέ ψί Αρορίο]ίο σταν- 
1{γ, οἵ {λε γεδεγυε πιαπ][εδί {λτοισΏ ἴπο ψπο]α 
Ἐρίεια. Τ]ιε ἀῑιοι]ΏΥ πιαγ Ῥε τεπιονεά Υ {α]κ- 
Ίηπσ πηλ. (ΙΙ Όιε Ῥεδί Εκροβίίοιβ) {ο ἀεποίθ 
«« Ἀουυ Ίομσ,” Ιηδίεαά οῇ {6 οιιδίΟΠΙΑΤΥ 86ΠΏ59 ΟΡ 
{λε ννοτά “' ον στεαί; γράμμ. Ὀεῖης α5εᾷ, ]]κα 
ἴπαο Τ,αἰῖπ ερἰφίοία, Γοτ α {οίίεν, 38 ἵπ Αοΐς Χαν]. 
Φ]. Τι ἶ65 ννε]] ουεοτνεά ὮΥ ἨγΙΠ., εῑαί (πε Ιείίετ 
1 οα]]οά /οπσ, οοηβϊἀετίησ ναί 1 ννας Ὑγίεη 
νι Ἠ]5 οιοπ Πιαπᾶ. πο Δρορί]ο πιθαηί {ΠεΓαὮΥ 
Ῥοΐ] {ο αίίοςέ 1έ5 σοπαἱπεηοςς, απά {0 Ροϊπέ {ο έἶιαί 
οἰτουπηδίαπος, α5 Ιπάϊσαίίησ 5 αΠθεοί]οπ {ογ{λθπα, 
απά απχίοίγ {ος Οεῖγ ννε]ίατο απά᾽ βαἱναίίοη. Βὲ. 
Ῥαυ!, 1 19 υνε]] Κποννη, σεπογα]]γ ἀῑςίαίεά Πὶς ]εί- 
{εις {ο α 5οτῖρε, (α5 Ίνας Ιπάεεά ππασἩ ία οδίοπα 
ἵπ αποϊεπί επιες, εερεοία!]γ ἴπ {πε Εαςί, Ψηετε Τί 
οοπΙπΙθς {ο 05 ἆαγ) ῬτοῦαβΙγ Ώεσαμςο {πε Ἱπ- 
βγπαϊιγ οὗ Ῥοᾶυ αἰ]αάεά {ο ἵπ «ένα (Ἴπογη ἵπ ἴ]ο 
Π6»/, 7 πιαᾶε Ιέ Ἰτίκδοπηθ {ος Πίπα {ο Γογπι {ηε «αΓ- 
αοίθις υνί] αΠΥ αοοιταοΥγ. 6ο Νοίε ο Ῥοη. 
χνι. 22. 

12. ὅσοι θέλουσιν, ὅτο.] α. ᾱ. “Τί ἰ5 ποί ΙΓ πο 
Ἱπιρε] γοι {ο έλα οΏβεγναποθ οῇ {πε Μοβαῖς Τιανν, 
Ὀα{ ποςθ υνπο οουτί {Πε σαἰε ος ρορι]αί αρρ]αιφε, 
----ἴλπει Ἰηβίϊραίε γοι {ο Ι{.. Ἐὐπροσωπ. ἵ5 ὈΥ ΠΙΝΠΥ 
εχρ]αϊπεά ΄΄ επἀάθανοιτ {ο Ῥ]εᾶδε οίπετς.” Τῃαί 
86Π56, Ἠοννθανετ, οαπποί ΓαΙΤΙΥ Ὀο οχίταοίεᾶ; απά 
να ποτά ἶ5 ῬεῬί Ιπίετρτείεά «(ο πιακο α (αἰτ αρ- 
Ῥεαταπος οἳ Ρἱαίγ, οοππιπεπὰ {Ἠεπηφε]νος α5 νΘΓΥ 
τε]ἰρῖοις.”. 90 0118. εχρ]αῖης ΡΥ εὐδοκιμεῖν. Τηε 
Ψγοτά εὐπροσωπέω ἵ5δ ποί [ουπᾶ ἵπ Όιο Ο]αβεῖσαὶ 
Ψτίίθτς; [οιρΏ Φφαινοπροσωπεῖν ἄπᾶ σεµνοπροσ. 
ἴπετο οοσ-τ. Απ Ρρ]αικίδ]ε αγσαππεπί5 ατα ΡΥ {ιο 
ἘἨπείοτίοῖαπς οα]]εὰ εὐπρόσωπα. Τ]ε ἐν σαρκὶ 15 ποί 
ψνε]] αεκρ]αϊπεά ἐν ἀνθρώποις. ἜΤ]ο (ταθ 8εη8ο 
ΒΘΕΠΙς ἴο ο ἴπαί Ρροϊπίεά οιί ὮΥ Ἰλίπετ. Ας 
(8475 Πε) ια ίεγπῃ σὰρξ οοπιρτε]επάς 6ΥΘΓΥ {Π]ησ 
Ὠιαί ἶ5 ποί οῇ να Βρ]σίέ, ΠΟΥ Ῥε]οπρβ ἴο Ι{, εὐπρο- 
σωποῦντες ἐν σαρκὶ αἴθ {ποβδε ἩΠο επἀθανοιτ, ποῖ 
ῬΥ (λαί ἀδροξίίιοῃ ος πα]πά Υυπῖο] ργοσθεάς {ποπι 
ενα Βρϊτί, Όιαί ἵπ αποίἸεγ Ὕναγ, ὉΥ οπένγατά αρ- 
Ρεαταηςςς [ταίπετ Υ οαγπα] οοππρ]ίαποςς, Ε2.], ίο 
τεςοπιπιθμά {επιδε]νες (νἰχ. {ο {πε «ἡπάαίπεις).7 
᾽Αναγκάζειν πιαβί Ἠετε, 5 οδενηθτα, Ὦς Πάεί- 
βίοοά οἱ {1α πιοταὶ οοπιρα]είοῃ οΕ εατηθεί Ρος 
βυαδίοη, υνπ]οἩ υνΙ]] {αὶκε πο ἀεηπία]. 
Τῷ σταυρῷ τοῦ Χρ. ἵ8 εκρ]αϊπεά ὮΥ αἹπιοεί αἱ] 

Ώιο τοσεπί Οοπιππθηίαίοτς (α8 Τέ να ὮΥ Τωαίπετ 
απά (α]νίπ) οἱ“ ραπΙεμπιεπίς βαο] α5 Οητὶςέ 5{- 
[ετεὰ.”. Βαί ἵτ 19 Ὀείίος, ννΙίῃ ἴε αποϊεπί απά 
πιοδί πιοάετη Εχροβίΐοςς, {Τοπ Ρ]δοαίος {ο ΒΟΙΡΕΓ, 
{ο ἴαϊκα {λε ἐπὶ ΙΠ ἴμε 86Π5θ ᾖγορίετ (οἱ νΠΙοἩ 
ΠΙΑΠΥ εχαππρ]ες ατα αἀάποεά ὮΥ Βοτρεσ); απᾶά 
σταυρῷ ἴο ἀεποίθ “΄ ύιο ἀοοίτίπε οἱ πε ο{085, 
ΟγιεαπΙ{γ Ὀεῖπρ 8ο οα]]εά ὮΥ ορροβί(Ίοη {ο ἰπθ 
Ταν; απἀ δἶποῬ {ο ἀθεαίῃ οὗ ΟΩγῖί αὐτοσαίεά 
ἴπο Μοβαῖο Τιανν, απά {πο ἀοοίτίπε οῇ ἴἶιε αίοπε- 
πιεπέ λετε} πιαᾶε {ΟΥ {ιε 5ἶηδ οΓ ΠΕΠ, εΠεοίμα]1γ 
εκε]αάεά {πε 5 οῇ οἰτοαπιοίδίοη. Ἀεο Νοίε αἲ 
ν. 11. αξ αἷξο ένπε εχκοε]]επί απποία{ίοη οϐ Ὠοάάς, 

19. οἱ περιτεμν.] Μαπγ Οοπιπιεηίαίοτ τείετ 
Ώιὶς {ο χε Ρ6Γ5οΠ8 νο Ἠαά ενας αὐπα]ίίεά {ο 
ππάθτσο οἰτομπποϊδίοη. ΟΌίπετς, Ἀοννενει, 
ΠΠΟΤΘ ΡΤΟΡΓΙΕίΥ, τείετ 1 {ο πε «μάαίχεν». Τηε 
νατ. 1θοῖ. περιτετµηµένοι, ({οαπά ἵηπ ΠΙαΠΥ αηοϊεηέ 
απά οχοο]]οπί Μ38. ο{ αἰ] τοοθεηδΙοῃξ, απά 56εΥ- 
εΓα] Εαίπετς απά εατΙγ Ε4Ποῃ5,) 15 αρρτονεά ὮΥ 
Μαΐίπ. απᾶ (ῑτίεξὺ., απἀ ρτε[ειτεά ὮὉΥ Βἰποκ. 1 
Ἠανε ποί νεπίατεά {ο εα1ί Πέ, δίπος {πε τοαάίπς 
86ΕΙΗ5 {ο Πηθ {0 ανε αγίδεη ΓΓΟΠΙ α ροδς; ἴποισῃ 1 
ΞίΓΟΠΡΙΥ οοΠβΓΠΙΣ {πε Ιπέετρτείαίίοη ΥΠΙοῃ Τηανα 
αἀορίεά, αξ 5πογίης 115 Ἠϊσῃ απ{αιΙ!γ. Τη6ε Ρεί- 
5οµς5 ἵπ αιθείίση, ἀῑά ποί, ἱπάεεά, Ιπίεπά {ο Ἱπι- 
Ρο5θ {λε Ἰο]ιοίο Ιαν9Υ: απά ἴΠεγ αοίεᾷ ας {αγ ἀῑά, 
ίο Κεερ [αγ υίἩ {ῑιε 615, απά Ἠανε {ο Ῥοαςί ος 
Ειπαῖχ Ἱπβαεπσε ἵπ Ρτοσατίησ πε τεοθρίίοη ο{ πο 
γιο οΓ οἰτοιποίφίοπ» [ου ἰμαί 15 (45 Ῥοΐρφετ απά 
Ἠγίη. Ἠανε 5Πουνη) {πο 5οηφο ο{ {ο ἵνα ἐν τῃ ὑμ. 
σαρκὶ καυχ., ΝΠὨΕΙΘ τετµηµένη ἵδ ἵο Ὦο 5αρρ]εά 
Ποπ {πε τώισ. Ῥτεσεά]πς.  Ὑοιγ οἰτοιπιοϊδεά 
Πες,” Ρεῖπρ εαα]να]εηπί {ο «γοιτ Ρείησ οἴτοιπι- 
οἶδαά, «γοιτ οἰτοιπιοῖδίοῃ.” 

14. Τ]ε ἐμοὶ ἶ6 επιρ]αἶσαί], ἴπετο Ῥείησ απ Ίπι- 
Ρ]ιεά οοπιραγίβοη Υψ] (ο «μάαίχεη. Τη 8επ8θ 
ΠΙαΥ ϱο9 εχρΓοεβεεά ὮΥ ια Γο]]οννίησ ραταρ]ταςθ : 
“«Βιαΐ, [ος πιΥ ρα. Ίαν ἴοπι ἴο ϱ]οίΥ ἵπ 4π 
απί]ᾳπαίεά τα; 51ο] 15 ποί π οοιτβδθ ; (ο {οτ- 
Ρ1ά ναί Ι α]ιου]ά {εο] ρτοιὰ οῇ {6 Ιποι]οαίίοπ ο{ 
απι ἀοοίτίπο [απᾶ Ἰοαςί οἱ αἰ] οἰτοιπιοϊείοη] εκ- 
εαερί ιε Ρ]αϊῃ αηπη]χθά ἀοοίτίπο οῇ Ιαςήβοαίίο, 
ποί ὮΥ ΠΙΥ ΟΝΠ πιετῖ{5, Ραΐέ ΡΥ λε αἰοπεππεηί ο 
α εγιεῖ[οά Πνεάεεπιεγ.” θε λα εκοε]]επί Νοία 
ος Οα]νίπ. δι) οὗ, ΄«ὮΥγ νο] βοΙ]. σταυροῦ, ἀοο- 
εῑπο οῇ {με οΓ088.” 

--- ἐμοὶ κόσμος ---κόσμῳ.] ἙΥ ἐσταύρ. ἵδ πιεαηῖ 
66ϊς οτασϊβεᾶ απά ἀἆθας,Ὀ 1. ο. ἵ5 ποίλ]ίησ {ο πῃθ. 
Ἐόσμος Ἱοι]ά ποί Ὦε Ἱπίοτρτείες ΄έ ια «ειυίδ] 
παίτοπ͵,’” οτ έθ  «ειοίδ]ι Φοοποι, οἵ ποπ-(ιγῖδ- 
ἐίαπδ, ΥΠ] ΠιαπΥ τεοεπί Οοπηπηθηίαίοῦς. ἴ πας 
ΠἹθαΠ, α5 {πο Ὀεςί ΕχροβίίοΓς, αποἰεπί απά πιος- 
ετη, απἀθτείαπά, ἔιε ἐίπσς ο ἴ]ιε πωοτίᾶ, Ἱ. 6. 198 
τίοῃθΒ, ἨοΠΟΙΤΕ, απά ρ]εαβιτο5. Βρ. ΜΙάάΙ., ἵπ- 
ἀθεά, ααπιὈ]ῖηπσ αἲ ἴἶιε οπιϊρδίοπ ϱῇ {λε ΑγίῑοΙ6, 
απά Πανίπρ τοπιητκεά {ἶναί Νεπενογ ἵπ {Πε Ν. Τ 
κόσμος, ἴ]ιε ιο], οσσιτς ἵπ 15 6ΟΠΙΠΙΟΠ αεοερίᾶ- 
Ποη, 1{ ηας {μθ Ατίϊο]α, οχοορί Ἠεγε απά ἵη 2 001. 
ν. 19. (οῇ οοατβε, ποῖ τοσκοπῖπσ ῥρᾷᾶβδδασθς Ἰ]]κα 
Ῥοπι. Π. 12. 15. ννηετε ἴ]πο οπηϊδεΙοΙ ΠΠΔΥ Ὦθ αο 
οουπίθοἁἀ {ο Ὁγ {1ο τα]εβ) λίηκς ναί, ἵπ οί] 
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Ιησου ουύτε περιτοµη τι ” ἐστιν οὖτε ακροβυστία, ἄλλα καιη ατίσις. 
σα ο. ’ ’ 3 ο ’ ” 2 7 ᾽ 2. 

πω ἃ καὶ σοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, 16 
. 2. . . . ον 

εωρταζ.29. καὶ ἐπὶ τον Ισραηλ του Θεου. 
ε2 Όος. 4. 10. 5 Τοῦ Λλοιποῦ, κόπους µοι μηδεὶς παρεχέτω" ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα 11 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί µου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου 18 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. ἁμήν. 

11ρὸς Γαλάτας ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. 

Έιοςθ Ραββασες, {πα ν/οτ]ά ας βοππεν/]ιαί ο {πε 
Ὠδίυτε ο6 α Ῥγοροτ παπιε, απᾶ οαη ἴπετε[οτο ἀἱδ- 
Ρθη8ε γη] {μθ ΑτίϊοΙθ. Ἠε Ιηβίαποςς Ε]ίατο], 
Ρ. 410. ὃ δὲ Ζεὺς καὶ Κόσμος, “΄Σαρίίει απά Ἠ/οτ]ά.” 
Απά Ἠο πεὶρη{ πανε αἀάεά ῬΠακδρεατε, “Ο Υγοτ]ά, 
{πγ ερρετγ {1τη8! 7 Φίπος, ΤΟΥΘΥΘΥ, Ιί 866ΙΙΒ 
δα. ς {ο αἀορί ἰΠαί γΙονν ΟΓ κόσμος αἱ 2 ος. 
ν 19., Ὀοί οἨ αοσοιπί οῇ 1ἱ5 Ἠαγθηπεβς (51ΡΡρο8- 
πρ α βοτί οὗ εοπεείίο 8ΙΟΠ α5 Ὑθ 5ποι]ά ποί εκ- 
Ρθοί Ιπ {ο Αροβί]ο) απἀ Ὀθοαι5δθ αὐτοῖ απᾶ 
αὐτῶν ἱπιπιθά]α{ε]γ {ο]]ον ; 5ο ἵέ αποι]ά 8εεπῃ 
πηβαίο {ο αἀορί 1{ ργε; ὙΝΠΙοἩ 18 αἶδο {οτριάάεῃ 
ΡΥ ἴἶιθ τῷ υνΙίἩ κόσµωῳ Ἰαδί α[ίετ; {οτ {ποιρῃ {πε 
ΑτίίοΙε 18 ποί {οαπά ἴπετο Ιπ 86ΥεΠ ος οἶσῃί 
ΜΒΕ., Υεί 1 Ἰαβ πεγεΓ Ῥεεῃ σαποε]]εά ὮΥ αΠΥ 
Εάῑίογ. Ιπάεςαά, Ιέ νναθ ΠΠΟΤΘ 1κε]Υ {ο ο οπιίεά 
(οη αοοοιηί ος {11ο οπηϊδείοη ὮΏθ[οτε) ίπαπ ἠπιδεγίεᾶ. 
Τ]ο Ἱπίετρτείαίίοη, ἵπ Ποτέ, πΙαΥ Ὀς οοηβδἰἀετεὰ 
38 α Ἱεατηεά απἆ Ἰπρεπίοις, Ὀαίΐ απ[οιπάεά ΓαΠΟΥ. 
Απά {ιο οοπΙΠΙΟΠ πιοάς ο{ {ακίπσ {ο Υνοτὰ πιιςί 
οετίαϊπ]γ Ὦο ργε[εττεά ; εδρεοῖα]Ιγ αξ Ιέ ἶ5 ερ- 
Ροτίεᾷ Ὦγ Αοΐβδ χγΙ]. 24. ὃ κόσµος καὶ πάντα τὰ ἐν 
αὐτῷ. 
Ίο Ώα{ϊνε Ἰοτο 15 ΓοΓ {ης Αοοιβαἴϊνο ψίῃ εἷς. 

Ἠηιπεγ 5αρροςες {αί νο Ἰανο Ἰθγε οπθ βεηήπιεηί 
οχρτοβθοά γεεϊργοεαἰζψ ὮΥ Όπο {οτπα]αβ; αφ ΙῃΠ 
ομπ. υΙ. 96. 2 Τη688. 1. 12. 1 6ογ. γΙ. 19. 2 6οἡ. 
χὶ. 90. Τηϊ6, Ποι/ενετ, ἶ5 α Ῥτεσατίοις Ργ]ποῖρ]ο. 
266 {πε ἸΝοίθςθ οη {Πο Ῥα5β8ασθθ αὐάπσεεά. Ία 
Ἠανο Ἠσθτο {ο {ογπια]ας, Ώθσαμξα {Ἠθγο 8, α8 
(Ἴτγβ. απάἆ 'ΤΠεορΏγ]. ροϊπί οι{, α ἔτοο-[οίά ἀεαί]ι 
ἰπᾷ]σαίεά, οὔτε γὰρ ἐκεῖνα ἑλεῖν µε δύναται " νεκρὰ 
γάρ᾽ οὐδὲ αὐτὸς προσδραμεῖν ἐκείνοις ' νεκρὸς γάρ εἰμι. 

16. τι ἐστίν.] Τηϊ8 τεαάἶηπσ ({οαπά ἵπ αἲ] {ια 
πιοβί αποϊοπί ΜΑΘΒ., 48 αἱδο ΠπαΠΥ Ὑετβίοηπς απά 
Εαίπετθ) Ὕγας αρρτογεά ὮΥ ΙΜΙΙ απἀά Βεηρ., απά 
Ἠπβ δει οἀ]ίοά ὮΥ (τίεξῦ,, Κορρε, Τ{ήπη., Υαἲ., 
απά γη. τἰσβ!]γ, 1 π]ς, 8ἶπος ἴ]ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
τθαάῖησ 18 Ρ]αἱΠΙΥ α ρ]ο56, ΡγοῦαΡΙγ {ποια ν. 6. 

] 

ΊΝαγ, ἰσχύει, Ἐϊποκ βαγς, ψου]ά ἵπγο]νο α Ρρείἡίο 
Λγιποϊρϊ ; νηετθαβ, Υν](] ἐστὶν ιο γὰρ Ἰαδ 18 
{οτος, ἀεποίίπσ {Πε γεαδοπ το]ιὴ ε ἀῑά ποί Ὀουθί 
ος οἰτοιπιοϊδίοῃ, α5 ἀῑά Πὶδ αἀνεγεατῖες; “' /ογ 
οἴτομπποίβίοη 18 ποίλμ]ησ. )Αλλὰ καινὴ κτίσις. 
Τ]ο {411 5εηεο ἶ5: “ Βαΐ (πε Ῥεῖηπς α Πεν’ οΓθᾶ- 
ίατε, πιοτα] τεσεποτα(ἶοῃ, 15 6Υ6τΥ Ὠμπα, αἰ] ἵπ 
α1], ἴε εαὐδίαπος ο{ {με (.οβρεΙ.  Ῥεο Νοίο ο 
2 ὅοτς, ν. 17. 

16. τῷ κανόνι τούτῳ στοιχ.] Όπ ἴπο {οτοθ οΟΓ 
στοιχ. 5εο Νοίε 5αρτα Υ. 20. απἀ ΟΠ καν. 5εε Νοίε 
οη ἄ Οοτ. κ. 19. ΒΥ “ες τα]ς,” ίπεθ Αροεί]θ 
ΠΊΕΙΠΒ {9 ἀοοίτίπε ]αδί πιεπί]οπες, οῇ 5α]γαίίοπ 
Ὦ} ρταςθ, απά {πε πεοθεκεϊίγ οἳ πποτα] τεσεπετα- 
Ώοη. ὮἘΥ τὸν Ἴσρ. τοῦ Θεοῦ 15 πιεαπί {πα ἴταε 
αρἰτιίαα] Τδταε]. εε ἸΝοίε ον Ῥοπι. ἶχ. 6. ἸΤπ 
εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς Ὢ6 Ἠανε ποί απ αδδετίογη, Ὀαῖ ἃ 
Άγεσαίοτη ἔοτπα, πεατ]γ αἰ]εά {ο {ππί οἱ Ὀεπεάῖς- 
Ποπ, ὮΥ Ρἰάάϊῑπς αἀϊεα. ἜΤ]με Ερίεί]ε ρτοῦαβΙγ 
γ/α5 πιοαπί {ο {εγπι]παίο Ἠετε, ]μδί α5 {ο Ερϊεί]ο 
{ο {λε Ερηεδίαης οοπο]αάἀθς ΥΥΙΤ] εἰρήνη τοῖς ἀἆδελ- 
φοῖς, απά ν. 17. ἵνας αἀθεά α[ιεγννατάς, 

17. τοῦ λοιποῦ.] Της ἱ5 Ὦ}γ 8οπιο τοπάργθοά 
έέαᾳιοὰ τε]ααὶ εδί,”. Βιαΐ 1 εεεπις τὶση{]γ {ακεπ 
ὮΥ ΚοΡΡε, Βεης., απά Ί}ΙΠΕΓ, {ΟΥ λοιπὸν ἵπ 3 0ος. 
χη]. 11. 1 ἼἨεςε. ἵν. 1. Λεπεε[ογιωαγᾶ. ἈἘΚόπους 
παρ. ἵ8 Γοτ {ο ποτε Ο]αβείσα] πράγµατα παρ. Τηο 
86Η56 6ΘΘΠΙ6 {ο Ῥ6, εί πιο Ἠαγθ πο πποτο τουρ]θ, 
ΡΥ αἶίπει ΠΙΥ ἀοοίτίπο, ο βἰποθτῖίγ απά ἱπίεστῖίγ 
Ρεΐης απθβίοπες ; Γοτ Γοξ ἐιε Ἰα{{ετ] ΙΤ Ώθατ είτοισ 
αἰεςίαἴ]οη Ίη {Πε στίγματα οἵ Ψουπάς οὗ Γογπιθς 
βοοιτσίηρ, Ῥεαίίπσ, απά εἰοπίης ο έε ᾖευνς απἀ 
οίμογς {ος {λε 8αΚκο οὗ ΟἨγὶκί απά Ἠΐς (4οβρε].” 
Ἡαστάζω 18 Ἠθτο ιιδες ΓΟΓ περιφέρω, απᾶ οπ]γ πἹθπΠΒ 
Ενα {Πῖβ 18, Νπεγθυοτ Ἠθ ᾳο68, απ εγἰάεποῬ οΕ Π5 
βΙΠΟθΓΙ{Υ. 

18. μετὰ τοῦ πν. ὑ.] ἜΤ]ε Ῥεςδί Ἐχκροβίίογ ατθ 
αστοεά {μαί πνεύματος ΠΠΕΑΠΒ πηϊπὰἁ α Ἠθατί, 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Ἡ ΠΡΟΣ 

ΕΦΗΕΣΙΟΥΣ 

ι Ἱ. ΙἵΠ47/ΟΣ, ἀπόστολος Ιησοῦ 
ο α. Ἠ ο 5 η 2 ’ Ν ω Β » Ὑ 

τοις αγίοις τοις οὐσιν εν ἴφεσῳ και πιστοις εν ἍἈριστῷ Ίησου 

ΕΠΗΙΣΤΟ{Η. 

ω φ [ή ον ιο ο ὃν τα Χριστοῦ δια «Φελήματος Θεοῦ, ος. 1.7 
.͵ 20οι. 1. 1. 

ασ]. 1. 8. ετεω ’ 3 - ς - 2 ο. 

9 Ε χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ιησοῦ ἵριωιο 

Χριστοῦ. 

3  Εὐλογητὸς ὃ Θεὸὺς καὶ ΙΠατὴρ τοῦ 

ο. 1. Τὴϊ8 ας Όεοηπ Ρρτοπουποεᾶ (Πε τίο]ηεςί 
αρά που]θεί οῇ {πε Ερϊςί]ε5ς. Απά, οεΓίαΙΠ]γ, ἵπ 
{αἱπεςς οἳ ππαίίες, ἀερίῃ οῇ ἀοοίτίπε, δα ὈλΙπ]γ ο 
πιείαρµος, απ]πια{εά Γετνοιιτ οΓ είγ]ε (οοσαδΙοπα]1Υ 
"δίπσ {ο ναί Ίαςδ Όεεῃ οα]]εά γαρίμγε), απά 
Αρορίο]ῖο θαγηθείηεςς ο{ οκλοτίαίΙοη, 1ΐέ 5ο ΙΠίεί- 
εδί5 ἴ]ε Ἠεατί, (λαί ({ο αβΡΡΙΥ ἴμο γ/οτᾶς οῇ Ὦγ. 
οἩήβοη, νὰ τοδρεοί {ο Τα” Δετίοις 0α1]) “1 
Όπο τεαάεγ Ἠανε α δρατ]ς οῇ τοσατά Πο {με («οδΡε!, 
Πέ νν 1 Ὀ]ουν 1έ Ἱπίο α Παπὴα. ΟΥ, {ο αξθ {9 ππεία- 
Ρποτ οῇ Ὠτ. Μαοκπίσηξ, «' Ἰε νυν] ΓεεΙ ἵπιργεςξεεά 
απά τουδεά ντ 1{, α5 ΒΥ έχε εουπά οΓα {τιπηρεί. 
ΤἼε τεαδοῃ {ος 18 ρεου]ίατ οματασίεΓ οῇ Ρίους εχ- 
αΠαοἨ, απά αΠοοίΙοπαίο αἀπιοπ]άοη, 866ΠΏ5 {0 Ώο 
ἠναί αβεῖσποά Ὦγ Μτ. Ξοοίί, --- ΠαΠΙΕΙΥ, επαί «ελα 
Αροεί]ε”ς Ἠθατί ἵναςδ ππασ] επ]ατσεά ἴπ νυπηίίησ {ο 
ἴποβς, ΟΠ Ἡθς Ἠαά πο οσσαδίοη {ο τερικοα, απά 
νι ννηοπα Ἰς Ίνα ποί ππΠάεΓ {με πεοθβεἰίγ οΓ 
εησασίησ ΙῃΠ οΟΠΙΓΟΥΘΙΦΥ: 8ο {μαί επίῖτο οοπβάεποςθ 
οΓαΠεοίίομ {οοκ Ρρ]αςθ οΓ {πε σοα{190Π, Τ6ς6ΙνΝ6, ΟΥ 
εἨατρηςςς, Πο γετο τοφι]ς]ίθ 1Π {πε ίητες Ργε- 
οεάϊπσ Ερϊεί]ες.” ΑοοογάἰπρΙΥγ, ποπθ ΟΡ 116 Τε- 
Άγοο/ς, αί ατθ 5ο [εαιεπί ἵπ {Πε Ρργεσεάῖπσ 
Ερϊκί]ο5, ατα Γουπά ἵπ {ο Ῥτοςεπί; ΥΝΠΙΟΙ να 
ντ]ίεη, Τέ εποι]ά 5εαεπι, {ο οοπβτπι {πε Ἠρ]ιθδίαη 
απά οίπετ Αεία(ΐο ΟΠατοῃμες π {6 ίτας ΓΗ{] απά 
Ριαοί]σθ ο{ Ίιε (1ο6ρε[; ο νυ]ΙοἩ {ιο Αροεί]ο ᾖγδί 
(1, 1. 2.) «πποννς νε σγραί επ, ---- ναί Τί ννας πιθαπί 
{ος αἲ] πιαηκίπά, απά παί Ώο Ππιςθ]{ να αρροϊηί- 
θἆ να Ῥγεασῃετ οῇ Ιέ ἵο {πε (αθπίΙ65. Τι, 
αῇεγ οχρααίησ οη {1 Ίονε ο{ (οἆ, έἶιο ἀῑσπΙίγ 
οὗ Ομγίκί, απ {ια εχκοε]]επος οϐ {16 (ἀοβρε], πε 
Ὑνατης Ἠΐ5 οοηνοτί5 ασαϊηβί {Πο ογ!] ργας{ἶοθΒ, ἵπ 
γΠΙο] ἴ16Υ Ἠαά Γοτππθτ]γ Ἰνεά; απἀ ΥΥΠΙοΙ, α8 
Οτίκίαπς, {Π6γ Ἰαά τεποαποθἆ. Απά υπ] ηθ 
σπατάς ἴπεπι ασα]ηςί 6ΥΤΟΥ5, ης δείαρ]ῃςῃος {παπι 
ἵη {με στεαί ἀοοίτῖπες ο{ {19 (.οεροα!, Γοτή[ες {]ιαίγ 
πη]πάς {ο οοπίεπά ος, απά ρεγβενοΓο ἵπ, (νε ΓαΙ(Ἡ 
οὗ ΟΠτῖςέ, απἆ απἰπιαίος {παπι ἵπ {]αίγ ΟΠεςίίαπ 
Ἡατίατθ. Ἐπα]]γ, ηο εαγηεεί]γ οχ]οτίς έΊαπι {ο α 
Τεα]οις ἀἱδοεματσο ος {Πε τε]αίίνο ἀπίί6ς, απά απ]! 
οίμετς Ῥεσοπιίηπς {αίτ ΟΠτ]κήαππ ρτο[εββίοη. ἜΤ]α 
Ερϊκί]ο ἵ5 απ]νεγβα!]γ αἁπιῖεεά {ο Ὦο ἔποπι 9. 
Ῥαυ]: {οτ νο] Ιπάθεά {πατε ἵς {θ 5έγοησοςί ον|- 
ἀ4θπος, εχίεγπα] απά Ιπίετηα] (56ο Ηοιπε]ς Τη{.)/ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἉΧριστοῦ, 1 ρα ι, ὰ, 

απᾶ, 45 αβΡρθατς {Τοπ νατίοας α]αξίομς, ἵνας νυτῖ- 
ίοπ ἀἁυτίπρ 5 ἱπιρτίδοηππεπί αἱ Ώοππς. ΟΟΠΠΊΠ6Η- 
ἰαΐίοτ5 αγ ποϊί]ετ αστεεά ΟΠ ἴπε ἄαίε (νατγίπσ 
{τοπι Α. Ὦ. ὅτ οι ὅδ {ο 63), πογ 6νεπ οἨη {θ 
Οωυμγο]ι, {ο 1οιοπι 1 Ὑναβ αἀάγεβδεά. 3ο9οππθ (μη 
Πΐά νναδ {ο {με ΟΠτΙβήαπςβ αἲ Γ,αοάΐσεα, απά 15 {ια 
Ἠρ]ρί]ο {ο ο Τμαοάίοεαης το[ειγοὰ {ο ὉΥ ια 
Αροςί] ἵπ 0ο1. 1ν. 16. ὙΝΠΙΙε οἴ]ιατς, {ο τεοοποῖ]θ 
οοπβἱοίῖπσ ἰεβπιοπίθς, 54Ρρροβο Ιΐ {ο Ἠανο Ῥεεῃ 
α οἴγομίαν {οίίετ, Ιπίεπάεᾶ {ΟΥ αἰ] πε «πατοπες οῇ 
Αβία ΜΙποτ. ἙῬο (μαί αξ 1ΐί ΠΙΣΥ, ἰΠετο 18 ποί α 
εμαάον” οῇ οχίεγπαἰ Ῥτοοί ναί ἰὲ νύαξ ποί αάάγεσδεά 
{ο {ιο Γρ]εδίαπς (596 (πε Νοίες οἱ Βρ. ΜΙάάΙ. 
απά ἨΙποκ); (ποιρ] ἀδαρί]εςρ Ιπίεπάεά [ο {1ε 
δε αἶσο οἱ ἴε οίπαεγ «Πατο]ες οῇ Αξία ΜΙπΟΓ. 
Α5 {ο {Πε α]]εσεά Ιπίεγπα] ενἰάεποε, ναί 1 νναθ 
ιοί ΨΥΤΙίεΠ {ο ἴπο Πρ]ιεδίαπς. 1 15 αα]ίε 1Πποοπο]1- 
βαἶνε, Ὀείησ ΠΙετεΙΥ {οαπάεά οη α ππὶοοποθρί]οη 
οῇ οατίαϊπ νογᾶς απ οχκρτεδείοης {Παί οσο 1π 
Ώιο Ερϊεί]ε: απά ΥΥΠΙΟΠ, νΏεπ Ῥτορετ]Υ Ἱπίετρτεί- 
εᾱ, ταίπεγ οοπῄγπΙ {Ἡθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ορίπῖοη, ----δ4ρ- 
Ῥοτίεά ΡΥ αἰ1 εε ΝΜΡΑ., απά {θε αἰπιοδί απναγιεά 
ονἰάεηποο ο{ απΠςΙΙίγ. Α5 {ο Όιε ἀἰβιοι]{ οσσα- 
εἶοηθά Ὦ} (Πε εοειηῖ]ηπσ πιεπί]οῃ οῇ απ Ερϊὶεί]ε {ο 
{πε Τμαοάίσθαπς, 1 αἀπιῖίς οῇ πῃ 648Υ 5ο]η{οη. 
Τ]ε Αροί]ο 15, η πας ρτοβαβΙ]{γ, 5αρροξαἆ 
{ο Ίανο ἀἰτεοίεᾶ ια Ερηεδίαης. (μτοισα Τγοµ- 
οςς, Όμο Ῥεατετ οὗ ία Βρϊςί]α, {ο εεπά α οοΡΥ ος 
Πέ {ο ιο Γαοάϊσθαηςς ΥΝΠΙΟΠ εἡου]ά αἱ5ο ὃθ α[ἴαγ- 
πατάς (ταηεπα]έίθά {ο πε 0οἱοββίαης. 

]. διὰ θελ. Θεοῦ.] 3εε 1 ΟοἨ. 1. 1. 2 Οοἡ. Ἱ. Ἱ. 
(α]. Ἱ. απᾶ Νοίθβθ. Τοῖς ἁγίοις. 366 Νοίο οἨ 
Ῥοπι. 1. 7. Καὶ πιστοῖς. ΤΠϊ6 ἴΘΤΠ 56ΕΠΙ5 {0 Ὦθ 
οχοεσεί]σα] οΓ ὧιο ρτεσεάίπς, α. ᾱ. “« 6νεη {ο αἱ] 
{τας Ῥε]ίενετς Ίη ἆθοδις ΟΗμτίςί,) 

3. “«Τηε Ώννε]νο ναγςο», {Τοπ ο --- 14. Ιπε]πεῖνα, 
Ῥτοροτ]γ ερεαΚκίησ, {ογπι Ο0Π6 εεηίεποθϱ. Τε 
Αροε{]ε”5 ππ]πά ννας 5ο ΓΙ]1 ο) Π5 5αῦ]αοί, ἴπαί Ἰθ 
ν/α5 Ποί ΥΘ6ΓΥ οχαοί αβοιί Ἠῖς 5ίγΙθ. Ἠεβεοίίησ 
οη {πο στθαί (ίησς νο] (οά Ἰαὰ ἆοπο {ος Ἠἶπι, 
απά ὮΥ Πίπα, εδρεοἰα]]γ απποπσ {πε (επί]6ες, ίΠθ 
Αροβί]αο Ῥτεακς οί Ἱπίο ταρίατοις {Ππαπκεσ]ν]ησθ 
πηίο (οάἆ οἨ εἰναί αοσοοιπ{.. (Θοοίς,) 

--- εἴλογ. ὃ Θεὸς καὶ Πατὴρ, ἃο.] ἜΤπο 8επεο Ι8, 
8 αἱ Ῥοπι. αυ. θ., Ὕμετα 566 Νοίθ. ἨίΗ τεδροοί 
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{ Τοπι. 8. 59, 80. ς νλ ’ α «4 Β , η), ’ ϱ ὁν ο Ε { ἐν 
Ἱπίτα 6, 3. ο ευ ογησας 1/μᾶς εν παστ ευ οσιᾳ πγευµατικ] εν’ τοις επονυραγιοις 

Οοἱ. 1. 25, - Ἡ ΄ 5 - 3 -- ” ’ 

ο Ῥμεω..18 Χριστῷ, ) καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, 4 
.---, 2 Ρος ο. κ γώ τοῦ ἐν ἀγάπη Ἀ προ- ὅ Κποα. 8 Ἰ εἶναι μας αγιους καὶ ἅμωμους κατενωπιον αυτου ἐν αγαπῃ ϱο-- 
29, 90. , ς ο 3 ς ῃ κ. » ” 3 ο, ἡ ᾽ ' 
Θα]. 4, δ. ορίσας ημας εις υἱοθεσίαν διὰ 1ησου ἍἌριστου εἰς αυτον, κατα την 
. Μαι. ἃ. 17. 
ᾱ 17.5. 
Οοἱ. 1. 18, 

{ο {ιο αοοιπἰαίίοπι οἱ εοσπαίο {εγπι Ἠθτο ἵηπ εὖ- 
λογ., εὐλογήσας, ἀπά εὐλογία, Ὠιαί να ὮΥ ία αἩπ- 
οἱεηίς ταίπετ φοασηί α[τετ α5 α Ῥεαι{γ, ἴπαπ ανοἰἀεά 
35 α Ῥ]επίδῃ. 

---ὃ μμ σμκώσςς. 66 ννμο Ἠαίμ Ώ]εςθεά 8 
νι (1. ο. Πα(α Πθοτα]1γ Ὀδρίοννθά προηῃ 18) 6ΥΘΙΥ 
αρἰγιίιαἰ Ῥ]εεείησ.”. ΤΠε 6οπιπιεπίαίοΓς 1Π 6εῃ- 
εΓα] ατα ποί αστεθεά ΙΥΠεί]ετ {Πί5 16 {ο ο ΙΠάεί- 
είοοἆ οΓ ία «ρεγπαίπταί στ]ῖ οἳ ὧνε ΗοΙΥ ΡρΙΠίΐ, 
οἵ {6 «απεΠί/ίτπιο σταεεςδ οἱ πο Βρίτςς Ἱπο]αάῖης 
απ] Όνε οτΙΠατΥ, λωμς πνα]ααρ]ο Ὀ]οβείησς οί 
βα]ναίίοἩ: νμαίενεχ πιαγ οοπάιοςθ {ο ἴεθ 60Π5Ο- 
Ἰαΐΐ1οη οϐ ος θοµἱ5 Ἠετε, ΟΥ ΡΤερατθ {πεπα {ΟΥ σ1ΟΥΥ 
Ἠετγοαί[ίοτ,. Τί εποι]άἀ 5εεπι Ὀεδί (να (0Ἠτγς., 
Τπεοἆοτεί, ΥΥΠΙ(ΟΥ, Ἰεἰ]ς, 6Παπά]ετ, απά οίπείς) 
{ο υπ]ίε Ῥοίῃ 86Π568. 
Μισ] ἀῑνετειίγ οἳ ορΙΠπΙοη οχὶςί5 α5 {ο {ο 5εη5α 

ος πε τεπιαγκαθ]ο Ρῄγαβθθ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ΝΙΟΗ 
16 οἴ([ιοτ λῥτειος Ἡ Ιῃ ἨθεανεΠ]γ Ρίαςεδ,) οὐ «έ 1π 
"Ἠθεανεπ]γ ἠλῖπσς,) αοοοτάῖηρ α5 {ο ε)ρείς 19 5ρ- 
ΡΙΙεὰ ὮΥ τόποις, Οἵ πράγµασι. με {ΟΓΠΙΕΙ πιοςς 18 
πἀορίεά ὮΥ {πο ϱατ]ες πιοάθρτη Εχροβίΐοις (α8 
Ῥεζα, ΡἱΦο., απά (Ττοί., απἀ, ο{ {1ο Ιαΐεγ 9Π65, Ὦγ 
Ἠ7οιε, Υγε!]5, 6Παπά]ος, Ύγακεί[., Κορρε, 3εμ]εις., 
απά Ἰ/αΠ]), απά 15 οοπβτηχεἁ ὮΥ ἴηε Ὀγτίας ΎεΓ- 
βίοπ. Της {ο 86Π86 {116Υ αβδίση 5 “ ποί ΟΠΙΥ 
οη. ααγί], Ραΐέ ἵπ Ἠθανεῃ.” ΤΠ {1εγ εδίαθ]β] 
{τοπι {πε 8απ1θ εκργεβείοη αἲ ν. 205 1. 65 11. 10, 
Ἡηθγθ, {ΠΘΥ βαγ, 1ΐ πιθαΠΒ «έΙπ Πεανεη]γ Ρ]αςες.” 
Ένα {πετε, Πον/ενεχ, Ὀτ. Βιτίοηῃ εχρ]αῖης ἰ, «έ ἴπ 
Ἠεανεπ]γ ο: βρίτιαα] ἐίπος.”. 8ο αἱ 1ο 1. 12. 
τὰ ἐπουράνια αΤθ Ορροδεᾶ {0 τὰ ἐπίγεια. Απά (λῖ8 
Ἰς ρτοβαῦ]γ {ο σα5ο αἱ γΙ. 12. Ἰπάθες, ία αθονο 
ε)Ηρ. 15 8ο Ἠατδὴ, απά ἴμο 5εη5θ γΙε]άεά 5ο πῃ- 
επ]αθ]α, ε]αί 1 18 Ὀοδίίατ, ννιίἩ αἰπιοςί αἰ] (η αηπ- 
σἱοηί απά πιοδί πιποάρτη Ἠχκροβίΐοις (45 Ὑοτεί,, 
6αδαῦ., ΟτθΙ]., Βοβλ{., ΥΙΟΥ, Θολιοείίσ., Ώοάςγ., 
Ῥοεεῃ., Γα8ρί8, απἀά Βτείσοβδη.) ἴο ίακα 1 ἵπ {πε 
{11Η4ρΥ 86Η56, απἀειείαπάϊῖηρ ὮΥ Πθδανεη]γ {λίησς (α5 
Γοβὰγ. εχρ]αίπβ) (Ππίησς τε]αίϊηπσ {ο Ἠθανεη, απἀ 
(ση τησ {ο Πέ μ8 [ος Ἱ. Τ]ις ἐν τοῖς ἐπουρ. 18, 38 
Βομ]ήησ οὔβοτνοθς, ἴπ αρροβΙίίοη ΥΙΠ, απἀ ϱχθ- 
ροι1οπ] οἳ, ἐν πνευμ. εὐλ.: ΟΥ ταίπεχ {Ίετθ 18 α ὶπὰ 
ο! ο/ὕπαιε, ἐπουρ. ἀεποίίπςρ πποτθ {αΠ πνευμ. 

1, Τῆο Αροδί]ο πον/ αἀνοτίδ {ο ἴε πατε ος 
Όγρβο πνευμ. Ἀπά ἔπουρ. Καθὼς ἵ8 ναΓΙΟΙΙ5ΙΥ ἰταήβ- 
Ἰπιεὰς Όιίς Ὦγ ποπ, [ ΟΜΠΚ, αοοιταίθΙγ ΤεΡΤΘ- 
εοηίθ. Τί 866ΠΙ8 {ο πιθαηπ οἰφίάοπι, ἔπαδηπιο]ι 
αν, (8 αἲ οΆπ χνῆ. 2. Ῥοπη. 1. 28. 1 Οος. ἰ. 6.), 
ΥΠ α- Υθ[οτθηοθ {ο εὐλογητὸς, ἃο.: λα νογάς ὁ 
εὐλογ.--- Χριστῷ Ὠοΐηρ ἵηπ 8ΒΟΠΠΘ ἀθστος ρατοη/]εί]- 
σα]. Τηανο ροϊηίεᾷ αοοοτάΙησ]γ, νι Ἡ.. Ῥίδρ]θης8 
1. απά Ὑπίετ. ᾿ΤἘΕξελ. ἡμᾶς ἐν α., “«Παία 5ε]οοίοά 
18, ΟΥ ΒΟΝΝΗ 18 ΠιαΓΚ5 ο{ Ροσυ]ίατ [ανοιτ ὮΥ απά 
(τουσ Ηίῑπις 3 1. ο. “Οδ αν 1. Οου. 1, οῇ 
ἃ 98. (ννηετο 5οο Νοίθ) απἀ ὁαπιος Π, 6. Πρὸ 
κατ. κόσµ., Ἱ. 6. ἴτοπι αἰ] οἰετπ]ίγ, εοο ἸΝοίο Ο0Ἠ 
ΜαΠ. κια, 26. Αί εἶναι ἡμᾶς 5Η)ῦ. εἰς τὸ, ΄« {ο ιο 
ο ναί.” Ώο9ο ΥγΙπ, ατ, απ, ὁ 98. . Χο, 1. Τη 
ἁγίους καὶ ἀμώμους ἴ]α ΓΟΓΠΊΘΤ {ΘΓΠΗ 5661Η5 {90 Τθ- 
ρατὰ ἴἶνα ἀπίίος ο Ρίρίη, ἴἶιο Ἰαΐίοτ (ποδο ο) πιογαί- 
τη. Τη ννογᾷς ἐν ἀγάπῃ ατο νατίοικ]γ οοηρίγαθά, 
Τπ βονετα] Μ8Η., Εαίμθτα, παπά ἴ]ιο -. (οπ- 
ΠΘΠ{Φ{ΟΓ8 (απά αἱξο Ὦγ 8Ο0ΠΠο ΠΠΟΔΘΓΗΣ) {116Υ ατο 
ίακεπ, 35 Κορρο απά Οτίοδὺ., νν]]ι προορίσας ἵπ ἴἶνο 

32 ’ - [ή 3 νι. ΠΠ Ὁ ε . , ε) 
εὐδοκίαν τοῦ Φελήματος αὐτου εἰς. ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αυ- ϐ 

ηθχί Υ6βο. 1 Ἠανθ, Ἠονθνετ, Ρτε[εττεᾶ, γι 
ΤΠΐπα, απά {πε Β8]ε Εάῑίοτ, {ο τείαϊπ νε 6ΟΠΙΙΠΟΠ 
Ριποίπα{ἶοῃ, 8ἶπος {]ε ννογάς αγ πιοτο ΠαἴΙΤαΙΙΥ 
οοηπθοίες ννίἩ νε ρτεσεάῖπσ {απ {πε Γο]ουγίηᾳ. 
Τηϊ8 15 οοπβτιπεὰ ὉΥ πε οἰτοιπηδίαπος, {παί ν. ὅ. 
19 εχεσεί]σα] ος ν. 4: απά ἠχετείοτο Ιΐ να ΚεΙΥ 
Ὠναί, α5 Όια Ροτίίοπ {ο Ῥο εχρ]αϊπεά οοππππεησοϱἆ 
νι πο ρτϊποῖρα] ννοτὰ ἐξελέξατο, 80 πε εχρ]απα- 
{οΥγ οπςε φαν νψη]ίἩ προορίσας. Ἐν ἀγάπῃ ΠΠΔΥ, 
η 89ΠΠΘ, 6 τείεγγεὰᾷ {ο ἐξελέξατο, απὰ 5ἱρη]γ 
έοιί οἳ Ηϊς Ίονο {ο 15: Ραΐῖ 1 πποτο παίιτα]]γ 
οομηθοίς υγ] ἀμώμους, απά βἰρηίῇες ““ὮΥ οἱ ἵπ 
{πα οχοτοῖξεο οἱ οΠαγ{γ, α5 Ρἰδο., ΕΤΑΡΠΙ., Βεζα 
Οτα]]., Βολλέ., απἀ Ὠοάάτ., απά (0λαπά!. ἴακα 1, 
Κατενώπιον αὐτοῦ 5ασσθβί5 {πε Ιάεα οἱ ἐγι[ απᾶ 
γεαζϊί. 

ὄ. προορίσας, ὅτο.] ἜΤ]ε εἰεοίίοπ ο (πε Γοτεροῖης 
νοῖ»ο ἶ5 Ίθτο βιτί]λετ τερτεδεπίεά ΡΥ Ργοάεςέὔεαίζοτι 
{ο δοπδ]έρ. Ἡροορ. ἡμᾶς εἰς υἱοθ. εἰς αὐτὸν ἵ5 5αῖὰ Ὦγ 
Κορρο {ο Ὀθ Ρι{ ΓΟΥ προορ. εἰσποιήσασθαι ἡμᾶς τέκνα 
αὐτοῦ. Βιίΐ ΙΤ 16 Ταί]6Υ ΓΟΓ προορ. υἱοθετεῖν ἡμᾶς 
αὐτῷ απάἀ ἴἶιαί {ος εἰς αὐτόν. Τ]ϊ8 υἱοθεσία Ἰαὰ 
{ογΠΊετΙγ αρροτίαϊπεὰ {ο {πε «εως οπίη, (Ῥοτῃ. Ικ. 
4. οοπηΡ. ν. 8.) Ὀπί νναςθ πονν οχίεπἀεᾶ, {μτουρ]ι / 
Οτ]ςί, {ο αἰ] Ῥε]ίενετβ; α5 ἀεποίίης ἴμαί τε]αίῖοπ 
π νο (Ολτκίαης εδρεοία]Ιγ δίαπὰ {ο «οά, 
ΤΠας ιο 5εηςε ἶ5: « Απά ἰΠῖ5 εἰθοίίοη οοηβῖςί5 
ΙΠ Πανίησ {Τοπ εἰεγη]ίγ ἀεοτεεά {οχ 15 ἴπο ρεϊν]- 
Ίεσο ο{ Ὀεῖπρ Πῖδ 5οη8.’. Κατὰ τὴν εὐδ. τ. θελ., 
6 αοσοτᾶ]πσ {ο Πὶβ ΟΝΠ ππετο σοοᾷ Ρ]εαβιτε, --- 
Ῥεσσιβθ δἱο γίδα οί. θεο (τοῖ. ΤΠε δεςί 
6Οοπιπεπίαί{οΥς, αποϊεηί απά πιοάρτη, ατα αστεες, 
Ώναί πε εἰεσοίῖοπ απά ρτεάρκἰϊπαίίοη ἴπ οπθείοῃ 
5ο]ε]γ τε]αίε {ο οά”5 εἰετπα] ριτρο5ε, οἱ Ῥεσξίονν- 
ης {πε ρτϊν]]εσε οῇ αἀορίίοη (οἩ π/ΠΙο] 59ο Νοίε 
οη Βοπῃ. νΗ. 15.) αροπ λε Ἠρπεδίαπς απά οίμετ 
εἴποετο Ῥε]ίουετς ἵπ 0 Ἠγὶεί. ἸΤΠ8 16 οοπβγπΙαἴοτΥ 
οῇ ννμαί ννας εαἰά αἱ ν. ὁ. οῇ αρ]τιίαα]. Ὀ]εβείησς οἳ 
{νο Ἰ]σ]εςί Κῑπά Ἰανίησ Ῥδεπ Ἱππρατίεά {ο {λθπῃ. 
Ἰπάθεά, ονεπ οαπάἰἁ (αἰυϊπίφϊίο («οπππηεηία{οιβ 
(5εε Ώοςάτ.) αάπηί ἴλπαί πε Αροφί]ε ας Ἠθτο πο 
το[6γ6ηςο {0 ἴ]ιο ρεγτδοπαί εἰασίίοῃ οἱ ὑπαιυτάμαίς, 
Ριαΐ {ο ια ε]εοίίοη ο νν]ο]ε οοπιπαπ] {165 απά 
ΠΦ{ΙΟΠΒ, ----ΘΥ6Π αἰ] νο (εηίϊ]θος, ποπ (αοά νναβ 
Ρ]οαςεά {ο αάπηί {ο {πε Ῥεπεβίς οῇ ία (ἀοβρε]. 
9θθ ΠΠΟΤΘ 1π (μαπά]. 

ϱ. Ηανίης αβευτεά {παπα οῇ ἀοἆ”5 οίοτπα] ρυτ- 
Ρο8ε {ο οα1] πεπῃ {ο {πο Κπον]εάσε ο{ 1169 (1οεροῖ 
απά νε ρτϊνί]εσες οῇ {πο Οτο] οῇ (οά, Ίο ΡΤο- 
οθοᾷς {ο 5Ίπουν έ]λθτη χουν στεαί απ Ιηδίαπος {15 ννας 
οϐ {πο ππετογ απάἀ σοοάποςς ο{ ἄοά. (ΟΠαπά|.) 

---εἰς ἔπαινον ---- αὐτοῦ.] ἜΤ]ε 5εηςο 15: {ο (8 
ΡΙαΐςο ο 5 ρ]οτίοις ρτασςς. Ἱἶ, 6. ναί Ἠἱ8 
ρ]οτίοι5 στασς πηϊσλί ὃς αἀπι]τοά απά αἀοτεά, 
Ἔχαρ., «ὁ Πα]ν πιαάο ας ποοθρίες,. ος “ [πνουτεὰ 
18 ννὴν ήν σταςθ.. 366 Το 1. 28. απά Νοίς, 
Ἐν τῷ ἠγαπ. Ἀεπάατ, “΄Ὦγ ο: (τοισ] ἴο Ῥ6- 
Ἰονοά 5ο έλα Ῥοφολ]ίο Ἀγτ. Ὑοτδίοῃ, “ρε Ὠί- 
Ἰοείαπα.. Της τῷ ἠγαπ. ἵδα Ε]ο οἳ ᾖθφις, κα 
ὃ Χριστὸς (5 ἵπ Τμικο 1. 26. πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν 
Κύριον), οἵ νν]ναί Ααπ]α εαὐααίος Γος 1 ἵπ 1] 
Ο. Ἔ., ὁ ἠλειμμένος. Ιἱ αρροεατ», {θπ, {ο Ἀανο Ώθοῃ 
ποί α πιεγο αμρεἰἰαίίοπι, Ὀμί (11κε Χριστός) ἴο Ίνανθ 
ἀοποίοά ο[ποο ος ἀῑσπ]ίγ, νο αληκίοι {ο {ῃθ 
νογάς οἱ νο γοῖσοο {ποια Ἀθδανοῃ, Μα, 11. 1Τ. 
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Ἄ ιψ Ε Γ ῃ κ ωι ή Ε «9 ο . ’ . 
του, εν 1] ἐχαφιτῶσεΝ {μας ΣΥ τῷ 1{1γαπημενῳ 

3 ’ ἃ ) .. Γα 3 - ᾽ 1, 

ἀπολύτρωσιν δια του αἵματος αύτου, την ἄφεσιν 

2605 

1 ο Φ, αν πι Αοΐς 20,98. 
εν Φ ἐχομεν το] ... 4. 

- ΄ .- ο 

των παραπτωµματω», πο 2.7. 
ὃ, δ.16, 

Β ᾽ 5 - Π » -, τ ῃ ῃ 3 Ῥθιο 2, ΟοΙ. τν 14, 
8 κατὰ τὸν πλούτον της χάριτος αὐτου' ης ἐπερίσσευσεν εις ημας Εν ρι 4, 19, 

, , 9 , ας, , κ α ᾽ [ κ ῃ 1 Ρει. 1. 18, 19. 
9 παση σοφίᾳ καὶ Φρογησει γ}ωρίσας ἡμῖν τὸ µυστήριον τοῦ Φελήμα- Πο». 9.1». 

η Ἠοπῃ, 16. 25. 
, . .) . 2 ’ 2 . ει .ς Γ 2 ο. 

10 τος αὐτοῦ, κατὰ την εὐδοκίαν αυτοῦ, ἢν προέῶετο ἐν συτῳ ϱ «ὖα Ἱπίτα ἃ. 9. 
Σις σοἸ. 1. 26. 

9 Ῥιπι, 1. 9. -» ’ - -” 3 ’ ι) ’ 

οἰκονομίαν του πληρώματος των καιρω», ανακεφαλαιωσασθαι τα παντατι το 
- » η ας - . τν 3 αὰ ν Ξ - μα 

11 ἓν τῷ Χριστῷ, τα [τε] ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ της γης 
.  ὁ 3 ζά 

αυτῷῳ, ἐν ᾧ 
[ή 

» ἆ Ῥει. 1. 20. 
Ρ ἐν ο ἄεη, 49. 10, 

Ώαπ. 9. 24, 
αἱ.4,. 4, ’ ΄ ᾽ / υ ) 

καὶ ἐκληρωῦθημεν προορισθέντες κατά προύεσιν του τα .. 19, 90. 
κ Ῥ Αο:8 26. 18. ’ 3 .. ᾽ ᾽ ᾽ ” ’ 3 ιο) 3 

1 πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ την ῥουλην του ὤΦελήματος αυτου, εἰς Το Τοπ. 8. 1Τ. 
.) σι 3 3/ - 5 3 - ᾽ 4 , 3 

εἶναι ημας εἰς επαινον [της] δοξης αυτοῦ, τους προήλπικοτας ἐν τῷ 

«Τηϊς ἵ6 πιΥ Ώε]ορεά Φοη.”. Της Τί πιαγ Ὀο οΟΠΙ- 
Ρατοᾷ ΨΙἩ ο ὃ μονογενὴς οἱ όομτ 1. 14. ὃς 185: 
ΠΠ. 18. 1 ομη 1ν. 9. νπετε ἴ]ιε Π1]] 5οη5ε ἶ5, ΄΄ οΠΙΥ 
απά πιοδί ἀθατ]Υ Ῥε]ονεά.”. ο ἱμο Ηεῦτ. ΤΠ, 
πο] ῥτοροτ]γ ἀοποίε οπἰψ, α5 φαἱὰ οἱ α ομ]]ά, 
ἵς ὮΥ ία Τ,ΧΧ. τοπάθγεά ἀγαπώμενος αἲ Ε8. κκ]. 
Φ]. απἀ χχχν. 17. απἀ αἱ Ῥτου. ἵν. ὃ, 1 ἵ95 τεπάργθά 
ἀγαπώμενος ὮΥ να Τ.ΧΧ., Ὀπί μονογενὴς ὮΥ ἴπα 
οἴμαι «τοαεῖς Γγαηβ]αίοτ, Βοΐ] Ιάθας, Πονενες, 
56οπι Ιπίοπάςά; απά {ια ἵθτη ἶ5 ποί 1] τεπάεγεά 
ἵπ ΟΙΓ 6ΟΠΙΠΙΟΝ ΨθΓδίοπ “' οπΙγ Ῥε]ονεά.”. Έα 
8αππο τοπάσιῖπς «Ἰου]ά, Τ (]π]ς, Ὀε αἀορίεά ἵπ {ο 
Ἴπβ8ασθς ο 9. άομΠ. Βοίμ 1άθ6αςδ Ἠθγθο πιεαηῖ, α8 
εμ]θις. 8αγ5, “΄ αἆ ἱπάϊοαπάαπα σθϊπιίογεπι ϱ]ι5 

παίμγαπε, φι πιἱ ογοαίγα εοπερεἰέ.)᾿ 
Ἱ. ἐν ᾧ ἔχομεν --- αἵματος]  ννου]ά τοπἆετ, 

«« γτουσ] ννἨοπη 6 Ῥο55ε5ς (1.6. ἴο Ποπ να 
ον/ϱ) ἴἶια τοἀεπιρίίοηπ [ρτουιτεά] ὉΥγ 5 ]οος.”ὖ 
90 Ῥοπι. Π1. 24. διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χρ. Ἰ. 
(πνπθτο 95οο Νοίε) απά αἱ5ο Ηοῦ. ΧΙ. 9ὔ. οὐ προσδε- 
ζάμενος τὴν ἀπολύτρωσιν. νηθτο Ἰη/ακοεί απἀ ΒΡ. 
ΜΙάάΙ. Ἠανο αἶοπθ 5θ66Π ἴε {οτοθ οῇ ίπο Ατίσ]θ. 
Ι απ πο, ἰπάεθᾶ, αννατο ΟΓ α δἱησ]ο ἰηδίαποφ ἵη 
Όνο Ν. Τ. ννοτε {θ Ατίοϊις, ΝΠεη α8αᾶ γη {ῖ8 

«ννοτᾶ, πας ιοί 15 Γ411 {οτσθ. Τὴν ἄφεσιν τ. παραπ., 
« ιο Γοτσίνεπεςς οϐ οἱ 8ἱη5.”. Παραπ. ΡΤΟΡΕΤΙΥ 
ἀεποίες α /ἱἴρ ο 5]]σ]{ ἱταηβστθβδίοῃ, Ὀιΐ 16 αἱ5ο 
ηςθά, αδρεοία]]γ ἵπ ινα Ν, Τ., οἳ βἱπς οῇ 6ΥθΓΥ 
Κἰπά. 

8. ἧς {ο Ιᾖ, (Όγ α οΟΠΊπΙΟΠ (τθοῖςπη, ἵπ ΥΙΟ] 
πα τε]αίνα ἵ5 αίτασίεά ὮΥ {πο απίεοθεἀεπί,) 1 
ἐπερίσσ. Ὀθ ἰακαπ. νη] παΠΥ πιοάθτη Ἠχκροβίίΐοτς, 
ἵῃ α πεµίογ 86Π56, “«ἴπ νυηΙοΏ ἨΗο Παίῃ τεηεύνεὰ 
Ἠὶ5 αὐαπάαπί σοοᾶποςς {ο 5: Ῥαί 1, να με 
απο]επί απά 50Π1Ι6 ΠΙοάθτη 9Π68, Ιπ απ αοξῖυε 9Π6, 
«{ο πια] {ο αὈοαπά 3 (α5 ἵῃπ 5 0ο. ἵν. 15: Ικ. δ.) 
ἔπε ἧς ννΙ]] Ὦε {ο ἤν. ΤΓ]ο 5εηςο 15: ΄΄ υΠίοἩ ο 
ηαςφ Ὀουπ{{α]]γ Ῥερίονγεά αροῃ 5.7. Ἐν σοφ. καὶ 
ερ πια Ὀο οοηρίταθὰ ΙΝΙ{ γνωρίσας ΥνΠΙε Γο]- 
ος: Ὀαί Τί 15 Ῥοίίετ (αἰκθη (α5 Τί 15 ἆοπο ΒΥ ἴ]α 
αποϊεπί απἀ 5οπιθ οπιπεηπί πποᾶργη ΕΧΡΟΒΙ{ΟΓΒ) 
ψη(] ἐπερίσσ. “νΠΙΟἩ Ῥτεοσθεάἀθς. ΙΠ εἴπο ποτά Ρο 
τε[ογτοά {ο (οά, πε 5οπ5ο υΥΙ]] Ῥο6, ΄ Ιπ {πο 6Χ6Γ- 
οἶςθ ο {ο ἀεοερεςί νν]ςάοπι [οΓρ]απ] απ ρταάεησθ 
[ο εκοοι{οπ].. 1 {ο νε Ερ]ιοείαπς, ἵν νν]] θε, 
«ππ Ἱπιραγίίπσ {ο 5 {πε υδάοπα απά ρταάεποθ 
ΠΘΟΘΒΦΑΙΥ ἴο απάγείαπά {ο (4ο8ρε|.”. ΕΙίΠει 
πιείηοᾶ 15 αστεεαῦ]θ {ο {ο οοπίαχί; Ὀιΐ πε Ἱαί- 
{αγ 86οπης ρτο[εταῦ]οθ οπ αοσοιπί οῇ πο ρατα]]ε] 
Ῥα55ασο ος 0οΙοβείαπς 1. 9, απἆ Ώθοαίιβο {116 γνογάς 
866ΠΙ πιθαπί {ο {αγίποτ οχρ]αίη {μ]5 5εη5θ. 
- ὰ νωρίσας] «Ἐγ Πανίησ πιαάε ΚΠΟΥΥΠ {ο ας [Πη 

Όια ἀοοροϊ]. Τὸ µυστ. τοῦ θελ. α., “΄ Πἱ5 νν]] οἳ 
πτροςε Ίομσ Πἰάάεη ἵπ ίηε παπά ο{ ἀοά ς” Παπῃθ- 
ἵν {ου ἴε εαἱναίίοῃ ΟΡ αἰξ ππεη, (επίϊ[ες αφ ννα]] 
38 οριο. Ὁοπιρατθ Ῥοπι. χἰ. 2, απἀ Νοία. Απά 
0η µυστ. 588 ἸΝοίε οἨ Βοπι. χνΙ. 20. ί 

0ο. 1. 14. 

10. εἰς οἰκονομίαν ---ἐν τῷ Χρ.] Ἔ]α οΏδοιτ]ίγ 
Ἠθτα (Ισ ηαβδ οσσαδἰοπεᾷ 8οΠ1θ ἀἰνοατείίγ ο{ Ἱῃ- 
ἱετρτείαί{οη) πηαΥ Ὀθ6 τεπιονεά ΙΠ {Πε ΠΙάΠΠΕΓ 51ς- 
σοείεᾷ ὮΥ πιο ἵη Ἐθο. ΘΥΠ.,--- ΠΑΠΙΕΙΥ, ΒΥ {ακίησ 
ιο εἰς {ο ἀεποίθ ῬιγῬοδε. Τηπε 86η5ο ΙΙ] (18 
να: [Απ Εί5 ννας ἀοπε] {ο ία ῬιτροῬε οἳ 4ἱδ- 
Ρἰαγίησ (Ἰε ρ]απ οὗ (ος τθρρθοίίησ) {πο {1]π6β8 
οῇ μππε :”” 1. 6. ἴπθ Ρ]αΠ {ο Ὀο ριί 1π εχεοιΊοη αἲ 
Ώιο [α]ηθς5 οῇ Ππιθ: ΠαΠΠΘΙΥ, ἰπαί οὗ Ρτϊιηρῖησ α]] 
Οήπσς {οσείπετ ἵπ (Πέ, αἲ πε {α]ποςς οῇ ππθ. 
ΟΕ 5 5εηΠ5θ ΟΡ οἰκονομία ἴπε Οοπιπιεπίαίοις αᾱ- 
ἀμσε εχαππρ]ες [Τοπι ΡΟΙΥΡ. απάἀ Ίσηπαί. ΟΠ πληρ. 
τοῦ Χρ. 586 Νοίε οἨ (αι. Ἱν. 4. ᾿Ανακεφ. 5 Ιπ 
αρροβ!ίίοη γΙ(] οἰκον.: απᾶά πε 86η5θ 15, '' ΠαΠΙΕ- 
1, επαί ο ηίπσίπσ ἰορείμοι Ιπίο οπθ ψοάγ, αππά 
υπ]]ησ αἰ1 Ὀείησς απἆεΓ οπε Ἠεαά, ΟΗπιςτ.” θε 
6ο]. 1. 20. Τὰ πάντα 18 {ΟΥ τοὺς πάντας } Ἱ. 6. (υγ 

ἃ ΟΟΙΠΠΙΟΠ 1419) αἲ] Ιπ{ε]]σεπί Ὀείησς, πιεαπίησ 
Ροίπ εν απἀ (εη{]68. ΒΥ τὰ ἐν οὐρανοῖς ἃτθ 
ἀεποίεά πε απιφσεῖς, εἰδευνηετε οα]]εά (οά”9 Γαπι- 
ἴψ ἵπ Πεαῦοπι, [γοπα ΥΥΠΙΟἩ Ἰἱς (αππΙ]Υ οη θατί ἠαά 
Ῥεεπ Ίοπσ ἀἰδεδονετεά, Ραΐ ννας ποῖν {ο Ῥαο υπ]{εά 
υΠΠ 1 Ιπίο οπε 5οοϊἱείγ. «οπιραγε 6ο]. 1. 16, απ 
566 (Ἠ1γ8., Ώοςάγ., απἀ εδρεοία]1γ Εγποςί!5 Ὦ]8- 
5ογί. οἨ {Πί5 ρᾳς-5ασε, απά (οἱ. 1. 20. 1 Πὶ9 Όριςο. 
ΊἼεο]ος. Ρ. 440. 5εαα. 

1]. ἐν ᾧ καὶ ἐκληρ.] πετ 5 Ἠτο, 1 «οποείνο, 
α τεδαπΙρΒοη οἩ ἴΠε οοηςίγιοίίοη αἱ ν. Ἱ. ἐν ᾧ 
ἔχομεν, ἃτο.. νυν. 10 δν 11 Ὠείπα, Ιπ 5οπηθ ἆφρτεςο, 
Ρατεηίλείϊσα]. ΤΠε εραπα]ερεῖ5 ΠΠαΥ Ρε (πας εκ- 
τθβδεᾷ, ΄΄ ΒΥ Ππα (1 εαγ) ἔτοισῃ ἹΥΠΟΠ 45ο Ὢθ 
ἂνθ αἰ[οίὲοᾷ ἵο π5 (Πῖ6 ροβερβείοη.”. ΒΥ τυο, αἴθ 

πιοαπί {Πε εβευΐπα «ει. ΤΠ προορ. κ. πρόθ 
ἃ5 ἄἱ5ο ἵῃ κατὰ βουλὴν τ. θελ. ἴπετε 15 πο Ρ]6ο 
Πά5ΠΙ, Ὀαΐ α 5ίΤΟΠςΕΥ πιοάς ο{ οχργεβδίοη; απά 
Ώπε 5εη8θ ΟΓ {1θ Ρᾶδβασθ πΠαΥ Ῥε τεργεςεηίεά α8 
{οἱ1οννς :  Πανίησ Ῥεεῃπ Ρργεάοςίϊπαίεἁ [ου 8 
αἀορίίοη οῇ δοπ5] ὮΥ {πο ἀε]ίρεταίο οοιηβε] οϐ 
Ἠϊπι, νο αοοοππρΙεηθς αἱ] ἨΗί Ῥαχροςες απἀ 
Ρ]απ8 αοοοτάἰπσ {ο Ηίς οὗ απ[οίίετεά νι] απἀ 
Ρ]ααδιγθ. Ίηε Ἠανε Ἰετε α ἀεδετίμίίοπ Ο6 ἴ]πε οπι- 
πἱροίεπςθ οἳ {πο Ὠοεϊίγ. Ἠον ἴπο {ΘΓΠΙ5 προορ. 
απά ἐνεργ. ατο τεςοποί]εαβ]ο ΥηΙἩ ππαπ’5 Γγες-γ]]] 
εεο ὨΏοάςςγ, απά Παπά]. 

12. εἰς τὸ εἶναι --- Χριστῷ.] Ἐεπάετ, «Τπ οτάου 
Όναί ννα, νπο Βτεί πορεά απἁ {ταρίοά ἴπ Ομτίεε, 
εἸοι]ά Ῥο {ο ἴ]ο ργαίδε οῇ Πῖς σ]οΥγ,”. 1.6. απ 
οσοσαβίοπ {οΓ Ἠ5 Ργαῖςο απἀ σ]οτίβοαίϊοπ. Τ,οε]κα 
απά ΠΠΣΠΥ τεσεπί Οοπηππεηίαίογς απἀετείαπά ἡμεῖς 
οῇ {πε (σεπίΐζες. Βυαί οισ]ι α Ρ]αυςίρ]ε σαξο ἵ8 
πηπάθ ομ{, ο προ πιαδί (πας ὢςδ 5ΗπΠΚ, οἱ: Ἠανο 
αβεϊσπες {ο 1ΐ α ΠΠὶσιά 59η56. Τί 15 Ρείΐετ {ο 54ρ- 
Ρο5ο (Μι με αποϊεπί απά πιοδί πιοάρτη 1ὸχ- 
Ροβί{ο:ς), ἐ]παί 1έ τε[ετς {ο (6 «Γοιοῖδ]ι ϐιγκίστις 
ὤθο Παπά]. απά ἈΤασοκπ. ἜΤηΠο προ ΠΙΔΥ ΠΊΘΠΠ 
νυν Ολαπά]. απά Μαο]η., ««Ὀο[οτο Ἰε σαπηπο Ἱπία 
πο ννοτ]ά;” οτ ταίἸθτ, νι οίπατ» (45 0Ἠτγθ 
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4 Ῥοπῃ, 8. 15, 
16. 

” τ ς ω 3 ’ . ’ - 3 | 

Χριστῷ' Ἱ ἐν ᾧ καὶ υμεῖ, ἀκούσαντες τὸν λογον της αληθείας, το 18 
2 0οτ. 1. 23. 3 , - ' ς » 9 στ , ΄ . 

πα εὐαγγέλιον της σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ 
α1πίτα 4. . Ἶ μα « ς ε/ Γ ος μμ πελος 19.5. Πνεύµατι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, "ος ἐστι αθῥαβὼν τῆς «ληρονο- 14 
ᾱ Η. 5. ς - ΑΡΑ - ͵ μι 
«96 18, µίας ἡμῶν, εἰς απολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης 
Ἠοπι, 8. 28. οἡ ές 

αὐτοῦ. 
δι τα 3 - 3 ) 3 ’ ᾽ ο ες ” μιά / 

σα ην " ιὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσας την καθ υμᾶς πίστιν ἐν τῷ ἈΚυρίῳ 19 
3 Μ η) 3 ’ ᾽ ’ ο ς {ι 3 ’ 

μα Ἱ. Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς αγίους, οὐ πανύομαι 16 
1 Τ]6ρς. ]. 2. 3 ι ς ς -” κ. -” ΄’ . -” 

ϱΤμε».1.8.. εὐχαριστῶν ὑπὲρ υμῶν, µνείαν υμῶν ποιουµενος ἐπὶ τῶν προσευχών 
/ ς - ο -” 3 ον κ ς ᾿ . 

υ 0ο. 1.9--1δ.µου . "ἵνα ο Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατηρ της 11 
ὃ δεο ὃ ’ ς ν -” Π 9 3 λ ’ Εμ Γ ’ 3 α-, 

ος, οῷήτ υμιν πγευµμα σοφιας και σποκα υψεως εν επιγγὠσει αντου 

πεφωτισµένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ἃ καρδίας ὑμῶν, εἲς τὸ εἰδέναι 18 

ων αρ ΚορΡε, απά Ίηαβ]), 6 αἰτεπάγ απἀ Ῥθ- 
{οτε ἴε (αοη/{11ο5 : 7) ννμ]οῃ ἵ5 πιοδί ασταθαῦ]ε {ο 
(ιο οοπίοχί. Τῆς Ώο[οτθ δδξης 15 οπι]{εὰ ἵῃπ 5ου- 
οταὶ ΛΤΡ5, οῇ αἰἲ] τοοθηβδίοΏΒ, 80Π1ο6 Εαίμετς, απἀ 
Όιο Εά. Βτίπο., απά 15 οαποε]]εὰ ΡΥ ΜαιίΠ., νι 
ολο αΡργοΡα Πο οῇ Ηἰπεκ. 

19. ἐν ᾧ καὶ ---τῷ ἁγίῳ.] ἜΤ]ετε ἶ5 Ἠετε α 86επῃ- 
Ίπσ Ἱτγοσι]αγ]ίγ ; ννλΙο 5ονογαὶ ΟοπιπιθηίαίοΒ 
«οεἰ {ο Τ6ππονο ΡΥ οηρρίηΐπσ εοπιείμίπσ α[ίοτ 
ὑμεῖς' εἴίοι ἠλπίκατε [ΟΠΠ κατηλπ., ΟΥ ἐκληρώθη 
{γοπι ἐκληρώθημεν αἱ ν. 11. Της, Ἰονθνετ, 8 
ἨαγδΗ: απά 1 15 Βε{ία (ΥΠ πε αποϊεπί Εχροςί- 
{οΥς, απά, ο{ ἐο πποάρτη 9Π68. (τοί,, Ἠοβθηπῃ., 
απά Ίοννο.), {ο 5αΏρο5θ α ραγεπί]ιοκὶς, απά ἴοῃ α 
γεδιπρίίοπι, α[ίθτ ἴα ΠἹάΠΠετ οἱ Αίέ. Ραα]. ἜΤ]ε 
5οης5ο Ὀείηςσ: ἔΤπ νν]οπη 1ο αἶκο (1. ο. πο (αἹθη- 
ε]α Ο)τήαης) Ῥο]ίευεά α[ἴοι Υθ Παατ (νε ψνοτὰ 
οὗ αι, χο σ]αά άϊῑπσς οϐ γοιγ εα]ναίίοης 1η 
νηοια [1 βαγ] Υε αἰδο [Πανίησ Ῥε]ιουοᾷ] Ἰανο 
Ῥεεπ εεα]οᾷ νί ιο Ἠοιν Θρίτί οῇ ρτοπιςθ 
(ΠΙΟ 16 λε οαγπεςδί οῇ ουν ἱηπεγίίαπσε) απίο 
{πε τοάεπηρίίοη, ἄσο. ἜΤ]ε τὸ εὐαγγ. τῆς σωτηρίας 
(Όινε (4ο5ρο] Ὁγ ὉΠΙοἩ γα απο 5ανος) ἶς εχρ]απᾶ- 
{ΟΥ ΟΓ τὸν λόγον τ. ἀλ. Ο8Ε ἐσφραγίσθητε τῷ 
Πνεύμ. τῆς ἐπαγγ. ιο 86η56 866Π5 {ο 6, ὅν η 
Νίο] γα Ἠανο Ῥθυπ οοπβγπιεὰ απᾶ αἲἰοείοἆ αν 
ἴτας Ῥο]ίονοτς, ὮΥ ἴῑιο ργοπιίδαοά σῖβι οῇ πο ΗΟοΙγ 
ΜΡΙΤΙ{ 5” τῆς ἐπαγγ. Ῥεΐπα, ΡΥ ἨΗευταίϊφπι, Γογ τῷ 
ἐπηγγελμένω, “« Ρτοπηϊκες,᾽ ΠαΠΠΘΙΥ, Ὦν {πε ῬΈτορ]- 
οίς, απά ϱγ Ολτὶςί Ἠπιθα]{ Ῥο[ογο 5 αξοθηςίοη. 
Οη ἴἶα [οτοο οῇ {πε πιείαρΏογ Ιπ ἐσφρ.. απά. ία 
παίητο οῇ {5 φεα[ίπςσ, 56ο Νοίθς οἨ )οῇή γΙ. 0τ. 
απά 2 Όο{. 1. 22. απά οοππρατθ πίτα ἵν. 90. Ὁοη- 
ςΙάοτίῃσ {ο ρογ5οή5 οῇ ν/]λοπη {5 15 5αἷά, νο αγο, 
1 ήπ]ς, Ῥουπά {ο απάογείαπά {ο οχ{γαογα πα) 
απά οπρογπα/ηγα! σῖβις οῇ έπα Αρ]τίέ, α5 ννδ]] ας 5 
οτάΐπατν Ιπβπεησσς απά ρτασες; (ποιση πηοβί Τθ- 
σεπί Οοπιππθη{α{οΓς {ακο Τί οῇ {ε {αή{ογ ΟΠΙΥ. 

14. ὃς] {οι ὃ, αγ ενα Οοπιπιθηίαίογς, Νο θτ- 
ΊἸπτσο πιποἩ οἩἨ {5 τί Ἰάΐοπα, Ὀαί ννηνουί Ἱη- 
αμ Ιτίηςσ Ἰπίο ο γραφοπ το] Τ «Ποι]ά Ἰπανα Ῥοσῃ 
Ίιογο οπιρ]ογεά. ἜΤ]ο Λρορδί]ο, Ι σοποσῖνοα, υντοίθ 
ὃς Γοτ ὃ, {γοπη οοηδἰἀοτίπσ ιο Ηο]γ Ερὶγίί α5 οπο 
ΟΓ {ιο Ῥογβοπς ο{ πο (ο]εαά ; παπά {Ἰογθ/οτθ, ΡΥ 
αββοοϊα[ίοπ οῇ Ἰάδαβ, αοσοπηπιοᾷαίοᾷ {ο σοπἆογ 
αοσοταἰπσ]γ. Τη], ναι, α[ῇοτάς α είτοπσ (Ἰποισ] 
υπάοείσποᾶ Ῥτουβ οῇ νο ρογκοπα){η ο ιο Σου 
Αριγη. Όπ ἀῤῥαβ, 5οο Νοίθ οἨ 2 Όοἡ. ν. ὄ. Εὶς 
ἀπολύτ. τῆς περιπ. Πιά, νι 8οπηοθ, ὢ6 γο[οτγο {ο 
ἀῤῥαβ,: α. ᾱ. “απ Ῥρ]οάσο ναί ιο τοσπηρίίοῃ, 
νπίοἩ Ἠας Ώοσῃ ργοσυγοά Γοτ 8 Γογ Ο]κ{] αΊνα]] 

«αοίπα]]γ Ῥο ο: τῆς περιπ. Ὀδῖηα ΓΟΥ περιποιη- 
θεῖσαν, βο]]. ἡμῖν, απά ναί Γοτ ἣν περιποιησόµεθα. 
"ρο Κορρο απά ΑΠ, απά οοππρατο 1 1685. ν. 9. 
2 Τ]ιεῬς. Π. 4. Ἱ Ῥοί. Π. . λαὸς εἷς περιποίησιν. 

ΟΥ 1{ πιαγ, νι] οίπευς, ϱ6 τε[εττεά ἴο ἐσφρ., Ἱ. 6., 
π8 ΑΡΡ. Νθνν. οχρ]αίΠς, “ απίο, οΥ, αδ Ὦ. | λμλνων 
ἔ6 γν]{] τοίετεπος {ο ἴο ριτολαςδεά Ρροβδθβείοη,” 
Ι. 6. τοάρπιρίίοη οῇ νοςθ ννποπα (ητὶςδί ρυτομαφεά 
ην Ἠϊς Ῥ]ουά. Ὁοπιρατθ Αοΐς χχ. 28. 

15. διὰ τοῦτο] ““ {οτ, 6 Τεα5οη,” ΠαΠΙΕΙΥ (88 
ΤΠεορλγ]. εχρ]αίπς) «6 Ὠναί Ύε Ίετε 5εα]εά νι 
Όνε ργοπηϊςαἆ ΒΡίΙΓΙ{. 

--- ἀκοίσας τὴν κ. ὑ. πίστιν, ὅτο.] Τί 15 νε]] οὗ- 
«ογνθοᾷ Ὦγ Τ,ουκε, Ώοάάγ., ΜαοΚκη., Ἠοβεηπῃ., απἆ 
Ηοιάεη. ἐἶναί « Εις Ἰαπσιασο νυν] ποῖ ρτονο ἰμαί 
έπο Αροσί]ε Ἰιαά πενετ γυἰδιίεὰ {μοςε νῃοπι Ἠε 18 
αάἀτορδίησ (51η66 ης δρθαΚς Ιη {ης εαΠῃθ ΠΙάΠΠΕΓ {ο 
ἴιε ΤΠεδκα]οπίαης, (οἱοβείαπς, απά Ῥρρίαπθ), 
Ῥιέ οπΙγ ἱπιρογίς (]παί Τε ηαά τεσεϊνεὰ σοοᾷ ας- 
οοπηΐς οῇ έποπα ἁιτίησ Πὶ5 αΏξεπος [οπη ἴπεπι οΕ 
ᾖνο ο: εὶχ γθατς.”. ᾿Αγάπην, αβεοίίοπ απά Κἰπά- 
ηθςς, {ηθ φιλαδελφία αἲ 1 Τη65ς. 1ν. 9. 

11. ὃ Θεὸς --- Χριστοῦ. Πε Ὀεςδί Εκροδίΐοτα, 
αποϊθηί απἀ ΠΙΟάεΓΠ. 4Γ8 αστεεᾷ {]αί ους Τ,οτὰ 18 
πεγο «ροκεπ οἱ οπΙγ ἴπ Πὶς ἠωπιαπ παίε; ἃ8 
Ὑ]θη Ἐς «ρεακς ο) 5 ἀοά, ἆομπ ας. 11. 1 60οἡ. 
χὶ. ο. ΠΠ. 29. πηθγθ 596 Νοίθε. ο {μαΐ {νε ΤΓπι- 
{πτίαπς Ἠανο Ἠετο πο ατσιαπηεηί αἱ αἲ] αραϊηςί {1θ᾽ 
Ὠο]ίγ οῇ οσα (Ηγὶςέ, θἶπος ἰΠ]5 ραδβασο ν]] οπ]γ 
Ρτονθ ἴ]αί Ἡς Ἰαά α ήπια παίατο α5ξ Υε]] 5 α 
Ώ]νίηπο οπςς Νο] νο τοσά1]ν αἀπητ. Ὁ Πατὴρ 
τῆς δόζ. 5 ὮΥ 5οπιο Ιπίετρτοίθά ιο σ]οτίοιιβ 
Ἐαί]αγ οῇἳ ᾗσδας Ομγὶςί, 7 απἀρτκείαπάϊησ {ο ὁόζα οϐ 
Πιο οίοτηα] απά απολαπσοαβ]ο σ]οτγ οῇ ἴπο Ὠεἵίγ. 
Τι ἶς ὑδίίαυ, Ἠοννενος, υγ] οἱμθις, ίο ἴακο Πατ. 
{ο ἀοποίο αἸά]ογ, σαλ5ο, απά 50ης: ἃ {Γερπθηί 

«οηεο. ΟΓ νν]]οἩ ΠΠαΠΥ οχαπηρ]ος ατο 5αρρ]ίεά Ὁγ 
Ἀοῤ]θιις. απά ἨγαΠΙ.  Απά (8 ἶ5 πποτο αστεεαῦ]θ 
{ο ναί {ο]]οννς. | 
ΤἨε πνεῖµα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως πια Ὀθ 

Ἰπίοτργείας (ντι Οτε]]., βο]έ., ο απά].. απά Βρ. 
ΜΙάά.) ία αρἰτῖε ο) νἰδάοπι απά τονθ]αοη ς 
λογο Ὠοθῖπσ πο ΑγσΙο ἴο απίλοτίσθ τς {ο ἴακε 
πνεῦμα ΟΕ {Πα ΕΠοῦη Βρε, 45 τηοξδί ΟοπηπιθηίαἴοτΒ 
οχρ]αῖπ.  Τ]1ε πνεῦμα, ἨΟΥΝΕΝΘΣ, 1Π ἰαί 88εΠ86 
νου] Ὦο 5οπτοθ]γ 5αἰίαῦ]ο {ο ἀποκαλύψεως, ΥΥΠΙΟἨ 
νοτᾷ, [Τοπ 15 ροτρείαα] ᾖκα η πο Ν. Τ., δασ- 
ϱεκίς ἴἶνο Ίάεα οῇ Ὠϊνίπο ἰοασλίπσ. Τἱ αλοι]ά 86οπι 
να! (ο Αρορί]ο αἀορίοά [να ἴθγπα {ο 81ΟΥ ναί 
πο ομίοεβν πιοαπί πο) ἴπ[ζμεπουν ο) ἴιε ρε, 
κοπί {Ποια ἴο Εαίετ οϐ αἲ]. Πσηί, α5 «Ἠου]ά τθη- 
4ου (Ίνοπι υνίςο Πίο ςα/μαίίοπ. Ὦθο 1 ΟοἨ. χὶν. 6. 
Ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ ἵδ ΓΟΥ εἰς ἐπίγνωσιν ' Ἱ. 6. “' λα 
Ὑο Ίηαν Ποτο απά πποτο Κπον Είπα, Ἱ. 6, ααϊῃ 
ἴο α- ποτ απά πποτο Ροτίοοί Κπον]εάρο οἱ Ἠ9 
το]]σίοη. 

18. πεφωτισµένους --- ὑμῶν.] ἜΤῆὶϊς 5 οπρίαπα- 
(ογη οἳ Όιο ἀποκ., 38 ἀοποίίηπς (πο ε[εοί οἱ ἴε 
Ιηβίοαά ο) πεφ. τοὺς ὀφθαλμοὺς, 5ἰτὶοἰ ρτορτὶείγ 



ΕΡΗΕΡΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. 1. 168--- 25. 

” 5 υ 3 ο 5 ” - ’ 

ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, καὶ τίς ὃ πλοῦτος τῆς δόξης 

19 τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 
ς ’ ῃ 

” καὶ τί τὸ ὑπερθάλλον μέγεθος 

2056 

κ’ Οο]. 2. «2, 
8αᾳ. 
κ ρα]. 0. 1, 
Αοἱ5 2. 14, 
1 ους, 15. 25ο - ”ἲ η ο τα εω . / ) Ά μην. οἱ. 8. 1. 

της δυνάµεως αντου εις μας τους πιστεύοντας, κατα τν ΝΕΟΥ Σι’ Πευ. Ἱ. ἃ. 

- ’ ” 3 3 ’ 3 κ. χ « ὀ ’ 3 ” - ϱ 

20 του κρατους της ἴσχυος ανὐτου ην ἐνηργησεν ἐν τῷ ἉἌριστῳ, 1 Ρεί. 9. 22. 
7119 γ ΡΗΙΙ, 3. 9. 

ουν - ” ’ ) ιο ς - ” 

αὐτὸν ἐκ τῶν γεκρὼν καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αυτου ἐν τοῖς ἐπουρα- τἨ» ὃ. 6, δ. 
Π ος ’ , 2 » ος ’ ᾽ ’ ᾽ ’ 

2] γίοις, ” ὑπερανω πασης αρχης καὶ εξουσίας, και δυναάµεως καὶ κυριοτη- 
πι  ν 2 , 3 , « .” 

τος, καὶ παντὸς ὀνόµατος ὀνομαζομένου, οὐ µόνον ἐν τῷ αιῶνι 
3 - , 

29 ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι" 
α. ο λ. 2, " ς ᾽ / εω 4 / α/ ε] Δ 

25 τοῦ" καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλην υπὲρ πάντα τὴ ἐκκλησίᾳ, τις ἐστὶ 

νιου]ά τεαιῖτο τοῖς πεφωτισμένοις. Ιηδίεαςά οὗ έλα 
6ΟΠΙΠΠΟΠ Γγθα]πς ὁτανοίας, ΙΠ«ΠΥ οἱ ια Ρεδί ΜΒ»., 
Ὑοιβίοης, ΕαίΠπεῖ5, απά εατΙγ ΕάΙοης Ἠανε καρ- 
δίας, Ὑν]ο]ι ννας ρτο[εγγοά Ὦγ ΝΠΙΙΙ., απἀ τοοεϊνες 
Ὦγ Βεηρ., Ἰλαίδ., Μαϊίμ., (άτίιεδο., ΤΠέπη., απἀ 
ναι; απά ]α5{1Υ5 ΓΟΓ {ἶλθ ΟΠΙΠΙΟΠ τθαάἶπσ (1ΠίΤο- 
ἀπσαεὰ (Γοπι {ια Εταξπιίαα ΕάΙΙΟΠΦ) 15, πο ἀοαθί, 
α σ]ο5. εί. οοπιρᾶατες ἴο ΟνΙάίαη ϱ οσοι] 
Ρρεοίοίβ,΄ απἀ οποίες {γοπι Αεηπιεί ΟΠΙΥ. ὀφθαλ- 
μὸν ἔχει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. ορρε, ἴοο, ο1ίθΒ 
{τοπι Ῥ]αίο : ἤ τε τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται 
ὀξὺ βλέπειν, ὅταν ᾗἡ τῶν ὀμμάτων ἀκμὴ λήγειν ἐπιχείρῃ. 
Απά ἵ Ίνανο ποίίοθὰ φοπιθίλίπςσ αἰπηί]ατ ἴπ Τ]ο- 
πιϊςί, Τ,. Π. ρ 29. Διαυγεστέρα γίνεται ἡ ψυχὴ, καὶ 
τὰ ὄαματα ὀξύτερα τῆς διανοίας. Τ]θ γεααϊπις 
16 45ο οοπβτπιεὰ ΒΥ 15 ΕΒεῤγαίο οματασίετ: (ηθ 
Ηεὺ. «Ἡ ἀεποίίπσ ποί ΟΠΊΥ {μα 5οαί οῇ {λε ιο{ 
απά α[Γεοίίοπς, Ὀμί αἱδο οἱ ἴε τιάεγδίαπαίπι. 
Τ]ε τίς ἶς {οτ πόση, “ον ῬΡτεσοίουις!” ᾿Ελπὶς 
τῆς κλ. α., {ΟΙ ἐλπ. εἰς ἣν ἐκάλεσεν ὑμᾶς. 

Τ]ιο πεχί ννογάς καὶ τίς --- ἁγίοις ατε εχοσείίσαι 
ο {λε ρτεσθάίπσ; απά {να 5εηεο ἶβ: 6 Απά ον) 
β]οτίοις]γ τίο] 5 ο Ιπποεγίίαπος ν ΠΙΟ Ὦε Ίας 
Ρτερατεὰ [Τοτ (τας Ο τίς ήαης].”. ες Ὀοοί{. Ταῦτα 
καλεῖ ἄφατον ὁόζαν καὶ ὑπερβολικήν (54Υ5 ΤΓΠΘΟΡΗΥΙ.), 
««Πποῄαρ]α απά ΙποοπιρταΠεηκίρ] ! 2 . 
194 ε 8εηΏ8ε ΟΕ {5 ναι ἀεροπάθ ο {ο 

οοηρίτιο(ἶοιπ ΟΕ {Πο οΓάΦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν --- 
αὐτοῦ, ΨΥΠῖο] ΠΙΠΥ ΕΙΧΡΟΒΙ{ΟΓΒ, αποϊοπί απἀ πιθς- 
εγή,΄ οοΠβίτΙθ ΥΥΙ{Ἡ τοὺς πιστ. Βιαί ἴἶιε βοηΏ]ππεηί 
Όντας αγδίησ 5 5ο ΠΗέέ]ε αστεεαῦ]α {ο {με οοηίθχί, 
Ὠναί Ίνα Ὀοεί Οοπιπηθηίαίοτς Ἠανο Ώεεῃ Ίοησ ο 
ορίπίοι, {μαί (ηοδο ν/οτάς Πηαςί Ὦο τοίΘγγο {ο τὸ 
ὑπερβάλλον μέγεθος, Ἀπά ἰ]θ κατὰ βἱσηΙ{Υ “« αοοοτ- 
πρ {ο,2 1. 6. 5ἰπηί]ατΙΥ {ο” ἡμᾶς τοὺς πιστ. ΠηθαΠ- 
πρ έα5 Ῥε]ίενεις.” ἜΤΠ6γ απο πο, ἨΟΝΕΝΕΥ, 
αστεεά οἩ {6 παίπγο ΟΕ ἐπὶ οοΠπραΓΙΞΟΠ 5 ΠάΠΙ6ΙΥ, 
νηείμετ Πέ ἶς οὗ ΟΠιγίθς τθκιΙγΘοίίοΠ, ὉγΥ μα 
πςε οῇ α [σιγε (ΠαΠΙΘΙΥ, 45 απἀθτείοοά ο{ (.οά8 
Ῥοννατ οχοτίοά ΙπΠ {είγ οοηνοΓΒίοη, απά 5ιῦ5ε- 
απθεηί δαρροτί ΡΥ Ὠ]νίπε σταςς), 95, 1Π {11ο παίιγαἰ 
86η56, α5 ιπἀρτρίοοά οΓ {πε Ρούεχ {ο 6 οχετίαὰ 
ἵπ (πο τοδυγγεσίίοη ο Δερυετς; πιθαπῖπσ (48 
Οαπά]. 849) μας ο Ειίμτο τοφιγγοοίίοη 9Γ 
Ῥο]ίανετς αἶα]] Ὀε αοοοπιρ]ςηθεά, αοοοτάῖησ {ο 
Όιο υνογκίησ οἱ ἐμαί πιἰσΗίγ Ῥοννετ υΥλἰοη Ἰθ εκ- 
ετίοά ἵπ ΟΛρήδ, νπεη Ἡς ταὶδοά Ἠϊπι {οπι ἴπθ 
ἀεαά.” Της Ἰαδί πιοάς οϐ απἀργείαπάϊπσ (ο 
ψγογάς (νο 6 εαρροτίθά Ὁγ Τπουδοτεί, οῇ 
Όια αποϊεηπί, απά ὮΥ {πο πιοξέ οπηἰπθηί ΠπΟάΘΥΊ 
Οοπαππεηία{οἵς), 56ΘΠΊς πηοςί πα{ηγα] απά αστθθᾶ- 
Ὠϊς {ο λα οοπίοχί. Ἐοτ, α5 ΟἨαπά]. οΏεετνες, 
ας Ὠπίς 16 έχε πορο οἳ οι ΟΠγ]βίίαπ οα]]ΐῃσ, απά 
Ώνεο ρεου]ίατ ργοπιῖςο οἱ έλα (οερα], 5ο 1έ ἶ5 οπα 
ο {1ο ποῦ]οςέ Ιηβίπησος {ο νγηίο]ᾗ ευεη Α]πιϊσηίγ 
ΡΟΥ/Γ Ι85ε|/ οαη τοας].. Ῥογμαρς, ΠονθναΥ, ῥοέ]ι 
οοπηραγίδοη5 πιαΥ Πάνο Όδεῃ Ἱπίομάθά; α5, 1 βπά, 
ἠιουσηί Ἠαπηπῃ. απά Μαοκη. 

ΥΟΙ.. Π. 4Α 

π ’ ς , 5 ὄ η ι ’ 3 

καὶ πάντα υπέταξεν υπὸ τοὺς ποδας αὐ- 

οἱ, 1, 16---18. 
Μαι. 28. 18. 
Ι Οοτ. 15. 27. 

, Ἠεῦυ, οἱ 8. 

τοντς), Ποπ, 12. 5. 
.πδοι 5ο 

Ἱπ[να 4. 19, 15, 
16. ἃ δ. 28, 90. 
0ο]. 1. 18. 
ὅ ὃ. 1]. 

ΙΏ κράτους τῆς ἰσχύος, η (οι ῖ{. ἰσχ. Ἠα5 νε 
{οτοςε οἱ τ]νε αἀ]εοί]νο ἰσχυρός. 

20. καὶ ἐκάθισεν] [Οἵ καὶ καθίσαας, ια τεσεπῖ 
Οοπιπιεπίαίοις 5αγ. οοηβΙἀετίηπσ Τί 5 απ απαςο- 
ζωΐοπ. Τί αΤο58, Ἠονθνετ, ΡτοῦαῦθΙγ ποί [οπι 
Ἱπαάνετίεπος, Ὀπέ ΡΙΤΡΟΕΞΕΙΥ αἀορίεά ; {ἔοτ ἴπο 
υεγῦς Ὠανο α [αγ βίτοηρετ εβεοί ἵπ εχρτεβδίησ {πθ 
Ἱπροτίαπί (πα, οοασῃεὰ 1π {1ο πεχί ἵννο νΥ6ΓςΕΡ, 
Όιαή ννου]ά ρατοῖρ]ες. ἜΤῃας στα, α5δ οη οίπετ 
00ςΔΒΙΟΠΒ, Όιναο Αροδίε κεαοτίῇοοδ ια πιπια{ετ 
ασοιτασῖθς, απά ἀε]ῖοαίε ρτορτ]είίες οῇ βίγ]ε, 1η 
οτἀθγ {ο Πιογς ΓογοΙθΙγ Ιποι]οαίο νε]σ]ἣίγ 8εΠ- 
{ππιθηί5, απἀ Ἱπιροτίαπί παίμς. Ἐν τοῖς ἔπουρ., 
6 ἴπ ἴπε Ἰθανεπ]γ αὐοάςς. Α ποτε ἀϊρη]βεά εκ- 
ΡΓΕΞΦΙΟΠ ἴΠαῃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

21. Το εαρείαπίΊνες ἀρχὴ, ἐξουσία, ἃνο. ατθ αΏ- 
αίταοίς {ογ οοποτείθΒε, --- ΠΧΙΠΘΙΥ, 1ο Ρεγδοπ5 ΝΤΟ 
ΠΙ] Ἴιοβε ἀῑσηπ]ίίςς, απ δτιο]ι {ἱχε. Ἠοννενετ, ἀρχὴ 
απά ἐξ. 5εοπῃ {ο ἀεποίθ {11ο ΡεΤΙΟΥ, απά δυν. απά 
κυρ. ἴλοςο πεαέ ἴπ ἀἰσπίίη. Ῥεο Νοίοθ οπ Ματ. 
ΧΧΥΠΙ. 18. ᾿Ονόματος, “48ο οὗ ααοτΙγ.”. Ίπ 
ἐν τῷ αἰῶνι τ. ἄπά ἐν τῷ µέλλ. Ὠιο σθηοτα] 5εη5Θ 18 
Όιαί Όια Ῥούνοτ οῇ Ομτῖςί 15 Ἱπβπ]ίεΙγ αὔογε αἱ 
εγεαἰοά ροννοτ, ὙΝλεί]ετ Πάππαη ΟΥ απρε]]ο. 

25. Τη πάντα --- αὐτοῦ (οπ ννλίο[ι οοππρατε Μα({, 
χχνλ]. 18. απἀά 5εο Νοίθ) ἴΊετα ἵς Ιπιηαίεά {Πε 
ῤ]εε[ῖοπι το ννΠΙσ] 6 νετΥ επεπηίες πιεί Ρε τθ- 
ἀπσεά, απά Ιἱ5 τοδιίς ἵπ Οποῖν Ῥιπίκηπιθη{. Όπ 
Ώιο οοΠίταΓΥ, {ο 5 ΓΤεπᾶς ἰμαί ροννθ ν]]] ϱο εκ- 
ετίεά {ογ {Πεῖχγ δαρροτί. Πας, νεη, ΙΤ 5 5ασ- 
σθείες, ἐ]αί 1η 5 οαραοΙέν οΓ εαρταοιιο Ποαά οΥεγ 
Όια (Οτο Οαί]λο]ίο (Ἴχοβο οῇ 6ν6τχΥγ ασθ απάἆ πα- 
Ποη, «οππρατο Ηεῦ. χΙ!. 202.) Ίε ΥΥΙ] οχοτί Πὶς ρονν- 
6Υ, --- ποί ἵπ {πε νναγ ἰλαί εαγί]]γ 5αρτοιηο Ροΐθεη- 
ἰαΐες α5ια11γ ἆο. Ὀαΐ εχογοῖςο Ιί {ος ια Λεπε[ὲ 
αἰοπε ΟΕ ]ιῖ Ῥεορίο; 35 ο Ἠθαά οχοτίς Ι956]ῇ {ος 
Ώιε Ῥεπεβί απά δαρροτί ο{ πε οίμετ πιθπιΏοεγς οΓ 
Ώνο Ῥοάγ, οϐ ννμ]σ]ν 1έ 15 αἨῖδί, απά νν]ι ννμίο 1 
ἱ5 ΙπΩἰβ5ο]αΏ1Υ απ{έεά. "Ῥδωκε, ΓΟΥ τέθεικε ΟΥ ἔστησε, 
Ὦγ απ Ιάΐοπη {Γογππεά {Τοπ {πε π5ε οἱ το Ηεὺ. 
ἼΠλ 'Ὑπὲρ πάντα, “΄ ΟΥΕΙ α]] ΡεΓεοής απά {ίησς.ὁ 

(Κορρο.) 
202. τὸ πλήρωμα --- πληρουμένου.] ἜΤηοςε Ἱνοτάβ 

αΓθ ΙΠ ἀΡΡΟΦΙἴΙΟΠ νν]{] σῶμα. Απά {πε ϐἨατοῃ 18 
οα]]εά 5 ῥοᾶμ απά Γποβς, 48 οοηβϊείησ οΓ πιαπι 
ΠΙΘΠΙΟΘΙ6: Ὀεῖησ απ εκεεαᾷΙπρΙΥ ΠΙΠΙθΤοΙς 50- 
οἱείγ, απἆεί {Πε σονοτηππθηί ο{ Πῖπι νπο β]]αίι 
α1] νι αἲ] [ηήησε] : {οΥ 5ο τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρ. 
εἸοι]ά Ώο τοπάφτθά :; ὮΥ νν]ο]ι 15 ππσαηί, έ οί] 
αἱ] Ἠἱ6 πιοπιῦθγς οποΏ (η ἰπεῖτ ροο]Ίαγ αρἰτιια] 
σι[ῖς απ σταςσος. 6ο ονοἨπ 1. 10. απά 1 0ος. ΧΙ. 
6. Οπ πλήρωμα,βοο Νοίθ οη Ἠοηῃ. χἰ. 12. Πληρουµέ- 
νου ἶ5 {ο Ὦο6 τοσατάεά αξ α ἀοροπεπί, οἳ οοιΓς5ε ννί] 
8η αοίἶνο 56Π96 ; ο Πίο] [ γαγο ποίῖσεςὰ απ εχαπῃ- 
Ρ]6 Ιπ 49δοεᾗ. Ασαπι. 904. ἄλλος παρ) ἄλλου διαδοχαῖς 
πληρούμενοι. 

. 
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σωμα αυτου, τὸ πλήρωμα τοῦ παντα ἐν πᾶσι πληρουµένου. 

ν Τομ 19. 81. αμ μγωδ ο ἅς ν Σ / νσω ὰ Ἡ 
ΑἹά. ὃυ. 11. Και υμας ο,τας γεκρους τοις παραπτωµασι καὶ ταις αμαρτίαις, 
ἃ 16. 11. 
Ἱηίτα 5, 6, 
ἄ 6. 12. 

6 0ο]. 8. 7. 
Τι ὃ. ὃ. 

ΤΠ. 1. καὶ ὑμᾶς ὄντας --- ἁμαρτίαις.] Ἴπετε [ας 
Ῥεσοῃ 80ΠΠ9Θ ἀοιδί τεδρεοίἶπσ {μα οοππιεείοπι ος 
Ώμοςο ννοτάς Υ (λα {πο οοπίθχί ; ΠάΤΩΘΙΥ, 5 {ο {είς 
οοπιδέγιοίίοπ, απιά 11ο νετῦος {ο Ὦε 5αρρ]ιεά. Μαπγ 
αποϊεπέ απἀ πιοδί πποάστη Εχροβίίοι οοππεοί 
Όναπι υν] ν. ὄ, 5αρρΙγΙΠςσ ἐζωοποίησε [ΤΟΠ συνε- 
ζωοποίησε Ῥε[οτθ, Ἡηετε ἴΊχετε 15 οισ]ηί {ο Ῥε α 
τορθ/ΙΙοη ρεγ εραπαἰερεῖπ. Τ]α5δ, Ὑμαί Γο]]οννς, 
πρ {ο ν. 4, απᾶ καὶ αἲ ν. ὅ, πηπεί Ὀς ἴ{ακεη α5 Ρἱθ6ο- 
παδίϊο (αῇἱ6Γ έχε ΠΙΠΠΘΥ ΟΡ {1 Ηοῦίθννς, Υν]ιο οἱ]- 
6π 5ο 5ο (ἠεδίγ η, ΝΠΙος εἰσπίῇος δὲ απ καὶ), ΟΓ 
Ώιε δὲ ἰ5 {ο Ῥε τεπάεγεά ἵπφμαπι, πιά ἰε καὶ, εἰίαπα. 
Τ]ιο ννογάς ατα, ΠΟΝΥΕΝΕΣ, ΡΥ (ια τθυθηί (2ΟΠΠΠΙΘΗ- 
ἰαΐοῦς, σεπετα]1γ οοπηπθοίοἁ ΙΙ] πληρουμένου Ιπ 
Όιε Ἰαδί ν. ο/ {νε ρτεσθάίησ 0Παρ.; Ὀοίῃ Βείησ 5ο 
υπίίεὰ {οσείμοτ, ὗναί ΟΠΙΥ α εοΊππια 15 Ῥ]ασεά α[τει 
πληρουμένου, ΝνΙίῃ ο Γο]]οννίης 56η5θ: ΄΄Ἠο νο 
Π]]οί]ι αἰἰ [1118 κ ο ν αἲ]. [αριτίηα]. σι/ίς 
απά ρτασες] ᾖαΐλι αἰδο [[εά γοι, ιο Ὕνετο ἀθαά 
Ιπ, ἆο. ὨὈυαί (με Γογπιες πθίποά (5αρροτίοὰ Ὁγ 
ΠΠ«ΠΥ βἱπι]]αχ Ιπείαποςς οῇ απασο]αίποπ, απά αἱδο 
ὮΥ πε ρατα]]εἱ ρᾳββασο αἱ οἱ. Π. 19.) 16 πιοτε 
παίιτα] απά ρτοραῦ]θ. 3οππ6, Ιπάεεά, εοπηθοί ἴ]θ 
γγοτάς ννίῃ {πο 19] νογςε οῇ {ιο ρτεσεαῖπρ (Παρ- 
ἴες; απἀ Μτ. Τ,ουίε (]π]ς {Π6Υ ἰακε ἰλείγ ἰταῖπ 
απά οοππθσοίοπ Γοπη ν. 18 ---- 20, ννπΙσΠ, η 5αΥ5, 
αγθ {ογπιεά ὮΥ καὶ ]οἰπίπςρ ἐκάθισε Υ. 20, Ἀπά συνε- 
αλα ὰς γ. ὅ. ἰοσείῃετ; ὑμᾶς ν. 1. απά ἡμᾶς ν. ὅ. 
εἶπσ σονογηοἀ ὮΥ συνεζωοποίησε; Ἀπά ε αΌ]Υ 

ίτασςθς Πα οοπηθσοίΙοη ο Οιοισηί Ιπ χο Αροξί]ες 
πηϊπά (ναβ: « ἀαοά ὮΥ Ἠὶ5 πιὶσηίγ Ῥονετ ταῖδεά 
Ομτῖςέ {Γοπι {πο ἀθαά ; ὮΥ πο κο πιὶσ]ίγ Ῥοννετ, 
γοι (αεπ]ος ο Ερῃεφι5 Ρεῖπςσ ἀθαά 1Π ἔγεβραξςο8 
απά εἶης; Ἱγμαί 4ο Τ βαγ, 11ο οϐ ΕρΠεδα5, παΥ, 115, 
41] οοηνογίς οῇ {ο (επί]ες Ῥείησ ἀεαά ἴἵπ {Γ6ς- 
Ρᾳ55ε5 απἀ 5ἱΠ5, ΠαίἩ Ἰε απἱεκεπεά απἀ γαϊδεὰ 
{Γοπα {ιο ἀθαά, απά 5οαίεὰ ἰ{οσείμεγ γι Οτὶςέ ἵπ 
5 Ἰδαανεπ]γ Κπσάοπι.” 

Τοῖς παραπτ. (10 ἐν τοῖς παρ.) ΊπαΥ Ὦε τεπἀετεὰ 
«έΏγ ογ οη αοσοιπί ο{ {γθβραςςες.. ΒΥ νεκρὸς εἶναι 
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 15 Ἰωθαη{, “« {ο Ὦο οπ{Ιτθο]Υγ επβ]αν- 
εᾱ, {ο 8δἶπ, 45 α ἀεαά Ώοάγ 18 {ο έῑια Ροννετ οῇ ἀθαί], 
απά {ο Ῥο αφ ἱποαραβ]α οῇ τὶίηπσ [γοπα Τί {ο δρίγ- 
τα] Ἠ[α, α5 α 6οΓΡ86 18 ο{ Ρείπσ τοβίοτθά {ο παΐιι- 
τα] {ο.). Τη] 15ο οϐ {16 ν/οτὰ νεκρὸς 5 αἶδο 
{οαπά Τη {νο Γ/ἱοδορ]ιεγς, νν]ο οα]]εά Ῥαςκδμιάετς 
ντα ΡΠΙΙΟΒΟΡΗΥ απά γἱτίαο {ο γίοθ απά 5οηδαΠ{γ, 
εαά. 
2. κατᾶ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου νε ποοοτάἶπσ {ο 

Όλο ροµίιπι,] αν Γαοἰίας οα115 16, χο 1οα ΟΥ οοιτΘθ 
οἱ νο ννοτ]ά ; 1. ο. ἴπ οοπ{οτιπΙίγ {ο 15 οοτταρί 
Ρτϊποῖρ]ας απά ογ!] Ρτασσθς. 

ο κατὰ τὸν ἄρχ. τῆς ἐξ. τοῦ ἀέρος.] Ἔ]ο Ῥοςί Ἐκ- 
ΡΟΒΙίΟΥΒ, αποϊοπί απά πιοάρτη, ατο Ιπ ροποτα] 
αρτοςᾶ, ἴ]ναί ἐζουσίας ἵ5 Ἠετο ριί Γον ἀρχῆς, “' ρονν- 
6: (54Υ5 ΟΜαπά].) {οτ Ἴχοβθο ΥΠΟ οχοτοῖςο {6 
Ῥονήοτ, ος τα]α, (λτουσ]ουί πο νατίοις οστοςς οῇ 
βρογά(ππίο ασεπογ.’. . Βο Τπδορηγ]. οχρ]αίπα, 
ἄρχοντα τῶν ἐναερίων δυνάμεων, Όλο αν λβ ος (οβθ 
Ρον/ογ[α] δρῖσῖ(ς νν]νο Ἠο]ά νοῖγ τοβίάσπσς 1π {πα 
αγ. 36ο οὅπάο 6. Μεάο, ΤΗΥ, απά είς. 
Ἠπνο ΒΗΟΝΠ αἲ Ἰατσα, ναί οί] νο ον απά (ιο 
(ιο {]ο8 (ο8ροοἶπ]]γ ο ιο ΕΥ {ἠνάσοτοαπ Ῥ6οί) μο- 
Πονοί χο αἲγ {ο Ῥο ροορ]ος ννὴν σοπῖῖ οἵ βρΙΓῖ{, 
πΠ4εΥ {ο σΟονΘΓΠαΠΟθ οῇ α. ολήθβ, νο ἔπογο Ἠο]ά 

- Σ ’ ᾿ - ων / / Ν ο 

» ἐν αις ποτὲ περιἑπατησατὲ πατα τον αιώνα του χουµμου τοντοῦ, χατα"τον 9 

» - 2), - ’ » - 

ἄρχοντα της ἐξουσίας του αέρος, του πγευµατος του νυν ἐνεργουντος 
3 ”ω ς »ν ο 3 Π , συ ο Ν ς ” ’ 3 ; 

ἐν τοῖς υἱοῖς της ἀπειό εἶας ἐν οἷς καὶ Ίμεις παντες αγεστραφηµεν ὃ 

Ἠΐ5 8εαί οῇ επιρἰτο. 39ο Ῥμί]ο, ρ. ο]. 28. ἔστι δὲ 
καὶ κατὰ τὸν ἀέρα ψυχῶν ἀσωμάτων ἱερώτατος χορός. 
απά Ὠϊοσ. Γ,αετί. νΗ1. ὦ2. εἶναι τε πάντα τὸν ἀέρα 
ψυχῶν ἔμπλεον. Ἔ]εςε ΒΡΙΓΙ5 Ἰνετε 5αρροφεάἀ {ο 
Ῥο ρον/ετβα!], Όαέ πια]ἰσπαπ{, απά εκοῖῖης πχεη ἴο 
εν. Τηαΐί νε «εν Ἠε]ά ἴιε ορίπΊον ἴπ 4:εδ- 
Πο, ἶ5 Ρ]αΐπ {Γοπη πε Παὐρίπῖσα] ντε. 39 1η 
Ῥιτκο Αὐοίι. [οἱ]. 869. ρ. 2. (οἶτεά Ὁγ είς.) ἴπνεγ 
αΤθ τοργεδοηίθἁ ας [ζΐτιρ έίιε ιο]ιοίε αἰγ, αιταησεᾶ 
ἵῃ {ΤΟΟΡΕ απἀ απἆο γεσμίαγ δι ἠογαὐπαίῖοπ ; νν ίσο] 
Π]ηςίταίες {6 ἐζουσίας ος πε Αροεί]ε. Τ]]5 ϱε- 
116 [ ννας (ταπβιη]{εά {ο ἴῑιε εατ]γ Εαίπετς (5ο Ἰσπαί, 
απά Ερῃο». ᾧ 19. ἐν { πᾶς πόλεμος καταργεῖται ἀερίων 
καὶ ἐπιγείων πνευμάτων.) απὰ απ 4ονπ 6νεῃ ἴο 
ΠΙΟΔΕΤΗ πιας, α5 αρρεαῖ» ἴοπι 91 ΤΥ. Ῥοοίίς 
Γ,εἰίει οη ΏΕεΠιοποΙοβγ. Ἰε ατα, Ἀονενετ, πεῖ- 
Ώπθυ, οἨ {πα οπε Παπά, {ο αδοτίθε ἴο Θἰ. Ῥαα] αἲ] 
ιο ἀτθαπῃς οϐ {πο Ἠαῦὐρίηςς πος, οη {6 οίμετ, 
{ο 5πρρο5θ (μαί ε ἀἰερε]ίενεά {πς ποίοπ, απά 
γεί οοιπίεπαποφά 1{ ΓΟΙ α ἴΘΠΙΡΟΤαΤΥ Ριτροςξ6. 1Γ 
Όλο τεαάοετ ολοι] πήπ]ς είς νίαυν ππεαΓΙ5Γαο{οτγ 
(α5 ἀῑά ενα αὖἱαο Ἠονίοινεγ οῇ {πο Πγεί Εάῑποπ οϐ 
Οι] Ἠἡ/οτκ ἵπ νε Ἠοἱεςίῖς), ο πιαΥ ΡεΓμαρς ϱθ 
Ἱπάμοςς {ο αάορί χε Ἱπτετργείαίίοπ οῇ ἴπο ρηγαςθ 
Ῥγοροφβεά ὉΥ ίμα Ἱεατπεά Οτ]ϊο Πἰπιδε]{, νο ο0η- 
βἱά6υ5 {ιο οχρτεδδίοη τὸν ἀρχ. τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ 
ἀέρος ἃψ εαι]να]επί ἴο τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους αἲ 
οο]. 1. 19, Ἱπιρ]γίησ έ ύιε Βτίηςς οἳ να ἀοππ]πίοη 
οῇἳ ἀατκηῃοςς.”. Βυαΐ  ἶδ 5ο ἀβει]{ {ο Ἱπιασίπθ 
πουν ἀὴρ οαπ ΘΥΘΥ οΓ 1{5ε]{Ώο εφιἰνα]εηί {ο σκότος, 
Εναί ποίπίησ Όπέ απ(]λογ1{γ ΟΡ ιο πποςδί απάεπ]α]θ 
Κῑπά (νν Ισ Τ απ ποί ανγαγε σαπ ὢθ αἀάα σας) ννου]ἀ 
Ῥε εβιεῖεπί {ο οείαθ]]5]ι 14. 

Τοῦ πνεύματος ἵδ 5αἱᾷ {ο Ὀο Ῥιΐ {ο πνεῦμββ ὮΥ α 
β]ϊσ]ιί αποπηα]γ 1π οοηρίτασίοῃπ. Πίο πιαγ ὂθ 
ας; Ὀιί {πε γεαφοπ [ΟΥ  866ΙΗς {ο Ἠανο Όθεπ 
{119. ---- ναί πε κατὰ Ἰαδί θε[οτε εἰσπίῇες αοοοτά- 
Ίης {ο {ο υν]]] οἱ. «Νο αδ α (επι. 18. ἵπ ἐλουσᾖῇ, 
ΙΠρ]ί6ά, 5ο νε Ἠανθ {]θ οάδο ΟΓπν. αοσοοπιπποᾷαίθἀ 
ταί]θς {ο {ιαί, ἴαπ {ο χο σγαπηπια(]σα] οοπβίτας- 
Μοπ. Ἴλονο., Μαοκη., απἀ 9οοίί, οπάθανοιτ {ο 
4ο ανναγ {πο ἀῑΠοα]ίγ Ὦγ Ἱπβοτίίησ α καὶ Ὀδίογθ 
πν., απά Ιπίετργείϊης ἀρχ. πν. “' ππἴβος (1. 6, οπ18ε) 
οἵ τα]ογ οῇ {ο ονΙ] ἀἱδροβί1ομ, ἃο. ἘΒπί Οχβ 
18, ἵπ 6νοειγ νίον, οὐ]εοίίοπαβ]ο. Ἐνεργ. ἴ8 
πτοησ]γ τοπάοτεά Ὦγ Μασκη. «' Ιπννατά]γ νους. 
Τ{ ΠοαΠΕ, Π{ογα]]γ, “ὁ εχοτῖς Πὶς θηθισῖος απά ιαπὶ- 
/εδίς Ἠἱ5 Ιπβιεπςθ.”. Βο Μα. χὶν. 2. αἱ δυνάµεις 
ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. νἱπ. Ώεσαικο Ἠθ Ἰαὰ τίδθη {Τοπ 
Όιο ἀθεαά. Ἠσεποο, Ώούάτ. οὔδεινος, ἐνεργοίμενο 
ἀεποίθά Ιεπιοπίας». Τ]ο πιααπίπσ 15, ἐ]ναῖ «« Εἰν 
Ἐν] Βρίτι Ῥονετβα]]ν απά πιαπ][οςί]ν, ὃν ἰνοῖχ 
ΔΟ{Ι0ΠΒ, ορθταίθς 1Π ο ἀἰκοροφ]ιθπί : το[οττίηπσ 
{ο {1ο (ποπίί]ες, νν]νο ατθ οπ]]εὰ υἱοὶ τῆς ἀπειθείας 5 
ννΙοἩ οχρτθεδίοη ἶ8 Ποί ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 νν]]ν ἀπειθεῖς. 
Ραΐ α- ίΤοησοΓ ἴθγπι, {ο ἀθποίο “ ἀονοίθα]γ απ 
Παβίαα]]ν ἀἰκοῦαάίεηι, Θο Τακο χνἰ. 8. υἱοὶ τοῦ 
αἰῶνος τούτου, “« ἀενοίεὰ {ο χὶς ννοτ]ἀ, ᾿΄ απά Ματ, 
.. 15. υἱοὶ τῆς γεέννης, Ἰὶκε υἱοὶ θανάτου ἵπ ἴιθ 

9. ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς] ἜΤ]ο Αροςί]ο Ίιοιο αρρἰίον 
ναί Ίχας Όσο καἶά, {ο {ο «οἴοιος αἶδος απά 5ΠΟΥΥ8 
(15 ἵπ Ὀνο Πρίδί]ο {ο ἴἶνο Ἠοπιαπβ), ναί ου, 
8 Νο] αξ ο τοςί οῇ πο ννοτ]ά, Ἰαά Ώσοι - 
ἀ6Υ νο ἀοπαϊπίοη ο αἶηπ. ας νο Ὀεδί οοπι- 
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ποτὲ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὺς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ Θελήματα τῆς 
. ιο -” ” , Γ 3 . ς ο 

σαρκὸς καὶ τῶν διάνοιῶν καὶ ἤμεν τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἵ 
ᾳ 1 2’ β 

4 λοιποί 3 ὃ δὲ Θεὸς, πλούσιος ὢν ἐν 

6 αὐτοῦ, ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 

6 µασι, συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ, (χάριτί ἐστε σεσωσμένοι') καὶ συνήγειρε, 
Δ ΄ Ε) .ω » / η α΄ .. «/ ” ῃ 7 καὶ συνεκάῦθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ιησοῦ ' ἵνα ἐνδείξηται 

ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερθάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος 
3 ο Γ ’ δι, Ὦ » Γ κ. Ἡ ὁ ο 

8 αυτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ! Τῃ 

’ 3 4 | ἐλέε, διὰ τὴν πολλὴν αγάπη» ἃ Ἐοπν 10. 18. 
ϱ μι. ει ἃ ος » {.. εἙοπι. δ.6, 8 και οντας Ίμας Ίεχοους τοις παραπτω- ο το 

ἄ 6. 4,5, 8. 
ὅ 8. 11. 
Οοἱ, 2. 12, 18. 
ὅ 5.1.5, 
Αοΐς 15. 11. 
Τα1ιυβ 9. 5. 

- 
23 

.) / ’ {Μαιι. 16. 17. 
7αο Λλαριτῖ πο 9ος. 

Ε [ ν - ῃ ον Δ 9 3 λος ο ν ι ὅ 4, 16. 
εστὲ σεσωσµεγου διά της πιστεως και τούτο ουκ ε- νμων» Φεου ΤΟ Ττμς 8.5. 

πιθηί οἩ {8 ννηο]ε Ῥαδδασε 18 {με 24 ΟΠαρίετ ο 
ΒοπαηΒ, 
ἨΙ τοβροοί {ο ἴε οἷς, Ἐχκροβδίϊοις ατθ ποί 

αστεθά ὙΥμεῖπετ 1{ 15 {ο Ῥε το[ετγεὰ ἴο υἱοῖς τ. ἀπ., 
Οἵ {0Ο παραπτώµασι αἲ ν. 1. ἜΤ]ο Ἰαΐίετ (ννπίο] 18 
εαρρογίεάἀ ὉΥ ἴις ῬεδεΒ!{ο Ῥντ.) ηα8 ΠΙΙΕΠ {ο οοΠ- 
ίεπαποθ ἵτ. θε Ἠθο. ΥΠ. «Ἠογ6, ΠΟΨΕΝΕΣ, ΠΙΑΥ 
Ῥ6 υτσεά ασαἰπαί Πέ: απά {πο οῦ]εοίίοῃ, α5 {ο ἴπθ 
οοηκίτας{Ιοη ΟΓ ἀναστρέφεσθαι ΨΙΠ α ἀαΐῑνθ ΟΓ ρετ- 
δοπ πο ἠΐπσ, νι] πο Πο]ά, Ρεσαιςο 1έ 5 Ἠετε 
οοηκίταεἆ ν{] ἐν ταῖς ἐπιθ. τ. σ. (ΝΥΙο] Υνογάς, αο- 
οοτάἶπς {ο (ο οί]εν νἰανν, οι] Ῥο α5ε]εςβ) ; απά 
48 Ἠθγθ Ίο Ἠαγο ἀἆναστρ. ἐν ταῖς ἐπιθ., 5ο αἲ 2 ΟοΥ. 
1. 19. ννο Ἰαγο ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ Θἐοῦ ἀνε- 
στράφηµεν ἐν τῷ κόσµῳ. Χο πθεά Ὑε οἰγίοίζ ἵπ- 
'τοτρτεί {πε ἐν ὮΥ ἴπίετ ; Ῥαί νο πιαΥγ 51βΡροςε Ι{ {αἷ- 
61 ΤΠ α {απεγβεη8θ, {ΟΥ σὺν (πιθαπἰησ ΄έ αβ Υνθ]] α5 
«πεγ ”}, οἱ νν]ίο]ι Ξ6ΗΙ. μας. νν]] «αρΡΙΥ εχαπηρ]εΒ. 
Της ἵ5 οοπβτπιεά ὮΥ {πε καὶ ]οϊπθά ν{] ἡμεῖς. 
Φεε Νοίο οἨ ν. ὅ 
λος τμχ, Τ]α ῥρηγαί οϐ (5 υγοτᾷ (οσοσ- 

τῖηᾳ αἰδο ἵπ Αοίς κΠΙ. 22.) ἵ5 ποί Γουπά ἵπ χο 
Οαβείσα] νυγΙ{θ6Γ5, ἴποισὴὰ 1 οσσιτς ἴπ {πο 5ερί. 
ΘΟελ. τῶν διανοιῶν 15 πο νγε]] τεπάσγεά “« νε πιίπ.2 
Τί ἀεποίες ἴ]θ γαδδΐΟΠ5, 38 σαρκὸς ἆοες {6 ἀρµε- 
ες, οἳ οατ οοτταρί παίιτθ. Της παίαγαὶ οοἵΓΙΡ- 
Πο ἵ9 ἐπιρ[ῖεα ἵπ θελ. (νν Πίο] «Που]ά Ὦο τοεπάφγεά 
Ῥτορεπείίίεδ), απά 15 εχργεςδεᾶ ἵπ {6 ποχί Υγογς, 
ψ/ΠΙοἩ 5εεπι αἀάεά {ΟΥ ἴ]αί ν6τγ ΡΙτροβ5θ. Ἐοτ 
Ώνοισ] (ο φίσει ἴπετε 19 (ογίιγεᾶ ὮΥ πιαπΥγ Ιθατηδά 
(6οπιπιθηίαίοτς {ο γΙε]ά 5οπιθ 5ο] 56η56 α5 5ηΏα]] 
εχο]ιἀθ {λα ἀοοίτῖπε οῇ {ιο παίιγαί οογγιρέίοπ ο 
ἔιο [παπι Ἰθαγί, (ΠΠΠΕΙΥ, (πει ολδίοπι, ΟΥ αἲ- 
φμϊγεά Πιαβίέ,) Υεί 1π ναῖπ, Γος ἵπ α)] {πο ρᾶςςασος 
οἶίεά, {ο 5εη5ο παίιγαἰ αἱεροδίίοπ αἱνναγς Ρθερ8 
{οτίπ. ΜΥ οἵνπ εχρετίεηος ο πο Ο]αδείσα] νντιί- 
615 επαῦθ]θβ πο ἵο οοπβτπι {πα τεππατ]κ οἳ Μγ. 
Βοοίΐ, ναί «« να ννοτὰ ν/αθ Π6υεγ α5θεἀ οῇ αΠΥ 
οίμεχ ομδίοτης {Παπ 5Η6Ἡ αφ τοςι]ίοά {γοπι Ἱππαία 
τορθηβί{1θς.. Ίπ 6πογί, α {αγ στοαίογ Ροτίῖοη ΟΕ 
θατηῖησ απά ΙπσεπιΤίγ, απ Πανθ θεση οπρ]ογθεά 

1π Ὀχθ «ας ἵπ αΠθβίοΠ, πΥοι]ά ο ΙπδαβιοΙθηί {ο 
ποΐ αδἰἀο {Πο οοπΙπΊοΠ Ιπίετργεία{ῖοἨ, απά οβίαὈ]15ῇ 
ἃ 56η56 απευρροτίεά ΡΥ {πο πογπια ἰοφιοπαῖ, απιά 
αἱ νατίαπος ψΙΙἩ ἴπο οοπίεχί. Απά αἰὶ ππεΓθἰγ {ο 
βεί τ]ὰ ο{ α ἀοοίτῖηο Ρ]αίπ]Υ τενοα]ος ἵπ Βοτίρίατε, 
απά οοπβτπιεά ὮΥ {λε εχρετίεησθ απ α{ίθείιεά ὮΥ 
Όια οοπ/[οβείοη8 6Υεπ ο{ {16 πιοςί νἰτίαοις απἀ 
Ρίοι5 Ρ6ί8οη5. Ἰπάεεά, ἴε Υετγ Ἠδαίποης {ποπι- 
5ε]νες αοκπον]εάσεά {πο (ταίῃ οῇ {νο ἀοοίτίπθ; 
85 πιϊσΏί ο ΒΗΟΝΥΠ ὮΥ ΤΠαΠΥ οχαπηΡ]6ς, οπθ ος 
γλΙοὮ πιαςί βμῇ]οθ. Ειπρ. Βε]]ετ. αρ. Ὡς 
ἔμφυτος μὲν πᾶσιν ἀνθρώποις κάκη. 

Ἔ]ε αεκρτθβείοηΏ τέκνα ὀργῆς βἱρπὶῃος ΡΕΙΕΟΠΕ 
ν/οτί]ιγ οῇ νυταίἩ απά ριπίςηπιθηί,. 3ο {πο Ἠεὺ. 
Ώ]3Ι 13 ἵπ Ὠευί, Χχγ. 2. (Μετο ἴἶλε Βερί. Ίας 

ἄξιος πληγῶν) 3 Ῥοέ. ΠΠ. 14. κατάρας τέκνα. 19. ]ν]]. 4... 
τέκνα ἀπωλείας. Τη6 δαπιο Ιάΐοπι ηα8 Ρ]αςθ ἵπ υἱός 

Ῥαΐ 5οιηε/ήπιες {πα εαὐβίαπί]νο {ο]]οννίπρ 15 {οαπά 
ποί Ιπ α ραδδίυε 86Η58, α5 οτε, Ρυΐ ἵπ απ αοίῖνε 
0Π6, 45 Υ. 2. υἱοὶ ἀπειθείας. Επα]]γ, οἱ λοιποι 5ποι]ά 
νο τεπἀφτεά, ποί οίπεγς, Ὀαΐ ΄ ιο τεδί [οῦ πιαπ- 
ΚΙπά], ”) πε οίπεγ παίίοης. 

4---θ. ΤΠε Αροβί]ε ποι τείιης {ο {πε 5α0]θοί 
Ἡθ γνας ἱτεαίίησ οΓ αί 1. 19: απά ναί ἶ5 ἴπετο ΟΠΙΥ 
Ιπάἰτεοί1γ ΠΙπίεά αἲ, πε πετο ἀῑδ]ποί]γ ργοροιπάς/ 
ΠαΙΠΕΙΥ, {λαί αδ (οἆ ταἰσεἀ Ο/ιγὶδέ [γοπα ἴπο ἀθαά, 
8ο Ἠθ γΙ]] ταῖδο 5 πρ. 

δ. καὶ] {ΟΥ καΐπερ. Τ1ε σὺν ἵπ συνεζωοπ. δἰσηϊβες 
αδ ωεἰῖ αν, ἱ. ο. Βοίῃ γοι (επηίϊ]ες απά 5 1εὖν. 
90ΠΠΘ, ΠΟΝ/ΕΝΕΣ, ίακε {με εκρτε5βίοη Ἀετο απά αἲ 
οἱ. Π. 19. ἄσιταίϊνε]γ, οῇ νο ταϊείπσ αρ ἴποςθ 
ἀεαά ἵηπ 8ἷπ {ο α Πίο οἱ τἰσμίεοιβηθςθ. Απά ἰΠῖ8 
πια Ὦθ [ιο 5εη5θ. θε Νοῖθ ΟΠ Υ. ὁ. Όπ χάριτί 
ἐστε σεσωσμ. 5εε Νοίθ οη Ῥοπῃ. ΠΠ. 24. απᾶ οη Υ. 8. 

ϐ. συνεκάθ. ἐν τοῖς ἐπουρ.] ΤἜΤ1ἱ5 ἹπΙππαίες {πε 
στεαί ἀἱσηΙίγ οῇ ουν Ογἰδαπ ρτο[εδείοη, --- πε 
Ρατί]οιραίίπο νι Οητὶςί ἵπ ιο Ῥοοίείγ ο ἀοά 
απά {λε αησε]5; απᾶᾷ ναί ὉΥ α τὶσηί οἱ οἰίσεῃ- 
βΗ{Ρ ορίαϊπεἁ ὮΥ ΟἨγὶεί, 5ο {παί Ὕνε ατα επ{{]εά 
{ο αἰ] ίε Ρρτίν]]εσες οῇ {λε 6ΠιτοἩ απά {απηῖ]γ ος 
(.οά. 

Π. ἐν τοῖς αἰῶσι τ. ἐπερχ-] έέππ αἱ] Γαίατο ασες 
(1.6. αἲ1 αέατ1ίγ) Ὀοί]ι ο{ ες ννοτ]ἆ απᾶ ἴ]πε πεχί. 7 
Τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστ: ἐφ᾽ ἡμᾶς. Τ]εγε 15 α ρατ- 
Πείρ]ια απἀετείοοᾶ, απά {πε 5εηςε 15, “« Πὶς τιςῇῃ- 
1γ αραπάαπί στασθ απ ΠΙΕΤΟΥ 5ΠΟύΥΠ {ουγατάς 5 7 
Ιῃ λε Ῥ]εβείπσς οοπ{εγτοες, {λτουιρ] ΟΗτὶξί απά 5 
αίοπ]ησ ΠΠΕΘΓΙ{5, ΒΥ {ιο (ἄοβρε]. 

ὃ--- 10. ἼἨεςε νετδε5 αἴθ οΙο5εΙΥ οοπηπθοίεά 
ἰοσεί]ετ, απᾶ οοπίαἶπ {πε 5απ1θ βεη{Ιπιεηί, ΟΠΙΥ 
τερεαίθες 1π οίπεγ Ψοτάς. (Κορρο.) 

ὃ. ἐστε σεσωσμ.] ἼΠε Ρε5ί Εχροδίΐοτε Ἠανο Ῥ6εγ 
Ίοηπσ αστοεά ἰπαί ἐπί πιμςί, ας τεςίτὶοίεά Ὦ} {πε 
βιὐ]θοί ο πε οοπίαχί, βἰσπΙγ «έατο Ῥαΐί Ιπίο αἃ 
είαΐο ο/ 6α]ναίοπ͵” Ρτοιρ]ί {ο ἴ]θ Ἰκπουν]εάσε απἆ 
Ῥτο[εξβείοη οΓ {γης τε]Ισἰοή. 66 Νοίο οἩπ Μα. 
1. 2ἱ. διὰ τῆς πίστεως. Τ]ϊ5, ο{ νυμίο] {με 5εηςθ 
Ἠας Ὄεεῃ ἀἱδριίεά, 566ΠΙ5 ΒΙΠΙΡΙΥ {ο Ππθαῃ (α5 
Κορρο ροῖπί5 ου) ΄έ ΡΥ [γοιχ τοοθρίίοη ο] {πα 
ΓαΙίῃ ος (ο8ρεΙ οἱ 6Πτὶςί: ” α αἰσπίβοπίϊοηπ οΓ 
πίστις ποί απ[πεφιεπ{. 6ο βομ]θιδη., ἨηαΠ], απἀ 
Ἠοβε)ς Ῥατκῃ. 

---καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑ.] Τί Ίας Όεσπ ποί α Π{]ο 
ἀεθαίεά απποπσ Ῥοί]ᾗ αποϊθηί απά πιοάσγη Οοπι- 
ΠΙΘΠ{Α{ΟΥΒ, {ο ναί ἴ]θ τοῦτο 5ποι]ά Ὦε τα[οιταᾶ. 
ΦΩΠηΘ 84Υ, {0 πίστεως ; ΟἱΠΕΙΒ, ἵο χάοιτι: (ποισ] 
οη {ο 56Π56 ΟΓ πίστις ἴ]πεγ ἀῑ[ετ 1π πεῖτ ν]θννς, 
ὧθεο ἨΗαπ]πῃ., ΤΥΠΟΥ, Βρ. Βιι]])9 Ηατπι. Εν. ρ. 83, 
απᾶά Κορρο. ὙΤσαί, ἵπ [αοί, ἴηο ΤείΘγεΠΟε 566ΙΠ8 {ο 
Ῥε ποϊίηεγ {ο οπ6 ποτ {16 οίπετ, Ρα {ο {ο εαθ]εοί 
οἳ {ια Γογθοσοῖησ οἰαμςο, ---- κα]ναίϊοη ὮΥ σταςθ, 
(τοιση ΕΒΕ ἵπ ἴεθ (οβρε]. Α νίενν, Ι Απά, 
αἀορίοά ὉὮγ Ὦτ. ϱἨαπάιετ, Ώεαπ ὍΤαοκετ, η. 
Μαεοκη., απά Ὀτ. Α (61α[κθ. Το απονν {αί ἐπ] 
Ἱπίερτείαίίοη 15 ποί α πιετθ ΠΟΥΕΙ{Υ, [ πεεά ΟΠΙΥ 
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Βοπὃ Ὢν δῶρον" ὃ οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα µή τις καυχήσηται. ' αὐτοῦ γάρ ἐσμεν .ᾱ 4. 2. 
4 9. 1. 11. 6. ' .. 4 ' | . . 
1 (οι. Ἰ. 39, ὅθ. πυίηµα, κτιοθέντες ἐν Χριστῷ [ησου ἐπὶ ἔργοις ἅγαῦ οῖς, οἷς προητοί- 10 

Ῥιπι. 1. 9. { ἳ : αρ ΄ 

ου, αν ὁ Θεὸς, ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήόωµεν. : 
α 1. 4. ι ἷ / «/ ς ο ' , Π 

ὀπίτα 4. οἱ. ' 4ιὸ μνημονεύετε, ὁτι υμεῖς ποτὲ τὰ ἔθνη ἐν σαρκὶ, οἱ λεγόμενοι 1 
Τα 2. 14. - 3 ς ω » Π ωά ή 56 

{σοι1.1... ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομµένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, } ὅτι 19 
} Βοπι. 9. 4. 

- » . νο ὼδΝ , -- 

ἥτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι της πολιτείας 
-. 3 ι Π - - το , 

τοῦ Ιοραὴλ, καὶ ξένοι τῶν διαθηκων τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχον- 

{ο το[ογ {ο ΤΠεορΗγ]., Νο έλα οκρ]αϊης: Οὐ τὴν 
πίστιν λέγει ὁῶρον Θεοῦ, ἀλλὰ τὸ διὰ πίστεως σωθῆναι " 
τοῦτο ὁῶρόν ἐστι Θεοῦ. 30 ἄἱ8ο (11Υ8. απά ΤΓΠεοάος. 
Τ]ιε ὑμῶν 15 επιρ]ιαίῖε, απὰ (Ππετε[ίογο πιαγ Ὀο Τεη- 
ἀετεά α/οιγδείυες, 1. 6. ποί ἀετῖνεὰ Ὦγ απγ γνογ] οῇ 
γοιτβε]νθς. 

ϱ. οὐκ ἐξ ἔργων ---καυχ.] Ἱ. 6. ποπ εχ ορετίρις 
αυ Ρτορτίο ηκεῖς, βίπθ στα(ᾶ Ὠοεί οἀΙάϊδίίς. Ῥ]ο 
θΠΙΠ (αἰίας πε ια απ) ππαίετία αἰίαια σ]ογίαπαϊ 
ἵπ νουὶ 1ρβῖς ναροεγθςςο νἱἀοτοίατ. (8ΒΡρ. Βι]].) 
Ἵνα (ε Ὀοεί (οπιπιεηίαίοτ ατα Ιπ ρεηετα] 
αστεεά) Ίαςφ Ἰετε, α5 ο/ίεπ, ἴμα ουοπίιαί 5εΠ59. 
«9ο ναί πο ππαη ΠΠΣΥ Ῥουδί [α5 ΙΓ Τε Ἰαά ἆοπο 
αηγ{Πίπρ {ο ἀεδετνο φα]ναί[ίοπ].. 6ο ΒΟΠΙ. Π1. 
26, 28. 1ν. ] ----δ. 

10. αὐτοῦ γὰρ ἐ. ποίηµα.] Ἔπε γὰρ 8ετνες ΓοΓ 
οοπβτιηαί]οη απά εχρ]οαίοης {μαί θείπα, α5 Βρ. 
Ῥυ]] ροἱηίς ουί, {ο 5οορο ΟΓ {με νει5ε. Απά (Τε- 
ρατάϊηρ {ε ἐσμεν 35 88ἱᾷ ῬΡ6Γ κοίνωσιν, ἴποισῃ 
Ἰηίεπάεά {ογ ἴπε Ἠρηθβίαης ΟΠΙΥ) Ἰα (ας αβ]γ 
ΡαΤάΡΗΤάΘΘΡ: “'Γαπίαπα αΌεεί αἱ Ῥτοργίϊς νορίτίς 
ορετίρας αὔδαιο σταίία Ώ6ἱ δεγνα(ἰ 81415, αἱ ὁ οοη- 
πα ποη εἶπο αἀπι]ταπάα Ῥ]απὸ . σταίία ἀἰῑνίπα γἱ 
αίᾳαε εβ]ισαοῖα ἀθπΙο αιαδῖ α Ώεο Γοτγπια α1ῆς, 
αίαιθ εκ γιά{ Ιδία πιο]θ, ἵπ απα Ισπογαπ/{{οΡ ας Ρρες- 
σα {επεῦρτ] ο]ῖπι ουδ]! ]αομ]ςίῖς, να]α{{ εγθα( 1ῃΠ 
14, αἱ ορεγα Ί]απι γετὸ Ῥομα, απἱδας αἆ ]αδίίβσα- 
Ποπεπῃ αἴααο Φί6ΓΠαΠΙ δα]ηίθπη ον. ΡΓΟ- 
{αυτο να]οαί]ς.. ὋΟµπ (8 8εηςθ ΟΓ κτισθ. «οππραΤθ 
ΡῬευῖ. αχχ. 6. Τ5. χηΙ. 21. χἰῖν. οἱ. Τῃε πεχί 
Ψ/ΟΓ4Ρ, ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς 566Π1 (α5 ΤΏδορΗΏγΙ. απἆ 
Ρ]οί. 5ασσοςί) αάάεά {ο ργενεηί αΠΥ ππίδαρρτεῄεη- 
εἴοη οῇ πο [οτοσοίπς ννοτς, αφ 1 {εΥγ οοι]ἀ ο 
βανεά ΡΥ Γαἰι οπ{η. 
ΈἨα ποχί υνογάς αγθ πηθαπί {ο {αγίΠ6γ επ[οτοθ 

{πο 5εηςο Ιπίοπάες 1Π κτισθ. ἐπὶ ἔργ. ἀγαθοῖς. Απᾶ 
(τοβο]νίης {]πθ οἷς --- ἐν αὐτοῖς Ιπίο 15 Ῥτορετ οφα]ν- 
α]επί) να 5εη8θ ΤΠΣΥ ο {μας οχργοβδεά;: ΄5ίησθ 
Ιῃ πο Οοἆ Πα Ὀοίογο ρτερατεά 18 {ο νο; 
1. 6. (ίο πδο {ο νοτᾷς οὗ Μτ. Ἠο]άεῃ) «έ{ο νο 
τν ομΜΗ ος νπίο [σοοά. ννοτκς] (ο Ἰαί]ι 
είοτε ργερατος 5 [Όγ ἴμο οα]]ΐῃπσ ο ία (ἀοβρο!, 

παπά ο Ἱπῄπεησος οῇ ια Ῥριπι(], Όναί ννο 5ποιι]ά 
νο ἵπ ιο ργασίἶος οῇ έἼλαπα,. Τμ πιοᾶς οῇ ἵπ- 
(οτρτοίαίίοη. 18 να σοποτα] οπ6, απά ἵ5δ αΡ]γ 54ρ- 
Ροτίεά Ὦγ Οτοί., Οπαπά]., απἀ οσοι; ποιρῃ 
8οΠΠΘ τοσσπί (οπηπιεπίαίοις (45 Κορρο, Νονο., 
Ἐοβ., απά ὙγαΠ]} 8αρροβο (πο πιεαπίηρ {ο Ῥο, “6 ΓοΥ 
νμίοι (οἆ Ἰας Ίοπσ ἀθείίπαά ας, 1. 6, ἵπ γνΠῖς] 
Ἰθ Ίιας ἀθίογηιίπος νο ε]οι]ά ννα]κ. 
1-19. Πανίησ εροκαη {ο {ποπα οῇ Πιο ποπογα] 

βίπίο οῇ Γα]]οπ. ἹπαΠ, απά ιο φα]ναίίοῃ οῇ α]] Ὄο- 
ανοτς ὮΥ {Πε γίο] στασθ απά ΠΟΤΟΥ οῇ ἀοά, ιο 
Αροβί]ο ποχί ΡρτοσθεςΒ {ο 5ΠΟΝΝ πο (οη[ί]ο οοΠ- 
νοτίς {ο ροοιΠαγ]ήες ο) ἠιοίγ οπδο, ΥΕΝ Ἠαά 
Ρ]ασθά ἴἶποια ππασ] (ατήνογ οί ο) νο Ὕναγ οϐ 
ΙΠΘΓΟΥ ἴἨαη νο ᾖθανν Ἰαά ῬθυἨ. (Πσοί.) ὨἨο 
Π]αβίταίος {πο πΙστογ οῇ ασ ἵπ νοῖτ οοπνοτΒίοῃ, 
ον ἰοννίης {]νοια (ναί (ἷοἆ ννας απάθγ πο ρεονίοις 
οὐ]ραίίοα, ὉΥ νἱτίαο ο) αΠΥ εροοία] οονεπαπί Ἰα 

Ν ./ ” ὁ / - 
τες, καὶ ἄὔεοι, ἐν τῷ κοσµῳ 
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 γυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ, ὑμεῖς οἱ 18 

Ἰαά επίετας Ιπίο {1 χαπια, {ο σοη{εΓ 5ο στεαί α 
Παρρίπθςς Ἡροηῃ {επ αἶπορ ἴΠΕΥ Ίετς ΥΝΟΙΙΥ 
υπασφιαἰπίεά νίἩ, απά είταησετς {ο {νε ΟΠΙΥ 
Ρεοι]ῖαγ οονεπαπί ηε Ἰαά επίετεά Ιπίο ΥΕ αΥ 
μα οἡ πιαπκίπά, απά Ὑνπο οοπεεσιεπ/{]γ οοι]ά 
Άνο Πο Ιπίεγεοςδί Ιπ {πο ρεοι]ῖατ Ὀεμαβίς οἱ 1. 

(Οαπά].) πε (111 5εηςε 15, “' ἨΠετείοτε [ναί 
γε ππαγ υπάθγείαπᾶ ἴμο πιασπ]αἆε ο ενα Ῥδπεβίβ 
γε Ἰανε τεσεϊνεά, απάἀ {με οὐμραίίοπ γε ε απάετ 
ίο ἴα Ρογίογπαποε οῇ σοος ννοτκε] τεπειηῦες,” 
ὅτο. Ἐν σαρκὶ, “' Ὀγ παίαταὶ ἀθεοεῃί, οἵ οπτηα] 
οτισίπ.. πα ννοτᾷς οἱ λεγόμενοι --- χειροπ. 18 6Χ- 
οσείίο απά ρατεη{]είίσα]ι: {πας αἱ ὅτι ἦτε ἴπετε 18 
ἃ γεδιωπρίίοπ ΟΕ ιο οοηδίτασίίοη. Οἱ λεγόμενοι 
ἀκροβ., 1. 6. ΠΟ ατε οοπίθπιρίαουΒΙγ 5ίγ]εᾷ ἴὧε 
Ίπιοῦγοιωπιεῖδεά, {ΟΥ ἀκρόβυστοι, αὈςίτ. {ο οοποτείθ; 
85 περιτομὴ Ἰηδί α[ει [ΟΥ οἳ περιτετµηµένοι. 3ο, 
Αοηἱθις. οὔβογνθς, πο Ηεῦὺ. τὸ) ννας α Π4ΠηΘ 
οῇ οοπίοπιρέ αρρ]ίεὰ {ο {16 (αρμίΐ]εξ ὮΥ (με νε. 
96ε σάς. χἰν. ὅ. χν. 18. 18. 11. 1. Περιτ. ἐν σαρκὶ 
χο. εἰση]ῇος, Ρογ Πγρα]]ασεπ, ΄ παάε Ὁγ Ἰαπά οἩ. 
Ώιο Πας.” 'ΤΓΠϊ5, ατοί. οΏβετνος, ἶ5 απ επιρ]ιαξίεαἰ 
εχρΙΘΒΒΙΟΠ 5: {οτε Ῥεΐπσ αποίιετ οἰτοαπιοϊείοη οἳ 
Ώιε Πεαγέ, απάἀ βρἰτ]έαα1, ἀχειροπ. 3εε «οἱ. Π. 11. 

12. χωρὶς Χρ.] Γοἵ χωρισθέντες τοῦ Χρ., “' νου 
οοπιπππΙοῦ νὰ Ολτιςί, Τη 5εηςο ἶς Γατίηες 
ἀόνε]ορεά Ιπ ἴ]ια ποχί ννογᾷς ἀπηλλυτρ. τῆς πολ. τ. 
Ἰ., « α]θης {Γοπῃ {πο οἰτιήοπκΗΙρ ο Ι5γας|. ᾽Απαλλ. 
(νν]ο]ι 15 {ουαπά οπ]γ ἴπ Ίο Ἰαΐες ντίίετς) ἵς α 
5ίΓΟΠσΟΘΓ {ΘΥΠΙ {Παπ ἀλλότοιοι» ἴπουσῃ ναί ννοτά 18 
ῦΥ Αγίκίοί]ο ορροδοά {ο συμπολῖται. Πολιτεία 9 α 
ποτά αδθά, αξ Ἠθτθ, ο οοεεδἰαδέἰσαἰ ἃδ νε]] α8 
οἶνΙ] ροΠίγ; οεροοἰα]]γ 5ἶησα, ἵη ἴ]ιο σαπδο οΓ {λα 
εις, πο οπο Ὑά5 ο]οςε]ν απ]ίοά νι ιο οἱπετ, 
Ἐένοι ἵ5 5ο ΓοΓ ἀπεξενωμένοι (ἱο οοττθδροπά ΥΥΠΠ 
Ότο ἀπηλ.) απἀ οοπεεΙθΠί]γ οαγτῖε5 ια ΤεσΙΠΠΕΏ 
οῇ α ραγί]οἱρ]ο. 

---- διαθηκῶν τῆς ἐπαγγ.] Ἠετο ἴ]α (σπΙ. οὗ {8 
ΠΟΠ Ίας ἴΠο {οτορ ΟΓ απ αἀ]οοίνθο, ΒΥ ἴοθςθ 
διαθ. ἄτο πθαπί ἴπο Ραἰτίατο]αὶ απά νο ἈΤοεαῖς 
ΟΟΥΘΗΔΗί5. Ὀεο Νοίθ ΟΠ Ῥοηῃ. ἴκ. 4. ᾿Ελπίδα μὴ 
ἔχ., “ Πανίπσ [ίπετο[οτο] πο [αξεατεά] Ἰορο οἳ 
είετηπ]. Πίο απά βα]ναίοπ.. Ὦο6 Παπά]. απιά 
Ὠοάάτ. Καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσµῳ, “' απά [ενας] ννζ]ι- 
ουί ἀοά,” 1.ο., α5 ϱαπά]. οχρ]αϊης. οἴίποτ Ὁ 
Κποννίησ {πα πο, ογ ποῖ νοτελΙρρίης Ἠῖτα αφ (ος 
ὦθο Ώοάάν. ἜΤ]αο ννοτὰς ἐν τῷ κόσµω ἃ1θ αἀάθα {ο 
ππασπ](ν (οῖτ οὔθησς, ας Πνίπς πα ννοτ]ὰ οτθπίοᾷ 
ππά ργοφογνεά [ου Ῥ]οδείπσ Ὦν ἀοά, απά γοῖί πο 
Κποννίησ Είπα ος νογεμρρίησ ἨΙπλ αξ ἰΐς Οτοαίοτ 
απά Ῥτοδθίνογ. 

19. ἐν Ἆρ. εν ««ΡΥ Ογ]κί απά Ἠὶς το]ἰσίοη. 
ΟΥ νο Ίπαη, ΝΙΙΑ ορρα, 54ΡρΙΥ ὄντες (60ΙΠΡΓΘ 
Ῥοπα. νΠ. 1.) ἔ Ἱανίησ Όοειῃ υπ]ίοά {ο Ομγὶκί,ἳ 
“«Ῥοσσππο ΟΠηϊκίαμς.”  Μακρὰν εἶναι απᾶ ἐγγὶς 
εἶναι Νογο βργα {νο οχρτοβείοης, ἀρποίῖησ γΘερθς- 
Ἴνοα]ν πο ρίοις ννογςμίρροτς οῇ ἀοά, απᾶ (γοτο 
{οτο {πνοιγος νι αἁπητίαπος {ο Ἠϊς Ρθβεησθ; 
παπά οςο Νο ποσ]οσίος ἴὲ (1. 6. ἴἶα (οπ[1]θς] 
ππά ντο οοπβοοεπ!1γ [αγ τοππογνοά Γοπα 18 
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ποτὲ Οντες µακραν, ἐγγυς ἐγενηύθητε ἐν τῷ αἵματι του ἈΧριστου. 4ὐ- Ἱομῃ 10. 16. 
. ’ ς 3 ’ ς ” ς ’ υ 2 ἐς Γα) 

τος γαρ ἐστιν Ἠ ειρήνη Ίμων, ο ποιησας τα ἄμφοτερα 9, καὶ 
΄ » . ’ , Ἡ ” 3 - ) 

16 µεσότοιχον τοῦ φφαγμοῦ λύσας, ' τὴν ἔχθραν ἐν τὴ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸ 

. ο τσ. .., 
Τ0 Αοις 10, 26, 

πα 

’ -” ” ’ ’ Π ) ’ 

γόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δὀγµασι, καταργήσας" ἵνα τοὺς δύο κτίση ἓν ακ].δ. 15. 
ς μα 3 /’ 4 » -” 3 [ή - 

16 ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινον ἄνθρωπον, ποιων εἰφήνην 
. ο οοι. 2. 14. 

καὶ ἀποκαταλλάξη η Βοπη, 6. 6. 
Οοἵ. 1. 90. ᾽ 3 ’ Γ ς ἃ ’ -” . ᾽ -” - 3 ; 

τους ἄμφοτερους εν ἓνε σωµατι τῷ Θεῳ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας ο Ἱή. 
ο Ρα]. 148. 14. α Ἓ. » μν Ἡ ο ΔΝ » ἃ 3 / ή, δα 

17 την εχθραν εἐν αὐτφ καὶ ἐλθων ευηγγελίσατο ειρηην υμῖν τοῖς Ίνα. δῖ. 19. 
Ρ 4ομη 10, 9, 

Ἠοπῃ, δ. 2. 

ι λ Ἅμανννο Ῥ οτι δι αὐτοῦ ἔ : . τὰ 14.6 18 µακραν καὶ τοις εγγυς, οτι ὃι αυτου εχομε» τη» προσαγωγην οι ας 

19 ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ ΙΠνεύματι πρὸς τὸν ΙΙατέρα. 
ᾳ 4 Π 3. Β ιν 1η [γα 3. 19, 

ό ρα ουν) ουχετι εΣ0Τὲ Ηευ 4 16. 

ο ὅ 10. 19,20. ε ν , 3 η ο - ο ή π 3 ο. - 

ξένου καὶ παροικοι, αλλα συμπολῖται των ἅγίων καὶ οἰκεῖοι του Θεου, 46.6; 10, 
1. 8, 20. 

Ηεῦ, 19. 93, 23 4, ν / αν θά { κά 2 ἐά Δ δι 
90 " ἐποικποδομηθέντες ἐπὶ τῳ τ«εμελίῳ των αποστολων καὶ προφητῶν, Ρε Πα Όρ. 

»” 2 Π 3 - ὁὸ - ε.α 

9] Οντος ἀκρογωχιαίου αυτου Ίησου ἍἈριστου 
δῑς σ » ς 3 ν Ίδα. 28. 16. 

ἐν ᾧ πασα η οἰκοδομὴ Μαι. 16. 18. 
| Ι ὅοτ. 8.9, 10. 

1 Ρει. 2. 4, 5. Βοεν. 2]. 14. 91 ΌοἨ. 8. 17. ἃ 6. 19. 2 005. 6. 16. πίτα 4, 16, 

Ρτεεεησο απά {πνοιγ. 966 18. ]ν. 19. απά Νοίες 
οπ Αοίς ΙΙ. 99. απά Ἰωακθ αν. 19. 

14. ἡ εἰρήνη ἡμῶν.] Ῥαϊ, Ὁγ πιείοηπΥπιΥ, {ο ὁ 
ποιῶν εἰρήνην (’ νε απέ]ιος οΓ οἳσ ρθεᾶςε [απά τουοΠ- 
οἰλαίίοη υνΤ]ὰ η, ἵπ {πο ποχί νεί5θ; ]μδί α5 
Όλο 1οννς σα]! (ο Μερεία! ἐποῖτ σ-1ῶ9), 1. 6. Ῥεαςρ. 

---τὰ ἀμφότ.] πε {οτοε οἳ ἴπαο ΑτίιοΙιο ΠΙαΥ 
Ὀο6 εχκρτεβςεά ὮΥ τοπἀοτίπᾳ, α8 {Πθ 56η596 τεφι/τθς, 
««Ῥοί] οὗ ἐπε ρατίίες.΄.  Φαῦ. µέρη ΟΙ γένη. Τε 
νγοτάς {ο]]ουνίπσ ατα {ικίγαίῖυε οἳ ἴἶιθ 5εη5θ ΟΓ 
Όια {Γοτεσοῖης, ὮΡΥ απ αἱ]ηδίοη {ο {ο ρατη τοι Ὕνα]] 
οἳ εμε Γοαππρ]α, ννμὶο] 5εραταίεά {πο Οουτί οῇ ίνα 
(αεπί]ες {οπι {]αί οἳ {μα ᾖ6ν5δ. Ἔ]ο ννοτὰ µε- 
σότ. ἵδ ΥΘΓΥ τατθ Π ια 0]αφεῖος] υνγίοτς; ἴποισῃ 
8η οχατηρ]ο 15 οἶίοά ὉΥ Ἰεί5. ἤοπι Αίμοαῃ. Ρ. 285]. 
τὸν τῆς ἡδονῆς καὶ ἀρετῆς µεσότοιχον διορύττειν. Τοῦ 
ραγμοῦ 8 α (επί. οἳ οκρ]ἰοαίἹοη, {ΟΥ διαφράσσον 
νο ἐξ ἄλλων ἐθνῶν. Τί πετο αἱ]αάος {ο {πο ία] 
Ίαν οἱ Ἠοεοας, νν]]ο]ι νγας ἐπίοπαεά οπΙΥ ίο Ἱεερ 
ἴιο εν αραγί {τοπι ια (εΠΗΐ]65, Ὀι{ νΥ]οἷι ρρο- 
ἀμεεά ναί πιπίαα] επιηΙίγ ἴο Νίο {πο Λροςί]ε 
Ῥτοσεςάς {ο αἀνετῖ. . 

15. Τὴν ἔχθραν Πιαγ Ῥο {α]κοπ οἴίῃπαι υνΙ{Ἡ {ο 
Ρτοσοθάίπς, οΥ {πο {ο]]ονίησ νγοτάς; {ΟΥ ἴῆο 5απιθ 
86Η96 γ]]] ατἱδθ. Βυιί Ι{ 56εΠὶ5 ΊποΓο ΗΔ{ΙΤαΙΙΥ {ο 
σοπηθοί {παπι ΥΥΙἩ πε {ο]]οννίηςσ. ἘΤὸν νόµον ἶδ 
ἵπ αρροβίίοη γΥίἩ ἔχθραν, ἀεποίῖηπσ ἴ]ιθ οα15ε οΓ 
επΙΙΙ(Υ: ννλίοα νε Τμανν 1οας, 5ἱη6ς ἵέ σεπεταίε 
ἵη 9Π6 ρατίγ απ αηθοοῖα] απ δαρετοί]ῖοις δρίτῖῖ, 
απά ἴπ {ο οίλεγ α ἀεαά]γ Παίτοά. Ἐν τῃ σαρκὶ α., 
Ἱ. ο. ὮΥ ἴε 5αοτίῃοο οἨ Πὶ5 Ῥοάγ οἩ ἰπε «055, 
ΠΑΠΠΕΙΣ, {ο Ὀτίησ 1η {μαί εγετ]αςίίησ τισηίαομςηςςς, 
ο{ νήσο Ὠαπίε] ρτορ]ιθείεά. Τ]ε ἐντ. απά δόγμ., 
τΘ6ί6Υ {ο {πα οεγοπιοπἰαἰ Ῥατί οϐ ια Ίαν: απ ατε 
αρεοί[εὰ, α5 Ῥεῖῃσ ία οα.5ε ο {λε ἀἰδαπίοη. Όπ 
καταργ., 899 Ῥοπι. 1. ο]. αἱ. Π1. 1Τ. απά Νοίες. 

----ἵνα τοὺς --- ἄνθ.] Πετα]γ, έ ἵπ ᾿οτάετ ἐππέ 
[ιιετεῦγ] Ἡε πιϊσ]ηέ, ΡΥ Ἠϊπαςδα]ξ, {ογπ {Πο (νο 
εἼαδεος οἩ πἹθη ΙΠίο 9Π6 Πεν πιαπκἰπἀ.”. Αἲ 
τοὺς δύο 5ιΏ. ἀνθρώπους, [τοπι ἄνθρωπον [οἱ]ον]πς. 
Τ]ε {νο οἸαθεος 5Ποιι]ά 6 οπε ππαη, ὈΥ Ὀοεῖπσ οπε 
1Π ΓιθπάςΠΙρ, απᾶ Πανίησ α ΟΟΠΙΠΙΟΠ δρ]π]ί οῇ αί- 
{δοίῖοπ; α5 α ππαπ 15 ἱἹπεεραταῦ]ε {τοπ ἨΙΠΙΒΕΙ/: 
απά ΄΄οπε πειο τπαΠ, βἶποῬ 6αςἩ Ῥατίγ ου]ά ὃε 
Ὀτοισηί {ο α Π6Ν απάἀ τε[ογπιθἆ το]]σίοῃ, υν]έ]ι 
πενν απά ΙπβπΙ{ε]γ Ῥοείίετ ργιποῖρ]θ5. θεο ΟΠαπά]. 
Ἐν ἑαυτῷ, Ἱ. 6. '« ηητοισῃ Ἠΐς πηθαπς, Ἱ. 6. ὈΥ Πἱ5 
ἀθαίῃ οἩἨ {πο ογ095.7. Ποιῶν “« [5ο] πιακίησ,” 

16. ἀποκαταλλ.] Τηϊς ἱ5 πιογο εἰσηίβοαπί (απ 
καταλλ., απᾶ Τ6[ΘΙΒ {ο {πε εππ(ή ρτενίοιε]γ οχὶςί- 
Ἰπσ. Ἐν ἑνὶ σώμ., 'Ὀ} οοπιροδίησ 9Π6 Ροάγ,,1.ο. 
Οητίςς πιγείῖσα] Ῥοάγ, ε ΟΠτΟΠ. ᾿Αποκτείνας 

4 Αα” 

τὴν ἔχθ. ἵδ ποῖ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ ΥΙΙΕΠ καταργήσας τὴν 
ἔχθραν Ἰαδί Ὀε[οτε, Ῥαί α δίγοΠσεΓ ΕΧΡΙΘΔΕΙΟΗ, 
ἀεποιῖῖπς (λαΐ Τι 18 αππα]]εά Γοτ ενοτ. Τπετο πιαή, 
Πον/δνεχ, Ὦε (148 Κορρο (ΠΚ) αη α]ηδίοη {ο ἴπο 
πιείαρΏοχ ὮΥ νο] Ἰανς, Νπεπ αὐτοσαίθά, αἴθ 
βα]ά {ο Ὦο αρα. 

1Τ. εὐηγγ. εἰρήνην, ὅσο.] Α5 ΟΠεϊί ἀῑά ποῦ ᾖεῖπι 
δε[Γ ρτεαςΏ (Πί5 Ῥοαςο {ο {πο (4εΠΙΙΙΕ5, Νε πηιιδέ 
απάθτείαπά Τί α5 ἆοπο (τοιρῃ {πε πηεάΙαπη οἱ Π18 
απιραδθαἆοΥς, ἴΠε Αροβί]θ5. Εὐαγγελίζεσθαι εἰρήνην 
(1.6. α πιοᾶς οῇ ουίαϊηίπσ Ρθαςθ απά τεοοποΙ]Ιαίίοῃ 
νι (494) 15 αρΡῄταξε οσουγτίησ αἱ5ο αἲ Λοΐς χ. ὅθ. 

18. τὴν προσαγωγὴν] 1. 6. ({ο εκρτεβδ {Πο Γογ0θ 
οῇ ο ΑγίιςοΙϱ) “ία αοσθθς ΝΠΙΟΝ ο Ἰανο.) 
Τη προσαγ. {εις ἶ5 απ α]ηδίοη {ο Ιπίτοάπείοῃ {ο 
α Κὶπσ ογ ρτθαί ΠΠ. Ἐν ἑνὶ πνεύµατι, 1. 6. ΒΥ ἴῑπθ 
ἱπίογναπ{]οη ΟΓ οηθ απά {16 βαππθ Ηο1Υ Βρε, ἵπ Πἱ8 
οβ]σε οΓ Ῥαγασ]είε. Θεε Ἠοπῃ. Υ. 2. 1 Οογ. χΙ. 19. 

19. ἄρα οὖν, ἆνο.] Ἠετε ε Ἠανε {με ἴπῄεγεπορ 
ἀταννη [ποιη Ὑγαί ας Ῥεεῃ δαῖά αἱ ν. Ιὅ --- 18. 
9ο, ΟΥ ΠΟΥ”, {Ἠθη, ἆνο. Τηο ἴΘγιης ξένοι απἀ 
πάροικοι ἀἱΠετ, --- ἴπε [οτε Ὀείπσ. αρρ]οἆ {ο α 
οἶ(, οἵ εριι(γή, πε Ἰαΐίετ ίο α [απιῖίη; Όναδ οοἵ- 
ταδροπάίπσ τεδρεοί]νεΙγ {ο {πε Τ,αίϊη {6ΓΠΙ6 εγο- 
οι απά /ιο5γε65. Τη {πε Υνογάς Γο]]οννίησ (ν/ η] 
ατθ οχεσείἰσα]) ἴε συµπ. τε[ετ {ο ἴμπο ζένοι, 
απά {πε οἰκεῖοι ἴο ἴα πάρ. «Ὁοπιρατε ν. 12. με 
πιεαπίησ 186, (Παί {1ογ αἰ] Ἠανο ΠΟΝ ΕΥΕΤΥ Ρτ]ν]- 
οσα, νΠἰσοΠ. ία ον Ἰαά, οῇ Ῥεῖπσ ίΠε ρεορίε 
απά /απιζη οἳ (αοά. . 

20. Οη {λε οἴκος, ἱπιρ]]θά 1η οἰκεῖοι ]α5ί Ῥείογε, 
Ώιε Αροεί]ο εηστα[ίς α Πσιγαίίνε οοπιρατίδοη ος 
έπο (Ἠατοῃ {ο α Ηοιςδο ου Τεπιρ]ε οῇ (ο: Ἠαν- 
ἴπσ 1η πι]πᾶ, έ 19 εαρροφεἀ, ἴπε Τοαυπρ]ε ο{ Βρ]ε- 
εὖς. ἜΤηε ργεφεηί ραββασο ἶ5 οπθ οΓ στοαί δααίγ, 
απά οβδρεοἰα]1γ ννογίγ ο αἀπαἰταίοῃ, ᾖοπι ἴ1θ 
ΒΙΚΙ]] νν νΠΙο] ιο αγομἰιθοίαταὶ βρατε ατα 
αρρ]εά {ο πο εα0]εοί. ὮΥ προφητῶν, πιοβί ἁη- 
οιεπί απά θατΙγ πιοάετη Εχροδίίΐογ απἀθισίαπά 
Όια Ρτορ]εί5 ο{ {λα ΟΙά Τοδίαπιεηί, α5 Ῥείπσ {νε 
πογα]ά5 ο {μθ (οερε]. Ἀίπος, ΟΥΘΝΘΥ, {πε ἴΘΓΠΗ 
6 Ρριί α/Ίογ ἀποστόλων, απᾶ Όινε Οἶά ἸΤοδίαπιεπί 
ΡΓτορ]ᾖείς οοι]ά Πατά]γ Ὦο βαἱά {ο Γοττα ρατί ο{ {πε 
ΟΟιγἰδέίαπι εἀϊβοο νη] {Ίιθ Αρορίῇος, ἴηε πιοβί επῃ- 
Ἰηθπί πιοάρτη Οοπιπιθηίαίοτς, {Γοτη (τοί, ἀἆοννη- 
ν/ατά5, 88θ6πι γ]σΏ{ ἵηῃ απἀεγείαπάίηρ 1 (45 Ιπάθεά 
ειο δι ν. οϐ {ο ποχί ΟΠαρ. τοφιίτες) οῇ (πο 
προφῆται, ΟΥ Ἱπβρίτες {εαςΠεΙ5 οἱ ἴπο Ναν/ «ογεῃ- 
5ηΏ{, 5ο σαἱ]θά ἵπ νατίοις ρατίς οῇ ο βγεί Ερὶκί]α 
ίο ια (οπἰπίμίαης. ὧ6ε αἱςο 1ν. 1]. Λος χὶ. 27. 

90. ὄντος ἀκρογωνιαίου.] (π]εὰ ἵπ πε αποϊεπ!, 
ΡΤΟΡΊΕΟΥ (ῷ6ε Μα. αχχὶ, 442.), κεφαλὴ γωνίας. 
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συναρμολογουμέγη αὖσει εἰς νγαον ἅγιον ἐν Κυρίω, 

, ν ᾽ - ς , υ ο 3 1 

Ν ΤΟΤΊΌΤ χάριν ἐγω Παῦλος ο δέσµιος τοῦ Χριστου Ιησοῦ 
, - . - , 23 ’ υ - . Π 

ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν ᾿ ---- εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκογομίαν τῆς χάριτος 
- ” »” Π 3 ς ” γ 4“ 2 ’ . ΄ 

τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης µοι εις υμᾶς, 7 Οτι κατὰ αποκάλυψιν ἐγνω- 
’ ' ’ . Δ , » 29 . ω ϱἱ / 

ρισέ µοι τὸ μυστήριον (καθὼς προέγραφα ἐν ὀλίγῳ᾽ πρὸς ὃ δύνασῦε 

ΕΡΗΕΡΙΑΝΡ ΟΗΑΡ. π. 99. ΤΠ. ]--- 4. 

΄ στ 4 α.. ᾖᾗ 
ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς 59 

ο) ’ - - ’ 

συνοικοδομεῖσθε, εἰς κατοικητήριον του Θεου ἐν Πνεύματι. 

το ο ὁὸ -- νά ’ , - - ... 

ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύὐνεσοίν µου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ") 
ἄ 26. 16, 17. Βοπα. 16. 25. αἱ. 1. 11, 12. 6αρτα 1. 9, 10. 6ο]. 1. 26, 29. 

Τη ογάεί {ο απἀθγείαπἆ {5 οχργοβδἶοη ΡΤΟΡΕΤΙΥ, 
νε πηςί Όδαγ ἵπ πηϊπά, αξ ΟΠαπά]. οὈδοσνθς, ἴ]αί 
6 νε δἰτοησί] ος Ὀι]άϊπσς Πες ἵπ (Πεὶταπσίες; 
απά (]αί {πο οοΓηεΓ-είοπο ἶς {παί νυλίοἩ απ]ίες 
απά οοπιραοίβ ἴα ἀῑΠετεπί οἶάες οϐ ἔπεπη : απά 
Ώιαί ἴἶνε ο]ιίεΓ οοτΠεΓ-Βίοπε 18 ἴμαί ννμίο] ἶ5 ]αἱὰ αἱ 
ἔπε Γοιάαίίοπ, Ἡροῃ νο] πα ννηο]ε αππσ]α ος 
αποΙπ ο πε Ὀπ]]άϊπρ τοδίς, απά Πίο (Ππετείοτε 
16 {λα Ῥτιποῖρα] 5αρροτί απἀ {θε οῇ {ε ννλο]α 
εἀϊβσθ. ΊἈΝονν ΟἨτ]ςί 15 (πε «Πίο ϱΟΓΠΘΓ-ΒίΟΠ6Θ ; 
ἴπε πιαῖη ίγοβς ο{ {Πῖς «ρἰγιίαα]. Ὀπ]]άϊπς 1165 απά 
τοείς προη Ἠΐπα, Νο ὮΥ Ἠὶ5 ἀθαίμ Παν απίίοὰ 
1θννς απἀ (οπίΙ]68, ἴΠθ (ννο ἀϊβετοπί οοπβΗίαεπί 
Ρατίβ οἱ 1έ, Ιπίο οπθ οοπραοί, τασιι]ατ Ῥι]]άϊπα, 
απά {επιρ]θ.) "Τη νίενν 6 οοπβγπιεά ὮΥ (πε 
αποϊεπί Οοπιπιθηίαίοτε, απά 15 τοφιϊτοά Ὦγ {ια 
ΕΧΡΓΕΡΕΙΟΠ συναρµ. ἵη Ώιε Υετ8ε {ο]]οννίης. Όοπι- 
Ρατο αἶδο ν. 14 --- 18. 

21. Τηο ἡ ἵ5 ποὶ {οαπά Ίπ 5εγοτα] Μ55. ο 
(πίθβῦ. απἀἆ Ἠ]πο], α5 αἶδο ἴπ 86οπΠθ Εαίμοτς απἀ 
ἴπε Ἐ. Ῥτίπο.; απἀά Ἱ ἵ5 οαποε]]εά ΡΥ ῬΒεηρ., 
ΜαίΗ., απά Ἐπαρρ, απά 15 ππατκεά α5 ρτοῦαβ!Ιγ {ο 
Ῥο σαποε]]εὰ Ὦγ τίεςο. Βιπί ννίοιί τεᾶδοῃ, 
{θ΄ εχίεγπα] {εδίίπιοΠΥ Ὀεϊησ ποί αφαἶποί, απἀ 
Όιε Ιπίεγπα] αἲ] Ἱπ /αυοιν οἩ ἴπε Αγίίοίε,; 8ποε, 
Ώποισ] τοαιίτεὰ ὮΥ ε ρτορτίείγ οῇ ία Ἰαήσιασε 
({οχ α5 Βρ. ΜΙάά1. απά Ὑαΐετ οΏβοινα, πᾶσα νο] 
Βἰρη{(γ ευεγη, νπεΓθας {πε 56η5ο 10]ιοίε ἶ5 το αϊτεά, 
πΥΠΙοἩ ἀεπιαπάς ἴῑα Ατίὶο]ο {ο ἴῑπε εαὐείαμίῖνο 
Γο]]ονίπς. θε ΜΙάά1. (τ. Α. 1. Τ.), Υαί Οχ Ρτο- 
ΡΙΙΘίΥ Ίνας ποί 80 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ΚΠΟΝΥΠ, αφ {ο Ἱπάπος 
Ἡ5 {ο 6ρροςθ {λα ΑγίίοΙα {ο ανα οοππθ {ΤοΙη {ια 
οατ]γ ΟπΙ{ἱ68, ππασ] 656 {πα φογίε. Ἰνοτθας 
Ὠναί {ο 5οτῖθες α]λοιυ]ά οπιέ ἴ]ε Αγίϊο]ε να ΥΕΤΥ 
1κε]γ, απά πϊσ]ηί Ὄο οοπβγπιεά ὮΥ δενοτα] εχαπῃ- 
Ρ]ες [γοπι {Πε Ῥθβί νντίίοτς. 

Ἐν ᾧ βπου]ά Ὦο τοπάοτοά /΄Ὦγ,” 1. ο. ΒΥ πιθαη5 
οϐ. Συναρµ. δἰσπ]βος “« ᾖαπιθὰ {οροίμετ,; 8ο (αί 
Ώινο είοπος θ]α]] [ὲ ἔπ (λογέω) : αεσοτάῖπς {ο {ο 
αποϊθηί ΠΠάΠΠΟΥ ο) Ῥα]άΐπς, 1Π ννἨ]ο] {ο 5ίοηο8 
ν/ετο ποί δηματθά, Ὀιαί ]αίά λογάδην. 366 πιΥ 
ἸΝοίο ον Τηιογά. ἵν. 4. Ῥο ΑπίΙο]. 1. 99. 4. 
(οἶίοά Ὦγ Ὑἡαίς.) ἡρμολόγησε τάφον. π (ο ἁρμ. 
ἔετο 18 απ αἱ]ηδίοη {ο οατρεπίεγς) ννοτκ, απἀ ἵῃ 
Ώιθ λογέω ἵο ΠιαδοπΓΗ. Ἑϊς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίφ 
πΠαΥ Ὄο τοπάσταά “'Ιπίο α Ἠο]γ {οπιρ]ο {τουσ 
Όνο Τ,οτά, ος ταί]ας, “έ Ιπίο α {θπαρ]ε Ἠο]γ {ο {ο 
κ μμ 
32, ἐν.] Τῆϊβ πια, νι 8οππο, Ὦε το[ονγοά 

ἴο Κυρίῳ Ἰαδί Ὀο[οτο: μέ 1έ 15 Ῥοίίον το[ετγοά ὮΥ 
οίμεγς {ο ναὸν, Νο ἵς οοπῄτπιοά Ὦγ α- αἰπηί]ατ 
πδο ο {1ο τατο γνογά συνοικοὸ. ἵπ Τ]ασνά. 1. 99. 
(οῇ ια ννα]]ς ο ΑίΠεπβ) ζυνῳκοδομημένοι μεγάλοι 
λίθοι καὶ ἔντομῃ ἐγγώνιο. Ὀτ. Βατίοηῦ ΕΙ] Ῥρατα- 
Ῥήτακος: «6 Τπίο ννλίο (επιρ]ο γο αἱδο ατο ΡΗ1]1, 
{οσεί]ετ ντ] {ιο 169, 5ο α5 {0 Ἱπακο α Ὀηἡ]άΐησ 
ἵπ ΝΠΙοἩ (οἆ ἀνναοι]ς Ὁγ Πὶς Βρίτη”  Οµπ εἰς 
κατοικ. τοῦ Οεοῦ, 56ο Ῥοπι. η, 9. 1 0οτ, Π1, 16, 
1 ομηή Τν. 19. απά ΝοίθΒ. Ἐν πνείµατι ἵ9 ὮΥ πιοῬί 
τοσεπί Οοπιπιοηία{οτς {παπι ΓΟΓ πνευµατικόν. Βαΐ 
Όιο οπο αβείρπεά ΡΥ ιο αποἱθηί απά Πιοβί ΠΙΟΔΘΓΗ 

Εκροφίίοτς (΄ Ὦγ {πε Ἠο]γ Βριτί ”}, 16 {αγ πιοτθ 
αστεεασρ]θε {ο ἴ]α οοπίεχἰ απἀ Όπ ϱεπετα] {επος 
ο ιο Αρορί]ε”5 τεαδοπίης. 

ΠΠ. ἜΤ]ε Αροεί]ο Ἠανίησ πο’ ΓΗΙΥ ἀεε]ατεά, 
Οιαί 1{ ννας {πε είεΓπαΙ ρατρο5θ οῇ ἀοἀ, ἴο οα]] (ια 
(πεπί]ε {ο 6 ρατίακετς ο{ {πε ρτϊνί]εσες ο Ηἷ5 
οἩατο[, Ῥτοσθεάς {ο δρεακ οῇ {ο ἀῑσπΙίγ οῇ 18 
οἵνη Αροείο]ῖσα] ολατασίετ απἀ οῇβῇσε, απα οΓ {θ 
εχίταογάΙπατγ ΠΙάΠΠΕΤ ὮΥ νυπΙσ Τε ννας σα]]εά ἴο, 
απά Πίτεὰ Γοτ 1; ἴπαί Πετεῦγ Ἠθ πιὶσηί ποῖ οΠΙΥ 
ρῖνε (επι α {αἱἱος α5ειταπςθ οϐ ἴπε (παίῃ ο ια 
ἀοοίτῖπο Ἰε Ἰαά Ἰαίά ἀονπ, Ραΐ Ῥτενεπί πεῖτ 
δείησ οβεπάεά απά ρτε]αά]οεά ασαἰπεί Ἠΐπα, προῃ 
αεσοοιπί οῇ ος ρετεεοι/ίοη5 απά εαΠετίηρς ἴο 
ψ]σο] Ίο Ίνας εχροφεά. (ΟΠαπά].) 

1. ἐγὼ Παῦλος --- ἐθνῶν.] Τηετο 15 Ἠετο α 56επι- 
ἵησ 4εΠεΙεΠοΥ, ΠΙοΙ {πε 'ΤΓγαηδ]αίοτς ναγίοιδΙΥγ 
εΙΡΡΙΥ. Μοςί εαρροξθ απ α])Ηρ. οϐ εἰμὶ, νυμῖςῇ, 
ἨΟΥΝΕΥΕΣ, 15 5ποννη Ὁγ Βρ. ΜΠΙάάΙ. ίο Ὦο Ἱπαδπηϊς- 
5ἱρ]ε. Ι{ 15 Ῥοαΐίεγ, ὉΥΙ( πιαπΥ επιπεηί Εχροβίΐου5 
(48 ΑΠρ. Νενο., Βρ. ΜΠΙάάΙ., απά οίπετβ), ἰο τε- 
ρατὰ νν. 2 --- 19. ἱπο]αεῖνε αξ ρατεπίΠείίσαΙ; ἴπε 
Ώιτεαά οἩ νε τεαςοπίπρ Ῥοΐπσ τεδυππεά Ὁγ α 
τερε!]Μ1οπ ΟΓ {Πθ τούτου χάριν (:οπ αεοοιπί ος 
(15 οσα] αἀπιεείοη οί Ὀοίπ εν απἀ (εῃ- 
Πες 3). ΈἜ]ο ατσαπιεπί ἵ5 νγε]] εἰαιεά Ὁγ Βρ. 
ΜΙάάΙ., ἵπ ιο {ο]]ουνίησ Ραταρηταξο: “ Έοτ 18 
σαµςο, 1 Ραι!, ἴ]ε Ργίδοπετ ο{ ᾖθδις Οητὶςί; {οτ, 
οἵ 5ἶηςθ Ιπάθεά Υο οαπποί Ῥαΐ Ἠανε Πεπτά Ῥοίῃ 
ος πιγ ἀἰνίπο οοΠΙΠΙΙΞ8ΙΟΠ, απᾶά οΓ {ο παίατο ο 
Ώπο ἀοοίτῖπο ΠΙΟΣ Τ απ οοπιππαπἀθεὰ {ο ἴθεασ] 
(ν. 12, 19.), {ος ἰῑῖς «α15θ (τούτου χάριν τερεαίεὰ 
νν. 14.--- 19.) Τ ρταγ ίο (ο, νο πα5 ὈδεἨ πας 
πιετοίβα] ἵπ οα]]]πσ γοι, (παί γς πῃαΥ 6 αἰτοηρί]η- 
εησθά ψία πασΏί Ὦν Πὶς δρίτιί (ν. 16.), Ὠναί 5ο 
Ομγὶδέ ππαγ ἀννε]] Ἱπ γοιγ Ἠθδατς.”  ΑΠοιτ (Πῖβ 
Ρταγοτ ἶ5 5αρ]οϊπθά α ἀοχο]ορΥ (20, 21.), νυν να 
οοπο]ιάϊπσ ΑπΠεῃ. 

ὁ. Ἐἴγε ἵδ αςεεά αβιγπια(ζυεῖι Γοτ κἶπορ. "ὉΤὴν 
οἶκον. τῆς χάριτος 4965 ποῖ ἶπιρ]γ ἰσπί[ν 4Ποξ- 
{εφ]ιζρ, 35 8ΟΠΊ6 5πρροςε; Ραΐ, α5 {μθ Ὀορί Εχροβϊ- 
{οι ατα αστοθᾷ, ο/ίσεο ο ΑΠοφίΐε, οτ Ἠοτα]άἀ οἳ 
ἴπο σταοθ οΡ ἀοά. Τῆς δοθείσης, ἴποισα σταπῃ- 
πηαί]σα]]γ Ὀε]οπσίησ {ο χάριν, Υ9οί 8θθ6ΠΙ5 (Ὁγ απ 
Ι4ΐοπι ουπά ἵπ ΤΠαογνάιάες απά οἴ]νοις ο ἴπθ 
ῬορῬί νντιίοτς) {ο ο πιθαηῖ ΓΟΥ οἴκον. Της, ἵπ ἴηθ 
Ρατα[]θἱ Ρρᾳ55ασο οῇ ϱο|. 1, 25., 1 5 απ](θά. Τη εἷς 
ὑμᾶς πα εἰς ἀοποίες {1ο επα οι ρ/ροδε, ᾳ. ἀ. 
6 {οχ γοιτ Ὀοποεβί.” 

3, ὅτι] « [π]κο] Εναι.)  Κατὰ ἀποκόλ. ἵδ Γοτ ἐν 
ἀποκαλύψει. Ὁοπρατο (α]. 1. 19. Τὸ µυστήριον, 
1. 6. ο) νο οπ]]πσ οῇ {πο (θπί]θ68. Καθὼς, {ο 
καθ’ ἃ προέγρ. ἐν ὀλίγῳ, “«Τ ΊἸανο Ὀθίοτο ὈτίδβΥ 
σ]αποςά αἲ͵,” παπιε]γ, 1. 9 ἂν 10. Π, 11. κα. 

4. πρὸς 0.] ᾿ΤἘΤηϊς τηαν Ὁο ἴακεπ, ν Κορρο, 
Γοτ ἐν ᾧ, οἳ τοφο]νοά Ιπίο ὃ ἀναγινώσκοντες ὀύνασθε 
νοῆσαι πρὸς αὐτῷ, Ἱ. Θ. ἐν αὐτῷ. Σύθνεσιν ἀθποίθβ 
πίε]]ίσοπος απ «ασασΙίγ (ννποίμετ παίυτα] οὐ ας- 
απἰτος). 45 ογ]ησθοά ἵπ α οοπιρ]είο απά αοοιταῖθ 
Κπογ]οάρο οΓ απγ (πίπς. 



ἘΡΗΕΡΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. ΠΠ. ὅ --- 19. 

οἱ » ΓΗ ώς 3 - ὰ.... ο Ἀ , 
6. [ἐν] ἑτέραις γεγεαῖς οὔκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 
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5 7 Αοὶς 10. 28. 
ὡς ι, αι]. 8, 99, 90, 

ᾱ 8. 1. -” α ΄ - ς .᾿ ’ 2 -” ’ ’ 

νυν ἀπεκαλυφύθη τοῖς αγίοις ἄποστολοις αὐτοῦ καὶ προφηταις ἐν πνξυ- »αριν ὴ. 15, 16. 
Κο, 1. ὃ, 

ν (σοι. ὁ, Ι.. ο α/ ὃν 3. κας ’ , Ν ͵ . » 
6 µατι εἶναι τα ἔὔνη συγκληρονόµα καὶ σύσσωμα καὶ συμµµεέτοχα της ο ὃν ας 

ἁ 19.9. 2.9]. . αν α΄ Ξ ὧν ο 3 ιν νό κ..α 
Ἰ ἐπαγγελίας αὐτου ἐν τῷ Χριστῳ, διὰ τοῦ ευαγγελίου: ου ἐγενομην α «δ- 1Τ. 

Ι οου 15.9, , ᾽ Π . - ΄ - - ι ω ; 
ἵ 2 γ αα]. 1. 16. διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θτοῦ τὴν δούῦεῖσάν µοι α31. 1. 16 

ν Π - ’ .] . 2 π β . ; 

8 κατὰ την ἐνέργειαν της δυνάμεως αὐτου. Ὁ ἐμοὶ τῳ ἐέλαχιστοτερῳ πχ. 
Ι Ῥιπι. 1. 18, 
15. ᾱ 2. Τ. 

- ςε τα Ἡ ς ’ ε/ Ἶ Ἅ Ἡν 2 . απ 1. Πα. 
των | τῶν ] ἁγίων ἐδοθη ή χάρις αύτη, ἐν τοῖς ἔῴνεσιν εὐαγγελίσασθαι 4 δολ 1. ὃ. 

9 τὸν ἀνεξιχνί λοῦτον τοῦ Χρισιοῦ, ἃ καὶ φωτίσαι πάντας, τίς ἡ πα 1... τον ανεξιχνίαστον πλουτον του Ἀριστου, ὶ φωτί ο, πς ασ 
- ὁΤίπι. 1. 10. ” ’ - 3 ’ 2 ) ” ’ 

Ἐ οἰκονομία τοῦ µυστήριου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αιώνων ἐν τῷ Τι. 9.0, 
ον ’ ) 3 ” . 

10 Θεῷ, τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ Ίησου ἉἈριστου, 
αν 3 1 -. ” .) - 

ταῖς αρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας 

ω σευ το 
νυν 1 Ρει. 1]. 20, 

6] Ροι, 1. 12. 
ε Γῇυη 10, 9, 
1] αι1.6. 

ἵνα γνωρισθη 

/ Π ” ως . ΄ .4 9 4) ε Π 

1 πολυποίκιλος σοφία τοῦὺ Θεου ' κατα προῦθεσιν τῶν αιώνώ», ην ἐποίη-- εαρια ὅ, 18. 
. ” 2 - υ] , ς ” . 

12 σεν ἐν Χριστῷῳ ἴησου τῷ Κυριῳ ημων 
᾽ Γ ’ ᾽ 2 α 

13 καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.- 

δ. ὧς.] “ἵπ ια 6απιο ΠΙαΠΠοτ ας, 1. 6. ΨΙΤΠ ο 
βαΐηθ οχίοπί απάἀ οΙεατηεςε α5. 

6. Συγκληρ., σύοσ., απά συµµ., α1θ α]] τατε ΥΥΟΓά8. 
Ἐπαγγελίας Ώε]οπσς ἴο αἰ] ο {επι οχοθρί σύσσ., 
νυη]ο]ι 15 Ιπβοτίεά {ο ἀεποίθ «1056 1πίοπ. Σύσσω- 
µος ΔΠΦΝ6Ι5 {ο ἴπο Τ,αἴϊπ ἴπεογρογ. παπά ἀεποίες 
«ππαΏΥ ππεπιῦθτς οῇ {η 5απιο Ῥοάγ,” Μπα ΟΠΗΤΟΠ. 
Συμμέτοχα τῆς ἐπ., “' ]οπί ρατίακετς οΓ Π8 Ρτοπηίςσο 
[οἱ εα]ναίιοπ] ϱΥ 6ητίςί, 

Τ. ἐγεν. υνη 1, 6. παά οοπηπα] {ος {ο πῃθ {ο 
διακονία ππεηοπεά αἲ ν. 2. Τε 84ΠΊΘ ΘΧΡΓΕΡΘΙΟΠ 
οσο τς αἲ 091. 1. 20. ᾿ἘΕνέργειαν τῆς δυν., “« ὈΥ ια 
μη [απά δαρετπαίατα]] εβῖοαογ οῇ 9 ρουνος. 
66 8ρτα 1. 19, 20. 
8. ἐμοὶ --- ἁγίων.] ἜΤ]ο 5εη5ο ἶ5δ, “ Το πιε [1 

βαν ] ἵν]ο απι Ὀεογοπά οοπιρατίδοη {πο Ἰθαςί οῇ αἲἱ 
βαἱηΐς..  Τῶν Ὀε[οτο ἁγίων ἶ5 οαποε]]εὰ ΡΥ Βεηρ., 
Ἠείς., Μαίίμ., ἀτίθεῦ.,.απά 'ΓΠΐπα., Ῥεῖῃσ αὐφεηῃί 
Ιπ ΠΙάΠΥ ΜΑ5,, Εαίΐμετς, απά εατΙγ Ἐάά. Ἐλαχ. 
16 α οοπιρατα(νε {οτπιεά οη α φαρεγ]αί]νε (ἐλά- 
ιστος) 38 πρώτιστος. ᾿Ελαχίστατος 15 18οἆ ΡΥγ 9οχέ, 
ππρ. Τμο Αρορί]θ πιεαης {ο 54Υ, {μα ο{ αἰ] Ρει- 

ΒΟΠ5 πονν’ ΟΗΓίβήαης, Ίο Ίναςδ, Ὀγ ΤθαδοΠ ο 5 
{οτππετ Ῥἰσοίθά αἀμετεπος {ο ὁπάαϊαπι, απά Ρ6Γ56- 
ου{ίοη ο{ {μα (1ο6ρε], ἠπιαπίη δρεακίπα, {πο ]εαςέ 
νγοτίἩγ ος χε 5αρογπαίαταἰ σα1], απἀ Ὠ]νίπο 1]]α- 
πππαίΊοη ΥνΠΙοἩ Ἠαά Ὄεεῃ γοιο]βδα[εά {ο Ἠΐπι. 
᾽Ανεζιχν., “΄ πηπβθαατο]μαῦ]ε απἆ Ιποοποείναβ]θ. 7 9ο 
Οται. π-ᾱ γ. 6. ἀνεζ. τὸ ἔλεος. 

9. φωτίσαι.] Τηϊς ἴΘγπα 15 πἹογο αἰσπὶβοαηί (απ 
σιδάσκειν, απά 15 γ6τγ ευ]ίαρ]ο {ο {ιο ]1σ]έ οῇ (ος 
τευεἰαίίοπ. 39 Ιρηαέ. οἶίθὰ ὮΥ (Τοί. πεφωτισμένων 
ἐν θελήµατι Θεοῦ. Ιηβίοαὰ ο {ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ τοαθΊησ 
κοιν. ἃ ρτθαί ΠΙΠΙΡΘΤ οῇ {ο Ὀεδί Μ95., Ὑοτείοης, 
απά Εαίλετς, {οσείηθτ νυν] έἶνε Εά. Ῥτ. ὅτο., Ἰανε 
οἰκονομία, ΥνΠ]ο] Ώας Ώεεῃ τὶσΏ{]γ αἀορίεά ΡΥ Βεπρ., 
ἨΜείς., Μασμ., τίθεῦ., ΤΓήΐπιαπη, απᾶ Ὑαίθγ. 
Όπ. (νε 6εη5ε οἱ {θε οχρτθξδίοη, 566 ἸΝοίθ ερτα 
Γ.2. ἜΤ]ο οοΠΙΠΙΟΠ τθαάϊἶηςσ πηὶσηί ατίςο αἰίῃεγ 
{οπι απ ΕΥΤΟΥ οἱ ἴ]ιε δεγῖος, ο: [Τοπι ἃ ὀίοες, ΟΥ 
εοτγεείῖοπ ο ια ϱατ]γ Οτῖςδ. ᾿Απὸ τῶν αἰώνων 
βἰσηίβος “[ποπι {ο ασες [οῇ οίοτπΙ{γ].  Κτίσαντι 
18 Ὦγ πιαπγ οξ {θ Ὠοςί ΟοπιπιοπίαίοΓς {ακεη ᾖ[σιι- 
γαξϊζυε[ι οῇ έλα πθὺν οτθαίῖοπ ο {πε (οερο]; Ὀαί 
Ὦ} νο αποϊθηί απά πηοδί πιοάργη 9Π68 ἵπ 15 παῖι- 
ταὶ 5οῃΏ5θο. 1 πνου]ά, νι Ἰα]]ς, Ὠοᾶάγ., απἀ 
Οπαπα]., απ]έο Ὀοί]ι; νΥηίο]ι, α5 {Ἠθ Ἰαδέ πιοπέίοποἆ 
Οοπιπιεηίαίογ οΏβοτνες, αάάς το {πε ἀῑσπίίγ οἳ ἴ]ια 
Βεηίθηςθ. Ἆθ66 Ηαπιπιοπά. 

Διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ΝνΠΙΟ] 18 ποί {ουπά 1η βοπηθ 

Ῥοπῃ. 5. 2. 

ξ ΄ ον ᾽ ο , ανν 10, ον 

5 δῤρτα ν. 1. 

ο ο πα μμ. 
ν 1 Τη68ς. 8. 8. 

ἕ 4ἄιο 091. 1. 24. 

αποϊεπῖ ΜΑ 5., Υθγβίοπς, απά Εαΐμιετς, ν/ας το]εοίεά 
ΡΥ ΜΠΙ απἀ Ῥεησ., απἀ οαποε]]εά ΡΥ (πίεδῦ.; 
Ιας1γ 5 [ος ἵέ πιαγ Ὀο εαδρεοίΐεά, ψΨΙ{π Ἠιποῖ, ἰο 
πανο Όεοῃ απ αἱίθγαίίοη Οἱ {λε 8απιθ εατΙγ Οτι- 
155 νο, α5 Ίνα βπά [τοπα Γετία]]ίαη, οαποε]]εα ἴπθ 
ἐν Ἰιδί Ρε/οτο. 

10. ἵνα γνωρισθῃι-- Θεοῦ] “το ἴπο επά {μαί, ὖ 
διο. ΒΥ ταῖς ἀρχ. καὶ ἐξ. ατθ ἀεποίεά {πο υαγίοις 
οΥ4εγςδ ΟΓ απησε!». 96ο Νοίε ο 1. ὅ, 10, 20. Ἓν 
τοῖς ἐπουρ., ΄ ΙΠ θ ΠθανεΠΙΥ Πιαηδίοης.”. οεε |. 
20. απ 1. 6. Ένωρ. Ἱππρ]ίος {πο οοππιΙΠΙσα Πο 
οΓ πιοτε Ισ]ί απά κ... οὗθη {ο Βεΐησς ο{ 
δηο]ι στθαί ννὶδάοπι. (966 (Ἠαπά]εγ.) Πολυποίκιλος 
βἰσηίβας “«Ιπ νατίοις τοραγά5 οοηδρίομΟιδΙΥ ϱχ- 
οε]]επί. 7. Διὰ τῆς ἐκκλησίας, Ἱ. 6. ὮΥ πε {οιηάϊπς, 
Ρτορασαίίπα, απά σονεγπίπσ ο{ ια (Ἠτοῃ. 

11. κατὰ πρόθεσιν --- ἐποίησεν ἐν Χ. Ἰ.] Τηε Ὑνοτάβ 
Ππθαῃ, 45 ΟΠαπά1ετ εχκρ]αῖης, «6 ῑλαί {ο απσε]ς πη- 
ἀθτείοοά {ο πιαπΙ[ο]ά ννϊδάοπι οὗ (αοᾶ, ὮΥ ια 
ραίμοετίῃπσ ο ΟλΠτὶκίαπ ΟΠτοῇ, ἵπ ἐαί αἱεροδί- 
{ίοπ οί έἶε ασεδ, ΥΙΟ [ο Γοτιπεά οἵ δεἰί]εὰά ὮΥ 
ᾖεδας ΟΠτὶςές αἲ] νο Ἰαά α τε[ετεπσθ {ο Είπα, 
απἀ Ἰεά οη {ο {1ο αοσοοπιρ]εἨπιεπί ο{ πε ἀῑνίπε 
Ριγροςθς ο ΠΙΘΓΟΥ απά {ανοιγ {ον/ατάς ππαπΚκ]πᾶ, 
1η απά ΡΥ Ἠϊπι. 2. 6ο 45ο ΊΥΓΗΙΡΥ απά Τιουκο. 
Πρόθ. εἰσπίβος ί]ιε αἱκροςίέτοπι Υν ΠΙΕΠ ΔΠΥ 9Π6 ΙΠαΚΕΒ 
οῇ απΥ (Πῖπς, ννλείπετ ἵπ αοῖ, ο: Ιπίεπίίοη. ὢθθ 
Αοΐς χὶ. 22. απἀ Νοίθ, οπθ, ἨΟΊΥΕΥΕΥ, 1ο οϐ 
ορίπῖοη (ναί αἰών. ΠπεαΠ8 ἀἰςροπδαί[ῖοπς, νΙ7. ἴ]ιθ 
Γαἰρίαγε]ια], ιο ἨΜοφαίΐς, απᾶ ἴἶπα Οιπφίίαπ. Βιῖ 
Ὠιαί ἶ5 ποῖ 5ο αρί α 56η56. 

12. παῤῥησίαν καὶ προσαγ.] "ΤΗΙ5 15, ὈΥ Ἰεπά[αά., 
{ογ΄-α ᾖεθ αςοθβς [ν1π. ΙΠ ΡΓΥΕΣ,] (3εε Ἠοπι. 
γη, 15. (αἹ. ἵν. 6.) απά αἱξο απ αἀπηὶςείοη {ο αἰὶ 
Ώιο ργ]νί]οσος ο{ {πο ΟΠατοἩ οῇ (οά, ἱπιρ]ίεά 1π 
ἠνπί αοσςςς. ἜΤπε ἐν πεποιθ. ἶ5 αἀάεά ἵη οτάετ {ο 
εχρ]αίη απά ἰτεησίηθη {ο Ργοσθᾶϊῖης. Διὰ τῆς 
πίστ.α. Ἑεπάει “' {Ἡτοισῃ {Πα [απ Ίο ΊἸανο ἵπ 
Ἠΐπα, απά οοπβάθησε ἵπ Πὶ5 πηοτ(β.”. Βεε Τ]6- 
οΡΏγΙ. 30 πίστ. Χριστοῦ ΙΙ]. ΠΠ. 9. 091. ἴ. 12. 

19. διὸ] 1. 6., αξ ΟΠαπά]. εχρ]αίης, “«δἶπορ Υθ 
4ἴθ παάθ ρατία]κογς ο ίπεςο Ιπνα]παβ]α ρτϊν]]οσος, 
ὮΥ ἴε (οερε] Πίο] 1 Ἠανο Ρτεασ]ιθά {ο γοι.” 
Τη αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν, ὅσο. ἴηετο 5 απ οὐβοιυγ]ίγ 
ατϊείηπσ {τοπι οχίτεπηε Ὠτεν]ίγ. ΈΤπετε ἶς α ν/απί 
ο{ 5οπΏθ ΡΤΟΠΟΙΠ αξαἰτ. Ἀθνοετα]τθσρῃί ΟΟΠΙΠΠΙΕΠ- 
{αΐοις ΙΡΡΙΥ µε, απᾶά ίαΚκο αἰτ. ἴπ (πε 5εηεε “Ι 
Ριαγ ἄοά ἴἶπαί Τ πιαγ πιο (αἰπί, ” δτο. 'Τ]αί, πουν» 
8νεΥ, εαηποί ὃ6 αἀπα]{οά. Τ]ε οοπίοχέ τδο(ιΙγθΒ 
αἴτ. {9 Ὀθ {αΚεη ἵπ {λε βεη5θ “1 δαγηεβί!]γ ἱπίγοαί, 7 
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αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς ὀλίψεσί µου υπὲρ Όμων, τις εστι ὄοξα 
- ’ ’ ΄ .) ’ ’ . .] . ” 

ὑμῶν ᾿ ---τούτου χάριν κάµπτω τα γονατά µου προς τον ΙΙατέρα του ι4 
4 5 - 3 Ξ . β τ . Ν ῃ ” ο Δ νο 

Λυρίου ἡμῶν Ίηοου Ἀριστου, ἐξ ου πασα πατρια ἐν ουὐραγοις και επι 15 
-- ”..  οϱ ’ κε ας ΔΝ ᾽ - - ’ 3 - 

μ90οχ.4.16. γης ὀγομάζεται ἵνα δφη ὑμῖν, κατὰ τὸν πλοῦτον της δύξης αὐτοῦ, 16 
ραδιο. {τς . μᾶν ἳ  Ἰ “ '- ο” Ἰ ν 5ης 3 ἳ 

δυνάμει κραταιωθῆναι διά τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ανθρω- 
ἶ » ευ η υ -»” ΄ .. ’ 

"001... πον, | πατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ΙΠ 
ς -» 3 ΄ »ς , , [ ΄ ’ 

ὑμῶν ἐν ἀγάπη ἐθῥιζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι, ἵνα ἐξιοχυσητε κατα- 

πνΠίοὮ ποσοθβεαΓΙ]γ Ἱπρ]ίος ὑμᾶς. ἜΤ]ο ἀῑβιοι]{γ 
ομΙεβγ (άτης οἩ {λε ν/ογᾷς ἐν ταῖς θλίψεσί µου ὑπὲρ 
ὑμῶν, ἥτις ἐστὶ ὁόζα ὑμῶν. Βαΐ Πέ 1 ναπίδῃ, 1 ννα 
τεσατά ἴε νοτᾷδ α5 εοπδἰδἐπς ο ({ᾖγερ εἰαιμδες 
οοπηρτοββεά Ιπίο οπθ; απά ννλίσἩ, εν ἁαίεά 
ἵῃ α ραταρηταςε, ΥΠ] γιε]ά α νειγ Ρ]αΐη 86ΗΡ6, 38 
Γο]]οννς : “ Τ επίτοαί γοι ποί {ο Ὦο ἀῑκοοιτασεά ἵπ 
γοιγ Οπ]κίαπ ρτο[θεκίοι, αἲ με εν] 1 εαῇες; 
(Ρίο, Πονενοαυ, ἶ 5α[Πετ {ος γοιχ 8ακο απά ἵπ 
γοιγ σα.φε, ὈΥ Ρτοπολίης {ο εαα1{γ ο {1 (1εη- 
ε]ες ντ ο ους 1) 5ίποςῬ ίμο5ε α{ΠΙοίίοης ατα 
8ο {αγ {.οπι Ῥαίπρ α Γεργοασ]ι {ο πηθ οἵ γοι --- ἴπαί 
616γ ατο ταίΠογ ππαίίεγ ΟΕ σἰογι ίο οι, ἵπ Ὀε]α]Ε 
ο{ ννηοπι [ εαῇες, ννεη γοι οοηδίἀει {νε ΒΤΠΙΠΘΕΕ 
ση ννπίο] ἵ επάμτο ἴΠεπῃ, 45 απ αἰοείαίΊοπ οϐ 
ΠΙΥ 5ΙΠοθγΙίγ ἵπ {πε (ο58ρεΙ Ι Ρρτεαςῃεά {ο γοι 55ο 
ἠαά γε ππαγ Ῥε Ρτοιιά οἱ Ὀείπσ οοπγετίεὰ Ὦγ πηθ.Ὀ 
ἙὮΥ ινε ὑμῶν πιαδέ, 1 ἐπίπ]ς, Ὀφ. ππἀθγείοοά ποί {λε 
Ερηεείαπς οπΙγ, Ὀαέ νε (επίΙ]ε ΟΠτίείαης σεῃ- 
ετα]1γ. "Ητις 15 {οτ αἵτινες; ΔΠ Ι4ἱΟΠΠ 6ΟΠΙΠΙΟΠ {90 
ιο Ἠεῦτονν, ἄτοαεκ, απά Τιαϊῖπς ΡΥ ΥΝΠΙΕΗ μα 
τε]αίῖνε ἶ9 αοοοπππποάαίεἀ ἵπ σεπάετ αἴίῃετ {ο {πα 
{ογπιετ ΟΥ {ο {πε Ἰαΐΐεγ ΟΡ νο ειΏδίαπ{ίΙνθς. 98ο 
Οἴσετο : “έΙσπίθας Ύὖάὶ δἰάετα νοσα(1ς. 

14. τούτου χάριν.] 369 Νοίθ 9η ν. ]. Πατέρα 
Κυρ. ἡμῶν Ἰ. Χρ. ἵδ (Ώοβεῦπῃ. ΤΘΠΙάΓΚΒ) ΄« α8εὰ ἵπ- 
είοπἀ ο Θεὸν, {ο Ἱπάπιαίο ἴπαί 1 15 οη ασσοοιπί 
ο Οχὶς πιγείογίοι5 οοπηθο{Ιοπ΄ {λαί βα]ναίίοῃ Το- 
ἀουπάς {ο Οληϊκίίαης. Έτοπι {πο ππεηίίοη οῇ (8 
εοηπεοίίοηπ εαΏβ]κίήηπσ Ῥοίναοη (οά Όεο Ἐαίμετ 
απά {ο Ῥομ, ία Αροβί]ο ννας ]εά {ο Ιπίτοάισα 
έπαί ννμ]ο]ι εαρεῖκίς, {ποισ] οὗ α νοτν ἀϊβοτεπί 
Κἰπά, Ὀείννεση αἰ] ογοαίεὰ Ῥείπσε απἀ {ο Εαίπου,) 

15. Ἐξ οὗ « πιαγ (α5 Μτ. Ηο]άεῃ τεππατ]κϐ) τείεγ 
{ο ίπαε Ἐαίΐμοτ, [τοπ Ποπ Ὀοίῃ πἹθη απά απσο]ς 
ατθ παπηθά, 1. 6. ατα ἀθποπι]παίοά {ια {απηῖ]γ απἀ 
6οη5 οϐ (ἀοά, ΠΠ. 19. Το κκ. ὅ6. ζοῇπ 1. 19,: οἳ 
{ο 0η εί, ὮΥ ν/ποπι δαἳπίς απά απσε]ς αΓθ ΙΠΟΟΤΡΟ- 
ταίος Ιπίο οπε {απηϊ]ν ος δοο]1δίγ, ο{ ννπίσῇ Ἰε ἶ5 ία 
πεαά.”. Τῆο οεχργεβδίοΏ πατριὰ ἶ8 διρροςεὰ {ο ϱο 
πάορίοά {οπα ἴ]α «εννῃ ΙΠάΠΠΟΤ οῇ εροαΚΊπσ, ὉΥ 
ν/ΙοἩ πε απΠσθ]5 Ἠνοτο οπ]]6ά (1ος (αππΙ]γ αὐουε, 
παπά {ο «Ἠοβδεῃ Ῥεορ]ο οἩ οατίἩ 5 απη]ν Φε/οιυ. 
Τ]ιο πᾶσα εἴοννβ ἴπο απζυογςα)ίήῃ ο ναί ἐποογρογα- 
έἶοπ ; ᾱ. ᾱ. Οναί Τί οχίοπὀς {ο οί] οατίἩ απά Ἠδαν- 
65; απἀ, 5 τοβρθοίς ο οαγί)ίη (ππι]γ, Πέ ἵπι- 
Ρ]68 {ο αἀπι]ςκίοη οῇ {πο άοπή[ος, ἰοσοί]ιοτ υν](]ν 
Όπο 9 ο9νς, {ο {Πο Ώοπεβίς ο ἴ]νο (1ο6ρο]: πιοππίης 
ναί αἲ]. εαο) ἀ]ήποίοῃ ἵδ ἆοπο ανναγΥ; ἄοά Ῥο- 
Ίῃσ (πο Ἠοπά ο ονετγ (απηϊ]γ οἵ Παίίοη ΟΓΤΠΘΗ. 

ΤΟΠΙ ἴπογαο Ὀεῖπσ πο Αγίο]ε νν] πατριᾶ, ΒΡ. 
ΜΙάαΙ. είγοπαοις!γ ππαἰη(αἶπς (]λαί {χο 86η5ο πεί 
Ῥ6, ποί «ένο ννηο]ε Γαπα1γ,  Ῥαί ονατγ Γαπ]γ. 
Τηή8 86η5ο, Ἠοννονογ, ΤΠ, Τ αρρτεηοπά, οοαπίογ 
{ο πο αγσαππεη{ σατγ]εᾷ ο ἵπ {πο οοηίοχί. Απά 
α5 {ο ο δρροΓί, ΝΠΙΟἩ ο 8οο|κς {ο ἀθτίνο {ο 
Οχβ νῖονν, {Γοπα {1ο αποϊοπί Οοπιπποπία{ους, ἵί ἵ8 
ταίπετ [αποῖοὰ (Παπ τοπ], Ῥοῖησ ΠΙΘΤΕΙΥ Γοαπάςὰ οἩ 
απ΄ ἱποοπηρ]είο αποίπίίοη ἵπ Βαΐσοχ. Ιπάοθά, (ο 
νγοτάς Ππππποβ]αί6ΙΥ Γο]]ογίπσ 86θτη {ο βΊνον/ ἴ]ιαί 
Όιε Αρορίο τεοορπἰζοά Ὀιί έωο 81ο] [απη]]1θς; 

{ιο ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἐπὶ γῆς ὑεῖης ΓΟΓ ᾗ ἐν οὐρ. καὶ ἡ 
ἐπὶ γῆς, 48 ἴ]λα Ροςολ]{ο Ἀγτίπο Γταηρ]αίοτ ενιἀεπ{1γ 
ἰοο]ς ποπ. Ἀουγ 156 ἴί ΙκαΙγ ἴμαί ες Αροδιοε 
αποι]ά Ἰανο Ῥεεῃ αννατε οῇ α π]οείγ, τεβρρεοίίησ 
{με μ5ο οὗ {με ΑγίσΙ6, νο 15, ἰ Ῥε]δνε, πο 
απ]{οτπη]γ οὔβδεγνεά, ενεῃ Ὦγ {ια (]αβδίσαἱ ννγίετα, 
Ἠοφίάςς, Ι{ πιαςί Ὀο Ῥοτπα 1π πα]πς, ἐλαί πε 6Υγος 
(1Γ δα οι ἱ πιαγ Όε οα]]εά) οοηείκί5 πο ἴπ πε ἵπῃι- 
ΡΓΟΡΟΙ 166 ο {νε Ατίάσ]ε, δα ἴπ ἴμε οπιἰκεῖοη οἱ 1 
35 ΙΠΠΘΟΘΒΡάΓΥ, ΟΥ, αἲ Ἰεαςδί, Νπεγε 1 ΤΠαΥ ΥεΤΥ 
νγε]] ϱο Ιιάργφἰοσᾶ. Απα πε Βρ. ΠΙπιδε]{/ αἀπιῖίς, 
ΟΠ ΠΠΟΓΘ {Παπ 0Π6 οοσαδίοἩ, {λαί 1 5 ἀῑβιοια]έ {ο 
Πκ Ἰπηϊ{ς {ο {πε Ίσεποε τεδρεοίίπσ ἴ]νε οπΙ5εΙοἩ 
οΓ {ο Αγίῑσ]ο. 

16--.19. ΤἜΤΠπὶς Ροτίοη οοπίαϊπς {ο πἠδίαπερ 
ΟΓ 11ο ΡΓαΥ6Υ, απά ΠΣΥ ο οοππρατες νυν α ρατα]- 
1ε| ραξξασο ο 6ο]. Π. 1 --- 10. 

--- κατὰ τὸν πλ.τ. ὁ. α.] Τε εεη5ε εεοπιείοῦς, 
6 αοσοτᾶῖπς {ο Πῖ5 αὐαπάαηί Ῥεπεβοεπος απά ΠῃεΓ- 
ΟΥ, ννλίο] 15 Πῖ8 σ]οςγ.’.  Δυνάμει Ὀεῖης Γοτ δυνατῶς. 
Τη]ς 15 ποί {ο Όο απἀετείοοσς, νὰ ΟΠαπά]., ΠἹΕΤΘ- 
1Υ οἳ /γηιπες οἱ τεδο[ιῖοπ απᾶ οοπτασε Ιπ Ρτο- 
{εςδίης {Πε (1ο8ρε] απηϊ]άδί ρετεεσιίίοη: Ραΐ πεί 
οοπιργεμεπά (α5 Μι. Βοοίΐ 5ασσεςίς) αἰ] {νε Ἰιο]γ 
ἀἱδροφίέίοης οῇ {Πεῖὶτ τεηπεννεᾷ 5ομἱ5, ἵπ Γα{Π, τεγ- 
ετοπ/ἶα] Γεαχ, 1ονθ, ρτα (πάς, Παίγεά ο) 5ἵπ, πορθ, 
Ραΐίεπος ; έπαί {15 ίΠεΥ πιὶσηί Όο εἰεαά[αςί απι] θε 
{επιρίαίῖοης απά Ρογεθοι{ΙοΠΒ, ΕΠΊΟΥ σοπ]{οτί, απᾶ 
σ]οτΙ/γ (οά ἵπ ενειγ ἰθιαίίοπ. Όηπ {πε 6χΡΓεδ- 
8ΙΟΠ ἔσω ἄνθρ., 5εο Νοίεδ οη Ῥοπι. νΗ. 22. 2 0ο. 
ἵν. 16., ο Ῥ]αίΐο (οἴἰεὰ Ὦγ Κορρο) 5αΥ5 τοῦ ἔξω 
ἀνθρώπου ὃ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος. 

17. κατοικῆσαι --- ὑμῶν.] 5.0. ὥστε, ΤΟΥ εἰς τὸ, 
ἀαποίῖηρ γοδή{. Τπ κατοικ. Όιο Ἠοατί ο/ 1] (Ητῖβ- 
Πα Ῥθδ]ϊενατ 19 οοπιρατθοά {ο α {οπιρίρ Πί [ο πε 
αροάε οὗ ἄοάς απἀ, Ποπ ἴΠθ νογςε {ο]]ον]πα, 1 
5ηοιι]ά 56θεπῃ ἴ]λαί (Ἡο Αροβί]ο Ἰιαά Ἠθγο Ἱπ παϊπα 
πε οε]ευταῖθά {επιρίο ο [λίαπα αἱ Ερῃεδης. 366 
παπά]. απἀά οοππρατε 1 Οοτ. ΠΠ. 16, 18, 19: αἶξο 
1 οἨή χὶν. 29. Αί ία 5απηθ (πιο, {]5 ἵπ-άννε]]]ησ 
οῇ ΟΗτὶδί ἵπ ἴπε Ἠθατί οῇ ιο ίταο (ΟἨτίκίαπ παςί 
ολίεβν Ὦο απἀετείοοά οἱ [ετνεπί Ίονα {ο Ολεῖςί 
απά Ἠΐς τε]ρσίοἩ; 48, Ιπάσεᾶ, ἶ5 Ρ]αϊη [Ποπ (ο 
ἐν ἀγάπη. ο. οῇ πο ποεχί νογςα, νήσο] 5 πιθαπί 
{ο οχρ]αίη {ο ρτοσθάίης. 

189. Τη ἐῤῥ. απά τεθεµ., Νίο] Κεορς πρ ἴπο αΓ- 
οἰίοοίατα]. πείαρῃοτ, ἵε ἵ5 ππθαπ{ ναί ια Ίονα 
εποι]ά Ῥεο ἆθορ απά εἰποστο. Απά {ποισ] ἐρῥιζ. 
νο Ρτοροτ]γ πρρ]ίοαρ]ο {ο {γρος. γοῖ 1 ννηβ 80ΙΠ6- 
επηος (566 πείς. απἀ Ἰοο. ΥΠ.) αφοᾷ οἩ ἴθ 
{οαπάαίίοης8 οῇ ππαςεν οἀϊῇσοθςδ. Τη ννμῖο] σα5θ, 
πονδνοτ, ἴ 15 α]πιοδί αἱνναγς αοοοπιραπἱθά να 
«οππΘ ννοτὰ ΥνΙοἩ Ίπς το[οτοπσθ ἴο Ὀα]άΐηᾳ. 
Πλάτος, µῆκος, βάθος, παπά ὕψος ατθ ἴΘΓΠΗ Ἰχογς α5οά 
ιο ἀοποίθ ἴπιπιεπδε οπίοπέ; νἰπ., 38 Δ0ΠηΘ οχρ]αίη, 
ο 5 αριγέαα] {εππρ]α, πο Ο)Ηγο] ; οἱ, 8 οἱΠΘΤΒ, 
οΓ {ιο ἴουο ο Ολιγὶ. ΤΡ νο Γογπιοτ νῖανν 6 
πάορίεά (α5 1 ἶ6 ϱγ Ῥοησ., 1ο] {, απά Κορρς), ἵνα 
που], ΤΙ ΕΟππ]ς, Ροϊπί ὄψος. Βαι ο Εογπιθτ Ἰρ 
Όνο πποτο παίιτα] απά εἰππρ]θ; αοσοτάῖηρ {0 νν]]σἩ 
νο Ίανο Ίθτο α Ῥδσαιί [αἱ απά εαὐ]ίπηο οχρτθεδίοη 

' 

Ἱ 
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’ αν . ς ’ υ ’ 

λαβέσθαι σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις, τὶ τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ ῥβαθος 
) ο - Ὀ ) ς / - ’ 3 / ω 

19 καὶ Ὄψος, ---γνώναί τε τη» υπερῤάλλουσαν της γνωσεως αγαπη» του 

00 Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ κ Ἐοπι, 16. 26. . - κ κ ᾽ 

πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. Ίῷ δὲ ων, 
, ς Π ΄ - 9 Π -ν τ ’ .] 

δυναµένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ὧν αἴτουμεθα 
91 - ι) .] ὃ ’ .) Γ , Γ δ . 9 - ς ὃ όα ν 

Ῥοουμεν, κατα ΤΊΥ υγαμιν ΤΝ εγερ}ουµενη) εΥ μι, αυτῷ ο-α ε 

-- Ε] / » 0 3 » 3 , 3 Ὁ - ”» - 

τη ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῳ Ἰησου, εἰς πασας τας γενεᾶς του αιωνος των 
α. ὐ / 2 ’ 

αιωνων.- αμην. 
16εηπ, 17. 1, 

ι ΙΥ. ἹΠάΡ4ΙΚ44Ώ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ, ὃ δέσµιος ἐν Κυρίῳ, ἀδίως νά τωρα ὅ, 1 

9 περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 

8 καὶ πραότητος, μετὰ µακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 

π μετὰ πάσης ταπεινοφροσύγης νὰ ε οι. 1. 10. 

α Ἰ6 σε Ἶ 1 Τ16ςς. 2, 19. 
ισπ οοἱ, 1. 8, 

--- δ ο. 12, 195. 
’ . ἃ ε 2) ιν - Ε ’ αἱ λ.. δ 6 8, 13. δάζοντες τηρεῖν τὴν ἕνότητα τοῦ πνευµατος ἐν τῷ συνδέσµῳ της ειρήνης. ι΄Τ]οςς, 5. 14. 

{ο ἀαποία {ια υαςί ετίεπέ ο ἐἶιε ἰουε οί Οιγὶςέ, 
«ψγη]οὮ ΡραβδαίἩ Κπονν]οάσο :’2ννμαί ο Αρορί]θ 
αἱ ν. 8. οα]15 “' Ίιο απςθατοῃαῦ]ο τίσ]ες οῇ {Πο Ίονθ 
οἳ Ομεῖςι.. Απά Ἠοτο (6 θ]ϊσιί Ἱττεσα]αγ{γ ος 
Ώιο οοηκίγΙο{ίοῃ αάάς ποί α Πίο {ο νε «αβ]πιθ 
οἰνατασίοτ οἳ ἴπο 5επίεποςθ; Ὠθεῖπσ 5αδρεπάςἀ, {ο- 
σείμετ ντ] ἴἶνο παἰπά ο ἴπο ντῖίοτ, ΡΥ ἴ]ο στθαί- 
ηθ55 οῇ {6 {ποισΏέ, οι ΨΠΙοἩ Ἰθ Κποννς ποί Που 
ευ{Ποϊεηπί]γ {ο αχρα(ἰαίθ. 

19. γνῶναι --- τοῦ Χριστοῦ] Τη ας Ῥεεν 
Οιοισηί {ο Ίπνο]νε α οοπίταἀἰοίίοπ, απά Ἠας σίνοη 
τί {ο 80Π1Ι6 ἀἰδοιβείοη. 6ο Ὀγ. Α. Ο]ατκο. 
Τ]ο ἀῑποι]ίγ, Ἠονδνθγ, ΤΠΣΥ ὃο ο[εοίααΙ1Υ τθ- 
πιουεά ὮΥ οοπεἰἀετῖησ (χίς 5 α ῥγίο/ πιοᾶε ο εχ- 
Ῥγεκδίοπ; οΕ υνμίοἃ {θ 86Η86, οοηγεγοά ἵῃ α 
{ον ΠιοΓθ Υνογάς, 19 α5 {οἱ]ουνβ: 6 Απά [η 5ποτί] 
{ο Κπονν 6 ΙΠΙΠΙΘΗΡΘ Ίουθ οϐ ΟΠτὶςί (1.6. {ἴθ 
πππαθης]{γ οἳ τοἀθειηίησ Ιογθ); (ποισῃ, Ιπάοεά, 
(ο οοπιρ[είεῖη ΚΠΟΝΝ Τῖ 8µτραβ56ς {1ο Ρον/ετς οἱ αἱ 
Πηϊίε Ῥείησα. 

--. ἵνα πληρωθῆτε --- Θεοῦ.] ἜΤὶνο 5οπ5ο Ἰστο 18 
ἀἱδρυίεά; Ὀαί ἴ]ο οπς αδθισπαοά ὮΥ (τοί., Οτε]]., 
ἨΠΙΟΥ, απά Μαοκη., α5 Ὠείῃσ {ο βΙπιρ]εςί, πποςί 
παίιτα], απά οἳ πιοβί οχίεηεῖνο αρρ]ἱοαίῖοη, ἆ6θ- 
ε6Γνος {ε Ῥτοίθτεησθ. Τῃο Αροδίις ππεαπς {ο 
δαΥ ἴἶαι, ὮΥ (Πα8 αἰίαϊηπ]ησ {πο ἨΗο]γ δρίτί, απά 
Ἠπανίπσ επἰίαῦ]ο οοποθρίίοης ο{ ίπθ σγεαί πιΥςίεγγ 
ο  τοἀεεπιίησ ἸΊονα, ίΠ6Υ ΠιαΥ Ὦδ β]]οά νυν αἱ] 
Όλο αρ]γιίμα] σ][5 απἀ σταςες οΡ ονετΥγ Κἰπά, Ροίπ 
ογάΙπατγ απά οχίταοτάίπατγ, υπο (οά ἱπιρατίβ 
ἴο 5 ϱ({αΙ ννογεμίρρετς. Τί 6 ποί νίποαί 
ΤΘάΞΟΠ Ὠναί Ὀτ. ΑΔ. ΟΙατκο 8αγ», (]λαί ΄ οῇ αἰ! {μα 
βταπὰ εαγίησς Τπ {Πὶ5 Ραςσασε, {Πῖ5 15 ἴπο σταπά- 
θε... ΟἨ {ο ν/ηπο]θ ος {π]ς επΏ]Ίππο Ῥοτίίοπ, 596 
Ώιε αἀπιταυ]ο Οοπιπιοπίατγ οὗ Οα]νίπ. Οπ Όιο 
ΘΧΡΓΘΒΦΙΟΠ πληρωθῆτε Ἰθδ Ἠετο εκοε]]επί]γ 16θ- 
πιατκς:  Όπο νοετρο Ίαπῃ ἀεο]αταί, ααἱᾶ Ῥετ νατίας 
ἀἰπιεηδίοπος Ιπίο]]{αίξ: πεπιρο απἱ ΟἨτδίαπι Ἰα- 
ας, εαπῃ οπιπία Ἠαθετο απσδ τοφταπίαγ αἆ ποξ- 
ἵαπῃ ἵπ Ώ6ο ροετ[εοΙοπεπι. 

20, 21. Τε σεπογα] 86η {μῖς ποβ]ο ἀοποί- 
οση ἵ5 οἶθατ, απᾶ (Ἰιογθίογθ Ῥείίγ εχοθρ/ίίοπ8 
ατα ἴο Ὀς ἴακαη αί {ιο Ῥ/γαδεοἰοση; 38, {ΟΥ Ἱῃ- 
είπποθ, ὑπὲρ πάντα απᾶἀ ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ; 8ἶποῬ {ΠΙ8 
βοσοαπ]α{]οη ΟΓ {χο βαπηθ ΟΥ ἰππῖ]αγ ρῄταςος, ]]κα 
Όνθ τερε[{ήοη ο προγᾶς, 5ετνθς {ο εἰτοπσίμεη {ο 
96η56. ΒΗ{, ἵῃ [ιοί {ο Ἱτγοσα]αγίγ (18 5πο] Τε 
ΤΩΛΥ 9 οα]]εά) ατοςο [τοπ Ὀ]επάίησ Όνγο οἶαιαςθς 
1ΠΤο 9Π6. ἨγῃΠεπ εοραταἰθᾶ, {Πο 5οηπςο υνΙ]] ταπ 
ἴπας: 6 Νον ππίο ἨΗίπι, πΠο ἶς αὖ]θ {ο 4ο ΓΟΥ 118 
8ἳ] (π]ησς ἶναί νε οαηΠ αξκ--- παν, Νο ἶδ αὐἱθ {ο 
4ο αἲ1 (πήησς Ἱπβηϊίο]ν /οηοπά ννηαί ννθ οαπ ἃδ]ς, ΟΥ 
ΘΥεη εοπερῖυε.”. (0οπιρατο 1 Οογ. Π. 9. 

---κατὰ τὴν δυν. τὴν ἐνεργ. ἐν ἠ.] Πε 8εηςο ἶς, 
κ Ονη Ὠναί Ῥονετ[α] Ιπῄαεποο οἳ ἴθ 

ΑρίγΙί νΥη]οἩ πουν ΥνοτκείἩ ἵπ 8.7. Άεε Ἱ. 19, 20. 
6 ΤΠϊ5 Ρονγεγ (εκρ]αίπς ΟΠαπά].) ννα5 οχοτίθὰ, ἵπ 
Οιαεῖγ Ῥείησ ααἰοκεπεά ννπεπ ἀειά ἵηπ {γοβραςς5ο8 
απά 5ἱπς, ἵπ τεσογοετίησ {ΤΟΠῃ ἔ]πο ἀοπιίπίοη οῇ να 
οἵ/6τ οῇ ἆατκποςδς, απά ἵπ Ῥαϊ]άϊῑπσ παπι αρ {ο 
ωμή. α οἨιτο] απἀ Ῥοορ]ο, ἰμαί {Π6Υ πιϊσηί Όθ 
{ο ιο ρταῖςο οἱ Πὶ5 σ]οτίοΙβ στασθ; ΠΟΥ {ια βοπιθ 
Ρον/ετ ίσο] [αγ Ἰαά αἰτεαὰγ οκροτίεηοεὰ Ιπ 
Ρτοάποίπρ {(πῖς υγοπάετβα] οἨαπσο (α οἨαησο ν]λο] 
Ώινεγ ποϊίπεγ αξκεά ποτ {ποισηίέ οῇ) να αβραῃ- 
ἀαπί]γ εαβ]οῖοπέ {ο οοπ{εχ οπ {επι α5 τοι] απἀ 
να]ααδ]ο Ῥ]οβείπσς ΓοΥ ἴπο Γπέπτε, βηἱίαῦ]ο {ο αἲ] 
Εναῖγ νναπίς, {αγ οχοθθάἶπσ αἲ] Ονεῖτ ἐἰλοισμίς, απά 
ενεπ τοπίο {Ἠπη {16γ (επηδε]νες οοι]ά οΥετ ἀἱ- 
τθοί]γ αδ] Γογ.” 

--- εἰς πάσας ---αἰώνων.] Απ΄ οκοεεάησΙγ 5ίτοηα 
απά απἰπιαϊθά οχρτθβδίοη, εἰσπί/ίῃπς, ΄ (τουσ 
Όια 5αοοθβείοπ ο{ αἰ] σοπεταίΙοη5, απίο {Πε Ιαΐεςθέ 
Ρετίοᾷ ος εἰατηΙ(γ. 

Τ. Ἠανίπσ οοπο]αἀεά ἴαε ἀοοίτίπα] απἆ ατσα 
πιοηίαῖινο Ρρατί ο{ (νε Ερὶ5ί]ο,---5Πούνίησ (οὐ) 
στασίοις ἀθβίσῃ ἴπ {πε (1οβ8ρε] ἀἱδρεπβαίίοηῃ, απά 
Όνο Ὀοπεβίς5 απἀ Ρρτϊνί]οσες {λαί αρρετίαίπ {ο αἰΙ 
ενα βαι(ηβα] ἵπ Οητὶδί θδυις; α5 αἰδο {6 ΠπαΠΤΙΘΥ 
οϐ Πὶ5 οπ]]ϊπσ {με («αοπέίος Ἱπίο Ἠΐ ΟΠΙΤΟΒ, απά 
Ἠουν ργθσἶοις ἵγας {Πε ]εβεῖπα, --- πε Αρορί]θ πούἵΨ 
εΏ]οίης (ασγεθαβ]γ {ο Πῖ5 οἁςίοπα): νατίοι5 Άγαο- 
ἐἶσα] αἀἱγεσίίοπς, απᾶ, Ὅν 1 αΠοοίΙοπαίθ θαγηθδίπθςς, 
οχΏογίς (θπι {ο υνα]ς γΥγοτίμγ οῇ ἐλεῖτ Πῖσῃ οα]]- 
Ἰπσ. Απά Πτεί Ίο Ργθ85ε5 προῃ {πεπι {Πε ἀπίίας 
ο/ απαπἰπεϊέη απἀ οοπσογᾶ, {Τοπι πο οοπβἰἀεγαίίοῃ 
οῇ (λαῖτ Ὀειπσ αἲ] αἰῖκε ΠΙΘΠΙΡΘΤ6 ο {πε 84Π18Θ 
Ῥοάγ, οὗ νπῖο ΟΠγῖςέ 15 {1ο Πεαά. 

1. οὖν] «« ἠνετε[οτε,’” 1. 6. 5πο] Ὀεϊπσ γοιΓ Ἠ]σ] 
Ργϊνί]εσες απἀ Ἰορθςβ. “Ο δέσµιος ἐν Κυρίῳ, « ἴπο 
Ριίσοποτ ἵπ {1ο Τμοτά”” οἨ, “Τα Ῥθγ5οῦ Ὕνηο ἶς 
Ὦ ΡΓΙ6ΟΠΘΥ 52 νμία] ΕΧΡΓΕΞΘ65 {Πο {οτοο οῇ {Πα 
ΑτίίοΙς, λε 15ο Ὀείπσ Ἠθτθ κατ’ ἐζοχήν. Ἐν Κυ- 
ρίω 16 ΤΟΥ διὰ τοῦ Κυρίου, “' ἵπ {πο Τ,ογ45 σας. 
Κλήσεως, Ι. 6. {1 κίαίε {ο ννΠίοὮ {16Υ γνετο οα]]εά 
απά αἁπιη]ίεά ὮΥ {ο στασθ οῇ (οά. 

2. ταπ. καὶ πραότ.] Το ἴΘΓπης αΓθ 5«/ποπα/πιοις 
Ραΐ Όιπε Ἰαΐέΐογ νΙτίαε 15 εοππεοίοὰ ΥηΙ {Πε {ΟΤΠΠΕΣ, 
ἃ5 π5υα]]γ τοδα]ήηπσ γοπα Ι6. Ίπ ἀνεχόμενοι, {οτ 
ἀνεχομένους, «Ίλθτε ἵ5 α φ]]σηί απαεοἰω]οπ. ᾿Ανεχ. 
ἀλλ., “« Ῥεατῖπσ νν]ί οαο] ονετ΄ ρτονοσα{ίίοης. 
Εν ἀγάπη, ἵπ {πε οχοτοῖδο ο! ολατίγ. Όοπιρ, 
1 ος. κ]. 7. 

9, τὴν ἑνότητα τοῦ πνείμ.] Πνεῦμα πιαδί ποί Ώθτο 
Ῥ6 Ἰού6γεά (νν(] ΠΙΠΠΥ τεσεηί (οπππεηία{οτβ) {9 
πε 5εη5θ “6 πιῖπαά ,) πθϊί]οτ πθθᾶ Ὑο, υΙι Μτ 
γα1ρΥ, 5αρροςἉε Ιί {ο Ῥο ριίΐ ΓΟΓ πνευµατικόν. Τὴ68 
86Π50 566ΠΠ5 {ο Ὀο6 {λίς: «έλα ιΠΙίγ 8ο φμ(αρ]α 
απά αστεεαῦ]θ -- ἀῑοίαίες οἱ νε Ηο]γ Βρϊτις,” 
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Ὦ Ῥοπῃ. 15. 6, 
10 

γη ” 3 ’ ” .. 

ὴὋν σώμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν µιᾷ ἐλπίδι τῆς 

ΕΡΗΕΡΙΑΝ5 6ΗΑΡ. Ιν. 4---9. 

4 
ευρο. δν Ἡ κλήσεως ὑμῶν. Ὁ εἷς Κύριος, µία πίστις, ἓν βάπτισμα" } εἷς Θεὸς καὶ ὅ 

μὲ ο ἳ . Πατήρ πάντων, ὃ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν. 6 

αν Ίω ὸ ο αν δὲ ἑκάσεφ ἡμῶν ἐδόδη ἦ χάρις μα τὸ μότρον της δωρμάᾳ τοῦ Ἰ 

τμ] 618. Χφιστου. 4:09 λέγει Αναβας εις ύψος Ίχμαλωτευσεν 8 

αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκε ὃδόµατα τοῖς ἀνθρώποις. 
κ ]ομη 3. 18. 
ἄ 6. 65. 

νοςο Ιπῄασπος {Π6Υ Ῥοββεςεοά. Ἐν τῷ συνὸ. 
τῆς εἰρήνης, 1. 6. ΒΥ {με οι ἡναίίοη οΓ λαί Ρεαςεᾶ- 
Ρο αρίτί, νο] Εἰπάς αἰ] ἰοσείπετ. 9ο Ονίά, 
οἴίεά Ὦγ είς. : “« Ὠϊβδοσίαία Ἰοοίδ οοποοτά{ Ρραοθ 
σαν.) 

4. ἓν σῶμα κ. ἓν π.] Τ]ῆο 5εηςο 5, “΄ Τποτο ἴ5 
οη6 Ροάγ [οβ γοι αἰ], παππθ!γ, ἴπαο ΟΜάτοΠ] απἀ 
οη6 ΜρΙπί [Ώγ νν]οςο σ](ῖς απἀ στασθε (45 ΡΥ οπθ 
1{ε οἵ 5ο]) {ὲ 15 απἰπιαίοὰ; 6ΥεΏ {ία ΗοΙΥ ΒΡρίΓ- 
Ἱ:.]32. 99ο 1 Οογ. αΗὶ. 11, 19. 

---καθὼς καὶ --- ὑμῶν.] Ἐεπάστ, “'εΥ6η α8 αἶδο 
γο Μετα οα]]εὰ [Όγ οπο Βρίγϊτ] απίο οπο Ἰορο οῇ 
γοιτ οα]]ης,” 1. 6. {ο 9π6 Ἠορο οῇ έιο Ρ]ορείησς 
τεδι] {ης {τοπι {λαέ οα]]πσ. Ἐν μµιᾷ ἐλπ. 16 Γος 
εἰς µίαν ἐλπίδα. Ἔμε εἷς, ἰπτοασμουί (Πῖςδ ννπο]ε 
Ῥαββασο, ΠηΘΙΠς 6 οπθ απά {ο καππο.. Τ]μο Αρος- 
Ώαε επιπιεγαίες 6ν6τΥ ἰμίησ ἵπ {πα τα]σίοη ἵπ 
νηίο] {ηογο 15 αΏ ἑνότης. ἜΤ{ο ατσαπηεη{ {ο αΠΙίΥ 
Ἠθτο απιρ]ογεά ππαγ 6 οοπιρατοά ΥΙίἩ (με {ο]- 
Ἰονήπσ ἵπ Αγίς(ίά. αάάασεά ὮΥ πιο 1π Ἐεο. ΒγΗ.: 
ὑμεῖς τοινῦν, ὥσπερ ἐλέγχους ταύτας κατὰ τῆς στασέως 
τὰς ἐπωνυμίας ποιούµενοι, κοινὰ μὲν τὰ βουλευτήρια, 
κοινοὺς δὲ νεὼς καὶ τοὺς ἀγῶνας, κοινὰ δὲ πάνθ', ὡς 
εἰπεῖν, τὰ μέγιστα προσειρήκατε. Τμθ 8απιο αἴρι- 
πιθηί 16 αςοἆ ὮΡΥ Μα]ασμι, Π, 10, {ο Ιπάαος (ια 
}ονής {ο οα]ι]ναίε απαπΙπη(γ. 

ϱ. ὁ ἐπὶ πάντων.] “«Ύε ἀεπγ ποί {λλαί (4ο {ια 
ΓαΏιετ 15 οπθ 4οἆ ονετ αἱ], οἵ ἐπαί {Ίετο 15 οπθ 
Μο 15 Ῥοίπ οπο (ἄοά απᾶ {ο Εαίμεοτ: οΠΙΥ Ίνα 
αά, επαί ἴποτα ἵ5 45ο οηΠ6, Νο ἶ5 οπθ (οἆ ο 
Ώνα 6πτηθ Θ556Π66, απά {πο Άοη5 απά ἨαίἩ Πἱ8 
Ργϊποῖρα έν ἵπ αἰ] ἐΠίησς: απά 5ο αἰδο 84Υ ννο ος 
Ώνα Ἠο]γ Βρϊτίε: απἀ χαί α5 {Πο οπε Τ,οτά απά 
οπο Βρ]τίί Ἠετο 4ο ποί οχο]αάθ {ιο Εαίογ {γοπα 
Ροίησ Ὠοί] Τιοτὰ απά Αρίγίέ, 5ο ποἰί]ογ ἀοίμ (ηα 
οπ6 (οσἆ απά Ἐαίπογ εχε]αάο (Πο Θοπ ος ἨΗοιγ 
Ωρίπέ [τοπα Ρεΐπσ (οσα, δαΐ οπ]γ {γοπι Ρεῖησ (οἆ 
ίπε Εαίποτ,” (ΠΙΟΥ.) δΔιὰ πάντων, Ἱ. θ. “« βΙ]- 
ιησ αἲ] ἐπίηρς ννἩ ἨΗὶς Ῥτεεεηςς, απά ονετγα]ησ 
Όναπη Ὁγ ΠΐΦ Ῥγονίάσπος,” (Οαπά|.) 

π. ἑνὶ δὲ--- ἕωρ. τοῦ Χρ] Τη 5 Ἱπίοπάςά {ο 
οποοιηίθτ απ οῬ]θοίΙοῃ, --- ΠαΠΙΘΙΥ, (ναί {ο σἱ[ῖ5 
οῇ ία Ἠο]γ Βρϊγίί ατο ἀϊπετεπί ἴπ ἀϊΠοτοπί ρογ- 
«οηβ: Πίο] πι]σηί οσσαξΙοη ΘΠΝΥΥ, απά Ὦοδ Ἱῃ- 
Γπνοιταῦ]ο {ο απΙίγ. Πο 5οηςο 18: ««[Π 15 ἵτάθ 
ἠναί Ίηοςο σ][ῖ5 ατο ποί {πο 8απιθ π αἲ] 5] Όί (ο 
{ο απο] οπο οῇ 15 ἶ5 ρίνεῃ {πο στασίοις αἱά οϐ {νο 
Βρ]τίί αοοοτάῖησ {ο ἴνο ΠἹθαδΗτο [πο οἳ ϱΗΜἩ οτ 
ππίατα]. οπάον/πιεπίς, Ὀ01] οὗ νο οἱ ο ΟΠιγίκέ ; 
ἰ, ο. ἵπ 5ο] πιθᾶδατο απά Ῥτορογήοῦ 5 Ολτὶςί 
ἠήπ]κ5 Πί {ο Ὠοδρίονν. Ἠοίης, (Ἰνοτο[οτο, α /γεε-σίῇι, 
Ώιου οασ]{ {ο οχο]ία, ποῖ οοποσῖί απά αΠτοσππςς, 
υα{ (Παπ]κβα]ησςς {ο (ο Γοτ Πὶς «απεροακαθ]ο σι. 

8. Ἔπε Αροβί]ο πονν ρτοσθοᾷ5 {ο ργουο ἴἶιο σῖβι 
οϐ ιο αρ]τιί {ο ο ᾖοπι ΟἨτὶεέ, Ὦγ απ αρροα! {ο 
Ῥα. Ἰχνῃ. 19. Το απσαπιοπί 18 (λ]ς: έ Τη ο 
ΒΟΤΙΡΙΙΤΘΒ 50ΠΠ6 οΠ6 15 5αἱά {ο Ἠανο πβοσπάσὰ πρ 
Πίο Ἠθανοῃ, απά [τοπ ἴποποο {ο Ἴανο ἀῑρίτραίοά 
βΙΓι5 απίο πιοπ. Βιΐ αἶποο (σα. πιεί οπηποί 
Ῥ6 ϱαἰά {ο Ἠανο αβοοπἆθοά Πίο Ἠθανοῃ, παδππΙσ] 
ας ο α]νναγς ἵ9 ἴπ Ἠεανοῃ, απᾶά πονογ ἀθεοσπάσά 
{τοια 1 ιο Ῥτορ]εί πιαδί ποσθβραΓΙ]γ Ἰανο Ἠαά 

υ Ὀ 3 Π ” ᾽ {/ , - 3 ᾽ 

«πο δὲ ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ µη οτι καὶ κατέθη [πρῶτον ] εἰς τα 9 

1η πηϊηᾶ 8ΟΠ1Θ ο//6Υ Ῥθ6τβοῃ, Νο, α[ἴεγ ο Τα ἆθ- 
εοεπάθά [ποπ Ἠεανεῃ {ο δατίῃ, αδοεπἀεὰ [Τοπι 
Όνεηποο Πίο Ἠθανεῃ. Απά Ίο σαπ Ὄ6 πο οἴπες 
έλαπ «εδις ἔ]ιο ἠ{οςείαᾖ, ννΠοπι Ὢθ ΚΠΟΝΥ {ο Ἠανθ 
ἀεκεοεπάεά [Τοπα, απἀ ασαϊπ αβοεπάεἆ πρ {ο Ἠθαν- 
επ... Αί λέγει 54ρΡΙΥ ἡ γραφή: α Πεφιεπί ρω 
αἷς. ΈΤ]ε λέγει, Ἰποννενετ, 4οεθ ποί ΠεοθΒΒαΓΙΙΥ 
ἱππρ]γ α τερι]ατ φμοίαῖοπ : απᾶ {λε Ῥαβεασε {ο]- 
Ἰονίπςσ 16 ποί ἴπίεπαεά ἴο Ὦε 5αοἩ; 5 αΡβρθαΓ8 
{ποπ {πο «Ἠπησθ οῇ {πε 5εοοπᾶᾷ Ῥετεοπ Ιπίο {168 
ιέγα. ΤΠπε οπ]γ νατίἰαίίοη 15, Ὠναί, {ος ἔδωκε 
ὁόματα τοῖς ἀνθρώποις, Όιε Βθρί. Ἠα5 ἔλαβες 
ὁόματα ἐν ἀνθρώπῳ. ΤΙ ἀνθρώπῳ, Ἠονενες, 
αστοςς, πηαϊίπετ νε Ἠερτεν ποτ {ἴα (τεε] 
ος ιο Αροεί]ε, απά γΙε]ἀ5 πο {ο]εταρ]ε 5εη8ε; 
απά, ἴπ βλοτί, ἶδ οοτταρί. Βοπο Μ98. Ἠαγθ 
ἀνθρώποις, ΝΠΙΟἩ ἵ5δ ἀουρί]εςς {ια τῖσ]ηί τεαάἶης. 
Ῥαί πε 6ττοχ τεδί5 οΠΙΕβΒΥ ἵη ἴ]α ἐν, {οτ νυημῖο] 
νου] τοαά ἐπ, απβυγετίησ {ο {6 /ογ ο{ οιτ Ἐπσ- 
19Η Ὑοηδίοη. Νον/ ἐν απά ἐπ ατα ρετρείαα]1γ 
Ιπίετομαπσεά. ἜΤ]ας {πο οπ]γ νατίαΠον νν]] Ὦο 
η {]θ πδο ΟΓ ἔδωκε ὁόματα τοῖς ἀνθρώποις [ος 
ἔλαβες ὁ. τοῖς ἀνθρώποις ({οΥ 5ο, 1 αβρρτεπεπά, {16 
Αροεί]ο τοιά ἵπ ἴΠε Βερί.); απά (λαί 6 πο ἆἱδ- 
εγεραπεή, ιο πιεαπ]ηςρ Ῥείπσ {ηθ ΥεΓΥ 8απιθ; {οΥ 
{μο 5οηςο οῇ {ο Ἠεῦτ. σωὪῇἼν ΠΙΙΠ ΠΠ 

απᾶά ἔλαβες ὁ. ἐπ᾽ ἀνθ. οαπ Ὃθ πο οί]ετ ἴπαπ “ποια 
Ἠαεί τεοαεῖνεά ρῖ[ς οἩ αεοοιπί οἱ πεη: ” Ἱ. 6, 
ίο σἶνο {ο ππεπ. Απά ιο Αροείϊθ οΠΙΥ 5.78 
ἔδωκε {ο ππακε ἴ]θ 8εηςο Ρ]αίΠποΓ; α5δ αἶδο ἆοθΒ 
ἐιο Οµα]άεοε Ῥαταρηταςί, απά ιο ἈἉγτίαο παπά 
Αγαθῖο Τγαπδ]αίου». 

Τ]ε αρρ[ἰσαίίοπ ππαᾶα οἳ {Πὶ Ῥαδεασο ὮΥ (πα 
Αροβί]ο {ο {πα ΜοαςείαἩ να, πο ἀοιαδί, αοσοτάῖηασ 
{ο ἔἶιο πιηςέἰσαὶ Ἰπίετρτείαιῖοη οῇ {νε ον ἴπεπι- 
βε]νες; απἀ ποί, 45 ΠΙΙΠΥ 51ΡΡΟΡΕ, ὮΥ α ΠΕΙΤΕ 
αεεοπιπιοάα{ἶον. 

--- ἀναβάς.] Ἐοπάος, «έ Ἠανῖησ αδοεπἀεά πρ οἩ 
Ἠϊσ] 2 1. ϱ., 45 αρρ]ὶεά {ο Ολτὶςί, Ιπίο ᾖεαυεπ. 
Τη ᾖχμ. αἰχμαλ. Νε Ἠανο α Ὀο]ά οχρτθβδίοἩ, ΡΓοῦᾶ- 
Ρ]γ βΙση](γῖησ (45 αρροαατς {Ποπ .μἀσ. Υ. 12.) “πο 
]οά οαρίϊνο (ος Ὑ]νο Ἰαά ]αά οί[ιογς οαρίϊνο ; 
1, θ., ουίαϊποά α ρ]οτίοις {ΓΙΙΠΙΡΊ ΟΥ6Υ Πὶς 6ηΠ6- 
πηθ5. Ὁοπιρ. Οο]. Π1, 15. Τε οποεπαῖες ο Οητίςί, 
πηθαπέ 1π {ο Αροεί]ο”5 αρριἰοαίίοῦ, πηακί Ῥο αἱ] 
Ώιο οποιηῖος οῇ {16 (ποερε], Ὀοί]μ πιο απά ἄεπιοπς, 
νο Ἰαά 5ο Ζεα]οι5]γ εἰτίνοπ {ο ραΐ 1 ἀοννη 5 ἵη- 
εἰπάῖης αἱδο (45 πΙαΠΥ Εχροβίίοις εροή 8ἰ1 
(πας πάνετεο {0 195 Ῥτοστοςς, --- 38 οἶπ, λε τοογίᾶ, 
απά ἀεαίᾗ, ννλ]ο] ατα οβΏιεη ρετεοπίβεὰ. 

ϱ). τί ἐστιν] “« νν]αί ἆοες Ιέ Ἱπίετ ος Ἱπαρὶγ 1 
Τ]ο. Αροεί]ο)ς ατσαπιθηί 15, --- ναί, 1 Ομτὶκὲ 
αδοοπάοά Ἱπίο ᾖθανοπ, ας πας Ἠπνο Βτεί ἆ69- 
εοοη(οἆ απά Ὄθοῃ οπ αρ. Ἐοχ ἴπο ογἰσίπαΙ 
πθοάο ἵπ Πραυρη οἳ ἴἶιο Μοβεία]ι γνας πο ἀοαρίεά 
θύοῦ ὮΥ {ο Ίθοννς {Ἰοπιςε]νος. ἜΤ]ο οχρτγοβδίοῃ 
τὰ κατώτερα µέρη τῆς γῆς ΊΝά5 ὮΥ ΠΙΒΏΥ οἱ ενα οἱὰ 
Εκροβίίογς (πκοη οϐ Πο. ἜΤ]αι Ἱπίοτρτοίαίίοη, 
Ἰοννονοθγ, Ίχας Ώδοῃ ονοτίιτηθά Ὦγ Βρ. Ῥοατδοη οἩ 
Όνο 0τοςὰ, ϱ. 999, απά 8οπηθ οἶ]μογ ο{ ος στεαί 
Ῥ]νίηος. Μαπγ επηἰποπί Οοπηπησπίαίοτς, αποἰθπί 
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{Λοίς 2. 83, 

α Αοῑι ο]. 8. ς ΄ ’ υ 2 ” ς/ ’ . ’ η πας ὸΣλλρ 

11 ὑπερανω πάντων τὼν ουὐρανῶ», ἵνα πληρωση τα παντα. Ίαι αυτος µοῃ, 1 τ, 
}οτ. 12. 28. 3, Ν ' 2 ’ . ' / Ξ 3 Ὁ 1 Οο 

ἔδωκε τους Μεν αποστόλους, τους δὲ ποοφ)ιτᾶς, τονν δὲ εύαγγελιστας, 2 Γϊπι. 4. 5. 

ή ι) -” υ 

1 τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, Ὁ πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίω ν Χ Βοπ. 13. 5, 
1 ὅος, 12. 27. 

. -” ’ ο . [ 

19 εἲς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ" µέχρι ἁδ.2β. 
Οοἱ. 1. 4. 

’ ’ "μη, -” - 

κπαταντησωµεν οἳ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνω- 

απά πιοάςγη, απἀετείαπά 1{ ο{ νο σγαυο, ασγτεοαῦ]γ 
{ο ια (Γαφαεπί π5θ ο{Γ ία ακρτεδρίοη ἵπ ία Ο. Τ. 
Φπος, ἨοΥ6νοτ, (μαΐί 5εηςο ἶ5 ποξ νογγ 5αἱ{αῦ]ο {ο 
ὠιοθ Αροξί]ε’5 ατσαιηθηί, ἴμο Ὀοςδί Εχροδίΐω”ς ατθ 
ἨΟΝ σεπογα]]γ αστεεὰ, (ναί τὰ κατ. µέρη τῆς "ῆς 
πιθαΏς “' {ο Ἰούνεγ ΤερίοΠΒ,) --- ΠΙΠΕΙΥ, οἳ ἴπυ 
οατία: τῆς γῆς Ὀείπσ α (εη]ήνε οῇ επρἰαπαίϊον. 
Τ]α5 (λα 6χΡΓΘΡΞΙΟΠ καταβὰς εἰς τὰ κατώτ. τῆς γῆς 
νν]] τοίες, πο {ο ένο ἀεβοεπί Ιπίο {λε ϱταυε, Ραΐ 
το 5 ἀεφοσπί {ο οαγ{ι, απά ἐπεαγπαίίοπ οἩ θατί]ι, 
τετπιϊπαίίησ ννί]ι Ἠ]5 ἀθδοσπί Ιπίο {πθ σγανθ. 

Τ]ε πρῶτον 8 ἵπ ΠΙΠΏΥ οΓ ια Ῥοδί Μ53., Ψε- 
βἶοπς, απά Εαίμετς, ποί {Γοαπά; απἀά ΠΙαΥ ο αη 
Ιπίετρο]αίίοῃ. 

10. ὁ καταβᾶς ---- ἀναβάς.] Τηε 5εη5ε ἶ5: “Νουν 
Ἡς πιο ένας ἀεεσεπαεᾶ, 18 ο 8αΠΠθ α5 6 νο [αἲ 
Ἠϊ5 τοςιτγεςί1οη] αδοεπᾶεά [αχ αΌονθ α]] ιο Ἠθαν- 
6ης: 1. 6, {ο ία Πὶρ]εςί Ἠθανεπ. Ὁοπρ. Ηεὺ. 
νι. 26. Ῥ8. νΙ. Τς ον]. 4 ὃς ὅ. Τη ἵνα πληρ. τὰ π. 
το ποαιίοτ 15 {ΟΥ {πα πιαδοι]ίπθ; απά ἴθ 56η5ε ἶ8: 
«6 Ὠναί Όνας ο πιὶσηί Π]1 αἲ] Ρρεγδοης (1. ϱ. α]] Ῥε- 
Ἰενοαις) νυν] σὶβῖς απἆ ῥταςσθ5 ΠπεοθββαΓγ ΓΟΥ {]λεπι. 
Θεε Ἱ. 20. απά ΠΠ. 19. ὍΤ]ο γεαδοπ τω] ια πομίεΥ 
να αππρ]ογεά ἵπ Ῥτοί6τοπος {ο {6 ππαδοι]ίηε 
ΒΘΟΙΙ5 {ο Ἰαγνα Ὄθει, ἴμαί {Πο Αρορδί]ε τερατάεά 
Ώιαο ῬΡεί5δοής ἵπ ααθδίίοη α5 πιρπιβε) (µέρη) ος {ιο 
βαπιθ πηγςί]σαἱ ῥοάμ οἱ ΟΠτὶςί, Όινα Οτο. ϐ8ο αί 
γ. 12. εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χ. Αἰεο ν. 10. 
τὸ σῶμα --- ἐν µέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους. 

11. Τπε Αρορί]ε πονν ἠἰμδίγαίες απά οχεπιρ[ἰ[ες 
]ς πλήρωμα, ἵπ 15 νατίοι5 ἆθρτεσδ; απἀ 5ποννς 
Οναί ἵπ αἰἲ οπ5ε5 {Πε σΙ[ῖς ννετε σίνεηῃ [ποί ίο εχκ- 
οἵίο βε][-εοποσῖΐ, Ὀα{] εἰς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων. 
Ἄουν α5 Ὑς Ἠανο ΊἸθΓθ ΟΠΙΥ απ΄ εποπιρ[ἰβεαίίοπ͵ οϐ 
ἴπνο νατὶοίγ οῇ αρἰτιίπα] ϱ]ῇς, ννε πιαςί ποί εχκρεοί 
ΔΠΥ 5αο] οχαοί ἀείαῖί, αφ ναί ἵπ 1 0ος. χ. ὃ --- 11. 
ὃτ 9-0. ἜΤ]ο οἱ πνευματικοὶ, ΠοΝ6ΥΘς, 4Γθ ον]- 
ἀειί]γ Ρ]ασεά ἵπ ία οτε οἳ ἀῑσηΙίγ, αξ ἵη 1 Οος, 
αι. 29 δε 90, {ο νυλΙοἩ Ἰαδέ Ῥαβςασο (λίς Ώοαις α 
είτοησ αἰΠπΙ(γ. Απά {ηε προφ. απ διδάσκαλοι ]1εγο 
866εΠη εχαο!]γ {ο οογγθδροπά {ο {Πε προφ. απά διδ. 
Ἠιργο. ἨΝΠΗ]ι ταβρεοί {ο {πε εὐαγγ., ΟΥΝ6ΥΘΥ, ΠΟΠ 
ἀιΤετεπος οῇ{ ορΙηίοη αχὶκί5. ΤΠ {πο οπζη ἔιυο οί]ιι 
απεασος νπετο {Πο ννοτά οσοι ἵπ ἴπε Ν. Τ. 
Αοΐβ κχἰ. δ. απά 2 Τϊπι, ἵν. δ.) 1ὲ αἴπρ]γ ἀεποίος 

ἃ Άγεαε]εν ο ἔιε (ἀοδρεῖ. ἘΒαί Ἠεγο 8ΟΙΠΟ ΠΙΟΓΘ 
αρεείαἰ 8εηςε ἶ5 ογἰάθπί]γ πιεαπ{. ἨΝον να Ἱεατη 
{οπι Εακοῦ, Ἠϊεί. Ἐοοε]. ν. 9, απἀἆ οί]ετ νντ]ίοτβ 
οἵίεὰ Ὁγ Ῥπΐσοτ, ας, ἵπ {πο Αροείο]ο ΟΠατοῃ, 
εὐαγγ. Ὑνα5 {1ο αρρε]]αίίοη σῖνθῃ {ο (ἶιοςο ῥγεαε]ιεγς 
νο αἶάεά (πα Ἰαῦοιτς οἱ {θ Αροβί]ο, (απά να 
ΠΙΑΥ ΒΙΡΡΟΡΘ, 34ἰδο {θ προφῆται ΟΥ ᾖῬγίπεῖραί 
Τεαε]ιεγε οἳ 1 Οοτ. ΧΙ.) πο ὮΥ ἰαἰίπς «Ἠατσα οἱ 
3ΗΥ ρατήου]ατ ΟΠτοῇ, Ραί ὉΥ αοίἶῃσ ας Ιπογαηί 
ΡτθαςἨθι5 απά {θαςΏοτς, νπθγαονετ {Ππεῖγ ]αθοιτς 
τηϊσηί Ὄο ποεἀσά, απάἀ (ας Ῥαϊ]άϊπς οἩ α Γοιπάα- 
6ου Ῥτενίοιε]γ Ἰα]ά Ὁγ {νε Λροςίιες ος Ρτορῄῃείς. 
ΤΠἱ8 15 {νε αοοουπέ ννΏ]ο] νο αποϊθηπίς σίνο οἱ 
Όια ἀπίιθς ΟΓ {ια εὐαγγελισταί. Βαί νε νο οοη- 
εἰάςι υν]ναί Ὕνοτα {ο ἀπίϊίος ο{ {ιο βουθι εὐαγγελι- 
σταὶ ΟΠΊΥ α {Εν Ύεατς Ῥε[οτα, ο{ ἨΊνοπα Ῥ]μήρ 
{οτπιθά οπθ (Αοΐς χχῖ. 8.), ς οπη 5οπτορ]γ ἀου)δέ, 

{ο {οβδε αθουο πιεπ{οπαἆ τπαΥ ο αὐάθεά ια 

οἱ ουαπισοἰἰκίπισ {]ιε Ἱιραί/ιοπε, ---- ἵπ [αοί, ἀῑδο]ατσίηπσ 
Ώιο Κῑπά οἱ ἀπίγ Ῥοετ[οτπιεά ΒΥ ἴπα Μἱείοπαγίεδ 
οῇ πιοάθγη 4ππθβ. ΈΤο ἴεβδε εὐαγγελισταὶ λετε 18, 
Ι αρρτεῃεπά, ποίΠ]πσ οοιτεδροπάΊηςσ Ιπ πο επ- 
πιοταίίοη αἲ 1 6ο. αχ. Οἵ Ρρετῃαρς {λε διδάσκαλοι 
Όνετο ΠΙαΥ ὑπο[μάο ο εὐαγγ.; [ος 1 5που]ά 5εθ6πα 
Οναί λε ὁιδάσκαλοι Ἠετο ατθ Πποί {ο δαΠ16 ΥΠ 
Όιοςο ἴπ 1 οοτ., απά ἐαί {χθ ἵεττη 16 Ἠετο ο]1ο5εΙΥ 
οοπ]οίπεά Ν{] ποιμένες, {ο 5Ώονν ἐλαί 1ἱ ννας πο, 
ΡΤΟΡΟΤΙΥ βρεακίπᾳ, α 5οραταίο οτάθτ; {ποισῃα {πε 
ποιμένες αρρθαἵ {ο Ἰαγε Όεθῃ 5αροσίος ἵπ ἀῑσηΙίγ {ο 
Ώιο ὁιδάσκαλοι, απά ατθ βαρροβεά {ο πανε Όεεῃ {πε 
Β4Π16 ὉΙ{]ι {ηθ κυβερνήσεις αἲ 1 (οἨ. κ. 28., (5ε6, 
Ἠοννθυετ, ἴἶιε ποίε {ηετε,) ΟΥ {ιο οἱ προϊστάμενοι αἲ 
Ῥοπῃ. χΗΙ. 8. απά {ο ἐπίσκοποι οἳ Αοΐςδχχ. 29. ΙΤ ἵΒ 
ἠλοισΏ{ {]ιαί ἴχθ ποιμένες ΝΝΕΤΘ ἴΊιοςε ΥΠΟ Ἰιαᾶ {]ιο 
πποτε ἱπιροτίαπί ραδίοτα] «πατσοες ἵπ οἶί]θς απά Ίαγσθ 
{οΥνη5 ; {πε διδάσκαλοι, ἴῑπο Απια]]οχοηθς. 266 Τη69- 
οἀοτεί. Της 1 ννοι]ά Ἠαρρεη, ἰ]ναί {1θ οἴέη ποιμένες 
νοι]ά παν βγςί απ ἴπ/[ζμεπιοο ΥΠ], απά (πες απ αἰ- 
Πιογτέη ονος, {λε εουπίγη Ραξίοτς. Ἠεηοο σταάας!1γ 
Ώναῖχ ο/]σες νοι]ά νατγ απ Ῥασοππε ἀῑδήποί: ενα 
ποι. αἲ Πτεί ἀἰδοβατρίπς αἰ] ιο ογάιπατγ Ραδίοτα, 
ἀπίίες; απά α[ίιεγννατᾶς, νν]εῃ {Π6Υ Ῥθσαπιε τεσατά- 
ο αξ σιρετίπίεπάεπίς,--- απᾶ Ἡετε επ 5ίγ]εὰ ἐπί- 
σκοποι, ---ἴπεγ εἰίπετ ἀϊξοπατσεά Όπεπι, ος ποί, 
αοσοτά(πσ {ο οἰτοιππξίαπςςβ. 
Τε ἔδωκε Ἠθτε οοτγεβροπά5 {ο {Πε ἔθετο ο 1 

ου, χι]. 28δ.: Ῥαί πα {Γοπιθί 15 Ἠθιο α5οά υγ] 
ΤΘ{ΕΤΘΏΟΘ {0 {9 ἔδωκε ὁόματα αἲ ν. ὃ. 

15. Γπε Αροείε πονν Ροῖπίς οί {με 5οἱα ἔπίέεπέ 
οὗ ἀοά ἴπ Ῥεδίονίησ {Ίος σἱβίς, απἆ ἴο ΥΥΠΙο] 
ΠπεΥ, {ἸεγείοΓα, οασΏί {ο ϱο πηαάο εαὐθειγνίεηέ, 

---- πρὸς τὸν καταρτισμὸν τ. ἆ.] “' {ον πε οοππρ]οίθ 
οἀϊβοαίϊοη απά Ῥογ[εσοίίοη οϐ Ογιείαπς, ΡΥ {11Υ 
Ἰηβίτιοίίπςσ {παπι ἵπ {Πο (ο6ρε]. 30 καταρτίζε- 
σθαι ἶς αθεᾷ αἱ 2 Οογ. ΧΙ, 11: οἨ ΙΥΠΙοἩ {εγπ 5εθ 
(αἱ. νΙ. 1. ἀτοῖ. απἀ Κορρο ταιηατ]ς, {λαΐ 1Π πρὸς 
τὸν καταρτισμὸν --- ὁιακονίας ἴΊχετα 5 α ἱχαπβροβίίοη, 
{ΟΥ εἰς ἔργον διακ. πρὸς τὸν κατ. τῶν ἆγ. (45 ἵπ {λε 
{ηλιοριο ἨεΓδίοη), απά {Παί {ΟΥ εἰς τὸ διακονεῖν 
τοῖς ἁγίοις πρὸς τὸ καταρτίζειν [αὐτοὺς], « {ο Ἰηδίταςσί 
ἵπ αἰ] ίπε Κπον]εάσο {116γ ίπεπηξε]νοςῬ ροββεςςε. 
90 Τ,]κα γἱ. 40. κατηοτισµένος δὲ πᾶς (5οἵ]. διδάσκα- 
λος) ἔσται ὡς διδάσκαλος. Λπᾶ 80 καταρτίζεσθαι 18 
ἀθθά εἰδενηετθο. ἜΤ]ο ποχί ἹΥογάς εἰς οἰκοδ. τ. σώμ. 
τοῦ Χ. ἃἴθ αποίΐ]θγ πιοάε ο{ οχρτιθβεῖησ {Πθ 8απΠηθ 
56ηΏ56; ἨΠΙΠΘΙΥ, ΄΄ Ώγ οοπιρ]είῖπσ {Πιο Ὀπ]]άϊησ ο 
Ώιε οἀϊβος οὗ (πε Ότο] οἱ Ομτῖςες Ἱ. 6. Ὦ} 
Ώιογοισ]]γ εἀΙ](γίησ απά Ιηδίτασίίησ 15 ΠΙΘΠΙΡΕΙΒ. 

19. µέχρι καταντ. οἳ πάντες, ὅσο.] Οἱ πάντες, “' Νθ 
α1],2 νῖπ. Νο ἔογπι {με Ὀοάυγ οὗ ία ΟΠΗτοἩ. Οπ 
ένο 86Π5θ ΟΓ καταντ. 58ο Νοίο οη Αοΐς γΙ. 1. Αί 
µέχρι καταντ. Ν6 ΤΙΥ 5ΗΡΡΙΥ, {.οπα {ο Ρτεσεάϊίπα, 
καταρτίζοντες καὶ οἰκοδομοῦντες. Αί τὴν τῆς ἐπιγν. τ. 
Υ. τ. Θ. τερθαῖ τὴν ἑνότ. Τμ9 8εηςδο ΟΡ ἑνότ. τῆς 
ἐπιγν. 566Π18 {ο 06, ΄΄ αστεειπεηί ἵπ ἀοοίτῖπε απά 
γίοννς ταβρθοίίησ φα]ναίίοη ὮΥ ἴπο Ἀοπ οῇ (.οά.” 
Το γνογάς Γο]]οννίπα, εἰς μέτρον --- τοῦ Χρ., 3Τθ Γ4Υ 
Ώιαι οχρ]απαίοτγ ο ναί να οχργθβςθᾷ ἵπ τὸν 
καταρτισμὸν Ἰαςί Ῥοείοτθ. Ἑές ἄνδρα τέλ., “ απίο ᾱ 
οοπιρ]είο πιαῃ:”Ἰ. 6. απίο οοπιρ]οίθ ππαπλοοά 
9ο τέλειος οοσι8 ἵπ {8 5οπ8ο αἱ ἨΠεῦ. ν. 14. 
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” -: ὁ » » 3 ) , 3 , ς / νά 
σεως τοῦ Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς µέτρον ΛΠλικίας τοῦ 

γ Ἴρα. 28. 9. λ ’ - .. γ [ο] ΄ 3 .. λ ὃδ ΄ 

πληρωματος του «ΆἈριστου ἵνα µηκέτι ὤμεν γήπιοι, κλυδωνιζοµενοι «α 

ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν 

πλάνης"  ἀληθεύ- 16 

ὃς ἐστιν ἡ κεφαλὴ 

Μαι, 11. 7. 
1 Οος. 14. 20. η ’ τη ” ῃ 
Πευ.19.9. καὺ περιφερόµενοι παντὲὶ ἄνέμῳ τῆς διδασκαλίας, 

3 ’ .] .) - 

εν ανθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν µεθοδείαν τῆς 
4 5. 98. . Ἰ 3 [ μέ 3 ». ) ’ 

Οοἱ.1.18..  ΌΟντες δὲ ἐν αγάπη αὐξήσωμεν εἰς αυτόν τὰ πάντα, 
4 Ῥοπι. 19.5. - δι Ἀ ἃ- - ν » ’ . -. ἃ 
ἵ Οος ο Χριστος ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογουμενο» καὶ συμβιβαξο- 16 

οἱ. 2. 19. ’ ς ” . 32 Π ; |] 

µενο», διὰ πάσης ἄφης τῆς ἐπιχορηγίας κατ ἐνέργειαν, ἐν µέτρῳ ἕνος 
ο... η ’ - , ω 3 
ἑκάστου μέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἕαυ-- 

 ᾱ 9, υγ 
τοῦ ἐν ἀγάπη. 

υ Ῥοπι. 1. 8, 18 Ρ 9 ς λ , Ε ῃ ' ε μας νά ’ Τουτο οὖν λέγω καὶ µαρτυροµαι ἐν Ἰυρίῳ, µηκέτι υμᾶς περιπα- 11 
1 Ρεί. 4. 9, 

Οοτ. κὶν. 20. Ῥ]]. ΠΠ. 15. ἜΤ]ε ν/οτάς εἰς µέτρον 
ἡἠλικίας ατα, ἶ οοποθῖνε, ο {ο βαπιο 56Π56 Υγ]{]ι 
ἄνδρα τέλ., Ἀπᾶ αγο ΟΠΙΥ ας5εά {ο Ιηίτοάαςθ {Πε τοῦ 
πληρ. τοῦ Χρ. ; {οι ἡλικ. ηετε ἆοθς ποί 5ἱσηΙ{γ δίαίμγε, 
Ῥιί Γωἱἱασε, 15 1ο] Ιχ. 21. 366 ΚοΟΡΡε, 3εμ]ει., 
απά γαλ]. Τ]αίς ἡλικ. πιαγ ΊηθαἨ πιαἠιοοᾶ, 18 
Ῥτογεά ὮΥ (θ νατίοις εχαππρ]ες αἀάισοεά ὮΥ (πε 
(οπιπιθΠ{α{ΟΙΒ. Μέτρον ἵδ Ἠετε α5εά α5 ἵπ ΡΠΙ- 
]οβίγ. οἴίεά ΡΥ Ἰλ)είς. τὸ µέτρον τῆς ἡλικίας --- γήρως 
ἀρχή. 35 αἱδο Ἱπ ]ωποίαπ οἶίεὰ ὮΥ Ἠαρμε]. Το 
ρα άν Ι αάά Βιοπ. Ο. Π. 12. ἣν ὃ᾽ ἀνέρος ἐς µέτρον 
ἔλθης. απἀ ΤἨθουχ. Ι4γ]]. χΙΙ. 16. Τοῦ πληρ. τ. Χρ. 
αἰση]ῇος, ΄΄ οἳ ναί νὶςάοπι απἆ Πο]ίποςῬς ννΠΙοῇ Ὀε- 
οοπ]θ8 ἴ]ε Γωήπεςς οἱ ΟΗη]ςί,” πιεαπίης Πὶ5 ΟΜάτοῇ, 
α5 αἲ 1. 20. ΟΥ Ηἱ5 ἀοοίτιπο, ας ν. 20. 

14. Ἔ]ο οοππεχίοπ 15 ΝΘΙ] {ωποθεά ὮΥ (61118. 
απά Κορρο ας {ο]]ουν5: 6 ΑΙ 5 γνας ἀοπο, ἴ]εςα 
νατίοις οτάετς Ίνογθ ης {αίεά Ὦγ Ομτ]ςί, {ο {πα 
Ρετ[εοίίπσ οΓ {ο φαἰπίς (ν. 11 --- 2ὔ.), ἴπι ογᾶετ έιαί 
Ώπεγεῦγ νο Ἰοι]ά Ὀςδ πο πποτθ {οββεἀ,” ὅσο. Τπ 
νήπιοι ἴπο αΏονο πιείαρ]Πος 15 οοπέίπιεά. ἈΝΠηκέτι 
βΊλουνς (μαί {Π6Υ, ννοπη ης 15 αἀάγεββίπᾳ, ιαά Ώ6εῃ, 
ΟΓ 120Υ6 80 {οβ8θἀ. Τη κλυό.,περιφ., απά {1 Υνοτάς 
Πο]]οννίησ {ποτ ἶ5 α πιείαρµος ὁτο παι{σᾶ. 9ο 
45ο ὁἆαπιος 1. θ. (οη {πο 5α1ηθς 5αῦ]εοί) απά περιφ. 
1π ἨΠευ. χι. 9. ΟΡ κλυδ. ἵπ α πιείαρῃοτίσα] 5εη8θ 
οχαπηπρ]ος οσο ΙῃΠ {πε Ἰαΐος ννγΙίοι5. πο ἀνέμῳ 
Ἰετο ἆοθς ποί ΓΘ[ΕΓ {ο {6 φίοαά ννϊπᾶς οῇ 5οπιθ 
66ᾳ5 απά Ιακαάςς, ΡΗ{ {ο ο οΠαπσεαβ]θ, γαῖ νίο- 
Ἱεηπί, σηδίς ο ιοῦπα ρτενα]επί Τη νε Μα ἀΠίεγταπθαη, 
απά ννο]] Ἰκπούννη {ο Ῥαι!, σα]]εὰ Πιουαπίεη. 368 
Λος αχν!ϊ. 14. ΤΠ κυβείᾳ ἴογο 18 α πιθίαρ]οτ 
αΚκοη {Τοπ γαι αἱ ἀἱσρ. Τη νοτᾷ, Ἰον/δνας, 
Ἰπά ποί οπ{ ναί 5οπςο, Ὀι{ αἱδο Οιαί οῇἳ εοσσύις 
Πιο ἀῑσα; απᾶ, Ἱπ α σοπογα] γναγ, ἀοποίοεά (να 
ἐγίεχογι οἳ ϱαΠιθΡδί6ΥΒ, απά ἴ]οδο νο Ῥταςείεὰ 
Ιεσεγάσπιαίπ. Ἐν πανουργία ἵδ αάάεὰ Ὁγ Ὑναγ οϐ 
οχρ]απαίΙοη. Πρὸς τὴν μεθ. τ. πλ. βἰσηίῇος, !« νίἩ 
σοποοτίοᾷ οἱ ἀα]οοταίο ρ]απηῖησ οῇ ἀθσοῖ(. 

15. ἀληθ. ἐν ἀγάπῃ.] ΤΠ 15 νατίοιβΙγ Ιπίετ- 
Ρτοίοά. Ό6ο Ἠοσθῃς. ΥΠΟΡ., ννηοτο Τ Ἰανο ΠΙΙ1Υ 
ΒΊΊονΥΏ (ναί, ας πίς ἶ5 ππαπ]{οκ{]γ ππσαπί οὗ Ο)ιγῖδ- 
ίαπικ ὑπ σεπεγαί, πο οἱ πεπίκίογς, ἴ]ιο 86Ἠ56 α51α]- 
1 αφοτῖ]ροἆ 15 Ιπαδπηϊρείῦ]ο.. Ἔ]ο πιοσπίησ 586οπΠη8 
ίο ϱο, « πιπἰπίαληῖηςρ πα (γης οῇ νο (.οβρε] ἵπ 
νο ϱρ]γἰί ο{ οιαγεγ (5ο (11]1γ ἀοθοτίροά ἴπ 1 0οἑ. 
ΧΙΙ],), 5Ο ας {ο Ι6ί πο Ίονα οἱ ἐγαῖ] πηίαίο ασαϊηςί 
Π. Εἰς αὐτὸν, “« ἵπ τοβρθοί {ο Ἠΐπας) 48 Ἠοπῃ. χὶ. 
56. Ερῃ. 1. δ. Οο]. 1. 20. Αίἱ τὰ πάντα 8ΙΡΡΙΥ 
κατά. 

16. ἐξ οὗ πᾶν, ἃο.] Τ]ο Αροεί]ο Ἠοτο τοίηγης 
{ο νο Πσιταίίνο τορτοδοπία(ίοπ αἱ ν. 12, 19. (1- 
ἱοτταρίοί ὮΥ νο Ἰοτίαίοτγ πιαίίοτ ἵπν. 12. 10.) 
απά, αρτοεπυ]γ {ο 1πο ῃγΟρεγ 86Π56 ΟΓ καταρτ., 
οππρΙογθ {6 ναπιο Ίππασο, ἀθτῖνος /οῦ ἐ]ιο [ήπια 

ο) νι Δ ) , ῳ Ἡψ ωα . ᾽ 3 

τεῖν, καθως καὶ τα λοιπα εὔγη περιπατεῖ ἐν µαταιοτητι του νους αυ-- 

Λοάψ, νἨῖοἩ Ὡς Ἰαά Ῥε[οτο ἆοπε αἲ Π. 21. Όοπι- 
Ρατο {ε ρατα]]ε] Ραδεαρο αἱ 0ο]. Π. 19. Τ]ο νΥγοτάβ 
πιαΥ Ὄ6 έαβ οοηρίταεά: πᾶν τὸ σῶμα τὴν αὔξησιν 
τοῦ σώματος ποιεῖται, εαιναἱεηί {ο τὸ σῶμα τὴν αὔξ. 
αὐτου π., ὈΥ απ Ιάίοπα ἀετ]νεά, 1 15 δαΐἀ, {τοπ (πε 
Ἠεύτενν, αἱ, ἵπ τθα]{γ, οΟΠΠΠΙΟΠ {0 {πε ἱπατηΠοῖαὶ 
βίγ]ο Ιπ αἰ] Ἰαησιασες, λατ ἐνέργειαν, “'ὮΥ ἴπε 
ορεταίίοηπ ος ν/οτκίπσ ος 6ας] Ἱπαϊν]άια] ρατί ος 
ΠΠΕΊηΡΟΓ, αοοοτά]ησ {ο Ί]χα πιθαδΤθ [οἱ 1ΐ5 γνν 
Τε νν]ο]ε Ροάγ (1. 6. πε ΟΠτςῇ), 5 βαἰᾱ {ο 
οοπηροίεᾷ {οσεί]ει, ΡΥ εαο] Ἰ]οϊπῖ, ος πἹεπιρετ, 
οοπηίτιοιέἶπσ 1π ΟΟΠΙΠΙΟΠ, 5 ονη Ῥεοι]ῖατ α- 
γαηίασο. Τηο σεπετα! 5εηςε ἶ5, ----ἴπαί ας ἴ]ε θοᾶψ 
19 οοπιρασίεἁ, απάἀ., ὮΥ ἴα οοΠΙπΙΟΠ αββἰθίαηςθ τθη- 
ἀετεά Ὦγ εαο] οῇ ία νατίοις ]οϊπίςδ, Ισαππεηίς, 
ίεΠάοΠΕ, απά ατίετίο5, ἴπο νηοἱο {Ἠτίνες, απά 
ρταάμα]]γ στον”ς αρ {ο ππαατΙ(γς 5ο {λε Ῥοάγ ος 
Οτῖςί (18 ΟΠατοΠ), Ρείησ Πε]ά {οσείπεχ Ὁγ εσας] 
ΠΠΕΊηΡεΤ ἀοΐπσ 8 πίπηοςί {ος ἴἶε σοοᾷ οἱ {θα 
νοίς, στο/5 Ἱπίο α οοπιρ]είο αρίγτέιαί Ῥοὰγ Ηἲ 
{ου {πε βοτνῖος οἳ Οητὶςσίς απά {8 18 ο ΡΥ 
Ώιο πιπίια] δαρροτί απάἆ Ίονε οῇ {Πε ΠΙΕΙΩΡΕΤΕ, Ὀθ- 
Ίπσ Ῥγοκδεγνεὰ ὮΥ πε ααίποςΙγ απά σατο οἱ {8 
Ἠεαά, Οιγτςέ. 

Τ]ε αΏονοα νίθῖυν ο {Πο 5εηςθ 1 Ἠανε εα{]θ[ας- 
Ποπ ἵπ Ηπάϊπς εαρροτίεά ὮΥ ἴε ορϊπίοη οὗ ῬτοῬΈ. 
Φοᾖο]εβε]ά, Ηϊπίς, Ρ. 60., Ἱν]θτο Ίο εχρ]αίης, διὰ 
τῆς ἐπιχορηγίας πάσης ἀφῆς, “΄ οοπιραςίεᾷ (μτοισ]ι 
6νοτγ ]οἷπί ο ϐΗΡΡΙΥ,) 1. 6. 6ΥετΥ ]οἶπί Ρείησ {πε 
Ιπείταιηθηί οΓ 5επάἶησ {ογννατά {1 5ΙΡΡΙΥ {ο (πε 
πεχί ρατί ΟΥ ΙΠΕΙΩΡΟΤ.”  Απά Ἰε τεπάετς ἴπθ 
Ἠ/]λοἰς Ρᾶδ8ασο {μας: 6 οοπιραοίεἆ {Πτοισ] εΥΘΓΥ 
1οϊπί, αοοοτάϊπς {ο ἴῑα εβεοίια] υνοτκίπρ οῇ {πε 
πουτἰκητηθηέ 5αρρ]ίαά ἵπ ο πιθαςυτο ΟΓ εγετγ 
Ρατ”. Οµ νο εαθ]θοί 56ο απ αὐ]ο Οοποῖο αά 
ΟἹεταπα οἩ (5 (οχί, ὮΥ Βρ. Βαπάετεοη. 

17. Ἠανίησ οχλοτίθά {πθπα {ο γα] γνογί]γ οϐ 
Ὠιαίτ νοσαίϊοη, απά εδρθοἰα]]γ {ο οι] ]ναίο απΙγ 
ΠΙΟΠσ {Ἠεπηδο]νοας, α5 Ὠοείησ αἰ] πιεπιθοτς οΓ οπθ 
Ῥοάγ, ιο Οατο] οὗ ΟΗτὶςέ, πο Αροςί]ο ρτοσθεἆς 
{ο οαποή ἴ]χοπη ασαϊηδί πο οοτγαρᾷοης οῇ {ο 
(επί]6ς, απά {ο Ιποι]σαίο οίμετ ἀπί16ες απά νΙτίαθΒ 
ει]ίαῦ]α {ο πεῖς Οτ]κίαη Ρτο[δβδίοἩ., 

--- τοῦτο λέγω καὶ µαρτύρομαι.] Α νετν επετσείϊς 
οχρτθβδίἰοη, ἀσποί]πο «, Τη]8 Τ «Ἡπτσο απά εαγηθ»!]Υ 
οηίτοα!{.””. Ἐν Κυρίῳ, «« Ὦγ νε Τ,οτά, 1. 6. ΒΥ {πε 
Ίου γοι Όθατ απά ]ιο ἁπίγ γοι οὖνθ {ο Ἠϊπι, Τὰ 
λοιπὰ ἔθνη, “' ια τοδί ο, (1. 6. ἴἶνο πποοπγετίεςᾷ) 
(οπ]6ς.ὖ 

--- ἐν µαταιότητι τοῦ νοὺς ἀ.] Ἐεπάοτ, «έ ἵπ ναπῖγ 
ος πα]πς, 1. 6. πηοᾶ ες οἩ (ΠήηΚ]πσ απά {ορ]]ησ. ο 
Ῥοπῃ. 1. 28. παρέδωκε αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμυν νοῦν, ΝἨθτθ 
φοο Νοίΐα. Όπ (ο οχαοί 56Π5ο9, Ἠοννενος, οΓ µατ. 
Ἠχροβίίους ατο ποῖ ασγοθὰ; 80ΠΠ6 οχρ]αϊπίης Τε 
/Γοἱὔη, ο εγγο» οί ομἰπίοπ απὰ τοαδοπῖπςσ οίμετε, 
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ο Βαρτα 2. 12, ΄ - , 3 ’ ιο ” 

19 τῶν, - ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ Όντες, ἁπηλλοτριωμένοι της ζωης τοῦ 1 Τιωες ά, ὅ, 
ω Π ε᾿ β 3 », υ υ Π ” 

Θεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὐσαν ἐν αὐτοῖς διὰ τὴν πὠρωσιν της καρ- 

19 δίας αὐτῶν". ᾗ 
3 ῃ ς ω ᾽ 3 «/ ’ επο 

90 ἐργασίαν ακαθαρσίας πασης ἐν πλεογεξίᾳ. Ἰμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμαῦ ΕΤ εωρτα 

’ 3 υ ἤ - 3 3 

οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἀπνοπι. 1. 34, 
πι. 6. 6. 
..-8, 
5, οἱ. ’ ’ 2 3 ’ ». ’ [ή 

91 τὸν Χριστόν" εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε, καὶ ἐν αυτῷ ἐδιδαχθητε, καθως ἃ 8. ο. να. 
-” 3 - 3 ΄ ς ” ᾽ . 

9 ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ιησοῦ, ' ἀποθέσθαι υμᾶς κατὰ τὴν προτέραν 

τος ἵπ ῥγαοίΐοε, ἱπιργολίίη; Ο9ἱ]16Ι5, ασαἰπ, {αο]α- 
ἐγη. πο βτοί Ιπίετρταϊαίίοη 86εΠῃ5 ἴο ἀοβεγνθ 
ενα ρτοίεγοπος; Ὀιί ἴμε οη6 Ἰαδί πιεηέῖοπεά πηαΥ 
υο ἱπο]αάθά. "Τΐ5 ρᾶ55ασθ περιπατεῖ ἐν µατ. τ. νοὺς 
α., ἐσκοτ. τῇ διανοίᾳ ἶδ αἱἰοσείμει α Κἰπάτεά οπθ 
πι Ἠοπα. 1. 21., λογο, θρεακίησ 06 {Πε µαταιότης 
οἱ Ιάοἱαίσγ, Δὲ. Ῥαα] 5αγς {πο ἨθαίΠ6ΠΒ ἐματαιώθη- 
σαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ 

ἀσύνετος αὐτῶν καρδία, Ἱ. 6. νοῦς ΕΟΙΙΥ οἳ 

ἱπιασίπαίίοη απἀ τεαδοπίπρ ]οά {ο Ι4ο]αίγ απά {πῃ- 
πποτα{γ ; α8, οἩ πα οίμοτ παπά, ἱπιπιοταΙ(γ ἀατ]κ- 
επεὰ {ο απἀειδίαπάϊπσ απἀ Ρρετνοτίθὰἀ ἴἶα ]αάρ- 
πηεηῖ. 

18. Τη λῖς ναυςο (νε Αροςί]ο Π]αςίταίος {1ο πα- 
ἐπρο, απὰ ἱπείπιαίος (ο εαιδε οἳ {λῖς πιοπία| ΓοἩγ. 
Τ]ιο εχρτθβδίοΏ ἐσκοτισμένοι δἰση]ῆος Π{εγα]]γ., ῥε- 
οο]εά. 36ο Νοίθ οἨ Ἠοπῃ. 1. 21. 1 ποιά Ἰετε 
οοππρας α αἰππί]ας οχρ[θβδίοῦ 1Π ο56ρῃ. Ρ. 400. 
14. ἨΗιάς. τὴν διάνοιαν ἐπεσκοτισμένοι. απ 12908. 20. 

--- ἀπηλλοτριωμένοι.] ᾿Τ{ἱ9 15 οοηβἰἀάετεά ας 1 1{ 
πνθτο απ αα]ρο[ίυς, (50 πο 3ΥΓ. Πας «6 α]θπί 3) απά 
πααΥ Ὦθ τοπἀστοά “' αεηαίο {Γοπι:”” α5 Μου, 
Ῥαγαάϊςο Τ,οδέ, “Ο αἰιεπαίο ᾖοπ ἀοά! Τῆς 
ζωῆς τοῦ Θεοῦ 5 {οτ τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς, “΄ 5Η6Π α 1[α 
α5 5 αοσοτάἶησ {ο {πε νν]] οὗ ἀοά.”. Απά αν {ιο 
νι] οἳ ἄοά 15 ος δαπεἰβεαέίοπ (1 Τηε5ς. ἵν. ὅ.) 
«ο ἵί ἀοποίθς, α5 Γιουστοί οχρ]αίης, τὴν ἐν ἀρετῃ 
ζωήν., Τηή9 α5ο οῇ χε θπίί., [ου ελα Αοοιις. γη] 
κατὰ, ἵ5 Γοτιιθά {ποιη πα Ἠευτειν. 96ο Ρ8. Π1. 18. 
Τ]ε ποχί ννοτάς βασσοςέ Ώια εαµςο οἳ ἠλαῖτ Ρ)Ιπά- 
Πθ6585 απά ανεΓδίοη {ο το]σίοη. ᾿ΤΗΠΘΥ ατε 5ο, 1 ἵ5 
βαϊά, διὰ τὴν ἄγνοιαν --- καρδίας αὐτῶν, νΠθτε διὰ 
τὴν πώρ. πιαδί ποί Ὄο τοσατάθά (ΙΙ Κορρο απἀ 
οἴ]οις) α5 πθιθ]Υ 5ΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 ΜΙΙΙ διὰ τὴν ἄγν. 
πο ομσ]{ 1 {ο Ὦο 5εραταίθἆ {.οπα 1{, (45 αἰπιοςί αἲ! 
Ἐάιίοις Ἰανο «αρροςθεά) Ῥαΐέ οἱο5δεΙγ οοηπεείθἀ 
νε Τε, α5 ἱτασίησ (ο οτἰσίη {λετοοί. Ῥοπάετ: 
««Ῥοαοπιςε ο{ {θα Ισποταποο (αί 15 ἵῃ ἔπαπῃ οιυίπς 
{ο Ένα οα]]οαξηςθςς ος ἠιθῖτ Πθατί5 ΟΥ 6ΟΠΒΟΙΘΠΟΘΒ, 
[απά επαί ρτοάπσεά Ὦγ ἱπππιοτα(γ]. ΤΕ ΩΙ Ρο 
Ὀνοισ]ξ πο αἀπιὶεδίρία, νο ππαή, ΝΕ Βρ. 1οΡῦ, 
Ἀαογ. ΤΗ{. Ρ. 191., ετε τεοσσηϊζθ απ ακαπηρ]ο οϐ 
νο Αεγπαίο ααπίταϊης, ἵπ Πίο], ΒΥ α ροου]ίαΥ 
ατβσοο οῇϐ οοηβίτασίΊοη, νο Επτά Ίπο {οτιης α 
οοµήπαοι5 8οΏςθ Ι{Η (ο Πτγοί; απἀ {πο Εουγί]ι 
ψἩ να 5οσοπᾷ, ας ἵπ Μπαντ χι. 12. ἜΤ]ας, αᾱ- 
αφήπσ να Ῥατα]]α]ίδπι, {πθ ναι υν]] ταή αν 
ο]]ουνς : 
ἐσκ. τῇ διανοία ὄντες 
διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν ο/σαν ἐν αὐτοῖς 
ἀπηλλοτ. τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ 
ἁιὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν. 

εί (ής ἴς εηΓθ]γ ἔοο αρβοίαί {ο 5πἰί Όνα αίγ]ο 
απά ΠΙΠΠΕΓΣ ο{ Βέ, πα]: απά ννθ ΠπαΥ ταίΠογ 5αρ- 
Ρο56 ἐπί {Ἴοτθ ἵ5 Ἰθτεα, α5 οβίθῃ, (γοπι ῥ4{105, α 
5]ἰσ]ᾗί οοπ{αςίοπ ο{ {6 τεσα]αγ ογάστ, ἵπ ννΠῖο] {6 
βοη{]ππθη{ Ίνας πισαη{ {ο Ῥο απἀρτρδίοοά. ΟΠ πώρ. 
560 Νοίο οπ Βοπι. χ!, 7. 

19. ἀπηλγηκότε.] "Τὴΐ5 ἴογηι ας Ώθεπ ναγίουςΙΥ 
ἱπίατρτοίαὰ, (45 Ιπάθαθά 165 οχίοηί οῇ βἰσηϊίβοα{]οῃ 
η] αἀπα]ί) Ῥαέ σοποτα]]γ ἵπ {οο ἠἰπιέίεα α 89ΠΡ6. 
Τε ποίῖοη Ἱπιρ]ίθά ἴπ 1 15 νου οοπιρ]θχ. απἀ 
πια αἁπαῖί ο αἰ] ναί 5οη5ο ννλίοἩ Ομαπά]. οχ- 
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Ρτθ6β565; Ῥαί α8 {Πο ἴθιπι 8ΒΘΘΠΙ6 ἵο Ἠαγο Ῥθεῃ 
ππθαπ{ {ο ο εχρ]απαίοτΥ οΓ {Πε πώρωσις ]α5ί πἹεη- 
ἀοπεά, ἴέ πιαγ οΜΙεῇγ ἀρποίο α Ὀείηρ ραςί αἰΙ Γεε]- 
Ίπσ ο{ τεΠιοτ5θ ΟΥ 5Παπηςθ, Ιηδεηείθ]θ {ο {ο βἰ1ηρ8 
ο{ οοηδοίεηςθ, οα]]ου5 {ο αἲ] 5εη5ςο οῇ τὶρηί αηά 
Ἠ/ΤΟΠς. Όη {ή5 56η5θ ΟΓ ἀπὸ Ιπ οοπΙροβΙξίοη (ἨΥ 
πΠΙοΏ 1έ ἀεποίθῬ οθαδῖπισ [τοια {1ο αοΙΟοΏ 6ΣΡΤΘΡΕ- 
οἆ ὉΥ έα νετ) 5ε6 ΠΙΥ Νοίθ οἨ {θ 8αΠ1θ 159 ο{ 
ἀπαλγήσαντες ἵπ Τπαογά. Π. 61. ΒπΠ. (Τταπβ]. απἀ 
Ἐά.) απάἀ ἀπολοφυράμενοι . 460. "Εαυτοὺς παρέδ. τῇ. 
ἀσελγ., “' αθαπάοπεά {πεπηδε]νες 1ο αἰ] 5ογί οἱ 
ΙαβοινΙοι5ηε8ς6 απά οοτταρίοη,”. α5 ἀεδοτίραά π 
Ῥοπῃ. 1. 29. 586ᾳᾳ. Ἐν πλεον. ἵ5 πιθαπί {ο {ατίΠετ 
ἀενε]ορε {να Ίάθεα ΙΠ παρέδ. ἑαυτούς ' ᾱ- ᾱ. “«ποί 
ΟΠΙΥ σανθ (Πεπιβο]νεΒ πρ {ο {πο ρετρείταίίοη ος 
α11 νὶσα, Ραΐ υγ] α στεοᾶϊἴπεσς οἱ δετιδιαξίη πηενετ 
{ο Ὀ6 βαθἰαίες.) 

20. οὐχ οὕτως ἐμάθ. τὺ» Χρ.] Τῃπο 5εηςο ἶς ““ΎὙο 
Ἠαγο ποί 5ο [Ππιροεγ[εοί]γ] Ιεατπεά {πε ἀοοίίπο οΕ 
Οµτῖςί [ας {ο Ρτασ(ἶδο εασ] {Πίπσς].2 

2]. εἴγε.] Μορί (οπιπιεηίαίοΓς, απᾶ εερεοία]]γ 
Όπο οἰάθχ 9Π68, ίακο εἴγε ἵπ ἴΠο 5εη8θ σὲ πιρᾶο, 
Νίο] ἶ5 Υοιγ αστοθεαβ]θ {ο γν]αΐέ {ο]]οννς ἵπ {19 
νογξθ. Βιΐ οι ἴἸθγο υν]] Ὄο α οοηβἰἀάεταρ]θ 
ἀἰβποι]{γ, α5 {ο (ο οοηείταοίἶοπ Ο6 ἀποθέσθαι αἲ 
Ώια Ὀασιηπίπςσ ΟΕ {πο ποπί νεΙδο; ΝΠΙοΝ οαηποί, 
Ψἰθνοιί στοαί ἨΓΕΠΠΘΡ5, Ὀο 5αρροφεά {ο ἀορεπά 
αροη λέγω καὶ µαρτύρομαι πϊ ν. ΙΤ. Τί 15 Ῥοίίογ {ο 
ἴακα ἴ]ε εἴγε (45 Τί Ἰιας Ώ6επ ἆοπο ΒΥ {ο Ρε5ί 
Οοπιπιθηίαίοτς ΓΟΥ {νε ]αδί οεπίτγ) 1π ἴο 6εηςθ 
ὑπαβηιμοίι αξ; ὙΝΠΙΕεΠ ἶ5 δαρροτίεά ΒΥ πο απο]εηί 
(τθοὶς (θοπιπιθοηίαίοις, απά οσοσιτς αἶδο αἱ ΠΠ. 192. 
Ὦγ ιο αὐτὸν απά αὐτῷ πιαδέ ο απἀφιδίοοά {πα 
ἀοο[γίπο οϐ Οητ]ςί, α5 οοιγεδροπάίης {ο Χρ. ἵη {ο 
Ργεοθάϊίησ νΥε:5ο. ἜΤήποισῃ {ιο Αροείο ἆοθς ποί 
ετργεςς ἐιαί 11εΥ Ἠαά Όεει {αασιί ή Μῖπι, γεί Ώθ 
εασσοςίς 1 ἵπ {πα ννοτᾷς {ο]1ουίῖηπσ καθώς ἐστιν 
ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰ., Ὀεῖηςσ Υ6ιτγ ευἱίαρ]ο {ο {πε ἵπ- 
εἰτισίίοῃ ο{ οπο ΥΠΟ Ὕνας (αασμί ΒΥ Ροτ5οπα] τευ- 
ο]αίίοη [οι ἆῇθεδας ΟἨγὶςί (5εο (αἱ. 1. 12. απ ια 
Νοίθ), απά Ὑο (Πετγείογο πεί Ὦο 5αρροφεά {ο 
βα11ν Ἰκπονν ία ριγο ἀοοίτίηπε οΓ {Πο (ἀο5Ρε]. 

22. ἀποθέσθαι ὑμᾶς.] α. ᾱ. “ΓΥοι Ἰανο Ὄθδαι 
[1 δαγ] ἰπιση{] ἐμαί γοι «ποι]ά ραΐί ο 

---κατὰ τὴν πρ. ἀν.] Ἴ]λοες ψοτάς γἱε]ά πο 
επἰ{αρ]ο 86ΠΕ66Θ, 5 {ΘΥ αἴο {ακεπ ΡΥ αἰπιοςδί αἲ] 
ΕχροβΙ{οτΕ, απά εσργοβςας 1π αἱπιοςί αἰ] Ψευδίοπς 
ΠΣΙΠΘΙΥ, αφ 1Γ {Π6Υ {ογπιεά απ ἱπάορεπάεπί ο]αμςο. 
1 15 τσηί]γ οὐβοτνοά Ὦγ ἄτοί. απά Ὑοτςί. (λα 
{Πογ ατα ο]ος56Ιγ οοππθοίεά πι {πο Ἠ/οτάς {ο]- 
Ἰονίπσ, απά ατο Πατίπουγ οχρ]απαίοτγ οῇ ία τὸν 
παλ. ἄνθρ.» Ἱ. 6. Ἠϊπι Υπο 5 ἵπ 5 Γογπιοτ δἶπβι] 
Ἰ5ί5. Ῥο αἶεο Κορρο, Ἡο {ακος ία οοηβίτις- 
ΠοΠ {0 Ῥθ: τὸν παλ. ἄνθρ. τὸν κατὰ τὴν προτ. ἀναστ., 
66 (νο ο]ά πιαΠ,, ΟΥ ἀἱκροδί[ίοη απά ΠΠΑΠΗΘΥ ἵπ γυΠΙοἩ 
Ίνθ ΓΟΥΠΙΘΕΙΥ νο, έέ νο οἷὰ πια ος ΥοΓ {ΟΥΠΊΕΣ 
(ο, ας γα]κο[, γοηάστς. Τὸν φθειρ. ἵδ πἀάοᾶ, Ῥο- 
ο81156 ἀναστ. ἶξ ἃ Υγοχ πιθύἶα βἰσπ]βοαί]οπίς. 1 
ππαΥ ὃς γοπάθτθά, “6 νλ]ο]ι Ὕνας οογγαρί,”” 1. 6. Ῥθ- 
οοπ1θ οοτταρέ. Τ]ης κ;τὰ τὰς ἐπ. ΙΙ Όε {ο διὰ 
τῶν ἐπ.. “« {Ἀτοισ] {Πε Ιπῄποποσθ ος ἀθοςί({α] 1α5ές 
τῆς ἁπάτης Ὀεῖπσ ΓΟΓ ἀπατήλαις. Πο ἀπάτ πας 
(ποἰννΠιδίαπάϊπςσ γνλαί 6οπης Οοπιππεηία{οΓ8 84Υ) 
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ἁω ο ο µίας τῆς ἁπάτης, ' ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύµατι τοῦ νοὺς ὑμῶν, καὶ 33 
σοι. δ. 17. . , ἃ ᾿ »/ ὶ ' η ' 4 

σσ]. ὁ 1ο. ἐνδύσασθαι τὸν καινον ἄνθρωπον τον κατᾶ Θεὸν ατισθέντα ἐν δικαι- 94 
ς ’ -” 3 

οσύνη καὶ ὁσιότητι τῆς ἄληῦ εἶας. 
. 3 / ᾽ . ,ω 3 / 

Ζ49.3Ἰδ δ 4ο ἀποθέμενοι τὸ ψεῖδος  λαλεῖτε ἀἆλήδθειαν ἕκαστος οσο 
Ἡ Ῥεα]. 4. 4, ' » 2 κ. ἐν «Οδ 3 / ῇ 2 
Γωωῇ μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ" ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων µέλη. Ὁργί{- 26 
1 Ρει. δ. 9. 
Κ Αοι5 90. 84. Φε } ᾿ χ (ν ος ηλ . ὁ δυέ ο τ] ὴ μενα ες καὶ μὴ ἅμαρτάγνετε ὁ Ίλιο μὴ ἐπιδυέω ἐπὶ τῷ 
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ο ο δ παροργισμῷ ὑμῶν" ) μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. " Ο κλέπτων 9 

να απἀατδίοοά οϐ ενας ἀθοαῖί, νΥπΙοἩ νο εεπεδια] 
αρρείίίος (11ο πιοδί ἀεοθρίϊνα σι]άες Ιπιασίπαβ]ε) 
Ρτασίἶ5ο προπ {λα απἀετείαπάϊίησ, ΡΥ ινα στα ῇσα- 
ἤοη οἳ έπος Ἰαςί5 νο] ἀε]ιάς Ππθη ὮΥ ναίῃ αρ- 
Ρεαταηςσθς απά Γα]]αοίοι5 Ἠορς6β, αἱναγς οηάἴπρ ΤΠ 
ἀἰδαρροϊπίπποηί απά επαπαθ  απά Ρρετνοτί {Πεπη 1πίο 
(πε Ῥο6]1ε[ (ναί {11ογ ατα Ἰαγπη]θ5ς, πο λΠβδίαπά- 
Ίησ {16Υ Ἱν]] Ῥο πεῖν ταῖπ ἵπ ὑμῖς ννοτ]ά, απά 
τμείτ Ροτάἰίοπ 1Π πα πεχί. Οπ ιο” ὃ παλαιὸς 
ππά {ο ὁ καινὸς ἄνθρ., 58ο Νοίες οη Ἠοπῃ. ΧΙΙ. 2. 
1. 4. 

29. τῷ πν. τ. ν. ὑ.] 1 παδί ποιυ αοοεᾷο {ο {ο 
ορίπίοπ οἳ πποδί οπιϊποη{ πιοάθτη Εχροβίΐοίς, {μαί 
τῷ πν. τοῦ νοὺς 15 {ΟΥ τῷ πνεύµατι καὶ νοῖ. 1 οαηποῖ, 
Ἠονήενοας, ἄΡΡΤΟΥΟ οϐ 15 Ῥείης τεπάφτεά ΄ πιεπία 
απΙπιοφθ,” α ΙΓ {χο πιἶπα ο απαεγδίαπαύισ αἱοπθ 
ννθΓθ {0 Όο τοπθννεά. Τμαΐ, Ιπάεεά, 5 πεςΘΒΒάΓΥ ; 
δαΐ (χο ο]]ε[ τεπεγγα] πηαςί Ὀ6 ἵπ {ης ᾖοαγέ οἵ δοµ1, 
αΠδο/ΙοΠ5, ἀἱδροβ]ίοῃ ; απᾶ Όιαι Ὁγ πο Ιπῇοῃ- 
σ68 ο {Ίο Ηο]γ Βρϊτι, 38ο Ηοοκετ Εος]. Ρο]. 1.. 
1, ᾧ π. Ἱπίετρτείς, “τουσ Πε ἀῑνίπε ροιυε» ο 
{ιο φομ... Απά ιο Ῥτεςδεηί ραβεᾶσθ εχοε]]επί]γ 
οοπῄτπης απά Π]αδίγαίες Βρ. ΜΙάἀ]είοπ)5 τεππατ]ς, 
ἠναί « ἵπ 5 οἶαδς ατο Ιπιρ]]θεά, ποί ἴμε Τπ[Ιμετιεεξ 
οΓ ια Ἠο]γ Βρὶτίέ, Ὀαί πο ο[Γεείς ο ἐπθπι. 

24. κατὰ Θεόν.] "16 πιαγ Ὦε τεπάστεᾶ, ὉΙίἩ 
Κορρο, “' ἵπ σοπ{ογπα(γ {ο {πο υν]] οἱ ἀοἆ.” Οµ 
κτισθέντα 596 Νοίο ο 1. 10, 10. 

2ῦ. ἜΤηο Αροδί]ο πο ρτοσθθἆς {ο σῖνο 5οπιθ 
οχαπιρ/ος, βγεί οῇ ια οἱᾶ. απά {χει οΡ {πε πει πΊαη, 
αοσοοπηραπἷθςὰ νυν] εα]ίαῦ]ο ννατηϊησς απἀ οχ]λοτγία- 
Ποης. [πάετ ψεῦδος 15 οοππρτοβεπάεά ἄεοεῖ οἳ 
6ΥΕΓΥ Ἰκπά : ας 15 οἶοατ {ΟΠΠ {πε γεαδοπ 5αῦ]οίπος, 
«6 [ου νε αγο πα α]1γ πιεπηῦογς [οῦ οπθ απά {Πε 
βαπηπο Ρον], απἀ, 45 5αςἩ, αγθ Ῥοιπά {ο /ιοῦρ οπο]ι 
οίιετ. Ἰ/ποτεας ἀθεσθῖί οῇ ανοτγ Ἰὶπά Ργοιποίες 
Όπε οοπίγαγη ; απ, ὈΥ ἀερίτογῖησ οοπβἆεπςθ, ἱεπάς 
{ο απ]οοξθ {πο Ῥαπάς ο{ φοο]Ιείγ. 

26. ὀργίξεσθε καὶ μὴ ἁμαρτ.] ΜαΠΥ ἴακο (5 ἵπ- 
(αγγοσα(1νοα]γ: α. ᾱ. “' Άτο γο αΠσΕΥ, απά βἱπ ποί { 
μον Πονανοτ (καὶ) Ἰαί ποί, ὅτο. 'ΓΗΙ5, 
ΟΊΝ6ΥΟΥ, 15 ἀοΐπςσ στοαί νιο]οπςθ {0 {ο οοηΣίγις- 

Ποῃπ. ΊΝοΥ ἴ5 Τέ ΠΘοθβΒαΤΥ {ο ο Ἰααάασρ]α ΡρΙ- 
Ροβο ἵηπ νίον/; αἶποο [οπα {ο αἱ οῇ (ία δοηίθποσθ, 
απ ἰἶλαί οὗ Όια οορίαχέ (νήο]ι ἶς αἲ] ργοιίογι)) 
(6 οπηποί 6 {π]κοπ α5 α οοπωπαπᾶ {ο Ὀο πἩΠρτΥ, 
Ῥαΐέ 5 οπ]γ απ΄ Ἱπιρ]οά οοπορβείοπ, αοοοπιραπ]εά 
ν(Ἡ α οπυ{ἶοη {ο Ῥθννατο ΟΡ αἰππίπσ Ὦν ναί οοή- 
οθβείοῃ. ἜΤ]ο 56Π5θ ΠΙΛΥ ο οχργοςφος ἵη {ο Γο]- 
ΙΟΝΥΙΠσ ΡάΓΑΡΗΓΑΡΟ: “ Βο απςτΥ [15ο Τέ ππςί ο, 
απά ἴΊετο Ὦο α τοπβδοπαβ]ο οπ5δο]: Ῥιί Ῥοδυναγο 
[εγεη {Π6ν] Ιορί γοι Γῃ Ἱπίο ΒίΠ, ὮΥ ἠπίοπιρεΡαποε 
1 γἰε]άίησ Το {8 Ιπιρα]ςος.”. Τη [ποί, ἴ]χο ννογᾷς 
3Γο οανπ]οηί {ο οὕτως ὀργ. ὥστε μὲ ἁμαρτάνειν (ἐν 
αὐτῷ). Απά Ίοτο ννο Ἠπνο απ Ἰηδίαπος ΟΡ {]χο 5οη5θ 
οῇ α νοτὰ Ὀοδῖπσ (μα [γρ Ὃν 5οπιο Ἠνοτάς Γο]]ονν- 
ἰμσ, ννἩ νο 1 15 ο1οβο]γ οοπποοσίοά; 5 ἴη 
Ευρ. Βαρρ]. 601. γνόντας οὖν χοεὼν τάδε, ᾿Αδικου- 
µένους τε µετρία, μὴ θυμῷ φέρειν, ᾿Αδικεῖν τε τοιαῦθ’, 
οἷα μὴ βλάψαι πόλιν" Νλοτο Ματκαπά απποίαίοΒ 

Όναςδ: «Νο απίεπ ριίαπάπτη εδί Ῥοείαπη ρεγπιί- 
ίεγε, πεά πα {1ῤεγο, αἱ Ἱπ]ατίας απῖς [αοῖαί: 5εά 
ν]{, οἱ αῖς αἰίετὶ Ἱπ]ατίατη [αο]αί (ᾳαοά νὶκ εγἰίατὶ 
Ροΐοςί, Ρτοι{ οί υ]ία Ποπιϊπαπι) σαγεαί {αππεη ηθ 
ος εἱἑ Ἱπ]ατία ασ Βεπιραβ]]σαπῃ 5ἶνε Ραίτίαπα 5ααπα 
Ιω4αἲ.. Τε καὶ 15 ριῖ {ος ἀλλά: νΠΙοἩ ἵ 5αρ- 
Ῥοβεᾶ {ο Ὦε απ ἨΗεῦταίκπι; {λοισ] 1 οσσιτς ἴπ 
ΤΠαογἀ. ἵν. 101. πιο. καὶ προν. πάσης, ὅο. Ἠετε, 
Ἠούγενοας, {θ πξα πιηξί Ἠανο Ῥθεῃπ ἀετίινεά {γοπα 
ἴπε ΓΟΓΠΙΘΕΣ, 5ἶπος {]θ νοτάς ΙΠπ απε5ίίοη ατθ ἴαΚκεπ 
{τοπι 8. ἵν. 4. Ὑσαϊ Ώπετε ἵδ πο Πε ἀϊ[βιοι]ίγ 
οοππεοίεᾶᾷ γη] (επι π ναί Ῥ]ασθ. ἼἜΤ]ιο ννογὰ 
11131 ἰ5τεπάετεά «έ εοπέγεπιϊδεῖτίε, ) «6 βἰίαπά ἵπ αννο 
1η Ροί]} ος Ὑεγβίοη5, Ἠονν, ἴΊθῃ, ατθ Ίνθ {ο ας- 
οοπηί {ΟΥ πε ὀργίζεσθετ Τί 15 ποί τας ἐμαί 1} 
πευεν Ίνας ἴ]ιο βἰσπ]βοα{1οπ ΟΓ ὀργίζεσθαι; {ος Τξ Ἠπ8 
1 ἵπ Ῥτου. αχὶκ. 9. 18. αχν]. 21. Ετεῖς. χνἰ. 49. 
ΦΗ6] α δἰσπίβοαίίοη, ΠΟΊΝΕΥΕΣ, ἶ5 5οατεε]γ αρρ]ῖ- 
οαβ]6 ᾖιογο. 3ομ]εις., Ιπάεςεά, νου] Ἰανο {ένο ἔθττω 
Ἠεγε {αϊκ6η ΓΟΥ πιοίι ρεγοε[ῆῖ, Ρεγίογγογὲ, α5 ἴ]θ ννοτᾶ 
5 α5εἆ σεπετα]]γ ο{ αΠΥ γεµοπιοηπ{ οοπηπηοίϊοη οΕ 
Ώνα πχῖπά. Απά Ἠο τε[ετς {ο 2 Κἰπσρε χὶκ.Τ. (νι 
πιαε]ην.) Βαΐ ἰλαί ἱ5 α νετγ ἱηδι[Ποῖεπί Ρτοο ΕΣ ΠΟΤ 
16 έο ογεᾶ1ί οῇ ἔπε Βερί. Τγαηπε]αίους {ο Ὦ6 5αγεᾷ 
Ὦ} 5ο Πατ5Ἡ α πηοᾶθ οῇ Ἱπίετργείαίίοη. Τὲ «μοι]ά 
866ΠΙ {παί {16Υ πηϊδίοο]ς {πο {οτος οῇ ἴ]ια πνοτά ἵπ 
Πλί6 Ραββασε, απά αδείσηες α 5επςο υνη]ο]ι {π6Υ Ἰαά 
ο/ίοη ἆοπο ϱἱ5οιηοτα, ίποισ] 1έ ηας πο ρ]ασθ ᾖεγο. 
ΤΗ 16 ρ]αῖη ἐπαί {Πο ογθάΙέ οῇ {πο Αγοίίε ἵ5 ποί αἲ 
αἰ] οοποθιπεᾶ; Γοτ ε οπ]γ αρρ]ῖες ἴ1θ ννογάς ἴο 
5 ΟΥΥΠ ΡΙγροβο, Ν/ΠΙο] ἀοθς ποῖ ποοθεεατί]γ ἵπι- 
ΡΙΥ αρρτοβαίίοηπ. ἈΒεείάος, ἴ]ιο «εοη5ο Ιπ απθςί1οἩ, 
Ώνοισ] ποί α σοοᾷ 9Π6, 15 ποί αὐκαγᾶ. Ἰηοτθας, 
ἰΓννο αάορί {πο 56εη8ο οΡ ὀργ. Ῥτοροξεά Ὁγ βο]μ]θι., 
6 νν]] Γο]]ονν ναί ο Αρορί]ε πηϊδίοο]ς ἴῑπο ἴταθ 
5οηςο ο/ {ο Αορέ.; απά 5δοπηθ πιὶσ]ί ρτοίθπά (]νας 
Ἰα οῑά (ναί οῇ νο Εεῇγοιυ. 

Τ]ιο Αρος!1ο, Κποννῖπς {]χαί {ο εγααἰσαϊο αἲὶ απσοας 
Ίγα8 ΠΟ ΠΙΟΓΘ Ρροςβ!ῦ]ε {αη {ο 5αρρτεςῬς αἲ] πρνη, 
αξ αἲ Τη, 1, Τ, Το αἀπιοπίδῃησς τς ποῖ {ο Ὦδ 5οοη 
ἄΠστγ, 5ο Ίθτε Ίε οχ]οτίς {ο Ἰδέ ἴ{ ο 8οοΠ οὔϱΥ; 
{ογ (1ο αάπιοπΙΙοη ὁ ἥλιος --- ὑμῶν ἵδ απ αὖασθ 
πΠίοΕ παςί Όδαγ ἐλαέσθηςο, ἜΤῃις Ῥ]αἱατο] {ο]]ς 
15 1 Ὕνας α- πηαχίτη οῇ πο Ἑγίμασογβαης, ὉΊσῃ 
Ἠατγιοί Ιπίο απσουτ απά αὔπςα, ἴο 5Πακα Ἠαπάς απά 
πηα]κο πρ {ιο ἀΙῄοτεπος Ῥο[οτο εηςοί. 8ἱ, Ραι]”8 
πηοο οῇ οχργοδδίοἩ, Ἠονύθνοτ, 5 Πεῤγαϊς ἵπ 18 
αἶγς νἰσ. 1Π μὴ ἐπιδ. ἐπὶ, ἃο. 3ο Ὠοιί. χχὶν. 15. 
"που εΊνα]ῖ σῖνοα Ἠΐτη (1. 6. {ο ]αῦουγος) Ἰ]ς πήγα; 
πηο[ί]οτ 5Ώα]] ιο 8ΗΠ σο ἀονη προη ἴὲ (νἷα. απ 
Ραἱἀ). 

21. μηδὲ δίδ. τόπ. τ. δ.] ἨΤαπγ τουθπί ΟΟΠΙΠΙΘΠ: 
{ΠΙΟ ἴπ]κο τῷ διαβ. ἵο ΠΊΘΗΠ «νο αἀνθικατγ.” 
Τπαϊ 56Ἠ56, Ἠοννδνογ, ἶ5 αἱ οησο βὶσίά απά π- 
επ ]ίπρ]ος απά {πο οπ]ν τας Ἰπίθιρτοίαίίοη ἵψ Ενα 
ο πο αποϊοπ{έ απά πηοδί πιοᾶστη Ἠχροφίΐους, «έ {6 
Ώον!]ς”” α 5ο οῇ 1ο ννοτὰ οππά (απά αΊνναγς 
Μην {ο ΑγίιοΙο) ἵπ 5 Τίπι, Ἡ. 960. Ἠοῦ. Π, 14. 
11 ἰ9 αἰδο (α5 Κορρο αἀιπί{ς) «αρρογίοἆ Ὦγ {ο οοή- 
βίαπί ἴοποις οἱ Βοτϊρίατο, ὙνμΙο αποι]σαίος ηθ 
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, ϱ” λα ’ . ᾽ 3 . ω 

96 µηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ ἆγαῦθον ταῖς 

99 γεροὶν, ἵνα ἕ] διδόν ) αν χεροὶν, ἵνα ἔχη µεταδιδόναι τῷ χφείαν ἔχοντι. 
ν , ν ] Μαιι. 12. 86, 

ὶ ΠΠᾶς λόγυς σαπρὸς ἐν Ίμιτις ἃ ᾱ, 
ϱο1. 3. 16. » ΄ 5 3 Γ ..«ὰ . 2 2 3) 3 ω ΔΝ .) 

του στοµατος υμων µη ἐκπορευεσθω" αλλ εἴ τις ἆγαθος προς Οἱκο- ἃ 4.6. 
ὃ λ ” ν Π ε/ δώ ΄ ν 2 ’ ῇ 

30 ὀομην της χρειας, ινα ὁφ χαριν τοῖς ἀκουονσι. 
πι Ἴδα. 7. 18. 

ΤΏ Ν Ν ή. » ἁ 69. Ι0. Καὶ µη λυπεῖτε το Σο, 1 9ο, 
: . ευ -. .. Θ - . ξ β ο 9 3 ς , 3 ν] , ἃδ.δ. 

11γευμα το αγιον του εοῦν εν ῳ εσφοαγισ ητε εις μερα απο ντρω- 8ωΡτα 1. 19, 14, 

51 σεως. 

οχἰξίοπορ ο α Βοεΐπασ, πο, ὮΥ Ἠπιςο]{ απά Ἠΐς 
ασεπίς, (επιρί5 ΠΠΘΠ {ο δἷπ: απά οδρεσἰα]1γ πιακοΒ 
Πὶ5 αἰἴασ]κα ννηεη αΠΥ ο{ Όιο γιο]επί ῥαδδΙοΠ5 αἴθ 
ἵῃ ΠΟΙΙΟΠ. 

8. ὃ κλέπτων.] Τ]ηθβι ννα5 {επ Υ6Γγ Ῥτενα- 
Ἰεπί απιοησ {ο ΠοδαίΠθης, απά Ιπ δοπιε οοιηίτιεΒ 
ἵς σαΐα {ο Ἀανα Όθεοεῃ ἰο]εταίεά ὮΥ ἴ]ια Ἰανν. 36ο, 
Ἰονήενοτ, Ἠθο. Θγη. Αἲ Ι6αδἱ θιθ {ιο Αροςί]α 
ΤΊΘΊΗς ΟΠΙΥ 5αςἨ 5ογί οΓ ρἱ//ογίης αἱ νναδ ρταςἶςδεά 
Ὦγ ποοθςκίίοις απ ζ4/ε ρει5οη». Πας ίππο ΑΡοβ- 
{1 επ]οίης ὑπάμκίγιη α5 ια εί Ργεφοειναί]νο {Τοπ 
Οπής 5ἶπ, 5ἵησς επ (οτε υνΙ11 Ὀς πο ἰοπιρίαίίοη 
το οοπαπηῖς Πε. {ο οοηδίταςΙοἩ απά οχαοί 56η5θ 
ΟΓ κοπιάτω --- χερσὶν 5ου] 566Πῃ {ο ϱο ας {οἱ]ουνς : 
κοπ. ταῖς χερσὶν ἐργ. τὸ ἀγαθὸν, “« εί Ἠϊπι Ἰαῦοις 
νο 5 Παπάς [ΠΠ πεεά Ὀε], Υνοικίης αἱ νηαί 18 
οος, 1. 6. 50ΟΠ16 Ἠοπεςί οοοραΜίοη. Βοπῃθ, Ἱπ- 
οος, ἴακα ἀγαθὸν {ο πιθαῃ ΄έα Πνε]ποοά.”. Βιΐ 

οἱ Μμί5 εἰσπίβοαίϊοη {λετε ἶ5 πο Ῥτουβ, απά Ἠτί]α 
οσον, ὃ Ἠ/ποετεας χα {ΟΓΠΙΕΥ οπθ (5αρροτίεά 
Υ Ῥιεο., Εταδπα5, ΝΤεποσῃ.. Γ5ΐ., Ζαποᾖ., ν οτεῖ, 

απά (τοί,) ἶ5 Παῦ]6 {ο πο οῬ]δοίίοἩ; ΓΟΓ ἔργον ΠΙΔΥ 
Ῥ6 5ιρρ]θά. Τὸ ἀγαθὸν 15 οφ ιἱνα]επί {ο ἀγαθόν 
τι ἔργον, Ι. 6. (45 Τηεοά. εχρ]αἴπβ) ἀγαθὴν ἐργασίαν, 
45 ορροξθἆ {ο {πο ου] πάαδίτγ απά ρεγη]οῖοις ας- 
Ενίν οἳ πε ζεί, 5ο σταρλμΙσοα]]γ ἀεδοτιρεά ὮΥ 
(οννροτ ἵπ Πὶς Ταφκ, Β. ἵν. Τηε αὔογε 5οη5ο 18 
αἱεο νατγ επ]ίαῦ]α {ο {μα οοπίεχί: ΓοΥ, {ο 1ξθ {πα 
ννοτάς ο) ΥοΙΓ, «έΙπ εο εταί ΑΡροδίο]Η5, αἱ αἆ ουἱγ- 
ἑῖς αἰπάαπα οοΠοτίατδίαγ:” απά 5 νε]] οὐ- 
βοτνοά Ὦν Οτοί., ΄ Βεπο Ίου αἀά1ξ, πο ααἲς ρυίεί 
.- απαρδίαπα ῥρτοβαχι.”. Τηϊς, ἴοο, 5 οοἩ- 
τπιθὰ Ὦγ ννμαί 15 δαϊά ἵπ {λα ποχί Υ6ί56, Ψεγε 

Όιο αἀἰφεομγδε ἵ6 επ]οϊπεά {ο Ὦς6 « νν]αί 15 σοοᾷ, 
35 στο {πο οεσιραΓίοπ 15 {ο Ὀο ναί 15 Ποηποςδέ απἆ 
οΓοάΙίαρ]α. 

29, πᾶς --- μὴ] {οτ μηδεὶς, Ὦγ α Ἠερταϊσπι, α5 αἶδο 
πᾶς ---οὐ ΟΟΠΙΙΠΟΠ ἵπ {πε Ν. Ἔ. Θεο Νοίο οἩἨη 
Μαί. κ. 29. Σαπρὸς (1κα ριίάιις η Τη) πιαγ 
ΠιθαΠ ο/δερπο, α5 Ἱΐ ἵ5 {α]κθη ὮΥ πιοδί Οοπιπιοπίη- 
ἴοτς: Ῥαΐ, {γοπι 15 ον’Π Ῥτορεί βἰσπίΠοαίοπ, απά 
Ώινα λόγος ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν, {ο Νίο 1 5 Ἱετο 
ορροςεά, 16 πηηδί Ὄς αὖξο πιεαπί οἱ απΥ Ἰάπά οὗ Ραά 
απά ππρτοβίαρ]ο ἀἱσεοπγερς; αφ Ὀταν]ίησ, εἸαπάςγ- 
ἴπα, απά {χα Γοο]Ις] (αἰ]]ησ απάἀ ]ορίίπσ πιθηίίοηθἆ 
αἲ ν.4.. Τη [αοί, Όιοτο 5 πο ρτοαί ἀἱῄογαησο Ὀο- 
Ώνθεῃ {ηο λόγος σαπρὸς Ἠθτα, απᾶ {ε ῥῆμα ἀργὸν 
οἳ Μαίΐ, κ. 6, ννετε 96ο Νοίθ. Εἴ τις ἶ6, α5 
ο[ίοῃ, {ΟΥ ἥτις. Απά Ἠετο Ώοᾶάτ. παπά Μασ]κπ., ΡΥ 
αἰπηίησ αἱ στοπί Ἰοτα]ίγ, α5 ο[ίσῃ, Ρεχνοτί {ο 
Β6η5θ. ᾿Αγαθὸς πρὸς οἷκ. ΤΠΥ Ὀ6 Ιπίετργοίες, ννῖ(Ἡ 
Όιαο 3γγ., “σοοᾶ, απά αἀπρίοά {ος εἀἰβοαίίομ.” 
ἨηΓΙΩΙ Όιο τῆς χρείας ΕΙΧΡΟΒΙ{ΟΤΡ αγο ΠΟΠ ῥρογρ]οκ- 
εᾱ. Τη βοπιθ οΓ {θε αποϊαοπί Ὑδυρίοης απά Μ95. 1έ 
18 οπη{6ά. Ο]ιεγα Ίανο τῆς πίστεως; ἃ πιπηϊέοςί 
«Ἠαησο {ο σοί τιὰ ο α ἀἰ[Ποα]{γ : Ώνοιση λαέ, απά 
ενεπ {πο οπιῖςσίοπ οἱ ία ννοτᾷ, ἶ5 5αρροτίοά ὉΥ 
οπηϊποπί ΟτΙεϊος; Ὀπ{ ἵη ναῖπ. Ἀοί] οχίεγηα] απἀ 
πίετηα] εγἰάεποθ αἴθ 5ίγοπρ]γ ἵπ {πνοιχ οΕ {1ο 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ τεαάἶησς νΥπΙο] πιὶσ]ι Ὃο οχρ]αϊηθᾶ, νν]{]ὰ 
8οΠΠ6, α5 Ριί, ΡεΥ Ἰιηρα[ίασοπ, Γοτ πρὸς γρείαν τῆς 
οἰκοδομῆς, Ἰξ Ίνα οοι]ἀ οοποθῖνα ο] {1ο 5οηςθ 
εΠοι]ά Ἰανε Ῥθεῃ 5ο θχρτοβ5θά ἵπ Ῥγδίοτεηςθ. 

3. Πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὺ βλασφημία 1ο, η 0ο]. 8. 8, ὃς 

Τηάςοαἆ, ἴἶνο χρείας ννοι]ά (πας Ὦο α]πιοςί ποθᾶ]οςς 
Ἡ 16 Ῥοΐίος, νέα (τοῖ. ὃς /αΠ], {ο ἔπ]κε τῆς χρ. 38 
α (σοπίΐ, εαῦ5ί. ριαί ΓοΥ 1 οοσπαίθ αἀ]εσίνθ. ΟΕ 
ΝΠίοἨ ΠΙαΠΥ ΘΧάΠΙΡΙ6Φ ατο σἶνοη ὉΥ Ἠίη. (τ, 
26. 2.6. 30 Ἐταδτη. απά Ὑαί. ννε]] τεπάετ ΄« αιὰ 
εἰί ορ.5,. απά Οαδαιῦ. «αποίίες ορα5 ε5ί.”. 1 
τηαςέ ποί ΟΠΙΥ Ὀε εαἰ/γίησ 1π 1ἱ5α]{, Ὀα{ εαἱίαβ]ε {ο 
ἴνα οοσαδΙοἩ απά Ῥεί5δοη. 39 Ε]αίατο]ι, οἶίεά ὮΥ 
Ἠείς., 6αγς {]λαί Ῥογίο]θς Ρταγεά {ο ίπο (1ο6ς, ελα 
ΠΟ οχρτθβδίοη πηἰσηέ {311 ΓΓοΠΙ ΗΙΠ1 πρὸς τὴν παρα- 
κειµένην χρείαν ἀνάρμοστον. 

Τ]ια Ἱγοτάς ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκ. πηαςί ποί Ῥο ππΠ- 
ἀετείοοά, υΥΙ ππαΠπΥ τεσεπί Οοπιπεπίβίοτς, οΕ 
οτυῖιο Ῥίεαςιγε {ο έ]ιε Ἰραγετς, οἵ σαϊπῖπς ἐπαῖτ {α- 
γοιγ {5εο Ἠοσεῃς. 3ΥΠ.)Σ Ῥαΐέ (1 {Πε 9γΤ., 
γυΐσ., απἀ {ο αποϊοπί Ιχροβδίίοῦς, απἀ, οἱ {πε 
ΠΙΟάΘΤΠ 9Π65, Ώεζα, ἀτοῦ., απά ..- ο Ρεῖησ {Πα 
ππθαΠς οῇ οοπιπημπ]σσέ]ησ αρϊτιίαα] οάἱβοαίίοπ. 3ο 
2 0ο. Ἱ. 15. ἵνα δευτέραν χάριν ἔχητε. θε Νοίθ 
ΟΠ εὐχαρ. αἲ Υ. ὅ. Τ]ο εἶαιςε ἶ5, ἴπ [αοί, εχεσεί- 
Ίσα] οΓ {χε πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας. 

20. μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τ. ἄ.] ΤΠἱ5 ἱπ]αποίῖοπ 
15 σίνθι ν(ῃ ἃ ΤεΓεΓτεποθ {ο ἴα ρτεσθάΙπσ γΙςεβ 
απά αἱ] εἰπιῖ]αγ 9Π68. Ἐν ᾧ. Ῥεπάςιτ, “ΡΥ ος 
{πχοισῃ νποπα,”. πού το/ιθεῦ, α5 ἴπ ΟΝΓ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Ὑοτείοη, νν]]ο]ι Ὕνας νντοπσ]γ α]έοτοά {ποπι ἴ]α ὂὴ 
Ίο]ιοπι οΓ α]] ιο οἷᾷ Επσ]ϊδ ΎεΓδίοΠς, {Πορ οοἹ- 
Βγπιες ΒΥ {λε Ῥεδολ]ίο 3ΥΓ., (με Ψμ]σ., απά οίπετ 
Ὑοτείοις. Απά (5 (α5 Βρ. ΜΙάάΙ. Ίας «πούνη) 18 
τοφι]τεά ὮΥ λα αςθ οϐ μα ΑτάοΙα. ΟΡ οοµτεε, 
{π15 νν]] ρτονο {Πο ρεγδοπα[1ίγ οΓ {Πο Ἠο]γ δρἱΓιΐ. 
Μαπγ οεπι]ποπί ϱοπιπιεηίαίογς Πονογατ, {ος {πε 
]αδί οεη{ΙτΥ, ἴαιο {πο τὸ Ἡν. τ. ἄ. τ. Θ. 5 ραί 
{ΟΥ τὸ θεῖον, 1. 6. τὸν Θεόν. Βιαΐ τοη 19 5ποα]ά ανα 
ῦθεῃ 5ο ντ] {επ {ΠεΥ ἆο ποί {ε]] 5. Τί εποι]ά 
εθείη {παί {Π5 5 απ οχρτθβδίοῃ (Ρετῃαρς οσσυτγίησ 
ΠΟΝΠΕΤΕ εἱ5ο) οοπιροπάεἆ οΓ ἔποο ΓΟΥΠΙΦ οῇ 5ροα]κ- 
πσ, 6αο] νετγ {γεαιεΠί, ΥΙπ. τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, 
απΠά τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Τηι5 πο τοῦ Θεοῦ 15 οπιῖ{- 
ἰοᾷ ἵπ 6οπιο ΜΡΑ., Ὑδγδίοης, απἀ Εαΐμοεις, (α8 
0Ἠτγς. απά Αἰ]ναηπείας) ΝΠΙοΙ αἲ ]εαςί «πουν ἴ]α 
5οηςο {16Υ Ρηί οἨη {ο ρᾶςβασθ. ᾿ΤΓηαίΐ Πνεῦμα πιαςί 
Ρο {αΚθη 1π {πο Ῥογδοπαί 5εη5ο, ἶ5 οἶεαχ {ποπι ίηθ 
ΚΙπάτεά ραςβασες ο{ 20.ογ.1. 22. ὃ καὶ σφραγ. ἡμᾶς, καὶ 
δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος. απᾶ Ερῃ. 1. 19. ἐν 
ᾧ (5οἵ]. Χριστῷ) πιστεύσαντες, ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύ- 
µατι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίω. ΟΕ «οι18θ, ἴ]ο ᾖαδ- 
εἶοπ ΟΡ Ῥεΐησ στῖενεςά (ννΙοἩ Ἱππρ]]ες ρο)βοπαΠ{ι) 
ἶ5 {ο Ὀ6 ππἀεγείοος, α5 ΊΛΓΙΙΌΥ 5αγ5, ϱεγ απί]γο- 
Ῥοραμίαπι. Όπ ο 5εηςθ ΟΓ ἀπολ.,5εο Νοίθ οἨη 
Ῥοπῃ. ΥΠ. 22. απά ΕΡΗ. 1. 14. 

9]. πικρία.] Όεο Νοίο οη Ῥοπι. 11. 14. ΤΠ {ια 
Ρ]αοίΐπςσ οῇ {5 απά {νο Γο]]οννίπς ννογᾷς, πο Αροςξ- 
{ο Ιπίοπάεᾶ, 1 οοποθῖνο, α 5οτί οῇ ο[πιαα, ῬΓο- 
οθοάίηπσ [οπι αοογθίί οἱ ερἰτ]ῖ απᾶ ΠΙΠΠΠ6Τ {ο 
Αγαιοΐπς απἀ στοςς αὐμδο. Απᾶ ἴο ρ]αοκ αρ Ὁγ 
Ώιο τοοίς ΘΝΘΙΥ «ἴπιίαγ υἶεο, θ πάᾷδ σὺν πάσῃ 
κακίᾳ, ἰοσεί]ου νγτ αἲἲ οἵ]εγ νῖοες ος ἴΠα 8απιθ 
εἶαςς; Ἱ. 6. ν]ο]αίίοπ8 ο{ {ια ρτϊποῖρ]ε εασσεείεἀ 
Ιπ {16 ποχί νογςο (οῇ Ρεΐπσ Κἰπά, σεη{]θ, απἆ {ΟΥ- 
ρ]νῖπσ), απἆ ο5ρεοἶα]1Υ δεεγεί εα{µπιπη. 66 (ποι- 
ΠΠΕῃ., 
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ο Μαι. 6. 14. 
Οο]. 8. 12, 19. 
Ρ Μαι:, 5. 45, 
48 
Τ ακεθ., 96. 
ᾳ ᾖο]η 18. 94. 
ἃ 15. 12. 
αἱ. 2. 20. 
1 Τ1ε8ς. 4. 9, 
πιο να, 

Ρ ς ἐχαρίσατο ὑμῖν. Υ. 
3 ) 

αγαπητα, 
ς - 

σεν ημᾶς, 
-” ” 3 3 ι 3 / 

ουδ 198, τῷ Θεῳ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 
ᾱ 4. 91. 
τΡδυΡΥ. 4. 29. 
σα]. δ. 19. 
Οο1. 8. 5. 
6 Βυρτα 4. 99. 

ὅδ. Χρηστοὶ, εὔσπλαγγνοι, απᾶ χαριζ. ατα ποί (358 
Ἰορρο 5ΗβΡΟΘ6Β) ΥΠΟΠΥΠΙΟΙς, αί ἴπο Ἰαίει ἶς 
ἴνο 5ίτοηρεχ ἴθτι. (Φεε ἸΝοίε οἨ 2 ΌοἨ. νΙ. 6. 
απά (αα]. ν. 22.) ἘἨοεπάεΓγ: “σεπί]ε (οι Κῑπά) 
οοπηραξειοπαία, ππαίπα]1γ Γοτσϊνίησ.”. Τη ννοτάς 
{οἱ]ονίησ εαρσεεί Πο γεαδοπ [ο ίς, Ὑετο {Π6Υ 
81 α]οίπεὰ {ο Ὀε αδ {οιρὶν]ης {ο οίπετ αδ (αοά 
Ἰαά Ὄεεῃ {ο παπι, ΡΥ ρταοίοιςδὶν ρ]ασῖης ἴχεπα 
τουσ ο αἰοπίπσ ππετ]ίς οῇ Ογὶςέ, 1π α δίαίθ 
οΓ βα]ναίίοῃ. ΌὉοπιρατο Μαί{. χν1. 21 ---- ὁῦ. 

γ. 1. Τῆϊς 15 ο1οςεΙγ οοπποσίεά ΝΙΠ πο Ἰαςί 
γογςο ο ιο Ῥτεσθάϊπσ ΟΜαρίες; α. ᾱ. ' Βε ο, 
ἀπετείοτα, [α5 Ῥεῖησ ἴπαδ ππετοϊ{α]1γ αοεθρίες] 
Ππα{αίοῦς, 1η {15 τεδρεοί, οῇ ναί ἀοᾶ, νο Παί]ι 
εοί γοι απ οχαπηρ]ε, ΦΠΙΟΠ, α5 οἡΙ]άτενπ Ρε]ονεά 
απά [ανοιτεὰ, γοι ατο Ῥουπά {ο [ομονν.. ΟπΙ]- 
ἀτεπ, 1έ ἶς Ῥτοςαπιεὰ, γη] {ο]]ονν ἔπο εχαπιρ]θ οῇ 
{πεΙχγ Ρατεπίς (οοππραίτο Μαΐί. ν. 44 ---45.)5 απά 
ομϊ]άτεῃ ἠεἰουεᾶ ατα ἀἆοαῦ]γ Ῥουπά {ο αἰεπά {ο 
Όπεῖτ Ιπ]αποίΙοης. ΤΠ τέκνα ἀγαπητὰ, ἴπετε ἶ5, 1 
ἐήπ]ς, απ. αἱ]αβίοη {ο ίθ υἱοθεσία απά 15 ὈεπεβΠίς, 
οἩ νν]οῇ 56ο Ἠοπι. νΠΙ. 10, απά «οπηρµτε 19 ὃς 2]. 
απά 1χ. 11. (αα1. 1ν. ὅ. Βρῃ. Ἱ. ὅ. 

2. περιπατ. ἐν ἀγάπη.] ΤΠϊ8 ἵ5 πιοτο βἰση]ῆοαπέ 
ἔΊναη ἀγαπᾶτε ἀλλήλους Νου]ά Ἠανο Ῥεει, δἱηςο ἵέ 
ἀοποίες {πε Ὕλο]α {θποιτ οὗ Πο. Καθὼς ἶς πξςαά 
α5 αἱ ἵν. ὀδ, απ οαττῖθς ΥΥΙίΗ 1 οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀλλή- 
λους ἀγαπᾶτε. ΤΠ πο δαετίβοῖαί ἴΘ6ΓΙΗ5, προσφορὰν 
καὶ θυσίαν, (85 ΙΠ θυσίαν καὶ προσφορὰν αἲ Πεῦ. κ. δ.) 
ννε πθες ποί ππα]κο {1ο ἀδήποίίοῃ Ὀοίννεεπ Φίοσᾶ 
απά 1ι-Μοοάη δαετί[ίοςς, ΟΥ οἵπ-ο[/ογἴπισς, απιά μεαςο- 
ο[Γεγίτισς, Υν Ισ] 8οπηθ οπα]πθηί (οπηπιοηία{οις 4ο: 
δέ ἴἶια {ννο {ΘΓΠΗ5 ΙΠΗΥ Όε τοσατάεἆ α5 θο//ι εκρτθςς- 
οᾱ, 1 οτάςχ {ο ἀεποίο {6 εοπιρ/είεποδα ΟΡ {]ιε 5αοτ]- 
ᾖσθ. 390 1π Ῥ8. χκχὶκ. ὄ. Βερί. (ΧΙ. θ. Πεῦγ.). ννΠῖο]ι 
Ῥαβεασο {ο Αρορί]ο, Ι αρρτεπεπά, Ἰαὰ ἴπ ποῖπα, 
θυσίαν καὶ προσφορᾶν οὐκ ἠθέλησας. Αστοαθαῦ!Υ {ο ἴ]γοςα 
εαοτὶῇοἶα] «λα Ὑθ Ἰανο εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, Δπ οχ- 
Ργοβδίοη ἀεἝινοά {οτι {πο « εννίδῃ βποτίβσοθς, απά 
ἀεποίίπρ εαο] α5 αοἆ ννοι]ά τοσεῖνο νι αρρτοῦα- 
Ποη απά ρ]θαδιτο. 6ο (οθη, γη. 2]. Για εὐωδ. 
19 α (επ]ήναο οῇ εαμείαπίνα ριαί {ΟΥ 15 οοσπαίθ 
αἀ]οοίίνο. Ἀεο 2 0οἑ. Π, 14. 

Ὁ. πορνεία δὲ, ἃτο.] ἜΓ]α Λρορί]ο τονογίς {ο {νο 
Πππηοτα 11ος ν/ΠΊοἩ {116γ Ἠπά ΓοτπιθτΙγ Ῥθσι α- 
ἀῑοίαεά {ο, απά Ἱπίο νΥμ]ο], Ὦγ πο ονΙ] οοπιπαπ]- 
σαἴΊοηπ ο) Οπείτ Ἠοπί]εν ποϊσμιοιτα, {που εἰ] 
ννογο κα] {ο {α11. Όπ νο 5οηςο ΟΓ πλεονεξία 
Ἰθγο (ἶνο (οἱΠΠΙΘΠΙΔ{ΟΤΕ αἴθ ὮΥ Πο ΠἹθαΠΒ αρτοσά. 
Μορί απάθγείαπά 1έ, ἵπ ιο οΟΙΙΠΠΟΠ αοοθρίαἴίοῃ, 
οΓ οουρ/ίοµβἸθ8δ. ΑΒ, ΠΟΝΘΝΟΣ, (ναί ἆοθς ποί οοπ]- 
Ροτί νν]ί]ι {Ίγθ πορνεία καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία, ΤΗΔΏΥ Τ6- 
οοη{ Γχροβίίογς ἴπΚκο 1 {ο πιθαη ϱγοδήμίοπι [ογ 
Ἰογο)ς δαᾗο, ΟΥ σοί(]ησ ΠΙΟΠΘΥ ὉΥ αοῖηρ π5 Ῥπή- 
ἀθγβ {ο {ιο Ἰαδί οῇἳ οίετ. Βαϊ οὗ ευσ] α αἱσηῖαι- 
οπ{1οη πο Ρτουβ ἵδ αἀάποσά : απᾶἀ, Ιπάσσά, [ο 
εοπβδε ἵ5 οτοοά απά [ὶσίά, Ῥοππο αποϊοπί απά 
ΠΙΟΠΥ οπηϊποπ{ί πιοάστη Οοπιπποηίαίοτς, οσα Ε51{1- 
α8 απά ἨΠαπιπιοπά ἀοννηννατάς, εχρ]αἰπ 1ά, ρτοςς]- 

3 ’ . ας ο - . [ , 

αρθητω αφ υμων, συν παση κακίᾳ. 

. 3 1 αι .) ς ὡ 

πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, (καθὼς πρέπει ἁγίοις') " καὶ 
. 

3 [ 9 Π ” 2 Π Δ 3 3 [. τν 3 ᾽ -” 

αἰσχρότης, καὶ µωρολογία η εὐτραπελία, τά οὐκ ἄγηκοντα" αλλα µαλ- 
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Ὀίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρη- 
ν », »/ 9 . Π . ϐ Ὁ . -- - 

στοὶ, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ ο Θεὺς ἐν ἌἈριστῷ 
τν εν ...- κ... 

1ἴνεουώε ουν µιµηται του Θεου, ας τέκνα 
α ᾿ ω μ 32 ’ ω Ἱἳ α κ. - 3 ’ 

καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπη, καθὼς καὶ ο Χριστὸς ἠγάπη- 3 
, ς ἃ ς ᾽ ς » ᾽ 

καὶ παρέδωκεν ἕαυτον ὑπὲρ Ίμῶν προσφορὰν καὶ Φισία», 
) ν 3 |) 

ΣΠΠοργεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ 

ηοςς Ιπ {ο Ιπάι]σεπορο οὗ ἴἶε Ἰεννάπεςς ]ηδί 
ππρηοπεά. Το Ιπίοτρτείαίου, Ἰοννενες, 8 
Μαῦ]ς {ο Ἱπςεαρεταῦ]α οβ]εσίοῦς, δίαίεὰ ὮΥ βαἱπηᾶ- 
είας, ΥΝοἱ{, απἀ Βοοίι. ἈΝενετίμε]εςς, ἴΠε αΌονε 
εχροβίίους (ε5ρεοἰα]]γ Ηαπητη., ΗΕΙΠΒ., απά Τ,οςΚκε) 
πανα, [ πλ], Γ411γ 5ούννη ἴμαί {16 ο«οΠΙΠΊΟΠ 1π- 
(ετρτείαίίοἩ. 15 Ἱπαάπιϊκειο]θ. ἍΥΊΥ εουρίοισπέδ 
ελοπ]ά ποί ουεῃπ Ὀ6 παπιεά 4ΠπΌΟης (ΟΠτὶδαης, 
οαπποί Ὀδ Ιπιασίηθᾶ. 1 ατα ε]] οὗ ορίπίοη, α8 1η 
Ἐεο. Άγῃ., Οναί πε ἵετπ κἰσηϊίῇος απ ἠπδαίϊαδία 
ἀεδίγο οί οἵ Ὀιίεπιρεγαποε, ἵπ Ένεπ Ἰαν/βα] οατηα] 
στα(ΙΠοαίοης. ο 5πρτα ΙΥ. 19. ἑαυτοὺς παρέδωκαν 
τῇ ἀσελγεία εἰς ἐργ. ἀκαθαρσίας πάσας ἐν πλεονεξία. 
Νου 18 ναί 19 εαἷὰ αἲ ν. δ. αἲ αἲ] αἲ ναγίαπςς να 
Οχ]ς. Του εποεδείνε δεηδιαἰίη 15 45 πας] Ἰάο]αί 
35 οουθἰοικοςς. 366 (91. ΠΗ1. δ. 1Πἱ πιαγ, ἰπάεεά, 
νο εαἰά, ἴῑιαί (ας ο εεηςεε ἶ5 ποί Ρ]αἴπ]γ 4ε- 
νε]ορεά. Επί ποίπ]ησ 15 ποτε {γεφιεπῖ {αη {Πί8 
ἵπ ο νντῖησς οἱ οί. Ρα]. Απά Ἠετα, 1 ΙΠαΥ 
(α5 Μτ. Τιουκε οὈεετνες) Ὦο ἱπραίεά {ο (πε 
οἰαγασίετὶςίϊο πποάρδίγ οἳ (με Αροείο. Τπ (πο 
αΏονθο ΠΠαΠΠΟΥ, [ Επά, πο ἴοτπι ννας αἶξο απάοτ- 
ϱίοοά ὮΥγ Ὠοάάτ. απἆ Ὀτ. Α. ΟΙατκε. Απά ναί 
οί, Βα51] 5ο Ιπίετρτείεά, ἶ5δ Ῥτείίγ οετίαῖϊῃ. 366 
Μαι(Π1. 

ἨΝΙΠι τεεροοί {ο ἴ]α μηδὲ ὀνομ., 1ὲ 15 Ιπετρτείεᾶ 
Ὦγ Εχροδίίοτς αποοοτάῖπσ {ο ἰλμείτ νίενν οἳ ἴπα 
εοηςο ΟΓ πλεονεξία. ἸΜαπγ ατο ο{ ορἰπίοη ἰπαί 1 
6 εφιἰνα]επί ἴο ἀκουέσθω, “Ῥα Ἰθατὰ ο[ Βιαι 
α5 {αῖ ἆοας ποί αοσοιπί ΓΟΥ ο µη ὁ ὲ, πετο μὴ 
πυοι]άἀ Ἠανε Ῥεσῃ έως πιοτο 5α]{αθ]ε, ἴε 5εηξθ 
ννοι]ά 566πΏ {ο 6, ]εί ποί 5ο] γίσες απ εκ- 
ᾳ65568 Ὀ6 6ΥεΠ παπιεά [πιο] Ἰε5ς ρταςίἰσεά] 
απποησ γοι.;. Ἐος, 15 ΤΠεοΡΗΥΙ. οΏεετνας, λόγοι 
μα πρὸς τὰ πράγματα. εί 95εε Νοίε οἨ 1 Ο0οΓ. 
γιά, 

4. αἰσχρ. καὶ µωρολ. ἢ εὐτρ.] ἼἨε5ε ατα πιθαπέ, 
Ι οοηπσθ]νε, ἴο οτεπιρἰϊ{ ἴ]ε λόγος σαπρὸς α Πῖ- 
Ώο Ῥο[οτο, ἵν. 29. Αἰσχρ. ἀοποίθς οΏδεθπίίγ ο 
6Ροθο]Ἡ : απά µωρ. αΠά εὐτρ. ππθαΠ Π{οτα]]γ «« Γοο]1ς] 
ιπβίης, {α]κίπασ, απά ]ερίϊπσ,” Ῥαί ἸἨετο ατα ας5εᾶ, 
Ρ6ἵ ὑποκορισμὸν, ἃ Άσυτο νατγ Ποεφπεπί ἵπ ἴπθ 
ΡΙταςθο]οσγ οῇ απϊοιΗ{γ.. Ἀ66 ΤΗΥ Νοίε ον ΤΠι- 
ογα. Πἰ. 80. 4. Γταπε], απ Ἐά. Απά (Ἠ16γ ἀαοποίς, 
ἴἶλο Γοπηοτ, {]θ-δαπιο υν] {πο Ἠοῦτ. η ΠΟ], 
66 ᾖινο παιση{]ποςς ΟΡ {1ο πιοι{Ἡ, 7 ένο σέ ζἐ]οφιε ία 
οὗ Ρ]αυίαςς {πα Ἰαΐίοτ, βωμολοχία, δομγγέ[ο }οζἴπ, 
(5ο Απδίοι, ΕΠ, ἀεβπες εὐτραπελία Ὦ} πεπαιδευµένη 
ὕβρις.) οἵ ταί]ιογ ἴπο ἀοιθίο επίοπάγε, ἵπ Ννηὶο] 
(48 Οναπά]. εανς) « Ιπάθοθπογ ἶδ οοπσ]θαά ἴπ α 
κ γ (πτῃ, απά 5, ὮΥ Ὀοΐπο (λοασΏί Ιπσεπίοις, 
Όνα πἹογο ἀαπσοτοιδ]γ οοτγαρ{ηρ. Ὑνιηι Όιθεθ 
Ἠοτάς Νο πηιδί τορθαΐ ὀνομαξέσθω ἐν ἡμῖν, ΝΟ] α 
]]σ]έ αοοοπιπποα{ίοη. οῇ 8οη5α: Ἱ. 6. “εί ποπθ 
οί Ώιεςο Όο Ἱεστά οΓαπποπσ γοι.). Ἀο 1 0ος. ν. Ἱ. 
πορνεία ---- ἥτις οὐδὲ ἐν ἔθνεσιν ὀνομάξεται. Τ]θ τὰ 
οὐκ ἀνήκ. πΙαν Ὀο τοπάφτες, “' ἠησς νμίο] ατα 
ποί βαῦ]ο [νί7. ἴο ους Ποἱγ οα]]πς, α8 ομΙ]άτεν 
ο (οά, πποπηῦοτς οῇ Οητὶςί, απά {οπηρ]ες ο να 
Ηο]γ οεί].. )Αλλλὰ μᾶλλον εὐχαρ. 3πὺ. ἔστω, 
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{1 σος, 6. 10. 0 3 3 [ή ιο) υ ’ 33 3 , 

δ λον εὐχαριστία. Ε τοῦτο γαρ ἐστὲ γινωσκογτες, οτι πας πορνος, 1 ακᾶ- οω;σ, ια, 

” , / 3 η , 3 3, 

Όαρτος, η πλεονέκτης, Ός ἐστιν εἰδωλολατρης, οὐκ ἔχει 

6 ἐν τῇ ῥασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. 

, ο]. 8. 5. 
κληρονομίαν Μον. 2). 15. 

ο. - Ε α ται, 24, 4. 
η - -ἳ σα 8αρτα 2, 2. ΠΗηδεὶς υμᾶς απατατω κενοῖς ο) 

2 Τ]ιεμς. 2. 8. . - Δ η ς 3 » υ) . ᾽ α 4 ιο) 

λόγοις' διὰ ταῦτα γαφ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱους τῆς κ [µικε]ᾶ. 8. 
Οο]. 8. 7, 8 η Ε΄ , 3 α- τι υ 3 ’ 5» 

Ἱ ἀπειθείας. ΠΙἠ οὖν γίνεσθε συμμµετοχοι αυτων. ” ητε γάρ ποτὲ σκοτος, ἆολη 15. 58. 
- ᾽ ο 3 , . 8 νῦν δὲ φῶς ἐν Νυρίῳ 

[ο 

- » ’ ” / 3 ’ Δ , απ. [ὖο 
9 πος του φ πγευμµατος εν πασᾖ αγαύωσυνη και δικαιοσύνη και αληθείᾳ ) 

«εί εὐχ. Ὀε Ρταο(ἶσεά απιοπᾳ γοι [Πη φοοἱείγ]. 
Οπ ιο 5οηΠ56 ΟΕ {ια {θγΠ εὐχαρ. ἴἶπειο ἶδ 5οπιθ 
ἁἀουὈί. Μαπγ Ἰοπτποά Εκροβίΐοτ 5αρροςβο 1 {ο 
ψα, “΄ ρο!το απά Ιπποσθηέ Ρ]θαδαπίγγ, 45 ορροδαἆ 
ιο εομγρίη. Βαῖ (15 Κορρο αἀπη]ί5) (μΐ5 8εη5θ 
οἱ ἴἶνο ννογά 15 ποί {οαπά ἵπ ο Ν. Ἠ. 5 απἀ, Ἱη- 
ἀθοά, ἴἶιο 5επίϊπιεηί Ι5οι{ υνοι]ά ποί ο δμῇῇ- 
εἰεπί]γ νγεἰσ]ιγ {οτ αη Αροφίϊθ. Μοςί Εχροβ!ίοΓ8 
πἀορί ἴἶνε δια] 56η5α ος ἴιο 'Νοτά, ' σἰνίης ος 
Όναπκς. ο Τμ, Ἠονθνες, γἱε]άδ α {οτοεὰ απά 
Εἰσιά 86εµ5ο, απά απῖτε ἀθβίτογς ἴ]α ραχοποπιαδία 
Ῥεΐννθθη εὐτραπελία απᾶ εὐχαριστία» ΝΠΙΟΗ Παὰ ελα 
Οοπιπιοπίαίους ρετοεϊνε, Ππ6εγ Ὑου]ά Ἠαγο 566η 
εἶναι πο ἴτας ἱπίθτργείαίίοι ἶ5 (μαί οϐ ΗΠαπιη., 
« οἀΙ(γιησ απά Ιπφίτασίίγο ἀἱδοοιγδε, 5ο α 
πιαΥ (η {πο ννοτάς οἳ ἐο Αροςί1ε) ὁῷ χάριν (5ΡΙΓ- 
απ] οάἱβοαίΙοη) τοῖς ἀκούουσιν. ΑΠά 69 091. ἰν. 
ϐ6. ὃ λόγος ὑμῶν (5οΙ]. ἔστω) πάντοτε ἐν χάριτι. 
ον” ἔἶπο ρα)” οποπιαδία 18 α[Ποϊεπί {ο Γης Οχὶ5 
ας οἳ ἐμο Ἱνοτὰ: {ου ἵπ {λαί στο, ἴ]θ Ίέδις {ο- 
φιιοπα ἶ5 πο εἰπ]οί]γ οὔδεινοά. Τ]ετο ἵ5 α Υετγ 
αἰπιῖ]ατ ρατοποπηαδία αἱ ν. ΙΤ. μὴ γίνεσθε ἄφρονες 
ἀλλὰ συνιέντες. 
. τοῦτο γὰρ ἐστὲ γινώσκ.] ὮἘΟΙ ἐστὲ βενοτα] 

Ὑοτείοης απάἀ Ταί]λογ ανα ἴστε, ΝΠΙΕΗ 16 ῃῬγθ- 
{οττοὰ Ὀν ιο τοσεπί Οοπιπιεηίαίοτς απά ο]ίαἆ 
Ὦγ ἀτίεςὺ.: Ὀαέ ταδΒ]γ 5 {ος Τη εχίογπαἰ ενίᾷεησα 
Π ἰς Ἱπ[οτίογ ἴο ιο ϱΟΠΙΠΠΟΠ τοπάἶηπσ, Ύογδίοης 
ἵῃ επο] α 9459 Ὀθδίῃσοβ πο ναἰσ]ί, παπά Εαίμοιβ 
Ῥαέ εἰοπάσογ ααλογίίν. ΓΠιεγπα! ονἰάφπος, ἴοο, 
ἵς απί{ο ασαϊηςί ές [οί ἴΠο νγοτάς ατο {Γοφπεπί]γ 
οοπ{οιπἀοὰά Ὦγ ιο 5οτῦ6ς, απά ἴστε 15 Ἰμδέ 5ο] 
3η οπιοπζαἴίοηπ α5 Ὑου]ά οσο {ο {νο εατΙΥ 
Οπήσος. Ἔ]ο οοίππιοη τοαπάϊῖπσ, {εῃ, πηὰδέ, ἃ5 
Ρεῖπσ {ἶνο πιογο α[[ίομίέ οπς, Ὀο ρτε[οιγοά. Απά, 
ΏΙΟΓΘΟΥΟΣ, γινώσκ. νου]ἀ, αοσοτάῖπςσ {ο (πο οί/ιεγ 
τοπάΊπσ. ο ΥΝΟΓ56 (Παπ 19φε]εθ. ᾿ἘΕστὲ γινώσκ. 
παιδί οί ο ἴακετ (ΙΕ ποδέ Εχροβίΐοτς, απἆ, 
6 αἰοι]ά 56οπῃ, (Πε αποϊεπί Τγαπε]αίοις) α5 ριυί 
{ον νο Ἰπιρεταίϊνο γινώσκετε: Ὀαίέ Ιὲ 15 ΠΙΘΤΕΙΥ 
ἃ ἴτοήπσετ ΊΝαΥ οἳ οχρτεβείησ {πο }πηΐς,: α. ᾱ. 
«Υο πτο Κπονίπσ:” 1.6. γα ατα [γοιυτεε]νος] 
βεπεῖρ]α, ἃο. ο ΤΠπαογά. νι. 04. αὐτοὶ ἴστε. 
««Τ]ο Αροξί]ο (15 Ξσοίί, οὔ5δετνοῬ) «Ίμροςδος Πὶ5 
τοαάςτς {ο Κποιν 1: α5 Ίο ]α5ν πηϊση!, ἶηπσο ἵπ 
Ἠὶ5 /οηπιεγ Ερίδίο (ἀουβί]ο55 ἵπ σεοπί οἰτοπ]αίίοῃ 
8πποησ (Πο (αθμ]α ΟΠ Παπβ) ο Ἰαά οἴσῃ ϱςχ- 
Ργεβςεί 18; α5, {ος Ἰηκίαπος, 1 6905. ν. 11 ὅς 19: 
νι. 9, 10, ὃς 11. ΤΠ πιαγ ο αἀάθᾶ, ναί ἵπ ῥοίᾖ 
ο (ποδο ῥ1βδ4σθ5 πλεονέκτης 4965 Πο ππθηπ α 
οουείοι Ῥοἵδοη, Ῥαί αη οπίογέίοπογ, αφ (ατοί., 
Ερξι., απά πιοδί οπηϊποπί Οοπππποπίπ{οΥς {Ὀγ Ίο 
Ἰα5δέ οση{ΠΓΥ ατα ασγοεά. Απά ΙΓ {Ίοτο οοι]ά Όθ 
α ουδέ ἵπ {ο /οΥπιεγ Ῥαδδασθ, ΙΤ ἶς φυ)1ο Τ6- 
πιονοά Ὦγ ιο ροβίήοἨ οῇ έλο ννοτά ἵπ {ο ]α{ίογ. 
μις, Ιπάσοᾶ, ἵς α 89ηΠ59 οῇ νο νγοτά ᾖοφιοπέ 
ἵπ ινε (ϱ]αφεῖσαὶ Ἱνίους. Ἀο Τπογά, 1. 40. οἵδε 
βίαιοι καὶ πλεονέκται εἰσί. Τε 5Ποιι]ά 5οσπι {ηαί {1ο 
ἵοτπῃ {Πργο ἀοποίος 5ο] α Ἰείπά οῇ οχίοτάοηπ απά 
ολεπίίησ, 45 Ῥοχάςτς Οη Τοβῦργή; ΙΙ] ἴἶν ἁρπ. 
αἰση]ῆος νν]χαΐξ νο οοπΙΙΠΟΠΙΥ απἀογείαπὰ Ὦγ γαγαεί- 
ίψ, α πίπσ ππΥ αἀναηίασο οϐ οὔ]ιετε 1Π Ῥατραιπίης, 

01, 4 ΡΕ" 

΄ ρω ς ᾽ 

ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε 7 (ο γαρ καρ-ες. 
οτώς. 16. 

1 Τπε8ς. 1. 9, 
4, 

γ αἱ. 5. 22. 

"οτε, Ὦ} ἴἶνο οοπ{θχέ, πλεονέκτης Τηδί ΤΠΘ4Π Ο0Π6 
νο 15 ννμο]]γ ἀονοίοά {ο Φεπδια[ίίη, απᾶ νο 18 
Όνας, 45 {πο Αροβί]ο 5αΥ8, απ΄ {οἱαίεγ, 0Υ, 8 Ὦθ 
εἰξαννογο οχρτθςςος Πέ, ΡΜ]. 11. 10. (απ Ερίςί] 
Μτίεη ποθατ]Υ αἲ έλα αππο ἀππο νέ Ερηεδίαη8) 
6 ννποςο (οά ἶ5 Πὶ5 ΡεΠΥ.7. Όσο αἱ5ο Βοπῃ. χν]. 
18. Ἠγί] ἐν τῃ βασ. τοῦ Ἆρ. καὶ Θεοῦ ΠαΥ Ὦθ οοΠῃ- 
ατθά 1 «οΥ. ΥΙ. 10. βασιλ. Θεοῦ οὗ κληρονομήσουσι. 
ποασΏ Ἠθγο ἴηο ρῄταςθ 15 5οπιθυγ]αί ἀμτετοηίς 

απά ἩΒρ. ΜΙάάΙ. Ἰας Ε111Υ Ἰπον/η ναί {πο ιγοτάς 
οασ]ί {ο 6 {γαηβ]αίεᾶ, ΄΄ οἱ Πίπα νν]ο ἶ5 νε Οητὶςδί 
απά (οά : 7 ΥΥΠΙοῇ 15 (ετείοτε α ἀεο]άεά ἀες]ατα- 
Ποπ οῇ ΟΠΗ ςί α5 «σα. 

6. κενοῖς λόγοι] Ἰπ ὶδ ιο Αροςίιο 86οΠΙ5 
{ο αἱ]πάε {ο ία οππρίγ τοαδοπῖησ5 οί ία Ἠθεαίπεῃ 
ΒοΡΗΙ5ί5, ος {πποςθ ]εά αὖἵναγ ὈΥ επι» νο ρ]εαά- 
οἆ Οιαί ιο νίοςς ἵῃ ααθδίίοῃ ΊΘΓΕ τὰ ἀλιάφορα, 
Ώμησς ΙπάΙΠοταηῖ, ο αἱ Ἰοαςί νοη]α] οἤεῃςσες. 1 
ϱἸοι]ά 8οο/π, ίοο, {οπι ἴο ποχί Μος, (Υ’Ἴ6γθ 
ἔρχεται ἵδ, ἵ οοποεῖνε, απιρηα(ἰσα]) {λα 5οίηθ 
ενεη πγσαά {Παί έἶμο ἀαοπαποίϊαίίοη γα ποί 5ο ΓΟΙ- 
πιάαβ]α, ---- βἶπος (αοά ννοι]ά ποί ραί Ἠ5 {γεαίβ 
Ιπίο οχθοιίίοη ασαϊηδί ἴηοςα οοπιρατα(ἰνα!γ Ισηί 
οῄεηςσθθ.  ἘΤ]ε µηδ. ἁπατάτω --- λόγοις κενοῖς ἵ8Β 
ννδ]] Π]αδίταίοά ὮΥ Ο0ο1. Π1. 4. µή τις παραλογίζηται 
ἐν πιθανολογίᾳ απά 8. βλέπετε µή τις ὑμᾶς ἔσται 
συλαγωγῶν διὰ τῆς λισοβίας καὶ κενῆς ἀἁπάτης. 
Οπ υἱοὺς τῆς ἀπ., 59ο ἈΝοίΐο οἨὐ Π. 2. 

Τ. συμμέτοχοι αὐτῶν] {ο συµμ. αὐτοῖς; Ῥαΐ ἰπθ 
πἀ]εοίϊνο ἵ5 {γααίεά αξ α 5αὐςί.,  ρατίακοτς νι] 
Όναπα [ίπ ο ραπἰςηπηεηί νο παιδί [αἱ] προη 
ποτ]. 

8. ἦτε γὰρ ποτὲ --- Κυρίῳ.] πο Αροείϊο πον 
5ΊούΝ5 ίο ὑποοπκίςίεποι οἳ ἰΠῖ5 οοπάαοί (6οπιρατθ 
6πρτα ν. 4.) α. 4. “« Εοἵ Υθ ατε πο, 5 ΓΟΤΠΙΘΙΙΥ, 
1π α δίαίο οϐ πποτα] ἆατκποςς [Πίο ππϊση{ ϱκ- 
ἰοπιπίο γοιγ ν]οες], Ρα ατα πουν οπ]σηίέοπεά ἴπ 
Πιο Κπον]εᾶσε οϐ ἴπε (9ο6ρε] οὗ 6Πτὶςί.”. Απά 
Ἡθᾳ αχ]οτίς {Πατ {ο ΤΕπΙΟῦε Τε, ΡΥ Ηνίησ κιἰἑαὈ]γ 
ίο Οιεῖγ Ἠ]σῃ σα]]1πσ. Σκότος 5 {ΟΥ ἐν σκότει, ΟΓ 
ἐσκοτισμένοι ἵπ Ῥοπα. Π. 19. 1 ὁσομη Ἱ. 6. ἐν τῷ 
σκότει περιπατῶμεν. Ιάσμί απᾶ ἄατποςς, {ΟΠῃ {11 
οαγ]]οξί ἃσες. βσιαγπ{]νε]γ ἀεποίεά οσοοά απᾶ ου]. 
Τπη5 {ιο αποϊεπί Μασίαπς, ΟΥ ΙΥΟΤΑΠΙΡΡοΙ5 οῇ (ο 
Ὠοε]ίν Ὦγ ἤτο, πιαάε το {ο ΒΥΠΙΡΟΙ ο πα σοοᾶ 
Αγ ζπεῖρίε, 5 4ατ]κηςθ5ς, ἴπαί οΓ {πο ουτί ρτϊποῖρ]ο. 

ϱ. πνεύµατυς.] Αροιί 19 Μ58., 5ενεταΙ ΨεΓ- 
βἴοῃ5, απἀ 6οπιο Επίμ6Γς, γθαᾷ φωτὸς, Πίο] 18 
αΏρτονθαά Ὦγ πιοςδί Οτὶςς, απά οἀ]ίεᾶ ΡΥ (τίεςὺ., 
Κορρο, ΤΗάπῃ., απἀ Ὑαἱργ. 1 Ἠπνα ποί νεπίητεᾷ 
(ο Γο]]ονν ἴἸχοπι, 5ἶπος, {ΟΠ {πο οἩατασίοχ οϐ {θ 
ΜΑ5., Τὲ 5οθΠης {ο ππθ πιοΓο Ρτοβαβ]ο {ναί φωτὸς 
ἶ5 απ επποπάα{ίοπ.---- ρτοσθθᾶῖπσ {οπα ίπος5θ ΟτΙΙς8 
ΦΠο 'ν]ςηθά {ο τοάισο {ιο οχρτορσίοη5 οϐ {πε 
Ῥαβκασο {0 βἰγῖοί ]οσ]σαὶ αοοιΓαςΥ --- έπαΠ (α5 ἴῃο5θ 
Οοπππιθηία{ογς ΞΙΡΡΟΞ6) ἰναί πνεύμ. Υνα5 απ α]ίθγα- 
Ώοη ο Ίχοςο νο ννου]ά τα] ἴἶπο οχρτοςδίοη {πε 
8απιο ας αί (1. ν. 22. Το Οπίήσς γιο Γογππθᾷ 
έλα {οχί ο {]ιοςο Μ35., ἀθα]ί πιο] ἵπ ιο ΓοΥπιοΥ 
ΚΙπά οῇ α{οταίίοἩ, Ραΐ Πέ11ο ἵπ {πο Ἰπ{ΐ6τ,. Ῥοεῖάςς, 
ἐλαί {ο Αροβί]ο ἠργο 1868 πν. {ο επονν, (παί {ναί 
σέ πιαςί Όο κα α]οπο {Ποπη {ιο Ιπῄπεποθ 

΄ 
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π Ῥοπι. 15. 9. 
α Ναι, 18. 17. 

3 Τ]ο6ας. 8. 14. , 

ῳ π. ” 

5 δοµιµάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 

ΏΕΡΗΕΡΙΑΝ» 6ΗΑΡ. Υ 10-- 14. 

"Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε 10 

τς ἔ ἵς ἀκά ὕ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέχχετε. τὰ γὰρ 1 τοις έογοις τοις αχαρποις του σκοτοῖς, μα ον) ο. και ἓ ΣΧ . τά 7αρ 

. ’ ς 2 3 » 3 [ή Γ 9 Π ο μἳ Π ’ 

κουφη 7ινόµενα υπ αὐτων αισχρον ἐστι καὶ λέγειν. Τὰ δὲ πάντα 19 
ε -” ᾽ ” . ’ ” 

ὑ {ος ιο, 2, ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται πᾶν γὰρ τὸ φανερούµενον φῶς 18 
ο ]ρα. 26. 19. κ 
ἁ 60, Ἱ. 
1ομη 5, 20. --- 
Ῥοπῃ. 6. 4, 6. ἃ 19. 1. 1 Τ1889, ὅ. 6. 

ο νε Ἠο]γ Βρὶτίέ, Ἀϊπσςθ, ἴοο, {5 Υοιδο 8 
Φαγεπ{/ιειἰσαί, ας απ Ιττεση]ασΙίγ πιὶσΏί ἴε Ὀεί- 
ίοτ ὢα (ο]οταίθά. Καρπὸς ἀθποίοΒ {ια Ρτασί]οαὶ 
εΏεοεί. Όπ ἀγαθ., 8εο Νοίε ος (α]. ν. 22. 

10. δοκιµάζοντες, ὅτο.] Τμ 15 οΙοςεΙγ οοη- 
πθοίθά υΙ{]ι γν. Ὁ. ὡς τέκνα φωτὸς περιπ. ἜΤηε 
βεη5ο ο{ δοκιµ. ἵς ἀἱδραίεά ; Ῥιί 1 56εεΙης {ο ϱα, 
«ρτονίησ ὮΥ ται οἱ 5εαΓτο] [ίπ οτάετ ἴο Κπον 
απά Ρτας{ςα].” 

11. μὴ συγκοινωνεῖτε--- σκότους.] 'ΤΗΠΙ5 ἵ5 πιεαπί 
5 α φιρριειποπέ {ο {πε οχ]οτίαοη αἲ ν. ὃ. ὡς 
τέκνα φωτ. περι. Τμε ΕΧΡΙΘΕΒΘΙΟΠ συγκ. ἔργοις, 
ὧτο. (Κθ κοιν. τοῖς ἔργοις πονηροῖς αἲ 32 ολη. 11. 
ΑΠ κοιν. ἁμαρτίαις αἲ 1 Ταπι. ν. 29.), Ξἱση]Πες “έ{ο 
Ρατίακε ἴηπ εν!] ἀεαάᾶς, εἶίιετ ὮΥ ριαοϊϊδίησ, ΟΥ ΡΥ 
αρρτονίησ απἀ οοµπίεπαποῖπσ {μειη.. ες Ἠοη. 
Ι. 92. ᾿Ακάρπ., ΘΥ ἃ ἠἰ{οίος, θἰσηϊβος (λα ννλίοῇ 18 
Ρεγηϊοῖοις απά πιδομίονοις. ας] αὐ]εσίίνος, 
οΜΙεΠΥ νι] ἴπε α ρτϊναίίνο, ατα [οαιθηί. Ἄεα 
Νοίο οπ Ἀοπι, 1, 12. απά πιΥ Νοίο οἩ Τμσγά. 
1. 91. ἀξύμφορον. 

--- ἐλέγχετε.] Μος Ἐκροβδίίοτ ΙΡΡΙΥ αὐτοὺς, 
πηθαπίησ {ιο ἆοθτς ο{ {8 ΊΥΟΙΚ5: απ {116Υ τεπάοτ 
ἐλέγχ. Τέργονε, νὶπ. ΒΥ ν]ο]θβδοπιθ οοιγθοίίοη. 
1Ἴ]5, Ἠον/ενογ, ἶ5 5ο αγ] ναί 1έ ἶ5 Ὀδίίαυ (νν]ί]ι 
Ἴαοδοτεί, ἴἶιο ῬαβοἩ. Ὀγτ., Ἰλακοίβ., Ῥομ]εις., 
Γ]ιοί., απά αΡ].) {ο 5αΡρΙγ αὐτὰ, (1. 6. ἴε ἔργα 

«τοῦ σκότους) απά {ο Ιπίετρτοί ἐλ. “«Ὀτίηπσ {ο ἴᾗς 
᾿Ἠσ]ί, απά ονίησο ἠεὶγ ογ]] παίατε,) ΠαΠΙΕΙΥ, Ὁ} 
εποννῖπσ ἵπ οοηίταδί ἴλο ορροβίΐο νΙτίπθθ. ο 
Ελοίῖας αρ. (Ῥσαπα., ἐλέγχετε τῇ παραθέσει τοῦ 
οἰκείου βίου σπουδαίου. ᾿ΓΠΙ5 5εηςε ἶ5 τουι]τεά ὮΥ 
ν. 19. ΝΙΗ νο] ιο Ρρτοξεπί ο]οξ56Ιγ οοπηθοῖς. 
Απά 5ο ἐλέγχω ἵδ ἀξοά Ροί] Ἱῃ 1ο Βοτϊρίιταἱ απἀ 
Οαεεῖσαἰ ννγίους, 

12. τὰ γὰρ κρυφῆ ---λέγειν.] "Τις 16 πιεαπί {ο 
Ρ]ασςο ἵῃπ α 5ίοηυ Ροῖπί οῇ νίοὺν ίπο αβοπιπαθ]ε 
γίσες ΟΓ {086 Ρ6ΓβοΠ5, Υ] Ὕνποπα Ἡο ας Ἰαςί 
οχμοτίθά ποια {ο Ἠανθ πο δοοἱείγ. ἜΤ]ο αὐτῶν, 
οΓ 6ο ἱΓ56, ΤΟ(ΘΥ5 {0 {Ίοξθ Ρ6Ι5ΟΠ8Β, ΈΤ]ο γὰρ πα 
τα[ετοποθ {ο ἃ οἸαιξο οπι]οὰ α. ᾱ. “Εοχ [α5 {ο 
οεηκητίησ [ιοί αεί οηῃς ἵπ ποογᾶς], ἵε Ψετο αἃ 
βππιο,” ὅο. Τ]ο εοππηθηί οοηΏ{αΙΠ5 9Π6 ΟΓ {11ο 
Π]οΡί ου πσ Τορτοο{Β ονο αἱ{ογθὰ, απά ἶ5 ροΐπίεα 
Ὁγ {ιο οπηρηπεί ΟΠ γιν. απά λέγειν, οῇ ΝΝΠΙΟΗ 
ΠΙΑΠΥ αἰπηϊ]αν οχαπιρ]ο5 ατο αἀάπσοοὰ ὮΥγ Ἠγείς. 
ΤΈ]νογο ἵ9 5αρροςοἆ {ο ῶο Ἠθιγο απ αἱ]αδίοη {ο ἴ]θ 
αὈοπαψια{{οῃς οΓ {ο ποοίατηα] Πιγβίογίθς, ΟἨ ννηίο]Ἡ 
566 ΥΠ Υ., 

19. τὰ δὲ πάντα --- φανεροῦται.] Πο 5οη5ο 8 
Ίθγο ἀἱκρπίοεά ; απά, Ιπάσθά, 18 πο νοΥγ οἶσαγ. 1 
Ἠανο Ιῃ Ἠδοθῃς. 3ΥΠΟΡ. δΠον/Ἡ, Ολαΐ {πο ΙΠίΘΥΡΤΟ- 
{α{Ἴοις οϐ νο τοσοπί ϱοπηππεπίαίογ οπηποί Ὦθ 
αάπι]ίοὰ, απά ναί Όιο πιοδί παίαταὶ απά αἰππρ]ο 
οπε ἵ5 (ναί οἱ ο αποϊοηί απά πποδέ πιοάργη Εὶχ- 
ΡοβΙ{οἵς. Ὦγ τὰ πάντα ΠΙΙ5ί Ὀθ πιοπηί αἲ] (νο ον!] 
ἀοσάς 115 πιοπί]οπαᾶς απᾶ, ἵπ [αοί, ν. 19. 18 
ο1οβ6Ιγ οοπηθοίθὰ ΝἩ {ο μᾶλλον δὲ ἐλέγχ. αἱ 
γ. 1]. Έοβσοηπι, απᾶ ΊἸκορρο ατο ο) ορίπίο ενα 
ἃ ΤΟΊ5ΟΠ ἶς Ἰσγο πιοαηί {ο 6 σίνοη ο/η Ο μτῖς- 
εἴπης εΠου]ά βίπάγ {ο οοττθοί νο Ὀαὰ πποτα]ς οῇ 
Όνε Ἰοπίοης, Βαΐ 1 ελοι]ά ταίπογ 5οσοπι {πί 
αφ αἲ ν. Τδ., Όινο Αροβί]ο πιοπ{ίοΠ5 ᾖοιο ἴἼιοςο 
4εεά» οῇ ἀατκπορς οο]ά ποί ννα!] ϱο ταρχογοά απά 

͵ - ς 3 ’ ἁ 
ὁ 4ιὸ λέγει Ἔγειραι, ὃ καθεύδωγν, καὶ ἀνάστα ἐκ 14 

πηαζθ {ο αρροατ νν]αί {1πεΥ ατα, ---- δο, ἵπ ν. 19., Ἡθ 
ΦΊ101Ν5 /οιυ ἴΠλεΥ παϊσηί ο πιοδί εΠεοίια]]γ πιαᾶθ 
{ο αΡροατ ἵπ ἠοῖς τας οΠατασίετ: γἱζ. ΘΥ Ρεῖπσ 
υτουρΏ{ Ιπίο οοηίταςί γη {με ἀεεάς οΓ Π1ρΗέ ἔγοπα 
Όπε οπΙ]άτεπ οἱ Ισηί, οτ ἴάε Οτὶκήαη5. Ἔμπε 
εθηςαο, {Πθη, ΠΠαΥ ϱ6 {πας οχρτθβεεά: “' Νον αἲϊ 
μιοςο [ἀθοάς οῇ ἀαικπεδς απ αμ, μεῖησ πιαζθ 
ίο αρροατ Ὑηπαί {Πεγ ατα, ΡΥ νε Ισιί [ο ια 
(.,οξΡρε[, α5 ενίηοεὰᾷ ἵπ να ομΙ]άτεῃ οἳ Ηρ]{] ατο 
τηπάθ πιαπ][εςί ΟΥ εχροδεά; (1, 6. Ὠπείγ πιοταὶ ἴωχ- 
Ρἰ{ιᾶ6 ἰ5 ἀἰδοογοετεά).” 

Ἠ7Ιν τεδρεοί {ο ο Ἰνοτάς πᾶν γὰρ --- ἐστι, ἴΊνεγ 
4γο νατίοΙξ]γ Ἱπίετρτειεά. Ίμε ρτείετεπος Ίμαβ8 
σεπετα]]γ Όεεῃ σἶνεπ {ο {Πε 5εηΏ9θ αβείσπεά ὮΥ 
ἀτοῖ., αἀορίεά Ὁγ Ἀενο., Β]αάε, απἀά ἨΗο]άεη : 
“ον Ι ἵς πε Ἰσῃι [οῦ 5ενογο ἵτιίμ] νο 
πηάΚκος ΘΥΟΣΥ {λ]ησ πιαπ][εδέ απ Ίηπ 15 ίτας οο|- 
ουσ”. Βαΐ ἔποισἩ {πο 5εηπς5ο {πας απὶείπα, ἶς ἃ 
σοοά απά ε{αῦ]ε οπθ, 16 σαπποῖ, [ ΟΜΠΚ, ο εκ- 
ἰταοίοᾷ {οπι πο νογᾷς υνποιί στεαί νιο]εηςθ. 
Πᾶν ἶς Ρ]αίπΙγ 1π ἴ]ινο οπιῖπ., πο πε εοιδ. Νο 
Ο3Π φανερ. Ὀθ ἴακεη {ΟΥ φανεροῖν. 1Ἠε Αροεί]θ 
νου]ά ἴμαδ Ἠανο ν/τΙῖεΠ φῶς γάρ ἐστι τὸ φανεροῦν 
τὸ πᾶν. Απά ἴ]ο οοΠΙΊΠΟΠ Ἱπίετρτείπίίοη (45 90Π- 
ΟΘΓΗ5 φανερ.) 165 ΟΡΕΠ {ο νο 8απιθ οὐ]εσίῖοη 
{ποιρ] νο «ρπδαο γιε]άεὰ 5 ςίαρίε. ἸἼο ἵταε 
Ιηΐίρτργείαίοη 866ΙΏ5 {ο Ὀ6 ναί οῇ ἴπο αποϊθηῖ 
Ἠιχροβί{οτς αἱπιοςέ αΠίνεγδα]]γ, ὈΥ ννἨοπῃ φανερ. 18 
ία]κοπ ἵπ α ραδδίνο, ος α τοβεοείθᾷ 5εη5ε; ᾳ. ἆ. 
 ὙγΠαίδοσνον ϱοννδίἩ 156Ι/ Γίο νε υνοτ]ά απἀ 
4ο ποί εθοε]ς οοποθα]ππεπ{], α5 ἴ]ιο [ο οῇ ἵταθ 
Οτ]ςίἶαπς ΠΙΛΥ 4ο (5ο Μαϊί. Υ. 14. «γε ατα {ῃθ 
Ἰσηί οῇ {πε ννοτ]ά : α οἵίγ 5εί οἩ α Ἠ1] σαπποί ὃθ 
14, ναί ἶς ἠἰσ]ί, [απὰ αἀαρίες {ο ἀἴδοονετ ἁατίκ- 
ηςςς, 1. 6. ὉΥ ἴνο οοπίτας{]. 

14. διὸ λέγει, ἃο.] Ἔπετο Ἠαδ Ῥεεπ πο Ἠμ]α 
ΟΟΠίΓΟΝΥΘΙΦΥ ἃ5 {ο ἵηθςς Ἱνοτάςδ: (νεγοῖπ {ηθ 
Πθεαί]θης αγο αροβίγορηίπεά) ΝΜΙΟΝ, νε ἴ16Υ 
86οΊη {ο 06 Ιπίτοάπσεά αξ α φιιοίαἶοπ [ροπι Νεγτρ- 
ἔπγε (Γοτ νεγενθχ 6ἰςο ἴπα ΓογΠΙ διὸ λέγει οσσΤ8 
1π οἱ, Ρα], 1ὲ 5εγνες {ο Ιπίτοάισς α οἰία(ἰοπ) ατθ 
πΟΥΝηστα [οιππά ἴπ Βοτρίατο,. Τ]{ο αποϊεπί απἀ 
ΠΊΠΠΥ Πποάθτη Ἠχροξί{ου5 γοσατὰ ἴθ γνογάς ἔγει- 
ραι --- Χριστὸς 35 ἃ αποίπίίοη, [οτι 19. χι. 1, 9. 
Ο(Ἠ6Υ5, ασαἶπ, 5πρροςθ ἴλθπι {ακεπ [οπι α Ἰοδὲ 
οπποπίσα], ΟΥ ἂ8 5ΟΠΠΘ 54Υ, αΠΟοστγρµα] ῬοοΚκ,  Βαΐὲ 
Όλα α οπποπῖσα] Ὀουἷς «ποι]ά ὢ6 ἐοδέ, ἵ5 οῇ αἲ ἵπι- 
Ῥτοβαβ]α εαρροβ1ἶοῃς χο πιοδί Ἱπιρτοραῦ]θ. Απά 
Ίιαί {ο Λρορί]ο επου]ά εροαὶς ο{ απ αροστηρ]ιαὲ 
Ῥου]ς ἵπ ἴἩθ 841ΠθΘ ΠΙΠΠΠΟΥ 5 οὗ α οπποπίσα], 8 
ποί {ΟΥ α πποπηεηί {ο Ὀο εαρροδαᾷ. Μαπγ τοσοσπέ 
ϱοπηπιθη/αίους {α]κο λέγει ΓοΥ λέγεται, απᾶ 5αρροξθ 
Όναί νο ννοτὰς [οσα ρατί οῇ α εργο ρα δοπις, 6. 
5ης ος τοσο ἴπ {πο (Ἠτσομος, 'Τ]ϊς, Ἰον/ονογ 
γο8ί5 ΟΠ πἹετο οοπ]θσίατθο. 1ο ννογᾷΒ, ΙΠΥ, { 
ἠήπ]κ, Ὀοςί Ὦο τοσατά ο ας /ογπιρᾶ προ Βοτιρίατθ 
(οδροοία]]ν 15. Ἰν. 1 ---- 2.) τὸ Πνεῦμα Ὀεῖηπς ππάθτ- 
είοοά.. Τί 15 ννο]] οὔεοτνεά ϱγ ΖαποἩ. εἶναξ έ να 
ἱς ογο επἱά οοπ{αἶης ἴ]λ «ρα ΟΕ νν]γαῖ ἴηο Ῥτορή- 
οἵς ἴθποᾗ, απά οοηεὶςε, 1. οὗ απ΄ οχλοτίπί]οη ἴο 
τοροηίαποςς Ὁ. οῇ α ργούϊοίοπ οῇ {ο Ἰσ]ηί ο 
κα [νπἴίοπ Ὁγν πο Μοφείαμ.  Ἠοοκεν, Βος]. Ῥο]. 
ἱ, Τ. αὈ]γ. ἵτασος (χο οαπ/9ο οῇ Ειπί βΙασσίκηηθςς ἴἵπ 
Ἠάπαή. παίγο, νο τοπάστοά Οχὶς οαχροβία]αἴϊοἩ 
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16 οὖν πῶς ἄκριῤως περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἆ ὡς σοφοί ἐξαγο- 

οἳ ιο Λροδί]ο ΠθΘΟΘΕΣαΓΥ, --- ΠᾶΠΙΘΙΥ, «έ ἴἶνο ννοα- 
τίηθβς οἱ {νε Ποβ], νΥλΙο] 5 α ΠθανΥγ οἷοσ ἴο ἴα 
πνῖ]]. 7. 6ο Ὑγιδά. κ. 16. “«ἨΗεποο (οοπίίπαθΒ 
Ἰθ) ιο Αρορί]ο ἰτἰκαίλ πἰσΏ]γ προη {Πῖδ ΚΕΥ : 
«Αννακα, ἴλοα Οχαί 5Ιεερερί, οπδί οῦ αἰ] ναί 
πγμ]οὰ ρτοβδοεί ἀονπ, ΙαΐσΙ, Ιάθους, βἰτίνθ {ο σο 
νὰ απά {ο στονν ἵπ Κπον]εάσο.” ΕΡΠΗ. ν. 14. 
Ἠευ. χι. 1, 2. 1 Οοτ. χνι. 16. ᾿µἨἘπιφ. σοὶ 8ΘΕΠΙ8 
{οτπιοά οἩ [5. 1χ. 1 ---ὖ. ὙνΠίοΙ Ρρ88δασο, ἨΥ είς. Γθ- 
ΠΙαΤΚΕ, ἴπο 6ο Ἠανα αἱνναγς Ιπἰετρτείεά οῇ έλα 
ΛΠεοείαϐ. Απά Ἠθ ννε]] Π]αείταίες {θ ἐπιφαύσει 
{τοιι ΟτρΙ. ΗγτηΠ. οἷς ἐθέλεις θνητοῖς ἢ ἀθανάτοις 
ἐπιφαύσκων. Όπ Οι πιείαρλοτσίσα] 86Η86 ο{ καθ., 
βεο Βοπι. χἰΙ, 1]. απά Νοίθ; οἨ. νεκρ., Π. 1.2 απἀ 
οἩἨ. ιο βσιταίίνο 8εΠ56 οἱ Ιρῆί, 5εο «7 ομη Ἱ. 4. 
απά Νοίθ. 

15. βλέπετε ---περιπ.] Τ]6 16 ποί, Ι οοποςῖνο, 
(α5 1{ ἶ5 Ὀγ ππαπγ Οοπηππεπίαίοτ5 τεσατάςά) α πειυ 
πάπιοπΙθίοἩ, ---- ΠαΙΠΘΙΥ, {ο Ολεὶδίίαπ ῥτιάεπος ; 
Ραΐ, 45 οἴποτς Ἰανο γ/ε]] ροϊπίεά οαί, α Τ6ΣΙΠΙΡ- 
οι ος οοπέπιαίίοπ οί Όχε ρτεεθρί αἱ ν. ὃ. 8. 
᾿Ακοιβῶς περιπατεῖν 5ἱσηϊῇθς “ {ο οοπἀποί οπθςαΙ{ 
οατε(α]]γ απἀ οἰτοαπιδρεσί]Υ, οπα(1ο5ΙΥ ππἰπαῖησ 
οπε’5 είερς.”. Τῆο πῶς 18 φαἰὰ {ο Ὦο {ογ ὅτι; ἴο 
αεεοιπέ Γον ννλΙοἩ, νε ΤΠΑΥ 51ρροβθ ναί ἐπ 15 α 
Ῥ]επάίπσ οΓ {νο ΠπιοᾷςβΒ ΟΓ ΕΧΡΓΕΡΒΙΟΗ, βλέπετε πῶς 
περιπ., ἃπά βλέπετε ὅτι ἀκριβῶς περιπ. Τη μὴ ὡς 
ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοὶ ἴἼετο 5 α ραγα[ο[ὶσηιιι5 αἲι- 
ἐιείίειις (516) ας ἶ5 ζοππά {η πο 6αβσίεαί α5 1Υ6Ι1 
5 να βΒοτίρίητα]. Ὑνγίίετς), ννηθτο {οτ οιηρηαςί5 
8ακα, α Ρτοροδίοη 15 εχργθςςεά οί] αΠγπιαΙνα]Υγ 
απά πεσα(νεἰγ; αδ π ολη. 1. 20. ὡμολόγησε καὶ 
οὐκ ἠρνήσατο. 

16. ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν, ἄνο.] ᾿Τηϊδ 186 αο- 
Κπονν]εάσεά ἵο Ὦ6 οπθ ο 116 πιοςξί ἀἰοα]ί ραδ- 
βασε5 ἵπ Βοτἰρίατε; απά Ἠεπος Ιί ἶ5 ΥγατίοιδΙΥγ Ἱη-ι 
(οτρτείεά. Ἀ6ε Ἠεο. Ἀγῃ. Βοπιθ επιπεηί «οπι- 
Πεηίαίοις, α5δ (ῑτοί.,, Ηαπιτῃ., (ΟΥ, Τνουκε, 
απά Μαοκῃ., εχρ]αῖη Ιέ οῇ {ἶα εαµίοπ ἴο ο οἳ- 
βεγνεὰ ἵπ αυοἰαϊἶπσ Ῥεγδεεµίοπ, ΥΙπ. ἴπαί {11αγ 
πιϊῖσηί ἆγαιο οι Πεν Εἶπιο 8 1οησ α5 41ΕΥ οοα]ἀ, 
Ὦγ ποί Ρτονοἰκίπσ {εί οπειιῖθ5 {ο οί ἴπεπα ο, 
ΤἨἱ5 ν]ενν, Ἠοννδνας, ἶ5 ασταεαθ]ο πεϊίηετ ἵο {πε 
οοπίεχί, ποτίοί Ρρατα]]εἰ ραδ5ασο οῇ Οο]οφείαης 
Ίν. ὅ. πἀάασοὰ ἵν αςαίονς απἀ γἱε]ά5 α 5εη5θ 
ποί {πι ἴιε πιαππεγ οί ἴπο Αροδθ. ΤΠε οΟΠΙΠΙΟΠ 
Ἰπίετρτοίαίίομ 15, ΄΄ οπἀθανοιγίησ {ο ΥΘΟΟΥ6Γ απά 
Ῥάγ Ῥασκ νε (πιο (αί Ίιας Ώθου} Ἰωδί, ὉΥ ἁπ]ί- 
βοηί]γ πια]ίησ 15ο οῇ ναέ ΓαοπησίΠς, απά ΊΠΠρΓου- 
Ίπα 1 {ο {πε πιοδέ να]ααῦ]ο ριχροφος.. Βιΐ (πὶ5 
85ο Ἠας5 πο 5πρροτί {οπα {ο οοηίθχέ, απά ἶ5 ποῖ 
αστοθαθ]ε {ο {πο ρατα]]θὶ ραβ5ασο οὗ 0ο]οβείαης. 
Τί 5ποι]ά 866πι {αί, ἵπ οτάθγ {ο αδοθτίαϊηπ {λα 
86Π56, Νο πλαδί Πγεί οατα/]]γ ίτασο ἴ]νο οοππευΗίο ; 
αοοοτάἶησ {ο νλ]ο] ἐζαγορ. τ. κ. πααδί, ἵ Οίηχ, 
Ἠανε το:ετεῃοθ {0 ἀκριβῶς περιπ. ἵη {Ἀθ Ρτοσθάῖησ 
ν6ι5θ. Απά ἴιαί ΕΧΡΓΕΡΦΙΟΗΠ πιαδί αἷξο τοίογ {ο 
ἐλέγχετε, απά {να ννο]ο οΓγ. 14. Τ]α Αρορί1ο, Ι 
αρρτθεἈθπά, ππθαης {ο {θασ] {επι Ίσιο Ὠναί ἔλεγξις 
Ἀπά φαγέρωσις πιὶσηε Ὃς ὈτοισΠί αΌοιές ΠΣΠΠΕΙΥ, 
ὮΥ ἵνα ἀκοιθῶς περιπατεῖν. Απά {λα ννοτάς μὴ ὡς 
ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοὶ 3Πά ἐξαγορ. τὸν καιρὸν 36, 1 
Ώήπ]ς, ππθαπ{ {ο αγίας πγσθ {]λῖς οἰτομηδρθοίίοη, 
Ὁγ εΙονίπς μαί (ἸιοτΘῦΥ {ου νυν] αοέ Ι]κο ἐνι]η 
Ἠ56 ΠΕΠ: (5ο Τήῦαῃπ. Βρϊατ. 621. σωφρονούντων 
δὲ οἶμαι καρποῦσθαι τὸν καιρὸν ἵνα μὴ παρελθόντα τὸν 
καιρὸν ζητῶμεν.) παΤΠΕΙΥ ὉΥ ἀισοπί]γ πιακίηςσ 5ο 
οἳ νο ορρογία{1{γ [ου ργοςοηίίησ ἵῃ {οὶγ οοπά πο 
ΒΙΟΏ α εοπέγαδί 5 ΠΠΑΥ ΤΟΙΦΘ ἴοςς ΙΟ αγθ π 
μιο 4εορ 5Ίοο0ρ οἱ Ρρασαπ ἴσποταποςῬ απᾶ γίσαο; 5ο 

Ὠναί, βίαπάϊηπσ τορτονοά {ΠΕΤΕΡΥ, {εΥγ πιαγ ὃς 
Ὀτουσηί {ο Οη]δί, νηο ννΙ]] ρῖνο επι πρ ση 
ΟΓ {ιο (.ο8ρο] απἀ {πε Ηο]Ιγ Μρ]τίΐ, 

Τ]ιο τειιαϊηίπσ ννοτὰς ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἶσι 
αἴθ οΏβοιτθ, απά ο πιῖ οἱ πποτο {Παπ οπο βΗ1{αβ]θ 
86Π5θ6. ΙΓ 16Υ οε το[ετγθὰ [ο ἐξαγορ. τὸν καιρὸν, 
Όμο 5οπ56 υγ] Ίο, «6 Ῥεσαιδα {πε {1πιθς αγθ ἄαπ 
Φεγοµς, {6 8έΔ5ΟΠ ΟΡ οί α5α[α]ηεςς ἶ5 ργεςατ᾽ 
οἱ8, απἀ {ο ορροτίαπ{γ οισηῖ {ο Ὃε οατεΠΙΙ1Υ 
πηαάθ Ί5ε ο ᾿ΓΠΕ6Υ αἴθ, ΠΟΝ/ΕΥΘΥ, ΒΥ 80Π16 Τθ8: 
{οτε {ο ἀκριβῶς περιπατεῖτε; απά πας {λε 5εΓεσ 
ν] Ὄα, ποί παί {πε {πππεςξ ατο ἆαπσεγοις {ο ταεῖσ 
δα/είψ, οί ἴο ἰπεὶχ υἱγίμε,; Ὀεῖπσ Ει]] οἱ ἱεπιρία- 
{οης, ἰτίαίδ, απά νατίοις Ππάταπσες {ο το]ἰσίοη: 
5ο (]αί (116Υγ 1] Ἠανο πεεά οῇ αἰ] {λεῖτ οἴτοιπῃ- 
βροοίἶοη απά σατθ {ο να] ατἶσηι,. Βαΐ (9 15 ποί 
αστεεαῦ]ε {ο {λε οοηίεχί, απά {πο ρατα]]οἱ ραβ8ασθ 
{ 0ο]οβδίαης. 
Τῃο αὔονε νΙενύ οῇ ίθ 56η56 5 σγθαί]γ τεσοπι- 

πιεπάας ΡΥ 15 Ῥειπσ εαια]1γ ευ]ίαῦ]ε {ο {Πε ραΤ- 
αἱ]εἱ ραδξασε οἱ «οοβίαης, ννηετθ {Πο ἐν σοφίᾳ 
περιπατεῖν ἱ5 οαπ]να]οηί {ο ἴε ἀκριβῶς περιπατεῖν 
ος ὧν ρτεςεηί Πρίδί]α; απἀ ἰΠοισ]ῃ πρὸς τοὺς ἔξω 
15 ποί Ὠθγο οτργεςδεᾶ, Υαί Ιέ 16 τωιάογδίοοά Ιπ πρὸς 
αὐτοὺς, ΝΠΙΕΗ 1παΥ Ὦ6 εαρρ]εά, η γοίετεπος {9 
νο αὐτῶν αἲ ν. 12, Πε] το]αίθς {ο ἴΠο υἱοῖς τῆς 
ἀπειθείας αἱ ν. 65 απᾶ ἐλαί οαπποί Ὀαί τείετ {ο ἴπθ 
/ιραί]ιετις, νο αγθ ππαΙαΞΙΙοπαῦΙΥ πιθαπί αἱ ν. 14. 
Τ]ιο αἀπιοπ]ἶομ, {εῃ, «ΙθαΓ]γ 15, παί ΙΙ1εΥ εποι]ά 
αἀορί α ἀῑδοτεεί απά οἰτοιπιθρεσί εοπαιιοῖ {ου/- 
ατᾷς ἰπεῖς Πεαίπεπ ποϊσηροιτς; {πετεῦγ πιακίπσ 
ᾖ56 οῇ χα ορροτίαπΙ(γ αΠοτάεάὰ, οῇ Ὀτιησίης ἔπαια 
(ο {16 σηί οϐ ἴε (4οερεΙ. Α νἰεῖιν ο να 56/56, 
1 νου] οὔδετνε, ΠΙΠΟΗ οοπβτπηεἁ Υ α πιαβίθτΙΥγ 
ἀἰκαιαΙκίάοη οἩ {πα Ἱπιροτί οῇ {Πῖ5 νεΓ8ε ὈΥ ΠΙΥ 
Ἰαΐο [ᾖ]οπά, {Πο Υετγ Ιεατπεά Ὀτ. 3. Ῥατς, ἵη 158 
ΦΘΤΙΠΟΠ, Υο]. Π. Ρ. Τ04. Ἠε οοπππθυςες ΡΥ οὓ- 
5οτν]ῃα, {μαί “ ια πξε οῇ {1 Ρηταςδε Ἰθγθ, ἐζαγορ. 
τὸν καιρὸν ἶ5 αοκπου]εάσεά {ο Ὀο {οηπάςά οη Ώαη- 
16] ΠΠ. ὃ, Ὢποτεο {Πε 5οηςο 5: Ι κπον οὗ α ο6ἵ- 
{απ Οναί γοι νου], ΡΥ αἲ] πθαΠς, ορίαϊπ α ΠΙΟΤΘ 
{πνουταθ]ε ορρογαπ]ίγ [ος αγοἰἀϊπσ εκρ]απαίοη 
αἱίοσείμετ, ο: αεππρίίπσ 1 να Ὀείίει εβεοί, 
Ῥθσαιι5ο Υθ 566 {αί {1ο {Π]ίησ 16 σοπο Ποπ Πθ,) 
Π4ΠΠΕΙΥ, {πο ραγσα]ατς οῇ ἐπο ἀγδαπῃ : ΓΟΥ 1{ 86ΕΕΠΙΒ 
Όια Κῑπσ Ἠαά οη]γ α οοη(αςεᾷ τασο]]εσίίοῃ οῇ ννμαῖ 
ο Ἰπαά ἀπγεαπιοά. ἜΤηο εκρτοβδίοη ἐζαγοράζεσθαι 
τὸν καιρὸν Ὀδοαππθ, 1 βλοιπ]ά «6οπι, Ρτογετρία 
ΔΠΠΟΠσ {πο ἨΗε]]εηίβήο «εν. Τί αεαι]τεά ἴπθ 
αἰσπίβοαίίοῃ ο σαϊπίπο [αυογαδίο ορρογέπ τος, 
απά {λε δροοῖβο μ5α {ο γΥπίοἩ {οςο ορροτιπ]ήε5 
γα5 {0 ϱ6 αρρ]ίεά, πιαγ 5οπιείίππος Πανο Όθεπ εΧχ- 
ΡΓ6ΡΒ5ΙΥ αίαίεά, ἵπ δρεπ]ίησ ο ντἶπσ, Όλοιρῃ ννθ 
ατο ]ε[ί {ο σο]]οοί 1{ {οπι {πο οοπ{οχέ, ΙΠ {πο ραδ- 
8ασθς οϐ ἰπο Ν. Τ'. α5 ννα]] α5 οἱ Ώαπία].”. Το 
Ίεατηεά υνγ]έαχ ἶς οῇ ορίπίοη 1μαξ Ὀοί]ι Ἠετο απἆ ἴπ 
Ώιο ραβδασθ ΟΡ ϱο]οββίαπς, {6 5απιθ ἁπίγ ἵδ ἵπ- 
οα]σαίεᾶ, οϐ οἴγοιπιφρεοίίοπ απὰ Ίγιάρποο,; Όιθ 
61Πη6 ργουιπά οχἰςί]πσ ΓΟΥ 1, ἵπ {πθ Ἱπππποτα] Παβίές 
απά πα]]οίοις ἀἱδροβίίίοπς οϐ {πε αἀνετεατίος {ο 
Οκ ΙαπΙ{γ. Ἔπο Πρ]ιρίαπς Ὕοτο ἴο Ὕνα]]ς οΙΓ- 
6πΠιδρθο{]γ, απά ἐζαγοράζεσθαι τὸν καιρὸν, Ῥεσαιςθ 
16 4αγς ννογε ονΙ]. Τη9 6ρἰοδεῖαπς ννετε ἴο Να] 
ἵπ νν]θάοπι {ο έἶλοςς η έ]λουέ, απά ἐζαγοράζεσθαι τὸν 
καιρὸν, Ὀθοαμςο, ἵηπ ἴπο τοῖση οῇ Ἀετο, Βί. Ρα] 
νγας (ητονγη 1Πῖο Ώοπάς Γοτ δρθακίηπςσ ἴπε πηγδίθτΥ 
οὗ Ολεϊεί, απά Ὀδσαιδο {ο ἆαπσει ὙΠΙοἩ ῆαά 
αἰτοπᾶν ονοτίακον 3ί. Ῥαα] Ιπρεπάεά ονετ {πα 
ϱοἱοββίαῃπς. Ἀοὶν (με ορροτίαΠΙ{γ {ο σαϊπίησ ο 
ΠΟΤΟ βετίοις Πθατίης {ο πθ ΡΓΘΔΟΠΘΙ5 οί {16 (4908. 
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ε Βοπι 19. 2. 

ΓῬτον. 20. 1. 
ἃ 9. 29, ὥς, 
Ίεα. 5. 1, 22. 
Ίωακο 21. 84. 

.” 3 η ο ο ῃ 
ραξομενοι τον καιρο}, οτι αι Ί]μεραι πογηραί εἰσι. 

ἘΡΗΕΡΙΑΝ5 ΟΗΑΡ., γ. 17---19. 

ὁ 4ιὰ τοῦτο μὴ 11 
΄ .». 3 ᾽ Π Π ᾽ , - Π Α { λ . 

Σίνεσθε ἄφρονες, ἄλλα συνιέντες τί το Φέλημα του Κυρίου καὶ µη 8 
Ἅ τ 2 3 υ - Π ε 

μεῦ ύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία" ἄλλα πληροῦσθε ἐν πνεύματι 
” .ω -», / 3 ϱ -” »” 

ε Οοἱ. 8. 16,1Τ. δ λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ Ὄμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἄδον-- 18 

Ρε] νγου]ά Ὃο έχε τοβυ]{ οΓ ιο υνϊάοπα ντ ν/]ο]ι 
(που απά ιοῖτ [οἱ]ονύθοτς να]]κεἆ {οννατάς ἴ]οβδο 
Όναί ννοτο υλουίς απά με νναηί ο βαο]ι νν]δάοπα 
νου] Ἰανε οοσαξδίοπεᾶ {ε Ίο5ς ο{ 5ο] ΟΡΡΟΓ- 
{απ]{γ ---- ννοι]ά ανα οτοαίεά αἀά[λοπα] οὐρίασ]ες 
{ο ἴἶιο Ῥτορασαίῖοη ο μα (1ο6ρεΙ, απἀ αἀάτάοπα] 
ἀϊ[ιοι]ί]ος {ο ἴποβθ Ίο ν/ετο αἰγοαάγ οοπνοετίεὰ 
{ο 1. ἜΤ]ε τὸν κἰσπίῇες ἴ]α ομμογίιώιίμ. ΑΝ {ο 
ἐζαγ., 19 αρεεϊβοαζ{η. «ἰσπίβος {ο }ροουετ, δή ριγ- 
οἶιάδε, ναί ννη]ο] Ἰαδ Ῥοσοπιο ἴμα Ρτορετίγ ο{ 
αποίἸἈςετ. Απά ἵπ ἀα]αί, Η1. 19. ἵν, δ. 1 15 πιείᾳα- 
Εωώχ ταπδ{εττες {ο (πε τεάειπρίίοἨ ο πιαΠ- 
ἴπά [τοπι (εῖτ οαρἰνΙίγ {ο βἵη ὮΥ ἴε Ῥ]ουά οί 
Οκ. Ἠ α ογεαίεγ ἰαέμάε οἳ πιθίαρ]οτ Ιέ 
15 α5εά Ἠετο απᾶ αἱ 091958. 1ν. δ. {ος οὐίαπίπς 
δοπιε οὐ]εοί ιο {ιο 8αππε εαγπεδίπεδς, 5ο]ο]αάο, 
απά Ιπίεηςο αρρ]οαί]οη οῇ {1ο νν]ο]ε παἶπς, ΥνΠίσ]ι 
Ρ6ί5οΠ5 6ηΠσασεά ἴπ ῥαησαίΐπς επιρἰοι Γον ρεοιπὶ- 
αγ αἀυαπίασες, Τικ ΧνΙ. ὃ. ἙΥ α το[6ίοποθῬ {ο 
Ώπο ραβδασος οΓ {1ο Οαβείσα] υνγὶίογς Ἠογο αάάισοεά 
ὮΥ πο (οπιπιεηίαίοῦς, Ὑς τηαΥ 59ο ᾖοιυ ΤΘΓΠΙΒ 
ΒΙΟἩ α5 ἐζαγορ. απᾶ ἐζωνεῖσθαι, Νίο] οτἱσίπα]]γ 
ἀοποίθά {ε αοί ο/ ριτο[ιακύπς, οππιθ {ο Ὦε Πσιτα- 
ἄνειγ αρρ]εά {ο {ο αοί οῇ δεοιγίπς «ΠΥ [απίατο 
οὐ]αοί ννέ] έπο οαι/ἶοις απ νἰσί]απί αἰοπίίοη ο 
Ργε]ιάδεγ. Γ]ε αρεοίῇο ορ]οοί ἵπ πο νίεν’ ος 
ἴπο Αροξί]ε, να Ἰθ νντοίθ {ο ιο Ἠρ]θβίαης, ἶ8 
π/ε]] εχρτεξςεά 1π {λε νγοτάς οἱ βοΠ]διιδηοες: ««αιβ- 
τ]ίο ορροτίαπΙ(αίεπῃ 5αποίθ ν]νεπα1 οί αἱἱοβ 6ΙΠΘΙ- 
ἆαπάῖ, που οπῖπι, απο γἰνίπας, ἴ6πιροτο πιπ]ία 
επί γἱταῖς Ἱπραάππεπία.” ΊλοατΙγ ο βαπιθ 
οὐ]εοί Ύνας Ιη {πο πηϊπἁ οἱ {πο Αροδίϊο νε Ίθ 
Ἱπδίταοίας νο «οἰοφείαπς {ο ννα]]ς ἵπ ννϊκάοπι {ο 
ἔποςο η λλουί, ΤΓπΠου ντο 5ο {0 ννα]]ς, α5 {ο ανοῖἆ 
Ώιο ἆαπσετβ {ο νν]]οἩ Ππογ Ίνετο αχροβαᾷ {ΤοΠΙ {6 
πηα]]οο απᾶ οὐξίίπαογ οἱ πεῖτ επεπ]θς. ἜΤ]εϊτ 
βρἰγ{ Ὕνας αἱνναγς {ο Ὀο πα]]ά απά οουτίθοις, Ροίῃ 
ἃ5 Ρ6σαπ1θ {πα ἴοαςπετ απἆ Ῥγοίοςδοτς ο{ α Ῥ6- 
πεγο]εηί το]ἱσίοη ; Ῥοί] ΓοΓ {1ο οτος1ί ο ἐπεῖτ τε- 
Ἰσίοῃ. απά ΓοΥ ἐπεῖγονη ρτοβογναίἶοή 1π ογ!] 4πηςς, 
1ο (οἱοβείαη5 ατο ποί οα]]οἆ προ {ο γεζουεγ αΏΥ 
Ραγί οῇ πιο υνλίο]ι Παπά Ώου πιϊδδρεηί, Ὀαέ {ο αί- 
ἴοπᾷ {ο ἴ]ιο ργοβεηί ἀἰ[βοι]ίος απά Ρροτί]5 ΡΥ νΥμίοἩ 
Ώιαγ ογο δαγγουπάθὰ ς απἀ {ο ανα] ᾖαπιδε]νος 
ο απγ /Γίμγε οεσαδίοπι ἔος ἀῑδελατσίης {ο (ϱΗτῖδ- 
επη ἁπίίας, απά Ρρτοραραίίηπσ {πο Οταν Γα1Ἡ, 
ΜΗ δα[είγ {ο {Πποπηςε]νος απά αξε[α]πεςς {ο {ιο 
5αοΓ6ὰ σαι15ο ἴπ πΥΠΙο] (χουν ννοτο 6ησασας. 

17. μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ, ἃο.] "Της 18 νοτγ 
βἱπ]ῖ]αΓ {0 {ο μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοὶ αἲ ν. 15. 
Ἠοτο, Ιον/6νοτ, ἴ]ιο 86ηςο 15 οαττιοά »Ε]] αγίου; 
ἄφρ. Ρεῖπσ α ΔίΤΟΠσΕΓ {Θ6ΓΠΙ {απ ἄσοφοι; ἴἶογο 
Ροΐπσ, 1 ἶ5 θαρροβος, απ΄ α]ηδίοή {ο {ο [οαρίς οϐ 
Ῥασσβας, οἵ ταίλστ, ἵ 5Ἰλου]ά ἐπ, {ο νο Ῥαο- 
ολαπα]ίαῃ οτσίος οῇ {πο Ἠδαί]οης: Νίο] οπαῦ]ος 
Ώιο Αρορί]ο {ο Ιπίτοάισο (ο αἀπιοπ]ίοῃ ασαϊηςί 
ἀταπκοπηθρςδ. "Τ]α8 νο 5οπεο ἵ5: /΄ Ἠ/ποτο[οτο 
[αοὰ Ρεΐπσ γοιτ ορ]σαί]οπ8 ας ο]Ι]άτοῃ ο Ἰσηε, 
Ίνο ποσοτ(πα]γ, απ] αοί ποί κο ρογ8οης οί οϐ 
ἠπεῖτ παπά [οί ρ]αγ α νο απά 5οῦογ Ρατ{], ππ- 
ἀθτείαπάίπσ ννμαί ένο νν]]] οὗ ιο Τ,οτά 18, [ονοι 
γουγ απο Ιβοα({οῃ.] 

189. μὴ µεθύσκ. οἴνῳ.] Ὀταπκοπησας Ίνας α νίορ 
{ο νο {πο (τθοκς ννοτο ρτονοτρία]]ν Ῥτοπο : 
ἱπάσας (ο οχη]είίο νν]πος οὗ Τοπία, απά πο πα- 
απο οῇ πο οἨπιαία, ίτοηρ]ν (οπαρίθά ἴ]νο 4 πίαΐο 
(ἴοε]Κ6 {ο 6ΧΟΘ88. ᾿Ασωτία ἵδ ποῖ Ὑνθ]] τεπάετοἆ 

εχσεςς, 5ἶπος (]ιαί 15 ἐπιρ[ιεά 1η µεθύσκ. Ἡ ἶ5 α νετΥ 
οοπιρτεΠοθηκίνα ἴθγπι, απἀ ἀεποίεςθ {ε 1ο οἱ α 
ῬοΓεοπ αραπάοπεά {ο νὶσε. Ἠεπάει, “« ἵπ ννηιο]ι 
[ἀταπκεηπεςς] {πετο ἶ5 α [ίεπάεποΥ {ο] ἀῑς5ο]αίθ- 
Πθβ8 ΟΥ Ρτοβίραςγ.”. Ῥεε του. κχ. Η1. ὅ0. ἜΤ]θ 
Αροεί]ε, ΠΟΝΕΝΕΣ, πιαή Ἠανε Ρ]αγεά οἩ {πα εἰη- 
πιοίοση οϐ νο ννοτὰ, απά πιθαπί {ο τερτεδεηί{ ἆσω- 
τία ἃφ ἰ]ια είαίο οϐ α Ῥεγδοπ ΝἨΟΠΙ ({ο πο {6 
Οαδεῖσα] 5αγίπς) “'ανεη {πε (οἀάεςε ο{ βα]ναίίοἩ 
Ἠεγεε]{ οο]ά ποί φανο.”. Απά ο{ 10/]ιοδο Τε[ΟΤΙΔ- 
[οι 4ο 6 8ο ΠΠΙΟΓ ἀεεραίτ ας να ἀταπ]κατά”ς Ί 
Έ]οτο 15 απ απ (Πείίσα] ρατοποτηαφία Ὀείννεεη μεδ 
απά πληρ. πν., 1.6. Βο ποί Π]]εά πῃ τοῖπε, θέ 
[ταίπεν επάσανοιχ {ο] Ὄε ΕΒ]]εά νι] νε βρίτιε 
Τ]ο Αροςί]ο ππεαης {ο αἀπιοπίδῃ ἴπεπα ποί {ο Πη]- 
ίαΐε {16 τονε]ς ο ία ΠδαίΠεΠς, ποΥ 5εε]ς οχηΙ]ατα- 
6ομ {γοπι Ἱπίοπηρεταίο ἀτίπ]κίηρ (ννΠΙς ννοι]ά 1εσὰ 
ίο πα ταῖπ οἱ Ῥοίμ θοάγ απά ο]), Ραΐ ταίπετ {ο 
οπάεανοιτ {ο Ὦο β]]οά ννίἩ {πιο ρίγα, απά 5εε]ς 
{ο νε αὐιπάαπί]γ βαἰκ/γ]ησ οοηβδο]αοηυς οἱ Πἱ8 
Ἰο]γ Ιπῄπεησες. 

19. λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς, ἃτο.] Τ]μαεςε υνογάςβ 
ατα, Τ ἐπ, Ἱπίεπάεά {ο Ιιδίταίε απἀ οχεπιρ]!γ 
Ώιο ρτεσθεάῖησ νείςε: ἴε πιεαπ]ησ 8Θ6εΠΏς {ο 6 
Οναί, παν ἵπ εί (απιϊ]θς, ος 1π 5οοΙείγ, 6εΥ 
{ο]ι εἰεναίεᾷ Ὀογοπά ογαἴπατη εοπυεγδαέϊοπ, απὰ 
εομσΏί {ο ἨΙ]αγί(γ, {πεγ 5μοι]ά ποῖ εκρτοςς 18 
{οε]ίησ, α5 ἀῑά {ιο Ἠεαίπεπς, ἵπ βἰηπσίης οἵ τοοῖθ 
ἀἰβεο]αίο 5οπσς (σα]]οά εοῖα) Ὀαΐ ἵπ Όπε π5θ ο 
6 Ῥεα]πης, ἨγπηἨς, απά ρἰτ]ίαα] 5οηρ5; ”” εἰίμετ ϱψ 
γοοϊία[ἶοπι, {ο θα] οίΠ6χ, ο: ὮΥ ἰπσίπο έιεπι, ΙΠΘΙΥ 
οἵ ἵπ οποτας. ΌΟπ {νο ἀῑδοτιπηιπαίίοη ο{ 8εης5ο ἶπ 
ψαλμ., ὕμν., απά ᾧδ. πν. ἶ Ἠανε ΡΙ1Υ ἰτεαίεᾷ ἵπ 
Ἠοο. Ἀγπ. Τί που] 5εεπα ναί ὮΥ φαλμ. Ὑνε ατθ 
ποί {ο απ ειδίαπά {ιο Ῥκα]πις ο Ιλαυίά οπ]γ: Όαε 
αἶδο ο οοπηροβἰ(]οης ΟΡ {οςθ Ῥ6ίδοης νο Ἠαὰ 
Όιο ερἰτιίαα]. 15 (5ο 1 6οἡ. χὶν. 260. εἴτε φαλμὸν 
έχει. Νεγο 5εο ίμα Νοίθ); νἨῖο] ατα ἵπ Ε196- 
Ῥιας (Πε. Ἐσο]. Τ,. ν. 58.) ἀῑξίϊποί]γ αἀνοετίες {ο: 
Ψαλμοὶ καὶ ὡδαὶ ἆ δελ φ ὤν ἀπ᾿ ἀρχἢῆς ὑπὸ πιστῶν 
γραφεῖσαι ; ΠΙΟ] οΟΠΠΡΟΒΙΠΙΟΠΒ, Πθ 848, τὸν Λόγων 
τοῦ Θεοῦ, τὸν Χριστὸν, ὑμνοῦσι, θεολογοῦντες, Ἱ. 6. 
αροακῖησ ο Ἠϊπι α5 α (οά..  ΑοσοτάΙησ]γ 5πςοἩ 
Ψαλμοὶ ἀϊΠοταά ἵπ πο ππαίοτίαὶ τοβροοί {οπι ὄμνοι. 
96ο Ἠθο. Υπ. Ἠον [αΓ {ο ᾠδαὶ πνευμ. ἀἱβοτεά 
{τοπ ῥοίᾖ, 156 ποί οἶσατ. Τ]ο ἀἱᾷογεπος ϱ]οι]ά 
ΕΘΟΠΙ {0 Ἠανο Όθθη, --- ἐ]ναί {Πε ἴννο ΓΟΓΠΙΕΥ οε]ε- 
Ῥταίας {νο ρταῖςος οῇ (ο ἵη εἰταῖης αἀαρίες {ο ϱθ 
δις ἴπ εις; ΝΠΙ]ο ἴπο ᾠδαὶ ΥΥ6Το ΡΟΕΠΗΡ ϱἩ 
8οπ16 το]ὶσίοις εα0]οοί, απά 1 5 Ῥτοβραῦθ]ο Ἰνετε 
ακα]]γ οη]γ γοοῖοά, ος, 1 5Ηπο, δαπς 5 ΟΙ 5οἷο 
απί]επι. Ἰ ννοι]ά αάά, εἶναι ποισ] ννο βπά Όνα 
αφοά, 1π βἰηπσίπσ οῇ Ῥβα]πας ος Ἠγπιης, ἴο απίῖ- 
Ῥ]ιοπία, γαῖ ἵί αρροαῖς, [Ποπ ο αδίπ Ἠοςρ. αἆ 
Ονί]οά, Ρ. 101, εναί (Ἴν6γ 5απσ οπ]Υ γη] ἐ]πα υοἷσε, 
ἄνευ ὀργάνων. 

ΤΠ]5 νο Αρορί]ο ἀῑτοσίε {ο Ὀο ἆοπο ἐν τῇ καρδίᾳ" 
Ι, 6. 5ο {μαί ο αῇῄοσίίοη5 οῇ ῑνοῖτ Ἰδατίς ]λου]ά 
πο η ἴἶνο ο ννατά οχργοβείοης οῇ ἠπαῖτ νοῖοθδή 
πιθππίησ (]παί (5 ννας πο {ο Ὀο ἆοπο ἵῃπ α Γογμων 
ΠΠΠΠΠΟΣ, ΟΥ Ὀο τοσατάσάᾳ α5 αὐυαις {ο Όθ ἀοπθ, μέ 
ΟΠΊΥ ννηοη {Ίου [ο] 5ο Ιπο]ῖποά. ας να ια] 
{]]ν οοπαρτο]οπά {ιο [οτοςῬ οῇ ία αἀπιοπ]ῖοη αἲ 
Ἴαπος ν, Τὸ, αἱ ννλίοὮ 5ο ΠΊαΠΥ ανα κίαπιρ]θς | 
εὐθυμεῖ τις: ψαλλέτω. Τ]ο πιοππίηᾳ 8 ποῖ ἰπαί 
ους οἸποογ/α]ποςς πηιιδέ αἱνναγς Ῥο ϱποννπ ἵπ εἰπσίπα 
οῇ Ῥκα]πης Ῥι{ ναί ΙΓ αηΥ οπθ ὖε ε]εναίθᾶ, πιοτθ 
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Ὦ Οοἱ. 8. 17. , .ν ς σν - Π υ ΓἩ 3 ” ’ το]. 

00 τες καὶ Ψψαλλοντες ἐν τὴ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ εὐχαριστούυντες παν-- | Ίγεςς, 6. 18, 
- Ἠεῦ, 19. 15. ' 2 » ς » 3 ο ” : Ν 

τοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Ἀυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ 11 }Ῥειδ.δ. 
6ο]. 8. 18, 25. 

- υ  Έ , 3 [ . ’ » κ ς 
91 Θεῷ καὶ Ἱατρί" | ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόθῳ Ἱ Θεοῦ. "αἱ -ἆι ο ια 

- ια 3 Π 2 , ς ’ ς - - Π οἱ 

25 γυναικες, τοις ἰδίοις ἄν δρασυ) υποτασσεσύθε, ως τῷ Λυριῳ 

κ, ἃ, 

ιο ε 1 Οος. 14. 84. 
οτι Ο Οο]. 8. 18. 

τις ου, 

98 ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικὸς, ὡς καὶ ὃ Χριστὸς κρφαλὴ τῆς ἐκκλη- τι δει ὃν ανν 
1 Οος. 11. 8. , απ 3 ’ μ ἃ - ’ 2 . «/ ς 3 Π 

94 σίας, καὶ αυτος ἐστι σωτηρ του σωµατος. -ἄλλ;, ὠσπερ η ἐκκλησία α {ρ.Ὀτ. 
8ωΡρτα 1. 22, 28, ς [ή . - {/ Δ ς . ” ος 3 ’ Γ 

νποτασσεται τῳ Χοιστῳ, ουτω και αι γυναικες τοις ἰδίοις ἀνδρασιν εν ἃ 4. 1, 15. 

οὗ παντί. 
’ 3 . ᾽ ον ” 3 

. Οἳ ἄλδρε, ἄγαπατε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ 
0ο], 1. 18, 24, 

ασ πι σα]. ]. 4. 
ΒΗΡΓΕ 5. 2. 

ω Οσο]. 8. 19. 2 . η , ς 3 : 

Χριοτὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς ' ΓῬει.θ.Τ. 
η 1οΠη ὃ. 5. 

[ 3 ς ’ ” ν » 5/ / Ξ ῃ 

96". ἵνα αὐτὴν ἁγιάση, καθαρίσας τῷ Λλουτρῷ του Όδατος ἓν ῥήματι " ΔΙ5.5.Τ]ι. 8.6, 
1ρει. 5. οἳ, 

απ. 4, 7. ο ς’ 4. νι ς ο ἔγδ ξ Δ Ε λ / Ν 3/ ο 
2η Ὁ ἵνα παραστήση αυτην ἑαυτῷ ἔνδοξον την ἐκκλησίαν, µη ἔχουσᾶν ειρια Ἱ. ἀ, 

να οτάϊπατΙ]γ, 1εί Ἠίπι οχρτοςς Ι{, ποί ἵπ {πε α5ε 
οῇ ἀῑδεο]αίε 8οησ», Ὀαΐ{ Γα{16Υ ἵη ΗΥΠΙΠ5 ο{ Ῥγαϊςο. 
Απά αν {ιαξ ρᾳβ5ασο οπηποῖ Ὀθ6 5αρροςθἆ {ο Το[αΓ 
{ο ριθὲίο ποογφ/ιέρ, 5ο πεϊί]ετ, Ι αρρτεπεπά, ἀοε5 
Ώιε Ργοβοπ{. 1 πεεὰ 5οατςθΙγ αάά, ελαί 1π πιεἰί[ιεγ 
π5βᾳσο ἶς (Ἴοτο απ {π]ηπεοίῖοπ {ο 8ἱπο Ρβα1πης απά 
ΥΠΙΠ5 ἵῃ αἰἰ 5εαδοῃς ο 1ογ/α]Πθς. Ἔμε {6Γπιβ 

ψαλλ. απά ᾳό. ατα ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ, Ὀα{ δο]ι ἔετπι5 ατα 
υθεά ; {να ΓΟΓΠΙΘΓ {ο οοΓΓΕΞΡΟΠΑ {ο {1ο ψαλμοὶ, ἴηθ 
Ἰαΐίει {ο ιο ὄμνοι. 

20. εὐχαριστ., ὅτο.] Της Γοπῃ5 αποίῃετ Ίιεαά 
οῇ αἀπιοπΙίοῃ α5 {ο {ποίτ Ῥτϊναίο οοπάμοί, απά 16 
Π]αςίταίανο οῇ ἴἶια ἀκριβῶς περιπατεῖν. 1 πιὰξί Υθ6- 
Ἰα[ε φο]6ἱγ {ο ίππο εχρτεςδίοη οῇ (αηΚβα]ηοςς {ο 
ᾳοά ενεῃ {ια Εαί]οτ  1π ργϊναίο ἀθενοίῖοης, ΟΥ ἵη 
(αππι]γ Ῥταγογ, απά (παί υπάετ αἰῖ εἰτοιπηδίαποςς, 
νγηθί]ετ ρτοβροτοις5 οἵ αἀνετςθ. ὢθο ΓΙΟΥ ἴπ 
ἨΏεσεῃς. ΘΥΠΟΡ., απά {νο αἀπιταΡ]ε Ώϊδοοιγος ο{ 
Ὀγ. Ίδααο ΒαττονΥ, ΟΠ Ολί8 ἰοχί, νο]. 1. 91. 191., 
επε1δἆ, “Οπ Ίο Ώιαίγ οἱ ΤΠαπκβσίἰνίησ, ΨΠετε, 
αἴτετ οὐβδοτνίησ (ιαί χε ν/οτάς πΙαΥ νίΠοιί γΥἱο- 
Ἱεησε ος ρτε]αάίσοο ος δἰίλετ Ἠαπά, Ώα 5αραταίεά 
«τοπι ἴἶνα οοπίαχί, απᾶ οοπεἰἀετεᾷ ἀῑδίίποί]γ ΡΥ 
Βιρπιφείυες, Ἡθ τεπηατ]κ5 ἐἶαί ὁ ΘΝΕΤΥ 5ἶηπσ]α Ἰνοτᾷ 
ο {πο 5οπίεπςο οατγίες νηίἩ Τί α ποίαβ]α επρ]αςῖ5 
απά οερεςσῖα] 5ἰσπ]ῇοαποΥ. ἜΤηε βγεί αχργοςεος (Πε 
φιιῤφίαπερ ο ἰ]α ἀπίγ {ο νΠίοἩ Ίνα αγο οχ]οτίεά. 
Τα ποεχί (Ππαπιδ]γ, Ιπ ογάετ οΓ οοηείταςο(ἶοπ) ἀ4ε- 
ποίθς ἴα οὐ]εοί ἴο ΝΥΠΙΕἩ Ιέ ἵ ἀϊτεοίεά (9). 
Τπε {οἱ]ονίπσ «έαἰωαμς,. ἀθείαιπιῖπες ἴΠο Ππιπίη 
εἰγοιηιδίαποες οἱ ἐπῖς απάἀ αἰ] οίποεν ἀπίῖας, {ιο {ἴπιο 
οὗ Ρετίοτππαποθ. Τ]ο Ἰαδί “ου αἱ] ἐπίηρς ” 46- 
οατες {ο πἀθφπαίο Πιαίίεγ οἱ {πε ἀπίγ, απἀ /οιυ 
/αν Τὲ επου]ά εχίεπἀ. 

2]. ὑποτασσ. ἀλλ.] Τ]]5 (οπι αποίΠεί Ἰιοαά ο{ 
πάπιοπ]{]οη, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, {ο έἶλαί πδογάἰπαίίοιι, ἴ]χα 
νιο]αίοτ οἱ υΥΠ]σ] ννας, (ηθγο ἵ5δ τοαςοπ {ο Οϊπίς, 
ποί ππ/εφπεπί απποησ ΟΗγ]δήππςς απά Πλοτε {Ππη 
ΔΠΥ ἴπίπσ εἰδα ἱοπάεά {ο Ὀτίησ Ογιεἰαπ]έγ Ιπίο 
ἀῑδοταα!ί νι (4ονθίπογς απἀ ππασἰκίγαίθς. ἸἜΓ]εγ 
ατα, (ετείοτο, οκποτίθά “' {ο εαρ]{ (ἠοπιςε]νες 
{ο ενατΥγ οτάίπαποθ οΓ ΊΠΣΠ., ΓΟΓ ἴο Τ,ογ4”5 5α/κοα.”) 
Απά νε Αροςί]ο, {Ποπ {5 νουςο {ο οἱ. νι. 10. 
({ο]ουνῖπσ πρ {πα σοπεγαί Ἱπ]αποίίοῃη ὑποτασσ. ἀλ. 
πι ραγἱσηίαγ οπος5} αἀνοτίς ἴο νατίοις πάς οἱ 
βαὈογάϊπαίίοη, ---- Ὀοῖ]ι παέαταὶ απά φοοἶα], οαςἩ ἴπ 
ογἀες, απά οχηογίς {ο {ο ἀἰδο]ατσε οΓ {1ο γε[α(έγε 
αιβῖος. 6ο Ὠοδςγ., απά «οπιρατο 1 (6οτ. νιῖ. 10 ---- 
19. 1 Για, ν. 1, 2. {ο Ἐν φόβῳ Θεοῦ. “ῄΤοπι ΓΘΓΟΓ- 
εποῬ {ο 6 ααἰ]λοτΙίγ οἳ ἀοά.”. 366 Ῥοπι, χι]. 
11. απά Νοίο. 

25. ἰδίοις.] Τηϊ ἶ5 ποί {ο Ὃο ϱγοδδρᾷ οπ, Ὀιέ 
ἶδ ριῖ [ος ὑμετέροις (15 Οοἱ. Π1, 18.): α π5ο πο 
ζουπά ἵπ 111ς Ο]αδείσα] ΥΤΙΙ6Ι5. "Ὡς τῷ Κ., ΄έαβα 

σοι, 1. ο, 

ἀπίγ τεπάετες {ο {πο Τ,οτὰ,  απἆ {ιατοίοτο {ο Ὦθ 
ἀϊἰξοβατσρεςα υνΙ] αἱαοτίίγ. 

29. ἐστι κεὀ. τῆς γυν.] 3ε6 1 Οο5Γ. χὶ. ὁ. Ἱ. απᾶ 
ἸΝοίΐθΒ. Κεφ. τῆς ἐκκλ., ΄΄ Πεαά οῇ ἔπε Ῥοάγ ο{ ίπθ 
Οτο... θε Ἀοπι. χΙΙ. δ. απά ἸΝοίθ. 

ο. Της 15 Π]ηβίταίῖνε οΓ {πε Ῥτεσεάίησ Υετβθ. 
ἛΓν παντὶ, Ἱ. 6. ἵπ ΕΝΟΤΥ ἰΠπῖπς Ιανν{α]. 

2ο. Πε Αρορί]ε Πετε ροῖπίς {ο {λε γεεῖργοσαϊ 
ἀαίγ, ὮΥ ννλΙεἩ πε σιῤηιϊσίοπ Ῥείοτο επ]οϊπεά 
ννου]ά Ρε τοπάςγεςά ΠιοΓε 6α5Υ απά οΠεοίπα] ; ΠαΠῃθ- 
1γ, Ὁγ Κἰπάπος απἀ α[)οοίῖοηπ, 5 α Ιοεταὶ Ἱπάπ]- 
σεηςθ {ο ἴε [τα]]ίγ οί έχε Ἱγεακετ 5εχ; Ργοίεοίοτα 
Ρεῖπσ Ἱπιρ]]αά ἵπ {ο απἰπογΙίγ νυερίεά ἵπ {πε 
Ἠαδῦαπά. Καὶ ἑαυτ. παρ. Ἀ6Ῥ (αἱ. 1. 9. απά 
Ἰοίο. 

260. ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ ---- ῥήματι] Ἱ. 6. ἴ]ιαί Ἶε πηϊσ]ε 
[0γ 5 Αρ]γίέ] οοηβεοταίθ 1{ {ο Π5 φετνίσθ, Πανῖπσ 
εἱεαπ5ες Ιί ΡΥ {ο νναδηῖησ οῇ νναίετ (1. 6. ὉΥ ἰπαί 
Ῥαρίίσπι υΥμΙσΗ 15 {6 Ίανεγ ος τεσεπεταίίοη. 369 
Ἐπ. 11. .) απά ἔπτοιρῃ {πε ννοτά, 1. 6. 1ο {«ο08- 
Ρε] αξ {6 Ίπεαης ΟΡ {εῖγ οοπνοειδίοη απά εαποΙΠ- 
οαΐῖοη. ὢ6ο ἨΓΠΙΙΡΥ απά Φοοίῦ. 

21. ἵνα παραστήση --- ἅμωμος.] Τηετε ἵ5 Ἰετθ 
50Π1Θ νατὶθίγ οῇ Ιηίευρτεία[Ιοπ, οσσαδίοηπεᾱ Ρτοβα- 
ΡΙΥ Ὦ} α ππκοοποθρίίοηῃ ο8 {πε ππείαρποτ. Ἐορρθ 
ἴα]κος 1έ 6ΙΠΙΡΙΥ {ΟΥ περιποιεῖσθαι ΟΥ κτᾶσθαι, “΄ πιακθ 
Ἰ6γ Πῖς οννη.”. Βιί ίμαί 5 πιογαο]γ ανοϊἰάϊησ {πο 
ἀῑίΠοιμίγ. Οίπετς, 45 Ὠοάάτ. απἆ Ὑα1ρΥ, τεπάετ, 
ἔ ναί Ἠα ΠΠαΥ Ργεφδεηί {ο ΠΙΠΙξΘΙ/{, 2 ἵπ 5 οΥ/Π ἵπῃι- 
πιοά]αίο Ῥτεδεηοθ ; ΠάΠΙΕΙΥ, αἱ {πε τεβδιγτεςίΙοῃ. 
Ὑοί Ολα ννοα]ἀ 5ΙτεΙΥ 5αρροςθ απ αἰπιοδί 1Πρτθ- 
οοἀεηίεά ΠαΤΕἨΠΕΡΡ, απά Ιπάεες εοπ/µςῖοπ οΓ ππεία- 
ΡΙου. Οοπβίάστίπσ ἴπε Ὑνοτᾷς οῇ ίΠε {οτεσοῖπσ 
νεγςο, ἵπ οοπ]αποίίοπ ννίῃ Οτιεηία] πιαττίασε ο11δ- 
{οΠ15 (ΠΟΠ νΥΠΙσῇ γνας {]5, {μαί {ο Ὀτίάς εποι]ά 
Ῥε οατε[Ι]1γ νναδῃεᾶ, απά ἵπ ΘΥΕΙΥ γναγ ραγίΠεά 
ῬγενΙοιδ]γ {ο ἴ]α ππατγίασε), ίπετε ἶ5 Ἰοτο ἀοιδί- 
Ίο α ια τηιοπίαϊ πἱ]Ιδίοή, Απά νιονίηπσ {πθ 
Ρτοβοπί ρα55ασο Ιπ οοπ]αποίβίοῃ νι 2 6ο. ΧΙ. 2. 
παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ, Ίνε ΠΠΣΥ ννε]] 
5πΏροςο (παί {ιετε 15 5αςἩ Ἰθγθ. ΤΠε ν/οτάς μὴ 
ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα α]]ιάε {ο {πο Οπεηία] 
πιείῃποςς (ἨΥγ οοκπιεί]ο5 οΥ οίμεγν]ς5ε) οῇ πιακῖησ 
Ότο αΚῖη οἶδαγ παπά απιοοίῃ, τεπιονίπσ αἲ] {εσκ]ος, 
ντ]ηκ]ο5, ου οίπετ Ὀ]οππίςηθς, α5 {ο ὮὋο ἅμωμος, 
{τοπ ἴε Ἠεὺ. ση, α ἠἰοπιϊδι. 39 9ΟΙΟΠΙΟΠ, 
Ὄρησ Ἰν. Ἱ. καλὴ καὶ μῶμος οὐκ ἔστιν ἐν σοί. “ Πα- 
ριστῆναι (οΏεοτνοθς Βο5, Ο08. Ρρ. 197.) 18 εἴί]ιογ αδεἀ 
οΓ {πε [αίΠεγ-ἴη-]ανν”ς Ιπίγοᾶιοῖπς {πε Ὀτίάς {ο {ιο 
Ῥτιάθσγοσπη, ογ ο ίπε ῥγίάεσγοοπι ἰακίπσ Ἰετ 
Ἠοπιο νηοπ αβροιςεά.; 366 αἱξο Ε]απ. Ο0ς. 8. 
Υοἱ. Π. 106., απἀ ΑΙοετίῖ Όριςο. ΡΕ. Ρ. 914. Τι 
εποπ]ά 56οπα, Ἀούψνονοτ, ἐ]λαί {πο εχρτοβεῖοη Ἠαβ 
τ6[ετεπος {ο ἴε /σαγαπήπιρ]ι, ὃ φίλος τοῦ νυµφίου, 
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σπῖλον η ῥυτίδα, Ἠ τι τῶν τοιουτων, αλλ ἵνα Ί αγία καὶ ἅμωμος. 

5! 3 ; ς νι, 3 ” . ε ” ω 5 . ς 

Όντως οφείλουσιν οἳ ἄνδρες αγαπᾳν τας ἑαυτων γυναῖκας, ως τα ἕαυ- 38 
” ’ ς 3 ᾽ ς ” ω 5 ᾿ 32 ως 3 9 

των σωµματα. ο αγαπων την ἑαντου γυναικα ἑανυτογ αγαπῴᾳ οὐδεὶς 99 

, ν / 3 3 ΄ / "ο 

γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ ἐκτρέφει καὶ Φάλπει αύτη», 

προσκολληΘήσεται 

Ρ Ὅτι µέλη ἐωμὲν τοῦ σώματος 350 
3 - 9 ” . ) » 4. ” 3 Π 3 » 43 Δ / 

αυτου, ἐκ της σαρκος αυτου και ἐκ των οστεων αυτου. Αντι του- 5ἱ 
[ 3 -” 

πατέρα αυτοῦ καὺ 

πρὸς τὴν γν- 
Δ 3/ ς [ή 3 ΄ ’ 

καὶ ἔσονται οἳἵ δύο εἰς σάρκα µίαγ. 

ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χρισοτὸν καὶ εἰς τὴν 38 
ο) 3 ς ο, ο] Πλὴν καὺ ὑμεῖς οἵ καθ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα 38 

ο 3 ’ ς - Μψέ. ς ι του » ᾽ » 
οὕτως ἄγαπάτω ὥς ἑαυτόν' ἡ δὲ γυνή ἵνα φοβηται τὸν ἄνδρα. 

᾽ 9 

Ποπ. 1.5. παιὼς καὶ ὃ Κύριος τὴν ἐκκλησίαν. 
ὃ Οος. 6. 16. 
δ 12. σΤ. 
ο αν] 24, 

αι, 19. 5. »’ η) 
Μακ]. Του καταλεῖψει ἄνθρωπος τον 
1 σος, 6. 16. . : . 

την μητέρα, καὶ 
” α] ως 

γ)αἴκα αυτου 
.λ β ο ’ ε] ο 

70 μυστήριο» τουτο µεγα εστιν 

ἐκκλησίαν. 

/ ες Ἄ 

Λο κ. ΥΙ. " Τα τέκνα, ὑπακούετε 

1οἼπ 1. 29.5 νπο οτἱρίπα]]γ εε]εοίεά ἴε Ῥτίάε 
Γοτ ιο Ῥτιάρστοοπη, απά α[ίετν/αγάς Γοτπια]]γ ἵπ- 
{τούισεᾶ Πες {ο Πίπη, Ητεί ΓοΥ Με αρρτοβαίίοπι (366 
1οἨπ ΠΠ. 29. απά Νοίθ), απά βπΠαΙ]Υ Ὑν]θη Γογπιαἰζη 
ἠγοιισ]ιέ ιοπιο {ο ]ιῖς ᾖιοµβο, οἨ {πε υεάάῖηπσ πὶσηί. 
9ο Ῥα. χ]ν. 14. (νίο] Ίνα Ῥετμαρς ἵπ {πο παπα 
ο πο Αρορί]θ) “΄ Θμε 5Ἠα]] Ῥε Ὀτοιρῃί απίο {λα 
Κίπσ (ταίμοτ, Ιπίτοάασεά ος οοπἀασίεὰ {ο) ἵπ ταί- 
πιθηί ΟΡ πεεά]ε-ινοτκ.” Απά αδ ἵπ 9 ομῃ ΠΙ. 29. 
Ώπο Βαρίϊδί οοππρατες ἨΙπηβδε]{ {ο πο ραγαπήπιρή, 
απά ΟἨτῖδέ {ο (6 ῥγίάεσγοσπι; 59 Ἠ6χε, Ιέ εἸοι]ά 
86ο {Τοπ ἑαυτῷ, Ὠιαί ΟἨτὶςέ ἶ5 οοηςἰἀάθτεά 15 
ΡΑΤάΠΥΠΙΡΗ {ο ΠἱΠΙβε]{, 45 τεσατὰςδ Ἠί5 5ροιϱο (α 
Οατοῃ. 

Τηείεαά οἳ αὐτὴν, αΏοιίέ βἰχίεεπ ΜΡΡΒ. ο έλα 
ἩΜεαρίοτη τοοθΏδίοη (Ιπο]αάϊησ 5οπηθ οἱ {πο πιοςί 
αποϊεηί), απά {ε Ὑπ]σ., Οορίς, απά Τία]ιο Ὑει- 
80Η, ΥΥΙίΠ 8οπιο ΕαἴΠθτς, Ἰανθ αὐτὸς, ΝΠΙο Ίναδ 
Ὑο[εττοὰά Ὦγ «τοί., Τιοσκα, απἀ ῬὮγ. ἙῬηυτίοἨ, απά 

15 οὐ]ίεὰ Ὦγ ἄτιεςὺ. ΤΠ οοπππιοπ τοαᾶῖπᾳς, Ἠουν- 
ενος, Ἠας Όεεπ τεία]ποεά Ὦν Ἐπαρρ, Τΐπι., απἀ 
γαίετ; απἀ, Τ Οίπ]ς, προῃ ]αδί στοιπάς ; Γοτ (λοισἩ 
Ώιε οίετ τοπάϊπσ Ὃε αφρεείοις, 1έ 5Ποι]ά 56θτη {ο 
Ῥο ΟΠΙΥ α οοΓΓΘΟΙΙΟΠ ΟΓ Ἴχοφα Ἠ/Πο δίαπηρ]ο αἱ ια 
ἐγτοσιηζαγί(η οϐ ἴ]λε οχρτθβδίοη ΤΠ {5 56Π86 5 Υίο]ι 
15 ποί {ο Ὦε τεπιονεά ὮΥ 5αρροβίης, υί (τοῖς, 
ἃ {γα]εοίῖο [ος ἵνα παρ. ἑαυτῷ αὐτὴν ἐκκλ., “ία 
οἈχο] Ὀδβοτο ππεπίίομθά ;” {ος ναί βαγε]γ γἱε]άς 
ἃ Υ6ΙΥ /γὶσίά δεπδο, πὰ Ιπνο]νος α γἱο]αίίοηῃ ος 
ἴια [ἴπισια Ῥγοργίείας, Το τα] 18, λα Ἱττασι- 
ἸατΙίγ (ννἨ]οἩ ννου]ά Ῥα6, α5 ἴαο αποϊεπί Οπί]οβ 
βανν, τοπιονθᾶ οἶί]οτ Ὦ} οαππεθ]]]πσ αὐτὴν ο: ὮγΥ 
Τοπ4ἶηπσ αὐτὸς) να οοσαβἰοηποά ὮΥ τὴν ἐκκλησίαν 
Ῥοΐπσ {Πτον/π ΤΠ {ο ππακο Ὑνηαί 15 πιοαπί ὮΥ αὐτὴν, 
ννμ{ο] 19 ροτβοπ]βθά, πποτο Ρ]αΐπ. ἵ Ἰανο ροϊπίεά 
ποσοοτά]ησ]γ. Ἴῑα Ῥαβεασο ΠΙαΥ Ῥο6 Π{ογα]]γ τεή- 
ἀετεά : «Για Ίο παὶσ]έ ρτοφοπί Ἰθυ, [Παππο]γ] 
Όπεο ΟΜΗΤΟΙ, απίο Π{πιςε]ῇ σ]οτίοις, ὅτο. ᾿ἜΤΠΙ5 15 
οοπβτπιοᾷ ὮΥ ελα Ῥεβο]ᾗ. 3ΥΓ., ΝΥΠΙΟἩ οοηβίταθθ 
ἐκκλ. Ιπππιθάἰα{6]γ α[ίοτ αὐτήν. Τ]ο τοπάετίηρ εν, 
35 αῦονο, ἶ5 τοφα]τος ὮΥ {ιο Ἱππασοτγ, απά εαρροτί- 
οὐ ὉΥ ιο ααἰ]λοτ]ίγ οϐ επ Ῥο6βο]. Ἀγτ., Υαἱσ., απά 
ΜαοΚη, 

25. Το ατσαππθπί ἵπ (ῖς απά {ο (του Γο]]ονν- 
τη νογςες 15 {οιπάσαὰ οἨ ο παίητο ΟΡ ο οοπ]- 
ρα] υπίοἩ, Νετοῦγ νο Ἠαςῦαπά απ νν][ο Ώεοσπιο 
α5 1{ ννοτο, “«οποβοςδῃ.. Τῆηιςί]ιο νν][ο ἰ5 τοσατι]- 
ος π8 (ο Παβῦα πάς φοοογιά δεἰ/. Τὰ ἑαυτῶν σώματα 
15 ΓΟΥ ἑαυτοὺς, οοη{ογπιαΡ!]γ, Κορρς 531ΥΒ, ἴο ἴπο 
Ρτοσθάϊπσ βσυτο: Ὀαί ταίποτ, Πέ 5ου] 56θπῃ, 1η 
ογάςτ {ο πηα]κο {πο συρ)ἰσα[ἶοπ ἵπ νο ποχὲ γεῖςο 

-. ” ς ” 3 Π - ιά 

τοῖς γογνευσιν ύμων εν Πυρίῳ' τουτο 1 

να βίΓοηΡΟΣ, ὮΥ ἴ]ιθ π5θ ΟΓ σάρκα. Το ατσυππεή- 
(αοπ 5 Ῥορμίατ, απά, {Ἠεία[οτε, πιαδί ποί 6 
ίοο πιαο] ργεδεεά οη. Τῃα5 Ατὶείοί. ΕΙΗ. ρ. 299. 
Β4Υ5 αΠΥ ΟΠ6)5 8ΟΠ 18 ὥσπερ µέρος αὐτοῦ, απᾶ ἴπεπ 
α4ά5: αὑτὸν δὲ προαιρεῖται βλάπτειν οὐδείς. Ὁοπαρ. 
Ἠοπι, ΠΠ. ι. 940. 

90. ὅτι µέλη ἐσμὲν --- αὐτοῦ.] Τηε 5εηςε ἵ5 ρτοῦᾶ- 
ΡΙΥ {ο Ὀο οοπιρ]είεά {Τοπ {]θ ρτεσεάϊῖπσ Υετςε, 48 
{οἱ]οννς: ΄« [Τπε Τ,οτὰ 5ο ποιτίσηες απά εαρρογί8 
Ἡ5 ννηο ατα Ἠς ΟΠατοπ] Ῥεσαιςε νο ατα Πίπ ναί 
νιεν] ΠΙΕΠΙΌΕΙΒ οῇ Πΐ5 Ῥοάγ.”. ἜΤ]ε πεχί ννοτάβ 
Ῥτεβθ {ε οοπιρατίδοη ΠΙΟΤε ο]οδε]γ, ὮΥ απ α]]α- 
ΒΙΟΠ {ο νμαί Αάαπη φαΐά οὗ Ένα, (επ. Ἡ. 25 5 ἴππ8 
τερτεδεπ/Ιπρ {Πε τε]αίίοη αφ Ῥεϊης εαια!]γ οἶοδε 
35 ἴμαί οῇ Ένε ἰίο Αάαπ. Απά ἴπεπ, ἴο Ῥ]ασθ 
γπαί ἵ5 εαά ἵπ α βίοησεΓ ροῖηί οῇ νίεύν, {πα 
Αρορί]ε Ιπίτοάμοςς {ια Υγ6Γγ Ἰγοτάδ β8ΡοκεΠ οἱ {πε 
ΨΟΠΙΦΗ. 

92, τὸ µυστήριον --- ἐστίν.] 1ΤαΜετα]]γ, “ Της 
ΠΙΥΡ{ΘΥΥ ἶ5 α ρτεαί οπε 5”) ᾳ. ᾱ. “«ἴπ Ες 5 [οο- 
ἰαϊηεά] α στθαῖ ΠΙΥΦίΘΙΥ, τερτεβεη!ίησ α πιοβί ἵπῃ- 
Ροτίαπί (ταίἩ, [ίουρᾗ Ίοπς απκπονη].. ἜΤπο 
Αρορί]ο τοοορηϊδε5 απ΄ αἰ[οσοτίοαί δεπδε ἵπ ἴπαῖ 
Ραββᾳσθ, Ιπνο]νίησ αη Ίπιασθ ΟΓ {11ο Ἰπλπηαίε πΠΙΟΠ 
Ῥείννθεν Οητὶδί απάἀ 5 το]. 

--λέγω εἰς--- ἐκκλ.] Ἔ]ια 8εη8α 5θεεπης {ο Ῥε, 
«Ῥαΐ η αγίησ {Πί5, Ι οερεοία]]γ αἀνετί {ο [χα 
ππ]οῦ Ὀείνεεπ] ΟἨτὶκί απά Πΐ5 Οτο], [ναί γοι 
ΙΠΑΥ ΑΡΡΙΥ ἵέ ίο γουτδε]νες].. Το πιγείετγ 
(οὔεοτνος Α0ρ. Νενο.) Ίνα (μαί Οηγὶςε αἸου]ά 
Ίεανο ἴ]ο σ]οτγ νν]ο] Ὦε Ἠαά γη] ηϊς Εαίμος, απά 
Ιου] ]οῖπ Ἠπηςε]ῇΓ {ο 5 6ροι8ε {πα Οτο]; 
Ρατοβαδ]πς ἐλί5 Οτο] Ὦγ Ἠὶς Ὀ]οσά.” 

90. πλὴν] “«Ἠονενοτ [ποί ἴο οπ]αγσο οἩ {Πῖβ 
ἑπίὴ τοκρεοίἶησ ϱλτὶκί] ]οί,ἀο. [Νοννο.] Τμα 
πλὴν, ΠΟΥΝΘΥΘΓ. 566ΠΙ5 {ο Ὦο6 ἐγαπςίυε, ΤΘΒΙΠΩΙΠ 
Ὁ ας ννας εαϊῖά αἱ ν. 05 απά ΠΣΥ Ῥο θήδα 1 
επίπιΏοτο, ----ᾱ 806Π596 οσοουπτίησ 1π {η Ἰαΐογ 0149- 
εἰσαἰ νγ]ίθτς, Οἱ καθ’ ἕνα. Τη πιοᾷς ο6 6χρτθς- 
5ΙΟΠ ἶ5 ν6τγν τατο, απά ποί Γοαπά 1π {πο ΟΙαβείσα] 
μάς τώς "να Φοβ. 5αὺ. βλεπέτω, επρτεδδεά 8ρΓᾶ 
γ. 15. 

ΥΙ. 1. τὰ φας Τηο Ατίϊε]ο πιαγ Ῥο {ης εκ- 
Ῥτοβθοά: “ Το οἨΙ]άτοπ οῇ γοι ;” 1, ο. ἴἶχοβθ οΕ 
γοι Νο ατο οἩ]]άτοη. Ἐν Κυρίῳ; Ἱ. 6. ἵπ ἀθ[ετ- 
οποθ {ο ενα απ(]οτ]γ οϐ πο Τ,οτὰ, ἐν ρόρφ Κ., Υ. 
2]. Τοῦτο γάρ ἐ. ὃ. Τ 18 ιπδαπί, ἴλαί (π]ς 18 τισ! 
απά Ἰαδί, ῬοίἩ Υ ιο Ίανν ο παίατο απἀ (λαί οί 
ΤΟΥΘ]«Π1ΟΗ. 
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Β Εχοῖ. 20. 19. ῃ Ἆ ν Ἰἷμα ιὸν πατέρα σου καὶ την μµτ- ρε ὅ, 18, 
πια, 15. 4. 

’ , . ” ᾽ [, « η } ’ : 

ὃἃτέρα” Πτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ' ἵνα ευ σοι }ὲ- Ματ. 10. 

4άνηται, καὶ ἔσῃ μµακροχρόνιος ἐπὲ της γῆς. { κ ςιΏροιι, 6.7,90. 
Και Οἱ Ρε. Τ8. 4, 

Ῥιον. 19. 8. , ρῃ ᾽ ; 5 . 3 3 Γ , 3 

πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα υμῶν, αλλ ἐκτρέφετε αυτα ἐν παι- ἃ 3. α. 

δείᾳ καὶ γουθεσία Κυρίου. 
οἱ. ὃ. 21. 

α Οο]. ἃ. 29. 
- ς ; ω ει ’ ι ’ 9 

6 " Οἱ δοῦλο, ὑπακουετε τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα μετα φοῤου καὶ ές ἑ-ὣς 
΄ β ς , - ίμ ς »” .- ” -- ὁ ρ ᾽ .. 

᾿ [ὰ [ο 
6τροµου, εν απλοτητι της καρδίε ς υμῶ», ς τῳ «ἉΧἈριστα µη κα 

3 εν] 3 ς -. -” - 

ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἄνθρωπαρεσκοι, αλλ, ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστου,: 

ο, 9. 
3ο, ο 18. 

χ Ώοπῃ. 2. 6. 
2 Οος. 5. 10. 
ν Ώευτ, 10. 17. 
» Οπτοι. 19. 7. 

-' 1ου 94. 19, ὕ ) Φέλ ῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆ "εὐνοίας, δουλεύον Ἴ ποιουντες το υελημµα του εου εκ Ψυχής, µετ ευνοιας, θουλευογτὲς Τῷ γιοι ο. 
, Ν 3 2 ’ β 

8 Κυρίῳ καὶ οὐκ ανύθρωποις 
Εεο]. ὃν. 16. χ ὁς/’ ε/ α αν ο’ , 

εἴδοτες Οτι ὁ ἐάν τι ἕκαστος ποιηση λοις10. 84. 
Ἐοπι. 2. 11. 

᾿ ὼ ϱω - ; ω , . / . ς 

ἄγαθὸν, τοῦτο κομιεῖται παρὰ τοῦ κυρίου, εἶτι δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. 691: 3.8 0ο]. 8, 24, 35. 
ς ’ ᾽ δν ω ν 3 Ν 3 ς ἃ 9 ος ὃ την 

07 αι οι ανροιοι τα αντα ποιειτὲ προς αυτους, αγιεΥτες τν απειλην 1 Ρει. 1. 11. 

9, τίµα τ. πατ.] Τιμᾶν Ρτοροτ]γ κἰσπίῇες {ο 
Ῥεγίοτιη οπε”5 ἀπίγ {ο αΠΥ 9η: απά Ἰθγε γευοη: 
πο Πηαδί οοπιρτε]ιεπά ἴπε οοσπαίΐο οβϊοςς ο α/- 

οοέΐοπι, εαγε, απ 5ρροτί, διίαθ]θ {οτείο. Έπετο 
19 {θ 5αππθ οοπρ]εχίίγ οῇ φεηςο ἵπ {1ο (Ο]αδείοα] 
τιμᾷν τὸν ἰατρόν. Τη ἥτις ἐστὶν ἐντ. πρ. ἐν ἐπ. 80ΙΠ6 
Ἡπωαίοπ. ἵ5 ἱπίθηάθά. ἸἨΜοςί οπ]πεηί ΠΙΟάΘΓΗ 
Οοπιπιεπίαίοτ5 απἀργείαπά ὉΥ πρώτη “' ἐιε βγςί ννΊτ]ι 
α εροοίαὶ απἀ αρρτορτίαίε ρτοπηί5ο απηθχεά {ο 1ὲ5 3 
Ενα ἵη {πα 5εεοπα οοιηπιαπάππεηί Ὠεῖηςσ ΟΠΙΥ α 
οπεγαὶ ἀεείαγαξίοπ οϐ ἀοἆ8 ΠΙΕΤΟΥ {ο αἱ νο 

ἆΚεαρ ἴἶνα οοπιππαπάπηθη!5. ΤΓ Ονίς Όο (]λοισὴί Π- 
βα{ἱ5(ποίοςΥ, 3Θ πια, ΥΥΙ ἴνο αποϊεηί απά 5οπιθ 
οπι]πθηί πιοάθτπ ΟοππιθηίαίοΓΒ, (45 ΗαΠΠ., 
Ἰλαῖς., Κορρς, Ἠοδθμῃῃ., [αερ., Ἀομ]εις., απά 
Υα],} ἴπ]κα πρώτη ἐν {ο ΊπΘΔΠ ΄α ργὐποῖραί 6ΟΠΙ- 
ππαπάπιεηί, --- 5, ἄοπι 15 ρεοι]Ιαγ Ἱπιροτίαπος, 
ἴξ πιαγ νουγ γνεἰ] Ὁς έεγπιθά. ΟΡ ν/λίομ ΙπάθβπΙία 
8εηςο ο/πρ., βομ]ειις. απά αἱ νἩ] βαγπ]ς] εχαπι- 
Ρίο. Τις {πε ἐν ἐπαγγ. ΝΙ] πωθαη, '' απά ναί, 
ίοο, ΙΕ] α ργοπιΐδε αππεχεά.”. ᾿ΤΓΗΐψ Ιαήΐ6γ πιοςο, 
Ἰονενατ, 5 ποῖ προεδδαγή; Γοτ α8 {ο {1ο οῦ]εςίίοη 
Έναί 5οππθ Ἰανε πιαάο, {]ιαί {]1θ {ΟΓΠΙΘΥ 5εηςο ννοιυ]ά 
τεφιῖτο {ο Αγίίείε, ἐἶχαί ας Ῥεεπ τε[αίεἆ ΡΥ Βρ. 
ΜΙάάΙ., γιο Ίνα 5ΙΟΝΥΗ εναῖ πρώτη ΠΙΑΥ ΥΘΙΥ νε]! 
Ὀς (α]κεπ Γος ᾗ πρώτη. 

9. ἵνα εὔ ---τῆς γῆς.] ἘῬοξοππι. απά ΠΙΣΠΥ τεορηί 
Ἐκροβί{ογς, τοργεςδεπί (α Ἱπιροτί ο {1ο Ρτοπιῖςδε 
{ο 6, ἐῑιαέ «ίἶε ο) οννῖδῃ φίπίε «Ἰοι]ά ϱο Πουτίςηίησ 
παπά ρεγπιαπεηέ, 1 {πο ολ]]άγοπ Ὕνετο εἀιοαίες.᾽ 
Ἄουν ναί πο εἀασαίίοπ οΓ ολΙ]άτεῃ ἶ5 ο{ ργθαΐ οοἩ- 
Βοοπεποθ Ροίῃ {ο {Πο υνε]ίατο οῇ [απη]]]ος5, απά οῇ 
Ῥαπεβί {ο ία οοπηπιαπΙ{γ αἱ Ἰατσα, οαηποί ϱο ἀ6- 
πὶθά: Ὀαί έποετο ἶ5 ποίΠίπσ φαἱά γε ο εάμοαίτοπι ; 
ΏΟΥ Υνα5 {ης οοπηππαπάπηθηέ ππθαπ{ {οί οΠΙ]άτει ἰπ 
ασε, Ὀαί ο[/ερτίπς, νηείμετ ολμ]]άτει ου αἀπ]ί. 
Ἔ]ετο ἶ5 πο ΤΘΆΡΟΠ {ο αβαπάοπ {16 νίουν ίακεπ ΡΥ 
Όιε αποϊεπί απἀ εατΙγ πιοάθγη Ὡκροδίΐοε, ἰαί (ια 
Ῥτοππίδα γγας πιεαπί {ος ἠιαἰυίάμαίε. ΤΓποιρη 1ὲ 
ννοι]ἀ, οὗ οοιΓς6, αΡΡΙΥ {ο το/ιοίε δοεῖοίζες, 35 οΟΠΙ- 
Ῥοβεἆ οἳ Ιπαϊνίάμα]ς. Βεθίἀος, ἴπε Ργοπιβο Ίναβ 
εδρεςἰα]1γ αἀαρίεᾶ {ο ἐπαϊυίαιαίς, ---- απἀ, Ἰκε οἴπετ 
Γκαρ {ο {ιο Ζ6Υ95, ν/ας ἵεππροτα]. 16 ατε ποί, 
Όνγενες, Ἠεπος {ο Ιπίετ, {]ιαί ια 8απις {εππρογαἰ 

Ῥ]εβδίπσπιαγ ποιο Ὦε υγ] οετίαϊἰπίγ εχρεοίεἆ {ο αί- 
(επά ενα Ρετ[ογππαηςο οΓ (μ]ς ἀπίγ. Ἐοτ (Πε ῥγοπιῖδε 
ἵδ οπ]γ πιεπί]οπεἆ α8 α ῬγοοΓ οἱ Όνε Ἠ]σ]η ἐπιρογί- 
αποε ο{ Όνε οοπιπιαπάπιεηί, 9411 1 5εειης {ο Ρε 
Ἱππρ]]εά, ναί ννηαί ννας αἰ(οπάοά υνῃ 5ο πιπτ]κεἆ 
α Ὀ]οθείπσ απάογ {πε Μοβαίο Ταν, (6Υεη {πο Ρεί- 
{ογπηπηςθ οἱ α Ῥγεοορί ὙΥΠίο οοπεἑαίεά ρατί οὗ 
Όιαο Ἰ{ογαὶ Ίαν οπστα[βιεά Ἱπίο κ ώνσνώφε-- ο νου] 
εχρετίεηος α «οιγεδροπάίηπσ Ροτίοηπ οἳ Ὀ]εδείησ 

απάετ {πο (οερε] ο ΟΠτ]δίς οισ] {νο τοννατὰ 
πιϊσηί Ὃε ποί 5ο ΠΙΟΣ οἱ {5 γνοτ]ἀ, α5 οῇ {ιο 
ηθχί. 

4. παροργίζετε] Ἱ. 6. «« Ἱτεϊίαίε Ὦ} ππάπε ααςίοτί!γ, 
ΟΓ ΙΠΠΘΟΘΒΡάΓΥ δενοΓΙ{γ.”. Αίΐῑε ρατα]]εΙ ρᾳ55ασθ 
οῇ 0οἱ. ΠΠ, 21. 15 αἀάεὰ ἵνα μὴ ἆθυμ.; 1. 6. εδ 
Ώιεγ {α11 Ἱπίο (παί ἀϊδοοιτασειηεηί, απά ἀορραίτ 
οὗ ἀοΐπσ Οιεῖτ ἀπίγ, ννπ]ολ αηπηετίίεά Ἠατεμηςςς 
οσσαβδίοη5. Τ]9 ννοτάς {ο]]ουίπσ ε5εθοπῃ πιεαπί {9 
εισσοςί ἴμς πποᾶε, ὉΥ υνμΙοἩ νο ἀπίγ απά οὈεάίεποθ 
ο οΠΙ]άγεῃ παὶσῃί ο πιοςί εβεοίπα]]γ εαοιτεά, --- 
ΠΠΙΕΙΥ, ΡΥ σἰνίης {επι (1η {πο νγοτάς οὗ Ώοάάτ.) 
έέβαο] α οοιγςθ οῇ ἀἰδοῖρίῖπο απἀ ἠΠπδέγιιοίίοπι αβ8 
ΡΤΟΡΕΓΙΥ Ρε]οπρ8 {ο α τε[ῖστοις οὐμοαίίοπ; νΥηΊοἩ 
ουσ]ίέ {ο Ὀ6 επιρ]ογεά 1η Γοτπηίηπσ {πει ΓΟΥ {6 
1,ογᾶ, ὉΥ Ιαγίης α τοδίταϊηέ προῃ {Πο Βτγεί αρρθεαΓ- 
4ηΏοες ο{ ΘΥ6ΙΥ γἱοῖος5 ΡᾶβδίΟΠ, απά που γτκ]ιῖγιο 
ἔ[ιοηι 11 ἴπι {ιο πωογᾶς ο Γαἰ[]ι απιά ο ϱοοᾶ ἀοοίγίποε.) 
966 1 Τπη. 1ν.θ. Παιδεία καὶ νουθ. 5ποι]ά Ῥε τεπ- 
ἀετεά “΄ εἀποαίίοπ απά ἀἰδοίρ]ίπε; 2 ίΠθ {ΟΓΠΠΕΥ 
ἴογπι 5εεπιῖπσ {ο τοσατά ἴ1ε {πδιγισίογτη Ρρατί οΡ. 
οἀιοαίίοη: απά {Πε Ιαΐΐει {πο οογγοείίπε ραγί, ΏΥ 
{οτιπῖησ ἐΠεῖχ ΠΙΟΓΑΙ6. Κυρίου ἶ9 αἆάεὰ {ο 5ασσοςί 
Ειναι λα ννμο]ο οἱ Επί οἀποαίίοἃ, απἀ πποτα] ἵῃ- 
ίγιοίίοπ (απά (παἰπίησ) «Ποι]ά Ὄε εαἱ{αῦ]ε {ο {ἐῑιαί, 
Ομ] απ Ργο(οββίοη. 

ὔ. κατὰ σάρκα] (οατί]γ)5 ααἰά ἵπ αἱ]αείοῃ {9 
ἠλείτ Μαρίετ Ίηῃ ᾖθαυεπ. [ας πο Λρορί]ο ἆοαεβ 
ποί Ιπίθτίθγε υγ] απΥγ ορίαὈ]]σ]ες τε]αίίοης, Ἠονν- 
6ΥΕΓ (45 1Π ᾖε οα5ο ΟΡ βανες) πιογα]]γ απά Ρο{- 
10311Υγ Ὕντοησς Ραΐ οπΙγ επ]οῖῃπς {νε ἀἰδεματσα οῦ 
ἀπίος, υνΙε[ {λε Υνετγ Ρείεοης {ειηβε]ναες τοσςος- 
ηΙχεά. Μετὰ φόβου καὶ τρόµου. Ῥεθο Νοίο οἨ 2 
Οοτ. νἰ]. 16. Ἐν ἁπλότ. τ. κ., «ὁ να Πδατίν εἶπ- 
οαοτΙίγ απά σοοά-ν]]]. Ώς τῷ Χρ., “α5 ΙΡ ία 
βογνίος Ὑνατο υηίο ΟΠηὶδί, ίπο Ἠοανοηπ]γ Μαείετ, 
πο 15, ἴπ α Πιοτο οπη]πεηί 56η5ο, ἴ1ε Τ,οτά οῇ {θ 
Οτ]κήαπ.ὸ 

6. μὴ κατ ὀφθαλμοδουλ., ὅτο.] Τηῖς 15 αγίου 
Π]ακίτα(ίνο ο{ (με Ρρτεοθάἰπσνοαγςο. ἜΤ]εγ ατε βιςί 
{οἱά ουν {Πα βετνῖοθ 5 πιοἱ {ο Ὦο τοπάετεά, απά 
ἴπεη Ἠον/ απά οἩ ναί Ῥτϊποίρ]ε Ιέ ἐς Το Ὦε τεή- 
ἀετεά. ἜΤ]ο ἴειπις ὀφθ. απά ἄνθρωπ. ατα Ὀοί]ι ο 
Τ4ΥΘ ΟΟΟΙΤΤΕΠΟΘ, απάἆ ἀεποίθ α βετν]οθ απἆ ο096- 
ἀϊεπος τεπάετεά οηΙγ ννηεπ {θε πιαρίετ 15 ῥγοδοπέ, 
απά {ο ραϊπ {ο Ρταίσε ος πιοπ. Ἔκ ψυχῆς 18 
εααἰνα]εηί {ο ἐν ἁπλότ. τής καρδίας Ἱπ ἴ]ιο [ογεσοῖηῃ 
ν6Ι86. Μετ) εὐνοίας, “« ψιίῃ σοοὰ νν]]]. 

9. τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτοῦς] Ἱ. 6. “« ἀϊδοματσο 
γοιγ ἀμίῑο5 {ο {επι α5 οοηςοϊθη{ους]γ απᾶά τα]] 
ΡἱΟΙΙΒΙΥ, α5 {6γ ατθ τοφυῖτες {ο ἆο Τί {ο οι) 

-- ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν.] ἜΤ]ο κοπςε (ποί α Π116 
ἀἱδραίεά) πιαςδί ἀερεπά παροη (λαί αξείσπεᾶ ἵω 
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εἴδοτες Οτι καὶ ὑμῶν αὐτῶν ο 
/ 3 3/ 3 3 

ποληψία οὐκ εστι παρ αιτῳ. 
τ Ῥοπι, 19. 19. 
2 0ου. 6. 7. 
οἱ. ἃ. 12. » , 2 Μ 
1 Τμεεε ὅ, 8. της ισχυος αντου 
8 Τα ο. 58. 

Ζ 

, ; β μ ι ω ᾽ 

ζυριος ἐστιν ἐν ουρανοις, καὶ προσῶ-- 

. . εἰ ” -”- , 

Γὸ λοιπὸν, ἄδελφοί µου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ, καὶ ἐν τῷ κράτει 10 
- ’ ᾽ - » . ' 
ἐνδύσασθε την παγοπλίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸς το 1] 

- ς . ο ᾽ - / / 3 

Ἰομη] 1. θύγασθαι ὑμᾶς οτῆναι πρὸς τὰς µεθοδείας τοῦ διαβόλου. 3 Ότι οὐκ ΙΔ 
ᾱ 1. 90. 
8ρτα 2. 2. 3 ς ο» ς ’ Ν Σ Δ ’ 3 ) 3 ι 3 ο . 

οσο]. 1 18. ἔστιν ημῖν ή παλη προς αἷμα και σάρκα, ἄλλα προς τας ἄρχας, προς 

ἀπειλὴν, ὙνΠΙοἩ ννοτὰ 18 ο[ίοπ 1π (Πε Ξερί. α5εά ο{ 
αησογ απά απΠστΥ οὐ]ατγσαίίοη : απά νε πιὶσᾖέ Ίετε 
ἴακο Τί ἴο ππεαῃ α ἠτοαίεπίηπσ ορ]αγσαίοτγ ἆ6- 
πιθαποιτ.. ἸΑνιέντες νι] ἔπεῃ βἰσηι(γ [ογβραγίπς 
(85 ἵπ Ἐς5. κχχν!!. 8. “«Ίαανε οϐ νταίῃ, εί σο ἀἱδ- 
Ιεαβιγο 2), ος πιοάογα(ἴτις Τί, 15 Όιο Ματρίη 188 

Η. Τ]ης, πονύενοτ, ία Ατίίσ]ο νΙ]] Πάνε Πο [οτσθ; 
απἀ, α[ίοτ α οατε{α] οχαπηϊπα{{οη ΟΓ α]] {ιο ρα58ασες 
οϐ ο Ο1αξ8ίσς, ννποτο 1 οοι]ά πιοεί ΝίἩ {ε 
νγοτά, 1 Επά πο Ἰηδίαπηποεςϱ οὗ {ο ΑτίοΙε Ρεῖπσ 
αβοά νν]έποιέ 8οΠηθ ορ Ἄουν, α5 ἀνιέναι 
ο{ἵει Ἱπ ιο Βοτίρίατα] νντιίετς ἰσπίβες {ο γεπιῖέ, 
Ραΐέ 5οπτοθΙγ 6ονετ {ο (εαυο ο, 1 απι Ἰπο]ίπαά ἴο 
ΟΠ Όιαί {πο 5οηςο 15, “τοπ {]ησ {με 5ενετΙ!γ 
οῇ ριπ]ςμππεηί γοι αά (Πτεαίοπες,”” οἵ Ιπίεπάεἆ, 
οἱ Νίο] ἶ5 ἀεποιποεά ΡΥ πε Γιαν. 9ο ἵπ «π. 
Μαρ. Έα. Ἱ. 14. ἡ ἀπειλὴ βἰση]ῃες ία ριπ]ηππεπί 
αγατάεά ὮΥ Ταν. ΑΙ5δο ΕἰαίατοἩ ΑΙεκ. οἴϊοὰ ὮΥ 
Ἠ)οαΐ5. : ὡς δὲ ἔωρα τὸν ἵππον ἀφεικότα τὴν ἀπειλὴν, 
ἔέΠαά εναίκαη ο αἰ] Γεατ οῇ νε ραπϊδηππεπί ἆ6- 
πουποθά.. Της Ιπίετρτείαίίοη ἶς Ρ]ασεά Ῥεγοπά 
ἀοιδί ὮΥ {ιο Ὑνοτᾶς [οΠονίησ; {πα αγσαπεηί 
είπα, ΄ Όμον α {οτοϊνίπσ βρὶγξ {οναγάς γοιγ 
Ροπά-5εγναπίς, Κπονῖηςσ λαί γοι βίαπἀ ἵπ ρτεαί 
πθεά οῇ [οτσίνεποςς {Ποπα {Παί ΟΟΠΙΠΙΟΠ Μαδίαγ ἵη 
Ἠδανεῃ, ἴπ οςθ δἰσΏί γοι αἴθε εαα11γ θετναΠίς, 
απά νο νν]] πια]κο πο ἀἰεί]ποίίοηπ οἳ Ρετ5οης.’) 

10 --- 17. Το Αροεί]ε Ἰετο ἀτανύς ης ρταοίἶσα] 
οχΠοτίαίῖοης {ο α 6056, ὮΥ απ αἀπιοπΙίοη ϱΧ- 
Ργεςξοά ἵπ α βσαγο ἀετίνεά {οπι πα ίατγ α[αῖτς. 
ΔΑ {ιο φο/αΐογς ος ΟΠτὶςί, ο Ερῃεδίαπς αγθ σα]]εά 
αροῃπ {ο δίαπἀ βτπι ασαἰηςίέ {λαῖτ νατίοις ερἰγιίιαΙ 
αποπηίθς, Ιπ {ο εχογοῖξο ΟΓ αἱ] {πε ΟΠγὶδίαη 
γ/τίαθε απἀ στασθΒ; (59 2 ΟοΓ. γΙ. 6. απἀ Νοίες) 
αρί1γ ἀοείσηαίεὰ Ὦγ (ο ραπορίη, οἳ οοιηρ]είθ 
ευ]{ ο{ αγπιοάτ Ρτον]άεἆ {ου ΘΥΘΤΥ ἴταο Ῥε]ίευεγ; 
ο]οί]νεά ἵπ νΥπ]ο]ι {ΠΘΥ Ὕνετο {ο Πσ]ᾗί απάετ {1ο 
Ῥαπηθγς οῇ ία στοαί (Οαρίαίϊη οἳ είν εαἱναίίοη 
ασαϊηςί ΦἱΠ, {πε ννογ]ἀ, (πο Πθβ], απά {ιο Ὠεν]]. 
Ἠγή/ιοµέ (ὶς (νου ννου]ἀ Πανο Ῥεεῃ απεφια] {ο 
Ώιο οοη{θθέ; απά ἴΠ9γ οαπ ΟΠΙΥ Ὀ6 βίτοηρ {πι {ιο 
1,ογᾶ Ὦγ φεεΚκίπσ {ὲ αἰτοησίῃ, α5 οοπιππαπἰσα{εά 
Ὦγ 5 Ἠο]ν Βρὶτι, απά {ο ο οὐίαϊπεᾶ ὮΥ (λε 
««ρταγοτς οἳ [α1{]ι 7 {ο ιο ΊΊτοπο ος (ταςθ. 

Ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρ., ἃτο. Ἠὰ5 {ἴἶπθ 8αΠΠθ 56ης9 
35 κραταιοῦσθε ἵπ α Κἰπάτοά ραβ5ασο οῇ 1 Οοτ. ανἰ. 
19. Ἐρατ. τ. ἰσχ. ΠΙΥ Ὦο τοπάστας “' {Ἡτουπῃ {ο 
{οτοο (1. 6. ο/ποπογ) οῇ 5 εἰτοπσί].”. 'Ἔ]ιο Αρος- 
(ο βγεί οοπΠραγθς σοπργαἰ/η ἴῑϊο βίτοπσ πιο(ῖνθς {ο 
βίοπἀ[πρίποςς {π {η Ρτο[οβεδίοη οῇ {να (ἀοδρο!, 54ρ- 
Ρρ]εά Ὦ} ια οοπβο]αίίοη απά αἰά 1 Ἱπιρατί5 Ἠστο, 
απά {πο σ]οτίοι» πορας Ιί τενθα]ς Ἰογεαβοτ. Το 
πει Γοὐίσιος πρ 5 πι ίατγ πιδίαρλος, εγο]νίησ 
ει Ιπίο α Ἰῑπά οὗ ερὶρέαί αἰἰοσογη, ἵπ νΠΙΟἩ 
Ἡ6 σοπιραγθς {πο αρἰτι πα] αγπης να νπίο]ῃ {ο 
Οία ουσ]έ {ο Ὦο βιγπίδηθά υν]] ιο ΡαποΡ]γ 
ο/ ία Οτοσία, 

1]. τοῦ Θεοῦ, Ἱ. 6. α8 Ἱ Ὑετο εαρρ]ϊθεά Ὦγ (οά, 
119ί α5 ο πανοπλία οὗ πο αποϊεπίς (οπ ν/Ἠίο] 
βοο Μοπί[παο, Απία. Εκρ]. νο]. ἵν. Ρρ. 21) νναθ 
Ὁγ ένο Πιοπατο]Ὦ, ΟΥ πα βίαίο, Στῆναι (1ο ν{]ι- 
βίππά, οΡροςο) ἶ5 Ργοροτ]γ αρρ]οᾶ ἴο Ῥεγ8ΟΠΕ, σέ 
πιθίαρΠοτίσσα]]γ {ο Είπα, νε «1ο5ε]γ οοπηθοίθὰἀ 

ψ{] Ῥοθγςοπβ. Μεθοδ. πιαςδέ, ἵπ (5 οοπίοχί, ϱ9 
τεσατὰεὰ αδ α πε Πίατγ (ετια, ἀεποίῖπς πιαπαµυγεδ ; 
εβδρεοἰα]]γ α5 ἵπ ΦΟΠ1θ Ρρᾶββᾶσες οἰίεὰ ὉΥ {με (οπι- 
ΤΠΘΠ{αΙΟΓΒ μέθοδοι ἃπἀ τέχναι ἃτε α5εᾷ 45 ΒΥΠΟΠΥ 
ΠηΟΙ5. 966 8ρτα 1Υ. 14. απἀ ἸΝοίο. 

--- τοῦ Διαβόλου. 1 Ἰανα Ἱπ Ἠεο. γη. ΒΗΟΥΥΠ 
Ενα 1 1 1π ναῖῃ ΠΙΠΥ τασεπῖ (οΠΙΠΙΘΠΙΑΙΟΓΘΒ 
επάθανοιτ {ο οχε]αᾷε αἲ] ποὔοῃ οὗ Ῥιαδο]ῖσα] 
ἄσθΠΟΥ, ὮΥ εχρ]αϊπίηςσ Διαβ. ἴο ΠπεαΠ απ ἀἄυετ- 
δαν; 8ἶποθ, επ ἴακεπ ἴπ οοπ]αποίίοη να 
ναί Γο]]ουνς, απά νν]αίϊ ννο Απά ἴπ οί]ετ ρατίς οΕ 
Φοτίρίυτθ, Να οπηποί Ραΐ τεοοσηϊ5δε α ΤΕΤΕΓΕΠςΟΘ 
ίο ία στοαί Απίποτ οὗ Εν], απά οοηΣεαπεπΏΙγ α 
.ἑ οῇ Ἰ]5 ρεγεοπαϊ[ῖίέη απἀ ροιυες. μετ πΠαΥ, 
ονονοτ, ο α ΤΕίΕΤΕΠΟΕ, ἴλοισ] οπΙγ α 51βοΓ- 

ἀῑπαία οπ6, {ο ἴπε ατῖς οῇ πια]ἰοῖοις αάγεγβατίεδς 
ποῖ οΠ]γ 9 ες απἆ Ἠθαίμεης, Ὀαΐ αἶδο {ποβθ ος νο 
[α]ςο ο ιάαἰζίπσ {εας]είς. 

12. ὅτι---ἡ πάλη.] ΙΤΜετα]]γ, ««{οτ {ο Ἡπ5 {πθ 
οοπῖεςί ἶ5 ποί ΥΠ,” ὅτο. Πάλη 5 ΡτορετΙγ α 
στηπιπαφίίο ἴθετπι » Ῥαί νε Αροείε οβεῃπ απ]{εβ 
πϊ]ίατγ υν]ίἩ ασοηϊςίίο ΠείαρΠοτς; απἀ Ἠετε ἴθ 
ασοπἰφίέἰο ἵς ποῖ Ί65δ6 5υ1ίαθ]ο {απ {πε πα Πίατγ. 
ΤΠοισ] ίππο ῬΗΙο]οσίσαι ϱοπιππεηία{ογς Ἠανο {αἰ]- 
εἆ {ο οχεπιρ]Ι(γ {Π]5, Τ οαη τείεχ {0 ἃ αἰπη]]ατ ρα8- 
8ασθ ο{ Μαχ. Έντ. Ώ]5ε. ν. 9. νο]. 1. 79. Εά. Βεἰςκ. 
πηετο νε ανα ΠεηίΊοη ΟΡ Βοοταίες υτεςί]πσ 
να ή οἰίζως, νι Δοπᾶς, απᾶά Ῥοΐδοπ: ποχῖ ἴπθ 
Ῥηί]οβξορῃετ Ῥ]αΐο, Ψτεςί]πσ νίἩ α ἱγταπί 6 απ- 
σοΥ, α τοισῃ 5θα, απά {1 σγοαίεδί 4απσετς ; ἴΠεπ 
Χαεπορμοῃ, αίτασσ]ησ να πε Ῥτε]αάίσες ο 
ΤςἙαρΠεΓΠ6Θς, {6 5Π3Γ65 οῇ Ατίσ5, ἴ]α {τεαςΠΘτΥ 
οῇ Μεπο, απά τογα]ὶ πιαολΙπαίίοης: απά, ]α5Ών, 
Ώἱοσεπο8, 5ἰγασσ]]ηπςσ η] αἀνετεατῖες ΘΥεΠ ΠΠΟΤΘ 
Γογπιϊάπθ]α, ΠαΙΠΕΙΥ, ΡονοΓίΥ, ΙΠ{ΑΠΗΥ, Ἠππσες, απἀ 
οο]ά. Αἱ5ο ἆ]ίαπ Ὑ. Η. ἱκ. 41. 5αγς οὗ Ραιβαπίας, 
Νο γνας είοηοᾱ {ο ἀθαίῃ 1π έ]θ (επιρ]ε οἱ ΜΠΙπει- 
γα, διεπάλαιε τῷ λίμφ. 

Αἲ αἷμα καὶ σάρκα 5ιὈ. µόνον, “«πιετθο]γ Ἠππππη 
εηειη]θς,᾽ ἀνβρώπους ὁμοιοπαθεῖς ἡμῖν καὶ ἰσοδυνά- 
µους. α5 ΤΙΘΟΡΗΥΙ. οχρ]αϊπ5δ; ΠαΠΙΘΙΥ, α5 ορροξ5εά 
ιο Ῥαπιοπίασα] [οθ. Ό6ο Μαϊ. χνὶ. 17. απἀ 
(α]. 1. 16. ο Πεῦ. ΙΙ. 14. πάλη πρὸς σάρκα. ΤΠαϊ 
Ῥαπιοπίασα] ορροπθηί5 ατα αἀνετίεά ἴο 15 οἶθατ 
ΒΥ Όια {οτος οΓ ἴῑιο απτ(]εδίς, 48 αἱδο Ποπ ἴμθ 
τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ αἲ ν. 16. ΒΥ τὰς ἀρχὰς --- 
πρὸς ἐξουσίας, ἴε Ῥο5ί Εκροξίίους, αποϊθπί απά 
ΠΠΟ(ᾷΟΤΗ, αΓθ αργοθά, πηαςί ο πιθαπ{ (Ὁ}γ απ απί]γο- 
Ῥορα[ιία ᾖ’οφπθηί ἵη {θ οπεο οῇ σοοὰ απςε!β) {να 
νατίοις οτάσγς οϐ ον!] απσο]ς (α5 15 ρ]αῖῃ [γοπη ἴπθ 
τοῦ Διαβόλου Ἰπ {πο Ρτουθᾶϊπσ νεγς) Ὑνο Ἰαά 
Ίοης τονο]ίοᾷ [ποπι, απά Ώοοῃ ἵπ ορροεϊῖοι το, 
(σοἆ απά Ἠϊ6 Κἰπσάοπι. 396 Ῥοπι. νΠῖ. 98. απά 
ἸΝοίθο. Ἔ]ιο Υνογᾷς πρὸς τοὺς κοσµ. τ. σκ.τ. αἰ. τ. 
ατο ὮΥ 5οππθ τοσσπί Οοπιπιθηίαίοτς 5αρροςθά {ο 
τοίος {ο να «Ποιοι γη(εγ. Άσε, Ἠον/ενος, Ἐος 
3ΥΠ. Τί 5ποι]ά 56οπι (παί {που ατα πιοτο]γ τηεαπε 
{ο ἀοβίσπαίο πποτε ραγἰοι]ατ]γ ἴ]πο Γογο-παςπ{]οποά 
ου] απισοἰς; απά 8Ποὺν οι ἴΠ6γ ατθ οοπηθοΊσὰ 
νι Οχής ννοτ]ά, απά ατα οπαῦ]θά Το ορροςθ ἴθ 
βιρρογίοτ ο) νο (ταίῃ; ΠαπΙΙΥ, αβ αν ὢο 
Β]οτς παπά ἀῑτοοίοις οῇ ένο αρἰγ]έαα] ἆατκησςς ΟΓ 
08 γγοτ]ἀ; ΠαΠΙΕΙΥ, ΟΡ ἴἶνοδο νν]ο αρ]ο]ά ἴππου- 
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. νι Ν ’ - ’ . .»» ’ 

τας ἐξουσίας, προς τους κοσµοκφατορας του σκοτους του αιωγος τουτου, 
.) .] -”- η ” . 

13 πρὸς τὰ πγευµατικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 
ώ 4 υ Πιὰ τοῦτο ὃ 32005. 10. 4. 

3 . -” - -- 3 πε ” 

: ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυ’ηητε αντιστηναι εν Τῃῃ 
5 . ” » ε/ ; ο » 5 

14 ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργασάµενοι οτηναι. Ὁ Ὑτητε ουν 
οἴρα, 1]. δ. 
ᾷ 59. 17. 

. Ὦακο 12. 8δ. - ’ Ὁ 3 » ς . μ 32, Π π } , ᾽ 9 ν : 

περιζωσάµενοι την ὀσφῦν υμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐδυσάμενοι τον Όω- 5 οοι. δ. Τ. 
1 Τμ688. δ. 8. 

” , ς , Π ; ν . - 

16 ρακα της δικαιοσυνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πέδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ Ἁ 15 1: 18) 
2 { κ δικΕ ἁ 

16 ευαγγελίου της ειρήνης 
ο 4 . 3 ’ ) . ’ 

ἐπὶ πασιν ἄναλαβοντες τον ὤνυρεον της πίστδ- ἃ Ίσα, 59. 17. 
Τ]ε55, δ. 8. 

Ε μα σα μ Ἡ 3 ο ; ν γρ; Ηου. 4. 19. ως εν ὁᾧ δυνησεσθε παντα τα βέλη του πο)ηρου τα πεπυρωμετα μὲ 

11 σβέσαι. 

8ποῬ απά νίος ἵπ Επί5 ἹὙογ]ά. Ἐοσμοκ. ἶ5 α 5ίοης 
ἴθτπα, ΡΙοΡοτΙΥ αςεά οϐ πο Επιρεγογ οἳ Ώοππε, 
Ώιο Κίπσς οῇ Ροτεία, απά οίμετ Ρον/ατβα] ΠΙοΠατΟΠΒ. 
Βο Ἀαΐαι 5 ἵπ ομπ ΧΙ. 9]. οπ]]εά ἄρχων τοῦ 
κόσμου τούτου, απᾶ εχαπηρ]ες ο {5 56 ατο α- 
ἀπσεά Ὁγ Υγαίς. (οπι ο ΒαὐυιπίσαΙ υνγιίθίβ. 
Ιτεπφις, ἴοο, 84Υ5, Διάβολον, ὃν καὶ κοσµοκρά- 
τορα καλοῦσιν, Ρ]αἱΠ]γ αλαάϊπσ ἴο {ο Ρρτεεεπί 
Ράβδασο, απά οοπ5εαιθπί]γ οοΠΗΓΠΙΙηΏσ {6 ΟΟΠΙ- 
ΠΟΠ α1μ{ετργοία[ίοῃ. 
Το ποχί νγογάς πρὸς τὰ πνευµ., δτο. πιιςί Ὁθ 

τεσατὰεά ἵπ ἴἶο 5αΠ1θ Ισῃί α5 ἴπο Ῥτεοθάίπσ 
οἰααςε, απά ατα, ἵ (Ππ]πίς, εχρ]απαίοτΥ οῇ Ὕαῖ ν/αθ 
ἤπετο βαἱὰ ; τῆς πονηρ. Ὀεῖῃπςσ εχεσείῖοαὶ οἱ τοῦ 
σκότους. {ιβ τὰ πνευμ. 15 τΙισΠΙΥγ εχρ]αϊηεά αθ 
εαιΙναἱοΠ{ {ο τὰ πνεύματα» ΝΠΙΟΗ 15 οοπΒτπιεἁ 
Ὦγ ιο ντ. Ὑοτείοι. ἜΤήετα 18, 1 οοηοεῖνε, αΠ 
αιρες 08 τάγματα, 5ασσοεείεὰ Ὦ}Υ ιο [οτεσοίηπσ 
Ίπιασετγ. Τῆς πονηρίας 6, ὮΥ Ηεῦὺταίφαι, {ΓΟΓ 
πονηρά. 
--- ἐν τοῖς ἐπουρ.] ΟΕ νοθο υνογά {Πο 5εη5ο 

5 ἀἱεριίθά. θε ἨΏθοεῃβ. ΞΥΠΟΡ. Ώοπιο ννοι]ἀ 
5ΙΡΡΙΥ πράγµασι, Ἱ. 6. ἵπ ἴΠίπσς τε]αίῖπςσ {ο Ἠθᾶ- 
γεηπ απά πο (οβροΙ;: ΥΠΙΟΗ 5οη8ο ἶ5 αὈἱγ πιαϊη- 
ἰαϊπεά Ὁγ Ολαπά]. Ῥεγ]αρς, ΠοΝΕΝΕΣ, ἴ]θΓε 6 
πο 5α/{Ποιοπί ΓΘΠΡΟΠ {ο αὐαπάοῃ {ο οοΠΠΠΟΠ Ἱῃ- 
ἱοτρτοείαίίοἨ, Ὀγ ελίοΙ ελα ε)1ρ5ίς 15 5αρροδεά {ο 
Ψ6 µέρεσι, ἀεκίσπαίϊπσ (αοσοτᾶῖησ {ο {πο ορίπἰοπ8 
οὗ πε εν) πο αὐοάο οῇ οβο ερὶτίί5 ἵπ ἴθ 
πετία] τοσίοης, απἀ Ώεί[οτο πιοπἰοπαά 8µρτα Π. 2, 
πηγε 56ο ἸΝοίθ. 

19. τῇ ἡμ. τῃ ΔΑ Ι, 6. {πο ἆαγ οϐ Ρρειδεοι{ίοπ 
απά (οπιρίαίίοῃ. 66 Υ. 16. ἜΤ]πε οοπο]άϊησ 
στῆναι, 5 απ Ώιεί]σα]]γ ορρο5θεἀ {ο {πε ἀντιστ. 
Ῥείοτα, ππαΣί ἁοποία «Το 5ίαπᾶ ἐπαπιρμαηί ονετ, 
5μγνίνο ἴἶα οοπίεςί.”. ο Τπιαογά. ν. 1032. καὶ 
ὑμῖν τὸ. μὲν εἶξαι εὐθὺς ἀνέλπιστον, μετὰ δὲ τοῦ 
δρωμµένου ἔτι καὶ στῆναι ἐλπὶς ὀρθῶς, ννετο 896 
πι Νοῖα, απά Νοίθ ο 2 ΟοἨ. ἰν. δ. Ῥετπαρβ 
(ης Αροε!]6 Παὰ ἵπ νίαυν Ῥς. 90, 8. (Ηεῦ.) “« Θοπιθ 
ῶ, Ὠιοῖτ {πςί ἵπ ολαγιοῖς, απά 8ΟΠ16 ΙΠ Ἠοίβθ5 5. 
α{ νο νυν] τοπισπηῦθτ {πο Παππθ ΟΡ {πο Τ,οτά ο 

ἄοσά. Τή6γ ατα Ὀτοισὴί ἀοννη, απᾶ Γι]]αοπ; Ριί 
Ἡς 3Τθ Τίς6η, απἀ δίαπά αρτίσμί”.  ΊΠετο {ιο 
Βθρί. ας ἀνέστημεν καὶ ἀνορθώθημεν. Βιῖ ἴἶα 
ίγαθ 56η5ο οϐ 1130 ἵ5, Τ (πίπ]ς, ἐμαί εχργοβςοἆ ὮΥ 
Ρί5ο, απ Οἶσοι]ς.' αἡπιις (οἱ θίαπις) ἐπιπιοὲ οἱ 
υἱοίογε». 86ο 95]. Τ, 19. Ὀαπ. Ἴ,4. Τ]ε ποχί 
Ὑογά Ἡπ] Ωω] ἵδ οχεσο/ἶσαὶ οϐ {πα Ῥτοοθᾶϊπς, 
απά 1 15 νο] τοπάεγεά ὮΥ Ῥϊτίη, οοπςἰεπιβ. 
Τι ννοι]ά Ἰπνο Ώορῃ Ὀθίίετ τοπἀφτοᾶ, ἴπ {πα 
ἄτθοίς, ὮΥ ὀρθοὶ ἱστάμεθα. ἆΚατεργ. ἵδ ποί Νε] 
γτοπάρτος '' Ἠανίησ ἀοπθ, οῇΗεοίθά, ος αοοοπρ]{δ]ι- 
οὐ [111 ἠήπσς].7 Τε 15 ννο]] αχρ]αϊπθᾶ ΡΥ Βοτα, 
Ζππεῃ., Κνρκοα, Ὑγαίς., Κορρο, Φομ]δις., απά 
αλβ], {' Πανῖηπσ οοπαιοτοά αἲϊ οι οπεπιἱθΒ,’ 
ο. Γοτ τωπςο.) παπηθ]γ, ἴποδο αὔογο αἀγετί- 
ες (ο. 

ΥΟΙ, Ἡ. 46 

εν. ]. 16. 
” , ια ο119 

ἆ Καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν α τῷ. 15, 

14. Τ]ε Αρορί]α τορεαί5 {ο {16 {γα πιο {18 
οχ]οτία(ίοπ, απἀ (μαί Ιπ οτἆάεΓ {ο ἀενε]ορο ἴθ 
ηαίιτε οῇ {με ἀπίγ, Ὀγ ἱτασῖηρ 15 νατίοιςδ Ρρατί 
ΤΠ {α αεοοπυποάαξίοπ ος {πο Πσατο νο ΠΙαΥ οὗ. 
«ετνο αἀππϊταῦ]α ΚΙ] απἀ αἀάτεδδ. Στῆτε βἱσηί]- 
Π68 '« δίαπά {ο γοιί αγΠης ! 2 χο βταί (Ἠΐπρ βοἱάΙοΓβ 
Ίαατη. Περιζωσάμενοι, ΤΟΥ περιζ. τ. ὁ. ὑ. ἐ. ᾱ. ὡς 
ζωστῆρι, ΟΙ περιζώµατι. Τηετε 16 απ αἱ]αδίοι {9 
πε Ὀθ]ίς, ντ υνΙοὮ {πο Πον]πσ νορί5 οῇ ελα 
Οτιεηία]ς τεφαἶτοά {ο ϱο σἰτάεά αρ {ΟΓ αΠΥ αονθ 
επιρ]ογπηθηί, 

----ἐν ἀληθεία] «« ἰταί] απά εἰποστίγ,” ἄάο απά 
5ἱποετο Ὀε]ίεί, {ο Ότασετ πρ απά 5αρροτί ο{ Τ8- 
Ἠσίοις οοηβδίαΠπογ. ΒΙπΙΙ]αγ πιείαρΠοι5 οσο ἵπ 
Ῥμί]ο οαά. απᾶά 9οδδρΏ5. ΒΥ ὁικ. παιδί Ἠετο Ὀθ 
πηθαπί {λε οοηδίαπί ρταοίθίοο οἱ {με πποτα]| απἀ 
Οµπηϊςίαπ νἰταιας, Πίο ννου]ά Ὦε ἔῑπε εαγεδίκδα[ε- 
σαατὰ ασα]ηςί {πο σα]απηπίε5 ΟΓ Ῥασαπ αἀγειεαγίθς 
απά 1έ ννοι]ά αἱξο Ὀ6 ίΠε Ὠεςδί Ιπίεγηα] 5αρροτέ, 
απά ΓαΥγ πιοτο Ροίΐεηίέ {απ ἴῑιε πῖῖ εοπδείγε δρὶ οϐ 
Ώιο Ἠεαίεη Ῥοείς. 

15. καὶ ὑποδησάμενοι ---- εἰρήνης.] ΟΙ πι ἀϊβποα]έ 
Ῥαβδασθς {ο πιοδί ρτοβαβ]ε Ιπίετργείαίοης αἴθ 
ἀείαι]εά 1π Ἠεο. ΒΥηῆ., νηετο, Ι Ιπ]ς, 1έ ηας Ῥοει 
Γ411γ 5ΊουΥΠ (αί {πα Γο]]ου/]πσ 15 {Πε {Τθ 5εηξθ 
ΟΕ ἴἼχο ραββασο: “6 Απά [κ ας εο]άΐστς Ίανθ (εῖτ 
[οεί θ]ιοά υνίῃ φαπάα]ς ατπιθά ΥΙἩ Ίτοη, α5 α 
ΡτεραγαίοἩτ, ος ἀείεπος, ασαϊηςδί {πο τοάσῃπεςς, 
απᾶ α 5εοιπίγ ασαϊηςί {Πο 5Ι1ΡΡΕΓΙΠΕΕΕ, ΟΓ ΠΠΙΤΙ- 
πο5ς οἳ {1 ΤοπςΒ,] 5ο ἆο γε ατπι γοιγςε]νθοβ 
ασαϊηςδί ἴ]ο 5ΙΙρρατγ (επιρίαίοηπς οὗ Υοιγ ΟΠτίβ- 
Παπ οοα{ςθ, ΡΥ Ὀείπσ, α5 Ι{ ΊὙθγα, 5ηοά μη {πε 
Ρτεραγα{{οἩ απά ἀείεπος 5αρρ]ῖεά ὮΥ {1ο (Ἀοερε] 
οἳ ρεαςσο (1.6. ΨΠΙοΠ αἱοπο σῖνες Ρεᾳςθς), 6ύεῃ 
{πε 5ίτοπσ πιοίῖΊνες {ο οοηΣίαποΥ ἵῃ το]ὶσίοη απά α 
ποιγ Π{6, 5αρρ]ιοᾱ Ὦ}γ πε (.ο8ρε[.” 

10. ἐπὶ πᾶσιν] “΄ αΏονο αἰ1,” ος ταίλετ προῃ ΟΥ 
οΥ6Γ αἰΙ. Αί ἐν ᾧ δυνήσεσθε --- σβέσαι ἴπετεο 16 πο 
ἐπεοπισγιίήη, 35 30Π16 81ΡΡοΟ58, ἴπ {1 ΠΙΘίαΡΠΟΓ. 
Πε βέλη πεπ»ρ. (ΠποΓθ ῬτορετΙγ ἰετπεά βέλη 
πύρφορα, ΟΓ ὀϊστοὶ πυρφόροι; Όιοισῃ πεπυρωµένα 
βέλη οςο115 ἵπ ΑΡρο]]οάοτΙ8) Ίνογο 5]επάθί αΓΓΟΥΝ6 
ο{ σαπθ, {ο πη]]ο]ι Ιση]{οά οοπιαδήρ]α πια(ίογ γναβ 
α{{ασ]ιος, υΥἨΙοἩ ννῃπαῃ εἸοί Ἱου]ά 5εί οπ τε 
νγοοί-νγοχ]ς, {θηίς, ὅτο. ΊΝΟΝ Τξ ννας ἴἶα αἶπι ος 
Ώηθ ΡΕΥΡΟΠΒ 5ο αββαϊ]εά {ο ἹΙπίοτοορί απά 4πθπο] 
Ώιεςο Ραγηϊης αΓΓΟΝΥ. Απά {παί εου]ά ὮΥ ποίµίπσ 
Ρο 5ο εΠεσίια]]γ ἆοπθ 45 ὮΥ ἴἶε ᾖ5ο οῇ ἰπαῖγ 
)τε[άς; Ὑνλῖο]ι γγοι]ά οκνπσιαϊδα (πε, ---- δἶπος 
Ώι6γ ννογε οακ!]γ ριί οί ὮΥ α 5ιαάςῃπ Ίδης, απά 
τεφι]τοά οΠΊΥ 8οπιθ 5οβί φαδίαπος ΟΠ ΝΠΙΕΠ {ο 
Πχ {Ἰοπιςο]νος. Ο6 οοιγ5θ, ἴμο ἴθιπι πν]] Ἰετθ 
ἀεποίθ εἶιαγρ ἐγία]ς, απἆ δέγοπσ {επιρίαίίοπς. ΥΝ ΙΠ 
{1ο θυρεὸν τῆς πίστεως ἵ ννοι]ὰ «οπιρατθ 5. χν]]. 
90. ὑπερασπισμοὶ σωτηρίας απᾶ ΤεεἨγ]. Απ. 1412. 
ἀσπὶς θράσους. 

17. τοῦ σωτηρ.] {ΟΙ τῆς σωτηοίας, 35 ἵπ 18. χχανΠ]. 
11. Ῥα, Ἰπκχιν. Ἴ. Ἰωίο Ἡ. ὁ05 11. 6. Αον 

2τ . 
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ο Μκιι. 24, 49. 
4 «ὃ. 19. 

Ἠοια. 12. 12. 
Οο]. 4. 2. 
1 Τμεεε. δ. 17. 

- ς 

τῶν αγίων, 

Αοἱβ 28. 20. 
Όος, ὅ. 20. 

µε λαλησαι. 
Ὦ Αοβ 20, 4, 

πιο. 

19 Τίμι, 4, 1ο. ἆ 
, Ν ς ” 

παρακαλέση τὰς καρδίας υμῶν. 

ε ς 4: ς ’ ἤ ς ’ : 

υπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἄλυσει 

ΏΈΡΗΕΡΙΑΝΡ ΟΗΠΑΔΡ. ΥΠ. 15---24. 

, ” ; ων . -. ΜΗΝ, 3 
µαχαιραν του Πνεύματος, 9 ἐστι ῥημα Θεου ' δια πασης προσευχης 18 

καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὲ καιρῷ ἐν πγεύµατι καὶ εἰς αὐτὸ 

τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάση πφροσκαρτερήσει καὶ δεῄσει περὶ πάντων 

[καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα µοι δοβείη λόγος ἐν ἀνοίξε τοῦ 19 
/ 4 η κα... μετ ’ ν ν / ορ οκ... / 

στοµατος μου, εν παρφηοις 7}ὠοισαι το μι οτηοιο) του ευαγγελίου, 

ς, , ον η 4 ς ω 
ἵνα ἐν αὐιφ παθῥησιασωμαι, ὡς δεῖ 90 

ϱ/ ν κ πι λ αι [ , ο 
"να δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ ἐμὲ, τί πράσσω, πάντα ὑμῖν γνω- 9ἱ 

᾽ 3 Γ 2 . ’ 

ορίσει Τιχικὸς ὃ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν Κυρίῳ 
4) 3; ᾽ ς - 3 δα ” ε’ » ᾽ Δ ς - 9 

ον ἐπεαψα ποος υμοας εις αντο τουτο, ια 7)/ωὠτεὲ τα πεου 1μ.ωγ και 25 

« ’ ΕἩ 3 ., 3 ’ ᾽ 

11ρήΥηή τοῖς ἀδελφοῖς καὶ αγάπη μετὰ 93 

πίστεως ἀπὸ Θεοῦ ΙΠατρὸς καὶ Κυρίου ἸΙησοῦ Χριστοῦ! Η χάρις 34 
” 3 ’ Ν -ᾱ ς » 3 ὁ Ν 

μετὰ πάντων τῶν ἄγαπωντων τὸν ἈΝύριον ἡμῶν Ιησοῦν ἈἌριστὸν ἐν 

ἀφθαροίᾳ{ ἁμήν. 

χχν]Ιι. 20. Ἠστο ἴί πιαδί ππθαπ {Πθ ᾖορο οῇ 8α]να- 
Πο, α5 1η 1 Τη65ς8. ν. ὃ. ἐνδυσάμενοι πεοικεφαλαίαν 
ἐλπίδα σωτηρίας. Τοῦ Πνεύμ. πιαδί (ποἰννΙ{]]- 
είαπάίπσ υγῃηαί 5οππθ τεσεηί (οπηπιεηίαίοΓ5 5αγ) 
ἀθποία ἴἶε Πο Βρίτίέ: απᾶά ῥῆμα Θεοῦ, ἀεποίθ 
Ῥοί] έμε τενε]αίἸοη οϐ ελα ΗοΙγ ΒρίπΠί ἴο πια 1η 
ενα Αοτίρίυτες οἳ {πε Ο. Τ., απά αἱδο ἵπ ίο Ῥτο- 
πηπ]σαίίοπ ος ια (1ο6ρεί οῇ ΟΠεῖςί ννίἩ 5αοῇ σ]ο- 
Γἱουδ ΡοΨ6Γ ΙΠ (λαΐ ασα. ΊΛΝον/ ἐς ννοι]ά 5αρρΙΥ 
Όιο Ὀεεί οβεηβῖνεα Ἱνεαροη ασα]ηςί αἰ] {πε αἰίαςκ5 
οῇ αἀνειδατίες, ἃ5 εαρρ]γίπσ αραπάαπί πιαίίετ {ο 
τοπία 6νοτΥ οὐ]εσίίοη. 

18. Ἑγ επσταιἶπσ {πῖδ οπ ννλαί ΙπππεαϊαίεΙγ 
ον. Ώιο Αροςί]ο Ιπίοπάς {ο 5πσσεςί {ιο ηιοίε 
ν΄ ννΏ]ο] έθ βννοτᾷ οῇ ιο Βρίπί οαη Ὄ6 πηαθ 

εβεσοίαα]. 
μπρος εαρρ]ἱσαἴοτΥ, ἵρ πεεά Ὀ6, Ριαΐ αἱνναγς 
θατίγ απά [ετνοηπί, απά Ῥογεουετοά Ἱπ {ο ιο αί- 

πιοςδί (ΠΙΟ 15 πιεαπί ὮΥ ἐν πάσῃ προσκ.), αἲ αἰἰ 
ΒΘΑΞΟΠΕ, οαγ]γ απἀ Ἰαΐθ. Το εατηεςί αρρ]οαίῖοι 
Γοτ αρἰγιια] αἷά απἆςτ νατίοις {γία]ς, {Πευ ατο {ο 
αάά ΡΤαΥ6Τ5 ΓΟΥ {ο βαρροτί απά ΥΥε]{ατο οὗ Οτῖς- 
εαης ἴπ σεπετα. 

19. Τ]ιε λόγος ἵδ Ἱπίετρτείθά Ὦγ 8ΟΠ16 ΟΓ α ροισεγ 
οἱ ορεακῖπς; Ὦ} οἴ]ετ οΓ Ρεγπιὶκκίοπ {ο δρεαδ; 
ὮΥ οίμοτς οἱ ορρογίπῖ(ή {ο δρεαζ. Ἔϊε 5οοοπἀ 
6οη5ο 566ΠΠ5 Ρτο{εταῦ]α, οβρεοἰα]]γ α5 ἴπε {γα ἶ8, 
1η ΦΟΠΠΘ ΠΊθαξΗΓθ, οοπίαἰπας ἵπ Π{,. Απά ΙΤ 15 οοή- 
Άτπιεά ΒΥ {πα ρατα]]εὶ Ῥαβδασο οἱ Οο1. ἵν. 9. ἵνα 
Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν του λόγου. Το ἐν ἀνοίξει ---- 
παῤῥησίᾳ βλομ]ά, ἵ Ο]π]ς, Ὀο τοπάετες ΄ Ὦγ ορεη- 
Ίπσ τΙΥ ππομ(]ι να Ποσάοπι.”.  Ῥτοραβ!γ δὲ. Ρα] 
οχροοίθὰ 5οοπ {ο Ὄο6 Ὀτοισὴί ἴο α ραῦ]ο Ἰθατίης, 
απά (πε {ο Ῥο Ρογιη]{οἆ {ο ν]πάϊσαίο Ὀοί]ι ΠΙπῃ- 
βο]/{ απά {πα (108ρ8Ι. Όπ µυστ. τοῦ εὐαγγ., 599 
Νοίο οπ 1 Οογ. µ. Τ, Δ0ρ. Ἠαίε]γς Ἠδδαγ οἨ 
Όνα ἀῑ[Πιοι]ίος ο οί. Ῥαα]”ς νντίήηρς, Ρ. 209, απά 
ἨἩοοκοτ’5 Βου]. Ρο]. ρ. 11. 

20. πρεσβείω] Ἱ. ο. “«Ι αοί ο ρητί ο πρεσβεὺς, 
οἵ απιφαδδαᾶογ. 39 ὑπὲρ Χρ. πρεσβεύοµεν αἱ 2 0ο. 

φ 

Ἔ]ιο Ῥταγαγ, Ἠο6νατ, πιαςί ο γεαί 

ν. 20. Τη ἐν ἁλύσει ποτε ἵ5 (Ἰοισῃί {ο Ὦ6 απ αἶ]ι- 
5ἱ0Η {ο ἴπα ομµδίοίη ΟΡ αἰ] παἴΙοης, {ο Ἰο]ά Ιπνίο]αίε 
πε Ῥείδοῃπ οῇ απ Απιῤαςκαᾶογ. ΊΠΕΠΕΥΕΙ ἆἁλ. 18 
ἀθθά νι ἐν, 1έ Ἠαδ α οεπεγίο Ξ6Π5Ε, ἴο ἀεποίθ 
εμαῖπς, οΥ, ΒσιτανεΙγ ἴπιργίδοππιεπί. 99ο Ἰετθ 
ίνα Ῥοξοβίίο γγ. ΤΕΠάΕΤ5, “εἴπ οαίεπῖθ.”  Απά 
ενεῃ Τα ζεβείά, γν]ιο 5ο ο/ίεῃ εγτς ὮΥ Ιπβετίίησ απ 
α νΝηετο πο ΑτίϊοΙα 18 οχρτθεςεά ἴπ {πε (τεεί, 
)ιεγέ ΤΕΠάΕΙ5 «« ἵπ ομαίηςδ.”. Ἔ]ο νγοτά 8 οβεη ἵπ 
Όιο Ὑεγείοπς οῇ {πο Ο. ΤΜ. Ὁγ Ἀγπι., Ααπί]α, απά 
Τπεοά., αδεά ἵπ ια δἰπσιίαν ο ΕΣΧΡΤΕΡ ἴμο Ἠε- 
Ὄταυν {Θγπης 1Π {λα μα. 

2]. τί πράσσω.] ΤΗϊΦ ἵδ εχερείῖσα] ο{ {ο τὰ 
κατ᾽ ἐμὲ 5οῖ]. πράγματα Ῥθ[οτθ. 1έ 15 α Ῥορμίατ 
Ρηταςο οσοιτγῖης αἶδο ἴπ 1 Φαπι. χν]. 18. ΙΟ ἀγα- 
πητὸς 5Ώοιι]ά ποί ὢε τεπάοταά “α Ῥε]ονεά,” α5 ἴπ 
αἰπηοςί αἰ] οιγ Ἠεγείοπ5: ΓΟΥ ἐπαί {8 πεσ]εσοίῖησ {8 
Ατίιο]α: ΠΟΥ“  {οβε]ονεά,” νι Ἰηαἷκοξ.: ἔποισ] 
{με οΟΠΊΠΠΟΠ ΎοΓδίοπ 5ο τοπάετς αἱ Ἠοπῃ. αγ. 12. 
Περσίδα τὴν ἀγαπητὴν, απά ὃ οἨῃ. 1. Γαΐῳ τῷ ἀἆγα- 
πητῷ. Τί 15 οἶθατ {γοπι Ἐοπι. χγΙ. 19. ναί {πο Αγ- 
Πο]ο οαπποί ο πιθαπί {ο πηατ]ς ποἰοτϊείη, ος «ε]εῦ- 
τΙγ, απά Ώιετο[οτο {ιο οππποί Ὀ6 {ο]εταίεά. Τε 
ἵ5, 1 οοποεῖνε, α56ά {ΟΥ {να Ῥοβεδοβδῖνε ΡΤΟΠΟΠΙΗ, 
Ἔπιας ἵπ Ῥ]ή]αεπι. 1 ὃς 2 οἱς οΟΠΙΠΙΟΠ ἨΘΓΒΙΟΠ 
πἱσΠ1γ τοπάςις Φιλ. τῷ ἀγαπητῷ απά ᾿Απ.τ; ἆἁγ. ΒΥ 
έοιτ Ῥε]ονεά ῬΠ]οπιοή, απά ος Ῥε]ογεά Αρρία.”” 
Τπ [αος, ἴποτο 18 ἵῃ ες 91565 απ δ]]ρείς ο[ ἐμοῦ 
οἱ ἡμῶν, νΜΙοΙ ἵ5 φρρθρά ἵπ Αοΐς Χν. 95. Ἐοπῃ. 
Χν]. ὅ, ὃ ὃς 9. 3 Ῥει. Π1. 15. ἜΤ]ε Ῥτοποιπ Ῥ6- 
Ίοησςφ {ο ιο φαὐδί. ἀδελφὸς ος ἀδελφὴ οπαϊτίθά, 
πΥΙοἨ 15 επργοδεεᾶ αἱ Ρο. ΠΠ. 15, απά ἴπα ρτγ68- 
εη{ Ῥαβκασο. Τῆα5 αἱ Ἠοιη. χνἰ. 12. απά ὁ οἨ 
1 ὃς 2. ἴ]ο ῥΡτοποπ 5Ἰοι]ά ο 5αρρ]ίοἆ, α5 ἱ8 ἆοπθ 
ἵπ {1ο Ῥοφο]λ]ίο 8{, | 

93. ἀγάπη μετὰ ώνώ, 1. ο. Γαἶ(]ν τπέ(οά ννῖ]ι Ίουθ 
απά οἰατίίγς ἵπ Πίο, 1ὲ 866ΠΗΝ, ἴΠαγ Ἠαά Όδεῃ 
ἀεβοῖσπί. Ὦ6ε (πα]. ν. 6, απά «οπρ. 2 Ρεί. 1. ὅ. 

94. ἐν ἀφθαρσίᾳ.] ΙΙι κἰποθεϊίγ απά παί]ι, 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΔΟΥΎΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΦΙΙΙΠΙΗΣΙΟΥΣ ΕΠΜΙΣΤΠΤΟ «14Η. 

3 » 3 - ” ” «ω 

ι ἹΙ. Ἑ Ππαγ/{ΟΣ καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς. ο ο Ἡ 
-. 3 η -ῃ 5 , 

ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ιησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν ἐπισκόποις καὶ 
/ ἵ ο ς ον Δ Σ ἃ ΕΦ » α 5 α ιν 

9 διακόνοις. Ἆαρις Ὁυμιν καὶ ειρήνη ἄπο Όεου Πατρος Ίημω}, παζι ποια, 1 Ἡ, 

Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ρει. 1. 2. 

πῃ Ώοπι, 19,10. 
1 0ος. 1. 4. 

πα Ίο) απ 5 ν πὸ 4 . ος ο ὥ " ὃν ΒΕΡΑ. Ἱ. 15. 8 Έυχαριστω τῷ Όεῳ µου ἐπι παση τῇ µνειᾳ ύμων, παντοτε εν ης ἡ.α 
Τή1εβ8. 1. 9. [ή ’ ς ᾽ ’ ς νά η) - ) Π , 1 

4 πάση δεήσει µου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιουμἒ- 2 Έλεος, 1; ὃ- 

Τ]ή5 15 ενιἀαπί]γ οπθ οῇ έλα Ἰαΐετ Πρὶεί]ες οῇ 
5ἱ. Ρα]: ἴπλουση οἩ 15 Ρτεοίςε ἀαΐο πο Η{έ]ε ἁῑ[- 
{ετεποῬ οἱ ορἰπίοπ εχἰδίδ. 9οπιθ Πκ 1 {ο Α. Τ). 
68: οἴ]αι α5 Ἰαίο α5 06. Πε πιοδί ρτοβραβ]ε 
ἀαίε 566Π15 {ο Ὀ6 ιαί οϐἳ 632: αἶπος 1 ννας ογ|- 
ἀεπί]γ ντ ίεν ἀμτίπσ ϱέ. Ῥαα] Πταί ἱπιρτίδοῃ- 
πιεπί αἱ ἘἨοπο. ἜΓϊε οπματο] οἱ ΕΙΠΡρρί νναβ 
{οαπάεἆ Ὁγ Βι. Ῥαυ], Α. Ὁ. 60 (Αοΐς ανΙ. ϱ--- 14): 
απά αι Ἡο ασαἰη γἱδίοὰ ἴπεπα 1 ὅτ, πο Ίοπγῃ 
{τοπι Αοὶς κκ. 0. ἜΤΓ]εγ Παά Όεεῃ αἲ] αἶοπσ Υετγ 
Ἠθεταὶ ἵπ Ἱπιρατίίπσ {ο Ἠϊπι οῇ ἠλείγ θμὐβίαηος; 
απά Ἰαά, οἩ νατίοι5 οοσαδίοµ5, αἰάθά Ὠίπι ντι 
ΠΠΟΠΘΥ, (ἴποισἩ Ὀπί α Ῥοος οοπιπιηΠΙ{γ) ἴΠαί Ίο 
πηϊσηί Όε επαῦ]εὰ {ο οαἴτΥ οἩ Πί5 ρτοαί ἀθείρης 
{ος νε αυαπσε]ἰζαΐϊοη οῇ ίμε ρτιποῖρα] οἶί]αες οϐ 
ἄτααςθ απἀ Αδία ΜΠΙποτ, νοιί Ἱπουιττίησ {μα 
Ἱπιριίαίοη οῇϐ Ιπίετεείεά πιοίίνες, ΡΥ Ὀεοοπιῖησ 
οματσθαθ]θ {ο Ἠΐς οοηΥθτίδ. ΑοοοτάΙπβΙγ, Ίο 
Π6γ Πθατά οἱ Ἠΐς Ἱπιρτίδοππιθηί αἱ Ῥοπιθ, {6Υ 
ονίηοςθά {ιο 8απιθ σοοὰ ἀἱδροδ]ίοης {ογ/ατάς Ἠ1Πῃ 
38 ΓΟΤΠΙΘΤΙΥ: απά δεπί Εραρητοα({ξα5, οπθ οἱ {πεί 
Ῥτοξῦγίθια, νέ] ἃ Ῥτεσεπί {ογ πο τε]ΙεΓ οῇ 5 
πθοθβεί{]θς, ἸνΠΙΟΠ, 1 αρρεατθ {Τοπ {Πο Ερίεί]ε, 
ντο στοαί. Τ]6 πηοτθ Ιπππηααϊαίθ ρτροφε ο{ εΠῖς 
Ἐρϊεί]ε (5επί οἩ (1ο γε οἳ ΕραρμτοαΙ(α8) νας 
{ο ταίατη {Παπ {ο λε ΡΕ ρρίαης {ος ἐπείγ Κἰπά- 
πθβ. ἜΤ]αί Τέ ἵνα ντι ίεῃ ἀπτίπς Ἠϊ5 Ἱπρτίδοι- 
πιεηί αἲ Ἠοππς, ἵ5 Ρ]αίῃ οπι 1, Τ. 19. ἵν. 22.1 
απά [τοι νατίοις ἱπιππαίοῃπς ἴπ 1έ, (1. 12. Π. 26.) 
ϊ αΡΡθαΤΕ {ο Ἰανε Ώ6εἨ ΥΠ(ίεπ {ογγατάς {με απ 
ος Π5 Πτοί ἱπιρτίδοηπιθηί, απἀ οοηεοφιεπ{ΙΥ αἱ 
Όιο οἶφςε ο{ 63, οἵ πο ϱατ]Υ ρατί ο{ 69. Ο8 ες 
Ἐρίκί]ο ιο σεπαἴπεπεΒΒ ηαςδ πενεΓ Ῥθεεπ ἀοηοίες, 
ΤἨο ριγροδε οἳ Τί να {ο 6χρίθβς {ο ια ΡΠΜΙΙρ- 
Ρίαης 8 Γεε]ίηρς οἳ σταΜίαἆο {οτ Ὠιείγ Ῥουπίγ, 
απά Πῖς οφίεεπι απἀ αΠεσίίοη Γοτ πεῖγ πεαὶ απάἆ 
Οτ]βίαη υἱτίαα; απἀ αἲ {ηε 8απΠθ {1πιθ {ο ο0η- 
Άτπι {πεπῃ ἵπ {λα ατα Γαἰ{] οὗ 6Ἠτὶςί, {ο οαπ{1οῃ 
αραϊηεί ο αάαϊπίηςσ ἴοασπετς, απᾶ 6ποοιτασθ {]θπα 
{ο οοπίίπαο {ο ννα]]ς νΥνοτίῃγ οἱ ἐπεῖτ ΠὶσΙ σα]]ῖης. 
Τη ρεποτα] οἸιατασίετ ο{ χο Ερἰκί]ο 16 ἐμαί οἱ 

ππαια]Πεά οοπιπιεπάαίίοῃ, ἵπ α βίγ]ε εἰπσι]ατ]Υ 
απἰπιαίεὰ απά αῄεοίϊοπαίθ. 

Ο. 1. Ἱ. ἐπισκόποις] Όπ (Πί6 ννοτᾷ 5εο {Πε 
ἸΝοίε ο Λοίςδ κκ. 17. 28. απά εβδρεοία]1γ ἴπθ εἶα- 
Ῥοταίε Νοίε οἱ ΓΙΟΥ, Ὁνο (Ιπίθι α]ῖα) οὔδετνες: 
«Τα (τεεκ απ Τατ Εαίμετς γη οηθς οοηβεπ{ 
ἀεο]ατε (ιαί νε Αροξίε Ἰετε οα]]ς ἰΠεῖτ Ῥτες- 
Ὀγίετς (είς Ῥίεμορς.”. 9ο 0Ἠ1Υ8., Τμοαοοτεί, 
(πουπα., απά ΤΠΕεοΡΗΥΙ., απιοηρ {ο (ΠθεΚς, απἀ, 
4πιοησ {πο Τιαπς, δί. ἆετοππθ, Ῥεειάο-Απιῦτο- 
ίας5, Ρε]ασίας, απἀ ῬτἰπιαδίαςΣ απά ἐμαΐ ποί οΠΙΥ 
{οΥ πο αβονο-πιεπίοπεά ΤθᾶδοῃΕ, {Παί «6 ίετα 
εοι]ά Ῥε Ὀιπέ οπα ΒΙΕΠοΟΡ, ΡΙΟΡΕΤΙΥ 5ο σα]]εά, ἵπ 
οπθ οἵίγς” Ῥιαί {ου αποί]ε, αἰ]εσθά Ὀγ έπεπα αἱ, 
γἰπ. ἴλαί τέως ἐκοινώνουν τοῖς ὀνόμασι, “' ἴπεπ ία 
ΏάΤΗΘΒ Ί6Γ6 6ΟΠΊΠΊΟΠ {ο Ὀοίῃ ογά6γς, ί1ε Βίεπορς 
Ρεϊπσ οα]]εά Ῥτεξῦγίεις, απά {πε Ργεευγίετς ΒΙςῃ- 
οϱς. 6 Απά είς (ΤΠεοάοτεί «εαὖθ) ἱ5 πιαπ]{εςί Ίπ 
{π]5 ρ]ασε, Ώεσαιδθ Ἠε αάάς Πετο Ίλεαεοπεα {ο ίΠε 
ΒΙΕΊΟΡΕ, πιακίησ πο πιεπίΙοη ο{ ἠπεῖγ Ρτγεδργίετς. 
(ΥΠ ΟΥ.) ἈΝοϊνηείαπάϊπρ ναί Ὠας Όεεηῃ 5ο 
οοπβάεπ{1γ αβδογίες, ἴ]ιαί {πεγε Ὕνας πο ἀἰδήποίίοι 
Ῥείνεσεπ Ῥτεαδργίθγ5 απᾶ Βϊεπορθ απ] 5οπῃθ {πια 
αῇίογ ία Αροείο]ίσα] ασε; ἴε Ῥτοίοιπα!γ Ἱθατηεά 
Βιησµαπῃ, Ιπ Πῖ5 Εσο]. Απία. Τ,. Π. 1. 86είης {ο 
πανε καἰἰς[αοίοτΙ]γ Ῥτονεά (Πε οχἰδίεηποο οἱ α 
Ρούνεγ ἵπ {Πθ Αροβίο]ῖο ασο 1ἱ8εΙ{, οφιωϊυαἰεπέ {ο 
Όιαί οἳ ΒΙΕΠοΡΣ5: απἀἆ, Ιπ {πε ποχί ασο {ο {πα 
Αρορίο]ίσα], Ὀοίῃ {ο οχετοῖξο οΓ {Πε ροϊιδεγ, απά 
Όιο αβθιπιρίίοη ΟΡ {11ο ἠΜίίε οϐ Βϊδπορ. ἜΤ]6 ίετπι, 
1έ πιαΥγ Ρο οὐβεγνεά, ννας αἲ Ιεησίῃ αρρτορτίαίαεἁ {ο 
ἀεποίθ, ναί ννο απἀθγδίαππά ΡΥ Πορ, απά νναβ 
Ρτοβαῦ!Ιγ 5ο επιρ]ογαά ΥΠ] τε[ετεπςς {ο 196. ΙΧ. 17. 
ὥθρί. δώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνη, καὶ τοὺς 
ἐπισκόπους σου ἐν δικαιοσύνῃ. 366 ΠΟΤΕ ἵπ Νοίθ οὐ 
Λοίθσς, 17. 28. 

9---4. 369 Ῥοπῃ. Ἱ. Ἴ---9. απᾶ Νοίθθ. Απά οἩἨ 
εὐχαρ. τ. Θ. 59ο Νοίε οπ ΕΡΗ. 1. 16, 16. 

4. Δεήσει ἵδ πο, 88 ΒΟΠΠΘ 54Υ, ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΕΒ γν(Ἡ 
προσευχῇ, Ὀαέ ἀεποῖθς ςιρρήἰεαίογή ΡΓΑΥΕΤ, ΟΙ ἔπέεν- 
οεδδίοπ. Τὴν δέησιν πΙαΥ Ὄε τεπἀετεά ““{θ, 0; ΠΙΥ 
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. 4 Ψ . Ύ 5 ο ό 3 ) 3 1 ι) ) ’ 5 ’ 2 

0ος, επι τή ποι)ωὠγιᾳ υμωγν εις το Συαγγὲ τον, σπο πρωτΏτς Ί]μερας αχκοι 

η Ιο]ηῃ 6. 29. 
ω - Ὠ Ὁ » 4 - ϱ δν ὁ τε, ῃ δὖ κι 3, 

Τον. 1 4. του νυν. 1εποιθως αὖτο τουτο, Οτι ο ἐναρξαμενος ἐν υμῖν εργον 
Εριεσ.δ.1. κ ' ο 4. , » ἁς νο ή , 
Αν. αγαθον, ἐπιτελέσει ἄχρις ημέρας Ίησου Χριστου. Καθώς ἐστι δίκαιον Ἵ 
0οἱ. 4, 8, 18. μ 9 - ” ς ᾽ ’ ς - ᾽ 4 3’ Γ - ’ 

οτία 18. ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν υπὲρ πάντων ὑμῶ», διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδία. 
Ηεὺ. 18. 8, 

Ρ Βοπι, 1. 9. 
4 δ. 1] 

ᾱ ο 3/ ω ω Δ - 3 / Δ ο] ρ «ὼ 
ύμας, Εν τὲ τοις δεσμοῖς µου και τ) απολογίᾳ και ῥεβαιωσει του 

τν Ν .] Π ’ ιο) ’ , ς - 3’ Ρ Γ 

9 ος, 1. 98. εὐαγγελίου, συγκοιγωγους µου της χαριτος παντας υμας οτας. 1Ιαρ- 8 
ἄ 1. 91. ’ Γ ΔΝ 5 ᾽ ς . ” ’ ς -” ” ’ 

ασ]. 1. 90. τυς γαρ µου εστιν ο Φεος, ως ἐπιπούω παντας υμας εν σπλάγχνοις 
1 Τη688. 2.5. 
1 Τϊπι, δ. 21. 3 ῃ πν Ν . ’ 5!’ ς 3 ΄ ς - 3, -” 

ο μα 1. 1ησοὺ Ἄριστου. «ἹΚαὶ τουτο προσευχοµαι, ἵνα η αγαπη υμών ἔτι µαλ- 9 

ϱυρρ]ἰοαίῖοπ.”. Τῆο πιεαπίης 15, Ενας ΥΥηεπενετ 
Να οβοτς αρ 5αρρ]ιοσίίοη Γοχ {Πεπῃ, πο οῇετς 1{ πρ 
{ου (Ίνεπι αἱνναγς υγ 1οΥ. ἘΤηἱ5 ἱ5 οοπβτπιεά ΡΥ 
νο 9ΥΥ. Υεγείοη. 

δ. ἐπὶ τῇ κοιν. ὑ. ε. τὸ εὐαγγ-] Όπ ο 59η5θ 
ο ἴ6θα γνοτά5 πο Πίο ἀΤετεπος οἳ ορίπΙοῃ 
οχὶκί. Πα αποἰεπί, απά Ξοπ16 επιἰπθηί ΠΙοάΕΤΏ 
Εκροβίΐοτ (ας (άει, ΜΙολαε]., ΊΝΕΙΙ5, ἘγΙ6, 
Ηατὰγ, Φίἱοττ., απά Ἰ/ακεί.), αφείση ἴπο [{ο]]ον]πς 
5 ία «εη»ε, ΄΄ {ου γοιτ Ιυεταλίγ ἵπ οοπίτραπησ 
{ο νο Μαγίποταποθ οἱ {θε (4ο5ροε|:”) οἶλης ἵη ΡτοοΕ 
οἱ Οίς ἰρπίβοαίϊοη Ο{ κοιν. βενοτα] Ρᾶδβᾶσας, {θ 
πηοδί αρροβίίο ο νηἰσ]ι 19 ὦ 695. Ικ. 10. ἁπλότης 
τῆς Κκυινωνίας εἰς αὐτούς. Τ]αί, Ἠονενοτ, ΥΥΙ1 
ο]γ Ια5Η Όιο πδο α5 αρρ]εά {ο Ίεγδοπςδ, πο 
(άπσο. Ἰπ [αοι, ΣαςἩ α 5εη5θ ν/ου]ά ο (1 αρτεθ 
νι Μτ. Ξοοί() πείθει ειΠιοϊαπί1γ ἱπιρογίαηῖ, ΠΟΥ 
ἵπ {Πο Αροεί]ε”5 ΠΙάΠΠΕΥ, Τί ἶ6 Ῥείίετ, ΥΠ πηοβδί 
ειηϊπεπί πιοάρτη Πκροδίίοτ (α5 (Οτα]]., Βε]αίετ, 
ΥΙΟΥ, τοῖ., ΜοαποσΠ., ἨΗείπδ., ἸΜαοκηίρηί, 
γα]οκη., Ἠοβθηπῃ., Ξοοίΐ, παπά Ὑαΐοετ, 5αρροτίεά 
ὉΥ να αι]ογῖίγ οῇ πε 3γτ., Υπ]ρ., απά οἴμετ 
αποϊθηί ἨδυδίοηΒ, απά αἰ5ο ΠΘαΓΙΥ αἱ ους ΕηρΙΙΒΗ 
Ἑγαπβ]α{οΙβ), {ο 5αρροβθ ἴ]α 5εηςο ἴο ο “Πο 
γουτ ρατίοΙραίοη ἵπ [1ο Ῥ]εδδίησε ος] {ο (408- 
ρα]... Τμ ΜἸσπ]ῇοαίίοηπ ΟΕ κοινωνία ἵδ [ΑΓ ΠΛΟΤΘ 
{γεαισοπί (αῃ να οίμεχ, απά ποςεςς πο Ρτοοί. 1 
18, Ιπάθεά, αγσεά (ναί {πας εἰς νυν] Ἠετο Ὠθ α5εά 
{ου ἐν ννμο] ννου]ὰ Όο ταίπετ Πας. Ὑοί πΙαΏΥ 
οχαπιρ]ες οἱ (ῑαί 15ο ΤΠαΥ Ῥθ6 56εΠ ἵπ Β6ΠΙειΒ. 
απά λα]. Ίπ ία ρτεςεηί σᾳδο, ονεγετ (απά 
ἵῃ πιοδί οϐ ία εχαππρ]ες αἀάποες), ελοτο 15 ποί 
80 ΠΙΕΙ α 15ο ΟΡ εἰς ΓοΥ ἐν, 5 α Ὀ]επάίπςσ οῇ (νο 
πιοάςς οΓ οχργθεδίοηπ. ἜΤ]ας {ο 5οπς5ο 1] νο, 
«« Εἰναί γοι Ἠανο Ῥθσοῃ οοηνετίεὰ {ο νο (ο8ρε!, 
απά ατα Ώ6σοππθ ρατίακοτς οῇ 15 Ὀ]εβδίησς ; ” {πι- 
ΡΙηΐπσ (ναί {16Υγ Ἰιαὰ Όεεῃ οοπίαἑ 1π ἴο Ῥτο- 
{οβδίοη οῇ ο [αι ννμ]ος Ῥομ]θιςδ. απἀ οίμογς 
πΥτοΠσΙγ ππακο {6 οπίη 56η5ε, ἴ]λοισ] 1έ οαἩ ΟΠΙΥ 
Ῥο α- δεεοπάαγἠ 9Π6. ᾽Απὸ πρώτης ἡμ. (8οΙ]. τῆς 
κοινωνίας ὑμῶν), το[οτ {ο απἀ ατο οχερείῖσα] οῇ 
πάντοτε μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν π., α- ᾱ. “' Απά 18 1 
Ἠανο ἀ4οπθ, {οπι,) ἃο, 

6. πεποιθὼς, Δτοι] Τ]ς είπίος {μα στγοιπιᾶς οἱ 
Νὶς ρ]αάποςς ἵπ ρταγίπσ ΓΟΥ {Ποπι. Ἔργον ἀγαθὸν, 
πιαΥ Ὃο απἀετδίοοὰ οἶμιεγ οϐ [αι ἴπι επιθγαεῖπις 
ήιο (άοδρεί; οἨ, ο) τε[ογπιαξίοπ απ Φαποι[ίεαξίοπι 
Μ4 (]ιε (άοδρο[, Πίο] 15 δαρροτίεὰ Ὦγ ενα αὔδοησθ 
οἱ νο Ατίίοιε αί ἀγαθὸν, απά 15 πποτο αρτοεαὺ]θ 
{ο να ποχί νο. ἍΠ ἐπιτελέσει ἴπετο 8 αἃ 
εἰσπἰβεαίο ῥγαρπαπδ: ἴἶιο Ρα]] 5εηρο Ῥοαίπᾳ, “, νν]] 
ρο οἩ. νι Πέ απίο, απά βπίκὴ 1 αἲ. ὅτο., 1. 6. 
ἔὁ νν]]. οπτεγ Τε [ουννατάς 011 Πρ ἃο. θε ἴ]α 
Νοίθο οἩ α ἸΚἰπάτοά ραβ8ασο οὗ 1 Οοτ. 1. 8. ὃς 
βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους, ἃ-ο., ντο ἴα επ ο 
ος πποτία] οοσ56 απά ο σοπηίης ο[ νο85 ϱητὶςί 
αἲο οοηβἰἀθτοά 8 (πο 84Π165 ἴἶο ροτιοὰ οῇ ἀθαί]ι 
απ ναί οὗ Πυάστποπί Ὀείης, {ο αἲ] ρτασσα] ρα- 
Ρ0868, ἴ]ο δα[ηθ. 

Ἱ καθώς ἐστι--- ὑμᾶς.] ΟΕ ἠς γετςδο, Νο] 

πγο]νεβ πο Πί]ε οὐβοιιτίίγ, ΑΡΡ. Νενο. ο/Ηετβ 
Ίνε {οἱ]ον/ίπσ γετείοη : ΄΄ Ας Τε ἶ9 τὶσ]έ Γοτ τηε {ο 
Όντη]ς ἐμῖ5 ο γοι αἰ], Ρεσαιςε Τ ανε γοι ἴπ πιπθ 
Ἠοθατί, απἀ Ώδσαιμςδε Ροί] 1Π πιγ Ῥοπάς, απά ἵπ ΠΙΥ 
ἀε[επες οῇ πιγςε]{, απά πΙΥ οοπβγπηαίΊοπ οἱ {πε 
(οβΡρ6ε!, Ι Ἰανο γοι αἰ] ]οϊπί-ρατίακετ οἳ {θε 
{ανοιτ Ῥερίοννεὰ οἨ πιο... Βαΐ, αοσοτάἶηᾳ {ο Γῃίβ 
ἸηίετρτείαίΙοἩ, πο {ο]εταῦ]α 5εηΠ5θ απ ϱο αβείσπεά 
ίο συγκοιν. µου τῆς χάριτος» {οι ἴο εκρ]αίπ 1, 
ἃδ Ίο 4968, οῇἩ Ρρατίοιραίίοη, ὮΥ βγπιραίἩΥ, 1π 
Ώιο (ανοιχ εχίεπάεὰ {ονατάς Ἠϊπα, 15 ποῖ α Η{]8 
[Πσίά. Απά Πε τερε[ίίοη ἀπὸ τοῦ κοινοῦ οἳ ἔχω 
ἡμᾶς 15 εχοεεΙηπσ]γ Ἠατεμ. Α5 ἰο ἴἶο 6οπιπιτι 
ΥεΙΞΙΟΠ Ἠετα, 1{ οαηποί Ὦς ]αδίίβεά, εἶπσε 1 οοΠΙ- 
Ρε]ς Ἡ5 {ο αἀορί α πιοβί Ἠατεὴ εχρ]απαίίοπ ος 
συγκ. µου τῆς χάριτος. Ἰπ αἱοτί, πΙΕἩ οϐ θ 
κο πλ ἵπ Τμ Ρραβεασο Ἠας Ὀδειῃ οσσαδίοπεά 
Υ οοπηθοίίηᾳ ἔν τε δεσμοῖς--- εὐαγγ. ἨΝΙι πα 

Ὑγοτάς /οὐἱοιοῖπς, νν]επ, Ίπ [αος, ίΠΕΥ Ὀε]οηςσ {ο 
Ώιοςεο ῥγερεάὕπισ; ἴνουισ] 6ΘΥ ατε ΙΠ 80Π16 πιεῦξ- 
πο ρατεπί]λείϊοαἰ. Απᾶ 5ο ἴεγ Ίνετε ίακεπ ὮΥ 
Όνο Ῥ68οᾖ. 3Υτ, Γταπβδ]αίος, απά ἵπ πιοάθτη 11π168, 
ΡΥ ΜαοΚπ. απά Ἠείητίομς. ἴπ να ννογάς {οἱ- 
1οΥΥΊΠᾳ, συγκοινωνούς µου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς 
ὄντας ἴπετο 6, α5 1 ννθτθ, ἃ Γεδιπιρέίοη οἳ Όνθ 
οοηβίταοίΊοη, Ιπίετταρίεά Ὦ} (ιο ἔν τε τοῖς δεσμοῖς 
---εὐαγγ., ᾱ. ᾱ. διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδία ὑμᾶς 
ὄντας συγκοινωνούς µου τῆς χάριτος, νη]ο. πας 
µε τερεαίεάἀ, νῖ α 5]σιί «Ἰαπσθ οῇ 5εη5θ ἵπ 
καρδία. Πο Αροβί]ο πιθαηπς {ο 5αΥ, ναί 6 νναΒ 
Ῥυΐέ παίητα] απά Ῥτορετ (Αοίς ἵν. 19.), ναί θ 
βΙου]ά ϱο ἴ]νας αβεοίθὰ (ουνατὰς {επι (γι ΓΘΡΕΥ- 
εησςθ {0 πάντυτε--- τὴν δέησιν ποιούµενος αἲ ν. 4. 
ππακίηπσ οοπίίπια] απἀ 1ογῇα] τοπιεπιῦταηςο ο 
Ώνεπα 1π Ἠἱ5 Ῥταγοτς, Ὀδεπαςθ ο Ἠαά (πει ἵπ Ἠῖ8 
πιῖπᾷ αἱ α] ἀππες, ἴπ χε πηοςί {τγίπσ φΙἴααίΙοπΒ, 
66βῖνεο ({ο δα ἴε ννοτάς οὗ Ἠείητίισμς) εί ἵπ 
οατοθΓῖς 5οἡ{πάίπα, θἶνο οχίτα οαΓΟΘΤΕΠΙ, 8δἱ{ οοΤαΠΙ 
Παά]οίῖοιας : απά Ώθδσσιςθ ο Ἠαά παπι ἵπ ΠΒ 
Πδατί (Όοτο α Πεαγί[ο]ί αῇοσίίοη [οι ἴπεπη; 568 
2 Όοτ. νι]. ὃ. απά Νοίς), «6 παβππςἩ αφ {Ἠ6υ ννοτα 
α11 «ο-ρατίακετς νν(ῃ Ἠ{πα οῇ {ης σταςς Ὀθρδίοννθοά 
οη Ἠἶπι, απἀ αοϊῖπσ ΟΠ {ο 84ΠΠΘ ΡΥΙΠΟΙΡΙΘΒ: 
ΝνΠΙοΝ οοπεἩἑαίοά {ια είτοησεςί οϐ αἱ νοπᾶς ο 
αοοίίοη.. Τε Αροεί]ο (8αυγς Ίοἱϱ) Ρε] α 
Ροσ]]αγ α[Πεοίῖοη ΓοΥ ἴ]λο Ῥ]ρρίαπς Ποπ βοθἵῃ 
Όποια ραγία]κοτς ΟΓ ἴ]λο αππς Ώοθμθβίς ποπ (οά, 
ΝΠΙο Ίο Ἰπηδε]ῇ ργαίαο[α]]γ αοκπον]αάσεά.” 
Απά 5 18 οεροοία]]γ ἰο Ὦο παπιροτθά απποησ 
Όιε 5ονοταὶ ατσιιηθηίς {ο φιλαδελφία οἵ Ῥτοίμετ]γ 
Ίονθ, 45 αρροατς {Τοπ Ερ]ι, ἵν. 4. 5οᾳᾳ. 

ὃ. γάρ.] "ΤΗ τε[οτς {ο {1ο διὰ τὸ ἔχειν ὑμᾶς 
ἵπ {ο ρτοσσθά(πς νους, α. ᾱ. “ [1 καν Τ Πανα γοι 
Ίπ ΠΙΥ πιῖπά, απάἀ Όσατ γοι 1π Την Ἠθατί]: ΠΟΥ,” 
ἃο. Όπ µάρτ. κεο Ἰοπῃ. 1. Ὁ. απά Νοίο. ἘἜπιτ. 
5 α ίΤΟΠΦΟΓ ἴΘΓΠΙ ἴ]απ ἔχειν ἐν καρδίᾳ. 

ϱ) --- 1. Ἠστο ἴΊετο ἶ α δοτἰ οῇ οοππρεπάΐππῃ, 
ὮΥγ 6ροοπποῃ, ΟΓ χο ΡΓάΥΘΤΒ γν]ήοἩ 68 18 ποσιβ- 
ἰοπιοά {ο αἀάτος {ο (οά οἩ 1ιοίν Ὀομα] ΕΥ 
ἀγάπη 18 πιθαη{, ποί “ Ίουο {ο Ἠπιδε]/” 5 8ΟΠ1Θ 



ΡΗΠΙΡΡΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. 1. 10 --- 14. 

» [ ὁ . ; ’ ῃ ἀ 3 
10 λον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνωσει καὶ πάση αἰσθησει' Ἀ εις τὸ 

299 

ια Ποπι. 2. 18, 

ε.α ᾽ ͵ , 5 » 3 ’ ” 

δοκιµάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ήτε εἰλικριγεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς 

11 ἡμέραν Χριστοῦ, " πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ δ. 
” ... Ἀ ” 

Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ. 3 

19 

 τ1οµη 15.4, 5, 

ΕΡΙ. 1. 12, 90 
ὃς 2. 10. 

ι ς - , .) 5/ 3 » 

Τινώσκειν δὲ ὑμᾶς ῥούλομαι, ἀδελφοὶ, ὅτι τὰ κατ ἐμὲ μᾶλλον εἲς 

18 προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν ὥστε τοὺς δεσμούς µου φανεροὺς 
νά ’ ε”/ - -” Γη 5 

14 ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ολῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, 8 λ8ΕρΙ, 8. 13. 
.υµ 1 Τμ688, 8. ὃ. 

-” 3 - / -” ω 

τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν ἸΚυρίῳ, πεποιθοτας τοῖς δεσμοῖς µου, 

Ἐχροξίϊίοτς, αποϊθηί απά Πιοάστη, 5αρροςθ6; Ρα, Ιπ 
1ΐ5 πιοδί οχίοηείνο 86Π56, ]ονο οῇ (οά, Π5 τε]]- 
σἱοπ, οοΙΙΠαΠά5, ὅτο., απά οἳ πηαη {ος ἀος)ς 8ακοας 
Ἰπ {αοί, ιο ϱρ/ὑπιομίο ο{ Ίονο 5ο Εποὶγ ἀεδοτίοοὰ 
ἵπ 1 Οοτ, κ. Ἐπιγν. ἀοποίε» Κπον]εάσο σεη- 
οΓα]]γ, Όαί εδρεοία]ΙΥ ο) ἀῑνίπο ἴλ]ησ5. 39 ἴῃα 
Ὀγτ. αάάς αρὶγιέμα. :Αἰσθ. δἰση]ῇες (μαί απῖοΚ 
Ρετοορίίου οἱ (τα οἱ {αἱε]οοά, εἶσηί ο ντους, 
νν]ο] οοττθδροΏάς {ο ναί νο σα] Γάσπιεπί. 
Τ]α Αροξί]ε Ἠετε ΡίαΥς ἴλαί (πεῖς Κπον]εάσο απἀ 
μηάθτείαπάϊπσ πηαγ Καερ Ρασος ΜΙ] Ιπογθαδο ΟΓ 
Ίονο απἀ αβοοίίοη; 5ἶπςοςθ, ὈΥ {παί πιοσης, ΟΠγῖδ- 
Παπ Ἰονο ρτοάασες Ῥείίοτ (αῖί. ἜΤΠεγ Ἰαἆ, Ιέ 
8668/15, Όθοῦ {ποπ {πο βγει ἀοοῖ]ε, ννε]]-ἀϊδροφεά, 
απά Κἰπά-Πεατίθά. Βαί, α5 νοι]ά αρρααΓ {ΠοΠΙ 
νο ννοτάς Γοἱ]οννίπα, ἰπεῖγ βΙπιρ]οΙίγ Ἰαά Ῥεεη 
εοπιαι]αί αὐαςαά Ὁγ οχαβΥ {αἱ5ο ἰ6αςῄθτς, οΡΙΘΠΥ 
αάαϊσοετς, ὅτο.; Γος {ο (ποςοθ {λογο 566Π15 αηΠ α)]ι- 
ΒΊΟΠ. 3ο ΤΠοδορΙιγ].: ἵνα μὴ ἁπλῶς πάντας ἆγα- 
πᾶτε, ἀλλὰ μετὰ ὀοκιμασίας, καὶ γνώσεως, καὶ κρίσεως. 
Απά Τ]εοάοτεί: Εὔχομαι δὲ καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν 
ἐπιόοσιν λαμβάνειν ἀεὶ, καὶ γνώσεως ὑμᾶς ἐμφορεῖσθαι, 
καὶ διακρίσεως ' ἐνταῦθα δὲ τοὺς ἀπιτεῶνας ἐκείνους 
ἠνίξατο, καὶ διὰ τῆς εὐχῆς τὸ πρακτέον αὐτοὺς διδάσκει, 
ὥστε γινώσκειν τίς μὲν ἀληθὴς διδασκαλία " τίς δὲ τῆς 
ἀληθείας ἐστερημένη. Τηε αῦονο νίεν [ Επά 5αρ- 
ο μή Ὦγ ο ορἰπίοη οῇ μα Ιεατπεά απά αοιίθ 
Ίετος ἵπ ]οσο. 
10, 11. ὀοκιμάδειν.] ἘΤΠϊ5 τε[ετς {ο {6 γοσέ οἙ 

οβεοί οἳ Κπον]εάσο απἀ ἀῑξοεσιπιπεηί, ἵπ αί 
επρεγίεπςσε, ὙΝΠΙοὮ οὔεπ επαβ]ος 15 {ο ἀεοιάε αί 
οπς6 οἨ {ο οοπιρατα(ἶνε εχκσθ]]επος οῇ Μπρος: 

 ΥΝΠΙοΙ (8αὖυς ΝΠΠοπ) ἀοΐι αξαϊη 
Το οπιεί]λ]πσ ]κα Ρτορῃείίο κίταῖη.) 

Τ]ο εχργεββίΟΠ δοκιμ. τὰ διαφέροντα πια φἰσηί(γ, 
38 50116 αχρἰαίη, {ο ἄρρτουε (1. 6. ἴο ραΐ {ο ρτοοξ 
απ αδοθτίαϊῃπ ὮΥ (τῖα]) Όιο (λίησς ἹΥΠΙΕΗ οχοθ!, 

ἳ. 6. ἴμο οτεεἰίρπερ ο{ αΏγ πίπσ. Βαΐ, ῄοπι υν]ναί 
6οες Ῥοίοτε, Ιί 5ο6ΙΠ5 ταίΠθγ {ο πηοαπ (45 {ο Ῥο5ί 
Εκροβίίογς απα αστοςάἀ) «ἰίο ἀἰφμίποιϊδί Δοίιυροη, 
απά, α[ίογ εχαπϊπαίίοῃ, ἀοείάρο προῃ (λίησς ΥΥΙΟἩ 
αἰ[εν,; 7 α αἰσπίῃοπίοηῃ ΟΓ δοκιµ. οσσμττῖηςσ 1Π 
Ῥοιῃ. Ἡ. 18. ἵ ος, ΠΠ. 19. απά οοπβτηιεά ΡΥ 
Τ]αεοάογεί. δί. Ῥαιὶ 56θ6ιης {ο Ἰανο οδροοία] 
ΤΘ[ΕΤ6ΠΟΘ (45 ΠΙαΠΥ ειηϊ]πεπί Οοπηπιεηίαίους 5ρ- 
Ρο5ε), ἴο ίπθ σοπη]πθ (1οβ8ρ6], α5 οοπηραγεά γη έ]ι 
Όνα αἁπ]ίογαίεά οπ6, Ρτεπεῃος ὮΥ πε [αἱδε {επο]- 
ε{ς, οπάαίχθ6σς, απά οίλαῖς. Είἰλικ. πας τοίογθοηςθ 
{ο ρηγῖν ο{ ΓαἩ απά ἀοοίτίπε ; ἀπρόσκ. {ο Ιπίεσ- 
τΙίγ απά τος ιά οἱ σοπἀποῖ. ο Αοΐς αχὶν. 10. 
ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν. Της Τέ 6 παατ]Υ 
εφ ιἱνα]εηί {ο ἄμεμπτοι αἱ ΠΠ. 10. Ἐϊὶς ἡμέραν Χρ. 
πημςί ἀοποίαο {νο οπᾶά οἱ ἠιοῖτ ΟΠτὶςίίαπ οοΠΠΕθ. 
ῷθ6ε Νοίθ εργα ν.θ. ἜΤ]ε ννογᾷς πεπληο. κ. ὃ. αἲθ 
α Πιτίμοτ ἀενε]ορειπεπί ο{ {πο Ιάεα οοπίαἰπεά η 
πο ῥρτοσεάίπσ οἸπὴςθ, απά τερτεςεηί {Πο σοοὰ 
Ἡποιίκς ας Ῥοίησ αληπάαπέ α5 νε] α5ξ οχορε]]εηί; 
απά (ογτοῦγ ονἰηποίηπσ {πο ρυγί(ν ο {με ίνοο οί 
{αἱ ννΙοἩ ρτοάυισεά {ωαπι. Ὦγ δι Ἰ. Χ. Τί ἶ8 
Ἰὐπιθά ναί ἴἶιεςς γνοιίκς ατθ, ΠΟΥΝΕΥΕΥ, ΟΠΙΥ (]ιθ 

4 οἳ 

εβεοίς οϐ ιδ -σγαοε, απᾶ αοοθρίεᾷ {τοισὴ Ἠ]8 
πιθ(ΙαοἩπ. Ἐίς δόξ. κ. ἔ. Θ., “έ νου] τεάουπά {ο 
πο σ]οτΥ ο{ Οληὶδί απἀ (λε τεοοππιηεηάα{ίοη οί 
Πἱ5 τε]ἰσίοη.) 

Έ)0Υ καρπῶν --- τῶν 8εγετα] ΜΒ. ο{ ἴἶιε Ἰλ/εδίθγη 
ΓθοθηδίἰοΏ απά 80116 Υθ6Γ8ίοΠ5 Ἰανθ καρπὸν ---τὸν, 
ππίο Ίνας ρτε[ειτοά ΡΥ Βεπρ., Φίοτς, απά Ηείης., 
απά Ἰαδ Όεεπ τοσεῖνεὰ ΙΠίο ἴπα ἰοχί ΡΥ (τίεςὺ. 
απά Κπαρρ” Ρα νυηπουί εα{Πείεπί τθαδοη; βἶηποθ 
Ώπα μ.ο οἱ 1ο 5ἱηπση]αγ 86ΘΠΗ5 {ο Πανο αγίδεη {ΤΟΠ 
απ Ιπα({επ{ΙοΠ {ο έθ Ιάΐοπ ΟΓ {1ο Τ,αίῖπ Ἰαηριασο, 
ῦΥ νν]ο ο ννοτά Γμείμς ΤαΤΕΙΥ οσοιΠθ ΙΠ {1θ 
Ρίαγαί ἵπ α πείαρ]οτίσαὶ 86Π59. ΑΑ {ο {]ιε οίποτ 
ὙδΓ5ἱοΠ, {16γ αγ οΠΙϱΠΥ 5ο] 5 αδια]1γ Γο]]1ου 
ἴπα Ὑπ]σαίαο: απά {πε Μ395, ατθ 5ΗΟἩ α5 Γιαἰϊπίσο, 
ἸΝοί {ο ππεηίίοη ἰαΐί ω απάἀ ο ατθ ρετρείια!]1γ οοη- 
{ουιπάςεά. ἜΓηε οοΠΠΙΟΠ τεαάἶπα, ἴοο, ἶ5 ΠΙΠΟΓΘ 
αστεσαθ]θ {ο ἴπε δίγ]ε ο{ ιο Ν. Τ. (566 ᾖαππεῬ Π1, 
17.) απά ἵ5 εαρροτίεά ὮΥ {πε απἰ]ογ!γ οἳ ένο 
Ῥεςε]. Ῥντ. Ὑοαγδίοη. Απ α)ίΠοιισ] καρπὸν --- τὸν 
Ὀ6 {16 Ποτο αῑ[οιέ τεπάϊπα, απάἀ οἨ {παί αοοουπ{ 
Ἰας Ῥθεσοῃ αἀορίεά, ---Υεί ενεη ἰαί τα]ο 5 ποί 
αρρ]σαβ]ε, ὙΠετο α πιαηί{οςί γἱο]αίίοη οῇ Ῥτο- 
ΡΓὶδίγ 15 Ἰηνο]νεά. 

12-14. Ὦο [αντ Ποπι Ἠϊς Ἱπιρτϊδοππιθηί, απά 
οίπετ {γίαὶς απάἀ αβΠΙοίΙοΠ5, Ρτγον]ῃσ (α5 ἵΠ6γ τηϊσηί 
αρρτε]μεπά) οὐκἰγιοίίοπ {ο ιο ρτοστθςςς οῇ ια 
(.ο5ρ6!, ο ἀεο]ατος (ναί ίΠεΥ Ἠανο οοπἀπσεὰ 
γαίπεχ {ο Ιί5 Ῥγοπιοίίοπ. ᾿Ελήλ., {0 ἀπέβησεν, 
66 οθβδῖέ Ιπ,7 «Ἠανο ἰεπάαά {ο:) α5 Ματ] ν. 26. 
Πε ννογάς ὥστε τοὺς δεσμοὺς, ὅσο. ατα, 1 θ]πίς, 
πδαπί {ο Ἱπήπιαίο πα ΠιαἸΠπεΥ Ἱπ νυπῖοὮ ες ΓΠΙΥ- 
{ππεγαπος {ο {ο (πο86ροα] ἠαά αγίδεη; ὥστε --- γενέ- 
σθαι Ρεῖπς ριῖ ΓοΥ εἰς τὸ γενέσθαι, απᾶά Μιαῖ οααἶνα- 
Ίθηί {ο ἐν τῷ γενέσθαι; ἨΞΙΠΘΙΥ, ὮΥ Ἠὶ5 ἱππργίξοη- 
ππθρηί Ῥοΐπσ Ρραβ]αἰΙγ πονη, {ορεί]εγ ὉΝΙΗ (1ο 
εαμδε Ο{ Ιέτ--ενεηπ {Πε ρτοαελίπσ οῇ α τε]σίοη 5ο 
Γα1] οῇ Ἱορο απἀ οοη5ο]αίἶοηπ {ο ΠἹ6Π. Βεδ]ᾷες 
Όιαί ρογςεοιίίοη παίαγα]]γ Γιο ια οα5ε 1έ 
5 Ιπίοπάθά. {ο 51βρτ658, απά οοὕπασθοα5 οπάιἵ- 
απος οῇ ρογδοσυίΊοη ΓοΥ το]ἰσίοη)ς εα]ο ΓΘΟΟΠΙ- 
πιοηάς 16, ὮΥ 5Πογννίης 15 τοα]λ{γ, απά ἀἱερ]αγίησ 
5 ο/ῇΊοπογ. 

--- ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ.] Ἡρ. ἵδ Ὦ} 5οπιθ επρ- 
Ῥοψβεά {ο ππθαπ {λε οαπιρ οΥ φιαγίογ ο ἀιο Ῥγα- 
{ογίαπς; ὮΥ οίΠθτς, {1ο Γαΐαςο οαἰ[εᾷ Γγωίογτπα, 
Ῥοεΐησ {Πε ταδἰάεπος οἱ πο πα]ίατγ (οΟνογποΓ οὗ 
Ἠοππς, {ο οοπΙππππάοθχ ο {πε Ῥτπβίογίαπ Ῥαπᾶς, 
Ώπαο Ῥοάγ σιατά5 ος ο Επιρετογ. Τ]ο 5οπ5ο 
86ΘΙΗς {ο Ὀ6: {ο έοβθ οῇ {ο Ῥταίοτίαῃ Ῥαπᾶς, 
απά {ο α]] οίμεχ ρείςοη5.”. Ὑεί 5οο Ῥίογοθ, Νο 
αΌΙγ ἀο[οπάς {1 6ΟΠΙΠΠΟΠ ΨΕΙ5ΙΟΠ, απά {ια οί]ατ 
Ἱηίετργείαίἶοη. 

16, 17. 'Τϊθςο νογςας ατα οχρ]απαίοτγ οὗ {1ο 
Ρτοσθάϊίπσ: γ. 16. οῇ ἴ1ε -ινὲς μὲν, ὅτο., απά ν. 17 
Ο/ {ιο τινὲς δὲ, ἃτο. ἜΤ]ουµσῃ 1π βονεταὶ Μ59 
οῇ {πο Ὑλοφίογη γΤθυθηδίοη, Υ ΘΓΡΙΟΠΒ, απά Εαίμοτς, 
{πο νθγςο5 ἆΤο {γαπαροδεά; πλίο] πιεί]ιοὰ Ίαβ 
ῦθδυπ αρρτονεά ὃν πιοδί Οπίής5, απά αἀορίοά ὮΥ 
Επίεςδὺ., Ἐπαρρ, Ὑαίου, απά Ηείητίομς. Βιΐ νν]ι- 
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περισσοτέρως τολμᾷν ἄφοβως ΤΟ» λογον λαλεῖν. 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. 1. 15--- 20. 

Τινὲς μὲν καὶ διὰ 16 
’ . : 3 2 3 ’ 

φθόνον καὶ ἔριν, τιὲς δὲ καὶ δι εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρυσσονσιν. 
9 λα } ῃ 3 ς - ’ 

οἵ μεν ἐς ἐριό εἶας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσι», ουχ αἄγνως, οἴόμενοι 16 

Ολίψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς µου οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς 11 
-” 3 -” 

ἀπολογίαν τοῦ ευαγγελίου κεῖμαι. 
’ . . ’ , 

Τί γαρ; πλην παντὶ τρὀπῳ, εἴτε 18 

ί ἴτε ἀληθεία, Χ ) λλεται ὶ ἐν τούτῳ χαίρω προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται καὶ ἐ . λαΐρω, 

«2091, 1. 11. 
. Σ Μι 3 ’ 

ἀλλὰ καὶ χαρήσοµαι. ' Οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό µοι ἀποβήσεται εἰς σωτη- 19 
Π 4 » ς ” ’ Ν 3 ΄ - ’ 9γ - 

ρἶαν, διὰ τῆς υμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας του Πνεύματος Ιησοῦ 
α Ῥοπῃ, ὅ. δ. 

ου{ εα/Ποϊθπί Τθαδοπ; {ος (ποισ] {να (παπβδροςεἆ 
οτάετ 16 ΊΠποτθ αρτοεαῦ]θ {ο (αδδίεαί πδαρο (Ὁγ 
ν/μΙςἩ μὲν 15 τε[εττθά {ο {πα Πθατασ, απά δὲ {ο πε 
ΠΠΟΤΘ Τεπιοίε, απά ἶ5 {οαπά 1π 2 0οτ. Π1. 16.), εί 
Ώιε οίπετ 18 πἹοτΘ αστεεαῦ]ε {ο Βεγτρέαγαί πδαρθ. 
Απά, Ιπἀφεά, ἴηο δια ΡοβΙ1οἨ 15 {1 πιοτο 1 ΚεΙΥ 
ίο Ἠανο ῬΏθεει αἀορίεά Ὁ} Ῥέ, Ρα, α5 Ὀείης ἴ]ε 
ΙΠΟΤΘ Ῥοριία» απά παίιγαἰ οηΏ8:5 ὮΥ ΠΙΕΙ ἴ]α 
Ρ]αοῖπρ ος {πο έωο Κἰπάς ο Ῥγεασ]ιεγ νου]ά 6ΟΓ- 
τθβροπά {ο ναί 1η ν. 15. Γή 15 ππασὮ οοπβτγππεά 
Ὦγ 2 Τιπι. 1. 20. (αἀάασοεὰ ὮΥ Είπε), Ὑετο ἃ 
μὲν Ἠα5 ταίετεποθ {ο ναί ργεεεᾶεδ, ἃ δὲ ἴο νμαί 
νο ΦαςΠ, ίοο, 1 βπά 15 έπθ Υ]ευν επἰετγίαϊπεά 
Υ Ῥϊετος, Υν1ο {Π]π]κ5 (χε οοΠΙπΠΟΠ οΓά6Γ 15 5αρ- 

Ῥοτίεά Ὀ} ία οοπίοχί; “«{οτ (αάάς 116) Ῥοί]ι ἰπ 
Ώϊε νετςο Ώδείογθ απ 1π {πο νους α[ἴοτ {Πεςε, Ἱ. 6. 
νγ. 15, 18, Ἰο 5ρεα]5 οῇ έπαθε ἴννο βοτί5; απἀ αδ 
Ἀθ ΙΠ Ῥοίῃ Ῥ]αςθς ππεπίίοης ἴ]οςα Νο αοίεὰ οί 
ος ϱΠΥΥ Ετεί, 1{ 5εαεπῃ5 ΥετΥ Ρτοβαβἰο Ίο ορβεινεά 
ενα εαπηο οτε ἵπ ἴ]ιο 10ἱ{Ἡ απἀ 1Τηι νειςες ἴπαί 
οοπιε Ὠείνγεεη {πε οί]εγ.) 

15. Τη] απἀ πο επειῖπσ γου5ες Ιπάϊσαίε {λε 
οχἰδίεησθ οῇ α Ῥατίγ αἱ Ἠοππο (κο ναί αἱ πιοςί 
οίπετ ρ]ασες νά Ῥαι] ρτεασηεά {θε (4ο5Ρ61) 
Ἰοβδί1]α {ο πι, Ἔ]εςδο αγε 5αρροβεά {ο Πανο Ρ6επ 
π4α1ΖθΓΒ, ν/μο ({ο αδο {6 νγογᾷς οῇ Βοοίί) “6 οοι- 
οθα]εὰ ρατί οῇ ἠνείτ θεη{ἰπηθΠ{5, απᾶ Ργεασ]ῃες {ια 
5ηὐρίαπος οῇ {πε (1ο5Ρ61Ι, ἵπ οΓάεχ {ο {οτπι α ρατίγ 
υΠάθΥ είς Ἰπῇπεπος, απά ΙΠ ορροβΙΊοπ {ο ἴια 
Αροβί]ο απ Πὶς (Ποπάς; παί 5ο {Π6Υ πα]σ]έ στας- 
μα11γ ΠΠπροφθ {με ἨΠοβαίο Ιαν οἨ ο (επίϊ]ο οοη- 
γετίς.”. Τ]6γ ννετα, ἵπ βιοί, ννοτ]ά1γ-παΙπάεὰ Ῥεί- 
80Η8, --- {ο ποπι πο Ἠιπηβ]ίησ ἀοοίτίπος οἱ ια 
(4ο8ρε] Ρτεασμεά Ὦγ Ρα] νγου]ἀ ο απασοερίαῦ]θ. 
Ίαν, Ώπεγ παθέ Ἰανο ῬθςθΠ, ἵπ 80116 ΠΠΘΗΞςΙΙΤΘ 
Ιηβίποθτο 1Π (χαΙΓ ρΓγο[εβδΙοΠ οῇ {Πε (ἀοβρε]. "πας 
Ώνετε ν/θγε (νο Επ Ὦ} να Αροεί]ε”5 ν/ογζς) Όννο 
Ρατίῖες οῇ {ο5ο νο Ῥγεασ]θά (ο ννοτά: οπε 
Ρατίγ αοἰααίθᾱ. ἵπ νν]ναί 1νογ ἀἷά, Ὦγ εηνγ οὗ Ῥαιι])ς 
Ῥορυ]ατγ, απά Ὦγ οοπίαΠΙοΙδηθΒς, ὁι ἔριν ({ου 
ἐξ ἐρίδος ΟΥ ἐξ ἐριθείας οἱ (νε πεχί ναιβε: Ἰἶκα (λα 
οἱ ἐξ ἐριθείας αἲ Ἠοπα. . 8. οίμετβ ὃι) εὐδοκίαν, ους 
οῇ σοος-νν]] απά Ίονο {ο ση (ο5ρεοΙα]]γ Ῥαι]) 
{ου (405 Ρακα, α5 ορροφοά {ο ρατίγ αρὶτίί. 

---οὐχ ἁγνῶς] “'ποι [ποπ Ῥατο πονθς, Ὀιαί 
ΌΏιοςδε ο 5εἱβεμποβς απά οοπίοηίίοη ς  Ἱπαιρ]γίπᾳ, 
ΠΙΟΓΘ ΟΥ 1655, 4 ν/απί ο{ ἱποστΙϐγ ΤΠ {πο ΡΓΟ[ΘΒΡΙΟΠ 
οῦ ο (1οβρο], αξ 5 Ρ]αϊπ {Τοπ {Πο ἐν προφάσει 
αἱ ν. 18. ἜΤ]ια ννογάβ οἰόμενοι ---μου το Ι5ΙαΙ1Υ 
βιρροβοά {ο ππθαΠ, ' Τπαογ ατο ἀθβίτοις {ο πάά 
Υοί πποτο αβ]οίΙοή {ο (αί οῇ πιγ οοπβποπιοπί, Ὦγ 
είτοπσί]οηίησ {6 παπάς ο/ πιγ πἀνογεατίο».. Βαΐ 
ἴ]νο αποϊθηπί απά ΠΙΠΠΥ Ιποθγη Εχροεϊίοτς ἴακο 
Ώπο 86η8ο {οἈα, “΄ ΤΠεγ ατα ἀθείτοις ἴο Ὀτίης προῃπ 
πιο βονογ]{γ ο (γοπίπισηέ, ἵπ πάάῑίοπ {ο 6οΠΠΠο- 
πιθπί.. Ποῦι 86Π568 ννοτο ρτοῦαβΙγ Ἱπίοπάσά, 
αἶποῬ οἰίμοι πποῖῖνο ππαγ Ἠανο αοἰπαίο ὀΠοτοπί 
ΡΕΙΘΟΠΒ, Οἱ 9νοἩ {6 ΒαΠ16 ΡΟΙΡΟΠΒ αἲ ἀΤοτοπί 
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Χριστοῦ, " κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα µου, Οτι ἐν οὐδενὶ 90 

πιο. Ῥείτοε Ἰετο τεοοσηῖδες απ ορροδΙοη Ῥθ- 
ἵννθεη οἰόμενοι 3Πά εἰδότες. ᾿ἘΕ{ζ ἀγάπης, οαί ο{Ίουα 
[ίο της απ {ο 1] (4οβροε!]. Εογ ίπο5ε νλο τεα]1Υ 
Ἰουεὰά (λε (οερε] οοι]ἀ ποί Ῥαΐ Ίουε Ραιμί, 38 
Ρεΐπσ αρροϊπίεὰ {οχ 15 ἀείεποθ. Κεῖμαι ΠΊΕαΠΒ, 
ἔέαπι Ῥ]ασεά ννηοτο 1 απ: ” α. ᾱ. “΄ αρροϊπίεά {ο 
Ώμς Ροςί,Ὀ. οἱ έαπι οτάαϊποά {ο {Ππί5 πηἰπΙδίχγ. 
9ο 1 655. 11. 9. εἰς τοῦτο γὰρ κείµεθα. | 

18 --- 19. τί γάρ ;] 5οῖ]. διαφέρει; ᾱ. ᾱ. “ποί {ο 
επ]ατσθ ΟΠ {πα πιοίῖνες οΓε/Ιίμεχ οἶαςς ο ρεΓςοης. 
Πε πλὴν 15 ποί Ίνε]] τεπάςγεά “ πεγετίμε]εςς, 
οἱ «' ποἰνν(κίαπάἰηρ.”. Τί 15, 1 οοποείνε, ραῖ {ος 
πλὴν ὅτι, ννλίε] ἶ5 {οαπά ἴπ 5εγεταὶ Μ93, απἀ 
Εαὔνετ, δαί ἀοπρί]εςς {γοπι α 61088. Τ]α9 5εη8θ 
(α5 (ατοί. ροϊηίΐς οι) 19 /' Ῥα/ῆσο 1{ {ο βαγ. Προ- 
φάσει, “' νι α ρτείεπἀεά ἸεαΙ ; ” οοιτεεροπάΐπς 
ἴο {ια οὐχ ἁγνῶς αἲ ν. 16. Ῥεε αἱρο, 1 6οἡ. γ. δ. 

----χαίρω καὶ χαρ.] ἼΤμετο 6 πο οεσᾶδίοη {ο 
5ίαπ]ε, α5 8ΟΠ16Θ ο, αἱ ιο Αροεί]ϱ’5 τε]ο]οῖης ἵπ 
Ώιο ερτεαά οΓ 6ο; 8ἶπος Ὢ6 ατα ποῖ {ο]ά ναί 
Πιο ανον/εὰ ἀοοίγίπες Οἱ {πο ῬεΓβδοπς 1π ΙθβίΙΟΠ 
Ίνογθ 6ΙΓΟΠΘΟΙΣ5, Ὀαέ οπ]γ ἶναί []εϊ πιοίυες ννετθ 
ποί ρᾳτθο. Αί αἰ] οενεηίς, ἴΊχετε γνοι]ά Ὦα ἵπ αΠΥ 
σα56 Τεαδοη {ο τε]οίσε αἱ {πε (1οερε] Ῥεῖπσ πιαάθ 
ΚΠουνη {ο {ο Ἠεαίπεηβ. Σωτηρ., ἠιοισ σεηθ- 
τα]1γ απἀετείοοά οῇ φαζυαίίοπι, πα, νι 0Ἠ1ΥΝ., 
ΤἨοοάοτοεί, ΜεποςΠ, Ζαπομ, Ῥεἶτος, Ἀθννο., απά 
αἰπιοςδί αἰὶ ἴπε τεσοεπί (οπηπιεηίαίοτς, σοπβγπιεὰ 
ὮΥ πο Ἁγγίας Ὑεγείοη, Ὀο Ἱπίετργείεά οἱ {οπιρογαί 
ἀεζζυθγαπεο ΟΥ τυεί[αγε. 3ο 3 ΌοΥ. Ἱ. θ. ὑπὲρ τῆς 
ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας. δεῖ λε ννοτᾷβ 
[διὰ] ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύμ. Ἰ. Χρ. ἄτο ΠΠΟΤΘ η 
{ανογ οἳ ἴ]ε οἴ]ετ Ἱπίετρτείαίίοη. Το τεπιονθ 
ἐπὶς ἀἰΠιοι){γ, πο Ὀθδί οουγςε νν]] Ὦο {ο ἴακθ 
σωτηρ. 1Π λε πηοδί σεπεγα] «επ5θ ο{ {6 νγοτὰ, οϐ 
ῥεπε[, ποεί[αγε (5 ἵπ Αοΐδ αχνι]. 94. απά ο{ἴθη), 
Νίο] ππαγ ἴπεη Ὃς απάετείοοά ΤΠ {χο ἵννο 56Π568 
ΟΡ ἐεπιρογαί απά ο δρὺρέμαί Ὀθπεβίς ἴἶνα /οΥπιοΥ 
α5 αἀνοετίεά {ο ἴΠ ὁιὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως (οοΠΡ. 2 
0ο5. 1. 1]. απᾶ Αοὶς χΙ, ὔ.), ἴἶχε α1{ογ ἵη ἐπιχορηγίας 
τοῦ Πνεύματος Ἰ. Χρ., ΝΕΟ πχιδέ (ποἰννηεἰίαηάίπσ 
ναί 5οἵηθ τοσθηί ϱοπιπιθηίαίογς 5αγ) ΠΠΘΚΠ,  ΘΥ 
Όλο 5ΙΡΡΙΥ οῇ ἴἶνο Ηοῖγν Βρίπί οὗ Οηγ]ςτ [ρτοσυτεά 
ῬΥ ους Ρταγογε].”. Ῥεε 0Ἠ1Υ8. απά ΤμδορΏγ]. απά 
(αι. 11. ὅ. ὃ ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα. Ὁοπιρ. 
35ο 2 0ος. ἰχ. 10. Ἔ]ο Βρὶγῖ 19 φαιά {ο Ὃο ο 
Ονηὶκί, ας Ῥεῖπσ Ῥτγοσιγεά Ὁγ πι. 366 1 οἨπ χν]. 
Τ. Απ εἶναι ϱ ητὶςί 15 οοηκ]άετεά ας ἴ]ο Ῥδβίονγος 
οὗ πο Αρίηϊ, 1 Ῥ]αΐη ποπα 2 Οογ. 11. 11, 18. (869 
α19ο {οη 1. 160.) ὑποισΗ, α5 ης Ῥγουρεᾶς Γοπι ἴθ 
Ῥαίπετ απά ἴἶο Ἀοη (86ο Ναί. Π1. 16, ομπ αν. 
260:), Ίνα 19 οβίεπ οα]]οά Πνεῦμα Θεοῦ. 

20. ἀποκαραὸ.]. “' απχίοιςδ οχκροσἰα(ἶοπ,”' α5 ἵπ 
Ῥοπι, νη. 19. "Οτι ἐν οὐδενὶ αἰσχ.. ἵ. 6.  Οναί ἵπ 
πο ΥΟΡΡΘΟΙ ε]να]] Τ Ίνανο ΓΘπδοη {0 Ός αςμαππεά [Υ 
Ῥοίπς Γγαβίταίος ἵπ πην επάθανοιτε], Ὀξ αἰνα]]. τί 
επροτίογ {ο αἲ] παγ ἀ[βοι]ος.’.. 36ο Τ]μοσά. απά 
Ῥομ]οδῃ. ἼἼιο ννοτὰ ἶἵδ 8ο εα5εά ἵπ 1 Οοτ,κ. 8, 

. 
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λυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σωματί µου, εἶτε διὰ ζωης εἶτε δια Φανατου. 
ον ν η) Ν ν δὰς Ν . 

2ἱ μοὺ γάρ το ζην Χφιοτός καὶ το 
3 » ῃ µ ᾽ ια 

ἀπυθανεῖν κέρδος. Ἠν δὲ τὸ 
” 4 ν » / λ , Ν πμ τη 3 Το 

29 ζην ε’ σαρκι τούτο µοι χαρπος εργου,-- χαι τι σαιρΊσομαι ου 72ωριςω 
ῃ - ’ Ὁ ’ ἃ 3 ’ 

99  συνεχοµαι ᾶ δὲ ἐκ των δυο" τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀἄναλύσαι, α3 0ο: δ.δ. 

94 καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι (πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον') τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν 

απά 1 Ίομπ Π. 28. Το 5ΠούΥ {]ιαί ηε 5εε]κς ποί Πἷ5 
οιῦπ ΡΙΟΙΥ, ἵπ ἄΠΥ 8Ι6ςΘ88, ο αάάβ, µεγαλυνθ. ὁ 
Χρ. Ἐν τῷ σώματι ἱ5 ΠΙΟτθ εποτσείίο {αη ἐν ἐμοὶ 
πγου]ά Ἠαναο ὌσδθἨ, 8Ποθ ΠΙΠΓΙΥΤ5 αμά βαϊηίς ατθ 
αἱά {ο σ]οτίῇ; οά ἵπ ἠνεῖς ροᾶίος.. 6Ῥ ΟΛΠ 
κκ]. 19. 1 Οοτ. γι. 20. 

2]. ἐμοὶ γὰρ --- κέρδος.] Τ]ο γὰρ Ίαν τείετεηςε, 
Γ οοποείνο, ἰο α οἶααθε οισίοἀ; αᾱ. ᾱ. “ [Απὰ 
νυποθίλας οπθ οἵ {πα οίπετ β]ια]] Ροία!!, ἶ5 αἰῑ]κε {ο 
πιε] /ογ,” ὅσο. Όπ ὧν 56η5ο ο{ {πο ν/ογά» {ο]]ονν- 
πα, ἀΠετοποο οἳ ορἱπίομ΄ οχὶςί. Τ]ο ΙΠίεΓρί{θ- 
{ποπ πιοξί σοποτα]]γ αἀορίθά 15 ναί ογἰσίπα]]γ 
Ῥτοροιπάεά Ὦγ Αἴταγ, απά α[ιεγνγαγὰς ΤθοοπΊΙηΘΠΚ- 
εὰ Ὦγ (αίακετ, απά αἀορίεά ὮΥ Εείτος, απἀ, α[ίογ 
Ἠΐπα, ὈΥ πιοδί Γπιοτρτείετς ἀονπ {ο ΎαἱἰρΥγ; νο 
ππαϊηίαϊῃπ (παί (πα πιθαπίησ ἶ6δ (6 841Πθ ἃδ 11 
Ότο Ἰαίίεγ οἶαιςο οῇ νο ρτθοεάίηπσ νειςθ) ἴπαί 
ἐροῦι ἵπ Πίο απά ἀθεαί]ι Ολτὶκί 15 Πὶ5 ραϊης) 1. ο. 
Εναί Πς ἀθαίᾗ απά Πίο ατο αἶί]κα οοηφθοταίεά {ο 
Ομεῖςί, α5 ἵπ (αι. Π. ὃ, Χριστὸς Ὀεῖπσ οοηκἰἀοτθἁ 
88 {πε οιῤ]εοί οϐἳ Ῥοίλ ΠΙοΠΠῦΘΙΕ, απά κέρδος λα 
Ργεάίεα[ε οἳ ὈοίἩ, απά πε οοηβποίίοη Ὠεῖηπσ α5 
Ιπ Ηοῦ. νι. 4. Ὑσοι, α[ίοτ αἰ], 1ὲ Ἱπαγ Ὀο ἀοιδίεά 
νείῃογ ἴἼχοτο Ίνας αΠΥ 5α{Ποἰεηί ΤΘαςδοηΠ {ο {ογδακθ 
Όια πίοτρτγοίαί]οῃ οῇ {πο αποϊοηί απά Πποβέ ΠΙΟάΘΓΗ 
Ἐκροβίίοτςα, κα] εχρτοςςθἆ ἵπ ἴ]οθ ΟΟΠΊΙΠΟΠ ΥεΓ- 
5ἱοη. --- Νο 15 ἰέ απγ εα[/Ποῖοπί ορ]θοίίοη {ο 1{ {ο 
πτσο (να Ῥιετος) ναί  Ἴιας Ίο Αρορί]ε οπΙΥ 
εἶθαβ Άνγαγ οηθ ρατί οἳ Ἠὶ αββοΓγίοη, παπά 5αγ5 
ποίμ]πσ οἳ ο οίπετς” ἔογ ἵπ απ αομίὲ αἀἰοίιτι 
1κα έμε ρτοδεηί, 16 ννετο Ἱπ]αά]οίοις {ο ἀειπαπά α 
βἰτιοί Ἰοσίοα] οοττθεροπάεηςσθ οΓ {πο 56σοοΠά ΙΠΘΠΙ- 
Ὀες {ο [πο Πτεί, Απά, Ιπάθεά, α5 Ηεϊητίο]μς ο)ὐ- 
86νες, “' Ραυμ]ήὰς Ποηπ αἆ αοοπταοΓεΠ ἀἰτίσοτε 
βο]εί 5επίεη/ία5.. Νοί {ο αγ, ψΙίῃ Γοάςγ., ἰλαί 
“Ὅια ρτοροβεά Ιπίετρτείαίοπ Ὑου]ά ἀαδίτογ ἴπθ 
απ ιεςίς, Ὑνπῖς]ι, ἵπ 5ο απ {Ποαίἶσαὶ α υτγιίογ α5 8ΐ, 
Ῥαα1, ννου]ά Ὄο Υ6τγ αποτίίσα].”. Ἰπ Ιαγίησ ἆονύῃ 
Ώιε 8εηςα, νγο πιιδί α]]οὺν 5οπιθίΠἰησ {ο έθ 5αοτ]- 
Ποο οῇ εἰγίοίποςς οϐ εχργθβδίοπ {ο ᾖῃοΐπί. Τ]ο 
586Η56 5 απάοπρίεάΙγ α5 Γο]]οννβ: “ Εοτ πιΥ 116 
[ΠΓΤ 11νε] νν]] Ὦο ἀεγοίοά {ο {ο 5ατνίσο ὀΓ ΟἨγ]ςί, 
ππά ΠΠ Τ ἀἱε] ἀεαί ννῖ]] Ώε α σαϊπ {ο ης, [5ίησε 1 
βηα]] ης τε]θαςεά {Γοτη έἶχα πηϊφογίος ο {Πῖς νν]ο]κοἆ 
πνοτ]ά.]  Λοοοτγάϊπσ {ο πὶς Ἱηίοτργείαίίοη, τὸ 
ζην 15 [οτ ἡ ζωή µου; ἃ ΥίθὺΥ οἳ {ο 89ῃ5ο βρροτί- 
οἆ Ὁγ (πο Ῥόεε]. Ἀντ, Τταηβ]αίογ. Ἑεπάει ΙΠίεγ- 
β)1γ: “Ῥογ πιγ Με ἶ9 Οητῖςε: απά 1{ Τ ἀῑο, α σαϊπ 
5 Π {ο πιο. θε απο 0Ἠτγς., ΓΠδορΗγΙ., απά 
Τ]νεοᾶογαεί. Όπ νο δρπέἰπιοπί, βονογα] ρα5β1σος 
απτο Ἰογο αποίθᾷ Ποπ ἴ]α αποϊθηῖ απ{ποτς, Ὑνηθγθ 
ἀρπί]ι ἶ5 «ροκαη οῇ 45 ραϊπ; απά ΠΙαΠΥ οίμετς 4τθ 
αἀάποσὰ ΡΥ πῃε ἴπ Ώθοθης. βγη. ἤγοπα Αίας, Ῥ]α- 
ἴο, Βορῇ., απά οβερἩ. Όπα πιαςδί Ἠεγα 5ιῇῇσς, 
ήοδερ]. ϱ. 6016. 91. Ἠπάς. κέρδος ὁ᾽ εἰ θνήσκοιεν, τὴν 
συμφορᾶν τὸ ζῃν ποιούµενοι. ΄ 

3. εἰ δὲ τὸ ἔῃν --- γνωρίζω. Ἠετε, ασαίῃ, ἱ5 απ 
οὐβουσί{γ (απῖδίης, α5 ο[ίεῃ, ᾖοπι οχίτοπηο Ὀγοδνίτγ) 
ήοὮ Ίνα οσσαβ]οπθἀ νατίοίγ ο Ιπίαιρτοίαίίοη. 
Μτ. Ψαἱργ (ἰήπ]κ Επαί γνωρίζω ἵ5 {ο Ὀθ το[διτοἆ {ο 
ΡοίἩ Ρητίς οῇ {να 5οπίθηςσο; απά {αί τί 5 Ἠθγθ 
η96ἆ ΓΟΓ πότερον, πέγια: τοπἀετῖης, “« Υεί]νεγ {ο 
Ιἱνο ἵη {ιο Ποθι 19 ΡτοβίαΡ]ο {ο πηθ, απά υν]οίηος 

ΟΓ ένα (νο 1 «Ποι]ά «Ἠοοςο, Ι Κποιν ποί.”. Εις 
0015, [ αρρτε]μεπά, ἶ5 ἀοΐηπσ νίο]εποθ {ο {ἴθ ο0η- 
ἰτιοίῖοῃπ. Τε αΠοϊεηί, απἀ {πα Ὀεδί πιοάρτα 
Ηχροβ]{οτς ατα, ΥΥΙ{] Γ6αδοΠ, αστεεά (αί ειε εἰ δὲ 
ΠΠΘΑΠΒ φιοά οἳ, Βαΐ 1: απάἀ (λε 5εη5θ 156 νγε]] Ιαἰά 
4ο Υ 6ἨΓΥς. α5 {οἱοννς: ««Τ φαϊὶὰ ναί {ο ἀῑε 
νο] Ὄε σαϊπ {ο πἹα; Ὀιέ 1 πιΥ Ηνίησ ἴπ {1ο βε5]ι 
Ῥε ρτοβίαθ]ο [[ος έλα ννοτ]ς οῇ ια τηϊπΙςί{Υ], νετ]- 
1 ννπίσ] {ο ο,οοβε Ι Κπονν ποί.. Απά 5ο Τπεο- 
ἀοτεί, απἀ, οϐ πο πιοᾷςτῃς, Τμαίπετ, Ζαπςῇ., Ρἱδο., 
Ὑγοι/, Ἡοδθππι., Ἠείοματ, απἀἆ ἨΗε]ητίοῃδ. ἜΤ]οα 
ἵΘΓΠΗ ἔργον ἵ5 ο[ίεπ ιιδεὰ ος {ο οίῆσς οἳ α Οηγίς- 
απ ί6ασλοτ, α5 1 Τ]οῬ5. ν. 19., απἀἆ καρπὸς 8ισΠ]- 
Π65 [ιωέ, μΜΙέη. Της Πείηγ. ννε]] ταπάθΓβκαρπὸς 
ἔργου ὮΥ οί εΧ ΠΙΙΠΕΓΘ Αροςί. αἆ αἀσεπάτα 
τα]σίοπετη ΟἨτὶςί. τεάιπάαης. ἍἩγ1ι τεδρεοί {ο 
επε καὶ, Τί 15 οετίαϊπ]γ ποίῖ, 45 Ἠείπτ. Ἱππασίηςς, 
Ρἱοοπαβίίο; Ὀαΐ ας ίπα εεπίοηςοε 15 Υετγ ο)Ιρί]σα], 
5ο, {Γοπι ραίΠοβ, {ποτε 15 απ αροδίορεςὶς α[ἴθί ἔργου } 
απά {9 καὶ δἰσηίῇες Ίρα, ΟΥ υεγτ[η. Ἐεπάετ, “' Βιΐ 
ΙΓ τι Η{ε ἵπ {λε ἤαςῃ Ὀο αδε[α] {Γογ {πο παἰπιδίτΥ 
οῇ έε (ο5ρε] [πνμαί οαηπ Ι δαγ]; ΥογΙ]γ, ναί Ι 
5ποι]ἀ «Ἰοοςο, [ πουν ποῖ..  Λἱρ. ἵ5 {ΟΓ αἱρήσωμαι 5 
οη ΥΠΟ 56οε ἡίπ. (ατ. (τ. ᾧ 20. 9. "ΤΓ]ἱδ α5ε οΓ΄ 
γνωρίζω ΓΟΥ γινώσκω ἵδτατο, Ραΐ 5οΠιθ{ΙΠηΘΒ {ουπά 1π 
{πε Ἰαΐετ ΥΥΤΙ{6ΥΒ. 

29. συνέχοµαι δὲ ἐκ τῶν δύο.] ἜΤῃηε 5επςο 15, ́ ΄ {ος 
Τ απ Ἠθ]ά Ιπ βα8ρθ6ῃς5θ Ῥοίνεεῃ ίμθ Νο [πιοίῖνεῬ 
{ο]]ουνίησ.]””. Συνέχ. ΡτορετΙγ βἱρηϊβο» “ίο Ὀθ 
Πεπηπιθά 1Π.7. (96εο6 Νοίθ οη Αοΐς γι. Ἴ, ο 
Τ]ε ἐκ ἶ6 {ΟΥ ὑπό. Τη ἀναλῦσαι ἴΠετε ἶ5 α πααίἶσα 
πείαρµος; {1θ ποτά ΡΤΟΡΟΓΙΥ 5Ιση]/γίησ {ο ο0δθ 
οαδίο. 3ρΡΙΥ ἐκ τῆς σαρκὸς [ΤΟΠ {πο απ ἰλείίσαι 
ἐν τῇ σαρκί. 3696 Νοίθ αἱ Τμακο χΙΙ. ὀ6, απά ΟΟΠΙ- 
Ρατο 2 «οἑ. ν. δ. ες ἄἱ5ο Ῥα]εγ τειπατ]ς, ἶπ 
Ηογ. Ῥαπ]., ννπείθ, απποης οίμετ εχκαπιρ]ος οῇ {λα 
μ5θ ΟΓ ἧττον απά μᾶλλον ἃ5 απαλ(γίπσ αἀ]εοίῖνες 
ἵπ ία Οοπιραταίνε, Πε οἶίες, ννμαί ἶ5 πιοςί αΡβρο- 
βΙίο {ο {ιο Ῥτορδεηί ῬιτροςῬε, Ίεοουτ. Ρ. 1929. πολὺ 
μᾶλλον κρεῖττον, ΝΥΠΙΟ ΙΤ ννου]ά οὔβογνο νν]] 5εγνθ 
ιο ἀα[επά ἴε οοττεοίπεςε οἱ [αρσ. χὶν. οἳ ια 
ράΐϊρας οἳ Ἠαπρίάες {οπ {πε απςοαδοπαβ]θ 
επιεπάαί]οηπ οῇ Ἠεαίμ απά ἸΜπβδστανε; {ογ ια 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ τοαάϊπσ απά ριαποίιαίοη ατο α5 οοττεοί 
5 οαπ Ῥο6 ἀοβείτοά. 

Ἔκ τῶν ἀέλπτων ἡ χάρις μείζων βροτοῖς 
Φανεῖσα μῶλλον, ἢ τὸ προσδοκώµενον. 

Τ]ε οοπκίταο{οι (ν/ΠΙοὮ ε5οαροεᾶ {μα ποίέσα οΒ 
Ώιοβο ΟΠΙΗἱ6β) ἶδ: ᾗ χάρις ἐξ ἀέλπτων Φφανεῖσα βρο- 
τοῖς, μείζων μᾶλλον (ἐστὶ) ἢ τὸ προσδοκώµενον. ΤΙΙΒ 
πθ ΤΠΠαΥ ἀἴδρεπςο γη] {1 ςιιρρίεπιεπίιήπ., Ὀτουσί 
π ὮΥ Μιβδστανο (η ΠΙη Ῥτασ]κείς) α5δ ἴπε οοπ- 
ΠΙΘΠΟΕΙΠΙεΠί οῇ {1ο πεσχί Ἰπο. [ο αθογο «οη- 
αίτασί]οη ΟΓ ἐξ ἀέλπτων ὙΙί φαν. 15 τοαιϊτοὰ ὮΥ 
Ώπο οοπ{αχί, απ 15 οοπβτπιεᾶ Ὦγ Ηοτοάο. 1. 111. ὅ. 
ἐπεί τε δὲ ἀπονοστήσας ἐπέστη, οἷα ἐζ ἀέλπτου ἰδοῦσα 5 
γυνὴ, εἴρετο, ὅσο. απά Ταν Ηϊ5ί. χαχ. 10. 20. Ιπίοτ 
αβειάαας ]αστίπιας παπι απαπίαπποαπαµο ος {π- 
αφεταίο σαπάϊαπι αά[ι[κογαί. ἩΜᾶλλον κρεῖσσον 8 
οπ]]οά α Ρρἰεοπαδπι: Ραΐ 1έ 15, ἵη [αοἳ, α δ{ΓΟΠΣΕΥ 
πιοᾷθ ο6 εχρτεβδίοη. εο ΜαΜΗ. ατ, ατ. ᾧ 457. 
2. 408. 
ου γὰρ, δὲ 8 τἱσ{Ιγ εἀϊτίοά Ὁγ Ἰγοαίς., Μαίήι., 
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Σπα δν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι ὑμᾶς. 7 Καὶ τοῦτο πεποιδὼς οἴδα, ὅτι 36 

μενῶ καὶ συμπαρωμενῶ πᾶσιν ὑμῖν, εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν 

«Σολ. Μ. τῆς πίστεως" 3 ἵνα τὺ καύχηµα ὑμῶν περισσεύη ἐν Χριοτῷ Ἰησοῦ ἐν 36 

ανα... ἐμοὶ, διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. "' ἸΜόνον ἀξίως τοῦ 91 

οι ας, ΄ εὐαγγελίου τοῦ «Χοιστοῦ πολιτεύεσθε' ἵνα εἶτε ἐλθὼν καὶ ιδὼν ἡμᾶς, 
1 Τὴρ95, 2. 12. / , 3 ς ” , ον ἳ ’ ” 

...- εἴτε ἀπὼν, ἀκούύω τὰ περὶ ὑμῶν, Οτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύµατι, μιᾷ 
» -” η ” 2 

ὑ ποπ. ὃς . ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου. 
2 Τπε5ς. 1. 5. 
2 Τ1πι, 2. 11. 

ο Αεί55, 41. 
Τοπι. ὃ. ὃ. 

ς -” ᾽ Π Ν -” 3 ι - 

ὑμῖν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἄπο Θεου. 

ή ’ 

ὸκαὶ μὴ πτυρόµενοι ἐν 28 
κ ας ᾽ υ 2 , . 5/ 3 -”ω , 3 ἔνὃ ᾳ 3 ’ 

μηδενὶ υπο των αντικειµεγων” Ώτις αυτοις µε» εστιν εγθειίδις απωλείας, 
ο ς ον ” , υ 

Οτι Ὁὐμῖν ἐχαρίσφη το 29 
3 π - 3 ’ ᾽ λ  Ἡᾱ ’ 3 ᾽ ιν ᾽ ς η 

Όπερ ἍἌριστου, οὐ µογον το εις αυτον πιστευειγ, αλλα καὶ το υπερ 
” ; 2 3 . ’ τ / » Ε α. ἡ οί 

αὐτοῦ πάοσχειν τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον ἴδετε ἐν ἐμοὶ, καὺ νῦν 30 

ατίεξῦ., Ἱκπαρρ, Ὑαἰ., απά Γπέπη., ἴτοπι αἲ] ιο 
Ὀορί Μ33. απἀ εατγ Εάῑποης. 

29. ἀναγκ.] Ῥαβρ]Υ ἐστι, “δ πιοτθ πθεά{α].” 
66 Α ΑίΓΟΠΡ ΕΧΡΓΘΕΒΙΟΠ (54Υ5 ΤΟΕ5ΠΕΥ {οΓ ῥγωδίαι.ὸ 
Απά ο απἀάποςς α Ρᾶς5ασο οῇ Ρο, Ἱνμοτο 1έ 16 
Γο]]οννεά Ὀγ ὠφέλιμος, α5 1 ὈΥ ναΥ οῇ εχρ]οαίίοη. 
Το νν]ήοι 1 ννου]ά αἲά αποίῃος 1 πποτο {ο έἶιε 
Ρµτροςδο, {οπι ΑΡροιιοπ Ἱερίδί. 60, οὐχ οἷός τε 
ἐγενόμην πλείονα γράψαι" καὶ οὐδὲ (1 οοἩ]. οὐδὲν) 
εἶχον ἀναγκαιότερα τούτων. ΤΟΥ χρησιμ. τούτων, '' ΠΊΟΤΘ 
αὐδο]αίε]γ οχρθάἰεηπί {ος γοι ἵο Κπονν.. 9ο Ἔμι- 
᾿ογά. νΙΙ. 14. τούτων ἡδίω μὲν ἂν εἶχον ὑμῖν ἕτερα ἐπι- 
στέλλειν, οὐ µέντοι χρησιμώτερα. ΑΦ Τθβρεοίςβ ἴ]ιο 
δοπέἰπιετέ, 1 5 ΒΠΕΙΥ δαϊὰ ΒΥ Ῥεπεσα (οἶίεὰ Ὦγ 
Ἠεί5.) “« ῬΏοπο νίτο νίνεπάπτη οδί, ποπ ᾳπαπλάἶα 
Τωωαί, κοᾷ απαπίαπι ορογίεί. Ἰησεη{5 απΙπιΙ οί, 
αἰϊειῶ οαιικᾶ, αἆ γἱίαπι γουεγῖ,) 1. ϱ. ἃ5 1 ννογθ {ο 
τοίατη Ῥαοκ {ο ία, απἀ Ιπίοτοςξί ΠΠαξδ6Ι{ τπ 1ΐ5 
οΟΠΟΘΓΗΒ; {ποτο Ῥεῖπς απ α1Ιδίοη {ο {ο ρῄταςα 
γευεγιῖ (1. ο. τοῖτε) ἵπ σταίίαπα, {ο Ὦε τεσοπο]]εά 
{ο. 3ο γουογ 1π Ονιὰ. Ττιδί. 1. τ, . Εί ίαιπεΠ 
αά Ἠωκας, αᾳπαπην]5δ πΟςΙΙΘΓ6Θ, Γευε) 1. 

25. καὶ τοῦτο πεποιθῶς, ὅεο.] ὍΤ]ο 8οη5ο 56θπι5 
{ο νο, “' Απ Οχ8 [ αβ8ιτεᾶ1γ πουν, ος Γοο] αβειιΓ- 
εἆ οῇ:”) {Ώχ τοῦτο παπά πεπ. πας (νΗΓΕ έλο πποϊεηί 
απά πιοει πιοάστπ Ἰκροβδίίοι5) Ὀο οοηποοίαἆ. 
"Ὅτι μενῶ καὶ συμπ.π. ὑ. Τ]ο 5οηςο 5: “ναί ΤΙ 
]ια]] τοπιαίἩ [ίπ Ει]ς [6], απά οοπίπαθ νηίμ γοι 
αἱ] 1η ιο οη]ογτηθηί ο{ γοιγ 5οοἱθίγ. 

--- εἰς τὴν ὑμῶν --- πίστεως.] ΟΗ επεςο ννοτᾷς (Ίπογο 
Ἠανο Ὠθοῃ νατίοις ἰπαηβ]αίοης (56ο Ῥοο]ἱ απά 
Ἠ/οἱ/): πιοςδί ο) νμῖσΠ, ἵ ασταο ουν] Βρ. ΜΙάάΙ., 
απο Παῦ]α {ο {λα ορ]εοίίοι, επαί {1ν6Υ «ἀἱ5]οίΠ προ- 
κοπὴν απὰ χαρὴν, ἃ5 ΙΓ πιστ. 4ἷὰ ποί ἀεροπὰ ο ίε 
βωμοί π8 ν/ο]] α5 (ο Ἰαίίογ; α5 ΙΠΥ ωο Ἰπ[εγγοά 
ΤΟΠΙ πο ΟΠΙΙ55ΙΟΠ οΓ {πο Ατίοιο Ῥοα[οτο χαράν. 
50 8Ηρτα ν. Τ. ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ 
εὐαγγελίου. ΑοοοτάΙΠϱ]γ, πε Ἱοατηοά Ετοαῖε ναι] 
ΤΘΠ4ΦΥΕ, ΄΄ {ο Ρτοιποίο γοιγ αἀναποσπιεπί απά 10} 
ἵπ 1ο ΓΗ{11 1. ο, {ος γοιγ το]]σίοις Ἱπιργοναπιθηέ 
απά γοιτ το]ἰσίοιι5 οοπη{οτί, Απά 5ο Ζαποῇ., Οα- 
νίπ, απά ΒοδαιβοΡτο. 

260. ἵνα τὸ καύχηµα ---ὑμᾶς.] ἜΤ]α 8οηςο 18, (ναί 
γοιχ το]οίοίπα, οἩ αοσοοαπί οϐἳ Οτι [απά 5 
(οβρε!], πιαγ Ῥ6 Ιποτθαδαά ἵπ πια, ΡΥ ΠΙΥ ΤΘίΙΤΗ 
αραῖη {ο γοι.” 

οτ. Ἠανίηπσ βαἱά να πιο] οϐ Ἠϊπιςο]ῆ, {ια 
Αροβί]ο πον/ αἀτο]γ {ατης {ιο ἀῑδοοιγεο {ο οχ- 
)ιογίαζίοπι, «Ποννῖπς Πονν αἱοπο {6γ οαπ Ἠανο {8 
19Υ ἵπ νο Τ,οτά. ΟΡ ες ολρίίσα] 5ο ο/ µόνον, 
β6ο Νοίο ο (α]. Π, 10. 

---πολιτ.] ΄ οοπάαοί γοιγες]νοβ.’. Ώου Νοίο ΟἨ 
Λος αχΏ]. 1. "Ίνα εἴτε ἐλθών ---- στήκετε. Ἠεπάος, 
«9ο εναί, ν]νοί]οτ οοπιίπσ παπά ουἰκηΐπο γοι [1 
πηαΥ 56ο], ος θείησ αὐδοηπί [Τοπι γοι, απά /εαγῦις 

οΓγοι, Τ πιαγ {ρατπι Ολαί γο δίαπὰ [α5ί, ὅτο. Στήκ. 
ἐν ἑνὶ πν. ἵξ 5αρροβεᾶ {ο οοπίαΙπ απ αροπ]εί]ο ππεί- 
4ΡΠΟΥ, βιγήχει ἀενε]ορεά 1Π {πε πεχί «αμςα. Τη 
ΒΙΠΠΡΙΕ ε5οηςα, Πονενετ, ἶδ: « αίτνίησ ἰοσείμεχ 
ΒἰΓΟΠΙΙΟΙΒΙΥ ΓοΥ ίε Πατγίμεταπςς ο6 {λε (ο5ρ6[ ; 
{ο νν]ο]ι ιο θζυΐτις ιοί] οἱ Τν ννοι]ά ποί α Πέ] 
οοπίγιραίς, 

28. καὶ μὴ πτυρόµενοι--- ἀντικειμένων.] Ἐκροεί- 
ίογ5 ατα Ίεταο ποί αστοεά ν]είῃετ {]ε πτυρ. ἶ5 ἴο 
ῶ6 απαετείοοά ο{ {εΥΓΟΥ αἲ ἴ]θ οτΙε] ρει5εσιίίοηΒ 
οϐ ιο ορροπεηί5 οῇ {με (οερε (νο ἶδ ἴ1θ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ιπίετρτεία{]οῃ), ος {ο Ὀ6 εχρ]αίπες  ΄« ῥε- 
πο σίαγἰοὰ, απά 5Ἠακεν {ποπ (πε {απ Ὦγ Ένα 
βορ]Ιδιης απά οα]αηιπ]ες οἳ γοιτ ορροπθηίς, ία 
1 αζαἶζεις.”. 96 Ζαησῇ., ΕΕί., Τ,οσκε, απά Ῥϊετςς, 
Τ]ο Ἰαΐίεγ 56ηςο, Ώον6νεγ, ἶ8 {οο {αγ-[δίσ]εά ἴο 
Ῥο αἀπηλίοά. Τε {ΟΓΗΙΕΓ 15 Ρας ποτε βἵππρ]θ απά 
παίυτα]. Π 15, ῬεβδίάςσΒδ, πποτο αστοεαθρ]ε {ο ἴ]θ 
γα[ίο δἱστιβοα(ἰοπῖ Οἱ πτίρεσθαι, ΝΠΙο] ννοτὰ 18 
Ρτορετ]γ ι5θά οΓουςος Ίν]ιο {αᾖε [σ]ιέ, απ ἴπθη 
15 αρρ]ίεὰ {ο ΠΊΘΠ ΥΊΟ ατθ ({ο 5 {μα οἷά Εησ]]θἩ 
(ΘΓΠ18) α/εαγ)ά ΟΥ δεαγεά. Τη αΌονο Εκροβίΐοις, 
Ιπάεθά, τοδί ΠΙΟ 9Ἠ {6 εοππεοέίοπι ποῖ(]ι έ]ιο Ῥγ6- 
ερα πο Ννοτᾶς. Βαί ιαί, ὲ ΠΙαΥ. ο οὐδοτνεά, 18 
ποί 8ο οἱο56 48 {16Υ «Ἠο90βθ {ο τεργεδεπί 1, ὮΥ 
Ῥαδαῖπσ ουεΓ λε καὶ, ΝΠΙΟΙ, αοοοτάῖπσ {ο ἐ]ιαῖτ 
Ἱπίοτρτείαί1οἩ, ουσ) ποί {ο ϱθ Ίετε; απά Ἰηδίθαᾶ 
οῇ μὴ, οασ]έ {ο Ἠανο Όθοηῃ ΥΓ ίεη οὐ. Ας Τί ἐς, 
Ώιο Αγηίακ 866Πη5 {ο Ὦθ {Π6 ΝΟΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 0Π6 1Π 
οἱ, Ρα], οῇ πο ΡραγοΙρ]ο Γοτ ἴο Ἐεγὸ. Απᾶ, 
οη αοσοοιη{ οῇ {πο μὴ Ρτοπἱρινα, πε γετὸ πιωδε 
Ῥο ἵπ πο Ππειρεγαίΐυε. Α νΙοΥΝ οῇ {πο ραδδαρο 5ρ- 
Ροτίοεὰ Ὦγ νο απἰ]οτίίγ οῇ νο αποϊεηί } 6ΓΒΙΟΠΦ 
αἰπιοςί απΙνογκα]]γ, απἀ ὉΥ ἴο αποϊεηί ΟΟΠΙΠΙΕΠ- 
ἰαίοΥς. 
ΤΗ ταεροοέ ἰο ἴ]ιο 56ης {ο Ῥ6 αφοτ]ροςά {ο {11 

ποχί ν/οτᾷς ἥτις αὐτοῖς --- σωτηρίας, ἵξ ἴνα ΙΠίετρτθ- 
ἴαποη. ο Έιοσκο απά Ῥεΐτοο Ός αἀορίεᾶ, ἴέ πιαγ, 
νο Μτ, Ὑα1ρΥ, ὃο (ας οχργοφνες : “ νΥλῖο]ι Ὦθ- 
6 Γ 1 ΟεἱκΠαπΙ{γ, απά ρεγφενεταποςῬ ἵη πο Ρα {], 
15 {ο ει απ΄ απἀοιρίεά Ῥγοοβ οῇ γοιγ γι, ξοι 
ἠιου οοηβίἆες ἰῖ α5 οὐδίίπαογ ἵπ 6τογς Ὀιί {ο γοι 
Π{ 19 απ ονἰάσπος οΓ γοι δα[υαἶοπ.. 39ο ΡῬϊετσθ. 
Της, Ἰονύενοτ, Ἰ οαηποί Ὀπί τοσαχά 45 ἃ 8ΘΠΒΘ 
Υ6τΥ [ἱσίά απ Ἰε]απο. 1 15 Ραίίου, υν]]ι Ἠοβεῃ. 
Ῥεζα, απᾶ ἨΗείηγ., {ο 8αρροςο (ναί ἥτις ἶ5, ὉΥ ἃ 
ρταπαπηα(ἶσα] επα]]ασο ({Γοαιιοπί 1π ἴπα Ὠεςί (ἀτθο]ς 
Ψτιίοτς, 19 Ἠογά1άες), πιαάο {ο αστος ἴπ ᾳοπᾶετ 
ν. ο ργοδίσαίο ἔνδειζις, να Τί οασΏ{, π]οτθ 
ποοιγαίθ1γ, {ο Ἠανο αργοθὰ νέο κα0]οσί οοΠ- 
{αΐπος Τη ο ννογάς ρτοσθάίπα, 1. 6. ννμ]οῇ [168- 
4οπα Ποπ. {ΘΙΓΟΥ. αν Ώινο νν]οῖςα, ἴἶπο ἴπαθ 
86Π8Ο οῇ Επ] απ ἴ]νο ποχί νεγβο 566πης {ο 6 ἴλαί 
οχριγεβςοὰ Ὦγ ΑΡΌΡ. Νοννο. ἵπ ο Γοἱ]ούνιπρ ραταᾶ- 
ΡΙΓΑΡΦΕ: " ΥΙΟ] οοηδίαΠΟΥ, α8 1ὲ βλονς ἴἶνο {τα(]ι 
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5 .ν» 3 ” - 
1 ἀκούετε ἐν ἐμοί. ἩΠ. Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παρα- 

, τον. 3/ η / 3, λα λ 
μυύιον αγσπτης, ει τις ποιωγια πγεύματος, ει τινα οπ αὐχγα και 

4 Βοπα. 19, 10, 
4 ῃ ν [ ! α Ἡ ή ο) 

9 οἰκτιρμοί  ἃ πληρώσατέ µου τὴν χαρᾶν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν Όσο 
3. τη 3 ’ / ’ - 

ὃ αὐτὴν ἄγαάπην ἔχοντε, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες | 
8 λ . 1 σος, 1. 10, 
μηδὲν κατὰ ἱπίνα ἃ. 16. 

1 Ρει; 8. 8. 
ἐ η οδοξί ἱλλὸ τὴ ῄ λλη νοί 6 Ῥοπι. 12. 10. ἐριθείαν η κε’οδοξίαν, ἀλλὰ τῃ ταπεινοφροσύνη ἄλληλους ηγούμενοι :ὔο.1ὲ 
5 ῃ ς ο 

4 υπερεχοντας ἑαυτωγ. 

ΟΓ έἶιαί (.οβρε] ννμ]ο] γε Ῥε]ίενε, ἶ5 {ο γοιγ αάνετ- 
βατίε5 α Ρτοοβ ἴπαί ΠΠ6Υ ἆθδετνε ἀεδίταοίϊοι {ος 
τε]εοίίησ Ιέ, απά {ΟΥ ρειβἰδίησ 1π {μοὶγ νίοθδ; απἀ 
ἶ5 {ο γοι α ρτοος {μαί ἴηα (4ο νο πον βαρροτί5 
γοι νν]]. Πετααβίιοτ τον/αγὰ γοι.) 

Π. 1. Τπε Αροείο πον τοβαπηίηπσ Πῖς αἄππο- 
π]ον αἱ {. 21, Ῥτοσθεάς {ο εαγηθδίγ απἀ α[ες- 
ΏΠοπαία]γ οχ]οτί (πει {ο {Πε ΡεΓΙΟΓΙΠάΠΟΘ ΟΡ να- 
τοις ἀαΐ]ος, ----αδ Ολτ]δίαπ Ἠαπαϊ(γ, ἀίσεηοο ἵπ 
ννοτκίπσ οι ΟπαΙγ βαἱναίοῃπ, απἀ αἀοτηϊησ ἴπα 
(οβρε! ΡΥ αεί ]1ναος απἀ εχαπιρ]θ. Τ]οτε ἶ5 στεαί 
ΘΠΕΙΡΥ ἵπ {πο 5εηίεποθ; οΠἱεΠγ {Ποπ 15 Ῥεῖησ 
οοπιροδθά οῇ εἰαάδο5 οοπππιεηοίης ΥΠ] εἰ, ΥΥΠΙΟΠ 
Ρατί]ε]ο (α5 Ἠοβθηπῃπ. ΤΘΙΙάΙΚ5) ἆοθ. ποί ΙΠΙΡΙΥ 
αοιδέ, Ὀαί ἰ5 βίτοησΙγ α[Ώγπιαίυο. Τί Ιπάεεᾶ οὐ- 
{αίης {μαί ἔοτος (οπι α οἶααςο οπιέεά α. ἆ. «ΙΕ 
[ας ἱ5 οογίαἰπ] ἴΊοτο ο. ὅσο. Παράκλησις, Ἱ. 6. 
οοηβο]αίίοηπ απάθγ έλο ςαετίησς οπάιγεὰ {ογ 8 
βακο; α5 51ρτα ἶ, 295 9Υ, ἃ5 οίπετς οκρ]α!η, “ΙΙ 
8ΠῃΠ {0 ανθ αΠΥ οοπη[οτί 1π Ο)γὶςέ τοβρθοί]ῃσ γοι.) 
Παραμύθιον ἀγάπης ἀθποίες οἰήήιον πε οοιη{οτί ατίβ- 
ἵησ ἴτοπι ἐπαί 1ογο {ο (4οἆ απά ππαπ ννμίο] ἶς ίθ 
51 απά 5αὐρδίαπος οΓ {16 (1οβρε1 (56ε 1 695. κ.) 
ος ἴο εοπι{οτί αγ]είπσ {ΟΙ ἰμε Ῥατάοη οὗ ους 
αἶπς Ὁγ ΟΠτὶςί5 Ἰονο. 6ος Φοοίί, Κοινωνία πνεύμ. 
πιαδί ϱο οχρ]αϊπθοά αοσοοτάῖησ {ο {ο Ῥγοσεᾶίησ, 
Τί πια (α5 χε αποϊθηί απάἆ πηοδί πποᾶειπ ΓΕχρονἱ- 
{0Υ86 5ΙΡΡΟΞΕΘ6) πιθαἩ “ Γε]]ονή5δΗίρ οϐ ένα ορΙγ(, 
ὦθς Νοίο οἩ Ἠοπι, αν. ὁ0. απάἀ οἨ 2 0ο. κ. 14. 
Ἔπουσα, α5 ἴἸετο 15 πο Αγίάο]α, αἰπιοδί αἰ] {ο 
τοσυεπί Οοπιππεηίαίοίς, ρετῃαρς τἰση!{]γ, τεπάςτ Ιί 
εοπδεπςίο ΟΙ εοπ]ηωιοῖο απῖπιοΓΊηι. 

ὀ.πληρ. µ. τ. χαρὰν] “«Γα1Β1 γο ΠΙΥΊΟΥ, 21. 6. σῖνθ 
π1ο Ε1]] οαµ5ο {ου το]οίοίησ, οΥ οοπηρ]είθ {ία 1Ο0Υ 
1 {ε]ί ἵπ οοπνοεγίησ γΥοι, απᾶ Ἠανο εἶπορ {6ἱ{: 
ΠΑΠΠΕΙΥ ὮΥ οπ]ναίπσ (ηθ πιπίαα] αστοσιποπἰ 1η 
ἀοοίτίπε, απἀ οοποοτᾷ οἩ παπά Ὀε[ογο επ]οἱηθὰ. 
ΥΨΙΗι ταδρθοί {ο τὸ αὐτὸ φρον. απὰ τὸ ἓν φρον., 
{εΥ ατο ὮΥ Ῥποί., Ηεϊηγ., απἀ Ῥοβ]ειδη. 8αρ- 
Ρο5εᾱ {ο Ῥο ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ. Απά 5ο {Π6γ ατο εοπ- 
οΐπεα ἵπ Ῥο]γὸ. 441. (οἴεοά ὮΥ Ἰλ7οίς.) λέγοντες ἓν 
καὶ ταὐτὸ πάντες. απά Ατὶςίιά. Ρ. 509. ἓν καὶ ταὐτὸ 

οονοῦντες. Όπ «ιο οίμετ Ἠαπά, τοῖζ, ΚΥΡΚΕ, 
Ποᾖ., 3{οΥΓ., απά Ἠοδθηη., ΞἹρροςθ {ηπί {πε ΓΟΓ- 

ΊηΕΓ ἀοποίθς οοπαρπέ ἴπ ἀοοίγῖπο, πε Ἰαΐίοτ, δοείαἰ 
εοπεογᾶ. Βρ. Μιάά]είοι, Ἰούψενατ, {Πίπκς ἰπαί 
Όια Ατίϊσ]ο Ώο[ογο ἓν οπηποί Ὀο οχρ]αϊπεά ννἰέ]λοιί 
βαΏροδίηπσ 8οπιθ Ἰῑπά οῇ τε[ετοπσοθ. Τηϊ5 τοίαογ- 
6/66, Ίο πηαϊπίαΙῃς, ἶ5 {ο πας Ιπιπιοάίαίε]γ {ο]- 
1095, μηδὲν κατ’ ἐριθείαν ἢ κενοδοζίαν, 35 1 ο Αρος- 
{6 Ἰαὰ φαϊά, «έ πι]πάῖησ {πα οπο {πίησ, υἱ7. ὅσο.) 
«Απ Ἱπίετρτείαίοηῃ (54Υ5 6) {ανοτεᾶ ὮΥ (πα 
γυ]σ. τά ἵἕρδιωπ φογάἰρπίες, Μι] 6 οοπἰοπίίοτεπι 
ποφιρ ρου) ἵπαπεπι οἰορίαπι.”. Βαί ναί ργϊποῖρα]- 
Ἰν, θε (Πίπκς, οοπβγπις {5 ορΙπίοῃ, ἰ5 {ο οο0η- 
βίταοίῖσαπ οἳ {ο κ«επίοησοθ Γο]]ουίηπσ, μηδὲν κατ) 
ἐριθείαν, νΠΙο Ἰπ Ἠανίησ πο νοτο α5βαΠηθς {ἴΠθ 
{οτπι οἳ α ργονοτοῖα] αἀπποπίίοῃ, πο] αξ παῖση{ 
Ῥ6 πηαάθ α 5αῦ]θοί οῇ τοίεΓθησθ. ΑΙ 5, Ἰονυ- 
6ΥΕΥ, 56θ6Π]5 ποί α Πέτ]ο Γαγ-(θίοηθᾶ, απά εἰταῖη- 
Ίησ α Ροῖπέ {ο βαρροτί α {ΠΘΟΙΥΣ ΠΙΟ, α[ίοτ 
8/1, ΠΙΣΥ ο α5 ν/ε]] πιαἰηίαϊπεά ἵηπ αποίπες αγ. 

τοι. Ἡ, 

ν Γ1 σοι. 10. 24. ᾽ . 5 -” ω 3 ᾽ 

Γπτὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος, οσκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τᾶ και 5 

Ἰ/μαί Όινε ἨΒρ. οα]]5 «ἴἶνο Ρτϊποῖρα] οοπβγπια({ίοή 
ο{ Πὶ5 ορἰπΙοµ,” 18, Ι οοηοσῖνθ, πο οοπβτπιαίΙοη 
αΐ α]] 5; 5ἶπος {ο ἴχας ε)]1ρ. ἵπ {πα πεχί 5εηίοποθ 
15 Ποί ποιεῖτε, Ὀμῖ ποιοῦντες, 35 ας 56θ6π ὉὮγ ἴλθ 
Ροαδε]ίο 3ΥΤ. 1 ΤαΠβΙαίΟΣ, απά ΠΙΑΠΥ οῇ Όπε Ὀεδί 
Εχροξ!{οἵΒ. [π {αοί, ο οἰαίεες υγηίον {ο]]ονν, 
πληρώσατέ µου τὴν χαρὰν αΓο αἱ] οἳ ἴπετα ἀερεπάθηί 
αροῃπ 1, Ὠοίηπσ πιθαπί ἴο 8Ιον/ οι Πιαογ πισηί 
οοπιρ]οίθ Ἠῖ6 ΊοΥ. Απά αφ {ο 5 Ἱπίετρτείαίοῃ 
Ῥείησ ΄ οοηβτπιεά ΡΥ ια Ταίπ Υπἱσαία, ἠναί 18 
ποί ἰθ ο.56/ 5ἶποῬ πε Τγαπβ]αίοτς ρ]αίπ]γ τοαἀ, 
ποί τὸ ἓν, Ὠμΐ τὸ αὐτὸ, 35 αἱ5δο ἆο εενεταὶ ΜΑ5., 
ἔποισ] ἀοιρί]εςθς {ἄοπι αη οπιεπάαίοπ οϐ {ποβθ 
Οτιάσ8 πο, κο {ο Ἱεατηαά Ρτε]αίε, 5έαπιρ]εςά αἲ 
ειπα ἕν. [ο επιεπάαίίοπ, ἨΟΥΕΝΕΙ, 38 ἃ ΥΕΤΥ 
1]]-]αάσεά οπς; εἶπσθ {]ά5 ποί ΠΙΕΤΕΙΥ 1απ{ο]οσγ 
νιοι]ά ατίδθ, Ῥαέ 5αςἩ α πιοάς ο{ 6ΧΡΙΕΒΞΙΟΠ α8 
Νοι]ά ϱο ἱπίο]οταβρ]θ. Α5 1 15, Ίν6 Ἠανο α ΓΟΥΠΗ 
ο{ δροαΚκίπσ ποί νετ αδ8υα], Ιπάςεά, Ῥαΐέ οαραῦ]θ 
οῇ Ρεῖηςσ αοοοιηίθἀ ΓοΥ, Τί εποι]ά 5εθιη {αῖ {θ 
αἀπιοπΙ{1οη. {ο «οποοτᾷ οἵ απαπΙπη] έν ἶ5 βτεί Ῥτο- 
Ροιπάεἀ φεπεγαἰζι, ΊΠ ἵνα τὸ αὐτὸ Φρον., παπά {επ 
σροεῖα({ψ, α5 τεςο]νοαὰ Ιπίο 18 ρατίς. 1. ο. τὴν αὐτὴν 
ἆγ. ἔχ. Ἀπά σύμψυχοι 8ο]. ὄντες. ΙΙ τθβδρεοί ἴό 
τὸ ἓν φρον., ἴλθ τὸ ἓν 15, ἶ οοηοθΐνο, ΓΟΓ ἓν καὶ τὸ 
αὐτό; παπά πας ἴηθ ΑτίϊσοΙθ Λας ἃ Τείετεποεθ, {λοασῃ 
{ο α ννοτά οπη]έθά. Τί 5 Ρ]αϊπ (μαί ἓν καὶ τὸ αὐτὸ 
18 ἃ ΦίΓΟΠΦΟΥ θχρτοΣΣΙοΠ, απά {λετε ἶ5 α οππαχ. 

ὦ. μηδὲν κατὰ ἐριθ. ἢ κενοὀ.] Της οπΙεΒΥ Παβ 
Υ6[6Γεηςο {ο {ια {ΟΥΠΙΟΥ οἱ πε Ώνο βοτίς ο{ αστοθ- 
πιεηί αΏούο πιεη{οπθᾶ, απἆ α]]αάες Ρρετῃαρς {ο 
Όιο ιναγννατάποες απ ναπ]έγ 5οπηθίίπιθς αθοπάαπ{ 
οη {ο Ρροββεβδίοπ 96 ία Πίρ]ιεν ριγέαα]. (μις, 
φθο (α]. ν. 26. 1 0ο. κ. χηΙ. χὶν. Το πεχί 
Ἠγογάς τῃ ταπειν., ὅσο. 8ασσθςί ἴα Ῥαρί οτε {ο 
{λεςο ἀἱδροβ!!1οΠ8, ----ΠαΠΠΕΙΥ, α δρὶγῖί ο/απαβεοίθά 
πιοᾷρςίγ, εγῖποςά ἴπ α ἀἱδροβίέοπ {ο «' ή] οίθγβ 
Ῥοίίευ ἴλαη οαγςε]νος, 1. 6. (να {μα Ππαλίαίοι 
Ππρ]θεά αἱ 1 6ο. κ, Τ.) αξ [αγ ας ρ]αῖπ Γαοίς νν1]] 
Ρουπιῖέ: απά πας [αγ τῇ τιµῃῇ ἀλλ. προηγούμενοι, 
Ῥοπῃ. χι. 10. 

4. μὴ τὰ ἑαυτῶν --- ἕκαστος.] ΤΗΙ5 15 οοΠΙΠΙΟΠΙΥ 
απάοτείοοά αδ απ αἀπιοπ]ίοη ασαἰηςίέ ρί/ς/ιο95, 
απά Ιποι]οαίίησ α αἀἰσίπίογεδίεά «ρίῆ. Απά ΠΙΑΠΥ 
ΒΙΠΙΙ]4Γ ΠιοταΙ| ΠπαχΙπΙς ατθ αἀάποθοά ὮΥ γείς. 
Ίὓπο Ἱπίετρτείαίίοη πὶσηί αἶξο Ἠανο Ώθεηῃ 5πρ- 
Ροτίαεά {ποπι Τηισγά. νΙ. 12. τὸ ἑαυτῶν µόνον σκο- 
πῶν. Αρρίαῃ Ἱ. 900. τὸ ἑαυτοῦ µόνον σκόπει. 30Ρῃ. 
Ε]αοί. 1114. τοὺμὸν ὁ, οὐχὶ τοὐκείνου, σκοπῶ. Βυαΐ, 
οοπηβἰἀετίησ ννμαί ρτεσοθάες απἆ {ο]]οῦνς, Ιί «ποι]ά 
66θεπη {αί {Πα Ἰνογάς οοηίαϊΠ, ποί απ ΙΠ]ΙΠΟίΙΟἨ 
{ο α {γες] ἀπίγ, Ὀαί απ αἀπιοπ]οῃ (ν/Πίο] πιὶση{ 
επαΡ]θ {Πα6πη Ρε/ίθγ {ο Ρ6τΓΟΥΠ νΥμαί παά Όεεῃ ]αςέ 
εη]οίπος) {ο πιοάοδήῃ. Τί ννας {οι υναπί οῇ ατίεπά- 
ἴπσ {ο {η σἰβ[ίς απά επάο/ππεηί5 ΟΓ οί{εγς, 38 νΥδ]] 
α5 ἰΠαῖγ οἵΝΠ, {Ππΐί 8ο ΠΙάΠΥ σανο ναΥ ἰο ναπΙίγ 
απά αρἰγίαπ] Ρτιάςο, Τί 19 Ρἱαῖη {Παξ µόνον ἶ5 {ο ϱθ 
ππἀθτείοοά. ἜΤ{ε αὔογνο νΙαου οῇ {ο 5θηςθο ἶ5 ποῖ 
οπΙγ αἀορίθά Ὦγ πιαπΥ οϐ ιο Ὀοεί πιοάετη Ἑκ- 
Ροβίίογς (45 Ἠαρμεί, ΜΙςΠερ]ῖς, Κ ταις, ΒΟςΘΕΗΠΗ., 
Και], απά Ηαίπγ.) Ῥαέ ὮΥ ιο αποϊεπί οπθς απιοφί, 
ἩΠΙνθγκα]]γ, α5 ἴπο νατγ οπιεηάα{ίοηπ σκοποῦντες, 
{οΥ σκοπεῖτε ({οΥ απ οπιοπαξἶοπ Τϊ 15, ἔποιισ]ι εἀ]θά 
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Ὦγ Οτίαξὺ., Ἑπαρρ, Ηεϊητ., απά Τιίπι.) αἲίεείς. 
26 Τμοεοάσταί (α[ἱοτ (11Υ5.) 5αγς ἴμαί 1π ἴΠοβθ 
γεΓςος, 2, ὦ, 4, ια Αροβί]ο Ιποι]οαίος πιοάεγαξίοπι, 
ανά Γοἱ]οννς πρ Π5 Ρτεοορί ὈΥ Ρ]αοίπςσ Ρο[οτθ {]λθπα 

-Ώιο ρτεαίοδί οκαπηρ]θ ο Ἠαπαέγ, π Οητὶςί 955. 
Ὁ. τοῦτο γὰρ-- Χ. Ἰ.] «Φρονείσθω 15 ὮΥ τεςθηί 

Ἐκροξίίοτς τεσατάεά α5 αδεά πιρεγδοπα[ίη: Ῥαΐ, 
1π [αοἳ, 1ἱ πἹαΥ Ὄθ βαἱά {ο Ῥε ριΐ {ΟΥ φρόνημα ἔστω, 
υπάρτείαπάϊησ Ὦγ φρόνημα ἀἱκροδίίοπ, ΝαΥ ΟΓ 
Ἠμπκίησ απά αοϊἶπσ. με εχκρτοβδίοη πηηδί, ΟΓ 
οο5ς6, ο ορροοία]ἰγ ππεαπί οἳ (πε ἀἱδροβίίοη 
Ίιεγο οερεοἰα]]γ αἀνοτίαὰ (ο, 1]. 

6. ὃς ἐν µορφῇ ---ἶσα Θεῷ.] “«'ΤΠίβ ραβεασε 18 
(564Υ5 Ὠοάτ.) τοπιατκαὺ]ε .{οτ {πα οοπίτατγ αςες 
ἠιαί Ἠανο Ῥδοσεπ πιαἆθ οῇ 1έ ἵΠ {Πο ΟΟΠίΓΟΥΘΓΒΥ Τ6- 
βρεοίῖπσ ουτ Ῥ]ορβςεά Ἠοαάθειποτ.” Α [111 ἀείαι] 
οἱ ένα νατίοις ἰπίετργείαιΙοης ΠΠΥ Ὀθ 86εη ἵῃ 
Βεο. Ἀγη. Ἔ]ο αποϊοπί Εχροβίΐοις απιοςί αΠ]- 
ψεΓραΙγ, απά Ὁγ {αγ {ἶνα στεαίογ ρατί οἱ {χα ΠΙΟΔΕΓΠ 
9Π685, ατα ΟΕ ορἰπίοπ επαί ἐν µορφῃ Θεοῦ ὑπάρχ. 
βΙση]ῇος ΄΄ Ροῖπσ 1π ἴ]ο {ΟΠ απά Παίαχο οῇ (ος. 
1. 6. θεῖπσ γεαἰῖψ «οά; μορφὴ Ὀεῖης ἴακει {ο 
ἀεποίθ, Ὦγ ΠΙΕίΟΠΥΙΩΥ, ἴ]ε φίσις απἀ οὐσία, ἴια 
παίατο απά 6356Π66. Απά, Ιπάεθά, επ αρρ]εά 
{ο ἀσά, μια {θτΠ οππ Ἠανο πο οίπεγ ππεαπῖησ, ---- 
5ἶηποῬ ἴ]α Ὠθί!γ Ίνα ΡΓΟΡΕΤΙΥ ΠΟ ΓΟΓΠΙ ΠΟΓ 5μαρθ. 
ΟΡ επς αἰσηὶβοαίίοη ΟΕ μορφὴ 5ενετα] εΧαπιρ]εβ 
Ἠπνε Ῥεσῃ αἀάαοςαά Ῥοίμ [οσα {πε (]αδεῖσα] νγ]{ευς 
απά 9 οδορ]α». ο ΕῬ]αίο 5αὖς έλα (1ο μένει ἀεὶ 
ἁπλῶς ἐν τῇ αὐτοῦ µορφῃ. Απά /οδερῃ. βαὖς ἐῑαί 
Ώια Πεαί]εης ἀοϊβεά {πα Υνοτδί Ῥαδδίοης εἰς Θεοῦ 
φύσιν καὶ μορφὴν ἀναπλάσαντες. ἜΓηαί ἴ]ε Γαίλογδ 
τοο]ς νο ννογὰ ἵπ 1Πῖ5δ 8εΠ56, αΡρεατς {Ποπ βη]ο, 
1168. Π. 311. απἀ Βρ. Βι]/)ς Ώο[εης. Ἐά. Νίο. 
Ρ. Ὁ7. 8οαᾳα. Τ]ηας ένο 56η8ο νν!]] μα, « ςα)κἰδέῖτις 
τι ἴ]ιο γεαἰ [οηπι οὗ (οᾶ, οπο ιοί απ εηιαί {ο (ιο 
ΣαΗιογ: 3 ας ἶ6 αΏἰγ ον]ποθὰ ὮΥ έἶπο πιοδί εππ]πθηί 
ο{ ία οαγ]ἶεγ πποᾶετη Εχροβίίΐοτς, οερεοία]]γ Βρς. 
Ῥοπτεδου, ΒΗ11, απά Βατποί, απάἀ τεσοθη{]γ ΡΥ Α0Όρ. 
Μασοθ (ΟΠ {Πε Αί{οποιπθηί, Ἱ. Ρ. Τ], απᾶ Π. 4Τ9.) 
Βρ. Βιήσεςς, απά Οἱ16Ι8, Ώοπιθ σοηβΙἀεταβ]ε 
Οοιηπιθηία{οΥς, Ἰοννθνος, (α5 ΥΙΟΥ, ΕΙΙ15, ΝΝο1ς, 
ατρᾷ., απά Μποκη.,) πίη]ς νο αὔογο νίον’ οπη- 
ποί ϱο αἁπα]έ{θά, ---- βἶπος ΟἨτὶςί, νἨθη Ίο Ώ6σαπηθ 
ΙΩΠΠ, σοι] ποί ἀῑνοδί ἨΙπιβδε]{ οῇ πα πιαίμγο ος 
ἀοά. Απά νν]ι τοβδρθοί {ο {1ο σουεγππιεπ{ οἱ {πε 
προγίά, Χα πτθ, {ΠΕΥ 8αΥ, 1εὰ Ὦγ νν]αί έἶλα Αροεί]ο 
{615 5, Που. 1. ὁ, « {ο Ώε]ίονο {]αί ο ἀῑά ποί 
Ρατί ονθοη ΥΠ {ιαί; Ῥαϊ τη ὶς ἀῑνοςίεά είαίο ε{1]] 
υρῃο]ά αἲ] Οπσς ὉΥ χο ννοτά οΓ Πὶς ρονεν.. Ἑγ 
Ώιο μορφὴ Θεοῦ, ἰποτοε[οτα, {1ογ ιιπἀστείαπά (ναί 
ρ]οτ]οις {οτπα, «έ ίπο νἰδίρ]ο σ]οτίοις Ἰσηί ἴπ 
νήσο] νο Το{γ 19 φαϊά {ο ἀννε]], 1 Τϊπι, νι. 16, 
απά ὮΥ ίσο ο πιαπ][ο5ίοᾷ Ἠἱπηςο]Γ {ο {ιο Ῥα- 
{τίατο]5 οϐ οἱ, Ὠουί. ν. 22, 24, ννΠίοἩ νναδ οοπ]- 
ΠΙΟΠΙΥ αοσοοπιραπίθά η α- ΠΙΤπτος τοίῖπαθ ο 
αησθ]ς, Ῥς8. Ἰχὶίκ. ΙΤ, απά νο] 5 οα]]οά {ο 
ὐπι πε ο ενα Τ,οτᾶ, Ναπι, κ. ὃ, νο /ασο, Βς. 
χχκ]. 160, ιο Ῥγοδεπεο, Ἰλκος. κχχΗι. 10, απά ια 
/άγο, Σομπ ν. οἹ. ἜΤ]αο Ιπίετρτείαίίοῃ 18, {ΕΥ 
. ερρογτίοά Ὁγ νο {ΘΓΠΙ µορφῃ, Ἀθτο αδαά, 
ν/Ἠ]ο] εἰσπίβος α΄ Ρογβδοη/5 οπ/εγπα[ 5Ίαρφο, οἵ αρ- 
ννώνς ος απᾶ ποί Πἱ8 πιαίιυο, ΟΥ 88ος. Βαί ἴ]λο 
θατποά ΟοπηπποηΠ{π{οἵς 866ΠΙ Ἠθτο {ο σοπ[ουπά 
Ότο εἰσπ[βοσιίον ΝΤ χο 8επ8ρ οὗ α νοτὰ. ἜΤηπί 
μορφὴ Ἰπαε ποί ΡτοροτΙΥ ἴ]ιο εἰσπίβεα[ίοη ἵπ φ168- 
{Ἴσμ, ϱ6δοπος, ΠΙΠΥ Ὁδ αἀπηϊήοάς Ρα ναί 1 ννας 
βοπιθίΊπιος 5ο Πβρᾶ Ὦγ ο νετ οἩη ΡΗΙ]οβδορν 
απ ἠπαίρπι, 5 αἰίορίος ὮΥ ἴ]ιο οταπιρίες πἀάποθὰ 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΕ5 ΟΠΑΡ. ΙΙ. ὄ, 6. 

΄ ’ ω ν ς ον ια) λ α 

ἑτέρων ἕκαστος. Ὁ τοῦτο γάρ «φρογείσθω ἐν υμῖν ο καὶ ἐν Χριστῷ ὅ 
. .. λ ἃ : - πα - ’ Β ς ᾽ ς ’ |. ς/ 

σου ος ἐν µορφῇ Θεου υπαρχω», οὐχ αρπαγµον Ίγησατο το εἶναι 6 

Ὦγ Ἐλεπ. απἀ οί]ατ. Απά Ι5 15ο Ἠετο ἵπ {ἴθ 
αῦογυο 5εηςο 15 οοπῄτπιεά ϱΥ νν]αί 15 εἰδεινπετθ 
ϱαϊά Ἱπ Βοπρίατο. πας Ηεῦ. . ὃ. Όνο Ῥοη 18 
ΒΙΤΩΙΙάΤΙΥ οαἱ]εά χαρακτὴρ τοῦ ὑποστάσεως αὐτοῦ, 
ἔέ πιο οχρτεςς Ίππαρο οΕ (0945 Ρρειςοπ;””. ενιἀεπίἰγ 
ΝΕ τείετεπος {ο ΠΙ5 παίµγο απἀ εδδεπερ. 

---οὐχ ἁρπαγμὸν ἠγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ] Ἱ. 6. 38 
Ώιε αποϊοπί Ιχροβίίοτς σεπετα]1γ, απ πιοδί πιος- 
εἵη οπθς εχρ]αίη, “΄ἀῑά ποι κ 1 α τουρίησ 
αοἆ οἱ Μὶ5 σ]οτγ {ο Ῥε, ὅτο. Ῥεγετα] Τηί6ετρ{ε- 
ίετς, Ιπάεςά, αποϊεπί απά Ππποᾷετη, (45 Τπεοάοτεί, 
Ῥαβα, ΥΝοἱΙ, Υγείς., Λ0ρ. Νοννς., απά Βρ. ΜΙάά].,) 
αλα ια 5εηεο {ο ῦε Π{εγα]]γ, '' Ηε ἀῑά ποί εδίεεπα 
ια Ῥτεη, α ἰη]πσ {ο Όο οαπσῃί αἱ, α στεαί ργίπες 
πιεαπίης (α5 ΑΡΡρ. Ίεννο. εκρ]αίης) “ ἀιὰ ποῖ 
εασοτ]γ οογνοεῖ {ο ὃε εαια] νι ἀοά.”.  Βαΐ ναί 
πτετρτεία οι Ῥτοβδεηί5 α 5εη5ο ομ]ίο αἲ γατγίαποθ 
νι νε οοηίαχί, απἀ 6ΥΕεΓΥ ἵναγ οὐ]εσίίοπαρ]θ. 
Απά αφ {ο ναί πε αΌονε Εχροβ!ΐοτς 8δαγ, ἰΠαί 
ἁρπαγμὸς 15 Ἠετο ρυΐ {ο ἅρπαγμα, ἰλαί ἴΠΕΥ ΠΠΕΤΕΙΥ 
ἴίαᾖο ρ ογαπίεᾷ. ΑΡΡ. Ἀθννο., Ιπάεεά, (ίπκ8 
Ό]ς Πας Όεειπ ενιποεά ὮΥ Ὑγακεβε]άἀ ᾖοπι ἴπε 
ρεπῖις ΟΡ {ο (ατεε]ς Ιαησπασθ, ῬΒαΐ απ]εςς {8 
Φεπῖωιδ οἱ ελα Ἰαπσιασο Ὀδ κφοπιείμίησ ἀἰΠετεπί 
{Τοπ {θ 1διις ἠἴπσιω, 1 πιαξί ἄεπν Πδ. Έοτ 
α[ίει οαΓεΓΙ]]γ εχαπηϊπίησ αἰ] νε ννοτᾷς Τη ---γμος 
(αροιίΐ α Ἠαπάτες) Ι βπὰ 5οατεθ]γ αΠγ Ιηείαπσοο οΕ 
ΨΟΤά5 1Π γµος Ῥεῖηπσ ΓοΥ λα οοσπαίε ΓΟΤΙΑ 1π γµα, 
το]ιοπι ἐπαί [οτί ας α Ῥαδδίνο 5θη56. ΟΡ α πειίετ 
ΏιθΓο αἴθ 8Ο0ΠΊ6 εχαπηρ]ε5. Βαΐ ἵῃπ αἱ Ἰεαδί Γου- 
ΗΓΗ15 οῇ ἔπε νν]ο]ε, απ αείῖυε 86η56 ἵπ Ίνα ---γμος 
16 αβε]σπες ὮΥ {με Τ,οχίοοπς, οῇ οοιγεθ αστεεαΡΙγ 
ἰο {με Ιδασεο οῇ {ο Ῥε5ί υτίίετς: απἀ ἴπετε 18 
απηοδί αἱννανς α οοσηαίεθ Γοτπι ἵῃ ---γμα, ΝΥΠΙο] 
ηα5δ αδ τεσυ]ατ]Υ α μαδδῖυε «εηςξε. ΊἈουν 1 5αο 
3Ώ οχίθηςῖνθ ε5ᾳσθ ἆοθς ποὺ 8Ἰοὺν {πα οοπῖις οί 
ἴιε ἰαπσιασε, ννηαϊ ἀ4οεςτ Ἰπ ναϊπ, ίοο, ἆοεβ 
ΑΡρ. Ἀθαχνο. αἶ]οσε {ο γαρῖπια οἱ πε γι]σ. ἵπ 
ἀείεποῬ ΟΓ Ἰ]5 νίονν, 5ἵησο {αί ννοτά, α5 1έ ἶ5 ννα]] 
ΚΠΟΝΥΗ, Ἠας απ΄ αοέίοε α8 Υνε]] α5 α Ρᾳφεῖνο {0Υ06. 
Αηά με Ῥεφολ]ίο Ἀντ. ἰταηβ]αίοτ ονΙἀεπ!]γ ἴοοῖς 

Πέ ἵπ ο αο!]νθ 56ηἨ89; {ΟΥ 9ο.) ίποασα 

τοηάστες ἵπ {πε Τιαῖπ Ὑετείοη Ραρίπα, Υεί εἰσπ]- 
Πες αἰγορίίο. ἴπο αοί οῇ αξ5ιγραίοἨ, αφ Τὲ ἶ5 εχ- 
Ρ]αϊποά Ἱπ Ῥο]μααῦς Τμεχίσοηπ. Απά ἴπε 5εηςε ἶ8 
{οιπά ἵπ {τες οἰμεΓ ραδ8ασες οΓ ια Ν. Τ. 

Τ]νας πο αποϊοπί απἀ σεηοτα] ΙπίετρτείαίΙοη, 8 
αῦονο οίαἰθᾶ, Ιπαγ ]α5ί1γ Όο τεσαγάες αξ ίηθ ἴταθ 
οπ8. Τ ννου]ά τοπάθτ: «ένο Ὀδίηπσ ἴηῃ ἴ]νο ἔογπι 
οὗ ἀοά (1. 6. ΟΕ νο παίιτε ο (οά) {λλουισλί 1{ [ας 
Ἀο Ἰηςί]γ πηὶσί] πο τοῦΏθτγ {ο οἰαΐπι οααα]{γ 
να (αοά; απά γοαί, πονοτί]ε]οςς, σος Ἠἰπη- 
56ε1/ ο[/) ἃο. Τπ οὐχ ἡγήσατο Ννθ ΠΙΣΥ τουοσπἰ5θ 
ενα «οτί ο οοποραδιὺο 56Π59, Νη]ο] ποί απ[ῇθ- 
απθη{]γ Ἠε]οησς {ο 5οἩ νοτὰς ας ἐἰπᾷ, ]ᾶσε, 
ἃο., α5 π5ος οὗ ναί 15 ἰποτοιρ]μ]γ αἀπι]τθά απά 
αοκπονν]οεάσεά, απά ο ννλΙο] πο ἀοπδέ οαπ Ὦθ 
οπίοτίαἰπο. 3ο οΓ {νο {ον οι: Τ,οτὰ 5αγς, {οἶπ 
γ. 9. “«Ύο ΒΕΊΤΕΗ {Πο Ῥοπρίατες, Ώδσαμςο γθ 
ΟΠ [ᾳ5 γο Ἰπ5ῆγ πιαγ] ναί ἵη {Ἠθιῃ Υο Ἠανο 
ενον]ακίῖπςσ Πο.” Το ςα οῇ 1] ννογᾶ, ἵπ 8δαο] 
08565, ἶς εαυδογνίθηι {ο αποππιοΗ, απᾶ ΠΙΔΥ Ὦθ 
οδροοἶα]]ν οὐβοτνοά ἵπ α ἰταῖπ οἳ τοαφοπίηᾳ, 
Νογοῖη ἴ]νο Ῥογεοῃ αγσι]ης ἶ5 εθηςῖρ]θ ἐ]ναί Ίο Ίναβ 
πο αάνθσπίασο. Ἔ]ας Τί αρρεατε Όναί χο οἶσαδθ 
ο χ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ ἵδ ποῖ α 
2γἐποίραί, Όιί α- δεοοπάαγι ρατί οϐ {πε βθηίθµςθ; 
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1 Ῥοα]. 22. 7. ο νο αν . ᾽ ’ Ὁ 5 ς , 
Τ ἶσα Θεῷ' | ἆλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαθών, ἐν ὁμοιωματι μο ωἩ 

8 ἀνθρώπων γενόμενος ν 
κ Ν ’ ς 9 ς »/ . ’ 49. 8. 6, 

καὶ σχήµατι ευρεθεὶς ως ἄνθρωπος, ἐταπεί δν. 1, οἱ 
ς . / ὃ ’ ᾧ : ς ὕ, Βτεοὶ. 84. 98 Ρωσε» ἐεανυτο, 7ὲεγ7οµεγος ΥπΊκοος μεχρι ὤΦανατου, Φανατου δὲ σταυρου. ..» ᾿ 

9. 26 ς . | ς ’ 3 ” ον η - Ὁ ΏΌι: ὡθ, . 

9] {4ιὸ καὶ ὃ Θεὺς αὐτὸν υπερύψωσε, καὺ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ Ίος 0.8. 
- 2». ἅ τι «/ Γ ” 5 οκ 3 . , ’ 

10 παν ονομα ίνα εν τῳ ονόματι ἴησου παν γογυ καμψήη 

11 ρανίων καὺ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων ̓  

µολογήσηται, 

3 1οπη 10. 18. 
επου-- ΕΡΕ. 1. 21. 

Μαιι. 20. 28. 
δ5 Μαικ 9. 12. 

Ίωακε 22. 21. 
- 1οπῃ 19. 14, 

ο. - 

"καὶ πᾶσα γλὠσσα ἐξ 

ὅτι ΚΤΡΙΟΣ Ἰησοῦς ἉΧριστὸς, εἲς δύξαν Θεοῦ Ἱοπι 1.4. οι1δ. 
δ. ααἱ|. 4. 4, . 8 

κ. Μαι, 96. 89, 42. Ηοὺ, 9. 9, 14, 17. οἱ 4. 15. οἱ δ. 8. οἱ 19.9. 1 Ῥκα]. 110. 1. Ένα. 58. 19. 1οἳπ 10. 17. δι 17. 1, 9, δ. Αοἰ92. 89. Ηοῦ, Ἱ. 
8. 4. εἰ 2.9. πι]ρα, 45. 99. Βοπι. 14. 11. Πεν. 5. 19. 

ἴπο Ργοροβ[ίοῃ πιαϊη!γ τεβίῖησ ΟΠ {6 ὃς ἐν µορφή. 
Θεοῦ ὑπάρχων απά ἑαυτὸν ἐκένωσε, απά ἐς ο]ααθο 
βετνίπσ {ο ροΐπέ ἴε ατσιπιεπί. Απάᾶ 5ο Βρ. Ηα]] 
866Πῃ5 {ο Ἰανο οοπεἰἀετας Πέ, ραταρηταξδίης: ένο 
Ρεΐησ Υετγ ἄοά, απἀ Κπογνίπρ 1 {ο Ὃε πο Ρί6- 
ειπηρίίοἨ 1Π ΠΙπα {ο ο(Πα]ζε Ηίπιδε]{ {ο (οά {ο 
πο» Υαί νο]απίατΙ]γ Παπιρ]εά απ αὔαδεά Ηϊπι- 
β6]/.) 

ὮΥ εἶναι ἴσα Θεῷ ἵ5 πιεαπί {πο Ῥεῖπσ Ῥοββεβςεά 
ος (ἷο βαππςθ Ἠϊνίπο αέτ]ραίος απἀ Ρεγ[εοίΙοηΒ. 
6 Το νυμ]ο] (τεππατ]ς5 Θοοίί) ης Ίνας5 οοηβοΙος οἙ 
Πανίησ α ΓΙ] τιση!, ννλοαί αἱ αἲ] Ιπίετίεσίπςσ ννίῃ 
Όα Ἰοποιχ ἆπθ {ο {λα οἴοιπα] Ἐαίπετ.) Τμις 
Ώιο εχργεβεῖοη ἴσος Ἠετα βἰσπίῇες «! {λε 8αΠΠθ 1η 
παίατο : απά {ο ἴσα, εἰποισ] πο, δέγτοί[ή 8ρεα]- 
ἴπα, ριΐ ΓΟτ ἴσον, ἶ5 εαι]γα]επί {ο 1έ η 8εη58. Απά 
ηΟ ΝΟΠάΘΓ; 5ἶπος ἴσα εἶναί τινι ἵ5 {ο (κατ) ἴσα 
[μέρη] εἶναι, “«ἴο Ὀο αἱ οηιαἱ 5Ἠατος νυν], {ο Ὀς 0η 
5η 6εαα] Γοοίίπσ νη{, {ο Ὀς οἩ απ δη πα(γ νη 1.2 
Τγ]αΐ ἴσα Ίιας ΦοπείΙπιες (ῖ5 α56, ηα5 Όεεη ργονεά 
ὮΥ πιαπγ εχαπρ]ος αἀάποεά Ὦγ {πε Οοπιπιεηία- 
(ου. Απά ΙΓ Τι Ὃο αεχρ]αϊπεά, γψ{ῃ 8οΠ16, α5 
Ῥοάάτ. απά Β]αάς, ««ἴο Ὦο6 ουοπ αξ, ἠἶχε ας (οᾶ,7 
οφ α)1{γ ἶ5 ὑπιρίίεᾶ ; {οτ, α5 Μτ. Πο]άεῃ οὔβεινες, 
“βίποο Ιπβπίίο αἰτῖραίος αἁπῖί οἩ πο ΙΠοΓΘαβΘ ΟΓ 
ἀἰπιϊπιίίοη, Ἡθς Πο ἶ5 αν (οᾶ, ος {κο αἱ οοἆ, 
πιαδί ϱθ Ρροβ5ο55εἆ οῇ {θ5ο αἰ{τίρα{ες, απἀ οοἩ- 
5εᾳιεηπί]γ Ρροβεοβ5αἆ ο{ εΥετΥγ Ρετ[εοίῖοη επίετίησ 
Ιπίο {πε νετγ ἰάθα οὗ ἀοά.” 

Τ]ιθ 5οορε ο ἴε νο] ρας5ασο ἶ5 υε]] εςκ- 
Ρτοβ5αά ὮΥ Ο11γ6., Τπεορην]., απἀ (Ὥσαπι, ας 
{ο]]ουνς: ΄ επ απΥγ οπΠ6 51ΥΡ5 αΠΥ ἀἰσπΙίγ, θ 
15 αίγαἰὰ {ο Ίαγ 1 ἀονπ, ]εδί Πε 5που]ά Ίο5δο 1έ, α5 
Ρεΐπσ ποί 5 οὗ η: Όπί νΠΘη αΠΥ οΠπ6 Λας ἓέ δή 
παίιμ'ο. θ οαΠ ΥΕΤΥ ν/ε]]΄ ἀῑπγοσατά 1, Ἰκποννῖησ 
Ὠιαί ηε Ίας 5οπιδί]]πσ νυμ]ο] ο οαπποί 1056: απά 
1 Πο «ποοςος {ο αγ Ι{ ἀονπ, ηθ οαπ ἴακο Ιί πρ 
ασαϊη.”.  ἜΓΠε σοπετα] πιθαπίῃσ, {Ίετθ[οτε, ἵ8: 
«Τηοε Θοπ οῇ ἀοἆ Ἱνας ποί α[ταιά {ο ἀεδοεπά 

.ποπι Πΐδ οὗὗη ἀἰσηίίγ, βἶπορ θε Ταά ποί {ί8 
(ΠΑΠΙΘΙΥ, ιο Ὀείπσ οσα] ννίῃ ἀοά εε Εαίπετ) 
ὉΥ αδατραίίοἩ, Ρη{ Κηθνν 16 ννας Πὶ5 παίιτα] ταη].ὖ 

ΤΠ. ἐκένωσεν] “' δεύρδιπι ἐπαπίυι,} 45 πο Ὑπ]σ. 
ΙΘΠά6Ι5, επιρίϊεἆ Πἰπιςε]{, ἀῑνοςίοά Ἠϊπιεε]{ [ου 
Πὶ5 Ὠϊνίηπα παίιταὶ σ]οτγ] αξ {ιο Ῥθβο]ᾗ. Άγγ.; 
αμᾶ, ΡΥ Ἱππρ]ίσαίίοη, «656 ἵρδιπι αἆ 5ίαέαπῃ {ΕΠΘΙΩ 
ἀεργοςεῖί,) απά ννας οοπίεηί {ο Ὦοθ αφ {ο 8ΗΠ 1η 
εε]ἱρεα, 5Ποτη ΟΕ Πῖ5 Ώθαπιβ. Μορφὴν δούλου λα- 
βὼν, “« ὮΥ (α]κίπσ έἶνο Γογπι ο{ α 5ογναπί, απά Ὦγ αρ- 
Ρεατῖηπσ ΟΠ οατίἩ 45 οπθ ΟΡ πο ἀἰσπ]ίγ ος τερη{ᾶ- 
ΏοἨ Ῥαί οὗ 1ονν]γ οοπάϊάοπ.”. Τμο ννονᾶς (οἱ]1ονν- 
ἴπσ ποι]ά Ὦο γοπάεγθά, “ α[ίοτ Πανίηπσ Όδοοππε Ἰΐκα 
υη{ο πιαῃ,)) 1. 6. ΏΥ απειπηῖησ α ΠάππαΠ Ῥοάγ : απά 
{π6υ 5πσσοςί (α5 {1ο (ταε]ς Οοπιπιεηία{οΓΒ ΤΟΠΙαΓΙ«) 
νε Πἰρπ οἱ ἆαβα5 Ολγὶεί, Ὀοῖπσ πιθαπί {ο 
βἨοὺν {ιο ἀἱΤετοποο Ὀθίνθεη (Ἠγὶδίς ΓΟΓΠΙΘΓ 
ϱογίοιμ απά Πὶ5 Ῥγεβοπί πιο βἰπίθ. Τηε 
ὅμοιώμ. Ἀοννανατ, ἱπροτίς ποί γοβρπιβίαποο ΟΠΙΥ, 
Ῥαῖ γοα] παίιγο,. 39ο Νοίο οἩ Ἐοπι. 1. 9. ἐν 
Σμοιώμ. σαρκὸς ἁμ. απὰ οοππρατο Ηοῦ. Πἱ. 14. 

η 0µη 19. 19. Αοιβ 2. 96. Ἠοπι. 14. 9, 11. 10ος. 8.6. ἃ 12. 

ὃ. σχήµ. εὗρ. ὡς ἄνθρ.]1.θ. Ἠεπιαϊπίπσ Ὑνλαί 
ηθ Ὑνα5, Ἰθ {οοΚ νν]ιαί Πο ννας ποί; 8 παίατο Υαβ 
ποῖ ομαησεά, Ῥιαί Το Ίνα ομαπσεά, ἐν σχήµατι, 
1. 6. ἐν σαρκί. (ΤΠδορΏγ|.) Το ὡς ἶδ, 1 οοη- 
οεἱνε, ποί ραί [ος ἰαπήμαπι (85 ΠΙάΠΥ επιἰπεηί 
Εχροβ!{οἵς, αποϊθεηί απά πποάςτῃ, 51ΡΡΟΡΘ), Όαί 18 
ἀδεά ν( αἱ]αδίοη {ο πε νν]ἀε ἀἰβῄετεποο Ὀείννεεπ 
Όλο σχῆμα ΝΥΠΙΟἨ ος Γιοτά αδδιππεά, α5 οοπιρατοά 
{ο ἴΠε μορφὴ Θεοῦ. ΊΝαγΥ, ἴπε {ΓΙ εὑρεθεὶς πιαΥ Ὦθ 
ἠιοισμῖ {ο Ἠαγε 50Π16 αἱ]αδίοη {Ποτείο; {ποισῃ Ιέ 
19 ΡΥ {πε τοοεπί 6οπππεηίαίοτς ΙΠ σεποετα] ο0η- 
βιάετεά αδ ΠΙΕΤΕΙΥ εαι]να]οηί {ο ὤν. ἜΤηε 8οορθ 
ΟΓ {Ἠε Υ6ί5θ 866ΙΠ5 {ο Ὀ6 {0 Τεργεδεπέ {ιο Ππζ[α-- 
ἐἶοπι απἀ εοπάεδεεπδίοπ οϐ οι Τιοτὰ, 45 {πε ρίθ- 
οοάίηρ ν6Γ5οθ ἆοες 15 επιρίφίπο πιεί οἱ 
Φἰογή. Απ α5 {λεγο ἴε µορφ. δούλ. λαβὼν απᾶ {ἴ]ιθ 
ἐν ὁμοιώμ. ἀνθρ. γεν. 5ΊΟΥΝ οι Οιαί ἰοο]ς ρ]ασςθ; 8ο 
Ἠετο ἴΠθ σχήμ. εὗρ. ὡς ἄνθρ. απά {πο γενόμ. ὑπήκ. 
θαν. 5πον/ ἴε παίµγε απ εχίεπέ οί {1ο οοπάθβοθη- 
58105 ΠΔΠΠΕΙΥ, ἵπ Ἠἱ5 {αἰκίπσ προῃ Είπα έχε Ἠππιαπ 
Παί1Τ6, απά ἴπ δαπη]ίέ]ησ {ο ἀεαίμ, ΤἜΤΗΙ8 νίενν 18 
οοπβτιησά ΡΥ {ηε ῬεβοΠ. 9Υτ. Υειβδίοῃ. 

9. ὑπερύψ.] “ας εχοεεάἰπριγ εχα]ίεά Ἠϊπι. 
66 ΦΙπος (οὔδετνες Γ]εοάοτεί) οπς Πο 5 4οά 
οπηποί ῥ/ογετίη ο φαϊά ἰίο Ὄο οχα]ίεᾶ, λα εχκ- 
αίαίίοη. ἵπ αΙθδίίοῃ πηαδί Ὄο απἀεγείοοά οἱ Πἱ8 
/ιπιατι παίμγο.”. θε 1οἨΠ χν]. 1 ---ὔ. Αοίς 1. 90. 
Ηεὺ. Π. 9. "Όνομα 15 ὮΥ ἴε Ῥεδί Εχροβίΐοτς 1η- 
ἰιοτρτείεά αἱστιίι (5 ἵπ Ἠοπῃ. ΙΧ. 17. Απά 5ο 
Αοληπιεί οἶίεὰ Ὦγ Φο[]ει., εὕρησεν ὕψος καὶ ὄνομα 
πλέον τῶν ἄλλων βασιλέων), ΏΔΤΩΕΙΥ, ἴπα ἀῑσπ]ίγ ος 
ο Τιοτά ἵπ Πῖς απαΙίγ οἱ Μεάϊαίογ. βεο ΕΡΠ. 
1. 20. ντ. Τϊ]]ου[, αρ. Ὑαἱργ, Ἰπονθνετ, νγου]ά 
ΤΘΠάΘΙ ὄνομα ἴιε Ἠππας, υπ. ἀιεθ ΠαΙης ΖΕΗΠΟΥΑΗ, 
ΝΥΠΙΟΙ, Ὠε (ΠΠ]κ5, ἶ5 ο ΡτορεΓ Τεπάεγύισ οἳ Κύ- 
ριος ἃἲ Υ. 11., αἰεπιρίησ {ο ]α5(γ (19 πα Ίοπσ 
ἈΝοίθε. Βυΐ {λοισ] πιο] ελα 15 ἴχαθ ἶ5 οοηίαϊηοἆ 
ἠπεταίη, Ιέ 196 {ταζ] ποί ἵπ ροῖηέ Ἠθτο,. Το ΙΠίθι- 
ΡτείαίΙοη ργοροςδεά γνοι]ά τεαι]το {1ο Αγίίοίε, ἴηθ 
ΟΠΙΙΡ8ΙΟΠ ΟΡ ΠΙΟ /ι6γο ννετε ἃα στθαίθγ ΙΥΘσΗ]ΑΓ- 
1γ ἴπαπ οαἩ ἄΠΥΝἨθγο ὂε {ουπά 1π ία νΥγ]ήησβ 
οἱ 0. Ῥαμ1.. ῬοβίάςΒ, ἐχαρίσατο (νΠὶο]ι 15 ννε]] 
τοπάετεά ὮΥ ἨΠαοκπ. « Ώορίουνεὰ 2) υυοι]ἀ ποῖ 
ίπας Ῥο {Πε ΡΓοΡΕΓ {θ6τΠῃ. 

10, 11. ἼἼ]εεε Υαιςος ΒΙΟΥ {Πε παίγο απἀ οκ- 
{επέ οἳ ια ἀῑσπιίγ; παπῃεΙγ, Ὦγ Πανίησ ραϊά {ο 
Ἠ]πι αη αοΐ οῇ {Πε Ἰουγαοςί οὐοάίοπος (ννλίο]ι πας 
πογο ΙπΙρΙΥ γε[ἰσίοιι αἀοτγαίίοπ, 59ο ΕΒΡΗ. Η1. 14.), 
απά τεσεῖνῖησ α Εί]ο οῇ ἀῑσπ]ίγ οοτγεβροπάεηί, ---- 
ΠαΠΩΘΙΥ, ἰπαί οϐ Κύριος ἵπ ἰΠπῖς ποὺ]ο ρᾳςεασθ 
Ώιο Αρορίιο ἶ5 ]η5δί]γ 5αρροβδεά 1ο Ἠανο Ἰιαά ἵπ 
ν]θὺν 19. χ]ν. 29. Ἔν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πηοβί τεσθηέ 
Οοπηπιθηίαίοτς τεσατὰ αφ 8ΙΠΙΡΙΥ εαινα]οηί {ο τῷ 
Ἰησοῦ: ἨΝΠΙ]6 {πο Γκοπιαπῖδί οοπνετί ια Ὀονίηπς 
αἱ ἴΠο παπῃο οῇ ᾗαδι5 {ο α ΠΙΘΤΟΘ ΟΡΡΑΙΙΟΛΗ. Ἰπ 
ψΠΙο] σϱᾳ5θ, α5 οβίθεηῃ, ἃ πιἰάάἰε οοιτο ΨΙ]] ο 
{ουπά πθαγθςί {ο (γαῖἩ. Τηο Αροδί]ο πια Ἰανθ 
πηθαηί {ο ταργοςεηί ία 5Πρτοπαο ἀἰση]ίγ οἳ 1οδας 
Ὦγ. 5ο] α Γογπι οῇἳ οχρτθββδίοη αξ γου]ά ἀοβίσηαίθ 
Ἠιαί οῇ α ιαπ ἵπ λε λησ]οςί ἀῑσηιίγ : ΠαΠΙΘΙΥ, ἵπ 
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“λα 3 Π ' ’ ς , ο ς ΄ 
/Ιατρος. «στε, ἀγαπητοί µου, καθως παντοτε υπηκουσατε, µη ως ἐν 19 

ᾗ υσία µου μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον, ἐν τῇ απουσία µου Ἰ παρο σιᾷ µ μο . ρμ ᾽ Ἰ πι µ . 
ο 2 0ο5, ἃ. 5. 
Ἠευ. 19. 51. 

ηοί ΟΠΙΥ {να Ῥοννίησ οῇΡ νο παρ {ο Ἠάπα ννηθη 
Ῥγεδεπέ, Όαί ονεη αἲ ἴπα ρτοποιποίηςσ οῇ μ15 παπιε ; 
νο] 15, Ι ε]ίονα, απ ΟτίεηίαΙ οἀδίοπι. Αί αἱ] 
ονοεηίς, ἴ]νο ννοτάς ἀεβδίσπαίθ {ο ργο/οισιά 5ῤ/ες- 
έἶοπ οῇ αἱ οτοεαίεὰ Ὀείηρς ἴο {πε 6αρτειπο ἀῑσπΙίγ 
ο{ να». Βιαΐ ίΠεγ Ὦγ πο ππεαης αι{λοτίπο αΠΥ 
βιο] οπηρίγ οΕΓΕΠΙΟΠΥ αφ {παί οῇ εινα Ἠοιπαπί5ίς, 
6 απαδί (1π μα ννοτάς ο ϱαἰνίπ) νοκ ε85εί πῃᾶ- 
ρίσεα, ο {ἰοίαπι ΤΠ 8Ο0πο νῖτα Ἰαρετεί Ιπο]ήδαπῃ, 
Αίααί 4ς οποτε Ιοᾳπέατ Ῥαυα]ας, ααί ΕἨΙο Ποείἱ, 
ΠΟΠ ση(ζαδὲε, εκΠἰραπά5 εταί.. Το αχργεβδίοης 
ἐπουρ., ἐπιγ., ἃπά καταχθ., ΤΕ{ΕΣ, ποί {ο Πιίπσς (.5 
ους «ΟΠΠΠΙΟΠ Ὑ6εΓδίοή, αἀορίίπσ απ 6ττογ οἱ Έγη- 
ἀα], τεπάςτφ), Ραΐ ρεγδοπς, Ἱ. 6. θεῖπσα, αφ Ιέ ἵ8 
τγαηε]αιεά Ὁγ Ὠοάάτ. απἀ Ἵθννο. Απά 5ο {ια 
Γ65δεµ. 3γτ. Γταπβ]αίοτ ον]ἀεπί]γ {οοκ ἵτ; α5 αἰςο 
0ἼήΥ5., ΤΠδορΗγ]., απά Τμεοἀοτεί. Καταχθ. 18 
Ρορί αοχρ]αϊπεᾶ Ὦγ Τπεοἆοταί απ ΠπαΠΥ επιίπεηί 
ποστ ΕΧΡΟΡΙΕΟΥ, {ο ἀεποίο (ια «οιίς ο/ ἴΙιο ἄε- 
Ῥαγίοά (ονετ νλοπι ᾖθδις Ομγὶςί 1 αἰίκο Τ,ογά; 
566 Ἠοπ. χὶν. 9.)5 α 15ο ΟΓ [ιο ννοτὰ α5 εατ]γ αφ 
Ώια {πο οῇ ια (ῑθεις Ο]πεδίσα] υυγίους. Πέ 18 
Ἱπ]αά]οίοις, ἨΟΥΥΘΝΟΣΥ, {ο γεβπο ΠΡοΟΠ {ο 6χρτος- 
ΒΙΟ: δἶπορ [έ πιαγ, 35 06Ἠ1Υ8. Ροῖπίς ου, ΟΠΙΥ 
Ἰανο Ώεεῃ αἀάθά {ο οοπιρἰείο Ίνα Ιάθα οϐ αἰἲ ρευ- 
8ο ἵη {θ 11ἱ0ογ6θ. ἸἘΕζομολ, ἶΒ ἃ 8ΙΓΟΠσΘΓ ἴΘΥΙΗ 
ΏπαΠ ὅμολογ., απά ἀεποίθς ριθ/ίο Ρτο[θβδΙΟΠ ἵΠ Τ6- 
Ἠσίοις αἀοταίίοῃ, αφ 566πης ἱπιρ]ῖεά ἵπ {16 ἐξ. ΒΥ 
Κέριος απἀετείαπά “« Τιοτὰ 5ΙΡΓ6ΊΙΘ ον6Υ αἱ] Ρει- 
8οής απά {πσς [ίπ Πὶς Μεάια(οτία] Κἰπσάοπι.] 
Ἐϊς ὀόξζαν Θεοῦ Πατρὸς, “« ννπῖο] τεάοιπάς {ο {ια 
β]οιγ οὗ ἀοά ιο Εαίμετ, 

12. 19. Οµ νε ἀοοίεῖπε οϐ έἶνα Ἠαπηιαίίοη. απά 
οὐοάίαπσο οῇ Οητῖςίέ {ο οά να Ἐαίμου, απά ἴθ 
τανγαγὰ {πεησς ταβ]άπᾳ, {μεθ Αροσί]ο επσταβίς οχ- 
Πογίπίοης {ο ουεάίοποθ, Ιπ α ΠΠοΓο σθηθτα] αοοθρ- 
{αΐΐομ, {ο μὲ Ἱπ]αποίίοῃς, απά ἴπε οοπιππαπά5 ος 
(ο. Όσο ΤΓΠεορΗγΙ. οἶῖθά ἵπ Έοθοφῃς. ΦΥΠΟΡ. 
'Ὑπηκούσατε, “ ανο Όθοῃ οὐθάϊθηϊ [ίο ΠΠΥ Ιπ]άηΠς- 
{ποις].. Τα νγογᾷς μὴ ὡς ἐν τῇ --- ἀπουσίαᾳ αΤθ ΡΥ 
Ώνε σοηπογα]1έγ οϐ Εχροβίΐους τοίογγες {ο {νο ὑπηκ. 
{ηροεά πο; Ὀπ{ Ὦγ α {θνν οῇ ἐἶνο ποτο οπη]ηθηξ, ἴο 
Όνα ννοτάς [οἱ[οιοίπιο, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργ. } 
νυΠίο ἶδ πα ρτε[εταὺ]ο γίονν. Ἐοτ 1 πια 9 
ἀοπίοά νν]οί]ιοχ {αγ Ἰιαά Ώθθῃ γιο] ΠιΟΥΕ 096- 
ἀῑεπί ἀπτίης Πὶ5 αΌδεπος, (Παπ Ώθδ[οα, ἵπ Ἠΐ5 ργος- 
6/Ώσθ. Απά, ΠἹοΓΘονΟΓ, αοσοτᾷῖπσ {ο {ο οἴ]ου 
πηθίμοά, ο νῦν ννομ]ά 6 Πίο ειἱίαθίο. Ἐ6- 
ΒΙ465, α5 ἴἶνο καθὼς τθφι]τος απ ο) ἱρίίοα] οὕτως {ο 
οογγθβροπά {ο Πέ, 5ο ἴἱέ πηαςί ο εαρρ]ίεά αἱ μὴ ὡς 
ἐν τῇ παρουσίᾳ ---- ἀπουσίᾳ µου. {6 γοτὰς ΠΛΥ Όθ 
χοσητὰθοὰ α5 α Ρ/οπάίισ οἱ έιυο οἰωιβο {πίο 0Π6. 
Απά ΗΒ ινα κοηίοησς, ἵξ νυηίοη αἱ Ἰοησίῃ, 
ννοι]ά ίαπά αφ Γο]]ον/β: καθὼς πάντοτε ὑπηκοίσατε, 
μὴ ἐν τῇ ἀπουσίᾳ µου µόνον, ἀλλὴ ἐν τῇ παρουσίᾳ µου" 
ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον, ὡς ἐν τῇ ἀπουσίᾳα µου ὕπα- 
κούετε, καὶ κατεργ., ἃνο. ἜΤ]ο πολλῷ μᾶλλον ἶ5 Ὁ 
ενα Ῥθβο]. Ἀγτ, Τταπε]πίοτ τση απίίος υνὶί 
μᾶλλον. Τπ ἀλλὰ νῦν οτε 6 απ Πογία(ίνο {οτοθῬ. 
Ὦγ μή Τί 15 ποί ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ {ο απἀογείαπᾶ, ἴἶναί 
Όπου Ἠαὰ Όδση πποτο οοάἰθί ἵΠ Ἰ Ργοβθηος {]1άΠ 
Ίη Πΐς αΏαοῃσς; Ὀαί Εἶαί οἰγομπιβίπησος Ἰπά ος- 
ουγγθς, ΙΟ οπαῦ]οἆ {Ίχοπι {ο οβροοἰα]]γ ουΐποο 
Οιαί οροάίσπσθ, Τ]ιογ ατο οχλοτίοὰ {ο ο ο8Ρθ- 
οἵπ]]γ οὐοάίσπέ, Ἱπαβιππσ]Ἠ αθ Ίο 15 πὈεοπί ΒΓΟΠΙ 
Ὄναπη. 6 Ναπι βἱ πἀθβθοί ({ο 19ο 1ο ννογᾷς οϐ 
Οα]νίπ). οοταπα, αφεἰἀ αἱ πιοπἰ{οπίσς κ Εππα]ηγα 
ἱρβοβ οἱ ΠΥΡ6ΤΓο Ῥοββοί; πιΠο ος ο8έ, 41η ΡΤΟ- 
ου] αμθβί πποπΙ{ος, αἱ ἐρ8ί αἰρί Πηβ]ρίαητ,” 

υ , π ’ υ ς » / /.ς . ο ς ᾽ 

µετά φόβου καὶ τρόμου την ἕαυτων οωτηρίαν κατεργαζεσύε ο Θεος 15 

Τ]ιο ννοτγάς {ο]]οννῖΠς μετὰ φόβου καὶ τρόµου παιδί 
οργίαΙπ]γ ο οοηβίταεἀ, ποί (45 ΙΠεγ ατθ ἀοπο ὮΥ 
Ῥιετος απἀ Μασκη.) νι ἐν τῃ ἀπουσίᾳ µου, Ὀαί 
η κατεργ.» Ἀπά Όιε Ὀοδί Εκροδίΐου5 απάεγείαπὰ 
Ώια 5οη5ο {ο Ῥα, Ιαθοτ ία αἰἱ ἀίσεποε, 6αἵΓ- 
ΠθδίΠ6Σς, απά απχἰθίγ, {ο εβεοί γοιγ φα]ναίίοη : 
ΥΝ/ΠΘΓΘ {]θ κατα 18 ὑπίεπδίυε; απά 5 ἀ5θ οί φόρος 
καὶ τρόµος ἵ5δ Πεφαεηί ἵπ πο ῬΒοετίρίυταὶ απά Πε 
Οαξεῖσα] υνγίίετ. Όεε ΗΡΙ. γΙ. δ. απά πιγ Νοίθ 
οπ Τλαογάἀ. Πἱ. 21, ὃ. διὰ δέος οὐ παρανομοῦμεν, “' νΘ 
το ΓεαΓβΗΙ1Υ οαμ{οις οῇ ἀοΐησ απγ Ντοιρ.ὸ. Οα]- 
νίη, Ιπάθεά, οχρ]αίης α5 1 πο ΕΧΡΤΕΡΣΙΟΠ Ὑ/εΓθ 
ΤΠΘΤΕΙΥ πηθαπί {ο ἱποι]σαίε πι έη; ννπετεας 1ἲ, 
Γ εἰπ]ς, Ρ]αΙπΙγ πιατίκς απατείψ, να τε[ετεπςθ {ο 
πο ατἀποιςποθςς οϐ {6 ννοτ]ς, απά πε ανν{α] οοἩ- 
56φθησος οἳ {αἱ]ατο ἴπ 1. Αί ίπε βαπιο πε 
Ώπεγο 566ΠΏ5 πο οὐ]θεοίΙοη {ο επσγα[ίπσ Ὠναί Ίάεα 
απά (ας {6 11] 5οη58ε 56οτης {ο 06, έν] απαίοιι 
αἰ[ίσοπος, ατιά {οί )ιπιὐίο αἰ[ιάεπιεε.”. 366 Ηαπιπη., 
Ώοάςτ., απά Αοοέί. ΤΠ κατεργ. Όετε ἶδ α πιείᾶ- 
Ρπος ίακεῃ [Τοπ ασγἸοπίαγε, οἵ οίλετ Παπά-]αβος. 
9ο Β, Βατπαῦας, Βρὶεί. Ρ. 251. (Επ. Ίγεςς.) 5αγ8 
(1π Ππταίοη ΟΕ {Π16, διὰ τῶν χειρῶν σου ἐργ. εἰς 
λύτρωσιν τῶν ἁμαρτιῶν σου. Τ]θ ἑαυτῶν ἶ5 ]15{1Υ 
5αρροφεᾶ {ο αἀνετί {ο {πε ρατί ἴακεῃπ ὮΥ ἔπε Ῥεί- 
5οη5 {Πεπιςε]νοας Ιπ ννοτκίησ ουί {εῖγ εαἰναίίοῃ. 
Τε παχί ΥοΤᾷ5 ὁ Θεὸς γὰρ --- εὐδοκίας αδείση α 

ΤΟΔΦΟΠ ΥΊΥ (Πού πια 4ο Οδ γη νε πποτθ 
αἰασγΙίγ:. απά Όο 86ηΏ5θ ε]οι]ά, Τ ἐήπ]ς, ὃε (ας 
εχρτοςφςαᾶ, « [οχ {μετα ἶς «σα, οἳ Πὶ5 σοοᾷ Ρ]θαδ- 
πχ6ε, Ργοάιοίησ Ιπ γοι Ῥοίῃ {ο ν], αμά {ο οα- 
ΤΥ Πίο οβοοί [χαί ν]] 2 1, 6. Ῥοί]ι να ουν] 
απά ἴλα [αοι]{γ {ο ΡετίοτΠ. 39 ἴἨθ Ῥεδε]. ὮΥΤ, : 
« Ώοεις επίπι εβ]οῖί ἴπ νοῦῖς, ἴαπι να]]ε {ππα ασθτθ 
14 ααοάἀ να]... 'Ὑπὲρ τῆς εὐδ. βἰση]ῇςς, ΄΄ αοοοτᾷ- 
Ίπσ {ο Ἠὶθ οὗη ρταυ]ίοις Ῥεπενο]επος, α5 ΕΡΗ. 
1. ὂ. κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήµατος αὐτοῦ. Της 
ἠλα φονοτείση [οεάοιη οῇ ἀοά ἵπ ἴπθςε ορεία- 
Πομς, αφ αρατί [Ποια αἰ] εἰαίπις ο) ἨππιαἨ. πιθγῖξ, 
5 ποτο ἱποι]οαπίας, ἵη οτᾷθΥ {ο Ργοπιοίς Γη 
απά ἀ/Πάεποο αξ ΙΥε]] α5 ἀἱίσεποθ. Απά νν]εῃ 1 
5 φαἶά, «' ίποτγο 5 (ο νοτκπς, ὅτο., ἴμε Αρος- 
16, 1 αρρτε]επᾶ, Τείθεχς ἴο ἴ]θ ἐν τῇ ἀπουσίᾳ µου οΕ 
Ώινο Ρτεσθεάίπσ νευεε; 4ᾱ. ᾱ. “΄ ίποισῃ {νε αὔφοῃε, 
Υεί γοι Ἰανο (ο οοπίπαα] αἷά οὗ 6σα, πο οπ|Υ 
{ο ο(ὐπιηζαίε 1ο’ τυἱ118, Ὀαί Ὀοί] ἴπ νν]]] απᾶ ἀθεά. 
«Το ννοτ]ς ἵπ 5, (54Υ5 ΗαπιΠ],) {ης τὸ θέλειν απᾶ 
ία τὸ ἐνεργεῖν, ἵ5 λαο αἰνίπο 5 ναί εἰτεησίῃ, 
γνογκίησ 1η ας ίποςα αλιείς ννλΙοἩ ατα τοφι]γεά 
{οτ ος νν]]πσ ος ΝΟΚΙΠσ, 45 ΠθΘΟθΡ5ΑΤΥ ἴο Ρ{θ- 
Ρατο, απά αβεῖςί ας {ο ἆο, εἰίμογ.”. ΟΓοουχςο 18 
ν/οτκίησ ο) (405 οἨ ἴιε ἀἱβροδίίῖίοη απά νν]] οἳ 
Ίπαπ Ἰαδί ὢθ 5ο απἀετείοοᾷ αξ ποίῖ {ο Ὀ6 Ιπσοῃ- 
αἰείοπί ον] ο Γοτεοσοῖηπσ οχΠοτίαίοηπ {ο Ἰαῦος 
οαγποεί]γ απά ἀῑῃΙσεπί]γ {ο Ὑνοτί οιξ ἐλαίχ οἵΝΝΠ 
κα]ναίίοη. Ίο ατο ποί {ο απἀθγδίαπά ἰπαί ἀοἆ 
οῦΘΥ- Γή ος νν]]ςς [ου ελαί ννου]ἀ ο τοογΚὲ 
ἵπ ο) φἰοαᾶ, ππᾶ ἴἶπιδ ννο οου]ἀ ποί ο καϊὰ {ο 
εέννοτκ οί οιγ εα]ναίίοῃ.. Ἀθ6 ἴθ αηποίαἴ1οπ8 
οῇ Βεζα, Ηαπαπ., απ (ΟΥ, απά νο αρ] ἀἱδ- 
οογςθς οἩἨ []]ς {εχί Ὀγ Βρ. Βοτ]ος], νο]. Π. 8ο 
Ὃν. Οπάννονί, ἵπ Πῖς αὐπϊταδ]ςθ ΒΘΥΠΙΟΠ οἹ 1 
Οοἵ. Χν. 10. εποννς ἐ]λαί ννο πιαδί πο ΓαΠογ {παί 
ουχ οΝ/Π απείίυνε οοὔμεγαίίοη ἵπ ἰπῖς ννοτκ ἶ5 ποῖ 
πθοθββαγΙ]γ τουι]τος (Ἰεγείο. Ἐογ α5δ ἴοιο ἶδα 
αρ]τῃ οἳ ἀοά 1π παίπτο, νλίο] ρτοάασσαί] γοσεία- 
Ρ]ος απά τηϊποτα]ς, υπο Ἠαππαπ αγί απ ἱπάας 
οοπ]ά παγογ Ῥο αΌ]ο {ο οβοοί, παπηθ]γ, ἐμαί «ρέγι- 
ἐμ ἵπίις αἰετδ, νν]ο]ι νο Ῥοοί θροα]κς οῇ), νο 
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’ 3 ς } » ὀ δα 3 . , ᾿ ᾽ ΄ ” « , .ά 

γαρ ἐστιν ο ἐνεργων ἐν υμῖν καὶ το Φέλειν καὶ το ἐνεργεῖν υπερ τος 
ω 3 

4 εὐδοκίας. 
’ -” - - / 

Ρ Πάντα πυιεῖτε χωφρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισµώ», Ὁ ἵν | 
η, 19. 17. 
ο. 2, 12. 

.9 
- ’ 2/ ν ὰς, [ , ͵ - 3 ; ῃ , ω ; . 

16 γένησύε ἄμεμπτοι καὶ ἄκεραιου  τεκ)α ΌΘεου αμωμητα εν µεσῳ γενεάς α Ρον. 4. 18. 
-» ο. ’ υ ς -- 

σκολιᾶς καὶ διεοτραμµένης ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστηρες ἐν 
[ή » 3 ’ . 3 ’ 2 3 ς Π ν 

16” λογο» ζωης ἐπέχοντες' εις καυχημα ἐμοὺ εἰς ημέρα» Χριστοῦ, 
3 Ν ., 2 4 Ρ] . ΄ / 

17 εἰς κεγὸν ἔδραμο», οὐδὲ εἰς κενον ἐκοπίασα. 

ν Μαιι, ὅ. 14, 15, 
κόσμῳ, 
{/ .] 

ο τμ 
ο Ι Έ]νοβς, 9. 19, 
ὁλλ εἰ καὶ σπέγδοµαι ἁ9.5. 

β 3 Οος. Τ. 4. 
-” ΄ - ς - . 

ἐπὶ τῇ Ουσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω 3 Τ.Α. 6. 
-- ον, ᾽ 2 , Ἡ ς μ. 

18 πᾶσιν ὑμῖν. τὸ ὃ αὐτὸ καὶ υμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι. 

Υεί ποἰννηκίππάίηπσ ἀοΐαμ ποί νοκ αὈδο]αίεΙγ, 
ππουπάοπα]1γ, απά οπηπἰροίεπ{]γ, Ὀαί ταφι]τοί]ι 
οργίαϊπ ῥρτοραταΙοης, οοπ(1{1οΠ5, απά ἀἱδροδίί1οηβ 
ἵπ {πε ππαίίος, νλίος 1 Ὑνοτκς προπ ({ος απ]ες 
Όνο Πας απάπιαπ Ῥ]οισῃ ἴπε στοιπά απά 80ΥΥ ἴθ 
φοοὀ, ἴἶα αριπί οὗ ἀοά ἵπ παίατο ν]] ποί σἶνο 
ΔΏΥ 1Πποτοθαςο) 5 ἵπ Ικα ΙΗΠΠΠΘΓ ια βοπρίιτο {ο]]5 
18, εναί ιο Ὠϊνίπο βρίτ οἩ ϱταςθ ἀοΐλ ποί ἵνοτ]ς 
αὐφο]αίο]γ, αποοπάΙοπα]]γ, απά ἹττεβίςΗΡΙγ ἵπ 
νε 5οαἱς οὗ πιεῃ, Ὀαί τοφιἰτείῃ ορτίαίη Ῥγεραγα- 
ΏἼοης, οοπά1{1ο5, απά οοῦροεταίίοης ἴπ ας... Της 
ννθ ατα ἴο 5Ξ1ΠΡΡΟΘΘ (45 (Ἠτγς., ο ο. απά 
Τ]οαυάοτεί εασσεςί), ναί ννηεπ (οά Ππάς α 4ἱβ- 
Ροβί(]οἩ {ο 4ο σοοᾶ, Πε αασππεηίς Ιΐ ὮΥ {ο ο0- 
ορεταίἶπςσ εΠοτσγ οῇ Η]5 σταοθ; απά {ο ἐνεργεῖν, 
35 τοσατάς ΟΥ ασοΠίοπς, παδί (5 (1178. ΤΟΙΩαΓΙΚΒ) 
ἀεποῖο {ιο οαττγίησ ἴΊεπι Ιπίο εβεοί (ἐνεργεῖν 
Ρεΐπσ Ίετε ΓΟΓ ἐπὶ τέλος ἄγειν, α5 ἵπ ΕΡΗ. 1. Τ1.), 
οῇ σοιγ5ο Ιπ 50ΠΠ8 516Ἠ αγ ας 15 οοπβἰδίθη{ ΥνΠί 
ΠΠΠΩ’5 {θθ ασθποΥγ. ἨΝασἩἃ {ο {πε ΡρατροςῬε, ἵ 
πομ]ά οΏφοινα, οἱ {ιο Ρτεβθηί Ραββασο 15 {μαί ος 
1 ὅοτ, αν. 10., ϱέ απά Ἠ]ϊς σταοε Πίο Ὕνα5 Ὀ6- 
βίον/οἀ προπ πες γα ποί 1η ναίπ} Ραΐ Τ ]αῦοτεά 
πιογο αὐαπόαπ{]γ απ 116Υ αἰ]: γοί ποί 1, Ραΐ Όλθ 
ρταςθ οῇ ἄοά ννλ]σ] ννας η πηθ.”. Τη φἸοτί, {ο 
ειπα αρ {πε ἀοοίτίπαο οοπίαϊπεά ἴπ {Πῖ5 πιοδί ἵπῃ- 
Ρογίαπί Ῥαδδασο, 1 5 ραϊά οϐ «οσα, ειαί οἱ Πὶ9 
ροοᾷ Ρ]6αδητο Ἠο ννοτκεί] γη α5 ΡοίἩ {ο νι] απά 
ίο ἆο; απά 1 15 βαἷά οἱ πιαπ, μαΐ ιο 9 {ο Ὑοτ]ς 
ουί Πΐς εα]ναίίοη, 1.6. {ο ἆο ῖδ ρατί, νμαΐίε να 
Οιαί Ῥα, ἵπ οβοσίίπσ 1, ἸΝοίλμίπσ οαη Ὀθ ΠΙΟΤΘ 
πηατ]κεἆ {ιαπ {πο ἀἰδίποίίοη ννλ]ο]ι 15 Ἠετο πιαάε 
Ροίν/εθη {ια ασοποΥ ο{ ἀοά, απἀ ἴΠο ασεπογ ο 
πιαῃ. ἸΛΝοίμίης 15 πποτο οετίαίη ΟΠ {Πο οηθ Ἰαπᾶ, 
παν ἴ]ναι, ννλοιί ἴΠα αββἰδίαποο οἱ ἀοά, Παπ 
οαηποί ὃο6 εανες αἱ αἰ]; ποίμίησ οαη Ῥ6 ΠΙΟΙΘ ϱ6ἵ- 
αΐῃ, οἨ {ια οίποτ Ἰαπά, (Παπ ἴαί ὉΥ Ἠὶδ οἵὗνη 
γο]απίατγν «οδροταίίομ, ΥΠ βαο]ι αἰά {Γοη1 αΏονο, 
ΤΠαΠ )έἴπιαίε[ ἐς δαυεᾶ. Ποιο /αγ, Ιπάεεά, ο 
{αου]έγ {ο ννοτ]ς εχίεπ6ς, 15, Τ απ τεαάγ {ο αἀπη]έ, 
νη(Ἡ Οα]νίηπ, α αποβίίοη νπίοἩ {με Αρορί]ο ἆοες 
ποί Ἠθτο 1πθαπ {ο ἀἴδοαξδς Ὀαί 5ΙΠΙΡΙΥ {ο {εασ] 
π5 ἐλαί οά 5ο αοί5 ἵῃ 35, 45, πουοθτίηο]θςς, ποί 
ίο 5αῇεγ 5 {ο ο Ιάῑ6: Όαέ, ΡΥ Ἠἱ8 εεοτεί ἵπῃ- 
Ρι]βθ5, οχοῖίθος 15 {ο δίΓ6ΠΊΟΙ5 οχογίΊοῃ. Τη 
ε]οτί, {ο π5θ {πο Ἱνοτάς οὗ Μτ. Ῥσοίΐ (ο5θ απ- 
ποία{1οπ Ἠα5 ΠΙΟ] οῇ σοοᾷ 56Π59 απά πιοάφτα(ΙοἨ), 
4 Ἠε ννογκεί] ἵπ α5 εΠεοίαα]]γ, Οναί νο ΠΙαΥ ο{- 
[βοίια]]γ ννου]ς,ὁ 

14. πάντα ποιεῖτε ---διαλ.] ἩἨανιησ σῖνεῃ {8 
6αγηοθ»ί οχ]οτίαίίοηπ {ο Οληϊδίάαπ ἀίσεπος, {πε 
Αροβί]ο ποὺ τογοτί {ο {Πε εαῦ]οοί οἩ εοπεοτά 
απά ιαπ, πιοζρφίη, απᾶ ιπι{η, ἐτοαίεᾶ οἱ 
αἱ νν. 2, 9,4. Υ {11ο ννοτά5 γογγ. απά διαλ. 8866ΠΙ 
ἀθβίσπαίαά {πο οε[[εοίς ο με ἐριθεία παπά κενοδοξία, 
ασαϊηςίέ νν πιο] Ἡς Ἠας (Ἠηοτο οαπί]οπες {ηοπα: {πο 
{ΟΥΠΊ6Υ οῇ {λα νο ἴδτπι ἀεποίίησ α πιυτιπαγίησ 
απά Ιηκηρογάϊπαίε δρ]πῖί, απά {Πε Ἰαΐίετ α ἀἱδροβί- 
Πο γν]]ο]ι 5εο]ς 1ο 6χοιςε ΙΠς5ε]/{ [γοπη ρετγ[ογηιῖπσ 
π]λαί 15 επ]οϊπεά, Ὁγ ταϊείησ ἀοιὈί5, Ῥαςεά οἩἨ 

4 

50πΠ6 ΠΙΠΙΦΥ τοαςοπῖηρα, απά ὮΥ πιασπΙ(γῖησ ἁ[- 
ομ]1θςδ. Πε πάντα ποιεῖτε πιεί, οῇ οοιςθ, Ὦθ 
απαρτείοοά οῇ {ιο ἀῑτεςίίοι οἱ Πνείτ βρ]τ]αα] ραδ- 
{οΓ5 απά ΠΙαδίΘΓς. 

16. ἵνα γέν. ἄμ.] ᾿Ακέραιος ἵδ ἀετῖνεᾷ [οπι α 
ΡτϊναἴΊνε παπά κεράω, ἴο η; απά ἶ5δ οφαἱνα]εηί {ο 
Όνα {πίεσε νΙίΒ βοεἱετίδᾳιθ γι οῇ Ἠοτασθ. 
Οη διεστρ. 8906 ἸΝοίθ οη Μα. χνῇ. 11. Λος Π. 40. 
Τμετε 18 ια 5απιε πιείαρµος 1π λε Ηεὺ. ΨΩΥ, 

τοἱορεᾶ, Υν]]ο]ι οοπΠςς, ἶ 5αβρεοί, (οπι απ οἷά τοοῦ 
ΦΏΝ,  ἴο ππακα Ποοκεά, οὐ οτοοΚκεἀ, {ο ἀῑδίογί,) 

ὅτο. Τπ{[αο, ποί οπΙΥ 2), Ὀαί 3021Ρ», ρν, 

απά 29, ατθ, 1 Ελπίς, οπ]γ νατίαίίοη», ο{ οηθ 6εη- 

εγα] Ίάεα: απἀ, (Πποισ] τεσατᾷεά ας 5εραταίο τοοίβ, 
ατα, 1π {αοί, ἀοτιναίινες {Τοπη {1ο ῥγύπιίυε θΙ ενα 
Ὦν, ὙΠΙοΠ, Ιῖ 8 βίαπσο ἴπε Τιεχὶοοσταρ]ηθΙβ 

ε]λοπ]ά ποῖ Ἰανο 5εεῃ, αἰσηίῇος, Ι{ετα]]γ, ΄έ {ο 
)ιοοΚ.”. Ιπάεεᾶ, οἳχ ᾖοος ἵδ ενιἀαπί]γ ἀετιγεά 
{οπη Ἱ6, Τὲ παγ αἱεο Ὀε οὔεετνεά {παί ου τυἱσ[ιοά 
(ννΙο] ηαδ 5ο Ρρεγρ]εχεά {με Εἰγπιο]οσίςίς) Ξ6εΘΠΙΘ 
{ο Πανθ οοπιθ {τοπι ἴΠο Ηεῦ. Ὢνὴ, ἴΠτοισὴ {]πθ Π]θ- 
ἀἴαπῃ οῇἳ πε ἸΝοτίπεγη υίσζα,) ὁτ υἱοχαπ, ΥΠΙΟΤ 
Ηετα]]γ βἰσπίβες, “ {ο {πγπ {Τοπ α εἰταϊσῃί Ἰἶπο, 
. απ πησ]ε (ν), απά βριταίΊνεΙγ {ο ετη, {ο σἶπι,) 

δι ! 
--- ὡς φωστῆρες ἐν κόσμ.] Ίπ (ΙΕ ιετο πια Ὦθ 

απ αἱ]ηδίοη, α5 ΦαΗτίΠ απά Ώοάςγ. 5αρροςε, {ο {ἱσ]ί- 
Ιιοι5εδ; Ῥαΐ ταίῃετ, Τ (ΠΙπ]ς, {ο {πε Πραυετ[η {ιο 
αγίεδ, ΝΠΙΟἩ σὶνο Ιἱσῃί {ο πε ΙΥοΓΙά, απά αΓθ 8Ο 
οα]]εά ἵπ «επ. 1. 14. 16. απᾶ εἰεενμετο. 'ΤΓΠ9 
ππείαρῄμοτ ἵ5 αεαπεηί Ὀοίῃ 1π {πε βοτιρίατα] (α8 
Μα. ν. 11. 16. Ἠρῃ. ν. 8. 1 Τηε88. αν. ὄ.) απἆ 
νε Ο]αδείσα] τετ. ΒΥ «γε» ἵ8, 1 πε, 
πιθαηί Υο 6ιγὶκίίαπς, πο γε βΡ)ιζζρρίαπς, α5 πιοδί 
Εκροβ!ί{οί5 ϐπρροβδθ; ΠΙΟ] οσοσαθἰοηεά οίμείΒ {ο 
ἴακε φαίν. α5 απ Ππιρεγαίῖυο. Βιαΐῖ ἰπεῖτ ἀπίγ ο Ὀο 
8Ι6Η ἶ5 ταίπεγ ὑπιρίεά ελαπ εχρτεςεεά. 

16. ἐπέχ.] “' πο]άϊησ Γοτίῃ,” 48 Ῥετθοπς 4ο α 
Ἰαπίθτη ἴο Ισ]ί οίμοατς, ο ταίΠετ, αξ {πε Ἠεαγεπ]Υ 
Ἰαπηϊπατίες σίνο ]σ]ί {ο πε υγοτ]ά ; 1. 6.“ {ιο σι 
ο  ΒΏ]νίπε Κπονγ]εάρο απἆ σοοᾶ εχαπιρ]θ {ο οίμείς.,) 
Τετ 18, α8 (τοί. οΏξ6ινες, απ Ιπίετπιϊχίατο οὗ 
ύνα οοπηρατίδοπ ὉηίἩ {πα {Ππῖπσ οοπιρατεᾶ, Τη εἷς 
καὐχ., ὅσο., ια εἰς ἀεποίες οπᾶ, οἵ }εδιί, απᾶ 18 
{ΟΥ ὥστε καύχηµά µοι ὑμᾶς γενέσθαι" «5ο ἰλαί γοις 
οοηνοΓβίοη {0 {6 {αἰ(Π, απά γοιΓ οοηείαΠογΥ {16ἵ68- 
ἴπ, ΠΙαΥ 6 α πιαΏ{εγ Γοτ ΠΩΥ το]ο]οίπρ ἵπ {πε ἆαγ οΕ 
ΟἨηϊκε: 3 1. 6. ἴΠεθ ἆαγ οῇ Ιαάσπιεηί. Όπ καὐχ. 
ἵπ {Πὶ5 86Π59, 596 Ἰοίθ οἩ 1] «ο. χν. 91. "Ότι, 
66 παπιθ]γ, ναί, έέα5 α ΡτοοΓ ἐλαί.7 Τη εἰς κενὸν 
--- ἐκοπίασα ἴΊιθτο 15 απ ασοπϊκί]ο α]αδίοῃ, α5 αἱ 1 
Οογ. Ικ. 26. απἆ (α1. Π. 2. ἜΤηο ἐκοπ. ἵ5 ννε]] ]]αξδ- 
{ταίεᾷ Ὦγ ἴἨθ ἐν κόποις, ὅσο. ο{ 1 (ο. γι. ὅ. Τ]ετε 
8 Ἠθτο απ οἰθσαπί /1ἱοίες, Ὁν ιν ννη]ο] 1 νγοι]ά 
6ΟΠΙΡΗΤΘ 3ο]οη, Υ. 29. ἅμα γὰρ ἄελπτα σὺν θεοῖσιν 
ἤνυσα, "Αμα ὁ) οὐ µάτην ἔρδον. 

11. ἀλλ᾽ εἰ καὶ σπένδοµαι --- καὶ λειτ.] ἨΗετε ἴΠειθ 



ο {εαε]ετ, 1. 6. ΠΙΙΠΙΡίΕΥ. 

3032 

{λοι 16. ]. 

πἹ 
4 19. 5. 
2 Τΐπι. 4. 10, 16. 

5 ς 9 Π ) Γ 9 μ ’ 5 ᾽ 3 Π 

οτι, ὣς πατρὶ ΤΕΚΝΟ», συν ἐμοι ἐδούλευσεν εἰς τὸ ευαγγέλιον. 

9 3 ” ς ο 

καγὼ εὐψυχῶ, γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 

3 3 - 

σι, οὐ τὰ [τοῦ] Χριστοῦ Ἰησοῦ. 

ΡΗΙΠΤΡΡΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. Π. 19---26. 

ἡ Ἐλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα 19 

Οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις 90 
.) ς ’ ’ : πώ 

Όοτ. 10.31. γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν µεριμνήσει" " οἳ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν Κζητοῦ- 91 
1 η) 2 ” 

Τἡν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, 35 

Τοῦτον 398 
: τ 3 . , ς 2 32 β » , 

ἄ δρα]... μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι, ὡς ἂν απίδω τὰ περὶ ἐμὲ, ἐξαυτῆς. 3. Πέποιθα 34 
Ῥμί]επι, 22. 

Ἱηέτα 4. 18. 
Ἠ]]επι. 2. 

Π 5/ 3 , .] . 

δὲ ἐν Κυρίῳ, ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι.  ναγκαῖον δὲ ἠγησά- 56 
δε / 1 3 ᾿ 

µην Επαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην µου, 

ὑμῶν δὲ ἀπόστολον, καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας µου, πέµψαι πρὸς ὑμᾶς 
3 υ Γ » 3 ’ ς . λ 3 . ’ 2 ΄ 5/ 

ἐπειδη ἐπιποθῶν ἢν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν, διοτι ἡἠκούσατε τι 396 

ἠσθένησε. Καὶ γὰρ ἠσθένησε παραπλήσιον «Δανάτῳ' ἆλλ᾽ ὃ Θεὺς 5: 
ην. 3 / : 3 ο ' ’ 3 η ο ο. δι. ς/ ην) ’ : ὉἩ 

αὐτὸν ἠλέησεν᾽ οὐκ αὐτὸν δὲ µονον, ἀλλὰ καὶ ἐμὲ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ 
, η π. , 1 3 2 3 ε/ σος’ 3. Ἡ , 

λύπη σχω. Ὑπουδαιοτέρως ουν επεµψα αυτο», ινα ἴδόντες αὔτον παλιν 98 

ἵ α Ππο φαογ{βεῖαϊι αἱ]αδίοπ, Ῥγοβαβ]γ δασσεείεἆ 
Ὦ} ιο αβφοσ]αίίοπ οῇ Ίάεαςδ ψΙίΠ {ο ρτεοθάῖησ 
ποίϊοο ο {πε ]αθοιγ5 απἀ δαετῖῇεες θ Ἰαά πιαὰο 
{ος Όια (4ο8ρε]’5 βακα; απἀ 1 15 πιεαπί, επαί {ος 
πο βαππο σ]οτίοις οα.19θ Ίθ 18 ΓθαΔΥ {ο βαοτίβοθ 
Μέγ Μέδεί{. Ἔϊα παίατε ο{ {πε πιείαρμοτίσα] α]]α- 
βοης 15 ΠΙ11Υ ἀϊβοιδεεά ἵπ Ἐεο. γη. Ῥιῇ]ος Ἱΐ 
Ἠετοα {ο οΏσεοτνθ, ἐπαί {πο [αίἩ οϐ ίππο ῬΠΠρρίαπς 
15 ΞἹρροξθά {ο Ῥε α δαετί[βοε ο[Γεγεᾶ {ο ἀοά 5 απἀ 
ενα : ΟΝΠ ]]{ς 15 οοπιρατεᾶά {ο α αἁγίπί-ο[}ογίτ 
ο{ οἱἱ απἀ ν]πθ Ῥουτεᾷ Ἡροῃ ἴιε βαοτίῃςες (Εχος. 
χχὶχ. 40. κᾳ.). Ἔ]ας νε πιθαπίης 5, ἴπαί «1β 
8 ν6τγ {ος Ρ]ουἆ Ἰου]ά Ὦο ρουτεά Γοτίπ, ὉΥ 
πηατἰγτάοπη, ἵπ Ρτοπποί]ης 5ο αοοορίαΡ]ε απ ο/Γεγῖπς 
{ο ἄοά ας Εἰιαῖχ {α1{Π, ο εποιυ]ά τε]οίσε, 45 {Π1εΥ 
νγοι]ά Ἠαγα ΓΘᾶδ5ΟΠ {ο ἆο, ἵπ {πε οοηβο]αίίοπ8 οΓ 
Ώπο (.ο8ρε1.” 

19. ἐν Κυρ. Ἰ.] ἵο Ὕ]οπι ὲ. Ῥαα] τεί[οτς 5 
Ίιορες, 35 ὙΥε]] 45 ΘΝΕΤΥ {λλ]ῃπσ ϱἱδο. ἜΤ]ε κἀγὼ 18 
αδοά ε]Ιρίίσα]]γ, απά λα Ε411 5εη5ο ος {1ε ν/ογάς 
Τιµόθεον ---- περὶ ὑμῶν 18, ΄«ίο 5επἀ Τιπιοίῃγ 5 εναῖ 
ποί οΠΙΥ γοι ππαΥ Ὀς ΓΙ]]γ α5διατεά οἳ πιΥ {αΐα, Ραί 
1 αἱεο, Ὀοῖπσ αςειτοά οῇ γοιτ οοπάἰίοῦ, πΙαΥγ ϱο 
6ᾶδΥγ ἵπ πιγ παπά.) 

20. ἰσόψυχον] α5 Ἱέ νετε, “΄οπθ επάπεά υίῃ 
{πο βαπῃθο οι] απά ἀἱδροδίάοῃ, α δεεοπά δεί. 
Τ]ιο ννοτά 18 ΥνατΥγ τατε, Ῥαί οσο ἵπ Ρ5. ]ν. 14. 
Γνησίως 866ΠΗΕ {ο αἰσπ]{γ « νηί] ια βαπιθ «ἴπεθγοίι 
{αἱ 11] Γοε]]ησς αξ ο ἀῑά. Ὁοπιρατεο 1 Τίπῃη. 1, 2. 
9ο, ἵπ α Γαποτα] Τηβοτίρίίοη οἶίεά ὮΥ Ἰείς. οἩ ἴν. 
5. Μάριος Πούδης τῇ ἰδίᾳ συµβίῳ ἀρετῃ ῥησάσῃ γνη- 
«κ καὶ σωφρόνως μετ) αὐτοῦ, {αἱ λ{α]1γ απά νἱτίι- 
οἱ5]Υ. 
οἱ, οἱ ονηι {οἵ οἱ πολλοὶ, ἴπα στοαί Ῥι]]ς, 5ρ- 

Ῥοεοά {ο Ὀο {Πος5θ οϐ πα ο αάαίσιηπσ Ρατίγ. Απά 
{ιο οὐ πιαΥ Ὀ6 ἴακεν ση ἨππιίαΠοῦ, {ος ποπ {αῦι 
---(μαπι. 

22. τὴν δοκ. αὐτοῦ .τ. Τ]ιαο 8οπ8ο 18, “(ο 
τουῦ οἱ πα (1. 6. Ἠΐς Πάε]Ιίγ απά οοηδίαπογ) γα 
ἄγο Ἰαά απά Κπονπ. βοδο 

τὴν δοκιμὴν ὑμῶν. πας Ἱκ. 22. 
20. μὲν .. Τ]ιο {οτσο οϐ (5 Ῥατίο]ο 8 Το- 

διώπρίτυε; « Ηἶπι, πεῃ,Ἰ ο. "Ως ἂν, 45 8οΟη 
48... 98ο 1 Οοἑ. χἰ. 94. ὡς ἂν ἐλθῶ. ἜΤ]ιο εεηεο 18, 
«έπ8δ 80ΟΠ ας Τ 8μα]] Ἰανο ε6οπ ἴ]ο είαίο ΟΓ ΠΙΥ 
ἁΠαϊτ [εο ας {ο ο επαῦ]αά {ο 5αΥ εοπηοί]ίηςσ Ρο»- 
1 1νε]γ]. 

20. συστρατ.] “΄ οοἸ]εασιο,” Πίοτα]]γ, έοοπιταἆθ 
[η πε ννατίατο οΡ {ιο (4οδρο]].’. Τί 15 ποί αστεοὰ 
ν/]δί]οχ ἀπόστ. βἱρΠίβ6ς ΊπεβΦέπσοΥ, ος Πἱκ]ορ, ΟΥ 

ΤΈ]ιο βτοί πιοπίίοπεἆ 8εη5ο 

οΥ. 1. 9. ἵνα γνῶ 

(οοσοιττῖηρ ἵπ 1 ομη χα. 16.) υνΙο] 5 αἀορίεά ὮΥ 
Τ]ευάοτεί απἆ 6οπθ επι]πεηί πιοάρτη Εχροξίΐοτς, 
86Ε6ΙΠ8 {ο ἀθςοτνε {6 Ρτείεγεπος, ΓΟΥ οἱ ἴἶπε οίμετ 
βἰση]βοσί]οης {πετε 15 Υ6ΤΥ 5Ι1επά6Γ ΡτΟΟΓΕ. Λειτουργ. 
τῆς χρ. ἶδ, 1 «οπεεῖνθ, Ιπῖιεπάθά {ο εοπιρἰείε ἴπθ 
ἀεδισπαίίοη οἳ ΕραρητοάΙις”ς οῇ]σε; --- ΠαΠΙΕΙΥ, 
Όπαί οῇ {εσαίε [Τοπ πο Ῥπιρρίανς {ο Ῥαμ] οἩ {ηθ 
αΠαίγς οϐ ο ΟΠΜΤΟΠ, απἀ ῥεαγεν οἱ πε οοπίτίρι- 
Πο ΥΥΠΙΕΗ {16Υ Παὰ 5οηί {ος Πἱ5 τε]1εΓ απάἀ 5αρροτί, 
Φεε 2 6ο. 1χ. 12. 

26. ἐπιποθῶν ἦν] “΄ πε ας Ώθεπ Ἰοπσίης Πίο 5εε] 
γοι α]].. Ώεο Νοίε αἲ1. δ. Καὶ ἀδημ., ο. Ἐεῃ- 
ἀατ, ΄΄ απᾶ γνας πιασ] {τουρ]εὰ οἩ [Πεατηῖης {παί] 
γο Ἠαᾷ Πθατά Ίο Ἰαά Όδει εἰσ]κ.. Βο Ἠϊρροος, 
οἶίεὰ ὮΥ Ἰλείδ. ἁἀλίων καὶ ἀδημονέων ὃ θυμός. 

21. παραπλ. θαν.] Ηεϊητίομς (πίη]ς (]αί Ῥτο- 
Ρτὶαίγ οἳ Ἰαπριασο Ψοι]ά τεαιΙτθ ἕως θανάτου, 38 
1η Τ5αἱαἩ χαχν. 1. ΤἨῆΙ5, Πούθνετ, ἶ5 /ρεγεγτί- 
σαι. Τηε ἄτεε] ν δγείοης απά Μ95. έχετε ἀἰ[εγ 
απᾶ, Ρτοβαδ]γ {Π {ο Μππο οῇ Αἱ. Ρα], 8οπηε (2ορίες 
πη]σῃΏ{ί Ἠανθ παραπλ. τῷ θανάτῳ. ἜΤ]αί 9ἱ. Ῥαα] Ἰαά 
Ὠιαί Ῥαςκασθ Ιη νΙθ6ύ, ἶ5 Υ6τΥ ρτοβαβ]ς, 5ἴπσε Ἡθ 
Ίας πον/ηετε οεἶςε α5θά {πε Ἱνοτά. Το νο αἆνει- 
Ρία] 56 ΟΡ παραπλήσιον {ΟΙ παραπλησίως, ΠΟ ΤΘΗΡΟΠ- 
αὖ]ο οὐ]θοίϊοῃ απ Ὦ6 πιαἆθ, 5ἶπορ 1ΐέ ο6σΤΒ 1π 
ἘἨσογά., Ἠετοάοί., Ῥο]γῦ., απἀ Τωμαοῖαπ: απᾶ 
βοπηθίΊπηες υνΙίΠ α Ἠαΐνο, α5 Ῥο]γὸ, ΠΠ, 96, 1Τ. 
Τ]ναί 1{ εἸλου]ά Ῥε 1956 νυν] θανάτῳ ἵ5 ποί κίταπσο, 
εἶποςο Χεπ. Ογτορ. ν. 1. 11 (4. ΤΠΐαπα.) Ἠὰβ8 παρα 
πλησίως ὁδιακεῖσθαι' απά Ατὶδἰοί]ε αρ. Βίερῃ. Τ]ες 
εροαζς οῇ α ἀϊδογάθτ µανίᾳ παραπλήσιον. αἱ σν]α) 
ἀεο]άθς {ὶ5 ροῖπέ 5, ἐπαί Ἠίρροοτ. Ερίά. Τ. (οἶίθα 
ὮΥ Υγείς.) Ία5 καὶ οὗτός γεπλησίον ἠκετοῦ θανά- 
του κατ ἐκείνην τὴν ἡμέραν-- πλησίον ἀφίκετ» 
θανάτου, ΝΠΘΓΘ πλησίον ἵ8δ, ἵπ Ίο ΠΊΠΠΠΘΕ, 4Π 
αάνετὺ. ᾿Ἠλέησεν α. ἶδ αςοᾷ αστοοαῦΙγ {ο ἴῃθ 
Φοπρίατα] ἀοοίτίπε, ἐ]λαί τοςογετΥ Ποπι ἄαπσετοιε 
ἀϊεεακος ἶ5 {ο ὂο6 τορατάςὰ α5 ρτοσθεάίηρ {οπι ἴπθ 
Ἱπίογροδίοῃ οϐ {ο Τοεἱίν, απά α5 α πιατ] οϐ Ἠΐ8 
ΠΠΘΤΟΥ. Τ]α Υνοτάδ οὐκ αὐτὸν --- ἐμέ οοπίαϊῃπ ἃ 
ἀε]ίοαίο {ΤΠ φπά αἰίοξί (ο αῄοσοίοπαίο ἰοπάετ- 
πο55 ΟΓ {1ο Αρονί]ε”ς Ἰθατίς π5 {ο ννογᾷς ἀδημο- 
νῶν --- ἠσθ. ἵη ἴ]χε ν6γ5ο ρτοσοεάίπρ 4ο {λαί ο{ Ερα- 
ΡιιτοΙ(1ς. 

398. σπουδ.] Της 1 ννα]] τοπάστοά Ὦγ {1ο Υπ], 
/εσίὑπαπέζας, απά Ὦγ ΤΠδορηγ]. ἀνυπερθετῶς, “ὁ ΠΊΟΤΕ 
Παβ]γ [ἶωαη Τ οἴλοτννῖςο «Ἠου]ά], παπηθ]γ, [ο {9 
ΓΘΆ5ΟΠ ππθηί]οπος αἱ ν. 2ὔ. Τ]ο Ἱνογᾷς ἵνα ἰδόντες 
---ὦ οοπίαϊπ αποίἩος Ἰηδίαπος Ἰἶκο ἴἼοςο ποῖῖσεὰ 
αἱ ἴο ρτοοθᾶίῃσ Υ658, Κάγὼ ἀἆλνπ. ὦ, ια. ϱΥ 



Ἂς 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝ5 06ΗΑΡ. 

» αμ. ἃ. . ὁ ’ Σ ’ τ 9, / 
29 χαρήτε, κάγὼ αἁλυπότερος Ω. Ἱ Προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ µ 

’ - . ’ Π 5/ 

390 πάσης χαφας, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετεὶ 3 οτι 

τοῦ Χριστοῦ 
-”- 3 3 ’ ᾽ ς - ς , - ’ 

ἵνα ἁναπληθωσῃ τὸ υμῶν υστέρημα τῆς προς µε λειτουργίας. 
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ὰ 7 1 ὅοτ. 9. 14, 
ἰ6. 18. 

Π. 99, 30. ΠΠ. 1- -ᾱ. 

’ , »’ ’ - ο . 
µέχρι Ψανάτου Ίγγισε, } παραβουλευσάμενος τῇ ΨυχΗ, πε τς 

02ο, ἴδ τι. 
Ιπίτα 4, 4, 
1 Τ/μ68Ν. 5, 16. : ᾽ 2 Γ ἀ ο) ο οἳ μ Ξ . ς ι ΤΠ. 0 λοιπὸν, ἀδελφοί µου, χαίΐρετε ἐν Κυρίῳ" τα αὖὐτα 70α- ὔαπιοο 1. 3. 

ς -” , Δ ῃ 2 3 ᾽ ι- » ᾽ »] ἡ . 

2 φει υμίν, εμυι µεν οὐκ ΟΑΥΗΦΟΝ, μι» δὲ ασφαλές. 

Ρει. 4. 19. 
, Ν 194. 56. 10, 

5 Ἠλέπετε τοὺς ο ος, Ἱ 18 
4 Ῥειί, 10. 16. . Ό υ ’ ή η ’ ς » 

8 κύνας, ῥλέπετε τους κακους έργατας, ῥλέπετε την κατατοµην ᾿ ε Ίμεις ἁ 90. 6. 
. -- κ 

Κποννίησ ἴΠαξ νο Ῥοί5δοή 5ο ΠΙΟΣ Ῥε]ογαά ΡΥ 5 
α]] ἶ5 τεςίοτεὰ {ο Ἰδα]{] ασαἴη. 

90, παραβουλ. τῇ Ψυχηἠ] “ ποί τοσατάῖησ 5 
[ο : 7 Πίετα]]γ,  οοηδι]ήπσ 1] {ο Πὶς Πίε: 1, 
αἲ ]εαθί, παριβουλ. Ὀ8 {ιο ἴταο τοαάίπς: Ραΐ 5οπιθ 
οἱ {ιο πιοξί αποϊεπί Μ398., α [εν Ύ6γβίοης, απά 
8οπο Γαίας Ἠανθ παραβολ., ΝΗΙΟΝ ἶ5δ Ρτο[ετγεά 
Ὦγ βαΐπιας., Ῥοα]ίσεςγ, Οαδαυδ., τοί., Νενο., 
Ἰακος,, Ύνπος, Ἰ/αΠ]., απἀά πηοδί Οπής: απά 
Ἠαβ Όαευι οἑ]ιοά Ὁγ τίεςο. απά λα. ΤΠο οοπ]- 
πἹοη τοαάίηπσ ας, Ἠούενετ, Όεεῃ αΏἰγ ἀε[οπάεά 
ὃν Ηαηπα., Ἰ/οἱί, Ἠειπη., Βεησ., Ε]δη., ΜαιίΗ., 
ΜΙΕΝ., ἅπαρρ, Ῥομ]εικη., Βίοσς, Ηθίηγ., Νοαῃ, 
απά Ἠίποἷςς ὪΥΠο πτσε, ἰαί (ποιισ]ι παραβουλεύεσθαι 
ἀοος ποί ϱἱ5οννμοτο οσσις, Υεί πο αα{ΠοΓΙ{γ 15 γε- 
φγεά Γοτ 5ο οτάίπατγ α οοπιρουπἆ. 1 που]ά αάά, 
Ὠναί α5 {ο {6 ααίλοτίί(γ οἱ Μ35. απά Υογείοης 
{ος νε οί]εγ τοαάῖησ, ιο Μ33. ατα Ριΐ δία Ιπ 
ππῬοτ; απά (ποισ] γετγ αποϊθηί, ἆἴθ ΒΙΟΠ ας 
Ἠανε Όθθῃ 6ΥοΤΥΥΊεΤΕ αἰίετεά ὮΥ ἴπε αατΙΥ Οπῖ- 
σ85 Ὑνο «Παπσεά {ια Ρρορι]ατ εχρτθβδίοης Ιπίο 
ΟΙαβεῖσα] οηπςς. Απά ν(] ταςροσί{ο ἴ]α Τετείοπς, 
{ευ ατα Ἱοτάθά 5ο απιρἰσιοικΙΥ, ἐπαί 1 οαηποί 
Ῥο Ρτοπουποθά υηἩ οετίαἰπίγ ναί πε Τγαηδ]α- 
ίοτς τοαά ; (οισ]ι {λα 8οπ8ε΄' ποῖ τεσατάίησ Π5 
1{ε,” ο “΄ ἀεδρίεῖπσ Ἰ]ς 16,” 6εθιης ΠΊΟΤΘ {ο {4- 
νοιγ ο οἷά ἴναπ ἴἨθ ΠοΥΥ τοαάἰπσ. Α5 {ο ια 
αι]λοτίίγ οἳ οαε]ερταίεά (τεεκ ΒΟΠΟάΙΑ, 1{ οαηποί 
ἄεείᾶο α απεςίίοηπ οῇ ες Κιπάς {ΟΥ θε ΠΙΔΥ ἃς- 
οοιηί Γοτ {ιοί ῬτοάΙ]εοίίοπ, ἵπ ἴἨθ 84ΙΠθ ΝΗΥ α 
ΓοΥ {λε οογγεοίίοπ οἳ ἴπος5ο ΟτΙάσοβ νο επιεπάεά 
ἴπε ΜΑ. Α. Β., ὅσο.: ΠΑΠΙΘΕΙΥ, {Τοπ πα Ροτρείια] 
οοσΙΓΕΠΟΘ ΟΕ παράβολος απά παραβαλέσθαι Ιῃ ἃ 
86η56 ποί αηε]ίαρ]θ {ο {ια ργο5επί ραββασθ; απά 
ἴπα νοτγ στεαί γαΓΙ{Υ ΟΓ παραβουλεύεσβαι, ΝΠΙΕΠ ας 
Ῥδεπ Γοιπά πονΊετο εἶδα, εχοερί ἵπ πα ἄτοείς 
Ἐαίΐμοετ». ῬΒαίΐ ἰἶαί 15 πο να]ιά ατσαπιεπί ασα]ηςί 
ἴπα οπἱκίοπορ οἳ Ἱέ, εἶποε 1έ 15 [ογπιοᾶ απαἰοστεα{η. 
Τ]ας Ἱέ 56επς ἀθτίνοά {ΟΠΙ παράβουλος, ΔΥΠΟΠΥ- 
ΊΠΟΙ5 ΥΙ{Ἡ κακόβουλος; απάἀ. (ποισῃ ἐἶπαί ννοτά Ὀ6 
τατθ, ἴ 5 Γοιπά ἴἵπ Ῥα ϱαπρο” (1ο58. ἄτφπο. 
ποσοοιηραπἱθά ΥΙ] ἵννο α]οΓΙ{165, απἀά δυσπαρά- 
βουλος ἵπ ἴἈο 86η5ο Ἰετο τοφπἶτοά οοςΠ5 ἵπ 
«δοεΗγ]. ΒαρρΙ. 119. Λ]5ο κακοβουλεύεσθαι ἵπ Ἐατρ. 
Ίοη. 977. ψυχὰ δ' ἀλγεῖ κακοβουλευθεῖσ᾽ ἐ. ἀ. Εἷ- 
ηα]]γ, ιο παν τοαάΊπσ 15 ννθα]ς Ιπ (λαί Υ6ΤΥ Ροῖηί 
ψνπογο {Πο οἱά οπ6 15 είτοης, Ρεΐπᾳ, 1{ 5ποι]ά βεαπι, 
οΟΠ/ΤαΤΥ {ο αΠάΙΟΡΥΣ Γογ οεοπιροιπιά Υετθ86 Ἠανε 
ΓτεαποθηίΙΥ Όιο (δτπιπαΠοΠ ---λεω, Ῥαΐέ πθγετ 
---λευω. 

Έτοπαῃ Έιο παίατο οῇ {1ο εχρτερεῖοπε Γο]]ονίπα, 
Ώιε Ῥορδί Οοπιπιεπίαίοτς ατθ Ιπο]ϊπες {ο (Πϊπ]ς επαί 
ἴο 4απσογ ο ή 4Ώονο αἀγετίεά {ο Ίνας Ὀτοισῃί 
οἩ ὮΥ Εραρητοάέας”ς΄ Παςίεπίησ Γογυγαγὰ {ο τεπο] 
Ῥοππο, ἵπ ογἆοτ {ο Γ41Π] 5 οοπιπηϊςείοπ {οπι {μα 
Ῥη]ρρίαης, ἵπ αρίίο οΓ α 5ρυεγο ᾗί ο 1ἶποςς ΥνΠῖο] 
ποἶτεὰ Ἠϊπα: απᾶ νυν ννΠ]ο] ηε ίτασσ]οὰ 5ο ας {ο 
γεαο]ι Πὲς ἀεσμἰπα[ίοπ, απά Γα1Π1. Ἠϊς οοπιπηϊφείοη, 

-Όιοιση αἱπιοςί αἲ {Ἡθ οχροῃςθ οῇ Πὶ5 ][ο: εἶποο 
Ένα ἀἰδοτάθτ ΊΥΠΒ 5ο ασσταναίεά, α5 ἴο Ῥθοοιπθ 
πρατ]Υ [αίαὶ 

. ν 4, 
1οἳη 4, 24. Ἡοπι. 9. 29. ἃ 4. 11, 12. 6ο]. 2. 11. 

Ον. 1 ο ἳ μη Τηΐ5 πιαΥ Ὦο τεπάφγοά 
/ιεπεοΓογί]ι, Οἵ αξ {0 ιο]ιαί γεπιαίης; Ὀπί να 5επ5θ 
(15 αἱ5ο {μαί οΓ χαίρετε), ἀθρεπάς αροη ]είμογ 
Ώπίδ νειςο Ὦο οοπηποοίθᾷ Ιλ ἴε Ῥγεεεάαπςσ, οτ 
ΨΙ πα /Γοὐοιοῖπσ,; ΟΠ ΥΥΠΙΟΠ 9εο Ἠεσεῃς. ΒΥΗ, 
Χαίρ. ἀεποίες 6ΙΟςΠ α οοτᾶῖαΙ ῬΡτο[οςδίοη οϐ Όια 
(ο8ΡρεΙ, α5 ταρι]ίς [οπι απ αἀθεαιαίο οοποερίοἩ 
οῇ (λε Ίονο οϐ ΟἨτὶς. ΒΥ τὰ αὐτὰ ατα πηθαπί 
Ώνε βαπιο {(Πΐπσς ΠΙΟ νο Ἰανο πτσεὰ {ο γοι 
Ῥοίοτα; υπ. ὮΥ Ὑοτά οἳ που; [ος Ι ἵς ποί 
ΠΘΕΟΘΒΡΑΙΥ {0 {αΚο γράφειν 35 Ἠετο ραίΐ Γοχ λέγειν, 
35 6ΟΠΙΘ ἆο. ᾿Ασφαλὲς ὑ., « πιακες γοι σαΐθ; 2 
βἴησς, ΊΠ {πο Ὑ/οτάς οῇ έε αἀασε, ΄΄Πίετα βοτίρία 
πιατιεί.} 

1. Ἔπο Αροείε πον εαρ]οΐπθ απ οχ]οτία]οπ 
{ο ἀερεπά οἩ {ο (ο8ρε] αἶοηπο {οτ καἰναίίοη, 
ν]λουί τοσατάῖησ {Πε ΤιανΥ; απάἆ ν/ατης {]λοπα ος 
πε ον!] ατί5 ο{ ἀθοθίνετβ. ἈΕλέπ., « ]οο]ς ίο,” 1. 6. 
Ὀαευνατο οῇ. ἜΤ]μο ππογο πδαα] ογηίαα 186 ΥΓ ἀπὸ 
απά α ΟθηΙέ., 8 ἴπ Ματς νΗ]. 15. απᾶ εἰδεινπεγθ. 
Τ]ιο ρείεοής ἀθβὶσηαίαεά ΡΥ {1 ἴεγπα ἄοσς (α νγογά 
ος τερτοαςἩ ΟΟΠΩΠΙΟΠ {ο Ῥοί]μ Όε Ἐαξί απά ἴια 
Ὑψοςί, απᾶ εχκρτεςδίνο οί Ἱπριάεποο απἆ ταρη- 
οΙίγ) ατε εαρροδθἀ {ο ΊἸαγο Όε6εηῃ 698 απἆ 
1 αάαίσετς, Νο Ἰαᾶ ῬρτίνΙ]γ οτερί Ἰπ, απά Ἰνθτο 
ΒοΥ/ΙΠςσ Μπο 5εεάς οῇ ο πάαΐδπι. Α8 ἴπο Ρ6ΓΒΟΠΒ 
ἵπ αἀεείίοη Ἰαά ῥρτοῦαῦΙγ οα]]εά {πε (απί]ο 
Οηϊκίαπς οῇ ΡΠΙρρί Υ 5 παπῃε, Ῥαα] τείοτίβ 
1 ΟΠ ἐ]οπι. Τοὺς κύνας 5ποι]ά Ὦδο τοπάοταά ΄- {]ιε 
(1. 6. έπεςε) ἆοσς;”” απ τοὺς κακοὺς ἐργ. “ ία ον]] 
Ἡ/οἵ]κετς : ”” Ἱ. 6. έποςε Ἡ]ο ατε ρετ[ογπηῖησ απ ον!] 
Ὑγοτί, νίπ. ἄια Ἱπίτοᾶιοίῖησ οῇ {6 ανν. Ἱπάσοαά Ιέ 
πηϊσλ{ ππθαπ «έ εν1] έραε]ιεγς  ({ογ Πιαί «επςο Ο/Η {119 
ποτά 15 (Γεααεηί 1Π έθ Ν. Τ.) 1] ἐργάσαι ὁόλιοι 
αἱ 2 6οΥ. χἰ, 19. 8ο Τμεοᾶοτεί, νο οχρ]αῖῃς: οὐ 
γὰρ οἰκοδομοῦσιν, ἀλλὰ τὴν οἰκοδομίαν κατασκάπτειν 
Αα νὰ : 

Το ια γοργοαε]ι/ιῖ αρρε]]αίΙοηΠ τοὺς κύνας {πο 
Αροβίιε εῇ]οίῃ5 α δαγσεασῖο 9Π6 Ιπ τὴν κατατομὴν, 
ν/πΙο] {θα γεσεηί Ειχροβίΐοτς Ιπ σοεποτα] τεσατά α8 
ἀαποί]πρ {ιο αοίῖοπι 1ΐδεί{, απά α5 οβρροςεά {ο περι- 
τομή; ᾱ. ᾱ. «« Ώευνατο οῇ {1115 παπσ]]ησ οῇ {πε ἤοβ]ι, 
[{ου 1{ 16 πο πποτε] νΥΠίο] (Πεγ σα]] οἰγοιπιοῖςίοπι.) 
Βυΐ ναί ννοι]ἆ ροΓΠαρς τεφιῖτο πα ύτην τὴν κατ. 
Δί αΠΥ ταίο ΟΠ αοσοιπηί ΟΓ τοὺς κακοὺς ἐργ. Ῥτεσε- 
ἴπα, {ο ννλΙο] {Πῖ5 οογγθβροΠπς, τὴν κατ. ΙΠΙΒΐ τε[θτ 
{ο Ῥεγδο1ί6, 45 Ἱπάεεᾶ ἶ5 ρ]αίπ ᾷοπι {Πε πεσί νετΒδθ 
ἡμεῖς γάρ ἔσμεν ἡ περιτοµή. Τηε εχργοβδίοη 866ΙΠΒ 
τ]ρ]/1γ τεσατάοἆ ὮΥ Υ ογςέ., (ἀαία]ς., ἀτοῖ., Βοξεηπῃ., 
απά η/αΡ] αξ αὐείταοί {ο οοποτείθ͵ {ο ἀεποίε (Ίιοβο 
ν/Πο πιαἰηίαϊπθἁ {ο ποοεβεῖίγ ο{ οἰτοιπισϊδίοῃ ς 
νΠῖοἩ 15 βίγ]εά εοποϊδίοπ (οἵ ΠπαΠΡΙΙΠςσ) ΡΥ νναγ οῇ 
οοηίοπηρί. 

9. ἡμεῖς γάο ἐσμεν ἡ περιτ.] Ἐεπάαν, «΄{οτ τοε 
αγο {πο ΟΙἱγειωποίὶδίοπ,; Ἱ. 6. 6 (τγὶδίαπς ατθ 
3]οπο {1 ῬγοίθεςοΓς οῇ ἔγιο οἰτοιπποϊείοη, «Τι 
ννας, Ηεϊπτ,. οΏβογνθς, ἴπεη ομ5ίοπιατΥ νι Οητῖς- 
ἄαης {ο οἶαῖπι {ο {πεπηεο]νες {Ίοδο αρρε]]αίοπθ 
οἩ ΙΥΠΙΟὮ {ιο 1 6υνς ρτίάοά {απιδε]νες.””. Οἱ πνεύμ. 
Θεῷ λατρ. Ῥεπάςατ, ΄΄[πνθ ατθ {]λος5ε] νο ΥΥΟΘΗΙΡ 
(6οἆ ερὶγπα]]γ,” 1. 6. ΡαΥ Οιαί ερ Ἱωπί 5δετνῖσθ 
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Χριστῳ Ιησοῦ, καὶ οὐκ ἐν σαρκὲὶ πεποιθοτες, 

πεποίθησι» καὶ ἐν σαρκί. 
ἃΟοε. 1. 19, 31, 
ση. 17. 19. 
ΑΕΙ 8, ἃ. 

1 Τιπι. 1. 13. 
α ΝΙαιτ. 18. 4. 
ἱ Ίοα. 69. 11. 
16. 9. 28. 
1ομπ 17. ὃ. 
οἱ. 2. 2. 

επ]οίπεά ϱΡΥ Οιτίδέ, 1ο ἵν. 20, ο πο γοαδοπαδίε 
βατν]ος πιθηίίοπεά ἴπ Ἠοιη κ, 1, απά ννλΙο] (οἩῦ- 
6εγνες Βρ. ΜΙάά].) « πιαάο {λε 655εηςς, α5 ἀῑδίῖη- 
βι]ε]ιοά {τοι ελα ὈαστεἨ οετειιοβ]α] οΏβ6γναπςςθς. 
οἩ νο ρτίιποῖραΙΙγ ια ο εννίδη ορροποπί5 οϐ 
ΟΠΕ ΙαπΙ{γ αρροατοά {ο εεί α να]αθ.. Όοπιραγο 
Ῥοτῃ. ΙΙ. 20. {ο πε οπά οῇ έλα Οµαρίετ. Ιηβίοιά 
ΟΓ Θεῶ, ν6υγ. ΠΙΣΠΥ ΔΙΡΑ., εατΙγ ΙάΠ1οΠ5, απ 
Εαίμοτς, Ἠανθο θεοῦ, νησι 16 πἀορίεά ὉΥ Ἰοαίς., 
Μαί]ι, απ (τίαςὺ., Ὀαἱ ννλλοιί δα βΠοἰεηί ΤΟΛΒΟΠ 5 
βἴπος (15 Βρ. ΜΙάάΙ. Ἰχαςδ Πο νη) “ πο ρτορτίθίγ 
οἱ ὧιο Ατίϊιοίο, αξ νθι] αξ νο οοηίοχί, οχο]ιάα 
Θεοῦ, απάἀ τοαιἶχθ Θεῷ.”. Καὶ καυχ. ἐν Χ. Ἰ., «έ αιἀ 
πηο Ἱπακα οἱ Ῥουδί [πο ἵῃ 9 οννίε τος απά 
Ρινί]εσες, Όα{] ἵη (πεί δεις [Γοπ]γ].”. Σαρκὶ, 
1. 6, οατηα] απά οχίεγπα], ἃ5 ορροςεᾷ {ο Ιπίετηα] 
απά ερἰτιίαα] γε]σίοη. 

4. καίπερ ἐγὼ ἔχων, ὅτο.] 31ΡρΙΥ εἰμὶ, απᾶ τεή- 
ἀοτ: ' Αἰήιοισῃ Π απι οπο Πανίηςσ (1. 6. οπΠ6 ΝΤΟ 
Ίμαβ) οοπβάεποθ.. Τ]ῆο Αροεί]ο ἀοεδ ποί πιθαῃ 
επαί Ἡο /2είς {μὶς οοπβάθπσς, Ῥιαί (λαί Ἡε Ἰαδ ος 
βλου]ά Ίαγα ἰΠῖδ στοαπά οἱ οοπβάεησθ, { διισ]ι 
επἰδίεά; απά Εῑαί Ἡε ἀοο πο τεοοσηϊ5θ 8ΙΟΠ 
ρτοιηάς, αΡρθαΤ8 ὮΥ {Πε ὁοκεῖ ο πο Γο]]οννίησ 
5οπίθησθ; ΥνΙΙοΙ, (Πετείοτθ, 15 ποί, αφ ἵί 6 ὮΥ 
ΒΟΠΠ6 Οοπιπιεηίαίοτ5 5δαρροξεᾶ, Ρ]εοπαδί]ο. Ἡε 
ΏΙ634Η6 {ο ΠΠί, ναί Ίο 4οες ποί ἀερτοο]αίε 8ΙΙΟ]Ἡ 
βτοιπάςξ οῇ οοπβάεπςε Ώθσαιξθ Ὦθ Ῥο8δοςςος έ1θηι 
ποί. ΊΝαγ Πο ροες 5411 {ατΏνευ, --- ἀεο]ατῖης (ναί 
ηε Ἰας πιογο στοιπἀς οῇ 5αο] οοπῃάεπος (ΊχαΠ αΠΥ 
οίπετ: {ος ναί 19 απἀοιρίεά]γ (ο 5οηςο οΓ ένα 
ποτά εἴτις --- μᾶλλον, ΝΠΙεὮ ατο οοηκἰἀετοάἆ ὮΥ 
Πηοςί (οπηπιοΠ{α{οἵ8 α5 α πθτο ἨΠερταίεπι. σι Ι 
Ἠανο τεπηατ]κοἆ κοπποίΠΊπρ αἰπηί]ατ ἵῃπ α Ῥαβεασθ 
υοεατίπσ 5ίτοησ τοβδθιηβ]αποθ {ο {ο Ῥτοςεηί 1Π 
Ῥ]ορ. Γμαστί, 1. 40, νηεγε Ἰθ σἶνοβ 15 ἴ]ιο Τηθοτίρ- 
ποτ οϱΠ πο {οιηῦ οϐ Ῥ]αΐο: Ἐὶ δέτις ἐκ πάντων 
σοφίης µέγαν ἔσχεν ἔπαινον, Τοῦτον (5οἵ]. τὸν ἔπαι- 
νον) ἔχει πλεῖστον. Τ]α Ὀτον]ίγ αἲ ἐγὼ μᾶλλον αρ- 
Ρθαΐ5 {ο Ἠανο ατγίδθεη {ΤΟΠ ο ννγιίογς νΙδΗ {ο 
ἄνο]ά 5οοιηίπσ {ο τουοσηἶθθ 81Ο στοάς. 

ὄ. Ίπ ρτοοῇ οῇ πο αββοτίῖοπ ΙΠ ἐγὼ μᾶλλον, {ο 
Αρορί]ο Ἰογο βἰαΐος {ο ρτὶποῖρα] ο)οιωις οϐ οοἩ- 
βάοπος οἨ νο χα οννς (γαφίοἀ, 

---περιτ. ὀκταήμ.] ἜΤ]ιο 5οη5ο οῇ {5 Ιάἱοπιαί]- 
οπ] οἶααςο 18, α5 Βρ. ΜΙάά]. τοπιατ]ς,  Ὀοίπα, ἴπ 
τοβροοί οῇϐ οἰτομπιοϊδίοῃ, νρωμνᾳ δν ν οη. (ο 
οἰσηί] ἆαγ.”. Οπ ιο τοαάἰπρ Ἰοθτο, Ἠοννογου, 
Όνετο ας Ῥοσῃ «οπιο ἀουβδί, Το Επ. Ῥτηπο. 
[ιβ περιτομή} Να (πο Γάίοπ5 ο ταρπη., 
Φίθρᾖ., Ῥοσα, απᾶ Τ]7. Ἠπνο περιτοµή. Υδὶ περιτο- 
µῃ νας αιογινατάς Ιπίτοάμσθά Ιπίο {Πο ἰοχίς Το- 
οδρί8: απά ιο ΜΘΒ, ννου]ά 566Π1 {ο Ὦο ἀοοῖά- 
αν ἵπ (πνουτ οῇ Πέ. Τί 18 ΠποΓΘονοΥ Ῥγο[εταβ]θ; 
δἶποο (15 Ἡρ. ΜΙάάΙ. οὔβοινοφ) περιτομὴ Νο] 
τοφμ]το πο Αγίϊοϊςε, (έέ πι οἰτομπηοΙβδίοη νναςδ απ 
οἰρ]η]ι-ἆαγ οπο 3) απά (πα8 (πο αδας ]οᾳαοπά1, ὮΥ 
νο] αἀ]οσίίνον οἱ 149 3 ---ημερος ἃπά ---αιος 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΡ 6ΗἨΗΑΡ. ΠΠ. ὃ---δ. 

6 { , ἲ ., " 4 
Χαιπερ εγω τχων 

΄ -- ς ᾽ ο ι ’ Θ - λ ’ . . ’ 

αο εθμεγ 1] περιτο”, οι πγευματι { ξῳ ατρευογτες και κχαυχώωμεγοι 

ο (εη. 49 
Λοις 29. 6 

Εἴτις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκὶ, ἐγὼ 

μᾶλλον | ή, περιτομή ὀκταήμερος, ἐκ γένους σραὴλ, φυλης Βενίαμὶν, ὅ 

“Εῤραϊος ἐξ “Εβραίων, κατὰ γόμον Φαρισαῖος, ὃ κατὰ ζῆλον διώκων 6 

τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενύµενος ἄμεμπτος. 

Σ΄ 1λλ᾽ ἄτια ἦν µοι κέρδη, ταῦτα ἤγημαι διὰ τὸν Χφιστὸν ζημίαν. Ἱ 

ἑ αλλὰ μενοῦν[γε] καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς 8 
’ . -] - - 3 Λ ᾽ ’ . ’ 

γ7ωώσεως ἉΧριστου Ιησου τοῦ Ἰκυρίου µου" δι ὃν τὰ πάντα ἐζημιω- 

3Τ6 αρρ]]οἆ {ο Ῥογβοπς, ποί {μίπσς, ννοι]ά ο νίο- 
Ἰαΐεὰ. Τε ον τεσατὰεὰ οἰτοιπιοίδίοἨ δΔε[ογε 
Όο οἰρ]ίῃ αγ α5 πο οἰτοιπηο]δίοῦ, απά α[τεγ Ανα 
επιε αξ οῇ Ηπι]ε ανα]. 
-- ἐκ γέν. Ἱσρ. Φυλ. Βενίῖαμίν.] Ἐεπάετ: “΄ ΡΥ 

παίιτο απ΄ Ιπταε]ίο, ὈΥγ (προ α Βεπ]απηιπί{θ,”. Ἰ 
Νουι]ά οοπιρατε ναί «οδερ]ας δαγς ο Πἠπιδε]{ π 
Πὶς Ρτείασο {ο Β6ε]]. διά. ᾧ 1. γένει Εβραϊος, 118 
Ἡ6 ΠΙΘΗ{ΙΟΠΒ {1 ΟΓ46Υ {ο ΒἱουΥ {ο σεΠΙΙΠεΠΕΒς ΟΓ 
Πἱ5 ο αάαΐδπα, νΙ7. α8 δοίης α 6 Ὀγ θίΠ (πο οη8 
Ψοσοππθ 5ο ΒΥ Ργοςε]γ{ίσπι) 5 απά Ειαί Ετίῃ ο α 
ὑῖοο. ποί οοπίαππαίεά ὉΥγ [οτεῖσπ αἀπικίητο, 
Εβρ. ἐξ Ἔλβρ., 8ο]. πεφυκὼς, “-α Ηεῦτεν/ ἀεβοεπά- 
ο {ποιη ραγεπίς5 νηο Ἰνετε ῥούι Ηεῦτεννς.”. Τ]ια 
Ι4ἱοπα. ἵδ Γουπά αἱδο ἵπ {πο Ο]αβείσαὶ νντ]ίετβ, 
Οατρή. ΟΏςΘΤΝΘΒ, (μαί {Πε αρρε]αίίοη ἶ5 ποῖ ΡΤο- 
Ρετ]γ «ΥποπΥπιοις Υ{] Ἰσραηλίτης, ΙΕ] 19 α 7ε- 
ἠἱσίοις, αφ ἰλαί 1 α Ῥροὐέίσαίς ἀεδισηαίίοη. ὮΒΥ νό- 
μον πημςί (ᾳ5 έμο Ὀεδί 0οπιπιεηίαἴοΓς ατθ αστεθά) 
πηθαη {λε ἔθη Ρεου]ίατ {ο Εαγἰβδαΐδπα: α ΥΘ6ΤΥ τατθ 
εἰσπίῇοαίίοη, Όαί οἱ ΠΙΟ 1 πανε πιγςε]{Γ αφάπσοά 
ἵννο εχαπηρ]ες ἵηπ Ἐεο. ΘγῃΠ., Αγἱδίορη. Αγ. 1940, 
απά ΤΠαογάἀ. νΙ. 16. 

ϐ. κατὰ ζῆλον διώκων τὴν ἐκκλ.] Τ]ῆε κ5εηςε ἰ5: 
6 Α5 {ο σεαί, Όναῖ γνας αἰἰεδίεὰ Ὦγ ρετεεσι{Ιοή ος 
Ομηὶςήαης.}. Κατὰ ὁικαιοσύνην --- ἄμεμπτος. Τί ἵ8 
ΟΟΙΗΙΠΟΠΙΥ 5αρροφεά ὑλαί δικ. ποιο ἀοποίες α ἁ]]- 
σοπί οὔβεγναπςς οῇ μα Ίαν): α. ἆ. '' α5 {ιγ α5 Τθ- 
ραγᾷς απ οχαοί οὔδεγναπος οΓ έ1θ Ίαν), Γ νναβ ἵττερ- 
τομοηκφίρ]θ.’. Βιί (ο 86η856 8ΕΘΙΗς {ο 06: “ Α8 
[αχ αξ τοσατὰς {πο ]α5ἡβοαίίοη {ο ε οὐίαϊπεά ὮΥ 
Όιο Τιανν, Τ ννας Ἱττερτεπεηείρ]α.” 

τ. ἄτινα] Ἱ. ο. ἴπο ἰπίησς Ἰμδί πιεπΏοπεά απά 
βιιο] κα. "Ἠγημαι--- ζηµίαν, “' τοσατὰεά {επι 48 
πο πιοτο ἴμαπ. οοσαςῖοης ο 1ο5ς 1. 6. ποί ΟΠΙΥ 
π5 αφο]ο»ς, Ὀι{ Ππ]απίουςδ. ο, 1π {Πο πεχέ γετεε, 
Ίο 5δαγ5 η ποσομηί5 {πθίη ἆδ ποί ΠΠΕΤΕΙΥ να]αε]ε5ς, 
Ῥαί οοπίεπιρίρ]ο, 

ὃ. ἀλλὰ μενοῦνγε--- Κυρίου μµου.] "Της ἱ5 ρατί]γ 
οπρἰαπαίογ! οἳ {λε ρτοσεάϊίπα, απά ραγί]γ φα]ὰ Ρε 
οραπογί]οφίπ. ἜΤ]ο Ρα]] {οτος οῇ {πε ννοτὰς (νηθγο 
ΠΙΙΕἩ ππθαπίηπσ ἶδ οοπίαἰπεά ἵπ νο οΙἰριίσα] 
{ου ἀλλὴ μενοῦνγε) 15, '' Απά ποί ἴ]νοςο {]ήπσα 
οΠ]Υ, ---- Όαί αἲ] οίμεν (ήποσς οῇ {ο Πας], νν]]ο] 
ατα {οισηί Ἠοπουταρ]αο απά ρτοβίαῦ]α, ἀῑὰ ἵ 
ἀοβρίεο. ΊΝαγ, ἴο ἴπο Ρρτοδθηί {ἶππο Τ οοπίπαθ {ο 
Απ] αἲ] ήησς Ῥί Ἰο55, ἃο. ιο διὰ βἰππϊβεβ 
«έρπ ποοδαπ{ ο) νν]ο] ἱπιρ]ίος οοπιραγίδοι Νν η. 
Τὸ ὑπερέχον τῆς γν. 18 {οΥ τὴν γνῶσιν τὴν ὑπερέχου- 
σαν. Τί Ύναδ ἴηο οτοοίοποῃ οἱ ἠναί Κπονν]εάσα 
(πιθαπ]ίηςσ {1ο (1οβρο] οἩ (Ἠτ]ςε,) νήσο] ἰπάποθά 
ἠιο Αροξίϊιο {ο πιπ]κο {ο καοτίῇοο οϐ νμαίενος 
οαπηθ ἵπ οοπηρο{οι νι. Της ππαν Ῥο ρορι- 
]ατ1γ πιοαηέ {ο Ιππρ]γ, ναί Ίο νν]γο]]γ τοπ πἱς]οά 
8 Ἱποπης οῇ Ἰνο]]λοοά. Σκύβαλα ἵξ Ὦγ 8οπιθ 
οπιἰπεηέ ϱοπιπιεοηίαίου Ιπίοτρτείοά, πο ἆππα, 
Ῥαΐ ἆγοςς, ἄγεσς, γο/µςο.. Βαί οἱ ναί κἱρπ]βοαίίοη 
Ώιθτο 15 πο σοοᾷ Ρτοοβ ἉΧριστὸν κερδ,, “' οὗ- 
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9 Θην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι, ἵνα Χριστὸν κερδήσω, 

9056 

» Κ Ποπ. 1. 17. 5 

καὶ ευρεῦ ολ 

ὁ τῷ, µιή ἔχων ἐμὴν ὃ ύνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ πί 8, ἄο ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου, η ν 
- . - ’ η .. α΄ 

10 στεως Ἄριστου, την ἐκ Θεου δικαιοσυγην ἐπὸ τῇ πίστει ] - ο 1Ποπι.θ. 8,45. του /γωγαι νο Ἡ 

Φου. 4. 10, 11. 2 ᾽ ’ - ] ’ ε - ᾽ - 

αὐτὸν, καὶ τὴν δύναμιν τῆς ανασὐτασεως αὐτοῦ, καὶ την κοινωνίαν των 5 Ίμη, ο. 1, 1. 
’ 3 .. / -” ’ 3 ” 3) 

11 παθηµατων αυτου, συμμορφουμεγος τῷ Όανατῳ αὐτου, εἴπως καταντη- 
) / - - 

19 σω εἰς τὴν ἐξανάστασιν των γεκρων. πι 

, 1 δει, 4. 18. 

πι] Τίπα. 6. 15, 
Οὐχ ὅτι Ίδη ἔλαβον, [ Ίδη Ηεὺ. 19, 28. 

1 . 8 Γὰ ; ο Ἡ 

τετελείωµαι . διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ ᾧ καὶ κατελἠφώην υπὸ 
η Ίακε 9, 69. . ο” 3) - 3 Γ Γ μ Γ 3 «. κ 

13 τοῦ Χριστοῦ Ιησοῦ. "' 4δελφοὶ, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέ- ο µας], 
/ ν ' 3 » / - 4 ἲκαθ 

14 ναι"  ἓν δέ τὰ μὲν οπίύω ἐπιλανθαγόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσὺ εν τοοι.θ.2Α. 
69. 62. 

2 Γιπι. 4. Τ. 
υ Γι ᾽ ο ον »” ΄ 

ἐπεκτειγόμενος, κατὰ σκοπὸν διωκω ἐπὶ τὸ ῥφαθεῖον της ἄνω κλήσεως Ηεὺ.8.Ι. 

(αἶη νε Ὀοπεβί5 Ριγοµαςεά ὮΥ με βαοτίῇορ ος 
Οτίκί. 

9, καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, ὅσο.] ᾿ΤἨϊ5 ἱ5 εκρ]απαίοτγ 
οἳ ιο παίαγε οἱ ἴε Ὀαεπεβί [τοπ Ομτὶδί, απά Ίας 
4η αἱ]αξίοῃ {ο ο πιοάε ὮΥ νο] Τί 19 εβεοίεά. 
Εὺρ. 15 πιοί (48 πιοςί τεσεηί Οοπππιεηίαί{οίς 81ρ- 
Ρο5ε) ρα {ο ὦ, Ραΐἱ Ίγετο 8εεπῃ5 {ο Ὀ6 απ αἱ]αδίοη 
το (με Ἱπάσπιεηί οἱ {πο στεαί ἀαγ. Τηα5 ἴμε 86η59 
8: 'απά Όε [αί να ]α5ί] {ουπά απ]ίεὰ {ο Ἠίπα 
ἵπ [αν απά ορθάίεποθ.. Τηο ἐν αὐτῷ ἀεποίες {ια 
αρἰτἰίαα] απίοη ππεηίίοηεἀ ὮΥ οι Εοτά ἵπ 2 οἨπ 
γΙ. 0. ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. ἜΤ]ο πεχί ννογᾷς 
Ἠϊηί αἲ πο ιραπς ὮΥ ννλΙοὮ {μδ απίοη 15 {ο Ὀ6 
εβεοίεά. Μὴ ἔχων, ὅτο.; Ἱ. 6. πο Ἠαγίησ α5 α 
ἀερεπάθπος {πα τισῃίεοµςηθεςς ορίαΙπαθ]α ΡΥ {ἶιε 
Ίανν. 366 Ἠοηπῃ. ΠΠ. 20. ἸΑλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χρ., 
Ῥαί πο αςήβσοαίίοπ [ορίαϊπεά (μτοισᾗ (αν τη 
ΟμγΙκ(].  Ἔπε πεχέ νΝογάς τὴν ἐκ Θευῦ δικ. ἐπὶ τῃ 
πίστει, ατθ εχοσεί]σα] οϐ πε ργθοθάίπσ; Ὑνετο αί 
ἐκ Θεοῦ 5αῦ. ὀιδομένην. Ἴϊπε ἐπὶ τῇ πίστ. 5ἰσηϊβθβ 
«ου οοπά{έ{οη οἱ {α1ι.7.  9εο ΥΙΟΥ. 

10. τοῦ γνῶναι αὐτόν.] 3.10. ἕνεκα. Τί 15 ραῖ {ος 
ἵνα γνῶ, “5ο ἴπαί Ι πιαγ Ραΐ Κπουιυ Ηίπι,» ὅτο. 
Τ{ή5 πηαδί ο οοηηθοίθά Υ ο βγεί οἶαμςε ο 
ν. ὃ, πο ννογᾷς ὃν ὃν ---- ἐπὶ τῇ πίστει Ώεῖῃσ Ιῃ 8ΟΠΊ8 
ππθαδιτο ρατεη{]εί]σα]ι. Τηε Κπονίπςσ 6ιγὶεί ἀα- 
ποίθς (πε Κπον]εάσε οΓ ἴπο (ῴοδροί, ὮΥ νν]ο] 
βα]ναίίοη ἶ5 οῄετεά. 66 9οἨΏη χγι]. ὁ. Τὴν ὀύνα- 
µιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, “΄ απά 155 ο/ῃοαςογ Ιπ ο0η- 
Πτπηίηπσ πιΥ [αν ἵπ Ηίπι, απἀ Ἰορο οῇ 5α]ναίοπ 
Ώιτουσ] ΗΙπι.” Βεε 1 Ρεί. 1. ὁ ὅσ 4. Τὴν κοινωνίαν 
τῶν παθ. α. 15 6χρτε55οά ροριζαγτίεγ ΓΟΙ τοῦ κοινω- 
νεὶν, ὅσο.; 1. 6. ἵνα κοινωνῶ, ὅτο. Τ]ε ποχί εἶαμβε 
18 οχρ]απαίοτγ οῇ {πε Ρτεσεάίπσ, απά {ιο 5επςε ἶς, 
«Ῥεῖησ οοπ{οτπιεά οἵ Ικεπεά απίο Ἠίπι ἴπ Πὶ8 
ἀθαί]ι 

11. εἴπως] {ο ἵνα, , 8 οβεπ Ιπ {πο Ν. Τ.; 
οἵ ταίμας, “« ἵπ οτάθτ Όλαί Ὀγ αΠηΥ ΠπΘαΠς, ΒΡΥ αΠΥ 
βαοτίβος: ” α5 1 16 ἴακει ὃν Τπεοάοτεί. ἜΤπο 
Ψ/]οΙθ ραβ5ασο 15 νγε]] οκρ]αῖπεά Ὦγ Μτ. Βοοίί. 
Τ]αίϊ πο ἁἀοιθέ 15 Ιπίεπάθᾶ, Ίνα Ίοησ ἆσο αΏ]γ 
Ρτονθά Ὦγ Οτε]]. Ιπάεεά, 1 18 βίταπσο ἴλαί αηΥ 
ἀοιδί οί (ιο ταβιγγος(ίοη 5ποι]ά εγθγ ανα Όεεῃ 
Ώιοισ]ᾗί {ο Ὦο Ἱπιροτίεά: {οΥ Ὦγ ἐξανάστ. ἵ ἀε- 
ποίεά ποί οὐπιρίη τεκαγτοοίίοη, Ὀαΐ {με ΤΘΣΙΓΓΕΟ- 
ἄοη οῇ έμο ]ηιδέ, ἵπ οτάθτ {ο Ρο τεσε]νεὰ ΙΠίο σε]ες- 
Πα] σἱοτΥ. Αί πε 6απιο ἔππα, ἵη ἰλίς απά ΠΙάΠΥ 
Βἰπ]]ατ αχκργθβδείοης 6 ατα {ο Ῥθατ ΙΠπ πιῖπά {λα 
ολατασ{ετ]δί]ο πιοᾷςδέγ ο{ {πε Αροεί]ο ; ννηο οἵθη, 
35 η {ο ποχί Υοἵ58, 6ΡΘΔΚ5 Ῥ6Γ κοίνωσιν. θθ 
1 σος. ἰκ. 27. 

12. οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον.] ἜΤ]ο {41 5εη5ο οῇ Επίς 
ο) Ηριίσα] εκρτοςείοη ἶ5, /΄ Νοί (Παί Γ πἹθαΠ {0 8αγ 
Ὠιαί Τ Ἰανε αἰτοαάγ ααϊπεά [ηαε οργίαΙπίγ οῇ 
5α]να({οπ].΄. Ῥεε 1 60ογ. ἱκ. 21. Τετελ. 16 α5αα]]γ 
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τοπάςταά, «« νετο πιαάο Ρετίοοί.” Βιαί ία Ῥε»ί 
Εικροβίίογς ατο αρτθοεάἀ {λαί ἵπ 5 (48 γνα]] ας ἵπ 
διώκω, καταλάβω, απά οίμετ ἴετπιδ οοουτίησ Ἱῃ {Π]8 
απά {πο ποχί Υ6Γ56), ἴπετε 5 απ αφ ολιδέίο Πηείᾶ- 
ΡΊΟΣ, α5 1η Ίμικε ΙΙ. 92. Τοθδή. αρίΙΥ ΟΟΠΙΡΔΓΘΒ 
ΡΠΙ]ο Ρ. Τ4. ὅταν τελειωθῃς καὶ βραβείων καὶ στεφάνων 
ἀξιωθῃς. Έτοπα νΠΙΟΠ, απά οἴΏει Ραββασο», 1 18 
εἶθαγ {λαΐ {15 ννας α γοτὰ ἀεποίίπσ {ο τεαςῃ {Πα 
σοα] α8 νὶοίος, απἀ τεοεῖνε {λε ΡΓίζθ. Αἴ εἰ καὶ 
καταλ. ἴετε 18 (α5 αἱ Αοΐς 1. 22. απά ο{ιεν) {πα 
εἰΙρείς ο{ 5οπιε νετῷρ ο{ εἰγίυΐπς ; 1. 6. “' ςιπνίης 
Οιαί Τ πιαγ τθασῃ 5 [ος εἰ ἶ5 εαιἰνα]εηπί {ο ὅτι, 
η ήπιαίίπσ, Ἠονύθυετ, α πιοάςςί ἀοιρί οὗ 5αος658. 

Τ]ια ννοτᾷς ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελ. 19 οὔξεοιτα, απά 
νατίοας]ν ἱπίετργείεά. Πο αποϊεηί Οομηπιθηί{ᾶ- 
{ους απά «γοῦ, ννθτθ, 1 ἐλϊπ]ς, τὶσηί ἵπ τεοοση]θίησ 
8η αἱ]ηδίοη {ο {πα εκίγαογάἰπατγ ΠΙαΠΠος ἵπ ΨΠΙο]ι 
Ῥα] ννας, αφ Τί ννθτα, ργεδδεά Ιπίο ο Ομπ]δίαη 
εἰαάίαπ. "πας ἔπο 56η586 αΡρρεατε {ό ϱο,  ἵη 
οτἀάει ἐἶναί Τ πιϊσηί ορίαϊη ΥνΠΙοΠ, [ ννας Ἰαἱᾷ Ἰο]ά 
ος ϱγ Οηείςί [αί ΠΙΥ οοΠγοτεΙοπ].. 9ο Μπο Ροεφοῇ. 
3ΥΤ. απά γαρ. νγε]] τεπάετ εοπιργειεηδι5 διίπα. 
Ἴπαεγε 56θΙη5 {ο ο απ αἱ]αδίοη {ο ἴπο ΙΠΙΡΓΘΞΒ- 
πιοηί οῇΓ 8οἱάϊ6Υ5, 5α11ΟΓ5, ΟΙ Ι4ΡΟµΓΕΙΒ, {ος {ηθ 
Ραῦ]ίο βατν]οε; οἱ γΥπΙο νε οσσαδΙοηαΙ]Υ τεαά ἴπ 
{πο (1Ιαβειοα] νντιίοτ. Τπας Τμαογα. νυΙ. 22. 
ἄγειν σιτοποιοὺς ἐκ τῶν μυλώνων ἠναγκασμ ένους 
ἐμμίσθους, ΝἼθτθ 5θοθ ΠΙΥ ἸΝοίθε. Τε νοτὰ 18 
ΨΥΤΟΠσΙΥ τοπάφτεὰ ΡΥ ους Εησ]δα 'Τταπβ]αίοβ 
ἔς απη,) 9Υ, “πανε Όεειῃ αρρτεμεπάεά. 

14. ἓν δέ.] Ῥαρρ]γ σκοπῶ, ΟΙ ὁιώκω [τοπι γνῃαΐ 
{ο]1ου/5. ᾿Επιλανθανόμενος, “' ἀπΏθεοά{α] οἱ,” ας ἵπ 
Ηευ. γἱ. 16. απἆ εἰβεν]ετο. Τὰ ὀπίσω πιαςὶ αἲ 
Ίεαςέ ἐπε[ιάε αἰ] Πὶς ραςίέ αἰαιηπηθηί5 απάἀ 5εγνίοθβ 
{οτ {λε (ἄοβ8ρε[. Τε {6γΠι ἐπεκτεινόμενος 5 ΠΙσ]ΙΥ 
αρρτορτίαίε {ο πα γαεετ, --- ΨΠείπετ οἩ [οοί, ος 
οη Ἠογεεῦασ], ος 1π {Πε ολατίοί; 5ἶηορ ἴ]θ ταςετ 
εἰτείο]ιος 5 Ἠααά απἀά Παπάς Γογν/αγά 1Π αηχΙείγ 
{ο τεαςῇῃ {πε σοαΙ. 390, Ιπ {ο ρᾶβεξασε ΟΡ Ηοταςθ 
οἶίεᾶ ΡΥ Όνα (οπιπιοπίαίοτς: 6" Τηδίαί οφ 15 αμτίρα 
8105 γιπορπΊρας, 1]]άπι Ῥγαίετίίαπα {6ΙΙΠΕΗς ϱΧ- 
ίτεπαος ΙΠίθ6Υ ευπίεπι. Τη {πῖς απά οίῃεγ ρᾶβδᾶσες 
Ίθτο οἶίεά, (πε τασθΓ ἶ5 σταρη]σα]1γ ἀεδοτῖρεά αθ 
ὑΜπΚίησ ποί οῇ {με 9ραςο αἰτεαάγ τα (ή πΙ] 916- 
4εης αοίαπῃ, οαπ απίά εαρεγθβεεί ασεπάιπι 3) Όαΐ 
Ἰοοκίπρ 5ο]ε]γ {ο νυπαί τοπιαίη5Σ απ, τεσατά]θββ 
ο πο Ῥτοσ[θςς πιπἆθ, ςίγείοηίηςσ {[ογννατά {ο 
(πανοτςε ἴμαί νυλ]οἩ δεραταίες Ἠϊπι {Ποπῃ {16 σοα]. 
Γ ννοι]ά οοππρατο α ςΙππί]α)1Υ πιείαρΠοτίοα| ρα55ασθ 
ἵπ Τίος. Τιασγῖ. ν. 90. ἐρωτηθεὶς πῶς ἂν προκόπτοιεν 
οἱ µαθηταί} ἔφη. ἐὰν τοὺς προέχοντας διώκοντες, τοὺς 
δὲ ὑστεροῦντας μὴ ἀναμένωσι. 

---βραβεῖον απᾶὰ ἄνω κλ. Ἠανθ α]αδίοη {ο {πα 
Εραβευταὶ Οἵ ἀγωνοθέται Νο δαΐ οὐ απ ε]ογαίεά 
βθαῖ, απἀ οα]]οά Γογννατά ἴ]ο οαπάἰάαίεδ {οτ 116 
βραβεῖον οἵ Ρτί76. 
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Ῥ Ῥοπι, 14. 8, 
1 σος. 9.6. 
4 14. 20. 

1 Όος. 1. 10. 
ἄα1.6, 16, 
ευρτα 2. 2. τ 
1 ζει. 8. 8. 
τ] ρου, 4. 16. 
ᾱ 1]. 1. 
1 Τ]εςς. 1. 6. 
2 Τµε.8. 8. 9. 
1 Ρει. ὅ. ὃ. 
5 Ώοπι. 19. 17. 
1. 6.12. 
{Η[Ποβ. 4, Ἰ. 
Ῥοπι. 8.δ. δ 16.18. 3 0οἡ, 11. 19, 16. απ]. 6. 18. 

15. Οπο οαπποί Ῥαΐ οΏκετνο {πε αἀάτος» απά 
ἀε]ίσαογ ντι νο] να Αροδί]ε ραβ5ος [γοπι {λα 
παίγεοί αἀπιοπϊξίοπι οἳ Ίνα ρτοσεάἶηπρ νετεες ὃ--- 1]. 
Ιπ0]αδίνο, {ο ἴ]ο ἀἱγεοί οχ/ιογίαἶοπ οοπίαϊπεἁ ἵῃπ 
Ώια ργεβδεπί{; απά ἐ]λαί βγεί Ιπίτοάασες, Ρ6Ι κοίνω- 
σιν, Ιι " 1ο,” Ῥαέ Ἱπιπιθάίαίε]γ οἸλαηπσεὰ ἴο 
6έγοι. Τέλειοι ἴἶιαο Ῥορδί ΟοπιππεηίαίοΓς, τίσΏ!]γ, 
Ἱπίρτρτοαϊ οῇ "' Πα] στοννίἩ ἵπ ἨὨϊνίπο Κπον]εάσε,” 
ἔ β]]γ Πηδίγαοίεὰ ἵπ πο Ολτίκίαπ το]ἰσίοη,” α8 
ἵπ 1 Όοτ. Ἡ. 6. Βο 460 Φφρεσὶ τέλειοι γίνεσθε, 
1 0ου. χὶν. 20. Τοῦτο Φρ., “εί 15 αἶπι αἲ Ρείησ 
Ώνας ἀἱεροξαά 2 α5δ 1 Ἰανε αἰτεαάγ πιοπίίοηες ; 
ΠαΙΠΕΙΥ, ἴο ρτο55 {ογνγατά {ος {πε Ρτίσο, ἃο. ἜΤ]α 
ηθχί πννογάς καὶ εἴ τι--- ἀποκαλ. αἴθ οὔδοιτα; Ῥιέ 
Όιε Ὀσδρί Οοπιπιοπίαίοτς αἴθ αστοςᾶ, ειαί {ποτε 15 
αη α]αδίοή {ο {πε ρτε]αά]σες ο/ ννεα]ς, Ραΐ εἱποετθ, 
2 ανν]5] οοπνοτί5, απά {πα πιςοοποθρίίοης, ο: ἵπ- 
αἀθαιαίε Ποίίοµς, απίθτίαϊπεἁἀ ΡΥ οί]οις. ἜΓπις 
Ώιο 5εη5α π]]] Ὄ6, “ Απά ΙΓ ποτε Ὀ6 αασῇῃί, 
Νοταίη ο ατα οῇ ἀϊπετεπί 5επ(Ιππεηί5 ος Γεθ]ίησς 
--- ὑπ ρτε]αάϊςς οΥ 6ΙτοΥ, αοά 1, Τ ἐταςί, ονεη 
ΤΕΠΙΟΥΕ; απά {Πας ορεη {ο γοις πηῖπάς να ἰταίῃ.) 
Ἠλο ατο ποί {ο απάειείαπά ὮΥ ἀποκαλ. αΠΥ 5ι- 
Ρετπαίπτα] τοενε]αίΙοἩ, Ὀαί εοἩ απ επ]σηίεπίησ 
ἃξ ν/οι]ά ταβα]{ {Γοπι ο εχεγοῖςο ΟΓ ἰε ΙΠάΕΓ- 
είαπάίησ, απάετ πα ογάίπατγ ΙπΠπεποθς οΓ ἴμα 
ΕΡρἱΤτΙ, ορ ο] 1. 117. 8. καν. 12. 

16. πλὴν εἰς ὃ --- φρονεῖν.] ΟΕ ἐς Ρραβεασο Ὠοί]ῃ 
Πιο τοπάῖησ απἀ Ἱπίετρτείαίϊοη Ίανε Όεςηῃ σοηίτο- 
τοτίοά, Θοπιθ αποϊεπί ΜΡ3. απά Ὑοεγείοης οπαῖέ 
κανόνι --- φρονεῖν 1 ΟΙΙΘΤΒ κανόνι ΟΠΙΥ 5 Οἱ]Ι6Γ5, ασαῖη, 
τὸ αὐτὸ φρονεῖν: απά ΙΠπ 5οππθ {θ Ὑγογάς αΓθ ίΓΠΠΒ- 
να (τίαςὺ, Ἠαςδ οαποε[[οᾷ αἰῑ ελα ννοτᾷς. Ὑαΐατ 
35 Ὀτασκείαά (οπι. 'Γηΐπα. Ὠτασκεί5 οπΙΥ {ια 

τὸ αὐτὸ φρονεῖν. Τη Πτγεί πιοπί]οπεά Τάῑίοτ 
καοῄῃς {ο Ἰανο Ῥοσπ Ἱπάισθά {ο σαπος] ἔλαπι αἲ1, 
{τοπι α τα]α ἵπ ογΙ]οἶκπ, --- ἐαί α Ρᾷςςασθ νΥίο] 
15 νατίοις]γ τοπά ἵπ να ΜΑΡ., 15 ρτοραδΙγ 5ρι- 
τοις. Τ]αί τα]ς, Ἰοννθνοας, Ἠαβ ΠΙάΠΥ οχοθρ!ΙοΠΒ” 
απά, απποπσ οίμοτς, 6η α ραβδασο ἶς οΏβοπτε, 
απά Ώιεγο ατα ΠΙαΠΥ α{ογαίίοης, ννμοί]ετ Ὦγ οπηἱς- 
ΒΙΟΠ, αἰίογαίἶοπ, ος (γππδροξιίοπ, αἲὶ ἰεπάϊπςσ ἔο 
Τεπιουε (ιο αἰ[ιομίη.  Νονν {ο οαποεῖ 5αο]ι α ρᾳξς- 
βασο ν/οι]ά Ῥο α5 αποτ](ἶσα] αφ οππςοθ]]ῖησα ραβ5ασθ 
πιοτα]γ βοσαμςο 1 19 ἀβοιί. ΟΕ ην]ς Ἰῑπά 15 έἶλο 
πβεασο Ώο/[οτο α5:απά {πογο[οτο 1 αστοο υν](]ι η7οἱ{, 
οίς., ΜαΠἩ,, απά Ἠ]ποῖς, ναί ο ννοτάς παιδί 

ιοί ος οπποθ]]οά; ποτ ονοπ αετοί, 8ἶπορ ἴ]α 
{γαπδρορ[]οη ατοβο ΠΟΠ ορτίαἰπ νοτάς Ῥοείπσ βγει 
οπη({οά, οὗ Ποπιαοίε]ειίοπ, ππά (πε Ιπίτοάισοὰ 
ἵπ νο Ὕντοηπσ Ῥ]ασθ. ἈἨοβίάος, ἴἶο οαποθ]]]πσ 
πο] οοππρο] 18 {ο ίαΚο τῷ αὐτῷ ΠΟΥ τοῦτῳ  ννλ]ο]ι 
ςαηποί ο αἱ]ον/οά : ποί {ο βαγ (]ιαί ἐν τούτῳ ΟΥ ἐν 
αὐτῷ ννοι]ά Ἠανο Ῥουῃ τοφι]τος, αδ π (91. 1. 6, 
Απά ιο 5οηςο, «ναί ν6γ βἸλου]ά προ {πο Κπονν- 
Ἰοάσο (νου Ἰαά ααϊποά απίο, απά αΡΡΙΥ 1 ἴο 
Ρτασί]σς,. ἔποισα ροοᾶᾷ, 866ΠΙ5 ποί {ο ο {ο 
τω]ιοίο οἳ ννλαί ννας πησαπ{. Τ]αο Αροβί]ο ἱπίσοπάσά, 
Ι οοποςῖνο, {ο οπστα[! οἩ ναί πάπποπ]οη αποίᾖιον, 
ν{7. {ο ρτοβογνο απ]ίγ οῇ ἀοοίτίποα, απ οοποοτὰ ἵπ 
Εεπετα]. Ἔ]ο Λροεβίο, Τ αρρτε]επά, Ἱπίσηάεὰ {ο 

ΡΗΠΠΙΗΡΡΙΑΝΟ ΟΠΑΡ. ΠΠ. 16- 

” η 3, ; ς - 

πατουντας, καθως εχετε τυπον Ίμας. 

19. 

» ” αι 4 ν ϱ/ τσ , » . 
'.ποῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. } Όσοι οὖν τέλειου τοῦιὸ φρογώμεν ' 16 

.Ἡ 3, ς ’ -” Ν -” ς ι) ς ” 2 ’ ᾳ ᾽ 

αΚοια, 19.16. παὶ εἰ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τουτο ο Θεος υμῖν ἀποκαλύψει. ἃ πλην 16 
7 , - » »” - Π Ὁ 4 ” 

εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αντῷ στοιχεῖν κανόνι τὸ αὐτο φρονεῖν. 
τ7 / / ο) } Δ Ν ν ' ε/ 11 

-ὐμμιμηται μου γίνευῦε, ἄ« ἑ/φοι και σοποπειτε τους ουτω περι-- 

- ει 

" πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς 18 
΄. ς ο ων ᾽ , . ᾿ - 

πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυ- 
” - Ξ - στ ' ’ 3 ; Ν [ν ς ν ς Δ 

ρου του Ἀριστου, Γ ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια" ὧν ὃ Θεὺς η κοιλία, καὶ 19 

Ἱπο]αάο ῥοί] νο αΏογνο πιεπί]οπος- 56Π5Ε5, {πο 
Ιαΐΐ6γ επσταεὰ ΟΠ ἴἶε ΓΟΓΠΙΘΓΣ τὸ αὐτὸ Φφρονεῖν, 
ΝΜΙΟΝ ἶς εα]να]επί {ο τὸ ἓν Φρονεῖν, θεῖπρ αἀἀεᾶ, 
{ο οπσταβι ο οης προῃ {ο οίπεΓς 35 Ἰπ Ἠοπ. 
ΧΙΙ. 16. αν. ὔ. 5 0905, χι. 11. Ιπάεεά, α5 Ιῃ πιαπΥ 
οί]οτ Ραβκασες οἱ οί. Ῥαμ], Ώννο «]ααδεβ αγθ Ίετθ 
Ὀ]επάσά Ιπίο οπ6, απἀά οοπ5εαιεΠ/{]Υ ἴπετε ἶ8δ α 
Λοοιἰαγῖ( οἱ Ρ]ιγαδεοἰοση α5 Νε] 5 α ὈγενΙίγ. 
Π ννπίο αἲ Ἰεησί], πο ρα55αρε Ὑγου]ά Ἠανο τά 
μας: Πλὴν εἰς ὃ ἔφθ., τουτῷ [δεῖ] στοιχεῖν' τῷ αὐτῷ 
στοιχεῖν κανόνι. 116 πλὴν 18 ΥΕΙΥ εΠιρεσαἱ, απά 
ΙΠΣΥ ηθαῃ, “' Βαΐ [0ο {Παίρτοστεςς ναί 18 παΥ ]. 
30 1π α ΚΙπάτεὰ Ρᾶβεασο οῇ Βεγν. Π. 2ὔ. πλὴν ὃ 
ἔχετε, κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω. Τ]ε εκρτθβείοι 
τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι 5 Ρατα]]ε] {ο αί αἱ (αἱ. 
γι. 10. ὅσοι τῷ κανόνι τούτω στοιχήσουσι. 

17. συµµιµ. µου γίνεσθε.] “ Βε ]οἰπί-ιπαϊίαίοτβ 
οῇ πια,” 1. 6. υπ]ίο ἵπ {ο]]ονίπςσ ΠΙΥ εχαπηρ]θ. 
Σκοπεῖτε--- ἡμᾶς. ἜΓϊιε 5επεο 15, /' Απά οΏβετνε 
[ίου ἱπαίαοη] {οςς νο 89ο αοΐ, 45 Υοι 5εθ 18 
ἄοί]ης, απἀά Ἠανε 5 Γοτ απ εχαπηρ]ο [πετείη].7 
Οη τύπον 596 Νοίθ οη Αοΐς γΙ]. 44. 

189, 1. μες νεγ5θε8 αΓθ ΙΠ 8ΟΠΗΘ ΠΙΘΗΡΙΤΘ ρᾶ- 
τοη{]λεί]σα]. Α{ί6Γ περιπ. ἴπο Οοπιπιεηία{οἵς β1ρ- 
Ρο5ο απ ε]]ρεῖς ΟΓ κακῶς, ΟΙ ἑτέρως. Βυαϊ πετε 
56εεπῃ5 ταίΠΕΥ {ο Ώο 4Π αροδἰορεςίς, Τοτ ἀε]ῖοπογ”5 
βαΚθ. ΤΠ {ο Ῥ]αος οἱ α ἴθιπι {ο οΠατασίεΓΙσθ 
{παῖτ οοπάµοί, ο Αροδί]ε οιοοξες {ο ἀεεοτῖρθ 
Όιε εγ8ΟΠΝ, ---- Ητβί σεποτα]]γ, α5 επεπηῖες ο {πθ 
ο{οςς οῇ ΟΠεϊδές ἴπεῃ απάεγ ἰπεὶχ ργἰποῖρα] οἶα- 
τασ(εγ]ςίσ5. Εἰταί, ἴιεῃ, {ἴΠεγ ατα ἀοεεισπαίεά 
σεηετα]]ν α5 νε επεπηἶθς οῇ ο οτος οὗ (ηγὶςί5 
1. 6. Ἰπ]πιϊσα] {ο {ο ἀοοίίηε οϐ α ογποῖβεὰ Ἐε- 
ἀθαεππες, {Πτοιςσῃ {ε εαοτῖῇῃοο οϐ Ὢ]οςο ἀθαί]ι 
οἰτοιπποϊείοῃ Ίνα5 Ῥδσοπιο ΠΠΠΘΟΕΕΦΙΤΥ: (868 
ἹΝοίος οἳ (αα]. ν. 11. νι. 19. 14.) απά ἵπ σεποτα] 
π{{θτ]γ ανογςο {ο {ο Ἠυπηῦ]ησ απ «ρἰτιέπα] ἆος- 
ι]πος οϐ {ο (ἄοδρεΙ. Τ16γ ατα επ οἰατασίθί- 
Ἴποᾷ ὮΥ ἠνεῖτ Ῥτἰποῖραϊ ἰταῖίς, ---- δεπςµαἰίη, ἃ 
κᾖαπιείες ὑπιρπαετοε π σ]οτγίησ ἵπ αῖτ {ας ἆος- 
τίπες απά Ποσπίίους Ρταοίίσθςδ, απά α σεπετα] 
τοογ{άᾖ/-πιζπάοάπιοςς. ΟΓ 1Ἴνεςε (]ιε Πγεί 15 οχργθβ5θἆ 
Ργ α οοπηρατίδοη α5θοά ἴπ Ῥοπι. χγἰ. 18. απά εἶκε- 
Ὑήθγθ. Ἄθδνοτα] Ρραγα]]ε] Ρᾶδδᾶασος ατα αἀάπσεά 
ϱγ. «ατοί,, οι, Α]οοτίί, απἆ Ἰαίς., ἴ]ιο πιοβί 
αρροβῖίο οῇ νλ]οἩ ατο {ο {οονίησ. Ειυτὶρ. 
Ογο]ορ. 9050. ἃ ᾽γώ τινι θίω. πλὴν ἐμοὶ (Θεοῖσι ὁ) οὔ). 
Καΐῑτῃ μεγίστη γαστρὶ τῃδε δαιμόνων" Ὡς τοῦ 
πιεῖν γε καὶ φαγεῖν τοῦ φ᾽ ἡμέραν Ζεὺς οὗτος ἀνθρώποισι 
τοῖσι σώφροσι. απὰ Ἑτασπι. Ἰπορτί. 149. Νικᾷ µε 
χοεία καὶ κακῶς ὀλουμένη Γαστὴρ, ἀφ᾽ ἧς τὰ πάντα 
γίνεται κακά. Τ]ο ἰταῖί καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχ. α. 
ἀοποίος ἃ Πατάθησς ἰπ5οπδίδΙ](γ {ο «παπα, Τ]ηο 
οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες 5ποι]ά Ὀο τοπάετθά, «έ νν]ο8θ 
πηῖπα 15 ἀονοίοά {ο οατίμ]ν (ίπσς,) οῇ σοιτςο ἴο 
νο ποσ]οοί οϐ Ἰοπνοπ]γ οπθ8. Ἀ66 0ο]. 1, 2. 
Ὑοί5. αοππρατος Ἠοπι. Ο. χχἰ. 9δ. ἐφημέρια Φρο” 
γέουτες. Το Νίο] ππαγ Ὦο αἀάάεά ϱκολγ]. αρ. 
Βίου. Ρ. 98. ὅ τι γὰρ βοοτεῖον σπέρμ) ἐφημέρια 
φρονεῖ. 

ΟΕ επθφο 1 {8 βαὶά ὧν τὸ τέλος --- ἀπώλ., ἴθ 



ΡΗΠΙΡΡΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. ΤΠ. 20, 21. ΤΝ. 1 ---ὃ. 

ς ΄ 3 . ” ι ΄ 3 ” ς ν ώ Π -- ας ” 3 

20 ἡ δόξα ἐν ΤΗ! αισχυνη αυτων, οἱ τα ἐέπίιγεια φρονουντες. ”μων γα 
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α]1 Οος. 1. 7. 
ΡΗ. 2. 6. 

3 / ) 3 ω ε.α να Σ ν ν 3 ’ ο], 8. 8. 
το πολίτευμα εν ουραγοις νπαρχει, ἐ- ου αι σωτΊφθα απεκδεχομεθα 1Τ]οςο, 1. 10, 

3 - -- 

9Ι Κύριον Πησοῦν Χριστὸν, 
Τήας 2. 18. 
Ἠευὺ. 13. 14. 

Ἡ Γ -” . / 

Ἰ ὃς µετασχηματίοει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ο όρος 
». 31, 48, 48, δΙ, ς νά 3 . ῃ 3 ς ’ ” ’ - ὃ “5 3 

11μῶγ, [εἰς το γενέσθαι αυτὸ] συµμορφον) τῷ σωµατι της ὀοξης αυτού, Οοἱ. 8. 4. 
υ ν - η 1 4 ς , ς ” . 

κατα την ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποταάξαι ἑαυτῷ τὰ παντα. 
1 ὀομα 8. 2. 

Υ20οἵ,. 1. 14. ϱ/ " 2 » ε , Ὁ ’ 
11Υ. "ωστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στἐφᾶ- ὄωρ.ᾳ 16 

Π 5! ’ . - Π 3 / 
2γος µου, ούτω στηχετε εν υροιῳ, αγαπητοι. 

Γ - ᾽ α, ᾷ ν ” , 

ὃ Συντυχην παρακαλῶ, τὸ αυτο φρονεῖν ἐν ἸΠυρίῳ. 

ο .ὁ .ἰ Τ1958, 2. 19, 
Μυωδίαν παρακαλω, καὶ »ο. 

. . ὃ . λα Εχ. 92. 982. ναι ερωτω καὶ Ῥ. 60 ορ. 
Γαη. 12. Ἱ. ᾽ ΄ς ’ ’ 3 ω Γα] ει ο 3 , ’ 

σὲ, συύζυγε 7νήσιε, συλλαµβανου αυταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνή-- Ιωικο 0. 50. 
εν 8αρτα 1. 27. 

’ ο η - στ 

Ὀλησάν µοι, μετὰ καὶ Ιλήμεντος καὶ τῶν λοιπών συνεργῶ» µου, ὧν τὰ Βον. ὃ. 5 

ὀνόματα ἐν ῥίθλῳ ζωῆς. 

«οη5ο οϐ Πίο] 15 ποί (α8 Ἰη/ακαεί, απά Ἠείηγ, 
5Ιβροςθ), ' ποδε αἶπῃ 5 ἴπο ταῖπ οῇ οἴμετς ; 
Γοτ ΟὨναί ννου]ἀ τοαιῖτο ὧν σκοπός; ἨΧΥ, Ρεί- 
Ἰαρς αί νγας ΠἹοτο να οομ]ά Ῥο φαἱά οῇ ΠΙαΠΥ, 
ου αἱ Ἰοαςδί αἲ]. ΊΆΝοτ πε τέλος Ὀθ τεπάετεᾶ, 
νι 5οππς επιἰπεπίέ (6οπηππεηίαίοίΒ, ρωπα. ἜΤ]ε 
86ηΠ56 15, πο πιαδί οοπηθ {ο α ὑπά απ, νηοςδθ 
οοπάαοῖ πιαδί (ετηϊπαίθ 1π {Παὶτ ρετάϊίοη.. ΘθῬ 
πάς 12. ΤἜΤΠϊς ἹπίετρτείαίίοἨ 198 οοπβγπιθά ὮΥ 
εογοταὶ Ῥρα5δασεςθ οϐ ίπε Βαὐρ]ηϊσα] ντους. 39 
Ἔατσιπ1. Ηἰςτον., ΄ φιογωπι [ῖς εδὲ ἵπ ἀεδίγις- 
{ἰοπιοθηι.” 

20. Τηϊς νογςο σοπηθοίς υγ ν. 1Τ., {ο Πίο 
Ώιο γὰρ ΤΘ[ΕΙΡ. Πολίτ. ΠΙαΥ ἀεποίε εἰίπει εοἸ- 
αμεί, ππαππεγ οἱ ἠυίπισ, ἀναστροφὴ, 38 1 15 οΟΠΙ- 
ΠΠΟΠΙΥ Ιπίετρτείοά ; ο: οἰίσεπςζρ, α5 ΤΠΑΠΥ Πιος- 
ετη 0οπιπιεηίαίοις εχρ]αίη; ΟΥ εοπιπιπ(ψ, ρο]λ{- 
σα] 5οοϊείγ, α5 ΡατκἩ. απἀ απ]. Το Όννο Ἰαδί- 
πιεποπεἆ 56Π565 αΓθ πιοςδί 5ι1{αῦ]ε {ο έἴιε οοπίεχ{ 
απά {πε ἀοοίτίπε οῇ {πα Ν. Τ., απἀ, Ιπάθεᾶ, {18Υγ 
πιογσο ΙΠίο 6αοῇἩ οίᾖεγ. 

21. Τη {οαολίπσ οη {ο τεἀεπρίίοῃ {ο Ὦο Ῥθ- 
εἴουνεά οἩ αἲ] πο πιακο σοοᾷ {αῖγ {ί]ε {ο {πε 
πεανεπ]γ οἰπεπεμίρ, {Πε Αροςί]ε, νυ{] αἀπιίταρ]ε 
αἀάτεςς, αἀνετί {ο (αί νΠίοῃ 16 (45 ννο Ι6αΓη 
{τοπι 1 6ογ. χν.) {ο Ὦο ἴθ εοπιπιεπεεπιοπέ οἱ ία 
τθυνητάς Πε υγ] Ὀθρίουν, απἀ, ας 1{ Ἱνείε, ἃ ρίεάσε 
{οχ πε τοςδί. Όπ (5 ροῖπέ Ἠθ Ἰαςδ, η στοαί 
Ἰαάσπιεπί, ἴακεπ Ἠἱ5 διαπά; 8ἶπορ 1έ βασσεείς α 
είτοησ πιοῖ]νο {ο τοβῖδί ἰαπιρίαίίομς5 {ο 5εηςδΙαΗ{γ, 
εο]ῇ5μπθβςα, απάἀ υνοτ]ά]γ-ππιπάθάπες6: ΠαΙΠΕΙΥ, 
ἨΝΠΥ 5ποι]ά Ἰ ίακε 5ο πιασῃ {λοισηί {ου Οχὶς 
ντείο]ιεά απά ρετί5μαῦ]θ Ὀοςγ --- Επὶ5 ραζίτη δε[{--- 
νοῃ ὮΥ τοβὶδίίησ {απιρίαίοῃς, [ πιαΥ εχρεοί ἰμαί 
Εις υεγή ῥοᾶψ νν 1 Ὁγ παΥ Δανίοιτ Ὀο οΠαπσας Ιπίο 
α οάγ βἰπι]]ητ {ο Ἠϊς σ]ογίοι5 Ώοςάγ, απἀ ο πιαάα 
οπραῦ]ε οΓ Ρ]εαςιτθς, 816] α5 εΥο Παί ποί δ6εη, 
ΠΟΥ ϱεατ Ἠθατά, πεϊίπετ Πα [έ επίεγεά Ιπίο ία 
Πεατί οΡΕ ιαπ {ο οοποθῖνα”Ί ᾿Απεκὸ. ἀεποίθ 
πηχΙοις οχροοίαίῖοη. ᾖΜετασχημ. αΙσηίῇες {ο 
«Ἠαησθ {Πο σχῆμα ΟΙ ΓΟΤΠΙ ΟΡ ΑΠΥ {ίπσ, α5 
2 ζοτ. χι. 19. 15. 1 Οογ. ἵν. 6. Όηπ τὸ σῶμα 
τῆς ταπ., 586 Νοίο οπ ΕΡΗ. ἵν. 19. ἜΤ]α ννοτᾷς 
εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ ατο ποί {οιπά ἵπ 6οπιο ΜΡΕ,, 
36 τε]εοίεά Ὦγ πιοξί Οτίήος, απἀά ατα οαποε]]οά 
ΡΥ τίεδρ. ΤΠΕΥ ατα Ρρτοβαβ]Υ απ Ιπίρτρο]αίίοη. 

---- κατὰ τὴν ἐνέργειαν ---πάντα.] ΄' Απ ατσαππεηί 
(8αγς Ηείηγ.), α πια]οτὶ αἆ πιῖπις,) απἀ, α5 Τῃεο- 
ΡΗΥΙ. οΌδοτνθς, ΄ αἀαρίεά {ο εἴ]επος αἲὶ ππΏε]Ιε[; 
Ώνα Ῥούνετ Ἰα Παίμ {ο εαράπε αἰῖ Επίπσς Πανίησ 
εαράπεά αυεη ἀεαί]ι,) θε 1 0ογ. Χν. ὁοἵη χι. 
20. Του δύνασθαι 15 {ΟΙ τῆς δυνάμεως : Ὀαί {λε νετῷ 
18 α5εᾷ 1π οτάθΓ {ο βαβρεπά προῃ 16 [ώστε] ὑπο- 
τάζαι. 

4 19.8. 4 20.19. 
491. 97. 

ΤΥ. 1. ΤΠϊς νειδο {οπηβ8 ία οοπο]αξίοπ ο{ ία 
οχΠοτίαίΊοη, (α5 αἱ 1 6ο. χν. υἱ{.) απά εποι]ά ποί 
Ἰανε Ῥεεῃ β5εραταίεά {Ποπ 1. 'Γ]ε ὥστε ἵδ εοπ- 
εἰμκῖυε, ἅπά ΏΙαΥ Ὦο τεπάετοά 5ο επ. ᾿Επιπόθ. 
19 ποί ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΦ ΥΙί ἆγαπ., Ὀμΐί ἃ 8ίΤΟΠΦΘΥ 
{ίΘγΠΙ, αἰδο ἀεποίίηπσ Πΐδ απσίοι5 ἀθδίτο {ο 85εθ 
(επι ασαἰπ. 6ο |. 21 --- 0. Χαρὰ καὶ στέφανος; 
1.6. α σα.5ο ο{ τε]οίοῖπσ απἆ οῇ σ]οτγίης {9 πῃθ. 
Οη {ιο εκρτθβδίοη στ. ἐν Κυρίῳ, 59ο 1 0ο. αγ. 1. 
αν. 19. (αα|. ν. Ἱ. 

2. τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ.] ᾿ἜΤἩϊ6 εκρτεββῖοη 
πιαΥ ἀαποίε Ὀοί]ᾗ απαπ]πη{γ ἵπ ἀοοίτίπε, απἀ οοη- 
οοτά ἵη γίενν5 απά Ρίαης. ΤΠε Ρείδοης ΙΠ ᾳμθβίίοἩ 
Ἠ/ετθ ΡΓΟΡαΡΙΥ ἀεασοπθβεες οΓίπε Οτεῃ. 

5, ναὶ ἐρωτῶ.] ΈἘοχ καὶ ηοδέ ο{ {1ε Ὀερί ΜΤ:., 
Ὑοιξίοης, απἀ παΠΥ ΕαίΠεις, απά αἲ] ία δατ]Υ 
Ἐάϊίοις αν ναὶ, Ν ΠΙΟ] 15 αρρτοναά ΡΥ αἱπιοκί 
αἲ] πε ΟπΠίος, απᾶ αἀορίεά Ὁγ Βεησ., ΥΜείς., 
ΜαιίΠ., ατίεςο., ΤΓιέπη., απἀ Ὑαΐετ. Τί 15 οἨ αἱ] 
αοοοιηίς στθαί]γ Ρτεί[εταρ]ε, Ῥείησ 5ο εμίαρ]ε {ο 
ἐρωτῶ, α- ᾱ. “΄ Νοιο, 1 Ώεδεεοᾗ γοι.”. Ιπάεεά, 
ἴπετε ἶ5 ΓΘαδοηΏ {ο ἐπϊπ]ς ἐλαί ο καὶ ννας α Ππ6ίθ ᾿ 
πηδρεϊηέ 1π πο ὃὰ Εάίοηπ οῇ Βίερμεης. ἸΝαὶ, 
Ρτοβαβ]γ [οπ ίππο ἨΗεῦτ. 1, Ἰας (5 5εης5ε οῇ 
ήπιῶδο αἱδο ἵπ ῬΠ]επι. 20. ναὶ, ἀδελφὲ, απᾶ Ἠεν. 
ΧΙ]. 20. ναὶ ἔρχου, Κύριε. 

---σύζυγε.] Όπ λε 5επεο οἱ (]ίς ννοτά Οοπι- 
ΠΙΘΠ{4{ΟΙΦ ατθ ποί αστεεά. Πί 5εεπῃς τισΠ{]γ ίακεπ 
Ὦ} Ηείητ. {ο ἀεποίε α οἱο5ες οοππθοίίοῃ {Παπ 
σύνεργοι, 8αρτα Π. 26. Οἰπετνίςδο Τί πιῖσηί Ὀθ 
5αρροξεά {ο ἀθβείσπαίο Πραρ/ιγοαϊέι. Τι ποια]ά, 
{ετθίογαθ, 566ΠΠ {ο ΠἹθαΠπ οοἰίοασἸα, απὰ {ο ο 
πηθαηπ{ {οΥ ἴπε ΒίδΠοΟΡ, ου Ρρτ]ποῖραἱ Ρτθδβγί6Υ, οῇ 
Ῥ]ηΠΙρρί (νιάε εαρτα Ἱ. 1.), Ἅπο νναδ, Ιπ 50Πηθ 
5θη5α, Ραι]5 οοἱ]εασιθ. Απα {Πῖς ἵ5 οοπῄγπηεά 
ὮΥ {ἶθ 19δα ΟΓ γνησίως. 5ΙΡΤΑ 1]. 20. Συνήθλ. 4ε- 
ποίες οοορεταίἶοη 1π ἴπα [ατίΠεταπος οῇ {11ο (105- 
Ρε] (5ο αἱ Ἠοπι. χγΙ. 19. η σα] Ῥτϊξοί]]α Ἠ]5 
σύνεργος), Όαί ἵπ Ὑλαί ρτεςῖδο ΊναΥ 5 ἀποθτίαίη. 
966 Ὠθο. ΦΥΠ. 

--- Κλήμεντος.] Τηϊ6 16 καϊᾷ Ὦ}γ πο αποϊθηίς {ο 
πανο Ῥαοεηῃ ΟΙεπιθης Ἠοπιαπας, οη6 οΡ {1ο ΑΡος- 
{ο]ϊσα] Εαίπετς : Ὀιαΐ{ {πε ἱταάΙίοη Ἠας Ώεεη σθΠεΓ- 
αἰ1Υ τε]εοίεὰ ὮΥ {πε πιοάστης. 

--- ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.] Τη εχρτεε- 
εἴοπ ππαΥ, Τ ἐπίπ]ς, νυν Ποιηγ., Ὀο 5αρροβες Ίο 
Ρο επιρ]ογεά ἵπ αοοοπηπιοᾷαίΙοη {0 {Ἀαο Ππασο ΒΥ 
πνΠΙο] έ1ο Γαέμτο 1Ι{6 15 τερτοεεπίεάἆ α Η{ί]ε Ώε[οτο 
(11, 90.) 5 α πολίτευμα; Πίο] 5ρρο5δθ5 α ᾖῇδί ο/ 
ἔιε οἰ[ίκεπς) παπιος, ἴτοπα ΝΥΠΙΟὮ ια παππες οἱ (ο 
ἨΠΥΨΟΓΙΠΥ ατθ εταδεά. Ἀεε Ῥεγ. 1, ὄ. Τῆπας {πο 
ηαπηθς οΓ {ο νυΙτίαοας ατο οΠεπ τερτεβεπίε α5 
τοςσἹκίεγεά ἵπ Ἡθανεῃπ. Ό6ο Μαί{. ΠΠ]. ὔ. απᾶ εερε- 
οἰα]]γ Ἐςεν. χα. 8. 38ο αἶξο ἵπ {ο Παδριπίσα] 
νΥΤΙ{ΕΙ5 Ίνα τεαά οί α ῥοοχ ο εἰεγπιαί [ο ἵπ νΥπΙοὮ 
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α 1 Τή659, 5. 16. 

΄ .] ) .] 

ο μπα })ωριζέσθω προς τον Θε0Υ. 
Ἐοπι. δ. Ἱ. 
Ερη, 9. 14. 

6 Βοπι, 19. 17. 
ἁ 19. 12. 
- ΤΈ]εςς, 4. 8, 4, 

ιά 

5 Χαΐρετε ἐν Κυρίῳ παντοτε᾽ 
’ ” 3 ’ ς ’ ΄ ’ ο δὲ : -” αλλ 3 

}2ωσθητω πᾶσιν ανθρωποις. ο Κυριος έγγυς. "ἨΜηδεν µερίμνατε, α ἐν 
απ σ- -” 9 - / 2 ΄ η) τα. ς - 

παντὶ τη προσευχή και τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αιτήηµατα Όμων 
ἁ νΝ ς ν [ο - . 6 ςἉ ’ ’ 

Και η ειρήνη του Θεου η υπερεχουσα παν- 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝ5 ΟΠΑΡ. ΙΥ. 4--- 11. 

/ .. γ Ῥ ΜΗ. ! α .- 
παλι ερω, χαιρξτὲ. το επιξείιχες υμων 

- οὉ ΌὉι 

- ς - ] ’ ς - - ” 2 ” 

τα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ύμων ἐν Χριστῳ Ίησου. 
Γ 3 . ε! Γ ε/ σ 

6 Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί ὅσα ἐστὶν αληθῆ, ὅσα σεμνὰ, Όσα δίκαια, οσα 8 
ω Π ; 3 3 , .. ω 

ἀγνὰ, ῦσα προσφιλη, ὅσα εὔφημα, εἴ τις αρετή καὶ εἴ τις ἔπαινος, Ίαυτα 
’ 3 ’ ’ 

{Βοπι. 15.58. λογίζεσθε. 4 καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε 9 
ὁ Όογ. 13. 11. 

Ε ε] Δ ω / ο Ἱ 6 η ἐν ΕΜ 3 9” ς - 

ἐν ἐμοὶ, ταύτα πράᾶσσετε και ὁ Θεος της ειρηνης εσται µε υμωγ. 

6Ε20οτ. 11. 9. ε᾿Εχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ µεγάλως, ὅτι Ίδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ 10 
- « 3 τ ” 3 .ω ΙἩ 3 ε/ 3 

μ1Τήπ.6.6,8. ἐμοῦ φρονεῖν ἐφ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ηκαιρεῖσθε δέ. Ουὐχ οτι καθ 1 .6. 6,8. 

Έα παπηθς οῇ {ο Ἰμδί ατα Ιηδοτίθθά. ἈΝαγ, 1 18 
{ουπά ἴπ Μα]. 1. 10. 

6. τὸ ἐπιεικὲς] {ος ᾗ ἐπιεικεία. Τι επου]ά Ῥε τοή- 
ἀθταᾶ, ποί πιοᾶεγα[ίοπ (α νατσίοπ ἀθτίνεά {ποπι {πο 
γπ]σ. πιοᾶρκίία), Όαῖ πιεεβπεδς, σεπίίεπεςς, ΙπΙρ]Υ- 
Ίησ Ἰοπί{γ απἀ α Γοταϊνίηςσ βρἰπί. 3ο ἴῃε Βεδεῃ. 
ΥΓ. ἠεπίία». Τηϊς εἰσπιβοαίοη ἶ5 {Γεααεηί Ροί] 1η 
πο Ν. Τ. απά {πο Βορί. θε Νοίε αί 2 0οἑ. κ. 1. 

---ὃ Κύριος ἐγγύς] ἨΜοςι τουσπί ΕΧΡΟΒΙΙΟΙΦ 
ίακο {Πε 5οηςε {ο Ῥ6, ΄΄ Το Τ,οτᾶ, ος ο, ἶς αί 
παπά [Του Ἰαἱρ] : ”. οοπιρατίης Ε5. χχσ!ν. 19. Βυΐ 
Τι ἶ9 Ῥοΐίοι ίακοῃ, υγ] ιο αποϊεπί απά δαγ]1ας 
πιοάθτπ Ἰχροβί{οΓς, οὗ γε; ποί, ΠΟΥΝΘΥΕΣ, 5ο 
α5 {ο απἀετείαπἀ, νυν ΠΙαΠΥ, (ία ἄαν ο) Γπιάσπιοπή. 
Νογ ποεσἀ Ίνα, ΙΙ οἴμετς, Ιπίετρτεί Ιί οῇ ελα 
δοεοπά αἀνοπί οἳ Οητῖςί {ο πο ἀεδίγαοίίοπ Ο/ «ογι- 
δσΐεπι; ουσ] ἴπο οριπίοπ ἶ5δ αἲὐἰγ πιαἰηίαϊπεά ὮΥ 
ΥΝΙΙΡΥ. Ἰ αστος γη] Βοοίί ἵπ απἀετείαπάῖησ 
ενα οχρτοςξίοη ο{ εχαί αἀάνεπί οϐ ους Τοτὰ ν/μΙοἩ 
ίακος Ῥρ]ασο αἱ ἄεαίλ, απᾶ 5 ἴο 6ΥΘΙΥ Τηάη ἴΠ6 
βαπηο αδ {μα βπαὶ αἀγεπί οῇ ΟΠεῖςί {ο Παιάσπιεη{, 
Απά α5 ἀθαίλ οπηποί Ὦο {αγ {οτι ἀΠΥ ΠπαΠ, απά 
(1ο Βηαὶ οοπβαπιπηπίΊοη οῇ αἲ] (πίπσς 5, νηθι 
πηθαδιγοά νυ(] οίογπΙ(γ, α5 1 ννετε αἱ ᾖαπᾶ, 5ο ἴηε 
Ἱαάσπιεπί ΠΠαΥ ϱ6 εαἱᾷ {ο ο Ἠθαχ, ΘΥΘΠ αἱ {ιο ἄοορ. 

ϐ. μηδὲν µεριμν.] ἈἙοπάστ, «νο ποί απχΙοιΙΒ]Υ 
πο[ο]ίοις αΏουί απγ {πίησ, Ό6ο Μαι, νΙ. 25. 
αλλ” ἐν παντὶ, 5ο]. πράγµατι. 36ο Νοίος αἲ Ώοπι. 
ΧΙ. 19. απᾶ ἨΡρΠ. γΙ. 189. Μετὰ εὐχαρ., '' 
Οναη]κεσῖνίησ, γἱ7. {οτ ννηπί (οἆ 5ηα]] Ῥο ρ]εαδεὰ 
ίο σταπί{; ε οράη: αοφπἰθδοθηςσθ Ιπ Ὑγπαί ης ΠΙαΥ 
8ο6 Πΐ {ο νυ]λο]ά. 

π. καὶ] «έ απά [πε], νἱπ. ὮΥ 9ο ἀοΐπσ; ἀαποί- 
ἴπσ ο Ἠϊρ] αἀναπίασες οῇ 5ος α Ρτασίίσαε, 
ΠΑΠΙΘΙΥ, α8 Ρτουυτίησ {λαί Ῥοαςο νΠίσ] (αοά, Ὦ 
Ώιο (1οδρε] απά πο ΙπΠμσθηςος οῇ Πς ΒρίΓίϊ, Ὀθ- 
βίΟΝ5. 366 ἴδα. σχνΙ. ο. 

---Φρουρ. τὰς καρδίας --- Ιησοῦ.] Της 5 ΡΥ 
ΠΙΠΠΥ οπη]ποπί Ἠκροβδίίογ 5αρροςθἆ {ο Ἰῃθαη, 
ἐν] εαρροτί απἀ ῥργοξςογνο γοι ἶπ {πο βα( ος 
Οτίκ{, 1. ο, σαατὰ γοι ασπϊη»ί αἲ] (οππρίαίίοης {ο 
ἀθδοτί ἴ]ιο ΓΗἱπ. Τ]αί κοηβα, Ἀοννονοτ, ἶ5 Πἰσίά, 
παπά ποί αστοθαθ]ο {ο {ο οοπη{αχί. Τ]ο Ιπίοτρτοαία- 
(ο ος πιαΠΥ σοοᾷ  οπηπιθη{α{οτς, «6 νν]] ρτοξοἵνο 
γοι ἵπ α Ομτ]δίίαπ Γαπιο οῇ πι]πὰ 3 πηὶσηί Ῥο πά- 
πηίοᾶ, Ὕνετο Ι ποί ορτίαϊη Επί φρουρ. πιαςί Ὦο 
το[οτγτοά {ο μηδὲν μεριμνᾶτε  Πε]ο Ἠε[οτο. ΈΤ]ο 
βθΠ56 86ΘΙΠ8 {0 Ῥ6, «έ νν]] [οτί γοιτ Ἠδαγίς απἆ 
πιπἁς ὮΥ Ομτὶδί απά Ἠ]ς το]σίοῃ [αραϊηξε 5ΗοἩ 
ουογ-απχίθίγ].”. Ἔτα]γ, ἴἶο οτρεγίοποε ο ναί 
Ροπος Πίο (οά Ἱππρατίδ ὮΥ {πο (1οβρο] ἶ5δ ἴ]α 
πηίπς”ς Ὀοδρί βα[οσιατά ασαϊηεί 5ΠΟἩ α ἀἱβροδ]ίοῃ, 
Ἠ/ο [οο] Π]β]]οά ἴπ 15 {πο ννοτᾷς οῇ νο Ώτορλεί 
(1μα. καν]. 9.) “«Τπου ννηί Κεορ Ἠΐπι ἵπ Ῥοτίοσί 
Ῥοασο Ἠ1οβο παπά 15 5ίαγεᾷ οἨ Τ]εο.”. ΒΥ ἴλο 

νγοτάς οῇ {λα ργεσθάἶπσ «]αμ5ο ἐν παντὶ --- τὸν Θεὸν 
Όιε Αρορί]α πηθαπί {ο 5ον/ ποιο Ὠναί ρρασθ οοι]ά 
Ῥο πιοβί 5Ητε]γ Ρτοσιιτες ἴπ ἴπα πιο ο πεεᾶ, απἆ 
ον ιο πιο ΟΡ πεοὰ; ΠΠΠΙΕΙΥ, ὮΥ Ῥταγετ απά 
εαρρ]ἱσατίοη ἵη {με ρ]γίϊ, 

ὃ, 9. τὸ λοιπὸν, ὅτο.] Τε Δροεί]ε Ἰετο ὈγίεῇΥ 
5πῃς πρ {πε {ογεσοῖπσ ρτασ[]σα] εχΠοτία(Ιοη5, απά 
Ιῃ α ΠΠάΠΠΘΓ {ο πποςί Ιπργοδείνε; σἰνῖης {Πειη {ο 
υπάθτείαπά (ματ Ογ]κήαπ Γαπβα]πεςς οαηποί τεςῖ 
οἡ {ο ἀἱδοματσθ οΓ απΥγ οπε νϊτίπε, Ὀαί οἩ {18 
οοηβ]κίοπί απά απί[ογπα οὔξετναπος οΓ πε το]οίε 
ο{ νν]αί ἶ6 εη]οίπες ἶπ ἴ]ε (ἀπο5ρε], απά Παίῃ Ῥοςπ 
πτσεά προῃ {επη ΡΥ Ἠϊπιςε]ῇ: απά Εναί χει “ία 
(οἆ οῇ ρεαςε νοι]ά Ὦο οοππαα]]ν ην (πειη., 
᾽Αληθῆ εἰση]ῇος ΄6Ίτα]γ νιτίαοις,” ἐνάρετα, 35 Τηο9- 
οάοτεί εχρ]αίπβ. Σεμνᾶ, Ιιοποιγαδίε, οι τορρεσίαθ]ο. 
Προσφιλῆ, απιαβίε, πιεαπῖπςσ ἰλπαί αιαλίγ νο] 
οοπο]]αΐο5 Ίονο απἀ τοςρθοί. 3ο Εος]εδίαςήσουβ 
ΧΧ. 12. ὃ σοφὸς ἐν λόγῳ προσφιλῆ ποιήσε. ΒΥ 18 
{η Αροεί]θο 56615 {ο αἀνετί {ο ἐαί ἵπ νΥμ]ο] 
το]ἰσ]οι5 ΡοΓΞΟΠ5 αΤθ 5οιπδείίτηςς ἀοβο]επί; νο, 
ΡΥ απ αιδίετο απἀ αδοείῖο ἀΘΠΊΘΑΠΟΣ, ρτε]αάϊος 
Ώιε οα.56 οΓ το]σῖοπ. Ἐζ τις --- ἔπαινος, ἃο. Τηθ 
56η96 566Πη5 {ο 6, - ἨΠαίθενεγ εἶξδε {οτε ἵ5 ο 
ναί 15 νἰτίαοας απά ΡταϊκοννοτίΏΥ --- π]πίς ο{ απά 
βίηάγ {ο Ῥρταοίϊεε {Πεπῃ. 6ο Ὀτ. Βατγον/”5 Βεί- 
ΠΠΟΠΒ, γΥο]. 1. Ρ. 46. πεά. 

9. Ἠοτο {ο Αροδί]ε τοίθγς {θπη {ο Ἠϊ5 οἵ/Π 
ἀοσίαίπες, ργοοθρίς, απά οχαπιρ]ο, ΥνμΙοἩ αξ ἴ6Υ 
{ο1]ουν, 5ο νν]]] (16Υ αἰίαῖη {ο ρθαςε οῇ αοά. 

10. ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμ. Φρ.] Ἀοππο οπι]πθπέ 
Οοπιπιοπίαίοις ἴπκο ἆἀνεθ. ἵπ αᾱ Πρ] 5εη»5θ, 
«ανα πιαὰο Υγοιγ οπ15θ {ο Πουγίση.. Βπῖ ἔοτ 
Όναί Ἴλετο 15 πο αιἰλοτ]έγ: απά 1 19 Ὀδίΐας, να 
011618, {ο 5Ἡρροςο αἲ τὸ φρον. απ εΠ1ρ. ο{ κατὰ ΟΥ 
εἷς. Α8 ἰο ἀνεθ., 1 Ἰανε ἴπ Ἐοθο. Ἄνη. «Ποννη αἲ 
Ίαγσο (]ιαί {ηογο ἶ5 πο ΓΘάδΟΠ {ο αὐαπάοπ ἴμα οοπι- 
ΠΟΠ ἹπίετρτοίαίΙοη, “ (μαΐ γο ατο τονῖνεά ἵπ γοις 
σαγθ ΟΓ1η6, ν]]ο], ὉΥ Ἠγρα]]ασο, ην πηθαΠ “' τμαί 
γοιγ οατοθ οῇ πιο Ἠαίῃ τενῖνος.. Ὁοπρ. Εποχ, 
Χνι]. 24. Φρονεῖν 15 Ἠθτο ΓΟΥ φηοντίζειν. Τ]θ πεχί 
νογᾷς ἐφ᾽ ὦ --- ἠκαιρεῖσθε ατο, ]ἱ]κα {πο Ἰαφΐ, Τ6πάθΓ- 
οἆ οὔβοιγο ὮΥ {ιο ἀθ]ίοπογ απά πιοςθείν οϐ {πα 
ὤτίίετ. Ἠο πῃθαης {ο βασσοεί {Πο Ὠοδ5ί οχοι8θ 
{ο ετη, ὮΥ ϱγεδιηιῖπσ ναί (αγ Ἰαά ποί Ὀδ[ογθ 
Ἠπά απ ορρογ (η οὗ εεπάϊῖηα, ος Ὢνογο ἀθκι]πία 
οῇ ο πεάΠΦ. ἛἨκαιρ. ΠΙΑΥ Ὃδ ππάρτδίοος οἳ εἷ- 
Ώιογ. Ῥθο Νοίο οἨη Αοΐς χχνΙ]. 141 --- 16. 

1]. οὐχ ὅτι --- εἶναι] Ἴμεεο ἀεερ]γ αΠεςῖπα 
ννογάς 5Ίλουν (ναί Ίο Ἠπά Ώου εαβοτίησ αππάοτ ἃ 
ἀθοίθαςδο ο) Πΐς αξαα]. πιοπης οῇ εαὐβίείοπος; Υοί 
Ὠναί Ἠθ παπά Όσο οπὀθπνοιτίηπσ {ο τοάισα ή 
ἀοβίτος {ο α Ἰονοὶ νν]ίἩ Ἠβ Πισαης, 5ο αφ ἴο 6 
οοπίοηί. Ἔ]ιο εοηςο ἶς, “« Τ 4ο πο δαν Ες συν 
ΤΕΓΕΓΘΠΟΘ {ο απ Πουθββίέ {ο ννλ]ο] 1 Ἰανο Όδθι 
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1 10ος. 4. 11. ς ’ , . Ακ ἃ .., Γη ζ4 λυ ν Ὑ, / . εν ο 

19 ὑστέρησιν λέγω ἐγω γαρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὲ αὐταρκης εἶναι. οἶδα 9 ϱος 11. οτ 
. - π ’ ο π -” ’ ' 

[δὲ] ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι µεμυ- 
’ - ΄ ς . 

19 ημαι καὶ χορταζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ υστερεσθαι ̓  
[ή - - ο] 

Ι4 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμουντέ µε Χριστῷ. 
’ ’ -- { 

16 συγκοινωνησαντές µου τη Ὀλίψει. 

νά ’ 

η ᾽ ς -. [, 

| Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς Φιλιππήσιοι, 10ος. 11. 8,3 μεις , 
2 ώ » 2 ! .. αν κ 2 

ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξηλθον ἀπὸ Μακεδονίας, ουδεμία µοι 
. Ξ π , 3 ’ / Δ / 3 δι ης , ὁ 
ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δὀσεως καὶ λήψεως, εἰ µη υμεῖς μόνοι 

ε/ 

16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκη καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρεία» µοι ἐπέμψατε. 
πι Ποπ. 15.28. - ’ 3 3 ᾽ ’ 

11". Οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόµα, αλλ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα Ίωςα Ἱὰ. 

18 εἲς λόγον ὑμῶν. 
, ον η 3 

δεξαµενος παρὰ Επαφροδίτου τά παρ 
ο -” - 

19 δεκτὴν, εὐαάρεστον τῷ Θεῳ. 
ϱ ” 2 . ΄. ο ὁὸ 

90 ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ, ἐν Χφιστῷ Ιησοῦ. 

3 ῃ 3 / ’ ’ 

ὴ΄Απέχω δὲ πάντα, καὶ περισσεύω᾽ πεπληρωμαι, αᾶθοι ϐ 1. Που. 18. 16. 
ς - 3 λ 3 ῃ / 

ὑμῶν, ὀσμην ευωδίας, Φυσίαν 
ς υ -” 

9Ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πασαν χρειαν 5300:. 9. 8. 

Ίῷ δὲ Θεῷ 
Μ τος ον ς .ε 3 ς »” . ο δις νὰ 

καὶ Πατριί ημων η δόξα εἰς τους αιώνας τῶν σιωνων. αἁἄμην. 
ς/ αλ νὰ ῳ 3 / ε αοὁ 

91 ᾽Ισπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν ἉΧριστῷ Ιησοῦ. ἀσπάζονται υμᾶς οἳ 
” 3 , ς - ’ / ΄ 

9 σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. ἄσπαξονται υμᾶς πάντες οἳ ἅγιοι μάλιστα δὲ οἳ ἐκ 

93 τῆς Καΐσαρος οἰκίας. «Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ 
’ ς ” 3 ιά 

παντων τμωγ. αμ. 

ΗΠρὺς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης δι ᾿Επαφροδίτου. 

τοάμοεά: Γογ 1 Ἠανε Ἱαατπί ἵπ ψ]αίεΥογ οἰτοιπῃ- 
είπησος { αππ, ἐογθίπ {ο ασαμἱθδοςθ, απά αοοΟΠΙ- 
πιοδσίθ πηΥ56]{ {ετείο.”. Αί οἷς 5ΙΡΡΙΥ πράγµασι. 
Αὐτάρκης ἵδ α5οἆ Ροί] ο α ἐιίπς ι[οίοπέ [ου ἴ]ιε 
Άιγροδε ἐπίεπάεά; απά ΟΕ α Ῥεγδοπ ]ιο [εεῖ 5ι/- 
(βείεπεη. απἀ ἵ ἴΠιεγε[ογε εοπίεά. 3εε ου]. 
ΧΙ. 18. 
19. Το δὲ ἵ αὔξοπί {Γοπι 5οσογα] Ὑογεῖοης απάἆ 
Εαΐλιους, απά ἶ5 οπισθ]]εά ὮΥ πιοδί Εά1ΐοι5; Ρογ]αρς 
τίρηΗγ. Τηίοτηα] ονἰάεπεο ἶς οετίαϊπ]γ ασα]ηςί 1. 
Μογεονας, {ο «49ιπάρίοπ Ἀθτο ας ρτααί 5ἰγεπρίἩ, 
απά ἶ5 παο]ι 1Π {πο Αροβί]ε)5 ΠΙάΠΠΘΓ, 

--«ταπεινοῦσθαι.] ΓΗ εἰσπίῇες {ο Ῥο ἵπ ]ον1γ 
απά ποοθβεῖίους οἰγοιπηδίαπσθς (56ο Τμον]ΐ. ΧΧΥ. 
99), ας ιο απ (λείσα] {ΘΓΙΏ περισσ. βἱσπίΠες {ο 
Ἠανο α 5αρογβι((γ. Τ]ε 5επεο ἶ5 τεπάοτεά Ρ]αΐπας 
Ὦγ εἶνο Γο]]οννίησ καὶ χορτ. καὶ πεινᾷν. Περισσ. καὶ 
ὑστ. ἶδ α πποτς εἰσπ]βοπηί εχκρτοβδίοη {]χάΠ ταπ. καὶ 
περισσ., ὑστ. εἰσπ](γίῃσ “(ο Ὀο ἵπ α{{αυ ν/απί οΓ {ιο 
ποσθςφατίθ5 ος 19.” Τπ ιο αΧΡΓΘΒΣΙΟΠ µεμίημαι 
(««Ταπι Ἱπίαίος 2), ἴπετο πιαη Ῥο, 35 ΤΩΛΠΥ Οοπῃ- 
πιοηία{ου5 ΙΡΡΟΡΘ, απ α)]αξίοη {ο 1π]{1αἴ]οπ 1Π {ῃθ 
Ἠοαίποῃπ πιγβίοτῖος. Αί αἱ] ονοηίς, Ιῖ ἶ5 α ΥεΙΥ 
οπεχσοίίο ἴδιπι, αἰσπΙγίησ ἔοτοασ. Κπον]εάσα 
ὮΥ Ίοησ οχροτίεηςθ. 

19. πάντα] Ἱ. ο. αἲ] (λησς οοπποοίαά ψΕ] ΠΙΥ 
Οηκίήππ ἀμίος. Ἠο {6η 5ος {1θ 6οµγοο οἱ 
Πὶς αβὶ]{γ. 6νεπ ο αἰάς αῇογάθά {ο Ἠίπι ὮΥ 
Ολεῖςε, ετοιση (πο ἨΠοίγ Βρίτ. 

14. πλὴν ---θλίψει.] Της ἵ5 αἀάςά {ο Ρτεο]αάθ 
Έα Ἰάσα ο Πὶς ἀορτεοῖαίίπσ {πε οἱ, ος Πλἰδεοη- 
ορϊνίησ {ιο Ἱπίοπίίοης οῇ ο ἆοποί5, ΈΤποισ 
μο Ἰαά Ἰδατπί {ο οπάπγα Ῥονοτίγ Νλοιί ΠΙΙΓ- 
πηωτῖπσ Ὦς Ίνα ποί {πε 1655 επ ἡ{]οά {ο αβεϊίαποο, 
Απά {16γ Ἰιπά ἆοπε α σοοἆ ψοτκ, ἵπ οοπιπημη]- 
εαίΐησ αἰά {ο Ἠϊπη η Ῥΐς ἀῑδίοςς, ΠΟΥ ἴπαί ἶ5 ιο 
βοηΏςο ΟΓ {Πο ψοτάς συγκ. µ. τ. θ., ΠίοἨ αἲα ΠΟΥ 
συγκ. µοι ἐν τῇ θλ. µου. 16 ἐν ἐς δαργίίεά ἵη Ἠενε[. 
ἱ. Ὁ. συγκ. ἐν τῇ θλίψει. ὁ μή 

16. ἐν ἀρχῇ τ. εὐαγγ-] “αἱ ο Ὀεσίπηϊης ο{ πο 

(.ο8ρε]” Ῥείπσ Ρτεασμεά απποπρ {μοπι,7. Τα εἰ; 
λόγον ὅόσ. καὶ λήΨ. ἴἸπετε 15 απ αἱ]ΙβΙΟΠ {ο {16 γαίζῖο 
αεεερίογπι οί ἀαίογιπι αἴποῃσ ἴπα Ἠοπηαμς, {ο 1ῃ- 
Ππιαίο α τεσι]αγ τοοἰρτοσαί{ἶοη οϐ σἰνῖησ απά ο 
τοσεϊνίησ. ΤΡ αΠγ οίπει ΟΠατοῖ ρανε, 16 Ὑαθ 
5οπηείλ]ησ ποί ἹΨοτίῃ ποίῖῃπσ 4ουνη. 

16. καὶ ἅπαξ καὶ δίς.] Τηϊς 15 ΡΥ πισηΥγ Οοπι- 
πιθηία{ογ5 5αρροβεά {ο 5ἰσπΙ{γ «« ρτείῖγ {οφιεηΙγ. 
Βαΐ ενα ρ]ατα] παιδί Ώογο ϱο {ακοη Πίστα]]γ, ας ἶ6 
βπονύπ Ὁγ Ὠοᾶςγ., απά εβρεοϊα]]γ Ὦγ Ραἱεγ ἵπ 8 
Ἠου. Ῥαπ]., νηθτο Ἰς πας Π]ακίταίεά νν. 16 ὅσ 10. 

17. οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ.] Διῦ. λέγω, “« 1 ἆο ποῖ 54Υ 
Π]ς Ῥεσαι15ο Ι 5εεκ α σε.” αλλ’ ἐπιζητῶ ---ὑμῶν; 
α. ἆ. “1 {εεΙ ΡΙ6αδιτο ἵπ {16 σΙ{ς; ποί 5ο πα] ΟΠ 
ΠΙΥ ΟΝΜΠ αοοοιμηΐ, α5 γοιΙ8; οοπβἰἀθτῖης {Πε Γα1ΐ 
Όναί νν]. τεάοιπά {τοπ 1, ἱη {ηα Ῥταϊςσε οϐ Ππεη 
απά {ο τεςοπροηςθ ο (94.7 Τηπ εἰς λόγον ὑ. 
Ώιετο 15 {ο 8απηθ α]]ηδίοη ας ν. 16. 

18. ᾽Απέχω ἵ5 [ος ἔχ., 45 ἵῃ Αττίαῃ Ερίοί. ΠΠ. 24. 
(οἶιοά Ὦγ ἸἡΤεί5.) τὸ γὰρ εὐδαιμονουν ἀπέχειν δεῖ 
πάντα, ἃ θέλῃ, πεπληρωμένῳ τινι ἐοικένω.. Πεπλ. 18 
αάάαθά {ο ἰσεηρίμαη {Πα 5θ6η56, απά {ο ΠΟΥ {(αί 
Ἡε ναπί5 πο ΠΠΟΙΘ. Όη {ιο εχργεβδίοη ὀσμὴ εὐωδ., 
οοπιρ. ΕΡρῃ. ν. 1, 2. 2 ος. Ἱ. 14. Απά ΟΠ θυσ. 
ὀεκτ., 5866 Ῥοπῃ. ΧΙΙ. Ἱ. 

19. πληρώσει.] ΤΠϊ6 86αεπη5 {ο Ῥο σα ἵῃ α]]- 
ΒἱΟη {ο {6 πεπλήρ. αἲ ν. 18. Ἐεπάει, «πι ῃῇ 
ἀουδί ποί] αραπάαπΏγ 5αρρΙΥ.’.  Κατὰ τὸν πλοῦτον 
αὐτοῦ, “ αοσοτάῖησ {ο ἴπο αὐαπάαπί Ῥοννεγ απά 
σ]οτίοι5δ οπηπἰροίθµοθ ΥΥΠΘΓΘΡΥ, α5ξ Τ,οτά οῇ Ἠεαν- 
6η απά δαγίἩ, πο οαΠ Ὀδρίονν ναί ο υνΙ]]. 

22. οἱ ἐκ τῆς Ἱαίΐσ. οἶκ.] 1. ο. οἰίπετ γεἰαῖοπς οϐ 
ζωκατ, οΥ, ταίἩος, Ες ἀοπιοφίίες. 966 10886ΡΠ. απὰ 
Ῥ]ί]ο οἴιοά Ὦγ Ίέτεῦα. απά Τμοθεῃπ. Τε ἀοπιιφ 
(αφα)15 οβιοη οσοτ5 Ιπ έπο Τη5ογΙρίοπε, απά {πθ 
οἰκία Καίσαρος ἵπ ο (τθοἷκ Ηἱείοτίαηπς, α5 Ὠϊο. 
σα88. ἜΤ]ο ἀδελφοὶ ατα ἀῑδπσιαϊκ]ιεά [τοπι ἴΠθ οἱ 
ἅγιοι, ΟΠηϊδάαπςΣ απά ρτοβαῦ]γ ννεταο 5 {ε]]ου 
Ιαθουγοτς ἵπ {πο (Ἰοβροί πιεποπεά αἱ [9], ἵγ, 
10 --- 14. Ρ]]ει. 22, 24. / 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΔΟΥΎΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

κοαοΟοΣΣαάΕΡΙΣ ΕΠΙΣΤΟ«{ΙΗ. 

0οἱος5βΦ γ/ας α Ίαισε, Ῥορι]οις, απά ασ 
οἵίγ ο{ Ῥητγσία (9]1ο5θ 51ίο Ἠαδ Ῥεεπ αἱ Ιεηρί 
ἀείετπι]πεά Ὀεγοπά αἰΙ ἀοαθί {ο Ὃ6 {ο Ῥτοδεηί 
Αοπο), αἱ νγΠΙο (εγε να απ βουτὶδμίησ Οητίς- 
Παπ Οµατοςς Ῥαέ ΡΥ ν]οτα Ῥ]απίεά νο Ἠανε πο 
οετίαίη Ιπ[οτπιαίίοῃ. ἘΤοΠ 8ΟΠΠΘ ΡαδβᾶΡΘΡ ἶπ ία 
Ερίςί]ε, (α5 ἱ. 21. 25. Ἡ. ὅ, 6.) απά Ποπι {Πε Ρτο- 
ῬαδίΠ{γ οῇϐ {με {Ἠμ]ησ (45 ο Ἰαά ίσος νἰδιεὰ 
Ῥητγρία), ίΠεγθ αγ 8ΟΠΠ6Θ ΤΘΠΡΟΠΕ {ο {π]πίς ἐ]λαί 1 
νας αἱ. Γα. πε {οπι οίιεγ ρατίδ οϐ {πε 
Ἠρίκί]ε (α5, {οΥ Ιηβίαπος, Π]. 1.) επε εοπίγαγη ννοι]ἀ 
αρρεατ. Απά α5 ίπετθ 56ε6Πης {ο Ρο βοιπείΠΊηρ ]]]κα 
Φοδἴυο ϱγου/ (ναί [ιο να5 ποί ο {οαπάετ; νί]α 
Ώπογε αἴθ ΟΠΙΥ αγσιπιεπί οί ργοβαθιζέη ἐλαί ηε 
να8, Νε 58επι ααίλοτίπεᾶ {ο ἀεοῖάε ταίμεγ ἵπ ἴ]ε 
γιοσαίῖυε. Ὑεί, (ποισ] ποί ἠίεγαἰίηή πο Γοαπάετ, 
Ἰα παϊσηί, ἵπ α απαΠεά 5εηςε, ο ἰεγπιοά εΙς]; 
είηος {πε (.ο6ρε] ἀἱερεηςεά {ο {1 6οἱοβδίαης (1. 
21 --- 25.) οαππθ ππεαἰα[εἴη, (ποισ] ποί {πιππιεαίαίο- 
ἰ Ποπ Πϊπα,. ΎΤΤ]ιο ννας {1ο αείµαί Γοαπάστ, ία 
Ἱεατηεά ατο ποί αστοθἀ. ῥΒοππς 84Υ, Πραγήγας; 
οίμετς, Ἰ πιοί]ιμ. 'Τ]ε ἰαίίεγ βαρροξ!Ι{1οἨ Ίνα πιοςί 
ΡτοβαβΙ{γ ἵη 15 [ανουτ. Βο ἰλαί α5 1 πιαΥ, 1ΐ 
8θεΠη5 {αί ο ΟΠιτο αἱ Ὁ0ο]οβ5 Ἠαά Ὄθει 
Ρἰαπίαεά απ νναίοτοᾷ, απά Ὀτοισ]ί {ο α Πουτὶςμῖησ 
αίαΐθ ὮΥ ῥοί] λος {νο αοίῖναο Γε]]ονν-ΙαῦοΙγείβ 
νι αι] ἵπ {ο (ο8ρεΙ, ἨγΙι ταβρθοί {ο (ια 
ἄαίε οἱ ενα Βρϊκί]6, {6 Ιπίετπα] ενἰάθησο 5αρρ]ϊεά 
ὮΥ ο Βρὶεί]ο Ιδα]ῇ, «πουννς ναί 1 πηαδί Ἰανο 
Ψοση ννγίίεῃ αἲ ΠεατΙΥ ἴ]ο 5αΠπθ {1π]θ α5 {]αί {ο 
Ώιε Πρλεδίαπφ. ἼΓ]α ἵννο ατα, ἵπ Γαοί (α5 ῬΡαΙεγ 
ΒαΥβ), “ευη Ερϊςί]ες, Ὀεῖηπσ Ὠοί] ντ]ίθη {οσθ- 
Ώνας, Ιπβοπηο] ναί ΠΠαΠΥ οχρΓΘΒΡΙΟΗΡ ἵη {ο οπθ 
ἩήθΓο πιαάθ κο οῇ ἵπ υπ ήπσ ο οίμετ.”. Τ]ο 
βίτοηςρ βἰπι]]ατίγ, Ἰον/ενος, 4Π086, Ποί ΤΠΘΤΘΊΥ 
{τοπα να ἱταῖπ οῇ Ἰάθας Ὀοῖπσ {111 Ἱπ {ο ννγ]ίοις 
πη]πά, Ὀα{ αἱδο ΠΟΠΗ μα οἰτοιτηβίπησθς, Ιπ νη]ο]ι 
Ῥοί] ο νντίοτ απά ἴποεο Νηοπα ο αἀάτοςεος 
ντο ρ]ασθᾷ, Ὀοίησ αἱπιοβί {νο νατγ 8αππο. Της, 
35 ἵηπ ο ΓΟΓΠΙΟΓ σᾳ56, ποίπίπσ οϐ οχροβί]α{ἶοῃ 
απά τερτοοβ οσοι: Ὀιί ἴἶο Αροείΐα, ἵπ Ἰἶκο 
ΠΠΠἨΠΘΕ, 6ΟΠΙΠΙΘΠΟΘΣ ψίἩ οχρτοςδίησ Πΐ5 Ίου αἲ 
Όνο ποσουΠί5 ο Ἰαά τοσεϊνεὰ ο[ γοῖτ οοΗβίΠΠΟΥ 
η ει [αἱ εν, απ {νο ΓεγνοΠοΥ ΟΓ {οίτ]ονθ. Τα 
Ιπππιθδίαίο οσομκίοπ οἱ 198 οῖησ νντίθι ννας, ναί 
ΒΟΙΠΠ6 «Πετεποςς ἸἨαά ατἱβοη απποπσ {πο ϱο]ος- 
βίαπς, ἴπ 6οΠβθ(Πσησθ οὗ Πίο] {Ἠ6γ 5οπί Έρα- 
Ρήγας ἴο Ῥοππο, {ο ασφιαϊπέ Ρα] ντι πο εἰαίο οῇ 
ἠ πρ αἲ ναῖγ οΙίγ, απά {ο αθίς Ἠὶς οοπηςο] [ο 
Όνοίχ ἀἰτοοίίο!,. ΑοσοτάΙηρ]γ, ἴμο Λροεί]ο τορ]ίοΒ 

Ι. Π4Τ.4ΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ Θελήματος Θεοῦ, καὶ 1 

Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, Ὁ τοῖς ἐν Ἐ Κολοσσαϊῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἆδελ- 9 

(ο {παπι ἵπ {πθ ρτοςεπί Πρίδί]α: πΥΠΙΟἩ ἶ5 πιαῖη]γ 
ἀϊτοοίεά αραϊηςδί (6 {επείδ απἀ Ρτασίίοες οῇ οεἵ- 
ἰαίη /αΐδε {εαε]ιεγς, ΝΟ Ἰαά ετερί ἵπ, απά ἀἴδ- 
Βοπιἰπαίεά επτοπθοι5 απά εαρειβΏοιθ ΠΟΠΙΟΠΒ 
τεβροοίἶῃρ {ια ν/ογ»Πῖρ οἱ απσε15, 5ε]/-πιοτίβοσα- 
Ποπ, απά {πο οΏΌδεγναπος οΓ {πε ο εν]δῃ Ἐεδίνα]ς; 
απά ἱπάφεεά οἱ {Πε Μοβαῖο τα] Τιανν 1η σεηετα!, 
35 ΠΘΟΘΕΦΑΤΥ {ο καἰναίίοῃ. ιο ἰπεδε Ρ6Ι5ΟΠ8 
γετε 5 ποί αστεεά. ες Φοοί({ Τηίτ. απά Βοε]ι- 
Π]θΓ΄5 Ιδασοσθ. 'Τηε (πταίῃ 856επη ίο Ῥε, ἴπαί, 
Ώποισ]ῃ {Πε ποίίοης οἳ {Πε ᾖδεεπεν νετ πιοςδί ἵῃ 
αοσοτάαποθ ΥΠ {]νο εττοτς Ἠετο οοπάεπηπεά, γεί 
Όιαί έλα [αἱ5ε {εασῃετς Ίγοτο ποί ο οπε ρηγίοισ]ατ 
ο]ας, Ραΐ νετ «οππροθεά ο{ {απα{]ο8 απά α5οεί]οβ 
ο{ νατίοα5 οἱαββ6ς, ο/ιτο[ῖη «Πιαάαίκογς, απᾶ Γοτ {πε 
πιοςί ρατί 54ο] α5 Ἠπά {ακεπ αρ {ο ἀοσπηας ο{ ἴε 
Έδβρεηπθας, --- Ὀαί αἰσο ἘῬ]αίοπίζετβ, (θπΠπΗΙε οοἨ- 
νοτίς, νο Ῥ]επάςά Ῥ]αίοπίο ποβοῃπς νίῃ {πε 
ἀοοαίτίπες οἩ ἴλε (ἄοβρε]. Νου ῬΡγοῦαβΙγ Ὕγετο 
Ώιεγα γναπί]ησ 5οπηθ 11Ο Ἰαά Ῥ6ει ΡΓΟΓΕΡΒΟΙ οἳ 
ναί 15 οα]]οά ἴἶπο Οτιεηία] ΕΙΗΙΟΞΟΡΗΥ ({ος α5οεί]- 
οἶδπῃ Ἰαά Όδει εὖετ ργενα]επί ἵπ ἴπε Εαδί), απά 
Ἰαά, οἨ Ὀοσσπιίησ ΟμτίςήαηΠς, τείαϊπεά 8εγετα] οἱ 
Ὠναῖτ αρετε{ἡέ1οις απά αδοείῖσα] ποίίοπ5. Ἠεποθ 
Όιο «οορε οἱ Όιο Ερίδί]α ἵς 1. ίο Ίαγ ἀονπ ἴΠθ 
στεαί ἀεξίσπ οῇ ἴἶια (ἄοβ8ρα], απά {ο 5που) πουν [ας 
1 βµτραςςος {ο Ίαν οῇ Λΐοςες Ὀοί]ι ἵπ σ]οτΥ, 
σγοαίποςς, απά οοπιργεηθηδίοη: απά εδρεοία]]γ {ο 
Ροϊπί οι{, ελαί αἰ] Ίορε οὗ ππαπ’5 τοάεπιρίίοη 168 
{Γοαπάςεά οπ ΟΠΗΙ5Τ, οἳτ Ἠεάθαπιος, ἵπ Ὕηοπι 
α]οπθ αἰ] {1]ηο655, Ρεγ[δοίΙοἩπ, απά εα{Ποίεπογ ατα 
οοπίαϊπθᾶ. 2. Το οαπαοη {πα Οοἱοδείαπς ασαϊηςί 
Όια Ἱπςϊπιαίίοης οῇ {πε ο αάαἰσίπς οτ ΡΠΙ]οδορηἰχίης 
ίοασμοτς, ας Ιποοηφὶςίεηί ννἩ {ο σταπὰ ἀοοίτίπες 
οΓ {1ο (1ο8ρε[; α[ίογ ννμ]ο]ι Γο]]οννς απ Ἰπίετοείησ 
ἀεβοτίρίίοη ος Ῥοα]ίενοις αοϊἶῃπσ ποτ] παπάς 
Όινο ΙπΠαεησθς ΟΡ ἴ]θ (1ο5Ρ6Ι, απά απ οατηεςί εχ- 
πογίαίίοη {ο ννα]]ς Ίπ (χεῖτ εί6ρς. Ἠανίηπσ Επ]κηοά 
ν{σ], ο Αροξί]ο οοπο]ιἆθς ντ] σεπετα] αάππο- 
ΠΙ{10Π5, απά αβοοίἰοπαίθ βα]αίαίίοης. 

Έτοπη α οοπαΡΗΓΙΡΟΠ ΟΡ ἐς ουν {ο Ἠρίςί]ο {ο 
Ώιο Ἠρηοδίαης, Τί νν]] ο ουνίοις ναί ο ειδ- 
είαπος οῇ {μα {οΓΠ1οΥ ἶψ {οαπά 1π {ο Ἰαΐΐοτ, 1ο 
Ώννο οοΠβε(Ποπ!]γ τοβοοί στοαί Ἰσὴί προπ θαςἩ 
οίμοτ, οβροοἴα]]γ ἴ]νο {οτππου προπ ἴἶθ Ἰαΐίθς, οῇ 
νπίσ 1ὲ 15 Ιπάσσά οβίοπ ἴ]ο Ῥοδί οοπιπιθη{. Τπ- 
βοπηο]ι ναί Τς νν], ἵπ. ΤηΛΗΥ Ἰπείπησος, ὃς οΠΙΥ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΓΟΥ {ο τοπάθγ {ο τοίοτ {ο ἴπθ ρατα]]οὶ 
Ραββ1σο ἴπ {ο Πρ]οθείαης, απά οοπδα]{ {ο (11 
οχρ]απαοπς ρίνοι ἵπ ο Νοίο {ΠεΓθοῃ. ἴπ 



6ΟΙΟΡΡΙΑΝ5 0ΗΠΑΡ. 1. 2---9. 911 

” - ος Ὁ αν ’ 2 ευ ” . ς . 9 

φοῖς ἐν Χριστῳ᾽ χαρις υμῖν καὶ εἴφήνη απο Όεου ΙΙατρος Ίμων και 
2 - - - 

Πυρίου Ίησου Ἀριστου. 
αΕΡΗ. 1. 15. α πιο -” ” ” 9 9 » Π ς ” 3 0 - , 

9 Συὐχαριστουμεν τῷ Θεῳ καὶ ΠΙατρὶ του Κυρίου ημων Ίησου «ΧἎρι- κ, 1. ὅ, 
-” ς - ’ 

4 στοῦ, πάντοτε περὶ υμῶν προσευχόµεγοι 
1 ῶπ68ς. 1. 2. ε] ’ ᾽ ς οά . - 

ο ακουύσαντες την πίστιν ύμων ΣΤλετε. 1. 8. 
τ ΕΡΗ. 1. 19, 19, 

ὁμ ω. 3 - 3 ’ ᾽ ’ ) ς ι 16, 

ὅ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, " διᾶ Ῥιιωπ. 5. 
3 ’ ς ον ο. } ὦ ος (Αλ / 

τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειµέγην ὑμῖν ἐν τοῖς ουὐρανοῖς' ἣν προηκούσατε 
αἲ σδ,1, ᾱ, 

θἐ  λό ης ἀἆληεί ῦ εὐαγγελί Γτοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, } ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἄληθείας τοῦ εὐαγγελίου, ' τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, Ίωμα 15.16. 
ϊ Δ ε) Δ ν [4 ο ο 

παῦως καὶ ἐν παντι τῷ κοσμῳ' και 
λ Ρ] 

παι εν 

γ[ατκ 4, 8. 

3, ’ 9 3 αμ. 

ἔστι καρποφορουµμενον, καθως ἃ 19. 24. 
. κά ἁμἁμίκ . 1Ο 90 

ςε ο ἁμ  ἆ ς , 3 ; ; ν ; . 

ὑμῖν, αφ ἡς ημέρας Ἰκούσατε, καὶ ἐπέγνωτε την χάριν του 
απ Τη [τα 4. 12. 

” ΄ 3 Π - [η . γα ’ 3 4 ὃν - . 3 ω 

7 Θεου ἐν αληθείᾳ καθως καὶ ἐμαῦετε απο Επαφρᾶ του αγαπητου Ῥμηα αο' 
, :ς / . λ εν δι υ ’ Μν . ς 

8 συνδούλου ἡμῶν, ος ἐστι πιστὸς υπὲρ υμῶν διάκονος του «Χριστοῦ, ο 
λ ; ο - ᾽ ς Μ 3 Π 5 ; 

9 καὶ δηλωσας ημῖν την ὑμῶν ἄγαπην ἐν πνεύµατι. Χ ν γ λκἩ πι. 19.9, ια τουτο καὶ ος η- 
Γκ. σι 5ς ὁ 3 / 3 / ας ε ὥ ΄. ρα. 1, 1ο, 
μεις, αφ Ίις Ίμερος 1{1κουσαμε»; ου παυοµεύα υπεὲο υμωγν προοσευχθ- αδ. σα 

ογάστ {ο {αοι]]ίαίο 5ο] τείετοπος ὮΥ {6 τεαἆετ, 
6ἵνεῃπ επ ποί Ιπάϊἰσαίεά ἵπ ἴο Νοίες, ΤΙ ηανο 
οατε{α]1γ Ιπάϊοσίθά 1Π πα πιατρίη ἴλο οογγεδροπά- 
ἵηπσ ραββασος οῇ έε Ερἰςί] {ο ελα Ερηεδίαμς, 5 
ἵπ Ὠναί Βρὶςί]ο Τ πανε ἆοπε {ο ίε (οἱοβείαῃς. 

1. Κολοσσαῖς] ἣΜαπγ Μ5Ρ. απἀ εατΙγ Εάῖ- 
Μ1οπς, απἀ 5ανοταὶ Ὑοιδίοη5 απἀ Εαίμοεις, τει 
Κολασσ., ΠΙΕΙ 15 ρτε[Θτγεά ΒΥ πιοςδί ΟπΙσ5, απά 
πἀορίεὰ Ὦγ είς. απἀ Μαμ. Ὑείΐ ίπετο οαπ Ὀθ 
Πή]ε ἀοιδί ἐπαί ιο οοΠΊπιοπ τεαάϊησ ἶ5 οοττεοί, 
αἲ Ἰοαςί αοοοτάἶπσ {ο ια οτίποσταρΏΥ οῇ ια ἵπ- 
Μαδιίαπί5 {πεπηςε]νες; α5 νο πα {Ποπ ίΠο οοἱΠς, 
οὗ ενετγ ασο, ΥΙΟ ΠιαΥ 6 5εεπ ἵπ ΒΟΚΠΕΙ 
Πουίτ. Νάπα. Ὑεί, νο]. Π. Ρ. 141. 5α. Απά α5 
ἴπο ο ἶ5 Γουπά ἵπ αἰ] νντ]ίοτς ἀοννή {ο λα πιο ο{ 
Ρο]γαπας (ἵπ νηοπα ο Πτεί Επά ἴπε α), ἔπετθ 
5 Πε ἀοαοί ναί, α[ίοτ {πα ππεο οἳ Θί. Ραι], 
Όια ερε]]ῖησ ννας οοτταρίαἁ, {ποπι ρτουϊπείαϊ βγο- 
ιηποϊαξίοπι ; παπά 1 56εεπη5 ρτοβαβ]ο {λπαί {πε α]ίογα- 
Ποη πνας Ιπίτοάποεά ὮΥ ἤιοςο Υο Ιγεά ἀιδίαπί 
ἔτοπι {6 ρ]ασθ. 

4. ἀκούσαντες τὴν πίστιν] 5ἶποῬ 6 Ἠανο Ὠθατά 
οῇ γοιτ {αἱμ[α]ηεςς, ο; σοηδίαποΥ ἵηπ {μα [αῃ. 
(6 οππρατε ν. 2.) Α 86εΠ5θ6 ΟΓ πίστις, 35 5 ΒΠΟΝΗ 
Ὦγ Τιουκα απἀ Ῥίετος, τοφαῖτεὰ ὮΥ {Πε οοπ{εσί. 

ῦ. διὰ τὴν ἐλπίδα, ὅσο.] ὉῬοπιθ ἀομδί οχίδίς α8 
ίο ἴε εοπδγε[οη οἳ λες Ἱοτά. ΒΥ πιοςί 
πποάετη 'Γταηπβ]αίοι5 απἀ Εχκροβίίοτς, {ἴΊεγ αΓθ 
εοπηθείεά ΥΠ εὐχαριστοῦμεν, ὅτο. αἲ ν. 9.2 Υ. 4. 
Ρεΐῃπσ γεσητάεᾷ α5 Ρρατοηίμεί]σα]. Ὑεί {5 οαη- 
ποί, [ η], να]! Ὦο αἁππϊμαά; πο Ιπάεεά, {ο 
Ώιο τοἈδοπ αβδἰσποᾶ, {Παί πο εχαπηρ]θ ἵ5 {ο Ῥε 
Γουπά ο εὐχαριστεῖν {οἱ]οινθά ὮΥ διὰ η «4η 
Αοοικαίΐνε ({ογ Ειαί ννετο Ιπ5δα[Ποϊοπί {ο ρτονθ 
Όινο ροῖπέ), Ὀπί Ὀεοπαςο {ο ππεί]οὰ ἵπ απθβδίοῃ 
Ἰηνο]νες α οοπεἰἀεταῦ]ο Ἰαγ5ηποςς οϐ οοηβίτιο- 
ση, απά γἱε]άς α 5εη5ο βοπιοννμαί ]ε]απο. ἨεποςῬ 
Ι ῥτο[ογ (η 5οιηπθ ο νε Ὀοδί Ἠχροβίΐοις, 
αποϊεπί απά πιοάθγη) {ο ΤΕίΘΓ ἴα Ὑγογάς {ο {πε 
ψθγςο Ιπηπιθβϊαίαιγ Ῥγεεεαίπς, εδρεοῖα]]γ α5 ελα 
πηοδί εἰπιρ]ο απά παϊατα] οοηδίσΙοίίοη 16 α]νναγς, 
εωίεγὶ ρατίδις, πο πποτθ ρτοῦαῦ]ο απά Ἰ]κε]γ {ο 
Ῥ6 {ιο {τς 0Πη6. Ὑδέ {ο το[εΓθηςοθ 5, Ι αΡΡρτο- 
Ἠοεπά, ποί {ο ἀγάπην, ἆνο., ΟΠΗ, 35 ΒΟΠΙ6 ΕΗχροςί- 
(ουν (οεροςἰα]1γ ο Ἡοπιαπ Οπί]ο]ίο οπθς) 51ρ- 
Ροβ6, Ῥιΐ {ο {16 πίστιν αἱδο; {ε Ἰαΐίει δργ]ησίπσ 
ομ{ οὗ {πα {οτπιθγ; Ἰοὺθ Ὀεῖησ 6ΥΘΓ {ιο {ταῖς ο α 
ιο {αί, 1 Οογ. κ. 2. (αἱ. ν. 6. Απά 8 

.Ἀορε (πιεαπίης {6 {Πίησ Ἰορθά {ΟΥ, {Πε οὐ]οοί οἳ 
Οπής Πορς), ἱ5 ὮΥ ἴα διὰ τερτοβεπίε αδ ἴν ἔπι- 
Ῥι]εῖυε οαιδε οἳ (ια {Γα απἀ ον; α. ᾱ. 

«6 πν]]ο]ι {α1{ απά οἸατ]ίγ γο Ἠανο εκοτοῖδεά ἴπ 
οοΠβδοαιεποε ος) ὅτο. ἘοΥ, 5 Ὀτ. Βουίῃ ΥεΙΙ 
ΟὔδεΙΥθς, “΄ Ηορο απἀ {θα ατα {πο στεαί Παπά]ος 
ΡΥ ννμΙο] πε ννΙ]] οὗ πια ἶ5 {ο ρε ίακεη Ἰο]ά ο, 
πνηθη Ὑς υγοι]ά οἶί]αι ἀταιν 1έ {ο ἀπίγ, ου ἀτανν Τί 
/γοπι 51η... Τπ {θ θχρίΘΕΒΙΟΠ ἴλετο 15 (ὉΥ γ/αΥ 
ΟΓ εχρτεβείῃσ {πε οεγίαϊπίη οἳ ἴπο {μίηπς) απ α]]ι- 
ΒΙΟΠ {0ο ΠΙΟΠΘΥ ος τογ/ατάς Ἰαἱά τρ 1Π α ΘᾶδΙΤΥ, 
ίο ο ἀῑξίτιοιαίεοά {ο οοΠᾳΙΘΓΟΙ6 ΙΠ {ο 64ΠΙ6Β: 
απά οῇ ν]οἩ {16Υγ ατε 5ο οετία!ῃ, {μαί εασ; οπθ”8 
8ΊΊάΓ6 ΠΙὰΥ 6 εαἰὰ {ο Ὦο ᾖαίά τρ τεαάι ο Πῖπι, 
9ο Ε]αἱ. οιίεὰ Ὦγ Ηείητ. τοῖς εὔ βεβιωκόσιν ἀπόκει- 
ται γέρας ἐν ἆδου. Ὁοπρατο 2 Τη. ΙΧ. δ. Ἐν τῷ 
λόγῳ τῆς ἀἆληθ. τοῦ εὐαγγ., Ἱ. 6. 1π θε ἴταο ἆοο- 
ἀίπα Ρτεασ]εά {ο γοι οΓ {θ (.οβρε],. 6ο 2 60ο{. 
γι. Τ. ΕΡΗ. 1. 19. 

6. τοῦ παρ.] [ΟΥ ὃς πάρεστι, “ ΝΠΙο] 6 οοπιθ ΟΥ 
Ῥτοισ]ί [Ὀγ Ργοεασμίησ] {ο γοι. παντὶ τῷ κόσμῳ 
πια Ὀδ τοσατὰεᾷ αδ α Ῥορι]ατ Ώγρετρο]ο (566 
ἸΝοίο οπ Μαί. σχῖν. 14.): ἴποασ] Ιπάεεά ἴπετα 
Ψ6Υθ Υ6ΤΥ {εν οοιη{τίθς ΟΠ {πο οἰν]]]πεά νο], 
{ο νο] πε (.οβ8ρεΙ Παά ποί Ῥεεπ οαττ]θά πας 
σοΐησ {ατ {ο πιακο σοοά {Πε Ὑνοτάς ος Ρ8. χὶκ. 4, 
Καὶ ἔστι καρποφ., “΄ απά 15 Ῥτίπσίησ [ου] ΓΠαί 
[ενετγνπετε] α5 αἶδο απ]οπςσ γοι.”.  ΒΥ καρπ. 18 
πηθαπ{ {ια Γταί οἳ τε[οτπιίησ απἀ Ὀ]οβδίησ ΠΠΘΏ 
πες, απά σἰνίης {παπι οίεγπα] φα]ναίίοπ Ἰεγοα[ϊας 
Α/ΠἴΘἵ καρποφ., 5εγετα| ΜΡΑ., Υ6Γβδίοης, απά Έα 
{ηε6ις, Ἰανθ καὶ αὐξανόμενον, ΨΥΠὶοϊ 18 αἀορίεά ΡΥ 
τιεςὺ. απά οίμετ Εάῑίοτςς Ριί Ιπ]αάΙοΙοδ]γ, 
βἴηος Ιΐ 15 ενΙάεΠ{ΙΥ α πιατσίπα] 6955, βασσεςδίεά 
ΒΥ Ώιπε αὐξ. αἱ ν. 10. 6ο Μαίίῃ. 

Ἱ. καθὼς ἐμάθ.] ἜΤηε Ε111 8εη5ο 56εΠῃ5 {ο ϱο, 
66 ννμῖο] [πνιάε δρτεαᾶῖτπσ απἆ 5αοσε5ς οἳ {Π6 (.08- 
Ρε]] Υε Ἰανο [πο ἀοιὈί] Ιεατηί (οι, ὅτο. 

δ. ἐν πνεύμ.] Ἱ. ο. εἰίπει, α5 ΠΟΥ οχρ]αϊῖης, 
πυτουρῃί ἵπ γοι ὮΥ (μαι Βρὶγί Ὑνηοβδο {γαέ 18 
1ονς6,”. οἩ, ταίῃετ (α5 (0Ἠ1γς., ΤΠδεορΗγΙ., Ῥεπα, 
Οα]νίηπ, (ακαιῦὈ., Ύοιῇ, απἆ αἰπιοεί αἱ] τεσρηί 
Ἠκροβίίους απάετείαπα) έ εριτιίαα] : 3 ποί Πιοπῃ- 
Ίπσ, ΠΟΥΥΕΥΘΙ (45 Πηοβί οῇ {παπα εχκρ]αϊπ), ΠΙΟΤΕΙΥ 
ιραγί}εἰί παπά ἶποργο. Τη9 Ἰουο:ἱ5, [ απι Ιπο]ίποά 
{ο αστθο νυν] (α]νίπ, οαἱ]εᾶ ερἰγιίαα], ---- ΙπαδΠΙΙΕΗ 
386 «ποπ τοςρ]οῖί ππαπάαπα, 5εᾶ ριείαξῖς ααβρίοΙῖς 
ο5ί οοηβθοοταία; εί Ἱπίετίοτειι Ἠσρεί ταάΙοθιη 
απ απι]οΙ{1 οατηα]θ8 αἲ οχίετηϊς σας Ῥεῃ- 
ἀθεαπί, 

ϱ. ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας --- προσευχ.] (Όοπιρατο ΕΡΠ. 
1. 15, 16. 11. 16. πο φαὐδίαπος ο Ἠΐς Ρταγον 18, 
Όιναί που ΤΠαΥ Ἰανθ 5ΗΕΠ, 4Π ΙΠπογθαδο οῇ Κπου- 
Ἰθάσο ἵπ Ὠϊνίπς (λίησς, α5 5Πα]] Όο ααεοπιραπϊθά 
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6επ. 17. 1. 
οἩπ 18. 16. 

1 Οοτ. 7. 20. 
ΕΡρΗ. 4. Ι. 
Ῥμ]. 1. 27. 

01 ΟΡΡΙΑΝΡ 06ΗΠΑΡ. 1. 9--- 15. 

ὶ αἰτού ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγιωσιν τοῦ Φελήματο μεγοί, χαν αιτουμξ)οι ια τπτ 1ρω ἡ{τὲ ΤΟΥ επιγ)ώὠση του ἑ/ηματ ς 

ε) -” Γ ’ Π . ας ᾿ : , γ -” ς -” 3 

αυτου ἐν παὀ σοφίᾳ καὶ σύγεσει πνευµατικη περιπατησαι Όμας 10 
; 9 251 ο. / 2 νά κ 2 ν 2 3 - 

| Ὄμεκε 13. αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρέσκειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἆγαῦῳφ καρπο- 
α Αοί5 26. 18. 
α ΝΊαιι 5. 17. -” 3 ’ Γ - κ ’ 

4 17.5. φορουντες καὶ αυξανγομενοι εἰς την ἐπίγγωσιν του Θεου ἐν πασῃ 1] 
, , . ’ υ Γ ’ -” ’ 3 ” 3 με 

ἀδ.1.48.1, δυνάμει δυναμούμεγοι, κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ, εἰς πασαν 

οι. 1. ΙΤ. 
υ Αοὶ8 20. 28. 
ΕΡΝ. 1.7. 
Ἠου. 9. 14, 
Ι Ρει. 1. 19. 
ο 7ο 14. 9. 
9 Όου. 4. 4. 
ΡμΙ]. 9.6. 
Ηεῦ. Ἱ. 8. 
Βεν. 8. 14. 

πνἰ(Ἡ α εοπάοί ννοτίἩγ οἱ ἠνοῖγ Πἰσ] οα]]1ησ. ἘΤὴν 
ἐπίγν. τοῦ θελ. αὐτοῦ. Ευ νε εχργοβδίοΠ ΠαΥ ο 
ςεΙπιρΙγ τοσατάεὰ α5 ἀεποίίηςσ α Κπον]εάσε οἨ ναί 
αοἆ νοι]ά Ἰανο πιεη {ο Ῥε]ίονο απᾶ {ο 4ο ἵῃπ 
οτάεγ {ο Ό6 5ανθᾶ. (Οοπρατο Αοίς χγνἰ. ὀ0. κκ. 
10. ΌΟπ ἐν πάση σοφίᾳ καὶ συν. πν. 0οπιρατο ΕΡΗ. 
1. 8, . απά ΝοίθΒ. Πνευµατ., Ἱ. 6. ποῖ απη ννὶθ- 
ἆοια, Ὀαἱ πνευµ., ἰπαῖ βασσερίεά Ὦ}, οἱ ρτοεθοάίπςσ 
{τοπι, ἴο Ἱπερἰταίοπ οϐ λε Ἠοιγ ἀΠοςί; α8 
1 Οοἡ. Π. 19. ΒΡΠ. ν. 19. (οἱ. ΠΠ. 16. 

10. ΛΙ περιπ. 5αρΡρΙΥ [ένεκα] τοῦ {ΟΥ εἰς τό: α. ᾱ. 
έέ ιο οπὰ οῇ Κπονν]εάσε ἵ5 ρτασίοσθ. ἘΕὶς πᾶσαν 
ἀρ. Φιῦ. αὐτοῦ, {ΟΙ ὥστε πάντως ἀρέσκεσθαι αὐτῷ. 
᾿Αρέσκειν ἵδ ΡΕΠΕΤαΙΙΥ α5θά ἵηπ α Ρα 86η5ο, αἱ 
εοπιθίίπηθς, Ιπ {6 Ἰαΐετ ΥΥΠΙΙΘΙ5, Ιπ α σοοά 919. 
9ο Ῥο]γῃς οἶίεὰ ὮΥγ ἨαρΠῃε[.: ἡ τοῦ βασιλέως ἀρε- 
σκεία. απὰ ΕΠΙιο οἰίεά ὮΥγ Τιοεδή. (ο/ Αἀαππ) εἰς 
ἀρεσκείαν τοῦ πατρὸς καὶ βασιλέως. Ἐν παντὶ ἔργ. 
ἆγ. καρποφ., ὅνο. Ἠεπάᾶατ, '΄Ὦγ Ῥεῖπο Παίβα] ἴπ 
[ί]ο ροΓ/ογππαποθ ος] 6ΥΘ6ΙΥ ροοἆ Ἠοτκ, απά Ἱπ- 
οἵθΆδίησ 1Π {πε Κπον]εάσε οῇ (οἆ,” 1.8. οῇ Πί8 
νν], ν. 9.5 οπθ Ὀδῖπρ οἱο5δε]γ οοηπθοίας ΙΙ (ια 
οίμετ, 'Τ]ογο 15 {ο 8απηθ α]αδίοη {ο α Πἱ{-ίτοῬ 
38 Ἱῃη ν.θ. Τη αὐξαν. εἲς ΝΕ Ἠανο α ϱ]οπάϊῖησ οΕ 
ἔννο πιοάθθ ο οΧΡΓΘΡΡΙΟΠ. ο ΕΒΡΙ. ἵν. 16. ωὐξ. 
εἰς αὐτόν. 

11. ἐν πάση δυν. δυναμ.] Τ]ϊ5 αἀνοτίς {ο 5οπΠθ- 
ἐήπσ ππορε ναι ἀποιυεάσε, ΠΑΠΙΘΙΥ, ἐλαί ροιδεΥ 
απά πιὶσΏίγ ϱΠΘΙΦΥ οΓ ιο ΒρΙΓΙί, ΙΠογεῦγ {Π6Υ 
πι]σμί 6 επαθ]εὰ ποί ΟΠΙΥ {ο Κπονν ἀοά)ε νν], 
απά αοί αοοοτάἶησ {ο Ἱέ, Ὀαί {ο [ο απά ενα 
ποί οπΙγ νι Γογηίαάς, Ρδαί οπεστία]πας», Τ]αί 
{πο εἰίγοησί] ἵπ απθδίίοη 16 ἴθ βἰγεησίἩ ΟΡ (νο 
Ἠο]γ ΒρίΙέ, ἵ οἶεατ {Ποἵη ἴπο ραΓα]]ε] ραβςασο οϐ 
Ερῃ. Π1. 16. 

19. εὐχαριστ., ὅτο.] ἜΤ]ής 6 πιθαπί {ο 5Ἠονν (να 
ο γοιιάς ος ναί 10Υ, απά Ίου Τά 5Ποι]ά Επά οχ- 
ΡΓ6ΡΘΙΟΗ 5 ἨΔΠΙΘ6ΙΥ, ὮΥ (Παπ]ςΓα]]γ αοκπον]οάσίησ 
1 ΡτΑΥΕΥ {ο πιογογ οϐ ἀοᾶ, ἵπ οπαβ]ῖπο {Ἰαπι, 
(ποισ] (οπί]6ς, {ο ορίαϊπ ο σ]ογίοις Ιπ]οτίί- 
απος ἀθείίποά {οτ αἱ] ἴτπο ΟΠηςῄαης. ΤΠ ἵκαν. 
ἴπετο ἶ5 α οοπ]ο]ηί ποίίοη οἱ οπαθ(ἶπα παπά βΐπο, 
α5 Ἱπ 2 (05. ΠΠ. θ. ὃς ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς 
διαθήκης. Άπά 1ο οοηβίγοίίοη ΤΠ εἰς μερίδα, ὅτο., 
19 αἀπρίοά {ο {ιο Ἰα[ίεγ86ηςο. Μερίδα τοῦ κλήρου 
αἰσπίῇο», “6 (ἶνο α]]οίίοά ρογίοῃ.”. Τη νο αςο οῇ 
ὑπ ῄσιτο ({Γουισπίέ ἵπ νο Ν. Τ.) ἴνοτο 15, αθ 
Ἠοίητ, οὈβοναβ, απ΄ αἱ]πβδίοη {ο α δίπίο Ὑ]λοβθ 
οἰίχ6ιβ Ἰπνο αβθίσποᾶ {ο οποἩ οϐ (ποπ α- μερὶς, 
ΡογίΙΟΠ, ΟΓ ΡοβδθβδίΟΠ (56ο (ση. χίν. Φ41.)5 απ 
81]. Όνοξο ατο εαρροδοὰ {ο Ὦο αφείσποά Ὦν 08, 
κλήρω. 366 αἱβο 'ΓΙδορΗγ]. ἵπ Ἠθοσης, ΑΥΠΟΡ. 
Ὁγ φωτ. 8 πιααπί οἶίιοτ (ο Ἰσηί ο) πρανρη, 
ν]ογο (οά 15 τοργοβοπίοὰ αδ ἀννο]]ίης ἵπ Ἠσης; 
οἨ, π5 Τ[οορ]ιγ]αοί οχρ]α/π8, ἴἶο Πσηί οῇ Πήρίπο 
ἀπιωιρ]ρήοο, 38 τοβροοίΒβ Ὀοίῃ πο Ῥτοδοηί απ α 
Γιτάτο δίαίο, πΠθη ιο σέ οἱ να (1 ο5ρο] νν]] 

' ώ - ” » κ” ο... 
την ῥασιλείαν τοῦ Τὶοῦ της ἄγαπης αὐτοῦ 

η - 5, 2 . . η] - ς - ο οσο 

τρωσιν [διὰ του αἴματος αὐτοῦ, ] την ἄφεσι» των αμαρτιων ος 16 

5 ᾽ Λ Π ) -” . ιλ 3 - ” λ 

υπομονην καὶ μπκροθυμίαν µετα χαρας εὐχαριστουντες τῳ Πατρι 19 
κα. , Εις 3 ῃ ν ’ μά μη Ε) κά γιο 

τῷ ἵκανγωσαντι ημας εἰς την μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί 
3 ε τω ρα » ’ ’ 3 

ὃς ἐθῥύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους, καὶ µετέστησεν εἰς 13 
πα τ 3) ΔΝ 3 , 

ἐν ᾧ ἔχομεν την απολυ- 14 

Ῥο εκοΠαπσεά {ο α 561] οἰεατογ πιαπ]{εδίαίῖοτη ο{ 
Όια σ]οτΥγ οἳ ἀοα. ἜΤηϊ6 Ἰατίετ γιεν ἶ5 βίτοησΙΥ 
οοπβτιπες ΡΥ 1 Οοτ. κ. 12. 

19. τῆς ἐζουσίας τ. σκ.] Ἱ. ε. ἴπε ἀοπι]πίοη οΓ 
σποτγαπος απἀ Ιάο]αίαΥ, απἀ ἴπο ΙΥΤαΠΠΥ ΟΓ βἶπ 
απά 15 ααίποτ; α 56πΠ5ε οῇ ἐξ. οεουττίησ 1π ἨοΠῃ. 
χΗΙ, Ἱ. ἨΗείπτ, τοπιατκ5 οἩ ἴε αρίπες οΓ {Πε 
{ΕΓΠΙ µετέστησε, “' 5ἶπος Τί ἵδ ποί οπ]γ α5εά οί 
(ταπς[ογγ]πς ΡΕΤΡΟΠΕ {Τοπ οης οοιΠίτΥ ἴο αποίἸες, 
Ῥαϊῖ ο{ οἰπησίηπςσ {ια Γοτπι οΓ ϱογετηπιεπίἰ πΠά6Γ 
Νο] {16γ νο, αξ [Τοπ ἀεδροῖῖκπι {ο [Ποεάοπι. 
9ο Ἠθιε {ποςς Νο Ἰαά Όεεῃ απἆεχ Πε ΓΥΤάΠΗΥ 
οῇ Ισποταπσος απά Φαΐαπ ατθ τερτεβεπίεὀ ας Ὀείηρ 
ἱαπε[ειτοες {ο ἴῑια Κἰπσάοπι ο{ Κπονν]εὰρε, γΙτίαε, 
απά Οηγίςί.ὸ 

14. ἔχομεν τὴν ἀπολ. διὰ τοῦ αἵμ. α.] Τηϊδ ηαβΒ 
Όδεῃ εχρ]αϊπεά αἱ ΒΡΠΗ. 1. Ἱ. ἜΓηε ννοτάς Ρ]ασεὰ 
1η Ὀτασ]κείς αγθ ἵπ ΥΕΤΥ ΠΙάΠΥ Μ395., Υ 6ΤΡΙΟΠ5, απᾶ 
Εαΐλοτς, ποί {οαπᾶ, απά Ἠανε Ῥ6εῃ οαπςε]]εᾷ ὉΥ 
αἰποςί ενοτγ Ιάῑίογ: απᾶ, ἵ ἐπί, τιση{1γ: {ου 
6 ΤΠΑΥ Ὀθίίαυ 5αρροςε {Πεπη {ο Ίανε Ῥεετ Ὀτουσ]ί 
ἵη ({γοπα ἴηο πιατσίη) {οπι {ο ρατα]]ε] Ραξδξασε οἱ 
Ἠρ]ιοβίαης, ἴ]αη {ο Ἰανε Βεεπ οπηϊίεά Ὁγ αςαο]- 
ἀεπί. 

15. ὅς ἐστιν εἰκὼν --- κτίσεως.] Τηε Ῥοςί Εκροεἱ- 
ίοτς, αποϊεηίέ απά Πιοάθίη, ατθ αστθεά, ἰαί {πα 
5θη5ο 5, /«νν]ο (1.6. ΟΗτῖςί) ἵα [π Ἠὶς Ἠάππαῃ 
παίιτε] ία νἱδίρ]ο Ίπιασο ΟΡ {πα Ιην]δ]ρ]α (ο, 
Τη το[α(α{]οη οἱ ἴ]ιο Βοοϊπίαπ σ]ο5ς (αοσοοτᾷῖησ {ο 
νν]ο] Οηγὶςί 15 το οα]]εὰ (να Ίππασο οῇ {16 ἵῃ- 
ν]ε]ρ]ε (οἆ ὮΥ Ἠὶς Μανίπα, {Πτοισ] Πὶ5 (οερε], 
πηπάαο ΚΠΟΥΝΠ {ο Ἡ5 {ο υν]] ο ἀοἆ), 5εο Τηδορᾗ. 
απά Τπεοᾶογ. οἴίεά ἵπ Ῥοο. ΒΥΠ., παπά Α0ρ. ἈΊασεο, 
νο]. 1. ρ. 12. Π. 491, ποτ.  ΟἨγὶςί (6αγς ΟΥ) 
ἶς (Πο Ίπασε οῇ (οά, αδ πιακίηςρ Ἠϊπι Ὢπο ἶ5 ἵπ- 
νικίρ]ο 1π Π5 655εηπσςθ, οοπδρίοιοὮς {ο 18 ΡΥ {ο 
Ὠ]νίπο νοκ Ἠο Ντοισηέ, {6Υ Ὀεῖησ 5ΙοἩ α5 
Ρ]αἶπ]γ «Ἠοννεά, (αί ἴπ Ἠϊπι ἄιροζέ ιο [ήπεδ οΕ 
νο (αοἀμεαά Ῥοδ]ν: {ο απ΄ Ἰηνὶςϊρ]α (οά οαπ 
οΠ]Υ Ρο 5οεπ Ὦγ Πὶς ο[οοίς ο{ ροννος, νΥδάοπῃ, απά 
σοοάπο5ς. Πα, (Ἰπογοίοτα, Υν]ο, ἵπ ένο γνοτ]κς Ὀοί] 
οϐ {νο Ο]ά απά ανν Οτοαίίοη, ας σίνθη ας επ] 
ο]οαγ ἀεο]αταίίοης ΟΡ ἴ]ο Ὠϊνίπο Ροννος, Ὑἰδάοπι, 
παπά σοοάποΒς, 5 προπ {Πῖδ αοσοαηί 45 πιπο]Ὦ απ 
ἵπασο οϐ ἀοά α5 ἄΠΥ (μίηρ σαι 6 {ο ννη]ο] 
8οη5ο {ο Ίπιασο οῇ (αοᾷ Ἠθγο 866ΠΙ5 ΠθοθβΞΑΓΙΙΥ 
τορίταϊηοά Ὦγ [νο οοπηθο(ἶνο ρατίϊο]α ὅτι, Ὦθ 18 
Ίνα ἵππασο οὗ ἀοά, /0) δη Μἶπι αἲἲ ἐ]ιίπισς 10εγο ϱΤθ- 
αἰρῃ'. Τνο Ργοβοηί ραβεασο ἶς πιαηἰ[οςί]γ ρατα]]ο] 
ἴο ναί οῇ Ποῦτοννε 1. Ὁ. ὃς ὢν ἀπαίγασμα τῆς δόξης 
καὶ χαρηακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, Ἱ. 6. α ἴγιαθ 6ΟΡΥ, 
ἰππΗτάο. οἱ ἀαλποαίίοη οῇ {ο Εαίμογ; ας ᾗ 
γοργοβοηπσ 5 κηρείαπος, 9956Π66, απά αίτ]- 
Ῥηΐος, ας ἴ]ο ΙΠΙΡΤΘΒΡΙΟΠ 4Πςνοτβ Το Ίο κθοα]. 
45ο Ῥοτ]ναρςδ (ποσστάῖπςσ {ο. ΥΙΟΥ) αξ Πανίπα 
πρροατος {ο ἴἶιο Ραἰίατο]ς, απά τορτεςοη{ἶηρ ναί 
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΄ 3 ) υ .” . 2 ’ / ’ / ᾳ 

16 ἐστιν εἰκων του Θεου του ἄορατου, πρωτότοκος πάσης ατίσεως 
2 - ᾽ ’ υ -” 2 ν υ 

ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ 
Νες υ ὧν υ 2». 3, 9 αμ δε... ’ ΑΔ. 3, 23 Ν Δ 

τα οφατα και τα αορατο, ΣυΤὲ ϱο»οι, εΤδ πυοιοτητὲς, ειτε αρχαιυ 

919 

ἆ Ὁ.. ἆ ]οἶη 1. 8. 
ΟΤ{ Ἠοις 8. 38. 

ο. ». ἃ ΙΙ. 386. 
επι τς 71ς 1 ος, 8. 6. 

. ας 1. 21, 25, 
΄ 9,10. 11. 

ανεδ Ιηίτα 2. 15. 
" ’ 3 3 ν . λ. κ , . Δ »/ Πευ. 1. 2. 

17 ἐξουσίαι, τὰ παντα δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται καὶ αυτος ἐστι τῬει ὃ 9. 
’ ᾽ ’ ΄ δι αι , - 

18 πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ ουνέστηκε 

οά νο 11νες ἵπ Ἰσηί Ιπασσθβείρ]α, {ο υπο πο 
πιοτίαἱ Υθ οαἩ αΡρρτοασῇῃ. 

Οµπ νο ἰπίοτργοϊαἴίοη ΟΓ πρωτότοκος πάσης κτίσεως 
Όμο ορίπίοις ο) Ειχροβίίοτς ατα Υ6τγ νατίοι». Βιΐ 
Όια πιοδί παίαγα] απά ὈοῬί Γοαπάεά νἰθνν 15 {μαί οἳ 
αἰπιοβί αἰἰ Όλο αποϊθηέ, απά πποςδί οιη]πθηπί Ππιοάστη 
6 οιηππεηία{οΓς, ΝΟ ἴακθ πρωτότοκος [ΟΥ πρῶτος 
(α5 η οῦπ 1. 1, ὀ0.), απά αδείση ἃςδ {ο 5οη5ο, 
“«Ῥεροίίεπ Ῥε[οτθ Θ6ΝΥΕΙΥΥ οΓααίμτα, 1. 6. Ώε[οτα 
4ΠΥ οτεαίοεά Ῥεῖησ Ἰαά ακἰδίοεηοθ. 390 ἄἶ5δο Βρ. 
Ῥεαίξομ οἩ {ο 0Τθεὰ οκρ]αῖης ἰ{ {ο ΠιθαΠ ΄«Ρθ- 
.. Ργ ἀοά (45 πο Θοη οἱ Πΐ5 1ονο) απίεςθ- 
επ{]γ ἰο αἲ] οίοι οππαπα{ίοηςδ: Ὀθ[οτο αΠΥ {λ]ησ 
τουθεάεὰ {οπι Ἠῑπι, ος γνας (αιπεά απά ετθαίεά 
Υ Πίτα. «Ομ πιαΥ Ὦο 5ο κἰγ]εά (5αγΥ5 Ὀ. 

Ἰλ7ε]]5) ας, ἵπ τεδροςί ο 5 Ὠϊνιπο παίατα, 1ο 
ν/ας Ὀοσοίίοη οῇ {λα Εαϊᾖεχ Ώδ6[οτε αἱ] οτεαίατες, 
απά ας {ο Ἠῖ5 Ἠάπαη ππίμτα, Ἠθ γναςδ πο Πιδί ἐ]λαί 
ν/α5 ταἰςεὰ Γγοιη ια ἀθαά, ΠΘΕΝΕΓ {ο ἀῑς ασα[η.” 
Οπ ο εαὐ]εοί 5οο {Πο ῥα55ᾳσαο5 {οπι {ια 
Εαίμετς αἀάασσά ἴπ θαἱοεγς Τ]65. Υοἱ. Π. ρ. δτ9. 
απά Ὀτ. Βιτίοη)ς ΓΤοπποπίθς οῇ ινε Απι- Νίοεπα 
Εαΐμοτς, ρρ. 12, 106, 100, 262, 209, 211, κα. 
2960 --- ὃ, 913. 5οᾳ. 904. 990. Ἔ]ας αἰδο ΜΙοΠα:15 
οὔφοτνος, (μαί, Ἱπ ο Ἰαπσαασο οῇ ιο Μαὐδίης, 
ἀοά 15 σα]]εᾷ {ο ᾖ[γβί-βογπ ο/ ιο ιωογίά. Ἠονν 
{αγ λε ννοτὰς ατα [τοιη ρτονίπςσ (ννηαί πε 9οοίη- 
ἴαης ππαϊηίαίη). ναί ΟἨγιςί νναςδ α εγεαίοά Ρεΐηα, ἶ5 
ουνίοις; εἶπσθ, α5 Βρ. ΗΟΙΣΙΕΥ οὔφογνθΒ, Νε 
Ἠανθ ΠΟί πρωτόκτιστος (1. 6. πρῶτος κτισθεὶς), Ὀιαέ 
πρωτότοκος. ΑΠά, ΠΙοΓΘονοτ (45 Ὀτ. Ο]αγίο τε- 
ΠΤΙ) ἳ' Ἰαά Ἰς ῥθεπι 5ο οα]]εά, {μοδα ΊνΠο ο]ά 
ΒΙΕΠ ορἰπίοης ννοι]ά Ίανα σαϊπαεςά Ἠ]6, βεσαμςο, 
ἁοσοτάϊπσ {ο νν]αί (Πεγ οοπίεπᾱ, Όιαο Λροςί]ο 18 
εροακίησ, ποί οἳ α παίυτα], Ὀαί α πιοτα] ος οΥπή- 
ρε]ίσαὶ Οτεαίίοπ.”. Εοτ α τε[αίαίίοη οϐ νο] 
βΠα]]ον) σ]ο5ς, 566 {Πο Νοίο οἩ ν. 16. Πρωτότ. 
15 πο υνο]] {αἰκοη Ὦγ ΓΙΟΥ απά οίπαις (1Πο]ιά- 
Ίπσ Ἀομ]οιςη,) ἵπ α Πσιτανθ 56Π58, ἴο ἀθποίο 
 Τοτὰ οἱ αἰ1 (πήῃσς,) 45 κληρονόμος πάντων, 5ἶποθ 
(45 Μη, Ῥ]αάο οὔδετνεβ) να ποτὰ 5 πονεγ 8ο 
µ56ᾱ, εχοορί ἵπ τοίογεηςθ {ο ργ]πιοσεπΙίατα, 66 
εη. χχν!ι. 29, 9τ. 2 Ο6Ἠτοῃ. κχχ. ὁ. ὦδ6ίθπι. χκχΙ. 
9. Απά (ποισ] ἴπ Ώοπι. ν ΙΙ. 29. νε Ἠανο τὸν πρ. 
ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς, Υεί ἴἼλεςο 5 {οἱ]οννογς ατα 
ταρτεβδεηίθά ποί αδ Πὶς ογεαίµγος, Ὀπί ας 5 ῥγεί/ι- 
ποπ. Όπ πλΙοἩ, απἀ οί]οι αοοοιηίς, {ο ΙΠίθΓ- 
ΡΓεία(ίοπ βγεί πιεπί]οηθεά (ασοσοοτάῖησ {ο ΥνλίοἩ, 
να Ἠπνο Ἠετο α βίτοηςσ ἰαβίΙπΙΟΠΥ {ο {πε αίετηπἱ 
ΒΙἰατῖοη οἱ ους βανίοιγ) ἶ5 σεοα!]γ Ργοίοταῦ]ε ; παπά 
1 ἶ5 οἷεατ ἐαί νν. 16 απά 18 ατα Π]αςίταίἶνο οΓ {πα 
παίιμγο, 45 νν. 160 απᾶ 17 ατο απ ονἰἀθπσθ οῇ ιο 
21ε-επἰσίεπεο απά Πδζυἰπῖ(η οἱ Ο)γὶ5ί. 

6. ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτ. τὰ πάντα. Τηϊ8, 1 Ἰανο 
ΒΠΟΝΠ αἱ Ίαγσο ἵπ Ἐθο. Άγῃ., παδέ ποῖ ὃς {π]κθπ 
(α5 16 {95 ἆοπε ὈΥ πιοςί οἳ {να τοσοθηί Ειχροβί{ογβ), 
[ία (Τοί., ο{ α ποιο απ πιογαί,ι. 6. εναησε]ίοα], 
οτεαίῖοη, Ραΐ οϐ το παίαταὶ οτοπίίοη οῇ αἰὶ ἐπίησς 
Ὦγ Οπτίς. ΤΠϊς ας Όθομ βΙΙΥ ονιποθά, 85Ρο- 
οἰα]]γ Ὁγ Βρ. Ῥουγεοα οη {ο Οτεεά, απἀ ὮΥ, 
ἨΝΙΌΥ : οἱ νν]οπα νο ΓΟΓΠΙΘΥ 5ο ν5 {μαί ἔλοςα 
ΨΟΥά5 κΏρ]γ α ργοο/ οἱ νο ϱγοεείοπει αβεετιεὰ 
ἵπ {ῃο {οτεσοίηςσ, Παπηθ!γ, “ Εναί αἲἲ οίιεγ ΘΠπαΠα- 
Ποης οἵ ργοάποίΊοης «οπιο Γοπι Ηίπι, απἀ νν]ταί- 

ΥΟΙ.. 1. 48 

ν μν, . « ὁ ΑΟί8 26. 29. 
και αυτος εστιν 1 1 0οι. 15. 20, 28. 

ΕΡΗ. 1. 22. 
4 4, 15. ἃ δ. 29. Βεν. {. ὃ. 

ε 

8οθδνοΓ τεοοαϊνος 1{5 Ῥοίησ ὮΥ ογοσίίοη Ίνας ΒΡΥ Ἠ]πα 
οτοσίες.”. έ Πίο αξςθετί]οη (οοηίπαςς 6) 6 
ἀειίνεγος ἴπ ίμο παοδί Ρτεσηαπίέ εχρτοξβδίοης Ίπια- 
σἰπαῦ]α: 1. ἴπ ο Ρ]αϊπ Ιαησιμασο ΟΡ ΜΟΒΕΒ, αε 
πιοβί οοπεοπαπί {ο Ἠὶ5 ἀθβοτρίονς 2. ΡΥ α ἀῑν]- 
εἶοη, Νηίσο]ι ΝΤοςες Ππονογ α5εά, α5 ἀοδοτιδίης {Πα 
Ῥτοάιοίίοπ οἳ ο2γγογεαί 5αυκείαποςς ΟΠΙΥ. 1,αρί, 
Ώπετε[οτο, ἴλοδα ἱπππιαίοτια] Ῥείπσς πιϊσηί 86ΕΙΗ 
οχειηρίεἀ {οιι {ο οπ5 οτθεαίίοἩ, βεσααςδθ 
οπη (έτος ἵπ Μοεας)5 ἀθβοτίρίίοη. πο ας ' νιδιρ]α 
απά Ιηνίςίρ]α:᾽ απάἀ Ἰο5δί, ἵπ ναί Ιπγ]δῖρ]ο ννοτ]ἀ, 
4ΊΠΟΠΣ {ο ΠΙΠΥ ἀαστεθς ο{ ἴπε οε]οβί]α] Πἰεγατ- 
ο)γ, αΠΥ οτάςτ πιὶσ]έ 5εθπι εκεπηρίοεἆ {Ποπ 8η 
οςδεη/ἶαἱ ἀερεπάεπσε οἨ Πίπι, Ἰθ ἨαΙΠες ίποςθ 
νο] ατα οὗ σιοαῖΐοςί εΠΙπεπος, ΄ Υμεί]ετ {Π8γ 
Ῥε 1ΊΓοΟΠΘΒ, ο; ἀοπιΙπΙοης, ΟΥ Ρτϊποϊραλ{]θς, Οἵ 
Ρού/6ις; απά απάἆεί επι οοπΙρτεΠεπάς αἰ] ίμθ 
τοβί. Νο ἀοος 1έ γεί εα/ῆσο ές {ο οχίεπά {θ 
ο)]αοί οἱ 5 ΡοΝ/6Γ ὮΥγ αξδετίησ αἱ] {ἐπίπσε {ο Ὀθ 
πηαάο Ὦγ Ἠίππ, εχεερί 1 Ὀ6 5ο απἀοτείοοά α5 {ο 
αεκπον]εάσε {λα βονοτεϊ]ση{γ οῇ Πῖ5 Ῥετεοπ, απἆ 
ιο ααἰ]ογΙ{Υ οῇ 15 αοίίοΠ. ΕΥ, ἰο5ί Ἰνο 5ποι]ά 
οοποσἰνο {ο Φοπ οἳ «οά ᾖαπιῖηπς {16 νΥοτ]ά αξ α 
ΠΊΘΓ6 Ἱηβδίταππεηία] οαα5ο ΝΠΙοΙ υΥοτκοίἩ Ὁγ απἀ 
{ογ αποίΠας, ο βποννς ΠΠ αφ ννα]] {ο ἄπα] ας {μα 
ο/Ποῖοπί οπἡ5θ : {ΟΥ ΄ αἰ] (π]ησς Ίνετο ογεαίοἆ ὮΥ 
Ἠϊπα απά ΓοΥ Ἠἶπι. Τια5δγ, νηετεας α]] (πίπσς βτεί 
τοσθῖνα {Πεὶτ Ώεῖπσ ὮΥ ογθαίίοῦ, απἀ Ἡ]ιοΠ {Π6Υ 
Ἰανο τοσαῖνες 1, οοπίπαθ π {ης βαπιθ ΡΥ νἱτίαθ 
1ος ἀο5 οοηβοτναἶοη, «Ιπ ΝΠΟΠΙ Ὁθ Ίνα, απᾶ 
Πηονςα, απά ανα οί Ῥεῖπσς ]ο8ί ἵῃ αΠΥ {μ]ησ ν/θ 
εἰοι]ά Ὦο (ποασιέ ποί ἵο ἀερεπᾶ ΙπιπιθοιαίεΙγ 
προῃ {πε Ὄομ οῇ (4ο, η 15 ἀεδοτίρες ας ία οοη- 
«ΕΙΝΟΓ, αξ Υνε]] α5 {ιο οτοαίογ; {ογ «]ε 15 Ὀεί[οτθ 
αἱ] ήπσς, απά ὮΥ Πἰπα αἱ (Πίπσς οοης]ςέ.᾽ 2 

ΕΙπα]]γ, πε οοπΠίταΥγ εχροβδΙίοἩ 15 αβΙγ τοβιίεᾷ 
Ὦγ Ὀν. ἨΙΗΡΥ αξ [οἱ]ονς: «« Νοί οπε εχαπιρ]θ 
οαη Ὀς ΠΟΙΝΗ, Ἡθταο {ο ογεπίίοπ οἱ αἲ] (ήπσθ 
1η Ἠδαγεῃ απά οατίἩ 15 6ΥοΓ α5οά ΙΠ α πιογαίδεηςε, 
οΥ οοποθτΠίησ αΏΥ οἴμοαγ (Παπ {πα παίυτα]..  ΝΤΟΤΕ- 
ονο6ς, ἴπ ιο ῄτδί ρ]ασθ, ΄ αἲ] ἐπίησς Ἱπ θατίῃ” απᾶ 
έεήπσς νὶειυ]ο 7 πιαδί οοπρείδο (μίηπσς πίποαί 
(6, ἐἶλο Ἱπαπίπιπίο ρατίδ οῇ παίατθ, οοποεγηῖησ 
νο]. Πέ 19 αὐξατά {ο εροα]ς οϐ α ππογαί ογεαίίοἩ. 
241γ, απάετ ήπσς ἵπ Ἠθανεῃ, Ιπνίςίρ]θ, ὅτο. 
πιιςί ϱς οοπη; εεπάθά {ια νΥμο]ο οε]οείῖαι Π1ει- 
ΑΤΟΗΥΣ Ἡ. 16. Ερᾖοφ. Ἱ. 20. νι. 12. Βιΐῖ ροοὰ 
απησο]5 σαηηοί τεαιῖτο α ερἰγιαα] χεποναίίοη, απἆ 
Οεῖδίέ σαππς ποί {ο οοπγνοΓί /αΐοη απΠσε]ς, Ὀαί ἴο 
ἀεδίτογ πείς επιρίἰτθ. Ιπάεσοά χα ννονᾶς ἵπ ἐ]ῖΦ 
56η8ο ννογο {αγ Ποπ Ὀδῖπσ τας πΠεη {ο Αροεί]θ 
Εροκο {Πεπ. ὮἩε α/[ἴογιραγάς οηίοτς προπ {λε 
πιογαἰ οτθαίΙοπ αἲ νγν. 198, 19, 20.2. Τη [αοί, πο εη- 
ρτα[ῖς 1{ προῃ {πε οίμογ. 

160. δι αὐτοῦ.] ΒΥγ Πίπι, α5 ίπε οβ]ο]οπί οα.ςθ. 
Ες αὐτὸν, «« {ου Ἠϊπι, α5 πο Επα]ὶ Όαπφο, [ος ίηθ 
πιαπ][οφίαί]οη ΟΕ 5 Ῥούνετ απά νν]βδάοίη ΙΠ Ρί6- 
βεγνίησ απά σονοετηἰησ ἵ]αί Ίο Ιαά ογεαίεᾶ.”. 3εθ 
ΕΠΙ]. Π. 10. κα. 

17. πρὸ πάντων.] ἜΤ]Πὶς ενιἀεπί]γ ἀοποίθς, ποί 
ΠΠΘΥΘ Φρεγεμιίπεπορ, Ὀαί ϱγο-εχἰδίεποε; 35 ἶ5 Ρὶαίη 
{τοπι {λε νγοτάς ργοσθᾶῖπσς {λὶς Ῥεΐηπσ α Πατίπετ 
ἀαενε]οραπποπί ο ια (]οιισ]ί {Ἠεγθ. Απά ας Η{119 
'σαπ {6 νοτάς ΓΟ]1ονΊΠΡ, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συν 
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5. 3 ’ 

'Ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδό- 19 

- Π ” - .) - 

διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, 

Σ εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεµελιω- 39 

ῦν χαίρω ἐν τοῖς 94 
32 ”» ς ιά .. 

ανταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν ὁΟλί- 

ο κ1 18, ιλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας ὃς ἐστιν ἀρχὴ, πρωτότοκος ἐκ τῶν 4. ὁ, ὅδ. χεφαμη το µατος, της Ίσιας ς ΟΧΗ, πο 
πίτα 2. 9. . / , Β -” Ἂν. 1 ’ 1 

Ἐρμ.].1ο... νεκρών, ἵνα γένηται ἐν πασιν αυτος πρωτευων. 
ρα. 9.5, 6 . ν ; » 3 3 - 3 ’ οι 4 
ομαθ.ϐ ῃησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικήησαι, ὃ καὶ δι αὐτοῦ αποκαταλλάξαι τὰ 90 

Αοἱ8 10, 96 » 
Ἠοπι, δ. 1, 10 , 3 ΜΗ 3 , 
οοςδ.Ι. παντα εις αὐτον, ειρηγοποιησας 
Ερυ. 1. 10 3 3 -” 3, ᾽ σοι .. ” 3 ᾽ Γ ”, 3 ἠε.. ας Ἡ 9 ς - 

ο ο. δι αντου, εἴτε τα επι της 7ης, Σίτὲ τα εΝ τοις ουραγοις και Όμας οἱ 
ΟΠΠ 4. . 

πΠΕΡΗ. 2.1, 2,19. : ο τς ς Χά. ας να ν ῃ » ω. 32 
ΑΡΡΕ. 3518. ποτὲ Όντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις 
Ερη. ]. 4 ω αι. ἐν ᾽ 2 / Ἡ . ’ - Ι 

ἃ ὃ. 15 τοῖς πονηροῖς' νυνὶ δὲ αποκατηλλαξεν ἐν τῷ σώματι της σαρκος 38 
ᾱ δ. 26, 3τ 3 . η ῳ / - 6ο 4 ΜΜ, Ν 3 ; Ν 
ὁ Ῥιπη. 1. 9 ] η πας αὐτοῦ, διὰ τοῦ Φανατου, παραστησαι υμᾶς αγίους καὶ ἅμωμους καὶ 
πας 2. 14. μα λ / ΄ 3 ών ος Κον], ἀ)εγκλητους κατενωπιον αὐτου 
1 Βοπῃ, 1. δ. , Ν ςε ἁ, Ν Γ , 2 ᾽ - . , - 3 

Ιζοε. 1. µέγοι καὺ ἑδραῖοι, καὶ μὴ μετακιγούµενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος του εὔαγ- 
2 0ο, 1. 6, 6 .. . | με / 

; ς ’ -” , ῃ ’ κ » 

0Η. γελίου οὗ ηκούσατε, τοῦ κηριχῦέντος ἐν πάση τὴ κτίσει τῇ υπο τον 
ΕΡρΗ. 1. 98. κατα δε, φον τοι μωήσα -ς , 
Α ὃ. 1, 18. οὐρανόν οὗ ἐγενόμην ἐγὼ «Παῦλος διάκονος. 
84. Ι. ἁ 6.28. 

μή], 9. 1Τ. 9 / ὑπὲο Όιμιῶ ) ... παύὐημασι µου Ὅπερ υµω», καὶ 
ἤ υ] -” - 

πμ Ψεω» τοῦ Ἄριστου ἐν τῇ σαρκέ 

έστηκε, Ὀδ ἴακεπ οϐ ο πιογαἰ Ῥτοδετναίίοη απάἀ 
Ρονειπαπςθ ο{ ΟἨγ]ςέ; ΓοΥ ο{ 5ο] α 56/89 {ῃοτε ἶ5 
ηΟ οχαπιρἰθ. ἨηΠοτεαᾶςδ ΟΡ συνιστ. ἵπ ια ᾖϱ/ιηδίεαἰ 
6οηξθ, οοπιδἰδέ ΟΥ διῤδὶδέ, ΙΠΔΠΥ οχαπηρ]ες απο α- 
ἀπσεά ποπι Ρ]αΐο, Ρ]Η]ο, ᾳοδδρµις, Ὠίοσ. Γιατί., 
απά Ατὶκίοί]ο. 3ο Απὶδἰοί]ε ἵη α ΚΙπάτεά ραβδᾶσε; 
ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ πάντα, καὶ ὁιὰ Θεοῦ ἡμῖν συνέστηκε. Τέ 
5 πιαπ]{οςέ αί νο Πτδί οἰααςθ οῇ {Πῖς Ρτονες ία 
Το1(γ, ἴπο 5οσοπά {πα οπιπὶροίθεησο οἱ Οητὶςί, 

19. Έποπι ἴα παίμταί ιο Αροεί]ο ΠΟΥ ραβ5ες 
{ο ένα πιογαί ο εναησε]]σα] ογεαίΊοῃ. Πο 5εη5α 
5, “'Ἠο 5, ΠΙΟΙΘΟΥΟΓ, ἴΠε Ἰιεαά οϐ πε Ροάγ, 
ΏΔΠΙΕΙΥ, έλα (αγεῃ. 7. (0εο Ῥοπι. χῖ. δ. ΕΡΗ. 1. 
20.54.) “«[Ηο Τί 15] Ὢνπο 18 έο Ῥορϊπηϊπςσ (ος 
αὐίπογ απᾶ Πτεί οα5ε) οῇ αἰ] (μ]ῃσς.”. 3ο Πεν. 
Η1. 14. Ἡο ἵς οα]]αοά ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ. 
Οῖςέ 15 νε βαἷὰ {ο Ὦε πρωτότ. ἐκ νεκρῶν, 35 αἱ 1 
Οου. Χν. 20. Ίνα 15 οα]]εὰ ἀπαρχὴ τῶν κεκοιµηµένων, 
{πο Εγδί νν]λο Ὕναβ ταἰδοᾱ {γοπα {ο ἀθεαά, πανε {ο 
ἀἱα ασαϊπ. 66 Νοίθ οἩ 1 0οΥ. Χν. 20. ᾿”ν πᾶσι 
πιαγ Ὄ6 γο[οτγοᾷ {ο Ὀοίῃ Ῥογδοπς απά ἠιῖπας, πιά 
ἀεποίο ««ἵπ αἰ] Ρροῖπί5 οῇ οοπιρατϊδοπ.. ε6 ΕΡΙ. 
1:19:22. 98. 

19. ὅτι ἐν αὐτῷ --- κατοικ.] Τηετε 15 το {ουισ]ί 
{ο Ώ6 απ αποσγίαἰΠ{γ, α5 {ο ἴπο ποιηϊπαίἶνο {ο εὐδόκ.; 
νπῖο] 6ΟΠ16 «ΙρΡο5θ {ο Ὀς6 Χριστός. Βαΐ ναί 18 
πεϊί]ῃοτ αστεσαβρ]θ {ο (πε οοπἰεχί, ποτ {ο ἴο ίθη- 
ουσ ο{ Βοπρίμτο. 366 ῬϊετοῬ. Οίας Ιπιασίπθ 
Ἡ {ο Ὀθ τὸ πλήρωμα» α-. ᾱ. “« ἵπ Ηῖπα αἲ] να {απο 
[ος πο (οἆ]ιοας] ννας ρ]εαξεὰ {ο ἀννει];” εοπι- 
Ρατίησ Π. 9. ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεό- 
τητος σωματικῶς. πο] α 86Π56, ΠΟΝΕΝΟΣ, οῇ εὐδ. 
ννομ]ά Ὄο γουγ Πατδ], απά {ο εοππιεπί απβιίη- 
Ῥ]ε (ο ναί Γο]]οννς. Τι εποι]ά «οσοι ναί ἴιθ 
ἴτας ποππα(νθο 15 ὃ Πατὴρ, ἴακεῃ {Τοπανν. 15, 19. 
Απά Ιπάοςεά νν. Ἱά--- 185. ιπο]αβῖνα, αἲο ΙΠ 5οπιθ 
ΠιθαδΙτο ρατοπ{]αίίσαι. Τα αΏονο ἶδ, ΠΙΟΓΘ- 
ονος, τοφίτεά Ὦγ πα οομβίταοἰίοη Ιπ {ο ποχί 
γοί5θ 

Ην 18 ποί 5ο οσείαἶπ γνηαί 8 Ππθαπ{ Ὦγ τὸ πλέρωμα. 
Τί παπγ ἀοποίο ΄εἶἴίλογ “ ᾖα1]ποςς οῇ {Ίο σοά]ιοας ; 
ος «« /1]ηοςς οῇ ροΐνετ απά αι ἰλλογ!{γ, 1, ο. {ο 0Υ6- 
αίο απἀ τούσσπι ο ΟἨΗτοἩ. ος ἴἶο Ίοπσ απἀ 
απυίο Νοίο οῇ ΙΟΥ: οΕ νο] απ αὐδίγαοί ΠΥΣΥ 
Ρο Γοαπά ἴπ Ἠοσθηβ, ΘΥΠΟΡ. Ἀ6ο ΒΡΗ. 1.20. Ἔ]ηο 
Ιπί{ογ 6οηςθ ἵβ πιοτο αστοσπθ]ο {ο ναί [οοννς. 
Ῥυ{ 1 πιαγ Ἱπο]ιάο να ρ]οπ]ίαόο οῇ Πλἰυΐπε Ῥεν- 
{εεΠίοπς. 36ο Βοοία. 

20. Οπ ἀποκατ. τὰ πάντα 99ο Νοίο αἱ Πρ]. 1, 10. 
Βἱρην. δα πιοΙΠποαίίοἩ ΟΓ {16 5οη8θ ΟΓ ἀποκαταλλά- 

᾽ ” ’ 32 ὁ ε/ 

μου, ὑπὲρ του σώματος αυτου, ο ἐστιν 

ζαι, 1. 6. “ Πανίηπσ εβεοίεά πιπίαα] Ῥεαςθ. δΔιὰ 
τοῦ αἵματος τοῦ στ., “' ὮΥ Ἠ8 Ῥ]ουάγ ἀεαίῃ ον {πο 
ογο0ςς.”. 9εε ΕΡΙ. Π. 14. ἈἘἴτε τὰ ἐπὶ τ. γῆς --- τοῖς 
οὐρ. πιαδέ 6 οοηΣίγαεἆ ΥΠ τὰ πάντα, απά ἀεποίθ 
αἲ1 Ιπίε]]]σεπί ογεαίατες5 οἨ οατίῃ απά ἵπ Ἠεαγεῃ, 
ΠΠΕΠ απά αησε]ς. Ίνα ατε ποῖ, Ἠούενετ, ΡΥ εἰρη- 
νοπ. ἴο απἀετείαπᾶ απγ τοσοποἰµαίίοη οῇ ε1ε απισείδ 
ίο οσα; Ῥαΐ οΠΙΥ ἴἶιε τεδίοτῖης ἐμαί απαγ είννθεῃ 
4ηΏσε]ς απά πιο, ΝΠΙΕΗ Ἠαά Ὄεεῃ Ιπίοτταρίεά ὮΥ 
ιο {α]] ο ππαπ: απ νμῖσ] οοι]ὰ οΠΙΥ ωε τερίοτθὰ 
ΡΥ πε γτεσοποϊ]επιθηί οῇ ππαΠ {ο Ἠ5 οῄεπάεὰ Όῆα- 
Κατ; 5ο {αί ῥοίᾖι απσε]5 απά ππεη πηὶσ]α{, 1Π γ]τίαιθ 
οῇ έλαί ρεασε (ριτε]μαδεὰ Ὀγ {πε 5αστ]ῇσε ο{ Οηπὶεί 
οἩ {με 9Γ058), ΝΟΓΦΠΙΡ (ο αδ οπε 5οοΙείγ ππάετ 
οπε Ὠθαά. Ώεε ΕΡΛ. 1. 10. Ηεῦ. χιι. 22. 

21. ἀπηλλ.] αἰῑεης Ποπ (οά, απἀ «οπβδεαπεπ/{]Υ 
αεπαίεᾶ, ο 5εραταῖοά {Ποπα, ἀερτίνεά οἳ, ἴηε ΤὮ]- 
νίηθ ρτοπηῖδες απιά Ώδηεβίς. ΤΠ ὁιανοίᾳ, «' 1π γοιχ 
Ποεατίς απ πἰπάς,” ἀεποίίησ {παΐ {λε ον!] 15 ἆεερ- 
1γ δοαίεά ἵπ {6 ννΙ]] απἀ αΠεσίῖομς. 

25. ἐν τῷ σώματι --- θανάτου] Ἱ. 6. ΒΥ Ἠῖδ Πες)]γ 
Ῥοὰγ σῖναῃ πρ {ο ἀθαίῃ; 50 5αἷᾷ α5 ορρο5εᾶ {ο 18 
πιῖοέἶσαί Ὠοάγ. Αἲ παραστ. ΔΙΡΡΙΥ ὥστε. Οοππρατθ 
Π, 19 ---186. ΕΡρΠ. ν. οτ. 

29. εἴγε, ἃο.] Ἴ]ατο 8 Ἠετα απ ε]]ραῖς, ἴπβ 
{ο ος 5αρρ]ίοὰ: «[Απά 5ο 1 ν] Ῥο νι γοι], 
ΙΡ αἱ ]οαςί,” ο. Όπ ἴε πεχί Ψογάς ἐπιμένετετῃ 
πίστει τεθ. καὶ ἑδραῖοι,δαο Νοΐο οἨ ΕΡΗ. 11. ο. 1 
Οοτ. ν. ὦτ. Μετακινεῖσθαι δἱσηϊῃες ἴο ππακο α 
οαπσε ο{ 5οπ{ παπί, ο. ΡΥ ἰακίηπς πρ 5οπιθ οίἩος, 
9ο 1π 1 βαπι. Π, ὀ0. 1 15 αδοά ο) Ῥεῖπς ἄταννη 8 
Ὑαγ ΟΥ ναί Ὦγ Ροτδιαδίοη ΒὮΥ πάση τῇ κτίσει 
ατθ ππθαπ{ αἲ] Ιπ{ε]]Ισεηί ογεαίατοες, Ροί]ῃ ο} 6ννς απά 
(αδηίί]οςς ο οχρτοδείοη Ῥεΐηπςσ οφαἱνα]οπί {ο {να 
ἐν παντὶ τῷ κόσµω 5ρτα Υ. γἰ. 366 αἱδο ν. 16, απά 
Μαι. χχὶν. 14, παπά Νοίθ. 

24. νῦν χαίρω --- σαρκί µου.] Τηο 5οη5ε ἶ5, Νου 
Ι το]οῖορ αἲ πΙὗ εοτίπσς Γαπάρισοπο] {οτ γου 
[αεπί]ος]: απ [1 οοηκίἆετ ναί] ΤΙ [ὕνοτεςγ] ΠΙὴ 
πρ ἵπ παν Ποβ]ι, ννμαξ τοπιαῖης ο {λα αῇ]]οίῖοης {ο 
ῶο οπάιτοὰ Ὦγ πιο Γοτ Οτὶςς βακο. ΠΗῖς εαῇεί- 
Ίπσς απά 5 το]οίοῖπςσ (Ππεγθῖη 8οοπι πιοπ{ἰοπθά 
{ο βονν ναί Ἠῖ5 Ῥτο[οβδίοη 15 Γοαπάςά ἵπ βο]ῖά 
βο]/-οοην]οίίοῃπ.  Ὁοππρατο ν. 11. ἜΤ]ο ἀντὶ 18 
ποί, α8 Τί 15 σοποτα]]γ οοηκϊἀοταεά, Ρ/εοπαφίς, Ὀαξ 
ΠΙΣΥ Ἠανο {ο «οηςο αδεἰσηεα ὮΥ Ε]δη, απά Α0ρ. 
Ίνουνο. η {πο Γο]]οννῖπςσ Ῥαταρηταφο: “Τ, νο Γος- 
ΠΘΤΙΥ ροτεοουί{εὰ πο ΟἨατο], πονν ἵπ πιγ (ατα Π]] 
πρ, ὉΥ. ΠΙΥ Μα εα/οτίηρς, ναί τοπιαῖης Ῥδ]ίπά 
ἵπ χο οοιχ5ε ΟΕ ΤΩΥ [ο οῇ έἶιο αβ]ϊσίῖοις αἰ]ομίοά 
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ᾳ . τ ’ μ / ' να 3 / ω τῃ ΕΡΗ. 8. 9. 
οὗ ᾖ ἐκκλησία" ' ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ την οἰκονομίαν τοῦ η Μη ἱ 111. 

ο ω.. 4 η » Ὁ , - - 

06 Θεοῦ, τὴν δοθεῖσάν µοι εἰς ὑμᾶς, πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, " 
: Ποπι. 16. 29. 

9 Τΐπι, 1. 10. 3 ’ 3 ᾽ - 3” π 2 ᾽ - ιο) 

µυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αιώνων καὶ ἄπο τῶν γενεωΥ, Ίγιως ].ὅ, 
πώ ς 3 ας. 

91 νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἅγίοις αὐτοῦ 
ο στ 2 ῃ ς ᾽ Π 1 Ρει͵ 1. 20. 

οἷς ἠΦέλησεν ο Θεος 7 Ωρύ- ο Έοι, 20. 
ος. «4. . 

πα γ ον 4» γ ' 2 ς ο. Ἠσμ, ην σαι, τίς ο πλουτος της δόξης του µυστηριου τούτου εν τοις εῴγνεσι», ος ών 

99 ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης" Ἡ ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, ρα ὃν. ρα, 
ΡΕ. δ. 21. 

1 

5 ; »’ 9 ’ ῃ » 3 
γουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν 

’ Π / ’ ’ », Π 3 ” 

πάση σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωµεν παντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῳ 
] ΓΙ] -- Ἀ ’ ] ι ; 3 .ω Γ 

99 Γησοῦ" εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἄγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αυτοῦ την 
Ε ’ Ε] Ε Χο / ᾳ ῃ υ ς ο .ο / ες. 3 

1 ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάµει. Ἡ. Ἱ Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον «ΡΜ. 1.80, 
2. 2. 

. - 3, Με: ο Δ .. » / κ. τει 3 ς 4 
αγωνα Σχω περι υμωγ και των εν 4αοδικείᾳ, και οσοι ουχ ἑωρσαγασι 

΄ ο” 3 ” 

9 τὸ πρόσωπόν µου ἐν σαρκί' "ἵνα παρακληθώσιν αἳ καρδίαι αὐτῶν, το ο" 
θέ » ἃ Δ 3 , λ 9 ν λ , 1ομη 17. 

Τ συµβιβασ εΥγτων εν αγαπΏ, και εις παγτα πλΛλονυτον της τι Ίθοφοριας ... . 

16. 9. 28. 
7.8. 

6, 

. , 3 Ἀ. Ἶψ αὸ ῃ αρ ο Δ λ 
της συνεσεως, εις επιγγωσιν του µνυστηριου του Φεου καὶ 1ατρος και 

-” π. τ ΄ 

Ά τοῦ Χριστοῦ, "ἐν ᾧ εἰσὶ πάντες οἵ 

{ο πης Ώθσαα5ο οἱ Ομγῖςί, 2. Ῥο6, ΠΟΨΘΥΘΣ, Ἡ/ ΠΙΡΥ 
απά Ώοὰά{. 

9ῦ. οἰκο.] Άεο Νοίο οπ ἘΡΗ. 1. 2. Πληρ. 
ἰσπίῇος ““ἴο [εζή ργοππιἰσαίε νε .οβρε] [ίο γοι 
(οπίί]65]: 5ο α5 {ο Ιθανθ ποπθ απεγαησε]ζεᾷ. 

90. τὸ μυστ.] “[ενεπ] ενα πιγ5ίθτΥ :”” ΠαΠΠΕΙΥ, 
Εναί οἳ αἀπι]α]ησ {πο (επίί]ες Ιπίο {λε Ογ]βίίαη 
ΟΠατοἩ Σ Πίο, {ο 8ρθαΚ οοπιραΓαίΙνεΙΥγ, Ἠαά 
Ῥεεῃπ οοποεα]εά {οπι ργεσεάίπσ αἆσες απά ϱεΠοτα- 
οης οἱ ππεπ./. 6ο ποίε5 οἨ Μα. χΗΙ. ὁὅ, απἀ 
Ερῃ. ΠΠ. ὃ ---- 6. 

ΦΠ. οἷς ἠθέλ., ὅτο.] “ίο ν]οπ (άοά ννας 
Ρ]οαςεά {ο πιακο Ίκπουπ Ὑηαί ατθ {ο ρ]ογίοι5 
τίοῃθς απἀ ΡγεοίοΙβδπεςδς ο {15 ΠιγδίθΓγ απποης 
Ώιε (αοπ/1168.) 

---ὅς ἐστι Χρ. ἐν ὑμῖν.] ἜΤ]ε ὃς τε[ετ ἵπ 8εηΠς9ςθ 
{ο {ο µυστ. απά Ιπάθεεά 5οπιο Μ35. μανθ ὅ; Ραΐ 
Ὦγ οπιοπάαίίοας ΠΙΟΗ, ἨΟΥΕΝΘΣ, 5Πονν {Πα αηπ- 
οἵθηί ἱπίετρτείαίίοη. Το υγογάς πιαγ ϱε εχρ]αϊπεά 
νι Νθυνο. απἀ Ἠο]άει: “ Πίο] πιγδίετγ ο0Ἡ- 
βἰδίς ἵπ ρτοασΠίησ (Πγὶδί απποησ γοι α5 {πο απί]λος 
οἱ 16 Ἀορο οῇ είετπαΙ σ]οτγ.”. «οπιρατο Ώοπι. 
ἱς. 29. 

28. ἜΤ]ο 5οη5ο ο Ώπίβ Υείςο 866ΠΙ5 {ο ο, 
ἔ γγΠΙο]ι (ο5ρε] νε ῬίθασΠ, αἀπιοπϊςηῖησ 6ΥΘΤΥ 
πΙπη [ος νπαίενες παἰΙοη] οῇ 15 ο]αίπως {ο αἰίθη- 
Ποπ, απά {θασλίπςσ 6ΥΕΙΥ ππαη [πν]ο αἰίεπάς {ο ἴπα 
αἀπιοπ]{οπ], {πα ἀπίίες Πέ οη]οῖης.”. Τη πάντα 
15 τερθαίεἁ {ος επιρῃαφίς βαΚθ. ΌΠ παραστ., 889 
Νοίο ον 2 Οογ. Ιν. 14, απᾶ ΕΡρΗ. ν. 27. Ἐν 
πάσῃ σοφίᾳ πηιδί οΠΙΕΒΥ ἀεποίο αρἰγιιαἰ νγὶδ- 
ἆοπα: Ριαΐ 1ΐ 15 πιθαπί {ο Ιπο]αάςε, ὮΥ ἱπιρ]]οαίίοη, 
6ν6ΓΥγ βοτί ο{ Κπον]εάσο τοαιἰς]ίο {ος {πο ΡΙΙ- 
056. 

μ 90. εἰς ὃ] 5οῖ]. πρᾶγμα. Ῥεπάας, “απίο ΨΠΙΟΠ 
ΡΙΤΡΟΡΘ αἶεο Γ 5ίτεηαοιςΙΥ Ιαῦοις, αοοογάίησ {ο 
Ειθ ΕεΠΘΤύΦΥ Πίο] ορεγαίθς ἴπ Πιο Ρον/ετ[α]1γ.) 
Ώ6ε ῬΠΙ]. 1ν. 15, απᾶἆ οοππρατο 1 Οογ. αν. 10. Ίπ 
κοπ. ἆγ. ἵ8 α 5ίτοηρ οχργεςδίοη, Π]αβίταίεά ΡΥ ναί 
18 καἱὰ αἱ 2 Οο{. ΧΙ. 289, {μαί Ὦς Ὠας {Πθ οατθ ο{ αἱ 
ια [αεπ]ε] «Ἠγο]θς. 

ΤΙ. (Θααβῖησ {ο εροα]ς οὗ ἨΙπηδε]{, {πε Αροεί]ο 
ΠΟΥ {πτης {ο {ο (οΙοββδίαπβ, αἀπιοπίεμίησ {πεπα 
νο αθίάο οοηξίαπ{1γ Ὦ}) ιο ρατο απἀ ρεπαῖπο 
Ομγβίίπη Ἱηςίταςίοῃς νΥμΙοἩ ΠΙ6Υ Παά τοοεϊὶνοἆ 
Ποπ Εραρητας, απἀ πο {ο εια/ῇετ {(Ώεπηδε]νεςῬ {ο 
Ρο Ἰοᾷ αναΥ ὮΥ απΥ ο{ ίο ἀενίοος οῇ {αἱθο {εαυ]ι- 

Φησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς 51 0ο. 1. 34. 

6ἵδ. Απ΄ αἀπιοπ]οη, οἩ αοοοιπί οῇ ἰΠε ΠιαΠΥ 
ειτοτε ο ἀοοίτίπεο ΥΕ] ννμ]ο] 1πεγ ννετε οαττιεἆ 
{ο απᾶ {γο, αερα ζα]]γ πθοθδκατγ. {Ηεἴπγ.) 

1. γάρ.] Τ]]8 τε[ετς {ο ἀγωνιζ., “1 8αγ, 1αῦοας 
οα{ηθΣ/{]γ; {0,2 ὅτο. ᾽Αγῶνα περὶ ὑμ., '' απχΙοῦβ 
εο]]ο]ίιάο απἀ εατηθεί οατο οἩη Ῥε]α]ῇ οὗ τοι.” 
ΤΗ15 ννας παίιτα], οἩ αοσοιηί ο{ {πε ἆαπσετς {6γ 
Ὕνθγο ἵπ οπι {ο ατί ο{ ν]γ 5εἀιοθίς, Ὀοίπ 
αάαἱΖίῃπσ απἀά Ῥασαπϊσίηπσ ΟΠτδίίαπς, νο Παά 
οοτταρίεἆ πε εἰπιρ]ίοἸ{γ οἳ {Πε (ἀο8ρε]. Τη έωρ. 
τὸ πρόσωπόν µ. ἐ. σ. ἴπετθ 5 α Ηεῦταίεπι εἰση](γίησ 
ἔέ{ο Ἰανο Ρετεοπα] Κπονν]εάρε ο”) ΤΙ 15 σεπετα]]γ 
5αρροξδεά (αί {ο Υνογάς καὶ ὕσοι οὐκ ἕωρ. 8ΙΙΟΥΝΥ 
Όιαί Ρα] Ἠαά ποί Ώεεῃ {ο 0ο1ο85ε απά Γιαοφίσεα. 
Ῥιί (ας νο πηιςί 5ΗΡΡΙΥ ἄλλοι; ΥΝΠΙΕΗ 156 Πατδῃ. 
Απά γεί 1 15 Ἠ]σβ]γ ππρτοβραβ]ε ναί Ίιε 5ποι]ά 
Ἠανο σροηθ (Ἡτοισβοιί Ῥητγσία (Αοίςσνι.65 χνηῖ. 
29.) νιίλοιί γιδιησ (ννο οϐ 1ΐ5 πιοβί οοηβϊἀεταρ]θ 
οἰ{16. 

2. παρακλ.] Ἠοτο ἴπετο 8Θ6ΕΠΙ5 απ α]]ηδίοη {ο 
ἀερτίναίίοπ οΓ {Πο οοπΏ{οτί8 οΓ {]ε (1ο8ΡεΙ, ατγῖδίησ 
{τοπ {πε ἀοιβίς απἆ Γεαγς Ιπ{αςεά ΡΥ {α]56 {εασ]ι- 
615. ΕΟΓ συμβιβασθέντων ΤΠΠΥ Μ395., ΥΕΙΒΘΙΟΠΒ, 
απά Εαίμετς, τεαἆ συµβιβασθέντες, ΝΠΙΟΙ 19 εἀ]ιεὰ 
Ὦγ «ἀπιεςο., Ταέπη., απ Ὑαϊ. Βυαΐ ἴἼετο 5 πο 
ειβ]οΙεπί Υ6εαδοηΠ {ο Ρτείετ ἰλαί τεαάίησ. ἜΤ]ο 
ίθτπι τοε[Θ6Ι5 {ο {πο ΠἹεαΠς ΥΥΠΘΤΕΡΥ {ε 5ε[ίδπι 
πηϊσηί Ὦο εἰοφρᾶ, απᾶ ατηϊίγ τθρίοτεᾶ, Άεε Νοίθ 
οπ ΗΡΙ. 1ν. 16. 

--- καὶ εἰς πάντα, ὅσο.] “ΑΦ (τεπατκθ Ηείητ.) 
Όιο ἐν ἵπ ἀγάπῃ ΙΟΥΝ ἴἶε ἴπδίγιπιοπί, 50 ἴθ εἰς 
Ἠθτο ἀθποίθΒ {16 5εορο απἀ οπᾶ, {ο νΥπΙοὮ {11εΥ 
νν6γθ {ο 6 απ]ίθς, ---ΠαΠΠΕΙΥ, {Παί {ἐπεῖτ παῖπάθ 
πηἰσηί Ὃο Ἰπιριαθεά η Κπον]εάσο {αγ Πποτθ εἶε- 
ναίεά (Παπ {πε {ας {εασ]ετς Ἰκπονν. ΤΠ ογάεγ 
{ο Ποεϊσηίοηπ {Πε τερτεβεηία{Ίοή, {Πε Αροφί]ο, ἵπ- 
βίεπά 0Η εἰς πάντα ΟΥ εἷς πλήρη σύνεσιν, 33Υ8 εἰς πλη- 
ροφορίαν τῆς συνέσεως, απάἀ, Ὑλαί 16 Υοί πιογε, εἰς 
πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως. Ἔπεῃ, 
ὮΥ αρροβίἔῖοπ, Ἠθ αἱ εἰς ἐπίγ. τοῦ μυστηρίου 8.45 {1 
οαιδο ΥΥΤΙΥ Ὦς αδοτῖὈθς πλοῦτ. απἀ πληροφ. {ο (Ητίβ- 
Παπ Κπονγ]εάσο, ---- ΠαΠΙΕΙΥ, ΙπαδππαεὮ ας 1 Ἰεαάς 
μ5 {ο ππἀρτείαπᾶ {16 µυστήριον, ΟΥ ἀῑνίπε ἆθοτεθ 
{ο Ρ]οβεῖηςσ πἹεη ὉΥ Ολεῖςτ, Ηἰετίο ΠΙάάεη. 

8. ἐν ᾧ] βοῖ]. Χριστῷ» οἱ, ποσοτάῖης ἴο οίΠοτθ, 
µυστηρίῳ. Ἐλίπει γἱε]ά5 α ροοάἆ 8εηξθ; Ὀαί πααο]ν 
ἀερεπάς προπ ν]εί]λεγ {πα γοτὰςδ ρτεοθάῖπᾳ, κα) 
Πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ, 316, ΟΙ ατα ποί, σεπιίπθ 
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εΕρὶν 5.6, 
μίαν. 18. 

ᾳπ 1 Οοτ. δ. 8. 
ᾱ 1. 40. 

Γ -.. 
77ωσεως αποκουφοι. 

Ο6ΟΙ.ΟΡΡΙΑΝΕ5 ΟΗΑΡ. ἩΠ. 4-.-9. 

ο ΄ ’ ς -” 

 Ποῦτο δὲ λέγω, ἵνα µή τις μας παραλογίζηται 4 
᾿ 9 ͵ λ ’ . υ] 3 Ν ΔΝ νά ο λλὰ - ’ . 

ἐν πιθανολογίᾳ εἰ γάρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἄλλα τῷ πγεύµατι συν 
ς ον μι ΄ Ν Π ς - ) [ ᾿ ᾽ , - 

ιν υμῖν ειμὺ  χαίρων καὶ ῥλέπων υμων την ταξυ, καὶ το στερέωμα της 
ν στ οι έν « στ ι Ν ε - 

ΧΙ μες, 4. 1. εις Χριστὸν πίστεως Όμων. Ὁ «ὃς ουν παρελάθετε τον Ἄριστον Ιησουν 
ζαάε ὃ. 

1 Οος, 1. 5. ν 1) 5 ὃς ν ' ὅρο , Δ 2 ͵ ’ 

Ἱοομ. τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 7 ἐθῥιζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι 
9, 8, 18. ο μ.. , - αν , 

-ᾱ-ᾱ-- ἐν αὐτῷ, καὶ ῥεῥαιούμενοι ἐν τῇ πίστει, καθως ἐδιδαχθητε, περιοσευ- 
5». 3 

οντες ἐν αὐτὴ ἐν εὐχαριστίῃ. 
5 Μαιι. 15. 2. . δέ , ὁ 2, ς λ ω δ ! ” λ ῃ Δ 8 
Εοιι. 16. 17. ἈὨλέπετε μή τις ὑμαᾶς ἔσται ο συλαγωγῶν δια της φιλοσοφίας καὶ 
- μη. » ας ἆ ’ ” 3 ’ ᾽ ᾽ ρ 
Μία χι κενῆς ἁπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τά στοιχεῖα 
α ζοπη 1. 14. ” , Ν 2 πι Ὀ  ώἳ 3 ας ῳ -- -» Ὁ 
εωρια].1.. τοῦ κοσμου, καὶ οὐ κατὰ Χριστον Ότι ἓν αὐτῷ κατοικε; παν το 9 

Νου ένατο ἶς, ἵ αρρτεµεπἀ, ποίλμ]ησ κα ονἰάοποθ 
{ο αα{]οτῖχο απ! οπιε Νοτᾶᾷ {ο ο οπητίοά : ὑποιρ]ι 
(τιθεῦ. απἀ οίπετ ανα οαποθ]]εᾷ (πει αἰἰ. 
Ἐοπάση, “ο ἀοἀ. ενεπ {πε Ἐαίμοτ, απἆ ο 
Ομτῖκί.). Όο9οῬ Ἱ. 26, 21. Τ]πο ᾧ ἶδ Ὀείϊες, πα 
πιοδί Εχκροβίίοςς, αποϊεπί απά πιοάςτη, τε[ειγεὰ {ο 
Χριστοῦ. ερ ΊΝΗΙΙΌΥ ἵπ ῬἨεο. 3γη. Βιΐ Χρ. 
ΠηαΥ ϱο ἰακθη {ο Πὶ «Ποδρεῖ. "πας ενα 5εη5θ 
ννῖ]] οοπιθ {0 {6 84ΙΏθΘ 38 µυστ. Ό[θησ. τ. σ. καὶ τ. 
γν. ἀπόκ. ἴμο 5οη5ε ἶ5, “΄ ἵπ νοςθ (1ο5ρ6] ατα αἱ 
πρ (α5 ἵπ α {γεαδΙτΥ) {πα πιοδί Ρτοσίοι5 απά 
Ῥουπά]οςς ἀοοίγίπαος οῇ Πἱνίπε πν]ςάοιη απἆ Κπονν- 
Ἰεάρο.Ὀ. 1 ννου]ά «οπιρατθ ΕΠὶρ. ΑΙο. 014. ἐν τοῖς 
ἀγαθοῖσι δὲ πάντ᾽ ἐνέστι σοφίας (ὁῶρα) απά 
Ἰααη, ἨγπιΠ ἴπ ΘΟΙΕΠΙ 2. ἀναλαβόντι σοφίας 
ἀνοῖζαι θησαυρούς. ΒΥ σοφ. ἵδ πιθαπί αἰυῖπε 
νκάοπι. Ὁοπιρατε ΕΡΗ. Ι. ὃ, απά 1 0οΥ. 1. 24: 
Ἡ. 6 ὃς ΤἹ. Απά Ιί 5 Ἱπιρ]εά ἐλαί Όιε (οβρε[ 
αἶοπο Ἰα( 14. 

4. τοῦτο δὲ λέγω, ὅτο.] Τπετε 5 α τοίετεησθ 
{ο ν. 25 ν. 5. Ὀοῖπς ρατοηίῃμείίσαι. Τ]ο φεπεα 15, 
«Της 1 5αγ, πιοαπ]ησ {Παί,) ὅο.. Ἱ. 6. ἵ ΠΙθαΠ {ο 
5αγ ναί. Παραλ. βἰσπίβες 1. {ο ππάΚο α ὪΤΟΠσ 
αοοοαπί; 2. {ο «πᾳ5θ ἃ Ῥ6τδοῃ {ο τεσκοη οἵ ]πάσε 
νΤΟοΠΦΙΥ, {ο ἀθοθεῖνθ. Πιθαν. 5ἰση]ῇες α Ρρ]αιςίυ]α 
Ῥαΐ {αἱδα τοργαφθπίαίἰοπ. ΟοΠΠραΓθ χρήστολογία 
{ῃ Ῥοπι. χνΙ. 19. 

δ. εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ --- εἰμί.] 3εο α Κἰπάτεά 
π5εασο 1π 1 ΟοΓ. Υ. ὃ ἃν 4. Χαίρων καὶ βλ. Υ 
επάἰαάγς, [ΟΥ χαίρων βλέπει. 3ο ἴμο Ῥο8εῃ. 

ΦΥΓ., “ σαιἆσο ααοά νιάθεαπα : 7 οἱ νΥμίο] 14ΐοπα 
οχαϊτηρ]ος ατο αάάμοεά Ὦγ ΥΜείδ. ἜΤῆε βλ. παγ 
Ῥο απάοτγείοοᾷ οῇ ια οογ(αἴτι ἴπι[ογπια[ίοπ τοσεϊνεὰ 
ὮΥ ΒραρΏγας απά οίμοι. 66 2 Οογ. νι, 8. 
Τάξιν, [ο εὐταζίαν, (Ὁγ α- παϊΠίατγ πηθίαρΠος) ἆο- 
ποίΙησ βαβογάἰπαίίοη {ο ἠλαῖτ ρίγα] ραδίους απἀ 
Πηηδίοτε,. 6ο 1 0ογ. χὶν. 40. 

Ἱ. ἐβῥιδ. καὶ ἐποικ.] Όεε Ἱ. 23, απᾶ ΕΡΙ. ΠΠ. 19. 
Ῥεβῤαιοίμ. ἵδ οχεσε(ῖσα] οϐ ἐῥιζ. απἀ ἐποικ. Περισσ. 
ἀθποίθς ΠἹοτθ {]αΠ {6 περιπ. ]αδί Ὀδ[οτο. ο 
Ῥοπῃ. Χν. 19. περ. ἐν ἐλπίδι. 1 Όογ. Χν. Όδ. περ. ἐν 
τω ἔργῳ τοῦ Κυρίου. 

8. βλέπετε µή τις, ἃοι] Τ]ο σοπογα] 5οπςσο ἶ5, 
««Ῥοννατο Ἰοδί απγ ἀε]αάο γοι ὮΥ Ππθαῃς ΟΓ 4η 
ὡς παπά ἀοοαίδα] ρΠ]οβορ]ν, ννΠΙοἩ γοδίβ 
ππθγο]ν οἩ. Ναί 15 Παπάεὰ ἀοννῃ α5 ἨΙδάοπα, ΟΥ 
ναί 15 αστοραθ]ο ΟΠΙΥ {ο ἴἶπο Ἱπιροτίοσί ἀοοίσίπος 
ο νο νοτ]ά; απά πο {πο (ποβρο] οὗ Ολγῖς, 
«οπιρατο Μαΐΐ,. κχὶν. 4. Συλαγωγεῖν Ἠθγο κἰσπὶ- 
Πο {ο Ιοπᾷ οῇ" οαρίίνα, πππ]κο δρα] ο γοιτ Ομτὶς- 
Παπ Ἠροτίψ.. ο 3 Τί. Ηἱ, 6. αἰγμαλωτεύοντες τὰ 
γυναικάρια. Τη διὰ τῆς φ:λοσ. καὶ κεν. ἀπ. ΙΗΊΠΥ 
τουοηί (Οοπιπιοπίπίοτ τοσοσπί7ο α Ἰοπαίαᾶ. [ου 
πα τῆς ἀἁπατηλής. {ΟΥ ιο Ἀροδί]ο, Όιογ ίπίς, 
068 ποί οοπάθΙΙΠ ΡΙΙΙο5οΡΗΥ κο], Ραέ ουί οἱ 

19 Ῥτορογ πηίδ, απά οχογοῖδοᾷ προῃπ πηπίίους 
υεγοπά 15 56ο0ρθ. 6ο Ἀομοσίίσ. απά Τ,οτὰ Βα- 

ο 

60Η, Αάναπο. οὗ Τ,οατηϊπσ, Τ,. Ἡ. ὅ, Ῥ. 5. Τι 
εοι]ά 5εαπι, Ἠούενοςχ, (λαΐ λαο Αροξίιε ἄοεδ 
ΠηΘΑΠ {ο οοπάθπππ απά οαι{ίοη {πει ασα]ηςί ἴα 
Οτεσίαη ΡΙΙΙΟΞΟΡΗΥ, α5 5υτθ {ο ἀεεεῖυε ἴΠείη ΟΠ 
πηπίίθις οἱ γεἰἰσίοπ,; απᾶ ΠΙΟ] γα α “΄ ταῖι 
ἀεσαῖί,” Ργ ρτο[θεεῖηρ {ο Όο Ὑγ]αί 1ΐέ ννας πο, απά 
ΡΓοπηϊδίησ υν]αί 1{ ἀῑά ποί ρετίοτπι. ἘΤμΐς νίενν Ι 
Ππά εαρροτίεά Ὦ} πε ααλλοτΙίγ οϐ Βρ. Ἠ/ατρυτ- 
ίοη, Ὠϊν. Τ,ες. Τ,. 1. ᾧ 4, νο οὔδογνες ναί “ία 
Αροβί]ος αἰνναγς5 εροαίς 1η ἵεγης οῇ οοπίεπηρί ος 
ἄΡΠΟΙΓΘΠΟΘ οΓ {1ο (τεοῖαπ ΡΠΙΙΟ5οΡΗΥ.  Απά Ίο 
5ος αἱ ]αγσο (μαί ἴΠπεγ Παά σου τεᾶςοης {ΟΥ 5ο 
ἀοίῃσ, 
Οµ ες Ῥεγεοπς Ιπ ααθείίοη-5οο {πο Τπίτοάας- 

ποπ. Πε στοιχεῖα τοῦ κόσμου (0η ΠΙΟΝ 8ε8 
Νοίε οἨ (αι. ἵν. ὃ.) α5 ν/ε]] α5 ἴ1θ παράδ. τῶν ἀν- 
θρώπων ΠΙαΥ το]αίο ἴο Φούι 9 εν παπά επί]ος; 
τε[ειτίησ, ΙΠ ἴΠο οᾳ5θ ο {με Ἰαΐΐος, {ο {πο8ε 9Υ8- 
ίαπις οἱ τε]ϊσίοπ απά ΡΙΙΙΟΞΟΡΗΥ Παπάεά ἆονγη 
{Γοπα σ6εΠοΓα(ΙΟΠ {ο σεποταίΙομ, Ὀα{ ταρδίίησ ΟΠΙΥ 
οἨ {μα ορἰπίοις απά αἰ]λογΙίγ οἱ πιθη. {οι ἴηθ 
(.9οερε] τνας οογγαρίεἁ Ὁν ναΐπ ΡΙΗΙΙΟΡΟΡΗΥ, ας 
ψδθεπ αὐ]γ ροϊπίεὰ οιί Υ Βρ. Ἠ/ατριατίος, Ἰγοτκα, 
Η1. 196. 56αα. 

ϱ. ὅτι ἐν αὐτῷ, ἅο.] α. ᾱ. “Βευνατο οὗ αΠΥ 
νο γ/οι]ά ἀτανν γοι α αγ Ποπ Ογῖςές ΓοΥ Ἰη 
ΗΠύπι,” ο. Τ Ἴανο ἵπ Ἠεο. 3γῆ. ΣΠΟΥΥΗ αἲ Ίατσθ 
Ὠιαί ίηο 5εηςο οῇ {6 Ῥαδςασο (ΥΠ ἶ8 ο... 
ἶ5 (α5 {ο αποϊεηῖς Ἱπίοτρτοί 149) “Έογ ἵπ Πίπι αἲὶ 
Όντο οοπρ]είε ρεγ[δοίἹοπ εδεεηί]α] {ο ἴπε (οἆμεαά 
αθίἀος οοτροτα!!]γ, εαὐφίαπίία]]γ, απά τεα]]γ, Γαπὰ 
ποῖ ΙΠ {6 ΠΙΙΠΠΟΘΓ ΟΡ ἔγρος απά εΠαάονν»].”. ΟΡ 
ἰιο {ιγεε βἰσπϊιβοσίϊοις νο] ανα Όθεπ αςείσποἆ 
ίο σωμ., επ. Ἠα5 Ῥθεπ απἀορίθὰ Ὦ}γ οπς ος οίῃοετ 
ΟΕ νο Εκροδίίοτε:ς Ῥαί Τί Ἰαςδ Ὄδει 5Ἡοννη ὮΥ 
Λο] Ε, ἵπ απ αὖΌ]α Νοΐα, (ίςμ 56εα Ιπ Ῥεο. γη.) 
Οισί ἴΠπογ πηογσο Ιπίο οπθ αποίἸγ. « ἴπ Ολτὶςίέ 
(Μβαυς μην) ἔο Ὠοείίγ ἀισε]ίς ἴπι Πιίποςς, 18 ηο- 
Ότο οοι]ά ο αἀάθά {ο 1έ5 απά 5ο Ἱπ Ἠϊπα, ῥοαἱδη, 
ἐμαί 18, αφ ἴο επ ἀνγο]]ε ἴπ ένο βγαπεπί, Ὕνηθτθ 
Ώιο Ῥοὰγ οῇ ἴέ 18. ὍἜ]ο πν]ο]ο ἀῑνίπο παίατο ἵ8 
ποί οπ]γ ἵπ ρατι, Ὀαέ αν, νο αὔδοπορ ος 
αΠΥ ρατί οῇ Τε, ἐπ Ολη δες απά αῖ ποί ὮΥ 5ροσῖες, 
ΟΥ ἔπιασο οπ]γ, Ὀπίέ τοα]]ν απά εαὐφίαπΠσα]]γ: απά 
οοπεεαποπ!]ν (πο νν]] οὗ αοά ππαδὲ ο 5αρροβθά 
{ο 6 5ο τονθα]οά ἵπ ΟἨτὶεί, ἐλαί ἴογο οαη Ὀο πο 
πο ΟΡ αγ αὐά Πίου ΓΓοπα ἴἶιο Ἠσαί]ιοη ρ]]]ο5ο- 
ΡΙΝ, ος ποια νο ουνίςση Ταν.) Ίο Αροεί]ο 
(νο ας) πας Ιπάϊτοσί]ν οχρτοςςος {ο Ὠϊνίπθ 
ηπίατο οὗ ΟἨτ]κί, Ῥατί]γ. {ο τοργοςθηί {ο νε ουν 
Ἠής αν ἰπΙ(γ, ννλ αἰαξίοη. {ο {ο (ο οἱ Ιαταο] 
ἀννε]]{πς ΤΠ νο ἵοπιρ]α; ρατί]γ ἵο ορροςο Ἠΐπα {ο 
ἠινο πλήρωμα ΟΓ να (ἀποβίϊσς, ΥΙΟ, αοσογάἵῃ 
{ο ποια, ννας τπαᾶο αρ οῇ ἠαῖγ ΠΤΙ ΦΟΠΘΒ, ἄΠ 
{0 ἴπο 1οσα] απά ραγίῖα] ἀθιίίος οῇ {ο Ἠθαίμαπβ, 
ο οῇ ἔγοπι αἲ] ππαάο αρ ία Ρ]οπίίαάο οϐ ἴπθ 
(οἀμθας,” 

δώ 
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10 πλήρωμα τῆς Φεύτητος σωματικῶς 
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Ὁ Τομπ 1 16, Ὀ ανά 2 3. ἔε : 
και ἐέστε έν αυτῳ πεπληρωμέγοι, Κι. 8. 88, 

1.2 κ μιοὰ ς λ/ ’ ον ος , «άςκν Ἡ ν 9 ΕΡΗ. 1. 9]. 
11 ος εστιν 1 Αεφαλη παστς σοχης αι εσονσιας εν ᾠ και περιετατ 1/Τὲ ο Ώειι, 10, 16. 

ἆ 90.6. 1ε5, 4,4. - 2 ’ - 3 ’ - ’ ” ς νά 

περιτοµη ἀχειροποιήτῳ, ἐν τὴ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος [τῶν ἁμαρτιῶ» γώ κ 
ο . ” . δι . ’ . -» Ε ν 

Ὦ της σαρκὸς, ἐν τῇ περιτοµῆῇ τοῦ Χριστοῦ, Ἱ συνταφέντες αὐτῷ ἐν Τῷ ἵαίς, 
μ. 4. 92. 

ὃ, 8, 9, 

ω Ῥη!]. ὃ. 8. 
/ . Γ β Δ νν. Ν «ε , -ᾱ ε) ’ 

ῥαπτίσματι εν ῳ και συνηγέρητε δια της πιστεως της ἐγεργειας ο μία, 4. 
- -” ο ο ὀ - ” 

13 Θεου του ἐγείραντος αὖτον ἐκ [τῶν] γεκρω», 
ς ” . », . 

καὶ ὑμᾶς νεκροὺς Όντας ὅμι οι ο 
ο ΕΡΙ. 5. Ἱ, Π]. ν , ” 2 - η ς -” 

ἐν τοῖς παραπτωµασι καὶ τη ἀκροῤυστίᾳ της σαρκὸς υμῶν συγεζωο- Εβρ, 2. δ, 15. 
σά6ῃ. ὃ. 15. Ν αν / δικα / υ / Ῥ 

14 ποίησε συν αυὐτῳ" χαρισάµενος ἡμῖν παντα τὰ παραπτωµατα, { ἐξαλεί-- Ῥνα. 68. 18. 
κα. 58. 12. 
Μαι. 12. 29. ᾽ ...δ ν ’ ω , εν. 3 ς ειω 

ψας το καὸφ Ίμων ἆχειρογοπφον τοῖς δογµασιν, ο ην υπεναντίον {μ1γ, Ίικε 1]. ὁ. 
Ἀί, ο » ’ , ο, 8 - δι. τος ἃ 

16 καὶ αυτὸ Ίρκεν ἐκ του µέσου, προσηλωσας αὐτο τῷ σταυρῳ᾽ ὃ ἄπεκ- ἃ 16.1. : : ΕΙ 4, 
’ Γ ” . 3 . 

δυσάµενος τας αἄρχας καὶ τὰς ἐξουσίας, 
’ 3 Δ πω εν 

ριαμβεύσας αὐτους ἐν αὐτῳ. 

Γοΐνι 19, 8. 
; 4.8. 

ε] »Σς ή ἐδειγμάτισεν ἐν παθῥησίᾳ, Ἡνο μι, 

η ].εν. 11. 2. 
ᾱ 29. 9, ἄο. 5 ς ο , .] / 21 - 

16 ὃ ΠΠ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν ῥρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς, Ἀοπο. 4. ὅ, 8.. 

10. πεπλ.] 1. 6. «΄ αππρ]γ Ρτονιάεά ὮΥ Πίτα, ος ΡΥ 
Ἠ5 ἀοοίτίπα, νν] ννμαίθυογ 5 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ {ο 
βα]ναίους νοαί πεθάίηπσ απΥ αἀάϊίοις ΓΓοπι 
ΡΗΙΙοδορΏγ, ος {γοπη {ε Ίαν οῇ Μο5ε5. “Ἡ κεφαλὴ 
----ἐξουσίας : Ἱ. 6. «έ ΥΠΟ 5 ΒΙΡΙΕΠΙΘ ΟΥ6Ι ΘΝΕΓΥ 
οτάετ οῇ Ιπ{ε]]Ισεηπί Ῥείπσς, ἠιαί εχετοῖ5ο αα{ΠοΓΙ{γ 
απά Ροννογ.” 

11, 19. Ἔ]ε Αροβίιε Ἰετο οποοιπίετϐ {λος5α 
νο επάεανοιτθά {ο Ὀσίης ἵπ οἰτομπιοϊδίοῃ. 1η 
Όνε ΕΧΡΙΕΒΡΙΟΠΒ περιτομὴ ἀχειρ. απά ἐν τῇ ἀπεκδύσει 
τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκὸς, Ἀπά ἐν τῇ περι- 
τοµῃ τοῦ Χρ., Ὢθ Ἠανθ {ο Ρρεϊποῖρα] (ταῖς. οΓ {νε 
πας ρἰτίίααὶ οἰτοιπιοϊδίοη τοφα]τοὰ ὮΥ ΟΠτὶδίς 
οἩ ννμ]ο] 56ο Ῥοπ. 1. 29. ΡΠΙΙ. ΠΠ. ὃ, απά οοπι- 
Ρατο Ώευί. χχχ. 6. ᾖ16γ. Ικ. 26. ἜΤ]ο βεοοπἆ απἀ 
εητά οἳ ἴπο αΌονο οἸαμςθΒβ ατα εχοροί]σα] οῇ {γα 
Πτεί. ἜΤ]ας {ο «εηπ5θ ἶ5, ΄ ΒΥ Ὑήοπι Υο Ἠαγε 
Όεειῃ οἰτοιπιοίδεά ννΙίἩ α οἰτοιπιοϊβίοῃ ποῖ ΟΟΓ- 
Ροτεα] [υαί ορἰτιίαα]]; ΠαΠπΙ6ΙΥ, (παί ν/ΠΙο] οοΠ- 
αἰείς ἵπ ρι(έίησ οί ἤνε Ῥοάγ οῇ έλα αἶης ο{ {λε 
Πασ]ι : (1. 6. ἵπ τεποιποῖπσ {ο βἶπς {ο ΥΥΠίοΙ {πε 
Ὀοάγ απἀά πε Πε5ῃ ατα Ῥτοπε) 6νεη ΙΙ {ια 
οἰτουιπησϊείοιπ οὗ Ολτὶεί (1.6. ἴπαί εριτίίαα] οἰχ- 
ομπηοϊκίοηπ Πίο] ης τεαιΙτες) αφ Ιί ἶ5 ἰγρίΠεά ΡΥ 
Ῥαρίΐσπα, Πίο οογγΘβροηάς {ο οἰτοιτποϊδίοῃ. 
Τη ν. 12. ὧνε Αροςί]ε Πακίταίος {Πὶ5 ὮΥ α [εδ 
Ίπασαο, ἴποισῃ επιρ]ογεά αἱ Ῥοπῃ. γΙ. 2---4. πε 
86Η56 ΟΓ συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπ. 8. “Πανῖπσ 
εησασεά αἲ γοιγ Ῥαρέίσπι {ο τεποµποθ απ απἀ 
γνα]]ς 1π πεύνποςς οἱ 6.7 Ο8 ἐν ὦ συνηγ. ἴθ 
86ηΏ9ο ἶ5 α5 ἵπ ΕΗΡΗ, 1. ὅ ὅσθ. νηετο 5εο Νοίθ. 
Διὰ τῆς πίστεως --- νεκρῶν. Ῥοεπάστ, “ Ώιτουσῃ [οί] 
ἵπ απά ἀερεπάεπσος οἩ {ο Ρονοτ οῇ ἀοά, Ὁπο 
ταῖςοᾶ ἠἰπι Γτοπα ο ἀοεαά [απά οαπ {Πετε[ίογο ταῖςα 
ποια]... ἜΓπο τῶν 16 νναπίῖησ ΙΠ ΠΠάΠΥ Μ595. απᾶ 
οατ]γ ΕάΠΐοημς, απᾶ 15 οαποε]]εά ΡΥ Βεης., Μαί{η., 
απά (τίεδρ., ασταθαὈΙΥ {ο {Πο ρεηθταἰ αδασο οῇ 
Πιο Ν. Έ. 

19. καὶ ὑμᾶς νεκροὺς --- παραπτ., ὅο.] ἘΤηῖς 
πηοτγα] το[ογππα(ίοη ἶ5 Ποετο Π]ακίταίοά ὮΥ αποίπεγ 
βσυτε, Γουπά πα Υ6ΓΥ εἰπιῖ]αγ ραβ5ασο οϐ ΕΡΗ. 1, 
]--δ. Ῥεο απίο Ἐοπι. νΙ. ὁ. ΤΠ ἀκροβυστίᾳ. 
1. 6. ΄γοιτ οατπα] απἆ οοτγγαρί οίπίθ αξ Πθεαίμεης, 
85 -υ- {0Ο περιτοµῃ ἀχειροπ. αἲ Υ. 11. Ῥεγετα] 
Μ55. απά 5οπιθ ΎΘ8γ5ίΟΠ5, ΕαίμθΥς, απἁ θατ]γ Γά4. 
ἰηβετί ὑμᾶς α[ίογ συνεῥ., Πίο 15 τεοεϊνεὰ ὮΥ 
τίαςὺ., απά οίἩθτς, {ΟΥ ὑμῖν, Ἠπνο ἡμῖν, νπΙο] 18 
:οχιίεᾷ Ὁγ Οτίεςὺ., Γή έπη., απἀ Ὑαῑις δαἱ, Γ εΙη]ς, 
Ιπ]αά]οιοις]γ: οι (45 Ἠϊποῖις Ἰη5ί]γ οὔ5εγνες) 
τς ἶς οἱοςεὶγ οοππεοίοᾶ υνὴ 1ο ῬΡτοσθάίησ; 
ᾳ. ᾱ. “«Ύοι Ίο Ἠθτο ἀεαά ἵπ γοΙΓ 8ἱΠ5, αἴθ 

4 

σα]. 4. 10. 

απἱσεπες, Υοιτ {τεδραςςες δεῖηρ Γοτσίγεπ. Α{ἴετ 
ππίσΙ, αἱ ν. 14, πε σεπεγαῖ 5αυ]εοί ἵδ τεδιππεᾶ, 
ηλ ἐπο {πίτοάοίίοη οῇ {ε βιδί Ρ6εΙ5δοη ΡΓΟΠΟΙΠ 
Ροδεεςε]νο,’ 

14. ἐξαλείψας --- σταυρῳ.] ϐοππρατο ἴ]ο ρατα]]ε] 
Ρα5δασο αἱ ΠΕΡΙ. 1. 14. Πε Αροείιε Ἠθτο οοΠ- 
β1ά6γ5 {πο Γιαν α5 α ποίε ο Παπᾶ, ΟΥ θοπᾶ, Ρἶνεπ 
Ργ α ἀερίοι {ο Ἠὶ5 οτεάΙίογ; απἀ, ΒΥ νναγ ο εκ- 
ΡἱαπαίΙοη, ο αάάς τοῖς ὀόγμασι, λετε Βρ. ΜΙάάΙ. 
Ώηκκς ιοτο 15 απ ε]Πρ. οἱ σύν; ΥνΠΙΟΠ 15, Ἠουνν- 
ενοί, ΡοΓ]αρ5 ππεχαπιρ]εά ἵπ {πο Ν. Τ., απᾶ (ια 
5εηῃ5ε αγίδιησ, ΄έ{οσθείπετ σέ] αἰ] 1195 οονεπαΠ{β,7 
5 {οο Γεεῦ]α {ο βαοἩ α ὙΓΙ{ετ α5 δὲ. Ρα]. Τί 18 
Ροΐΐθγ {ο 51ρΡο5θ αη ΕΙΡ. οΓ ἐν, νο] 18 ρρϊοᾶ 
ἵπ {πο Ῥατα]]ε] ρᾶδ5βασο οί ΕΡΗ. ΙΠ. 16. τὸν νόµον τῶν 
ἐντολῶν ἐν δόγµασι καταργήσας. Της ἵέ 15 [ο ὃ ἦν 
ἐντ. ὁ. Ἑοπάος, “' οοηβἰδίῖησ ΟΕ {1ο οοΥθηΒΠΙΒ, --- 
ΠαΙΠΕΙΥ, οοπ{αϊπεᾶ ἵπ {πε νατῖοις οχρἰαίἶοης ΡΙ6- 
φοτίρε ὮΥ {Πο Τ,εν]εἶοαὶ Ίαὖν. Ἔ]οςε οτάϊπαηςεβ, 
16 ἶ6 αἀάθά, «« ννετε 1π ΓΙ]] {οτοο ασαἰηςί (επι) {ος 
ἠμαί ἶ5 απἀοιδίθᾶΙγ {πε 5εηςο ΟΡ καθ) ἡμῶν, ποῖ- 
νηηδίαπάϊηπσ ἐΠαί 8οπΠς ΤΕΠάΘΥ ΄έ ψί] τεβρεοῖ {ο 
μ5.. Τηο υγοτάς ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, ΝΠΙεὮ αἴθ 
ΥΑΓΙΟΙΦΙΥ Ιπίατρτείεᾶ ὮΥ ἴια τεοεπί Οοπιπιεηίᾶ- 
{0Υ58 (566 Ἐεο. Υπ.) 566ΠΠ {ο Ῥε ΙΠΙΡΙΥ πηεαπί {ο 
επγρἰαϊπ λα καθ’ ἡμῶν, 35 νε ἦρκεν ἐκ µέσου ({τοπα 
Ώιε Τ,αίῖῃ ὁ πιεᾶἰο {οἰ[εγε) 15 εχεσείϊσα] οἳ ἐξαλεί- 
ψας, ἵπ ΝΠΙοἩ ἴἨετε 15 αη αἱ]ήδίοη {ο ἀεί[ασίης, 
απά πας αηπι]]ἶπς, α Ὑτίίησ. ΤΠ προσηλώσας αὐτὸ 
τῷ σταυρῷ {πετε 15 απ αἱ]αςίοπ {ο {Πο αποϊεηί οἱἱδ- 
{οπι οῇ αππα]]ϊπσ οογεπαΠ{8 ΟΥ Βοπᾶς, ΡΥ ἀτίνίησ α 
πα!] {μτοισ] {πεπι. Τηε 8εΠ56, ἨοἱναΥος, οαηπποί 
Ῥ6, 6 παϊ]ῖησ 1έ {ο Πῖ5 οτοςς 5”. {ΟΥ ναί ννου]ά ἵπ- 
νο]νε {οο ρτεαί α οοπ{ΙΒΙΟΠ ος ΠΘίαΡΠΟΥ. Βαί]- 
ος, ΄ Πανίπρ ἀτίνεπ α πα] Ιπίο Τί δὴ 6 οΓ058,) 
(1. 6. ένα αἰοπεππεηί τουσ] Ἠΐ9 οΓος8) απά {Πετθ- 
{οτε αππι[ζεὰ 1. 

16. ἀπεκδυσάμενος --- ἐδειγμ.] Ἠετε {Ίετο ἵ5 α 
βαοσθδδίοη οἱ πα Η{ατγ ΠιθίαρΠοίβ. ᾿Απεκὸ. α]]αάςς 
{ο πο καἐγιρρίπσ απά Ῥ]απάετίησ ο{ ναπαιϊςδηεά 
[οθ8:. ἐδειγ., ἵο Οιεῖτ Ῥείπσ οχροδεά ἴο ρυβ]ίο 
σα7θ απά ἀθτῖδίοηπ: απά θριαµβ. (ου ΨΠΙοὮ ἴθγπα 
56 2 Οο{. 1. 14. απά Νοίε) ἶ5 αἀάεά {ο οοπιρ]είθ 
Όιε Ίάεα. Ἐν παῤῥ. 5 εφιἱνα]επί {ο δηµοσίᾳ. ΒΥ 
ιο ἀρχ. καὶ ἐξ. γε πηεαηΐ {ποβθ 5ο σα]]οά αἱ Ερµεβ. 
γΙ. 19, ---- παπιθ]γ, ἰπο εν!] ερἰτιί5 απ (ἐαῖτ αρεηίς. 
ὦ6θ οπή χι. 9]. 

16. μὴ οὖν, ὅτο.] Τ]ε 5επβο ἶ5, “΄ἸηΠογε[οτο 
[5ο] Ῥεῖηπσ {Πα οπ5ο υηίΠ {ο οετεπιοη]α] Ίανν,] 

᾿16ί πο οπο ]αάσο γοι ἵπ [τεδρθοί ΟΓ αΠΥ τὶίο οοΙ- 
πθοίοᾷ η] πιεαίς.. Ἐν μέρει ἵδ α5εᾷ αδ ἵη 



918 

ο] πι . Ἀ 

οι  ᾖ νουµηνία ἢ σαββάτων 

κᾖετ, 29. 8. ν σ ω 

οκ 18. ωμό [τοῦ]. Χριοτοῦ. 
Μαιι. 24. 4. 
ο. 5, η ὰ 

6.8, 2. 9. . μην . . ὃν . Α ὄΑι 

1 1ομη 4, 1. υσιούυµενος, Όπο του ους τ σαρκος αὐτοῦ 
1 Ερὰ, 4. 16, , 9 5 ς της ρχος ν 

.᾿ 

κεφαλή», ἐξ 

πι Βοπῃ. 6. 8, δ. ό ν »/ 

ποσο 5 9,5. γούμενον καὶ συμβιβαξομενο», 
αμα], 2. 19 
πμ 
8αρτα . 8. . Ξ Ἡ 

ὥς ζῶντες ἐν κὀσµῳ, δογµατίζεσθε; 
«/ , - 

πα ο θίγης" 3 ἅ ἐστι πάντα εἲς 

Οοι. Π1, 10: Ικ. 5. ΌΟπ ιο (πίπς Ιδε]έ, 5εε Ῥοπ]. 
χἰν. 2---1Τ1, απἀ Νοίες οἩ 1 Ρεί. ἵν. 10. 

17. ἅ ἐστι σκιὰ --- Χριστοῦ] "πο 8εη5ε ἵ5: 
«έννλ]ο] (λίησς [α5 οοππρατες {ο ἴπε Γαέατο Ώεπο- 
Βΐ5 {ο 6 οὐίαϊπαά ὮΥ ΟΠτὶδέ] ατε α πἹοτο 5Παάον/5 
Ῥαΐ ἔἶνα βαὐδίαπος 15 ννλαί αρροτίαίης {ο Ολτῖςί 
απά Ἰ]ς (οεΡρε].”. Τε μοδί (οπιπιεηίαίογ5 αΓθ 
πστοεά ναί ιο (σπίτ. Χρ. ἶ5 ραί {οι ἴπε Ώαίνα 
ΥΙΗ ἐν; α. ᾱ. “ενα ΟπΙπο (1. 6. ἴπε ἐγωίλι ΙΠ8εΙ6) 
Ώιο Εαΐίητο Ῥ]εβείπσς {Ἰειηςε]νοῬ δαὐφίςι ἵη ΟΗτὶςί, 
{γοπα ννηοπι α1οπθ ἴΠ6Υ ατπε {ο Ῥο 5οµσΗί.”. Εοτ 1ΐ 
16 ποῖ {ο 9 απἀθτείοος Οχαί έΊνεςο απ αἰ] οίει οί 
Ότο είαα] οοπβ(αίἼοης οῇ πε Γιαν οἱ ΜοςεΒ 
βηαάουναά Γογῆι 5οππθ ΟἨγὶςίίαη ΠΙΥΒίΕΓΥ : Ρι{ οΠΙΥ 
(α5 πε Ὀθδί Εχροβίίοτς αἴθ ϱεποταΙ1γ αστοαεᾷ) ναί 
{16γ Ἱνετο αξ ΊΠΘΓΘ 5μαάοννθ οοππραταά {ο {παί 
βοιά απά εαὐρίαπίία] ἱταίῃ ννλίοα ΟΠτὶςί, ὉΥ 8 
(.οβρε1, Παί] ἀϊδοογετεά {ο 18. 

18. καταβραβευέτω.] Τῆἱ5 ἔετπι (ΥνΠΙΟἩ ἶ5 οα]]εά 
ὮΥ «ετοπιε α Οἱμοίαπι, Ραΐ 5 Γουπά 1η Ὠεπιορίῃ., 
Ρο]γΏὈ., απά Ῥ]αίατεῃ) ας Όθει νατίοδΙΥ {πίετ- 
Ργείες, {ο νναπί οἱ α οἶεας ποίίοπ οῇ {Ἡε 8εη5ο 
οῇ {πο υγοτᾶ, υπο] εἰσπίῇες, 1. ἴο ατί{α11γ ἀΐδαρ- 
Ροῖπί αΠΥ οπθ ΟΕ ένα Ῥγίπο 9 566Κ5:; . ἴο οἵΓ- 
οιπιγεπ{, Ἰἶκε παραλογίξεσθαι, 8ρτα, ν. 4. Απά 
α]{λοιρ] 8οΠΠς χαοσθηί Οοπππεηίαίοτς ἴακο {λα 
Εοηςο {ο Ῥο {ο οοπάεπιπ, ος ἀαπιπῖ{ι, ΟΥ ἔαππίσε 
ουετ, Υεί Τί 86ΕΙΏ5 {ο 6 ταί]ετ αί αβείσπες 1π 
έλα Ὑπ]σαία απἆ ος ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ύ 6ΓΙΟΠ, “΄Ώεσι]]ο, 
ΠαΠΙΘΙΥ, ΡΥ ἀταννίπσ γοι ο {τοπ ἴ]ο ἴτιε ἆοο- 
{πο {ο α [αἱ 0Π6. ΟΡ θέλων ἴπο 56πΠεο 5 ποί 
οἶσατ. Τί 16 Ὦγ πιαπγ επιπεηί Εκροβίίοι {αξεῃ 
νι] ἐν ταπεινοφρ. απᾶ εχρ]αϊπεά ““ ἀειίσιίηρ 1π. 
ΒΥ οίμοτε Τί 15 Ιπίετρτείθά “΄ αΠεσίίπσ,” νἰπ. Ὁγ απ 
α/οοίοά ΠαπαΙ]1γ απ πιοςρςίγ. ἼἨε5ο {νο 5εη8ε8 
Ἱῃθτρο Ιπίο εαοἩ οίπετ. Α{ΠΟΘΓ αἰ1, Ἠούνενας, [ απι 
Ιπο]μποαά {ο (πίπ]ς 1 5ποι]ά Ὄε ἴακεπ, ας 1 ἶς ὉΥ 
ΒΟΠΠ6 αποϊεηίς (48 ἴπο Ῥοεβολίίο Ῥγτίας απᾶ Τ]ε- 
οΡΙΙΥΙ.), ΥΠ καταβρ.; Όιοιρᾗ ποῖ {π ο 5εηδε 
Ώιογ αβθίση. Πο πιααπίης 866Πη5 {ο Ῥα, “Γιο 
ηΟ 9Π6 ραΙπ Ἠἱ5 η], ος Ῥ]εαδο Ἰπιδε]{ ΡΥ Ρεσαϊ]- 
ἵπσγοι,) ὅτο. Ἐτοπα {πα οοη{θχί, ταπεινοφρ. Πηὰδί 
νο {α]καπ 1π 6εηδα ἀείοτίοτί, ίο ἀεποίο απ αῇεσοίοὰ 
Ἠαπα]{γ. Θρησκείᾳ τῶν ἀγγ. ΤΠ ἵδ ποί αστοοᾷ 
νλαί]ατ 15 πιεαπς “α ννοτεβρρίπρ οῇ αηρο]ς,” 
ἴπο (επιάνο Ὀείῃπσ οοπεϊἀοτεᾷ αξ α (οπηΐινο οῇ 
οὐ]οσί; οΥ, «- α νοτεηίρ οΓ απρε]ς; ”) πιααηίηᾳ, ΒΙς] 
α5 απσο]ς τοπάοτ, α δοτί οῇ οχία({ίο ἀονοίίου, οα]]οά 
αἱ Υ. 20. ἐθελοθρησκεία. 1ο Ιατίοτ Ιπίοτρτοίαίίοι, 
Ἠονύθνοτ, ἵ5 Γοαπάοὰ οπ πο οοτίαϊηπ Ῥρτουῦ, απά 18 
Ἰαῦ]ο {ο πιαΠπΥ ομ]ασίίοηπς: απά πο ΓΟΓΠΊΟΣ, Ἠν 1 ο]ι 
5 αἀορίοά αΠῖνογδα]]Υ ὮΥ νο απο[εηί απά Ὁγ πιορί 
πιοάστη Εκροβίίος, 15 Ῥτο[εταῦ]α. ο ΡοΓΒΟΠ5 
ἵπ αποβδίίοη (εαρροβοά {ο Ὦο (ἀπορίΙςς) αἀορίίπσ 
Όιο ορίπΊοἨ οΓ ία Ἠβεοπο», ΕΥ ναποτοσης, απά 
ῬΙαπ{οη]ςίς, ππαϊηίαϊηος, [οι α- 5οη(ἰπιοπί οῇ αἴ- 
Γοοίιοὰ Παπ έν, ναί ἀἴγοοί ποςθ»δ ο ρταγοτ {ο 
Όιο Τοἱγ να ρτοδυππρίαους ἅπά Ἱπρτασίίσαθ]ο, 

ΟΟΙΟΡΡΙΑΝ5 ΟΗΠΑΡ. Π. 17---22. 

ἳ ο ο [ή ν 

.ᾱ ἐστι σκιὰ τῶν µελλόντων, τὸ δὲ 11 

Ἡ ΠΗηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω, Θέλων ἐν ταπει- 18 
' , 9 9 { - 3 ] [α) ο νι Γ ’ .» 

γυφροσύνη καὶ Ὀρησκείᾳ τῶν αγγέλων, ἆ µη ἑώρακεν ἐμβατεύω», εἰκη 
2 ο) 

| καὶ οὐ κρατῶν τὴν 19 
τ - ” - ς ” , 

οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἀφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορη- 
3” ν .» 4 ια 3 

αὖξει τὴν αὐξησιν του Θεου. ' Ει 90 
5 3 -- - η .... - ο ΄ 

[οὖν | ἀπεθάνετε σὺν τῷ Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων του αοσµου, τί, 

«Λήὴ ἄψη, μηδὲ γεύση, μηδὲ 5ἱ 

φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλ- 55 

απά ναί Ῥταγοτς οου]ἀ οπΙγ Ῥεο Ρτεσεμίεά απά 
αοεθρίεἀ (μτοισ] ια πιεάϊαίίοη οῇ {με αησεῖς; 
{ο Νποπη, οῇ 60166, αδ πιεαἰαίογς αἲ Ἰεαδί, ννοιςΠΙΡ 
γ/α5 {ο Ὄο ραῖἀ. 

ΈΠε πεσί γνοτᾷς, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβ., 8εεπι πιθαπ{ 
{ο ο6δηδτο ρεπετα]]γ εαί ργψίπσ απ 5ρεοι]αίῖνο 
αρἰτί{, οη Ροἱηί5 ποί γευεα]εᾷ, ενΏίο]ι Ἠαὰ Όθου ἱπ- 
{οάισεά ὮΥ {ιο ἀεπΗϊε οοηγνοτίδ. Απά {με 5εηςθ 
6οετης {ο Ῥο, “ εερρίηςσ ουί οἱ 5 Ῥουπάς, απά 
Ἱπίταάίηρ ος Ρτγ]ης ΙΠίο Ππιαίίεις ΥΥΠΙοΙ Ίο οαπηοῖ 
Κπονγ ος απαθτείαπά ;”” 1,6. ἴΠε είαΐο οῇ {6 Ἱη- 
ν]κὶρ]ο ννοτ]ἀ. ἜΤ]ε νοτάς Γο]]ονίπσ ίταςς {8 
ερἰτὶΐ {ο 1{5 ογὶσίπ; ΠαΙΙΘΙΥ, ἵπ ναπΙ(γ, Ηρ]γ ἰα]κ- 
εη πρ απά επσεπάετες ΡΥ α οατηα] ἀἹδροδιίοι. ο 
1 Τήπι, γΙ. 4. τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος. 

19. καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφ.] Ἴηεεο υνοτάς τε[ετ 
{ο ἴῑπα γνλο]ε ο{ ἴπε ῬΡγεσθάϊηπς ΥεΙςε, απά Ίπεαῃ, 
Πιαί Ὦγ 5αοἩ ννοτεμίρ ο απΠσθε]ςδ, απά 5ας] Ρτε- 
ευπρίαοις πίτηδίοη ΙΠΐο {Πε 5εοτεί5 οῇ {με Τ,οτὰ, 
{Π6Υ ἀῑά ποί Πο]ά {α5ί ἰλεῖτ αἱ]εσίαπος {ο Ομεῖςε, 
Όποθ Πεαά απά 5οἱο Μεάϊαίοι Ῥείνθεν (οά απἀ 
ππαῃ, απά {πο Ἐενεσ]ετ οἱ ναί Ὕγας ρτορετ {ο Ὦθ 
Κποννπ. Ο6 ἐξ οὗ πᾶν --- συµβιβ. ἴε 56Πεε αΡΡθατΒ 
{Γοπα {πο Νοίε οπ ΕΡΠ. 1ν. 16. Αὔζει τὴν αὔξησιν 
τοῦ Θεου ΤπαΥ εἰίμετ βἰσπίβγ, ἔ νε στεαίεςί ἵπ- 
«{6αᾶ86, τοῦ Θεοῦ Ρεῖπσ ἴακεη α8 αΏ Ιάΐοπα Ἱππροτί- 
ης {πο φαρετ]αίϊνε; οἳ ταίῃος, ΄΄ δις] απ Ιπογθαςθ 
ἃ5 οά πΙαΥ σταπί.. Θεε Βομ]θιδη. ΟΠ αὔξῃησις. 

20--- 25. Ἴμε σεπετα] 5εηςε οοπίαϊπθἆ 1π 1ῃεβθ 
ΥΕΙ56ΘΒ 866ΠῃΕ, {Τοπι ἴπε [11 ἀῑδοαςδείοι οϐ {να 
ΡΙΙΓΡΘΟΙΟΡΥ, ἴπ Ῥεοεῃπς. ΒΥπορ., {ο Όε {Πΐς: 1 
Υο ῥε [αβ Υο Ρτο[εΒς γοιχεε]νες αἱ Ῥαρ{ίςπι] ἀεαά 
Μία Οτι Ποπ ο ταάϊπιεηί οἳ {να ννοτ]ἀ 
(1. 6. Ἠανο τεπουποεά Ὀοίι ο ευνίση ογάιπαπςςς, 
αὐο]ἰσ]θά (πτουσὴ ΟΠτ]5!), (566 ΕΡΙ. Π. 16.) ννἩγ, 
9 ΙΓ Ην]ησ ἵπ οοπ{οτιηΙ{γ {ο {λε γνοτ]ἀ, ἆο γε κ 
1οοί γουεο]νος ἴο οατπα] οτάίπαποθς, --- 51ο 48, 
« Τους] ποί Οπς, ἑαδίο ποί ἰαί Κἰπά οἳ πιεαῖ, 
(1 6οτ, γι. 1. 1 Τίπι. ἵν. 9.), Παπά] ποί Ὠναί, α8 
ππο]θαΠ;) αἲ] ννηίο]ι τερίτἰοίίοπς {επά, 1π Ἡξςα, ΟΠ]Υ 
{ο ένο ἀείτίππεηί οῇ {Ἴχοβο νο ΘΙΠΡΙΟΥ ἴπεπας ἵπ- 
ΠΙΟ αφ {Π6γ ατα οπ]γ Γουαπάεά οἩ (ἶνο οπτηαὶ 
ννοτάς απἀ ἀοοίτῖπος οἱ Ίπεπ, απᾶά ποῖ οἱ Ολες: 
ν]ο] [οτάίπαποςς] Ἰανα, Ιπάσεά, α 5οπι]απος οΓ 
Ν]κάοπα (1. ο. τε]ρίοή), ΡΥ απ αῇῄεοίοὰ ἀονοίίοῃ, 
Ἠαπη 1}, απά πιογβοα{1οη οῇ {ια ον ----Όαξ νν τι 
πο τεσατὰ [ΟΥ {ο Ῥοςγ, 5ο ας {ο βα11δγ 15 οταγ- 
Ίησς:”) πιοππίησ, ναί ἴοςα απ αἲΙ 5αο]Ἡ (ήησς 
ατα Ὀπί εροοίοι5 οπρίποςδς, Πανίησ πο φο]ἷά ος 
ἴταο ννοτςΠρ ΤΠ {Ἠοπα, ΠΟΥ αΠΥ Ῥεποβί ἵπ Μαῖγ πφ6. 
Οη ια τὰ στοιχεῖα, 5εε Νοίθο οἩ πα]. ἵν. ὃ. Δο- 
γµατίζεσθε, “«γο 5αῇοτ οτάπαποθς (ΠάΠΠΘΙΥ, ο ἴ6 
1 ονν]κῃ ]ανν) {ο Ῥο ἱππροφεά οἨ γοι.. Ίπ μὴ ἄψῃ, 
ἃο., ἴποτο 5 α- δρέουποπ Οἱ ἴ]χε ὀόγματα ἵπ 431ε5- 
Που. Ὑσοἳ πο οχργοφείοης αΓθ ποί (185 5οππθ ο0Π- 
βἰάου {Ποαιη) ποπ ιµποις. Τ]ο ἄφῃ ππᾶ θίγ. 5ΘΕΠΠΒ 
ο το[ογ {ο στοπίογ οἱ Ίο5 οοπίαοί να Οπας 
οσοταπιοπία]]γ πποϊοαπ.. Τ]ουσί ο ΓΟΓΠΙΟΓ πιαγ 



6ΟΙΟΡΡΙΑΝ5 Ο6ΗΠΑΡ. Τ. 25. ΤΠ. 1--- ὔ. 

. » 3 , 

9 µατα καὶ διδασκαλίας των ἀνδρωπων. 
’ η » 9 ΄ λ . . ὅ χ κα δ 4 ὁ » 

σοφίας ἐν ἐφελοθρησκείᾳ καὶ ταπειγοφροσυύγη καὶ αφειδίᾳ σώματος, οὐκ 
’ - ᾽ ᾽ - - ’ 

Ι ἐν τιμη τινι, προς πλησμηΥηήν της ὄαρκος. 

919 

ο] ’ ’ η Ἓ., ο Τα ν ο 

6 ατινα ἐστι λ4ΥοΡ (ιΣν εχοττα ι Ἴμμα, 4 8. . 
ἅ 5. 23, 

ορες 01, 
- µοπι. 6, δ. 

ο 12 Ά νν κοὶ ΕΡΗΕ.Ἱ. 20, 11. 2 μὶ οὖν συνηγέρύητε Ὀβηρ 
- 8αρτα 2. 19. ν - υ »” ” 4 ς ας ’ δα... κῳ 

τῷ Ἄριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ο Χφιστὸς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ κα [έω. 6:0,8ο, 
ἃ 8. 

3 ’ αν . ή , . σ . ν 3 Ἆ κ υ] ολ ᾳ 3 6 ζ , : ν 9 καθ ηενυς" τὰ ἄνω φφονεῖτε µη τα ἐπι της γης. απεύανετε γαρ, 20οι, δ. Τ. 
ς .. ᾽ ς -” Π ᾽ ” 

ὃ καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὐν τῷ 
᾽ - κό υ ς . , ς ὦ . » ο» ’ 

4 Χριστὸς φανεφωθῇ, ἡ ζωη Ἰμῶν, τὸὀτὲ καὶ υμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθή- 

πεσθε ἐν δόξη. 
Β [ αν ᾽ ͵ κ αλ » » , 3 

ὃ Ίγεκρωσατε οὖν τα µέλη υμὼν τα ἐπὶ τῆς γης, πορνείαν, ἄκαθαρ- 
᾽ ᾽ / 

σίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, τις ἐστὶν εἰδωλο- 

ἀθποίο {χο βαπῃθ α5 γεύση: οἨ ΝΙΟΠ 56ο πιΥ Νοίθ 
ου Τμαογά. 1. 50. Τε ἴθτπιε αγθ βαρροδεά {ο 
Πανο το[Θτοῄοςθ {ο οθτίαϊη πιθαί5: απά Ιπάεεά, απ- 
ἴπλα] Γοοὰ ἵπ σεποτα]ς νλίο] ννας [οτριάάεπ Υ 
Όια Ῥγίμασοτοαης {ο ϱο επίοη. 3ΗΠ6ΙΥ, Πονενετ, 
ΐ πιαδί οΠΙεβΥ Ὄο πιθαπί ο{ Ὕναί ννας {οτριάάεπ 
ΡΥ ια ο ουίδῃ Ταν. 

ΟΕ ἅ ἐστι πάντα εἰς Φθ. ἴνθ 5εηςεο ἵδ ποί α Π{{]α 
ἀἱδριίοά. 1 ἃ πάντα τε[ετ ἴο {ηθ πιεαίς ργολδέ{εα 
(45 15 ροποτα]]γ 5αρροβεὰ), πε Ὀοςί 5εηδο 1] ϱο 
Ὠναί αδείσπεά ὮΥ ἴμα αποϊεπί απά ΠΠάΠΥ επιϊπεπέ 
πιοάστη Εκροξίΐο:ς, α5 (τοί., ἨΓο]Ε, απά ΒΏοξαεηΠΗ., 
"ὀνιΠίοἩ ἐπ]ησς ατο αἰ] 5ο [ατ {οπι Ρο] ήησ (ο 
πδου, (]λαί {1νεΥ ταίπεγ {απιθε]γες ρογί5η ὉΥ πδίησ, 
απᾶ ἰεπά οπ]γ {ο οοτταρίίοῃ :) απά οοπβδθφΙεπΠ{]γ 
4ο πεϊίπεγ σοοἆ ποτ Ἠατπι (56ο Ῥοπῃ. χὶν. 1Τ.); 
οοη/{ογπιαβ]γ {ο πο υγοτάς οῇ ους Τ,οτᾶ, Ναί. αν. 
11, 15. Ὑεί (5 γιε]άς α 5επεο ποί 5α/Ποίεπ{]γ 
αρροβίΐα; απά 1{ εἸοι]ά ταίηογ 5οοπι (Παί (16 τοί- 
ετεησθ ἶ5 {ο {πα ρτο)ιδίίογι οτάιπαπσθς; απᾶ (παί 
Φθορὰν 5 {ο Ὀε ίακεπ ἵπ α πιείαρ]ιογῖοαί 8επ89. 
ΤΠας νο ππεαπίης υ] Όο: ΑΙ νΠίοἩ βοτί οἩ 
οτάίπαποες ἰεπά οΠΙΥ, ἵπ πκδθ, ίο {ο ἀθρίτασίίοη 
οΓ έλοςε νο αάορί {παπα ; Ρεΐησ [οπ]γ] αοοοτάἶπσ 
{ο ενα οοπιππαπάπιθηί5 απἀ Ρτεοοθρίς ο/ ππεπ [ποί 
οὗ ἀοἆ].””. Βυ 5 πιοί]ιοᾷ οῇ εχροβϊίοῃ (51ρ- 
Ροτίεά. [ ἀπά, ὉΥ {πα αιἰΠοτίγ οὗ Αασιςίῃ, γαί- 
αΌ1., Εει., οἱ, απἀ ἨαΠΙ), ἵνα σαϊῃπ α 56Π89 
ΨΟΓΙΊΥ οὗ ει Αροβί]α: απά αἶςεο οὐίαϊπ α σοοᾷ 
οοηβίταςο(οπ. Ἐος, αοοογάἶπσ {ο πο {οτοσοῖπσ 
Ἱηίοτργοία{]οή, πα πθχί υνοτάς κατὰ τὰ ἐντάλματα 
καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων οπηπποί Ῥο τε[ετγοά {ο 
νη]λαί Ππηππεάἰαίε]γ Ῥτεσοσάος, Ὀιί {ο δογµατίζεσθε 
αἲ ν. 20.5 ΥΥΡΙΟἩ 15 οχοθα(ἰησ]γ Παγδῃ..  Αοοοτά- 
πο {ο {ο οοπ»ίσαο(ίοπ Τ Ἠανο αἀορίεᾶ, ἴ]ε ἔστι 
π]ιηδί Ρο τερεαίοᾷ ῬΏθ[οτο κατὰ τὰ ἐντάλματα. 

ὦῷ, ἅτινα] 5οῖ]. ἐντάλματα. Όπ Επὶδ μα ο{ {ια 
το]αί]να, Ὦγ υΥπΙοἩ 1έ 5εγνος {ο οοηπθοί Ργοροεὶ- 
.1οπς, Ιηδίθαά οϐ {ιο ἀαεπιοπείγαίίνο ΡΓΟΠΟΙΠ, 566 
Μαι. ατ. αγ. ὁ 4ΤΤ. ο. οοππρατο ΒΡΗ. Υ. 6. απά 
Οοἱ. 11.6. Λόγον ἵδ ΒΥ ΠιαΠΥ οἩ ία Ἰαίοτ Ἐςκ- 
Ροβ[ΐοτς, {γοπι ΚΥρ]κα {ο Ώος-τ. εχρ]αϊπαά ῥγείοαέ, 
Ῥγείεπεε: Ῥαΐ 16 5α6π15 Ῥοδί Ἱπίετρτοίοά ὮΥ Όιο 
αποϊεηέ απἆ πιοςί πιοάργη οπθς «που. 39 0ἨτΥ., 
νν]ιο αάάς οὐ ὀύναμιν, οὐδὲ ἀλήθειαν. Τηο9 ορροβΙ ο 
15 5ασσοείοἀ ὮΥ ἴα μὲν, νηῖση α]]αάες {ο α δέ. 
Τ]ο αὔΌονεο 56Π5ο, ἵ{ ΤΠαΥ ὃο αἀάεάᾶ, ἵδ Ρ]ασεά 
Ῥεγοπά ἁἀοαδί ὮΥ 1 Οοτ. ἵν. 20. οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἆλλ᾽ ἐν δυνάμει. Τ]ο ἐν ἐθελ. 
ΙΠΣΥ ϱθ τοπἀστεά, ΄' α5 ονἶποςά ἵπ α Ῥγοίεπάθᾶ οΥ 
οΠεοίοά 5απο(1έγ :  {οτ οἩ {μαί 5εη5θ οῇ {16 {ετπι 
{πε Ὀεθεδί Φ)χροβίίοϊς, αποϊεπί απά πιοάρτη, αγθ 
ασγοθά; απᾶ Ἠσείητ. 5Ἡονς Ποιο Τι 41086. ο 
Τ]δορηγ]. οχρ]αίπς Τί τὴν ὑποκοινομένην εὐλάβειαν 
ἐν τῇ θρησκεία, “' βοταρα]οβίέγ ο{ νυοτςΠρ.’”. Απά 
5ο {6 ποτά 5 αἀ5εά ὮΥ {πο απγ]ν Εου]εςδὶασίῖσαι 
Ἱνγίοις. ΄ Ἐθελοπερισσοθρησκεία οσσ 15 ἵπ Βρίρμαη. 

αα]. ο. 20. 
- - 3 -” - τ 5η ς - 

. 1 60ος, 15. 43, Ἀφιστῷῳ ἐν τῷ Θεῳ. οταν ο τος 1 
1 όομη 8, 2. 

«4, 39. 
δ. 8, δ. 

1 Τμεςς. 4, ὅ, 

οἷιεά ὮΥ Ηεϊπτ. Ταπεινοφρ. πηὰδί, {τοτα {ιο σοή- 
ἰεχί, ἀοποίθο ἰαί Κῑπά οἱ ἨαπαΠίγ απἆαετ Ισ] 
Ίατ]ςς αρἰτιίαα] Ρρτίἀθ. Ἐογ «6 ρτ]άθ (5αΥ5 έε Ῥοεί) 
πιαΥ 6 Ῥαππρετά π/ΠΙΙε ελα Πεδῃ στον 1εαΠ.2 
ΙΙ τοβρεοί {ο ἀφειδ. σώμ., 1 ἀεποίθΒ ΠπατδΠΙγ 
{γοαίίησ (56ο 2 0ογ, κ]. 2.) ΡΥ {με πορ]εοίίησ {ο 
οοπη[οτί ο ιο Ώοάγ ας {ο οὔιετ (πρ Ῥορίάεβ 
{οοά: ΠαπιεΙΥ, ο]οίπίπς, ατπηίἩ, Τοςί, ὅσο. Απά 
ἠνο Ὑνοτάς οὐκ ἐν τιµῃ --- σαρκός τε, [ οοποεῖνε, 
πιθαπί {ο Ῥο εχρ]απαίοςΥγ οϐ ἴε ἀφειδίᾳ. Ἡλησμ. 
ππαΥ ΟΠΙΥ ἀεποίθ {ιο ΡΙΙ1Υ βαἰϊς(γίης {ια γναπί5 οϐ 
Ώιο Ώοάγ 5ο α8 {ο Πί 1{ {ος {πο βετνίος οἱ ελα ταϊπά, 

ΤΙ. 1. Τπε σοπετα] 86Π5ο6 οοπίαϊπεἁ Ἱπ {ο 
Πτοί Γοιχ νοἵ9ες 566Π1Ι5 {ο Ὀε α5 {ο]ονς: “ Ἡ, 
Ώπει, Υο Ἠανο τθα]]1γ ἀῑεὰ υν (6Ἠπῖςί απίο {ένα 
οὔδειναπος ΟΡ 9 ευγίδῃ τ]{ες (56ος ΠΠ. 20.), απά πανα 
τίδεη Υ]{]ι Ἠῖπαι {ο Ὀείίες Ἠορος, απἀ, ΡΥ Πὶ5 ες- 
αππρ]α, ΡΓΟ[θ55 {ο ριγ5Ιθ Ῥοΐίει αἴπῃδ; πο Ίοησατ 
ρτονε] ἵπ ννοτ]άΙγ απἀ ΠεςΠΙγ βαρος οῃ, Ραΐ 
εθε] α[ῇίοτ απἆ εππῦτασςϱ {Ποβο οὔβογναποςθς ΥΥΠίο]ι 
ατα αρἰτιιια] απἆ ἨθεανεΠπ]Ιγ : δεί γοιγ αβεσίίοπ5 οἨ 
Πδανοπ]γ, ποί οη εατίμ]γ οὐ]εοίς; αἰπιίησ αί ἴπορθ 
Ῥ]οβείπσς υΥμΙοΠ ατο 5εαίεᾶ, Ἡνπετο γοιτ Πεάθεπιετ 
αν] ἀἱδρεηςο (ηεπι, --- Πο ΒΙ{είῃ αἲ (Πα τὶσηέ 
Ἰαπά οἳ ἄἀοά πον’ απά {ΟΥ 6ΝΟΥ, {ο ῬΡίε5ς απά 
τουνατά αἲὶ 5 ΠΗΠΠΙΙ εοτναηίς.”. Φρονεῖν 15 ἃ 
ςίτοησθγ {6σπα (Παπ ζητεῖν, απά 15 5ο α5εά αί Ῥοηῃ. 
γη]. δ. ΡΕ, 11. 10. 

9. ἀπεθάνετε, ὅσο.] ΤΠε 5εηςε 6 ννε]] αχρτεβξςοἆ 
ΡΥγ Α0ρ. Χευνο., ἴπ {πε {ο]]ογνίησ ραταρῃταξο: «1 
Β4Υ ππ]πά ποί εατίΠ]γ {Πϊπρε. Έτ γε Παγο ἀῑςά {ο 
Όιο ἐπίησς οῇ {Πῖς ννοτ]ά (11. 19.) : απά αξ Οητὶςέ 18 
Ιπν]ΙςΙβΙγ υγ ο, 5ο γοιτ Ι[ε (1. ο. 45 Μτ, 
Ἠο]άεη αχρ]αΐπς, γοιχ ΓΠπήίοη οῇ ἀοά, ἵπ Υπο] 
γοιγ Πιέαγο [ο ννΠ] οοπεῖς) 16 ννίῃ οά, οοἩ- 
οοα]αᾷ, ἀοροβ]ίθά, οἱ {γοακατοά αρ, νι Ἠΐπα, {ο 
Ὀο Ῥορίον/εἆ οπ γοι ἵπ Πῖς σοοᾷ πῃπθ. 6ο Ἱ. ὄ. 
1 «ομη 1, 2. 

Ὁ. νεκρώσατε -- γῆς.] ἜΤἨοε 85εη8ε, Ι οοποεῖνο, 
ἵ8: “ ορίαϊπ α οοπρ]οίθ ΠαδίΘΥΥ Ο9Υ6Γ {ιο δατίΠ]γ 
απά οατπα] ]ηςί5, ν/Π]οἩ Ὕναι ἵπ ΥΟΙΓ ΙΠΕΠΙΡΘΓΡ.7) 
Το πιαΚο Ἠῖς πιθαπίηςσ οἸθαταχ, λε Αροεί]ο ευῦ- 
1οἶπς 8οπηο οπαπιρίος ο{ {να Ἰαςίς απά ν]οςς Υλίο]ι 
ουασΠέ {ο Ὦο πιογι]βεά. Πορνείαν, Ἰονγοναι, ΤΠαΥ 
Ἰπο]αάθ αἀμ[ίετη. ἙὮΥ ἀκαθ. απἀ πάθος ατο ἀεποίθά 
Ώνοβο εποτιη]]ες πιθη{]οπεά ἵπ Ώοπι. 1. Απά ελαί 
ΒΙΟἨ 18 {6 8θης5θ 15 οἶεατ {ποπι {16 οπΙγ ἴπο 
οίμες ραβ8ασθς νποτο Βΐ. Ῥαμ] πςαΒ {ο υνοτάς, 
Ἐοηπῃ. 1. 26. παρέδωκεν αὐτοὺς εἷς πάθη ἀτιμίας. απᾶ 
1 Τηεςς. ἶν. δ. μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας, καθάπερ καὶ τὰ 
ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν. Ἠεποο {πε Τιαΐπ 
ΓαΜιίοης. Απά 48 ἵπ {Ἠοβο (πνο ραᾳββασθς πάθος ἵΒ 
80 οοππθοίθά ννϊίῃ οίποτ ν/οτάς αβ {ο ον ναί 1 
πηαςέ Ὦο {α]κθη ἵη α ῥαᾶ 89ἨΠ56, 5ο ᾖοτο {ο ννογάβ 
ανν ρβά ἐπιθυμίαν κακὴν 3Τθ α5αἆἆ ΓΟΓ {μαί ΡΙτροΒ8θ 
41οπθ. 
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ΕΙ 6ου. 6. 14, 

4 . θείας 
μ ” η 2 / ς ϱ ᾽ ; 2 ᾽ η 

10ο. Ἡ.  Ὁ γυνὶ δὲ ἀποθεσθε καὶ υμεῖς τά πάντα, οργήν, Θυμον, 

σφηµίαν, αἰσχρολογίαν, ἐκ τοῦ 

λ ’ 3 { ὃ 3  οὸν ς .) : ᾽ -- Θ - ἀ . , σα ευ ν] 

ατρεία ι α ερχεται | οργή του Όεου ἐπι τους υιους της απει- 
ἃ ς - ’ , «/ 9.” Ἡ ο μας 

"ἐν οἷς καὶ υμεῖς περιεπατησατέ ποτε, ὀτε έζητε ἐν αυτοῖς 

ΟΟΙΟΡΡΙΑΝ5 ΟΠΑΡ. ΤΠ. 6--- 19. 

κακίαν, ῥλα- 

ω οο -ἂᾱ οὁὉ στόματος ὑμῶν. Ὁ Μὴ ψεύδεσθε εἲς 
. ο, 3. 2 ’ 2 ’ υ ᾽ »” . υ σα. 

Ερη,4.Ιτο!µ. ἄλλήλους, ἀπεκδυσαμενοι τὸν πμλαιον ανῶρωπον συν ταῖς πφαξεσιν 
Ι Ρει. 2. Ἱ. 
α1π88 1. 9]. 
γ ΕΡΙ. 4. 22, 
25, 9. ἃ 5.4, 
9η, ]. 26. 
Ερι. 2. 10. 
ἄ 4. 34. 

2 . 

αυτου 

α Βοι. 10, 19. 
ϱ συ 2 .) .) ’ ” ’ 

ἅ ος ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. 
ι 5 ” -” «/ 3 Π ’ 

4 5.6.46.15. τοῦ Θεοῦ αἅγιοι καὶ πγαπημένοι σπλάγχνα 

Γ ΄ ᾽ Π ἃ 2 [, 

Ἰ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν γέον, τὸν ἀγακαινούμενον εἰς ἐπίγγωσιν 10 
3 / ν ο 5! 2 ΄ ο. 2 ” 

κατ εἰκόνα τοῦ κτίόαντος αὐτόν" " Όπου οὐκ ἔνι }.λλην καὶ Ιουδαῖος, 11 
. 3 / - ’ 

περιτομή καὶ ἀκροθυστία".  ῥαρβαρος, Σκύθης' δοῦλος, ἐλευθερος | 
. ιο ’ 5 ς 

υ μγδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ 19 

Ἀ οἰχτιρμοῦ, χρηστότητα, 
46. ]]. ΄ : δαν ορ ο ορες 211 λ 
σα 5. 99, ταπειγοφροσυνη», πρᾳοτητα, μακρού υμιαν αγεχοµεγοι αλληλω», καὶ 13 

ς ἡῖαιί. 6. 14. / ξα υ »/ ’ 3), αι ὃ 9 . Υ. 
Ματὶς 11. 95. χαριζόμενοι ἑαυτοις, εαν τις προς τινα εχη μµομφην κχαυύωῶως χαιο 
Ερῃ. 4. 89 

Τὴν πλεονεζίαν 18 ὮΥ πιοβῖ ΕχροβίίοΓΒβ, αποϊεπί 
ἅπά πιοάετη, Ππίετρτείεὰ οουθίοιιΦἸιθδδ. ΑΝ, ΠΟΥΥ- 
6ὖετ, ἰλαί οαπηποί να]] Ὄε τοεκοπεά απιοπς {Πε 
αδίς ἵπ {πε ΠΙΕΠΙΡΕΥς, ἴί 5λοι]ά 5εαετΏ Ὀείίες, ννΙ{ῃ 
8οΠΠθ6 απο]επί5 (45 ΗΙ]ατγ) απἀ ΠΠοάεΓΗ5, α5 Ε5ί., 
ἨΠαππα., Ὠοάάτ., Ὑγαἷκεί., απἀ οίμείς, {ο ΙΠάΘΓ- 
αίαπά ἴ{ οῇ απ Ιηβαιίαῦ]ο ἀθείτο οῇ ανν]. 5εηδυαἰ 
ρταἱβοαίίοη. ο μακε[. ποί 1 τεπάεις, “΄ Ιποι- 
ἀἰπαίε ἀθξῖτε.”. 96ο ἸΝοίο ον ΠρΗ. 1ν. 22. ὃς γ. 
9, ὅ. 

ϐ. τοὺς υἱοῦς τῆς ἀπειθ.] Ι. 6. πο Ἠεαίμεης; ἃ5 
ΕΡΙ. ν. 6. 

τ. ἐν οἷς] Της τοίθτς {ο (ἶιε ἃ., 6 νη]οἩ οἶπς, 
8ί ν. 6: απά {16 ἐν αὐτοῖς Ίαδ {ηο 84Πηθ ΤΕ/ΘΤΕΠςΘ. 
Ον (ὶς απά να πεχί {τες ΥΨ6Γ565, 566 ΕΡΗ. ἵν. 
22---29. απᾶά οοπιρας 1 Όοτ. γΙ. 11. 

8. Οπ ὀργὴν, θυμὸν, 596 Ῥοπι. Π. δ. Απά οἩἨ 
κακίαν, 59ο Νοίθ ου ΕΡΗ. 1ν. 11. 

11. ὕπου οὐκ ἔνι --- ἐλεύθερος] α. ᾱ. “«ἴπ υμίσ]ι 
Ἀ6Ν/ οτθἙίΙοη, ΟΥ ΤθσθΠθταΠοἩ, ἵέ πηαίίοτς ποί 
π«Γείμει αΠΥ οπθ Ῥο «εν ος (Ο6πηί1]θ, ἆο. εθ 
5 Εἱπι]]αγ ραςκασο ἵπ (αἱ. ΗΙ. 28. απᾶ οοπΠρατθ 
Αοίδ χ. ὅ0. {Πε οπηϊδδίοπ Ἠθγο ΟΓ καὶ βάρβαρος 
απά Σκύθης, απᾶά Ὀείννθεπ δοῦλος απᾶ ἐλεύθερος 18 
τοηαγκαβ]α, απά ας ποί α Πε Ῥρετρ]εχεά ΙΠ{ε- 
τοίθ». Όπο {(ίησ 15 οργίαϊη, {παί νν]αί 195 5αἱά 

ΙΠ {ο εοσοοπᾷ οἰπαςο βάρβαρος --- ἐλεύθερος ἶ8, 8 
Οα]νίη βαγς, Ῥ6γ απιρ[([οαίοποιη, ΟΥ ογεδοῖί ογαίζο, 
α5 Ώαν. ΤΟΙΠΙΑΤΚΕ: απά πας {πο οορυ]α ννας οπηί- 
ίοὰ, ποί {ο ἠ/ρυί{η 80 πππο]ι αδ ΓοΥ δρίγτέ, {ο νν]]ο]ι 
νο α5γπάσίοη 50 ΠΙΟ οοπ{γρα{θ8. Τῆοε αποϊεπί 
ΥοχβίοΏς, ἰπάεθὰ, απά αἱδο {6 πποςί αποϊθπί Η355. 
»ηρρίή ιο οορα]α. Απά ἵπ α πιοάρτη ὙΎεΓγδίοῃ 
Ες ἶ5 Ρτοβαβ]γ (πα Ὠδδί οοιγ56; {ΠΟΥ οι" Ἰαπ- 
σμᾳσο. αἱ Ιοαδέ, ν]] ποί αάπηί ο{ (]] αδγηἀείοῃ. 
Τ]ο ποτ, Ἠοννονοτ, ο οΓ οΟΠΊΠΙΟΠ Ύογ5ίοΠ 5ρο]]5 
ιο πιοαµίηπσ: νμίσμ, 45 Ῥτοῦ. Αολο]οβοε]ά οὐ- 
φογνος, ἶ5, “ Τη ίσο] πονν οτθπ{ί]οη Πποπθ ΟΓ {Ίοςα 
ἀἰδίποί]οῦς Ἠανε 4Πγ οχἰδίοπςος. ΟΓ νο βάρβαρος, 
Σκύθης, Ιά 18 τοπιατκοά Ὦν ἨΗείητ. ἐναί {Π6γ αγ 11οί 
ορροείΐος, κο πο [οπου (οίμογυνῖδο νο β]λοι]ά 
Παγο Ἰιαὰ ϱήρβ. καὶ ΄Ῥωμαῖος). Ὀαί ἐαί ἴπογα ἶςδα 
Κἰπά οῇ οὗπσα, ᾱ. ᾱ. «ν ὑπτραγία”ς, παΥ, ἴηο πηοδί 
ῥατβατος ο Ἴχοπα, Ξογ{μίαπς.” Α {ο ἴ]πο ΓΟΓΠΙΟΣΥ, 
ἸιοννδνοΥ, ἴ]ιο βάρβαρος, καὶ ᾿Ῥωμαῖος, 1 ο3Π ὮΥ πο 
ΠΠΘΊΠ5 αστος νι Ἠπα.  Γ]μο Αρορδί]ο νοι]ὰ 
ϱιγο]γ ταί]ογ Ἠανο υνγίθη "Έλλην καὶ βάρβαρος; 
οογίηΙπ]γ ποί “Ῥωμαῖος. 366 Νοίο ο) Λοΐς Χαν], 
5. Βοπα. Ἱ. 14. 1 ΟΌοτ. χὶν. 11. Απά απ {ο (πο 
εὐἴπιατ, Νο οπΠ Ἱητά]γ 8αρρο5ο {πο Αρορί]ο νου] 
Όνας Ἰηίογπιίησ]ο οπιας νν απ ]λοδῖς, απά 5ο 
ορο!] {ο ννηοὶο. Τί 5ου] ταί]αγ 5οθη Ελα ἴπθγα 

ἶ απ΄ ορροείοης απᾶ, 1 9ο, Ιέ ἶ6 ρτοβαΡΙγ {αι 
Ροϊπίεά οιί Ὁγ Ῥτοῦ, ΘεΠπο]εβειά, ναί πε “' Βογ- 
Ώλαης ατο ορροφδεὰ {ο οίετ ΡατβαΓίαης, α5 πιογε 
ῥαβαγοις, ]μεί α5 Ῥαγυατίαης ἵηπ 6εΠΘΓΑΙ ατθ οΡ- 
Ρο5οαᾷ {ο ἄΤεεΚς.”. εί (μάς νε οοπιρατίδοη 1 
οὐνίοιδΙγ οπε ποί α Πίο Ἱτποεραίατ. ΊΠουςῃ, 
Ἰπάθεοά, 1 6 απ αΠΟΠΙΗΙΥ ποί απργευθάεπίεά; 
5ἴποο Τ οαη ΤΙΥΡΘΙΓ ΙηΣίαηποθ Οπε εχαπηρἰθ, ἵηπ ἃ 
υπίοτ ποί {πο ]οαςί ρο!]εῃεά ος ία Ιαΐογ (τεοῖκπ. 
[ α]]αᾷς {ο Μας. Τγτίας, πο αἲ Ὠϊ9ς. χν]]. 4. Ίπαβ 
ἸΑλλ” οὐδὲ τὸν Σκύθην οὐδὲ τὸν Ἓλληνα, οὐδὲ τὸν 
Πέρσην ἢ τὸν "Ὑπερβόρειον. Έοιτ οετίαϊπΙγ ἴλετε 
ἵνα5 ποί {μαί ἀΤετεπος Ρείνγεεπ {ο Ῥετείαπς απά 
ἴπο ΗΥΡΕΙΡΟΙΕαΠς αφ Ῥείνεεη {ο (τες απά 
Φογ{λ]αηδ. Τ]ε αΏογο νἰθν’, ΠΙΟΓΘΟΝΘΓΥ, 56ΕΠΙ8 
τοηι]τεά ὮΥ λε 5οορο ο{ ἴ]ο Αροβί]ο; ΥΠΙΕΠ 18 
{ο ΠΟΥ ναί, ππάετ {Πε παν’ Ωονεπαπί, α]] Ἱαπιαπ 
ἀἰκ[ἰποίίοπς, νΠεί]λετ ο παίίοπ, ΟΥ ΟΕ γεἰἰσίοπ, οί 
δίαΐο (οἰν]]]πεὰ ος αποϊν]]]σεά), οἱ οῇ εοπαἰέοη 1Π 
6, νγου]ά ο οῦ πο αναί], εἰίπετ {ο Ἰοὶρ ος ἴο 
εχε]ιἆς αΠΥ οπθ {Τοπ {ηε Ῥεπεβίς οΓ ἐαί άἱερεῃ- 
βηΐ1οη. Βιΐ ἀῑκίποίῖοῃ 5γε]Υ ἐπιρίίες κοππείηῖπο 
κο ορροβί{ίοπς ος, αἱ Ἰεαδί, οοπιμαγίκοπ. Απά, 
αγ αἲ], ἴπο ο)ρεῖς πιαγ Ὄο ποί οῇ καὶ, Ὀαὲ οἱ ἢ, 
ΝΥΠΙΟΙ 5 οχρΏγεβκεά Ιπ {ης Ῥαςκασο οῇ Μακίπιαβ 
Ἐγτίας αὔονθ αιοίεά. ἜΤ]αί (πο ἴθγπης βόρβαρος 
καὶ Σκίθης Ἠανο Γο[ετοποο {ο ἀποιυζείοο απᾶ ου]ὲ- 
χαΐἶοπ, κ Ρ]αῖπ {ποπ Ἀοπῃ. Ἱ. 14. 'Ἑλλησί τε καὶ 
βαρβ. σοφοοἲς τε καὶ ἀνοήτοις. Όπ ἴε 56η5θ ος 
ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστὸς, 89 1 (ος. χν 
28. απά Πρῃ. 1, 29. απᾶ Νοίθα. 

12. ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ.] ΥΙΟΥ εΊοννα (ναί, 
έα5 ο οχἠοτίαίοῦ 15 αἀάτοςεοα {ο {ο ϱ0ο]ο8- 
βἶαη5 1Π σοπογη] αδ α ΟΠΗΤΟΠ, ἴπο Αροεί]ο οαπποί 
Ῥο απάοτείοοὰ {ο ερεακ οῇ απΥ αὐφο]πία ο]θοίίοῃ 
ο) ραγίϊοιι]αγ Ρ6γςοπς {ο οἴογπα] Ίο: Ὀαέ πιαςὶ 
ππθαῃ {ο οἱοσίίοη οϐ {δι αξ α Οηῤο το ἴθ 
Ρτϊνι]οσος απά Ὀ]οξεῖπσς οϐ ία (1οβρθ1], ας Μαϊε, 
χχῖν, 22. 1 Ῥοι. 1. 2. οοπιρατθά πΝΙ Ἐοπι. ν. 
28 ---- 90. απά Πρ]. 1. 3 ----δ.. Τπάσας, νο αΏδεπος 
ος νο 4γίσ[ο, απὰ ο «Ἴοδο οοππθχίοηπ ΟΕ ἐκλ. 
νὰ πο ννογᾷς Γο]ονίπα, οχο]ηάε αΠΥ βοἩ 4ρ- 
ΡΙΙοαΐοη. Όηῃ ἴ]πο ΠΗΘίΑΡΡΟΣ ἵπ. ἐνδ. απᾶ σπλ., 868 
Ῥοιπ, χΙ. 19. ΒΠρΗ. νΙ. ΤΙ. παπά ἴπο Νοίθς, Τη- 
βιοιᾷ οΓ ιο ΟΟΙΠΙΠΟΠ τοπά]πσ οἰκτιρμῶν, ΠΙΔΠΥ 
ροοὰ ΜΒ. απά α1] ενα οπτ]γ ΕΜἶοης οχοορί {μθ 
Ἠγαφιηίαη Ἠανθ οἰκτιρμοῦ, νν]οἩ ας Ώδοι αἀορίεά 
γ αἱπιοδί ονουν Πλάῑίογ (οπι Βοηᾳ. {ο Ὑαῑι: απἀ, 
Γ η], τΙσΙΗΙΥ 1: ἴἼνο οἰκτιρμῶν, 1 βλου]ά 8θαπη, 
πγοφθ ΠΟΠΗ ἴἼνοςς νο κος {ο αποσοοπηηοάαίθ 
{15 {ο ἴ]πο δασο οΓ 11ο Αροβί]ο εἸκοινῃσγα, 

19. ΟµἨ (ἰής νοτκο «οο Νοίο οἨ ΕΡΗ. ἵν. 9, 99, 
απά οοιπρ. (α]. Υ. ο. απ ΡΗΙ. 1. 1. 



ΟΟ0ΙΙΟΡΡΙΑΝΡ ΟΠΑΡ. ΤΠ. 14---29. 

14 Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω καὶ ὑμεῖς 

16 ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 

321 
. ’ ι ἆ Ερῃ. 4. 8. 

4 ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴναςο ἳ ο. ῄί » 8Ηρία 2. 2. . 
11 υ ! 11688, 4. 9. Ναι 1] Σιρ η Το 1 ζομη 8. 28. 

ῤ 5 - :ς ο . ; Ν 
Θεοῦ βραθευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς Ἡν καὶ ἐκληθητε ἐν ἓνὺ ς Ρο] 4, 

’ 3 ’ 

16 σωµατι καὶ εὐχάριστοι γίνεσδε. 
ε) ς ν ῃ Ρ , / , π » ς ᾽ 
ἐν υμῖν πλουσίως ἐν παση σοφίᾳ, διδασκο»τες καὶ νους ετοῦντες ἑαυτους, 

ΓὉ λόγος τοῦ Χριστοῦ 
3 , Ῥμ]]. 4. 7. 
ενοικειτωώ ΕΙ οοτ. 14. 26. 

ΕΡΗ. 6. 19. 

. λα ᾽ 3 ν .ω Β η », Β ω 

ψαλμοῖς καὶ ύμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν χάφριτι ἄδοντες ἐν τῇ 
. .- - - Ν ” [ο] Ὀ] » / 21 Ἡ. 4.8, 11 καρδίᾳ υμῶν τῷ Κυρίῳ. Ὁ Καὶ παν ο τι αν ποιητε ἐν λογφ η ἐν ἴοος. 10,41. 

., ; ΄ λα, ’ 3 ” 2 - ο ο . ΒΡΗ. 8. 20. 

ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνοματι Ἰυρίου 1ησου, εὐχαρισοτούντες τῷ Θεῷ καὶ 1 Ί]οις. 5.18, 
2 2 Γ 

ΓΙατρὶ δι αὔὐτου. 
-ω ς / ω 3 1 ’ ς .. 

18 ᾗ αἳ γυναῖκε, ὑποτάσσεσθε τοῖς [ἰδίοις] ανδρασιν, ὡς ἄνῆκεν 

19 Κυρίφ. 

20 αὐτάᾶς. 
», 

91 ἐστιν εὐάρεστον ἃ ἐν Κυρίῳ. 
ς » ε/ ἃ 3 ο 

90 υμών, ἵνα µη αὐυμωσι. 

ϊ ς » δ 3 9 .. σ ᾽ λ , ν. ΕΡΗ. 5. 24. 
Οι ἄλδρες, ἄγαπατε τας γυναῖκας, καὶ µη πικραίνεσῦθε προς 1 Ῥει. 8. Ἱ. 

5 ωά ς ’ .) ’ -” 

'. Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς πβρν.δ. 

ἨΠευ, 19. 15. 

», η ἄεη. 8. 16. 
ΣΌ 1 σος. 14. 84. 

νλ] 

ἵ ΒΡΗ. δ. 25. 
156 δή, 

κ η ’ ς Ἡ , ἄ, Ἡ ι , μα . 

Τὰ τέκνα, ὑπακούετε η ονεῦσι κατὰ παντα" τοῦτο γάρ 1ο οι 
4 τι ν 

Οἵ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα } ΒΡΙ. 6. 4. 
δ, 

[ Ἡ νε 2 ε » , Τι, 2. 9. 
κατὰ σάρκα αυρίοις, µη ἐν η οφθαλμοδουλείᾳ ὡς ἄνθρωπάρεσκοι, 1 Ρει 2.18. 
3 ΄ / ’ 

99 ἆλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν Θεόν. 

14. Οπ {5 γειδο 5906 ἨΝοίο οπ Ἠρῃ. Ιν. ὃ. 
Σύνὸ. τῆς τελ., Ἱ. 6. ἴθ πιοδί Ρρετ[εοί Ῥοπά, 
ΠαΙΠΕΙΥ, οἱ απίοΠπ, οοποοτά, απἀ ΠαΤΠΙΟΠΥ: 8ο 
σα]]εά, Ὀεσαιςε (45 Νθεννο. 8αγ) “« Ι{ απ]ίος Οητίδ- 
ἴἶαης {οσείμες, απᾶ ππακες {Πεπῃ ρετ/[εοί, Ρείπσ {πε 
Γα]βΙπιεπί απἀ ΡρογΓεσοῃ οϐ {πε οοππππαμάπιεηίς, 
ὢθε Ῥοηι. ΧΙ]. Ὁ --- 10. ΕΡΗ. ἵν. ὁ. απά 1 Τἶπι. 1. δ.2 

15. βραβευέτω ἐν ταῖς καρὸ.] Τῃηε δεηςθ πιαμϱο, 
υ]χαί 5οππο αξεῖση, '΄ Τμεί ἴπαί ρεασεαῦ]ο ἀἱδροβί- 
6οη, επ]οίπεά ΡΥ (οά {οτ αἲ1 ΟΠτίεαηῃς, ϱ6, αν 1 
οτε, απ. ΠπρίΤτο {ο 6ΟΠΙρο5θ αἰ] ἀμΤετεποςς Ῥε- 
Ώνεεπ γοι. ΦίποςῬ, Πούενοετ, Ἐ]δπ. απἀ ἨαρΠε! 
Ἠανο 5ΊΟΥΥΠ (παί βραβεύειν δοΠΙΕΊΊΠΙεΕς5 αἰση]ῇθς 
{ο τα]α,΄ 8ο {Πο 5εη5θ Ρεγ/ῃαρς ἶ5, “΄ ]αί 1έ ϱο {ια 
ἀϊτοσίοι οὗ γοιτ [εείῖπας.”. Ἐὶς ἣν καὶ ἐκλ., Ἱ. 6. 
απίο γμΙο] [ρεαςς] αἱδο Υο Ίνετο οα]]εά, Ἱ. 6. ἵπ 
ὑασοπηίησ Οἡτίκήαμς, απά Ῥεΐησ Ππ]Παίες Ιπίο Πῖς 
το]Ισίοπ Ίο Ργεασῃεά Ῥεασε οἨ εατίῃ. Ἐν ἑνὶ 
σώματι, [ΟΙ εἰς ἓν σῶμα, 5ο]]. εἶναι, Ἱ. 6. “« Ειαί γοι 
αλοι]ά Ὦα οπο ῥοάμ; ᾿) {οτ Ἠηηιουί ρεασε απἆ «οη- 
οοτάἀ, απίίγ 15 ουί οῇ {πο ααθδίίοπ. Ό6ς ΗΡΗ. 1γ. 
ὃ. Ἐὐχάριστοι ἵδ ὮΥ 8ΟΠΙεΕ αποϊεπί απά ΠΙΣΠΥ 
πἹοάθτη ΓΧχροβί{ο:5, Ιπο]αάϊηπσ πποξί τεσρηί 0Π65, 
Ἱπτθγργείοά σεπί[ο, εοµγίεοµςδ, απιαδίε. Απά, ἵῃπ- 
ἀθεά, (Ίιοτο 15 πιασοἩ {ο οοαπίεπαησθ {Πί5 8εΠ5θ. 
96ο Βε]ί]θις. ἴεχ. Επί πποτο παίατα] ἶ5 ἰθ 5εηεθ 
αβείσηθὰ ὮΥ ἴο (Ποεκ Οοπιπιεπίαίογ απἆ πιοςί 
ΠΙΟάΘΓΠ 9168, Ιπο]αάϊπσ (τοβας, ΟαδαπῦὈ., απά 
Ἠε]ῃ., «νο γε Οναπ]κ[α],” 1. 6. [εεὶ απ εχκργεβ8 
Οιαπ]κ{α]ποςς {ο «οά, νυΙή. {ου Πανίησ σα]]εά γοι 
{ο 5αο] ρηϊνί]εσος απάἀ Ῥ]εβείησς. ο βπρτα Π. Τ. 
περισσεύοντες ἐν αὐτῇ (5οἵ]. πίστει) ἐν εὖχαριστίᾳ. 
"16. ὃ λόγος τοῦ Χριστοῦ, ἃτο.] 1 ηανο ἵπ Ῥεο. 
Ὀγῃ. ΘΠΟΥΥΗ αἱ Ἰατσο {]αῖ ἴ]ιε 5οηςε ἶ5, “«Τ,οί ία 
ἀοοίτῖπο οἱ Ομτὶεί απἀ {ηε {η οϐ {ο (ο8ρε] 
υο ἀεαρ!γ Ιπιργες5αἆ οἨ γοιγ ἠθαγίς, αοσοοπηραπ]οἆ 
ψ(Ἡ αἲἱ ρίγα] ννκάοπι.. 96 οἱ. 1. 9. απἆ 
ΕΡΠ. Ἱ. δ. πε ἐν 15 ΤΟΥ σύν. Διδάσκ. 18, ὮΥ 
απαςσο]α{]οη, ΓΟΓ διδάσκουσι. Ῥεπάετ, “΄ΒΥ {εας]- 
πσ.. ἜΤ]ε 5εη5ο ο {ο νπο]ε Ρᾶ5δασο υν]] αρ- 
εατ {Τοπη {πε Νοίς οη ΗΡΗ. ν. 1δ. Ὁοπιρατο αἱδο 
ον αν, ο. 
117. Α΄ πᾶν 5ΙΡΡΙΥ κατὰ, “ ααοά α]παί α. 

Ἐν ὀνόμ. Κ. Ἰ. 5ἰσπιῇθς, ΄«αστεεαῦΙγ {ο Πΐς ν]] 
απά ευίαρ]γ {ο 5 (ο86ρεΙ.”. Οοπρατε 1 0οἡ. κ. 
9]. Δι᾽ αὐτοῦ 15 νατίοιβΙγ, Ῥαΐ 1Π σεποτα] Ὑντοπρ]Υ 

ΥΟΙ,. ῃ. 

” ε/ . 

Καὶ παν ο τι ἐὰν 

οχρ]αϊπεά ὮΥ ἴιο τοορπί Οοπιππεπίαίοτ  ΤΠα 
86Π566 56οΠΏ5 {ο Ὦς {αί αβδίσπεᾶ ὮΥ νεα αποιεηί 
Ειχροβίΐογς, ΄΄ Υ Πὶ5 πιεάἴα(]ομ.) 

18 ---25. Ἐτοπι σεποετα] {πο Αροεί]ε ρτοσεεάς {ο 
Ρατίϊοι]αγ Ῥτθοθρίβδ. Όοπιρατε ΕΡΠ. ν. 22 --- 99. 
Ι. 1-9. Ὡς ἀνῆκε ἵ5 εαιἰνα]επί ἴο {λε δίκαιον 
οἳ Ώρῃ. νΙ. 1. Τ]ε Πέεγα] 5εηςε 15, ΄ἷδ τὶσ]έ απά 
1α5ί, αξ Ῥείπσ αστεεαῦ]θ (ο 116 οοπιπιαπάπιεηί οἳ 
Όλα [ιοτὰ.”. Πικρ. (οογτεβροπάῖπσ {ο {1ο παροργ. 
οἱ Ερ]ιοβίαπ) αἰσπίῇες {ο Ιπάα]σο Ίπ α αρἰπί ος 
ἹτηίαὈΙ]{γ. απά εχαοθιραίίοη. Τη (Πί5 8εη5ο ἴμε 
πνοτά οσοιτς ἴπ Ῥ]ή]ο, Όπί τατε]γ ἵπ {1ο Ο]αβείσα] 
γπίθτς, (λοιισῃ οπ6 ϱχαππρ]ε, {οπι ΓΏεπιοβίῃθηςἙβ, 
ἱ5 αἀάασες ὮΥγ 3ομ]εις. Ιηδίθαά οἳ {ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
τοπἶπς τῷ Κυρίῳ, ΠΙάΠΥ Μ9Ρ., Υ6Ι8ΙΟΠ5, ΕαἴΠ6ΤΒ, 
απά οατΙγ Εάά. Ἠανε ἐν Κυρίῳ, Νίο ἶδ αἀορίεά 
ΒΥ αἱπιοδί ενοτγ Γάῑίοι ᾖοπι Βεπσ. {ο Υαἲ.; απἀ, 
16 5Ποιυ]ά 56εεπα, τὶρί1γ, βἶπος {ς 6 ἔπε πποΓθΘ 
ἀϊ[ποι]έ τεπάἶπσ. Ἐοτ ὀφθαλμοδουλείαις, 1 Ἠανθ 
γεπίατος {ο εί, ποπ ππαΠΥ ο (6 πιοςδί απο]επί 
ΜΑ959., απἀ (Ἠτγς. απά ΤΠεορη., ἃ5 αἱδο (πο 
Ρατα]]εΙ Ῥαββασο οἳ Ερηθβίαη5, ὀφθαλμοδουλεία, 
πνπίο] Ὕνας ργείεττοά Ὦν Ῥεηῃσ. απἀ αρρτογεά ὮΥ 
(πίεςῦ, Τί 18 ρτοῦαβ]ε {λαέ ς ννας 5α]οίπθά {οπι 
Όιε ννοτὰ {ο]]ουνίπσ. Αί ν. 24. εἰδότες ---κλη. ἴἶθ 
αγσιιπηεπί 19 Ρροϊηίος αἲ α ροφείυ]ο οὈ]εσοίίοῦ; γΥΙ7. 
Ἠ]αί εΠα]] ννε σοί ὈΥ 5ο ΠάθΙΙ{Υ Ί 'Γ]ο απβννετ 
{ο ν]ίο] 5, “΄ Ῥεγ]ιαρς {Γοπα ΥΟΙΓ πιαδίεν ποίλ]ησ: 
Ραΐ (οπι {πε Τιοτά γε νν]]] γεσείνε,) ὅσο. Τη ἀντ. 
τῆς κληρ. ἴἶπε (θπΙέ. 18 εχεσεί]οα], απἀ βἰσηίβθβ 
ένα τανγατὰ νυ]οΏ οοηβίςί5 1π {11ο ΙπΠεγίαπος ος 
Ἀθανεῃ ἵπ τείατῃ [ος γοιτ οὐεάίεποε].” Ῥεο 
ΕΡΗ. νἰ. δ. “Ὁ ἀδικῶν πιαεί ϱο τοίειτεά, πο, ΥΕ] 
50ΠΙ16Θ, {0 {6 ππιαδίεη, Ὀαῖ {ο ένα δογυαπέ: (ποιρῃ, 
ΡΥ {θ νγοτάς καὶ οὐκ ἔστι προσωποληψία, ἴέ ἵδ Πἱηΐ- 
οᾱ, ἰῑιαί 1 νο πΠηαδίεγ ἆο Ὑτοπσ, Ἠθ 5ΠαϊΙ ο 
Ριπίθηεά. 6ο ΤΓΠδθορΗγΙ. απά Τποοστεί. Το 
Ργονοηέ, Ἠούνονατ, τηἱδαρρτεΠεηδίοΠ, {πίς ἶ5 Γοτί]- 
βοἆ υνἰ(] α 5ίτοπσ Ἱπ]απείίοπ {ο {λε πιαδίετν, ἴπ ἴῃθ 
γνοτὰς Γο]ονίης, νπ]ο]ι οασΏέ ποί {ο Ἠανο Ῥεθη 
πιαᾷθ {πο οοπηθησθπιθη{ οἱ α παν ΟΠαρίατ. Τὸ 
δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα 1Ω3Υ Ῥο τοπάετοά «ο ]αδί 
απά {16 τ]σηί (Ιπσ.”. ο ΓΠαογά. Π. 44. οὗ γὰρ 
οἷόν τε ἴσόν τι ἢ δίκαιον βουλεύεσθαι, οἵ. Ὁοπιρατθ 
αἱ5ο 2 Οο{. νι]. 19. 

Φῷ. πᾶν ῦ τι . ποιῆτε. 366 α ΦΘΓΙΠΟΠ ΟΠ {Πἱ5 
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ποιητε, ἐκ Ψυχης ἐργαζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρωποις εἰδό-- 94 
5/ 3 - / 3 [ο ᾿ 32 ’ - . 

τες οτι απὀ Κυρίου αποληψεσῦθε την ανταπόὀδοσιν τῆς κληρονομίας ̓  
η Αοιε10.81. ο νὰ ολο. ͵ τῷ γὰρ ΠΚυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε. ἘῬοπι. 2. 11. 

ς Π 3 -” .ω ει 3 

3Ο δὲ αδικῶν κομιεῖται ὁ ἠδίκησε, 25 
’ .] .] 

1Υ. 5 Οἳἵ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν 1 
α ἃ ο. ’ Π 3 ’ / κ. Ἔ ” 2’ ’ Γ 

ισοτητα τοις δούλοις παρεχεσύε, εἰιδοτες Οτι καὶ ύμεις ἔχετε Ἰνυριον ἐν 

1 Ῥοι. 1. 11. ν 3 3 , 
ο ΕΡρΙ. 6. 9. και ου εστι προσωποληψία. 

2 .) 

ουραγοις . 

].ακε 18. 1. 
οπι, 12. 12 

ΕΡΗ. 6. 18, 20 

- » -- -” ΗΕ 3 . 

Ἡ προσευχή προσκαρτερεῖτε, γρηγοφοῦντες ἐν αὐτῃ ἐν εὐχαριστίᾳ 
Ρῃ. να , .. ον α κε ν α έλεο 3. επο ού 

1 Τ]εες. δ. 17. προσενυχοµεγνοι αμα και περι {μων, Μα ο εος αγοι»)] 11 νραν 
α Μαι. 19. 11. 
1 Οοτ 4.1. 

ΕΡΙ.6 |Ι9. 
2 Τμ65ςε. 8. 1, 
8υρτα 1]. 26. 
42.32 

, 3 ” ” 

φανερώσω αὐτὸ, ὣς δεῖ µε λαλησαι. τὸ}. ΄ ω ᾽ υπ 
4:ν σοφιᾳ περιπατειτε προς τους 

2 

Β] 

τοῦ λόγου, λαλῇσαι τὸ µυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι ὃ καὶ δέδεµαι ' ἵνα 4 

6 

6 
»,ς Ὁ ' .5 «.. βς , ς - ; ” Π 

ἔξω, ΤΟΝ καιρον εξαγοραζομενοι. Ο λογος Όμων πάντοτε ἐν χαριτι, 
ο. ς/ 3 , Π ο. ω ϐς ” ς κ / 3 

ΤΗ. 2 151δ. ἆλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἓνὶ ἑκάστῳ αἀποκρίνεσθαι, 1 Γῃ68». 4, 12. 
5 Ματκ 9. 50, 
Βωρτα ὃ. 16. 
ΕΡΗ. 4. 99, 
{ Αείς 20, 4, 
ΕΡΗ, 6. 2ἱ, 29. 
2 ῬΡΐπι. 4. 12. 

α Ῥμή]θπι. 10. ὑμῶν . 

χ Αοίς 15. 97. 
4 19. 29. 

Ῥιί]οαι. 94. 

ἰοχί ὮΥ Ὀτ. Ῥαττ, }οἱ. ττ. σαχ! ὅσ κκχΙ]., Ὕηετο 
Ἶε οοηβΙάοτς, 1. ία παἰπσ]εά ταβῃηθςς απά Πιθαή- 
ηθ85 ο{ Ρρετιπϊαῖπσ {λε Ίου ος ν/οτ]ά]γ Ρταίΐςο {ο 
οοπβ((μίθ απ΄ εχο]ηδίνο Ῥτϊποῖριε οῇ αοΐοηῃ. 2. 
Τ]ε ἆαπρετ οἱ {ῑιαί ]ονθ, νεη Τί Ώεςοππες εκοθς- 
εἶνα, απά οὐδίτασίς {ο ἀϊδοεπατσε οϐ ους πιορδί 
Ἱπροτίαπί ἁαπίάςς (οννατάς (οά. ὁ. Τ]ε οεχαοί 
Ιπῄπσπος νΠῖεμ α τεσατά {ο {Πο ορίπΊοη οῇ ία 
υνοτ]ά πιαγ ἵπ 5οππς οἰχοιπηδίαποςθς ΥΘΓΥ ΡΤΟΡΟΓΙΥ 
απά ΠΙδΓΙΙΟΤΙΟΙΒΙΥ ο αἱ]ονεά {ο Ἠανο οἨ ος 
οοπάποί. Ἠε (επ οοπο]ιᾷεθ ας {ο]]οννς: “ ΘΙ- 
ρ]εποςς ο{ Ἰδατί, απ]ίθά νν]ι οαγηθδίηθΒς, αοἰἰν]{γ 
πηϊησ]οά υγ] ραίίθεηςσθ, σοοᾷ ν]]] ίο οἱγ ποίἰσ]- 
Ῥους, απἰπια(οἁ ὮΥ πο Ίονο οϐ (οά, ---Ίιθδε ατα 
Όια ἁπίίε5 Πίο λε Αροδί]ο οπ]οίῃςδ ΟΠ 118 α5 
πποταὶ απάἀ τοάρεπιεά οτθαίµΤθ8. Απά {Ἰεῃπ ΟΠΙΥ 
5]να]] ννο ροΓίογπα {επι εΠεοίπα]]γ, νηεη ἀῑδάαίη- 
Ίῃπσ {ο αοί α5 πιεη-ρ[ραδετς, ΥΥΙίἩ ππετθ 6Υθ-βοινίος; 
απά αἰτίνίηπσ Ἡδαγί]γ {ο ἀο ναί ο Ὠείίγ Ίνας 
οοπιππαπάεἆ {ο Ὃα ἆοπα, νθ αβρίτο {ο Ἱππιοτίαλ{γ, 
ἃ5 {ο ργοσίοις Ιημογίαπος ο{ αρρτογνεά 5οπς, απά 
Όνα σ]οτίοις Ιπ]λοατίίαποο οῇ βετναηπίς ΓΗ(Πβα] {ο 
Ὠιοῖς Τ,ογά. 

Ι. 3. τῇ προσ. προσκαρτ.] Τη 8α4πΠο 5επί]- 
πηθηί, ΠΙΟΤΘ Γ4]1γ οχρτοβςεἁ, οσο ἵπ ΕΡΗ. γ|. 
19. Άεο Νοία αργα ΠΠ. 10. 

2. προσευχ. ἅμα καὶ π. ἡ.] 369 ΕΡΗ. γ|. 19. Τ]ηο 
Αροβίςε, Τί ε]ιοι]ά 8οσΠ, ἀοδίτος ιοί ΡΓαΥΘΙΕ, 
Ρατί]γ {ο επσσορί πο ἀπίγ οὗ ρταγίπσ Γογ 6πς]Ἡ 
οἱ]ετ. Θὐύραν. 66 Νοίθ οη Αοΐς χὶν. 27. 

4. ὡς δεῖ µε λαλ.] Ἔ]λετο ποεᾷ Ἠπνο Ῥθσοῃ πο 
ἁἀομὺί αβδ {ο {πα 86πΠς8ο ο{ {5 Ῥαββασο, οῇ νΥΠίοι 
ἔπο Ῥδερί οοπππιθηί ἶ5 ἴἶνα ρατα]]ε] οπο οῇ ΒΡΙ. νΥΙ. 
19. 20. ὮΥγ ὡς δεῖ ἵδ πιεαηί Ὀο]ά]γ απιά πΙ(ΠΟΓ- 
Ππ{]νο]γ, 45 οπο οπιρονοτοά {ο 4ο 5ο {Τοπ Ῥοΐπσ 
Αροεί]ο οϐ {πο (6η/1]6». 

δ. ἐν σοφίᾳ περ.] “' οοπζποί γουδο]νος υν]ί]ι 
Ῥτιάσπος,” ΠΑΠΙΘΙΥ, {ο ανοῖὰ αἰνίησ ΠΠΠΘΟΘΒΡΑΓΥ 
οΏεησθ. Τοὺς ἔζω, 1. 6. ἴ]οβθο Νο ατα η ]λουέ 
νο {οἱά οἱ Ογῖθί, νγλοίετ ἨΠοαί]επδ ΟΥ ουν. 

ι υ 3 λα / ’ ς ω ι) ς 3 λ 3 3 

Τά κατ ἐμὲ πάντα γνωρίσει υμῖν Τυχικὸς ο ἄγαπητος αδελφὸς 
Δ ᾽ ’ Ν ή 5 Π . αν) ο, . ς » 

καὶ πιστὸς διάκονος καὶὺ σύνδουλος ἐν Πυρίῳ' ον ἔπεμψα πρὸς υμᾶς 
2 ” Π ιο) ς ιο) Π . 

εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα }νῷ τὰ περὶ ὑμῶν, καὶ παρακαλέση τᾶς καρδίας 

0ο - 

3 α” υ 3 - 3 -ν ς/ 

σὺν Ονησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ αδελφῷ, ὃς ἐστιν ἐξ 9 
ο ο ο , εα » Δ τ χ2 / ς 3 Π 

Όμων ' παντα υμιν γ)ωριουσι τα ὧδε. Ασπαξεται ύμας 4ρισταρχος 10 
ο , [ή , ς 3 ’ ας ’ 

ὁ συναιχμάλωτός µου, καὶ Ἰήάρκος ὃ ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλά- 
4 ΄. ᾽ 5 ” . 27 ’ 2 ς 

βετε ἐντολὰς, (ἐὰν ἔλθη πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν) καὶ Ιησοῦς ὁ 11 

96ο 1 ϱογ. ΧΙ. 19. ΟΡ τὸν καιρὸν ἐξαγ. Ένα 5εη5δε 
ΥΠ] Γ411γ αρρεατ {Τοπα ἴΠε ἸΝοία οπ ΕΡΗ. ν. 15. 16 

6. ἐν χάριτι.] Τ]ε Ῥεςί Εχροβίΐοις αγ αστεθα 
Ὠναί, Οἱ ἶφ {ος ἐπίχαρις, εοιτίεοιµΒ, αργεεαδίε, 38 
ορροβεά {ο αςοθίίο αιβίογΙ{γ, απά ἴπετο[οτε ]1κε]γ 
{ο ππακο {παπι οείεεπιεά. «οππρ. Π]. δ. ἐπιχάριστοι. 
Τη νν]] (επά {ο Βκ ίµε 8εης5ο οῇ {πο ἀιδριίθά 
Ρῄταδε ἅλατι ἠρτ., ΝΠΙο] παιδί πο, υν ΠπαΠΥ, Ὦθ 
Ιπίετρτείεά ος Ὠϊνίπο υν]κάοπι, Ὀαΐ Ἠανο {θ 8εη5ςθ 
έ6βθηαςοπεά ΥΠ {λε ῄανοιτ οῇ, πιαᾶο αστοθαῦ]θ 
ΡΥ Ὀεῖπσ Ῥ]επάεά ν]{, ννὶδάοπα ος σοοᾷ 5εη5θ, 
(οΏ νο] φαἰέ ννα5 {μα ΑΥΠΙΡΟΙ) απά ἴἶας πιαὰς 
πηοταο ρα]αίαῦιο {ο {ο Πεατοις.” ἜΤ]ε Αροςί]ο 
ΠΊΘΙΠΕ, Ἰ οοηποσΐνε, ἴπαί Ἰῑπά οἱ {α]θηί, ννλ]ο] 
εοννς Ι5ε]{ Ιπ {6Γ9εΠες5ς οἱ {πουισΏί απά απιατί- 
ηθςς οῇ οχρτοξείοηπ. ἜΤη8 {Πεγ ννου]άἀ Ὦεο ϱπα- 
Ῥ]εά, α5 ο Αροςί]ο αἀάς, ἴο ρίνο απ αΠΑΥΥΘΥ {ο 
ΔΠΥ 9Π6, ΥΠΟ αφκεά (οπι α ΤΘάδοΟΠ ΟΡ ία πορθ 
Ὠναί ννας ἵπ {πθπας απά ννου]ά πηα]κα 1{ Ππιοτο ϱΏθο- 
ἰπα], ΘΥ. Ρεΐηπρ 5ΚΙΙΓΙΙΥ ροϊηίεά, απἀ αἀαρίεά {ο 

«οἰτουπιδίαηςςς. 
Τ---Βπ.] Της Ρογίίοπ οοττεδροπἆς {ο Έρ]μες. 

γΙ. 21. ΌΟἨ ἆγαπ. ἀδ., 58ο Νοίε ον ΡΙΙΙ. , 26. 
απά ΕΡΗ. νι. 21. 

8. ἵνα γνῷ, οι] Τηαί Ίε πιαγ οὐίαίῃ α Κπον]- 
οἆσο οἱ γοιγ α[αΐτς, απά ππαΚο τεροτί {οπιθ. ΤΗἱ8 
πηχὶθίγ οΡ {ο Αροεί]ο {ο Ἠανο {]αί Ἰπονν]οάσα 
αρροατς {ποπ Π]. 1. Αί τὰ 5υῦ. πράγµατας αφ Τηι- 
ογἀ. νΙ]. 20. πρέσβεις ἄγουσα οἵπερ τὰ σφ έτερα φράσωσι. 

9. ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν.] Τ]]9 15 σοποτα]]γ τοπἀετθά 
66 γνλο 15 οἱ γοι ; ποισ] 5οπιο αβείσῃη {θ 56Π86 
έέβοπα γοι.”. Τί ελοι]ά 56θτη {ο ΠηΘαΠ, «6 νο 8 
γοιγ οοπηίτγπιαη.”. Ῥθο 5αρτα ν. 19. Ίο Ίθατῃ 
{τοπ Τηθοάογ. εῑιαί πί5 Οποθβίπιας Ὕνας {ο ΓΙΠ- 
ανναγ βἶανο οῇ Ῥμίϊοπιοπ, οοπνοτίοά Ὦγ Ῥαα], απἀ 
οοπορτηίηπσ Ὕνποπι Ἆθ γτοίο Ἰϊς Ἠρίκί]α {ο Ῥ]]]ε- 
ΠΊΟΠ. Τὰ ὧδε, Όλο ρτοβεπί κίπίο οϐ 9 αβαΐτα,; 
Ιπο]ιάῖπσ ννμαίαυνοτ ννοι]ά Ὄο Ιπίοτορίίηρ {ο Όχθπι 
ας Ογ]κίίαης, 

10. ἐντολὰς] “Ιπδσασοίοῃς, Ὑ είμαι Ὁγ Ἰείίετ, 
οἵ γατα]. 
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’ ..- « ς β ω σλ ο ἡ ο Ν . η ν 
Λεγομενος Ιοῦστος, οἳ ὄντες ἐκ περιτοµής, οὗτοι µονοι συνεργοι εις τη 

” ” ’ Γ ’ ’ 

1 βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενηθησαν µοι παρηγορία. 
ς - ’ 2 ’ ς εν 

ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζοµενος υπερ 
σ - 3 ν .. ς 5 

Όμας Γπαφρας ο εξ 

2 [ Βοπῃ, 15. 90. 
. Ασπαζεται .- Γι, 

Ῥ]]ετο, 29. 

νά ο -” ΄ ” Π Π ἀπ 

ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στητε τέλειοι καὶ πεπληρωμένοι ἐν παντι 
υ -” . υ ” - / -”- ᾽ ς 4 

13 Φελήματι τοῦ Θεοῦ. μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ, Οτι ἔχει ζηλον πολὺν υπὲρ 
19 Τήπι.4.10,11. ς 0 Ν ὀ η { ὃ ῃ ΔΝ - ῃ “Π λ 2 ζ ς - 

14 υμων καὶ των εν «4αοῦικειᾷ καὶ των εν Περαπολε. ᾽ ασπαξεται Όμας Ρίμεπι 54, 

ἃ Ποπ. 16. 6. ” ς 5 3 Γ - 3 ’ . 

15 4ουκας ο ἰατρὸς, ο αγαπητὸς, καὶ «ημᾶς. " ασπασασθε τοὺς ἐν «4αο- 1 δις 1ο 
/ 2 ν Δ ὰ Ν ν 3 5 3 - » { 

δικείᾳ αδελφους, και Ἰνυμφαν και την κατ ΟοιΚΟΥ αυτου εκκλησία». 

Β αν 2 . ολ 3. ο τω ας ν φ τμ νο ν 
16 " Και οταν αναγνωσύη παο υμιν 1] ἐπιστολη, ποιισατὲ (ια σαι εν τή 

- Ὁ 1 ΤΗ68». δ. 27. 

, 3 . ) Π ς .ω 

αοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθη, καὶ τὴν ἐκ «{αοδικείας ἵνα καὶ υμεῖς 
” Ἡ 3 - ’ . ς [ 

17 ἀναγνῶτε. "καὶ εἴπατε ἀρχίππῳ "Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαθες 
Ε / ς/ ατα λ ο )) 

15 εν Κυριῳ, να αυτην πληροις. 

μνημονεύετέ µου τῶν δεσμῶν. ἡ χάρις μεὈθ᾽ ὑμῶν. ἁμήν. 

ο ΡΗΙ]απι. 2. 

ἆ 1 0ο5, 16. οἱ 
ας 3 ν σον ὸ λ ρ Ο ασπασµυς τῇ ἐμῃ χειρὶ Παύλου. ϱ Ίμος, 3. Ἱη, 

Ηεὺ. 18. 8. 

Πρὸς ἸΚολοσσαεῖς ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ καὶ Ονησίµου. 

11. οἱ ὄντες ἐκ περ.] 1. 6. Ἡ]ιο ατθ 2 ευΙ5η ϱΠτίς- 
ἤαπς. ἜΤ]ο οἵτινες πιαδί Ὦο τοβο]νεά ΙΠῖο καὶ 
οὗτοι, 35 ἵ5 ἆοπε ΒΥ λε Ῥθδοεῃ. Βγτ. ΓΓαΠβΙαίος, 
Παρηγορία ἶδ α5οἀ, αασοτάἶηᾳ {ο {1ο ρορυ]αγ Ιάΐοπι, 
({οιπά αἰκο ἵπ ος οἵνΠ Ιαηριαρε) {ΟΥ παρήγοροι, ΟΓ 
{οχ οἵπερ µοι παρηγόρουν. 

12. ἀγωνιζόμενος ὑ. ὑμῶν] “ρταγίπσ {εγνεπί]Υ 
{οτ γοι.”΄. Ἐν ταῖς προσευχ. 86ΕΙΩΒ {ο βἰσπ]γ “«ἶπ 
Μὶ8 Ρταγεις.’ Στῆτε ἶδ ποῖ, ἃ5 Ηθίητ. Ιπιασίπες, 
{ος ἦτε. Τ8 {οτορ 18 ἴε 6αππς α5 αἱ ΕΡΗ. υΙ. 19. 
καὶ πάντα κατεργασάµενοι στῆναι, Ἀπὰ ΕΠΙ]. 1. 21. παπά 
(α]αί, ν. 1. Όπ τέλειοι 59ο 1 ΟοἨ. 1. 6. απἀ ΕΡΗ. 
ἵν. 10. Πεπλ. πιεαΠς (οτοισΗ]γ επάιεά νι αἲὶ 
αρἰτ](αα] σἷθις απά ρταςες. Ἐν παντὶ θελ., [οτ 
εἷς τὸ πᾶν θέλημα. 39ο ΕΡρΙ. 1. 19. ἵνα πληρωθῆτε 
εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. πετ ἶ5, ΙΟἵΝΕνΕΣ, 
α Ῥἱοπάῖης οί έἷιο Ώπο πιοἆες οῇ οχρτθρείοη, απάἀ 
«έοοπαρ]είε ἵπ αἲ] πε υν] οῇ ἄοά  δα/Ποϊεπί]γ 
Υ/6]1 τερτεςθηίς {ῃθ 56ΠΕ6. 

14. Δ. ὃ ἰατρὸς, ὃ απ] 5ο 1 Ρροῖπί, γι Πιο 
Ῥεεοῃ. ΒΥΓ. απά α {ουν σοοά Εά4. λαο, “Τακα 
Όιο ρΏγριείας, ουσ Ῥε]ογεά Ὀτοί]ετ.” Όεε Νοίθ 
οπ ΕΡΗ. |. 21. 

16. ἡ ἐπιστ.] “ Μις Ερὶρί]ο.” 
2 ζογ. χ. 10. απά ΕΡῃ. 1. 1. 2. 

---τὴν ἐκ Λαοδ.] ἼΤηεςε Ἱοτά Ἠαγο Ῥθεπ 
Ώιουσ]ί {ο τείετ {ο ἃ ]οδί ΕρἰςίΙε ο{ Βέ. Ῥαυ] {ο 
Ώιο Πιαοάίσθαης. Βυιί 48 πο οί]εγ Ἰηδίαπος 5 ΟΠ 

6ο ἸΝοίεβ οἩἹ 

τοοοτά ο{ α Ἰο5ί Ἐρίεί]ε οϐ {ιο Αρορί]ος, Ίο παΥ 
Ἠεβ]ίαίε {ο αἁπιῖί ἐαί {ο Ἠανο Ῥ6εῃ {ο οα5ο Ἠθτο. 
Ίο Ἰανε ΟΠΙΥ {ο 5ΡΡΟΡΒΕΘ, ΥΙίἩ αἰπιοδί αἲ] {ο 
Ῥεεί 6οπηπιεηίαίοΓς, ἴ]αί {πε Ερίεί]ε ἵπ ααθδίίοτ 
Ίγα5 αποί]λετ οοΡΥ οἱ ιαί {ο {με Ερμερίαπς, ἰίΠαί 
Ρείησ Ιῃ 80ΠΠ6 ΠπιθαβΙΙΤθ α οἶτοι]ας οη6. 

17. ᾽Αρχίππῳ.] Ἠο 5 δαρροδεά {ο Ἠαγο Ῥοεῃ 
ἀϊρολματσίηςσ {πε οῇβϊοο οΓ τα]]ησ Ῥτγοευγίετ, Ἱ. 6. 
Β]εμορ αἱ Ο0οἱοββ. Ἐτοπι {πο Ὑοτάς ο{ {ῑθ 
αἀάτοδς βλέπε, ὅσο., Ἱε αδ Ῥεεῃπ σεπετα]]γ 5ρ- 
Ροεεἆ, ἐ]ιαξ πε Ἰαὰ Ῥεεῃ Ἱπαίίεπί]νε {ο {πο ἁπίερ 
ο{ Π56 είαί]οή, απά επαί 1 15 Ιπίεπάεά {ο 6οΠΥΘΥ α 
τθρτοοΒ, Τηἱ8, Πούνθυνετ, ἶ5 6ο Ιποοπβίείθπέ υγ 
Ώιο οοπππιεπάα{οτΥ ΠΙΔΠΠΘΥ ἵπ ΥΥΠΙοἩ Ἡε 18 πἹεή- 
Ποπεά ὮΥ {πε Αρορί]ο {ο ΡΗΙΠεπιοῃ, {παί 1 ΒΙΤΕΙΥ 
οπηποί ο αἁππ]ίίεά. ΎΝοτ 5 54οἩ α οοπο]ιβίοἩ 
αἱ αἰ] πεσοθββατΥ. Ίο πιὶρ]{ α5 ν/ε]] 5αρρος5θ {πα 
αἀπιοπ]ίοῃ {ο Τϊπποίγ, 2 Τΐπι. 1. 6. {ο « εῖτ αρ 
Ώιε ρἰ[ῖ οῇ αοά ἵπ Ἠἶπι 7. Ιπιρ]ίος τερτοοΓ {ΟΙ πες- 
Ἰσεπςοθ. 3ο Ίαπραασε αβ {Πὶς 15 οΠΙΥ {ο ο 
υπάετδίοοά α8 εχο]ῖῃπσ {ο τεπειρεᾶ αοἰυϊίη ; Το 
ν/ΠΙςἩ, οοηφϊἀετίησ {1 {Ίεη ίαΐε οἱ {Πε ϱ9198- 
βἰαπ ΟΠατοΙ, (Ῥε5εί γη] {α]9ε {εασ]αίβ) ἴΊετθ 
ν/οι]ά Ὦο εερεοῖα] πεεάἀ. 

18. τῃ ἐμῃ χειρὶ Π.] 39ο Νοίο οη Ῥοπι, χΧγΙ. 
2] --- 22. Μνημ. µου τῶν δ., “« Βε παϊπάβα] οἳ πιΥ 
Ῥοπάς [5ο α5 {ο Ἱπιίαίο ΠπιΥ οουτασε απἆ οοηδίαΠοΥ 
ἵπ ἰμο {α1(π].” 



ΠδΔΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΤΠΙΟΣΤΟΛΟΊΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

θΘΕΣΣ4ΙΟΝΙΚΗΕΙΣ 

ΕΒΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ. 

Βοπι. : 
-ἆ σα εη «ΠΑΥ4ΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονι- 1 
ΕΡΗ. 1 2 ἁ - .] ω » ; ξ ο με Α, 

11ο. Κέων ἐν Θεῳ Πατρὶ καὶ Ἱκυρίῳ Ιησοῦ Χφισιῷ' χάρις υμῖν καὶ ειρήνη 
ν΄ 3 Ξ η ς ή 3 . . 

απὸ Θεοῦ ΙΠΙατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Γησοῦ Χριστοῦ. 
{Βοπι.1.9, 9 { ο . - αφ / ιν , ς ο) , ς - 

Αα. Μυχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων υμών, μνεία» υμων 3 
3 Τηε55, 1. 8. 
Ῥμ. 1. 8. 

’ ή » ς {ν . 3 ι ’ ς - 

ποιούµενοι ἐπὶ τῶν προσευχὼν ἡμῶν ἀδιαλείπτῶς, μνημονευοντες υμὼν ὃ 
- .. 39 [ .. ς » 

τοῦ ἔργου τῆς πίστεως, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ύπομονης 

τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ 

ΟἨτὶκΜΠαπΙίγ Ίνας Πτοί Ρ]απίεά αἲ Τηεεεα]οπίσα 
(αροιί Α. Ρ. 60) ὮΥ Ῥίέ. Ῥαα], ν]ιο Εογπεά α 
πάτο], ρατί]γ οὗ 1615, Ῥαΐ οπΙεβΥ οϐ ἀεπίι]θς. 
Πε απυε]εν]ησ 16ὐς, ΠοΙΥΕΥΕΥ, Πανίης, 48 α511α1, 
εχοῖ{εἆ α ρεγ5εσι{]οη ασαϊηςδί Ππα, πε γνας Γοτοεὰ 
{ο Ίεανε {ο πΘΝΙΥ Ρ]απίεά ΟἨατοῇ, ἀπἀοτ στοαί 
{γῖα]5 απἀά ΤΠαΠΥ ἀἱραάναπίασες, απἀά {ο Πεε {ο 
ΈῬεταα, απά {γοπι {πεπος {ο ΑἴΠαΠΒ απά {ο Οοτἰπ{ῃ. 
Έτοπα νυη]σο] Ἰαΐΐετ ρ]αςε {5 Ερίϊεί]ε γ/ας υντιίθη. 
Ἔ]ια Ιπππιεάϊαίε οεσαδῖοπ οἳ 195 νντ]έῖπσ Ίνας, ἴ]ε 
Γανοταβ]ο τοροτί μον 'ΓιπιοίἩΥγ, Ποπ η Ἰαά 
βεπί {ο νὶςιέ {πεπη ἵπ Ἰ]5 είεαά (1 Τΐπα, 1. 6.) Ἰαά 
ρίνεη οΓ {πο 5ίεαά[αξίπεθς οῇ {ιο Τ]δρκα]οπίαης ἵη 
ἔπε {αἱίΠ. Βυαΐ (λοισῃ (πο Αροδί]ο Γουπά ἵπ ία 
βίαΐο οῇ {ήησς, α5 τεροτίθς {ο Πίπα, πΙΙσ] {ο οΟΠΙ- 
πηθηᾶ, απά 501ΓΟΘΙΥ αΠΥ {ίπσ {ο οεηβΙτθ; γεί Πε 
(ιουισΏί Ῥτορος, οἨη αοσοιπ!ί οῇ πα ἱεπιρίαίίοης {ο 
ν/Ἠπ]ο] πο οοηνοτίς ννετο οχροςθά, {οπι το ογ!] 
οοπιπιαπἰσα{οΠ8 οὗ 7ον5 απά Ἠοααί]μεῃς, {ο ΙΠίεί- 
πιὶκ οαμῖοπδ απά ιοαγπίποσς ννίἩ Πὶ5δ οοπππεηςα- 
έἴοηπβ απά οχηοτία(ίοη8. Ίπ β]οτί, ἴπε Ἰεαάίησ 
ἀθβίση οῇ ία Αροεί]α, ἵπ ντ]ῖπσ Πέ, νναΒδ {ο εοπ- 
ηπι επι πι έ]ιε αι, {ο αχΠοτί ἴλαοπι ἴο ερµγα- 
ϱεοι ργο/εβδίοπι ος 1 (ποἰνν Πλείαπάἶπς {1 Ρρεί8εςι]- 
Ποπς οῇ {λαο απρεΠενῖπσ ουν): απἀ, αΌονο αἲ!, 
ίο οχοῖία {επι {ο 816] α ργαοίϊσε ο) τί ἀιίες 38 
νναβ Ὀεσοπηῖης {ποαῖτ ]σ]ι απά Ἰο]γ οα]]1ῃσ. 

Τ]ιε σοπιίπεπεςς οῇ 5 Ἠρϊδί]ο Ἠαςδ πονοΓ Όθθη 
ἀοπρίαεά, Ῥεΐησ αθείοᾷ Ὦγ οΙαίίοη8 ΓΤΟΠΙ, ΟΥ Τθ- 
{ετεποςθς {ο Τί ἵπ ια Εαίμστς, [Τοπ ια {ἶπιο οΓ 
Ῥο]γοατρ ἀοννηνατάθ. Τί 15 απιοδί απίνογεα]]γ 
πάπηϊ((οά {ο Ίνανο Ῥοσῃ ντο [γδέ οἳ Βί. Ραι1]8 
Ερίδί]ο8: Οιοιρ] οἩ ένα ρτος]εο ἀαίο {Πε Ἱαατησά, 
α8 αμα], ἀἰῇοτ, Τί οου]ά ποί να] Ὄο ντίοπ 
οατ]ῖογ (Παπ ὄ2, ποτ Ἰαΐοτ απ ὅ4. Βπί ιο οςχ- 
ποί]γ Ἱπίογπιοδ]αίο ἀαίο ππαγ πποδί 5α{6ε1γ Ὃε Ἱαβι 
Τη πιράίο. Τηε βίγ]ε οῇ νο Ερίδί]ο 18 πιογο Βἱπι- 
Ρ]ο απά προ νετ Όναη απγ οίποτ οῇ Βἱ. Ῥαα]”ς, 
Ἅπά {9 οματασίετίπεά Ὦγ 4εερ οαγηθδίηθ5ς παπά απ 

οΠεοίϊοπαίο ερὶτ]. Ἠε Βτεί τεπηϊπᾶς {πεπῃ ο{ {πε 
Γοτπη]άαῦ]αε ἀϊ[μοι]ίες ε Ἰαά {ο εποοιπίετ ἵπ 
Οιεὶγ οοηΥΕΙΡΙΟΠ 5 απᾶ Ἱναγης {επι ασαϊηςί ἴποςε 
Ἠεαίμεῃ Ἱπιραγίήες ΠΙΟ] {Π6Υ Πας 5ο Ἰα{ε]γ αὔαπ- 
ἀοπεά. ΈΤπεπ, α[ἴετ Ἱποι]σαίίηα Ῥτοίπετ]γ Ίονε, 
η εεἰί]ες 5οπἹε Ροῖπίς ΥΠ τασατὰ {ο {Πε ΤθβΓ- 
τθοίίοη (οη ψΠ]ο] θαπάτγ 6ΙΓΟΠΘΟΠΕ ποίΊοπς Ίθγθ 
εηίετίαϊπεά), απἀ εη]οίης {Πεπῃ {ο α ἆπε ρτθρατα- 
ο {ογ {πο αἆνεπί οῇ Οητῖδέ {ο Ἱαάσπιεπί, απἀ 
οοπο]αάας ΥΠ γατίοις Ρτγασίῖσαὶ οουη5ε]ς απά 
ἰπδίταοί1οἩς. 

1. Σιλουανός.] Ἀϊναπας, οἱ Ῥ]]α8, ἶ5 Πγεί ΠπεΠ- 
Ποπεά ΙΠ Αοΐδ Χγ. 22. Τιμόθες. Άθε Νοίε ΟΠ 
Αοὶς χνἰ. 1. Αί ἐν Θεῷ 3ΙΡΡΙΥ οὔσῃ. Αἲ Θεσσαλ 
Ώιο Ατίῑο]ε τῇ νου], 5ἰτ]οί]γ δρεακίηας, ϱε πεςσες 
5ατΥ Σ Ραΐ 1 παὶσ]Ώί Υ6γγ ννε]] Ῥο οπι{{6ά. 

2. εὐχαρ., ἃοι] Ὁοπιρ. ἰπηῖ]ατ βεπίπεηί αἲ 
Ῥοπι. Ἱ. 8 --- 10. Ἐρῃ. 1. 16. 2 Τ]πι. 1. ὃ. 2 Τηεςς. 
Ι. 9. , 19. ν]ετο 5εθ ἸΝοίος. 

9, ἀδιαλείπτως] {ΓοΥ πολλάκι. 366 Νοίε οἩ 
Βοπι. Ἱ. 9. Τοῦ ἔργου --- ἐλπίδος. Τηϊ8 ἵ Ὦγ Κορρε 
απά ΤΠΙΑΠΥ οἩ {6 πποτο τοσεπί (οπιππθηί{αἴοτΒ 
(ποισηί α ροτρηταςίς οαινα]εηῖ {ο πίστεως, καὶ 
ἀγαπῆς. καὶ ἐλπίδος. ΤΠε Ρτοοίδ, Πονενετ, α- 
ἀπσεά ατγθ Ἱπει[οϊςηί. 
Ἰανο απ Ιπίεηδίνο ο[σοί, απἀ ἀεποία, ἵπ {πε ΓΟΓ- 
ΙΠΘΥ 6356, χοαἰ απά οοπκίαπει; απά ἵπ ἴ]λε Ιαΐΐετ, 
αἰασγίίη απᾶ ἀ[ίσεπεο. ἙΒαί ἰο αἀνοτί ίο ρατί]οι- 
Ίατ5:. όν Α8 (οὔδεγνος Ῥτοίοβεοτ Βομοίί) ἵπ ἴπα 
ν/ογάς Γο]]ον]πσ, κόπου τῆς ἀγάπης απᾶ ὑπομονῆς τῆς 
3Τ6 50 5ο, (αί {πο {ογπιογ δαὈδίαπίϊνα ΙπάἰσαἴεΒ 
Όιο (λησ ας αγὶίπσ /γοπι πε Ἰαίίοτ, 90 ἔργον τῆς 
πιστ. (ορα5 αιιοά εκ Πὰο Ῥτοβοϊκοϊίατ) ἀαποίες 
κοπ/ἱοπάϊ ασοπάἶφιο ταῖο οκ Ρετειαδίοπθ (ητίβ- 
παπα οτἰαπάας πθατ]γ οαμ]να]εηί 1π 5οπςο {ο πίστις 
ἐνεργουμένη ἵπ (α]. ν. 6.7. Α νίουν οϐ ἴἶνε 86Π56 
5αρροτίοά ὮΥ ἴῑπα πιοδί οπιἰπεπί ΕχροδίίοΓς, ΔΠ- 
οἰοπί απά Πποάθτη. ΒΥ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης ἵδ 
πιεαη{ ἰ]αί ἀίσοποο οῇ οχετίοὴ Ὑμίο] αρτίηρς 

Τ]ε ἔργου απᾶ κόπου παιδί. 



1 ΤΗΕΡΡΑΙΟΝΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. 1. 4---6. 9250 

ς ” 3 3 ς . νά ια) 

«καὶ Πατρὺς ἡμῶν " εἰδότε, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι υπὺὸ Θεοῦ, την Ἁ" Ὅ90. 3.10. 
3 Ι ς . ι 5 ᾽ 3 φ] ς » 3 ΄ “ 9 3 ς ιο) 3 λό ω 

ὃ ἐκλογὴν ὑμῶν, | ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εις ὑμᾶς ἐν λ07ῳ «αι 
2 Οος. 6. 3 Β ’ ς 4 ολ. 

µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάµει καὶ ἐν ΙΠνεύματι ἁγίῳ, καὶ ἐν πληροφορίᾳ πίτα. 1 

11 6ος. 2. 4. 
20. 

6.6. 

κ Αος δ. 11. 
ω ’ τ , μ δ ἃ οὉ κ ιν ς -ω 

ϐ πολλη | καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν υμῖν δι υμᾶς. Καὶ μεῖς Οσοι. 4. 16. 
μ]. ἃ, 17. .. ΄ . ’ ) ιά Ῥ 

μιμηταὺ ἡμῶν ἐγενήθητε, καὶ τοῦ Κυρίου, δεξάµενοι τὸν Λόγο», να τει. 8.9. 

{τοπι Ἰονα, πεατ]γ οφιἱνα]επί {ο ἀγάπης κοπιώσης. 
Τ]μς, ασαἶπ, τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπ. ΠιεἄΗς ἰαί 6ΟΊΙ- 
είαποι οἱ επάκγαποε, Ν Πίο] δρτῖησς [τοπι Ἀορε [1η 
Οπεϊκὲ οἱ βαἱναίίιοπ.] Όεε (δευτ. Της 1 ἶ5 
πεατΙγ οφαἱνα]επί {ο ἐλπίδος ὑπομενούσης. Τοῦ 
Κυρίου ἵδ α (επί. οί οὐ]οοί, [ΟΥ εἰς τὸν Κύριον, “΄ ορθ 
τεροφεά ἵπ ἴἶνε [,οτὰ, α5 πο ΟΠΙΥ Ὀεβίουνει οἱ εα]- 
γαίομ.. "Ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, ὅτο. Τ]ή5 Γογπι 15 
ΒΥ 8οππθ Ἠχροξ/1οΓ, αποἰοπί απά πιοάσγη, τε[ετγεά 
(ο ιο (τοῦ ΠΟΙΠΒ πίστ., ἆἀγ., ἃπά ἐλπ., απά 5αρ- 
Ροφοἆ {ο ἀεποίο (Ὁγ α Ηευταίδπ ἀθτῖναά {τοια 
λα) 193) ια Ριτίγ απά κἰποστίγ οῇ ίἶοδο 
γιίαθε. Όπου, Ἠοννθνας, οοππθοί {πο Ὑνοτάς 
ΜΙΑ µνημ., απά απἀθικίαπά (πει οῇ Ρταγθῖς {ο 
ἀοσά, Τ{ς Ιαίέετ νίονν 15 οοπβτπιεά ΡΥ {ο Ῥεεεῃ. 
Ἀγτ., απά 18, πο νγίποιέ χθαδοη, Ρτοίεττεὰ ὮΥ πο 
Ῥε8έ Εκροφίΐους, {ΤοΠι Βθη5οπ {ο ΒοΠοίέ. 

4. εἰδότες, ὅτο.] Τι 15 νε]] «ποννη ὮΥ Ρε]ί απά 
Βο]οίξ, ἶιαί εἰδότες Ἠετθ, αξ ΝΕΙΙ α5 µνημ. αἲ Υ. ὃ, 
ἀερεπάς οἩ [ο νοτά ος Υ. ὦ. εὐχαριστοῦμεν --- 
προσευχῶν ἡμῶν. “Ὑπὸ Θεοῦ (15 Νο], Ρα]ΐ, απἀ 
Ῥο]οίί βπονν] παιδί ὃο οοηείταθὰ υνἰ( ἦγαπ., ποῖ 
ΝΕ τὴν ἐκλ.; α5 Ρτορτίαίγ ο Ίαπριασε αἱπιοςί 
τδφΠἶτες, απά ἴ]θ πβασο οΓ {1ο Αρορί]ο οἰδονεγθ 
(48 5 Ἔ]οςς. Π. 15. απά 0οἱ. 1. 12.) οοπβτΙης. 9ο 
3ἶ5ο {πο Ῥοδολίτο Ἀντ, απάἀ Ὑμ]σ. Ὑεγδίους. ΥΝΤΙ 
ἡγαπ. ὑπὸ Θεοῦ. ΥΕ ΙΠαΥ οοἵηρατο Όε Ηευτεν/ 
56 Τὸ 

. ἜΤ]ιε ΤΑ µ ον 8ΟΠ16 (οεροοἰα]]γ πε 6αυίπ- 
ἐφέΐο Οοππππεπίαἴοτς) απἀογείοοά οϐ ἴμε αὐφο]αία 
ε]εσίίοῃ οΓ 1ο Ρ6ΓΒΟΠΒ, ἃ5 Ιπάϊνιάπα]ς, {ο είετηα! 
μΐα. Βαϊ [τοπ Π. ὄ. 14. απάἀ 2 Τ]οῬς. ΠΠ. 11. Τε 
ἄΡΡΘαΤ5 ναί 5οπης Ίνετο ἀἰδοῦεά[θηϊ, απά ἵῃ ἀ4απσογ 
ο) (α]]ΐῃσ ανναγ. ὙἨγο πιαγ, {ογοίογο (υΜΙίἩ ἴα 
υρεί ϱοπιπιοηίαίοτς, {τοι 0ἨΤΥγς5. ἆοννη (ο Ρε] 
απά 9ολοί(), Ἰπίθτρτεί Τί οῇ ἐπεΙχγ εἰοσίίοη {ο εχ- 
ἱετηα] ρτϊνί]εσαος αδ α Οτο]. Τ επίτεΙΥ αστεο 
νι Ὀτ. Α. ΟΙαήκαο, πα “έ ᾖιο εἰθοοίίοπ Ἰθγθ 
«ροκεπ ο{ ἶ5 (μαί ἰπθαίοαά ο Ὦ} ιο ΑΛροξιε αί 
Ίαγσαο ἵηω νε Ερίεί]ες {ο νο Ἐοιπαῃς, (ααἱαίίαπς, 
απά Ερμοδίαη8: απά Ὠπαί Πέ 15 πο Ἱτεερεοίίνο, 
πποοπάΓήοπα], εἴεγηα], απά Ῥετεοπα] οἱαοίίοηπ {ο 
ενοτ]αίίησ σ]οτγ, ναί ἶ πιεαπί ὮΥ {Πο Αροί]ο; 
Ῥαξ (εππιροτα] εἰεοίίοπ, {πε Ὀείησ οπ]]αὰ απά 
«Ἡοβεῃ, α5 α Ροὰγ οι οῇ {πο ποτά Ὀγ ία Ἰηοτά 
απά Βρίτιί (966 ο] αν. 19): ναί αἲἰ ννας ερεοίΠ- 
οα]1γ οοπάΓήοπα] αφ [αγ α5 ἰποίτ βπα] εαἱναίίοη 
νγαδ οοποθτπεᾶ 8ο ναί υνιουί αΠΥ πηθτίέ οἩἨ 
Ώνεῖτ εἰάς6, [νε ννογε «ᾖοδαοπ απά οπ]]εὰ {ο ἴποβθ 
Ῥ]εβδίησς ννμίσΙ, 1 9ο ατὶσ]έ, ννοι]ά ]εαά ἴποπι 
{ο οἴετῃα] σ]οτγ.”. 366 ΠΠοΓΘ 1π Ζαποᾖ, τος, 
ἨΤΗΠΟΨ, Ἠατηπηα,, Ώοπβοη, Μασϊκη., απά Γοπι]ΐπο. 

5. Ἔπα 5οορε ο{ (Πῖ5 νειςθ 566/Πη5 {ο ϱ6, {ο Ἱπί]- 
πιαίο [ποῖτ {41 ροτειαδίοῃ ναί Ες οοπνθΓβδίοη οΓ 
Πο Τηθβκα]οπίαης {ο πα ΟἨγίίαπ ΓΙἩ ννας 
πηπγκεά Ὁγ ἴἶο οίΠείεπογ οἱ ἨὨϊνίπο Ῥονθς, α5 
απιεείοά Ὁγ Όνο πιοςί Ἱπάαυϊίαρ]ε αἶσῃπ. Όθςθ 
ορρο, Ρα]έ, απά Βομοίί. Ἠετα, Ροα]ΐ οὈδογνες, 
ἆτο εαὐ]οίπθά ιο αἶσπς Ὦγ ννπίο] έλαί οἱαοίίοπ {ο 
[πα ΟΗτ]κίίαπ τε]ἰσίοπ πηἰση{ί Όε ΚΠΟΥΝΗ. Τὸ εὐαγγ. 
αν (ῦπο Ῥοεί Οοπιπιεπίαίοτε ατα αστθεά) ἰση]- 
65, ΄΄ ους ργεαο]μίησ οῇ πο (οερο!, οὐ {]θ (108- 

Ρεἱ α5 ρτεασ]θὰ Ὁγ α5; α5 ἵπ 11, 4. Ῥοπι. χγἰ. 96. 
(αἱ. . π. 9 Τηεςς. 1, 18. 2 Τΐπι. . 8. γιεν 
ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς, πἆ γος Ρογνεηίί, Ῥο]ί οοππραγθς 

(α1. 1, 14. ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία γένηται. 119 
γΥΟΓά5 ἐν δυνάμει καὶ ἐν Ἡν. ἆγ. (ραΐ {ΟΥ ἐν ὃυν. τοῦ 
Πν. ἆγ.) ατο ΒΥ πΙαΠΥ οπηϊπεπί ΕχροβίίοΓ5 αΠάθ: 
εἰοοά οϐ νε ππίτασ]ες Ὑνοτκεά, απἀ ιο 84ρεί- 
παίυτα] σ τς Ἱπιρατίοά ὉΥ Βί. Ρα]. 3ε6 ΒοΠπι. ΧΥ. 
19. 1 ὅου. 1. 4. Ἔ]ιε 5εηςε, Ἠονεναςτ, πιαεί ποῦ 
Ρε οοπβπεά {ο ἴλεςε ; Ῥιί{ (α5 ίμο οοηίεχί Τ6αΙΙΤΕΒ) 
Όιο ννογάς ατθ ἴο 6 απἀοτείοος, αἰδο, παΥγ οἴΙεβΒΥ 
(νι Οαἰνίαπ, Βοσα, απἀ οἴμετς, ἆονη {ο Θεοίς 
απά Ῥε]() οἳ (]θ Ιπίεγπα] Ροννεγ οῇ ο (οβρε] οἨ 
ύια Ἰδατί, εβεοίεὰ Ὦγ έπε Ηο!γ 5ρΙπίΐ, απά αἱίεεί- 
εἀ ὮΥ πο (αῑίδ οΓ ία Βρϊτέ. Τῆ]ς, ἴοο, ἶς Ρ]αίΠ 
{ποπη (ἶιε ἐν πληροφορίᾳ πολλῃ, ΨΠΙΕΠ, αοςοτά]ηρ {ο 
Ώιο Ηγδί-πιεηί]οπθά 5οηςθ, Υου]ά πανε {ο Ῥο ίακεῃ 
(απ]ο5ς α ΠαΓ5Η ἰγαπβδροδί{οη Ίνετο δαρροβεά) ος 
Όε 4γΡοδίίε, ΠΑΙΠΕΙΥ, Ἠ]5 παῤῥησία: Τηο εχρτεβδίοη 
16 ννθ]] τοπάστοὰ ὮΥ {λα Ῥεδο[ῇ. 3Υτ. 6 οἶπι Βιπηίθ- 
βἶπια Ρεγβαδίοπ6,”” α {111 ρογςΙαδίοπ απἀ οοπρ]αίθ 
οοπην]οίίοῃπ. Της 1έ 15 εαἱνα]επί {90 ἐν πληροφο- 
ρίᾳ πίστεως (1. 6. ἐν π. πεπληροφορουμένῃ) αἲ Ηεὺ. Χ. 
99, ππᾶ πεποίθησις πολλὴ αἱ 2 Οογ. νι. 22... Όοπι- 
Ρατε 1 6οἡ. Π. 4-. 

Τ]ο 5εορο οϐ {πα πεχί Ἱγογάς καθῶς --- δι) ὑμᾶς 
86επη5 {ο Ὀς6, α5 0ἨΤΥς. Ρροϊπίς ουί, {ο ΡΤοΡοβθ 
Πἰπιςα] [ας {Πεῖτ εχαπηρ]θ. Τηο οοπιραΓίδοπ, ΠΟΥ/- 
6νετ, ἶ5 16 Ἱπιρετεεοί, απά λετε 18 ἵπ οἴδατε ἃ 
ΤΘ[ΘΥ6ΠΟΘ {ο ἰ]θ εἰδότες αἲν. 4. Τ]ο Π1]1 «εεπεθ οΓ 
(ο Ῥτίεβγ νγοτὰεὰ καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν 
5οθπῃς {ο ὃς ἴμαί εχρτεβ5εά ὮΥ θοποίέ: “΄ἴπαθ- 
ΠΙΙΟΠ αξ γθ γνε]] Κποιν [απά οαη {ας(γ] ννμαί βοτί 
ος Ῥογεοης 6 ανα Ῥ6εμ απποης Υοις 1. 6. ΜΗ] 
νηαί Ὀϊνίπο Ρο/6Γ απά πληροφορία νε παν (παρ 
γοι, απά υπ Ἱνπαί οοπβάεπος, αἰαοπίγ, απᾶ 
Ραΐϊοπί επάπταησθ νε Ἠανε Βογηθ {Πε εαῇΠετίπσθ 
Ὑγα Ἠαά {ο απάἆετσο {ος γοιτ5 απάἆ {11ο (4ο8ρε)])8 
βα]ο.2 

6. καὶ ὑμεῖς µιμ. ἡμῶν ἐγενηθ.] Ἠετε Τί ἵδ ποί 
ΏΘΟΘΑΘΑΤΥ {0 ΒΙΡΡΟΡΘ 5ο Ίοησ απ ε]]ρείς ας 18 
ἀοπο ΡΥ Βεηβδοπ απά ἸΜαοϊκη. Τί 15 εα[Πεϊθηί {ο 
ΒΙΡΡΙΥ οὕτω, ἴακεηπ {οπι {Πο ννογτάς Ιεῇ; ίο 9 
απάετείοοᾶ Ιπ {ο Ρργεσοθεάίπσ οἰαιαςδθ. Της {πε 
ψ/ογάς νι] Ῥο οαιΙνα]θπί {ο ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς 
μιμητᾶς, δεο., ΠΙΕΙ {πο Αροςίιο ΡρεΓ/αρςθ υοι]ά 
Ἠανε ννγΙίεη, Ῥαΐ ἐἶναί {χο ηοχέ ο]πάξθ ΟΟΠΙΠΙΘΠΟΘΒ 
ὙγΙ(Ἡ ὥστε γενέσθαι. Τη Ἱππίαμοη ἨἈθγα επ]οίηθά 
15 ποί, Ι οοποεῖνα, ναί πιοδί Οοπιπιεηίαίοτ5 
ππα]κ 1έ, απ Ἱππίπίάοπ οὗ Ολγῖδέ απἆ {ο Αροεί]ος 
π ῥεαγίπσ α[Ποέίοπς, Ὀαί (α5 Ζαποῇ, (τος., Ώοάςγ., 
Φοοίέ, απἀ Ῥε]ί εχρ]αῖπ) ἵπ α σοπεγαί ναγ. ἹΤη- 
ἀθθά, νο Ἱνοιᾷς ἐν θλίψει πολλῃ ἴογπι απ ΙΠ{ΘΓ- 
πηθάίαίε οἸαμφδα, {ΠΤΟΥΥΠ ἶπ, {ο ποίθ α οἰγοιπδίαπσθ 
αἰίεπάαπέ οπ νε ρεϊποῖρα] εαβ]εοί οΓ {1ο «επίεπςε, 
Πιαίγ ἱπίαίίοη ΟΓ {ιο Τ,ογὰς ΠαΠΙΕΙΥ, ναί 1 νγας 
(ἑαπιϊάκί πο ἀἰρα]αοἨ : 3) [ος 5ο Τ υοι]ά τεή- 
ἀ6τ, ν]ι Α0Όρ. Νεννο., (1οθξσοΠ., απά Βοποίί. 9εθ 
Λος χὶν. 22. οοπιρατθά ΨΙ Ῥοπῃ. Υ. ὁ. Ίπεπ 
Όιο Αρορί]ο 5αγ5 {παί (Π6Υ Ίνετα Ἱπηίαίοτς οϐ Ἠἶπα 
απᾶ ο Τιοτά. ο, Τ πι, πιθαπς Ἱπ]ίαίοις ος 
Ἠϊπα, απά {Πογοβ οὗ ένα Τιοτά, Ὑνποπα πε Ιπαίαίεᾶ. 
Τη5 ἶ5 οοπβτπιεά ὮΥ α Κἰπάτεά ῥᾶδεασο ος 1 6ος, 
Χἰ. 1. µιµηταί µου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. Ἐν 
μετὰ χαρᾶς Πνεύμ. ἆγ. ἵδ πιθαπί α ΙΟΥ Ἱπβρίτεά ὮΥ 
ένο Ηο]γ Αρῖπί, Νίο ποοοπιραπίεἆ απά τοννατάεά 
Ειαῖγ αἰαογίίγ ἵπ τεσοοϊνίησ ο Ἱνοτὰ, απἁ είν 
Πτπιηθςς ἵῃπ αἀλμετίης {ο 15 απ «« ν/Πίο] Ίνα (α8 
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Ὀλίψει πολλῃ, μετὰ χαρᾶς Πνεύματος ἁγίου" ὥστε γενέσθαι ὕμας Ἱ 

Ἡοπι, 1. 8. 
ὁ .., ’ ” -- 2 “. ” 2 

τύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονία καὶ τῇ 4χαϊᾳ. αφ 8 
ν 7 ς ά 3 ή 

ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὃ Λόγος τοῦ Ἰυρίου οὐ µόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ 
πν αὖ 3 Λ Ν 3 Δ ’ ς Π ς ” ς ᾽ . 

καὶ Αχαΐα, ἀλλὰ [καὶ] ἐν παντὶ τόπῳ ἢ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν 
ς υ , ω 3 . 

πι] Όοι 1.3. Θεὸν ἐξελήλυθεν. ώδστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι. '' αὐτοὶ γὰρ 9 
κ, 3 , ς , 3) 3) ' δα π ο 

περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν οποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς 
’ 3 κ » 

ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν απὸ τῶν εἰδώλων, δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ η Μαιι, 8. 7. 

η 11 ἴλ 9 Ἡ Ν 3 ; λ ςἳ 2 . 3 - 3 εἰ 2 10 

σπα αληύινῳ, ΄ καὶ αναμεγειν τον Τιον αυτου ἐκ των ονρανω», ον Ίγειρεν 
2 Τ]χους, 1. 10, ο ο 3 . 3 εις :ς ο 3 . ” 3 ο - 3 , 

Εον. 1. 7. εΧ ΣΩ, 1ησου», τον ϱυο0μεγογ μας σπο της ος της ἑερχομεγης. 

ῬΏεπδοη απἀ Μασκη. οΏ5εγνε) απ ονἰάεπος ΟΓ {]ιείτ 
εἰεείίοἩ, απἀ α Ρ]εάσο οἱ ἠιεῖτ Πί]ε {ο α ΠαρΡΡΥ 
ΙππιοτίαΠ(γ.’”. Οοπιρ. Βοπι, χἰν. 1Τ. απάἀ Λοΐς χΧγν. 
41. Ἔ]ε (θεπΙ, Ἠετο ἀεποίεβ αί/ιον, οἵ ε[[οῖετιέ 
σαιδο. 

7. ὥστε γεν.] “'ΙπδοπαοἩ {αί Υο ῬΏθεσασπιθ εκ- 
εππρ]α15,” ὅτο. Όη {ο ίθγπι τύπ. 868 1 Οο{. Χ. 6. 
11. ΡΙΙ. Η1. 11. απά Νοίςα. 

δ. ἀφ᾽ ὑμῶν.] Τηε Αροδί]ε πού ἀῑ]αίες οἩη ία 
εχοε]]επί οεΒεοίδ οἱ (5 σοοᾷ εκαππρ]ο οἱ {]ιε 
Τπεβρα]οπίαπς, γνηοςθ {πι Ἰαά βρτεαἀ [αχ απά 
γγιἀθ. (Βομοίί.) Τη 15 εχρ]αϊπεά ὮΥ πιοςί οἱ 
λα πιοάετη Οοπηππεπίαίοις “΄ Ὀγ γοιγ Ιηβίταπιεπί- 
αγ... Τπο Πίεταὶ 5εηθε (ος Ρ]αςς), Πονενοτ, 
αἀορίεά ὮΥ {πε εατ]]ετ Εκαροβίΐου5, τηαςί ποί ὃς 
εχο]ιάθἀ. ΊΤπ [αοί, Ὀοίῃ 8εηΠ5ε8Β 8θεπη ΠπεαΠί, 
« Ἐτοπα γοι λε 5ουπἀ οῇ {πε (1ο6ρε] τί Ι5επεά, 
απά ΡΥ γοιΓ πἹεαΠς ννας 6ργεαά αὐτοαά ἵπ αἲ] Μα- 
οθἀοπία.”. Ἠ πο οοπδίγηοίίοπ, Ιπᾶεεᾶ, οἱ {πο 
εεηίθηος, ΟΥΙΠς ἴο Πο οὐ µόνον --- ἀλλὰ καὶ ἴλα 
Οοπιπιεπίαίοτς ατα ποί α Ηέί]ο ρογρ]εχεά. Τ]16γ 
8Γθ ϱεΠΕΓαΙΙΥ αστεεὰ Ιπ 5αρροδίηρ α ἱταπβροβίίοη 
ΟΙ οὐ µόνον, ΝηΙο] πιαδί ο {ακεπ, {Π6Υ {ἐΠπίπί, 
η ἐξήχηται. 366 Ἰορρε, Ρε], απά Φομοίέ, 
Βιΐ 1 Ιμου]ά ταί]οχ 5εεπι ἰ]αί ἴἶνα τας ποίῖοη οΓ 
Ώιε οοηβίτιο(ίοη οαπ αἸοπο Ὦο αθαϊπεά ὮΥ οοἩ- 
βΙάετῖησ ἴ]ο Ῥαδεαρο α8 Ῥ]επάίϊηπσ Ώνο πιοάθς ος 
οχργθβρίοη, {παςδ: “Ἐοτ {οπι γοι 5οιπἆεά ἴα 
νγοτὰ οῇ χε Τιοτὰ, ονεγ αἰ] Μαοεάοπία απά Αολαίΐα; 
απά ποί ΟΠΙΥ Ἠας γοιτ {αἶι ἵπ ἄοά Ὀθδει γναι] 
ΚπονΥΠ {ετε, Ότί ἴε τεροτί οἱ Τί πας Ώδοῃ 4β- 
βοπη]ηαίθά ΕΥΕΤΥΊΥἨΟΤΟ δε,’ ---Παπιθ]γ, ἵπ πιοβε 
οῇ ιο οουηίτίος οϐ ο οἰνί]]ποά ννοτ]ά; υγ] 
ν/]]ο] Μαοεάοπία απά Λολαῖα Ἠπά οοηβίαηί «ΟΠῃ- 
πιετοῖα] οοπππιαπἰσσίίοῃ. ἴπ ἐξήχ. ἴλετο ἵδ απ 
α]ηδίοπ {ο ἴ]ε κήρυγµα Οἱ {ια (4οβΡο1, απά {ο ναί 
ΒΟΠΟΤΟΙ5 γοίοθ, αδ 1{ ννετθ οϐ α ἰτυππρεί (566 15. 
Ἰν. 1. Βον. 1. 10:), νι ννπ]ο] κήρυκες (1ἱκα ος 
εγηογς) ννετο αοςομδίοπιθεά {ο βραα]. Πονν Ἠοποιί- 
αὖ]θ 1{ ν/ας {ΟΥ 11ο (1οβρ6] {ο ἴδειθ Γογί {Τοπα 4ΠΥ 
Ρ]ασε [γδί οἳ α] ελα ρ]ασεβ οἳ α οοιΠίΓΥ, ννθ ΠΙΣΥ 
Ἱηίογ [γοπα 1 0ος. χὶν. 560. ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὃ λόγος τοῦ 
Θεοῦ ἐζῆλθε; ΒΥ λαλεῖν τι, «το 8αΥγ αΠΥ (μίης,” ἶ8 
πηθπηί αίμα η οοπππεπάαοι, οἵἳ οοηστα(α]α- 
Ποη. 

9, 10. αὐτοὶ γάρ.] Ἱ. 6. 5 τοί, οὔβδοινος (ἨΥ 
Ώπο οοΠΒίΓΙΟΙΙΟΠ Ρ6Γ τὸ σηµαινόµενον, Ἰϊ]κο ἐλαί αἲ 
Αοίς γ)Πἰ. ὄ.) οἱ ἐν παντὶ τόπῳ 5ο]]. πᾶσι τόποις, ἴλλο5θ 
{ο ν]οπι να άίπρ ο γοιγ οοΠνΘΓΒΙΟΠ ΎΝ6γθ 
Ῥτοιρη{, 

-- ὅποίαν εἴσοδον ἔσχομεν.] ΟΓ ες ρ]ταςο {πο 
66Π56 Ἰαςδ Ὄθεῃ ἀοραίοά; Ὀαί 1 86οΠΗςΒ {ο 6 
6 Ἠγ]ιαί α αοσθββ[α] οπίταποο ννο Ἰαὰ απίο γοι,” 
1. 6. ναί α [ανοιταῦ]θ τοσσρίίοη νο οχροπίεηοθὰ 
ἃί γοιγ Ἠαπάβ. Έοτ Οναί 19 Ἱππρ]εά Ὦγ ὁποῖος, 
φια(ῖς. Ἔ]νο ννογᾷβ καὶ πῶς --- ἐρχ. ατα επρ/απαίογη 
ΟΓ 1ο ὁποίαν εἴσ. ἔσχ.; ἩΝΊιετΟ ἐπεστρ. πρὸς τὸν Θ. 

6 α Γοτπηυ]α οσουττῖης αἱ5ο 1π Αοίς χἰ. 2]. χἰν. 15. 
2 Οοτ. Π1. 16., απ νν]ΙοἩ ἀεποίες ΡΥ α Ηεῦταία 
απά Πσιταίίνο Ῥηταςε, εοπυεγδίοη Ίτοπι Ι4ο]αίτγ 
απά Ρασαηίσπα, ος ὁπάαίδπι, {ο ΟτὶκΙἠαπΙ(γ. πε 
εοπίγατη 15 8ροΚεη οἳ ἵπ 2 Οοἵ. ΙΙ. 2., ἨΔΠΗΘΙΥ, ἃ 
σοΐησ πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα. ἜΤηε ὙΝοτβ 
{ο]]ουίπς εἶονν {χε ρι/Ύο5ε οἱ μ19 {ατπίης; [ῶστε, 
ΟΓ εἰς τὸ] δουλεύειν, ἴο ννοτςμίρ απἀ 8ετνε. Όπ 
Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθ., 566 ἆομη αν]. 1 --- ὅ. 

10. καὶ ἀναμένειν, ὅτο.] “' Πετε,” Ρε]ΐ τεπιατΚκα, 
έννε ανα {Ἴλοβο Ροϊηί5 αἀγετίεά ἴο, νπίο]ι ἀἱδ- 
Ππρι]κη {πε Ολτικίαῃ τε]ρίοηπ ποπ ο αάαΐδπη 
απά {πἱ5 απά {ο Ῥγεσεάϊπςσ Υετ5ε οοπίαϊἶη α Ῥτίεί 
ΒΙΙΩΠΙΑΤΥ οϐ {πε πποεί Ἱπιροτίαπί ἀοοίτίπες οἳ 
Οπ]βαπΙ{γ, ἰπεοτεί{σοα]-απά Ῥτασ(ἶσα].”. 1 νου]ά 
αἀά, (παί «έ νναϊησ {ος ὀοδι5 Οἡτὶςς εεσοπἆ αᾱ- 
γοπί,” 15 α Ῥεαια[α] εχρτεβδίοη Γος τεσεϊνίηςσ Ἠϊπα 
5 {]αίγ Ἠθάεειπετ; Ἱπιρ]γίης οὐεάίεπος {ο Ἠ]8 
Ριεοερί5, απἀ [αι λ[α] Ῥτοίεβείοη ο{ Πὶ5 τε]σῖοῃ. 
Τ]ιο 5αππθ πιθίαρποτ οσσιγθ' ἱη Ῥοπ. γἨ]. 19. 26, 
1 σος. ἱ. 7. (αἱ. ν. δ. 1 Οος. 1. Ἰ. 2 Τ]18ες, πχ. ὃ, 
Της 1 πα «οπβτπιεά ὮΥ Οαἰνίπς ννπο ρο]ηίς οι 
Ὠναί πο εχρτεβδίοη, ωαέῦιρ ον ἴπε αἀνεπί ο 
Οιτδί {ο Ἰαάσπιεηί, Ἱππρ]ες {πε οχίτεπιο ἁ1Π]- 
ου] οϐ μμ] (ατπῖησ απίο {πε Τιοτὰ, απά 
Ώιε ἆεερ απχίεῖγ [εχρτεδεεά ἵη {πε αὔογο ραβ- 
βασθ9 οἡ Όιο Ν. Τ.] ὮΥ ννπίο] αἶἰοπο 1 σαῃ, 
ἨΗΤΩΣΠΙΥ βρεα]ίησ, Ῥο ο[εοίθᾶ. ΠΗεγε ἴε εκ- 
Ρτεςδείοη Ία5 ΤΠΙΟΠ ῬγορτίοίΥ, Ρεῖπσ πιθαπί, 8 
Ρα]{ 5ασσθείς, {ο 1εαά {ο {ε ρτἰποῖρα] Ριτροξθ οῇ 
Ώιε Ερὶςί]ε; υνλίο]ι ννας {ο οοιτεοί ἴπε 6ΙΤΟΤΕ {]ναί 
Ἰαά ατἱδεη α5 {ο Ομτὶςς τείατη {Ποπ Ἠθανθη. 
ἨγΙΏν Ώις ννηο]θ Ῥᾶβδασθ οοπηρατθ α Κἰπάτεά οπς 
οἱ ΡΙΗ]. 1, 20. 

---τὸν ῥυόμενον.] Ἑεπάοτ, νο ἀε]ϊγετείμ, α5 ἵπ 
νο Ῥθ6βο]. Ἀγτ. (ή ααἱ Ιθεταί ”), (αἰνίη, απά Α0Όρ. 
Ἴθυνο. ἜΤ]ε ργεςεηί ας Ῥεςη ἰποιρηί {ο Ὦο ριαί 
{οτ ἴἶιο (α{1το, {ο ἀαποίο οετίαϊπίγ. Βυΐ 1 15 πο. 
ΏΘΟΘΒΒΑΕΥ {ο τοβδοτί {ο {]αί ρεϊποῖρ]ε Ἠθτε ; 51πος,. 
αοσοτάἶπσ {ο {μα α5ια] Γοτσς, ἴο Ῥτεδεπί ας, 18. 
Φολοίί αοκπονν]εάρος, στοαί Ῥτοργείγ απά βυ](α- 
Ῥ]εποεςς {ο ια οοηίεχί; α5 ἀθποίί]ης, «αγς Ῥίΐδοα- 
{ος, ΄ οετίαϊπίγ οῇ αοἴΙοή͵,” ος ταί]ετ ναί ἶ5 ἆοπθ 
αἲ αἱ] πιος, ας ΝἨΘΗ νο 84Υ, Τε 5Π 9ΗἱΠ6Ν. 
Έος Οχ5 ἀε]ίνεταπςσςθ, Πίο οοπιπεηοθά αἱ ους 
Τ,οτᾷ”5 ἀθεαίῃ απά δαοτίῇσςα, τπαΥ Ὦθ φαϊά {ο Ό6 οοῇ- | 
πια] οστεγίηςσ Γογννατά (5ο ὁ Όος. Ἱ, 10. ὃς ἐκ 
τηλικούτου θανάτου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ ῥύεται ' εἰς 4 
ἠλπίκαμεν, ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται. Ἠοὺ. γη. 20. “«Ἠο 
ονετ Ἰἱνοί] {ο ππακθ ἰΠπίογοθβδίοη Γος ας”) Ὁγ Ηϊπη- 
βο]1/ ους πἀνοσαίο νι {νο Ἐαί]ιαγ, απά ὈΥ {πο αἱά 
ος {να Ἠοιγ Βρίτίέ, ιο Ῥατασ]οία: απά 5 Ἠο ᾿ 
νι] Πἱπηςε]/ οοπηρ]οίο αἱ χο Ἰαςί ἆαγ, νε ἀθεαίι 
εργα] αφ ννο]] α5 {οπιροτα]. αἸα]] ὃς εννα]]οννθά 
πρ Ίπ γἰοίοτγ: αᾱ- νΙοίοτ αολίονοά ονετ Θἱη 
Ώοασ{]ι, απά (πο Τνανν, ὮΥ. “ὁ Ηίπα γν]νο Ἰουθά 6 απά 
γναδηθὰ 5 Γοπι ους 8ἱη5 ὉΥ Ἰὴς ουν Ὀ]ους.” 



1 ΤΗΕΡΡΑΤΟΝΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. Π. 1---δ. 

.᾿ . .) ι , ς - . ) ς νν 

ι ᾖΙ. 5 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοὶ, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς υμᾶς, 
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ο Ραρτα]1.δ,9. 

3 , 2 Ὁ [ Ν ς ’ 

9 Ότι οὐ κενὴ γέγονεν᾽ Ὁ αλλὰ [καὶ] προπαθὀντες καὶ υῤρισθέντες, Ὦ Ας 18. 3, 
’ Ε) » »Σς / . ον αν ιν αά ο. ἃ 17.3, 

καθῶὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, ἐπαθῥησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ ημών λαλῆ- Ριωῖ; 1.90. 
ς - . 23 η -” . ’ -” 3 - 

3 σαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεου ἐν πολλῷ ἅγωνι. α“ἩΓ ο κοκ, 

ς - 3 ” ’ λος 3 3 / . 

παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης, ουδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, οὔτε ἐν δόλῳ ο 119. 
. ς υ - υ ᾽ 3 ’ 

Σ ἀλλὰ, καθὼς δεδοκιµάοµεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέ- η: 1 πι. 1, 11,12. 
α, ἃ, 

5 8 Αοίς 20. 99. [1 - - .] ς 3 9 ’ 3 ’ λλὰ ώ Θ Ξ 

λιον, ουτω λαλοῦμεν ουχ ως ανύρωποις αφεσκοντες ἄλλα τῳ 5ῷ ἆ0ος. 1. 19, 
ον] . Ττ. ω μι ς πι εν. Β »’ ῤ » ὖ 4. ο. ὃ 7. ὦν Ε τῷ δοκικαάζοντι τὰς καρδίας ημων. " Οὔτε γαρ ποτε ἐν λόγῳ κολα- δν 38 

' , ; , ; ν΄ ἃ 1. ΙΤ, 
κείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας (Θεὸς ἅωι ι. ο. 

«ἴ. Ἠανίπς, Ο. 1. 4 5. Ῥπιεβν {οισ]μεά οη {ια 
αυὐ]αοί οἱ Ἰή8 οσπείπρ {ο ἴπο ἸΠεβεα]οπίαης, ιο 
Αρορί]ε στο ΡΙΓ5165 ἴέ πἹογθ αἱ ]αγσε, οί] {ο Ιῃ- 
ἀπ]σο (λε Πἰσί [οε]]πσ ο βπβἰ5[αοίίοῃ, ΥΙΟ Ία 
οχροτίεποθς αἲ ιο 8μοςεδ Υ νπίεα Ἠε Ἰας, 
υπάοτ ιο Ὠϊνίπο Ὀ]εβδίησ, Ργθεασ]εά {λε (1ο6ΡεΙ 
{ο Όνοπι: απάἀ {ο οοπῇτια {ο ππ]πάς οῇ {πο Τ]ες- 

: ΒαΙοπΙαΠς ἵπ λαξ 5ουπά ἀοοίτίης, νΥΠΙοἩ {ΕΥ Ἰαά 
τοσεῖγοά {Τοῖη {με Αροξί]θ απ 5 οοἱ]εασιςς, 5ο 
Οναὶ Όγευ πιὶση{ Ἰο]ὰ 1 [αδί ἵπ δρίίο οῇ αἲ] {ο α- 
πῆοος οἱ {πο {αἱ5ο {εασ]θι5; απά {ο εχοῖ]ίο {λθπι 
{ο ἱπα]ίαίο να Πάθ]{γ, ἀἱ]σεπος, απ τα] 6 ηγῖς- 
εαπ αρίτῖί οῇ Ὠιεῖγ ἴαασμετ. (Ξολοίί,) 

1. Τ]ε γὰρ Ἰγθ τε[ετς, Ι οοποςῖνθ, {ο {116 ὑποίαν 
εἴσοδον ἔσχ. αἲ 1. ὄ. 9. α. ᾱ. ““ { πεθά 5οατοθΙγ Ἠανο 
βαἱά νπαί [ ἀῑά: {ος γε γοιςε]νος Ἰκπονν. 

2. Ἠετε, α5 Ρα]ΐ ΓΘΠΊαΓΙ, 6 εοπίγα)Το {άρπι ϱγο- 
ῥαί. )Αλλὰ Ιπο. Καὶ αῇἴθγ ἀλλὰ ἵψ ποί Γοαπά 1η 
Υοατγ πΙαηΥ ΜΡ35., ΥΘΙΒΙΟΠΒ, ΕαΐλογΓ5, απά αἰ] (λα 
οατὶγ ΕάΙΙοης, εχοθρέ ιο Εταδπηίαη, απά {5 οπΠ- 
οε]]εὰ Ὦ}γ αἰπποδί ονετγ Εάῑίοτ {τοπ Βεησ. απἆ 
ἨΤοί». το ὙΨαΐοτ. Ἡ πιαϊσηί, Ιπάεαά, ο ]α5ήβοά 
{ποια Ἰπίεγπαὶ ενἰήεπορ; Ὀαΐ Τί ἶ5 8ο Ὑ/δα]ς ἵπ εχ- 
[ετηα] απθλοτίγ, ΕΟναί Οναί 1 ΠΠΠΘσθΒΒΑΥΥ. Τί 
3056, [ 5α5ρθοέ, Γγοπη {θε ἔπιο οἰἶαπι οἳ ἴἶιο Πιαεῖη 
/ο580σγαΡ/ΙϱΥ. Τ]θ προ ΙΠ προπαθόντες πθοά ποί 
6 τεσατάσά, αψ ἵέ 5 ΒΥ πποδί τοσθπί (οπιπιθηίλ- 

{0Γ8, α5 Ρ]εοπαδίίο. εθ Αοΐς χν. 22. χνί, 4, 
Τ]ιο ὑβρισβέντες τοί[ετς {ο 5 Ρείπς δεοµτγσρᾶ; α 
ρτεαί Ιη5ι]έ {ο α Ῥοππαπ οἰίτεη. Ἐπαρρ. ἐν τῷ 
θεῷ, ὅτο. . 6. (45 {η Λοίς χὶν. 8.) νε {οο] «οιτασθ, 
ἵπ ἀερεπάεπςς Οπ {6 αἰά οῇ ουσ (οά, {ο 6ρεαῖς, 
ὅο. Ἐν ἀγῶνι ππαΥ 6 τοπάετας, υ ΠΙΣΠΥ 
Οοπηπιθηία{οΥς, «6 γνί δαγπορίηθς5 απᾶ ο]οί- 
(πε, αδ (οἱ. Π, 1.  Απά ἵηπ (Πῖ5 5εη5θ {πο ννοτἆ 
οσους ἵπ Τμπσγά, νΙ. ΤΙ. ὃ δὲ πεζὸς πολὺν τὸν 
ἀγῶνα καὶ ξύστασιν τῆς γνώμης εἴχε. 1. 6. 1 
εαγηε»ί απά απηχίοις Ιπίοπίηοςς. ΟΓ 15 ΠΙαΥ ΠΘαΠ, 

ἵν απη]άςί α στεαί 5ίτασσ]ο, 1.6. ἀαπσογ. 3ο Τ]- 
ον. Ἡ. 40. ὁρῶ µέγαν τὸν ἀγῶνα. 35ο ΑιτίαΠ 
οιίοᾷ ὉΥ ΥΟΙΓ: ὅτι ἐν ἀγῶνι ξυνέχεται τὰ κατὰ σφᾶς, 
καὶ βοηθεῖν δε. ΕΒιί ο {ογπογ Ιπίθιργοίαίοῃ 
866ΙΗ5 ργο/εγαῦ]ο. 

ὦ, 4. Της οὐκ ἵς Ἠετο επιρ]αίίο: ναί ἵς Ἠογο 
5Ἱἱά Ἠοῖησ ππσαη{ α5 α ΤΕ6ΡΙΥ {ο {ποβο ννπο ασοαςαά 
πι ο) ἀοΐησ υνηαί Ίο ἀῑά απἆοτ {ο Ιπῃῄαοπος οῇ 
6ΤΤΟΓ (πλάνης), ος ποίῖησ {τουσ Ιπιροβίατο (ἐν 
δόλῳ}, ΟΥ αἲ Ἰοηδί οῇ Ὠθίπςσ 5νναγαὰ ΒΥ Ιηίοτοείοά 
ποῖνες, ἐξ ἀκαθαρσίας. 3ο Οα]νίπ Έα ἀοβπες 
παπά ἀΙεήπσι]κμος (πο οἨπτσες: Ἱ. ἱπιροδίιγο α5 
τοσατάεἆ πο φηῤκίαπερ οἳ {λα ἀοοίῖπος 9. ἵπρι- 
(η, 5 τοσατὰθά {πο σ[Γεοίίοης ο παπα απ πιο- 
ἴνεε; ο. σΐ[ε, 48 τοσατάςά {ο πιοᾶρ οῇ αο{ίοῃ. 
Τ]οςο ονπτρος, ἴἨθπ, {ο Αροβί]ο αἰππρΙγ απά 
ιν ἀθπίες; απά {ο 9Ποννς Ἀουν ππστοιηεἆ 

ΕΥ Ίγεγθ; δἶπος Ἠΐ5 οοπάζιοί οοι]ά ποί ὃς ας- 
οοπηίθά Γοτ οἩ ἴα βαρροθδίεῖοῃ οῇ /απαμσΐσπι, οἵ 
οΓ ἱπροδίμγε, οἵ οἳ Ιπίθτθείθά πιοίῖνος ἵη σοπογα]. 

Παράκλησις, ἵπ {8 οοπ{εχέ, ἀεποίος ποί οκ]οτία- 
Πομ οΠΙΥ, Ὀαέ αἲ] οέπεν Ῥταποβπες οὗ ραδίοταἰ ἵῃ- 
βἰγαοίίοη. 99 (1178. Ιπίετρτείς 1ΐ ὀ ή: ᾿Ακαθ. 
ἀεποίθ», ἵπ σεπετα], ἴπε Ρείησ θν/αγεᾶ Ὦγ οοτταρί 
Ποίνθς, νποίπετ οἱ ννεα]ίἩ, {απθ, ὅνο. Ἀεθ 
Τιεΐπι, ἀε Βγπο. Ν. Τ. Ρ. 150. ο Αιτίαπ Ερίοί. 
ἵν. 11. οἶῖεὰ Υ Κορρε, ψυχῆς ἀκαθαρσία, δογματα 
πονηρά. Δόλῳ πιεαΏς πε ΚπονΙπσ]Υγ Ὀερι]]ησ ΠΕΠ 
Ιπίο ΕΤΟΣ, ΡΥ παβείαίἶπσ, ο αἀπ]{εταίίησ {6 {ταίῃ 
οἵ αἱ Ἰεαδί απάετίακ]ῃπσ απά οατΓγ]ησ οἨ {ο νου] 
οῇ εγαησε]ἰχίησ υγ] [αιάα]οπί ν]εννς, ΟΥ {ο 8πΠ- 
βΊνετ αἰη]δίοι πάς. Τπ εποτί, Ἰε ΠΙΘΙΠΒ {ο 5αΥ, 
Όιαί Ώνογ αγο ποϊίηετ ἰΠεπιεε]νος ἀεοείῖνεά ποχ ἆο 
{που νν]{α]11γ ἀθοεῖνο οί]ετβ; {ΕΥ ατο ποαϊίπες 
{απα(ἶςς, ΠΟΥ Ιππροδίοτς οἵ οΏθαίς. ἈΤοτθονετ, 18 
Αρορί]ο παὶσ]Ώί Ἰετε ποί ΟΠΙΥ Ἱπίθπά απ αΠΘΙΥΕΣ {ο 
6 αοοΙςΕΓΒ, Ὀα{ ΠἹεπΏ {Πί5 αξ α τείοτῖ ΠΡοΠ ἔλιεπη ; 
Ώιε ἡμῶν Ὀεῖπσ οπιρλαίίαε; {ο ιο {αἱβο {εασμετβ 
οϐ έμε ὁ6ννς, οἵ ο πάαίχθτς, απἀ ιο Πθεαίπεπ ΕΠΙ- 
1οβορ]ιθγ5 απά βορ]]ςί5 ννετε, α5 Ὀτ. 0απά]ετ Ἠαβ8 
ΒΗΟΝ/Η, {Ππειηςε]νθς ποίογίοιδΙγ σι1]{γ ο (αί ΥετΥ 
οοπἀμοί ΠΙΟΣ ΕΥ Ἱπιριίεά {ο {με Αροεί]ες, 
Ρείησ {ια νετἰεςί Ἱππροδίοτβ απἀ οἨεαίς, γοῆτες καὶ 
τερατείας μεστοὶ, 84Υ8 ]μποίπη» Νο ας ἴ]ιαί {πε 
Ἱπριάεπος οἱ (οί Ἠγροοτίδγ γναδ ἰπίο]εταρ]ε : 
οὐκ ἤνεγκα τὴν αἰσχύνην τῆς ὑποκρίσεως. 

4. Ἠετε ίμο Αρορί]ε ἆεο]ατες υν]αί ἵνας γεαζίὴ 
ύπο οτἱσίη ος Ἰῖς ΙηβίταςίοηἨ, απἀ {πο ἀἱεροβίέίοῃ 
βη1{αβ]6 {ο 51ο] απ ογἰσίηπ, (9Ποί{.) 

---καθὼς δεδοκιµάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ π.τ.ε.] Τη9 
Ρερί (οπιπηρηία{οΓΒ αγ οἳ ορίπῖοη ἐαί {ῖ5 ἶ5 απ 
Ἱπγθρα]αγ οοηδίταο(ΊοἩ, {ο Ῥθ τθβο]γεά ΙΠίο καθὼς 
ἐδοκίμασε ἡμᾶς ὃ Θεὸς, ὥστε πιστεύειν ἡμῖν τὸ εὐαγγ. 
ὦθο ἸΝΊπ. (αν. ατ. ᾧ ὅ8. 1. Νοίθ». ΈῬοτ]αρς, Ἰουν- | 
ενος, (ειτε ἵδ α ΡΙεπάϊηρ οϐ νο οοηβίγαοίΙοηθ, 
{ᾳ5 ννθ ΥΥΘΤΘ αΡρτογεὰ ΡΥ ο,” απἀ, “«αδ νς 
Ίνετο Ρραί Τη {ταςί υν](Ἡ 1ο (οβρε]. ᾿Αρέσκοντες, 
«οπάεανοιτίης {0 Ρ]6ᾳβθ6.. Ι νοα]ά «οπιρατε 1ᾳ-- 
παί. αἆ Ἠοπι. Ο. 2. οὗ γὰρ θέλω ὑμῖν (1 οοπ]οοίατα 
ὑμᾶς) ἀνθρωπαρεσκῆσαι, ἀλλὰ Θεῷ ἀρέσαι. ΤΠἱ5 αβα 
ΟΓ ἀρέσκῳ ἶ5 ἐοισ]ί Ἠε]]επ]είῖο: Ριί 1 πανε ποίεά 
η 6χαπιρ]θ οϐ 1{ Ιπ ΒορἩ. Απίϊσ. Τ4. ἐπεὶ πλείων 
χρόνος, Ὃν δεῖ μ᾿ ἀρέσκειν τοῖς κάτω (8οἵ]. θεοῖς), τῶν 
ἐνθάδε. Πο ὃ δοκιµάζων τὰς καρδίας ἵ5 οφ αἱνα]επίέ 
το [ο ὃ ἐρευνῶν τὰς καρδίας, Βοπα. γἨ. 21. ΟΥ ὃ 
καρδιογνώστης, Λοίβ Ἱ, 94, 

ὄ,θ. ἜΤ]ε Αροβί]ο Πο’ ργονος {λπὶς Ιπίεστίίγ 
απά ριγΙίγ οῇ Ιπίεπίίοη, ΡΥ αἀνοτίϊπς {ο ἔννο (λίησς 
ΝΠΙΟΠ αβα]1γ 5νναγ πε σαπίέη οἵ απαδΙίίοἨ, απά 
αυαγῖερ. Βπί Ῥείοτο ηο ποίίοθς {λος ρο]Πί5, ηθ 
Ὀτίεβγ Ρρτεοοσυρίας {6 «Παγσθ οΓ /αξέεγι (οΓ νυλῖο] 
ΐς αἀνεικατίος νγογο ΠοΙογΙοιΒΙΥ σι]{γ). απ Τα 
ΡΙΟΥΕ5 ΠΙπηβα|{ ιοί {ο Ῥε α πιεπ-ρίεαδεγ; απᾶ ναί 
Ὁγ φἰππρ]γ αρρεα]]ης {ο {ᾖεπιδείυος 38 Ἠ]5 νν]ίηθςβθς, 
νο, Ἰαά ο Ὀθει σι]]ίγ ο{ Όαςο αἀπ]αίίοῃ ({1θ 
βαγοςί πηατ]ς οβα 5οτά]ά παῖπά απά οοτταρί πιοίῖνεῬ) 
πηΙ5{ 5ΗΓΘ8ΙΥ Ἠανα Κποννη Ιτ. 
Το αἀνετί {ο α {εν/ Ρο]ηί5 ο{ Ρηταδθο]οσγ, ἵπ ἐν 
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ως ο" μάρτυς /) ' οὔτε ζητοῦντες ἐξ 

ι ΤΗΙΕΡΡΑΤΟΝΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. Π. 6---δ. 

3 ’ “5 » 3 3 5 ιο) . 

ανθρωπων δυξαν, ούτε ἄφ υμών οὔτε 
Ὑ Γ να ῃ 5 ς μα. 48. , 3 3 

π᾿ ἄλλων ' δυ/αµενοι ἐν ῥαρει εἶναι, ὡς Χριστου ἄποστολοι' " αλλ 
.᾿ ᾿ / ς » ς . ᾽ ’ . » 

10, 11. ἐγενηθημεν Ίπιοι ἐν µέσῳ ὑμῶν. Ὡς ἂν τροφὺς «ϱάλπη τὰ ἑαυτῆς 
2 Τὴ6μς. 8. 9. Π χ 5/ ο- σ ’ ς -” 2 - ὃ - ε, κ 23 2 

«3 Οοτ. 1ὸ. 15. Τέκνα, ούτως, «. ἴμειρομενοι υμων, εὐδοκοῦμεν µεταδουναι Ὁυμιν ου 

λόγῳ κολακείας 6 Ἠανο α Ρροοι]ίατ Ιάἱοπα, νν Πίο] 
Ὑνς πεθεά ποῖ (νν](] Φοπιθ) τοσαΓά 45 α ΠΊΘΤΓΟΘ Ἠθε- 
Ὀταίςπη, {ΟΥ ἐν κολακείᾳ} ΟΥ, Ν] οίμετς, α5 ρα ΓοΥ 
η αεριδαἶοπε αὐ]α]οηί5 (νο νγου]ά ννοακεν 
Ώιϊο 8εη56, απά ΡεΓ]μαρς Ὄο 5οατςςθ]γ {γις 1η 5εη{]- 
πεί); δη, ννῃ Κορρο απἀ βολοίΐ, νο ΠΙάΥ ἴακα 
ἐν λόγῳ εἶναι [ΟΥ γίνεσθαι ἐν λόγῳ, ἴο ο οοπνοτααηί 
π γνοτᾷς, ἃο., απᾶ οοπεἰἆσθγ {ιο (αοπΙ(Ινο κολακείας 
5 Ριί [ου {πε αἀ]θοίῖνε κολακευτικῃ  ἴλο 86Ἠ59 
είπα, “' Παπ Ιαπα. γεγδαί ΑΕΠΙ ΊῃΠ. ΒΘΓΠΙΟΠΙΒ 
6επετε αἀι]αίοτίο,” ννογο ποί οοπνοθγκαπί Ιπ {]θ 
νγοτάς οῇ Παίίοτγ, α5δεά ποί Παίίογίηρ 8ροθς]θΒ. 
ἨΜΊΠΙ ταβρεοί {ο οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, (ηεςθ 
νγογάς ατο ναγίοις]γ οχρ]αίπαά. Ῥομπις οὐπᾖς ἴἶνο 
86ης ΟΓ προφ.; οίμεις (]π]ς 1{ 5ετνες {ο φια[ί[ 
Ώιε πλεον.» απά Ο{Ί16Γ5 αξθίση 5ΘΠΦ65 ΠΙΟΤΘ ΟΥ 1658 
οὐ]εσίίοπαβ]α. Τε15, 1 Ελλπ]ς, Ὀεδί (νν 1 {1ο Ῥδες]. 
9ΥΤ., Βεζα, (τοῖ., Βεηδοι, ΟΠαπά]ος, Εἰαίέ, απἀ 
Ξ6Πο({) {ο {ακο ἐν προφάσει πλεονεξίας (5ιΏ. ἐγενή- 
θημεν) ἰο ππθαῃ Πέ ργωίεπίι αυαγ τα; Πὶ5 Ὀεῖπσ 
ἃ Ρορυ]αΓ ν/αγ οῇ οχκρτθρβείπσ (ία οαγγίησ ΟΠ αΠΥ 
Ῥ]αΠ οῇ ανατίοο ΠΠᾷ6Υ α Γαΐγ ρτοίεηος, αδ ἴο {ας 
{ίεασμεις ἀἱά. Ἐου {πο (γαίἩ οῇ νο] Ρτοίθβία- 
Πο, Ρα] αρροεα]ς {ο {ο οπ]γ ὁαάσθ, ννο οππηοί 
6ΥΥ, ΕΥ6η {νο Μοαγε]ιογ ο αἲ] ᾖοαγίς. 

---οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρ. ὁόξαν.] ἜΤ{ο Αροεί]α 
Ἠογχαο αἀγοτίς {ο αποίῃεγ Κἰπά ο) ανατῖσα, απιβέέτοπι 
οἵ νε {ιρδί οἱ Γάπιο. Αί ζητοῦντες 5ΙΡΡΙΥ ἦμεν, 
{ΓοΠ1 {λε ἐγενήθημεν οῇ {ιο ρτεοθάἰπσ νατςθ: Ὀοί] 
Ῥεΐπσ {ΟΥ ἐζητήσαµεν, ΟΠ Υν Ίο] δυνάµενοι { ἰπουσ]ι 
να πη]σ]ηί 7} 15 κμδρεπάεἀ. Τί πιαγ 56επῃ 5ἴταησθ 
Όναί ἴο Αροεί]ο 5ου]ά νυγῖίο ἐξ ἀνθρώπων απᾶ ἀπ᾿ 
ἄλλων, ποί ἐξ ἀνθρ. απά ἐξ ἄλλων, ποχ ἀπ᾿ ἀνθρ. παπά 
ἀπ᾿ ἄλλων. Βιαί ο τοβςοῃ νν]] αρρθαγ Ὁ} οοη- 
βΙάθγίησ ἴ]ιο αἰ[ίπεί[ίοη οἱ εἰσπίβοπίίοη ἵπ ἐζ απά 
ἀπὸ, ΝΠΙΕΗ 16 να] ροϊηίοἁ οαί (α[ίτογ Ἠσοτιη. οἩ 
ΒΟΡΗ. Ε]αοί. 05.) ὮΥ Ῥο]ιοῖί, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, ἐ]ναί ἀπὸ 
41 νναγ5 ας Γοίθγ6ποθ {ο (να ππεαϊἰαίε οτἱσίη (ΟΥ 
βρεοπά 931156) ({ος οχαπιρ]ος {ο (ιθ {λ]πσ ος ροί- 
ΒΟΠ {ναί σανο οεεαδίοπ {ο αΠΥ (]]ησ 5αἰὰ οἵ ἆοπε) 
Ραΐ ἐκ (45 α5ο παρὰ) Το ιο ἠπιπιραίαία, ΟΥ βγδέ οαι»ο. 
Τη νο ργοβθηί Ρά58ασο {Πής ἀἰδίίποίίοη ἶ5 νουγ ἀἱς- 
οετηϊρ]θ: απά ἴἶε 8οη8ο 8 ννθ]] εχρτοβςοᾷ ὮΥ 
Ἀο]οίί αφ Γο]]ονή: ««ποη οχροίῖἶ Ἰαπάσπα, 4:δ ος 
οἵς Ἠοπιίπαπα, Ι490Γ85 ΠΊΘΟΒ, ἀοσίγίπαπα, ἀΙδοῖριι- 
Ίοτατη αυ Γή Μαάἴποπι αἁπαϊγαπ παπα οἳ ργς ἆἰσαπ{  ΠΠη 
(Ιπιπιθάἰαίθ) πηϊμῖ οοπἰησογθί (1ά6πῃ α. παρὰ ἀν- 
θρώπων, οἨ. Υ. 41.) εἶνο νουὺῖς. 5ο αἰῑῖς οσρίδης, 
ᾳ:οςθ ἀοοίτίπα οναησο]]σα Ιπαριίδδοπι, Πα]ο Ἰαιαἰ 
οί αἀπι]γαι]οπί οοσαβίοπδια ροπής.) ΥΙΗι 
γοβροςί {0 ἴἶιο αχργθβΒΙοῃ ἐν βάρει εἶναι, Εχροβίΐους 

) ατοθ ποῖ αστεος νν]εί]ου 1ἱ αἰσηίβος 6 {ο ϱο ῥηγάοη- 
ἔφοπιο το γοι,” ος {ο αξδο απ{]οτίγ ονος γοι.). 
Τε Ἰαίίογ πίετρτοίαίίοῃ ἶβ αἀορίοά Ὁγ ἴλο πιοδί 
πποϊοπί απά ΤΩΔΠΥ ΠΠΟάΦΤΗ ΠκροβίΐοΓΒ, α5 Ὀοΐπς 
ΠΟΤΕ πσταθαβ]ο {ο {νο γνογάς ρτοσθάΐῃπσ απᾶ Γο]- 
Ἰον1πσ. 
η {πο «]αμβο οὔτε ζητοῦντες ---- ἄλλων 18 φῤογάὑπαίο 
{ο ναί 1π οὔτε ἐγενήθημεν ἐν προφ. πλεονεξίας, παπά 
Ὠναί ]νο ννογάς δυνάµενοι ἐν βάρει εἶναι, ἃτο. (νν ίσο] 
3ο ρατοπ{]ο(]σα]) γο[οχ {ο {νο ϱγἰπεῖρα/ οπθ. ἜΤ]η5 
νίονν ἶ5 οοπβγπιαὰ Ὦγ πο Ἰαηρήασο οΓ {νο Αροβί]ο 
οΙδενμογο. ο αί Υ6Γ80 Ὁ. πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαι 
τινα ὑμῶν, αδο 3 Τ]1οβς. Π1. 8. ἐπιβαρῆσαι. 2 Όου. 
ΧΙ. 9. ἐν παντὶ ἀθαρὴ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα. ΥΝ ἨθγοαΒ 
Όια οἴ]ου εἰσπίβοπίίοπ ΟΠ βάρος 8 ποννῃογο Γουπὰ 
ἵπ 1ο Ν, Ὦ, Ῥου]ναρ, ΠοννενοΥ, ιο Αροβί]ο ΠΙαΥ 

Ῥηΐ 1 που] 8οοπῃ ἐἶναί ἴἶνα κοπ{ἰπηθηί, 

Ἠετο Ἠανο Ιπίοπάεά δοίῇ 5εηςες: πεαπίηρ ἐιαί θ 
τηὶση{, ἵπ υἱτίαε ο{ Ἠὶ5 ααἰλογίγ απἀ ρτίνι]ερες 48 
απ. Αρορί]ε, Ἠανο τι]εά Ίεια απἰΠογἑα νε]γ απ 
ΙΠΙΡΟΓΙΟΙΙΒΙΥ, απἀ Όεεπ «Πατσεαρ]ε {ο ἔλεπι, ὮΥ 
{ακίησ Ραγ {ος Ἰή5 5εγν]οες. 

Ττ. ἤπιοι] 1. 6. α Τί Ὑνετο ἃ πι]ά ρατεπί. 3ο {28 
Ἠοπιοτίο πατὴρ ὃ ὡς ἤπιος ἦεν. Το αγοῖἀ α 6οηΠΙ- 
εἶοη οΓ πιθίαρῄος, 1{ 15 ῬτορεΓ (α5 ἴε Ὀεςδί Εχ- 
Ροβἱΐους 5ασσο»{) {ο ἴακο ἴμε ποχί ννοτάς ουν] 
ναί /οΐοιος, πο νι ναί ργεσεάε». Εἰτδί ια 
Αροβί]ε οοιπρατες ΠΙΠηδΘΙΓ {ο απ Ιπάι]σεηί /αίπετ 
Όιοη ἴο α ἴεπάεγ πιγεῖπσ-πιοί]ιεγ. ἵπ πε εχ- 
Ρτοβδίοη θάλπη Ώνετε ἵ5 απ αἱ]ηδίοη {ο {πε πηδή- 
που ἵπ ννμίο] ΡΙΓᾷςδ οπετίδῃ {]ιείτ γουπα, ΡΥ Ρ]ας- 
Ίπσ Ἴ]γεπι ππάεγ {Πείτ νησε (Ώεαί ακκῇ.θ. Μαιϊ. 
αχ]. ὁτ.), ο πιτδῖπσ-πιοίῃεγς γνατπα {λαπα η {είχ 
Ῥοβοπ]5” Ππρ]γ]πσ, Ιπάθεά, ΘΥΕΓΥ ΠεςθβδατΥ 8ἱδ- 
(επία[οη. 

ὃ. οὕτως ἱμειρόμενοι ὑ.] “'ἴπας Ἰανίησ α δίτοηπᾳ 
πΠοσίίοη {οτ γοι.. Τηείοαά οΓ ἵμειρ., ΠΙΠΠΥ ΜΒ. 
απά Εαἴμογς, απά 5οπιθ επτ]γ ΕάΙοπ8 Ἠανθ ὅμειρ., 
Πίο] Ίας Όαση εδ]ίεά γ Μαιίμ., ατῖεςὺ., Κορρεο, 
Τπέπα., Ὑαΐθν, απά 3εποίές Ὀαέ Ῥετπαρς ννποαξ 
ει{Ποἱοηί ΓθαδοΠ. Ἰχίετηα] απί]οτΙ(γ, Ιπάεεᾶ, 18 
ΠΗΠΟΠΓ ἴπ 15 {ανουισς Ῥιί ἴπίεγπιαί, 1 αρρτε]μεπά, 
ἶς ασαἰηςί ἴξ. "Όμειρ. ἶδ α ννοτὰ ἀεριίαίο οῇἳ απΥ 
απ(]λοτΙ{γ, Ὀεῖίησ {ουπᾶ οπΙΥ ἵπ α {ον ΜΡΒΕ. (ποῖ 
ἴπο {οτί) οῇ ᾖοῦ ΠΠ. 21. οἳ ἱμείρονται τοῦ θανάτου. 
Απά, ποἰννΠλδίαπαϊπς ναί Μαλί αχρος, 1 ἶς, 
5 Ἠ]ϊποκ 8αΥ5, οοπίγατη {ο απαἰοσµ. Ιπάεεὰ, 
Θο]ιοίΐ, νο αἀορίς ὃμ., Ἠπ8 ποί ργουρά ναί Όνε 
νογὰ ϱ0ργ επἸκ[ο. Ἠο αρρεα!ς, ἰπάθεά, {ο Ἠεδγεὴ., 
Ῥ]ιος., απά Ῥμανοτ. Βαΐ ΕΥ, οοργῖηςσ ποπ ἴπ6 
Φο]ο]ίαδίς, πιαπ]{ος{]γ Ἰαὰ (Πε ρτε5επί ραδκασς Ιπ 
νῖαυν; απἀ, ἴ6γο[οτε, {ο Ἱπ[ετ [τοπ ἔοπι Ὠνε εκ- 
Ἰφίοηπος οῇϐ {6 οτᾶ, υνοι]ἀ Ὦο τεαςδοπίησ ἵῃπ α 
οιτοίθ. ΊΠε 5απιο οῬ]αοίίοη, αἱδο, αρρ]ίες {ο Ἠ18 
αγσαπιθηέ, ναί “« ὃμ. 5 επ (]εἆ {ο {ια ρτείετεποσθ, 
ας Ροΐπς {π6 γαγεγ ννοτὰ : [οι ἴπαί Οαποπ 5τε]Υ 
οαηποί Πο]ά σοοᾶ οϐ ννοτάς 5ο ΤαΓθ ἆξ ποιοΠεγρ ἰο 
2ο Γουπά, οδρεοῖα]]γ 1 {εΥ ννοι]ά Ῥο Γοτπιεά εοη- 
ἐἔγαγι {ο απαἰοση; Ιπάεεᾶ, ὃμ. σαη εαςῖ]γ Ὃδ ας- 
οουπίες {ΟΥ α5 α ΠἹ6ΓΘ ΘΥΓΟΥ ΟΓ {ο εοτῖθες. 66 
Ἠ]ποκ. Τί επου]ά 56εΠη (]ιαί ἴ]ιε ο 1γο56 [οπι {6 
ϱ Ῥτοσθάϊηπσ. Τπ (νο Ρα55αρε οῇ 2οῦ 1 αγο5θ εγ]- 
ἀθπί]γ {οπη {πο οι Ρτεσαάἶπα, αξ ἴ]λο ἴΘ6ίΙΠΙΟΠΥ ος 
Όνο ἰοχί (αἱπιοςεί αἲ] ο ΜΒΑ. Πανίησ ἵμειρ.) 
ϱοννς. Μαϊιαϊ, Ιπάθοᾶ, 5αὖς (η ννογτὰ οσσΙΤΒ 
ἵπ ΘΥΠΙπΙιασΠςς Ἰδογδίοη οῇ Ῥ8. Ἰχ. 5. Βπαί ια 
Εάϊάοπς {μετε Ἠανο ἵμειρ. Απά ἵρανεπ ὀμειρ. Ί0εγε 
Γουαπά ἵπ 5οπῃο ΝΤΡΑ., ὃμ. πηὶση{ Ὀθ οαβΙ]γ αοσοιπ{- 
οἆ {ου Ποπ {θ ω Ῥτεσθάϊπσ, Τ]ο 5οπίρ65, 1 
βιθροοί, Γε]] Ιπίο ἴἶιαο ΘΙΤΟΥ, Ὀοσσι15θ ἵμειρ. ΠΘΥΘΤ 
οππηθ ΙΠίο {ο οοΙπιοπ ἀῑα]οοί, απά ἵψ τατε]γ Γουπᾶ 
ἵπ αΠΥ πε σοοᾷ ντίθοτ, Της νν]θη Πο οζω 
Ριοσθἆσά, ἴἶιο φοτίρας, (Π]π]ίησ οῇ ινα οΟΠΙΠΙΟΠ 
ποτά ὁμηρεύεσθαι, 68Ι1Υ πιαπι[ασίατοάὰ ὁὀμείρεσθαι 3 
Όιο ει απά η Ὀοῖησ Ῥοτροίπα]]γ οοπ[οιπάεά. Εἰ- 
πα]]γ, αφ {ο ναί βολοίί πτσθς, ἴπαί ὁμ. ἵ5 ἶνθ 
δίΡΟΠΦΟ) ἴθυπα, ἴλαί πηαΥ να Μον, {ο ἵμειρ. ἵ8 
ευτο]ν α νου αἰσπί]βοαπί ἴογπ. ΊΧΝοί {ο 8αΥ πα 
ὅμειρ. ννοι]ά γ]ε]ά α 5οη5ο Ἰ{{]ο εαἰταυ]α, Γοτ 1 
σου] οη]γ πποση ο]οφε]γ οοπποοίεᾶ νι; ννπετθαΒ 
ἴνο 5θη5ο ἰπίοπάσά ὮΥ ία Αροβί]ο 5 « ννατη]γ αἲ- 
{πο]ᾖοά {1ο,. Τ]μοῬο Ίο αάορί ὃμ., απᾶ 5ΙΡΡΟΒΘ 
Όνο νοτὰ {ο σοππς {ΟΠ ὁμοῦ απᾶ εἴρεσθαι, Ὀεδίάες 
Ροίπα ἱρπογαπί ἴἶαί οὗ ἶδ ηθνοτ οί ο αἱ ἴἶθ 



1 ΤΗΕΡΡΑΙΟΝΙΑΝ5 Ο6ΗΑΡ. ΠΠ. ο--- 19. 

2 μή ή 2 ᾿ ια) ” .) ’ 3 

µόνον ᾿τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς, διότι αἆγα- 
ς ν ΄ ΄ 

9 πητοὶ ἡμῖν γεγένησθε. Ὁ ήνημονευετε 
| .] ς 

καὶ τὸν μόχθον᾽ νυκτὸς γὰρ καὶ ἡμ 
-” ς ν Γ ΄ς 

ἐπιῤβαρῆσαί τινα υμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς 

10'Τμεῖς μάρτυρες καὶ ὃ Θεὺς, ὡς ὁσίως, 

229 

- 

ι ἂν. ο, 4 η Γ εδ. Υλου]θ.Θ8. γάρ, ἀδελφοὶ, τὸν κοπον Ίμω» ἃ »0. 1η, 
. 1 Οου. 4, 12. 
1 2 ῳου. . 9. 

4 12. 19. 
2 Τ1858. ὃ. 8. 

έρας ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ µ 
ιο) 3 , - ο 

ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ. 
ο. / α. ὰ αν 5ς 

καὶ δικαίως, καὶ αμέμπτως υμῖν 
- ’ Γ ’ ῳ ’ 3/ ς [ο] ε/ ς » 

11 τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν ' καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον υμω», 
.) ΄ - -” ς ” ΄ 

ὡς πατήρ τέκνα ἑαυτοῦ, παρακαλουντες μας καὶ παραμυθουμενοι, 
τ . Ἄξ ’ 3 . - ς υ ος ιο -” ” 

19 ΄ καὶ Ὁ' µαρτυροµενοι, εις το περιπατησαι Όμας αξιως του Φεου, του 
- ο. 3 " { ον / ΔΝ ΄. 

193 καλουντος μας εις την ἕαυτου βασιλεία» καὶ δοξαν. 
5 ϱ, 2 » » - 1δὃ ; / :λ ; : λ [, 3 

ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῳ ἁδιαλείπτως, οτι παραλαβύντες λόγον ἄπο 

7 ΕΡΗ. 4. Ἱ. 
Ῥμ]. 1. 27. 

Ἆ ἓ « ν ῴο]. 1. 10. 

άια τουτο χαὶ α Μαι. 10. 40. 
σα], 4. 14, ” 

ης 
- . - 9 κ... 3 ’ - ΄ 3 Λ ’ 

παρ, ἡμων τοῦ Θεοῦ, ἐδεξασθε, ου λογον ανθρωπων, αλλα (καθώς 
« » . ς ευ ρω ς ο -”ω “ 

ἐστι ἀληθῶς) λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσι». 

Παποίατα, ἵπ ἀοτίναίίοη, Γα]] Ἰπίο [ο 5απΠε ΕΓΓΟΓ 
νι ἔἶλοςα σν]ιο ἀθτῖνε ἱμείρεσθαι [τοπι ἱμᾶς απὰ 
εἴρω» ἴποισι 1 ἶ5 ρ]αϊπ]γ ἀθτῖναὰ {ΤοπΠι ἵμερος, 9ἨΏ 
πγπ]οὮ 59ο Ηειηξίθτῃ. οπ Τεηππερ ΕΙΥπΠοΙ. Εοτ 
νο απὈονο ΤΘΠΞΟΠΒ, ματ, [ Ἠανο ἴποισί Ργτορετ 
{ο {ο]]ονν ἸηΓαίς. απά Ἠ]ποῖς, ἵπ τείαϊπίηρ {ηθ οΟΠῃ- 
ΠΊΟΠ τοπάίπᾳα, Γουπά ἴπ ια Τά. Ῥτίπο., απά ννΠΙο] 
ννας τοαά, 1 ἀοαοί ποί, Ὀ} ιο Ῥεδοµ. Ἀγτ. Ττανς- 
]αΐοτ. 
-- εὐδοκοῦυμεν] “να Ίντο τεαΔγ. 1ΤΜεταΙ!]γ, 

«6 ννο εοι]ά Ἠανο ΟιοασΏί σοοᾷ.. Α 5εηςε {Γουπά 
ἵπ πο Ν. Τ. απά χα Ἰαΐετ (γεεὶκ Υντίεις. ἜΤ]ια 
αςιαὶ οοπείγασ(ίοἩ. ννΙ( μεταδοῦναι, ἴλε (ἀεπιίυο 
απά Ιλαΐος, 19 Ἠστα αἰίοτεά {ο ελα Αοοιδαϊνο απάἀ 
Παΐϊνε, {οι ιο παίιγε ο ἴιε (τις. 

ϐ, μνημονεύετε γὰρ--- θευῦ.] Ὁοιπρατο 2 Τη658. 
ΠΠ. Τ---Ὁ. Μνημ., “Υ6, πο ἀοιβί, τοπιθπ]ῦςς,” 
1. 6. Υθ πηΙςί ΤΕΙΠΕΙΗΟΘΥ. Ἰόπον καὶ µόχθον, ὈΥ Ἠεῃ- 
ὀίαάγς, [οτ “ πιγ (οἴ]δοπιε Ἰαῦοιγ 5 ΠαΙΠΕΙΥ, οῇ 
15 ἰταάθ. ἸἨἈΝυκτὸς καὶ ἡμέρας ἶ5 εφ ιἰνα]εηί {ο ἀδια- 
λείπτως, αθκἰζζο, ϱαγί ατιά ἰαἶο. 

10. δσίως.] "Ὁσ. τεσατὰς ἀπίγ (οννατάς (αοάᾶ: 
δικ., Ὠναί (οννατάς ΠἹθη: παπά ἀμέμπτως ἀεποίθς ΡΥ 
Ἱππρ]σαίῖοι ἴ]α γεριµίο οϐ ρει{οτπηῖπσ Ροί]. 

1, 12. Τε οοπείταοίίοῃ 15 Ἰθτο βοπηθναί 
Ἱπτοσι]ατ, απά «απ ΟΠΙΥ ο αἀ]αξίοά Ὦγ τερεαίῖπσ 
ἐγενήθημεν ἴτοπη ν. 10, οἵ (ν]ο]ι ἶς Ὀείίοτ) 5αρΡρΙΥ- 
ἴῃπσ ἦμεν, ἴο Ὀο Γείο]ιεά {Γοπι ἐγενήθημεν. 

---παρακ., παραµ., Ἀπὰ μαρτυρ.] 1 ννου]ά ποί, 
Μπ Κορρθ απάἀ Ποβδηπῃ., τοσατά {Π15 α5 ΞΥΠΟΠΥ- 
ΠΙΟ. Ππαρακ. ἄπά παραµ. 41Τει α5 οἳγ επ]ιογέ απἀ 
. Γιο 84ΠΠ6 56Π56 ος παραµ. ΟΟΟΙΤΘ Ιπ 

οπι. Ἡ. θ. 411. παπά 080. Χεπορῃ. Υεπαί, γι. 25. 
Μαρτυρ. 15 ἃ δίΡοΠσεΓ ἴΘυπα (απ ο {ο1πποτ, δἱσ- 
π](γίησ {ο «ο]ειπΠ]γ πχσο, αγσθεη{]γ ΡγεῬε, 45 ἵη α 
Κίωάτες ραξθασο οἡ Βρῃ. ἵν. ΤΤ, απά αἱδο ΤΠαοσγά. 
γι. δ0, παπά γη. οὐ. ΕΟΓ μαρτυροίµενοι, ἵ Ἰανο, 
να Μαιν, απά Βο[οίί, οἀϊίθα µαρτυρόμενοι, ΠΟΠΗ 
αΌοιί ὅ0 ΜΒΡ,. οϐ νατίοι8 ΥΘΟΘΗΘΦΙΟΠΒ, απά {μα 
Ε. Βτίπο, Ἡ ἶ5 ννε]] τοπιαπτγ]κοὰ Ὦγ Βο]οίί, ένα 
μαρτυρεῖσθαι οαηποί αἁππῖί οῇ {ο 86ΠεΕο Ἠθγο τθ- 
αα]τθά. “ Απά αἰίμοασ] (οοπάπαος Ἰ6) Εχροεί- 
ἴογ5 αβεοτί {Ἠαΐ μαρτυρεῖσθαι 5 5οππείίπηθς α5εά 
{ΟΥ µαρτύρεσθαι, Υεί ἴ6Υ ἆο ποῖ ργουο 1.32. Τ]ιο 
ας ἵς, εμαξ ὈνοισἩ µαρτέρεσθαι, ἵ5 5δοπποπηθς 
υ9εά ΓΟΓ μαρτυρεῖσθαι ἵπ νε 5ΘΠ56 {εδίαγὶ, δαποἰὸ 
α/πιαγε, γεί ἴ]χεγα 15 πο ΡΙΟΟΒ {αέ μαρτυρεῖσθαι 
8 ΘΥΟΓ ι5οᾷ ΓΟΓ µαρτύρεσθαι. Ῥεο ΒΟΡΡο οἨ 
Τ]ογά. νἰΠ. 69. 3. απά Νοίο ΟΠ Λος χανΙ. 99, 
ια οοἵπΙποη τοαβίπσ, ἀοιβρί]οςς, αγο5θ (45 Ἠϊποῖς 
Ροῖπίς οι) ἄοπι αἰἠργαίίοπ ΥνΙἩ πο Ργεοθᾶᾷῖηπσ 
γε[ςθ. Όη {ο ννογάς εἰς τὸ περιπ., ἃο., νο] 
Β6Γνο {ο ποίθ {Π6 ἐπίοπί απἀ εβ}εεί οἱ Όνε {οτερο- 

τοι, πἹ. 4 εἲ 

Ίπσ αάπιοπΙΠοηῃ, οοππρατθ ϱΟο]. 1. 16. ἈΒασιλ. καὶ 
δόξαν πια Ὃο {οΥ βασιλείαν ἔνδοξαν, 45 αἱηοδί αἲ] 
Ώιο τοσθηί ϱοηηθεηία{οτ5 5ΙΡΡΟΒΕ; Ριΐέ Ι αρτεθ 
Μῃ Βοποίί ναί 1 15 ποί ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο τεφοτί {ο 
εναί Ῥγιποῖρ]ε Ἰθτε; 5ἶπος ἴἩο Υνοτὰ πιαγ τεία]α 
15 Ῥτοροεί οιιῤδίαπίϊῖυε {9Γ068, 8Ο α8 {ο Εαγίετ ϱΧ- 
Ρ]αΐπ απά Παςίταίε βασιλείαν: α. ᾱ. “εί [αὰ] {ε- 
Ποϊίαίειι σ]οτίοδαπι τερπὶ ἨὨϊν. οοηβοτήο γορίβ 
Βαίατατη. 

19. Ἠετο νε Ἰανο, Ρε]! οΏδ6τνθβ, α οοππρ]θίίΟη 
ΟΕ νν]αῖ ννα5 Ῥοσιη {ο Ὀ6 εαἰᾷ 5πρτα 2. Ἀεε αἱδο 
1.6. δΔιὰ τοῦτο, “' Νπετείοτε [βίπος νε Ἠανε Όθεῃ 
ἠνας εαοσεςςβα] απ]οησ γοι] .ννε, ἆ ο. ΙΠ παρα- 
λαβόντες --- θεοῦ ἴΊιετε 15 α ἰΓαηπβδροξΙ{οῃ πξια] ἵη 
οί, Ραα] (απά {εφιεπίγ ἵπ ΤΠασγά,) ὉΥ νΠΙοΠ 
Ώια (δπίίνε 5 δοραταίεά {ποπα μα που γα 
βονοτης Ι{, ΘΥ Ππίετνεηπίησ ΥΟΙά5δ. Λόγον ἀκοῆς 18 
ιοί (35 πηοδί τεσεπί Οοπηπιοηίαίογς Ιππασίπε) {ου 
λόγον, Οἵ ἀκοήν. 1 15 πνε]] τεσατάεά ΡΥ ΤΠδορΗΥΙ. 
α5 οαιἱνα]θηί {ο κήρυγμα, ὡς διὰ τοῦ ἀκουσθῆναι 
πιστευόµενον. ΑπΠά 5ο (Πσοιπῃ, οχρ]αῖης. Ὦθ6θ Ηοπῃ. 
ΠΠ, 16. ομπ χνι. 98δ. Ἔπε Αροείε Ἰας 1π γενν 
15. ΠΠ], 1. τίς ἐπίστευσε τῇ ἆκοῃ ἡμῶν; ΤΠὶς 1 Επά 
οοπβτγπιεά Ὦγ ἴε ορἰπίοη ο Φο]οίί,. ᾿Εδέξασθε 
16 ννε]] τεπάεγεά Ὦγ Ἓθννο. “γα οπιῤγαεεά 1.7 1 
ν/ου]ά οοπἹραγο ΤΙαογἀ. 1. 96. ἐδέζαντο τοὺς λόγους, 
καὶ προσεῖχον τὴν γνώµην. πα ἴθιπι ἀιῆεις {ποπι 
παραλαμβάνειν, 35 ἱπιρ]γίησ ΠΠΟΤΘ ΟΥ 1655 οἱ αΏργο- 
Δαίΐοπ. ΤΠ πιαγ Ὀο οὔξογνοας, ἰμαί {πετο ἶ5 εταο α 
Ῥτογ]{γ οῇ οκργθβεῖοη {ΟΥ ἐδέζασθε αὐτὸν ὡς οὐ λό- 
γον, ἃσο. Τη ὃς καὶ ἐνεργεῖται πε ὃς 15 Ὦγ 50ΠΠ6, 38 
ἜΠεοάογ., 9ί9ΥΓ., απᾶ Ἰορ., το[εττεά {ο Θεοῦ: Ῥαέ 
Ώιο δεί Εχροξί{ογ5 ατθ ἵῃπ σθποτα] αστθεᾶ 1π το 
Γεγτῖησ 1έ {ο ἴἨε πἹογθ γοιηοίθ απἰεοεἀθη{ λόγον τ 
Θεοῦ. ΝΠΙΟΠ, Ιπάθεᾶ, ἵδ τοφι]τεά ὮΥ {νο Ἠνογάβ 
{οονΊπσ. Ἐνεργ. εἰσηίβας “15 πιαᾶο ε[εοίιια!,ὁ 
οἡ, ουν Ιςε]/ ἵπ 15 εβαοίς, --- ΠΛΙΠΘΙΥ, (α5 18 
1πδί α[ιογννατὰς «πο ύνη) ἵη ρτοάοῖηρ απ ΠηΙαάοἩ 
ΟΕ νε Ὀρεί οχαπιρ]ος οἳ ΟἨγβίαπ ρἱαίγ απά νΙτ- 
ίαο. Τη] νίαεν’ 1 Ππά δαρροτίεᾷ Ὦγ ἴπε ορἰπίοη 
οἳ βοᾖοίί, ννλο πιαϊπίαϊης ἰπαί ἐνεργεῖσθαι ἶδ πενεΥ 
Ἰη ἴπε Ν. Έ. α5θά ας α πιἰάαζε Γοτπι ΙΙΙ απ Αο- 

οίΐνε 5εης5α: Ὀιί αἱνναγς (οερεοία]]γ ἵπ 9ἱ. Ραα1”ϐ 
πηρε) α5 α ῬΡαφευε Ἰπάεεά, Βρ. Βύ1]1,, 
Ἐχαπι. Ρ. 9, σοος γεί {ατίμεγ, απά αδδετίς {μαί ἰέ 
5 «οπτοθε]γ 6ν6γ 5ο α5οᾶ, ονόῃ {π {πε 6αφείσαξ 
ντιίθτς, (1 Ῥο]ίονο θ παὶσᾗέ Ἠανο δα]ά πευεν͵) Ραί 
α]νναγς ἵῃ 4 ραςβΊνο 5θη5θ. Απά αῇίοτ αἀάποίης, 
45 ϱχαπηρ]ος οῦ {λε Ν. Τ. π.α, Ἠοπῃ. ΥΠ. δ. 2 Οοἡἑ. 
1.6. ηθ τοβοιθ5 2 ΟοΟΓ. ἵν. 12. (οπι {116 ΠΙΙΦΙΠ{ΘΓ- 
Ργοίαίίοη. Ὁγ ννΠπ]ο] απ αοίῖνο 86ΠΡΘ ἵδ ὮΥ ΠΙΣΠΥ 
Όποια ατ]ρα{οὰ {ο ἐνεργεῖται. Ἠθ αἱδο νἰπᾷ]σοαίες 
Όια 84Π1θ ---- ΕΡΙ. 1, 90, απά 0ο]. 1. α)έ., 
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Ἡων πο μες γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἄδελφοὶ, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ 14 Ηευ. 10, 84. 
-- ” - ΄ - ” 32 - 5” . . ’ ιπ 

τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ἐν Ἄριστῷ Ιησοῦ, οτι τὰ αυτά ἐπαῦθετε καὶ 
-- υ -. ᾽ 3 ς εἰ ο. 3 . ο 

ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶ», καθὼς καὺ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ιουδαίων 
” 3 ’ 3 ν ’ 

οΜαι. 39.84, 5 τῶν καὶ τὸν Νύριον ἀποκτεινάντων Ιησοῦν και τοὺς [ἰδίους] προφή- 16 
[ιάκα 13. 983. ο σι 4 δα λ 
Αος 7. 60. τας, χαι μας εκοιὠςσαγτωγ, ται 

. .) 3 ’ 9 3 

Φεῳ µη αρεσκοντω», καὶ πασιν αν- 
ς ” . Ὥ ” ΄ ” 

ἆ Μαιι. 29. 89, θρώποις ἐναντίων, Ἱ κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλησαι ἵνα σωῦθῶ- 16 
Λες 19. 50. 
4 4. 5, 19. 
ᾱ 17. 5, 18. 
.. ν - 3 ὁ ς ὃ η εἰ τέλο 

ς 19. 9. π αυτο ις . 
ἃ οἱ. οἱ, 22. ρ ., μα ρ ; 

απά Ππα]]γ πο ρτοβεηί Ῥαβκασο, 2 Τ]εῬς. 1, Ἴ, 
απά απεν ν. 10. Απά (ποισὶ Βρ. Βυ]1 ἵπ Ίλεςε 
Ραβφασθες τΤ6ΠάΘΙΡ ἐνεργ. ὮΥ γετῇοὶ, νυπῖ]ε Ῥολοίί 
πἀορίς οβίοαα τεααἰ, Υεί Ὀοί]ι ατο αστεεᾶ οἨ ἴ]α 
δεῃδο. Τηα Ἰαίίετ οχρ]αϊίηίηπσ 1 οῇ Ρραδδίησ {οπι 
Όνε παἶπά απά απἀετδίαπάϊπς Ιπίο {πθ {ο απ ας- 
ἄοης, απά (πας Ὀτιησίησ [οτί [ταί. ὁ Ρεϊ. 1, ὃ; 
ν]]ο 11ο {ογππετ αΌ]γ ο]]ο]ί5 πε Γ1]] 5εηςε ΡΥ ία 
π/αΙρ]ίγ γοιπατ]κ: « θο]]]σεί ἔαπαι ἀθεππΙτη ΤΠ ΏοΠ]- 
ἴπο Τ6ἱ Ὑετράπα ἐνεργεῖσθαι, 5ἱνα ρεγ[οὶ, ἀῑείίατ, 
ουπι βποπι ορίπεί, εί οβεοίαπη 8ἱρί ἀεδίϊπαίαπι, 
απ οδί ΕΙΡΕΙ ΟΒΕΡΙΕΝΤΙΑ. 

14. Τηϊς νειςο ἶ5΄ πιεαηί {ο Π]ηδίταίο {μα εΠι- 
οπογ οῇ το {απ οῇ {πο Τ]εβεα]οπίαπς ΡΥ ἰΠεῖτ 
οουγασθοις οπάιταησθ οῇ ΡοΓδεσμ/{]οη, απά {ο 5δι1σ- 
σο5ί α 5ίΓΟΠς ΤΕΠΞΟΠ ΓΟΣ ἐεῖχ εοπδίαπει, ΡΥ αἀνοτί- 
ἵησ {ο ἠοίγ τοβδεπηβ]αποθ {εγείπ {ο ίΠε Ῥτϊιη]{]να 
ΟπεϊεΙ ης οῇ οαἆσα, απά ενεῃ οϐ {πε Τιοτά Πήπῃ- 
Ββε]{. 

---ὑμεῖς γὰρ µιμ., ὅτο.] Τπε ροῖπί ο{ Ἱππαίίοη 
Ἠθτο ολίαεῇγ Ιπίεπἀεά, 566ΙΠΒ, {Τοπι πο οσοηἱοχί, 
{ο Όο ΏοαγίΠσ {ο 6απιθ ἰτοιβ]ος απά Ρεγβεςοι{1οηβ 
π5 πο ΡοΒοης ἵῃπ αθβίίοη νν νο βαπηθ [ογί]- 
ίπάθ. 39 8Η1ΡΓ. 1. θ. μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ 
Κυρίου. δεζάµενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῃ. Όµπ 
ἐκκλησιῶν --- Χρ. Ἰ., 866 Ἱ. 1, απἀ Λος νΠΠ. 1 ---4. 

10. ἰδίους.] 'ΤΗϊ5 Ίας Ώεεῃ «αποε]]οά ΡΥ (τίοδὺ, 
απά οίοτς Ρη{ ταδΗΙΥ. ὙΎε οαπ Πατά]γ 5αρροξθ 
Οιαί α- Πιαγοππαϊ οἰοδ εποι]ά Ἠανα οτορί Ιπίο 
ΠΘαΤΙΥ αἱ ιο ΜΑ. 1 19 {αγ ποτ Ῥτοῦαβ]θ {παί 
Πέ ννας σππος]]οὰ Ἱπα /ειὸ οορίθς, {Τοπ α ργουπ(- 
Ίο8ς {σαι 1ο5έ 1{ πη]σΠέ οοιπίθπαηςσθ {Πε ἀοσπια οῇ 
Ματοίοῃ, Οχας ιο ον Ῥτορ]μεί5 ν/ετο ποί {ο 
Ῥτορ]οί5 οῇ πε αο (045 απἀ, ἄ8 απ 6ΧοΙΙ56 ΓΟΥ 
Ότο οΠΙΙΞΕΙΟΠ, ΕΥ νου] Ὦο Ἰ]καιγ {ο ριεαὰ α 
οογγηρ{ίοπι ο/ {ιο επί; απᾶ {ο οαδί ἐ]αί οἩ ἠΙαγεῖοπι 
)ιήπικοί/ ννοι]ά οἸεπε[ νο ατσαπηθηί. Οτ ρογῃμαρς 
Η ννας (τοννπ οί ὮΥ 8οπιθ ονογ πίσο ΟΙ οἳ 
αταοῖκπας πάς αφο Ὀείηπσ ποί ν6τγ Ο]αδείσα]. ΟΥ 
βηπΙ]γ 1έ παἰσ]έ, α5 Βομοίί οΡ8ο6Υν6Β, (Υν]ο τοίἰαϊης 
Όιο ννοτά,) ανα αγἱἴδοηπ ὮΥ /οπιαοίεζεμίοτι νν]ί]ι 
Όνο Ῥτγοσθάίηπσ νοτά. Ἠοβδίᾷσς, (Πε οχργθβδίοπ 
σαττίος η 1 στοαί οπιρηαδίς, α5 ἵπ Τα. 1. 19. 
ἴδιος αὐτῶν προφήτης. 36ο Βεηκοπ απᾶά ΟΠαπά1ογ. 
Ἐκδιωκ. ἵ5 Ίπογο ἰση]ῆοαπί ἴαη διωκ., ἀεποῖῖπσ 
έτο ο,αδο ανναγ απά απηλ]]αίο.. Τη θεφ μὴ ἀρε- 
σκόντων Νο πΤθ πο, 1 ήπ]ς, {ο απὰθγείαπά {ο μὴ 
ἀρεσκ.. 38 ἵδ Πδιπί]γ ἆσπο, ἵπ {πο 5οη5ο “4ο ποψ 
6οο]ς {ο ρίοας5ο (1ο 5” Ῥ{ χο (ογπι 18 {ο Ῥο {πκοαη, 
ψη] πο Ῥορί Οοπιπιθη{αί{ογα, αποϊοπί απά πιος- 
οΓΗ, Ρ6Γ ΠΙοΙοΡίη, {οτ έέ ατθ ἵπ ἀΙλ[ανοτ νν]ν 0ος) 
3Γ6 θεοστὺγεῖς, 15 «οδορ]λβθ Ἠήπαβο]ῇ αἁπα]ίς (Ίνοιη 
ίο Ἠανο ῬσοἨ. ΤΠ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων (λογο 
ἵς απ α]ηκίοη {ο λαί ππδοσία], οἳ τα(ηογ απ ἡκοσίαϊ, 
αρ]τΙί {οννατάς οἴ]ογ ἨπίΙοΠς, σα]]εά Ὦγ Ταοϊίς 
πο αάηογβς ΟΠΙΠΟΝ «α)ίος ᾖιοβρ οὔωπ, απά ο 
ν]]οἩ. πο Ἱπίογ (Τοσ], απά {πο Τα απ (]αβείσα] 
νπίσγς, Γαγηἱς] ἰγκίπρ Ῥγοοίδ; ΒΟΠΊ6 ΟΡ ἴἼχοπα 

3 Γ 3 υ. 3 - .) ς , ’ 7; ] 

σιν εις το αναπληρώσαι αύὐτων τας ἁἅμαρτιας πα»τοῖε. ἔφθασε δὲ 

μμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, ἄπορφανισθ έντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, 17 

Ἠθγο αἀάιπσαά ὮΥ {πε Οοπιπιεηίαίοτε. ἜΤ]ε 5εορθ 
οϐ μής νεΓςε απ {ο ηπεχσί ἶ5 νε] Ροϊπίεά ουί Ὁγ 
Οαπά]εγ. 

16. κωλυόντων.] ἈἙεπάοτ, “Νοί /ογδααίπα, 
Ῥαΐέ παεγίπιςσ.” 39 Όιθ Ῥεδί Ἐκχροβφιίοτ, {οπι 
᾿ΤΠοορΗγ]. ἀοννπννατᾶ, Ιπίθτρτεί. ἜΤηὶς εἰσπίῇοα- 
Ποπ 15 ποί ΠΠΟΟΠΙΙΠΟΠ ἴῃπ {πὸ Ν. Τ.: Ἠπεταθας θ 
οἱ]θγ 5οαΓΟΕΊΙΥ οσςΙΤ8 ΠΟΤΕ {1Π 9Π66. ΒΥ λαλῆ- 
σαι πιμδί πετε Ὀθ Πηθαπ{ί ΡΕΠεΤαΙΙΥ οτυῖης {πδίγμο- 
ἐἶοπι ἴπ τεἰσίοη. "Ίνα σωθ., “'ἵπ οτὰετ ἴο {ιοί 
Ρεΐηρ δανεᾶ, ο ραί Ιπίο {πο ἵναγ οἳ φα]γαίίοη, [α8 
ψε]] α5 (με ὁευνς].2 

--- εἰς τὸ ἀναπληρ.] ἜΤΠϊ5 15 τὶσηί]γ εοπειάετεά 
ΡΥ ινε «τεε]ς ϱοπππιοηίαίογε, απἀ {πε εατ]]ετ 
πιοάθτπ ΕχροβίίοΓς, α5 Ῥιί {ΟΥ ἵνα ἀναπληρῶσι" 
α. ᾱ. «« {Ἠεγ αοῖ α5 ΙΓ {Ππεγ πιεαπί {ο Π1] αρ,” ἆο. 
90 ος Τ,οτά, Μαί{. αχ]. 90, 91, 95, α[τεγ 5ουγῖης 
Όναί {Ἴν6γ ατο ἴγας 5ος οῇ {πεῖτ {αἱμευς, Ὑ]λο 51ενν 
{πο Ρτορµοείς, Ιτοπίοα]]γ Ὀἱάς ἔπεπι “' ΒΙ] πρ {πα 
ΠιΘαΞΙΤθ οῇ {μα Ἱπίαιη{ες οῇ {εί {α]ετς.”. Ῥεθ 
Ῥεησεοπ απά θολμοίί. ἜΤηαί ραςεασε 15, Ιπάεες, ἴπθ 
Ὀθεί οοπιπηρη{ί οἩ {πο Ρτεςθηί, απά Ίνα ργοβαβ]γ 
ἵῃ λα πη]πά οῇ ο Αροεδίιθ. Όοπιροτο (εη. χΧΥ. 
16. Βοιπθ οῇ {με πποτθ τοσςπί (οππππεηίαίοτς, 
Ιπάςαά, 'νου]ά τοπάετ, 5ο {παί {116Υ {Ππετεῦγ ΒΙΙ 
αρ... Βιΐ, ποίῖ {ο 5αγ {μαί Ὠναί ουεπίιαί [οτοε ος 
εἰς τὸ ἶς 5οπιθννλαί απαςπα], ἴΠο 5οηςο γ]ο]άοά 18 
ίοο Γδευ]α ΓΟΥ {ια οοσαβίοῦ. Απά ο) ἴΠ]5 ορίπΊοη, 
1 απά, 15 Αο]οίί. Πάντοτε, “αἲ αἲ] πιος: 21.6. 
ποιυ α5 ννα]] αξ {ογπηθτΙγ. 1 15 νε]] τοπιατίκεά ὮΥ 
Ῥο]ιοίέ, ναί {πο ννοτά 15 ρα Ἰαδί ῖπ {ο 5επίεηςθ 
τιοί ιοϊέ[ιοιέ γραδοπ; ΠΝΠΙΕΙΥ, Γοτ ἴ]ο ΡΙΤροξο ος Ίη- 
Ππηαέίπσ {ῃεῖτ ρετρείαα] οὈδίάπαογ, Νίο αἁπιεά 
οῇ πο τορεπίαηςθ. 

--- ἔφθασε δὲ ---τέλος.] Τῆε 5εηςε ἶ5, ΄΄ Βαΐ {18 
Ριπϊκεμπιεπί [άμα {ο ἰπεῖτ οβεποος, απά Ρρτεθίθί- 
πι]ηθά Ὦγ (1ο94] 15. ἵπ α ΠἹάΠΠΘΥ, 60ΠΠΘ ἩΡοΠ {πθπῃ, 
απά πηἉδί ἰογπιπαίο 1π {πείς αίοτ ζθείταςίίοη.”) 
90 {πε Ὀεςδί Εχροδίΐοτς, αποϊεπί απά πιοάθτη, ἵπ- 
ίοτρτεί. ἜΤ]α εἶσπαὶ ᾖιβίπιεπὶ οἳ ιεςο ννοτᾷς, 
οΠΙΥ α {ον γοαις α[ϊοτ, 6 ΠΙΙ]Υ αἱίοκίεά Ὁγ ἴια 
στοπ{ ο ονν]δ] Πβίοτίπη., 

ΙΤ---20.  Ἠοτο ἴἶνο Αροβί]ο τονοτίς [οπι {πθ 
16υνς {ο {πο ΤΠεξεα]οπίαπ5, απ, αστοθαῦ]γ {ο νΥηαξ 
Ἰθ Ἰαά εαἱά αἱ ν. Ὁ, οχρτοθβςος 5 στοαί ἀθείτο {ο 
ἁσαίη νἰδ]ί ποπῃ, απ {Πο τθαδοῦ ΕΥ ο ας εεπἲ 
ΤΠπιοίἩγ {ο {]θοιη. ᾿Απορφ. 5 α νοτΥ αἰσπίβοσηϊ 
ἴθτιῃ, (απά α τατο Ὑνοτά, ἰ]οισα Τ Ἰανο πιγεε]έ 
η Ἠθο. Ἀγῃ. αάάποθά οπε αχατηρ]ο ποπη ΤγδοἨγ]. 
(οδρμ. 9414) Ρτορετ]γ ἀοποίίπσ βερηταίοη ΟΓ 
ομ]άτοη {οια Εοῖτ Ρρατοηίς, Ῥαί ΟΠΠΘΙΙΠΙΘΡ, 38 
πθτο, οῇ ρατοπίς {οτα ἰ]νοίτ ομ]άτοῃ. Τ]ο οχ- 
Ρτοεβδίοπ 5, ἵη {ο Ργοςοπί οᾳ»ο, ροοι]ίατ]Υ αρί, ---- 
βἶπος, ΡΥ α οοπ{ίππαπος οῇ {ο πιδίαρµοτ αἱ νν. 
ὃς 1, ἴἶνο Αροεί]ο ἶ5 οοηριἀσγεά ας (λαῖγ αριτια] 
{α11ογ, 

---- πρὸς καιρὸν ὥρας.] Τη]18 ἶ6 Ὦγ ΤΙΔΠΥ οΠΙΙΠΘΠ. 

Οοπιπποπία{οῦς ἰακοη ΓΟΥ πρὸς καιρὸν, ΟΥ πρὸς ὥραν 
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/ 3 / ’ π ’ η , ε ω 

προσωπῳ ου καρδίᾳ, περισσοτερως ἐσπουδάσαμεν το προσωπο νὍμων 

18 ἰδεῖν ἐν πολλη ἐπιθυμίᾳ. 

19 μὲν Παῦλος, καὶ ἅπαξ 
Π 5 ι ς - 

καὶ δίς᾽ καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ο «Σατανᾶς. 

6 Ώοπι. 1. 18. : 4ιὸ ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼσιὸ 
{ ὸ Γ9 Όος, 1. 14, 
Ττς ρ]μ].ο 16. 

᾽ ο µ 4 π η) κ. , ’ 2 3 Εξ .υ. ὅ 4. 1, 
7αρ 1{μῶγ ἐλπὶς 1] χαρα { στεφαγος κανυχησεως 1] οὐχὺὶ καὶ Όμεις, . 

3”, - / η -” 3 -” ιο) Γ . 3 ” Π 

ἔμπροσῦεν του Κυρίου ημων Ίησου ἍἌριστου εν τη αυτου παρουσιᾳ ; 

90 'Υμεῖς γάρ ἐστε ἤ δόξα ἡμῶν καὶ ἤ χαρά. ΠΠ. «ιὸ µηκέτι στέγοντες, 
5 Αοὶκ 16. 1. 3 Ε / » 3 3 ’ ’ [η δν , ὰ 

1 εὐδοκήσαµεν καταλειφθηναι ἐν 49ήῆναις μόνοι, ὃ καὶ ἐπέμψαμεν Τιμο- Ῥοπι 16.91. 
3 5 . ’ ώ ώ .) 5 

9 ὢεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ διάκονον τοῦ Θεοῦ καὶ συνεργὸν ἡμῶν 
ο ΡΜ]. 2, 19. 

. » 2 λί ο Χ » 5 4 ς ο. ώ 9 η. 

εν τῷ εναγγὲ ιῳ του οιστου, εις το στηριναι Ὅμας» παν παρακα εσαν 

Ὦ Αοί8 14. 20. ς ᾽ υ ’ ς Ὦ - , λ ρ ὀ ” ῃ 

8 ὑμᾶς περὺ τῆς πίστεως υμῶ», τῷ µηδένα σαΐνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι Γρῃ, 8. 1ὰ, 
ῬΡ)Η]. 1. 14. ’ 3 9 . 3) ε/ 3 ν / Ν 3 5/ Δ ε 

4 ταυταις᾽ αυτοι γαρ οἴδατε οτι εἰς τοῦτο κείµεῦα. -ααι γαρ οτε προς 3 Τίπι. 8. 13, 

ἡμᾶς ἡμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θὈλίῤεσθαι, καθὼς καὶ ἐγέ- 
κν 3, Π . ω ς ΡΑµΒΑ. / , 3) 9 4 

ὅ γετο καὶ οἴδατε. ᾽ 4ιὰ τουτο καγω µηκέτι στἐγω», ἔπεμψα εἰς το ἱ ΡΙ]. 3. 16. 

αν ν ς ώ / ς νά ς [ή 

γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, µή πως ἐπείρασεν υμᾶς ο πειράζω», καὶ εἰς 

Βυΐ 1 «Ποι]ά ταίποτ 86θεπα {λπαί νο Ἠανο πετο α 
' Ἑλεπάϊησ ΟΡ (ννο ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 ΘΧΡΓΘΡΡΙΟΠΡ, ἵΠ οΓά6Γ 
1ο σἶνε α 56ἨΠ56 ΔίΓΟΠΡΟΥ (Παπ εἰίλει δεραταίε]Υ. 
Βο ΓΠεορΗγ]. απἀ Τπεοάοτ. τὶσΏί1γ αχρ]αίη 1 Ὁγ 
πρὸς ὀλίγον. ΤΠ προσώπῳ, οὐ καρδίᾳ πεις ἶ5 α ἀε]]- 
σαΐο {πτη. Απά αἱ περισσ. ἐσπουδ. 3Π. ἐν πολλῃ ἐπι- 
θυµίᾳ ἴἶιετο ἶ5 α Ῥἱοπάϊπσ ο (νο πιοάθς ΟΓ εχρτθς- 
βἶοη, ἀρποίίπσ στθαί ἀθβίτε, απάἀ δαγηεςί οπάεανοιΓβ 
{ο 5α5ῇγ Π. Τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδ. ἵδ α ἨΗεῦτονν, 
ος ταίλετ Ργἰπιέίυε εχρτθβδίοη, ΟΥ {ο νὶδῖί γοι.) 

18. ἐγὼ μὲν Παῦλος] “1 αυ] αἱ Ἰεαςί.”. Της 
ἱπερτίίοῃ ννας Ιπίεπάεά ἴο Ρργεγεηί αΏΥ πηδίακε 1π 
Ώιο αςα Ἠετο οῇ {16 ρ]ητα] ΓοΥ {θ βἱησια]ατ. 

---- ἅπαξ καὶ » 1.6. ποί οπος ΟΠΙΥ, Ριΐ ασαϊη α 
5οοοπά πιο. Όπ υΠίοῃ 5εη5θ 596 Νοίε ο ΡΗΙ]. 
ἵν. 16. Τι Όνας ἀῑΠετς Γτοπι ἰπαί αδο Γοιπά ἴτπ 
Ίε]οαπι. χηΙ. 20, απά 1 Μασο. ΠΠ. 90, ὮΥ νυλῖσο] ιο 
ΕχρΓθΒΒΙΟΠ ΙΠΕΤΕΙΥ ἀεποίθς οης6 ο: Όννιες οἱ οα 
απια]] αποθτίαϊπ ΠΙΠηΡετΤ. Ἐνέκοψεν ἡ. ὃ Σατ. 
ἔέ Βαΐαπ (λννατίεά οἱς ῬΡατροβο.” Ῥεε ΤἸμυίκε αχί]. 
5, 1 σοτ. νι, ὅ, απἀ ἸΝοίε οἨ (ααἰ. ν. 7. 

19. τίς γὰρ --- παρουσίᾳ σ] Τ]ιθ γὰρ τε[ετς, 1 οοἩ- 
οεἱνο, ίο α οἸααβο οπιϊείιθά; α. ᾱ. «έ [Απά πο Ἰοή- 
ἀ4ετ νο εΠοιπ]ά Ὦο (πας ἀεβίτοις οἱ 5εεῖησ γοι 
{οτ ναί,” 8ο. Τηο βεπίθποε {ο]]ονγίηπσ νγοι] 
πανο Ῥεεπ γἰαϊπεν 1 εχρτεδδεᾶ ἀεείαγαίυείη; Ῥαί 
Ἰηδίοαά ο 5, ἴιο Αρορί]ε ο]εσαπί]γ πηαΚκες Τί ἵπ- 
(αττοσαίΊνε; {ο νμ]σ] ἶ5 εαρ]οϊπες {θ 6απ1ο 5εΠ- 
Ππιεηί οχργοςςεἆ ἀεο]αταίίγε]γ, ΥΠ α γὰρ τε[ΕΓ- 
τίησ {ο ο απςιοεγ βαρροβδεά {ο Ὀο6 ρίνει; ᾱ. ᾱ. 
««[Ατο ποί γο 5ο], ὅσο. 1 ππαγ να υίἩ 5αγ 
Ὠναί γθ πατε] /οΥ Υο ατο.. ΤΠ ἐλπ. χαρ. 3πά καυχ. 
Ώιθιθ 86ΕΠ15 1ο Ὦθ α οὐἴπιαα». 

ΠΠ. 1. µηκέτι στέγοντες.] Ἠετε, αδ {με Ὀοεεί 
Ο6οπαπιθηϊα{οτς ατα αστθεἀ, πιαςί Όο 5αρρ]ἱεὰ {Γοπη 
Όνε εαρ]εοί ΠΙαίίθΓ τὸν πόθον ὑμῶν (ίπο ἀθβῖτο ος 
εεείησ γοι). 96 Νοίε οἩ 1 6οἑ. ΙΧ. 12. ΈΕοτα 
τθσοπο]]ίαίίοη ο{ α 5εεπιῖηρ ἀἱβδοτεραποΥ Ῥοείνεεη 
γπαί 15 Ἠθτο καἰἀ, {οπι γ. 1 --- Ἱ. απᾶ Λος χνι]. 
14. εα. χν. ὄ. 596 Ῥα]ογ΄5 Ἠογτ. Ῥαυ]., Ροα]{ ἵη 
Πἱ5 Ῥτο]εσ., απά Οωγί, οἵτεά ὮΥ Ἠϊπα 1π ]οο. 

2. παρακαλέσαι.] Τ]ε Ὀεδί 6οπηπηεπίαίοις ατο 
ασγοςᾶ, ἴμαί 35 παρακ. ἶ5 απ]ίεὰ ΙΙ στηρίξαι περὶ 
τῆς πίστεως, {1ο 86η56 15, “{ο οχ]οτί ογ αἀπιοπίς]ι, 
ἃς αἱ Αοΐς χνΙ. 92, ἩΝἨετθ στηρίειν ἃΠὰ παρακ. 3Τθ 
Ἰ]κονν]εε οοπη]οίπεά. 

9. τῶ.] Τίς ἀεποίθς οαιςε, Ἰἶκο ἴπο Ἠεῦτ. Ἡ 
Ραΐ Ῥε[οτο ΤπβπΙήνος; απἀ {μας 1ί ἶ5 εφιἰνα]εηί 
"Το ἴηο εἷς τὸ αἱ Υ. δ. ΑΦ {ο ο τοαάϊπσ τοῦ, ἵέ ἶ8 

« 

ονἰἀεπ/]γ α σ]ο55, οἵ οοττθοίοῃπ. ἜΤπε 5οηπ5ο ος 
σαΐνεσθαι Ἠετε ἵ5 δοπιθννηαί ἀἱκριίεά, εδρεοἰαΙ]Υ αβ 
Ώιο Ὑγοτά οςοΠ5 ποἵνηετε εἶδε ἵπ {πο Ν. Τ. Τι 
86ΕΙΗΒ {ο Ῥ6 Ῥεςίἱ εχρ]αϊπεά ὮΥ 01178. απἀ {λε αη- 
οἶεηί Οοπηπιεπία{οἵβ ΏΥ κινεῖσθαι, σαλεύεσθαι, ταράτ- 
τεσθαι: ἃ ἱσπ]βοαί]οη οἱ {λε Υγοτά οτε {ουπά ἵπ 
Όλο 0]αδεῖσαἰ ΥΥΤΙ{6Υ5, εδρεςἰα]]Υ ία Ῥοεί5. Τ]ο5ε 
Οοπιπιεηία{οΥς Ὑο αἀορί {Π]5 νίουν οῇ {πο 5εηςε, 
{6]] α5 ἴ{ οοπ1θ8 {ο ππεαη {5 (οπι {πα ρτϊπανο | 
εἰσηίῇοαίίοη οἱ πε νγοτά Ὀείης έέ {ο γαρ ἴ1θ {αἲ],) 
35 α ἆοσ ἆἀοθ5. ΕΒιΐ Όιαί Ίάεα 15 ποί 5α{Ποϊοπ1γ 
ΡΓΙΠΙΑΣΥ, απά ννου]ά ταίπετ Ἰεπά {ο {ο 5εηςο οΓ 
ααιζαγῖ, ΥνπΙσ] Υνοι]ά Ἠετεο Ρε απ]ίο οί οῇ Ρ]αςθ. 
Τη [αοἳ, ἴπε οἱσίπαι βἰση]βοα{ίοη ΟΓ σαίνω ἵ8 (α5 
Ἰανθ 5ΠΟΥΝΠ Ίπ Ἠοο. 3ΥΠ.) ἴθ 6απῃθ ας {μαί οΓ.{1θ 
οοσηαί{ε ΓΟΥΠΙ σείω, {ο πιουε ΟΥ δὲἶγ, δ1αζε ἄΠΥ (πῖπς 
{Γοπη 1ΐ5 ρ]ασθ; απᾶ Ἠπεποςο, ἵπ {πε βσιαγαίίνα ςεηῃςε, 
ίο ρεγίμγό, ὅσο. Α νίευν, 1 βπᾶ, αἀορίεά ὮΥ Ρε]ί 
απά 32οΠοίί, οἩ ννποπα {θ {ογππου τιση{]γ οὔδατνας 
Ώλαί σαίνω 6ΟΙΊ65 {ΤΟΠΙ {πε οἷά αποοπίτασίεά Γοτπι 
σεαίνω (ην νυπ]ο] Τ νγου]ἀ οοΠιραΓθ λεαίνω απά 
νεαίνω) απᾶ ναί, ο οοςχςθ, {Τοπι {Πε ργϊπι](1νο Γοτπα 
σέω. ΓΙ] χεβρεοί {ο {Πε οχαοί 59ηΏ5ο Ἰετο, 1 | 
ϱΠοι]ά βαγ, (αί ἹνΠ]]α 5οπιο εχρ]αίπ ΙΕ, ΄{ο Ὦο 
Ρετίαγρες,” οίιαΓ8, {ο Ῥ6 πιονεᾶ [ἔοπη {πο [ίΠ], 
16 ννη] Ὄο ὈοῬί {ο τπΙΐε Δοί[ι 86ΠΦΕς, ἴθ Ἰαΐΐει ατίδ- 
Ίησ {ΓΟΤΠΗ {ο ΓΟΓΠΙΟΓΥ. 

--- ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις] «« αἱ ες ονΙ]5 [5ιί[- 
{ετεᾷ ὉὈΥγ πιο απά γοι].”. Τ]ο γεαφοπ ἔοτ ἰῖς ἵψ 
αβδίσηες ἵπ {1ε ποχί ννογάς, εἰς τοῦτο κείµεθα, ννΠῖο]ι 
πηςδί ποί Ῥο οοπβπαᾶ {ο Ώιο Αρορί]ο απᾶ ἴο 
ΤΠοβρα]οπίαης, Ὀα{ ἴακεπ σεπεγα{{, τε[εττίης (8 
19 Ῥο]ηίεά οί ΡΥ (ανίπ) {ο (λε οί ου οοπάΙ{1οἩ 
ος αἰἱ ΟΠηκίαης. ἈΚείµεθα, ««ατο αρροϊηίεά, 
ης Π, 4, ΡΕ. 1. 11, αἷςο 7οῦ ν. 7. Μαιΐ, 
κ. ἀθ. 

4. καθὼς καὶ --- οἴδατε.] Α 5οπιεν/μαί ΠατεὮ ο0ή- 
5ἰγιο{ἶοπ ΓΟΓ καθὼς (ρα Γοτ ὃ) καὶ, ὡς οἴδατε, ἐγένετο, 
66 πνΠῖο]ι αἱςο, ας Υο ΚΠον”, σαπῃθ {0 ρᾳςς. 

ὅ, Ἠετο ννο Ἠαγο α τοδμπηρίίοπ οῇ νν]αί ννας φαϊά 
αἲ νν. 1 ὃς 2: μα λιτά απά Γουτίῃ νειςες Ῥεῖπᾳ, 
η ΦΟΠΙΘ ἸπθᾶδΙΤο, ρατεηί]εί]σα]. Τπε κἀγὼ 18 
επιρµα(ἰσα]. ΄Τηε Αρορδίε (οΏβδεγνες Βεπεοπ) 
Κπονν αἰ] {Πῖπσς τοεροοίίησ ΟἨτὶςί5 ἀοοίτίπο Ραΐ 
ννας ποῖ Ἱπερίγεά ννί α Κπονν]εᾶσε οῇ α]] οἴ]λει 
ἠ]πσε.” ἜΤ]μαϊ 18, ποί α ρεγρεϊµα! Γποιυ[οᾶσο, Όαῖ 
οΠ]Υ Ἱπιρατίεά α5 οοσαρδίοη 5ετνεά, Ίο {Ίνα ρονγεγ 
ΟΓ ννοτ]κίησ πλ]τας]ος. 

---µή πως ἐπείρ. ὑ. ὃ πειρ.] 3ΞΙβΡΙΥ φοβούμενος 
6 βεατῖης Ἰαρί ἴἶιο Τεπηρίοτ πιαΥ, ὮΥ 5οπιθ ΠΠΘάΠΒ, 
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κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν. ᾿ρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς 6 
” 3 ’ δ -α . ᾽ 3 ’ ς .. 

ἄφ ὑμῶν, καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ την αγάπην υμών, 
.ᾳ 3, ’ ς -- 23 υ ’ - .. ς νά ἰδεῖ 

καὶ Ότι ἔχετε µνείαν ημών ἆγαῦθην πάντοτε, ἐπιποῦουντες ημας ιθεῖν, 

καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς' διὰ τοῦτο παρεκλήθηµεν, ἀδελφοὶ, ἐφ᾽ Ἱ 
ς ον δν Ἆ / » ΄ 9 3 ; ς - ὃ ᾿ - ς ” Π . 

υμῖ», ἐπὶ παση τὴ Ὀλίψει καὶ ἄναγκη ἥμω», δια της Όμων πίστεως 
ε! - πώ Φἲ π ,ϱ ’ η Π Π Ν 3 / 

οτι νυν ζωμεν, ἐαν υμεῖς στήκητε ἐν Κυρίῳ. ἸἨΤίνα γαρ ευχαριστίαν 8 
΄ ” υ 3 . ΔΝ ς - λ ’ - - ς Π 

δυγαµεθα τῷ Θεῷ ανταποδοῦναι περὶ υμών, ἐπὶ παση τη χαρᾳ Ἡ χαί- 9 

κ Ἠοπι. 1. 10, 
α]. 
ἄ 15. 3. 

οµεν δι ὑμᾶς ἔμπροσῦθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, σα µ μπρ α Ἡ νυκτὸς καὺ ἡμέρας ὑπὲρ 10 
΄ - / .) 6 - ο ς Μ α / κ { 
ἐκπερισσοῦ δεόµενοι εἰς τὸ ιδεῖν υμῶν τὸ πρὀσωπον, καὶ καταρτίσαι 

τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν ; Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἡμῶν, Ἡ 

καὶ ὃ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς 
Ἰ Ἱη/[τα 5, 15. 

πι 1 ζος,. 1. 8. 
ΡΕ. 1. 10. 
ἱηέγα 5. 23. 
2 Τη658, ὁ. 17. 

Ἰανο (οπηρίεά γοι.. 3ο {πο Οοπιπιεηίαίοτς σεη- 
εγα]]γ Ιπίαειρτοί. ἜΤ]ο Ῥαδεασθ, Ἠον/6νο, 15 Γε- 
ππατκαθ]α ἵπ 15 οοηείτΙσ/ίοἩ, απά 15 τοπάφτοά ὮΥ 
Ῥτος. Θο[μο]εβε]ά αρ. ΜΙά41.τ. Αγίας {ο]ονς: ἴ 
βοηπί {ο Κπονν γοι Γαϊ{], το/ιεί]ιεγ {πα ἰεπιρίει Ώανα 
{επιρίεά γοι ὮΥ 4ΠΥ ΠἹΕαΠΒ, απά ᾖοδέ (1π ἰνας ο. ξθ) 
ουγ Ἰαροιγ ο ἵπ ναῖη.. «Εχκασί]γ εἰπιί]ασ (αάάς 
ης) ἶ5 Ευρ. ΡπωΦῃ. 91 ---- 2. µή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ 
φαντάζεται, Κάἀμοὶ μὲν ἔλθη φαῦλος, ὡς δούλῳ, ψόγος, 
Σοὶ ὁ᾽, ὡς ἀνάσσῃ. Ίπ Ὀοί]μ οαςες μὴ Πας ἀλμτετεηπί 
β6ηςος, αοοοτάϊἶηᾳ {ο {ο ἀϊβετοπί πποᾶθς ννἰ(] 
πΠΙο] 1 1 οοηηθοῖοεά.”. ἜΤ]ε αὖονο νίενν ος ένα 
Ἱππροτί 18, Τ ννου]ἀ οΏφοτνθ, δαρροτίεὰ ὮΥ πε απ- 
Ώπογίγ οῇ ΤΠεοάοτεε, Υο {ακες (ο πιθαηπίπσ {ο 
ψ6, ἔπεμψα, μαθεῖν ποθῶν µή τις, ὅσο. Απά ΠθατΙΥ 
νο 8απιθς νίευνν ἶ5 αἀορίεά Ὦγ ἸλΙπαγ απά Ῥοεμοίί, 
ν/πο οὔβογνο (αί {πο Ιπάϊσαίίνε 15 α5εὰ Ῥδσαιςο 
Ώιο Αροεί]ο {οισῃέ {ιο οναπί (Μ1δῖγ {οπιρία(ἶο) 
ποί Ἱπιρτοβαῦ]α. Ἰῃετοαςφ Τη {ο ποχί οἶαιςο Ἰιθ 
ᾖδος {ο Ῥιαρ]αποίίνε, Ῥεσαιδο Ίο ἰταςδίθά (ο 
οίμοιγ ονεπί Ίνα ποί ρτουαδίθ. . ΑοοοτάΙπσΙγ, 
Ώου τοπάθτ {πο Ῥαβ5ασο ἴπις: έαί «οσπος86ε- 
ΤΘΤΏ, 4ποπιοάο 5ο Ἠαθοτεί ρογειαδίο νθρίτα, ΠΙΠῃ 
{οτίο {επίαίοτ νο ἰοπιανοτΙ{, αἆθο πί (ᾳαοά Ώεις 
αγοτίαί !) Ίαρος πιοιις ἱγγῖίας Ποτὶ Ῥοββῖΐ» ” νπῖοἩ 
866Πη5 {ο Ὀ6 (ο οχαοί 5εη5ο Ιπίοπάθά ὮΥ ια 
Αροξί]ο, 

Ἱ, ὃ. γιο Αρορί]ο Ἠογο ρτο[θαςος {ο ΊοΥ Ἰθ 
οχρετίοησοσὰ ἵπ τοσθίνίησ, ν]ο αἲ ΟοεἰπίἩ, 5ο 
οος αἩ αοσοιπ{ οΓίΊγοπη τοπι ΤΠπποίἩγ. (Ἀσμοίτ.) 
εἰί οὔβδογνος (παί ας αἱ ν. 6. ἴχοταο ἵδ α ῥγοίακίς, 

8ο Ἠθγθ Υνο Ίνανο Τί αροάοκίς. Γπο οοηβίγασίἶοη 
18: ἐπὶ πάσῃ τῃ θλίψει καὶ ἀνάγκη ἡμῶν παρεκλήθηµεν 
ἐφ᾽ ὑμῖν, διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως. ΥΝΠ]ι θλ., καὶ ἀνάγκῃ 
οοπηραΓθ 2.0, νΙ. 4. ἐν θλίφεσιν, ἐν ἀγάγκαις. 1ο 
ὅτι ΤΠ ὅτι νῦν ζῶμ. 866ΙΗ5 {0 τοίθΓ {ο α οἶαιςο οπιῖί- 
ἰιοά : α. ᾱ. “« [1ο πιαγ ἵτα]γ 84Υ ννο Ν6Γο ΟΟΠΙ- 
{οτίοά ἵπ οαγ ἀῑδίτοςς :] [ος πονν, οἩ Ἰθατίηςσ ]ς 
σοοᾷ Πεν οῇ γοι, νο ἆο Ιπάςοά Ίνα, 1. 6. 6ΠΊΟΥ 
Π{ο :) α[Γοφιοπί 86η5ο οἱ ζην, απά υἱρογο ἴπ [μαπη. 
Τ]ιο ννογάς Γο]]οννίπς ἐὰν ---Κυρίῳ 4ο πο 60ΓΓ6- 
εροπά ἵη οοπαποίοπ; Ὀπῖ, ἵπ [ποι, ἴχοτο ἵ9 α 
Ῥ]οπά/πσ οῇ (ννο 9]α.β68, νῦν ζῶμεν ὅτι ἑστήκατε, απᾶ 
ζήσομεν ἐὰν στήκητε. Όη στήκ. ἵπ ἴ]χο 86/99 ος Ὀοΐησ 
εἰοπά(αςέ, 5οο (ααἱ. ν. 1, απά ΡΜ]. Τν. 1. 

9 "ΤΠ Ίογ, οχροτίοποθὰ αἲ (νο (πι οϐ ἴἶιο 
Τ]ιοβρπ]οπίαης, Ἰοπάς ο Αρορίίο {ο Ῥ]οῬς ἨΠίπι 
νο να [ο αμ//οΥ οὗ 8ο σοοὰ απ Νοκ: α[οτ 
νήσο) ποί οἳ ἠνπηκασίνίησ, Ίο οῇοτδ ΠΡ α ΡΓΑΥΟΥ 
ιο ΑΙππσμίγ ἀοά ειναι Ἠο 'νου]ά σιαοΙοιΒὶΥ {[- 

. -- η - ’ ’ . 3 ’ 3 

ὑμᾶς. ' Ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἲς 19 
΄ ς ” 3 ς ιά 3 ν Ἡ 

ἄλλήλους καὺ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς υμᾶς. "' εἰς τὸ στηρί- 18 
- 3 ’ 3 ς ’ ” ” 

αι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνη, ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ 

γοιτ 6 ργρος5ε ος τοἰατηίπσ {ο Τ]εββα]οπίσα, 
(Βομοί.) 

---τίνα εὔχαρ.] Ἐ ος τ. ἀξίαν εὐχ., Οἵ πῶς ὃυ- 
νάµεθα εὐχαριστεῖν ἀξίως τῷ ,Θεῷ, α5 6Ἠ1γ8., Τη69- 
οΡΏγ!., απά ΤΠεοά. εκρ]αῖπ. Ίπετε ἵ5 απ α]αςίοπ 
{ιο Ὦ5. οχνΙ. 12. ᾿Επὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ, {ΟΥ ὑπὲρ π. 
χαρᾶς, “΄ ΟΠ αοςοιπί οΓ νε στοαί 1ογ.”. ἜΤ]]5 π9ε 
οΓ πᾶς 566Π5 {ο ὢοθ ἀθτίνοά {οπι {ο Ἠεῦτενν. 
Ἔμπρ. τοῦ Θεοῦ βποι]ά Ὀε ]οϊπεά Υνϊἔῃ χαρᾷ: απἀ, 
α5 (Ἠτγς. οὔσεχνθας, {πε Ἱνογάς ατθ πιθαηπ{ {ο ΤθίεΓ 
ίο ἆοαά αδ ἴμε Α1ίΙιογ οἳ ναί ]οΥ: απά {ο Εἰπί 
Οναί 1ἱ 15 Ἠϊς στᾖῖ, απά ποί ἴο Ώο αφοτίθεὰ {ο {πεῖτ 
ΟΠ εχοτί]οῃς α1οπθ. 

10. ὑπὲρ ἐκπ. δεόµενοι, ὅο.] Τηε Γεε]ῖηςσ οἱ ἀθ- 
νοιί Οαπ]κβα]ηοςς {ο (οά {ος {Πεπα ννας πα{ατα]]γ 
αοοοπιραπ]θἆ νι α ἀεβίτο αἴ ἆ ΡΓαΥΕΥ {ο Ὦε Ῥοί- 
πη]({οὰ {ο του]εῖέ {πθπα, Θχρτεβςεά Ιπ ΡΓΙΥΕΤΑ {ο 
Ὠναί εβεοί; Γοτ ἵπ εἰς τὸ ἰδεῖν πε εἰς τὸ ἀεποίθΒ 
επᾶ. ΤΠ καταρτ. τὰ ὑστερήμ. τῆς πίστεως ὑμῶν πε 
εοηςο ο γεραϊγίπσ (1. 6. οοηνετίΙπς) απἀ εοπι- 
Ῥίείἴης' 56απῃ5 {ο Ὀ6 απἰίθά; α5 (αἱ. γΙ. 1, απά 5 
σοτ. κ. 11. 

11. κατευθ. τὴν ὁδόν.] ΤΠΐς ἆοας ποί πἹθαπ ΠΙΕΤΕΊΥ 
(15 8οπιθ ταοθηί ΟοΙηπθηίαίους Ιπιασίπε) “΄ Μαγ 
οἆ σταπί 15 {ο οΟΠ1Θ πηίο γοι..Τ 18, ἵπ {αοξ, 
α «οτί οῇ Ῥγαμεγ. Απά ΙΤ πεοὰ ποί αγε Ὀθεῃ ἆθ- 
Ῥαΐεά ΡΥ Εχρος!ΐοτς υνδί]αγ ίπετο Ός απ αἱ]αβίοῃ 
ίο πιακίησ α εἰταϊσηί τοσα, ος ο ου(ἶπσ ουί απά 
Ἰενε]]πσ α τοπά (οἩ Ἰνμίο] 5εο ἨΝΤαί, ΠΠ]. 9. απᾶ 
Τμακα 1. πο.) [ος θοῦι πιαγ Ὃε απἀετείοοά: {8 
ἀἰτεσίΐπσ οποθ)ς είορς Ἱππρ]γίπσ α τοπιονα! οἱ αἲ 
πιροάϊπιθηίς, Τ]ιο Ίαησιασο (λαί οῇ Ἱαπιῦ]α ἆθ- 
Ροπάσηςσς) ἶ5 Γοππάςά οἩ {ηοςθ ρᾳξεασος οΓ {1ο Ο. 
Ἐ., νηοτο (1ο 15 φαἰὰ {ο ἀϊγαοί ἴ]ια γναΥΒ, ΟΥ κί6ρς, 
οἩ πἹε” (15. κὶν. 19. Ἰχὶ. 8. «/θτοπ. χ. 22. Ῥτου. 
ΠΠ. 6.) απά (ννΠΙοἩ πο Αρορδί]ο αρρθατς {ο Ἠαγθ 
Ἰναὰ ἵπ ππῖπά) χνι. .. Απά νν]αί 15 5ο οβίεπ ἵπ 1116. 
Ν. Τ. αςεοτίρεά {ο «οσα, ἵ8 Ἠθγο αδοτῖρθᾶ ἴο Οιγ]κὲ 
4ἱ8ο5 αφ αἶδο Ιπ ο πθχί γοτεο {οτε ἶ5 αποί]ηθς 
αδοτὶρίῖοπ οῇ ναί Ροτίαῖης {ο Ὠδιίγ. Οµπ ννλῖο] 
ϱοο ΠΙΙΡΥ. 

19, 10. Ἠανίπς (να οχργοςςοἆ Ἠ]5 απχίοις ἀθ- 
5το {ο Ὢθ6 Ρετπη]{ίθὰ {ο ασαῖπ 56ο {Πθπα, {πο ΑΡοβ- 
ιο εηρ]οίπς Ρίοις ες απά αγάσπί ΡΓΗΥΘΤΑ ΄ 
[ος ναι ερἰγµια]. αὐναποσπιθη!, --- οδροοἰα]]γ ἵπ. 
ολα π{γ απά Ίονο, «' ἴἶνο νοτγ Ὀοπά οἳ αἲ] ροτ[οοί- 
πθςς,͵ (οἱ. Π, Τ4.. Οοπιρ. 1 0ος. ΙΙ, 19. 1 Τΐπ. 
Ι, ὂ, ἵν. Τὸ. Όπ Όνο Ρα] 86πβο Ἠοτο Ιπίεπάθά 598 
Οππά]ου. 

Ἠοτο πλεον. απάὰ περισσ. ἄτο 19ο 1 απ αοξίυα 

| 
| 



1 ΤΗΕΦΦΑΙΙΟΝΙΑΝ5 6ΠΑΡ. ΤΠ. 13. 1ν. 1- -δ. 9098 

. -” ” ε » 3 . ” 

καὶ Πατρὸς ἡμῶν, ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἸἹΚυρίου ημων Ίησου Χριστου 
. ς 3 - 

μετὰ πάντων των αγίων αυτού. 

η ΡΗΣΙ. 1. 20. . τ 2 . α΄ ψ - 

ι. ΤΥ. 3 ΤΟ λοιπὸὺν οὖν, ἀδελφοὶ, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν εωιιὸ, ἱὰ, 
- ᾿ 2 ς - . . ἀ 8.1 υ 

ἐν Κυρίῳ Γησοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ υμᾶς περι- 
΄ ” ΄ ’ . ’ ᾽ 

9 πατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. οἴδατε γὰρ τίνας 
ο Ῥοπι, 12. 9. 

, / δα ᾽ - Π 3 ” ο ” ’ Β 

ὃ παραγγελίας ἐδώκαμεν Ὁυμῖν διὰ τοῦ Ἰυρίου Ιησου. " Τούτο γαρ ἐστι Ῥν 5 αη ο, 
’ - - ς - . 3 Π ς - 3 ᾽ -- 

Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν απέχεσθαι υμᾶς ἀπὸ τῆς πορνεί- 
 ΡΗΙ].4. 8. 

Π ς - ς - - - ς - Λ 

4 ας εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν αγιασμῷ καὶ 
1 Όοχ. 15. 94. ν ι 3 ’ Γ Π ’ Ἅ, ώ 3, 3 .] 5 ’ 

ὄτιμῃ" Ὁ μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας, καθάπερ καὺ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα ξρι 4, τῇ, 18. 

86Π56 {56ο Νοίο οη 2 ΟοΓ. ἰχ. νι α5, Ιπάθεά, 
πγοτάς οΓ ἠχῖς 5εη5ο ο/ίεη ατθ ἵπ αἲὶ Ίαησυασθς. 

Τῶν ἁγίων 8 ὮΥ 8οπης απἀθτρίοοὰ οἱ ἴἶνα /ιοῦι! 
αποείς; Ὀγ Οἱ6ΤΑ, οἱ αἰἰ γιο (Πιπσίαπ. Ίο 
Ἰαΐίες 86η5θ ΠΙΙΣί ο οἩΙΘΒΥ Ιπίεπάεά; Ῥαί {θα 
{ογππετ ΠΙΥ 06 Ιπο]αάεά. 

Οµ να τοπιαϊπάοτ οῇ πε ΟΠαρίθγ οοπιρ. 2 Οο{. 
Χἰ. 2. ΕΡΙ. Υ. 21. απάἀ Νοίθα. 

ΤΥ. Τποιση νε Αροςί]ο Ἱαά 566Π ΤΘάδΟΠ {0 Ὀθ- 
βίου’ Πἰσίι οοπιπιεπάαίίοηπ ΟΠ ο Τ]οβρα]οπίαη 
Οπατοῖ σεπετα]]γ, ο αἱ {Πε 8απιθ εππα ]αάσεά 1 
ΤοΡΘΓ, Ὀγ αἀγοετίπσ {ο Ἠὶ5 οιυπ σος οί Π{6, 
οἱἷ ἴο οοπΒτπα μοβ ο Ἠαά Ππετίο ἆοπε 

Ὑνε]], απά {ο αἀπποπίςα οετίαϊη γνο πηὶσ]ηί Ὀο Ἱπ- 
οἰϊπεά {ο Γοἱ]ονύ {ιο ογ]] εχαπρ]θΒ 5ο (Γεαιεηίέ 1π 
είς οἵίγ. Άβαι νλμίςοἩ, Ἡς πε (ΟΗ. ἵν.) Ρτο- 
σεεάξ {ο νατῖοις εχΠοτία{Ιοη5, ραβδδίησ ἴτοπι ϱ2Ί- 
εγαἰε {ο ραγϊοιίανς. (Ῥομοίς.) 

1. τὸ πῶς.] Ιµἱετα]]γ, νε [ἰπδέγιοίίοπ] Ἰιοιυ. 
Περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν πιαΥ Ὀθ ἴαΚεηῃ {ΟΥ οὕτως πε- 
ριπατεῖν ὥστε ἀρ.; ΟΥ ἴἼπεγο ΠΙΥ Ὀο αη ἨΗεπάίπάγ», 
{ος Θεῷ ἀρεσκόντως περιπατεῖν. να περισσ. μᾶλλον, 
{ Επαῖ γο πΙΣΥ Ππα]κθ σγθαίετ απᾶ ργοαίθγ ΡΓοσΓΘΒΒ.” 

3. παραγγελίας.] ἜΤηε ἴετπι Ἱππροτί ἴπε αι- 
Εποτιία ανα Ἱη]αποίίοῃπ οῇ α τα]ετ ος Πἱ5 απηραδ- 
Βα4ΟΥ. 

3. τοῦτο γὰρ, ὅτο.] Ίε πιαγ τεπάετ γὰρ ΌΥ ποι» 
(α5 ἴ οασΠί {ο Ὀε {ακε ἵπ 2 Τιπι. ΠΠ. Τ. νόει ἃ λέγω " 
ὀφη γὰρ ὃ Κύριος, ὅτο.) οἵ {ᾖοπ, α5 ἴο ρατίῖο]θ ο[ἴθῃ 
εΙση]{ος ἵπ ἴ]ιο Ῥερί., οοττεβροπάϊπσ {ο {ο ἨΗεῦ. 
ην, ΟΥ Τί πιαγ ΠηεᾶΠ πεπιρο, εχοπιρὶ σταιἰᾶ, α8 

ΙπΙτοδιοίησ α ρτ]ποῖρα] Ιηδίαποε οΓ {18 παραγγελίαι. 
πε τοῦτο 15 ποί ρἱοοπαφί]ο, Ὀμΐ 56χγες {ο δέγεπισί/ι- 
επ ἴἶνε οχρτοβδίοη: απά ὃ ἁγιασμὸς 5 Ρεγ αρροβἰ- 
ΏΠσπεπα εχοσείΊοαπι. ΤΗἱ5 ἴετπῃ ἶ5 ριΐ, Ἰ]κα ἅγιω- 
σύνη αἲ ΠΠ. 19., {ο ἀεποίο απἰνογδαὶ Ῥρηγίίγ Ὀοί[ ἵπ 
ΔΟΠΟΠ5, Ὑνοτάς, απά {(ποισ]ίς. 9ο Ῥσοοί. Τηο 
Ἀροβί]ε, Ἰοψθνετ, εερθοῖαΙ]γ αἀνοτί {ο υνηαί, 
Ώιοισ] Τί Όο (χα Ἰονγαςδί Ὀταης] οῇ Ι{, ἵδ γοί ἴα 
πιοδί τοφι]τεὰ οῇ 0Πϊκήαης. Τη ἀπέχ. ειτε ἶ5 απ 
εχεσεί]οα] αρροβ!ίοη. ΒΥ πορνείας ἵδ Ἠετο πιθαηί 
3)]) Κἱπάς ο Ἰθννάπεςς, α5 {ο πάσης αἀάσά ἵπ ΠιαΏΥ 
Μ5Η, απἀ (λα Ῥεδοῃ. 9ΥΤ. εΊΡΥΕΦ5οΝ. 

4. ναί 15 φαϊᾶ Ἱπ ἐλὶς νειςο ἴ5 ονἰάοπί]γ πιθαπέ 
{ο Όε εχεσοίσα] οῇ νγ]αέ ννας φαἱᾷ ἵη {]ιο νους Ργθ- 
οεάῖηρ. Ἔ]α εχαοῖ Ἱπιροτέ, Ἠον/θγαγ, ννῖ]] ἀεροπά 
Ἡροῃ ΤἴΠθ 86Π56 {ο Ὦθ αβθῖσηθά {Ο ἑαυτοῦ σκεῦος 
ἨΠΙΟΙ ὉΥ αἰπιοςί αἲ] αποϊθηί παπά τηοδέ πιοάςγη Εκ- 
Ροβ!ίοτς οϐ απγ απιίπεπος {τοπι μίμος, (α]νίη, 
ἃπά Βεζα ἆοννη {ο Ῥα]!, ἶ βαρροφθᾷ {ο ππθαῃ «8 
Ροάγ:” α 5θη5ο ΟΡ {ο ννοτὰ οχίγοππε]ν επ]πὺ] 
το ἴπε οοπ]θχί (56ο ΟΠαπά]οτ), απ εαβ]ἰεμας, αφ 
το ἴἶια οποίο ἰἰπσια, ὮΥ ΘΧΊΠΙΡΙ65 [γοια ἴΠθ 
Ηοαί]εῃ Ῥηή]οβορῃοαις απάἁ {πο ΟΗγίκίίαπ. Εαίμοις 
ΟΓ ενα οατ]]οςί ρογίοᾶ, α5 Βατπαῦας απά Ἠθιπυπς, 
"Ίο 8661Ώ {ο Ἰανο Ἠας {λίς ΥθΥγ ρα5ρασο ἵπ πηϊπά. 

Της πε Ὀοάγ ἵ5 οοπβιἀρτοἆ α5 {1ο ἀγγεῖον τῆς 
ψυχῆς ({α. ἀ56 {ο εχρτερδίοπ οἱ ΡΗΙ1ο οἰίεὰ ὮΥ 
Τ,ο88ΠΕΓ), 1. 6. ἴθ τεοερίαο]ε οΓ {1ο 5ου]. 30 
(σετο Τιδο. Οπςςί. 1. 2. «6οτρας ααἰάεπα 
αααθῖ νας ε5ί, απί αἰαιοά απ]πιϊ τεσερίασα]άπῃ.) 
Απά Ηετπηας σα1]5 {11ο Ῥοάύγ ἰππρ]γ {ιο υσδδεί, ννΠτ]ι- 
οί αἀάϊπς αΠΥ {λ]ησ{ο εχρ]αϊπ1ί. Τηαί ίΠε 8οορο 
οῇ {πε οοπίεσί τοαιΙγθς {5 Υοίςε, 15 Ρρ]αϊπ. 396 
Βεηεοημ απἀ Οαπά]εγ. Βαΐ νηοίῃπετ {πετε Ὀς, α8 
Ώιαυ ὑλ]π]ς, απγ αἱ]αδίοη {ο {1ο Όεςδσείς ο/ έ]ιε Τεπι- 
Ῥΐε, ννΠΙοἩ ννετο οοηβίαπ{ΙΥ {ο Ῥε Ἱορί οἰεαπ απά 
ΡΙΓ6 {0Υ με, ἶ5 αποετίαίῃ. Τη αΏονο ΙΠίετρΓε- 
{αοη, ΠΟΙΝΘΥΘΣΥ, 5οπιθ αποϊεη{ απά 5ευοτα] πιοάθτη 
Ο6οπηππεηίαίοίς τε]θοί, απά αἀορί αποίΏετ, ὈΥ υυῖο]ι 
σκεῦος 9 5αρροδεά {ο ΠεαΠ τοΐ[ε; α 5ἰση]βοαίίοῃ 
ν/πΙο] {Π6εΥ 5οε]ς {ο ορίαρ]Ιεῃ {τοπ 1 Ρεί. ΠΠ. Τ. 
απά αἱ5ο 5ενογα] ραβ5ασος ᾷοπι Βαὐριπίσα] υντίνετς, 
ΝἨθΓθ {Πο νν][ 18 οα]]οά {Πο Όας πιαγεέ, Ἱ. Θ. Ἠϊ5 
σοοςς ος Γατη]ίαγε, ἃ5 Ἠς 54Υ Ηπς5Η. Βιαῖ α5 ἴο 
{λε ραβασο ο{ 1 Ρεί., ἵέ ἵς, α5 ΒοΠοίί αἁπιίβ, ποί 
{ο ἴπε Ῥαχροςδθ. Απάᾶ {16 5απ]θ ΠΙαΥ Ὀο 5αἱᾷ ο{ {11ο 
Ραβρασος {τοπι ΒαρθϊπίσαΙ υίετς. Έοτ 6νεπ ἴπε 
οη6 πποθί αρροβίίθ υν]] ποῖ Ρρτουο {ναί 13 οοι]άἀ 
ος Ι{6ε]/ ππεαῃ τοῖ[ο: ιο υνοτά {πεγε ΦΙΠΙΡΙΥ ππεαΠ- 
ἵης αἱεποίῖ οἵ αγίε]ο, οἵ σοοᾷς, απἆ οπ]γ αοφιἰτίης 
ειπα οίπετ 56ης5ο {τοπ {πο πεχί ννοτάς ὮΥ α βοτί ος 
εαἰαε]ιγεδὶς απᾶ ἀοαρ]ε τηεαπίης, νο ποιά 
ΒΗΓΕΙΥ ϱε απ]ίε οἱ{ οῇ Ρίαος ἵπ {α ργεδεηί ραθ- 
5ασς, οοηίαἰπῖης α 5ετίοῖς απἆ βοΙ6ΠηΠ αἀπιοπΙ{]οῃ. 
Ἰπάεεά, οἩ {λαέ Ιπίετρτείαίίοη Ιέ ἵδ Ἱπιροδείθ]ε, 
νηίποιί χε σγεαίθ»ί γίο]επος, {ο εχίτασί {οπι {18 
Ρα58ᾶσθ αΠΥ 5εη56ε κι]ίαρ]ε {ο {λα οοπηίαεχί. Έοτ 
{ο 51ΡΡοςε, υηί ΘοΠοίΐ, ίΠε πιεαπῖπσ {ο Ῥε, {παί 
ΕΥΕΓΥ οπθ εΠου]ά ΠΙαΙΕΥ, απά {ΠετεΏΥ Ίΐνε ἵῃ ρι- 
τί απά Ἰο]ίποςς (α5 1 Οογ. ΙΙ. Τ.), ναί 5τε]γ 
οαηποί ϱε ε]ο]ίεά {νοπι {λε ννοτᾷς, Ὀείηπσ Γοτρίά- 
ἀεπ ὮΥ ἴῑλε εχργεββίοῃ εἰδέναι (ΥΙΟΙ, 45 Ῥεησεὶ 
ΤΕΠΙάΤΙΦ, ἀοποίες ποί Κπον]εάσε, Ῥιαί αὈἰ]1{γ, αφ 
ἵπ ΡΙΙΙ. ἵν. 12. Μπι, καν]. 05. ὁ Ῥαί. Πὶ. 9. απᾶ 
ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘς Ίη {1ο Ο]αβείοα] ν/γ]θεθ), απἆ αἶδο ὮΥ 
Όια τιμὴ, απά, Ιπᾶεεά, ὮΥ {ο Υπο] αἰγ οἳ {με 
οοηί{εχί. 

Τ]ε {οτπποτ Ἱπίατργείαίίοπ, {ᾖαπ, 5 απἀοιδίεά]γ 
Όνα τας οπθ: ασαἰηςέ νΥπ]οἱ, Ιπάεεᾶ, πο ΥΘΡΟΠΗ- 
Ῥ]ε οὐ]θοίίοη σα Ὀς πιαάθ. ὮΈἘΟΥ α5 {ο {νο τοπηατ]ς 
ο Ὑοαίς. απἆ Θο]οίῖ, {]αί κ«τᾶσθαι νυν] ποῖ αἀποῖί 
ο εμαί 8θη5ο, γΥΠίοἩ ννοι]ά ταίπετ τοφιῖτο κέ- 
κτησθαι, ἴ]ε οῬ]θσίίοη 15 πποτθ δρθοίοις (Παπ 5ο]ἆ: 
β1ποο 1 15 5υγε]γ Ὀδίίαυ {ο 5αρροβθ {λαί {πο ΑΡροε- 
{6 γνας Ιπαίίθηίῖνε {ο {Πῖς πισοο Ρτορτὶθίγ οἱ {πα 
ατεε]ς Ἰαήσαασο, ἴ]απ {λαί Ίο 5 ηου]ά δε σκεῦος Ίπ 
81Ο] α 56Π59. ΊΝοί {ο 5αΥ ναί {μα ραγῖέν οἳ ἴἶιθ 
(τοαοίδπῃ Πας Ώθσπ ππαϊἰπίαἰποά ὉΥ {πο Ἰθατπεά Ῥε]{, 
{ποασ]ᾗ Ῥογμαρε απςιοσθδε{α]]γ. ἘΤηϊ6 ας οί 
κτᾶσθαι ΓΟΥ κέκτησθαι ΥΥ85 ΡετΠαρΒ ρορμίαγ απιά Ῥγο- 
υὐποία[, απᾶ Ιπίτοάασες, 1 5αφρθοί, {οπι {ο Τ,αϊπ 
α5θ ΟΡ γοβείάργο, Γοτ κατέχειν (56 ινε ΄1]οβδατία) 
ΝΠΙςΙ 15 δοπηθίίπηες οπΙρ]ογεά ἴπ {6 192 8εΊδε 
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ᾳ 1 60ος, 6. 8. η Θ ’ ᾳ ᾿ 3 «ς , π η ω π - , 3 6 
τον ΣΟΥ. το μη υπερβαίνειν και πΑΛΕΟΥΕΗΤΕΙΝΥ εΥ τῷ πραγματι τον 

3 ᾽ 3 .. ΄ ς ’ ’ ΄ ι) 

αδελφὸν αὐτοῦ" διότι ἔκδικος ὁ Ἀύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς 
ς ον ’ 2 η) ’ ς ” ς 

τμεν. 1.4. καὶ προείπαµεν υμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. "ου γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ο 
4 19. 2. 
1ονη 17. 19. 
1 Οος, 1. 2. 
5 [,α]κε 10. 16. 
1 Οος. 7. 40. 

5/ 3 ς ” 

αγιογ εις Ίμας. 

ε],εν. 19. 18. 
ΠΜαιι. 2. 99. 
1ο 6. 45. 
ᾱ 19. 94. 
ΕΡΗ. 5. 2. 
1 Ρει. 4. 8. 
1 οονη 8. 11, 29. 

' μπερὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας, 

ᾱ 4. 21. νά : ε. «ή 3 , .. 
υ Αείςῦ0.84.. λοῦμεν δὲ υμᾶς, ἀδελφοὶ, περισσεύειν μᾶλλον 
ΕΡΗ. 4. 98 

3 3 7 ς . - ς 3 . 3 

Θεὺς ἐπὶ ακαθαρσίᾳ, αλλ᾽ ἐν αἁγιαομῷ. ' Τοιγαρουν ο αθετῶν, ουκ 8 
3 .ω 3 ᾽ ΄ ᾽ ιο) 3 ” . 

ἄνθρωπον ἄθετεῖ, ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν καὶ δόντα τὸ Ινεῦμα αὐτοῦ τὸ 

3 η 3, / σαι νο 3 Δ 
ου χρείαν Έχετε γραφειν υμιν' αὖὐτοι 9 

[ὰ ω 3 3 υ 3 ’ π Ν ο 

γὰρ υὑμεῖς Φεοδίδακτού ἐστε εἰς τὸ ἄγαπᾷν ἄλλήλους" καὶ γὰρ ποιεῖτε 10 

ὐτὸ εἰς πά ὺς ἀδελφοὶ ὺς ἐν Όλη τῇ Μακεδονία. παρακα- αυτὸ εἰς παᾶντας τους ἄδελφους τους ἐν ολη τῇ α. ρακα- 
υ) καὶ φιλοτιμεῖσθαι 11 

5 5 ’ , ’ - 

5 Τμες».δ Το. ἠησυχάζειν, καὺ πρᾶσσειν τὰ ἴδια, καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν 

Ἰεγε, 1 οοποεῖνθ, Ιπίεπάεά ὮΥ ειο Αρορί]ο, παπηε]γ, 
{ο Ιιοίά ιο πιαδίετι ουεγ. 39 Οἶσετο Ὑεττ. ὅ. Οϱ. 
68. 8475, ΄' ἰοίαπι ΠΟΠΙΙΠΕΠΙ Ροββίἀετεί,” πιαάε 
Ἠπιςε]{ πιαδίογ οϐ ιο ν]ο]ε Ἱπαπ. Απά Ῥτο 
Ῥορθο. Οοπι. 6. 6. “απ πιεάαδβάϊας ρ]ας Πάεί 
απαπα αγς, Ρ]ας νατιίαί{5 απαπι αἱεῖρ[ίπω Ρροδδῖάεί 
πι 8ε, ΠΙΔΡΙΕΤΥ ΟΥεΓ ΠΠιδε]{,. Θας6]Π, Γ τερεαί, ἶ8 
{λε νεΓΥγ 56Π59 ΟΓ κτᾶσθαι Ἰετο Ιπίεπάεά, ΥνλΙο]ι ἶ8 
ννε]] εκρτεδεεά ὮΥ Ταττείίη, ννμο τεππατκς: “ Οιϊ 
5656 αΠεοίίθιας οατηα]ρας ἀεάππί, ποπ ροδείᾶεπίέ 
οοτρί5 ΦΙΗΤΩ, ΠΟΠ θαπί ε]ας ἀοππϊηϊ, δε 5απί ε]ας 
βετν!Ι.. Τη τιµῃ πετ 15 α ΤΘ[ετεπος {ο αὐαδε απᾶ 
οοπβεφπεπί αἱδιοποιγῖπς οἱ νε Ῥοάγ ὉΥ ἱππρατί{γ. 
ἨΓΙΠν πο Ὑγ]λο]θ Ρρα58ασθ ΟΟΠΙΡΩΤΘ ἘοΠῃ. 1. 21. π., 
νυλΙςἩ 15 πο Ρθεδί οοπηπιεπ{ οἩἨη {1 Ρτεδεηί. 

ϐ. τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγ.] 
Τ]ετε Ίας Ώ6επ πιο] ἀἱΠετοηπορ ο ορΙπΙοη αθ 
{ο πε 89η66 ΟΕ {μθςο γνοτά. Μορί ΠιοᾷΘΙΠ 
Ἠκροβίίοτς απάθιείαπἆ ὕπερβ. απά πλεονεκ. ος 
εουείοµδπιεδς, Οἵ ταίπεγ εἰεαίΐπσ απά επἰογῖον ; 
απά Ὁ} τῷ πράγµ., Φακύπεςς, 1. 6. οοπηπηθτοῖα] {ταπβ- 
αο{ῖοῃ5; ΟΙ {ΠΘΥ {α]κο {1ο τῷ αξ ρι{ {ΟΥ τινι. Τηαί 
πδθ, Ἠούνθγοτ, 15 οοπίγα ἰἴπσιαπι: απᾶ τὸ πράγµα 
ἵῃ {λε 86Π80 ὐιδίπεςς 5 πεσαινεά ὮΥ {με π5ε ος 
{πε Ατίιοϊο (ΥνΙΟἩΠ, αδ Βρ. ΜιάάΙ. οὔβδειτνες, 
«πεί ιο 8εηΠ5ο {ο {Πε ππαήετ 1π αιθβδίοῃη, 
ἨΦΙΠΕΙΥ, ο οοπάιοί ο{ νε ἱποεείποις Ρρετδοη ), 
απά {5 τοφιίἶτεά ὮΥ {πα οοπίαχί. ες νγ. 5, 4, ὅ, 
δ. Τί 18 Ὠιετο[οτο Ῥείίετ, η αἰπιοξί αἲ] {Πα 
ἀτεε]ς Εαίΐμετς απά Οοπιπιεπίαίοτς, απά 80Π1θ 
επιίπεηπί Τιαίϊπ 9Π65, (45 6 6γοπιθ απ ΗΙ]αιγ, απά 
αἱδο, ο/ πποάστη Εχροείΐοτε, Εεί., Ώο Ὠίοι, Ηαπι., 
Ἠαρ]μαε!, Ηείητ., ΠΟΥ, Υεςί, Μαοκη., Ὑακεί, 
Ίνθυνο., ἘοβεηΠῃ., Βομοίέ, απἀ ΦοΠμο]εΠβε]ά,) {ο 
ίακο πρᾶγμα ἴο ἀεποίο {πα πιαίίογ ἴπ αιθείίοη, 
Όναί οἱ φεάµοίίοπ. ΟΕ οοἱἵβθΘ, ὑπερβ. απά πλεον. 
ππικί (Πα5 Ὀο ππάετείοοά οῇ {1 βαπηο {πίπσ; πο, 
Ἰονθνετ, ΤΙ Οπίπ]ς, γη τε[ετοηοθ {ο {16 Ρ6ΙΦΟΠ 
ννμοβο οπαξ{{γ 18 νιο]αίαᾶ, Ῥαΐ {ο αποί]ος, Υν1ο 18 
--- π]ατοά 1π {ο αβαϊγ; ηΠαπΙΘΙΥ, ἴα 
παβαπᾶ, ος Γα1ιογ. Ὑπερβαίνειν, 5οἳ]. τὸ ὀίκαιον, 

εἰση]ῇες {ο νἰο]αία να τια]α ο{ τση, Ὀδίησ Γος 
παραβαίνειν, 38 ἵπ 2 Κἰπρρ χν]. 12. ᾖ6γ. κχχὶν. 18. 
απά οΏιεπ Ἱπ πο Ο]αβεῖσα] νντίίοτς. Απά (οιρ] 
πλεονεκτ. πια ο τοπἀοταᾶ, νη πιοβί ο ἴ]ιο 
3θονο Οοπιπιθηίαίοτς, {π[αγο, Τε ἵ5 ταί]ατ, Ἰπουν- 
6ΥοΥ, Ιπθαπί {ο ἀεποίο α Κἰπά ο) Ππ]άΥ νν]ο] ἵ8 
ἆοπο ποί ὮΥ [οτος, Ῥιί Ὦγ οἰγοιπινοπέίοπ ; Ν]θτθ- 
ὮΥ αΠγ οπο 8 ουογεασ[ιρά αφ νε]] αφ ἵπ]ατοάς αθ 
Όπο ννοτά 5 αςοά ἵπ 1 0ογ. ν. 2. οὐδένα ἐπλεονε- 
κτήσαµεν, απᾶά χ. 11, 189. Ῥο Τηπαογά. ἵν. δ60. 
ἁπάτῃ εὐπρεπεῖ πλεονεκτῆσαί τινα. Τ]ο αῦΌονο 
γίον/ ο{ νο 5οηβο6 ἵπ (8 νπο]ο Ῥραβ8ασο ἵδ 51)- 
Ροτίοά Ὦ} νο απ(]ογίίγ οῇ 1ἶνο Ῥοβο]. ΥΓ. 

Τ]νο ννοτάς Γο]]ονν]ήρ διότι --- τούτων βἸλου]ά Ὃθ 

τοπἀεταά, “΄ {οτ {πα Τιοτά ἵδ ια ανεησοτ οἳ αἲ] 
5υοἩ [Ππ1πσε],2 1. 6. ἴπθ νίοες ]αδί πιεηίίοπεά. Ἱ 
γ/ου]ά οοππρα{θ 1 οβδερ]. Ρ. 165. ΙΠ]Τ. νόμος κολαστὴς 
ίνεται τῶν τοιούτων. Ὁοπιρατο (αἱ. ν. 21. απά 
οπι. γ]. Ὁ --- 11 
8. ὁ ἀθετῶν] βοἵ]. τὴν τοῦ ἁγιασιμοῦ κλῆσιν, ἃ5 ὧθ 

Ῥθβομ. 3Υτ. εΗρρ]ε8. Οὐκ --- ἀλλὰ, ποῃ {απι --- 
παπΠ.. Όη ἀθετ., 59ο Νοίο οπ (1. . 91. ΒΥ 

ἄνθρ. ἴιο Αροςί]ε πιεαΠς ΠΙΠΙΘΕΙΓ; Ἱπήπιαίίπρ {μαί 
ΑΠΥ 516] ἀἰδτεσατά οῇ Πῖπι ννοι]ά Ῥε, ἵπ [αοί, ἀϊβ- 
τοσατά ο{ «οΡ. ἸΙπάεεά, ε 56επῃ5 Ἠετο {ο Ἠανθ 
Ἠαά 1ῃ παπά Οητὶςίς ννοτάς αἱ Τ1κε χ. 16. ὁ ἀθε- 
τῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ, ὅνο. ΈοΙ ἡμᾶς, ΠΙΑΠΥ ΜΑ5., 
ΒΟΠΠ6 Ὑ/ετδίοῃ5, απἀ εεγεία] Εαἴοσε απᾶά οατΙΥ 
Εάά4. Ἰανο ὑμᾶς, νηὶο]λ ἵδ αἀορίεά Ὦγ ἸλΤείς., 
Κορρε, Μαι. Τιέπη., απά Ὑαϊ. ΕΒυαί Τ ταίπετ 
αστες υν(Ἡ (τὶαεςὺ. απά Ῥε]{, μαί (πε Ὑα]ς. (ννΠῖς]Ἡ 
8 Γουιπά ἵπ {πα Εν. Ῥτίπο.) 5που]ά Ῥε τείαϊπεᾶ, 
Ρεΐπς {αγ ΠΠΟΤΘ βι]{αῦ]ο απἀ παίυτα]. Απά ας {ο 
Όιε 5αρετίοτΙίγ οὗ ἨΗ5. ενἰάἀεπος {ος ὑμᾶς, ἴ]θ 
νγοτᾷβ ατθ 5ο Ῥετρείια]]1γ οοπ{ουπἀεά, (παί 5αο] 
αα{]λοΓΙ{γ 16 Ἠετο οῇ Η{ί]ο ννεὶσΒί. ΒΥ ἴπο Πνεῦμα 
ἅγιον Το ποί 8ο ΠΙΙΟἨ πιθαπί {ηθ εχἰταοτάἴπατγ 
απά φιρεγπαίωαγαῖ, 38 ἴα ογάίπαγη αἰάὰς οἳ νε 
ΑΡρ]πέ, σίνεη {0 6ΥΘΤΥ πιαπ {ο Ρτοβί νέα. 

9. φιλαδ.] Έτοπι {πο οοπίεχί 1 αΡρεατε, (Πα 
ννθ ἆτθ οΠΙΕΠΥ {ο απἀθτδίαπἀ {παί βοτί οῇ Ίουε {ο 
Όιε Ὀτείητεη (1. 6. ΟἨϊκαπβ) Πίος 15 εν]ποεά 
π νυμαί 15 ἀεποίοά οἰατίγ. ΈΥ θεοδίό. 15 πιεαη! 
ποῖ ΠΠΘΤΕΙΥ, οἵ «ΠΙΘ6βΥ, ία {εαε]μίπσ οὗ ἀοά ὉΥ 
Όια ρτοσοθρίς οϐ {πε (οβρε];: δαΐ ἰμαῖ {εασβίης οἳ 
(οἆ ΒΥ ενα Ἠοτιν ΒΡΙΒΙΤ, ὉΥ ὪΥπΙο] ποίῖ 5ο ππασ] 
Όια ἴπίε[[οεί ἵ5 επ]σηίεπεά, α5 {λα ᾖιεαγέ ἔοισ]εᾶ, 
απά {ιο αῇῄεοίϊοης βΊναγεά. ΌὉοπιρατε 15. Πγ. 19. 
1ο νΙ. 44. 

1]. φιλοτ. ἡσυχ.] “« ἠναί γε εαγποκ!]γ εἰπάγ ἴο 
Ῥο. ααεί,) 
'Ἡσυχ. ἵδ πιεαπί ἴο Ὦο ορρο8εᾶ {ο (ναί τερί]ος8 
απά Ιπ5αροταϊπαία αρἰτῖί, ΠΙΟ, Ὑε Ἠαγε ΤΘάδοΠ 
{ο 54ΡΡΟΡΕ, ἵνα5 ἴΠεη Υ6τγ ργενα]επί; απἀ 5αςἩ α5 
ψοι]ά Ὃς Π]κεΙγ {ο ατὶ5α {Τοπα {πο εχίτεπιθ οχο]ίθ- 
πιοηί ο α πουν απἀ ἀοαρ]γ Ιπίετεςίῖπρ τε]σῖοῃ. 
Ἔ]ιο πράσσειν τὰ ἴδια ἵδ ο]οβδοΙγ οοπποοίθάἆ υγ 
Ώιο ἧσυχ. 30 Ἠθδγοῃ.: “ ἰδιοπραγεῖν, ἴδια πράτ- 
τειν, ἡσυχάδειν.. [ο 5ο ἴιο ννοτᾷς βποπ]ά ο 
Ροϊπίος; πε Τ,οχίοορταρ]οτ πιθαπίηρ {ο 8αγ, ἰ]αί 
ἰδιοπρ. απᾶ ἧσυχ. ατο οοπιρἰπθἁ, ΘἱΠ. Ῥἱαΐο ρ. 
080. ἠσυχίαν ἔχων καὶ τὰ ἑαυτοῦ πράττων. Απά 8ο 
Όνα 3ο]ο]. ος ηηονὰ, 1. 99, τὸ ἰδιοπραγμονεῖν και 
ἠσυχάδειν. Τηκίοπά ο ἴδια ἵπ ἐπὶ ρηταςο, 6ἱεραποθ 
οῇ (τοσίδιη τοφιίτος ἑαυτῶν. Επί πη οχαπηρ]θ οΕ 
ἴδια Ίας Ώου αἀάασεά {ποπι ἄαἱεπ. 6 ἐαῖ ας 1 
ΠΠΠΥ, ἴμο Ῥτοποιῃ ἶ9 νοτγ οπιρηαἶσα], απά πα 111 
[του ο) Τί 18 ννο]] «ποπ ὮΥ Ὀτ, Βατγονν, ἵπ ἴννο 
πἀπιταῦ]ο ΒΘΓΠΙΟΠΒ οἨ ἐῖ {οχί, Όπ ἐργάδεσθαι 

2ο Φιλ. ἶ5δ α5εά αἱ Ῥοπι. αν. 20, | 
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- . - .. Π ιο) .) ’ ᾽ 

19 ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαµεν ἵνα περιπατήτε εὐσχημονως προς 
27. ' Δ 3, 

τοὺς ἔξω, καὶ µηδενος χφείαν ἔχητε. 
͵ ς . 2 ” .] ιο ’ τ 

18 Ο7 θέλω ὃ- ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοὶ, περὶ τῶν κεκοιµηµένων, ἵνα μή 
-- ᾽ .] 

14 λυπζυβε, καθὼς καὶ οἵ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 
᾽ να , 

Σ Γι γαρ πιστευ- ται σος, 16. 18, 

«/ 2 - 3 ’ ν ή «/ 9 ς Ὀ . , 

οµεν ὅτι /ησοῦς απέθανε καὶ ἀγέστη, οὕτω καὶ 9 Θεος τους κοιµηῦέν- 
. - ) -” σος υ ᾧ » 

16 τας δια τοῦ {[ησου ἄξει συν αὐτῳ. 

ταῖς ἰδίαις χερσὶ, 566 Βρῃ. ἵν. 28. απά Νοίο. ἜΤ]ο 
ἰδ. ἵ5 ἴνοιο αἀάθὰ {ο βἰτοηρίπεη {6 856η5ε6, απά 
ψεσαιξο ος {]νθ τὰ ἴδια Ὀε[οτθ. 

19. ἵνα περιπ. εὐσχ. π. τ. ἔ.] 3ο Οο]. ἵν. ὅ. ἐν 
σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔζω. Ἐὐσχ., Ἰον6νεγ, 
Ία5 Ἰθτο α ΠΠΟΓΘ δρεσῖαί 8εΠ8θ; Ἱ. 6. '΄ γεδρεοίαοίη 
ος εγεαἰαδίη ; . ννπὶο πααςί ο απἀεγείουά {π {ο 
ροεπετα] 5οήςθ, α5 αρρ]ίσαῦ]θ {ο αἲ1 ταπ]ς απ οἵα- 
{οιβ. Τοὺς ἔζω, “6 Μλο5ο ουί οἱ {λθ ραῖο οῇ ίπα 
Οµατο],) 45 οίίεπ. ΟΡ μηδενὸς ὅ,. ἔχ. πα Π1]] 
86ηςο ἶ5, “ναί Ν πιαγ ανα εα{ποἱθηί {οτ γοιγ 
αιδίσπαπσς [απά ποί ὃο Ῥε]μο]άεπ {ο οίμεις].” 
Τ]ιο Αροδίιε σοθς εΜ]] Γιεν αἱ Ερῃ. ἵν. 28. ἵνα 
ἔχη µεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 

Ἰὸ ---18. Ἔ]ιε Δροςί]ο πον/ ραξδθ65 οπ {9ο οοτγθοί 
ιο 6ΓΓοίς οἱ {ἶχο5δθ Νο Ἰεγθ αἱίοσείμεν ἀοιδί{α] 
οῇ (νο είαίο οἩ ΟΠτϊείαπς αἰτοαάγ ἀθαά, ος Νο 
αἰοι]ά ἀῑε Ώθίοτθ {ο 5οἰεπιπ τείατπ οῇ ΟΠτὶεί {ο 
Παάσππεπί (απ ενεηί ΥΥΠΙΟΗ {Π6Υ (πουσΏί ποί Υουγ 
τοπιοίθ); ΠαΠΙΘΙΥ, είνα {ιο ννου]ά, εαα]]γ 
νητ(]ι ἔχοβθ νν]λο5θ θατίἩ]γ οοιΓ5θ ελου]ά τααςῃ αρ 
(ο ἴἶο οοπιῖπσ οῇ πε Τ,οτὰ, Ὦε Ρατίακετς οῇ {Πο 
τοδυττθοίίοι οῇ {με ἀεαά; οἨ, αἱ Ι6αδί, Νο 5ρ- 
ο56 {6γ ννοι]ά Ός πα ΝΟΙ5Θ οοπά!{ἶοπ 1Π {16 
.- Κἰπσάοπα. Α]ίποισί νο ἆτθ ποί 6Πηῇ- 
Ρ]οὰ (ο εκαο!]γ ἵτασθ ἴμα ογἰσίπ οῇ 5 αηχΙείΥ, 
γοί Γτοπι νν]αῖ Βί. Ρα] δαγς, Ἡς ΠΙαΥ οο]]εοί {ναί 
βοππς 5αο] ἀοιρί οχὶςίθά απιοπσ ἴπεπι αἱ ἰ]αί 
επια, α5 ἴο ἴἶπο πιαίίογ ἵπ αποβίίοη ; ΙΠΕΟΙΠΗΕΠ {ιαί 
Όιαου πιοατπεά ΡἱΜ{6τΙΥ ουες ἔἶνοεο Ὀγοίλει (ΟΠγῖς- 
ἴαπς νο Ἠαά αἰτοαάγ ἀῑθά, α5 ἵΓ {εΥγ Ἱνοτε {ο Ὀθ 
ἀορ]οτθά, απἀά «πειιςείνες Ὠείπσ ἰσποταπί ος ια 
{ιίαὶ ἀάγ, Ίντα ἵπ στοαί [αγ ο{ ἀεαίλι; απά αοοοΓά- 
ἱπσ]γ ννθτς πἹοτε ΡΓΥΙησ ἴἶπαῃ Ίνα5 ΡΓΟΡΟΓ ἵῃ 5θαΓΟ])- 
ἴπσ {ο Κποιν {θα ἐἶπιε νπεη ΟΠεῖδί 5Ἰοι]ά 9οΠ16. 
μα) Το τεργεβ ἴ]εςο ναϊπ ἀοπρί απά 
Θαχ5, απά, α5 [αγ α5 ο οοι]ά ΡΓοροΓΙΥ ἆο 1ΐ, δαΐ- 
Ἰ9ήν (ἰοῖτ οΓἱοβΙ{Υ, Ίθ γορεαίς ιο ἀοοίτῖπε Ίο 
Ἠαά αἰτοπάγ “αασλί Ίνεπι οῇ {α τοβιττθοίοη οί 
Όιε ρίοις ἆθαά {ο α ΠαρρΥ ἱππππογία[(γ, α5 Γουπάςά 
ον ναί Τ,οτά ΟΠ τοδιτγθοίίοπ. Ἠο ΠαΓίΠες 
Ἱπίοτπις ἴλοθπι, ἰπαί ἴποβο Γουαπά αἱίνο αἱ (πα 
οοπηῖῃσ οἱ Ομγὶςί η] ανα πο αἀναπίασο ΟΥ Ργίν- 
Ίεσο ονογ {λος αἰτοπάγ ἀεαά α5 τοσατάεά ἴπα 
Παρρίπεςς οἳ α [πίπτο βίαίο. ἜΤηαί {16γ υοι]ἀ, 
Ιπάθοά, ποί ἀῑς αί αἲ], Ὀαί Ὀε ομαπσες Ιηίο ΙΠΟΟΓ- 
ταρυ]α; γοί ναί (16Υ ννου]ά ποί απέἰεῖμαίο ο 
ἀθπά ἵπ Ὀεῖπς τοσεϊνεά πρ ΙΠίο Ἀεανθαι; Πα, ἴμαί 
(ιο ἆθαά ππαςί ᾖγδί Όθ ταϊδες, απά πεη Ροίῃ {αγ 
απά {6 ῬθΓ8οΠς ἴποη ανα αα]] Ὀο {ακεπ πρ {ο- 
Ρεί]ιον, {ο πιθεί {πα Τ,οτὰ ἵπ ἴἶι αἶχ, απἀ ο Τθ- 
οεἶνεά Ἱπίο Ἠθανεη. 

---οὐ θέλω ὑ. ἆγ.] Α Ποφποπί Γοτπι οΓ βο]]οϊήπσ 
δαγηοςί αίίοπίίοῃΠ. 3ο 1 Οοτ. ΧΙ. ὁ. ᾿Ελπὶς Ἠεγο 
αἰσηίῇος α 81Γ6 απᾶ τοε-Γοµπάεά οπγρεείαίίοη ; 
{οτ Εῑιαί {πα Ἰδαίπαπς Ἠαά α Ἰορε, απᾶ 6Υεῃ α δοτί 
οΓ οχγρεείαδίοπ, 15 Ῥτογεᾶ ὉΥ Όιο 6 οπιπιεηίαίοτς. 
Τ]ουσ] ῑαί νναθ, α5 Βρ. Ὑατορυτίοη Οίπίς, 
ταί]ογ ἵπ {6 οχοίεγίο (παπ νε οδοἰογίο ἀοοίτίπος. 
6 Απά (45 Βεπεοῃ οὔεογνος) 6γΥεπ {Παῖτ αβ]εςί 
ΤΘΔΞΟΠΟΙΦ οχργθεςεἆ {Ἠεπησε]νος γή] 5ο ΠΙΙΟΗ 
πποθτίπϊπίγ απάἆ νατίαίΊοη, 45 ΟΠΙΥ βογνεᾷ {ο οοη- 
{οαπά ινε οοΙΠ:ΟΠ Ῥθορίθ, ἩΠο Ἠ6ετο τεαάγ {ο 

8 τι Ι] ς η ΄ η ’ 

Ίοὔῦτο γαρ υμῖν λέγομεν ἐν λογῳσι, 
π 1 Οογ. 15. 29, 

{οατ ἰπαί ἀθαί]ι πιῖσ]ιέ Ῥτουθ απ {ίογ οχΜποίοη οί 
νο πιαη.) 

14. εἰ γὰρ πιστεύοµεν, ὅσο.] Λί οὕτω καὶ Νθ πι 
ΒΙΡΡΙΥ πιστεύσωµεν, ἴακεη [ΠΟΠ πιστεύοµεν Ἰμδί 
μο[οτε. Απά ο, 1 Επά, ἜΤ]εοάοτεί απά αἱδο 
8ΟΙΠ6 πποάεγπι (0«ΟΠΙΠΙΕΠίΑίΟΙ5, α8 ΑΓΟΡ. Ύεννο, 
(νο ραίαρΏταςες: “ΙΓ ννο Ῥε]ίονε, α5δ Ὢε ἆο, 
Όιο ἀθαίλ απά τοκυτγθοίίοηπ ο{ ΟἨγὶςί, νο Ἰανε 
εαα] Γεᾶςοή {ο Ῥε]ενο, ὅσο.) απά Ξοε]οῦ. ἜΤ]ο 
αγσαπιεηί 9 Ῥοριίαγ, 45 1η 1 «οΓ. χν. 102. 18. διὰ 
τοῦ ᾿]ησοῦ 8 Ὦ} 8οπ1θ οοηβίχιεά ΥΠ τοῖς κοιµ. } 
Ὦν οἴ]ετ υγ ἄξει. Ἔπα {οτπει πιαίποςᾶ, ἵπ 
ΝμΙοηευετ αγ έ Ὄε6 {ατπεά, τεδί οἩ ΡγεσαΓΙΟΙΒ 
στοιπἀβ: απἀ {πο Ἰαίίει ἶς ἀεοίάεΙγ Ρργε[εταβ]ο; 
αοσοτᾶῖησ {ο Ἰνίο] {ο ἄξει υγ] Ἰανε, α5 Ρε] 
ΤΘΠΠάΓΚΕ, ἃ 5επςδι5 γασπαπς, {ΟΥ «έ νν]] ταδε {επ 
πρ, απά Ὀτίησ (πεπι αἶοῃσ νυν Ηίπι (1. ϱ. 1εξς) 
1η{0 Ἠθανεῃ 5” 8ο {αί {6Υ πιαγ τοπιαίῃ υνϊί Ἠῖπι 
απά ρατίακο ος Πὶ5 σΙοτγ. 966 «οῇη χὶν. 5. 1 6ο{. 
χν. 18. οὗ. 

15-.-18. Ἠετε {ε Αροσίο βο]επιΠ]Υ α58ΙΓΘΒ 
Ώλεπι ναί αἲ] τας ΟΠεϊέίαπς πα] Όε ραγίαἰκετβ 
ποί ΟΠΊΥ οῇ {πε ταδιτΓθοί]οῃ, Ρΐ αἱ5ο οΓΊ]ε δαπιο 
εα]ναίίοπ Ῥγερατεά ΓοΥ {επι ἵπ πα Κἰπσάοπι ο 
Ἠθανεῃ, ὙΝμείπεγ {1εγ Ῥε ἀεαᾶ, οἱ 5{1]] αἰϊνο αἱ 
Ώιο οοπιῖῃπσ οῇ {1 Τ,οτά ὀεδᾳ5. (Βο]μοίς,) 

--- τοῦτο γὰρ---κοιμ.] Ἐεπάετ: “Νου ες Ι 
{6]] γοι, οἩ {μα τεγε]αίῖοη (ος α{ΠποτΙ{γ) οῇ {ιο 
Τ,οτᾶ, ειαί {ο5θ νο ατε α]ίνο απά εΠα]] 5αγν]νο 
αἱ {πα οοπιἶπσ Ο6 ία Τ,οτᾶ, ΙΙ] ὮΥ πο ΊπεαΠ5 
απἰιαἱραίθ (λο5θ Νο αΓθ α]γθααᾶγ ἀεαᾶ, ΠαπΙΕΙΥ, 
ἵπ επίετίησ ΙΠπίο ΠδαγεΠΙγ Ῥ]5. ἸνειΥ οΠ86, α8 
Ώιοθ Αροεί]ε 5αὖγς αἱ 1 6οΥ. χν. 20. ν]] οπίαγ «6 Ιη 
Πὶ5 οὗνη οτάετ. ἜΤπιε ννοτάς πια 6ΧΡΤΕΣΕ (ναί 
5ΟΠ1Θ 51ρρο5θ {επι {ο ἆ4ο) ἴο Αροείε’5 Ρε]ίεί 
Όιαί Πε επου]ά εαγνίνο απ] {λε Ἰαδίάαγ. Βαΐ 
ἃ5 νθ Ἠανθ πο ΡΓουῦ ΠΟΠΗ ΑΠΥ οίΠεΓ ραξδασε {]αί 
Πιο Αρορί]ο ἀῑά εηίθγίαϊη 5ο] αη ορίπΊοΠ, 1{ πΙαΥ 
Ῥε Ὀοδίίατ, ουν] ΠΠαΠΥ Εχροβίίογε, αποϊεηί απά 
ΠΙΟΔΘΤΗ, {ο {ακε {πο ἡμεῖς 35 βαἱᾷ ῬεΓ κοίνωσιν --- 
πιθαπ]ησ 10ο (Πγἰίαπς. (366 (Ἠ1Υ5., Τμθοάοτεί, 
απά Βεηεοη.) ΤποισΠ, Ιπάθεᾶ, ἵπ ας απάἆεΓ- 
εἰαπάϊπσ {ο υοτάς α5 ριΐί /ι/ροίλεϊεαί[η, ποῖ α 
ία Πατγςεηηθςε 15 Ιπνο]ναεά : απἀ, αξ Βολμοίί οὐ- 
5ογνθς, ΄“Ιέ 15 ἀϊποπ]τ {ο ἱππασίπο αΠΥ σοοᾷ ΤΘΠΒΟΠ 
Ν/ΠΥ {ια Αροεί]ε οι]ά Ἠανε αἀορίεά α πιοἆς οϐ 
ερεα]κίπσ αἱνγαγς απηρίσαοας, απᾶ ἴπ {Πῖς οοπἰεχί 
οὔδοιτο..  Απά {λε Ῥᾶββᾶσες Πθγο αἀάποεά ἵπ 
Ῥτουῦ Ὠναί ἡμεῖς ΠΠΑΥ Πιθαῃ, «έπνε ΟΠγ]κήαπς 
(45 Ματς κ. ὃ. ζομπ γΙ. 19. 22. Λος νι. ὅ8.), 
αἴθ ροίΏαρς ποί αι]ίθ οϐ {πα 8αΠ1θ παίιτε: ΟΥ αἲ 
]εαςί 1 νο 5που]ά αἀπα]ί {παί 1έ πιαὴ πχεαΠ, {ποτε 
8 πο Ρτοοῦ {ποπι {Πε οοπίεχί ο εἰδευ/μετε, ιαί 1 
ἄοεδ ππεαΠ, λαί. Τί πιαγ ο Ῥεεί, {πεΠ, {ο αἀορέ 
α πιαᾶ[ο οΟΙΙ8Θ: Ἱ. 6. {ο 8ΠΡΡρο5θ {παί, (ποισῃ 
πο ἡμεῖς ἀοθς ποί ΙΠΙΡΙΥ {ῑαί ίππο Αρορί]ο {οιυιμσ]ιέ 
οεγίαϊπ[η ᾖιε »Ποι]ά νο 4] ία Ἰα5ί ἆαγ, γοί 1 
ΠΙαΥ 56Γνο {ο 5ἨΟΥΥ {]αί θε (ποασΠέ Τί ροδεϊδίε ια 
Ἰα6ί ἆαγ Ίνα 5ο πθατ αί Ἠαπά, ἴπαί 6οπιο (λε 
Ἠνίης πισ]έ φορ ἴέ, απᾶ Οναί, Πανῖησ πο οοτίαϊπ 
τογθἰα{1οΠ, ης εχργαβςεά Ἠϊπιςε]{ ἹπάεβηΙ{ε]γ. Α 
νίουν, Ἰ Απά, 5αρροτίοᾷ ὮΥ ιο ορίπίοη οϐ Ῥτγοῦ 
Βο]ιοίέ, Υπο α[ίες απ οἰαθοταίο ἀἰδοιιδδίοπ οῇ {118 
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ο Π α! ς ο ς ο” 5 λ ’ 3 ο ΄ ω 

Ἰυρίου, οτι ἡμεῖς οἱ ζωντες οἳ περιλειποµενοι εις την παρουσίαν του 
3 ᾽ ΄ ᾽ Π . «/ - 4 5 ΄ 

καν Κυρίου, οὐ μὴ φὑόσωμεν τοὺς κοιµηθέντας" "οτι αὐτὸς ο Κύριος ἐν 16 -Όος, 16. δΙ. 
2 1688, |, 7. π . ” 3 , Γ ’ - ’ 

κελεύσματι, ἐν φωνή ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγχι Θεοῦ καταθησεταιν 
-, 3 3 Μ ὦ, ὃ Π » , 

υ1οµν 19.26. απ΄ οὐρανοῦ: καὶ οἳ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον ’ ἔπειτα 1Π 
ὅ 14. ὃ, 
ᾱ 17. 24. 
Αος ]. 9. 
Βοεν. 11. 12. 

ς ω σ .” ς ’ ς/ ᾽ 3 ,. ς ΄ 3 

ἡμεῖς οἱ ζωντες οἱ περιλειπόµενοι, ἅμα συν αυτοῖς αρπαγησομεῦα ἐν 
/ 3 3 ΄ ν ” 31 ς/ / 3 

γεφέλαις εἰς ἁπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς αέρα". καὶ οὕτω πάντοτε σὺν 
- Άι ς/ . ω 3 ; ο. / ’ 

εΜαι. 2.8, Ἰκυρίῳ ἐσόμεθα. ἡδστε παρᾶκαλεῖτε ἄλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. 18 
9ρ. 
ἆ Μαι, 94. 45 ν ή ὁ 
Ματκ 13. 94. 
Τκο 21. 94. 
2 Ρει. ὃ. 10. 
ον. 8. 8. 
ὅ 16. 15. 
ο Τακε ο]. 84. 
95. 

ὑμῖν γράφεσθαι ᾿ 

86Π56, 6οπΠθ5 {0 ΠΘαΓΊΥ {πο 6απ1θ οοπο]αδίοη. ἜΤ]αί 
Ώιε Αρορί]ο Ἰαὰ τείογεποθ {ο ἴπο5δο οἳ Πὶ5 ΟΝΠ 
ασε, ΙΠνο]νας, ης (π]ς, πο ἀῑ[ῃου]ίγ: {οτ οι 
Αανίοιγ ΙΠηβε]Γ πονθγ 5ΡοΚε 6ε[πἰ(οίή αφ ἰίο (λε 
ἐἶπιο ιο/ιρ ἴνε 5οι]ά τείατη, ΥΥΠΕΙΠΘΓ 8ΟΟΠΕΓ ΟΥ 
Ἰαίοτ; αἱτλοιση 8οΐης οβ 5 5αγίησς 5οεπιεἆ {ο 
Ἱπιροτί α5 ΠΠΠΟΗ. ἜΤμας (ποτο νας ποϊηίηπςσ {ο 
Ἠϊπάετ ἴἠε Αροξήο {οπι φαρροβίηςσ, ΥΠ πιοςδέ 
Οι αης (πο ατἀεπί]γ ἀεδίτεά μα αἀνεπί ος 
ΟΠεϊκέ, απἀ (ο στεαί οἨΏαηπσο Τί που] της), 
Οιαί έο οοπηίηπσ ΟΡ {λα Τιοτά πηὶσηί ἴπκε Ρ]αςε 
ἀυτίπςδ ἴε 1Η είίπηο ο{ 8οΠ1θ6 ρατί οῇ ἴμεο Ρρού5οπς 
ὔιθι Πνίης. ἜΤπαί Βί. Ῥαα] ννας δίσοπσΙγ Ιπο]ίπεὰ 
{ο [ίπ]ς 5ο, 566ΙΠ5 ογ]άεπί ΟΠ Υ. 4. ἨΧΝογ ἷ5 
έπθτε {ας απΠγ οοηίταγὶθείγ νι υν]παί 5 δαϊά αί 
Φ Όογ. ἵν. 14. νι. 1 οι. υΙ. 14: ΙΓ νο 4ο δέ 
οοηβΙἀστ, {μαί νο Αρορί]ο Ίνας ιαπ Υ1]]1πρ 6ναΓ {ο 
ΡΤΟΠΟΙΠΟΘ ΑΠΥ Άοδΐυε οΡΙΠΙΟΠ γεβροοίίηςσ {λα 
ἴἶπιο οἱ ΟἨτὶκ5 οοπιῃσ. Απά ἴπο ἡμεῖς ΤΙΔΥ 
Υ6ΤΥ Ὑ6]] Ιπο]αάο Ῥοίπ αἱ ιοςθο Υπο Ἰαά ἀῑοά 
Ῥείογε {ο Αροβί]α Υυγοίε {Πί5, απ αἶδο {οςς νο 
Β]οι]ά ἀῑε Ῥείογε {πα οοπιίπσ οἳ ίπε Τιοτά. ΒΥ 
βρεα]κίησ οὐεειμγείή πε ἀουρί]εςς πιθαπί {ο εχρτεςῬς 
πο οετίαϊπ εχροοία{Ιοη οἩ {6 ειαῦ]θοί; Γοτ{]οισ] 
Ἡθ Ίνας ΠΙΠΙΞΕΙΓ Ιπο]ίπος {ο (λ]π]ς ἰῑαί 8οπη6 (πει 
α]νε 5Ποι]ά γν]μιεςς ο οοπιίησ ο 6ητὶδί, οἨ, αί 
Ἰοαδί, ἴἶιαί Τ{ ννας ποί {αγ ἀῑδίαπίς γοί Τθ ννας ννα]] 
8/άΤ6 (αί 1 ννας ποί ρογπαϊείες {ο Ἠῖπα {ο Κπονν 
Όια πιος απά {Πε 56άΞΟΠΕ, Πίο] νο Εαίμεγ Ἰαί]ι 
γεδογνεἆ {ο ΠΙπηςο]{,”7 5ο ννο απά ναί Ώο βοιπθ{{πηθς 
τε[αίθς (Ίος ο εχρθοίεά {Πε Τιοτᾷ”5 τοίατη {ο 
Ῥο οἶοςο αἱ Ἠαπά, απά σ]αά]γ απιοἱραίας 1.  Απά 
45 ἴα Αροςίια, αἱ πο πιο νε ο ὙΥγοίο {Ππίς 
Ερίδί]ε, ἵνα ποί γεί αἀναποεςά ἵπ Π[ε, Ίο πιϊσΏί 
Ν6ΥΥ νναε]] οπἰοτίαϊπ {ιο ορἰπίοη (ναί θ ο/ιοιίά 
Όετ/ιαρς ]1νο {ο 59ο {λαί ἆαγ. 

10. Ἠοτο νο ανα α ἀρδογίρίίοπ οἳ {πο 5οἱοπιπ 
πάνεηί οῇ ΟΠηὶκί, εχργοβ5εᾷ ὉΥ ἴππασος απἆ ἴγρος 
ἀοτῖνεά Γοπι ἴἶο (παπαρ]α] οπίτγ οῇ απ οατίΠ]γ 
Κίπσ (π]κίπσ Ρροβεοβδίοπ οὗ α Ἰησάοπι νν απ 
ατηιθά [οχοθ. (Κορρο.) Ἐν κελεύσματι --- θεοῦ 
Κορρο απά Ἠθβεηππι, ίακο αδ ριυί ΓΟΥ ἐν κελ. διὰ 
φωνῆς ἀρχαγγέλου καὶ σάλπ.Θ. ιο ννοτᾷ κέλευσµα 
(48 αρρθατς [τοπα πο ὃχαππρ]ες αἀάπσος Ὦγ Ἰλ/οίς.), 
Ρτορογ]γ ἴσπ]μες {λα ]ιομέ ντι ννΙοἩ βο]άϊσι5 
οἱ βπἴ]ογ5 ταδ]οά {ο Ραή]6, οἱ Ἰαβοτογ οχογίοἆ 
Όιοπηβο]νος ἵπ ΑΠΥ ϱΟΠΙΠΙΟΠ ο[οτί οϐ εἰίτοπσί]. 
Ὀθο ΠΙΥ Νοίο οἩἳ Τηήογά. Π. 93, ἀφ᾽ ἑνὸς κελ. 
ἐμβοήσαντες. ΕΠΟΝ {αχ 8 πιαν Ὦο το[οττοὰ {ο [ο- 
1/6, ἵ{ ννοτο ἀῑβου]{ {ο δαΥγ, απά ρτοβηπηρίαοιις {ο 
Γοποµπσθ. 36ο Νοίο ο 1 0ος. χν]. δΙ.. Οοτίαϊη 

Ἡ{ 18, ἴλαί ὮΥ οἵ νεκοοὶ ἐν Χρ. το ΠποαΠ{ί {πο5θ νο 
Ἠπνο ἀἷοά ἵπ χο Γαλ απάἁ Γδαγ οὗ Οδ Γοτ ἴ]νο 
Ῥο6ρί Οοπιπιοηπίαίογ ατο αστοσᾶ, {πι ποίμίησ 18 
βαἰά, οἰί]οι Ίθτο ος αἱ 1 οἡ. Χν., ο) εἶπα τοσο , 

Ὀ - , ο - 3 2 

 μΤερὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, αδελφοὶ, οὐ χρείαν ἔχετε 1 
2 ' 3 ω ΄ ε/ ς ς 

ἆ αὐτοὶ γὰρ ἀκριῤὼς οἴδατε, ὅτι ἢ ἡμέρα Κυρίου, 3 
ς - . Ν ε/ 2; 6 Ε/ Ἡ ’ 6, θ φέέ., ν 
ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ, ούτως ἔρχεται. οταν γάρ λέγωσιν Ἠιρηνη καὶ 3 
2 , Ἀ ; 5 , φον ας », ε/ ς σνη ” 

ασφάλεια". τότε αἰφγίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὀλεῦρος, ὥσπερ η ωδὶν τή 

αἶπος {Π6 πιο Πε {ού 5Που]ά τῖθο «οτ]ά ϱε οΕ 
ΠΟ ΠΙοΠΙθΠί {ο {λείτ [Πεπάς, Ιπαδπασ] α5 {πα 
υνοι]ά τῖδε ΟΠΊΥ {ο ρεγαίοπ. Τ{ο πρῶτον ας τεί- 
εγεποε {ο {πε υγ]οἰο εἸαιβς, ποῖ ΠΙΘΓΕΙΥ {ο οἱ νε- 
κροί.. Τη 56ηςε ἶ5, ἰπαί ἴε τεςυτεσίΊοπ οὗ {πε 
ἀεπά «Ίια]] {αἰκε ρ]ασε Βτεί, απά {πεῃ {με σ]οτίβοᾶ- 
ἄοη, ΒΥ ΙποοτταρΗὈΙΠϐγ, οἳ ία Πνίηπσ: ἵνο 5Πα11 
Ῥε οαυσηί αρ, {οσεί]εγ υνΙΤῃ ἔπαπα, Ιπίο {πε ο]ομάς, 
{ο πιοοί ἔἶο Τ,οτά ἵπ ια αἶτ. Ἐν νεφέλαις 15 Γοτ 
εἰς νεφ., ΠΙΟΣ ἵ5 Ὠείίεγ ναπ Ἱπίετρτείϊης ντ] 
8οΠΏο (0οπιπιεηία{οτς, ΄΄οπ ἴ]ε ε]ομάς,’΄ Ὀγ απ ε]]1ρ- 
βὶς ο ὀχήσαντες. ές ἀπάντ. ἱ5 {οΥ ἀπαντῷν, α5 1η 
Μαίς. χχν. ]. 6. Λος σανΙ. 16. 1 Βαπῃ. Ιχπ. 14. 
1 6ἵ6πῃ. χ1.Θ. απά δοπιείίπηθς ἵπ {16 Ἰαΐετ Ο]αδείῖσα] 
Νγ]έοις. ΤΠ ἀεποίςες, α5 1 ννετε, {εῖτ Ῥεῖηρ πίγο- 
ἄιιοεᾷ ἰο ἴπε Τ,οτᾶ, ΡτεραταίοτΥ {ο είς Ῥε]ηρ {οτ 
6Υ6Υ νυν ἨΗίπῃ, 

18. ὥστε.] “ ΓΠϊ5 Ὀείης {ε σαβο.” Λόγοις τούτ 
66 έλεδε α85ΙΙΤάΠΟΘΡ. . 

Υ. 1. Τμε Αροεί]ο Ἠετο απ/οἱραίες {πε ΓΗγ- 
ἔιεν ΙπααΙτγ οϐ ουτίοι5 Ῥθίδοπ5: α. ᾱ. « το/ει 
5ηα]] {1εςε (ΠΙΠπσε Ῥε 1 ὅσο, (5εο Μαβί. χχίν. ὃ.) 
απᾶ επάθεανοιτς {ο έατη ἐείγ παπάς {ο δοπιείηίηπςσ 
οῇ στεαίεγ ἱπιρογίαπος:---ΕΥ6Π {πο υπο 5µε]ι α 
Μἱ{6, α5 αί {16υ 5α]] αἱνναυς Ὃο ρτερατεά [οτ {πε 
αἀνοεπί οϐ ία Τ,οτὰς Ἰοννογετ 5ιάάεπ απά π- 
εχροοίεά Ιεπιϊσηί Ό6: ΥλίοΠ, οοπιε ΝΠεΠ 1 πιϊσηξ, 
που]ά βατρτίδα {6 νν]οκεᾷ ννοτιά. ἡΚαιρῶν 8 
πηγα ςἰση]βοαπὲ ἴλαπ χρόνων, ἀεποίίπσ (θ οεκ- 
αοἱ ππθ. Τράφεσθαι, {ο γράφειν (8οΙ]. ἐμὲ), 
5 6πρτα ἵν. 9. Τποισ] λε ᾖ{άςδίῦυε 8ΕΠΒΘ ΠΙΔΥ 
υο τοεία]ποά ὮΥ 5αρροβῖησ απ ε]Πρ. οἱ τὶ, επβ: 
«ἜἼετο ἶ8 πο πεεά ἰλαί αΏγ λ]πς Ῥο υτίεη [ο 
γοι].” 

ὁ. οἴδατε, διο.] Α]]αάϊηπσ {ο ἴο εαγῖησ οῇ ους 
Τ,οτὰ, Μαϊ. κχὶν. ὁδ. ἜΓΠὶς ππιςί ορτίαΙΠΙΥ πο 
Ῥο απἀετείοοά, 'νΙ ἩἨαπιπι, απἀά Ῥο]μοσθίίς., οΓ 
Ώιο «οδίγιιοίίοπι οί «εγιδαίε. 1 15 Λοίίεν ἴακθῃ 
ΡΥ οί]οις οῇ {ιο ἄαιμ ο αρα; ννλίοἩ ἵ5 ἴο νθτγ 
οπ6, ἴπ α]] τοεροοίς, {ο 54Π1θ αφ ἴ]ο ἆαγ ος ]αάσ- 
πηθηί,. Βιαΐ ίππο οοπίεχί Ίντο νν]] πο, Τ ἑπίηίς, 
--- π5 {ο απάθτείαπά 1 ἵπ αΠΥ οίμοτ (απ ἴπθ 
ἴίεγα] «οη5ο, οῇ {λε αι ο Πιάσπιοπὲ: εἨνοασὴ 1 
ΠΙΑΥ (ᾳ5 0ἨΤΥΝ. απά Βρ. ερ εασσο5ί) αἀπηῖί οΕ 
Ροΐησ {ταπρδ[ετγος, ἵπ απ ππάθγ 568η56, ἴο {6 Ρρετίος. 
οῇ οπο) ΟγϊκΙαπ”ς ἀθαί]ι. 

5 ---ὖ. Ἐογ σγοαίοτ Ιπργθβδίνοποςς, ἴπο Αρορί]θ 
ΠΟΝΥ αἀνοτίς {ο ο ο/[Γοοί ννηῖο πα τοκςιτγθοίῖοῃ 
νι] Ἰανο οπ. πο απρτερατοά απά ννῖοκθάς απά 
αΡαγ]σα/{Η τορτοβεη!ς ἴἶπο οἨατασοίογ οῇ ιο «ατθ- 
1955 απά ἀἰδοῦεφϊοπί, παπά οϐ ἴῑνο νναϊοη/α] απᾶ 
ομοαάἱοπί γερροςίΙνα]γ, ππάθς {ο αθαα] ῄσιτος οἳ 
ἠἰσ]ιί απά ἄαγαποδ: απά ναι αἲ ν. 0. δ οἩ ΠΒ 
βριτο [ουπάς {νο οχ]ογίαίοα, Ἰμοὶ 18, ὤπθι, 



1 ΤΗΕΡΡΑΙΟΟΝΙΑΝΡ Ο6ΗΔΡ. Υ. 4--- 19. 

’ 5 3 ν ’ ε6. ω 1 3 Ν 3 

4 ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ' καὶ οὗ μὴ ἐκφύγωσι. ΄ Ίμεῖς δὲ ἀδελφοὶ, ουκ 

όχι 

{ΓΒΡΗ. δ. 8. 

κε 16, 8. / ς ς , ς - ς / ’ ; ’ τι 

ὅ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα } ημερα Όμας, Ὡως κλέπτης, καταλαρη. δ παντες τα 18.19. 
ΕΡΗ. 6. 8. 

5 - ο / » Ν κ αι ’ . 3 ῃ " η δὲ , 

υμεῖς υιοι φωτος ἐστε καὶ υιοί ημερας" ουκ εσμεν γυμτος, ουὐδ σκο- 
ΡΗ. 6. 8 

6τους. "ρα οὖν μὴ καθεύδωµεν ὡς [καὶ] οἵ λοιποὶ, αλλὰ γρηγορῶ- Μας. ον. 4, 

Ἱ µεν καὶ νήφωμεν. 
ς Τα] 21. 84, 36. ͵ . ; λ ; 3 9 

. Οἵ γὰρ καθεύδοντες, νυκτὸς καθευδουσι καὶ Οἱ Κο. 1. 1) 1ος 
1 Όυς, 15. 94. 

. , κε ς -” υ ς Π », ’ 

8 μεθ υσκόµενοι, 1υκτος με) υουσιν. 1/μεις δὲ Ίμερας οντες γ1φωμε», υπ 

» ρ 7 ’ δι 1118 κ λ ; λ ὃ 
ἐνδυσάμενοι Φωώρακα πίστεως καὶ αγαπης, καὶ περικεφαλαίαν ἐλπιδα 

« 23 , ς - ς ᾽ Ε] 3 . 3 23 3 Π 

ϱ σωτηρίας. ) Ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὺς εις ΟΡΥΗΝ, αλλ εἰς περιπού- 
. ς 4 3 . . 

10 ησιν σωτηρίας, διὰ τοῦ Κυρίου Ίμων Ίησου ἍἌριστου, 
η ., ’ ΄ ἳ ο. ΄ / ς/ η) 

νόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα, εἴτε Υφηγορώμεν εἴτε καθεύδωµεν, ἅμα συν 

Ρει. δ. 8. 
{ Βοπι, 18. 13. 

Ἠοπι, 18. 12. 

] Ποπ. 9. 22. 
π τοῦ ἆ «1 Ρει. 9. 8. 

198 αποθα πῃ Βοῃ, 14. 8,9. 
2 0οἩ, 6. 15. 

- » 3 ’ 3 ” η χ 

11 αὐτῷ ζήσωμεν. «ιὸ παρακαλεῖτε ἆλληλους, καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, 

κχαθῶὼς καὶ ποιεῖτε. 
Ἐοπι. 15. 27, Ώ 21ιι . . ο ν 3 9 3 ’ 3 νά 3 ςε ο Λη 

ρ] Ἠρωτῶμεν δὲ υμᾶς, αδελφοὶ, εἰδέναι τοὺς κοπιώντας ἐν υμῖν, καὶ 1.ζων, ὁ αἱ. 
1 18 

κ . αν ην" ! λ . μόρ- ᾱν., ο... πι], 6. 6. 13 προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ νουῦετουντας υμας” καὶ ηγεαῦοι είν 
Ῥ]πα. 5. 17. 3 . ς ' . -”- 3 Φ ’ ὃ .] ᾽ 3, 3 1 19 ΄ αι τὴ 

αυτους Ὅπερ ἐκπερισσου εν αγαπη, τα το ΣΟΥΟΥ αυτωγ. Σ10ΊΥευετε Σ} Πευ, 18. Τ, ΙΤ. 

αφ ολ]]άτοι οῇ ἴἶο ἆαγ, ποῖ αοίὶ Ἰϊκο ολι]άτεπ ο{ 
Όινο πὶσηί απά οἱ ἀπτκποδ, ΡΥ 5Ιεερίπρ αί οι 
Ροβί; τππο] 1ε55 Ὦυ οπρασίπσ ἵη οίλετ Ῥιγβι]ίδ 
αβαα[1ν ΕλοισΏί αρρτορτίπίο {ο ἴπο πἰρηί, α5 
ἀταπκοηποθβ.  39ησος 8 {πο Ε1] 86η8α, ΥΠΙΟΗ, 
Ἀοννενοτ, ἵς οχρτοβςοά 1π απ Ἱπατηβοία], Ὀαί πιοῬί 
οτοῖο]α, Ππιαππθγ. ΙΙ τοςρθοί {ο νυκτος µεθύου- 
σιν, ἴιε Οοπιππθηίπίοτ ανα ΒΙΟΙ ΡΥ 8εγεΓα] 
ο [εοιη {πο Ο]αφείσα] νυγ]έεγς ({ο νΥ]ο] ΤΙΥ 
ο πάάοά Αίεῃ. Ρ. 2ΤΤ. ὃς 490. απἀ Ηογ. αἱ. Ἱ. 

4. οἱ. Εὐτίας αἱ, (πιασπαπη ααοά ἀθάθεις,) απι- 
Ῥα]οί απο Νοείεπι οαπι [αοἱβραβ, (παί πε Ῥείπσ 
ἁταπ]κ ἴπ ἴἶιο ἆαι-ἄπιε νναςθ (λοισηί ἴε ρτεαίεςί 
ἀΐδσταςςθ. Ό6ς αἱ5ο 2 Ροαϊ. 1. 19. 

8. Το αἀπιοπ]ίοπ {ο τραίο]ι/αίπεδ βαᾳσοςίεἆ, 
ἰέ 866115, ἴο {πο Αροςί]οθ α Πσιταίῖνο ΟΟΠΙΡάΤΙΣΟΠ 
οῇ ιο ἐκ ία νν]ε] ιο κοἰαϊεγ αἱ Ἠἱ8 ροδί ο 
σπαγὰά; ππᾶὰ ια νατίοις γἱγίαες απά σγαςθς, Υ ΠΕ] 
πἨΙοἩ ας 15 {ο ννοτ]κ οιί 5 βα]ναίίοῃ, αΓθ 6ΟΠΙ- 
Ρατθά {ο νο νατίοι5 αγπις ο{ α δο]άϊθγ; α5 αἲ ΕΗρῃ. 
γι. 19 ---- 1Τ.. ν]ετε 5εο {ια Νοίθ, 

9, Τ]ιε (111 «οηςο ἰ5 ννθἰ] οχρτοβς8εᾶ ΡΥ Βεπβοπ, 
5 {οἱ]ουνς: '' Τμα ἀθεῖσπ οϐ (1ο ἵπ δεπάϊπσ 6 
5ΟΠ Ἱπίο {ια ννογ]ά, ἵνα ποί {ο οοπάθπιπ ἴῃθ 
νγοτ]ά, Ό{ξ ναί ἴπα ννοτ]ἀ {τουσ Ἠϊπι πηὶσΏί Ὄθ 
βανοά. Ἠε ἀῑά ποί γονθα] {νε (1ο5ρα] αηίο ΠΙπη- 
Κἰπά, ναί (πεγ πη]σηί απ ν(α {πα στθαίεί ασσΓα- 
Υπίοῃ, απά 5ο 6 {Π6 ΠἹοΓθ 5ενοτα]Υ ριη]θηεά. 
Βυΐ νο πιοίῖνεα ννας Ἰονε, απά {ο ἀθδίσῃπ Ίνας 
ΠΠΘΤΟΥ. Απά πο Ἠπί]ι αρροϊηίοά ποπθ {ο υταί], 
Ρυέ πο] ας νν]Γα]]γ απά οὐβήπαίδΙγ τείαεο Πὶ5 
μτασίοις ΟΠ6Ι5, απά Ρογεῖςί ἵπ νίοο απαἀ ν]οκεά- 
ηθας,”.. Εἰς περιποίησιν, {ΟΥ εἰς τὸ περιποιεῖσθαι, απά 
αοροπιηισάαἰεὰ ἴο ὀργήν. 30 αἱδο 2 Τ1688. Ἡ. 14. 
Που. κ. 99. 

10. εἴτε γρηγ. εἴτε καθεύδ.]  ἜΤ]ο Ὀοεί Εχροβί{ογβ 
πτθ αστοσά (Ἠπίέ Οχ]ς ἶ5 Ρι{ {ΟΥ εἴτε ζῶμεν εἴτε ἀποθά- 
χωµεν. 366 ΒΕΠΡΟΠ. Ἔ]ε Αροδί]ο ΠΊΘαΠΡ {0 84Υ, 
Οναί νν]θί]χογ νο Ὀο π]]νο οΥ ἀοπά αἲ εαί ἆαγ, 1 
πηπίίεγς ποίῖς Όνα Πνίης νν Οητὶςί, ος εη]ογίηπσ 
οἵετπα] Παρρίποςς υγ] ΠΠ (566 5ρτα ἵν. 17.), 
β]α]] ὃο εφ παἰ1Υ οἳγ Ρρογίῖοη, 

1]. οἰκοδ.] Άπ απτολθοίαταὶ ΠΙοίαρλοτ, α5 αἲ 
Ι οοτ. νΙ. 1. Της οαἰ[ίης ννας οἶί]λοι ὉΥ ἵπ- 
οτθαρίησ οπ6 πποῄ]οτς Κπον]οεάσε, απἀ εἰτοησί]- 
επίησ (Ποίγ αι απἀ Ἰοψφθ, ο ΡΥ Ρρτοπιοίπσ ἐμοῖς 
Ἠο]ίηθςς Ες τὸν ἕνα. Γα{εγα]]γ « οπ6 ΒΥ {νε οί]ιετ,”” 
{ος ἀλλήλους. Α νοτν τατο ἰάΐοπι ἴπ ἴμα Ο]αρείσα] 

ΥΟΙ,. Π. 46 

γΥγίους: (ποιρ]ι απ εχατηρ]θ ἶ5 αάάποεά ΡΥ είς, 
[τοπι Ώἱοπγς. Πα]. 

---καθὼς καὶ ποιεῖτε.] Τηϊ5δ Ρταΐσε, πα]χεςά ψηίῃ 
νο εχ]οτία!Ίοη, 15 ἀθ]]οαίε]γ {Πτον/π ΊΠ, {ο παΚκο 
Ώια Ἰαΐίογ πιοτο εβεοίμα]. ΟΗΕ 115 αη εκαπιρ]ε ος- 
ους ἴπ Αγὶςίίά. Ἡ. 1. 202. 11. σχεδὸν δὲ οὐδὲν ἄλλο 
ἢ ὃ ποιεῖτε παρῄνεσα.- 366 αἱ5δο ὁ ΤΗ688. 11. 1. κα- 
θὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς. 

19 ---14. Πανίπσ οχλοτίεά παπι {ο οοπη{οτί απἀ 
ε1βγ οπε αποίΠεχ, με Αρορίϊε αάάς 5πο οίπος 
οχΠοτίαί(ἶοπ5 αξ Ἰα {οαπἆ, οπι ΤιπιοίῷἨΥγ, Ἱετα 
ΠΘΟΘΒΡΑΤΥ. Τμοςί {16γ ελοιϊά Ιπιασῖης {6γ Ὠαά 
πο οσσαδίοηπ {ογ τε]σίοις {6αςΠΘΤ5, 6 επ]οίπβ 
Ώνεπι {ο 5ΠΟΥΥ αἰ] ἆάπθ τεδρεοί {ο {]αίγ αριηίαα] 
ΡαδίΟΙ6 απά πηαδίθις: απἀ {ο ἴ]ιοδε Ὦε Ἠ]ηίς ἐιοῦγ 
τοσοῖρτοσα] ἀπίες {ο (αῖτ ρεορίο. (6τοί. απᾶ 
Βεης.) ἘΕιδέναι ΞΕΕΠΙΒ {ο Ιπο]αᾶε {Πε ποίοπς οϐ 
γεδγεοί, οὐεάίρπος, απἀ ογαἰιᾷε, ΦΠΟΥΝΠ εδροςοἰα]]γ 
ἴπ ππα]πσ ἀάπο Ργονϊείοπ Γογ ἠπεῖτ οοπιί{οτίαβρ]ε 
βιδίοηαποθ. Έτοπι {Πὶ Ῥαςβασθ 8Ο0Π6 Ἰεαγπεά 
Οοπηπιεηίαίογς ανα Ιπίοτγοά {1ο εχἰδίεῃπος ἴεῃ 
αἱ Τμεβεα]οηίσα οϐ {πα (γαρ ἀῑξίίποί ογἀἆθτςβ οϐ 
Ώπε ΜΠΙΠΙΦίΣΥ. Ἰορρο, Τούν6Υεσ, πιαϊηίαίης, {παί 
έωε ἰΘΓΠΊ6 νουθετ. απᾶ προϊστάμενοι 3ἴθ ποί πιθαπί 
οῇ υαγίοις πάς οἳ Ῥτοςῦγίατς (6οπιο {2ἱ51ορς, απά 
οίπετε Ίραεᾖο)ς, εοθ Λοῖς χχ. 1Τ. οοππραγεά Ὁν]{]ι 
25. ΡΜ. 1. 1. 1 Τι. 1. εαα.) Ῥαί οἱ {πε δαπιο 
Ρ6ί5οπ5 οοπιργοµεπάφά, ἵπ {5 νογςε, ἀπἆετ {ια 
ΠΊΟΥΘ σοπετα] {ΘΓΠΙ κοπιῶντες. Κοπ. 15, Ιπᾷθεά, α 
Ν6ΥΥ σεηοτα| {θΘΥπ {ο ἀεποίε, «Ιαρουτίησ ἵη {Πα 
Ρτοπηι]σαί]οῃ οῇ {πε (οερε] 1”) α5 Βοηπι. χγνΙ. 6. 12. 
1 6οἑ. αν. 10. χνΙ. 16. απ]. ἵν. 11. ΡΜΗΠ. Π. 16. οἱ. 
1. 29. 1. Τιπ. ἵν. 10. ν. 17. Βαΐ, προῃ {πε νΥπο]ε, 
Ι 5ε6 ποί ἨΟΥ/ νε οαΠ 60Π1Θ {0 αΠΥ ἀοίθγπιϊπαίε 
οριπίΊοη οἨη {Πε παίατο οῇ {πα οοο]εβίαςίσοα] σουν- 
εγηπιεηί οῇ {ο Τ]ορββα]οπίαπ ο«ἨΏμτοΙ, Γογ ναπί 
ΟΡ πἹοτο οχαοί Ιπ[ογπιαίῖοῃ {απ νο Ῥοβ5ο85. ὙΥαί 
[{ 6θθίη5 ῥγοῤαδίε ἰαί Ὦγ κοπιῶντες ατο ἀαποίεά 
ήλοςθ Νο οσοπρἰεά {νε ογάίπατγ οίῆσθς οῇ {ραε]ι- 
πο; απὰ ὮΥ {1ο προϊστάμενοι, ἴπο }1εΥς οϐ ἴπθ 
οΡαγο]; απά ἔἶιαί νουθετοῦντες ἵ5 α σεποτγα] {ετπι 
αρρ]ϊοαθ]α {ο Λοίῃ. θε Νοίθ οἨ Βοπ. χΗ. Τ, 8. 

19. ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπὲρ ἐκπ.] Της εχρτεβεῖοπ 
ἡγεῖσβαι ὑπὲρ ἐκπ. ἈΏβνοτς {ο {6 /εηιεπί Ο]αρεὶ- 
οπἱ ΡῃΓᾶδε περὶ πλείστου ἡγεῖσθαι ΟΙ ποιεῖσθαι, ““ἴο 
παίκο ΥΘΙΥ ππΙο]ι οῇ, {ο Ἰο]ά ἵπ {ο Ἠϊσ]ῃοςί Ἠοῃ- 
οἱ... Ἐν ἀγάπη 5αρεταᾶἆς {Πε Ἰάθα ο{ ἰουΐπο ἴο 
Εναί οἳ μήνα, Τ]ιε ἔργον ἀεποίθΒ {πε ννοτῖς 

Κ]εα. 69, 11. --] 

ΗΡΙ, 6. 14, ἃο. ---- 
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πο. Ἱ. ἑαυτοῖς. Ὁ Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, αδελφοί. γουθετεῖτε τοὺς ἄτακτους, 14 
. . η - . 

2 Τπ655, 8, 6 ᾱ. . ’ 3 : » ΔΝ - 4 
1, 19. ᾿ παραμυθεῖσθε τοὺς ολιγοψυχους, ἀντέχεσυθε τῶν ασθενών, μακροθυμεῖτε 

[ιεν. 19. 18 ἀνκ' ω, ω - Βαζ 
τον, Ττ. 13 δ.. ὁ., ον - , . ,λ . 15 ο. πρὸς παντας. Ορᾶτε µή τις κακὸν αντὶ κακοῦ τιὶ ἀποδῳ' αλλα 

ἄ 4. 29. 3 ' , 2 / ν ’ ; 

δι ω9ο. πάντοτε τὸ ἆγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς παντας. Ἱ Παν-- 16 
Ῥοπι. 12. 17. ΄ Ὃ , 3 --- 3 η . ο 

.”... τοτε Ίαιρετέξ. αδιαλείπτως προσευχευῦε. 4» παντι ευὐχαριστειτξ᾽ 18 
α . 

ε . ἓ -” ο .) Π - ” Γ - - .] .. - 3). ς - ι ρε ι - ἳ ᾽ 

ᾳ Ώοα. Ἰο.1α. ΤΟύΤΟ γαρ Θέλημα Θεου ἐν Χφιστῳ Ίησου εις μας. Ίο Ιἴνευμα µη 1 
.4, , ι , ω 

τΕος].18.3.. σθένγυτε” προφητείας µη ἐξουθεγεῖτε. 
Ί,ακε 18. 1. 

ωλδ ’ ᾽ . 20 

ἍΗΠάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν 3ι 
Ῥοπι. 12. 19. ΕΡ!ι 6. 18. Οοἱ. 4.3. 5 ΒΡΗ. δ. 20. τΒρῃ. 4. 90.2 Τϊπι. 1.6. ια 1 σος, 2. 11, 15. 1 1ομη 4. 1. 

οἱ ΙηδίτΙςΙοἩ, οἵ ονοτηπ]εη{, οἵ Ῥοίῃ. ὨἘλρηνεύ- 
ετε ἐν ἑαυτοῖς Ἠα5 οδροοἰαὶ τείογεποθ {0 ἴ]ο ΡΓο8- 
οιναί(ίοη ο{ ρεασςα Ὀείννθεεη ἴα τι]ετε απἀ ιο 
Ῥεορίε. εθ ΒΡΙ. ἶν. 9. 

14. Τ]ο Ὀδεί Εχροβίίοτ ατο ασγεθᾶ, (μαί ὮΥ 
ὑμᾶς ἀδ. ἄτο πηθαΠ{ί ἴλοβο ρ]γίαα] τα]ογς5 ]μ5δέ ρε- 
{οτο πιοπίίοπεᾶ, απά ΠΟΝ αροδίτορµσεά. Το 
ἴποςο {ια {ΘΓΠΙ5 νουθ. απά παραµ. αΤἴθ εδρθοΙα]]γ 
ευἱ(α]ο: απά ἀντέχ. ΠΙΑΥ ΥΘΙΥ Υνε]] γαοβροοί Όνε 
1λεαεοπς. ᾿Ατάκτους ἵδ ΡΤΟΡΟΤΙΥ α πα]]Πίατγ ἴΘΓΠῃ, 
Ῥαΐ ἶς οῇἳ σεποτα] αρρ]ἰοα[ίοῃ, απά ἀεποίος ἴπδιβογ- 
ἀἴπαίο. ᾿Ολιγοψύχ., ΓΟΙ µικροψ., Ο/ἳ6η ΟΟ6ΟΙΤΡ ΤΠ 
ἴπο Βορί., απά 5ἱρη]ῇες οΠ6 Ίο ἶ5 Ιαρουγῖπςσ πη- 
ει 5ΠσΏ {τουβρία, ἐμαί Ἠὶ5 Πεατί αἶπ]ςς σέ] Πῖπι, 
Τί πιαγ Ἠετο, ἸοΥΘΝΘΣΥ, ΠπθΘαΠ {ποξα νο αΓο 4θ- 
αραϊτίησ οῇ νογ]κίπσ οί ἠιαίγ φα]ναίίοη. ᾿Αντέχ. 
τῶν ἀσθ. πιἁεί, ἴοπι {πο οοπίεσί, ΤπθαΠ { δαρρογί 
τα ννοα]ς [πα [αι]: 7 α 56ιιςδθ οῇ ἀσθ. οοομιτῖης 
1ῃ Ἠοπῃ. χἰν. 1. τὸν ἀσθ. ἐν πίστει. Ι{ ἀεποίες ἴῃοβα 
νν]ο ατα θα ἵπ ἰλθῖτ ποίοῃς οῇ το]ὶσίοις 111)- 
οΓίγ. Μακροθ., “99 1οηρ-ςαβογίησ απά Ιπάι]σαῃί{.) 
ὮΥ πάντας, “ α] ρογ5ξοης5 οῇ γοιγ Ολτίεάαπ Ποσ]κ, 
αἰ1, οϐ. ννλμαίονος ἀἱδροδίήίοῃπ. ἨἈΝεεᾷ ἵδ ἴεταο 
ΟΕ {5 µακοοθυµία ἵπ ΡαδίΟΥ5, 5ἶπςος, 45 Β6ηδοῃ 
οὔδοτνας, “ ίπε 5ΜαρΙάΙίγ οὗ 6οπιθ6, απά πα ΙΠΗΥΠΙ- 
1195 ο αἰ1, σαἰ] {ογ στεαί ραεπος απά Ἱπάι]- 
Ρεηςθ. 

15. ὁρᾶτε µή τις κακὸν, δτο.] 'Τηϊς αἀπιοπίίίοη 
(πιαπΙ{οβ{]1γ Ιπίοπάαἆ [ου αἰ], Ῥοί]Ἡ τα]ετς απἆ ρεο- 
Ρἱε) ἰ6 {ουπάεἆ οἩ ἐαί οὗ Ομτὶεί, Μαίί. ν. 99. 44., 
Ἀνεγο 96ο ΛΝοίο. Ὁοπιρητο ΧΙ. 14. δΔιώκετε. 
ἸΝοί /οὐοιο, Ὀαε, οατηθεί]1γ εμάθανοιιγ {ο 4ο; αβ 
Εοπι. ΙΧ. ὁ0. χΙΙ. 19. χὶν. 19. 1 6ο. χὶν. 1. 1. 
Η1, 12. Τὸ ἀγαθὸν, α5 Ῥεῖπρ ἵπ ορροβΙ{Ίοµ {ο κακὸν, 
πηςί ἀεποίαο Ώαοπενο]επος απά Ῥεποβοθησθ. ὮἘὶς 
ἀλλήλ. ἵ5 νο]] τεπάστεά ὮΥγ Ῥτοίοβδογ 3οπο]ε[ο]ά, 
ἔέιοννατά5 οπ6 απΠοί]ιθγ,) 

16. πάντ. χαίρετε.] Τί ἰ5 δίταησο {]αί εοἴηθ οπι- 
ἴποπί Οοπιπιοηίαίοίς «Ποπ]ά Ἰανο εχρ]αίποά {8 
α5 οφ μἱνα]οηί {ο α δοτί οῇ υα/εαἰσ[ίοπ. Απά Ὀτ. 
Βιτίοη)ς Ὑουδίοη, “νο οπεθτ[α],” 15 ποί {ο ὃε 
οοπημιοπάσθά; εἶπος, οοπηοοίοά αφ ἰῃὶ5 ρ]αίπ]γ ἵ5 
νι νο αἀπποπ]ήοι Γο]]οννίηςσ, 1 πας ἀεποίθ 
10Υ ἵπ {ιο Πιογά, 38 πιοςί Ἠχροβί{οτς, αποϊεπί απά 
ΙΠΟάΘΤΗ, αἴο αστοςά. ἈΝαγ, ῃ 8οππο ΜΑ. 185 αἆα- 
ου) ἐν Κυρίῳ: ὀποιρ], ἀοαθί]εβς, (οπι ο πιαϊσίη, 
Της Τί 18 εαιἱνα]οπί {ο πο αἀπιοπῖίον αἱ ΕΠΙ]. 
μα, 1. 

17. ἁδιαλείπτως.] ἜΤ]ο {111 πιοαπ]ησ οῇ ἐς οκ- 
Ρτοβείοη (ν/πίο] 19 {οο ΠΙΠΟΙ Ῥγοςςεά ΟΠ Ὦ} 5οππο, 
απά {οο ΠΙΟ (οιοεγοά Ὦγ οἴπειν) 5οσοπ]ς {ο ὢο 
απ επ (ὑπο η, 1. ο. Ὀοί]ι αἱ αἲ]. εἰπίοὰ πιος {ου 
Ραυ]ίο οἱ (πππΙ]γ Ῥταγοτ, απ αἲ αἲ] 54ο] {πιο π8 
αγο εω]ίαρίο οτ τοαφιῖτεά ὮΥ οἰτοιαπΙδίππσθς, [ος 
Ρτϊναίο ἀονοίίοη. Ἀθ6αο Νοίο οἩπ Τμικο ΙΠ, ὁ7. 
αν. 1. Ῥοπι, νυν, Ἱ.  Ὁοπραο Ερὴ. νι. 18. 
Οο1. 1. δ. οσο νο αμ]ο Ώίΐδοσιτεος οὗ Ὠτ, Βατ- 
τονν οη ῬΓαγετ, Ρ. 09. 8οᾳα. απά Το. νο]. 1. Ἐν 
παντί. Ξ1βΡΙΥ χρόνῳ, τόπῳ, πράγματι, ἵ. 6. αἱ αἲ] 

Ώπιας, απά απάεγ αἲ] οἰτοιπιδίαποςθς. Ὁ6θθ6 ΠΙΟΤΘ 
π ΥΙΟΥ. 

18. τοῦτο γὰρ --- ὑμᾶς.] ἜΤἨε 56ης5εο ἵ5: “Ῥος 
Ομ] 19 έμο νν] οῇ ἄοά [βἱση]ῆεά ὉΥ ὀα5ας ΟἨτίςί] 
τοςρθεοίίηπσ γοις Επί5 ἶ5 υν]λαί οά 15 Ῥ]εαδεά {ο 
οτά6Γ ὮΥ 9} εδις Ο)τὶςί {ο Ὀε Ρρετ[ογπιεά ΡΥ γοι.” 

19. τὸ Πνεῦμα μὴ σβ.] Ἴπιο αποϊεπί Εχροδίίοτς 
Ιπ ρεπετα], απά αἲ] (πε πιοδί επη]πεηί ΠΠοάεΓΗ 
οΠ65, τεσαγᾷ Πν. α5 τε]αίίηςσ 5ο]εΙΥ {ο {λε 51ρετ- 
παίπταὶ. αρ]τίαα]. σἱῇς, νηΙο] ἐλαί 6οπιε οἱ {πε 
ΤΠεκκα]οπίαπς Πα, 15 ῬΡ]αΐπ {Ποπ ἴηε νεγεε [ο]- 
Ἰονίησ. ΤΓ{ογ ατε πο, ΠΟΝΕΝΕΣ, αστεεά ννηαί]ετ 
Υ ναί 15 πιεαπί {λα ᾳαοησΠίης ἴπαεπι ἵπ οίμεγε, 
(γ. ἀῑκοουτασίηπσ απά ἀἱκα]]ονίπσ ἴπεπι) ος ἵπ 
{Πιεηηδείυες ; Ι. 6. ὈΥ περ]εοί οἵ αὔαςδε, ο: ὮΥ γίσθ 
η σοπετα]. Το Ἰαίίετ 15, Γ οοησεἰνε, {16 5εη8θ 
ελΙοβγ Ιπίεπάεά. ΕΒιαί ποισα Ὑνε πιαγ ππάεί- 
είαπά οΠΙεβγ ἴε εωγαογαϊπαγη Ἱπβαεποες οϐ {πε 
Ηο!γ Ερίπς, 5ΙΓεΙΥ νο πιδί Ιπο]ιάε ἨΗὶς οταϊ- 
παγη ἵπβασποςς απᾶ Ρἵα065, ΡΙΥθη {ο ΕΥΕΙΥ 9π86 
ίο Ρτοβί ννίμα]ς απά χας {πε αἀπιοπ]ῖοι νν] δε 
α Κιπάτοά οπο {ο (ῑαί αἱ ΕΡΗ. ἵν. 90. μὴ λυπεῖτε τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ. ΤΠ ἴπε ρᾶβ-ασε οἱ ὃ 
Τίπα, 1. 6. ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, Δοί] 
Ώιοςα 5οπ5ες απο Γ{ουπά, απά Ρετμαρς ἴπε 5εοοπἀ 
16 ργοεοηεϊπιαπιέ. 

20. προφ. μὴ ἐζουθ.] ΑΦ νε {οτεσοῖπσ αἀπιοπί- 
εοπ Ίνα5δ ποί (ο αποπο] πε Θρ]γιί ἵπ ἐπεπιδείυος, 
5ο {Πί5, Ι αρργε]επᾶ, ἶ5 ποί {ο απεπο] 1, ϱγ ἱς- 
α]]ογῖπσ απἀ ἀἰδοοιτασίης ἴιε οχ]λὈΙίοι οἱ Πέ πι 
οἱ]ιοη. Ἔ]ε 8εΠ5ε ΟΓ προφητεία ἶδ, ἵ «οπεεῖνο, 
ἰπε ν6Γγ 5αππθ α5 ἵπ {ο ἴητος ΟΠαρίθις οἩ ἴπθ 
αρίτιαα] σἰ[ίς αἱ 1 Όοτ. κ. ὅσ χὶν. 96ε αἱςο Νοία 
οἨ ΧΙΙ. 10. Ιπάθεά, μοδα ΟΠαρίετς ατο {πε Ὀοσί 
οοπιπηθη{ ΟΠ {πε Ρίεβεηί Ῥαβεασθ. 6ο αἶκο Ῥ]]. 
ἰ. 1 ---16. Ἠρ]ες. ἵν. ]---ᾖ1. Ῥοπι. κ. 9---θ6. 
Οοππρ. ᾳοῇπ ἵν. 1. Υ αδίηρ ιο ρἰωραί, Ῥι. Ῥαα] 
ΠΙΕΑΠί χαρίσματα προφητείας. 

2]. πάντα δοκιμάζετε --- κατέχετε.] Τπ δοκιμ. ἴλετθ 
6 α πιείαρῃοτ ίακεη {Τοπη {πο αξδαμίις οί πιείαῖς, 
οἵ ταίπετ πα {γηῖπσ ο) πιοποή, ὮΥγ τιησίπσ ος ἴπθ 
ίοαο]Ἱ-κίοπθ. Το {]]ς ιεγς 86εΊης απ αἱ]ηδίοι ἵπ 
Ώιο κατέχετε. ]ετο απο Ἠθτο ἴννο τεπατκαθ]α 
ἀϊνετεϊίϊος οῇ τοπάἶηπσ. Ἀθεγοτα] ΜΒ, Ἰαγθ πάντα 
δὲ δοκ.; ΟἱΊ6Γ8, πάντα δοκιµάζοντες. Τ]ο ΓοΥπιθς 
ο{ νυμίο] ἵς οἀϊίοὰ Ὦγ (τίθεῦαςἩ, Ἐπαρρ, απά 
ἘΠίπιαπ; ἴηο Ἰαίίοτ, Ὦγ Μαιίλορι. Ῥιί ]5οο πο 
ΓΘΗΦΟΠ {ο αάορί εἴειτ τοαά]πσ, ΠΒούῦι ννοτε, Ἱ 
οοποοῖνθ, πιθαπί ἴο ροῖπί ουί {ο εοπποο/ίοπη οἳ 
ένο ννοτᾷς νν]ι νο ῥτοσθάϊίησ, απἀ ππακα 6 
βοηςο Ρἰαἴπογ; απά {ιογο[οτο ἆες5ογτνο πο αίεή- 
Ποπ: οχοθρί ας βοτνῖηςσ {ο εονν {ο ἐπίογργεία- 
ἐἶοπ ΟΡ νο οπτ]]εςδί ασος. Έτοπη ἴ]πο οοπ{θχἒ, απά 
Όνο ρατα]]ο] Ῥήβεασο οὗ 1 ᾖοὴπ, 1 15 ρ]αῖῃ ενα 
Όιο Αροβί]ο ππθαπί {ο Ιπ]αποίίοῃ οπὶν οἱ ενα 
χαρίσματα προφητείας : Ἀπά ἰπο πάντα 8ΘΘΠΙ {ο ΤΘΓΟΓ 
ἴο χαρίσματα, Ἰπίοπάϊης, Ἰοννονοτ, 1 αρρτο]ιοπᾶ, 
αἶκο ιο ἀοοιγίπεος Ὀτοισηί Γογννατά Ὁγ {ἶνο ὃ πνευ- 
µατικός ν {οΥ Ὀνοισ] ομ]ν {ο προφ. Ὦς οχργοςφοᾶ, 
γαι αἲῖ εινα ερϊπίαα]. σίς νν]ήσο παϊηϊκίοτοά {π- 

ών 
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90 κατέχετε. 
3 : ῤ α.  ΦΜ, 34 ο ᾽ 

Σ ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. ” Αὐτὸς δὲ ὁ Θεος 

999 

χ ΡΡΙΙ. 4. 8. 
γ1 σος. 1. 8. 

- .. 8 ς ’ ὅ κα ς ... τὰς ἆ κ. ο Ὁ . 
9ὓ της εἰρήνγης αγιάσαι Ὅμας ολοτελεῖς καὶ ὀλόκληρον Όμων το πνευμα, 

᾽ . - »] - - Π ς - 

καὶ ἡ ψυχἠ, καὶ τὸ σῶμα ἄμεμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ημων 

94 Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρη ὃείη. 

ἓ ᾿Αδελφοὶ, προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. 
” , ς 

ϱΊ πάντας ἐν φιλήµατι ἁγίῳ. 
. 3 ) - . ς 3 , [ - ’ - στ ς η 1 

95 τὴν ἐπισοτολὴν πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἁἀδελφοῖς. χάρις τοῦ Νιρίου ημών» υ 

Πησοῦ Χριστοῦ μεθ ὑμῶν. 

αίγιοίίοἩ αγα {ο Ὦ6 ππἀφτδίοοἆ. Ἀοπιθ, Ιπάθεᾶ, 
Ἠανθ 5αρροθεά ἵέ πιεαπί σεπεΓαἰί οϐ ἀοοίγίπες, 
γ απ εΙΠρ. ο{ ὀόγματα. Βαῖ ἰἰναί 15 απ]ίε Ἱπαά- 
πηϊκαιρ]α. Τα οοππθοίΙοη, ἴορείπεγ να (πε 
ἱπ]αποίίοη {ο νο φεατο]ίηᾳ ος {6 δρΙΓΙί5, διακρί- 
σεις τῶν πνευμάτων αἲ 1 Οοτ. κ. 10. ὃς χὶν. 29., 4θ- 
οἴάε {1 ροϊηί. Αί ἴε 5απιθ {ἶπια, α {λε αάπιο- 
π]ίίοι τεσατάς ἴε ἀοείγίπες οἳ 5Ι6Ἠ 5οτἰρίαγα] 
Ρ6ΙΡΟΠΒ, α5 ν/ε]] ας {νε γα οί ἐιείγ σἴ[ίς, Τἳ πιαγ 
Υ6ΓΥ νε] αἀπιῖί οϐ θείπρ αρριίεἀ, πιμίαί(ἰς τι- 
ἑαπαΐς, ἴο ἴα επἀοννπιεηίς απ ἀοοίτίηες ος {πα 
{θασ[παετς απά Ῥτεασῃετς οῇ {Πα (οβραἱ ἵηπ ΘΥ6ΓΥ 
Ἀσθο. Τ]]56 δοκιμασία ἵδ 5Πούνπ ὮΥ Ἠ/ΠΙΤΟΥ απά 
ῬΏεηεοῃ ἴο ὃ6 Ιπάϊερεησαβ]θ {ο {Ἀο5ς, ου Νοπι Τί 
5 ου]σαίοτγ {ο “' ποιά βαδί μαί ννηῖο] ἶ5 σοσά: 
παπά ναί ἴπε απεῖοπέ Ἐαΐπετς α]]ουνεά ἴΠίς ἐγίαί {ο 
Οποῖγ Ἰθατθς, ἶ5 οετίαϊπ [τοπι το οἰίαίοης α- 
ἆπορά Ὁγ ἨΠΙΤΟΥ. Ὑψείδ. «οΠΙραΤες ἃ Ρᾶδεασε οί 
Ατβίοί]α, μετα, ερεαΚίπσ ΟΕ Τ6ΔΞΟΠ, Ἠθ 5αὖςδ; ὦ 
ὀοκιμάζοντες τὸ καλὸν αἱροῦνται. Το πνηῖο] [ ννοι]ά 
πάᾷ ἴα Γο]]οννίηπσ οπ6 {οπι Ματο. ΑπίοΠ. ΠΠ. 6. 
ἁπλῶς καὶ ἐλευθερίως ἑλοῦ τὸ κρεῖττον, καὶ τούτου 
ἀντέχεσθε. 

23. ἀπὸ παντὸς εἴδους πον. ἀπ.] Ἐκροβίίοτβ ατα 
πο αρτεεά νν]νεί]χετ εἴδους 5ου] Ὦε τεπἀεγεά αρ- 
Άεαγαποε, οτ Κῑπα. ἜΤ]ε {οτπιετ Ιπίετρτείαίίοη ἶ5 
πἀορίεά Ὦγ πιοςὲ πιοάθιη Οοπιπιεπίαίοςς, ἱπο]ιά- 
Ίησ Βρ. ΜΠΙάάΙ. (οπ αοσοοιπί οΓ λα νναπί οῇ ἴπε 
Ατισ]ε); (λα Ἰαΐΐετ ὉΥ ἴπο αποϊεπί 9Π68 σεπετα]- 
Ἰγ, απά 5οπιθ επιπεηί πποάθγης (48 Ἡαπιπι., Τι 
ο, Ῥπχίοτί, Ἰλείς., Ῥεπβδοῃ) απἀ αἰπιοςί αἲ] 
τοσυθηί Εχροβδίίοτς, Ιπο]αάίησ Κορρε, ὢεμ]ειις., 
Ῥε]ϊί, απὀ Ῥοοίί. ἜΤΠε {οσπιες Ιπίετρτείαίίοη, 1π- 
ἀεεά, γΙε]ἀ5 α σοοᾷ 5εηπ8ε; Ῥιί (5 19ο οῇ {πα 
ψγοτά 15 ΠποΝηετο 6ἶδε {ουαπά ἵπ {πε βοτίρίατα], 
απά τατε]γ ἵπ ο ϱ]αφεῖσαὶ ντίίει. ΑπΠά, ΠΠΟΤΘ- 
6765, Τΐ Ίας ἨΗ{{]ε ος πο οοηπθοίΊοηπ ΥΨίἩ (με Ρτο- 
οεάἵηπσ. Ἰγπεταθας, ἴ]ς Ἰαΐίετ Ἰαδ α νΥοετΥ οἶοςα 
οπ6: οἩ ψΠΙοΠ, απά οίῃετ ασοοιηΐς, ἴέ ἶς στοαί]γ 
γε[οταρ]θ. 'Τ]ηαί ια ννοτά Ίνα 5ο ἴπκεη ὮΥ 8. 
ο/ήεαγρ., ἄΡΡΘΙΓΡ {ΤΟΠΙ απ Ἱπη]ίαίίοη οβ {1ο ργεςοηί 

Ρά5ρασο ἵπ Πὶς Ερϊεί]ε {ο {πο ῬΗΙρρίαης, Ο, Ισ. 
“«Ῥεερ γοιγεε]νας [οπι αἰ] εν{]. Έτ Ἰε έαί 1Π 

Β ς .. ς -”- Λ κ 

” Πιστὸς ὁ καλών ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιησει. 2] Οος. 1. 9. 
ἃ 10. 19. 
9 Οος. ]. 18. 
2 Τ]90ς. 8. 8. 
Ά Ηοπῃ. 16. 16, 

ος. 16. 20. 

«᾽μσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς 
υς ’ ο ο. να ῤ . “1 η 16 Ορκίζω υμᾶς τον Κυριον, αναγνωσῦηναι ς ἐς, 1.1 

Ῥει, δ. 14. 
Οοἱ, 4. 16. 

Ώιθεο {λησς οαηποί ρονεΓη Πἰπιδε[/{, πουν βα]] Ἰιο 
Ῥο αΌ]α {ο ρτεδογίρε ἴπετη {ο αποί]οτ13”. Οµπ ια 
εαυ]οοί Ιί5ε]{, 56ο Ὀντ. Ρατ ΒΘΙΠΙΟΠ οἩ {Πῃ]8 
γοἵςα, ἵπ νίο]ι ο «Ποννς {αί {πο ουοάίθηπςο 1θ- 
αα]ταά {τοπι Οτ]είίαηςδ πιαςδί Ῥο πυεγδαί, ἴλαί πο 
ἀἰδίποίίοπς οἳ σγεαίεν ΟΙ εδ νν]] ]αςςν ας ἴπ 
εναά]ησ απ οΟΠΠΙΠάΠ65, ΟΓ αΠΥ ΡΓοΠΙΡΙ1οη5ς {λα 
Ώιο ΥετΥ αρρεαταηςο οῇ αν!] νο]απίαγΙ]γ Παζατάεᾶ, 
5 οοΠίτατΥ {ο ἴπο ρυΓΙΙΥ απἀ ἀῑσπίίγ οἱ έε ΟΗτῖς- 
είαπ οΠατασίετ, απ Ολαί πο αοἰΙοηπ οαπ 6 Β]απῃο- 
Ί65ς ἵπ {πε εἰσῃί οῇ ἀοά, νο] ρίνες ]αδί οἤεπος 
{ο πο πιοτα] δεη]ππεηίς5 ος Πὶ5 ογεαίαΓθβ. 

9. Ἠετε ἴπε Αρορί]ο, Ι οοποεῖνθε, 5ρεαἷς υνῖέι 
Τ6[6ΤΕΠΟΘ {ο αἰῖ ιο (ΟΠατοῃ οϐ Τηεεεα]οπίσα. 
΄Αγιάσαι 5ποι]ά Ὃο τεπἀετας, ΄ ππαΥ Το βαπο(γ. 
για εκρΙΘΒΒΙΟΠ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἶδ ἀδεά υίῃ τοί- 
ε{θηος {ο {]αί ρεασθ, {με οι] ναίίοηπ οἱ ννυπῖο] 
γαδ εη]οϊπεά αἲ ν. 19., απά {πε νἰο]αίίοτ οἩ γΥΠίο] 
γα οοηίεπηρ]αίεά 1Π ὙΥαί ννας εαϊά οῇ έλα ΒρίΓ 
ἵίπα] ρἱ[. Όπ ο Γ411 5εηςο οῇ ἆγ. 59ο ἸΝοίος 
οἩ ο οἴνπ χνΙ]. 1Τ. απά 1 6ος. υΙ. 11. "Ολοτελεῖς 8 
{ΟΥ ὁλοτελῶς: απά ὁλόκρ. 16 ΠΘΗΤΙΥ ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ 
η ὅλον. Ὀτ. Ῥαττ, π α Φ6ΕΙΠΙΟΠ οἳ {5 {θχί, 
ΤΘΠΠαΤΚΕ {]ιαί {Π]5 ννοτά, νΠίοἩ ῥργζὐπιατίη βἰσηίβοβ 
Ώνο νπο]ε ο α {Πίπσ ρίνεπ ΡΥ οί, ἶ5 πιείαρμοτί- 
οσ]1γ αρρ]{εᾶ, Ἱ. {ο α οἴ(ψ, Ἡνποςε Ὀι]]άϊησς αγθ α]] 
βίαπάϊης; 2. ἴο η οπιρίγε, νηῖο] Ίας αἲ] 15 ρτου- 
Ίποςδ; Ὁ. {ο 8Π αγπι, Ἡηοξθ ίχΟΟΡ6 αγ απάιπιίη- 
βῃεά ὮΥ αοοϊἀεπί οἵ οαἱαπίγ. ΠΜαπγ επιπεηἰὲ 
Οοπιπιθηίαίογς πιαϊἰπίαϊπ {μαί {λα Αροεί]ε, ὮΥ ἀϊς- 
Ππριϊςμ]ηρ {11 τὸ πνεῦμα, {πε ἡ ψυχὴ, απᾶ τὸ σῶμα, 
πιθαπ{ {ο αἀγετί {ο ίπε ορίπίοη οἳ ἴοεο ῬΡΗΙ]οβο- 
Ρ/ΕΙΒ, πο τερτεδεηί{εά Παπ α5 οοηβἰςίῖπσ ο{ {τας 
Ρατίς, «ρὶγϊε, δοµῖ, απἀ Λοάη. θεα ΥΝΗΙΡΥ, Βεῃ- 
8οηΏ, απά ΨΠπίησα. Τί ἶ6, Ἠονύενογ, απ]]κεΙΥ ἐῑῑαί 
Ώνο Αροςί]ο «ποιι]ά αἀνοετέ {ο 5ο] ναῖηπ ερεοι]α- 
Ώομβ. Ἠο Ἰετθ 5ρεαΚς ορια; ππεαπῖης ἴο 
ἀεποίε {ια το]λοίο επαπ, ὙΥΙἩ αἰ] Ἡ]ς {αου]ήες απά 
Ρούΐνετς οί Ὀοὰν]γ παπά πιθηία. 

24. ο. 6. ΨΙΠ] 4ο [ννηαί Ἠο ας Ρτοπι- 
Ἰφεά.] εε ΠΙΟ» ἍὮἩἨ νν. 24-26. οοππραΓθ 
1 σος. 1. 9. Ῥοπ.α Ὑ τν 16. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΔΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΘΕΣΣ4{ίΟΝΙΚΕΙΣ 

ΒΠΙΣΤΟΔΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

ΠΠΑΤΥΙΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσα- 

λονικέων ἐν Θεῷ ΙΠΠατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ' "χάρις ὑμῖν 3 

6 ο” ω 3 Π ” ” ο ΕΝ ” 3 λ . 

Μυχαριστεῖν ὀφείλοµεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ, καθως ὃ 
ε,/ Β ς/ ς Ξ ς , εν ὦ ν /. κ ΙΑ να 

ἄξιον ἐστιν, οτι υπερουξάνει η πίστις υμῶγ, καὶ πλεονάξει η αγαπη 
μι ον, η διά 3 32 Π } { 9ϱ ς 3 ο , θέ ο 
ἕνος ἕκάαστου παντων ὑμῶν εἰς ἄλλήλους ὥστε ημας αυτους ἐν υμῖν 4 

51 Τή858. 1. 1. 1 

4 1 Όος, 1. 8. 
1 Ροι. 1. 2. 

Δ 3 [ή 2 λ ” 3 ς » 9 Π »] - ο) 

καὶ ειρήνη ἄπο Θεου ΠἹῖατρος ημων και Ἰυριου Ίησου ἉἈριστου. 

ε ΕΡΗ. 1. 15, 
ΡΡΙ]. Ἱ. 
6ο. 1. 8. ») 
1 Τ1ε8, 1. 2. 

Γ2 0ος, 7. 14. 
4 9. 2. 
1 ῶμ6ρ8. 9. 19. 

πίστεως, ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς 

Τηἱ8 δεοοπά Ἠρίδί]ε Ίνα ενἰἀεπί]γ υυγίεη ποί 
Ίοησ α[ἴεΓ ία Ετδί; Ῥτοβαβ]γ α5 8οοἩ α[ίεγ 5οπά- 
ης {πε ἤγεί, α5 {πο ρονπὸ Ἠαά Ἰαά πια {ο Ι6αΓΠ 
Ώνε βΠΜααἴίου οῇ {πο Οτο] οἱ Τ]οβδα]οπίσα. Τι 
γ/α5, πο ἀοπβί, υγ ίεπ ρτ]ποῖρα]]γ [ο {]ια Ράτροςθ 
ο οοττεοίἵῃπσ α πηϊδίακε, νΠίο Παά ατίδεη ΓΓοπα 
Ώιε πικαπὰργείαπάϊησ οἩἳ οθΓίαῖη ΘΧΡΓΘΡΣΙΟΠΒ 
Ώοτείη οοπίαἰσεά; αφ ΙΓ {ο ἄαν ο Γµάσπιεπί 1οεγο 
{ο ῥᾳ ἐπ [ᾖιαί ασ ο; πΠ ΘΤΤΟΓ ΥνΠΙΕΠ, 1 ποί οοττοοίεᾶ, 
αν πανο Ῥγογνεά ΥΕΥΥ ἆαπσοτοις; απά νο] 
Ἰαά αἱγτεαάγ οοσαβἰοηεά πιποὮ αν]], ὮΥ Ἰεαάίησ 
ΒΟΠΙΘ Ρ6ΓΡΟΗ5 {ο ποσ]εοί ἰΠε Ριδίποςς οῇ Π16. 'ΤΓ]8 
Ώιο Αροεί]ο ἆοθς ΡΥ 5Πονῖης Εἶναί ἴπε ἆαγ οῇ ]ὰσ- 
πηθηί{ νν]]] ποί 8ο δρθεά1]γ αττῖνε ας {16Υ Ιπιασιπας; 
Ῥαΐ ναί Ῥο[οτο Π{, απ ανν [α] αροξίαδγ ννου]ά ρτε- 
να]. πο Αροβίϊα, ΠΊἹΟΓΘΟΥΟΓ, {πας {ε ΟΡΡΟΙ- 
{απῖ{γ {ο τεργονο {ιο ἀῑδογάθτ]γ οοπάιοί ἵπ 8οΠΠ6, 
/]οἩ Ἰναά Ὄθει οσσαβἰοπθοἀ Ὦγ ιο ορἰπίοη ἵη 
ο... παπά {ο θαγπος{]γ οχ]οτί {πει {ο να 
βοματσα οῇ ἠπεῖγ (Ἠγὶδίίαπ ἁπίίος. 
Το Ερίςδί]ο οοηβἰςί5 οῇ {ερ ἀῑνΙδίοηπ5δ (60ΙΙ6- 

βροπάϊΐπα ἴο {ο ίητθο ΟΠαρίετς), οϐ νυμίοἩ {ιο 15έ 
ἶ5 οοπδοίαίογ1, πο ὰ ρατγ ργορλοίίο απᾶ ρατί]γ 
αἰάαείίε, ἰπθ θὰ Πογίαίογη απά υαἰεαἰοίογη. 

0.1. 1,2. Οπ ποσο Υ6Ι868, 9ο 1 Τ]685. 1. 5α. 
Π, 14 19, 90. απ Νοίος, 

ο 1ο. Τ]ο Αροβί]ο σοπιπιοπάς {οπα ΓοΥ {]θ 
αίθαζ[αδίηοβς οϐ οί Γαΐ, απὀά Γοτ ἠνεῖτ ραίίθησθ 
απάογ Ῥογδρου{ίοη: αβευτίηρ οι ἴαί ννηθη 
Ομτῖςέ σοπιε8 {ο Ἰπάσπιοπί, (116γ εἸλου]ά Ὃο το- 
ψατάεᾶ, απά (νείτ ρεγβδουίοτ» ραπ]δηεά. (Βεη- 
ΒΟΗ.) Ἐὐχαρ., ὅο. Ὁοπιραο Ἠοπι. 1. 8. 1 0οἨ. 
ν δ. ΡΜ]. 1, 5,4. ἜΤ]ο ιο Ίετο απά (τουισ]λοιέ 
Όιο Ερϊκί]ο ἶ8, α {νο Ὀοδί Εχρορίίου» ατθ αρτοθά, 
ίο Ὦε απἀετείοοά οῇ 9ἱ, Ῥαα]. οπΙγ. Τ]α ὀφείλ. 

” Γ ϱ” » Π - . ς 4 » ς σ ς νά Λ 

καυχασθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις του Θεου, υπὲρ της ὑπομονης Όμων καὶ 
ς » .ω τ ς ο, . 

υμῶν καὶ ταῖς ΦΟλίψεσιν αἷς ἄνεχεσθε 

εὐχ. 15 ἴακοη ὮΥ Κορρο α5δ εχκργεβςδεά ροριίαγέίεν, 
{ΟΥ αἰτίαν ἔχω του εὐχ. ᾿ΓΗϊ5, ΠΟΝΕΥΕΤ, ἶ5 ρατίπᾳ 
ἀἆοννη {θ 86Π56, ΥΥΠΙΟἩ σαπποί 6 ᾖεδς ἴλαπ ννμαί 
ΑΡΡρ. Ίεννο. 6χΧΡί65865, ΄΄ Ίε οασῃί {ο ἰπαπ]ς 
ἄοά 5” α τοπάετίηπσ οοπβιπιεά ὮΥ ἴπε αποϊεπῖ 
Υεγβίοης. ᾿Αξιόν ἐστι 15 ΓΟΙ καθῆκον Οἵ δίκαιον, ραγ 
εδὲ, Ιέ 5 Πί ος ῬτορεΓ: οἳ ΝΙΟἩ εχρτεβείοη ϱκ- 
αΠΠΙ6Β ατα οἰίοά Ὦγ {πα Οοπιπιεηίαίοτς. Ἀσμοῖί, 
Ιπάθεά, οὐ]αοίς ναί ένας {πεγο νν]] Ός α ρὐεοπαςπε. 
ἨΗο ἶ5δ οἱ ορίπίοῃ {]αί καθὼῶς Ἠετο ροϊπίς αἱ ἴπε 
Πὶσ] ἀεστεο τοφι]γεά, οἱ ἰπαῖγ (αηκδσϊνίησς ᾳ. 4. 
Λοί[ι ἴπ τωογᾶς απ ιυογΏ. Απὰ Ἠε τθπᾷετε : 
6 Οροτίεί πο Ώθο σταία5 Ἀσετε, φια[ο εοπυε- 
πίαπέ Ῥγαωδίαπίίω Ώοεπεβο.”. Ὑεί ἴιοισα ἴπε 
βοπίπηθηέ 19 κα{ΠοΙεπ{]γ ίτας, {ο ἰπίτοάπος 18 ετε 
ψου]ά Ὃο Ἰατςῃ. ἜΤ]ο οχαοί {οτοθ οΓ {πε αχρτεξ- 
5ἱοη (πηὶς5εά ὮΥ αἲ] {πο πποάετη Οοπηππθπία{ουβ) 
ν/α5 Ίοπσ αρο ροϊμίοά οί ΡΥ ΤπδορΗγ]., Νο οῦ- 
5ο{νος (λα! καθὼς ἄξιόν ἐστιν ἵ5 αἀάεά ἴο ρτενεπί 
π5 Ποπ Ρεΐησ {οο πΙΟἩ οχα]ίοᾷ Ὦγ {με ρετ[οσπι- 
αποθ οῇ 5ΙςἩ απ αποίΐ οῇ ἰΠαπ]κβσίνίησ, 5ἶποςῬ 1ρε ἆγα 
ἀοΐπια πο πιογε ἔἶαπ οι αμ; πετο Ῥείηπσ απ 
ο) 1ρεῖς ΟΕ µόνον. Τηι5 ἴἶα Ἰπ]αποίίοῃ 4ΠΡΙΝΘΓΒ 
{ο ἶλαι αἲ Τωα]κο χν]]. 10. λέγετε ὅτι ὁοῦλοι ἀχρεῖοί 
ἐσμεν' ὕτιὃ ὠφείλομεν (50. µόνον) πεποιήκαµεν, 
έγνο Ἠανο ἆοπο ος ἀπίν [απά πο ποτε]... Α9 
ὑπεραυξάνει ἵδ ἃ ΒΙΤΟΠΦΘΥ ἴθ6ιπα ἴΠαπ πλεονάζει, ΝΘ8 
πΙαΥ Ιπίογ ἴαί ἰαῖτ Γα Ἠαά Ἰποτεαδεά ἵπ α 
μτοαίετ ἀοστορ ἴπαπ {]αῖν ἀγάπη. ΝΠΙο] Ιπο]αάθΒ 
αἱ] (λοφο Κῑπά ο/]οος Ὁγ ννμΙοὰ Ογὶκίίαπς παἰσηε 
αβεῖςί ΟἨτϊκίαης; απά {]λοτοῦγ πηΙ(πα]]1γ βυΥοείεπ 
Ὀνο Ῥιίοτποςς ο) ναί οπρ οἩ, 8ογτονν, νη]ο]ι 
Ώνείτ Ρτο[οςκίοπ οῇ α πονν τε]ρίοη, 6ν6τΥν/πθΓθ 
βΡοΚκεἩ ασαἰηθί, γνου]ά ο 8Γς ἰο 6χρο5θ ἴλθπι 
1ο. 

4. ὥστε--- θεοῦ.] Ἐεπάοτ, « Τηβδοπιας] ἐἶναί ν/θ 



9 ΤΗΕΡΡΑΙΟΝΙΑΝ5 ΟΗΑΡ. 1. 6---9. 941 

- πω ”, 3 η νά κε ο σΡη, λβ, 

δξ ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ" εἰς το καταξιωθηναι υμᾶς ἵΤ]οις, 2. ή, 
.. ” ν ς Ρα λ ’ Π ΄ 

θτῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, υπὲρ ἧς καὶ πασχετε. εἴπερ δίκαιον παρα 
ο - ο” ς ιά ν ς ο ο. 

Ἰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίῤουσιν ὑμᾶς Ὀλίψιν' καὶ Ὁυμῖν τοῖς Όλι- 
' ’ 3 ς - ” -» 3 ΄ υ ’ 32 υ) 3 7 

βομένοις ἄνεσιν μεθ ημων, ἐν τῇ αποκαλύψει του Ἰυρίου Ίησου απ 
Κ Βοπι. 2. 8. 3 ν 2 2 , ’ 3. ὃν -, ν ι ’ 

8 οὐρανοῦ µετ ἀγγέλων δυνάμεως αυτου "ἐν πυρὶ φλογος, διδοντος απο. ο ἳ 
» η ο ) δό . η ᾿ ” . ς ’ ” 3 λί 

ἐκδίκησιν τοῖς µη ειδοσι Θεον καὶ τοῖς µη υπακουουσι τῷ ευαγγεμῳ 

9 τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" ᾿ 
αν »] ᾽ ’ - , 

αιώνιο», απο πφοσωπου του Ἰυριου 

ουτεε]νας αγθ Ρτοιά (ος, πιαΥ Ὀομς{) ο/γοι απποης 
Όιο πηγες οϐ (οἆ, ον αοοοιη{ ος’ ἄο. Ώ9Ῥ 
Τιτγοίῃ απά ΞοΠοίί. Ἐν ταῖς ἐκκλ. τοῦ Θεοῦ, Ἱ. 6. 
Ἰπίογ οπίθτα. Καυχ. ἵπ Ώμςδ 5θη5ε οοσου!5 1η 
9 (ος. χΙΙ. ὅ. απἀ οὔιοπ. Τε ἐν ἶ5 οαἱνα]εηί {ο 
Όιο Ηεὺ. , ἄε; 8 ἵηπ (αἱ. Ἱν. 20. ἀποροῦμαι ἐν 
ὑμῖν, απ 1. 24. ἐδόξασαν τὸν Θεὸν ἐν ἐμοί ' απά 8ΟΠΠΘ- 
εἶπιος ἵῃπ ιο Οαξείσαὶ ΥΓΙΙΘΙΡ. ΤΠ ὑπομονῆς καὶ 
πίστεως ἱοτθ πιαι Ὀςθ, αφ πιοδί οϐ ἔπο Ἰαΐετ Οοπι- 
ππθηία{ογς 5αγ, απ Ηεπα]πά. ΓΟΓ ὑπομονὴ τῆς πίστεως, 
38 ὑπομονὴ τῆς ἐλπίδος. Βαΐ Τέ 15 Ὀδίίει (ΥΝΙ1 {θ 
αποϊθη{ί απά οατ]ες πιοάετη Εχροβί{οΓβ), {ο Κθερ 
Όνο ἴετιις ἀῑδιήποίς ἵνα Ἰαίίος Ὀοῖπσ οοηφἰἀετεά 
ας Ρτοάιοίίνο οῇ {ιο ΓΟΓΠΙΘΓ; 5ἶποῬ ραΐΐζεπερ (35 
αγία αγ) “ ἷψ πε [τί απά ἐεςίίπιονΥ οἳ Γα(μ. 

ὄ. ἔνδειγμα --- θεοῦ.]  Ἴ]αεςδε ψοτά αενἰἀεπί]Υ 
τοίετ {ο (νε ρ"εσσεάίμσ; Ὀαί ια οοπηεοίίοη 15 ποί 
νετγ οἶθατ. ΤΓ ἔνδειγμα Ὀε ἴακΚεη α5 α Νοπιϊπαίῖυε, 
κα Πηαδί 5ΞΙΡΡΙΥ ὅ ἐστιν: ἵξ, νι Κορρο απά Ρε|, 
35 απ Αοομκα[ΐυε, Νθ ΠΙΑΥ 5ΙΡΡΙΥ εἰς, ΝΙΠ ια 
Ῥοφο]ι Ἁγγ. απά ΘΝΘΠ 5οπἹο 4. Τ]ιε Γογπιθς 
πηθί]ιοὰ, Ἀονγενοτ, ἀθβετνες {]ιο ρτο[ογοησθ. 946411 
Πνε γο[ογρπεο ἵδ Όνε 541πθ; ἴποισῃ το]ιαί Οιαί 15, 
Εκροείίογ ατοθ ποί αστοεά. Ὦοπιθ τείεγ 1 {ο 
ὑπομονῆς, ἃτο.; Ὀα{ αἱποςί αἰ] πο Ὀδεί 0 οπιππεηία- 
(0/5, {0 διωγμοῖς καὶ θλίφψεσιν: α. ᾱ. “« Πίο 5α{- 
Γετίπσ οῇ ρεγ5οσπί]οη απ αΠϊοίίοπ ἶ5 α ρτοοί ο 
Όνε τισηίέεοις ]αάσπιθοηί ἀοἆ υν]] οχογοῖςο αἱ ἴῃα 
Ια5ίόαγ.. 9ο Οα]νία πε] τοπηατ]κς. ΤΠ νο Ἰιο]ά 
Πέ α5 α βγεί ρτϊἰποίῖρἰε ο{ ΓΗ, ναί οά 18 χε ]ηςέ 
άσε ο{ ἴ6 νν]ο]α ννοτ]ἀ, απά επαί 1έ 15 Πὶ9 ο/]σε 
{ο τθυνατὰά 6Υ6ΓΥ οπθ αποοοτάίησ {ο Πΐ5 νγοτ]κ5 ; Τε 
πεσθεκαγ!]γ Γοἱ]οννς ἴαί έπο ρτο5οπί ἀταξία 5 ΑΠ 
ενιάσπος οἳ α Ἱαάσππεπί ποί γεί αρρατεπί; 3 α. ᾱ. 
(85 ΟἨτυς., ἀτοί., απά οίποι αχρ]αϊπ) έ ἀοά 
ευ/ῇετ» γοι {ο Ὦο α[ῇίοιεά νι {τουβ]ες, ἵπ ογάθγ 
Ὠναί, Ὁν αρρογήοπ]ησ {ο Ί/ομ 5αἱναίίοη ἵπ Ἠθαναη, 
απά αἀ]αδσίπσ ἔοπι ἰο ραπΙκἨπιθηέ, Ὦθ ΠΙΥ οί 
{οτί]ι α ἀειποηςίταιίοη οῇ {ο ]αβίίσς οϐ Πὶς ]αάσ- 
πιθηί.”. Ὑοεί νο δεηίπιεηί, Πον/ονογ εχος]]αηί, 
που], 5ο Ἱπίγοάυασαᾶ, Ιπγο]ἱνο οοηφιἀοταῦ]ο Ἠαγς]- 
πο8ς; απά (ιογε[οτο ἴέ 6οοίης Ῥοβέ, ντ Βομοίέ, 
{ο απ] ῥοβι τείεγοησθς; α. ᾱ. « Πίο γοιτ 
Ραἱοηί οπάπταποθ ο αβ]ιοίίοης ἶ5 απ ογἱάθπος ο{ 
Ώνε τἰσηίεοας Ἱαάσπιοηί οἳ ἀοἆ [ίο οι γοι απά 
γοιγ Ρογεεο{οτς]: {ο Ίομ, Ὦν αρροτεοπίπσ {ο 
γοι (θα τοννατά» οῇ απ ονογ]αςίίπςσ Ἰαάπσάοπα, {ο 
ἔιοδρ Ώνο ριαπἱκηππθηί ο {]γαῖγ εἶης.. Άποῇ, ίοο, 
ἵς Όιο οχρ]απαοπ σίνοη ὉΥ Θομπιίά, Βθδη5οη, 
Εἰαιί, απά ο1/16Γ. Ἠετο οοππρατο α Ἰκπατεἆ 
πθη{πιοπί αἱ Ῥοπι. 1. ὅ ---δ, απά οερεοῖα]γ αί 
ΡΜΗ. 1, 29. Ἠῆν τεφροοί {ο εἰς τὸ καταζ., Τί 15 ὉΥ 
ΒΟΠΠ6 γο[αγγθᾷ {ο ἔνδειγμα, ΟΙ δικαίας (599 Ροἱ{); 
Ὦγ οἴλνοτς, {ο ἀνέχεσθε πο /ΓοΥππεν πηοί]ος, 
Ποννενοτ, ἶ ργοίοταῦ]θ. Ιπάθεά, {ο 5οορο ος έ]α 
εἶαιςε 5 {ο ροῖπέ οαί {λα Ἰαρρι οοπβρήἸοποος ΟΕ 
Όνας Ῥοδατίης αΠβϊοίίοης {ος πο (Ἴοφρ6[5 βαἰκα νν]έ]ι 
αἴθεησς, 6νεῃ {ο ὈῬεῖπσ (Πποισί ννοτίπγ οῇ 
ἵησ πιαάς Ρρατία]κογς οῇ οίετμα] Ὀ]ῖ5ς, ας 1 μι]κο 

Σχ. ὁὔ. εᾳ. 
4 αἲ 

Π »”, 

οἵτινες δίκην τίσουσιν, ὀλεῦρον 1 Ίρα. 5.19. 
ΔΝ 3 η » δοξ » 3 / 

καὶ απο της ὀοξης της ισχυος 

θ---8- ΤΠο Αρορί]ο πουν ἀνγε]]ς αἱ Ίατσε οἩ {18 
5Ηγο εχροοίαίΊοι ο α ]αδί Ιαάσπιεπέ, Ιπίτοάιοίπς 
α Ὀτίο[ ἀεδογίρίίοπ οὗ Ἱέ, α5 ννο]] Γοτ {πε ρΙτροβθ 
οϐ δροπ]κίπσ οοπη[οτί απά οοπβο]αΒίοῃ {ο ία Ρεί- 
βοοπίθοά ΤΠοββαἱοπίαΠς, ἆ8 αἰἱδο Ιπ οτάετ {οπι 
{παπος {ο ἴακο οσσαδίἰοη {ο τεο(Ι[γ απ ΘΙΓΟΠΘΟΙΘ 
ποίίοη οῇ {λαῖτς οοποστηϊῖηρ {πε ἆαγ ος ]αάσπιεηί, 
όσο. 

Εἴπερ ἵβ Ἠθτα οοπῇγπιαίογή, ποί ἁιδίαίίυε, απἀ 
ΠηΔΥ Ὀθ τοπάἀετεά ϱ' εἰφίάεπι,) «  Ιπαδππαο] αδ.7 
Φο Ἱπ Ῥοπι. νυΠῖ. 9. Παρὰ Θεῷ, ««]αάϊοο Ὠθο.” 
Ανταπ. ἵδ α ψυοτὰ οΓ πιἰάαἰ[ε βἰσηϊβοαίίοη δυΐ 1 
Ἰα5δ Ἰθγο ΠΙοΓΘ Ροῖπί απ α ἴθιπι γηοι]ά Ἠανο, 
πνΠΙο Ἠπά οπ]γ α Ῥαά 56Π56. ”Ανεσις ἵξ 8159 οΡ- 
Ροςεἀ {ο θλίψις αἱ 2 Όος. υἰ]. 19. Τηε υγοτἆ 
ΡΤΟΡΕΓΙΥ εἰσπίβας γείεαδε [τοπη Ἰαῦοιχ ο: αβΙοίίοἩ, 
ππά ἴλλας ἶ5 πθατ]γ εαιἰνα]επί {ο ἀνάπαυσις. 1 18 
βσιγα(νε]γ α5εἆ {ο ἀεποίθ ία Γ6ΠΙοΙίγ ρτοιηϊδεἆ 
{ο ἀ.οἆ)ς (α(Πβα] 5οτναπί5» ΝΠΙοἩ Ίππασε ἶ9 ΠΠΘΙΥ 
εππρ]ογοά ἵπ α Ρρᾶςδασο οῇ βἰησι]ατ Ῥεαιίγ απά 
Ραίπος αἲ Πεὺ. ἵν. 1 --- 11. 

---ἐν τῇ ἀποκαλ. τοῦ Κυρίου --- ἐν πυρὶ φλ.] Ἠοετ 
ἀποκ. (οἩπ ΝΠΙΟἩ 85ο Τμακα αν. 90.) ἱ5δ ηΘαΓΙΥ 
ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 ΥΙ{] φανέρωσις αἲ (οἱ. 1. 4.5 Ὀιί 18 
ΠΊΟΤΘ αἰσηϊβοαπ{ί [Παπ παρουσία. Δυνάμεως ἵδ πο 
(18 60Π16 5αΥ) {ος δυνατῶς; Ὀπί εἰσπίβες (α5 Τμι- 
έπει, Οα]νίη, (τοίῖ., Βαεπβοῃ, Ῥθα]ί, απἆ Ῥοεμοί 
αχρ]αίπ) ΄«ῦγ Ὑποπι Πε εχετοίδε5 Πὶ5 Ῥονογ,” 
Ἐν πυρὶ Φλογὸς ΤΠαΥ 6 οοηείταεά εἰίπεΓ ψΠίῃ να 
Ῥγεεεάίπς Ὑνοτάς (α5 Ιέ 5 ἆοπο ΡΥ πιοςί τθςεηξ, 
Οοπιπιεηία{οτΘ), ΟΥ ΥΙΕΠ μα /Γοἰιοιοίπς, α5 Ιέ 15 ΒΥ 
Ώπο αποϊεπί5 απά πιοάθτπς ΙΠ σοποτα]. Τη πα 
7ογπιεγ οπ56. Ιέ νν]] ἀεποίε {ια σ]οτΥ υίἩ νΥπ]ο] 
πε Τ,οτὰ νυν] Ὃο οἰοίπεᾶ αἱ {6 Ἰα5ί ἆαγ ; ἵπ νο 
αἱίεν, Τε νν]] Ὦο 5γπιρο]ίοα] οὗ {Πο ανα] ραπίςῃ- 
πηθηί {ο Ὡς Ιπβιοίοά οἩ {Πο ψ]οκοᾶ, 6Υθη “έλα 
Ίαϊκο οῇ Πτα,” πιεηίίοπεά ἴπ Ἠενε]. αχ. 10. Αίο 
Ώιε γθαᾶίησ Φλυγ. πυρὸς, Πέ ἶδα πιαπ]{[αςί εοττεείῖοη. 
Διδόναι ἐκδ. 15 {ΟΥ ποιεῖσθαι ἐκδ. ΒΥ τοῖς μὴ εἰδ. ατα 
πιοπηίΐ {λοφο Νο Ἰανο ποί επρτασαά ΟΗγὶςαπΙ(γ; 
ἱππρ]γίησ {μα ροββεβδίοη οΓ {1 πιοατι ο{ Κπονίησ 
Ἠον/ {ο ννοτεμὶρ (οά ατὶσηί, Ῥιαέ {ο ποσ[εοί ο 
{θπι. ἘΤοῖς μὴ ὑπακ. ἀεβίσηαίθς {]ποβο Ίο, αβ.ΘΥ 
Πανίησ αιηθγασεἆ {πο (198Ρ61, Ἠανο ποί Γα]β]]εά 1ί5 
Ιπ]αΠοίίοης, 

Ὁ. ὄλεθρον αἰών.] ἜΤΗϊ5 ἶ5 απ΄ οχοσοί]οα] αΏρο- 
εἰήοῃ, 5Πονν]ησ {ο παίμτγε οῇ ελα ραπίςΏπιεῃί, ---- 
ευεπ ΄έ ονετ]αδήησ Ρρογάοη.”. "Ολ. ἵ6 {ου ἀπώ- 
λειαν, ΙΠΠΡΙΥΙΠσ ΠΙΙδ6ΙΥ {ο πιοδί εκίγτεπιο (56Ῥ 
Ματ. γη, 19. 1 Τῆοςς. ν. 9.): π{ίετ απά ΙΤΓΕΠηΘ- 
ἀἰαῦ]ο ἁερίτιαοίίοῃ. ἜΤ]ῃο ννοτά ἀπὺ προσ. τοῦ 
Κυρίου, ἃτο. ἀερθπά ἩΡΟΠ τίσουσιν } απά αῖγ 5εηςθ 
τηΙ5ί Ὀο ἀθο]άεά Ὦγ {πο {ογος αφοτίΏεᾶ {ο {πε ἀπὸ 
ΝΝΠΙο] ππαΠΥ οππ]πεπί Οοπιπιεηίαίοι5 81Ρρροβο ἴφ 
Ῥο σατφαί, οχρ]αϊπίησ, “ ραπ]επίατ α Ώοπιίπο 6ἱ α 
πα]οσίαίο Ἱρείας υἰπι 5υαπι αεχβογεπίο.”. Τί 18, 
Ἠονήθνοθτ, ΠΙοτθ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ, απά Ῥεγῃπαρς ]1βί1Υ 
εαρροφθαἆ {ο εἰσπΙ(γ {αγ τοπιονθά {οπι, ) έ ταςέ 
βοπα, 7 ας ἵῃ Τμαίκε κ], 209. ποτε 15 5αρροβεά {ο 
Ῥο απ α]αξίοῃ {0 18. Ἡ. 19. ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου 
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3 - ε , » ᾱ- ς 3 ” π 
Ἴμες.Ἱ. 10, αὐτοῦ ' ὅταν ἐλθη ἐνδοξασθηναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, και Όπαημα- 16 

ο ’ ν ω ’ 5/ μ , ν / ς 3 
σθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν (ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριο» ἡμῶν» ἐφ 

’ 

Τις ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ 1 
ς ” ε/ ς “ δα ’ : » λ [ή ς Θ ἃ ς ο 9 λ ’ - 

νμων, ινα Όμας ανιωσῃ της Άλησεως ο εος Ίμῶν, και τπτ ηρωσῇ πασαν 

’ ’ ο 5ε/ ” 

εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάµει ὅπως ἐνδοξασθῃ 18 
᾽ 1] ο” Π 5 ” 3 .. -”- 9 ξο σ ς .ω 3 3 - 

το ὄνομα του Ἰυριου ημων Ίησου ἍἌριστου ἐν Όμι», καὶ Όμεις εν αυτῳ, 

Π. ἨρρτωᾖΠμΗΝ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ 1 

πι Αοίς ]. 1]. 

Κον. ]. 7. 

ε μ ων ς , Ε) { 
ὑμᾶς) ἐν τῇ ηµέρᾳ ἐκείνη. 

’ . ν ς » 3 - . 

κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. 

.... --ᾱ Ὁ Π ς υ 3 - χΧ . ᾿ ς - Β] - 3 3 1. η 3 9 

Βρ ο ΊΚυριου ημων Ἴησου Ἄριστου και ημων επισυναγωγης επ αυτο», εις 
Οο1. 2. 18. η . ’ » ς ” 3 τι - . ’ ” ’ 

Π]οιιά 1. Τὸ μὴ ταχέως σαλευθηναι υμας ἆπο του νους, µητε Ὀροεῖσθαι, μήτε 

Κυρίου, καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχίος αὐτοῦ. πο 
τὸ πρόσ. τοῦ Κυρίου ἵ5 ποί 5ο ΠΙΙΟἨ ριΐ ΓΟΓ τοῦ 
Κυρίου, α5 Τί ἵδ α ποτ επετσείίο απἀ σταγ]ιῖο 
ἵΘτ{η. 

10. ΤΠ ἐνδοξ. ἐν τοῖς ἆγ. α. ἃπᾶ θαυμ. ἐν πᾶσι τοῖς 
πιστ. ἴἨετε 5 α ρατα]]ε]ίσπι, οἩ ν/πΙο {πο ἴννο 
ΠΙΘΠΙΡΟΙ5 Π]ηκίταίο απο] οἱμετ, απἀ {πε 8εηςε 15, 
«Ὠναί (ο ππαΥ ἀετῖνε σ]οτγ {γοπι {πε οἴετηα] Ἠαρ- 
Ρίηθ»ς, νΥπίο] Πο ννῖ]] Ῥορίονν ο αἰ] Γα{{α] 6 ητίς- 
Παης.. Τ]ε ννοτάς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκ. αἲε ἴΤαΠβΡοδεᾶ; 
35 ἱπ Ῥοπῃ. Πἱ. 12. κριθήσονται" ἵο ΠΙΟ. αξίετ α 
Ρραγεηί{]εςεῖς ΟΓ {ννο ν6Ι565, οοἵΓΘΒΡοΠά5 ἐν ἡμέρᾳ αἲ 
γ. 10. 3ο οτε {ο Υνογάς ὅτι--- ὑμᾶς 31 ρατθή- 
Ώιείίσα] ; απ {λε 5εη5θ (Υ/ΠΙο] ας Ώεεη ναγΙοΙδΙΥ 
οχργεβεε) 8α6ε/ης {ο 6, ΄ Ῥεσαιςξθο οΓ ος 
απιοησ γοι (Πτετα]1γ, αριάἀ, 1. 6. οοΓαΊη νοβ8) Παΐ 
Ῥεεῃ Ῥε]ίουες ΡΥ γοι.”. ΆΝονν {με {οτεσοῖησ 8εηΠ- 
Ππιοηί νΠΙοἩ Πας τοβδρθοί {ο αἰἰ Ῥε]ϊενετς, 5 ἵπ 
ἠχς ρατεηίμεςίς Ιπάϊτεοί]γ απά πηθηία]]γ αρρξϊοᾶ 
{ο πο ἸΠιεβδαἰοπίαπς ἵπ ραγήσμίαν. Γηα5 Όνα βΗ]1 
β6η5ο ἶ5, ΄ Απά ἴπ γοι ρατοι]ατ]γ Ός νν] Ῥε 
ΌΏιο σα5θ, Ώδσαι5ο Υοι Ἠανο Φεευεᾶ παπά οῦεγεά 
Ώπο (1ο8Ρρε1. 

11. εἰς ὃ] “«ἰπ οτάςτ {ο νο], Ἱ. 6. ἰμαί Ἰθ 
πιαγ 6 (ας σ]οτίῇοά π Ίομ. Τηε 8εηςε οΓ ία 
ποχί «]αμ5θ ἵνα ἀξιώση --- θεὸς ἡμῶν ἀερεπά5 προπ 
Όιναί αβεῖσποά {ο {πε {ΥΠ ἀζιώσῃ, Νίο] 8οἴπθ Τη- 
(θτργείετθ εκρ]αίῃ, “ νου]ἀ πλαΚκο γοι ΜΟΓΙΗΥ, 
1.6. ΊπαΚκο γοι {ο Όε ννοτίἩγ ; εαι]να]εηί {ο ἱκανώσ. 
αἱ 0ο]. ἱ. 12. Α αἰσπίῃοαίίοη τατο ἵπ {πο Ν. Τ., 
Ῥαΐ Γουπά 1η {πο ϱ]αδεῖσαί νυτ]ίθτς, απά στο πἀορί- 
οἆ ὮΥγ ἰαο Ῥεβολμίίο Ἀγτ. "Τμ Ἱπίετρτείαίίοη, 
Πον/ανοτ, ἶ5 δοπιαννμαί ρτοσατίουιδ» απά 1 566ιης 
Ῥοίίεγ (Ην ΠΙΛΠΥ οπη]ηθεπ{έ ΟοπηπηθηίαίοΥς, απάἀ 
ο Εηρ]15 ΎογεΙοΠβ) {ο τοΠάΘΥ 1έ, «έ πιαΥ αοοοιηέ 
γοι ψονίἩγ οἱ, ϐ νοισμφδαίο {ο Ῥοδίον 4ροπ 
γοι.. 90 καταξιωθῆναι 5αρτα ν. ὅ. Τωι]κε νυν. Τ., 
απά Ρροτμαρς ἵπ Που. Π1, 2. α5 αἱδο ἵπ {με Ο]αβδίσα] 
Ν/ΤΙ{6Υ5. 66 ΗΟΒΥΕΠ. απά Βίερῃ. Τ]68. Ἰλήσεως 
Ώιο Ὀοδρδί Εχροβίίου5 αγο ασγτοθᾶ ἴπ τεσατάῖπς ας 
Ραΐ, ὮΥ ΠΙΘΙΟΠΥΠΗΥ, {ογ ο οὐ/εοί οἳ οπ]]ΐης, ιο 
βίαίο ο{ Ρ]οβ5οάποςς ΙΠ {ιο (1ο8ρ61, {ο ννλίοἩ {ΠΘΥ 
Ψεγο οα]]οά: αξ ΡΗΙ. Πα. 14. Ερῃ. 1. 19. Πεὺ. 1, 
1]. Οοπρατο ΗρΗ. ἵν. Ἱ. 

--- καὶ πληρώσῃ --- δυνάµει.] Ἔ]εςο υνοτάς ατα 
ποῖ νοΓΥ ρετδρίσοιοις, απά Ἠανο Όσδεῃ νατίοΙΒ]γ ἵῃ- 
(οτρτείθά, Ίο 5εη8ο 86ο6Πη5 {ο 6, «ναί Ίο 
νου]ά ρον/οτβα]1γ απά Γ111Υ αοσοπαρ]δῃ αἰ] ἴπο ἆο- 
εἶσῃπς ο Πί5 σοοάηθβς, απά οοηβπητηαίς γουγ νοτ]ς 
οἱ Γαἰ(1.7  Εὐδοκία κἰσηίβες ἠοπερίαοϊίηπι, σοοᾷ 
ΡΙ6πδιτθο. ὮΥ πληρ. ἔργον πίστεως (Νο ἵ5 να- 
ΓΙοΙς]γ Ἱπίοτρτείο) 566ΠΗς {ο Ὄο πησαηί, ὁ πα] 
γοιχ [1 οοπιρ]θία ἵῃπ (νοφο (ησς υν]]ο]ι ατο 
18 Ῥτοροει [τιίδ.”. Θ6ο 1 Τ]νορε. 1. 3. «9 άππος Ἱ. 

.4., 
19. ὕπως ἐνδ. τὸ ὄνομα --- αὐτῷ.] ᾿ἜΤ]ϊ5 Ρρο]ηίς {ο 

ἴια ο[Τεοί ο{ νο ρτεσθάἰπρ. Τὸ ὄνομα τοῦ Κ. ἱ5 γιοί 

α Ρ]6οπαςή], Ῥαΐ α 8ίΓοΠσ6Γ εχρτθδδίοπ, πηθαη{, α8 
Ῥεπσ. 5ασσεςί5, {ο 4ο ἴλε ΠἹοΓε ΠοΠοΙΓ {ο (οά ἵπ 
χε νγοτ]ς οΓ πιαμ)ς 5α]ναί]οη. Ἐν ὑμῖν απά ἐν αὐτῷ 
πΙαΥ 6 τεπἀοτεᾶ, ΄΄ὮΥ Πίπι απἀ ὮΥ γοι:” πε 
ΓΟΤΠΊΕΥ τε]αί]πσ {ο {5 υνοτ]ά; ἴπε Ιαίΐοτ, {ο {πε 
γ/οτ]ά {ο οοπΏθ. Βιί ο ἐν πιαή, ἃ5 Ώεζα 5Ἡρρο- 
565, Ἠανθ Ῥεεῃ αἀορίεά ἵο Πϊπί αἱ ἴἶπα ππίοηπ Ὀ6- 
ίννθεη ΟΠτῖδέ, ἴπο Ἠσαά, απᾶ Ἠϊ5 ΠἹΘΙηΡοΥ5. ΆΝου 
Οπὶς στεαί Υνοτ]ς 5ο {αγ εχοεεᾶς αἲ] ὑπαί σου] Ἰανα 
Ῥεεπ ἐπιασίπεᾶ, ΟΙ ἴηε ϱτγοαίεδέ Ιπιαπ Πππργῖέ πανε 
οἰαίἰπιεᾶ, ἴἶναί 1ὲ 15 νγε]] φαἰά ἵπ {πο υγοτάς {ο]]ογίησ 
{ο Ρε κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ὅτο. 

ΠΠ. ἜΤπε πιοπίῖοι ος {Ἡε οοπιῖηπσ ΟΓ {πο Τ,οτά 
επαβ]θς έθ Αρορί]ε {ο Ἱπίτοάιοε {μαί οὗ {πε επἀ 
ο{ {1ο νγοτ]ἀ, απά {ο οοττεοί {Ἠθ 6ΤΤΟΣ, ΥΥμίο]ι Παά 
ΑΤΙΣΞΕΠ {οτη α παςαπάετείαπαϊηπσ ΟΓ Πί5 Ἰνογᾷς, α5 
ΙΓ 18 ννετε ]δί αἱ παπά. 

1. ἐρωτῶμεν.] ἜΤ]ε Γ1]11 8εηξε 56επῃς {ο Ῥς, έννθ 
εαγηθ»!]γ Ιπίτααί απἀ οχ]οτί γοι.”. Ἔ]ε ὑπὲρ 
της Ὀο {ακθη, αξ ο/ἴεη, ΓΟΥ περὶ, εοπεογπῖτι. 

'Ἡμῶν ἐπισ. ἐπ᾽ αὐτὸν, “'οιχ σαϊπετίπςσ ἴοσείπες 
απίο Ἠἰπι,”.  ᾿Ἠπισυναγωγὴ ΟΠΊΥ οςςΙΥ5 οηςε ε5ε- 
ντο Ἰπ {ο Ν. Τ., παππε]γ, αἱ Πε». κ. 25., ππετθ 
1 15 α5εά ο α ΟἨτὶβίαῃ εοπογεραίίοπ. Τί 15 ο/ίεπ 
επΙρ]ογεά ἵπ ἴπε ΑΡοοτγΡρ]ια ἴο ἀεποίε ἴπε οοη- 
στοραίΊοἨ οΓ{1ε Ι5γαθ]]ίο5. ἜΤ]ο ίατπι οοιτθεροπάς 
{ο {πε ὑπάντησις ο6 1 Τη65Ῥς8. ἵν. 14 ---27., παπά 15 Ἱ]- 
Ιαδἰταϊεά Ὦγ Μαΐί. χχὶν. 9]. συνάζουσι τοὺς ἐκλεκτυὺς 
αὐτοῦ. Τι 15 ννε]] οὐδεγνεά Ὁγ ῥα]πας. οίεά Ὁγ 
Ῥοιΐ, ναί «6 να οοπηῖπσ οἱ Οητὶςῖ, απά οχ σαϊἩετ- 
ἴπσ {οσθί]θγ απίο Ηίπι, ατα ογε απ]{εά, αξ5 γεἰαξιηι 
εί εογγεία {ηι.} 

ὃ. εἰς τὸ μὴ ταχ. σαλευθ.] ᾿Τηϊ6 ἀερεπᾶς αροπ 
ἐρωτ. ἴπ {θε ρτεσθεά]ησ νεῖςθ ; εἰς τὸ Ὀθ6ίπς ΓΟΓ τοῦ. 
Σαλ. 5ἰσπ]βος {ο [5αῇ6εχ γοιτςε]νες] {ο 06 {τουρ]εὰ; 
οἱ Πίο] νο Ίανο απ οχαπηρ]ο αἱ Αοΐς χν. 15. 
Οοπιρατο Πρῃ. ἵν. 19. ᾖαπιοβδ1.θ. 8ο Αιτίαη οἶτεά 
Ὦ} Ἠλείδ.: μὴ ἀποσαλεύεσθαι διὰ τῶν σοφισµάτων, 
Ντο {χα ΠπΘίαΡΙΟΣ 15 {ακαπ {ΟΠΙ α 5ΗἱΡρ ἴοτῃ [γοπα 
15 αποῄοτασθ, απά σαττίεά οαί {ο 56εα; Ισ, ἵπ- 
ἀοθά, 5εθετης {ο 6 νν]αί ὲ. Ρα]. Ἰαά ἵπ πηῖπά ἴπ 
Πλ] Ῥαβδασθ: ἀπὸ τοῦ νοὺς (6 ἂοπι γοιγ παπά 3} 
Ὀοίπᾳ ΠΟΥ ἀπὸ τῆς ἀγκύρας τοῦ νοός. Τη Ὑαί ἰῑναί 
οοΠΒΙ5{5, ἴ]ο ρᾳβ8βασο οῇ Ποευτοαννς μοςί 5Ἠονν», --- 
ΠαΠΙΘΙΥ, Γαϊ(Ἡ ΤΠ {6 τουο]αίίοη ο{ ἀοἆ ΡΥ Πὶς Αρος- 
16. θροεῖσθαι ἱ5 οχοσεί]οα] ΟΡ σαλευθ. 36ο Νοίθ 
οἩπ Μαίί. χχὶν. 6. ὁδρᾶτε μὴ θροεῖσθε. Τῆηιβδ να 
5οηςο 8: «έ ἰλαί γο Ῥο ποί Πας] μακαπ Ώοπα πε 
Π(ποτίο οι(]οὰ ρογβιαδίοη οἳ γοιγ παπάς, ποτ οθ 
{μτοννπ Ἰπίο ΠΠΓΘΗΡΟΠαΡΙ6 ρογίατραἴοῃ.) 
Τε Αρορί]ο (Ίχοη αἀνοτίς {ο {6 νατίοις πιοᾶος 

ὮΥ νν]]ο] {Παογ παϊ]σ]έ Όο Ῥοτνοτίος ; Ι. 6. διὰ πνεύ- 
µατος, λόγου, παπά ἐπιστολῆς, ΝἨΘΥΘ πν. ἵΒ ποῖ ἴο Ὦθ 
πο (ννΙ 5οπιθ) ο α Ῥογεοπ, Ὀλί ΦΙΠΙΡΙΥ, ἃ Ρἵθ- 
ἴοπάεὰ γευοἰαίίοπ ο) ιο Βρὶνη. Διὰ λόγου ἵ8 ὉΥ 
πηοςί Εχροβίΐους, {τοσα (τοί. ἀοννηνγατάς, απ]ίθα 



ϱ ΤΗΠΕΡΡΑΙΟΝΙΑΝ5 6ΗΑΡ. 1. 2, ὃ. 

᾽ ’ ’ ι) ’ ’ μ - ε ς ” [4 

διὰ πνεύματος, μήτε διὰ λογου, μήτε δι ἐπιστολῆς, ὡς δι ἡμῶν, ὥς 
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ὃ οτι ἐνεστηκεν Ἡ Ίμερα του Ἀριστου. 
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ο Μαί1. 24, 99. 

ο Ἱ[ήτις ὑμᾶς ἑξαπατήση κατὰ ΒΡὺ. 5.6. 
ο.” . α - / η 1 ΤΠ. 4. ]. 

1 1ο 2. 18. , ϱ/ ο.) ᾽ Π ς 3 ’ -” 9 3 

µηδένα τρόπον | οτι έαν µη ἔλθη η ἀπουτασια πρωτον καὶ αποκᾶ- Πεν, 19. ΠΠ. 

(ρρτ Ιηροτοιισπια) ΥΙε]ι διὰ ἐπιστ.Σ παπά πας ὡς δι 
ἡμῶν ον] Όε γείειτεὰ ἴο ῥοί; (18 λόγον απά 
γράμματα 1π Ρο]γὺ. ἵν. 21.) 5 ἴἶια Γοτιπος τε[εγτ]ησ 
{ο κοιποίμ]ησ αβδετίεὰ {ο Ἠανθ Ῥεεηῃ σαϊά ὮΥ 0. 
Ῥαμ]; πα Ἰατοτ,ίο α ]είίετ ρυιτροτήηςσ ἴο ανα 
Όθει τει Ὁγ Ἠϊπι. Ἠεπάοιτ, '' πεἰίμες ΡΥ τε- 
Ροτί, πος Ὦγ Ιείίετ α5 οομαίης [γοπι αμ. 

3. ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία, ἃτο.] ποτε 18 
Ρἰαἰπ]γ απ οπαἱδείοη, αἲ {μα επ οἳ ἴἶε δεπίοποε, 
οἱ 6οιπ6 ννοτάς ἰίο οοπηρἰείο {θα 56εη5α; ΝΠΙΕΙ, 
{οι (ο οχίτειπς Ιθησίῃ ο επ ἐπδεγίεά ΡοΓίῖοη, 
Ὕνθτο Γογποίίεη ἴο Ῥο 5αρρ]ίεά. ον, Ποπ {ια 
ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ ἵπ ἴπο ρτθοθ(- 
της ναικα, Ιτ ἵ Ρἰαίη ἴμαί ἴμθ Αροδίο πιεαηΐ, 
ϱ ναί ἆαγ νν]] ποῖ αττῖνε πη]ε5ς {λετε Ὀθ βγεί 4η 
ΔρΟΡίαΡΥ. 

Οµ {πο Ῥητροτί ο{ ἐπί πηοδί ἀῑ[Ποι]έ Ρογίοη, 
ν. 5 --- 19., ποαίίπσ ΟΕ πο ΑΡοδίασι απἀ λε Ἠαπ 
0/ εὖπ, ΝνΕΙΥ στεαί ἀΠετοπερ οἳ ορἰπίοη εχἰςί5. 
Το Ππίοτργοίαίίοη8, ΠΙΠΙΘΓΟΙΦ 38 ἴἨ6Υ αΓθ, ΠΙΑΥ 
νο ἀῑςιτυατοά Ιπίο νο «ἱαβ5655 1. Τηαΐ οῇ Ίιοβδα 
γνο βαΡρο5θ ἴἶλα νγοτὰς {ο Πανθ Γεβρθοῖ {ο ναί 
Ὕναβ ρερα({ {ο Παμρεπ, απ, ἵπ α οοΙΠρΗΓαΠΙΥΘΙΥ 
«οτί πια, αἰά Ἠαρρθεη ; α5 ἴ]α ἀῑεδέγιιε[ῖοπ ο «Ἰθ- 
γµκαίεπε, ΟΣ ἴἶιο ϱγεαί αροδίαδ ΥΥΠΙΟΠ Ρργεοεὰθά 
Όιας ενοηξ, οἳ 6 γευο]έ οί ια «ει {ΓΟΙΏ ἴπε Ἠο- 
Π3Π5, ΟΥ {ο ργεναίεησθ οῇ {ης /6γεδ Ο/ ἴἶιε (άπιοδ- 
ἐἶσα; πο ἴο παεηίίοηῦ οἴμοτ Ίος ρτοῦαῦ]ο ορΙηίρηΒ. 
Τ]ο κοεοπά οοπηρτί8ος ος ΝΠΙοΙ τοσατὰ ἴο 
πνογᾷς 45 Ἠανίησ τοβρθοί {ο δοπιεῖλίησ γνΠΙο] 1υας 
ο Παργεπ ἰοησ α[ἴεν; απᾶ οἳ ἴπα Ιπίεγργείπίίοης 
ο Οπής οἷα»ς, ἴπεγθ αἴθ ασαϊη ἴιοο ἀἰνἰφίονς, 1. οἳ 
Ένοφο Νο ΞΠρροςθ {6 αροδία5γ απά {ο Μαπ οῇ 
ο {ο Ἠανο αἰγεαάη αργρρατεᾶ, ἵπ ἘοΡετΥ, ος Μα- 
Ἰοπερίαπίσπι, 2. οἱ ἴποδα νο ἐπίπ]ς {εγ ατα {εί 
{ο 60Πιθ. 

ΤΈΠ6 πιοβέ σεποτα] ορ]πίοῃ 15, ναί {ο Ῥαββασθ 
Ἠπ5 τοίοτοηοθ {ο ἴΠα σταπᾶ ΠΕΤΟΦΥ οΓ ῬορετΥγ, απά 
Ώια οοτγαρίίοης ο ένα Βοππῖδη Οτο]: ο Τατ 
οί Βίπ Ὀδῖπςσ 5αρροφεά {ο ἀοποίθ ἴθ Ῥορο ΠΟΥ {ια 
πιο Ὀοίῃς, 1. 6. {ο βοτίο5 ΟΓ Ρ6είδοης ΥΝΠΟ Ἠαγθ 
βΙ]εά νο Ῥαραὶ Οπαίσς (απ Ιάίοπι ὮΥ πο πιθαήΒ 
τΤθ6:) απάἀ (πε αροδία5η Ῥεῖησ απἀφτείοοά ο {πα 
αΏοπηιπαῦ]ο οοτταρίίοπς οἱ ία ΕΠοπφδα Οµτοῃ. 
Βυαΐ (ουσ (πΐ5 νιονν ηα5 Όθεεη εαρροτίεά ὮΥ {1α 
αὐίέγ οὗ Μεάοα, Βεπεοῃ, ΒΡρ. Ναυνίοη, Μαοκη]σηί, 
απά οἱ λθις, απά ἶ5 πιασ]ι οοιπίεπαποθ ὮΥ 5ενεγαἱ 
αἰγκίηασ οοἰποίάεποςς, ΥνΠΙοΙ αχἰδἰὶ Ὠοίννθεπ ἴια 
ομαιποίοτς οΕ {16 αροφία»γ, απᾶ {Ἴποδο οἳ Ῥορεγι, 
γαι 1 ἶς Παῦ]ο {ο 5ασῇ 5οτίοις οβ]θοίίοης (α5 υγ] 
αρρεατ ἔτοια Ὕνλαί ἶς φαιά {γίνε οἨ), ἐλαί 1 οαη- 
ποῖ νοη{πγθ {0 γθοοπΙπποηά 1. ΑΦ ίο (παί πηίεγ- 
Ρτδίαἴτοῃ. νν]ο] ΤΕίΘΤΒ ίηθ ραβεασθ {ο ἠήα/ιοπιεία- 
9η, Ἡ ΠΙΑ Ὦο οοπεἰἀετοά αἰίατΙγ απ[οιπάεά. 
Ε ου εΗΓο]γ -΄ πηραν οαηποί 9 οα]]εὰ αρος- 
αφή [τοι α τοµΙσίοη ΙἩ νΠῖοῃ Πέ ηαά ηενοετ ηαά 
ΔΠΝ οοΠΠΘχΙΟοΠ. Α5 {ο {μα Ιπίοτρτείαίίοης 6ΟΠΙ- 
Ρε]δεᾷ ππάοτ Οἶαςς Τ., (Π6Υ αγ α)] Ἰ{αρ]ο {ο ἵη5ι- 
οταρ]ο οὔ]θοίίομβ, απά ἀθδετνο Πίο αἰίεη{ίοη. 
ο/οτο Τ ναεηίπγθ {ο 6ασσοςί ννηογο ίπ6 {γα{] Ργοῦ- 

αὐίή Ἰϊας, Τέ ππαγ Ὦθδ Ρτορεί {ο Ργοπηῖςθ αἃ {6ΥΥ 1θ- 
πηπτ]ςς οἩ {Πα παίπγε οἳ {πε ρᾳ553σθ, απά {ο οο0η- 
αἶάετ Ἠουν {αγ Ίνθ αγθ γατταπί{ος ἵπ οχρθοίῖης {ο Ρε 
αμαρ]οά οἸδατίν {ο ἀϊδοετη Τίς {111 86ης5θ, απἆ οκ- 
Ρ]αϊπ 118 οοπιρἰείο αρρ]οαίοπ. Απά Πτεί, 19 ἵ5 
ονἰάοπί {τοπη {ηθ α9θ ος {Πθ ΑγίῑοΙε Υ/Ι{Ἡ ἀποστασία 
η Υ6ΤΥ οπης ο{ {ο ΜΡΒΡΒ., απά ἴθ Ἠ/οτάς οὐ µνη- 

|) 

µονεύετε, δεο., οἱ Υ. ὄ, θ., ἠναί ἴνο Αροβί]ο ἆοθβ ποξ 
οτς οοιηπηπηἰσαίθ αΠΥ πει ἀεο]αταίοἨ, Ὀαί Ὠιαί 
Ἰς ΟΠΙΥ γεγεαίδ οπε ἠε[οτο πιαᾶε. Απά δα α1]γ 
οἶσατ ἶ5 ΤΕ ναί, νετ Ἠθ Ριά5 (μθπα 6 τ6επΙΘιηΏοτ 
ναί Ἰθ Ἰαά 1ο]ά ἴΊαπι,” Τε 15 ἐπεταεῖπ Ἱπιρ]εά, 
Ὠναί εοιπείμίησ ννας Ίχθη σαΐᾶ, νΥη]σ]ι 15 πουν οπιῖί- 
{εά. Τε Αρορί]ε” γγοτᾷς, ίοο, ατε Ρ]αΙΠΙΥ πιεαπί 
{ο νε ΤΠιεςςαἰοπίαπς οπ{ή; απά Νε ΠΙΔΥ ΡΓΘΞΙΠΙΘ 
Ὠναί, ννί λε αἱά οἱ νν]αί Ἰαά Ῥαδεπ Ῥε[οτε αἰᾷ, 
{ει ννοτο οπαὺ]αεά {ο 5α/ΠοΙεπ{]γ οοππρτεµεπά {Πεῖς 
πηθαπίῃσ. Βυιΐ 1ίἆοςΒ ποί Γο]]ουν, Ηλαί {οςθ γνοτάς 
αἸοι]ά ο Ιπίθ]]σίρ]ε {ο 5ο] α5δ ατθ ἰσποταπί οΓ 
Ὑνμαῖ λα Λροδί]ο Ἰαὰ ῥε[ογο δαΐῖα. Ἔ]ας, πιαο]χ΄ 
οἳ οὐβοιγΙγ πας πεσθβεατΙ]γ Ἀαπσ οΥοτ {ο ραδ- 
βασο, απά {Παγείοτο 50ΙΠ8 ΠάΤΕΊΠΕΒΡ ΠΙαΥ Ὀο {οἱ 
οταίοά ἵπ {ο οχρ]ἰσαίίοη: ἴπ εβδδαγἰπρ νΠΙοΠ, Τε 
5 οϐ πο ππια]] ϱοΠΒδεαιεηοθ {ο αφοθτίαίπ ναί 
σεπεγαἰ ρούπίς, απ ἴἶιοδο αποοπηεοίθαἁἀ γη αηΥ 
Ρατσοι]ατ Ἰγροί]θείς, αἁπι]ί ο Ρεΐησ τεσατάθάἀ αβ 
{411Υγ. οδίαὐἰ/οᾶ, απᾶ οοπβεαεΠ{]Υ βί {ο Ῥε πιαάθ 
α Γουπάαίίοη Ὑμεγθοη {ο Ῥι]]ά ννπαίενει Γατί]οτ 
πιαΥ 6 ργτορουπάεά. 

Ἔὸμαί πο ἆαν ο ιο Γιογά Ἰετο 5ΡοΚεπ οΓ {5 ποί 
Όινο ἀεδέγιοίίοπι ο «Πεγιδαίεπι (35 5δ0Π16 πιαϊηίαίη), 
Ῥαΐέ ία ἆαι οἱ Τμάσπιεπί, Β6ΘΙΗΡ {ο 6 α]ίε ϱ6Γ- 
{αΐπ.. Πέ 165 8οατοΘ]ΙΥγ 655 5ο (απά ἴπα αποϊεηί [χ- 
Ροβίίοτς Ίν6τε αἱ] οἱ λαί ορΙιπΙοη) αί ἴπο Ἠαπ 
ο/ Αἴπ ο Βὲ. Ρα] Ίας τείετεηςθ {ο {ια ν6εῦγ 5δαπηθ 
ολαταοίετ α5 λε ΑπιζοΙγιςί οῇ οἱ. ομπ (1 Ερὶ5ί. 
Π, 18. απάἀ εἰςαννῃετε), απά Ίο 56ΘΠης ἴπίεπάεα, 
Ώποισ] ποί οα[{εά ὐή ἐ]ιαί παπα, ἵπ ἴΏθ ΑΡροςαΙΥΡςε, 
οἡ. ΧΕΙ. ἜΤ]α (πε αποίεπί Οοπιππεηίαίοτς 1ΠΙνΕΓΥ- 
εα1γ οοηβϊἀετεᾶ {Πε ῬτορΏθοΥγ α5 οΠ6 ο[ αἰείαπί 
οοπηρ]δίΙοπ, απάἆ πο {ο Ὀο απἀετείοος {411 1ὲ5 {α]- 
ΒΙππεηί, ἶ5 αἰίκο οργίαίη, απά ἀεδετνίπσ οῇΓ 5εγίοι5 
αἰἰοπίίοη. ἜΤ]ηε αποϊεπί απἀ {πο πιοδί οπηἰπεηί 
ποάςτη Εχροβίΐοις αἴθ, ἨΙΠ ΤΕΔΡΟΠ, ασγεθεὰ ἐαί 
Ώιο ΡτοΡΠεοΥ Ία5 ἴΠθ 8α4ΠΠθΘ ΤΘΕ/ΕΤΕΠΟΘ αξ {Παίῖ ἵη 
Ώαπ]ε] ΥΠ. Τὲ ἵ Ῥτοραβ]ε, ίπεῃ, ἰΠαί Ροίπ 9ἱ, 
1οἨἩ απά Βἱ. Ρα] ηαά 1Π γΙθύυν {πο αΏογνθ Ρροτίοη, 
πγπΙο] πιαπΙ{αςί]Υ τε]αΐίες {ο {1ο «οπη]ησ ο{ {πε Θομ 
οἳ Μαπ, απάἀ {πε ογεπίς ίμαί εποι]ά Ῥτεοεάο απἀ 
ΔΟΟΟΠΙΡΑΠΥ 5 αἀνεηί, 

Ῥιί ἐμαί ἠιχεῖγ ἀεδοτίρίίοῃ5 Ίνετς, 45 5οἵης Ἱππασ- 
ἴπθ, 5ο{ο[ ή Γοιιάεᾶ {Πο6γεοπ, ΠΙΑΥ ο ἀοιρίεά. Τί 
εΏοπ]ά 5εαπα {]αί δοπιο[]έπισ νναδ Γουιπάεἆ {Ποταοῃ, 
απά ἐῑαί ο 6αΠ1θ ΠϊσῃΙγ βσιταῖνο, «γπηβο]1σα], 
απά α]]εσοτίσα] πιοᾷο οῇ εχργεδείοη Ίνας πἀορίεά ; 
Ρα επαί ΠπαΠΥ ο/Πο» εΠαταοϊετίκί]οβ ο6 {ο ΑΡρος- 
{α5Υ απά Απ-ΟΠγςί, οἵ {πε Μαπ οὗ ΦΙΠ, Ἠοτθ 
αάάοεά ὮΥ ί. Ῥαυ] (ο5ς ννοτᾷς ἴπ {5 ννηο]α 
ΡοτίΙοἩ, νγ. ὁ --- 12, πιαΥ Ὦο τοσατάεά αξ α Παιγίηογ 
Ἠ]αβίταίχοἨ οἳ νΠαΐ ννα5 οΏδοιγε]γ απἆ Υετγ βσιγα- 
ἔἶνεΙγ 6ροκεπ οῇ ΡΥ Παπίε]) απάἆςτ {να Ἱπερίταίίοπ 
οῇ {πο Ηο!γ Βρϊπέ, ογ {γοπη ασια], ἐποισῃ Ππιϊίες, 
τογθ]αοη. ροή πο πηο]ε, ίΠετο 5εαπ]5 σοοά 
ΤΘΔ5ΟΠ {0 5ΗΠΡΡΟΡ6, ΝΗΠ ΠΙαΠΥ οπηἰποηπί ΕχΧροβίΐους, 
{οτ χε Ἰα5ί Πα]Γ οδηίατγ, (παί ννῃαί ἶ5 Ἠογο 5ΡοΚεῃ 
οῇ Λα» ιοί 116ἱ {αζεπι Ῥίαεο; Όοιρῃ 1 απ Ιπο]πες, 
{ος νατίοι5 ΓΘΠΞΟΠΒ, {ο {πϊπ]ς ναί Όνα πιτ/ςίογη, ΟΥ 
5οοτεί Ρτϊποϊῖρ]α, ο Ππ]αιίγ απά αροδίαδΥγ ἶ5 ποιο 
αοἰμα]]ή οογῇἶπσ, απᾶ ἐλαῖ, Ὑπεπ Α]πιϊσ]ηίν Ῥτου- 
άεῃπος εἨα]] ρίοαςα {]ιαί {θε τὸ κατέχον 5Ώα]] πο 
Ίοησεγ Ἱπιρεάς {πα [1 ννοτκίπςσ οῇ ἴο Ῥηϊποῖρ]α, 
---{11θ αροδίαςη, (πο ἀοιδί οοηβὶςίίησ οβα 5εγῖος οῇ 
αοΐς, ποισΏ ππατ]καά ὮΥ {πο Ατίς]ο α5 οπο πυ]ιοίς͵) 
ν]]] ταρ]ιά]γ ἀἱερ]αγ ΙΠδε]Γ; εδρεοῖα]Ιγ ννοη (θ 
Νίαπ οί βΙΠ, ο: Απίϊ-(Πηὶςί, 5πα11 ως τεγεα]εά, οἵ 
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1.11 5. λυφθῇ, ὃ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, } ὃ ἄντικεί- 4 
ς ’ , ; Π πο] , 5/ 

µενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόµενον Θεόν Ἠ σέβασµα ' ὡστε 
Ώ Ὁ - - ύ- . 3 ’ .) 

αὐτὸν εἰς τὸν γαὸν τοῦ Θεοῦ ὥς Θεον καθίσαι, αποδεικνύντα ἑαυτὸν 
ς Ἡ η 3 ’ 5/ , 23 Ὁ ς 

Ότι ἔστι Θεὺς..... Ουὺ μγημογευύστε, οτι ἔτι ὧν προς Όμας, ταντα 
3)’ ς ν 

ἔλεγον υμίν; 
2 . .. 5 -” - 

φΑει»20.39. αὐτὸν εν τῷ ἕαυτου καιρῳ. 

8Ρρεαγ; απάἆ νο α]] Ὦς (με ρτοαί Ασοεπί οῇ {θ 
Εν Οπε ἴπ πε ν]οἱε ἰταηδασίίοη. Βιαΐ Το Ρτο- 
ο6εά {ο ια υεγδαί Ἱπίετρτείαί]οη οῇ επε πιορί Ἱπ]- 
Ροτίαπί νογᾷς απἆ ρΊταφες οοπίαϊπες πι Επ]5 1Πίθί- 
εδίίπσ Ρογί]οῃ, 

αποστασία ῬΡΤΟΡΕΤΙΥ ἀεποίος αραπάοπππεπίέ ος 
οοηπθοίἶοη ΥΙ{Ἡ αΠΥ ΡΕΙΦΟΠ 5 ΠΙΕΙ Ιππρ]ί65, ἵη έπθ 
οα56 οῇ α ΡομΜἶσα] τα]ες, γεδεἰίοπ. Ίπ ἠνα βετῖρ- 
έωγες, οννθνος, Τὲ αἱπιοςί αἱνναγς ππεαης ἀβαπάοη- 
Ίποπί οῇ α γεἰἰσίοπ. ὮΥ Ραξδῖησ ονετ {ο αποίΏοτ, ΟΥ 
Το πο τε]σίοη:. Ραΐ 1έ 19 5οατοθ]γ ενετ, 1 ἰπίπκ, 
απο οἱ οογγιρέἰοπ οἱ α το]ὶσ]οἩ ὮΥ Ρ6ΓΦΟΠΒ 58111 
οοπ(ιπαἶπς ΤΠ {με ΡγοΓεβδίοη ο 1. 'Γηε ἴοτπι πηαςίέ 
πογο ἀαποίᾳ, α5 (Οα]νίη 5αγς, α Ν6ΓΥ σεπογα] ἀε[θο- 
εἴοπ {Γοπι (οά, ὮΥ Αεΐσπι. Απά 5ο 1έ γνας ίακαη 
ΡΥ ππαπΥ οϐ ε αποϊεπί ΕχΧροβΙίοΙί. ᾿Αποκα- 
λυφθῃ ἆοθβ ποῖ, π5 8Ο0ΠΠ6 5ΙΡΡΟΕΕ, 5ΙΠΠΡΙΥ ἀεποίθ 
σρρεα/απεες Ὀαί Ὠας απ α]αδίοη {ο ἴλοςο 5θεγεί 
τοοτ/ίπισ ο/ αροδίαςη απἀ υἶσε, Ισ. εποα]ά αἲ 
νατίοας {ἶπιος Ρτεσεάο έἔπε µπα] ραβ]ίο απά σεηοτα] 
οπθ6. Ἀσμοί{ οὔδοτνας, «(ναί Θί. Ῥαι]. 5ροαΚς οῇ 
Όιο αροδίαδγ απά Ἱπρίθίγ αξ (επ Ἰαίοεπίς Ῥιαί 
Ἠεγθα[ῖατ {ο ΟΡΕΠΙΥ αρραας, απᾶ Ἰανε 1ΐ5 οχίτοιηοεί 
ΠιθαςΙΤθ αί ἴ]ο αρρεπταπσθ ΟΡ {με Μαπ οῇ βΙ1η. 
Ιπ ἴΠεο οχκΡΙΘΕΣΙΟΠ ὃ ἄνθρ. τῆς ἁμαρτίας ΝΕ ΠΙαΥ 
(Πέ ια απο]εηέ, απἀ 5οπ1θ οπηϊπεηέ Πποᾶστη Εὶκ- 
ΡοβΙ{οΥ5) ίτασς, αξ Ροα]{ 51γ5, α ραγα]]6]Ι5ηχ οὗ Βαΐαπ 
εν ΟΠ]. «Ας ιο βανίοιγ, οἱοί]μθᾶ ἵπ ἴο 
Ἠπππαπ ππίπτα, αρρεατοά αἲ ἴο πιο ἀφοτοεά ΡΥ 
(αοά απ Οκ, 5ο ννΙ]] {ῑνθ Ῥουνετ ο{ Ηοἱ!, ἰπίτο- 
ἀπσαεὰ ἵη νε Ρ6Γ6οἩ ΟΕ α ΊΠΠΠ, (δεχόμενος (54Υ5 
0Ἠήγς.) τοῦ Σατανᾶ τὴν ἐνέργειαν,) ἂρβροας, ΝἨΘΠ 
Ώ1ε αροξία5γ εΠα]] Ἠανο Ώοσο[πο 8ο τἱροθ, ην {0 Τθ6- 
ουτε Ἠἱ5 ασοπογ.. Ἠε ἵδ Ἠθτο σα]]εά ὁ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, α8 ο πας 15, αἲ «ομη χν]. 12. 

4. ὃ ἀντικείμεγος ---- σέβασμα.] Ἰπ ἴιοσο ννοτᾷς 
Όιο Αροεί]ε Ἰαά ἀοιυί]εςς 1Π πι]πά Ώαπ. χΙ. ὅθ. 
Τ]ο ἀντ. απᾶ ὑπεραιρ. ἄΓθ (45 Ροαἱί ο,ςδετνας) ίο 
Ῥο οοπ]οίπας ἵπ ομο άρα, ἀεποίίπο ἴο οχα]ἶπσ 
Ἠ]τηςε]{ ονοχ, παπά ορροβδίπσ ΠΙΠΙΦΕΙ{ {ο σα, απἀ, 
Ρρυέἶηπσ ἀοννη αἱ] ννοτεΠἰρ οῇ ἴ]ο Ὠδί(γ, ἵπ νν]αί- 
εὖογ {οτηῃ. 

---- πάντα λεγόμενον θν] ἔο]αϊπιϊησ {ο Ἠϊπιςε]{ 
Ὠναί αἀοταίίοῃ ννμῖο] 15 ἆπο {ο να Τοῖίγ αἱοπο, 
80 α5 {ο Ῥο ΤΠ ΟΠΙΥ ορ]οοί ο υνογΗρ.”. Α 
πηο(ο οῇ Ιπίοτργεία[]οπ δαρροτίοᾶ ΡΥ {ο απ{]ογ1{γ 
οῇ{ 60ἨΤγς. απά οίποτ αποϊοπί Βχροβίίογς; απἀ, ο 
ΠΙΟάΘΤΠ 9Π65, ΒΥ ἄτοί., Κορρο., απά Ῥα]ι. ΌΤ]ο 
ὑπεραιρ. (οἩἳ. ΨΠΙε 9οε 2 60οΥ, χῖ. Τ.) 6χριθβεος, 
Ρε] οὔδογνας, ἴἶο ϱο) οτ{/οπιρ ο γάρ. Τηο 
νγογά σέβας ννας αβεά Ῥοί] οϐἳ «οᾶ απά οϐ πιρη ; 
1, ο. 51ΠΕἨ α5 Ψοθτο οοηεϊἀογοά (4ο) νίορσθγθη{ς 
οἩη θαΓ{]1, ---- ΠΛΠΙΘΙΥ, 5ουε)οἰσης. ΛοοοτάΙΠβΙγ, σέ- 
θιισµα δἱσηϊῃος νλαίαενεν οὐ]οοσί ἴ5 ννογεμῖρροά οἨ 
τοσαγάσςᾷ αν (οσα. Ἀοο Γπαορηγ]. πας 1 Ἠγικα, 
χὶν. 20, απά Λος ανι, 20, Ἱτ ἀοδίσπαίος {ο {οἱ 
οῇ {πο Ἰοπί]θης, 

--- ὥστε αὐτὸν, ἃτο.] ἜΤ]α ὥστε 5που]ά Ὦο 8οραγ- 
ἰοά {τοι νο Γοτοροίπς ΡΥ α οοἱοῃ, εἶποο (15 Ῥο]ιί 
ὀββογνοβ) «έ πΙπς σοηβΙά πα απ ππα δρ ηρίαπι ἵππιι- 
οτί ν]άοίαγ.”.  ἨΠοπάστ, «« ΙΠΒΟΠΙΠΟἨ ας.) Αὐτὸν 
--- καθίσαι 15 Ὠοδί τοπάοτοᾶ, οἩ. νο απ λοτίεν οῇ 
ἴιο Ῥοβο]ι. 3ΥΓ, απά εονοτα] οππϊποπί ΕκροδίίοΓς, 

ο ῃ ῃ ἃ 3 . 

Καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ αποκαλυφθηγαι 

ἳ Τὸ γὰρ µυστήριον δη ἐνεργεῖται τῆς 

«έφοαί Πἰπηςε]{ ἵπ ἴ]ο ἵεπιρ]ε οἱ οά αἱ αοά ς” 
1. 6. ἵπ απα]1{γ οῇ ἀοά. Τ]ε ννοτᾶς Γο]]ουνῖπςσ ἀπο- 
ὀεικ. ἑαυτὸν ὅτι ἔ. Θ. ατε (45 01175, απά Ῥε]ί οΏδετνε, 
οοπιρατίηρ 1 6ο. ἵν. 9.) Ῥιαί Γογ ἐπιδεικνύναι πειρώ- 
µενον } Ἱ. 8. σπουδάζων Θεὸς νοµίζεσθαι, ἃ5 ΕΗἱ]ο φαἷὰ 
οῇ{ Οα]σι]α. ϱοπηβϊάετίησ {πε Ἰ]σῆ]γ α]εσοτίσα] 
απά 5γηιΏο]ίσα] παίατο ο{ {ο Ὕν]ο]ε ο 5 ραβ- 
κασθ, {μετο οαπ 6 Πε ἀϊβποι]ίγ ἵπ εαρροδίησ 
Όναί ὮΥ «6 νε (επιρ]ε οῇ (ο 15 πιεαηί (α5 α]πιοςί 
αἱ] {πο αποϊεπί απἀ πΙαΏΥ επι]πεπί πιοάρτη Εαρος- 
Πίου απἀετγείαπά) {πε Ο)ιγδίαπ ϐαγο]ι, 48 ἵπ 1 
ου. 1. 16. 5 6ος, υΙ. 16. 1 Ταπι. Π1. 15. ΕΡΗ. Π. 21. 
Το (Πίς, Ιπάεεᾶ, 5οπιο ορ]εοίίοη5 ατε πηαάε ὮΥ 
Φο]οίί, Ὀαέ ποί 5Ι6Ἡ α5δ Ἠαγε αΠΥ στεαί {οτζθ. 
Ἠε {ακος 1 (ΙΙ {Πε σεπετα]ίγ οῇ πιοάετη Ες- 
ΡοβΙίοτς) ο{ λε Τειπρίἰε οῇ 16γιαδα]επῃ, ΟΙ ταίμετ 
ἄδ αάοε 8αογο σεπετα]]γ, απἀετείαπάϊησ {ΠετεὈΥ 
ἐπαί νο απ οἱ θἷπ ψ], αξ 1 ννετε, Ηχ Τίς εεαί 
αῦογε (1ος ΠοΙγ Ῥ]ασε ΟΓ ΥΥΟΙΜΗΙΡ, απάἀ αΏεοί Ὀἱ- 
γιηο πογεΠῖρ οἵ ααίΠογΙ(γ. 

ὔ. οὐ µνηµονεύετε--- ὑμῖν.] Τί Ππον’ 5εεπης ἴο 
Ἠαγο οοσιτγθᾷ {ο {ο Αροβίε, ἴ]αί {ο 5οπιο αἲ] 
Επὶς πι]σῃη{ Όα παν’ απ απῃθατά; {Πθτείοτο ηε τε- 
πηϊηάς (επι ἐπαί ἐπῖς 15 πο οί]οτ ἴπαπ Ἠε Ἰαά Ῥο- 
{οτο {ο]ά {επι Πανίησ οοπηπιαπ]οπίεᾶ {ο {πεπι 
Όιο ςιΏείαπσοο αἲ ]εαςί οῇ ἐπί Ἱπ[ογπιαίοῃ ννηοῃ 
πο ννας ννϊν ίπεπῃ. (Ρε]τ.) α. ᾱ. «« Απά γοι Ἠατα 
πο πθοθς {ο είαπιρ]ο αἲ {Π]5 ἀοοίτίποα, ΟΥ {ο ννοπάογ 
Επαί γοι 4ο ποέ 5οο {Πε απ οῇ 3ἱΠ οχετγίῖησ Ε]9 
Ρα]θβα] Γοτοςς {οτ γοι ατθ ννε]] αννατε ἐ]λαί {ποτε 
ἶς φοπιδί]]πσ ννΠἰο] ργεγεηί5 Ἠίπη {τοπα πηα]ίπς Ἠ18 
αρρθαταηςθ.) 

6. καὶ νὺν τὸ κατέχον οἴδατε, δεο.] Τ]16 νῦν 5εαπιθ 
τὶσΏ(]γ ἴακεπ ὮΥγ Κορρο, Εἰαίί, απἀ Ῥε]{, αξ α ρατ- 
αο]α οῇ ἰγαπβΙέιοῃ, « Νονν ποπ.” Ας {ο ν]αῖ 18 
τηθαη{ ΡΥ τὸ κατέχον, (Υνε]] αχρ]αϊπεά Ὦγ (Ἠτγ. τὸ 
κωλύον͵) Τὲ 15 Ἱπιροεείρ]α {ο Ῥτοποιπος Υνίῃ «6Γ- 
ἰαἰπίγ.. Απά πο ΨΝοπάςτ, 8ἶπος, α5 ἴπο Αροβί]θ 
ας ερθακίῃπσ ο νν]αί {ιοη ποιο, ο Ἠαά πο ΥΘΑΒΟΠ 
ίο ορεπ 1 οί Υ6τΥ οἸδατ]γ; απἆ, {Ἰιεγαίοτα, νο 
οαηποί οχροοῖ {ο ΥΘΓΥ να]] απἀετείαπά 1. Τροπ 
(ο νν]ο]ς, έλα πιοδί Ῥγοῦαρ]ε ορίπίοι ἶ5 ἰπαί οϐ 
Τ]ασφοτθίς Πο απἀθγείαπάς 1έ οῇ έε ἄεεγοε ο) 
«οας ργουἱάσπςσο, ΝλΙοἩ Ἠϊπάθτς {ο αΡρρεαταποθ 
οἳ ενα Μαπ οἱ θίπ απ] ῑθ «βι]ηοςς οῇ 1πῃθ.”” 
Εἰς τὸ ἀποκαλ. 15 5αβρεοπάθεᾷ ΟΠ κατέχον, παπά 6 πο 
Ραΐέ (45 Κοβρρο 5ΠΡΡοξες) ΓοΥ ἀλλ᾽ ὁμῶς ἀποκαλυφθή- 
σεται' θαΐ ἴπετο ἶ5 α Ῥ]οπάῖπσ οῇ ἴννο οἶααςος Ιπίο 
0Π6: απά {Πα οθπιρ]οίο 56ηδο 18, «ρτοναπίς Ἠϊπα 
{Γοπι Ῥοΐπς τονθα]ος, α5 χε ουν] αἱ Ἰοησίῃ ο, ἵπ Π]8 
ΒΘΑΡΟΗ, --- ΠΑΠΙΘΙΥ, {]λαί αστοθαῦ]ο {ο {ιο οοιηςο]ς 
οῇ Αἰπιϊσηίγ Ῥγονιάσπςσο. ἈΒο ἆοἨπ νΙ], 90. ἡ ὥρα 
αὐτοῦ. Ἠοτο {ΟΥ ἑαυτοῦ, 1 ννοι]ά, ᾖοπι π]πο ΜΒΑ, 
παπά 5οππθ Εαί]ους, τοπ αὐτοῦ, α5 ἴ]νο οοπ{οχί ον]- 
ἀοπί]ν τοφιῖγθ. ἜΓ]ο ε πιϊσηί ν6τγ ννο]] αγἴδο 
(γοπι {Π6 ω ῥρτοσθάϊπσ. ΤΠ τοπάῖηπσ Ὕνας υνθ]] 
Γο]]οννος Ὦν ους Ἐησ]ϊς Ἰογδίοπ, νν]ο]ι γοπάθγβ 
66λ]5 πια.) 

7. τὸ γὰρ µυστήριον ἤδη ἐνεργ.τ. ἀ.] Τηο Αροεί]ο 
βηνν α Ὁηοξί ροιπ]οῖοις5 Ῥρηϊποῖρ]ο οῇ ον]] ονεη ἵπ 
ή πιο Ἱηβιπισίίησ 156] απιοησ ΟἨτίκίίαπα 
Ώποισ] ἤοπα πο Ῥοννογ ννΠῖο] τοφἰταϊπθἁ 1ὲ, ποῖ 
Υοί ΓΠΗ1Υ ἀονε]οροά. (Ρε]ί.) Τῆς ἀν. ἵς τὶσ]]γ 
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ἀποκαλυφῷήσεται 0 ἄνομος ' ----ὃν ο Κύριος ἄναλωοει τ 

940 

χ Ίομη 4, 9. 
1ρα. 1]. 4. 

» Πεν. 19. 15, 20 
Φ 21. 

’ 

Σ Καὶ τὀτε 

. ’ ς - » 

πγεύµατι του στοµματος αυτου καὶ κχαταργησει τή έπι- 

/ “ / ϱ αἩ 8 ορ » ς / 2 κ. 
9 φαγείᾳ της παφονυσιας αυτου τπτ ουὐ εστιν παρονοια χατ ΕΥΕΟΥΣΙάΥ 

9 ου. 18.1. 
Μι. 4. 4, 

Ν ομη 8, 41. - -” ’ ’ ’ 1 

10 τοῦ Σατανᾶ ἐν πάση δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασι Ψεύδους, ' καὶ 5Όοι 1. ἆ, 
΄ ’ 2 , . 2 ΄ μ ” 2 ’ . 

έν πσση απατη της αδικίας, ἐν τοῖς απολλυμένοις 
-” } 2 οσο / Δ » 3 ’ 

Π πην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδεξαντο εἰς τὸ σωῦήῆναι αὐτοὺς. 
” [ 3 , .ς Ν , 

τουτο πέμψει αυτοῖς 0 Θεος ἐνέργειαν 

εαρροβεά ὮΥ Ρα] (ο ἀῑ[οι Π1{]6 /τοΠι έ]ιο ἀποστασία 
πἲ ν. 5: 5ἴποςῬ ἀνομία ΙΠΑΥ, ΡΥ 1ΐς εἴγπιο]οσΥγ, Υ6ΓΥ 
νθ]] 5ἰση](γ ἀπυστασία ἀπὸ τοῦ νόµου τοῦ Θεοῦ. 399 
ἵπ 5 Μασο. Π. 44. Όνοξο ατε σα]]εᾷ ἄνδρες ἄνομοι 
Ψ/Ἠο8θ ἀποστασία Ὑα5δ πιεη{ίίοπεά αἱ Υ. 16. ἨΜνυστ. 
ἀνομ. Πας, ννΙτ πο αποἰθπί Ειχροδί{οτς, Ὀθ {ακεη 
{οι κεκρυµµένη ἀνομία Ἱπιρ]γίης αἱδο α ποῖίομ οἳ 
ου]; απιὰ ο νν]ναξ οοπςδφαθΠ{]γ 5θε]κ5 οοπεραἰπιεπή. 
96ο οι Π1. 19 --- 21. 3ο Ἀομοίί νε] οχρ]αίης 
Όια Ρηταξθ {ο ππθαπ. ὁ ἱπιρτορίίας, αασδ αἆμιας ϱΠ]- 
οἰσπίίαιη 5ααππ οσσπ]ῖαί, 5ἶνα οοσμ]ίατο ἀεθεί, 9ο 
αποά «ρεείεπι ϱτα 96 [θταί Ποηοφία:ῖ5, οἳ πγέῖριας 
οἰαπάςκπίς αἰαίατ,. Τ ννου]ἀ ποτε οοπιρατθ κ αἲ 
οβδορΏ5 σα]]5 πε Πίο οῇ Απηραΐες, “΄ α ΠΙΥΞ{ΕΙΥ 
οὗ ν]οκεάηοςς :) απά νυμαί Γἱουγδίας Ηπ]ίο. 5αγ5 
οὗ Τ]ναοροιπρας, Εναί «ο ἀενε]ορεά {θε πιγείθ- 
τ68, ΟΥ 5οογείς, οῇ {α1]ςε]γ 5οεπαῖπσ υἰτίαθ, απάἀ οΕ 
εοποθα]εά γἱοο.”. ᾿ἘΕνεργεῖται ΠΙΛΥ Ὀ6 τοπάεγες, 
«1 Ρεῖηπσ οαττῖθά Ἰπίο αοϊίἶοη, (ἔργον,) ἵδ Ὀεῖησ 
ἀθνε]οροά.”. 3ο {πο Ῥεδεῃ. Ἀν{., «ἶδ Ῥεσἰπηϊπρ 
{ο υε ο εονε. 99ο Νοίε αἱ 1 Τ]εςς. 1. 10. 

Τη [πο ποχί ἩΟΓᾷΒ, µόνον --- γένηται, ΏΊιεγο 15 4η 
ο)]ρείς οοΙΠΙΠοΟΠ ἴπ {πο Ῥορυ]ατ ρίν]ο. Απά ἴπο 
86Η56 (ᾳ5 γα 566Π ὉΥ (να Ῥγτίας απά 50Π16 οίμοχ 
αποϊοηπί ΤΓγαης]αίογς) ἶ5δ οΠΙΥ {ο Ὦο εχρτθβδεά ΒΥ 
οχραπάΐᾳπσ πα εχρτθβδίοης α5 [ο]ονς5: “ΟπΙΥ 
Όιεγο 5 οποθ ΥΠΟ ΠΟΥ οὐδίγαοίς; [απά νο νν] 
σοπ/ίίπιαθ {ο 4ο 5ο] απ] Το Ὀο τεπιονοά.”. "Της 
πδθ ΟΓ µόνον (9ΠΙΟἩ οοττοβροπάς {ο ελαί οὗ τα 
Ταἴίη πποάο) 15 ουιπά ἵπ αα]. Ἡ. 10, απά νι. 12. 
Οτ ννο πιπη, ννιι Ῥο]οίέ, τοσατᾷ (ο οοηκίτιαοί]οπ 
5 πη Ἰηνογδίοη ΟΕ 6 ΥΟΓά5, {ΟΥ µόνον ἕως ὃ κατέχ. 
Βυΐ Όνας. ννηή]α {θα οοπςίγαοίίοπ 5 αἀ]αρίαεά, ἴπε 
δρπςο ἶ5 Ι6Γί νετγ Ἱπιρετίεοί: ΥνΠΙοΙ ἶ5δ ΟΠΙΥ {ο Ρο 
ΡΙ]]1γ αχρτεςεοά Ὦγ καρροβδῖησ Ἠθγθ, α8 ο[ίση, α 
Ῥ]επάίησ οϐ ἵνο οἸαμςος Ἱπίο οπΠ6. Α5 {ο ἴο 
πιεπηΐπς ΟΡ ὃ κατέχων, {Πέ ἶδ αχρ]αϊπεά αοοοτάῖησ 
ἴο Όνα Πγροί]ιαςὶς ο ιο Τηίθτρτείοτγ. Τί 56οΠης 
π/θ]] οΏεεγνεά Ὦγ Ρε], εναί ὃ κ᾿τέχων ΤΠαΥ ϱο 
{πκοη οὗ α σεπις Ποππῖπαια αποάἁσπι) α “ υἷς 
απ θάαπα αρίταα]15 ἵπλα]. ου 1ρ5ο ππα]ο Ἱπιέαπα 
Ἠπθοῃς.”  Απά Οα]νῖπ να]] τοπηατίκς: --- “ Ηοο 
πηγείστίαπα Ππιαπ]{α1ς τονο]αἰ1οπί ορροπίέασς απ]α 
θηΊπῃ ποπάατη ἑπηίας νΊτας οο]]οσοταί βαΐαη, πέ ρα- 
Ίαπι Απσμισίας Γος]ἱαρίαπι ορρτϊπιθγοί, ἀῑοΙί θα 
Πιατέῖπη οἳ οἸαποι]απα πιο]ΙΓί, ααοᾶ αρογίὸ 54ο {θπι- 
Ροτο βιοίατας ογα{,”) 

8. Ἠοτο ὃ ἄνομος ἀθαὶσπαίος, α5 Ρο]έ τοππαγκς, 
ἴιο αμί{ο; ΟΓ να µυστ. τῆς ἀνομίας. Τ]ο ννοτᾷς 
Γοοννῖησ ατο αἀάοί {ου πο οοπφο]αίῖοη οῇ {γιο 
Οτίκίίαῃς. Τ]ο ἤγοί οἶαιςο ἀναλώσει --- αὐτοῦ ἵ5 
Γοτιποά προῃ Ἰς. ΧΙ. 4. απά Ῥς. χχχΙϊ, 6. Απάα 
ἀναλώσει ἵδ α5οᾷ [ΟΥ ἴνο ἀνελεῖ οϐ ἴα Βορί., α8 
Ῥεΐας α {γοπσεν ἴθτπι, ἀοποίίησ (οίπ] ἀείταςίῖοη., 
Α5 {ο {6 τοπάἶπσ ἀνελεῖ, Ἰοτο {οαπά ἵπ 5οτηθ 
Μ5Β., Τ ἀοπθί]θςς «απῃθ {ΓΟΠΙ {πο Βορέ.: απᾶ {ο 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ ταεπάῖησ πιαγ Ῥο 5αρρογίαά [τοπ Τπασγά. 
γη. 05. καὶ ἄλλους τινὰς ἀνεπιτηδείους κρύφα ἀνάλω- 
σαν, πιαζα αισαι/ ιυζ{]. 
Τε πνεύμ. τοῦ στόματος ἵδ Να] οχρ]αϊπθἁ ὮΥ 

ΥΟΙ,. ἩΠ. 

τ ΕΡΙ. 2. 2. πι 3 κ. ει 
ἀνθ᾽ ὧν την αἆγα- Βεν. 19. 18, δα 

{2 0ο5, 2. 1δ. 
. Σ κ 4. 8. 
Λαι διά α Ἠοια. 1. 24, 

’ 3 ' ι 3 υ ἄσ. 

πλανης, εις το πιστενσαι αυτοὺς ι Τί 4. ι. 

γαΐοτ, «6 νοτοο, ]ή5ςο 5πο ϱ[Πισαοϊβείππο 52 ΥΙΟ] 
19 οοπβτπηεὰ ὈΥ (01Ἠ1Υ8. τῷ ἐπιτάγματι µόνον ἀναλώ 
σει, ππὰ Τ]ουἆ. φθέγξεται µόνον, καὶ πανωλεθρίᾳ πα- 
ραδώσει (τθαά. ἀναλώσει). Τε ποχί «]αιδε ἀθεβῖσ- 
παΐθς ἴθ οϱα8ο απιά 5ρεεᾶ οϐ Εὶ5 ἀερίταςίίοι; (ΊἼογθ 
γορτοεεηπίεἁ ΡΥ ια εφιϊναἰεΠίέ {ΘΓΠΙ καταργ., ἰο 
υ{ίθτ]γ ἀθδίτογ απΠΥ {οτοθ, 5ε6 1 Όογ. ακν. 24. 2 
σος, 1. Τ.), παπεΙΥ, ΡΥ απά αἱ Ἠ]5 νετΥ ϱγεδεπος. 
Ἐπιφ. παρ. βἰσηίῃπες “΄ Πῖς ρ]οτίοιβ Ργεβεηςς. 
Ιπάσοά {νε εχργοερείοπ ἵς ο/η Ῥοί] ΤΠ ιο Θοτίρ- 
ἴατα] απά Ο]αβεῖσα] νντιίετς α5δεἀ {ο ἀεποίο Πἱυΐπε 
πισ]οδίη]. 

ϱ, 10. Οὗ παρουσία Πηαςέ, οὗ «οα1568, Ὃορ ππάεί- 
είοοᾷ οῇ {ιο ἄνομος. Τ]α Γο]]ονῖπσ ἀεεοτίρίοῃ 
ος Ὠιε ννοτ]ίησ οῇ ἴΠὶ8 µυστ. ἀν. ἶ5 5α0]οϊπεά, ποῖ 
{ογ εοπδοἰαἶοπ ΟΠΙΥ, αδ Βεπσ. {λίη]κ, Ῥαΐ {οτ 
τραγπίπσ:, απ οίΠεγ ΡΙΠρο868. 36ο Μαΐΐ, χχκὶν. 26. 
7ομη χΧνΙ. 4. χΏ]. 19. Οὔ ἡ παρουσία ἐστὶ κατ᾽ ἐνέργ. 
τ. Σ. 15 (α5 Ρε]ί ΓΕεΠΙΗΓΙΘ) {ΟΥ ὃς πάρεσται σὺν τῳ Σ. 
ἐνεργουμένῳ ἐν αὐτῷ, “« αἱ νηοδο Ρίθξεεπος Βαΐαπ 
ηλ] ννοτίς νι στοαί Ρρονετ. 3ο ΕΡΠ. . 2. 
Ἡᾳ 16 εαἰά {ο Ὦο ἐνεργῶν ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθεί- 
ας. Τηθ δυνάµει καὶ σημ. καὶ τέρ. πια Ὦο ἰακεῃ 
νη αἰπιοςί αἰ] Οοπιπηθηίαίογς, α5 αἱ Λος ΙΙ. 21. 
δυνάµεσι καὶ τέρασι καὶ σηµείοις. 31π6θ, ΙοΝΘΥεΕΥ, 
πάσῃ ἶδ Ἀετο αἀάεά, 1{ «Ἰοι]ά ταί]εγ 56εεπῃ, ἰμαί Ὁγ 
ἐν πάση δυν. ἵδ ἀαποίεά “ στοαί ρονναχ; ”” απᾶ ΡΥ 
σημ. καὶ τέρ., ἴμο ᾖῑπᾶς οϐ Ῥούνετ. 'ΓΠε ψεύδους 
φμα(ἶβες αἲ] ιτεο. 'ἜΤ]ο ποχί Ἰνογᾶς, καὶ ἐν πάσ 
ἁπάτῃ τ. ἀδ. πἀνετί ἴο οἱ[εγ Πιοᾷςς, ΒΥ υ]ῖο 
Απομσϊςς απά Ἠϊ5 ασθηπίξ απἆ αὐείίοις νν]] εηπ- 
ἀθανοιΙ {ο αἀναποε {λᾖαῖτ οαπδε ; ΠαΙΠΘΙΥ, Υ ΘΥΘΓΥ 
οί]Πιεν απτὶσΏίεοις ἀεοεῖί απἀ Παπά, α5 ννε]] ας 
Όναί ος Ῥγείεπάοά πιῖγαεῖος. Εν τοῖς ἀπολλυμένοις 
Πημδί, 45 Ρε]{ 5αγς, ϱο ]οϊποά ν/{] ἐνεργεῖται, αποά 
]αΐθί ΙΠ παρουσία κατ ἐνέργειαν. ἨΝονν Ες ἱππρ]ίες 
α ἱεἰαϊῖγιο το ἴΠθ ατί5 οί ἰπε Θδάμσοχ, απ {θγθ- 
{οτοθ ἐν τοῖς ἀπολλ. ΠΙαΥ Ὦ6 τοπάστθᾶ, “'αἴποπσ 
{ποδο ΝΟ αγθ 51Γ6 {0 ΡογίςἩ, οἨ έ απποπσ {θ 
Ὑτοίσομεὰ νἰοίῖπις οῇ ἠναῖγ ἀοσθαῖτ.” Τ]ηο πεχί 
ψγογάς βΊιουν το// {ευ ατα (ας ἀθγνοῖεά {ο ροτῖ- 
Ποπ, απἀά πιαγ Όθ τεπάοτεά, “6 Ιπαβπιπο] α5 {Ἠ68Υγ 
Ἠανο ποί αἁπι]είεα {ιο Ίούο οἵ σατο οῇ {ιο {τα{], 
ἵπ ογάθΓ {ο ἰ]λεῖτ Ὀεῖίησ 5αναᾷ. Τ]ο 5οη5ο, Ἱη- 
ἀεεάὰ, ἶ5 ἀἱδραίσς : Όιΐ ἴ]ε Ὀορί ννπγ οῇ βοί(]]ησ 1έ 
15 ἴο 51ΡΡΟΡ6, 45 1 Ἰανο ἆοπο 1π Ἐοο. Ἀγῃ., ἰμαί 
νο Ίανο οτε α Ῥ]επάϊπσ οἳ ἔννο πιοᾷθς οὗ 6χρτες- 
βοη, “ Γπογ ἀῑάἀ ποί Ίονο οΥ οαγο {ογ {πε {γα 7 
απά, '«{εγ γγοα]ά ποῖ τοςςῖνθ οἵ αἀπιῖί 15.) 

11. ὁιὰ τοῦτο] Ἱ. ο. Ώθοσαςε {116γ Ἰανο Ἰαά πο 
Ίονο οϐ ος οαγθ {ου ία {παίμ. “Έοτ (οὔξειγες 
Βεηςοη) {πθγο 15 πο ε[βεοίμα] ργοςογναίϊνο {ΟΠΙ 
Γαία] αυτο Ῥαΐ {πο 5ἵποστο Ίονο ο{ ἐγαῖ]ι απ νιτίαο. 
ῴθθ {ΝΟ οχοο]]εηί ἀἴεοοιτεςς οἩ {Πὶς {οχί Ὦγ Ὀτ. 
ΦομίἩ, νο]. Ἱν. ρ. 925, 56αα., Ὑ]ιοτεῖπ Ίο 5ουνς 
Όναί Π]]-αϊδροςεά αῇεοίίοπς ατα Ὀοίῃ παἴιτα]]γ απἀ 
Ροπα]]γ {ιο οπας5ο οῇ ἆαγκηθες απά ΘΥΓΟΤ Ιπ ἰπθ 
Ἱπάσπιεπί. ἜΤ]ο Ὀοδί Οοπιπιεπίαίογς ατο αστοςθᾷ, 
Όναί ννα αγθ Ἰογθ {ο «εαρροςο (ἶαί Ιάϊοπα, Ὁγν ννΠῖο] 
(ο ἴΒ Ὃ-- εαἱά {ο ἄο α λπςσ νυπῖο] Ἰθ 
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-- ’ 3 ’ - , ς ευ ; ” 3 ’ 3 3 

τῷ ψεύδει. ἵνα κριθώσι παντες οἵ µη πιστεύσαντες τη αληθείᾳ, αλλ 1 
2 , 2 κ ο , 

εὐδοκήσαντες ἐν τῇ αδικίᾳ. 
χ]1 Τ]ηοεν. 1. 4. 
σαρία 1. ὃ. 

ν . Ὦ 2 ω » » , ο η ᾿ 
Χ᾽μμεῖς δὲ οφείλοµεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ υμῶ», αδελφοὺ 18 

3 ; ς . ; ε/ Γα) ς ” ς . 32 3 3 ν 3 

ηγαπημένοι υπο Κυρίου, οτι εἶλετο ύμας ο Θεος απ αρχης εἰς σωτη-- 
Π 3 ς . ’ ιν Π 3 πα 3 ϱἳ ΄ ’ ς - 

ρίαν ἐν ἁγιασμῳ ΙΙγεύματος καὶ πίστει αληθείας, εἰς ὁ ἐκάλεσεν υμᾶς 14 
ὃ Ν . 3 ερ ς ., 3 Π δόξ - Κυ Π ς . 

ια του ευσγγελιου Ίμων, εις περιποώ]σιν οσης του υριον Ίμων 

Σ Ἱη[τα ὃ. 6. 

ε) ; , 3 ο» ς . 

σεις, ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι ἐπιστολῆς ἡμῶ». 

Ρ] ” - 5 3 ’ ω υ , 

Ιησοῦ Χριστοῦ. 7ἄρα οὖν, ἀδελφοὶ, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδό-- 16 

Αὐτὸς 16 

δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Τησοῦς Χριοτὸς, καὶ ὃ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἡμῶν, ὁ 
3 ; ε α ν ὗ , 3 , νο ’ 3 ὴ ” 
αγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα αγαθήν ἐν 

Σ] Ίος», 8. 19. χαριτι, 

ιά ε) - 

λόγῳ καὶ ἔργῳ αγαύθφῳ. 

οπΙΥ ηογπιῖίς {ο Ὦε ἆοπθ. Τῶῷῶ ψεύδει, ποῖ «α 16,7 
δέ {1ο 19, 1, ο. επαί Πίο] 15 {αἱεο. 

19. ἵνα κριθ.] "Ίνα Ἠετο ἀθποίες, 35 οΡΙΕΠ, ποί 
οπιὶ, Ὀαί ε[εε. 66 ]ωικ χΙ. ὄθ. Ἠριθ., {ο 
καταρκ. 116 εὐδοκ. ἐν τῇ ἀδ. 8ἱ6ΠΙΠ6Ρ, «έ νν]]1ησ]Υ 
Ιπάι]σ]πσ {Π6ιηδε]γος Ιπ {[8ἱ5, απά {πετε[οτο 
ν]ο]κεὰ ἆοσίγίηθβ.” 

19. ἡμεῖς δὲ --- ὑμῶν.] ᾿Τηϊς 16 α τερεΒ{Ίοη ο 
ναί ννας θα] αἲ1. ὃ. Ἠεπάθι: Πονεναχ, νθ 
ατο Ρομπ {ο ρίγα Ρετρείαα] {μαπί5 {ο (.οά {ος 
που, μαι αοά Πα, οι {ο Ὀεσίηπίησ, «Ποδεῃ 
οι ἴο δαἰναῖοπ.. Απ ἀρχῆς δἰσπίβος “ {ποπα 
οίθιπ](γ  (α5 αἲ 1οπη 1. 1. ὁ ὦν ἀπ᾿ ἀρχῆς), α)]αά- 
ἵπο {ο {πο ὀίογηα] ρΗγρος95 οἱ ἄοά ἰπ α]]1πο {ο 
Ἱοςκα]οπίαπς {ο πιο Οτ]βέάαπ [α1{λ1. Ὢεθ (18. 
απά Βοηβδοη. Ἑίς σωτηρίαν, {οτ εἰς τὸ σωθῆναι, Οἵ 
ἵνα σωθῶσι. ΤΠ ἐν ἁγιασμῷ Τν. 1δ ἀεποίεὰ ἰε 
πιραπιβ, ΟΥ πα 1ποάο οϐ νε βα]ναίίοἨ: Ἱ. 6. « ΡΥ 
ἴπο φαποΠοαίίοη οῇ ίππο Βρ]γί(,2 οἱ, 5 Ρε]ί οχ- 
Ρἰαἴη8,  οἳ οοπάΠοη ο{ βαποἰβοαί]οη οῇ ερίτ{. 
9ο αί ΒΠρῃ, 1. 4, {ο ο]εσίίοῃ ἶ5δ αάάεά ἴπε επ απά 
οοηὀ Πίο. ο 1, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους, ὅτο. Απά αί 
1 Ῥοι. 1. 1, 2. Οτὶιβίαπς ατθ ἰθγπιθς ἐκλεκτοὶ κατὰ 
πρόγνωσιν Θεοῦ Πατρὸς ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος. ΒΥ 
πίστει ἀληθ. ἵ πιααΠ{ « Γα1{] 1Π, Ὀ6]]6[ ος πε (γα(], 
1. 6. ἴ]ιο (1οβρα]. 

11. εἰς ὃ]  απίο ννμ]ο],”. παπΙΕΙΥ, εἱασοίίοι απά 
απο Ηβεπίίοη. Ἐὐαγγ. ἡμῶν. Ἱ. 6. ἴπο (οβρε[ 
Ῥταασ]μεά ὮΥ πιο; α5 1 Τ]ε88. Ἱ. ὄ. Περιπ. δόξης, 
Ἰ]]κθ περιπ. σωτηρίας αἲ 1 Τ]ε55. ν. 9. 

15. στήκετε.] 366 (α]. ν. 1. 1 0ος. αν. 9. απά 
Γ1Νοίθ8. ἸΚρατεῖτε τὰς παραδόσεις, {οἵ κατέχ., 38 
1 Οος. χὶ. 2. τὰς παραδόσεις κατέχετε. ὮΥ παραδ. 

Οινο Ὀδεί Ἠχροβί{οΥ5 (οχεερί (οβε ο πο Ώοπισή- 
ἰδί ρογβπαδΙοΠ) ατθ αστοσά ΤΠ απάθιείαπάίπσ, έέ ένο 
ἀοοίσῖποδ απά ργοσθρί5 ἀα]ίνεγεά {ο ο υνοτ]ὰ Ὁγ 
Όιαο Αροβί]ες,. οἴί]οι ἵπ νγίίηπσ, ΟΥ Ὀγ ὙΝοτά οἳ 
πιο, α5 α τονο]αίοπ [γοπι (αοά. Απά 8ο παρέ- 
δωκ. 19 αθοὰ αἱ 1 0οἨ, χν. ὁ. 6ο {ηθ αΡ]ο Νοίος 
οῇ Οα]νίπ απά Βοαηβεοπ οἰίοὰ ἵπ Ἠοσο. ΦΥΠ., απἀ 
Ὀντ, ΝΠ]]ογ” Ρ]οα οὗ Τταάιίος, αξ8 τηπ]πίαϊηοθά Τπ 
ένο Οτο] ο) Ποιπο,. Πο αρονο νίανν 5 βαγί]ου 
επρρογίοά ὮΥ πα απα(]ογίγ οἳ Τπαυδοχ., νο οκ- 
ΡΙαἱη5:. Ἔγχετε κανόνα ὁιδασκαλίας τοὺς παρ ἡμῶν 
ὑμῖν προσενεχθέντας λόγους, οὓς καὶ παρόντης ὑμῖν 
ἐκηρύξαμεν, καὶ ἀπόντες ἐγράψαμεν. ΤῃΠ εἴτε διὰ --- 
ἡμῶν, πο ἡμῶν Ώε]ομσ8 {ο Ὀοί] λόγου απά ἐπιστολῆς ; 
απά το 8οηφο 8, «έ νναίποτ Ὀγ ος Ἱνοτὰ, οἳ ὮΥ 
ορίφί]ο.. Το εἴτε, 48 (οππατ απά Ρο]ί τοπιατῖς, 
ἵς (α5 Ἱη 1 091, κΗΙ, 8. απά χν. 11.) ποί αἰς]ωποίοε, 
2αἱ οοπ/)πο[υε, 38 οΡί6Π ιο Ταἴἰπ οἶνο, 

7 [ ς » . ; Δ [ο ς α- Ρα) ΔΝ 
παρακαλέσαι υμων τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι υμᾶς ἐν παντὶ 11 

ἨΠ. 3 10 λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοὺ, περὺ ἡμῶν», ἵνα ὁ λόγος 1 

16, 17. Οοπιρ. 1 Τηεςς. ΠΠ, 11 --- 19. απά ν. 29. 
απά «οο Νοίες ίλοτο απἆ αἲ (οἱ. 11. 2. Παράκλησιν 
αἰωγίαν καὶ ἐλπ. ἀγ., Ἱ. 6. πο οομβο]αἴίοη ατίεῖησ 
{ποπ {ο ννε]]-{οαπάεά Ἰορε οἳ εγετ]αδίησ 16 
απά φα]ναίίοπ. 3ο αἱ 16ος, Ἱ. ὃ. ἀοά ἵ5 οα]]εά 
Ώιο (οά οἱ αἰ] οοπβδο]αοπ. ᾿Ελπὶς ἀγαθὴ Ἠετε 18 
οᾳιἱνα]επί {ο µακαρία ἐλπὶς αἱ Τη. Ἡ. 19. Ἐν 
χάριτι πιἉθἰ ϱο οοηείγιες νν]ῖ]ι δοὺς, απᾶ αἰση]ῇες, 
«(μτοισ]ῃα [Η1Ε] στασο [αἱοπε],”. υπο απΥ 
ηιετ]ί ΟΡ ΟΗΥΕ. Παρακαλέσαι ἵδ ΡΥ Όνε εί Εκ- 
Ροβίτογ5 απάογδίοοὰ οἱ εχαί Ἰῑπά οἱ οοπ][οτίπα, 
ΥΠΟ οοηβίεί5 ἴπ απἰείίπσ {πε πιπᾶ, επ 
ἐουρ]εά Ὦγ απχίοις ἀοιδίς απἀ [εαις α5 {ο ουτ 
εα]γαίίοῃ, ος ἱοπιρίεςά {ο Ιεί σο οἱ οοπΠάσηςθ ἵῃπ 
ἀοά, ἀπἆογ α]]οίίοι ος Ροιςεοπίίοη. θε 51ρτα 
ν.2. "λοισ] φατεὶγ ωε οοπι{ογίῖης {πεπι παπάς 
αβηοίίοπι οἵ ροειβεσπίΙοη πιαςδί Ὦε Ὀιοἰμασα. Ἰπ 
στηρίζαι --- ἀγαθῷ Νε πιαδὶ ποῖ, νὰ 5οπις Εκ- 
ΡοβιίοΥς, {αχο {λε λόγῳ οἳ εοπυεγκαίίοπ, 0Ἠ, ΝΤ 
οίμθγς, οῇ εοπκοἰα(ἶοπ; Ῥαΐ, 35 ἴπο αποϊεπίδ απά 
Ῥε5δί πιοάργης απθ αστθεᾶ, ἀοείγῖπο. Τηας λε 
5εηςο ΟΕ {ο Ῥαδεασο ἶ5: ΄έπιαγ Ἠε 5αρροτί απᾶ 
οοπηβτπα γοι 1η 5ουπά ἀοοίπίηπθ απά γΙτίποις τας 
ορ.” 

ΠΠ. 1. προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, ἵνα, ἃο.] ΊΤ]ιο 
Αροςί]ο Ἰεγθ, ἃ5 οοσαβδΙοπαΙ1Υγ εἰςαινμοτα, ἆθβῖγθς 
{ο ῥταγογε οῇ Πὶδ οοπνογίς, {ο δεί {Πδιη απ ϱχ- 
4ΠηρΙ6 οἱ Ἠατη1{γ; απἀ, αφ ἵπ {Πο οα5θ ο/ Ρταγίησ 
99 ἔἶιεπι, ἴο Εἰπί {ο ἔλαπη ἐλεῖτ ἀπίγ οἱ ρταγίησ 
/ον οαο]ι οίμεγ. Ἠε, ΠοΝ6ΥεΥ, ἆοθς ποί αξ]ς 1)θῖτ 
ΡΙαΥ6Γ5 σρπογαἰ{ή, οἳ {ΟΥ αΠΥ {οπιρογαί σοοᾶ, Ὀα 
{ου ναί νου] ϱε {ο Ἠ]πα {λε στοαίο»ί Ρ]οςείησ ---- 
Όιαί ἴπα (1οβρο] ππαγ, {πτοιση Πὶ5 πιθαῃς, πια]ιο 
15 ἵναγ ταρίά]γ, απά Ὀο 5αοσθςδς[]: {ο {μαί, α8 
Όιο δεί Ἠχροβίίοτ ατθ αστοθά, ἶ5 ἴ]ο 56η5ο οϐ 
τρέχῃ καὶ δοξάδηται. Ἰπ ἴἶνε ΓΟΓΠΙΘΥ ΟΓ ἴοςς ἴΘΙΠΙΒ 
Ώχογο ἶ5 ἴἶο 54ης πιθίαρµοτ ({ακοπ Γοπι α Ταςς- 
οοΓ56) αφ ἵπ Ῥ8. οχ]νΙϊ. 10. (πετο {μα ΤΙΧΧ. 
ΤΟἨ(ΘΥ, ἕως τάχους δραμεῖται ὃ λόγος αὐτοῦ), ννηῖς 
α5κασο Ίνας Ρτοβαῦ!γ ἵη {ο πη]πά οῇ {μα Αροβί]ο. 
ννου]ά οοππρατο Ἰηπὶρ. Τοη. ὅδ]. τρέχων ὁ 

μῦθος ἄν σοι Τὰἀμὰ σηµῄήνειεν ἄν. Ἴηο δοξᾶ . ηα8 
Τ6[ΟΤΟΠΟΘ, Ὠοῖ 850 ΠΠΠΟἨ {ο {Πο (ποβρο]ὶ Ὀοῖῃ 
οπιὐγαεοᾶ Ὦ} ΙΠΣΗΥ, 35 115 Ῥοΐης οὐογῖβεα ἵπ ἐ9εί 
ῦγ αᾱ- Γαἱηνα] Πι]β]πιοπί οὔ 1ἱ5 τοφπϊκίποῃς, απἀ 
γοςοπ]πιοπάο {ο οἴμαοις Ὦγ 15 ρτοάποῖησ {6 
Επ] οἱ πσηίοοιςηθ»ς. Ὁοππραθ 8.ρτα Ἱ. 10 
19. ἜΤ]ο ννογάς καθὼῶς καὶ πρὸς ὑμᾶς οοπἰαϊπ 
ὀθ]ῖοπία οοπηπησπάαἴ]οπ ΟΡ έποβο Ἠνποπι ο ἵς α- 
ἀτοφείης, 
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ῦ ί 1 ὶ δοξαζ ϐ ὼ ὶ πρὸς ὑμᾶ Στου Κυρίου τρεχη και ὀοξαφηται, καῦως και προς Όμας" 

947 

ἕνα ὃ 1ο 6. 44. ι] Δ 

χαι Βοπι. 16. 8Ι. 
- 3 . 2 ” 3 ’ ᾿ 32 . / ς 

ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων" ου γαρ πάντων Ἠ ς Όοῦι τς 15. 
οὗ, 1. ὃ. 

' 5 ν κά. ς εν κ, ο χ «ζει, ἁπὰὸ ὃ ἁ 10. 18. 
3 πίστις. "ΙΠιστὸς δέ ἐστιν ο Κύριος, ος στηρίξει υμας καὶ φυλάξει ἆπο του ο. 

ἆ 2 0ος. 7. 16. ” 3 ς » 5” [4] ’ ς ο 

4 πονηρυυ. ἆ Πεποίθαµεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ υμᾶς, οτι ἅ παραγγέλλοµεν υμῖγ, ε Ἱκοτη. 16. 1, 
1 Οος. δ. 11, 13, 

-ω ς Γ ’ ’ ς ” ᾽ . : 

ὅ καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. Ὁ δὲ Κύριος κατευθύναι ὑμῶν τᾶς καρδίας 1 Ὅοων. 4: ἡ. 
3 ᾿ 3 ’ Μ νά 9 3 η) ς ᾽ κ ” ” 

εἰς την ἄγάπην του Θεου, καὶ εις την υπομονη» τὸν Ἀριστου. 

6. - Παραγγέλλομεν δὲ ἡμῖν, ἀδελφοὶ, 

ηΐτα νετ, 14, 
16. 

ο. ο. 4 ο , ε ο τι 
ἐν ονοµατι του Ἰνυριου ημων :ομπ 1). 

ΓΙ 6ος. 4. 16. 
- ο. ’ ι” - 2 . ] 3 ” 3 ’ 

᾿Τησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι Όμας ἅἄπο παντος αδελφοῦ ἁατάκτως περι- ΔΙ. Ἱ. 
1 Τ168. 1. 6. 
ἁ 5. 10. κ ν ᾽ 3 η ῃ [ο , “ο ῃ 2 

Ἱ πατοῦντος, καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἦν παρέλαβε παρ ημων. «4ὐ- «1 Ἱ], 

9, καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν, δτο.] Ἔ]ε5ο Ἰνοτάβ πηιιςί 
Ρο οοππεοίθἀ νν]ί] ἵνα τρέχη, ἃνο. Ῥεπάσι, “΄ Απά 
[πα οτάετ ετείο] αι Νε (πιεπηίης Ἠπηδει{, 
Ῥ]ναπας, απά ΤπιοίΏγ) πηαγ Όε ἀε]ίνεγεά {Γοπι 
[ιο ορροβ!ίοπ απά Ρρετεεοπίοη οῇ] 3 ἃτο. Ἰπ 
τῶν ἁτόπων καὶ πον. ἀνθ. ἴε ἀτόπ. ἵδ ὉΥ Πιοβί 
τορηί Εκροδίζοι τοσατάεά 5 ΦΥΠΟΠΥΠΛΟΙΦ ΥΓ] 
πον. Απά 5ο ιο νοτὰ ἶ5 αβεά αἲ Τωακο κκ]. 41. 
Ῥυή, [τοι ἴπθ ννοτά» Γοἱ]ονγίης, 5οπηθ ΠΊοτθ δρεοζαζ 
86Η56 56θπῃ5 Ἱπίεπάθά; απάἀ ἴπε ἴΘΓΠι αΡρεαΤΕ {ο 
ἱπο]αάς {ο ποίίοης οἱ απγεαδοπαβίο, Ἀιιὰ ΡεΤυεΥ5ε 
(νο Ἰαΐτοτ οἱ νΥλίσ]ι 96ηΠ565 ἶ5 αβδισηεά ΡΥ {μα 
Ρεκο] 8γτ.)Σ ινα οσπιες τοσατάἰπᾳ ἴ]α Πεαίμετις, 
το ]αΐ{ετ {πθ «ειος, ο: «Γωάαϊσίπις Οιγέσίίαπ {εας]ι- 
6γ», ἀεφοτῖρεά ἵπ 2 Τίπι. ΠΠ. 8. 5 ἄνθρωποι κατε- 
θαρμένοι τὸν νοῦν, απάἀ, ὮΥ απ. οχρ]σοαίίοπ οἱ ἴ]ια 
οτοσοῖησ, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. ᾿ 
---οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις.] Τ]ηο 56η59 Ἰετο ἵ5 

σεγίαϊπ]γ ποί ναί ΠΙΣΠΥ Ἐχροβίίοι5 αδδίση, 
ϱ Ἔμοτο ατα {6ν ππεπ ο Ἱπίαρτίγ, ΟΓ ῬεΓβδοη5 
πηοπα Ὑθ οαπ ἴγαςίς ) [ος Ὠναι ἱπίετρτείαἴίοη ἷ5 
ποϊίμετ ρετπη{τεὰ ὮΥ (ο 15 οῇ λα Αγίίσ]ε, ΠΟΙ 
195 ἵε βααῦ]ς {ο να οοπίοχί. Απά {ο 86ηςθ 
αβαίσπεά Ὦγ Ώοδηβοπ απά οί]θτβ, ΄΄ ΓΟΓ α)ὶ πιεπ 4ο 
ποί απιῦτασς ἴπα ΟἨηϊβίίαπ Γαία,” 16 νετγ [τὶσιά 
απά Ἱπαρροβίίθ. ἜΤ]ε ίταε Ἱηίειρτείαίίοι 18, [ αρ- 
Ρτε]οπά, (αί οῇ 1ο αποϊεπῖ, απά ΠΠάΠΥ διπ]πεηί 
ππούετη Εκροβίίΐους (ε5ρεοἰα!]γ Οτε]]., Υγοἱί, Τε 
(Ἴετςα, Ῥανγαίῖη, Ἰη/ε]]ς, απἀ Ῥε]{), “' αἰἱ Ἰανε ποί 
(νε ἀἱδροβίείοπς ο{ πα]πά {ο ρογπηί{ {πεπῃ {ο τεοθίνο 
Όνο ἐγαῖμ, 1, 6, {πε (οβρο]: Ὀαί οΠΙΥ ία 10Υ6Γ8 
οῇ (τα (]ι απ νΙγίαθ ρο55655 {Πεη). 

3, πιστὸς δέ ἐστιν ὃ Κύριος, ὅσο.] Τηϊς ἵ6 ΡΥ ἄιε 
Ῥοδβί Εκροφίΐοτς εαρροφθά ἴἵο Ἠανθ Ῥεεη βησσοςίοἆ 
ὮΥ {νε πίστις οἳ {ινε ρτθσθάίης νθΓ96θ. ἜΤ]ε ο0η- 
ποοίῖοη ἶ5 αΏ]γ ἱτασεᾶ Ὁγ Ρα]ί α5 Γο]]ουνς: Τ]ο5ε 
Ῥαά πΙΘΠ νο ορροςθ {ια {ταῖ] 4ο, Ιπάεεά, 16 ἵη 
ναί Γοτ π5: ας ἀοά ννη], νο ἰαδί, τθδσΙθ 5 
{τοι ενείτ ονΙ] ἀθείσης, ΥΥ ο οὗ Πὶς Γα(πβα]ηεςς 
απά {τα νν]] πονετ {οΓ5αΚο ας... Οοπρ. 1 0ος. 
χ. 10. 1. ὃ, 9. απά 1 Τ]οςς. ν. 24. απἀ Νοίςβ, 

---- ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.] ΕκροβΙίοΓβ αἴθ ποί ασγτοεᾷ 
ν]θί]αιτ (Πΐ5 πιααης “΄ ον]],2 ος «πα Εν!] οης.”7 
Τ]ε Ἰατίετ Ιπίοτρτείαίίοη ἶς αἀορίεά Ὦγ αἰπιοβί αἰ] 
Όνα αποϊεπί5 απ. ΤΙΑΠΥ ΠΙΟάΘΤΗΡ;: απᾶ, απποπσ 
ἔπαπα, ὉΥ Βρ. ΜΠΙάάΙ., Ὢπο πτσες {Πε Ῥγεξεπος οΕ 
Όπα Ατίσ]α. "ἜΤ]αΐ, Ἠούνανοτ, υν]]] οπΙγ 5ου ἐ]ιαί 
Όνο Ἱπίοτρτοίαίίοῃ πα, ποῖ λαέ 1{ πιιδί Ὀο αἀορίεά. 
Τα οίμετ (ννΠ]ε] 15 αἀορίθά ἴπ ΟΥ ΟΟΠΙΙΠΟΠ ΥθΓ- 
δἶοῃ, απά αἱ5δο Ὦγ πιοςδί οῇ 11ο Ἰαίογ 0 οπαπηθρηία{ογς 
παπά ΤΓταηδ]αίοτς) 15 δαρροτίθἀ ὮΥ ἔἶπα αιί]ογΙ{γ οῇ 
Ώιε Ῥεδο]ῃ. ντ. ἜΤ]αί τοῦ πον. πια ππθαῃ « ου!] 
18 οἶοατ {Γοπα Ἠοτη. χι. 9. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηούν. 

4. πεποίθ., ὅτο.] (οπρατο (α]. ν. 10. Ῥε]ε 
οὔδογνας, ἴμαί 1 15 ιο Αροςί]ο)5 ΠΙάΠΠΘΓΥ {ο 6ΟΙΟΗ 
εχΠοτίαἴῖοπ απἆοτ οοιηππεηάαίίοηπ. Τη ὑμᾶς 5 ορ- 
Ροβεἀ {ο πάντων αἲ ν. 2. 

---ἓν Κυρίῳ] 1. 6. 8475 0ἨΤγ8., « ἵπ Ἠϊβ Ώεηενο- 
Ίεπος, Ἱππρ]γίιηςσ {ο πεοθβςΙίγ {οτ {ο Ὠϊνίπο 

αβδἰφίαηποθ οοδρεταίησ ψ(ῃ ους ο/Π εατηθεί 6Π- 
ἀθανοιιτς..  Θεε 01ἨΤΥ9. απά ΤΠΕοΡΗΥΙ. 'Γο {ταθί, 
Ιπάθεᾶ, ἵπ {με αθδἰδίαπεο ος ἀοἆἀ, Όιαί ἴΠεγ αὖγε 
ἀοῖπρ νμαί Ἡε ϱεΠ]ΟοΙΠΒ, 866Π5 {ο 1ΠΥο]νθ 50Πῃ6- 
Απρ ος Ιποοηστιαϊίγ. Τῃε πιοςδί εβεοίμα] πιείποἆ 
ος τεππονίης {λε ἀἰ[Ποι]{γ ἶ5 {ο τορατὰ ο 5ρηίεηοθ 
5 οοπίαϊπ]ησ {νο ππεπηΡετς Ῥ]επάςά Ιπίο 9Π6. 
ΤΠας Όνε 5εηςε νν]] 6, “ Νονν νο Πορε απά {τιςί 
Ὠναί [αροπ {πε ΠΥΠο]ε] Υε ατε ἀοΐησ πο (πίησς 
ΥΙΟ. Ὑνα οοπηππαπἁ Υοι; απά Ίνα ἴτηςί 1π {πε 
Γ,οτᾷ”5 αββἰείαποο (αί γε ν]] Ὀο επαρ]εά {ο εοπ- 
ἐἶπιιο ἰο 4ο επι.” Τί 15 Ρ]αΐη ἐιαί ο Δρορί]α 
εΥογγννηετο πτσθῬ {πε πεεεδδῖίη ο ἀῑυίπο ϱ:αοε, 
αΏὰ γαί, οἩ {πε οίπογ Παπά, αἀππ]ῖ5 {πε οχἰδίεηοθ 
οἱ Γρο-ιο(ί, ΟΥ ᾖιπιαπι {ἱρογίη οἱ αείίοπ. 36 ΡΠΙΙ. 
Π. 12.8α. 2 0ος. ΠΠ. δ. Ἠοπι. νι]. 19. 

ὔ. ὃ δὲ Κύριο κατευθύναι--- Θεοῦ.] ἸΝοΐννί]- 
είαπάΐπσ {πε αἴίεπιρί5 Ἠετο πιαάθ {ο ορίαυ]δῃ α 
5οηΏ5ο ννμ]ο ἀῑΠετ νή]άεΙΥ {οΠ {Πο 9Ππ6 οΟΠ]- 
ΠΠΟΠΊΥ αβεἰσπεᾶ, ια Ἰαΐίετ ἶ5 ἀοιδί]θ5ς αἰοπθ {Πα 
ίταο 9Π6. 6ο ἘἨθο. ΥΠ. απά Ῥε]ί. ἜΤ]ο υνοτάς 
(ννμίο. ατα αι]ία Ιπ ἴεθ Αροςί]ε ΠΙαΠΠεΓ) πΙιαΥ 
να τοπάρτεᾶ, ΄΄ Απά πον [ῖῃ οτἀετ {λετείο] ΠΠΣΥ 
Όνε Τ,οτὰ [ΏΥγ Πὶ5 Ηοίιγ Βρίτι] ἀϊτεοί γοιν Ἠεατίβ 
πη{ο {πο Ίουε οῇ ἀοά.. Όπ κατευθ. 8εε Νοίε ο 
1 Τ]εῬ5. ΠΠ. 11. ΑΠΥ 5εεπι]ησ Ιποοησργι]!γ 15 16- 
πιογνοᾷ Ὦγ 5αρροβίῃπσ Κύρ. ἴο πιθαῃ “ιο Τιογτἆ 
[υνοτκίπσῬγ πε ΓΙοῖη Βριγη.] Τὴν ὑπομ. τ. Χρ. 8 
ϐΥ πποδί τοσεπί 06οπηπιοπία{οίς εχρ]αϊπεᾶ, «έ 5ά6]ι 
Ραΐϊεηπσο α5 ΟἨτὶδί ἀἱδρ]αγεά ἵπ Πὶ5 ειΠοτίησς.” 
Βαΐ (πετ Ξ866ΙΏ5 ΠΟ ΤΕΔδΟΠ {ο ααπάοῃ {6 ΥΙΘΥΥ 
{α]κοη Ὦγ ίπε αποϊεηί απά πιοδί πιοάστη Εχροβίΐοις, 
«πο ρα επί επάιταποε οἳ {τιοι]αίίοη5 5οΏ α5 
Οτὶεί εαῇογοά; απά ὙΠίομ ΟΠγβίαης πιαςδί Ὀθ 
Ῥγερατεά {ο επάιτθ 1Π Ἠ]5 σας.) 

6---16. Νε πιαγ οΏβεινε {με αἀάτεςς υνΙίῃ 
νΠΙοΠ Όιθ Αροδίε Πτδί 6ΠΙΡΙΟΥ5 βοοίΐµίησ Ίαῇ- 
ριασο {ο ΠΟΥ Πῖς α[ῄεσοίίοη {ογ ἴπεπι, απᾶ {ο 
π]ακο ρα]αίαῦ]ο {λα τερτγοοίβ Ἠθ Ίναδ αθοιί {ο Ἱη- 
{ποάασς, απά υνΙοΗ ννετο ππεαηί {ο οοττεοί α δρ] 
Όναί πο Αροβίιε Παὰ τεπιατ|κεά απΠοΠσ 5Ο0ΠΠ6 ΟΕ 
Όχθια : ΠαΠΙΕΙΥ, α ἀἱδροξίίίοπ {ο Ῥο 146, απά {του 
{πεπηςε]νες οἨὐ {πε Ῥουπίγ ο πείγ τίοΏεΓ ος πΙογθ 
Ιπάυρίτίοις Ῥγεί]γεπ Γος πιαϊπίεηαηςθ. Τηε5ε Ἰε 
Ἠαά Ῥοα[οτο επ]οίπεά {ο «έααϊαί]γ ννοτ]ς, απἆ οαῖ 
Ειοῖτ οἵνη πιεαί.. Ας, Ἠούψενου, Πὶς Ιπ]αποίίοης 
Ἰαὰ Όδεῃ Π{{1ε α ίεπάες ίο, Το γορεαίς ἴθπα νν]{]ι 
ᾳιθαίε πα{ΠοσΙγ απά εαγπερίπεςς; δἰΓΙοί]Υ οοπι- 
ππαπ]ησ {πε οίμεγ ΟΠτίδάαπς {ο Όγεα]ς ο αἰἱ 
{απι]]ίαγ Ιπίεγοοιγςθ νγΙ{Ἡ 5οῇ, ἵπ οτάεΥ {εγεῦγ {ο 
Ῥτίησ {Πθπῃ {ο 8ἨαπΠπθ απ τερεπίαποθ. Στέλλ. ὑμᾶς, 
66 Ὠναί γθ νννάτανν γοιγβε]νεῬ {Γοπι,” ἀφίστασθαι, 
χωρίζεσθαι ἀπὸ, α5 {πε αποϊεπί Οοπιπιοπίαίοτς εκ- 
ΡΙαϊη. Θεο Νοίθ ο 2 0ο0Γ. υΠΠ. 18 ----21. ᾿᾽Ατάκτως 
περιπ. πιαςδί Ίετο ἀεποίο απ Ιά]ο Ἰία6, ππασοσοπι- 
Ραπῖεά ὉΥ {πί τεσα]αγ ἐπαιδίγη, ὙνΠΙοἩ 1ο Ὠοϊίγ 
οπ]οίπαά οἩ ΠπαΠ αἱ {ε {α1]. 6ο 1 Τ]εῬς. ν. 14. 
ὮΥ νο παράδ. αγθ ππεαη{ Ἴχοβο 6ροκεπ οῇ αἱ ΙΙ, 16. 

Ἱ. Τμε Αροξίο Ἰετο σα]]ς Ιπ Ἠἱ8δ ονΏ ἐεχαπιρίο 
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9 ᾽ 3, . ” αν 5 ” 5/ 3 3 ’ . 

τοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. οτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν 
6 Αοῖκ 18. ἃ, 
ᾱ 20. 94, 

ὅ 12. 19. 
1 Τ]6ςς. ο, 9. 
ἨἈ Ναι. 10. 10. 
1 ὅοτ, 4. 16. 
ᾱ 9. 3,6. 
14 Ν 
1 Τήε5ς, 1.8. 

6 2. 6. 
Ῥιμ]. 9. 17. 
1 Τιπι, 5. 18. 
1ι6εη, 8. 19. 
κ ΕΡΗ. 4. 28. 

3 Γ : 

νους, ἄλλα περιεργαζοµεέγους. 
1 Τμε8». 4. 1]. 5 ϱ ϱ) ζ α - 

] α1. 6. 9. 

πι Μαι. 18. 17. 
1 Οος. 5. 9, {]. 
8αρία Ὑ. 6. 

ιά -- 

κχακήσητε καλοποιούντες, 

η οι , ’ , - 3 2 , 

ὑμῖν, δ οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρα τινος ἆλλ ἐν κὀπῳ καὶ 5 
’ ’ Ν ς Π ᾿ ../ . Δ ψ » κ. ΄ 

μόχθῳ νύκτα καὶ λἡμέραν ἐργαζομενοι, προς τὸ µη ἐπιβαρησαί τινα 
ς κ ἉἩ 2 5/ 3 2 »ς ’ 3 3 α 4 5 ᾽ ’ -”- 

ὑμῶν. ' οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν' αλλ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν 8 
ή τ. 3 3 . ς ” Π Ν 3 ο’ 5 υ πι - 

υμῖν εις το μιμεῖσθαι ημας. Και γαρ οτε Ίμεν προς υμας, τουτο 10 
’ ς ο ς η 3 / ’ 

παρηγγέλλοµεν Ὁυμῖν ὅτι, εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 

᾽ακούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομέ- 1 
κ Τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ 19 

. υ - Π τσ -” 3 ῳ ” Ό ο) ς ΄ 

παρακαλοῦμεν διὰ τοῦ Ιυρίου ημῶν Ιησοῦὺ «Χριστου, ἵνα µετᾶα ησυχίας 
ς ” » ς » 4 3 η, 

ἐργαζόμενοι, τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. |! ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, µη ἐκ- 18 
πι 1 / 3 ς ’ ” -. ς ” 4 

11 δέ τις οὐκ ὕπακουει τῷ λογῳ ἡμῶν, διὰ 14 
-” » . - 3 » 

τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε" καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα 

ἐντραπῇ᾽ καὶ μὴ ὡς" ἐχθρὸν ἠγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὥς ἀδελφόν. 16 

2 Οοι. 19. 1]. 
ΡΜ], 4. 9. 
1 Τηεες, δ. 23. 
ο] Οου. 16. 21. 
οἱ. 4. 18. 

’ ς ή 2 / 

παντων υμωῶων. ἅμην. 

ιά ς ”-Ρ ’ ς ή 

παντὶ τρὀπῳ. ὁ Ἰύριος μετὰ πάντων ὑμῶν ὴ 

εν αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δφη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν 16 
/ 

ν] . ι Γ - ς ο ’ 

»'Ὁ ασπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ ΙΠαύλου, ὃ ἐστι σημεῖον ἐν πάση ἐπι- 1 

στολῇ. οὕτω γράφω" ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ 18 

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ 'αθηνών. 

ἵπ αἱά οῇ Πϊβ Ῥτοσθρίδ. Αὐτοὶ γὰρ, ὅτο. ἜΤ]ε 
5θη5θ 666Πη5 {ο Ὀ6 {παί αβείσπεά ΡΥ Βεπσ. απἀ 
Ρε], έ Εοχ γοι γοιχεε]νος Κπον νν]αί πἹαηπετ οϐ 
1ἱ{ε γα οισ]ί {ο ργαοίϊξε, 1η ογάογ {ο Ἱπηίαίο 5. 
"Οτι οὐκ ἠτακτ., ἃο. Τ]οτθ 566ΠΙς5 {ο Ὀ6 α οἰαιςθ 
οππ(έος: α. ᾱ. ««[ΟπΠ1Υ, Τ5αΥ, ἱπη]ίαίε ας :]{ος,” ὅσο. 

ϱ). ἐξουσίαν] 5οῖ]. τοῦ δὁωρεὴν ὅρτον φαγεῖν παρὰ 
ὑμῶν. ΟἨ ΝΜΙοἩ 56ο 1 (οΥ. ΙΧ. 6. 

10. εἴτις οὐ θέλει --- ἐσθιέτω.] Α 5οτί ο{ ρτονειῦ, 
ΟΓ ννμῖοΙ πΙαηΥ εχατηρ]θς ατε αἀάιισεά. 

11. ἀκοίομεν γὰρ.] Πιο γὰρ Ίμαδ τοίεγοπος {0 
ἃ οἶααδο οπέθά: ᾱ. ᾱ. [1 απι Ἱπάασςςὰ {ο σίνο 
Ες Ππ]αποΙοπ] {ου 1 Ἠανοε,” ὅτο. Αί ἐργαζ. απά 
περιεργ. ἴπετο ἵδ α Ῥατοποιηαεία» αξ 1 Τΐη. ν. 19. 
οὐ µόνον ἀργαὶ, ἀλλὰ καὶ περίεργοι. Περιεργάζεσθαι 
αἴσηϊῃος, 1]. {ο Ἰαῦοιγ οτορεαϊπσίη; 2. ἴο ἀθενοίε 
δΗΡεΓ/ΤΜο Ιάῦοιτ (1116 περι αηβννθτίπσ {ο ΟΥ 006), 
ας η ουογ-ιρο)/ς) ; 9. ἴο Ἰαῦοιγ ος σῖνο οΠθ)8 αί- 
{οπίίοη {ο ἐΠῖπσς ννΠΙεΠ Ἠανο πο το]αίίοη {ο οπο78 
ΟΝΥΗ ΡΤΟΡΕΓ Ρ51Π6585 νο] 18 α5αα]1γ ο οαξο 
ν θά5γ πιοδ]ίησ ΡΕΙΦΟΠΑ. 

12. μετὰ ἡσυχ.] Ἀαπια]γ, α5 ορρο5θά {ο Εἶναί 
υηβοαί{]εὰ αρ]γῖ{ ννμ]ο] Ιπάϊδροςοἆ ἔποπα {οτ ἸαῦοιιΓ 
Ἀπά ἀἱδροξθά (δι {ο α ἀῑκοτάθτ]γ Πίο. ΈΤ]ε 
Ἠγηςθ τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίειν 566ΙΏ5 {ο Ὦο αἀασία]. 
4ηΥ αἰπηῖ]αγ οχρτοβείοης ατα οἶῖοά {οπι {ο 

ΟΙαβείσα] νιτ{θυς, ἀοφοτρίνο οῇϐ {ο οοπίτατΥ. 
90 {να ραγαςί{θ ἵ6 βαϊά ἀλλοτριοφαγεῖν. 

19. μὴ ἐκκακήσητε ο ωνό ΠἨϊ5 15 αἵπιί]αγ {ο 
Όνο Ιπ]αποίίου αἲ Οα]. νἰ. Ὁ. τὸ καλὸν ποιοῦντες μὴ 
ἐκκακῶμεν, “οί α5 ποί Ός ννοατν ο ἀοΐπσ ροοά :) 
1. 6, ὮΥ ο οχογοῖκο οῇ ολα Πίο ρήδκασο, 
{οροίμογ νν 1 {ο οοππθοίἶομ ΙΙ ἴ]ο ρτοσθόῖησ 
(ἰπάἰσαίοά Ὦν πα δὲ) πας ἀθίογπηίηο {ο 5θηςο 
Ἠοτο {ο {11ο επρ]οοί ο) Οληκίαπ ομα τν: νοισῃ 
πιοβί Εχροβίίογς οχίοπά Ἱτ {ο Επί ο) νἰτίαα 1ῃ 
ρεποτα]. Απά ας {ο καλοποιεῖν οσουττίης ἵπ Ενας 
β6ηςο αί Γ,ον]{, ν. 4: ή/16)ο πο σοπίοχί απ ορροβὶ- 
ενοη ννΕ]χ κικοποιεῖν 35 ΠΙΟ Γρημίγε {]ιαέ56η8ο, 38 
Ώιο οοπίοχί Ἠογο ἆοσος ἴἶο ο/"η,. Τηο δὲ ον 
Όναί ο αΦΠΙΟΠΙΠΟΠ ννας Ἱπίοπάεά ΓοΥ ιοβθ ρεῖ- 

5οη5 αΌονθ {6 υυοτκῖηπσ οἶαδςεεδ; απἆ γνας πιεαπί 
{ο τερτοςς {λαί ἀἰδιπο]παίίοη {ο τε]ενο απάἆ αφθῖςί 
ούεῃ {πα Ἱπαπείτίοις απά ἀθεετνίης, νηίο] νναβ 
αρέίο Ὃο επσεπάετεά ΡΥ {ο Ι4ἱεηθβδς, ΟΥ ΙΠΥΥΟΓ- 
Οίπαςς ος 5οπιο οῇ ίπε οὐ]θοί5 οῇ οπατΙ{γ. 

14. διὰ τῆς ἐπιστ.] 3Ξ9ππ8ς Εικροβίίΐοτς οοηποοί 
Μπ] υνΙ{] σημειοῦσθε, Ρ]αεῖηπσ α οοπηπια α[ίεγ ἡμῶν, 
ἵπ (νε 5εη5ο, “' ΙηΓοτπι ππθ οῇ {πο ἀε]παπεπί ΡΥ 
]οίίογ.. Τ]αΐ, οννενοτ, ἶς πεσα(]νοά Ὁ}Υ πο αδθ 
οῇ ειε Αγιίοίε; [οχ, (45 Βρ. ΜΠΙάάΙ. Ίαν 9Ππουνη) 
ΙΓ 81ο] Ἰαὰ Όδεῃ ίΠ6 πιθαπίπς, ἴποτα πνου]ά Ἠαγα 
Ώδαθ]ῃ ΠοΠθΘ. Απά σημειοῦσθε «εαπποί ννε]] αἀπιῖέ οἳ 
Ὠναί 5θοη5θ. Τῆς ἐπιστολῆς ΠΙαΥ Ό6 τεπάετεά (ΥΠ 
Ἡρ. ΜιάάΙ.) «οι ΒΕρϊὶί]ε,”” Πίετα]]ν, νο Ερὶδί]θ 
Νίο] ννο Ὑτοίο γοι. ὍΤμθ ε56ηςο οΓ σημ. τοφι]τγθὰ 
Ὁγ ἐπ]5 Ιηἰοτργοία{ῖοη ἶ5, Ιπάθεᾶ, ποί νατγ ᾖθαιεηῖ, 
δε ἵέ 15 κπ/Ποϊοπί]γ εαρροτίθά ΡΥ απ{ΠοΓί{γ, απά 
1 οοπῇῃγιηθά Ὀοι] ὮΥ να οοηίεχί Ἠθτς, απά ἴθ 
οίντηο]οσγ ο να Ἱνοτά. ΟΠ μὴ συναναµίγ. 5ε9 
1 οου. ν. 9 ὃς 11. ἜΓ]ε εχργοβείοπ ἶ5 οφ μἱνα]επί 
{ο συγγρᾶσθαι αἲ οβη ἵν. 9. πας Πέ ννας α δογί 
οἱ εποοπιπιηἰζα(ζοπ, 5ΙΟἨ αφ Ύνας ἵη ας αΠΠΟΠς 
ιο ονς. 366 Ἀομοείΐσ. οἩ ΜΠαί{. κν 1. 1Τ. "Ίνα 
ἐντραπῃ ο Ἱ. ο. «' ἠναί ἴ]νε «Ἠαιηο {θγθοί ππαγ Ὀτίη 
Ἠΐπαι ἴο τορεηίαηςο.”. Ὁοπιρατα Τι, Π. 8, ο. 
1 ΟοἨ. ἵν. 14, απά ΝοίοΒ. 

15. καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγ.] “« απᾶ Υεί τεσατά μία ι 
ποί 5 3Π ΘΠΘΠΙΥ.”. Τ]εςο ννοτά ατα πησαπῖ {ο 
φον’ ἴ]ο παίπγο ΟΕ Οχὶς φοτί οὗ ραπ]κμηιθηξ, απά 
Ἰιονν [αγ 1 που] οχίοπἀ. Τέ ννας {ο Ὦο οοπεἰἀετγθἆ 
ἃδ α νουθεσία, Ἠαν]πς Ἱπ νῖουν ποῖ 5ο πιασἩ ἴπα 
Ραπίςμηιαηί, α5 ἴΠο το[ογππα{]οη ΟΡ {ιο οβοπάοτ, 
Άπά να οοπὀποί αἀορίας νν]ίῃ τοσατά {ο Ἠ]πα ννα8 
ποῖ {ο Ὦ6 5ο {πγ τοπιονθά {ποπι ΓΠοπά]]ποςς, α5 {ο 
αρρτοπε] {ο Ποβλίγ. ἜΤ]ο ἴθγπ νουθ. ἶς ἴο Ὦθ 
ίακεῃ αφ αἱ 1. μοδα. ν. 14. Όοπιρατο Τ,ονῖῖ, 
αἰκ͵ τι 
- φορ Μαϊ. ακανΏῖ, 290, απά οοππρατο Ῥοπι 

Χν. 90. 
11, 18. Βεο Νοίο ο Ῥοπι. χνἰ. 9] ---93. 1 ος 

Χν]. ο4. 

. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Ἡ ΠΡΟΣ 

ΤΙἨΟΘΕΟΝ 

, ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΩΤΗ. 

Δείς 9. 15. 1 
οἱ. 1. 27. ͵ 

αἱ. 1. Ι. 
α Λοις 16. ]. 
1 σος. 4. 17. 
ι Τμ6ες, 8. 2. α]. 1. 8. 1 Ρει. ]. 2. 

Τ]α ἐἶπιε Ὕνεη {Πῖς Ερϊίδί]ε ννας υντίεῃ ἶ5 α 
Ροΐπέ οἱ στοαί αποοτίαϊηίγ. Ῥτ. Βυτίοη Τείες 1έ 
ιο Α. Ὀ. ὅ2.: ννλ]]ε ια ορίπίοη οῇ {πε πιοςί ΘΠ]- 
Ἱπεπί Οτίάςς 5, ἴπαί  νναθ υτίεη Α. Ὦ. 0ὔ. 
Το αγσαπιθη!ς 1π Γαγουχ οῇ απ εαγίη απἀ οἳ α ἰαΐε 
ἀαίο τοερεο(Ἰνε]γ, ατα αΏ]γ δίαϊαἀ Ὁγ Μι. Ποιπε, 
Ιπίτοὰ. ἵν. 980 --- 98δ8., Ὑμο, α[ίετ απ΄ ε]αβοταία 
ἀϊκοιδείοι, ἀεο]άες (1 πίπς ]α5ίγ) ἵπ {ανοιχ οῇ 
α Ἰαΐο ἀαΐε, απά ἤχος {ο Πρίδί]ε {ο Α. Ὦ. 64. 
Τ]6 ἀεδίση οἱ {ί5 Βρὶ5ί1ε ἶ5 σεπογα]]γ 5αρρος5εά 

{ο ανα Ώθθῃ, {ο Ιηκίταοί Τ{πποίΥ 1π {με ἀῑδεματσε 
οἱ Πῖς παϊπ]κίθτία| οὔ]σε: Ραΐ {θ πποτθ Ιπππηεαἰαίθ 
οσσαβίοη οῇ 1158 Ὀείπς νΥτΙ{εΠ 866Ιης {ο Ἠανο Όθεη, 
{ο σαπ{1οἨ Πίπα ασαϊηςί {πε ἀε]αξίοης οῇ ὠλοςο {αἱ5α 
{οάσεις (5αρροξδοά {ο Ἠαγε Ῥεειπ ᾖδδεπεδ), νν]ιο 
ϐΥ Ενείτ εαδί]ε ἀῑςιαποίϊοπς Ἰαὰ οοτταρίεὀ ἰ]ιε βίπι- 
ΡΙΙοἱίγ ο{ νε (0οβΡεΙ, απά ὮΥ Οπεῖτ Ιπίεγπιῖπαβρ]α 
οοπίτονετείος οἨ ερεοι]αίίνε Ροἱηί5, Ἰαά ἔατηεά 
πιθῃ’5 αἰ{εη{ίοηπ οῇ {Ποια ὙΨδἰση{ΙεΓ ΠΙΔ{6Ι5. Αο- 
οογάΙησ]γ, Ίε ΡΓ6Ξ5Ε5 οπ ΒΙΠῃ {ο κεερ οοπ{ΏΙπΙα]]Υ ἴπ 
νίονν (1η Ἠΐς ῬτοασΠμίησ) {Πε Ἱπίετεςίς οῇ ργαε[ῖσαί 
γε(ἰσίοπ, απά ρ]νας Ἠ]πα {η πιοςέ δα]πίατγ οοπηςε]ς 
απά οατηοθςί οχ]λοτία(ἶοης ἴο {μο ἀἱδεμαισε οϐ Πὶ5 
οῇιοθο. Ἠεποο ἴἶα Πρὶδίε παίιτα]]γ ἁἰνιάες Ἱ- 
8ο1/Γ Ιπίο ἔωο βΡατίς, ---ἶ. Τ]αί νποεγεῖπ 'Τ{πιοί]ιγ 
8 Ιπδίτασίθά αφ {ο 5 οοπάιαοί ἴπ {με ςεί]επιεηί 
απά αὐπηϊη]ςίναοπ ο{ {Πε ΟΠατο] αἱ Ερῃοαδι5. ΤΠ. 
Τ]αί ννεγεῖη 8ΟΠ16 βεαδοπαΡ]ε αἀπποπ]ίοπ5 ατα 
σῖνεπ, {οτ {πε Ὀεπεβί οΓ {Πε ρεογίε αἱ Ίατσθ; 50ΠΙΘ 
ος νν]οπα, 1{ 566ΕΙΩ5, Παά Όθεῃ ἀἰδίατροά ΡΥ {Πο 5ε- 
ἀποίϊνε ατίς οῇ [πο {οαςΠθτβ; απ οίποτς Ἠαά 
ΏθοεηἨ ἴοο Η{έ1ο παἰπάβα] οἱ έλα 5αοτεά οὐ]σαίίοι 
ἱπουππσεπί οἩ. (επι, {ο «αἀοτῃ {ο ἀοοίτίπο οϐ 
(οά ἵπ αἲἰ ἠήπσς : ) --- πο ροου, Ὦγ Ιπδαβοτάϊηα- 
Ποη, απά νο Τε, Βγ οονδίοιςηθθς. ΑοοοτάΙησΙγ 
ἴιπο Αροεί]ε ρῖνος σοηβε]ς 5υ]ίαῦ]α {ο Ῥοί] ἴοςδα 
οαβ5θς; ναγηϊησ {6 οπο οἳ ιο ροτη]οῖοιςβ οοη- 
56ᾳπεποςς ο{ (πβίησ οοπίτονειδίο5 οη πιαίίετς οί 
πο πιοππεπί {πα ο/ιεη, οἳ ιο ἀππσοτ οἱ τοςὶςίπσ 
ινα οτάίπαπος οὗ (οά, « νπο πιακοδίἩ το απά 
Ροος, ) απά ννηοςα ν]] 1ἱ 19 ενας Ῥοίῃ Μ]γοπ]ά αἰ]]κα 
««α]οτίν Ἠιπι,. Ώνα τίοὴ «ους οῇ Πὶδ ααπάαηςθ, 
απά (νε ροογ οί οῇ Πὶς Ρονοτίγ.) 

Τηή5 Πρϊί]ε 5 ππααες{{οπαῦ]ν οπθ οῇ σταῃί ἵπι- 
Ροτίαπος; [οτ, αἰέ]οισ] ἴπο εγτοπθοιΒ ποίίοης οἱ 

3 3 - - ν) 3 

ΣΙΤΥ {ΟΣ ἀπόστολος ἸΙησοῦ Χριστοῦ, κατ ἐπιταὴν Θεοῦ 1 

σωτῆρος ἡμῶν, καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, Ἱ Τιμο- 3 

ἴχε οζαἀαϊσίπρ (επςηετς (11ο Ιπιπιεάϊαίο οσσᾶδΙοη 
οΓ {5 Ῥεΐησ ντ επ) πανε ἀϊδαρρεατεά, γεῖ, α5 Ὀτ. 
Μασ]η. οΏδεχνος, ΄έ ίπε Ἠρίὶεί]ες {ο Τ]πιοίἩγ ατα 
{111 ο 5ο, α8 {ΠΕΥ 5ενε {0 5ΠΟΝΥ έλα Ἱππρίείγ οἳ 
Όνε ρτϊποαῖρ]ες {γοπα ννηίο]ι ἴηεςε 6ΙΤΟΙ5 ρτοσθεάεάἀ. 
Ἐογ ἴε βαππε Ρτϊποῖρ]εςβ αἴο αρί 1Π ΘΥΕΙΥ ασο {ο 
Ῥτοάιςσθ ΕΊΓΟΤ5 απᾶ νίσθς, νΝΠΙςΠ, {πουρῃ ἀῑβετεηί 
1Π ηαης {ΤΟΠΗ έοςθ γΥΠίοἩ Ῥρτεγαϊ]εά ἵπ Ερῃεςι8 
ἵη {πο ΑΡροει]ε5 4αγ8, ατο ρτεςῖδε]γ ΟΡ ἴΠε 5απιθ 
Κἰπά, απά εααα]1γ ρεγπ]οῖοις.”. ᾿ΓΠΕΥ αΓε αἱ5ο 
εχοσεάΙπρΙγ Ἱππροτίαπί {ο νε ϐΠατοἩ ἵπ 6ΕΥΕΙΥ 
αρε, ΡΥ σῖν]ησ Τίς ΜΙπΠΙςίοτς. ο{ γΥμαίενεχ οοπτηϊΙ- 
ΠΙίγ ος ἀεποπίπαίίοη, {πε πιοδί ρετ[εοί Ρρτεσερί8 
5 {ο {ο ἁπίίος ο {εῖχ τεβρεοί]γε ο/ῆοες, Ρροῖπί- 
Ίπσ ουί {πο σεποτα] αια]Ποβίοηθ ηπΘοεΒΒΑΤΥ {ο 
5Ι6Ἠ α5 ατο οαπά]άαΐίος ΓοΥ ἴπε ΤηΙΠΙ5ίΤΥ, ἀπά εχ- 
Ρἱαἰπίηςσ {λε οπάς {ος νΥΠΙοῃ {πε οῇϊοςες ν/ειε οτἰσ]η- 
α1]1γ ἹηδΗΜαίεά, απἀ ουρΏί 5{111 {ο Ὀο οοπΏπιαθά ἵπ 
Ώπε ΟΡΙΤΟΠ. 

Όµ {πο ρατεπίασε ο{ ΤιπιοίΠμΥ, 5εο Αοΐς χνἰ. 1 -- | 
3. ὁ Τϊπι. 1. δ. Ἠο να, 45 νο βπά ὮΥ {ο Αοίβ 
απά Ερ]5165, (εαιεη{]γ επιρ]ογεά ΡΥ ἱ. Ῥαι1 ἵπ 
σοῖπσ αὈοιπί {ο 5εί{]ε 119 βίαίΐε οῇ {πῖηρς Ιπ νατίοιΒ 
Οπτο]μος, ΔΑί ιο πιο Πε {Πὶ5 Βρὶεί]ο γναβ 
αἀάτεςκες {ο ΠΙΠΠ, Ἡε αν ΒΙ5Ίορ ο{ ία Ερ]εβδίαη 
Οτο. Απά 1έ νναθ Ὑτίεη {ο Ιηβίταοί Ἠῖπα 
35 {ο {πε τῖσηί ἀἱδο]ατσε οῇ 5 Ἱπιροτίαπί ἀπίῑες, 
απά ΡτοβαΡΙ!γ, {Πτουσᾗ Ἠϊπῃ, οίῃετς αἰππί]ατ]γ οἶτ- 
οµπηδίαποεᾶ. (οτίαΙπ]γ {6 Ἱηδίγασοί]οπ οοηίαϊπεά 
ἵπ {Πῖ5 απά {πο 5εοοπά Ερϊδί]ε, απά {μαί ίο Τπμς, 
5 {ο ιο οΠατασίεγ ο{ ΡΕΙΒΟΠΒ {ο Ὦο αρροϊηίεἁ 
{ο {Πε «αοτοά οῇβϊσθς, πιαςδί Ὦε οῇ Ρρετροίμα] 15ο. 
Απά εΥεῃ {λοςθ Ραγί5, Πίο] Ἰανθ ΤΘΓεΓεΠΟΘ ΟΠΙΥ 
{ο {λε είαίο ο {πΙπρς Ἱη ιο ρτϊπη]άνα ΟΠΤΕΠ, ατθ 
πογετίπε]εςθ» οα]οπ]αίεά {ο Ὃε Ρτοβίαδίο ἵπ αἰΙ 
ασθς, απἀ πάει αἰἱ οἰτοιπηδίαποθς. Τ]ε ἀεβῖσῃ 
οἳ νε Βρίδί]ο ννας ποί οΠΙΥ {ο τοπιϊπά 'ΤιπιοίΏΥ 
οῇ {ιο 5αογεά οὐ]ἱσαίῖοη5 Ἡε Ἰαά απάετίακεη, απά 
{ο σἶνε Ἠϊπι ἀῑτοοίίοης {οτ Πὶ5 οοπἀποί, Ροίῃ ἵπ α 
Ῥαῦ[ίο απά ρτϊνηίε οαραοΙ{γ : Ὀα{ αἱδο {ο αἀπιοπίδ] 
απά εάν να ΟΠατοἩ αἱ Ερῃεβι5, ΝΠΙΟἩ Ἠαά Ῥεεῃ 
ἀῑδίυχροά ὮΥ {ο ατί5 ο[ {αἱ5ε {εας]ος. 

0.1. ὍΤὶϊς βτεί ΟΠαρίετ ἵ5 α 5οτί οῇ ργο/ασθ {ο 
ενα π]οἰο ἩὩρϊξεία. Απά ἶπ 1 έπο Αροδί1ε, αΏοτ 
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Θέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει" χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς 

α Λοὶς 90. 1, 
ἀαι, 1. 6, 7. 

ς ” ν -” 32 ” » Π ς - 

ὃ. Ίμων καὶ ἍἌριστου Ιησου του Ἀυριου Ίμω». Καθὼς παρεκάλεσά σε 3 
ο 3 3. ’ , 3 ὃ ξ ς’ |) 

προσµειναι εν {φεσῳ, πορευοµεγος εις ΠΜακεθονία», να παραγγείΜης 
. [πίτα 4. 7, 
4θ.4, 20, 
2 Τιτα. 2. 16. 
Ῥήαφ1. 14, 
[3 ὃ. 9. 
τΠοπ. 13.8,Άςο. 
αμ]. δ. 14. 

Ἱ 
-Ὁ-ἳ --- 

γτοπη]ηάἶπσ Τιπιοίπγ οῇ ια 6αοτεᾷ οπατσε οοπηπη]{- 
ἰοὰ (ο Ἠΐπη (1.6. {ο ΡΓεςεΓνε (6 ριτΙ{γ ο {πε (105- 
Ρε] αραϊηςδέ {πε ρεγπ]οῖοις ἀοοίτίπες οϐ {λε {αἱ5α 
ἴααςλθτς, Ψ]ιοςς ποίοῃπς5 Ιεὰ {ο επιρίγ βρεοιι]α- 
οι απἀά {ίνο]οας οοπίτονοτείθ5, απἀ ποί {ο α 
Ἰοἱγ Π{α, απά νν]]σο] (ιετείοτο Ὦο ΙΠπ ο Πηοχί 
Οαρίος Ἱναγης (Πθιη {ο «Παπ απά αγοίἀ), Έπεῃ 
εἰιοννς {16 {γμο π5θ ΟΕ {ιο Τ,ανν οἱ Μο5εΕ, αστοο- 
αΌ1Υ {ο πα γτερτοβοπίαί]οη ΟΕ 1{ ἵπ 11ο (ποδρεί οοτῃ- 
πλ] ίοά {ο Ἠϊπι {ο Ῥτοασσᾗ; οἨ {ο πιεπ{ίίοη οῇ 
ΝΠΙΟΗ ιο Αροδίϊε εχρτθβξθς αί Ίατσε 5 ατἀεπί 
ρταἰΠίαἀάο {ο (οά, ποί οΠΙγ ἵπ οπ]]Ίῃπσ ἨΙπα (νο 
Παὰ Ὄδεῃ α Ὠϊίοτ Ῥεγεοοπίοτ απἀ ΙΠ5Ι]{ετ), ποί 
οΠΙΥ {ο ινα ΟἨτ]ςίίαπ [αἰι, Ῥαέ ἵπ επἰταδίηςσ Ἠἶπα 
ΥΠ] λε οΏϊσς νο] Ἰε Ἠε]ά ἵπ πε ΟΜτεῃ. 

1. κατ ἐπιταγῆν Θεοῦ.] Ἐεπᾶετ, '΄ ΒΥ ἴε αρ- 
Ροϊηίπιοπί ο{ ἀοά, νι Ὠοάγτ., Βεηδοη, Ύγ/ακε- 
Πε]ά, Ἄθννοοπιε, απἆ οί]Ἱθτς. Απά 5ο ποί ΟΠΙΥ 
Μοπίαη., Έταςπῃ., απά Οα]νίη, Ῥαί πιοξί τγεοοπέ 
Ἐχροβίίοτς, ὙΠο τερατᾶ ἴί αξ πθατΙγ εαιἱνα]εηί 
{0Ο κατὰ τὸ θέλημα Θεοῦ, εοπηρατίηςσ 2 «ο{. 1. 1. (ααἰ. 
1. 1. Σωτῆρος ἡμῶν, 1. 6. ἴηε ααί]λοχ οῇ οἱ{ κα]να- 
ποη, ας ἵν. 10. Τι. Ι. 10., ο. «οά 18 ννί] τοα- 
ΒΟΠ 50 σα]]εά, 5ἶηπσε, ἃ5 Βεηβδοη οΨβθ6ίγνας, “ία 
οτἱσῖπα] ο οι τοάεπιρίίοη {ητοισ]ῃ ᾖθδις Οηγῖεί 
να {Πε Ίονο απά σοοᾷποςς οῇ {μα Ῥαίπετ, Ἠ/ο 
Ρἰαπηθά, α5 Ἱνθ]] α5 ιο Θομ, Πο εβῄεοίεά 1.) 
Τῆς ἐλπίδος ΠιθαΠΒ, ὮΥ ΠΙΘίΟΠΥΠΩΥ, «έχε οαι15θ ο{ 
οἳγ Ἠορθ.”) 

2. γνησίῳ τέκ.] Ἠεπάετ, ««πιγ ρεπι]πε, ΟΓ ἴτις 
80Η’) (56ο {ο ῬθβεἩ. ΥΓ. 6 0εγο ”) οαπἱ]εᾷ 5οπ, 
α5 Ῥείης οοπγετίεᾷ ὮΥ Βί. Ρα! (1 Οοἡ. ἵν. 14, 15. 
αμα]. ἵν. 19.), απά σεπιΐπε 8ΟΠ, α8, {ΤΟΠ Ἠὶς Ζ6α] 1π 
Ριοραραπα Ότο [αἴτ]ῃ, απά Ἠΐς οίποτ ἀἱβροξίίοης, 
εατίησ (αί Ἰ]κεπεςς {ο Ἠϊπι, ἸΠΙοἩ αο 8οη8 

ΠΊΥ 6 5αρροβεά {ο ἆο {ο {πεῖτ ραΓγοπί5. 
2. καθὼς παρεκάλεσά --- Μακεδ.] Τη οοηείτας- 

ἴἴοπ Ἠθτο 5 {οτίποις απἀ ε]Πρίίσα]|. Πορ. εἰς 
Μακεὸ. πιπαδί Ὦο οοηβίταοά Ὠθίννθςη καθὼς απά 
παρεκ., πἀ ιο Ρτοίαςδίφ αἲ καθὼς ἵ5 οί Ιίς 
Δροάοβῖ5, οὕτως, ὙΝΠίο] πππεί ο επρρ]εά. ἜΤ]ο 
βἰπιρ]θεί απἀ πιοβί παίητα] πηθί]οά 15 {ο απάε- 
βίαπά οὕτω καὶ νῦν παρακαλῶ. Μὴ ἕτεροδ. 5ο] 

νο τεπάφγεᾶ, ΄«ποί {ο ἴεαο] απγ οἴ]νετ ἀοοίτῖηα 
: Παπ. 5ποἩ α5 {πο Αροεί]ος {οαςἩ],) απἀ, α5 ἰ5 
εαἱὰ αἱ νΙ. 9., οοπίτατΥ {ο “«βουπά ννοτάς.”. Τ]μαψῬς 
316 βαρροβεἀ {ο Ἠανο Ώ6ομ {ο ἀοοίτίπεςῬ οῇ {λα 

{ 1αάαίσοτς. 

-- 

4. ΒΥ νο µύθ. ατθ ἀεποίαά {πο ἰταδϊίοπς απἀ 
Ιπίοτρτοίαίοπς οῇ {πο «εννϊκι Ἠαυδῖς. ο Τε. 1, 
14. μὴ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς µύθοις. Απα (5 πιαγ 
βογνο {ο ἀείθτπιίπο ναί 15 πιοσπ{ Ὁγ ἴἶνο γενεαλο- 

' γίαις ἀπεράντοις, Νἱο]ι ννοτάς αγθ Ὁγ 8οΠ19 το[οττοὰ 
ίο (νο 6Ἴροπα ο8 {11ο ποβίΐςς: Ρηΐ (18 έ]νο αποϊοηί 
απά «οπἹθ οπι]ποπί πιοάρτη Ἠκροβίίοτς Ἠπνε 566), 
Όινο αχρτθββίοη πηιδί οΙΕβΥ το]αίο {ο Επί πείαο]ι- 
πιοηί {ο σοπρα]οσῖσα] Ἱπνορήραίίοῃ, Ὑλίο Ἠπς 
ονογ ἀἰδαπσικ]μος ο ον. ἜΓ{ς5 ιο µέθ. ππαΥ 
το]αίο {ο {1 κ/ογίος οοηποοίοᾷ νι πο σεπεπ]ο- 
ρίοᾳ. ο Ῥο]γὺ. ἱκ. 2. οἶίσὰ Ὦγ νο Οοιπιποηία- 
{οΥ5: ἐζαριθμεῖσθαι τὰ περὶ τᾶς γενεαλογίας καὶ µίθους. 
ΒΟ0Π16 Εχροβίίοτα, αποϊοπῖ παπά πιποάστη, ἴπκο ἴῃο 
ἀπερ. ἴο φἱρπίγ πργοβίαμίο. Επί οῇ ἠς 56ης 

τιοὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, " μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις 4 

ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι μᾶλλον ἢ Ἰ οἰκοδομίαν Θεοῦ 
. Ν ν ’ ώ 3 3 Β - 

τὴν ἐν πίστει. : ' Τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς ὅ 

' 

ἴπεγ αἀάπος πο εχαπρ]θ ; ΠΟΓ 19 αΠΥ οπε Γαγηϊδ]ι- 
εἆ απποΏσ αἲ] νε πιπιεγοµδ Ραβδᾶσε5 Ἠετε οἶ(εά 
ὮΥ Όινε Οοπιπιεπίαίοτ απά Τ,εχϊιοορταρηεις, Ἰ 
σοαηποί Επά ἴ]αί πε ννοτὰ Παὰ 6υετ αΠπΥ 5εης5θ Ραέ 
οπά(εσδ: ἴποιρ] οοσαδΙοπα]]γ ἴἵῃπ 9ὐ5οἨγ]. απά 
ΑγΙςίορΗ. 1 ἶ5 ας5εά {ΟΥ ἀπέρατος: υπ]θςς (Υ]οἷι 1 
ευδρεςο{), ἐαί 6, ἵπ [αοί, {θε ίταθ τεαάϊηπσ. ἜΤ]ε 
ποτά 15 ο[ίεπ µ5ες γν]{] λόγος, ΟΥ 8ΟΠΊΕ ΤΕΓΠΙ 1πι- 
ΡΙγΙηςσ ἰλαί 56Π5θ. ἜΤ]α οοπΙπΙοη Ιηίετρτείαίίοη, 
ἴπει, οοπβτιπεά ὮΥ λε αποϊεπί Ὑειδίοης, πηςί 
Ρε τοίαϊπεά. Τ]ε πιοδί αρροβίίε Ο]αβεῖσα] οἰία- 
Ποπς Παβίταίϊνε οἱ 16, απο Ειπίατοῃ 1. Ρ. 2056. 
λόγον πρὸς ἀπεράντους δεισιδαιµονίας ἐκφέροντα. 39 
ΜήΗίοἨ, “' Απά {ουπά πο επ, ἵῃπ π/απἀετίπρ πιαζ68 
1ος.) . 

ΤἘ]ε πεχί υνογάς αἴτινες ζητήσες, ὅσο., νε 
αποί]θτ ΤΕΔΡΟΠ ἩΥΠΥ {ΠεΥ ατα ποῖ {ο Ώο αἴεπάεἆ 
{ο :--- ΠάΠΙΕΙΥ, Ἱπαδπιασ] α5 {ΠεΥ ννετο 1δείεδα ; 
οπ]γ αΠοτάίησ πιαίίοτ Γοτ Ιπίεγπι]παθ]ε απἀ ναἴπ 
ἀεθαίθ. ἜΤ{ο μᾶλλον ΠΙΔΥ Ῥε, αδ ἴπε 6οπιππεηία- 
{0156 5αΥ, ΓΟΥ καὶ οὐ. Τ]ε 5εη5θ ΟΡ ἴἶνε γνοχάς {ο]- 
Ἰουνίηπσ ἀερεπάς προῃπ {πε τεααϊΐπρ, ννπ]ο] 15 ἀἱβ- 
Ριίεά. ὮΈΟΓ οἰκοδομίαν, α)πηοςί αἲ] {πε Μ395.,5οππθ 
ΥοΓΒΙΟΠΕ, απᾶ πιοςί εατΙγ Εάά. απά Ἐαἴμετς ηανθ 
οἰκονομίαν, ννλίο]Ὦ 15 Ῥτε[εττεά Ὦγ (τοί., Ηαππη., 
απά ΝΤΙΠ, απά αἀορίεά ὮΥ αἱπιοδί ευετν Εάῑῑοτ 
{τοτη είς. {ο Ὑαΐετ. Τ]ε ααεβίίοη ἶδ οπε ο πο 
6ἳδΥ ἀείεγπι]παίίοἩ: {ος {ποισὴ οτ]ἶσα] γεᾶδοηΒ 
αγ Ιπ {ανοιτ ΟΕ οἰκονομίαν, Υεῖ ἵέ γιε]ἀς, ἵατη 1ΐ 
Ίου να ου] (είπε απάρτείαπάϊπρ 1 οἱ {πε 
«ῶοδρεί αἰςρεπδαίίοπ, οτ οὗ {πε πιϊπἰίγη), 5ο Ἱπ- 
βηἱίαῦ]ε α εοηςε {λαί 1 5εε ποί Ἠουυ Ὑ/θ οαπ αἀορί 
6, Τι πιαςέ Ὃο τεπιεπηθεγεά, ἰαί ἴῑα τα]ε ο 
Ρτε[θτγιίησ {ο πἹοτε ἀἰ[βοι]ί τεαάίηᾳ, Ἠαςδ απ εκ- 
οερίίοη 1Π {ηθ οα5ε οῇ γεπάῖησς ννλὶο] ν]ο]αίε {πε 
Ρτορτὶείγ οϐ Ἰαησιασε, απά γἱε]ά πο {ο]εταῦ]θ 
5εΠ5θ6. ΑΦ {ο {Πε Ῥγεροπάοταπςο οὗ 55. ἵπ 
{ανοιχ ΟΡ οἶκον., 1 ἵδ ποί [αἰα] {ο οἰκοδ., 8ἴπσθ Ἰπ 
τοογᾶς ν6τγ αἰπηί]ατ, απά {Πογο[οτο Π]κε]γ {ο Ὃε 
οοπ[{ουπάςἁ, πιαπαδεγτρί ααἰλποτῖίνγ οπηποί ἀείετ- 
πηῖηθ {ιο τοπάϊησ. Ἠον ρετρείπα]]γ δ απά Ν 
νήογο οοπ/{οιπάθά, ἶ5 να] Ἐποννηπ. Βσείἀες, νε 
τοογᾶς {Π6ιπδε]νες ατο αοίπα]]γ οοπ{οιπάεά ἵῃ 
Τπασγἆ. νΙ. 98. Μοτδονοτ, {λοισ] οἶκον. Ὃς ἴἶνε 
ΠΊοίο αἰ[ιομ[έ τοπάίησ, γΥεῖ οἰκοδομία 5 8ο ταῖθ, 
παπά οἰκονομία 5ο [Πεφιεπί α ννοτᾶ, ἰμαί, Ὦγ αη- 
οί]νεγ οτἰί]σα] οαποΏ, ὙΝ6 ατο Ῥουπά {ο Ρργε[ετ 
οἰκοδ., 5ἶποθ ἴ]ια «εγῖρες ρετροίμα]]γ παϊδίακα τατα 
νγοτάς {οτ οί]νει απἀ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 9Π65, Υ6ΥΥ αἰπηί]α 
ἵπ αρρεαταποθ. ἘΙπα]]γ, ἴἶνο ϱΟΠΙΠΙΟΠ τοπάϊἶης 18 
εαρροτίοά ὮΥ ἴπο αιἰλοτίίγ οϐ ἴπο Ῥοδεμ. Ἀγτ., 
ὔιο Ὑα]σ., απά οἴμοτ αποϊοπί Ὑαγβίοης; μ.ο ς [8 
τοηπῖτεὰ Ὦγ νο ννοτάς Ρτοσθάϊπο ({ος 8. Ῥαπ] 
ννου]ά πααγα]]γ δαν Που ννθγο πργοβίαδίο ππὰ 
το {[μίπς; ννηίο], οἨ. ο πουν τοαᾶίηςσ Ίο ἆοθβ 
πιοί), παπά απἱεο ὮΥ ναί Γοἱοιῦδ, τέλος {55ο0ρε, ΟΓ 
οπά), Ὀοῖπσ πιοτο ει]αθ]ο {ο οἰκοῦ. απ οἶκον. 
Τη Θεοῦ νοτο ἶς α Οομί(ΐνο ο) εαὐβίαπίῖνο Γοτ πα 
οοσηπίο αἀ]οοίῖνα, 9 δύναμις Θεοῦ ἵπ Ἠοιῃ, Ἱ. 
10. 1 Οοτ. 1. 18. Δί τὴν ἐν πίστει, Βαὓ. οὖσαν 
ἑνν]ο] ἵδ Γουπά ἴπ ιο (οεροε].”. ο αἱ γ]. 90 
[νο οοΠίτατΥγ 4τθ οα]]ος κενοφωνίας βεβήλους. 

ὄ. Τῆς παραγγελίας ἵδ οΟΠΙΙΠΟΠΙΥ τοπάρτεά ῥγε 
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αγ τιγὲς ἃ Ἱω[τα 6. 4, 9. 
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ν) αστοχιυαντὲς, ἐνξτοαπσαν εις ματαιολογίαν, θε οντες ε αι 70µο ιοα-- 
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σκαλοι, μὴ γοοῦντες μήτε ἅ λεχουσι, µήτε περὶ τίνων διαβεβαιουνται. 
... η «/ ᾽ ς ’ ./ . 3 - , » 

5” Οἴδαμεν δὲ τι καλος ο λθµος ἐαν τις αὐτῷ νομίμως χρηται, κ Βοπη, Τ. 13. 
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ϱ 7 εἰδὼς τοῦτο, Οτι δικα/ῷ γόμος ου κεῖται, ἄγόμοις δὲ καὶ ἀγυποτάκτοις, ἃ ὃ. νῷ. 

ορ, οοπωπαπάηποπί; πιθαπῖης ἴπο τογθ]αίίοιπ ος 
(οά ἵπ Ενα (ἀοφρεἰ. Βαΐ Πέ 15 ῥείίεν ἴακεῃ, γΥΙΕ]α 
Οτε]]., οἳ πα βγΣίοπι ος Ὀοάγ ο{ οοππαπάπιεηίθ 
(παραγγελµάτων) ΨΙΙΟΙ Ὑνο ατα {ο οὔβεινο. ΜαΠΥ 
Ἐκροφιίοτ», Ἰον6υθτ, ΓΓοπι ΒΕΠΒΟΠ ἀοννηννατάς, 
ππάθγδίαπὰα ἰί οἳ νο εΠαγσε νν]ο]ι Τ{ποίιγ ννας 
(ο ἀοΐίναι: Ισ] Ια5ὲ νίον/ 56ΘΠ18 {ο ἀθβετνο ἴθ 
Ῥτοίεγοηος, απά ἶ5 οοηβτιπεά ϐΥ ν. 18. ταύτην τὴν 
παραγγελίαν. 366 Ξοοί. Τα Ιπίετρτείαίίοη οῇ 
ἀγάπη νὶ ἀερεπὰ οἩ ιοί οἳ Όια αΌονθ νο 
γίθνν» Ὀς αἀορίεά ΟΓ παραγγ. Αοοοτάϊῖηα {ο {πο 
οππιοη, Τε γν]] ἀαποίο Ίονο {ο ἀοά απά πα : 
ποσοτάῖησ {ο ια ἰαίίεν, ἴἶιθ τὴν ἀγάπην αἲ Οο1. ΠΠ. 
14. ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος. Τη ΨΟΓάβ 

 Εοἱ]οννίπσ 9ουν 1ο ζἰπά οἱ οπατΙίγ. 1 15 {ο ϱο 
αὐποργο (ποῖ (οαπὰάεά οἩ Ιπίογεςίεὰ πιοίίνεβ) απά 
αρτϊησίησ [τοπ πηοίίνος οἱ εοπσείεποε, απάἀ αΠά18- 

ας βεπιῦ]οά οοπνἰοίίοηπ οῇ (.,οβρει {ταίῃ. 
6. ὧν] “ ἴτοπι ν]οὮ [νἱτίπες].” Τπ ἀστοχ. 

απά ἐἔζετρ ἴετο απ ΝΟ ΙΠΕίαΡΠΟΙ5;: Ο0Π86 ΟΓ 
πιϊσσίπσ α πιατὰ [5ασσε5ίοἆ ὮΥ ἴθ τέλος 1]αδί 
Ρείοτε) να οίμει, οἱ τοαπάεγίπσ /γοπι α τοαᾶ. 
50 «οβδορμ. Απίία. Τ,. ΧΙ. 19. ἐξετρ. τῆς ὁδοῦ 
ῥικαίας. 6ο αἱδο 2 Ῥεί. ΙΙ. 16. Ματ. Ἠας τεί- 
εἴεπος {ο ἴἶα ναῖπ βρθοοι]αίίοη5, ος επάἱεβς απιἀ 
μηρτοβίαρ]ο ζητήσεις πιεηοπθεὰ αἲ ν. 4., απἀ 
οα]]οά κενοφωνίας αἱ γἱ. 20. απά Ἱά ἵ6 Ἠθγε, ὈΥ 
Ἱπαρ]ίοπίοἨ, ορροβαεὰ {ο (πο ΡοΓίοτπιαποθ οἱ 5ιῤ- 
δίαμίαί ἀμ{169. 

Τ. θέλοντες] “΄ ἀοείτίπσ {ο Ὃο [ίποισ]έ], αβοοἰ- 
ης {ο 06,7 α5 0ο]. Π. 18. ἨἈΝομοδ., 1. 6. ἀοοἴοίβΒ 
ο: {εασ]ετς οϐἳ νε [0ητιςΙαπ] Ίαν. Τῃε {6υπι, 
Ἰπάεςᾶ, Ρτορετ]γ βἰσπίβεά α Ὠοουίοτ οϐ ιο «οιοῖδ]ι 
Ἱννν; Ῥαἳ 1 γνας Ἠετο α5αᾶ, Ώθσαιδε {]θ Ρ6ἵ5οης Ιη 
ΠθβίΊ0Π Ὕθτο «ο πάαϊσίησ ΟἨτὶκίίαπς, απἀ {Πειε- 
ο Ικαὶγ {ο οἶῖπσ {ο ἴα οἷά ἴθετηῃ, ταίπει (απ 
πάορί πρεσβύτερος, ΟΥ οίπετ ἴσοτΠι5 σαποτα]1γ α5οά 
απποησ ΟΗτϊδίαης. Μὴ νοοῦντες (ή ἴλοισ] αΠάο- 
βίαππάϊησ ποῖ γνλαί ἴΠ6Υ 5αγ ) ἶδα ρορμία» Ριταςο, 
{ο νο 15 εαυ]οϊπεά ἴα πιογτε τοσοπᾶ]ίο οηπθ 
µήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται, ΝΏΘΤΟ διαβ. ἶ5 α5αά 
(α8 οΓἵεπ ἵπ να Ἰαΐεγ ν/γΙ{6Γ8), ο) είτοηρΙγ αΠϊτπι- 
Ίπσ ος 5ίτδηιοιδ]γ πιαϊπίαϊηίησ αΠΥ {Πίησς Π]θα- 
Ίπσ, {γα ίτας παίμγο οῇ {Πε Ίαν, απά {ο τος] Ἱη- 
{οηί οῇ να (ποβρε]. Το ἰΠῖς {ο Αροδίο ἵπ πε 
ηοχί «νογάς αἀνοτίς, ἵπ ογάδς {ο πιακο 5 πεαηϊηπσ 
Όνο οἰθαταετ, απά αἶδο {ο 5ον/ ἶιαί Ίο ἆοαθς πο 
ἀεερίςο {6 Ἰανύ. 

ὃ. καλὸς] “αχοε]]επί,” Ὀοέι ἵπ παίατο απἀ 
αππίεη{, οβρθοἰα]]γ ιο πιοταί Ίαν; (ποασῃ {πε ο6- 
απιοπία] ννας εχοε]]εηί Ἰπ 15 ίταθ 8ο0Ρ6. ἨΝοµί- 
µως χρῆται, Ἱ. 6. “νο ὮΥ Ιέ αρτεθαβΙγ {ο Ιί8 
ἀεδίση,” νο νναβ {ο γεδίταϊηπ απά οἨθο], ὮΥ ένα 
Γα]β]πιεπί οϱ 185 πιοτα] ρτεοθρί», νἰαείοι5 απά ογ!] 
λαθίίς: απᾶ, Ὦν 15 οετεπιοπίαὶ 9Π68, ἴο ]θαά 
Ώνεπα {ο ναί Ὀθίίετ Ίαν νπἰος Ὕνας τενεα]εά Ἰπ 
Ομτῖςί, 

9. εἰδῶς τοῦτο, ὅτι --- οὐ κεῖται.] ΒΥ νόμος ΠΙΑΠΥ 
επηϊποπί Πκυοβίίογ απἀθγείαπά {ο πΙπα{οτΥ 
ππά 5ονοΓο οηποίππθηίς οῇ (ο ἨΠοραίο Ίαν: α. ἆ. 
«« Τ]οςο ἆο ποί σοΠπσθτΏ ΟΥ αΡΡΙΥ {ο 9αο] αφ Ἠανθ 
α Ολγὶσίαπ Ίανν οῇ τισμίοοιςσησςδ; ατα ΟΡ {οτοθ 
ου]ν ασπ]ηςί 5αοἩ 5 οοπΠπίεπΙΠ απά ν]ο]αίο {μα 
Ίανν.) 966 ΟΥ8Ι]., Ἐοβθηπι., απά Ὠούᾶντ. ΤΙ απι, 
Ἰονενοτ, ἰπο]ίπθά {ο Ργείετ (πο Ιπίετρτθίαίίοη 

γαι], 8. 19, 

οῇἩ Βεηβοη, απἆ Ἡρ. ΝΠΙάάΙ., πε Ἰαΐίετ ο ννποπι 
Ὅνα8. Ραταρήταδος: “' Ποσο]]οσίίηςσ ἰαί ποϊίῃεγ 
Ώνε ΝΤοδαίΐο, ΠΟΥ απ οί]εγ ἰαιο, 19 ἀῑτεοῖεά αρπ]ηςί 
Ώνα ]αδί απά σοοά; Όαί οπ]γ ασαἰηςδί πο Ιανγ]οςς 
απά ἀἰδοτάετ]γ.”. Βο αἶθο (οὔδεινος Βρ. Μάά|.) 
αἱ αἱ]. ν. 2ὁ. δὲ, Ῥαα] Ἰανίησ οπαπεταίεά ιο 
{ταῖές ο ο ΘρίπΙέ, Ἰον6, ]οΥ, Ρεασε, ὧο., 5ηὓ- 
19ἵΠΒ, αραἰηςί 5Η0Ἡ (πετο 15 Πο Ἰανν, οὐκ ἔστι 
νόμος, ΝΠΙΕΝ αρρεαῖς ἴο ὢε αχασί]γ εααἱνα]εηί {ο 
Ώμε νόμος οὐ κεῖται ἵπ ἴπε Ῥιθδεηί νοι5ε. “ΙΤ ἀο 
ποί ἀ4εΠΥ (οοππαες 6) ἴπαί {πο Μοραῖο Ταν 
15 εοπιργε]ιεπᾶεά Ίπ νόμος» Ἰ οοπίεπἁ οΠΙΥ, αι 
γόµος ΙΠ ἰΠὶ ρ]ασς 15 ποί [ἴπιίεα ἵο ἰπαῖ Ταν, 
Ῥαΐ μαί 16 οοιηρείδε5 ΘΥΕΤΥ Ίανν ννηίίεν απά απ- 
ντ] ίεη, Παππαπ απά Ὠϊνίης; πο οοσ]ά {πε αἴρι]- 
πιεηί οῇ {ο Αροςί]ο Ῥο αἰαίεά υνἰέ] στεαίοτ {οχσθ, 
Όναῃ ὮΥ Πὶς εχίεπάῖπςσ νΠαίΐ νναδ Ῥτίπιαγ]Υ πιθαπί 
οῇ πα Ταν’ οὗ Μος6ς, {ο Ταν ΙΠΙΥΕΙΦάΙΙΥ : ια 
Μοφαϊο Ίμαν, 5αγθ Θί. Ῥαι], νναςδ Ἱπίεπάεά ἴο 
τοβίταίη {Πο νν]οκεά; ασαϊηδί {πα Ἰαςί, πεϊίλοεγ 1ὲ 
ΠΟΥ αΠΥ οίπογ Ίαν ἵνα 6ὖύεΓ Ρτοπια]σεά. [5ο 
Αγίοί]ε οἶιεά ὉΥ Βεπδοῃ δαγς: “Τε Ιαν ἶ6 πού 
ασα]ηςδί λα γἰτίποις, Ῥεσαιςδε {1 γἱτίποις ατθ α 
Ίανν απίο (επιςε]νες.”. Εά.] ο, 1 νου]ά αά, 
ΜεπαπἀθΥ, ὀίκαιος ἐὰν ῃς, τῷ τρόπῳ ({11γ [σοοά] 
ἀἱδροβί{ίοη) χρήση νόµῳ. Α8 ἴἵο ἴπα Γο]ονίπσ 
οΓἴπες Ρεϊηρ γἱο]αίῖοηπ5 οῇ ιο Ώεσοα]οσας, ἰ]αί 
νν]] ποί ὂε οοπο]αδῖνε αραἰηςί {Πῖ5 Ιπίετρτοείαίίοη, 
εἴπσοθ, ΘΥΕΠ εαρροεῖπσ ίέ. Ῥαα] {ο Ἰανο α]]ιάεά 
ΠΠΟΤΘ ΙπιπιθάΙαίεΙγ {ο {πο Ώεσα]οσας, Ες α]]αδίοη 
νν]] ποί ϱε Ιποοηκϊείεπέ υγΙ{ῃ {με δαρροβί{ίοη, {]αί 
γόµος ΊΝ35 πιοαπί ΟΕ Ιαν ΙπάεβΠΙ{ΕΙΥ: απάἀ ἵῃ βρθεα]- 
Ίησ οΓ έο νίςθς, νΥΠΙοῃ αἰ] Ιανς ατο ἀεδίσπεα {ο 
τοδίταίῃ, ἃ ᾖ6ν Ὑυουι]ά παίιτα]1γ ερεοϊ[γ Όιοςα 
ν/πίο Πὶς οἵνη Τιανν Ἰαά ρατοσ]ατ]γ ΡτολΙρι(ος.) 
(Βρ. Μιά.) 

Ιπ πο εαβεεαπεπί επαπηθγαίοη οϐ νίσος, ἴ]ια 
Φεπεγαἰ ἲΕΓΠΙΒ ἀνόμ. απά ἀνυποτάκ. (ἰαιυίεδ απἀ 
τι) {1), α1θ, ΒΥ αγ οἳ εχεπιρ]ἰβοαίίοπ, {ο]]ουγεά 
πρ ὮΥ «ρεεία[ οπθε. "ἼΓἼ68α, ΠΟΜΕΥΘΣ, αἴθ ΙΠίΤο- 
ἀπσεά ὮΥ Ώιο οοπηθοίῖπσ Ππ]ς οὗ 5οπηο ΥΠΟ αγο 
ΡαγίΙΥ σεποτα], απἀ ρατί]γ εροσία]:; --- 45 ἀσεβ. απά 
ἀνοσ., ἁμαρτ., απᾶ βεβ.; απά νΥπίο] ταίοτ οοηςδὶςί 1π 
Ῥγὐποζρίε Όναπ ἵπ ργασίοο. "Αμαρτ. πια ϱο ἴπκεη, 
νΙΗ 6οΠ16, {ο Ἱπθαπ Ἰαάοἰαίογς; Ὀαί Τέ 18 ΓαίΠεΓ 9Υ- 
ΠΟΗΥΙΠΟΙ γν]ί] ἀσεβ., ΥΠ νυ Ισ ἔετπα Ιί ἶ5 ο[ίεῃ 
οοπηθοῖεά ἵπ 3ογΙρίΗτθ. ᾿Ανοσ. απά βεβ. ατθ αἱδο 
ΠΘΑΥΊΥ ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΙΒ, απά ππαΥγ Ὀο τεπάρθτες, «6 ἵπι- 
Ρίοις απἀ Πθεαίπεπίδμ.. Νοχί οοπιο {Πο σρεσίαί 
{6ΙΠΠΒ, οοππππθποῖπς Υν ΙΕ] πιιγάον, Ὀοί]ι οἱ {πα ννοτεί 
απά {πε Ί65ς ογἰπηίπα] οτί. ΒΥ πόρνοις πιαδί ϱθ 
ἀεποίθά αάμίίεγεγς ἃ9 ν/ε]] α5 /ογπίσαίο)». ᾿Αρσεν. 
586Π15 Ἠθγθ {ο ἀεποίο φοἀοπιίες ο{ Ροίπ ΚΙπάς, 
ΠΚΙΠΕΙΥ, Ὀοί] {1ο μαλακοὶ απά {Πε ἆρσεν. πιεηίϊιοπεᾶ 
αἱ 1 Οοτ. νι. 9. ἜΓο πιγζεγ απἀ στπς ο απιείεατι- 
ποες οἳ ἰμε υνοτεί δογί, ία Αροςίε, ἵπ ἀνδραποδι- 
σταῖς, 5αὈ]οίης γοῦύογι οἳ {ε νγοιςδί Κἰπά; {ο Εςσ- 
ΡοβΙ{ΟΓ8 ατθ αρτοθἆ {ἐ]ιαί {ο ννοτά ππθαπς ἰάπαρ- 
Ῥΐπις [του Ρ6ΙΒΟΠΒ {90 Ῥε θο]ά αδ 5Ίανες (5ε6 Βοπο]. 
οη. ΑγἰδίορΗ. Ῥ]αϊ. 621.) α οτἴπης ΙΠΙΝΕΥΡαΙΙΥ τε- 
σητάεἆ α5 οῇ ἴἶιο ἆθερεςί ἀγε, απά αἱνίαγς ραπ]σηεά 
ΙἩ ἀοαίἩ. ἘΥ ο ψευσταὶ απᾶ ἐπίορκοι 3Τθ ἆθ- 
ποίοὰ ἀϊβοτοπί πιοδϊβοαίίοης οῇ νε εαπιο ογἴπηθ 
(5ο Ἠοπι. 1. 31. ἀσύνβετοι, ἄσπονδοι), ἴπε Ἰαΐΐ{ετ τίβ- 
Ίπσ Ὀδγοπά Ίνα {οΓΠΊΕΥ, α5 ρεγ/άτή εχεθεᾶΒ ρο;/βάψ. 
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3 ’ ας . 3 ῃ Δ ’ - ιά α 9 
ασεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀγοσίοις καὶ βεθηλοις' πατραλφαις καὶ µη” 

’ - ’ ’ 3 . 3 ” ’ 

τραλφαις, άν δροφογοις, ποργοις, αφσε)οκοιταις, ανδραποδισταῖς, ψευ-- 
, ’ Δ 2, / » ς / / 3 ῃ 

ταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἶτι ἕτερον τή υγιαινούση διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 
. ἳ Τγεες. 2.4. 3 χ τὸ εὖύα». ) ο ῦ ; ῦ.ο ἐ / γώ ως χκτς κατά τὸ εὔαγγελιον της δόξης τοῦ µακαφίου Θεου, 0 ἐπιοτευῦθην έγω. 1 

’ , - } ’ αυ, Ὢ -” - ς - 

καὶ χάριν ἔχω τῳ ἐδυγαμωσαντί µε ἉἌριστῳ Ίησου τῳ Κυρίῳ ημῶ», 19 
939 4]. ε/ ’ ς ’ Π η ’ »”’ 

ατα ν 99, 41. ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν, "τὸν πρότερον ὄντα 18 
48 9. 4θ. ] α- ο. , ας - [ ο. 3 3 ’ ε/ 2 - 
ασ ά, ῥλάσφημον καὶ διώκτην καὶ υβριστην. -λλ ἨΛηλεηθην, οτι ἀγνοῶων 
1 Όος, 15. 9 ι. κ. νο -. μας ἂ τ ῇ δι σας ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ" ὑπερεπλεόνασε δὲ Ἠ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 14 
Ἠ{], 8. 6 Ας Ἡ, ».. 3 . ων 2 - Ἡ ἓ ς / 9 

υ Μαι. 814. μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. 1Πιστος 0 λογος καὶ 15 
Πατ] 3, ΙΤ. ; 3 - μὲ. 5’ η 2 - Ε] 3 ᾽ ’ ς 

ων ὧδ- πασης ἄποδοχης ἄξιος, Οτι Χριστος Ιησοὺς ἠλθεν εις τον κὀσμον αμαρ- 
Ι οὐ ὃ. 5. υ - τ ”- ) 3 Π μ.ο 2 ο υ - 3 ’ ε/’ 3 

τωλοὺς σώσαι' ὧν πρὠτός εἰμι ἐγω᾽ ἀλλὰ διὰ τοῦτο Πλεηθην, Ὅα ἐν 16 
, 3 ” ᾽ . Π 

ἐμοὶ πρωτῳ ἐνδείξηται Ιησοὺς Χριστος την πᾶσαν μακροὐυµία», πρὸς 

ΕΟΓ ψευστ. ἆοθς πο, Ι οοποεῖνθ, δΙπΙρΙΥ πΊεαη (α5 
έ 15 σεποτα1γ Ιπίοτρτείες), ᾖσηδ, Ὀαΐ ἀεεείυοῃς, 
ήέογ/η [αή(]ήεςς, αἱ ἴπ Ἠοπα. 1. 4. 1 δομή . 4. 23. 
9ο Τμήσγα. ἵπ 5 Ἱπιπαίαθ]α ἀαεβοτιρίίοι οῇ {ῃθ 
Αίαίε οἱ 5οοἱθῖγ Ιπ ἄτεεςς αί ἴα {πιο οῇ πε 
Ρε]οροπηθείαπ ννατ, Ἰ,. Π. 89. ἴπτοννς ἰοσεί]μεγ 
Ώποςο (νο νίοθς (Π«ΠΙΕΙΥ, Ψευστ. απά ἐπιορκ.) ας: 
οὔτε λόγος ἐχυρὸς οὔτε ὄρκος Φοβερό. ἼΤηθ 
εἴ τι ἰ5 [οτ ὅ τι, πιεαπίἁπρ «« ννμαίενετ εκει”. ΒΥγ 
ὑγιαιν. ὁϊδ. ἱ5 πιεαπί, ΡΥ ΠΙΕἴΟΠΥΠΩΥ, “ὁ ναί 5ουπἆ 
οἵ δα]αίατγ ἀοσίτίπο οπ]οἰῃς.. 90 ὑγιαίνοντες λόγοι 
αἲ νΙ. ὁ. 5 Τιπι, 1. 19. απά ῬΗΙ]ο οἶίεά Υ Τιοεδη. 
Α5ο Ῥ]πίατο] οἶιοά ὮΥ Υείς. Ίαβ δόξας περὶ θεῶν 
ὑγιαινούσας καὶ ἀληθεῖς. . 

11. κατὰ τὸ εὐαγγ., ὅτο.] Τ]εβο Υοτάς αΤθ 
«]ο5δ6ΙΥ οοηπεοίθεᾷ νι νε Ῥρτοσεάίησ, απά ατθ 
αἀάεά {ο 8ου παί ἴπετα ἶ5 τα[ετεπος {ο {πα 
«ὐιρίκίαπι Ἰανν, α8 ννδ]] α5 πο πιοτα] Ρατί οῇ (ια 
Μοραΐο Ίαν: Πίο Βεηδοῃ Ελίη]ςς ἶ5 {ο 8αΠΠε α5 
βαγΊΠσ, ()λαί {ιο Ίαν οἳ παίατα, ος {θ πιογα] Ίαν, 
15 αἀορίαά Ἰπίο {πε ΟΠτβίίαηπ βΥςίαεπι. Μακάριος 
15 4η ορ](]χεί αρρ]εά {ο (οά αἱ νΙ. 1δ., απὰ αἱδο 
ῦΥ Ρ]ή]ο, νο οα]] (οἆ µόνον µακάριον. Τί ἵβ 
πιθαπ{ {ο ἀεποίο Γε]1αΙίγ Ιπβπ]ίο απἀ Ῥεγοπά οοπι- 
Ραγίδοῃ. 

1ο. τῷ ἐνδυν.] Ἰαετα]]γ, « Νο σαΥγο πιο {ο 
αΡΙΗΙΥ απά αιπαΙβοαίίους [[οτ ἀϊδοματσίησ {ί8 
(ταδί]; οὗ σοιγςε, ἱπιρ]γίπς αἲ] Οναί Ὠ]νίης Ι]]ι- 
πη]πα(ίοπ απά 5αρεγμαίυτα]. Ῥουνετ (π]]εά δύνα- 
µις, Λοῖς Ἱ. 8.) Ὁγ ννίο Ἰιε ννα5 οπαῦ]οά {ο ΓΗ1Υ 
οοιηρτγεΠμοπά απά οβοσίπα]]γ Ρρταασςὴ ἴπο (1οβρε]. 
ΛΙ ή ο οοηκίαπΙγ πδογίρες {ο Ολτῖεί οΠΙγ. 
966 Λοίς Ἱχκ. 17. Ῥοπι. αν. 19. 2 Οοἑ. ν. 5. (αἱ. 1. 
|. "Οτι πιστ. µε ἡγ. θέ. εἰς διακ., ἵ8 ΓΟΓ ὅτι ἔθετό µε, 
πιστὸν ἡγησάμενος, εἰς ὀτακ. 

19. Ίη ᾖλάσφ., διώκ., απά ὕβρ. ιοτο 15 α οἰἴπισα ; 
ιο ερἰγἠ οἱ ΠΠ] -ννἩ]] οχργοφςοὰ ἵπ (ο Μγεί, Ὀεῖπσ 
ἵπ ο 5οσοπᾷ απά ή τὰ ἴοτπις οαττῖο Ιπίο σγολίος 
απά στοπίοτ ο/ῄοσί. Όη βλάσφ.,8οθ Λοίς χχν]. 1]. 
ο) διώκ., (απ]. 1. 19. απά οἳ. ὑβρ., Λοίς νι]. 3. 1]. 
Γκ.2. Τη ὅτι ἀγνοῶν ἀπιστία Όλοτο ἶ5 απ οὐβοιιγ(γ απά 
βοοπιῖηςσ Ιποοπστα]έν, ατὶδίπσ [Τοπ Ὀτον]ίγ οὗ εκ- 
Ργορδίοη ; νο οἰαήσος Ῥοίπσ Ῥ]επάσοὰ Ἱπίο ο0Π6. 
Τ]ο Γι] 8εηβα 15, “' Ὀρσαιδο [ ἀῑά νν]νας 1 ἀῑά ἴπ 
Αἰππρ]α Ισποταποθ [οῇ να ἨπίΗΤο οῇ πιγ οοπάποί], 
απά ἵηπ αἵποστο [ηνουρ απ[οιπάες] απΏο]ίε[ [ο 
Ώπο {τι(]ι οἱ πο (4 ομρο]].) 

14. ὑπερεπλεύνασε --- ἀγάπης.] Της ἵδ, {τοι 
ὑτονίίγ, οΏβοιτο. Το 86η8θ, Ίν]ον ΒΙΙΥ οχ- 
Ρίθβςο, ἰ5 α5 {οἱ]ονν: ««[Απά ποί οπ]γ ας Ἰ 
Ρατάοπες], Ὀνέ [1ο ργασς οϐ ο [,ογτὰ 80 ΔΙΠΡΟΘΓ- 
αθουπάθα [Όδγοπα ΠΥ ἀοβογίς], ναί Τ να α]δο 

Ῥτοισ]ηί {ο Ῥε]]ενε απἀ Ίονο ᾗεφις (Ἠτῖςί [νν]ηοπα 
Ι Ἰαὰ Ριαβρηεπιεὰ].”. εεο Αοΐδ η]. ὁ. αχνΙ. 9. 
1 Οοτ. χν. 9. ο πίστ. (54789 Νενο.) 8 ορ- 
Ρο5εἀ {ο {ο ἀπιστίᾳ; απὰ ἴλε ἀγάπης ο ἴπθ 
βλάσφ.” 

15. πιστὸς--- ἄξιος.] ἜΤηε 5εηςο δ΄ Απειτεά]γ 
16, απά νΥοτΙΙΥ οῇ επβτο αοοθρίαηςσθ ἶ5 {πε ἆβ- 
βογίΊοη, ἴπαι,” ὧἆο. ᾿Αποδ. ἄξιος ἵ ο[ίεπ Γοαπά 
Ιῃ Όο Ἰαίετ ϱ]αβείσα] νντίίετς απ Ῥ]]]ο. Σῶσαι 
ἀοποίος ποί οπΙΥ {ο ραΐ Ιπίο {Πε Ὕναγ οῇ βα]ναίίοη, 
Ῥι{ αἱξο {ο ΓαγΠΙδΗ να δαοἩ αἷάς οὗ Ὠϊνίπο σταςθ 
ἵῃ υνοτ]κίησ 1 οί, α5 ατθ οοηβδἰκίεηίΐ υγίἩ Όιε ἤδε 
ΥΠ] οἱ ΠἹΘΗ α5 πιοτα] ασθηί5. 

-- ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ.] Δί Όμς είτοησ ϱκ- 
Ργεββδίοη ἴῑπε (οπιππεηίαίοτς εἰαπηρ]ο. Το ταπἹοΥθ 
ύιο ἀἰβιοι]ίγ, Βεπεοῃ εχκρ]αῖπς ἴ, « ενα Εταὶ ΄ 
νο {.οπι α Ρ]αδρηεπιοις ρει5θοιί{οΓ Ἰαγνθο Ώεοοπηπθ 
α Ομγ]ςαη.) Ἠαΐ 86Π56, Ἠοίνονατ, πνοι]ά τοθ- 
απῖτθ {πα Αγίο]Ια: απἀ ρεγῃαρς ἴπε {ταίῃ οῇ ἴπε 
βεηί]πιθηί ΠΙαΥ 6 αιεδίοπεά. 9ο0πΠ6, 45 Ἀθννςο. 
απά ἨαἱρΥγ, τεπάςετ ΄έα οΠμίε[,) 1. 6. οπθ οῇ {πα 
ομἱθῦ Βιί ννηθίΠθγ πρῶτος ΘΥΕΙ ας ἴλαί 56/56 
πΙὰΥ ὃο ἀοποίοά; οετίαϊπ]γ ποί ἵπ ΕΡΗ, γἰ. 2., 
πηογοθ 96ο Νοίθο. λοτ ν]] πε αὔξεηπσο οῇ {8 
Ατίϊο]α οοπίεπαηος Ιέ; αἶπος, α5 Βρ. ΜΙάά]. ατ. 
Α. 1. 6. 9. 81ο0ΝΝ5, οτάἶπα]5 ἀἱδρθηςθ γη] ἴιο Ατίι- 
οἱα. Βεείἀςς, {γοπα {πο ν6γγ Ρροβί{1οπ οἱ ές πνοτά, 
απά {πα αἰγ οῇ πα οἰααςα, 1 5 ππαπ](οςί {Παί α 
εαρογ]αί]νο 56ης5ε ἶ5 ποτο Ιπίεπάεά. Τ]ε οοΠΠΠΙΟΠ 
Ἰη{θτργοίαΙοη πηαδί {ποτο[οτε ε τείαϊηθά, απ ἴπε 
Νοτάς τοσατὰεὰ α5 οχργορεῖνε οΓ ἆεερ πιοᾷθβίγ 
απά απη(11γ; Ἰἶκο 1 Όογ. χν. 9. ἐγώ εἰμι ἐλάχιστος 
τῶν ἀποστόλων. 

16. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλ., ἃο.] ἜΤ]ο 5οη5θ 5866ΠΠ8 
ίο0α6: “' Ποννυεῖί Γοτ ἐς ΤΟΊ5ΟΠ ο) ννας 1, 
ὅεο., α. ᾱ. «1 ννας ο βηδί απά ομ]οῦ ο 8ΙΠΠΕΤΕ, 
παπά {Ἠθιο[οτο Ιπ Πιο [γδ [ου αἲ] νν]ο Ἰαπά 9ο 
αιααοῶς αἷά Ογίκί 5ονν ΠΙθΓογ.’.  'Ὑποτύπωσις 
Ρτοροτ]γ ἀεποίες 51ο] απ οχαοί τοργοβοηία{ἶοη οΕ 
Όνο Γοτπη οὗ απγ ήπα, ας 5 ορίαϊπος Ὦγ α δίαπιρ, 
οἱ ὑπιργεκκίοπ. Γης 1 σαπ1θ {ο ΠλθαΠ η οποπιρίαν, 
απά βπαἰ]γ α εἰς εααλρίο, 38 ΝΝΗ5 ἴ]λο οᾳδο ος 
(ο ἀθα]ίηςς νι δί, Ῥαα]. {ο αἲ] εἰποετεὶγ 
Ροπί{οηί 5ΙΠΠΘΓΒ. 

--- πρὸς ὑπυτύπ.] Ὕποτ. ἵδ νδ]] οχρ]αϊποά ὮΥ 
Ών, Βωγίοη, “ α ᾖἱοποθς πιαάο η ἐπιργοδδίοπ,’ απά 
σοπογα!]γ απ΄ οχοιηρ]ατ.  Νον, πο οχαπρ]θ 
(οὔβοιγνος Αγ, - ἱ οοι]ὰ Ὃο Πίίετ Ρο {ο 
βΊνουν {λε πποτον οὗ αοἆ ἵπ ρατάοπίπς εἶπ «ωτουρ] 
Οεῖκῖ, απά {ο 6πσοοτασθ 8ΙΠΠΘΤΕ [ο τοροπί απά 
Ῥθ]ίονο, {ραπ 1ο ρπτάοη ρταπίοὰ Ὃν (Ἠγίδί {ο 5ο 
ρτοαί ἃ ΓΙΠΑΡΓΟΒΔΟΓ α5 9ἱ. Ρα] Ἰαά Ώορθη. 
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17 ὑποτύπωσιν τῶν μελλοντων πιοτεύειν ἐπ αυτῷ εἰς ζωην αἴῶνιον. 
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ἑ Βασιλεῖ τῶν αἴωνων, ἀφθαρτῳ, ἀοφάτῳ, µονῳ σοφῳ Θεῳ, τιµή καὶ 
ᾱ Ἱηΐτα 6. 12. ’ ᾽ - - ’ ν) ’ ὶά 3 ’ . Π 

18 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ή ἁμήν. |" Ταύτην τὴν παραγγελίαν τί, α;τ. 
ῃ ῃ ’ ο 4 Ν Ν / ὰ «Ἀ ) 

παρατίθεμαί σοι, ΤτεΧΥΟΝ Τιμοῦεε, κατα τας προαγουσας επι 6ε προ-- 
Π ε/ ’ . 2 . ᾿ 

Ι9 φητείας, ινα στρατευη ἐν αυταις την 

17. Ἠετο {λε Αροβί]ε’5 στα({αάθ {ΟΥ ἴἶια ΠΙΘΓΟΥ 
οὗ (4ο Ότοα]κ5 οί (α5 ο/ἵεη) Ιπίο απ οχρτθβδίοπ οῇ 
Ρταΐδε απά αἀοταί]οΠ. Τ]ς ἴ6ΓΙΏ βασιλεὺς ἶ5 οβιεῃ 
αρρ]οὰ {ο ἀοά, α5 Ρεῖπςσ πε Κπσ οῇ Κίπσς απά 
Τ,οτὰ οἳ Ἰοτά5. ᾿Αϕθάρτῳ, α5 ἀἰδαπσαίσιεά [Τοπι 
θα] πιποπατοἩς. ΟΓ ἀοράτῳ, ἴπε Ὀεςί οοπιΙπεηί 
15 {ο ραγα]]ε] ραςασο αἱ γἱ. 16, ννΠίοἩ ἴπε {αδίθ 
οἡ Μηίοι Ἱπάασεά ἨΙπα πποτο (απ οποθ {ο Ππηίαΐίο 
5 φῶς οἰκῶν ἀπράσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ 
ἰδεῖν δύναται. Όπ µόνῳ σοφῶ, 5896 Ῥοπι. ΧνΙ. 21. 
Ι Ἠπνο Ἠθτο ροϊηίοἁ αξ 1 Ἀανε, Ῥοσααδς Τί Ἰας 
νθοι. βποννπ Ὁγ Βρ. ΜΙάάΙ., λαί ἀφθ. απά ἀορ. 
πστθς ποί ουν βασιλεῖ, Ὀαΐ νν]ία Θεῷ, απά ὑλαί {μα 
{τας οοηβίγασ(ίοή 18, “ Ῥο (λε είειπαὶ ΚΙπασ, έλθ 

ΓἹπαπαοτία], Ἰπν]κίρ]ε, ΟΠΙΥ π]5δθ (οά ;” ιο Αγίϊο]ο 
ο τ ὑοίοτο ἀφθάρτῳ είπα, ἃ5 [εφιθη{]γ οἰδαιμετε, 

οπτιοὰ Ὀείοτο α Τε Ιπ αρροβοηπ. ΤΠ σοφῷ 
15 ποῖ Γοαπά 1π 5οππθ αποϊεπί ΝΤΑΡ., Υ6ΓΒΙΟΠΒ, απάἀ 
Ἐαίπονς, απά 15 οαπσε]]εά ΡΥ τίεδὺ. απά οίπεις. 
Ἰπίατπα! ογἰάσπσα ποιά 866πη ασαϊηςί ἵέ, ἴπαδ- 
ππποὮ ας ΤΕ πιαη Ἰανο Όεεῃ Ιπίτοάασεάἁ {Ποπ Ῥοπῃ. 
χνὶ. οπ. Ὑεί Ἰ οαπποί Ῥαί φαφρεοί (παί 1 ννας 
}οπιονεά ὮΥ Όιοβδ ᾽Πα][-Ιθατηθά ΟτΙςΒ, ο 
εἴαπιρ]οά αἲ [ο ΕΧΡΤΓΕΒΣΙΟΠ σοφῷ, απᾶ (οισΠΏί ἴί 
πγου]ά Ὃε Ὀείίετ ανναγ; Ρεγ]αρς {Τοπ {Παῖτ ἰακίη 
νο ραββασε (νι Τιαππρθ οἨ ο]ἨΠ χν]ῖ. 9.) α8 Τη 
Ροϊπίοα : ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, µόνῳ, σοφῷ Θεῷ, ΥΥΠΙΟ] 
Ραποααίίοπ Ὠνας 0 οπππιθη{α{οἵ ΦίΤΕΠΙΟΙΙ5ΙΥ πιαίη- 
ἰαἵηπς, αρρεα]ίπσ {ο (επ. Ερὶςί. αἆ (ογ. 1. οὕτω 
ἐποίησεν εἷς τὸ δοξασβῆναι τὸ ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ καὶ 
μόνου Θεοῦ. Ῥαί ἵπ ναῖη, α5 ΙΙ] αρρεαΓ {τοπ ίΠθ 
Νοίς ο (αί ραβ-ασθ. , Ιπάεεᾶ, ναί 106γο ἴ]ια 
Ραποίααίίοῃ, Τέ ννου]ἀ 58επι αἱπιοςί 1δείρος: Ὀαΐ 
Όιπί ατσηππεπί ΙΙ] οπ]γ Ῥο να]ά ασαϊἰηςί {πα 
Ριωπο/μα[ίοπ, ποῖ ἴ]α ρτθδεποθ ΟΓ σοφῷ. Ταπε, 
Ἰπάθες, α5Κ6 ΙΥΊΥ {Πε εχργεβδίοη ΟΠΙΥ 1οῖθο δποι]ά 
Ῥο6 αρρ]εὰ {ο ἴπε Ὠείϊίγ απγ πιογτο ίπαπ ΟΠΙΥ {π- 
υἐίοίο. Επί Τν ννοι]ά ποί ο ἀῑ[Πει]έ {ο οβεγ α 
ΓΘΆΡΟΠ [ος ναί, ερ ἴέ πρερδδαγη: Ῥαΐ 1 5 ποί; 
{ΟΥ μόνος ἵδ οπΙγ α5εά ΡΥ απ Ιάΐἱοπῃ ΥατΥ 5ἱίαρ]θ {ο 
ΟπεπίαΙ ἀἱοίίοπ, ΥΥΠΘΓΕΒΡΥ Ἱέ ΠΙθΓΘΙΥ ταίκο5 {μα 
Ροβίεΐνο οῇ απγ απα]1{γ {ο {1 φημετίαζωο. “(06- 
[αἴπ]γ μόνος (.5 ἶ5 οῬβετνοά ὮΥ Βρ. Βωτσοςς οἶτεά 
οη ο] χνΙ]. ὖς 4065 ποί ῃο58658 50 οχοε[ηκῖωε α 
86Η506 ας πε [Γηιατίαης 5πρροςο.”. Βαΐέ ν]αί 
ΓΓπΙτατῖαπς Οπ]ς πουν, πο Αγίαπς πηὶση{ ἐΠίη]ς ἵπ 
Ώνο αγ ασος; απἀ, {Ἠοιοίοτθ, ἵ οαπποέ Όιαί 
βπβροοί ναί ἀοε[γίπαϊ ΤΘΕΑΣΟΠΕ ({0 αςθ {ῃθ 6χρτος- 
είοη οἱ ΜΑΡΙ) πιαγ Ἰανο οοπουττεὰ ἵη Ιπάποίπσ 
8οππο οπτ]γ Οτίπσς {ο (του οιί {πα Ἱνογᾶ, 6πι- 
Ρο]άσπεά ρετιαρς Ὁγ νπαί 5 εαἰά αἱ νΙ. 1 ὅςσ 16. 
ὅ µακάριος καὶ µόνας ὀυνάστης, ὃ Βασιλεὺς τῶν βασι- 
λευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, ὃ μόνος ἔχων 
ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον. Τί πιαγ, ἰπἀάφςᾶ, 
Ρα αγσοά, ελαῖ νο τηματίαπς πιϊση! ἐπέγοάμοο 1έ 
{Ποπ Ῥοπι. αν. 21. Βαΐ (ρα(ῖπσ σοοά Γαἶδι οιέ 
ο ἔἶνε απεδίῖοπ, απά {ια /αοξ, ἐιαξ οῇ ἐοὶχ αἀαΐπσ 
ΔΠΥ ἴπίησ {ο πα (θχί, ΎΘ6ΓΥ {ου ΡΓοοί5 οαπ Ὦθ 
αζάποεά) 1 ννας ΕΑΓ Πποτθ {ο Ιπίτοςί οῇ {ο 
Ατίαη5 {ο γεπιουρ {παῃΠ οἳ ἴμο 'Γεϊηϊατίαης {ο αάα 
ΔΏΥ (ίηπς. Ῥεφίάθς, ἴ]χε {ΟΓΠΙΘΥΓ ἩΥοΓθ αρολδίοπιοά 
ἵο ἵππιρεγ υ( (ο ἰοχί ἵπ νατίοις Ίναγς. Τ]ηαί 
Ώιθ Ῥοφο]Ἡ. Ἀντ. Ίας πο {πο ννοτά, νΙΙ] ποί Όο 
ἀθοίβίνε ἵπ α οᾳ5ο Ἰΐκο {Πίς, πν]ίο] «οΠποσγης {θ 
πάάΠίοη οἱ οπηἰβῖοη ΟΕ Ὑνοχάς, ΓΟΓ ππ]θ8ς6 γη 

ΥΟΙ,. Ἡ. 4 η 

καλὴν στρατείαν, " ἔχων πίστιν ο Ππία δ. Θ. 

Ἰανο Ὀθίίογ τεαβοης [ος Ὀο]ενίησ α Ὑγοτά ποι 
σοηαίπθ, απ 15 Ὀεῖίηπσ ποί ακρτεβθδεά Ιπ 8η 
αποιεπί ΎδγδίοΠ, Πέ πιαςί Ῥο τείαϊπεἀ. 

18. με Αροδίο Ἠθτε τοβαπιθς γν]αί Ἡο Ἠαά 
βαἱὰ αἲ ν. ὁ. Τετ ἶ5δ α γοπιατκαβθ]ε {γαηβδροβΙοη 
ἵπ {ηθ Υοί5θ: πο οοηβίταοίοῃ Ῥεῖ]ῃησ τ. παραγγ. 
παρατίθ. σοι, ἵνα, κατὰ τὰς πρ. ἐπὶ σὲ προφ., στρα7., 
ὅσο. ΥΠ] ιο ννοτάς τὰς προαγ. ἑ. σ. πρ. ἴπε Ἰαΐετ 
Οοπηπιοπίαίογς αἴθ πιασὮ Ῥετρ]οχεά, απά Ρτοροβθ 
γνατίοις ΙπίειρτείαίΙοΠς, ΥΥΠΙΟΠ, ΠΟοΝ/6ΕΥΘΥ, αΓθ ΟΡΕΙ 
ίο Ἰηπεαρεταῦ]ο οβ]θοίίοπβ (866 Ἠθο. 3Υγη.): απἆ 
Ώπα ΟΠΙΥ {τὰς 9Π6 αΡΡΘαΤ5 {ο Ρο {]αί οῇ νο αποἰεηπί 
απά πηοδί ΠποάΘΓΠ Εχροξί{οτς, ὉΥ ΥΥΠΙο]ι {1ο προαγ. 
προφ. τεβρεοίῖπσ 'Γιπποίπγ ατα τείοτγοά {ο {με 
ταγε]αίοης πιαάθ ὮΥ (πε ΒρὶΙτέ ἴο Αροβί]ε8, οἵ 
ΡΕΓΦΟΠ5 ροβεερείησ {Πα Θριτιίαα] οἱ οα]]εά πα 
προφητεία, οἳ έλα ακἰδίεηοθ οἱ νΠΙοἩ ο Ἠανε 
Ἱπάαπυιίαθίο ονἰάεπορ ἵπ πο Ν. Τ. εε (Ἠτγς., 
ΤΠδεορΗγΙ., ΤΠεοςογ., απἀ (Ἡοαπεπ. ἜΓ]μα5 (πε 
τουε]αίίοῃΠ8 ΠαΥ ο βαρροβεά {ο ϱ6, ἴαί Ίο νγοι]ά 
Ὀ6 α Ρ6Ιδοή ο 5ποιι]ά ππαο]ι Ῥεποβί {Πο ΟΜΗΤΟΙ, 
απά Ὀθ ν6τγ Ῥτορογ {ο 6 Ἰπγεείοὰ νι σονετη- 
ππεηί ΠΠ. 66 ἨΠΙΡΥ. ᾿Επὶ,  οοποεγηῖης; 
α εἰσπίβοαίίοη πο Υετν [εφπεηπί, Ραί νΙο] 5 
{ουπά ἵπ Ματκ Ἱκ. 12. γέγραπται ἐπὶ τὸν Υἱὸν τ. ἆ. 
Πευ. νι]. 19. ἐφ᾽ ὃν λέγεται ταῦτα. 3 Όοτ. Π. ὅ. 
2 Τ]6ςς. 1. 4. Ἡροαγ. ΠΙΔΥ Ὀ6 τεπάετες ΄ αηίθ- 
οεἀεπί,” ογ ΄«ρτεοεάίης,” (45 Ηεὺ. ΙΙ. 168.) --- 
ΠαΠΙΘΙΥ, ννυμ]οἩ Ῥγεοεάεά Πὶ5 αρροϊπίπιεη!ϊ {ο {πε 
πη]η]κίθτ]α] ο[ῇςσο. 

--- στρατεύῃ] Νοί «6 ναῖ Όχοα πισ]λίοςί,” Όαί 
6 πιαγθεί ννατ. Ἔηο πα] ίατγ πιείαρῃοτ 15 6πη- 
Ρ]ογαά ἵπ αἱ]αδίοπ {ο ο οοιΓασε απάἀ ν]ρί]απος 
τεφι]ς]ίο {ο Πῖς5 ο[ῇσθ. Βιαοῇ ἤσητες (1ηεί5. Ίας 
βΊον/π) αγθ αἱ5ο ϱπΠρ]ογθᾶ ὮΥ {Πε 6αφδίσαί υγιές 
γη] τ6ίεγεποθ {ο αΠΥ ο[ῇςσο, ραθ]ο οΥ 6Υεη ρτῖ- 
ναίθ, τεργοδεπ/ίησ Π[ο α5 α γνατ/αγε, απά ΠΠΣΠ ἃ5 α 
βο]άΐεν. Τῆε Αγάσ]ε τὴν 18 ποί Ῥ]εοπαρί]ο; (Πα 
56η5ο Ρεΐησ, α5 {πο ῬεδεΠ. 3Υτ. Γταπβ]αίογ βαν, 
6έίᾖε σοοά Ἱνατίαγς,’) ----ΠαΠΙΘΙΥ, ο{ ΓατΠ; ας νΙ. 12. 
ἆγ. τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως. ΕΟΥ {]ετο 18, α5 
ῦΠεορΗγ]. ΤΕΙΠάΤΚΕ, α κακὴ στρατεία, ἴε πππκίηρ 
ΟΙ ΙΠΘΠΙΡΘΥ5 Ἱπδίταππεπί5 οἱ αητισῃίεοιδηθβς. 
Έπετε ἶς απ ε]]{ρ8ῖ5 οβ πίστεως, ἃ5 αἱ ὁ Τΐπι, Ἱν. Τ. 
τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι. Ἔν αὐταῖς 86ΘΙΠΕ {ο 
πιεαΏ, ΄ΒΡΥ απά {τοισῃ ἴπεπι 3 1. 6. Ὀγ (Πε 
βππη]ης Ργοσρθθαἶποσ ΓΓοΙπ {οςε ΤΕΥΘΙΛΙΙΟΗΕ, ΘΥΘΠ 
ίλε ἀθεῖτο ποί {ο Ῥε {οαπᾶ ΠννοΓίγ οΓέμειη. 9ο 
ἐν 5 α9εᾷ αί 2 6ο. 1ν. 6. 

19. πίστιν καὶ ἆγ. συνείδ.] Μεπίοπεά 5αρτα 
ν. ὅ, απά [οτπιίπς {Πε Ρρτϊποίραι υἱτίαες οϐ {πα 
Οτίκήαπ φο]άϊθτ. “ Τημεςο (οὔβεινος Ὀνγ. Βατ- 
ΤΟΝ, Θ6Υπῃ. Υο]. Π. Ρ. 10) ατα ἴεγπς Ῥοτῃ {οσοίμοτ, 
Ιη5δεραγαῦ]ε ΠΟΠ 6αοᾗ οίματ, ΙΠνίπσ απά ἁγίης 
{οσείπετ: {ου {πε Πτεί ἶ6 ποίΠῖης Ραί 1ο ε6ἱρα]α- 
Ποπ οῇ α σοοἆ οοπφοίεηςθ, {111Υ Ῥεγειαἆθά {ῑαί 
ΟΗτϊςΗαπΙίγ {5 16, απά ΗΤΙΩΙΥ τεςο]γεά {ο οοπιρΙΥ 
ΜΙΑ Ἡ: απά αξ {ο {πθ οίἩεΥ, α ΠΠαΠ γοῖἆ οϐ οοή- 
βοΐϊεπος ν]]] ποί επηδατ] ἵπ ΟΠτϊΙαπΙ{γ, οἵ Παγίησ 
]αἱ4 οοπφοϊεπος αθἰἀς, θε ΥνΙ] δοοη ἹπαΚο εΠἱρ- 
ντθο]ς οὗ Εαν Ὦγ αροβίαΒΥγ {τοπα 1.7. Πίστ. πιαςί 
πεγο Υοβρθοί ο: οάοχΥγ οῇ ἀοοίτίπθ, απά συνείό. 
Ρτοβαβ]γ πποπης αἰπορτίέν ἵη {απολίπρ Ι. ᾿”Απωσ., 
6 Πανίησ οαδί ο.” Τῃπ περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν 
ὤπετε 5 α παπίἶσα] πιείαρποτ (αἱ Ἱπιρετίθοί]γ 

4ὅ 
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ο »] ᾿ ’ ει ᾽ 3 ’ 9 ) , Γ , 

καὶ αγαθην συνείδησιν, ην τιγὲς απωσάµενοι, περὶ την πίστιν ἐναυα- 
τ ς ’ 2 , εἲ , - 

Γὧν ἐστιν Ἰμέναιος καὶ «λέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ -Σα- 20 

- ᾽ 3 

Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπό- 3 

ἑὶς γὰρ Θεὸς, εἷς καὶ ὅ 

Γ1 σοτ. δ. 6. . 
5 Ὅνη, ᾱ. 17. ν 

4, 4. . 5’ ά ν .” 

τανᾷ, ἵνα παιδευθῶώσι µη ῥλασφημεῖν. 
] - , ’ 

1Η. Παρακ1{ΩΏ οὖν πρωτο» πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευ-- 
3 . ε ᾿ Π ς ᾽ ’ 2 ’ [η ς Γ Π 

επι... χὰς, ἐντεύξεις, εὐχαριοτίας, υπὲρ παντων ἀγθρωπω», ὃ υπὲρ βασιλέων 3 
. ” ς - ’ / »” 5 ’ ’ 

καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχὴ ὄντων, ἵνα Ίφεμον καὶ ησύχιον βίον διᾶ- 
Ἡ Ετε. 18. 29. . ΄ 2 , ν / 
θΡειάθ..  γωµεν ἐν παση εὐοεβείᾳ καὶ σεµγοτητι. 
! 1ο 17. 8. « κά κ ὡς δή τόν , π Ξ . 

σα ο, ;ὄεντον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, ' ὃς πάντας ανθρώπους θέλει 
τμ] 3 1 ω 2 κ. 
Που ο] σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγγωσιν ἀληθείας ἐλδεῖν. 

υπάρτείοοά ὮΥ Ἐκροβίίοτς) ἀθιϊινεά {οπι ΠΠΟΓ- 
ολαπί-καἴ]οτς, ΝΟ 08ο θῖτ Ῥτοροτίγ ὉΥ πα 
νοβςε] ἵῃΠ ΠΙΟ {Πεγ Ἰανε επιθατκαά 1 Ρεῖπσ 
βΙήρνντεσυκεά. Της πιείαρ]οτίσα] αφε ἶδ τατθ, 
υπ ἰς {οαπά ποί οπΙγ ἵπ {πο Εαίμετς (48 (τες. 

Ἀἆ. ναυαγ. τὴν σωτηρίαν) Ὀαί αἱκο ἵπ Ῥ]πίατεῃ, 
νο]. νΠ, ρ. 400: γεί αἱνναγς, Ι Ὀε]ίενα, ννῖ]ι ίνα 
Αοοιρβαίίνθ ΟΠΙΥ, πο αοοοπιραπἰεᾷ ΝΠΙ περί; 
ΜΠΕ ο εχοερίίοη οΓ α βἶησίθ Ραβ5ασε αἀάποεά 
ϱγ Ἰλαίς. (οπι ΡμΙ]ο, νο]. 1. Ρ. 6018. ναυαγήσαντες 
περὶ γλῶτταν ἄθορον, ἢ περὶ γαστέρα ἄπληστον. 
1 Πουσ] {θγς ναυαγ. Ἠαβδ α 8ΕΠ86 ΥΕΤΥ ἀἰ[ετεηί 
{τοπ (ναί ἵπ ἴἶλε ῥᾶ58ασο Ῥείοτο 15. ἜΤ]ε οΠΙΥ 
ἀι[ιοι]{γ ἵπ νο Ῥητᾶδε ναυαγεῖν περὶ ἵ6 ἰο ἃδοεί- 
αΐη {Πο [οτος ΟΕ ια περὶ, Ὑπίο]ι Οοπιπιεηίαί{οτΒ 
πανς {αἱ]εὰά {ο ποίσθ. 1 οαπποί Ὀιέ Οπ]ς εναί 
αά {16γ πποτε αἰεπ/νε]γ οοηβἰἀἆετεὰ {Πε παιἶσα 
βσιιτε θε, {16} ννοι]ά ανα 86εη (]αί {Ίιεγο {8 απ 
α]αδίοη {ο ]οείηςσ α νοςςε] Ὁγ ταπηίΐηρ ἰ{ οη ατοοζ, 
περὶ ἕρμα: ΟΕ νΠΙολ ρηταςθ ΕΧάΠΙΡΙΘΒ ΠΙΔΥ Ώθ 86εεΠ 
ἵπ ΠΙΥ Νοίε ον Τμαογάἀ. νι], 25. 

20. οὓς παρέδωκα τ. Σατ.] 3ε6 Νοίθ οπ 1 6ο. 
γ. ὃ. "να παιδ. μὴ βλασφ. ἘΤΠἱ6 ἀοεδ ποί πιθεαῃ, 
35 Βοζα ΓΙΠΚΒ, “πε ΙΠΙΡΙΠΘ [θγαηί δαας Ὀἱαςρ]ο- 
πηῖαςτ) ν]]ο]ι ννοι]ά πιαἰκε ναί Ηοίητ, σα] ία 
Β6Ν6Υ6 ακΡρΓθΡΡΙοΠ 5611] Πιογο Βο. Βιίΐ βλασφ. 
πιαγ ΟΠΙΥ αἱ]αάς {ο ἐ]ναί «ρεαΚίπο ου] ος ο (τα(]ι, 
{ο μία αττογ Ιπάἰτεοί]γ Ἰοαάδ. Ἠείητ, ννοι]ά 
ποί πανε Παπά]εά (5 ραβδασε ἵπ {η απβκἰ]βα], πού 
{ο 8αΥγ ΙΤγΘνεΓθηί, ΠΙ4ΠΏΘΙ Ίθ ας ἆοπε, Ἰαά Ίια 
Ροβ56856ἆ {πο σοοὰ {αφίθ {ο ἀἱδοσγῃ, (ναί (ποτο ἰἶς 
1 Τ{ α Ἰκάπά οῇ ρτονοτρία] οκρΓθβδίοη (ποί ΙΠΚΠΟΝ/Π 
ἵπ ΟΥ ΟνΏ Ιαπσιαρθο), 5 ἵπ α Κἰπάτεὰ ραββασο οΓ 
ΒΟΡΗ. Απίϊσ. 1099). ἵνα γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν 
ἡσυχωτέραν. 

Π. Ἔ]πο Αροφί]ο πονν Ρρτοςθαἆς {ο ραγίου]ατς, 
απά {ο σ]νο ἀἰτοσίίοης {ος ιο τοσι]αίίοῃ οῇ {πα 
Οατος απά βτεί ας {ο 18 οκίεγπα] βίαΐο, ο0ΠΙ- 
ππαποῖηςσ ΥΠ νο πηοςδί Ἱπιροτίαπί οἳ οχίοτηα] 
οὔβεγναηςςς, ριφ/ίο ιοογκ Πιέρ. 

1. δεήσεις, προσευχᾶς, ἐντ., εὐχ.] ΒΥ ο βγεί ο{ 
Ώιεβο ἴ6ΤΙΠΒ (ν/ ΕΝ, Ἰονίδνατ, ἃτθ τοσατὰθά ὮΥ 
8018 απο[επί απά πούστη ΕχροβίίοΓς 48 ΦΥΠΟΠΥ- 
πιοΙΒ) ΠΊαγ ο πιοαηί ἀοργεεσίίοπφ ο ου; Ὦγ ἴἶια 
εοσοπά, διργ[ἰσα(ἶοπα Πογ σοοᾶ, Ὦγ ιο (τά, ἵι- 
(ογεεδείοπι. [οΥ οἱ/ιογς; ὮΥ πο {ουτίἩ, σγαίεΓιί αο- 
ἀποιοίεάσπιοπίς {ο ἴ]ιε Πἰυίπε ϱσοοάπεδ Γοτ ιοί 
Ῥγεβθγναίἴοπ ο Ρτοβρογ!{γ. Α νίονν καρροτίοά Ὁγ 
{νε απλο] οὗ ϱε. Αασιρίίη (48 αποίοὰ Ὁγ η. 
Ῥαττ, ΒΘΓΠΙΟΠΒ, νο]. Π. ρ. 644), νο Ἰπίθτρτείς 
Φεήσεις ἀοργεεαίίοπς, ναί ονΙ] πιαγ Ὀο ανοτίοὰᾷ 
(Τοπα ΓΙΙΕΙΒ, προσευχὰς, Ρε(Μἶοπα ἐλαί σοοᾷ ππαγ ε 
«ὐιαϊποά Γοτ πθπας ἐντεύζεις οεσαφίοπια] ἐπίογορδ- 
ἱοπς, ναί παεσά[α] στασςς ππαΥ Ὁο οοπ/[θγγες πΡΟΠ 
ἔπθια : εὐχαριστίας, (παηΚ6 νποἩ {ου πανε Γα]β]]οὰ 
ιο μὴν πόλους ο είν εἰπίίοῦ, ϐγ οβοσίίπσ 
Όιο ἀε]ίνεταπος οῇ ὑμεῖτ ρεορ]αο {οι ἱππρεπάίπς 

ἀαησετ, οἵ ὮΥ τοάτεςείησ 5οππε στίενοιΒ απάἆ ἵη- 
νοίογαίο Ίντοηῃσς, ο: ὮΥ ἀῑΠαδίηςσ ρεπετα] Παρρί- 
ηοςῬς ΙΠ {1ο τθρι]αγ απἀ οτάετΙγ αἀπηϊηἰκίταίίοη 
οῇ σονετηπηθη!ί. θε απ αἀπ]ταῦ]ο ΘΕΤΙΠΙΟΏ ΟΠ 
Οπς ἴοχί ὮΥ Ὀτ. Βαττον), νο]. Ἱ. Ρ. 122. ΕΥ πάντ. 
ἀνβρ. ατα πηθαπί αἲἰ, Ὀοῦι Ολτίκῆαης απἀ Ποῃ- 
Οππ]βήαης. 

2. τῶν ἐν ὑπεροχη.] Τηθ68ο6 ατε εαιἰγα]επί {ο 
{πο οἱ ἐν τέλει οἳ ἴνε ΟΙαβεῖσαὶ υντ]ίθτς, ΄έ χοβθ 
νγο Ποἱά απγ ο/]σο 1η {πε Βίαΐθ,’ {με ἐξουσίαι οΕ 
Τη, 1. 1. "Ίνα ἤρεμον --- διάγωµεν. Τηἱ8 ἀοες ποῖ 
Πηθαῃ, α5 5οπηθ Ιππασίπθ, “΄ Τμεί α5 4ο {Πί5, ελαῖ νε 
πηαΥ ᾖνο ᾖεε {τοπ ρετεεοι/ίοπ.. ἨγΠαϊ 56επης 
πηθαηί 5, ναί ἴ]λο ρταγετς ατθ {ο Ὦε οῄετεά αρ 
οΠΙε[!γ, απά Ίῃ α γεἰστοις γιεν, νε] τε[ετεποο {ο 
ια η] οὗ ἀοά, ὮΥ νλοπι ἴπε Ρούνετς {μαί Ῥα 
αγθ οτάαϊπεά; Ῥαί ρατί]γ, απά ἵπ α ροὐίεαϊ οπς, 
ἵπ ΓΘίΙΤΗ ΓΟΥ ἰπαί απἱείπεςς, ΥνΠίο] οαηΠ πο οίμετ- 
Ἠάςκο 6 αίίαϊἰποεά ἴπαηπ ὮΥ σοοά σονεΓηπιεηί 
απά νν]ίποιί νΥΠΙοΗ, σού]ΐπεςς οοι]ἀ ρε Π] οι{]- 
ναίθἀ. Τηε ]αΐίοι οϐ ἴἼθ6δε τεαβοης ἶ5 τε[ειγεά 
{ο 1η {θε καλὸν (ΓΟΓ δίκαιον) οἱ {πε πεχί νείςε; ἴπε 
ΓΟΥΠΊΘΥ, ἵΠ ἴ]ο ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
θεοῦ οἳ ν. ὃ. 

3. ἀπόδ.] {ΟΥ εὑάρεστ. ἵπ Ἠεῦ. χι, 21. 
Όη σωτῆρος, 5εε Νοίε ο Ἱ. 1. 
4. ἜΤ]ο ννογάς καὶ --- ἐλθεῖν βισσεςί {πε ππεαπδ 

ος α]ναίῖοη, ---- ΠΑΠΙΕΙΥ, ὉΥ οοπιίης {ο α Γ411 Κπονν]- 
οἆσα απἀ τοοοσπ]ἶοπ οί ίπα ἰταίῃ [ος πε (.08- 
Ρε]]. Τ]ε ϱοπιιηεπίαίοτς 56εεπῃ ποῖ {ο Ἠαγθ Ρεί- 
εεἰνεά {ἐπί 5εηδις ργασπαπδ ἵπ ἐπίγ., ὙΙΕὮ 18 
ο{ίεπ Γοιπά ἵΠ ἐπιγινώσκω. ἜΤπε οοπ]οῖπί απά {πι- 
Μοῖέ 5εηςε ΄΄ γεεοσπιίοπ  ἵ5δ Γοαπά ἵπ ο υεγὸ αἲ 
αι, χὶν. ὁδ. Ματ] νι. 64. Ίμικε αχὶν. 16. Δοῖς 
Π1. 105 χι]. 14. 

ὅ. εἷς γὰρ Θεὸς --- Ἰησοῦς.] Τ]ϊς 5θεπιβ ἴο Ἠαγθ 
ΓΘ[ΘΓΕΠΟΘ, ποί (45 Βεηδοῃ απά Ἠοβεηπῃ. πμ) 
ἰίο ία Ῥρταγίησ {ου αἰ]: Ὀιαί {ο ναί Ιπππεαιαίε] 
Ῥτοσςεάςθς; α. ᾱ. “΄ [ἀοά ους βανίους υν] Ἠανε αἲ 
ΠΊΘΗ {0 Ὦ6 Φανο απά οοἵης {ο {πε Κποιγ]ιεάσε οἱ 
Όνο (πα(]ι]ς /οΥ Πε 8 (με (οά αἰίκαο ο αἲ]: απά ΄ 
Όιο Μαπ ΟἨτὶςέ δεις ἶ5 ία Μεάϊαίοτ Ὀείννθθη 
(οἆ απά πλαΠ, ΝΟ σανο Ἠήπιδε]{ α ταηδοπῃ ΓΟΥ αἲἲ. 
Ἠοτο ί 15 ἐπιρίεᾶ, λαί Τν 15 αἷοπο ὮΥ α τεοορπ]- 
Πποη οῇ ια (τα{], α5 τεσαγάς (οἆ απἆ ο ἸΝΠαάία- 
{ου Ὠδίννοση (οἆ απἀ πα, ἰ]ιαί νο οαπ ὃς βανεἀ. 
Ας {ο ἴ]λα [πι αγίαπ σ]οβς ΟἨΠ µεσ. (ΟΥ Ὑνλίς]ι Τε 18 
{ακθη αξ πιοτε]γ πιααπἰπᾳ ΄΄ 0π6 πο]ιο πιαχες Κποιοη | 
{ιο ππϊγια ο/ ἐιοο ραγ{ῖεδ ἰο εασ]ι οἱλον, πιά οοπο]αάθς 
4η. αστοσπηθηΐ ος οονεπαπί Ῥοΐνγεση {πθτη 3) ναί 
ἱ ἀἱδρτονοά ὮΥ νο νοτάς οῇ να ποχί ΥεΙβε, ὅ 
ὁοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων" [ΤΟΠΙΑ 
νπίσ] 1{ ρ]αἰπ]γ αρρθεατς ἴλαί (ο ργὶποῖρα] ποῦῖοα 
ΟΓ µεσ., 35 αρρ]]οά {ο ΟἨτῖςέ, 18 ἐαί οῇ αἰοπεπιοπί. 
Τ]ή8 15 Ἱτγο[γασαῦ]γ Ῥτονεά Ὦν ΛΗΙΡΥ, Μασκη. 
παπά ΑΡρ. Μασοο, να Ἰαδί ο{ ννποπι 8οννς εναῖ 
υπ] ἀοοίτίπο οϐ Αίοποπιοπί ἵ5 ΙΠίογννονεῃ ντ] 
πο ν]ο]ο {οχίατο οΓ ινε Ν. Τ. Οµπ ινα π]οἰθ 



1 ΤΙΜΟΤΗΥ ΟΗΠΑΡ. 11. 6, 7. 
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6 μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος, Χριστὸς ἸΙησοῦὺς, 
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Ἰ ἑαυτὸν ἀντίλυτρον υπὲρ παντων τὸ μαρτυριον καιροῖς ιδίοις εἰς οι 
/ } . ’ 
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καὶ ἀπόστολος, (αλή θειαν λέγω ἐν ΧἌριστῳ, οὐ ψΨευ- | Αοια. 16. 
19. 2. 
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ευο]εοί οῇ πιεάϊαίίοηπ απά. αἴοπθπ]θηί, 566 80ΠΠ8 
πιαβίετΙγ τοπιατίκ5 ΡΥ Ἡρ. Ἰλαιουτίοη, Εῖν. Τωερ. 
Βοοῖς ἴκ. ΟΝ. 2, νο Ἴνεγτο «ον αἲ Ίατσο {(]αί 
πιεαἰαίίοπ, ἴο Ὦο εβεοίια!, πημδί ο επ[οτοεά ὮΥ 
βοπηθ α{ἶς[αοίίοπ,; απᾶά ενα, 5 ἴπο πηοὰς οἱ {Πἱ8 

Γαππθάἰαίίοι πιὶσ]ιέ Ἠανε δει εἰέ]λει ΡΥ ἐπίεγεραίτιρ 
{ου ἴἶνα γεπεἰκείοπ οἱ ελα Γο[οϊίατα, οἨ ὮΥ καὶ τις 
[ος ενα ἀθθῖ, 5ο ἵνα βπἁ Ὦγ Βοτϊρίατε, επαί Ὀοίῃ 
Ἠνθγα δππρ]ογσά, ἴ]ια Ιπίοτοθβδίοη Ῥοίησ ὮΥ ν/αΥ οἱ 
φαἲἰς/αοίίοη Γοτ ἴπα ἀεὺί. ἜΤ]α ρτίος ραῖά γα {Πο 
ἀεαί[ι οἳ εἶνα Ξοπ οἳ ἀοἀ. Απά αδ {ο ἴΠο παίγε 
οἳ ναί ἀθαί]ι, νγίο]ι Ἰναά ιο είΠοασοΥ οῇ τεάθπιρ- 
ποπ, Ίς φουνς Εἶναί ἵέ παιδί Ὀε (α5 ἴί νναβ) Ὀοίμ 
νοἰωπίαγη, απά ο//εγεᾶ 1ρ α8 ἃ δασγί[ορο. Απά (πας 
Ένα αχρἰαίοτυ 5αοτίβοε οἱ Οεῖςί οἨ {πε 9Γ0Ξ5 ΟΡ- 
οταίεά Γος ους Ἠεἀειπρίίοη. 

Α5 {ο ἴα οἴ]οι [ ηΙίαγίαηπ Ῥοτνειείοη οἳ {πα 
56η56, Νίο τορτοςοπίς Οηγὶςί α5 Ἠθτε οα]]εά α 
Ίπεγε ΠΛΗ, Τ Ίνα Όδεεπ αὐιππάση(]γ το[αίεά Ὁγ Βρ. 
Ῥοατεοῃ, Βι1], απἀ Ὑγατουτίοῦ, απἀ Ὦτ. Ἀήαοκη. 
5υῇ]σο Τί {ο 84Υ, ἴ]αί 1Ε Ἰθς γναβ α ΠΊἹΘΓΕ ΠΙΣΠ, ΠΟΥ 
οοι]ά Ίνα πιεάϊαίο Ώείνθεη (οἆ απἀ πιαπ. ὨἨοθ 
ννοι]ά Ἠϊπιςε]ς ποθά α πιοάἰαίίοη. Ἀεο Βρ. Βοεν- 
οτίάσο οἶίοά ἵπ Ὦ’ΟΥΙΥ απἀ Μαπίι. Τί 15 ρ]αῖη ἐἶαί 
Ολής Ραβ5ασο σαπποί οοπίτανεπε {πο ἀοοίτίπε, ἴπαί 
Ομεῖίε ννας Ροίμ (οἆ απἁ ππαπ. ἸΙπάεεά, α5 Μτ. 
:Β]αάο οὔδοθτνος, ΄΄ Ἰαά Ἰιο πο Ώθεῃ πιογε ΌἼαπ Τπαη, 
᾿ὔλοτο νγομ]ἀ Ἰανε Ὀθεηῃ ΠΟ οο0ς8ΒΙΟΠ ΓΟΥ ἄνθρωπος, 
νι]οἩ ννοτὰ ἶ5 πθνετ {ουπά 8ο αρρ]ίεὰ {ο αΠγ οίμετ 
Ῥοίβοη, α5 Μοςε5 ογύομπ.”. Απά (ποαση ἵη Ναπιῦ. 
ΧΙ]. 2. ὪνΘ Ἰανο ὃ ἄνθρωπος Μωῦσῆς πραῦς (ἦν) Υαί 
ἔιεγε πο ΑγίεΙε 5 οαπά, (ννη]ο 1έ 19 ποί ποτε, 
ἵπ απ Μ5.) παγ πἹοτε, Τέ 18 ἴΊετο τεφιγεά ; Νεγθ 
αἱ εποσ]ά Ἰανα Όδεῃ τεπάφτεά {ῖς ππαπ 5 Γος ἵπετα 
15 βηΓθ6]Υ πο ΓΘάΡΟΠ ΝΗΥ ΟΥ ΝΠΙ 5Που]ά ποί Όε 5ο 
(ταπε]αίοά ἵπ εχαί ραβκασο, 48 1 ἶ9 ἵπ Ἠδί]μοι ΙΧ. 4. 
ΣΥ ΝΤ ἶ5 8 πιαη Μοτάεοαϊ. Απά ηετε 
1ΐ πιαγ 6 τοπιαγκεάἀ, ἴ]ιαί οἳτ οΟΠΊΠΙΟΠ Ύεγβδίοῃ 
ἔπτοννς α πεεά]εςς ίαπιῦ]Ιπσ-Ὀ]οοσ]ς ἵΠ έλα ὝναΥ ος 
ἴπο ἑσποταπί Ὦγ τεπἀοτῖπσ {6 οὗτος, ---- αὐτὸς, απἀ 
ὅ δε ἵπ Ηοῦ. ΠΠ. ὃ5 νι. 4 ὃς 24: νι]. ὁ: απᾶ κ. 12, 
ὮΥ «ή πιαπ. Τι οασΠί βατθ]γ {ο Ῥο, “Εις 
Ῥεγκοπ.”. Βπί {ο Ρτοσεεά, --- ἵηπ {πο Ῥγεδοπίέ ρας- 
κασο {ο Αγίϊοιε 15 ΊΙπεοεδδατη, 8ἶποθ, αδ Βρ. 
ΜιάάΙ. Ἠαδ 5πονπ, ἆσδα ΟἨγςί οοι]ά πο ο 
οπ]]θά (πο Πιαη κατ’ ἐζοχὴν, 5ἶποῬ Ἡε ἀῑά ποῖ ρος- 
:9655 {ο Ἠπππαῃ παίατο 1Π α ργο-εππ]πεπί ἀθστοο. 
Ἔ]ιο Ἱεατπεά Ῥτο]αίο τἱσ]{]γ γοσατάς ἄνθρ. α5 198εά 
[υτα Τ11]6, ἵη ἴπε 54ΠΠΘ ΥΝΔΥ 45 Κύριος Ἰ. Χρ. Ἴπας 
νε Τηαγ κεα{εΙγ αδφοτί, (1 Μτ. Ὑαἱργ,) “ ναι 
Ομτίςί 15 Ἠθτθ Παπιθὰ Μπαπ ὮΥ ἴἶλο Πίο ἀετῖναά 
{[τοπα Ἠϊ8 Ἱπ[ατίος οἱ Ἠππιαη παίατα, απά {ἶαί ἶ5 αί- 
ἐπρα{οἆ {ο οπε οῇ Ἠ]5 παίατθς, ΥΥΠΙοΏ ΡΓΟΡΟΤΙΥ Ῥο- 
Ίοηᾳ8 {ο 1ο οοπιροιπἀ παίατε οῇ ΟἨτῖκὲ: {ος ηε 
15 πιαβΙαίος, ποί ἹπαβπιαςἨ ας ης ἶ5 πηαῃ, Ὀέ ἵπας- 
ΠΙΠΟΠ ας Πο ἵ6 θεάνθρωπος. ΤΗϊ5 ἆοες πο εχο]αἀθ 
Όιο Βοπ)ς υ--- οὗ έἴπο (οἆμεαά, Ὀαί ἀἱς- 
Ππσιαϊσ]θς Π]ς πιοάϊα(ογία] οβ]ος {ο νΙο] οἩ ΠΙαΠΥ 
αοσοπηΐς {πα ἀῑνίπο παίατο γ/ας 4190 ΠΘοθΡΒΑΓΥ. 
'Ἑυτίῃεγπποτο ᾖθεας ΟἨτῖσέ (8αυς ΓΠΙΡΥ) ας 
Ἄθτο ιο Τῆ]ο αἀαρίθά ἴο Ἠϊς Ἰωπιαπᾶη σῖνοη 
Ἠΐπη, ἵπ οτάθτ {ο Ἱπί]πιαίο {ο 18, ἐαί Πανίηρ ἑακκθη 
προπ Ἠἶπι {πο Ναίατο οοΠΙΠΙΟΠ {ο 5 αἰ1, {ο βέ Ππα 
{ος είς οῇῇσς, Ἡθ πιαςί ἀθείση Ιέ Γοτ {θ σοοᾷ οῇ 
3] νο Ὕνετα ρατία]κοτς οὗ ἴΠαί παίατο.. Όοπιρ. 
Ἠεὺ. 1. 16, 17, 18, ννλῖο 8 αη οκοθ]]οπί οοΠι- 
πιεηί ΟΠ {ε ρτθβδεηί Ρα58ασο. 

' 

ϐ. ὁ δοῦς ἑαυτὸν ἀντίλ. ὑ.π.] Όεε Μαϊί. αχ. 28. 
απά Νοία, απά ΒΡΕ. βαπάςίκοπ απά Βενοτίάσε ἵη 
Μαπι. Τ]ε ἀντίλ. οἩ ἰΠῖ Ραβ8ασο ἶ8 ἃ βίΓοησες 
ἵθτπι (παΠ {θ λυτρ. ο Μαϊίευν, απά 18 ννε]] εκ- 
Ρ]αἱπεά Ὀγ ΗΕΒΥΕΠ. ἀντίδοτον, Ἱππρ]γίηρ ἴπο δαῤςιῖ- 
ἑωΐοπ, ἵπ 5αβοτίησ ριπ]δηπηθηΐ, ΟΕ 9Π6 Ρ6ΙΦΟΠ ΓΟΓ 
αποίπετ. 996 1 (οἑ. χν. ῥ. 2 0ο. γ. 21. Τη. Ἡ. 
14. 1 Ῥει. 1. 18. Ἔϊε ποχί ννοχᾷΒ, τὸ µαρτίριον 
καιροῖς ἰδίοις, (τοι ἰΠεῖχ αρταρίποεςς, Ιπνοίνο οοη- 
εἰάοταβί]α ἀῑ[Ποι]{Υ, απἀ Ἰοπος στοαί ἀῑνειγεϊέν οῇ 
ορίπΙοη οχἰδίδ οη ἰ]αίγβεηςθ. Α {ο {πο νατίοΙθ 
γεαάύπσς, ἴΠΘΥ 86ΕΘΠΠ ΟΠΙΥ {ο αἲίεςί με Ρροτρ]εχίίγ 
ο (ο αποϊεπέ ΟτΓΙσ8: απά αγε ΟΡ πο ναἱΙθ. ϱΧ- 
οορί {ο 51ΟΥ Ὑηαΐ δοπἹθ αποϊθεηί5 δαρροφεά {ο ο 
Ώιο 5θ6ηΏ56. Το αἀνοτί {ο (με Ιπίαιργεία(ἶοη οΓί]ιθ 
πΙΟάΕΥΠΛ5, ΛΌΡ. Νεύνο. τεπάσίς, ΄΄ α ἀοοίτίπε {ο Ὀθ 
(εεβεά οῇ 1π 15 ρτορες πα.” Γμϊ5, Πούνενεγ, 
9 ραγίησ πο αἰίεηίΊοη {ο λε Ατγίσ]ε, ΝΠΙΕΙ, Ἱη- 
ἀεεά, ομΙεᾷγ οοσαδίοης {πα ἀΠοι]ίγ οῇ ὧν 5εη- 
ίοεπςθ. Απά ὑποιρ] Ὠτ, Βεηδοπ)5 νεΓβίοη οΆργεδς- 
ες ἴμε {οτοε ο {πο Ατίο]ε, Ι{ οαπποί, Ι {πΙΠπΚ, οο 
αἀπι]έθς, 8ἶπος µαρτύριον Ιπ ἱηθ 8εη8θ οῇ α Ῥετ- 
δοπαί νν]ίπεςς, ἶ5 αηρτθοθεἀεπίεάἀ. 1 που] ϱγε/[οτ, 
νι Βρ. ΜΙάάΙ., ἰο ριαΐ ια οἶαιδο Ιπίο α Ῥατθη- | 
ἠιοακῖς, απά τεπάοτ, “' ἤχε Ρτοοβ οΓ 1{ 1η ἆπς 11πηθ.” 
Ὑεί (ία ταπβ οοΠίΘΓ {0 {Πε Ἰανής οῇ ρατεπί]ορίς, 
ππά {1θ 56η56 αγὶδίης 15 5οατοεΙΥγ δυ]ίαβ]ο: ποί {ο 
βαγ (μαί ἴΠο αἰσπ]ῃοαίίοη ργοοί 165 απααίποτῖχεά. 
Τη [αοί, ἴπε Ἱεαγπεά Ῥτγε]αία 5ο ἀῑδίταςίεά Πὶ5 ΟΥΠ 
Ἱη{οτρτοίαἴ1οη, ἃβ {ο Ώθ γεαάγ {ο Βαρροςε (α5 Θου]- 
ἰείας Ίοπρ ἆσο Παά ἆοπε) (ναί (ο οἶααςε 5 πο 
πεπιίπθ. 1 πΨου]ἀ ρτορος5θ {ο τεπάθς, 6 ΥνΠΙο]Ἡ 
(1. 6. ίπε {αοί οἱ ΟΠτιςί”5 Ἠανίησ σίνεη ἨΙπιβα]Γ α 
ΤΑἨΒΟΠΗ ΓΟΥ αἱ]) 16 έλα (ΕβίίπιοπΥ (οἵ ἀοοίτίπθ) [ίο 
Ὄο Ῥογπο Ἰίπαοςς {ο, Ἱ. 6. {ο Ὦο 56ί {οτί απᾶά 
{ααση{] 1η 115 ἆάπθ 8645ΟΠ,’ ΠαΠΙΘΙΥ, ιαί βί{εὰ {οΥ 
15 ρχρο8θ. ᾿ΤΠΙ8 καιροῖς ἰδίοις Ι]] πανε (Πο βαπιθ 
86η6θ αἂψ αἱ γΙ. 16. απά Τα. 1. ὃ, απἀ 18 πεατ]γ 
οφ ἱνα]θηί {0Ο πλήρωμα τοῦ χρόνου αἱ (αα]. ἵν. 4, 1 
πιο αρροϊπίθά Ιπ {Πο οοιιηςε|ς ο6 (οά, ία πιο 
ΟΓ {ια (.ο8ρε]. ΤΠε Αροβίο, Ποπ, πιθαης {ο ΠΙΠί 
{ο Τ{ποίγ (απἀ, (Ἠτουρσῃ Ππα, {ο αἰ] πα]πΙςίοις), 
Ὠναί ενα [αοί οὗ Ολτίες Πανίησ σἴυρπι ᾖιϊπιδοί{ α 
Ταπδοπι [ο αἲἰ ἶ5 ἴο Ῥε {πο στεαί 5αθ]οοί οἳ ἐΠοῖτ 
ΡΓγοασμίησ. Απά, αοοοτάἀΙπσ]γ, {ο Ρτεφοπί 5οη{- 
πιοηί 195 απ]ίε ρατα]]ε] {ο ελαί αἱ 1 ΟοΥ. 11.5, ποτε 
Ῥαυι] Ρτο[εςςος {ιαί Ίο ΄έἀείεγπι]παάἆ {ο ΚΠΟΥ 
ποί]]ησ (1. 6. {ο Καερ 5ο16Ιγ {ο (ἶνε οπο {τα{]) οῇ 
ᾗοδ.ς ΟΗεῖςέ, απά Ἠϊπη ογαο]ῇαά.”. Τῆο αὔονο ἵῃ- 
(οτρτείαίίοῃ 15, 1 Ῥε]ενα, ποί Παῦ]α {ο απγ υνε]]- 
{οαπάεά οὐ]εοίίοπ. ἜΤ]α εαρρ]γίησ έέ ποβίο]ι ἐς 
πιαΥ 9 ἀε[επάεά {Τοπι (Πο Ίανής ο αρροδΜἶοπ ; {ο 
Όναί ἴπο Ιάΐοπι {αἱ16 απάἆετ {ιαί Ὠεπά ννης 56οη ὉΥ 
Εείῖμς απά Οτα!Ι]. Τη αΌονε νοτεῖοπ 15, 1 Επά, 
εαρροτίθά ὮΥ παί οῇ Τε (Ἴρθτο, “60ο απϊ ἀεγοῖε 
θίγο απποησό ἆαπς 5οη {οπιρς ;’΄ απ αἱδο {Παέ οϐ 
Ταίπετ, αρρτονεά ὮΥ πο], νο επονς (αί (πε 
μαρτύριον Ἱημδί ο τε[εττες, ποί {ο ΟἨτὶςέ, ου {ο 
5 Ραβδίοπ, Ὀα{ {ο {να {πας {ο ᾗο ἰρδίβοά οἩ, ἀ4θ- 
ο]ατεά απά {ασημί οοπορτηίησ ΟΠγῖςέ, παπιε]ν, ἐαί 
«ο σανο Ἠ]πιδε][ α ταηξοπη {ος αἱ]... Εἰπα]]γ, ενα 
4θονο Ἱπίετρτείαίοῃ 15 ίτοησΙγ οοπῄτπιαά ὮΥ 
να ποχί Ἱνοτάς, εἷς ὃ (5οἵ]. µαρτ., Ἱ. 8. κήρυγμα) 
ἐτέθην κήρυ ξ. 

Ἱ. ἀλήθειαν --- οὗ ψεύδοµαι /] Τηϊ5δ 5οἶθπιῃ ἔογπα 
οῇ αββεονοταί(ἶοπ οσο αἰδο αἱ Ἠοπι. Ιχ. 1]. θε 
4ἱ9δο 9 οἳη 1. 19, 20. απά Νοίθ. Ἐν πίστει καὶ ἆληθ., 
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ν 

δοµαι /) διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. Ὁ. Ῥούλομαι οὖν 8 

ς ’ ι) ο. 

”᾽Ωσαύτως καὶ τᾶς γυναῖκας ἐν κατα- 9 

πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελομέναις Φεουέβειαν, δι ἔργων ἀγαθῶν. Ὁ Γυνὴ 14 

19 

τη Ῥα. 194. 9. 
1δα. 1. 15. 
Μα]. 1. 11. , λ »’ 2 λ / 2 Γ ς / . 
Ἰοπ4.. . προσεύὐχεσθαι τοὺς ἄνδρις ἐν παντὶ τὀπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας 

. 2 - -” 

πρωτ. χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 
» / ο ολα Ν ἔτι . ’ κ ο ς ᾿ ι Γ 

στολῇ κοσµίῳ μετὰ αιδοῦς καὶ σώφροσυύνης κοσμεῖν ἑαυτᾶς, µη ἐν 
.. λ , ] ” ο] ΄ ελ] ο -” 1 λ ς ασ λλ ει 16 

πλέγμασιν, η χρυσῷ, ἢ µαργαρίταις Π ἱἵματισμῳ πολυτελε" αλλ, ὁὃ 
ο 6επ. 3. 16 
ο] 14. 94, 5 , ή 

ΡΙ. 5. 23. Ε] ς / / ο , ον Δ ' 4 
ῥ ζεις Ἴρ. ἐν ἠσυχίᾳ µανθανέτω ἐν πάση ὑποταγη  γυναικὲὶ δὲ διδάσκει οὔκ 

9. 18, : ο. . τς 3 η αι 3 5 ς 9 ’ ᾽ 
1ζως 118,9. ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὖὐθεντεῖν ἀνδρὸς, αλλ εἶναι ἐν ἠσυχίᾳ. } αδὰμ γὰρ 15 

1. 6. «ἵπ {πο Γαϊ(ῃ [ου Οτ]ς{] απἆ {με πα(Ἡ [οί ια 
1Η 

δ. 6 οὖν 15 τοδαπηρίϊνε, παπά τε[ετς {ο {πε ἆἷ- 
ταοίίοη αἱ ν. Ἱ. Τοὺς ἄνδρας ΠπαΥ ο τεπάετεὰ 
ένα ππεη,  α5 Πανίηπςσ ορροβεᾶ {ο 1{ ]α8ΐ αβίεί τὰς 
γυναῖκας. Ἐν παντὶ τόπῳ 86ΘΙΗΒ ἴο Ίηθαῃ, “«ἶπ 
ενείΥγ ΟΥ αΠΥ Ῥ]ασο [αρρτορηίαίθά ἴο ραβ]ο 
Ρταγεγ].”. Ῥετμαρθ γα αἱ]δίοη {ο {πο 8Ηρεί- 
Β{1οις αἰίαςμιηθπί {ο οογίαϊπ Ῥ]ασθς (α5 16τ15δα8- 
Ίαπ1) 5αρροβδεά {ο 6 Ππογο να οταἰπαπ]γ Ἠο]γ, 
νΠΙο] έ1ε ο πάαίποις {οβίοτοά. ᾿Ἐπαίροντας χεῖρας 
ΓΕΠΕΤΒ {ο {Πε αοίίοι α5ια]]γ αἀρρίοά ἵπ Γετνεοηί 
ΡΙαΥ6τ. 9ο Ῥ9. οκ]. 2. ἔπαρσις τῶν χειρῶν. Τη- 
ἀθεά αἰππ]]ατ οπ65 οσσαγ ἵπ ἴΠε Ῥεςί ΟΙαβείσα] 
ΦΓΙΙ6Υ5,. Τηθ 5ο ννΙί απ ορί()ιεί 15 νΕΙΥ Τ4ΤἴΘ; 
ὑιουσ] Τ Ἰανε 1η Ἰες. Ἀγπ. αἀάασεά οπε 6ΧάΠΙΡΙΕ 
ῄοπι ΡΙΙ]ο, νν]ιθγο 16 καθαρᾶς Ώιετθ αΠΒΝΘΤΕ {ο 
Όιε ὁσίους Ἠθτθ; ΥΥΠΙΟΝ πιεαπς “' απρο]]αίεά δή 
υἱσε,”. ἵπ α]]αδίοῃ {ο έλα σατο/ι{ή τυαδεά, ἠποισῃ 
ΠΙΟΓαΙΙΥ απο]θαπ Παπάς οῇ πε /6ὖνς απά  πάαίσετε. 
πα ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ ΠΙΔΥ Ὀθδί Ὀε απἀετείοοά 
οΓ απἰπιοδίΠῃ, αἱκριάζπισ, απᾶ αἰἰεγεαίίοπ. 366 ἴῃε 
Ῥεβο]ᾖ. Βγτ. απά Ὑπ]σ., ῬΒεης., Νενο., απά Ηείηγ, 
Ἔμο οοΠΙΠΙΟΠ Ἰπίθτρτοίαίίοῃ, “ ἀοπσίησ,” γίε]άς, 
Ιπάθεεά, α ποῖ απβιίαδ]ο 5εη5θ, Ραΐ 185 Παβία {ο 
οὐ]θοίίοῃ. ἜΤ]ε Γι 5επ95ο 86ΕΠη5 {ο Ῥε, ΄ἆ6- 
Ραΐΐπσ αροπί πιαίίετς ο6 ἀοιρί{α] ἀἱδραίαίίοη απά 
βοτρ]ο.) 

ϱ. ὡσαύτως καὶ τὰς γυναῖκας, ὅσο.] Ἠοτε α]πιοδί 
αἲ] πιοάστη Εικρορίΐοτς ἴπ]κ {χα κ«εηςε {ο 06, 6 Απά 
η Ἰΐκο ΠΠπαΠΠΘΓ  ν/Ιςη {με Ἱνοπιεη {ο αἆοτῃ {Ίαπ]- 
6ε]νος͵΄ ὅτο. Βυΐ ἴἶας {οτο 15 πο οο)γοδροπάθποε, 
ΒΙΟ] α8 5 βησσθείοᾷ ὮΥ {Πε ᾠσαύτως. Νο, α 1έ 
19 ]1κ6]Υ (ναί έἶπο Αρορί]ο ννου]ά αἀάτεςε εοιπείµ]ησ 
{ο ἴ]πο 1ροπιορη, αφ ννε]] α ία πἹθῃ, οἩ {πε εαρ]εοί 
οΓρταγοτ, Ι αστος ΥΠ {πα αποἱεπί απά α {ονν θἵη- 
1Π6Π{ πούστη Εχροβί{οτς (α5 (τοί.), Οναί νο πιιςί 
τορεαί ποί ΟΠΙΥ βούλομαι, [τοπ ἴπα Ῥτεσαᾶϊῖπα, Ὀαί 
8Ί80 προσεύχεσθαι. τος, Ἰπάςεά, τερεαίς (πε 
το]ιοίε ΒοπίεῄΠσθ. Βιί ναί 15 Παγδ] απά πππθοςθς- 
ΒΑΤΥ: {ΟΥ ὡσαύτως ΠΙαΥ Ὦο ἴπκ6η {ο ΠθαῃΠ ἐν παντὶ 
τόπῳ --- διαλογισμοῦ. ἼἨετο 566Ιης {ο ϱο Ἰετα, 38 
ο{ἵοῃ, α Ῥ]οπάἶπσ οἳ ἵννο βοπίθησθς ΙΠίο 9Π6: απἀ 
Ώνας α καὶ 5 {ο Ὀο τορααίθά υνΙΙἩ κοσμεῖν. 3ο αἲ 
ὡσαύτως ἵπ Τ,α]κο χι]. 9. απά 1 Οοτ. χὶ. 90. ἔλαβεν 
πηηδί ο τοροπίοὰ {Τοπ {πο Ρρτοσθάίηπσ: απᾶ ἴῃπ 
1 Τιπι. ΠΠ. 8, 11. ν. 25. Τα, Π, 5, 6. δεῖ εἶναι ἵδ ἴο 
Ῥᾳ τοροαίοᾷ [τοι {πο Ρτοσθάἶηπσ. ΤΠ (1ο ρτοβεηί 
Ραββασθ, Ἠονανοτ, ἴ]ο Αρορί]ο Ῥ]οπάς {νο ἵννο 
Β6ΠἴΘΠΟΘΒ, α5 πιθαηίηςσ {ο βαγ, «1 ννῖθδι {πδπη {ο 
αἴίοεπά 54οἨ ΡΓάΥΘΤΟ Ιπ πιοᾷρςί αρρατο].”. Της 
αἀνοτίησ {ο ἔιρο ΡοΙη{ς ἵπ νν]]ο] Δοίῇ τονρος{ἱνα]γ 
ποπ] Ῥο ίοο αρί {ο οτε; ο Γογπιοτ [γοπη α βρὶγί 
οἱ οοπίθπίΊοη, ο Ἱαμίογ [τοπ γαπ(γ απά {οπάποςθ 
{ο οχίοτίοχ πἀοτηπηθη!, 

ΤΠ μετὰ αἰδοῦς, ἃιο. ἴἶο Αροβίϊο Ἠοτο βιτίηοτ 
ἀονε]ορος Ἰής πιοππίπσ; α. ᾱ. “ Απ Ἰοι (ίς 
πάοτηπιοπέ Όο ταί]ογ νν ]ι πιοᾶρκ/ πα νν τει αγἲ, 
Ὑηθτο {Πο αἰδ. καὶ σωφρ. οΟΓΓΟΡΡΟΠ4 {ο Ὕναί Ῥοτί- 
οἱες ἵπ Τμασγά, 1. 4. οπ1] “να νἱτίαο ο ἠνεῖτ 

866Σχ, απά 1ΐ5 στεαίεςί σ]οτγ :)) απά πΥΠο οαττίθς ἴ]α 
ἐν ἡσυχίᾳ εἶναι 6Υεπ ΓαΤίῃετ ἴἶναπ 3. Ῥαπ], ὮΥ 
βαΥῖπςσ ἴμαί 1{ οασηῖ {ο Ὦο {πείς ργεαίεςί Ῥγαῖδο 
ιο Όε αξ Η{1]ο α5 ροβδίρ]ε {λε {επι οἳ 6οηνε- 
Β481ΟΠ απιοησ {Πο οίΠεΓ 86Σ, ΥΝΠείπετ {ος ρταῖςθ 
οἵ οΘΗΒΙΤΘ.” 1Η τηαγ νο οὔφετνεά ᾿Ιιαί λα μὴ, 
π ἐπῖς Κιπά οἳ οοπΥετεο οοηείτας{ΊοἨ, είαπάς Γοτ 
οὐκ --- ἀλλὰ, ποπ ἰαπι--- (παπι; αφ ἵπ α Κἰπάτεᾶ 
Ρα5εασε ο{ 1 Ῥε{. Π1. ὃ, νπενε 56ο ἸΝοίς, α5 αἱδο πηΥ 
Νοίε ον ΤΠαογά. 1.6. Τ]ε πλέγματα ο 8ε. Ῥαι] | 
οοτγοβδροπάς {0 ἴε ἐμπλοκὴ τριχῶν ο Β:. Ῥοΐετ απά 
Ώια κρώβυλον οἳ Τπαογάϊάες; Ὀοίῃ πιεαπίησ α {ορ- 
Ῥΐπο ο/ ῥγαίάεα ιαίἰγ. ΒΥ νε χρυσῶ ατε ἀεποῖεά 
ῆιο σο]άθῃ Ἰιοαὰ-Ραπάς, Ὀταςς]είς, αττη]είς, απ]κ]είς, 
6αΓ-τίηπσς; απἀά ὮΥ {πε µαργαρίταις, ΟΓΠΔΙΠΘΠί8 {οτ 
ναγ]ος5 Ρατί5 ος {πε Ώοάγ, πιαᾷθ οΓ Ρργεοίομ βἴοπος. 
Φο αιγειώ η Τναπ 18 α5οά Γοτ ογηαπιεπίς οὗ ρο]ά: 
ἃ5 Ὑ]τσ. ἄνπ. ἵν. 1989. ΟτίπεῬ ποάυπίατ 1η αι γωπ. 
Ἐενε[. χνΙ]. 4. καὶ ἡ γυνὴ ἦν κεχρυσωµένη χρυσίῳ καὶ 
λίθῳ τιµίῳ, καὶ µαργαρίται 1π Πακίταίοπ οἱ ἐν 
βεπίἰπιθηί, ἨΜείς. οἶίες Χεπορῃ. Μεπῃ. 2. τὸ σῶμα 
τῇ καθαρότητι κεκοσµηµένην, τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ, τὸ δὲ 
σχῆμα σωφροσύνη. Το ΝΜΙΟΠ 1 ννου]ά αάά Ῥ]ή]οφίχ. 
Ηειοῖο. Ο. Ἰῶ. ἐκομᾷ τε ἀνεπαχθῶς: οὐ γὰρ ἥἤσκει 
τὴν κόµην, οὐδὲ ὑπέκειτο αὐτῃ, ἀλλὰ µόνην τὴν ἀρετὴν 
ἐποιεῖτο κόσµηµα. 

10. ἐπαγγ. ᾿ΤΗΠϊ6 5ο οϐ {ο υνοτᾶ, Ὁ 
1 ἀεποίας 6 ἴα {ο]]ογίπσ α οοι19ε οἱ Π{6, οἵ, 
αἀορίίησ α δεί ο ορίπΙοηΒ, 18 Εοιπά αἶδο ἵπ ἴπα 
Ῥορί Ο]αββίσα] ὙΥΤΓΙίΘΥ5. Θεοσ. ἀεποίθος {Πε ἹΥΟΓ- 
5Η{ρ οῇ ἀοά, απἀ, ας ἶ5 ὑπρίτεά, ἵπ 15 ρατοςί ογπη. 
Της Τὲ αά Ώδετ α5δεᾷ ο) ο αάαΐσπι, Ὀαέ νναςδ πον/ 
{ταης/[εγγας {ο ΟἨτὶκ(ΙαπΙ(γ. 

11. γυνὴ ἐν ᾗσ. µμανθ., ἃο.] ἜΤηε Ὀεςδί Εχροβίΐοτ8 
ατο αστοσά ἴπαί 5 Ἰπ]αποίίοῃ το]αίας, Ἰϊκα (πα 
{οτεσοίπᾳ, {ο Ριβ]1ο ννοτεΠίρ: απᾶ ἴλπαί ἵῃ ἴπο ποχί 
νοῖδο ιο Αροςί]ο Ιπίεπάς {ο πιακο Ἠΐς πηδαπίησ 
Όια οἰθεαγετ. ΟΠΙΕΠ ατο οπ]οϊπεά, αἲ ἀῑνίπς 
υνοτβΠΙρ, {ο ἹΚκοορ ἐαί 5]επος ανν πίο] 6 ςυ{έαθ]α {ο 
ειρ]αοίίοπ : ἴ6Υ αγε ποί οΠΊΥ ποί {ο Ρταγ, Ραΐ ποῖ 
{ο Ἰηίταοίς {ου το {ο οαγπ, απᾶά ποῖ {ο ἐραςῃ, 
ΠΟΓ ΊῃΠ ΑΠΥ ΥΑΥ 48εαπις απἰΠογΙίγ ονετ ἔο οἴμοτ 
5οςχ, Ῥιΐ {ο Όο απῖοί,. ἜΤ]ας πο Ἱπ]αποίίοη ἵς εκ- 
ποί]γ {πε 6απιο α5 {παί αἱ 1 0οἨ. χῖν. 94. Αὐθεντεῖν 
εἰση]ῇος ΡΓΟΡΟΤΙΥ {ο ΒΙ4Υ νν] οπε”5 ουνη Παπά :) 
2. ἵο 40 αΏΥ (πίπα (α5 νο νπ]σατ]γ δαγ) ο) οποῖ8 
οιοπι λοαᾶ, οἳ ἴακα ἴἶνα Ίανν Ιπίο οπθ” οἵνη Ἠαπᾶ, 
αὐτοδικεῖν. ἨεποἙ Τί 60ΠΠ65 {ο ΠΙΘΗΠ ἐζουσιάζειν. 
Α: εἶναι ἐν ἠσυχία, ΒΙΡΡΙΥ κελείω, ΠΤοπη ἴμο ρτοσεά- 
ἴπσ Ὑνογᾷς οὐκ ἐπιτρέπω. Ἀθο Νοίθ οἨ 1ν. 5. 'Ἠσυ 
Ἠοθτο σαπποί, 45 Ἠοδοῃ, Ιππασίπος, ἀαποίο {ο ποῖ 
ἀϊδοματρίησ α Ῥαδ]ίο οῇ]σο (Γος ἔ]πο ννοππθη οσσΙι- 
Ρἱοᾷ ἴο Πίαοοπαί οβϊσς), τί λα ρεαοραδίο ας- 
φπῖεδορποο (11ο ἡσυχίου πνεύματος οἱ 1 Ρε. ΠΠ]. 4.), / 
νο] 18 {ο ν6ιγ ορροβίίο {ο α βρίγί οϐ {ατόι - 
Ίοποϱ ο ἀἰδοτάργ. 

195, 14. Ἠοτο ατο αἀάιισοά Έννο ργϊποῖρα] γεπ- 
80Ἠς ΓοΥ ἴο Γογοσοῖησ Ιπ]αποίοῃ, β]οννίηα ΥΥΊΙΥ 
Όιο {οπια]ο 5ος ἵ5 ἵπ 5υΏ]θοίΙοῃ {ο {ο πια]ο, ΑΦ 
το ἴἶνο ᾖγο, 1ἱ 5 ϱοπογα]]γ εαρροβθά {ο ϱο Γοαπάεά 

αλλα | } ἳ 
| 

| 



1 ΤΙΜΟΤΗΥ Ο6ΗΑΡ. ΤΠ. 14, 15. ΠΠ. 1, 2. 9ὅἤ 

.. - π 3 3 3 , ᾽ ς : ν ᾳ εῃ. 8.6. 

14 πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Ἠύα. Ἀκαὶ αδὰμ οὐκ ἨΠπατηθη' Ἰ δὲ γυνή 16ος Ἱ. ἃ, 
7 - . ’ Π 

16 ἁπατηθεῖσα ἐν παραβασει γέγονε. 
’ ᾽ . νά / 

Σωθήσεται δὲ δια της τεκνογονιας, 
3 ’ ς -” . [ή 

ἐὰν µείνωσιν ἐν πίστει καὶ αγάπη καὶ αγιασμῳ, µετα σωφροσυνής. 

ι ΠΠ. "ΠΙΣΊΟΣ ὁ λόγος" εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου 

9 ἐπιθυμεῖ. 

οπ ἴπο 1ουνῖκ] ποίῖοῃ, ὮΥ ννμίο] (18 Ὑνο ΠΠ ἤγοπα 
1ο Εαυοίπς) ϱγίογίψ οί εγεαίοπι ΥΝΑΡ Ἁἱγναγς 
ὨιοισΏέ ἴο οαΤΕΥ ντι 1 Ῥγεοεάεπερο. πετ 18, 
Ἠοννονεγ πο ΠθοθδδΙ{γ {ο τοδοτί {ο έμαί ρτἰπο]ρ]ο. 
Ίο πιαγ τοσατὰ {ο ν/οτᾷς α5 ΌΓΙΕΠΥ ἐπέίπιαίίτις 3η 
ατααπλθηῖ, ννη]ο 15 πποτρ Ρ]4ΙΠΙΥ θχρτεβθεά 1η α 
Κἰπάτοά ῥαςβασο οἳ 1 Όοτ. ΧΙ. ὃ, 9. Οὐ γάρ ἐστιν 
ἀνὴρ ἐκ γυναικὸς, ἀλλὰ γυνὴ ἐκ ἀνδρός' καὶ γὰρ οὖκ 
ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα, 
πνἨίοἩ ῥΆβδασο ἰ5 {με Ὀσδί οοπιΙηεπ{ οἨ {πε Ργθδεηί, 
Ηοετ δεῖησ οτεπίθά α5 απ Πε]ριηθεί {ο ΠΊαΠ, ἐπιμέῖες 
απ. Ἱπ[οτίογίτγ {ο, απά ἀερεπάθπος οἨ ΠΠ. Τηο 
ἐπλάσθη Ἰνετο ἶ5 θα αἱνα]οηί {ο ο ἐκτίσθη ἴλογε, απιά 
Ίας τοίδτεποθ {ο (16η. Π1. Ἱ. ἔπλασεν ὃ Θεὸς τὸν 
ἄνθρ. χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς. 
ἨΓΠΠ ταεβρθοί {ο ιο δοεοπά ατσαπιθηΐ, ᾿Αδὰμ 

οὐκ ἧπατ., Ἰθτο να αποϊεπέ απἀ Πιοδί ΠΙοάθΓη 
Εκροβίΐογς τερθαί, (οπι {ο Ρργθοθάίπσ, πρῶτος. 
Τὴ15, Ἱούνονοτ, 15 ποί α Πο αγ. ΊΤ]ο Αρος- 
{6 πιθΓθ!γ ΠΙΘΛΠΕΘ {0 5αγ, εἶαί λα [αμ] οῇ Ῥείησ 
ἀοοεῖνεά τορίθἀ οἨ {ο ΝΟΠΙάΠ. Το Ε1]1 5εη5θ 
Ῥεῖπα, ' Τ ννας ποῖ Αάαπι ναί ννας ἀεοείνεά [Ὦγ 
Ώινα 5ετρεπ{], μέ {ιο 1οοππαπ; Νο, Ὠθῖῃς 5ο ἆἀθ- 
οεϊνες, ννα5 εεροοἰα]]γ 1π (αα11.”. ἨΠεηςο 1ῖ {ο]]ονς, 
Οναί εἶνα, {τοιι ναί οτἱσίπα] ΙπιὂθοΙ{γ απά ρεγεια- 
ΒΙΡΙΠ{γ, ννα5 ν6τγ Ρτοροτ!γ 5αρ]οσοίοεά {ο λα ππαη, 
ππά πας παδὲ πο αδιτρ αιἰλοτίγ ονετ Πίπα. 
Τ]ιο Ρῄγαςε ἐν παραβ. εἶναι οογτθδροπάς {ο {ιο Τιαΐ- 
π ἐπ ομ{ρᾷ ο55ο. 

15. σωθήσεται δὲ ---σωφροσύνης.] ἘΤηϊ6 Ρᾶς5Ίσο 
Ἡπ5 οσσαδἰοποᾶ στεαί ρετρ]αεχκῖίγ ἴο ΕχροδίίοΓς; 
απά αἲἰ ἴἶνα ἱπίοτρτείαίίοης Ργτοροβδεά αΓθ ΠΊοΓΘ ΟΥ 
Ίος οὐ]εσίοπαθ]ο. ἜΤ]πε ἀϊ[οι]ίγ οθηίτος ἵῃ 
τεκνογ., απά Οοπαπιθηίαίογ Ἰανα αἰϊοπιρίεά {ο 
τοιπονο ἱ ΡΥ αθθίσηίησ {ο {ο {θγΠι 5ΟΙΠΘ Ροσι]ίας 
ΒΘΠΑ6, ---ᾱ5 οάμοαίίοπ, ος ο[/αυτίπς; ια διὰ Ὀθ- 
ἴπα ἴακοη ΟΥ σύν. Βαί Ονα5 ιο Ια1ΐες ρατί οἳ ίηο 
βεπίθησθ νν]] ποί οοττεδροπά (ας Ιέ ἶς ενϊιἀεπί]γ 
Ἰπ{επάθά {ο ἆο] {ο νο {ογπαογ. Απᾶ, Ιπάθεά, θο/ῇι 
ὔιοςς εἰση]βοαί{ίοης ατο ἀο5Η({ο ΟΕ αηΥ αμἰ]οΓΙ(γ, 
Ἀπά γἱοε]ά α [οτοςά απᾶ [σιά 5«οηςο. Το ίακο {με 
οχρτοβδίοπ, ΝΙΤΠ οί]λατς, αξ πιοαπί οϐ ιο ῥεαγίπσ 
ιο ργοπιφκρά Γράεεπιο, ννοι]ὰ 8άρροξςο 5ΙοἨ 34η 
απὶσπιαίεα{ πιοὰθ οῇ εροα]ίησ οη α Ρρ]αίη εαρ]θοί, 
38 Π 19 νοτγ Ιπιργοῦαβ]θ {πο Αρορί]ο 5ποι]ά αἀορί. 
1αβΗν, νο ἀϊβοι]{γ Ἠας Όθυι αἰίοπιρίοά {ο Ῥο 
τοπιονοαὰ ὮΥ οἸαπσίησ {Πο 56ΠΏ86 ΟΓ σωθ., ΝΠΙΟἩ 
πιαην οπι]παπί Οοπηθηίαίογς (Πίπ] ΠΙΛΥ Ἰθγο 
ἀεποίς οπ]ν {οπιρογαί ἀρ[ίηογαπερ. 38ο ΛΌρ. Νονο. 
τεπάθτς, “ Νοϊνιίαπάῖηα, 5ης 5Πα]] ὃο ρτθ5ογνοἆ 
ἵπ ολή]4-ρδατίπα, ἴΓ {π6υ οοππιο,) ὅσα. Τηϊ5, 
Ἠοννονοτ, ]ἱος ορεη {ο {1ο Γαία] οὐ]εοίίοη, ---- ναί 
Ώινο ἀε]ίνεταπος Ἆας ποίῖ Ώοοῃ οὐβογνθά {ο Ὀ6 0ή- 
Ππεά {ο Οητίκίπηπ απά ρίοις Ἠνοιπθη: απά ναί 
ο οοπίοχί ΓθῬΤΘΒ σωθ. {ο ϱ96 {πκοη οῇ «α/να[ίοη. 
Τπ β]οτί, πο ἔγαςθ 5οη5θ 15, [ Ἰανο πο ἀοαθί, ας 
{οἱ]οννς: « Το «αχ, Ἰοννθνοτ, ννηίο Ίνας ἴἶθ 
πιοἽης οῇ Ῥγίησίησ 5ο] γαῖη οἩ {πο ἨΙΠΙπΗ τασθ, 
ΥΠ] ποί Όθς οχο]ηάεά οπα δα]ναίίοῃ, ος απ] ίοάἆ 
ἴο 1 οἨ ννουςθ ἴθτηςς Όυί 1 νν]]. ο οχίοπάσθᾶ {ο 
Όνοπι, ἵπ οοηφιἀθταίίοῃ οϐ Οεῖτ ολΙ]ά-υοπτίησ, 
Τ]6ευ νν], Τ 8αγ, Ὀο εαυο, 35 α- 8οα:, απά αἲ] {6 
ἱπαιυίαμα[ς οἳ , 1 νου εμπῦγασς απἁ οοπ{ίπιιθ ἵπ 
Ώνε Ογ]ςίίαπ (αἱ {1 απά Ῥτασ(ήδο {λος ἀπίίος οῇ 
Ἰονίπς οὐοάίεποε, Ἰο]ίηθςς, απά πιοὰρίγ, νο] 

(Ὀ σα. /ὴ 
“/ εί . 

ει 6 ὅ ἳ έ --- 

χ Λοὶς 20, 28. 
Ῥμ]. 1. 1. 

- ε Ὁ 3 3 ” υ Ἡ 

54εἴἳ οὖν τὸν ἐπίσκοπον αἀνεπίληπτον εἶναι, µιᾶς γυναικος 5 Τί» 1. 6. 

Ιέ οπ]οίῃς.. Τ]ιε διὰ πιααπς “ οη αοοοιπί ο{/” 1π 
εοηδιἀθτα{ἶομ οἩ, α8 ἵη Βοπι. 1ν. 40. οὐ γὰρ διὰ νόµου 
ᾗ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραὰμ, ἀλλὰ (διὰ) δικαιοσύνης πίστε- 
ως. Νοτ οασῃΏί Ιί {ο Ὀο απ οὐ]θσοίίο, ἔπαί {πι 
έλοβθ γιο ἀῑς γυἰτρίης (ΥΙΟΙ, Πούγδνετ, Υ6ἵΥ {ευ 
4ο ἵπ νε Εδι), ος Όθατ πο ομ]]άτεν, νγοι]ἀ Ὦα 
οχο]αάθά {γοπι αἱναίίοη ; 5ἶμος γΥηαί 15 Ἠθτε 5αἰά 
οπ]γ το[ετς {ο {λε 5εχ αἱ ἰαγρᾳ, ποῖ {ο απΥ ὑπαιυζα- 
μαὶ οἳ Ἱ. Τηε πιθαπίησ 18, ἐαί ὮΥ Οιεῖτ ολΙ]ά- 
Ροατίησ (Γοτ ἰιαί ἶ5 {ο {οτοο οἱ {ο ΑτίΕεΙε) 1 
ου] ἆοπε ὮΥ ἴῑιε 5οχ ({οΥ νΥλίσΠ, έοο, 1 ἶς ραπίσηεά 
ΡΥ να ραΐπδ απά Ρεν οἳ ομΙ]ἀ-Ὀδατίησ Ὀτουρῃί 
οἩ ὉΥ ἴπθ οι{ςθ) ἶ5 τεσατάεἆ α5 Ῥα]αποςά ὮΥ α οΟἵ- 
τοςροπάθηί Φεποβί; απά ἴπας 1έ νυν] Ὀο αἁπι]ίας {ο 
φαἱναίίοπ υΥΙΙἩ ἴπο οίθί 8εΧ, ΟΠ {ο 841ΠθΘ οοπά]- 
Ποης, οἱ ΓαΙ{Π, ὅτο. ΑΝ γυνὴ 15 ἴακεπ σοπετίσα!]γ, 
Όλα ἱταπβί{ίοπ ΓΓοπι ἴπθ βἱησα]ατ {ο ἴ]ο Ρρ]ητα] ηαβ 
ποίμ]πσ ορ]εσίίοπαδί6, απά 56ε6Π15 {ο Ἠαγε Ῥθ6επ 
τοφοτίθἆ {ο {ΟΥ ἴε 5ακο οἳ πἹοτε ροἰπίεά αρμίῖ- 
εα{ἶοῃ. 

ΤΠ. Τ]ο Αρορί]ε πού Ρτοσθεᾶς {ο {16 οοσηαίθ 
εαὐ]θοί, οἱ (ια φιια[βεαξίοπ ο6 ἴΠο5θ Νο αἴθ {ο 
Ώγοςίάο ἵπ ἴπθ αὔονο αβεεπηρ]1θ5 {ος ΡΓάΥΘΥ, ΟΓ ἆΤΘ 
{ο ἀἴδοματσε οἴ]ατ απἀ «εοποπιῖσαί [αποίΙοΏ8 οοΠ- 
ηπθοίεά (πετανν]ίῃ. 

1. πιστὸς ὃ λόγος] Ίἵαπγ 6οπιπιεηίαἴοΙς, απ- 
εἶοηί απά πιοάεγη, (Π]π]κησ (παί (Πε εαΏεεαπεπί 
αβιτπιαΓίοη υυου]ά 5οατοξε]γ τθςιΙτθ 80 8ΟΙΕΠΙΠ απ 
Ἱπίχοάμοίίοη, Τ6[6Υ {θβθ γνοτάς {ο ιο ρτεσεᾶῖπσ 
ΠΒΕΞΙΤάΠΟΘ 1ΙΠ σωθήσεται, ὅιο. Ῥαΐ ιοισ] {πε {οΓ- 
πιπ]α ἶ5 α5θἀ οἱ νυαί σοες Δε[ογο, αἱ ἵν. 9., Υεί Τε 
ηα5 ]αδί Όεεῃ α5οά οἱ ο]ιαί /οἱἱοι. Απά οεἵί- 
(αἴπ]γ {Πε ο[αγαοίο; οἳ ελα {οτπια]α 15 {ΑΓ πιοτθ 
εη]{πρ]ο {ογοίο. Βοείᾷ6ς, Ιί ἶ5 ποί δοὐεπιπῖίη, Ὀας 
φοΡΊομβποςς ἐΠαΐί οἸματασίετίσες 1; α. ᾱ. “Τί Ἰιαβ 
Ῥεεῃ βαἷἀ, απᾶ 15 α (Γιο 5αγίπα, απά ἨΠϊση]γ ννογίἩΥ | 
οῇ ποίϊσε, {αί,” ὅσο. 1 Ἰανο Ρά]1γ «Ποννη, ἵπ ἴπθ 
ἸΝοίες οη Αοἲς χἰ. ὀ0. κκ. 17. ΡΠΙ]. 1. 1., ιαί ογῖσ- 
Ίπα]]1γ ο {ΘΕΓΠΙ5 ἐπισκ. απᾶ πρεσβ. ἀεποῖεά {λα 
5αππθ ο[ῇσοθς ο{ πα (Ἠπτομ: απά Τ ροϊπίεά οί 
8ἱ50 ιοιυ ἴ]λο οῄ]σος οῇ ΒΙ5ΠοΡ ({π {ια 5εηςο ἵπ ΨΠΙο 
ν/θ ΠΟΥ 196 {16 νυοτά) Ίνας Ἱπίτοάπσεά. Τί 18 ποί 
οἶθατ ννλείπετ Βί. Ῥαπ] Λεγο ΠιεαΠς {ο ἀαποίε πιῖῃ- 
Ισίοι» οἱ {ιο εροοπᾶ, ος ο πο [δέ ταη]κ οῇ {6 
πηϊη]κίογία] ο/ῃοος; Ῥαΐ ρτοραΡΙγ {πε /ογπιεγ 18 
Ἱπίεπάθά. “' Τμο αἁθδίοῃ. ΠΟΊΝΨΘΝΟΓ, ἶ5 (45 Μτ. 
ἨΗο]άεπ οὔΌβογνες) Ιππηαίθτ]α], 5ἶπος {Π6 απα]ίῇβσοα- 
ἄοης {ογ Ροί] ἴπο 5αρεγίοτ οῇῄ]σοθς Ιπ {11ο πα]πἰδίγγ 
πηιςί Πάνο Ώ6θή ΠΙΠΟΠ ο 5απηο.”. ΕΒΥ οα]]ησ 1 
καλὸν ἔργον, Δπ Ἠοποιταβ]ο 1οογᾷ, ἴπο Αροςί9 
ΊπθαΠΕ {ο βασσοςέ (παί 15 ιυρὶσβ{η ἀιηῖος ατο {ο Ὀθ 
οοηκ]ἀθταά ταίΠαγ ἵ]αῃ ἴπε Ποποίχ, ΠΙΙΟΠ 1658 {118 
επιοἰαηιεηίέ ος 18, 

2. ᾿Ανεπίληπτος ἵ5 ΡΤΟΡΟΤΙΥ απ ασοπἰφίϊεαϊ ἴθτπι, 
εἰσπί(γίησ, ΄6οπθ νΠο σἶνος Πὶς αἆνθγδατγ πο /ιοίᾷ 
αροπ Ἠῖπα 53 Ῥι{ 11 1 ο[ἵαη (45 πετο) αρρ]ίεά πιοία- 
Ῥ]οτγίοα]]γ, ίο οης ΝΠΟ σίνος οί]μθί5 πο οα15θ {0 
1Η8{1Υ αοοᾳςα Ἠϊπ. ο Τμσγἀ. ν. 17. τοῖς ἐχ- 
θροῖς ἀνεπ. εἶναι. ΟΕ νο ΥΥοτάς μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα 
Ειο 5οη5ο Ίας εθοπ ἀἱερωίαά. ἜΤηαϊί (πο Αροεί]θ 
{ογριάς Ῥοή[σαπιαῃ, οπηπποί Ὃο ἀοπρίιεά: Ῥιαί {Πε 
οπΙγ αυθφδίίοῃ ἶ5. Ὑπδί]ατ: ης ΠιθΆΠς {ο Γοτρίά 
ΠΠΟΤΘ {απ οπο Υψ] αἱ α {ἶπιο. ΟΓ ΠΙΟΤΘ {Παπ 9Π9Θ 
υ](ο αἱ αἰἲ: α. ἆ. “' ια οππάϊάαίο 5Πα]] ποί Ἠανθ 
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9 Τΐπι, 9. 24. 

1] ΤΙΜΟΤΗΥ Ο6ΗΔΡ. ΤΠ. 9---δ. 

ή δ λόξενον, διδακτικόν' ! μή πάρ- 3 αν οσα, }ηφαλιον, σώφοογὸ, ποσμιογ, Φιλοςε}ο», Οιόοακτικογ μη παρ- 

ο ΄ " ε ηλ ὁ δν. 2 ν - 3 ’ 4 

οινο», μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδη ᾿ αλλ ἐπιεικῇ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον ' 4 
. , - .. ς -- 

τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης 
/ ῳ .] ’ ” σου, 3 ωά 3 ον. - 9 

σεμνότητος " (εἳ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλη- ὅ 
; Ψν ο. ’ ν ’ ε/ | ν 3 ωμή 

σίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται;) μὴ νεόφυτον, ἵνα μή τυφωθεὶς εἰς κρίμα 6 
” ον 3 - »] 

ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. " 4εἴ δὲ αὐτὸν καὶ µαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ Ἱ 8 1 Όος. δ. 12. 

ω ’ / 3 ’ 

τῶν ἔξωθεν' ἵνα μὴ εἲς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου, 
χ Αοἱ: 6. 8. 

πηαττιθἆ α 5οοοπά 16... Αιωοτίίη 56επης ποςί 
Ιῃ {αγοιτ οΓ {1ο /ογπιεγ Ἱπιετρτείαβίοῃ ; Ὀΐ, 81 α 
ΚΙπάτεά ραββασο οῇ ν. 9., ντε 1 ἶ5 τεα]τεά ο α 
τοἰᾶοιο, Ίπ οτἆετ {ο Ὀο ριΐ οἨ ἴ]ε Ιδί {οτ 5αρροτί 
ΡΥ πε Οτο], {ο Ἠανε Ώθεῃπ ἑνὸς ἀνδρὸς γυνὴ, 
νηθγο {ο ΘΧΡΙΕΒΜΙΟΠ 63ἨΠ ΟΠΙΥ ΠΙΘΑΠ, {ο Ἠανθ 
οπθ Παπά, απά αδ 1ΐ 566{Ώς (15 0ἨΤΥβ. οΏεεΓνες) 
{ο Ἠανε Όεεπ {πα οΠΙεβ Ἱπίεπί οϐ {πο Αρορί]ο 
κωλύειν τὴν ἀμετρίαν, Τῖ ΙΠΥ Ὀ6 εαρροδεά (αί ηθ 
Γοτρ]άς 5εοοπἀ Πππαττῖασαο ἵπ α Πἱδιορ, Ἰεδί, ἵπ απ 
ασε ὙΠεπ ἀἴνοτος ΊναΒ 8ο Ρτενα]εηί, ΜΠΙΠΙβί6Γ8 
πι]σλί ο Ἱπάποεά {ο 5εα]ἰς ἀΐνοτες, απά (πας επΏ- 
16οί (επιεε]γες {ο 5οαπάα1, αδ 1 αοίααίεὰ ΡΥ ἵπι- 

« Ῥτορετ πιοί]νος. 
]ηδίοας οῇ νηφάλιον (11ιο τεαάἶπςσ ΟΓ πΙαΠΥ ΟΕ {χο 

Ῥεςδί Μ58, απάἆ αἰ] (με οατ]γ Εάά.), νηφάλεον ΎΥα8 
Ἱπίτοάισοεά ΡΥ Έεζα, Ῥαί νιοαί δα/Ποῖιεηί τθς- 
80Π: απᾶ {πε {ογππετ Ίας Ῥδεεμ τἰσ]!]Υ γεδίοτεά ὮΥ 
Ἠγείβ., Οτιαξδὺ., ΜαΠΠ., Γαάπα., απἀ Ὑαὶ. Ῥεῃ- 
ἀογ ΄« νὶσι]απί, ος οἴτομπιδρεςί; α56ηςε οσουτγῖησ 
Π λε Ἰαΐετ ἹΓΙί6Υ5. 3ο {πο Ῥοφολίίο Ὀγτίας 
έπιεηίε αἰί νἱσι]απ.. Σώφρ. Βοπάετ “βοῦετ- 
πη]πάεά,΄ ΟΥ κόσµ., “΄ οτάθτ]γ,” «« ἀεοοτοιβ,”. σεµ- 
νοπρεπῃ, 5 ΤΠΕοΡΙΥΙ. εχρ]αϊπ8. Ίπάεεά {16 ἴ]τεε 

-. ΤΘΓΠΙΒ ΓΟΥΠΙ ἃ εἶαδς οΓ οοσπαίο νΙτίαθς. ἵΝο ννοη- 
:. ἆθτ ναί Ίνα Αροδί]ο εἸλοι]ά τδφα]το 5ο ΠΙΙΟΤ {οπα 

ΟΟιγὶκίαπι πΙΙΠΙ5ίΘΙς, 5ἴηος 45 ΠΙΙΟἩ να οχρεοίεἆ 
ος {λε Ἠεαίμεη ργίθδίΒ. ο 1π Ώςομγ]. Τπεὺ. 606. 
Απιρηίαταις ἶ9 ἀοφοτίοοά αξ Ὀθίπσ α πιοᾷς] ΓΟΓ 
Ργϊθρίς, {μη5: Οὗτος ὃ) ὃ μάντις σώφρων, δίκαιος, 
ἀγαθὸς, εὐσεβὴς ἀνὴρ, μέγας προφήτης. ΌΠ Φιλό- 
ζενον, Ιοδρί(αλίε, 966 ἘῬοπτῃ. χΙὶ. 19. απᾶ «οπιρητθ 
Ἠε». κ, . Διδακτ., “«ΠΙ {ο {θας] 5) ας Ροβ5688- 
ἵῃσ νε Κπον]εᾶσο απἀ {[αοι]ίγ ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ (56ς 
εν ΑΗ 

3. μὴ πάροινον.] Ῥοππθ ΕχΧΡοβΙίΟΥΒ, αποϊοηίέ απἀ 
(πηοάρτη, ἴακο {Π]8 {ο ο οαἱνα]οηπί {ο ὑβριστὴν ΟΓ 
αὐθαδη : ὙΥΠΙο] 18, Ιπάθεά, πας οοππίοπαποθὰ Ὦγ 
έητεο υἱσεν ΤΠ {19 ο]αιςα βίαπάϊηπσ ορροφαά {ο {6 
Ίωτος υἐγίμεν 1π ἴθ ποχί. Ῥυί {ο αχργεβεῖοηπ μὴ 
οἴνῳ προσέχοντας, παϊᾷ οϐ νο Ώοασοπς αἱ ν. ὃ., Τθ- 
αἱγθς {πο ρηγδίσα] 56πΠ59 {ο Ὦθ6 Ἠοτο αἱ Ἰθαςδί ἵπ- 
εἰμαρά: απᾶ, ποοοτᾷἶηρ {ο 6νοτγ Ῥηϊποίρ]α οϐ ο0ἵ- 
(τοοί οχοσθεῖ», ἵί τηιςί κίαπά ᾖ[γδ, Πλήκτην 8 
ΟΟΙΙΠΙΟΠΙΥ τεπάρτοά “«αίτίκογ.. Βπί, ας ἰ1ο οχ- 
Γεβδίο ἶ5 ορροξοεὰ {ο ἅμαχον ἵπ ια ποχί οἶααςο, 

1 15 Ἠοίίογ οχρ]α]ηθά, ΥΕ ο πιοδί οπιἰποθηί 
(Οοπιπιθηίαίοτα, αποϊοπἰ απά πποάσγῃ, φπαγγρίδοπιο, 
Μσίοη». Ότ ἴί πιαν ἀοποίο, α5 Τ]νουά. απά οτηαχ 
απο]οπίς Ιπίστρτοαί, « υο]οπιρηί, ἐπιροίμομα., ππᾶ Λή- 
{εγ ἵηπ οθηκιτίης,) {ης ἐμπλήκτως ὀξὺς οὗ Τ]αογἀ. 
1, 89. ΟΡ ή πιοίαρΠογίσα] 8οηβο, τατο ἵπ {ο 
Ο]αδείσα] νντ]ίοτς, ἵ βπὰ απ΄ οχαππρ]ο ἵπ Ῥϊοσαγ- 
ους, Ρ. 10., θρασεῖς δὲ καὶ ὑβρισταϊ, καὶ ο 
πλῆκτπίτε, χο. Απά Ῥο]ηκ νι. 199. τουκοπ8 
4ΠΠοησ {6 ἀδίατῶοθγς ος {1ο βίαΐε τοὺς πλήκτα.. 

Μὴ αἰσχροκερδῆ ἵδ ἵπ ΠΙΠΗΥ ΜΑΑ., Υ6Γ8ΙΟΠΒ, 
απά Εαΐμοτς ποί Γοαπά; απά ἵ9 το]οσίοὰ Ὦγ ϱονο- 
τα] ΟΤΙ1ς68, απά οαπος]]οά Ὦγ (τίοςς, ἜΤ]ο ννοτάς 
πια Ὃο απ Ἱπίοτρο]αίίοῃ ἴποπι Τη, ἵ,} {ος ας ἴο 

ἆ {ιακόνους ὡσαύτως σεμνοὺς, μὴ διλόγους, μὴ οἵνῳ πολλῷ προσέχον- 8 

Όνα ατσαπ]οπ{ οἱ ὙηΓαίς., (ναί {ο {τος υἶεεν ἆΓ6 οΡ- 
Ῥοδεἀ ἴπ {πε {ο]]ογίπρ οἶαιςε ίητεε υἴτίμες, να 
ν/θαροη οὐ{5 {πωο ας; [ο 1{ πιαγ 6 αγρεᾶ πα 
πε νυοτάς Ὕνετε ἐπίγοάμοεα ἴο εοπιρὀθείε ἴηε 5εη5ε, 
απά εαµςο ἴΠο ΥΕΤΥ οοττεεροπάεποςε ἵπ απεβίίοῃ. 
Απά οργίαϊπ]γ νε αίγ]ε οί 9ΐ. Ῥαπ], Ἰκε ἐῑπαί οὗ 
ΤΠαογάϊάςες, ἱ5 οἸαταςἰετιπεὰ Ὦ} υατίείη, απά ἆοθβ 
ποί αΏθεοί (ο {πῖπι εχασίπεςς ος ἸδοογαίθΒ. πι 
τοβρεοί {ο {6 ννοτὰ Ι{ςα]{, 1έ ἶ8 8ο ὮΥ ἴπα Όοδί 
ψγ]ίθτς {ο ἀεποίθ οπε ΠΟ Υ]] σαϊπ πΙΟΠΘ6Υ ὮΥ 
πιθίμοάς, γνπΙος (ποιρ] ποξ ἀϊεποπεςί, γεί ατθ 
Ῥα5ο. 
ΟΓ αἰσχροκέρδεια. 

4. καλῶς προῖστ.] “ ννε]] οτ ετεάΙἰαβΙγ τεσι]αί- ὶ 
Ίπσ”5 ΟΕ πε οιίαίίοης ἵπ είς. ἴπε πιοςδί αρί 18 ΄ 
Ώ]ορ. Τιαοτί. 1. Ἴ0. τῆς αὐτοῦ οἰκίας καλῶς προστατεῖν. 
Το νμ]ο 1 αάά ὮΏϊοπγ5. Ἠσα]. 1. ρ. 118. ἐμέμφετο 
δὲ τοὺς κακῶς προϊσταμένους τῶν ἰδίων. Τϊε ν/οτὰβ 
μετὰ πάσης σεµν. αΤθ ἴο Ὦθ οοηρίταθἆ ν{Ἡ τοῦ ἰδίου 
οἴκου καλῶς προϊστάμενον, ἀεποῖῖησ ἴε ἀεπιεαποιτ 
ιο Ὀο αἀορίεά. Απά {ο τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῃῇ 
αἀνετίςδ {ο {πε οα8ο ὙΝΠετοῖη {με καλῶς προῖστ. 18 
πηοβί τεαι]ς]ίθ. 

ὅ. εἰ δέ τις -τ- ἐπιμελήσεται ο] ΤΠἱ6 5εεπῃΒ Γουαπάεἆ 
οπ α 5οτί ο{ Ῥτονετῦ, (μαίΐ Ὦς νο οαπποί ππαπασθ 
Πὶ5 ρτϊναίο αῇα]ίτς, 5 ποί βἰ {ο Ῥο εηίταςδίεἁ ν{ῃ 
ίποβε οβ {1ο ρυρ]]ο. 

6. μὴ νεόφυτον.] 
πιοίαρῃοτ Ί]κο ἴπαί ἵπ 1 Οογ. ΠΠ. 6. ἐγὼ ἐφύτευσα. 
ΤἨοτο ἶς αἷδο Ιπρ]]θά α ποίΙοη ΟΕ {Πο Ταιοπεςς, απᾶ 
Ἱπιροτ[εοί αοφιαϊπίαπος γη {πε ἀοοίτίπες οῇ 
ΟΠηΙκΕἰαπΙ(γ, Ι]κε]γ {ο Ός βοαπά ἵπ 5ποἩ: υνμΙο] 
866/Πις Γο[ογτθᾶ {ο 1η {Ἠθ τυφωθεὶς ]μδί αβϊθγ; 5ἴπος 
Ἱπιρογ[εοί κπον]εάσο σοηογαίες οοπεοᾶ. Ἀεε γ. 9. 
Ἴ]ιο ννογᾷς εἰς κρίµα ἐμπίσῃ τοῦ διαβόλου αΤθ ὈΥ ποβὲ 
Ἐχροβί{ος, αποϊ]θηί απά πιοάδγη, απάρτείοοά ο 
{α]]ΐπσ Ἰπίο {ο 5αππο οοπάεπηπα(ίοῃ. απᾶ ριπ]ςῃ- 
τηθῃῖ νλὶοἩ πε Ὠονί] Γε]] Ιπίο, (Ἡτοισ]ῃ Ρτίάςι 
νμ]ο] 5 «αρροτγίεᾷ Ὦγ ιο απ{]ογΙ{ίγ οῇ (νο Ῥεεοῇ]. 
ΩΥΤ, Ῥενοτα] οπιἱπεπί Εχροβίΐοτς, Ἠοννθυοτ, ΓΓοπη 
1 πἱίηοτ απά Έταφπι. ἀουνηννατάς, ἴπκθ τοῦ διαβ. τον 
πηθαῃ {ο οαὐηπππἰαίογ ΟΥ βἸαπάετοις ΕΠΕΠΙΥ οῇ {1 
(9οβρα]: {ο ποπ ὈὨοῖπα, {Π6Υ 5αγ, αςοᾷ σεηετίς- 

ῴ6ε {1ο αἀπιίταδ]ε θΚεῖοἩ οἱ ΤΠεορ]ταδίαθ ) 

έ«Νοί α ΠΘΥΝ οοηνοτί,’; ΡΥ α ὴ 

α]]γ, ο/ ΊἼχοςο Ἠ]ο 86ε]κ απ οοσαδίοἩ [ο οα]απιπίαίθ / 
Όνο ΟἨτίκίίαης. Επί {ο ΓΟΓΠΙΕΓ ἱπίετρτοίαἴ]οη 18 
ρτοαί]γ ρτο[οταβ]ο. 

Τ. μαρτυρίαν.] Τηϊ5 παΥ Ὀε Ῥοσί τοπάοτεά τερι- | 
ἰαΐοπ, οτ οἨαταοίοτ. ΒΥ παγίδα τοῦ διαβόλου 50ΠΏ8 
πιοάσρτη Εχροβί{ους Ιπἀοτείαπα {ο 8ΠαΓθ8 οΓ {118 
οπ]απιη]πίοτς, Τα 8εηςθ, Ἠοννονοτ, ἵς ΓΠὶσίά, 
Τοῦ διαβ. ἶ5 δεί ἴπ]κοῃ, νυν {πο πιοςδί οπηϊποηί Τῃη- 
ἱοτρτοίοτς, ΓΓοπι {πο Ῥοδομ. Ὢντ. ἀονηννατάς, {ο 
πΊΘΠΠ {νο Που... Παγ.πιαμ ἀεποίθ, Ιπ α σεπενῖς 
«οηςο, {νο νατίοις5 Πάγος ννΠΙςΗ, 45 να Ίδαγη {Τοπι 
Ῥοπϊρίητο, νο ΤῬοπηρίοτ ἵδ ονετ Ἰαγίης {ο επίταρ 
ους νἱτίαο, Βυΐς ρτοραβ]γ οπο ἰοπιρίπίίοἨι τα 
Ἠθτο Ὦο ρηγοπ]ατ]γ πισαπῖ, πατησ]γ (48 Τηδορ]γ]. 
απά Ὠοὰδςτ, (ΙπΙ), ναί οῇ ιοί Λεία φεαπᾶααἰἰκοα 
/οΥ ποιο. 

8---10.. Τ]ο απα]βοαίῖοης Ρος Ίλεασοπο 3Γθ'. 

ι 



1 ΤΙΜΟΤΗΥ 6ΠΔΡ. ΠΠ. 

. - 1, ᾽ ’ ” Π 9 .. 

θ τας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, 7 ἔχοντας τὸ μυστήριο» της πίστεως ἐν καῦαρᾳ 

10 συνειδήσει. καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρώτον, 
ι ν ς , ᾽ Ὁ , λ{ 

1 υναῖκας ὡσαύτως σεμγᾶς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, 11 ἀνέγκλητοι ὄντες. 

9---16. 969 

γ Βαρτα 1. 18. 

εἶτα διακογείωσαν, 

3 .ά ΄ Π - . »” ἃ ; . 

19 πιστὰς ἐν πᾶσι. διάκονοι ἔστωσαν µιας γυναικος ἄνδρες, τέκνων χαλὼς 

13 προϊστάμενοι καὶ τῶν ιδίων οἴκων. 
. - ’ 

ζοἳ γάρ καλῶς διακονήσαντες, π Μαίι. 25. 2]. 

ὃν ἑ ῖ λὸ ῦ ὶ λλὴ )ῥησίαν ἐν πίστει βαβμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται, καὶ πολλην παφῥησίαν ἐ 
νά ας κ. 3 ο αλ. , , ε -”- 1 Ω. ν ’ ’ 

1 τῇ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. Ἰαῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν προς σε τᾶ- 
͵ » . 4 

Π , ’ σος” κ ω / οὠ ’ 

16 χιον" ἐὰν δὲ ῥραδύνω, ἵνα εἴδης πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, 

οοπηρατανγα]γ Γεν, 5αοἩ Ῥείπσ οπηϊ(έθᾷ α5 ανα 
/πο[ετεπςθ ἴο πονετπιπεηῖ, Οἵ {επο]ίης. Διλόγους, 
' 5 ᾷουῦ]ε-ἴοηριεά,” ος ἀοπθ]ο ἀθαίετ», ἀθοθί[11γ 
αγίπσ οπθ ἰΠίπσ ἴο οπθ ρατίγ, παπά αποίλετ ΜΙησ 

; το αποίµθτς οπθ ἴλίης {ο έἶε πα]πὶκίες, απά αποίμος 
Ἐτο ἔμο ρεορ]ο. 

ϱ, ἔχοντας --- συνειδήσει.] Ἴ]ιεςο πονάς ατα να- 
τίοι»]γ Ιπίθυργείεά. Τ]ε πιεαπίησ 86ΕΙΗΡ 8ΙΠΙΡΙΥ 

Γτο 0ος,  Ἰο]άϊπσ ἴπο ἀοοίτίπος οἱ ἴΠα {αι βἵη- 
᾿ οογεὶγ απἀ οοηβοἰεποιΒΙγ.”. 9ο 1. 19. ἔχων πί- 
στιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν. θη µυστ. τῆς πίστεως 1Π 
Ώμής 96η5ο, 966 Ερῃ. 1. 9. νγἱ. 19. 0ο]. ἵν. ὦ. απάἀ 
οοππρατε 1 Οογ. Π. Τ. 

10. καὶ οὗτοι] “' ἠιοδθ {οσοι γἱπ. 35 ΕΙ] α5 
Ώια Ῥτεκυγίοτς: Γοτ, 1 866Π15, αεχατηϊηπίῖοη αν 
[ ολατασίοτ απά αὐα]ἰβοαίίοπ8 Ίναςδ {ο ρτεσθἆθ 
εἰαοίίοη, 

1]. γυναῖκας] Μος πιοάρτη ΟοπηπιθηίαίοΓΒ 
| υπάθγρίαπά « ᾖιο Ώοθασοης) ν]νες:) Ὀιί (ο αη- 

οἶοπί οη65, απά Ῥτοῦ, Ώορτοθςα, Ιπίετρτοί '΄ Ώεασοῃ- 
65865,” {ο νοπη οθγίαϊπ]γ ενα φμαἰϊεαἰίοης Πηθη- 
εἰοπφὰ ατθ πποτθ θα ἱ{αδία ἴμαπ {ο ἴπθ {ΟΓΠΙΕΓ: απά 
Όια νοῖος οἳ απίϊα 1 οασηί πο ΠρΠΙ1Υ {ο ο τε- 
Ἰοοίεά. Ἠονενετ, ΙΤ 15 Ῥτοβαῦ]αο Αχαί {πα 8α1ηΘ 
Ρογεοης τηὶσηί 5οπχε/ίίπηες Ὦο Λοί/ι. 

12. Θ6ε 5υρτα νν. 2, 4. 
19. βαθμὸν καλὸν περιπ.] Τά Μετα]!γ, οῬίαϊπ απ 

Ἠοποιταθ]α ρο»ί ος »ἵερ,’ 1.9. α Πἰσ]ετ ἀεστες, 
νἰᾳ. οἳ Ῥτακυνίοτ, οἵ Βϊκ]ορ. ἨΠολλὴν παρῥ. Ῥαρ- 
ΡΙΥ περιπ. Τ]ε 8εη8θ 5θεΠ]5 {ο Ὀς8, ΄ νεγ ουίαϊπ 
Όιο ρτίν]]οσο οϐ εροακίης νη]Ών Γοεάοπι (1. 6. Ὀ6- 
γοπά επαί οἩ Ρργἰναίο (Ἠεϊςίίαπβ) οἨ πῃα{ίεΓ5 ο0η- 

" οετηίης ἴπο Γα1{]μ. 
15. ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἶδῃς.] Τ]ε Ῥεδί πιοάε 

οἱ τεππονῖπσ {πο ἀῑΠιοι]ίγ ειτε 866ΠΙ5 {ο Ῥε, {ο 
ταρεαί ταῦτα γράφω [ΤΟΠ {νε Ρτεοθάίησ Υ6Γ86; 
.ᾱ. “« [Απά ἴ Ἠγ]ίθ {ηεςο {(ἠ]ηπσς απίο {Ἴπεα, ποί 

ας ΙΓ Τ εΠοιπ]ά πονατ οοΙΠ6 ασαἰπ], Όιέ ελαί ΙΓ 1 
απου]ά Όο ἀε]αγεᾶ, οι,” ὅτο. 

Ἔηπε ποασί ν/οτᾷΒ, στύλος καὶ ἑδρ. τῆς ἀληθ. Ὠανα 
ΏδεἨ νατίοιΣ]Υ Ιπίθτρτοίεά. 36ε Ῥοο]ε”5 ΞΥΠΟΡ., 
ο] Οπτα., απά εδρεοία1γ Ώεγ]ησ’9 0058. Βαογ, 
νο]. 1. Ὦ]88. Ιχνὶ. απά Υεῦετς Ὠϊςς. ἴπ {πε Οτ]]οἱ 
Βαοτί, πε απθεείίοη 15 ποί 5ο πΙςσἩ γγ]αί 15 {ο 
δέΠΦε, 35 Ὑαί ἶ {Ἡθ «00ρε οῇ λα νοτάς; απά 
νιπείῃοτ {ου 5Που]ά νο {ακαοπ ΥΠ] (πο μγεεραίπα, 
ος Όιπε /οᾖοιοίπσ. Ὦ0πθ αποϊεπί απά 5ενεταὶ 
πούστη Εκροδίΐοτα, (α8 ΟΠΙ]πσνυνοτίἩ, (αίακετ, 
Μαϊας, Ζοτη,) απά ΠΙἄΗΥ γρερπέ Πετργοίθγς Τε[ΕΓ 
Ένεπι ἴο ναί /οὐοιο, ΤΠ πιοίποάἀ, Ἠοννενεγ, 
1ἱε8 ορεῃ {ο ἱηπδαρεταῦ]ο οὐ]δοίίοῃς, α5 βίαίεά ὮΥ 
Ῥοο]ε, Β6θπβοη, απά Βοοίῦ. Απά ἴπας, ίοο, Ἰ 
αΏρτεῄεπά, ἴε δεπϊπιεηπί ἵ5 ονοτ]οαάοά υγ] 
ψ/οτάς, Ἰας ἴπ 15 αἰτ θοπιείηῖηπσ Γησὶά απά Ίε]απο, 
---απὰ ναί 18 πιοτθ, ἴπνο]νος απ΄ απἰζο[ίπιαα ΏΟ- 
ν/ηετε Γουπά Ἱπ Αογρίητε, απά Υ6ΙΥ ταΓΘΙΥ 1Π ΠΥ 
νιτ]ίοτ οὗ οτεάΙ. Τ]ηο παίαταὶ οοππθοίίοη οῇ {8 
ψγοτᾷς 15, ἀοαρί]οφς, νΥ{] νν]αί Ῥγουεήος: Ὑθί 96Γ- 
{ἱΠ]Υ πο, α 5οπηθ Ιππασίπθ, ΥΠ εἰόῃς, 5 1; ενα 
τε[ετεηος Ἠετε {ο Τἰπιοί]ῃ, Γοτ ἐναί ννου]ά Ὀο απ 

να... 

υ{ίοτ νιο]αίίοπ οἩ ιο οοηβίγαοοπ, απἀἆ ἴπνο]νο 
εοππαν/μαί οϐ Ἱποοπστιίγ; [οτ, ἔποισ]ι ἜΤήπιοίἩγ 
πηϊσηί Όε α ρἰίαν οἱ ἴἶιο ἰταί, Υεί ποί α Γοιωιάαίίοπι 
Ώπογθοβ. Ίηπ δποτί, ἴπε ννοτάδ οαπποί ννε]] ο 
υπ]ίεά υγ] αηΥγ Ῥατί οῇ {πε ρτεσθάϊῃπσ οοηίαχί, 
οχοερί νν]]ι ἥτις ἐστὶν --- ζῶντος, ΥνΕίο 15 {εῖτ παί- 
ατα] οοΠππθο!ίοἩ, απά ΥΥΠΙΕΙ ννοι]ἀ ΡΓοΡαΡΙΥ ανα 
Ῥοθῃ ποτε σεπετα]1γ τεσεῖνας ἴπαπ 1 ηαδ απἹοηςϱ 
Ρτοίθδίαη{ ΕΙχροβ1ί{ογ5, Παά {ΠπεΥ ποί νν]θμεά {ο Γεβ- 
ους {16 Ραβδασε ΓΓοπη Πκοπιίδ]ι ΡΕΥΥΕΙΒΙΟΠ. Βυ{διγε- 
1γ 546] {οτοεά εχροβΙ{]οη8, ἀεγίδεά ΙΠΘΤΕΙΥ {ο εγαἆε 
Πιο ατσαπηθηί5 ΟΥ οἰαίπῃπδ ΟΡ ορροηεηί5, αἴθ ΙΙΠ- 
ν/οτίΏΥ ο α «α.αςθ ννΠΙοἩ πεεᾶς ποί {πε αἷᾷ οῇ ἀἱδ- 
ἱπσοπιοις ατί5 {ο αρΠο]ά Πΐ. Ἠετο ἴπετο οαπ Ὦθ 
πο ἀοιδί Ὀιαέ ναί ια ίταθ τοίθγοηοθ 15 {0 ἥτις ἐστὶν 
ἐκκλησία, 38 Ίναδ πιαϊηίαϊπες ΡΥ αἱπιοςί αἲ] πε αη- 
οἶσπί Εχροβίϊος, απά ΠπΙαΠΥ επηἰπεη{ ΠΙΟάΘΤΠ Ῥτο- 
{οδίαπί (οπιππεηία{ος, α5 (τοῖ., Βρ. Ηα]!, σα]νίη, 
Ἠαπππῃ., (οὐμο[γεᾶ, Ἰηεῦετ, Ἀομπιῖά, Ώεγ]ῖπς, 
ΥΝοΙ{, ἨΓΠΙΡΥ, Μαοκη., απά ἩΒρ. ὙΎαπ ΜΠάοτί, 
Νο απἀθιδίαπά 1 οὗ {πο ΟΠιτοςα [Ἰπϊνοεγεα|, αᾱ- 
πη]η]κίετεά απάἆετ απ εχίετπα] νυΙδίρ]ε {οτπι ο σο- 
γαγηπιεηί, --- απά ΥΝΠΙςΠ, ΡΥ ππαϊπίαϊηῖηρ {με Ἠευ- 
εἰαίίοῃ οῇ αοἆ απἆ 5 τε]ἰσίοῃπ, πρ]λο]άς Ιί αδ α 
Γοαπάαίίοπ ἆοες α Ῥαϊ]άϊης, ος α5 Ρί]]ατ 5αρροτί 
4η εἀίῇοθ. ο ατοίας: “ γετιίαίεπι Ἠῖο οοπι- 
Ραταί ορετί 8ΙΡΕΙΟ; Εοο]θδίαπι, πιακϊπιὸ ΠΠίγεί- 
βα]οπῃ, 564 εί εα5 ρατίες απ απ]νεγκα]ἰ αἀπῶτεπέ, 
οοΙάππΠ εί Ῥαςί.”. ἜΤ]αΐϊ εαςῇῃ 15 χο πιθαηίησ, 18 
Ρ]αΐη [Γοπη {Πε οοπηίεσί: {πο ἀθείση οΓ {Ίο Αρορί]α 
Ρεϊπσ ενἰἀεπί]γ ἰΠῖ5, {ο σὶνεο υγεὶση{ί {ο Ἠὶ5 Ῥτο- 
οεάἶπσ ΙηβδίτασίΙοης, ἃ5 {ο {πο τερα]αίίοη οϐ ίπα 
ΟΠατοἩ αἱ Ερμεεις, ὈΥ εασσεςίῖησ {με Ἱπιροτίαπέ 
Ά1γροςο ἔοτ νΠ]ο] πε ΟΠατοῃ [πίνετδα| ννας ἵῃ- 
βἰίεά. ἜΤ]ο αΌονα Ιπίοτρτείαίίοη 15, 1 Ῥε]ενε, 
Ἠαβρ]α {ο πο υνε]]-[Γοαπάεά οὐ]εοίίο : απἆ, Ιπάεεά, 
ΔΠΥ οίπεγ πιοᾶο ο οχρ]απαίίοη ἶ5, Ὀοίπ ΡΠ]ο]οσί- 
σα]]γ απά οίπογννῖςα, απ]ίε απίεπαῦ]θ. Τί πιαΥ, Ἱή- 
ἀεεά, Όε αξκεἀ, {ναί 1 5αο] ο {λα πιεαπίης, ΝΊΙΥ 
ν/ας ΙΤ ποί αχργθβθδεά ΠΠΟΓΘ εχασί]γ απἀ ΙΠπ{ε]]]- 
ϱιϱΙγ ΙΤ απΠβννετ, ἴμαί {πο Αρορί]ε οοι]ἀ ποί 
εΧΡΥΕδ6 ἥτις ἐστὶ ΏΕε[ΟΤΘ στύλος, ὅτο., Ώεσαμςδε (Παί 
ν/οι]ἀ Ἠανε Ἱπνο]νεά α {απίο]οσγ οῇ ο ΥεΓγ 
νγογεί Κἰπά Ροβείρ]α, απά οϐ νΠΙοἩ ἴΊετε 9 πο 
εχαππρΙο {ο Ὀοδ {οαπά Ἱῃπ αΠΥ σοοᾷ αποϊεπί 
Ὑγ]ίετ, Απά Τί ννας ποί ποεεδδαγὴ 99 {ο ἆο, 5ἶπος 
Ώια αρροσἰἶοπ ρρίίες ἰῖς ςαθ]εοί {ο {πε σοἩ- 
ἴοχί, απά {μαί οοπίαεχί {αγηίςηςς 158 ΥΙ{Π ἥτις ἐστὶ, 
1αδί νν]αί 19 νναπίθά. Απά ναί ρεΓηαρς Ίναδ οπθ 
ΤΕΆΡΟΠ ΥΝΗΥ Φαϊπί Ῥαα] υτοίε ἥτις ἐστὶν ]μδί Ὀο 
{οτε, απἀ Ποί ὅστις ἐστὶ, 5 ἴε σταπηπηα(]οα] οοΠ 
οοτὰ νη]ῃ οἶκος τααιῖτος; {ποισ]ι Πέ ἶ5 ποῖ πη/θ- 
απεπ!]γ ἀθδοτίοά ; α5 (α]. Πἱ. 16. καὶ τῷ σπέρµατί 
σου" ὅς ({οΥ ὄ) ἐστι Χριστός. Τ] ἰάΐοπῃ ἶ5 (Γεαπεπί 
ΙΠ {πο (]αςεῖσα] ααίλοτς, εδρθοία]]γ Τππογά]άες: 
Ώλοισ]ῃ {ποτε 15 σεποΓα]]γ 8οΠ1θ ΓΘΔΡΟΠ {ου {6 ᾖ1/- 
βαΐ]ασο. Πετο, Ώοβιάες ἴμε οηθ αΏογθ βασσοείοᾶ, 
έπθ νντ]ίογ οοι]ά ποῖ ν/ε]] αςο ὃς, ]ε5ί 1{ 5ποι]ά ϱθ 
το[ογγεᾷ {ο Θεοῦ α5 ἴπο πεαγεδί απίοοθἆεη!, απά 
]εαά {ο α οοη/αβίοη οΓ 14658. 
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Ἱ ἥτις ἐοτὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζωντος, στύλος καὶ ἑδραίωμα της αληθείας. 
ν Τομη 1. 14. 
Ερή, 8. ὅ, 6. 

1 ει. ὃ. 18. 

Εἰπαί]γ, νι τοίετεποθ {ο ἴ]ο αἰσριίο ἴπι ἆοο- 
ἐγίπε Ἰοτα Ιπνοἱνεᾶ, ἵ ννου]ά δαγ, ναί αδ ἴ]ε 
ΟΜτο] ο έιαί ασθ ({ο ννλίσΙ ἰε Νοτάς νετ εδ- 
Ροσἰα]]γ ιποαηΐ {ο αΡΡΙΥ) πα]σΏί γνο]] νο φαἰὰ {ο ὂε 
στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, Ὀεεαιδο Γουπάαά 
ΒΥ ιο 4γροδίίοςδ, ΝΠΟ ννεγαο μα ΓΠλίαγ οϐ Όπε 

Ἠτϊθίίαπ ΓΗ 5ο, 1 ια ννοτὰς Όεο αρρ]ίεά, 1 
Ώιο Ρτοβεηί Ιπδίαπος, {ο ἴπε ΟΜατο], ἴΠεγ ατε ποί 
ιο Ρο τοίογγεά {ο πο (το οϐ Ίκοπιο, ΟΥ {ο Ώιο 
Οματο] οῇ Επσίαπά οἵ Βεοίίαπά, ΟΥ ΠΥ ραγεἱεπίαν 
ΟματοἩ, Όαί {ο Οιγὶκὴς Ποίη (αιοίο Ογε]ι 
({οι νο ννε Ῥρταγ ἵπ ους [ἱ1γσγ), οοηβὶκίῖπσ 
οΓ αἲἲ πα ἐγπε (ατο]ιος οἳ Οτίκέ ἐμτουσ]οιί Ίο 
νγοτ]ά ; ἰ. ϱ. αἰ] 6αομ ΟἨτο]αε5 α5 Ἰο]ὰ {ο 685ει- 
Πα] ἀοσί]πεςδ οΓ {1ο (άο8ρεΙ. 3ο ]αῖ ἴ]νθ ραξβασα 

Ὁ.ΒΥ πο ππθαμθ Ἱππρ]]ος ἴο ἴπ]αἰΠίή οἳ αΠΥ Ρατ- 
Ώσουσ]ατ ΟµατοἩ.. ΟΠ ΠΙΕΙ εαθ]εοί 56ο {ο αὐ]α 
Ἀπά ἱηείτασίίνε Εδςαγ οῇ Ὀτ. Μαο]κπίσηί. ἜΤ]αί 
Έλα ννογάβ ατα ννε]] αἀαρίεά {ο αχκρίεςς {ο αῦονο 
86η56, ἶ5 πιαπ]{θεί; {ΟΥ στύλος Ὀεῖπσ αμα]Πεὰᾷ απά 
εχρ]αίπεὰ Ὀγ ἑδραίωμα, πηὰδί Ὀδ ριῖ ΓΟΓ στύλωµα 
(οη Πίο ννοτὰ 5εε Φί6ρΙ. Τ]ε55.): απά Ἱη ἑδραί- 
ωµα {οι 18, Τ {ΠΙΠΚ, απ΄ α]αξίοη {ο {ο ποίο η 
γγηἰοἩ ναξί οἀἱβοθς, Ικα ίΠε επιρ]ο αἲ 9 εΓΙδα- 
Ίεια, ος (αί οἳ Πίαπα αἲ Ἠρῃθδας (5αρροφ8εά ϱΥ 
8οπιοθ ϱοπιππεηίαίογ5 {ο Ὀαε Ἰετε α]]αάθά {ο ἴπ 
οἴκος), νοτο Ρι]]{; ΠαΠΙΘΙΥ, α5 1π 5ενετα] οῇ οιγ 
οαί]εάτα]ς (516Ἡ αξ ΟαπίοΡΙΤΥ, απά οἱ δὲ. Ραι1] 9) 
ὉΥγ Πιεί Ἰαγίησ α Γοαπάσαίίοη ψΙ] γοιυς οί Ῥίαγ5 

᾿ ρεπείχαίίπσ ἆθερ απἀάςτ ρτοιπά, --- απά {Ἠα6π, ἩΠΡΟΠ 
ἴ]ιοδο, Ὀμ]ι]άϊησ ἴπε κπρεγδίγµοίγο. ΛοοοτάΙΠςΙγ, 
Ἰετε, αξ {πο («ἨύΕΟΗ [ΓΝινΕΗΦΑΙ, 15 {Πε ἑδραίω- 
μα. 80 ἐαε[ι ραγϊομίαν (ιγοίι ΠΙΔΥ ο α βία οϐ 
Ειαί Γουπάσίίοῦ, ννλΙο] αρ]ο]άς έιο αροι5ἰγαςίατο 

' ο{ (ο8ρεΙ τι]. 
10. καὶ ὁμολογουμένως --- μυστήριον.]  Τηϊς 8 

«1ο5εΙΥ οοππεοίεά νι να Ῥτοσσάίηπας, απἀ {πε 
86η56 ΙΠαΥ Ὀ6 {ης οχργθσφεά. “' Απά, Ιπάθεά, ναςί 
18 ἴο Ἱπιροτίαποϱ ΟΡ {ο ΠΙΥΣί6ΤΥ οῇ σοάπερς 
οοπίαἶπεά 1Π {λε Ίοπςσ σοποεα]εἆ, Ρΐ πονν τεγεα]εἆ 
Ἰ γι ο) ιο (ἄοβρεί, νο ναί ΟΜΗΤΟΙ 18 1ο 
ΤθοοππΙηθΠά απά θαρρογίς--- απᾶ ο νν μοι έ1θ δη 
16, (]λαί (αοἆ ννας πιαπ]{ορίος Τη {ιο Πας]... Τ]οιο 
ΠΙΑΥ, ἰπάθες, 566ΠΙ απ αὐγιρίποδς, απᾶ ἃ δοτί οῇ 
Ἠϊαίμς ΤΠ {πο 86η5θ Ὠδίν6θη µυστ. απά Θεός. Βαΐ 
Όναί 8 ποί ΠΠΟΟΙΠΠΙΟΠ ΤΠ ιο νΥγίησς οῇ Βί, Ῥαι1, 
απά εβροοἰα]1γ ἵπ Ῥ4ββαρθς, Ἰἶκο πο Ρτθοβδοηί, ος 
ρτεαί Ραΐᾖο5. ὢθ6 Ἠοπι. χὶ. οὐ --- 20. Τπ ιοςο 
8565, 1 ανα, α[ιετ οπιἰπεπί ἸάΙίοτς, Ῥ]ασθά α 
Ἰπατ]ς ἀεποί]ης {πο αρορἰορθβῖ5. ἜΤ]ο {θΓΠΙ µυστή- 
ιον 5 ο/ἵεῃ α5εά οῇ {ο ἀοοίτίπος οῇ {ο (1ο8ρο] 
1 σεποτα; Ὀα{ να Ἠοτο, ἵ οοπσθῖνα, αἀορίεὰ 
ομΙεβΒγ νυν το[εγοπος {ο ἴλαί στοαί ΠΙΥΦίΘΥΥ οῇ 
«οἆ πιαπ][οβίεἆ 1η ένο Πορ], οη ννπίοἩ αἲ] ἐπο 
οί]ιογ» ἀαροαπά, απά νν]]ο] ἘΠπιοίγ ννας οεροςἰα]]γ 
{ο υ1σο. 
Τ 15 (τας (λαί ιο 86ηΠ5ο, 45 αΏονο Ἰαιά ἆοννῃ, 

ἀαροπάβ αροῃ {να γοααΐπις, νλ]ο]ι, ἵπ. ιο σα8θ οΓ 
θεὸς, ἵς ἀἱδριίοά. (τίαδῦ, πας {ου Θεὸς οὐ]ίεὰ ὅς: 
Ῥα{ ντ ποί αηΥγ 5 /Ποἶοηί ΓΘΒΟΠ : {ΟΥ {1ο οπίογιαἰ 
ον]άσοποο ἵπ (πνοιτ οῇ Τί 18 ποχί {ο ποπσ; οπ]γ 
Όιγοε Μ39. Ἠανίηρ ὃ, παπά οπο ὃ: απά ἴἼποςο α]] οἱ 
πο ὨἨ)εκίργπι τθοθΗΦΙΟΠ, απά ῥτοῦαβΙγ αλίοτοὰ 
(Γοπι ἴἶιο Ψμ]σαίο. Α8 {ο Τεγδίοῃς, ποισ] πιοδί 
οῦ {απ {πνοΙγ {16 ὃς, Υδί ίΠ6γ οαπποί ο Ὀα]αποςς 
πσα]ηβί ΠΘΑΤΙΥ πο Ὑ]νο]ο ο 1ο 8. Το Γαία 
Εαίμοτς, Ιπἀάςαοᾶ, βαρροτί (ο ὅ5 5 πηὶσηί Ὀο οχ- 
Ρεοίαὰ {τοι ἴί8 υείπς ἴ]ο τεαά(πᾳ Γοἱ]οννοά ἵπ ἴἶνο 
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Καὶ φὁμολογουμέγως μέγα ἑστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριο» Ἱ--- Θεὸς 16 
» α κ » λ η ’ η ’ »” 3 , Β η 

ἐφυνερωύθη ἐν σαρκὶ, ἐδικαιωύθη ἐν πγεύματι, ἀφῦθη ἀγγέλοις, ἐκηρυχύθη 

Τ]σαίο. Βιῖ α5 {ο {πε («γεοῖ Ἐαΐλετς, (πεΥγ ατθ 
ὉΥ πο ΠπθαΠς, αδ (ατιεδὺ. αΠτπας, ἵπ Γαυομγ οἱ ἀιθ 
ὕς. Ε'οἵ 1{ ας βαεπ Ἱγγε[τασαβ]γ ρτονεὰ ϱΡΥ Μαιμαῇ, 
Ῥτ. Βυτίοῃ (ἵπ Πὶς Τοεείϊπι. Ρ. 141. 5εαα.) απά 
Ἠ]πο]κ, πα εῖγ {ββΙΠΠΟΠΥ 15 Ίροπ ἴἶιε τυ]ιοίε 
ἀεείάεά]γ ἵπ (πνοιχ οἱ Θεός. ἜΤ]ο [αἱδε τθαδοή- 
πσς οῇ τίεδὺ. απἀ Βο]ειαπι Ίανε Ρεεη ΓΠΗΙ1Υ εςκ- 
Ροδε ϱγ Ὦτ, Βιτίοηπ απά ο ΒπΙδΗ Οτη]ςα, απᾶ 
ὠυατί, Γμ6ο]. Π. 29015 Όνε {οτπιος αἀάποῖπσ εγτὶ- 
ἀεπος οῇ ια νναγ ἵπ Ἱ/ ΠΙΟ Πε Ῥαβεασο γνας 
απ οτδίοοἆ ΡΥ πε Απίε-Νίσεπο Εαΐπετς, ἵπ οἶία- 
πομπς {οπι Βατπαβας, (επι. ΑΙεχ., Ηἱρρο]γίας, 
απ ΏἱοἨγς. Α]εχ.. {ο ΥΠίσΙ οίπετδ ατε α4άεὰ Ὦ 
Ἠ]ποκ {οπι ]σπαί, Ἡρ. {ο νε Ερ]εδίανς, ᾧ 19. 
Θεοῦ ἀνθρωπίνως φανερουµένου. Βεηρ., Μαίί., απά 
Ἠϊπο]ς ατε ἀεοίάσά]γ οἳ ορίπίοη ἴπαί {πε τεαάῖπςσ 
ΟΣ ατὸςε [ποπι ΘΣ: απᾶ ποί ΘΣ οπι ΟΣ. Απά 
ΠΟ ΥΝΝΟΠάΘΓΣ 5ἶπος (15 Μα Ίας «Πον/η) ἵπ {ηθ 
υπο]α]. ΜΡΡΒ. πε Ίἶπε ἵπ Θ ἶδ ποί απ/δφιεΠ{]γ 
οπιίοᾷ Ὀγ ἴα 5οτίρεςδ; α5, {ογ Ιπδίαπος, ἵπ ἴπθ 
ποχί ννοτὰ ἐφανερώθη. Ἀονν, ἵπ α απθβίοη ος 
ἐεδέίπιοπη, κε 115, 1{ πι]σΏί Όε εα/ΠοΙεπί {ο ρτουθ 
Όιναί επίεπαἰ ενἰάεηςοθ 5 ἀεοίάςά]γ ἴἵπ {ανοιχ οἳ 
Θεό. Βυιΐ Ἡς ππαγ αξ οοπβάεπ!]γ τείετ {ο ἴθ 
Ὀπίεγπαί, εἶποςρ 1 15 ποί Ίθ5δς 5ο. Τί μα Ῥεεῃπ 
βποννἩ ΡΥ Βρ. Βα]1, Α0Όρ. Μασεο, Ὀτ. Νο]απ, Ὦτ. 
Ῥυτίοη, ἴἩο Ετίςκα Οτιᾶς, απἀ Ἠ]ποῖς, ἰλαί {πα 
ὃς 15 Ἰαῦ]ε {ο αἰπιοδί 6γΥετγ οὐ]εοίίοη ἵπ ΙΠίΘΓ- 
Ρτείαί{]οη, απᾶ ν]ο]αίες αἱ] ἴἶο τα]ες οῇ οοηείτας- 
Ποη. Τί οαηποί Ιεσίηπιαίε]γ Ἠανε απγ απίεςεάεπί 
Ῥαί Θεοῦ ζῶντος. Πα, ποννενας, 15 τε]εοίεά ὮΥ 
Όιε Βοσἱπίαης, βἶπος Ιέ εφιαἰίη Ἱπου]σαίες ἴηε ἆοςο- 
Ί]ηε οῇ λε ΏΕΙΤΥ ος ΟΠΗ 8Ι5Τ, ννΠΙοἩ Π6Υ ατθ 
τθβο]νοά, αἲ αἱ] ονοεπίς, {ο εχο]αάο. Ας {ο {π6 
δεπδε μας ρτοάασεᾶ, Ιῖ Ίας Ώδει «ποτ ὮΥ Ὀτ. 
Ίνο]αη, Βίποχ, απά (πο τικ] Οτο {ο Ῥε αα]ία 
αηδι]ίαρ]α, Τ πιαδί ποί οπί {ο είαΐθ, ἴπαί Ὀτ. 
Ώγο Θπ(Ἡ, ἵηπ 5 νετ να]ααβ]ε « Βοτιρίατθ 
Τεδίϊπιοπγ,’” αἀορί5 ἴἶνε τεαάϊπς ὃς, ὙΠῖοΙ, σε] 
Ῥοευτίπαπ απά ο{Π6ίς, Πο σοηηθοίβ ΥνΙ{] Θεοῦ ζῶν- 
τος, Ἰπο]αάϊης πα Ιπίετπιεαϊαίο Ὑοτάς ἵπ α ρᾶ- 
τοηί]εςῖς. Βυιΐ, υγ ἀθίογεπσοο ἴο {λαί Ἰεαγπεᾶ 
απ εχοσ]]οπί υντίίατ, Τ πιαςδί Ἀθτο ἀῑ[ατ ῄοπι Ἠϊπι 
Ίπ ορ]πίοη; οερεοἰα]]γ αφ Τ απι 5ίτοησ]γ οοπβγππεά 
η ΤΩΥ Ροτειαδίοη οἳ ία σεπΙΙπεπεςθ ΟΡ θεὸς ὮΥ 
ία νοτγ εἰαροταίο ἀἰδοιββίοῃ ΟΕ {ο ονίἀεπος, 
οί] οχίετηα] απά Ιπίετπα], σίνεη ἵπ απ αὐ]ο Γτασί 
ϱγ Ὀν. Ἠαπάσισου, αη{(]εὰ “ ἼἼε στεαί Μγείοτν 
οἳ οἆμπεδο Ἱποοπίτογετίήρία, Τιοπάος, 1990, 
(Μο ἀθο]άας (ο αποδίίοπ ἵπ [ανοιχ ΟΡ θεὸς), απά 
19ο Ὁγ {ο ορἰπίοη οϐ {πα υντίίογ ος νιίθις ο 
Όιο Οτιάφιο οἩ {πὶ5 ννοτῖς η {πο Εε]αοῖῖο Ἐενίαυν 
{ου Νου. 1995. 

Τη οτί ({ο α5αο {ο Ἱνογάς οῇ Ἡρ. ῬδατεοἨ ΟΠ 
ὕιο (τος) “δι. Ῥαυ] απ[ο]άῖησ ἴ]πα πιγβίοτγ οἩ 
σοά1ΐπθβε, ας Ἠθγο ἀα]ίνεγεά βὶκ Ῥτοροβί{ἶοπβ 
ἰοροίμαχ, απ {ο εαῦ]οοί οῇ αἲ] απά απο] ο {παπι 
5 6οα. Απά ἠὴς ἀοα, ν]ιο 18 {πο εαὺ]εοί οῇ αἲὶ 
Ώιεθο ΡΓΟΡΟΘΙΠΙΟΠΡ, πιηςί Ὦο απάθτείοοά οὗ Ογέςὲ, 
Ῥεσσ5ο οῇ Ἠϊπαι οαςἩ οπο ἶ5 ἴτιο, απά α]] ατο 5ο 
ος ποπο Ὀιί πα.  Ἠο ννας {νο Ἰη/οτᾶ, ννλ]ο] νναβ 
ἄοά, απ γα πιπάθ Πες]Ώ: απἀ, σοπαθαισπί]γ, 
ἑᾳοά πιαπ][οείοά ἵπ ἴο Πορ]. Ἱροι Ἠϊπι ἴπθ 
ΩρὶΓέ ἀεεσοσπάσά αἱ Ἠϊς Ῥαριίκπι, απά αῇογ Ἠ]8 
ΠΒΟΘΗΦΙΟΠ. να Ῥουτθά προπ Βὶς Αροβί]6», ταν 
ἴπσ 5 οοπιπηΙΘΒΙΟΠ, απά οοπβτπιἶπσ νο ἀοοίτίηθ 
Νίο]. {6ου τοσθϊνοά [τοπι Ἠΐπις Ὑογοίοτο Ἰς 

-----.. 

ναδ ο ]α5βοά ἵπ ιο Βρίπι, Ηιδ παν] - 



ι ΤΙΜΟΤΗΥ ΟΗΑΡ. ΙΥ. 1---6. 961 

το Ὑαιι, 94. 28. Π ’ 3 ’ /. ο μ 

1 ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κὀομῳ, ανεληφύη ἐν δόξη. ΤΝ. Ἀπὸ δὲ ο Ίμοςς ο, ὁ- 
. ς - , ϱ/ Β ς , 

11γευμα ρητως λέγει, οτι εν νοτεροις 

9 πίστεως, προσέχοντες πνεύµασι πλάνοις 
’ , Γ ἀ 

3 ὑποκρίσει ψευδολύγων, κεκαυτηριασµένων τὴν ἰδίαν συνείδησυ», 'κωλυ- 
’ . 3 ’ / ὶ 5 3 ῃ / 
όντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι ῥρωμάτων, ἃἅ ὃ Θεὸς ἔκτισεν εἰς µετάληψιν 

2 ο -” 

4 μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ 
- - 3 ᾽ 

πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλὸν, καὶ οὐδὲν 
νι ’ ” ο 

ὅ ῥανόμενον ᾿ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 

» ’ ) 3 ’ 

ἐπεγγωκοσι την αληώειαν. 

ἀπόῤλητον, μετὰ εὐχαριστίας λαμ-- 

» 32 Τίπ. 8. 1 3 / λ -- (νεο Τ 2 Ρει. 8. 8. Άαιροις αποστησογται τινες Της ος 
καὶ διδασκαλίαις δαιµονίων, ἐν ! στον 5. 18. 

ἆ 6εῃ, 9. 8, 
Ῥοπι. 14. 6. 
1 0ος, 10. 90, 

αᾱ ε(εη. 1. 81. 
Οτι λας 1ο. 1δ. 

Ἠοπι. 14. 14, 20. 
1 ὅοτ. 10. 25. 
τα, 1 τρ 

{ ε πε υτα {2 Τ1πι. 1. 5. 
Ίαντα ϱὉ 14, 18. 

’ -” 2 - , ’ 3 » ο Ὁ 

6 ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς, καλος ἔση διάκονος Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐντρε- 

φόµενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως, καὶ τῆς καλης διδασκαλίας ᾗ παρη- 

Όνο απησεῖς οεἰευταίεά; ἵπ {ο ἀϊδεμαισε οἱ 18 
/οβϊσο {Π6Υγ πιηϊκίοτεὰ απίο Είπα 5 αἲ Πὶ5 ΓΕΡΙΥΙΘΟ- 
{τοι απἀ αβοθηδίοη {ΠΘΥ ννετο ρτοδεηῖ, ἱ/αγς 
{ τοπᾷγ ἴο σομ[ες» απά α4οτθ ή. Ἠθ να (ἼεΓθ- 
{ ἔοτα ΄0οἆ 566εη οἳ απσε]ς.”. Τα τες οῇ χα 
ς Ῥτοροξίίίοης πεεά πο ΡτοοΓ ος Πλαδίταίίοη. 

ΤΥ. Ἱ. τὸ δὲ Πνευμα ῥητῶς λέγει.] Τε «οππθς- 
οι νν]ην {πα ργροθάίπσ οοηίεχί ππαγ ο (πας 
{γασθά. [08 8ο] ναδί Ἱπιροτίαπος, ἴπθη, ατθ 
Όιο ἀοοίγίπος Ἰπνο]νεά ἴπ έλα πιγςίετγ οἱ σοά|- 
πθ55, απά ενατ {ο 6 οπτε[α]]γ αἀποετεά {ο, 68ρε- 
οἶα]]γ] 5ἴπσς {πο Βρίπέ ακρΓοβδΙΥ α55αγος 15 {]λαί, 
ὅτο. ΒὮγ τὸ Πν. 5οππο επιπεηί ΕΧΡΟΒΙἴΟΓΡ ΠΠάΕΓ- 
ίαπά ιαί ρογίίοη οῇ {ο Αρίἱπί νοισβκαΓεά {ο ἴ]θ 
Ῥτορ]οίς οῇ ο Ο. Τ.: α5, {ος Ἰηδίπηςθ, Ώαη. ΧΙ. 
30 ---59. ἘΥ πιοδέ, Ποενος, 1ὲ 15 τοίοττεὰ {ο {πε 
Αροβί]ε ἨΙπαδε]ῇ; Ιπο]αάίησ, 8οπηθ (ΠΙπ]ς, ἴπα οί/ιεν 
Αρορί]ο5 αἱκο. Β6 (ναί αφ 1 ΠΠὰΥ, ἴπα εχργθβδίοη 
5εθιης {ο ἵππρ]γ α ἀἱγεοί τενε]αίίοη: α5 ΑΛοῖς ΥΠ. 
20. κ. 19. χι. 12. Ἐοενε]. Π. Ἱ. ἁκουσάτω τί τὸ 
Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ὮὮΥ ὑστ. καιρ. 3Τθ 
πηθαηί, 45 ἵπ Αοΐς ΠΠ. ΙΤ. Πεὺ. 1. 1. 1 Ρει. 1. 20, 
ια πιος ο {πο /αδί οι ϐιγὶκίαπ ἀἰδρεπδαίίοπ. 
0οππρατα, αἱκο, Ιπηῖ]ας εχρτθβείοης ἵπ {με ΚΙπάτεά 
Άβδησος ος 5 Τίπι, 1, 1. ζαπιος ν. ὁ. 2 Ρεί. ΠΠ]. ὅ. 
πάε 19. ᾽Αποστήσονται τ. π.,  ΝΙ] [81 ανναγ {Τοπι 

Όια [αι , Τηϊς Ἠαςδ, πο ἁοιθέ, {πε 6α1ηθ ΓείΘΓ- 
6Πσ66 48 {ο ἀποστασία ἵπ ἃ Ρατα]]ε] Ρᾶδβασο αί 
9 Τ]οςς. Ἱπ. ὁ --- 12, Νηοτο «οθ Νοΐθς. Βοί] ἠεςδα 
ίθτπας οΠΙεΠγ ἀεποίε αροβίαδγ [τοπη {πο γε[ἰσίοπε ; 
Ῥαἱ εοππθίΊπιες οπ]γ α /αΐπς αιραη [οπα ἴΠθ {γιο 
Παν οἳ Ἱ. Πνεύμ. πλάνοις (ἵπ νΠῖοἩ Ὑνθ ανα 
βιυς{. {ο αἀ]θοί.) εἰσπίῇες ρογ5οης νο Ργο[εςς 
{ο εροα]ς Ὁν Όιο ΑρΙπί, Ὀα{ η τοα]1έγ αγο Ιπιροδίοτς. 
Ἔ]ιο πλάνοις 561ν68 {ο ἀοίργπιῖπο ία 56Η596 ΟΓ πν., 
νήσο] οὔ]νοτννῖςα ννοι]ά οπ]γ Ὀε, «6 μοδα Ργο[εςθ- 
ης α ἀῑνίης Ιπδρίταίίοη : 7 α5 2 Τ]ο5ς. ΙΙ. 2. 1 οἶνη 
ἵν. 1. 1. 6. ην τεβροοί {ο ὀιδασκ. δαιµ., 1έ ἵ8 
πο αστοθὰ ναί] Τξ πιθαης ἀοοίγίηθς 5ισσοφίοὰᾷ 
2 ἀ6ΠΠΟΠΕ, ΟΥ ϱ" οὐπεργπίπις ἀειποῃς.. Τ]ο {ογπιογ 
η{ετργοίαί]οη 15 Ρτο[εταῦ]α, οεροςίαΙ1γ ας Ι{ ΠΙάΥ 

| ἀπε]αὰς {ο 5θη5θ οἳ ἀρυἰ[ίκη, 1. 6. Ἱππρίοιβδ. 30 
1η ᾖαη1ος ΠΠ]. 15. ννο Ἠανο σοφία δαιμονιώδης. 

2. ἐν ὑποκρ. ψευδ.] ἜΤ]ε οοηβίταοίῖοη Ἠθτο 18 
εοπιθννηαί ρετρ]οχεά: Ῥιαέ α8 {ο {ο απέρέοςἰς 
βαρροβδε ὮΥ 5οπης, Τέ ἶψ α{{ετ]γ Ἱπαάπηϊςίρ]α; αφ 
5 αἱκο νο Γποίίοις πιοάς ο οοηβίτΙοίίοη ΡΓο- 
Ροβεά Ὦγ Ἠσίηγ,, πο νου] 5ΗρρΙΥ ὄντες, ΟΥ 
τερεαί προσέχοντε. Τῃα ποτᾷς ἀορεπά, 1 οοη- 
οεἰνθ, ΠρΟΠ ἀποστήσονται; απά {Πα ἐν Πλαθ (ννΠ( 
ΠΙΠΥ οπ]]πεηί Εχροβίίογς) Ὦο {αΚκαεπ ΓΟΓ διὰ, Ηοῦ. 
πν 2η οἵ {1γοισ]ι. ΒΥ ὑποκρ. ἵδ πιθαηί α Ργθίεποθ 
{ο εχίταογάΙηατγ δαποἰ(γ. Τπ ο βσιταίίνο εχκ- 
ΡΓΟΡΒΙΟΠ κεκαυτ. τὴν ἰδ. συν., ΟΟΠΙΠΙΘΠ{Δ{ΟΤΕ ατθ 
ποί αστοοά νηεί]ετ ία πιείαρπογ 8 {ακοπ {ποπι 

ς Όιο ῥγαπαΐπσ οἩ Ρ6Γ5οΠ5 {ΟΥ αΓίπΙ65, ος {ποπι ἴ]θ 
ΥΟΙ.. Π. 41 

εαμεγέχίπισ επιρ]ογεά ὮΥ ετσεοΏς νυν πιοτβαἆ 
Πε51ι, ννμ]σ] 15, α5 516], Ιηδεηδίρ]θ {ο αἲ] {εείίηα. 
Τ]ιε αίίεν νίενν, ΥνΠΙΕΗ 15 δαρροτίεά ΡΥ ιθ αι- 
Ὠιογίίγ οἳ ΤΠεοάοτεί, 6, οΏ αοσοοιπί οἱ πε α- 
1εοίῖῖνο ἰδίαν, στεαίἰγ Ρτε[εταβρ]θ. Ὁοππρ. ΕΡΗ. 1γ. 
19. οἵτινε ἀπηλγηκότες, ἅο. 

Ὁ. ἀπέχ. βρωμ.] Ἠοτε ἴΠε Ῥεβί Ἐχροβίίοί5 αἴθ 
αστοθᾶ, Ίιαί κελευόντων 8 {ο Ῥο ειρρ]ἱεᾷ, {α]κθπ 
{οί κωλ. Ὀθδίοτςθ: οΟΠΙΡΗΤΙΠσ 1 (ογ. χὶν. 4. 
Ἔ]οεςο Ιν/ο ῥρᾶ8βασες Ῥε]πσ Ῥεοιμ]]αΓ 63565, ἀἱῇ6ἵ- 
ἴπσ {Γοπι {Ποβθ ΠΙΣΠΥ, Ψηετα, ἵη ἴο ἸαἱΐοΓ ρατί ος 
ἃ βοηίοησςθ, α Νοτά (σοπεταΙ]γ α νετ) 18 {ο ϱ9θ 
εαρρ]εά {οπι οπε {λαῖ οσσμ1Τ5 ἵΠ {1 /ΟΥπΕΥ Ρατῖ 
ο) ες ος ΙΓ ποί λα 6απῃθ, 50ΟΠΠΘ Ψοτά ο{ οοσπαίθ 
5οηςο. ἸηΠετθας, ἵπ ἴ]λθςθ {νο Ρᾶ8κασθες, ἴε νγοτά 
ίο Ῥο εαρρ]ίεά ἵ5δ οπε ΟΡ {ο νετ ορροβίίε Ιπ 
εἰσπίβοαί]οπ {ο ννμαί Ἠαά οσσοιττεά Ιπ {ηθ ΓΟΓΠΙΟΓ 
ΠΙΘΙΠΡΕΥ ΟΓ ο φεπίεηςθ. ΠΙοΠ πηπαγ ΡεΓ]αρθ 
Ρε ρατα]]ο]εά νέα Ο]αβεῖσα] Ιάΐοπα, Ὁγ νο, 
1η {πο Πιεδί οἶαίΙςα οἱ α βοπίεησθ 6ο0ΙΠΘΒ α Όθ)ῥιίη | 
ἠπιρεγαπαὶ ὉνΙίῃ α ποραί]νε; απά ἴπ {Πο 5εοοπᾶ, 
Όια ϱογῥ 6 {ο Ώο τερεαίεᾶ, τοτί[ιοιµί πε πεσα[ῖηο. 
Ίουν Ἠ6γθ6 κωλίω Ἱπο]αάθς νυν Πῖη Π56]{ Λο; γαι, 
1η πε 5οσοπά εααςθ, α Όοτιώπ ἴπιρεγαιιαί 15 {ο Ὦθ 
τορεαίεά, α5 Ιπ ἴ]ε ΓΟΓΠΙΘΥ σ35θ. Όπ βρωμ. «εθ 
Νοίο οπ Αοΐςδ Ι. 44. Μετὰ εὐχ. Ἀε9θ ἸΝοΐθ 0Ἠ 
ΕΡΗ. ν. 4. Τοῖς π. 18 ΓΟΙ ὑπὸ τῶν πιστῶν. 

4. κτίσμα.] ΤΠϊ5 πιθαῃς, ΄αΠΥ 1ίηπσ Ῥτον]άεά 
ὮΡγ (οά ἵπ {Πα οταα{1οπ. ᾿Απόβλ., Γοτ ἀποβολῆς 
ἀζιον. (οππρατο Βοπῃ. χὶν. 6. 1 0οτ. χ. 91. τετ 
5 πιΙοἩὮ Πσὴί (Πτούννη οἨ {Πῖ5 ρατί οῇ {ιο Ἠρίς19, 
ἵπ α ΒΟΤΠΙΟΠ οϐ ΒΡρ. βαπάςιεοπ)ς ῃὶς δίῃ αἆ Ῥορι- 
Ἰάπ, ΟΠ {5 {οχί. Ἠο ίαΚες κτίσμα Ἠθτθ {0 ΠΠΘάΠ 
πο Ἰεανεπ απά {πε οατίῃ, απά αἰ] (]ησς {Ππθγδίη, 

ὔ. ἁγιάζεται ---- ἐντεύζ.] Τήῆαςε Ἱνογᾷς 4ο ποῖ 5ο 
ΠΠΙΟΏ ρὶνο α γρΗβΟπ {0Υ ιο Ρρτοσθάῖησ, 48 ΙΠΕΥ 
ἐἰπιῖέ Πε [οτεσοῖηπσ ΡοβίοἨ, απ 5ου {αί ενοτγ 
κτίσμα Θεοῦ ΠΙαΥ Ώθοοπης καλόν (οι Οναί ἶς υυαί 
18 πιεαηί Ὦγ ἁγιάζεται) ΠΑΠΙΘΙΥ, ΙΓ 1 ϱο ρατίακεη 
απά ϱπΠ]ογε(,᾽ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύζεως, “ Ίηπ 6Ο0Π- 
Ἰαποίίοῃ νι, ρτεσεάθά ΒΥ {πο κε οῇ ΡΓαΥΟΘΣ,7 
ὅο. θε Νοίθ ΟΠ Αοΐς ΙΙ. 42. Διὰ λόγου Θεοῦ 
ἱ5 ννα]] εχρ]αϊπεά ὮΥ Ὦτ. Βεηκοη, Νο ραταρΏΓαβθΘ: 
ἔ«Ἔ]ιο ννοτᾶᾷ οὗ ἄοά, ἵπ {ια (1οερα], Παίῃ αρο]Ιεημεά 
Ώνα οεγεπποπία] Ίανν ; απά απποησ οίπεγ {μ]Πσς, {ηθ 
ἀϊδ[ποίίοπ Ῥοίνεεηῃ πιθαίς οἶεαπ απά ππο]εαῃ.) 

ϐ. ταῦτα.] Τηῆϊ5 πιαςί ἀεποίο α]] {λα Ἰηδίτις- 
οης (λαί Ἠανε Ῥοεπ Ῥε[οτο σἵνοη. "Ὑποτίθεσθαι 
εἰσηίῇθς, ΄«{ο Ιαγ αηΠΥ {Πΐπσ Ῥε[οτο αποίΠεγ,” α8 
Ἱηείτασίίοπ οΥ αἀπιοπ]ήοη. ἘΕντρεφόμενος, ἅἆο., 
[που νν]ί Ὀε] οπο ποιτίσηαἆ αρ 1Π {πο ἀοοϊτίπεῬ 
ος [αΙ(. Τ]ο ννοτὰς Γο]]οννῖησ αΡΡΙΥ. ναί νναβ 
βαἷά σοπεγα]ίη, ΟΕ α καλὸς διάκονος, ἵο Ἰππιοί]ηῃ : 
απά {6 διδ. τοίθτς {ο ἴ]ο Αροςί]ο”5 ΟΠ ΙηδίΤης- 
Ποπ. ἘΕντρέφεσθαι απᾶ ἴπο Τμαῖα ἵππιγίγὶ ατθ 
ο{ἵεη α5εά υί Ὠαΐνες ἀεποίηρ ἹηείτασίοἨ. 
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Βαρτα Ἱ. 4, 
ΑΝΩ 20. 
2 Τίπι. 2. 16, 29. 
τι, 1. 14. 
4 8. 9. 
ὰ οἱ. 2. 28. 33 / Ρ] λ 3 4 . μ . ο... ολίγον ἐστὶν ὠφέλιμος' η δὲ 

Γβυρα1. 15. ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ 06ΗΑΡ. ΙΥ. Τ--- 12. 

κολούθηκας. ὃ Ίοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ' Ἰ 

γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. ' Ἡ γὰρ σωµατικὴ γυµνασία πρὸς 8' 
»] , . ’ 3 Π ’ 3 

εὐσέρεια προς παντα ὠφέλιμός ἐστιν, 
ἷ ς ΄ 

"ΠΠιστὸς ὃ λόγος 9 
᾽ ’ 3 - νά» 3 -” υ ἀ ή λ 3 δὃ ’ 

χαι πασης αποδοχῆς ἄξιος. εις τουτο γαρ και κοπιώωµεν και ονει ιζο-- 10 
/ .) ΄ ας . . «/ ΄ ᾿ / 3 9 , 

µεθα, ὁτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῳ ζῶντι, ος ἐστι σωτηρ παντων ανθρωπω», 

1 Ῥτας ο. 7, 15. 
] 
Τις 3. Τ1δ. μάλιστα πιστῶν. 

η Π . 3 ο 

γεότητος καταφρονείτω αλλα 

Παρηκολ., Πθγα]]γ, “ Παδί {ο]]ουγεά αρ, απά Ἱεαγηί 5) 
Ἱπιρ]γίης αἰ{οπέίοπ Το. 

βεβήλους --- παραιτοῦ.] Τηε πιοη/{ίοη ΟΓ διδασκ. 
τοιη]ηάθοὰ {ο Αροδίε οὗ α Κἰπά ος Ἱεατηϊησ {ο 
ννλΙοἩ «ανν γουι ρατήοι]ατΙγ αἰεπάεά, --- 
ἨΠΙΠΘΙΥ, (ἶαί οἱ πε Ἠαυυϊπίσαι ἱταάίποης απά 
ερεοι]αί]οῃς, 5ο] αφ ο βπά ἵπ {Πε Τα]πιαάς ία 
μῦθοι καὶ γενεαλ. ἀπεράντ. ΟΕ Ἱ. 4. Το ἴπεδε ἴΠε 
ερ](μείς Ἰθτο α5δθεά ατα απ]ίο αρρ]ίσαθ]ε: απά 
βεβήλ. πιαγ το[ετ {ο δοιπείπίησ Ἱπ ἴθια ακίη {ο 
Όνε Βασαπ εαροθτε!ἰ]οηδ. Τραώδεις, 5ΗΗ]γ, αὈκατά ; 
]κο νο Τ,αῑπ απἰῖ. 39 Φίταῦο οἶίεὰ Ὦγ Ἰηείς. 
οα]] Ροθίτγ γραώδη μυθολογίαν. ΑΦ τεσατὰς ἴπα 
δοπέζπιοπέ, ἵ νοι]ά οοπιρατε ΡΗΙΙ. σα. 195. 6. 
τῷ δὲ Θεοῦ θεραπευτῃῇ πρεπωδὲς ἀληθείας περιέχεσθαι, 
τὴν ἀβεβαίαν μυθοποιῖαν χαίρειν εἰπόντι. ΠἩαραιτοῦ 
βἰσηίβας, '' Ἰαγε ποίπίηςσ {ο 4ο ν(Ἡῃς” ΒΥΠΟΠΥ- 
πηοιι5 ΥΙ{Ἠ περιΐστασο ἴπ ΓΙ. 1. 9. 
18 ποχί ν/ογάς 566ΙΏ πηθαηί {ο απίιοῖραίο απά 

ΔΠΦΥΝ6Γ α Ῥ]εα ΓοΥ πε Ἰπά ο{ Ιεατπίησ ]η5ί οοη- 
ἀαπιηοά, ---- ΠαπΊΘΙΥ, ἴλπαί Πέ οτογοἰφρᾶ {ιε τἰπιάεγ- 
δίαπαϊΐπο. Γιο Αροείιε ἀῑτεσίς 'ΓΙπποί]ιγ ταίπος {ο 
οςσΙΡΥ ΠΙπιςε]{ Ἱη ασαΙτίησ α Ρετ[εοί Κπογ]εάσε 
οῇ πο το]ὶσίοπ Ἠε Ἰαά {ο ἰθαομ. 6ο ν. 19. 
Ἐὐσέθεια ἵ5 Ἰθεγθ α5ος α5 αἱ 1. 16.5 (ποιρ] 1 π]αΥ 
31ο Ό6 πιοπηίέ {ο Ἰπο]αάθ εχετοίδθ ΙΠ {Πε γας- 
. Ρατί οἱ τε]σίοη, ΡΥ 5ίαἀγίης {ο 1εαά α Ἰο]γ 
Π6, 
ὃ, 9. γύμν. σεαυτὸν ἴἼιετο ἵ5 απ ασοπϊφέίσαι πιθία- 

Ρίου, ΓΤοΠΙ νν]ΙοἩ (πο Αροβίϊθ 8αείης {ο Ἠανθ 
{α]κθη. οοσαξίοή {ο 5πονν ία Ἠ]σ] Ἱπιροτίαπος ο 
Όμ5 γυμνασία, ὉΥ οοπίταβίίησ Τί Ὀδποβίς νν]] 
Ώνοςο τοβ]έἶπσ ΓΓΟΤΗ {πε γυµνασία ἴο ννηΙο] γουησ 
ΠΠπΘη 50 ἀενοίοά {Πεπιδε]νες, εἰί]μετ ὮΥ νναγ ος 
Ῥτεραταί]οἨ {ος ἰθ σαπ]θ65, ογ {0ΟΥ Ποποιταδ]ε ἀἷς- 
ρα Ιῃπ σοποτα]: {ο αἀναπίασες ΟΡ {ο ΓΟΤΓΠΙΘΓ 
εἶησ ΟΠΙΥ {ΘΕΠΙΡΟΤΑΓΥ απά (οππρογα], ἴποδε οῇ {ια 

Ιαίίογ ρεγπαποηί, απά οχίοπάῖηπς {ο α Γατιτο Η{ο, 
ο ατσαπιοη{ ἵ5 να β4πηθ ας ἵπ α ΚΙπάτοά ραξς- 
βασο οὗ 1 Οοτ. Ικ. 20. ἐκεῖνοι μὲν οὔν, ἵνα φθαρτὸν 
στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ, ἄφθαρτον. ἜἼπε απΌονο 
Β6ΘΠΙ5 {ο Ὀο6 χο πιοβδί παϊιτα] απ οοηβϊκίοηί νῖουν 
οῇ (ο 8οΠ56: ἴποισ] ΠΙαΠΥ ΕχροδΙίοί ΠΠάοΓ- 
βίππά {ο γυμν. οϐ μμ) νο οα]] Ὀος[1γ οτογοεῖςο. 
Βυΐ ναί 15 {ου Ἠπηϊίες α 8εη5δ: παπά Τι οοτίαϊπ]γ 
ννας ποί (ο Ἱπίεπί οἳἩ ιο Αροδί]ο, 45 ΕΟΡΕΘΙΠΙΗ, 
Ιπαρίπας, ἴο Ἱποι]σαίθ ἴ]ο αὐἀναπίασος ΟΓ πηοπίαἰ 
ονεγ Ώούί]γ οχοτοῖρο. Φ{6411 Ἰε5ς σαπ ο Ὦο 84ρ- 
Ροβοἆ (ΝνΙ 8οπιθ) {ο Ἰανο το[οτοῃςθ {ο ἴο 
πιο) τ{[ίπις ΟΕ ιο Ώούγ ρτασ(ἶ5εὰ Υγ οοτίαϊπ Ζ6νν- 
151 απά ἨΠσαπίπαοη αβοθίῖσβ. Έοτ (ποισῃ ἴνογο 8 
βοππρ//ιἶπισς {ο οοαπίοπαπσθ ἴαί ΙπίετρτοίαίίοἨ ἵπ 
ιο οοπίοχ{, {οτο 18 ΠΟΥ ννΠΙο] ἀἰδοσηπιίοπαπου 
Π. Απά Ἱπάᾷοεὰά 516]Π α 1186 ΟΓ γυµνασία, ΟΥ ΘΥΕΠ 
οΓ γυμνάδειν, 19 ἀθθιμίε οἱ ών. Σωματικὴ 
18 ὧν τοῦ σώματος {35 µάχας νομικὰς, ΕΠ. 1. 9.), 
παπά α]]πάσς {ο [ο οχοτοϊκίησ οἵ ἱταϊπίης οῇ πο 
Ῥοάγ. Ἔ]α ἴθτπῃ γυμνασία πηδί, Ἠονονοατ, Ποῖ 
οπ]ν Ὦο το[ογγοά {ο ο Ἰαὐοτίοις οτεγοίκος ΟΕ ο 
αἰλ]εία, Όαί {ο αἲ] ιο οίιε ρατί5 οἱ νν]ναί νο οα1! 

ΠΙαράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. Ι Ἱ{ηδείς σου τῆς 11 
ρ / κ ν Ε] / Ε) 

τυπος }γίνου των πιστων ἐν λόγῳ, ἐν 12 

ἐγαϊπίπα, α5 πρρ]1εᾷ {ο ρασ]]]ςίς, απά εχρτθβδεά ὮΥ 
Όιε {ΕΥΠ ἐγκρατεύεσθαι 1 1 0οτ. ἱκ. 20. 

Πρὸς ὀλίγον πΙαΥ Ὀε απάετείοοά Ροίῃ οῇ ἄοσγεε 
απά ἀμγαίίοπ. Πρὸς πάντα, “« ἵπ ΕΥΕΤΥ ναγ.” Τμο 
ἐπαγγελίαν 35 τεσατᾷς ἐιὶ ννοτ]ά πηιδί Όε απἆετ- 
δίοοὰ οἱ εἶναί αρ]τ]ίαα] “«ρεασε νο] ραδδεί] αἲ] 
απάετείαπάίησ:”. ποί {ο 8αΥ ἰαί γυἰτίιε απά 
{ΘΙΠρεταηΠοθ Ρτεκετνε ἴ]πο Πεα]ίΠ, απά {οξείες ΠαὈ]{β 
οἩ ἹπάικίτΥ, ΝΠΙΟΣ πιαςί Ὀο ρτοάιοίῖνε ΟΓ ΠΙαηΥ 
(οπιρογα] Ὀ]εφείπσς. ὢθο Βεηδοῃ, Άεννο., απά 
Φσοίῦί. Όπ ἰΠῖςδ Ἰαεγ οἶαιςε 566 νο αἀπι]ταρ]θ 
Ώϊδοοιπςες ὮΥ Ὠτ. Βαιτονν {οπι {ὶς 1θχί, νοἱ. Ἱ. 
Ρ. 19. 5εᾳα. απά 27. 5εαα. 

ϱ. ὃ λόγος] 1. 6., 38 ἰπε Ὀεςδί Εχροβίΐογ ατθ 
Ἀστθεεά, ἴπο αΏονθ, ΠαΠΠΕΙΥ, ἡ εὐσέβεια πρὸς πάντα 
ὠφέλιμος. Τε γὰρ Ιπ Όνθ πεχί Υνε6γ5ε τε{6Ι5 {ο ἴΠθ 
ἐπαγγελίαν ἔχ. αἲ ν. 8. 

10. εἰς τοῦτο] 5ε]]. τὸ ἔχειν ἐπαγγ.. ἃ-ο. Κοπιῶμεν 
--- ὀνειὸ. Ἔπε Π1 5εηπθο 5, 'ννο απάθισο ἴπθ 
{οῖ]5 [ης 4ο ἵπ εργοαάῖησ {ο (οερε]] απἁ {πο 
τ6ρτοαςΠθς απά Ρρεγ5εοιίίοης νο Ἰανε {ο Όεας 
{τοια 1ΐ5 επειη]εςὸ (οοπιρατε 2 Τϊπι, νὶ. 5. χὶ. 20 
ὦτ. 2 Τ]ι6Ῥς. ΠΙ. δ.), ««Ῥεσααςθ οΓ Ἀορε απά ἰταςὲ | 
16 1Π {λε ρτοπηῖθες ο{ (ος. 

--- ἐστι σωτὴρ πάντων.] ἣΜαπΠΥ επιπεηί Όοπῃ- 
ΠΙΕΠ{Η{ΟΥΒ, απχίοις {ο δαρροτί ἴπα ἀοοίτίπε οῇ 
Ὀπίνεγεα] Ἠθάσεππρίίου, οχρ]αῖη, «ὁ ννοι]ά πανο αἲϊ 
ΠΊΘΏ {ο Ὀ6 5ανεά.; Βυιΐ (λαί 5οηξε σαπποί ὃθ 
οχίταοίθἁ {τοπ ἴπθ ἸἨνοτάΒ. Απά (ουσ 1 πιαΥ 
8θεπΙ οουπίεπαηοθἆ ὉὮΥ Ὑ]αί {ο]]οννς, απἀ {να 
Β4ΠΠ6 Θ6ΧρΤΘΒΡΙΟΠ εργα Π. ὃ, 4., Υεί εεο ἈΝοίθ 
Όποια. Τε Ε1]] 5εηςο 56επῃς {ο Ῥ6, “6 ν]ο ἵ5 ίπθ 
{απιροτα] Ῥγεδεινετ οῇ αἰ] ππεη, ἃξ νε] α5 {λα 
Φαν1οΓ οῇ πιαπ]ίπά ἵπ σοποτα], ννηείμογ / ανν ος 
επ]ες;” 1. 6. Ἠο]άς οί ςα]ναίίοη {ο αἲ] οἳ 
ΕΥΕΓΥ Παίοη νο 56εἰς 1 ἵπ ΓΗ, Όθε ΙΟΥ 
απά 36ο, 

19. μηδεὶς ----καταφρ.] Έτοπι πο οοηπεχῖοη ο 
Μχ]8 νι {με πεχί οἰαμςα, ΡΥ πιθαπς ΟΡ ἀλλὰ, ἴξ 18 
οἶθαγ ναί ἴ]α ππθαπίπςσ ἶ5, ΄ὁΤιεί πο οπ6 Ἰανθ 
ΤΘΠΡΟΠ. ἴο ἀεερίςε {ΠΥ γου(π,” 1, ο. ἀθβδρίεο ἴπεα 
οη αοοουπί οἳ Πιν γουίς αξ αρροατς ποπ α΄ 
εἰπηί]ατ Ιάἱοπι οΟΠΊΠΙΟΠ 1π {πο Ο]αβεῖσα] Υντ{θις, 
Πε Αρορί]ε ίποη εη]οίης Ἠίπα {ο Ὦο απ οχαπιρίο, 
απά ας οι, βτεί σεποΓα]]γ, --- ἐν λόγῳ, ἐν ἆνα- 
στροφῃ, ἵπ ννοτᾷς απά αοἰἰοΏ8, οοπνθγκαίΙοη απά 
οοπάμοίς ἴπεη ερεείαἰζη; ν]ετο ἀγάπῃ, παιδί ὃθ 
ίακοη οῇ Ίονο Ὠοίμ {ο (οἆ απἀ τηαΠ, ἴἩο ἀγάπη 
ἀνυπόκριτος οἱ α βἰπιῖ]ατ ραβκασο ἵπ 2 ΟοΓ. νἰ. 6. 
Πίστις πηαδί Ἠθγο Ίαν τονοτθηςς {ο {πο οι ννατά 
τομ βρω γαίπον (απ ἴπο Ιπίοτπα]ὶ ςοπ{πιεηξ, 

Πέ τοβρθοί {ο ἐν πνεύµατι, Τξ ΤΗΥ 86οΊη πο ἶπ 
ρω, ἴπ α ἀθία]] οῇ οµήιοαγᾶά ο απ ε16ς ννπ]ο] θα] 
ϱ 3Π ΘΧΑΠΙΡΙΟ6 {ο οἱᾖεγ. Ἠοπορ ἴπο απεϊεπε 

ΟτΙέ1ος (18 ννο βπά Γγοπι {ο οπιἰαδἰοπ ΟΡ ἐς ννοτᾶβ 
ἵῃ α [ονν ΜΑΘ. απά ἨογβΙοπς) οαπεεἰ[οᾷ ἰπθ ννοτᾷς. 
Τπ ή νου Ἠανο Ῥεσι [ο]]οννοά Ὁγ τίθεῦ, απά 
οἵ]λους; Ὀα{ νν νου αηγ ςα/Ποἷοπί οα156 : αἴποθ 
Γοτ (ιο ᾖπδογίίοπ ΟΕ (θπι ΠΟ ΙΘΠΒΟΠ οππ 8 
Ππαρίπεά ; ν]]ο {ος ιο οπεἰθδίοπ α ΥΕΕΥ ΒίΤΟΠς 
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13 αναστροφή εν αγαπη, έν πγευµατι, ἐν πίστει, εν αγγεία. ως ερχοµαιν 
πι Αςί86, 6. ’ » 3 ’ » ’ ιο Π τα ι) 3 ’ 

14 πρόσεχε τῇ ἄναγγωσει, τῇ παρακλησει, τῇ διδασκαλία. 4η αμέλει τοῦ κ Ἱτ. 
ὅ 19. 8, . Λ Π ο ον ’ .) , Ν ’ - 1 

ἐν σοὶ χαρίσµατος, ὃ ἐδοῦθη σοι διᾶ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν ἆ . 6. 

16 τοῦ πρεσῤυτερίου. 
5ωΡτα 1, 18. 

--- ζ ’ , 3, αι α . --. ἱηίτα δ. 29. Ίαντα µελέτα, ἐν τουτοις ἴσθι' ἵνα σου ή προ- πρὸ ὃς 
τ » ” ι ” 

16 κοπὴ φανερὰ ἡ ἐν πᾶσιν. Ἔπεχε σεαυτῷ, καὶ τῇ διδασκαλίᾳ" ἐπίμενε 
3 . .. . ” . ’ .) 2 ’ ’ 

αυτοις. τούτο 7αρ ποιωγν, καὶ σεανυτον σωσεις καὶ τους ακονο-τας 

σου. 

ι. Υ. "ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩι μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα ᾿ Ἡ Τεν. 19. 89, 

2 γεωτέρους, ὥς ἀδελφούς ̓  πρεσβυτέρας, ὡς μητέρας ̓  εωτέρας, ὡς ἄδελ-- 
. ’ ς 

8 φᾶς, ἐν πάση ἀγνείᾳ. 

οπ6 ΠΙαΥ Ὀο αβεἰσηοά; --- ΠΑΠΙΕΙΥ, (]αί πνεύμ. 1να8 
οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ απἀθγείοος ο{ Ώιο Ποίη Βρ]τιε; α 5εη5θ 
ψηήο] {Ἠ6Υ τὶσ]]γ ]αάσεά «οι]ἀ Ἠανο πο ρ]αοθ 
Ἠστο. Ότ Ρεγῃαρς ἴἶνα 6Υε οῇ πο βογίθθ ρας58εἀ 
{τοπ {ο βτδί {ο {πε εθοοπά ἐν, απά {Πα5 πνεύµατι 
ννας οιηϊ{εά. Αί αἲὶ ουεηίς, ἴπε ννογάς πιιςί ο 
τθίαϊποά; απά ατο Ὀθδί οχρ]αϊπθά, γη] ΤπδορΗγΙ. 
παπά 5οπιθ οππ]πθηί πιοᾶετπ Εκροδίίοι, “Ιπα 
ρίγιια] ἀἱδροδίέίοη, οματαςίθγ,” ἄτο. ΟΓοοιτςε, 
ἵπ ή απά πιοβί οίμετ οαςες νηοτε (Πῖς φἰσπ]ῆσα- 
ἄοπ Ίνα Ρρ]ασε (8εο Βρ. ΜΙά41. Ώἱ858. οἩ έλα ν/οτά 
πνεῦμα, ὁ 6. αἲ Μαι. 1. 18.), νε ε[εείς οἳ να 
ἱπβιεησς οἱ εα Ηο]γ ΒρὶτΙί ατα {ο Ὦο απἀρτείοοἀ. 

19. πρόσεχε τῇ ἀναγ.] Τηϊ5 15 ποί {ο Ρο πΠάεΓ- 
αίοοᾶ, αν ἵ{ Πδαα]1γ 15, οπ]γ οῇ Πα τεαάἶησ οῇ ία 
Οἷά Τεείαπιεπί; Όαί Ἱπο]αάθβ α)] 5αοΏ οίπετ τοα- 
ἵπρ οἵ 5ἴπάγ, αφ ννου]ά επαθἰε ΤπιοίἩγ {ο Ὀδίίεγ 
απάρθγείαπἁ ἴἶα βοπρίμτθΒ, απἀ οοηδεφιεπί]γ Πί 
Ἠΐπι Γοτ ἴπα πιοτο οΠεοί]νο οχετοῖςο ΟΓ Πἱ9 πηϊηΙβίτγ 
8Πποπσ οπ]σπίεπεά Ἰοαίπεης. Όπ ἔπα αΠΠίγ, 1 
ποῖ πδςσθβε!ίγ, οἱ ρτοίαπθ Ἰἐεταίατο {ο Οητὶδίαη 
ΠΙΙΠΙΦίΘΥ5, 6 Ἰανθ {πα {65{ΙπΙΟΠΥ ΟΡ αἰ] πο ποδί 
οιπίπεηπίέ ΕπίΠ6Υ5, απά ἀἱρδίπρσι]εμεά Τπευ]οσῖαηβ 
οἳ 6Υετγ ασο. 66 ἴΠθ Ῥᾶββασε αἀάισοεά ἵπ 
Ἐεσεῃπε. Θγπορ., οἳ νπἰεΙ οπθ πηυεί Ἠθτε ειῇῇοθ. 
Τ]ας Οιγηβδοδίοπι (Νο 6Υ6ΓΥΝ/Ἠετο ϱΠ]οίης 86- 
νοτο είπάγ, οἱ ν/π]ο]λ ης ρανθ ἴο οχαπιμ[ϱ) 83Υ8: 
Τῶν πάντων κακῶν αἴτιον μὴ ἀναγινώσκειν βιβλία, 
ψυχῆς φάρμακα. ἵπ τησ νηῖοῃ Ρᾶβδασο ΙΤ ἶ5 
Ῥτοῦαῦ]α (μαί έα ετια[ίο Εαίπογ ᾖαά ἴπ ποϊπά {λα 
βαγίησ οὗ Αίμεπαις Τ,. ἵν. Ρ. 109. ἀπαίδευτοί ἐστε, 
οὐκ ἀναγινώσκοντες βιβλία, ἃ µόνα παιδεύει τοὺς ἔπιθυ- 
μοῦντας τῶν καλῶν. 

14. τοῦ ἐν σοὶ χαρ.] ἹΝοννείαπάϊησ ελαί ἐΠ]5 
πηυςί οΠΙεβΥ αἰ]ιάε {ο ἴ]ιε Αρίγιίαα] (σ1[ῖς νΠὶο] 
ΤπιοίἩγ Ἠαά τεσείϊνες, ἰέ παΥ Ιπο]αάθ (πο ογάἴἵπατγ 

αςες οἱ Όιε Βρϊτί, Ὁγ νΠίοῃ 5 επἀοννπιεηίς5 
1π Ιεατπίησ νοπ]ά Ὃδ βαποβῄεά. ἜΤήηεςο ννοτθ 
Είνθη διὰ προφ., Ἱ. 6. ποοοτάῖπσ {ο ῬτορΠΘΟΥ;: ΟΡ 
νΠ]ο] ο Ῥαβκασο αἱ ἰ. 18. ἶ5 {Πο Ὀοδί οοπηπηθη(. 
Ἔηε γνογάβ μετὰ ἐπιθ. τ. χειρῶν τ. πρεσβ. αἴο ΠοΟί 
αἲ νατῖαπος ΥΠ] νν]αί 15 φα]ά ἵῃ α ΚΙπάτοά Ρα55ασθ 
αἲ 5 Τϊπι. 1. 6. διὰ τῆς ἐπιθ. τ. χειρῶν µου 5ίπ0θ 
[πο μετὰ Ἠθετο οΠΙΥ ἀθποίθς «Οποιγγεπερ ἵηπ ἴλθ 
ης. Ποιο [αγ Ὠναι εχιοπἀάθἁ, ννο ατα ποῖ Ιῃ- 
{οτπιεὰ ; ποτ 15 1έ πθςθβΒατΥ ΓοΥ 5 {ο Κπουν. 

15. ταῦτα μελέτα.] Τηε 5επ5ο 5, “΄Εχοτοῖςσ 
Ώιγςε]ῇ ἵπ νεο {]ησς, πια] {επι {ΠΥ ρετροίια] 
οπτε απά 5{άγ.”. Θο να ννοτάς αγο εχρ]αϊποά ΡΥ 
Ῥτοί. Βεμο]θί., ὝνἩο οοππρατθς Τπογἀ. 1. 149. (α5 
βοἱά οἱ {πα Ίος ἰταϊπίησ απἆ Ῥγασίϊσθ, Ὁγ ννμίο]ι 
Ώιο Αἰπεπίαπς Ἠαά αίαϊποά Ειείτ πανα] Ῥτοδηϊ- 
ΠΕΠΟΘ) μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικῶν, 
Τ]ηε Αροεί]ε, ἵ αρρτε]επά, Ὠπά 511] ἵπ πηϊπά ἴ]λο 
πθογε ασοπἰφίῖσαὶ τηείαρ]Ώος; 5ἶπος {Ἠθ {ΘγΠΙ ελ. 
ἵ8 (15 Βεπδοη οὔδετνες) ι5οἆ ο{ αἱ] ργεραγαίον 

Χήρας τίµα τὰς Όντως χήρας. 
ο Μαιι. 15.4, 

ο 3 ’ / ατ]ς 7. Ἱ ἵνα 
Τι δέ τις χήρα Ερι,δ.1ἀ. 

δχογείσος, ΨΥδί]θς ΟΡ παἰπἁ ος Ῥοάγ. ΤΠ ἐν τούτ. 
ἴσθι {οτε 15 ἴΠο 8αΠ1θ6 Ιάϊΐοπι αξ ἴπ ἴπο Ποταίίαπ 
ἔε{οίας 1η 111198. 

Υ. 1. πρεσβ.] Ἔπε Ῥεεί Ἐχκροβίΐοτς ἆτε αστθοοά 
ειῑαί Οι ἆοε5 ποί ππθαπ α Ρτεβυγίετ, Ῥιί απ 
εἰάετ]γ Ῥετδοη, α5 Ὀείησ ορροςεᾶ {ο ἰΠθ γεωτέρους 
απά νεωτέροις ]αδί α[ίθτ. ᾿Επιπλήξῃης ἀεποίθΒ 5Πατρ 
τεβι]κεο απἀ ορ]αγσαίίομ, ΥΙίΠ ἃ τε[εΓοπος {ο {8 
Όδγῤεγα ἰἴπσιαωα. ᾿Ώς πατέρα, “' 48 γοι νψουι]ά α 
[αἴμετ.”. ΘιοἩ ννας, Ιπάεεά, Ιπ {Ἠθοτγ αἲ ]εαςί, 
πα οαβίοπη οἱ ππ{α1ίγ. Απά Βιοσ. Τιαετῖ. ἵπ Π18 
Ἠ{ε ος Ρ]αΐο, αξοτῖρεςῬ α βἰτηῖ]ας βεπ{]πιεηί {ο {μπαί 
ῬΠΙοδορΏςτ. Παρακάλει, “' Ιπίτεαί ἴπεπι [ίο αοί 
ΠΙΟΓΘ οἰτοιπιδρες!]Υ].”’ 

9. τίμα.] πο Ὀοεί Εχροβείίΐοτ, αποϊεπέ απά 
ΠΙΟάΘΓΗ, αἴθ αρτεεά {μαίῖ ἴΠε 56η5ε 15, ΄΄ 5αρροΓί, 
ου Ποποιγαβ]γ Ρτον]ἀο {ος, αξ αἲ ν. 11. Μαϊ. αν. 
4---θ. Ῥεε Νοίες οηπ Ματίς νΙ. Ὁ ---12. «οπι- 
Ρατε Αοίς χχνΙ]. 10. 

---τὰς ὄντως χ.] ἵ. 6. ἴοςο Ψο ατο τεα]]γ 
γν]άἆοννς, ἵπ ἴ]ε ΡΓΟΡΘΓ 8εη5θ ΟΡ {16 Ἱνοτᾶ, απἆ α- 
γοτίεᾷ {ο αἱ ν. ὄ., ΠΑΠΕΙΥ, ἀθεί]πίο. θε ποίθ 
εαρτα ἵν. 26. Ἐτοπη ννμαῖ {Πο Εαίμοις απά (τοε]ς 
Οοπηππεηίαίους {6]] ας, 1 αρρεατς (Παΐ ίπεςο Ροεί- 
80Π5 Υν6γο παϊπίαϊπεά ποπ {πε βιπᾶς οἳ {ο 
ΟπιτοἩ. Απά [τοπι ναί {οἱ]οννς Ιῖ 15 οἰεαγ ἐπαί 
«ευ Π]]εά απ ο[ῖοε; Όλε ΠαΠΙιΘ χήραι Ῥεῖης α8 
ΠΙΠΕΠ 9Π6 οῇ ο/ῇοῬ 38 ἐπίσκοπος, Οἵ πρεσβύτερος, ΟΥ 
διάκονος. Όπ 15 εχαοί ἀπίῑες, Ἠοννενοτ, Εχροεί- 
{οτ8 ατο ποί ασγοεἀ. ἜΤ]αΐ νο ΡρεΓεοπς νο Ἠθ]ά 
16 Ἰπείταοίες {νε γοΙπσε {οππα]ες ἴπ {πο ργιποῖρ]θ8 
οὗ ο ΟΠτίείίαπ ΓΗ, 15 Ῥτείίγ οοτίαϊῃπ; Ῥαἳ 
ΝΥΠεί]ετ {ΠεΥ Ἡ6ίς, ἄ8δ ΦΟΠΊΘ 84Υ, ἴ]ιε 6άπιο αξ ἴ]ιθ 
1λεαεοπεςςος, ἵΒ εί α ἀἱκεραίεᾶ ροῖπίέ. Τί 5ποι]ά 
866ΠΙ {]αί {Π6Υ Ίν6γε ποί πεεεδδαγτ[ή νε 84ΠΠΕ; 
Ῥι{ ἐλαί Πανῖπσ οησθ Ῥεεπ 56Η, ἀπτίῃπσ {ο 116 
οϐ ἐπεῖτ Παξῦαπάς, {Ἠ6γ Ίντο ποί τοπιονθά {Γοπι 
Όιπί οσο. Οἱλεγν]ςαο Τί εποιπ]ά 56απι, Ίιαίτ 
ἀπίϊες ννετο ἀἰετοπί {Γοπι ἴλοςθ οῇ πο ἆθασςοῃ- 
65565: απά 1 Ἡε Ἡθ6τθ {ο σα] {οπι ὮΥ 5αο] α 
ΠάΠηΘ αφ ν/οι]ά ἀεβείσιαίε {ποῖτ οπΙε[Γ ἀπίῖες, Ίνθ 
πηϊσηί οσ]] {παπι Ἰοπιαίο 6αιοε]ίδί. ΤΓηαϊ ἴΊπεςθ 
ἀϊ[οτεά {οπα {πε ἀθαςοῃθςςθς, ἶ5 ορτίαϊη {Τοπι ἰπθ 
Ροβΐνε (αβίῖπιοηΥ οῇ Ἠρϊρπαπίας. εί {Πεγ 
πηῖσηί οσσαβθΙοπα]]γ αξςῖδέ ἵπεπα ἵπ (είν ἀπίγ οἳ 
γ]δ]ῖησ {ο βἰοκ. Ῥο ἴλαί α5 Τί ΠΠαΥ, {1ο αεχὶςί- 
οπος οΓ ΞΙΟΙ απ οΓᾷ6Υ αφ ἴΠο χήραι Γθφ]τες πο 
ΝΟΥΥ βίτοησ {65ίΙπΙοηΥ {γοπι βΡος]οδ]αςεῖσα| ΗΙ5ίοτγ 
εἴηπσθ, {ΟΠΠ {εθ οχίτεπιε]γ τοτε {ο οῇ {ο 
ΨΟΠΠΕΠ ἵπ «τεοςθ απάἆ οίπετ Ρατίς οῇ {πο Ἐαεί 
απᾶ {πεῖγ αἰπιοδί (οίαὶ 5οραταίίοπ {οπι {πο οίπετ 
86εΣ, {Π6Υγ υοι]ά ππαο]Ἡ πο λε αβδὶσίαηοθ ΟΓ 5ο] 
Ρ6γβοµ5: «Πο πηϊσηί οἴίπετ οοπγοτί {επι {ο {θ 
Ογϊκίίαπ Γα, οτ [ατίμετ Ιπκίταοί (πετ 1π 118 
ἀοοίτίπες απἆ ἀμίι6ς. 
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Π ν 2) 3/ / ή Ν 

τεχγα 3 ΣΕΑΥΟΥγα Σχεί, μανθ ανέτωσαν πρωτο τον 

λ 3 . 3 [ή ”ω ’ .. -” 

καὶ αμοιῤᾶς ἀποδιδόναι τοῖς προγονοις' τοῦτο 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ ΟΗΑΡ. Υ. 4--- 12. 

’ 3 3 ω 
ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν, 

γάρ ἐστι καλὸν καὶ 
2 ι , ” - ς ι 2) ; 

η  αποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἱ Ἡ δὲ Όντως χήρα καὶ μεμονωμένη ὅ 
’ ᾽ . Π - , ] αν 

ηλπικεν ἐπὶ τὸν Θεὀ», καὶ προσµένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς 
. ς ς ν » . » 

γυκτος καὺ ημέρας η δὲ σπαταλώσα, ζῶσα τἐῶνηκε. Καὶ ταῦτα 6 
, Π 3 μα 5 - , 

4 θα].6.10. παραγγελλε, ἵνα ἀνεπίληπτοι ὠσιν. Ἱ Γι δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα Ἰ 
” 3 ϱ ’ 2 Π 

τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν Ίρνηται, καὶ ἔστιν απίστου χείρων. 8 
Χχή λ / 9 ) ἔλ κ ες’ ., ς Ἱ 2 ὃ η . 9 

ήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα, γεγονυῖα ἑνὸς ἀγδρὸς γυνή, 
σα ”, ο Π ν 3 Γ ’ 3 ος ’ 3 τω 1δ.α. ᾿ έν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ 10 

Τ.αο Τ. 88, 44. 
1 Ρει, 4.9. 

η. ’ 3 3 ’ . ’ 3 ν 5 3 . . 

αγίων ποδας ἔνιψεν, εἰ Ψλιῤομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀἆγαῦῳ ἐπη-- 
’ ’ ' ’ κ 5 / .) ’ ιά 

κολουθησε. νεωτέρας δὲ χήρας παραιτου ᾿ οταν γαρ καταστρηνιάσωσι του 11 
νά ω / . 1/ Γ / . ’ / 3 Π 

«Χριστοῦ, γαμεῖν Φέλουσιν ' ἔχουσαι κρίµα, οτι τήν πρωτην πίστιν η έτη-- 19 

4. ἔκγονα.] Τηο ἴθτπι ἀθποίθδ αΠΥ ἀρδοεπάαπίς 
Πιγί]ετ τειπονας Όναῃ ομΙ]άτει; αδ σταπάσλἰ]άτθη, 
ο: ρτεαῖϊ-σταπάσμ]]άτοη,.  Μανθ., “ 1εί [χοῬε 
οἰή]άτει] Ίεατῃ [α Ί655οπ Ῥτορετ {Γοτ ἴμεπι {ο 
Κπουνν].. 9ο Τμασγά. 1. 94. µαθέτωσαν ὡς, ἅο., 
ννμθγε πο [οτοῬ οἳ {με Ιάΐοπι Ίναδ 56εη ΡΥ {λα 

: 90ο]. Ἐὐσεβ. τὸν ἴδιον οἴκον, “«ἴο 5Πουν Ρἱείγ 
1. 6. ρῖοας απἀ ἀαΗ[α]. σατο απάἆ 5αρροτ{) {ο ἐλλεῖτ 
οἵ/Π {αππϊ]γ,” πιθαπίπσ, ΡΥ απ ΙάἱοπΠ οΟΙΠΠΙΟΠ {ο 
ογ ΟΥ Ἰαησμασε, {είγ Ρρατοηῖ5 οἵ ῬγοσεηΙ{οίΒ. 
9ο Τηαογάἀ. 1. 11. ἐς τὸ τὸν ἴδιον οἴκον αὔζειν. 'Τηϊ5 
πδο οῇ εὐσεβεῖν ννας α]πποδί α5 ΟΟΙΠΙΠΟΠ 1Π (ατθε] α5 
εμαί ος Ρἶη5 απά Ρέρίας ἵπ πο Τιαϊπ. ἜΓϊε εχρίθθ- 
ΕΙΟΠ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι ἨϊΠί5δ επαί Εί5 15 πο πΙοτθ 
Ώπαῃ τεραγίπσ α ἀερί ἆῑθ {ο έΠειη Γος ἐεὶχ ΓοτππεΓ 
οαἵο απ αἰίοαπίίοη {ο ὤεπη. 

Ὁ. ἤλπικεν ἐπὶ τὸν Θεὸν --- ἡμέρας.] λες υΥοτάς 
ΕἨἰηί αἱ Όλα φμα[ἰβεαίίοπς τοφι]τος ἵῃ 5ΙςἩ ΡΘΙΒΟΠΒ; 
ΠΔΤΠΕΙΥ, α σεηι]πθ απά οοηείαπ{]1γ ορετα(ἶνε ΓΗ 011: 
απά Παριίς οῇ ἀονοίοι, Ροί]ι αἲ κίαίεὰ Ἴππθς, απά 
αἱ α]] ποθά{α] «6αδοῄθ. 

6. ἡ δὲ σπαταλῶσα] -« Ὀαΐ δια νο Ἠνεί]ι α 116 
οὗ ἸάχΥγ απά ἀἰδειραίίοπ.. Τ]ο ννοτὰ 16 ΓαΓθ; 
Ῥαΐ 15 5οηςο ἵ5 Ρρ]αίπ {οπη χο οοπίαχί, απά {τοπι 
1 απ]165 ν. ὅ. ἐτρυφήσατε καὶ ἐσπαταλήσατε. Τ]ε ἴΘΙΠη 
οοΠ1θ58 ΓΤΟΠ1 σπατάλη, ἴ]ε αΚίπ. Βυί ἴἶπο πιοίαρΒος 
1 οοτίαϊπ]γ πο (α5 Βομ]θις. Ἱπιασίπαοφ) ὁ ους 
Ῥγηρί(η, Ὀαέ ὁ οπ{θ Φεπο οπγαίᾶ, α 6ΟΠΙΙΠΟΠ βριτο 
{ο ἀοποίο ἸακΗτΥγ. ο Ἠοτ. Πρὶ5ί. 1. 4, 16. Μο 
Ρίπσπσπα οἱ ΠπΙΠάππαι, Φεπο οπγαἰᾶ ομίο, νΙς6Β. 
Τέθνηκε, “«ἴδ [εριπίαα]1γ] ἀσαά, 1. ο. ἵπ βἶπ. 6ο 
ΗΡΙ. . 1. ῬΒιπιί]αγ εοπΙπηθπί5 ατα Γουπά ἵπ {θ 
ΑΡΟΟΙΥΡΗΣ, νο Ἠαὐριπίσα] νντ]ίετς, απά 6Υ6Π {]θ 
(τοσίαη ΡΠΙΙΟΒΟΡΙΗΘΙΑ. 

8. εἰ δέ τις ---- χείρων.] 'Τ]]ς ἀοροπάς προηῃ ἀνεπίλ. 
η {πο ρτεσθᾶἶπσ Υθ6Ιδο; απἀ {μα δὲ 5 ν/α]] τε- 
ἀετοὰ ὮΥ ἴ]ιο Ῥοαδεᾗ. 3γτ. οπίπι. Τηο ΠΙ]] 5οη9ο 
5, “« Εμαί 8ο 116Υ 4ο ποί ἵποιτ οθηβτο [οπα {1ο 
Ἠεαίμοης :] [ου, Ιπάθοᾶ, Ὑ]λουνογ,” ο. ΒὮΥγ τῶν 
οἰκείων 8016. ϱοπωπιοπίαίους απάογείαπά πο” ΠΙΟΥΘ 
(ΊαΠ ἰδίων. Τ]ιο ἵννο ννοτάς ατα, Ιπάσος, ἵπ {Ποιῖχ 
ϱοηοτα] μδθ, ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΗΒ: Ὀ{ οἰκ. ἀοποίθος ΡΓορ- 
οΓ]γ α Ποπγογ οοππθοίΙοή {Παπ ἰδίωνς ια ΡΟΤΠΙΘΓ 
Επί οὗ οοπκαπσηπἰ(η, ἴο Ἰαΐον πα οῇ απ, 
ΤἨ158 19ο ΟΡ οἰκεῖος 15 Γοππάοἆ οἩ {ναί ΟΡ οἴκος 5αργα 
ν.4. Τὴν πίστιν ἤρν., “΄ ης ἀθπίθί] [Όγ Ἰή5 ννοτκε] 
Ενα! Γη [νήσο] νο Ργοίοβεσς νι Πς Πρ]. [ου 
{]ιαί ἰοπς]θβ ἨΙΠῃ τίµα τὺν πατέρα σου καὶ μητέρα σου. 
᾽Απίστου χείρων, Ἱ. 6. “ἶδ 1959 οὐβοιναπί οῇ νο 
ππογα] απά γο]ανο ἀπίϊος απ απ΄ ππρο]ονου ς 
Γοτ {ιο Ἰοπί]οηπΒ ννοτο ποί οβοπ ἀοβοίοπί ἵπ (ηἱ5 
γοβρθοί; απά Ιπάοσά πο Ἰαννς αἰτίοί]γ τοφ]τοὰ 
(Ίνοιη {ο ππαϊηίαἶῃ ἠνοῖγ ρατθηίς. 

ΡΙ{αΡΙγ επἰθτίαϊπίησ 

ποί ασγοθά ννμθεί]θγ πίστ. 15 ἴο 
Ίνα Οτὶκίίαη ΓΗ, απ ἠθέτ. ο αὐαπάοπίηρ 1: ος 
νηοίηοτ 1 15 {ο ο απάθτείοοά οΓ {1ο επσασεπιεπ{ 

9. καταλεγέσθω] “ρε «Ποβεῃ”” ος “αρρτογεά, 
Ηίετα]]γ, “' Όε ραί οἩ {6 Ι5ί.2 

---- ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή.] 1 185 φίταησο ναί 5οπηθ 
επιἰπεπί Εχροβίΐο5 ελοι]ά Ώανε ἴακεη ἰμῖς {ο 49 
ποίθ, οἱ αί Ἰεαςί ἐπείιάε, ρτεςετνίηρ οοπ]ασα]ὶ - 
4εΙ1{Υ. 
ἴπσ Ἰαςὰ Ῥαί οπε Παδραπά, δεῖπρ απϊυέγα. 
1. 98. Ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς, δο]]. ἑνός. 

10. εἰ ἐτεκνοτρόφησε.] Τί ἶ5 ποί πεσθβκατγ Ἠθτθ 
{ο 8ΙΡΡο5θ αΠΥ ππΙδα] 5εη5θ οΓ εἰ αἱ 1{ νν]] οα 
ειβΠοἰθηπί {ο Ἱερεαί χήρα καταλεγέσθω. ΕΥ ἐτεκν. 
18 πηεαπί “ εἀισαίθς,ὁ 

ΤΠε εχρτεξδίοη Ρ]αϊπ]γ εἰσηίῇες {πε Ίαν- 
9ο Τικθ 

ἀπά, α5 15 Ἱπρ]ίεά ἵπ {ς 
οοπ{αχ!, υἱγίποπξ!γ. 99ο ΕΡΗ. νΙ.4. ΟΓ εοπτεθ, 
1 πηαδί 6 ππεαπί ο{ 51ο ολἰ]άτεπ α8 5Ἠε Ίνας Ἰας, 
ΙΓ αΠΥ 5 ΓΟΥ νο αἴθ ΠοΟῖ ἴο ΦΙΡΡΟΕΡΘ, 45 Ηείηγ, ἆοθς, 
Όναί 11ο Ὀδατίησ ο ο]η]άτενπ ἶ5δ πετο ἰπδϊδίοά αῇ. 
Ναγ, αί α Ιαΐογ ρετῖοᾷ νε Ππά, {τοπ Εοο]εδίαδ- 
έσαὶ ΗΙςίουγ, ελαί ασε υἱγοῖπς ννετε τοσεῖνεᾶ Ιπίο 
πε ΠΙΠΙΌΘΓ ΟΓ {ο χήραι. Ἐζεν. ἀεποίεβ Ἰο08- 

πν Ὀτείλτεη: οΜΙεβγΥ, 
Νε ΠΠΑΥ ΒΗΡΡΟΕΕ, Ταγε]]]πσ ΡΓΘΙςΠΟΥ5, 5ἱῃος ἁγίων 
1αςέ α[τοτ οσοσς15. Όπ ἆ πόδας ἔνιψεν 5εο Νοίῖε οἩ 
ομῃ κῑ, 14. Της οὐβδογναπος ννας αξιπ]]ν α- 
πη]πϊείετεᾶ Ὦγ}, ος απἆθτ {πο εαροεγϊπίεπάεποε ο, 
Όνο πα]κίτοςς οΓ {ία ους ; απά είπα, η {πε Τδα»ί, 
Ραγιοι]ατ]γ σταίεβΙ], 15 πιεαπί {ο ἀεβίσηαίε σεη- 
ετα]]γ Κἰπά αἰίεπίίοη {ο πε οοπηΓοτἰ οϐ σιθβί8. - 
Ἐπηκ., Π{ογα]]γ, “' Ἰας Γο]]ουνεά 1ἱ αρ, 1. 6. Πα8 
Ἰοδί πο ορροτίαπΙ{γ οῇ ρταςἰδίπσ 11. 

11. ὅταν γὰρ καταστρ.] ποτε ἶς ποί, αἱ ἨΗείητ. 
ΠπασΙποας, 4η. 1ΠΥΝΘΙΣΙΟΠ οῇ οοηδίγαοίίοης Ὀαί {ιο 
«εοηςθ 15, ΄΄Ἰηπεη ἴΊιθΥ Ώεσοοπιο νναηίοη ασαϊηςί 
Οµσὶεέ, τοῦο] ασαϊηςί {1 τοςίταϊπίς οὗ Ογκίίαη- 
γ [ο}γ. νυπίοἩ (ευ ατα ἀθείίπθᾶ {ο οε]ῦαογ], 
[νου ἀθφίτο {ο ΠΙατΕΥ.. ἜΤ]ο νατΏ στρην. 60ΠΙΘ8 
Γγοπη στρηνὴς, δὲἱῇ, απᾶ Πσιτα(ἴνθ]γ, φἰῤῥογπι, Τε- 
Λεἰ[ίοιις, Οοπιρατο 1 βαπη. ἱ. 99. απά Ὠευἱ, κακχ]ὶ 
15. 

12. ἔχουσαι κρίµα υφέωρη Ἠκροβϊίοτγς ατθ 
ο Ιπίοτρτείθά οἳ 

{ο οσ[ρασγ, παπά ἀενοίίπσ {ποπιδο]νος {ο {λα οῇ]σθ 
οῇ χήρα, ΝΠΙΟἨ πιαγγίασε ννοι]ᾷ τοπάογ Ἱπιροβείρ]θ 
απ ἠθέτ. οῇ πιαησ Πσ]ί οῇ απά Γογκακίης Τί, Ας ἴο 
νο Γογποτ Ἰποτρτοίαίίοη, 1 απη πο αγνατο ΟΓ 4ΠΥ. 
οχαπηρ]ο ΟΡ ἀθετεῖν τὴν πίστιν, Οἵ ἀθ. Ὀεῖης ουοτ π9θ 
ο οακἶπο ο[Γα το]ἱσίοη ; ννμ]σ], ίοο, ννου]ά ποί πο 
ορδαγΙ]γ Γο]]ονν ναί πιατγγίησ ουθῃ νι Ἠδαίλεπς, 
π5 πρροατς Γοπη 1 Οοτ. ν. 14. Ἠοείάςς, ας (1ιθ 
μα Ὀ]οποςς ΟΡ ἴ]ο ΘΧΡΓΘΒΔΙΟΠ πρώτην πηϊσηί Ὦθ 
αποςοηοᾶ; δἴπορο Γασαπίςη Ὑναδ Οιοῖγ βιςί το- 
Ἠμίοη.. Ἰηποετθας, αοοοτάἶησ {ο ἰμο 8οη86 Ἱ οἳς 

' 



Ἱ 

ο. 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ 6ΗΑΔΡ. ν. 19 --- 20. 

.. δὲ 9 3 ὰ π 8 ,. ς ’ ) α ῥὁ τ ο 

19 σαν. αμα ὂε και αργαι μανύῦανουσι περιερχοµεναι τας οικιας υ 

2656 

3 Ῥήυς 2, 8, 

’ Π 3 3 . -ᾱ, τ .) 

µόνον δὲ αργαὶ, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλουσαι τά µη 

14 δέοντα. ' Βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖ», ! 1 Ουτ.Τ. δ. 

1 µηδεµίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ Λοιδορίας χάρι. Ίδη γάρ 
α ’ 3 . . . 

16 τινες ἐξετράπησαν οπίσω του «Σατανα. 
[ή Γ / 2 ν Δ ν ’ .. Π ὡκ 5ι ω » 

χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ µη ῥαρείσθω η ἐκκλησία ' ἵνα ταῖς οντως 

χήθαις ἐπαρκέοῃ. 

1. 3 Οἳ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μά- 

18 λιστα οἳ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. 7 λέγει γὰρ ἤ γραφή 

... 21 4 

3 ΕΠ τις πιστὸς ἡ πιστή ἔχει Ἡ δυρτα τ. 8. 

/ 10ος, 9. 11. 

. 1 Τὴ688. ὅ, 12. 
Ηεῦ. 19. 17. 
γ Ώοιί, 24. 14, ” ” 2 » 32 , - πα δες ς- / , » 

Ῥοῦν αλοώγτα οὐ φιµωσεις᾽ καὶ ἄξιος ο ἐργατης του µισύθου 55.4 
7 - 

19 αυτου. 
μα ΒεαλΑ - / 

90 ἐπὶ δύο η τριῶν μαρτύρω». 

τίος ἵπ {ο δροοπά Ἱπίετρτείαίίοα, Τί 15 νετ αρί. 
Απά 1ο ρταςο ἀθετεῖν τὴν πίστιν ἵ5 {τεφεηί ἵπ {1θ 
Ἰαΐετ Ο]αδθῖσαὶ νΓΙΙ6Τ5 απά {ο Βερί. Ιπάεεά, ια 
ποτά» ργοσεάῖησ ενἰἀεπ{]γ αἱ]αάς {ο απ επισασεπιετέ 
(ο οεἰίδαεη,; απᾶ Ώνετε[ογε {ο {ιαί ειθ πίστιν ΠΙΑΥ 
πιοδί παἴιτα]]γ Ός το[ετγεά. Πρώτην ἵ8 ΓΟΥ προτέραν, 
α5 ο/ἵθη 1Ππ ἴΠο Ν. Έ.: Μόωμιι Ώιατε ἶ5 πο οςσςα- 
βἱοἩ.ίο Εο]]ον/ να Ιάΐοπι ἴπ ἄΠΥ γοτδίοπ. ἜΤ]α 
κρίµα ΝνΗΙ Όναδ πιθαπ οοπάεπιπαίίοη, ΒΟΥ6ΤΘ Οεῃ- 
8υτ6, απά πίστ., ἃ 5ΟΙ6ΠΑΠ εησαρεπηεηΐ, ΡεΓμαρς ΡΥ 
γονν. -- 

19. ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ µανθάν. ὅτο.] ᾿Τηϊ5 «ΟΓΤΘ- 
ΒΡΟΠάΡ {ο χε γαμεῖν θέλουσιν αἲ Υ. 11.1 ν. 12. Ρείπα, 
ἴπ 5οπιθ πηθαβιτα, Ρραγεπ]εί]σα]; α. ἆ. ΄'΄ΓΠΕεΥ ἆε- 
Βίτο {ο ΠΙΑΤΤΥ, απά ΠΛΠΟΙΘΟΥΕΣ, ΙθαγΏ {ο 14ἱΥ σαά 
αΌοιί απποηπσ [απηϊ]{ος.. Ἐγ υπο] 86εΠῃς {ο ϱθ 
πηθαη{, ναί Ώνεγ ππαάο {Πείτ ἀπίγ οϐ σοΐπσ αροιί 
{ο Ιηβίταοί ἴ]ιο ν/οῖπεΠ απά οΠΙ]άτεῃ, οἱ οίπετ ρατί5 
οἱ Ενεῖτ οἴπος (5ε6ο Νοίθ 8αρτα ν. 10.) ταίπεγ α 
ΠλθαΠ5 οἳ Ραδίπηο, ἴπαπ 5αΏπετν]επί {ο {ο ΡΙΓ- 
Ροβες ο{ νετ νοσαίίοπ. Ἔ]ας νου Γογπιεὰ Ἠαβίτς 
οἳ Ιάἱοπεςς, --- απᾶ ποί οπ]γ ναί, Ῥαΐ, αδ 15 αἀάεά, 
οὗ (τίῇῖπα, Ῥτγίησ, απἀ Ἱπίοτπεάά]ίπσ; α αρἰτῖέ 
νλ]οῖ 18 αἀπηϊταὈΙγ ἀερίοίοά ἵπ {πε Πιαδίοτ]Υ 
εκείο]ιες οὗ Τπδορ]ταδίας, περὶ λαλιᾶς, απά περὶ 
περιεργίας. Βείνίθεεῃ ἴ]θ {6ΓΠΙ5 ἀργαὶ παπά περίεργ. 
νο ΤπαΥ οὈβεινθ α ρατοποππαδία, α5 ἵπ 2 Τη65Ν. ΠΠ]. 
11]. «Φλύαρος 60Π68 {ΓΟΠΙ φλύος, α ὑιῤῆίο; απᾶ ἴο 
Ῥ]ουν αρ 5αοἩ νγε]] ἀεδίσπαίες {Πε οοσιρα(ίοη οα 
πετ. ΔΛαλοῦσαι τὰ μὴ ὃ. ἶ5 απ αιρ]ιθπίδπι ΓΟΥ 
 τα]κίπςσ 5οαπάα1.. βο ΕαπΠρ. Ῥῆωῃ. 200. Φιλό- 
Ψογον γὰρ χρῆμα θηλειῶν ἔφυ ' Σμικρὴς ὁ) ἀφορμὰς ἣν 
λάωσι τῶν λόγων, Ἠλείους ἐπεισφέρουσιν. ἡδονὴ δέ 
τις Γυναιξὶ, μηδὲν  γιὲς ἀλλήλαις λέγειν. 

14. νεωτέρας] Ἱ. 6. ἴἶνο γοµησοχ ιοἰάριωδ, ποῖ 
1ΡΟΠΙΕΠ, 88 ΤΠ ΟΥ ΟΟΙΗΠΠΟΠ ΎΘθΓ5ΙΟΠ, απά Ἰγ/ακεί,; 
{οτ οἱ ιο8ε ἴἶνα οοηίθχὶ αἶοπθ ἰχοαί. ἸΙπάσας, 
λύρας 15 αἀάθὰ ἵπ «ονοτα] ΝΜΑΑ., απά οχρτεδδεά Ὦ} 
πο ατεεὶ ΟΟΠΙΠΙΘΠ{Α{ΟΓΑ. Βούλομαι ἵδ ΟΠΊΥ {ο 9 
ππάετείοος οῇ αΐκή, ποῖ ἐπ]ωποίίοι. Τ]ιο Αροςί]ο 
ψήκηεὰ (πια {ο 6 Ι6[ῖ {ο ΠΙαΤΙΥ, ΙΓ {νου (λοισ]ί 
Ῥτορεγ. ΑΙ τεκνογονεῖν απά οἰκοδ. ΒΙΡΡΙΥ ὥστε: 

«ὥστε τεκν. Ώαῖης ΓΟΥ ἵνα τεκνογονῶσι καὶ οἰκοὸ., «« εναί 
Ώνεγ παν Ῥο οσοπρἰεά Ἱῃ ἴμπο ἁπίίος οῇ πιοί]ετς 
παπά ννῖνες; απά [ιπογεῦγ] σὶνο πο Παπά]ο,” ὅτο. 
Τῷ ἀντικειμένῳ ἵδ αξθὰ 1π ἃ σθηοΙΊΟ 86ΠΡ6, ΓΟΥ τοῖς 
ἀντικειμένοις. Ὁοιπρατθ Ίμακο αχ]. 19. 1 0ος. χνΙ. 
9. ΡΜΙΙ. 1. 290. 9 Τ]οες. ΙΙ, ὅ. Λοιδ. χάριν, {ΟΥ λοιδ. 
ἕνεκα, ππᾶ Όιαί ΓΟΥ εἰς λοιδορίαν. 

15. ἐξετρ. ὀπίσωτ. Σ.] Τη ΠΙΛΥ πΊθαη, ΄Ἰανο 
{πτηεά αφίἀς {ο Γο]]ονν {ης εασσθφίῖοηῃς ο) Φαίαπς 

:. Ἡνθ. ΡΥ πιατεγίηᾳ, {ο μα νἱο]αίίοη οἩ εθίγ 5ασγθὰ 
4 

7 Ι] Γ / .) ΄ 3 ᾽ 5 

Ματα πρεσῤυτέρου πατηγοριαν µη παραδέχου, έκτος ει µη 
᾽ ς ’ δ / 

Ίους αμαρτανοντας ένωπιον παντων ἔλεγχε, , 

ο Μεν. 19. 18. 
Μαιι. 10, 10, 
Ίμακε 10. 7, 
Όου, 9. 9. 
Ῥειι, 19. 16. 

οησασοπηθηί5, απάἀ {ο {16 γἱτίπα] αθαπάοηππεπί οϐ 
Ότο [1{μ.ὸ 

16. ἔχει χήρας] “Ἠανο πθατ τε]αίῖοης γ/Το ατθ 
ροογ πάονς 7 Ἱ, 6 35 ΠπιοίΏθίθ, σταπάπποίΠοίΒ, 
ἀαισΏίθΓΒ, ΟΥ βἰδίει. Ίη 6 Μ58,. απ ὃ Ιπ[εγίοτ 
Ὑοτείοις {1ο ΥΥΟΓά8 πιστὸς ἢ ατθ ποί {ουπά: απἀ 
ΙΠ οίηθις ποῖ ἢ πιστή. Βυιΐ ἵπ αἰίμετ οα5ο 1 γ/αθ 
εγνἰἀεηΏ]γ απ΄ οπη]βδίοη {0 ΤΟΠΊΟΥΘ απ ππάδυα] εΧ- 
Ργοδδίοη. 

ΙΤ. Έτοπι (ἶιε τε]ίεΓοξ {πε Ῥοοί {πε Αροεί]θ 
ΡΓοσθθςΒ {ο {πε 5αρροτί οῇ παϊπ]δίθσς ; ἔλοισῃ νη]έ]ι 
αη οὐβοιτΙίγ οῇ εχρτεβδίοη (αγὶδίησ {Ποπι ἀε]ίσαςγ,) 
νπΙοὰ. ρτευεηίς 5 {Ποπ αοθιΙτίησ αΠΥ ΥεΓΥ οχαοί 
Ιπ[ογπιαίίοη. Τ]ηαί α ἰἴρεπα Ὕνας αρρτορτὶαίεᾶ {ο 
Ώια 5εαρροτί οἳ {6 πηϊπΙδίετ 15 οετίαίη : Ῥιΐ οἩ {ο 
απιοιπέ, απἀ ἴἶπα πιοάς οἱ οο]ἱεοίίοπ, νε ατο 1εβι 
ππσὴ 1π 16 ἁατκ. γε σεΐ, Ποννενθτ, 5οππε σ]1τπι- 
πηθγῖησ ος σέ Γγοπι α Ραββασε ο{ Επςεῦ. Η. Ε’. Υ. 
28. (οιτεὰ Ὦ}γ εί.) ννηετο {ετο 15 πιαηβίοη ο{ α 
οοτίαϊπ ΒἰεΠορ Ῥείησ επρασεἀ ὥστε λαμβάνειν µη- 
γιαῖα δηνάρια ϱν΄ αἲ 150 Ὠεπατία α πιοπίῃ. Ἔηε 
προεστ. πρεσβ. πιαδί ποί Ὀ6 {αθη, ΨΙΙΠ 5οπης, ος 
Ώιο Βαδίογαί ἀπίῑες ΡΤΟΡΟΕΣΙΥ 5ο οα]]1εᾷ ; Ὀαίΐ οῇ {]ι 
αἰγεείῖυε [αποίίοης ΟΡ 8ΟΠΠε οηπθ τηίπο }γοδδηίε, 
νο τοσι]αίεά απά Ὠαά Πο σογετηπιεπί οΓ {ο 
Οματο] οἳ α οΙίγ ου ἀῑδίτιοί: ἵπ [αοί, το Πἱς]ορ 
οῇ α εοπιουν]αί Ἰαΐετ Ρετίοᾶ. ᾿Αξιούσθ. βἰσπΙβεΒ 
ποῖ ΠΙΘΓΕΙΥ, “έ Ιοί (πεπι τεσεῖνε,; δαΐ, « 1εί ίπεπι 
τθοεῖνο αφ ἰΠεῖτ Ἰαδί ἀπθ.. ο Ηεῦ. ΠΠ. . πλεί- 
ονος γὰρ δόξης οὗτος παρὰ Μωῦσῆν ἠξίωται. Τιμῆς 
ΠΠαΥ ἀεποίο Ροίλ οοπιρείεπί τενναγὰ απά ει]ίαθ]θ 
τθβρθοί. Απά διπλ., 45 {πε Ῥεδί Εκροβίίοίς, 8η- 
οἰεπί απά ΠΙΟΔΘΓΗ, ατθ αστεεά, ἶ5 {ο Ὀε ἴακεῃ 48 
Ριΐ ΓΟΥ πολλῆς, 1. 6. ΄« Ἠρεταὶ 5 ἀρεπά.”. ἜΤ]ὶς 8επεο 
ος ἴ]να ννοτὰ 15 Ἠετε {ο Ὀε Ρρτείεττεά {ο {ο οηθ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αβείσπεά, Ὀεσαμςο {με Αροδί]ο πεγευ 
ἄεδεοπᾶς {ο ραγέἰσιίαγς οἩ {Πῖςδ 5α0]θοῖ, α5 Ιπάεεά 
ΤΑΤΕΊΥ 4ο ἴε Εοσ]εβαδίϊσα] ἨΗΙδίογίαπβ. ΕΥ κο- 
πιῶντες --- διό. ἵ5 Ρ]αϊπ]γ πιθαπί, «« ἀϊδοματσίπςσ ἴιθ 
τεσι]αγ ραδίογαἰ ἀαπθς. Ὦεο ΒΘ6ΠΡΟΠ. 

18. καὶ ἄξιος ---- αὐτοῦ.] ἜΤηεςο Ἱνοτάς αἴθ Πο- 
νηοετε {ο Ὦο {οαπά Ίπ ἴπε Ο. Τ.: απἀ α5 Ίο ατθ 
ποί οοπιρε[[εά ΊἸεταο {ο τερεαί λέγει ἡ γραφὴ, Ὑνθ 
ΠΠΑΥ 51ρροςθ {παί ἴε Υνοτάβ ἵπ ααθδίίοη ατθ Ἱῃ- 
{τοάπσεά α8 α Ῥτογετοίαὶ πιακίπῃ, 5Η α5 ουτ 
Τ,οτά ο εη αἀορίαά. 

19. κατὰ πρεσβ.] Νοῖ, “απ ε]άετ]γ Ρειδοπ,” α 
ΠΠάΠΥ Ἰπίθτργεί; Ῥιέ ΄α ρτεβυγίετ.. εο ΊΗΙ{ΟΥ. 
᾿Επὶ, “« απἆετ {θ {οβίίπιοπγ ο”. Α τυ]ε {οαπάεάἆ 
οἩ {ο Ταν οἳ Μοβο5. Ὠειί. χὶκ. 15, απἀ α- 
νοτίοᾷ {ο αἲ Μαίί. χνΠῖ. 16. ἆοπτ ΥΠ. 1. 

90. τοὺς ἁμαρτ.] Τί 15 ποί αστοεά ννλοείῖμετ ἴ11θ 
Ῥγεδ/ίογς, Οἵ ἴα γεορίε αἱ ἰαηςε, ατθ Ἠετο ἴο 8 
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’ ’ ” ” 

ἵνα καὶ οἳ λοιποὶ φόβον ἔχωσι. «4ιαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ 31 
2 ” .. - . Ρ] , η -” ’ 

Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτων ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξ ϱ ή 
ἃ Χεῖρας ταχέως 33 

, . , "Ἠφτ” . ) . , ’ 
τήρει. Ὁ Ιηκέτι ὑδροπότει, αλλ οἴνῳ ὀλίγῳ χοῶ, διὰ τὸν στόμαχόν 398 

/ ρ Ὀ ώ τὴ ο 
- 3 ς 

Τινῶν ανθρώπων αἳ ἅἁμαρτίαι 94 

ς ’ ᾽ ’ ’ » 

Ὡσαύτως καὺ τὰ καλὰ ἔργα πρόδηλά ἐστι' καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυ- 56 

ΥΠ. «ὍσοΙ εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης 1 

ἔχοντες δεσπότας, µῆ καταφρονείτωσα», 3 

Ὁ Αοε 6 ) / ἳ ) χ ) εΑτωθδ.  χωρὶς προκρίµατος, μηδὲν ποιῶν κατὰ "ροσμλισιν. 
ἓ » " / ς ώ η ς . 

4 -ᾱ--Ἡ μηδενὶ ἐπιτίθει μηδὲ κοιφώνει ἅμαρτίαις αλλοτρίαις" σεαυτὸν ἀγνὸν 
Βπρτα 4, 14. 
2 πι. 1. 6. 
6 Ρεα]. 14. 16. ανά, : 4 

σου καὶ τᾶς πυκνας σου ασθενείας. 

προδηλοέ εἰσι, προάγουσαι εἰς κρίοιν  τιδὶ δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. ϱ 

- 3 ’ 

ῥηναι οὐ δύναται. 
ε Ερῃ, 6. 6 
πι ὦ 5,8, 9 Στ. 4. ὃν . 3 ς [ ’ ” - ς 

1Ρει».Ἱ  τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία 
ι. ιν) 

ῥλασφημηται. Οἱ δὲ πιστοὺς 

υηάετείοοά. ΈΤ]ε οοηίοχί Γανοιτβ {ο /ΟΥπΙΕΥ 
νίενν; Όαί {θ αἰγ ος ία 5οηίοεπος, απά {ιο «Παπρε 
οὗ πάπηρες, ταίπεγ τεφιίτο {πο ἰαίίεν, ννλΙοἩ 18 
Ρτε[ετγεὰ Ὦγ πο αποϊεηί απἀ πιοδί πιοάθτη Εἰκ- 
Ροβί{οἵβ. 

2]. διαµ., δτο.] ἜΤ]ε Αροδίε εαρ]οῖπθ α πιοεί 
βοΙεπηῃ οἨατραο; πι Πίο ἨΗείπτ,. οΟΠΙράΓ6Β 
1οδερῃ. Βε]|. Π. 16, 4. µαρτύρομαι ὑμῶν τὰ ἅγια, καὶ 
τοὺς ἱεροὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ. Τί ΠΠπΥ ρατί]γ εχίεπἀ 
{ο αἰἲ πε {οτεροῖηπςσ Ἱπ]αποίίοης: Ὀαΐ Ιί οΠΙεΠΥ 
χεεροοίς {πε ᾖαδέ; λε ταῦτα πιεαπἰης ΄ αἰ] (πεβο 
πηαίίετθ οὗ αἰδοίρίίπο, Όη ἐκλεκ. ἀγγέλων 8ε69 
ΙΝοίε οἩ 1 ΟοΓ. ἵν. 9, απά χἰ. 10. ἈΧωρὶς προκρίµ., 
««Κεερίησ γοιτβε]{Γ αρατί {Τοπ Ργε]αάϊος Οἵ Ρίθ- 
Ροβεθβρίοπ.”’ Τ16 ν/οτὰ Ιπάρεά 86επης /οΥ7π6ᾶ /γοηι 
Ώιο Ταη ργα]ιαάϊοίμπι. ἙΚατὰ πρόσκλ., “« {Ἡτοιρ] 
Ραγία]{γ, ος απάπο {αγοιχ.. 9ο ΟΙεπιεηβ’ Ερίεί, 
{ο Οοτἱπί]. κατὰ προσκλίσεις. 

22, 29. χεῖρας --- ἐπιτίθει] “΄ Τιαγ απάβ Πα5Η1γ ος 
ἱποοπδιάεταίε]γ οἨ ΠΟ ΠΠ.” ΜΠηδὲ κοιν. ἁμ. ἀλλ. ; 
1.6. “Ώο ποί [0γ ενας οτἀαϊπίηρ αΠβί Ρειεοπε] 
πηακε {ηγςε]{ αηςν/οταῦ]ε Γου ἐπεὶτ ἀεμΙπαιεποῖθς. 
Τ]ε ποχί νογἀ Μηκέτι ὑδροπ. αἴε ὮΥ ΠΙΑΠΥ Τ6- 
{οττοά {ο νν]αί /οἱίοωφ,; Ὁπί ποτ ῬτοροΓΙΥ ὮΥ 
οί]ιετς, {ο {ια ργεεεαίπᾳ;; ὙνλΙο] 18 ορτίαϊη]γ πἹογθ 
βι]ίαῦ]α {ο {πο στανΙίγ ο{ νε Αροβί]ε απἀ {]ιαί οϐ 
Ώιο {οτοροῖπρ εαὐ]οοί. ΊΝαγ, 1 οὐσηί οη αποί]εγ 
ποοομηΐ {ο 6 αἀορίεςά --- ΠάΠΠΕΙΥ, Ῥεσοσαιςο ν. 24, 
ποσοοτάῖηρ {ο ο ορίἰηΊοη οΓ νε Ὠεςί Εχροβίΐος, 
15 «]ο8ε]γ οοππθοίεᾶ υγ] ν. 22, ν. 29. Ῥεῖπρ α 
ΡατοεπίΠμοί]σα] αἀπποπ]ίοῃ. Τηε αὐταρίπεςς Ἠεγα 
18 {Πα5 αοοοιπίθἆ {ος ΡΥ Μτ. Βοοί: “Τί οοσιττοὰ 
{ο ο Αροςί]ε75 παπά, νεη τεβεοίίησ οἩἡ Τϊπιο- 
{115 πιαπ]{ο]ἀ οατος απά Ἰαῦοιτς, ναί Ἠὶς (Γοφιθπί 
Ιπάἱβροβί1οης πηὶσηί Ὦο Ιπογθηδθά Ὦγ ἴοο στοιί 
αὈδίθπιίοικῃθβς, {ο {ο Ῥγονεπίίοη οῇ 5 α5οβα]- 
Ἠθ88, απά {ο αλοτίθηίης ο{ Πὶς ἆαγς. ἩἨε {Π6γθ- 
{οτο Ῥτοκα ἵπ προπ Πΐ5 εαῦ]θοί, {ο οοµηςο] πι, 
ποί {ο ἁτίπ]ς νναίετ απὖγ Ἰοησος, αἱ Ἰοαςί αδ Πἱ8 οΠΙΥ 
Ἠαποςτ; Όαί {ο πφο α Πίο νΊπο {ο δἰγοησίἸθῃ Ἰ]8 
ΒίοΠΠΣςΗ, απά Ῥτοβογνεα Πὶ5 Ἠθα].. Τ]ο ]αάσ- 
πηθηί απά {πδίο οῇ Ος οὔβδογναίίοη ατα ΤΠ βίτοησ 
οοηίταςί νν(]ι έ]νο {οο]1δ απά ἠγγουογοπί τοπηατ]ς οϐ 
ῬΏοηφοῃ, ἴἶπαί “' Ἴχθγο ν/αΒ πο ποσο οὗ Ἱπδρίταίοη 
{ο ρίνο (ῖ σοιηφο].”. Τί 15 Πα5ί1ν οΏεοτνοςά Ὁγ 
Μαοκη., ελαῖ «ὁ 1 ννας ποί αηΥΟΤΙΙΥ οϐ α ρ]ασο ἵῃ 
απ Ἱπαρίτοα ννγ]ίησ, απά πιὶσΏ{ί Ὃο πιοπη{ {ο 4ἱβ- 
οοΜπίσπαηοθ [νο εαροτδ(ἡἶοῃ οῇ Ἴχοβο Ἰν]νο, Γγοπα 
Οναί, ος ἄΠΥ οὔνοτ αβοθίῖο Ρργαοίϊσα, οἰαίπι {πο 
ΡΓαῖδο ΟΓ εΙροΓίοΓ βαποΙ(γ.) 

24, 20. Της πει, ας ννης Ὀδ[ογο οὈδοτνοί, Ὀο 
οοπηθοίθ η] νο ρτοσσάίπσ; απᾶ ἴ]νο 5οη5ο οϐ 
119 ν]ο]ο πιαγ οο οχρτθββοὰ α5 Γοἱ]ονν»: “' ΝΚεορ 

Ώιγεε]{ ρατο {οπι αἲ] ρατι]οἱραίίοη ἴπ οίἩεγ της” 
ἱπς [0γ ογάαϊπίησ απΠέ ρείδοης Το {ε παἰηΙδίτΥ; 
[Το ανοῖά νπίο], Ἠονενετ, η] τεφαίτε πας 
οἰτοαπιθρεσίίοη απά οοηρἰἀεταίοπ]; {ον (ποιρ] 
ΒΟΙΠΘ ΠΠΕΠ8 βἶπδ ατα ἀῑφοειπίθίο υέποαί αΠΥ 
οἱοβ8ο οχαπηϊπαἶοἩ, απἰεϊραίϊπμρ, α5 Τε ννετα, ἴ]θ 
Παάσπιεηί ραβεεὰ οἩἨ {θιη; Υεί, ἵπ οίΠεΓ ΡΕΙΒΟΠΒ, 
Ὀχεῖτ {αυ]ί5 οπΙγ Γοἱοιο, απἀ ατθ ΟΠΙΥ ΚΠΟΥΥη α[τετ 
πιο] εχαπηἰπαἸοῃ. 1π ΊΚε ΠΙαΠΠεΓ Ιί 18 νῃ τε- 
ερεοίίο πιεπ’ς υἱγέμες. Φοπις ἱπππηεαϊίαίε]γ αρρεαί; 
οίΠετβ αγ ΟΠΙΥ ΚΠΟΝΠ α[τετ Ίοησ ασοαιαϊἰπίαπςθ 
ηίῃ ἴηθ Ρ6ΙΒΟΠ5.7 Τὰ ἄλλως ἔχοντα, ὅτο. Το | 
56ηΏ86 ΕΘΘΙΩ5 {ο ὃς: 6 ίο8ε ροοά Ἱγοτκς ΥΙΟ] 
ατε οίμεγνίςο [παη πιαπἰ[εςί] (1.6. οὗ πρόδηλα) 
οαηποί, ΝΠείπετ {ΠεΥ Ὃο ροοὰ ος Ῥαά, ὃο Ίοπς. 
πιά. 96ο ΥΙΟΥ απἀ Νεννο. 

ΥΙ. 1. Το αἁπιοπ]οης ἴπ {Π]8 απά {λε Γο]]ουγ- 
ἵηπσ Υείςο αΤθ (38 αρρεατθ {Τοπ γ. Ὁ.) Ιπίεπάεά {ο 
οοτγθεοί οετίαϊη οοπίτατγ Ροβιίοης οῇ {ο {αΐ5 
{ΘαΟΠΕΙΕ, (6οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ βαρρο5θεἀ {ο ΊἸανο Όθεῃ 
1ααίσετθ) 5 νο, 48 5οπιθ επαἰπεηπί (οπιππεπίαίοτς 
Ἱππαρίηθ, Υναπίθάἁ {ο Ιπίτοάασε ΙΠπίο λε (Ἠτίδίίαπ 
ΟπατοἩ να ἀοοίτῖης, ---- αῖ, 48 ΠΟ «ει Ὕνας ἴο 
τοπιαίη α βἶανο {οΓ Ἰ{6, 5ο ουσηί πο ΟΛγὶςίαπ ; 
Όνας τε]εαθῖης ππε ΓΓοπι αἰ1 οεἴυιί ἀάίες, απἀοτ (ἴπ6 
Ργείεηοοθ οἱ γε[ὶσίοιι τὶσ]ι5; ἴο ἴ]ε ρτεαί 5οαπάα] 
οῇ έλα (οβρε]. ἸΙπάεεά, Ιπίο εστογβ οῇ Οχ]ς Ἰῑπά 
Ισποταπί οτ ππγεβεοίῖησ Ρ6τεοης πηϊσηῖ εας!]γ {αἲ1, 
(ρατί]γ ὮΥ παθἰπίετρτείίης ἴπε πηείαρλοτίσαἱ Ίαή- 
ριασο οἱ {πο Αροεί]ε) ενεη τοἰιοωέ Ῥείης Ῥεί- 
νετίεὰ Ὦγ απγ ο πάαἰσίης ἴεασμθτς. Τΐ ἵνας οῦνίοιβ 
Ειαῖ (λα ορἰγι οΓ ιο (1ο8Ρ61 ἵ5 αἀνετεε {0 εἸανετΥ. 
Ἰπάεεά, ἵπ Ῥτοροτίοπ αφ 15 Ἱπ]αποίίοπς ατα 
ουθγεά, 1 ἰεπάς {ο γοοί ουί α Ρτασί]σθ, ἵπ ν/]οἩ 
Γο11γ απά Ιπ]αςίίος ατθ αἰκα οοπδρίσµου8. Απά 1ῖ 
νναβ παίυτα] ΓΟΓ ΡΟΙ5ΟΠ5 8Ο Ισποταπί 48 βΊανες, ἴο 
τορατά {ο (1ο8ρε] α5 [οεῖης πετ {Τοπι α)ἰ οὐ]]σα- 
61οπς Ιπίτιηδίσα]]γ απά (απάαππεπία]γ Ιποοηβὶκίθπέ 
ν( Ἰαθάσα απἁ οαίγ. Τη Ὠπε αἀπιοπ]οπῃ 
να Ἠσ]]γ 5οα5οπαΡ]θ. 

--- ὕσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δ.] Τε ϱοπιππεπίαίοΓβ 
4γο ποί εβ]οἰθπί]γ αννατο οῇ ιο οἰγοπρίι ο (]Β 
ΟΧΡΓΘΒΦΙΟΠ, ἵπ ΥΝΥΜΙΕἩ {πετο ἶς α Ῥ]επάῖϊησ οῇ ἔποο 
οχργοβείοης (οοπιρατο (1. ν. 1. ζυγῷ δουλείας ἑνέ- 
χεσθε), ἴο Όυί {ο οπ8ο ἵπ 15 κίτοησοεςί Ροῖπί οΓ 
γιουν (Ξαρροβδίπσ οναῃ {ο Πατθμεςί Ῥοπάαρθ), ἵπ 
οτάσχ {ο πιακο {πο Ιπ]αποίίοη {ο ορεάίθποο ἴΠθ 
ποτ Γοτοῖρ]ο. Άθο ραγα]]α] οχλοτία(ἶοης ἵπ ΕΡΗ, 
γ]. ὃ --- 8, απ 1 Ῥοι. Π. 185, ννηοτο 59ο Νοίθα. 

3. μὴ καταφρον.] κβοῖ]. αὐτῶν. ἜΤΠΙ ἀεποίεφ 
ποσ]οοίίπσ {ο ΟΡΟΥ ἰΠοῖτ οτἀθίΒ, 38 Ρεῖπαρ είς 
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ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, Ότι πιστοί εἰσι καὶ 
3 Ν ς “ 3 / 3 ’ - / ν] αγαπητοὶ οἳἵ της εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε καὶ πα- 

3 ρακάλει. 
ν. ” κ ε:ς «» 3 » - » 3 τί 

γοις τοῖς τοῦ Κυρίου ημων Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ ευὐσέβειαν 
, ασ ’ ᾽ η ’ 2 ” λ ’ 2 Τππ. 2, 

4 διδασκαλία, ἕ τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἄλλα νοσων περὶ ζητήσεις Τι. 8.9, 
ν / παρε { ε 3/ λ Π ει ἔ 

καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φῴοιος, ἔρις ῥλασφημίαι, ὑπονοιαι πο- 
. α .. κ , 3 ’ η . 9 3 αμ 

ὅ νηραὺ, " Τ παραδιατριῤαὶ διεφθαρμένων ἀνθρωπων τὸν νοῦν, καὶ ἄπε 
’ ο” 7 / - μ ντ ν η 

στερηµένων τῆς αληθείας, γοµιζοντων πορισµον εἶναι την ευσέρειαν. 
΄ ’ 3 ᾽ - ΄ 1 ν ᾽ ϊ ’ ς 3 , κ 

6 ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούὐτω»ν. στι δὲ πορισμός µέγας η ευσέβεια α 
3 ᾽ ᾽ ’ . ’ - 

Ἰ μετὰ αὐταρκείας. ' οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, (δῆλον 
᾿ ” ο ᾿ η) ’ 

8 οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τὸ δυνάµεθα". | ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσµατα, 

1 ἕ διδ λεῖ ὶ μὲ ή ὑγιαίνουσι λό- μᾷ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ µη προσέρχεται υγιαίνο Γαα]. 1. 6, 7. 
8ωρτα 1. 8, 4, 

61 Όοι. 8. 2. 
8"Ρρτα 1. 4. 

28. 

Ἡ Ἠοπι. 16. 17 
2 Τιπι. ὃ. ὅ, 8. 
2 5ο, 5, ὃ. 
2 1ο 10. 
Ι Ῥτον. 15. 16. 
8Ηῥτα 4. 8. 
Που. 19. 6. 

1ου. 1. 2]. 
27. 19. 

Ῥρα]. 49. 18. 
Ῥτον. 27. 24. 
Ἑσο]. 5. 14, 15. 
1 Εσο]. 29. 28. 
Μαιι, 6. 95. 

Ρει. 6, Ἰ. 

ὅτι) 

, 1 ’ ο 1 

9 τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. '' Οἵ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πι Ῥιου. Π. 98. 

πειρασμὸν καὶ παγίδα, καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἄνοήτους καὶ βλαβερᾶς, 

10 αἵτινες ῥυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς 

οαυα]ς ἵπ α ερἰτιίααἰ Ρροΐπίέ οῇ νίαύ. 3ο Μαίΐ. γΙ. 
94. ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. 

--- ἀλλὰ μᾶλλον δουλ.] Βεπάοετ, “«θαΐί Ιεί ίπθπι 
βογνα {Ίεπῃ ο ταί]λες,” 1. 6. πα ΠιοΓθ Ζζεα]οι5ΙΥ 
απά Γαἰ(πβα]1γ. 38ο μᾶλλον ἀγαπῶν 1Π ἆομη 11. 19, 
απά κ. 49. απά οὔεηπ εἰδεμηθΓθ. Αί ἀγαπητοὶ 
εαρρΙγ ἀδελφοί. Τ]ΐ5 8εγνες {ο εἰτεηρίμεη {πε 
Ρτοσεάἶπσ ἴΘΓΙΩ πιστοί. Ἔ]μα πεχί υοτὰς οἱ τῆς 
εὐεργ. ἀντιλ. παιδί πο, ὙΙ 8οιηθ, 06 τε[εττεά {ο 
πο εἶαυες (ννπῖο]ι γΙε]ἀ5 α νετγ [Πὶσιά 5εη5ε), Ριΐ, 
νητεῖν ππαΏγ επι]πεηί ΕχροβδίίοΓς, αποἰεπί απἀ πιος- 
οτη, {ο ἴἶε πιαδίογ. ἈἨεπάοτ, '' Ῥεσαιδε ἴΠεΥ 
νο ΘΠΙΟΥ ἴἶνα Ῥεπεβί [ου ἐιεῖγ φετν]οε] ατα Ῥε- 
Ἰενετς, απά Ώεἱονεά [Ὀτείμγε]. 

9. ἑτεροδιδ.] 36ο Νοίθ 8αρτα Ἱ. Ὁ. Ἡροσέρχ., 
««αοοεᾷο ἴο, αοφιἱθεσθ ἰΠ.. 6ο 1 Ρεί. Π. 4. 
Ὑγιαίνουσι λόγοις, “ δουπἀ ννοτάφ.”. Α πιεάἰσαϊ 
ΠΙΘίΑΡΠΟΣ, αφδθά αογετα] ἔἶπιες ἵῃπ Επί απά (ια 
βεσοοπἀ Ερίςί]θ {ο Τιπποίμγ, απάἀ ἴπαί {ο Της. 
ΒΥ εὐσέβ. 1 πιοαπί “' πε ίταο το]σίοη,” ια (4ος8- 
Ρε!, αφ 5αρτα Π]. 16. απά εἰδεν]ετο. 

4. τετύφωται, μηδὲν ἐπιστ.] Τ]ε 5επβο ἶ5, “Ἱε 
5 ραεὰ πρ ν ρτίἀς, ἰποισῃ Κποννίπσ ποίμίηρ. 
9ο Ρο]γῦ. Π. δΙ. ἀγνοεῖ καὶ τετίφ. Τετύφ. 15 εφιν- 
πἱαπί {ο φυσιούµενος ἵπ ἃ αἰπι]]αγ ρᾶςκασο οῇ ϱοἱ. 
Π. Τ. Νοσῶν ἵδ α5δεᾷ αστεθαΡΙγ {ο ἴπο πιείαρῃος 
Ίπ ὑγ., απάἀ ἀεποίες “'Πανίπσ α πιοτρίά Γοπάπεςθ 
{ο οὗ νΥΙοἩ οχκαππρἰο5 ατα αἆάπσθά ἵπ είς. 
παπά Ἐεο. Θγῃ. 6. στ. Ὠϊορ. αρ. ΑίπεΠ. Ρ. 104. 
Στοᾶς λογαρίων ἀναπεπλησμένοι νοσεῖς. Ἰ αάά Β]αΐο 
ἵῃ Ῥηαάγ. Ρ. 282. ἀπαντήσας τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων 
ἀκοήν. Τηε ζητήσεις ατθ ἴλοβα πιεπίίοπεά αἱ 1. 4, 
απά λογ. ἴἶπε γετῦαὶ α]έογοαίίοης {επος αγὶείησ. 

5. παραδιατριβαί.] Τ]ο τεαάῖησ Ἠθγο 5 ΠΠοεΓ- 
{αίπ. (ατίεκὺ. αά1ίς, {τοπ 4 αποῖα] απἁ αροιί 20 
οἵὔ]χειτ ΝΜ35., διαπαρατρ. ἨΝΠΙΟΠ 36Π]θΙ8. ΡΓΕ[ΘΤΒ: 
Ῥαέ, Τ Οπίς, νου τεαδοπ. Τηο οοπιρουπἆ 
διαπαρατρ. ἵδ αἱπιοβί απεχαπιρ]θεά. Απά σοοά 
ΓΕΑΒΟΠ8 ατα ρίνεν ΡΥ Τηήη. 4ο Ῥγη. Ρ. 290, ΝἨΥ 
ενα τοπάἶπσ οαηποί Ὦο αἀπι]θά. Ἰπάφεᾶ, ἴἶια 
ΟΟΠΙΙΠΟΠ οπ6 γΙε]άς α {ατ Ῥείίετ 6επ5ο6. Τῃθ παρα, 
35 Ηεῖητ. οΏδετνθΒ, ἀεποίίησ ἐπαπῖίψ, απᾶ {θε δια 
θε]επιοπος. 

΄. ---νοµιζ. ποοισμὸν εἶναι τ. εὖσ.] Ἑσοπάοτ, πυν] 
ΊΝοαννο., ' δαρροξίησ {Παί σοά]ϊποφς ἶ5 σαἰπ.” 1, 6. 
τορατάἶησ {να (ο6ρο] ο απν οίπετ τε]]ρίοη Ο21Υ 
35 α0φεγνιεηπί {ο ραπ. ἜΤ]ηο Αγίίΐιο, α5 Νθυνο. 
οὔδοθυνας, Ίλουνς {]αί εὐσέβ. ἶ5 ιο ῤ]οοί, ποί ἴθ 
υγεάἰσα/ο. 39 Ώϊοηνς. Ηα. Π1. 5. (οἶτοά Ὁν Ἰ)αίς.) 
υί δὲ χρηματισμὸν ἡγούμενοι τὸν πόλεµον. Όη ἀφίστ. 

20. 91. 
ᾱ 28. 90. 

οπής Μαι. 19. 38, 
Ὀλεθρον καὶ ἁπώλειαν. "' ῥίζα τι Ῥχον. 1516. 

ἀπὸ τῶν τ. ΠΙαΥ Ὦθ6 οοπιρατεὰ Εοο]ορίαδίϊοις ΥΙ]. 2. 
ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου. Απά 89 περιΐστασο, Ἱ]. 16. 

6. ἔστι δὲ πορισμὸς µέγ., ὅσο.] ἨΗετε 5ιοἩ α 
εἰΙ]{α] ἑατη 5 νε {ο {πε {οτεσοῖησ Ροβίοη, 48 
{ο πια 1 6χρτε5θ α Ψοαϊσηίγ (ταίῃ;--- παπιθΙγ, 
Όιαί Πε]ϊσίοη, ΙΓ αοοοππραπ]εά Ψ(ῃ ἐμαί οοπίεηίεἁ 
αρἰγις ὙπΙοι 1 Ἱποι]οαίε, ργοάιςσες {πθ {τες 
σαΐη, ΘΥΕΠ {6 στθαίοςί /ιαρρίπεςς. 39 Εη11ο, οἶιεά 
Ὁγ Ἰλαίς. τί ἂν εἴη κέρδος λυσιτελέστερον ὑσιότητος } 

Ἱ. οὐδὲν γὰρ εἷσ., ὅεο.] Τ]ε γὰρ τείετβ {ο ἃ 
οἰαιδα οπηϊ(εά : α. ᾱ. “' ἨΠΥ 5Που]ά Ὕνε Ὦο 8ο) 
απχίοις {ο 56ος ναί οαη είαπά 5 ἵπ 5ο Ἠ]ς | 
βίθαά, απἀ [αἱ] 15 5ο 8οοπ Ί Εογ ίπετο 18 ποίλίης / 
Ἡε οαη Ίοπρ ΘΠΙΟΥ. Τοε5η. «ΟΠΙρΗΤΕς ΡΠΙΙο Ρ. 
802. ΜΠηδὲν εἰς κόσµον, ἀλλὰ μηδὲ σαυτὸν εἰσήνεγκας ᾿ 
γυμνὸς μὲν γὰρ ἦλθες, γυμνὸς πάλιν ἀπίης. 

8. Πε Αροδίο Ἠετο 5πον/5 ίΠθ παέιγε οἱ πα 
αῦογε αὐταρκεία (ν. 6.) Απα διατρ. ἶ5 Ραΐέ ἵηπ {πε 
Ῥ]ητα] {ο αΠΘΝΥΘΥ {0 σκεπάσµ., ΝΠΙΟΙ 4ΠΒΥΥΕΥς {ο ος 
εἰοί]ες. ὙΙ ειε 5εηΏπιεπί Ἰηεί5δ. οοππρατος 
5ενετα] Ποπι {πε Ο]αβεῖσα] ΥΥτΙίεΙς, απά οίπετβ 
ΙΠ«Υ Ὀ6 56επ ΙηΠ Ἠεο. 3ΥΗ. 

ϱ, 10. Ίτπ ναῖῃ 16 16 ναί ΗΠείηγ, αἰίοπηρίς {ο 16- 
Ππο ανναγ απά εἰπκ ἰίς5 Ιππρτοςδίνο αἁπιποπίίοῃ 
ΙΠ{Ο «ειοίκ]ι ποίίοπδ. Ανατίοε απ Ιάο]αίτγ ατθ Ιῃ- 
ἀοεοςά εοπιραγεᾶ, Ὀοί] πε Οἱά απά Νειν Τεεία- 
ππεηί: πο {παί {116Υ ατθ οΓ ο/μαἰ ραἱ]έ, Όαί 1η οτάετ 
{ο Ίου ίΠε σγεαί σιω]έ οϐ νε /ογπιε. Απά ἐῑιας 
16 ἱ5 τοσατάοά ἵπ ἴο (οβρε] αφ 56Η, {με βίτοησ 
Ίαπσιασο οΓίῃα Αροεί]ο ραί5 Ὀογοπά α ἀοαθί. Οἱ 
βουλ. πλ. ΠΙΘ4ΠΒ, ΄ίπο8ο ο δἰαἆγ {ο Ῥε τίς], 
απᾶά ἀενοίαο (αεί (ιοασΏί5 {ο Ιπογθαςο ἰ]οαίτ 
νεα]: πας Ἱπο]αάϊπρ ἴΠοβδο ΥΠΟ ατα αἰτεαάγ 
ΤΙΟΠ. Εἰς πειρ. καὶ παγ., “«Ιπίο επβηαγίησ {επηρία- 
ος,” παπιε]γ, ῬοίἩ {π ερεπάϊΐπρ ναί {Π6Υ Ἠανεο; 
απά 1π ραϊπίπσ Πποτθ. Τ]ε ννοτάς Γο]]ουνίησ ροϊηῖ 
οί {πα 6[Γεείς ; Ὑ/πθτο ἀνοήτ. ΤΘί6Υς {ο αἲ] 8αοἩ 
ρταἱβοαίῖοης α5 ατα Ὀεπεαί] {λε ἀῑσηϊίγ οἱ α τεα 
βοπαΡ]ε Ρείησ. ἜΤΠαΥ ατα σα]]οεά βλαβερᾶς, ἃ5 αἱ 
Ψ/4ΥΒ ΠΠΟΤΘ ΟΥ Ίε5ς ρογπ]οἶοις {ο Πεα]ίἩ απά Παρρί 
ηεβΒ, 6ΥΕΤ οπεαί]πρ {Πο 5εηςια]εί νν]{Ἡ (Πο «λαάοιο 
Ῥαΐ πεγεΓ σἰνίησ Ἠϊπα {Πα φαλδίαπερ ΟΓ ΠαρρίπεςβΒ 
Θθγετα] Μ55, Ἠθγο Ἠανο ἀνονήτους"' ὙΝΠΙοΏ 8οτης 
ΟπΙήσς αΡΡτονε, {λοισ] {πο οοπΙποΠ τοαᾶῖηρ 19 
στεαί]γ ργο[εταῦ]ο. ΈΤ]ε Αροδί]ο πιεαπς {ο 8.Υ 
ποί ΟΠΊΥ {αι {πο ἀοδίτες ατα Πιτί{υ], Ῥαί εαοἩ αφ 
4Τ6 πΠΥΝΟΓΙΙΥ οἳ α Ὀεῖηπσ επἀονεᾶ νν]ίῃ νοῦς (οι 
{να {αου]{γ οΓ τθαςοἢ), απᾶ ννηο, Ῥεΐπς ένας ταῖβεά 
αΏονο {πα απ]πια]ς, οασηί {ο τῖδε αὔονο {ηθπι ἵπ 
5ΙοἩ απ]πια] ρτορεηείθς. ΤἨΠΐβδδεηςο ο{ {χε ννοτό 
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- . ς τ ᾽ 3 , 3 

γὰρ πάντων τῶν κακών ἐστιν ἡ φιλαργυρία" ἢς τινὲς ὀρεγόµενοι ἄπε- 
’ 3 ᾽ - Π λ ς ᾽ Π 3 ’ ” 

πλανηῶησαν αἀπο της πίστεως, καὶ ἕαυτους περιέπειραν οδύναις πολλαῖς. 

ο5 Τίπι, 2. 29. 

Ρ 1 0οτ, 9. 25, 
26. 
ΡΜΙΙ. 8. 19, 14. 

Ἱηίτα νετ. 19. 
9 Ῥίτη. 4. 7. 

ᾳ Ώευαί. 82. 389. 
1 Βαπι. 2. 6. 
Ματ. 27. 1. 
1ομπ 18. 57. 
8µρια ο. 2]. 

15 Γουπά αἱεο ἵπ Ῥς. ας. 19, ννηετε {με ῬΒαρί. Ἰαβ 
τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, “΄ ἀεβιίαίε οἱ Τεαδοῃ.”) 
Απά Τ,οησίπας 4ς θα0]. ᾧ 44. 8αγ», ἴλαί γνΏεη ΠἹΘη 
ατα ἀενοίεὰ {ο ανατίοςθ απἀ θεηθααΠ{γ, απἀ πε 
οορπαίο ραβείοη5 απά αΠθοίΙοΠΒ, ἴΠεΥ οαπ πο 
1οπ66γ ἰοοᾷ πριοαγᾶ», απά ἴπαί ππρπία] σγεαίποςΒ 
πημδί ρίπε ααΥ απἀ Ῥε πεσ]εοίεά, πηεπ ΠἹεή τὰ 
θνητὰ ἑαυτῶν µέρη καὶ ἀνόητα ἐκθαυμάζοιεν παρέντες 
αὔξειν τὰ ἀθάνατα, πετε Τοαρ οοπιρατθΒ ἃ Ρᾶδδασθ 
ο/ ΕΒ]αΐο, ἵπ νο πε πιοτίαὶ Ῥοάγ, οοηἰτακίοἁ 
υγ ιο Ἱπππποτία] 5ου], 15 βαϊᾷ {ο Όρο θνητὸς απᾶ 
ἀνόητος. Τε ΠΙΘίαρΡΠΟΓ ΙΠ βυθίζουσι --- ἀπώλειαν 18 
Ρο], απά Τ σαπποί Ὀαί επδρεοί (παί Γιοηρδίῃπ. 4ε 
οαβ]ΐπα. ὁ 4. Ἠαά Ἱῃπ παπά {Πίδ ραςδασθ (45 Πε 
εἰδεν/]εγε «ιοίες ο5ες) 1Π΄ ιο {ο]]ονν]πσ γνοτάς, 
οἶίεά ΡΥ Ἰ)οί5.: ἡ γὰρ φιλοχρηματία, πρὸς ἣν ἅπαν- 
τες ἀπλήστως ἤδη νοσοῦμεν, καὶ ἡ φιληδονία δουλαγω- 
γουσι, μᾶλλον δὲ, ὡς ἂν εἴποι τι, καταβυθίδουσι 
αὐτάνδρους ἤδη τοὺς βίους. "ΓΠιαογαίἁες, 
{οο, βΠΘΙΥ τεπιαΓκς (11. 45.) ἐαί «Πο Ἱορηςε ος 
νγθα]ίῃ Ἱπιρατίς α σγαβρίπσ Ιηδααβ]εηεςς {ο Ιηδο- 
Ίεηπος απά γγαπίοππθςθ; απά ἰαί ία Ίούνετ βΙ{α- 
Ποπς ατα ποί εχοπιρί οπι {Πἱ5; Ῥεΐῖπς, ὮΥ (μα 
Ἱπρείποις απά Ἱτγεβιδήρ]ο ἀοπιίπίοη οϐ 8οΠΠΘ Ἱῃ- 
Παδία Ἰαδέ, γγέοά Ἰη{ο γι... Τῶν κακῶν, “΄ πιῖδ- 

᾿ΙοΠΙεί5 απά ν]ςες.’ "Ἡς τινὲς ὁο. Βαπάας, “' {Ἡτοισ]ι 
Ἱέπο Ἰαςί ος νΥυΠ]ο στ”) α5 ἵπ ἴ]θ αθονθ ῥᾶββασο οῇ 
ΤἨαογά. ὀργῃῇ τῶν ἀνθρώπων. 1 ἵ «παπρο {πας 
ΒΟΠΠΘ (α5 Ῥοζα, Ε]δῃ., Ὠοάάτ., Μασκη., απά Βιγ- 
{οη) 5οιι]ά ἰακα (5 {ο ππθαῃ, «Ἠανο Ρρίετοεά 
(ηεπιθε]νες α]] ονετ οπι Ἠθαά {ο [οοί.. Το 
περι ἵ8 {ΟΥ ἐπι ΟΥ ἐν; απά περιπείρειν βἱρη]βαος ϱΥογ- 
εί {ο 51ο] αγ {Πΐπσ προπ α 5λατρ είακε, ὅσο., 
ΟΓ {ο εί]ο]ς ἴ]ιο είακο Ἱπίο 1 (οϱ νΥΠΙοἩ 86Π86 ΠΙἄΠΥ 
6χαΠΙρΙ6ς ατα αἀάπσεά ὮΡΥ Ἰηαί5.): απἀ, πιοίαρῃοτ- 
Ισα]]γ, {ο ἴπῃίοί αοµίο ασοπη. ἸΙπάφεά, (πε νετγ 
Ῥήγαςο π. ὁδύν. οσοι ἵπ ἨΠοπιογ απά Οτρ]εις 
οἴίεά Ὦν ὙΜείς.; {ο νΠΙοἩ Τ πνου]ἀ αάά «)εορ. 
Ἐαῦ. 904. ἑαυτοὺς περιπείροντες ἀτοπίστοις, “΄ Νπεχ- 
Ρεοίαᾷ ον»... ᾿Οδύνη ἵδ α ΝΟΤΥ δίτοπς {6ΓΠΙ, ἆθ- 
τίνος, Τ αρρτε]ιοπά, (Γοπα ὁδοὺς, απά {ας ἀοποίίπσ 
α σπαιυίπς ραϊη. 

11. ἄνθρωπε τοῦ ο Α Πί]ο Γογπιετ]γ σῖναῃ 
ίο ιο Ῥγορ]ιείς οῇ ιο Ο. Τ., απά ἠαογοίοτο ΥΘΤΥ 
βμ]ίαῦ[ο {ο ἴἶπα Ἱπερίταος (θασηονς οβ {1ο Νανν, απἀ, 
ἰπάσαά, ἴο ΜΤΠϊκίοτβ οῇ βποσθθάῖπσ ασθς, 45 ἆ46- 
ποίῖησ ««οπο ἀθνοίθεά ἴο (σάᾶ, απά οπιρ]ογεά ἴπ 
πποκίπσ Ἠ]ς ννἩ] ποπ απίο π]αῃ.. Θες 5 0οἨ, 
ν. 20. απά 2 Τπι. ΠΠ, ΤΤ. Δικαιοσύνην --- πραότητα. 
Τ]α Αροδί]ο Ἰατο Ίκθερς ΠΙΠοἩ ἴο σοποταΠ{1θς; 
νπί]αο ἵπ ΕΒρῃ. ν. 23, ποτε Ἠς δμρεοῖβες, ΟΥ ΘΧ6ΠΙ- 
 μάνε- πο ῥα1{5 οῇ χο Αρίπϊ, ο 15 ππογο ραγί]οιι- 
αγ, Τ 19, Ἠονύσνοτ, νοτί]γ οὗ τοπιατ]ς, ἴαί ο 
οπάς Ῥοί]ι ἠἰδίς να πα απα{ᾖσς οἱ Ίπεεποςς απὰ 
/Γοτβοαγαπορ, πιοππῖπσ, ΙΤ δποι]ά 8οαπι, {ο Επί, 
Όναί Ὦγ Ἴνοθο πἶοπο σσ χο οίπογ νἱτίαος Ὦο πιπἆο 
ο/οοίια] {ο [ιο στοπί Ῥαγροβο ο ένο ἔέ παν οῇ 
(οά,” οναῃ {πα βα]ναίίοη ο{ 5οα1». 

ν ς / Ν Αι Ἡ ς , κ. 1 ” 
καὶ ὤμολογησας Τη» καλην ὁμµολοχίαν ἐνωπιον πολλων 

, ’ » » ” ” .) 

3 ΠΙαραγγέλλω σοὶ ἐνωπιον του Θεου τοῦ ζωσποιούντος τά 
- 3 .” -” ’ 

Χριστου Ιησου τοῦ µαρτυρήσαντος 
ς Π ο ά / ια) 3 . 

ομολογία», τηρησαέ σε την ἔντολην 

ι πι 3 ’ ” ” - ” η , 

σὺ δὲ, ὢ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε. δίωκε δὲ δικαιοσύνην, 1 
.σοα , δ. ς ᾽ , ρ2 κ, Ν λὸ 9 

εὐσέβειαν, πίστιν, ἄγαάπην, ὑπομονην, πρᾳοτητα. Αγωλίζου τον καλον 1 
7 - - ι .. -” ο. ει ’ 

αγώνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ ἐκληθης, 

μαρτύρων. 

πάντα, καὶ 13 

τὴν καλὴν 

µέχρι τῆς 14 

ἐπὶ ΙΙοντίου ΙΠιλάτου 
», 3 , 

ασπιλον, αγεπίληπτο», 

12. ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἆγ.τ.τ.] πε 6χρτεθ- 
8Ίοήπ πηιςδί τορατά ἴα ν]οἰο οῇ Ἠὶς εχετίίοηθ 
πνηοίμετ Ιπ {ιο ἀείεπος, ΟΥ ἵπ μα Π]αβίταίίοη οΕ 
Όιαο Γαέ1, Ὀοῦα ὮΥ ννοτά απἀά αοἴἰοΏΒ. Ἰαλόν 
Ηοποιταθ]ε, Ιπάεεά, α5 οοπιρατεά ΙΙ {νε ἴσπο- 
Ῥ]ο οὐ]εοίςδ Πίο] οαἰ]εά {οτίῃ ἴῑε εχετί]οης ος 
ίνα ἀγωνισταί. (1 Όοτ. Ικ. 25.) ἜΤ]πε αροπὶδίιο 
αἱ]αδίοῦ (ΠΟΠ 5εε αἶδο αἱ 1 6οἑ. 1. 24 ---- 21.) 18 
Καρί πρ ἵπ ἐπιλαβοῦ, ΙίἩ τε[ετεποςῬ {ο {πε εασεγ- 
πεδδ ννλ]ν νΥΏ]ο] {με ἀγωνισταὶ είγουε {ο αἰίαῖπ ἴηθ 
Ρτϊζο  [0Υ επαεαυοιτ Ἠετε ἵ5 {ο Ρο απ]ίεᾶ ννίῃ ὧια 
8οη5θ ο{ {16 γετρ. Ῥεε ας Ῥ]Ι]. Ῥαοχ. απά 
Νοίε οη ΖοἨἨ νΗ]. ὅλ. ἴδε. ΒΥ τεπάετίης ἴπε ννοτὰ 
«6 οὐΐαίη,) 45 πιοδί τεσεπί ϱοπιππεπίαίοτς ἆο, θε 
αρἰπί ος {ο πιείαρλοτ 15 οί. Ι Ἰανε ἠποασηί 
ΡΤΟΡΕΓ {ο πιαηίΙοη {Πί5, Ῥεσαιςε {με ΠιἰδΙπ{ετρΓθ- 
ἰαίϊοη 1Π απεδίοῃ ἀθοείνεὰ Ἠ πει (6. ὴ 91. 2.), 
απά Ἱπάασεά Πῖπα, υνοαί ΤεαδοΠ, {ο οἶαδς {15 
Ρα5βασε ιΠάθΥ Πί5 τια]ο 2, ν/πῖο] Ι8ε]{ 15 α ἀουδί- 
Γα] οπθ. Ἑίς ἣν ἐκλ. Ἠεπάεχ, «ο υΠῖομ ἴποα 
Ὑγοτί, ΟΥ Ἠαδί Ῥεεη σα]]οά ;”” πΠαπιε]γ, αἲ Πἱ5 Ῥαρ- 
εδτη, απά α[ἴεγυνατάς αἲ Ἠὶ5 οτάϊπαίΙοπ, ΥΥΠΙΕΗ Ταί- 
{ου 15 ερεςῖα!]γ αἀνετίοά {ο ἴπ ἴΠε πεχέ Ἰνοτάς, 
πίἩ α]]ηκίοη {ο ἴπε γιδῆο ρτο[εκείοπ οἳ Τα] 
υμίο] ανναγ5 αοοοπιραπῖθα {μα τε. ΆΝονν είς 
πη]σΏί ννε]] Ὄε οα]]εά καλὴ, α5 Ῥεῖης α Γα]] ῬτοΓες- 
5ἱοπ οῇ {αἰ{ῃ απᾶά Ἠορε, απά α 5ο]εΠΠ εησασεππεη{ 
{ο σίνο ΠΙΠΙβ6ΙΓ ΥΥΙοΙΙΥ {ο ία Ἰνοτ]κ οἱ ἴ]νε πηϊη]- 
«Υ. Α8 πο να. ]6οί. οοςΙΤ5 ΟΠ εἰς ἣν, Ι εαπποῖ 
Ῥαΐ «περεςσί αί ἵπ ἴπε Ῥ]σαίο, {ο ἵπ ααᾶ, εποι]ά 
δα τεας ἴπ ααᾶ, ἶ. 6. φμαπα. 

19. Ὑ]ναί ιο Αροεί]ε Ἠαά Ῥο[οτο επ]οίηεα ἴπ 
σιγα, Ίιε ΠΟΝ 6ΧΡίθβ568 ΙΠ {ο παίπγαί ναΥ; 
πιαΚ]ησ, ΠΟΥΥΘΝΘΓ, ναί ο 5αγς Υεί ΠΟΓΘ ΙΠΙΡΓΕΞΒ- 
νο {οτη ἴΠε φο]επηπΙ{γ οΓ {ο ΠΙάΠΠΟΣ, {αλκίπο (οά 
απά Ογῖςέ α5 αοἱίποβδες ἴο Ἠὶς Ἱπ]αποίίοη. ἜΤηε 
ΝΟΥά5 τοῦ ζωοποιοῦντος 366Π1 Τηθαπί {ο απἰπηαίθ ἴπθ 
οοιτασρο οί Τ{πιοί]γ ἵπ ἀε[ίεῃςο οἳ {πε (ποερε], α8 
νε]] αξ Π5 ζεα] απιά οχετίῖοης ἵπ Γα]β]]1πσ Ἠ]5 νουν, 
[ο ἴθ ΤΘΠΙΘΠΙΡΙάΠΟΘ ΟΡ ναί Βεϊπα, ἵν]ο σανθ 
Πάπα [ο απά ργοβεγνος 1, απά ννοι]ά ταίδε Ἠῖπη αρ 
αἱ έλο Ἰαδί ἆαγ, (566 Ἠοπι. 1ν. 17. Ἠρῃ. . δ. 1 Ρεΐ, 
Η1, 18.) απά σῖνο Είπα απ οίοτπα] Ιπῃθτίαησθ. Τη 
µαρτυρήσαντος ---- ὅμολ. πειτε ἵδ α Ῥιοπαϊπς οῇ νο 
Ρήταςος; ΓοΥ {λοιση µαρτυρίαν μαρτυρεῖν Ώο α5θἀ, 
απᾶ αἱ5ο ὁμολογίαν ὁμολογεῖν, Υοί Ἠονογ, ΙΤ (λίπη, 
µαρτυρίαν ὁμολογεῖν. ιο τὴν οαρ]Ώί {ο Ὀο οχργεδὸ- 
ο, Ὀοί] Ἠογο ππά ἵΠ πε Ῥτοσθάϊπρ νο6Ιβ6, 45 ἆθ- 
ποίῖησ ποίοτΙθίγ. 

14. Ἑγ ἐντολὴ 5 Ἠοτο πιθαπἰ ἴ]ο Ἱπ]αποίίοῃ 
Ῥοΐοτο σἶνθπ, {ο “ Πσ]ί ἴἶνο σοοὰ βαοΠί ο απ.” 
"Ασπιλον, ἀνεπ. 18 {ΟΥ ὥστε ἄσπ. καὶ ἀνεπ. εἶναι. Τ]θ 
ἐπιφαν. τοῦ Κυρίου ἵδ Ὀονί οχρ]αϊποά οἳ ἐἶναί α- 
γοηί οϐ ος Τ,οτᾷ, νο] παΥ Ὦο βαἷά {ο {αϊθ 
Ρ]ασο αἱ οαπσ] οπθ ἀθαίῃμ. ᾿Τηίς ἵς ρ]ασθά Ῥο- 
γοπά α ἀουδέ Ὁγ α Ἰάπάτεά ραβεασο ο{ 1 Οος, ἰ, 8. 
Ἠ ποτε 5ο6 Νοίο. 

3 

ι 



ι ΤΙΜΟΤΗΥ ΟΗΔΡ. ΥΠ. 15---21. 969 

γδαρτα 1. 1117. . -- ς -- 3 -” α. 4. ., 3 ’ - 

19 ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ' "ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει αδ.. 
, Εεν. 17. 14. ς ’ ’ ’ ς ᾿ ” ’ Λ 

06 µακαριος καὶ μονος δυναστης, ο Βασιλεὺς τῶν ῥασιλευοντων και Κυ- ἁ 19. 16. 
- ” ; ς ’ ’ 3 » 8 3 / 

Ἰθριος τῶν κυριευόντω», 0 µονος ἔχων αὐαναυίαν, φῶς οικὠν αἀπροσι- "Ἐχοῦ. 88. 90. 
Ώου. 4, 12, 
οµη 1. 18. ω - 2 ι , λος . ’ . 4 Ἡ Δ 1 18 

τον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρωπων, ουδὲ ιδεῖν δύναται ᾧ τιµὴ καὶ κφᾶ- 1 ]ομια, ἱῷ,οῦ. 
’ .) ’ 

τος αἰωνιον. αμήν. 
τ οὗ 81. 4, Π ω ’ Γ .. -- .”-” ς ἴ ] ς ,. 4 

17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ γῦν αἰῶνι παράγγελλε µη ὑψηλοφφονεῖν, μηδὲ Ῥιωι ὃν, Ἰ0, 
Μαικ 4, 18. 3 / ΄ ’ 2 ’ 3 ”- τα ” ν ” » ” , 

ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, αλλ ἐν τῷ Θεῳ τῷ ζῶντι τῷ παρέ- ἁ Ιῦ. 24, 
ς ον ’ , 

ΙΒ χ2ντι ημῖν πλουσίως πάντα 
-. 2 ΄ 

19 ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους 
. ’ ι) ᾽ 

ο ποῖς Θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ 

” -: Ἡ απ 5 ή 
εις απολαυσιν αγαθοεργεῖν, 

Τμακο 8. 14. 
ν] ὁν ἃ 19. 15. 

πλουτεῖν ἐν ὃς οι. 
ᾖαπιες 2, 5. Ε , ο ᾱ εἶναι, κοινωνικους,  ἀποι)ησαυρίζοντας ἑαυ- κ Μαιι, 6. 90, 
Ίναε 12. 18, 989. / / ’ . ” 

µέλλον, ἵνα ἐπιλαῤωνται τῆς αἰωνίου ζωῆς. ἃ 18.9. ; 
εαρτα Υε6σ, 14. 

907 Ὢ Τιμόθεε, τὴν Ἀπαραθήκην, φύλαξο», ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κ δν 1" 
ο Τίπη. 1. 14. 3 ΄ - ’ ’ . [4] ᾽ . 

21 κενοφωνίας καὶ αντιθέσεις της ψευδωνύμου γνωσεως" ην τινὲς ἐπαγ- ᾱ 9. 1, 16. 
’ ) 3 ’ 

γελλομενου, περὶ την πίστιν ηστοχησαν. 

Πρὸς Ἰιμόθεον πρώτη ἐγράφη ἀπὸ «4αοδικείας, ἥτις ἐστὶ µητρό- 

πολις Φρυγίας τῆς Πακατιανῆς. 

15. Ἠοιτο ατα ποουπηπ]αίθά ἴπο σταπάθςί Ρ{θ- 
Γἀῑσαίες οἱ νο πηα]οδίγ απἀ Ῥονετ ο{ ἀοά, ΥΙΟ 
Ρανο ἴἶπε νναγ ΓΟΥ ἴἶα ἀοποίοση ναί «ἶοβδες {ία 
(ραββᾳσο. (Ηείηγ.) Καιρ. ἰδ,, :' αἲ Ἠϊδ ΟΝΠ ροοά 
ῆπιο Ὢθ. ἴπαί ΦΟΟΠΘΓ ΟΓ ἸαίθΓ. ἹΜακάρ. ὮῬθ88 
Νοίε 5πργα Ἱ. 1]. Δυνάστης, 2 Μασο. ΠΠ]. 24. χΙὶ. 
15. χν. 93. "Ο Βασιλεύς τῶν βασιλ., καὶ Κύριος τῶν 

"κυρ. Ἀη]]ατ εχργεςδίοης αγθ πετο αάάπσθά {γοπι 
αποϊθη{ ΙΥΓΙΙΘΥς, ο πιοςί αρροβίίο οῇ ΙΥΠΙΟΗΠ 16 {1ο 
ο]]οννῖπσ: ῬμΙ]ο 2. 181. 5. Βασιλεὺς τῶν βασιλέων, 
καὶ Θεὸς θεῶν. Το ννπΙο Τ ννοι]ἀ αἀά Ώϊοἆάογ. Υ οἱ. 
ἱ. Τ66., νπετα, ἵπ ἴἈθ οοἵπππη δεί πρ ὮΥ Βεροίτίς, 
{ο οοπηπιομιοταΐθ Πΐ5 οοπαμθςί ο) Τηταςς, πε οσα] 
ΗΠΙΦεΙ{ βασιλεὺς βασιλέων καὶ δεσπότης δεσποτῶν. 
Ἡ ε5εεπῃ5 {ο Ἠανε Όδεῃ απ ερἰ(]εί Ητεί αρρ]ίεᾶ, ὮΥ 
Ότο Ρίείγ οϐ νο εατ]]ετ ασθ5, ἴο ἴΠο ΦαρΓεπιθ 
(ἄονογπογ οΓ {116 ππίνεγςε Όαίέ αβιεγν/ατάς 1Ι5ι”ρεᾶ 
ῦΥ πε ρτῖάε οῇ εατίΠ]γ ΠπιοπατςῇῃΒ, ο: αδογίρεὰ {ο 
Όποια Ὁγ Όπδαο αἀπ]αίοη. ο παί, ἵῃ ἔπα ἔἶπιες 
οὗ πε Ἰαΐοτ (τθε]ς Ἠδίοτίαης, 16 Ὕνας τερι]αγ]γ 
οἰαϊπιεά Ὁγ, ος ατιρα(οά {ο, ἴπεο Ἠοπιαῃ Επι- 
Ρ6ΓΟΙΕ, απά {Πο Ῥοτδῖαῃ ΠΙΟΠΔΤΟΠ. Όη μόνος, 
86ο Ῥοπι. χν. 2Τ. εργα Ἱ. 1Τ. απά ποίθ. Τῃε 
ερίμεί ἵς αρρ]ιθά ἴο αἰἰ Όιε αἰπραίες οϐ (ἶιθ 

«Ἠοε]ίγ, {ο 5Ίπον’ ἐπαί Ἠο ἶς5 5ο ἱταπεοεπάεπ{]γ {πα 
΄Ῥοββθρεος οῇ (ηεπα, ναί ἨΗε αἱοπθ πια Ὀ6 φαἰἀ {ο 
:Ῥοβ565ς {]οπῃ. 

10. ὃ µόνος ἔχων ἆθαν.] Ι. ο. “΄ Ιπιπιοτία])ίγ 8οί/- 
:. αἀργίυεά ;) Ὦγ νη]ο] Πέ 16 Ἱπιρ]ιεά (μαι Ἠο αἶοπα 

οπη οορ/{οτ Ἱ. 8ο 1ο ν. 26. “« Ἰαίμ Π[ς ἵπ Ιήπι- 
βε](”. "Ὃν εἶδεν οὐδ. ὅτο. 9ο ἆο]η 1. 18. θΘεὸν 
οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε. 

1Τ. τοῖς πλουσίος, δσο.] Ἐτοπι Ἠΐς απχὶθίγ υν]{] 
τοβρεοί ἴο α ο]α58 ΟΡ ΡεΙβοης οΓ πνηοςθ κα]ναίίοῃ 
Ες ΟΝΥΠ ΠΙΠΠΠΕΤ οῇ «ροπΚίπᾳ, απά 861] πποτθ Εἶαί 
ΟΓ Ἠὴ5 Τ,οτά, ππφετίεά {πο στοαί ἀἱβιοα]{γ, {πο Αρος- 
ἠε ευὐ]οίης, ΒΥ Ὕναγ οῇ ροφίδοτἰρί, ναί {ο]]οννς. 
Τη τοῖς πλουσ. ἐν τῷ νῦν α. Νθ Ἠ3νο ἃ ἴποῖε 
ορροβί{ῖοι {0 {να αργα] τίοη. (Μαι. νΙ. 90. 
κὶκ. 21.) Απά Ἠοτο Τ πνοπ]ά «οπιρητο ῬΡ]πίο 9 
Βεριὺ. 690. Β. Ἐν µόνη γὰρ αὐτῇ ἄοζουσιν οἱ τῷ 
ὄντι πλούσιοι, οὐ χουσίου, ἀλλ᾽ οὗ δεῖ τὸν εὐ- 

ο ; ; πμ πι, 1. 14. 
17 χαρις µετα σου. αμην "9. 

χαφ . ' κά Πεν. 8. 8. 
12 Τΐπι, 2. 18. 

δαίμονα πλουτεῖν, ζω ῆς ἀγαθῆς. Μὴ ὕψηλοφρο- 
γνεῖν, “' ποί {ο ΟΝΓΤΥ (επηδε]νες ΠαισηΗ1γ.”.  9εε 
ἸΝοίθ οη Ῥοπῃ. . 20. 1 νοι]ά Ἠετο οοπΙραΓε α 
Ῥαβδασο οῇ Εατὶρ. ΒΗρΡΙ. 809. νηετε οῇ (αραπειβ 
πο εἰεσαπί]γ 8αγς: ὦ βίος μὲν ἦν πολὺς, "Ηκιστα ὁ᾽ 
ὄλβῳ γαῦρος ἦν, (9.5 ποί αἲ αἰἱ Ῥιγςο-ρτοιά) φρό- 
νηµα δὲ Οὐδέν τι μεῖζον εἴχεν, ἢ πένης ἀνήρ. πε 
ατσαππεπί Πἰπίες αἲ ΙΠ τῷ παρέχοντι ἡμῖν --- ἀπόλαυ- 
σιν 18, ελαί α5 (ο ἵς 5ο Ὀοιμπτί/ αἱ α5 {ο δα{ἰδ[γ αἰἱ 
ΟΠΣ ΥναΠί5, απἆ {ο 5οπιο (α5 έχε τἰοῇ) δαρρ]1ο5 ἴμεςδα 
Ῥ]εβείησς πλουσίως, ---80 Ἠο εχρεοίς ἰ]αί {1β το 
ελοι]ά Ἱπηίαίο Η]5 θεπεβοεπος, ΒΥ Ιθεγα]ίΥ Ἱπι- 
Ρατίΐπς {6ΓΘΟΓ {ο {πεῖσ {ε]]ον/-ογεαίμπθῬ. 

19. ἀποθησ. ἑαυτοῖς θεµ. ἃτο.] ΎΤπετο 15 ετο α 
οετίαϊηπ Ἠαγδηηθςς οῇ εχργεδδίοη, ατιείησ {οπι α 
Ρ]επάϊηπσ οῇ {νο ΠιείαρΠοτς. απἆ α οπίασΏγεβίς, ΘΥ 
ν/λΙο] ἀποθ. 185 Ῥιαΐ ΓΟΓ καταβαλλ. ΟΥ κατατίθεσθαι, 
ας ἵπ ΓΠπσγά. Ἱν. ὃΤ. ἀῑδιον δόξαν καταθ. θΘεμ. 
ΠΊθαΠ5 α σοοά στοπµπά [οτ Ἱορίπσ. 3ο Τοριϊ ἵν. 
ϱ., οἴτεά Ὦγ ΒοΠ]ειςη., θέµα γὰρ ἀγαθὸν θησαυρίζεις 
σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀνάγκης. 

20. Ἔμο Αροδί]ε ννοι]ἀ ποί οοπο]αάε υ]ίπουί 
ασαίη ατσῖησ {πα Ιπ]αποίοης οοπίαϊπεά ἵπ 1. 18. 
απ Ἱν. Ἱ. ἜΓ]ο κενοφ. Ἰθτο ἶ5 εαιϊνα]εηί {ο λθ 
µαταιολογία αἱ Ἱ. 160. Τί 15 Πετε {αγεγ οα]]εὰ 
Ψευδωνυµος γνῶσις. Τη ἀντιθ. ἴΊετε 18, λίπη], αη 
π]]ηβίοῃ {ο {ο ἐναντιώσεις ο{ βρεοιαίῖνε βοϊεποθ 
(5εο Ρμ]]ορίτ, Ὑ1τ. ΘορΗ. Ἱ. 20. 9.) απά {]χθ λογοµα- 
χίαι πἲ ν. 4. ἜΤ]ε Αροεί]ε 5θ6ειη Ἠεγο {ο Ἠαγε 
α]αάεἆ {ο {πε ἀοοαίτίπος οῇ {1 «1 αάαίζετς, ο: ρτοῦ- 
4ΡΙΥ οϐ έλος (επίί]ε (6Πτκαης, νο ρανεά (18 
γ/αΥ {ο (ποβίιοίδπη. 

--- ψευδωνύμου γνώσεως.] ΊἨΙίἩ τε[εγεποθ {ο 
Μής, 1 19 Βπε]ν οῦδεγναά Ὦγ Οπάγνοτίμ, ὢεγπιοῃ 
οἩ 1 ἆοπ: « ἨΤε Ἰανα πιο] ΙπαΙγν οοΠΟΘΓΠΙΠ 
Κπον]οάσε ἵπ {Πεφο Ἰαΐίεγ πιο. Τηο 8οπ5 ο 
Αάαπῃ 3ἴθ ΠΟΥ 45 ΏΙΦΥ ἃ8 6Υ6Γ Ππιςε]{ γνας αΌοιέ 
Ώμε ίτος οῇ Κπον]εάσο οϐ σοοἆ απά εγ!]; Ἰακίτσ 
Ώια Ῥουσ]ῃς οϱ Πέ, απἀ βοταπηβ]ίηπσ Έοτ το {υῖς, 
ν]]ςέ, ἶ {Θατ, ΠΙαΠΥ ατθ ἴοο απηπαἰπά{α] ο {6 ίτεε 
οῇ 111ε.” 

4Ἡ 



ἩΑΥΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΠΤΟΣΤΟΛΔΟΎΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΗΟΘΕΟΝ 

ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

Ι. Π47.40ΟΣ ἀπόστολος Ιησοῦ Χριστοῦ διὰ Θελήματος Θεοῦ, κατ 1 

ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ᾽ χά- 3 
3/. 3 ’ 3 3 ” ᾿ η 3 . . η 

ρις, ἔλεος, ειρήνη ἄπο Θεου ΠΠατρος καὶ Ἄριστοῦ Ιησου του ἈΝυρίου 
Ἑ Αοὶρ 29. 8, 
ᾱ οἱ. Ἱ 
ὁὰ 24. 14. 
Βοπι. 1.8, 9. 
ΒΡρΗ. 1. 16. 
1 ῶ]μ9ςς, 1. 2. 
8. 9. 10. 

ἡμῶν. 

Τηαί (ήν Ἠρίεί]ο Ὕνας υντ]{ίεπ ὮΥ ὲ. Ρα] νπ]]ε 
απάετ εοπ/πεπιοπἰ, απά αἲ Ῥοππο, αρροα5 {οπῃ Ἱ. 
3, 1ο, 10, 17, απά Π. 9, απά 19 απίνεγδαΙ1γ αἀπι]έτεά. 
Ῥυΐ είμαι μπα να Πὶς ᾖγδ Ἱπιρτίδοππιεπί 
(πιοηίίοπεά ἵπ Αοίβ χχνΙ]].), ΟΥ α δεεοπά 9Π6, ΠΙΙΟΗ 
Ιπίοτ, 5 α Ῥοῖϊπί οη ΨΠΙοΙ πιο ἀϊΠετεηοο ο 
ορίπίοη Ἠαβ οχἰκίεἀ. ΤΠε απεδίῖοη 9 ἀἰδοιδεεά 
Ὁν Μτ. Ποτηο η στεαί ἀ]σεπος απά αοσοιταςγ 
(ποπ χο εἰαίεπισηί5 ο{ Βεηδοη, [,ατάποτ, Μασκη., 
απά Ῥαἱαεγ), απ Ἰιο ἀεοίάςς ἵπ {ανοΓ οΓ {ἴ]ε /α[ίογ 
ειρροβίἶοπ : τἰσμΙγ, Ι Ὀηκ: ΓοΓ ία ατσαπιεπίς 
οἩ. ια εἶάο οθτίαΙΠ]γ Ῥτοροπάεταίε. Τηοισῃ, 
πάεςά, Ἠαά {Ίεγ Ό6εεῃ οῇ οφιιαί ννεἰσηξ, ίε απ]-. 
[οτπι {6βΙΙΠΠΟΠΥ οἳ εατΙγ Εοσ]εδίαδί]σα] ἱταάλίοι 
πιαςί πανο ἀθο]άεά Ἱη 15 [ανοιτ. Ἡ Οχί νίενν ὂθ 
οοττοσί, Νθ οαπ ϱθ αί πο Ἰο58 {ο Πχ {Ίο ἄαίε οἳ ια 
Πρ]βίήο: ἔογ α5 Ῥαα] να ΗὈεταίοά {Γοπι Π5 βτεί 
Ἱπιργίεοηππποηί ἵπ Α. Ὁ. θ9, απά α[ἴογ νἱεϊίησ 8ογ- 
ετα] οῇ Πιο (σπ]ο 0ἨΙτοΠΘς, γοίαγποεά {ο Ώοπιο 
οαή]γ Ἱπ 05, ννποετε, α[ῇετ α 5οοοπς Ἱπιργϊδοηπηθπί 
οὗ πποτο {Παπ α Υθ6ας, ης 5αῇΠοτοά ππατίγτάοπι 1πΠ 
Ίππο 065 απά α5 αἱ ἵν. 21. Ἡε ἀθείτος ΤΠπιοίἩγ {ο 
««σοἵπο {ο Ἠϊπι Ῥείογο νπίος,) 1 15 ορτίαῖη ἰιαῖ 
Οπής Πρίδί]ο πιαδί Ἠανο Ώθοῃ ΥΥΓΙ{{6Π 8ΟΠΠΘ 11ππθ 1ῃ 
(νο ΒΠΠΊΠΠοΤ οῇ 055 γοί 1 οου]ά ποί ο 8ο ᾖαΐε α8 
Ὠτ. Ῥαϊαγ, Βσθηβδοῃ, παπά Μτ. Ἠογπο ΒΙΡΡΟΘΟ; 
ειπσο 1 15 παπατίεά εναί Γ]πποίηγ ννας αἲ Ώρήεςας, 
ου «οπιον/ηθτο ἵπ Αεία Μίποτ, Νπεπ Βί, Ῥαα] 
νντοίς {ο Πίπ, ἈΝονν, οοηβιἀετίηρ ἴο ἰατάίησοςς 
ο) οοπιππαπΙσα{ἶοη ΡΥ 8οα ἵπ (ναί ασο (15 νο βπὰ 
{γοπι Αοίβ χκχν]].͵) 1 νν]] ὃε ονἰἀεπί (ναί ὃς. Ῥαυ] 
σοπ]ἀ ποί ν/α]] οχροοί ΤἱπποίΠγ {ο τοσσῖνε ἴ]α 
Ερϊεί]ε Ὀείοτο {ιο Ιαίίογ ρατί οϐ ορίοεπιρογ: 
ο. ποσοτᾷῖηρ {ο {πα οιβίοΠης ο πο πποϊθηίς, 
1{ νου]ά Ἠανο Όθομ ἱππροβείρ]ο Γογ ΄Γιπποί]ιγ, ονθῃ 
Ἰαά ηο οί ου{ ὑπιπιοοίαίείη, {ο Ἠανε τοπσ]ιοὰ Ώοπιο 
Ῥοίοτο ννϊπίου, νο ννας (ποιρηί {ο οοπππΘησθ 
προυί Οσο. 11. Ναγ, Ἡο οοα]ά «οατοθ]γ Πανο 5οί 
ου Ῥε[οτο πανἰσα{6ἶοή Ὑνα8 οοηβἰἀοτοὰ ἀπησοτοις. 

, , » - τ , 2 ε ’ 

ὃ Χάριν ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνει- 8. 
’ ς 3 ’ 1, ι ᾿ υ] Π Γ ,ω ’ 

δήσει, ως αδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ µνείαν ἐν ταῖς δεησεσέ µου 
' 

ὧθθ Αοΐς αχν!. 9. Ἠεπος Ἱΐέ αρρεατε {μαί (ἴθ 
Πρϊθί]ο γα ποί νυτ]ίεη αἲ {Ἠθ οἶοδε ΟΓ ΒΙΠΙΠΠΟΤ5 
απά Υεί ποί ἵπ {λε εαγίτεδί ραγί οἱ 1τ, οἰπετννίκε 
οἱ. Ρα] νγου]ἀ ποί Ἠαγθ β8ἱά σπούδασον πρὸ χειμῶ- 
νος ἐλθεῖν. 

Τ]ο ἱπιπιεάίαίθ ρΙτροςοθ οἱ ἐμὶς Ερίςί]ε νγας, ίο 
αρρτίςε Τ]πιοί]γ ο {πε οἰγομπιδίαπεες οΓ ης δεοοπἀ 
ΙππργΙδοπππεπί (Γος ο{ {πε [αοί 1ἱ5ε]{ Τε Ἰαά ρτοῦ- 
αΌ1γ Όθοῃ αἰτεπάγ ἱη[οτπιεᾶ ὮΥ (πε Ὀγείμτεῃ ἵγαν- 
ε]]ίπσ {τοπι ῬΏοπιθ ἰίο Ἐρμεςυς Ιπ {πε Ἰαΐίετ ρατί͵ 
οϐ χε ερτίηρ), απά {ο τεφιεςί Είπα {ο πῃαΚκθ Ἠαςίς 
απά ο0πΏΘ {ο Ἠϊπα Ὀεί[οτε Υν]ηίετ. Βιΐέ Ῥεῖηπσ η- 
οετίαϊη ννηεί]ογ ΤΙπποίΏγ ννοιυ]ά τεσεῖνε ία ἵοιιος 
ἵη ἐἴπιε 8ο ἴο ἀο, απά (]π]κίπρ ελαί 1Γ ο 5που]ά 
πιοῖ, ες πιὶσηί ποί Απά Ἠϊπι αἰἶνο Ὕπεη Τε αἰά 
οο/ππς, Ἡε ρἰνθος Πϊπι γατίοις οοιηςε]ς, εχηοτία- 
.ομς, απά εησοιτασθπηεηίς, Ι(Η {πο οατηθεί αΏες- 
Ποπ ο α ἁγίῃς ρατεηέ, ἵΠ ο1ά6Υ ἴ]αί Ἠΐς Ίο8ς πηϊσ]ηέ 
να, ἵπ ΒΟΠΙΘ ΠηθᾶδιΠ6, 5αρρ]ιοεά ὮΥ ἰΠῖς 5οἶεππ 
Είδε, νυΏιοὮ παν Ῥε τεαά ΥΥΙ να στεαίεςί 
οἀἱβοαίίοη ὮΥ αἲ (η α] Οτὶκίαπς πηίο {λε οπά 
οῇ ία νγοτ]4. ΛΙ τοδρεοί {ο λε 8εορε οἱ Π, 
ἔ6 Τπιασῖηο (84Υ5 Βεπποπ) α Ρίοις [αίΠοςσ, ππάοτ 
βεηίεπος οῇ ἀθαί], ΓΟΥ Ἠὶ8 ρἱείγ απά Ώεπενο]επος 
ίο ππαπ]]πὰ, υντιίησ {ο α ἀπ] απά αβεοΙοπαίς 
8οη, {λαί Ἠθ πιὶσῃί 5εο απά επιῦταςς Ἠϊπι ασαίΐη, 
Ῥοίοτο Ίνα Ἱαβι (ο ννοτ]ά:--- ρα{ου]ατ]γ (μαί Ῥο 
πιὶρη{ Ίοανα νν]] Ἠϊπι 5 ἁγίπσ οοπΙππαπᾶς, απά 
«αχσθ Ἠ]πι {ο Ἰϊνο απά «πετ αδ Ἰθ Ἰιαά ἆοπε; --- 
απά γοι νυν] ηανο {ο Γταπηθ οΓ {ιο Αροςί]ε”ς πο]πά 
ἀπτίησ ἴ]νο νντ]ήπρ οἳ 118 νγ]ο]ε Πρίδί]ο.” . 

1. 1. κατ ἐπαγγ.] ἜΤ]αο Ῥοςδί Ἐκροβίίοτ αΤ8 
πστοθά ἴ]αί κατὰ ἵπ ἴπῖδ εοπιεν]αί απαδυα] εκ 
ΡΓΘΑΣΙΟΠ ἀθποίθς επά οτ ΡΙτρο5δε; α. ᾱ. “' ἠιαί 1 
πη]σΏί ρα0]1ςἩ νο Ργοπηίδο οΓ κα]ναίίοη {ητουρ]ι 
Ογῖςί. 

9. χάριν ἔχω τ θΘ.] 39ο 1 Τη6Ῥε. Ἱ. 2. απά 
9 Τ]οςς. 1. 3. ᾿Απὸ προγόνων, “« πιει ἴἶνα ομβίοπα 



“ἐν ι εί “ Αα. άα- 

9 ΤΙΜΟΤΗΥ Ο6ΗΑΡ. 1. 4--- 10. 

4 νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐπιποθών σε ἰδεῖν (µεμνημένος σου τῶν δακρύων 
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ο Αοί8 16. 1, 
4 Αοἱ86.6. 
ί 8. 17. 

’ ϱ νν ’ - ΄ Ἆ 3 . . 

ὅ ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ ' " ὑπόμνησι λαμβάνων της ἐν σοῦ ἀνυποκρίτου  [β. ». 
19. 6. 

' ο . - μι ιν, 1: δ μμ {1 Τΐπι, 4. 14, 
πίστεως, τις ἐένῴκησε πρωτον ἐν τὴ μµαμμῃη σου «4ωιὸι και τή μητρίςὸ 

ε Ποπ. 8. 16. πνν . , ..- πα / πι . ας » 3 ’ 

66ου Εὐνίκη  πέπεισµαι δὲ Οτι καὶ ἐν σοί- '4ἄι ην αιτίαν ἄναμιμνή- {Αι οἱ. 68, 

σκω σὲ ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς Εριν-ῖ-ι. 

7 ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου.  Οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δει- μι 

βλίας, ἀλλὰ δυνάµεως, καὶ ἀγάπης, καὶ σωφρονιομοῦ. ή 

σχυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσµιον αὐτοῦ 

Ῥοπι. 1. 16. 
κα ' 

ο]. 4. 18. 
ΜΗ, Ἱ. Ἱ. 

{ Ὁ 5 . 4. 14. 

{η ουν επαι- 1 πι. 6. 
πίτα 2. 8. 

. Ῥπήρπι, 1. 9,19. 
5 Βοπι. 8. 29. 

- 2 ) ’ ” ΄ ἅ 9. Ημ. 

9 ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, ὃ τοῦ σώσαντος Ερι. 1-4, 
α..α 9 “ ’ ος 3 ! ᾿ 2, ς ” 

ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει αγίᾳ, οὐ κατα τα εργα Ίμων, ἀλλὰ λος” ἃδιὶ αλλα κατ 11 
Τι, 8. 4, δ, 6. 

ὶ Ὦ ρα. 25. 8. . ’ ᾽ ω έξεν 1 3 -” 

ἰδίαν πρόθεσιν, καὶ χάριν τὴν δοφεῖσαν ημῖν ἐν Χριστῳ Ιησού πρὸ ῃῄοµι 1600, 
1 0ος. 16.64,56. 

’ 3 / ΓἩ « ᾽ . υ ια ΄ , ω -Ἡ 

10 χρόνων αἰωνίω», ' φανερωῦεἴσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας του σωτηρος Ερι Ἱ. ὁ. 

οἳ πιγ [ογο[αίμεις.. Τετο οου]ά Ἠανο Όεεῃ πο 
ἁοιὈῖ ας {ο {ἶνο 56η5ε, Ἠαά {πε Οοπιπιεηία{οΓΒ Γ6- 
ππθιηῦετας {να ννοτάς οἱ Ῥαα] αἲ Δοίς κχὶν. 14. 
"Ομολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν, ἣν λέγουσιν 
αἴρεσιν, οὕτω λατρεύω τῷ πατρῷ φ Θεῳ, ἄνο., νΝηεγε 
ϱοο Νοίο. /ηαί πο Αροδί]ε Ἠετε 8αγ5 5 πιεαπί 
ασαϊηκί ἴπε «ἴειος, νν]ιο αοοαδεά Πίπι οἱ αὐαπάοπίης 
ενα (οἆ οἱ Πὶς ΕαίΙ6Γ5. Ἐν καθ. συνειδ. Παδί Ὄε 
{ακεπ αἆδ Αοῖς χχΗι. Ἱ. συνειὸ. ἀγαθῃ πεπολί- 
τευµαι, Χχϊν. 16. απά 1 Τιπ. 1. 9. Ηεῦ. ΧΙ. 18. 
1 Ῥοι, Π. 16, 91. Ἔ]ιο ὡς ἵ5 {οτύτι.  Απά ΡΥ ἀδιάλ. 
ἔχω τὴν περὶ σοῦ µνείαν Ἱὲ 16 ππεαηΐ, επαί Ἠθο ρίνες 
πναπ]κς {ο (ο, Εναί Ίνα Ίχας γεαδοπι {ο Όθατ Τ{πιοίγ 
ἵηπ παπά. 

δ. ὑπόμν. λαμβάνων] ΓΟ0ἵ ὑπομιμνησκόμενος». Ἐνῳ- 
κησε Ίας το[εγΘησς {ο ἴἶιο ἀοοίτίπε οῇ {ε (1οβρε!, 
ῦγ νο] ἔταςο ΟΗτὶςκιαπς ατα οοηδἰάεγεὰ α5 {θπι- 
«Αν οἳ ἴἶνε Ηο]γ Βριτι. 9εε ΕΡΗ. Π. 22. απά Νοίθ. 
Αί ὅτι «αρρ]Υ ἐνοικεῖ {ΤΟΠΙΑ ἐνῴκησε. 

6. δι ἣν αἶτ ] 1. 6. ναί 1 πιαγ οοπίίπα {ο ἀνγε]]. 
᾽Αναζωπυρεῖν Ρτοβοτ]γ εἰσπίῇας “ {ο ετ αρ, Ρ]ον/ 
πρ, α5 1 νγεγε ἆεερ αἴῖυε α ἀπ]] Πτα; απά Ίεπος 

 ππείαρΠοτίσα]]γ, "Τό τοις 5[σσἱπεδδ, απἀ ο]! 
:. Ππίο αοίῖοη απΥ ἀοτπιαπί [αοι]{γ, ὙΠοί]ετ οὗ Ὀοάγ 
Ὅος πι]πά.”. Ὦθο Νοῖιες οἩ 1 Τ]ε8ς. ν. 19. απά 1 
πι. ἵν. 14. ια χάρισμα Ἠετο ΠημΒί, ἂ5 ἀΡΡΕΑΙΘ 
{τοι ναί Γο]]οννς, οΙεβγ ἀεποίθ {πε δαρεγπαί- 
τα] ρ]ς οἳ νο Βρὶγξ Ἱπιρατίεά ὮΥ ἱ. Ρα] οη φεῖ- 
επσ Ἠ]πι αρατί {οτ {πο πη]πΙςίτΥ 5 Ὀα{ ἰ{ πιαΥ Ιπο]αάο 
πο επἀοννπιθηί5 απἀ ἀἱδροβ[ίίοης, (οτπιθὰ ὮΥ ία 
οτάίπατγ ϱγασες ο{ ια ρ]πῖ. 

Τ. οὐ γὰρ ἔδωκεν --- σωφρονισμοῦ.] Τπε Αροεί]ε 
Ἠετο ἀε]]σαίεΙγ (Ρεῖ κοίνωσιν) Πϊπίδ αἲ α [αοι]{γ 
ννη]σο, 1 «6θίΏς, τεαιῖτεά {ο Ῥεο τοιςεά, --- Πῖ5 
εοπγασε. Ὑεί, οοπεἰἀετῖηςσ γνμαΐ ργεςσἆθς, Ι σαη- 
ποί ἃστου ψΙ ππαΠΥ ταοεπί ΟοπιπιεπίαίοΓς ἴπ 
εχο]ιά]πσ ἴἶνε Ἱπβπεποσς οϐ ἴε Ἠο!ίγ Βρίτίέ, α5 
Ώιε (ἴφεν οἳ [ογημιάε, (Θπιρετεά νν]ί]ι ἀῑδοτείίοι, 
35 νθε]] ας ἶονα: απά νν]πῖσμ οοηβίταίης {6 πιϊη]θ- 
{6τ {ο αἰ{οπιρί {ια εαἱναίίοη ο 5ου15, εΥεη απηϊάςίέ 
πιυ]Π{οτπι ἀαησετς. βεε 2 ΌοΓ. ν. 14. Σωφρ. 18 
πγε]] οχρ]αίποά ΡΥγ Νθννο. ο{ ργιάεπος, “ 45 ου]ηοεά 
ἵπ ἀἱκρ]αγίπς ος ποί ἀἱερ]αγίησ τηϊτασι]οιβ ρον/θς, 
Ἰη αγοἰἀἶπρ ος 5ο[ιεπῖης Ρετ5εοι!ίοη8, ΙΠ {θαοΠίησ 
απά αἀπιοπ]κηίηρ.”) 

8. Ἔπε Αροείιε Ἠσθτο Πϊπίς ναί {Πὶς ἐἰπιαίέν 
Ἰαά ἵπ 8ΟΠΠ6 πιθαςΙΓο Όθεῃ θυἰποεά ΡΥ Πῖβ ποί 
οοπηίηρ {ο Ῥοππε, Ιε5ί Ίο εἸου]ά ο Ἰπνο]νεά ἵπ 
Ώνο ρεγςεου{ίοῦ οἱ Π]5 πιαδίθτ. Απά Ίο {ηθη ος 
Ῥο[οτο Ἠϊπι {πα πιοπιεπίοµ παίµτε ΟΕ ναί [ος 
ψι]]ο]ι ε 15 οσ]]θά προῃ {ο εποοιπ{οΓ ρεγβθου{Ίοη: 

ο ΠΑΠΙΕΙΥ, πε 5α]ναίίοι {ο ο αἰίαϊπεά ὮΥ ια ρτα- 

σοἱ. 1. 96. Τι, 1. 3. Που. 2. 14. 1 Ρει, 1. 90. 

οἶοις οπ]]ΐπσ ο{ 4ο, νο ἸαίἩ αὈο]ίκ]εά ἀθαίῃ, 
απά Ὀτοισ]ηί Πο απἀ Ἱππιογίαλίγ {ο 1ἱσμί Ὁγ Όα 
(άοβρε]. Μαρτύριον, Ἱ. 6. πε Ρτεαοβίης απά ΡΓο- 
{65510Π ΟΡ {Πθ (4οερε]. Δέσμιον αὐτοῦ, 1. 6. ΟἨΏ 18 
αοσοοιπῖ. 366 Νοίε οη ΡΙ]. 1. 1. Κατὰ δύναμιν 
Θεοῦ (Βρ. ΜΙάάΙ. ας Ιον) 15 ποί οοππεοίθἁ 
γη τῷ εὐαγγελίῳ, ἔοτ ΌΊεη έλο Ατίοῖο ννου]ά Πανθ 
Όθεεπ τερεαίεάἀ (τῷ εὐαγγελίῳ τῷ κατὰ ὀύναμιν), Ὀαξ 
Ἱ 16 ]οϊπεά νυν 1ο νετο, πας: “Ῥαΐ 4ο ἴποι 
1οἶπ{]γ ευβ ει ἴιε ονἰ] νΥμΙοἩ νε (οβ8ρε] Ὀσίπρα, 
Ιπ ἀερεπάεπος οἩ {πε 5αρροτί ΥΠΙοΙ ᾳοἆ αἲ- 
(οτάς. 

ϱ. τοῦ σώσαντος] “΄ πιο ριαΐς 5 Ιπίο {1 γναΥ ΟΓ 
φα]ναίίοη.;. θε Νοίθ οη Μαί{. 1. 21. Καλέσαντος 
κλήσει ἆγ ᾳ. 366 (αἱ. 1.6. ἜΤῃο ερἰί]παί ΓθβρθοίβΒ 
{πε ρω/γροςδε οΕ ἴῑε οα]]ϊπᾳ, 1. 6. {ο Πηαε 15 ἸΟΙΥ 
ποτα, απἀ οἴετηα]]γ Παρργ Πετεαίίετ. ΌὉοπρ. 1 
Ρεί. 1. 15. Οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡ. 36ε ΕΡΠ. . 8. 
Πρόθεσιν 18 ΓΟΓ προαίρεσιν. 3ε6 Νοίε οἨ Ῥοηι. ΙΧ. 11. 
γΙΠ, 28. 8οᾳα. ΕΒΡΗ. ΠΠ. 11. ΤΠε 8επ5ε οἱ {118 
Νοἰαθ ρᾶββασε ἰἵ5 ννε]] Π]ακίταίεά ὮΥ Βρ. Βυ]], 
Ῥτϊπι, εἰ Αρ. Τταἆ. Ο. νΙ. Ρ. 49. Τπετε 18, ηε τε- 
ΠΙΔΓΚΕ, αἲ κατὰ πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν ὀοθεῖσαν ἡμῖν, 
απ ΓΠεπαίαᾶις, {ο Ῥτγοροδιίπι στα(ἰοδιώ, 35 αἲ Υ. 
10. ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν, νἱίατα Ιποοτγαρίαπι. ΤΗθ 
56ηΏ5ς6 οἱ {με ραςδᾳσθ, Ἡε αἆάς, 15 Ρ]αίπ]γ ἐς: 
6 βοοαπάἁπι σταίίαπα, απαππ Ργοροβι1ΐ, δες 4εοτθ- 
νέ, Ώεις απίε {επηροτα 5δεοµ]αγία ποῦῖς 1π Οητὶδίο 
ἀατο..  Απά Ἠε Ῥτουθεάς {ο οὔβεινε: “Πατ 
οηίπι (πι αα]άεπι ργαίία ὰ Ώοθο ἀῑοὶ Ρροΐεεί, Τε- 
βρεοία οεγηάϊπίς 1115 προθέσεως, απὰ βα{ατῖς 
Ροςί 5εοι]8 Ιδίαπι ἵπ ΟΠτῖείο σταίίαπῃ Πάε]65 Παβ]- 
έπτος ἀεοτεν]ί Ώειςβ; Ἰοεί αοίὰ ηθο θα, πθο 11 
{απι οχ{ίετε, ααὶ ἴαπι Ἠαρετεηί, ααιοά ἁαδαίατ 
ο 

10. καταργήσ. τὸν θάνατον] Ἱ. 6. ἃ5 ἴ]ε Ῥε5ί 0οπι- 
ππεηίαίοίς αχρ]αῖη, “΄Ἰας5 ἀερτινεά Ιέ οἱ 115 ᾖ[τιαὶ 
Ῥονν6τ, ὮΥ Ρρτοουγίησ {οί αἲ] ππεη α ταδιγγθοίίοἩ 
[τοπι ο ἀεαά.”. Τηε 5απιθ {ΘΓΠΙ ΟΠ {ία 84ΠΠΘ 
ευ0]εοί οοσοΓ5 ἴπ 1 6ος. αν. 26 --- 21. απᾶ Ηεῦ. Π. 
14.: αἰδο ἵπ απ Ιηβοτίρίίοη Γοαπά ἵπ Ναδία, οἰέοὰ 
ΒΥ Βογπεπῃ. ἀθ (ἀοεεῖς, Ρ. 48., έ ἶ5 βαἰά οὗ ἄοά; 
ὃ τὸν θάνατον καταργήσας καὶ ἆδην καταπατήσας. Ἔπι- 
φανεία ἨἈετο ἀεποίες ΟΠτ]ςς Ετδί αρρθαταπος ἵπ 
ἄιο Πας; (ποισ]ῃ οἰδεν]οτο ἴπο νγοτ αἱνναγθ 
Ώηθαης Πΐ5 56οοπἀ αρροαταπσθ {ο ]αάσε {ιο ννοτ], 

---φωτίσαντος.] Βεηάςετ, “΄ νΠο Παί] Π]φίταίεά,) 
απά, ὉΥ Ἱπιρ]]σαίίοἨ, πιαάς οετίαῖη, ννπαί ννας ϱο- 
{οτο οὔΌξοιτο απάἆ ἀπδίοις, Ἰαδί αξ Ὀτίησίηρ σέ {ο 
ΔΠΥ οὐ]εοί αδοετίαίἰης Τίς τοπ]{γ. 3ο Αιτίαῃ Ερίοῦ, 
1. 4. τῷ δὲ τὴν ἀλήθειαν εὑρόντι καὶ φωτίσαντι. ἩΝ ΠΙί- 
Ὦγ, ἵπ αη αΡίε απἀ Ἱηκίταοίίνο ἸΝοίε, πον/ς έἶιαί 
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1μῶν ΊἼσου οιστου, καταργΏησαγτος µε») τον ανγατογ, φωώτισαγτος ε 

5 Ξ η 2 ' - 2 . άν , 
«Ίου ο ζωὴν καὶ αφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου" εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ 11 [εν 
4 οὐ. 31 «Ν .] ’ λ . διδαά λ 9 «ιο ͵ εκδ 3 [α) ο 44 9 - ’ 

Ερι ὁ.8 καὶ ἄποστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν ι ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πᾶά- 19 
κ.» 3 3 3 , αχ ᾽ 4 , 
πο σχω. ἆλλ οὐκ ἐπαιοχύνομαι  οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα ' καὶ πέπεισµαι 
κ ΕΡΗ, 8, 1. «/ ὃ ά η / 5 3 μ ; ᾽ ς , 

οτι δυνατὀς ἐστι τὴν παραθήκην µου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ημέραν. 
ς ’ , ς ο. πρ τ 3 » 

Πω θ. 1, Ὦποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντω» λόγων, ὧν παρ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει 18 
᾿ ". Ἡ ν ” 32 ο ’ , ᾽ 
π1 Έα, 6.30. καὶ αγάπη τη ἐν Χριοτῷ Ιησοῦ" "τὴν καλὴν παραθήκη» φύλαξον διὰ 14 

’ ς υ -” σσ .. - 5/ 3 ΄ 

πω 1 Πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ημῖν. " Οἶδας τοῦτο, Οτι ἄπεστρα- 16 ἱπίτα 4. 10, 16. 

φησάν µε πάντες οἳ ἐν τῇ -Ασίᾳ, ὧν ἐστι Φύγελλος καὶ "Ἠρμογένης. 
’ , ς ῥ ο” 2 ’ , - ϱ/’ 3 ’ 

ο τ ηρι 4φη ἔλεος ὁ Ἰύριος τῷ Ονησιφύρου οἴκῳ Ότι πολλάκις µε ἀγέψυξε, 16 
ἱωίτα 4, 19. 5/ 3 ΄ 2 ς 

κ καὺ τὴν ἄλυσίν µου οὐκ ἐπιοχύνθη, ἀλλὰ, γενόμενος ἐν Ῥωώμῃ, σπου- 11 
, ώγ../ , στ ὁ ; 3 ο ώς ’ 5 ”ω 

δαιότερον ἐζήτησέ µε, καὶ εὗρε' (δῴη αὐτῷ ὁ Ιύριος εὑρεῖν ἔλεος 18 
Ν κ / » μ / ν ς ’ β ιν Ἡω , Ἐ , ὃ ’ 

παρα νυριου εν ἐχΣΗΥ1 τη] Ίμερᾳ ) και οσα εν φεσῷ ΠΟΥ 6ε, 

Π .) ’ 

ῥέλτιον οὐ γιὠσκεις. 

1. 

έ«έελε Ἰορο {6 πεαίπαπς Ἰαὰ οοποεϊνεά, ὉΥ ἰτας]- 
ου απά {Πθ Ἰϊσί ο παίατε, οῇ οετίαϊῃπ Παΐίατο 
ροοᾶ μπσθ {ο Ώε τεσείναᾷ αἴἴετ {ο {εγπ]ηαίίοη 
οῇ {1ο ρταβεηί 16, ννας ι{ [αἰΠῖ, ποῖ οτεά]ίεά ὮΥ 
Οναῖτ ΡΙΙΙοβορἩςτβ, απά ἀἰκθειιενεά ὮΥ να Ῥι]]ς 
οϐ ιο Ροορἱο. ΤΠε ἹπιπιογίαΙίγ οἳ νο 5ο] 
(6αγς 1ο). {6εγ υ{{ετ]γ ἀῑδογεαϊίεά απά ευεῃ τ]ά]- 
οι]ες, αξ ΡοίἩ Ἱπιροβδίθ]ο ἴηπ Ιΐδε]ῇ, απά πην/οτίἩγ 
οῇ ἀοά ἰο οβοοῖ. Απά ἴιαο Ἰδταεμίαες, ίποασῃ 
61ου Ἰαά αἱνναγς απ οὔδοιτα ΠποίΙοΠ οῇ {λε ΤεβΙ- 
τοοί]οπ απά Ἱπποτία]λίγ οὗ πε 5ου], γεί Πί ναβ 
ταῖ]οτ ὮΥ Ιπ/ογοπος {Τοπι, ἴαπ αΠΥ (λ]ησ ρ]αϊπ]γ 
τονεα]εά ἵπ ο Ο. ἨΤ. 9εο Βρ. ΤΓη]οίδοη8 
ΦΘΓΠΙΟΠΕ ΠΠ, ΣΤ]. απά Βρ. Ὑγατρατίοπ”ς Πιν. Τιεσ. 
1.1. Έπος Ὠπά Ῥεεῃ ΠΙάΠΥ σἼοδδος ΟΠ {πε ειῦὈ- 
Ίεοί; Ὀιί δἶπος (15 Ρα416Υ 5αγ8) Ίο αἱοηθ ἀἱδεουθγδ 
Νο τους», ας ιο ἴΘΤΙΙ φωτ. 15 Ῥετ[εοί]γ αρρ]]- 
οα0]ο. Ίπ 5 νίανν, Ι ννοι]άἀ οοπιρατο Αγγίαῃ 
Ερίοι. 1. 4. τῷ δὲ τὴν ἀλήθειαν εὑρόντι καὶ φωτίσαντι. 

11. εἰς ὃ] {ος ἴἶνε Ο]αβείσα] ἐφ᾽ ὅπερ. 
12. τὴν παραθήκην µου φυλάζαι ε. ἐ. τ. ἡ.] ἙΥ τὴν 

παραθήκην ΠΙΑΠΥ οιπ]πθοπί Ἠκροβίίοτ απάθτείαπά 
ποθτο (α5 αν. 14. απ 1 Ἐν. νι. 90.), 1ο «οσο ῖτιρ 
ο ἴ]ιε (ἀοδγεί οοπιπηέεά {ο πα. Βιαΐί ϱΥ πίοςι τί 
5 {α]κοη, Τ 1ης ππογς ΡΤΟΡΕΤΙΥ, ο ἴπα {πιπιογίαί 
δοµ0, απ΄ ἱπίοτργοίαίίοη Ὀθίίογ 5ι]ίοά {ο ο Ίδης 
ἰοφοπιαί ({οἨ, 48 ῬΒ]αάθ 8αΥ5, ἴ]ο Ρῄῃγαδθ ἡ παραθήκη 
µου ΠἹοτο πδασ]]γ εἰσηϊ]ῇος νν]ναί [ Ἠανο ἀεροβίίοι 
ν ην αποίπετ, ναι ναί αποίμεχ Ἰαςδ ἀοροβίίοά 
ΨΙίἨ πο. Ῥεο ν. 14. 1 Τίπα, νι. 90.), απά πιοτθ 
αοσοοτάση{ υγ] νο ΠΠάΠΠΟΥ οῇ εροακίπσ αἀορίεά 
ὮΥ ο οννδ] νντγίίοις, 45 αρροθατς {Τοπ {πε Ραδεασος 
οὗ Ῥ]ή]ο, 1οβορβας, παπά ἴπο Παὐρίηίσαι νυγιίθτς 
οἵτοὰ Ὦ}γ νο Οοπππιοηπίαίοις. Γης Ῥογδοης ἵπ 
ἁγίηρ 5ο {ο οοπαπη Ενοίγ 5ο]5 Ιπίο {6 Παπάς 
ος οἆ, Ργο[ρςεἶπᾳ {ο το[οτ {]γοῖγ α]ναίίοη ϱΠ{ΙΤΘΙΥ 
ίο Ἠϊπι. 3ο 1 Ρεΐ, ἵν. 18. ὡς πιστῷ κτιστῇ παρατι- 
θέσθωσαν τὰς ψυχὰς ἑαυτῶν. ΛοοοτάιησΙγ λογο, 
.α μώ µου πηαδί Τηθαῃ πι δοµῇ, 1. 6. ΠΙΥ Ἱορθς οῇ 
ραἱναίίοπ, ΠΙΥ οἴετηα] ΙπίοΓοςίς. "Ἔ]αϊ Ὦγ ἐκείνην 
τ. ἡμ. 18 Ἰπθαπί, α5 αἱ ν. 18. απά οἱδανήοτο, {ο 
4αν οὗ Ἱπάσππιεηί,. Πκροδίίου ατο αστοεᾶ, ἜΤ]α 
(Θ/{ετοηςο {ο 1 ἰ9 α5 {ο βοπιο(Π]ήσ οῇ ρτοαί ποίο- 
Γἱοίγ. Απ Ιάϊοπα πο ο απκποννη ἵπ ια 
Ο]αβθίσπ] ννγ]ίοτς, 

19. Νονν {ο]]ον) 8οππο οχ]λοτίαἴἰοῦΒ, Πγδί ῥεπο- 
τα], απᾶά χοπ εροοἰα]. Όπ ὑποτ.,εου Νοίο οἨ Ἰ 
Τπι 1, 16. Απά ου ὑγ.,5εε Νοίο οἩ 1 Τἶπη. 1. 11, 

τ ’ ” ” ’ - ” 2 

ΣΤ οὔν, τέκνον µου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χαριτι τη ἐν ΧἈριστῷ Τη- 1 

απά γἱ. ὃ. ἘὮΥ ὑποτύπωσις ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ἵ8 
πηθαπί Π{ετα]]γ, α5 ἨΙτ. Ἠο]άεῃ οὔδεινες, “ία 
εΚκοίο]ι, ἀε]ίηεαίίοη, οια{]]πο ο 5ουπά ἀοοίτίηςα, 
ίσο πιαδί Ἠανο Ῥεεῃπ 5ο] α ΞΙΠΙΠΙΑΓΥ οΓ ἴ11θ 
Ογικίαη βη αφ ἶ5δ πουν σα]εά α ογεεᾷ, απά 1Π 
γ/λίο] {πο Αρορί]ε Πηςίτιοίεά Ἠϊ5 οοηγετίς, Ῥοπι. 
γἰ. 17. 1 Τίπι. νΙ. ὃ, 4. Τα. 1. 907 ἜΤπε ἔχε πιεί 
Ῥε οοηπεσίες νν]ίῃ ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ. Ἁρπιοῦιγ 
γν/α5 {ο Ποιά [αδί 5 ΙηπΙατΥ, ποῖ 1π Γα{ οπ]γ, 
Ῥιέ ννΙΏ Ίου απά οματίγ ἰονατάς ἴλιοςς, γνηο 
πη]σ]Ώί ἀῑῆει {γοπα ἨΙπα 1η 5οπηθ εβροοίς. 

14. παραθήκην.] Β46], {ΟΥ παρακαταθήκην 15 ἴπε 
τοπά]ης ο ΥεΙΥ ΠΙαΠΥ Μ95., 6ατ]γ Εάά. πρ {ο ἰπθ 
Γουτί] απά ΠΡΙ οῇ Εταδπ., απά ΠΙΣΠΥ Εαίλοτς 
ΥΙΟΙ Ἠας Όεεῃ ]η5ί]1Υ τεδίοτεὰ ὮΥ Βεησ., Ἰείς., 
Μαίίμ., ατιαδο., Γήΐπα., απά Ὑαἲ.: παρακαταθήκη 
Ρεῖησ ία Αίῑῑο ΓΟΥΠΑ, παραθήκη ιο 6ΟΠΠΠΙΟΠ 09Π6. 
Ὠ6ο Ἰη/αβςο απά Ῥορρ. οπ Τμαογἀ. Π. Το. ΒΥ 8 
παραθ. ἵ5 Ἠθτε ππεαπ{ {ο ἀεροφίί οῇ 5εουπά ἀοοίτῖπε 
οοπηπηϊἑ{εά {ο Πίτα Ὦγ απ]. Τέννας {ο Ὦο γεἰαἰπεᾶ 
Ὦγ {πο αἰά οἱ πε βαπιο ἨΗο]ν Ρρίτίς, παπάετ Ἰνῃοβθ 
Ἱπβπεηςο 1ἱ ννας οοπιπιπἰσαίεά 

15. Νονν ατα Ἠε]ά ους 5οΙΠ6 οπαπιρίεδ, ΡατΗΥ 
Γοτ νναγηίπσ, Ρατί]Υ ΓοΥ ΙπδίγΙοίΙοἩ.. ᾿Απεστρ. ἆοθς 
ποί, 1 οοποθῖνθ, 50ο ΠΙΠΙΟΠ τεδρθοί αὐαπᾶοππιοπέ 
οῇἩ ιο τεἰσῖοπ, ἃ5 απ. [οτεακίηπσ οἱ 15 οπένναγὰ 
Ρτο[θβείοη, απά α υλάταννΊπσ οἳ Οχεῖτ οουηίθ- 
η [τοι οἱ. ῬΡαμ]. Πάντες, Ἱ. 6. ΙΠ ἃ ΠΙΔΠΠΘΕ 

16. Ἔ]ο Γαπιῖ]γ οὔ Οπεδίρµοτας αοίθᾷ {6 τε- 
γοιεα: απᾶ {ιογε[οτο {λα Αρορί]ο ρταγς (ἶναί (116γ 
ΤΗΥ πά ΠΙθϱτογ απά αοοθρίαηοθ νν (οά. ΌΟπ 
ἀνέψυξε, 59ο Νοίο οἩπ Οο]. ἵν. 1. ὮἜΤϊιο ννοτὰᾷ 
86ΟΙΗ5 {ο εἰσπί/ν ΡΓΟΡΟΙΙΥ {ο ΄«Ὀτίης α Ῥείεοῦ {ο 
Ἠ[ο ασαἶπ (ανα) Νηο 15 (αἰπίῖης νν( Ἠθαί, ὈΥ αἰνίησ 
Ἠάπη αἰγ. 

Π. 1. ἐνδξυναμοῦ ἐν τῇ Χάρ., ἃο.] Τ Ἰανα, 1Π 
Ώεσεσθῃς. ΘΥΠΟΡ., 5πον/Π αἱ ΊἸαγρο, ἴ]αί {Πΐ5 οπηποῖ 
πηθαπ. 1655 (απ ' οχοτί {ηγδε] νὶσογοιδ]γ; 
βἰτοησίΏθῃ {]γεα][ ΓὈγ ονετγ οχετίῖοῃ 1π {1Υ Ῥονγ- 
οτ], ἵπ [ηαπιρ]ο ἀερεπάσησο οπ] ία σταςς οΓ αοἆ 
Ὀοβίοννεὰ Ὦγ απά (μτοιση ᾗαθας (τίς, Τ]ας ενα 
Ῥαβδασο 18 αι]ίο ρατα]]οὶ {ο ΕΡΠ. νΙ. 10. ἐνδυνα- 
µοῦσθε ἐν Κυρίω, απᾶά 1 Όογ. ΧγΙ. 19. κραταιοῦσθε, 
Ἠθτο 9εο Νοίςς, απά αἱδο (τοί,, Ώθυδομ, απὰ 
Ῥοςάτ., οἳ. {ο ρτοβοηί Ῥαςκδασο. Τη αἲ] ἴνοςο 
68805 {θ οχρτθβείοι ἶ5 {ο ο ἴακοαν, ἵΓ ποῖ ζὲ- 



ρ 

8. συγκακοπάθησον τῷ εὐαιγγελίῳ. 

6, 

9 ΤΙΜΟΤΗΥ ΟΗΑΡ. Π. 2---θ. 
- ι ᾽ εν] - . -” ’ ” ’ 

9 σοῦ. Ὁ καὶ ἃ ἤκουσας παρ ἐμοῦ διὰ πολλων μαρτύρων, ταντα παρᾶ- δο, 
.. 2 , ) νο, ., πι Ε , 

3 Ψου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδαξαι. 

4 οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς οτρατιώτης Ιησοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρα-- 

9τὸ 

Ρ]Ι Τίπι. 8.5, 

Τί, 1. δ, Δο. 
ᾳ 359 α Βαρτα Ἱ. 8, 

 Ἱπ[τα 4, 5, 
ὦχ] σος. 9. 95. 

Ἱε] Όοτ, 9. 10. Π -- - Π - ’ 

τευόµενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ ῥίου πραγµατείαις, ἵνα τῷ στρατολογή- τ2 ωπι. Τ. 15, 
Ρα. 139. 11, . , ”.. . ᾽ 2 ” 2 ” .. η. Π 

ὅ σαντι αρέση. «άν δὲ καὶ αΌλη τις, οὐ οτεφανουται, ἐαν µη νομίμως 
. ᾽ ω ” ” ” ’ 

"Πὺν κοπιῶντα γεωργον δεῖ πρὠτον τῶν καρπών µεταλαμῴα- 6 ἀθλήση. 

16Η. 11.1. 
Μαι. 1. 1, ἃο. 
Αοὶς 2. 90. 
ἃ 19. 29. 

/ ο ’ . [ , ς μμ , Β ν ι Ῥοπι. 1. 8. 
Ἱ νειν. ΊΆοει α λέγω δφη γαρ σοι ο Λυριος συνεσιν ἐν πασι. ΠΗ1Νη αἱ Βρ. 8. 1, 18. 

ο Σδ. Ἄθωο, ῥ : » Φ4.1 
0ο]. 1. 34. / 2 αᾱ . Ε , » . Ε] ή ον .. 

8 µόνευε Ίησουν ἉἌριστον ἐγηγερμενον ἐκ ΥεκρΩΝ, εκ σπέρματος 4αυΐδ, ο. β 
᾽ 3 ’ ’ . ιῃ ὰ ω / ν ς ” 

9 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον µου ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶ», ὡς κακοῦρ- 

εγαἰ]ψ, ἵπ Ένα τοοϊρτοσα] 59Π58, (Ιποι]οαίθά ὮΥ 
τοι. απά Βδηςοηῦ,) ἵπ ἴπο ρορμία/ 56Η59 ο {μα 
Ἠνοτᾶ, γοιδε ΦοΓ Ῥοιυεη. “«Ώιο ἀῑοίο (11 18 νε] 
οὔφοινοά Ὦγ Οαἰνίπ) να] ἴοτρογεια εί Ιπεγίαπη 
οχοι(ἶσεο.. Νοτ αγ νθ {ο ΝοΠάεί ἰμαί 86 ἅπ 
εχ]οτία οι αοι]ά Ἰανα Ὄεει ἰλοισηί πεερδδαγή 
ῦγ ιο Αροφί]ο, --- 5ἶπος, 5 Οα]νίπ Τ6ΠΙαΤΚ5, 
«« Αάθο ἵσπανα οδί οπτο, πέ πθάίο ἵπ ουΓς5α βπο- 
οθβναπ{ οίαπα αἱ ρτἁλή δαπί οστοεσ]ῖ5 ἀοηίβ, ΠΙ8ί 
Ιἀεπίιάσπι οχοἰιοπίατ.” 

9, διὰ πολλῶν µαρτ.] Τηογο πας Ῥεθῃ 5οπιθ ἀοιδί 
35 {ο {6 ο/8οπ5 εγο το[εγγοὰ ἴο. Τί 56επις Ὀεεί, 
νε ΨαἰαὈ., δι, Ῥετα, οἱ, Ἠοβεηπη., απἀ 
Ἠείητ., ἴο απἀρθγδίαπἁ Ὀοίμ ἴα ρτεεῦγίοις απα 
οἴμοις οἱ ἴἶιο οοπστγεσπ{ἶοπ Ρργεδεπί αἱ ᾿Επιοίῃγ8 
οτάἱπαίίομ, (πιοπίοπεά αἲ 1 Τι. 1. 185 ἵν. 14: 
νι. 19: απά 39 Γι. 1, 6.) Πίο] νναςδ ΡΓοβαΡΙΥ αο- 
οοιηραπἱος νὰ α- ραὐ]ίο (πατσο, ἴπε δαὐδίαπος 
νλθτοοί δι. Ρα] ἀθξίτοῬ ππαγ ὢ6 ἀθ]]νοτεά {ο οἵ]- 
ετς πἱ5ο. ΤΠ παράθου ποτε 15 ἴμθ 5απιε πιείαρ]ογ 
35 ἵῃ παραθήκην, 5αρτα 1. 14, απά εἰκαενῃετο. Τα 
Ἠθχί ΨΟΓ4Β, κιστοῖς --- διδάξαι, πἀνοτί ἴο {Πο {οο 
Ρτϊποῖρα] απαβοπίίοης [ος πα πηλδίτγ, ---- Ιάοἰζέη, 
παπά βίπεςς {0} νγεαεηίπς οἱ ἴπδίγμοίπω.. 

5. Α πΠίατν αἱλαδίοι, αξ αἲ 1 Ἔιπι. 1. 185 νΙ. 
19. Ἠοτα, Ἰονθνος, ατθ, [ αρρτεµοαπά, ἀεεισηαίοᾶ, 
πο 5ο ΙΠΙσΙ οοµτΆσο ἵπ ἀθ[οπάίπς, 45 Ἰπροιτ απ 
Ἰατάφλίρ ἵπ ρτορασπίῖπσ πο (ἄο8ρε]. Ῥο 81ρτα Ἱ, 

Απά 6 1 οὐ- 
εοτνος, ἶναί κακοπαθέω 19 ο/ἵει α5οᾷ Ὁγ (ια (ἀατεοίς 
Ηιείοτίαηπς νι τοίοτοπσθ {ο {ης πιαπαα] αβοις 
οἱ νο «οἰάΐθτγ. Α5 ραγσι]ατ]γ αρρ]ῃσπρ]α {ο {πε 
Ρτορδεπ{ ῥριτροςο, [ Ἠανα ποίεά {πο {ο]]ουνίησ ρᾳ8- 
βασο ο Ὑαἱοτ, Μακ. νΗ. ὄ.. Οατηθαάςς ἰαβογίοδις 
δαρίρτἑην πι][ρς. 

4. Όπ ἠς πα ίατγν οοπιραγίκοπ δὲ. Ῥααὶ (οαπάς 
απ αΓσιωπρπί ἀθτινοά {τοι ἴ]α Π[α οῇ α 5οἰάΐες, 
απά Ἠθτο αρρ]ἱεὰ α [οἱο)ῖ. ΒΥ τοῦ βίου πραγµ. 
18 πιοπη{ να ῥηκίπρας οἱ {ο Ἱη σοµοτα]; ένο ρ]ι- 

ἵταὶ δείπσ κος νι αἰ]αδίοη {ο ἴἶιο νατίοις ΚπάΒ 
| ἠνοτοοί, α5 αστίοπ]τατα, τας, πιαπα[ασίμγος, ὅσο, 
Νοιν, Ὁν νο Βοπα1η Ίαν, 5ο]άϊθυς ννοτθ οχο]αάοά 
Γτοιι αἲἰ εαοἩ. Ύ6οο Ὠτοί. ΒΥ τῷ στρατολ. ἵ8 
ππσππξ ἴπα πιοπατο]ι οἱ δίαίο ἐαί ας {αἰκοι Πῖτη 
Ππίο Ρα. 

ὅ. Όπ νο πι Παγι 9ὲ. Ῥααὶ πονν θησταβίς πη 
,ασοπ]κ/ίσαι π]λακίου; αφ ἱπ 1 Όος, κ. 20. Αθλῃ 
| οοπίοπά ἵπ {Πα σλπιος,) γἱπ. ὈΥ νντοςί]ησ. Οὐ 
Γστεφ., '"ε 4065 ποί σπἰπ να Ρείζθ.. Νομίμως 
τοίογς, Τ Επί, πο 5ο ΠΙποἩ {ο {6 τα]ος ασσοτί- 
ἴπσ {ο ΙΟ] πο 1ο)ρβ//ρης οοπἰρπᾶρ, ἃ5 ἴο ἴ]θ 
Ρταενίοι» τα]ος ο οχοτοῖςο ϱη/οτοθά ὮΥ ίπο {γαίι- 
επ. 3ο Ατίαπ ΕΒρίος, 1, 10. δός µοι ἀπόδειξιν, εἰ 
νομίμως ἤθλησας, εἰ ἔφαγες ὅσι δεῖ, εἰ ἐγυμνάσθης, εἰ 
τοῦ ἀλείπτου ἄκουσας. 1ο ΡΊΓΑ5Θ νοµ΄μως ἀθλ. ος- 
ου15 αἱδο ἵπ (αἱοη απά οίπογ ννγίθτγ. Τη6 {νο 
Ὀπ]ησς υνΠίοἩ 8εοπη Ἰθγο θεροοίτ]]ν αἀνοτίοά ίο, 
πτθ, 1 (ο Ρτενίουβ βούογο οχοτοῖβε, απά 2. ἴ]θ 

4 

ΡΗΙΙ. Ἱ. 7. νο 
8ρτα ]. 18. 

εἰρρίηρ ο α]! εναίχ ο]οί]ια», ἐγοννίησ αθ]ἀο 6ΥΘΤΥ; 
εποιπῦταπσς, παπά σἰνίησ εί ορροπεπί πο αἆ-ί 
γαηίασθ ΟΝΕΓ {λλαπῃ. 

ϱ.. Τ]ε ασοηἰςίϊο πιείαρΏοΓ ΠΟΥ ρᾳ5ςθς Ιπίο απ 
ασγισμζίιγαἰ 9Π6, 8ο] αδ ννο Ηπά αἱ 1 6οἡ, Ιχ. 10: 
χι. 65 γι, Ἱ. ᾖαπιες ν. Ἱ. Τὴμο 66η5δθ, Ἠούενετ, 
ν/]] ἀεροεπά αροπ ὙΠαΐ πρῶτον ἶ5 {ο Ὀε τα[εττεά ἴο. 
Τ 15 πιοδί παίιτα]Ιγ οοηποοίεἀ ΥΠ µεταλ.; απᾶ 
51ο] ἶ5 {ο οοπαίτιοίῖοη αἀορίος ὉΥ {πε σεπογαἳγ 
οῇ Εικροβίΐοτ5, αποϊθπί απά πιοᾶετῃπ. Τ]ε 5επεο, 
πονθνετ, (15 αγἱείπσ, εἰίλοει Ιπγο]νος εαί ἶς ἵπ- 
οοηβιδίεπί ὉΙ(] [αοίς, οἳ (ενεη Ἠπεῃπ Πε]ρεὰ οιί 
ὮΥ ια Ἠατδῇ ο)]ἱρεί5 οΓ ἵνα κοπιᾷ, “Ιπ οτάετ ιαί 
Ἰα ππαγ ὃς επαυ]αεὰἀ (ο Ιαῦοατ 2), οοπίαῖης α (γαίῃ 
ποῖ Ἠθγθ {ο {θ ΡΙτρο5δθ; απά πα αρὶγτέμαϊ αρρ]ι- 
οαίίοή ίπεπος ἆεάισεά 15 Γοτοθὰ απ [ῖσίά, Ι 18 
ποῖ, ΠΟΥΨ6ν6Υ, ΠΘΟΘΒΡάΙΥ, ΨΙίΠ 8οπηθ, ἴο τεβδοτἰ {ο 
εοπ]εείµγο. ἨΝθ Ἰανθ ΟΠΙΥ {ο 51βρος5θ, ναί 15 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ ΤΠ {1ο τησ οῇ Βί. Ρα], α δοπιεν/Παί 
Παγςὴ. (γαπβροδ]ίοης απά (νι ἄτοῖ., Ἐτακηῃ., 
Βεζα, Οα]νίῃπ, (αδαιὈ., Ηαπππ., Ῥθατςθ, ΊΛο]{, 
ἨΏεηδομ, Ώοάάγ., απἀ αἱπιοδί α]] τεορπί ὉΟΠΙΠΙΘΗ- 
{α{οτ5) ἵο ]ΟἶἵΠ πρῶτον ΝΨΥΙΕΠ κοπιῶντα, 35 ἶ5 τεφι]τεᾶ 
Ὦ} ία οοιτςε ο{ ατσαπιθηί. ἜΤμο ἴγαθ οοηδίΓο-! 
Πο Ῥείησ {Πί5: Δεῖ τὸν γεωργὸν πρῶτον κοπ. τ. καρπ.. 
µετ., Νθγθ κοπ. 8 ἴε Ραγίίο]ε ἔπιρετίθο. Απά 
Ίνα Πέτα] 5εηςο 15: “6 Η 15 πθοεθεεατΥ {μαί (ο Ἠμς- | 
Ῥαπάππση, αἴνετ Βιςί Ἰαρουτίης, φ]οι]ά 6ΠΙΟΥ ἴμθ 
Παῖίς [ο Πς Ιαῦοιαγ]. 

Ἱ. νόει ἃ λέγω] “' ΜΙπὰ νν]αί Τ αγ.» ἜΤ]ϊς τε- 
{οτε {ο αἱ] νε {ογεσοῖησ αἀπποπίῖοης {τοπι 1, 8. 
{[ογννατάε; απά λέγω ππαγ ϱ6 τεπάθγθά “' απι 5αγ- | 
ἴπσ.”.. Φοπιθ ἀἰβοι]ίγ αἰίασ]ες {ο {πο γὰρ {ο]]ονγ- 
πα, α5 Ιπίτοάποῖησ α Ῥ/Γαιο ΟΥ ιοί. ᾿ΓΗΙ5, ἵη- 
ἀθεθά, 18 γοπιονοᾶ ΙΠ8οπιθ Ν9Β., νΝΠΙςΠ Ἠπνο ὁώσει : 
Ριΐ, Τ φα5ροοί, (τοπι εππεπάαίίοη. ἜΤ]ο γὰρ πεεά 
πο, Πονενεντ, Ὀο ἰγθαίθἆ αξ γοζιωπίαπέ, απᾶ ηο 
ααζλογΙϐγ νν] νναγταπί α5 {ο τεπάοτ Τί απᾶ. ΥΝΘ 
ΠΙαΥ 5αρροςθ (45 οΠεπ) α τε[εΓοησθ, (οισ] τε- 
πηοία; Πποί, Ἰούψνθνος, (μαί ὙνΠίο Ἠοοσευν. αρ. 
γαἱργ Ἱπιασίπες ; Όπί ταί]ιθγ 5αοἩ ας Βθηφοηῃ απἀ 
Υ/αΠ]. ροῖπί ου, « ου 1 16 πιγ ρταγει ναί {6 
Γον, ὅτο. : Ι. Θ6., [ΟΥ ὄφελον, ΟΥ εὔχομαι, ἵνα δῷη. 

ὃ. µνημ. Ἰ. Χρ., ὅσο.] ἨΗετε (πετε ἶδα οοπίΙπ8- 
{οη ΟΡ πο αἀπποπ]{ἶοἨ ΤΠ γόει ἃ λέγω: ιο Ιπίεπί 
ρεῖησ, {ο αἀπποπίς]ῃ Ἠϊπα, Ἱῃ αἲ] Πὶς ςυΠογίησς απἀ 
4αΠσο6Γ5 {9 ΤΘΠΙΘΠΙΡΕΥ ο εδιις (Ἠγὶςέ, ο{ {ο 5εεά ο 
Ῥανίά, (1.6. ἔπε ρτοπιίςοἆ βαν]οιτ) νο Παά Ῥεεπ 
ταίςθᾶ Γοπι Πιο ἆθαά : {ο τοσο]]θοίίοη οἳ ν]οςθ 
ει/Τετίησς, υνί(]ι {ο σ]οτίοις {ογπιὐιαίίοπ ος {πετη, 
ἵπ Πὶ5 οχα]ίαίίοη αξ α ῬτίποῬ απά α Φανίοιτ, νΨοι]ά 
Ὀ6 (ἶιο είτοησοαςί Ἱποθπίίνο {ο οοηςίαποΥ, Βοίῃ {ος 
Ἠπιςθ]{ απἀά οίμεγς. Κατὰ τ. εὔαγγ. µου, Ἱ. 6. α0- 
οογάἶπρ {ο {9 (1ο6ρε] α5 ἰαμσηί γοι ΡΥ πιθ. Βεθ 
Ῥοπι. ΠΠ. 16. 

Ὁ. κακοπ.] α. ᾱ. “« Γ1αῦουγ:”” δασσοείϊῃπσ Πΐ5 οχ- 
απιρὶρ ἵη πἱὰ οῇ Ἠϊ5 Ργτοσθρί8. "Ὡς, ΓΟΥ ὡς, εἰ. ΟΕ 
ἀλλ᾽ ὃ λόγος --- δέδεται ιο 5εηςο ἵ5: “' Ριέ Πέ ἵ6 πα 
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χ Οο]. 1. 94. 
ΥΣ Βοπι. 6, ὃ,δο. 
ᾱ 8. 17. 
2 0ος. 4. 10. 
1 Ροι. 4. 18. 
Μαι. 10. 98. 

νά .) ’ 3 

Μακβ.8. σού, µετα δόξης αἰωνίου. 

ο δ ς Ν 3 ’ 

λα. σασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται. 
- - ς 

Ρ 1 Τίπι. 6. 4. υ Ταῦτα υπομίμνησκε 6 

9 ΤΙΜΟΤΗΥ ΟΗΑΡ. Ἡ. 10--- 16. 

7 υ) ” 7 , 9 ” ’ 5 

γος ἆλλ᾽ ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ οὗ δέδεται. ᾗ 4ιὰ τοῦτο πάντα ὑπομενω 10 
ν Ν » Ν 5/ Ν 3. ; ’ ά 2 ω Ὁὃ 

διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἱη-- 5 1ο ο 

ς ’ 

7 Πιστὸς ὃ λόγος" εἰ γὰρ συναπεῦάνοµεν, 1 
9 .. .. 7 3 ς ’ Ν ΛΑ ’ .] 3 ’ 9 

καὶ συζήσοµεν εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσοµεν. εἰ ἀρνουμεθα, 19 
3 ω 3 ’ ς ” . 3 3 ” Αα. ’ 3 ’ 

καπεῖνος ἄρνήσεται ἡμᾶς" "εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστος μένει, αρνή-- 13 
.“ϱὌ..." 

διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ ἸἈυρίου μὴ 14 
ω 3 2ο [ή πι 4 . - 2 , ’ 

λογομαχεῖν, εἰς οὐδὲν χρήσιμο», ἐπὶ καταστροφ] των ἄκουοντων. «Σπούυ- 16 
ο] Τίπῃ. 1. 4. 
ᾱ 4. Ἰ. 
ἁθ. 20, 
τα, 1. νὰ, 
ἃ ὃ. 9. 

οοπ]/{οτί, {λαέ ἴ]νε νγοτά ο{ αοἆ ἶ5 ποί Ῥουπά αἶοπς 
ψί πιο, Ρα 15 πιακίησ {ες οοιγ5θ απ 15 σ]οτ]- 
Πεά ; απά ναί ποί οπ]γ ϐΥ οἱ]εις, (α5 ἶ5 σεποΓα]]γ 
υπάθιςίοοςἆ,) Ὀπέ αἱκο, 1Π 5οπΠθ ἸπθαδΓθ, ὮΥ ἴἶθ 
Δροδί]ε Ἰήηδε]{; {οτε 566της ποί {ο Ἠαγα Ῥεεῃ 
τοβίγ]οῖεὰ {τοι Ρτεασμίης 1 αἲ Πΐς ουνπ ΠἨτεά 
Ἠοιςο. 

10. διὰ τοὺς ἐκλεκτούς.] ΒΥ ἰῖδ εχρτεβδίοη ἶ6 
ΒΙΠΙΡΙΥ πεππί (α5 ἴο Ὀοδί Οοπιπιεηίαίοις ατθ 
αστεσςά) (Ἠοβα νο Ἠθεγα οα]]εά {ο τοσείνε {πε 

'ἄοβ8Ρ6/!, οερεοῖα]]γ πε (σεπιζες, οἳ γν]λοπα 946. Ρα] 
Ὑ/α5 εβρεςΙα]]γ ίμε Αροεί]ο. 

11. πιστὸς ὃ λόγος] "ΤΠΙς {ἔοτπιπ]α 16 ὮΥ 5οπ1θ 
το[εγγθᾶ {ο νν]αί ργεοεᾶες, αξ αἲ ΤΗ. 11. 8. Βαΐ τί 
α]πιοςί α]νναγς το]αίες {ο Ὕν]αί /οὐζοιος: απά εαί 1έ 
18 5ο ἴο ο {αΚεῃ 6Γ6, αρρεατ» [τοπα {16 γὰρ ἵπ (πε 
ηποχί οαμ56, ν/Πίο]λ Ἱπεαής 5οἰλίοεί, 5ο ἐῑιαί ἴπετο ἶ8 
ηΟ οΕςα8ίΟΠ ΓΟΓαΠ ὅτι. 'ΤΓΠΙ5 15ο οῇ πε {ογπια]α 8 
Ἱηΐοπάεά {ο ἀῑτεοί ἴε αἰεηίΙοΠ {ο 8οΠΠς νεἰσ]ίγ 
απά ἹπάυὈίίαυ]α {ταίῃ. 96ο 1 Τϊπι. 1. 15. Π1. 1. Τν. 
9, παπά οβρεσἰα]]γ «νηεπ, α5 Ἰπ ἴΠο ργεβεηί σᾳ5ο, 
Ποβ]ι απά Ὀ]ουά ννου]ά Όο αγ {ο 5ίαπιρ]ε αί α 
βοπιθυν]αί απρα]αίοαρ]ο ἀοοίτίπε, Ιπνο]νίῖησ {θ 
βαογίβος ΟΡ υν]ιαί 15 πιοδί Ῥγοσίοις 1π {5 ννοτ], 
ἵῃ οτάογ {ο {ο Παρρίπεςς οῇ {6 ποεχι. εο Οα]- 
νιῃπ. ΜαπΥγ Εχροβδίίογ ατα οῇ ορίπίοη {πας ναί 
ἱ5 Ἰθγε φαἰά Ὕνας α φαγίησ ἵπ ᾖοαιθηί π9θ απιοησ 
ΟΠτίκίίαης, Βυαί οῇ 8 ννο Ἠανο Πο Ῥγουί. Απά 
νε Γποί Πδε]/τηαυ Ὦο ἀοπρίεάς {οτ, 1. πο βαγίπσ 
18 ποί αἱ αἰ] Ίῃ {ο ΠΙΠΠΠΘΓ ΟΕ α οΟΠΙΠΙΟ ἀἰοίιηα, 
οβρες[α]]γ αδ 1 15 {οο ἰοπσ (11ο δαγίησ οχίεπάίησ 
35 [αγ α5 οὐ ὀύναται) απᾶ, 2. 1ὲ 18 {οο τοβηαά Ιπ 
Όια (ουσ, απ ροϊπίεά απά απ {ποίῖίσα] Ἱπ ἴἶνο 
οχΧΡΙΘΡΡΙΟΠΣ Ῥοίῃ οἸαταοίετὶκίίο ο{ ιο Αγροφίίο. 
Πε ρΗποί(πα{]οη, Ἠοννόνος, Ίας Όδοπ Πή{]ατίο ἵη- 
οοττοοί; {ου {ο ςαγίησ οοηδὶδί5 ΟΡ ίνγο ραγ!5: ἴ]θ 
γδί (ππθαπί ΠΟΥ εποοµγασεπιεπέ παπά οοπκοἰαίίον, 
απὰ οοπίαἰπ]ησ Ιη συζήσομεν --- συμβασιλεύσομεν ἃ 
Ῥδα 1η]. οὗπιαα) (ογππαίίπσ αἲ συµβασιλ., ἴμο 
βρεοπά, πιθαη{ ΓοΥ Ἰραγπίπα, 38 Το {6 ανν Ρα] 60Π56- 
απεηοσθΒ οῇ [αἱ]ατο ἵπ οπὀτῖπσ {ο Π6τΥ ἱπα]. Όεο 
1 Ρε. 1. Τ. ἵν. 13, Παπι6]γ, ναί οῇ Ὀαίησ αἰκοιυπος 
ϱΥ Ομπὶκί. θε Μαϊ, νΙ]. 20. απά οοπρ. χ. 99. 
[ο τοπηπ{π]πς ννοτάς οῇ χο δοπίοποθ ΓΟΓΠΙ, ΡΓΟΡ- 

ετ]γ δροππσ, Ῥαί οπς οἸαμφο, παπά ναί Ιπίθπάθά 
{ος απ )ηκίγα ίοπ οἳ νν]ιαί Ίνα Όσοι παἶά, απᾶ {ο 
υοῦπί πο νναγηϊησ. Ίο 5οηςο ἰ5: « Τ]οισ] 10ο 
βοι]ά ϱο ΠΗΓΗ] {ο ος οησασθππθη(ς, Πο νν]]], 
απά παςδί, αὈίάο Γη α]. Ὀοι]ν {ο 5 Ρτοπηῖεος απά 
{ο 5 ἠιγεαίοπίπσς, Ἠοα οπηποί ἀ4οπγ Πἰπηβε]ῇ (α5 
1ου παν) Υ Γα]κι(γίπσ Ἠ5 οννπ βο]οπΙΠ ἀδο]ατα- 
Ώομς. "ΤἸοτο[οτα, α5 (λγὶκί ἰ5 (τας, 8ο ΠΙΙδί αρο8- 
ἰαΐοε απά Ὀαο]κεάσοτε 6 το]οσίσά Ὁγν Επι αἲ ναί 
όαγ, νν (πο αννβα] ἀσπιπο]αίίομ, Τ πονογ Κπονν 
γοι, ἀορατί [οπα ππθ,) ἃο.. ΟἨ νο [οτος ο) {νο 
ΕΧΡΙΘΒΡΦΙΟΠ συµβασ. 5οο Ἀοπῃ. ν. 1Τ. (απά Νοίο) 
παπά Βενο]. 1. 21. ΤΠ Ραξςεασο Ἰναδ Ρογ]αρς Ἰαά 

’ υ) -” ο ’ 3 

δασον σεαυτὸν δόκιμον παραστησαι τῳ Θεῳ, ἐργατην ανεπαίσχυντον 

ἵπ πηϊπἁ ὮΥν Ερϊοίείας Ἐπολίτ. Ο. κχῖ. Ψπετο θ 
εἴπαβ αἀάτεςςες ο ραεπί]γ εαῇΠετίηπσ νἱτίαποιβ 
ΙΠΑΠ: Οὐ µόνον συµπότης τῶν Θεῶν ἔσῃ, ἀλλὰ καὶ 
συνάρχωγ. : 

Ι ανα ροϊηπίθοά {πε φεηίεηοθ αοοοτάἶηρ {ο ίπθ 
4ῦονα, Ι αρρτεπεπᾶ, οοττεοί νΙεν/ ος ἴλε 8εη5θ; 
1Π νλΙο ἵ ατα ρατί]γ εαρροτίεά ΡΥ πε αι{οτΙγ 
οΓ {1ο Ῥοδε]. ΘΥτ. Υ 6ΙΒΙΟΠ, Ώ6ηδοηῃ, απά Μαοσκη., 
Ὢμο, ὈΥ βαρρ]γίησ α ῥΐ, αἀπαῖί ἴλαί α Πεν 8εη- 
ἴοποθ οΟΠΙππθησθς. Τ]οισῇ ἴΠαί γνας ποί πεεεδδατὴ 
ίο Ὦε 5πρρ]ἱοά; 5ἶπορ {1ο «45ήπάείοπ Ἠετο Ἠαβ 
οσα] {οτος: ΝΠΙο] Ἰαά (τίεδΏ. ρετοεῖνεά Λετε, 
Ἡε υνοι]άἀ ΡρτοβαῦΙγ Ἠανε αἰδο 56εῃΠ 1ΐ αἱ ἀρνήσα- 
σθαι ἑαυτὸν, απἀ οοπςεαιεπΏγ Ὑνου]ά ποί Ἰανθ 
ορίτιἆἀεά Ἱπίο {πε {εχί ο γὰρ, {ουπά ἵπ 8οπιθ 
17 Μ95. απἀ 5οπιθ Ύοδγβδίοηπ5 απά Εαίμετς, θέ 
πιαπ]Γος{]γ ρτοσεεάῖπσ [Τοπι οργίαϊίπ Πα] Ἱεατπεά 
εοἱο]ίςις, Ίο ἀῑά ποί Ρρετοείνο {πε {οτοε οἱ ἴ]θ 
ΑδγπΠάείοῃ, 

14. ταῦτα ὑπομ.] 3ο 1 Ροϊπέ, νι Τηδορηγ]., 
γΥΠΙο] 15 πιοτο 5α1{αθ]θ {ο {Πε στανΙ{γ απἀ ἀῑσπΙίγ 
οῇ «οἰεπππ Ἱπ]αποίοῃπ. πετ 15 πο οσσαείοη {ο 
εΙΡΡΙΥ αΠΥ σιῤ]εοί ἴο πα νετ ὑπομ.; δυΐ 1 απη, 
{πο «πιει οἩ ΑΌρ. Ἄθγνο. 15 Ῥγείεταῦ]ε {ο ἴθ 
ἴ]ιεπι οἳ ους ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ύ6ΓβίοΠ. 

--- διαμαρτυρόμενος ἐνώπ. τ. Κ.] 366 1 Τίπι. ν. 
ΦΙ. Όπ λογομ. 9εε 1 Τϊπι. νἰ. 4. Αί ἐπὶ καταστροφῃ. 
{πετ ἶ5 ιοί, 88 8ΟΠΊΘ ΞΙΡΡΟΡΘ, 4η ε]]ῆρβίς οἱ εἰ μὴ ος 
ἀλλά. Μας] 6ΠΕΤΡΥ ἶ5 Ἱπρατίεά Ὀ} Πε 4ςηπάείοι. 
Τ]ε σοπετα] 5εηςθ ἶ5, ἰΠαί οοπίτογθτείθς ν/π]ο]Ἡ 
{πγη ΟΠ 80ΠΠθΘ πῖοςθ ἀἰδίίποίίοης ἴπ οογάς, ταίῃει 
ἔπαπ. Ίπνο]νο ἀἱΠετεποςς Ἰπ {ὐῖπσς, το ἴο ὃθ 
ανοϊάεά; πο ΠΠΕΤΕΙΥ αδ µ5ε]ες5, δαί α5 ἰεπάίῖηπσ 
{ο θαυνεγί ἴ]ο {αλ οῇ {ο Ἰεατετς: βἶπορ ἴΠ6Υ ΄ 
ππαγ {μας ἀοιδί οῇ Ίιε (ταί οἱ ἐμαί (.οερε] αὐθοιέ 
νμΙοἩ {ιο οοπίεπάἶπσ ρατί]ο5 οππποί αρτθθ,. 366 
Οα]νίη. 

16. ΑΠοτ Πανίηπσ «Ἠοννη Ἠηαί να ρτεασμετς ο{ 
6ος”ς νοτά οαρΏῖ πο ἰο 4ο, ἴ]θ Αροβί]ο Ρτοςεθ(θ 
{ο ροῖπί ουί ννλαί {ευ οπσέ ἰο ἀο. Τί 15 ρτορες 
{ο ποίῖςς {6 οοππεχῖοπ Ἰθτα, ἴ]οιση ποπ 56ΘΠ8 
ίο Ἰανο Ῥεσηῃ τοοοση]ζεά Ὦγ το ϱοπιππεηπ{αί{οτΒ, 
Αἱ Ἰοαδί πο Πκροδίΐογ Ίας δΠΟοἵΝΗ {πε οοηποχίοη, 
Ῥαΐέ Οα]νῖπ, ἵπ ο Γο]]οννίησ αἀπιταυ]ο ἸΝοίθ: 
ἐΩαοπίαπι οκ Ίου Γοηίο παδοΠ{Ητ ΟΠΙΠΘΒ ρᾳσῃςς 
ἵπ ἀοοίτῖπα, ααοά Ιησεπίοβί Ποπιίπες 5ο νοπο]ίατο 
οοταπη. πιάπάο οαρ]απέ; ορπάπα οἱ αρίΙδεΙπαΙτη 
τοπηθάίαπα ορροπίέ Πο Ῥαμ]ας, ἀαππι ργωφοπ 
Τήπποί]θο, αἲ ἴπ Ώθδιμπαι οοπ]εοίος Παῦθαί οσμ1ος, 
πο 5ἱ ἀϊσοσταί, ΄ ΑΙ ρ]αακαπα. οαρίαπί ἠθαίτί, ἴα 
ππίθιη εἰαἆθας αρρτοβατο {6 αο πάπα πηἰπἰκίογία η 
Ῥο6ο.” 

---- ὀρθοτομοῦντα τὸν λογ. τ. ἀλ.] Τ]ο ϱοπογαὶ 
8686 Ἠθτο 186 Ρ]αϊπ  Ὀι{ (]γο παίπγε ο ἴ]ιε πιείαρ]ιος 
Ία5 Ῥοθῃ ποῖ α ΠΠίιο ἀοθαίθά. Μαπγ τουορηίσθ 
Ίῃ ὀρθοτ. απ α]]αδίοη {ο ο 1 οννὶκ Ῥγερίς ομεὔπς' 
1ρ οἨ αἰυίαΐπο α αοτίβος Ιπίο 15 ρτορος ρατίδ, 

ἳ 
! 

| 
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ς1/ 2 1 Τί. 1.90, ἆ καὶ ὃ λόγος αυ- ο 
. οἵ- ο] Τΐπι, 6. 21. 

πινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγο- 
, 2 , υ - 

19 νέναι, καὶ ἀνατρέπουσι την τινων πίστιν. 

ο: {ο {6 βογῖοος αἰνίαίπσ ἴιο Γιαιυ Ιπίο 88ο10Π8 
οἱἩθγς, {ο α οπἵνοτ αἰδίγιρωἶπσ {ιο πιραί ἴο ἴ]ε 
ριθεί8; ος, {ο α είεν/ατὰ ἀεα[ίπσ οί ίΐε αγίϊείεδ 
οοπηπα θά {ο Ἰή5 πιαπασεπιθπί. ΑΙ] νο] πο- 
Ώομς, Ἠοννδεναχ, ατα απδαρροτίεά ὮΥ Ρτοοί. ἜΤ]α 
ορίπίοη πποδί οφεπεγα[/ή αἀορίεᾶ 5 (μαί οἳ ἄτεσ 
2. (αὓ]γ 5αρροτίεὰ ϱγ Εκει ἵη Πὶ5 009. Π. 911., 

Ἰλοί5. ἵπ Ίοο. απά Ἀοβ]εις.,) απά {ο]]ούεά ὮΥ 
πιοδί τοσθηί ΓΕχροδίΐογς: Ὀγ νν]ίο] {πετ 5 5ρ- 
'Ῥοφεά {ο Ὁο ἃ πιείαρλογ {ακθη {Γοπ ἴποδε Ίο 
Ῥτοσεοά ὮΥ α ἀῑτεοί τοαᾶ, Ιεανίηπσ ογοοκεά απά 
ππδίησ Ρραΐης. Απά {Πεγ οοπιρατο ἴηἩε «τεεκ 
.- τέµνειν ὃδὸν, ΟΙ κέλευθον, εὐθεῖαν, απά ἰε 
αἲΙΠ υίαπι δεεαγο. ΤΠΙΒ νΙοΝ Ἠονθνοτ, 15 Παῦ]α 

ο ἴννο οὐ]εοίίοης» 1. Τ]αἱ 1 ἆτορβ {λε Ιάεα ος 
ἐργάτης, απᾶὰ Ὀτίησς ἵπ ὁδὸν Ντοησἰγ. 2. Τμα 1 
ἀοες ποί εαιοϊεπ{]γ απ[ο]ά ναί ρατί οῇ {1ο οοΠῃ- 
Ρουπά {ΘτΙη ὀρθοτομοῦντα ΝΠΙΟΠ Ἱπιροτῖς ἴΠθ αεί οί 
οµέὗπιο' οι αἰγίαίπσ, απά νηίο] πιὶσηί 1οαά 5 
ταίπετ ἴο (πΙης (Παί (ο Αρορί]ο Ἠαά 1π νίανγ (να 
αοί οί ρἰοισλίπς, ιο]ιοπ ιο Γηγγοιυ ἆγε πα 
αἰγαἰσλά. «Απ οριπίοη 5αρρογίεά ὮΥ ελα ααἰοτίίγ 
οὗ 6Ἠτγς. απἀ Τ]εοάοτεί, νο απηποίαίο {μμ8: 
««ΎΨο ρταίςο ΘΝΕΠ {Ἴοβ5αθ /ιβῥαπῶπεπ, Ὑ]ο οιί 
Οναίτ πγγοννς βἰταϊσηίς 8ο αἱδο {6 {ασε 15 {ο 
Ὦς οοπιππεπάσά, Ὁ]ιο Γο]1ονή ές «απο, ο τι]ο, 
οἳ να Ὠϊνίπο Οτασ]α.. Αοοοτάίπςσ {ο {Πίς νίαυν, 
« ᾖνα αρ]ταα] ννογκππσῃ Πο παεἀεί]ῃ ποί {ο Ὀθ 
αθλαπιοὰ, τισηε]γ ἀῑνίάϊπςσ ένο υνοτά ο τα], 18 
Ἡ6 νο νναπάθτς ποί {ο ἴ]με τὶσηί ογ {ο (ο ε[ι, 
Ῥαέ σοθ5 Γογννατὰ ἀἰτοσί]γ ἵπ Όιο Ῥραίμ οῇ (γαίῃ, 
Πο. αἲ ονθτγ 5ίθρ, {πίκος Γοτ Πὶ5 τα]ε {Πθ τενθα]εά 
ν/οτὰ οἳ ἀσά. ΑΠετ αἰ1, ποννενες, [ απ Ιπο]]ποά 
ίο Ὀ]π επαί ενοπ {(Πῖς ν]ονν ηιαγ Ὀο απ[ουπάςἆ, 
απά Παβ]α {ο {Πα «απο οβ]εσίίομ α8 αἰἲἰ (Πε οίμοις, 
--- ΠαΙΠΕΙΊΥ, οῇ Ιπίτοάιοῖησ απ Ἰάθα ΥΥΠΙοΗ {το 18 
ηΟ ΓΘάΡΟΠ {0 (Π]π]ς ννας ἵπ ο παπά οΓ {1ο Αροεί]ο. 
Ναγ, ἵξ ππαγ ϱο ἀοαρίεά νναίπεγ Πο ἶ5 ερεακίηπσ 
οῇ Βογέρίηγε αἲ αἲἰ, απἀ οοπεοαεη{]γ νπείμεγ Ἰθ 
18 σἰνίησ αΠΥ ἀἰτεοίίοη ΓοΓ 15 Ιπίθτρτγείαίίοηπ. ΒΥ 
6 πε ννοτὰ οϐ ἐγα(], β6θπης ταίμθγ {ο Ὦο πηθαηί 
Ώιο «ἄοερεί. Απά να Αροεί]ο αΡρραατ5 {ο Ἰαγθ 
Ἠπά πο φρροίαἰ αἱ]αβδίοπ5 {ο αΠΥ ο {λα απα]]ῇσα- 
Ποης ος ο[ῆσες οῇ πο αρἰτέυα] ννοτκππαπ, Όαί 
βοἱεΙγ Ἰας ἵπ νίενν {ία ροποτα] Ιάθα οΓ“« ἀοΐηρ 5 

{ νου] οΓ χο (ο8ρθ] 5ο ας ποί {ο Ὦ6 α5μαπιες,) 

4 

1. 6. ἵπ α ννοτ]κπαπ]]Κκο ΠηΣΠΠΘΥ. 3ο {πο Υα]σαίο 
νο] τοπάστς, “« τοοίὸ (ἰταοίαπίεπι 5 απά ἴ]ο 
Ῥεκε]. Ἀνγτ. Τταπε]αίος, τοπάστς [Γορίη, «6 ργθας]- 
ης τσ]: ννπεπσς ἰῖ αρραατς {μαι ηθ αἶδο {οο]ς 
λόγον τῆς ἀληθείας ἴο Ίπθ6αΠ, ποί {μα Αορτρέμτες, 
Ὀαῖτ νο (ᾖοδρεί; απ΄ Ἰπίθτρτθίαίίοη οοπβτπιοά ὉΥ 
Όνα οοπίοχί, αἱ ν. 14.. ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόν- 
των. Απά ἵπ ἠς 5θη5θ {Πο οχρτΘΒΡΙΟΠ οσοΙ15 αἲ 
2 ζοἑ, νἰ. Τ. ΕΡΙ. 1. 19. ὅαπιες Ἱ. 18. Οο1. 1. ὅ. 
ΤΈπης, ἴοο, ἵπ Εςθῦ. απά οίπθτ ν/ΓΙ{ΘΓ8, ὀρθοτομία 
18 πςθᾷ Γοτ ὀρθοδιδασκαλία. ΥΝΙΗ τεδρεοί {ο ἴθ 
πιαίηγο ΟΡ {να πιείαρῄος, 1έ 18 ηοί οἶθαγ {ο πιο (αί 

'8ε, Ῥαυ] Ἰαὰ αγ Ρατσα]ας οηθ ἵη νίουν. 1 Ίο 
Ἠπά ΤΕ «Ἠοι]ά 5θεπῃ {ο Ἠανο Ώθθη {ο (ο ]άθουγς, 
ποί οῇ {α ᾖῬοπσηπιαπ, Ὀπε Όλα δίοπο-ειίοη, νν]ο, 
10 4ο Ἠΐς ννοτ]ς ννθ]], πιαςδί ομέ οἰγαἰσ]. ΊΝονν 
ὀρθοτόμος ({τοπα νΥΏΙοἩ ὀρθοτομέω ἵψ ἀετῖνθᾶ, απά 
πιοί ΓΤΟΤΩ ὀρθὸς απά τοµέω) ΠπθαΠ5 α σίγαἰσ]ιέ σμ{ο, 
απά μας πηϊσΏί κατ ἐξοχὴν Ὀο υςθᾷ οἳ α βίοΠ6- 
οπ(ίετ. Ἡ Ομ εποι]ά Ὄε (ποισηί Ιπαάπηιβειρ]ο, 
1 Νουιά βαρσοσί, ναί ννο ππαΥ, αἲ θᾳδί, 5αρροςο, 

--- 

στο 

« 

Γρ μέντοι στερεὸς αλιορ Γοοο 10. 1, 

υνἩ {ο Ἰεαγποά Ν. Ἐπ]]ες, ναί {ο Αρορίε 
«ροακς νι αἱ]αδίοη {ο ο εκριθβείοη αρρ]εάἀ 
(45 ννο Επά [οπι {πε Ἠαυριηϊσαϊ Ὑτιίεις) {ο 
{αασ]ετς οΓ ἴ]ιο Γιαν, νο ΊΎετε {ετπιεά ση 9ΌπΊ 

ΠΠ οἱ τέµνοντες τὸν νόµον. Ὦοθ μαι ἃ5 Ιε 
1ΠΑΥ, ἴῃθ οὈ]εσοίίοῃ ατρεά ὮΥ ος ο οοπίεπἁ 
{οι ἴἶε ασγἰοιἰαγαῖ ΠηΘίαρΡΠοΟς, ναί ἐργάτης 18 ἃ 
ἴΘγΠα α]πιοδί οοπβπεᾶ {ο αστἰσιἑέμγαί ἰαδοις, ἵδ Ὀ} 
ΠΟ ΊηθαΠ5 5Η6Ἡ αξ {ο Ιπναλάαίε {Πε αὔονο γ]θυγ. 
Ἐοτ ιο ν/οτά 5 δοπιείίπιος α5αοἀ οἱ ατἰίσαπς, οἳ 
νήσο] (εγε ἶ5 αἱ ]οαδί οπο εχαπιρ]ε ἵη {με Ν. Τ.5 
Π4ΠΙΘΙΥ, 1Π Αοίς χὶςκ. 2δ., ποτε 1{ 15 α95εᾱ ος {πα 
πιοολμαπίος ΙΝΠΟ πιαάθ {Πε αἰ]νετ πποάε]ςδ οῇ {πα 
Τεπιρ]ο ο) Ώϊαπα. 30 αἱδο Τ]μαογάϊιἀάες Π.. 40. 
ερεακίπσ ο{ {πε ΡρεοΡρ]θ ο{ ΑίΠεΠΒ, 8αΥ9 καὶ ἑτέροις 
πρὸς ἔργα τετραμµένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι, 
ν/ηθγθ 566 ΠΙΥ Νοίθ. 

16---.18. Οηπ (ᾖεςθ Υοί9ος 5εο Νοίος οἩ 1 Τπῃ. 
1.4. 20. νἰ. 20. Ἱν. Τ., απἀ αἰδο Βρ. ἨΓατουσίοπ)8 
Ῥὶν. Τ,εσ. νο]. ΠΠ. 198. 

--- νομὴν ἔξει] 1. 6. Ἠαδ [α (επάεπογ] ἴο οαί [ος 
ερτοαά [αγία]. 
οἶοις ορΙΠΊοΠ) ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεµήηθῃ. Όη ια 
παίµτε οἱ ἴε ορἰπίοηπ8 Ἠετεο αἀνεγίεά {ο 9εθ 
Έοεοεῃς. ΘΥπορ. απά ἴῑε Τηίτοάςίίοη {ο 1 6οἨ. αυ. 

19. ὃ μέντοι στερεὺς, ὅσο.] ᾿ΓΠΙ5 ἶ5 α Ραβ»αρο οί 
οοηβ]ἀθταὺ]ο ἀῑ[Ποι]γ, απἀἁ οἩπ Πίο στεαί ἁἷ- 
γετεῖίγ ο{ ορίπίοη οχἰδίδ. ΤΠ οτάοτ {ο ἀείετπιίηθ 
ν/ΠΙσΠ, 1ὲ 15 ΡΓΟΡΕΓ {ο Ρραγ Ρατοι]ατ αἰἰεπί]οη {ο 
ἔιο οοππεχίοπ. ΝΟΝ αίποιασῇ 8οππο Ἰαγε ἀεπίεά 
Οιαί απ οχὶεί (5εο Ὠοάάγ.), απἀ οίπετ Ἠανο 
Οιοασηί Πέ ἀοαδήα], γεί 1έ 16 οἰθατ]Υ ΥνΙ(Ἡ έιο ϱγο- 
οεαἰπσ Όεγδε; α. ᾱ. “ Νονοτίμε]εβς [νμαίευου / 
ΠΙΑΥ ο {Πε ον] εῇεοί5 ρτοάιοεά ὮΥ {παςο 56- 
ἀποεγε] ίπο Εουπααίίοπ οϐ «ο 5ἰαπάεί] Βγπι απἆ 
ΙΠΙΠΙΟΥΘαΡΙ6.2 
αἴίοη οῇ ἀοά τ ἜΤ]ε τεσοεπί Εχροβίΐοτς ἵῃπ σεπετα] 
ππάρτείαπά ὮΥ 1έ {ιο 6 γἰκίαπι γεσίοπ, ΥΥΠΙοΙ ας 
(αοά {ου 15 ααἴ]οτ. Ὑεί (ας 1 ν]] Ὀο πεσοθΘΒΒΑΤΥ 
{ο ίαΚα θεμέλιος ἴο ππθαπ απ οαίῇοα, {ον νη]οΠ 
αἰσηϊβοαί]οῃ {πετε ἶ5 πο σοοᾷ αι{ογΙ{γ, απά ννΠ]σο 
19 Ποῖ νοτΥ αστοθαβρἰθ {ο ἴ]ο οοπίεχί. Τί ἶ5 ρ]αϊπ 
Όιαί πο αξαα] «οηςθ Ο6 {πο υνοτά πηαςί Ίετο Ὦθ 
τείαϊπεᾶ. ἜΤΠπουισῃ 6Υεῃπ ΒΥ ίποβδε ιο τεἰπίη (8 
66πεθ, ἴηθ οχργθβδίοη ἶ5 ναγίΙοιΙδΙΥ Ιπίετρτείεά; ὉΥ 
ΒΟΠ16 ΟΡ {πε ἀοοίγῖπο ο {]ιο γεδωγγεοίίοπι; ὮΥ οἱΠετΒ, 
ο{ Οιὶκέ ιζπιδεί[, ος οὗ ιο Ρτοπιϊδο οἳ είετπα] 
εα]ναίίοῃ (μτοιση Ἠϊπι: ὉΥ οίμετς, ασαἶπ, ΟΡ οἰες- 
εἶοπ; ννπίοῃ ]αδί Ιπίετριεία[ίοπ ἰ5 ]εαςί ἀεβετνῖησ 
οῇ αἰίοηίίοη. Πε (γα Ἱπίετργείαίίοῃ 19 ΥΘΤΥ 
εροοίοιΙς, απά Ἠπβ ΠΙΙΟΠ {ο τοοοπηπιοπά 1{ ἵπ οίπετ 
Ρατίς ος Ξοπϊρίατο. Βυΐ 1 ηα5 {11ο «αρροτί [Γοπι 
Όπο εοπίεαί, ννμΙο 15 βίτοησΙγ ἵπ {ανοιτ ο {πε 
«Λη5ί-ππεηΙοπεᾶ εχροβ!οη. Απά Ιί Ἰας5 {8 
Γατίπεγ αἀναπίασο, {παί 1 αἀπῃίς ο ιο οίπεΓ 
Ρεΐησ επσγα[τεὰ αροῃ Π: {ος πο βαπάαπιεηία] 
ἀοείτίπο οϐ ιο (1ο8ρεΙ, {ο γοδιγτεοίίοπ (588 
1 6ου. χν. Τπίτος.), οοπίαίπες ἴπ Π{ςε]{ {ια ρτοπηί5θ 
οῇ οίογπα] 5α]ναίίοπ {ο αἰ] ἴταο Ὀε]ίενετβδ. Της 
γ]ονγ οϐ {ηθ 86η9ο 15 εαρροτίεά ὮΥ πα αιίποτγ 
οῇ ΤΠεορῃ. : παρασαλεῦσαι οὐ ὀύναται τὴν τῆς ἆλη- 
θείας κρηπίδα". ὃ Θες γὰρ τοῦτον τέθεικε τὸν θεµέλιον. 
Σφραγὶς δὲ τοῦ θεµελίου, τῆς ἀναστάσεως ἡ ἐλπίς. 
ἨγΠαϊ 15 ποτε, ἴπθ αΏογο νο οαπ αἱοΏθ επαβ]α 
Ἡ8 {ο αβείση αΠΥ {ο]εγαβ]ο 56Π566 {ο {ο Ἱνογάθ 
/Γοἰἰοιοῖις, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην : [οτ {ο 51ρ- 

5ο Ιπ Αοίς 1ν. 17. (οἱ α Ροτηί- ͵ 

Ῥαΐ νυπαί 15 πιεαπί ΡΥ {Πῖ5 Εοἀπά- / 
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-” - Πα .. .) - ’ α «211: 

τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην "γνω 
ε., 2 ο ο) 
όντας αυτου 

η (6 2 ΄ 3 . 3 ; - ς 

χαν " αποστητω απο αδικίας πας ὁ 

[-- 

9 ΤΙΜΟΤΗΥ ΟΗΔΡ. Π. 19 --- 26. 

Λύριος τοὺς 
3 ’ 3 

ὀνομµαζων το 

Ῥοι.ο.5ι, - ΜΝ, ρ»ι, μι η λ.. 3 3 , ; - ” 
ἒ ονομα Ἀριστου. ἕ ην µεγαλη δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι µόνον σκεύη χρυσᾶ 20 

ν 3 ο. 3 λὰ ολ ει, 4, αν / - . Ὁ ᾽ τμ Ν 4) 

καὶ αργυρά, ἄλλα και ξύλινα και ὀοστρακινα” καὶ α µεν εις τιµην, α 
- 32 εν μ” Ε ’ η 3 η ; , 

ἉΙωμαθ.1. δὲ εἰς ἀτιμίαν. ' άν οὖν τις ἐκκαῦθαρη ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται 91 
Ὠ Ὀ ς , » ” ’ ” , 

σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμέγον, καὶ εὔχρηστον τῷ δεσπότη, εἰς πᾶν ἔφγον 
1 σος.1.α.. 2 .. ια ἳ .. 4 ᾗ δν πο  αγαθὸν ἠτοιμασμένον. ' Τας δὲ γεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε' δίωκε 59 

Π ΄ 3 ’ ’ Ώ » ; .] 

δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν 
. μ - ενα 3 ] 2 ’ ϱ 

γι κίω, Κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. Ίὰς δὲ μµωρᾶς καὶ ἄπαιδεύτους ζητη- 39 
46.4, - . /! » ’ Ι - ᾽ . 3 “ 

πι, 3 9, σεις παραιτοῦ, εἰδὼς Ότι γεννῶσι µάχας. ΄ δουλον δὲ Κυρίου ου δεῖ 94 
ΙΙ Τί, 8. 9. : με ὠ ἱ : ντ. ο Φάμὴ κ. 
ο ών. µαχεσθαι, αλλ Ίπιον εἶναι προς πάντας, διδακτικὀ», ἀνγεξίκακον, '' ἐν 5ὔ 

Ἁι. Ὁ, 
, ’ . 3 Π -] ’ ” 3 ” ς 

πραότητι παιδεύοντα τοὺς. ἀντιδιατιθεμένους µή ποτε δῷ αυτοῖς ο 
” 

Θεὸς µετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν 

διοβόλου παγίδος, ἐζωγφημένοι, 

Ρος Ι{ {ο πιθαπ {οζεπ οτ εοπβγπιαίῖοπ {5 ἴποδ6 
ατα οὐ]ίσαᾶ {ο Ιπιετρτοαί 1, Νο απάθιςίαπά θεµελ. 
οἱ απ εἀίβος), Νου] ππαἰκα ιο ποχί ἵνοτάς ἵῃ- 
εαραῦ]ο ο αΠΥ {ο]εταβ]ο 5οη56. Τε Ὀορί Οπ{1ς5, 
{ου ΠΘαΤΙΥ α οεΠί{ΙΤΥ, ανα Όθεει οἱ ορίπίοΠ, ἰπαί 
σφραγ. ΠΑΥ τεἰπίη 15 αἱπιοδί οοηκίαπί εἰσηίῇσα- 
ΏοἨ 1π {πα Ν. Β., απἀ ἀοποίε πε Ἰπιρμγοδδίοτι ΟΥ 
είαππιρ ππαὰε ΡΥ α 56α1, ἹΝλείπεγ εγρ]εῖ5, ἤριτος, 
ος Ιείίθι. Απά Βιυ]ϊοα] απίοιατίε5 (56εε (α]- 
Πηθί) Ἰανο ρτογνεά ἐαί ο αποϊεηί 5εαἰ5 Ἠαά ο[ίαῃ 
χο/ιοίο δεπίοπσρδ, πιο/αἰ αρορ/ιίῃεσπις, ὅεο. Αἱ5ο, 
Ενα! νο {οαπάσάοη 5ίοπθς οῇ στεαί εἀϊῆσες Ἠπά 
οἵθη ϱἩστανθι οἨη ἔ]οπι, ΟΥ δίαπιρεά προῃπ μετα 
Ὁ} α Ίατσο 5εα], πδογῖμίῖοης Ἠανίηςσ τε[εγεησε {ο 
ἔπο Ῥατροβο ο {πο ῥιαϊπσ. ὙΝον πετο ια 
Γοππάαίίοηπ οἳ ἐπὶ πιγειῖσα] Ῥαϊ]άϊησ, ππδαπῖησ 
ἔπε (1ο6ρεΙ, 15 εαρροφεά {ο Ἰανο {ιρο΄ πδεγζμ[ῖοης 
υροπ 1έ, Ρτορετ {ο Ῥε Ιππργεβθεά οἨ {πε ππ]Πάς οῇ 
α)] ργο[εβείπσ Ολγὶδίίαης, Ροί]ᾗ Γογ οπεογασεπιοτί 
απά ΓοΥ ιοαγπίπσ, ποσοοτᾷῖησ 45 {6 σα5ο πηὶρῃί ϱο. 

20. ἐν µεγάλη δὲ --- ἀτιμίαν.] ᾿ΤΠϊ5 ρα55δΊρε Ρα- 
ία]κες «κ Ας οῇ {πο οὐεουγίίγ οῇ ιο Ρργοσεάίησ; 
Ῥα{ πε ἀῑ[ιοι]{γ Ἠετεα, α5 αἱ Ποπῃ. Υ. 12., οΏΙεΒΥ 
αγίς6ς {Γοπι ία αρρῄσα[ίοπι οἱ ενα βἰπαϊιάς ποί 
Ῥοεΐησ εχρ[θβςθοά. Τί 15 ποῖ αστοοά ΨΝΠΘΙΠοΓ µεγ. 
οἰκίᾳ ΠἹΘαΠ5 {γιο τοογ{ά, οἵ πο τ’ίρίε (πο: Ὀπς 
ἄιοτα 15 Ἰί]α ἀοπρί επαί πο Ἰαίίατ 15 {πο το 
νίονν. ΕΥ {ιο σκεύη 8ΟΠ1Θ {Πίπκ ατα πιοαηί Ἠύῃ- 
ἠδίογς; οἴ]ατς, (/ιγκέίαπς πι σεπογαί. Βαΐ ΙΓ οἰκ. 
ΤΠΘ4ΠΦ {πα νἰβῖιρ]ο ΟΠΙτοΟἩ, σκεύη ππαδί ππθαῃ αἱ] 

γο/[οςκίπσ Οτ]δίίαης Ίπ 16, ννλοίμογ πηἰηἰφίθυς5 ΟΓ 
ηοί. Της ο οοΠπΠαακίοηπ πιαγ ο Ἰαίᾷ ἀοννῃ, 
νε Ντ. ἨΠο]άεῃ, αξ {οἱἱουνςς ««εποἩ Ὀείησ ἴἶια 
σᾳξα, Ἰδί ονατγ οπ6 {Ππί παπηθίἩ {πο παπηθ ο 
Οµηῖεί, ἀορατί {Γοπα ΙπΙααΙ(γ, 1 Ίο ἀθείτος {ο πί- 
ἰαΐπ {ο ιο ΤοδΗΥΓοΟΠΟΠ οῇ ία Ἰαςί. ᾿Τηϊς Ίο 
πημεί 4ο: {ου ἴποιρ]ῃ {ογο ατο Ὀαὰ αδ ναι] αβ 
Ἰποοά οἨαταοίογ 1π {ιο ΟΠΗΤΟΠ, 5 ἵπ α Ίπτσο 
ἼἨουφο {πθγο αΓθ ναΓΙΟΙ5 5οτί5 οῇ νοβφο]ς, γοί 1 18 
Γοπ]γ ΒΥ ο.οπηβίηςσ ἨΙπαδε]{ (γοπι αἲ] Ἰπίαα(γ, ναί 
Ἡο οαπ Ῥο Πί Γοτ Πΐ5 Τ,οτὰ απά Μαρίοι)5 εοτνῖος 
'Ἠοτο, απά τονναγάς Πετοα[του, 

2]. ἔκκαθ.] “Κεορ ΠΙπιβεΙ{ριτο.”. Τούτων, ον] 
ὑησε, Ἱ. ϐ. Πατορίθν απά Ιπίαπ]{ο5. Ες πᾶν 
ἔργον ἆγ. ὑἧτοιμ. ἵδ οχοσείίοα] οἳ ἴ]ο εὔχρηστον 5 
παπά ῥτοιμ. εἰσηίβας “«αοοοπηπιοᾷαίεά (ο, αδ ἵπ 
Ργον. χκχἰ. 9. 
9. νεωτερικὰᾶς ἐπιθ.] Τη ἵ πο, ἵ κ, 

ο Ὁο Ἱπίστρηείοά οἱ ζηδί Ῥτοροτ]γ 5ο οπ]ἱρᾶ, 
(Μποισ]ι ΠΠαΠΥ οκατηρ]θ5 ο ναί εἱρη]βοσαίίοι ατε 

3 3 ’ - -” 

ἀληθείας, καὶ ἄνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ 26 

δοπδιαἰέχ]. 
µειρακιώδεις (5ο ΡΗΙ]ο οἰίεὰ Ὦγ Ὑγείδ.: µειρ. ἐπιθυ- 
µίας, Πτεγα]]γ, γοιπΚκεγ-]1κε) απάἀ ἰπαί νε Αροεί]α 
πηθαης ἰμαί Ἰθαάγ, γεμεπιεηί, Ἱπιρείποις, ταςῃ, 
απά αγγοσαηί ἀἱκροδίίίοη, {ο υγμΙοἩ γοιης πηθη 3ΓθΘ 
Ῥτοπθ. θε βα]πλας., ΊγΓο]ί, Ὠοάάγτ., Ἠοδεηππῃ., 
Ποἶπτ., απά οδρεοία1γ Οαἰνίη, νηο επ{Ιτε]γ αἀορίβ 
ἐπὶς νίουν. Τηε πογάς [οἱ]ονΊπσ πιαδί Ὦο ππθαπέ 
{ο τε[εΥ {ο ἔ]πε αααΠ{ίος ορροςίίε {ο ἴποςφε ἀθείσπαί- 
οἆ Ὦ} νεωτ. ἐπιθ. ἜΓ]ε 8εη5ςθ 56επης {ο 0ο, “ Οοπ]- 
ἠναίε αφίσα, (αᾳαἱ{αίεπῃ, 5εε Αοΐς χχὶν. 20. Πεὺ. 
χὶ. 20.) ΒάεΠίγ,” ἃο., α5 ἵπ Ῥοπι. ΠΠ. ὁ. Τη. Ἡ. 10. 
ΟΓ ὁικ. απά πίστ. ΠΙΥ ΠηΘαΠ, ΡΕΠΕΤΑΙΥ, υἱτίαο απἀ 
ΡΙείγ. 3ο Μαί{. χα]. 20. τὴν κρίσιν καὶ τὴν πίστιν. 
ῴ6θ ἄἱ5ο Αοΐς νΙ. ὅ. χι. 24. ΒΥ ο ννοτάς μετὰ 
τῶν ---- καρδίας Τε 5 δασσεείεἆ (ναί ἐλῖς Ίονε ἶς {ο Ὦθ 
ενίησοεὰ εἵΥεη {ο {ποδε νο οοηβδοϊεπΙοιΣΙγ ἀῑβετ 
{τοπ Πἰπα ἵΠ ορίηϊοη, 9Π πιαϊ(ίεις ποί αΠεοίίησ [α1Π- 
ἀαπιεηία]ς. 

22. ἀπαιδεύτους] «« ἔποιίφας,” ννμ]ο]ι ἰεπά {ο πο 
5ο] Ιπ[οτπαίίοῃ, απά ατο Γοαπάεά ἵπ Γοψ, 1 
ποί Ισποταπος; Ὀείησ, ἴπ [αοί, ἴμθ κενοφωνίαι 
κ ολήη τῆς ψευδωνύµου γνώσεως οὗ 1 Τήπα. 
γι. 20. 

24., 25. µάχεσθαι] “« Όο ἀεριίαίίους απά απαττε]- 
εοπῃθ.”. 966 Τί. Η1. 2. ΟἨ ὀϊδακτ. 5εε 1 Τπι. 1. 
ὃ. ᾿Ανεζίκακος Ῥτορετ]γ βἰσηίῇες ΄ ραΠεπί οΕ Ἱῃ- 
Ιατῖος ;” αφ ἵπ Ηϊετοο]. οἶεοά ΡΥ είς. (5ε6 αἶδο 
ἨΤικά. Ἡ. 18.) Ἠεοτο. Ἀοψθνους, 1ὲ πιεί ἀθποίθ 
{ο]εγαπί οῇ λος ρείπ]απί οχργθρδίοςς ΝΠΙςΠ ατίδθ 
{τοπη ἀἱΠετοπος ος ορϊπίοη. ἜΤ]ο ποχί ννοτάς ἠἐπιῖι 
Όνο διδ., απᾶ ροῖπέ οαί {Πο πιαππεγ οΕ νε ἰπίης. 
Τοὺς ἀντιὸ. Ἠ85, 1 οοηςεῖνο, α 56η515 Ῥγαση., δἱςσ- 
π]θγίησ, “' ἴλοςο Ὑνο ατα οἳ α οοπίτατν ορἰπίοη, 
απά πιαϊηίαίη 1 ἵπ ορροβ]ῖοι {ο Πϊπη.. Όπ µήποτε 
(6 υεγίπς ννλοεί]οτ ες Νοίς αἱ Τμ1κο 11. 16. Ώοπῃ, 
Χὶ. 21. Εἰς ἐπίγν. ἀλ. ὍΤΠἱ8 πιθαΠς, 'έ ἰ]αί 5ο {Ἠ6Υ 
παν ποκπον]οάσο (ο γα] νν]ο] {16Υ Ἰαά Ὀδ[οτθ 
ιο]οσίος.”. ιο Αροφί]ο (χοπ Ἠ]πίς αἱ ἴ]πα βἰπ[]- 
πθ5ς ο{ Ὠιοίτονθη οοηβοϊοπί]ους ορροβ!{οῃ {ο ἔ1ε 
ἐρηίΠ, Ὦγν πιακίησ 1 ποθά γΤερεπίαποο. 
Λοῖς χι. 18. 

26. καὶ ἀνανήψ., ἃοι] Τηϊς βίτοησ θχρΓθδείοη 
ἱ8, Τ ήπ]ς, ππθαπ{ {ο πιογο ο[ραγ] ϱηργεςς ιο βἵπ- 
{αποςς απά ἆαπσογ οἱ {ηοβο ορίΠίοης, Ὦν α Τ6[ΘΓ- 
οποο {ο [ἰνείτ ογἱσίπ απά {επάεπεη. Απά Ένας ἴθ 
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η 1μάς 18. 

Δ ., . σ »” Π ’ 3 

9 καιροὶ χαλεποί. ἔσονται γὰρ οἳ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλαργυροι, αλα-- 
’ ς ’ ’ - 3 . 3 ’ 3 ’ 

ζόνες, περήφανοι, ῥλασφήημοι, γονευσι» απειθεῖς, αχαριστοι, αγσιΟί, ο παιιι τ 16, 
2 ω 3 ’ 2 ’ . , 

3 ἄστοργοι, ἄσπογδοι, διάβολοι, αἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, αφιλαγαδοι, προδο-- 
ἃ 18. 17 
οπι. 16. 17 
2 Τ1655. 9.6. 

Σ ς ” ον , ο», αΡτα 3. 16, 98, 4 ται, ποοπετεῖς τετυφωµένοι, φιλήδονοι μᾶλλον Ἡ φιλοθεοι, Ὁ ἔχοντες τινα Ἠμδ 
/ 7 ’ ) 4 ’ 2) 3 ΄ ἀ φ ᾷ 5. 10. 

ὅ µόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ηρνημένοι. καὶ τουτοὺς »τωμι 1ο, 

ππβασο ποεά ποί ανα 5ο ΠΙΙΕΠ Ρρετρ]εχεά {λα 
πώς α5 1 πας ἀοπθ. Ἠγα Ἰανε οπΙγ {ο 
5ρροθε α 5οπον/μαί αὐταρί ἰταπκίίοη {Πο {μα 
πιθίαρῄος ἀοτίνεά {τοπα ἔπε ἄεερ 5ἴεερ ο ἐπεθρτείη, 
{ο Οιαί οἱ θ/408ΡΗ; 45 αἱδο, ἵπ πο βτδί οἰαιςε, {ο 
Όιο πατε Ὀἱοπάίησ οῇ ία Πείαρ]οτς οῇ φοθεγίπσ 
γοπι ὑπεῦγίείη, απὰ Οναί οἱ ἀἰνεπσασίπο οποδεί{ 
οπι α ΑπαγΕ, Ἰθτο ἀθεποίίπσ (οπιρία[ίοπ. 3ο 1 
Τϊπι. νΙ. 9. ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα. ΟΕ 
Ες παϊκίατο ο πιοίαρµος, απά ος. ἰπῖς εαὐ]εοί, Ι 
Ἰανα ἵπ ΠΙΥ ἨΠοασθηδίο Ἀγπορί. αἀάπσθά 5εγεταἰ 
εκαπιρ]ος [τοιι ΤθαΠ., φοδερη., 06065, απἀ {λα 
Ότας. ΞΥΡΙΙ1. 

ΠΠ. 1. Οοπιρατο 1 Τΐπ. ἵν. 1: χα οχργοδδίοη 
ἐσχ. ἡμ. ετο Ὀείης εφἱγαἱεηί {ο {6 ὕστεροι καιροὶ 
οἱ 1 Γἶπα. ἵν. 1. 

3---ὂ. Το Αροδί1ο πουν Π]ηδίταίο {νο χαλε- 
ποὶ, ἵπ απ ἀοφοτῖρίίοη Πα] οῇ επετΕϱΥ, οοπίαϊη]ηα, 
38 η Ἠοπι. Ἱ., ἃ 1οης-ἀΓανΠ συναθροισμὸς, ΝΝΙΗ 
πλίοὴ πο ΟοπαππεηίαίοΓ5 οΟπΙραΤθ 50µ1ο [ΤΟΙΗ {πε 
Οαξείῖσα] ννγίτοτς, αἰ] εοτνίηπσ {ο 5Ώονν {ο 4εσεῃ- 
6Γ4ςΥ οὗ Ογίείίαης πί ἴ]ο καιροὶ χαλεποὶ 3ΡΟΚΕΠ 
οἳ, Τ]ιο ϱβι/βΙπιρπέ οῇ ἴἶνε ΡτοΡΠΘΟΥ Ἠα5 Ώ6θη 18- 
{οττοὰ {ο ναγίοας Ῥοτίοςβ, ἹνΗ ΠποΓθ ΟΥ ]658 οῇ 
ΡτοῦαΡΙγς Ῥαί Ῥοτπαρςθ Πθ6νεί 50 48 Το αἰαίη 
οεγίπ]πίγ. 

Τ]ιο νατίοις νίοθς 56θπῃ Ἠθγο (45 οἨ αἰπιοςδί αἰ1 
οσσαδίοης ἵπ οί, Ρας ντ]{πσς) {ο 6 επιπιοταίεἆ 
ψηζίἩ 8οππθ ταοσητὰ {ο ρίαπ; 509 α5 ἴο {οτπι στοµμς, 
οἱ ν/{ο] φίλαυτοι απά φιλάργυοοι {οτπι {λα Εγεί, 

;απά εου]ά να τοπάρταὰ “'56ἱβδΗ, {οπά οῇ Ιαογθ. 
:Τηε {οτιπετ {θά ϱγορεγίη Ἱπρ]ίος πο πποτο (Παπ 

: ιο Γεο]ίπσ Ἱπιρ]απίεά Ὁγ ιο Α]πιϊσ]ίγ ἵη ΠΊπΠ ΓΟΓ 
5 ργεδεγνα{ίοη. 38ο οδορῃ. Απί. 1. ὃ, 1. διά τε 
τὸ Φίσει πάντας εἶναι φιλαύτους. απά Απι. ν. 6. 9. 
ἐδήλου τὴν ἀνθρωπίνην Φύίσιν αὐτοφίλαυτον οὔσαν, 
πεγθ {Ἠθ αὐτοφ. ἶ5 ἃ Υοκ ΠΜ. ἜΓμε Ὀδεί ΜΒ», 
Ώπεγο Ἠπνο αὐτῷ φιλ. Ἐεαά αὐτῷ. Τί ἵδ αδαπ] [ο 
Ώνα Ητεί-γαίθ υνγ]ίοις {ης {ο ]οἶῃ αὐτὸς απά ἑαυτῷ. 
Τη πα 81πΠἩθ σου 86ηΏ99 οἳ {]θ νοτᾶ, Ατίοί]α 
Ἠ]νεί. ΠΠ, 15. 81ὖὐ5 ναί οἱά Ίπθηή 3πΓθ φίλαυτοι μᾶλλον 
ἢ δεῖ. απ νο Ιαΐθτ ννγ]ίογς, ΠΟν/ΟΝΟΓ, 1 ἶ5 σεπογα]1γ 
μ86ά ἵπ α ῥαά 8εη»ο, ]ἶκο οἱ δο[[δι. Τηο πεχί 
ᾳτοιρ οοιηρΓίβθ», Τ {Π]π]ς, ἀλαζόνες, ὑπερήφ., βλάσφ., 
νο ΠΊΑΥ Όθ τοπάετοά “« Ὀοπείθτς, αγγοσαπέ, τηῖ]- 
ου»... Τε ἴννο βτςί {οτι πγθ αβεοοἰαίος αἱ Βοπι, 
ἱ. 90... Απά ἴἶχα βλάσφ. οΟΓΓΘΕΡΟΠΑ5 {0 {θ ὑβριστὴς 
(πθτο. με πεχί στοιρ οοπιρτίφος, Ι οοποεῖνο, 
{ηθ γον. ἀπειθ., ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπον- 
ὅσι: Όποςο γίσες Ῥείησ πα{αγα]]γ οοπηαοίεἀ. Εοῦ, 
38 Γ]δορΏγ], οΌβογνες, Ἶς πο ἶς ἀϊξουοαάϊσπέ {ο 
ατοηίς ννΤ]] ε πησταίοβα] {ο οἱ]ονς. Απᾶ Ίο ναί 

15 5Η6]Ι, ἱ9 ἀνόσιος, Ώ6ςΒ1189 τὴν ὁσίαν καὶ τὸ ὀφειλό- 
µενον ἀθετεῖ. Ἠο γνΙ]] αἲδο Ὦς ἄσοργος» 5Ίπ6ςθ /οΥ 
1οΊοπι νν]]] Ἆα ἔοοί αβοοίομ, ΙΓ ηθ ας ποπθ {ο Π]8 
Ῥοπο[αοίογ Ἠο ννΙ]] αἰδο Ὀο ἄσπονδος; {ου ννἨοπι 
ΝΠ]] Ίο Ἱκαερ οογαπαπέ ννέ], 1Γ πο ννΤέ] Πὶς ρατοπέ, 
ος Ῥεπε[αοίογΊ. Τεςλοι]ά 5εοαπι {]αί {ο {τας ]αςί 
ατθ ἱπίτοάισες (ας ἵπ Ῥοπι, 1. 20), ὉΥ ἵναυ οϐ οὐῖ- 
πια {ο {ο ρτεοθεάίπσ. ᾿Απόσ. ἀεποίθς “' νιο]αῖογβ 
οῇ {πο πιοβέ φοἶσπιῃ οἶνί] ορ]σαείοης, υΥμίο] αγθ 
αἱ]ε ὅσια α9 ορροβεά {ο ἱερὰ (ος Ὠϊνίπο οὐ]ίσα- 

ΥΟΙ.. ῃ. 4 κ 

{ἱοπβ) Ὁγ ίΠα Ῥεςί υτίίοτ. ο Τπασγά. . ὅ2. ἐς 
ὁλιγωρίαν ἐτοάποντο καὶ ἱερῶν καὶ ὃσίων. ΕΙπαγ, 
ΝἨΘΗ ΤΙΠΘΥ ατθ βαϊά ἴο Ὀ6ε αευοία οῇ παίατα] αἴες- 
Πομ, 1{ 15 ποί πιθαπί ἰλαί ΏΘΥ πουεΓ Πιαά 18, Ὀαί 
Όιαί ἴΠ6εγ ανα ἀἰνοείοά {ποιηξε]νες οἳ Πί. Ἄθο 
Ῥεηεοῃ. ἜΤ]ε ποεχί στοιρ οοπαρΓίδο8, [ οοπεθῖνε, 
μα ὁιάβ., ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, οἱ ννπ]σ] 
ίθγιης (πε βηδί ππαγ ω6 τοπάογαά ἵ απ) ΠΠΙΔΤΟΤΒ 572 
ΠαΙΠΘΙΥ. οη Όλα Ρη]ποῖρ]ο οῇ Ῥηησίησ αἰ] 4οννή Το. 
Οναῖγ ονΏ Ἰενε]. ᾿Ακρατεῖς ἶδ Ρεμοτα]1γ τορατάεά 
α5 απ ϱαᾳμἱνα]θπί {ο ἀκόλαστοι, ἴο ἀεποίε ἰποοπι- 
ποπερ. ᾿ΓΗΙ5 56Π86, ΠΟΥΝΟΝΘΥ, 15 ἀενοίῖάὰ οῇ ρτοοξ: 
{οτ Τ Κπονν οἩ πο εχαπιρἰε (Πγοισ]οιί {ο Οἱαςβῖ- 
σα] νντίίοτς οῇ {πε ννοτά Ὀείῃπσ α5οᾶ Ικ6 (ο Τ,αἲϊη 
ποοπίίπεπς. Τί 5ποι]ά ταί]ῃθγ 566Πῃ {ο ΠΘαΠ (158 
Ἐταςιη., Βοσζα, Ο0αδαιῦ., Ρἰδο., (τοῖ., απά 1 ηοιΕ 
τεπάοτ) Ὀπίεπιρογαπίες, [ΟΙ ἀκρατεῖς ἑαυτῶν, 5ο]]. 
ἐπιθυμιῶν, αΏοοίααπα, ϱ Πανίησ Πο ΠΠΠΒίΘΤΥ ονοθΓ/ 
Όιοίγ ραδδίοπς απἀ αΠεοίίοης, Μίαγα]]ν, μτε)οἴπεα. 
Απά αἰίλοασί οκαπιρ]ο5 ο{ {Πῖς αὐφοίμίε 186 Ιπ ἃ 
σεηογα| 56Η59 ατθ Γ4Γς, Υοί Ατὶςίοί]ε [αγπίδ]ες Ππιογθ 
Όταπ οπο ἵῃπ Πῖς ΕΙ. ν. 1,4. Απ 5ο ΗΙρροοΓ. 
Ερϊάοπα. Τ,. ἵν. απά Γπασγα. ΠΠ. 84. ἀκρατὴς ὀργῆς, 
66 ππσονογπαῦ]ο ἵῃ 15 Ἱπιρείποί(γ.”. Ταϊς (ταῖί 
οοΠΦΟΓί8 ΕΙ] ΥΠ ἴε προπετεῖς ]μδί αἴίετ. Απά, 
Ἰπάθθά, πε Πεχί υνοτὰ ἀνήμεροι, ᾖεγεο, δαῦασε, 
8οθίη5 απ΄ 1/μδίγαίζοπι ΟΓ Ώχ]ς, α5 ἴἶιε ἀφιλάγ. ΤΗΥ 
Π]ηκίταίο {λε διάβολοι. Τη9 ἀφιλάγαθοι 15 εχρ]αϊπεὰ 
Ὁγ ππαπγ επιἰπεηπί Οοπιπιεηίαίοτς /' Ἠπίογς απά 
4νοΓςο {90 αἰ] εχαί 19 σοο(.””. 366 Ώοςςγ. απ Βεης. 
Το ννογὰ ἶ5 νοτΥ ταΓε; Ὀμί α5 φιλάγαθος ΟΟΦΠΥΕ αἲ 
1. δ. 1π Όιθ 5οη5θ ΄΄α Ίονεγ οὗ σοοά ΊΠεΠ, ννθ 
οιισ]{ 8Γ6ΙΥ Ἠστο {ο τοπάθτ, ΙΕ] Ἂθννο., “ Ἰηίονς 
οἡ σοοά ππεῃ ;” ννμΙοἩ νε] οοηδοΓί5 νν] ία 
διάβ. ρτεσθαϊῖπσ. ἨΝΠ] ἀφιλ. ἶ5, Τ Οπίς, οοπ]οἶπθά 
προδόται, Ιπάϊοαίπσ αἃ ἐγεαε]ετοιβ ἵναγ οῇ 5Ποννῖηπσ 
ἠπείτ Παίτεᾷ οῇ ἴΠε σοοᾷ, απά Ὀτίησίησ ἴ]οπι ἰπίο 
{τουβ]α ννίῃ ἴπο ρειδεοιίοίς, νοίμετ ανν οὐ 
Ηεαίπεπε, Τηε προπετεῖς 4Πᾶ τετυφ. ΓΟγΙΠ αιοίΠιθ) 
στοιρ. Τ]ε {ΟΓΙΠΘΓ (οπ νυΠίοἩμ 56ο Νοίθ οη Λος 
ΧἰΧ. 6.) αΠ8ΙΝΘΤ {0 {6 ἐμπλήκτως ὀξεῖς οἱ Τηπογἀ. 
Π1. 80, εἰση](γίησ απ Πεπά]οηπς, ταδΙ, τουΚκ]οςς θρἰγ]έ 
Τετυφ. Ἰας Όεσοη Ῥείοτο {τεοαίεά οη. 

------ 

Γμα5ί]γ, νο 
Ἠανθ γνν]αί ππαΥ Ὀο οοηφἰἀθγεά α σοπεγα/ ἴγαῖε, φι- 
λήδονοι μᾶλλον ἢ Φιλόθεοι, ΝΥΙΕ ννΠῖοῃ Ἰη)θίς. οοπι- 
Ρατος Τ)απιορ!. φιλήδονον καὶ φιλόθεον τὸν αὐτὸν 
ἀδύνατόν ἐστι. Ἐ]]]ο 999. 49. φιλήδονον καὶ φιλοπαθῆ 
μᾶλλον ἢ φιλόθεον. ΕΥ ἴἶε ηδον. ἵπ φιλήδ. πΙαΥ Ὀθ 
ππεαπί εοηςια]ῖγ ἵπ σοποτα]; Ραέ ἰέ 15 ρτοβραβ]θ 
Όιο Αρορί]ο «ΠΙοβγ Ιπίεπάθά α ἀἰφθίραίρά αρὶτῖῖ, 
απά οπ6 Γοπά οῇ ρίεαδατθο; {Ποιση, αἲ ἴἶπε βαπηθ 
Ώπιε, ἴ]λο δογί ο ΡΙθαδΙΤθ ΤΠΔΥ, ΙΠ 80ΠΠΘ 093565, οθ 
ποί ν6τγ οεηςυχαῦ]αο. ἨΠίπ ἰΠὶς νίευν έ]ιο ννοτάβ 
{ο]]1οννῖπσ ατο ν6τγ οοηβϊείεπί, α5 ἀεποίῖησ α Ππετθ 
Ώγο/οδείοπι ΟΡ {ια (ἀοβρο]. απἀ αἰίεπίϊοπ οΠ]Υ {ο 158 
οχίογπα] {[οτπθ, ννίῃ Πε Ἱπῃπαεπος οἨ {1θ 
Ἠθατί απά 19. Θο ῬΠΙ]ο οἴίιεά Ὦ} Τ,οβδή. Ίμαβ 
ἐπιμορφίδειν τὴν εὐσέβειαν. Ἠετο, Ἀε]μ]εις. {μ]ηκς, 
οαρῃέ {ο Ρε καρρ]ἱθος, (Γοπα ψΨ]ιαΐ σοος Ῥε[οτε, ἔχειν. 
Απά Ἠο τοπάθς, “έ Γαοίῖβ νοτο Ἠαπο ρἱθίαίεπι 5Ι4ΠΙ 
ἀθπιοηςίτατε τεσικαπ{.””. ΟΡ νπ]ο 5θηςε οῇ ἆρν 
ο αἀάμοες οίπεγ εχαπιρ]ος {οπι Ἠοῦ. χὶἰ. 94. 
Ἠγικά. χιὶ. 2τ. χνὶ. 9. Ηοτοάο. γἱ. 19. 

48 
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ε) ΄ ’ ’ 3 .) 3 τν 

- ἀποτρέπου. Ὁ ἐκ τούτων γάρ εἶσιν οἳ ἐνδύνοντες εἰς τᾶς οἰκίας καὶ 6 
πο ’ ΄ ς  ὁ 

αἰχμαλωτεύοντες [τὰ ] γυναικάρια σεσωρευµένα ἁμαρτίαις, ἄγόμενα ἐπι-- 
΄ α / , 

θυμίαις ποικίλαις, πάντοτε µανθάνοντα, καὶ µηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν Ἴ 
Εκοά. Τ. 11. [ λ 9 «} “ α9 - .ὖ μν κά μην η" πλοά. ΤΗ. αληθείας ἐλθεῖν δυνάµενα. Ον τρόπον δὲ ἹΊαννης καὶ Ιαμῤρης αντε 

τι, 1. 16. 90 - ς τ 3 ” 3 »’ 

- στησαν Πωῦσεῖ, οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ αληθείᾳ, ἄνθρωποι 
’ ο ” 2ς/ π ᾽ , 3 3 3 : ’ 

κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἄδοκιμοι περὶ την πίστιν. -4λλ οὐ προκο- 3 
δή .,ω ρ ς 4 »/ αἱ οφ 3/ 3/ ἐν Ν ς Δ 

ψουσιν ἐπὶ πλεῖον' ἡ γὰρ ἄνοια αυτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶοιν, ως καὶ 
. ς Π " ’ ΄ - - 

τ Τμ, 4.6. ῇ ἐκείνων ἐγένετο. ;' Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς µου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ 10 

ΑΦ ίΟ {να ρογδοπς Ἠετο 5ιρροξεᾶ {ο Ὦο οΠαγας- 
{ετίζεά, απά {ια ρεγίοά οἱ νο Πα]Π]ππεπί οἱ 18 
ΡΤΟΡΊΘΟΥ, ορἰπίοπ5 ατο νατίοΆ5. 1 αρτοςφ νίῃ 
Βδεησοῦ Τη τορατά]ης {118 α5 Ἰανίηπσ έλα 84Π1θ Γθ/- 
ΕΓΕΠΟΘ ἆ5 {ο ρτθπί ἀποστασία Ππεπίίοπεά αί 
2 }1658., απ Ἱπιτοάποίοτγ ἴο πο τείση οῇ {ια 
Μαν οϐ 9ἱπ, ος Απι-Οημεῖε; οἩπ ΝΠίομ 8εο 
3 Ίμες. ΙΙ. 5---Θ. Ἠετε, Ἰον6νετ, α5 ἵπ {πε 
{ΟΓΙΠΕΓ σᾳ56, {6 Αροεί]ε 56εεπῃς {ο Ἠανο οοηβίά- 
οιαᾷ {ο πιγδίαετγ ο ΙπίαπΙίγ α5 ἴπεπ ννογκίης, 
Ώιοασ οπΙγ ἵπ 15 Ῥοσίπηϊησ, απἀ Πὶ5 οοτγαρί 
ΟΡΡΟΡΕΤΕ ρανίπσ ἴθ ν/αΥ {ΟΥ 1. Ῥεε ν. 10. απά 
1. ὁ, 4 

6. οἱ ἐνδύν. εἰς τὰς οἶκ.] Ἠετο {ο Δροβί]ο ίΠΓουνς 
ἵπ α Ῥεεπίαγ ἐγαῖέ ο πο Ῥετεοπς ΙΠ αιεδίίοη ; 
Π4ΤΩΘΙΥ, οἱ ΙπεΙππαίΊησ {επηςε]νος ΙΠπίο ἰΠο οοπΠ- 
ἀεπος ο Γππι]]θ5, {ΟΥ {ο βακο οἱ Ιπίεγεείθεά ριί- 
Ρο565. Οοπιπποπία{οτς Ποθγθ γτοσοσηἰ5θ ἃ ΠΙΘίΑΡΗΟΓ 
ἀετῖνεὰ {ποπι ογρεπίς; ἴλοισῃ {Ίεγ αἀάπορ πο 
εχαπηρ]α ἴπ Ῥγουί. Τ επου]ἀ, Ἰούθνετ, ταίῃες 
566ιη ἀθτῖνεςά ΓΓΟΠΙ 10ΟΥΠ1. ΤΓ]5 6 Ροίδοης Ιπ 
ααθδίίοη πιαγ Ὃς εαῖὰ {ο (45 ο 5αγ) 10ογι {ηεπι- 
βοἱνος ΙΠίο {πα οοηβάεπος ος Ρο6ΓεοΏς, ἵπ οχά6ί {ο 
πιακο {δια (αῖγ άαρος: Πίος Ὀτίηρς {ο ΠΙΥ Γ6- 
εο]]θοίίοη ἃ Ῥαβδασς οῇ Αποχί]ας ἵπ Αίμεηεαις, 
Ρ. 254. νν]οτο, ἀεξοτιθῖησ α αἰπηῖ]ατ οἶαδ5 οἳ Ρει- 
8Ο0Η5, ΠΠΙΠΘΙΥ, Παίίετοτς απἀ ραταθ!({θΒ, ηθ 54Υ5 : 

Οἱ κήλακές εἰσι τῶν ἐχόντων οὐσίας 
Σκώληκες. εἰς οὖν ἄκακον ἀνθρώπου τρόπον 
Εἰσδὺς, ἕκαστος ἐσθίει, καθίµενος ' 
Ἔως ἂν, ὥσπερ πυρὸν, ἀπολείξη κενόνε 
"Ἔπειθ' ὃ μὲν λέμμ᾽ ἐστὶν, ὃ ὃ᾽ ἐἑτεροδακνεῖ. 
30 {16 Ῥαβξασο ουσΗ{ {ο ϱο Ροϊπίες, ἵπ ογάθγ {ο 

πηπ]κα 56Π6Θ,. ἨΝΤΟΤΓΘΟΝΟΓ, ΓΟΥ καθίµενος, Τθιὰ καθή- 
µενος» ἃπά {Όγ ἑτεροδακνεῖ, τοἈπἀ ἕτερον ὀάκνει. 
Ο0,βετνο, ίσο, {πο εἰεσαπί ραγοποπιαδία Ὀδίνύθαῃ 
κόλακες απά σκώληκε.  Λέμμα ΤΠπεΙΠ8 ο δή, 
45 οοΠΠρατθὰ {9 πυρὸς, Πο σαἶπ. 'ΤΠϊς Ραβκαρο, ἵ 
νοι]ά οὔδογνα, (τον πο] Πσῃί οηἨη {ο κατε- 
σθίει οἳ 5 0ου. κὶ. 20. Τί 5εεπις (αί Ὀοίμ να 
Ὢατίκοςς απα {16 [1196 {θασ]λοτς, ]]κο ἱπιροβίοτς ἰπ 
γο]σίοη οϐ ϱΥοτΥ ασο απἀ «οοί, [αβίοποὰ οπ μα 

{ Ἡροταίγ οϐ Γποῖχ ἀονοίεθθ. Αἰχμ., “ ἀοππίπθεί- 
ἴπσ ονογ.”. ἴπ Παρίταίοπ οῇ Πλ Ῥτοροηςί(γ, 
Ραββασος5 ατο οἴἵίοά ὮΥ νο Οοπιπποηίπίογς {Τοπ 
Ἰταπίρῃς, ΣΟ86ΡΗΗΒ, απά οἵθγ». Ἔ]ο Ῥματίεεςς, 
Ιἱ566/η5, Πας αἱν/αγβ οππρ]ογεά {ηοςο ππθαης. Τῃ- 
ἀοσθά, ἴ]πα 6απιο {(Πίησ Ἠαςδ Ἰαρρεπεά Ιπ 6Υοτν ασο, 
απά Όοσή ρτασ(ἶθοά ὉΥ το]ἰσίοη]ςί5 {ο πποβί νν]ά6Ιγ 
βοραταίθοᾶ, Τπ β]ογέ, /οτοπιθ αβδοτίς (ναί α]] Ἠετοε- 
αἱος Ὀοσίῃ η] ΝοΠΙΘήΠ: απά Τ,ε88, ἵπ α Ὠϊβδοι- 
{αίοη ΟΠ {ή ραβδασο, ΡΙΓΗ1Υ τοππατκς: « Ψοίοτα- 
ίοτος ἰδαςπιοςί Ρ]ογάαππαμθ, νατίαπα οἱ πππίαδἰ]α 
ΒΟΠΠΡΟΥ, Γαρίπαπα αἀοτίτί: Ἠπ]ας οοηβοΙοη{ἶσ ρτο 
Παβία Ίππρογατθ, 6/Π5αιθ ορο [πΠΙΙ]]48 τοµοτθ Ιπίο- 
ρταδαιο τοκριύ]ίσας, Πἰδίοτία ἀοσοί ὤ01θ ας ποβίγὶ 
{απιροτίς οχροτἰοπα.. Τ]ο είτοησ Ῥαβδίοης ο 
Όνο Γοπισ]ο 5οχ Ἰανο, ἵπ αἰ] ασθς, Ιαἱά ἴ]χοιῃ οροη 
{ο νο ατί5 οἳ [πηα{1σ8 οἵ ΙΠΙΡΟΡΙΟΙΒ. 

Σεσωρευμένα ἁμ. ἴο Ἰμοκ ΟγτΙ]. ν/ε]] οχρ]αίηθ 

βεβαρηµένα ἁμ. 3ο ἵπ ΒΑ. 1. 4. (ννπ]ο] Θέ. Ῥαὰ, 
86θ6Πης {ο Ἰανο Ἰαά ἵπ παπά), ἰη5ίεαά οὗ πο πληρὴς 
ἁμαρτιῶν οἳ πε Θερί., ία οἴ]ετ (τεεκ ΥεΓβΙΟΠΒ 
Ἰανο βεβαρηµένα. ΓΗἱ5 πιαΥ, 1 ΟΙηΚ, ραγΏγ ἀθ- 
ποίθ {λε νεϊσηί οῇ να {οσππεγ δἷης Ῥιτάεηίησ {πε 
οοηφοΐεπος (560 Μαΐί, χι. 98.): {ποπι {πε σι]]{ ος 
ν/οἨ Ώ1εγ 5ουσΗί {ο ρε ἀε]ίνετεὰ οἨ θαδίετ {ΘΓΙΠΒ 
{ηππ {χε (ἀο5ρε] αι{Πποτῖπεςδ. ΕΥ ἐπιθυμ. ποικ. ΠΙΑΠΥ 
απάρτείαπά οατηα]. Ἰαδί5δ απά γίοες οῇ ενετΥ Κἰπά, 
ἵπ νηίοἩ {Πεγ ννετο Ιπάπ]σεά ὮΥ {λεῖτ {εας]είβ. 
Βυαΐ ΡΥ ναί {ο]]οννς, Πέ «Ποι]ά 8εεπ {ο Ὀε {16 
Ἰαςί οἱ πο ᾖθαγέ ναί 15 Πιθαπί. (9εε Ρ8. Ἰχαχ. 
12.) εο9 Π. 22. 

Ἱ. πάντοτε µανθάνοντα --- δυνάμενα.] Ἠετο νθ 
Ἠανο αη 6χαπΠρ]θ οΓ α γετῦ Ῥείηρ ια5εὰ ο{ οπάεανοιγ 
α[ῖεν ια αοί]οη ἀεποίεά ; {ο ναί Ίπ6γ αἰά τεαἰ{ή 
Ίεαγπ, οαηποί Ὀ6 5αρροφεἀ. 

8. Ἰαννῆς καὶ ἸΙαμ.] ΆἈαπιες ο νο Εσγρίίαπ 
Μασίοίαῃ5, Νο, α5 νε Ἱεατη (ποί {οπι ἈΤοςες, δέ 
ῄοπα πο Ἠαβοίης, οοπβγπιεᾷ ὮΥ ΒΡΙΠΥ απάἀ οίμετ 
Οαβείοα] ν/τ]{θγς͵,) νετο πιασἰοίαπς αἱ {με οοιιτί ος 
Ῥματαοῇ, απάἀ νν]ιο ορροθεά {λεῖτ ε]εῖσηί οῇ Παπά 
ἐῖσι5 {ο {πο πι]τας]ος οῇ ΝΤοβο5. ΌΠ κατεφθαρμένοι 
τὸν νοῦν,δεο 1 Τϊπι. γἰ. ὅ, απἀ ΟΠ ἀδόκιμοι, ἴἶιε 
ΙΝοίεςδ οἩ ΒοΠῃ. 1, 28. απά 1 6οἨ. ἰκ. 21. «οπιρατθ 
1 Τϊπι. νΙ. ὅ. 

9. "Ανοια Πθετο ἵηπνο]νες {16 οοπ]οϊπί ποίῖοπς οΓ 
οχίτοειηε {οἱ1Υ, Ρργοδιπηρί{ίοἩ, απά Ἱππρία!γ; ἵπ νλ]ο] 
]αδί 6εη5ο ἰ{ ο/ἵεη οσσΙΓ5 Ιπ {Πο Βορί. 

10. σὺ ὁξ.] "νε δὲ 18 αἀυεγδαξῖυε, απἀά 5εΓν68 
{ο οοπέγαδἑ ιο αὐαπάοπππεπί οἱ {α ἴτας ΓΗΤΗ 
ὮΥ {πο {α]ςο ἰδαςμοιβ, ΥΕ ἴο αάΠιεγεποε {ο ἐξ | 
ϐΥ ΤιπιοίἩγ, α οοπΙπιεπάαΒΙοἩ, Ἠονενετ, 8ετν- 
ἰῃσ {ο Ιπίτοάαςο αἱ ν. 14. απ΄ αἀπιοπ]ίρη {ο ϱϱ- 
δίαπεή. Τλις, Ἰηδίεαά ΟΓ παρηκ. τῇ ἀληθείᾳ, ἴηθ 
ΔΑροδβί]ο 54Υ5 µου τῇ διδασκαλία, ἴπας απιρ]αϊί- 
οα]1γ ἀεποίπσ 19 ἰταίμ. ΌΟἨπ Οδ ο επστα[8 
α βΚκοίο] οΕ ία ρτ]ποῖρα] Γεαίατες ο{ Ἠῖ5 ΟΝΠ οοἩ- 
ἀπσοί, αδ α ποᾶεί {ο ΓΙπιοίἩγ5 απά οἱο5δες υνίἩ 
αἀνοτί]ησ {ο {ο ρεγδεειίοπδ Ἡε Ἠαά οπἀυτεᾶ, π 
ογάοτ ἐαί Γπιοίπγ πηὶσ]ηί Ὦο ρτερατεά {ο εΠπσοΙΠ- 
{6γ {ο βαππθ νν]ίἩ Ἰ]κο οοπτασθ ; 5ασσθείίηᾳ, ΠΊΟΓΘ- 
ΟΥΟΓ, ΓοΥ 5 οοπη[οτί, α {γαςί ἵπ ἰλαί πι]ση{γ ρον/ος 
νΥμ]οἩ Ἠαά ἀθ]ίνοτγεά Λίπι ουί οῇ αἲ] Πὶ5 ἰτία]ς. Όπ 
παρηκ. 966 λΝοίο οἨ Τμαίκα 1. ὁ. 1 Τϊπι. ἵν. 6. Τ]{ο 
{θ6γΠα Ἠθτοε εἰσπίῇος /οἱΐοιο ρ; 5 ὃ Μαοο. ἰκ. 21. 
᾽Αγωγῃ 8 {ογ ἀναστροφῃ, 38 οβεη ἵπ Ο]αβεῖσα] 
ΥΥΓΙίΘΓ8. Προθέσει ἵ5δ Ὦ} 8οπηθ οπηϊπθηί ΟΟΠΙΙΠΘΠ- 
ἰαΐοτς οχρ]α]ηθά /Π/ηΙποςς οἨ γοδοζωίοπι ο Ῥιιρμοδο; 
ΝΙΟἨ. 86Π56 ΙΠ6Υ εαρρογί {γοπ Αοῖς κὶ. 20. τῇ 
προθέσει τῆς καρδίας προσµένειν τῷ Κυρίφ. Βυιΐ ο 
ΠΟΙΙΟΠΒ ος ΤΙΠΙΠ6ΘΒ απά τοβο]Ι 1ο αΓθ {εγο οοΠΙ- 
πηπηἰοαίθοὰ ὮΥ καρδίας απᾶ προσµ. νηθτθας, Πεγο 
Όνοτο 18 πο αά]αποί, ἆπά ἔποτο[οτο {ἴ]α αςια] 96η5ο, 
Φ1έΡΟ5ε, 8ε0γο, αἶπι, Ἀπά ἀεδίσπι (ν]ίο]ι 18 αρροτῖ- 

οὲ, Ρα], Όλο Θορί., απά πο Ἰαίοτ (τοασίς υντῖίτο 
οὐ Ὦγ ενα αποϊθηί Υ6τβδίοης, απά ο/ίθῃ θα 

ἱβ Ργο[οταρ]θ. Α[ογ {ἔ]ο σοπεγαἰ ΙΕΤΠΙΦ ἄγωγῃ 8Ἠ 
προθέσει οοΊπθ, αδ ἵπ ἰ Τϊπῃ. ἵν. 19, ἴἶνο «ρεοίαί 90Π868 
πίστ., µακροθ., ἀγ., ππὰ ὑπομ. Πίστει ἵδ εκρ]αϊπεὰ 

' 
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αγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῃ ἄγαπῃ, τῇ Ὁύπο- 
Β Ρεα]. 94. 19, - ω ω , στ) Π 3 / 

1 µονη, 3 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήµασι», οἷά µοι ἐγένετο ἐν ντιοχείᾷ, Αοις 18. δ0, 
ἃ 14. 9, 19, 99. 

΄ ς ’ ’ ᾱ, 

ἐν Ἰκονίῳ, ἐν «4ύστροις οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα" καὶ ἐκ παντων Σ0οι. 1. ιὸ. 
τι Ψἴαιι 16. 24. 
Τνακε 24. 26. »2 4.2 4 ΄ ᾽ , 2 ν πω 

19 µε ἐθῥύσατο ὁ Κύριο. ' Καὶ πάντες δὲ οἵ Θέλοντες ευσεθὼς δν ἐν {μα ιτ. 1. 
Αοΐς 14. 22. 

18 Χριστῷ ἸΙησοῦ, διωχθήσονται. πονηροὺ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προ- 1 Ὅνου. 9.8. ́  
3 ] -” ” ’ ) / 

ΜΜ κόψουσι» ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλάνώμενοι. " «Σὺ δὲ µένε ἐν 
μ Βαῤρτα 2. 3, 

-ά .) . ΄ ε/ 3 . 

Ι6 οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδῶς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ Οτι ἀπὸ 

βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάµενά σε σοφίσαι εἰς σωτη- 
᾽ ” ΄ ω. ὃ») - ” 

16 ρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. 3. Πᾶσα γραφὴ Φεόπνευστος, ὁ μοι 1 Ώ Ρει. 1. 19, 20, 

καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσι, πρὸς 
’ ι 3 ’ . ϱ/ 2. 3 ς ο) ” », 

11 παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσυνη” ἵνα ἄρτιος 1 οὁ του Όεου ἄνθρωπος, 

| Ὁγ πιαπγ Οοπιπιεηίαίογς Γαὐ]ι[αίπεςς, α5 ἵῃ 1 Τϊπι. 
ἵν. 1. Τήιογε, Ιιον/ενςετ, ἀγάπῃ 60ΠΠ65 Πτδί, απά 
ἴ8 α[ιοτνναγάς Γοἱ]ουνοά Ὀγ πίστει; ΙΙ] Ἰεγο πίστ. 
οοπιο5 βτβί, α8 ἵπ 1 Τιπ. 1. 14. ὁ Τα Π. 22. 1 
ήτα, νὶ. 11. 1 Τ]εςῬς. ν. 8, ννηετε ΊΙ6Υ αἴαθ 60Π- 
εἰάετεά αξ Ὀεῖπο απίίεά (45 ἵπ ΕΡρῃ. υΙ. 20.) ὉΥ 
Ρείπσ οοππρατοὰ {ο α ῥγεαδί-ρίαίε. Απά αἲ (αἱ. ν. 
6. ἵε ἱ5 8οννΏ /ιοιυ {Π6Υ Ἰοπ]άἀ ὃο υπ]{θά ; υἷα. 

« Ὕνηθα ( ΗΕ] νγοτ]κεί]ι ϐΥ 1ονο.”. Τί πιαγ Ὀο {ποισηί 
"βίταησο (παί ἴμο ἴεγπης 5]λου]ά Ὦ6 Ίεγε δεραγαίεα. 

Βυαΐ 1 ννο Ὕνετθ Το Ἱπραίε Ιέ, ΥΥΙἨ πιοδί τεοεηῖ 
(Οθοπαιπιαπίαίοϊ5, {ο ππθτθ ἱτγοσι]ατίγ οῇ 5ίγΙε, να 
εἸου]ά ονετ]οο] ία 5οορο οῇ {πε Αροείϊα; Ἡ]ο 
στα, [ αρρτε]οαπά, ΡΙΤΡΟΕΕΙΥ 5αραταίεά πίστει παπά 
ἀγάπη, ἵπ ογάετ {ο Ιπίτοάαος νηᾗ 6ας] ο γἱτίαθ 
«ρτ]ησίπσ [τοπι . ἘΤ]αϊ πίστις ἵ5δ «]ο5εΙγ οοη- 
πθοῖοά να µακροθ., ἵ5 Ρ]αΐπ ἴοπι Ηεῦ. νυΙ. 12, 
πγἨ{ο]ι ραβ8ασο 5 ἴΠ6 Ὀεδί οοππιπεηί οἨ {9 Ργεφ- 
θη{: μιμηταὶ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυµίας κληρο- 
νομούντων τὰς ἐπαγγελίας. Απά ἴλαί ἀγάπῃ 5 οααα]1γ 
οοππθοίθἀ υγ] ὑπομονὴ, ἂρρεαις ἴοπα 1 πι. γΙ. 
11. πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν. ΤΙ. Ἱ. 2. τῃ ἀγάπη, 
τῇ ὕπομονῃ. ΥΥείθα5 ΟΓ πίστις {ο]]ονγεά ὮΥ ὕπο- 
μονὴ, ΝΕ Ἠανθ ΠΟ Ιηδίαποθ, εκοερί Ηεῦ. γΙ. 127 
ποτ οϐἳ ἀγάπη [οἱ]ονγθὰ Ὦγ µακροθυµία. ἈΒερίάοες, 
Ἑτ, Ρα] 5εθίῃ5 {ο Ἠανε 5αὐυ]οίηπεά ὑπομ. ἴο Ιπέπιαίθ 
Όπαί πο ἴουο νναδ, ἃ5 Τί τοσατάεά πιεπ, ο {ναί {ετ- 
γεπί Κἰπά, ὙΥΠΙοΙ οοπδίγαϊπεά Ἠ]πι {ο Όθατ αΠΥ 
Όπσ απά 6Υν6ΙΥ (Ππίπσ {ο αοοοπιρΙςΏ {Πε βα]να- 
Ποπ οὗ 5οα15. ἜΤ]ο Ραδί οοπιππεπί οἨ {Πί5 γ]ο]α 
Ρα5ρασε ἶ5 Ώοπῃ. Υ. 1 ---Ὁ- Τη τοῖς διωγμοῖς ἴετθ 
18 απ οχεσείἰσαὶ αρρος!ίοπ. ἈἨεπάθι ΄΄ παπιεΙΥ 
ὮΥ.. Αί οἵους ὃ. πημδί ϱο 5αρρ]ιθεά {Τοπ {Πε ο0η- 

Γ{τοχί, παρηκολούθηκας, ΝΠΙο]ι, Ὀγ απ αοοοπιπποςα- 
Πο ο{56Π56, ΙΠΣΥ ππθαῃ 6 οι Ὑνε]] Κποννοςί.} 

19. εὐσεβῶς ζῃν ἐν Χρ. Ἱ.] Α Γοτπιι]α ἀρποίίπσ 
{ο Ἰνο ντ] πο Ρἱείγ απἀ Ἰο]ίηε5ς δαίαῦΙθ {ο {ιο 
Οικία Γα1(ι. 

---διωχθήσονται.] Τε ταπιατ]ς 15 πΊοτθ ΟΥ 658 
αρρ]ίοαῦ]ε ἵη ΘΥΕΙΥ ασθ (568 Αοΐς χὶν. 22. απἀ 

οἵα], οβρεοἰα]]γ αἱ ρετίοάς ννηεη (1ο νο Αρος- 
{ο]1ο) ιο σοοά απἀ αν!] ρτιποῖρ]ες ο{ οιγ παίατο 
ατα Ὀτοιρ]ί ΙΠίο οἶοςο οο]]ϊδίοη. 

19. πονηροὶ --- χεῖρον.] Ἠετε {ἶετο ἶ5 απ Ιπάϊτεοί 
πάπιοπ]ῖοη {ο ΤιπιοίἩγ {ο σο μασμά ἵπ {ο τὶσηί 
Ρα(]ι, Γγοπα βἰπεησίἩ {ο ίγθησίἩ, απά τισβίαοιςηθςς 
{ο τἰσΠίεοιβηθς8; α5 {πο Ιπιροδίοτς οἵ [1156 {εαο]ι- 
εἴς ἵπ απαδίοη ΙΙ] σο οη {ἤοπι Ὀαά {ο 1ΟΓ56. 
Το ποχί νγογάβ πλαν. καὶ πλανώμενοι 8ΟΠΠΘ απιἰπθηί 
Οοπαπιεηίαίοτς ἴα]κθ {ο ππεαη, {αξ α5 {Π6Υ ἀεοοίνο 
8ΒΟΠΠΘ, 50 ἆἴθ {Π6Υ {Πεπιδε]νος ἴο ἆαρος οὗ ο{]ι- 
εἵδ. Βυαίΐ Ονοισῃ έλα πιὶσηί 5οπιείίπιες Ῥο {]θ 
σᾳ5ς, ἴ6 Ἱνογάς ατα, ἵ οοηοςῖνο, ΠΙεπΠί {0 βιισσοςί 
οι ἴ Ἠαρρεπαά ἴλαί {π6Υ ννοπἰ {οπι Ὠαά {ο 
ΥΟΓΒΘ ; ΠαΠΠΕΙΥ, ΡΥ {πο ἵπβαεποο οῇ 5ε//-ἀεοερίίοη 

α5 ννα]] ας ἐ]αί οἳ ἀεοεϊνῖπςσ οίπετθ; Γοτ πιεη αγθ 
οὔθδεινεά {ο τερεαί [α]ίες {111 {ίΠεΥ α]πιοςί ϱο- 
1ουθ (παπι (Πεπηδε]νεΒ. ἜΤ]ε Όγοςεδα 18 ἀερὶοίεᾶ 
Ὁνἰ α πιαδίετ]γ Παπά ἵπ {πο δί1 ΒοοΚ οἱ Οου- . -- 
ει” Τασ]ς. 
14. ἐπιστώθης.] Τ16 8εηςε ἶ5, “΄ ίποι Παρί Ἱδατηί 

νη (α1]. οετίαἰπίγ απά ορτίαϊπ Ῥεγειαδίοη. 98ο 
ΗεξγοΠ. ἐπληροφορήθης. Τ]με Ὑοτάς ΓΠο]]ογίηπσ 
βΊχονν {λε σγοιιᾶς ΟΓ ῑλαί αβειταποθ; ΠαΠΠΕΙΥ, Ἱ. 
Ομαί Ἡς Ἠαά Όδειῃ {αασΏί 1 ὮΥ α Ὠϊνίπο Τιεσαία 
Ἰκα Ῥαυ]: 2. ναί {πε {ταίῃς Ὕνετο Γουιπάεά οἩ 
νγηαί Ἰαά Όδεοι Ιθατηί ὮΥ Ἠϊπα ννπεῃ α ομ]]ἀ, απἀ 
Ἡ/ογθ ἀθεαρ]γ τοοίεᾶ ἵπ Πῖ5 παῖπά {ο 5 πιοίῃεχ 
ἵνα α ᾖθνθβς; απά Πιοί]εγς 3ἴθ ΠΟΤΘ ΙΙΚεΙΥ ἵο | 
οαταβΗΙΙΥ οοπιπιαπὶσοαίο α τε]σίοη (Παπ [αἱΠεΥΒ. 
Εἰδὼς πηαςί 6 τερεαίεᾶ, ἵπ {λε 8εη8ε «έ ππά{α]. 7 
Ὦγ να ἱερὰ γράμμ. α1θ πιεαηί (45 {με Ὀεεί (οπι- 
ΠΙΘΠ{ΦΤΟΙ5, αποϊεπί απἀ ΠΙΟάετη, ἄΤεθ αστεεά) {πα 
ΦουΙρίαγεβ οἳ {πε Οἰά ΤΓεδίαπιεηί, ποί Πε ὙἈενν, 
ν/μΙο] ἵπ Γιπιοίμγ”5 οΙ]ά]οοὰ Ίνεγε ορΓίαΙΠΙΥ ποῖ 
{π οχἰδίεῃσοθ. ἜΤΓΠεγ ατο σα]]εά ἱερὰ, 5 Ὀοῖης ὮΥ 
τονθε]αίίοη {οπι (οἀ. Τὰ δυνάµενά σε σοφίσαι --- 
᾿]ησοῦ, 1.6. ΝΠΙΟἩ ατα αΌ]ο {ο ππακθ {ες Ὢ15ο (1.6. 
{ο αβΠοΙεπ{Ιγ Ἱπείταοί (πες) ἵπ ἴε κφα]ναίίοῃ 
πνμ]ο]ι ἶ5 {ο Ὃδ ορἰαϊπεἀ αἱοπε {Πτοισ]ῃ {αἱ ἴπ 
ᾗθθας ΟἨγὶεί, 1. 6. ΘΥ ππεαΠς οῇ {μθ ΟΗγὶδῖαη τε]]- 
σἱοπ. 39 Ἠοοκετ, Εσοι. Ρο]. Τ,. 1. ὁ 14. ρ. 49. 
(15ἱ Εά.) Ῥτονες ίμαΐ {Ίο Αρορί]ο ἶ5 ηετο ερεακίησ 
ο πο ππαϊπ ἱπίεηί οῇ ία ΟΙά Τοβίαιπεπί. ἜΤ]α 
εοπιραγα(ίυε Ἰπίθπί ο) ιο ΟΙά απἀά οἱ ο Νοιν 
Ἡθ ννε]] εχργοβ8ος {Πι8: “ΤΗ σεπεταὶ οπά ἶ8 
οηπ65 {ο ἀἱῄετεηποο Ῥείνθεπ ἴίπεπι οοηβἰκίίης Ιπ 
0118, ----παί ιο ΟΙά ἀῑά ππαἰκε υνῖδα ὮΥ ἰεασΠίπσ 
εα]ναίίοη {Πτοισι ΟΠτὶςίέ ἐλαί θου]ά οοππε: {λα 
ον, ὮΥ (ιεαοηίησ αι ΟἨτῖςί {πο Βανίοιγ 18 
σοπῃθ, απά {μαί 9 ο8α5 πποπι (Πο {ους ἀῑά οτιο!(”, 
ωἳ ποπ (οά ἀῑά ταῖδο ασαϊη [Τοτη {λε ἀθαά, 15 
6.7 

16. πᾶσα γραφὴ --- δικαιοσύνη,] Τηϊ5 15, 1 οοή- 
οοἱνε, πηθαπί {ο Γγί]εΥ οπγρἰαῖπ ννλαϊ ννας 5αϊᾱ ἴπ 
Πιο Ρτεοθάίησ νογςε, Ρρτογίπσ απἀ Ἰ]αβίταίίησ ἴλο 
ἱερὰ απᾶ {Ἠθ εἰς σωτηρίαν {Ίεγθ. ἜΤηετε ἶ5 ενἰάεπ{]Υ 
απ ο]ραίς οἱ ἐστί; Ὀαί Οοπιπεπίαίοτ ατο ποῦ 
αστοθά υποίμεγ {{ 5ποι]ά ο ἱπίγοάασεά Ῥείνεει 
γραφὴ απᾶά θεόπνευστος, Οἵ Ώθδίν/θεη θεόπν. απᾶ καὶ 
ὠφέλ. (ας ]οηίης θεόπν. ἵπ Ιπιπιθείαία οοποογά 
ΥΙΕ] πᾶσα γραφή. Τμε Ἰαΐετ πιείποά 5 αἀορίεά 
Ὦ} ΤΠοαυἆοσταί, ο{ {ιο αποϊεηί, απά πιοδί επιϊπεηε 
ΠΙοάθΓη (ΟοπιπιθηίαίοΥΒβ, {ἄοπι «απιθγ. {ο Ἠσίητ, , 
απά Ταδρίς; α. ᾱ. “' αἲ] Ἱπερ]γαά Βοτϊρίατε 18 αἶδο ! 
Ρτοβίαῦθ]ε,” ὅτο. ᾿ΤΠΗΙ5, Ιοννενετ, 5 ποίῖ ρετπι]{{ε 
Βγ ἴθ καὶ, νΥπΙοἩ ἶ5 Γουπά ἵπ 6ΥΘΣΥ εχἰκίῖῃπσ ΜΡΒ. 
Απά (ποισῃ 1 ἀἆοεςθ ποί αρρθατ ἴπ ἴπο Θγτ. απά 
γι]σ. Ὑογδίοης, Υεί, α5 Βρ. ΜΠΙά4]. οὉβετνος, 1έ 8 
{αχ εαδῖεχ {ο ρετοείνθ ΥΝΠΥ καὶ ἆοθς ποί αρροας 

ζ- 



.. 2 Ρεί. 1. 14.)/ἡ 

Ἱνοπίοπί, Ὀα{ ὑποσπυοπίρπί {ο γουγςα]/[ 

9 ΤΙΜΟΤΗΥ ΟΠΑΡ. Ιν. 1---6. 

Βοπι. ᾽ ν ας... 2 ' β ’ γ , . .. 4. 
το δ προς παν ἔργον αγαῦον ἐξηρτισμεέγος. ΙΥ. 4ιαμαρτυροµαι ουὐν ἐγω 1 
2 ος, 1. 29 Π . Ξ - 3 - - ” . 
ᾱ 11. ὃι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ. Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ μέλλοντος κρί- 
αα]. αι. 20 κ. Ξ Ξ ν ͵ 

Ῥμ]1δ ο γεν ζώντας καὶ νεκροὺς κἀτὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν 
ερ, σ---- 

η 2 ” ’ ’ ; ε 3 . 3/ 

«σ1 αὐτοῦ" κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηδι ευκαίρως ἀκαίρως" ἔλεγξον, ἐπι- 3 
, , 3. , , η ο ».. . ε/ 

τίµησον, παρακάλεσον, ἐν παση μακροθυμίᾳ καὶ ὃδιδαχη. Εἔσται γαρ 8 
ι ς/ - ς , , 3 νε 3 . Ὁ ν 

καιρὸς, οτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατα τᾶς 
ς . ως ἐν ’ ’ 

ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους, κνγηθόμενοι 
εΙ Τι :ἃ, 4, υ 3 [, “ : 9 9 Γ ᾽ -” 3 Π ᾽ 2 .) 3 ΄ 

να ΤΗΝ ακοή» "καὶ απο µεν της αληθείας την ἄκοην αποστρεψονυσι», 4 
8 Αοί5 2]. 8. κ 4 η ’ η ’ 8 -αἩ 1 ” Β » ’ 

ΕρΙ.4Π... ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπησονται. " Σὺ δὲ νήφε ἐν πᾶσι, κακοπά- ὃ 
ε.ρτα 1. 8 ----- ε . . ν 
8 2. 8. ΦΥ | . ἁΞθιω.. Όησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφὀφησο». 
ἃ 2. 17. Ἕ- Ιὴ ν , ν ρ] . ὃ μαι - ν ω 4. κα 3 λ ’ κ. ἆ ἡή . 6 

Ηγὼ γὰρ ἤδη σπένδοµαι, καὶ ὁ καιρὸς της ἐμῆς αναλύσεως ἐφέστηκα 

ἄιοτα, (πα ουν, δαρροείηρ 1{ ποί {ο Ἰανε Ῥ6εεῃ ἶπ 
πο εατ]]εςί Μ35., 1ὲ 5λοι]ά Ἠανε {ουαπά 15 γ/αΥ 
Ιπίο {λος ἰμαί τειπαίπ. Βρ. ΜιάάΙ. ρτονες ἴαί 
γραφὴ πιακί Ὀ6 πεαπί ο6 {Πο ἱερὰ γράμματα ]αςί Ὀ6- 
{οτε πιοπ{οπαᾶ; {πε 56ηςο Ρείησ, “ία νο] οῇ 
δποᾗ [βοτρίατε] 19 ἀϊνίπειγ Ἱπερίτεά.” ΟΕ ἀια 

Γ ἴΘΓΠΙ5 διδασκ., ἔλεγχον, ἐπανόρθωσιν, ἄπά παιδ., ἴτ 
βου]ά 56θ6Πῃ ναί {πε {ννο βγεί τασαγὰ αἀοοίγίπε, απιὰ 
Όιο (ννο Ἰα5ί ργασοίεθ; διδασκ. ἀεποίπς Ιηβίταοῖοῃ 
1η θ ταίῃ, ἔλεγχ. οοπν]οξίοη οῇ ἴμα ορροβ!ΐο οἵ- 
ΤΟΙΒ. ᾿Ἐπανόρθωσις ἀεποίθΒ {ια ννογκίπσ α ΓΘΓΟΓ- 
ΙΩΦ{ΙΟΠ ΟΓ 16: απἀ παιδ. ἀἱᾷοτς, [ επΙπ]ς, ἵπ Οχ]ς ---- 
εναί ο ΓΟΤΙΠΙΘΓ {θαςμες Ἰον {ο “«σθ6α5θ {ο 4ο 
ον!) νο Ἰατίος Ἰονν {ο « Ίεατῃ {ο ἆο νθι].”. Οτ 
ὃ ἄνθρ. τοῦ Θεοῦ, 59ο Νοίο οπ ἜΤιπι. νυἱ. 1. ΟἨ 
ἄρτιος, ΝΝΠΙΕΙ 15 οφυἱνα]εΏί {ο κατηρτισµένος, 886 
Τ,ακο νι. 40. απά Νοίς, απά οἩἨ ἐξηρτ. Νοίθ οἨη Αοίβ 
ΧχΙ. ὄ. ΟΓ πρὸς πᾶν ἐ. ἴε 56εη86 16, “' {ος 6ΥετΥ 
ροοᾶᾷ ριτρο5ο [η πιϊηϊςίτν 5 Ιπίεηάεά {ο αη- 
βν/εγ].. Ῥεο 1 Τἶπι, ΥΠ. 11. απάἀ οοππρ. 5πρτα Ἱ]. 
21. απἀ Ερῃ6ς. ΙΙ. 10. 

ΙΥ. ἜΤο ια Γ[οτοσοῖησ εἰαίεπιεπί, ο ἴ]ο Ίπεαπς 
ΏΘΟΘΕΡΦάΤΥ {ΟΥ ππακίπσ {με ἵοασμετ οοπιρ]θίαο {ο 
ΘνΥ6τΥγ σοοᾷ ΝΟΤΚ, πε Αροςί]ο επσταβί5 απ θαγηθςί 
οχ]ογία(ίοη {ο ἴε Ρετρείαα] απἀ Ζ6α]οιΒ δε οΕ 
Ώλεπη. 

1. διαµαρτ.] 36ο Νοίο οη α βἰπῖ]αγ ραξεασο ΟΕ 
1 Τίπι.ν. 21. Ἠοτο τοῦ μέλλοντος --- αὐτοῦ ἵ8 αἀάσά, 
{ο εχρτο»ς {6 αίγ]οί παπά 8ο]επΙΠ αοεοιπέ Υνηἰσ]ι 
ΤΠπιοίἨΥ πηαςδί Ἠανο (Πεῃ {ο σἰνο οῇ Π5 5ίδννατά- 
ΑΠ{Ρ; απά Ὦγ τὴν βασιλείαν ἵδ Ἱππιαίεά χα σ]οτί- 
ος γειραγά ο Παε[Ιημ. Ἔϊε Ἰαΐίετ οαιςε εἰππρ]γ 
ΠΊΘάΠΕ, «  ΝΠεῃ ο γν]] οοπιο ἵπ Πῖς Ἰάπσοιη,) 
1. ο, ναί ο) 5 σΙοτγ οοπππιθμοίησ υΝΙΗ να 4αγ 
οὗ Ἱαάρπιοπές ο ῥρτοβεηπί Ὀδίῃπσ ΟΠΙΥ 5 παθάῖα- 
{οτία] οπο. 

2. ἐπίστηθι] “' απεἰἀιποις]γ αΡρΙΥ Πίο γοιιγ ννογ]κ]. 
ΑΠ οχ]οτία{ἶοῃ, 1 ποί ποορβκατγ {ο Ί Ἠποί]η, γαι 
ΡΓορος {ο Ὦο πππἆο ΠΟΥ {νο δα οῇ οἴ]ους ο) εἶναι 
απά Γα{μτο ασεδ. Ἀὐκαίρως ἀκαίρως Ππαδί, α8 (πο 
νδδί Οοπιπιθηίαίοτς ατο αστοσὰ, ὢδ απἀθτείοοά 
ην το[εγοησο {ο Ίποί]η, πο ια ρεορίε; απ 
ἀσποίθ “« αἲ αἰ] πιον απά Ρίασθς πο οπΙγ ο0η- 

ΟΥ, ἵπ (γα 
ν/οτὰς οῇ Ὀγ. Βαττον”, “έ ποί οπ]ν (ακίπσ ορροτίι- 
π{ε1ες ρτοφεηίο Γοτ Πε, Ὀαέ οπίολίπσ αἲ (Ίθπα, παπά 
Γοτθαίῖησ {]θίΠ {ο οΗΓΕΘ/νΘΒ, ννησή {ογο 18 ΠΟ ΠΟΠ 
αρρατοηί ποοά οβ 1Η... "Ἔλεγξον, ἐπιτίμ., “' οοπ/[αίο 
γΙή. ἴἼποβο ΥΙΟ 4Γθ ΙΠ ΘΤΓΟΓ οῇ ἀοσίτίπο], Γαρτονο 
μα νο πηγη] γ ογ νο Ἱπππιοτα] ἵπ Πο]. Παρα- 
κάλεσον, “« οχλοτί {ο οοπΙππαπσο ἵῃπ αοαπά ἆοο- 
είπα απᾶ οἱ} Πο.” 8ο Ε]αΐατο] 4ο Ενό1ο, βροα8 
ΟΓ ΙΠΑίΤΙΙΟΙΟΥΒ, ὁιδάσκοντας, ἀπειλοῦντας, δεοµένους, 
συµβουλεύοντας. ΑΙ] 5 {ο Ὦθ6 ἆοπθ ἐν πάσῃ μακροθ./) 

ψν]ίἩ {πα στγεαίεεί ραΐΐεησθ. Τη πεχί νοτᾷς καὶ 
διόαχῃ ατε ποί (35 Ἠοβδεππι. Ιπαρίπες) Ρετ Ἠεῃ- 
ἀῑαά. : Ὀαί πάσῃ παιδί Ὃε τερεαίεά, ἴπε 5εηςε Ρείπᾳ, 
ἑέαπᾶά νίἩ ενετγ [5ιίαρ]ε] ἱοῦν”-.ἐν-θ. 
δοιωιᾶ ἀοοίτῖπε, α5 αρρεατς ΓΓοΠ ναί Γο]]οννς δέ 
ῇί6Υ, τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται. 

9. τῆς ὑγιαιν. διδ.] 3εε 1 Τίπι. 1. 10. ὁ Τίπι. Ἱ. 
19. Οὐκ ἀνέξ., “« ΙΙ] ποί Όθατ 1ο Ηείεῃ (ο... Το 
βοιπά ἀοοίτῖηε, νυμ]ος τεφιἶτες α Ἰο]γ 1[ε, πε 
οοτγαρί{ΊοἨ οΓ ἨπππαΠ παίατθ, ἵΠ ΕΥΕΙΥ ασα, ΓΤΕΠάΘΙΒ 
ΙΠΘΠ ανοίςθ; Ἱπάαοῖησ ἔλεπι {ο Γο]]ονν 5ο] ἆοςσ- 
Πίηθς α5 ΠῃαΚθ ἴ]α σγα]Ποαίίοη ος ἐΠεὶτγ Ραδξίοπβ 
οοηβϊκίθηί Υν( Ἰορες οΓ βα]γαίίοηῃ. Κατὰ τὰς {δ. 
ἐπιθυμίας 15 ὮΥ έλα εατ]]εγ (0 οπωππεηίαίοτς οοηκίταεἆ 
ΝΕ] ἐπισωρεύσουσι, ΒΥ ἴπα πιοτε γεσεπί οπ6ς υγὶ]ι 
ὀιδασκ.. ΝΠΙΕὮ Ἰαΐνετ πιείλοᾷ 56ειης Ῥτε[εταρ]α, 
βἴηος 1έ ἵ5δ ποτ αστεθαῦ]θ {ο {ο δις ἰοψμεπιαξ, 
γιε]ά5 α Ὀδίί{ετ 56η56, απά ἶ5δ ΠΟΓΘ 5αἱίαρ]ε {ο {πε 
είγ]ε οῇ Βί. Ραμ!, νήσο] ἆοεβ ποί τε]εοί ἱγαπεροεῖ- 
Ποη. ἜΤ]ε ννοτάςδ πιαγ Ὦε6 τεπάρτεά, ΄ αοςοτάῖη 
{ο είν [πποῖες ος οαρτίοες.’. 66 5αρτα ΠΠ. 6, 
απά Νοία. ἜΤ]ε {ΘΓΠΗ ἐπισωρ. ἱππρ]]ες οοπίεπηρί οἨ 
Όπο ρατί οῇ έμο υντίετς α. ᾱ. “' νετε νν]]] Ὦο πο 
νναπί ΟΓ Ρ6ΥΕΟΠΕΡ ἐδίις αγίπω.” Τηο πεχί γνοτὰθ 

| 
} 

βισσοςί 10/14 ΕΥ νν]] 4ο 5ο, --- ΠΔΠΙΕΙΥ, 8 κνηθό- 
µενοι τὴν ἀκοὴν, Π{οτα]]γ,  Πανίησ α Ιἰοκ]ης 1η {8 
οαγς5) 1. 6. ναπίϊησ {ο Ῥο σταί]ῃοά υν]ῃ 6ΟΠ16- 
ἠπς ννΠἰοΏ αγ Ρ]οαδθ {Πεῖχ Γπηοίθς. ο ἨΗΘΒδΥςῇ, 
ζητοῦντες τί ἀκοῦσαι καθ’ ἡδονήν. Ο6 Ελῖς οχρτγεβδίοπ 
5ογοτα] οκαἴηρ]ος ατθο αάάπσεςὰ Ὦγ Υηαίς., {ο νΥ]ο] 
1 ννοι]άἀ αάά οπθ γαί Ιποτθ {ο ἰπε ρπτροςο [οπι 
υπ, Ρ. 909. ὀυνάμενοι τὰς ἀκοὰς ὑμῶν κνηστιώσας 
παραμυθήσασθαι. 

4. µύθους.] ἜΤηϊς Ἰϊπίς αἱ ο Γαΐφο παίατο ο 
Όιο ἀοοίτίπας, απά {ο πι ]ιίοαί ππίατθ οΓ {η ἀἱδ- 
οοΊ8ο8: 5ποἩ Ῥοίησ 6νατ οπιρ]ογοά αα εαρίαπ- 
μπι; Ἱ. 6., 35 Τμαοδοτεί οὔβδετνθς, τέρψιν, οὐκ 
ὄνησιν ἔχοντα. 

Ὁ, νῆηφε.] 3εε 1 Τ]655. ν. 6, απἆ ἸΝοΐο. 
ΟΠ κακοπάθησον, 8566 καρτα Π. ο, απἀ Νοίο, 
πληροφ. 5οο6 Νοῖίο οἨ Αοὶ5 χχἰ. 8. 

6. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδ., ἃο] ἜΤ]ο ἐγὼ ἶς οπι- 
Ρ]αϊσα], απά οογγοεροπὀς {ο {ο σὺ ἵπ ἴμα ΓΟΓΠΙΘΤ 
νειςο. Απά ἴ]α γὰρ τε[θτε ἴο α οἸαμς6 απάθτείοος: 
ᾳ- ᾱ. «[Ώο νου ϱΗ11γ ἀἴκοβατσο ἴἨΥ πιἰπὶςιοτ]αἶ 
ἁμί]65, ΠΟΥ οχρθοί απγ Γατίηεγ οχλοτίαίίοπ [τοπι 
πο]; [ου { αἰτοπάγ,” ὅτο. Σπένδομαις Ἱ. Θ. ἔπιθα- 
νάτιός εἰμι. ΕκροβΙίοτε, Ἰοννενοαχ, ατθ ποί αρτθθᾷ 
Νεί]ογ ἴπο πηδαπίης 6, “«Τ απι τοιάγ ἴο 6 
Ῥουτοά προπ,” ας ο ν]οῖπι Ἰναά {να Ιραίίοτ 
Ρουτοά προῃ Τί Ἠοπάς οἳ, “ΙΤ απ τοαᾶγ ἴο Ὦθ 
να. ἱ 6. ΤΙΥ Λίοοᾶ, 38 α Ἰναίίοι. Τηο 
πἴίογ εοΠΏΒθ 566ΠΙ5 ρτο[οναῦ]α, (δἶπος ἰ]ο {θτπῃ ἶ8 
ποῖ ἐπισπ., Ὀαί σπένό.) απά ἶδ οοπβτιηεά Ὦγ ΡΗΙ]. 1, 

Απάᾶ 
ον 
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ϱ ΤΙΜΟΤΗΥ 06ΗΑΡ. Ιν. Τ---18. 

σ υ 2}. η 3 3 ’ . ὃ ’ 1 ᾿ ν 

ἹΣ τὸν αγώνα τὸν καλον Ίγωνισμαι τον ὀρομον τετελεκα, ΤΗΝ πιοτι 
. 2 ’ ς - ’ ’ 

8 τετήρηκα ̓  ἆ λοιπὸν ἀπόκειταί µοι ὃ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, 
ἰ ’ ς ’ Γ ΄ ” ς ’ ς Γ ἔςα 3 ’ - 

δωσει µοι ο Κυριος ἐν ἐκείνη τη ημερα ο δίκαιος κριτης᾽ οὐ μµονον ἡ νο 
3 -” » 3 / 3 ’ 3 ” 

δὲ ἐμοὶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι την ἐπιφάνειαν αυτου. 

9 «Ὑπούδασον ἐλθεῖν πρὸς µε ταχέως. 

98] 

ν -ᾱν Οοτ. 9. 24, 

.. 4 Ρ)]. 8. 14. 
ον απο-- 1 Τπα, 6. 19, 

Ηεν. 19. Ι. 
9.25, 

ᾖαπεφ]. 9. 

 4ημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν, ὁ οἱ 14. 

Ν - » μ ’ . ’ 

Ι0 ἀγαπήσας τὸν γῦν αἰώνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην Ἰφησκης 
ς " ο Ἡ - [ 5 
1 εἰς Γαλατίαν, Ίΐτος εἰς «{αλματίαν «ουκᾶς ἐστι. μόνος µετ ἐμου. 

’ 3 ι) ή Ν ... 

Π{αρκον αναλαβων αγὲ ἁμετα σεαυτου 

19 διακονίαν. 
σ ᾽ 2 Π δν ἕ Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς ᾿Ἔφεσον. 

ΓΑοἱς 15. 97, 
οἱ. 4. 10. 

3, Γ », » ΕΠΙΙΕΙη, 24. 
εστι 7αφ μοι ΣυχοΊστος εις 

ϱ΄ Αοὶρ 20. 4, 
ΕΡΙ, 6. 21. 

. ’ εἰ 

Τον φαιλονην ον. 
ο... 4. 7 Οοἱ 

νῳ» , Ν ’ Α.Σ , ᾽ ι , Π οἱ. 5 

13 ἀπέλιπον ἐν Ίρωάδι παρὰ ἸΚάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ ῥβιῤλία, μᾶ- Τί» ὅ. 1. 

14 λιστα τὰς μεμβράνας. Σ΄ 1λέξανδρος ὃὁ χαλκεὺς πολλά µοι κακὰ ἐνεδεί- 1 Τί, 1. 90 

2 ’ 2 -” ς ’ ι Γ ”, 2 αν εἲ ον . 

19 ἕατο αποδφη αυτῳ ο υριος κατα τα εργα αυτου ο» και συ φυ- 

, / ” ῃ ’ 3 ” ’ 

16 λάσσου, λίαν γὰρ ἀνθέστηκε τοῖς ἡμετέροις λόγοι. ν τῇ πρωτη µου 
’ 3 9 / 3 “4 Ξ κ 

απολογίᾳ οὐδείς µοι συμπαρεγένετο, ἄλλα πάντες µε ἐγκατελιπον (μὴ 

ΙΤ αὐτοῖς λογισθείη /) ὁ δὲ ΚΚύριός µοι παρέστη, καὶ ἐνεδυνάμωσέ µε, 
ο 3 - ”ν Ν ’ λ 9)᾿ Δ 2 ’ / η) :9ν α. 

ἵνα δι ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηῦΦ}, καὶ ακουσῃ παντα τα εὔγνη 

18 καὶ συφην ἐκ στόματος Λέοντος. 

17. αλλ) εἰ και σπένδοµαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ, ὅσο., ΨἨΕΓΘ 
566 Νοίο. 

π. 3εο Νοίο οπ 1 Τιπι. γἱ. 12. Απά ΟΠ ὀρόμον 
γετέλεκα, Νοίθ οἩ Αοΐς κκ. 24. Τὴν πίστιν τετήρηκα 

ἵ Ὁγν ΠΙΣΠΥ απι]πεπί ΟοιηπιεηίαίοΓ τεπάγεὰ 
ἵ κε µανο ρτοεειγεά πιΥ Πάθ]Ι{γ.”. 1 απ ποῖ, πουν- 

Ἓθνος, α/ΤΟ ΟΓ ΔΠΥ αμ[ιογίή Γοτ Ενα ρΏταδο: 

- 

| 

Ἱνηθίθας τηρεῖν ἱ95 οἵθη {οἱ]ουνεά Ὦγ ννογάς 5Ιπιῖ]ατ 
ἵπ 5ΘΠ56 {0 τὴν πίστιν, ππεαπῖπς ἴ]ε ἀοοίτίπςςδ απἀ 
ογοσθρί5 οἳ πο Ομτὶίαη τε]ἰσίοπς απά {15 5ἰς- 
αἱΠοαῖιοη αἱνναγ5 οατγίθς {Πο ΑτίίοΙθ. ἜΤ]μαΐ οἩ 
πεεἰίη 5οπτοἙΙγ 6νετ οσουτ. ΕΙΠάΙΙΥ, 45 Όε 
8οη5ο γἱο]άθά 15 πο] 1995 αρί, ἴ]λα ΟΠΊΠΙΟΠ 1Π- 
ἰοτρτοίαίοῃ, “1 ανα Κερί ἴπε ρτεοερί5 οἱ ίῃο 
Οείκίαπ τοἰἰσίοη,” 15 Ρτε[εΓαρ]ο. 

8. ἀπόκειταί μοι] “ἶδ Ἰαὶὰ πρ α5 τοαάγ.”. 3εε 
Νοίθς οη Οο1. ἶ. ὅ --- 8. 1 Τ]νεςς. 1. 19. (αἱ. 1. 16. 
ν ἐκείνῃ τῇ ἡμ. 366 Νοίθ 8ηρτα 1. 12. ΟΕ τοῖς 
ἦγαπ. τὴν ἐπιφανειαν αὐτοῦ ἴλθ 56Π59 56εΠῃς {ο ϱὈε, 
6: γγηο Ἠανθ ΤΘΔΡΟΠ {ο ]οοΚ {ογννατὰ γη βαξἰδίας- 
Ποπ {ο Πΐς οοπιῖηςσ; 1.6. ΒΥ Πανίησ {οασ]ί {πο 
σοοὰ Πσ]ί απά κερί ἴπο [αἱ{]. | 

10. ἐγκατέλιπεν, ἆγαπ., ὅτο.] Έεπηας, 1 5εεπῃς, 
Όντοισ] οονγατάϊσε, ἰναὰ ἀθεοτίες ἨίΠ1, παπά, (Που σ] 
ποτ] γ-ππάθάπεςς, Ῥγείετγεά 5ΟΠ16 ορρογαΠΙ{γ 
οἳ ἔρπιροταὶ αἀναπίασο {ο αδεἰδίησ {ο Αρορίο, 
απά θιτγίπετίης {Πθ (1ο8ρε|. 

11. Μάρκον.] Ἀε6 0ο. 1ν. 10. 
19. φαιλόνην. Φ0ΠΙ6 ΝΜ35, απά Εάά. Ἠανα 

Φαινολὴν, ννηὶο] 1 ῬτοβαΡΙγ {πε ποτ εοτγεοί 
ερο]]ΐπα, (ποισῃ ρετῃαρς ποί {]αί αἀορίεά Ιη {με 
Ἰαΐοτ (τοοῖδιι. ἜΤὴο ννογά 56εεπης αἱ Πγδί {ο Ώανε 
Ώ6θη φαινολὴ (επος (Πε Πμαΐπ Βωπι/α) {επ 
Ρε πηεία(Πθδίη, φαιλόνη, αβιεγνγατάς αἰίογεά {ο 
Φενόλη παπά φελόνη. 1, Πον/εναχ, {πο ϱίγππο]οσγ 
οἱ Ῥα]πηαδίαδ (ν/πο ἀετίνες Ιί {οπι Φελλὸς) Ὀθ 
τἰσῃ{, φελόνη ἵ5 να πιοδί οοττεοί 5ρε]]ῃσ. ΑΑ ίο 
Ὀνο 8εη5ο, ---  οἳ ενα νατίοις ορἰπίοη5 Ῥτοροδεά 
Ὦγ νο Ἰοατηεά, πα πιοδί ρτοβαβ]θ 566π]8 {ο Ρο, 
Όιαί ἵξ πιεαΠς α ΊυγαΡμε! οἵ ϱγραί-εοαί, οα]]εὰ 

1, 

Ὦγ {πα ὀουνς 119397 
14. ᾽αλέξ.]' Βεε 1 Τΐπι, 1. 21, απά Λοῖς χἰκ. 99. 

᾽Απούιη, ἃο. Το 5 απηο]ίογοτ Επά ππαο] 
(ο οὐ]οσί; απά πο ἀθ[οπορ ππιάς ὮΥ Οοπιπποπία- 
οἱ5 Ἰα5 ποί Ὀδθιμ 5ο φαἰΙ5[αο{οτγ α5δ πισμί Ῥο 

| ς , αν 
Καὶ ῥύσεταί µε ὁ Ἰύριος ἀπὸ 

Ἠθηθά. Ἠοβεππι. απάἆ Τ[αςδρῖς προ {]αί ἰπε Αρος- 
ε Ἰα5γ Ἱππργτεσαίεά Ἠΐπι, 45 απ αροείαίο {γοπα 
αοἆ απά {ια (ἀ4οβρο!, απἀ αἱδο {ο Π]5 {ποοττὶσίυ]θ 
πια]ίοες ΨΠΙΟΠ, [αδρίδ οΏβεινες, 15 οπ6, {οισ] 
ποῦ {πε ΟΠΙΥ, οα15θ ΟΕ έπε Ἱπιργεσαίίοῃς 1π {πε 
Ῥρα]ιηβ. Ἠονεγνετ, αίϊετ αἲ!, 1 οαπποί Ραΐ ασγοθ 
ΥΠ ης αποἰθεηίς, απά 8εγετα] επιἰπεηί ΠΙΟάΘΥΗΒ, 
ἠναί ιετα 15 Ἠθγα, ΡΓοΡεΓΙΥ ερεακίπσ, ΠΟ ἔπιργοεά- 
{ἶοπι αἱ αἲἰ, Ὀυί ταίπετ α τοΐδ]ι {ο η] ορηάΐση ΡΙΠ- 
ἱκμπιθηί; 1. 6. ἰαί {πο τὶσμίεοις (οά απάἆ ὁαάσθ 
ν]] ἐτεαί ΠΠ α5 ηε ἀθβεΓνες. ΕΥ τοὶς ἡμ. λόγ. 18'. 
ΡτοῦαθΙγ ππεαπί {πε ἀοοίπ]πο οἳ {ε (.οβρε]. 

16. πρ. ἀπολογίᾳ.] Όπε Πεασίης, 1ΐ 86Ε6ΠΠΡ, Ἰαά 
Ῥοεῃπ σταηίοά Ἠίπη αἱ Ἠοπιθ: απά Τε ἵνας ἵπ εχ-. 
Ρεοίαίίοῃ οῇ α δεεοπᾶ, ἀπτίησ ννλ]οὮ Ιπίετνα!, 1 18 
εαἱἁ, πὶς Βρίδί]ε ννας υτ]ίοηπ. Απά, 48 ννε Ίεατῃ 
{τοπ Εοσ]εφίαςί]οα] ΗΙδίοτΥγ, 05 5εοοπά Πεατίησ, 
οι {τία], ατπεά ουί νετγ ἀϊΠετεπί (οπι ἰΠε Βιςίς 
εἶπος {πε Γπιρεγία! Μµίεᾖεν, ἵπ ἃ Ταρθ (35 (Ἠ1γ8.. 
ἰε]]ς 5) αἱ Πῖδ οοηνθΓΣῖοη ΟΡ (πε τογα] ουρ-] 
Ὀθατοτ, Ἠπά Ἠίπη Ῥεμεαάθεά. Μὴ αὐτοῖς λογισθείη ! 
ὧθο Ἠοπῃ. Ιν. 8, απἀ Νοίθ. Ί]αε5ο υγοτάς αἴθ ἴπ' 
βίτοησ οοπίταςί ΙΕ έπος οἳ {πε Ῥτεσεάῖησ 
νεΓςθ. Ῥυΐ έ εΠοι]ά 56οπη {]λαί {λε Αροςί]ε Παά Ἱ 
1η ν]εύνν ια ἀῑπετεηί πιοί]νες οἱ {Πε Ῥείβοης. 

17. παρέστη] Ι. 6. ὮΥ 8θογεί Ἠε]ρ απἀ 5αρροΓῖ. 
90 ΗΟΠΙΕΙ 5αγ5 ΜΙπεΙνα παρέστη (πε]ρεά) ΑΔοεβΙ]εἙ. 
ΒΥ κήρυγ. 5 πιεαηί {θ (1ο8ρεΙ, αφ 1 60ο. αν. 14. 
Πληροφ., “' παὶσηί οὐίαϊπ Π11 οτεάεπος. Θεθ 
Ῥοπι. ἵν. 21. Τ]ε πάντα 15 {ο Ὦο ἰακεπ. Ηείηγ. 
απά Ἐοβθηπι. φαὔ, Ῥοριίαγίέου, {ΟΥ ΠΙΠΠΥ οἱ ἀἱβεγ- 
εηί παἴΙοηβ; Ἱ. 6. Πο Ἰαά Ῥαβίπεςς αἲ {ο σουτί, 
ὓΠ9 ννοτάς, Ἠοννθνετ, ατο ποί, ΥΠ ο5δθ απἀ 
οίπες («οπιπιεηίαίοτς, {ο Ὦ6 το[ετγεά {ο 5 ἄε[οπερ 
οπ]γ. ΤΠεγ αρρετίαῖμ {ο {πε ΡρτεαοΠίησ οἳ {θ 
(.οερε] ΡΥ Ἠίπι ἁπτίησ Ἠ]8 Ίοπσ οοπβπεπιεηπί, ὮΥ 
νΏ]ο] 1Π ἃ ΠΙάΠΠΟΓ αἲ] {πε παίΊοης πηϊσηί Ὄο βαἷἀ 
{ο Ἠθατ 1έ: 5ἶπορ Ώοπιθ ν/αβ {θ ΤθβδοΓί ΟΓ ΡΘΙΞΟΠΒ 
{τοπ εΥετΥ ρατί ο/ {1ο οἶν]]]σεά ννοτ]ὰ, Ἱπάινιάσα]ς 
{τοπι θασ]ι οϐ νυλ]ο]Ὦ υγου]ά Ώθατ {Πε (1ο8ρεΙ, απἁ 
ΣΙΤΥ (ἰάϊησς οῇ Πί, οτ ἀϊῆαςε Ιί5 ἀοοίτίπθἙ, ἴπ 
ἠποεῖτ τοερες{ἶνο οοιΠ{ΓΙΘΒ. 

--- ἐῤῥύσθην ἐκ στόματος λ.] Τ]ε Ὀεεί Εχροεί- 
{ωτς το αστοοὰ ἵπ απἀθτγείππάϊηπσ {Πε λέοντος Οἱ 
Όνο Εήροτοτ Ἀετο. Μαγ ἴπετο ποί ὃε απ αἷ]α 
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. 3, νά Δ [ή 3 3 Π - 3 ω φ ο 
παντος εργου πογηρου, και σωσει εις την ῥασιλείαν αυτου την ἔπου- 

, ῴ ΑΡ - ὃ .ε 3 ευ ”” - 3 / / 3 ’ 

ραγιον φ 1] οξα εις τοὺς αιωνας των αιωγω»γ . αμηγ». 

{ Αοὶρ 13. 2. 
Βοπῃ. 168. 8. 
εωρτα Ἱ. 16. 
κ Αοις 19. 22. 
20. 4. 
4 21. 29. τα. 

. 3 3 ’ Σ ''4σπασαι Πρίσκαν καὶ κύλαν, καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου οἶκον. "Ἔρα- 19 
’ Ε] 9 1... αἡ » 3 - 

στος ἔμεινεν ἐν Κορἰνθῳ' Ἰρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν ΠΜιλήτῳ ἆσθενοῦν- 90 
’ Ν νά ) ” 

ὙΣπούδασον προ χειμώνος ἐλθεἴν. 21 
3 ’ [η 

Ασπάζεταί σε Εύῤουλος, καὶ ΠΠούδης, καὶ «4ἴνος, καὶ Κλαυδία, καὶ 
ω ν , ς , 3 ” Ὀ 3 ο , ; 

οἱ αδελφοὶ παντες.. ὁ Ἰυριος Ἰἴησους Ἄριστος µετα του πνεύματος σου. 22 

ἡ χάρις μεθ ὑμῶν. ἁμήν. 

Πρὸς Ἰιμόθεον δευτέρα τῆς Εφεσίων ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον 

χειροτονηθέντα ἐγράφη ἀπὸ “Ῥώμης, ὅτε ἐκ δευτέρου παρέστη 

Παῦλος τῷ Καίσαρι ἸΝέρωνι. 

βἴοη {ο α Ὑγε]]-Κποννπ (α0]ο οἩ ορ Ί Γοτ Ῥαι]8 
ἀε]ίνεταπςς αἱ οουτί, ΝΠΙοἩ παὶρῃί ο οα]]εά {πε 
ἱοπ)ς ἄεπ, ννου]ά ]αβίΙ[γ εἶθ εκρτθρδίοη, 1η α]πποςί 
1{ς Ἰέετα] 86η589. 3ο Ῥβειάο-Ευτὶρ. Ἐμος. 66. ὦ 
δαῖμον, ὅστις μ᾿ εὐτυχοῦντ) ἐνόσφισας Θοίνης λέοντα. 

19. καὶ ῥύσεται --- πονηροῦ.] “' Απά ἴο Τ,οτά 
οῦ(ῇ, ἵ {σαςδίέ, ἀε]ίνετ πιο {τοπ εωογ ονΙ] ννοτ]ς 
1. 6. αἰ] ἆαπσετς, {επιρία{1οηΒ, απά αἀγεταίέ]ας; {ο 
ΒΙΟΙ αΡρθατς {ο Ρο {6 βἰπιρ]εςί Ιπίετρτεία{ίοη οΕ 
ἔργου πονηροῦ, οἨη ΝΥΠΙΕΠ (6 τεοεηί ΟοΠωΠΙΘΠΙΑ{ΟΓΒ 
8εεΚκ πεεά]οβς τεβηεπηεηίς. 

19. καὶ τὸν ᾿Ονησ.] ἜΤ]αί {ίπε ἨἘοπιαπῖςίς «ποι]ά 
Ἰπ[ετ {Γοπη {5 βα]αίαίίοη ο{ ΟπεδίρῄΠοτιΒ, {μαί ηε 
Ιήπιδεί{ ννας ἀθαά, ἵς ποί βιτρτϊείησ; {ος οη {λαί 
αἸοπάετ {ουπάαίίοπ {ΠεΥ οΠΙεΒΥ Ὀσ]]ά ἴἶιε ραἴπ[ιί 
ἀοοίτίπο οῇ ΡΓάΥΕΙΒ απά πιᾶςςος {ΟΥ {Πο ἆθαά : Ὀαί 
Όιαί ΠιαπΥ απη]ποπί ῬΡγοίεδαπὲ ΟοπιπιθηίβίοίΒ 
ΕἸου]ά ἆο {λε 8αππθ, ἵ5 απασσουπίαὺ]θ. Ἐος, ἂ5 
Ῥεπφοπ οὔδετνας, “Πε πιὶρΏί Ῥε ροπο {οπι ΒοπηςῬ, 

απά γοί ποί Ῥε αἱ Ἐρμεεις, πεπ {Πο Αρορί]θ 
γνιτοίθ {ίς Ἠρίςί]ο: ο Οπεείρποτας πηὶσΏί Ροββί- 
ΡΙΥ Όε ἰπε Ώεατετ οΓ {19 1εί{ετ.”. Ιπάεεά, ἰ]λαί ηε 
ν/α5 ποί ἀεαά, ἰ]ε ααΏ]λογϊίγ οἱ {λε αποἰεπίς (ννλ]σ]ι 
Ώιο Εοπιαπίςίς αἱν/αγς ρτο[εςς {ο Γο]1ουν) ππΙ{ογπΙ]Υ 
ἱεπάς {ο ορίαὈΙεη. ΊΤΠεΥ, Πον/ενοετ, 5αΥ ἰμαί ηε 
γης Υοί αἱ ἨΏοπιος ΝΠίςΠ, (Γοπη Ἱ. 6. (η πετε 5εθ 
ἸΝοίε) αρρεαῖβ ποί 5ο Ρτοραβ]θ. Ἠείηγ. πιαϊπ{αῖηΒ 
Όναί ἵπ Ῥοίῃ Ῥ]ασεςδ 1έ τπαγ εἰσπί, ὮΥ α {απι]ίατ 
Ιάΐοπη, Οπεκίρλογιδ ατιᾷ Πιῖ Γαπιίη. Απά Ὦε οοπι- 
ΡαΤ65 {λε Ρηταβθ οἱ ἀμφὶ τὸν Σωκράτη. Τηϊ5, πονν- 
6ΥοΥ, αρρθατΒ Ρτεσατίους. Τί 185 δυβ]ο]εηί ἴο 5αγ, 
ἠναί ἴπετε 18 πο ρτοο/ {λπαί Ὦε Υνα5 ἀεαά, απά Πε 
Λτοβαδιίη; 8ἶπος {ΠΒ οἶκον ννοι]ἀ ποῖ πανε Όεει 

Οµπ νε οίετ Ἰαπά, ποίμίης ἵδ ποτε 
Ῥτοβαῦ]ε (Παπ {αί Ὦο παὶσηί 6, ἵο Ῥαιῦς 
αδθς, 

οετίαίη Ἰπον]εάρε, αἱ 8οππε οί[εγ ρίαςε, απᾶ πο 
Ερῃεριβ. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΟΛΔΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟ«Π. 

υ ο-ᾱ, 

πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν 

: 11 Τίπα. 8. 16. 
8. Πά74ΟΣ δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ αᾷ 

ἵληθείας τῇ Ἰιεὐσέβειαν, Ἆοα. αν ε τ κατ. ευσέρειαν, Ἡοι. 1. 3, 
ου ρμς »Α 16. 98, 

Ε 9 Ἡ ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὃὁ ἀψευδῆς Θεὸς πρὸ χρό- ΕοΙ- 
3 ’ Ώ ο ’ 4 Γη σου, ι / 3 . 3 ν / Οοἱ. α. 26. 

ὃ νων αιωνίων, ’ ἐφανέρωσε δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτου, ἐν πηρυ- ανα Ἱ. ο, 10. 
᾿ 4 9. 1 μα. - ’ Φ([4 3 Β ν ο. ο ς - Θ ώς 1Ρει ῄ 90 

γματι ο ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ημών Θεοῦ «ᾱς 90, 

Τ]έας ννας α (τεεζ, οἶίπει ο) Ἁγτία, ΟΓ ΟΓ 8ΟΠ18 
ἴποε οῇ Αδία Ῥοτάετίπςσ 1ροη 1. ὨἨο Ὑ/ᾶ5δ οηθ 

οἳ Ὦε. Ῥαι]ς οατ]]θρί οοπνοτί5, απἆ 5ο ΠΙΙΟΗ 1π 
Ἠϊς οοπβάεποε, α8 {ο ο αἰ]ογεά {ο αοοοπιραΏΥ 
Ἠϊπι απά Βατπαθας {ο ἴπε βγεί 6 οαποί] αἱ «ο ετι- 
βαΐεπι; απά α[ιετνατάς {ο αἴίεπά Ἠίπη 1π Πὶς οἵτ- 
ου{{, ἴο ν]διί απά οοηβτπι ἴπο 0ΠΙοῃἨθΒ. Ἠο νναβ 
καστ Ἡ αΠιθγνγατάς οεπιρ]ογεά ἵπ οοπβἀεπία] 
Ραυ]ίο Ῥαβίπεςς Γοτ πα Οτο; ΙΠΒΟΠΙΙΟΠ, ἴποί 
ΒΟΠΠΘ Υοατς α[ἴοτ, νε Επά Πίπα 56η{ ΡΥ 9ἱ. Ρα] {ο 
Οοτἰπίᾗ, ἵο οκαπιίπθ {Πα δίαίε οϐ ίπε Οτο] 1π 
Οναί οἵψ, απά {ο (ταηβπιῖί α τοροτί οῇ Τί {ο Πϊπι. 
Τπ οοΠπβεαπεησθ ο ἴπαί Ἠθ Ὕνας δεηίΐ ασ] {ο Οο{- 
Ιπί] {ο Παδίεπ {Πε οο]]εσίίοπ Γοτ {λε ροος Ὀτοίῃ- 
ΤΟΠ ἵπ ὅπάσα. ΑΠοτ (παί πιο, Ὢδ Ἠανθ πο 
βιτί]ογ πιοπίίοη Ιπ ἴπε Ν. Τ., οἳ ναί Ῥεσαπιε οῇ 
Τ πας, εχεερί εἶναί ἵπ Εις Πρίὶδί]θ Ίο ἶ5 6ροΚεη οῇ 
α5 Ἠϊπιδο]ϱ νι Ῥαιὶ ἵπΟτείο, απά Ιπ 3 Τίπι. 1ψ. 
10. α5 Ὀεῖπςσ ἵπ αἱπιαία, Ἠανίης, 1έ 15 εαρροςεά, 
Ῥθεπ 5οηί {ποτε {ο 5οίί]ε {ε αβα]γ5 οΓ {Πε (μαγοῃ. 
Τϊ που]ά 8εεπι αί Τήας, οισῃ Ῥεγ]αρς ος- 
σακίοπα]1γ 5επί {ο βοίἸαε {ο αῇαίγ οϐ οίλεν 
Οπατο]θς, Ἰαά Ογείε ἃ8 5 οδρεοία] ρτονίπςαε, 
{τοπα (πα πια Ὑ επ Ἡε Ὑ/ας Ἰε[ ίπετο ὮΥ Ραι] 
(Τη, 1. δ.). ΑΝ ἴο ο ἐἶπιο νπεη ΟΗγὶςαπΙέγ 
ννας Πτεί Ρ]απίεά ἵπ Οτείθ, Ίο ατα ]6[ί ππΙσἩ ἵτπ 
Όια ἀατκ. ἜΤπο πιοδί ρτοῦαῦδ]ο ορίπίοη 15, ελαί 
ποϊνητηκίαπάἶπσ ναί χα (.οβρε] πι]ση! Ἠανο Ῥεοεῃ 
απποαποεά, απἀ Ώθδοσπιο Κποννη ἵπ Οτείε, {Γοπι 
Όνε πιο οἳ ο βτεί εβιδίοη οὗ {1ο ἨΗο]γ δρίτιέ 
αἲ ὀεταβα]επι (Αοῖς Π. 11.), πθτο 5οπιθ Οτδίαηπβ 
ψετε Ῥτεβεηί; - Ὠναί 1 ννας ποί (ιοτοισΠ]γ 
Ρ]απίεά ἴΊπετεα 41] πιαπγ Υθατς α[ἴετ; πιοβί Ρτοῦ- 
φ Ὦγ Β8ὲ. Ῥαα], απάἀ ΡοββδίθΙγ ἀπτίησ {πο γεαΓ 
απά α Πα] Ἡο δρεηῃί αί οκ Ῥείννεεη {ια Ἰαί- 
ἵετ ρατί οὗ Α. ὮἘ. δΙ. απἀ (ο ϱατΙγ Ρρατί οἳ 68. 
Έοτ ἵ αρρεατε {τοπι 2 Οογ. χὶὶ. 14. χηῖ. 1. εἶναι 
Ἶε ἀῑά πια απ αχοΙΙΦΙΟΠ ΟπιοιῦΠετε ἀπτῖπρ ελα 
πια, απά α[ίογ 1 τείιτπεά Ῥαοκ {ο Οοπϊπίη. 
Τὴή8, Ἠοπενατ, ἶ5, {ο 84Υ {πε Ἰθαδί, ΥΘΓΥ ΠπΠοθί- 
ἰαἶπς Τί Ρεῖησ Ηάϊο ρτοῦαβ]ο (αί Θέ. Ῥαυ] σοι] 
βΡρατο ἴἶπιο εποισ] Γος 5ο στεαί α νοτ], α5 6ναΠ- 

η Αοἱβ 20, 24, 
2 Όοτ. 2. 19. δ 7. 14. δι 8. 6, 16..ᾳα]. 1. 1. ἃ 2. 8. 1 Τ1εβΝ. 2. 4 

σε]]χίηῃσ ια «« ιωπάγεά-εδίεᾶ ἶδ6, αἀαδὶ ἐν παρ- 
έργφ. Τι εποι]ἀ εἰίπει 86ΕΠΙ, α5 οίΠει5 β4ρ- 
Ροβε, {παί Φί. Ῥαα] οναησε]ισεὰ Οτείο ἀωτίησ {ο 
Ρετίοά μοίν/εεῃ Πὶς ἤτδί απἀ 5οσοπὰ ἱπιρτ]δοηππεπί 
αί Ἐοπιθ. Τι πο ἀαίε οἱ {πε Βρἰβί]ε (Πίο] 
ηας Ὀθοι εχοεαάἰπΡΙγ οοπίτονοτίεἁ, απά εΠΩΙΤΕΙΥ 
ἀερεπάς Ἡροπ {Πε ἀαίε αβείσηπεάἆ {ο ἱ. Ῥαι1]8 
ευαπισε[ἰαίπσ ϐγείε) νι] Ὃε Ὀτοιρῃί {ο αροιέ 
Α. Ὀ. 64. Απά ὤπετε 15 πιΙςἩ {ο δαρροτί {Πί5 ἵη 
Ώπε βίτοπσ γετρα] οοἰποίάεποςθς Ὀείψεεη {Πἱ5 Ερί5- 
ε απἀ (παί οὗ 2 Γιπιοίμγ, οομ{εβδεάΙγ υντίεη 
ποί Ίοπσ Ῥοείοτε Θὲ. Ραα])5 ἀθεαίπ. ἼΠε5ο οοἱπεί- 
ἀεηποθς, Ιπάεςεά, 4ἴθ6 ΠΘΕΑΤΙΥ α5 στεαῖ α5 ίποςξο Ῥε- 
Ώναεη (πε Ερἰςί]ες {ο {πο Ερηεδίαης απά {πο Οο- 
Ἰοβδίαπ8, απἁ οαηπποίέ βαΐ{5[αοίοτΙ]γ Ὄο αοοουπἰεά 
{οτ εκοερί ΟΠ {Πε βαπηθ Ρτϊποῖρ]ε, ΠαΠΙΕΙΥ, ΡΥ 5ρ- 
Ροδίηρ ιαί Π6Υ Ίνετο Ὑνπίτεη αρουιί {πο βαπιθ 
ᾖππα, απά ννπεη {Πο βαΠηπθ Ιάθεαςδ απά 6ΧΡΙΘΒΘΙΟΠΒ 
ν/6Γς6 1Π {ο νυτιίθτ)5 ππ]πά. ΙΜΟΓΘΟΥΘΣΥ, α5 ἵῃπ Αοίβ 
χχγ],, Ὑθτο ί,. Ῥαα] ἵδ τοοοτὰεὰ {ο Ἰανε 
ἰουισ]οά αἱ Τ,αδδα, απά Εαἰγ ἨΠανεῃπεδ, ποί α Πϊπί 
15 ρίνεη α5 {ο {πο Ἰδ]απά Ρεΐπσ εγαησε]ἰσεὰ, Ιέ 
αἸοι]ά 5εαπ {]ιαί {Πεπ (ΠαΠΙΕΙΥ, ἴπε απίαππη ο 
61), Βί. Ῥαυ] Ἠαά ποί εναησε]ἰσεᾷ Οτείο. ᾿Γηϊ8 
οἰτοιπηξίαπος βίτοησ]γ οοπβτπης {8 Ἰάεα δασσεβίεἀ 
ὮΥ {λε είτοησ γετραὶ οοϊποεϊιάεησθςς αβονθ Ίπεή- 
Ποπεά, ἴῑπαί {πε Ερϊεί]ε ννας ητίίεπ αροιί {πο 
Β4Π1ο {πιο α5 ιο 24 ΠἨρίπιο ἴο Τιπιοίμγ. 1Τὲ 
βπου]ά 6εοπῃ αί Ρα] εναηρε]]σεά Τί αἲ (πε ρετ]οἆ 
Ῥείννεεη Ἰς Βτεί απἆ 5οοοπά Ἱπιρτίποππεηί αἲ 
ἨΏοπιθ; απά Ἱντοίε (ῖς Ερὶεί]ο α Ηῆ]ε Ῥείοτο 2 
ΤΠπιοίἩγ, ΒΟΠ16 Ώπιο ἴπ {ο ΘΙΠΙΠΠΕΤ οῇ Α. Ὁ. 66. 
ΤΠθ εεορε οϐ ἐπο Ρτεδεπί Ἐρίί] ἶ5 {ηε 8απιε α8 
Οιαί ο{ {1ο ργεσεάϊπσ οπθ. ΕΟΓ απ απα]γδί5 ια 
τοπάετ 18 τείεττεάἀ {ο Μγ. Ηοτπε”ς Πηίτοά. 

Ο. Ι. 1 ---ὂ. κατὰ κκ. Τ1ο Ροςί Εακροβ!1{οτβ8 
8Τθ αστθθά ἴαί {Π]5 πηαςδί Ὀο ίακεη ας αἲ 2 Τΐπῃ., 
1. 1. απά ἀθποία “« [ος (ο Ριτροβ8θ οΓ ΡΓοπιού αρ] 
ἴιο {αἰι.  ΘΒο οΓ καὶ ἐπίγνωσιν --- εὖσεβ. {1πθ' ΄ 
β6ηςο ἶ5, ΄ απά {ος ἴπα Ργοπιοίίοη, {ο αοκπον]- 
εἀρπιθηί οῇ {νε ἴταο ἀοοίτίπε Υνλίο]ι 16 ἱπίρηά- 
εἁ {ο Ἰθαά 45 {ο Ἰο]ίποβς.”. θε 1] Τίπι. γἱ, ὃ 



εὲ [ση ν πόλ ρους, ὡς ἐγὼ σοὲ διεταξάµην σ], καὶ καταστήσης κατὰ Πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγω σοὶ διεταξαµη 

, [ , , 3 ; Π ν Π 

Ρ 1ούτου χάριν κατέλιπύν σε ἐν ΙΚρήτη, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιοφθώ- ὅ 
' μι 

2 αν» 

ΤΙΤΟΣ 6ΗΠΑΡ. 1. 4 --- 10. 

0 ττ! ΄ ’ 4 Ν η Ξ ’ ὔλ 3 ό πα. 
Πΐτῳ γνησίῳ Τέκνῳ κατα κοιγην πίστιν χάρις, ελεος, εἰρηνη απο 4 

ιά ) .) 

ἔχων πιστα, μὴ 

ο ΕΡΗ. 1. 9. 
οἱ. 1. 2. 
1 Τπι. 1. 3. . Ἡ ω ἂν μας ον « κα » ὁ ὰ 
ΑὍμη,ὰ. . Όεου /Ιατρος καὶ Ἰλυριου Ιησου ἍἌριστου του σωώτηρος Ίμωγ. 
ρα] 2. 

Ρ Αοίς 4. 8. 
κ Όνι. 2. ὁ 

ΙΤία. 8.2. 3 ε}' ρστὶν ἀνέγκλ τ ὃς ἂν 3 4 εδ εί τις ἐστιν ανεγκλητος, µιας Ύυναικος ανηρ, τεχγα 

τ][,ον. 10.9 , - ; 3 , Ἅ αἱ. ’ 

Μάα οἱ ὦ. ἕν κατηγορία αοωτιας, η αγυποτακτα. 
τ ”ω Ν Ν νο ᾿ χύ Ὑ 
4ει γαρ τον ἐπίσκοπον ανεγ-- 

. 4. ἵο . ς ” 3 ’ α, ) 3 3 ’ 4 ι , 

ΕΡΙ, δ. 18 κλητον εἶναι, ως Όεου οικογομο» µη αὐθᾶἄδη, μη οργίλον, µη παροι-- 
1 Τΐνη. 8. ἃ, 16. 
Ι Ροι. 5. 9. 
51 Τίπι. 9. 2 
Ε1 Τί, 1. 10, 

6. 8. 
9 Ῥἶπα. 1. 18. 
ἃ 4. 8. 
Ἱπίτα 2. 1. 

αΔοφ151. ὑγιαινούση, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 
μις ο. μα 

2 ’ 

ἀνυπότακτοι, µαταιολόγοι καὶ φ 

Ἐκλεκτῶν, “« οὗ Καλα]. ΟΠ] Ιαης.. 6ο 2.Τίπι. 
Π. 10. Ἐπ) ἐλπίδι ζωῆς, {οΥ εἰς ἐλπίδα, '' πορε ος 
οὐίαϊπίησ ςα]ναίιοη,. ΄Ο ἀψευδίς Απ΄ αρρε]]α- 
ἴίοπ οἩ ἀοά, Ἰ]κο ὁ ἀληθινὸς, απᾶά αδεὰ ΒΡΥ ἰε 
Ηεαίμεῃ υγιίογς α5 νε] αἂ5δ ΡΥ πε βοπρίυταὶ 
0Ἠ65. Ἡρὸ χρόνων αἰωνίων. Ὠθο Νοίθος5 ο ὁ ΤΊπη, 
ἱ. 9-11. Οπ ἐφανέρωσε, 5εε 2 Γιπη. 1. 10. απά οἨ 
καιροῖς ἰδίοις, Αοἲδ 1. Τ., απ 1 Τίπ. Π. 6. απά 
ἸΝοίθςε. Τὸν λόγον. 39 λόγ. ἐπαγγελίας αἲ ἨοΠῃ. 
ἱχ. 9. ΟΠ κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ σωτ. ἡμ. Θ. 566 1 Τ]πῃ. 
1. 1. Τπ Ῥοίῃ Ρρ]ασεΒ λε 8εη5ο 866ΙΠΗ5 {ο 6 ’ ας- 
οοτάϊησ {ο έλα οτάίπαπος οΥ ἀἰγοσίίοπ οῇ 4ος.) 

4. (οπιρατο 1 ἜΤϊπι. Ι. 2. Κατὰ κοινὴν πίστιν, 
- αοοοτάϊπςσ {ο {πα ΓαΙἰΠ οΟΠΙΠΙΟΠ {ο Ροί]ᾗ οῇ α5 
απά αἱ Ομτίκήαης.ὸ ῴ6ε Νοίε οἩ 
1 Τη, 1. 2. 

5, Ἐοἵ κατέλιπον, 8ΟΠΙΘ 12 οι 14 Μ55. Ἠανα 
ἀπέλ. Βαΐι Οναί 15 φα5οερίὈ]θ οῇ πο 56η5ο φιϊί- 
αὖἱο Πετε; απάἀ ἶ5 ποί δαρροτίεά ΡΥ α δἶηπσ]ε Ύεγ- 
αἶοηπ. ΈΤ]α τοαάϊπσ, ἀοιβρί]θβς, ατο5ο [Τοπ {πε 
Φοτῖῦος; {ΟΥ κατ ππά ἀπ ἵπ οοΠΙΡΟΒΙΜΙΟΠ αΓθ ΡεΓ- 
οίπα]]γ οοπ{οαπἀθά. Καταλ. ἶ5 (εαιεπί]γ α5εὰ 

ΙΠ {6 56ης5ο Ποτθ τοαιῖτεά ποί οΠΙΥ ΡΥ δὲ. Γμακα, 
Ῥιί Ὦγ δε. Ῥαα!, αδ ἵπ αᾱ ΚΙπάτεὰ Ράδεασε οἱ 
1 Τ]68ς. Ι1. 1. καταλειφθῆναι ἐν ᾿Λθήναις. ΊΜοτε- 
ονος, {λουσῃ {ο νγ]{θις οῇ {πα Ν. Τ, δοπιείίπιες 
Ἡ86 καταλ. ΝἨθτα α Οἱαδεῖοα] υυτγ]ίετ νου]ά ανα 
οππρ]ογεά ἀπολ., Υεῖ ΠΘΥ6Ι ἴῃο οοπίΓατγ. "Ίνα τὰ 
λείποντα ἐπιδιορθ. Τηε οοπιρ]είε 56εη5ο 8, '΄ ἰμαί 
Όπου παρηίοςί βιτίπεγ Ῥραΐ ἵπ οτάετ (ο (πίησς 
πΠίοἩ τοπιαϊηθά [ίο ὢο οτάετεᾷ].. πι ῖ5 Ἰετα 
Ἱπίοηεῖνο, απάἆ ας ἴηθ 54π16 {0Υ66 α5 ΤΠ ἐπιδιατάσ- 
σοµαι αἱ (αἱ. 1, 19. ΟΕ ια υογῦ πο οχκαπιρ]ο Ίαβ 
νεεπ αἀάπσθά; μέ εενοτα] οϐ έλα ποιπι ἐπιδιόρθω- 
σις ὙΙι τῶν λειπόντων. ἜΤπο ἴΘΓΠΙ6 καταστήσῃς 
πρεσβ. Ρ]αϊπ]ν 8Ίνον/ ἐπαί Τ{έας ννας Ἰηνορδίας ννΙῃ 
Ερίδοορα] απἰοΓΙ{ψ, ἴπ ιο Ἠϊρ]αςέ 5οη5ο οῇ {λα 
ψγοτὰ ἐπίσκοπος, ΝΠΙο] Ίν8 5οπποἶπιος, α8 αἲ ν. Τ., 
απά Αοίς χκ. ΙΤ. 28., ἀβεὰ Ιπ Ὠιο /οι0ϱ; 86Π86 ο 
πρεσβύτερος, 8ἶποθ Ρα5ίΟΤ8 ἄΓΟ Ο06Υ866Υ5 ΟΝ6Υ (οί 
Ποσο]. Τ]ιο Ῥτοββγίετίαηβ ατο οὐ]]σεςά {ο απάογ- 
ρίαπά (Οπίς αρροϊπείπα, οἳ Ῥαα] ἐπιογροδίπς 
ἡπ[ζμρπορ νν]ι ιο οοπστεσαΙοηβ, {ο Ῥτοσμτο {ηθ 
οἱοσίίοηπ οῇ {Ἴο8θο Ροίδοπ8 ἄδ Ρρυοβυγίογς; (απ 
νο] αᾱ- Ἠαγδηθγ ΟΓ Πποτο Γποίοις οσο Νπ8 
ΠΘΝΘΥ Ρτοπ]]σοά ὮΥ (ο Βοοϊπίαης {ποπηδο]νος. 

--- κατὰ πόλιν.] Νο «έἴπ 6νοτγ οἱ(γ,”. Ὀαί ἵπ 
οαοἩ ον οἱ (οννη (οτα]]γ “ οἳίγ Υ οἵιγ ”}, οἳ 
πα] ποφο ννμίοὮ Ἰπά Οκ άαπ σοηστοραίΊοης. ΟΡ 
ΒΙΟΠ. {οτο πηϊσ]ί Ὄο εουοταὶ ἵπ 5 Ἠαπάτος- 
οἶ(]οά 18ἱο (ουσ ο ΠΠΠΙΘ πόλις 45 Οῇθῃ 
σίνοπ {ο {οννΠβ. Απά ποί α {ονν οῇ ἴπο Οτοίπη 
οἰίθ Ὕνοτο ΡρτοῦαῦΙγ πο Ῥείίο. ου Μοιτεῖὶ 

Χάρις, ὅτο. 

- 3 3 ’ ” / ΄ 

νο, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδη "ἀλλὰ φιλόξενον, φιλαγαῦον, σῶ- 8 
/ ” ” 3 ’ ” η) .) . 

Φρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,  ἀντεχόμενον τοῦ κατα την διδαχην 9 

πιοτοῦ λόγου, ἵνα δυγατὸς } καὶ παρακαλεν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ 

" Πισὺ γὰρ πολλοὶ | καὶ] 10 

ρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ περιτομῆς . 

Οτεία. Σοὶ διεταζ., -αδ 1 [επ] ἀϊτεοίεά πες. 
Ῥαμ1, 1 866ΠΠ5, αᾶ ποί επι ἴπεῃ {ο σίνο {πε 
ἀἰτεσίίοης απά Ιπ]αποίίοῦης ΨΥΠΙοἨ Το πού’ δεπάς. 

6. εἴ τις ἐστίν.] Ἐεπάετ, « νμοθνετ ἴψ,” 8ποἩ | 
π5 ατα, ὧο. ΌὉοπρατε 1 Τιπι. ΠΠ. 2---Π. Ἔ]πο 
ἀνέγκλητος Ἠθτο ἶ5 εφιἱνα]εηί ἴο ἴ]ε ἀνεπίληπτος 
Ψιογα. Πιστά. ἨΒεπάετ, νηΏ Χαννο., “ Ῥελενίηςι” λ 
α 56η56 {τεφιεηί ἵπ Βΐ. Ρα] 5 Ἱπιρ]γίησ αἱδο απ 
οὐεάίεποε {ο να τεαι]ς]ήοπς οἳ {πε (1ο5ρε], απἀ 
εδρεοία]1γ ἴο5ε πνπίο]ι αγε {πεη ερεοϊΠβεά. ᾿Ανυ- 
πότακτα, “΄ ἀἰδοτάςτ]γ απά ἀπτι]γ.” Βοΐπ 1 Τ]πι. ΠΠ. 
4. ἴπο ρτεςΌγίοτ ἶ5 {ο Ἰαγο Π5 οΠΙ]άτεῃ ἐν ὑποταγῃ. 

Ἴ---Θ. Οοπιρατε 1 Τίπι. ΠΠ. 20. απά ἨοίεΒ, “Ως 
Θεοῦ οἷκ., “΄ 5 πο βίθυιατὰ οὗ (πο [απιῖ]γ,; 
(ΠΙΟ. ενετγ οοηστεσαοη 18). Έοτ βατε]γ, ΙΓ 
ΠάεΠίγ Ὀε τδα]τεά ἵπ εατίΠ]γ αῇαίτς, Ίου πας] 
πΠΟΤΕ 15 1{ τοαι]κίίθ ἸΠ ρὶγέιαϊ 9π65. 66 1 «οἑ. 
ἵν. δ.. Αὐθάδη, “ θε]/ν]]]εά.”. Ὀεε α ερἰτιίεἆ 
εἰκείοἩ οἳ {6 οἸατασίατ ἵπ Τ]εορῃτ, 0µατ. Ο. 15. 
Οη ἴπα οίπετ ἵεγπης 5εε 1 ΤΠ. Φιλάγ. πιαγ εἱρ- 
ΠΙβΥ οἴίμετ ΄έα Ίονογ οῇ σοοᾷ ππεη”) (α5 {με ννοτᾷ 
5 α5εά ἵπ Ατὶςίοί. Εμεί. Ο. 2.4. 60οἆ. γαι.), οἡ, 
έέα Ίονεγ οΓσοοάπεςς.. Το νγογά αἱδο οσσΤ8 Ἰπ 
Ώἱοηγς. οἴίεά ὮΥ Βαΐσες, απά ΡΙΤΑΟἨ γΙ. 25, 
᾿Αντεχόμενον, “ «1οβεΙγ απἀλετίησ ἴο, ἸεταΙ]γ, 
Πο]άϊης [α5ί αΏΥ (λ]ηα, ἴπ ορροβδΙίοη {ο [αντι] οπθ 
πνΠο πο] νντεδέ ἴί ααγ. Τηϊ5 αἱδο Ιπρ]ίθς 
αλἰσεοπὲ αἰίεπάαποε ἰο, α5 ἵπ 1 Τηεςς. ν. 14. ἀντέ- 
χεσθε τῶν ἀσθενῶν. ΒΥ πιστὸς λόγος ατο ἀεποίεὰ 
πο εατο απά οοτγίαϊπ ἰταίῃς οΓ{]ε (1ο8ρε]. ΠΤαρα- 
καλεῖν ἐν τῃ διδ, τῃ ὑγ. 18 ὉΥ πιοεί οῇ ία Ιαΐετ 
Οοπιπιεηία{ους εχρ]αίποά οῇ εχλοτίίπσ επι {ο 
6πηρτασθ απά αὐίάο Ὦγ εουιπὰ ἀοοίίηθ. ἜΤγμαϊ, 
Ἠούνενατ, ἵπνο]νοΒ α Υ6ΓΥ Παγεη ε]]1ρεῖ5. ὍΤ]ο ἐν 
5 νε]] τεπἀετεά Ὦγ ουγ οΟΠΙΠΠΟΠ Ὑδγδίοη απά 
πηοδί Εχροβίϊογς, ' ΡΥ ς Πίο] ἶ5δ οοπβτπιεά Ὦγ 
ἴνο Ῥεφο]μ. Ἀγτ. Π 16, Ιπάθεᾶ, Ρ]ασεά Ὀεγοπά 
ἀοπρί Ὦγ α ΚΙπάτοά ραβ5ασο οὗ ὁ Γΐπῃ. ἵν. 2. ἔλε- 
γξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ 
ὁιόαχη. Όη ὑγ. 5εο Νοίο αἱ 1 Τιπι. 1. 10. 

10. Τ]ο καὶ αῇἲθγ πολλοὶ ἵ5 αὈφοπί ΓΓΟΠΙ 5ΘΥΘΓά] 
Μ85.: απά ἵπ οίῃογς 15 ρυ{ Ὀδ[ίογο µαταιολόγ. 
18. {λοτο[οτο, νν](Ἡ τθάδοη, Ξαφρεοίαά ὃν ἴπο Εάῑίοις 
{ο Ῥο πίεγρο[αίοᾶ; ρτοῦπΌ]γ Ὃν 5οππθ θατ]γ ΟΠΙ168 
νο λουσηί α- οορα]α ννας τοφι]τοά. Ανυπότ. 
Ἠθτθ 866ΠΗ5 {ο ἀθεποίο ἀἰεουοάίεπος Ὀοί] ἵπ πιαῖ- 
ἴοτα ο) ἀοοίϊτίπο απά ἀκοίρ]ίπο; «πάαίκονς Ῥεῖπς 
Ρτοῦαβ]γ {ογ ἴἶο πιοβί ρατὶ Ιπίοπάθά. Ματαιολ., 18 
πηθαπί ΟΡ ἴοθο Ὕνηο ατα αἱ 1 Τῖπι. ἵ. 6. καὶ Το 
πανο {αγηθά πθἰἀθ εἰς µατοιολογίαν. Τη φρεναπάται 
πΓθ {λοβο ννηο αἲ Ἡοπι. χνῖ. 19, ατθ οαἱ]οά ἐξαπα- 
τῶντες τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 



τΙΤῦΌς ΟΗΑΡ. 1. 11--- 16. 11. 1---δ. 986 
χ Ἰταιι, 28. 93, ” ΄ ., | , ΄ 

11 7 οὓς δεῖ ἐπιστομίειν" οἵτινες ολους οἴκους ἀνατρέπουσι, διδάσκοντες { Ίμμι ὃ- δ- 
ο . ” 3 ῳ , ον. “έν ος κ 3 

δα ο / δεῖ, αισχοου κέρδους χαφιν. ειπε τις εν» αυτων, ἴδιος αυτων 

2 Ῥίπι. 8. 6. 3 . 

- 3 - 3 , 3 1, 9 

19 προφήτης ' “ Κρητες αεὶ Ψευσται, κακά ΘΦηρία, γάοτέρες αργαύ. 1Η 
ο ο « τετ φαση ἓ 5 ΑΕ 3 ’ 

μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αυτοὺς αποτὀµως, 
- ᾿ , 3 .. » / 

4 ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, ” μὴ προσέχοντες Ιουδαϊκοῖς µύθοις, κα 
ν γ ρα. 29. 13. 
ὕ Ίπαιί, 15. 9. 

σοι, 2. 5, » 2 2 ’ . 3 ’ ; 3 

12 ἐντολαῖς ανθρώπων αποστρεφοµέγων τὴν αληΨειαν. {μΙάντα μὲν κα- Ἰ έπη, 1. 4, 
7 

7 Μαι. 15. 11. 

ω ”ω ο. ' ’ 3 2ς1ι ο. 

Φαρὰ τοῖς καθαροῖς" τοῖς δὲ µεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθα- ἁ 9. 50. 
. 2 Ν / 3 - πι - » ν ς ὃ 

16 ροή, αλλα µεμίανται αυτων καὶ 0 ους και η συγειθησις. 
- . ο . 2) 3 » .., 

λογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀφνουνται, ῥδελυκτοὶ Όντες 
Δ . « 1 3 ν 3 ; 

καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν αδόκιμοι. 

τα 
3 ά ς ’ 

ΣΥ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ υγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ " 

8 Ν - Ίμακα 11. 99, 41 
Θεον 9μο-- Λεις 1. 15. 

ΛΑ αἡ,  Ῥοπι. 14. 14,90 
καὶ απειύθεῖς, ' σον, -δ- 19, 

1 Τΐπι, ἆ. 3, 4, 
| 2 Γϊπι. 9.5, 

’ αάθ 4, πρεσβύτας 
. 

| ιο. 3 ; ς Ἡ ω , ” 3 , 

3 νηφαλέους εἶναι, σεμνοὺύς, σώφρονας, υγιαίνοντας τὴ πιστει, τῇ αγαπ], τη ο ϱ. 
ος ο τη ο τιὸ ο να : , : ώ ν ᾷ δ. 18. 

ὃ τη υπομο)ῃ πρεσβύτι ας ὠσαύτως ἐν καταστήµατι τεροπρεπεῖς, µη 1ει.2, 8. 

11. οὓς δεῖ ἐπιστομ.] Ἱ. 6. ὮΥ Ῥαίηπσ ἴπεπι {ο 
εἴ]επος α[ίετ ΓΗ οοπβααίίοπς ]αδί 5 α ἨΟΓ5Θ 
νπθι ννοἰ] Ὀτίά]ιεά, ἵ5 ποῖ ἀἱεροδεᾶ ἴο Ώο αΠΤΗΙΥ. 

--- ὕλους οἴκους ἀνατρ.] Ι. 6. “' βαῦνετί 61ο [βαίῃ 
οἳ ν]οίε {απι]ίος.. 5ο 2 Τίπι. Π1. 18. τὴν πίστιν 
ἀνατρέπουσι. ΤΗϊ5, Ιπάθεά, ἵδ Ἠϊπίεά αἲ ἴπ ἴθ 
πνογάς διδ. ἃ μὴ ὁ εἴ, νπετε ἴμετε 5 α ἠίοίες, α8 
ἵπ 15. Γκν]. 4. οὔπ χχὶ. 18.  ννοι]ἀ ΊἸοτο σοΠῃ- 
ατο Ῥ]αΐο, Ρ. 900. ὅὕλας οἰκίας, χρημάτων Χάρι, 

νπιώδο, κατ᾽ ἄκοας ἐξαιρεῖν. ]εςε ατο (πε Κῑπά 
οἳ Ῥοΐ5οπς ἀεφοτιοεά ἵπ 2 Τήπι. 1. 6., 38 οἱ ἐνδύ- 
νοντες εἲς οἰκίας, αἰχμαλ., δοο., ἄπά Νο ατα αἱ γ. 2. 
ἀεβοτ]ῦεὰ α5 φιλάργυροι. | 

19. εἶπέ τις ---προφ.] ἨΗετε ἴδιος αὐτῶν 15 ριΐ 
Ῥεγ εραπογ/ιοδίπ, Ὀείπσ α δίτοησοῖϊ ΘΧΡΙΘΡΡΙΟΠ. 
Προφ. 5 Ὦγ Ἀοαννο. απά οἴ]εγ τεπάφτοά γροεί. 
Απά, Ιπάεςά, ἴπε ἴετπα, Ἰἶκο υαίος ἵπ Τιαη, ναθ 
Όπεν αρρ]ιεά (ᾳ5 ἀεποίίπσ α οτί οῇ ἠπορίγαίίον) 
ιο αἲὶ ροείς οἳ ππογτο απ οτάίπατν οε]ευγῖίγ 
Οινουσ]ι 1 Παά Όσοι ΓογππετΙΥ οοπβπεᾶ {ο Ηοπιας, 
Ηεείοά, απά Ρἰπάατ. ΠΕρἰπιεπίᾶος, ΠΟΝΝΘΝΘΤ, (ΥΥ]1ο 
5 αἁπι]ιίιοά {ο Ὀ6 {6 Ρ6Γ8οΠ Ἠθτε ππεαπ{) Ύνα5 ποί 
α Ῥοεί, Ὀπί α Ῥγορ]ιεί, απά α ΨΥΓΙΙΕΓ περὶ χρησμῶν, 
ππά αξ Γηδορηγ]. 5αὖγς (πα ης ΤΓπαογαά]άςς νι]. 
0.) θειασμοῖς καὶ ἀποτροπιασμοῖς προσέχων, καὶ µαν- 
τικὴν δοκῶν κατορθοῦν, '' 48 τερυ{εὰ {ο 6 απ αΌ]ε 

Ἱ µάντις. Πεποε Ἰα ἶ5 οα]]εά Ὀγ Αρι]ε]ιις [αέἰαίσις, 
απά ὃν Οἶσετο υαΠοίπαι. Τί 5ποι]ά, ἑποτείοτε, 
866} ναί οί. Ρα] Ἰαὰ το[εΓοποθ {ο Πὶς ῥγορ]ιοιίο 
ταῦΏιεν ἴηππ Ῥοείίο οε]ευτίίγ. ἜΤ]ο ννογάς Κρῆτες 
ἀεὶ Ψεῦσται Νετθ ΒΟΥΤΟΝΕά Ὀγ ΟαΙήππασῃας (Ηγίηπ 
οη 6ονα, ν. δ.): νο Ῥτουες ἴς (γαίΏ ο {ιο ἀεὶ, 
{τοια (νετ Ἰανίπςσ [αὐτίοπίοά α ἴοπηῦ νο] {Π6Υ 
ο Ὑαδ αρίίθοτς, Της (6αὖς Βρ. Ἠαγ- 
ηΓίοΠ) ρτουσ]α]πιίησ α (γαίπ οοποθα]εά {οι {μα 

γα]σατ, επί νο (4οᾷς Ὕνογθ ΟΠΊΥ πιογία[ς ταίδαᾷ {ο 
Ε]ν]ίπο Ἠοποιτς {ος 16 Ώοπθβίς {Που Ἰαά οοπ{δγγοἆ 
οη ππεῃ.. Της Ὀαά οπαταοίογ ανναγς αἀμογες {ο 
Ώνεπι, 5 {πο (τεε]ς ρτονοτΏ ἰδβί]ῇθς; Τρία κάππα 
κάκιστα" Καππαδοκία, καὶ Κρήτη, καὶ Κιλικία. νο] 
16 11ο Ὀθεί Π]δίταίίοη ΟΡ κακὰ Ἰαδί α[ίοτ. Απά 
ΟΡ 1 ἴθγπης θηρία ππΠὰ γαστ. ἀργ. ἴ]θ ΓΟΤΠΩΕΤ ἆ46- 
ποίεΒ Πναῖτ Ὀτηίίδηηςςς, ἴ]θ Ἱπίΐθγ γαῖτ θ]οίῇ. 
“19. ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτ.] ερ Νοίθ οἨ 2 ΟοΓ. 

ας ο 
. μὴ προσέχ. ουδ. µύθοις. 

1 Τΐπι. 1, 4. “ 2 ] 
10. πάντα μὲν καθαρὰ --- συνείδ.Ἱ  ΌὉοπρατοθ α 

αἰηί]αγ εοπ{ΐπιθη{ ἵπ 1 Τῖπι. ἵν. 4, ὅ. απᾶ Ἠοπῃ. 
χἰν. 14. 90. Ἔϊε Αροβί]θ ἴακες οσσαβίοπ {τοι 
Ὑας Ἠπς5 Όδεῃ βαά οϐ 1 ουνίςῃ [αυ]ος απ (ταά]- 

ΥΟΙ.. ΤΠ. 41], 

Ὢθο ἸΝοίο οη 

Πομς, {ο Ἱποι]σαία, {ιαί {πε 1 ουνϊδῃ ἀῑδίάποίίοπβ 
ο τηθαί5 απάἀ ἀτίηκς, α5δ οἶεαῃπ ος ππε]εαη, ΨεΓθ 
οὗ πο εΏεοί α5 {ο πποταὶ ρυτίγΣ Πίο οοηβἰςί5 
ποί ἵπ αὐθίαίπιησ [τοπ οθτίαϊη πηθαί5, Ὀι{ 1Π ΡΓες- 
οτνίησ απ΄ απρο]]αίεά Ἠεατί; α. ἆ. “' {ο {11ο ρυγε 
[η Ἠθατί] αἰὶ 5αο] πιεαίς ας, ΡΥ {Πε 1 εν]δι ἰτας]- 
{1οπς, νν6Γε Πε]ά α5 απο]θαΠ, αΓθ ΡΙΤΘ 22 1. Θ. ΠΙΑΥ 
ρα εαίεη νέ]λοιί ἀεβιεπιεπί: Ῥαΐ {ο ίμε ρο]]αίεά 
[ιῃπ Ἰθατί], απἀ απ[α(Ι{α] {ο Ολτῖδί, ποίλίης 18 
πτθ. 

1 16. Θεὸν ὃμολογ., ὅτο.] ἸἜΤΠϊς ἶ5 εαἰά Ὦγ νναγ ος 
Παθ(γίηςσ ία «Ἠατρο ο/ ἀπιστία ἵπ λε ρτεοεάἶησ 
Υ6Υ56. Όη 1]1ε εχρΓεΕΒΒΙΟΠ Θεὸν εἰδέναι,56ε 2 Τϊπῃ. 
Π, 19. απά Νοίθ. ἜΤῃε ἔργοις Ἠὰ8 ΤΘίεΤεΠοε ἴο {Πε 
λόγοις Ἱπρ]ίεά ΙῃΠ ὁμολογοῦσι. 390 η ἃ Ρρᾶ8δδασα 
οῇ Ατὶκίοί. οἶίεά ΡΥ Βιάφας Οοπιπι. Τ,. (αγ. ἴπ 
γος. συνᾷδῳ, 9 Ἠαγνθ καὶ συναδόντων μὲν τοῖς ἔργοις 
(6οἱ]. τοῖς λόγοις αὐτῶν) ἀποδεκτέον ' διαφωνούντων 
δὲ λόγους ὑποληπτέον. λετε Ιηδίεαά οἱ {ο ΠΙαΠ- 
Πες{]1γ οοτταρί ΥΝΟΥά8 λόγους ὑποληπτέον, ἶ Υθη- 
ατα, ΥΠ 8οππθ οοπῇβάεπσθ, {ο Ρτοροςβθ {ο τεαἆ 
λόγοις ἀποληκτέον, {0Υ ἀποστατέον, Ἱ. 6. αβαπάοπι 
ἐιοῖγ φοοϊοίη. ΙΜΟΙΘΟΝΥΘΥ, διαφωνούντων λόγοις ἵδ 
ε)]ρίσαὶ {ογ διαφ. (ἐν τοῖς ἔργοις) τοῖς λόγοις. 
Τ]ιο αΏονο ογΙοἶδπι 18, ΙΤ αρρτεῃΏεπά, Ρρ]ασεᾶά Ὀε- 
γοπᾶ ἁοιθί ΒΥ α Ραβ8ασο οῇ {Πο 84Π1ς6 ΥΥΠΙΙ6Υ, 
Ελίο. κ. Ἱ. συνῳδοὶ γὰρ οἱ λόγοι τοῖς ἔργοις ὄντες 
πιστεύονται. ΌΠ βδελυκτοὶ, 8866 ἨΝοίθ οµπ Μαι, 
χχὶν. 15., απᾶ οἨη ἀδοκ., 586 Νοίθ οἨη 2 Τπι. 1. 8. 

ΤΠ. 1 ---θ. Ἀθεο 1 Τίπι, 1. 11. ν. 14. απἀ 
ΙΝοίες., 

ὦ, πρεσβ.] ῬΏεροαί λάλει, ΙῃΠ {πε 86η5θ εἰπὲ, δὲά. 
Πρεσβ. 15 ὮΥ 8οπιο οπιποπί Εχροβίίοις ίακεπ {ο 
ἀεποίθ, ποί ασεᾶ ππεπ, Ὀαί [γενν ετς; 8ἶπορ ἴπα 
ἀἰτεσίῖοης σἶνεη ατα 5Ιπί]ατ {ο {ος αί 1 Τίπη. 1, 
9. απά πρεσβύτιδας αἲ ν. ὃ. 5 αρρ]ίσαβ]ο {ο {ποςε 
ἩΥΟΙΠΕΠ ΝΟ Ῥοτγαο οῇ]οες ἴπ ία ΟΠΙΤΟΠ; αξ αρ- 
Ραατς (τοπι {Πο ερλίῃθεί5 ἱεροπρεπεῖς απά καλοδιδα- 
σκάλους. ΤΠΗΙ8 νΙ6ΝΥ, ΠΟΥ/ΕΥΕΥ, 15 Μαρροτίεά πεϊίμεγ 
ὮΥ πο ααἰλογΙίγ οἱ ἴπε αποϊεπί ἘχκροξίΐοΓ5, ποτ 
ὮΥ ιο ορίπΊοη οῇ {πο Ῥδεί πηοάρτη 9Π686. Απά 
{πο απαβοαίίοπς 4ο ποί εαΠΠοϊεπ{ί]γ οογγεβεροπά, 
ΝεΙίΠογ 15 {6 ννοτά οΥεΓ α9εά ἵπ {1ο Ν. Τ. {π επαί 
8εῃςθ. ᾖῇο0)ο6 ΠηΣΥ Ὦθ 5αἱά {ΟΙ πρεσβύτιδες 45 ἀεποί 
ἴηρ Γοπια]ο ο]άθγς, ο; ἀ4εποοπθβδος; μετ {λετε 
ἳ αποϊοπί αιθογΙ{γ {ο αἱ]οσθ. Ῥεγμαρς Υθ6 πΠαΥ, 
ἵη {1ο Γογπιοτ οα5θ, τεσοπο]]ς {θα (νο Ιπίετρτοία- 
4ομς, ϐΥ 5αρροβίης {ναί {ο Αροβίο, Ίλοισῃ αθίησ 
Ώνε σεηογα] {6ΓΠΙ πρεσβύτης, Υεί Ἠ8ά αἶδο ἴπ παπά 
Ώιοδο γιο β]]εἆ οεε[εδίαδέἰεαῖ ο[Ίεεδ. ΥΝ 1] ὑγιαίν. 
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3860 ΤΙΤΟΣ 6ΗΠΑΡ. ΠΠ. 4--- 11. 

η να , ’ , 

διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωµένας, καλοδιδασκάλους, ἵνα σωφρο- 4 
σεη, 3. 16. / Ἆ ον / “ 4 ’ ο ’ ν ς Ὁ 9. 

.-. οἱ Ῥίζωσι τας νεας, φιλανδρους εἶναι, φιλοτέκνους, " σώφφονας, ἄγγας, οἱ- ὅ 
ΕΡΗ. δ. 29. π 2 π ς ; με 2 ’ - ες [ 
Οὐ1. 8. 18. κουροὺς, αγαθἀς, υπυτασσωµένας τοῖς εδίοις ἀνδρασιν, ἵνα µὴῆ ο λόγος 
1 Τία, 6. 1. - α σ--- Μ - : . . ά ' 

1ποι θὰ τοῦ Θεου ῥλασφημηται. Ίουὺς γεωτέρους ὠσαυτως παρακᾶλει σωφρο- 
ι -, , ᾽ ; ’ - ’ . μη ” 

ο  ρών ἆ περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόµεγος τύπον καλῶν ἔργων ἐν τὴ 

6 1 Τίπι, δ. Ι4, / ὖ / ὦ -. / 6 10 ἵψιῃ.- ἅκα. Ρο τὰ 1 διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα, ἀφθαροίαν, λογον Ὅγιη, ἅκα 
ἆ ὃ. 16, / ο 5!’ ς ος » / » α δὲ 32/ ας Ὁ ον λέ 

τάγνωστο» ᾿ ἵνα ο ἐξ ἐναντίας ἐντραπη, μηδὲν ἔχων περὶ ” ημων λέγειν 
ϱ -” { ΄ δί ὃ κ. ’ 9 Β . .] , 

κ. .. φαυλον. «ούλους ιδίοις ὃεσποταις υποτασσεσῦθαι, ἐν πασιν ευαρέστους 9 

1 Τΐπι. 6.19. κ  Α ' μον δν ης Ἰθβνη: ν " 
Γρ ο εἶναι μὴ αντιλέγοντας μὴ νοσφιζοµένους, αλλα πίστιν πᾶσαν ἐνδει- 10 

, 3 / » - ς - » 

κνυµένους ἁγαθήν ' ἵνα τὴν διδασκαλίαν τοῦ σωτῆφος ἡμῶν Θεοῦ κο- 

σμῶσιν ἐν πᾶσιν. 
1 ... ’ ς ’ ” » ς ’ ” 3 ΄ 

Αγγλ ξ Ηπεφάνη γάρϱ η χαρις του Θεου η σωτήριος πασι ανθρωποις, 11 

τῇ πίστει, τῇ ἀγ., τῇ ὑπομ. ΙΠΔΥ Ό6 οοππρατεά 1 Τήπῃ. 
γΙ. 11. δίωκε πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν. απά 2 Τιπα. 
Η1. 10, νν]εγο 566 ΝοίθΒ. 

ο 9, καταστήµατι] ““ ἀοροτίπιεηίς ” οοιτεβροπάϊπσ 
{το πα Ετεποῇ «ὁ πιαϊπιέίοπ, νπεπσθ ΟΙΙΥ ππῖοπ. 389 

Ῥοτρήντ,, οἶίεά Ὦ} Ἠλείς., τὸ δὲ σεμνὸν καὶ ἐκ τοῦ 
καταστήµατος ἑωρᾶτο. Ἀπά 3ΙΠΙΡΙ. τὸ κατ. σεµνόν. 1η 
ἵεροπρ. ἴπθ τείετθησθ 5Ποι]ά 566ΙΠ {ο Ὀε (πο, 5 
ΙΠΑΠΥ επη]ποπί ΕχροβΙίοτς 5αρρο5ε) {ο ἆγεσς, δαί 
{ο ἴἶιθ καταστήµατι; ἀεποίίηρ (λαί (λεὶτ ἀεροτί- 
πιεηπί εποι]ά ὂε ευ{ίαρ]ε {ο (Ἰείγ Ἰο]Ιγ οα]]1ῃπσ. 3ο 
Μεπαπά. οἶιεά ὮΥγ Βεβ]ειβ. ἱερ. τέχνη. Δεδουλ., 
6 αἀάϊοίοά {ο πθΘατΙγΥ ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ ΥΙίΠ προσέ- 
χοντας αἲ 1 πι. ΠΠ. 8, ἠνουσῃ α δοπιεν/]αί βίγοησες 
ἴετπι, απἀ Ἰλαδίταίεά ΡΥ ὁομπ γη. 94. απάἀ ἘῬοπῃ. 
γ]. 14. 

4, δ. ἵνα σωφρονίζ., ὅσο.] μεςε Ὕνοτάς Ρροῖηί 
ἃΐ πα οἩ]θΓ ριγρο5ε 06 ἐ]ιθ ΙΠΡίΤΙΟ(ΙΟΠΡ, ---- ΠαΠΙΕΙΥ, 
Όναί ἴΠεΥγ εποι]ά {εαο] νεπα {ο Ὦο σώφρονες, αοῖ- 
Ίπσ α8 ΤΙΟΠΙίΥΘΕΦΘΒ, απά τεσα]αίοτς οἳ {ΠεΙΓ Πιοζα/ς. 
]ιοτο 15 ΠΟ ΓΘΕΔΡΟΠ {ο ΦΙΡΡΟΡΘ, ΙΙ 8ΟΠΘ, απ 
αἱ]αδίοῃ {ο {Πθ ΤΘη σωφρονισταὶ, ΝΟ ΥΕΤΘ «Ἠ0βεῃ 
ἂ5 Ο6Η8ΟΙ5 οῇ Όχε πποτα]ς οΓ λα Αἰπεπίαη γουίῃ 
{οτ ιο ἴθγπι ν/α5 δες (48 Ἠεπιδίετὴ. οἳ Ῥο]]ακ 
ΙΧ. 198. Ίνας «Ἡπούνπ) ἴπ α σεποετα] Ίναγ, οῇ ἴοςδα 
ν/Πο Ῥγίπσ οίμετς {ο α τὶσΏ{ παπά. Της 1 οσστβ 
1π Τμαογά. ΠΠ. 60. σωφρονισταὶ τῆς γνώμης. Απά 
Πιο 0ο) 15 Γουπά ἵπ Επί 5οηςο αἱ Τμάσγά. νἰ. Τ8. 
ὓ]ιακςο Ιη5ίγιαοίΙοης (45 αρρθατς [τοπι Ὕαί [ο11οννϱ) 
Ὑνθτθ {ο {ΤΠ ΟΠ {θ ἀοπιθείίο ἁπίες δι{αῦ]ο {ο 
γουπσ πιπαττ]θος ννοιπεῃ, απᾶ οπο] ἵπ ο οτάςτ οΓ 
Ἱπροτίαπσοθ. ἜΤ]ο [η 18, α5 Τά ννογο, ἰλεῖτ εαγαἰ- 
πια νἱτίαες Γογ Τέ να ννδ]] βαϊᾷ Ὦγ Βοοταίθς (αρ. 
9{0Ρ, ρ. Ὃ γυναικεία, ὃ πρὸς τὸν 

/ ἄνδρα ἔρως. ΤΠ Ιἶκε ΠΙάΠΠΘΓ πιοᾶεςίη 15 Ὦγ Ροτίσ]ες 
{ τπ Π5 Εαποταὶ Οταίοι (Τμασγά. Π. 460.) οα]]εά {ια 

γ]τίαο οῇ {νε Γοπηα]α 561. ΤΠ οἰκουροὺς ΥΕ Ἰανε ἃ 
νετγ εἱρπ]βοαηί ἴοτπα, ἀεποίίης ποί οΠ]γ «6 δίαγογβ 
αἲ Ἠοππςα,” Ρα οτ αά[ωπείο, οπτε-ίακοις οϐ {ο 
Ιοιφδθ. 3ο ΤΠδορΏγ]. οχρ]αῖπς Ὦγ οἰκονομικάς. 
Ισ, [ ννου]ά οΏβοτνε, Ι5{Π6 56ηΠ5ο οΓ {1ο οὔξοιγα 
{6γΠΙ στεγανόµους ἴπ Τ,γοορ]τ. 0498. 1090, νν]ιο ]ηδί 
α[ίογ 5ος (ιο {ΘΓΠΙ οἰκουρίαν {ο ἀοποίς /ιοιβοιυί{ογι{. 
᾿᾽Αγαθᾶς ΠΊΔΥ ΠΠθΘαΠ 611116Υ, ---- ΝΤ] το[ετεποο {0 (ιο 
Ίνοτᾶς Γοὐοιοίπσ,--- σοοά-ἰοπιρεγεά ; οἱ, Ἡ 1 5ου] 
ταῖ]θγ 8θοπι, ΥΥΙ το[ετοηος {ο {πο ῥγεροἠύπα, 
ϱοοᾶ-νγῖνοβΒ, ἵπ ἴῑπο 8οΠ5θ ἵῃ νἨ]ο] ἴἶνο ννοτὰ ννας 
αδοά ὉΥ οἳγ αποθβίοτς, κο (]νο οἰκοδεσποῖναι ΟΕ 
Ατίοπιίά, ΠΠ. 95. οἱ πα Λοπα-[απιίπα οῇ Εππίας 
ἨἄΠΙΘΙΥ, σοοᾷ πιαπασεγ. ΤΗ 1 νι] Ὃο οχορεί- 

/ Ίσα] οἱ ιο ρτεσθάίησ. Όη ἵνα μὴ ὃ λόγος, ἃτο. 8ε9 
1 Τη, νἰ. Γ 

7, δ. τύπον.] Ἀεο 1 Τίαι. ἵν. 19. απά Νοίο, 

Αί ἐν τῇ διδ. ἀδιαφθορίαν τερεαΐ παρέχ. ἵπ ἴπε 8εηβθ 
ἐνδεικνύμενος. 1]ε ἀδιαφ. 5 οΙο5δεΙΥ οοππεοῖεά 
ΨΠ]Ι {πε καπηλεύειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ αἲ 2 (ο. Ἡ. 
11: 1.6. οοτταρίίης 1 Γοτ νε 5αΚε ο{ Ἰαστε, ος 
οί]εγ Ῥα5θ πιοῦνθδ. Ίο ἐῖς τεσατᾷς ἴ]ια ρετεοπ, 
5 λόγον ὑγιῆ (Ὁγ α πιείαρµοτ ο[ἴεη οοσουττίηςσ ἵπ 
Ίιο Πρίςί]ο» {ο 'ΓπιοίἩγ απάἀ Τ1{18) ἀοες (νε ἐέπρ.. 
᾿Ακατάγν. ἶ8 ΡΤΟΡΕΤΙΥ α Γογεπδίο {ετπι, Ῥαΐ 15 πετθ 
ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 ν]{] {Πο ἀνεπίληπτος αἱ 1 Τιπῃ. γΙ. 14. 
Αί ἐξ ἐναντίας 5ΙΡΡΙΥ γνώμης; Εὶδ εχρτεβδίοη Ῥθ- 
ἴπσ εφ ἰνα]εηί {ο {λε ὁ ἀντικείμενος αἲ 1 Τιπη. ν. 14, 
απά Ιπο]αάῖης Ῥοίῃ 16ννς απ «αάαϊσετς. Τηε βαπιθ 
Ῥηταςα οσοστς ἵπ ΤΠασγἀ. Υ. 46. τὸ ἐξ ἐναντίας. 
Ἔντραπῃ. “' ἴἶναί 8 παΥ Ὦθ αβΠαπχεά : 2 αφ ὃ Τη6988. 
11, 14. Ὁοπιρατε α εἰπηῖ]ας Ῥαδεασε αἱ 1 6οἡ. χἰν. 
24. Όπ θες {ΝΟ νειςεες 59ο {Νο αἀπιίταρ]θ 
ΔΘΓΠΊΟΠ6 ΡΥ ΒΡρ. {1 6ετειΥ Ταγ]ος, ἸμΤοε]κς, νο]. γὶ, 
490. 5οφα. 

9, 10. «οπιρατε εἰπιί]ας αἀπιοπ]ίοης αἱ 1 Τΐπι, 
γ]. Ἱ. δα. ΕΡΗ. νἰ. ὃ--- δ. 0ο1. 1. 22. ἜΤ]πο ἀν- 
τιλέγ. Ἠετο 15 οφ αἱνα]θηί {ο {]ιε ἀνταποκρίνεσθαι ΟΕ 
Ῥοππ. ἱκ. 20. ἩἨεπορ ΠΙΣΥ ο Ἱαδίταίεά {ο οὓ- 
Βοιτε ννογάς ο{ 49δολγ]. Τπεῦ. 244. παλινστόµεις 
αὖ 5 ΟΥ 5ο Τ ννοι]ά ροἱηέ, τερατάίπς {πα ρτεσεάἴῃ 
Πο 8 ΑΡΟΚΕΠ αδἰᾶε. Ἠεπορ (πο οοπ]εοίατθ οἳ 
Βρ. Β]οπηβε]ά, πολυστόµεις, ονευει Ιεατπεά απᾶ 
1ΠΦΘΠΙΟΙΒ, 15 ΠΠΠΘΟΘΒΕΑΓΥ. 

10. νοσφιζ.] Ῥεε Νοίε οἩ Ασίς ν. 1, 2. ΌΟπ 
τοῦ σωτῆρος ἡμ. Θ., “οϐ ἄοά οι βανίοις,” 999 
Νοίς αί 1 Τΐπη. 1. 1, 2. 

11, 12. ἐπεφάνη --- νβράπμαν! Τηο οοππθοίῖοη 
86ε/η5 {ο ϱο ας [ο]]ον5: ΄ Απά (5 Ἰοπουτῖηρ ο 
γοιτ τε]ἰσίοη γθ αἰἰ, α5 ΟἨτίκίίαης, ατα Ῥουπά {ο 
αἶτῃ αἱ: αἶποῬ {ΤΟΠΙ αἲ], ο ννλαίενοτ ταπ]ς, 1έ 18 16- 
απἱτοά]: /οἨ Όιο ᾳταςε οῇ οἆ,” 8ο. Τ]9 Αρος- 
6 ἴἼχοη εππουνς λαί ἵη αί το]ὶσίοπ 15 οοπίαϊηαἆ 
Όνα οὐ]Ισα{ἶοπ {ο ανοῖάἀ {ιο γῖςςθς, απά οι]ναίο ἴθ 
γ]Ιτίαος αθονο οη]οϊησά: απἀ, ἴπ σεηοτα], {ο Ἰ1νθ 
τσΗ{θοΙΙΦΙΥ, 5δοῦθτΙγ, απά σοά11γ. Αβοτ ν]]σ] 
Ἰα ροϊηί5 ουί{ ια φ{γοπισεδέ ἐπιαστιπαδίο πποίζοες ἰο 
αγοἰά ἴμο οπο απά οι]ναίο {ο οίλμετ, ατὶίης 
{οι ἴἶιο οχρεοίαίίοπ οϐἳ α ἆαγ οἳ ταίρι {ἶοῃ 
βασσθείησ, λα], απ οπεοιγασοππεπέ {ο αἰτίνο αί- 
(ος γἱτίαο, ἵπ ο ἀοοίτίπο οῇ αἰοπεππθηί παπά οχρἰ- 
πΠοῃ ὮΥ /θφ8ας; απἀ, βΠαΙ1Υ, ο ποίῖσες {πε βίτοηᾳ 
Ἱποθηπίϊνο {ο ρογ/οτπι αἰ] ννο ατο τεσ]]γ αθ]6, ἔγοπι 
ἃ τοσατὰ Γογ {ο ρ/ροςο [ου ννμῖοὮ πῖς αἰοπεπιθπί 
Ἠνά5 πηαάθ :---- ΠΑΠΙΘΙΥ, {ο ρυτί απίο Ἠἱπηςο]{ α 
Ρε ]]ατ Ρεορ]θ, Ζ6α]οις οῇ ροοὰ ννογ]κα.. Πᾶσιν 
ἀνθρώποις Πηιδί Ὁο οοηδίτιαες, πο (1 ἐπεφάνη, Όατ 
ΝΗΠΙ ᾗ σωτήριος, πας: «6 νυμίο]ι Ὀτίησεί]λ βα]ναίίοῃ 
(ο αἲ] ππθη, ννηοί]οτ /ουνς ος Ο6π11]98.’ Ἐπεφάνη 
ἔαί Ὀεεπ τονθα]ες απά ρτοπιπ]σαίεά.”. Παιδεύ- 

| 

| 
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19 παιδεύυουσα ημας, να αρνησαµενοι την ασεβειαν και τας χοσµικας 
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 ΕΡΗ. 1. 4. 
ῷοι. 1.5, 

ω- λα, .ς, ’ 3 - ’ νά 

ἐπιθυμίας, σωφρόγως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβὼς ζήσωμεν ἐν τῷ νυν 11οῖι Ἁ. 1. 
.”” ών. ἃ / ψ / η ῃ νι ο κὰ µ ῳ “5 πο. 

18 αἰῶνι ᾿ προσδεχοµενοι τὴν µακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δοξης ἓλ ος .. η, 
. 20. 

- - » ς - ζ -” κο ἳ ’ 

Ἡ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἸΙησοῦ Χριστοῦ" "ος ἔδωκεν κΕκοὰ, 19.6. ΕρΙι. 2. 10. 
. Γ ς . ς ” ο) ; ς υ) 3 ᾽ ; 2 ΄ Δ ὅ 5. 9. 

εαΥΤΟΝ υπεο 1{1μῶγ, ια λυτρωσηται Ίμοας σπο παστς αγομιας, και κα- αα. 1. 4. 

ε .. . ’ λ ω 3, 

16 Θαρίση ἑαυτῷ λαον περιουσιον, ἕηλωτην καλων έργων. 
. ... 49 90. 

Ι Ταῦτα Λλάλει Πεὺ. 9. 14, 
11 6ος. 16. 11. 

/ ΄ . ’ - ϕ . 

καὶ παρακᾶλει, καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγης  µηδείς σου περιφρο- αν. 1 
ή γείτω. αν 

γε ᾽ 3 ω ο. ς ’ ᾿ 

ι ΠΙ. Π ΤΥΠΟΠΜΙΜΝΗΣΙΚΗΕ αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσε- 1Ῥοι.ο 18. 

ουσα ἵξ ΓΟΥ εἷς τὸ παιδεύειν. Τη ἵνα ἵ8 {ΟΙ ὅτι, απἀ 
Ἰἀρνησάμενοι ΠπαΥ 6 τεπάθγθὰ τε}εοίίπις, γτεποιποῖις. 
Βο Τ]αογά. νυἱ. ὅθ. ἀπαρν. τὴν πείρασιν. ᾿Ασέβ. 
ἀαποίθς ποί οΡΙΥ πεσ]αοί ο{ {ο Ῥτορετ οὐ]εοί οϐ 
πνοτθΠρ, ὮΥ ἰαοἰαίτη, Ὀαί ΡΥ Ἴλοςε νῖσθς ΥμίοἩ τει] έ 
{τοπα 1. Όη τὰς κοσμικὰς ἐπιθ. ἴλο Ὠεδί οοπηεηί 
18 1 οΐῦπ Π. 16. Σωφρ. ἀεποίθς νἱγίαε α5 τεσαγάβ 
οιγδείυος; δικ., 38 τεσατάς οι /[εἰίοιο-ετεαίιγες ; 
απά εὐσεβῶς, 35 τεβρθεοί5 «οάα. Ῥϊπιί]ατ ἀῑνίδίοης 
Άτα [ουιπά Ιπ Ῥαβεασες ο{ ο (]αδεῖοα] ντιίθις 
«οἰ(οά γ ελα Οοπιππεηία({οίς. 

19. προσδεχόµενοι--- Χριστοῦ.] Τ]9 πιοδί παί- 
τα] 56/56, απά ἴαί τοαιῖτεά ὮΥ {πο Ρτορτ]είας 1{1Π- 
ια, ἶ6 {θ οπθ αδδίσπεὀ {ο ἔ]λο ραδ5ασο ὉΥ αἱπιορί 
αἱ] ιο αποϊεπίς (τοπι Ο1]επι. Α]οχ. ἀοι/ην/αΓά5, απά 
Ὦγ {ιο εατ]γ πιοάετη Εχροβίίοίβ, α5δ ΕιταδΙηΙ5, 
τοι, παπά Ῥεζα, απἀ αἱξο Ὦγ 6οππθ οπιἰπεηί Εἰκ- 
οβί{ογς απά Τ{ου]οσίαης οἱ Ιαΐίεγ Μπες, 45 Βρς. 
Θαἴ5οπ απά Βυ]1, Υοιί, απἀ Μαίίμ., απἀ ΒΡρ. 

ΙΜΙάάΙ., ---- παπαθ]γ, ΄έ Τ,οοκίπσ {οτ (ος ταίμει ΙοοΚ- 
Ίπρ {οτνγατὰ {ο. «Ὁοππρ. {ου Ἡ. 9. απά 59ο τοί.) 

να Ῥ]οςςεά Ἰορςε, απά {Πε σ]οτίοις αρρεατίῃςσ οί 
τουσ στοαί σοἆ απά βανίοιτ ὀθδις Ολτίςί.) Τ]οα 
οπ15ο οΓ (ἶνο απηθϊσι{γ ἵπ οςΓ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΥΕΙΒΙΟΠ {8 
αΏΙΥ Ροϊπίεά ουιί, απά {πε αΏονο Υετεῖοη ορίαυ- 
Ηδ]ιοά οη {ο 5ητεςί στοιπᾶς, ὮΥ Βρ. ΜιάάΙ. απἀ 
Ῥτοῦ. Βομο]εβε]ά. ἘΒαΐ, Ὀδβιάςες {ο ατσαπιεηί 
Γοαπάθϱά ονπ {πο ᾖῥγορτίείῃ οί ἰαπσμασο, ναί οϐ 
Ῥοτα, νο πχσες (Παί ἐπιφ. 18 πούετο α5εά οῇ 
ἄἀοά, Όαέ Ολτ]ςί, 15 απαηςυγεταῦ]θ. ο ἵηπ α ]αΐο 
αρ]α Οτίαιε οἩπ Ῥτ. ΟΠαπηϊπσ Ὕνουκς, ἵπ ία 
Βτίιςη ΟτΙάο, Όιε Ἠενίεινετ Ἰαβδίιγ πιπαἰηίαίης, 
αμαί “« Ομτῖςί πιαδί Ὦο ο (οά Ἠοετο 5«ροκεῃπ οἳ, 
Ῥθοσιςο Ιέ 15 5 σἰογίοιδ αρρεατίπς ΥνηΙο] αἲ] 
Οτὶκίαπς Ἠοθτο απθ φαἰἀ {ο οχρεοί: Ραί ο ἀοά 
{πο Ἐαίλθτ, Ες αἴθ ΕΧΡΓΘΡΒΙΥ {ο]ά, ἴἶιαί Ἠϊπι πο 
ππαπι Ἰιαί]ι 56εΠ, πογ εαπι 5εε.. Οίπετ οοηνϊποῖησ 
αγσηπηθηίς Γογ {Πο οοπβίγαοίίοη Ἠθτο ]αὶά ἀοντπ 
ΙΠ4Υ Ὀ6 56εῃ ἵπ Ὀτ. Βοιίμ)ς Εο]ίαιῖ Θασγα, νο]. 
Ἡ. Ρ. 26. ἜΤ]ο τεαἆοτ 15 αἰξο ρατίιοι]ατ]γ ταε[ογγοά 
ίο Ο]οπι. Λ]εχ. Οομοτί. αἆ (αθπίος 5υῦ ΙΠίέ,., 
ννηετε νυν. 11 ---14. ατα οἶίοά Ὦ} (μαί Εαΐοτ, απά 
επε γίευν ΟΕ σωτ. Ἠετο πιαϊηίαϊπαἁ 15 αἁορίεά. 
Τ]ε ν]ο]ο οἱ ενα οοηίασί {ατα ἶ5 ἀοβετνίησ οϐ 
ρτεαί αἴεπί]οη, α5 οοηίαϊη]ηπσ 5ΙοῇἩ Ρ]αϊπ απά Υθ- 
Ῥθαίε αἰ{εείαίῖοης {ο {11ο Ὠιν]πΙ{γ οἱ 665ας Οηγῖςέ 
88 οαπ ΤαΤ6ΙΥ ο Γοιπά. ἜΤηἩε ραδεασο 1έε][ πιαΥ 
Ῥ6 56εεπ ἶπ Βρ. Βι]]5 Ὠο8, Εἰά. Νις, Ρ. 8Τ. αἶρο, 
να Ιεατηθά ταπιΆτΚκς, απά απ Εηοσ]ΙεἩ "ἔγαπς]αξίοπι 
ας, {ᾗέ, ἵπ Ῥτ,. Βιτίοῃ Τοπιοπίες ΟΕ {πο Αηΐθ- 
Μίοθηπθ Εαί]οτς, Ρ. 99. Ἠοτο Ώοάτ. απά Μαο]κη., 

Ώνοιρ] (πεγ Ργοίθβς {ο Ίθανα {ιο πιαίίος ἀμβίοις, 
Υεί 5ο {ταπβ]αίο ᾳ5 Ροί] {ο Ίεανο πο απιϊσιίγ, 
απά ἀοοῖάο 1έ ἵπ α πΙαηποτ Ὑνθ 5ποι]ά Ηεί]9 οχροοί. 
Ὠ6ς Ῥοεο. Ῥγη. "ΤΠΘΥ απἁ οἳτ οἴ]ετ Τγαπε]αίογς 
πανε, Τ 5αθρεοί, Όθοη Ἰπβαεποθά, ΠΠΟΤΘ {Παη {που 
Ἡ6τθ αννατε, ΏΥ απ ατριπηθηί 5ρεοἴοις, Ιπάθαά, απά 
επιρ]ογαά ὮΥ {χα πιαϊπίαίπθις ο{ {1 ΠΘΥ/ Υεβίοη, 

Ὠναί «« ᾗεεας Ολτῖςέ ἶ5 πονΊετεο »ίγ]οά {Πε στεαἰ 
6οα.” Βιί ο μεγάλου Ῥε]οπρίηςσ {ο Ῥοί] Θεοῦ 
απἀ σωτῆρος αἰίθτβ {ο οαδο, απά ΤΟΠΙΟΥΘΒ {Πας 
ου]εοίίοη. ΤΠε 56η8ο ἶ5 ΡΙαἶΠΙΥ, “ ἠιε σ]οτῖοιθ 
αΡρεαταπςθ ΟΡ ἰ]ιαί 4ΕΕΑΊ Βε]ινα, 10ο ἴδ οµγ 
(6οὐ0 ΑνΝΡ ΡΑΥΙΟΌὉΕ.” 

14. λυτρώσηται] “' παὶσῃί τεἆςεπῃ ας... Το γγοτά 
5 Ἠετε α νετΡΠΠ ΡΓΦσΠΣΠΡ, ἀεποίησ ποί ΠΙΘΙΕΙΥ, 
ας ἴπο Ὀ πΙίατίαης οοπίεπἁ, ΙΙ άταννίης ΙΠπεΠ {οπα 
8ΊΠ ὮΥ α Ῥριτο ἀοοίτίπο απἆ α ἨοΙγ αεκαπρΙ]θ, 
Ῥαέ Ῥαγίηρ {θ λύτρον, Πίο ἀε]ίνετ (επι 
{τοπη ἴπο ραπ]εηπιεπέ οῇ 8ἶπ, απά Ρ]ασςς {πεπῃ ἵη α 
οοπά1{1οἨ {ο Ῥ]εαδο (οἀ. ἜΤηο 5εοοπἀ οῇ {πεβθθ 
8εηςος ἶ5 αἰ]αάθά {ο Τη {1θ ποχἰ Υογᾷς καὶ καθαρίσῃ, 
ὅτο., ἵπ Πίο] πηαΥ ϱοθ τεοοσηἰσεά α Ῥ]επάῖηρ οί 
{νο οἰααςθς Ιπίο 9Π6, ΠΠΙΕΙΥ --- έέ εῑαί Πα παὶρῃί 
[0γ αίοπαεπιεπ{] ρυτί(γ ας αηίο Πὶς βετνίσε, απἀ 
[πας] πιακο 19 ἆ Ρρεορ]ο ρεοι]ατ]γ 8 ο/η, ΒΥ 
Ροεϊπς Ί6α]οις ο{ σοοᾷ Ψοτκς. Περιούσιος, Ιπ 04118 
Ηε]]επ]είϊο ε5ε (ἀετῖνεά {Γοπι (με 5ορί.), εἱσηΙμθβ 
(α5 0ἨτΥ8. οΏΌ5εινες) ννμαί 5 ἐξαιρετὸν, ΟΙ 6ΠΟΒΕΠ 
ουί {οπι οίπετ {Πίῃσβ, ολἰππίμπι, ὮΥ απ αἱ]αξίοι 
{ο {Ίο Πίο {ογππθτ]γ σίνεη {ο {πο «εν ΡΥ (άοᾶ, 
1.6. λαὸς περιούσιος. (Ἠκοά. χὶκ. ὅ. Ὠοι{. ν]. 6.) 
Τής 9ο 5 Γογπιεά οἩ {μπί οῇ ἴιε Ἠερ. Πλ. 
96ο ΕΡΠ. Π. 10. 9ο 1 Ῥεί. Π. 9. λαὸς εἰς περιποί- 
ησιν. 

15. ἔλεγχε.] ΤΠϊ5 πιπδί ποί Ὦο τεπάετεᾶ, υη(]ι 
Ῥοβεηππι. απά οί]ετε, “« οπ]οῖπ;”) {ος ν]]ο]ι βΙση- 
οπίίοη {θε 5 πο αι{ΠοτΙίγ. Ίο ρετρ]εκίίγ ν/ου]ά 
Ἠανο οχἰςίεὰ, Ἠαά {ο οοπιππα οἱ {πο οαΓ]γ Εάἱ- 
{ἴομπς αἴΘΓ παρακάλει Ὀδεπ τείαϊηθἀ. Τηθ 5επ5θ 
πΙαγ Ὀο {ημς εκργθβςεά: “Τμ αρονο ἀοοίτίπεβ 
απά ἁπίίος 4ο οι {θασΒ, απἀ οχῃοτί {ο ἴ]ο Ῥγας- 
Πορ {Πετθοβ; απά [αηγ Ίο ραϊηξαγ ος πεσ]θοί 
ἠνεπι] τοβρικο νι αἰ] απλοί, ὸ 1, ο. Ιπ 11ε οκ- 
ετοῖςε οῇ αἰ] έλα απἰ]ογίγ γοφίεά ἵπ {6ο α5 (οά8 
πη]η]δίθχ {ος {Παί Υ6ΓΥ ριχροβ8θ. ϐο 2 Τϊπι. 1ν. 2. 
κήρυζον ---- ἔλεγξον ---- παρακάλεσον. ν 

----μηδείς σου περιφρον.] Ἱ. ο. σἶνε πο οηπθ Ἰμδέ 
οα.156 {ο ἀεβρίςε ίΠεςθ; ας ἵπ 1 Τήπη. 1ν. 19. 

ΠΠ. 1. 9εε Ῥοπῃ. χΗΙ. 1. οοπιραγεά ν(Ἡ 0ο]. 1. 10. 
Ἐροβίίοτς ατε ποί αστεεὰ ΙΥΠΕΙΊΘΓ πρὸς πᾶν ἔργον 
ἀγαθὸν ἑτοίμους ε. 5που]ά Ὦο το[ειτεά {ο {ο ϱτε- 
εραἴτις ννοτάς (ένας Ἠπιϊμησ {Πε οὐεάίεπος {ο αἱ 
Μιίπσς ἰαιο[ι]), οἱ {ο ἴπε Γοἰοιοίπσ 9Π65, α5 5ς- 
σοίϊησ /ιου Ρο]σα] οροάϊεπος ΤΙΣΥ Ὀε5δί θε τεή- 
ἀθτοαά, --- ΠαπΠΕΙΥ, ὮΥ ἀῑξομαισίπς {ια οί]ιετ ἀπίΙ6Β. 
Τε Ἰαΐΐες πιοάςε ἶ5 Ρτε[εταῦ]ς, απά 1{ 15 οοπβγπιθἆ 
Ὁγ 2 Τίπι. 1, 21. εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένοι. 
Ἔ]ι8 {ο 5οηςε 5, “΄τοσά!]γ ἀϊεροξεά {ο {θε Ρεί- 
{ογπιαπος οῇ {ῑιαί (παππε]γ, Ῥομέίσα] ορεάίεπος) 
απά 6Υ6ΓΥ οί]μετ σοοᾶ Ὑγοτκ, 1. ο. πιοτα] ἀπίγ οοη- 
πθοίθά {Πετουν]{ῃ, εαο]ᾗ 5 αΏείποπος {οπι αἲ 
τογ!]]ησ Ἰαησιασε απά απατγε]εοπιο οοπάποί, απᾶ 
Πιε οι]Ωναίίοηπ οἳ {πε ορροβίίο ἀῑεροδίίοη οἨ 
πιθεκηοβςδ απά {οτρεαταπος {ον/ατάς αἰζ πιεπ, ΘΥΕΠ 
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οτι ὁ ὠωσ.σθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, " µηδένα 8 
Α ”ω 3 ’ Ν. . ω ’ / 

ῥλασφημεῖν, ἆἅμαχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πασαν ἐνδεικγυμέγους πρᾳοτητα 
ο ἵ Όος, 6. 1]. 

. ῥ ιν ἱ , 3 ’ ο ᾽ ᾽ 9 ς . 5 4 3 ενα 1 ἄν. πρὸς πάντας ανθρώπους. 11μεν γαρ ποτε και Ίμεις ἄγοητοι, αἄπει- 8 
οἱ. 8. 7. Β, ς τ - 
ΓῬος κα. Φεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίας καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ 
ο... ς ε ὃ , , 5 1λλ αι ΡὪ δὲ ς 4 
αὐομαῦὅο. καὶ φύονῳ διάγοντες, στυγητοὺ, μισοῦντες αλλη κά, τε δὲ η ἆθ- 

ν ιά ς ΄ ” -” -” - 

ἅ κο ο στότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, Ἱ οὐκ ἐξ 
49 1. κ» » . , τ η ῃ δν η 3 1 ᾽ ' ε, 
παν ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη ὧν ἐποιήσαμεν ημεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αυτοῦ 

ΡΙ. 1. ὦ ὁ ο ας κι 3 ’ / 

μή-χ - Ἡν ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας, καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύ-- 
σα]. 9.16. τ ’ πε π. πα" κ. Μι «8 ώ ” » 
ϱ Ῥΐπι, 1. 9 µατος ἁγίου, οὗ ἐξέχειν ἐφ ἡμᾶς πλονσίως, διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ του ϐ 
τ ΕΤε]. 96. 25 ά ὁ Ξ , 

2. ν κά - . 85’ , Γ / ὃν Ψ 

ο αμ σωτηρος Ίμων ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι, κληρονόμοι γε- ἸἼ 
’ ” ) ς ’ ’ 

ο ἡ ὅ8,οι, ώμεθα, κατ. ἐλπίδα, ζωης αιωνίου. ΊΠιστος ὁ λόγος" καὶ περὶ του- 8 

ἴλοςο Ίο, Ἰ]κο {πεῖς Ἠεαίπειῃ αἀνοετεατίες, Η{ί]ε 
ἀεδειγεά 1 αἱ Οπεῖγ Παπάς. 

ὦ, ἦμεν γὰρ ποτὲ, ἃο.] ἜΤ]ιο γὰρ 15 πιεαηί {ο α8- 
Εἶσηπ α γράδοπ [ο 5υοἩ Ἰεπί απά πι]άπεςδ {ο- 
ν/ατάς αὐιδίνο Ἠεαί]αη οΡροπθεηί5δ; ΠάΠΙΘΙΥ, ΡΙἴΥ 
ΓοΥ (ιαείγ 5Ππαίίοῃ, απάἀ τοσο]]οσίίοπ (αί {Πεγ 
ἠιεηιδείυες Ὑετε 0Π68 5ΗΟΠ ας ἴο5δθ ΡΕΓΒΟΠ5 ΠΟΥ 
ατθ. Τ]α Ὀεεί Εχροβίίοί αγθ αστοεᾶ, ἴπαί ὮΥ 
ἡμεῖς ία Αροξί]ε βρεα]ς Ρ6Υ κοίνωσιν; Ἱ. 6. ἰάετιῖ- 
ες ἸἨϊπιςα]{ νι γεπα; 5 Ἰε οβίεπ ἆοθβ «5ε- 
ν/ηεΓε, Ιπ οτάετ {ο ςοἵεη ἀἰξαστεεαῦ]α {ορίσς, απά 
αγοίάἀ οὔεπορ. Ἐος, ποἰνν]είαπάϊπσ νλαῖ 5οπηθ 
ΒαΥ, ίπετο ἶ5 Ἀεγε 8οατΟε]Υ αΠΥ ραγάσσ]αγ 5αἱίαβ]α 
ίο Ραπ] Ὢνμεη α ᾖον5 Ἱνηογθεας αἰἲ οϐ ἔπεπι ατα 
ΥΕΓΥ βἰπηί]αγ {ο ἴποςο ὮΥ ν)ΙοἩ ἴπο Αρορίε ἆε- 
6οτίρες ἴ]ιε ᾖιραί]επς αἲ Ῥοπι. 1. απά εἱΙδεύ/πετε. 
᾿Ανόητοι Ἰα8 τε[ετοηοθ {ο {6 Ῥεσι]ίαγ ἴσποταπος 
οῇ αἰπείκτι, οΥ Ρο]γ (είπα: ΠΑΠΙΘΙΥ, Ι4ο]αίτγ απά 
υπασσφιαἰπίαπος γη {]ι (]χο το]ἰσῖοη γανθα]εά ΡΥ (οα. 
Πλανώμενοι 15 ΠΘΑΤΙΥ ΑΥΠΟΠΥΙΠΟΙΡ. 9ο αἱ ἨΗεῦ. ν. 
2, Πε ἵ5 ]οϊπεά γή ἀγνοῶν. απᾶ πλαν. ΤΩΑΥ, ἃ8 
Ώνετα, 5ἰσπ](γ «! ἀθοοϊνίπσ γοιγςε]νθΒ,; Ιπιρ]γίησ 
6ΓΤΟΥ. 39 1 12ο 1. 8. ἑαυτοὺς πλανῶμεν, καὶ ἡ ἁλή- 
θεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 'Γηθ ἀπειθεῖς, 15 θεῖπσ Ρρ]ασθὰἀ 
Ῥδίν/εεπ ἀνόητ. απᾶά πλαν., παδὲ ἀοποίθ α οοΠ{αΠ]α- 
οἶοις τοβαθίησ ο Ῥοα]ίε[ απά οὐεάίθεπος, 60/Υ6- 
εροπάἶησ {0 οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώ- 
σει αἱ Ἠοτη. 1. 20. ΌἨ (ἶνο ὀουλεύοντες ἐπιθυμ. καὶ ἡδ. 
ποικίλαις ἴλο Ῥεδί οοιηπιεπί ἵ5 Ῥοπῃ. 1. 28 --- 91, 
απά ΕΡΠ. Π. .. Απά ας ἴἶποφα ννοτᾷς α]]αάο {ο {ια 
αὐοπιίγιαδ[ο υἶορς ο8 {λα Ἠθαί]αης; 5ο, 1 οοποθίνο, 
4ο (ιο ποχί {ο οσγίαϊῖῃ ου] ἀἱεροςΐοης, 5αςἩ α5 
πια]]σςα, 6ΠΝΥ, Παίτοά, απά αἲὶ απολατίαῦ]εηοςῬς. 
Βο Ἠοπι. 1, 29, πεπληρωμένους κακίᾳ " μεστοὺς φθόνου, 
φόνου, ἔριδος. Στυγητοὶ, “' Παϊε[α] (ος ἀεδειγίηρ ος 
Παίτες) {ο αοἆ απά σοοᾷ πιθη.. 8ο Ῥοπι, 1, 90. 
θεοστυγεῖς. 'Τ]6 μισοῦντες ἀλλήλους Ἠαδ πο οχαοῖ 
οουπίετρατί 1π νο αὔονο ῥᾳ5βασος Ρα Τί 16 ἵπι- 
θήἱοά ἵη ἴἶιο ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους. ΎΝθ 
1Π4Υ ΤΟΠάΘΣ, ἵπ ἴπα ννοτά οῇ Ταοϊίας, “ πυῖκος 
πι ο ἱΐς.) 
4-6. (Ὁοππυστο {Πο ρατα]]εὶ ραββασος αἲ (πα. 

ἵν. 5 ---θ, απά Πρ]. 1. ἲ ---- 10, εινα Ἰαξίογ οῇ ννλίσ] 
εβρεεἰα]]γ ἵδ α σοοᾷ οοπππηοπί οἨ {ο Ῥγοβοί, 
Τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ ἵ5 τεπάετοᾷ Ὦγ Βρ. ΜΙά41., 
«ο ουτ Ῥανίοιτ ἄοά ς νν]νο, ἵπ εαρροείησ {ναί 

'Ἄοτο απ αἲ 1. ο , 10. 1 Ἔιπι, Ἡ. ὸ, πο Θανίοιιτ 
«οά πιεαπβ ιδ, ἵ οστπἰη]γ πἰκίακοη. Νοί 
οΠΙΥ {ιο ραγη]]ε] ράββασες οῇ (11. απά ΕΡΙ. βπονν 
Πε {ο Ὀο «ποά ιο Ἰαί[εν Ὑν]ο 15 Ἠοτο παθαπί, Ρέ 
βιιο] ἴς οἶσαιτ [Τοπη ν. 6. 

ὅ. ὧν ἐποιήσ.] ἜΤ]πς εἸοι]ά ος τοπάφτας, ντι 
Μαο]κη. απά Ὑγαἰκοβ, «6 ννλίοἩ νο Ἰνπὰ ἆοπο, ΟΥ 
ἀἷά; 1. ο. Ώοίογο Γαϊ(Ἡ απάἀ ιο Ίανοτ ο τοσοήοΓῆ- 
ἤον Της (8 ἨΡΥ οὔεεινες) ἆοθβ ποί ἵπ 

Ώιο Ἰθαξί οχο]ιιάε {νε ννοτ]κς ο/τὶρηίεοιεπεςς Υμ]ο] 
απου]ά Πετααβοτ Ὦε ἆοπε, ὈΥ γἰτίαε οῇ ίπε πΘΙΥ 
παίατε ρίνεη {ο Οτ]δίαπς, απά {πε τεπενΊηρ ος 
Ώιο Ἠο]γ Αρίτί, οπι Ῥείησ οοπά(οπβ οῇ ἐπαῖτ 
{αίατε Ἰαρρίηςςς. Απά νηεπ {πε Αροδίε 8αΥ8 
κατὰ τὸν αὑτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς, Πῖ5 πιεαπίησ 15, ε]λαί, 
ΡΥ Πὶ5 ἤεε ππετοΥ Ἰε Ὀτοισῆί α5 {τοπ α δἰαΐε οΕ 
μταία απά οοπάεπιπαἴίοη, ΙΠίο {Πε Ίναγ ΟΓ βαἶνα- 
ποιπς ἵπ νΠΙοΠ, 1 πα να], απά οοπίίπαθ, νθ 
βΊια]] αβξιτεᾶ]γ οδίαϊη δα]ναίζοη. 

---ἔσωσε.] Τε Ὀεςεί Εχροδίΐοτς ατα αστεθά {πα 
Ώιε 86εη5ο 15, “΄ Παίῃ ῬΡιί Ιπίο α 5ἰαΐθ οἱ εαἱναίίοῃ.” 
ὦ6θ ἸΝοίθ οἨ Μαί{. 1.21, απά Αοὶς Π. 41. Τί τηαδέ, 
Ἰλοννενετ, Ι]κουνῖθο Ἱπιροτί ἀε]ίνεταπορ {Τοπα ἴπθ 
«οΠ56αΙ6ηςθξ ος ΓΟΓΠΙ6Γ 8ἱΠ5, πεσ]Ίσεηςες, απά ἶ6- 
ΠΟΤάΠΟΘ5, ὉΥ Πανίισ {πο ππεαῃς οἱ ίτας Κπον]εᾶσε 
απά γἱτίας οοπιπιαπ]σαϊθᾷ. Διὰ λουτροῦ παλ. Ἐει- 
ἀατ, ΡΥ “6 πε Ίανετ ο/τεσεποτα(ίοη.”. Τηε απε]επί 
Ἐικροφ!{οτς αἱπποςδί υπῖνοτκα]]γ {56ο (Ἠτγς. 1. ὁ29.) 
απά αἰ] νε πιοδί επηϊπεπί πιοάφτη Οοπιπιεπίαίοτς 
αγθ αστεες {λαί ΒΥ ία παλιγγ. 15 πιεαπῖ Δαρέίοπιαὶ 
γοσεπιογαίϊίοπ. Απά {μπαί ἴΠ]8 16 ένο ἀοοίτίηο οῇ ος 
Οτο], 15 ορτίαϊτ {τοιη Τ5 Οτι Ατίϊο]ο. Ώοθε ἴπθ 
πηαδίετΙΥ Ὑππαϊσοαίίοπ οϐ ἰΠὶδ ἀοοίἰτπο ΡΥ Βρ. 
Ματεῃ, Τμεοί. Ρ. 986 ---- 5935, απά Ὀτ. ΠΟΥ. ἜΤπε 
{6ΓΠ1, πάεςθά, πηὶρ]έ, τοί]οιέ ἐα αα]ιπεί λουτρὸν, 
ΠΊεΚΠ ΠπΟγαΙ ΤορθΠΘΤΑΙΟΠ. Απά {ποασ] Εναί 5εη5θ 
νο ν6τγ τατο ἵΠπ {ο αποϊεπί οντίίετς, Υεί Ι Ἠανο 
ΠηΥςε]Ε ποίοά απ΄ 6χαπιρ]ε ἴπ Ἐήκδεῦυ. Εοο]. Ηϊςί. 
1. 29, Βη. διδοὺς µέγα παράδειγµα µετανοίας ἀληθινῆς, 
καὶ µέγα γνώρισμα παλιγγενεσίας. Πε ἀἆνακαιν. Ἡν. 
ἆγ. πααδί, οἳ οοἱ15θ, δε ΡππιαγΙ]γ απάετείοοά οἨ 
{πο τοαποναϊοπ ρτοσθεάϊης {τοπ ἴπα τερεπεταίῖηςσ 
σταςς οΓ Ῥαρίίςπα: {λοισ] 1 πιαθί ποῖ ϱα εοπ/ίπεα 
ἰο ἐῑλαί: Όαί απἀθτείοοά οῇ ἰλλαί πιοτα] τεοποναίίοη 
ῥοσιπ ἵπ Ὀαρ{ΐαπα, Ὀαέ τεοαἰτῖηρ {πε αἰά οἳ (με Ἠο]ν 
αρὶγίί τητοισ]οιί ο νγηο]α ο Ἠ{ο. Τ]να τοαἆετ 
15 ηοτο τοίογγοά {ο α πιοδί αἀππϊταρ]ο ο]αο]άαίϊῖοπ 
οῇ (ής οοηίτονοτίαἁ {ορίο Ὦγ Ὦγ. (αοοσρείετ Ἠιά- 
16γ (οἶίεὰ ἵπ παπί απά ὮΟΥ]Υ) 5; νΠίςἩ Ίεανος, ἵπ 
(πο, ν6τγ Η{{1ο αβοι{ί νυπίο] πποάθταίε ΠΠΕΠ, 63Γ6- 
Γα] {ο απἀοτείαπἆ οασοΏ οίποτ, πνοι]ά ἀἱῇεγ. 

ϐ.. ἐξέχειν --- πλουσίως.] ἈῬεε Αοῖς Π. 17. απά 
ἹΝοίο. 

Ἱ. 96ο ο αΏονο ρατα]]οὶ ραββασος οϐ (σαἶα- 
Παπ απά Ἠρ]θδίαης, απά αἶδο Ἐοπα. 1. 24. --- 
205 ν. 1-9 νι. 17. αἱ. η, 99, απὰ ἨΝοίθς. 
96ο αἱδο Βρ. Βυ]], Ηατπι. ΑΡ. Ρρ. 16 ἂν 86. 

Ὁ. πιστὸς ὃλόγος.] Τ{εταί]γ, «« Εαἰα] οἑ ἴτας 
5 ο εαγίησ.’. Εκροδίίους ατθ πο οπίίο αστεεὰ 
Νοίμογ ἴ]]ς τοίσγς {ο ναί ργοσεᾶες, ος ἴο ν]ναῖ 
Γοἰΐοιως. Ἰπ ο Ἰαίίεη οπδο {Πο 5οη5ο πἩ] νε, 
ἑἑαρ]νο]ά νο ἀοοίτίπο, ναί Ῥο]ίονους εἰοι]ά ππκίη- 
{αῖπ σοοᾷ νους... Το ἰῇς 5οηεο, Ἰοννονοτ, ο 
ΡΙιγαἰ τούτων ἵδ αἀνοιδε ; απά {ια ἵνα νν]] ποί α- 

ο 



ΤΙτῦός ΟΠΔΡ. ΠΠ. 6--- 14. 989 

” Π .. δώ 1' .. 

των ῥούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προί- 
’ - ιο 

στασθαι οἳ πεπιστευκὀοτες τῷ Θεῷ. 
ν ᾽ ᾽ 3 

Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα 

9 τοῖς ἀνθρώποις. ' μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ ο ση. 1.8. 
’ λ , . αλ ἳ 3 1 εἳ ν , ι 4{ἱ ἃ 6. 20. 

10 μαχυας 7ομµμικας πεοριιστασο εισοι 7σρ ανωφξέλεις και µαταιοι. γοστι-- 2 Τϊπι. 9, 09. 

. .., ) , .Ἡ / ! ” 3 ι] 

1] κὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς 
᾿ ος «αν --- ς » ς ῃ ο 3 , 

να ἐξεστραπται ο τοιοῦτος, καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. 

ο δαρτα 1. 14. 
τι υ Ναι. 18. 17 

. Ῥοπι, 16. 17. 
2 Τ116.8. 9.6. 
ο Τη. ὃ. δ. 

, 21ο 10. 
1 "Ὅταν πέµψω ᾽Αρτεμᾶν πρός σε ἢ ΊΤυχικὸν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός ᾱ Αοὶα 3 4. 

ΡΗ, 6. 5]. 

ἰς Νικόπολιν ' ἐκεῖ γὰ η Οἵ; (σαι. ὗ Ζηνᾶν τὸ 6091. 4, 6, 15 µε εἰς Νικοπολιν ἐκεῖ γὰρ κεκρῖίκα παραχειµασαι. ηναν τον γοµι- 
2 Τίπι. 4. 19. 
Υ Αοὶς 18. 24. 

14 κὸ ὶ ᾽απολλὼ δαί ) ν, ἵ δὲν αὐτοῖς Λλεί γ κὸν καὶ Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψο»ν, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς Λείπη. µαν-1ὅος τ. τὸ, 

πας ἵε. Τί 15 Ὀδίίετ (νν έν αἰπιοδί αἰ] οπαϊποηί Εκ- 
᾿"Ῥοβίίοτς, αποϊθπί απά πιοάστη,) {ο τα[ετ ἴΠοπι {ο 
Ώιο ργεεράύις, απἀετείαπάϊπσ Ὦγ τούτων ἴπε ἆοο- 
είπος αὔΌονα ππεπίίοπεά: ἶ. 6. οοποθΓηίηπρ βα]νᾶ- 
Ποπ {ο βἴππθτς {τοπι ἴθ ΠΠΘΤΟΥ οῇ (οά ή Ολη]ςί, 
«ητουσὴ τοσεπεταϊἶοη, Υ [αἱΏι απά ]αβήΠοαίίοη ο 
ρταςε. ἜΤ]ιε 5εη5ο ο {1ο πεχί Ἰνοτάς 15: “ Απά Ι 

᾿πνοι]ά Ἠανθ γοι οοπδίαπ{]γ Ιηδὶςέ οπ ίπαςο {γαί]ς: 
'9ο {]αί ἴποβο νγ]ο Ἠανο Ὀδ]ίουεά ἵπ (4οἆ πΙαγ ππαίη- 
ἰπῖπ σοοά νγογίς.”. Τ]ε οαι5ο οῇ {ο οὐβοιΓ(γ, 
παπά «οπδοαιεπί ἀἰνειδίιίγ οἩ Ιπίετρτείαίοη αἲοβθ 
ἔτοπι ο Αροεί]ε”5 ποί Πανίησ Ἠθτο ΒΗΟΥΠ /οιο 1ὲ 
αἸιοι]ά 6, {μαΐ {ο ἀοοίτίπο οῇ βα]ναίίοι ὮΥ σταςθ 
εοι]ά ρτοάαοο Ἠο]ίποςς ος Π{θ. Βιί Ίνα ας ἆοπο 
Τέ ἵπ αποίηογ Κἰπάτεά ραςδασο ννμίςἩ {πε ΟΟΠΠΠΙΘΠ- 
(πίους Ἠανο οπμη]{δά {ο αἀάπσα; ΠαΠΙΕΙΥ, ΕΡρΗ. Π. 
9 τι 10. στα, α[ίετ Ἠανίησ αἱ Ίατσο ἰτοαίθά ΟΠ 
Ένα εαῦ]θοί οΓ φα]ναίῖοηπ Ὦγ σταοθ (45 Πετε), αἀάϊησ 
Οιαί Τε ἶ5 ποῖ οῇ 1οογ4ς Ἰα5ί απΥγ πια δπου]ά Ῥοαφί, 
Ἡθ 5 Ώ]οίΠ8: αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίµασεν ὃ 
Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωµεν ' ΝΠΘΤΘ {]θ γὰρ Τ6- 
[ους {ο α οἶαάςο οπη{{6 :α. ᾱ. «« [Υεί ννοι]κς πηςί 
Ρο ἆοπο,] {ογ,; ἄνο. Ἠεπςο Τί που] 56εεπα ἴμαί 
Ώγα καλῶν ἔργων Ἠθγθ πααδί Ἠανο ἴ]θ 6αΠ1θ 56ηΠ89 α5 
ιο ἔργοις ἀγαθοῖς ἴετο : απὰ οοπβἙαΙΘη/ΙΥ Ιέ πιηδί 
ποί ο6 Ππηϊίσς, ΥΠ πιαηΥ απι]πομί (οπηπηθηίαίοΓς, 
{ο ποτ] οῇ Δεπευοίοπε», 5411 Ίε5ς ἴἶιο Φκίπρςς οί 
οι” υοσαίοπ, Ὀαέ Ὃδ αχίεηπᾶεά {ο σοοἆ Μοτίκς ο{ 
εὉργ/ Κῑπά. ἩΠροΐστασθαι 5ὶσηϊῇβος 1. {ο 5εί οποβεΙῇ 
αὐοιί αηγ (Ππίησ: 2. {ο αβ5Ιάποιιε]Υ ργασίίδε Πέ α 
5οη5θ 5οπιθίίπιος Γουαπά 1π (Πο ϱ]αβεῖσα] νντΙ{θΓς. 
Ταῦτά ἐ. τὰ καλά. 390Πιθ 14. ΜΒ. πανε ποί {έ]θ 
τὰ, ΝΠΙο] Βρ. ΜΙάάΙ. ἰ5 ἀϊδροςαά {ο σαποθ!, {ο 
εοαγοθ]γ απΥ Ὀθίίαγ Γ6ΆδοΠ ἴπαῃ Ῥεσαμ5ο ο ἆοθς 
ποί ροτοσοῖνο {Πε Γοτοθ οΓ{{. Απά νηαί (πο Β]5εΠορ 
ννας οπ]γ ἐπείποα {ο 4ο, Μτ. Ὑαἱργ, βνναγεἆ ὉΥ Ἠ]8 
απίλογ{γ, ίακος «οπἵασθ, απάἀ ἀοος; απᾶἀ, ΙΙ ]εςς 
Όιαπ Ἠΐς αξαα] ἀῑδοτοίίοἨ, σαποε/ς πε ννογᾷ, αἱοπθ 
ο αἲ] πα Εάῑίοτε. ἈΒπί, ποί (ο αἀνοτίίο Βρ. ΜΙά- 
ἀ]είοπ᾽ς γρα5οπ» {οί 5αρροβίησ ἴέ ποί σοηπιῖπο, 1{ ἶ5 
εατε]ν ἀῑ[ποι]{ {ο Ἱπιασίπο Πον, 1 5ο, τι 5που]ά 
Ἠπνο Όθεῃ ἐπίγοάμερα ΙΠίο ΠΘΑΓΙΥ πΙπθ-ίεπίῃς οῇ 
Ώνο ΜΒ8.5 {ο Ἠϊπο]κς οο]]αίίοπ5 Ρτεδεπί πο Υα- 
τἱποη. Ἰπετθας, {ος 15 οπιϊδείοπ νο σαη Υνθ]] 
αοσοπηές ΠαΠΕΙγ, (ΤΟΠ {πα αποϊοπί Οτ]ήσς Ὀοίησ 
ἃ5 απαρ]ο {ο ἀἱδοονεγ {5 {οτοο 45 ἵνας Βρ. ΝΜΤΙάάΙ. 
Ύεί, ΤΕ Τ παϊκίπκο ποί, Τί ἶ5 εαδοερΗίθ]ο οὗ α γοτγ 
ροοᾷ 56η56, ΠαΠΙΘΙΥ: “ Τ]ιοςε ατο {πο {Πίησς (1.6. 
ἀπίίες) ννμῖο]ι ατα σοοά απά ρτοβίαΡρ]α Πίο πιθη. 
Α 5εηςο πΙΠΟἩ ο{γροπσεγ (απ Ενας γιοε]ὰοά ὮΥ ἴἶια 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ Υετεῖοη; απά 51ο] α5 ἶ5 Υετγ αστεεαδ]α 
{ο πο Αςηπαρίοπ, ν πο] ἵπ 9έ. Ῥαι] 15 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
ἱωίτοδποίοτν {ο α δοπ(ίπιεπί ο{ ποτε {Παπ α5ιαἱ 
επεγσγν. ἸΤπάθεά, Ιέ ἵ5 Ἀογο ταφι]τοά ὮΥ {ο οση- 
ἐγακί ἵπ νο ποχί νογςο: Γοτ ἵπ {Πθ Ῥητοιίί οῇ 
ουτίοις εροοή]αίίοης, απά 5ομο]αδίῖο καθ] εἶος, ἱ1Π- 
σοππεοίεἀ γη] ια ο ο{ ο [α1{μ, απά 

1 

Πιο οΟΠΙΠΙΟΠ τα]ο5 οΓ Παππαῃ ἆμίγ, Ρταοίῖσε 18 
ἁδυα]]γ πεσ]εοίεἀ, 

9, Ώο6 Νοίος αἱ 1 Τήπι. 1. 4. 2 Γΐπη, . 16 δς 1Τ. 
ΒΥγ κοσεπεαἰοσίεδ Π Ἰαδ Όεει ἰποισῃί ὮΥ 8οιηθ 
]οαγηεά ππεπ (μαί δὲ. Ῥαυ] Ἰας χε[είεηος {ο ἰλαί 
Οπεηία] «γδίεπι οῇ ΡΠΙΙΟΦΟΡΗΥ, πε αἀγοσαίες οϐ 
νηίο] (αασί ναί ἰηο οίετηαΙ απά Ρρετ[εοί Τ6ἱ1ίγ 
Ἰϊνεά ἵη α δίαίο οἳ απαϊΙδίατρεά τερο5δθ απἆ Παρρί- 
Πθβς: {]αί ἴνγο Ῥείπσα, πηα]θ απἀ {επηαίς, ΙΠΠΠΩΘ- 
ἀἰαίθΙγ 5Ρταησ {οπι Πῖπι: {λαί ἴτοπι {ηθπι ἀ4θ- 
5οεπἀθἆ εασσθβείνε σεπεγαίἶοπ» (41οπϐ) : απά ναί 
Ώιεςο {τος 5ρεοῖεΒ οῇ Ρείπσς εοης{μίεά α «ο 
Ιοδίία] ΓαπηΙ]γ, (πλήρωμα). ---3ε6 Μοβμεϊπι’ Εο- 
ε]ερίαςί. ΗΙ5ί. νο]. Ἱ. Ρ. 11. 

10. Το πιοπίίοπ οὗ Πνο]οας ααθείοπς απά 
ουτίοις αΡ{]16ς ππίπτα]1γ Ιπίτοάαςσςς {αί ο{ ία 
)ιογοςίε απ δο]ιῖδηις ννμὶο]ι ἱπεΥ α5α]1Υ σεηπεταίθ. 
Ο6οππρατε Βοπῃ. χνΙ. 11, Ψηετεθ 56ο Νοίθε. Όπ {λα 
8ΘΏ5ο ΟΕ αἱρετικὸν ἄνθρωπον, πιά οἳ ιο ἴθτπι 
σχίσμα ΠΙΠΟΙ Ἠας Ῥεεν Ὑίοη. Ῥαῇϊοο Ι{ Ἠοτο 
{ο 5αγ, (]αί αἱρ. ΞΕΕΠΗ5 {ο ΠπΈαΠ 9Π6 Ίο {ακες πρ 
αΠΥ ἀοοίτίπε ἵπ ορροβίξίοη {ο, ο: Ιποοπβϊκίεπί ΥΠ / 
Όνο βαπάαιπεπία] {τα(]5 οῇ {Πο (4ο5Ρρ6] : εδρεοία]]γ 
ΙΓ αηχίοις {ο Ῥτοπια]σαίο Ἠὶ5 ο ποίίοης, απἀ 
{γοπι α ναίη-σ]οτίοις ἀθβίτο 98 Ρεῖπσ {ο ει οἨ 
α Ὠθδοί. ΟΕ οοιΓ5ε, δε]ιῖδπι 15 ἴπα Ῥτοπια]σαίίοῃ 
απά εαρρογήησ ο{ 5αςῇ Ποετορίο5. θε ΒἱπρΙαπι8 
Εοε]οαβίαθίῖσαὶ Απίϊα. 1. χνι. 6. 21. ὙΎΥιπϊησα 
4ᾳ Όγηασ. ρ. Ἴόδ. 8ᾳᾳα. ΕΗΙ5Ἐ Ροτγίπία Θαοτα, 

. 208. 
. 1]. εἰδῶς ὅτι--- αὐτοκατ.] Ἴπεεο οὔδοιτο απά 
οοπίτονοτίθοᾷ Ἰνοτάς ατθ, Ι σοποθῖνα, πιθαπί {ο 
βσσθςί α Τεαφοπι το] α] Ιηΐετοουγςο ΥΙέ ες] α 
Ρο-5οη ἶ5 {ο Ὀ6 αγοἰἀθἀ. Απά ια ἀῑΠοι]{γ Πίησος 
ΠΡΟΠ αὐτοκατάκριτος, ΠΙΟ] 8οπης επιἰπεπέ Οοπῃ- ; 
ππθπ/{α{οίς {ΠίπΚ ΠΙαΥ πηθαΠ έοπθ ΥΠΟ ΓΠΙΓγΠΙςησβ΄ 
πηαίίοτ οϐ 5ε][-οοπάσπιπαίοη ασαϊπεί Ππιςθ]/” 
ΤΠ]ςδ «οηςθ, ἨΟνΥ6νΕΥ, 566ΠΙ5 ΥΘΥΥ ΠατεἩ, απά Ι4119 
αστοθαῦ[θ {ο Ὑγμαί ργεσοθάεά. ἜΤ]ε αποϊεηέ ΙΠίθΥ- 
ΡΓοία (1ος, ΤΓΟΠΙ αῖγ 5Ιππρ]ΙοΙ(Υ, ἀθεετνο ΠΙΟΓ8 
αἰίοπίίοπ. ΟἨΥΥΒ., ΤΠαεορΗγΙ., απά (ποιαπι, οχ- 
ΡΙαἵῃ 1 ἀναπολόγητος, 1. 8. οοπάςπιπαᾶ Ὦγ Ππηςα]{ 
απά Πὶς οὗύη οοηβοίεησθ. Απάα 1 15 ννε]] τοπιαγ|κεά 
ΡΥ ᾿ΓΠεοάοταί, ἴῑιαί ἴ]ιο ἱπιροτί οῇ Ππο γ/]ο]θ Υετεθ 
5 ἀνόνητος γάο ἐστιν ὃ πόνος. ΕΕΤΠαΡΕΞ, Πούεγες, 
έπα (τα νυ] Ῥεςί Ῥο αἰίαϊποά ὮΥ απ]ήπσ Ροί]μ 
ἱπίοτργείαίίοπς, (Πας: “ ΒΙέἩ απ 9Π86 αγοιά; ΓΟΓ 
Ἀθ ἵ5 α{ίετ]γ Ρρετνετίεά, απά {Ππεγε[οτο πο σοοᾷ σαη 
μα οχροοίεἆ {ο Ρο ἆοπο: θ αἶης 5ε-οοπάεπιπεά, 
απά 15 5ο ἴπεαοιδαβίο Ὠιαί γοι ππαγ ]α5{1γ Ὀτεα]ς 
ο Ιπίοτοοιτςθ; απᾶ, ΡΥ Πῖ5 ΡῬείΐηςσ αἰτοαάγ δε[/- 
οοπἀσπιπαᾶ, γοι πεεά ποί Κεερ παρ ΙΠί6ΓοοΙΤΕΘ 
νι ιο Ἱπίθοηπί οῇ οοπυϊπεῖπσ ΠἨϊπι οϐ Ἠ]5 εγγοτς 
Γογ οἳ {ιαί Ἠῖ5 οοπβοῖεπσθ ν]] αάπιοπίδ]ι Είπα.) 

14. Τ]ο 5οορο οἩ (5 Υατ5ο 56ΕΠΙ5 {ο Ρε {ο ϱη- 
σταβί προ {6 ΟΗγϊδίίαη ἀπίγ οπ]οίπες Τη {1ο {αςέ 
ἃ σοποτα] αἀπιοπ]ίοῃ, Γαγήνογ Π]αςίταῖνο οῇ ν. ὃ 
5 {ο ΨΟΓΙ5 οἱ Φοπευοίεποε ἵπ ϱεποτα]; απά ἴ1θ 
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Θανέτωσαν δὲ καὶ οἵ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προϊστασθαι εἰς τὰς ἄναγ-- 
/ / ω ς/ ι Ε 2 3 , / ς ο. .) 

καίΐας χρείας" ἵνα μὴ ὠσιν ἄκαρποι. Ασπαζονταί σε οἵ µετ ἐμοῦ 1δ 
” ς -” 5 ’ .) ΄ 

πάντες ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἤ χάρις μετὰ πάγ-- 
ς ή. 

των Όμωγν. αμ. 

1Ιρὸς Ἰΐτον τῆς Ἀρητὼν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονη-- 

Θέντα ἐγράφη ἀπὸ Ἰικοπόλεως τῆς ΙΜακεδονίας. 

ννοτάς πηαΥ Ὦ6 τοπάστεά: “ Απά να], εί ους 
Ρεορ]θ Ἱ6ατη {ο οα{6{ΙΙ1Υ εχοτοῖςδο {Πεπιδε]νος ἵπ 
Ροοᾶ]γ αοἴίοΠ5, (1. 6. Ἠοπθςδί Ἱπάπείτγ,) {οτ {ιο 
ΜΗΡΡΙΥ οῇ πεσοςΒεατΥ ναπί5, ἴ]αί ἴΊ6γ ππαγ ποί Όο 
υπ{τα 1. ΒΥ ἡμέτεροι ατο {ο Ὀθ απἀετείοοά {μα 
Οεϊκίίαης 1π Οτείθ. Όπ {θε αχρΓεβΘΙοΠ προΐστα- 
σθαι 599 Νοίε 84ρτα ν. ὃ. ΕΥ καλὰ ἔργα πτημδί Ἠετε 
Ὀς εδρεοία]]γ, 1 ποί βο]εἰγ, πιθαπί νοτκς ος 
Ῥεπενο]επος απά οἰατίίγ; α5δ αρρεατ {τοπ {πο 
οοπίαχί, απάἀ ἴ]θ ΥΘΓΥ Θ6ΣΧΡΓΕΒΕΙΟΠ καλῶν ἔργων, 
οσοουττίης ἵπ α Αἰπι]]ατ οοππθοίίοπ αἱ 1 Τιπῃ. νΙ. 
18, απά ν. 10, απἀ εἰδενμετο. Πο ποχί γγογάς 
β86ε6πῃ Ιπίθπάεά {ο 8Ί1οΥ/ νγ]αί Ὕνας πηθαπί ὮΥ {ια 
καλῶν ἔργων Ἠετςε, απά ἵπ 6οΊηθ ἀεστοῬ ἴο φιια[ί[η 

ν/παί Ἰαά Ὄθδει βαἷά; {μα 6οπςεο Ὀεῖπς, Γογ {8 
βαΡΡΙΥ ος πεοθββατΥ Ὑγαπίς, αἆ υἴίω φιὐφίαία, α8 
ΒομΠ]ειιβ. οχρ]αίη8. Απά {λαίῖ ἴπθ ἐφόδια ρτον]άεά 
{ος τανθ]]οις, ν’ετθ 5οΠΙΕίΙΠΙ65 5ο σα]]εά, 15 Ρ]αΐπ 
{Τοπ Αοίβ αχν!]. 10. καὶ ἀναγομένοις ἐπεθέντο τὰ 
πρὸς τὴν χρείαν. 3ο ἴπαί ἜΠδορηγ]αοί ({ο]]ουγίης 
0Ἠτγ8.) ννε!] οκρ]αίης Ὦ}Υ ἐφοδιάσαι, κήδεσθαι τῶν 
δεοµένων, καὶ ἐν χρήµασι καὶ ἐν ῥήμασι. Ἠνπετθ, [ος 
ἐν ῥήμασι, τεαᾶ, 38 ο 86Π856 ΓΘΩΙΙΤΕΒ, ἐνδύμασι. 
Το νγοτάς {ο]]ουνίπςσ εασσεςί ίηθ γεαδοπ ΥΥἨΥ ΕΥ 
ελοι]ά 4ο {ί5; ΠαΠΙΕΙΥ, ἰμαί νεΥ πιαΥ ποί {811 
Ιπ τοπἀοτίης 5ο] {αι α5 (οβρεὶ ρεϊποίρ]ες τε- 
αΙΤ6. 

-- ------- 

- στ 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΟΛΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

. φΙΙ{ΙΗΜΟΝ4 ΕΣ ΗΙΣΤΟ «4Η. 

ι. ΤΠα4}4{05Σ δέσµιος Χριστοῦ Πησοῦ, καὺ Τιμόθεος ὃ ἀδελφὸς, Φιλή- καν ον 
σν 3 -” 9 υ ς » α 9 4 Π υ 3 - 

5 µονι τῷ αγαπΏητῳ και συγεογῳ ημων, και πφια τ] αγαπητή, 

9 ” ’ ς » ΔΝ ιά 3 ν 2 ’ 

Αρχίππῳ τῷ συστρατιωτη Ίμων, καὶ Τ κατ οἴκον σου ἐκκλησίᾳ 

ν 2 Τίπι. 1. 8. 
Οι α Ἠοπι. 16. δ. 

1 Οοἡ. 16. 19. 
» Οο1. 4. 15, 17. 
ΡΕ]. 2. 285. 

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ ΙΠατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 

ων υ οὗ, ὃ τὼ Ἡ / / πλ} τῶν Ὁ 1 Τπει, 1.9, Ευχαριστω τῷ Θεῷ µου, παγτοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπι ο οφ η μᾷ 
8. 

ὄ ν ο μκού ὺν αγα } τὴ ; ην ὼς ο ΕΡΗ. 1. 16 ὅ προσευχών µου, ᾿ ἄκούων σου την ἄγαπην καὶ την πίστιν, Ίν ἔχεις προς ο Πρι» 1: 15. 
3 ” ’ ι ς ε/ ς -” 

6 τὸν Κύριον [ησοῦν καὶ εἰς παντας τοὺς ἁγίους ' ὅπως η κοινωνία τῆς 

Τ]ις Ἐρίεί]ε 19 5ἶπιρ]γ α Ὀτίοί Ιείίεγ ντ]ίεηπ {ο 
τουοποῖ]ε α Οοοβείαπ παιπεά ΡΗΙΙΕΠΙΟΠ {ο Πἱ5 
βἰανο Οποείπια5, νο ἠαά αΌδοοπάεά ; απά Πανίησ 
οοππθ {ο Ἠοπης, Ἰαά Όθεῃ οοπνογίεά {ο ο (Ητὶδ- 
εἴαη ΕΕ, απά Ῥαράπεά ὉΥ Βι. Ρα] να νΏοπα 
η εἰαίά 5οπιθ ππα, αεπάϊπσ ροή ΠΙΠ νηἩ {πο 
ρτθαίοςί βάεΠΙ{γ. Τη οτἀθε, ΠΟ1ΝΕΥΘΣ, {ο τεραϊτ ἴμ6 
ΙΠ]ΙΤΥ πε Ἰαά ἆοπο 8 ππαδίες, ης Ύνας αηχΙοΙΒ {ο 
τοίαγῃ {ο Ἠἶπας απἀ ὲ. Ῥαι] νυτοίε (5 Ιείίετ {ο 
εηίτοαί ΕΠΙΙείποη {ο Ρρατάοη Ἠ5 οΠεπος, απἀ τε- 
σεἶνο Ἠἶπα ασαϊη ΙΠπίο ᾗς 5οτνίος; εἶπος Ἰθ πηϊσηέ 
πουν ράσα επίίτο οοπβάεπος ἵηπ Ἠἶπι, ἆ8 Ἠθ γ/αβ 
Ῥεσοπιθ α βἱποςτο (Πτήση, απἀ υγοι]ά οοηβοῖεη- 
{ἰοιβ]γ ἀϊδοματσε Ἰὶς ἀπίῑες. Ίαν, ἴπ ογἀετ {ο 
Ῥτενεπί αἲ] οὐ]οσίίοη οἩἨ {ε 5οοτε ο ἵπ]ατΥ 5{- 
{οτεὰ, (πο ννατπι Πεατίεά Αροδο ο/οις {ο τοίπ]- 
Ῥιτςο Ἱ{. 

Οπ ια πιο απᾶ οἰγοιπηδίαηοςς ο{ {πο ντίησ 
οῇ {με Ιείίετ, 566 Ῥαἱαεγ΄”9 Ἠογ. Ρα]... ΝΟ ΡΓοΥθΘ 
1 ἴο Ἠανο Ὀδεῃ ΥτΙίεπ αἱ {ο φαπηθ ρογίοά ννέ]ι 
Όνε Βρίδί]α {ο να 6οἰοδείαπα, απἀ οοπηπαῖτοὰ {ο 
{νε 83Π1θ Ῥθΐςοη, Ίο οοπνεγεά {ᾖαί, απἀ πο 
ἀοιδί (ιὶς αἲ {ια 8απΠθ 11Πε, {ο 0ο]οβ. ἜΤῃα 
νγῖίθς ννας γοί ἵῃπ οοπβπεπιεΠέ, Ὀι{ ἱ5 δαρροβεά {ο 
Ἠανο Ῥεεη πεατ]γ αἱ ἴε οπά ο) Ἰ]5 ἤτεί Ἱπιργίδοη- 
ππθηέ,. Τε 15 Ιπιροβδίῦ]θ {ο τοας {πο Ἰείίετ ννιλοιί 
Ροΐησ πηποἩ φίτασ]ς υγ ια σεπετοβίίγ οἱ δρίτῖ 
νο] Ὀτοσί]ιος (Πτοισ]οιί Ιέ, απἀά {ο αἀάτεςϐ 
απά ἀε]ίσαογ επιρ]ογεά ὮΒΥ {πε Αροεί]ο Ιπ αοςοπι- 
Ρδηίησ Πὶς Ῥεπενο]θεηί Ριπροςθ. 

Ο. 1. 1. δέσµιος Χ. Ἰ.] “΄ α ΡΓΙΦΟΠΕΥ {ΟΥ {1θ βαΚθ 
οἳ, οΥ ἴπ {πε οα.5ο οῇ ᾖαδας Οητὶςί.. 6ο 2 Τίπι. 
Ι. 8. απά Νοίθ,. Συνεργῶ. Ια{ετα]]γ, “« ηε]ρετ [ίῃ 
{μα οπ15ο οῇ {ο (οβδρε]],2 νμείπετ α5 Ώοεασοη, 
οἵ Ρτεασ]ετ {ο {πε οοηρτεραίίοῦ αδθεπιθ]]ησ αἱ Πἱ8 
Ἠοιρε, 5 υποθτίαιη. 

2. ᾽Απϕίᾳ.] Βαϊὰ ὮΥ ιο αποϊεηίβ {ο Ἠαγο Ῥεεῃπ 
Ώνε νη]ο οὗ Ῥμί]οπποῃ: απἀ Ατοβιρρις, {16Υ {6ἱ] 
π8, Ία8 Ἠ18 8οπ, απἀ α ΏεασοἨ ἵπ πο ΟΠιτοῃ. 

Όη συστρατ. 8966 ῬΗΙ]. ΠΠ. 25, απἆ Νοίθ. πι 
τεβρεοί {ο τῇ κατ) οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ, ΒΘ6ηβομ Ἠαβ 
ρίνεη σοοἆ Τθεαδοῃ6 {ογ εαρροβίηςσ {]λαί {Π15 νναβ 
ποί ἴ]ε νΥο]ε οοηστεσαίἶοη οῇ {πε ΟἨτίδήαπς αί 
«,ο1οβ5ε, Ραίΐ α ρατί οπἱγ. Τηο ΟΠτὶείίαπ8 (ιθγθ 
(45 Τη πιοςδί οίῃοΓ ρ]ασςεςῬ αἲ {Π]6 ρετίοᾷ οἳ ρεΓ8ε- 
οιΙ1οἩ, Ῥείοτο {Π6Υ Ίνετε αἱ]ονγεά ἰο Ρ1]ά εἀἰβοςεβ 
{ος ἴ]ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ Υ/ογθΠῖρ οῇΓ οοηβἰἀεταβ]θ Πιαπι- 
Ῥετς) ΡτοβαῦΙγ αβεεπιθ]εά ἴπ βπια]] Ραγίίες αἱ {ηθ 
ποι5εςθ ΟΓΒΟΠΙΘ οῇ ία ]εαάϊπσ Ρ6ΙΒΟΠΒ απιοηρ {ῃθ 
ΟἨτ]βήαπς, Ὕνο Παρρεπεά {ο Ἠανε ΤοΟΠΙΦ οοη- 
γοηἰεπἰ {ος {πο Ῥιπροβθ. ῷεο Ῥοπι. χνι. ὅ, 11, 
απά 1 Οοτ. χνΙ. 19. 

4. εὐχαριστῶ, ὅτο.] Θεο 2 Τΐπι, Ἱ. ὃ, απᾶ Νοίθ, 
ὅ. ἀκούων ---πίστιν.] Ἠετε {πε (οπωππεπία{ογβ8 

Ἠαγε Όεεη αστεεᾶ {λαί ίηετο 18 α ἰγαπεροβί{]οῃ 
(ον Οιἱαβπιίπι εἰ η πο]ι/ςίπ) {ΟΥ τὴν ἀγάπην ὑμῶν 
εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, καὶ τὴν πίστιν ὑμῶν πρὸς τὸν 
Κυρίον Ἰ., 5 ἵη 6ο1. 1. 4, απά ΕΡΗ. 1. 15. Τί ννας, 
Ἠον6νατ, 16Ηϊ {ος {Πα {αεί απά ]αάσηιεηί ο ΒΡρ 
ευῦ {ο αεεοιπέ [οτ ἐπί βεεπιῖπσ Ἱττερι]αγίίγ 
πΠΙοἩ Ἡε ας φαθἰς[ΓασίοτΙ]γ ἆοπε 1π Ἠί5 Βαογθά 
1 τεταίατε, Ρ. 9410 --- 94/1: τὶσΏ/1Υγ ἰταοῖπσ {]ιε Υθᾶ- 
8οη {ο {πο ἀϊβοτεπί οὐ]εοί5 ο{ {Ἀο5δε Ερϊεί]οβ αβ 
οοπραταά Ν ἰαί οῇ πο ργεβεπί. “Ιπ ία 
/οτπιεγ οα5ε, ο οὔκδετνοςἙ, “΄1{ ν/ας τοφυ]ε]ίο {ο 
ρῖνο ρτοππίπεηοε {ο Γαΐλ ; 1π {1 Ιαΐΐες, ο οὐ]εοί 
νγοι]ἀ Ὀο Ῥτοπιοϊεά Ὦ} ππακίησ ᾖουο {οιυαγά ἴ]ιε 
δαΐπίς {λε Ῥτοιηϊπεηπί ΠπεπηΏοτ ος {Πε γεγτοᾶ. 90. 
Ῥαυ!1, (ετο[οτε, ηας ἀῑειτιραίοα 19 ἴετπηθ Ίἶκε α 
οοηβΙΠηπ]αίθ παδίοτ ο{ Ἰαησιασθ; θε Ρ]ασεά {ους 
Πιεΐ, απά {1ο οὐ]εοί οἱ ἐιαί ἰουο Ἰα5ΐ: Ἱπο]αάῖησ 
/Γαἶίλι {οιυαγά ΟΛιγὶδί, ιο οτἰσὶηαίῖνε Γ{οαπίαϊπ ος 
αἱ] Ολτὶβίαηπ Ἰονα, Ὀδίθεηῃ {Πες {νο εχίτείηΘΒ : 
Όναβ, Ἰηείθαά οἱ ἀοίταοίίησ {οπι ὧιο σταπἆ Ἱπι- 
Ριεββίοπ, {πο πιεπίίοπ οὗ ΟΠτὶήαη {αἱ Ῥτο- 
πιοίοθς 1.” 

ϐ6. ὅπως ἡ κοιν. ὅιο.] ἜΤ]ο Ὀεεί (οπιπιεηίαἰοτβ 
ἴθ αστεεάἀ {ναί ΠΘΓΘ προσευχόµενος ἶ5 {ο ϱθ βυρρ]εἆ 
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; ᾽ , λ [ ᾽ 3 ” » δ 

πίστεως σου ἐνεργις γένηται ἐν ἐπιγγωσει παντος αγαῦθου του ἐν ἡμῖν, 
ι α - δό με ᾽ , ᾽ ’ 

εἰς Χριοτὸν Ιησοῦν. Ἱ. Χάριν γὰρ ἔχομεν πολλὴν καὶ παράκλησιν ἐπὶ Ἱ 
. 3 5/ ) ’ -» ς 3 [ ᾽ -” 

τη ἀγάπη σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν αγίων ἀγαπέπανται διά σοῦ, 

ἆ 1 Τ1εςε, 2.6. ἀδελφέ. 
υ ᾽ 3 ” 3 , , ᾿ 

ἆ 4ιὸ, πολλὴν ἐν Χριστῷ παθῥησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ 8 
αἱ ᾽ | 3 ’ - ο. - ελ) ς - 

ἀνηκον, διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλώ τοιοῦτος ὧν ὡς 1αυλος 
: 4 [ 3 -- κ» 

ε 1 Οο5. 4. 16. πρεσβύτης, γυνὶ δὲ καὶ δέσµιος Ιησου ἉΧριστου. 
ααι. 4. 19. 
οἱ. 4. 9. 

 Παρακαλῶ σε περὶ 10 
ενα ” ’ εἳ α. ὦ μ ω ω 3 ’ Ν 

τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς µου, Ονήσιμον, (τὸν 11 
Π », ΔΝ ᾽ ΔΝ ΔΝ Γ Ν »/ εν ή κ ν ᾽ 

ποτε σοι αχρηστον, 10) δὲ σοὺ καὶ ἔμοι εὔχρηστον,) ον ανεπεµψα ᾽". συ 12 
᾿ 2 , . ; » ' ᾽ ’ 

δὲ αὐτὸν, τουτέοτι τὰ ἐμὰ σπλάγχχνα, προσλαβοῦυ. Ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην 18 
. ” ᾽ Π ε/ ς η ν ” Γ υη .. νά 

προς έµαυτον κατέχει», ινα υπερ σου διακονῇ µοι ἐν τοῖς δεσμοϊῖς του 

τος. Ἡ. εὐαγγελίου" ᾿χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ 14 
ς ᾽ . Ν 3 , Ε 32 υ .Ν ς ’ , 3 

ὡς κατὰ ἄνάγκην το ἀαγαῦον σου Ί, ἄλλα κατα ἑκουσιον. τᾶχα γαρ 1δ 

{Γοπ1 προσευχῶν αἲ Υ. 4., “' ρταγίης (παί. Ἡ κοιν. 
τῆς πίστεώς σου (45 1 Ἠανο ΞΗΟΝΗ 1Π Ἠεσεῃς. ΒΥΠ.) 
παιδί Πηθαη, « {Π1Υ οοπιπιαπἰσαίἶοι ΟΥ ραγιεΙραίίοη 
ἵη ο {απ Όοπιρατο Τ{. 1. 4. απᾶ πάς ὃ. 
Ἐνεργὴς, “΄ οβεοίια],) α5 ἵπ (α|. ν.θ. Εν ἐπιγνώσει, 

{Γοτ εἰς ἐπίγνωσιν. Πα 86ηξθ οΡ {ο οἰαιςε 15 ποί 
απἰίο οετίαϊπ, Ῥαί 1 ππαγ ῬτοδαβΙγ Ῥο οκρτοςςοὰ 
νι Μτ. Ἠο]άειπ αξ {οἱ]οννς: 1. 6. “'ΒΥ Ισαάϊπσ 
γοι αἰ1 {ο ια Ἰκπουν]εάσε (αί ονετΥ σοοὰ νο] 
Ύοι Ῥοβε6ες, οἵ ρταοίϊςε, ἵ5 {ος, απά τοσουπάς το, 
νε Ποπουγ απά σ]οτγ οϐ ΟΠ, Έος ἴἶιο «οπ]- 
πιο τοπάῖπσ ὑμῖν, ΠπαΠΥ Μ55., εατἰΥ Εάά., απάἀ 
Ἐαίπετς Ἠανθ ἡμῖν, ΝΠΙΕἨ ας Ῥεεηῃ αἀορίεὰ ΡΥ αἰ- 
πιοδί 6νετΥ Εαάῑίοτ (οπι Βεησ. {ο Υαΐθγ, 

π. χάριν] Ῥοπιε Μ95., Υ6Γ8ΙΟΠΑ, Εαίμοτε, απά 
επτ]Υ Γάἀ. Ἠανο χαρὴν, ΝΠΙΕΙ ας Ό6σςῃ εά1τεά ὮΥ 
ατίεξὺ., Τιάπι., απά Ὑαἱργ: Όαΐ, ΓΙ πκ, νοαί 
βι/Ποἱθηί ΤΘἄΡΟΠ 5 8ἶΠποθ {πε οχ/ογπαί ενἰάἀεηςθ ΕΟΓ 
χαρὰν 15 ΥΝΕΙΥ ὙεακΣ {ο ΜΒΑ. ΥΥΙΕΗ εαρροτί 1 
Ῥείπσ οπΙγ 15, απἀ αἰ] οῇ {νε Ἠηακίετη τεσθηςίοη, 
απά απὈοππάϊηπςσ 1π οογγεείοηδ. ΑΦ ίο Τογβίοης, 
Ε16Υ ατο ΙΠ α σας ο{ (ῖ8 ἸΙπά πο ονίάεηπσοθς απά 
ιο αιίλοτΙίγ οϐ Εαίπετ νετ β]ἰσηί. ΙΙ τε- 
εροοί {ο {νο ἐπίεγπιαί ενιἀάσπος, ΙΤ 15 ἀεοιάεά]γ ἵπ 
{ανοιγ οῇ χάριν, α5 Ὀεῖης Ίο πιογο ἁἰ[ιοι]{ τοας- 
πρ. ἜΤμαϊ Τί πιαγ Ἠανε πο 56ης5ο Τοή, 15 Ῥτοναά 
Ὀοίῃ ᾖοπι {11ο εχαππρ]α5 παάισεά {Τοπ {πο Ο]αδ- 
αἶσα] νυτίίοις απά {οπι 2 0ο. 1. 1ὅ., νηθτε οπε 
Μ9. Ίνα χαρὰν, ΝΠΙΕΠ 18 αοκπον]οάσεά {ο ϱο α 
σος. "ΤΠογοίογο ΥΝΗΠΥ ποί Ἱετε Απά αθ {ο 
(ταε]ς Οοπιπιεπίαίογς εχρ]απ χάριν ὈΥ χαρὰν, ἴλο 
πρ 18 οετίαϊίη. 

9,9. ώς ἔ«Τμϊς Ῥεῖησ {ο σᾳφθ,)1. 6. βἶποῬ 
γοι Ἠαγνα «εἨονύπ 5ο Ῥεπενο]οπί απά Ἰρογα] α ερὶτί 
{ιο ΟἨτὶείίαη5. "Ἔχων παῤῥ. ἐν Χρ., 1. 6. 5ΙΕΠ ας Ι 
παϊσηί, ὉΥ πα απθλλοπίγ οὗ Ολγὶςί απἆ α5 5 Αροβ- 
ᾖα, 156. Τὸ ἀνῆκον, 1. 6. Ὑπαϊ 15 Ῥτορογ {οτ γοι 
ίο ἆο α5 α Ολτίβήπη. Διὰ τὴν ἀγάπην 566ΠΠ5 ἴο 
Ώ]6ΠΠ, “«Ῥοσαμβθ οῇ {πο Ίονο [νΥ]ήοἩ εαὐθὶείς Ώο- 
ἵνθσθη ας]. Πρεσβύτης «Ἰλοι]ά (α5 Βρ. ΜΙά41. οὓ- 
6οινες) Όε τεπάσταά «απ οἷὰ ππαπ..  Τμογο ατα 
(εαγ5 Ἠοίηγ.) τος ο]αίπῃς οἩ ΝΠΙο]Ι ο σγοιπά 
118 τοαιοςί: ]. α5 Ῥοίησ απ 4Ροδίζε {ο ννοια Ῥ]]]ο- 
ΠΠΟΠ ννας Ἱπάσυίοςα ; 2. α5 Ὀοίπσ απ οἷά παπι (απᾶ 
(ο 56] ννο οι] νο Ἰοαί] {ο τοίαςο α τοφιιθ»{); ο. 
38 Ρείησ α ΡΓίΟΠΙΟΥ ἴπ ἴ]ιε εαλ5ο ο (ιο (4οερεί, 1. Θ. 
{οΥ {ἶιο (ποερο|΄ςεακο.. ῷοο Νοία αί Τι. 1. 1 ----δ. 
]ιο τορο/{1οη Οἱ παρακαλῶ αβίοτ α ρατοπ/]ο[]σα] 
οἸαιμςο Ἰας στοπί 6Π6Ι6Υ. Όπ {6 1196 ΟΡ τοιοῦτος, 
Ἠ/είς. αρΏγ οοπιρατος Απάοοϊά. ἵπ ΛΙοιρ. ὁ δὲ 
πάντων δεινότατόν ἐστι, τοιοῦτος ὢν, ὡς εὔνους τῷ δήμφ 
τοῖς λόγους ποιεῖται. 

10. ἐγέννησα] ἱ. ο. Ίανο οοπνοτίος {ο {ιο (]γίβ- 

απ ΓΗ: ὮΥ α πιείαρ]ογ σοπἹπποπ Ῥοί] ἵη {πο Ν. 
Τ. απ ὧε Παδοϊπίοα| ν/τΙ{ετΒ. 

11. τὸν ποτέ σοι --- εὔχρηστον.]  Όπ ἴπε αᾱ- 
τη]ταῦ]ο αἀάτεδς εΊονύπ πμ {πας Ιπίτοάποίηπςσ ἴπθ 
το(ιεςί {ο Ῥθ πια(ςε, 869 Ἠ6Πδοη. ᾿Αχρηστον ἴ8 
ειρροφεά {ο Ῥε π5εά, Ρετ Η{οίεπ, ἵΠ {πε 6θη5θ ἴτ- 
Γι τομς; δἶπος [ΤΟΠΙ ν. 15, 19, ἵέ αρροατς {παί Ὦθ 
Ίναά /οὐθεά Ἰἱ8 ππακίετ. ὧθθ, Πονν6νετ, ἴε Νοίθ 
Ώπετο. 

12. τὰ ἐμὰ σπλάγχνα] Ἱ. 8. ποτ 1 ]ονε ας 15 1έ 
Ἡνετε ΠΙΥ56ΙΓ, ΟΓ ΠΙΥ ΟΊΥΗ 5οΠ. 390 {Πε Ῥεςδί Όοπι- 
πηοηίηίοςς εχρ]αῖπ, οοπηρατίησ Ε5ίῃ, να. ὃ. απἀ 
αἀάποῖησ 5εγνεταὶ εχκαππρ]ες οπι {πε ϱ1]αξείσα] 
ΝΤΙίΕΓ8 ΟΡ σπλάγχνα ἵπΠ {λε 86Ἠ86 5οπ. Το ννἩῖοῃ 
ΠΠΠΥ Ῥ6 αἀάεά αποίπετ [ποπι Βορῃ. Απίϊσ. 1065, 
Προσλαβοῦ, “« ἴακε Ἠϊπι {ο ἱΠγ «οηβάθηςσε απἀ Ῥτο- 
ἰοσ(ῖοπ.. Α 5εη5ο οἳ {με ννοτά {ουιπά ἰπ Αοῖβ 
Χαν]. 2. 

19. ὃν ἐγὼ ἐβουλ. πρὸς ἐμ. κατέχ.] Τηϊ5 ἵ8 αἀάεά 
{ο «ουν . Δρορί]ε)5 ἀεοὶάεά ορίπίοη Ενα Ίο 18 
που εὔχρηστος. Ὑπὲρ σοῦ, [ος ἀντὶ σοῦ, “'1Π 
61γ 5ίεας, ἵ 1. Θ. (8475 Εε]]) αξ ίποι νγου]άδί πανε 
ἆοπο Ἰαάςί ίποι Ώεεῃ ργεςοπ{.”. Διακ. ΤΘ{ΕΤΕ, πο 
5ο ΠΠΙΟΠ {ο ἴπε νναϊῖπσ οπ οΓα εοτναΠί, Ὀα{ {ο {θ 
Αἰπά ο[ῖοες νλΙο] α αρἰτ]ίαα] Ραΐμε Ἰαά α τὶσηέ {ο 
.α {τοπ ποβθο ΊοπΙ Ἠε Παά Ὀεσοίίεη 1Π {ηθ 
πΙίῃ. 

14. χωρὶς δὲ σῆς γνώµης.] 1.1ετα]]γ, « ν]ηνοιί 
Όπγ ἀαίοτπιϊπαίίοπ [οη {λε Ρροῖπῖ.]. Τ ννου]ά το 
ππατ]ς, ναί {πο Ο1]αβεῖσα] υντιίογς 1Π {Πὶ5 «ης τις 
ἄνευ, Ιη ΡΓΕΙΟΤΘΠΟΘ {0 χωρίς. 3ο Πετοαίαῃ ν. 1. ἐμοὶ 
δὲ σκοπὸς, μηδέν τι πράττειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας γνώμης. 
Χοπορ]μ. ΜΕεΠῃ. ἵν. 5αὈ ΒΠ. ἄνευ τῆς τοῦ προτέρου 
δεσπότου γνώμης. -- Ἵνα μὴ ὡς κατὰ, ἃο. “«ἰλαί 
Ώινο ῬεπεβΠί [1 γοι «Ἰοοφο {ο σἶνο Ἠϊπι τρ {ο 
νο (ου, α5δ Ώοηβοηπ οκρ]αίῖης, οῇ ρατἀοπίπσ 
απά τοσεϊνίπσ Ἠίπι Ιπίο (ανουτ) πιαγ πο Ῥε, α5 
1 ννετα, οΟΙΠΡΗΙΦΟΤΥ, Ὀαί νο]απίατγ. ᾿ΤΗϊς αςθ 
οΓ τὸ ἀγαθὸν 18 νετΥ τατα; Ραΐ οκαπιρ]ες Ἠανο Όθεῃ 
πάάασςά. 

10. πε Οοπιπιοηίαίοτ τεππατκ οἩ {πα οι]- 
Ῥ]αιηΐσπι ἵπ ἐχωοίσθη, «να Ρατίεά Γοπι γοις” 
ππά {ου ατο αστοθά (ἶαί ἴα ννοτᾷς 5ασσοςί (ἶα 
Λγοὐαδιψ. ναί 5 5οραταίοπ Παρροπθά κατὰ 
θείαν οἰκονομίαν, ὮΥ Ὠϊνίηο Ῥτονιάσπορ. “ ΤΊετο 
ν/αβ,” οὔβεγνος Ώ6ηςοΠ, ΄έ πο Ἠαπιαπ Ιπίοπ{Ιοη ο 
Ώια ρατί οἳ Οποείπηις, ος Ῥαπ], ο: Ῥμί]οπιοπ, {ο 
ποςοΠΙΡΙΙ5Η απ΄ ονοηπί Ἰνπίο] Ὠαά Ἰοά ἰο πιασ] 
ροοά; (Ἰνετείοτο Ῥτονίάθησο παὶσΏὲ ρτοραδ]γ ὃ6 
εαβροςοαά {ο Ἠανο Ὀγουσ]Ώέ 1 αοιέ {ος {πο σοοᾷ ο 
Οµποβίπις, απά ονοπ/{ια]]γ οἳ Ῥμ]οπποπ. Οοπρ. 
66η. χ]ν. δ. 1. 20. Της οου]ά ποῖ Ιπάεοᾶ ]α5ῇγ 
Οπεβίπηιςς ταπηίηρ αἵναγ (Ῥοπι, 11, 8.5 Ρα 
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4 » Β Π 3 5/ Γη μα ο ξ Ἅτι 3 , κ 3 ω ς 

16 διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη προς ὠραν, ἵνα αιωγιον αυτον απεχης ουκετι ὡς 
δ ῦλ ολλ ς ὀ ὃ ῦλ ιδ } 2 ) (λ , 9 / δὲ 

ουλον) αλ υπο ΟΨΛΟΝ, α0ΣΛΦΟ» αγαπΏητο», µαλιστοα έμου ποσῷ ε 

. Β - μή ν Ν 

17 μᾶλλον σοὶ, καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ; Ει οὐν ἐμὲ ἔχεις κοινωνο», 
-” ο, ς ’ 

18 προσλαβου αυτον ως ἐμὲ. 
Ξ Π 3 . 3 . 

11 δέ τι ἠδίκησέ σε ἤ ὀφείλει, τουτο ἐμοὺ 

19 ἐλλόγει. ἐγὼ ΙΠαῦλυς ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρὶ, ἐγὼ ἀποτίσω" ἵνα μὴ λέγω 
5/ ᾿ ᾽ / 

90 σοι οτι καὶ σεαυτον µοι προσοφείλεις. 
3 ι ΄ 3 

Ιναὶ, ἀδελφὲ, ἐγώ σου ὀναίμην 
Γ ο. ἅ 3 ’ ’ ) ’ .. . ο 

9Ι ἐν Κυρίῳ" ἀνάπαυσόν µου τὰ σπλάχχνα ἐν Ἰυρίῳ. Ἐπεποιθως τῇ ὅτοντ Τ. 18. 
ἡ 20ο5, 1. 11. 

99 ς -” 3 ’ )) ᾽ / Ν ς ᾽ [4] λ ’ ’ αν1 

ὑπακοη σου εγραψα σου ειθως οτι καὶ υπερ ο Λεγω ποιησεις. μα ρα ον, 
δὲ αμ κα. σαν ΕΝ ἐλπίζ ν «/ ὃ ᾿ ω ο υβι ς » ἃ 2.24. 
ε και ετοίµαςε µοι Σδεγιαν εμπιω 7αο οτι οια των ποοσευχων Όμῶγ Πεν. 18.9, 

’ ς {2 γι. ; δι - ς ’ Π ι 

25 χαριοΨ ησομαι υμι. σπαξονται σε Ἠπαφρας ο συναιχµαλωτος μον ο” 
.  ὁ - , κ21 3) α ν ς 

94 ἐν Χρισοτῷ {ησου, ἸΜάρκος, ΄ 4ρίσοταρχος, «ημας, -Ίουκας, οἱ συνεργούνς ) Κ ΑοίΒ 19. 12, 

615. 97. -- ς ’ ν ο» ς ” 3 - »- ” υ -” ’ 

9ὔ µου. τ χαρις του Κυρίου Ίμων 1ησου Ἀριστου µετα του πνεύματος 4 Ι9.29, 
ἁ 90. 4. 

ς - 3 ’ 

Όμων. αμιν. 

Π{ρὸς Φιλήμονα ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ονησίμου οἰκέτου. 

Ἠθησς 5 πιασπίβαά {μα στασῖοις ππετον οϐ αοά, 
νο Ἠπά Ὀτοισὴ{ σοοὰ οαί οῇ ον!” "Ίνα αἰώνιον 
αὐτὸν ἀπέχης. Ἠετο ἴ]εγε 18, [ οοποςῖνε, α Όιεηά- 
Ίπα οϐ ἵννο ο/ααςος ἰπῖο οηθ, {. 6. “' {μπί ίποι παἰσηί- 
οςί τοσθίνο Πτα Ὀαοὶς ΕΓοΙΏ Της το[ογιηθά, απ {μα8 
{ο τοπιαῖη γη περ {οΥ 6νες,) οἳ ροτροίιπ]]γ. 
Της ἶς ποί οπ]γ πιθαπί Ιπάϊγεοί]Υ {ο 6ησαρα ἴιαί 
Ἀο ε]α]] ποῖ ταῃ αν/αγ ασαίῃ, Ὀαΐ {ο εισσεςί αποί]]- 
ο: απά αβεοίῖπσ οοηβἰἀεταίίον {οι 1) α5 Ὦγ. 
Ῥυωτίοι οὔδοτνος, “' Οµορίπιας Παά οοπϊπαεά α 
Ἡδαί]σῃ, ῬΗΙ]οιποῃ πηὶσηί Ἠανο Ἰαά Ἠίπι ἃ5 Ἠ]8 
βοτναπί /ογ Πίο, Όαί α[τετ (αί {Που νοι]ά ανα 
Ἓεθμ 5εραταίοἁ; πονν {ΠεΥ ν/οι]ἀ Ὁο οοπιραπΙοης 
{ος ουες, ἵπ Ιὶς ν/ογ]ά απἀ (ο παχί.) 

18. εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει.] Έτοπι ἴμεςα 
πγογάς ΠΙΣΠΥ Ιπ[ογ εμας Οποκίπιας Ἠπά Όεεη σι]]ίγ 
οἱ γοῇδε/ η 48 νγε]] ας ἀοφετίοῃ. Βαΐ ία τεςρηί 
οπιπιεπίπίογς 56επα τση ἵπ (η κίησ Οναί ια 
ἴΘγπα5 ννΏ]] βοατσοθΙγ αιί]οτίε ας {ο 6αρρο8θ {ί8. 
᾿'ΗἨδίκ. ΠιαΥ αΡρΙΥ {ο Όιε Πανίησ ντοησεά Πἱ5 πιας- 
{εγ ΡΥ ἀερτίνίης Ἠϊπι οἳ ΠῖΦ βετνίσοος ἀπτίπσ Πίς 
4ὔφεπος, οἵ ΡεΓΏαρς ὉΥ Ιάἱεπεςς ε[οτο. Ἰμαί 18 
ππθαΏ{ί ὮΥ ὀφείλει, ἱ5 ποί 635Υ {ο ἀείειπίηθ. Τί 
νγοπ]ά εατίαϊπ]γ 56απι Ηι]α αρρ[οαῦ]ε υνίῃ τείετ- 
6ηΠςς {ο αΠΥ ΠΙΟΠ6Υ Οποείπηας Παά τοῬῦεά Π5 πιας- 
{6τ οἱ. Τποισα, Ιπάθεσςά, 8οἱπθ οοηβίἀθγ 16 8 αη 
εωρ]επιίῃ. ΒΘ6ΠδΟΠ απά Ηείητ, β4ΡΡροςθ ἰλαί Ἠθ 

ΥΟΙ.. π. 

δ0τ. 5. 
60ο]. 4. 10, 14. 
ϱ Τΐπα, 4. 10. 11. 
1 Ρει. δ. 18, 

Ἰαά ἵηπ 8ΟΠΙΘ Ίναγ οοπίταοίεά ἀθθίς, ννμ]ο] Ἠῖ8 
ΤηαΦί6Γ Ἰαά Ῥεεῃ οῬ]]σεὰ {ο ραΥ. Τοῦτο ἐμοὶ ἐλλό- 
γει. ΠΠίετα]]γ, έτεσκοη ἰαί ἵῃ (πε αοοοιπί Ὀθ- 
νθθῃ 15 α5 απ Ι{6Πῃ ΓΟΥ πῃηθ {0 Ραγ. 

19. ἐγὼ Παῦλος ἔγρ. τ. ἐ. χ.] α. ᾱ. “' Του σγοαίετ 
οεΓίαΙΠ{Υ, ἰακο ΠΙΥ επσασεπεηίς 1. Ῥαι, [ἀο 
Πετεῦγ] ντο νη παγ ον παπά, [ νν 1] ταραΥ τ{. 
0 οἰκειόχειρος ἀσφάλεία ἵπ Ῥασβγηι, Τ,. ΥΙ. 26. απά 
οἰκειόχειρος 1η Ώσαηςε (1058. (ταο. 

20. ναὶ--- Κυρίφ.] “«Ώο (81) Ὀτοίματ, σταπί πα 
Ι π]αγ ΓΙΟΥ {Π]ς {Γοπη {πθε, α5 {γοπι α ΟΠ κέίαη, 
(1. 6. α5 {Τοπα {ΠΥ οοπγοτείοπ). Τ]ο ποχί «ἰαάςθ 
86ΘΙΗ5 {ο ππθαῃ, “' σταΠί ΠΙΥ τεθεί,” απά πιαΥ ϱο 
Ρο5ί τοπάετεά, ΄΄ στα1(Υ πιΥ Πθατί ἵπ {Πῖ5 πιαίίος 
οοππεοίεἀ ν πε τε]ρίοι οἱ Ομσὶςε Θεο 
Νοίε 8αρτα ν. 7. 

21. ὕὑπακοῃ.] ΈΒθηβδοη απᾶ οίῃετε {ακο {15 Ίη 
Ώνε 5εη8ο εοπιρζίαπερ. Βαΐ Ιέ 5Ἱου]ά 5εθίπ Ῥορί 
{ο τείαίη ία α5αα]. εἰσπίβοαίίοη οφεάίρπεο, γὶπ. {ο 
Ώιο ρτοεςθρί5 οΓ {με (1ο8ρεΙ, νυμ]ο]ι ννοι]ά Ὀεβί 5ε- 
αυτα Ἠ]8 εοππρ]αησθ Ιπ {λε πηκίίετ. Εἰδὼς ὅτι --- 
ποιήσεις. 30ΠΠΙ6 {Πῖηἷκς {5 Ἠϊπίς ἰλαί ας εποι]ά 
πιαππηέ Οπεδίπηαβ» ΥηΙ]ε οίογς τουοσηίςο πο 
βΒΗοἩ πιεαπίησ, ἸΙπάςεᾶ, 1έ 15 ποί οἶεαγ νν]αί ἶ5 ἵη- 
ίοπάεά. | 

22. ζενίαν.] 6ο Νοίο οπ Αοΐς ααν!Π]. 29. 
20. μετὰ τοῦ πνεύμ. ὑ.] 9εε 2 Τίπι. 1ν. 92. 
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Ἡ ΠΡΟΣ 

ΕΡΒΡάΙΟΥΣ ΕΠΗΠΙΣΤΟ «4Η. 

Ι Νυα. 19. 6, 8. 
, ω ; . ο 

πατράσιν ἐν τοῖς προφηταις, ἐπ 

Ίο αἴο ΠΟΥ αγγ]νεἆ αί α Ῥοο], οἩ {ο παίατο 
οῇ νο, απά εερεοἰα]]γ οἩ έ1ε τογάεν, Ιποτο Ἰαβ 
Ῥεαῃ πιοτθ ἀἰδοιβδίοη ἴπαηπ ΟΠ αΠΥ ο{ αἰί οῇ ειπε 
οίπογ Βου] ο/{1α Ν. Τ., ρα (πρ αξἰἀο {νε Αροσα- 
Ίγρεο. Ἠοτο [υο Ροϊηίδ (αἱ οἳ επεπα ἀἱδριίςά), 
πανο {ο Ὀο αεπάεὰ {ο. 1. ἸλΠαί πιαγ ο οοηβδὶά- 
ογεᾷ {ἶα παίµγε οἳ {πί5 Βοοκῇ Τε Πέ ίο ρα οα]]εά 
5η Ερίεί]ε, ος ποτ 2. Το υ/ιοπι ννας 1 αἀάγεδθ- 
εδ 9. Τη τυ]ιαί ἰαποιασε Ὑας Τί ντ επ Ί 4. ΒΥ 
τὐΛοπι Ύνας Πέ τει Απά, δ0Η1Υγ, γαί ν/ας 
ἴο οεεαδίοπ οἱ 1 Ρεῖησ ντΙ{εῃ, απά Ὕνλαί {πε 
δζσομε οἱ 15 οοπἰθηί. ἈΝον, {οπι {με {ογΠη8 οί 
κα]ηίαοΠ, αδαα]]γ Γοαπά Ιπ {ο Ερίί]ε5, Ρείησ 
Ἠθγο ναπίίησ, 8οΠ16 ανα ἀουρίαοά, νΠείΠθΓ 1 οπῃ 
Ρο τορατάεἆ αδ απ Βρϊςί]ε 5εηί {ο 5οπιθ οπθ (γίδ- 
ἔἶαπι οὐ; οἵ Ὑνπδείίετ α Ι}ίδεομγδε ΟΠ 80Π16 
Ἱππροτίαηί {ορίσς, Ιπίεπάεά Γοτ ία Ιπδίταςίίοη οϐ 
Οτ]είαπ τοπάετς πι σεπεγαἰ. ΒῬαΐ ενε οὐ]εσίΙοπβ 
{ο 198 οἰαῖπι {ο ὢο τεσατὰεά αδ απ Ερίςί]6, Ἰανθ 
Ῥεεῃ απ]ίο ονογ-τα]εά; απά Ὦγ νε αΌ]ε τεαδοπίηπσ 
ο{ 5οπιο οπιποπί Οτο (οβροοία]1γ ΜΙομαε]ς, 
Πας, απά Ῥτοί, Βατ), Πέ Ἰα8 Όεεῃ οείαρῃᾳκῃεά 
Οιαί ια οοπηροβί]οἩ. ἵπ απθείοη, (ποιρ] 1 Ῥο 
ν]ίμοιέ 60ΊΠς ΟΡ ια ά) οἰαγασίετὶκί]ο8 ΟΓ απ 
Ερϊείο, γεί 5 ο58οπ/Ια]]1γ απ Πρὶςίίε; Ἱ. 6. 15 8η 
αάάγεςς οοπαὈίπεᾶ νν]ει ἀἰδεοτίαίοτγ απά ατραπηθηί- 
αίῑνε πιαίίεχ Ιπ οτάετ {ο ρίνο ο αρρεαΙ στοαίος 
οῇ/εοί; ----(ἰχοιρ]ι, {ΟΥ γ6άΒοη5 αἀγοτίεά {ο Ὁγ Βέπατί, 
ποί ανογνος]γ δασἩ. Τ]αί 16 ννας πιεαη{ οδρεεία[ζ 
{ον 6οππο Οϊείίαπ οοπηπηἁΠΙ(, π Ρατίίου]ας, 18 
Ρἰαίπ. Της, ΓοΥ Ἱηδίαπος, Ὢ6ο Ἰανθ ἴο ΡΓΟΠΟΙΠ 
γε, απά ναί ἵπ οοπ]αποίίοη η 6οιηθ ρατίίοι]ας 
οἰτοιπηδίαησςς οοπποθοίσθὰ νι Ον ΡΟΓΘΟΠΒ 5ο α- 
ἀτεβεοὰ; απά οβροοϊα!]ν α ουἰκί ἵδ πιοπίϊοπες, α8 
ΡΓοππίςεά {ο ἴπθπα, απά νατίους φααίαίίοη8 ατθ 
8εηί, 

2. ΑΦ {ο πο απθβδίίοῃ, {ο το/ιοπι ιδ Ἠρίςί]ο 
(Γοτ πο ἴ παιδί ορτίαϊπ]γ Ὃο οπ]]εά) ννας α- 
ἀγοβεοά ; 1 15 Ἰπδοτιθοά {ο ο ΠΠεῤγειον: πουσῃ 
πο Ἰεατποά ατα ποί αστοεὰ νοί]ετ ὮΥ ἴοςο αγο 
ἰο ο απἀοτείοοά ἨΠερτοννς ἵπ σεποτα], Οτκίαπ 
απά ποπ-Ογ]βίίαπ, ος νοίμθγ ἴ]λο ΓΟΓΠΙΘΓ ΟΠΙΥ: 
απά 1ο, νηοί]ογ ἨΠοευγονν Ογ]βίίαης ἵπ Γαἱο8- 
ἐἶπο, οἳ ἵπ 4πία Μίπου, ο ἵπ (4)εεσε, οἵ ἵπ ραΐη. 
1Ἠεςο απά οἵλογ βαρροβί(ίοης Ἠανο Ὀθοεῃ ἀἰβδοιβεεά 
οί οοπεἰἀογαῦ]ο Ἰοηρί], απά νι στοαί αθΙΗ{γ, ὉΥ 
Γτοῦ Βιματίς «ποπ Ψοβο Ιθατηθά τοβοἈγσος 1 
βοοΠῃς ργοί{γ οσγΙαῖπ, ἐπί νο ορίπίου ο) {ο απ- 
οἰοπί Οτοοκ ΟΜΗΤΟΝ, απά λαί αἱ5δο αἀορίεά ὉΥ 

Ι. ΙποΙγΜΙΗΡΩΣ καὶ πολυτρόπως πάλαι ὃ Θεὸς Λλαλήσας τοῖς 1 
Ἀξ ἕν ’ . α. / ”1 / 

ἐσχάτου τῶν ημερών τούτων ἐλάλησεν 

Ῥεζα, Οα]νίπ, Βρ. Ῥεατεοῃ, απά πεατΙΥ αἰἱ ία 
τηοδί οπη]πεπί ΟτίΙσ8 αρ ἴο ἴπο Ῥτοδεηί ἆαγ, 18 
Ώιο οπο οη{1{]εἆ πιοςί {ο τεοερίοἨ --- ΠαΠΙΕΙΥ, ελαί 
Ώινε Ερίδί]ο ννας Ῥτιποῖρα]]γ Ιπίεπάθά [ο {πε Ηε- 
ῥγειο (ιγὶκίαπι ἴπι ᾗ αἰεδίῖπο, ννπο Ῥοτεο ἴε αρρεἰ- 
Ἰαΐοτ Πεύγοιος, ὮΥ Ὕναγ οἱ ἀῑδίίποίίοη {οπι ὧθ 
Ἐοτεῖση 9618, νο ννετεο οα]]εὰ Ηε]]εηπ]εί. Βυΐ 
ψ/Πθεί]6Υ 1 ννας πιεαη{ Γο {πο ΟΠατοὮ οτ 0 ματο]ας 
οῇ Ραἰἱεείῖπο ἴπ σοπεγαί, Οἵ 80118 ΟΠΗΤΟΠ ἴπ ραγίϊς- 
μἰαγ (48 ἐπαί οῇ ᾖετακδα]ετα, οἱ ἴλαί οὗ 0ᾳ,δατεα), 
πηςδέ, αἰἴετ α]ἱ {παί ας Όθειῃ φα1ᾶ, ω6 16 ππἀε- 
οἰάεά. Απά ρτοῦαΡ!Ιγ Τά πιὶση!, Ιπ 8οπιθ ΠΙθαςΙΙΓΘ 
(1ο τ]ο Πρίδηε οἱ Βί, ὁαπιε), ον ππθαπί {ΟΥ 
Όπε ο εννίδῃ (Πὶδαης {π /ογείσπ οοιηίτίε5 αξ τορί! 
αφ ἴλλοςο ἵπ Ῥα]θξίπθ, απά γναβ {Πεγείοτο ἸνγΙίθπ 
ι («πεεί. Τπουσι οπ ἐᾖαί Ροϊπί α ἀῄετεποο ος 
ορἰπίοηπ οχἰεί. Τ]μο ἘΕαίπεις οἳ ια «τεε] 
Οτο]. ϱεΠΘγΑΙΙΥ, 5οππθ οἱ {πο Τααπ (α5 Πετοπιθ 
απά Ααριαείπε), απά α {εν οπιϊπεπί πιοάρτη Οτίῖ- 
168 (5 ΜΙομαε]ῖ απά Βατά(), πιαϊπίαϊίῃ ἴπαί 1 
γναδ οτἰσίπα]]γ υντίεη ἵῃπ ΕΠεύτειο, απἁ α[τετνγατάθ 
{ταπε]αίεά Ιπίο ἄτεε]ς Ὦγ 2. Τα, οτ Βατπαῦας, 
ο ΟΙεπιεπί οἳ Ἐοπιο. Ἰ]]ο ἴπα πποάστη Οπί- 
σ8 απά Οοπιπιθπίαίογς ἴπ σεπεγαί, τηπϊηίαϊπ ναί 
1 ννας τίθη 1Π ἀγεεκ. Έοχ πε ΓΌΥπιεγ ορίπΙοη 
ιο οἨίεβξ τεαδοηπ α]ιεροά ἰ5, 1. επαί, εἶπορ ἴἶθ 
Ερϊεί]ο νναδ αἀάτοςδεά 1ο ΠΠεῤγειυ ΟἨτίδίίαπς, Ιὲ 
ν/α5 Ῥγορεγ ἰλαί 1 επου]ά ο νε πι ΠΗεῦγοιυ. 
Ῥιί 5υτε]γ {ηετο Ίνετε, α5 6 Ἠανθ 566Π, ΤΘΔΡΟΠΒ 
νΥἩγ Τί ννοι]ἀ Ὦο Ῥτορετ {ο Ῥα υγ ίεηπ 1π (αγεεῖ. 
Τ]ιοβ6, οη. {πε οίπετ Παπά, πο οοπίεπἁ Γος ελα 
(τοθε]ς οτἰσίπα], οείαθ]]κῃ {Πεῖτ ορίπίοηπ ᾖοπι νη- 
ΤΙΟΙΦ Ρο]ηί5 οῇ ὑπίεγπαί ουἱάσπος ατίδίῃπσ {τοπα {1θ 
οοπιροβΙΊοη δε]: 1. εἶπορ ἴ]ιο ννοτ]ς Ἰας αἲ] εν 
{Γοοάσπα απά ερἰτ]ί οϐ απ΄ οτἰσϊπα], απἀ Ἠοαυταίκπηβ 
ατο ἵπ 1 πο 5ο {οφιθηί ἃ5 1Π (ο Βορίπαριηε 
Ὑογεοπ. 3. Τ]αΐϊ Ηεῦυτενν παπηςς ατο Ιπίθτρτοίθᾶ. 
9. Τ]αί (ο ρᾳ8εαρος οἶίοςά Γγοτη ἴ]α Ο. Τ, ἆτο ποῖ 
αποίεά {ποπ {πο Ἠεῦτανν, Ὀαί [τοπι ἴἶλο Βορίιαα- 
ριπῖ, Τ]οςο ατριπιθεηίΒ, Ἠούν6νοΥ, αἴθ ποῖ αἰἰ οϐ 
ἴλθπα νου οορεηί: {οτ α5 Το {1ο ᾖγδί, οςἩ ΔΠΥ 
ννοτκ Ἠανο πποτο ΟΕ ἴα αἴτ ο απ οτἰσίπα] {απ 
οδερηις”ς ἨΙδίοτυ οϐ {ο ὦονῖς γα Απά 
Υοί νο πονν, {τοπα ᾳοδερ]ς Ἠπιςα][, ναί Τέ νναβ 
ἐγαπικίαίοά ἴτοπι α Ἠεῦτονν οτἰρίπα]. Τί ἵ6 βιτίμοτ 
υτσος Ὁγ Ῥτοῦ, Βέπατί, ασαἰηςί {πο οχἰρίεηςθ ο α 
Ἠεῦτον (1. ϱ. Ἄγτο-0α]άες) οτϊσίπαϊ, ἴπαί “« ἴε 
Νοι]ά Ἠπνο Ῥθον. απἀειείοοά Ὦγ οοπιρατα(ἰνα]γ 
{ενν οῇ Ῥα]οφίίπο; ος αἱ Ἰοαδί οΠΙΥ 61Υ8, απά ο0Ἡ- 

ο -- 
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9 ἡμῖν ἐν γίῷ 5 ὃν ἔθηκε κληρονόµον πάντων, δι οὗ καὶ τους αιώνας Μαι. ὃ, 88. 
1οπη 1]. ὃ. εἰ 23 3 ’ ” ’ ᾽ - ς ’ 

3 ἐποίησεν ' "ος ὧν απαύγασµα της δόξης καὶ χαρακτηρ τῆς ὑποστάσεως πρ. 1. 10, 

αα]. 4. 4. Οοἱ, 1.16. Ἡ 8, 110. 1. ἱ9ά, 7. 96. 1ολη 1. 4. ἃ 14. 9. 9 Οοχ. 4. 4. 0ο]. 1. 15, 17. ΡΜ]. 3. 6. ἱπίτα 8. 1. ἃ 9. 13, ἄο. ὃς 19. 
2. Βεν. 4. 1]. 

βοοιεπί]Υ νου]ά ο παἰφτερτοεεηίθἆ {ο {λα 1Π06- 
Πονίησ πι] ὑαάς6, απά οβρεοία]]γ πο επί]68. 
Ἰλ/πεγεας, ὉΥ νυτίπσ ἵπ (γοεί, Όνα απί]ος ννοιυ]ά 
Ρο ἱπβίταοί 8 οοΠίΤΥΠηΘΕΗ, απά εκρ]αῖπ {θε ηα- 
έατο ος {ο ΟΠτὶκίίαπ οονεπαπί {ο {πα (εηί]ες. 
ΟΕ νοθο ατσαπηθη{ς, ἨΟΝ/ΕΥΟΣΥ, ἴ]θ ΓΟΓΠΙΘΙΓ {ακος 
ἴοο πιο] {οτ σταπίἰθεά, απά 5δαβρρο5δε8 α βίαίο οΓ 
ἠλήησς οἱ ννμίο] 1έ ννοι]ά ϱο ἀϊβιοια]έ {ο βατηίςἩ 
ΒΗΥ Ῥγουί Αί αἰ] ογεηῖς, ίμοδε ατσαπιθηί5 ΟΠΙΥ 
ἱεπὰ {ο 5ΠοΥΥ {πο επρεάἰεπει οἱ α (ἀγεεί, Ὀαί ἆο 
ποί ἀἱςργουε ἴἶο εχρεάἰεποΥ οῇϐ α ΓΠεῦγοευ οτἰρὶπα]. 
Απά ας ἴἶιο υγεὶσ]ί ο{ Πἰδίοτίοα] {εβδίΙπιοηΥ (1Π λα 
ῑτοαο]ς απά οατ]γ Τ,αἰίπ Εαίετβ) 19 πιοςί ἀεοίάεᾶ]γ 
ἵπ (ανοιχ οἳ α ΠΠεῦγειυ οτἰσίπα], 6 οι]ά 566εΠΙ {ο 
Ῥ6 {ο Ὠδβδί πιοάθ οἱ τεσοποῖ]ίπσ οοπβἰοίῖηρ {εςί]- 
ΠΊΟΠΥ, οἱ τοπιογίης νατίοις ἀϊβιοι]ί]ες (ναί πιαγ 
Ῥο6 πτρεά, ΥΥμΙοἨδοθυετ Ἠγροίηεείς, οϐ α (ἀτοθε] ο 
ο α ο ννα οτἰσίπα], Ὀο αἀορίεά), απἀ αοσουηίΐ- 
ης {ο νατίοιθ ΡΙΘΠΟΠΙΕΠαά ἵδ {0 8ΙΡΡρο5εϱ ἰμαί 
Ἠθτο (α58 ἵπ {ο οα8θ ο) Αί. Μαί(ιενν”8 (4ο5Ρ61, απά 
1οβερ]ας8 ασὴ, Ώιετο Ὑν6τθ, ἵπ α ορτίαϊῃ 
56η56, έἔισο ογἰσυπαίς, Ὀοία οοπηῖης {τοπα {Πο ααίῃος 
Ἠπαδε]ξ, απἀ {Ἰετείοτο εαια]1γ επἠ{]εά {ο (λα 
ΏδΊηςθ οἱ απ οτἱρίπα]. Ίος ν] Τί ο οὗ πιαοἩ 
Ἱπιροτίαησς {ο αδοθτίαἶπ το]ιῖε]ι οἈππθ ᾖγδί. Βαΐ 1 
νο Ἱπαπίτο ΝΠΙΟΠ, ἵπ αἱ] ΡτοθαβΙίγ, αοίαα]]γ 
Ρτθοθάεά, ἴἨετο 3ἴθ 5 ΠΙΔΠΥ ΓΕᾶδΟΠς6 ΝΊΥ 
αλοι]ά Ἠθτο αβείση πε ῬτίοΓΙ{γ {ο ἴ]ο (ἀγεεᾷ, α8 
1π {λε οα5ο οἱ Βί. Μα({]ενν”5 (4ο8Ρ6Ι, {ο έο Ε1ε- 
Αγειο ---- ΤΘΙΡΟΠΕ {οαπάεά οἨ ἐπίεγπαί ονιάθηςθ, α8 
ευρρ]]εά {Τοπ {πο παίιτο απα φίαΐο οῇ {πο οοΠῃ- 
αφ Πβ8ε]{, Βοριάος ν/μ]ο]ι, οχο (σγεεᾖ ννοιι]ά 
ϐ Πποτο οαἰεᾷ [ου ᾖγδί, απἀ, αἲ αἲ] πιεἈ Ῥο ος 

πποτθ εχίεηβίνε οἰτοιπ]αίίοι απά αγ. ΑΦ ἴο 
βαρροείησ, γην θενετα] αποϊεηί ΟΠΗς8, {αί ο 
ἄγεείς νναβ α ἱταπδ]αίίοη Γοτπιεὰ {Ποπ {νε Ηεῦτοεν; 
Ὁγ Βί. Τμαικα, οἵ Βατπαβας, οἱ Οεππεπί, 51ο] ρτοῦ- 
αΌ]γ οτἰσὶπαίεά Ππιεγε]γ ἵπ τεροτί, οἳ Φδιγπαῖδε, 
ος Ίνα Ροτ]αρ5 5ασσεείεἀ ὮΥ {πε ἀθβίτο {ο αος- 
οουπί {οτ ιο ἀἱβδδ]πηΙ]ατΙίγ 5αρροξεά {ο οχἰςδί Ῥε- 
Ώννεοση {λε βίγ]ο απἀ ΠπαΠΠεΓ οῇ (μς Ερὶδί]ε απἀ 
Ώιοςς οἱ {πο αοἰκπον]εάσεά Ερίεί]ος οἱ δὲ. Ρα]. 
Τί 19 ρτοραῦ]ε ειαί ἴπε ἨΗεῦταυν ν/ας Γογπιθά αἰί]οι 
οοΠ{ΘΠΙΡΟΤάΠΘΟΙΒΙΥ ΥΠ, οἵ α νετγ θλοτί (πια 
α[ἴοτ, πο ἄΤεοὶς: απάἀ ναδ, Ἡθ ΠΙαΥ 8ἱβροςο, 
ἀταννπ πρ Γοτ {νε οβρθοία] µ56 οΓ {οςο Ῥαἱορίίπο 
Ἰθὴνς, πο, Ῥείηςσ οί {πε Ἰεβς εὐἀποαίεά οἶαςβ, οἵ 
Πνίπς ἴπ ια οοιπέγή, ἀῑάἀ ποί απἀοτείαπά (Πθοκ: 
Όνοιση πίεπάεά, Ι ἱππασίπε, αἱδο {ος {Πποβο ἆ6ννβ 
οµί οἳ Ῥα]οφίπε, νο Ίνεγο οα]]οά οἳ {ο Γαδίογ 
Πἱερεγείοπ ; Ἱ. 6. 11986 νν]1ο 5ο]οιτγποά 1η {16 Ρατίς 
Ῥεγοπά {να Εαρμταίςς, ἆ5 Μεδοροίαπηία, Βαβγ- 
Ἰοηία, ἈΤεάϊα, Ῥατίηία, Ελαπιίϐς, ὅτο. ΝΟΥ {μοδα 
Ὕγθτο ποί Ἰ]ε]γ {ο απἀφτείαπά (αγεεζ, Όαί ννοι]ά 
Ρτοῦαβ!]γ Ἠανο α {ο]εταῦ]ε Κπον]οάσο οῇ {ιο Όγτο- 
Ομα]άεε, Ἱπίο νυπὶο] νε ΟΙά Ταβίαπιοηέ γνας πουν, 
1ΐ {5 ρτοβαβ]ε, αἰτοαάγ ιγαηβ]αίεὰ, α5 αρροθατς {Γοπα 
Όνο Τατσαπης (1. 6. 0Πα]άεε Ὑειδιοηβ) οϐ ΟπηΚκο]οβ 
απά οοπαίπαπ ῬΒεη [πᾳίε]. Απά (παί δι. Ῥαι] 
8ΡΟΚΕ, απᾶ οοηβεαιεΠ{]γ, α Γογοτί, 1υγοίο {ο 
ΒΥΤοΟ-(Παἱάθς6, να Ἀπον {ποπ Αοΐς κκ. 40. 
(πνετε Ίιε 18 βαἱά {ο αἀάτοςς ἨὶΦ οοιπίτγπιθη «« π 
Ώιο Ηεῦτεν/ ἴοπσιο ”). Νον (ο οχἰδίθηοθ οϐ 
Ώιεςαο (Πα]άεο ος Ἄγτο-0Πα]άθο Ὑεχδίοης, {οτπιεά 
αἱ ος Ῥείοχθ Οπίς ροτῖοᾷ, ΡΓΟΥΘ8 {πε οσἰβίθηορ ο α 
ΥΘΤΥ δχἰοηαίνο οἶαθς οῇ Ρ6Γ8ΟΠ6, ΡτοῦαΡ]γ Ῥοίῃ ἰπ 
απά ουί οῇ πάσα, 1. 6. οἱ {λα Εαδίετη Τἱκρογ- 
ΒΙΟΠ, Ἡο ἀῑά ποί απἀρτείαπά («αγεεῖ, απ {ογθ- 
{οτθ οου]ά ποί τοπά {ο Βερίιασίηί Ὑειδίοῃ, 

πνπίο], Ιπάσθᾶ, ννας αἲ βτςί ἱπίεπάθά αἱοπο Γογ {1θ 
Εοτεΐῖση ὀουν9 ΟΓ {ο Ἠεδίεγη Ὠἱδρετδίοι ; {ποιρῃ 
ἔτοπι ἴ]α οἰτομπηδίαπορ οἱ {πο τεεκ Ιαησιασο 
Ροσοπιίπρ ρτονα]θηί ἵπ δαάφα, 1 ρτογεά αβε/α] {ο 
ο εὐισαίεά οἶαβς ἐιεγο. {8 ὉΥ αἀάτεβείηρ 18 
οοπίγπηθς ἵπ Ῥοίι (Τθεκ απά Ἠεῦταν, λα 
γνγ]έος οθτίαἰη]γ {οοἰ {ιο Όθ5ί ππείμοά ο πιακίης 
Ειί5 αἆάτοδς {ο Ώΐς παξίοι ἰπ{ε]]{σίο]ο {ο αἲ1, νΥπείλετ 
Ιπ ο; ουί οἱ Ῥα]θβίίπο. Τήηιαβ Ίνα Κπονν ναί, ἸΠ 
α[ίοτ πιος, ἵπ ἴα β[ιοοπίη οεηίΙσΥ, ἴπετθ ν/αβ 
α Ηοῦτεν Ψοιβδίοη οἱ (ή Πρίκί]ε ππαάο {ος (θ 
159 98 {οβθ «/θ6ννς, ἀἱδροιδεά πρ απά ἀονΠ, Νο 
Ὢνθτθ απασφαϊἰηίθά νι {λε (τεε]ς, απἀ ποί ν6τγ 
οοπγειφαπί υηΙίἩ {ο Τ,αἰἰπ, ος οίπετ Ιαπριασες οῇ 
Ώιο Ἠοτοίοπς. 

71Η] τεβρεοί {ο {ηθ ασθ απἆ εαποπῖεαί αι]ιογῖίν 
οϐ {ο Βρϊςί]ε, {να /ογπιε 19 εδίαὐ]ἰκηεά ὮΥ Ετος, 
Βίματί, ἄοπι ογἰάεποο οἱ {Πο πιοςί ψεἰσμ{γ ἸΙπα, 
Ροΐ] εχίετπα] απάἀ Ιπίθιπα|: απά ἴπο Ἰαΐετ, ὮΥ 
αοίιυα] {θ5πΙΟΠΥ {ο πιοδί ἀεοίθίνο. Τγ]αί 19 νναβ 
νυγ]έθη ννμ]ο να Γεππρ]ε αἱ Σεταδα]επι απά {πο 
2 ουνίςἩ βἰαΐθ ννετο Υαί ἵη Ρείηᾳ, ἶ8 Ρ]αΐϊπ {τοπα ἴπθ 
Ὑνοτ]ς 18616, Απά γαί ναί Τέ νναρ ντε Ἰη {πο 
ἰαίίεγ ρατῖ οἳ ιο Αροίο]ῖς ασε, ἱ5 ονἰάθηί {Τοπι 
νατίοας ΙΠ{ΙππαίΙΟΠ8. ερ ν. 12. κ. ὅδ. ΧΙ. Ἴ. 
17. Απά ἴο οκίοτπα] εγἰάοποο {οχ 15 εαποπῖεαἑ 
αι]ιογίίη ἵ5 αἰπιοδί οϐ εαιαὶ βἰγτεησίῃ, {Τοπ 18 
Ῥαΐπσ Γοιπά Ιπ πο Ῥοαβδοῃμ. Ὀντ. Ὑοχδίοη, απά 
ἔτοπα α ολαῖη οἱ αποίαοηπ5 απἀ αθερίαί]οης {οπα 
έλα οατ]γ Εαίλοτς, ΟΙ6πΙΘΠ8, Βατηαῦας, απά ο{μοΓβ 
ἀούνη {ο {ο οἶο5δο οῇ {θ 5εοοπά οθΠ{ΙΤΥ Σ Ἠπετε, 
5 Ῥτοῦ, Θίαατί οΏβοτνθς, ΄΄ ία αιαεδίίοη οἳ {λα 
Οαποπίσα] οτεάἰί οϐ ένο Ερϊδίε Ιπίετηίησ]ες 1ΐ- 
β61/ ννέ] ἵνα ααθδίίοη υηεῖμετ . Γαιί ν/αΒ ἴ]ιο 
ντ]ίθγ οἱ ἰ]α Ερϊφ9.”. Απά (9 παίατα]1γ 1θπάβ 
48 {ο {ο πιοβί Ἱππροτίαπί, ίποιςῃ, αἲ ἴποθ 8αΠιθ 
πια, ἴ]νο πιοβί ἀῑβοι]έ ααθβίίοπ οοππθοίεά γἴῃ 
ία Ερὶςί]ε ---- ΠάΠΙΕ]γ, 10/10 10αδ {ιο ιοί Νου 
8οπιθ πανθ αφοτίρεἆ Τί {ο δὲ. Γωμῤζε, οἳ Βαγπαθας : 
οἴμαίς, {ο Οἰρπεπί οἱ Ἰκοπιε, οι ἰυαπις, ο9Υ 
Αγοΐο. Ἠονψενοτ, 1ο Ομτίδάαπ ΟΠτο] Ίη σεη- 
ογα] Ὠας 6ὖυογ αβοτίρεά 1 {ο δὲ. Ρα. Ιπάεες, α8 
ίο Βατπαβας, Ο16ΠΙεΠΕ, ῥϊ]ναπαθ, ΑΡο]Ιο5, απά 
1 Κε, ἰιθγο 15 πο εκἰργπαἰ ααἰποτίν Ὑνλαίευεγ {ο 
Ῥτονθ απ οπε ΟΕ χεπι {ο Ῥε {πο νηίετ. Απά 
ἴπ{εγπιαὶ ΙΘ5ΙΙΠΙΟΠΥ 15 ΥΘΙΥ 8Ιεπάθτ, ΠᾶΥ, 45 Τοσατάβ 
Τε απά Ο]ειπεπς, α]ίε αάνετθθο. Ιπίετηα| {68- 
ΏπιοηΥ 18 ποί ν/απίίπσ 1π {ανοιχ ο{ 4γροιΐο. ΕΒπῖ 
16 οΠ]Υ απιουηίς {ο {Πίς ---- ἐαί { λα πιαίίοτ ἆθ- 
Ῥεπάεἆ νν]ο]]γ απροῃπ ἐπίεγπαί ενιἀεπος, 8 πηὶσ]ξ 
Ιπάθεά 8αΥ ἰΠαί ἴΊετα ἵ5 ποίμίησ ἵπ ίπε Ερὶ5ί]ε 
Ῥαΐ νν]αί 8εεΠῃς αρτεθαῦ]ε {ο {ο οΠαταοίετ απά 
ἰα]οπίς αφοτῖρεά ἵπ {α Ν. Τ. ίο Αρο]]ο. ὙΥεί 
ἐς ΚΙπά οἱ ενιάθπος οαπποί Ὀθ αἀπι]έεά, ννηετα 
οπίεγπαἰ ενἰἀεπος ἵ8δ ΘΠΊΙΤΕΙΥ νναπίῖης, απάἀ Ὕππετο 
Ἱπίοτηα]| ονἰάεηποθ οἱ α σέ ίγοπςεγ Ἰῑπά ΠΙΥ Ὀθ 
α]]εσεά Ιπ ρτοοί οῇ 5οπιθ οί]εγ ντ]ίετ; απᾶ νΠετθ 
επίογπαἰ παἰ]ογΙίγ οΒ {1ο βίτοηπσεςί Κἰπά ἵδ οοπι- 
Μίποα υγ] ναι Ἰηπίθιπα]. Απά 6 Ἰεπάς 8 {ο 
αἀγοτέ {ο {λα ενίάεπορ {ος {6 ορϊπίοη γΥΠίο]ι Ίαβ 
ϱαεπογα!]γ ρτονα]]εά ἵπ {νε ΟἨγὶδίίαη ΟΠατο]ι, ἐπαί 
Μπ Ἠρίεί]ο ννας υτίίεν ὉΥ Βἱ. Γαμ. Όπ 5ο 
ΥΕΙΥ οκἰθηςίνο α φιθβίίοη, {ο επίετ Ιπίο ἄείαιῖα 
υγοι]ά Ὄο απηδι]ίαῦ]ο {ο α ποτ ο λς παίατθ. 
Ι πιηςί {αγο[οτο οοηίθπί πιγβε]{ υνἰί]ι Ὀτίεῇγ αᾱ- 
γοτίῖησ {ο {πο ἠραᾶΐπα /[ραίωγος ο ἴποθ ονἰάεποθ 
οχίοτπα] απά Ιπίετηα], τε[εττῖης ἴπε τεαάετ, {ΟΥ 
{ατίποτ ρατου]αγε, {ο {πε Υοτγ εἰαροταίθ απὰ 
Ἰηνα]μαθ]ο Ἰπίγοάιοίίοπ {ο Πὶδ Τταηβ]αίίοη απά 
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αυτου, φερων τε τα παντα τῷ ῥηματι της δυνάμεως αὐτοῦ, δι ἑαυτοῦ .. 
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κχαθαρισμὸν ποιησάµενος τῶν αμαρτιών ημων, ἐκαῦθισεν ἐν δεξιᾳ της 

Νοίες ο. (5 Πρίδί]ε ὉΥ Ῥτοί. Βίπατί, ος {ο ἴε 
πἀπηίταρ]α δΗπιπιαγη οὗ ναί ας Όεεῃ ντ]ίεη 9η 
ιο αὐ]αοί, Ό}γ Μτ. Ἠοτπε, ἵηπ 5 Πηίτοδμοίίοη. 
Κουν {ιο ενἰἀεποθ ἘΕΟἨ ἔε Εαιίίιε ογἱσίπ, 19 οἳ 
"νο Κἰπάς, --- ετίεγπαἰ απὰ ἰπίεγπαί. ΑΦ ἴο ἴθ 
οχίογπα] ονἰάσπσα, οτ Ηιείοτίσα] {65ίΙΠΙΟΠΥ, --- 1Π 
Όιο βγεί Ρ]ασςθ, 1έ 56επι5 αἀνοετίεὰά {ο α5 ἴ]θ Ῥτο- 
ἀποίίοι οῇ Ῥίέ. Ῥαα] ὮΥ 9ὲ. Ρεΐες, ἵπ Ἠ5 Βεσοοπά 
Ερϊεί]α, Π1, 15, 16.5 {ος πειτε 16 ρτθαί ΤΘαςοΠ {ο 
5ιρροφ5ο αί (5 Ερίεί]ο Ὕνας ἴ]ο οπς ΝΠΙΟΗ Βὲ. 
Ῥείετ Ἰιαὰ οΠΙεΠΥ 1π νίενν. 2. Τ]αο Πρὶδί]ο 18 
{ουπά ἵπ {πε πποςδί αποϊθηπί οῇ ο ΎδΓβδίοΠ8, Γαςί- 
ετη απάἀ Ἰγαρίετης α5, {ο Ἰηρίαηπσος, ἴπο Ῥο5εΠ. 
2ΥΤ., [οτιιθά 1π ἴπο εαΓ]γ Ρρατί οῇ έπε 5εσοπὰ σεή- 
τάτΥ, απἀ ια οατὶγ Ταάπ Ὑοατδίοπ οα]]εᾷ Γαἰῖο, 
πηαάε α Π{ί]ο α[ίοτ ελαί ροτίοά. ὁ. Τ]6 {οςίΙπιοπγ 
οῇ Εοο]οδίαςίϊσα] απα αγ ἶ5 ἀεσιάεά]γ ἴπ {ανουχ 
οῇ έλα Ῥαπ]]πο ογἰσίπς ία «τεε]κ Εαίμοις αἰπιοςί 
υΠΙΥΕΓΘΚΙΙΥ αδοτίρίησ Πίο Ῥαα]: ἃ5δ αἲδο πιαπΥ οΓ 
Ώινε πιοςί εππ]ποπί οῇ ία Τιαίίπ. Ποιω Τέ οατηθ 
ποῖ {ο Όο τεσθ]νεά ΠιογΓθ ΡοΠεταΙ]Υ, ογ εαγ{ζεγ ὮΥ 
Όιο αΐεν, ἵ6 βαβἱκ(ασίοῖ]γ αοοουπἰαεἀ {ος Ργ ἨΗυσ, 
1ηίτοά. νο]. . Ρ. 5160 ---525. Το 5απι πρ (ο 
ππαίίεγ ἵπ {πε ποτά οϐἳ Ῥτοῦ. θίπατί (ρ. 119.) 
6 ινε θατ]γ {αβΠιοῦΥ 18, οῇ οοισςθ, ΠΠΠπιοαδιταΡΙγ 
Όπο πιοβὲ Ἱπιροτίαπί. Απά ἴπετο 5θοπι5 {ο Ὀ6 
βι/Ποίοπί ονἰἀάεπῃςθ, ἴ]ιαί {Πῖ5 γνα5δ α5 σεποτα] απά 
απΙ{οτΠα, {οΥ {Πο βγεί οεηίΙτγ α[ἴογ {πο Αροείο]ίο 
ασα, αδ ΙΠ τοβρθοί {ο ΠΙαΠΥ οίμετ ΒοοΚκς ο{ {ια 
Ν. Τ.: απἀἆ πιοτθ 5ο, ἴἶαπ ἵπ τεβροοί {ο βενετα]. 
9ο {λμαί 1έ 15 αρραγεῃέ ναί έλο ννοϊσηί οῇ εγἰάοπος 
{γοια (παάΙίοι 16 αἰίοσείποετ Ρρτοροπάεταπί ἴπ {α- 
γοιχ οῇ πο ορίηίοη ἐμαί Εαιί ννας ές παίῃπος οῇ 
Ωχ] Ερίκί]ο.) 

Τεί π5 πονν αἀνετί {ο ἐπίογπαί ονἰάεποθ ΕΟΒ 
Ώιο Ῥαμ]ίπο οτἱἰρίη. 1. Ῥαα] ολετίδμεά α ρτεαί 
αΠεοί]οη {οτ Ἠῖ5 ΚΙπΕπιεη αοοοτᾶῖης {ο {ο Πεβῇ 
(Ἀοπ. ἴκ, 1 ---4.): απά 16 Ἱ ρτοραρίο ναί θ 
αΠοι]ά πονοτ οτί {ο {πθιπ, απά οπἀθανοιτ {ο 16- 
πιονθ {πείς Ργε]αάϊςες απἀ (Πείτ απυε]ΙεςΊ ΤΠ. 
1 α νυτίοτς πιείποά οῇ (γοαίίησ Ἠὶς 5αὐ]θοί, {ο- 
μοΐ]ει υγ] Πῖ5 ΠΙαΠΠοΓ οῇ γοπδοπίπσ, ος α 51Γθ 
πιαγ] ὮΥ Πίο] Ίε ππαΥ Όο τοοοση]ζεά, ---- πετ 84, 
Ρα] παιδί Ῥο αἱ]οννεά {ο ο (ια απίπογ οἱ {να 
Ερὶςί]ε {ο πε Ἠευτεν. Ἐοτ, ἵπ ἴ]ο βγεί Ῥ]ασο, 
Ώπο ρεποτα] ατγαησοπιεηί ος πηθί]οά ριγεασά ἵπ 
(η, οοτγθβροπἀς ή] ναί {οαπά 1Π ιο οοη/{68Β- 
εἆΙγ Ῥαπ]ΐίπα Ερϊεί]68. 241Υ. Ύο Ἠετο Επ ναί 
δρεγαδιπιάαπου ο) πποαπίπσ οπργοδςεά ἴπ υεγή Γοιυ 
τοογάς, νπῖο ἀῑδάησιίεμος δέ. Ρα] Ποπ ἴο 
οί]ιεγ βαογθά νντιίοτ. Απά 941Υ, ΠἹάΠΥ (μίησς Ἰπ 
Ώς Ερϊδί]ο 6Ἠουν 1έ5 υντίίαγ {ο Ἠανο Ώθεῃ ποῖ ΟΠΙΥ 
πηὶρ]ιέγ ἵπ (πο Βοτἱρίπτος, Ραἱ Ρογ/αο(]γ οοπνογβαηί 
ΨΠ νο ομδίοπης, ρτασίσθς, ΟΡΙΠΙΟΠΒ, (γαά[{ομς, 
οχροβί{{οη8, απά αρρ]σαίίοπς οῇ βοτρίατο {δη 
χοσα]νεά ἵῃπ 1ο | ουνίκ Οτο, ΠΠ. Νοί οη]γ 
ἀοθς (χο σοηοΓα] 5οορο οῇ Επίς Πρίεί]ο (οπά {ο ἴο 
Ε4ΠΊο ροίπί οἩ νυλίο] οέ. Ρα] 5ο ππαο] ἀῑ]αίος ἵη 
μάς Ερίί]ο5 (Παπια]Υ, ἐἶλαί Ὢνο ατο ]η5ήβαά απάἀ 
κανοά αἱοπο {τουσ 65 Ογῖθε, απά (αί ἴηθ 
Μοραίο Ιπβ( {198 σπηπΠοί ποσοπρ]ἰςῃ πας): δαί 
επετο ατα νατίοιβ ἀοοίγίπα! Ῥγοροκήίοπα Ἱπ ἴπὶ8 
Ἐρίεί]α, νν]ίοἩ ατο [οαπά ἵπ νο ποκπον/]οάσοὰ 
Ερίδί]ος οὗ αί, Ῥαπἱ5 1. Α5 {ο (νο ἆορτοο οῇ 
το]σίοιις Κπονν]οάσο Ἱπιρατίοά ὮΥ ἴἶνο (1οβρο]. 3, 
Α5 {ο ιο ν]ονς, ἀἱδρ]αγεά ἴπ νο (1οβρο!, ο0η- 
ορτηίηᾳ (1ος νο Ταΐ]νατ, απά νο οοππππαπἰσα{οἨ 
οῇ πα σἱθις οἳ ἴἶιο Ἠο]γ Βρίπη, Ὁ. Οοποθγπίησ 
πο ΡοΓδοπ απά πιοοπ{οτία] οῇϊσο οὗ Ογίες, Τ, 
ΤΈπετο 15 αιιο]ι α αἰπηί]αγίίγ Ὀδίννοση {6 πιοάθα ο 

αποία({ἶοι, απά 5ίγ]ε οῇ Ρ]ιταβδεο]οσγ οῇ Ες Ερϊς6, 
απά οςθ Πίο οσο ΤΠ {με ανν οοη{εεδεά]γ 
Ὁγ οί. Ραυ1, α5 ενίησε {5 {ο Ὀε ΠΙ5 ΡτοάμοίΙοῃ. 
1. Μοάςες ο{ αποίαοῃ απά Ιπίετργείαάοης οΓ 8οΠ1Θ 
Ραᾶςεασες οϐ {πε ἨΗευτεν Φοτϊρίατθς, Πίο] ατθ 
Ροουμ]ατ]γ Ῥαπ]ΐπε, Ῥεσαιδε ΟΠ]Υ {ο Ὦα6 {ουπά ἴπ 
ιο ντ] άπσς οῇ Βί. Ῥαυ]. 32. Ἰηδίαηπςες οῇ σοϊποὶ- 
ἀεπος ΙΠ {Πα 5ίγ]ε απἀ ΡΙταδεοΙοςγ. ΟΡ Ώνεβε 
Βολπι]ά{, Ὦο (τοοί, απά Βίπατί, αἀάπος α οοη- 
αἰάοταῦ]ε πιπηὮοτ. Αάά {ο {π5, ἴλαί ασοπἰφέο 
βσιΓθ5, γΥμ]ο] ατα {γεφεπί ἵπ Βὲ. Ραα1, ατο Γοαπά 
ἵπ {πο Ερὶεί]ο {ο εε Ηερτεννς ν|. 18. χι. 1 --- 9, 
4. 12. ὃ. 0οἰποίάεπεςς Ῥείνεεη ἴε οχλοτία- 
Ποπα ἵπ ἐΠῖς Ερϊρί]6, απᾶ ἴποςθ οοπ{εβεεᾶ!]γ Ῥαυ]- 
1Πθ. 4. Βἰπιϊ]ατιίγ οῇ πε εοπεζισίοπ οἳ Οι] Ερίβ- 
6 {ο ἴἶνε οοπο]αδίοπ8 οῇ οἱ. Ρα] Ερϊεί]ε8. Ύ. 
μετα ατα 5ευετα] οἰτοιπιδίαποςς {ονατάς (πε 
οἱο5ο οϐ επ Ἠρίδία ΥΠΟ Ῥτουε Οιαί ἴί νναβ 
ν/γ]ίεη ὮΥ οἱ. Ρα]. 6ο χΠΙ. ῷ, 24.Χ. ὁ4. ΝΟΥ 
18 Τὲ Ρροςδίῦ]ε {λαί ίποβδε οοἰποίάεπσθδ σαπ Ῥε {]ν 
εβοοί οϐἳ πηοτο ααοϊἀεπετ 15 Τί ποῖ, ταίπετ, [ατ 
πΙοτο Ρτοβαῦ]ε ῑαί Ρα] Ὕνας ἴα υντίίετ ος Οιί8 
Ἠρ]εί]ε Ί 
Τ]α {οτοσοῖησ εΚείο], οΠΏΙεβΥ Γογπιεά οἩ {πθ 

ἀείαῖ]ς 1η Ῥίπατί ος Ηοτηε, Ρτεςεηί5 ἴ]α ου(]πθβ 
οῇ έπο ατσππηεπί ΟΠ ἴΠο ἠπίεγπαί εγίἀάεπος, αά- 
ἀποεά Γοτ {πο Ῥαπ]ῖπο οτἰσίη οῇ ίπ6 ρτθεεπί Ερίς- 
Ίο. Ἐογ ία ἀείαιἰς ἐπεπηςε]νες Τ πηαδί γε[ετ {πα 
γθαάἆςτ {ο Ῥτος. Φίπατί, απά οοπηίεπ{ί ΠΙΥςε]{ νυν] 
οβετίπσ α {ονν ΤΘΠΙΑΤΚ5 οἩ 6 παίυτθο απ Γογος οῇ 
{πο αΏονο ενἰάθπσθ. Ἐἰτδί, ἴπε ενΙάἀεῃπσθ α8 τθ- 
σατᾶς {πε οἴγομπιδίαπεος, 16, Ιπ δοπιε τθβρθοί5, Ἱη- 
οοπο]αςῖνθ, απά ἵπ αἰξ ποῖ 8ο 5ίοπςρ α5 {μαί ἀἆθ- 
ἀπσεά Γγοπι αἰπι]]ατΙ{γ ο6 ἀοοίγῖπος, ὅτο.; απᾶ γεί 
θνοη εἰπ]]ατίίγ οῇ ἀοοίτίπες απἀ πιείποά υνου]ά 
ποῖ, ο ἐέφεί[, Ὀε εα/Πο]επί {ο Ῥτους ἰΠῖ5 {ο Ῥε ια 
Ργοάποίϊοπ οῇ ὢΐ, Ῥαα]: ΓοΥ 846Ἠ αἴθ ποί ἵπσοῃ- 
ἰςίοπί νι 15 Ὀείησ {οπι ἴἩε επ οῇ 4ροζίο». 
Τ]ο ενἰάεπος αγίδίπσ {ποπ βἰπι]ατίίν οἱ αἰοίίοτι 
ν/οι]ά 56εΠ ]]κεΙγ {ο Ὃε ἀροὶρῖυο. Βαί Ἠετε Ἱε 
πημδί ϱο αοκπονν]αεάσεά, λαί α οοηκἰἀεταρ]ο ρατί 
ΟΡ ο Ραββασες αἀάισεά ὉΥ ἴπε ἀθ[επάστς οῇ 18 
Ῥαα]1πο ογἰσιπ ατα ποί κι/Ποίεπί]γ ἀεβπίίο {ο 
ΡΤΟΥΘ εοἰποϊάεπεε: ΥΠ] α {ΕΝ Ρρᾳ55ασες {μαί αγε 
8ο (48 νΙ]] ο 86ο; ὮΥ {ο εαὐεεαπεπί Απποία- 
{ποπς) Πανο Ῥδεεη Ιπαάνογίεπ{]γ ραβ5εἆ ουετ. Όπο 
ης, Ἠοννονοτ, ἵ5 οθτίαῖῃ --- [Τοπ {πα Ἰεατπεά 
ΤΘΦΘΊΙΟἨΘ8 οῇ Ώο (τοοί, απἀά οερεοῖα]]γ Βιπατέ, 
Π4ΠΙΘΙΥ, μαί ἴ]ο ροϊπίς οἩ αὐπεζαγτίη παπά οοϊποὶ- 
ἄοπορ αἲθ {ΥΓ ΠΠΟΤΟΘ ΠΙΠΙΘΓΟΙΣ {απ ἴποςο οἱ ἱδ- 
αὐπιαγίη. Τπουση ἔμεςο ]αξί Ἰανο Ώθσι Ἠαπίεά 
ουί Ὦγ (να Ἱπάε[αΙσαρ]ο ἀἱσεηπσοο οϐ α Ὑ]ο]θ 
ΡΙα]αηχ οῇ (ἄοδγπιαπ Οτο {ος πε Ἰαςδί 60 γδατ 
(οεροςἶα]1γ Ῥεγβατί]), οἳ νο] (να ΙΠΙΠΙΑΤΥ 
ΠΙΑΥ 6 866Π ΤΠ {πο Ῥτο]οσοπιεπα οῇ Καϊποε], απά 
πἱδο, τοῆι απδιογς, ἵπ ἴἶα Τπίτοὐάποίίοη οϐ Ρτοῦ 
Φέωπτί. ΤΠ πιαδί, Ἀοννουοτ, α[ἴογ αἲ], Ὦς οοπβοςεθἆ 
Ὠναί νο ἐπίογπια! ενἰἀάςηςσε /0» ἴα Ῥαμ]ιπο οτὶρϊπ 
15 1955 ίτοησ {απ {ο οτίογπια). Τε 18, Ιπάεςεᾶ, ο 
Όνο ππίατο οΓ αἲ] Ιπίοτηαὶ ονἰάσηπος ἐπ Γποουν οΕ 
Όνο απ{ποπ/1οΙἵγ ΟΡ πΠγ οοπιροβί(]οι (1 πιθαν, {πα 
ἃ γνοτ] οππ1θ [Τοπ ἴἨθ ρ6η οῇ αΠΥ οργίαίη νυγ]{ετ) 
ίο Ὀο Ίο. καἰἰς[ποίοτν παν ἴπαί ασαϊπεέε Ἡ. ἘΈοτ 
ν/μ]]ο, ἵπ ἴἶνο /αίίεν σᾳδο, Ιπίετπα] ονἰάςποθ ΠΙαΥ 
Ῥο 5ο Αἴτοπσ αδ {ο Ῥτογνο {πα Ρροϊπί αἱπιοβί {ο 
ἀδπποηκίτα(ἴομ, ἴπ πο /οηπιογ οᾳπφο, Ιξ οἳἩ ΤαΓΘΊΥ 
το πιο] Ῥογοπά Ε]8 ---- ναί (ο υνοτῖς 0η ργοῦ- 
αλ]ή 1ρας {ΤΟΠ πα νντ]ίοτ ἵπ φπθβίῖοπ. Απά 45 πο 
πέεγπαί ονἰάσποο οππ Ρτονθ α Ὀοο]Κ {ο Ὦο σεπιἶῃθ. 
Ν/ΘΗ ετ/εγπαἰ ονἰάεποο 5 ἀεοίάςά]γ ασαἰπδί 1 
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ρά β ς ας ο , / / σσ 3 τ ο ΕΡΕ. 1. 91. 4 µεγαλωσύνης ἐν υψηλοῖς τοσουτῳ κρείττων γενόμενος των ἄγγελων, Ρι;; ὁ ὁ 1ο, 
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” , , Ῥ 4 κο ὃ οσῳ διαφορώτερον παρ αυτους κεκληρογοµηκεν ὄνομα. Ττνι γαρ εἰπὲ να, 10. 

βΟ πο ἱπίετπα] ογἰάθησε δ]οτί ο) ναί 5ίτοησοςί 
Κἰπά, Ρτοσεσάἶπσ ἔγοιη υν]λαί Ιηνοἱνες απαςΛιγοπίδηε, 
σαη Ρτουε α Ἱνοτκ {ο ὢς 5ριγίοις, ΟΥ ιοί νίθη 
ῦΥ απγ απ]λος, ννηθι οχίεγμα] {ε5ΙΙπΠΟΠΥ ἀοσίάεά]γ 
αἴ(εςίς ἴπαί Τί ρα. Ὑαῖ, ΒΟΠΙΘΠΙΗΕΣ, ΙΠίθγΠα] 
ογίάεπεο Μπαί α οοπιροβ]οῃ 5 ΡΥ α οεγίαῖη 
που, ππαΥ, ΙΓ Ἠἱ5 5ίγΙΕ6, ΠΙΠΠΗΘΓ, ππά οαςί οῇ 
Ειοισηί ὂε ροσ]ίασ, ΡΓοΥθ 80 είΤοΏς, Ε]ιαί α Ρ6Ι5δοΠ 
Ροβ5ο55εἆ οἱ α ἴτιας {αεί απ οοιτγεοί ]αάσιποεηί 
ΠηαΥ /εεί 5αο] α Ρετειαδίοη ἔλμαί ἴ]ιε οοπιροβΙΙοη 
ἓν Ὁγ ναί νντ]ίετ, α5 {ο τῖδο ἴο Ναί {ο λ]π]κς 
οετἰαἰπίη. Ἠετε, Ἠοννενογ, Ίθ Ἠανο {ο εποοιΠ{θΓ 
Ένα ροτρ]οχίπσ βιοῖ, εναί νΥη]]6 έηθ σασί ο/ {ιοιισᾖέ, 
απά πιοίες ο/ γεαδοπύισ ατο ἀθοιάεα]γ Ραπ]1πε, γεί 
{μα οοἰομγίπας ο) δἰψίο, ππὰ εδροοΙα]]γ {με εοπι- 
Ροπἱἶοπι ο έ[ιε δεπίεπσεδ, πτε Ποῖ 85ο: ἴποιση {αί 
ἀϊβετεπσς ΠΙΠΥ Ὀδ Ρατ αἰτραίαρ]ο {ο ενα ἁῑ[- 
{ογεηςο οῇ 5πῤ]εοί ἵπ πμ Ερίείήες ΝΠΙΕἨ γνας ἵῃ- 
{επάεὰ αξ α {γεαίΐκε ταί]ετ {απ απ. Ἀογίαίοτγ {είν ; 
απά Ρεῖπσ αιααοξίε, Νου]ὰ οοπξε(εΠ{]γ Ός νντ]ΐέθη 
η [αν στοαίοτ ἀθ]οεγαίϊοπ, απ ποδί οῇ λα 
Ερϊεί]ες οοη/{ε685ε]γ Ραυ]ίπθ αρΡρεατ ἴο Ἠανοε Ὀθε, 
απά ννου]ά Ἠανο Πποτο ΠΠίςῃ οῇ βίγ]ε απά οοπι- 
Ροβίἶοι {Παπ {ποβθ. Αί αἲΙ ενεηίς, ἴπο οοἰποῖ- 
ἀθποςθ ἵπ ο ΓΟΓΠΙΕΤ ρατίϊου]ατ 15 οῇ ὮΥ {ασ (ίμο 
πιοςί ἱπροτίαπος» απά Τ τημδί 5αΥ {]αί {λε Γεε]]ησ 
ΟΕ ΠΙΥ οὗ πηϊπὰ 8 {ο {ο οοπιροδΙ{ίοη ΠΟΝΥ 1Π 
απερίῖοἩ, α[ίοιγ τορεαίεά απἆ πιοδί αθεπίίνε εχ- 
απηὶπαίίοης ος 15 οοπίθηίΐ5, ἵ5δ {λπαί ποπο Ραΐ ὢὲ. 
Ῥαυ] εοµ]ά Ἠπνε νΥγίεη 15, απὰ οοπδεφεπί]Υ εναί 
ποπο Ῥυαί ὃτ. Ῥααἱ αἰά ντ] Π. Ίπ Πέ, ἵπ 5ΠΟΓΕ, 
νο Ἠανο αἰ] ἴπα ροου]ίαγ απά Ργοπαϊπεηί [δαίαγοῬ 
ο Βε. Ραα]ς είγ]ο απάἆ ΠΙάΠΠΟΓ --- ἴο 6απηθ πιθίηοἆ 
ο σεαίπς Πῖς δαῦ]οοί, ἴἶχε 5απῃε βα]πε5ς οῇ ἠιοιισηῖ, 
Ίνα 5απιο ἀενοίῖοπα] ερἰγέ, ἴε 8απ1θ ν/αγπίῃ ος 
[οε]ίησ, παπά {ιο 84ΠΠΘ ΘΠΟΓΕΦΥ οΓ αχρτθβδίοη, υΥΠίο]ι 
ολατασίοτῖπο 5 οἴμετ Βρϊί]οθ. Όαπ αἰ] (5 Ρο 
{πο σα5ο, απά γοί {ο Βρὶεί]ε ο ποί ὮΥ 90. Ρα] ᾖ 
Νο Πλιείαπάϊῖηςσ, Ἠονθδνετ, Ναί πΙαΥ {ο πιοβί 

ΘΓΒΟΠΕ 566Πῃ {ο Ὀο6 φα{ἰ5[αοίοτΥ ΡΓοοΓ οΓ πο Ραιι]- 
1π6 οτἱσίπ, Υεί {ιο Οοππεπία] Ογ165 Γοτ {πε ]αδΐ 
Ἠα]{ οεΠ{ΙΤΥ Ἠαυε αἱπιοδί απαπΙτηοιιδΙγ γε]εοίοᾶ 1. 
ΟΕ «οµγςα, ἴΠ6Υ ίακο (ιεῖτ βίαπἀ οἩ {ο Ίπίεγπαί 
ευίάεπεε, {οαπάίπσ «πετεαροηπ νατίοις ορ]θοίοῃβ, 
Ώποισ] {ο να πιοδί Ρατ οχοθεᾶἰπσΙγ {Πνο]οιβ. 
ΤΈπεςε Ἰανο Όδεπ εχαπι]παἆ αἱ οοηβΙάεταβ]ε ]θηρί] 
ὮΥ Ῥτοῦ, Βίματί, απἆθτ {ο ἀῑδάποί Ἠεαάς ο οἩ- 
1εοίῖοπς ὮΥγ Πογήιοία, Ὀγ οι], Ὁὗ. Βειατίι (ἵπ 
πνη]ο] χο οὐ]ασίίοπ ἀθάισοά Γτοπα πο παπιὈθγ οΓ 
ἅπαξ λεγόμενα ἵ5 α{{οτ]γ το[αίεὰ Ὦγ α δἴππρ]ε τε/[οί- 
επος ἵο ἴα ΠΙΠΙΡΕΓ ΟΓ ἅπαξ λεγόμενα ἵῃ νο 
οο]]εοίθά ντ Ιπάε[αΙσαῦ]ο ἹπάαςίτΥ Ὁγ Ῥγο[εςθότ 
Βέματί), Ὀν Ώοε Ἐγείίε, γ Ποδ]πιο, απἀ Βπαι]γ ὮΥ 
ἨΒιεε. ΤηΠε απΏονο Ἰανο Ώθθῃ, 14ΡΟΠ ἴ]ιο ιυ]οίο, 
βα{ἰκ/αο{οτῖ]γ τοβα(οᾷ Ὦγ Ῥτοῦ. Φέπατίς απᾶ Γοτ {πο 
ἀθία]]ς, ἵ ππηςέ τοίςεγ {ο τθοαἆογ {ο Πὶ5 οἱαροταίθ 
Ἐκροςδό. Όπε ο: νο τοπηατκ πηνςί εα[]ος. ΑΙ 
πε Οτο Ὕν]λο οοπίοπἁἆ ασαϊιδέ ἴπο Ῥαπ]ίηε 
οτἰσῖπ, τοςί ἰιοῖγ οα5ο οΠΙεβγ οἩἨ {ια αἱ]οραίίοη, 
Ὠναί πο Ωτοε]ς ο{ Ειὶς Ερίςί]ε ἶ5 5ο ΠΟΠ δαρογίοτ 
{ο ναί οῇ νο Ἠρίςί]ες αἁπι]ίίεά {ο Ῥο ὮΥ Θὲ. Ρα], 
ἠναί ία οοιηροβΙ{1οῃ ἵπ απθςίίοη σαπποί Πανο Ρ6οθπ 
Ἠΐ5. Νο ποίμ]ησ οππ Ὀο6 πιἹοτο [α]]ασίοις {απ 
5ο] α Ἰὶπά ο τεπβοπῖησ, Απά πΠοτΘονοΟΓ, ἴο /αοί 
πῃαΥ ϱο οοπβάαεπ!]γ ἀεπίεᾶ. ΑΠοτ α 5{πάγ ο{ {πο 
Οτεε]ς Ἰαησιασο α5 ἀἰ]σεηί, απἆ απ αοφιαἰπίαποθ 
πΥΗ 19 νυγιίετς, ο 6νοτΥγ ασο, αὐοιμί α5 οχἰθηεϊίνο 
885 ἄηΥ Ῥετεοη, αἲ ]οᾳςὶ ΟΓ ΠΙΥ ΟΝΠ οοµπΠίτΥ, 1 
πιιθί ππαϊηίαίπ ναί Όιο (τεο] 18, οχκοερί αξ Τθ- 
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σατᾷβ ἴ]ο φέγοίιγο ο ιο δεπίεποεεΒ, ΝΟΊ 80 ἆθ- 
οἰάεά]γ επρετίοτ {ο {νο ἄτεεικ οῇ οί. Ρα], αβ {ο 
ππακα 1 6Υεῃπ ἰπιργοδαδίε Ὠιαί ἴηε Ερὶδίε Ἱναβ 
Ντεπ ὮΥ Ἰϊπι. Το Ἅγουε 18 ννου]ἀ Ἠετε Ὦθ 
οί ο{ ρ]ασε, απά Ιπάεεά Ίνετθ ασετε αείιπ, 8ἱποθ 
Ώιο Βεοίίοη ος Ρτοῦ, Φέπατί οἨ {ο ΠΗεῤγαῖδπις απιά 
ποπι-εΟΠ/ογπιαἶοπς {ο (6ἰαφδίσοαί δα, πι ἐῖς Πρίε- 
{16, Ίπαγ 5αῇ]6ς {ο ἀεο]άε ναί Ρροϊηί, Δία] ενεηίς, 
Ιέ 16 ορτίαῖη ἰπαῖ, ποσα ατραπιεηίς ἀταννη {Γοπα 
Ώ1ε 5ίγ]ο απά ἀῑσίῖοη οΓ{]1ε Ερὶεί]ε {ο {πε Ηεῦτες, 
5 οοπηρατεά νι (Πος5θ οῇ {πε Ερἰςί]ες αἁπαϊθέοά 
{ο Ὀο νυγίίεπ ὮΥ οὲ. Ῥαι], ννοι]ά ποί ο/ 1έ8ρί/ Ὦθ 
επουσῃ {ο Ῥτονε {πε Ῥαμ]]πο ογἱσίη; 80 48ο, οἨ 
ἴπε οίμετ Ἰαπᾶ, {Πα 8αππο Κῑπά οῇ ατσαπηθηίΒ, 1Γ 
ευεη [αγ βίτοησετ (Παπ {Π6Υ ατθ, ηθ6νετ σου]ά 
ἀεοίάς {πε Ερϊςί]ε {ο Όε ποί ντ] εῃ ὮΥ Βί. Ῥαυ]. 
Απά ἰΠ]8 {αίίεγ πεεᾷς {πε αἷά οἱ εχίεγπαἰ απ /ῖς- 
(ογῖσαί ενἰάεηοθ 6ΥΘ6Π ΠΠΟΤΕ {Παπ {Πε {οΓππετ. Το 
Πτα Ἠ]είοτίσα] ενἰάεηπορ ασαἶπδί 15 ΥΕΥΥ 5]]σῃί οοπη- 
Ρρατες νίἩ Ειαί [ου νο Ραι]]πε οΓἱσίιπ. Απά {πε 
Πκίοτίσαἱ {881ΙΠΙΟΠΥ {παί ἄοος εχὶεί ασαϊπςί 1 18, 
α5 Ῥίπατί 5Ποννς, ο6 α παίητο ΥΥΠΙΟΗ 15 στοαπἆάθά 
ΠΊΟΤΘ ΟΠ {αδίθ απά {6ε]ίπσ ἴ]ναπ οη 8ο]]ά {εδίπποηΥ. 
Τη εποτί, εχίετπα] απἀ Πϊδίογίσα] ἰδδίΙπιοΠΥ οαρῃί 
Ἀοτο {ο ἀεεῖάε νν]ιαί Ιπίογπα] ονἰἀσπος παὶσ]ί Ίοανο 
ἀαρίοιδ: ποτ οασηί ννε {ο Πεβιίε, εχοερί ΟΠ 
Ώιο 5υτεςδί στοΙπά5 (απάἀ ννε 56ο ἱΠθτο αΤθ ΠΟΠ6Θ), 
{ο 5αρρος5θ {]αί {πο ορίπίοπ ἨΠαπάεά ἆονγη ΡΥ απ- 
οἴεηί ἱγαάΙίίοη (ρταδεΓγεά ἴπ ἴΠε (Πιτοῃ {ο ἴπε 
πιο οῇ Ογίσεπ) ἵ5δ ννε]] {οαπάεά : ΠαπΙΕΙΥ, (λαί 
ΌΏιο Ερίδί1ο9 ννας υΠίίεη δη οἱ. Ρα. ἸΙπάεεᾶ, 1 
16 ἹΥοτίΠγ οϐ τεππατκ, ἴπαί Ίος Ὑ]ιο Ὀτίης {πεπῃ- 
6ε]νες {ο ο οῇ ορἰπίοπ {παί ιο Ερίδί]ε ννας πιοῖ 
Ἠτ]ίαη ὮΥ ϱἱ. Ῥαπ], ατα οαα]ΐίο αη5ισσςςς[α] Ἱπ 
αΠοννίπςσ 10ο Ύναβ ιο απίπογ: {ο οὐ]εοίίοπβ ος 
πε πιοδί δετίοις Κῑπά Ἰε αραϊπεί απ παπιο {Πα 
ηα5 Όθει οἵ σαπ Ῥο Ρτουρσῃί Γοτννατᾶ, α5 Ίας Όεεῃ 
ΒΊΟΥΥΠ αἱ Ίατσο ὮΥ Ῥτοβ Φίαατί. ἜΤπαί Πέ νναβ 
πντϊίεηπ ὮΥ Ώαγπαδας, οἱ ὮΥ ί. ΤαΚε, ίπετο 18 
ποί α εΠαάονν ο ον]άεποο : {ο (οπιοπς Γκοπιαπι5 
ου υαπις, {πε εγιάεποςῬ 18 Υ6ΤΥ 51ἱρῃῆί: απἀ {οτ 
Αγοϊίος πε οχίετηαὶ ος Πϊβίοτίσαι εγίἀάεπες 18 
ποχί {9 πιοίῖπισ ; απᾶ ἴ1ε Ιπίετηαὶ οΠΙΥ 546Ἡ ας {ο 
Ἱπάυςος 18 {ο ογαπί ἰμαί Ἡε πιῖσ]έ Ὀε ἴ]πε υτῖίας, 
1 ιήδίογτεαἰ {οδίϊπιοπα! ιοοιι]ά αἰ[οιο 1: Ὀαί 1 ἆοθβ 
ποί. Απά οπΠ6 οαπποί Ἰππασίπε {ἐπαί 1 Αρο]ιος 
]ιαά Ὄθεηῃ {ο υυτιίετ, αἰ] αἰἱίθείαίίοη {ο {πα {αοί 
π/οι]ά Ἠανε Ῥεεπ {15 ΥΥΠοΙΙΥ 1ο. Π ἶς ρ]αῖπ, 
Ώπεγείοτε, (ναί {ῃίς, 8 ννθε]] αξ {πε ρτεοεαῖηρ Ἠγ- 
Ροΐ]εφῖς ἵ π/{{οτΙΥ απίεπαῦ]θ. Ο6Ε 5, Ιπάεεᾶ, 
Φογβατί]ῃ απά Καϊποε]ὶ ατε αιωίο ανήατο; απά 
5ΟΟΠΟΤ {απ αἀπαῖί {ο Ῥαυ]ΐπε οτἰσίη, {Πεγ πανε 
ἀθνίςσεά αποί]εν Πγροί]μεδῖθ ενεη Ίε5ς αἀπιὶςειρ]ο 
ἴπαῃ {16 αΡογε, --- ΠαπΙΘΙΥ, {παί {πε Ερίεί]ο ν/αθ 
ΝΤΙ{ίοπ ὮΥ απ αποπήπιοις Αἰεχαπάγία «Ἰου. Βαῖ 
υγ]αί οαπ Ὦο Ιπιασίηπεά πιογθ Ιπιρτοβαῦ]ε, ἴπαπ ἐλαῖ 
{6 ννοτ] οἳ απ αποπι/πιοις Ὑτίετ, απά απ οὐδειγε 
Ῥεΐεοή, 5ποπ]ά, 1Π {με 8ραςθ οἱ 60 γοατς αῇϊεγ 1ὲ 
Ὕνας υντΙ{εη (11ο εἶπιο οῇ ΟΙαεπιεπί οῇ Βοπιπο, νο 
αρρεα]ς {ο Τί α8 α Ῥοοκ οῇ Ὠϊνίπε απθ]οτϊ{γ), ος 
8οοπ α[ετ, ἩΝΠεη ἴο Ῥεβοῃ. 3ΥΓ. Ὑοτδίοῃ Ίναβ 
{ογπιθά, Ἠαγα οοππο {ο 99 τεσατάεά α5 απ Ἱπβρὶγεά 
νο], απά τεοεῖνεά Ιπίο {πε Όαποῃ οῇ Βοτρίπτε, 
Ώλοιση πο ἵνοτκ5 Παά Όεεπ αἀπι]τίοά {ο α Ρρ]ασθ 
(πετο, Ὀμί 5ος αξ Ίνοτο οοπ/{ρβ5εά]γ υτίαοπ Ὦ 
Αγοςίιες) Τηϊς ατσαπιεπί, Ιπάεθᾶ, Πο]άς σοοᾶ, 
ΠΠΟΥΘ ογ]655, ο{ Οἴεπιεῃς, ἰ]ναπας, παπά ΑΡο[Ιο, 
Ραΐ πηασ] πΙοτο ΟΓ απ σποπΊµποις Ἱντοτ. Ῥεείάες, 
α5 ἴπα νντίίοτ ενἰάεΠ{]Υ ἵνας ιοο[[ ᾖποιοπ {ο ἔ]ιοδε 
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᾽ - 3 / ν δι ὁ 3 9 εἰ ι ’ ῃ / 
ποτὲ τῶν ἄγγελων᾽ Τίος µου εἰ συ, ἐγῶ σήμερον }εγέρ- : 

[ 2 .) 

νγηκά σε; καὶ πάλιν’ Ε}ὰὼ 

το]ιοπι ]ιο αβρεςΙα]]γ αἀάτεσσεᾶ, Ίο" εοι]ά {9 Παρ- 
Ρο {ναί Ἰο ελοι]ά ποί Ὦθ ποτε σεπεγαἰ{ ποιοι 2 
Οπ {πε οἵεγ Ἰαπά, πε εατ]Υγ αἰπιοδί σεπεγαἰ Ρεί- 
ειιαδίοη {]ιαί πο Ερ]δί]ε ννας ντε ὮΥ ί. Γαι!, 
οαη Πατά]γ ο αοοουπί{εὰ ΓοΥ, οχεερί ΟΠ {πο 51ρ- 
Ροβίτίοπ (αί 1ΐ 10α5 5ο. Ἰπάεεά ({ο α5ε ἴε ν/ογάς 
οὗ Ῥτος. Βίπατθ), «1 Ῥαι] ἀῑά ποί νντ]ία 1, νο 
ἀἱάἀ Ί Απά ναί 18 {ο Ὀο σαϊηπεά ΡΥ επἀεανουτίπσ 
{ο 85ΟΥ {πα ῥοβδιῤιίη ναί 8οπιθ οίπετ Ρ6ίδο 
νντοίο ἵέ, Ν]θη 56Ο ΠΙΑΠΥ οἰτοιπιδίαηπςςς απ]ίε 1η 
{ανοιχ οῇ {ο σοηποτα] γοῖσο οῇ ἴε ρε] γε ασε», 
εναί (5 Αροβίο γα {πο αιίλοττ ἜΤπαί ἴἶε 
Οτο], ἀπτίπσ ἴπε βτεί οεπίΙτΥ οἳ {ο αροβίο]]ς 
ασο, αφοτίθθᾷ 1 {ο 80Π16 0Π6 ο{ {Πε ΑΡροβί]ος, ἵδ 
οἶεατ {τοπα {ιο Γαοί ναί Πέ Ὕνας Ιηβετίεά απποπσ 
Όνα οπποηίσα] Ῥου]ἷς οῇ νο ΟΠατο]ες ἵπ {πο Εαςί 
απά ιο Ἰἡοδί:; ναί Ιί γνας οοπιρεῖσεἆ ἵπ {Πα 
Ρεεε]ίίο, ἵπ νο οἱά Ταίπ Ὑοτείοη; απᾶά γα 
οεγίαΙΠΙγ αἀπι]ίιοά Ὁγ Πιο Α]εχαπάτίαπ απά Ρα]- 
οδίίπο (μτοῃθςδ. ΆΝον ναί Αροδίο ἀἷά υυτ]ίε 
Ἡ, 1 Ῥαα] ἀιά ποιἹ ΘΗΤεΙΥ πεϊίπετ «οἴη ΠΟ 
Ῥείετ, ΠΟΓ «απΠΠΘΕ, ΠΟ 146. ἜΤπε ἀϊβετεποε οἑ 
βίγ]ο 15 {οο ἰτῖκῖπσ Ὀοίνγεεη {]ιεῖ ]είίετς απ (Π18, 
{ο παπι] { οῇ 5αοἩ α 5αρροβί1οη. ΕΒυιΐ ναί οίπετ 
Αροεί]ε, εχεερί Ρα], νας ἀἰείπσιϊδμοά ἵπ {πε απ- 
οἶεηπί Οατο] αδ α Υυτιίεγτ ἼἌοπε: απἀ {ο σο0η- 
οἱαδίοπ {πετοε[οτο ΞΘΕΠῃ5 {ο Ρο αἱίοσεί]μετ α ρτοῦαῦ]α 
οπ6, {]ιαί Ίθ Ὕνας {ιο ὙΥτ]ίετ. ΤΗΥ που] αἰ ια 
οἰτοιπηδίαποςς γΠΙοἩ ερεακ {ος /ῆπι Ὦε οοηδίταεἀ 
35 γε]αί]ησ {ο 8ΟΠΙ6 1πΟιΟΙ 10γεγ Άτο ἴπε 
βεπ/ϊπιθηί5 αηυνοτίπγ ο{ Ἠίπι  Άτο ίΠεγ ορροξεά 
{ο ννλαί [ο Ἠας Ιποα]σαίεά Ί Ὦο ἴπιεγ ἀῑῆετ [γοπι 
Ὑγπαί Ἡο Ἠας (αασηίτ Νεϊίπετ. ἩΝΊΥ ποί ίπεπ 
απ] {ο ῥτοβαθιίη ναί Ἰο γνας ἴἶλο απί]ογ ᾖ 
ἌΝαγ, ΝΤ ποί αἀπιί παί ια ΡτοβαβΙίγ 19 α5 
ρτοαί αξ {ο παίατο ΟΓ {1θ οα5ο (11ο Ερίὶ5ί]9 Ροΐπςσ 
απΟοΠΥΠΙΟΙΘ) οοι]ά Ὦο εχρεοίεά {ο αΠοτά. ΤΥΊΥ 
αΠοι]ά (Ίατο Ὦορ αΠΥ πποτο ορ]εοίίοπ {ο Ῥαπ] ας 
Ώιο απί]ος οῇ ἰμὶς Ερίδίε, απ {ο αΠΥ οίπετ 
πιαπ {7.1 παφδί, {Πετείοτο, οοπε]αᾷε ὮΥ επ{Ιτε]γ 
ποφιἰαεοῖησ (ην Ῥτοί. Θίπατί) 1Π ἴπο ορίπίοη ο 
Οτίσεῃ (ΥνλΙο] οοτίαϊπ]γ αίίοδίς {Πε Ρεγειαδίοη {ο 
Ἠανο Ῥοειῃ οῇ {πο Ἠσῃεςεί απί]α{γ)}, ναί “ Ἡ ἐς 
πιοί πυζ]ιομέ γραδοπ ἶιαί {ηα αποϊεπίβ Ἠανε Παπάεᾶ 
ἀονύπ {ο 18, ελαί Οχ]ς Πρ]κί]ο ἶ5 Βαις.7 
Το αἀνοετί Ῥτίοβν {ο ἴἶε «οορο απᾶ οοπίεπί ΟΕ 

ἴιο Πρίδίο (ννπΙοὰ σαηποί Ὠοδίίετ Ὦο οχργθς8οἆ 
Έναν. ἵπ ιο Ινοτάς οϐ Ντ. ἨΠοτης): “Το στεαί 
ομ]οοί οἳ ο Ερὶσίε 16 {ο Ίου ἴἶιο Ὠοῖίν οῇ 
Ίεδας 0Ἠγ]δί, απά ο οχοθ]]θπογ οῇ ὶς (ποερε], 
νο οοππρατθά υγ] πο Πηςαίίοης οῇ Μοφβος: 
{ο ῥρτονοηί ἴπο Ἠερτοννς οἵ ον] οοηνοτγίς {Τοπ 
τε]αρθίησ Ιπίο {ηοςο τίος απἆ ορτγοεπιοπίος γνη]ο]ι 
νθτο πον/ αὐολεμοςά; απά {ο ροῖπί ουί (πεῖτ {ἰοίαὶ 
ΙΠ5ΙΠΠΟΙΕΠΟΥ, 5 ΠιααΠπς οϐ τοεοοποϊ]]πίί]οηπ απά 
πίοπειησηί. πε τοαβοπίηρθ ατο Ιπίργαρετδεά 
ΥΠ] ΠΠΙΘΓΟΙΙ5 8ο]θΠ1ή απά πῇοσίΙοπαίθ γναγηίησς 
απά οχλοτίαΙοης, αἀάτεβεες {ο ἀοτοπί ἀθεοτὶρ- 
6ποηβ ο Ρ6ΓΕεοΠΒ. Αί Ιοπσία ί. Τα] «ουν {ο 
παίιτα, ε/ῄσαςγ, απά (ταπΙρἩ ο Γι, Ὦγ. ννλίοἩ 
π]] Όινο βαἰπίβ ΙΠπ ΓΟΓΠΙΟΓ αροθ Ἠαά Ῥεσεῃ ἀεοθρί- 
εἆ Ὁγ σα, απἀά επαβ]εά ίο οῦςΥγ, εαῇΠετ, απά 
η οχρ]οΙ{ς, ἵπ ἀοίεπος οΓ ἰπείτ Ἠοἱγ το- 
ἰσίοι; οπι Νίο] Ἰθ {ακοφ οοσαβίοη {ο οχλοτί 
ένοπα {ο αἰοαά{αβίποθθ απά Ρείβ6νετάαπος ἵπ {ο 
ἔτας (11. 

6.1. ἜΤ]ο σοποτα] ἀθβίσῃ ο ἴἶο υυτ]ίοτ Ὀοείπσ 
8ο {ο οοπηπιοπά ΟἩτίβαπΙίγ {ο Ἴποθο ποπ ο 
αἀάτορβοι, 48 {ο οοπβσπα {Ἴλθπα 1π ἐλεῖς αὀλοτεπος 

3; 2 υ 3 { ὶ ἡ 

εἔσομασι ανυτῷ εις πατερσ, και 

Ώιετείο, οἵ Ἱπάπσος {επι {ο επιῦτασς Ἱέ, ΙΓ 111εΥ 
Ἰαά ποί γεί ἆοπε 6ο; Ἰ6 6ΟΠΙΠΙΕΠΟΕΡ ή ἀἱβ- 
οοΙΓςε ΡΥ ταἰδίησ 1Π {πεῖτ πη]πάς {πε Ἠ]σῃεεί οοἩ- 
οερίίοης ο{ ;εξα5 Ολγῖςί, ἴιε Αμίογ ο/ Μια πιο 
γουεἰαίίοπι πο]ιῖε] (ἄοά ]ιαά πιαᾶρ {ο πιαπ (ν. 1.). 
Ἠο ἴπεπ Ροῖηίς ουί (πε αἰσπιίίιῃ οἳ Ηϊ8δ οὔ]οε απά 
ῥεηνα, α5 Πιονά ο {ιο ιοογίά, νπῖοὮ Ίνας ετεαίεἆ 
Υ Ηίπι (ν. 2.): τερτεεεπησ Ἠϊπι α5 Ῥεΐηςρ ἴπθ 

έγιιο ἴπιασε οί «οσά, Ώιε τερτερεπία(ἶνε {ο ΊπεΠ ο 
ΗΙ5 σ]οτΥ, απἀ αοοοτάἴπσΙγ επἀοννεά υη]ῃ 8ονθ- 
τείση ΡΟΝ/ΕΓ (Υ. 9.): επαί, αξ Ἠεαίαίογ οἱ ἴᾖε πιοιῦ 
αἱδρεπδαίίοπι, Ἠθ΄15 εχα]ίεά [ατ αὔογε Τε απισεῖς, 
νο Ἰνθγε {πε πιεάἰαίοτς οῇ {πε οἷά οπε: αί ἴπ 
6 ΠάΠηθ 30Ν, ηθ Ἠα5δ απ αρρε]]αίίοῃ {ασ πἹοτε εχ- 
αἰίοά ἴναν ιεῖτ (νν. 4, δ.); ΠΑΥ, ἴπαί ηε ἵδ {8 
οὐ]εεί οί ιοογδ]ῖρ ἰο ιο απρεῖδ; ὙΙ]ε {ευ ατθ 
οπΙγ (ο4)5 πιεββεησετς (Υγ. 6, Τ.). ἜΤηαι Ἱηπ Ἠ]8 
απαΠίγ οἱ Κῑπο απά ΜερείαΠ, Ώε ας απ εἴετπα] 
ἀοπαίπίοπ5 απά 15 ε]εναίεά ὮΥ 5 Ίουε οἱ τὶρῃ- 
{6οιΙβηθςς {0 ἄη Ἠοποιγ αβονε αἰ] οίπετ Κίπσε (1γ. 
ὃ, 9.), Ῥεῖπς, Ιπάεεᾶ, αἀάτεβδεεαά ἵηπ Θοτρίιτο α8 
Ογεαίογ οὗ ΐιε Ὀπίυοτδε, ἱπιπιαίαρ]ε, ἐπορεγίςπαδ]ο 
(σν. 10-12.) απ εχα]αίίοη πενει αδοτῖρεά {ο 
αηρε]5 (ν. 10.), νο ατε ΟΠΙΥ σοοπεἰἀετεά α5 ασ επί 
αππρ]ογεά ΓΟΓ {πε σοοᾷ οἳ ἴἼοβο ἨΥο αΓε {ο αἰίαῖῃ 
1ο {1ο φα]ναίίοπ υΥπίος ΟΠτὶςί οοη{ετ». 6ο βίι- 
ατί5 11 Απα]γείς. 

1. πολυµέρως καὶ πολυτρόπως.] Ἀοπιε ἀϊῄετεπσθ 
ος ορίπίοη Ἠθτε οχἰκί5 απποπσ Εχροβίΐοίς, αποϊεπί 
απά ΠΙΟΔΘΓΠ, ας {ο ὙΥΠπείμετ {οφ νγοχάς ε]ου]ά Ὦθ 
Κερέ ἀῑφίίπεί ἴπ 8επ5ε, ΟΥ Ῥθ εοππεείεᾶ, 45 ΒΥΠΟἨΥ- 
ΠΙΟ, απά ἀθκείσηαίίπᾳρ, ὮΥ ἱπίεηφί{γ, ἴπο οστεαἰεδὲ 
νατὶείγ ο{ {πε αποϊεπί τεγε]αί]οη8; α. ᾱ. “«ἵπ να- 
τίοις απἀ ἀϊπετεπί νναγς.” ΟΕ εποβε Ὑ]λο χεερ 
έπεπη ἀἰδίήποί, 8ΟΠ16 αβεῖση {0 πολυµέρως ἴπε 8εη5θ 
έέαί νατῖοις πιος; ” οίμοτε, ἴπαί οῇ έέ ἵπ απάτ 
Ρατίς ος {116Υ τιπῖίε ῥοίι; νΠπῖο] 15 5ατε]γ Ἱπαά- 
πὶβρ]θ. Α5 {ο {Πο 56π5θ, “' αἱ 5απάτγ {ππες, Τε 
15 ἀοφαίο οῇ αα{]οτί{γ, απά απεαρροτίεά Ὦγ απΥ 
οΓ ἴε αποϊοπί Ὑοδγείοης. Ί]ροπ ία Ὑγπο]ε, 1 18 
Λοίέεγ (ΥνίἩ (Ἠτγς., οϐ ἴ]μο αποϊεπίς, απά 5οπηθ οϐ 
ειπε Ὠθεί πιοάθγη Εχροβίΐοτς, α5 (τοί., Ὠϊπάοτε, 
απά Κπίποε]) {ο γοσατᾷ {6 ἴννο Ὑγοτᾷς α5 ΒΥΠΟΠΥ- 
πηους ἵη αἰσηίβοαίίοῃ, απά Ἀπίιοά {ο εἰτεηπσίῃαπ 
μα 6οηςο: Ῥοῖπσ Ιπίεπάεά {ο ἀεποίο {1ο νατῖθ 
ἵπ σοπετα] οῇ ἴπε πηαίίετς απἆ ἀοοίτῖπος, Ισ] 
(.οἆ ἀῑτοσίθοά ἴἶα Ῥτορῃείς {ο τονεα]. Απ ορίη- 
ο 5αρροτίοά Ὦγ οθτίαϊπ Ῥαδξασθς ο) Μακίπιας 
Ἐνγτίας απά Ῥ]]]ο, Ὑ]θτο Ὑνο Ἠανθ πολυµέρως καὶ 
πολυτρόπως, 3Πᾷ πολυμεροῦς καὶ πολυτρόπου ' ΠΔΥ, ἵπ 
οπο Ῥᾶβεασε, ΙΕ ἴ]ο αἀάίίοιπ ο ποικίλου. 18, 
Ἰοννανοτ, ο ννοτᾷς Ὦο {ακεη δεραγαίείή, πολυτρό- 
πως πια 6 πιεαπί (45 πιοδί ϱοπιπιθηίαίους ἐμπίς), 
ΟΕ ο υαγίοις πιοᾶο οϐ Ὠϊνίπο γευεαξίοπ, Ὦγ 
ἀπθαπης, νἰδίοης, 5υτηρο]ς, τίπι απά 'Τηαποπηῖπη, 
Ῥτορ]οί]ο οοδίαξν : ο) (α5 ιπάοτ{ απᾶ Καπί. πιαῖη- 
{αἶη) ο «6 ἠπο νατίείγ ἵπ σεηποτα] οῇ (πε {πηρα -απᾶ 
ἀοοίτίπες νπίο] (οἆ οοπιππαπά θά {ο ὃ6 τογθα]οά 
ὮΥ ο Ῥτορ]ιείς.” 

--“πάλαι] “'ἵπ αποϊεπί Ὠπιος. Έοτ 400 γθατα 
Ἰαά οἸαρεεά εἶποο (1ο {πιο οῇ {πο ζαίεδὲ οϐ ἴ]χοφθ 
ΝΥΤΙΙΘΤΕ, νο ννετθ {16 υνγίίοτς, ἵπ νατίοις ασθς, ο 
Ώιο ΒοοΚ νο] οοπιροφεό {ιο Ἠενε]αίῖοη οῇ ἀοά, 
ποσοτᾷΊηᾳ {ο ἴἶνο ΟΙ4 Ώ]εροηδα!,η. Λαλεῖν ΡΓΟΡ- 
ογ]γ ἀοποίος ἱπιπιεάϊαία οτα] οοπηπια πἰσα{ίοις Ῥξ 
ΒΟΠΙΘΙΙπΙΘ5, α5 Ἠθτθ, οοπηπηπἰσα{ίοπ. πηπάς ἵπ 4ΠΥ 
ο[ιοη ΥΝΑΥ, ----Ὀν νἰδιοπβ, δαροτπαί(υτα] Ἱππρι]ςος, ος 
βιοἩ Ἰκα: απά ποί {ο ἴπο Ῥεγεοπς {Πο6πιβε]νθἙ, 
Ῥα{ (Ἡτοιρῃ το πηδάῖαπι ο οἱΠ6/8. Ἐν βίαπά8 
Ἰετθ {ΟΥ διά; απ΄ Ἠε]]επίκίίο Ιάϊοπι. ἩΠροφ. Ἀετθ, 
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θαυῦύτος ἑἕσται µοι εις νιον; 
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τότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει Καὶ προσκυγησάτωσαν αυτῳ 

α5 οἵσπ, ἀαεποίθς {ἴποςο νν]λο οοπιπιαπίἰσαίε {1ο ΤὮἱ- 
γνίπε γ]]. [ηδίεπὰ οῇ νε οοΠΙΠΛΟΠ τοαᾶ!ῖςσ ἐσχά- 
των. ΥΘΕΥ ΙΑΔΗΥ ΝΜ95., εατ]γ ΕΜάΙ1σης, απά Εαίμπεις, 
Ἠανε ἑσχάτου, ΝΙο] Ἠαβδ Όεοῦ πἀορίεά ὮΥ ενθΓγ 
Εαΐτοτ οἱ ποίαο ἄοπι ΜΗ] (ο Ὑπαίΐετ: απά 11541γ, 
εερεοίαἰ]1γ αδ ἵί 15 οοπῄτπιεά Ὁ} {να οοοττεποῬ ΟΕ 
{νο νετγ οχρτεδδίοη 1π ἴε 5ερί. αἲ Ναπῃ. χχῖν. 14. 
Ἐτε]. χκκν]. 10. ᾗετεπῃ. κκ]. 20: (ἠοιρ] ἐσχά- 
των ϱἱδεννπετο οσοµΙ5. ἈΛΊΟΓΘΟΥΕΣ, ἐσχάτου 8 ἴο 
νο Ργε[εττοεά, α5 Ῥοαΐπςσ ία πιοτο αἰ[ίοιέ τοαάῖπρ. 
ΓΗ τοςρεοί {ο ἴπε 8εηςε οἱ ία αεκρίοβδίοη ἐπ) 
ἐσχότου, 1 ϱεπετα]]ν ἱπιροτίς, “'αἲ 5οπιο Γα{αγα 
εἴπιε ) πιοτε ο0ἵ 1658 τοπιοίθ, αοσοοτάῖησ {ο πε οο!- 
ἰαοχί απά «5οορο ΟΓ {λε ραβ.ασθ. ΊπεΠ λε ἐἶπιον 
λ ἔο Ηεκοία[ι ατθ 8Ρροκοη οἩ8, ἰΠο οΧΡΙΘΒΣΙΟΠ 
σχαται ἡμέραι, καιρὸς. Οἵ χρόνος ἔσχατος, απἀ τὸ 
ἔσχατον τῶν ἡμερῶν ΠλθαΠ ἴ]πθ {αδί ἐἴπιες ; 51ος ἔᾖετι 
απ οπὰ νγου]ά Ῥο ραί {ο να Μοραίο «ἱδρεηφαίίοη, 
ὮΥ ιο οοιηῖης ΟΕ [πο Μαβείαη. Της ία εκργεδ- 
ΒΙΟΠ ἐσχ. ἡμ. Ὑα5 οοσαβδΙοπα]]γ αρρ]]θὰ ὉὈΥ νε ΑΡρος- 
65 {ο ἀεποίθ {πο {πιο αἸογί]γ Ῥτενίοις ἴο ἴπθ 
αἀνεπί ο Ολτὶκέ {ο Ἰαάσιπεπί αί ἴπο οπἁ ος {πο 
νγοτ]ά. ἈοππθίΙπιθς, Ἠούνθνοτ, 1 ἵνα5 επιρ]ογαά {ο 
ἀεποίᾳα ἴ]ο ρεγίοᾶ ο {ιο (αοδρεί, ιο ἰαδί ἀἱερεπδα- 
ἐἶοπ ο) ἀ.οά, ενεπ ναί ο{ {1ο Μεβείαμ. Απά δις] 
Β6ΕΙΗ» {ο 6 15 Ιπιροτί Ἰοτο. 

---ἐν Υἱῷ.] Τηϊ8 αφο ος Υἱῷ ν(]λοιί ιο Ατίϊο]ε 
ἀοε5 ποῖ, 38 ΡτοῬ. Αέπατί Ιπασίπος, {οπά {ο Ιπγα]]- 
ἀαία Βρ. Μιάά]είοπ’5 {πδοςγ οΓ (μα ἄτεεκ Ατς]ο. 
Ίη α Νοίο οπ Μαίε. 1. 1, απᾶ 1ν. ὃ, ο βπούννς (μαί, 
ὮΥ α ΙοεποῬ ατ]εῖηπσ ουί οῇ να παίιτο ΟΓ Θεὸς, Ἡθ 
τΠαΥ νντ]{ε οἰί]εγ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. ΟΥ Υἱὸς Θεοῦ. Βαί Ἰε 
πας, Τ Ὀε]ίευα, ποννπετο ποίῖσεά 1ο ροου]ῖας πδασε 
Ῥο[οτο 5 ο Υἱὸς Γογ Ὑἱὸς Θεοῦ, νΥΠΙοΗ 15 εχοεε- 
ΊἸησ]γ τατε, Υεί αραϊη οσστς αἱ νΙῖ. 28, απά γ. 8. 
Ἠπά Ἰε ἆοπο ϱο, ΠΟΝΕΥΕΥ, θε υνοι]ἀ Ἠανο {οιπά 
πο ἀῑποα]ί ἵπ τεσοοποῖ]ησ 1ὲ νι Ἠϊ6 {ΠΘΕοΤΥ: 
αίπος Πο νγοπ]ά Ἠανο 5εοη {μαΐ Ὑἱὸς ΠΠΑΥ, ἵπ {15 
πςα, Ὀο οοηφἰἆρτγεὰ (κα Χριστὸς ραΐ ΕΟΓ ὃ Χριστὸς 
τοῦ Θεοῦ) α5 απ αρρεἰαίίοιι οοηνοτίθαὰ Ιπίο α δογί 
ο Ῥγορεγ παπιο, απἀ οοηεεαπεπ{1γ οπ/{]{1εἆ {ο ίΠα 
ΒαΠ1θ Ἰσεπος; ΠΙΟ να Επά {ο 6 {ἴθ σα5θ ἵπ 
Χριστὸς : ΝΕΤΥ τατθ]γ, Ιπάθεά, ἵπ {Πε (ἀοβρε]5δ απἀ 
Αοίς, δυί (Γεαιεπ{1γ 1η έλα Ερϊσί]ας. Τη Μπΐς σα5ο, 
νι 866ΠΗΒ {ο τοφι]γο {μαί {Πα Ὑνοτά 5ποι]ά 

υυγίεη η α (αρα. Απά 5ο Ι Επά Τήε- 
ορΡΏγ!. ἈΤοτθονατ, ἴέ 15 ρτοῦαθ]ο ἐαί ἵπ (πο Υἱῷ 
ο{ {] νογςε, απά {ἶθ κληοονόμον ΟΕ χε πεχί, ἴ]α 
ψτ]ίοτ Ἰαά ἵπ νου; ο ννογάς οὗ ος Τιοτὰ 1π (ια 
Ραταῦβίε, Μαέ. χχ]. 9. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐ- 
τοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ. 

2. ἔθεκε] {ογ κατέστησε, 38 ἵηπ Αοΐς χι. 41. 1 
Τ]ες. ν. 9. 1 Τϊπι. 1. 125 νο] πο 15 αἱδο {οαπά 
ἵπ Όιο ἨΠεῦτευν πλ Υεί {Πε Ιάίοπ 15 ποί 
ππετεΙγ Ηε]]επῖδῆο; Ῥεῖησ 5οπιθίίπηθβθ {ουπά ἵπ 
Όιο (ϱ]αβεῖσα] Ἱντίῖετς; 6. στ. Ἠοτοάίαπ ἴν. 7. 10. 
θέµενος αὐτὸν υἱὸν, καὶ κοινωνὸν τῆς ἀρχῆς. ποτ 
ἴπετο 15 α π95θ ΟΡ υἱὸς πι]άνναυ Ῥείνεεηῃ {πα ογά]- 
ΏΔΓΥ 156 α 8ο, παπά ἴῃθ οπθ ]ηδί ποίσαἆ. 

---κληρονόμον.] Ἔ]ε Ὀορί Βχροβίΐοτθ ατα αστεεά 
Ώναί νο γνογ 15 Ἠθτο αςοά ἵπ {Πο 56Π56 ,ογᾶ, οἵ 
Ῥοβδε88ργ: α5 αἲ (π1. 1ν. 1. νο Βοη ἶ5 βαἷἆ {ο Ρο 
κύριος πάντων. Απά ΟἨτὶδί 15 5ο οα]]οά αἱ Αοίς 
Χ. ὀ0, Ἀ66 αἶκο Π. ὀ6, ΤΠ Ῥτοῦ. Βειατί ΒΙΡΡο- 
565 {ο ο α Περγαίςπι, ἴγοπα γη... Βυαΐ ο Ιάΐοπι 
5οθ{η5 γα{]ογ Γοτιποά {τοπ ἴἩε π5ο οῇ {πο Τ,αίἶπ 
Ἰιῶγες Γοτ ἀοπιίπις; νο Παῖτ Ῥοῖπσ οπ]]εά Ἰιογις 
ΤΙΊπΟΝ. 3Η] {ο γοπάοτ Τε «« Τιοτᾷ 16 οὐ]οοίίοπα- 
Ρίο: «ἴπος {νο αχρτοβδίοη ἵπ ιθβίίοη ννας π5οἆ 

τ ΤοΥ κύριος, ἵο Ἠληί αἲ φοπιοίµιῃπσ Γιεν. 39ο 

᾽ ’ ια) 

ἹὍταν δὲ πάλιν εἰσαγάγη τὸν Πἴρω- 
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αἈε, 7. 7. 
Ῥοπῃ. 8. 29. 

» Οο|. 1. ἶδ. 

ΤΠεορ]γ]. ΟΗΓ κληρονόμος πάντων πε {411 5εηςε ἶ8 
ἔὁ Σ οτά οἳ αἲ] είπσς 1π ἴε ννοτ]ά ΡΥ Ιππεγιίαηςς, 
ἵπ γἱτίαε οΓ 9 Βοπιηιζρ ]αδί πιοηίίοπεά. 39 κλη- 
ρονόµος κόσµου 8 μ5εά αἱ Βοιη. ἵν. 10. «Ὁοπι- 
Ρατε ν. 5, απά γἱ. 14. Βρ. Βυ11, δα. Οα{μ. Βες]. 
ΟΗ. ν. ὁ ὃ, Ρ. 45, νε]] τειπατκς: Νο Ιδί ἀἰοΙίατ 
Ομ]δίας Ὠ6ί ΕἰΙάς, πεάαπα απ]σοπ!(α5, ααὸά ἸαγεΒ 
οπππίαπα. οοπκ ας βαἱἱ: 5εἆ οοπίτὰ ἶδ ΊσγεῬ 
{αοίας ἀἰοιίατ, απἱ ρτῖας Εἰας ΓΗ, Ιάᾳααο Ελλάς, 
Ρε αεπι Ώεις Ραΐεγβαοιία οοπαιἀεταί, ααίαμθ 
αάεο αηίο 5Φοιι]α 15.2 

--ὁι) οὗ.] Ἠετε Καῑπ, ]Η5{1Υγ τε]οοίς {πο Ὑογ- 
βἴοπ ο{ (ατοί. απἀ οίμετς, “' οη αοσοοιηί οΓ ννηοπῃ : 
βἱηςθ ὃι οὗ απά δι᾽ ὃν ατε ΠΟΥΝΊεΤΘ οοπ/οµπάεᾶ, Όαέ 
Κερί αῑδίὗποί ἵπ ἰΠῖ Ερὶείε. ἸΙπάσεά, ία 5επςο 
Ώνας ατἰδίησ υνοι]ά Ῥε {παρροδίε, απά ἴπε (Ππίπσ 
αβδοτίθοἀἆ Ῥε οοπίταἁΙοίοτγ {ο ν]αί ἶ9 Μαἰᾷ ταρεαί- 
εἆΙγ ἵπ ἴπε Ν. Τ.; α8 ζομη Ἱ. ὃ. 1 ΟοἨ. νΗΠ. 6. 
ΕΏΡΙ. Π1. 9. 0ο]. 1. 16 ὃς 17: ἔτοπι ννμ]σ] Τί αρρεατβ 
ἠλαί ια ννοτάς πιαδί Ῥο ππἀετείοοά οἱ α Ρηγείσα], 
ΟΥ ε[ῃείεπέ οτθαίΊοπ ΡΥ (ΟΠτὶςδί, α5 αἲ] ο αποϊθηί 
Εαΐλιετς ατθ αρτθεά. 3ο οαείίπ Ματίγε: ᾧ τοὺς 
οὐρανοὺς ἔκτισε. ΒΥ τοὺς αἰῶνας 5 πιθαΠί (45 αἲ 
ΧΙ. ὁ, απά ΡεΓῃαρς 1 Γάτα. 1. ΤΤ.) νε νν]ο]ε εγρίοπι 
ΟΓ οΓθἄ{1οἩ, ἴιε 1Π1υΘΥ56, (80 ο γτ. οἴπια); πΠ- 
Εννεγῖης {ο ἴηε πάντα ο{ ο᾿οἶ 1. ὁ. ΤΗί8β εεπεο οῇ 
αἰὼν ({οιπά α5ο αἲ Ἠλ]Φά. ἵν. 2: χΗΙ. 9: χὶν. 6.) 18 
οοπβπες {ο {πε Ρ]ητα], Ὀεῖπρ {ογπιεᾶ ὈΥ {νε Α]οχ- 
απατίαη εν οη Πιο Ἠεῦτ. ο ο). Τ]8 (ο 

Ῥεβο]Π. Ἀγτ. ποτο πεοβ Ἰαδο», 1. 6. ἴπο απ]- 

νοτςο. 3ο Βρ. Βα]1], δαά. 6α{. Ἐοε]. ΟΠ. ν. Ρ. 
45, τεπιαϊκς, Ὠπαί {ο οκρτοβείοη σὪΩΦΊΥΠ ὴ 
ἱ (Γεαπεηπί ἴπ {Πε ο 6ννῖθι Τ{ΠΥΡΥ, υηὮ αἱ]αδίοῃ 
1ο ἴἶα ἴἨτοο «Ίοπε, ος οτ]άς, 1. νε ση] 
ὮΤΊ ΟΥ ἰοιυεγ ιοογ{ᾶ, πε γαρίοΏ ΟΓ {1 οἰεπιεπίδ ; 

3. πα [19 ΠΠ ΙΡ, ἴἶιο πιάάἰε ιωογ]ά, ΠπθΒΠ- 

ἴπςσ ιο οε[εσίίαί οτύς; ὃ. ἴ]α νι ο), ύια 

πμΡεγ ιοογίά ; ΠαπιδΙγ, ιο αὐΌοάο οῇ ίππο Ῥϊνίπο 
Μα]εςίγ απά ἴ]α απσε]ς. νΥΠΙοῃ Βέ. Ῥαι] αἱ 2 ΟοἨ. 
χιὶ. 2. σα]]5 «έ ια {π]τά Πθανεῃ.} 

ὦ, ἀπαύγασμα --- ὕποστασ.] Ἐεπάετ., ΄΄ ἴιε εΠι]- 
σεηποθ ΟΓ Πἱ5 ῥ]οτΥ, απἀ {πε οχαοί Ίπασθ οἱ 8 
ιηΦίαηςθ ΟΓ 6586ης6.’ Δόζα οοΓΤΘΣΡΟΠ4Ρ {ο ία 
ἨΗεῦτ. 113, απἀ, 16 1{, 18 α9εά οδρεοῖαΙΙγ οΓ {ιο 
Πιυϊΐπο ἨΜα][εσίη οϐ πε Ὠεϊίγ. Πε υνοτά ἀπαί- 
ασμα ἀεποίθΒ ΡΤΟΡΕΓΙΥ {1ε Ἰσηί τεῄεοίθᾷ {τοπι ἃ 
ποιὰ Ῥοάγ; Ῥαΐ 1 15 οὔεπ αδοἀά ὮΥ ῬΠί]ο ἵπ {θ 
Β6Π56 ΟΓ εἰκών. Χαρακτὴρ ΓΠΟΠΙ χαράσσω, δεηίρο, 
ΡΓΟΡΕΓΙΥ βἰσπ]ῇοβ (ια αἴοε, ος εἰαπιρ]ησ-ίοο], αδεά 
ΙΠ οοἰπΙπς, ὮΥ ὙΝΠΙΟἩ {Πε βσατο εκρτοςςεά 18 
βίαπιρεά ; οἱ {6 ΙΠΠρΤΘΒΕΙΟΠ ππαάθ ὉΥ α 5οα]; Ὀθ- 
ης ῃδ ΘΥΠΟΠΥΠΙΟΙΘ ΥΙἩ σφραγίς. Απά α5 δη1ο[ι 
εαηποί Ραΐ Ὦο απ εχαοί τερτεεεπἰαίίοη οῇ {με ἀῑς 
οἵ 5εα1, 5ο {16 γνοτά οαππθ {ο ἀεποίθ απ εχαοί απἆ 
Ρεγ[εοί Γεδεπιθ]απος, ος εομπίογρατἰ, οἳ Υνλ]ο]ι 
86Π59 6χαπιρ]θ5 ατα αἀάισοεά {Τοπι Ατδίοί]ο απά 
Ῥ]αίο. Της Ι 16 α βίτοησεΓ ἴθτπι (Παπ εἰκών 
νηίἩ νυἩΙοἩ, Ἠονθγοτ, Ιΐέ ἵς ἵπ 1156 ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ. 
30 αἱ 2 ΟοΓ. 1ν. 4, απἀ 0ο]. 1. 15, ΟἨτῖεί ἵ5 σα]]οά 
εἰκὼν τοῦ ἀοράτου Θεοῦ. “Ὑπόστασις 5ἰσπ]ῇες, α5 {16 
ΟΟοπιπιθηίαίοΓς ατθ αστοθᾶ, ποῖ Ώογδοπ, (4 5εΠ59 οϐ 
ια ννοτά απ]κπο Υπ απ] αβίοτ ἴἶιο Ατίαπ οοηίτο- 
ΥΘΙΑΥ, ἵπ πο {οαγί οεπίατγ) Ῥαΐς πῤκίαπζο, ΟΥ 
6.5ρπςο; Ἱ. ο. Λοίπς: ἃ 86ΠΡΒΘ 5ιρρογίας Ὦν {ο αἰ- 
Ώιογιίγ οὗ ιο Ῥοσομ. Ὠντ. απἀ Ὑπ]σ, Ὑογβίοπβ. 
ΤΈΠο σοπογη] πιοπηίησ. {πθη, ἶ5, ---- {πί {μα σ]οτγ 
οῇ ἴπο Ἐαί]ετ να γο[ροίειί ΟΠ λα Φοπ, απά ἱῃ9 
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Ρε]. 14.4, πάντες ἄγγελοι Θεοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει Ἱ 
. Γ 3 Π 7 ” ΄ . 

ὍὉ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αυντου πγευμµατα, καὶ τους 

ὑπόστασις ο ιο Εαί]νετ ννας ἠπιργεξδδεά ΟἨ {1 ΒΟΠ5 
εο (αί ιο Φοπ. τορτεςεηίες Τί, 45 απ ΙΠΙΡΓΘΒΡΙΟΠ 
τερτθεοηίς {πο 5εαἱ: Γοτπιίησ α Ρρετ[εοί τεργεβοηί- 
αἴῑοη ο (4ο ρεί5οη απά αἰιτίιραίες 1. 6. οϐ ἴπε 
Ρογ/εοίίοης ομἠδίδίπσ, ο: οπἰδίσισ. ἵπ ο. ἜΤ]α 
ννγίοτ Ἠογο Ἰιπά ρτοῦαῦ]γ 1 πηϊπἁ α Ρᾶδδασο ος 
Ἰλικά. νι. 96. ννηετο ὙΙβδάοια 18 δαϊά {ο Ὄ6 απ 
ο/]ακ οἱ οχλα]αίίοπ (Γοπα (404 6ΙΟΓΥ, ἄΠ ἀπαίγασμα 
φωτὸς ἀῑδίου, ἔσοπτρον τῆς τοῦ Θεοῦ ἐνεργείας, καὶ 
εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ. 

--- φέρων τὰ πάντα, ἃεο.] Φέρων ἵψ τεπάετεά ΡΥ 
Νοννο. τα]πσ; ” ὮΥ Βίαατί, “ οοπίτο)1πσ.”. Βυῖ 
Ι ρτείθτ ΟΙ 6ΟΙΠΠΊΟΠ γετείοπ πρ]οἰαΐίπς, νγΠῖσ]ι 18 
εαρρογίεά ὉΥ {πο Βε5ο]Π. 8ΥΓ., (Ἠ1Υ8., απά Τπεορῃ., 
απά αἰπιοεί αἰ] {ο εατΙγ πιοάθτη ΕΧροβΙίοἵς. ἨΠετε 
Ώπο νντίίοτ Ἠαά ρετ]αρς ἵπ πιἶπά 8. Ιχαχν. ὖ. “1 
ῦθατ πρ ο ρ]]ατς οῇ αἱ 1.6. {πο οατ).”. Τπαφθ 
1έ 16 {ο ἀναφέρων: Νίο Ἱπνο]νες απ αά[ωποί πο- 
Ποῃ οἱ οσα (ἶπμ 48 ννε]] 38 Ῥτεβοτν]ησ; ]ηδί α8 
ἔιο Ἠοῦγ, Νὺ)} ἀοποίες Ὀοίπ {ο ΏγΕδΕΥΏΡ παπά {ο 
ϱουεγπ. Τηά6ςᾶ, 5Η 5εθΠ]5 {ο Ἠανο ΌὌδθι (ο 
τοαάἶησ οῇ {ο ογἰσίπαϊι, ῄοπα Πίο {ο γαίϊσοαπ 
Μ5. Β. (ρετῃαρς {θ πιοςί απο[επίέ ἵπ {πε ννογ]ς) 
γγα5 οορίεᾷ; {ος {ο τοαάἶπσ Φανερῶν ἵδ εν]άεπί]γ 
ἃ Ίπ6ΓΟ ΘΥΓΟΓ ΟΓ {ο σοργ!δί. Τηο τοαάΐησ ἀναφέ- 
ρων να», 1 ἀοπδί πο, απ΄ ἴπίεγϊποαγι σἰοδ ο να 
ΜΑ. (Τοπι ν]ΙοἩ νο ατοῃείγρο οί ιο (ο. γαἲ. 
γνας οορίες, απά ρεγῃαρς πεατΙΥ οοενα] ν{ ία 
Αροβίο]ο ασε, απά τερτεφοπ/{ίηρ {Πο Ιπίεγρτοίαἴ]οπ 
οἱ ἣις οαγ]]οςί Ρρογ]οᾷ. 'Ῥήμ. τῆς ὀυναμ. 15, Ὀὗ Ἠε- 
Ργαΐςπη, {ΟΥ ῥήματι δυνατῷ, “ ΒΥ Πὶς ροννετβα] Παί : ὖ 
πο ννοτάς Ἱ}] απά ῥῆμα Ῥεῖησ ο[ἵεη αθας Ιπ {Πα 
Ο. ΤΕ. οἳ νε ᾖαί ο Οπιπὶροίεηςθ. ες (6η. Ἱ. 9. 
Ῥ8. χχχΗι, 6 ὃς 9: απά Οοἱ. Ἱ. ΙΤ. Καθαρισμὸν 
τοιησάµενος τῶν ἁμαρτιῶν, 18 εαἱνα]εηπί {ο ἱλάσκεσθαι 
τὰς ἁμαρτίας, Π. 11, παπά ποιεῖν λύτρωσιν αἲ Τμακο 1. 
68, απά ΤΠΘάΠΒ, “ Πανίησ πιαάθ οχρἰαίίοη {οτ οἱγ 
8ΙΠ9. δι) ἑαυτοῦ 185 εαιἰνα]οηπί ἴο διὰ τῆς θυσίας 
αὐτοῦ, 5 ἵπ ΙΧ. 12 δι 26: . 14: Ἱπιρ]γίης, “6 ποί 
ΒΥ {ο Ρ]ουἆ ο) υἱε[ίπις.). Τί 15 α ῥγὶο οχρΓΘΒΘΙΟΠ 
{οτ {Πθ πποτε Γ111Υ ἀανε]ορεά διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος αἲ 
κ 12. Ἀε9 αἱξο ΙΙ. 14. 

--- ἐκάθισε.] 3 αβΡΙΥ ἑαυτὸν, “ θεαίεά Ἠϊπηβθ]{, 
Το βἰί αἱ {Πα πανε Παπά οἱ α Κπσ, Ἱπιρ]ίος, ΡΥ 
Οτἰεπία] οιβίοΠΏς, Ροοι]ίατ αρρτοβα{ἴοπ, απά 6νοή 
ρατίϊοιραίίοη 1π {ο σονοτηπηοη{. Ό6ε Ῥτοῦ, Φίπ]- 
αγ Εχοιτς, ἵν. Τῆς µεγαλωσίνης 8ο]. τοῦ Θεοῦ. 
Αὐβίταςί {οτ οοηοτείθ, ἵο βἰσπ](γ «ία Α]πιϊσμίγ.” 
9ο Τήρετ Επόσμϊ (οἷίεὰ Ὁγ Ῥίέπατί), ἐνώπιον τῆς 
δόξης τῆς µεγαλώσυνης. Ἐν ὑψηλοῖς ἵ5 οφ πἱνα]επί 
α- ἐπουρανίοις ἵπ α ΚΙπάτοά Ραββασο οἳ ΕΡρῃ. 1. 

4. τ. κρείττων Ὑενόμ. τῶν ἀγγέλων.] ἈἘεπάοτ, 
«έΡῬοίΐηρ 5ο πΠΙΙο] βαρογίοτ 1ῃ ταπ]ς {ο {Πο πησε]ς. 
Ἐτοπα {λα εχαππρ]αος οἶεά ὮΥ πο Οοπιπιοπίαἴογα, 
ἱ αρρθατς Ειαί κρείττων Ύνα5 Ἀδεά, ἵπ απ αασιςί 
Β6ΠΡΘ, οΓ {1ο (άοάς απᾶ Ὠοπηϊσοςς ο{ {νο Ἠοαί]εῃβ. 
Διαφορώτερον 18 Γοτ ὑψηλ. Τ ο ει οσο 1Π ἴ]πο 
Ιαΐετ (ἀταο]ς νυτ]{οτς {π {ο 56Π89 ΟΓ κρεῖττον. 118 
μ9θ ΟΓ παρὰ αβίοτ οοπιρατα(Ίνες (αηλννοτίησ {ο {ο 
Ηοῦὺ. Ὢ, ενα Τ αάπ γα, απά νεο ηρ]δ ιαπ) 18 
{οαπά Ὀοί]ι ἵη 1ο Ξορί. απά νε (]αβείσα] νντ]ίοτς. 
Τ]8 {οτοο οῇ σοπιρατίδοη 18 ἀθτίνος (γοπη 115 οτίᾳ- 
πα] 6οη5ο ο Ὦγ {ιο εἶάο ο, Παχία-ροβ[{οη Ἱπ]- 
ΡΙΥΙΠσ οοπιρατίβοῃ. "Όνομα ἵδ ὉΥ ΠΙΠΠΥ ΠΙοΟάθΓΗ 
Οοπιππεπίαίοτς οχρ]αϊπος “«ἀῑση[ιν :” Ῥαί ὂν νο 
αποϊθηί5 απἆ {ιο σοποτα]1{γ οὗ πιοάστης,  πηπιο ,) 
ος Πΐ]α6: Ἱ. ο. οἳ ΒΟΝ, ΝΠΙοἩ 15 Ῥτο[οταρ]ας Γοτ 
(ας Κυαΐπ, απά Βίπατί οἨβογνθ) «« Όνο πτσαπηθηί η 
Ώια βεα ο] 511ουνς (χαί χο Ηλο 30 ἶ5 ιο ρτοιιὰ 

οη ΥΙΟ {α φαροτιοτίίγ οΥετ {ο απσε]ς 18 
Ῥτονεά.”. Νου ποπ Ὀαέ Ο]εὶςί ἶ5 6νετ οα[]εὰ {ια 
Ῥοπ οῇ ἀοἀ. 

δ. ἵπ οοπβτπιαίίοπ οῇ {ο αὔογνθ, απ ατσαπεηί 
5 αἀάπσοά {ποπα ἴἶα Ο. Τ., Γοτππεᾶ οἩ νο Ρ8β- 
βασε8 οῇ 1 (Ρ5. 1, Τ. απά 2 Θαπα. υ. 14), νν]οἩ 
Ἰανο Ῥεθῃ ἴπ ΘΝΥΘΓΥ ασο τε[εττες, ΒΥ ενεη ἰπθ Ὀεβί 
«Γοιοἱδι η{οτργείθυς, {ο ἴπο ΜΕΡΡΙΛΗ, αἱ Ἰθαδί ἵπ 
ἠιεῖτ πιγςἰἶσα] απἀ 50] ίπιεγ Ἱπροτί. Ἐοτ {η δις] 
α 56Η56 ας ἶ5 Ιπηθγοηί 1Π {πεςε Ῥαββασθς (ΠαΠΙΕΙΥ, 
οπς ναί Ἱπιροτίεὰ 5αρτεππθ ἀοπ]πίου απά ααίπος- 
11γ), πεϊί]ει απΏσο]ς ΠΟΥ ΠΠΘΠ Ὑθτθ π]]εὰ 5οπδ ο 
«οσα. ἜΤ]ο {οτος οϐ {ἶα ατριππεηί 65 ΙΠ υἱός µου 
Απ γεγέννηκα» Ὀμί, α5 Ντ. Ηο]άεν τεππαΓΚς, “ἴπ 
ννμαίενοι νναγ {ὶ5 πιαγ Ὄε τε[εττοὰ {ο Ολεῖςί 6 Ἰ- 
πιαπ ἨΦίγε, 1ὲ οππ Ὦ6 πο στουπά Γ{ΟΓ 8ΙΕΠ Ῥτε- 
οπιίπθησθ; απά οοπεεφπεπ!]γ Ολς ΠΠαίοη τηὰςί 
Ῥο αρρ[οβῦ]ε {ο Ἠῖπα ἵπ 5 Πἱυίπε παίΐωτε, ΟΥ ὧθ 
Δρορί]6 γεαςοῦς {α]]αοἱοιδΙγ.”. Ἔ]ε σήμερον γεγέν- 
νηκα 18 αξασ]1γ απἀετείοοὰ οῇ {λε οίετπα] σεπεΓᾶ- 
Ποπ οΡ 11ο Φοπ οἳ ο; α. ᾱ. / Ἠηµετθας ἴπε 
πησε]ς αγθ ογραίεᾶ, Πο ἵ5 Δοσοίίεπ,’ Ἱ. 6. πο]άς (8 
ἀἰσηΙ{γ Τε Ῥοβεοςθςες ὮΥ απ είετηα] σεπεταἴίοῃ. 
Βαΐ 1 ἆοες ποίῖ αρρθατ ἨΟΝ/ σήμερον 63π 6ΥΕΥ 4ε- 
ποίο « ᾖγοπη οεθτΠ{γ.”.  ΕΒΥ (6ἨτΥ8. απά Τ]εορΏγ]. 
1 18 το[ετγοά ἀεβπ]{ε]γ {ο ἐἶπιε; απά πε Ῥδεί Εκ- 
Ροβίίοι5 Ἠανο αἱναγς 5ο υπἀετείοοά 1: ἰποασῃ 
(6γ ατο ποίῖ αστοοὰ νλείπετ ὮΥ (αί πιο ἶ5 4ε- 
ποίεά {ιο Ρετιοὰ οῇ οι Γ,οτᾷ”ς ἐπεαγπα[ίοπ, ος ος 
5 εχαἰίαίῖοπ (48 τορατάς Ἠὶ5 Πηπιαπ ππίατε) {ο Π18 
πιραΙαίοτία] {Ἠτοπα α[ίετ Πῖς τοδυττεοίἸοῃπ. ἜΤηε 
ἰαέίογ νὶανν, ἈονΥθΥατ, 15 ἀεοιάεά]γ ρτε[εταρ]α; οἨ 
νΙοἩ 5εα Βέπασί, οβρεοἰα]]γ ἴπ Ἠὶ5 Ἐχουσβ. ν. 

--- ἐγὼ ἔσομαι --- εἰς υἱόν.] Τ 118 ννας εαἰά ρτϊππατί]γ 
ο{ Μοίοπιοπ,; Ειοασ] {πογε ατθ θχρΓεδδίοπς ΥΙΟ] 
εαηποῖ αΡΡΙΥ {ο Ἠϊπι. Ἑίς πατέρα ἵ5 ἃ Ητετα] γεί- 

βἱοπ οῇ {1ο Ἠοθῦ. ὴκῶ 19, ἔλουσ] ραγίέγ οῇ τθεΚ 
Ιάΐἱοπα ννου]ά τοσα πατὴρ αὐτοῦ. Όπ ἴπε εχαοῖ 
Ἱππροτί οῇ {ο Ροβί]οπ απά παίητε οΓ {ο Αρος{1ε’5 
ατσιπιθηί, 566 Φἱπατῖ. 

6. ὅταν δὲ πάλιν --- λέγει.] Τηε ἀποι]ήες ἵπ 
Επίβ Ῥαβεασο Γοδί ΟΠ πάλιν απά εἰσαγ.: απᾶ Τϊ ἶ5 Ὀεφί 
{ο τοίαΙη ἴ]ε 64ΠΠΘ 86Π56 αφ Ἰηδί Ῥο[οτο; απἆ, 1Γ 
ΠΘΟΘΕΔΑΓΥ, 6 ΠΙΣΥ, ΥΠ Τοδοππι., 5Πρροδθ α 
ἐγατικροδι/ἶοπι ο{ ο ΥΥοτᾷ5, {ΟΥ πάλιν δὲ ὅταν, 38 ἵΠ 
Ῥοπι. 1. 20. ν. 6. απά ο[ίθῃ ἵπ ἴπο Βοτρίιτα] 
απά Ο]αβδίσα] ντι. Ἀίαπτί, ἰπᾷσθά, οοηίέεπάβ 
ἐμαί νοτο 15 Πο ἱταπδρορδίῖοις απά Ἰς {λίη]κς δὲ 
πάλιν ΠΊ6ΠΠΒ, ΄Ασαἴῃ, αἱ5ο, Νμεπ ο, ἃο. Βαϊ ία 
ψ/οτᾷς δὲ απά πόλιν 4ο Πο, Ρτορετ]γ ερεακίπᾳ, Ὀε- 
Ίος {ο εαςο]ι οίμαγ; ἴε ὁὲ Ὀε]οπρίης {0 ὅταν εἰσαγ., 
πΠά ο πάλιν (1 Τί Ἠανο ἴἨο 8απηθ 56Π56 ας ἵπ {6 
ΓΟΓΠΙΘΥ νΘΓ56) {0 λέγων, ἴακει ΓΤοπη λέγει, ΟΥ εἰπών, 
{ακοπ {ΤΟΠΙ εἶπε Ἰμδί Ὠθβοτο. πας ἴνο Πτετα] 
5οηφο {8 Απά ση, ερεακίπσ Ιπ αποίµετ ρ]ασςθ, 
Ἀο Ιπίτοάμσςες, ο. Ἐϊσαγ. Ἰαδ Ώθδεῃ γατιοιβ]γ 
πίοτρτγοίος : Ῥαί ἴπετο 19 πο αιβ]οϊοηί ΤΘΙΡΟΠ {ο 
πὈαπάοῃ {θ 86Π86 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αθείσηθεἆ; παπιο]ν, 
οἩ αβ]ῃοτίησ, απ 1 ννογα, {0 ἐἶνο ννοτ]ά (1. ο. Ὁγ ενα 
Ρτοάἱοίίοης απά ρτορμοοῖος οῇ βοτίρίηγϱ) ἴπε α- 
γοηπί οϐ ο Εἰτεί-ροσοίίοῃπ. ΟΡ νο Ἰάϊῖοπι 
οχαπιρ]ος ατο πάάπσοά Ὁγ Καῑπ, ποπ «ᾖ/θτοπῃ. Ἱ. 
10. απά ΜΙοΠ. . 19. Τι εποπ]ά 86οπα (ναί ἴἶνθ 
{οΥΙη εἰσάγειν Ύνα5 α5δθά ὮΥ πο υτίίστ, ἴγοπι Ἠ]8 
Μανίης ἵπ πηϊπἁ Πο 80 ΠΙΙΟΗ Ίο Θεὸς, ἴο υνηῖο]ι 
Όνο ργοσθάἶπσ οοπ{οχί Ροϊηίς, π5 {πο Λοὐη Γγορ]ιεῖ 
εροπκίησ απάοτ Ὠϊνίπο ἱπερίταίοηι. Τ]ηπί ἴἶα 
1κα πι! 9 Ἰπιοπάεὰ αἱ νυν. 7 ᾱ 8 ἵς, ΙΤ υηίς, 
οἶοατ; απά ες ἶ5 Ὀοίίοι ιαπ δαρροδίηρ (νι 
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ς Β Ββα], 45. 6. 

ιά 5 ᾿ ᾽ ο - . ο . ’ 

ύρόνος σου,ὀθεος, εἰς τὸν αἰώνα τοῦ αἰώνος' ῥάῤδος 

θεὐθύτητος ἡ ῥάῤδος τῆς βασιλείας σου. 

ΠΙΔΠΥ οπηϊπεηί Οοπηπιθηία{οτΒ) ἰμαί {ιο βοετὶρίαγε 
5 πεαηῖ. 

---τὸν Πρωτότοκον.] "ΤΗϊ5 15 ποί υνε]] τεπάετεά 
υγ Απατί, ' Πἱ5 βτδί-ρογη.”. Ἠαίμοτ, “χο Εἰγςί- 
Ροσοίίεη,”. ος /' Εἰτεί-Όοτη.”. (Βο {ο Ρ65ΟΠ. 3ΥΓ. 
 Ῥτίπιοσεπ/έατῃ ) Έογ λαέ, ἃδ αρρεατε {Ποπ 9. 
χχχὶκ. 20. οοπιρατοςἆ να Ἠοπι. νΙ. 29. Ὑναδ α ἐί{ε 
οῇ Πιο Μορεία; απά νπεπ {ια {οτοθ οῇ {λε πιοί- 
αρµοτ ἵ5 ἀπὶγ ννεϊσ]εά (οη νΠίο 5εε Ῥομοείΐσ. 
απά Καίπ.), 1 ππεαης {16 ἤ,ογά ο πιεπ απ απσεἰς ; 
οἵ, 45 ο Αρορί]ο αί 091. 1. 16. πποτο Γ11Υ εκ- 
ο Ἡ{, τὸν πρωτότοκον πάσης κτίσεως, ΝΘΙΘ 568 

οίο. 
ΓΗ] τοβρθοί {ο (ιο πνοτάς Γο]]οννῖπᾳ, έλα Ῥεψί 

Ἐκροβίϊοις ατα ΠΟΥ ασγοθεὀ (5εο Φίματίς Εκοιβ. 
γἱ.) Ὠναί 1ου ατα ἵπκεν [Τοπι ΕΒ5. χονΙ. Τ. αοσοτά- 
ἴπσ {ο με Γ,Χ Χ., ο παυθ τοπάετθά σ.ὼν ΌΥ 
ἄγγελοι ; ἴποισα πιοάστη ΤΠπίετρτείετε {ακο 1ΐ {ο 
ΠΕΠ ο σος ο ἴπα Ἰεαίμεῃ. 1 16, πονγ- 
ενετ, α5 Κυῑη. ΓΕΠΙΠΤΚ5, α5θά 1π {ο ΓΟΓΠΙΕΥ 5εηΏ5ο 
αἲ («6Π. κχχν. 7. ΡΕ. νΗΙ. ὅ. Ιχκχ. 1, ὦνμΙο νυοι]ά 
νε νετν εηίαῦ]ε {ο {πο οοη{εχί απἀ {Πθ Ιπίεηί 
οἱ πο Ῥεα]πι]ςί Ἰετο ς {ος 1έ 15 αἀπηϊίεά ὮΥ ΚΙπι- 
οί ναί « Οχς Ῥεα]πι, αξ ννε]] ας αἰ] ἄοπι χοϊ]. {ο 
οἱ., τε]αίΐς {ο ἴπε ΠΙΥΕίΕΤΥ οϐ {ιο Μοβδίαᾖ.”. Θεοῦ 
γα σρρίίεά ὮΥ Όνε Ῥορί. {ο πιαἰκο {6 86Π8θ 
οἰεπτετ; {ποισῃ (πα ας οῇ {19 ΑτίίοΙε ννιία ἆγ- 
ελος Νοι]ά Ἠανε αΠβν/εγεὰ {ο Ῥιτροςο αδ αλ, 
πε αγσηππεηί οἱ Ἱη[οτίοτίίγ ἀεάιοεά Γοπι αΠΥ 

οπε”5 ιρογδ]ρρῖπσ αποίμοτ, 15 Ἱπτε[ασαθ]ο. Ο6Ε 
οοατ5ε, 15 15 Ἱπρ]ῖαά ον αρτεππεΙγ στοαί πιυςί 
Ὠναί Ῥεγδοῃ Ῥο6, νΥηοπι {Ἠθ Υ6τγ αηρε]ς αγ {ο του- 
εγεπ!]γ Ῥουν Ῥείοτο. ἜΤ]θ πρυσκυν. στο Ἠα5 {6 
84Π16 ΤΕ{ΘΓΟΠΟΘ ας {6 γόνυ κάµψαι ἵπ ο 5αβ]πιθ 
απά Κἰπάτεά ραξεασο οϐ ΡΜΙΙ. 1. 10. 

7. Το {αγίπετρτονο (5 Ἱη[ετίογΙ{γ οΓ {πε απσε|β 
{ο Ο]ςέ, {πε Αρορβί]ε πον’ αἀάασας Ραδβασθς {οτι 
Όνε Ἑδα]πης. ἵπ νΥπίο]ι {οι ατε σα]]εᾷ πιπὶδίους, 
Ρα Οκ Ἐτνα ΞΙΡΤΕΠΙΘ απά Ροτρείαα!. (Καἰπ.) 
Πρὸς, '΄ 45 τεσατᾷς, «έΙπ τείθοίθησθ {ο.7. Τήηο 
πγοτάς Γο]]ουγίησ ατο {ΟΠ Ῥς. οἶν. 4. (5ερί.), 
Όιοιρ] ΤΓΟΓ πυρὸς φλόγα Νο Ἠὰγθ πῦρ φλέγον } 
Νο, Πούνευοετ, νΥΗ] ποί Ῥτουο {Παξ {Πο Αροςί]θ 
αποίεἀ Γγοπα Πποπιοτή, α5 Ἐπποε] ἱπιασίπος: Ρα 
ΟΠΊΥ ναί Ἡο σανο αποί]ΏοΓ γογείοη {ο 1} ΑΝ, 
απά ναί 5ο αἰπιί]ατ {ο {η νγετδίοη ο ΘΥΠΙΠΙαςΙΙΡ, 
Εναῖ 1 15 ποί Ἱπιρτοῦαθ]ε ΞΟΠΠθ οορίθ5 ΟΕ {ια ορ. 
(οτ οίμεχ ἄτεεις Ὑετδίοπβ) παἰσ]ᾗέ {ἶοῃ Ἠανο {πα 
τοηάρτίησ αβεῖσηοά Ὦγ {πο υυτίοτ. Ἰπάθεά, β4ςσ] 
ἱ5 {οαπά ΊΠ ΤηΣΗΥ οῇ {λε Ῥοςδί Μ55. οϐ {λε Βερί. 
Η Ἰας Ώθδοῃ ἀουοίεά ννπείμετ {ε φιῤ]οεί Ἠετε 18 
οοπίαἰηεά Ιπ πνεύματα απᾶ πυρὸς Φλόγα, ΟΥ ἵη τοὺς 
ἀγγ. απά τοὺς λειτουργούς. ΝΤαπγ οπηϊπεηί{ ΕχροβδΙ{οΓβ 
(θερεοία]]γ πα πιοΓθ τεσθηΐ 9οΠ68) αἀορί {ια ἰαί{γ 
νίθν;͵ τεπάρτίπα, «« ννπο ππακοί}Ἡ {ο νν]ηάς 5 πιος- 
Β6ΠσΟΘΙΕ, απά Παπιος οῇ ῄτο ΠῖΦ πι]ηϊφίοτς.” Όθο 
Ίνευνο. απά (αππρο. ΤΗ(5 Ιπίεγργείαίῖοη, Ποννθυύογ, 
Βρ. ΜΙάά1. Οήπ]κς, νγοι]ά τοαιίτο {Πο Ατγιίοἰο αί 
πνεύμ. απά ἀγγ. Απά (ποιπσῃ 15 Ὦο ΥοτΥγ αστοοπῦ]θ 
{ο ένο οοπ{οχί οἳ {πε Ρεαίπι, Υοῖ ἐλμαί οἱ {Ἡο Πρίς- 
ἐίρ τεφιῖγες ἴ]πο Πτδί πποπΏοπθά ΟοοΠΒΙΤΗΟΙΙΟΠ 5: 
ΝΜΙοἩ ἶς οοπβτπηοά ὮΥ {πο Ῥεφε]μ. 8Υτ. Ὑογείοῃ. 
Απά Ῥγ. Βίπατί η] πας Ἠοεῦγονν νΥοτὰς αἀπιῖε 
οὗ πο οίμθγ οοηβίγαοίίοηπ. Τηετο ας Ώθοπ θα ια] 
ἀρμαίο αφ {ο {θ 86Π56 ΟΡ πνεύματα, ὙΝείμετ 
φρίγής, οτ « ποἰπᾶς Νου Ἡρ. Μιἀά]είοη8 
ο] ἱοἴσπη γγοι]ά ποοθεεαγῖ]γ οχο]μᾶρ 11ο Ἰαΐέος, απά 
οοηβοαεπ{Ιγ οὐ]ΐσο 9 ἵο αἀορί {ο ΓΟΓΠΙΘΥ. 
Οοπε]άρτίης, Ἠοννουοτ, {μα Ἰϊοεηπςθ ({]γουσ]ιοιέ 

ΥΟΙ,. ῃΠ. 4 νἈ 

υ ἠγάπησας ' Α. 10. 88. 

5ὲ, Ραι])ς νΥγ]πσα, Υγ]ί τεβρεοί {ο ἴΠε οπηϊδδίοη 
οῇ έμαο Ατίοια Ἠνῃοτο Τί σαηπ οοπΥεπΙθΠ{]Υ 6 οπι]ί- 
ἰοᾷ, 54ο] α ρτϊπο]ρ]ε ππαΥ 6 τορατάοἆ α5 Ρρτεσατί- 
ους απά ἴ]ο ααθδίίοῃ τηωςί ο ἀοίεγιηϊηθά 5ο16ΙΥ 
ΒΥ ιο οοπιραταίνο Πίηοβ ΟΕ ίμο Τννο 86Π56Β. 
Τ]ναι οῇ «« αριγ]ίς 3 15 οοπίτατγ {ο Όο α5ο ἵπ ἴπο 
/καΐπι, απἀ ἶ5 αἱ νατίαπος γη] {ο οί]16Γ ΠΊΘΠΙΡΕΓ 
ο{ ιο Ῥατα]]ο]ίδπι: “βἶπσο (45 0ατρ7ζ. οΏβδεγνεβ) 
Ώιετα οαπ Ὄ6 πο οοπηραίδοπ Ρεΐν/εση απ ὑπίει[γσεπέ 
επς απἀ ναί 15 ποί Ιπίε]Ισεπί,”.  Ἰπάεεᾶ, ἴπα 
νοεί Οοπιπιεπίαίοτς Ἠανο Όθεπ Ίοησ ασταες Ιπ τ6- 
]εοίίησ ἐἶιαί ἱπίετρτείαί]οη. ἜΤ]ο 56η8ο «- ιοῦπᾶς 
ο ΄«έμα νν]πάς 18 ἀοαρί]οςφ ἴμο Πο οπθ. Απά 
Ώιοισῃ γε ασαϊπ ἴπα Ινοτάθ ατο βἡδοερίίΡ]ε οϐ 
ΏΊΟΥΘ {Παπ 9Π6 56Η56, Υοεί (45 ΚιΙῑΠ. απᾶ θίέαατί 
Ἰανο «Ἠοννη) (νε οΠΙΥ οπε βιίαβ]α {ο {Πε οοπί{εχί 
15 45 Γο]]ουνς: «ὁ ΥΠο ΘΙΠΡΙΟΥΒ Πὶ5 αηρεἰ5 αδ γης, 
απά Πὶ5 πηϊηϊδίετίησ «εγναηί5 ας Ισηίηίησς :” α. 4. 
«6 Απισείς ποῖ Ἰ65 ἴ]απ {ια υη]πάς απἀ Πσηίηϊίπσς 
ΟΨΕΥ Πἰ5 βαί. Α5θ εΠΙΡΙΟΥΡ {πο υνίπς απ Πσ]ιί- 
πίησς α5 Ἰηκίταπιοηίς ο Πὶ5 Υγ1, 5ο ἆοες Ίο ἴ1ε 
8Πσε]5 α5 Π5 ασθηῃί5. 

8. πρὸς δὲ τὸν Υἱόν.] οί εὐπίο” ία Βοη, αξ5 ους 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ὑεγβίοη ({οἱ]ον]πσ πο Ύπ]σ.) τεπάεΙς: 
Ῥαΐέ “«τοβροσίίησ,) α 8οεπ5ο αἀορίεά ὮΥ με Ῥεαί 
Ο6οπιπιοπία{οτς, απἀά εαρροτίεἀ ΒΥ Όια απ]λογΙίγ 
ο{ λα Ῥοβο]Π. ΒΥτ. δὲ ποτε ἶ5 εφ π]να]θηί {ο ἀλλᾶ, 
οοπίτα. Ὁ Θεός. ἨΝοπιίπ. Του ὙΥοσαί., 45 εἶςε- 
πὝῃθτο 1Π {1ο Ν. Τ., απά σοποτα]]γ {μτουσ]ουιί {μα 
Φαρί. ΤἜΤ{Πῖς ο]εατ]γ αβθοτίοοςφ ΠΙνΙΠΙ{Υ {ο Ίιε Θομ, 
ασγεςθαΡ!γ {ο {πε Ῥγορ]εί Ιεαῖαμ ΙΧ. 6. ϱ« Πὶς Ναπιο 
ε]α]] Ὀο οα]]εά Ἠγοπάστ[α], 6οΠΦΕΙΙΟΥ, έιο Ηἱσ]ιίη 
(ο8, ὅτο, ΤΠ θρόν. απ ῥάβδ. Ὑνο Ἠανο οπιθίεπι οΕ 
αοπιϊπίρπ; απᾶ ἃδ {πε {οτπιετ οἰαιδο ἀεδίσπαίος 
Ώιο ρεγρειιίη, 5ο ἀοθς {Πε Ἰ]αΐίετ {πο ρετ[εοί οφιεζ(η 
οῇ {ιο Θοπ)5 σονδτηπιοη{. Έοτ {Πε Ὀεςί  ευΙδΗ 
6οπιπιεηίαίοτς αἀιηῖί {με 4δί1 Ἑςα]πι {ο το]αίε, αἱ 
]οαδί ἵπ α δοεοπάαγι/ 8ΕΠΕ6, {ο {πα ΜεςδίαἩ. Ἐοτ 
ΒΡρ. ΗοτεΙεΥ (1π]οςο) Ἠα5 ΕΠΟΝ {παί, ΡΥ «{ητοπο,” 
Ώιο Κἰπσάοπι οῇ (οἆ-πιαπ παιδί οτε Ῥθ πηραηῖ, α 
15 ενἰἀθηί {οπα παί {οἱ]ουἨ5. Απά Πε 5πον5 ἰΠαί 
Ώιο ραξςασο ἵ5 ἨΠετε γηίῃ {Πα ρτεαίοςί ρτορτῖείΥ 
ἁρρ]ιεά {ο Οητὶςί, .απά πάς απ΄ αγσιπηθηί οῇ Πὶ8 
ΏνΙπΙ{Ψ, ποί ΡΥ αΠΥ /ογεεᾶ αεεοπιπιοᾶαίίοπ οἳ ἴῃε 
ν/ογάς, Ῥαΐέ αοοοτάΊῃπσ {ο {με πο Ἱπιεπί οἱ {πε 
Ῥρβα]παϊκί, απά ἴο Ἠίθτα] απἀά οΠΙΥ οοηδἰδίεηί ϱΧ- 
Ροβίέίοη οῇ 5 ν/ογᾷς. 

9. ἠγάπησας --- ἀνομ.] ἜΤηϊς ἰς Π]αςίταίῖνο ο{ {ία 
εὐθύτητος Ὠθδίοιθ,. Το Ῥορδί Οοπιπποπίαίοτβ αἴθ 
ασγτοθά (Παί {θ Αοτὶδί Ἠθτο ἀαποίθς, α5 οΓιεη, 
ν/μαί 15 οἸδίοπιατ!; απά έπ18 1ὲ 15 ννε]] οχρτεςςοά 
ΡΥ ιο Γγοδοπί ἴεη5θ. ἜΤ]ο ροηογα] 5οπΠ5ο (6ηΠ- 
Ἠαποςα ὮΥ ἴΠε πδε ΟΡ {πο πρσα(ἴωο ἔοτπι {ο]]ογνίησ 
Ώιο αβηγπηα{1νε) 5 {]ς: «έρετ[εοί]γ εααἰίαβ]ε απἆ 
1αςί ἶ6 ΙΥ σονειπππεπ{. Αί ἔχρισε--- ἔλαιον 
ἀγαλλιάσεως Ἠετα ἵδ οοΠΙΠΙΟΠΙΥ 5αρροβεᾶ {ο ρε 
απ΄ αἱ]πςείοη {ο {πο Ἱπαπσιταίοηῃ οὗ Κίπσς απά 
Ῥτορλείς Ὦγ αποϊπ{ήπσ ; το[ογοηςο Ῥεῖπσ 5αρροξεά 
{ο {πα αποϊπίίπσ οὗ Ολτὶςί ὮΥ νο Ποῖν Βρϊτί {ο 
Πΐ5 τοσα] απά Ῥτίοφ!]γ οβ]οε ἵπ έε (ἨΠΗτοᾗ. Το 
Πχ, Ἠούγενοχ, Ὀοίμ {λε οοπίοχί απά {Πα πθις 
Ἰοᾳποπάί απο αἀνοιβο. ὤ6ο Κυαῑπ. απά βίπατί, 
Ίπάεθά, αποϊπίϊησ υγ Ρροεγ/απιος οἱ] ννας οθῃ 
αφθά {ο ἆο Ἠοποιγ {ο α σἸοεδ. 399 Ἰα]ο ΥΠ. 40. 
7ο]π ΧΙ. 9. Βιΐ χρίειν 5οππθίΊπιος ΒΙΠΙΡΙΥ ἀποίες 
ογπαγε, Τπιδίγιεγο (158 ἵπ Λος χ. 28.), ΥΙΟ) 86ΘΠηΒ 
{ο Ὦο {ο 5οη5ο Ἰετθ. Τηιας5 ἀγαλλ. ννη] Πανα 
ΤΘΓΘΓ6ΠΟΘ {ο {π6 ποίῖοηπ ο οτα[ίαίῖοπ απάἀ οε[ο[γέη, 
Ἰπο]αᾶεά ἴπ ἰμαί οὗ Λοποιτύπς: απά 5ο (118. 
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3 .) υ , 

δικαιοσύνην, καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν"' διὰ τοῦτο ἔχρισε 
.] ς 

σεο Θεος 

α Ῥεα], 102. 25. 

π 3 

ὃ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς 

μετόχους σου. "Κα οὐ κατ ἀρχὰς, Κύριε, τὴν γῆν 10 
ε] ρ1 ΔΝ 3’ ” - 3 . Γ. 3 

ἐθεμελίῶὼσας, καὶ εργα τω} χειρων σου εισιν οι ουρα- 

χ Ίεα. 5]. 6. 
2 Ρει, ὃ. Τ, 10. 

Ρ. 110. 1. 
αι. 22. 24. 

ΠΜατκ 12. 96. 
Ίωακε 20. 43. 

ή 

οι. 

ΕΡρΙ. 1. 290. 
Ἱπίτα 10. 1, 2. 
41ο 0, 
: Ῥοα]. 94, Τ. 
ὅ 91. 11. 

πηαςί Ἠανο {α]κεη 16, εἴπορ Ἡο οκρ]αΐπς ἆγαλλ. ὮΥ 
ἀγλαϊσμοῦ, καλλωπισμοῦ δόξης. ἩΥ τοὺς μετόχους 
(απβινοτίησ {ο {ο Ηεῦ. {Ὢηὸ γι) αΓθ πιθαη{ ἃξ- 
βοοϊαίος ἵπ ἀἰσπ]{γ, συνθρόνους, Ἱ. 6. /είίου Αίπςς, 
α5 Ὀτ. Ἐταποῃ απά Μτ. ΞΚΙπΠοτ νΥε]ὶ τοπἆςτ, αρί]Υ 
οοπηρατίπσ Ἠονε]. χὶκ. 16. Έα Αεειδαῖιε 15 
Ἠοατο (Ἠ} απ Ιάΐοπι {οαπᾶ αἱδο οσσαδίοπα]]γ 1η έἶπε 
Οαβείσα] νντ]ίετς) ραί {ος ]ιο ὨΏαΐϊνε, μοι 18 ει 
υδμα] γηίαχ. [ί 15 ποίῖ ορτίαϊη ΥνΠοεί]εγ {ο Πτεί 
ὃ Οεὸς ἶ α ἸΛΝοπιϊπαίυε, ο: α Ἐοεαυο. ΙΜαΠΥ 
επ]Ιπεηί Εχροβίΐοίς, αποϊεπί απά πιοάστη, Ιπο]ιά- 
Ίπσ Εγπορεί, Ἠοξοππῃ., Καῑπ., απά θίέππγί, «Ἱρροξο 
(μα αγ; η] {πο αποϊεπί Γταπβδ]αίοΓς, απά 
α]πιοςδί αἰ] πιοάθτΠ 9Π68, αἀορί {θα /ο)7πεΥ; ΥΥΠΙο] 
γΙε]ά5 α Ὀοίίει 66Π56, απά ὙγΙι α ππογο παίυτα] 
οοηκίγαοίιοῃ. 

10 ---- 12. Τε καὶ (6 απά βιτίποτ”}) σοπποςοίβ 
(115 Ροτίίοη ννΙίἩ ἴῑια {εκήπιοπίθς αἱ ν. ὃ. Τ]α 
Ρᾶδεασε 15 ίακεπ [ποπι Ῥα. οἳι. 20 --- 21, ὙΠΙοΠ, 
Οοπιπηεηία{οἵ5 ατα σΕΠΕΤΑΙΙΥ αστοεᾶ, ἆοες ποί 
το]αίο ῥΥζπιαΡί{ή {ο ια εδοίαμ, θαΐῖ {ο «σ]ιουαι, 
αὐςο]αίε]γ οοηβ]ἀετεά, Ὀείησ α ἀεβοτίρίίοη οῇ {ια 
εἴεγηϊίγ απά ἹπππιπίαὈΙ{γ οϐ (ο οπο (τας (οά. 
Ὑαί, α5 Φίπατί οὔςαινθἙ, “΄ ἶιοτο 5 ποίλίῃσ ἵη 
{πο Εκαϊπι νο] Γοτρίάς 15 αργίϊοαίίοπ {ο {ια 
Μοβείαϊ; Ὀπί ΠΙαΠΥ Ραςβασος Πίο] ατο πιοδί 
αρρ]σαθ]ο {ο Ἠἶπα: απά 5αο]ῇ α το[ογοηςσθ ἶ5 5δ4ρ- 
Ροτίεά ὮΥ πο [αοί ἰ]ιαί 5ενετα] Ἐσα]πις 4ο οοπίαΙῃ 
8ο] ργεάἰοίίοις.. Τηαί νε υντίίοτ οῇ νο Ερὶςί]α 
Ρο οοπεἰἀθτοὰ {ο Ῥεα]πι, 8 Ρρ]αϊπ. ἘΒυαΐ ίπατί 
ΕΊλονν (ιαί «1 Πέ νετ «αρροβεά {ο ὃο αρρ]ἰσαῦ]α 
ΠΠΘΤΕΙΥ {ο «ε]οναλ, Ίνοτο ννου]ά Ὦο πο ἀπ[Πιοι]{γ 
πνίἩ πα αποίαΊοη Ἠθτα, 5Ίπος ἴ]ο αρρ[οαίίοπ ος 
{πο 8αππθ ν/ογάς {ο {ο οπ οὗ ἀοά νλῖο] ννοταο 
οτΙρίηπα1γ 6ροκοπ οῇ «ε[ιονα], ννοι]ά Ὦο {1ο βαπιο 
α8 ααγίῃσ, ναι ν/αθ αΏηγπιθά Ὦγ {ο Ἑκα]πι οϐ 
«ομουσαί ΤΠΥ Ῥο αφ ἴΤΗΙΥ αβιγπιθά οϐ {ιο Αοπ. 
 Τπας (οοπΏ πες Πθ) ένο υγεϊσηί οῇ ἴ]νο ατσαπιθηί 
ἃδ {ο {πο Ὠϊνίηπο παίητο οῇ Ολγίκέ ννου]ά Ὃδ (ια 
βαππθ, απά οἴιεν ννοι]ά 6ου) {ο ορίπίοπ ο {πο 
γντίοτ {ο ο, (λαί ιο ΘοἨ 18 οίοτηα] απά {ο 
Οτεαίοτ οῇ νο απΠἱνογςα, απ (τα]γ Ὠϊνίπα, βἶποο, 
ἃ5 Ἠθ 84Υ5 αἱ ΠΠ]. 4. ὃ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας, 
θεός.” « 

Τη {ο ποχί Ἱνοτάς Ὑνο Ἠανο {ο οἰὔπαα οἳ {1ο 
νηοῖα, οοπιρ[οίηισ ἴἶνα Ῥτοοβ οβ ιο Ὠϊν]πΙίγ οϐ {ἶια 
ΟΠ. Κατ’ ἀρχὰς ἵδ Ὀοβί τοπάστοὰ “΄ οῇ ο], εἶπος 
Όιπο Βορί. οπ]γ τοπ στοά ο 1993 κατ’ ἀρχὰᾶς, Ὑνἰ(]ι 
ΤΟΓΘΤΕΠΟΘ {9 {πα ἐν ἄρχῃ οἳ οπ. Ἱ. 1. Ἐθεμελ. 
Το[ος {0 {πο [γκί αοί οἳ ογθαίἶοῃ, ΥΠ] α)]ηδίοι {ο 
Όιο Ἰάεα οπ{ετίαϊπες οῇ ιο οατίἩ Ὦγ νο Ἠεῦτοννς, 
Π4ΠΙ6ΙΥ, 5 α Ρρ]αΐῃ εαγ/ασθ οτοοίοἆ οἳ Γοππάαίίοης. 
ιο 5ο οῇ τῶν χειρῶν Ιπαροτίς ποῖ {πδεγπιοπία [ή 
(α5 ἰπατί 5αΡροςδο»), Ῥαΐ ροισεν, 38 ΝΤοπος]., Εέ., 
απά Κυίη, απάρτείαπά. ΕΥ νο αὐτοὶ ΠΙαΥ, ΥΝ ΙΙ] 
Και. απά Βίαατί, νο δαρροβοά {ο 6 πιθαπί {ιο 

ς 5 ; , π ς π 

ως ἵμάτιον παλαιωῦθησονται καὶ ὣσεὶ 
3 "ς 3 ' ᾿ 3 ; ., 
ἑλίξεις αυτους καὶ ἀλλαγησογνται 

.] 3 -” υ η ’ . ’ 

αὐτοὶ απολοῦνται, σὺ δὲ διαµένεις' καὶ πάντες Ι] 

περιβόλαιον 19 
᾽ Π ς 3 ᾽ 3 

συ δὲ ο αὖὐτος εἰ, 
, 3 η . ς. 3 

καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. 5 Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέ- 18 
’ ο 2ὰ ή . 

λων εἴρηκέ ποτε ΚάΦδου ἐκ δεξιῶν µου, ἕως ἂν Φῶ τοὺς 
ς , σε 2 ’ 

ἐχθρούςσου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; " Ουὐχὶ πάντες εἰσὶ 14 

Ἠθανοης απάἀ {πο οατία; Ροῦι Ἠανίησ Όεεῃ ππθῃ- 
Ποπεά. ἜΤ]ας ἡ γῆ καὶ οἱ οὐρανοὶ 39 ἃ Ῥετὶρ]Ώταθίθ 
οῇ {ιο ιωογίᾶ. θε (επ. Ἱ. 1. χὶν. 19. Απά Όιθ 
σοπάατ ἶ5 ποοοπιπποᾷαίεᾶ {ο οὗρ. 5 ἴηθ Ἰαδί ππεη- 
ΏΏοπεά απάἀ {16 ιυογ{) εν σεηἀετ. ἘΟΣ διαµένεις, ἃ 
{ονν ΝΒΑ, Ἠανε διαμενεῖς, ΝΝΠΙΟἨ 15 Βἀορίεά ὮΥ 
εοπιθ ΟΓἱ4165, αξ παρρ απάἆ Βίπατί. Βαΐ πε οίμες 
15 Ρ]αΙπΙΥ πο ἴτας τεαάἶπς, απά 19 οοηβγπιεὰ ΒΥ 
Όιο ῬεβοΠ. Ἀγτ. Τταπε]αίος, Πο υνδ]] τεπάεις, 
« Τλοι ατί ρεγππαπεπί.”. Απά οετίαΙΠ]Υ {πετε 18 
ποίλίης {ο Πϊπάοτ ἴμο Ἠεῦ. Ἴρψω {ποπ Ρείηπσ 
εκργοθςεά Ιπ {Πο Ῥτεςδεηί {επςθ, ας Ι{ ἰς ἆοπε Ὦ} 
Ὀτ. Ἐτεπεῃ. ἜΤ]ας, ίοο, ἴΊετθ ἶ5 πιογοθ /ογοε απά 
σιθἐἱπιίή. ἵπ ιο φεηἠπιθηίέ: ἴπο Ῥτεκεπί Ῥείπσ 
Ώιοτο αρρισαῦ]ο {ο α Βεῖϊης Ἡ]οςε ἀμταίίοῃ 18 
πησοοπποοίθὰ νγί] πιο, Πο 1δας, ἶς, απά ἓδ {ο δε; 
ΥΠΟ «6 16 ές 8αππθ γεςίετάαΥ, {ο-άαγ, απά Γος 
ενοτ.. Τ 15, πιογθονετ, τοαἶτεά Ὦγ υν]αί {οἱ1οννς, 
σὺ ὃ αὐτὸς εἶ, οοιταδροπάΙης {90 σὺ διαµένεις. 168 
Ὑγογά5 καὶ πάντες --- ἀλλαγ. ἃτο εχερείῖσα] ο{ ἀπο- 
λοῦνται, 35 καὶ τὰ ἔτη --- ἐκλείφ. ατθ ΟΓ διαµένεις. 309 
ΤΠαορῃ. εχκρ]αῖηβ ἀπολ. Ὦ} µετασχηματισθήσονται " 
ἨΝΤΗ πάντες ὡς ἵμάτιον παλαιωθήσονται «ΟΠΙΡάΤΕ 15. 
1. 6. Περιβ. ἀεποίθς α 1ύ7αΡΡΕΥ, οἵ ουΐετ ρατππεηέ, 
Ίο ἴἶιο γκο οἵ ῥογποµδε οΓ ἐα Αταὺῦς, ος 5ας]Ἡ 
ἶδ έιο ἰάσα ἵπ {ο Ηεῦ. }Ώὴ, Ἡπεποε ρετμαρς ους 

οἱά Ἐπρ]ϊδη γαοᾖς, {οτ ια 5ΚΥ. Τῃπ Οναί απά ἑλίξεις 
Όιοτγο 15 απ αἱ]αδίοη {ο {πε Ἠθαγεης α5 απ ετραπιςε, 
νο τοις τρ Ἱπιρ]γίηπς γεπιουαί, {οτ ἴε Ῥάτροξθ 
οῇ εαὐςπ{ΐπσ οίΠετς; {1ε ΄ πουν Ἠδεανθῃ απά πθνν 
οαγίῃ᾽ ο{ Ἐενε]. κχΙ. ]. («οπιατο κκ. 11. ΟΕ 
σὺ δὲ ὃ αὐτὸς εἴ ἴια 8εη5ο ἶ5 Ἱπιρεγ[οςί]γ οχργεβςεά 
Ὁ} νο Οοπιπηθηί{α{οτς, Νο Ἠανε [αϊ]αά {ο ρετοεῖνθ 
Εναί 5 πας Ἠετο Ὦο οχεσοίἰσπ] οὗ {ο πιοτθ 
{11 οαχρτεβςαἆ Ρῃταδο αἲ κ]. 8. ο Ῥλί]ο (οἰίοὰ 
ΒΥ (ατρῇ.) 84Υ8 οἩ ία ΘΗΠ, ὃ αὐτός ἐστιν ἀεί. Τὰ 
ἔτη σου οὐκ ἐκλ. 5 οχρτοβεῖνο οἱ ἹπηπποτίαΙ{γ; α. ᾱ. 
«ων γεατς ΠίΠΥ επἰίεπεε] νν] πενοτ Γα11, ος 
οοπηθ {ο απ θμ(.”) 

19. πρὸς τίνα δὲ, ἃτο.] 3ο τίνι αἲ ν. 6. Τ]9 
εοηςο ἶ8: «« Ἰηοτο ἆοθβ (οἆ 6Υοπ αἀάτοςς {6 
απισο]ς ἵπ ΤΘΤΠΙΒ Ἱπιρ]γίηςσ (λαί {Ἠ6γ ατθ σύνθρονοι 
η πας 7 Γος 8ο] ἵς Ἱπιρ]οά Ὦγ {πο Ρτα5θΘ 
κάθου ἐκ δεζιῶν: οἩ ννμῖοη 9οο Νοῖΐος οἨ ἨΠαϊτ, 
χχι. 44. απά Λος Ἡ. 94. Για ννοτάς ἕως ἂν θῶ ---- 
ποδῶν σου οοπίαϊπ αΠ ἴπιασαε ο{ οοπιρ]είο βα0]ες- 
Ποπ, απά ατο ΠϊσΠ]γ Ιπίοηςίνο οῇ {ηθ 5οη5ο ο ἵ]ς 
{οτοσοῖηᾳ Ῥηταςο, Ό6ο Βίματί. Τ]αςο ννογὰς ατθ 
αρρ]ίεὰ ΡΥ ους Ἠοαάσσππος Ἠ]πηδο]/Γ {ο πο Μοβείαᾖ. 

14. οὐγχὶ πάντες εἰσὶ λειτ. πν. ἃςο.] Τὸ ΓοΓπιβ 
Ότο οοπο/ηκίοπ ΟΕ ιο οοπηρατίδοη πιαἆο Ὠδίνθει 
ἴνο 9οπ ο (οἆ απᾶ {πο απσο]ς, {ο 9Ἠουν ένο στοαί 
εαροτίογί(γ οΡ (πο (Ότπιοτ. Τ]ο Ἱπίετγοσαίἶοι Ἠθτθ 
ηα5 στοαί τοσο, αφ Ιπέϊπιαίἶηπσ Επί {πο (πρ 15 απ 
υπἱνθγκα]]γ. αἀπη]έοά ταίἩ. Τηα ϱα]] απ 

γ8 

Ἕτ------------ 

«-Ἕαωντ---ωαπιακν--Ἕπαις----- 

ο. --- 
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3 ’ . 3 ΄ 

ὰ λειτουργικά πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα, διὰ τοὺς μέλλοντας 

1. 1 κληρονομεῖν σωτηρίαν ; 
, ν 3 ν μμ. 9 έχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, µή ποτε παραθῥυώμεν. 

Ίων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ 

βοη5ο ἶ5: “«λτο ποί αἲ] οὗ επι Γοῦ ν Παίονες 
ταπΚκ] [πο πιοτο απ] παπὶκίετίπς ΒΡΙΓΙΙ5, 5εηί 
οτί] Γοτ βοτνῖοθ (ου αβεἰςίαποθ), οἩ ἴλα ρατί οῇ 
(1. ο. ἵπ Ῥδ[α]{ οῇ) νοςο νο ατα {ο Ιπ]επί (1. ο. 
ουίαἴπ) φα]ναίίου { 3. ΤΠαγ ατθ εαἰά {ο Ὀθ λειτουργ. 
Άνευματα, (4Ἡ. εχρτοςκίοη Γ{οτιπεὰ οἳ 8. ο. 2]. 
Βορί. εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, λειτουργοὶ αὐτοῦ, 
ποιοῦντες τὰ θελήματα αὐτοῦ) α5 Ὀοῖπσ ΠΙΘΓΕΙΥ διάκο- 
νοι Θεοῦ, πο σύνθρονοι, Ἰκε ΟἨτὶδί. ἜΤ]ο πεχί 
νγοτάς απο εχεσείἰσα] οἳ {6 λειτ., απά 81ΟΥ 6 
πιαίηγο ΟΕ ἶιας βογνἰοθ. ᾿Αποστελλ. ἶδ ἰΙηςοτίεά Ἱη 
οτάςγ {ο 5ΊΟΝΥ ἴἶναί {6γ ανα πο ςε[/-αεγτοεᾶ 
ἀϊρηίίγ, Ὀιί ατο ΟΠΊΥ ἀπόστολοι, ΝΙ ἀε]ιεσαίεά 
ααἰποτΙέγς ννλΙσἩ 5 ἴπε οοηείαπί ἀοοίτίπο οἱ {λα 
Ο. Τ., απά να {οννδη ννγιήησς ἵπ σοηθτα. 39 
πο απσε]ς ατα οα]]εά, ἵπ (μα Μαὐοιπίσαἱ νΥγΙί6τς, 
««ππσεὶς οἳ πιπἰδίγη”.. ΝΠΥΝΙ 1ΝΦΏ (568 
Ῥε Ὠΐαοι απἀ ο. Οαρε]].), νι αἱ]αδίοη {ο ίπε 

είψπιοπ οἳ Ἴκση, 5οπί [οη βετνίσε] απἀ ἄγγελος. 

Τ]ο πυνοτᾷ ἄγγελος αρρθαῖ5 {ο Ὄε ἀετίνοά {Γοπι 
ἄγγω, οοσπαίθ νι] ἄγω, {ο θγῖισ οι ῥεατ, (38 
κλάγγω ΓΤοΙΙ κλάγω, απἀ πάγγω {τοπ πάγω), απά 18 
α ἀετίναίίνε {τοπ ἄγγος, ΝΠΙΟΣ ΠἹθαΠςδ απ α{θηβ]] 
αἀαρίοά {ο ΟΣΙΙΥ αΠΥ (]πσ. 9 στρόβελος [το 
στρόβος, σφάκελος ΓΤΟΠΙ σφάκος, εἴκελος [ΤΟΙΏ εἰκὸς, 
σθένελος [ΤΟΠΙ σθένος, τράπελος [τοπι ἴῑιο οἱὰ τράπος 
οοσηαίθ ΥΙ{Ι τρόπος, σκόπελος [τΟΠΙ σκοπὸς, ὅσο. 
"Αγγελος, Όιθῃ, ΒΙΠΙΡΙΥ πιθαπ8β ἆ ῥραγεν, απᾶἀ, ὉΥ 
μδε6, α Όθατεγ [ο α Πθβδασο ος οτάετ]. ΒΗοτε 
(ατρσ. οοπιρατθςδ {οπι ΕΡΙΙΙο: ἀγγέλοις, ὑπηρέταις 
καὶ διακόνοις ὃ ὁημιουργὸς εἴωθε χρῆσθαι πρὸς τὴν 
τῶν θνητῶν ἐπίστασιν. Τηθ 15ο ΟΕ πνεύμ. Ἠετο 
«ααπῃ5 {οτπιεά οἩπ Ναπῃ. χχν!]. 16. Θεὸς τῶν πνευµά- 
των καὶ πάσης σαρκός. Όηπ Μια ρτεσεηί 5αρ]θοί 5εο 
ἴννο αΏ]ο ΘΘΓΠΙΟΠ5 οῇ Βρ. 0οπγΏθατθ”5, ΟΠ (Πα 
παίατο απά οπιρ]ογπιεηπί ΟΡ σουᾶ ατισείς, Υ οἱ. Π. 
Ρ. 201 ---310. 

--- διὰ τοὺς µέλλοντας κληρ. σωτ.] Α Ρρετίρ]ηγαδί8 
Γοτ [αἱ (αζα] απ ἴταε ΟΗτὶδίίαπς. 

Π. Τπϊς απά {ο Ῥτοοθάϊπσ ΟΠαρίετ Ετπεςί 
"1α51γ οα]]ς {νο Βοαπααίιπι Βοεϊπίαπογιπι. Απᾶ 
{πα Ἰεαγπεά Οοπιπιοηίαίογ Ίαγ5 ἀοννη α ΦΙΠΙΠΙΑΓΥ 
οῇ ίπο ἀοοίτίπες ΠΙΟΣ πιαΥ {θποο Ῥο Ρρτονεά, 
ἨαΠΛΕΙΥ, ια ἁῑνΙπΙέγ απἀ πε Ἠαππαπ1ίγ ο ΟΠηϊδες. 
Ώιο οοπ]αποίίοπ ος Ροίῃ παίπτοςθ ἵπ ΟΠ6 Ῥθ6Ι5ΟΠ, 
οοπαιππαπἰσαίίοη οΓ {πο Ὀΐν]ιπο Ιάϊοπιαία; {πα (ννο- 
{ο]ά είαία οἱ Οητῖςέ, απά Πἱ5 (πἱρ]ο οῇῇσο. 

1. διὰ τουτο] “' ν/ετο[οτε,” Ἱ. 6. 546] Ροΐησ {19 
Ἱπβηϊίο εαρογιοτῖίγ οὗ Οητῖεί, νο Ἠεαά οἳ {λε 
ΠΕ Ἠἱβρθηβαίίοπ, ΟΥΟΓ {ο απσα15, {να πιεάἰαίογς 
οῇ να οἸά, ὅτο. Τπ ἡμᾶς ἴιο Αροδίϊε, α5 ο[ίθη, 
βΡθά5 Ῥεί κοίνωσιν. Περισσοτέρως 15 ὮΥ 85οπιθ 
οοηβίτιεἁ ΥΥΙΙΠ προσέχειν, ὮΥ οἴ]εις νη]ί] δεῖ. Τί 
ΞΘΘΠΙ5 πιθαηί ΤΟ Τ6ίεΓ {ο ῥοῦι. Αί ἀκουσῦ. ΒΙΡΡΙΥ 
ῥήμασι 8ο]]. λόγοις, ἀοσίαῖπος οἳ {να (.οθρο[. ΥΠ 
τοβρεοί {0 παραῤῥυῶμεν, Όθ Οοπηπιεπία{οτς αΓο ποί 
ασταεά υνθί]ετ 1 ἀοποίεςβ {ο σὐίζε, {ο δε {τοπα 
Ώπαπα, {πτη αδἰἀο {Γοπα έποπι, (11 ἤοπι ἴηθπῃ, 5ο ας 
{ο ρεΓῖςη: οἩ, ο {οί ἴ]ιεπι σἰἱάε οἨ οἱἱρ ἄτοπι ἴἶιο 
πηϊπά. Απά Βίπατέ ἴακες {ο 5οη5ο {ο 06, “]αεί 
να 5ποι]ά ραδς ὮΥ, πορ]οοί {ιο (Πίησς Πθατά : 
βυρροτίΐης Πἰ5 νογείοη {τοπ Ῥτου. Π1. 21. (1ο οπ]γ 
εχαπιρ]θ ο ίο ν/οτά 1π {πο Βερί.) υἱὲ, μὴ παραῤῥύῃς 
(«περ]εοί ποῖ ᾿} τήρησον δὲ ἐμὴν βουλήν. απά Ο]επῃ. 
Ἀ]εχ. ἵνα μὴ παραῤῥυῶσι τῆς ἀληθείας, “΄ πεσ]οοί 

πι ω -- , ς » 

Ειὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ημας προςῦ-- 
α 12 Ἡ ς 3, 3 αΌσαι, ο7.28ι 

νι γὰρ ὁ δι ἀγγέ- ειςτ. ο, 68, 
9 άαΙ, ὃ. 19. 

ος {ταηςστοςς {πο {γαίμ.7. εί, αΏΙγ αφ ἐς Ἱή- 
{οτργείαί]οῃ 15 βαρροτίεἀ, ἴἶνε Ργοοίβ οϐ {πο 8εη9θ 
ἵπ απθείίοη 56ο Ιπςαβ]οίοηί. ἜΤ]ο Ραδ8ασο ος 
Ῥτονετὺς 18 ποί {ο 6 ροῖπί, 5ἶπος, ΓΓοΠΙ ἴπθ υνιάθ 
ἀϊδοτεραπογ [Τοπ {ο Ποεῦγαεν, απ ἴπα ἱγγασι]αΓ- 
19 οϐ εμο 8εης6, {λετε ἶ5, α5 {πο Ῥοεί Οτ1ο5 αγθ 
αστοθᾶ, ΤΘΠΡΟΠ {ο 5αδρθοί οοτταρίοη, απἀ {πα 
παραῤῥυῃ ἵδ ιο ἴταο τοαβίπρ; απά ιο Πεῦιθυν 
νατῦ {Ἴθγς, 113, 5ἰσπίβος, {ο ἀεο[ίπο, γεεεᾶο [γοππ. Λ8 
{ο {1ο Ρά5βασο ο/ (Ἴεππεης, 1 γαρ ἀοαδί]οςς Γογπιεά 
οη {Πθ οπο Ώθ[ογο 15: Υεί ἴΊιθΓς παραῤῥ. αἀπι]ίβ 
ος Πα11Υ ννε]] οῇ έλα οἵιεη 5εη5θ. Ἴ]ε Πτεί Ππθῃ- 
{ἴοπεά Ιπίοτργεία[ἶοη, {1ΘΓ6ίΟΤΕ, 566ΠΗς {ο ἆθβεινθ 
Ώιο Ρτείετεησθ, εδροοϊα]]γ ας ἵέ 5 καρροτίεά ΡΥ 
αἰιποςῬί αἰ] Όμο αποϊεπέ, απά πηοδέ πιοάςγη Εχροβί- 
{οΥ5: απᾶά αἀορίεά, αἴἴετ α Ἰεατπεά ἀϊδοιβείοη ο 
Ώπο ε6η5ε, ΡΥ Καῑπ, ο (Ππίπ|κς {πο Ίπιασο 15 ἆε- 
τινοά [οπι α {ογτεπί, αι Ἰχαδ Ῥεεῃ ταϊσεά ὮΥ 
Ἠεανγ ταίης; ννηῖοῃ ταρ]]γ {π15, ππεη ιο ταίη 
Ία5 σἶνθη 9ΥΘΥ. 3ο οοῦ νΙ. 15. 

2. εἰ γὰρ ὁ ὃι ἀγγέλων λαλ. λόγ.] πο υντῖατ 
ΠΟΥ Ρρτοςσθεςς {ο ΞΠΟΥ ΡΥ απ΄ ατσαππεηί 6η πιϊγιοτί 
αἆ πια]ης, ΝΥΠΥ ἴἶνα (1οβρεΙ ἀεπιαπᾶς οβρεοία] ο0ε- 
ἀϊΐοποθ. Νο ιείαπάἶησ ναί 5οππθ επηϊπεηί 
Ειχροβ!{οτς πιπαϊπίαίη, ὁ δι) ἀγγ. λόγος πηαεί ἀοποίθ 
Όλο Ρτοπηπ]σαίίοη οῇ ίμα ἨΝ]οξαῖο Τμανν, α8 αΡΡεαΓΒ 
{τοπι (αα]. 1. 19. ὃ νόμος διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων, απά 
Αοῖς γΙΙ. 50. ἐλάβετε τὸν νόμον εἷς διαταγὰς ἀγγ. 
ψνηεγο 5οο ἸἈΝοίθς. Απά Ιη α ἰπιί]ατ ατσαππεηία- 
εοη αἱ κ. 28, Ίνς Ἠαγθ τὸν νόµον Μωῦσέως. ΑΠΥ 
56ειηῖησ ἀἰδοτεραπογ Ροίν/εεη γγ]ιαί 15 δαἷά ἵπ {Πο5θ 
Ρᾳ55ασες απάἀ {6 Ργεδεηί, α5 οοππραϊτθά γη] Εχοά. 
κχ. ]. απ εἰςαενμετα, νηοΓο (αοα Πιήπιδε]/ 15 φαἱά {ο 
Ργου]αῖπι ἴα Ίανν, ἵς ἆοπο ανναΥ ΟΠ {1ο Ῥτϊποῖριε 
οῇ- Οἱ {αοῖέ ρεγ α]απῃ, ΓαοΙί Ῥοτ 5ο: απᾶ (οα 
πιῖσηί Ῥο καϊά {ο Ρτοπια]σαίε, απᾶ {πο απισοῖς {ο 
Ρτος]αῖπῃ {Πο Ίαν’. Ἡ πἹοτθ Ὦθ ΠΘΟΘΒΦάΓΥ, 5εε ίΠο 
εἰαθοταία Εκοιτςας ο{ Βίπατέ, Νο οοπο]αάθε πί 
Ώπε {ο]]ονίπσ νετ εοηεῖρ]α ταπιατῖς, “ εμαί πα 
εχοεξς οϐ ερεοι]αίίοη Ιπίο νμ]οῇ πα Ἰαΐετ ᾖ6ννς 
ΤΙΠ ΟΠ {16 εαρ]εοί ο{ ατισο[ίο ππἰπίκίγαίίοπ αἲ ἴα 
ρἰνίησ οϐ πα Ταν ἆοος ποί ἀἱδρτογο {πε {αοί Ἱί- 
5ο]{, ίΠαί ί]ο απσε]5 ἹνεΓε, ΙΠ ΞΟΠΙΘ ΥαΥ, ΕΠΙΡΙΟΥεά 
Ὦ}. «εποναῃ αἲ {πο Ῥρτοπιι]σαίοη οϐ ία Τμανν, 
ΝΥΠΙΟΠ, (νοιισ]ι ποί αβεοτίσἆ, 15 Ἱππρ]]εά 1Π 6εγετα] 
Ρατίς οϐ ια Ο. Τ.2. « Τπϊς 15 αἲ] πο ἰοχί οαπ Ὀθ 
νγε]] Ιπίετρτείθεά α5 πδαπίπσ, απά α]] παί 15 τεα]- 
βἰΐε {ογ {ἔἶε αγσπιοπί οῇ {λε Αροβί]ο.” ἈῬέβαιος, 
1.6. Ητπι ΡΥ Ῥείπσ οαττῖος Ιπίο ΠΙ]] εχεομ{]οπ. 8ο 
Ῥτοί. Ώοῦτες νε] ραταρῄταςος ν. 2---4.: “ΙΓ ί1ο 
ἀεπιποίαίίοης οῇ ἨΤοςος νετο αοίπα]1γ Π11Π11ε6, 
ΠΙΠΟἨ Πο ΙΙ ΟἨτὶς0ς, ν]]οἩ αἴθ ΠΟΝ 60- 
ηπιοά {ο 1ἱ5 (1. Θ. (ατίῃογ οχρ]αϊπεά απάἆ ραγί]γ ας- 
οοπιρ]Ικ]εᾷ) ὮΥ {ο Αροςί]68, (μτοισ] {ο ν]έπεςθ 
ο{ πο Θρίτι.”. 9εο Ἐοπι. Ιν. 16. 2 ΡῬεΐ. ἱ. 19. 
Παράβασις ἄπᾶ παρακοὴ ΤΘ ΠΘΑΤΙΥ ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ; 
Ρα πε Ιαΐΐοτ Ἱπαρ]ίος οοπέµπιασή αφ Ὑε]] α5 ἀῑ5ο- 
Ῥοάίεηςσθ. Μισθ. εἹοπ]ά ο τοπάετεά “«τοίτίριι- 
Πομ,” δἶπορ {αίταίποτ Ἱπιρ]]ος ριιπής]ποπέ, (Πποιισ]ι 
αίχ. 96. απἆ χὶ. 26. 1 βἰσπίῇος γοειραγτᾶ. Το (ο 
Π]ηδίταβοη ο{ έπο Οοπιπιεηίαίοτς ΙΤ αάά Εαπίρ. ΟΥ, 
899., πατρώῴων παθέων ἆμοιβάν. ἨΠε6ίθ ἴο 
Φοβο]αθί οχκρ]αίπβ ἐκδίκησιν. «3δεβγ]. Τπευ. 
1020. τοὐπιτίμιον λαβεῖν, πιογεεᾶεπε, τιµωρίαν. 
Ποι. Οασπι. 5, 24, 24. οί ρουσατθ πείας, αξ ϱγοίζιπε 
οπιοΓῖ. ᾖΤέ οσο Ιπ πο οίπεγ υτίίατ, απᾶ 18 
{αςί1Υ εαρροβδεά ΡΥ Εἰδοπαι {ο Ἠαγο Ῥ6εῃ {ακεν 
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Μαι Ἡ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν" Ὁ πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἅμε- 3 
Ἱηίτα 12. 20. ε/ 9 » ε. πΠ » ε ν 

λήσαντες σωτηρίας; Ώτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, υπὸ 
ο Ἱπατκ 16. 90. - 3 , 3 ς - 3 ’ οἱ ο ” - - 

Δια. 1ο. τῶν ἀκουσαντων εἰς ημας ἐβεβαιωῦθη συνεπιμαρτυρου»τος του Θεου 4 

ἁ 19. 1]. . Γ αι Ἡ - , Ἱ , κ” 
Γον απ] σηµείοις τε καὶ τέρασι, καὶ ποικίλαις δυνάµεσι, καὶ Πνεύματος αγίου 
11. η . ᾽ ν . ’ 

ὁ ωρα 1.3.4, μὲρισμοῖς, κατα την αυτου «έλησιγ. 
8 
Ἱη/[τα 6. 5. 
2 Ροι. ὃ. 13. 
ο Ρεα]. 8.6. 
ὅ 141, ὃ. 

{γοπι ο οΟΠΙΠΙΟΠ ἀῑα]εοί, {ο {11ο Ο]αβεῖσαΙ µι- 
σθοδοσία. 

3. τηλικαύτης σωτηρίας.] Σωτ. ἵ5 ἴακεπ ὮΥ ἴ1α 
Ῥερί Οοπηγηεπ{α{ΟΙ5 ΓΟΓ λόγου σωτ., ΥΥΠΙΟΝ ο6σΙΤΘ 
1π Λοίς χΠ. 26., 1. 6. ἴπε (1οβ8ρε1, ος ΟἨγείίαπ Τθ- 
Ἰρίοη. Σωτ., ἨονΝενες, πια, ὮΥ ΠΙΘΙΟΠΥΠΩΥ, ἆ6- 
ποίθ ἴῃο πιεαπς, ΟΥ, ἴηα ἀροίγίπε οΓ βα]ναίίοη, ἴποτα 
Ὀείης (45 αρρεατς {ποπη {ε τηλικ.) α ἰαοῖΙί οΟΠΙ- 
ΔΓΙΡΟΠ Ῥείνεση {ο {επιροταί καἱναίίοῃ ος {ο 
ανν, απά ο οἰογπαί κα]ναίίοῃ οῇ ἴ]ο (ἀοβρε]. 

᾽Αμελ. ἵδ α5εὰ Ἱηείθαά ο α βίΤΓΟΠΡΟΓ {6τπι, απά Ἱη- 
νο]νες {πε 5εηςο οῇ {οία] ἀἰδτεσατά απά οοπίεπιρί 
Ὦγ αροβίαδγ. Φεθ Χ. 26. ᾽Αρχὴν λαβοῦσα Ο0ΥΓ6- 
εροπάἀς {ο (πε Τμαίη ὕπιζμπι «εάμοτο. Εἰς ἡμᾶς 
ἐβεβαιώθη ἵδ γἱσ]]γ τοσατάεά Ὁγ Εγποφ/ϊ απά Καῑη. 
π5 α Γογπιπία ργωσπαπις, απᾶ {ο Ῥο εκρ]αϊπεά ἦλθεν 
εἰς ἡμᾶς καὶ ἐβεβαιώθη, «« ννας ἀε]ινετθά Πίο υν]ίἩ 
οοπΒτιηαίῖρη. 

4. συνεπιμαρτυροῦντος ---- θέλησιν.] ᾿ΤἩηϊς 15 6χε- 
βείῖσα] οἱ ἐβεβ., απά νο 5εη5θ 15; “ᾳ4οἆ [Ππι- 
ΒεΙΓ] Ρεατίηςσ [16 {θεΙπιοπΥ [ίο {6 ἐγα(] οῇ νν]ιαί 
νγας ρτεας]θς] ΡΥ εἶσῃς απά Υνοπάςτβ, απά νατίοιβ 
π]τασυ]οι5 Ρούνετς απά ἀἰκεαριίίοης οϐ ἴο Ἠο!γ 
Βρίπέ, ΠΙπαρατίεά] αοοοτάίπσ {ο Ἠ5 ον/π γη] απά 
Ρ]οαςιτο.. Όπ σηµ., τέρ., απὰ ποικ. δυν. 596 Νοίθ 
οη Λοίς ΙΙ]. 22. Δυν. τηδέ ππθαπ πἱγασι[οις ροιυργς ; 
ο]ιετνν]ςο ποικ. ὙΝου]ά ποί πανθ Ώ6εῃ α5εἀ. ΈΤ]α 
ψ/οτά5 {ο]]οννίησ αγθ ο εο εἶσα[, απά αἶςο 5ππονν έλα 
΄πα7ΙποΥ οῇ ἴπθ {Πῖπσ; {ΟΥ µερ. ἆοε8 ποί ἀοποίς, αφ 
Φήπατί {π]π]ςς, «6 εἶπο αἀάἰάοπα] σἱβῖς οῇ (]ιο ΜρΙτς 
ο/ιε ναι πητασι]οις Ῥούναις,” Ρα «« ραγίίσ]ατ 
ἀἰδίτιρηίήοης ς) απά ο ὈοῬι οοπιπιοηέ ΟΠ {6 οκ- 
ΡΓΘΡΡΦΙΟΠ αἴθ ἴ1θ ννοτάς οΓ πο Αροβί]ε, οπ {6 βαπιθ 
ειμ]οοί, αἲ 1 6095. ΧΙ]. 4. διαιρέσεις δὲ χαρισµά- 
των εἰσὶ, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα, ο. απᾶ χι. ΤΠ]. 
. οὐ γὰρ ἀγγέλοις--- λαλοῦμεν.] ἨἩανίησ γναγηοὰ 

Όχοπι ασαἰηςί ἴΠο ΟΟΠΒΦΘΦΙΕΠΟΘΕ ο6 αροβίαδγ {Ποπῃ 
Ώιο (οβρε!, ἴπο Αροεί]ο ΤΘβ8ΙΠηθς ἴ]πο εαθ]οοί 
ος (Ἠη]κ ες εαρετίοτΙ{γ {ο ιο απσο]ς, Ρτουθοςἵπσ 
{ο 5Ίλονν ναί πο ποιο ἀἱδροπεαίϊοῃ ννας ποί Ἱπάσσά 
οτἀστεᾷ, 1ο {]ια οἱᾱ, Ὀγ απσο|ς; Ριΐ ἐἶναί ἴἶο 8οἨ 
οὗ Μαηπ, πο Μοφθίαμ, ννας, ἵπ Ἠ]5 Ἠππιαπ παίιτο, 
Ρ]ασος αἱ ία Ἠοαά οΓ1ε. ΊΝονν ας ἔἶιο ἆοννς ογαπίοά 
Όιαί πο ἀἱδρεηδαίίοη οΓ {ο ΜΓορκίαϊι ννοι]ά ο ο 
α Πἱρ]οτ οτάετ ἔαπ ναί οῇ Μοςος, ΡτοοΒ {ναί σφι 
ψ/αβ {πα 5οἱο πιοϊαίοτ οὐ Ἰοπά οϐ ένο Νανν ἀἷς- 
ΡεΠΣ4Ι1ΟΗ, απά {ναί απσο]ς ννοτο ποί 6πιρ]ογοὰ α5 
πηθο]αίους ἵπ 1έ, ννοι]ά α11γ (παπη (παί 9 ο51ς νναβ 
ΒΙΡΕΓΙΟΓ {ο {πο απσο]5; δἶποο {πο ρ]ασο νΥμίο] ο 
Ἠο]άς ἵῃπ (ο πρι ΘΟΟΠΟΠΙΥ, 18 πἰσῃετ παν (πι 
ΨΙΟἩ νε Ἰαά απάςτ {πο ο/ά, Ώθσπια5ο ἴο πονν 
6ΟΟΠΟΠΙΥ 1ἱ5ο][ {8 οῇ α Πϊσ]ογ ηπίητο {απ ἴ]ιο οἷά. 
Λί ο βαπηο πια, απ οὐ]ασίίοη νΥλίο] α ᾖ6νν, 
νθακ ἵπ Ομτἰκίαπ Γαἰ εν, απά αίτοιρ ἵπ 5 αἰίαο]ι- 
ππεη{ {ο ἵνα ἨΠοδαῖς ΙΠΒΠΠ{1οΠ5, ννου]ά νοιγ παίι- 
τα]1γ {οο], ἵδ πιο, απά {ποι]γ απθννοτθοά Ὦγ {ο 
Λρορ!16, ἵπ νν]αί {οἱ]οννς. Τι ππρε[ονίησ ανν, 
ὀου)ί]ο5ς, τιγσεά ἩΡΟΠ {Ίχοβο νν]λο ργο[οβ8σ αἩ αἱ- 
{πομπιοπί {ο ΟλγὶκΙαπΙ{γ, 1ο κοοπηίησ αΏθατά Τί 
οἱ τοποιποῖησ (Ποῖτ 5αβ]οσίίοη {ο α. ἀἱβροηβα{ἴοῃ 
ο νἨ]σ]ι απσθ]ς Ὕνογο ὖιο πηθ(ἰαίοτ», παπά ο) ας- 
Κπονν]οδσίηςσ α- δβ]οσίΙοἩ {ο 9Π6 ΟΓ νν]]σ]ι (ἶνο 

4 Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσα», περὶ ἧς ὅ 
λαλοῦμεν' " διεμαρτύρατο δέ που τὶς λέγων Τί ἐστιν ἄνθρωπος, ϐ 

Ῥτοίθεεοά Ἰοσά απἀ πιεά]αίοτ αρρεατεά ἵπ οἳσ πᾶ- 
ίπτο. Τπο Αροδί]ε οοπσεἆἀος {πο {αοί, ἠναί Ίε5ας 
Ἠαά α παίατο ἴτα]Υ απ ῬτορετΙγ Παππαη, γ. 6 --- 18. 
Ῥιί Ιπδίεαά οὗ ρταπ{ἶησ {αί {Π15 ρτουες {1ε Πενν 
ἀἱδροηφαίίοπ {ο ὃε Ιπ[ετῖοτ {ο Ὠναί οὗ ἈΤορες, ηθ 
Ῥτοσθοαάς {ο αἀάπςσς ενἰἀάεπος [Τοπ {πο Ο. Τ. {ο 
Ίου {ναί Ίπαπ, ΟΙ ἴα Ἰπππαπ παΐυτο ἵπ {πε Ρεί- 
5οΠ ο {πο ἸΜεβείαἩ, Ὕνας {ο 6 ππαἀο Τ,οτά οἱ {6 
ἨΠΙνογβθ. Οοπεθοαιεπί]γ, ἴπ 5 παίυτε, «εις 
ἔπε Μεβεία] 15 5αρετΙοτ {ο {Πε αηΏσε]ς. ΟΡΓοοιτεε, 
Όνο ροεςεεδίοη ὮΥ :εδις ο/ α παίατο ἴτα]γ απά Ῥτορ- 
ετΙγ Ἠυππαῃ, ἆοθς πο αἱ αἰ] ρτονο εἰίπει Ἰ]5 ἵπίε- 
τιοτί{γ, οἳ ἴ]ε Ἱπ[οτίοτΙίγ οἱ πε ἀἱδρεηδαίίοπ οΕ 
νΠΙοὮ Ἰς 15 {Πε Ἠεαά (ν.6---9.). ΊΝαγ, πιοτε; 
1 ννας Ῥοσοπηίησ Ωπαί (αοᾷ εποπ]ά εχα]{ «εδις, ἴπ 
οοπΠβο“εποςθ οἱ Πῖβ ουεάίεπος απίο ἀεαί]; α ἀθαί]ι 
πθοθβκαίγ {οΥ με βα]ναίιοῃ ο{ δενν απά επί]ε, 
ν. 9, 10. Το ειβετ {Πῖς ἀεαῖμ, Πε ππαδὶ πεεάβ 
ίακο οἩἨ Ἠϊπι α παίητο Ἰ]κο οτ5Σ απᾶ, α5 Πΐ5 οὔ- 
1εοί γνας {ο εα]ναίίοη οἱ πιεπ (απά ποῖ οῇ απιοε[ῖς 
Λεῦισς), 5ο θ Ῥρατγοϊραίεά ἵπ ἴΠο παίµγε οἱ 
ΠΊΘΠ, 1Π ΟΓᾷΘΥ ναί Ὦ} επρετίεπεο Ίο πηϊσηί Ἰκπουν 
Όιαίγ ευ/ετίηπσα, ἰεπιρίαίΙοπβ, απά {ΠπίαΙ, απά 
Ώνας Ῥο Ῥτερατεά {ο 54οσοισ ἴπεπι, νγ. 11 --- 18. 
(Θαατί) 

Τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν πτηαςί, Ποπ ἴΠε οοἩ- 
{οχί, ἀεποίθ {πε πουν’ ἀἰδρεηδαίίοη (48 ορροδεά {ο 
Όιο οἶα) ; 1.6. 1ο (α1οερεΙ ἀῑερεηεαίϊΙοη, οΟΠΙΠΠΕΠΟ- 
ησ αἱ (Ἠτῖςες Πτεί αἀνεπί, απά νπεπ οοπιρ]είεά 
αἱ Πὶ5 βπα] αἀνοαπί, ἴο ὂε πιετσες ΙΠίο ἴΠε εσΟΠΟΠΙΥ 
{ο καὐδίδί ππάεχ {Πε τεῖση ο ΟΗσὶεί. θε ἸγΠδία8 
οἵίεᾷ ὃν Καῑπ. ἜΤ]ε ίεγπι μέλλ. ἶ5 π5εά Ῥεσααςε 
35 Ίοησ α5 {πε Τεπηρ]ο απἆ {πε «1 ενγίδῃ 5ίαίο Ίνετε 
ἵπ Ῥείηα, ἴ]ε οἷά ἀἱδροηδαίίοηῃ παϊσ]έ γεί ο καϊά 
ἰο οοπίίπαθ. Ἠεποο ἴἶα Ρρτοργῖθίγ ος {μα ρηταςε 
αάνοπί οἱ Ολτὶςί α μας, το ἴπε ἀοβίτισίίοπ οἩ 
1 οταδα]επι απά ἴ]ς 9 ουίςεη βίαίθ. Ἀομοοίίσ. ηαβ 
βΊΊον/Π {]ιαί ιο 1ος α5εά Ντ η ΡΠ ἰο ἆ4θ- 
ποίθ τεῖσπ ΟΥ ἀἱερεπκαέίοπ οἳ Μοςεια]. 

ϐ. διεµαρτ. δὲ π. τίς.] λετε 15 Ἠετο α ἰασηπα, 
ν/π]οἩ ππαΥ Ὃς ἔας εαρρ]εά: «υαί Γάοά ραῖ 1 
1 δαρ]εσίίοῃ {ο Οτι] Γοτ,) ἃτο., ὙΠΙοΝ β4ρ- 
Ῥτοςφοά οἸαιςδα ἶ5 Ἱπιρ]θοά ἵπ {πο ῬτοοΓ ηἰσο]ς 
(Κυῑη,) Της πο «οη5ο ἵ5 Ὑε]] εχρτεεςεοά ἵῃπ 
ο αμ. Ὦγ Α0Ρ. Άθυννο. ας [οἱ]ουνς: ΄ Βιΐ οἆ 
αίἩ οοπηπη]ε{εὰ πο ἀἱερεηεαίίοπ ππάετ υΥΠίο] νο 

Ιἱνο {ο Ἠὶ5 30η, Νο Ὀδσαππς ΠΠάΠ: {ο νμὶςοὮ 48- 
βιπιρί]οη οῇ ΠαπιαἨ παίπτε, απ 15 οοΠΒΘΩΘΠςΘΒ, 
1 αρΡΙΥ ἴἶιο ννογάς ΟΡ νο Ῥοα]νηϊςί, Τις πιαδε, 
{τοπα ἴο 5αθ]οσί απά ἴἶνο οοηίοχί, ἀοποίο απ Ἱῃ- 
βρίτος νντιίοτ. ἸἜΤ]ή5 πιοάς οῇ οἰαίχοπ ὮΥ πο ππθαης 
Ἱπρ]ίος απ Ισποταπος οῇ {ιο νντ]ίοτ ἴπ ααθείίομ, 
ΠΟΥ ΘΥΟΠ ΟΡ ἴἶνο ραγί οἳ Ἠὶς ννοτ]ς Ιπίεπάσά: Ὀιέ 
ΟΠΙΥ 5αρροβθς 5ο [απηϊ]ίατ α Κπονν]οᾷσε οῇ Ροίῃ ἵπ 
Όνο γεαεγ 39 ΟΠΙΥ ἰο ποσά {ιο ννοτᾷς Ὀδῖης οἶίας : 
ἄπά α5 Τξ ννας ΟΠΙΥ 5ος οῇ ννγ]ίοτς οῇ ἴ]νο ρτοπ{θκί 
οπιίηπσησο, 1 Ἱπιρ]]ος απγ ἴπίπσ Ῥας Ἱττονογθηςς. 
Τπάοσά, Ῥο]οσίίσ. απά Οατρᾷ. Ἰανο βΊπουνη ἰἶνας 
Ό]ς ἵδ α πιοᾶο ο) οΙίαίίοῦ. οΟΠΗΠΙΟΠ 1π ἴπο Ἐαὺ- 
υ{π]σα] νντίίοτς, αππά πο αποχαπηρ]ος ἵη νο Ο1]19- 
εἰσα] ντίοια. Τί ο/βοη οσο ἵπ Εβία(μίας, απά 
βοπιοίίπιος ἴπ ἴἶο Ῥο]μο[ίαςί ον ΑτδίορμαπθἙ 
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ὅτι µιμνήσκῃη αὐτου᾽ Ί υιος ανθρωπου, οτι ἐπισκεπτῃ 
- ’ 3 / 3 3 , κ 

Ἰαὐτοῦ; Ηλάττωσας αὐτὸν ῥραχυύ τι παρ ἀγγέλους 
.. ’ 2 ’ π 

δόξη καὶ τιµῇ ἐστεφάνωσας αὖὐτογν 
ο -ὔὐύθθθθ---------------------------------- 

βΒαὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα των χειρων σου 
ς ’ ν ν 3 . . μα υ » ς “5 α κ 

υποκατω τωγ ποδῶ γν αυτου. ΙΝν 7σαο τῷ νποτα-αι συτῷ 

Ειπρίάς5, απά Τπασγαϊάος. 1 Ίας Ὄεεπ ποί α 

Πι]α ἀθθαίοά υνεί]ιοΓ ΡΥ ἄνθρωπος Ἀπα υἱὸς ἀνθρώ- 

που 5 Ἰθτο πιοαπῖ απ, (1. 6. ΠπΠλαπ ΠαἴυΓ6,) ΟΥ 

ιο Άοπ οἱ Μαη, 1.6. Ολες. Τ]αί ια ρά88άρε 18 

αμρίίοαδίε ἴο ἴπο Μοβεία]ι, ἵνα πι]σηί 1ΠΙεγ ΘνεΠ 
ἔίοπι ους Τ,οτά” αρρ]γίπσ αποίπετ Ρρατί οἱ ια 

Ῥεα]πι {ο Ἠάπαδα]έ (Μαι. καί. 16.) Της, Ἠουν- 
6νος, ν] ποί Ῥτονς, ἃ5 50ΠΠ6 Ιπλασίπο, {λαί ἴμο 
πνοία Ῥεα]πα ἶ8 πιθαπί ο ο ἠεςκία]ιαἰοπε. Τηαέ 

ποίίοι Ἠα5 Όθδοπ το[ιέοά αἲ Ίατσο ὮΥ Βρ. ΜΙά4Ι., 
νο «πνουνς ἐαί “ὁ μίς Ῥκα]πα ἶ5 απ Ἱπείαπος ο{ ελα 
οχἰκίοπος ἵπ {ο Ο. Τ. οἱ νατίοι8 Ραβ5ᾶρες Πανίησ 

ΡοίἩ α ΡγίπιατΥ απά ἃ 5εοΟΠάαΓΥ 5εηεθ ; 1. 6. σπρᾶ- 

μ]ο ο α Ώνο-ο]ά αρρ]ἰσαίίοῃ, Ὀεῖπς ἀἰγεείζψ αρρ]]- 

οαῦ]α {ο οἰτομπιδίαποςς ἴἶαη ραςί, ΟΥ Ργθβεηί, ΟΥ 
8οοῦ {ο 6 αοσοιπρ]ςμοά ; απά ὕιαϊγεει[ψ ἴο οἵ]ι- 
οἵ5, ννμίον Ὠϊνίπα Ῥτονίάφπος Ίνα αροιί {ο ἆ6- 
γε]ορο υπάοτ α [αίατο ἨἱερεηδαΙοῃ.”. 'Ιπάεεά, 
(αοπίπαες 6) οἩ πο οίμοτ Ἠγροίλεβδίς οαη ὙνΘ 
ανοῖἀ οπθ οΓ ἔννο στοαί ἀΠοι]ί]ες; {οί εἶδο να 
πηπςί αφεοτί, ἐμαί ἴμο πια] αάς οῇ αρρῃσαίίοης 

ππαάο ὮΥ Οεῖκέ απ 5 Αροβί]ε5 ατα Γαποῖθα] απά 
παπα ογσθᾶ, απά νπο]]γ Ἱπαδεφμαίο {ο Ρτονε {ο 
οἶπίς, {ος νΥΠίςἩ ἴΠπ6Υ ατο οἶίθά ; οἵ, ΟΠ Ώμθ οί]ες 
--ἲ ἵνο πιςί Ῥο]ίενο (ιαί {ιο οὐνίοιις απά παίι]- 
τα] 5εηπ5θ ο 5π6] Ραββασος Ίνα5 πενεγ Ιπίεπάεά, 
απά (λαέ 1 ἶ5 α Ἰποτο Ἰ]αξίου. ΟΕ {πο δι Εκα]πι 
Όια ργύπιαη Ἱπαροτί ἶ5 5ο οθτίαἶη, Ὠιαί 1έ σου]ά πού 
ὑο πἰίαΚο. Υπ 53} ΠΙαΥ ΒΙΤΕΙΥ δα {αΚκεῃ ος 

Ραἱοκίπο.” Τπο Ἰοαιτποά Ῥτε]αίο πούνε (Παΐ {ο 
οὐ]εσίῖοης αἀναποθά ασαἰποί Ολὶ5 γ]ευν οπΙΥ ἵεπά 
(ο οβίαῦ]{5ῇ α δοοοπάαγη, ποῖ {ο ἀἱδρτουνε α ϱ/Τπιαν/ 
βοΏςο. «Τί πιαγ τοπᾶί]γ (1186 οοπίίπαες) Ῥε α- 
πι]ι(οά ναί να ννοτάς, {ποσα Ῥρηπηατί]γ «ροκοη 
οὗ Λάαπαι απά 5 ἀροξοσπάαπίς, οαπποξ 1Π ἐλοῖτ 11 
απά οοπηρ]θίο 56Η56 Ἠανο {Παίτςο]α ΓγείἙγεποθ {ο 
ἔοπι, Ὀδσα159 ἴ6Υ ΘΧΡΓΘΡΘΙΥ τερτοβεηΐ ἃ ΡΟΓΒΟΗ, 
πνηο αῄοτ α η] ας αἀναποθά {ο {Πε Ἠἰσ]εςέ 
ἀϊσπίάςς, 4 Ρροτ[εοί Τιοτὰ απά σονΕΓΠΟΓ ον6ί αἱ] 
οτοεαίεὰ Ὀοίησς, α οοπηρ]θοίθ 6ΟΠ4ΙΘΓΟΓ ονεγ αἲ! 
Θιο οποιος οἳ (ος Κἰπσάοπι.. ὦθο α ϱοἨ- 
Βιπιπίίοιπ οἱ Οι νίον Ἰπ Ῥτοῦ βίπατίς ΕἘκ- 
ο 15. ἵν. 

Ῥπί {ο οοηβεἰἆθτ ο Ῥ/ῃγαςθο]οσγ ἵπ ἀείαί], 
ιµνήσκη (5, Ἰου]άςί Ῥθαγ 1π πιῖπὰ ) 15 οκρ]αϊπεά 
ὃν Όνο απ νοίάσα] ἴθγπι ἐπισκέπτῃ, Νο] ἀεποίθβ 
γρσαχᾶ, νῖπ. Ην πνοιτ απά Ῥτοίθοίοηῃ. Τί ἴ5 
ἑ]γ οὔβοιτνοά Ὦγ Βρ. ΜΙάάΙ., ναί “« ἤνο τοσα 
ἀϊβιοι]ίγ οἱ ἀϊο Ῥεαίπα, ας αρρ]ἱθἆ ἵπ ία Βρὶς9, 
Πες ἵπ Υ}Ὢ, Νίο εἰσηίῆες Ῥοί]ᾗ ἔτι α Ὑπιαἰἰ ἀε- 
67.6, απά΄ αἶδο /ογ α φΙιογί ἐἶπιε, πο {ΟΓΠΙΘΓ 86Η56 
πἀαρίοά {ο πιαπ, {πο Ἰαμίατ {ο ου Φανίοαγ. ΤΠ 
5 οᾳςο (ηο οοπίπαες) Ίπτθο εαρροβδίοπς αΡ- 
Ροα ροββίρίο: αἴίμαι (λαῖ έλα ἙῬκα]πιίσί ας α5οἆ 
Ένα γνοτὰ {ο Μἰσπί(γ ἵπ α Απια[ἰ ἄρστοο, υυΠῖο]ι 16 πα 
ΊΠΟΓΘ ΟΟΠΊΠΙΟΠ πιραπίησ, παπά ἴλαί (ο Αροείε, 
αναΐ]ιησ Ἠϊπηβα]{ οἱ 15 απιοἰσιαίγ, πας επιρ]ογαά 
βραχύ τι ἵπ ἴθ οίποχ 86η56: οἵ 6ἰεο {αί {ιο 
Ῥεα]πι]ςί Ἠαά ὮΥ Ἱπερίγαίίοη α Κπον]οάσο ος πιπη”5 
ῥάατο τοβαττεοίίοπ απά αχα]ίπίΊοη 1ο {πθ οοπά[- 
ἄοπ οἳ απσο]ς, ἵῃ ΥΠ οα5θ ο πηἰσ]έ Ώγορογ]γ 
ΒΊΥ /ογ α Πέ] ἐἶπιο; ΟΙ Ἰαβγ, ναί νο Αρορίιο 
πναδ οοπίοηί {ο αςθ {Πθ Ῥῄγαςθ, α5 {1ο Ῥεα]πιῖςι 
ηαά α5αἆ 11, {ο βἰσπί(γ ἵπ α Απιαἰ ἀεσγρο, 5ἶπος [8 

καὶ κατέστησας 
’ ς ’ 

Γπάντα ὑπέταξας ταις 
ν 10ος. 15. 20.27. 

το Ερι. 1. 20, 

ἵνας βιήΠεϊοπ{Ιγ οχρτοβεῖνο οΓ {πο οοπάμοη οί 
Ἠπππαη παίατα, ἴποισῃ ἴμε οίπογ 5εΠ5ο ψοι]ά 
Ἰαγο Ὄθει πποτο ΙπιπιθάϊαίεΙγ αρρ]ίσαρ]ε {ο ἴθ 
οοπἀεβοθηκῖοη οἳ Ομτίξί: απά οῇ μοδα {ιο Ἰαδί 
αρροατς {ο ϱο {πο Ἰεαδί οπιθατταβθεά να ἀ[Ποι]- 
{65. Ἡ νο Ῥεα]πιϊδέ ας ἀεο]αγεά ππαπ {ο ο 
Ἠμ]ο Ἱπ[οτίογ {ο ο αησεΙς, ἴο αρρ]σαίίοηῃ οί 
Οπής Ῥταςο {ο Οη]ςέ υν]]] βἰσηΙ(γ ναί Πε {οοκ ἴηα 
Ἠαππαῃ παίατθ; πο οΠΙΥ ἀιῄετεπος ΥΠ] Ὀε, ἴπαί 
ν]αί ἵη {Πο 9Π6 οᾳ5ο ἶ5δ πιαάε παίίογ ος ρτίάε απἀ 
εχι]ίαίίοη, ἶ5 α 5αρ]θοί οἳ Παπµαίίομ 1Π πο οίΠ- 
ευ... Τἱς Ιπίετρτείαίίοη οἱ βραχύ τι ἱ5 οοπβτιπεᾶ 
ὉΥ ια ααἰΠοτῖίγ ο{ Πἰπάοτ[ απά Ῥιααγές νο 5Ώον/ 
Όλα Όιο 5οη5ο 5 τε µίγοά ἵπ ο Γδαϊπι, απά 18 
πιοτο βα]ίαθ]ε ἵπ {Πα Ερίςο. « Ἠγ]ιαί (οΏβετνεβ 
Ὀίπαγς) 15 πο ἀοθθίσπ οὗ ια Ψτιίετ{ Το Ρτονα 
Όναί Οτίκε, 1π Ἠϊς Ἠάππαῃ παίατε, ἶ5 εχα]ίεά αΏογνθ 
Ώιο απΏσείς. Που ἆοεςθ Ἰδ απἀετίακθ {ο ρτονθ 
Όηςτ Ετος, ὉΥ εποννίηρ ναί χί5 παίατο Ιδε]{ 18 
ππαάθ Ῥαΐ Πτί]ο Ιπ[θγίος {ο ἴ]λαί οῇ ί1ε αησεἰ5; απ 
ποχί, (λαί 1{ πας Ώ6εῃ εχα]{θᾷ {ο πε επἹρΙτο οΓ {ία 
ννοτ]ά.”. Το Αροδί]ε (α5 Καῑπ. απ βηαγίέ 5ου) 
ννας ϱΗ1Υ Παβάβες 1Π αδίπσ ἀγγέλους, 1{ Ὀείπσ [οαπά 
ΙΠ {πο Βερί., απά Ιπάεεά ππαϊηίαϊπεά ὉὈ} ΠΙαΠΥ οϐ 
Ώιο Ὀεεδί Ἰηπίοτρτείει5, Ηεῦτει/ απἀ ΟΙτ]καη, {ο 

6ΟΠΥΘΥ {ο {πας 5εη5θ ΟΡ Γ.Ν, οἩ ΝΠίομ 5οθ 
Αίπατί. Δόζῃ παπά τιµῃ αἴθ ἴΕΤΠΙΣ ΞΥΠΟΗΥΠΙΟΙς, Ρα 
οοπιδἰπος {ο ταἰδε ἴπε 5εηβθ. Στεφ. ἀεποίθΒ οΓπαΤο. 
Οπ έἶια παίατθο απἀ οτ]σίῃ οΓ {λε ΠΙΘίαΡΠΟΣ, 866 ΠΙΥ 
ἸΝοίο ον Τμαογάἀ. ἵν. 121. απά Ἠγεεεε]. οη Ὠΐοα, 
Φἱο. 1. 084. Ἔ]ο Ρτεςεπί Ῥραβξασθ β66ΠΠ5 {ο Ἠανο 
ψθεῃ Ἰαά ἵπ παπά ὮΥ Ῥη]]οείγ. Υ. ΑΡ. 1. 11. οἱ 
θεοὶ --- στεφανώσαντες, οὐ Ἰχρυσοῖς στεφάνοις, ἀλλ᾽ 
ἀγαθοῖς πᾶσιν, απά γἱ. 2]. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ δικαιοσύνη 
τινὰ στεφανωθέντα οἶδα. 3εθ αἱδο 6ευεί. Ταῦ. Ρ. 
41. απ Αγίοτηϊά, Οπεϊτ. 1. 0. 

Τ]ιε ποχί ννοτᾷς, καὶ κατέστησας ---- σου, ποῦ {ουαπᾶ 
1Π ΝΟΤΥ πιαπγΥ ΜΒ. (Ιπο]αάϊησ {Ποςο τεσθπ!]γ 
οο]αίεά ὮΥ Ἠ]πο]κ) α5 αἰδο 5οπῃο Ἐάά. απἀ ΜΑ, 
οἱ (λε Ῥεδε]ῃ. 3ΥΓ., 11ο 36]αγ., απά 5εγοετα] Εαίῃετς, 
παπά αἲ] {πε ἀτθεκ ϱοπιππθηίαίοτς, νετο τοσατὰθά 
α5 αρητίοις Ὁγ ΜΠΙ, Βεησ,, απἀ Ἰηείς., απἀ ο8η- 
οε]]εά Ὦγ «ἀτίεξεὺ., Μαίίπ., απά Ὀομοίέ: απά, Ι 
Οήπίς, ]αδ1γ : {ου Τε 15 61ΞΥ {ο αοσοοιπίέ {ο ἰαῖγ 
ἴπδειίοη (ΠΑΠΠΘΙΥ, {Τοπι με Βερί.) Όαΐ{ ποί Γος (Πείτ 
οπΙβ8ΙΟΗ. 

8. πάντα ὑπέταξας ὑπ. τ. ποδ. α.] Ἱ. ο. ἴΊοι Ἰαςί 
σίνεη Ἠἶπι οοπιρ]είθ απἆ ππ]νεγςα] ἀοπιίπίοη, Α 
ΠΠΘίΑΡΠΟΓ {ογπιαᾶ {γοπι ΟτΙοπία] οαδίοπ5, απἆ ϱ0- 
ΡίοιΒΙΥ Π]ηδίταίοά Ὦγ Ὠἶπά. απά Βίπατί Εκουτς. ΙΧ. 
Οοπιρατο 1 6ο5Υ, χν. 21. Τὰ πάντα, α5 Βρ. Μιά. 
οὔβετνθςβ, «Ιδ α ἴΘ6Υπι ΝΠοςθ εχίοηπί 566Πη5 ἆδ- 
οργίαϊπεά ὮΥ {ο ειρ]οϊπεά οπιπιογαέίοπ οἳ {ια 
5ονογα] οἶαδ5ος ος Ὀτιαίο ογθαίΠτθς, ν. Ἴ, 8. οῇἳ ΡΕ. 
γἰΠ.  Βπί ας πάντα ΤΠΠΣΥ Ιπο]αάς αἲ] (πίησς, υνϊ{]ι- 
ου{ οτοερίϊίοη, απά απσε]ς α5 6]] α5 πιθη, ναί 
ΡΓονθς {]ιθ Φοοοπάα{Υ 56Π59 ΒΥ Πο ΠῃθαΠ5 ἀἱβρΓονθΒ 
νο Ῥτίπιαςγ.”) 

ἐν γὰρ τῷ, ὅτο.] ἜΤ]ε ντῖίετ πο ργοσσεᾷς {ο 
οοπηπιθοηί οπ απά αγσήθ {ΟΠΠ {1ο αβονο οἰίπίοπ. 
πο γὰρ ΠΙαΥ ϱο τεπάοεγοά δελἑεοί. ἼΤηΠθ εχρτεθ- 
5ἴοΠ8 ἐν τῷ ὑποτάξαι --- ἄνυπ. ατθ α βίτοησ ἀθείσῃα- 
Ποη οῇ έλα 1πήμο δα ΠΙ{η οἳ ελα 5ΗΏ]θοίϊοήῃ, "ὝὙπογ. 
απά ἀφῆκεν Ίπαι, νι] ΠπιαηΥ χθοςθηί ΟοπηπιεπίαίοΥς, 
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Λοις2, 99. 
πι]. 2. Ἰ, 8. 

Ἰ Ώακε 24. 26, 
48. 
Αοἱ5 8. 15. 
ἁ 5. 5Ι. 
ἘἨοπι, 11. 96. 
ΡυΠ. α. 9, 
απίτα ὃ. 9. 
ἁ 12. 2. 

μο το[ετγος {ο ἴ1θ ογ1{εΥ, ὈΥ ἴἶνα Πσιτο πιεπ{]οπεἆ 
1 {πε Νοίε ΟΠ εἰσαγάγῃ 5αρτα1.θ. ΕΒυΐ 1 18 πιοτθ 
αρτοεαὺ]ο {ο {με οοηί{οχί απἀ 8εορθ ΟΓ {ια Ραβ5ασθ 
{ο 51ρροςο 1 (181 χα αποϊοπί απἀά ποδί Πποάθγη 
Ἐκροβιίοτς, Ιπο]αάίπςσ Μιπος], ΒοεἩππε, απἀ ία- 
ατί), {ο το]αίο {ο (αοά. 

---νῦν δὲ ---- ὑποτεταγμένα] α. ᾱ. “« 5 ἵνας {υ]- 
β]]οά ἵπ πο πιαπι, (Ππογείοτο Τί ταπὰςί Ὦο το[οττος {ο 
Οκτ) (Καῑπ.)Σ α. ᾱ. ΤΗΙ5 ρτορ]ῃθογ ος {ια 
Ῥεα]πιϊεί ἵ5 ποί, α5 Υαί, νλοΙ]γ Γα]β]]εά; Ῥαί 5ο 
ππμοίι οϐ Τί Ἰαδ Ῥεον αοοοπηρ]ἰδηεά, ἐμαί ο ΠΙαΥ 
τορατά 1 45 α Ρ]εάρο (αί α {1 μπεηί ος έλα τγεδὶ 
1]. οετίαἰΠ]γ Γοἱ]ον/. 

ϱ. τὸν δὲ βραχύ τι--- ἐστεφ.] νε Ίνετο {ο ]πάσα 
{τοπ ἴἶχα ρετρ]εχ]ίγ νο Οοπιπεπία{οτ Πάνο 
{ουπά 1Ππ 5εἰ(]]πσ {Πε 8εη5θ οἳ (Πί5 Ῥαβρασε, απά 
{γοπα ἴἶα νατιείγ οϐ Ιπἰετρτείαίοπ5 Ρτοροιπάεά 
(νΜΙο 5εο ἵπ Ὠιπά., Καπ, ὃν βία), --- Ἡθ 
εοπ]ά οοπο]πάθ 1 ἰο Ώα οπε ο πο ογάΙπατγ οὔ- 
εουτίγ απά ἀϊ[ιοι]ίγ. Απά γεί {λε σοποετα] 5εηςδθ 
19 ρτείίγ Ρ]αίπ, απά ια οοπείταοί]οπ, [ ΜΠΙΠΙ, ΥΕΓΥ 
οἱεατ]γ ἀαβηες ; ΠαΠΙΕΙΥ, α5 1 15 Ιαἱά ἀονπ ΡΥ Βρ. 
ΜΙάάΙ.. νο τεπιατκΕ, ἰῑλαί πο ςιῤ]εοί 18 τὸν δὲ 
βραχύ τι--- Ἰησοῦν, απά νο Ῥγεαἰεαίε αἱ] ννλῖο]ι Γο]- 
Ἰον5. 1 επΙτεΙγ αρτεςθ νίῃ {πε Ιεαίπεά Ετε]αΐίε, 
Όναί 1ο φα0]οἶπεά ο]αυξθ ὅπως θανάτου 15 ἴο Ῥε Τε- 
ρατάεςἆ αξ «ία Τγεαδοπ αβείσηεά ΝΗΥ Ολσὶςί 5υ{- 
{ετοεά ἀθαίῃ, 45 Ππιεποπεά ΙΠ διὰ τὺ πάθηµα τοῦ 

'. θανάτου... Γιο Πιο] Ἠετο εοπηρ]αϊπεά οϐ 15 
Ρατί]γ οαα5εᾷ Ὦγ απ ἐπυεγδίοπ οἳ εοπδἐγιοίοπι (1ε- 
βοτίοὰ {ο, ἴέ βΠοι]ά 8οθπα, Ιπ οτγάθΓ {ο Ἱπακο ἴ]ο 
ρταπά εαῦ]εοί οῇ μα αβδεΓίίοΠ, «Ε505, ἴ]λθ ΠἹοτθ 
ΡΓοπηἱπαπ{), απά ρατίγ Ὦγ ε ]αδί οἸααςο Ὀείπσ 
Ψ/οτάςά ννίἩ οὔδοιτο Ὀτον]ίγ. ΛοσοτάίπςΙγ ια 
66156 (νε ία οοπδἰγηοίἶίοπ ἵδ ε]εατεά, απά {ο 
ψ/οτάῖηπσ ἆπὶγ εχρουπάεά) νν] Ὄο αξ {ο]1οννς : 
« Βαί ἨΗίπα νν]ο νναςδ πιαάο α Π{ί]ε Ἰουνήεγ (πα {]νο 
αησο]5 (Π4ΠΠΕΙΥ, ὮΥ αβδαπηῖ]ηπσ {ο Ἠαάππαπ παίιτθ), 
6νεῃ 96858, Νε Ὀεμο]ά, οἩ ασοσοιπί οῇ 5 Πανίησ 
ει/ογτοά ἀθαί]ι, ογονπθά νι σ]οτΥγ απά Ἠοπος” 
[υπ] ει/Τοτίπσ Ίο Ῥοτε], ἵπ οτάθγ ναί, ὉΥ. (νο 
σιπςο οῇ (οά, Ίο πα]σηί ἰαδίο ο{ ἀθαί] {ο 6Υ6ΤΥ 
ΠΠ 5 1. 6. ναί, Ὦγ ιο σοοἆπθβδ απά ΠΠΘΥΟΥ οΓ 
(σα, 08 5 εα/Τοτίησ οἳ ἀθαί] πιὶση{έ ϱο ε[ῄ]οι- 
οἶοις [οί πο φα]νπίίοι οϐ αἲ] πιος. απ ποί 
Ἀννατο ναί {Πί5 πιοάς οῇ ἰακίησ ἴ]χο ρα5βαρο (ννΠΙοἩ 
15 πθατ]γ Ειναι αἀορίοά Ὦγ ἈΤογις απά Κα.) 15 
Ἠαβίο {ο απγ Ὑε]]-{οαπάεά οὐ]θοοίίοιμ» {ος ἴπο 
εοπ{{πιεπί οοπίαϊἰπεὰ ἵπ Ίο Ἰαδί οἸααςο ἶ5 πο, 
38 8ΟΠΙΘ αΠΠΡΠΗ, {ιο δαππο αἲ Με[οτο, Ρα 18 α Γαγί[ιοΥ 
ἡήηδ{γαίοπ οΕ Ὕν]ναϊ ννας Ὀοδ[οτο βπἰἀ: Πατπθ]γ, 
ναί ὀοδ.5 κα Τεγοά (ο ἀθαίμ ἵπ αποβίίοη, ἴλαί ηθ 
πηϊσ]{ σῖνο Ἰβ Ἠ{ο α }απδοπι {ογ αἲἰ, α5 Τί ἵδ δαϊά 
ἵπ 1 Τΐπι, 1. 6. Μα, κκ. 58. Ματίς κ. 46. απᾶ 
οἱδον]σταο. Τηϊ8 ππαγ, ἴπθῃ, Ὀο τοσητάοὰ 8 απ 
σααίοπ, πιοππί ἴο Ἱποι]οπίο πο στοπί απά οαἵ- 
ἀἶπα] ἀοσίτίπο οΓ {ο (1οβρο], ΤΗΣ ΑΤΟΝΕΜΕΝΤ. 

Ῥτοί, θίπατί, Ιπάεσά, 1π Πὶς εοσοπά Εάῑάσπ, α[τον 
τε]οοί[ησ, νν] τοᾶδοη, βονογα] Ἱπίοτρτοίαίχοης 54ρ- 
Ροτίοά ΒΡΥ στοπ{έ ΠΙΟ, αξ Ῥοίησ αἱ νατίαπος. νν](]ν 
Ώιο 8οορο οῇ {11ο ννίοτ, ἀοσ]ίπος {ο πάμε ἠἰς, ΟΠ 
Όιο σγομπά (ναί «Τί ἆοοβ πο βοοίῃ {ο Ἰἱο Τη ιο 
ἰοχίς  πογοσαπ ο ἀπ σογείαπς οι οβ8ς νναδ οχ- 
αἰτος, « ἵπ οτζογ ναί Ίο πιἰσ]ί {αρίο ἀθαίλι Γογ αἲ1. 
ΤἼαί, Ίνα (ΠΚ, ας πο Όσοι οχρ]αϊηοά Ὦγ πιο 
πηά πορδο Εχροβίίογς νν]ιο αἀορί πο 8απης ν1ονΥ 

ΠΕΡΗΕΝΝ5 6ΗΠΑΡ. ΤΠ. α--- 10. 

’ ὼς ι . » 3 ’ «9 ῃ .. ε ἃ.. αἳ 

πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυποτακτον. 3ἨἈΝῦν δὲ οὕπω ορώμεν αὐτῷ 
υ ’ λ " ΄ 3 3 Π 3 

τὰ πάντα ὑποτεταγμένα. ἕ τὸν δὲ βραχύ τι παρ αγγέλους ἠλαττωμένον 9 
΄ ο» .) ’ - ’ , - 

ῥλέπομεν, Ιησοῦν, διὰ τὸ πάθημα τοῦ Θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇῃ ἐστεφα- 
, 5/ / κ ο ν ’ ’ Ἡ 2) 

νγωμένον ' οπως χάριτι Θεου υπὲρ παντος γευσηται Φαγατου. Επρεπε 10 

οῇ {Πε 56π5ξο. Βαΐ (18, Ι πιαςδί Ῥεσ {ο 8αΥ, ΡΤο- 
οεεάς οἨ α παὶςεοπεερίίοπ ο{ πΙΥ Ἱπίετργείαίίοῃ ΟΓ 
εα Ἰαδέ οἸαμςθ, ὙΥΠίοΜ, Ἰπάεεά, 1Ππνο]νεΒ πεατΙΥ 
Όλα νν]ο]ο ἀϊβιου]ίγ. ἜΤηε Ἱεατηθά ϱοπιπιεηίαίοτ 
ν]] Ῥετοεῖνε, οἨ τεοοηεἰἀετίῃπσ πιΥ ἸΝοίς, επαί Τ 
4ο ποί το[εχ 1ΐ {ο ναί Ἰπιπιεαίαίείη Ῥτεεεάες, Ρας 
το έπο γγοτάς α θε Γιιγίιετ Δαεᾷ. Ας ἴο πε ἵη- 
(ετρτοείαίίοπ αἀορίεά ΡΥ Ἐτοί. πατί ἵηπ Πς Πτεί 
ἨάπάοἨ, απά τείαϊπεἆ απά ἀε[επάεά ὮΥ Ἠῖπι ἵῃ ΠΒ 
εοοοπάἀ (πο(νν{Ἡβίαπάϊῖης {ο αθΙ{γ ἀἱερί]αγεά ἴπ 
Πιο ἀείοποο ο{ 14) ΙΤ οαπποί Ραΐ σοηδϊἀοτ 1{ Ιπαάτηϊς- 
εἱρ]α; αἶπος Ιέ ταπς οοιηίθ {ο {1 δις ἰοφιεπαῖ, 
ΡΥ αθοτἰρίησ {ο ὕπως ἰμο 8εΠ56 10/6, ΥΥΗΙΟ Ίπαβ 
Ῥ6οι ἀἱερτονεά ὮΥγ Τήέππαν ἆᾳ Ἄγη. Ρ. Π. Ρ. 64. 
ΒΥ α 5επτοµίπσ απά πιαδίετΙγ εχαπη]πα(ἶοπ ο αἲὶ 
Ώιο Ῥαββασος Νίο] Ίανο Ώθδεπ αἀάπσεά ἵπ {αγουτ 
οῇ ναί εἰσπ]βοαίίοπ : απᾶ, απιοηρεί {πε τεδί, Αοίβ8 
ΠΠ, 19. οη ΥΥμΙοἩ Ῥτοῦ. θίαατί ρτιποῖρα]]γ τεδίς 8 
Π56ΘΤΙΙΟΠ. 1 15 ίΠετεο 5ποννη {Παί {6 απ5αα] 5εΠ5θ 
ΟΓ ὅπως 15 ΥΘΥΥ εαἱίαθ]ε {ο {πε οοηίεχί Ἰεχε, 
ν/πιο] 15 αὐἱγ ἀϊδοιςεεά, απά {πα 5εηςε οἱ {α 
Ῥαδκασο νγε]] οσχρτεδεεά ὮΥ Ἠίπα α5 Γο]]ουνς: 6 Βεά 
/θδαπι νιάσπηας5 οὐ ἵρδαπι Ππογίεηι ΒΗΤΩΙΙΟ ἨΟΠΟΓΘ 
Ροδίαπα, Ἱία αἲ, Ὀεπεβοῖο Ὠοεϊῖ, Ρτο οπιπῖ (Ποπηίπε) 
πηοτίεπῃ Ῥεχρεδεις5 {επί [αίᾳιε Ἱππρετίαπῃ ηας- 
{α5]. 

10. Τ]ο Αροδία Ῥτοσεεᾶς {ο 5ου’ ουν ευ]ί- 
αρ]ε {πίς οτοννπίηςσ οἱ ἆφεδας ση] σ]οτγ απ Ἰοηή- 
ουχ ννας {ο ἴπε νκάοπῃ, ]αείσε, απᾶ οίπεγ αἰτ]- 
Ῥπίθς ο{ ἀοά. (ΒοξεπιΠ. απἆ Ικαῖπ.) ες αἱδο 
Ῥοάάτ. 1 15 ννε]] τεππατκοά Ὁγ Κιαῑπ.: «Πρέπει 
ἵπ Ν. Τ. Ροπί 5ο]εί 4α 6ο φποά Ίιοοεδδε εδ, 4αοᾶ 
Ποπθείας, γε] οβιοῖῖ ταίῖο Ῥοία]αί, αίᾳαε αἆθο 
άεπῃ να]εί ααοᾶά ἀναγκαῖον ΥΠ. ὃ. ὀφείλει Ἱπίτα ν. 
11, δεῖ Μαι. ΠΠ. 10.7. ΕΥ αὐτῷ ἴ5 πιεαπῖ ἀσά, ποί, 
38 6ΟΠΙ6Θ 5αΥ, Οδ. Τ]ηο ννογᾶς δι) ὃν --- τὰ 
(ννηοτο 5αΡΡΙΥ ἐγένετο) ατθ α {οτπια]α ἀθείσπαίῖησ 
Ένα 5αρτεπης Τ,οτᾷ, «τεαϊοτ, απᾶ Ῥτεσεινετ οῇ αἱ 
ἠῃσς, αξ Ἰοπι. ΧΙ. 90. ἐξ αὐτοῦ, καὶ δι αὐτοῦ, καὶ 
εἰς αὐτὸν τὰ πάντα. ΌΠ ἴλο εοπδἰγπιοίίοπ, 35 τεβροεοί5 
ἀγαγόντα, Ἠιχροβίΐοτς ατε ποῖ αστεεά. ΊΜαπΥ οοΠ- 
βίγαο 1έ ντ] ο ννογάς Γο]]ουνίπα, ας τε[οττίησ 
Π{ {ο ΟἨτὶςέ.  Βυαΐ Όνας πο «απ ππεηί 56θτης οὐ6/- 
ἰοαάρᾶ. Τί 15 Ῥείίετ, νν Ἠτη., Ὀϊπά., απά Καῑν., 
ο 51ΡΡρο5ο ἀγαγόντα 35 ραῖ ΓΟΓ ἀγαγόντι, ὮΥ αΏ απα- 
οο]αίποπ (εααοπί ἵπ οί. Ρα] (15 ὁ 0ο. κι. 11. 
ο]. 1. 16.), απά οσο ἵπ ο Οἱαξεῖσαὶ υντιίους, 
οερος]α]]γ Τασγᾶ. Τε «οηςο ἶ5, ΄αῇοτ Ἰε Ἰαά 
ἀεογεσά {ο Ὀτίπς πἹοΠ {ο σ]ογγ,” 1.6. ἴο Ὀεΐης {παπα 
[υασ]«] {ο ο απά καἶναίίον [Ποπ ἀθεαίῃ απἀ 
ΙΙ56ΤΥ]. Α. 5οη5ο οῇ δόξα οσοσυττίης ΙΠ Ῥοπ. Υ. 
ο. 1 ου. Π. 8. Ἑγ πολλοὺς υἱοὺς αγο ἀθποίαά “΄ αἲὶ 
{ας (Ἠη]κίαης.' ᾽Αρχηγὸν ἶ5, α5 Γ]ουρ]γ]., δαγς, 
{οτ αἴτιον. 3ο Υ. 9. αἴτιος σωτηρίας αὐτῶν αἰωνίου. 
Αοὶς ΠΠ. 10. ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς. Απάᾶ ΕΠΙ]ο 5478 
παλιγγενεσίας ἀρχηγόν. "Ίο παθηµάτων τε]αΐθ πο 
οΠΙΥ {ο ἴἶο ἀεαί οἳ Ολεὶςί, Ὀσέ {ο ος ΤΠάΠΥ 
ποπίο θηΠογίησς ν Πο] ργοσσάσά . Όπ να οχ- 
αοΐ {οτος απά παίατο οὗ ο πποίαρλος ἵῃπ τελειῶσαι 
5οππο «ἰοτοπος οῇ ορίηίοπ οχὶκίς. ΤΠ 15 ]π5ί]γ 
ομκοτνοά Ὁγ ἄπαρρ απά Καπ, {ας τελειοῦν {3 
Νοτά Γουπονί 1 ΜΠῖς Ἱρίκί]ο) ἀαποίος ΡΓοΡΘΙΊΥ 
έετο Ὀτίπσ ἰο απ οπς)α5 Αοΐς κκ. 24. τελ. τὸν 
ὀρόμον, παπά 3 Τίπη, Τν. ἤ, Νους Ἴνοτο 8 α πποῖα- 
ρου ἀοτίνοά [οπα ἴἶνο εἰαάζωνε; 241Υ, Ἡ κἰσπίῇες 
{ο ρεγ/οοί, οἵ γεπάεν ρεγ/εοί. ἘΒαῖ (ετο 8 αἶδο ἵπ 
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᾽ 8 αι 2 εἰ . ’ ν 3 στ η / ΜΜ μα 3 
}ὰρ αὐτῷ δι ὂν τὰ πάντα καὶ δι οὗ τὰ πάντα, πολλους υίους εἰς 

; 3 , . 3 3 - ΄ 3 -” ἃ ’ 

δόξαν αγαγόντα, τὸν ἀἄρχηγὸ» τῆς σωτηρίας αὐτων διὰ παθηµατων 

11 τελειώσαι. 
1 ) .. ΄.. 9 ς σι / η ει ’ 

ϱ. τε γαρ αγιαζω» και οἱ ἁγιαζομενοι ἐξ ἔνος παντες 
. ἵ Αοὶς 17.26. 

Ἱπίτα 10. 10, 14. 
3 2 ’ 3 . 3 " » κ ’ . 

ῷ δι Ἡν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, ΄ λέγων ᾿ ΚΝ». 2. 53, 1. 
” ᾽ , ’ υ. 3 ο. / 

᾽Απαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς µου, ἐν µέσῳ 
Ε] / ς 4 ἐκκλησίας υμνησω σε. 

3 3 - [ή 3 3 ια) 

33 θὼς ἐπ᾽ αὐτῷ. Καὶ πάλν' Ἰδοὺ ἐγὼ, καὶ τὰ παιδία 

19 Βαπι. 22, ἂ. η [, 5 ... . 3/ 

καὶ παλι Εγω εἔσομαι πεποἰ-Ρεβ.ἀ. 
ο Ἴδα. 8. 18. 
ἃ 1ο 10.39. 

17.6. 9, 11,10. 
πι 1ρα. 25. 8. ’ ο κ δν) τ ᾽ Π υ 

ή μοι ἔδωκεν ὁ Θεὸς. "' πε οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς Πως Ἱ Ἡ. 
» 1ομπ 1]. 14. 3 ο” 2 ο. ! ) 

καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως µετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ 1 σοι. 15. δ4, 
’ ’ λ ) Ψ τα 3) ω ’ Π υ ῬΡΙΙ 9 Ἰ 

ὤανατου καταθγ1σῇ τον το πρατος εχογτα του «ανατου, τουτεοστι τούς κά σέ 
τϊπι. 1, 10. 

Φ η]μακα]. 74. 9 ς/ ’ ’ . | 

1 4ιάῤολον, " καὶ ἁπαλλάξη τούτους, ὅσοι φὀῤῳ Φανάτου διὰ παντὸς τοῦ Ἰοιι 8.15. 

πετοπί ἴπ {πο {θγτη α ποίΙοπ ος γοιυαγᾶ απά Γεὔζοϊέη, 
ἀειῖνεά, Ρρτοῦαδ!γ, {τοιη {ε ασοηἰςίίσα| ΠιείαρΠογ. 
Απά, Ιπάθαά, ἴλο ννοτὰ ἶ5 α5οἆ οῇ τοαοµίης ἴ]α 
ροα] απάἀ τοσθἰνίης ια Ῥτίπα. Ἠεποθ 6 Ίο 
Ῥτου]αίπης {να ν]οίος απά Ὀορίοννς {18 Ργίπο ἶ5 βαἱά 
τελειοῦν τινα, απά ἴἶοθο ΠΟ τοσεῖνθο {{ ατα δαϊἆ 
τελειοῦσθαι ; Νίο] ἵδ Υετγ αρρ]σαῦ]α {ο Οηὶςῦ. 
Τηο αφονα, νν]ο]ι 5εαείης {ο Ὀς {ια πιοδί «οττεοί 
νίεν/ ο νε εχκρτεδδίοη, ἶδ δαρροτίεά Υ {πε αιι- 
ΕιοτΙίγ οἳ ΤΠεορΗγΙ. απἀ Ἰαδ Ὄεοι αἀορίεά ὉΥ 
Βομ]θις., ἨγαΡ], απά Βέαατί, 

11. ὅ τε γὰρ ἁγιάζων --- πάντες] Το Ρτευεηί αηΥ 
Ρογνογείοπ οί Ππα 56ηςε, 1{ ἶ5 Ὀδίίεγ Ἠετε ἰο ΤοπάθΓ 
«νε οχρἰαίοτ απά ιο οχρἰαίεᾶ, ταίπετ απ 
ένα εαποϊ]ῇατ απά θ 5αποβεά.» Απά 1 Ίαβ8 
Ῥεεπ αὐιπάαπ{]γ Ρτονεά Ὁγ Έτη, Καῑπ., απά τι- 
αγ, Ὠναί, απιοησςί 15 οίμετ 8εΠΞ6Ρ, μωρο 46- 
ποίθς {ο γι Γγοπι δῦπ, [τε ΔΠΥ οπθ ἴΤοπα 1ΐ5 
ΡιπἰςΏπιεηί, ἴο οπγἰαίε. Ἠεηπσε αἲ Ηεῦὺ. Ιχκ. 19. 
βα. 1 5 Ιπίοτομαησαά πΥΙίἩ καθαρίζειν. Απά ναί 
ἱ πιαξέ Ἠανο (ῑαί 56η5ο Ἰετε, 5 Ρἰαΐη (οπη ἴ]πθ 
οὐηίοχί. ΤΠε γὰρ Ἠα5δ τε[οτεηοθ {ο α οἶαιεα 
οπηίτίεά; α. ᾱ. “« [1 5αΥ ΠΙαΠΥ 5οπ5]; {ος ο εκ- 
Ρἰπίογ απά ἰπε αχκρίαίαὰ ατε αἰ] 6οη5 ο{οπο Γαίμοτ, 
(05Ρ.7. Αί ἑνὸς 5οΠ16 5ΙΡΡΙΥ γένους, ΟΓ σπέρµατος, 
ΟΓ αἵματος } ΟΙΠ6ἵ5, ΠΙΟΓΘ ΡΓΟΡΘΓΙΥ, πατρός ' ΝΙΜΙΟΙ, 
Ἠούννθευες, πωαδί ποί, ψ] 5οΠΏθ, ς απἀοτείοοἆ 
ο Αάαπι οι: Αὐραλμαπ, Ὀαε (45 ιο οοηίοχέ 
ταφπίτες) οῇ ο0Ρ. ἘΒοῦι ατο 5οη5 ο{ ἄἀοά, δαέ 
ἵῃπ ἀἰβετοηί γναγς: 90Π6, 45 ΟΓ {ης δάπιε διῤδίαπορ 
νὰ πε Εαίΐμοτ, με οίπετ α5 ογραίιγε». 366 
Τ]εορηγ]. Οὐκ ἐπαισχ. ἵπνο]νες (45 ἴμο Ῥεεί 
Εκροβί{ο5, αποϊθηπί απά ΠΙοάδτη, αἴθ αστοθᾷ) 
Όνε ναδί 5αρεγίογίίγ ο{ ΟἨτὶςί {ο νε Ἠππιαῃ πα- 
(ατα. “ Ῥοτ 1 Ομγὶδέ (α5 Αὐτοξο] απά Ῥίέπατί τθ- 
ΠΙΤΙΚ) ννογς Πιογο[/ α πιαπ, πεις ννοι]ἀ Ὀθ Πἱ8 εοπ- 
ἀεεεεπείοπ ἵπ οα]]]πσ πιθη Ἠὶς Ῥγοίημτοης Υηθγοας, 
{Γ Ίο ροεερρςεἆ α Πίσῃει ππίατθ, απά ἐκένωσε ἑαυ- 
τὸν, μορφὴν ὁούλου λαβὼν, ΡΠΙΙ. . Τ, δ., Ίπεη, ἵῃ- 
ἀθεά, Τὲ ννας σγοαί οοπἀθεοθηδίοΠ {ο σα]] πἹοὮ Πἱ8 
ἡγείγεπ.) 

12. Εοτ να (ταίἩ οὗ {πο 1ὔονο, ία Αρορί]ο 
αρρθαὶς {ο ἴο Ο. ἜΜ. Λέγων, “ 5ἶπορ Το (1. ϱ. 
6γίς{) βαγς. ᾽Απαγγελῶ, ἃτο., {οι ΥΠίοἩ (να 
Βαρί. ας {ο ΥΠΟΠΥΠΙΘ διηγήσοµαι. (941 .1{.) 
Τμ Ὀοςί (οπιπιεηίαί{οΥς, Ὀοί] ουν] απ Ολτίς- 
Ππη, απο ἴπ σεπετα] αστοθά {Παί ἴἶο Ῥεα]πι (χχι].) 
το]αίος {ο ἴἶαθ Μοςδίαμ. ὤθο Ὠϊπά, ἸΙπάεςεά, α5 
Ῥέματέ τοπηατίς5, “΄ έμα Ἠϊξςίουγ οἳ Ηἰς ἀθαί]μ 66οπης 
ἃ Κὶπά οἱ ρτασί]σαὶ οοπηπηθηίαΤΥ προῃη Ιέ: απά 
Όντο ἶ5 ποίπίπσ νν]]ο] Γοτδ]άς λα αρρ]ἰσαίίοπ οϐ 
ἴέ {ο πο ΜΠοφείαΙ, Ραΐ απῖίο αεποιρ] {ο 5Ίπονυ ἐἶαί 
Ἡ 16 Ἱπαρρ]ίοαῦ]ο {ο Ιδαυίά. “Τμο οὐ]οοί, 
αάάς, οῇ έλα αιοία(ἶοῃ 15 ΠΙΘΥΘΙΥ {ο ροῖηί οί {μας 
Οἱςί ἶ6 οχηΙρ]ίεὰ η ο Ο. ἨΤ. 48 τοοορπἰχϊπσ 

ΊΠΕΗ 5 5 Ὀτείμτεῃ: ασοοοτάῖπσ]γ ο 15 Ἠθτο 5ῥ- 
Ῥοφεᾶ ἰο 186 ἴ]ε ννοτᾷς. Ἐκκλησ. ΠπΕ«ΠΠΘ Ρτί- 
ΙΠΑΓΙΙΥ πε αβ55δεπηὈΙΥ οῇ {ο παίοη οοηρτεραίεά αί 
/ογαβδα]θείηΣ Ραΐ 5δοοπάατΙ]γ ἴμε αβδεπιῦΙΥ οῇ {λε 
ΠΟΠ. 

19. Τ]ε οἰίαίίοις ἵπ {6 Υογεο αΤτο ὮΥ 5οππθ 
5αρροβαά {ο ϱ9 {οπι 8. χυΠ. ὅ. οἳ {οπι 2 Φ8Πη. 
χχι. ὃ. ἜΤ]ε Ῥβα]πα, Πούνενετ, οοπίαϊπςβ πο α|- 
Ἰή8ἱ10Π {ο ο ΜΕΘΡΙΛΗ. Ἰπάεεά, εμο ϱε5έ Οοπι- 
ΠΙΘΠ{Α{ΟΙ5 4γθ πουν αστθες {λαί Ροίμ οἰίαίῖοῃς ατθ 
{τοπα 15. ν ΙΙ. 11, 19. “ Τπετο σοι]άἀ (Ώϊπά. οὔ- 
Β6ΓΥΕΞ) Πανο Ῥ6επ πο ἁἀοιρί α5 {ο ια {Π]πς, Ραΐ 
{ος ελα 5εοοπά καὶ πάλιν, ΝΠΙΟΗ 8ΟΙΠΘ {ποισ]ῃέ 
οοα]ά ποί Ὦο πιθαπ{ ο {Πο 841Π6 Ραβ8δαρθ. ΑίΧ. 
20., Πού/θνετ, ἴπετο 5 απ οχαο{]Υ αἰπηί]αγ οᾳα5θ.7 
«Τη αγσαπιοηί (6αΥ5 Φίπατί) 15 15: Μεῃ 6χεί- 
οἵθο ἰγὰςδί ου οοηβάεποθ ἵπ(οά. ἜΤΗΙ8 15 ργεΚ]- 
οασίεᾷ οϐ ποπ αξ ἀερεπάεπί, απἀἆ Ρροβεεβεῖηπσ α 
{οεῦ]ε παίατθ. 'ΤΓη9 8απιο {1πς 15 Ῥτεάϊοαίεᾶ ο 
Ώιο Μεβείαα; απἀά οοπβδεαιαΠ/{Ιγ Ἠθδ Ρρο5βεςεος α 
ΠαίΙΤΟ κο {Πείσβ, απἀ {Πετείοτο {116Υγ ατε Πί8 
Ὀγεί]γεῃ.”. Ὀθς6 πποτο ἵπ Φίπατί5 10{ῃ Εχοιτςς. 
6 Τ]αςα ποτά (Νεινο. τεπιατκϐ) ΟἨγῖδί ΤηαΥ ϱθ 
εαρροθεά {ο πςξθ. ΑοοοτάΙησΙΥ, Νε οη θατίῃ, 
Ίε οα]]οά Ἰ5 ἀἱδοῖρ]ες {5 εἰιἰάτετπ, ἆοΏπ χΙΙ. 99. 
ΧΙ. ὄ., απἀ ος ποπ (οά Ἰαά σίνεη Ἠϊπῃ, {ολη 
ανΙ]. 9. 24.3 ὃ 

14. 15. Τ]ο νυτ]ίετ εἰεσαπί]γ ίακες αρ ία ν/οτά 
ε]]άγεπι {Ποπ ἴιο Ῥτεοεάϊηπσ Υ6ί5δθ; απά σοθ8 
ΟΠ {ο ΠΟΥ {ο Πίπας οϐ Ολικής ει/ετίησς, 
(Ἀαννο.) ΒΥ κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, θ 
Ῥοςί Εχροβίίοτς ατε αστθεά, ἰ5 πιοαπέ,  ρατίοο]ς 
οὗ α Ἠαπιαπ παίατο,) α5 1 60ος. ν. ὄθ. απά οΠεῃ. 
ΈΥ ἴ]ο παιδία ατα ἀεποίθά {ο ερίἰτιίαα] οἰΙ]άτει 
οῇ 65Η. Παραπλησίως βἰση]βοας, ποί «ἴπ α εἰπιί- 
Ίαγ ΠΙΑΠΠΕΥ, 2 Ῥα{, Υ απ Ιά10ΟΠ1 6ΟΠΊΠΙΟΠ 1η {πε Ρος 
ψίεγς (εβδρεςίαΙΙγ Τπαογά.), «« ἵπ {Πθ δαπιο τιαή- 
ΏΘΓ,” ΝΗΙΟΠ, οῇ οοµγςε, ἱπιρ]]ες τθα!1γ απά ἰταΙγ, 
ποί ἵπ αρρθαταποο ΟΠΙΥ, 45 {πο Ὠοσεία εχρ]αϊηεά 
Ώπε υνοτά. 

--- ἵνα διὰ τοῦ ---τὸν Διάβ.] Τ]ηε εεηεε ἵς, ΄΄ ναί 
Ἆο παὶσ]Ώέ ΡΥ 5 Γον/π] ἀεαί]π Ῥιί άοννη, απᾶἆ ἆε- 
Ῥτινε οῇ 8 Ῥοϊνες, Πῖπα νο Ἰαά {1ο Ῥονναοί οὖοτ 
ἀθαίῃ, ΠαπΠΘ]γ, (η Ὠον!].”. Ἱαταργ. ἵδ Ἱετο α5εᾶ 
5 αἲ ἴπα ΚΙπάτεὰ Ῥαδδασο οῇ 2. Τΐπα 1. 10. ᾿Ἰησου 
Ἄριστου καταργήσαντος τὸν θάν. Ἠετε, ΠΟΥΨΘΥΟΙ, ἴθ 
Αροεί]ο, Ιπδίθαά οῇ θάν., αἀορίβ τὸν τὸ κράτος, ὅσο., 
αιΙ{αῦ]γ, ΙΚπ]ποςἙ! {μίη]κς, {ο {11ο ρτεσθάἶπρ Ιππασςτγ. 
Τη ναί 5εηςο {ο Γον]] ἶ5 Ἠθγο βαἷά τὸ κράτος ἔχειν 

'τοῦ θανάτου. Ὠα5 Ό6ειῃ ποῖ α Ητί]ε ἀθυαίεά. ΠΜαπΥ 
οπηϊπθηί Εκροβδί{ογς Πληδίταίο Οπὶς ἤοπι ια ἄα- 
πιοποίοσγ οἱ έ]ιε «Ἱειως, Ὦγ ΝΠΙεἃ α οθτίαῖπ ον 
ππσθἱ ἵνας 5αρροςεἆ {ο Ρρτοδ]ἀε οὗύθγ ἀθαί]ι, ν]ποπα, 
{οπι α πη]ςιπίοτρτείαί]οπ οῇ Ῥτου. χν. 14., 1ου 
σα]]εά ἴλε Απιςεῖ οί ἀεαίᾗ, απᾶ Βαπιπιαδί. }οδδιδ!η 
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ζην ἔνοχοι Ίσαν δουλείας. 
ο ΙΙ]. 2. 7. λλ ’ ο”. ν ’ ο η, Πα ἀλλά σπέρματος 4ῤφααμ ἐπιλαμβανεται. 
ἀ 5.5, 

ΗΕΡΒΝΕ ΥΣ 6ΗΠΑΡ. Π. 16--- 16. 

Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, 16 

Ὅδθεν ὤφειλε κατὰ πάντα 11 
ο ν ς νά , ) [ , Δ 3 ι 

τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωύηναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀἄρχιερεὺς 
᾽ ᾽ . Π τ - , η ς - - . λε τ 

Ρ Ππίτα 4. 15,16. τά προς τον Θεο», εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς αμαρτίας του λαου. ᾖὉ ἠν ᾧ 18 

/ 

Όιο Αροβίο πιῖσ]ί αἰθιάε {ο Οδ ποίον; Ῥαί 
Όιετα 56οΠῃ5 {ο Ός ταίηετ (αοσοτάἶη5σ {ο {ιο αποϊεηί 
απά παοδὲ πιοάσετη Οοπιπηθηία{ογς) α ΤΟΙΟΙΘ6ΠΟΘ {ο 
Όιο ἨΙ5ίοτγ οῇ ια Εα]]. ἵπ επ. Π, 19.5 ΝΠΘΓΘ- 
{οτο ουσ Ε,οτὰ, οομπ υΗΙ. 44, οα]]5 {πο Ώον]] α 
ΙΠΙΤάθΓοΥ {Τοπ ἴπο Ῥοασίπηϊησ, Τπα5, α5 Ροεῖηπσ 
Όιο ααί]λοτ οῇ 5Ιπ, απά 95ο οϐ ἀθαίῃ αἱξο ({111ε Ιαΐΐος 
Ῥοίπα Πμίτοάισαεὰ ὮΥ ια ΓΟΓΙΠΘΓ), ης ΠαΥ ϱ6 εαἰἀ 
ΠσιταΆνε]γ ίο Ἠανο 6 ροιοεγ ο{ ἀεαίλ; απά ναί 
πο οΠΙγ {εππροτα], Ὀαΐ οίετπαΙ. Βαί Ὁγ Πὶ5 οἵνη 
ἀεαίἩ, ους Τιοτά, οβετῖπς ΠΙπΙδεΙΕ αρ {ος {πο εκ- 
Ρἰαίἶοπ οϐ ος 518, ἀθδίτογεά {πε οαιµδε οἳ είετηα] 
ἀθαίῃ, 6υεηῃ κὖπ. 

Τ]ιε ποχέ νΥοτᾷς καὶ ἀπαλλάζῃ, ὅσο., 4ο οχρ]απᾶ- 
ίοιγ οἳ ία [ογεσοῖησ, απά ΠαΥ ο Ῥαταρ]λταδεἁ 
ΨΠίῃ Α0Όρ. Ναγο.; “' απἀ, ΡΥ Ὀτίπσίπς 1ο απ ἵπῃι- 
πποτία1γ {ο Ησμέ, πα]σηί ἀε]ίνετ έπος νν]λοξδθ «ΟΠ- 
Ώπια] Γοαγ οῇ ἀθαίλ Ρ]ασθά (ειπα ας Ιὲ Ἠνετε ἵῃπ ἃ 
ίαίο οὗ 51ανείγ {ο απ Ιπεχοταῦ]ο {γταπί.”. Μαοκη. 
αμα Ῥίπατί απάθτείαπἁ θανάτου ἴο πιοαπ ριπίκῃ- 
πιθηί ἵη αποίἸθγ υνοτ]ἀ. Απά οεγίαΙΏΙγ {ο απάςΓ- 
δίαπα έ, νΥ πο σοποτα1{γ ο{ Πχροε!ίοῦ5, οῇ {μα 
ΠηθΓθ ἀἱδδοίιίίοπ ο] ιο ὐοάη, οαπποί ο ἀε[ειάσά. 
1 ννου]ά, Ι Βεσα απᾶ (α]νίπ, Ἱπετρτεί ἵξ ο 
ἀραίίι οί (ειπρογαί απια δρὶγέπαί, Ὀοῦ]ι ἴἶιο τς 
απά {1ο φεεοπά ἀθαί], α5 1ΐ 15 οα]]ο Ἱπ Πεν. Π. Η1., 
ηοί οΠΙΥ {ιο δοραταίίοη οἱ πε Ροᾶγ {ποια {μα 5ο 
1η Οχ]ς Ἠ[α, Ῥα{ ια οίετπα] εεραίαί1οη οἱ θοάγ πιά 
5ου] απ]{ος, {τοπα ιο Ρίεδεπσς απά {ανοιχ οἳ αοἀα, 
η αποίθγ ννοτ]ά 5 ποδί κἰσπίβοαη{1γ εχρτοδεεά 1η 
2 Τ]ε5ς. Ι. 9. ὮΥ ὄλεθρος αἰώνιος ἀπὸ προσώπου τοῦ 
Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης. Τμ παιδί Ὀο ππθαπί 
ορρεςἰα]]γ οϐ ία Ἰααίλεης, Ὕν]ο Ίνετο Ἰε]ά ἴπ 
βιιο] Ροπάασο {ο {ια {οατ οῇ ἀααί]ι ναί, αξ Ὀγ. ΑΛ. 
ΟἼατ]κο οὔβετνας, “' ίπευ (οβίεπ) ρτε[ογγος [ο ἴπ 
απ 5ίαΐθ {ο ἀθαί], Ώοσσαςο {16Υ να πο Ἰορε Ῥθ- 
γοπά {με στανο.”. Ευ νι (χεπα, απᾶ ενεη γεί 
πιογθ ΥΥΠΗ {λοξθ Ὕν]ο Ἠανο αΠΥ ἰποισμί οἵ ο0Ἡ- 
εοίεπσθ, Ι{ 15 ποί εἰππρ]γ ἴο ορσφίπσ ἴο Ὀε6, 16 
«αμα (]]πσ οβ) Ηῖ πιοτία] οοΙ] 2 επαί α1αΓΠΩΡ ΠΊΘΗ 5 
{οτ, 45 Βασοπ οΏβεινθβ, ἴηθτο 8 ΠΟ ΡάβΣΙΟΠ 80 
ννθα]ς, ἐναί ἆοθβ ποί ΟΥΕΓΟΟΠΙΘ {1ο [εαγ οῇ ἀθαί]ι ---- 
Ίον6, τοενοπρο, στίεβ, Γεαχ, απά ονθη α{ἱθίγ. ΕΒαΐί 
1 18, α5 Ἀμαδρθπγο βαν», {ο ἀγοπά ο φοπιο(Πιίτι 
α/τεγ ἀεαίι. Ταν οοπβοίθποθ ἀοος Ιπάθες “' πια] 
οον/ατά5 οΓ ας αἲ] : 2 απἀ, α5 Τ,οτὰ Ώασοῃ οὔξοχνοἙ, 
««ππεπ [εαγ ἀθαί]ι, α5 οΠΙ]άτεη Γεαγ {ιο ἀαγ]κ.”. 8ο 
Αιτίαη Ερίοί. Τ,. ὁ. 26. Άη. κεφάλαιον τοῦτο πάντων 
τῶν κακῶν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ ἀγενείας καὶ δειλίας, ὃ 
Θάνατός ἐστι, μᾶλλον δὲ, ὃ τοῦ θανάτου φόβος. ἨΠον- 
ενα, να ρτοαί “«είίησ οὗ ἀθαί]ι 18 8ἵης ΓΤοΠΙ 
ννΙοἩ νε οσπ Όο ἀο]ίνοτοά οπ]γ Ὁγ Ρα ἵπ ὀοε15 
Ομτίεί. Θεε 1 Οοτ. αν. ὄτ. ποίο. ᾽Απαλλ. ἶς ρτοῦ- 
αΡ]γ α Γογοηδίο ἴοτπα, πἱδο ἀοποίπςσ {ο Ιθοταῖα 
{τοιη βἸανατγ. ΕΥ τούτους ππυκδί Ὁο απάογείοος (ο 
τὰ παιδία ο ν. 14. "Ένοχος ἵδ ραί Ἰογα [ΟΥ ἐνεχόμε- 
νος, δ110]οοί, Π{οτα]1γ, Ιιείά Λοιπά. πο ρ/ηκίσαϊ 
6οηςο 15 νοτγ τατας Ῥαἱ 1 οσσΙ5 ἵπ απ ορίσταπη 1π 
ΜίθρΗ. Τις. ἐπ ἀγκύρας ἔνοχον βάρος. Τ]ε ρ]γαδθ 
ἔνοχος εἶναι δουλείας ἵ8 Ἰἶ]κα ἴο δυγῷ δουλείας ἐνέχε- 
σθαι αἲ (αἱ. ν. 1. Διὰ παντὸς τοῦ ὅῃν 5 {ο διὰ 
πάσης τῆς ζωῆς. Τ]ἱ8 56 οῇ ιο ΤηΠη {νο ἵπ {]χο 
Ρίασα οἱ α ποπ ἴ ᾖοαιοπί ἵπ νο ΟακκίσαΙ 38 
ΝΥεΙ] α5 Πο]]οπίς]ο νυτίίους: Ὀπέ νο ΓΟΓΠΠΕΓ νθοΓΥ 
ΓαΤΕΙΥ 8ο ΓάΥ οομθίάος 1 α8 α ΠΟΠ, 45 {ο αβρΙΥ απ 

) ’ 3 ᾽ ’ -- , ” 

7ᾶρ πέπονῦεν αυτὸς πειρασθεὶς, δύναται τοῖς πειραζοµένοις ῥοηΨησαι. 

αζ]οσίῖνα υνἩ Π. Έοτ ν]]ο]ι τΘθαδοἩ Βίπατί ({οἱ- 
Ἰονήπρ Ὠϊπάοτ[) ννοα]ἀ 5αρρο5δο απ ε]]ραῖς ος 
χρόνου. ΒαίδιτεΙΥ {ο πποεεδδαγἰζψ οα]] ἵπ εἡΙρείᾳ, 
15 αποτηίσα]. Απά ας Ὠιπάοτί αἀτηῖίς ναί νε 
Ιάΐοπα ἵπ ααθβίοῃ ἀοεςδ οσο ἵπ {πε εατ]Υ Εαἴ]ετβ 
(οἴήπσ εχαπιρ]ες (τοια ΓσπαΓ{ας), ἴποτο οαπ Ῥε πο 
ἁ[ιοι1{γ ἵπ βαρροβίηρ 1{ ᾖι6γε; 80 35 ἴο ΓΟΓΠΙ 0Π6 
4ΠΙΟΗΡ {λα οχαιηρ]ες οῇ Ἰαΐετ ἀτεςίδπη, ΟΓ Ρετῃαρβ8 
Ρτονἱποἰα]ίδπα, {ο Όο Γουπά ευεη 1Π ἐμῖς Εριςί19. 

16. οὐ γὰρ --- ἐπιλαμβ.] Όπ {πε 5εη5ο ο Ίεςθ 
Ννοτάς 5οπιο ἀἰῇετεποο οϐ ορίπίοη οχὶεί. Τη 
ἀἰΠοι]{γ Πίησας ΟΠ ἐπιλαμβ.. ΥΝΠΙΕΠ 18 ΡΥ {πε ἄτεε]κ 
Οοιηππεπίαίοςς, απά {πο θαγ]1ετ πιοάετη Εχροβ!{οτβ 
Ἰπίογρτείθά “' αβ5αππες ους παίατο.”  Βιΐ (ΠΒ 
5οη»ο ἶς πεϊίπογ Ιπ]ετοπί ἵπ ἴἶπα γγοτά Ιΐ5α]ῇ, πος 
15 αστεεαῦ]θ {ο {ο οοηίθχί. 
ίοις πανο Όεεπ Ίος αστοεά ἴπ εκρ]αϊπίης, “έ με]ρς,Ὀ 
ἔέ αφεὶφίς͵”. νἰζ. Ὦγ τεἀεεπιίηπσ. ἜΤ]μας αἱ γ. 18. 
βοηθῆσαι 5 505 αίεά {ο ἐπιλαμβ. Ἠοιο. Το 
αὖονο 5οηςο ἶ5 αστεεαῦ]α αἲ οπςσς {ο {πε δια] 
{οτος οῇ {ια γνοτὰ, απά {ο πε οοπί{εχέ, απᾶ αγἱ568 
Όνας. Ἐπιλ. δἰσπίῇες 1. {ο ἴαΚκε ΡΥ μα Παπά; 2. 
{ο ταΐφα ἩΡ, Ἠε]ρ, αφεὶςῖ. ΤΠ εκρΓΘΞΒΙΟΠ σπέρµα- 
τος ᾿Αβραὰμ ΠΙΑ} Ὀ6 απάετείοοά εἰίμετ οὗ (πε 
τια(ι}αἱ (Πωθαπ]ησ νε {6υνς) ΟΥ ἴἶπο «ρέγιαϊ 5οϱἀ 
οὗ ΑΡταµατη, με (επά]εςΣ 1 Ρείησ ίταε ο εἰίμετ 
Ώποιρῇ, αφ ἴ]ιο νντίίος 15 πἀάτοξεῖης «εις, 1ο Γοτ- 
ΠΩΘΥ 15 ἨΊΟΥΘ {9 {μα Ριχρο5ε; γεῖ ἴμο Ἰαίΐετ πιαΥ 
Ὀ6 Ιπο]αάες. 

11, 18. ΊἼιεςε νοτςος οοπίαϊη απ ΙΠ/εγθηςο [ΤΟΠ 
Όιο [οτοσοίησ. "Οθεν, Ψπεπος, 1. 6. Ῥεσαμςδθ Ἰθ 
ννας {ο ϱο {ῃπαῖτ Ἰε]ρεγ απά τεάθοίηθτ. Κατὰ πάντα 
ὃμ. 5ἰσπίβας, ““ίο Ῥα, ἵπ 6Ν6ΙΤΥ τοβδροοῖ, ἵπ {16 
εαππο οοπ(1{1οη, 1. 6. αφ [αγ 45 οχίοµμἆεά {ο ια 
Ἠάππαπ παίαγθ, 115 Ἰπποσσοπί Ἰπβτπη]ήθς απᾶά απηῖᾶ- 
Ρ]ε ευπιραίμ]θΒ. 66 ῬίπαΓγί. ᾿ἘΕλεήμων, 35 8ΥΠΙ- 
Ρα(σίπσ νυν πο Παππαπ (αἰ]ήες απ Ππβγπη]ί]θς 
Νο] Πε Ἠαά οχρετιθησεά. Πιστὸς, 1. 6. Γαλ] 
Ίπ Όια ἀπίγ ]αἱά απροῃπ Ἠίπι α5 Ηίσῃη Ῥτίεςι. ἜΤ]ο 
ψ/ογάς {ο]]ον/]ης εἰς τὸ ἱλάσκ. 5εἀροεςί {πε 1ρ08ε 
ος ναί ρτϊοςί]ιοος, 1. 6. {ο οχρἰαῖε (να εἶπς ο 116 
Ῥοορ]θ. “Ἱλάσκεσθαι ἄΠ5ΝΥΘΙΒ ἵπ ια ΘΒορί. ἴο {ἴθ 
Ηεὺ. Ώ, ἴο ου6ς, τ6πἹονθ [ποπ βἰσῃί, απἀ, 48 
ἀδθά ΟΕ 8ΊΠ5, {ο /ογσῖυε; απᾶ ἴπ]ος εἰίλει α Ώα- 
νο ογ (οπές, νι περί. Τη Που]οδιαδίίσοις χχν]]. 
., ἨΟνΝ6ναχ, Νς αν (βΙπιῖ]αχ {ο {με ργοςοηί «0Π- 
βίτιο({οη) τίς ἐξιλάσεται (νν]] αχρἰαίε) τὰς ἁμαρτίος 
αὐτοῦ. Απά 5ο ἵπ Ώαη. ΙΧ. 24. 1 βαπι. 1. 14. Τ]ο 
ΓΙ] οοηβίταςο{ἶοη 86ΘΠΙ5 {ο 6 ἱλάσκεσθαί τινα κατά 
τι. ΤΠἱ8, ΟΥΝΘΝΘΕ, Ὑναδ δοπιθίίπηθς, α5 Ὑνο 596, 
εΠοτίοπες {ο ἱλ. τι" ἵπ νλΙοἩ οαδε ἱλ. δἰσπίῇος {ο 
Ἠ]ακο απ αρρεαξδθπηθηέ, 

18. πέπονθεν α. πειρ.] '' Πα εα/Πετεά ὮΥ είπα 
θά νι νατίοις αΠ]οῖοης..  Δύναται τοῖς πειρ. 
βοηθ.. Τη15 18 Γοππᾶσἆ οἩ {ο οΟΠΊΠΙΟΠ 5οπ{]πιοπε 
ο{ ονατγ ασο, (λαί οτρεγίεπεο οἳ οα]ατηϊίγ ρασ]]- 
πτ]γ Πί5 ποη {ο βγπηρα(ίσο ἵπ ί, απά ἀἱ8ροβθ5 
Όποια {ο βποσοις ἴπο αβ]οίοά. Δύναται Ιπιρ]ϊθΒ 
ΜΠΙ νο ῬοισεΓ αἲδο ἴἶπο αἱςεροφίδίοπ ἴο βαοςοι. 
ΟἨ νοβο νογᾷς {ιο Ρε5ί οοπππηθηΐ 15 εαρρ]ϊθά Ὦγ 
(νο εἰπλ]]αγ «οπ/ἰπιοηί αἱ ἵν. 10., το. 8ο ΡΙΙΊΘΙΠΟΠ 
πρ. Μακ. Εντ. ΙχΗΙ. Ρ. 99. 6. Ἐκ τοῦ παθεῖν γίνωσκε 
καὶ τὸ συμπαθεῖν’ καὶ σοὶ γὰρ ἄλλος συµπαθήσεται πα- 
θών. “ Ἡλυον (οΏβογνος Ὀν. Β]αίΐτ, ἵπ α 3ΘΓΠΙΟΠ 
ο Πεὺ. ἵν. 10.) νο ἀῑδίσεδεεά ΠΥ {ος οοηβο]αἴ]οπ. 

Το Ὀεεί Ιπίετρτο- | 

.ς | 
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306ΕΝ, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλησεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατᾶ- ῥιμι α, η. 
τα 4. 14, 2 ’ 3 ’ - ς ς - -- Δ 1πΓ 

νοήσατε τὸν ἀπόοτολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὀμολογίας ημων [ Χριστὸν ὁ 6. 30. ἃ 8. 1. 
3 - “ τ η .»/ -” ’ 2 ον ς Ν ... } ολ 

2 {ήσουν πιότον Όοντα τῷῳ ποίιῃσαντι αυτον, ως καὶ Ἠωυσης εν ο 
5... 

τ Ναι. 12. 7. 
Ἱπίτα νου, δ. 
5 Ζας. 6, 19, - , 3 - υ ’ τ η .. .. 7 

ὃ τῷ οἴκῳ αυτου. ΗΙλείονος γὰρ δόξης οὗτος παρὰ ἸΠωῦσην ἠδίωται, Μας, 16.18, 

(ο ἴἼχοβδθ νο Ἰανα ΚΠποὖνΠ {πο {οισ] οῇ ὝνοῬ: ία 
ΡΓοΟβΡετοις, α5 ἰσποταπί οἱ ιοί ΓεΘΙΠςΑ, απἀ 
Ώιετείοτε Ι1κοΙγ {ο Ὁς τεσατά]ες» ος είς Ρρ]αιηῖς, 
Ώπεγ ἀθοίίπο.” 

ΠΠ. ὙΝοαχί {ο {να οοπβιἀσταίίοπ, (ναί εἶπο «έ Ίαὺν 
18 διαταγεὶς δι ἀγγέλων,” ἴιο στοιπά5 οΓ 15 Ρτο- 
ειπίπεησς ενα ειν Ἡθτο, ἴμα ογαἰίεά εἶιατ- 
αείογ ο/ οφος, απ ἴιο αἰστιίίῃ απἀ οίῆσες οἳ ἔῑια 
ΠέσΊι Ῥγιοςί, νν]ιο ννα5 πα Ἰηδίταμιεμί οῇ τοοοποί]- 
ἵπα {16 Ρθορ]ο {ο (σά, Ὕνλοη ππάἆοτ 8ἱΠ. ΤΠ 6- 
εροοί {ο Ροίᾗ ἔ]νοςε Ρο]πίς, ἴπθ Αροδίιο απἀεγίακες 
(ο 511ουΥ, {μαί {πο (οβ8ρο] ας α Ρτείοτθηςθ, 51π0θ 
Ἴθβ15 ἶ5 5ιροΓίος ἵο 08ο, 38 ἀπόστολος, απά 
Ομταίος αρἀΐς βαοἴ, απά {ο {ο ΠΗίσ]ι Γγἱοδέ, Π8 
ευρετίογί{γ ἶ5 αἰί]κα ν]δῖρ]θ. (Φέαατί.) Το ντος 
Ἠετα «οπιραγος ΟΗγῖςί νν]έ]ι ἈΤος6ς, ἵπ ογάεΥ ραγί]γ, 
ὉΥ α ραπίίγ οῇ τεαβοπίπσ (54ο. αδ ἵνας οπ]οι]αίεά 
{ο οοηοἰ]]αία 5 τοαάςτβ) {ο 51ιονν ία βἰποΙ]ατΙ{γ ος 
υοῦς απά ρατιῖν τοι πο ἀἱδρατί ἵπ οομΛΓΙοη 
Ρείννθθη ἈΛΊο968 45 θεράπων ἐν τῷ οἴκῳ, απιά ϱ Ητὶςε 
ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἴκον, ἴο ονίποο πα βαρετιοτΙ{γ οϐ 
(ια Ἰαίίοτ {ο ἴἶπο ΓΟΓΙΠ6Υ. {ο οχ]ογίαίοηπ οο- 
(αΐποά ἵπ ν. 1. ἵ οἩ ἴπο 5αιπο ςαυ]αοί ΙΙ {ο 
Γ ος Οναρίοτ, απά Ὦγ ἀπόστολος απάἀ ἀρχιερεὺς 
6 πιεαπί {ο οοπιρτίεο {6 5ΙΠ ο μια 2ά Ομαρ- 

ἴθγ; {ιθ τὸν ἀπόστολον Ἰπο]μαάϊησ νπαί αἱ . 
9, Ἰς Ἰαά εαϊά τεφρεοίῖπσ λα ρτεαο]μίπσ οῇ {ια 
(βρε! Ιπίτοᾶισεά ϱΡΥ ΟΠείδί; απά {16 τὸν ἀρχιερ., 
ναί ιο Ἠαά εαϊά (ν. 9.) οὗ ειπε ἀθαίμ ος 5 εδις Γοτ 
Οιο φαἱναίίοῃ οῇ πιθη. Αέ ν. 1. Ἰε οΠ]γ σίνος ίΠθ 
οΙΤΒΟΓΥ αἀπιποπ]οη, {ο αἰίθη{1νε]γ οοηδἰἀετ Ο]τ]κέ 
α5 ος Πἰσα Ῥτϊοςί, Ιπίεπάῖησ {ο ἴτεπί πποΓο αἲ 
Ίατσο οηπ ἴπο Ῥτίοκίχοοά οὗ τὶς ατίπες οη αἲ 
ἵν. 14: χι. 12, απά Ρρτοσθεάς {ο ενίησο {Πε 54ρετ- 
Ιοτίίν οἱ Οτῖςί {ο ἈΤοςες ; ἵπ ΡΙΤβΙἄΠοθ οῇ ννλ]ο] 
Ἠθ βτεί α5ος {6 {6ΓΠΙ ἀπόστολος. ----(Κ απ.) 

1. ἀδελφ. ἄγ. {ο Ὠεςδί Εχροβίΐοτς αγθ ἵπ σθη- 
ογα] αστοθὰ εἶναί {λε 86η5ο 5 ΕΙΠΠΡΙΥ “" Οτδίίαῃ 
ὑπγείητεῃ :  Ἱ. 6. ὮΥ Ῥτο[εβεῖοη αἱ Ἰθαμδί. (Ώεα 
Φίηατί); απά ἴ]αί κλήσ. ἔπουρ. μέτοχοι ἀθποίθς {ο 
Ἱην]ίαίϊοπ ος ο ογ οῇ {Πε (ἀο5ρο[, παπά 1ΐ5 θοηοβίς 
{ο αἰ] νν]νο νν]]] ασοορί ἴὲ, απά Γ4Π1 1{6 τοφΙείΙοΠΒ. 
Οµ {πο Ἱπιρογί, Ἰον/δνος, ΟΓ ἐπουρ. ἴΠΕΥ αγ ποί 
αστεεά; 5οἱπο 5αρροδίηςσ 1έ {ο τοσατά πο παίιγο 
ο ια Ὀ]εδείπσ ρτοβογοεά ἵῃ πο (1ο8ΡεΙ, αν Ρείησ 
ος α οε/οδέία] Ἰκιπά, (5ο ΡΗ1]. Π1. 14. τῆς ἄνω κλή- 
σεως) [πτ εχοθθαἶπα {λοφο ΟΓ {11ο Ίαν ἵπ δρ]Ιγιαπ]- 
ή, παπά να]Ἰαθ. Ο1πετς (μις 1 τορρεοίς {ο ογἰσίη 
οἳ ία ο[ εν, αξ Ρεΐηπσ [τοπι Ἠθανον απά ρτοππ]- 
ραίεὰᾷ Ὁγ οπς [γοπι Ώθαγθη; απά ο ἶ5 π Ἠθαγεη, 
1. 6. Οτὶδέες νο ]αΐθγ ν]θνν 5 οοπβτπιεά ΡΥ νΙ. 
4, παπά χι, 205 Π. ὃ5 απἆ ὁοἵη 1. 19. Απά 5ο 
Βοε]πιο απἀ ιϊπ. Κατανοήσατε, “΄ αεοπίνε]γ 
λοηβϊάοτ.. Απ΄ οχρτθβδῖοηπ 5ο {ο βο]ἱοῖί αἰίθῃ- 
Μοπ {ο Ὕν]ναί 15 οῇ Ἠ]σΏ Πιοπισηί, 

---τὸν ἀπόστ. καὶ ἀρχ.] Ο6Ε ἴνεςο ἴθγπις (πο 
{οτππογ ἀεείσηαίος ΟΠηῖςί α5 εσαίις Ὠοὶ, οἱ {πίετ- 
Ῥγες νο]απίαἰς 615, (α5 ἵπ ομῃ ΠΠ, 9: κ. ὀ6” 
κ, 165 κκ. 21. Πεῦ. 1. 1.) απά ἶ5 αἀορίεά Ώθοσιιεο 
0Γ Όνο οοπιρατίεοη υνΙ Μος6ς, νο γνας δισ]. 
3ο, αἲ Ἰθαφθί, ἴμα ἴοτπι ἶ5 σοποτα]]γ απἀογείοοᾶ. 
Βοππθ Εικροβίΐέους, Ἀούνονετ, αφ Φέααγέ, πίη]ς Εῑναί 
Όιοτο ἵς απ΄ π]]ασίοη {ο πο Π) ος πιϊη]φίος ο 
(νο «Υπασοσιο, Νο πιαηπασθὰ αἲ] Τίς αΏαϊγδ: απά 
385 ΜοκεΒ ἵνης οηγή{οΥ αᾗψ «πΕΥΛΕ, 80 {που ΠΊογ- 
πίαπά ΟἨτὶκέ α5 Ίογο τορτεδεηίθά. Βιί (ουσῃ 

ΥΟΙ.. ἩΠ. 4Ν 

Οιαί ορ]ηίοπ ἵ5 οοιπίεπαποθᾶ ΡΥ να εαρδεαιεπί 
ν/οτάΒ, ἴἶιο οἴπετ Ιπιοτρτείαίοη 15 Πποτο 5ἰπιρ]θ 
απά παίατα], απά οἨ (λαί ασσοοιΠί ΠοΤΘ ΙκεΙΥ {ο 
Ῥο ἴα ἴτας οπΠθ. Ἰπ ἀρχ. Όνετο ἵδ Ἰηνο]νεά α 
οοηρατίδοη ΥΠ 4ατοπ, πο Πτδί απά πιοςί επη]- 
πθηί ἀρχιερεύ. 1 5 σεπετα]Ιγ βαρροβθὰ {ο ο 
πηθαηί, ναί ἄδ ΑαΤοῃ Ὑνας ἴ]λο ἀρχιερεὺς 06 έῑιε οἷα 
απ Ἱιπρογίεοί οονθηαηί, 5ο 5 ΟἨτὶξί οϐ πε Ίιοιο 
απά Ὀοίΐίες 9Π6, νΠΟ 16 ίΠετείοτο ος Ἰήσ]οετ ἀῑσ- 
η γ, πιακίῃπσ {παί γοεαί αἰοποιπεπί [ος Ἱπεη, ο 
πνηἰο (μθ βαοτίῇοο οβοτοά ὮΥ πε ἨΗϊσίι Ρεοςί 
ννα5δ ΟΠΙΥ {ο {ήμε. Βυαΐ εῑε ἵάεα οῇ εουεπαπὲ ἵπ 
ὅμολογ. ΠΠΥ 6 ταίπετ {πιμίεάα ἴπαπ εκρτθβδεᾶ 
{ος ὑλοισί πε Ο]αδείσα] τετ αδο {πε ννοτά ἵπ 
Όιε 86Π59 εουεπαπέ, απᾶ Ῥ]Ηί]ο σα] ἴμε ἨΗϊσῃ 
Ῥτ]εβί µέγας ἀρχιερεὺς τῆς ὁμολογίας, ὲ ἶ5 ποΥνηετθ 
ΙΠ {πα Ν, Ἐ. αδεά 1η απΥ οίπθι 5εη5ο {Παπ 2/0- 
/Γεοδίοπ; ΝΠΙΟἨ πε πιοδί επι]πεπί Εκροβίίοτ8 
πανο Ἠοτο αἀορίεά, {ακίπσ {πε πιοαπίπσ {ο Ῥθ, 
66 οι Ρρτο[αβείοη οἳ Είπα α5 ος Τιοτὰς” α. ᾱ. τὸν 
ἀπόστολον καὶ ἀρχ. τὸν ὁμολογούμενον ὑφ᾽ ἡμων. Βιΐ 
ένο ΘΧΡΓΘΘΒΒΙΟΠ ΠΙαΥ ΒΙΠΙΡΙΥ ἀοποίο αι, 38 1Π Χ. 
ὦῦ. Απά 9ο 1ΐ 15 αχρ]αίποά ὮΥ (ἨτΥβ. απά οίπατζ, 

2. πιστὸν] Ἱ. 6. α5 [αἱ ἡα1]1γ ἀἰδομαισίπςσ αἰ] {πε 
ἀπίες οἱ Πῖ5 οίῇσο οἱ Γιεραίε, ος Ἠϊσα Ρτὶεςί, 
τογνεα]ῖπσ {ο ἹπαπΚΙπά πο ν]] ο ἄοά. Αἰ τῷ 
ποιήσαντι ΙΡΡΙΥ ἀπόστ. καὶ ἀρχ. ΤΗ αςο οΕ 
ποιεῖν Ιπ ιο 86Π56 οοπιςἐμίο, 15 δαρροδεά {ο Ὀθ 
{οαπάθά οἩ ἴμε Πεὺτ. ΠΠ) Σ δαΐ α ΒΙπηί]αγ ἆβασθ 
15 {ουπά Ίη αἰ] Ἰαησιασες. 

--- πιστὸν ---ὕλῳ τῷ οἴκῳ α.] Τηϊςδ ἵ {οππάεᾶά 
οπ Ναπι. χι. Ἱ, γεια νο οτᾷς ατε α5εἆά ος 
Μοβε5. Έτοπι {μα οοηίεχί 1 ἶδ Ρἰαῖη ἐπαί οἴκῳ 
Ὠηυςδί, ἃ5 αρρᾗεᾶά Ὀοίῃ {ο Μοβες απά {ο ΟΙτίςέ, 
πιθαῃ Γαγι(η, (Ππο]αᾶῖπσ πα πποτα ἀεβπίτο Ἰάθα ος 
Οιωγείι,) ππᾶ, α5 τεδρθοίς {ο ᾖ6ννς, παίίοπ; {οΥ 
ἴπο ον] παίοπ ἶ5 οοηβἰἀετεά αξ (αοα”5 [απιῖ]γ, 
απά ἵ5 5ο σα]]εᾷ ἵπ Απιος Π1. 1. Α5 αρρ]ίοᾷ {ο 
Οιπίδέ, 1ὲ παιδί ἀεποίο {πε στεαί Ε απ] ο6 ΟΗτίς- 
Παπς οοππργεβεπάςεά ἵπ {μο γὶςιρ]ο ΟΠΙτοΠ. 3εθ 
ΗΡΙ. 1, 10. ΒΥ λε αὐτοῦ, α5 αρρεατς {τοπι Ναπ]ῦ. 
ΧΙ. Τ, ἶ5 πιθαπί 400. 

2. πλείονος γὰρ, ὅτο.] Ἔπο γὰρ οοπηθοί5 γηί]ι 
κατανοήσατε, ὅσο., Ἱπἰτοάμοϊῖπσ αποίΠεν Ρροϊπί οϐ 
νίονν, 1π Πίο Ον] 15 στθαίΙγ δαρετίος {ο 
Μοβε5. Ότπ (ο οχαοί παίμγθ, Ἠούνενογ, ο6 (ο 
ο δοσηέρ 8οιπθ ἀἱεγοποῬ οΓ ορίπΊοῃ οχὶεί5. Μοςί 
ΙΧΡΟΒΙ{ΟΙ5 5αρροςο {ιο Ροϊπί5 οῇ οοπραΓίδοη {ο 
Ὀο Ῥοαίνύαεη {]αθ Ποποιγ ἆπο {ο {Πε ῥμίάεγ οἱ α 
ποιςο, απά ἰμαί ἆάο {ο ἴπε ῥιλάΐτιρ ἱ{δοί[. Οίπετ8 
(απά ἴἼοφο {πε πιοςδέ οπιἰπθη{) 5«Ἱρροεο {Ποτη {ο Ὦθ 
Ῥοίνύεεη (ο /οιιᾶεγ απἀ πιαδίεγ ο α ΓαπηΙ]γ, α8 
οοππραγθά Ὁη ο [απο 1έδε{. Τηε {οτιηος 18 
ΥΘΙΥ αστοθαῦ]ο {6 {πο ᾖσιγο οαττ]εά οἩἨ ἵπ {Πε οοη- 
ἰεχί; Ὀιΐ ποῖ {ο {6 56πςο οῦ ἐπαί οοπίεχί. “Τπο 
Ῥιτροςθ οῇ {θ υντ]ίοτ (οὔδάετνες Φίπατ{) Ῥεΐησ {ο 
ΒΗΟΝΥ ναί ΟἨγὶςέ αξ {]λθ 6απιθ {ἶππο ἰμαί Πο 15 Ποαᾶ 
οΓ/ 16 πουν ερἰγίαα] Ἠομςςθ, ἵνας αἶσο {ο /οπσάεγ 
οῇ 165 ]]]ο Μορβθς, Ὁγ]ο Ἶνας αἲ ἴ]α Ἰιθας ος ἴπθ 
αποϊθηί αρἰγιίαα] ποιςο, Ίνα ΠΠηΣεΙΓ οπΙγ οπθ ΟΡ 
ύιε Ποιβθε]ο]ά [ίποισί αἱ Πο Ἰοαά οὗ 1]. Α8 
(οοπίῖπιαςθς 6) α εἰοννατά ος α πομφα, πγ]]]ο Ίο 18 
ουγαίογ οῇ αἲ] 1π ιο Ἠοιςθ, ἶ5 5611] δαΐ α εετναπί, 
8ο ἈΤοςος ννας Ριί α 5ετναπί, ννμί]ο Οητῖδέ, πηο 
Ίνας οΙΤΑΙΟΥ, Ίαβ8 πἱ5ο Αοπ, απά ιοταίοτο « Ποῖχ 
απᾶ ]οτὰ οὗ αἰ1. Το ροῖπί οῇ σοπιρατίβοη Ῥθ- 
Ώπεεη ΆἈΤοξες -- Οµτίςε, ἵπ νο ιο Ἰαίτος 

ὄ 
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«5 Οοτ. δ. 17. 
Ερὴ. 2. 10. 
υ δα. 15. 15, " 
18. εαρτα ν. 2. 
χ Μαι. 4. 18. 
1 ο. 8. 16, 
ἄ4δθ, 19. 
2 Οος. 6 

Θεός.) 

ΠΕΡΒΕΥΝΥ5 6ΗΠΑΡ. ΤΠ. 4---θ. 

«/ 
α. - ’ ᾽ 3, ” 3, ς [, . ϱ .. ι ς 

καθ΄ ὅσον πλείονα τιμήν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν" (’ πᾶς 4 
3 -. ς , ς ' ι ’ ο 

γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπὸ τινός. ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας, 
-.» .. - . . α“ - , 3 ” 5 ’ 

"καὶ Μωῦσης μὲν πιστος ἓν ολῳ τῷ οἴκῳ αυτου ὥς Φεραπω», ὅ 
«16. ’ μώ , . Δ . ς ον Ν ν 

Έρι,2.ΝΙ.Ὢ. εἰς μαρτύριον τῶν Λλαληθησομένων 3 Χφιστος δὲ, ὥς υἷος ἐπὶ τον ϐ 
5. 15. 1 Ῥΐπη, 8. 1 

1 Ρει. 2. 5. 

αβρθατς {ο Ἠανα α ἀεο]άεᾶ Ρτο[ετεπος, ἶ5 ποί ἴα 
Ῥειης αἲ {νο Ἰιεαὰ οἳ ἄος”5 πουδε ος ΓαΠΙΙΙΥ ({ος 
βιο απ οίπσε ἈΤοςθες 5αβίαϊπεά)Σ Όδιαί 1 οοηβὶςίβ 
1η 115, ---- νἶπ. ναί νν]]]ε ἈΤοςος νναςδ οµγαίοΥ, Ἰ16 
Ύγας 4ἱ5Ο θεράπων; Ὀαί ὙνΠί]ε Ο)τῖδέ νναδ οἩγαίου, 
Ίο νναβ αἲ πε 6αΠ1θ πθ υἱὸς, ἅπά κατασκευάστης 
οἴκου.) 

4. πᾶς γὰρ οἴκος--- Θεός] "]ετε 19 πο Πίο 
ἁλποι]{γ οοηπεοίθὰ γα Ολὶς Ῥαρρασε, απἀ, «ο0η- 
βεοΙεΠ{]Υ, ρτεαί ἀῑνειδιίγ οἱ Ιπίετρτείαίίονς ἴθ 
ἀἰβιοι]{γ, Ἰούνενοτ, 19 ποί 5ο ΠΙΙΟΠ τεεροοίἶπς {μα 
ψνογάς ἰειηδε]νας, αξ 1η {τασῖηςσ ἐπαῖτ οοπιπεε[ίοπι, 
απά ῥεατῦις προπ ἐιο εοπίεχἰ. ἨΝοδί Οοπιππεπίᾶ- 
{οτς, ᾖοπα ΟΥ {ο Θίμαατί, 5ἩΡροΒο {πο Υνογβ 
ίο Όο απ ατσιπιεπί {ο 8μονν {πα 5αροτίοτΙγ ο 
Οεὶδί ονετ Ἀ10565, ὉΥ 5ποννίηςσ ναί νε55 ἶ5 ἀο0. 
Ῥιί ναί τοφπἶτος 5 {ο ρρίη απἲ ία οι, ' απά 
Ομτῖκί ἶς ἀοἆ.” ἜΤμο ατραπιεηί, ἴοο, που] Ὄα 
Ῥτοιρ]{ Γουννατά νι απ αὐγιρίπος» Υν6τΥ απ]ίκα 
αΠΥ οἴ]εγ ἵΠ ιο Βρὶδί]ο. Τ]ο 86η59 οΓ {1ο Ἠ]ο]ε 
ἄδεασο 5, Τ Οπ]ς, ννο]ὶ τερτοεεπίεά ὮΥγ ΑΟΡ. 
ον/ο. ἵπ 1ο {οἱον]πσ ραταρηταδθ: ΄ Ηο Νηο 

οοηκΗπἱεᾶ, ος 5οΐέ ἴπ οτἀθτ, απΠΥ Φοοϊείγ, Παῖ]ι 
ρτοαίογ Ἰοποιγ απ λαί Βοοϊείγ, οἵ αΠΥ ρατί ος 
π,. Βυιΐ Οητίε οοπἀαοίεά πο ἈΠοξαϊο ἀἱδρεηδα- 
{οῃ, αδ {6 νὶβίρ]ο Ἡαρτεβαπίαίινο οἱ ἀοά. (2 οἨπ 
1.19.) 1 βαγ, «ε ννπο {ᾖαππθά ένο Ποιςε]ιο]ά.) 
Εοτ 6ΥετΥ τα]ϊσίοις οἱ οἶν]] Ὀοάγ Ίας 8οΠΠθ Ηοθας ; 
έιο Ἱδτασ]ίίος, Γοτ Ιπείαπσθ, Νηεπ {Π6εγ ναγθ 
πι]γασ]οιδ]Υ οοπάμεοίοά οαί οὗ Εσγρί, απἀ 16- 
οαεῖνες ιο Ιαν αἱ Μοιπί θἰπαὶ: Ῥαΐ {πα 5ΙρΓοπ]θ 
απά υ]πηαίο Ἠοας οἱ αἰἰ (Ίήπσς 5 ἀοά.”. Τη] 
γίονν οῇ έλα 86η5ο 18 οοπβτιπεά ὮΥ ἴἶε Ιεαγπεά 
το5θατε]ας οἳ Ὠἰπά. απἀ Καῑπ., απἆ Ίοαγος πο ταα 
ἀἰ[Ποι]ίγ, οκοερί {ο αοεοµπἰ Πογ νο Αροςί]ε”8 
Πανίησ εαὐ]οϊπες τηῖ. ΑΙ ννου]ἆ, Ιπάοεά, ο 
685Υ, ΙΓ ννο πιϊση (Ον Μασκη.) δαβρΙΥ α[ετ 
Θεὸς ἴἶα ννογάς έέ πν]ιο Ἠανίπσ ἀε]εσαίεά Πὶς αἲ- 
(οτί {ο Ἰ Θοπ Ἠαβ πιαάο Πϊπαι Τ,οτά οῇ α]! 
(σαί]ας, « νν]οςο Ῥοη ἶ5 Τιοτά ο αἲ1 ): Ῥαέ επ]5 
ννο αἲτο ποί ννατταπίθἁ Ἱῃπ ἀοΐηπσ. ἨΝοϊιίμοι ἵ5 1έ 
ποεεβδαγη; Γοχ ΤΠ χε οοιΓ5θ οΓ {16 ποχί δεµίθηςσο, 
Ώιο Αροβί]ο 8οννς ὮΥ νν]ναί τὶσἡί (ΠαΙΠΕΙΥ, ἵπ 
απαΠίγ οἱ νο] Οιτ]κί Ἰαὰ 8αο]. ααογίγ, 5 
ππαάο Πίτα Τ,οτά οἱ αἰ]. 
ΤΠ5 [αν Τ Ἰαὰ ντ ίεπ 1π {ο βγεί Εάῑοπ οϐ 

Οής ννοτκ. ἵ Ἠπνο πονν {ο αἀά, ναί Ῥτος, Δίπαγί, 
ἵπ 5 5οσοπᾶ ΓάΠ1οπ, ππα]κος 5ονοτα!, ΤΙ πιαδί οοηΠ- 
{ο5ς, ννο]] {οππάοά οὐ]οσίΙοπβ {ο {πο Ιπίοτρτοία{]οι 
πἀορίος Ὁγ πιο ᾖγοππ Ἀοθυνο., Καῑπ., απ Ῥοθμιηο. 
1. “' ἨΊνοτο (11ο αξΙΚ8) 15 ἴπαγο απν ΙπΙπΙαίίοη στο 
Ενα Οδ 15 νο νιοῖρ]ο Περτοςοηίαίνο οϐ [ιο 
βαρτίοππο (ο, χο α]Ιἠπιπίο οπὰ ο αἰ] Ολήησς 13 1 
ΔΠΒΊΝΟΥ, ναί 1 16 {ο Ὃο Γουπά Ἠοθγο Ἰ1δί α5 νγθ]] ας 
(ιο ννοτὰς “έ απά Οητῖςίε 15 ἀοά,” ννμῖο] ῬτοῦῬ, 
Φέματί 51ρρ]ίο8. 32. Πο αξκ, '΄ Πονν 18 1 {ο (νο 
Ῥγοδοη{ ρΙτρο8θ οῇ ια ννη]ίατ, νν]λορβο ἀοθίση ἶ9 {ο 
βιον/ {6 5προγίογΙ!γ ο{ Ολη]κί {ο ἈΤοςος Ί Ἀ[οβος, 
α5 ἴ]ο αἰο]οσαίο οῇ (οᾶ, νναβ {πο Γοππάστ οῇ {ο 
2 ον]κὴ Ἱηβιαίίοι απά 1 Ομτ]εί {5 Πιογο]γ ἆο- 
οἰατοά {ο Ῥο οπ]γ α ἀείοσαίεᾶ [οιωιάοη, ναι 1η νν]ναί 
παν ἆοος ο νεο ππακα οί πο βαροτίογί(γ οῇ 
Οι {ο Μοεο-Ἱ ἨΒοίμ ννογο ἀε]οσαίος οῇ (νο 
βαππο (οά: απά Ὀοῦν Γοππάςτ οὗ α πονν απά 
ἀῑνίπο ἀἰδρεηβδαίίοπ. ΤΙ Ομσῖδί εποῃ 18 ποί Ἠθγο 

«πβεοτίοά {ο Ῥο /οωπᾶεγ ἵπ 8ΟΠ1Θ οἴ]ει οἰατασίας 

Όναη {ῑαί οἱ ἀρίεσαίο, ἵ ατα απαβίο {ο Ῥετοθῖνθ 
αΠΥ Γοτορ ἵπ λα τετ ατραππεπ{.”. Το Επί ἰ 
τερτεβεηία{]οῃ Ἰ 5οατοεΙΥ Κπον Ἠονγ {ο ρίνο αΠΥ 
βα{15/{αοίοτγ ταρΙΥ. Απά αἰίποιρΏ 1 ἵδ οΠΙΥ α 
εἴιαπισε οἱ ἀϊ[που]1ε5, 1 Γεε] Ιαἰῇ Ιπο]ίπεά {ο αἀορέ 
ειο Ῥτοί[θβεογ’5 νἱθν’, ο τεσατάς ἐπε αππουπί ος 
Ώιο τοαδοπίπς {ο ϱο {πΐς: « ζοηβίάες ἰμαί (Ητῖαί, 
5 Θεὸς, απά ἴα {ογππετ οἱ αἰ] ἐπσς, πιαςδί ϱο πα 
αιίΠογ ἴοο ο{ 1ο ὁενϊδῃ απά Ομγίκίίαπ ἀἱδρεηδα- 
ἄοπςς ννηῖο] «ους ἴλαί α σ]οτΥ Ρε]οπρς {ο Ἠϊπι, 
ποί οΠΙΥ ἵπ Ἠ]5 πιεάϊαίοτία] ο[ῇσε, απά αν Ὀοίης αἲ 
Ώνο Ἰεσά οῇ {ο πον/ ἀδρεηδαίίοη, Ραΐ αἱδο ας ἴπθ 
{ουπάετ Ροίλ ο Οπς απ {πε 1 εννϊδ] ἀἱδρεηςαίίοη 
1π Πῖς ἀῑνίπο οἸλατασίεγ»; ΥΠ] ἈΤοςες ἶ5 {ο ὃε 
Ἰοποιγοά οΠΙγ α5 {ο Ἰεαά οῇ ία ου ἀῑς- 
Ρεηκαίίοα, ἵπ {πο απαΠίγ οἳ α οοππηϊἰεείοπθᾷ 
εαροετὶπἰεπάαηπί, Ὀιέ ποί αδ ααίπος απά [ουπάςτ.” 
Αοοοτάϊῃπσ {ο ἰπίς νίειν, πε οουΓ5ε οῇ ατσηππεηίέ, 
οοπἰαϊἰπαἆ 1π νυν. ὅ, 4, ὅ, 6, πιαΥ Ὀε ΥΕΣΥ υνε]] εκ- 
Ῥτοςςαά ἵπ Ραταρηταςε, ὉΜίῃ Ντ. Ηο]άεπ, α5 {ο] 
1ου8: «έ Νονν ενετγ Ἠουςε 15 Ῥι]]ΐέ ὮΥ 5οπιθ οπε, 
6νοτγ οἩαγο] ας 15 Ἠεαά απἀ Γοαπάετ: Ὀπί Ηα 
Οιναί Ὀα]{ αἲ] (Πίπσς, Ῥοίῃ {με ο ουνίσ] απἀ ϐητὶς- 
απ ἀἱδρεηβαίίοης, ἶ5 ἀοά, ν. 4. ὀ16δ1ς5, ἴπεη, 
νο Γοιπάεά Ὀοίμ ἀἱδρεηβαίίομς, ἶ5 ἀοά, απἀ 
οοπεθαιεπ{]γ επ! {]εὰ {ο ΠἹοτε ϱ]οἵγ ἴπαπ Ἀορες, 
νο, {οισῃ {λα Ἰεαὰ οῇ χε 1 εν] ΟΠαΤΟΠ, ναβ 
Ἰήπηςε]/ οπο οἱ ἰῑαί ΟἨατοῃ. ΄ Απά [ίΠοισῃ] 
Μοςος ννας [αμα]. ἵπ αἰ] 5 Ποιςο, ν. 2, Υαί ἴε 
να ΟΠΙΥ «α5δ α 5εγναπ{ {ΟΥ α {65ΗΠΙΟΠΥ (1. 6. ἴο 
Ῥθαγ {εβίΙπιοΠγ) {ο να (λίπος υνμίο]ι Ἰνετα {ο ος 
6ροκεπ α[ιογ) Ὦγ Ομεῖεί απά 5 Αροεί1θ», Υ. ὅ: 
εραί Ολτ]ςδῖ ννας α 80Π ΟΥΟΓ Ἠἱ5δ ΟΠ Ἠουςθ,) οἵ 
ΟατοἩ, {ο υνμΙο νο Ῥείοπα, ΙΓ νο Ἰο]ά [α5ί, 
ο. ν. 6. ἜΤ]οετοίοτο ΟΠγῖςί, 9ο τα]ες ουεγ ΠΙ8 
Οτο] αξ α 5οη, απά ὮΥ γἱτίιο ος ἐλαί το]αίίοη- 
βΠ{ρ ἶς Τ,ογά οἱ αἲ], 15 [αχ 5αροτίοχ {ο ΝΤΟ565, νο 
ἵνας ΟΠΊΥ αφ α 5οτναπί ὕπ ελα Οτο] {ουπάεά ὮΥ 
ήτα.) 

ὅ, 6. Τ]ιο θεράπων ἵ5 ορροβοαἆ {ο {16 υἱὸς α Ημ] 
πετ; {ποισῃ (ο ἴθτπι 5 Άγορεγίή ορροφεᾶ ἴο 
κίριος, 38 ἀεποίῖπσ οπθ Ἠπο ἀεεραίο]ες απγ Ῥα5]- 
ηθςς α5 αββὶςίαπί {ο, ος ἀπάσοτ {πα ἀἰτεσίίοπ οῇ {λα 
2η ἰποῖραί ; 1. 6. ἴθ κύριος, απ 15 ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΦ ΥΠ 
οἰκονόμος. ΑΒ, ἨΟΝΘΝΘΣΥ, υἱὸς 5 Ώδοθῃ 5ΠΟΙΥΠ {ο 
Ῥε6 (απίαπιοιπ{ {ο κύριος, 1πετο ἶ5 πο αποτηα!γ. Τ]9 
ποχί ΥΥΟΓ(5 εἲς μαρτύριον τῶν λαληθ. 5ἰαίθ ἴο οὐ)εοί 
οῇ Μοςος) εοτνίσο, --- ΠαΠΙΕΙΥ, {ο ἀε]ϊνεγ {ο ἴπο 
Ῥοορίο νν]αί Ὕνας {ο Ῥο Ρτγοπηπ]σαίεά απᾶ (αυσ]έ 
/γοα (ο ἴπ πα το]Ισίοη Ἱπίεπάεά {ο Ῥο Ιπίτο- 
ἀποίοτγ {ο α ΠΙΟΤΟ Ρογίοοί ἀἱδροηκφαίίοῃπ. βαςᾳ, 
αἱ Ἰοαδέ, ἶ5 {ο 56η5ο, ΙΓμαρτ. Ὀ6 ἰακθη (11 πιοςδὲ 
τοσθη{ί Εχκροβί{οΓβ) {ο ἀοποίο ἐπδίγμσίίοπ: Ὀπαί 1 1 
νο απἀοτεδιοοά αξ Ὀοσγίπσ {ο πχογο δια] ΙΠίθτ- 
Ρτοίαίίοπ. ο) {οδέπιοπι, ἴπα πιοππῖηπσ νν] ὃς (48 
Ὃν, Βητίοη οχρτοςεσς 1) ναί «ένο οοππαΙβΒΙΟΠ 
οἳ ἈΤοβος ν/ας πιογθ]γ {ο Όδαχ ]ίποςς {ο πα Ἠ]σ]ιατ 
τογνθ]αίοα. υν Πίο. Ὕνας α[ιογνναγὀς {ο ος πιαάἆθ Ὁ 
Οντὶςίς Ἐὶς µαρτ. ἵ8 ΓΟΥ εἰς τὸ μαρτυρεῖν, ἴο ἴθας 
ΟΓ σἶνο ἀἰτοσίίοης. 6ο Κιΐη. Υἱὸς πιαγ Ῥθ, 48 
Τ]ιδορ]γ]. 51Υ8, Γογ υἱὸς καὶ κληρονόμος, θφπἱνα]θηί 
{ο κύριος. Ἐτοπη πο βἰταοίατο ΟΓ νο γνοτάς 1 ἵ8 
Ρ]αἶπ {Ἠπέ πιστὸς ἦν πηαςί Ὠθγο Ὦο τοροαίοἆ. Το 
ορροβ!{οπ ίσο, 15 ποί οπ]γ Ἠοίννθθη θεράπων παπά 
υἷὸς, ΟΓ κύριος, Ὀι{ Ὠοίννθοη ἐν τῷ οἴκῳ παπά ἐπὶ τὸν. 
οἴκον, {ο 8]λονν ἴἶνο ἀῄοχοποο Ὀοΐννασηυ ΛΤο5θ68 παπά 

. ως 
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ς υ τ α ) β ς ο. 34 Ὁ 4 ϱ , π ε ’ 

οἶκον αντου. ουν οικος εσμεν 1μείς, εαν πεο τή’ παοφησοιάν χοαν το καυ- 

Ἴχημα τῆς ἐλπίδος µέχρι τέλους βεβαίαν κατάοχωμε». 
' . . / ,  ἃ ν - 3 ” ἅ 4. 

γει τὸ ΙΠνεῦμα τὸ ἅγιον) Σήμερον ἐὰν τῆς φωγης αυτου 

7 4ιὸ (καθ ὼς λε- σα δν 1η [τα Υες, 15. 

2 Εχοά. 17. 2. 3 ’ ’ ς -- ς ὀ 

δακούσητε, ᾽μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὣς Ε3γ νι, ο. ἰὁ 
- -” 5 ” - 

τῷ παραπικρασµφ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ 
» Ὁ ’ : ΜΜ ῃ / ς ’ ς ῳ Ε] / 

ϱἐν τῇ ἐρήμῳ' οὗ ἐπείρασάν µε οἵ πατέρες ὑμῶν», ἐδοκέ- 
3 ’ , ’ ὑ 

µασάν µε καὶ εἶδον τὰ ἔργα µου τεσσαράκοντα ἔτη 
υ) ο” Ἡν πι. . 32 

10 διὸ προσώχῦθισα τῇ γενεῇῃ ἐκείνῃ, καὶ εἰπον' ἄεὺ πλα- 

Ομτῖεί. ἜΤ]ο {ογππεΓ Ίγαβ ρατί ο ια {ατηϊ]Υ ; ία 
Ἰαΐίοι ουε) χα {αππ]γ, ἵπ απα]Ιγ οϐ Ποτά. Ἠετο 
Τϊ {9 ἀοιθίοά νλθί]ιθΓ αὐτοῦ Οἵ αὑτοῦ Ὦθ {με ἴταθ 
τοπάϊηςσ. Πε Γοτιπετ ἶ5 ρτεαί]γ δυροΓίος ἴπ οχ- 
{ειπαὶ ἰα5ίίπιοηΥ: Ραΐ πα Ιαίες, 1 Ελπίς, ἵπ ἵπ- 
ἐεγπαί ονἰάἀεπος; απά 19 15 Ῥτείεττοά ὉΥ ΠΙαΠΥ οΓ 
Όια πιοδί εππ]πεπί Οτίᾶςσδ. Βιΐ ἵηπ 5ο πππιίο α 
ἀϊἴετεποςἙ, πιαπιικεγῖμί ενἰάεηοε ἶδ οΓΗ{{16 υνεϊσηῖ; 
απά 6υετγ (ήπς πιεί ἀερεπά προη οοπιρατα Ίνα 
Πίποςς. Απά Ἠετο αὑτοῦ 15, 1 ἰπΙπ], 5ΙΡΕΓΙΟΣ, α5 
γΙε]άῑπσ α 5επεθ ΠΙΟΥΘ αστοθαῦ]θ {ο {λα Ιάεα ος 
κύριος Ιπνο]νεά η υἱός. ᾿ἜΤηῖς τεαάϊηπᾳ, ἴοο, 5 
εαρρογτίεὰ Ὁγ εῑε ντ. απἀ Ὑπ]σ. ΎεΓδίοῦ5, απά 18 
Ρτε[ειτοεά Ὁγ ἀτοῖ., 1οἱΙ, «ατρῇ., Ηεῖητ., ΚαῑΠπ., 
απά οίμετς. 

6. οὗ οἶκός ἐσμεν ἡ.] 3Ξοπιε Μβ5. απᾶ Υετδίοπ8 
Ἰανα ὃς οἷκ., Πο 15 Ρτο[ετγεὰ Υ οστίαἰπ Οτίΐο8 
οἩπ ια στοιπά Οιαί οἰπετνγγίδο ια 4γέΐε[ο ννοιι]ἀ 
Ῥε τεαα]γεὰ αἱ οἷκ. Βαΐ Ιέ πας Όεεη βποννπ ΡΥ Βρ. 
ΜΙάάΙ. Ειῑαί εασῇ 5 ποῖ πο σα5θ ; απά ἰμαί, 48 {ο 
δεπςε, Ἱ ππακθς πο ἀἱῇετεποθ. Ιπάεεά, α5 οΠΙΥ 
ου Μ9Β. Ἠανο (ίδ τεαάῖησ, 6 ΠΙΑΥ Νε] 
επβρθοί Ιί {ο ο απ Θ6ΤΤΟΤ οϐ ἴπε 5οΓῖϱθΒ, γιο 
νου] Όο πιογο 11]καΙΥ {ο υντίίο ὃς ἴ]ιαΏ οὗ. Ίπ ιο 
Ποεχί οἸαιςθ, τὴν παῤῥ. καὶ τὸ καὐχ. τῆς ἐλπίδος ΠΙαΥ 
νε τεπάφτας, “ ουχ σοοπβάεπος απάἀ 10ΟΥ ο{ πορες 
Ι. ο. οῇ Ὠιε πορο οῇ εα]ναίίοἨ ΡΥ λε (4ο6ρε]. Τ]ε 
παῤῥησία, [Παπεία, Ία5 Τ6ίεγεηςε ἴο {Ἠθ ὁμολογία, ος 
Ῥτο[εβδίοπ ο ΓΗ, 5αρτα ν. 1, απά Ἱπία ἵν. 14. 
κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 30 45Ο κ. 19. ἔχοντες 
παῤῥησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων, απᾶ 1π α ΚΙπάταά 
5εηπιοηί αἱ Χ. ὁὔ. μὴ ἀποβάλητε τὴν ' παῤῥησίαν 
ὑμῶν. ἼΤ]ο 5αππο 5επππεηί οσοι! αί ν. 14. Τῃο 
ΘχΧΡΙΘΒΒΙΟΠ τὸ καύθχ. τῆς ἐλπίδος 18 αἀάεά {ο [ατίπαχ 
απα1γ έλα Ἱάεα σοοπίαἰπας ἵΠ παῤῥησ. 45 ποί οΠΙγα 
8Η οοπβάεποε, Ραΐ α Τοη/ {η ΙιορεΓωῖ 9οἩΏθ. ὮἙε- 
βαίαν ἵ παᾶθ {ο αστεθ ΨΙΙἨ παῤῥ., α8 Ῥείης χο 
.. ἱππροτίαπί ἴετπα, ἀεείρηαίπς πο ργἰπεῖρμαί 
Μμίησ, 

τ. ο {οτοσοίηπσ οἸααδο οὗ οἴκος --- τέλους 18 
ΒΚΙΙΓΙ]1γ επιρ]ογεὰ 5 α υἴπομίιπι ἰο σοπηθοῖ, Υγῃ 
Όλο παῤῥησία ποιο Πιεμίοπθά, απ οχΠογίαίοη 
(εχίεπά!ἶπᾳ {ο ἵν. 11.) {ο εοπδίαπει ἵπ {]ε Ῥγο[ος- 
δἱοπ οἳ α το]σίοη νπ]οἩ Γαγπίεηθς 5ο] α 1ΟΥβ11 
Ἠορθ. Απά, α5 α [ομπιάαίίοπ ἔοτ Ἱξ, απᾶ ἴο θη- 
Ἰαπος {ο στανΙίγ οἱ νο αἀπιοπί{ίοἨ, {ο Αροςί]θ 
αἀάμσες Ῥς. χον. Ἰ--- 11. δΔιὸ, “ὁ νηοεταε[οτε,)1. ο. 
βιο] Ῥείπσ (ο «ἀροτίοτίίγ οὗ Ομ {ο ἨΝΤοβος. 
Μαπν επιϊποηί Ἐχροβίίοις, Ιπάςθά, τοίοτ {6 διὸ 
ἵο βλέπετε αἲ ν. 12, τοσατάϊπσ {πε Ιπίεγπιοδϊαία 
Ροτίίοη α5 ρατεπί]ιαί]σα]. Ἔ]αί, Πον/ενογ, ἶ5 ποί 
ἃ ΠΗ{{]ο Ἰνατδ]ι; απ ἴέ ἶς Ὀαίΐες, νν]] Ἠσίπν., Ὀἰπά., 
απά Καῑπ., {ο τα[οΥ Τξ {ο σκληρύνητε αἲ ν. 8, ἵπ {ηθ 
5εη56 : ́́ ΥΠετε[οτο (45 Ίνα Ποιγ Βριγιί 5ρεα]κ 
ΡΥ ἴἴο Ῥτορμεί, νν]λο8ο γνοτάς [ ππαΚθ πιγ οννη) 
 Το-άαγ, ὅτο. Ιπίεινψοναπ υνί {Π6᾽ οχ]ογία- 
ἤοη ἶ5 α ραγαζίεί Ὀείνναση {ο φίαίο οῇ {ο Γαπι]]γ 
οἳ ᾖΤο5ο8 (1. 6. ἴπε ο θννς ἵῃ {πο ν]άστποςς), παπά 
Ὠιαί οῇ (ο [απῖ]γ οὗ Ολη; Ἱ. 6. ΟΠεϊκίαης 
ππάσ {ο (.οβρο1, νν]ιο ατα Ρτοσθεάϊίησ «6 {γοιισὴ 

Όπα ν]άετηπεςς οἱ {5 υνοτιά {ο (λε ΠεανεπΙγ 
απααση, Όιθ τοςδί νο] τοππαϊπείῃΏ [ος {πο ρεορ]α 
ο (αοἆ ἵπ Πεανεπ.”. ἜΤ]ε ρτοπαί5ε ο {πε οατίιίη 
τοδί, σίνεη ὮΥγ ΑΝΤοβες {ο ια ἸΙρταε]ίες, 5 ρατα]- 
1ο]εά νν](] ιο σἰαᾶ εἰαάΐπσς ρτεασ]μεά Ὁγ Οτὶκί ἴπ 
Όιο (ο8ρε]. Τ]ε ρτασς απ ΠΙΘΤΓΟΥ ΒΠΟΥΝΏ {ο {ιθ 
Ιεταο]]ίες 18 ρατα]]ε]εά νέα ελαί νοιςμδα{εά {ο 15 
Οήβάαης: απάἀ (με Ἱπροτίαηίέ Ιε5δοη Ιποι]οαίες, 
Όιαί αξ ναί στασθ Ίνα5 πιθαπί {ο ῥτοάιος ἵπ {ιεηο 
Γαϊ{] απ οὐεάίεπος, 5ο γα5 {μαΐ {ο 15 ἀεδίσηεά {ο 
Κεοαρ 15 Γαἰ(/α]1Υ ἀενοίεά {ο ἄοά απά ἐλο (08- 
Ρε]. Α1Ρο, ναί α5 χο πιθββασθ ο{ ΠΙΘΓΟΥ ἀῑά ποῦ 
Ρτοβί έἔεπι, Ώεσαμδεα ποί εππρτασες Π ΓΗ 5 παΥ, 
ευεπ Ιπογθαςες {λιεῖς οοπάειπαίΙοἩῦ, απά Ὀτοισηί 
ἔποπα ππάἆετ (ο γγταία ἀπίο ἴεπιροτα] ἀθβίτιο- 
Ποῃ σ---5ο νο (ἨπΙβίΙαΠ5, ὮΥ ἴμε 6αππο εν]1] Πεατε 
οἱ απ0θ]1θΏ, πιαγ Ίποις (ο νταί]ῃ απίο ρεγᾶἱ- 
ἐἶοπ. ΟΕ οοι:ςε, ἴ]ο αρρ]σοαίίοπ Ρεΐπσ {ννο-[ο]ά, 
ΙΙΣΠΥ ος {1θ {6ΓΠ15, α5 τῆς φωνῆς, πηὰδί Ώε αΠάεἵ- 
είοοὰ ασοοτά(πσἰγ. ΌὉοπιρατο ἆομπ χ. 14.--- 16, 
νΙοἩ 15 α σοοά οοπιπιεηί οἨ {ηθ 86η59 είτε; ίΠθ 
εκρτγθβδίοη Ῥείπςσ οαἱνα]επί {ο {ο κλήσεως ἐἔπου- 
ρανίου, 8πρτα Υ. 1. Τ]ε σήμερον 15 ΝΕΙΥ οπηρ]ιαί]- 
σα]. 1. 6. “(8 νετ πια, νἰπ. οῇ νε αἀπιοπ]- 
Ποη, ἀχρὶς οὗ τὸ σήµερον καλεῖται (589 31βο ἰν. Τ.), 
εἶπος {]αί α]οπε ἵ5 {μα 6 ἆαγ οἱ βα]ναίίοπ.”. 9εθ 
5 0ο, νΙ. 2, σοπιρατεά νΙῃ 7 οἨπ ΙΧ. 4. 

δ. µή σκληρύνητε τ. κ.] α. ἆ. “ Βε ποί ορεμπαία 
απά ἀἰπουεάϊεπί [α. γοιτ {οτε[αίμεις ννεγθ].’7 
ὦρθθ Ρ5. Ἰχχν]Ι. ὃ. ἜΤ]ε Ἱνοτᾷβ ὡς ἐν τῷ παραπικρα- 
σμῷ ατθ Υνα]] τοεπάσοτοά ΡΥ Κιῑη.: τί [οἱπ1] {αο- 
ίαπα Ίοσο, απϊ α τεβε]]]οπθ ἀῑοΙίαΧ, ΊεΠΙροτε {εηία- 
Ποπ]8 1Π ἀεβδοτίο {αοίορ; ” απά ηο «ους ἰλαί, ονεπ 
1η Ώιο Γκαΐπι, ΝΠετιραἩ απἀ ἨαβξαἩ ατε ποί αβδοά 
38 ῬΓΟΡΟΓ ΠαΠΠ6ς, {Ποιρ] {λαί 15ο ϱε ἠἰπίρά αἱ ; 
απά ἰαί λε ρί]ασς ΝΠετο {ε Ῥτονοσαίίοη απά 
{εππρίαίίοη οσσυτγεςά γνας 1Π [αοί οα]]εά Ργ ἠάοςεβ 
ΜΠαξςεα]ι απἀ ΜεγίραΠ, α5 αρρεαΓ5 {Ποπ Εχος. αν]. 
7. ΜοΟΤΘΟΥΕΙ, {πε 156 ο{ {ο νγοτάς α5 αρρεἰἰαίῖυες 
νναδ πποτο αἀαρίες {ο {πε Ῥιγροςο οῇ με Ερϊεί]ο, 
ΠΠΩΕΙΥ, αἀπποπ]έοηυ, Τηε .ΑπῑσΙε ἶ5 Ἠθγε ας5εά 
κατ᾽ ἐξοχήν : [οι {ποιρ] {με ᾖευνς ρτονοκεά απά 
{γιες {να ραίίεησο ος ἀοά, {ωτοισποιί πο ἵ]ο]α 
οῇ (εί ΊοιΠεγ {Ἠτοισῃ {ο νἸ]άετηςςς, (Ώνο 
ρατοα]ατ Ῥτονοσαίίοη5 Ῥοαῖπσ πηεηποπεᾶ, Εχοά. 
ΧνΙ. 2. αν]. 2--- 9. ααχῖι. 10. Ναπι, χἰ. 32. χὶν. 29. 
Ώει{. 1. 94. δα.) γεί ἴ]ε οσσαδίοη 1π ᾳπθβίίοη γναβ 
πια Ἰαξί απά ποδέ φἰσπαἰ Ἰηδίαπσοςθ, Ὑπεπ οᾶ 
Βνοτο ἴπ Ἰὶς νυταίἩ ἐλαί (Πεγ εἸου]ά ποί οηίες 
Πίο Πὶς τοςέ, 

ϱ. οὗ] 18 {ΟΥ ὅπου; απᾶ ἴπ ἐδοκ. (1. 6. ραΐ ἨΙπῃ {ο 
ΡΤΟΟΒ, {ο 5εο Ἱνηαί Ἰς ννοι]ά ἆο) {μοετο Π]αΥ Ῥθ α 
ο]ππαχ. Καὶ εἶδον. Ἐεπάετ, υπ Ὀτ. Ἐτεπεῃ, 
΄ἑα]ήιουσῃ {11ου Ἰαά 5εεη;  ν]ΙοΠ 15 τοφι]τεά Ὁγ 
Πιο Ἠεῦγοανν, απάἆ {λὶ5 «εηπ5θ οΓ καὶ, ΙΚκο ναί ο{ {11ο 
ἨΠερτανν 1 5 ποί ππεααεη{. ΒΥ ἴο ἔργα ἃτθ 
ἀαποίοά ἴ]ιο νυοπάστβα] ννοτίκς νντοισηῖ {ος {πείχ 
Ριοβεγνα{ϊοη απά Ρτοίοοῖίοπ ἵπ Πσγρί, απᾶ ιαῖτ 
εαςίεπαποςθ ἴπ {ο ἀθβοτῖ. 

10. ὁώ.] Της 15 αἀάεᾶ ὮΥ ειο Αροςί]ο {ο πιαἷκθ 
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α Νυπι. 14. 21. 
Ὀοευι, 1. 84, 

Ὁ Ῥοπι. 8. 17. 

εβαρτα νετ, 

ΗΕΡΒΕΝΝΣ ΟΗΑΡ. ΠΠ. 10--- 16. 

π . ΄ . 3 9 3 3 1 . ς ’ 

νώντα, τῇ καρδίᾳ᾽ αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τας οδους 
3 - . ον 3 
Ο0ϱ71 µου Έι 

, 2 ’ 

Ἀλέπετε, αδελφοὶ, µηήποτε ἔσται ἓν 19 

- 8 5ς ”/’ 9 .. 3 ’ 

μου ὡς ὤὦμοσα ἐν τη εἰισελευσογται 11 
’ 

εἰς τὴν κατάπαυσίἰν µου. 
ς ” Π . 2 ’ ῶ -” 3 -” 3 ᾽ - ” 

τινι ὑμῶν καρδία πονηρα ἀπιστίας, ἐν τῷ ἄποστήηναι ἄπο Θεου ζῶν- 
. 3 υ ω ς ᾽ 3 ςε Γ ς , .., ο ᾿ 

τος ἄλλα παρακαλεῖτε ἑαυτους καθ ἑκάστην ημέρα», ἄχρις ου το 18 
’ . [ ᾽ - ἣ ς -- 32 ’ -ν ς . 

σήμερον καλεῖται, ἵνα µη σκληρυνθή τις ἐξ υμῶων ἅπατη της ἁμαρτίας 
, ι ’ ” . » 3 8 ο 3 υ η εα ’ 

” μέτοχοι γαρ 7εγον)αµμεν του ἍἌφιστου, ἐαν περ την ἄρχην της υποστᾶα- 14 
’ ’ ια ” ’ 5 ΄ 

σεως µέχρι τέλους ῥεβαίαν κατάσχωµεν. " ν τῷ λέγεσθαι' “Σηήμε- 16 
. υ - 3 . 3 ’ ἃ ’ 

ϱο2, ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε--μὴ σκληρύνητε 
ο ς -” . 

τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμµφ. 

ναί Γο]]ον5 ποτ Ιπιργθβδίνθ. ΤΠ προσώχθισα 
(6 Ιπάϊσπαίας θαπη 2) ιο πΙΘίαΡΠΟΓ 15 Ώια 84116 48 
ΙΏ προσκροίω απ προσκόπτω» ἴλοισῃ Τί 19 ἀετίνεά 
«6ρτο παι]οῦ 5) ια ννοτὰ θἱση]/γΊησ, α5 ι156ἆ ο α 
φ)ήρ, ἴο ὑπιρίισε οπι ἴ]ιε διογε. Ἴπε Βριταίῖνε 
5ΘΗ56 ο6οΙΗ5 αἶκο ἵπ Εου]οδίαδίίοις 1. 20. ἐν δυσὶν 
ἔθνεσι προσώχθισεν ἡ Ψυχή µου. απά Τ,6γΙ{. ΧχνΙ. 40. 
ΤΈ]ετο 15, Ἀονήδνετ, ἃ οοη]οίπέ ποίίοη οῇ Ἠαίγεὰ 
απά αὐποττεποθ. Τ]ο ννοτὰ ο[ἵ6ι οσσιτς ἶπ ἴιθ 
μθρί. ᾿Δεὶ ας ποθιπσ οοιτοδροπάἰησ ΤΠ ἴῃο 
Ἠεύτανν, Ραΐ ἵνας αἀάθά ὮΥγ {ο Βερί. {ο εἰτθοηρίπεπ 
Όιθ 5οηΏ56; απά 1ὲ ἶς Ἰα5ήβοά Ὦ} {πε τεσσ. ἔτη, ἴο 
νλίο] 1{ αἀνετί. Καρδίᾳ ππαδί δο απἀαιεδίοοά οΕ 
ἴιαο α[ΓεοΓίοπς, ἂ5 αΡβθατ5 {ΓΟΠΩ ἐ]λο Ὕνογάς Γο]]ονγ- 
πα, Πίο] ατο Πλαξίταίίνε: απά ἔγνωσαν Ἱπιρ]]θῬ 
ποί «ἰπιμ[ο ἱσπογαπεε, Ὀαί ἴἶιο ποί οαγῖπσ ἴο πουν, 
οἵ 6Υ6η ἀἱδαρρτονα!, αφ {αγ αφ {6Υ τηϊσΏ{ ΚΟΥΝ. 

11. εἰ] ο νε Ηεμτενς πδεά Ων Ιπ {ηε Ἰαΐίες 
οἶααβδα οἱ απ΄ οσα νλίο ταν (μας5:  σοά 8ο ἄο 
(οπιε, 1 (Όν) Γ ἆο ἴις,7 ο. 6ο Ώχθ ΒΙ11 {ουηι 
ἵπ 1 βαπι. 1. 11. 2 Θαπι, 1. 96. 2 ΚΙπσς γἰ. 91. 
Τ]αε ΓΌτπιογ Ρατ οΓ Οδ οαί] Ὑναδ βοπιείῖπις 
οπηέ{οἆ, απά Ών Ἠαά {ποπ {πε {οτος ο α είτοησ 
πθραίίνο. 6ο 2 ῥαπη. χὶ. 1]. 1 Βαιη. 14. 40. αδΙ, 
(5ιπατί) Τὴν κατάπ. µου, Ἱ. 6. πε τοςί νηΙοὴ 1] 
Ἰαὰ ρτον]άεὰ [ος {πδια. Ἔ]ο ννοτὰ 16 οοπιρίποὰ 
ΥΙ( κληρονομία ἵπ Ώοι{. ΧΙ. 9. 

19. Θ6ο ΟΠ [5 νοΓγεο απ αρ]ο ΒΘΙΠΙΟΠ οῇ Ὦτ. 
Ῥαντονν”ς, νο]. Π. Ρ. 1. 5αα. 

19. παρακαλ.]. Όατρπ. 5ποννς (λαΐί αΠάΘΥ παρακ. 
5 οοπιρτοµεπά θεά {εαο]ισ, αἀπιοπϊίοπ, επἰγεαίη, 
εοπεο/α{ἶοπι, γοργο]ιοπδίοπ, ἃο. 6αοἩ ἴο Ὀο ι5αά α5 
έπο οαξο πηϊσηί εἶζ. ἙΕαυτοὺς, {ΟΥ ἀλλήλους, 38 
ο[ιοπ. "Λχρις -- καλεῖται. Α {οτοῖθ]ο οχρΓθβείοη, 
ἱπιροτίίησ «έ α5 Ίοηςσ ας Πέ σαπ Ὦο εαἷἀ, ΄ Το-άαγ 4ο 
βο5) ος (ίο α5ε Μπο ννοτάς οῇ Ὀτ. Βιγίοη), "68ο 
Ίος ας γοι ατο π]]ονγος {ο οοπβίἆοτ ἴ]ιο πιο 5{1]1 
αποχρίτος, ἵπ ννηΙοἩ ο Ἱπνίίος γοι {ο Ίσα 8 
γοίσθ.”. "Ίνα μὴ σκληρυνθῃ } α. ᾱ. “« [ἶεο ἴεςα 
πΙθαΠς], λαί Ποπο ΤΠΑΥ, ΡΥ ποσ]αοί οῇ {ποπη, ο 
Ἠατάεποά απᾶ στονν οπ]]ο5 {ο αἰ] τοπποηβίγαης.”) 
᾽Απάτῃ τῆς ἁμαρτ. 5 ὮΥ ἴιο Ὀσδεί ἨκροβίίοΥς, αΠ- 
οἶοπί απά πούστη, απἀθτείοοὰ οἳ ἴἶιο ἀα]αβίοη {ο 
υπρο]1ο[ απά αροδίακγ. Βιΐ ἁμαρτ. ΠιαΥ Ὦο {ακοη 
οὗ ναί οογγαρίίοη οὗ ο Ππαίμγα, {νο φρόνημα τῆς 
σαρκὸς, νο] Ὀ]πάς ο απάοτείαπάϊίηας, απἀ, ὮΥ 
ρίνίησ απάμο νγοὶσηί {ο οατπα] τοπδοπίησς, Ρ]άπσο8 
ΠΠΘΗ Ἱπίο απρο]ίοί, απά ενας Ἱπίο Ἱπιπιοτα(γ. 

14. μέτοχοι γ3ρ --- κατάσχωμεν.] Ἴ]γο γὰρ το[ςτβ, 
Ι οοποσϊΐνα, {6 (1ο Ἱπ]αποίίοπ αἲ ν. 6, κ Ἠ]οἩ 86ΘΠΙ8 
{πιρῆἰρα ας ιο 5αρ]οοί οὗ νο οχ]ογίαί]ομ αἲ ν. 19: 
α. ᾱ. [κατέχετε τὴν παῤῥησίαν καὶ τὸ καύχηµα τῆς 
ἐλπίδος µέχρι τέλους βεβαίαν] μέτοχοι γὰρ γεγόναµεν. 
Ὦυγ µέτ. τοῦ Χρ. ἵβ ἀοποίοά ναί εριγπαὶ απίοπ 
νι Ογ]κέ, νο Ἱπιρ]ήος ρατοΙραοῦ ΤΠ ιο 
ΡΕΠ6Πβ/8 οἱ 8 (οβρε]. 366 ολη χἰν. 1. χν]. 

Ἠΐνες γὰρ 16 

22. απᾶ 1 οἨπ Ἱ. ὂ. ἸἜΕάν περ Ἰαβ τείεγεποῬ {90 
ια ἐπιμ[εά 56Π56, απά εαβδρεπάς Ιέοη α οοπάΙοπα] 
Ρατίίοἰε. ΜΙΡΡΙΥ µόνον. Τπια5 ἴπο σεποταὶ 5επξθ 
οῇ (νο εἸααςα ΊΠαγ, Ν Ῥέπατί, ος εκργεδεες (ας: 
«Οοπίπαθ {ο {πο επ ο Ηΐε {ο εχετοῖςα 516] 
οοπΏάεησο ἵπ Ομτῖςέ α5 γοι Ἰαά αἱ Βτεί, απ γοι 
5Ώα]] ουίαίη ἴ]πε τουνατὰ ΥΥΠΙΕΠ Τε Ἰας Ρτοπιίδες. 
Ὕποστ. ἵδ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΕ ΥΥΙ{Ἠ ια παῤῥησίαν αἲ Υ. 6. 
”"Άχρι τῆς ὑποστ. 18 ΓΟΥ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόστασιν, “΄ οοἩ- 
ΒίάΠΟΥ ΙΠ {ο ΡΤο[εδδΙΟΏ ο{ {ἶα (οβρε|.” 

15. ἐν τῷ λέγεσθαι" “' Σήµερον, ἃσο.] Τ]θςο 
Ἠ/οχάς 86εΠι τἱσΠ{ΙΥ εαρρο5εά ὮΥ ΑΡτεξοµ, Ἐτη., 
Μιπά., Καῑπ., απά θίαατί, ποί {ο οοπηθοί νίἩ ν. 
19, Ὀαΐ (ο τε[ετ {ο ναί /οἰοιος; Ὀεῖπς ρατί]γ ἃ 
οοι[γπιαίίοπι οἱ νπαί ννας καϊά αἱ νν. 19, 19, απἀ 
ρατί]γ απ΄ Ιπίτοιοίίοη {ο Ὑ]αί Ίνα {ο Ὦο φαῖά, 
ὸμας ἐν τῷ λέγεσθαι ἵδ ριΐί {ΟΥ κατὰ τὸ λεγόμενον 
(6εε ΤΠδορΏγ].): ος ταίποτ να ΠῃαΥ τεηάεγ 18, 
νο Κιλη,,  ΥΝ]εί (1 5αγ) 1έ 15 εαἷά, 1, ο. νΥλῖ]θ 
Όιε γνατηϊησ 15 Υοί 5ουπάεἆ ἵῃ γοιχ 6α15, Το-άαη, 
ὅτο.” 9ο ἐν τῷ λέγειν αἲ ΠΠ. 19. Τ αστος να 
ἨΏοβδεηπῃ., Ἠείηγ,, Καῑπ., απἀ Φάατί, Ὠναί ια 
ααοίαΙοη 1π {Πῖ5 νεγςο εχίεπὀ5 ΟΠΙΥ {ο {6 γνοτάς 
σήμερον ---- ἀκούσητε, ἴθ τεςί οἳ ἴπο νεγεε Βεῖηρ απ 
οχ]οτία(ίοη οἱ {1ο ντίίθς, (ποισὴ οχρτοςςε Ίπ ἰμθ 
Ἠγοτάς οῇ νε Ρεα]πηϊςί ΠΙπηςο]{, Τ]ε ΠΗ]] «οηεε ἵ8, 
 Ῥο-ἀάαγ, ἵ γα ατα ἀἱκροδεά {ο Ἠθατ ης [ννατη- 
πρ] νοίσο [αἰίοπά !], Πατάεπ πο γοιχ Ἰοστίς {ο 
Όιο νναγπίηρ,) 

10. τίνες γὰρ --- ο μάρνος. 
ΟΟΠΙΙΠΟΠΙΥ {ακειπ ἀροείαγαἰσείη, ἵπ ἴ]ο 5εηςο εκ- 
Ρτοςςσοά ΙΠπ ΟΙΓ ΟΟΙΠΙΠΟΠ γειδίοῦ, Ὠϊπά., Καῑπ., 
απᾷ Φέματί, Ἠουνθυναυ, Ἠανο «ΠονΥΏ λαί (Π]ς 15 ὉΥ 
πο ΠΊΘάΠ5 ασταθαρ]ο {ο {ο ἀθείση ο {να Αροςί]ο; 
νο) (α5 Βίπατί οΌςθιναςφ) «ἶς, {ο Ἰοαά έἶνο πη]π(β 
ΟΓ (ια γοαάετς {ο εοηεἰἀοτ {πο δροοίβο εί, ---- υἰή,. 
υη0οθ]16ῇ, ννμ]ο] οσσαξίοπαἆ {Πε ταΙη οῇ {116 αποϊεπέ 
Ἰθγασ][ίίος, απἀ νο] ννο]ά {πνο]νο (Πεῖτ ροβίθτΙίγ 
Τη ἴ]λο Ί]κο οοπάρπημα Ποπ... Το Ὀεςί Εκροδί{οτς, 
αποϊοπί απά πιοάςτη, αγο αστθθὰ {ναί {ης εοηίεησθ 
15 ἐπίεγγοσαέίυε, παπά πιαγ Ὀδ τοπἀσγας, “ απίπαπα 
οπίπα, απάίὰ νοςο ἀῑνιπᾶ, Ώθδυπι Ἱππαταπί η 
ΠΟΠΠΟ οπηηος απ! Μορίς ἁποία ος αὐσγρίο οστοςεῖ 
ογαΠ{ 1" ἴ]χο πάντες Ὀδίπσ,α5 οβίθη, {αϊκθη νν(Ἡ 1ἶπι- 
Π[αίοη. Ῥο Β{παγί τοπάοτε : "Νο πουν ννογς, ὅτο, 
ΜΗ]σ]έ Ι ποί γα/ιεν αφί, 05, αι, πεὶσ]έ Ἰ πο αφ: 
Ῥιὰ πο αἲ] νο οπππο οιί οῇ Ἐσγρί ἆσ Ενς 1 
(«νο ντο (8αὖὐς Ῥίπαγί) πωθαης {ο Ἰπίπηαίο ὮΥ 
(15, πα ξ χο πιιῤο νο οπιῦτασς ΘΙΤΟΥ οαπποῖξ 
βηποίίοη 1ές απά ναί ἴλοςο Ὑν]λο τοσθῖνο στθα 
]αβείησ5 παν ο το[γαοίοτγ απά πα], απά 
ονοή ρουῖςα, Οοπβοφσπί]γ, λαί (ο στοαῖ Ῥοάγ 
οΓ νο 9 ουνς το]οσίος ἴἶνο Μοβεία]ι ἀπγίπς {νο ἐἴππο 
Όνεη Ῥγοξθηί, απά αγσοά {ο Ολτῖκίίαα οοηγετίΒ 
ἴο 4ο ἴ]ο 8.1, νοι]ά Ῥθ πο 6ΧΟΙΙΦΘ {ΟΥ 4Ρ08- 
15γ.” 

Τῆο υνοτᾶς ατθ 
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3 κ 3243132 3 / ’ 4. 4. 
ἀκούσαντες παρεπίκραναν; αλλ οὐ πάντες οἳ ἐξελθόντες ἐξ 4ἱγύπτου 

Ἰ διὰ ἸΙωῦσέως. 
ς Γ τ ᾽ - , παν κ ολ ι ἃ 

1 ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κὠλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; τίσι δὲ ὤμοσε μην 

' / / ΄ 

ἃ Τίσι δὲ προσώχθισε τεσοσαράκοντα ἔτη ; 2 α.. ἆ Μαι ου ος αι, μ, 
26, 65. 

5. 106. 26. 
Όοτ. 14.5, 8ᾳ, 

ὸ ’ 3 . , ια ἅλ 2 9 ν 3 4 . Σμ46 6. εἰσελεύσεσθαι εἰς την κατάπαυσιν αυτοῦ, εἰ µη τοῖς ἀπειθησασι ; Ἠνο 9 

19 Καὶ ᾖβλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν 
1Υ Ώου, 1. 94, - 2 ” 

εἰσελεἵν δι αἀπιστίαν. 

1 Φοβηθώμεν οὖν, µή ποτε, καταλειποµένης ἐπαγγελίας εἰσελθεἴν εἰς τὴν 

1Τ---19. ἜΤ]α σεπεταΙ εεη5δο οοπεΙἀετεὰά αρατί 
{Γοπι ἴἶο δεινότης οἳ {πε πιοάε οἱ αχκρΓεδδίομ, 18 
Οναί οχρτος5εὰ Ὦγ Καπ. ας Γοἱ]ουνς: 'Βυαΐ ναί 
ννας 1ο {αΐίς οἳ {08ο Ιβγαε[ίες, ποπ (ο Ἰαά 
Ὀτοισηί οί οῇ Εσγρί, απά Ὀ]εβςεά νίῃ 85ο ΠΙΑΠΥ 
απά στθαί Ὠεποβίς, νο αά τουο]ίοά {οπι (4ο { 
Ελδῖτ σατοἈ»δ6ς ννθ ϱ βίτον/εά ἴπ ἴΠε νΙ]άοτποςῬς, 
απά {6ου αἰαϊπεά πυῖ {ο {με τοςί, ία Γε]]οΙίγ ἆοδ- 
Όποά {ο Ώχεπα Ὀγ (αοά.”. Τῆα8 πιοππίης {ο Πηέ 
πγμαῖ νν] ο ἴπα [αΐε ος {1οβθ ννοπι Πο ἶ5 αἀάτεςς- 
Ίπα, 1, αἴτοι τοοεϊνῖηρ {Τοπ ἀοά Ῥεπεβίς Ῥογοπά 
Οιναί οὗ Όνο ρτοιηΐκεά ]απ4, {π6Υ Ππαίίαίθ {1θ 1ηῇ6- 
11ο απά ἀῑεουεάίοπσος ο {αίγ Εογε[αίΠετς, απἀ 
αρορία{ἶζο ἄοπι ΟἨτὶςδί. Καπ. οὔεοτνες (μαί {1ο 
{6ΓΠΙ5 ἁμαρτ., ἀπείθεια, Ἀπάᾶ ἀπίστια αἴθ 15εᾷ ΡΤο- 
ΙΠΙΒΟΙΟΙΞΙΥ αφ ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ: {πο εἶπ οῇ ο Ίεταε]- 
11ος Ὀεῖπσ ἀῑδίταςί ἵπ ἀοά, απάἀ «οπεεαιεηί ἀεί[ες- 
Ποπ τοπα Εἶπα. ϱ Β]πά απΏε]Ιοῦ ({ο α5ε {μθ Υνογάς 
ο 0ουνρες)} {5 51τθ {ο εστ; Πεΐῃσ, α5 ΕΓΠ. ΟΏΒΘΣΥΕΡ, 
«έλα οτἰσῖη οῇ αἲἰ 5ἵης, α5 Γα{ οῇ αἰ] νίτιαες.7. Τπ 
ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τ. ἐρ. ἴΠετθ ἶ5 ἃ σγαγ]ῖο ΤΕΡΓΕ- 
εεηίαίἶοη οῇ ἀαξίτασίίοπ Ὦγ α νίο]επί ἀααίῃ. 1Γ 
κατεστρώθη Ύνογο εαὐβαίεά ΓΟΥ ἔπεσε, ἵέ νου], ἵπ- 
ἀθαά, Ὀ6 γοί ἸΠΟΓΘ 8ο. ἘΒπί πίπτω, Ἰἶκε ίµε Ηεῦὺ. 
ϐω}, ο{ Ι5α]ῇ 5ασσεςίς Έιθ ἴάσα οἱ α 5ιἀάεη απἀ 
γιο]επί ἀθαίῃλ. εε Ἐπ. γι. 11. ὁιάσ. 1ν. 22. 1 
ΒαΠ4. ΧΣΧΙ. 5. Κῶλα (ΝΡΙΟΗ εἱρηίῇας {πο πιρπιδενς, 
α5 αρατί {ποια {6 ἵταπ]) 5 φαϊἀ {ο Ῥο ραΐ, ΡΥ 8Υ- 
ποσάοσπα, {οτ ιο Ῥοάϊες {μειηξε]νες. ῬΒιίΐ (μα 
υδμα]. «οηπθθ πιαΥ Ὀο τείαιπεά, α5 Ρεΐπσ Ίταοτ {ο 
Ἠπίατο (566 Ῥ5. οχ]]. 8.) 5 ἔος ννο βπὰ {τοπι {6 ας- 
οουπί5 οὗ Οτιεπία] ἵπανε]]6τς, ἰμαί ἵπ ρ]ασας ποτε 
οπτσᾶςςες αγθ Γοππά Ρτοξίγαίθ, {]θ κῶλα (45 Ί6σ απᾶ 
απ Ώοπαςξ]) ατθ 800ΟΠ αἲ] (λαί ατο [οβι Ὦγ πο νι]- 
έατες; απά Ὠχαί Ίπο5δθ οοπΒπθ {οΥ α Ίοησ ἀπηθ 
πποοττγαρίεἆ. 

"Ώμοσε ΠΠΛΥ ἀεποίθ 8ΟΊ6ΠΙΠ αβξ5θγοτα({Ιοη ΤαίΠΘΓ 
Όναπ Ἀυγοατίησ, ῬΤΟΡΟΤΙΥ 5ο οα]]θοά. Ῥίπατί Τθ- 
πηαΓ]ς5 ναί, «έ ια ΠιαπΠθΥ ἵπ ἹΠΙοἩ {Πο αηΏο- 
Ἠοαγίησ Ίαν ΊΎογο ἀεο]ατεά ἵπ Ναπιῦ. χὶν. 29. 298. 
90. απᾶ Ώειί, 1. 94. οχο]αάεά {οπι {Πο σοοᾶ{ή 
ἰαπά, απά ιο γραφδοπς 5ἰπίεά {ο {παί οχο]αδίοῃ, 
{ορείποι ουν νο τεαβοπίηπσ οϐ {ο ΑΡροβίο, 
νιοπ]ά Ἰσαά 5 {ο 5αρροςο εχο]αξίοηπ Ἱπιρ]εά 
Ίτοπι {πο Πιεαυεπίη 0αππαση αἱδο, οἵ {Τοπ νε γεδί 
ϱ/ ἆοσα. 

--- καὶ] “«απά [πο] 8ο ίπεπ. Καὶ ἶ5δ οίιεπ ας 
ἀφεά, Γοτπῖησ {πο Ἰαδί Ππ]ς οῇ α ομαῖπ οῇ ΤΘαςοΠ- 
Ίπσ. ᾿Ἠδυνήθ. 15 ΝΨΤΟΠΡΦΊΥ τοπάεγοᾷ Ὦγ 5οπιθ 1θ- 
οεηί Εχροβίΐοτς, ιροµἰά πο. Τε 18 υγε]] οΌ5ογνοά 
Ὁγ τοῖ., (ατρπ., απά Ετη., ἐπαί Ὀοί]ι ἠδυν. απἀ βλέ- 
ποµεν ἃἴο ἴακοῃ ροριίαγίετ, απᾶ {]αί πε 56ηςε 18 
ΒΙπαρ]γ : «νγο 5ο [ΏΎ {ο δίοτγ απά {λα ευαηί{] 5 
ἵη οίπας ννογᾷς, «έννο ατο αίΠοτίπεᾶ {ο 1π[οτ {ΟΠ 
Όιθ είοτγ απά {πο ευεῃ!, {πί {ο ΓΘά5ΟΠ ΥΥἨΥ {Π6Υ 
εοι]ά πο οπίθς, ἵνας ἰλιοῖν απρε]ίεβ; πν]ΙσΗ, ἴο- 
ροΐ]εγ ουν] {ἶνε αἶης αρτιηρίησ {ποπι {ηθηςς, παἆθ 
παπι απῇ{ οὐ]οσίς οϐ ιο ργοίθοίἶοπ απά {ανοιγ οῇ 
ασ ς απά ἐἶπας Επαῖγ Ιπγοάισίῖοη {ο {ο ργοπηϊσοἆ 
Ἰαπά ννας 5ο ΓΑΥ ἐἱπιροδείμίο,; α8 ἴὲ ἶδ φαἱά αἱ Ματίς 
γἱ. ὅ. οὐκ ἡ δύνατο ἐκεὶ οὐδεμίαν δίναµιν ποιῆσαι 
διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν" ΠιΘΆΠΙΠσ, Επί Ὦα σου]ά 
ποί οοπεΙδίεπί]γ συν] έχε τη]ε οἩ υγηίο] η αοίθἀ, 

4 νἩ 

ο  τοφιἰτίπσ Γαΐδι ἵπ έν εαρ]θοίδ οῇ {με ππίτας]ες.) 
Ώο 1π ἴπε ρτεβθηί σᾳφθ, ἐ]αῖί νναπί οῇ Γα16] ννΠΙο 
πας {λλειη ἀῑδίταςδί ἴπε ρτογίάεποο οἳ (οἆ, Τ6ῃ- 
ἀεταά ἴπεπι απβί οὐ]εοίς ο Ἠἱ8 (ανοιγ; απά πιαάθ 
Πέ, 1 ἐμαί 5εη56, Ἱπροβείρ]θ {ογ (οά {ο οοπί{ετ 1{ 
οη {πετη. ες Οα]νίη. 

Ὦν. πο ννΠίθγ που ἰτοαίς ἴπθ Πϊθίοτγ αἰ[ε- 
σογίσαἰζη (α5 ἵπ (α1. 11. 16. ἵν. -4.), αρρ]γίης 1ΐ {ο 
Έλα σα8ε ο{ ΟἨτΙβήαΠΒ, (Ἠιπά.) Ἠο Ὀεσίης υν]ζ]ι 
ἀεσ]ατίπς, ἐλαί α Ῥτοπηϊεε ο εη{ετίης Ιπίο (ος 
τοςί 15 5111 πιαάε {ο ΟΠγὶδίΙαης, α5 1 Ίναδ ίο {ηο 
Ρεορ]θ ος τας], ν. 1, 2., απάἀ Ιπίο νν Πε Ῥε]ίεγετβ 
αΓθ 501] αἀπι]έαά, ν. ὂ. Νον εμαί {πε τεδί βροΚεΠ 
οἱ ΡΥ νε ΗοΙγ ἀΠοβί Ιηπ Ε9. χον. 5 ποί ἃ ΠΙΕΤΘ 
{απιροτα] τοξί 1Π {ο Ἰαπά οῇ «απααη, Ὀαΐ αἱξο α 
Γαίατο απά Ἰθανεπ]ΙΥ τοβί, ἶ5 εγνἰἀεαί, Ώοσαμςδθ 
60ος τεςί 15 5ι1οἩ α τεςί 5 (οά επ]ογεά Ἠπθη Το 
Ἠαά Επὶδπεά ιο νγοτκ οἱ οτεαίίοη, απᾶ 90Π5ε- 
απεπΏγ α ερἰτἰίαα], ΠεαΥεΠΙΥ τοβί, Υ. ὦ, 4.: Ῥε- 
οαµ56 6 {6ΓΙΠ5 οῇ {πο οαίἩ, “ 016Υ α]ια]] πο 
εηίεγ Ιπίο πΙΥ τες, ΙΠΙΡΙΥ Οιαί πο Ρτοπηῖςε ἵπ- 
οἰαάεά αποίπετ τοςδί Ῥεβδϊάθς {]ιαί ο{ 6απααπ, α τοςί 
τεδεπῦ]ησ (ο4”5 τεςί, Υ. ὄ.; Ὀόσαιςδε, βἶπος Ιΐ 
τεπιαίηΒ {λαί 5οπηθ πηιδί εηίθς ΙΠ{ο {Πθ τεδί ΒΡοΚεΠ 
ο Ἱῃπ πο οαίἩ, απἀ {ΠεΥ ἴο Ἠ ΠΟΠ {πε Ῥτοπηίδθ 
Ὅναβ Πγεί σῖνοπ ἀῑά ποί οηίεχ 1Π ὮΥ Τεαδοή οῇ πη- 
Ῥο]1θξ, ἵτ {ο11ονς ἐῑιαί α τοδί ππαςδί Ὦο Ιπίεπάεά 
Πίο ννπῖσΗ αἰ] ἴίταε Ρε]ΙεΥεῖ5 ΠΠαΥ επΠίετ, απἀ σοή- 
5θεαπεπί]Υ α ΓΠαπίατο απά ἨεανεπΙγ οΠ6, Υ. 6.7 απά 
Ῥεσαμςο (οά ἵπ ἴΠε οαίῃ Ἱατης {Πε Τβταε]]ίεβ 
ασαϊπεί ]οεῖπς {Π5 τεδί, α Ίοπσ {ἶππο αβίετ {Π6Υ ηαά 
Ῥεεη 1η Ῥοβεθβδίοη οΓ {Πε ργοπηῖδεᾶ Ἰαπά, απά οοἩ- 
εοφιεηπ{]γ Ἠε πιαδί Ἠανο Ιηίεπάεᾶ αποίμεγ τοςδξ 
Όπαπ (παί οῇ Όαπαασπ, ν. Ἵ, 8. Ἴπετο ταπιαῖης, 
Ώπετεί[οτα, α αρἰτιίααὶ απἀἆ Ἠδανεπ]γ τεςί {ου {πο 
Ρδορ]ο οῇ «οά, Ιπίο νΠΙοΠ {ποξβε νο οπίετ ε]ια]1 
οθαδε {τοπι {πεῖγ Ἰαῦοιτς, α5 (αοά ἀῑά ἄοπι Ἠ]8 
νγοτ]ς οῇ οτθαίίοἩ, Υ. 9, 10. Ἠεησο {ο]]οιν8 {ηα 
ἀπίγ οἱ Ἰαδουτίησ {ο επίετ Ἱπίο 1ΐ, Υ. 11 --- 19. 
(Πο]άεῃ.) 

1. φυβηθῶμεν.] ἜΤ]ο 5εηςε ἵ5, « Τιεί 8 5ο]]οῖί- 
ΟΙ8ΙΥ Ῥευνατο Ἰεδί.” 3ο ΡΠΙ]. Π. 12. μετὰ φόβου 
καὶ τρόµου τὴν ἑ. σωτηρίαν κατεργάδεσθε, Ὑνηετε 5εθ 
ἸΝοίε. ἜΤπεῃ 15 «πούη {πε παίμγε ος 01118 Ρτοπηίθθ 
απά ο{ {με τεςδί Ὀεςδίοννεά. 

---καταλειπ. ἐπαγγ.] 1 ἶ5 ποί αστοεᾷ απποπσ 
Ἠλχροβί{οῦς, ΝΠεί]εΓ {6 5εη5ε ἶ8, ΄ «ρτγείᾶ Ῥτοτηϊδ- 
βἰοπθ,”. ο: γε[ῖοίᾶ Ρρτοπιδείοηθ.”. Ἔ]ο εἰσπίβσα- 
Ποη ἄεδετέ, ΟΥ πεσζεείέ, ἶ5 [οαπά Ῥοί] ἴπ ία Βοτῖρ- 
ατα]. απά Ο]αεείσα] νντιίοτς: Ῥιαί ΑΡγθβο] Ίαβ 
ΒΏοΝ/Π {Παί (μαί ννου]ά Ἠετο τος καταλείπων 
ἐπαγγελίαν. Ιπάεεά {1ο Ἰαΐΐει 5εηςθ, “΄ α Ρτοπιί5θ 
Ῥοΐπσ 5{1]] ]α[ς, 18 [αχ πηοτε αστεεαΡ]θ {ο {Πε ο0Ἡ- 
ίοχί, Ἱπιρ]γίηπσ (α5 ντ. Βιτίοῃ οὔεετνοαβ) {]ιαί ία 
Ργοπιϊςεά τεςί αά ποί γεί Όεεῃ ϱπ]ογεά, Ὀα{ πναβ 
ζοῇ Γοτ οἴ]ιετς {ο εηίθΓ Ἡροῃπ. "Ὑστερεῖν βἰση]ῃες 
1. ἰο οοπιθ {οο ]αΐθ {οτ α {λίησ, απά τηῖςς οἱ 165 2. 
{ο Γα1] ο{ οῬίαϊπίησ απγ (Πῖπςσ. "Τη δοκῃ 5 σεΠεί- 
α11Υ οοπεἰάστεά α5 ρ]θοπαςίίο: Ῥιαΐ {ια Ρε»δί Οοπι- 
ΠΙΘΠ{Φ{ΟΓΒ, αποϊεπῖ απἀ πιοᾷετη, Ἠανο 56εη {]αί 1 
14 πετο Ιπίτοάασεά {ο εοῇεπ {πε Ἰατεηηεςς οῇ {πθ 
ὑστ., αφ ἵπ 1 60ος. ΥΠ]. 40. απιά οἴ]ετ ραβ5ασος οἶίθά 
ΡΥ Καπ. απά Ῥήπατῖ, 

. 
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’ 3 . . . ς , Δ 4 Ε] 
παταπαῦσιν οσυτου, δοκη τις ες υμωγ νστεοΊεγαί. Και 7αο εσμεν 2 

ι 

{ Ροα], 96. 11. 

3 Π ’ 3 ω 3 3 3 3 Π ς ’ .) 

εὐηγγελισμένοι, καθαπερ κάἀκεῖνοι" αλλ οὐκ ὠφέλησεν ο λογος τῆς 
3 κ Β ῃ η ’ ” Π κω 32 ’ { 3 

ἆκοης ἐκείνους, µη Τ συγκεκραµένος ΤΗ πίστει τοις ἄπκουσασι». {ισ-- 8 
’ .) .] ιά ’ ᾽ ’ ο 

ερχομεῦθα γαρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἳ πιστεύσαντες»  καθὼς εἴρηκεν 
[4 »” - 3 ιο [ά .) 

“ὸς ὤμοσα ἐν τ) ΟΘϱΥΊ µου] Τϊ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 
’ ο , ε] -” ’ 

κατἀαπαυσίν µου Ι καΐτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενη- 
Ε6επ. 2.2. 
Ετκοὰ, 20, 11. 
ὅ 91. 17. 

θΘέντων. | ξ Εϊρηκε γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτω" Καὶ κατέ- 4 
παυσεν ὃ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἐβδόμῃη ἀπὸ πάντων 

-” 3, 2 ο... ον Γ ιο ’ . 3 3 “ 

των πα, αντου παυ εν τοντῷ παλιν Γι εισελεύυσονται ὅ 

Της Ιποι]σαίας α Ὑ]ο]οβοπιθ /εατ; “«Γοτ (α5 Τί 
15 ννεἰ] ουβετνεά ὉΥ Βρ. Βαπάείδοι) {πο ῥγοπιῖδεδ 
ο{ ο αξ νε]] αξ Πῖς {ιγεαἰεπίπασς ατα εοπαἰβοπαί, 
απά 5α6Ἡ αξ πηαςί Ὦο ονογ απάειδίοοἆ Ιπ {Πε οπθ 
οαδο, γι α οοπάΙάοπα] οἶααςα, απἀ, ἵπ {πε οίπετ, 
ΨΙΏι α εἶαίδα ος οχεορέίοπ, πε εχεορέίοπ Ὀείηρ Τε- 
Ῥεπίαποε; ἴπε οοπάιοἨ, οὐεάίεπεο. ---- ΥΝ οα]άςί 
ἔιοι {Ἴλοι Ἰκπουν πουν ίοι ατί {ο οπίοετίαϊη (ο 
Ώγοπιΐδες, απᾶ Ὁν Τε ναί αβδΙταηςο {ο οτγρεεί ἴπεπι Ί 
Ι αἨθννος, ΙΙ α εοπ/βάεπέ απάἀ οὐεαίεπέ Ἰαατῖ. 
6οπ/βάεπέ, Ὀεσαιαςο Ἠε 15 ἐγπε, Νο Ἠαί] Ρτοπιίδες 
οὐεαϊρπέ, βεσα 15ο (]αί 196 {ιο οοπιάτέίοπι ΠΠἀΘΥ νΥΠΙς] 
ηο Ἠαί]ι Ργοπιΐδεᾶ.)) 

2. καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγ.] Πε 5εη5ο 5εεπι5 {ο 
Ῥα: «{ογίο 5 [ομτίκΙαπε] αἶξο ηας {μα 11551 
Ρτοππίξε, ος Ῥγοίετεά Ὀ]εβείπσ [ο α τεςδί] Ῥεεῃπ 
πηαάθ.”. Οπ Μπ α]αδίοπ ({οΥ 1ὲ 15 πο ΠΙΟΓΕ) {ο έε 
(οερε] αβ α Ἰηθβδᾶσο, 59ο Νοίθο οπ Αοΐς ΧΙ. 5. 
“Ο λόγος τῆς ἀκ. ἶ5 ἃ Ηεβταϊςπι {ΟΙ ὁ ἀκουσθεὶς λόγος, 
έλα ννοτά Ἰθατᾶ ὮΥ {πεπι.”. θε Ἠοηι. ΙΧ. θ. 1 
Τ]εςς. ΠΠ. 19. 

--- μὴ συγκεκραµένος --- ἀκούσ.] ἈΙαπγ αεπιπεπί 
Ἐχροβδί{οΓ8 8ΙΡΡΟΒΟ συγκεκ. ἴο ο α5εά ὮΥ α βσιτο 
ίακεπ [γοπα 1ο σοπεοσίοπ απάἀ ἀϊσοξί]οπ οῇ {οος, 
απά 15 οοΠΥΟΓΡΜΙΟΠ {ο α[πιοπί, ᾿ΓΗΙ8, Ποίθνος, 
15 «οιπον]αί {ατ-[Γθίσμεὰ ; απ Ιί 19 Ὀοΐίος, υγ] 
Ο{Ί16Υ5, {ο 8ΙΡΡΟΦΟ ΟΠΙΥ α ἤσιτο ἀετ]νεᾶ {τοπι {ια 
πηϊκίατο ος ἀῑπετεπί Πα υίάς, απἀ Ἱπίεπάεά {ο ος- 
Ῥτορς εοπιρἰείε ίοπ. 99 Μεπαπά. οἰίεὰ Υ είς. 
τὴν ἐκ λόγου δύναμιν ἤθει χρηστῷ συγκεκραμένην ἔχειν. 
Ἔμας ιο 5οης5ο 15 (45 Ξίπατί τοπάἆθις), “' (αι ποί 
αοοοπιραηγίης 1... Βιΐ Ἱπείεπά οΓ συγκεκραµένος, 
βονοτα] Μ93. Ἰανο συγκεκραµένους, ἨΝΠΙΟΗ 15 αρ- 
Ῥτονεά Ὁγ ΜΗ, Ὑλοίς., (ατίεξὺ., ἨΗθίηγ., απ Ὑαί., 
απᾶά οὐ]ίοὰ Ὁγ Μα. Βυαΐ Τ αστεο ίπ Καν, 
Ὠναί πο οΠΙΠΠΟΠ τοαάἶπσ ουσ]ί {ο Ὀο τοίαϊησά, α5 
γ1ε]άΐπῃ α ᾳοοᾷ 56Π59, απά Ρεῖησ ταί]οτ 1658 α5ιαἱ 
1Π {1ο ΘΧΡΤΟΘΡΘΙΟΠ {άΠ συγκεκραµένους. ΙΜΟΙΟΟΝΟΓ, 
συγκεκραµένους πηϊσΗ{ οᾳ5Ι]γ οτεερ ἵῃ ΒΥ Τ6ᾶΡΟΠ ο 
Ώιο ἐκείνους Ρρτεσεα(πσ. ὶ 

Ὁ. Τ]ο 6οηβο οῇ {8 νογ5ο ἵ5 (α5 Κιαϊπ. οἳ- 
Β6ΓΥ65) οΏδοιτο Γοπι οχίτεπης Ῥγονίίν, απὶεῖπσ 
{τοπα χα υ(οτ’5 Ροπ ποί Κοορίησ αρ γη ί] {λε ο6- 
Ἱεγίίγ οῇ 8 ΟπουισΠίς: α5 αἶδο {οπι {πο ο ουν]θ]ι 
σαδί οῇ τοπβοπίηρ. Ἠεπορ ΥαΓίΟΙ5 πποςς οῇ Ἱη- 
(ατρτεία Πο Ἰανο Ώοσῃ ρτοροιπάθά ; νο], πονν- 
ονοΥ, ΤΙ ασταο νι Καῑπ., ατθ ΟΠ ΠΙάΠΥ αποσοιηίς 
Ιπαθιηϊβείρ]α. ἜΤ]ιο αποϊοπί απἀ οοΠΊΠΙΟΠ ΙΠί6Γ- 
Ῥτοίαίίοπ 5 τοοοπιπιοπάσά ὮΥ 15 αἰπιρ]]οίίγ απἆ 
αμ{αῦ]οποβς Το {πο σοπίοχ{. Τί 15 νο]] οὐεογνοά 
ὮΥ Καπ, ἔπαί ο νντ]ίοτ Ἠετο ΙΠΓΟΙά5, {ποισ]ι 
ῬτίεβΥ. ναί Ἠο ππσαπ{ ὮΥ {ο κατάπαυσις τοῦ Θεοῦ 
Ἰη {πο Ῥρα]τη ; ΠαΠΙΘΙΥ, α απἰαί απά Γο]]οΙίγ βΙπηῖ]α 
{ο ναί ννμίοὮ (οά οΠ]ογς: {ο ΝΤΙΟΝ, Ἰθ6 Β4ΥΒ, 
ΟἨτὶρίίαπα ατο {ο αγῖνο, αῇίογ Ἰανίησ οπο {πτοιισ]ι 
Ίο (τουδ]αος οῇϐ είς Πίο, Της ἵπ ον. χίν. 10. 
Όιο ἀοαά ἵπ Οηγὶδί ατα φαἱᾳ {ο « τοδί (Τοπι ἠιαίῖτ ]α- 

Ῥουτς.. 96ο αἷδο ἸλΙκδά. 1ν. 7. ὨἨο αἱξο οοππρατεΒ 
Ίνα τοςί απἀ Γε]ΙοΙίγ {ο ο εχρεοίεά ΡΥ (ιδέα 
1Π Ἠθανθῃ, {ο {πθ τοδί οὗ ου αἴϊετ {πε ννοτκ οὗ 
οτθα(Ιοη Ίνας επἀεά (ν. 4.): ἄιε Φαβῥαίι (εα]]ῖπσ 
16 σαββατισμὸς) Υ. 9, 10.5 [ος 1 15 α βαγίπᾳ ο{ {9 
16εγγίδῃ Ὠοοίοτς, μαί «πο βαὈθαίῃ Ύγας απ Ίππασθ 
ο{ ὧια /αίατο τεςί ο ίπε ἀερατίεά α[ἴογ {πε τεςΙ- 
τεςοπ.”. ες Ἰ/είβδ. απἀ 2ολοείίᾳ. Ἐἰσερχόμεθα 
ΠΙΣΥ ὃο τοπάφταᾶ, “ ο ατα {ο επίετ,” Ἡ 18 
τἰσΏ{1γ τειπατκεά ὮΥ ΚιΙπ., Ολαί ἴηο οἳ πιστ. α1θ 
ορροβεᾶ {ο {18 τοῖς ἀπειθήσασι αἲ ΠΠ. 18. 1ν.2. ἜΤ]θ 
καίτοι βἰσηπῖβος (α5 {πε Ῥε5ί ΟοπιπιεηίαίοΓ ατε 
αστοθᾶ) πεπιρε, πϊπιίγαπι; « παΤΠΕΙΥ,” ος, “΄ απά 
Ιπάθεά 5αςἩ α τορί α5 (οά επ]ογεά [νπεπ Ἰθ 
τοδίεἀ] {ποπι Ἠ]5 νοτκς α[ἴοτ {Πε οτεαίΊοη οῇ ἴθ 
νοτ]ἀ.”. Τ]ε ίταε ε]]Π1Ρ. αἱ καίτοι 18 κατάπαυσιν ἀπό. 
ὦθς Υγ. 4. 10. ΤΠε Ατίϊο]ε τῶν τΕ[ΕΙ5 ἴο τοῦ Θεοῦ 
οπαἑ6εἀ. Γενηθέντων πιαδί 5ἰσπ](γ ««σοπε {Πτοιρῃ, 
ογ οοπηρ]είεά : απἀ ἀπὸ καταβολῆς, “' α[τετ {η γνοτ]ς 
ΟΓ ογεα 1ο.) 

Τπε οΠῖε[ ἀϊ[που]ίγ, Ἡούγενετ, ἵ5 Ἠουν {ο «αρρΙΥ 
νν]αί 15 νναηί]ησ {ο {λε 5εηςθ αἱ {πθ εεσοοπά οἸαμ5δθ 
ο {]θ νογ5θ καθὼς εἴρηκεν, ὅσο. Τί 5εεπῃς Ῥεςί {ο 
απάθγείαπά α{ἴεγ εἴρηκεν ἴἶιαθ Ὑνοτάς περὶ τῶν ἀπι- 
στησάντων, {ο οοτγθβροπά {ο ἴ]θ οἱ πιστεύσαντες, 
ννμΙοἩ, Ιπάθεᾶ, 5ιισσεδί Πὶδ αρααάιίοῃ. Απά 
βιοἩ οπὶβείοη5 οϐ Ἱνοτάς βετνίησ {ο 8ου’ ἴπε 
266ΥΕΛΟΕ, ΟΥ Ιπά]οαίοθ (ία αρρ[ἰοαίίοπ, 3τθ ΥΕΙΥ 
{γοφιεπί α[ίοτ ία ΓΟΥΠΙΙ]45 καθὼς γέγραπται απᾶ 
5υςἩ ]Κκα, οῇ ννΠίοἩ καθὼς εἴρηκεν Ίετε ἶ5οης, Ρείῖπσ 
δα ἱνα]θηέ {ο καθὼς εἶπε αἲ «ο Ἱ. 29, απἀ «]εο- 
Νηθγα, απά καθὼς εἴρηται ]αδί αἴϊθτ. Ἐκ. στ. 2ο. 
γϊ. 16. ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος" καθὼς εἶπεν 
ὁ Θεός" "Οτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπ. ΝΟΥ 
Ίῃ ΒΙΟΕἨ α οςδθο ἴπα [{ογπα]α πΙετεΙγ πιθαΠ5 {αί 
8οπιθ {γι(ίῃ αἀνογίος {ο πα ὧο οο[ἰοοίρᾷ ἔἄοπα ἴπθ 
πγοτάς {ας Ἱπίτοάισοεά. Τ]ας ᾖογο νο ΠΙΘΑΠΙΠ. 
8, ναί ἴἶνο (ταί] ]αδί πιοπ{ίοποἆ πΊαΥ ϱο οο]]αοίθ 
{γοπα {πο ννοτάς οῇ οἆ οοποετηίησ ρα Μαν 
Ηεῦγοννε, εἶναί έπιεη «ποι]ά ποί οπίατ 1πίο Ἠ[ς τεςί; 
Ἱπιρ]γίησ ἐἶλαί ἴ]λο ΓατθιΓαί ιοοιίά. 

4, ὅ. Ἠετο ἴ]ο Αροςί]ο βιτί]οτ Ῥτουος {λαί (ια 
τοςί ἵπ απιθβίΊοη 18 {πο τοςί ο/ ἀοᾶ, απἀ 90Π56- 
πθπγ Ἠθανθπ]γ απά ερἰτι(αα],  Τ]ῃο {οτοο ο 

ἠνα αγσιιπιθηί 15 ἵΠ {Πο αὐτοῦ απά µοῦ; [ΟΙ περὶ 
τῆς ἐβὸ. παιδί ποί Ρο τοσατά ος ας {]να 5ιῤ/εοί ΒΡΟΚΘΠ. 
οἩ5 ας, πάθος, ἶ5 Ρ]αΐπ [γοπη {ο γνοτὰς ἰπαπικο]νοβ 
οῇ ιο αποίαίΊοη.. Τ]α Ρατροβο ΟΡ περὶ τῆς ἐβδ. ἵ8 
ΕΙΠΙΡΙΥ {ο πιακο {ο το[εγοηοθ ΙΠ που ΠΠΟΤΘ 4θβῃ- 
Ιίο απά λεγε[οτο λέγων πα Ῥο φαρρ]θᾶ. Της 
Όπατα ουν] Ὁο (ναί Ἰκῑπὰ οΓ το[ςΓθ6ΠοΘ, ΙΠ 1156 4ΠΠΟΠ 
Όιο απο]οπίς (απ Γουπά Ῥοί] η πο Βοτίρίατα] απ 
ΟΙαβείσα]. ντους), Ὦγ ννλίο], α5 Ῥου]κς Ἱνοτο πο - 
γοί ἀῑκίτραίοά Ιπίο Ολαρίογς, α ἀῑνΙείοι γνας πιαᾶθ 
ποσοοτάῖπσ {ο ο ᾖργοπιποπέ σιιὴ]οείς, ΠΥΥΥΊΘΓΘ 
ἰποαίθᾶ,. 6ο πιγ Νοίο οπ Τηασγά, Ἱ. 9. ἐν τοῦ 
σκήπτρου τῇ παραδόσει εἴρηκε. 

' 
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ΗΕΡΕΕΥΝΣ5 ΟΠΑΡ. ΙΥ. 6--- 1. 415 

, Λ... τ 3 ν 3 ο 
θεἰς τὴν καταπαυσίν µου. Ιπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινας εἰσελῦ εἴν 

Ἂ 

Χ. ’ 2 , 3 3 -- 3 3 ’ 

εἰς αυτὴν, καὶ οἳἵ πρὀτερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εισηλόον δι απείι)ει- 
Ἡ Ρ8. 965. Ἴ. ΄. . ς .. ς Π ’ Ὁ ’ Ἆ 

ταν Ἱ---' πάλιν τινὰ ορίζει ἡμέραν, Σήμερογν, ἐν «αυϊδ λέγων, μετᾶ κυρ. ὃ 7, 15. 
” , ' , ω ; ᾽ η ” 

τοσοῦτον χρόνον (καθὼς εἴφηται') Σήμερον, ἐὰν τῆς φωνής 
- »᾿ ’ . ς ν 

αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τᾶς καρδίας υμῶγ. 
5 Ι 3 |) 3 - Π 3 ολ] 2). ΄ . 

5 1 7ὰρ αυτους Ιησοὺς κατέπαυσεν, οὐκ αν περὶ ἄλλης ἐλάλει µετα 
/ 

Λε 

- κ... οι . ' ω Μ « - ς 

9 ταῦτα Ίμέρας. ἄφα ἀπολείπεται σαῤῥατισμος τῷ λαφ του Θεου. ο 
. 3 ᾽ .] ᾽ ’ 32 - ιν 3 . Π 3 ο 

10 γαρ εισελώων εις την καταπαυσι) αυτου, Καὶ αυτος κατεπαυσεν ἅἄπο 
ν 3 3 - ϱ! 3 Ἀ - σοι, ς ’ π; ’ 5 

1 τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ιδίων ο Θευς. «Ὑπουδάσωμεν οὖν 
3 - 3 3 Π λ [ή . 

εἰσελθ εν εις ἐκείνην την καταπαυσιν 
ὃ ψ ς μα τ 9 πιο 

15 θείγµατι πεσῃη της απειύτείας. 

ε/ ) ΄ - 2 - ς 

ευ µη εν) τῷ αυτῷῳ τις Ὅυπο- 

Ἱ - ς ’ ασ -- 

ζώων γὰρ 6 λογος του Θεου καὶ ἐνερ-- { Βεεὶ. 19. 11. 
ἴδια. 49. 2. 

37 ὶ ἤ ὑπὲο πᾶσαν μάχαιραν δίστοµον, καὶ δικνούμενος 1εἳ- 39. 39. γῆς, καὶ τοµωτερος ὑπὲρ μάχαιρ μον, μενος 
.ν ο ΄ ς 1 ” ει 

ἄχοι μερισμοὺ ψυχης τε καὺ πνεύματος, ἄἅρμῶν τὸ καὶ μυελών 

6. ἐπεὶ οὖν ---- ἀπείθειαν.] Τ]α οπΙγ πιοάς ο{ ἵπ- 
ἑετργείίησ Τίς 5θηίεποθ, 50 38 {9 Π]αΚθ 15 ἄσΓθθ- 
αὐἱθ {ο ἴπο οοηίοχί, ἶ5 {ο ΒΙΡΡΟΒ6 (Ι{ βευοτγαΙ 
οππίπεηί [Πκροδίίογς) ναί Ἠθτε, 45 οοσαδἰοπα]1Υ 
οἱξδονμετο ἴπ ἰΠπῖς Βρὶδί6, απἀ ἵπ ἴποςο οἳ ϱύ. 
Ῥαπ], ενα εοπε[ικίοπ οἱ ιο ατσαιποηπί ἶ5 Ιε[, {ο Ὦο 
βαρρ]ίοά ; νο] πηαΥ Ῥο ἆοπο ἔλαδ: "Τί {ο]ουνς, 
Έιοπ, ἰἶιαί οἱ ὕστερον εὐαγγελισθέντες εἰσελεύσονται 
διὰ πίστιν... Απά {5 ἶ5 ἐπε 1655 Παγξῇ ἴπ {1ο Ρτος- 
θηίΐ σᾳ»θ, 5ἴπος α οοπο]Ιδίοηπ εοπιργἰκίπς 1 16 ἵη- 
ἐτοὐάπσεά αἱ ν. Ὁ., πιοαπἰ Ὀοίῃ {οτ (ο ατραππεηί αἲ 
νν. Τ, δ., απά αἱ5ο ΓΟΣ ναί Ίπ ν.θ. 1 πανο ροϊηίϊεἀ 
αοοοτάἸησ]γ. 

Τηής νίαυν ἶ5 Ι Ππά 5αρροτίοάἀ Ὦ} (ο ορίπίοη ος 
Ῥτοῦ. Βίπατε, νν]ο ρῖνος (με Γο]]οννίησ αβ]θ 1]]18- 
{ταίίοη οἱ να 86η5ο οἱ {Πἱς νοβο, ἵπ σοπ]αποίίοη 
ντε] ναί σοε» Ὀθε[οτας ΄ ΤΓ]]8 νετςο 15 α ΓΕΒΙΠΙΡ- 
Ποπ οἳ να εα]θοί {π ν. 9., α[ἴετ {1ο οκρ]απαί1οηθ 
ος Γεδέ ννμ]ο]Ἡ νυν. 4, ὄ. οοηίαϊίπ. Τήοτε {ο ΥΤΥΙΘΥ 
καγς, ΄ Βο]ίονοίβ ϱπίεγ Ἱπίο ἵνα τοδί οῇ (ος. 
Ἠοιν ἵς τμ Ρρτογοά Ί  Βεσαιςεο Τε Ἠαβ ΦΙΝΟΓΗ 
Όλαί οπιδε[ίρυεγς ια] πο οπίετ Ἱπίο Ιέ5) ΠΙΟ] 
πεοσεακατΙ]γ Ἱππρ]ίες (ναί Φε[ίευεγς 5Πα]] οπίθΓ ΙΠίο 
Ἡ, ἛΤ]αν, α[ἴοι ἀε]αγίησ α ΙΠΟΠΙΘΠί ἵπ ογἆθι {ο 
Απούυ) υ]ιαί ές παίατο οἱ {πο τοδί ἵῃπ απεείίοη 18, 
νι. Οναί Ἱ 19 ἀοα” γεδ, 1. 6. 516Ώ τοςδί ας (αοἆ 
επ]ογεά α[ίογ {πο ννοτκ οἱ οτεαί]οη Υ5 οΟπΙ- 
Ρ]είεὰ (ν. 5 --- .), Πιο απίοτ τοδ!ηθς {1ο οοη- 
αἰάθταίϊοη ο (πο Ργοροδίίοπ αἀναποθά ἵπ {πε βτςέ 
ατί οῇ ν. Ὁ., απᾶἆ ανοτς {]αί, 45 8016 ΙηΙ5έ ΘθΠίΘΓ 

1πίο (105 τοςί ({ογ (οά οοι]ά ποί ο 5αρροδεἆ 
{ο Ἠανα ρτογιάεἆ οπθ Ιπ ναἶπ), απᾶ αξ 1Ππῤε[ίρυεγς 
οπηποί οπίετ ἴπ, 85ο 1 15 ποσθββαγΙ]γ ἱππρ]ίεά, (παί 
Λε[ίρηογδ, απἀ ἴΠΕΥ οπΙγ, ννΙ]] ΘΕΠ]ΟΥ λε τοςί 1η 
απθδοη. 

τ, ὃ. Τηε ατσαπιοπί Ἠοθτο ἶ5 ποί ΥοτΥ ο]αατ]γ 
οχρτοςφοἆ; Ὀι{ 1 πΙαΥ Ῥο ]αἱά ἀοννπ, Ὁηέ]ι ΥΥΙΡΥ 
απά {16 Ὀεςί Εκχροβίίοτ αφ {ο]]ουὴ5: 6 Δπά εἶπορ 
νο Ῥεα]πι]ςέ, 8ο Ίοης α[ἴαγ {ο Ι5γαε]]ίες οηίθτίπσ 
Ἰηΐο Όππααη, βρθα]κς ΟΕ α δοί ἐἶπιρ οἱ οηίοτίησ Ιπίο 
Ρὶς τεδί, απά (αί ᾖπιο αφ {11 {αίατο απά {γρίσα] 
οἳ φοπιθί]ήπσ απάἆοτ {ε (οερο!; ἔοτ 1οδηια ἀῑά 
πο σίνο {6 τοδί, επιρ]ια{]σα]]γ οα]]εά {ιο γοδί οί 
οσα, οπετννίδε {πο Ηο]γ ἀΠοςί νιοι]ά πο 5ο 
Ίος α[ίοτ ἐπαί, ἵπ Ὠαν]ά)5 πια, Ἠανθ 8ροΚκεπ ος 
αποίμοτ ἆαγ ο{ εηπίθτῖησ Ιπίο Πὶ5 τος: 1 {ο]]ονύς, 
Ώνετείοτα, ἴπαί (ποτο πημδί Ῥο Υοί αποί]μοτ τοςί 
τοπηα]πίησ {ο {Πο Ῥθορ]ε οἱ ἀοά.. Ὀ6οθ πιοτθ ΙῃΠ 
Αματί, Το ἴθγπι σαββατισμὸς (ΝΠΙΟ] 18 Υ6ΕΙΥ ταΓθ) 
ἶ5 ειὐς({α{θἀ {οτ ἀνάπανσις, ΡαΤίΙΥ {ο οχο]αἀο απΠΥ 
ποί]ο, λα πα τγοοδί οϐ (οἆ 6ροκεη οΓ πιὶσ]ί Ὀθ 

1 ὅοχ. 14. εν 
ν 2 0οτ, 10. 4, 9. 

παν Ώρι, 6. 11. 

εινα δαβῥαίσαϊ γεδὶ, απᾶ Ῥατί]γ ὮΥ πας οοπιρατίπς 
1 να ιο βαρθαίἩ, {ο Ἠἰπί λα! ἴαί ννας α ΦΥΠΙΡΟΙ 
ο λε τάς απἀ ερ]τίαα] εαθβαίΏ οῇ ν/Π]ο] {πείς 
Ώοσίοτς 6ρακε, ιο τερί απ {ε]οΙίγ ο {πε νγοτιἀ 
{ο 6οπηθ. 

10. ὃ γὰρ εἰσελθὼν --- ὃ Θεός] ἜΤ]ο Ῥο»ί Ἐαρος- 
16915, {τοπ 'ΓΠεορΗγΙ. {ο Καπ. απά Ῥίπατί, ἆτθ 
αστεεά, ἴαί {Πῖ5 5 πιεαπί {ο ΞΠΟΙΥ {μαί ἀοά”5 τεδί, 
ΙΠ{ο νμ]ο] ἴτας Ῥε[ίεγετβδ αγο {ο επίες, πια, 1η ἃ 
οστίαῖη 5εη5ε, Ρο σα]]εᾷ, ὁ σαββατισµός. 

11. Οµ ία {οτεσοίησ Ροβί(]οπ πο Αρορί]ο 5υ0- 
1οἶπς, ὮΥ ἵναγ οἳ εοπο(ιδίοπι {τοπα 16, απ εχ]οτία(ἶοπ 
(ΒΙπλ]]αγ {ο ἴΠοβο αἱ ΠΠ. 12 --- 14. απά ἵν. 1.) ἴο 
εἰτίνο α[ίετ {5 Τοςί. "Ίνα μὴ --- ἀπειθείας, “« ιεδί 
ΔΗΏΥ οηθ [ο α5] ΡεΓί5ῃ, ἵπ ἴε 84ΠΠἸ6 ΠΙΠΠΟΣ, ΡΥ 
απΏε]ΙεΓ απἀὰ οοπίαππασγ..  Ἔηετο 1 Ἠετθ αη 
Ηγρα]]ασε {ο ἐν τῇ ἀπειθείᾳ τῇ ἐν ὑποδείγματι. 

19, 19. Ἠανίησ ΒΠοΥΥη {λαί απρε]ίενετς ελα] 
ποί θΠΏί6Υ ΙΠίο {με γεδί ο ἀοά, ἴπε Αροβί]ο ΠΟΥ 
τερτεβεηίς {11ο ανγ{Ι] παίατε ο πε ἀεπαποϊαίίοπθ 
οῇ ἄοά ασαϊηςί απβρε]1εβ απά αροξίαδγ. Απ πεγθ 
Ίθ εχρτες5ο5 ΠΙπιδε]{ 1Π Πϊση]γ βσιταίνε, ἔποισῃ, 
αἱ {Πε 8απ1θ ᾖππο, ἀῑΠοι]έ Ῥῃταβδθο]οσγ ; ΙπΠ ΙΠίεΓ- 
Ρτείϊηπςσ νΠΙοΠ, απά ἀείατππ]πῖηςσ {θε 5οορο ος {πε 
Ῥαδφασθ, ἴ]ιε Ῥγεσθάϊησ οοπίαχί ἶ5 οατ Ρε»ί σι]ᾷθ. 
ΒΥ 018 1{ αρρεαίς {]ιαί ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ παιδί ποῖ 
Ῥο ίακεπ, ΙΙΙ ΠΠάΠΥ, οΓ με ννογὰ οῇ ἀοἀ, ἴπ σεπ- 
εγαἰ, Ῥαΐ (1 νε Ῥοςδί Εκροβίίοίς) οΠΙΥ οΓ {ια 
πιϊπαίογη ἀθεο]αταίίοης {ο Ῥο {οππά {]ετεῖῃ. 90 1Π 
9 ΕδάΤ. 1. 417. οὐκ ἐνετράπησαν ἀπὸ τῶν ῥηθέντων λό- 
γων ὑπὸ ᾿Ἱερεμίου τοῦ προφήτου. Ἀονν 15 ΠΙΙῃα- 
{ΟΥ Ἱνοτά 15 5αἷά {ο Ὃο ζῶν καὶ ἐνεργὴς, Ἰ. 6. Ώ6τ 
Πεπαϊαά., οἳ πιὶσΏίγ επετρϱΥγ απἀ ο απ[ι]ῃσ Π]- 
Π]πιοπί οἩ ἴπο ἀἰδορεάϊιθηί,. “ΤΠϊς {οτος οἱ ζην 18 
{ουαπά Ὀοί]ᾗ ἵπ {πο Ξοπρίατα] απ Ο]αξεῖσα] νντ]ίοτς. 
ὦο 1 Ῥεΐ. 1. . ἐλπὶς ζῶσα. 1 Ἐκάτ. ἵν. ὀ8δ. Εοσ]ας. 
ΧΙ. 209. 3ορΠ. ἄά. ΤὙτ. μαντεῖα ζῶντα. ΤΠΙ8 
{οττίρ]ο Γοτος απά ο/ῄσαοΥ 15 (πετ Γσπγαἰζοείι 4ο- 
δεγ1δεᾶ, 1. α5 Ώείῃρ τοµώτερος ---- δίστοµον, Ι. 6. ΠΙΟΤΘ 
εβεοίϊνο απᾶ {αία] (Παπ (πε ἀουβ]ε-εάσεά βυνοτά, 
δίστομον ἐίφος (Βατ. Πε]. 989), Ίκα οατ Ραΐΐε-αχο, 
ψηίἩ ννμ]ο] {16 Ἰετοςς οὗ απ{απ{γ α5εςά {ο ΠΙΟΥΥ 
ἀοννη νηο]ε ταηΚκς. ο, ἵπ {πο ΑΡοοα]ΥΡ5ε, (5εθ 
1. 160. Π, 19. χὶκ. 15.) Πιο Ῥοπ ο{ Μαη 15 ἀεδοτ]ρεά α8 
Ἠανίησ α ἴννο-θάσοά αννοτά ἵπ Ἠὶ5 πιουίῃ; 1. Θ. 
πείησ {ῃθ πιο» ομ{{ίησ ταορτοοςξ απἀ α Γι] ἆεππῃ- 
οἰαί]οπς. ΤΠϊ5 ανγβα] ε/ῃοαοΥ οὗ ος Ἱαάσπιεηπίβ 
οη {ιο σοι ἵς5 {ατίωοτ τερτεεεηίθοἁ ὮΥ οοπιρατίησ 
1 {ο ια ἀτεπάία] εβεοίς ρτοάισεά οἩ {λε ῥοάψ 
ΡΥ {ε µάχαιρα δίστοµος ' Υϊπ. ὮΥ ομ]πσ αεαπἀετ 
Ώιθ {ταπ], 5ο ας {ο ἀῑνίάς {ο Ἰοἶπίδ απάἆ ΠΙαΓΓΟΥΗ 5 
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1. ά 9, 11, 4. 
8 10. 99. 
1. 6. {ο ἀῑν]άο Όια ]ο]πίς, Ἱπο]αάϊπσ ἴπε οοπιπι]δ- 
βιιγα οῇ ο τς, ΙΠίο Νο ρατί5. απά (ας το, αἱ 
οης6, 5οραταίο {πο 5ο] ος ςρἰτῖί ἴτοπι {με Ῥοὰγ, 
1. ο. ΙηβΙοί Ιηείαπί ἀθεαίμ. 'Τ]15 8οθεΙης {ο Όο 5ίη- 
ΡΙΥ ἴἩε 56Π56: ΠΟΥ πθεά Ὑνε, ΝΙΙΗ ΠΙΣΗΥ, ἀἰδί[η- 
σι] πηηα{ο]Υ Ῥαείναθηπ ἴιο ψυχῆς απά πνεύ- 
µατος (56ο 1 1688. ν. 22. απἀά Νοίθ), πος αβοτίθθ 
ο έπα νντ]ίοτ Ρ]]οδορμίσα] δαυ{]εί]ες αἰεῃ {ο {16 
Ραβραρο. 

Τ]α ννοτάς Γο]]οννίπσ, καὶ κριτικὸς, ὅτο. οοπίαῖη 
αποί]ογ ποί 1655 πποπιοπίοις αἀπποπΙΙοη, σταβεἆ 
οπ ιο ΓοΥΠΙ6Σ, απᾶ εασρεείοὰ ὮΥ ἴπε Βσιτο 1π 
διϊκνούμενος --- μυελῶν. Ἠεταο Ὠϊπά., Καῑμ., απἀ 
Φίματί «αρροςο {πα εαρ]εοί {ο Ὄε «Παπσεὰ {ποπ ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ ἴο ὃ Θεός; Νίο] {16Υ ἰΠίηΚ 15 ε]θαί 
ἴοπα ν. 12, {οπι ννηεπος ἰί ἂρρθατς {ναί ἴπετα 
πημδί Ὦθ α {ΓΠΠΡΙΗΙΟΠ ΦΟΙΠΕΝἨΘΤΘ, απά {λογο 15 πο 
οίιεν ρ]ασε Ρι{ Οἱ νποτο 1 σαπ Ὀθ. πλ] νίενν, 
ίοο, 1 τηΥς5ε]/ οοἰποϊάςὰ 1π ἴπο Βτεί εάΙάοη ο {15 
ννοτκ. ΕΒιαΐ, οἳ βατίχεγ οοπεἰἀεταίίοῃ, [ πιαδί, [ος 
βενετα] Τ6ΠΡΟΠ5, αραπάομ Π. 1. Βεσεαυςε ίμετε ἶ5 
Ἠθτε ποἰμ]πσ {ο Ιπάϊσαίθ ἐγαπκίοπ. Απά ας με 
υτίίεγ Ἱπίοαπάσά οπ6, ηθ οι], 1 αρρτεµεπά, πανθ 
υπ {έθη, καὶ κριτικός ἐστι» [οι ας {6 γετὺ 5ῦ- 
βίαπίϊνε ννοι]ά ο αἰπιοςί Ιπάϊβρεηκαῦ]θ. 2. Βε- 
οαµ5θ {16 γνοτάς Ἠαγνε απίθ αδ αρροβῖϊθ α τείεγεποθ 
{ο {1ο /οΥπιεΓ α5 Το ο ἰαίίογ οοπίοχί. Ὁ. ΏΒεεαμ5δα 
ιο ἐγαης]ί]οη. 15 πο πθοθβεαΙ]γ {ο ο βοισ]έ {ο 
Ἠθγεα, Ὀιί ΙΠ καὶ οὐκ ἔστι κτίσις, ὅσο., 5 ἄΡΡΕΑΙΒ 
{ΟΙ λε δα ο ἔστι, απᾶά [ποπ {Ἠαθ αἲγ οῇ έλα 
πνογάς. 

ΟΕ νο οὔδοιτε]γ Πσπταίινο ννοτάς καὶ διϊκνούμε- 
νος --- μυελῶν ια Ἱπροτί ἵδ Ἱνε]] αχρ]αϊπεὰ ὉὮΥ 
Οα]νίη: « 6ΧαπΠεΠ Ἠαῦεί ἆθ {οί Ποπη]ηίς απἰπηᾶ; 
Ἱπα ης οπίτη 1π οοσιίαῄοηθς, νο]απίαίθπι ΟΙΤΩ 
ειῖ5 οπηπ]ρης ἀθδιάςτιῖ5 φοταίαίατ.. Ἰδοάεπι Ρογί]- 
ποί απος 5α)]ίοΙί 4 εοπιρασίδιις οἱ πιραιΜὲ9. δἱσ- 
π]βσαί επ]πι ΠΙ]Ι] ο556 {απι ἀἁατάτη ααί ςο]ά τη 1Π 
Ἠοπαίπθ, ΠΠ] {απ τεσοπά/{απα, 410 ποπ Ῥογνεη]αί 
Ἠσο Ὑ οτί οΠιοποῖα.” Απά ΟΠ κριτικός ἐστι, ἅο. 
ηθ ΤΘΠΠαΓΙς5:  Ε{ αααπι ο[ποίαπι Ογίςεί 81{ τείθ- 
εΓ6 ΡΓΟΙΘΥΓ6ΦΙΙ6 ΙΠ πιρίαπα οορ[{α{1οπθς οχ οογᾷ1β 
[ομα :14 ρεγ Εναησθ]ίάτη πιασπᾶ εκ ραγίε ο[]οίτ. 
Ε9ί Ισ]ίαγ 6ΘΓΠΙΟ Ώ6ἱ κριτικὸς, αμῖα ππαπίθηα Ποπηϊηίς 
αμαξί εχ Ἰαῦγτίπί]ο, απο Ρεῖας {οποβαίαγ Ἱπαρ]]ο]ία, 
1π Ἰήοςπ οοσπ{{1οπίς οἀιοῖ(.. Α νίον οοπβτπηοὰ 
ΡΥ 1 6ος, κὶν. 24 νν]οτο (α8 (αἰνίπ οΡβοΓνεβ) να 
ΊθαγΠ έ να]εγο Ρτορ]ηείαπα αἆ οοαχσΙαΠ(ος δί ἆἷ- 
Ἱπάϊοαπάος Ἰνοπαίπος, αἱ οσοιυ]ία οοτά]ς 1π Ἱάοςπα 
Ρτοάσαη{. 

ϱ] » ι ει ς ον ς λό 

αυτου, προς ΟΥ Ίμιν ὁ λογος. 

19. καὶ οὐκ ἔστι κτίσις, δο.] Τῃπ {νοςο υνογᾶς ἴ]ιο 
Γοτεσοίησ εοπίιπιοπί 18 οοπῃτπιοά Ὁγ (γαπβ[αττίησ 
ναί ννας φαἱᾷ οἳ ἴἶνο 1οογά οῇ (οὰ {ο «οἆ Πἐπιδοίῇ; 
9 αι]λογ. Ἐοτ 1 18 ννο]] τοπιατκεὰ ὮΥ Οα]νίῃ: 
« Όι οοπβτπιεί ]αᾶ, νετοο Ώοί απἱσφπῖά. 1π Ἠοπῃ- 
1Π6 αὐδοοπά παπα αεί οἁΠιάἰσατϊ, ατραππθπίαπα α ηα- 
(ατᾶ Ὠοί ευπηί, Ναία, Ἱπαιίέ, οτοαίατα οδέ, ας 
]αΐίααί οσι]ος Ὠ6]. Έτσο πλ] ἔαπα ργοβαπά πα οἳ{ 1 
απἰπηἃ Ποπηϊπ/ς, αποά πο οχίταλ ία 1π Ἰάσσπα θ]ι5 
νογρο, αποά αποίοτοπα δα πα το[οτί. Βίου οηΊ πι 
ο/ποῖαπι οἱ οδί ϱογα(ατῖ οογα, Πα Ίναπο οοσπ!{το- 
ΏΘΠΙ νΟΤΡΟ ΒΙΟ οχοτχοθί,”. Τ]ο σεπεγα! πιο ήι ο 
Ἰπίθπάεἆ Ὦγ τετραχηλισμένα ἵ ουνίοις; αἱ οἨ χο 
πιαίγο ο/ {ιο πποίαΡῃοΡ 8οππθ ἀἱῄοτεπος οῇ ορίπΙοῃ 
οχἰκία. οσο Ὠϊπά,, Καῑπ., απά θίπατί, Το πιοδί 
Ρτοῦαῦ]ο πρροβίἶοη 18, ναί Πέ 19 ἴα]κοπ Γγοιι ο 

. , ’ 3 κ ῃ 
ποιτιχος ἐνθυμησεων χαι εΥτγοιώων καρδίας. 

ΗΠΕΡΒΕΥΝΥΣ 6ΗΑΡ. ΙΥ. 15, 14. 

3 3 

Σ καὶ οὖκ ἔστι κτίσις ἄφα- 18 
υ 3 ’ 2 - , ᾽ υ , -” 32 ο] 

γὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυµνα καὶ τετραχηλισµένα τοῖς ὀφύαλμοῖς 

| Ἴμχοντες οὖν ἀρχιερέα µέγαν, διεληλυθό ὺς οὐρανοὺς, Πησοῦν τὸν 14 1:χοντες ουν ἀρχιερέα µεγαν, θιεληλυῦοτα τους οὐραγους, 16ο ο 

Ῥοηάίηπσ Ῥασ]κ να Ἰεαά, 50 α5 {ο 6εχροβο {πε πεοκ, 
αφ 1 ε]αασηίετίης απ]πηα]ς, ος εχεοευίίησ απίπηα]θ. 
Ὦγ πρὸς ὃν ἡμῖν ὃ λόγος, ΠΙΔΗΥ επα]πεηί Ιχροβίοτβ 
ἔτοια Ώιαθ ἴππιε οἱ 6Ἠ1Υς. ίο ῬΒίπατί απἀετείαπά 
ἔΗϊπα, Το γνηοπι ο Ἠανθ {ο τεπάεΓ αμ αοσουηῖ,” 
Απά {5 8οη5ο ἶ5 5αρροτίεά ὮΥ ἴμε αιἰλοτΙ{γ οΕ 
Ώιο Ῥεεοί. ντ. Τ]η5 ἔπετο 1 Όο απ ε]]ρδί8 
ΟΓ ἀποδοτέος. Ὑθί ενεπ ἶΓ ἴΠε ἴ6ΓπΙ λόγος Όε ἵη- 
(οτργοίσά, ντι ιο σεπεγα]ίγ οἱ Οοπιπιεηίαίοτς, 
πιο οἑἴιέπι, οΟπιορΥΊ, ιο 8εΠ5ε 1 οοπιθ {ο {με 
βαπιθ {μ]ησς «. ᾱ. «6 η] νν]λοπι Ίνα ατθ εοποθτπεὰ 
α5 οι Ταννσίνοχ απά οΓ όρο; απά Ώιετείοτε, 
α5 Οαἰνίπ οΏΘ6Ιν6Β, ΄΄ ποπ 655ε Ἰπάεπάσπα, αααδί 
οσα Ποπιίπα ποτία]1 : ος, αξ ὲ 15 καϊά αἱ (αἱ. νι. 
6, ἄοά ἶδ πο ππουκαᾶ.”. Εἰπα]γ, πας; οὗ 1ηε 
ἀοιῦί απἀ ἀθῦαίο ας {ο {λε τείετοπςθ ΙΠ αὐτοῦ απᾶ 
Ώια 86ηςθ ΟΓ λόγος Ἠαφ. 1 ]η]ς, ατίεεη {Τοπι ια 
οοπδἐγιοίοπ Οἱ ιο ν6ιςε Ὀεῖης ποί ευ/ΠοΙεπί]γ 
απάθτρίοοά. Ττ βοα]ά 56επα {αί {με πας οο0Ἡ- 
βίγποίΙοή ({τοννη α Π1{1ε οί οἱ 1ΐ5 παίατα] οτάετ 
ὮΥ νο νντιίενς (ποισηίς οπ(ςίτιρρίπς 5 ρε) 18 
45 {ο]]ουνς: καὶ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ 
πρὸς ὃν ἡμῖν ὃ λόγος" πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλι- 
σµένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Τη9 5εηίεηςε οοΠΒΙΒί8 
οΓ τννο βοπίεποες Ῥ]επάεά Ιπίο 9Π6, απᾶ ὁ λόγος 
πηὶσΏί ο ππεαπί {ο ο {ακεπ Ιπ Ῥοίμ {θα αῦονα 
Β6ΠΦ6Β, οπθ {ΟΥ 6ασο οἰααδα, {α5; “ ἨΤογεονετ 
Ώιογο οχἰςίς πο ογεαίατα {μαί ἵδ ποί πιαπ]{εςί ἵη 
Ώιο κἰσ]ί οῇ Ἠίπα να νοπη νο Ἠανε {ο 4ο; Ῥαΐ 
αἱ] Οήπσς ατα πακεά απἆ εχροδεὰ {ο Ἰ]5 6Υ65, ἴο 
π/ποπῃ νγθ Ἠανε {οτεπάετ απ αοσοιπί”. “Το πιακα 
Οχὴ5 γε (51Υ8 Βρ. βαπάετεοῃ, ὁᾷ Ῥειπῃ. αἆ Ῥορι- 
ΊἸ4π1) ἔπαξ ποϊμΊπσ ππαΥ ε5σοαρο Πὶ5 δεαγε], ὈΥ Ιατ]κ- 
Ίπρ απερ]εὰ 1Π 5ΟΠ16 Γοπηοίε Ο«ΟΤΠΘΥ ΟΓ ἀατίς οΤαΠΏΥ 
οἳ ο Ἠεατί, Ἰ6 ἰακεῖι α σι υγ] Ἠϊπα; ηε 
δοατοῃιεί]ι 1{έ ιοί] οαπάἰες, 45 ἴλε Ῥτορλεί ερεακ- 
οἱμ.” (Ζερᾖ. 1. 12.) 

14.- «10. Ἔ]α Αροςί]ο πον τείαγης {ο α εαρ]εοί 
οπ]γ Ἠἰπίεά αἱ, 5αρτα Π1. 1, νπετε ηε οα]]ς (ητῖκί 
λα ἀρχιερεὺς οἳ {πο Ολεϊκίίαπ το]]σίοη. Απά ἰπ]8 
οοπιρασίεοπ οὗ ΟἨεὶδέ νυν {Πε ἀρχιερεὺς απᾶ Όνε 
Τ,ενιίϊοα] ρεοείμοοσς, Ιπέετπι]χεά νί οσσακίοπαἱ 
νναγπίησς απά {μτεπίιθπίησς, οχίεπᾶς {ο (Ἠ.σ. 18, 
ν/ηοθτο {ογππίηαίθς {πο ἄοοίγίπαϊ ρατί οϐ ἴα Ἠρίδ- 
6. ΈΤ]ιο ραδον ΥΥΥ ἴπὶς εαυ]εοί ἶ5 ἰτεαίεά οἙ 
5ο ΠΟΠ ΠΠΟΤΘ αἱ Ίατσο {Παπ αΏΥ οίμοετ, 5 {Τοπα 15 
νοιν στοαί Ἱππροτίαπσς, α5 Ἠανίης α ἀῑτοςί Ὀδατίπα 
οἨ {ο πιοδί πιοπηθηίοςς ρατί ο/ ος Τ,οτά”5 οῇϊσα, 

| 
! 

| 
85 Αίοποπισηί {ΟΥ 5ἵη ὮΥ {16 βαοτ]ῇσθ οῇ Πήπιβε]ῇ, 
νε µέγαν Ἠ35 ΤηΙΙΟΗ βἰσπίΠσοαπογ, αἀνετίῖης {ο ἴπθ 
Ροΐπίς οΓ εαρογ]οτῖ{γ ἴπ ϱητὶδί ουετ ἸΜομ6ς, ος {6 
Ἠ]σ] Ῥτϊοςί5 αῦονο πιοπίίοπεάἀ. Διεληλ. τοὺς οὐ- 
ρανοὺς, “« νν]ο Ἰαδί ραςςεἆ {ητοισ] ἴπο Ίδαγεης, 
γ]7.80 α5{ο τοσο] {πο 5οαί οῇ ἴ]ιο ΜΤα]αςίν ο Πὶσῃ, 
1ο ανν τεςἰκοποά {ητος Ἠθδανοπς, --- ἴἶιο αθτῖα], 
Όνο εἰάστοα], παπά {πο Ἠϊσηοςί Ἠδανθῃ, οΥ {6 τος]- 
4οποο οἳ (αοἆ απά ἴο απσθ]ς, σα]]οᾷ Ὦγ Ἀϊτας]ι 
αν]. 18. ὃ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, απά ἴπ Τμι]κε κκ], 49. 
παράδεισος. 966 ὁ ΟοΓ. ΧΙΙ. 2. απά Νοίθ. 8ο ἴηθγε 
ννογθ {του ἀῑν]λίοης οῇ νο ΤΓεπηρ]ο, ---- ἴἶνα 6οιοί, 
ιο αποίπι, απά πο Βαποζηνι Βαποίογιών ; ἴο ἴπο 
Λιγί]ιοςί οἱ νν]σ], απά {πτοιιση νο Ὑ αι] εἶναι Μιά 
Πέ Ποπα νίθνν, ἴιο Ἠ]ϊσ]ι Ετίοδί ρας5εἆ οησο 6ΥΟΘΤΥ 
γοαί,. Τ]8 πο Ρραξεῖησ ἵπ {ο οπθ σᾳ86 ἵ8 6ΟΠΙ- 
Ρατοά {ο πο ραςδίης Ίπ {6 οίοτ; απᾶ ὮΥ ραδείπς 
[ο ἴἶνο Γιο! Ἰααγοι ἶς ἱππρ]εὰ οοπιρίοίίοπι οἱ 18 
νου] ο) οχρίαί]οπ, απά απ ποςσθδς {ο ἀοἆ ΓΠΗΙΥ οἳ- 
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ον ω ω » ” ς 2 ' 3 3 ’ ἴδα 538, 9. Ιὅ Τον τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὀμολογίας. ' Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα Γωζςος 8. 
. ’ - αν 2 ς - ῃ - 9 0ο. 5. 2]. 

μὴ δυνάµενον σουμπαθησαι ταῖς ἀυθεγνείαις ἡμῶν, πεπειραµένον δὲ Ῥνη οτι 
-  δ8πρταὀ. 17. 

η 9  ᾱ ἤ . ὃν ' η κα ο ΜΥ 16 κατα παντα καῦθ ομοιότητα, χωρις αμαρτίας. /Προσερχωμεύῦα ουν 1η 
υ »ς - ’ » ; , , ΄ / η Ποπ. ὃ. 25. 

ετὰ παθῥησίας τῷ Φρόγῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάῤωμεν ἔλεον, καὶ Χάρι» Βρι. 5. 18, ἃ 
. . ή » { ᾗ 

. 9, 12. Ἱη[γα 5 Β . / ο ΦΑΛΑΜ. ο β ον οὗ ].. 190. 19. ἃ 1 εὔρωμεν, εἰς εὔκαιρον ῥοήθειαν. . ' Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εξ ἀνδρω- ο μι 
Ἱη[τα 8. ὃ, / μη θυ . ; . 3 4 / ) Ὁ . 

πων Λλαμθανομενος υπὲρ αγθρωπω», καθίσταται τα προς τον Θεο», ηλ 

αϊπεά. Τῆς ὁμολογίας ἶ5 ἴο Ῥ6 ίακεῃ α5 αἱ Π]. 1, ΠΙΘΤΟΥ απά οὗ Ἱαάσπιοπίς Ῥιαέ ταί]ετ (α5 {ο Ῥο5έ 
νηεγο 5οο Νοίθ. (θοπιππθηίαίοτ5 5Ιβρος5ε) {ο ιο ατίς οΓ πε ο0Υε- 

15. οὐ γὰρ ἔχομεν --- ἁμαρτίας.] Τηϊ5 ἵ5 πιεαπί παπί, ης ΠΙεΓοΥ-Βεαί (Ἠοπι. 1. 20.) νετο ἄοά 
{ο εποοιτασθ (θεια {ο Γοἱ1ου’ Ἠὶ5 αἀπιοπ]ίοηῃ, Ὀγ Ίνα τορτοβεπίεά ας εἰ) 1ἱπρ επί]ητοπεἆ, Ἠθεατίῃρ {8 
πηθείίπσ α ἴαοῖί οὐ]εο[ίοπ ; ----ᾱ5 1 λα σγεαί Πίσι εαρρ]οαίϊοης οῇ {Πε Ῥεορ]ε, αοοθρίίηρ {εῖγ οῦ]α- 
Ῥτίεςί ννοτθ α ΡοΓ5οηαᾶσο {οο οχα]ίεὰ {ο οοποθτη Ί9Π5, απά ἀἱδρεηδίησ ἔλεον καὶ χάοιν. Ἔλιο {ιγοπθ 
Ππιδε]{ νι Ομεῖς παἰφετίθς. Το ννλίο 1 18 αη- πιδί ρε ιπἀετείοοά α5 {αί οΓ (400, οἨ νΥΠΙςῃ α1ξο 
βννοτας, {αί Ίο 15 πιοί 54ο Ῥαί (Ιολ ἀἱβρ]αγ5 ΟΠεϊκέ αἰείείῃ αἲ 5 τὶσῃί Ἠαπά.  Δάβωμεν απᾶ 
αποίιεγ ροϊπί οἱ βαροτίοτ]{γ ἵπ 6 Πενν ἀἱδρεηβα- εὔὕρωμεν 31θ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΣ, {Ποας]ᾗ {πο Ἰαίίοτ ἴ5 
Ποια), οπς νο οαη 5ΥΙπρα(Πίσθ νυν ἐμαῖγ Ιπβγπηϊ- ταίῃετ {πο 5ίΓοηςΕΥ {ΘΓΙΠ. "Ἔλεος απά χάρις, ἴοο, 
Πες; α5 Ἆπς Ώσθῃ αἰτοπάγ ρτονθᾶ 1. 19. 390 συμπ. αἴθ σεποτα]]γ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ: {πο σταοίοα5 ἀἴδρεῃ- 
15 α5οά ἵπ {πο Βορί, απἀ Ῥμ]ο. ᾿Ασθ. Ἰα5δ ἃ οοη- κβαΐϊοης οῇ οά Ῥείηπσ σα]]εᾷ Ἠῖ5 πιετεῖεςδ, ἵο Επί 
Ἰαποί ποίοῃ οῇ (με ππίσεγη τεςα]ἶπσ [πτοπα Ἠαππαπ ος πιοογήποςς οὗ ἴηεπι. Ἠετα, Πονενος, {ῃμθ 
ἑλ. Πιο πεπειρ. αἀνετί5 Ροίῃ {ο {πῖαὶ5 ΡΥ αἴ- ἴθγπις ανε α ἀἰδίποί 5θη56, οοιτεεροπάἴης, [ οοη- 
Ιαίϊοη, απά ἰοπαιρίαίοης {ο 8ἱΠ5 Ιπρ]γίησ, Ἠουν- οεἱνε, {ο {λα ἴπνο Ιάεας Ιπνο]ναά ΙΠ πεπειραµένον αἲ 

6Υ6Υ, πο πιοτο {απ ἴλαί οὗ Ῥείησ ςιδοεμίϊδίε {ο υγ. 12, νίπ. πιργο απἆ εοπιραδεῖίοπ {ο Ὀεῖπσε ΘΠΟΟΠΙ- 
(οπιρίαίίοι, τος] ης [γοπι ἴ]ιθ Ροβεθδδίοη οἳ α ῥρα55ος ννίῃ 5ἶπ, απά θυττουαπάθά νῃ ἐγία]ς απᾶά 
Ἠαπιαη παίατο. Τ]μοιρῃ, Ιπάθαά, οἱ Ῥανίοις (πρια]αίοπς (νι τοίετοπος {ο ἴΠε ἀσθένειαι αἲ Υ. 
Οτὶςέ ἵνας, Ιπ 5οππθ τεβρθοί, ἰειπρίεά, απἀ αδ- 15.), απἆ σγαςεε νοισββα[εᾷ αἱ αἰ] εππες, {ο οοπ]- 
5ιταᾶ]γ {γίρά Ῥογοπά ννμαί πιοη ατθ: Ἠΐ5 Ὑλοἰθ Γοτί, δαρροΓί, απά 5αποΙ(Υ {ίπεπι. ὨἙς εὔκαιρ. βοήθ. 
Η[ε υείπσ Πέ] εἰς {απ οπθ απγατ]εά οοηβ]οί ΟΥ 18 ΓΟΓ εἰς βοήθ. ἐν καιρῷ, “' {οἵ 5εΠΡΟΠ4ΡΙΘ τε]ίο[,) 
ἱτία] οἱ νἱτίαο, ας ἶ5 «ΠούνΠ αἲ Ίαχσο ὮΥ Ὀτ. ΕΒ]αΐτ, 
ἵπ απ αθ]ο ΒΘΓΙΠΟΠ ΟΠ {Πἱ5 {θχί. Καθ) ὁμοιότ. (8οΙ]. 
ἡμῶν) 18 [ΟΥ ὁμοίως ἡμῶν, α5 Οτίσεηπ απἀ ΤΠεορῃηγΙ. 
εχρ]αίη. Χωρὶς ἁμαρτίας ἵδ ποί νε]] οχρ]αίπεά ὉΥ 
ΒΟΠΠΘ αποϊθεηί απά ππαΠΥ εππ]πθοπί πιοᾶσγη Εχροςϊΐ- 
οἱ5, “' ννοιί σἰνῖπσ νναγ ἀπάθτ ίπο5ο α{ΠΙοίίοης 
α 56η5ο (εἶσὶά απἀ Ἱἱπορί. Τί 15 ρ]αῖη {Ποτη {Πο ἀσθ. 
απά εθ πεπειρ. Βείογθ, ἴ]λαί {1ο 6ΟΠΙΠΙΟΠ ΙΠίΘΤΡΙΕ- 
ἰαίοι ἶ5δ {θ τας οη6, «έ ν]ίποαί γιε]άίπσ {ο, οἵ 

Υ. 1. Τηο υτίίετ ρτοσθεᾷς {ο 51ΟΥ {παί Ἱδειβ 
Ομτῖςί 15 Όιε Ππθ Ἠϊση Ῥτίεςσί, απά ΙπβΠΙ{ΕΙΥ βιι- 
Ῥετίος {ο ἴο 6αν]5ῃ 9οΠ65, Πανίηπσ αἰ] ο απα]]- 
Πες πεσθβδατΥ Ίπ α Ηίϊση Ῥτίοςί, απ {ο5θ ἵπ {πθ 
Ἠϊσ]θεί ἀεστοθ. ᾿Εξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, Ἱ. 6. 
(ας Καῖτ. ν/θ]] οχρ]αίπΒ) οῇ ππετεΙγ πια οοπά]- 
Ποπ; {λογο Ὀεῖηπσ α {αοῖί οοπιρατίεοη ΙΙ] ελα 

ο] Π]]ης ἱπίο οἷα : νν]ήο]ι ἶς αἶςο αἀορίθά ὉΥ Κιὶπ., "εωίσι Ἠἱση Ργὶοςίς, Ἠ]ο ἩΝΟΓΟ Πιοτο ΠΟΠ, νν]έἩ 
πο οοΠβΙΗς ἡ βοπη ν. 2. γη. 6. ὁ Οογ. ν. 90. ἶ ἴπο στοαί απά Ῥ]νίπο ΗΙ6Η Ετὶοςί, 1 πο] ας 
Ροι, ἡ. 52. 1 «οἶνη Πἱ. δ.. «Το α παίατο (5αγς Ώτ. Ππατκοά Ὁγ Ἐμεοάοταξ: οὐκ ἄγγελος ὑπὲρ ἀνθρώπων 
Βατ) αἰίοσθί]οι ταῖςοὰ αΏονθ 19 νο πιιςδίηανο ἱερατεύειν ἐτάχθη, ἀλλ) ἄνθρωπος ὑπὲρ ἀνθρώπων, τὴν 
Ἰοο]καά αρ ννΙ(Ἡ ἔΘιτου. Βιαί ο Ὢπο ταπιαπιὮθυς «ΑΥΤΗΝ φύσιν κ πο μον. περικείµενος πάθη, τῆς φύ- 
Ὠνε βίτασσ]ος οἱ Ἠῖς ονΥη 5ο] νν]]] ποῖ 5ΗΓ6ΊΥ ]Ἰαάσο σε: ΤΗΝ ἀσθένειαν ἐπιστάμενος, συγγνώµην νέµων τοῖς 
ουτς Ἰ]κα α Ἰατά πιαςίοτ. Αοηιαϊπίαά ΥΙ( ο ὀλισθαίνουσιν, ὀρέγων νο μις) ο, ή 
ἱπιηοβέ ΓΘοθςςο5 οἱ {ιο Ἰιοατί, ο Ροτοοίνες ἴμθ Οἰκείων καὶ τὰ τοῦ τέλας σκοπῶν. .Ἠοθ λαμβάνειν, 
εἰποθγίίγ οϐ οι Ιπίθηίίοης: Ἠθ 95θθ5 έμο οοπιραί Ικο ιο Ηοῦν. πρ», 15 υ9θἆ (α5 ἵη {ο Βερί., ΡΠΙ- 

νε πιαϊἰηϊαίης 6 Ἠθεατς {Πε νοίσοθ οῇ {ος 5εοτεί 
Α8ρΙΓΑΠΊΟΠ5, ὉΥΙΟἨ νο ατα ἀπαῦ]ο {ο εκρτθοςς ΙΠ 
πγογᾶς, οἵ {οπα Πίο Ῥγαγοτ.”. Ῥατα]]αὶ {ο (χίς 18 

1ο, απά 1 οδερπιφ) ἴπ {ης 5εη5ο {0 δε]οοί. Ίῃπ πᾶς 
ἀρχιερ. ἴπε εἰηπσα]ατ ἶς ἀ5δεά σεπογἰραἰίη Ἱ. θ. [οτ 

ναί 15 εαἷά αἱ Π. 18. ἐν ᾧ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθεὶς, ο λάμη». κ ἁη; ο. λεν λα ρα 
δα τοῖς πειραζοµένοις βοηθῆναι. ηήιο. κ, μας τν ας ὗ ... Ἶν ο. [ 

16. προσερχώµεθα --- χάριτος] ἨΗετε 5 οοπίαϊπεά βε ο... ο... ώ [Νας τ) ο ο 
4η Ἰπίετοηος απά οχλοτίαϊἴῖοη, Γοαπάθἆ ΟΠ ἴ]πθ ΓοΓ6- οἳ πιο [ήπ τεδρθοί {ο ἠπείτ οβεετναποος] {ο- 

γατάς ἀοἀ.”. ΟΥ Ὢε ΠΠαΥ, ΨΙΠ ΤΠδορΗγΙ., 54ρ- | οἶπσ ἀοοίτίπες α. ἆ. “ἨΠανίπς, ἴΊεηῃ, απ Ἠίσ] 1 . Β τος ' | ΡΙγ, ἴοπι πα ευΏ]θοί-πιαίίθγ, µεσιτεύειν. 36ο Ι. 
η αμ μώήςο, ἀρα. ἰοῖ πμ, ἆ 1ά6 πια, 17, απά Νοίο. Προσφ. ἵδ α δαοτ]Ποῖα] ἴ6υπι, (οαπά αρρτοαςῇ τοδι οοπῇάεπορ.”. « Απιἒςί (5αγ5 Β]αἴτ) . : 

Όνα Ιπηιπεταθίο 8ΟΥΤΟΝΥ5 ΟΕ Π[α, Ἠου 5δοοίμίηρ {8 ντα. Μα, τ. -. φοῦη ασ. 3, ἨΨποτο 5θε 
Όιε (ποισηί ναί ουχ σγθαί ΤΠίΘΓΟΘΕΒΟΥ Υγ (αοά 
γα5 α Γο]]ονγ-κα/ΤογθΥ ννἰί οαγφε]νες, ν/λί]ε ραςείπσ  --- δῶρα καὶ θυσίας.] Τ]ηεςο ἴΘΙΠΙς ατο ΡΥΟΡΕΤΙΥ 
Ώιγοισ]ι ΜΠ]5 να]ε οῇ ίθατς.. ἨΜΓεΙ] ππαγ νε {θτθ- ἀῑείποί: ἴἶα /οΥπιε Ῥοΐπσ ο ογἰσίπαί ἴθυπῃ, 
Γοτο αρρτοποῇ νηί] οοπβάςπος, αβδιτοά ἐἶναί νν]ναί- απᾶ 5ΙοἩ αφ οΠίθΒΥ τοκροοίοά {πο πιοςέ αποϊεπί 
ενετ θ αξΚ ἵῃ ῥΡταγος, ποίλίησ ἀοιβίίπςσ, νε 5Ώα]] απά ρτϊπι]άνο Ἰκϊπά οὗ ορ]αέίοη, {ιαί οῇ νο ΓΠ115 
γεοείυε. 6ο ΜαΠλ. κχὶ. 22. Ώεγ]. απά Καῑπ. Ἠανο ο {ο θατίῃ, ---- απἀ, Ιπάθεά, ο μπῤίουᾶη ο ετῖησ8 
ΒΊοννΏ {ο οχαοί ρτορτίθίν ΟΡ {ο ἴΟΓΙΩ προσερχ. ἵπ σεπογα], ννΏίο] νοτο α[ιογνναγᾶς σα] ἠἰναη]κ- 
{τοιη χε οἰτοιμδίαποθς ο6 1ο ννογςΏρ οἱ {πο 1 οἵ/- οβετίηπσς; 1ο ᾖαίον, ἴο ἠοοᾶη οβοτίησς, {πα να- 
15] Ῥεορίε 1η ἶνε Ταιπρ]α, νο Ίντο ποί αἀπα]ίοά τίοις δη απά ἵγθεραςς-οβοτίησς πηπάο ὮΥ ]αίη 
{ο αρρτοᾶςῃ 6νθη {θ α]ίατ ο{ {λε Πο]οσαιςίς, ππ- Ὀθαβίδ. Φοπιθίίπιθ5, ΠΟΝΘΝΟΣ, (α5 αἱ γΙ], ἵν. απά 
1655 γιοι {που οὔθτθά α 5αοτίΠσθ. Τη θρόνῳ τῆς οβίθη ἵπ (Πο 5θρί.) δῶρον ἱπο]αάος {ο 1άθα οΓ Ρο] 
άρ. [λετε 5 πιοί, 15 50ΠΠ δαΥ, απ αἱ]ηβίοη {ο {1ο {πο απΌ]οοάγ απάἀ Ῥ]οοάγ 5αοτίῇοθθ. Ἠστο {1θ 

. κτλ ὰ ος ἀος᾽5 Πανίπρ {ννο {ἨΓΟΠ6Β, ---οἳ (θτπις αἴθ ῥοίᾗι αφεὰ, ἴο ἀεποίε απ]νετδαΠ(γ. 
ν. Ὁ 59 
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Βυρτα 9. ς’ ’ ὰ-, ρ Δ ’ 5 ᾽ ς Ἑ ο Ἡ αν 

[ρα. ἵνα προσφέρη δώρα τε καὶ Φνυσίας / υπὲρ αἁμαρτιώων / Ὁ μετριοπαθεῖν 3 Νε 15, 

ἱηίτα 7, 98. , ω 3 - ν ; Ν » ν Ν 2 ον / 
ϱ1μεν. ο... δυάμεγος τοῖς ἀγνοουσι καὶ πλαγωμεγοις” ἐπεὶ καὶ αυτος περίκειται ν 
ο τπτ μαι Β ο πμ το. ον ι Αλή ο “τα ὰ 
πα ασθένεια». Καὶ δια ταύτην οφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ 8 

"χο. . ἂν 

1 0µτοηῦ. 23. 18. Νε ” ΄ ς . ς - τ Ν .. 5 ” ν ’ 

5 Ὅμτοα. 3δ. 19, περὶ ἑαυτου προσφερει’ υπὲρ ἅμαρτιων. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τὶς λαμῤανει 
ᾱο. ι 3 υ ς , ς υ -” - ; ν τ 

ει. ο. τὴν τιμήν, αλλα ο] καλούμενος πο του Θεου, καθάπερ κυὶ |ο 
. ε! ε α . 3 ε ι μ ’ - .] , 

μαι ὃν. Ααρών. ' Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθηναι αρχιερέα, ὅ 
2ομη 8. 54. 

5ήρτα 1. 5. 
τΕ». 110. 4. ; 5 . 3 ᾽ ’ 
ἱαμαΤ.Π.. ᾱλλ᾽ ὃ λαλήσας προς αὐτόν Τϊζός µου εἰ σὺ, ἐγὼ σήμερον 
α ἡαιι, 26. 98, 

. Ρ οι , . 3 ς ν 
γεγέννηκά σε "καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς 

. 94, - ο Ν ’ , ας) από 

Ἰομπ]λ.π. τὸν αἰώνα κατὰ τὴν ταξιν Μελχισεδέκ. Ος ἐν ταῖς 
17.1. 

2. μετριοπαβεῖν δυν.] Α5 Οπὶ5 Ρῃταςδθ οογγοδροπ48 
{ο συμπαθῆσαι δυνάµενος αἲ ἵν. 15, ἵὲ πας ἀοποίε 
εοπιαίΠίησ πεατ]γ αἰίη, ἔποισῃ ποί, ἵ οοποεῖνο, 
(48 5οπιθ {ΠΙΠΙς,) {λε 84116. Μετριοπαθεῖν ΡΤΟΡΕΤΙΥ 
αἰσηίῇες ΄«ἰίο οαΤΙΥ οΠε88ΙΓ νι πιοάεταΙοι,) 
Ἰο]άϊπσ ἵη {ο ΡαδδΙοΏ5 απά αρρε[ίθς, 5ο α5 ποί {ο 
Ρίνε ΙΥΑΥ {ο ΔΠΡΘΥ ΟΥ ΔΠΥ οίπεχ 6χοοξβ». Τ]λὰ5 Ιί 
οαπΠ1θ {ο ἀθποίο (α5 16 Ἠετε 866Πης {ο 4ο) Ρεῖπσ 
ρεηί]α, πιοτοῖ(α], [οτυθατίησ, απά Ιπάπ]σοηί {ο (ιο 
Γα]]]ησς ΟΡ οίμαγς. "ἜΤ]ι5 ὅυν. μετριοπαθεῖν ΠἹΕαΠΒ 
έέὈεῖπσ ἀἱδροβεά {ο 8ποΥν {οτρεαταπσς απ Ἱπάπ]- 
Ρεποθ.”. “«Ηε (5αὖγ5 Ὀγ. Β]αΙγ αὈί αργα) νο τε- 
ΏΊΘΠΙΡΕΤΕ {πα είτασσ]ες οῇ 5 οιὐπ 5ου]. ν]] ποί 
ΕΙΤΕΙΥ ]αάσο οἱ1γ5 Ί]κο α Πατ απά πη{θε]]ῃσ πηηβ- 
{6γ.”. Ἰπ ἀγνοοῦσι καὶ πλαν. ἴπετο ἶ5 ποί, [ οοη- 
οεἶνα, (45 5οπ1θ οπι]πεηπί Οοπηππεηίαί{ογς Πανο 54ρ- 
Εαν α Ηεπάίαά. {ΟΥ τοῖς ἐξ ἆγν. πλαν. {ος α5 

ἰπά., Καῑπ., απά πατί τοππατκ, {Πα Ἱπάι]σαπος 
οΓ ο ΗΙσΗ Ργ]αςί οη οατίῃ ν/ας ποί Ππη]ίθά ΠΙΕΤΘΙΥ 
{ο [ιῖς ο]ας5 οἱ οΠοπάστς; ΠΙΠΟΠ Ίε5ς 15 ία οἱθπι- 
ΕΠΟΥ οῇ ουΓ στεαί ἨΗΙρ]ῃ Ετὶθρδί η {με Ἠεαγεῃς 5ο 
Ἠπλ]ίεά. 6ο αἱ5ο Πεν]. γΙ. 1 ---Ἱ. ΤΠεγ τίσ]!]γ 
τεσατᾷ {θ ννοτάς ας Ῥείπα, ΡΥ ίπε Πε]]επ]εί]ς ςα, 
({οαπά ἵπ (ια Βορί.) ποατΙγ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ. Όσο 
Ῥ5. καν. Τ, οοππραγοᾷ ψἰ 2 0,τοῃ. καν]. 15, 
παπά Ἠος. ἵν. 16, νπετε ἀγν. ἶ5 ραῖ Ρεγ ὑποκορισμὺν, 
{οχ ἁμαρτάνειν. Απά 5ο ἀγνοεῖ απᾶ ἀγνόημα ἵη Ιο- 
ο]α5. ν. 18, απά ἀγιόημα ἵπ Ηεῦ. Ικ. Ἱ. Ἀε6 Κιπίη. 
1η περίκειται ἀσθένειαν ἴηεγο ἶ5 ἃ πιθίαρΠογ {α]κθη 
{γοπι οἰοιίπα, παπά εΠΙΡΙοΥεά, 48 Ίῃπ πιαπΥ οίμετ 
οᾳ565, {ο ἀοποίθ (πο Ῥοῖπσ ἠππιαίοίη οὐπυδκαπἰ 
ν(Ἡ, απά Ἱπαρ]γίησ α ποίίοη ο) ια, οἱ βΙπ[]- 
ηθ5ς ο]οανίηρ {ο ας, Π]κα {Πο Γαία] σαγπιεη{ οῇ Νθς- 
ειιδ {ο Ἠοτοι]οβ; ΥΙΟΙ, 5αγ5 ΒορΗ. Τταςᾗ. Ττθ. 
καὶ προσπτύσσετο Πλευραῖσιν ἀρτίκολλος, ὥστε τέκτονος 
Χιτὼν ἅπαν κατ) ἄρθρον. 

Ὁ. διὰ ταύτην] “' οἩ ποοοίπέ ο ἐπ] [{α11{Υ] [απά 
Πιο εἰπηπίησ οοηδοφπ6πί προῃ 15]. 

---καὶ περὶ ἑαυτοῦ.] "Τ]ἱ5 ο Ίνα Ῥοιυπά {ο ἀο, 
1 οοηδο]οις οῇ απγ ρατο]αγ δἶη. Τ]ο φαοτίῇβος 
νναβ α Υοιήσ Ῥη]]οσ]: νο, Γογ στοπίογ βοουγΙ(γ, 
ν/ας αἱνναγ» οῄοτεά αρ ὮΥ {πο ἨΗισῃ Ῥτίοςί Γογ )ύπι- 
.. οἩ πα ἀπγ οϐ Εκρίαίίοπ. Ἀθο Τμενίέ. χνΙ. 11 

24. 
4.--θ. ἜΤ]ο ατσηπιοπί 15, Ειαΐί {ο 6απιο (αοᾷ 

ψο οοπδηέθά (ιο ἨΗίσ]ι ῬΕτίορίς οῇ {ιο ᾖοννς, 
οοηκ η αίοά ἐγίκέ, νν]λο ἀῑά ποί αγγοσαίο {ο Ἠίπι- 
8ο ο οῇϊσθ, Ὀμί νναςβ αρροϊπίεά Ὦγ «οά. --- 
(Κυίη.) Τιμὴ, κο λαο Τα π Πιοπογ, 15 ο/ῇθη 18ο 
οῇ οῇἱσο, νλοίπετ οἰνί, παΠίατΥ, ος το]σίοιις. 
Λαμβ. ἑαυτῷ εἱρη]βος, “« {ο αγτοσαΐο {ο οπορο|/ῇ εἰναί 
{ο νο] οπο Ίαν πο οἰαίπι,. ἜΤ]ο 19ο οῇ {ιο 
γοδοπ{ ἴθπ5δο Ίντο ἀθποίος γν]ναί 15 ολδίοπιαγἩ! ; 
απ, ΡΥ απ Ιάΐοπα Γουπά αἱ ν. 12, απά οἱκονγ]μοτο, 
Ώιε 86η5ο ἶ6. “πο οπθ6 οαπ Ἰαν/βΙ]]γ, οἳ οι]! 1ο 
{ακθς””.  πιαςί Ὀο ὮΥ Ὠϊνίπο αρροϊπίπιοπί, ἜΤ]ο 
ὃ Ῥο[βογο καλούμενος ἵπ ἴθ οΟΠΙΠΙΟΠ ἰοχί Ἠπ5 Ώθθῃ 
οπποθ]]εά (οἩ. {πο αα]οΓΙίγ ο) ππαπΥ ΝΤΑ. απά 

ο1τ]Υ Εά1οπς) Υ Βεηρ., ἀτίεςΌ., Μα{ίπ., Ἐπαρρ., 
Τηέπι., απά Ὑαἰ., απ 1η5ί1γ 5 ἶπος 1 παὶσῃί εαξ1]γ 
οτἰρίπαίε ΥΠ {πα 8οτίρεῬ, ος 6Υεη 5οπηθ Ἱπ]αά]- 
οἶοις Οπ(ήσ5; ποισ]ι α5 Βρ. ΜΙάάΙ. οὔδετνες, ἴε 
ἀἰδίατος {ιο 86Π8Ο : καλούμενος Ὀεῖπσ ορροφεά {ο 
ἑαυτῷς ᾱ. ᾱ. “ ποί οϐ ἨὶΦ οἵνη ασοσοτὰ, Ὀαί Ρεῖπσ 
οπ]]εὰ (Πετείο Ὁγ ἀοἀ.. Όπ νε βαππε απίῃοτῖίγ 
θια ὁ Ρείογε ᾿Ααρὼν ἵ5 σαποε]]εά. Ἔπε αγσαπιεπέ ο». 
ποτε ἶς, ναί, (ποισ] πο πΙαπ οομ]ά ἴακε προῃπ ο 
ΠΙΠης6Ι{ {1ο Τιον]]σαὶ ρτιεδίῃοοά, ππ]65ς σα]]θά. 
Ὦγ ἀοά, α5 Λατοη γνας; Υαί ΟἨτῖδί να ποί ΟΠΙΥ. 
αρροϊπίεά ὮΥ ἄἀοά, Ὀΐ Ἰαά απ ευογἰαδέὔισ ρτιεςί- 
ηοοά οοπ/ετγεὰ προπ Ηἶπα, ο/ Πίο Με]εμΙβεἀε]ς8 
να Ὀιΐί α ἴΥρθ. '"Εαυτὸν ἐδόξασε οοττεδροπᾶς {ο 
ἑαυτῷ λαμβάνει. ΤάΤετα]]γ, ἀῑά πο εχα]έ Ππικα]ῆ, 
ο]αῖπι {ο ΠἰπαδεΙ. Τα 16 οοπΠεθ {ο τηθαπ {ο 
Οππ]ς {οο ἨΙσΠ]γ ο οπθςθ]{, α5 ἴπ Ἠεν. χν!]. 7. 
ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἑστρηνίασε. Απά αἱ ὃ λαλήσας 
πρὸς αὐτὸν πημδῖ Ὀο 5αρρ]ίεά, ποί Ῥετ εἰροῖπ, Ραῖ 
/γοπι ἴ]ιε εοπἰεσέ, ἐδόζασε αὐτόν. Τὲ ἵ5 πιεαηῖ, ια 
Ομ Ῥοπίίβοα] ο[ῇ]ος Ίνας {αγ εαροτίογ {ο Ενας 
ππάοτ ο Ίαὖν, Ιπαδππασ] α5 Πε Ίνας αρροϊπίεά {ο 
1έ ὮΥ πα Ιπιπιεβϊαϊιο Ιηνεςίπηεπί οἩ Ἠθδανοῃ, 1π 
γὶτίαθ οῇ Πὶ5 το]αίίοη {ο οά αξ Ποπ; απά ἴθγε- 
{οτε ννας Η]σ]ι Ετίεςί ἵη α {αγ πποτθ ε]εναίεά 56η86. 
Τ]α Αροβί]ε ρτοσθεάᾷς, Υν.  --- 11, {ο οὔκδετνε, 
ἠναί ἔοςα ο πα]ἰβοσίίοης ατα αἰ] Εουπά ἵπ Ογίδέ, | 
νο Ὀείης {η5 ππαάθ ρετ[αοῖ, Ύνας επαῦ]εά {ο Ὦθ | ἰ 
Όνα ααίηος ο{ είοιπα] βα]ναί]οπ {ο αἲ] νο ςΠοι]ά 
οῦ6γ Πίπας Ιπαβππαοῃ αφ {πε Ῥεΐπς ππαἆθ α Ῥτίοςί 
α[ίεν {ο οτάετ οὗ Με]οπίεεάεκ εχα]ίς Ἠϊπι [αχ 
αῦονο 6ΥΕΤΥ οίπεγ Ρρτϊοείποοά. Ί1ε αρροϊππεπὲ 
{ο (Πῖ8 ἶ5 «ΊονΥΠ ὮΥ τείθτεησς {ο Ρ5. Π. Τ, απά οκ. 
4: ἴἸοςθ ραβδασος, οῇ οοι1ςε, Ρεΐπσ τορατάεά α8 
Ῥτορμοίίσα] οἱ ΟΗτὶκέ, απά Γα]β]]οἆ 1Π Πὶς αρροϊπί- 
πιθηίς α. ᾱ. “'ἀοά νο 8ροκο {εδ γνογάς αρ- 
Ροϊπίεά Οηὶεί {ο ϱο οι Ηϊσι Ῥτίεςι.”. Έοτ ιν 
Ιαίίοτ ραξεασο (ννΠίοἩ 5 αρρ]ιεὰ {ο ἴ]α ἸΜοβεὶ 
ΡΥ ους Τιοτά Ππαδε]{, Να. κα. 40) Ρα] 
ἀεβίσπαίες αρροϊπίπιεπί. Απα ἵπ ο Ιαίΐίογ ναί | 
ἐπερ[ίεά ἵπ λε αάάτεςς Υἱὸς, υνλίσ]ι, Ἱπ 1δ απσιις 
8θης5ο, ἐποίιαεα ἴπο ἀῑσπΙίγ ἵπ ααθρίίοπ. Ό6ε Ἱ. ὅ 
αππά Νοίθ. Κατὰ τὴν τάζιν Μελχ. ἴλε Ὀεςί Εκροβί 
{οτ5 (βαρροτίθοά Ὁ} ἴ]ια Ῥ6δο]. 3Υ5.) αγθ αστοςά, ἶ 
{ΟΥ καθ’ ὁµοιότητα, “' πβίεγ {Πο ΠΙΠΠΠΟ6Σ ο{, ας {] 
νγτ]ίθυ οχρτοςςος Τί αἱ ν]. 16. Βο 5 Ναος. Ικ. 18 
ἐπιστολὴν ἱκετηρίας τάξιν (ΓΟΙ τρόπον) ἔχουσιν. “ 
Ραγίσ]ατς (οὔβετνος θίπατί) οῇ ἴπο οοπιρατίκοη, 
Ἱπ τορροοί {ο {ο ρτοδίοοά οὗ Ομτῖεέ απά Με]- 
οἰ]δοάε]ς, ατα ποί ΙππιοοΙαί{ε]γ ὈτοασλΏί Ἰπίο γίθυν 
Ρας δηεροπάσά απ] πο νντιίονγ Ἰας Ἱπίτούπς 
οίπογ οοηκἰἀσταίίοης το]α(ἶνε {ο ΟΗτὶδί αδ α ρτθςῖ, 
νν. Ἱ ---θ, παπά σῖνοι νεπί {ο 5 Γοο]ίηρς οῇ οοπ- 
6ΘΓΗ {ΟΥ ἴοςο ΝΊΊοπα 19 Ίνας αἀάτοερείης, ὮΥ 5ασ- 
ρορ!ΐησ νατίοις οοηκἰἀρταί{ομς, αἀαρίεά {ίοτερτονςε, 
ν. ΤΠ ---14: ίο ννατη, ν]. ]--θ; α5 νε] αἱ ἴο 
οχοῖίο απά απ]πιαίο {ηαπι, νι. 10 ---0.37 

Ἱ--- 9. Ἔϊιο οχαοί τε[ετεπςς, 58οορο, απά Ὀδατίπα 
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Ίμεραις τος σαάρχκος αυτου, -- ὀεΊσεις τε χαν ικετΊοιας προς τον υγοα-- 

δίω ) .) } ’ ᾽ 

ΕΥΟΝ σωςςειν αυτον εΧ Φανατου, μετα 

’ 3 . - 2 η) ος 

8 προσενέγκας, καὶ εἰδακουσθεὶς ἄπο της εὐλαβείας, ----ἲ καΐπερ ων Τίος, 
κ. 3 σ , . ς α... 

9 ἔμαθεν ἄφ ὧν ἔπαθε τὴν υπακοὴν 

” 3 -” π Π 

κραυγης ισχυράς και δακρύων, 

κΡΜΙΙ. 9. 6. 

5 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς 7 ἈηΡΙα 3. 19. 
2 - - , ς ἃ 

10 ὑπακούουσιν αὐτῷ πασιν αἴτιος σωτηρίας αἰωγίου, προσαγορευῦ εἰς υπο 
- - 3 ) 3 ϊ ΄.. ’ 

τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν ταξιν Μελχισεδέκ. 

11 

οϐ ἴαςο νοιςος ἵ5 Ισ] ἀἱδραίεά. ΤΠεγ 56επι 
τίση(]γ τοσατὰεά Ὁγ Νοενο., Ῥέματί, απἀ Ηο]άεη, 
α5 εχρ]απαίοτΥ οῇ ν. 5, υείπα Ιηίεπάεά {ο 8ετνε {ο 
Ώια οοπηρατίδου οἱ Ολεῖεί, α5 α Ρργίεςί, γη ἴπα 
1ου] ρτῖθςί5. "ας ἴπογο ἵ5 5ΠοΥ/Π {ο βίηεςς 
ο οαγ Βανίοιγ {ο Ὀε α πποτοῖ{α] απἀ οοπιραδδΙοπαίθ 
Ηἰσι Ῥτϊαςί, ἱπαδιπποἨ α5 {οπι Πΐ5 αβειπρίίοη οῇ 
Ἠαππαῦ παίατα, απἀ «χροξεατο {ο 1ΐ5 ΙΠΗΤΗΙΙΠΙ65, ηθ 
σαπ Ρίίν ἴἶνα ἱπβτιη]έίος ο οί]εις. Τη Ἠιε Ρηγας- 
οἱοργ Ιςαι{ 1Ἴχογο 15 «οπιο οὐδοιτίγ ἵη ραγίοι]αγ 
ΕΧΡΓΘΕΡΙΟΠΡ, ἄ5 θανάτου, ἐυλαβείας, ἃπά τελειωθείς; 
απά 5{11] πιοτα α Ρετρ]εχκῖίγ ἵπ Όινε οοπίταοΊοη 
νν μία] 5οπ16 αἰτθιπρί {ο ΤΟΠΙΟΥΘ ΒΥ Ρ]αοίηςσ Ιπ α 
Ρατεη/]οςίς {ο Ἰογάς δεήσεις τε--- εὐλαβείας, ΟΥ 
έλα ε]ο]ο οῇ ν. 8, ο (45 πὶαδὺ. απάἀ ΥαἱΡΥ) ἴπο 
ΥΟΓ45 καίπερ ὢν Ὑἱός. Ἔο επςο[ ΟΡ ιαςα πιεί]οᾶς 
ἔποτο ατο οὐ]εσοίοης: απά ποπθ οῇ {επι οοπῃ- 
ΡείεΙγ ταιπονος νο ἀἰβιου]ίγ. Πε οὐβοιτΙίγ 
β66/15 {ο Ὦο οΠΙΘβΒΥ οσοσαδἰοποᾶ ΡΥ ἴἶπα ἸηβεγίίοἨ 
οἳ ἔἶιο ννογάς καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλ.; απᾶ ἰέ 
Έιμος ατθ οοηφἰἀθτθοά αφ ρατοπίποείἶσα], (ο 56η5θ 
νν 1 ϱο οΠεοίια]]γ οἰεατεά; αφ ΙΙ αρρεατ ὮΥ απ 
Ἰηνοφίϊσαίίοη οἱ 1 ἵπ ἀείαΙ]. 'Ἡμέρ. τῆς σαρκὸς 
βἰσπίβος, "' ἀπτίησ {πα πο γπεη Ἠθ Ἰϊνεά α5 α 
ΤΊΠ, 4ΠΙΟΠΣ {επι 5 ΤΠ ννμ]σ] έχετε 16 απ εγ]άεπί 
αἱ]ακίοι {ο ἴ]ε ρογίοά Φε/ογε Ίε Ἰπά ριί ο’ Π5 
Ρϊνίπαο ππίατθ, οἩ οοιτςο Ἱππρ]γίησ (Παί Ίο /αά 
βιιοἩ. 3ο {πο Ῥ65δοΠμ. 3γγ., ΄ οὰπι «αἴΠθ θβ5εί 
ναρι]έμς.. Σαρκὸς αἱ5ο οαττῖθς ΥΠ Τέ α ΠοίΙοη ΟΡ 

τα ΓΓαἰ]ίγ απἀ πηὶδετγ οῇ {λα ΠαδἩΣ “ίπε νο] 
(ας Βίματί οὔβετνες) ἀερίσπαίίπς {ο οοπα[ίοη οϐ 
Όια Τ,οαο5δ οἩη θαγί] (56Ῥ 7οῇπ 1, 14. 1 Τιπι. ΠΠ, 
16.), απάἀ ἴπαο ροτίος οἱ έ1ε Βανίοιγς Παπ ]αί{οη.ὖ 
ΟΡ 11ο ΡΏταξθ προσφέρειν δεήσεις (ὙνΠΙοΙι οοπΠίαΙη5 ἃ 
φαοτίβείαἰ αΙ]αδΙοη) αχαπηρ]ες ατα Γουπά ἵπ ἴπθ 
Ἰαΐογ (]αθεῖσα] νυΓΙ{6ΥΦ. ᾿Ἰσχυρᾶς κρ. Ἠ6Ιθ ΠΙΘαΠ5 
γολοπιθπί οἵ ατἀεπί οηίτθαίγ, ---απ ππαδηα] εεηςθ 
οΓ ἰσχ., Ὀαί οὗ νυμίο]ι Τ βπά 5οππείβῖης Υευγ 5ἱπιί]αγ 
Ἰπ ΕαΠρ. Μεά. 999. στεῤῥ ὰς ἐνεγκοῦσ ἐν τόκοις 
ἀλγηδόνας. Δεήσεις ἄπά ἵκετ. 4Τ8 ΘΙΠΙ ΠΘΑΓΙΥ 
ο ρα (Μποασ]ι πα Ἰαίίετ ἵ5δ ταίπεγ ἴ]ο 

ίΤοησεχ οπ6, απά {Ἱοτε[οτο Ιπίτοάισεά Ἰα5ί) Ῥαΐ 
ππ](ος {ος ΙπίθηβΙίγ ο{ 5εηῃ56. Μετὰ κραυγῆς ἴσχυ- 
ρᾶς καὶ δακρύων πηαςί Ὃθ οοηείτασθᾷ α[ἴθγ δεήσ. καὶ ἵκ. 
απά (πε Ἠ]λο]ο Ὦο τε[εττοὰ {ο ογ Τ,οἵᾷ”5 οαγηοςί 
ο” απά ασοΏΥ ἵπ 1] (ατάσῃ αἱ (δἱΠδεΠΙαΠΘ. 
9 ταβρθοί {ο εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλ., Ιέ Ἠαβ 

6Υεγ Όδεεῃ α ἀἱριίοά απἀθείοῃ πΠείῃογ εὐλαβ. 
αἸου]ά Ἐοδ ταπάφτεά /ραγ, οἵ Ῥίείη. Τηε Ίδις 
{οφπεπάέ ρογιη]ίς θἰίῃποιγ Υ6ΤΡΙΟΠ, απά α5ροςΙα]]γ 
ἴπαο Γοηπιεγ; ναί αἰσπ]βοαίίοηι Ῥείησ {Γεαιθηί η 
{πα Ἰαΐετ Ο]αδεῖσα] νυγίοτς απἆ {ηα Ξορί. Απά αν 
ενα 56εη5ο γἱε]άεὰ Ὦγ {ο Ἰαΐίετ ἶς ταίπετ Ἰε]απο, 
Όνα Γογπιογ Ἱπιετρτοίαίίοι (5αρροτίεὰ ὉΥ {πα πιοςί 
επιίπεπί Εκχροβίΐους, αποϊοπί απἀ πιοάρτη,) ἵδ 
τε[εταῦ]θ. Τῃις εἰσακ. ΥνΙ] Ἠανα {που πιεαπίησς, 
Υ ναί 15 σα]]εά α δρηδη5 Ῥγωσπαπα (απ Ιά1οπι 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ῥοί] Ιπ {ο ῬΒοπρίαταὶ απά Ο]αβεῖσα] 
πντΙίΘΙς)ς παπά {ο Οοπιπηθη(π{ογς το[6Γ {ο α αἰπι]]αγ 
μφο οἳ {Πο Ἠεῦ. «Ἱ) ἵπ Ῥς. χχίι. 22, απἆ ᾖ7οῦ 
χχχν. 12. Τπας ἐμο Πα] 5οη5ο Ἱς, ΄6ννας Ἠσατᾶ, 
Ἰη τΘβρεοί {ο ἴλαί υνπἰο]ι πε Γεατεά ; 1, 6. Ίνα 5ο 

ο. . ς ., ς ’ / ; 

Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος, καὶ δυσερµήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νγωῦροὶ 

Ἰεατᾶ, α5 {ο Ὦο ἀε[ίυεγεᾶ ἴτοτα . Τηε βγπίακ ἵ8 
αοσοπιπιοᾷαίεἁ {ο πο Ἰαΐίει ρατί οῇ πε 8εη5θ. 
Οµ πε παίγε απἀ επί{οπιέ οϐ 18 [θατ 5εο Βίησγϐ 
Έκο. ΧΙ. (οοά τεᾶδοης ατα αἀάπσεά Ὦγ Πάπα {ος 
εαρροβδίησ {παί 1 νναδ α ευα{εγίῃσ (ο οοιΓ5θ οΟΠ- 
Ππες {ο {μα πια παίατθ) ποῖ ία αρρτε]πεηδίοη 
ΟΡ ια εαῇετίπσ οἳ {ο οἵ058, Ριΐ {ο ἀτοαά ος 
εἰπκίησ ΠΠάΟΥ {πε ασοΠΥ ο[ Ρεΐηρ ἀεδοτίοά ὮΥ Πὶ8 
Ἐαίμετ, (566 Μα{{. καν]. 46) πε οοη5εαθηοσθ ο 
Ρείηπσ πιαάθ α οΙΓ56Θ {ΟΥ 115 {ο τεάθεπα 45 [Τοπα ἴηο 
οασςο, (α]. 1. 19. Ποιυ οατ Τ,οτὰ ννας ἀε]ινογεά 
{τοπι (5 Γεατ Ὢνο Ίθατῃ {οπι Τα]κο αχί. 19, --- 
ἨσΙΠΕΙΥ, ΡΥ Ὀεῖπσ εἰτεπσίλεπες ὮΥ απ απσθΙ. 

--- Καίπερ ὢν Ὑϊός.] Βαεπάδχ, ποῖ « ἠιοαρἩ ο 
τοεγε ἃ 5οἩ,) Ὀ{ “ ἠνοισ] ης ννας Θοη,)) ---- (ΠαΠηθ- 
1γ, οϐ ἀοά). 
αἲ 1. 1, νπεγο 596 Νοίο. Τ]ο αὖονο 5οπ5ο 1 βπά 
ειρροτίεά ΡΥ ία αιίΠογ]γ οῇ ία αποϊεπί Οοπι- 
πιοηίαίοτς5 αἰπιοβί ἹΠΙνοΓδα]]γ. ο {πε για]ς. 
Έλ]ας Ὠοεὶ. Ἰπάθεά, ἴνε Ὀεδί πιοάετη Ειχροβδίΐοτς 
αγθ αστθες ναί 16 ππθαπς “«Βοπ οῇ αοά. Βατ 1Ε 
5ο, ἵέ ουσΠί {ο Ἠανεο {1ο οαρίίαὶ Πείίοτ, απ {αί 
Ι4ἱοπα πηαδί Ἰθτο Ἠανα Ῥ]αςθ, οἩ ΥΠΙοἩ 1 Ἠανο 
(γοαίαά 5αρτα Ἱ. 1. ἜΓ]ε αΌογνο γΙ6ΥΥ 15, ΠΙΟΓΘΟΥΕΣ, 
οοπβῄτπιεά ὮΥ ιο οἱο5ο οοππεσίοπ ΨΝΠΙΟΝ, Ι 
ἠπ]ς, εχὶδίς Ὀθείνύθθη καίπερ ὢν Ὑἱὸς απά ἐν ταῖς 
ἡμέραις τῆς σαρκὺς αὐτοῦ, ---- πιοαπίης, ΄« Ψπεηπ Ίο 
ν/αδ πιαάθ ΠαΠ : 9η αποσοοαπί ο{ υΠίοΙ, απἆ {ο 
εἶσατ {6 Ἱπίετπιθάϊαίε ροτίίοἨ, [ πανο, γι αταίᾳ, 
Ρ]ασες ἴ]α Ψγογάς δεήσεις --- εὐλογ. ἵπ α ραγεπίηθεῖς. 
Τη ἔμαθεν --- ἔπαθε ἴἼιοτο 15 5αρροξεά {ο Ὀθ α Ῥαγο- 
ποπιαδῖα, (α βρατο ᾖεαιεπί Τη έπο Ερϊσί]ος οϐ 9. 
}αι[,) Ρτοῦαῦ!Ιγ {οαπάεά οἩ {λε ΡΓονΘΓΌ µαθήµατα 
τὰ παθήματα, ΝΠΙΟἨ ΠΙΔΥ Ὦο {τασαἆ {ο Ἡοτοάοί. Ἱ. 
101. Ιπάεεᾶ, α Ρρατοποππαξία ϱἨ {ο Όυεγὸς ἵδ 
{τοφιεπί]γ Γουπά ἴηπ πε Ῥοςί αΠίΠοίβ. Τη ἔμαθε 
τὴν ὑπακοὴν Ιῖ 16 Ὠεδί ποί {ο 8οεἷ πιείαρ]ιγείσαι 
τοβπεπιεπίς, Ραΐ {ο τεσατᾶ ἰ{ αξ α Ῥοριίαγ εχρτεξ- 
βἱοη: ἀεποίίηρ έΠαί ηε γ/αβ πας {0 Ι6αγΠ οχρετί- 
πιοηία]]γ Ἠουν ἁῑ[ποι]ί Ιέ 15 {ο ϱῦογ (965, υνΙ]] 
αιπ]άςί οοπιρ]Ισαίες {τία]ς. 

9, 10. τελειωθείς.] "ΤΠ Ἰας τοίοτοποοθ {ο {ο 
ἔπαθε αἲ ν. δ., απᾶ πιαδί (αγείογο Ἠανο {ο 5απ1θ 
6θηςο α5 αἲ Π,. 10. διὰ τῶν παθηµάτων τελειωθεὶς, 
/ΠΙςΟΠ, ἃδ αρρεατς [οπι ίμο ρτθσεάϊης νθγβο, ἶδ 
66 Ῥτουσ]ί, ος οχα]ίας, {ο σ]οΥγ ἵπ Ἠθεανεη.. Τ]ο 
ὑπακ. ἀεποίες ορεάίεποε {ο Ἱὶς (ἄοερε], α5 Ργοπιρί 
απά οοπηρ]είο α5 ἰαί τεπάσετεά Ὦγ οι Τιοτά {ο 
ἀοἆ Όιο Εαίλεγ. Αἴτιος, εβεοίοτ, ἵ οαἱνα]επίέ 
{ο ἀρχηγὸς αϊ Π. 10. Ο0 προσαγορευθεὶς 11ο 8εΠ5Θ 
(ΠΙο] ἵ9 ἀῑδραίεά) 5εαοπις {ο ϱα, ΄Ρείηπσ ργο- 
εἰαϊπεεᾶ απιά οοπιἰ{μίεᾶ..  Αρροϊπιηεπϊ {ο οῇϊοθ 
νας Ιπ αποϊεηί, α5 Ιπ πιοάειπ {πῃθδ, πιαᾶε ὮΥ 
α]{ῖπσ {ο Ῥείδοη ὮΥ ἴῑε {ο αἰίαομεά {ο (16 
ο/ῇσθ. 

11-14. Ἠανίηπσ (πας Ἰπίτοάποεά {πα εαρ]οοί 
οῇ Ομτ]ς0ς οχα]ίαίίοῃ 45 Ῥτίεςέ, ίΠε παίιτο οῇ (ο 
οοπιρατίδοη Ιπίτοάμσθά, ΥΙή. ιο οοπιρατίδοη οἨ 
Οιγὶςς Ῥτιαείποοά πΙ ἐλαί οἳὔ Με]ομ]ιεεάες, 
οοσαφίοης {Πο Ἱντιίογ {ο 5ίορ κΠοτί, ἵπ οτἀςτ {ο 
οοπηπιεηί οἩ {Π5, απά αἶδο ἴο σὶνο π{ίθταποςῬ {ο 
Πὴ6 επιοίίοπ8 ο{ οοπΠοΘΓΠ {ος {ᾖοβε ννηποπα ης αά- 
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ΠΕΡΒΕΥΝΣ ΟΗΠΑΡ. Ὕ. 19--14. ΥΠ. 1. 

Καὶ γὰρ, ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν 19 
, -” , ς - |) - -” 

χοόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδασκειν υμᾶς, τίνα τὰ στοιχεῖα της 
” - ων σν ’ 3; ’ 

ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ" καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, 

, Π , 3 
δικαιοσύνης γηπιος γαρ ἐστι. 

καὶ οὗ οτερεᾶς τροφῆς. "' ΙΠᾶς 7ὰρ ὃ µετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου 19 
’ ἵ ς Ν ᾽ - 

τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰᾶ τροφή, τῶν 14 
υ υ ες . 3 , ’ "4 λ ὃ ; .. 

δια την ἔξιν τὰ σαιοθητήρια γεγυμνασµένα ἐχοντων προς θιακφισιν κα- 

νι, 

ἀγαςςεά. ΈΤ]ο ἀῑ[ιοι]ίέγ απά ουδουτίγ οΓ {1ο εθ- 
1εοί Υπο Πε ἶ5 αροπί {ο ἀΐδοιδς ατα, Ἱῃ Π]5 νίευν, 
οσσαδἰοπεᾶ ρτ]πείρα]1γ ὮΡΥ ινα Ίου είαίο οῇ τε]]- 
ρίοις Ἰκπονν]εάσε ἵπ ος Ὑοτη Ὦθς αἀάτοβςες. 
ΤΠϊ5 Ἰα {ε]]5 {παπι ν6τγ ΡΙαΙΠΙΥ, 1π οτάςΓ {ο 16- 
Ρτουο {Πθτη {ΟΥ ιο Π{ί]ο Ρτοσγοςς 416Υ Ἠανο πιαάθ 
1π Ομτὶκίαη Κπον]εᾶσα, α5 Ἰε]] α5 {ο σιατά {]λθπη 
ασαϊηςί ορ]εσοίηρ {ο ννμαί η ἶ5 αροιΐ {ο αἀναποθ. 
(δίαατί,) 

--- περὶ οὗ] “« τεδροοίἶπο ννμῖο]Ὦ Γρεγβοπασε] απά 
Ἠϊς Ρτὶοείποοά.”. Οτ ννο ππαγ, Ὑι Οτοί. απά 
Ῥϊδο., 5ΡΡΙΥ πράγματος, “ ΥΙΟ πιαίί6ς,” ΠαΠΙΕΙΥ, 
Όινο οοπαρατίδοπ ος {Πε ργὶοδίποοά οὗ ΜεΙεη]εεάε]κ 
απά ΟἨτὶςί. Δυσερμ. λέγειν 15 {ΟΥ δυσ. ἐν τῷ λέγειν, 
ἔ6 ἀῑβιοι]{ {ο Ὀ6 πιαἆο Ἱπίε]]]σίθ]α, ἵπ 5ρεπκίῃπσ οη 
Εναί εαΡ]εςί.”. Πολὺς ἂν εἴη ὃ λόγος να α [δφιεπί 
πιοὰθ οί ΕΣΡΙΘΒΣΙΟΠ. Ἰωθροὶ γεγόν. ταῖς ἀκ., “΄ γοι 
αγε 1] ἵπ αρργοῃεηβΙοΠ. 

19. καὶ γὰρ, ἃο.] Τ]ο καὶ 15 ΒΥ 6οπιθ τοεπἆοτεά 
εἰοπῖπι, οἵ Ῥγαεῖρηρ. Βμαί 5αοἩ α 56Π8θ ἵ5 Ρἵ6- 
οατίοις; απά Τε 15 Ὠείίεγ {ο 51Ρροεξθ α οἰαιςο 
οπη]({οᾶ, {ο ΥΠ {ιο γὰρ τε[ετΒ, απά {ο αβείση 
{ο καὶ 15 αςαα] 5οηΏβθ αἶδο ΟΥ ευεπ; ᾱ. ἆ. “ [Απά 
εσῇ γο ατε] Γογ Όποισῃ γε ομςἠί, αοοοτάῖης {ο 
ιο ἀππα, {ο Ὦ6 {θασμθι5,) ὥο. 

--- διὰ τὸν χρόνον] “ἴπ τεδρεςοί {ο, ΟΥ σοηβΙάςΓ- 
ηπσ {ο πε [Υθ Ἰανε ]εαγηϊ {πε (1οβρε]]. Μεα- 
ἴπσ, ναί ἴ]ογ Παὰ ]αατηί Ίοπρ οποιση {ο ο 
{εαε]ιογ; Ἱ. 6. Ίοησ εποιση {ο απἀστείαπά, ποί 
ΙΠΕΥΕΙΥ {πε οἰοππεπίς, Ῥιΐ ο ποτ τοσοπά]ίο 
ἀοοίχῖπεβ ΟΡ ιο (οβρε]. Αί ὁιδάσκειν 5ΙΡΡΙΥ 
ἡμᾶς. Στοιχεία τῆς ἀρχῆς, [ΟΙ τὰ πρῶτα στοι- 
χεῖα 5 ΠΠΕΠΙΠςΡ Γ441, τερεπίαποθ, απά 56Ἡ Ἰκο. 
Τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ 80Π16, α5 Κιῖηπ. απᾶ Βίαατί, 
οχρ]αίῃ (45 αἶδο ἀῑά {οτπιετΙγ (τοί., Ἐδι., απά 
οίμογς), ιο ἀοοίτίπος ου οοπΙππΙπ]σα{ίοηΏς ΟΡ 
αοά ἵπ ια (1οδρε!, (ο βγείοπι οῇ Ὠϊνίπο ἱταίῃς, 
ν/π]οἩ. ννο απάφτείαπά ὮΥ Οδἰαπίη. Α νῖουν 
οϐ νο 86η5ο εοπῃτπεά ὮΥ γΙ. ]. Καὶ γεγό- 
νατε ἈΧρείαν ἔχοντες, ἃνο., « απᾶ ανα Ὀδοσπιο 
ΒΙΟ] 5 πο,” ὅο.; α. ᾱ. «« Ίκε οἨΙ]άτοπ, ννηο 
οαπηοί ἀἱρθςί αΠΥ Ὀμ{ ο Ἰσμίοςί {οοά.7. ἜΤ]ο 
οοπηρατίδοπ οἵ Κπον]εάρα, ου ἀοοίτίπο, {ο /οσᾷ ἵ8 
{τοαιοπί 1π ένα ο οννῖς] νντ]ίετνς. Τ]αο ε]οπιοπίατγ 
απά {πα πποτο τοσοπαϊίο ἀοσίηθς αγο Ἠθγο 6ΟΠ]- 
Ρατεά {0 πηῖ]κ απ {ο 5ο] [ους τορροσ(ἰνα]γ, Ἰηδί 
38 αἱ 1 0ογ. ΠΠ. 2, γάλα 15 ορροβεά {ο βρῶμα. Υ 

λοῦ τε καὶ . κακοῦ. 

στερεὰ τροφὴ ἵδ πηθαπί 5ο]ιά [οος, οα]]οά Ὦγ (α]εῃ 
ἰσχυρὺν βρῶμα, Ἰἶκο ναί οἱ [168 ππᾶ σταῖπ 1η. 18 

{ πποβί οοπεηςεὰ κἰπία; α5 ορροβθοᾷ {ο πα], ΡοΓ- 
τιάσα, απά 816] Ἰκα, εἰασαπί]γ (οτπιεά Ὁγ ΔοΡΠΟ- 

᾿ οἱος νέα τροφή. 
19, 14. Ἔπετο 15 Ίχοτο 80ΠΠΆοΟ οὐβοιτγ, οσσα- 

αἰοπεά ΡΥ α οοπ{οµπάἶπρ οῇ ἴπο ππίατα] ννἩ. {μα 
πιοίαρ]οτῖσα] (ος α]οροτίσα]) 5οη5ο. ΙΓ Κορί ἀϊς- 
εποί, ο ἠπουσΏί ννοι]ά Ὦο οχργοβκος ας Γο]]οννς: 
6 ΤἨυς [ας] ον6τγ οπο Ίο σπη Ί1νο οπ]γ οπ παῖ]]ς 
9, ἵΠ 6ΟΠΊ6 δοτί, α Ῥαῦο [5ο] ονοτγ οΠ6 ΥΊο σαΠ 
Ρτοβί οπΙγ Ὦγ (ιο βγεί οἸοπιοπίς οϐ νο (Ἰοβρο[, ἵ8 
4]5ο α Ῥαρο ὑπ Κποιυεᾶςο. Ὀδῖης ἄπειρος λόγου ὄικαι- 
οσύνης..  Ἀο ΡΜΙΙο ρ. 198. οἰίεὰ Ὁγ (ατρπ. ἐπεὶ δὲ 
νηπίαις μέν ἐστι γάλα τροφὴ, τελείοις δὲ τὰ ἐκ πυρῶν 

4ιὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ 1 

πέµµατα” καὶ ψυχῆς γαλακτώδεις μὲν ἂν εἴεν τροφαὶ 
κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν --- τέλειαι δὲ καὶ ἀνδράσιν 
εὐπρεπεῖς --- (1 εοπ]εοίαΓε εὐτρεπεῖς) αἱ ὑφηγήσεις. 
Πε ΕΧΡΤΕΒΡΙΟΠ λόγου δικαιοσύνης 18 ναΤΙΟΙΦΙΥ Ιπίετ- 
Ῥτείθεά. Τί πιαμ ΤηεαΠ, 35 1ὲ 15 σεπετα]]γ εχρ]αϊπεᾶ, 
«ιο ἀοοίτῖπο οῇ εα]ναίίοηἨ, 1. 6. {πο (ΟΠηὶςίίαῃ 
τε]ρίοη. Τ]ε Ῥεδί Εκχροβίίοτς, {οπι ΑΡτοςοἩ {ο 
Κυῑπ., ἴακο 1έ {ο πιεαη ἀοείτύπαπι ρεγ]εοίίογεπε. ἴε 
τελειότης οΕ γΙ. 1.; τερατάῖησ 1 αξ ἵπ απ{(ῃμθείβ 
ΙΙ τὰ στοιχεῖα. Απά 5αο]ῃ ἶ5 {Πε νίενν οἱ {πα 
5οη5ο αἀορίεά Ὦγ Οαἰνίπ. Εις 1 οποι]ά 8θθπι 
Ῥοΐίετ {ο βΙπΙρΙΥγ Ιπτετρτεί 16 «έπε ΟἨτίκίαῃ τε- 
Πσίοη,” ίπε ἀοοίτίπο οἱ βα]γαίίοη {πτοισ] ΟΗτῖςί, 
Ώιο ἀοοίτῖπε οὗ Ια5βοαίῖοη ὮΥ [απ απἀ στασθ. 
Τη 5Ἰοτί, ἰΠῖ5 αρροαῖς {ο Ὀε α ρετ]ρ]γαςίς {ο ἀεποίθ 
Μιο («οδγρεἰ. Το Ώιε ἄπειροι λόγου δικ. ατθ ορροβεά 
Ίο τέλειοι, ΟΥ ἴποξθ Νο οαπ Όθατ {Πθ 5ο]1ἆ {οοά 
ο/ α πιοτθ τοσοπα[ίο ΙΠΩΠΙΤΥ Ιπίο {πε ογἱσίη απᾶ 
παίυχο ΟΕ {Πο (οβρα]: εοπιρατίης {Πε τοογά οί 
ΤἱσΛίεοιιποςς, πε τὶσλίεοιςπεςς οὗ Γαἰι (Άεε 
Ῥοπι. 1ν. 6.), ΥΠ πα τισηίθοιβηεες οἱ {λε Ἴαιο 
(8εο Ἐοπι. Χ. ὅ, ϐ.), απ ἰτασῖπσ ἴθ οοΠπΠπεχΧΙΟΠ 
Ῥείνεεη {ο Ῥαίτίατο]α] απά [ο ἸΜοβαῖο, απά 
Ραίννεεπ {πο ΝΓοβαῖο απά {πο (Ἠτὶδήαπ ὨΏϊδρεηςα- 
οης. 

Τ]μο {ΘΥπη5 τελείων, στερεὰ τροφὴ, απᾶ ἕξιν, ατθ 
εα α]]γ αἀαρίεά Ὀοί]μ {ο {πε παίατα] απἀ {ο ἴθ 
α]]οσοτίσα] 56Π56. Τηε (ααπϊΐ, Ιπ τελείων ἀεποίθς 
(έπος {ογ. Διὰ τὴν ἔζιν ἀεποίθς ΄΄ΡΥ Παρί, ἵπ- 
ἀπσεά ὮΥ Ίοησ 15ε απἀ οχοτοίδθ; ” ἕξις κἰσπ](γίπς 
Ρτοροτ]γ α Ἰαδιί οϐ ῥούη, απᾶ πιείαρλοτίσα]]γ, 
α Ἠαβίέ οῇ πεπάς νο] 1μροδες 15 απᾶά οεχεῖ- 
οἱδο. Αί τὰ αἰσθητήρια 5ΙΡΡΙΥ ὄργανα, πεαπῖης 
τὰς αἰσθήσεις, 5 Ἱπ αἃ ᾖαρπεπί οἳ απ, Ρ. 
1051. Τι Ἰετα, Ἰούθνετ, ἀεποίθς {1ο ἐπίεγπιαί 
86ΠΦ6Ρ. 

ὮΥ καλοῦ απά κακοῦ ατθ πηθαπ{ί πποτα] σοοά απά - 
πηοτα] εν]], ἴο σου [ο[ (τα] απ (να αν!] [ο 

Ἠ]ναξ 18. εαἰά ἵπ νν. 12, οΓτογ], ὅο., 1π τε]Ισῖοη. 
19, 14. 15 ἵη 5οπ1θ ΤηθΘαδΙΤΕ ῬατεπίΠοίἶσα] (Γοτ ἴἶπε 
διὸ 1π νο πεχί νογεο οοηπεοίς ν] ν. 11.), απἀ 
ναί 15 ποτο Ῥτοπιϊδες (α5 Ιπίτοάιοίοτγ ἴο ἴπα 
ειιὐεοφιοπί ἀἰδοιςδείοῃ οῇ {πε ππα(ίατς ἵπ ἀπ[ΠοΙ{γ}) 
ἶ5, ας Βρ. Εε]] οὔβοινες,  ποί εαἰᾷ ας ΙΓ 6 {ποισηίέ 
Όνοπα π{{οτ]γ απβί {ο, οἳ Ιποαραβ]ο οἩ, Ίο 5αΌ]ίππε 
ἀοοίτῖπο Ἡς αβιογνναγάς ἀε]ίνεις; Ραί Ὦγ σοπ!1 
ἰαχίησ ἰ]είχ ποσ]ίσοησο απᾶ Ἱπιρτοβοίεπογ (ο 
ΝΝΠΟΠΙ αἲξο 8οΙΠ6 ννογο [α]]οῃ αἵναγ, απά οἱ]οτΒ, 
Ἰ]κο ομΙ]άτοεπ, ννοτο το]αρεῖησ {ο {Πο ΓΟΓΠΙΘΓ 9616- 
τηοΠῖθς, ο[οπηοπίς, απά ταζπιοπίς οῇ {πα Μοφαΐς 
Ίαν) {ο οχοῖέο ἴἸοπῃ {ο α στοαίετ γἰσί]απςς απά 
αἰίοπίίνοπεςς {ο 1{.) 

ΥΠ. Ἱ. διὸ, 1. 6. ««εἴποο γο ουρηίέ πο ἴο ὃθ 
Ώνης τέλειοι, απᾶ πηκί Ὄο, ΙΠ 8οπιθ ἆφστος, αὖ] {ο 
οοπαρτε]ιοπά τὰ τέλεια (11ο πποτθ τοςοπά]ίο ἆος- 
(τίπος ΟΡ 11ο ΓΗ{]1) Ίο ας ρτοςθθᾷ,” ἅο. 8ο] 
5οοπΏς {ο ο {]ιε {γιο {ογσς οῇ ἴμα διό: νοῖ, οἩ ἴα 
νηο]ο οῇ ἴΊοςο εἰκ νογςος πο] ἀἰῄετοπσςς οἳ 
ορίπίοπ. οχἰδί. Γονατάς αφοοτἰαϊπίπσ {πο ἵτας 
8οηςο, ἴί 15 ἱπρογίαπί {ο ρτογ]οας]γ αἰ{οπά {ο (να 
6ο0ρε οἳ να Ὕνλοἰο Ῥροτίίοπ, απά ο Ἱπίοπί οἳ 
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λόγον, ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα”. μὴ πάλιν θΘεμέλιον καταβαλλό- 
ο “ Ξ π » 

9 µενοι µειανοίας ἄπὸ νεκρών ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεον, ῥαπτισμων 

Όνα νετ. Απά Ἱθτο Εχροδίίογ αἀορί ἴννο ἀἱδ- 
εμποί απἀά πιαἰετία]]γ ἀἰποτεπί ν]ονν. Όπε οἶαξθ 
οοηβἰἀετς (πα ν]οἰε ῬΡαβ8ᾶσθ α5 ᾖορίαίογη, Ι. ο. 
οατηε»ί1γ οχ]οτίῖης {εια ποί {ο τοδί φα]5βας νὰ 
Όιε οἰσπιεπίατγ ρτιποῖρ]ες οῇ το]ἰσίο, Ὀαί {ο αἶπα 
αἲ Ὀθίπσ Γαἱ1γ οοπνειδαπί ἵπ ἴἶιε Ομγ]κίίαπ. Γαἱτ]ι. 
Ῥαΐ το 5 νίενν οῇ {με 86η5θ {με ΝΟΓά5 καὶ τοῦτο 
ποιήσοµεν, ἃτο., ἃπά ἀδύνατον γὰο, ἃ Ηέί]α α{ίοτ, ατο 
ΥΘΓΥ πἀνοαιδθο. Ῥτοῦ. Βίματί, Ιπάεεά, ννηο πἀορί5 
Ἡ, οὔετς ἴνα [ο]]οννῖης α5 ἴμε οοι-ςθ οΓ τοαδοηίησ: 
«Οκ ίαπ Ργδίητοπ. ο οασηί, ὈΥ είς πια, {ο 
νο απα]πεὰ, Ὁγ γοιτ Κπονν]οάσε ο[ το]ἰσίοη, ἴο 
ψεσοσιπθ ἴδασμετς οΕ Πέ, απ1{ έμο είαίΐε οῇ Ισπογαποθ 
Ἰπ νΙο] γοι ατα. Τμαεί 1 ποίῖ Ὦθ ΠΘΟΘΒΡΙΓΥ ΠΠΥ 
πποΓο {ο {θας]ι γοι (πο βγεί ταάίππεηί5 ο/ (Ἠγιδίίαη 
ἀοοίτίπθ. Ῥηο] ργορτθ8ς νο δέ πιακε, Ώθο Υο- 
Ιεηίο. Ῥίαοπατγ νο οαπποί τοπηαίπΣ 6 πημδί 
οἴί]γετ πάναπος ος τεσθἆθ. Βαί σιαατά ΥνεΙ], Ι Ῥε- 
βοοςἩ γοι, ασα]ηςί τεοθάίησ; ἀδύνατον γὰρ, ὅσο. 
Ὑεί ποινλείαπάίπσ (παί χο νίενν 15 ἴπαβδ αὓ]γ 
τοργεςεηίες, 1{ ἶς Παθ]θ {ο δενοτα] οῬ]θοίίοης. 16 
9 βοπτοθΙΥ πθοθβκατγ {ο τοιηατ]ς ον ΙΠΙσΠ ία 
πηραπίησ ΟΓ καὶ τοῦτο ποιήσοµεν Ὠ38δ {ο Ῥο βἰγα]ηα(. 
Ποιήσοµεν οππΏοί ΠπΘαΠ “να πιδέ πακοε: απ 
Όναί 5οηςο, 1 αάπιέεά, υνοι]ἀ Ὄο ααἱία ἵποοηστι]- 
οἱ8 ΝΤ] ἐάνπερ ἐπιτρέπη ὃ Θεός. (ετίαϊπ]γ 1έ ιά 
ποί οσο {ο {Ἴλοςε «1ος οὗ ο], νο, ἃ8 νο βπά 
{τοπ 80Π16 οὗ ιο Μ5ΑΗ., α]ίθγεά ποιήσοµεν ΙΠπίο 
ποιήσωµεν ; ἃ τεαάίηςσ ννμΙο. πο πιοάετη Γἰάῑίοτ ος 
Ρ]η]ο]οσίεί ενοτ νεπίιτεὰ {ο ρἰεαά {οτ. Μοτθονεγ, 
ἀφέντες εαππιοί ρορδίθίη ππεαπ οαα(ήπα, 1. 6. ποί 
τοδίίησ οοπίθηί ννἩ, α5 ἨΜτ. Πο]άεπ εκρ]αῖης. 
Αοσοτάίπσ {ο ἠιε π5α5 Ἰοᾳπεπάϊ απά {ο οοηίαχἰ, 
1 οαπ ΟΠΙΥ Ππθαη, “ ργαίογ({οπίος, ῃαξδίπισς Ο06Υ 
[ίοτ πο ρτεδεπί]: ” α αἰσπίβοπίίοη {Πεφοπέ 1η 
υπο (]αβδισα] νυγίθυς, απἆ οὗ νο] πο ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
{αίους αἀάμορ 5ενογα] οχαπ]ρ]θς. ἾΊπ 5ποτί, ία 
Ἱπίατρτείαίίοι {π ααθβίίοη ἶς, Τ αρρτεῄεπά, ΡΗΙ]ο- 
Ἰορίσα]1γ απίεπαυὺἰθ. ἜΤ]μο ἵπαθ 5θηεο οὗ {πο 
ν/οτάς 5, Τ οοποδίνε, {μαί αξεἰσπεἁ Ὦγ πιαην απη]- 
ποπί (οπιπιεηία{οτς (45 ἀτοῖ., Ὑαί., Ρίςο., (4οπιας, 
ΜΟΥ, Ἠ/οἱξ, απἁ οίλενς, ἀοννη {ο ἴ]ιο έἶπιο οϐ 
Καπ.) νο απἀθτδίαπά {ο ννγῖτετ Ὀγ {λαςο υνογάς 
{ο αρρτίπε ἴπεπῃ ναί Πο 15 σοϊησ {ο ἆο; γἰπ. ρᾳ58- 
Ίπα ονετ ἴηθ ΠποΓο ε]επιεπίατν ραγίς ο{ {ο Ο)γῖς- 
ἴίαπ ἀοοίτίπες, {ο ρτοσςεσά {ο {6 Ἠϊσ]αγ απἀ πποτθ 
τθοομά!ίο οπε5; ᾱ. ᾱ. ΄΄ Ῥαδείπσ ονετ [[ου ια 
Ργεβεη{] πο εἰεπιεπίατγ ἀοοίτίηες οῇ τορεηίσποο, 
Γαπ, αρίσπι, ὅσο., Ιεί π5 Ρτοσθεἆ {ό {πο οοηςί(]- 
εΓγαί]οῃ οῇ {ια Ἠσ]εγ ἀοοίπίηος (45 ἱπνο]νεά Ίπ {16 
οοΠΠΡΑΤΙΡΟΠ Βθδίν/εεη {να ργιεςίποοά οἳ Με]ε]ίςα- 
ἀαῑς απά ΟἨτςέ).  Απά Επί, ἄοά νν]]]ησ, νο ννΙ]] 
πονν 49, 1.6. Ιπίοπά ποῖν {ο ἆο. Νονν ἐς 1ο νντ]- 
{αγ άοος; Ὀαί ποί πΠ{1] α[ίογ α ἀἰσγοςδίοη, οοπίαϊηθἁ 
π νν. 1--- 12. πο]αείνο: «οπιππεποῖης {πα ἀῑδοιις- 
Εἰοη ἵπ αμθδίίοη αἲ ν. 19. ἜΤ]ο αὔΌονο Ιπίοιρτεία- 
Που 15, ἴ Ῥε]ίονο, αῦ]ο {ο πο βογίοµς οΡ]οοίίοης, 
1 Π Ὁο Ῥαί Ώοχπο ἵπ πα]πὰ ἐλαί έο υνογάς μὴ πάλιν 
θεµέλιον ---- κρίµατος αἰωνίου ΤΘ, ἵπ δΟΠΊ6 ΠΙΘΗΡΙΤΟ, 
ΡαγεπίΠιοίέσαί: παπά (χας καὶ τοῦτο ποιήσοµεν 60Π- 
ηθοίς νο] νν] ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα. 1 
παν, Ἰπάθες, 6 πγσθᾷ ἴᾖαί, αοσογάἶησ {ο ἐλὶ5 νίουν 
ο[ πο 56/99, Τέ 15 ἀἰβιοι]{ {ο ἴγπορ ἴἶλο εοπποτίοτ 
ηπ ἀδίνατον, δτο. Επί, π [πο, {19 οα5ο ἶς οίΠ6Υ- 
ψήςε : Γογ {Πθ γνοτάς πθθᾷ πο, ΠΔΥ, οισ]ιέ ποῖ {ο 
Ὀο γε[ογγοά {ο νν]ναί ἐπιπιοάία[εἴ ρτθσθἀο, Ρα {ο 
Ώιο ραγεη(]ιθίἶοπ] Ρογίϊοι μὴ πάλιν --- κρίµατος αἰω- 
γίου, 38 15 ΑΙΙΟΝΝΏ ΙΠ (ιο Νοίο οἩ ν.4. Εἰπα]]ν, 
πε αὔονθ γίθνν οῇ {ιο 5οη5ο ἶ5 5αρροτίοά ὃν {ο 
αυ{]λογίέγ οῇ ένο Ῥαρε]. Ἄντ. Ὑδυδίοι: {1ο Τγαης- 
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κ 
Ἰαίοτ 6νεη τοπάστίηπσ φερώμεθα, “«ννθ το Ίεανο 
[ουιί οἱ εἰσηί] απάἀ νο κ] «οπιθ {ο,) ο. ΒΥ 
τελειότητα 15 ΙηθαΠ{ τὰ τέλεια, (οδθ τεοοπά{ίθ ἆος- 
Π1πθς, νν ο οογγοβροιιά {ο {16 φοὐίά /ουά ]α5ί ππθῃ- 
Ώοπεά, {οοὰ Π{ {ου ἴθ τέλειοι, Υ. 14., απ 1 Όοηἡ, 
1. 6, Τ. σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοι, σοφία ν 
ἐν μυστηρίφ. Ἶι 18 οὐβετνεὰ ΡΥ ΤΠδορΗγ]. ελαῖ 
ένα Αρορί]ο 84Υ8 ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὃ Θεὸς, ποῖ α5 ΙΕ 
ἴ6 ννετο ἀοιυί{α] ννοί]ιουγ (σοά ννου]ά ρογπιί {Π1ς, 
Ραΐ α5 Ῥείησ αοοιβδίοιπεᾷ {ο 15δθ ΑΙΟΠ Γοτιπα]α5, 
ἀεποίίηπσ οπηίϊτο ἀερεπάεποεθ οη Εϊνίπο Ετον]- 
ἀθηπορθ.. «Τμε τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἆρ. λόγον ἵ6δ εκ- 
ΡΙαϊπθς ὮΥ {ο στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ 
Χρ. αἱ ν. 12. Απά τοῦ Χρ. Ἰ6ἵθ 18 ΓΟΓ ίθ τὰ λόγια 
τοῦ Χρ. ἴἨετθ. ΤΠ φερώμεθα ἴΊεγο 5 α παιίεαἰ 
πιοίαρµοτ, Τη νν]ο]θ 15 [ος ἀφεὶς τὸ λέγειν περὶ 
τῆς ἀρχῆς τοῦ λόγου τοῦ Χρ., απά λαί {ος τῶν λόγων 
τοῦ Θεοῦ. 

--- μὴ πάλιν --- αἰωνίου. Τ]9 8εΏ5ε Ἠετο αβείσπες 
π/]] ἀερεπά αροπ {πο νίοεν αἀορίεά τεβρεοίῖπα 
πο 5οη5ο ο Ὠιο Ρρτεσθάϊπσ υνογάΒ. 1 5ποι]ά 
8οοΊη ἴμαί ίμοθ Αροδίθ πιεαπί {ο αἀνετί ἴο ἰίμα 
εί οἳ ιο εἰεπιοπίατη ἀοοίτίπες οϐ {ο ΟΠτίδ- 
ὕαν το]σίοη (α5 ἵπ Ῥοπι. χν. 20. 1 6ος. 1, 10.), 
οπα{ἶπσ 5οἩ α5 Υ6ΓθΘ πρίῖεά ΙΠ πο Υ6τΥ ρτοίες- 
5ἴοη οῇ ία τοε]ὶσίοιπ. Απά ΊοΓο[οΓθ ννθ αἴθ ποί 
{ο οχροοί {ο βπὰ αἲἰ ἴἶιαί ατα ερεοϊβεά ἵπ βἰπι]]ας 
οπιπιογα(]οης αἱ 1 6ογ. αν. ὃ, 4. 1 ΤἼεςς. 1. 9, 10. 
Ἔπε, , ΤΗ --- 14. ὑποισῃ 5οπ1θ ΟΡ {επι ΠΙαΥ Ῥθ 
ἐν τοῖς πρώτοις. 
ο1π [αποῖ, ιο ἀοοίίπθς αγο 516] α5 Ί/6Υ6, 5ο {ο 

5αγ, οαἰοο]κέίσαἰ; απᾶ Ἱποι]οαίεά οηἨη οαπάἰάαίεἙ 
{ος Ῥαρίίσιη : γἱπ. {ο ταορεηῖ, {ο Ἠαγο ΓΗ ἵπ ιθ 
ἀθο]αταίοης οϐἳ οά (πτοισ] ΟΠτὶεί, απἀ {ο Ῥ6- 
ανα ἴπ α τοβυττθοοίίοη απά ΓΠαίατο Ἱαάσπιθηέ, 
ΜΟΙΘΟΥΟΣ, {ια Ὠο5ί Εκροβῖΐοτς αἴθ αστεςες, ἰ]λαί ΡΥ 
µετανοίας, πίστ., βαπτ., ὅσο., 81 ΠηθαΠί, ποί {18 
(ιῖπισς {λοιηφδε]νθς, α5 αοίς, Ραΐ α5 σιιῤ]εοίς οί ο0τ- 
σἰάογα[ζοπι, ΟΥ ἀοοίγῖπεδ. ἜΓηα5 ιο 5εηςο ἶ5, έ{]θ 
ἄοοίγίπες οῇ τερεηίαποςθ,’ ὅσο. 'Γηϊ5 ἶ5 Ρ]αῖη ἤγοπα 
ὁιδαχῆς Ροΐπςρ οπργεδδεᾶ αἱ οπο 9Ρ {Πε οἰαιδες; 
ἀοιδρί]εςς {ο 5ασσοςί Ι{ α5 {ο Ῥ6 µπαογκίοσά ΥΠ ἴηθ 
γεδί. Έοι 1έ πιαςί ποί ϱο τοσατάςᾶ, νΥΙ( 8οΠ16, α8 
ἃ δοραγαίε ρατίίουσ]αν, Ραΐ ϱο ]οΐπεά ννίῃ 1ο βαπτ. 
Η 16 ννοτίγ οὗ ποίῖσθ, ἴῑιαί ἰλοιση ἔηεςε [απάα- 
πιοηία] Ρροῖπίς οῇ ἀοοίτίπε αἴα σία, Υεί ΏΊεγ ατα 
50 {ογπιθᾷ ας {ο οοης{{μ{6, ας 1{ Ίν6Γθ, {ητεε ραΐγ», 
ἵπ ν]ο] ιο ἀοοίτίπεςν οῇ εαο] Ραϊγ αἴθ ϱ105εΙΥ 
οοπηθοίεά. Της λε ραγίίοι]ατ αἴοθ Παίατα]]γ 
οοππθοίθᾶ, απἆ {ο Ῥοδί οοπιππθΠί ΟΠ {επ 15 
Αοίςβ κκ. 2]. διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἑλλλησι 
τὴν εἰς τὸν Θεὸν µετάνοιαν͵, καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν Κύριον 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν. 366 4ἱ5ο Αοΐς Π. ὀ8. χανΙ. 
20. ΤΠ µεταν. ἴ16Υθ 16 α 5θ6Π8διΙ5 ΡΓΦσΗΔΠΕ, 5Ι6Π 
5 ἶ5 φοπιθίΊπαος {οιπά ΙΠ μετανοεῖν, ὮΥ ὙΥΠΙοΙ 18 
πηθαπί Ῥοίμ τεορεπίπησο απἀά τθ[ΟΓΠΙΔΗΟΠ, {ηθ 
οθαςίῃπσ {ο ἆο εν]] απά ἴα ]εατηϊπσ {ο ἆο να]! 
(15 Ῥεῖπσ αἱ]αάεά {ο ἵπ (μεθ ἀπό). ἜΤ]πο νε- 
κοῶν 18 ὮΥ 5οππ6 Ιπίετρταίοά οἴπ[ιί; ὮΥ οίπετε, 
ναί οαιος ἀραί[ι, οἳ οοπἀςπιπαΠοῃ.  ΕΒοῦι 
5οη565 ΊΠαΥ ο Ιπο]αάθᾶ, ἴο οηθ αφ Ἱπιρ]γίησ 
(πο οίπετ. ἜΤ]ας αἱ Ἱκ. 14. νο Ὀ]ουά οἱ ΟΠηὶςέ 
6 φαἷᾷ {ο Ρηγί/γ ένα οοηβοίοποθ [ΠαΠΙΕΙΥ, ο6 ίποςθ 
νο αἲθ οοπνοτίεά {ο ΟΠγὶεαπΙ{γ] ἀπὸ νεκρῶν 
ἔργων. 

Ὁ. βαπτισμῶν.] ἜΤ]ο γ/ηγαϊ Ἰετο ἵπνο]ναῬ 6οπ1θ 
ἀϊβποι]έγ : {λογο Ῥεΐηπσ Ῥα{ οπο ΟΠη]κίαπ Βαρίίαπ: 
απά {ο {ακο {ο ννοτά ἵπ α αἰς[γτῤιέζυε 8εη5ο ννοι]ά 
Ῥ6 Πατςῃ. Μοςί Οοπαιπιοπίαίογς (45 θέπατί) τοσατά 
Πἱ α5 Ρ]ατα] {ου αἰπσι]ατ, απᾶἆ ἀοεποίίπσ Ολτὶκίῖαρ 
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1 
Ἰαπεφ4. 15. η. 
ο Μαιι. 12. 9ἱ, }ιου. 
45, Ἱπίτα 10. 26, ' : . 

νχ/ 
9 Ῥοι. 9. 90. 
1 οσο 4. 10. ἃ 5. 16. 

Ῥαρέΐκπα; αἱ]ορίησ α αἰπλ]]αγ 5ο ΙΠ αἵματα, καρδίαι, 
πορνείαι, ὅοο. Ὑθὶ νεγ Ἠανε Ώ6νετ Ρτογεά, ΡΥ α 
εἰπσ]ο οεκαπηρ]ο, (ναί Ολὶ5 Ι4ΐοπι οχίεηάθά {ο βαπτι- 
σµός; Νίο], Ιπάθες, ννογθ νατΥ Ἱππρτοβαῦ]θ. ΤΠ 
ν/οτά 15 ας5ες 1π ἴτεο οίΠεΓγ ρᾶββασε5 οΓί]ε Ν. Τ., 
Όιουσῃ. ΠΟΝΠΘΤΘ ΤΠ {πε 56ης ῥαρίΐσπι (ννλίο] 18 
οχργοφςεά ἰπνατίαθ]γ ὮΥ βάπτισμα) Ὀιί αἱνναγς 1ῃΠ 
Όπο 56η5ε 1ραδ/ιπισ. μας Ἰ 5ου]άἀ ῥρτείθγ (111 
1 πΙΡοτεΝ, Βατγπσίοη, ΠΠ4., ΒΟδεΠΗΠΗ., Ῥομ]εις., 
απά οί]αοτς) {ο απαετείαπά 1 οἱ χο νατίοις 66Γ6- 
πιοη]α] ν/αδηίησς οΓ 1 9 6υν5 (5ο Ικ. 10. διαφοροῖς 
βαπτισμοῖς), οβρεοία]1γ ἴαε ῥαριίσπι οί Ῥγοδείιες, 
45 οοππραγεά πι {ιο (ιγἰδίαπ Λαρίΐσιι. 31166, 
Ἠονγδνοας, Ιέ ἵδ ἀϊβοι]ί {ο εχίταοί ἴο 56ηςο 
οχργοξςο ἵπ {πε Ἰαδί οἸαμβθ, 1 απ Ιπο]ηθά (νι 
γαΐετ, Κιπ., απᾶά Ὀτ. Βιατίοη) {ο {α]κο βαπτισμῶν 
πδα σεπεγαἰ ἴθτπι, το[ειτίησ Ροί] {ο {πε 9 δυγί5] 
απά Οτ]κίαπ. Ῥαρίκπιςδς απά Ἱπιρ]γίπα, ἵπ {λε 
πά]αποί διδαχῆς, 54ο] α οοπηραΓίδοη οἱ οπς ΥΠ 
Όπα οί]ες, απά 5αςἩ α Κπον]εάσο οΓ {ο ἀἰΠετεπος 
Ῥείννεεπ {Ίχαπι, α5 γγου]ά Ἰεαά {ο ἰῑε αἀορίίοι οῇ 
{πε Ια{ογ, 

--- ἐπιθέσεως χειρῶν.] Ἠοτε Νθ Ἠανθ α 5θραῖ- 
αίο Ἠοαά οῇ ἀοοίτίπε, {οισ]ᾗ «Ιο5εΙγ οοππεοίεά 
ΝΕ Όιο Ἰαδί; απά (α5 ἴἶα ὈὨοδεί Εχροβίίογ ατα 
αστοςᾷ) {ποτε 15 α Τείεγοηςθ {ο {ο ἰαψίπς οπ ο 
απιᾶς, Ὦγ ννμΙοἩ, 1π παί ασα, Ὀαρίίσπι ννας {ο]- 
ιον/θά 5 ΠαΙΠΘΙΥ, 5 ἃ ΦΥΙΠΡΟΙ οῇ έλα αρἰτιίαα| σί[ῖ 
ιπρατἰοά {ο {πε ΠΘΥΧΝ οοηνοτί5; α οἰτοιπιδίαηπςς 
α)]άάεά {ο αἱ ν. 4. ἨΝον 1 Ἠνάβ ΠΘΟΘΒΕΑΥΥ ναί 
έπεςο πεορ]ημίος «Που]ά ὃε (αασηί χα πιοαπῖπςσ απ 
Ἰη{θη{ οΓ {5 Ἱπιροβίέοι οῇ Παπάς, απά {πο παίιγα 
οϐ λε Ῥοποβίς πΥΠΙοἩ 1 Ἱπιρατίοά. ᾿Αναστάσεως 
νεκρῶν πιιςί ϱο απἀθτείοοάἆ, πο (ΥΗἩ ΤΠΑΠΥ εΠη]- 
πθηί Εχροξί{ογς) οῇ {πα τοβιτγθσί]οη οῇ ένο ]α5ί, 
Ρα{ α τοςυτγθας{ίἶοη σθηΠοτα]]γ, ΡοίἩ οϐ ία ]αδί απά 
Ώια η]Ηςί. 30 Λοῖς χχὶν. 15. ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν 
Θεὸν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλ- 
λειν ἔσεσθαι νεκρῶν, ὁικαίων τε καὶ ἀδίκων. ΒΥ καὶ 
κρίµ. αἰων. ἵδ πιθπηέ, “΄ απά ο α ]πάσππεηί, ἴθ οοἩ- 
β6ηΙθηςθς οῇ νν]ήσ], νηεί]οχ [ος Ρ]195 ος Ψοε, 
ν/]] ο είοτγηα].) 
-ά καὶ τοῦτο ποιήσοµεν, ὅτο.] 36ο ἸΝοίε 6υρτα 

ὡς Ἡ 
4, 0,6. Μπο] ἀϊῄοετεπος οϐ ορἰπίοη οχἰδίς α5 

{ο ἴ]ε 6οη5ο οοπηίαἶπες 1π {πθςο νους5ο5; 1Π ἀθίοι- 
παηῖησ ννμ]σ]ι, 1 18 οῇ οοΠςθαισησο {ο 5οίί]ο ἴ]θ 
οοππραίοπ, πδ οοπἰαϊπες 1π ἀδύνατον γάρ. 30Π19Θ 
Το[ΟΥ γὰρ ἴο {λε ργοσθᾶῖησ νογβο: οίΠθΓβ 8αρροεθ 
1 Ρε]οπς» {ο ν. Τ5 αἱ ο οοιγςθ νατγ Ιπ {δίΓ τερ- 
τοβρηία{{οπς οῇ Ηπο πποππ]πα, ---- ποσοτάῖπρ {ο πδίτ 
ἀϊῃποτοπί νίοννς οῇ {νο Ἱπαροτί οῇ ελαί γουςθ, απἀ 
αοσοτάἶης ᾳ5 {Π6γ (πο {ο ἀόήθνατον ἵπ ἃ φμα[ίβεα 
οἵ ἵπ πη πια [ἱ[ρά 86Π56. ΤΠ νο πάορί {ιο νίαυν 
σοηοΓα]]γ {ακεῃ οῇ Ίο 5εη9ο οϐ ν. 1, ννο ΤΠΗΥ 16- 
ρατά 1{ αδ απ ατρηπηθηί {ο βΠον ιο ποσρβεῖίγ οῇ 
σοῖησ οἨ ΤΠ ιο {τις ΡγοβοββΙοη απά Γα(ΠΓα] Ῥτας- 
{σος ο ἨγϊβΙππΙ{γ, Γοαπάθὰ οἩ {πο ἀθβρογαίο οοη- 
ο{ποη οῇ αροβίαίθ», απά (νας ραταρ]ταδο, νι Ντ, 
Ἠο]άση : « Τ,οί 15 βἴτινο {οσο οἩ {ο ροτ[οσίίοη, 
απά τονο]να προῃ 1, ν. 1 --- ὃν [ο Πἱ 15 Ἱπιροβείρ]α 
{ο ΤΘΠΘΝ ασα]ηῃ ὮΥ τοροπίαποθ ἴ]νορο νο Ἠανθ 
Ψ6σπ οπσο οπ]σ]ίοηος, ἆο. απά γοί πανο Γα]]οη 
ΔΝΑΥ, 5ἶποῬ {6γ οτιοΙ(γ {ο {ποπηβοίνος {ο Βο0Ἠ 
οῇ σοά αῇοβ], ο. οἱ (ας πο αγσΙΠΙοΠ{ οπἩ 
Ἠατά]γ ο οοπεϊἀσγο οοπο]ακῖνο, απά [πο οπ8ο 18 
(μής πηπᾳο {αγ πποτο ρτοππϊποη{ {Ἠπή 566ΠΗ5 {ο Ἠπνο 
6ασμ ππθαπί, 1 15 ρτο[εταῦ]α, ον ΚαῑΠ., {ο 54ρ- 
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ΡΑειε18.31.. διδαχης ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἄναστάσεως τε νεκρών καὶ κρίµατος αἴω-- 
οογ4. 19. ν ν 5: . κε 3 ; ς , ο 32 , 

καὶ τοῦτο ποιησοµεν, ἐάν περ ἐπιτρεπη ο Θεος. αδυνατον 3 

γαρ τους ἅπαξ φωτβοθέντας, γευσαµέγνους τε της δωρεᾶς τῆς ἔπουρα- 4 

Ῥο56 {ια τε[ετθηςε ἵπ γὰρ {ο Ὀο πεϊί]εγ 1ο νΥ. ὃ. πΟΥ 
{ο ν. 1, Ὀαί (ὉΥγ απ αὐτηρίπεςς ρεοι]ῖατ {ο ΡαββᾶαρεΒ 
ν/ΤΙ{6Ι απάεΓ πιεπίαὶ ασιαίιοη) ἴο {πε πιαῖίετ 
ν/ΠίοἩ ]αγ πθατοςί {ο {Πο Ἠεατί οϐ 1Ἡε ντΙίετ; 
ΠΑΠΙΘΙΥ, {με 5Ιασσίεμπεςς απἀ Ὀαοἰκνατάπεςς, παγ, 
{α]]1ησ ο, ἵπ Οτκίαπ Κπονν]εάσε οἱ ἴποςε ννποπα 
η 15 αἀάτερδείηπσ; απά νλοπα Ἠθ 15 πετε απχίοις {ο 
οχοῖίε {ο α στθαίεγ αἰεπίίοπ {ο {πε ἀοοίτίπος οὗ 
Ειοῖγ τε]ὶσίοη, ὈΥ α ἀῑ]Ισεηί αξε οΓ αἲ] ἐπεῖτ οΡΡοί- 
(απ]ο5 ο Ιηδίτασίίοη, απἀά Όια πιθᾶαΠς ο{ ρταςς, 
ὧθο χΏ]. 11. χ. 20. ἜΤ]α5 έ1ε 8εη5ε ΠΙΔΥ Όε τερ- 
τοςεη{εά γν] Καῑπ. αξ {ο]]ονής: «[Βεπαπβαίθ 
Ιποτίία, Ῥ]επαπῃ αοοιγαίαππαιθ τε]σ]οπ]5 οοσπ]{1ο- 
ΠΕΠ γοῦί5 οοπηραταίε, πο α το]ρίοπθ ἀεβο]αίῖς :] 
ηπη οἱ τε]ἰσ]οπῖς Ί1ςς οο]ασίτα εαπΐ, εί αὐ θα 
ἀαβοῖϊιπέ, αἆ ππε]Ιοτείη {Γάσ6πη τεγοσατί ηΟἨΠ Ρρο8- 
ειηί, οἱ ρωπας Ἱαδηί σγαν]ςαίπηας.”. Βαο] ππαη Ὁθ 
α οοττθοί γενν ΟΓ ἴ]ε Ρραδδασε; Ραΐ 1 (ε αὔΌονθ. 
πηοάε ΟΕ αοοοιηίΊης ΓΟΥ {πα τε[ετεποθ Ιηπ γὰρ 8 
Ώποισᾗί φοπιον/]αί γἱδίοπατγ, 1 νν]] Ὀε σιιοτ, 
ΙΕ] 5οππε απο]εηέ απά εεγεταὶ πιοάεγη ΟΟΠΙΠΠΕΗ- 
ἴαΐοτς, α5 ΊΛ/ΠΙΙΡΥ απἀ Ίθχνο., {ο 51Ρροβε ἴμε γὰρ 
{ο τείογ {ο πάλιν θεµέλιον καταβαλλόμενοι» ᾱ. ᾱ. 
«Τιεί 45. Τ 5αγ, ποίῖ Ἰανο {ο ἸαΥ ασαϊπ {Πε {οιή- 
ἁαπίίοη οϐ οι τε]σίοῃ, ΟΥ ΡΥ σἰνίπςσ γναΥ ἴο ε]ὰσ- 
σἱςηπεδς, σταάα]]γ ε]άε Ιπίο αροδίαδΥ ; Γοτ 1έ 18 
Ππροβδί0]ε {ο Τ6ΠΕΝ {επ αραῖπ ππίο τερεπίαπσθ 
Νο,” ο. ἜΤ]αί ο οτίπιο ΟΡ αροβίηςΥγ ἵ5 πετθ 
Πηθαηί, ἶ5 5α/ΠοΙοη{]γ ονἰἀεηί. Απά ἐπὶ αρρεατΒ 
{γοπα νγλαΐί {οἱ]οννς, απά εεροςσἰα]1γ Γγοπι {πε ρατα]- 
16] ῬΡαδεασε αἱ χ. 26, 21. (ννπ]ο]ι 15 πε Ῥε5δί σοπι- 
πηθηί ΟΠ {πε Ῥγεδοηί), ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων 
ὑμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκ 
ἔτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία. Φοβερὰ δέ τις 
ἐκδοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος, ἐσθίεν μέλλοντος 
τοὺς ὑπεναντίους ' ΓΤΟΠΑ α οΟΠΙΡΗΓΙΒΟΠ ο{ ννμ]σο] νν]ε]ι 
ὦα ργεςεηί, νθ ατε ΓαΥ Ῥείίετ επαβ]εά {ο οκρ]αῖπ 
Ώιο ο]]θβ ἴοτηας Ἠθγε (οἩ νο] {χο 56η5θ τηαϊπ]γ 
γορίς) ἀδύνατον, φωτισθ., παραπεσόντας, απᾶ ἀνακαινί- 
ζεν. Νο ντίος, πας, Τ ἐπ]ς, {Ἠγοννπ 5ο πο] 
σέ ο {5 πποδέ οοπ/τονοτἰεᾷ Ῥαξςασθ (ννΊο 
ηα5 οσσαξἰοποᾷ ΠΙΠΟΝ Ρρογρ]οχίίν {ο εοτίοις, Ότι 
Ππλία Ῥε[1ενοτς), α5 Βρ. «9 6γθπιΥ Ταγ]ος ἵπ ᾧ 4 οῇ 
Πὶ5 Ιηβίτασί]νο ἰγδαίῖσο “Όη ἴἶιο εῇεοί οῇ τορεπί- 
ππος,’. νο]. κ. Ρ. 199 ---205 οἳ ΠΒ ννογκς. ἩἨοθ 
{πθγα 5Ίποννς {]ιαί Ὦγ παραπεσόντας ἶ5δ πιδαηξ, ἵπ οοη- 
Παποίϊοῦ. νι ναί Γοἱ]οννς, α {απ ανναγ ΓΓοπη 
ἴλο κίαἰο οἳ οχεε]]αηί {ήπσς, ἴπ ννμίο {ου Ἰναα 
τοσεϊνας αἰ] ένα ργοεεπί επζθαγπηοηίς οῇ {1ο (108- 
Ρε] ---α Πα] οοπν]οίίοη απᾶ ρατάσοπ οῇ ΕἶΠς, {6 
οατηθεί οΓ {1ο ΒρίγΙέ, ἴχο οοπ]{ογί ΟΕ {πο ΡΓΟΠΙΙΦ6Β, 
πη απίοραςί ο Ἀδανθη Ιἱςα]ῇ, /Νουν (σοπίῖπαες Π6) 
{ο [α]] ανναγ Ποια α] 5 οππποί ὃο Ὦγ ἐπ βγποτη 
1σπογαπςο, ΟΥ δΥΏγτδρ: ΝΠΙ(Χῃ ἶ5 πποση{ ὮΥ ἑκουσίως 
ἁμαρτάνειν, ἵο 81Π τοῦ/ 1η, α[ιθυ {1ου Ἰανο γουθὶνοἁ 
Ίνα Κπονν]οάσο οϐ {ο ἔτι. Τί πας ἀοποίο αὓ- 
ςο]η{ο αροβίαςυ, εἰίποτ απίο Ποπ]οπῖςπα ος ο πάα- 
ἵδτη, ΟΥ 4ΠΥ οίμοτ δίπίο οῇ ἀθερίείησ απἀ Ἰαίϊηςσ 
Οτίεέ αξ πας ογαοΙ(γῖησ Επι αβοδῃ.”. Οµπ ἴθ 
οχΧΡΤΘΕΒΙΟΠ φωτισθέντας, 596 ἰπο Νοίο Ἱπῄα. ΤΠ 
ἀνακαινίζειν εἰς µετάνοιαν, Βρ. Ταν]ου εΊπουνς {ποτθ 
9 αἱςο βοπηθίἨ]ησ ροσι]Ίατς Ὦγ Ισ] 15, νο Επ]ςς, 
πιθαη{, πας 5ποἩἨ. Ρ6ΥΡΟΠΕ σαπποί Ὃς τοδίοτοᾷ {ο 
ἠναῖγ /0γΠΟΥ οοπά οι, ος {ο 4ΠΥ ο/οη σταςῖοιΒ 
οονοηπη{ές θἶποῬ {6ου Ἠπνο ἀορρίκοά Μπ. “Οἱι- 
οἵ Ρού80Η5 ο «ο]ά [αδί (νοῖγ ργοβοδεῖοπ, απά 
«[οτσοί ποί ἐπί {πογ γνογο οἸσαηδοά ἵπ Ὀαρίίςπι 
ΏιεΥ, ἵπ οᾳδθ ἴπογ 4ο [αἱ] Ιπίο εἶπ, ΠΙαΥ Ρτο 

τ- ΞΞωκαμω-α-----ακια---- ------τοικ τομ. -Ὅμοπς----οι. 
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ὅ νίου, καὶ µετύχους γενηθέντας ΙΙνεύματος αἁγίου, καὶ καλον γευσαµένους 
- ες ’ .. 3 ’ [ά 

6 Θεού ῥημα δυνάμεις τὲ μέλλοντος αιώνος, καὶ παραπεσοντας, πάλιν 

ορςᾱ, ἵπ {6 5αππθ ππεί]ος, ἵπ {αῖτ Ετεί Γοπονα- 
Ποη {ο τερεπίαποθς ἴμαί 18, ἵπ ἰλεῖτ Ὀείπς 8ο]- 
επιπ]γ αὐπη λος. {ο ἴηαθ πιοίποά απά δίαίε οΓ Τθ- 
Ῥόπίαποςε {ΟΥ αἰ] 5ης Κποννη απά απκπονῃ. Βαΐ 
πνπεῃ Πῖς τοποναίίοἩ 18 τοποιησθάς νεη Π6εΥ 
ἀθβρῖδε (ια οἱ ΘΟΟΠΟΠΙΥΣ ΠΕΠ ευ τε]θοί 
Ες σταςσα, απά ἴ]τον) ανναγ ειπα οογοπαΠί, ἴμετε 18 
ἐποί]ήπσ Ιε[ι Ἰ {ου 5αςὴ Ραΐ α ΄[θατ[α] ΙοοΚκίησ-Γος 
οἳ ]αάσιποηπίές [ος νεο Ρείδοης ατο Ιποαραβ]θ 
οἳ νο πιετοῖθς οϐ {πο (ἀοβΡεΙ, --- ἴΠεΥ ατο ουί οῇ 
Ότο Ἱναγ. Έος ἴμετο Ῥείπσ Ὀιί οπε νναγ οἱ 5α]να- 
Ποπ, Υἱζ. Ὁγ ᾖεφας Οητίςί, νοπα {Π6Υ τεποιµηςςθ, 
---πεϊίαουγ ἈΤοξα6ς, πογ Παίατα, ΠΟἵ αΠΥ οίμθγ πππηθ 
σαπ τορδίοτθ {θιι. Απά, 2. πεί οαᾶδο ἶ55ο Ρα, 
απά {Π6εγ ατο 5ο Ιπρίοις απά ππαµοίοις, ελαί πο 
ΠΠαΠ Ἰαίᾗ Ῥοννετ {ο Ρεγευαάθ 5ΗΕΠ πιΘη {ο ποοθρί 
ο ρατάον Ὦγ νοςα πιθαπς ΥΝΥΠΙΟΙ {Π6Υγ 5ο ἀῑδουνη. 
Έοτ ἴἶνοτε ἶ6 πο ΠπθαΠ5 ο φαἱναίίοι Ῥαΐ 5 οηςθ; 
απά ἐλί5 οπθ {εγ Ἰαία, απἀ 1 ποί Ἠανε : θγ 
νν 1 ποί τοίτῃ {ο 16 οἱ, απἀ ἴ]ιοτο 15 ποπο 19/:, 
Ὁγ ννμίο] νε οαπ ο ἀνακαινιζόμενοι, Τοπειυοες ; 
απά (πετοίοτο Πιαῖτ οοπάΙΙοη 15 ἀεδρεταίο.”. Εἰ- 
πα]]γ, ον τοβθρθοί {ο νο 6ΧΡΙΕΡΘΙΟΠ ἀδύνατον, 
Ώιθεγο ποεά ποί Ἠανο Όδεθιμ 56 ἀεραίε, α5 {ο 
ννποί]ου 1{ εἸιου]ά ππεαπ αὐδοι]αίειγ Ἱπροβδ]θ]α, ΟΥ 
νειγ ἀἰΠοι]ί. "Για (τα Ἠετο (45 ποί ΙΠ[/8- 
απεπ!1γ) Ίπαγ Ὄο 5αἷά {ο ]ἱο ὑπ πιεᾶίο. Τε Ίοατη- 
οἆ Ῥτδ]αίε αΌονο οἶίθά βοννς ἐπαί {Πο ν/οτά 6 
ποί {ο Ό6 απἀθιδίοοά ἴπ πο παίατα] 86η»ο, Ὀιί 1η 
Ώιο ᾖεσαί απά πιοραἰ. “ Τηετε αἴθ, ης Ο0561ν6Ρ, 
ἄεσγεεν οἱ ἹπιροβδΙδΙ]1ϐγ, απά νογείοτο {6Υγ ατθ 
ποῖ αἰὶ αὐφο]αῖο.”. Απά Οπῖ5δ Ίο Π]αβδίταίος Γγοπα 
(πε οα5ο οἱ α οτιπιίπα] οοπάεπηπαά Ὀγ {6 Ιαν), οῇ 
ν/ ποια 6 8αΥ «Τί ἶ5 ἱπιροδείδία Ἰθ 5λοι]ά 95σαρθ, 
1. ο, Ὁγ {ιο ἰαι0, Τί Ὀείπς ο]εατ]γ ασαϊηδί Ηη. 3. Τπ 
Ἠ]κα ππαππθτ (ἳ ννοι]ἀ αάά) ιο αροδίἰαίε πιαγ ο 
απὶά {ο βίαπά ἵη ἴ]ναθ 6απηθ Ρ]αςθ ΙΙ τεδροοί {ο 
τοἰσίοπ, ἴαί α ἀεδεγίογ 4οθς ΜΙΙ ταβροοί {ο απ 
αγπιή; ἴἶιο οπε ἶδ οοπάεπιπεά ΡΥ ἔιε αγἰἰοίεδ οί 
ρα, απά ᾖ15 αξ Η{{19 ομαπος ο{ τεραϊηίησ {]θ ΠπΙπθ 
απά οἰατασίετ ο/ α ὀγαῦο ΠΠ, 35 {6 οίᾗοχ οΓ 6υοΓ 
ασαϊῃ αἰίαϊηίης {ο (ο βίαίο οῇ α «ἴπεργο Λε[ίυο. 
Τ]ας νο παν, νι Βρ. Ταγ]ος, Π]αβίταίε {1ο εχ- 
ΡτοδείοἩ {Γοπα ο ραγα]]εἱ ννοτάς οὐκ ἔτι ἀπολείπεται 
θυσία, αἰ]αάτησ {ο ἈΤοςςος) Ίαν, ἵπ ΥΠΙοΠ, {ου ίποβε 
Όναί ἀεδρίεες 1{, 1. ϱ. {ος αροβίαίες (α5 ΝΤαἰπιοπ]άθβ 
αχροιπάς) {Πετο ννα5 πο δαστίβσς αρροϊηίοά. “9ο 
Ὠναί (οοπίπαϱ5 Πε) ἀδύνατον 4968 5Ισπ]Ι(γ, πι δοτιδέ 
οφ ἃ βίαΐο οῇ δἱπ, Νμο]ι 15 δεπίεπσεά ὮΥ {ια 

ανν {ο ο σαρ]ίαὶ απά ἁαπππίπσς Ὀπέ Πετο Ι{ εἰσ- 
πἶᾖος (να )ιγσ]ιεκί ἀεσγεο οἳ ιαί ἀεπά]ίπεςς απ ἵπι- 
ΡοβδΙΡΙΗ(γ, α5 (πετο αγε ἀαστοςθς οῇ πια]Ισπ]γ απά 
ἀοθρεταίίοῃ ἵπ πιοτίαὶ ἀϊδθαςος; Γογ οἱ αἱ ενί]ς, 
Οχ]5 εἰαῖο Ίνεγο ἀεοτίρες ἶ5 {Πο ν/ογδί. Απά {Ἰετε- 
{ογο Ἠογο ἵ5 απ Ιπιροββ]Ιβ]]{γ.. ΒαοἨ απ Ιπροβεὶ- 
ΙΜΙΥ (νο πιαγ οῦςογνθ), Ὀδεσπιςο {πο 5ἵπ ο{ αρος- 
{45Υ Εοῖησ α δἱη ασαϊηςί σέ απά Ἰκπονν]εάσα, αιιὰ 
οπρεοἰα]]γ ασαἰηςί Όχαί νυπἰοῃ 15 ἴθ Υ6τΥ οοπά- 
Ποη απά Ἰηδίταπιοη{ ο{ βα]ναίίοπ, ἘΕΑΙΤΗ, --- {]ιαί 18 
ἀθείτογεὰ νη]λοιαέ γνλὶο] πο ΠΙΣΠ οςη Ὀς βαὖγας 
απά {πο νατγ αποιογ οἳ ἴπε 5οαἱ 15 ας Ώτοκθῃ. 
ΕΙΠαΙΙΥ (8αΥ5 Βρ. Ταγ]οχ), Ῥοβίάθες αἲ] οίἶιευ 
86Ώ5865 οἱ Επί ννοτᾷ, 1 Ἰς οοτίαϊη, Ὀν {ο ν/]ο]θ 
Πππις ο ιο Ῥ]ασς, απ {θ νοτγ απα]οσν οϐ {Πα 
(οδρε], ναί Οχίς ἹπιροβείθΙ]1{γ Ἰθτο πιοπί]οηες ἴ8 
ποί απ ΙπιροβεΙὈΙΠ{γ οῇ πο έΊπῃσ, δέ οΠΙΥ το]αί]να 
ἴο Όνο ρθγ5οΠ. Τε ἶδ Ιπιροββ]ρ]ο {ο τοβίογο Ἠἰπα 
Ἰ/ηοςθ δίαίε οῇ ον!] 19 οοπίΓατΥ {ο ρατάοπ απά Τεθ- 
ΠίπΠοπ, α5 Ὠείπσ α τοποιποῖησ {1θ (οβρα], ναί 
ἴδ, Ώιο γνηο]ε οογεπαηί οἱ ρατάοπ απά τεροπίαποθ. 

. 
Ο6οπιρατο 1 ο οἶνπ 1, 9. Ὑεί ΙΓ Ομ παν νν]] το 
Ροηί να τερεπίαμσοθ Ρτοροτίίοπεὰ {ο Όιαί ον!] 
ΝΠΙοἩ ο Πα οοπηπηϊτίθὰ, λαί Ἰα ουαρῃί ποί {ο 
ἀεβραίτ οῇ ρατάοπ 1Π 1ο οουτί ο{ Ἰθανεῃ, Νε ηανθ 
Όιο α/Πτππαίίοι ο ας Ματίγτ. ο ναί μί5 1Πῃ]- 
ΡοβδίυΙ]1{γ οοποςτΠ ποί {μο5ε (ναί γείµγπ παπά 4ο 
εοπ/ο58 Πα, Ὀα{ ἴποῬο (λα ν]ά]11γ απά πιαζἰοτοιιδ{ηῇ 
γο]εοί Οι] οΠΙγ ν/αγ οῇ βα]ναίίοῃ α5 {αἱ56 απἀ ἆο- 
οαεΙ{{11, απἀ πεγνει τοίαΓΏ {ο {ο οοΠ/θ88ΙΟΠ οῇ 1{ 
ασαίηπ.. Της Τί αρρεατς (]αί ἀδύνατος Ἠετο (48 
εἱδειήοτο ἴπ Φοτρίατο απ π οίπετ (ΕΙ) 4θ- 
ποίθς {πο Ἠϊσμεςδί ἀαεστος οϐ νν]αί νο οσα]. πιογαζ 
Ιπιροββ]δΙΠ{γ, δοππείμίησ 5ο επεεεάἰπσίη ἀϊβιου]ε 
5 {ο ϱ6 υΠ{6ΓΙΥ /ιορείες»; ἰοιρ] ποί ᾖεψοπά ἴθ 
τοις] ος ΗΙ5 στασθ, “νι ννλοπα αἲ] Οήπσς αγθ 
Ροβίρ]ο.. (Μας. κἰκ. 20.) 

Α5 α Ἱνατηίηςρ ασαϊπεί ἰλμὶς Γα]]ΐηπσ αἵναγ, ια 
ντΙ{θετ, 1Π ἴπα ννοτὰς Γοἱ1ον1πς, Ρρ]αςθςδ Ιπ είτοηπσ 
οοπῖταςί {πε Ῥτεοσῖοις ῥεπεβίε ποοταῖης {ο ἔγε ῥε- 
ἐἱευεγα, γνϊίῃ {ο Ἰορε]εςδς οοπάΙοη οἳ αροδίαίες ; 
νλοςθ σι]]{ {5 Γοτοίῦ]γ τερτεςεπίεά ὮΥ Ρείησ Ἱπά]- 
τθοί]γ οοππρατεά νι έλαί οί έπο5δθ νο οταείῃεά 
Όιο Τ,οτὰ οἱ Ηΐαο5 Ἱπιρ]γίης, οοηδεαΙεη{]γ, α δἰπι]- 
Ίαγ {αΐθ νι ἐπε]τς. Ἴε ΠαρρΥγ οοπαΙίοι οῇ {19 
Γα[αί 15 τερτεδεηί{ες 1π σ]ον]ησ ΠείαρΡΠΟΙΒΣ Ιπ 
Όνα Ἰπίετρτοίαίἶοῃ, Ἀοννονετ, οῇ νο ἴπετο Ἠαβ8 
Ῥαεπ πο Ἰπι]ο ἀϊΠετεποε οἱ ορἰπίοη. Τί 5Ίοι]ά 
86οΊΏ {αΐ {πο Αροεί]ε, ΡΥ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας 
αἰῶνος, Ἰηεαπί {ο ἀεείσηαίε έ]ιε Ὀεπεβίς 1π αθδί]οή 
αφ ἀῑκίτιριιεά Ιπίο Όννο ρατίς, 1. λο5θ ΥΥΠΙοἩ Τ6- 
ερεοί Πϊνίπε ᾖποιίεάσε; 2. ἴοβε ΠΙΕΙ τορατά 
1ἱ5 γοδί8, 1π οοη{εττίησ Παρρίηθςς. Τ]ιο ἅπαξ φωτ. 
απά [ο μετόχους γεν Ἡν. ἆγ. {811 Ιπίο Ώιε {ογπηθςχ 
οἰαβς; ία οίεγ Ῥατισι]ατς Ιπίο {πο Ιαίίετ. Β} 
φωτισθέντας 15 ἀεποίεά, Ὦ} α πιείαρ]οτ Πεαπεηπί 1η 
ἴπθ 5ερί., ο Ὀείηρ επ]σλίεπεά Ὀγ ιο ἰταίῃς οϐ 
Ώπο (άοβρε]. (Ερῃ. 1. 189. Η1. 9.) Το οΧΡΓΕΡΡΙΟΠ. 
ΤΙαΥ ὃ6 οοπηραγθά ὉνΙΘ]1 ἐς λαμβάνειν τὴν ἐπίγνωσιν 
τῆς ἀληθείας 1π α Κἰπάτεά ραξκασο αἱ χ. 26., ἑποιιρ]ι 
1 19 βίτοπσογ. ἙΥ να εαγ]]εγ (οπιιποηίαίοτς απά 
ἃ {6νΥ Ιαΐεγ οπ6ς (α5 Έτη., ΜΙΕΠ., απά Ὀτ. Βατίοη) 
{εἱβ τεσατάεά αξ ριΐ {ΟΥ βαπτισθέντας. ΤΠΕΥ, πον- 
ενας, ΟΠΊΥ Ρουθ {λΠαί αδο {ο Ἠανε Ρρτεναϊ]εά αἱ α 
ΠΩΠΟΠ ζαίε; Ρετίοᾷ ; πο ἶπ {Πε ασε οΓ ἰΠο ΑρορίιεΒ. 
Ὑσεί λετε 15, ἀοιρί]6ςς, απ αἰ[ιδίοπ {ο Ώαρίϊαπι, 1η 
ἠ]ς οχργθββίοπ απά ἀνακιινίζειν, εδρεοία]]γ ας ἴπο 
(λίησς πιεπ{ἶοπες αἲ ν. 2. Ψεγο {θε ροϊηίς 1π ΝΠΙΕΗ 
οαπάϊἀάαίες [ΟΥ Δαρέίΐσπι 'νοτο ἱπείταοίεά : απά ἃ8 
νε ΚΠΟΝ ιο Αρορί]ες πενεί α]]ον/οά α γορεέζοπι 
οϐ Ὀαρίίση, {πο ἀδύνατον ΠΠΑΥ Ἠανο Ἰαά απ αἱ]ι- 
8ἱοΠ {ο {1ο ποη-Γοἰίεταί1οη οῇ Ραρίΐσπι. ΥΠ τε- 
ϱρθεί {ο ἴα οἶ]οι Ραγοι]αΥ, μετόχους γενηθέντας 
Πνεύματος ἁγίου, Ιὲ Ἰπ5 τείοτθηςσθ, Πποί 60ο ΠΙΙΕΗ 
το 6 Ιπογεαςο οῇ το]ϊσίοις Κπονν]οάσε ἵη έπε ΟΓ- 
4πατΥ αγ, ΠΑΠΙΘΙΥ, ὮΥ {με 5απο(γίησ σίαςθβ 
οἱ πε βρ]Γῖέ, α5 ΡΥ 1ΐς οχίγαογάἰπαγη ΙΠΠΙΘΕΠΟΕΡΣ 
οσσἑβίοΠα!]γ, ἴοο, ὮΥ ο οοπιπαπ]σα[ίοπ ΟΡ 
Ώιοςθ 5αρεγπαίατα] ο) ὮΥ υνμίσ] παίχασ]ες5 Ύγετε 
πνοτγκεά. 

Το {μχη {ο ἐῑπο οίπεγ οἶαςς, ἴπο εχργεβείοπς ἵη- 
ἀῑσαίίης 1 ϱ/ἱν[οσρς απᾶ Μεσδίπσα απο 5α5ροπάεἆ 
ΟΠ. {ο {ΘΓΤη γευσαµένους, ΝΜΙΟΠ, ΡΥ α Άρατο εκ- 
{οπ(ἶησ {ο {λα Ηου. κ, πε Ἰμαήπ σπηδίατε, απ 
Όλο οοττοδροπάςηί ἵθτιης 1 πηορδί ]αησιασες, βἱς- 
π]βθς {ο /ιαυῦο οπρεγΊοπερ ο. 39 Ῥ5. χχχὶν. 9. δερῖ. 
γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὃ Κύριος. 1 Ῥεῖ. Π. 9. 
εἴπερ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὃ Ἱύρις. Βοϊι ἴιθ 
5αοτες υνγΙίεγ5 56οπι {ο αν Ἰαὰ ἴ]ε Ῥρα]πηϊςί ἵπ 
τηϊπά. Οατρ1. αρί]γ οοπαρατθς α βἱηλί]αγ 5οηἡπιεη{ 
ἵπ ΡΜΙ]ο Ρ. 410. Ζητήσαντες καὶ τί τὸ τρέφον ἐστὶ 
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Ἆ ΄.. -- καὶ παραδειγµατίζοντας. 
τ" ) ς ν Ν 3 3 »λω ’ 

1η γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ αὖὔτης πολλάκις Ἴ 
. ’ ς κώὰ Δ Π ’ »/” ἳ ὀ ΄ ὃ 3 α Ν 

εοχομιΣΥΟΝ Ὅυετον, χάι τικτουσα ῥοταάνην Συ) εΤον έκειγοις ι οὓς αι 

/ 

τὴν ψυχὴν, εὗρον µαθόντες ῥῆμα Θεοῦ καὶ λόγον θεῖον 
αἱ δὲ ἰδοῦσαι, καὶ γευσάµεναι, σφόδρα ἡσθεῖσαι, 

ἔμαθον μὲν ὃ ἔπαθον. ἵ νου]ὰ οΌβεινο {]ιαί γευσ. 8 
Ἰθγο 5ος να νο (επι., Ὀαί μα5ί α[ίου ΥΠ [πε 
Αοοι».; απἀ, (παεγε[οτε, αλπουρ ος Ἐταηδ]αίους 
τομάθΓ γευσ. ἵπ Ὀοίμ «π5ες ΡΥ {αδὲο, νε ΠΙΔΥ 51ρ- 
Ῥο5ο 5οπιο ἀἱῄεγεησθ ος 86Η56, ΙΟ] ΒΘΕΙΠΙΡ {ο 
δε {ήδ. Ἰπ ο {οτπιθγσαςθ 1 βἰσπ]ῇθς {0 /ιαυε 
επρεγίεπσε, απ ἴπ με ]αΐίθς, {ο Απιοιυ [νῖπ. λε 
Ῥ6πεβί ο{ απΥγ Οπσ] ὂψ οπρεΓίεποε. Δωρεᾶς ἔπου- 
ρανίου 15 ΒΥ 8ΟΠΠ6 οχρ]αϊπαά, {ιο οί οί ιε ΠΙοίη 
Μρίγέ; Ὦγ οἴἶιετ (1 η πΠιογο ΡΤΟΡΕΤΙΥ) ος 
ὕιε ϱτ[ῖ ο ἄοά ἴπ ιο (ἄοδγεί. 3ο 1. 1. κλή- 
σεως ἐπουρανίου. "]ιθ καλὸν Θεοῦ ῥῆμα ἵδ νατ]- 
οδΙΥ ἱπίετρτείεά.  ἨΜαπγυ Οοπηπιεηίαίοτς αΠ- 
ἀθιδίαπά Τί ος ία («οδρεί, οἳ Οπ]κάαη τε]Ιρίο, 
νι Τίς Ὀ]οβείπρς, α5 ἀετίνεά {οπι ἀοά, Βιαΐ 
ενας {πετο νου] ος πο ποτε {απ ἴ]με 56εΠ56 εοη- 
{αϊπος ΙΠ όωρ. ἔπουρ. ]αδί Ὀδίοταο. Τί 5ποι]ά 5ο6ίη 
Ῥορί εχρ]αίπες, νι Τ]εοά., οἳ ἴιο αποϊἰθπί, απά 
6οπιο οπηἰπαπί πποάθτπ Ἐχροδίίους, ΄ ίπε ρτοπι5δε 
οϐ ἀοἆ, α5 ε]ά ουί ἵπ ιο Οἱά 'Γεδίαπιεηί, απἀ 
{α14]1εά 1π νο Νοανν,)) νΙπ. ο) Ῥἱεςείησς Ἠετο παπά 
εα]ναίίοη Πετεα[ίογ: α 86η86 Ο/ ῥῆμα {ουπά αἱδο ἴπ 
Τυκε 1. ὀ8. 1. 29. απά δοπιαΗιηθς Ιπ {μα 5ερί., 
απά οοτγιοβροπάΐηςσ {ο {]αί οἳ ἴλε Πεῦ. 3} 
Τηε ποχί 6ΧΡΙΘΞΞΙΟΠ ὀυνάμεις μέλλοντος αἰῶνος 18 
οὔδοιτθ. ΒοΠπθ Πχροβί{οτς ίακε 1 {ο ππεαΠ “6 ίμο 
πηίγας]65, ΟΥ πηἰταςα]οιδ ΡΟΥΝΘΓΕ, ο{ {ο (ο5Ρε] 
ἀἰερεησαίίομς  οίμετς, 6 ιο Ῥ]οδείπσς απἆ αἀναπ- 
ίασθς οἱ α Ἠεανεπ]γ 16... Νοαϊίνει ο{ νν]]ο] ἵη- 
{ετρτοίαί]οης, ΠΟον/ΘΥΕΣΥ, 86εοΠης {επαβία. 1 νου] 
υπάστείαπά 1 οῇ 6 μιε Ῥονετ[α] πιοίῖνες απἆ εαρ- 
Ροτί5 αγϊδίπσ Ώοπι ο ἀοοίτίπε οῇ ἆ Γαΐιτο αἰαίο 
[τεγεα]οά ΡΥ (οά]. Ῥεο Ξοοί{. 

Παραπεσόντας. Ι{ΘΓαΙ]Υ, “ ος Νο Ἰανο 
Γαἱ1εη ανναγ..  Α πιη]ἀ οχρΓΘΕΡΙΟΠ {ΟΥ τοὺς ἀποστά- 
τας. Τηα5 ία Τ,Χ Χ. τοπάθ: {ο βαππο Ἠθῦυ. ι’νοτᾷ 

1.) ῦΥ παραπίπτειν ππὰ ἀποστασία. Ἠετο Ιῖ ἵ8 
οφ πἱνα]ομέ {ο ἁμαρτάνειν Ἀπά ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ 
ζῶντος ανν ο ή, 15. ᾿Ανακαιγίδειν εἰσηίῇος, Ἱ. 
ίο τορι]]ά ἀθσεαγεά οἀϊβσοεξδ; 32. {ο Ἰανο {Πθπη {ο 
τοπεν/; Ὁ. ἴἵπ α πιαίαρποτίσα] 56Π56, {ο ΤεβίοΓο. 
90 (15. οχρ]αίης: τὴν ψυχὴν παλαιωθεῖσαν ἀἆνα- 
καινίζειν. Ἠετο ἀνακ. εἰς µετ. 15 {ΟΥ ἀνακ. ὥστε µετα- 
νοεῖν, Ἱπηπρ]γίπς καὶ ἀναστρέφειν εἰς τὸν Κέριον, 
νιλ]σῇ ἶ5 επργεςςεά αἲ Λοίς χχνΙ. 20. ἜΤΠϊς βσιτα- 
Ίνο 8εη5ο ο ο... ἴς ποί αποχαππρ]αά ἵπ 
οίμθς νγῖίοι». 3ο Ε]Ι]ο Ρ. 1004. οἶίεὰ ὮΥ Τ,οεῬ- 
ΏΘΓ: ἀγισότητα τὴν ἀδικίας ἀρχὴν ἀνεκαίνισεν ἰσότητι 
(το[οτπιεᾷ Ὦ} οαιιαΙ{γ) ἥτις ἐστὶ πηγὴ δικαιοσύνης. 
Τ]ιο ποχί Ὑνοτά5 ἀνασταυρ., ἃο. τερτοδεπί (θα 
α..... οπογπηίγ οῇ πο οῄσησο, --- ΠάΠΠΘΙΥ, επαί 
Υ (αγπίης αροβίαίος, ἴπΠ6υ τορτοδοη{ί Ογὶδί 5 απ 

ΙΠΠΡΟΣίΟΣ, απᾶ οοηβοαεΠ{1γ Ἰὴ5 ογαο]βχίοη α5 Πδίς 
απά (λοίοῦΥγ ρι{ Μπα {ο βηπππθ, Ῥονοτα] οπη]ποηέ 
ππούστα Εχροβί{οίς (απά απποπσεί {πο τοεί θέ1αγί) 
πάορί α εοπιθν]αί ἀϊῄοτοπί νἰουν’ ο{ ἀναστ. {τοπὰ 
Όναί (α]κοη Ὦγ (ο αποϊθηί Ἠχροβίίοτς ἵπ σοπογα]. 
Ἠο ννοι]ά ποί αβείση {ο {ο ἆνα ἴ]ιο 5οΏ8ο α[γοδ, 
υυ{ ννοι]ά τοσατά πα οχργοβδίοη 5 νο απλο νν1τ]ι 
ιο εἴπιρ]ο σταυρ. Επί απ] επαί 1ου απουν 15, ναί 
ο ννογὰ 18 οαραβ[ο οΓ ἐἰναί 5οπςθ, ποῖ ναί 1{ της 
ῶο «ο {π]κοη Ἠσγο. Ἔ]ιο Ῥτοῦ, Ιπάσθά, πτσος ναί 
{ο Ἰπίοτργοί Τί ογοί[ῃ α[γρι, ἵ9 οοπίτατγ {ο [νο 
15ης οστά, Βαί ναι 1 οπ]γ αρρ]ίσαθ]ο {ο ἴπο 
(Πἱαφφίσαἰ, ποί {ο ιο ἨΗο]]οπίδίο ατοθί. Απά ἃ8 

ω ’ 2. 3 Δ - κα , σας [ή 

γεωργεῖται, µεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ' ἐκφέρονσα δὲ ακάν- 8 

σταυρόω, Ὠοῖ] ἵη {ο Ξορί. απά τερεαίεά]ν ἴπ ἐν 
Ν. Ἠ. πο οΠ]γ 1Π νε (4οδρεἰς Ὀιί π ἴπε Ερίκί]ες 
οἱ Αΐ. Ρα!1, εἰση]ῇος {ο οΓοῖ/, οοπίταΓγ {ο (]αφεί- 
οαἱ 1βασθ, ΥΙΟ τεφαἶτες ἀναστ.; 80 ΝΗΥ ποιά 
ποί ἀναστ. ΠΊΘ4Π ἵο γε-οταοίἨ 1 'Γ]αί 1 ἆοεβΒ 
ΙΠΘΙΠ {]ς οτε, ἶ5 Ρ]αίη {ποπα {1ο οοπίαεχ!: οίπετ- 
ννῖκο {ο γροϊπέ Ὀδίννθεη πάλιν, ἀνακαιν., πιά ἆνα- 
σταυρ. ΝΝΙ] ο ἀοθίτογεά, απ, Ιπάεςά, {με 5εη8θ 
Ρο ννεακοποἀ; {οί πας Νε πιαδί, υ Ῥέπασί, 
οχρ]αίη 1{ οπ]γ ο {ποαξῖπς τί]ι ἱσποποῖπη απιά εοπ- 
{επιμί, ννλῖς]ι 15 πο οἵἴμοτ ἴπαπ ἶ9 εχρτεςδες π {πε 
ννοχὰς {οἱ]οννίησ. Εαυτοῖς, Ἱ. 6. αραιά 56, ΓοΥ ἐν 
ἑαυτοῖς, 41 ΠΓΗΠΗ 11 96. ΟΠ παραδειγ. 9566 ἸΝοίθ ΟΠ 
Μαιί, 1. 19. 

Τ, ὃ. γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα, ὅτο.] Το επίοτοθ πο αᾱ- 
ΠΙΟΠΙΙΟΠ οοηίαϊηεά ΙΠ ἀδύνατον, Υ. 4. πε Αροςί]ε 
ΠΟΝΝ οοπέγαφἰς, ἵῃ βἰγικῖης ΙΠΙασΘΕΥ, λε τερρεσίἶνθ 
οοπάίοης οῇ έποδα Ὢμο, οπ]ογίπς πε αἀναπίασεθ 
απ ρτϊνί]εσος ο{ {νε (14οΜρε], 1:56 (πετ αγἱσἠέ, απὰ 
οῇ ἴἼχοβε ιο σθιδε (πεπι. Τηε Γογπιεγ ατθ σοΠ]- 
Ρατεά {ο {ετί]]α, απά {πε Ἰαΐίετ {ο Ῥαττεη στουπά; 
Όιε αἰ[εγετοε Ὀείννεετ ννλ]οἩ 15 ἀεποίθά Ὦ} {πε 
ἀἰβετεπί ε[ζεοίς νο] πε ταῖη Ποια Ἠεανεῃ Πα8 
προπ (επι 1Π ἴπε οπς οαιςδίπσ εχΏεταπος οΓ 
οοτή ΟΥ σας», ἵπ {ης οίπες ταἰδίπσ πρ πουσῃί δαί 
Ώποτπς ο Ὀτίατε. Ἀ]εβείπσ αἰίεπάς ἴπε οπΠ6: 
οατεῖπσ απ Ὀιτπίπσ {ο οἱμεγ. 'ΤΓμα5 αἲθ ΤΕΡΙΘ- 
εεπίε {λε ἀἰβετεπί ε[βοοίς5 οῇ ία Οπ]κίῖαπ ἆοο- 
ἀῑπα οἩ ἀΠεγοηί Ρ6ΓΦΟΠ5. ας π {πο Ῥαταδ]ε οΓ {11 
Φοννεγ. Ἔ]οῬς (1ἱ 16 ππεαπί) νο Ίππρεονε (]εῖχ 
ερἰτιαα]. αἀναπίασες 1 ο Ὀ]εςεεᾶ, απά ἴποςθ 
Νο απο αἰίμογ Πο] απ/παα. ἵπ Ολεϊκίαῃ 
σγας68, ΟΥ αραπάοπ {Πε (Ἰοερε[!, ν]] ὂε τε]εσίεᾶ, 
ας {ΠοτΠΥ στοά 15 τε]εσοίεά ὮΥ {με Παςαπάπιαη, 
παπά ννηοδο οπά ουν] Ῥε, /Ώερατί [οι πιο Υθ 
οιγςε Ἱπίο ονοτ]αβίίῃσ βτο ! 

Ῥοτάνη, ἵπ Οαβεῖσα] πδαρε, ἀεποίες απΥ νεσεί- 
αὖ]ο Ρρτοάιςσο εκοερί οοτη ; Όαίέ 1π {πε Ηε]]επ]είϊς, 
οΟΓΗ ἶ6 αἰσο Ἰπο]ιάεά. Ἐὔθετος Ρτορετὶγ ἀθεποίεΒ 
πίεὰ ο βί; απᾶά ἔπεη διίαδίε ο, αιδε[ιί ο». δι 
οὓς, “6 οἩ αοσοιηί ΟΓ ΠΟΠ. Μεταλαμβάνει εὐλογ. 
6 ΓΟΥ εὐλογεῖται. Τ]ηε 5εηςε 5, 5ΙΠΙΡΙΥ, «' 6Π]ΟΥ8 
ος Ὀ]θεείηπσ ἵπ Γετλ(γς  πιοαπίησ (84Υ9 
Ατπατί) οἴ([ιον ναί ἴλα οαγί]α, ννηοτ (ας (ΓαΓΗ], 18 
οοπίοειπρ]αίεά η εαἰε(αοίοι ὉΥ Τΐς Οτοαίοτ; οἨ 
Όναί πε εαγί] ννλ]ο] εμας Ῥτοάισες πδεβα] (115, 
16 γοπάστγοά 561] πποτο Γαία] Ὁγ Ὠινίπο Ὀεπεῇ- 
οεπος; (ο (α(βι]ηπθςς Ῥεΐηπςσ ἴθ οοΠδΘεαεποθ 
οῇ ο ἨὨ]νϊπο Ὀ]οβείπα, απά Ὦγ ΠΙΘΙΟΠΥΠΙΥ ἴακει 
{ος νο Ὀ]οβείης Ιἱςα]/,. Το Γογπιεη 86Ἠ59 8 
Ρτο[οττοά Ὁγ Θίαατίς Ῥαί Τ ννου]ά ταίῃετ αἀορί ἴ]πα 
ἰαί{εν, δἶπορ ΙΤ 15 α5δαα] Ὀοί] Ίπ {πο ΟΙ απά Ν. Τ. 
{ο 5ο 51ο] Ἰαησαασα αδ Ιπρ]ος ἀενοιί ἀερεπά- 
οποςς οἩ (οἆ {ος ΘΝΟΣΥ {ΠΙπασ. ο (επ. καν]. 27. 
66 ειο απιθ]] οἳ α Πε]ά νο] {ιο [ιογά ᾖιαίᾖι ίεςδ- 
εἆ; 3 1. ο. ἶδ Ῥ]οοπηῖπσ απά (πα (Γα]. 

Αί. ἐκφέρουσα ἴἶιο οἰτοιπιδίαπςςς, οῇ ἐπο ]απά”8 
Ἰανίηρ Ώδσῃ νναίοτοεά απά σι]ναίοᾶ, ατα ὑπιρίεᾶ. 
Απά ἴἶο 8οη.ο (ννπὶο] 5 πιαάο Ῥ]αΐπος ἵπ λα 
Ῥοβδε]ᾗ. ΥΓ. ΥοτβίοἩ {πα 1π «ΠΥ οἱποτ), 18,“ Ῥαέ 
Ότο Ἰαπά. (5αρρ]γίησ ἡ αἲ ολ κύκλο νλίοὴ [αβετ 
τοοοϊνίηςσ τα παπά οι] ἠναΠοη] Ὀτπσαί] Γοτί] 
Ώνογης,) ἃο.. ᾿Αδόκιμος, 1. ο. 19 Ἰθ]ά ἀθερίσαῦ]α 
Ὦ} 18 ονΥΠΟΓΥ, 48 ΙΠΠί ΕοΥ οι]Ιναίίοι. ἜΤ]ο ννοτὰ 
5 Ρτοροτ]γ α5οά ο{ Ίποπο ναί το({ ποὺ ρα. 

--- κατάρας ἐγγύς.] Ἔ]α 8οπεο (5οπιον]ιαί 4ἱδ- 
Ραίεά) 8εοπι {ο Ῥα, “ἶδ πθαγ {ο Ῥαΐπρ α{θτ]γ 

η 
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ς ᾽ , Σλςο /’ 3 , ῃ ἡ... π ν , 3 » 

Όας καὶ τριῤόλους, ἀδύκιμος καὶ κατάρας ἐγγυς η το τέλος εἰς καυ- 
᾽ ς . 3 υ 9 ’ 

Φσιν. ΙΠεπείυμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοὶ, τὰ κρείττονα καὶ ἐχομενᾶ ῃ Ῥιον, 4. δι, 
41 - 

10 σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω Λλαλοῦμεν. 
Μαι, 10. 49, 3 ς Π 

4 ρὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς, ἐπιλαιέ- ἃ "5.10. 
Νίατκ 9, 41, 

Ἴνη 18. 20. 
” 3 . ς . Ν . Π κ” . ’ σὖβν 2 “5 3 ς 

σθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ [τοῦ κὀπου] τῆς ἀγάπης, ἧς ἐνεδείξασθε εἰς ᾖ 18 
1 11685, 1. 8. . ». 2 » ’ ϱ ς / Ν υ. λα 

11 το ονομα αυτου, διακονήσαντες τοῖς αγιοις και διακονοῦντες. Επιῦυ- ο Τνοος 1. δ.Τ, 

τε]οοίοά,Ὀ. Π{εγα!1γ, «ητονντ πρ η] α ουΓς56. 30 
γΏῖ, 19. ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. Τη5 ]απά 5ο Ἰορε]θβε]Υ 
υπρτούοίἶνα γναν σα]]εὰ εμγεᾷ Ἰαπά. με βεη9α 
βοοπις ἴίο νο, “5 πθαγ Ὀεῖπσ οτε ὮΥ (1ο {ο 
π{ίοτ Ώαττοπηςθςς, ο ορροδίίο ἰο µεταλαιμβράνει 
εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. 309 ἴε Ηευτενς σα]ιεὰ α 
βίογΙ]ε Πε]ά ἐπικατάρατος} Ἱ. 6. ἀενοίεὰ ὮΡΥγ (οά ίο 
ἃ 61959. 966 Ῥκα]πι ον]. 94. Ῥερίααρ]ηῖ, 

---- ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.] Τ]ε Ὀαδί Εχροβδίίοιϐ 
αἴθ αστοθά ἴιαί εἰς καῦσιν (5εἵ]. ἐστιν) ἶδα Ηεῦγαῖδπι 

Γοτπιεὰ οἩ μη} ΠΤΙ, ἀπ ναί ιο Υοιθα] ἶς {ος 
Όνο Γπβπ] νε ρᾳβδίνο ιδθἀ α5 α ΠΟΠ. 366 15. Χ]]ν. 
15. Τ]ε καῦσιν ππαδί ποί ο απἀθτείοος, ΝνΙ{] 5οπηθ 
Ἐκροξίίου» (α5 Μπαοκα. απά Βιτίοη) οῇ Ρείης Ῥιιγηΐ 
πρ νι ἀτοισηίς (Ό6οαιδα, 5 ας Ώ6θη Ώθ[ογθ 
8οσἩ, Τε ἵς ὑπιρ]ίοά ναί πο ταίη ας Γα]]εη οἨ {ια 
πμστα(ο[α]. 5οἱ1,) Όας 6 πιαςί ἀθποίθ (45 αἲ] νο 
Όοσςτ Οοπιπιεηίαἴογ5 ατο αστος) ἃ ΡτοσθΒδς ΟΟΠΙ- 
ΒΊΟΠ ἵη 1ο Εαξέ, απά [ουπά Πποτο ΟΥ 1958 ΕΥΘΙΓΥ- 
π]ιογς, Ὀν νν]ο] (οα]. Ἰαπά 19 αππε]τοταίεᾶ, ΡΥ {λε 
Όποτης απά (]εί]ες Ὠείπσ ρατεὰ ο) αἱ ία τοοίβδ 
απά Ἰθαρεά απά Ὀατηθάς ΝΠΙΕΗ οί οἸεαης απά 
ΠΙΠΗΤΟ5 {ιο φοἱ]. πε εἶνο ἠαπά 16 5α]ὰ ἰο Όθ 
Ῥατπέ, ἵτ 15 οΠΙγ πηθαπί ἐλαί {Ἡε Γουῦ 5ηγ/αορ 18 
Ῥατηθά. 3ο ΥΙτσ. (οθοτσ. 1. δῦ. ( Θαωρο αίίαπα 
είογί]ο5 {πεορπάργε Ῥρτοβαϊι ασγοδ..  Τμα5 ει 
πποὶἰς (οὔξεινας Θίπατί) 15 α5 ΙΙΠΕἨ αδ {ο Β4Υ: 
έγοι ατα πον’ οπ]ογίηρ αὈαπάσηί ΠπἹθαΠ5 ΟΓ αρίγἰί-. 
υαἱ ἱπιρτονοπιοη{, ΙΓγοι αεί ἵπ ἃ ΠΙ4ΠΠΘΓ ΝΟΓΙΙΙΥ 
ο[ ανν Ριν]]οσος, (οἆ νν]] αρρτονο απάἀ ϱ]958 
γοι: Ραΐ 1 γοι ἀἰδοῦεγ {πα (.οερεΙ, απά Ώδοοπιθ 
πγποῖ]1ν απ/α ο α1 ἴπ τορρθοί {ο Οήςῆαη στασςς, 
γοι αἴο οχροθεὰ {ο βπα] το]οοίίοη απά επά]θςς 
Ρριπίςμπιεη{.) 

ϱ. πεπείσµεθα δὲ, κ. τ. λ.] Ἠετε {ιο Αρορί]ο 
βο/ίΐθη» {ο «οοπηῖπσ Ἠαγεηπεςς οΓ {λα αἀάτεςδ ὮΥ 
οχργοςρίοης 5ποννπσ (μαί Ἠς6 ἶ5 πο ννλ]νομί πορθ 
οῇ Ίναπα, απά ναί Ίο ας ἀἆθα]ί χας Ρ]αΙΠΙΥ νι 
{παπι 5οἱο]ν (γοπι α[[εοίίοη. Πεπείσμεθα 15 ποῖ ἴο 
Ῥς {π]κοη οἱ ΜΗ] ρεγβπηδίοη, ΠΟΥ ενεπ οοπβάοεπί 
οχροοίαίἶοῃ, ({ου νο Αροβί]ε’5 Ργενίους οοπηρ]α!Πί 
οὗ Ομοῖγ εΙασσίσμποςς Γοτρίάς {ιαί,) Ὀπί ΠΙΘΓΕΙΥ 
ἀαποίος, ᾳ5 Ίο ρορα]αγ]Υ 5αγ, α σου Ἀορο. ο αί 
(α1. ν. 10. Ῥαι] 8αΥ8, ἐγὼ πέποιθα εἷς ὑμᾶς, ὅτι 
οὐδὲν ἄλλο Φφρονήσετε, απὰ γεί αἲ Π1. 1. Ἰο Ἰαά 
σα]]εά (ναι [οοΐ. Τπ τὰ ἐχόμενα σωτ. ἴπθ σωτ. 
15 ποί {ο ο {π]κθῃ, ΥΕ 5οπηθ οπι]πθηί Εχροξ!1ίοΥς, 
οὗ {οππροτα] ργοςογνα{ἶοπ; 56111 1655, ννΙίἩ Βομ]ειις., 
οῇ οοηβίαποΥ απά Ρ6Γ86νο6γαποςα; Ῥιί ΟΡ φαζυαίίοη. 
Ἐχόμ. σωτ. ΠΙΛΥ Ῥο τοπἀστας, “' ΝΠΙοΙ ατε οοη- 
πθοίεὰ ουν απ ρτοπιοίίνο οἱ βα]ναί{οῃ. 

10. οὐ γὰρ ἄδικος, δεο.] ΟΥ ραταρΏταςθς 
Όνας:  Εοτ ΠΕ γα Ρε ποξ γναηίῖης {ο γοιγςε]γος] 
οσα ἶς ποί πππΙπά[α1, ὅο. Βπΐ (5 ἶς α Ρει- 
γεγείοη οῇ {πο 86ηςθ: ΥΥΠΙΟΠ, Ιπάεςά, ἶ5 π]ςαΠάθγ- 
βίοοά ὮΥ αἱπιοδί αἰ] πα Ῥαταρηγαδί. Το γὰρ 
το/θΓς, Ἰ οοποείνθ, {ο ἴἶιο γεαβδοηπς ἔοτ Ἠΐδ σοοᾷ 
Ἠορο οὗ (ποτ εα]ναίίοπ. Άπά {λος ν/γο Γοαπά θὰ 
Ραγγ ἵπ ἠναιηςε]νος απἀ ρατίγ ἵπ ἀοά. Ἠοῦι 
ατα, [ αρρτοµοπά, αἀγοτίθά {ο Ίπ {πα ποχί ννοτᾷς. 
Τ]ευ Ἠαἆ, 1 5οσπις, επουνη 5ο] αἰίοηίίοη {ο 0π6 
Ἱπιρογίαπί ΏὈταποᾗ οὗ Ολη κίίαπ ἀπίγ, αξ Ἰας54βεά 
πα Ίπ πο Ἰορο {Παί {16Υ νοι]ά ἵπ πιο πάά 
οἵιεγ υϊτίπες απά ρτασθ. Απά ναί 16Υ /αά 

ΥΟΙ.. Π. 4 ο" 

4οπο παιδί ο 5αρροφεά {ο Ἠανε σαϊπες {]πθίη ΦΙΕΠ 
Ρ]οβεῖησ απά αἱά {τοπ ο ΡΥ Πἱ5δ Ηοιγ Αριπς 
αφ πηϊσ]{έ 5οτνο {ο “« βαρροΓί, είτεπσίμεπ, δεΐέ]θ 
Όναπι Σ ) απά Όχι σὶνο απ αἀἀλίίοπα] Ίορε ος ἰΠείγ 
Ροί5ονοΓαµοθ Πίο βα]ναίοῃ. 36ο ὁ μάς 34. 'Γ]θ 
ὑορί Οοπιπιοπίαῖοις ατο αστεςς, (ναί ἄδικος ἵδ ἰο 
υο ἴακοι {ος απηιεγοί{ι, 35 δίκαιος οΓίεΠ ΤΠΘάΠΘ 
πιετοἰ(α]. Αἲ ἐπιλαθέσθαι 8ΙΡΡΙΥ ὥστε, 35 Ιπ (ααἰ. 
Η. 1. Μὴ ἐπιλαθ. Ίιετε 15, Ρ6Γ ΠΙΕΙΟδΙΠ, {ος µεμνή- 
σεται. ὧθθ Ηε)ρ. χΗΙ. ὃ. Ὁοπραιθ Χ. 11 ὅσ 127 
ΙΧ. 19. 
Τ]ο ννογάς τοῦ κόπου αἴθ ποί Γουπά 1η 5ογετα] 

αποϊοπί Μ38., Υ6Γ5ΙΟΠ5, απά 50Π16 Γαΐπεγς, απά 
Ἰανε Όεεῃ τε]οοίεά ΡΥ ΜΠΙΙ απ Βεπσ., απά οαἩπ- 
οα]]εὰ Ὁγ (πιαεὺ., Κπαρρ. Βομοίί, ΓΠέπη., ΥαἱρΥ, 
απά Ὑαἲ. Το νηοςθ ορίπίοη [ πιγςε]{αβδεπίεά Ιπ 
ία [γί Εάῑίοπ οὗ Ίπε ρτεςεπί Ἰλοις, Βιΐ οη 
Πιγίπετ οοηκιἀσταίίοηπ οῇ ιο αποξίίος, ἶ 5εθ πο 
ει/Ποίεπί τεαξοπ {ο ἀοιρί ναι Ῥεῖηςσ σεπΙ]πθ. 
1 τίεγποί ενϊάεποο ἶ5 πποξδί ἀασίάεά]γ ἴπ [αυοια' οϐ 
έπεπα : {ΟΥ ίο ΜΑ 5. (μαί ανα {επα ποί αΓθ ΥΘΙΥ 
{ουν ΙΠ ΠΙΠΙΡΕΓ: απάἀ αφ {ο {ιο αποϊεπί Τεγκῖοπς, 
{Π16γ αγθ πο σοοᾷ ενἰάεποο Ιπ α Ππιαί{6ι ΥΝΥΠΙΟΗ οοΠ- 
οοτής {πε οιπϊςδίοη οῇ νγοτάς {λαί 5εεπι 5αρετῇι- 
ους. Γπίογπαί ονἰἀάεποο, ίοο, 18, [ Ο]π]ς, ααῑίε 1ῃ 
΄Γαυοιγ ο χε ννοτᾷς, 5ἶποςῬ ΠΟ σοοᾷ Γ6ᾶδοπ 68η 
Ῥο Ιπιασίπθά Γογ οῖγ ἴπκογίίοι: [ο α5 ἰο Ειεῖτ 
Ροΐησ Ιπίθγρο]αίθά (ασσοτάῖησ {ο {πε αΌογε ΟτΙί- 
168) [γοπι 1 Τ]αςῬς. 1. 5. µνηµ. ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς 
πίστεως, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης. ἴιαί ἵ5 ΦΗΤΕΙΥ ἴοο 
Ἠγροί]ιείῖσα] {ο Ῥε εα{ίεΙγ τοδίεά οἨ. ἸΝεϊλετ 18 
Ἱ Ῥγοβαβίο; Του 5αοἩ Ιπίετρο]αίίοη5 Ποπ οπθ 
Πρὶκέ[ο ΙΠπίο αποίΠεΓ αγε οΓ Ταγθ οοοΙΙΤΕΠΟΘ: 8 
Ρεΐησ α εροοίθς οῇ οοπιροβί]οπ ο[ετῖῃσ 5ο ΠΜ] 
{εππρίαίίοπ; πη]]κα /δίογτεα[ γεεογάδ, ἵπ γνλΙο αἃ 
πια(ίο οί Γαοί ΠΙΑΥ Ῥ6, απά ας οβίεπ Ῥεεπ, ΙΠίΤο- 
ἀποεά [γοπι {πα πιαγσίπ. ΟΠ ἴπα οί]μεγ ]απᾶ, {οΥ 
ένο οπιϊδείοπ ος πο ννοτᾶς ἴΠε Ῥοδί οῇ α]] Τ6αβοπ8 
ΤΠΔΥ 6 Ιπιασίπας ; βἶπος ἴποςς δαγΙγ ϱτιήσ8 νν]ιο 
{απηρογθς νίἩ έπα {εχί ΙΠ 8Ο ΠΙΑΠΥ ο/Πεγ ρ]αςθβ, 
ποι]ά Ῥε Ἰ]κεΙγ {ο 4οςο Ίετο: εερεοῖα]1γ α5 Π16Υ 
ννασθᾷ α πόλεμος ἀκήρυκτος ρα]ηεί Ιοσπασπις, ΟΥ 
ναί πεγ αοοοαπίθοᾷ 54ο]: {ποισ] {Π6γ ἀῑὰ ποί 
α]νναγς αστθθ ΥΥΠΙΟΗ {ο σαπςθὶ απά νΥΠΙςΠ {ο 16αγθ. 
30 Ἠθγο 5οππθ Μ399. απά Εαίμετς οπηί ἔργου, απᾶ 
Τ6ίαΙη κόπου. Βαΐ 5αοῇὮ [αἱ5ε]γ οα]]εᾷ ΡΙ6εοΠαδΠΒ 
(α5 Γιοησίηής Ίοησ ἆσο ῬΓονθς) ταί]εγ 5εγνο {ο 
Ρτοπιοίθ {πε 5ἰτοησίῃ οΓα δοπ{Ιπηθηί, 

Τη τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης {λετε ἴ5'απ Πεπάϊαᾶνς, 
5 ἵη α ποί ἀἰβείπι]]αγ ραβεασο ΟΡ Βορη. Α]. 606. 
ἐπινεσ᾽ ἔργον, καὶ πρόνοιαν ἣν ἔθου, απά Εατρ. 
Ῥμπαμ. 189: μόχθου δὲ χάριν τήνδ ἐπιδώσω. 
Τέ ννας. ἀοπῦί]οβς, πο Ἱπίθηπίίοπ οἳ {1ο αυντ]ίοτ {ο 
ἀννε]] προπ {5 Ἰαῦοιγ απά {οἵἱ, ἵπ ογά6τ {ο ΠΠί]- 
πιαίο ἐἶναί α5 χαλεπὴ τὰ καλὰ, 59 Ῥαεπονο]θηςσς ο5π 
ΤάΤΕΙΥ αὐαϊίῃ 15 οὐ]εοί, ---ἴΊιε τεα] απά Ῥεγπια- 
πηοπί σοοᾷ οῇ αποί]οΓ. --- νλοαέ ππασ] ραῖπ5 απά 
{τουιρ]ε. ἜΤ]ο βαπῃο εἶεσαπί αἱ]αδίοῃ 15 οΏβθγνα- 
Ό]α ΙΠ α Ρραξ5ασε οϐ ΒοΡΠ. ἀρά. ντ. 914. (νο 1 
αἀάπσο Ὀθσοαυςθ {πε 5επ(]πιεπῖ οι] ποί Ὄα Ἱῃ- 
ν’οτίἩγ ο{ απ Αροεί]ε): ἄνδρα ὃ ὠφελεῖν, ἀφ᾽ 
ὧν Ἔχοιτε καὶ δύναιτο, Κάλλιστος πόνων 

11, 19. Ἠετο Ίο Αροεί]θ πιθαης {ο βαγ, ἴμαί 
Ἡθ πςσηος ἴαια 5611] {ο ενίησο {16 5απῃθ Ζ6αἱ απά 
αοἰ]ν1γ νπ]οῇ ο. Ἠπά αἰτεαάγ βΊούυνη 1Π Ῥες 
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” . 5’ ς ” ᾽ ΜΑ. 2. Π δὲ ᾽ φ 

μοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδην πρὸς την 

πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους" ἵνα μὴ νωῦφροὶ γένησθε, µιµη- 19 
Δ Ἡ ρά ν / Δ / / Ν » 

ταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροιλυμίας κληρογομουγτων τας επαγ-- 

ὃ 22. 17. 
Ελα]. 105. 9. 
Γ.κε ]. Τ9. 

ΓΕχοὰ 22. 11. 
’ ’ - 

κροθυµήσας ἐπέτυχε της ἐπαγγελίας. 

” 2 ’ ς . 3 3 . 

γελίας. "Τῷ γὰρ αάροὰμ ἐπαγγειλάμενος ὃ Θεὸς, ἐπεὶ κατ ουδενός 18 
3 . 3 ’ .’ ο . , β 5 ᾽ 3 

εἶχε μείζονος ὀμοσαι, ὤμοσε καθ ἑαυτοῦυ, λέγων Η µην εὐυλογων 1 
3 ’ -” - ε/ 

εὐλογήσω σὲ καὶ πληθ ύνων πληῦθυνῶὼ σε καὶ οὕτω µα- 1 

/”.1νθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ 16 
. 3 ’ Ν ’ 3 ω 3 Π ’ 3 αν ς 

μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πασης αὐτοῖς ἀντιλογίας περας εἰς ῥεῥαίωσιν ο 
«/ «κα πο ας , ς ν Β τς ν ’ 
ὀρκος. «ν ὁ περισθοτερογ ῥουλόμενος ὁ Θεὺς ἐπιδεῖιξαι τοῖς ΧληΦο}Ο-- 17 

Γοτπιῖπσ οῇ]οςς ο{ ολατίίγ απᾶ Ῥαεπενο]επος. 1Π {α 
πἹοΓο ἱππροτίαπί οοποετπ ο{ πιαίπο {]αίγ Ἰορο οἱ 
βα]ναίίοη Πτι απά βατ απίο ἴπο επά οἳ (είς 
νε. Ἔ]ιο οςί ΕχροβίίοΓ ατα αστοσςά ιαί πλη- 
ροφορίαν τῆς ἐλπίδος 18 {ΟΥ ἐλπίδα πεπληροφορηµένην, 
βΙση]γΊησ α 519 Ἰορο, 45 αἲ Χ. 22. ἐν πληροφορίᾳ 
πίστεως, “΄ ἀΠΝαΥεΤΙησ {α1{Η, 7 απά 6ο]. Π. 2. ᾗ πλη- 
ροφ. τῆς συνέσεως, {οΥ ἡ σύνεσις πλήρης. 

Γ]ιε πεχῖ ννογςΒ, ἵνα μὴ νωθροὶ, ἃτο., Πατηλοχ ἀεγε]- 
ορο {λε «οη5θ ΙΠ ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν Ώε[οτθ, απά 
Ἰανο το[ετεηοθ {ο {ιο ἐλπ. Ρρτεσθάίπσ: α. ᾱ. ϱ' ἠναί 
γο ϱε ποί Ιασσίδι οἵ [αἰπί ἵπ γοιγ πορες” ίο 
τοµ5ο ΥΠΙΟΗ, {πε Αροβί]ε τουοΙΙππεηάς5 πε Ἱπι]- 
{αίίοη οΡ βιο] 5 Ἰαά εν]ησοοᾷά {ἴπο5ε απ] έ1εβ 
(αν απἀ εοπδίαπει/) ΝΥΠΙΟΙ ατε Ὀορί οα]οι]αίεά 
{ο ΜΙπππ]αίο ορε απἀά τουὦςθ εχοτίῖοῦ. ΌὉοπιρατα 
ᾗατηες ν. Τ, 8. 

--- κληρονομούντων.] ἜΤηο οΠΙΥ ἄπα ΙἹπίετρτεία- 
{οἨ ο πίς ννοτὰ 156 ἴ]λαί οῇ {λα αποϊεπί απά πηοβί 
πιοάστη (οπιπηθηία{οΥς, ΝΟ ίακο Ι{ α5δ απ 4ογ1δί, 
απά οχρ]αίῃ, «ένο Ἠανο οοπηθ ΙΠίο {6 επ]ογππεπί 
ΟΓ να ρτοπηΐδες Ὀ]ορδίῃσ οΓ 5α]ναίίομ, απ εγδίαπά- 
ης {ο κληρ. α5 το[ετγῖησ ραγί]γ (ο {πε ραίΐσίατο]ις 
ἐοῖγ ρίοις ρτοροπ/{οτε, νπο Ἰνοά Ὦγ {αλ 1ῃ ιο 
Ρτοπηίςος ο βα]ναίίοπ (Πτοµσῃ ία θαίατο θανΙοΙΓ5 
απά ρατί]γ {ο έποςο Ποερτονν ΟΠγίςΙαης, Ὑνλο, πι]- 
{αΐΐηπσ (ο Γα{π απά ραίϊεπεφ οῇ {είτ αποθείοίς, 
Ἰαά {οασΏί ἴ]ο σοοᾷ βσηί οῇ [αι απά επάυτεὰ 
υπίο ο οπά, απά Ὀοῖηπς αἱ Ἱεηρίῃ ἀε]ίνετεά {ποτ 
Ονεῖτ (γῖα]ς, Παὰ οπίοτεὰ Ιπίο (χο 10ΟΥ οΡ {]ιαῖγ Τον 
Ρτοπιδεὰ {ο αἲΙ Π5 [αἱ]. 5ογναπίς. Ἔ]ε ῬΡ]ατα] 
1ῃ ἐπαγγ., 35 Καπ. οΏδεινος, “6 α5δοά Ώεοαιιδα 
Ώπο ρτοπηῖςας ἴπ απθβίίοη Ἰνθογο οχίεπἀεὰ {ο {ο 
Ῥαΐγίατο]ιβ Ροποτα]]γ, απά Ἰνετο σἶνεη αἲ ναγίοιβ 
ππιθν απά 86Π8ΒΟΠΒ, {5οο (αθη. χὶ. ὃς αχ. 16 
ὃς 195 χχνι. ὁ: κκνηῖ. 10) 5 αἲἰ, Ἰούενος, οθηίε- 
πρ ἵπ {ο Ρτοπηίδος οΓ εαἰναίίοη {τοισὴ α Ἠο- 
ἀδαπιογ,) 

19, 14. Ἠοτο (πο Αροσί]ο ίαΚκες οοσαδίοη, {οπα 
Ώνα Γοτοσοίης, ἴο οχοῖίθ {Ίχαπῃ {ο ῬογβουοΡαποε, ΒΥ 
οπ]ατσίησ ΟΠ {ιο ορτἰαϊπίγ οῇ νο ργοιηϊςθς οῇ (αοἆ 
οοπβτηιαά Ὦγ οανς τοσα]]πσ {ο {αῖγ παϊπάς {νο 
ΠΙΠΠΥ οπαπημί{ε οί Γαζδι ρτοδεπίθοἁ ὮΥ ἰεῖ]τ αηοεδ- 
{9Γ8, ο8ροοἴσ]]ν Αὐταμαπα, νΥηοπα ο οχίο]ς, (ποισ] 
ς β]χοννς Ἠ]πι {ο Ἰανο Ὀδεῃ Ἰπίογίογ {ο Με]ς]ίςε- 
ἀεὶς : πας ρανίπρ χα ν/αΥ {ο ταρτοδοηί {ο ἀἰσηΙίγ 
οὗ έὐιγίδή, 5 Ὠοῖης ΒΙΡΙΘΙΙΘ. Τὴρ, [ου οχαΠ]- 
ΡΙε].”. Εἴχε, “' λαὰ Τί ἵῃ Πΐς ρον/ει:) α εἰσηίβσα- 
Ποπ (γοφιοπί Ῥοί]ν ἵπ Όινο θοτιρίατα] απά Ο/αφείσα] 
ΥΤΙΙΟΥΕ. 

--- ὤμοσε καθ) ἑαυτοῦ.]. “' ΒαποἰεκΙππὸ ργοπη]ςι(, 
Ρ]εάρεά Ἰ]5 οἴογπα] Οοά]μοαά {ο ΠΠ] Ἰ]5 6Πησασο- 
Πηθηί, 38ο (1ος 18 απἱά αἲ Νατῃ, χὶν. 91, απά εἱδο- 
ννηογο ἵπ {1ο Ο. Τ., {ο ϱνθατ ὮΥ ὐπιδεί{, π5 Ἱανίησ 
ΠΟΠΘ 5ΙΠΡΟΓΙΟΥ {ο Ἀννθατ Ὦγ. Η μὴν 15 α Γοτππι]α 
οῇ. βοτίοις απ ηγπιαίίοη. απά 5ο]σιπΠ οησασθπιθηί, 
οσο οσσµτίπσ 1π ο (Ο]αβεῖσα] ννηίσογς. Πληθίνων 
πλ. σε ἵ8 νε]] τεπάστοὰ Ὦγ Βὔ]ππο, “ Νῶ οπιπίρ8 

ίο Ιπιρ]οῦο Ὀοπίς: ” νο τοὐρ]σαίίοη Ῥεΐης Ἱῃ- 
{οηφίνθ. Εὐλογ. ἶ5 ετε, 45 οτε, ἴο Ώθ {ακεπ 4θ 
ε[εοίμ, Ἱ. 6. Μήεδεύις. “πε Αρορδίο (τεππατκ8 
Ὃτ. Βιτίοῃ) οπΙΥ αποίεςδ ραγί οἳ ἴ]να ρτοπηίςε, Ὀε- 
οαςο Ιΐ ννας 5ο ναι] ΚπονἩ {ο Ἠῖ5 τεαάετα; υαε 
115 αγραπιθηί 5 οοποεγπθεά ΡγιποῖΙρα]1γ ννῃ νοβα 
ννοτάς. ΄ Απά ἵπ ἴγ 56εἀ 5ἶα]] αἱ] πε παίοπς οῇ 
Ώϊε οατίῃ Ῥο Ῥ]εςςες.᾽ 

15. Ἔποα Αροδίε Ἠετο αραϊπ Ιποι]οαίε «οἩ- 
δίαπει (α5 αἲ ν. 15. Η1. 6. απά εἰδενμειε), απᾶά ἴπ 
οτάςγ {ο επ]οῖῃ 1 πο πιοτοθ 5ίΤΟΠΚΙΥ, ΤΘΠΠάΓΚΑ, 
Οιναί 1 νναδ οπ]γ {Πτοισ]Ώ οοηδίαΠογ 1π [αι ναί 
ΑΡτα]απα οὐίαϊπεά ια ϱ' ρτοπιϊδεά Ῥ]ερδίηςς 
ἨΣΙΩΕΊΥ, οΓ α 8οη Νο που]ά Ῥτοάἁςε α ΡΤΓΟΡΕΠΥ 
Οναί 5Που]ά Ὀδεσοίης ΠΙΠΙθΓοςς. Τε ρτείεγπαίτα] 
ΕὈἰτί οἳ α 8ΟΠ ΠπάθΓ 5αοἩ τεπιαγκαρ]ο οἴτοιπῃι- 
είπησθς να α ει[ο]επί ῬΡ]εάσε {παί νν]αί Ἰαά 
Ώδεη ρτοπηςες τερρεοίϊπςσ Ἠἶπα ννου]ά ὢα βι]β]]εά, 
Οὔιεγ Ὀἱεσείηπσς, ίοο, Ἠεχα οοπηπθοίεὰ πν ἴθ 
ΕΙγί οἱ Ίβααο απά {πα {αλ οὗ Αμταµαπι, νησι 
Αὐταµατα ἀῑά ποῖ, Ιπάεεᾶ, ορίαϊπ Ὦγ αοἰµαὶ ρος- 
δορφΐρπ; Ῥαί ὮΥ απεοῖραίίοπ, εοπ/ζάεπέ Ἰιορο, απᾶ 
αηνναγετίησ αἱ] 1η πο Ῥτοπιΐςες οἱ ἀοά. (ϱοπρ. 
1ομπ νηΙ, ὅθ.. (Βατί.) 

10. Ἐτοτῃ 1ο ρτοπιίξθ πηαάο Ὦγ (οά {ο ΑΌτα- 
Ἠαπα ο νυτὶίετ ἰαϊκος οοσαδίοη {ο ερεα]ς οη {ια 
Ώγπιηθςς ο{ {ιο Ὠΐν]πο «οιη5ε]ς απά ρτροςεςῬ πι 
Φεπογαἰ. Ἀεε ν. 19. (Καἰη.) 

--- τοῦ μείζονος] Ἱ. ο. “΄ Ὀγ 8οἱΏΠ6 Ρ6ΙΞΟΠ ργθαίος 
ἴναπ {Ώοπηβοίνος, Ίο οἄπ ανοπσο [αἱ5εμοσά, 
πθαπίησ (08, ΥΠΟ 15 σα]]εά ἴη ο) κ. 26. μείζων 
πάντων. ΟΕ ἴἶνα ποχί νογάς καὶ πάσης --- ὃ ὄρκος 
Ώιε 5εης5ο Ἰας Ὄσδεπ ἀἱδραίεά. ο οοπΙΠΊΟἨ Υθύ- 
5ἱοπ απά 6ΟΠΙ6 οἴ]θι5 ατα οὐγΙοδΙγ ντος Ὁγ 
οπη {1ης {ο αχκρτοςς {μα {οτοςῬ οῇ {με Αγσ]α; 38 
οἱ5ο αγο οίμετς ἵπ τεπάοτίης, «ία οπ{] {ου οο- 
Πγππαίίοη : 5ἶποῬ (45 ΑΡΤΘΡΕΗ απά Βρ. ΝΠΙάάΙείοῃ 
οὔςογνο) {αί 5οηξο ννοιι]ά τοαῖτε ὁ εἰς βεβ. ὄρκος. 
 Ἔμο πιοαπίησ (αάάς με Ἰαμίετ) ἶς ες: ἜΤ]ο 
οαίπ. (πιρ]ίοά 1π ὀμνύουσι ρτοσθάἴπρ) ἵ5δ {ο {ιδια 
ἴιο (οτπη]παίίοη ο α]] οοπίΓΟΥΘΙΒΥ ππίο οοΠβἵ- 
ΙΗΦ{1ΟΠ, 1, ο. Τΐ{ οα1565 αποθτίαϊΠίγ {ο επ Ἱπ α55Ιτ- 
πησο.. Της νίενν ο να 5οηςο ἶ5 οοπῄτηιθά ΡΥ 
πα αα]λοτΙ(γ οὗ Τ]εορΏγ]. απά (Ὀσυπιθῃ.: καὶ 
πέρις πάσης ἀντιλογίας καὶ ἀμφισβητήσεως. εἰς τὸ 
βεβαιῶσαι τὰ λεγόμενα παρ) αὐτοῦ (τειὰ αὐτῶν) ἐστιν 
ὁὃ ὄρκος. ο ἄἱ5Ο Πα ρᾶεκασο ἶ5 ίακενπ ϱΥ Κιίη, 
απά Ῥαατί, 

1Τ. ἐν ᾧ περισσ. βουλόμενος --- ὄρκῳ.] ἜΤ]ιο 5επεθ 
ΟΓ 5 Ραβξασο νι ἀἱικριίοά) 66επης {ο 6 
(ναί αφείσπος Ὦγ Κιη, α5 Γοἱ]οννς: “ Α]πουσ] 
{α11 ννοι]ά Πάνο {ο Ὀ6 τεροςθά ἵπ ἴ]νο αβδογίῖοῃ 
οὗ ιο (οἆ οἱ γα, ονοἩπ υν]]οιί ια ΙΠίοτρο- 
ο οῇ απ΄ οσ{Ἡ, γαι, ἵπ οοπἀθεοθηβίοη {ο Ἠ- 
ΠΠ Ὑοπκηθςς, Εο 5αρ]οίπεςά απ οα{Ἡ {ο ο ρ{ο- 
προ... Της ἵς οοπβτπιθὰ ὮΥ νο απλοί οἳ 
ἳἨναορ]γ]. Τὸ ἀμετάθετον τ. βουλ. α. «ν ἀνο Ππηπηιι 
{αβ1]10}. οἱ 118 νν 1] ος ριτροβο.”. Το απἀριδίαπα 

μάν 
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µοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς ῥουλης αυτοῦ, ἐμεσίτευσεν ορκῳ 
3 ὐ τ 2ο / Π Ὁ 

18 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς αδύνατον ψεύσασθαι Θεὸ», 

ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειµένης 
χ » , » . 3 ο. 

19 ἐλπίδος. Ἡν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ ῥεβαίαν, 
, υ ποπ, «Ἡ - ’ σ ! ’ 

9) καὶ εισερχοµένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσµατος, ἕ οπου προδρο- Εδλις 5. 1» 

µος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ἸΙησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς νο. 
| ” 

γενόμενος εἰς τὸν αιώνα. 

Όιο ϱΗ1] ἱπιροτί ο {5 αχρτθβδίοη, 5ο Ηοοκογ”5 
Εοε]. Ῥοι. Τ,. Ι. ᾧ 2., ν]ετο Ἠθ ἰτθαίς οἱ “΄ ἐαί 
Τ ανν νυπῖοἃ ἀοά ἄοπι {λε Ῥεσίηηίησ Ίαςδ 5εί ΓΟΥ 
Ἠπιδα]Ώ {ο ἆο αἱ πσ ὮΥ :” Ώιετο 5μουίησ 
« Ενα ἴἶιο ἔοτος οἨ {ια ἔετπι Ιππρ]]ες εχαί (μετο 18 
ἃ ΤεαΦΟΠΙ (ἸἼον/ενετ Ἱπασσεδδίρ]θ {ο ἨΙΠΙΠΠ 6ΟΠΙΡΓΘ- 
Ἰθηδίοηῃ οἱ; 56αΓο]) {ος Ἱνλαίδοθυεγ αοά ἁἀοίῃ. 
Τηο 5ο οῇ ια εἰποσπίαν Ἰετθ, απἀ ποί ἴλθ ρ]τα1, 
18 (ποισ απαίεπάεά {ο ὉΥ Οοπηπιθηίαίοτς) ποί 
νοιί 1ΐ5 {οτοθ. ο Βρ. βαπάθίδοη, ἵπ 5 δί1 
ΒΘΓΙΙΟΠ αἆ Ῥορ. ὁ 17. Ρ. 1. (οπ Βτου. χἰχ. 21.), 
τθιηατ]κς, ]αί "1 15 πο οοπΙπΙΘΠάΞ{1ΟΗ1, αἱ ταίηες 
α ἀἱβρατασεπιεηί οῇ πιεπ΄ς ἀθνίοςθς, ἴλαί {16γ ατθ 
δοπιαπη,; Ὀαί 1 5 Όια ποποιχ οἳ ἀοά, ἰμαί Πἱ8 
οοιηςεἱ ἶ5 μέ οπο, απά απολπαπσεαῦ]θ ; αν Ιΐ ἶ8 δαϊἀ 
αἲ Που. νι. 1Τ., πετ Τί 15 (πε Ἰαϊά ἀούνπ α5 {ηθ 
στεα! (οαπάσίίοη οἳ οἱ ιγὶκίαπι Πιορε, Όλα ΥΕΤΥ 
εἰτεησίῃ οἳ ους οοΠβο]α{1οῃ,) 

--- ἐμεσίτευσεν ὄρκῳ.] ΟΗΕ ειπα νατίοις Ιη{ετρτοεία- 
ἴοης Ρτοροιπάεά Ὦγ πιοάετη Εικροβίΐοι5, ΚΙΙΠ. 
Ρτείοτς ἶναί οῇ Βτοίςο].; νο αχΡΙαΙΠ5 µεσιτεύειν 
ΦΡΟΠΙΦΟΤΕΠΙ 6556, 5ἱΠ60θ ἃ ΒΡΟΠΦΟΓ αοΐς {θ ρατί ο{ α 
πιθάϊαίοτ ὈὨδίνθει ἴνο Ρρατίθ. ἨΠε τοηπάο», 
"“ρτοπη]ςκίοπςδ γοτἰίαίθπα 5ροδροπά1έ αταπηθηί{ο, 
απά οἶίος απ 6ΧΗΠΙΡΙΟ ΟΓ μεσίτης ἵπ {Πο 5εη5θ 
ΦΡΟΠΦΟΥ {ποπ ᾖοδερΏα5. δεί ανύεη (5 ἶ5 ποια 
ιο ορ]εσίίοῃ. Έοτ ας (αοἆ οαπποί 6 α πιθάΙαίος 
Ὀείνεεῃ Πήτηξδε]{ απά {πα Ἠαίτς οῇ {λε ργοιηίςο, 
8ο ποϊίλετ οππ Ἠο Ὀεδ α 5ΡΟΠδΟΥ (ἵπ Ώιο αῦογνα 
«θηςο.) Τηετε ἶ5δ Πο Γ6αδΟΠ {ο αὐαπάοη {θε 5εη5ο, 
66 Ἱπίετροδεά Ὦγ απ΄ οαίἩ,” Ἱ. 6. ΒΡΥ α οοΠΠΟΠ 
Ἠγρα]]ασε, Ιπίοτροδεά απ οαίῃ, α5 ἴΠο Ὑ]σ. [οείι 
ΤΟΠάΘΙ5: ππθαπίησ, α5 ΒίΠηΓί οχρΙαίΠΒ, «6 πιαάθ [5ο 
{ο 5ρεα]κ] µεσίτην ὈΥγ απ οπές ἰπίετροδεά απ οσίῃ 
Ῥοΐνεεῃ Πἰπηβα]{ απά ια Ἰείτ5 οῇ πε Ργοπη/ςθς, 
1.6. πιαάθ απ΄ οαίπ {Ἡθ πιθαης5 οῇ τεμιονίπσ α]] 
ἀουδί οπ ιοῖγ ραγί ννλαί]ετ Ἰα νγοιι]ά ΓαΠΠΡΙΙΙΥ 
Ῥετίοτπι ναί Ἱο Ἰαά Ῥτοπι5δεά. ἜΤ]εγο 15 {Πα 
ΝΘΤΥ 5αΠπ8 Ηγρα]]ασε ἴπ Φορᾖ. Ε]θοί. 41. ἄγγελλε 
ὁ) ὄρκῳ προστιθεὶς ὅτι, ὅσο. νν]ετο {11ο Θο]ο|. γἱσΏί]Υ 
ἴακε 1{ {ΟΙ προστιθεὶς ὄρκον τῃ ἀγγελία. 

Ιῥ. ἵνα διὰ δύο πριγµάτων ἀμετ.] ἴπ (ατήχετ πγσ- 
Ίπσ ία ατσαπηθηί {οππάςά οἩἨ {πε οαίἩ, {με Λρος- 
6 (απχίοις ἵπ ΘΥΕΣΥ νναγ {ο Ἰπῇιςσο οοιηΓοτί 1Π 
ἴιο αἰῆιοίεά παπάς οὗ Πὶ5 τοαἆςιβ) οπίαγσε ΟΠ 
5 οαίῃ οἳ ἀοά: απἀ, ἵπ τοίετοποο {ο Ιέ, τθβδοΓί5 
ίο απ ἀῑδιποίίοι νο ας Ῥεεῃ {Ποισ]ῃί 50ΠΠ6- 
ναί {ατ-[οίσομες : ἴέε Ὀοῖπς αἱπιοδί απῖνεγεα]]γ α- 
πα]τίεά, (μαί Ὁγ Όια νο ἱπιπιπίπρ]ο (Πίπσς ατθ 
πιθαηί {πο Ῥγοπιΐδε απά {ο οαί{[ι οἱ ἀοά. Το τς, 
Ἀούνενετ, 2{91Υ απά Βίπατί {α]κο είτοησ εχοθρίίοη. 
Απά Ώιαγ ατο ο ορἰπίοη, ἐαί ὮΥ έλα ἴννο ἵπῃ- 
πιπίαρ]ε {Ἠπσς, ἵπ νηἰο] Ῥοἱίονεις ππαΥ οοηβἆο, 
ατα πηεαπέ, 1. πε οαίἩ ναί Αρταπαπι δπου]ά Ἠανε 
50Η (ο Μοφεία]) ἵπ ννποπα αἲ] παίίοης 5που]ά 
56 Ῥ]οςςαοἆ, (αεπ. κκ. 18. 9. Ἔ]ι οαί] εἶναί Επίς 
Ῥοη 5που]ά Ὃο Ἠίσ]ῃ-ρτίεξί {ΟΥ 6ΝΟΥ, α[ῖαι {νο ογάου 
οὗ Με]ε]μίδοἀεῖς, Ῥεα]. οχ. 4. “ Τηαεςο ἔννο οαΐις 
(8αυς Θίπατί) 15 Ἱπροεείρ]ο (οἆ εποι]ά ἀἱς- 
τασατά, απά να κα]ναίίοη οῇ Ῥε]ϊδυοτς ἶ5 1μαγοίοτο 
αἀθοπαίε]γ απά 5ατε]γ Ρτον]ά θά {ου.. Ύδε ν]δί]οτ 
Πιὶφ Ῥο α 5αΜἱθ/ασίοςΥγ βο]μίίοι οἱ {ο ἀῑ[Πποι]ΙΥ, 

8.1. 

ΠΙΑΥ Ῥο ἀοιρίεά; παγ, ἴέ πιαγ Ῥο αιοδίοποἀ 
ν/πείπετ ἴ]ο ἀΠοι]{γ πἱδοι{ Ῥο ποῖ ΡΙΤΕΙΥ ἵπιασ- 
ΙΠάΓΥ. ΒΡρ. βαπάςιεοη, 1 Επά (Ῥετπῃ. ρ. 118.), αἩΠ- 
ἀετδίοοά {πε Ραδδασε αφ [άο. ΊΝοΓ απ [ αἵνατθ 
Ειαί Ολαί νίονν 15 ορεηῃ {ο αΠΥ ννε]]-{Γοαπάεά οὔ]εο- 
Ποπ. ΤΠ ππαγ, Ιπάθεά, 866ΠΙ {ο 15 {ο Ἰανε 80116” 
Ώίησ (]σὶά απά ονοτείταϊπεά; Ὀαί βαο] Γοτπης οϐ 
εχριθβδίοηῦ ατα απἰία 1Π αοοοτάαπσθ ΥγΙ{Π {ιο 5ίγ]α 
ΟΓ «ειοὶδ οοιπροβΙοῃ, απᾶ οἱ ρετρείια] οοσιἵ- 
τοηςθ Ιπ ἴπε Παβριηίσα] νντ]ίεῖ. ΊΝαΥ, εΧχαππρ]εθ 
αγθ ποί ναπίίησ οῇ 5ασἈ φοτί οῇ Παγδηηεςς Ἱῃ {πε 
ῬοψῬί ααίπουγς οἱ απ]αιΙ{γ. 9ο 1 ηανε ποίοεά ἵπ 
ΤἸιοιαϊάες ΠΙ. 9Ο. ἐστράτευσε διὰ δύο ὑποσχέσεις " τὴν 
μὲν βουλόμενος ἀναπρᾶξαι, τὴν δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. 
Ἡ/Πεγθ 566 ΠΙΥ Νοίο. 

Παράκλησιν ἵδ νατίοιδΙγ εχκρ]αϊπεά: Ῥαί Κατ. 
5οειης τὶσΏί Ίπ τοίαϊπΊηρ {1ο οΟΠΙΠΙΟΠ Ἱπίθτρτεία- 
Ποπ, εοπδοἰα[ῖοι; ΥΥΜΙοἩ ἵ6δ δαρροτίεά ΡΥ ἴπε αι- 
Ώιοτί{γ οϐ νε Ῥορί αποϊεπί Ύειδίοηπς απά Ὁοπι- 
ΠΙΘΠΙΑἴΟΙΒ. ΤΠ οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προ- 
κειµ. ἐλπ. ἴπετο 5 ἃ δοηδΗ Ῥγασπαπαδ, ὙνΙο]ι 
πΙαΥ Ῥο {Πας ενο]νεᾶ, “« [νε] πο τάΠ {ο ἴακθ 
το[ασο Ιῃπ απά σταξδρ αί ία Ἠορε 5εί Ὀείοτο 15.7 
Έπετο 15 α πιἰχίυτο οἳ α παιαϊσαί απἁ απ ασοπὶςέἰς 
ΠΙΕίΑΡΊΟΣ, προκ. τε[εττῖησ ἰο {ο βραβεῖον. Τηθ 
ταίασε 186 5αρροθεᾶ {ο Ῥε εοασῃί ὮΥ Ηγίησ ᾖοπι 
8ΙΠ, 5ΟΙΓΟΝΥ, απά ἀθαί]ι, ἴπ οτάετ {ο οῦίαίη {λε Ἠορθ 
οῇ οίεγπα] Πε ὮΥ 6μγὶεί. ᾿Ελπὶς Ἠετε, 45 οΠε, 
ἀαποίες ο ἠίπς Ιιορεά [ογ; Ὠιοασί 1π ἴπε ποχί 
νους ἰέ πἹθαΠς ἴΠε /ορε 1ίδεί{,; οἳ ννη]ο] ἄοιβθίο 
56η5ο Ιπ {16 84ΠΠθ Ρᾶδξαρθ 6ΧΑΠΠΡΙΘΡ ατε αἀάμοεά 
Ργ Κυαῑη. 

19. Έτοπα {με παπ]σα] Ίπιασε {πο υυτ]ίεγ ε]άθς 
Πίο {λαί ο{ απ απο]ογ. 39 ΟΟΠΙΠΠΟΠ, Ιπάεες, νναβ 
1{ 5ο {ο ἀθείσηαίο Ἠορθο, ελαΐ απ αΠΟΠΟΓ ἶ6 {ουπά 
οη αποϊεπί ΠΙθάα]5 α5 α 5Ί/πιῤοί ο{ Ἰορθ. ”Εχομεν 
ἶ5 {ΟΥ κατέχ., 5 ἵῃ Π αΠΟΠΥΠΠΟΙΡ γτ]ίετ οἶίεὰ ΡΥ 
(ἨΤΥ5. κατέχειν τὴν ἄγκυραν τοῦ πνεύματος. Ἴπειθ 
ν/48, {οο, απ αποϊθηί ΡΤΟΥΕΤΟ, ἐν πείσῃ (4 5ατε οπβ]ε) 
καρδίαν τηρεῖν. Ἑϊσερχ., πο Ὀεδί ΕχροβΙίοΓ ατθ 
αστγοςά, ἶ8 {ο Ὀε τε[ατγεᾶ, ποί {ο ἅγκ., θαΐ {ο ἐλπ. 
Ἠεπάθτ, «« ννμῖοἩ Ἰορο ρίνες 15 απ΄ οηίταποθ Ιπίο 
Όια Ιππος δαΠΟἴΙΑΤΥ, Ὑπετο (αοἆά ἀνγε]]ς.”. ἜΤ]α 
καταπέτασµα Ύνας ία πίοὶς ναι] ος ουτία]η ΥνΠΙο]Π 
βοραταίαες {1ο Βαποίαπῃ Γτοτη ἴἶπο Φαποίαπι Θαης- 
{οτατα:. (έαί ννλΙσοῃ ρατίοὰ {ο Βαποίαπα {Γοῖη {]θ 
6 ουγί οῇ {ε σεπί]ες Ῥείησ σα]]εά κάλυμμα) απᾶ 
ἀεβίσπαίεά ἨΗθανεπ. 390 9οβδρῃ. 54Υ8 εἰς τὸ ἐσό- 
τερον παραπέτασμα. “' ΤΓμο πιεαπῖπρ (οΏδεινοῬ Φί]- 
αγ) 15, ἴπαί {ο οὐ]θοίς οῇ Ἰορο ατοθ 1Π ἨΘάΝΟΠ, 
πεγθ (αοἡ ἀννε]]ς; απά {πο δοπέππεηί ἵ5: Ποιά 
{αςί {ο οὐ]εοίς οἱ γοιτ ΟΠτὶκίίαπ Ἰορο..  Τμεςε 
γ] κεερ γοι είθαᾷγ ἵπ αἀπετεποθ {ο ΥοιΓ ΤιοΙγ 
τα]ἰσ]οπ͵, απᾶ ρτεςθτνο γοι, ἰἶκα απ΄ αΠΟΠΟΣ, Ποπα 
ππακίης 5μήρνντθο]ς οῇ ένα Γαλ. 

20. ὕπου πρόδρομος, ὅσο.] Όπ {ο 5εηβο οἳ {λεςο 
ννοτᾷς 8οΠΠ6 ἀἱῄοτοηπσο ΟΓ οριπίοηπ οχὶδί. ἜΤ]ο 
ΠπΟΤΘ τθοσαεηί Οοπιππθη{αίοῦ5, {οπι Ὠιπάοτῇ {ο 
Φίματί, αγ ΟΓ ορἰπίοη {]αί πρόὀ. ἦλθε 5 ραΐ [ου 
προῆλθε: αρρεπ]Ίησ {ο {Ώδε]γ]. Τπεῦ. (196. Β]οπι/:) 
ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἤλθον ἀρχαῖα βρέτη. Τλμαί 
Ραββασε, Ἰούν6νοτ, 5.1ΐ5 ποί {16 ΡτεδεΠί ΡΗγροβθ; 
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Ἡ ἄεη. 14. 
18. ἃο. 

ΠΕΡΒΕΝΝΥΣ ΟΗΠΑΡ. ΥΠ. 1. 

ΥΠ. 3 ΟΥΤΟΣ γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλὴμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ 1 
- ς 2 ᾽ ς ’ 3 υ - - 

[τοῦ] ὑψίστου, ----ὃ συναντήσας -44ραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ της κοπης 

ἶπος {]ογρ πρόδ. 8. ΕΟΓ προτροπάδην, 38 Ιπ ΒΟΡΙ. 
Απιίσ. 106. φυγάδα πρόδροµον. Ἰπάεεᾶ, 1έ ΠιαΥ ρε 
ἀουθίεά νν]αείετ ια ννοτά 6Υ6Γ ΒΙΠΙΡΙΥ ΠπεαΠΒ 
ο7ιο ι0/ιο 5008 Δε[οΥο απν ἴΠίπσς ΓοΥ Πνοισ]ι π λε 
40θΗν Γτασιπεπί οῇ ια 'Γγαρεάίος οἱ 495ο[ιγ]ὰ5 νο 
Ἰανο ὁέσποιν᾽ '᾿Ἑκάτη τῶν βασιλείων πρόδρομος µελά- 
θρων: γα ἴπετα, [ απ ρειειαἆεά, {ο ἴταε τεπάίησ 
ἶ5 πρόδοµος, ἴο ϱο ἴακεη αἀ]θοίίνε]γ, {ΟΙ πρὸ µελά- 
θρων ἱδρυμένος » ΠΙιθαΠΙΠς {ιε δίαίµε. 30 Ρ41Ρ4Π. 
ἵν. Ρ. 901. ἔστιν ἐκτὸς τείχους ὃ Θ εὸς (1ο είαίαθ 
οῇ ιο (ο) ἱδρυμένος. Ιπ 5]οτί, ΝΠετενεγ 1έ 
ΊηθαΠ5 0Π6 Νο ταη5 ος σο65 {οτν/ατά, 1 ἶς (πετα 
α)ωοδί αἱνναγς ἐπιρίίεά, ναί ο σοῖησ Γογν/ατὰ 15 
{ο Ῥτερατο ἴε Ὑ/αΥ ΓΟΥ ἴἼνοβα Νο δίαγ Ῥομίπά. 
Φο Ειπίρ. ΙΡ. Αι]. 424. ἐγὼ δὲ πρόδρομος σῆς 
παρασκευῆς χάριν Ἱκω. Ἠεηποο 1 5εε ΗΠί]ε 
{οτοο ἴπ ἴπο οὐδετναίοηῃ Ἠεταο σεποτα]Ιγ ππαἆο, 
Οναί Οὐτὶςέ 5 ΠΙΘΤΕΙΥ φαϊά {ο Ὀο ΟΥ ΡΓΘ-ΟΙΙΡΟΣΥ, 
{ο Ιπιππαίο ναί Ἱί 15 ος ἀπίγ ἴο /οὐίοιο Ἠϊπη. 
Τ]αί 15, Τ αρρτεπεπά, Ὀαί α ραγί ο! ιο ἰταίῃ. 
ΤΕ18 ννας, Τ οοποεἰνθ, 5αἱᾷ πο 5ο ππαο]ι ΡΥ ν/αγ 
οΕ οχ]ογία{ἶοπι, αφ ο επεοιγασοπιοπἰ,; Ἱπαρ]γίης (λαέ 
{ιο ροββΙΙ]1{γ ο{ επίετίπσ λα πεανεπ]γ Κπσάοπι 
15 αφοεγίαϊπεά, απά Ῥγεραγαίίοπ πιαὰε {οΓ ἴλοδε 
ναί {οἱ1ουν. 

Απά Ἰοθτο ἴε Ὀεεδί εοπιπιεπί ἶ5 α Ρα5βασο ΟΓ 
1οἨῃπ χὶν. 2. πορεύοµαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. 
Τ]ο πιααπίπα, {πεῃ, 5, παί Οτὶςδέ, Πανίης ορεπεά 
Ἠθανοῃ, ΓεππαΙης {Ἠθτθ, αφ ἴἶο Γ{ἱσή-ῤργίεδί, ἴο Ἱπ- 
{τούυσο {Πίου αἰ] ενα [αλα] Ιπίο ἴ]ο ργεξεηςθ 
οἱ ἀοά. ἜΤ]ο αΏονε νίεν’ οῇ ίε 86η56 ἶ5 51ρ- 
Ῥοτίεα ΒΥ (ἶα αι]οτίγ οϐ (ἨτΥς., ΤΠεοάοταί, 
απά (Ώοαπιεῃ., οῇ έθ αποϊθηί5; απά, ΟΡ ΠΙΟΔΘΤΗ 
Ἠχροβίίοτς, ΡΥ 9ο]{., Ί)οἱΕ, απά ϱατρή. Ἠεῃ- 
ἀετ, ουν Ῥτοῦ. Ξοπο]εβοα]ᾶ, « Πιο ;οδις ἶ5 
οπίογεἆ αδ α {ΟΓΘΤΓΙΠΠΟΥ {ου 5. 

Τ]ο ΘΧΡΓΘΒΕΙΟΠ ὑπὲρ ἡμῶν τοείετς {ο ΟἨτὶςς 
Ῥτίεκξί]οσς, απἀ 5ογνες {ο Ιπίτοάμσςθ, ΒΥ {πε πιεή- 
ἴἴοπ οἳ Μοαἱομίδεάσις, αποίµετ εαρ]οοί, οἩ. μ]ο]ι 
Έια ννγιίογ ποὺν Ρτοσθθςς {ο {γεαῖ: ΠΑΠΙΘΙΥ, ---ᾱδ 
Πέ ννας Ἰανν[α]. {ου λα Μοραίο Πἱσᾖ ρηἱεδί οπιζη {ο 
εηίος, (γοισ] (πε ναί], Ἱπίο {χα ΙΠΠΘΓ 5αποίΠατΥ 7 
80 «ρεμς, α5 Ηἰσ] ρτίοςί οῇ νο παν” ἀἱδρεηδαίίο, 
α]οπο οπίογες {ια οἴεγπα] 5αποίΙατΥγ αὔογς, ππαἰκ]ησ 
εχρἰπίίοη οῇ ροτρείμα] ε[ῆοαογ [ος 8ΙµΠ6Υ5, Που. 
ἱκ. 11, 12, 22 --- 26. 

ΥΠ. Τ]ο Αροδί]ο πο {ακος πρ ασαῖπα εα0]θοί 
ν]ίο] Ἠο Ἰαά Ὀοίοτο εΙσηί]γ (οασ]αὰ ο αἲ ν. 0. 
απά 10.5: απ ραγδήο5 Ι{ {ο νΗ, 20., νηθτο Ἠθ Το- 
βπ]ος {ο {ορίο Ῥτοκοπ ο αἱ ν. 10., απά οοπη- 
Ρ]οείος ναί ο ἱπίοπάοςὰ {ο 84γ οοποετηῖης ἰέ, ΥΙ], 
20 ---2Ό.τ οπρἰαϊπίπσ ιο ῥᾶδδασο ννμίο]ι ο Ἠαά 
το[οιγοά {ο {οπαι 8. οχ. 4. Απά α[ίογ τοπιονῖπσ 
ιο ἀοιὈί νυπ]ο] πι]σῃ{ 6οσπι {ο Ἠϊπάσςν Γή (οι 
(οπίίησ οῇ (ιο 5 Ὀ] ήπιο ἀοοίτίπος οῇ {ο αἱ]οσοτίθες 
παπά {γρες ο Ολτῖδέ, Πο Ἰάθομσς {ο οοηνίησθ ἴ]χθι 
οΓ 1ο απ{Ποτί{γ, ρτοτορη{1νος, παπά οχα]ίοᾷ ΕΒυὶοςί- 
Ἠουά οἳ Μοιἱομ]δοάσ]. Ἠίς ατσαπιοηί 9 Γοππάοά 
οἡ {ο οα{]ι οἳ (ο, Ὦγ νο] σε ννας οοηβ!]- 
(πίοά α ἨΠϊσίι Ῥτίοδί [ου ονου, ποοοτάῖηςσ {ο ιο 
οτάεγ ος αἰππέαάο ο Μο]ο]]κοάσ]ς. ἸλΠαίονοτ, 
Ώιοτο[οτο, α5 α ρτϊοςδίέ, 5 ρογ8οπασο Ίνα, Ἠνλοςο 
Ἠήδίοτγ 9 τουοτάοά «οῃ. χὶν. 19. οἳ 8οᾳ., 51ο] 
πημςί θδις οι ἨΗίσί Ετίορί νο. ΊΆΝονν πο 5προ- 
τ1ογΙ{γ οἳ νο ρεϊορί]λους οὗ Μεἱομίκοἀ εἰς 18 5Πουνη 
ἵπ ν. 1 ---10.: απά (ποισῃ ιο Αρορβιο Ἰα5 Ποί 
οχρτοβε]γ αίπίοᾷ {πο οοπο]ηδίοι, Ὀαί 1ο 1 {ο ο 
εαρρ]ῖοὰ Ὃν ἴἶιο τοπάστ, Τί ἶ5 ο]οα]γ (15, ναί, αβ 
Με]ομίθαεἆε]ς ἴ5 βαροτίος {ο πο Λατοπίσα] ρτίθείς, 

απά Οπεῖςί 15 α Ρρτὶοςί α[ίετ νε οτάετ οὗ Με]οΠ]- 
5οἀεκ, Ογ]δί πιαδί Ὃο {αγ 5αρθΓίος {ο Ίπεπῃ. 
(Ὀιπά., Ταφρίς, Φίπατί, απά Πο]άεη.) 
Τμο Αροειο Ρροῖϊπί5δ ουί {πο τεςεπιρ]απςς Ῥ6- 

Ώνεεῃ (ια ἴγρο ΜεΙολίκεάε]κ απἀ πε απιίγρε 
ΜαξείαἩ. Έτοπι ν. 1 --- 10. νε (Υρε ἶ5 ἀεδοτίρεὰ 
απά οχρ]αἰπεὰ, βγεί μὶ5 Ργἰεδίοοἆ, απά Ώχεπος 188 
οχοα]]επσθ. Έτοπι ν. 11. νε ἴγρε ἵ5 ἰταπε[ετιοά 
{ο ἵνα απίΙίγρε: απά (πο εαρετιογ]ίγ οὗ Οηεῖκ 
Ρεϊοφί]οοἆ ονεγ Αατοι)5 ἀεπποηρίταίεά. (Ξεμό({ᾳς.) 
Οη πε νν]οἱα οἱ ἐή5 ρατα]]ε| ΓήπΙΡΟΤΕΙΠ ]πάϊοίοιδ- 
1γ τειπατκς: “ Οὐεεγναπάαπα εξί, 5οπΙρίοΓεπι 8δᾶ- 
ΟΤΙΠΙ ΠΟΠ ος νο]]α, οπηπία απα ΜεΙομίεεάεσο 
ουπι ΟἨγὶ]δίο οοπηημηία ἀῑοίί, 5εοαπά ατα Πέθταπα 
Γ.. 6556 εἰπηϊ]α, 5εά οοτίο αποάαπι πιοᾷο 
οαπεμάϊ: αο Ῥετίπάε 4ε Μεἰεμίεεάεσο απαάαπα 
ἀϊσειε, ααπδ 4ε 11ο ποπ αἰῑο 56ης ἀἰσππίας, π]ςὶ 
απαίοµας5 ΟἨγὶςίο αςθιπαϊ]αίαχ, ααΦαιθ αὐφο]αίε ἆθ 
Με]ομὶςδεάεσο ἀῑοί ποπ Ρροβδειπί: ας ρτοίπἀε αποά 
αἰί ν. 9. ὡς ἔπος εἰπεῖν, μέ ὕία ἀἶσαπι, ἴάετη εἰίαπα 
αἩῑ5, απ ν. ὁ. 4ε Μειεμήκεάεςο αἲῖ, αρρ]ίσαη- 
σπα 1. 6. οθγίο {απίαπι πιοάο ]οᾳιεπάί Ἰαο ἆθ 
ΜεΙοεΙμΙκεἆεοο ἀῑς].”) - 

1. ιο γὰρ 15 γρδιηηρίίοε απά εχρ]απαίοτγ, απᾶ 
ΤΙΣΥ Ῥ6 τοπεγεά επῖπι, παπι. Βοπιθ (6οπιπιεηία- 
{ου π[ίοΥ Ἱἱερεὺς 5ιβρΙΥ ἦν" ΥΝΠΙΕΗ, Ἰοννενετ, 
πηαησ]ες {θα οοιγ5θ ος αγσαπηεηί, {ΤΟΠ 4η εχαπῃ- 
Ιπαί]οῦ οϐ ννλ]ο] Καπ. 5οννς μας « Όνο ρεγίοᾶιδ 
ογαἰορία ἀταννη {ΟΠΗ ν. 1. επάς αἱ ἴ]ε γνογᾷς οἱ ν. 
ο. μένει ἱερεὺς εἰς τὸ ὁιηνεκές : ἅπά ἰαί ἔλεθο γνογᾷς 
Ῥε]οιπρ {ο Με]οΠμΙξεάεΚ, απά ατε {ο ε οοηεἰἀετεά 
35 ία ᾖγεαἰσαίε; ΝΠΙ]ε αἲ] ἴἶχε τεςί {μαί ρτεσεάθ8 
15 εαὐ]οίπεά {ο ο φῤ/εοί, ἀεβοτίρίης 1{ πποτε αἲ 
Ίαχσο..'ΡΠϊς, Τἱ πιαγ Ῥο οὐθεινεά, 15 οοπβτιπες ὮΥ 
Ώι α5α ος ιο 4γίείϱ αἱ Μελχ., ΝΠΙΕΠ Βρ. Μιάα. 
εΊηοννς ν/οι]ά ποί οίμειννίδε Ἰανε Όσεν επιρ]ογοαά. 
Ἠοτο Ιί ἠας θεεπ ἀοιυίεά υείμεγ Μελχ. 15 ίο ϱθ 
τοσατάεὰ α5 απ αρρεἰἰα/ἴυε ος Πε οἱ Ἀοποις, ος α 
Ῥγομεγ παππρ. Τ]ο Ιαῑίοι 15 ἐπε ΟΠΊΠΙΟΠ ορίΠίοη, 
απά, α5 Ὠϊπά. απά Καπ, ρτονςα, ἴἶο ῬεῬί {οαπάεά. 
Αί αἲ] ονεηπίς α τεαὶ Ροϊ5οπ ἶδ Ἀογε ἀεβίρπαίες, 
απά ποί (45 5οπηθ 5ΙΡΡΟ5Θ) απ ΙππασΙΠαΤΥ οηπθ. Υεί 
ΟΓ Ίχοβθς Ὕν]ιο αἀπη]έ {πε τοα]1{γ, αἲὶ ατο ποί αστθοεᾷ 
45 {ο ο παίατο ο) Ἠ5 ρθογδοῃ. ΝΜΙαΠΥ αποϊεηίΒ 
απά 8οπΠο πιοάθγης Ἰανε 5εαρροδοά Ἰήπα {ο Ἰανθ 
ὈθοὮ α δἹροΡΙΠιαχὲ ΡΕΙΝΟΠ 5 11ο οί]γετς 5αρρο5θΘ 
Ἠ]πα {ο Ὃδ {πο βαπΠπο 5 ΠΗΠΟσΗ, ος δη, ο 7οῦ. 
ῦ]εγο 866ΠΗς, Ἰονθνος, πποδί ΡρτοναβΙλ{γ ἵπ {ῃθ 
ορἰπίοπ ΟΡ 1ο56ρ)Η5, οῇ {πε αποἰεηίς, απά 5εγοτα] 
οιη]ποη{ ΠΙΟΘΓΗΡ, ἴλαί Ίο ννας α ἀοκοσπάαηῖ, Ὠο. 
[αχ γοηιονθαά, ο{ οπθ οΓ {ο 5οη5 οῇ Ἀοαλς ναί ηθ 
να α- ρονοτ[α] ολἰοβίαϊη, ος Ἠεπά οἳ α πῖρο, 
4Ίποησ {πο (απααμίΐθος, απ, α[ίογ ἴ]ε ομδίοπα οἳ 
Ότο ρα(γίαγο]αὶ ασος ({ταπεπηϊίθς, [ ννου]ά αἀά, {ο 
Ώιοςο οαγ]]θ8ί οῇ οο]οπίες {Ττοπι Απία, ἵπ «4πιεγίσα, 
απά Γοππά ή Νοχίσο) ννας, α5 Ἰοαά οῇ 5 ἰπρε, 
Ῥοίμ ΚΙπσ απ Ῥτϊοςί. 

-- Σαλήμ.] ὙΝΠοίπου (5 Ίνας {ο 8αΠΠΘ α8 
«ορηκαίοπι 15 π. ἀἱκριίεά απαθείίοη. Α]πιοςί αἲ] 
Όιο αποϊσοπί απά πιοδί πποάσγη Εκροβίίους ΟΠ] 1 
Ίοαδ ; ννηῖ]ο 8οΙΠ6, αδ Οατρή., Ηείησ.,, απ Ὠϊπά,, 
πησ πα Ιη Τ6 ννας πο... Ῥπι Καϊποσ!, νν]ο Ίνας ἱδ- 
ο β5ο ἴ]νο ααθςίίον ννλ]ι Ἠἱς αδαα] ἀἰ]ίσοησς απά 
αθέν, ἀθοίάος ἵπ (πνοιγ οἳ νο Γογπηθς ορἰπίοη. 

--ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τ. ὑψ.] Ἀοππθ οιηϊπθηί τθσθηί 
Οοπηππθηία{ογς Ἠανο νοισηί εἶναί ἱερεὺς Ίεγο οΠΙΥ 
εἰσπίῇος ηὐηήκίεγ: Όαί Ἰ1ηχογ ἵπ α Ἰεπγπθά Ρἱ8- 
εοτίαΙοή Οη {ο Ργίοφίιπουᾶά οἳ Ομγὶςί,. οἰεά 
ὃν ΚιΙΠ., ας απίο τοβα(ος (ῑῑαί ποίίο, απά βα11β- 
Γισογί]γ «ΠοννἩ. Εἶναί  Μο]ομίθθάσ]ς γναΒ 8δαοἩ 
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ώ , ᾿ 3 ’ α ὁ τ ; 3 ’ 

9 τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήσας αὐτόν" ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πώτων ἐμέ- 
3 ’ . -» ᾽ ς ’ . ’ ’ 

ρισεν 4ὐραάμ᾽ πφῶώτον μὲν ἑρμηγευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης, Έπειτα 
ῃ Ν η) - ’ 1 μ Ν ’ 3 3 

ὁ δὲ καὶ ῥασιλεὺς Σαλήμ (ὁ ἐυτι ῥασιλεὺς εἰρήνης)' ἁπάτωρ, ἁμήτωρ, 

Ρτῖαςί α5 οὔετοά αρ βαογίῇοος; α5, Ιπάθεᾶ, 5 αρ- 
Ραγεπί {Τοπ {πε οοπιρατίδοη ντι ΟἨγεί αἲ μγίεσί, 
Ἱνηο ο//ογεά |ρ Πἰπιδεί{, ἴπ ἴπα ρίαςς οῇ α νἰοξίπη, 
ίο ἀοά. ΆΝαγ Ἰιο 15 σα]εὰ Ὦγ ΡΠί]ο ρ. 981. ὁ 
µέγας ἀρχιερεύς”. Ηον Ἰήσ]γ ιο 9 εννς οἱ πο 
Αροεί]ε5 ἆ4αγ5 οβίεεπιεἀ {να Ἠοποιγ ο Ρρεϊοςί- 
Ἰοσά, να Οοιπππεπίαίοτς Πανο ΓΗ11Υ 5ποννη, 

--- ὁ συναντήσας ΑΔ.] Καπ. ηαδ Ἠετε αβΙΥ Τθ- 
πιογοᾷ α 5οθιηίησ ἀἴδογεραπογ Ὀδίνναςη 15 ας- 
οοιπί απά ναί 15 βαἷά 1π (6η. χὶν. Τ.Σ [τοπα 
ννηθησο ἰί ΠΠΗΥ, α5 Ἰθ 5ΠΟΝ5, ϱ6 οο][εείεά πας 
Ηε/ο]ιίκεάες ἀῑὰ πιεοί Αὐταβαπα} ἴπουση {νο οΙΓ- 
ουπηδίαποθ ἶς ΟΠΙΥ ΕΧΡΓΟΡΣΙΥ πιεποπθὰ οῇ ἴῃα 
πο ο Ἀοάοπι. ἵ Ἀανο Ἰετο {οἱ]ονθά ἆπαρρ 
απά (1ο65οΠ6Π 1Π Ιπο]αάίηπς χ ννογάς ὃ συναντήσας 
---Υἱῷ τοῦ Θεοῦ ἵπ α 5αῦ-ραγεπί]λεείς: 5ἶπος ΄' νε 
{οτπα, α5 Φίπατί οὔβθτνοας, α ρατοπίῃείίο αχρ]απα- 
ἴοπ, (πγοννπ ἴπ [ος πο 5ακε οἳ εασσεείίησ {ο {μα 
τοαἆσι”ς παπά 5οπιθ οοηκἰἀθεταΙοΠ5 τθβρεςίίης {1ο 
οματασίες απά ἀἰσπιίγ οἳ Με]ομίδεάθις, ν/ίο]ι 
πνοι]ά Ὀ6 ν6εΥγ αβο[α] 1π οτάεΓ ίο α τὶσηί απάεί- 
ίαπάἶησ οϐ πα οοπηρατίδοη {ο ο ἁταννπ Πατίπθτ 
οη.”) 

---τῆς κοπῆς.] ἈΝοϊννηείαπάϊπσ ἰλαί αἲ] οι 
Τταπδ]αίους τοπάςτ (5 « εΙαασηίες,” γαί 15 ἴταθ 
β6ηβο, Ι οοποεΐνε, ἶ5δ ἶπιρ]γ ἀε/εαί, πιεαπῖπςσ ἃ 
τοίαὶ ουεγίηγοιο. Α. Ππείαρ]ᾗος Γοαπά 1η {1ο Ηεῦ. 
ρα ἴἶπο (ἀγθθ]ς κόπτω, ιο Τ,αἴϊπ εΦάεγε, απᾶ {θ 

πσ]ἰκὮ ῥεαί. ΤΠ χε 84ΠΠΘ ΠΙάΠΠΕΤ, ἴοο, 1 ννοι]ἀ 
ίαικο «9 ο5ῇ. χΧ. 20. κόπτοντες αὐτοὺς κοπὴν μεγάλην 
σφόδρα. 366 αἱδο ὁ αά1{ῃ αν. 17. 

Εὐλογήσας ἵδ ὮΥ ΠΙΑΠΥ τοσεπέ Οοπιπιεπίαίοις 
ακεῃπ {ο ΠἹθαΠ ΠΟ ΠΟΤΟ {απ ΄΄ Πανίησ οοησταίι- 
Ἰαίοά Ἠϊπι. Ὀθ9ο Βοβοππι,. απἀἆ Ῥομ]εις. ΕΒυΐ ΐ 

"Ίαδ Όθει Γ111γ ργονεά ὃν Ετηεςί, Ἰγίηππετ, απά 
Κιῑπ., ενα ιο ννοτά πιαδί Ἰοτο Ἠανεα ἐαί ΙΟΥ 

:επιῖπεπί 86Π5Θ ΙΠΙο]ι {πε αποϊεηπί Πχροβίΐοίς αδ- 
"αίση {ο Ιέ, ---- αδ ἀεποίίησ α φαοθγάοία] Ώεπθάισίοη. 
90 {ναί {ια οχρτθδείοηπ ἆἀοθ8 ποί 5ΙΠΙΡΙΥ ἀεποίθ 
ῥοπα αρργεεατὶ, Ὀαΐ Ῥοπα, αἱ εεγἰὸ ευεπέιγα ἈΡρτε- 
σα. 366 Τ,ονίέ. Ἱκ. 22. Ναπι. γἰ. 20. Της 16 
Ρἰαΐπ {ΓοΠΙ Υ. Τ. τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὖλο- 
γεῖται. Τι 5 πιρεά Ππετείοτο [ναί νγ]ναί νγας 
πτετθοά Ίνας ο αμίογἰίαίε πιοπῖίπιο Ιλίυίπο, ἵπ 
βἸουί, 5ςἩ α Ὀ]ορδθίησ α5 {]αί ννλ]ο] αοοῦ ἆθ- 
ἰτος, απἀ ουίαϊπεά οῇ {Πε απρε!, .6Π. χχχ!!. 29. 

3. ἀπὸ πάντων] 5οῖ]. τῶν ἀκροθινίων, 35 5 εχ- 
πώ αἲ ν.4. Ἠείητ. απά Ἠοδεππι. αἰτεπηρί, 
αέ ἵπ ναῖπ, {ο Ῥτουθ ἰΠῖ5 {ο Ἠανο Ῥεεῃ ΟΠΙΥ α 

οουτίθοις Ιπίοτομαπσθ ο{ Ρτεςεπί5 Ῥείνεθη ἴννο 
ολμ]σβιαϊης. ΤΠε Αροεί]ε”5 Ίαησιασο νν]]] αἁπιῖί 
ος πο 5Η6Ἡ 5οπ56; διαί ρ]αίπ]Υ Γππιρ[ίες νν]αί 15 επ- 
Ῥγεδεεά ὮΥ Ῥμϊ]ο, Ρ. 401. (οοπβτπιθἆ ΡΥ ια Βαῦ- 
Ῥίη8) ναί ἐπίς (θηίἩ Ὕνας σἶνεη νικηφόρῳ θεῶ 
χαριστήρια τῆς νίκης. ἜΤΠαί {πε ΡτορογίοἩ 1η 
απεξίίοἩ ἵγας πο, 38 {πο αῦΌονο ϱΟοπιπεπία{ίοΓς 
Ἀνετ, αεοἰἀρπία!, ἵ5δ οἶθατ [τοπι Ὑμαί ἵς καϊά ὮΥ 
ΒΡΕΙΊΠΕΠ απά Ῥε]άεῃ ο Τή8116Β: ν]ιο Ἠανο ἑασεά 
Ῥασ]ς ἴἶνο ομδίοπα, οἳ ἀθά]σαίίῃπσ Εΐῃες {ο τε]ρίοις 
ᾖ5θς, {ο 5ο τοπιοίθ απ απϊαυίγ, εῑαί 16 15 εαρ- 
Ῥοφθἀ Ὦυ Ῥατκημγοί {ο πανο οχὶείθἆ α5 θαΤΙΥ α5 
Όιο ἀϊδροτείοη οῇ ΒαβεΙ; παγ, Πα {ΠίηΚς, πιαΥ 
Ἠανε πιαάς α ρατί οῇ ιο Ῥαίτίατε]λα] τε]ρίοη Ῥο- 
{οχ6 {ιο ἀε]ᾳσο. 

-- πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος ---- εἰρήνης.] Τ]ιε Ῥεςί 
πιοᾶς οῇ {π]κΐπς {Ίαςο Ἱνοτάς 15 {ο οοηδίἆει (ποπα 
α5 ο] Ιρίίσα], απά (18 0ατρ7.) ἴἵο Ῥε 5αρρ]]οἆ α5 
{οἱ1ουν5: Πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενός ἐστιν ὃ Μελχισε- 

δὲκ κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ βασιλεὺς ὁικαιοσύνηι  ἔπειτα 
ὃ) ἔστι καὶ βασιλεὺς Σαλὴμ, ὅ ἐστι ἑρμηνευόμενον βασι- 
λεὺς εἰρήνης. 

---ῥασιλεὺς δικαιοσίνης.]  Τηϊ 18 ὮΥ 8οπιο Εχ- 
Ροβ!{ου5 (Ιπο]ιάίπσ ίαατί) {α]κεπ {ο ϱο ε(ανα]επέ 
ἵο βασιλεὺς δίκαιος» ΝΠΙΙ6 οίμετ (45 Ετηεςί, 
Βοεῄπιε, απά ΚιαΙπ.) ανα σοπο [ατ {ο Ρτονο, ἴλαί 
{λε αεχργεβδίοη Ίθγο ἀεβίσηαίος 5Η6Ἡ α Ἰάπσ αβ 
ἀϊδεματσες 5 (αποοπς, ννλεί]ατ τεσαὶ Οἵ ΒαΟ0ΘΓ- 
ἀοία], 5ο αδ {ο ππαΚκο 5 εαῦ]εοί5 τισηίθοις απά 
ἸοΙγ 5 υγ αἱληδίοι {ο ναί Για] Τ511οα(ἶοπι νυν] 
νο ορίαίπ {μτοιρῃ πε Ιπτετοθεδίοπ οϐ {ο στεαί 
Ηίσῃ Βτὶεβί, Ε5ῦ85. 990 βασιλεὺς εἰρήνης ἵ5 ΞΠΟΝΥΠ 
Ὁγ πετ ἴο ο απ αρρε]]αίίοηπ αἀαρίοά {ο {πα 
στεαί απΙίγρε, ία ΄ Ώγίπσε οΓρεασο,” {πα τεςοή- 
εἶ]ετ οῇ Ππαη {ο Ἠὶς οῄοπάθά Μακετ, απά νο ραί 
ΑνναΥ {πο επΙΏΙ{Υ Ῥείνεεη «θενν απά (επΠ/ίΙ]6Β. 
οπιρατο ΕΡΗ. 1. 10. Ο0ο1. 1. 18 ---20. Ὑεί, αἴιετ 
αἰ1, πε {οτπιετ ἰηίετργοίαίίοηῃ ππαΥ Ὀθ {ο ἴταθ 
9Π6: εβδροαςΙα]ΙΥ 5ἶπορ 1 Ππά 1 οοηπβτπιοἁ Ὁ} 4ο- 
βερΏ. Απίία. ΥΙ. 4., Ἡνετε δρεα]κίησ ος {Πε οτ]σ]πα] 
{ουπάϊπα ος 6ΓΠβα]επῃ, Ἡθ 5αΥ5: ὃ δὲ πρῶτος κτίσας 
(τοαᾷ ὃ κτίσας) ἦν Χαναναίων δυνάστης, ὃ τῇ πατρίῳ 
γλώσσῃ κληθεὶς Βασιλεὺς Δίκαιος' ἦν γὰρ δὴ τοιοῦτος. 
Διὰ τοῦτο ἱεράσατό τε τῷ Θεῷ πρῶτος, καὶ τὸ ἱερὸν πρῶ- 
τος δειµάµενος “Ἱεροσόλυμα τὴν πόλιν προσηγόρευσε, 
Σόλυμα καλουμένην πρότερον. 

9. ἁπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγεν.] Όπ Ώιο εεηπεο ος 
ἤιεςα πνοτάδ πας ἀΠετεηορ οἳ ορίπΙοη αχἰβίβ, 
Τ]ε «νο πιοδί ρτοβαβ]ο Ιπίετρτείαίίοηπς ατθ {πο 
{ο]]οννίησ. 1. ΤΠαΐί οἱ πιαπΥγ αποϊεπῖί απά 80Π1θ 
οπη]ποη{ πιοάετη ΕΙΧΡΟΕΙ{ΟΥ5, Ποπι Ἠοίηβ. ἀοιννη {ο 
Αίπατί, Ύ]ιο ίακθ {ια 5εηςο {ο ο, ΄έ ννοςο [αίμευ 
απά πποίλοτ ατθ ποῖ πιοηί]οπεά ἵπ Βοτίρίατοα.” - 8ο 
Όιε Ῥεδεῃ. Βγτ., “' οι]ὰ5 πεο ῥρΗΐΕΥ, πεο Ιηαί6Υ 
βοηρίί 5υπί 1Π φεπεα]οσ!!5.”. 2. Τ]μαί οῇ οίμετε, 
α5 Κιῑη., Νο, αἀορίϊπρ α πιοᾶϊβεᾶ νῖενν, Ιπίετρτεί, 
ένο Παά ποῖ α [αίμεγ α Ῥτϊθςί, ΠΟΥ α πιοίπετ {ιο | 
ἀαπισμίεγ οἱ α Ργϊοςί.». ᾿Αγεν. ἶ5 αἀάεά {ου οσρ]α- ᾿ 
ΠαΙΟΠ, απά ΠηΘΣΠΒ ΡΤΟΡΕΣΤΙΥ 9ης Ἡοςθ οτ]σῖπ απά 
Ροάΐστεο αἴθ Ππ]κπούνη. ΟίΠετ5 Ἠούγεγοτ, ἰϊπ]ς 
Ώιε 5εη5θ ἶ5 οἼθαν {Τοπῃ Υ. 6. μὴ γενεαλογούµενος ἐξ 
αὐτῶν Φο]]. υἱῶν Λευϊ. ΤΠΕΥ οκρ]αῖῃπ ἀγενεαλ. 
έοπθ ΝΤΟ 16 ποί οἩ {Πε ῬΒασοετᾶοία] ταςς, ΠΟ 
ἆοθς ποί ἀετῖνο Πΐς Γαπι!]γ {οπι {ο ςαοοτάοἰαὶ 
{αῦ]ες.. ἨΠΙοἩ Βπάς α εἰτ]κίπρ οοιπίετρατί 1π 
Οτὶεέ, 

ΟΓ 1116 ποχί νογάς µήτε ἀρχὴν --- ζωῆς ιο 5εηπ5θ 
ηα8 αἶδο Ῥεεῃ πιΙασ] ἀἱδραίεά : Ραΐ, Γ Οη]ς, νν{ῃ- 
ο{ 1εᾶδοή. ὙΝθ Ἠαγε ΟΠΙΥ {ο οὔδετνε, (ποιρῃ 
Ώιο Οοπηππεηίαίοτ Ἠανθ ρεπετα]Ιγ περ]εοίεά {ο 
ἆο 5ο), ἐμαί {πο Αρορί]ο πιαςδἰ Ἠανο Ιπίοπάεά {1 
Ὑγοτάς {ο Ὀςε ἴαΚεπ Ιηπ {πωο 86ΠΕΕΡ, α5 αρρ]ϊεά {ο 
Με]εΠἰδεᾶε]ς απά {ο ΟἨτὶςί, {με {ρο, απά νο απῖ- 
{ηρε. Α5 δαϊά ο{ ἴἶε /ΌΥπιεγ, ἰηθ 56εΠΏ5θ ΊΠαΥ ο 
Επαί αβεῖσπες ὮΥ «απιετοῃ, ΤΗπΙροτοῇι, απά οίλοτς, 
ἀονπ {ο Βολπιϊάί απἁἆ Καϊη., « Ἠανίησ πο Ῥεσίη- 
πἶπσ ΟΡ Πῖς [Ῥασεγάοία]] ἆαγς, ποτ επ ος Πὶ5 [βα- 
οετάοία]] {ο : ος αοοοτᾷῖπσ {ο οίΠεῖς, “' Πανίηπσ 
πο ἸΠπηϊίθά {πιο {ο {ίΠε οοπηπιοποεππεπί απἆ εκ- 
ΡἰταίΙοη οῇ Πὶ5 ο[ῇσςε,” α5 Παά ἴ]ιε Τ,εν]1{]σα] ρτ]εδίς, 
νο ννοτο τεβίτιοίεἀ ἵο 86ΓΥ6 Ῥείνίεεη {ε αρες 
οί 90 απά 60. Α5 αρρ]ιες {ο {πε Ἰαή εν, 0ΗΠΙΣΤ, 
ένο ννοτάς νν]] Ἠανο {πεῖγ Πέετα] 8εηςε, απἀ πιωςί 
ΥΘΓΟΥ {ο ιο εἰεγπιῖίη ο{ 6Πτὶςῦ. 

Τ]ο ποχί ννογάς Εκτος ον, τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ ̓  
ατο πο, 1 λ]π]ς, ο Ὦο γο[εττοά {ο γν]αξ ΙΠΠΠΠΘ- 
ἀῑαία]γ /οἰίοιυς (5ἴπορ Με]ε]ίςεάεἰ”5 Ρτιοδίλοοά 
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ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν µήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμέ- 
3 ι - -ν πο ” , . - , ἁ, 

ἑαοα. Η.30. γος δὲ τῷ Τίῳ τοῦ Θεοῦ, --- μένει ἵερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. | Θεωρεῖτε 4 
.. 
. . τ ’ 3 , - 3 

δὲ, πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ δεκάτην ἀραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ακροῦθινίων 
ς ’ .. - 8 ’ ώ κλιπ. 1.31, ὁ πατριάρχης /. Ἀ Καὶ οἳ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν 4{ευὺ τὴν ἱερατείαν λαμβά- ὃ 

Ώοιι, 18. 1. η λ , 3 υ ᾽ π ᾽ ' ’ 
πρ ᾳ γοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὺν κατὰ τὸν νόµο», τουτέστι 
- 0μτοῃ. 91. δ. , 2 ᾽ » ω , . , . » 3 , ν , - 
«επ. Η.30.. τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, χαΐπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τ σφυο ν 6 Ἠοπι. 4- 19. 5 ο -άα , το ς ἐκ της οσφυος 4βρααμ 0 
8]. ὃ, 16. δὲ μὴ γενεαλογού Ἐ αὐτῶν δεδεκάτωκε τὸν ̓ 4βραὰμ, καὶ τὸν ἕ ἓ µη γενεαλογουµεγος εξ αυτων δεδεκάτωκε τον 4ῤρααμ, καὶ τὸν ἔχοντα 

Γ Β / 2 τν οἹ ᾽ ’ 32 / ᾽ 3 ο ᾽ 

τάς ἐπαγγελίας ευλογηκε. χωρὶς δὲ πάσης ἀρτιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ ἸἹ 
. ’ 3 ϱ 9 4 ᾽ ’ 3 / » 

του κοειττονος ευλογεῖται. Καὶ ὧδε μεν δεκάτας αποῦ7}ήσκοζτες αγ-- 
/ -” ᾽ 5/ ” 

ὤρωποι λαμβανουσιν ” ἐκεῖ δὲ, μαρτυρούμεγος οτι ζη. 
ς 

Καὶ, ὡς ἔπος 
-” 3 2 ἂν 6 ’ ’ ’ ἳ 

πι ἄοη. 1.30. εἰπεῖν, διὰ αθραὰμ καὶ «4ευὺν ὃ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται" ἔτι 10 
υ Β υ 3 Γ.. . ᾽ τ ε/ ; 9, 8 , 

γαρ ἐν τῇ οσφυῖὶ του πατρος ην, 0τε συνήντησεν αὐτῷ ο Μελχισεδέκ. 

επάεἆ νι Ἠὶς Πο: Οτὶκς υγ] οπΙγ ἑοτπιϊπαίθ 
γι Πὶς Μεάιαίοτία| τεῖσπ)» Ὀιί {ο ἴἶπο υγοτάς 
1α5ί )γεεεαίπς, ἴπἱοι ὮΥ (πεπιδε]νας, απἀ πο 
οίμετ αβθιπι]αίίοη απἀθτείοοά, Ὀαί ναί οϐ Πὶς 
«Ῥεῖησ πιαάε ὮΥ ο Ἠϊνίπο ἆεοτεο α ἴγρο ος 
Ὠναί ρτεαί Ἠϊσ] Ῥτϊεεί, νο Ἠαά πεϊίετ Ώορίη- 
ηἷησ ΟΓ 4αΥ5, ΠΟΥ επ οῇ 19.2. Απά ἨΗεἰολίεεαεᾷ 
πη]σΏί ο δαϊᾱ {ο τεηαίΠ ΄΄ α Ρτ]θςί {οτενετ, εἶπος 
5ηοτοά ΠΙβίοτΥ πΠἹαΚες ΠΟ ΠΠΕΠ{ΙΟΠ ΟΓ αΠΥ 810- 
66ΒΡΟΓΥ. 

4---Π. Ἔπε Αροςί]ο Ἱετο εείς ΓοτίΠ έλα 5Ἡρο- 
τ1οΓΙ{γ ο{ Με]ο]Ιςεάε]ς ο ΑὈταμαπα, οἨ {πο στοιπά 
Ειαί {Π]5 αρεγίοΓΙίγ ἵνας αοκπον]εάσεά Ὦγ Αὐτα- 
Ἠαπῃ ΠήπΙβθ]{, 1Π {νε αοί οΓ τοηάστῖπρ {Π]ιθ {ο Ἠΐπα; 
οοηβθφΙδΠ{1Υ 6 Ιπ[ετίοτΙ{γ αοκπουγ]εάσεά ῥτ) [ει 
πλμςδί αἰίας]ι {ο Πἱς ἀεδοεπάαπίς. 

--τῶν ἀκροθ.] Τε ννοτὰ ΡτορεΓ]γ ἀαποίεά ία 
.. Γιΐδ (ἀπαρχαὶ) οϐ πε 8ΡοΙ]5 ἵακεπ ἵπ Ὕναγ; 
αἱ οατηθ αἲ Ιεησίῃ {ο ἀεβίσπαίθ {1 1]ιοίο οἳ ΊΊχοςα 

8ΡοΙ15: απ ἶποῬ 1 οβερ]ις απἀ Ῥμί]ο, ἵπ τε]αίῖπσ 
Όια 5ίοῦγ, Ροί] (ες (γ ναί Με]ΙομΙςεάε]ς τεοαίνες 
Όνα {αηί]ι ος (ιο αο]ιοίο οΒ {ο 6ρο!]5, ενα Ρορί Εκ- 
Ροβ!{οτς Ἠανα, γι ταάδοη, βαρροβδεά {αί {ο ο 
Όιε πιεαπ]πσ Ἰθγο. 
. καὶ οἱ μὲν ---- αὐτῶν.] Ἑοπάοτ ' Απά {Ίοςθ, ἵπ- 

ἀεεᾶ, οῇ έ]ια ἐτῖῦο ος Τ,ον!, ννο Ἠο]ά ἐπε οῄ]ος ο 
Όιο ρη]εδίμοοά, ανα α ἀἰτεσίίοη Ὦ} {ιο Τιανν {ο 
ἴακο {έλα οῇ {νε ρδοΡρ]ο, ---- (αί 15, {]ναῖγ Ρτοίλτοι, 
Ώνοιρ] δργαπςσ {τοπι {πα Ἰοῖπς οἩ Αρταμαπα [κο 
ἠιδιηςε]νορ].”. Τὴν ἱερατείαν λαμβ. ἰς εαἷά, 5ἶπςο, 
τουσ] αἲ] πο {τος Ἰιαὰ α τἰση!ῖ {ο ενας, αἰ] ννογα 
ποί Ρρτίερί5, Ρι{ ΟΠΙΥ {ο 80ΟΗ5 ΟΡ ΑατοΏ. Τ]ο ατ- 
σηπηεη{ ϱοθ8 οἨ πα Ῥεϊποῖρ]ε (αοκπουν]εάσοά ὮΥ 
Ώιοφβο Ἰογε αἀάτοβεεί) Μ]ναί ἴἶιο τοπάοτίπς οῇ Εῆιες 
{ο αποί]ιεχ Ἱπιρ]ίαά Ππ[εγίοτϊ(γ ἵῃ {Πο ραγογ. ΥΠ 
ἐντολὴν ἔχουσιν 6ΟΠΙΡ4ΤΕ )0)Π χὶκ. Τ. νόµον ἔχομεν. 
᾽Αποδεκατόω ΡΟΠΟΤΑ]ΙΥ αἰσηίῇος ἵο ρανψ ΠίΠεΒ, Όιί 
Ἰοτα (1π α Ηιρρί] ος ΗΙπραΠα] 156) {ο οαι:5ο (Ἰχθίη 
{ο Όο ραΐά οπο, {ο γοσεῖοο {Ίχθιῃ, 58 αἱδο ἵῃπ 1 βαπῃ. 
νι. 16. ΆΝοαμεπη, χ. ὅῇἼ. Ἐξέ χεσθαι ἐκ τῆς ὀσφύος 
τινὸς 18 α Ηε]]οπ]κεῖο Ῥηταδε, [οαπά Ιπ {ο Βερί., 
παπά οογτοβροπμάΐπρ {ο ἴ]ιο Οαβθῖσα] οΠ6 γεννᾶσθαι 
ὑπό τινος. 

6,7. ὃ δὲ μὴ γενεαλ. ἐξα.] “΄Ῥυαί πο (1. 6. Μαι- 
ο]ήκοἆε]κ) νν]ο ἀῑά ποί ἴτασα 5 οτἱσίη ἄνοπα ἔἶχοπα 
(απά οοπβδοαΙεπ!]γ παἰσηί Όο (λοισ]{ πο ρτῖεςί ὮΥ 
ια ) ουν]δ] Ἰανή) τοσείνος ({μες, Πππιαίίηπς λαί 
8 Ῥτϊεδίηοοσς ννας οῇ αποίµοτ Ἰάπά, απά ἴπ γἱτίαο 
οῇ αποί]αγ απ]οτΙίγ. Ύπατο ἵ5 απ. οπιρ]αδίς ΟΠ 
᾿Αβρ.: απά εὐλόγ. οοπίαϊης ἴ]νο ο{ιεν ατσαππθη{ ΓΟΥ 
εροτ]οΓ{γ; ο 15 ρ]αῖῃ 1 νο ννονὰ ο {ακο 
3η {Πο απ 86Π56 αδ αἱ ν.]. Τ]ο ρ/ηγαῖ ἵπ ἐπαγ- 
γελίαι Ἀετοα απ αἱ (α], Η1, 16., 18 αςοά ο{ οπε ΡΤΟΠΙ- 

1656 (ναί ἵπ Ἠιπα «Ποι]ά αἲ] έπα {απηϊ]]ες οἱ {πε εαγί]ι 
δα Ῥ]εεςεά) ἶ5 εἰίπετ Ρρι{ αἰσπίίαίἰς σγαίϊᾶ, οἵ ταί]ῃ- 
ϱἵ υνΙ{] τείεγθηοςθ {ο ἴμθ 5εγετα] γερεἰἠίοπς ος {πε 
οτἰσίπαὶ Ῥτοπηϊςε. ἜΤ]ε δὲ ἵ5 ατγσιπιεπίαίίυε, παπά 
1ΠαΥ Όε τεπάογεά ποι. Τ1ε τὸ ἔλαττον ἵδτεοκοπεά 
8ΠΊΟης {6 εχκαπιρ]ες ο{ ια π5ε οῇ {πο πει{εγ {ος 
Ώιθς πηαδο. α5 2 οἨή γἰ. ὁτ. πᾶν. 1 οτ. γΙ. 11. ταῦτα. 
απά ο[ἵεῃ ΙΠ {ο Ο]αξείσα] ν/τΙ{6Υς. Τη ία Βοτίρ- 
ίπτας, ἨΟνΥΘΥΟΓΣ, 1 εμοι]ά 5εεπα {ο Ὀε ταΓε]γ επῃι- 
ΡΙογεά (α5 Ιῃ {με Ο]αφεῖςς) {οτ πο Ῥείίεγ τεᾶδοπ 
Ώπαπ {ο Ρτοπιοίε εἰοφπεποςθ οῇ ἀῑοίίον; αί α)πιοδί 
ανγαγ5 ο; αοοοιπί ΟΡ 8οπιθ ἀε]ίσαίο ρτορεείγ. 
11εγε ἴπα πουίετ ἶ5 Ῥείίεγ αἀαρίεά ἴο α οεπεγαί 
Ῥτοροβί{ίοῃ 56] α5 {Πο ργοςεπί; απἀ, ΠΙΟΓΕΟΝΕΣ, 
ἀοος ποί Ὀτίηπς α ΙΠοΓΗΙ(γΙΠςσ οοπηρατΙ5οη 5ο Ἠοιηθ 
{ο έποςθ πετο αἀάτεξεεά. 

8. Ἠετε αποίπετ στοιπά οὗ 5αρετίοΓΙ{γ 15 ατσεά. 
ΤΩδε, 1. 6. απἀθτ ἔ]ια Τεν ]ἶσαἱ Ἰανν, νΥη]ο] αβθὶσηθἁ 
Ώλθπη {Πίῃος. Οἱ ἀποθνήσκοντες, Ἱ. 6. ἴποδς Ίο 
εχοτοῖςο {ῃαίτ οῇϊοε οΠΙΥ 1Π εαοσθδεῖοῃ, 6αςῇ 5ις- 
οεεαἰπσ {ο {πε οίμετ Ὦγ ἀθεαί], απά οοηβεαπεΠ{]Υ 
ΟΠΙΥ 1{6-ροββοβ5οτΒ. ᾿ἸἘΕκεῖ δὲ, “Ῥαί ὔιεγε,” Ἱ. 6. 
ΙΠ {πθ οα5θ οῇ Με]ομϊςεάε]κ”5 ργϊεδίποοά. ΊΜαρτυ- 
ούµενος ὅτι ζῃ. 1.6. [οπε τεσθϊνείῃ (επη] ο{ ννλοπα 

1{ 15 {αςιίῇεά (ΠαππδΙγ, Ρ5. οχ.) ἐ]λαί ο ΠνείἩ [Του- 
6νεγ], μένει εἰς διηνεκὲς, 45 1ΐ ἵδ φα]ά αἲ ν. ὁ. 'Τ]]8 
γίουν ο{ 1]ε 5επεο (οη ΝΙοΠ 5οϱ ἨΏεσθῃς. ΞΥΠΟΡ.) 
Ι Απά εαρροτίοά ὮΥ ἴἶο ορίπίοιπ οὗ ΤΠεορΗηγΙ., 
Καπ., απά δίπατί, 

9, 10. Ἠοτε (ε ατσιαπιεπί ἶς, {αί {πε Τ,ον]ίθ 
ν]τίπα]]γ ραῖά Πίπας {μτοισῃα Αὔταβατα {αῖταη- 
οβρίος: α 5οπιενμαί Ρο] ατγραπηεηί, Ὀαέ ρτοσθε- 
Ίπσ οη α Ργϊποῖρ]ο τουοσπίπεᾶά Ὦγ ἴἴοβε {ο ποια 
Ι{ 15 αἀάτεφεεάα, (Ξεε ]α5ρ. αρ. ἩΏθοεῃς. ΘΥΠΟΡ.) 
ΤἩ 18, Ἰοννενοτ, 5οβίεπεά Ὦγ ίπε απαΠ(γίηςσ εχρτο»- 
ΒΙΟΠ ὡς ἔπος εἰπεῖν, Ιπίεπάοςὰ {ο ΠΙπί ἐ]ναί ο ἀῑὰ ποῖ 
ΠΊΘΑΠ ἴο Ῥγεδδ ΟΠ ο ατσιπποπἰ, Ώ6θ 80ΠΙθ ϱκ- 
οο]]οηί τοππαγ]κ5 ἵπ Βπαγίς 1441 Ἠνκοιτες. 

---ἐν τῃ ὀσφθὶ, ἃο.] ἼἜϊια πιοαπίπςσ ἵ5, αι 
ονοήπ {πθῃ, ον ἈΤε]ο]λίςαοάεἷ πιοί Αὐταμαπῃ 
Τ,ονὶ αἰτοαάγ (ἵπ α- οργίαϊπ 5εη5ϱ) οχϊςίες, απά 
Ώιτουσ]. Αὐταμαπη, ραϊά Εῑῑες {ο ο Ἰῑπσ οΓ 
Ῥαΐθπα, 1. 6. αοκπον]εάσεά ἱπ[οτιοτίίγ οοπιρατεάἁ 
ΜΜ Ἠϊπι.  Ἠοτο, α5 οβίθν, ἴο οοπο]αεῖοη 5 16βς 
ο Ῥο δαρρ]ίοά, απά ία ατσαπιοηέ 15: Ομγὶκί ἶδ α 
Ρτΐθςί α[ἴοτ {ιο οτάετ οἳ Με]ομίδοάα]κ. ΜΕε]ε]ῖ- 
Βοάε]ς 15 5αρετίογ {ο {ο Λατοπίσαὶ Ρρτϊοςί5: οοΠ- 
εοφιιοη{1γ ὄήςί, 5 ἃ ρτ]οςί, ἶ5 5ροτίοχ {ο {ιθπη. 
(Βίπατί) 

Ἀλοι]ά 5οπιο Ῥατίς οῇ {ο Λροβ!]ε”5 τοαβοπῖηᾳ 
νι τοβροοί {ο (πῖς ρατα]]οὶ ἀταννπ Ὦγ Ἠϊπι Ὦθ- 
ἴννοση {ο ροτ5οπ οῇ Μο]ολὶςοάο]ς απἀ (ναί οἳ οι 
Ῥ]οβεο Βανίοις, αρροαχ {ο ἀνγο]] αροῃ 5οεπιἰησ]γ 
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η (αἱ 9. 91. 
Ἱπίτα Υ6ς, 18.19. 

3 μα. , / ’ ᾿ 3 . " ς/ 

ἐπ αὐτῃ νενομούθέτητοι) τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τᾶξιν 4ελχισεδὲκ ἔτε- 
Αν , 2 υ υ [υ. 2 ᾽ / 

19 ϱον αγίοτασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν ταξιν Ααρῶν λέγεσθαι; µε- 

τι ην μα ο. Γς οσα ος ιά. λ παν 9 νε- τατιυ ἕκεληις 7σαο τος ιεοωσουνης, ἐ- αναγκης αι γομου μετα εοις μα. 

ο εν ᾽ , » - οί πι ἂ τ 

19ται. Εφ ον γαρ λεγεται ταυτα, φιλης ἑτέρας µετέσχηκεν, αφ τς 

ὑβίησ οοϊποϊάεπςςθς ο{ Γιοίς, νο 5ποι]ά τοσο]]θοί 
Οναί ἵ ννας (τοι ἐμαῖ νετγ οἰτουπαδίαπος αἀπιίταβ]γ 
ν/α]] αἀπρίεά {οί Ὀνο οοην]ποῖπσ οῇ {πε ραγίες {ο 
ν/οια Τέ να δρεοἰα]]1γ αἀάτοφθεά. ἜΤ]ο οοΠΙΠΙΘΙΙ- 
{ατίος οἳ ιο Μαυθίπίσαἰ ννγίοτ προή (είγ οννη 
εαστοᾷ Ώου] ννοτο, αξ 15 Υ6]] Κποννη, αἱπιοςί απ]- 
Γοτπα]ν οϐ Επ] ππϊπαία, απά αξ {ο {θα 6Υθ ΟΡ ππος- 
ουπ ογἰἶοίδπι 1 πιαγ ἆρρθατ, ονεί Ἱηπσεπίοις, 
οἰατασίθγ: ποί ΠΠΘΤΕΙΥ πο σοποτα] ΡΗῃγαδθεο]οσγ 
ΟΓ αΠγ Ρα5βασς απάθχ τενίεν’, Ὀαΐ ίπα οο]]οσαίίοη 
οἱ ένα ννοτά», απά 6ονεη {πα πΙπηῦετ ος 5γ]]αῦ]ος 
οοπίαἰπαἁ ἵπ (παπα, εῖησ δοπηθίίπιος πιαάθ {πε 
ει0]οοί οἱ ἀῑδοιδείοῃπ, απά αἀάπσεά ὮΥ ἴἼχοπι η 
οοπβτπηαίίοι οἱ ορτίαϊπ οοπο]Ιδίοῃ5. (ΞΠιαί{]ο- 
ννοτί].) 

11-18. Το Αροδίϊε ποιν Ρτοσθθάς {ο ρτογθ 
Όιε εαρετίοτί(γ οὗ ΟἨτὶςεί ὮΥ αποίηεγ πιοάθ οῇ αἴ- 
τασμα ΝνΠΙο]. πλαΥ ο βίαίεᾶ, γη Ῥέαατί απά 

οἰάεπ, αξ Γοἱ]οννς: “6 νε Τον]ἶσα] ρεϊδδίποοἆ 
Ἠαά αοσοπαρ]ε]μθά αἲ] Επαί ννας ποεζεὰ (4 [οο 
πίοποπιθη{ απά εαἱναίϊοπ), ἔπετο Υνοι]ά Ίανο Ὀθεεῃ 
πο οσσαβἶοΠ ΓΟΓ αποίᾗογ ρτὶεςί {ο ατῖδε α[ίοτ α ἁῑ[- 
6οτοηί οΓά6Υ, --- ΠΑΙΠΕΙΥ, α[ίθτ {πο ογάετ οῇἳ ΜεΙ- 
ομήςοάε]ς, ν. 11. Βυαΐς 1 εωα ᾖῬγίοδήιοοά ὙἩετε 
ομαησεά, ἴΊπεγο παιδί αἱξο ὢ6 α οπΏαπσο οῇΓ {πα ἰαιυ 
απάςτ νΥπῖο] 1ὲ Ὕνας αρροϊηίΐες, ν. 12. Νου (παί 
ο Τ,ον]ῖοαὶ Ῥτὶοδίοοά Ὕνας Ιπίεπάεά {ο ο 
ομαπσεά, ἰς ονἰάεπί ἴοπα Πίς, --- ναί ΟΠτὶεί, οῇ 
πνλοίη {πα (Ἠίησς ἴπ Ἐς. χο. 4. Ἡνθγο παἰἀ, δ8ρίαησ 
{οπι ο πάαΠ, ο νυμῖο] {τῖρο πο 0πΠ6 Ίνα5 α]]ούγοά 
Ὦγ (μα ἈΠοξαῖο ανν {ο οβ]οῖαίε αἱ ἴἶια αἰίας, ν. 19, 
14. Απά ΓαΤΙΠοΥ, 1έ 15 5411 ποτθ οἶθας, {γοιη (4ο”5 
οαίΠ͵ επαί (πετο ννας {ο Ὦε αποί]θγ ρνϊοςί, ἀϊπετεηί 
{τοπα, απά 5Ηροτίοτ {ο, ἴπε Αατοπίσα] Ργϊο5ίοος 
ΙΠΑΙΩΠΟΠ αφ Ἠθ Ίνας {ο ωθ6 α[ίει {πα οτάεχ οϐ Με]- 
ολίεαεάε]ς, ν. 15 ---1Τ., απἀ ρετρείια]. ΌὉοπες- 
οαπεη/{1γ ιο Ίαν οῇ Μοςος Ίνας {ο ϱο αὐο[ςσῃες, 
απά {ο σὶνο Ῥ]ασθ {0 α ΠΟΤΟ Ρογ/οςοί ἀἱδρεηδα[ίοη, 
ν. 18, 19., ἤιο Ἠϊσῃ Ρτὶοςί ος νμὶο] πιαδί {Πεγθ- 
{οτε Όε ργθ-6ιπίπθι{.} 

---τελείωσις ἦν.] Τηε ἴθτπι τελείωσις Ἰα5δ Ώεεῃ 
ναγΙος]γ ἱπίετργοίοά. 39Πῃ6 ({ο/1ον/]ησ {ιο Ώε5ο]. 
Ἀντ. απά Ψι]ς.) τοπάθτ ἴέ οοπςηπιπιαίζο, ποσοτῃ- 
Ῥ/κμππεπέ, νἰΖ. ο πα ἀεξείση οῇ {πα ρτὶοδίποοά. 
Ο1οΥς, Ῥεγ]εοίίο, νπΙο πηαΥ Ὦο απἀθγείοοά {ο 
ΕΧΡΓΟΡΒ {Πε 54Πηθ 56η56: απά ἶ5 ΡΥ Καίῑπ. {Πουσ]ᾗί 
{ο ο τοφαῖτεὰ ΡΥ (ια οοπίοσέ, απά πα εαρ]εοί 
ΠΙΦ{ΤΘΥ, ΠάΠΙΕΙΥ, ἴἶια Γιουτέίσα] ριἱοδίοοΙ, πο πιαῖη 
Ῥαγροςο οῇ Υηο8θ ογάθγ ας {ο βαοτίᾖςο {ος οχρία- 
Ώοη. ΌΗϊει5, Ἠούπθνετ, απάστοίαπᾶ ο ρετίος- 
Ώποη οΓ εσπδιώπππαίο Πιοίπεςς : ΟίἨθίς, ασαϊπ, ΟΓ ρε/- 
τί Ἰαργμίποςς. Έοτ ΠΙΥ ΟΠ Ρα, Ι αστος ΥΝΙίΠ 

τοῦ, θυαατί, ἐαί «1 16 δεί οσρ]αϊηοά Ὦγ α Τε[εΓ- 
εησθ {0 5οπιθ οοΓγΓθδροηάἴπσ Ραᾶςδασος Ιπ {16 5υῇ- 
εεφιεπί ρατί οϐ εο Ερϊεί]ο: α5 Ικ. 9. οοπιραγαἆ 
ΨηἩ ν. 14. απἀ κ. 1. οοππρατεά ηῃ νυν. 2-4. 
νπθηςσο Τί αρρθατβ (αῖ {1ο υντΙ{θΥ πηθαπί {ο 84Υ, 
Ειαί πο βαστ]ῇσθς οοπ]ά ποί Ὀεείον” ρεᾳςο ΟΕ οοή- 
εοίεῄοα, σοι]ά ποί ἴα]ο αἵηαγ (ἶε Ῥητάση οῇ 8ἶΠ 
Γτοπι {πο παπά οἳ {να ννογηίρροτ, Όιαέ 16βι Ἠἶπι 
Π]]οά νν αρρτε]μεπεῖοης οἱ {ο Ῥοπα]ίγ οἱ {μα 
Ῥϊνίπο Ίανν »1]] {ο Ὦο οχεοαίεά προπ Ἠϊπι.. Οπ 
Όια π15ε οϐ {πε Τπιρετ[αοί ἦν υηλί]ιοιί ἂν (νΊιογε ἵπ 
Ἐπσ]]ς] νο Βα]αποίίνε γγοι]ἀ Όε 5ο) 5εα 
Μαι, ατ. ατ. ᾧ 510. 

--- ὃ λαὸς γὰρ ἐπ αὐτῃ νενομοθέτητο.] ΟΕ ίεβο 
νοχάς {μα 56Η56 ἶ5 ἀἱδεριίεά, απὰ ἀεροπμάφδ προῃπ 
Όιαί αβείσποὰ {ο ἐπ αὐτῃ. ΤΗϊ5, ἤιε Ὀε5δί (οπι- 
πηθρηία{οτς5 αγθ ΟΓ ορΙΠίοΠ, ππαδίέ ππθαΠ έ ἀπάεχσ {ο 
οοπα{έ1οη οῇ Ροΐπσ εα0]θοί {ο 16,2 1. 6. πα ρτ]εςί- 
Ἠουοά. ἨῬετμαρςδ, Πον/6νοτ, {1ο αὐτῃ 5Ποι]ά ταίπαυ 
Ρο τοα[ογιοά {0 τελείωσις, 4πᾷ {ο 86η5θ ΠΙαΥ Ὀε 
6 Ἐου εια ροορ]ο Ίνοιθ ριΐ πΠάς6Γ με Ίαν, οἱ λαά 
Όιο Ίαν σίνενπ ποπ,” Ἱ, θ. οη αοσοοιπί ΟΡ {μαί 
τελείωσις. Α 56Π59 ο6 ἐπὶ οοουγίης ἵπ 2 Γΐπι. 1, 
14. Το ν. δ. ἱκ. 48. Αοίς Π. 16. 1 ΟοΥ. 1. 4. 
ΡΗΗΙ. 1. δ. Η1. 9. Απά δο ἐφ᾽ ᾧ ἵπ Ῥοπι. γ. 19. 
2 0ο, ν. 4. ΡΜ. ἵν. 10. 

---τίς ἔτι χρεία ---- ἱερέα.] Τηο πιεαπῖησ 15, « /μαί 
ηθοθς ννας {Ἴεγε ΓΟΥ Τΐ {ο Ὀ6 αΏο]σπεά, απά αποί]θτ 
ειὐς(αίθά {ος Ι{, απ]θςς ΓοΥ 15 ΙπεαβιοΙεποΥ {ο 
οχρίαίίοπς 7. πΥλΙοἩ ποι]ἀ Ῥτονο (ο Τιεν]ῖσαι 
Ρεϊεδί]οοά σταα!1γ ἱπίογίοτ {ο (Οηὶκς. 

--- ἀνίστασθαι] “ίο Ὀε ταῖδεᾶ αρ... πο ννοτᾶᾷ 
15 ο[ίοπ α5εά ο Ιπίχοάποίίοη ΟΥ αοοθβείοηπ {0ο αΠΥ 
Ῥαβ]ίο οῇβϊσςε, εδρεςΙα]]γ πε Ῥεσα] ο: βασετάοία!. 
Μαπγ αππϊηεηί ταοεπῖ ΟΟΠΙΠΙΘΠ{Φ{ΟΓς {α]κο λέγεσθαι 
α5 Ῥυΐ {ΟΥ ἐκλέγεσθαι, “ἴο Ὀο οοηδΗ(αίεά.”. Εοτ 
ναί «Ιση]βοαί]οη, ΠΟΝ/ΕΥΘΓ, πο επ{ΠοΙεηί αα{]λογϊ{γ 
6 αἰ]εσεά. Απά {5 15 6νοηπ πποτθ {θ οα5ε ΥΙ{Π 
50ΠΠ6 οίποχ 5οη5θς ἹΠΙοΠ Ἠανο Ώθεπ αβεῖσησᾶ, Τί 
15 Ὠοδί τοπάετεά “΄ἴίο Ῥε ποπιπαίεά οι είγ]εά,) 
νυΏ]ο]ι ΠΙαΥ ἱπιρίη αρροϊπίπιεηέ, 

12. µετατιθεµένης γὰρ --- γίνεται.] Ἴπετο Ίαβ 
Ῥδεῃ πθεά]εβς οὐφδοιπ{γ οοσαβδῖοηθἆ Ἠθτε ΡΥ τεῃ- 
ἀετῖησ {α γὰρ παπι, Πο. Τπε 15 οἩ Τί [α]]ς, Ι 
οοποςθῖνε, ππἆετ (ιαί εχίθοηεῖνε οἶαδς, Ὕ’πετο {ο 
ΤΘΆΦΟΠ ΤΘΓΕΥΓΕΟ {ο 15 {ο Ρο σαΐπεταά οι {1ο ο0π- 
{εχέ, ΟΥ ἴ]ιο 5αῦ]εοί-πιαίίετ. Απά νο πΙαΥ τοηάστ 
1{ επερο, οτζίζοί, φίμρο; οϐ νλῖοἩ 86Ἠ56 5ογετα] 
εχαπρ]ος ΠΙαΥ Ὀ6 56εη ἵπ βομ]εις. Τ,εχ. ἵπ γ. 
ᾧ4. Μετατιθ. ἱπιροτίς αραπάοππιεπί οῇ ία οἱά 
απᾶ λα εαβεΙ{αΊοἨ οὗ α πα Ίαν. Τ]ο πεσοδςῖίη 
Ἠθγθ πιοπ{ίοπεᾷ ἶ5, α5 Ἠοξεηπῃ. ΤΟΠΙΓΙ5, α ηθςθς- 
5ἵίγ ατἱςίησ Γγοήι {πο οοπάἰίίοπ οἳ Ἠαππαη παίπτο, 
1. 6. παί Πἱα]εσίΙοίαπς οα]] α πεορβεῖίγ ο ο0ηξθ- 
απσοπος; {16 πιεαης οϐ αίοπαπιεηέ, α5 Α0ρ. θννο, 
εαγς, ἀερεπάῖηρ οπ {πε Ργϊοδίποοσά. Τηαίΐ α οαπρθ 
οῇ {πε ργ]οξίποος Ιπνο]νεά α οαηπσο ο{ {ια ᾖατο, 
15 ποί Ὑπαί ίο νυτ]ίοτ ΠπεαΠς {ο Ῥτονος [οΥ έιαί 
Πἱ5 γοαἆςτς ννοι]ά αἀπιί νυέ]λοαίέ ρτοοΒ. ῬΒιΐ ἰμαί 
Όπθγο 1ρας ἰΠῖ5 ομαησο οἳ ργὶοδίηοος (ποςθβςαΓΙ]γ 
Ἰηνο]νίησ α «παπσο ΟΓ Ίαν) 16 ναί Ίο ργουθθς5 
{ο οδίαβ]1δῃ, ἵπ νυν. 1 --- 1Τ.: απἀ {ναί Ὃν ἴννο αἲ- 
σαπηθηίς, 1. Τ]αί λε Ηίσ]ι Ῥτιοςί ΟἨγὶςί Υνας ποὺ 
ἀεςοσπάθά {τοπ {6 {τίρα οῇ οπάα, 19, 14. 3 
Τ]αί Ἠςε ἵνας {ο Ὄο α Ηϊρῃ Ρτὶοςί /0γ ϱυε, απά 
οοη5οαΙεΠ{1Υ πο «Ἠαηπσο ο{ ια ργ]εείλουσά 15 απγ 
Ἰοησθγ {ο Ὀ6δ οχρθοίεᾷ. 66 Κιΐπ. ΠΜΟΓΘΟΥΟΓ, 
α5 (ϱΗηϊςς ρτϊοδίποοά ἀῑπετεά {γοπι έ]ιο Τ,ενη]σα], 
80 ΠηΙςί {ο Ίαν) ὈΥ ΥΥΠΙοΗ 16 ἵνας τεση]αίοά ἀῑβοτ 
{γοπι (ἶπαί νυμ]ο τοσα]αίεά {ιο Λατοηίΐσα] ρεϊθρί- 
Ἠοοά. Ὀ6ο πιοτθ ἵηπ Ῥέματί, 

19. ταῦτα] 1. 6. Πῖ5 Ὀείησ α Ρτῖθςί α[ἴεγ {Πο ογάθτ 
οὗ Με]εΠίεαάἀεἰ, απά οἱ Ἠϊς Πανίησ απ οἰοτηα] 
Ρηϊοείμοοά. ἨΜετέσχ. 1ΤΜετα]]γ, “«Ἠαᾶ ρατί Ἰη, 
Ἰαά {ο ἆο ννϊ{], 1. 6. Ῥε]οπσθά {ο.”. ο Ὠ]οά, Βί9ο, 
Ρ. 211. (οἶίεὰά ὮΥ ΜιπίΠε) µετέχειν τῆς παραλίου. 
Προσέσχηκε τῷ θυσ. ἵ5 εφπ{να]εηί {0 {θ προσεδρεύειν 
τῷ 9υσ. αἲ 1 (οτ.ἰκ. 19., Ψῃμετεβεθ Νοίθ. Πρόδηλον 
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ο ἵσα, 11. 1 ν πο κ ' » / 
Μαι, ].3,4ε, Οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ ὁὉυσιαστηρίῳ. 
ῶνακα 8. 98. 

ἐλάλησε. 

ΗΕΡΗΕΝΝΥΣ5 ΟΗΑΡ. ΥΠ. 14-20. 

ὁ Πρόδηλον γὰρ, ὅτι ἐξ Ἰούδα 14 
37 ; 3 ο Κύ μα - 3 «λ υλ} δὲ ο ας ά., . 1 .. -” 

ανατετύλκεν ο Κύριος ημων. εἰς 1 φυλην ουὐεν περι ἱερωσυγης Μωυύσης 
- / 3, / ’ ΄ 3 ᾿ ᾿ ς ’ 

αι περισσοτερον ετι κατάδηλον ἐστιν, εἰ κατα τὴν ὁµοιο- 16 
η ΄. / ς ᾽ ε/ εν 3 Γ ΄ } .. 

τητα ἸΤελχισεδὲκ ἀνίσταται ερευς ἕτερος, ος οὐ κατα γόµον ἐντολης 16 

Ῥ». 110. 4, εἰ» 
- Ψ εὗρτα 5. 6. 

ᾳ α]. 4. 9. ων α. ο. 
ἑλυμι ή αρ Οτισυιερευ 
Αοὶς 19. 99. 

. , 2 Ν . ’ - 2 . 8 

σαρκικης γΥέγοΥεν, αλλά κατα δυναµιν ζωης ακαταλύτου. Ρ Ἱαρτυρεῖ 11 
.) ” .] .] ’ 

ς εἰς τὸν αιώνα, κατα την ταξιν ΜἨελ-- 
ὃ ’ 4 Φε . ἃ εξ ια ώς 2 λζο ὃ . 3 Ενα 5. 1 .χεσεδ ἐκ. "ἀθέτησις μὲν γαρ γίνεται προαγουσης ἐντολης δια τὸ 18 

4 δ. ὃ, 
Ερι. 2. 18. 
ᾱ ὃ. 12 
6.1. 2. 16. 
8ωρτα 4, 16. 

5 α 5ίΤΟΠσΘΥ {ΘΥΠΙ ἴ]πάπΠ ὅῆλον, απά ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΠΒ 
ΥΠ πο κατάδηλον ἵπ ἴμα ναΓςε [ο]]ονν]πς, 1 ΠΙαΥ 
ΠΙΘΙΠ ΡΓΟΙΗΙΠΟΠΙΙΥ οοΠερίοµοςςδ, 96ο Βεεεῃς. 
ΦΥΠΟΡ. απά Νοίθ οἩ 1 πα. Υ. 24. ΤΠ ἀνατέταλκεν 
Όιο Ὀορδί Οοπιπιοπίαί{ογ5 ατθ ασγθοσαά {]αί ἴ]ο ππεία- 
Ρ]ος ἶ5 ἀετίνεά [οι {λα αρτιπρίησ τρ ο{ Ρίαπίς ; 
απά {πεγ τοππατ]ς (μαί πε Ηεῦ. Ὢν (α ρίαπ) 15 
οΠιεη δεά ἵπ ἱμθ Ο. Τ. οὗ να ΜοβείαΙ, απ (ιαί 
Παν ἴδ κοπιθεί]πῃος τεπάετεά ὮΥ {με Βερί. ἀνατολὴ, 
απά θοπιθίίπιθς ϱλάστημα. ἜΓλαί ἔρνος απά θάλος 
41 ἵῃπ ο (Ο]αβεῖσαὶ τει α5δεά οἱ Πλαδίτίους 
ΡεΓΡΟΠΕ, ἶ5 ννο]] ΚΠΟΝΗ. 

16, 16. περισσότερον κατάδ.] “« 5] Ρ]αΐπετ ἶς 16, 
ἨΔΙΠΠΕΙΥ, Οιαί {1ο ργἰεξείποοςά οἳ Ολγὶςί 15 {αγ 51ρε- 
ΤΙΟΥ {ο (λαί οῇ Ααἴοη, απά {ἴλπαί ἴα ανν 1 {ο ὢο 
ομαηπσθά. Κατὰ τὴν ὁµοιότ. ἱ5 εαιἱνα]θοηίέ {ο κατὰ 
τὴν τάξιν. Όπ ιο 596Η86 ΟΓ {πο πεχί ΟΡ ὃς οὗ 
κατὰ --- γέγονε 56ο Ὠϊπά., Βίπατί, απᾶ Καῑπ., ἴθ 
Ιαέΐρτ οἱ νν]οιη 1541 το]θοίς {Πα ΠΊαΠΥ πονε] 1π- 
{ετρτείαί]οης Ρτοροςθἆ ΡΥ τεσθηί Οοπιπιθπία{οίς, 
απά Ιπ σοηετα] αάορί5 ἴηο οοΠΙΠΊΟΠ ποᾷε οΓ ϱκ- 
Ἰαπαίίοῇ, ΥΠΙοἨ. ἶδ 5αρροτίεά ὮΥ {ο οοηίεχί, 
ο 8οΏ5ο ΠΙΙΥ Ὦο οχργεβςεοά ὮΥ ραγαρῄταδο α5 

{ο]]οννς: «« Ἠ/ο (1. ο. 6Ἠτ]ς{) ννας ποξ ππαάθ 5ΙςἨ 
(1.6. α Ἠϊσί Ῥτίαςί) ΡΥ α Ίαν οῇ Βοςβ]γ οοπιπιαπς- 
ηεηί{ []]κο {ιο ἈΤοδαῖο, υνΠΙοἩ Ὕνας 5ο, ΙΠΗΣΠΙΙΟΙ 
α5 15 ογάίπαπςσθς 1Υ6γο [Γα1], ]ουκοἆ πο (αγίου {αΠ 
Οχἱς Πα, απά Πχθγα[ογθ {ΘΠΠΡΟΓΑΤΥ, απά {ο 9 αΌτο- 
σαΐεὰ, Ερῃ. Π. 15.1, Όσα (ωτοισῃ {Πα ρον/αγ οἱ απ 
οπάἱεςς 11/6: παπθ]Υγ, 48 Πανίπσ Ιπ Πϊπι {πο 
ΡούεΓ ο{ οπά]ο5ς Ἰ1{6, Ιπνο]νεά ἵπ {ίΠα ρτοπιῖκα 
παπά οαί] οῇ (οά, “ Τ]μοι ατί α Ῥτϊοςί {οτ 6ΝΟΥ, 
ὅιο. Σαρκ. ΠΙΔΥ Ἠανο Ώθθῃ αἶσο Ἱπίοπάθά {ο βα1σ- 
εβί {ιο Ἱπ[ογιοτίίγ οϐ ἴπο οἱὰ Τ,ανν ἵπ τορροοί οῇ 

1{5 οατπα]ίγ ; απἀ (λαί ιο οχα]ίοά οχοε]]επος οΓ 
Ώια που’ ἨΗ]σ]ι Ῥτίεςί ἀεππππάεά α οοττοεροπάῖησ 
οχοε]]εποο ΤΠ {ο Ια9Υ, Π4ΙΠΕΙΥ, ὈΥ ραρρίησ {Γοπη 8 
σατηα] {ο α αρἰ ία]. βοτνίσοθ. ὮἨΙ] νόμος ἐντολῆς 
Καπ. οοπιραγθς Ἠοιῃ. 1. 26. δικαιώµατα τοῦ νόµου, 
απά ννε]] οΏβογνθβ, ἐ]αί {πο Αροείϊο ππὶσηί Ἠανα 
Ψ/ΥΙΕίΘη κατὰ νόµον σαρκικὸν, Ὀπέ ἴαί η ας5αά {ια 
οἰτοιπη]οσμίίοἨ {οΥ Ὠθδίίεν οοττοβροπάςηςθ ἴο ατὰ 
ὁέν. ὁ. αἲ.. Όπ ιο νατ. Ἰθοί. σαρκίνης 58ο Νοίο οη 
3 Οοτ. ΠΠ. 8. 

17. μαρτυρεῖ] 5οἵ]. ὃ Θεός. ἜΤ]α εοπο[ηκίσ, θ{- 
ατί Γοππαί]κς, ναί πο Ίανν ἵδ αἱδο οἨμαησος, ἶ5 16 
ιο ο εαρρ]ἱοὰ Ὦγ {νο τοπάογ, 

19, 19. Πο Αροδίιο Ἠσγο γορραίς ΠΠΟΤΟΘ Ροβί- 
(ἴνα]γ νν]ναί Ίο ας Ώε[οτο 5αἱά τοβρθοσ(ἶησ α «Ἠππσα 
ο ια Ίαν απά (πο ρτϊορίποος, απά αἲ ο 8αππο 
πιο ρἶνος α γ6αδοπ {ο νο οἨππσο. Ὑεγεο 18, 
{Ἴπ6, 15 «)ο86Ιγ οοππθοίθᾶ νι ἴἶο ννοτὰς οῇ {ο 
Ῥβα]πῃ, οερεςἰα!]γ {νο Ρηγαξο κατὰ τὴν τάζιν Μελγ.} 
{ος 5 οτάετ οἱ (ήπσα Ὕνα5 οοΠίτατΥ {ο (ο ΝΤο- 
βαἱο Ίανν. (Καῑη.) α. ᾱ.  Εογ πθτο 15 Ἱπάσοά ἵπι- 
Ρ]Ιοςὰ ἵπ ἴἼιοεο ννοτάςδ απ αππι]]ΐπσ οϐ {ο ΓΟΥΠΙοτ 
ογάιπαποςς [οοπορτπίπςσ {ο σης οσο ππά πἩ 
ἐμίτοάιοίίοη ο α Ῥοίίας Ἠορο.. Ἠν ἐἱ58εηρο, 

υ 2 ’ 3 

αγωγἠ δὲ κφείττονος ἐλπίδος, δι 

:αὈτοραίίοῃ 1Π απθδοῃ. 

κ το) 2 ς τ 2 . λςι . . ς , 
αὐτῆς ασθενὲς καὶ ἀνωφελὲς, (οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν 0 γόµμος,) ἐπεισ-- 19 

Γὰ ο . . 3 

ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῳ. ἸΝαὶ καθ 90 

Ἠοῦονοτ, 566ΠΠ5 ΙΠίΘΓΜΟΥΕΠ α ΊΎράδοπ {οΥ Όια 
Διὰ τὸ α. ἀσθ. καὶ ἀνωφ., 

6 ρεσαις5θ οῇ 115 πθακηεςς απἀ πβε]εβεηθςς (νι, 
{ος πο ἀθρ]τεά οὐ]εοί, οχρἰα{ίοπ) αδ ἶ5 πιαάς οἶθαγ 
Ὦ} νο ρατα]]εἱ οἱαιςο οὐδὲν ---- νόμος, οἱ ννμῖςἩ ἴθ 
Γ4]1]. 5«οηςο 15, {οι ἴπε Ίαν [Ὀγ 1ίδ βαογίβσρβ 
απά {ο οὔδογναποςς οῇ {πο ρτιε5ίοοά] ρτον]άεά 
πο τοπ] οχρίαίίοη απᾶ αἰοπεπιεπί {ου 5ἶπ.” Ον 
Ες εἰσπίβοαί]οη ΟΕ τελειοῦν 5εε Νοίε οἩ . 10. 
απά επρτα Υ. 1. 'Γο αἀνετί {ο {πε εοπσἰγµοίίσπι, 
ΤΠδορὴγ]., οὗ πε αποϊθηίς, απᾶ πε Ῥορί πιοάθτη 
Εκροβ!ίος αἴθ ασγεθά {]μαί ἀθέτησις μὲν Ἠ38 Ο60ΥΓ6- 
εροπάἶησ {ο Τί ἔπεισ. δὲ, ννἰῖ]ι α τερείΙ]οη ΟΓ γίνεται. 
Ἐπεισαγωγὴ »ἰση]ῇθς οιφεγἰπάμοίίοπ. ΙΤ 15 α Υ6ΥΥ 
τατο Ἱνοτά. ἜΤ]ε 0 οπιποπίαίοις Ἠανε, Ἠουθγογ, 
πετο αἀάισεὰ μέ οπε ΘΧάΠΙΡΙ6, ΓΙΤΟΙΗ ᾳοδερῃ. Απί, 
11, 6, 9., ἵο ννμιομ 1 αάάἁ Τπασγά. νΠ. 95. 1 
ν/οιι]ά αἱδο οοπηρατθ α βἰπηῖ]αγ εχρτερδίοπ Ίπ Επτίρ. 
Ηε]. 1091. εἰσφέρεις γὰρ ἐλπίδας. ΒΥ ἴε ἐλπί- 
ος 15 πηθαη{, ποῖ (6 αλί/ογΥ ο) Ίιορο (45 Ἐοβδεππῃ, 
οχρ]αίπβ), Ὀιέ λα /ιορρ ο) φαἰυαίῖοπ Ἰε]ὰ Γογί ἵπ 
Ώιο (οεραε], απἀ Ιπίτοάασεὰ Ὦ} ῥε5υ5, ὮΥ υν]σ] 
(εμο Αρορί]ε αἀάς) ννο (αἱοπα) Ἠανο αρρτοαςἩ {ο 
(.οἆ, Παππε]γ, ΥΠ α Ίοροε οἳ αεεθρίαπςθ, {μτοισ]ι 
οας ρτοαί πηθάἰαίοΥ ὀᾳδδ. Ἴπε οοπιπιαπάππεηί 
ἀοποίεά Ὦγ ἐντολὴ ἵ5 (α5 Καῑπ. οὔδετνες) ποί {ο 
Ῥεο οοηβποἆ {ο {ο ᾖγεδιοοᾶ, Ῥαί οχίοπἀθὰ {ο 
ία νπο]ε ο νο ΜΠοραίῖο 1,αὖἨ, 5ο α5 {ο με οαπῖγ- 
α]θηί {ο νόμος; ἃ5δ Μαικ νι. ὃ, 9. Τη αρρ]γίησ 
Ώνε ερἰ(]οίς ἀσθ. απά ἀνωφ. ἴο {6 Ίανν, ἴηετε ἶς, 
νο ΠΙΔΥ οὔφοινθ, 5οπιθίµ!ησ Υ6ΥΥ αἰπηῖ]αγ {ο {πα 
Ίαησιασθ εςθά ἵῃπ {ο Ερϊεί]ες5 ο{ Αἱ, Ῥαμ] {ο ἴπα 
Ἠοιπαης απά (α]αίίπης. 3ο (α]. Ἰν. 9. ἀσθενη 
καὶ πτωχὰ στοιχεῖα [τοῦ νόµου]. Τπάεεᾶ, αἰπιοςί 
Όια νν]οία οἱ εἶναι Ερίδί]ο 15 οεουρἰοά ἵηπ βου/- 
ἴπσ ο Ἱπιροτίθοίίοηῃ οῇϐ πα Ταν, Γοτ ]αβίίβςα- 
Πο, απά ἴἶαί 1 1 «ογο[οτο αὐγοσαίθεά. 96 
Κυίη, απά οδρεσία]]γ βέπατί, Πο ανα ρτονθᾶ αἲ 
Ίαγσο {μα κἰγ]ίπσ οοἰποϊάεπος ἴπ ἀοοϊτπο απᾶ 
οχργοβείοη Ὀδίννοσπ {5 Ερϊεί]ο απά ἴποςο {ο {πα 
Ἐοππαπς απά (α]αίίαπς, ννΠίσο ροϊπί οαί Λοιῦ ἴθ 
Ίανν ννας Ἱοραᾷ, απά Ίπ Ὕνηαί 5οπς5θ 1ΐ γνας 1δείοβς " 
βλοννίησ, α5 ϱατρᾷ. οὔδοτνος, ἰαί ποϊίμετ οπῃ 
Ότο πιοτα] Ίαν Ἰπακο ας Πο]γ, πο {6 ΟΘΓΘΠΙΟ- 
πἰα] οπο6 οχρἰαίο οΟἱΙΓ 5ἱΠ5. Απά ναί ἶ πο 
οἳ {ο ἈΤοβαῖο Τμανν, ἶ5 αἱξο ἴτας οῇ 1] Ίανν οϐ 
Πα{1Το. 

19. ὑγίζοµεν τ. Θ.] “«ννο Ἠανο αοςθςς {ο 94,” 
Τ]ια Ὀορί οοππιεπἰ οἩ. ἰὶς ἶ5 ΕΡΙ. ΠΙ. 19. Τη 
8οη5ο ΟΕ ἐγγίδειν ΟΙ προσέρχεσθαι ΟΥ προσάγειν 
τῷ Θεῷ 5 «έ {ο Ὠα ρογπη]ίος {ο Ἠανθ ασσθ5ς ἴο ζοᾶ 
ἵπ Ρταγος,) 1, ο. ΥΙΗ ἴ]λο Ἰορο οῇ αοοθρίαποθ απά. 
[ανοιγ. 4 

20--- 23. Ἠοτο ἵδ Πατίμοτ ρτονοά Ὦγ Ἱπιρ]σοαίοῃ 
Όνο εαρογογί(γ οὗ Οηγῖεέ, [γοπα Ἠ5 Ἰανίπς Ῥδει 
πρροϊπίθά ντ] 1ο φοἱοπηπί{ν οῇϐ απ΄ οα{, ννμ]]θ 
Όνο Λαπτοπίσα] Ρτὶθδίς ννογο πο, 

Τ]ιο οοηἰταςίἶοη Ίθχο {5 Ιπνο]νεὰ απά Ίπθρα 

| 
| 

] 
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ΗΕΡΒΕΝΣ 06ΠΑΡ. ΥΠ. οἱ--- 25. 

[1] 3 .. 9 ς κ Π ς ᾽ ᾽ ᾽ ς / 3 μα ς 

οἱ οσον ου χωρις ορκωµοσιας (οἱ µεν γαρ χωρις ορκωμοσίας εἰσιν τε- 

400 

5 Ῥν, 110, 4, 

. ς ν ς ” [ α ΝΑ) 
ρεῖς γεγονότες, ὃ δὲ μετὰ ορκωμοσίας, διὰ τοῦ Λέγοντος πρὸς αυτόν 

ὭὪμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται Σὺ ἱερεῦὺς 
) ” ’ ’ κ ον 

ϱ0εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν ΠΜελχισεδεκ') "κατὰ το- ια 8.6. 
αὐ / ’ ΄ 3, 3 » 

29 σοῦτον κρείττονος διαθήκης }έγονεν ἔγγυος [ησοῦς. Γαὶ οἳ μὲν πλε- 
’ 3 / ς ο λ Ν ’ ’ [ ἁ [4 

94 ονές εἰσι γεγονότες ἵερες διὰ τὸ Φανατῳ κωλυεσθαι παραμένει ο 
8 ᾽ , νι 3 η κ 3 ’ , Ἡ Π 

δὲ, διὰ τὸ µένειν αὐτὸν εἰς τὸν αιώνα, ἀπαράῤατον ἔχει τὴν Ἱερωσυ- 
-- . 5! ο. « ' Π ν ’ 
οὗ νην' "οὔεν καὶ σώξειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχοµένους 3 Βοπι. 8. 98. 

3 3 ὁ - » , ο . ΄. ς - 3 πίτα 9, ξ 

δι αυτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζων εἲ τὸ ἐντυγχάνειν υπὲρ ΄ αὐτῶν. 1]ομω ὅ 3, 

ἰαγ; {ο αἲ οὗ χωρὶς δρκωμοσίας ἵδ ἰο Ῥο 5αρρ]]εά 
{οι ναί Γο]]ΟΥΝ5 ἱερευς γέγονε ᾿Ιησοῦς  9Ἠ, ΝΤ] 
Φοἰιπιῖά, Βὔμππς, απἀ Καῑη., διαθήκης ἔγγυος γέγο- 
νεν: απιά καθ ὅσον αἱ Υ. 20. Ἠὰ85 αηβινοτίηρ {ο 1ΐ 
κατὰ τοσοῦτον αἲ ν. 22, πα Ιηίεγπιθάϊαίε Ροτίοη 
(ν. 21) υοίπς ρατοπίµοαίίσαΙ, απά αάάθὰ {ου εχρ]ᾶ- 
παοῃπ. μα Ἱνοτά ΙΠπαΥ Ὄ6 Ηίετα]1γ τεπἀετεά, 
« Απά [ιοτα 6 ἐπί ατσιπηθηί {οο, --- ἐαί] 1παδ- 
πιασςἩ α5 Ἰο Ίνά5 πιπαάε α Ρρτιεςί ποί νίποιί απ 
οαἵἩ, ({οΥ Ἴνοθο ανα Ώσθι πιαάθ Ρεὶεδί5 τοἰί[ιοιέ 
απ οαίᾖι, Όσί Ἠθ τοι απ οαἵμ, ΘΥ6ΕΠ {μαί οἱ Ἠἶπα 
νο αἱ απίο Ἠϊπα, Το Τιοτὰ αλ θννοτη απά 
νι] ποί τερεηί,) ὅσο.) ἵηπ ]μδί 5ο πΙΙςΠ ἶ5 ηθ πιαάθ 
Ώνα πιθαϊαίογ οὗ α Ὀείίος οονεπαπί.. 6οπιρατθ 
γη, 6. πο ατσαππεπί ΠΊαΥ Ῥε είαΐεά να θίαατί 
Ονας: Τε (4οΜρε] 5 α ῥοίίοη 6ουτοθ ος Ἀορο; 
{ος αν ΙΜΟΙ (καθ ὅσον) α5 ἴπο αρροϊηίππεηί οἱ α 
Ρτῖεςί, γ απ οαίἩ, 6χοθεᾷς, ἵπ 5οἱεπηηΙ{γ απἀ Ἱπῃ- 
ογίαηος, απ ατγαησθπηθηί {ο {αλ {1ο ο/ῇσοε ΠΙΕΙΕΙΥ 
νν ἀθβεθῃί, 50 ΊΠΝΕΟΙ ἆοθς ἴλε παν’ οονεπαηί, οΓ 
ΝΗΙοἩ «ᾖθδας 16 {6 ΒΡΟΠΒΟΓ. εχοεεά {ο οἱ. 
Ὀρκωμοσία 15 ποῖ (45 Κιῑη. οοηβ]ἀ6ις 16) πο 6απιθ 
α5 ὄρκος, Ὀυἱ (45 ΤΗ η. 4θ Ὄγη. 9ΏΒοΓΥΕΒ) ἀεποίεβ 
α 5ο]επιπ αίΠτπιαίίοη, οἳ Ργοπηί5θ ΟΠ οσίῃ. Πῖδα 
Γ11θ Νοτᾶ, (λοισα Γουπά ἵπ Εἰ. χνΙ. 19, απά ὃ 
Εκάτ, νηῖ. Ὁ. Τπε Ο]αβδῖσα] ΥΓΙί6Γ5 156 ὀρκωμό- 
σιον, (πουσ]ι ἵπ {ο 5εΠ5ο οογεπαηί, ο: {πθαίγ, 
καποίϊίοπεά ὉΥ οαίἩ. 
Τι ννοτάς {οἱ]ογίπσ ατεθ αχρἰαπαίοτγ ΟΓ έε 

παίμγε οϐ ἰμαθ οαίμ. Νο νμεηπ απ οαί οἱ ἴιῖς 
Κἰπά ααοοπαραπίες απ αρροϊπίππεηέ, 16 {ς ἱπιρ]εά 
Οναί ιο αρροϊηίπιεηπί 5λα]] ποί ο Τ6νθΙΦες ; 
πν]ο 15 Ἰθτο 6χρτες5εἁ ὮΥ οὐ µεταμελ.Σ Ἱ. 6. 
ἔ νν] πο αἱίοΥ {πε ρατροβ8ε νΠΙΟἩ Παίῃ σοπο οί 
οἳ 5 πιοπ{ῃ, Ῥ8. Ἰχχσὶχ. 94. Διαθήκη δἱσπ]μες 
1. α ἀἱκεροβίίίοη ο αγγαηπσειησηί{ ΟΕ ἀΠΥ {Πίησ; 2.8 
οογοεπαπί: . νεπ αρρ]]εά {ο έ]ο 1 ενί5η ]ανν, ΟΥ 
το ΟτικαπΙ{γ, 1 ἀεποίθος (11 αἱ]αδίοη {ο {ῑπθ 
δηρασθιηεηί5 απά οοπάΙ1οπς Ιπνο]νεά) α ἄἱερεπςα- 
ίοπ. Ἔιγγυος, 6ΡΟΠΡΟΥ, ΟΥ διτείγ. Α ποτά ος- 
ουττίησ ΠΟΝΊΕΙΘ εἰδε 1π {μα Ν. 'Τ., Ραέ {οαπά 1π 
Εοε]οβίακίίοιβ αχὶκ. 16. 3 Μασοο. κ. 28. Το 
Οαξείσαἰ νΥτίθις μ56θ ἐγγυητὴς ΟΥ ἐχέγγυος. Το 
{επι 5 ο0Π86 οῇ εχίεηκίνο κἰση]ῃοαίίοη, απά Ἠοθτε 
σαττίος ννίῃ Ιέ α ἀἆουθ]ε 56η586, --- ΠΔΠΠΕΙΥ, ος 
Ἀηγείη απ Ἠραίαίον; αφ ἶς Ρ]αϊη [τοπ {1 ρατα]- 
1ε] ράββασε αἱ νΠ. ὅ, Ὑηθτο {θε {Θ6γπι ε8εά 18 
μεσίτης. Ἔμθ5ο 86Π565 ἄπΠεβννοτ {ο {Πο ρτ]ποῖρα] 
Ρατί5 οῇ Ομτὶςς νγοτίς ἵπ {ο Ὀμθίποςς ο πιαμ)Β 
τεάσπιρίοη. 

20, 24. Ἀποηιετ ροῖπί οῇ «εαρετῖοτγ ἵπ Ολεῖςς 
Ρτϊεξίποοά {ο Ὠναί οῇ ίπε Τ,ονιίος, ἶ5 Ἠετοε σίαίεά, 
(ουπάεά οἩ ἴπθ [ποί, ἐπαί {λε Ἰαΐίες 15 οοπϐΙπΙΣ]]}γ 
επαπσύις, απᾶ ραδδίησ Ἱηίο ἀἰβετοπί παπάς Ὦ} 8110- 
οθβδῖοα: ἨΝΠ]]α {16 {οΓπιετ ἵ9 Ππε[απισεαβίε παπά 
Ῥετρείμαί. ἜΤηο οοπιρατίδοη, ἨΟΥνεΥΘ6Υ, 15 68Ρ6- 
οἶα]]ν Ιπίαπάθά {ο αΡΡΙΥ ἴο ἴπε Ηϊσι Ῥτιεςί 
οῇσο: ᾗοξας Ῥοΐπσ αἲἱ αἰοπσ εοπδἰἀεγεᾶ 38 ἆ ρ- 
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ιερεύς; ἴποιρ] ἱερεῖς, απά ποί ἀρχ., 866ΠΠ5 
ογε {ο Ὄ6 α5εά πι οτἀεχ {ο ποια {ιο Ῥγίεδίς 8 

Ἱνε]] α5 {1ο Η]σῃ Ῥτίεςδί. ἘΕισὶ γεγον., Γοἵ γεγόνασι. 
ΑΠ Ιάΐοπα ποί απίτοσεπί ἴπ {πο Ν. Ἠ., απά 89ΠΠ6- 
ἄπιπες οσο της 1π {ης (]αβδίσα] υνγΙίοίς, αφ Ἔλ- 
αγά. Ι. ὦδ. ἀρέσκοντές ἐσμε. ιο πλείονες (38 
αίπατί οὔδεινεβ) τε[ετθ ποῖ {ο ἴμο πιπηῦεγ οΕ 
Ρτϊερίς εχἰδίῖῃπσ αἱ αΠΥ οἨθ πια, (5αἱά {ο Ὠανθ 
Ῥεεηυ 1600) Ῥιαΐ ἴο {πα πΙπΙρετς {οτπιεά ΡΥ τε- 
Ῥεαίεᾷ εποσθβδίοη. ΟΡ ειε ἨΗΙρῃ Ετιεδί ίπετα 
Ἠαά Ὄεεῃ Τὅ αἱ ιο ἀεείταοίίοη ο 9 εγΙβδα]θείη. 
Παραμένειν τηαδί (α5 Ἰακαί., Ὠϊπά., Ἠοδεηπα., 
Φματί, απά Καῑηπ. αγ αστοεὰ) βἰσπΙ{Υ, ποί «« οοη- 
επις αἰζυε, (45 15 οἶεας {ποπι Υ. ὁ, ΙΤ ὃς 21) Ῥαΐ 
«6 οοπίίπαε ἵπ {εὶχ ο[Ποο.”. Ἴπε µένειν, Πονενετ, 
η {η ποπέ νετξο πηιδί Ἠανα {Πο /0ΥπιεΥ 8εΠ56. 
Τη πιεαπίηρ ΙΠΙΡΙΥ 15, ἐαί Ἠε ἵ5δ Ἱπηοτία]ὶ ἵπ 
Ἠἱ5 Παίμγε, πάντοτε ζῶν, 38 1ΐ 15 φαϊὰ αἱ ν. 25. 

---- ἀπαράβατον.] 1 {ετα]]γ, «' πο {σαπβτηϊκείρ]ε,ὖ 
ποί Ἠαγίησ {ο ο ἰταηβπη]ίέοά οΥ {ο ραδς Ιπίο ἁῑ[- 
{ογεπί Ἰαπάς ἴπ 5Ιοσθδδίοή. 3ο ΤΠΕΟΡΗΥΙ. εκ- 
Ρ]αἴης ΡΥ ἀδιάδοχον» ΝΠΙΟἸ Ἱπίετρτείαίίοη 15 ο0Π- 
Πγπιεά Ὦ} ιο Ῥε5δοΠ. ΥΣ. απᾶ ΑίΠαμαδίΗ5, νο 
εκρ]αίης 1 ἀδιάδεκτον. ἜΓ]ε Νοτά οςςΗΙ5 ΟΠΙΥ ἵη 
ία Ἰαΐετ ΥΥτιίθτς, απᾶ 15 αξεά οἶίοτ αο[ζυοίι, (18 
ἵΠ 056ΡΗ. εὐσέβεια ἆπαρ.) ΟΥ ῥαδδίυείη, 5 1π Ερϊοί. 
γόµος ἀπαραβ. 

ΤῃΠε ατσαπηθηί ἶ5 {δ: 66 ἄοᾶ ας Ὦγ οαίἩ οοη 
β{](ίθά ἴἴιο ἨΠεβεία] ἱερέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵπ γΙτίαθ 
οῇ υυμῖο Πὶ5 ρτϊθβίλοοά Ἠας ποί, ]κο Αατοπ”ς, 
ΔΠΥ 5αςεσθδδῖοη Ιπ οῇϊοθ. ἩἨο ἶδ οπε απά {Πε 
Β4ΠΠ6 {ο 5 ΟἨατοῃ γεείετάαγ, ἴο-άαγ, απἆ {οχ 
ονετ.  Ηεποςο 18 ἴπεπ ἀταννη {1ο οσγο[αδίοπι, πα 
ηε α]οπθ (απά ποί {πε ἆανίδῃ ΗΙσῃ Εγἱε5{) ἶ5 αὖ]ε 
{ο οοπηρ]είεΙγ Ῥγοσιτο βα]ναίίοηπ ΓΟΥ αἰ] νο ανα 
αοσθδς {ο ο (Ἠτοισῃ Ἠίπ. "Τη Άγουί οἱ 1Π]8 
αΌΙΠ1{γ ες ἵηπ έπο γνοτᾷς Γο]1ογ/ίησ, πάντοτε ζῶν, 
ἔέαίποε Ἰ6 Ινείι {οι ενετ.” Σώζειν πημςί ποῖ, 
ψἰῃ 8οΙΏθ ΕΧΡΟβΙίοτΒ, Ὀε ππἀετείοοὰ οΓ ἐρπιροταί 
Ώγεδεγυαίίοπ,; Ῥαί 5 Βὔλμπιο απἆ Ικαΐῃ. οὔΏδθτνε, 
πιηδί Ὀθ α9εά (α5 {16 {θτη αἱνναγς ἶ5 ὉΥ ο υνγί{οτ 
οὗ 5 Ἠρ]εί]ϱ) οἩ φαἰυα[ίοπ. ἈἨϊς τὸ παντελὲς 
αἁπη]{5 οἱ {ννο 866ΠΡΘΡ, οη{ γε, ΟΥ {οΥ 60ο), α0- 
οοτάίπσ αδ Ιέ 16 το[εγγε {ο σώδειν, ΟΥ {0 δύναται ; 
οη ΠΙΟ, απά οοπβεφεπί]γ οἩπ {1ε 80Ί5ε, Εκ- 
Ροβ!{οτ5 ατα ἀῑνιάεά Ιπίο {νο ρατῖθ.. Κατ. 
ΡΓΘ{6ΤΕ ἴΠε Ἰαίίογ τε[ετεηποθ απἀ 8ΕΠ56, ἄ5δ ΠΠΟΓΘ 
αρτεεαῦ]θ ἴο {Ἠθ πάντοτε ζῶν {ομονήπςσ. Βαΐ ας Τί 
19 Ρ]ασεά Λείιυρεη σώζειν απά δύναται, ΤΠΑΥ Ὑθ ποῖ 
ΒΙΡΡΟΕΘ {ναί {ο Αροεί]ο Ιπίοπάεἆ 14 {ο ϱ9 τε[οτγεὰ 
ίο δοίι, απά ἵπ έ]ιε 5οηςο αἀαρίες {ο οας/ι7 Προσ- 
ερχοµένους 18 {ο Ὦα απὰοιδίοοά κο ἐγγίδ. αἲ ν. 
19, ννμετο 966 ἸΝοίΐε. 

20. εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑ. α.] πιο εεπεο ἵδ--- 
65ο {μαί ηο σαπ [α1ναγε] πακο ΙπίεΓοθβδίοη ΓΟχ 
έπθιη.. Το ἴατπι ΠΠΣΥ, Ικα ἔγγυος αἲν. 22, αᾱ- 
νετί {ο αἲ] νε γητίοις οῇβ]σες ο οἱ στοπἰ Ηιρίι 
Ῥτίεβί, 48 ννεἰἰ αξ Πὶς ἠπίεγοεδσίοπ. Τ]ε ἱπιροτί ος 
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χ Ῥοπι. 8. 84. 
ευρτα 4, 14, 15, 
Ἱη[τα 9. 24, 
1 ”οἱη 2. 2. 
γ Ιμεν. 9. 7. 
ἃ 16. 6, 11. 
ευρτα δ. ὃ, 
Ἱηΐτα 9. 12, 28. 
ἄ 10. 12. 

{ιο ἴθτπι Ίας Ῥεεῃ ]εαγπαά]γ ἀἱδοιδεεά ὮΥ Καπ, 
Ιπ απ εἰαυοταίο Νοίθ οἩ ἴΠίς Ραβ8ασο 5 ψ( πν]λοπη, 
Ἰον/δνετ, Ἰ οπηπ ΟΠΙΥ ρατί]α]]γΥ αστεθ. '' Ἐντυγ- 
χάνειν τινὶ (54Υ8 Ἠ6) Ρτορετ!Υ βἱσμίῇθς {ο πιεοί τοτί]ι 
σπή οπθ. ἨθποἙ 1{ αἱδο ἀεποίθβ {ο αρρτοαςἩ ΟΥ 
αὀάτθξδς οπεςεΙ/Γ {ο απΥ οπ6, 6Ι{ῃ6γ {ο Τδ(ιθςδί 5οΠΠ6- 
μπα, (ννπεπος 1{ πἹΘαΠ5 ργεοες [αοετε) ου ἴο ΠπάΚθ 
εί Γογ αποίποαςτ, ογ ἴο ἰαηβδαοί Ῥαδίηθςς {ο αἲι- 
οίμειτ α5 α Ῥτουιταίογ. Ίου ινε Ηίσι Ρτιεδί οἨη 
ἴια 5οΙεΙπΠ ἆαγ οἱ οκρίαίίοη Ὀοί] βοαίίεγεὰά Ἱῃ- 
ο6ηςς, απά πιαἆθ ΡΓάΥΘΤ ΓΟΓ {ο ΡεοΡ]ο ; ἴἶε νΘΙΥ 
ο/ίῆσε αδοτίσεὰ ὮΥ Ε]ή]ο {ο Πῖ5 Τ96058, ΝΠΟΙΙ θα 
ΤΘΡΓΘΒΕΠί5 45 παράκλητος απᾶ ἱκέτης. Απά 5ο αἲ 
1 «οπ Π. 2. ΟΗε]κί ἶ βαϊὰ {ο Ὀς παράκλητος, 4εβ)ε- 
εαΐίον, ΕΠγ «ργευ]ον. Νο Ἠετο (πεί, α5 ουΓ 
ρτοαί Ἠίϊσμ Ἠτίεςδέ, 56οθΠ15 {ο Ὦαο οοπιραγεά ννί] 
ἴπε «ουν Ῥγίοςί ἵπ {6 ννοικ οῇ ἄεργοσαξίοτι.”) 
Τπϊς, Ἡονενος, ἶς {αἰκίησ ἴοο οοπβπες, ποί {ο 5αγ 
ἰοιυ α νίθνν. Ιπίεγοοδδίοπ, ἵπ 195 {α]]οδί 8εηςο, 
πλαδί Ἠοτο 6 Ιπίοπάες Σ νΥπΙο]ῖ ππαν Ιπο]αάε οί] 
ἀεργεεσίίοπ απάἁ (παί 5οτί ΟΡ ΙΠίΘτΟΘΡΒΒΙΟΠ, ΥΠΙΕΗ 15 
αθοτ]ρεά {ο ους 1,ογά ΡΥ 9ἱ. 2ο], Π. 1. Παράκλη- 
τον ἔχομεν πρὸς τὸν Πατέρα Ιησοῦν Χρ. ΝΟΝ {ποπι 
Ότο ΕΙ] ἀϊδοιβδίοη ΟΠ ἴΠθ 56Π56 ΟΡ παράκλητος 
Ιπίο ννη]ο]ι 1 οπίετεά αἱ {ομπ χὶν. 16, 1 αρρεατεά 
Όιαί ιο ννονὰ ἀεποίθς αἀνοσαίε, ΟΥ Τπίεγεθδδοτ ; 
ννπίο]ι 15, 1 οοποεῖνθ, {πο Ρργϊποῖραὶ 5εη86 Ἠετε 
απά αἲ 1 ο 11. Τς ὑποασ] παί οἱ Ποἱρο», ἵνα 
οης αδοτιροᾷ ὮΥ πιοδί οπ]πεπί Ἐχροδίίοτς {ο 
παράκ. Ίπ {ο αΏονθ ῥᾶδξασο οῇ Βί. 9 ομπ)5 (α1οεΡρο1, 
ΤΑΥ ο ἐπομάρά. ἜΤ]ο νατίοις ο[]οες Ἱπο]αάεά 
1η ἐς Ιπίογορβδίοη αἴθ {{ο 9ο {16 ννογάς οὗ Μη, 
Φ6οί{) 66 {ο ρ]οαά Π5 ππθγῖί5 απάἆ εασγίβοθ ἵπ {ἐδῖτ 
Ῥο]α]/: (ο Ρρτοςοπί {εί Ῥ6Γς5οπς, ςογνίσες, απά 
ο {Γογ ποοθρίαποο, {ΤοαΡΗ {Πο Ταπδοπα οἳ Π6 
Ιοοᾷ - {ο ΙΠπίθτροςο Ῥοίνεεῃ (Ίχθπῃ, απά ΘΝΕΤΥ οπθ 
νο ννοι]ά Ίαγ απγ πῃπσ {ο ναί οατσο ; ίο 
ο απά ἀε]ϊνοι ἴπαπι Ὁγ Πὶς α]πι]ρ]ίγ Ρροινογ. 
π {6 Ἰαδΐί ρατίίοι]αγ {Πθ παράκλ. ΟΙ ὁ ἐντυγχάνων 

οοττεεροπάεἆ {ο {ιο /)αΐγοπιδ οΓ νο Βοιππαης. 
20 --- 28. ἵπ οτάετ {ο οχοῖίο {16η {ο οΟπιε µπίο 

ἴπο αἲ] εα[Ποϊοπί απά πονετ [αἰ]πσ Ἠε]ροι απάἆ 
Τη{ΘΓΟΘΡΘΟΓ, {ο Αροξρί]ο πο αἀνοτίς {ο {θ {π- 
Ππ]ίο εαρογΙογΙ(γ οί {πα Ηίσ]ι Ῥτίεςί οῇ 1] πιοιὺ ἴο 
Ότο οπο οῇ {ιο οἰά Πἱεροηραίίοῃ, 1π {1ο εροί]εβ8 
Ῥυτίίγ οϐ 5 οΠαχασίογς ΥΠΟ 15 5ο] (]αί Ίο 
ποοᾷ5 ποί {ο οβεγ βαοτίβσς οἩ 5 ονη αοοοιηΐ. 
Απά νηοη Ἡο βαὖγς (ῑαί 8πο] α Ἠϊση Ετίοςί α5 
οοι]ά ο[οσίπα]γ Ὀο οιχ Τηίογοθβκοτ παπά ἨΠε]ρει 
να ποει[{ηἱ {ο Ὀς φοι ({οῦ ναί 15 αἁππ]ίίεὰ {ο ϱα 
Όια ἔοτοο ΟΕ ἴ]νο ἔπρεπε) [οτ νο Ῥυχροβες ο εχκ- 
Ρἰαί1οη απᾶ ϱα]ναἴίοπ, Ίο 5ἰγίκΙπσ]γ τοργοβεηίς {1 
εροτ]ογ]ίγ οὗ ΟἨγ]ςέ νο 1υας Απο]: ος ιαί ἶ5 
ἐπιρ[ίρά ἵπ νο Ὕνοτὰς οϐ πο Αροβί]ο. "Όσιος Τ8- 
αγά» νο ἀπίϊος {ο (σα, αοοοπηραπἱοά ΥΠ] Ιπίογ- 
πα] Ῥυγ](γ οῇ πη]πᾶ απά παίητο: ἄκακος, ἴποβδθ {ο 
πιοπ, να ρα] οῇ εοπάιοί. ᾽Αμίαντος, πίαπεῖπα- 
{μδ. Τη (Θπατί οὔδογναβ) πιαγ Ἠανο ΤΘ[ΟΓ- 
οησς {0 ένο σογοπιοπία] ΡιΙ{γ οΕ νο Σονν]δ Ἠίσ]ι 
Ῥτίοκί; (ποισῃ 1 Ἰαβ Ἠοτο α Ππογαἰ 86ΠΕΟ, απᾶ οκ- 
Ῥγοςεοθ απ΄ Ἰπίιθηείίγ οῇ ιο Ἰάοπβ οοπνογοά ὮΥ 
ὕσιος ππὰά ἄκακος.. Ἠπίλοτ, Πέ εΠου]ά 5οοπῃ, απ 
παπα οῇ ἴἶιο Ἰαίίογ οπ]γ; αδ ᾗππιος 1. 27. κα- 
θαρὰ καὶ ἀμίαντος. 39 {Πο Ἠοταίαῃ “« ἠπίοσεν υία, 
βοο]ατίδᾳπο ΡΙΓΑ. ἘΚεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἆμ. ἵ8 
τορατάοςᾷ ὃν Δίπατί α8 ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 ΥΠ] ἀμίαντος, 
πηὰ αἀάεὰ {ος Ιπίοπκίίγ: απἀ 5ο ΛΕΡ. Χεννο. εκ- 
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 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπαεπεν ἀρχιερεὺς, ὁσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχω-- 90 
, - ς . ς / ” 3 » ’ 5 

ρισµένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος 
γ α 3 3”, 9” ς , 3 - . αν , πο 3 3 » ’ - ᾽ 9] 

ὃς οὐκ ἔχει καῦθ λἡμέραν ανάγκην, ὠσπερ οἱ αρχιερεῖς, προτερον υπὲρ 
- ς - 2 / Π - - ων .. 

τῶν ἰδίων ἅμαρτιὼν Φυσίας ἀναφέφρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαου" τοῦτο 

Ρἰαΐης; «έ ἴπ Ἰή5 Ρτεςεπί είαΐο τεπιονεά αἱ απ Ἱπῇ- 
Πη]ίε ἀῑδίαπος {οπι [επι Βαΐ 1 ταίῃετ βδ6θιηΒ 
ίο ἀθεποίε, α5 Κιῑη. Ιπίοτργείς, “' ἀῑβετίηπς νετγ 
{αγ {τοπι {πο τοςί οὗ ΠπἹΕΗΣ 1.6. {Πετείοτα πο οϐ 
Ειεῖγ ΠΙΠΙΌΕΓΣ νν]ιο Ὠαδ πο πεεά το οΠετ οχρἰαίἸοη 
{ο 6 ονΏ εἶης, ν. 21, 8 Ὀείησ χωρὶς ἁμαρτίας, 
ἐν. 10. Ὑψηλότερος τῶν οὐρ. (Ίο πάάς) 15 εφι]να- 
Ἱεηί {ο {ιο διεληλυθότα τοὺς οὐρανοὺς αἲ ν. 14, απἀ 
Ώιο ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς µεγαλωσύνης ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς αἲ ΥΠ. 1. ἜΤ]ας 5εεις 15 τερτεεεπίεὰ 
5 Ὀείηρ σύνθρονος. 366 οἨπ χγι. ὅ. ΕΡῃ. ἵν. 10. 
Ἐεν. 1. 21. ΑΙ] νο Ρηταςες ἀθποίε {θα πιοςί 
εχα]ίεὰ ἀῑσπίίγ απά πια]εςίγ, ποί οἩ εαγί]ι ΟΠΙΥ, 
Ὀα{ ΤΠ εαυεπ; οοΠδεαιιεη{]Υ, τερτεβεηίίῃςσ Ἠἶπα 8 
ΙπβΠΙ{εΙΥ εαρετίοχ {ο {ια ο ον]εα Η]σ]ι Ρτιεςί. 

2τ. καθ ἡμέραν.]  Ῥοπιε ψου]ά Ἰετο 5βρρΙΥ 
ὡρισμένην Οἵ τεταγµένην, Ἀπά υαπἀετείαπά Τί ο{ {μθ 
4αγ οἳ εκρἰαίίοη. Ἐ]αέ, Ἠονήενετ, ἶ5 νΥ]ο!]γ ἀθςίῖ- 
πίο οἳ αέοπ{γ, νο νΠΙοῃ ἴἶα ε]Πρεῖς 18 
ἴίοο Ἱγγορι]ατ {ο ο αἀπιϊτίεά. ΤἜΤ]μο 5εη5ςο υγου]ά 
8οοπι {ο Ῥο6 «« ααἰϊη.. Απά ἰαί ἴνε ἨΗϊσ] Ῥτϊοεί 
ἀἰὰ ππο]ε α ἀαἴἰγ οὔετίησ, {ΟΥ {ιο βἶης οἱ ἨΙπιδε]Ε 
απά ἴε ρθορ]ο, ας Ώ6επ αβδετίεά Ὦγ 6οπιπιεπία- 
{οΙ5, απά 5εοπ]5 Ρτογεά ὉΥ Ῥ]ί]ο, νο 5478: 
ἀρχιερεὺς, κατὰ τοὺς νόμους εὐχάς τε καὶ θυσίας 
τελῶν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν. 366 αἶδο Τ,εν]ῖ. νι. 20. 
απ. Χχν, ὅ, 4. Απά Ἠοτο 1έ 15 νγα]] τεπιατκεἆ 
ϐΥ Ῥτοῦ. Βέπατί, ἴπαί «Ες 9ποννς {Πε 4εερ απά 
αοουταίο ΚπΠοΙεάσο οῇ ἐ]ιο υντ]ίετ ο (νε Ἡρίεί]θ 
Π τεκρεοί {ο 6ΥΕΥΥ {]]πσ οοππεοίεά υνίἩ νε 
}οννίσῃ. ἀἱδρεηφαίΙοη.”. Όπ ία εχαοί παέµγε, ἵπ- 
ἀθεά, οἱ {ί5 βαοτίῇςς, δοπ1ο ἀἰῄετεπος οῇ ορἰπίοη 
οχὶεί5. Τί 15, Πούνουοτ, οὔδετνεά Ὁγ Καπ., ναί 
πο βαοτίΠοο ας ῬτοῦαβΙγ ποί οχρἰαίογη, Όαῖ 
επο[ιαγἰφΗοαΙ. Ἠε ἴΠπ]π]κς ἶναί με εχργεβείοη 18 
μ5οἆ ρορμἰαγτίεγ (45 αἲ Ματίς χἰν. 49. Αοὶς χνΙ. δ.), 
ιο ἀεποίο /γοπι ἐἴπιο {ο ἐἶπιε, Ἱ. 6. “' α5 οὔεη ας θ 
Ἆαξ οοπεοΙοΙς ΟΓ αΠΥ Ῥγίναίο 8ἱΠ8, οϐ «οἱΓ56 
Ιπο]αάϊῖηςσ {Πο βαοτίῃοο οἨ {ο ἆαγ οἱ εχκρία{1ομ. 
Ὑαί ἰιῖς 16 ταηπίης οοΙΠί6Υ {ο {πο 5αοτεὰ υντῖίετ, 
Ίη νηοςθ Ὑοτάς 1τ 16 ἐπιρ[οίὸ αβεετίεἁ, ἰμαί {πε 
Ηισ]ι Ῥτίεςί ἀῑά οὔ ες βαοτίβος ἀαἲ]γ, απά Εἶναί απ 
επγρἰαίογή, ποί ἃ πιετο εμολατὶεσα] «αοτίβος; {οτ 
ενα Γογη]ετ ἶ τοφα]τος ὮΥ {νο ννοτᾶς ὑπὲρ --- ἆμαρ- 
τιῶν, ππά ἴἶιο Γοτος οῇ {πο εαοτὶβοῖα] ἴΘγπι ἀναφέ- 
ρειν ΓοΥ ἀναφ. εἰς τὸ θυσιαστήριον, ΥΙΟ οσσ18 αἲ 
χΗΙ. δ. Απά 5ο 1 Ῥεί. 11. ὄ. ἀναφ. πνευματικὰς 
θυσίας. 

Ἠ)Η]ι Όλο νο γὰρ) νο] {οἱ]ου, Οοπηπιθπία- 
{οΥ5 566ΠΏ {ο Ἰανα Ῥεθη πιοτθ ρετρ]εχοά {Ίνα (πθ 
ννοι]ά οοη/θ55; απά γνεί]ει {ο ἨσΠ]γ εἰ]γρεσα 
{οτος αδοτῖροἆ {ο ἴΊχοπι Ὦγ Όννει, Αίπατί, απά ΠΙΥ- 
5ο] Ίη ένο βη5ί ΕάῑΙοΠ οϐ ἴἶνα ρτο5επί ννοιῖς, Ὀθ 
απἰίο ςα{ἰβ[ασίοἵγ, παΥ ο ἀοιδίθά. ἵ απ πο 
Ἰπο]ίποά {ο (πίπ]ς ελα έγο (παίῃ Ίας δε Ἠθτο Ὀρρί 
Ροϊπίοεά ουί ὮΥ οπθ Ἠλο, {]οισ] ποί α τεσι]ας 
Οοπαπιεπία{ος, Ίχαδ οοσαδἰοηα]]γ ονίποθά πο ἵπσοῃ- 
εἰάοταῦ]α {α]οπί ἵπ Ροπείταίίησ Ιπίο {ιο Ἠϊάάσει 
Β6ῃΏ5ο ο Βοπρίητο, ---ἶ ἹπθαΠ {Ἠε Ἰαΐο Ῥ]κ]ορ 
1600, Ὕνλο ἵπ Ἠίδ Ἅαο. ΤΗΐ. Ρ. 9960, Όγιησς ἰ]ίς 
ως κ (νν. οτ, 398.) απἆἀετ ο Ἠοπά οἱ έλοςα 
αγα]]ο]ίσπης οὗ να Ν. Τ., ννλπετεῖῃ, ννηθη α ΡΓ6- 

οορί ἶ5 ἀο[ίνογας, απ αβδοτί]οη ππαάο, οΓ α ρηϊποῖρ]θ 
Ἰαιά ἆονπ, οο-ογαϊπαίο γεαδοπς {ο ἵὲ α1ο Ἰπάθ- 
Ροπάσπί]ν αβεἰσησς, υν{]λοιί αΏΥ τορε[τίοη οἱ 
ΟΟΠΙΙΠΟΠ απίθοσάθηῖ, απ ννλ]γουί αηγ οἶ]νετ Ἱπάί- 
οαίΐοι. οῇ οοπίπιεά τορείἰίοιπ {ο ἴο οπρίπαί 
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95 γαρ ΣΠΟΙΊΦΕΝΥ ἑφαπας, εαυτο άγΕΙΓΕΥ ας. 

455ὅ 

ς , ν 3 { 5 2. 10. 
:Ὁ νόμος γὰρ ανθρώπους ὦσα ο), 

9 2 α - 3, : .. 3 9 , ι ς λ ’ ὃ ̓ 9 ς ͵ ... 
καυιοτΊσιν αρχιερείς, εχογτας ασουεγειαν ο ογος ὁ τος ορχώμµοσιας ο παα 

οἱ. ὃ, 1, 
ο .) 3 ’ 1] Ε] ] δω 

τῆς μετὰ τον νόμον Τίον εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 

ΞΚΕΡΦά {4ΙΠΟΝ δὲ ἐπὶ τοῖς Λλεγοµένοις 

χοχιερέα, ὃς ἐκαάιλισεν ἐν δεξιᾷ ῦ θρόν Ἶ λωσύνης αρχιερέα, ὃς ἐ ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης 

ι ΙΙ. 

9 3 ” ιτ] α ς.. δ λ Β ες. Ἆ 
οὐρανοῖς, τῶν αγίων Λλειτουργὸς, καὶ 

ς ’ 3 , 

3 ἔπηξεν ο Κύριος, καὶ ουκ ἄνθρωπος. 

Ριδρος!έἶομ, {απ ίππο ταρααίεά ΙΠΡΘΓΙΙΟΠ ΟΓ 5οπιθ 
οαιι5ανα Ρατίϊοία, γὰρ Οἵ ὅτι. ΟΕ ννλΙοεἩ Πο αᾱ- 
ἆασθς α5 οχαιπρ]ες ΜΙαἴι. ν. 11, 12. ν. 11 --- 20. νΙ. 
π, 9, οἱ, 92. νι. 19, 14. 0ο]. Π. δ, ὧνο ρτεεδεπί 
Άβεασο, απἀ Ἠογε[. χἰν. 15. χν. 4. αν]. 20. χὶΧ. 

Οµ να ρτος5οπί ρᾶ5βαρο Ἠθ ΤΕΠΙΣΓΙ5, Όπαί {πε 
ἀῑνίδίοι οἳ ἴπα ρτοροδίέίοι πθτθ 15 οἶεατ απά εχ- 
ΡΙΙοίε. 1. Οµτ στεαί Ἠίσίι Ετίες5ί 15 απάθγ πο 
ποςθβεί(γ οἳ οὔετίπςσ ἁαἰἰγ φαοτίβος {ΟΥ Ἰ5 οιῦτι 
εἶπς, ποτ (2) Γοτ {λε 8ἱπ5 οΓ {λα ΡεορΙθ. Το {ννο- 
{οἱά Ρτοοῦ οἱ ννίοἩ ἔννο-[ο]ά αβδδετίῖοη ἶ5 ἀῑν]άεά 
ΙΠίο Ώψο οἶαμςες, οας] οοπιπιεποῖησ ν{ῃ γάρ: 
Όιο ρτοοί5, Ἠονανοατ, αἴθ ατταησθά Ἱπ ἠπυεγίεα 
οτάςθτ, 5ο α5 {ο ΓΟΓΠΙ απ οραποάος; ἴπε 2 αβδετί]οἩ 
Ῥοΐπσ [η Ῥτονεά, απἀ α[ῖεγ Ιὲ ια τει. ἜΤ]ο 
ποή-ποθοθβεῖίγ οῇ οβετίπσ βαοτίΠος [οί Πῖ οἵη 
βἶης {5 ᾖγαί αςεοτίθς, απά ᾖαδέ Ῥτονεά, Ιπ ογάετ {ο 
ρῖνο ρτοππίπεποε {ο πο σταπά οοππρατίδοη Ῥείννθεν 
Ἠϊπι απά Ὠνο Ἰοσαὶ Πϊση-ρτὶίεςί. ὨἨο αἰᾶ οησθ {ΟΥ 
αἱ] οΏογ 5αοτίβος {ογ {Πε 8ἶηπβ ο{ {Πε ῬοοΡρ[ε; ο 
πευθγ ἀἷά, πευε» οοα]ᾶ, απά πευεγ ΥΥ] ο/ογ 5αοτ]-. 
Ποσο [ος Ἠὶ5 οι 5ἶπδς Ώθσαμςθ Ἠθ ᾖς, απᾶ 10α5, απά 
ια/1 Ὁο ενετ]αςπσΙγ ΡΕΒΕΕΟΊΤ απἆ ΕΕΕΕ ΕΕΟΝΜ 
5ΙΝ.’) 

28. τετελειωμένον] Ἱ. 6. πο οοπδεεγαίεᾶ, Ὀμε, 45 
Όπε Ὀεεί Εχροβίΐοτ απἀετείαπᾶ, Ῥετ/οοείοά απά 
επα[έρᾷ {ο ιο Πεϊσ]ί ο6 ἀῑσπΙέγ, 5ο α5 {ο ϱο αθ16, 
Ὦγ Πἱ5 οἵννή ΠΙΘΓΙΐ5, {ο αχρίαίο {6 βἶη5 οῇ {ο 
νγο]ς ννοτ]ά. Όπ Υἱὸν 5εο Νοίθ ο ΠΠ. 10. ν. 9. 

ΥΤΠ. “ ΑΠοτ Πανίπσ, ἵπ {Ίο ρτεσθάϊῖπσ ΟΠαρίος, 
ἀϊδοουγςεά οπ {πα παίητο οῇ ϱμγὶκίς Ρργίορίποος, 
απά Πὶ5 απα]ἰβοαίίοης {ος ἀϊςοματσίησ 1έ, ἴπο Αρος- 
{16 πουν Ρτοσθθάς (1π (5 απά ἴἶο ποχί ΟΠαρίετ) 
{ο {με οοηςιἀθταίίοηπ οϐ (πε ἁμίίρ {Πιρπιδείυς», ---- 
ΠΠΠΕΙΥ, πα παίµτε ΟΕ {1ο βαοτίβος Υίο] 9 ο5ις 
οὔεις; ια ρίαεο ἨΎ]ετε 1έ ἱ5 οῇεγες ; έλα ε[Ποαογ 
πνΠπ]σὮ 1 ηας {ο αἴοπο ΓΟΥ 5ἶπ; απᾶ {ο ἀἱῇατεποο, 
ἵηπ τοσατὰ {ο αἲ] παρε Ρροϊπίς, Ὀοΐννεεη {1 5αοτίβοοα 
οβετοά Ὁγ ΟἨτίεί, απά ναί νπ]ο] ἵνας ργοξοπίοἆ 
ὮΥ Όιο ανν] Ρρτίοςίς.”. (Βίπατί) Τῃπ ίε Ῥγες- 
επί ΟΠαρίετ Ἠα εποννς (παί 5εαρεγίοτίίγ οἩ //ιρ8ε 
ρτουπάς: 1, επαί ΟΠτὶδέ, π5 α ΡΒγίεςί, οχετοῖσος 8 
φαοετάοίαἰ οΏ]ος ἵπ Πεαυεπ; νΥηθΘΓοα5 {Πο Αατοη- 
Ίσα] Ρτϊαςίς οπΙγ Ρογ[ογπι {Πείτ οη δα, ΨΙ(η ἃ 
ἐψρίσαί απά οπιρ]επιαί]ο 5οτνίοθ. 2. Τπαΐ Οηεῖκς 
πιϊπἰς {γη 18 πιοτο οχοε]]οηί {]λαῃ {Πιοῖγς, οογτθδροπ- 
ἴπσ Υ πα στεαίοί οχοο]]οεπορ ο {Πο οονοπαπί 
ο Ισ] ης 15 νο Μαάϊαίογ: ννμ]ο]ι οονεπαπί 16 
ννας Γοτείο]ά εΠοι]ά Ἱηπ ἆπο {πιο Ὀο Ἱπίχοάποεᾶ, 
απά ὮΥ ΠΙΟ να οἷά οονεπαπί ἵνα {ο Ὦθ αΏγο- 
ραΐεἀ. (Πο]άεπ.) 

Ἠετο Ἱέ Ἆα5 Ώδεῃ ποί α Πίο ἀθθαίοά, ννΠοί]παγ 
Ώνο Λροςί]ο πιθαης {0 5αγ ἐαί ΟΗτίςέε, α5 Ρετρεί- 
πα] Ηισῃ Ρτϊοςί, ἀϊδοεματσες {ιο οῇ]οο οῇ ἨΗϊσ] 
Ῥτϊαςί ποιο ἴπ πραυεπ; οΥ ναί ΟἨτὶςέ, νν]]]ο 11οί οι 
εαγίι, (ΠαΠΠΕΙΥ, ννπί]ο ἀγίπσ) οοπιπιοποθά ἆῑς- 
οΠματσῖης {πε οῇ]οο ο{ Ηίσῃ Ῥτίοςί, ὮΥ οβοτίπσ {ια 
βαοτίῇσο οΓ Ἠήπιςο]{ Ἠθγα, απά α[ιοτνγατάς οοπέίπιι- 
Ίησ Τ ἵῃ Ἠθανεπ. Ῥτοῦ, Βίπατί Ἠθιο ασγθθς γε] 
Ῥϊετος, ΜΙΟΠ., Τήΐπα., απά Βέοττ ἵπ αἀορίίησ {ο 
αίΐεγ νιενν. Τηπο Δροεία, Ἠα ἰλίηκς, ἀῑά ποί 

εαρτα 1. ὃ 19. 
5.1, 

. 9) ἃ 4. 14. 
τοιουτογ εχομεν κ ς οἱ 

... Ἰακαθ, 11. 
ἐν τοῖς 4 12.2. 

υ Τηίτα 9. 8, 11, ᾱ, ω -” 23 ως, 

της σκηνής της ἆληθινης, Ἡν οι 
6 ω λ 3 ν 5 ιο ΕΡΙ. δ. 4. 
”1ας 7αρ αροχιερεὺς εις το 8αρτα 5.1. 

ΤΠΘΊΑΠ {ο οΟΠΙρΗΤΘ λα υνοτ]ς οῇ ΟΗτῖδί οπ δαγίῇ, 
Ῥαΐέ ναί Ἱπ ᾖεαυετ, ΥΠ {ο βαοετάοία]ὶ οῇϊςσθ, 
Τ]]5 οβ]οο Ἡε οπίοΓεὰ οΠ Ιπ Ἠθανεπ ΡΥ ί1ε οὔεί- 
ἵησ ΟΓ Πὶ5 Ὀ]ουά: απα Οχὶ5 Ίο ρετρείαα]{γ δμδίαίης, 
πνπ]]ε Ίο αοίς α5 ΙΠίΟΓΟΘΒΒΟΓ {οΓ βΙΠΓΙ] ΊπεῃΠ. 
5οατοςσΙγ πιαἰίογς ΥΥΠπίο] ο{ ἔπο Ώνο Ιπίοτρτείαί{οηβ 
υο αἀορίοά, 5ο Ίοησ α5 ἴ]ε ρτοαί ἀοοίχίπε οῇ ίπθ 
Αίοπεπιεπί ο ἆπὶγ τεοοσπ]σεᾶ. 

1. κεφάλαιον δὲ, ὅτο.] Έτοπι ναί Ἠας Ῥαεῃ 
φαἱᾳ 1Π ια Γοτοσοῖπσ Ππίτοάποίίοη {ο θμς ΟΠαρίατ 
απά {πα ποχίέ, απάἀ {Τοπ μα [αοί εῑαί α πειυ ορῖο 
(ος, αἲ Ἰοαςί, οπθ οΠΙΥ σ]αποσοά αἱ Ὀε[οτθ) 5 Ίετα 
Ἱπίτούποεάς 1 ἶ5 Ρ]αίπ (λαί κεφάλαιον πιαςί ποί ο 
Ἰπτθτρτείαά πι, Ι. Θ. ΒΙΙΗΠΙάΣΥ, ΟΥ τοσαρ]π]αίίοη, 
Ῥιΐ Ργύποῖραι ροῦπί. 39 ίε Ῥε5ο]Π. 3Υτ. τεΠάΘΓΒ ΡΥ 

ον οαρω. Βο 0Ἠτγς. οχρ]αῖης 16, Γο]]ουγεά ὮΥ 

ΤΠδορΗγΙ., Πο ταπιαΓκς, τὴν µεγίστην τιμὴν τελευ- 
ταίαν κατέλιπε. Ιπάσεά, ἴπε ρτὶποῖρα] πιοάετη Εὶ- 
ΡοβῖίοΓς Ἰανο αἀορίεά (ἶε 8απιθ ορἰπίοη. Τηε 
Ῥε5ί Οπίήος Ἰανε Ώοσπ Ἰομς αρτοεᾶ, (μαί ἐπὶ πηὰςί 
Ἠετθ Ππθαπ φιοᾶ αἰεῖπεί αἲ, ἴπι γεδρεεί {ο. 

--- ἐκάθισεν ἐν, ὅτο.] Ῥεο Νοίθς ομ 1. ὁ. ΥΠ]. 26. 
Ἠοτα {ια βαοτεᾷ Ἱγιίογ ΠιθαΠ5 {0 ΑΠΟ ἴΠε ναςί 
ἀιῄεγεποε Ῥείναεπ (Ομγὶεί απᾶ {με «εδ Ηίσῃ 
Ῥηεςεί, Ὦγ αἀνοτίῃπσ {ο {Πα {[αοί, ἰπαί {πε οπε 18 
φεαίεᾶ οι έ]ιε {Πιγοπο οἱ (αοᾶ ἵπ πο Ἠθανεης, γΥΠΙ]α 
ένο οίπειγ οΠΙΥ πιϊπἰςίογ οπ οατίι, ἵπ α ἴεπιρ]θ 
ταατεά ὮΥ πε Παπάς ο{ ππεηΣ ΝΠΙΕΠ ]αδί Ιάεα θε 
Ώιαη ρτοσεθᾷΒ {ο ἀογε]ορο. (Ξ1ατί.) 

2. λειτουργός.] 3εε Νοίες οη Ἠοπι. χΙ. 6. απά 
ΡΙΜΗ. Π. 25. ἙΥ τὰ ἅγια (5οἳ]. µέρη) ἵδ Ώθγα πιθαπί 
(15 αξ χ. 19. ΧΙΙ. 11.) πο απείιπι απείογση, 35 | 
ορροβεά {ο {]ιε ἅγιον κοσμικὸν αἲ κ. 1. Απά, οοή- ͵ 
εἰάετῖηπσ {Παέ νο ίθγπι ππῖίοά υΥΙέ 1έ, σκηνῆς, Ὠ88 
Ώιο ορίιηεί ἀληθινῆς (κο ἄρτος ἀληθινὸς ἵπ ἆοἨπ 
γΙ. ὁ2.), ἔγιο ατιά ιοογί/ῃ ο έιο παπιο, ---- Τε που] 
5οθπῃ ἰ]αί (Παΐί αρ](ᾳῃεί ΠΙαΥ αἱξεο Ὦο πιεπία]]γ εκ- 
{οπάεά {ο ἆγ.; παπά ἰπαί οί] ἆγ. απᾶ σκ. αἴθ 80 
σα]]εᾶ, αξ Ὠοίπσ ᾖρανεπίη (ἵπ ορροδίήοῃ {ο {1π6, 
ρητή, οοπδέτ {μία Δ ἨΜοφες, Ικ. 11.), απά 
ἠπογείοτο ἴΤΗΙΥ 8ΗςΠ, α5 ορροβδθά {ο {πα οαγΠῖη 
οη65, ΝΠΙΟἨ νύθγε ΟΠΙΥ α)ιαᾷοιος ΟΓ {11ο Πεανεπ]γ. 

5. Τ]μαί ΟΠτῖςεε ἀἴξοῃατσος {ο οῇϊοο οῇ Ηίσῃ ! 
Ῥτιοςί απά ΝΠπΙςίογ οῇ {1ο Δαποίπατγ, ἴπο Αροφί]ο ΄ 
ΠΟΥ Ῥτονοθς {Τοπῃ {Π15, {αί{ αἲ] ὧιο Ετ]θείς Παά πεοά 
{ο οῄ εν α 5αοτίβος; απά Ιπ 1ο ποχέ Υογςο Το εαδ- 
1οἶπς {λε Τααςοπς5 νἩγ Οητὶςί 15 απά πιεί Ῥο α 
Ῥτὶοκί ἴπ πραυεπ. ἜΓ]ε γὰρ Ὠαβδ το[εΓεποςῬ {ο αἃ 
εἶααδα οπιϊίεά, ΥΥΠΙοἩ ΠπαΥ πας ο εαρρ]ίοά: 
««ΎΨε Ἠανο α ἨΗϊσῃ Ῥτίοςί απά ἸΜΠπϊκίεγ ο ἨοΙγ 
(πηπσς Ἱπ Ἰθαναη; {οι ο. Ός, νι Βίματί, 
«[οητ]κί 18 ένο ππ]ηϊςίθγ οῇ {πο πρροτ βαποίατγ], 
{ου 6ν6τΥ Ἠισ]ι Ῥτίοςί της Ίιανο 5οππο 5ασθγάοία] 
ἀπίῖθς {ο ρεγ[οτπι.”. ἘΒΥ προσφ. δῶρα καὶ θυσ. ἆτθ 
οβροεοῖα!]]γ πιοπηί Ῥρίασπίαγ Αποτίβσςς. αππβ]οοᾶγ 
απᾶ Ὀ]οσάγ ; ιο ρίασι]ατ καοτίβος ο{ Ολεῖςί Ρεῖησ 
οοπιρατθά ουν {πο καοτίβοςς οϐ ἴο Ργὶθείς. 
(Καῖα.) Α5 Ἠϊσι Ῥτίεςε, 6 ννας πθοθββατν (παί 
ΟἨτίκέ «Ἠοι]ά Ἠανο 5οπιθ οῬ]αοηπ {ο Ῥγεβεῃί, 
Ἠμαί ελαί 15, νο Ίεατη [γοιν Υ]. 21. ΙΧ. 12, ΠαΠΠΘΙΥ,. 
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. ἡ ε/ 3 ω. 

προσφέρειν δώρά τε καὶ θυσίας καθίσταται ὃῦεν ἀναγκαῖον ἔχειν τὶ 
π . ια] - ὃ- | ὠ μή νο η. η) λ 5 5 ᾿ 4 

καὶ τοῦτον, ὃ προσενέγκη. «Ἠι μὲν γάρ ἦν ἐπὶ γης, ουὸ ἄν ην ἵερευς, 
..ι ”- ς ’ » Φ ) ω μας ι - ὦ 

οΥτωγ [τῶν] ιΣρεΩγΥ των προσοφερο}τωγ κατα ΤΟ») Ίοόομον τα δώρα 

ἆ Ετος, 25, 40. 
Αοιςτ. 4. 
Οο]. 2. 17. 
ἱωίτα 10. 1. 

ἀ ς/ ς / Δ ω ’ δαν » . αψ θὼ 
(οἵτινες ὑποδείγματι και ομις λατρευουσι των επουρσαγιωγ, παύως 9ο 

.. Ὁω . α. ᾽ ον , 
κεχοηµάτισται Ἰζωῦσῆς, µέλλων ἐπιτελεῖν την σκηνην Ορα γαρ, 

/ . . ’ χ Π ’ 

φησι, ποιήσῃης πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχῦ έντα 

92 0ο{. 8, 6. 
5ωρτα 7. 23. 

: ) ὂ }. ο νυνὶ δὲ ὃ τειχε λειτουργίας, ὅσῳ ϐ σοι ἐν τῷ ὄρει') " νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτειχε λειτουργίας, ὅσῳ 
Δ / / Β / ῃ ϱ/ .. ν ῃ 2 / 

καὶ κρεἰττογός ἐστι διαθήκης μεσίτης, ητις ἐπὶ κφείττοσιν ἐπαγγελίαις 

νενοµοθέτηται. «Εὲ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας Ἰ 

πιεί; αξίθ: Ριοβοηπσ ΥΥΠΙΟΝ, ο ατθ {ο]ά, 
οἱ ἱχ. 19, Όναί ἴνο δα ἀοπ αἱ {πο τὶσηί Παπά ος 
αοά. 

4. ἜΤ]ε νντιίογ πο” Ργτοσθεάξ {0ο 5ΠΟΥΥ {11ο τεᾶ- 
6οη ΥΝΗΥ Ολη]ςί ἶδα Ῥτίοςί ἴπ ιο (αρετπας]θ αθουεο, 
απά ποί 1η (ναί οἩ {πε οατίἩ. (Θήατί.) 

----εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς. δτο.] ἜΤ]ε {111 5εηςο 15, 
6Ο γκι ἆοος εαβδίαίη {πε ολαταοίετ ο Ρτὶεςί ἵπ 
Ἠθανεν 5] {ου 12 ὅτο. Ὠϊπά. απἀ Καπ. Ἠανθ 
ΒΠΟΝΥΠ {]αί {ο ατσιπηθηί ἶ5 επ αὐκμγᾶο, απά ταη8 
μας: Ολεῖς{ ἀοες πο βιδίαῖπ {ο ομαγασοίογ οῇ 
α Ῥτίοδί οἩ ραγί]; Ίο ννα5 ποί α Ῥτιεςδί Ἠοτθ: ἴο 
σα]] Πῖπη πο] ννοι]ά Ὃο {ο 5αΥ {παί Πο ννας ποί 
οπο αί αἲ]:; {οτ οη θατίῃ Ἡο ποι]ά ποέ Ίανε Ῥθ6επ 
α Γ)1εδί, πιαςὮ Ίος α Ηίση Ῥγϊεςί; βἴπος ε Ύνας 
ποί οῇ {ια (προ οἳ Τμενὶ απά ο{ ναί τασς ΥΙΟ] 
οῇεις πρ, ὅτο. («οπ5εφιοπί1γ {πε οβ]αίίοη Πε Ρἵ6- 
5οηί5 πηήςί ϱο 1π {ο Λραυεπίη ἱοπιρ]θ,” 1.6. ΠΘαγεη. 
Τῶν Ῥεί[ογε ἱερέων ἶ5 αὐδεπί {οπη α {εν ΜΡ5. απἀ 
(Ἠ1γ8., απἀ Ία5 Ῥεεπ τε]εσίεά ὮΥ Βρ. ΜΙάάΙ. απἀ 
Βἰπο], ας Ρεΐπσ αἲ ναγίαησς ΥΠ Ργοργ]οίγ οΓ]αΠ- 
ρή1σ6 : τῶν προσφερόντων Ὀεΐῖπσ ἴπε 5ιή/εοί, απᾶ Ἱερ. 
ἴιο οβ]εοί. Τί ΡτοῦαβθΙγ ατο5ο {ΤΟΠ ἴο τῶν ῥ:6- 
οοάίηρ. 

Ὁ. οἵτινες ὑποδείγ. ἆο.] ἜΤ]ηε ΕΠΙ] 5οπεο (αποῦ- 
βογνοά ὮΥ {πα (οπιπιοηία{οτβ) αΡΡρεαΤ5 ἴο ϱο: 
Υπο νο «ογνο ππίο α πηϊπϊκίτυ [πα 
{οπαρ]ε] νΥΜΙΟΠ ἱ5 Ῥαί απ Ίπιασε απά αζαπιργαίίοη 
οῇ ειπα {επιρ]ε ἵπ Ἠεανθῃ.. 9ο ΧΙ. 10. σκηνῇ λα- 
τρεύειν. “Ὑπόδειγμα βἰσπΙῇοδ ῬτοροτΙγ α ο/οίο]ι 
(5οπιθ/(πῃθς8 οα]]ειὶ σκιαγράφηµα)  ππατκεά ουἳ ὮΥ α 
ΡαϊπίθΥ, {ο 561νο ἃ5 απ οτοπιρίαγ Γοἵ ἀΠΥ 9Π6 {ο 
«Ο0ΡΥ, απά Β]] πρ πο ομ{1πθς. Απ σκιᾷ ἵ5 αἀάεά 
{0 ππα]κο {χο 56/56 ΠΠΟΓΘ ἀῑδ[ήποί, απά νυΙἩ α]αδίοη 
ἰο Όπα «πθοίαπ/ίαϊ γοα[ί οἱ ἴ]ιο οίῃαι πΙΠΙΦίτΥ ΟΥ 
τραὰ ἵπ νηίο οοπεἰςί5 ο 5αροτίογίγ οῇ 18 

Ῥτϊθεί. Τῶν ἐπουρανίων ἵ5δ εααϊνα]εηί {ο (ιο 
τῶν ἐν οὐρανοῖς αἲ Ικ. 23. 

----καθὼς κεχρηµάτισται --- σκηνήν.] 'ΤΗϊ5 ἶ5 πιθαπί 
ἴο αΊονν ιο Ρτοργίοίγ οῇ ο {6ΓΠΙ5 ὑποὸ. απά 
σκιᾷ, παπά α]αάες ἴο ἴ]λο ἀἰγεοίίοπς σῖνεη {ο Μοςο8 
πΌοιί ο οοπείγΙοίίοπ οῇ {ο (αογπασ]ο, 45 ἵῃπ- 
ἠπιαήπς ἴΐ5 επιρ]εππαίῖσα] Ὠπίπτο. Όπ χρηµατί- 
δειν. 599 Νοίος αἱ ΜαΠί, Π1, 19. Τωαίκο Πὶ. 90. Λος 
Χ. 22. 

ϐϱ. νυνὶ δὲ διαφ. τ. λ.] ἜΤ]ο β1]] «οπςο 19 {8 : 
«Ῥιί, α5 λησθ πον απο (1. 6. Οητὶςί Ῥοῖησ α 
Ετίοδί ἴπ ιεανεπ), Πἱ5 ρτίοδί]γ Βιποίῖοηῃ 15 ναγΥ {αΥ 
βπροτίοτ {ο (λαί οῇ πο Τον]ήσα] ρτγιοβίμοοά; ας 
{αγ 45 (]νο οονθδηπΠ{, ΟΓ νν]]ο]ι Ἠο 15 (ιο Μοδιαίος, 
18 πἹοτο οχοοε]]οπί ἴἼαπ {ο οπθ Ἱπίτοάποθά ὮΥ 
Μοβες : απά 51ο] 1{ 5, ΙπαΒΙΠΙσΗ αφ 1 ἶς [ουππάοἆ 
οἩ Ὠοίίογ ΡΓΟΠΙΙ865. ἨΜεσίτης βἰσπίβος οηθ νο 
πηθα]πίος Ὀοδίννεθη {νο ραγίίος, οαπἱνα]οπί {ο {ο 
ἔγγυος αἱ γἱ]. 22. Μεσέγγυος Ὑά5 ειο ρµτο (Οτοεκ 
{ΘΙΠΠ. Μεσίτης ἵ8 αφθά αἰμά αἱ (π]. πι. 19, απά 15 
αρρ]ίεά {ο ΝΤοβος, ΡΗ{ ἵπ α ΠποΓς ο Ππ]ῃοη{ 86Ἠ59 {0 
ΦΟιγίςέ αἲ ΙΧ. 15. απά 1 πα, ὶ, ὂ.  Λ8 {ο ἴ]λο πιαπ- 

πογ ἵπ Υνλιο]Ἡ {Πὶ5 πιθάιαίίοπ ἵνας οΠεοίες, Ιῖ 18 
οἶθαγ {γοπι {πο Ρτεσαεάίπς οοπίαχί, {Γοπη {πε πνο]ε 
οἳ ίππο Εριεί]ε, απά ποτε ΟΥ 655, α]] {λε Βουχκς 
οἳ νο Ν. Τ., ελα! 5 πιεάΙαίίοη Ὕνας εβεσίεά 
ποί ΠΙΘΓΕΙΥ, ας ἐ]ο [)ΠηΠατγίαπς ανετ, ΡΥ Ιπίετοεά]ηςσ 
{ου λε τεπϊδδίοπ ος {με Γοτ[εΙίατο οῇ βα]ναίίοη, 
Ῥιαΐ ὮΥ νναγ οῇ εαἱΙδ[αοίίοη {ο {μα ἀεὈί,. Οµπ ή 
ἀεερὶγ Ἱπιροτίαπί εα0]θεοί, οὗ {πε ππεαης οἱ τθ-. 
οονετίπςσ Ὑμαί ννας Ἰοδί ΡΥ Αάἀαππς ἱταπβρτθξδίοῃ, 
{1ο τοαάετ ἶ5 το[εγτοά {ο ΟἩ. ΠΠ. οἳ ιο Ιπνα]ααῦ]θ᾽ 
ΦίἩ ΒοοΚκ ο{ Βρ. Ὑγατρυτίοπ/ς Ὠϊνίπο Τμεσαίῖοη., 
Τ]νε ννοτᾷς ἥτις ἐπὶ κρ. ἐπαγγ. 5ΠΟΝΝΥ Ιου {Ἠ6γ 41Θ᾽ 
Ώ6ἱ{6τ, ---- ΠΔΠΠΕΙΥ, α5 τοδρθοίῖης απ είεγπαἰ, ποῖ ἃ- 
(οππροτα] απά οατίΒ]γ Ιππθηίαπος, καρρ]γίησ {λαξ 
εχρἰαίίοη απά αἰοπεπιεπί ο{ νΡΙο] {ο οἱἷά ΌὌονο-΄ 
παΠί νγας ἀθφίίιίθ. ᾿ἘΕπὶ ποτε βἰσπίβες σι οοπ 
αἰίοπε ; ἃ 86Ώ56 οΓἵεη 5εὰ ἵπ εροαΚίης οῇ ϱ0Υ6-/ 
ΠΦΠ{Β. 
{ο 5ου ελα {15 Ὕνας Ῥοί]μ α οογοπαπ{ απά α Ίανν. 

νγ. ὃ--- 19, απά {ο ροι[εοίῖοη οϐ {λε 5οοοπά ἵ8 
[ατίπεν ἀἰδο]οδεά αἱ ἰκ. 9 --- 14. κ. 1 ---22. κ. 
ϱ --- 14.) 

π. Το εα0]οοί οῇ ἐ]ο «αροτίοτ{γ οῇ ἐἶνα πθυν 
Οονοπαπί, αἀνοτίεά {ο αἲ νΙῖ. 22, απά τοςιιηθὰ αἲ 
γη], 6, 15 Ἠετο οοηίπαεά αρ {ο ἴπα επᾷ οἳ {μα 
ΟΠαρίετ; απά {πὶς Ρροτίῖοι 15 ]η5ί]Υ τεσατάεά ὮΥ 
Κυῑη. α5 ραγεπίπείίσα]: εἶπος αἱ Ικ. 1. 18 ΙΠίτο- 
ἀάσες {πα ρατα]]ο] Ὠείννεεη {Πο ἴννο (πΏετῃασ]εβ 
ννἨ]οἩ Ὑνου]ὰ ανα «οπηθ ἵπ α[θγ νΠΙ. ὅ, Όαί ναί 
Ώιε Αρορί]α, οἩ ο ΙΠΕΠΗΟΠ οΡ {ο Φοιίογ Ῥτοπι- 

Νενομοθέτηται, Ώοδεηπῃ. οΏδοτνθς, ἶ8 μλ] 

««Τπε Ρείΐει ρτοπιΐςεες (οὔδεγνεςῬ βέματί) Γο]]ονν α) 

ἶ9ος, φἰορροά {ο 5ἶιονν {Ἠεπῃ {ο Ὦ6 5ο {ΠΟΠ ἴμο | 
Ιπ{ογΙογΙίγ ο{ {ηοςο ππάοτ {16 οἷά Τιανν. 
--- εἰ γὰρ --- τόπος.] ἜΤ]ε ατσιπιεηί ἶς, ἐ]ναί ἴ]α 

Ιπίγοάιςείῖοπ οϐ α που Οονεπαπί Ἱπιρ]ῖες ίἠθ ἵπ- 
ειΠΠοίοποΥ ο) {ο ΓοΥΠΠΟτ. "Άμεμπτος (15 ΟἨ1Α.. 
απ αἰ] να Ῥοςί (οπηπηεπία{ου5 αγθ ασγοςά) πιθαΠΒ 
Ροτ[οσί]γ ιΠο]επί {ο αοσοπηρ]ἰςΗ {λα Ρατροβ8ε8 
Τπ γΙ6Υν, ---- ἴἶπε το[ογπιαίίοη απ βα]ναίῖοι οΓπιθη; 
νησι, Ἀοννδνοτ, ἆοας ποί Ιπιρ]γ ναί {ο Μοεαίΐς 
Ίαν Ἰαά ροδἶυο Γαπ]{5, σέ οπ]γ αί Τί ἀἷά ποί 
οοηίαϊπ ἴῃθ Ῥτογἱείοη πθοθςδατΥ ΠΟΥ {ο Ῥαγάομ 
οΓ βἰΠ, απά πα απἰείῖπσ οῇ ἴ]γο οοηβοίθησα, Ισ] 
ἴνα (.οερε] ἀ4οθ». 6ο Ιον, Καῑπ., απ Βέπατί, 

---οὐκ ἂν δευτ. ἐξητ.τόπος.] "Της ἰ εκρ]αϊπεά ὮΥ 
Φπατί, «πο Ῥτον]βίοη γνοι]ά Ἰανο Ώσοῃ πηαάθ Γος 
α φοοοπά.”.Βαΐ 1έ 15 ποῖ 6ᾳ5Υ {ο ε]οῖε ναί, ος 
4ΠΥ οίΠ6Υ 56η5ο {]ναί Ίνας Ώεσῃ αφείσησᾶ, {Γοπι ἴθ 
ποτά α5 ΙΠΕΥ πον/ είαπἀ. Απά γοί ἴο τοβοΓ, 
ὙνΙι 8ΟΠ16, {ο ογἠ ίσα] επιοπάαίοη, ἵδ απα]]ονναδίθ, 
ππά, ἰπάθες, 1ππρερβδανη; Εις Ὀθῖπς (1ο ππαΙΥ/ 
η ὃν. Ρα] νυῆησς) α δεπίοπςσο οοπιροεοά ο 
{ιοο δεπίοπερς Λήεπάεᾶ ἴπίο οπε; Ἱ. 6. (« νογο ννου]ά 
ανο Ώθαι Πο Ρ]ασθ {1. 6. ΤΟΟΠ ος οσσακίο) ΡΟΣ α 
είίετ οονδησηΐ, απά [οοης5οφιση!{]γ] α Ὀθ6ί{6Υ σ0Υθ- 
ππηί ννου]ά πο Ἠανο Ῥοσῃ 5οὐσ]! ο. Της ἔθγπ 
ἐξητεῖτο ΥΝ48, ξ 866ΙΠΑ, αςοά ν](] ποστοπος ἴο 
εἶναί απχίους ἀοθίγο απά δχροοἰα!ίοη, ἀποκαραδοκία 

ἳ 
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8 ἐζητεῖτο τόπος. {μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει 

407 

(1ος. 81. 81, 
Ἰδοῦ, ἡμέραι ὰς, 

΄ ’ ’ , η. κά 

ἔρχονται λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκογν 
3 Γ ο Γ] ϱ) ’ [ή [ή - 

Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ιούδα διαθήκην καινην 
ο Ἀ Δ ’ ια 3 Π ” [ 

θου κατᾶα τὴν διαθηκην ην ἐποίησα τοῖς πατρασιν 
2 γ4 η / Γ / ο] 3 » 

αὐτῶν, ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου µου τῆς χειρὸς αὐτῶγ, 
»ς -” 3 ᾿ . ιά . 1 [ή μ. 

ἐξαγαγειν αυτους ἐκ γης 4ιγυπτου 
ε/ 3 ιν 3 

οτι αυτοι ους 

» / ε ν ’ 3 3 Π 3 ιο 

ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκη µου, κάγω ἡμέλησα αυτῶν, 

ΙΟλέγει Κύριος. 

τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύ- 

ἐἔδτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διωθήσομαι 6 ]ετ, 81. 98, 
ὅο. 
Ζαςἡ 8. 8. 

ά Δ ’ 3 - 

ριος, διδοὺς γόµους µου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ 
Γ 9 / 3 ” Β ’ 3 ’ . Δ 3, 

επι καρδίας οαυτων επιγοσψω αντους παυ ἕσομαι 

2 υ. 3 Ν Ν 3 Δ 3/ Π 3 ’ 
αὐτοῖς εἰς ΘεΟ3Υ, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἰς λαθγ. 

2 ι β ΄ .. 

1” Καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν, ἕκαστος τὸν 
.. α ι 3 ι 3 - ΐ 5 

καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφον αὐτοῦ, λέγων 

ψἨίο]ι Ἰαά Ίοησ β]]οἆ ένα Πθατί5 οῇ 1 ρίοςΒ, {οΥ 
Πιο Πενν ὨὈἱερεηβαίίοι, ννΠΙσο.  ίμε 8αγε γγοτὰ ος 
με αρ” 7 λαά (ο]ά παπα οα]ά Ὦο ργοπια]σαίεά 
Υ ἴἶα [λοςίγε ο αἰἰ παίοπδ. (ΗΠασσαὶ . ΤΠ.) 39ο 

1 Ρει. 1. 10. περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν 
προφῆται οἱ, ὅσο. 

δ. μα ομφάμ. γὰρ α. λ.]  Οοπιπιθηίαίοτ» αγ ποί 
αστεθιὶ ννεί]ετ µεμφ. ἵ5 {ο Ὀε ]οϊπεά ΨΙΠ αὐτοῖς, 
οἱ Ό6 το[Θτγθᾷ {ο διαθήκη αἲ ν. Ἱ. Ἔπε /ογπιεγ 
πιοᾷς ἶ5 σεπογα]]γ πἀοριεά ὮΥ νε οἱάει 6οππππεῃ- 
{αΐογς, απἀ πα ἰαἰίετ ὉΥ {πο Πποτο τοσεηί 0Π68; 
νο Ἰδί]γ αγσα ἰλαί ιο οοηίεχί, απἀ ια Ρί6- 
οἴδίοῃ ος 5ίγ]α οὐδετναῦ]αο ἵπ ἐς Βρὶί]α, αἰίκε 
τοφαίτο Πε. 366 Μαἴπ. απά Βίπατι. Νος 18 1{ ίταθ 
Όιαί αὐτῃ ννου]ά ας Ἰανο Ῥεεῃ αἀάεά, α5 πιἰσ]έ 
υε ρτονεά ὮΥ ππαΠΥ εχαπηρ]ες, θερεοίαΙ1γΥ {οι 
Τπασγά. Καπ. δλοννς, ἐλαῖ 1η {πο Ραβδασο ΥνΠΙΟΗ 
{οἱ1οἳνς, ἶνα ἀἱβεα(Ιβ[αοίίοπ οῇ ἀοά νι ία Οἱά 
(ονεπαπί 15 ἐπιρ[ίεά, απᾶ {ιετε[οτε 1έ 18, ποί αΠ- 
αρί]γ, αἀάασθεά {ο Ῥτουο ἰλαί ὑλαί οούθπαπί, απάἀ 
Όια τα[Ισίοι ἱπίτοάασθά, ΊΥΔ8 πιο ἄμεμπτος. Το 
{οτος οἱ πο ρτοοξ, Ἠε οὔδεινθς, τοδίἀθς 1π {ια 
ν/οτάς αἲ ν. 12. Ἔπε Αροξ{6, Ιπάεεά, πιὶσῃί {Πα 
ππογθ τοαά11γ αἀάασο {πα ραβ5ασε, δίποςἙ, ἵπ 1ΐ5 Πί- 
ετα] 56η»θ, 1{ αἱ Ί6αδί ηας5 Όεεπ (45 Ῥομποείίσ. απἀ 
Ἰγείς. τον) αἱνναγς το[ετγεά ενΥεπ ὈΥ με «/6ννς 
{ο {ιο έπος ο {χα Μεβείαμ. [η Όιο Υνοτᾷς, Πονν- 
ενας, ἴπετο οχῖςί ποί α {ο ππϊπαίο ἀῑδογτεραποίθεἙ 
{τοπα ια Ῥοθρί., ΝΠΙΕἨ ιο τουσπί ΟοπιππθηίαίοΓ5 
Ρεπετα]]γ αδογίὈε {ο ια υυγ]ίογ)5 οἶέίησ [τοπ ππεπη- 
οἵγ. Επί α5 (16γ ατθ ΓΟς πο πποδί ρατί {ουπά 1ῃ 
8οππ6 ος οίλοετ οϐ ινε ΜΑΡΑ. οἳ ιο Ξορί., {16Υ 
ΤΗΥ ανα Όεεῃ ΙΠ ιο ἰοχί αἱ ἴο πιο οῇ ο. 
Ῥαμ]. Αὐπτοῖς 5οί]. Ἰσραηλίταις, 35 5ασσεςίοά ὉΥ 
Όια οοηίθχί. "Ερχονται, “'ἄτθ οοιηϊπςι” «έατθ {ο 
οοπιθ.. Α 18ο οῇ ίο Ῥγοφοπί αἰίασ]θά {ο ϱγογΙ- 
εση. ἜΤ]θ καὶ ἀΠΒΝΕΙΦ ἴο ιο Ηοῦὺ. Ἱ, {οτ το]ιεπ. 
Καινὴν, 1. 6. ἃ5 Ῥεῖπς ποί Ι]κο ένο οἱ, Ραΐ Γοτπιοά 

Ἠ οη Ὀείίου ρτοιηίςθς. 
ϱ.. Κατὰ τα, Ἰ]κο ιο Ἠεῦ. ὴ, ἀεποίθς οἰπιλί- 

ἐπάε, αν ἵπ Ἰ Ῥοι. 1. 10, απά φοπιθίίπιος Ιπ {μα 
Ολαρείσα] νυτίίθις, Ἰπ ία ννογάς ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβ. 
| τν τῆς χειρὸς αὐτῶν {Ίιετε ἶ5 (α5 Καῑη. ΤΘΠΙάΓΚΘ) α 
| Ἠούὐταίκπα {ος ἐν ἡμέρα ὅτε ἐπελαβόμην τ. χ.α. Όηῃ 
η/ηΙοἩ 5οη9ο ΟΓ ἐπιλαμβ. 5εε Νοίς οἨ ΙΙ. 16. Οὖκ 

: ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθ. (Ῥεγ πιοἰοςῖτι {ΟΥ “« Ιι6γ νὶο]αίεά 
ΠΙΥ οονεπαπί ”},δασσοείς έλα γεαδοη ΥΝΤΙΥ ει Πενν 
οονθηαΠί Ίνα {ο ϱο Γογπιθά : ΠΑΠΙ6ΙΥ, Ώθσαιςε {9 

: οἱἷά οπς γα πο οὐκογυρά. ΒΥ διαθ. ἄτθ Ἠθιθ 
᾽απθαηί {ο ρτεσθρί5 δη] οἶπθά ἵπ ἴπο οονοπαΠ{, ἴ]θ 

4τ 

32 ο 

Ἐπολέτην αντ ο ῦ, Ἀ7ομη 6. αδ, 

Γνῶ ιν τὸν γ]ο ὁ Σ, 

νενοµοθετηµένα (59ο ΊΝοίθ οἩ Υ. 6.), απᾶά Ὅυ]αἰί Ἰαά 
ψεεπ απάἀθτίακεηπ {ἴο Ὦε ῬεΓί[ογπιθά. ᾿Ημέλησα 
αὐτῶν, “« 1 ἀϊδτεσατάεά Ώιεπι,” 6 {οοΚ πο σατο ος 
{πα Τμ Ροτ[εοίΙγ αστεςος ψί] (μα Βερί.; 
Ῥαΐ ]αἀσίησ {οπα Θγπι. απᾶ {λε γπ]σ., πιοςί ο {ο 
πἹοάθτη Ὑαιβδίοπ5 ψου]ά 56επῃ {ο Ὀ6 Υετγ ἀἰβθιπηϊ- 
Ίας.. Απά γεί {μετε 8 ΠΟ 4ἰβογεραπογ. Τ]θ 5εηπ5θ 
αδδίσηεςά ὮΥ ἴπε Ὑειδίοπς 1Π ααθεείίοη ἵ5 απἰ{ο αηπ- 
εη]ίαῦ]ο {ο {πα οοηίθεχί, απἀ, 45 ΠΠάΠΥ επιηεηξ 
Οοπιπηοηίαίοτς οοηίαπἀ, οοηίτατγ {ο {λα Ργορεϊείαβ 
Πησας. ἜΤ]με Ῥεσί Εχροβϊΐοτς, Ὀοίῃ ὁἆουὶδα απά 
Οληϊδίίαπ, Ἠανε Ίοησ β6εεη αστγεεά {μαί Ὦ] ΕΣ 
]οι]ά 6 τεπάσιεά, ΄΄ ΙΤ ννας Ἱθατγ οἱ απᾶ σαἴθ 
ποί {ογ {ηεπι : γυμίσο] 5 οοπβτπιθά ΡΥ ἴῑιε ν/οτᾷβ 
ος 1 βαπι. 1. 90. 

10. Καπ, οΏβδοινθς {]αίΐ διατίθεσθαι διαθήκην ος0- 
οςτ5 αἶξο ἵπ ΑτδίοΡΗ. Αν. 408. Ἐογ διδοὺς ἴἶιθ 
Φθρέ, Ἠα5 διδοὺς δώσω, απ {πο Ηοῦ. βΙπιρΙΥ.1ΠΩ], 
1 ιο σἴυο. Μοεί (οπιππθηία{οΓς ΒΙΡΡΟΡΘ διδοὺς 
{ο ὂε ριί Γογ δώσω. Βαΐ 16 18 Ὀείίετ, νίπ Καΐπ., 
ίο 8αβρο8θ απ ε]]ῖρ8ῖ5 οῇ εἰμὶ ΟΓ ἔσομαι. ΓΗΙ5 δε 
ο διδοὺς {ου "6 νι] ρι 2 16 {ποασμί απ{ίε Ηεῦταῖο. 
Απά γεί απ οχαπρ]ο ἵ5 αἀάπσεά Ὦγ Καπ. οπι 
Χοῃ. ΟΥΤ. γ. 2, 20. ὃ μὲν οἱ Θεοὶ δόντες εἲς τὰς 
ψυχὰς τοῖς ἀνθρώποις. Τη9τε 15, [ 5α5ρθοί, α Ὀἱοπά- 
Ίπσ ΟΕ Ώνο ΘΧΡΓΕΒΕΙΟΠΒ. Α8 {ο {θ πιοίαρΏος 1π 
ἐπὶ καρδίας ἐπιγράψω, 1έ οοοιτ αἶδο ἵπ Ἐοπῃ. 
Π. 15. απἀ 3 6ος, Η1. ὁ, ΠΟΥ 5 Τέ ππαδαα] ἵπ {πο 
Οαβεῖσα] ντους. ἜΤ]ο ς5οηθἰπιεηί 1Π ἔσομαι αὐτοῖς 
--λαὸν ἵδ Γτοφιεηί ἵπ ἴπο Ο. Ἐ., απά ΠΙαΥ Ῥο6, α8 
Οατρ1. ΒΗΡΡΟΒΘΡ, α Γογπιμία φο[οπιπῖς αρρετίαίπιης 
ἴο αΠΥ Ώινίπε οονεπαπί; Ἱπιροτάπρ {πο αἰνίησ 
Ρτοίθοίίοη απά Ῥ]οβδίησ οἩ {6 οπθ Παπά, απά τεή- 
ἀετῖπσ οὐεάίεπσς απἀ ΥνοτβΠίρ οπ {Πε ο{]εγ. 

11. οὐ μὴ διὸ.] ΤΠο δεί Εχροβίΐος ατε αστοεᾶ 
Ειαί πο 5εηςο 15, ΄΄{Π6Υ Υη]] Ἠανο πο πεοά {ο 
{εασοᾖ.. Ιπείθαά ο {1ο οοίηπποΠ τεπάϊῃπσ πλησίον, 
α]πιοςί αἲ] ἴπο Μ5955. απἆ {πε εατΙΥ Εάά., απά 5εΥ- 
οτα] Ὑοτείοης απἆ Εαίετ5 Πανο πολίτην, 85 ἴπ {ηθ 
5θρί., ΝΠἰο]ι γγα5 Ρτο/ειγγεά ὮΥ Ῥεησ. απά Ὑἡείς., 
απά γγας τορίοτας {ο ἔῑιο ἰοχί Ὁγ ΜαΜΗ., ατίεςῦ., 
Ἐπαρρ, βομοίξ, Τ{{έπα., απά Ὑαΐ.» απά λεν ος 
Οχίς 15 τοααἶγαά ὉΥ {16 υνεἰσ]Ώί ο επίεγπαί ενἰἆεποθ, 
ΏιοισΏ ἐπίογπαί πιἰσ]Ώὲ Ώο αγσεά {ΟΙ πλησίον. ἜΤη9 
ψ/ΟΓά5 λέγων ' Γνῶθι τὸν Κύριον 3ἴθ, 38 Καπ. εαγς, 

«6 ]]]ακίγαίινο οϐ {ο αἀπιοπίίοπ αἀνετίεά {ο Ἰηπ 
διδάσκειν.. Ἔοτ {μας 5ρεαίπσ, ἵέ 15 Ργεᾶϊσίες, 
(λετο ση] Ῥο, οοπιρατα{Ινε]γ, Πο πιοεά απάογ {1ο 
πθνν απἀ Ῥοίΐίεγ οονοπαπί; αἶποῬ {πο Κπον]εάσθ 
οΓ (τας το]ἰσίοη 11 ο 5ο απίγθγβα]1γ ἀϊβαρεά, 
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ἵποπ. 1.1. ἕως μεγάλου αυτῶγ. 

ΠΕΡΒΕΝΣ 6ΠΑΔΡ. ΥΠΙ. 11 --- 12. ΙΧ. 1. 

ε/ , 3 ’ Π 3 . - 3 1 

ὃτι πάντες εἰδήσουσέμε ἀπὸ µικρου αυτὼν 
{ Π Π -- 3 

'οτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις 19 
- .. [4 . ο - ” 3 υ 

αὐτῶν, καὶ τῶν ἁἅμαρτιῶὼν αὐτῶν καὶ τὼν ανομιὼν 
3 -” 3 . ο 3/ 

αὐτῶν οὐ µη μνγησόθω ετι. 
- Π . 

ἐν τῷ λέγειν καινηγν, πεπαλαί- 18 
.. ᾽ / ΄ 1 3 ” 

ωκε τὴν πρώτην τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγυς ἄφανισμου. 

ἁ 96, 

19. ὅτι ἴλεως ἔσομαι, ὅτο.] Ἠετε 5 αἀάιοεά ἴ]α 
Τεαδοπ ΝΊΙΥ αἰἱ 5ποι]ά ννοτδΠίρ «οά, --- ΠαΠΙΕΙΥ, 
Ροσαι15θ ΟΠε]ςί Ὁγ 5 ἀθαίλ ουίαϊπεά Ε41] ρατάοη 
ος ίπ, απἀ Ἰορε ο{ είετπα] {ο]{οΙίγ. (Καῑη.) ΄Ίλεως 
ἵ ΡΤΟΡΟΤΙΥ αρρ]ίοαῦ]θ {ο ρεγδοπδ: απὰ ἨΘΤΕΡΥ 
ἀδικίαις ἱ8 {οἵ ἀδίκοις. 

--- μὴ μνησθῶ.] Α τοβπεά Ὕναγ οϐ εχρτοβείπς 
{ογρίνεηθες οῇ ΑΙΗΠ5. ἜΤ]α σεπεγα] 56εη5ε ἶ5, ἴ]αί 
άΠά6Γ {Πο πειο Οονεπαπί ἃ οοπηρ]είε αἴοπεπιεπί 
ψ/]] ο πηαἀθ ΓοΥ (Πε 5ἱπ5 οῇ ΠπεΠ, ΡΥ ΠΙΟ ΠΟΥ 
πιαψ, απάςθτ {λε οοπά{οη οῇ ναί οογεπαηί, αἰίαίη 
βαἱναίίοη. 

19. ἐν τῷ λέγειν --- ἀφανισμοῦ.] Ἐτοπι {1ο Ρτορ]θ- 
ο, αππουποῖίησ ἰπαί α πεν οογεηαπί Ὑοι]ά ϱα 
Γοτπιεά, {ια Αροεί]ο ἴπ[εγο ἴπε αὐτοραίίοη οἱ ἴἶπθ 

{οἱἀ. ΕΥ πεπαλαίωκε ἵδ πηεαπί, “τεργεςδεηίς 1 α5 
απίἰᾳπαίεᾷ,. Τμ Ώιε Αροείε {ο]]ου5 πρ ίμ,α 
5ογί ΟΓ {ου εοπιηιπῖς: 4. ᾱ. Νουν ναί 15 στοννη 
οἱά, απἀ, ὉΥ Ἱπιρ]]σαίίοη, Ὑνθα]ς απἀ Ἰ5δε[]θβς, ἶ5 
πηθαγ ἀἰβδεο]αίίοι: ἱπιρ]γίησ {Πα Ιπίετεπςς, ἴλιαί 
ἠια οἷά οονεπαπί{ Ρεΐῖηρ τεργεβεπίεἆ ΡΥ ἀοά α5 αη- 
ἀσπαίεά, νν] Ὀε 5ασοσεαεάεὰ ὮΥ α πονν απ ρογ[εοί 
οπ6. ἜΤ]ε εχρτθβδίοπ ἐγγὺς ἀφανισμοῦ ΠΙΔΥ Όε 51ρ- 

᾿Ῥοβεά {ο Ιπάϊσαίθ να νντιίει΄ Ρογδιαδίοῃ, ἰμαί ία 
9 οννὶςἩ. ἵοπιρ]ε ννοτεΠῖρ Ίνα ἀοδίίπεά {ο εχκρε- 
Γτίθηςθ α δροθἀγ ἀθεξίτασίοπ, Υπο ἱπάεαεά {οοῖς 
Ρίαςε α {ουν γεατς α[ϊογ. ΤΗ γιεν οῇ ένα 5εη8θ 
15 οοπβγπιθὰ απά Π]ηκίταίος ΡΥ χ. ὅῇ. ἔτι γὰρ μικρὸν 
ὕσον ὕσον ὃ ἐρχόμενος ἤξει, καὶ οὐ χρονιεῖ. 

ΙΧ. ἜΤ]ο νυγίαγ Ἰαςδ πον’ 8Η ΟΥΥΠ {11ο π{{εγ 1Π(6- 
τον οἱ Ὠινο ρεϊοδί]λοοἆ ο6 Αατοῃη, α5 οοππραγεἁ 
νι επαί οἱ 6μτὶςί, απά ρτονοά ἰπαί Οηὶςί ἵ5 
Ἠ]ϊσ]ι Ῥτιορί ἵπ ἴο {επιρ]ο οῇ Ίθανεη; νηΙ]6 {ια 
Λατοπίσα] ργίεςί5 οῇεχ καοτίβοθ Τη α {οπηρ]θ ννλΙο]ι 
5 ΠΟ ΠΙΠΟΥΟ {απ ο Ίπιασθ σπᾷ «μαάονν οϐ {ο 
Ἰ6ανΘΠΙΥ: ΒΗπαϊ]γ, ἠναί (ο Ομτί Ῥε]οπσς α [αγ 
ΠΠΟΓΟ οχοθ]]επί ργιεδίλοος, α5 θεῖησ ΜακΙαίογ ος 
απ ΙΠΛΠΙ{6ΙΥ ΕΙΡΟΓΙΟΥ οοναεπαπ!ί. Τηΐ6 εαρ]οοί ηθ 
ῥιτί]εγ οπἱατσεΒ 9Η, ΡτουθθάΙπς {ο οομβΙάθΓ {ια 
παΤΙΠΕΥ ππᾶ ἴπίοπί οἱ ο Ἔεππρ]ο εοτνίοε; απά 
ν/η]]α Ίνα βροα]κς νν]ι ἆπο τορροοί οῇ ογάίπαηςσθς 
οἱ τοιποίο απο (γ, Ἱπευίαίοςά ΡΥ (.οὰ ΙήπιβδεΙ{, 
απάὰ σ]αά]1γ ἀῑλαίες οἩ {πα 5ρ]οπάογ οῇ πα {αρεγηα- 
οἰας {ογπιοὰ ππάον Ὠϊνίπο ἀἰτοσίίοη, γεί ο δουν 
ενας πεγο 15 Ἰπ {Πο πονν το]ἰσίοη ναί {αγ ΟΝΘΓ- 
να]αποσςς {πο οχίοτηα] ππασπίβοθρησο ἴ]αί5δο ἆαζ- 
7]6ἆ {ο 6γοβ οῇ ιο «16ννς, ἵπ ίπο ο]ά παγ, Ὕν]αί 
ννας {γη απ! : Ν]]α {ια τεδρθοίθὰ οΠΊΥ νν]αί 
ἱ5 οπ{ογπιαί, παπά τοφα]τοὰ οοηβίαπί τερεβοῦ, Τί 
ννας, {ποτοίοτα, (Ποιση οϐ Ὠϊνίπαο αρροϊπίπθηέ, 
οπ]γ οα]ομ]αίεὰ {ο ο {οΗΡοΡαΡΗ, παπά πηθαηί {ο ]αδί 
ου] γ 111] α πιστα Ρροτίοοί παπά ρογπηαπεπί οπθ γναΒ 
ἱμίτοάισος ΒΥ πο ρτοπιίθεά ἈΤοββιπης πηθη, Ἠαν- 
ἵης α]γοπὰγ αηβν/οτος Τίς οπᾶ, απά Ώδοοίπθ µ15ο]θς», 
Πέ πηιδί σθᾳ5θ.. Τηα εαρ]οσί, ας ἱτοπίοά οἳ, οχ- 
(οπάς {τοιρ]οιί {χο ρτοδοπί απά 10 νουδοβ οῇ {]πο 
ειὐβοαισοπί ΟΠαρίογ: απά πο Γο]]οννίης εΚκοίο] 
οῇϐ ἴἠα οοπίθηίς οῇ πο ρτοβοπέ ϱΠαρίοτ, Γοτπιοὰ 
οΜΙεβγ Γγοπι ΝΤπο]κπ., Ἱπβρίς, Καῑπ., απ θίπαΓί, 
ΠΛΥ ο ποί ΙΠΙΘΘΡΙΙ {ο νο γοπάστ, 

1. “« Τ]ιο οαγί]γ (οπιρ]α, υν]]ι νο νατίοις αρρα- 

κΕχοα-..8. ΠΧ, ΧἸῖχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη [σκηνή | δικαιώµατα λατρείας, τό 1 

ταίας απᾶ οχάίπαπςςς αίασλεά {ο Τΐ, αγε ἀεβοτίῖρες, 
απά αἀγετίθά ἴο, {ο 5μονΥ {Πείτ ἱπρετ[εςίίοη, Ῥείπσ 
ΠΠΘΓΕΙΥ {γρος απἀ ϱΥγπιρο]ς ο{ νν]αΐ γνας τεα!]γ εί- 
{οοίος ἵπ ἴἶιο Ἠθανοπ]γ, απἆθτ {6 (οερε] ἀἴερεῃ- 
βαΐ1οη, νΥ. 1 ---16. 5 195 «πον/π ὮΥ α τείετεπςσθ 
{ο νν]αί ννας εβεοίες ἵπ {πο Πεαυεπ[ή 9Ἠ6, ἄ8 6ΟΠΙ- 
Ραταά υ] {ιο εατί]{ὴ Ἠϊρίι Ετιεςί, εδρεςία]]γ ἵπ 
γθβρεςί {ο {λε οβεηοε» ο{ οχγρἰαέίοπ απἀά αἰοπεπιεπέ. 
Οµτῖςε, {με ἨθανεπΙγ Ἠϊσῃ Ῥτίεςδί, επίετεἁ {πε 
εἰεγπα] βαποίπατγν ΥΝ Π15 οιυπ ἠίοοά, απὰ Ρτο- 
ουτεά οίεγηα] τοζεπιρίίοη ΕΟΓ αἰ] ρεη/ επί ΡΙΠΠΘΙς. 
ἨγΙ]ς νο εατίΠπ]γ ΗΙρ]ῃ Ετὶοςί, επἰ{ετίης {με {ει- 
ΤΕΠΘ 5αΠΟίΙαΥΥ ΥΠ πο πποτο ἴΠαπ ἴΠε Ῥ]ουἆ οΕ 
Ῥα]]5 απιά σοαίς, εβεοίεᾶ οηΙΥ α οετεπιοπίαὶ απά 
εχίθγπα] ριτὶβοαίίοη, ΥΥΠΙΟΗ οαηποί οἰεαη5ε (να 
οοηβοίθηος, ΠΟΓ χθοοποῖ]ς ΠΠ {ο Πῖς οὔβεπάεά 
Μαϊκετ : ννηθγθας, 5ΙςΗ 15 ίε εβῄοαοΥ ο {πε Ῥγο- 
ΡΙΠΙα{οΥγ εαοτ]ῃος οἱ Ο)ιγὶςέ, ναί ει εχίεπάς Όαο]χ 
θυΥεῃ {ο {πε βἶηπς ΟΓ ΓΟΥΙΠΕΣ ασος, 11 --- 15. Τη] 18 
Ῥτονοαά απά Π]αξίταίεἁ ὮΥ ἐῑπα ρταςίἶος ΑΠΙΟΠΡΤΠΕΠ, 
ο ταΙ/γ]ησ αἲ] βοἰἱεπιπ οογεπαπίς ΡΥ {Πθ ἀειί]ι ος 
α βαογ]Ποία] ν]οίίπα, ν. 16, 1Τ. ἈΒαο]ᾗ ννας {Πε σαδθ 
ΝἨ. τεβρεοί {ο ἴε οἷά οονεπαπί, ΥΥ. 18 ---21, 
νο τοφ]τοά {1ο εἸεάάϊπσ οὗ Ῥ]ουἆ (ία οπι- 
Ῥ]επα οἱ ἆθαί]μ}) {ος ιο τεπ]βδίοη ΟΡ 8ἱΠ5, Υ. 22, 
ΤΠε ἸοανεπΙγ (μίπσς, (πετε[οτθ (οῇ ὪΥΠίο] ἴποβθ 
ἀπά6Υ ία Ταν Ὕνοτα Ὀαῖ ἴΎρεςδ απἀ τερτεδεπίᾳ- 
{οπβ), πιαδέ πθοθκεαπ]γ Ῥε ριτ]Πεά ὮΥ 5ο πας] 
υοίίεγ α βαοτίῇσθ, 5 {Πε βιὐςσίαηπος ἵ5 5υρεσίοτ {ο 
πα «Ἰαάουν, ν. 20: απά {πῖς ας Ῥεεπ εβεοίαᾶ, ποῖ 
1ο έλα «ανν Ἠϊση Ετίεςί, ΡΥ τερεαίεᾷ εχρία- 
ίοτυ οΠετίπσς, Ὀαί ὃν Οτι οβετίηπσ Ἠϊτηςε]Γ 
οηςο {ΟΥ αἲ], νν. 24-20. Απά α5 αἲ] πιεπ ἀῑο Ῥιέ 
οπσ6, απά Οτὶδέ η Πῖς Πάπιαπ παίατοα, απά Ὦγ ἀγ- 
Ίῃπσ ΤΠ 16, παἆθ απ οχρἰαίοιγ οβοτίης, 5ο Ἠθ οοπ]ά 
πηα]κα {πὶς5 Όπί οπσς; {πετε[οτθ, ποπ Ἰα 5]α]] 
πιακο Ἠϊς 5οσοπά αρρεαταπος, ΙΤ ν]]] ποῖ Ὀε {ο τ6- 
Ροαί Πὶς εἵπ-οβοτίης, Ὀιέ Γοτ ἴπο ἀε]ίνεταπος ο 
α]1 νο γναῖί {ος Ἠὶ5 οοπηῖπα, ΥΥ. 21, 28. 

1. μὲν οὔὖν.] "ΤΠ 5 ἐγαπσῖυε απιά εοπἐζπιαίτυε 
(45 1η Αοΐς 1. 18. κ. οἱ. αν. ὁ0. χν. 90. κκ, 231), 
παπά πιαΥ 6 τοπάρταἁ ποιο οτ {Πεγε[οτο. Σκηνὴ 
15 αὐθθηί ΓΤΟΠΙ πιοδί οῇ {1ο ΛΝΤΒ39., ΠΙάΠΥ Ὑουδίοης, 
Ἐαίποτς, Οοπιππθπίαίοτς, απά οατΙγ Εάά., απ 18 
οαποε]]εᾷ οττε]οσίεά Ὦγ αἰπηοδί υαετγ Εάῑῑοι (γοπι 
ΜΠΙ (ο γαι: απά 1151γ 5 [ου, α5 Κιῑπ. 5ποννς, 
ἴιο οοη{θχί ννΙ]] ποί ονοπ ρογπηῖί 1 {ο Ὦθ απάογ- 
ίοοᾶ.. Αἰπιοδί αἲ] {πα Ῥοςί Οοπιππθηίαίογς [γοπα 
γε. {ο Καῑτ, ατο πστοθς (]αί διαθήκη ἵδ ἰο Ὀ6 πη- 
ἀοιδίοοά {ποπα {μα ῥρτοσθάίπσ, α5 ἵῃπ ΟΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
νογδίοη.. αγ, ἴὲ 15 6υνεπ Γουπά 1π {]θ {οχί οἱ 56Υ- 
ετα] Μ98. 

--- δικαιώµατα λατρ.] “΄ οτάϊπαπςοςθς οΓ βετνῖςσς,’΄ ος 
νοτελίρ.. Τ]6 δικαιώμ. ἶς ννε]] οχρ]αϊπεὰ Ὁγ Τ]μο- 
ΟΡΗΥΊ. θεσμοὺς καὶ νομοθεσίας. ὗο λατρεία απᾶ 
λατρεύειν 3γθ ο/ 16η 5ο κατ’ ἐζοχὴν, οϐ Ὠϊνίηο 86Υ- 
νίσο. Τ]ο (οπΙΐ, ἵΠ λατρ. ΠΙΣΥ (15 ἵπ ἴ]α οη5ο οἳ 
πἩ. πά]οσοίίνο ρτεσσάἰπᾳ), Ὃδ χοπάςτεὰ “γεδρεεί- 
πο, ΟΕ νο] κεηςο ΘΧΑΠΙΡΙ6Β πιαΥ Ὦς 866οη ἵῃ 
πι. ἀπ Οτ, ὁ 99. ον, Ὀλοισῃ α οπηΙ{5 5 πα 
α[ίοιτ α κ απίζυο. 

--τό τε Άγιον κοσμικό, ] Όη {ο βοης5ο οΓ {θες 
Νοτά», Ρ]αἱπ ἃς ἴἼογ 5οοπῃ, πο] ἀἰβετεπος οϐ 
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ΣΚΗΝΗ γαρ κατεακευασθη η πρωτη, (ἐν ο Ἡρινκν 
86. 1 4ο, ς ’ ς ’ - ’ 4) ’ 5/ .σ 

λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ . πρόθεσις τῶν ἄρτων) ἥτις λέγεται “για ᾿ Τον 34. δ ᾱο, 

ορἰπίοη οχἰςί. Αἰπιοςί α] ους Εησ]εῖ Ἔνγαπδ]α- 
{ους τεπάθι ΄΄ α νοτ]άΙγ δαποίαατγ.. Τη, πουν- 
6Υετ, Βρ. ΜΙιάάΙ. Ρτοποιποςς α 56η56 υ{{6τ]γ 1ή- 
αἀπιὶςειο]θ. Πέ ννοι]ἀ, Πε 5αΥ5, τοαίτο 6ΙΙΠ6Γ τὸ 
ἅγιον τὸ κοσμικὸν, ΟΙ 658 τὸ κοσμικὸν ἅγιον. Απά 
ίο 5 Βτοί. Βεπο]ιεβε]ά αδδεηί5δ; τοιπατ]κησ ἰμαί, 
« Ῥοί]ι ἅγιον απᾶ κοσμικὸν Ὀεῖπσ αἀ]εςίναδ, οηθ6 
οὗ (επι παιδί ϱο ἴαπκον εαὐβίαπίινειΥ: απἀ πο 
Ροβίϊοη ο{ νο Ατίϊοιε ἀαίετιπίπες {ναί ε]λαί οπο 
πιιδί Ὄς κοσμµικόν, ΝΠΙΟΙ ἵ ΡΥ ἨΗοπιοτᾳ, 
Βρ. ΜΙάάΙ., ὙΝαεβ, απάἀ Ἐτοί. Βίυατί, απάοἵ- 
πίοοά {ο Ἱπθαπ “«{θ βαογθᾷ Γαγηίμτο,. ναδα 
βαοτα, (οίαππααα αρραταίαπα Γονἱήουιη. ΑΠ 1η- 
ιοτρτεία]ος, Ἠονθνατ, ΙΙ ΤΘΔΣΟΗ, τε]εοίιεά 
ϐΥ Ὠἶπά. απἀ Καπ, ος αοοοιηί οῇ ια εἱρηίῇ- 
ομίοη Ῥεΐηπσ ἀθε[ίπίε οϐ εα/Ποϊεπί αιἰλοτί(γ. 
Εοτ ὕιουσῃ Βρ. ΜΙάάΙ. αἀάπςας ἰλαί οῇ {λε (ορ- 
το νογδίοη, ΝΥΠΙΟΙ τοπάθί5 οπαπιοπίιη; γα ἰ]ιαῖ 
15 ἰαζΐπσ [ογ σγαπίεᾷ ειπε οχἰδίεπος ο/ κοσμικὸν α8 
α φιὐκίαηίήνθ, Τ ανα ΠΙΥΣΕΙΓ 5οασ]έ 5εά]οιβδΙΥ 
{οτ  ἵπ πο ϱαθεῖσα] Ὑγιῖογς οῇ οΥ6ΓΥγ ασαο; Ριΐ 
πηουί 5ασοοθ55. 1 ἶ5 πμ ἐπαῖ 1Π α Ρᾶ58ασο οῇ 
Το Οταππιαήοις οἶιοά Ὁγ Ώμποσαησο, (ο88. (αΤ. 
Ἱπ ν. 1 Επά καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν κοσμικά. Βιί Όχίδ 
Ῥτουί Πετο Πα]ῖς οἩ ἴο 8απιοθ {οοῦ α5 ίπε Ἰαξί; 
Τ,εο Ὀείῃπσ α Ὑντίες ἴππια (γωεαΐς, ΥΙΟ Ι]νεά 
Ίοπσ α[ίογ 6Υεη {ιο Οορίίο Ὑαγδίοη γνας Γοτπηθά. 
Νο {ο 5αγ Εαί πο ρᾳς5ασο (Πίο Τ Ἠανε ποῖ {1ο 
Πιθαῃς οὗ εχαπη]η]ης ΙΠπ οοπηθχΙοη γ{ῃ {με οοη- 
(αχ!) ἶ5, Ι ἀομοί ποῖ, οοτταρί ; {ος ἴ]ο (τθεῖς 15 
π{ο[ογαὈ]γ αά. Τί εποα]ἀ 5αθπι ἐμαί ΓΟΥ ἐνέδυσεν 
ενα ίταο τοπάῖηπσ ἵ5δ ἀνέδησεν; ἴε Ιείίεγς εαπᾶα, 
απά υ παπά η Ὀεῖπσ ρειρεία]]γ οοπ{ουπάςἆ. ἜΤ]ας 
κοσμικὰ 5 ππ αά[οο[ίυε ϱ]ητα], απά δἰση]ῆες δοσιζα- 
ρία ; Όινο 8ΕΠ59 Ὠοϊπς, ΄΄ απᾶ 56οι]αγ αῇαϊτς 6η- 
ο]αϊηαά Πἰπι”. 9ο ἵπ α ΗΥΠΙΠ οἰίεά ΡΥ Εαοοῖο- 
Ια4 ἵπ νυν. δαοπίωπε: ἵ Εί βοτν]θηίθιη οοτροΓί 
Λυφο]νο υἰπει[ῖ οι... θε 1 Ρεί. Π. 19. οοπι- 
ατθά ννὴ Τα ΥΠ]. 14. απά Ἠοπι. νι. 29, 24 
π 5λοτί, Γ βαβ8ρθοί ἴλαί {ο ςιῤδίαπ{ζυωο κοσμικὸν 

ΠΘΝΘ6Γ Ἰαά αΠΥ οχἰδίεποθ. Απά 6υνθεη {6 αά[εο- 
ἐἶυε κοσμικὸς ἱ5 ν6ΙΥ τα1θ: απά 1 15 ποί 1κεΙΥ επαί 
Όιο 5αὐδίαηίϊνα νγοιιά Ὄο {οτιπεᾶ {ΤΟΠ 50 ΤαΤΥθ α 
νγοτά, Ῥιέ ταίηθγ ΓΓΟΠΙ κόσµιος, νο] ννα5 6ΟΠΙ- 
ΠΟΠ. ΛΤΟΓΘΟΝΥΕΘΓ αἰ] χο ΠΟΙΠΒ ΙΠ (κον, 319 ΤΑΤΕ --- 
ΙΓ πιθαπ γραί επρδίαηίιναος, απἀ ποί αἀ]οσίῖνες 
{ακεη εαὐκίαπανο]ν. Ἐογ αἰπιοςί α]] οὗ {θιη ατθ 
1ο λεξικὸν, Ι. 6. ατθ αά]οοίῖυον πιρμίογ {αᾖετι 5ι)- 
ίαπέυείη, Ὀν Όνα ϱ]]ῖρ8ί5δ οῇ 6οιης πο. Τη 5ποτί, 
Ώια οπ]Υ νορίϊσο οῇ {πο οχἰείοπος ο) {Πῖ5 ννοτά 15 
Ιπ α 5ἶησ]ο ρᾳβ5ασο ο α Βαὐριπίσα] υυτίογ αάάασθά 
Ὁγ Βρ. ΜΙάάΙ. εί {ογε, ΠΙΑΥ να πο 5πθροεί 
(οοηκιἀετίῃπσ (Παΐ κοσμικὸς ΠΟΝΊΘΤΟ 96615. απἀ 
κόσµιον ΝΕΤΥ ο[ἵοῃ ἰπ {λε ]αΐοτ (Τθε]ς ΥΓΙΙΟΙΦ) ἰ]ιαί 

Ώιε Ἠαυυϊ νντοίο, ποί Τρ 2Η, δι [91 ή 

Απά {ποισῃ Βρ. Μιάά]. αρρεα]ς {ο οίοι Ηεῦτονν 
ννοτᾷς εἰππϊ]ατ]γ Γοτιπθά {γοπι {πο (ἀῑθε]ς, α5 διαθήκη 
απά παῤῥησία, Υθί ἴποβο 1ξ ΠΙάΥ ο οὔφογνοαά, ννοιθ 
νγοτάς ο. /γεηµεπί ΟΟΟΠΤΓΘΠΟΘ, απ]]κα {Πθ οπθ 
ἵπ απερίουςς νλίο] 1 ἴ ἀῑά οχὶςί αἱ αἲΙ, ἵνα 
εοατοθ «ΠΟΠ {ο {ια (ἆγορίς {οπιςείυος, απά ἴΠθτε- 
{οτα νοι]ά ποί 6 Π]κεΙγ {ο Ὁο αἀορίθᾶ ΡΥ α /0γ- 
εἰσπε». ΟΕ ιδ ννογᾷ κόσµιον, απἀ ἵπ {ιο 5θη59 
ογπαηιεΠί (Π4ΠΙΘΙΥ, οῇ ἀτεδ), εχαπιρ]ος οσοσΙΓ ἵη 
Ώιθ ΑΙεχαπάτίπο ΥΥΓΙ6ΥΒ, α5 σαάσ. νΗ1. 26. (8 γπαπη.) 
Οο]αὶ χι. Ὁ.  Απά 5ο {ο (ος. ΟΥΓΙΙΙ: κόσμια 
γυναικὸς ππά κόσµια κεφαλῆς. Οίλετ οχαπιρ]θ5 ατθ 
3]5ο αἀάπσοθεά ὂν Ώπσαπσο [ποπ ΑαἨπιοί. ΟπΙΓ., 
Τλεορμαπος Ὠίάγτηι οη Ἠοπιατ, απἆ Τ0αη. 

ΠηβοπιπαςἩ ναί Ἰ βίτοηρ]γ βαβρθεοί {ο «ομίίο 
Τγαπκἰαίογ ΊἹεταο αρρεα]εὰ {ο ΡΥ Βρ. ΜΙάάΙ., τεαά 
κόσµιον. ΟετίαϊπΙγ ἴε οχἰδίθηοθ ΟΓ κόσμιον ἀἱδ- 
οουπίθπαηοθς {6 οχἰδίθηοθ Οἱ κοσµικόν} 5ἶπος, 
ἵπ [αοί, ο Ἰαΐίετ ννοτὰ να ποῖ τοαπίρά. Αί αἱ] 
ενθηίβ, πο Ρ{οοῇ ας Ώδεπ αἀάπσεά ος θ οχὶεί- 
επςς οῇ {ο θαὐβίαπίϊνο κοσμικὸν, αἱ ]εαδί ἵη ἴ]ο 
Αγροδίοίο ἆσθ ; απ (Ποατείοτο ἴα αά]εοίῖυε π5θ ος 
έπε ννοτὰ πιαδί Ἰετο ὢθ ταίαἰπθἆ. Ἰπ οτἀςς, Πουγ- 
6υετ, {ο ἀθίεγμι]πο {5 δετιδε, 1 15 ΠΘΟΘΒΒάΤΥ {ο 
α5οθγίαίη ναί ΟΡ τὸ ἅγιον. Νοὺν ἐπί οετίαΙη] 
ΠηΙδί ΠηΘΑΠ {πα ἸΤεπιρίε, δῶμα Ὀεΐπσ απἀετείοοά. 
2ο ἴθ Ῥε5ο]. ΘΥΥ. τεπάθτ5 ὮγΥ 6 ἆοπιας ςαποία,) 
ο: ταίμθτ, ἴα Φαποίαπῃ ΦαποίοτΙπη. Το ννοτἆ 
τοι ίπε ΑγίϊοΙε οσοι Ἱπ Εοσ]ας. ἵν. 12. απά «]δο- 
ἨνΠθγο Ιπ {μα ε6ρί.: απά τοϊέ[ιοιμέ ία Ατίίοιε, ΙπΠ 
/056ρΠ. Αηπί. 1. 6. 4. ὃ μὲν πᾶς νεὼς "Άγιον ἐκαλεῖτο, 
απά ΙΧ. ὃ. Απά 816ἩΠ, Ι αρργε]επά, 15 ἴπε {οτοθ 
οἳ {πα νγοτὰ 6ο. Νο νι] 5 τοααῖτο 18 {ο 
γεαᾶ (α5 Βρ. ΝΠάάΙ. 5αρροςθβΒ) τὸ κοσμικὸν ἅγιον. 
Ίο Ἰανε οΠΙΥ {ο οοηβίάετ 1 α5 ριμΐ Που ναί τεας- 
Ίῃσ. Απά ΝΠΥ, Τ νου]ά αξκ, 5λοι]ά Ιέποίζ Έοι 
οαη. ν/θ ΤΘΑΟΠΗΡΙΥ οχρεοί 5ο οχαοί απ οὈξεγναποθῬ 
ος ίπα ἀοοίτίπο οῇ ίμε (τεεὶ Ατίοίιε ἵπ α /ο0Υ- 
εἴσποεγ, 35 {ο Τ6β8ί 5ο ΙΠΙΟΠ ΟΠ {πε οπὶβδίοη ο{ α 
τὸ, ΟΥ πε ἀἰδατταπσειπεπί ο ἴπο οχ46ς, ΠΙΟ 
εἰτίοί Ρρτοργϊείγ ν/οι]ά τεαιῖτο  ΊΝοί {ο βαγ ἰπαί 
{πετο 5 80Π16 ΓΘα5ΟΠ {ο {Π]π]κ (ας θέπατί δαγ5) {παί 
ΘΥεῃ {ο (]αβδίσαΙ ντ]ίει Ἡθγεο Ί655 οχαοί 1Π {πθ 
πδθ ο{ πα ΑγίοϊΙα ἔπαπ {πο (ταπιππατίαης γγου]ά 
[αἵπ Ἠανο τς Ρε]ενο. Ἠε]εοίίπα, {]θη, {με σι0- 
δίαπ[ῖυο 86Ἠ56 ΟΓ κοσμικὸν, (ννλίο] Βρ. ΜιάαΙ. 
ααιπῖίς {ο ο ποί πεεεδδατι) απᾶ τείαϊπ]πσ {πε αᾱ- 
Τεε[ίσο 86Π56, 1{ Τ6ΙΩΞΙΠ5 ΓΟΥ Ἡ5 {ο εχρ]αίπ {λε οχαςί 
εἰσπίβοαίίοπ οῇ {πο ἰαήετ; ὙΥΠΙΕΙ ηας Όεεῃ α πιαί- 
ίετ ο{ πο Η]ε ἀεθαίο. ἜΓ]ο αποϊεπί απἀ 8οΠ1Θ 
πιοάστη Ἐχροβίΐοτς {α]κο 1{ {ο ππθαΠ, ΄ὁ ΠΙΟ] Ῥθ- 
Ίομσς {ο {Π6 ο] νγοτ]ά : 2 νν]ῖ]ο οί]οτς, α5 ατος., 
Ἠμοαίς., απά ΝΠΙάάΙ., τοπάετ 1 πιωιάαπο, Ι. Θ. 6ΠΙ- 
Ῥ]επιατίσα] οῇ {πα πιππάαπθ βγείοπι. Βοίῃ ΙΠίΕΓ- 
ΡΓΘίαἴ1οΠ8 αγθ α]ίκα Παἴ8] απά απειρροτίεά ΡΥ {9 
οομίοχί. Ἔ]α ἴταο 5εη58θ 15, Ι αρρτεμεπᾶ, ἰ]αί 
αἀορίεά Ὁγ (α]νίπ, Οτε]]., Ε5ί., (αδαιῦὈ., Βεζα, 
Ῥϊδο., Ετπεςίϊ, Ώιπάοτῆ, απἀ Ῥέπατες νο τεσαγἆ 
κοσμικὸν 35 θᾳἱγα]εηί {ο ἐπίγειον, χειροποίητον, ταύ- 
της κτίσεως αἲ ν. 11.5 {ο νπΙοῃ 15 ορρο5εά {6 σκηνὴ 
ἀληθινὴ, ἴ]ιε ἅγιον ἀληθινὸν, 3πᾶ ἐπουράνιον αἲ ΥΠ. 
2. Ἱκ. 20, 24. 380 αἱδο {ια ἡ “Ἱερουσαλὴμ ἐπουράνιος 
ἂἲ χι]. 22. απά Ἐςεν. κχὶ. 2. ΝΟΥ, ἴπ οτἀει {ο 
{α11Υ απἀογδίαπά ἴ]ο «εορε ο6 ἴποθ ραβκασο, 1έ 18 
ΡΓοΡΕΙ {ο αἰίεπά {ο {ο {οτοῬ ο{ μὲν οὖν απάἀ καὶ, 
απά 6νθη ΟΓ τό; 8ἶποθ {Π6ΕΥ {τον Πρ]ᾗί ο {πα 
Ἱηίοηί ο {ία ννγιίατ 1π {ίς ναι. Τ1θ καὶ 
(6ποισ] (πο Τγαπε]αίοτς ραςς ἰ{ οΥος, απά Εχροςί- 
ἴοι5 ρετοεῖνο ποί 1ΐ5 {ογοῬ) Ὀε]οπσς {ο πρώτη, απᾶ 
16 πθαΠί {0 86γνο {ο {ο ἐπαίγεοί ραγαίεί, πιθαπῖ 
ἰίο Ὄ6 ἹηςΗ{αίοά Ὀδίννθεη {ο {6ΥΙΕΠ6Ε, ΟΥ 56οπ]ατ, 
Β4ΠΟίΙΑΤΥ, απἀά πα ΏδανεΠΙγ οπ6: ίπετο Ρεῖηρ α 
5ηρργεςσίοπ οἱ να νγοτᾶς {ο [1 Ἱρ ία ρατα]]ε] 
1.6. ἆδ πο 5οοοπἆ οονοπαπί ας οτάϊπαηςθς οΕ 
ΥΥΟΙΘΗΙΡ απἀ α Ἠθανθη]γ Βαποίπατγ. Ἠονν οῇεη 
καὶ ΞΕΓΥ6Β {ο οοπεραγίδοπι, 1ὲ 15 5ΕΒΤΟΕΙΥ πΘοΕΣΦΑΤΥ 
{ο οὔδετνθ. Το {οτοο οϐ ία ΑτγίίοΙα τὸ ἶ5 {αθ 
οϐ γε/2γεπορ; ἴἶθ ποογίά/η Ἱανίπσ τε[ετεποςῬ {ο {9 
Ιιραυοπ]η Ἰπ Όινο Ιπάϊτεοί ρατα]]ε]. ἜΤ]ο μὲν οὖν 
Ἠα5 α οοπἐηπιαίίνο, απά 5]1ἱσΠί]γ ἐθζαίίωο {οχοθ, απᾶά 
πΠαΥ ο τοπἀφγαά Λίοιυ. Βπΐ, Ἱῃ [ποῖ, {ηθ μὲν Ἠθγθ 
βἸοι]ά Ῥο 5οραταίεά Ποπ {116 οὖν, 5ἶποῬ Ιΐ 56{νθ8 
{ο {ογπι α ϱργοίαφίς, ἰο ΦΠ.οἩ ιο δὲ αἲ ν. 11. (Χοι- 
στὸς δὲ) {οτΙ5 ἴ]ιο αροἀοςίς. Τί νι] ενας, 1 ἰτυβίέ 



440 

Ναπι 1, 10, 
1 πια. 8. 9, 
9 (ή, 6. 10. 

ἂρρεατ ναί ἴἶνα Ῥαββασο 5]ουι]ά Ῥο τεπάστεά : 
«6 Νονν (ἶνο [γδί αονεηαη!, α1βο, Ἠαά ογάίπαπςες οΕ 
νοςΠ!ρ, απ ια οογ/α{ Βαποίαατγ, πιεποπεά 
1Ώ πο αροἀοςεῖς αἲ ν. 1. Ἠετα Τί νου] νε α 
νγοτ]ς οἱ εροτοτοσαίΊοπ {ο ποίίσο αἱ Ἰαχσο {λε 
Γήνο]οις οὐ]οσίίοης πηπάθ {ο ἴπε αδαα] Πηἱοτργεία- 
{οι οἱ κυσµικόν. Ῥιαβιοο Ιέ {ο 8αΥγ, Νε (ια 
Ἱεαγησά Ῥτε]αίο ΡΤΟΠΟΙΠΕΘΕ {Παΐ κοσµ. οαηποί ωθ 
αδδιπιεὰ οἳ, Ρα πιαξί ϱε αδδεγ[εά οΓ ἅγιον, Ἰε Ἠετε 
ο" εις α βρθοϊιπεη ΟΕ ρε εἶδηι, ννΠΙςΙ, οοἩ- 
εἰάοτίης ια Ρορμίαγ οαςί οἳ Οιναί αροῃ νο 1 18 
εχετοίδος, 56θιης ποίῖ πηννογίηγ οἳ Ματάπιας Ἀοτί- 
Ῥ]σογιας Ἠἰπιςα]{, Απά νε {με Ιααγποί Ετε]αία 
αἀπλ]{5 εμαί {Πο αἀ]οσίίνα] 5εΏηεθ ΟΓ κοσµ. αἴἰει αἱ] 
πια Όε ἐγμο, απᾶ Υεί ρτορουηάς 5ο] απ ΙΠί6ΙΡΙΕ- 
ἰαΐΐοι, αξ νἰο]αίος 6νετγ ρτ]πεῖ]ρ]ε ο ΡΙΙΙοἱοσγ, 
{ο εΠεοί οὗ Ἰγροί]μεεῖς απἀ βγδί6ιη ἵπ νατρίησ 
Ώιε εἰτοησεςί πάσπιεηί ἶ5 ουνίοις. Πέ 5ασιης ία 
«Οσ6ΠΕΥ οῇ πε «αοταᾷ γ]ίοτς τεαδοπίησ 15 {ο Ὀε 
ποῖΙΠς, νμθῃ νεἰσηεὰ ασαἰηςί {Πθ οπιἰκδίοτι Αη 
Αγίιοίε, οἵ ο παπβ]οσαίϊοπ οἱ νο ννοτάς νο] 
φίαπα {οσοαί]ετ. 

2. ἡπρώτη.] Τ]ο Ὀεςδί (οπηπιθπίαίοτς αγ αστεοά 
Έλαί πρώτη ἶ5 Ἠθγα, 45 ο{ἵ6π, Ριΐ ΓΟΥ προτέρα, απᾶ 
ἀθποίες {ια απίεγῖον, οἳ οµιυατά ρατί οῇ ιε ἰαῦ- 
εΓπας]6, οοιτεδροπάΐπς {ο ε Πλ] ΟΥ πρόναος Ἰπ 
ειπε Τεπιρίε; [οι λα ἰπρογπασ]α οἳ Μοςες (Ίϊκα 
Ώια {ειηρ]ε οϐ Ῥο]οπιοπ, απάἀ (λαί οἳ Ζοτοβαβε[) 
νας ἀἰνιάεὰ Ὦγ α Ὑ αι] Ἱπίο ἔιοο ἴαθετπας]θς (ἵη 
αληδίοι {ο ννηίσ], {Πο Ὑοἰα Θαποίιανγ 15 οα]]εὰ 
Ιῃ 68. ΧΕΙ. ὁ. ὨΙ19/, Ῥερί. σκηνώµατα.) ΤΤΟΓ. 
Αίματί (ης {Παί ένο εποι]ά Ἠετο ανα οχρεοί- 
οἆ, αοσοτᾷῖπς {ο ια τα]ος ]αἰά ἀοννπ ΡΥ (ταπιπια- 
τίαἩς, ἐλαί 6ἰἴῃθΥ σκηνὴ ννου]ά ανα {μα Αγίϊσ]ο, οὗ 
πρώτη οπηῖέ 1153 πθηποθ Ἠ6 ατσιε5 {μαί {με (-ᾱ- 
ΠΟΠΦ Ἰαϊᾷ ἀονπ οἩ {πε εαὐυ]εοί ατα απ[ουπάεᾶ. 
ἜΤ]ναί, Ἰονγενογ, ἀ4οε5 ΒΥ πο πιεαπς αρρεατ [ποπι 
Ώιο Ῥτεξοηί ρᾳβδασας Ιπ νΠίςἩ, Ὑαΐθνατ (λετε 
ΠΥ ϱθ οῇ Ἱττορια]ατ]ίγ ἵπ οί]ιεη τεδρθοίς, ἴμετο 15 
ΤΟΠ6Θ α5 τεοσατάς {Π6 1156 οΓ {ιο ΑτίϊοΙα. Ἰγο Ἰανο 
ΟΠΙΥ α ῥγευίη οϐ εχργεοβεῖοη (απᾶ οοπδεαιαπ{]γ 
Ροοι]ΤατΙίγ οἳ οοπβίτιοί]οπ) οοπΙποπ 1π δἱ. Ρα] 
απά Γπασγά. Σκηνὴ, Νλαίπει οοηΣιἀεγεά α8 απ 
αρρε]]αίῖνο οἵ α5 α ΡΤΟΡΕΙ Παππθ, ἀἱά ποί γε(ιζηο 
Όιε ΑγίίοΙαε: Ἠ]θγεαθ πρώτη (510. σκηνὴ, απά ἦν) 
οου]ά ποί ἀιδρεπδο νι Πές εἴπορ ἴ]μα νντίίου 
πησαηί, α[ἴοτ ταθη{Ιοπίης {λε {αὐογπαείο σοποεγα{η, 
{ο αἀνοτί {ο 195 {νο σκηναί. Απα 1 15 γε[ογγεᾶ ἴο 
ἵΠ ἴ]ο ἥτις λέγεταί ἅγια ]αδί α{ϊαοτ, Νο ἀἰβιοι]ίγ, 
Ἰπάθας, ννοπ]ά Ἠανε οχιξίεά, Ἰαά ἴἶπο ντίίεγ οκχ- 
Ῥτθρςοά 5 πιοππίησ πποτα ΠΗΙΥ, μας: "Ἔοτ α 
ἵαρογήασ]ο Ὕαβ οοηκίταοίοᾶ, [οοηβίδίίπσ οῇ νο 
οοπιραγποπ{ς], [ιο [γδί, νο] 15 οα]]εᾷ ἨΠοιγ, 
νΠογθῖῃ ννας {16, ὅσο., απά ο φοοοπά, νΠΙο]Ὦ οοἩ- 
ἰαϊποά,” ἃο. Ὑεί Τμαογάιάες Ἰϊπιςο]ῇ πιὶρ]ί 
Ίμαγο «ο νντἰίθη ; οχοορί (ναί Ίνα ννοι]ά ρτοβαῦ!γ 
Ἰανθ ήπιο Πἱ8 πιοππίησ ὮΥ ἡ μὲν πρώτη ουσ] 
Ἠο πι]σηε, α5 ο[ίοπ, ποί Ἰανο εαρ]οϊπος ἡ δὲ δευ- 
τέρα, Ὀμ{ 1α[ί Τέ, α5 Ἠοτο, {ο ω6 ἠππρ/ίοά ΤΠ ιο μετὰ 
τὸ δεύτερον Καταπέτασµα. Τ]ο πιἰδοοποθρίίοηπ ο 
Ότο πποτο τοσθη{ Εχροβίίοσς ατοβο {ΤΟΠΙ {1ο Ιποοί- 
γοουί ραπο(Ια{1οη ος Ίο ππούστη ΕάΙίΙοης. Τ Ἴανο 
Ῥοϊπίος ας ἵνας ἆοπο ὈΥ Ῥοζα, Φοιίά, Ρίκο,, ους 
(;οπππποή Ψοτείοῃ, Οαρθ]]., απά Οτοα]]., απἀά αδ Τ 
Επ 1 ἵπ ιο {οχί ο (Ἠ1γβ. 

Οη λυχνία καθ Ἰλχος. χχν. 9]. 8οᾳᾳ. Απά οηἨ ἡᾗ 
τράπεζα καὶ ᾗ πρόθεσις τῶν ἄρτων, 596 κος. χχγ. 25. 
ΒΥ πποβί Ἠχροβί{οτΒ ἡ πρόθ. τῶν ἄρτων ἵδ τοσατὰοὰ 
58 Ῥυέ ΤΟΥ οἱ ἄρτοι οἱ προτιθέµενοι. Ἐαῖ ἵν πιαγ 
ταίλοχ ϱο {ακοη, νΥΙΗ1 οίμεῖς, α8 ριί ΓΟΓ οἱ ἄρτοι τῆς 

ΠΕΡΒΕΕΥΡ ΟΗΠΑΡ. ΙΧ. 5, 4. 

π ’ ’ . ς ΄ ε/ 5 

ετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασµα οκηνη ἡ Λλεγχομένη ἅγια ἁγίων 
» .. { ] ή / .) 

» χρυσοῦν ἔχουσα Θυμιατή ) τὴν κιβωτὸν τῆς διαθή χοισουν εχουσα μιστοιον, και το’ κ ωτον τοις (συ λης περικὲ- 

προθέσεως (56ο Ναί, χἰῖ. 4.), νε Ῥ]λαενν-Βτεαὰ (5ο 
οπ]]εὰ α» Ὀοεῖπσ ρ]ασεὰ Ρε[οτε {πε Γ,οτᾷ), ε/δεννμετθ 
ἀαεποπιίπαίοά {πο σωὝσγηηῃ ΓΙ, Πἴετα!]γ, ργεδ- 
οπεε-ῤγεαά. Το αἰίατ οϐ 1ποθηςε 15 Ἠθταο πο 
πιεηί]οποεἆ Ῥοσαιςθ, 5 ία ΥΥΓΙΙΕΓ ΕΧΡΓΕΣΣΙΥ 5αΥ8 
αἲ ν. 19., Ίο ἆοεδ ποί Ρτοίθεε {ο σἶνε απ εχαοί ἀ4ε- 
ἰα.. Πο ήτις τείετΒ, ποί {ο ἴπΠ6 πρόθ., Ὀαί {ο ᾗ 
πρώτη (σκηνή). Τε ΑτγίίοΙε Ἠετε απἀ Ἰηδί α[τετ 15 
οπή ἑέεὰ Όδσαιαδε ἅγια 5 Ἠετο α Κῑπά οῇ ρτορες 
Ἠππηθ. οί “Αγία πιαδί ποί ος υυγίίεπ, γη τα 5οπηθ 
Εάΐίους {ΟΥ {Πε 5αογεὰ νντιίετς 4ο ποί ἀεποίε {πε 
ΦαΠΟίΗΠΙ ὉΥ ἡ ἁγία, Ὀηΐ τὸ ἅγιον, δεῖ]. δῶμα, ΟΥ τὰ 
ἅγια 8οῖ]. µέρη. Ἀεε ΥΥ. 5. δ. 12. 94. ἵν. 19. κ, 
1. Ὑλετεας ἅγια ἀεποίες ια Ῥαποίαιη Βαποίο- 
ΤΗΠ, 

ὦ. δεύτερον καταπέτ.] Έοχ ἴετο γα α δεεοπᾶ, 
πνπίο «οραγαίεά ἴο Βαποίαπι ποπ νε Οουτί, 
απά σα]]εά ἐπίσπαστρον. Σκηνὴ Ἠ6τε ἀἱδρεηεθς νν]]η 
Ώιε Ατισ]ε, Ὀθοαμδο Πέ 15 5ι{Πο]επί]γ ἀεβπεά Ὦγ 
έλα ἡ λεγομένη, ὅτο., {ο]]οννηρ. 

4. θυμιατήριον.] Τηϊ5 ροτρ]εχίπς {εγπι ἶ5 α5πα]- 
Ιγ Ιπετρτείες, “΄ ιο αἰίατ οἱ Ίποεηςθ.. Α.86ΠΕθ, 
Ιπάθεά, Γ{ουιπά ἵπ οξβρῃ. απἀ ῬΗί]ο. Βαί (πα 
Φθρί. αἱνναγε οα]]5 Τί θυσιαστήριον. Απά [τοπι 
Εχοά. χακ. 20. 26. οδερι. Απ. ν, 4, 11. απἀ 
Ῥμ]]ο, Ρ. 612, Ιέ 6 Ρ]αΐη ναί ἴπο α]ίατ ο{ ἵποεηςθ 
ννας Ιπ 1ο Φαποίμπι, ποί ἴμα Βαποίππι βαηποίο- 
ταη. Ῥεείάες, Ιί5 Υειγ πδο 5πον5 (ναί 1 σου] 
ποί Ἠανο Όθδεπ ριΐ ἵμ ἴπο Βαποίαπη Βαποίοτατη, 
Ῥεσααςθ {ο Πιαί 1εγτο Ἰναβ αςςθεδ5δ ΟΠΙΥ οπσθ α 
γεατ, ΡΥ ἴε Ἠϊση Βτιεςί αἶοπο. (Καη.) ἜΤπε 
Ἰθατπεά Οοππηθηίαίος τὶσηγ απἀετείαπάς ια 
οχρτοεείοη (ν(] αατὲ απά ΠΠάΠΥ οίπετ οιηϊπθης 
Ειχροεῖίοτς, α5 Ώογ]]πα, Α]πα, απά Ετποςί) ο 
ένα «σοἰᾶεπ εεπδεγ ννμ]ο]ι ἴε Πίσίι Ῥτίοςί ἰοοῖς 
ΝἩ Ἠίπ οπ επἰετῖησ {ο Βαποίιπι αποίοταπη, 
οἩπ {Πε ἆαγ οῇ εχρἰαοπ. (956εε Τ,ενί{. χνὶ. 19. 
8ᾳ.): α 15ο οῇ {16 Υνοτά ο[ἵεη {ουπά 1π {νε Βερί. 
απ ία (]αεεῖσα] νντ]ίετς. 'ἜΤηαί ἰμῖ5 «ΘΗ86Υ Ύναβ 
ο{ σοίᾷ (ννΙ]ε νο πουν {θε «εηΠΒοθτς ας5ος ἀαἲ]γ ἴπ 
Όιο Βαποίαπα ννοτο οῇ ὀγας) νο] οῇ Πςεἰ{[ Ὦα 
ΠἰσΠΙΥ ρτοῦαῦ]ς, απάἀ ἵ5 Ῥτογνεᾶ Ὦγ «ᾳοδορμ. Απί, 
Π1. ὃ, ὁ. Βε]]. 1. 1, Τ. τε[εττεά {ο Ὦγ Καπ. Α 
Ρετρ]εχίπσ οἰτοιπηδίαπςςθ, Ἠονενοτ, 51] τοπηαῖης 
{ο Ὀε αχρ]αϊηπθοά ; ΠαΠΙΕΙΥ, ἐμαί αξ ἴ]ιο Ἠϊσα Ῥτὶοςί 
οΠΙΥ οπίογαά {πε ῬΒαποίαπι ῬΒαποίοταπι οπς66, ον 
οοι]ά ἴῖς εηςος Ὀθ /αἰά αρ, αφ ἴ]ια ἔχουσα ννου]ά 
866ΠΙ {ο 5ασσεςίῖ Βίματί, ἵπ Ἠδ Ἐχοιτεις οἨ 
Όνο εαρ]θοί, Ἰπς ποί ποίῖσεὰ ἐπὶ ἁῑποι]ίγ; Ῥαί 
ΠΊΘΓΘΙΥ ατσιθς, ἰπαί αδ ατα 15 πο Ρτοοβ ναί Τε 
Νας ποί Ἰαίὰ αρ ἵπ ἴπο Βαποίαπι Βαποίογαη, 1 
εθτίαΙπ]γ Ίσα 5ο Ἰαίὰ πρ. τοί., Τπιο., 8ΐ9χ:, 
απά Καπ, αἰοπιρί {ο τοππονε (ο ἀῑΠοι]τγ ὮΥ 
{αΚίηςσ ἔχουσα ἵπ ἃ- πιοιβοἁ 56Π56, απά 5ΒΙΡΡΟΒ- 
Ίπς εμαί ιο βαποίαπι ΘΠΟίΟΤΗΠΑ ἶ5 φαἷᾷ {ο Λαυε 
Όιο ρο]άεπ «οη56ς, Ώ6εσςε 1{ Ίνα ῥγοιρ]ιέ ἶιεγο 
οησς α Υθαςτ, απά ΟΠΊΥ 1δοά {ογο. Ἰ αοι]ά ρτε- 
{εγ, Ἰοννενος, ἴἩο φο]πίίοηπ οἳ Ζαἱῦασ], ἵπ α Ὀβ- 
βογία(ίοη οἩ. πο εαὐ]αοί, νο ἶ5 ο) ορίπίοη, αι 
ἴπο σο]άοῃ 6ΘΠΒ6Γ Ύναςδ αὐισαις ἵπ ἴμο Βαποίαπι 
ΦαποίοτΙπη, ὮΥ Ὀοῖπσ {ο Πιεγε Ὦγ ο Ἠὶρ]ι 
Ῥτϊοςί απ] Ίο τορ]ασαά 1{ ία πεχί γοατ ὉΥ απ- 
οἱογ. Βυαϊ Παν Ὑνθ ποί 8αρροδθ ναί αποί]εν 
ΟΘΠΒΟΥ Ύνας 15ο {ΟΥ {ο ριγρο5ε ο/ οοπνογίηρ ἴπ6 
ῄτο {0 ἴ]ιο «6ΠςοΥ ννΠίο]ι τοπιαϊπες 1π πο Βαποίαπα 
ΒαΠοίοταπας Ὁγ ίσο 1 ννου]ά πο Ἠανο {ο 6 
ΤΟΠΙΟΥΘ( οἵ τορ]ασαά αἱ α11 τ. Απά (πουιρῃ 1 ππαΥ 
υο οὐ]οσίσά, επαί αἲ] εὶς ρτοσοεάς οἩ. ἰακίπσ ΓΟΥ 
ρταπ{εά νν]ναί οαπποί ὃς ρτονεά, ναί ἴἶιο Ἰου ναί 
οΡ6ΠΒ λα νναγάν 15 λκε]Υ {ο ὃς (ο τὶρ]{ ΚεΥ. Δ΄ 
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, τ ’ . ’ . / 
καλυμμένην πάντοῦεν χρυσίῳ, ἐν ἡ οτάµνος χρυση ἔχουσα το μάννα, 

ς . 3 ς η Γ - / 
καὶ ἡ ῥάῤδος Ααρὼν ἢἤ ῥλαστήσασα, καὶ αἳἵ πλάκες τῆς διαθήκης, 

ς ’ ἡ αλ ων Γ΄. ; η ’ ἔ 

6” ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἵλαστηριον ' Ἡ Ἐσοᾶ. 35. 18. 
σ 3 Π ν ’ Ν ’ ' «/ 

6 περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ µέρος. ' Ίούτων δὲ ούτω κατεῦκευ- ο 39.8. 
’ Ν / ω 

ασµένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διαπαντὸς εἰσίασιν οἳ Ἱερεῖς 
Ἐκροᾶ. 90, 10, 3 / 3 (ν . Ῥ 2 Π ο ’ 5! Ε υ. ώ ” 

Ἰ τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες εἰς δὲ τὴν δευτέραν απαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ Ρο Ἱ6 ὦ 1, 
ε. ᾽ 2 , «ἳ , (αθηκἩ ν ων δ. 

μόνος ὃ ἀρχιερεῦς, οὗ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦυ καὶ τῶν Πῖτωνος, 36. 

Β τοῦ Λλαοῦ ἀγνοημάτων" τοῦτο δηλοῦν ῦ Πνεύματος τοῦ ἁγί του Λλαου αγγοηµματων τουτο ὀηλουγτος του 1{γευµατος του αγιου, ᾳ 1οπη 14,6. 
πίτα 10, 19, 20. 

-- . ς ς . , ιο) » 

µήπω πεφαπερώσῦθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν, ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχού- 

{ο βαρροδίπς, ΝΙ 8οπθ, ἴσποταπος, ΟΥ Ἱπασσι]- 
ταςΥ {Τοπα [οτσει[α]ηςθ5», οπ {μα ρατί οῇ ένο γντῃςτ, 
παί ἶ5 αἰίοτΙγ {οτυιάάεηπ ὮΥ ἴπα Ἱπηαίο απά 
Ώνοτοισὴ. αοαιαϊἰπίαπος Πίο Ἰε ἀἱδρ]αγς συν 
ενοτγ (λίπσ οοπορτηϊπς ἴπε Τα6ππρ]ο απά 1ΐ5 56Ι- 
γίσςε, απἀ Εἱ5 παπαίθο αοσοιΤαογ οἨη οίῃει ρο]ηίς. 

---πάντοθεν] 1. 6. Ὀοί]ι ομΐδιάς απά Ιηβδίά6, α5 6 
Ππά {ποια ᾖχος,. καν. 11, α5 αἱδο να ὀξαρῃ. απά ΡΠΗΙ]ο. 
Ἐν ᾖᾗ, Ἱ. 6. ἵπ πε ατίς. ΤΗϊ5, Ιπάσεά, ἵνου]ά 56εῖη 
{ο ο αἱ ναταησθ υγ νν]αί 15 εαἰᾱ αἱ 1 Κίπσς ν η]. 
9, Ὠιαί ιο ατὶς οοπίαϊπεἆ ΟΠΙΥ {ο (νο ίαῦ]ος οῇ 
βίοπθ. Απά νατίοις πιεί]λοάς ος γεπιογ]ησ {πε ἆἱδ- 
εἴεραπογ Ἠανθ Ῥεςη Ῥτοροβεςά; α[ίεγ α οατε[α] εκ- 
απη]ηαίίοηπ οἳ νυμίο, Ὠϊπά., Γαῑτπ., απά βίπατί, 
α4ορί {πε ορίπίοη οὗ Ὠοεγ]ίπσ απ ατρ1., Νο 
ἐπίπὶς 1 εα/Ποϊοπί {ο «ουν (παί ναί 15 φα1ἁ ἶ5 τις 
οῇ 1ο ἰπρούπαςσϊα οοπείταοίοὰ απά (ατηϊκηθάα ὮΥ 
οφες (οἳ ννΠ]ο] αἶοπε {πε Αρορί]ο ἶ5 5ρεακίησ), 
ΏνοισΏ ποί οὗ {με {οπιρίε οί Αοϊοπιοι. ἜΤπαϊ ἴ]θ 
Ροί οΓ ππαππα απά Απτοις τοὰ Ίντο Ἰαἱά 4ρ ἵπ ἴ]ο 
τὶς οὗ ιο οογεπαΠί, ἶ5, ἴπ6υ 5,ονν, Ῥγουθά ΓΓοιη 
Εχοά. χν]. 95 --- ὅ4, απἀ Ναπηῦ. χνΙ. 10, αἱ Ίεαςί 
αοσοογάΊπσ {ο ια Ιπίετρτεία{ίοη οῇ {μα Παδρίης απά 
1 δυγίςη Γπίατργοίθι5 θνθη {ο {η ρτθβοπί ἀαγ. Τα 
Ροί ίοο ἶς σα]]εᾷ σο]άεπ ἴπ ίπαο ερί., ἵποισ] πού 
Εχρτος»5]γ καἰά {ο ϱ6 5ο 1Π {πο Ηοεῦτονν; απἀ γεί, 
Ενας 1ξ 1ρα5 5ο, οοηδἰἀετῖης {ἶιθ Ρατροςε, οαηποί ϱο 
ἀοαῦίεά. 

πιθαπί {λαί ο ἆοαοβ ποί εηίθγ Ιπίο 5ο ρατίίσοπ]ατ 
α ἀεδοπρίίοῃ, α5δ {ο ἵασς είν ϱγπιῦο]]σα]. αἰ]ι- 
8Ι0Π8. 

Όμησς. Ῥείηπσ [μας] ῥρτερατες ; 1.6. δεί ἵπ ἀπθ 
ογάθΥ. Ἀιίσίασι ἵδ Ὀεδί τεπάφτεά Ι{ετα]]γ Υ αἱ 
1 γεδεπί ἴθηςοθ, (Πποί α ραδί, 385 4ο πιοςί Ἔταηβία- { 
{οἱ8) 5Ίποο {με Ῥτοβεπί, {τοπι 15 Ἱπάεβη]ίε 56η5ο, 

ϐ. τούτων δὲ οὕτω κατεσκ.] Ἠεπάςι : « Νονν . 

] 
) 

ει] ίς αἲ] εππαες, απά Ίνας Ἠετς α5εά γη ἰέ] Ρτορτίείγ, | 
Ώιο Τεπιρ]ο Ρείπσ γείῖ ἵπ Ὠείῃπσ, Λατρ. ἶ5 ἃ σεη- 
ετα]. ἴΘτιη, Ιπο]αάίησ αἲ] 6αογεὰ π165, απά ποί Ππῃη- 
1έεὰ {ο δαε)Ἰᾖεες, 38 5ΟΠΠΘ 51ΡΡΟΡΘ. 

Ἱ. ἅπαξ τ. ἐν.] Ἀϊπος {Τοπη Τον]. χνΙ. 19 ---1δ. 
1 αρρεατς ελαί πο ΗΙρῃ Ργὶοςί οηίεγεὰ να ΦαΠο- 
{ππη αποίοταπη {ιοῖςθ, (89Πη8 84Υ {ιγίοε, απᾶ {θ 
ἨΠαυβρίηβ ενθη /οιγ πιθβ) ἅπαξ τ. ἐ. πιαςί (α5 ἴ1α 
Ῥο6ςδί (6οπιπιθηίαίοΓϐ ατα αστοεά) πιεαπ ΄«οηπ οηθ 
ἆαγ οἩ1γ ἵη πε Υθατ,2 1. 6, ίε ἆαγ οϐ εχρἰαίίοη 
απἀ, Ιπάθεά, α5 {θε ἴννο επίετίηρς νετ ἵπ οοπίί- 
πέν, απά {οτγηιίησ οΠθ απάἀ ὠπθ 6απ1θ δεγνίοσς, {ΠεΥ 
πηϊσ]ηί Ὀε αἰπιοςί φαϊᾱ {ο εΠ{ΘΥ {ο Βαποίαπι Β8Πς- 
{ογάπα Ῥαΐ οποο. Έπτοπι ΡΗΙο, Ρ. 691, οἶίεὰ ὮΥ 
Καῑπ., νο Ίεατη ἰλλαί 1{ {Πε Ηἰσῃ Ρεϊθεί οπίετοἆ οῃ 
πΙΟΥΕ ΏιπῃΠ οπε ἄσή ἵπ ἴμε γαα, οΥ ο[ίεπετ παπ 
Όνίος οἩ {παΐί ἆαγ, Πο Ίναδ Ρριέ ίο ἀεαίμ υλλοιί 
ΠΠΘΤΟΥ. ΕΥ ἀγνοήματα αἴε πθαπί αἰ] 5αοΏ 5115 ΓοΥ ( 
νο οχρϊαίίοη γνας Ἠθ]ά αναϊ]αβ]α; 5ἶπς ΟΡ Ρί6- 
ευπηρίίοη απά Ὑ]α]πεξς, απά ία πποτο Ἠείποιβ 

Ὁ. αὐτῆς] 5οἵ]. τῆς κιβώτου, Ποί διαθήκης, 35 8ΟΠΊΘ 
επρροςθ ({ογ (ας {χε 5εη5θ ννοι]ά Ρε Ιπαρροβί{ε): 
απ ἔποισῃ είς ἶς σοῖηπσ [αγ βαοκ {ογ απ απίεσθ- 
ἀοθπί, Υοί ο ννοτὰς ἐν Π στάµνος --- διαθήκης 16, 1Π 

ο/εησθς (45 πΙΙΤά6Υ, αἀπ]{ετΥ, Ἰποθξί, Ρ]α5ρμεπιγ) ΄ 
Ροΐπσ εκο]ιάθά {οπι οχρἰαίίοη. Τ]ϊς εἰσηίβοα- 
ἤοη οἳ Μπο νοτὰ 6 αἶδο {ουπά ἵπ με (αβεῖσα] ͵ 
ΨτΙίεΙς. θε ΠΙΥ Νοίο ου ΤΠαογά. νΙ. 84. Νο. | 

5οπιθ ΠθαςιΓθ, ραγεπί]εί]σα]. 
---Χερ. δόζης.] Τί 15 ρ]αΐπ, Ποπι α οοππρατίδοη 

οἳ {λε ῥραβ5ασος ΊΠοΤο {ημας οἰιετιβίπι αΓο ΤηθΘΠ- 
Ώσηοά, ἴμαί Πιογ ννοτο θ/πιδοζϊοαϊ επιθίεπιδ ο ιο 
Ποίπε παίµτε, ἀεποίῖπς ια ΒΙΡΙΘΠΙΘ 6ΟΥΘΙΠάΠΟΘ 
ο {πα Ὠείίγ ονογ αἰἱ οΓθαίίοῃ, απά τερτεςσεηίίησ 
18 (μίο]ατγ Ῥτοδθπςθ. Τ]ο δόζης 15 ΒΥ ΠΙΟΤΘ Τ6- 
σεπί Οοπιππθηίαίογ 5αρρο5θἀ {ο τοείετ {ο {πε 
αῬ/επάομγ οϐ πο βσατας, οονετγεά αἰ] ουαγ γνίῃ 
σο]ά: Όπί Ὦγ πο οαγ]ίθγ 9Π6Β, {ο « {μα σ]οτΥ οί 
Όνε Τ,οτὰ  ἀννε]]ίησ Ρείννασῃ, απά 5πἰηίπσ αγοαπἆ 
ὤποπα, δαρροςεά {ο Ῥο αἰ]αάοά {ο ἴπ Ῥ6. Ίχσσ. ]. 
Οµπ πο ρογειαδίοΠ, Γοαπά απποπσ αἰ] παίίοης, οΓ 
5οπιο γρα)οπίαν ᾖίαεο Ὠοεϊπσ εεἱεοίεά ὮΥ {ιο 
Ώοἵεν {ου ἴλε πιαπ][εδίαιίοπ ο{ Πἱ5 Ῥτεδεποθ 599 
ΜασΚκη. 

---ἶλάστηριον.] Τηϊς ννας (ο Πλ, εουεγ οι ιά 
ΟΓ λε «τίς, (οἵ {6 πιργει/-θραί,) 5ο σα]]εά Ῥδσαιςο, 
ὮΥ Όιε ερτϊη]]ἶῃσ ος Ρ]ουἆ προῃ 16, πο αἰοπεπιοπί 
ν/ας εΠοοίθοᾷ οἩ {λα ἆαγ οῇ εχρίαίίοπ. “«Ονεγ ης 
(5αΥ5 Θίπατί) ιο ἨΏϊνιπο σἰοτη (οἵ απρεγπαίαγα] 
Ῥγισηίηςςς) νναβ 86εΠ; απἀ Ἠθπορ (οά τνας 5ρ- 
Ῥοεεά {ο Ὦθ 5οατοᾶ οἨ 1έ, α5 Πὶς {ητοπο, απά {γοπα 
1 {ο ἀἱδρεῃπβο 86 ΠΊΘΓΟΥ, ΨΠθη αίοηπθπησπέ Ίαν 
πιπάθ {ΟΥ πο 5ἶης οῇ {ο Ῥθορίθ ΡΥ αρτίηκ]ἶησ 1 
ΨΙ Ῥ]ουἆ.”. ἩΥ οὐκ ἔστι νῦν λέγ. κ. µ. ἵν ἵβΒ 

ΥΟΙ.. ῃ. : 

256. 
8. τοῦτο] 3οπιε ΦΙΡΡΙΥ διὰ, ΟΥ κατά; Ἱ. 6. ΄Ὦ} 

Όπς τοφίτιοί]οη απά ἀἰβμοι]{γ οῇ αοσοςς.. ἜΤμαϊ, 
Ἠούνανογς, Ιηγο]νες α πεεά]εςς Πατεηποςς; απά 1 18 
Ῥοίέας, ην οἱ]6Υς, {ο τασαγᾶ τοῦτο 45 τθργεβεηί{- 
Ίησ {16 φμῤ]οεί οἳ Υγ]ιαί να αἰση]ῇβοά Ιπ {θε ἵπ- 
βἰγιοίίοη, πιθαηί {ο Ῥο ἱπ]πιαίεά ΡΥ α βοτίἰ οἱ ἤσι- 
ταίἶνο απά αρἰτίαα] αρρ]σαίίοπ ο{ ίμο Ιπ]αποίϊοης, 
οἳ ΡΥ ια Ιπ[ετεηςοθ {Τοπι {Π6πα: ΥΥΠΙΟΗ (11 τηθαπ8 
{ο βαγ) 15, {αί {λα ἴγαο αρρτοαςῇἩ {ο «οά, απά ας- 
ο655 {ο {πο τεα] ΠοΙΥ οὗ Πο]ες, ΗΕΑΝΥΕΝ, ΡΥ {πε 
οχρἰαίίοη οῇ βἵπ, Ίναςδ ποί ο]εατΙγ τενθοα]εά νλί]ε 
ιο εν] Π6οποπιγ ειρβἰείοά. τὴν τῶν ἆγ. ὃδ. 
6 Ῥιαί {ΟΥ τὴν εἰς τὰ ἅγια (8οἵ]. τὰ ἐπουράνια) δδόν. 
9ο Μαίΐ, χ. ὅ. εἰς ὃδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε. Τη9 
πηθαπῖης 5, παί (πτοισ]ῃ ᾗεβας αἶοπε, πιαπ]]πᾶ, 
νηθδί]οι ανν ος (6πΠΙ68, Ἰανο {ερ ασοθςς {0 
έπο ἸθανεπΙΥ ππεχογ-βθαί, πο ἴἈτοπθ οῇ στασε, 
πΥΠΙοΗ Ὠαά Ῥείοτο Ῥεεπ οὐβίταοίεά ὮΥ {Πε Ιπιρεά[- 
Πιθηί5 οῇ {πε οετοπιοπία] Ίαν. ΒΥ τῆς πρώτης 
σκηνῆς (ΥνΠΙΟΏ Ὠας Ῥδεῃ ναγίοις]γ Ιπίοτρτείες) 18, ἴ 
Οη]ς, πιθαπί ΒΙΠΙΡΙΥ ια ᾖγδί ἀἱερεπεαίίο ; Ἱ, Θ. 
Οναί απάοτ {πο Ηγδί {οπηρ]θ. Τε Ίπιασθ ἴη ἐχούσης 
στάσιν 5 πἀαρίεά {ο {πε [σγεῖπ σκηνῆς. ΟΕ στάσιν 
ἔχειν ἵπ {πε 5οπ8θ “'{ο διῤςίοί,” ΕΧαΠΙΡΙΕΡ ατα α- 
ἀασεά {οπα αι. Πα]. απἀ Ῥο]γδίας, 

ὄ 
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χ Λος 13. 39, 
αἱ. 8. 21. 

ΗΠΕΡΒΕΝ5 ΟΗΠΑΡ. ΙΧ. Ὁ--- 11. 

υ . ᾽ ᾽ ’ Ά.. κ 

σης στάσιν. " Ἔπις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκοτα, καθ ον 9 
. ’ λ ’ , ΄ 

δώρά τε καὶ Φυοίαι προσφέρονται, μὴ δυνάµεναι κατὰ συνείδησιν τὲ- 
αἴ,εν. 1. 9. 
Ναιη. 19.7, ἄο, 

. . ’ ας ’ ο ’ .Ἡ ’ 

λειῶσαι τὸν Λλατρεύοντα, ' µόνον ἐπὶ ῥρώμασι καὶ πύµασι, καὶ διαφὀ- 10 
ϱ υ. . ’ Γ ". -” Γ 

ἐδυραδ.]. ροις βαπτισμοῖς, [καὶ] δικαιώµασι σαρκὸς, µέχρι καιρου διορθώσεως 
6. 20, 
ὅ δ.]. 

9. ἥτις] 5οῖ]. σκηνὴ, « [νπῖοἩ ἀῑερεπβαίίοπ] 
Ιπρεάίηπσ {εο αοσθβδ {ο (ἀἄοά. ἹΠαραβ. βοῖ]. ἐστι, 
«615, ΟΥ Ἰαδ Ὀθδει, α ἴΥρε ογ Βσατε, ος: αὀαππῦτα- 
Ποπ, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, οἳ έλα ϱπίταποθ ΟΓ ἴ]θ ΠΠΟΓΘ ϱχ- 
οε]]οηί Ηϊσ Ετὶοδί Ιπίο ἨδανεΠ, ΝΠΕΤΕΡΥ ἶς οῦ- 
{αΐπεά {ες αοσθβς {ο(χοᾱ. Εις τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστ. 
5 Ῥορί τεπάεταά “΄ πρ {ο έν ργερδεηί εππς,” 1. 6. 48 
Κι. ννε]] εχρ]αῖης, ἴ]ε τὸν καιρὸν τῆς διορθώσεως 
αἱ ν. 10, απἀ νηῖσο] Ἠαά Όπεν Όεσαῃ (5εεσ. 10 --- 
14 19, 22.) νν]ει ἴΊετθ Ὕνας πο Ίοησετ οσσαδίοΠ 
{ο {1ο {γρο οἵ βσατο Ιπ ααθδίίοΠς ίποασΗ ὮΥ ἴ]α 
οοηίΙπΙαποθ οϐ {ο ἸΤοπιρ/ο-κετυῖορ, απὰ ἴ]α Ῥεί- 
νει5θ υπρε]ίοΓ ο έα «ᾖθννς, 1 παὶσηί Ὦε εαἰά ε{1]] 
{ο εχὶεί. ἘΥ δῶρα απά θυσ. ἃτε ἀεποίεά αἰὶ 5ογί5 
ος εχρἰαίοτγ 5αοτ]ῇσςε5 ; απ δυνάµεναι 5 ἄΟΟΟΠΙΠΙΟ- 
ἀαίεά 1Π ροπάἆθτ {ο ἴα ΠθατεΓ απά ΠΠΟΓΘ ΙΠΠΡΟΓ- 
ἰαπίποιῃ. Για 5θηςο ΟΡ μὴ δυνάµεναι --- λατρεύοντα 
(5οιποαν/παί ἀιδραίοά) 5οεΠῃς {ο 6, 'ὁ ΠΙΕΙ οαηποί 
Ῥοεγ{εςοί]γ (ταπα]]176 {ο οοηκδοῖθεηςσο ο{ {λα ΥΥΟΓ- 
ΒΠΙρρογ [νο ο ες {λε5ο εχρἰαίοτγ 5αογίβοες].” 
ΤΠ{ετα]1γ, « εαπποί ππακε {πο ΥογεΠΙρΡΡετ ρετ[εοί 
1η τθβρθοί {ο Πὶ5 σοπφοίεηοθ.”. Τ]ἱ5 ἀοοίτίπε {ῑε 
}ουνς [αὰ Ἱπάεεά Όθδεπ {απσηί ΡΥ ὠεῖτ Ῥτορῃείς; 
Ραΐ{, αξ [αγ αξ ἴια ρτοαί ππι]Ηἴιάς γνας οοποεγηες, 
η ναίῃ. 

10. µόνον --- ἐπικείμενα.] Τη (ϱοπιπιεπίαίοτβ 
ατα ποί α Ππί]ο ροτρ]εχεά {ο ἀείειπιίπο {α σοἩ- 
βίγαοίίοι απά Ἱπίετργείαίίοπ οῇ έεςο πνογάς, οἱ 
ΝΡΙΟΠ ενα {16 τεαῖησ 15 ἀεθαίεά. ῥβενοτα] ναττ, 
]εοί{. οχῖςί (ε5ροαςΙα]]γ δικαιώµατα [ΟΙ δικαιώµασι) 
νἩ]ο]Ι, ΠΟΝ/ΕΥΘΕ, 566 ΟΠΙΥ 80 πιαηΥ ἀῑπετεπί αί- 
ἵθπιρίς αἲ Τοπιουΐπσ ννμαί 5οοπιθά α Ἠατεῃ οο0Ἡ- 
βίτηοΓΙοή ς--- ΠΑΠΙΘΙΥ, ὁῶρά τε καὶ θυσίαι --- δυνάμε- 
ναι --- ἐπικείμενα:. ἵπ αὐ]αςίίπσ νηίοἩ πιοςδί Όοπι- 
ΠιθΠίαίοτς, αποϊεπέ απἀά πιοᾶρτη, ἴακο ἐπικείμενα 
{ιοῖος, Ἱ. 6. ΙΕ] ἐπὶ βρώμασι καὶ πόµασι, απὰ Υνὶτ]ι 
µέχρι καιροῦ διορθ., πε ἐπὶ Ὀεΐπς Ρραΐ {ος ἐν. Απά, 
Ἰπάσσς, 5 ννου]ά 5οοπι {ο πιοδί ππίπτα] οοη- 
αίταοίίοη: { 1 Ἰοπάς {ο α 8656 νετ οὐ]θσίϊοπα- 
Ριο: {ο Ἀονν οὐ]αίοπ8 απά εαοτίῇσςς σαπ Ὦο ϱαἷἀ 
ίο εοπδἰδί Ιπ ππθπ{5, ἀΓΙΠΚΕ, απά αὐη[ίοπς, Τί 18 ποῦ 
688Υ {966. Τί δποιι]4, {Πετο[ογε, 56εθτη {Παί ἐπικ. 
ἶ6 οΠΊΥ {ο με ἔπΚκεη οποο, απᾶ {]αΐ µόνον µέχρι καιροῦ 
διορθ. ἐπικ. ατα 4ἱ1οπθ {ο Ὦο το[ογγοά ἴο ὁῶρα καὶ 
θυσίαι ; 3189 {πα {1ο ννοτάς ἐπὶ βρώμασι καὶ --- σαρκὸς 
8Τα πηθαΠ{ {ο ἀοείσηαίο αποῄιεγ ο]α5ς οἩ τα]. ο- 
β6γναηςθς, α5 Ρεῖησ πΠθτθ ογάΙπαποθς οῇ {ο /οδήι ; 
απά, (ετε[οτα, ποί αὐ]ο {ο ααἱοί {λε οοηβοίεησθ, 
οἵ Ἱπακθ {ο ννογαμῖρροτ Ρογίοοί. Ίαςδ (1ο ἐπὶ 
ΠηΙΣ{ ποί Ὦο τοπάφτος ἴπ, Ὀαί, ντι πο Ῥορί Οοπι- 
ΠΙΘΠ{Π{ΟΥΒ, οἶέ]οι ργαίογ ΟΥ οήπ. ΤΓ]ιο δικ. σαρκὸς 
ΤΠΥ ἀοποίο οί] παν ΟὈξθεΓναΠςςθβα, 48 οτοιπῃ- 
οἴδίοι, ἃιο.: Ὀπῖ αφ {πο ο]]1ρ8ῖ5 οΓ ἄλλοις ἵ5 ταίεΓ 
Παγδ], 1 15 Ὀοδ[ίογ {ο 8ρρο5ο 5 οἶπαςα πιθαπί {ο 
φα)[ ειο ρτοσθάἶπα, απά ΜΟΝ (πο ίτας παίατθ 
οῇ ο (ρώμ., πόμ., απᾶά πας νο καὶ νυν] Ίνανο {ἶνο 
επρἰσπαίογη [ογζο (18 νηεπ ρ]ασθά Ῥοίνασηῃ νο 
ηοΙΠς ἵπ αρροβίοπ), απά εἰσπ]ν ποπιρο. Π 8, 
Ἠονθνογ, οπη{{οἆ ἵπ 8 αποϊοπί ΝΤρ., 0 Υογβδίοπβ 
απά Ταίλμοτς, απά 19 οαποθ]]εά Ὦγ Οπίοδς. Τη ἵη- 
(οτργοί]ησ βρώμ. καὶ πόμ., ἵὲ 18 Ξπαπσο {πθτο 5ποπ]ά 
Ἠπνο ῬουἨ. βπο] ἀῑνοτειίγ οἳ ορίπίοἩ, αἶποο ἴιο 
ευὐ]οοί οὗ {ο οοπίοχί (4 ρίασμ]αγ βαοτ]ῇσος ) 
ϱ]ιονς (]ιαί {ο ννοτάς πηδί ΠΙσαΠ 6 {ο τοσα]α{ίοπβ 
εοποστη]πς πιθα!5 απά ἀτίπ]κς Ρο] {{ε οἵ Γοτρίάάεη 

” 4 ’ 3 ) » ’ 3 

ἐπικείμενα. ' Χριστὸς δὲ παραγενόµενος ἀρχιερεὺς των µελλοντων ἄγα- 11 

ΒΥ {11ο Μοκαϊς ]ανν.. Ῥαπτ. ὃ. ἀεποίες ἴ1οβ8θ ΟΘΤΕΙΠΟ- 
π]α] αὐ]αίομς οῇ νατίοµςδ 8οΓί5 (8οη16 τεβρεοίίπσ 
ιο Ῥγλεςίς, οίΠεΓΒ, ἴιε μεομίε αἱ ἰαηςε,) ΥΥΠΙΟὮ ἆτθ 
ἀοίαί]εά 1π Τ,ον]ί. απἀ Ναπιοὂ. Άονν ένθβοα, 1ῃ α- 
ἀῑίοῃ {ο {ιο ριεσθάἶησ οἶαδς οΓ τα] οΏδεγναποςΒ 
(1. ο. {6 νατίοις πάς οἩ καοτίβσεβ) ντο ἐπικεί- 
µενα, 1. 6. επ]οἰπεὰ, απά πιθαπί {ο 6 1η {οτοθ µέχρι 
καιροῦ διορθ., 1. 6. Ὑ]ο]ι 5που]ά Ιπίτοάιςσε α Γε/ΟΤ- 
πιαίῖοπ οΕ τε]σΙοη, Ὁ} α «μαησο οἱ οχίεγηα] ΓΟΓΠΙ8 
Ἱπίο γ]ταὶ απά κρἰτιίαα] ννοτδΏίρ; ΠαΠπΙΕΙΥ, ἰμαί οἳ 
Όια (1οβ8ρε6]. ἘΟΓ διόρθωσις ἱρπίβες, 1. ἴπε εἰταϊσ]ί- 
οηίῃσ ο{ απγ {μίησ οτοοκεά; 2. α5 Ἠετε, ἴ1ε δεί- 
ἴησ τ]σΗί οἱ αΏΥ {λ]ησ ντοης. «Όοπιρατε 15. ΧΙ. 2. 
ΤἘμις καιρὸς ἀιορθ. Ώετθ οΟΙΓΘΞΡΟΠάΡ {0 {ο χρόνοι 
ἀποκαταστάσεως ἵηπ ΑΛοῖς 11. 21. 
11-15. ἜἼΠε Αροδίο πον σοηίγαδί {θες 

αΥγππρο]]σα] απά {Θ6ΠΙΡΟΤΑΣΥ πι]η]κίταπομς απ ογα]- 
παηςθς Υ πο οβεοίπα] εετνίοε5δ οῇ οἳτ Ἐε- 
ἀεεππατς, ο οχοτοῖξες {Πθ ο[]οε οΓ Ἠίσ] ρτῖεςί ἵπ 
α σγοπίετ απά ΠΟΤΕ Ρεγ[εοί {αθεγπας]ε, ενθη ἵπ 
Ἠθανεῃ, ν. 11, Ιπίο γνμΙοἩ θε εμίεγεά ὮΥ 5 ο/η 
Ρ]ουἆ: (πας ρτοσυτίπσ είεγηα] τεάεπαρί]οη ΤΟΥ 18, 
ν. 12: (ο 1 {ο θ]ουοά οἱ Ὀ]]5 απά σοαΐ5, οΠετεά 
ΒΥ ια Τ,εν]έίσα] ρτϊεςί5, οου]ὰ εΏεοί απ΄ ουννατά 
Ῥυγίβοαίίοη (ν. 19.), ππαοῇ ππογε παηςί {16 Ῥ]ους οΕ: 
Ολγὶςέ ρα ΓΙ(/ πε οοηςοῖεποςθ, απά Πΐ {πε Ῥε]ίενετ 
{ογ Ἠδανεῃ (Υ. 14.) : {οΥ {Πἱ5 γεαδοπ θ ἶ5 αρροϊπ{εἁ 
Ώπο Μεάἰαίου οΓ {1ο πεν/ οοναηαπί; ἴ]αί ϱΡΥ ἁγίησ 
ἰο Ῥιτοβαςο τοεπηρίίοη {ΟΥ ΑΙΠΠΕΙΕ, 6Υθη 1Π ΓΟΓ- 
ΠΠΘΓ ππες, Ρο]16υοτς οΓ α]] ασεῬ πι]σ){ τοσσῖνε {λα 
Ρτοιηϊςθ ο απ οίθτηα] Ιπῃετιίαηςε (Υ. 15.) Ηο]άεπ. 
Ιπ νν. 11, 19, ια [ρα ΐπσ Γεαϊιτε αγα ἴ]ιε ῬΓθβ- 
οπςθ οῇ ουγ σγεαί Ηϊσ] Ῥτίοςί, απἀ 5 απίταησε 
ΙΠίο {πα ἨοΙΥ Ρ]ασο, η] απ εἴεγηα] ΓΑΠΡΟΠΙ ος 
Ἠΐς ουνπ) αοραἰςίοη : {Ἴεςα, αοσοτάἰπσ]γ, οοσΙΡΥ 
Όπε Πνεί Ἰπο απά {Πε Ἰα5ί. ἨΝοασί ἵηπ Ἱπροτίαπος 
ατθ {ο (αρετπασ]θ, ννηοτείπ (Πίς Πση ργῖεςί οΠ]- 
οἰαίες, απά πο Ρ]ους νν]]ο] Ἰε εαοτΙΠοῖα]]γ επεά 
Ἠ]5 ο Ῥ]ουά, ἴἶιο {αθετπασ]ο οῇ 5 Ἠάπιαπ ηᾶ- 
ίατθ: {ηεςο οςσοΡΥ {ης 5εοοπά πο απά {6 Γουτί], 
Τ,αςί ἵπ οοηβἰἀθταίίοη ατα, {6 (πογπας]ε πιαᾶθ 
νὰ Ἠαπάς Ἱπ έλα {επηρί]ςα, απά {με ςαοτὶβοῖα] νὶς- 
επι ίπετο (γρίσαἰ1γ εἰαΐη: ἴπε Ρ]ουά ο σοαίΐ5 απἀ 
οαἱνες; {οθρδο ατθ ποσαἴσείη Ιπίτοᾶασεά ΤΠ ές ἴννο 
οθηίτα] πες ΟΕ ιο είαπζα. (Βρ. ευυ.) Τη 
αθογο τοππατκ οθγίαΙπΙΥ ἀἰδοονεις α τοβπος {αδίθς 
Ῥι{ ΠΙιαηΥ ΟΓ ΠΙΥ τοπἆθ[β ΠΊαΥ, ποί ννμοιμί ΤΘΔΡΟΠ, 
οὐ]οοί {ο {(Πὶ5 οοηνετίῖησ οϐ (λα Ῥαβκαρο Ιπίο 
δίαπσαδ, Ἡδ 1 Ὠιο Υο6τδθβ ὝνοΓο ρατί ο{ α δοπποξ. 
λος ΙΠΣΥ {ευ Ῥο ἀἱδροδεά {ο αστοο γγὶί]ι {ἴπθ 
Ἱοπτησά Ῥτο]αία, (ναί ἴἶιο εραποᾶος 18 Ἀθτο Ιπάἱδ- 
Ρεηκαῦ]θ. 

--- Χρ. παραγ. ἀρχ. τῶν µελλ. ἆἀγ.] Ο8Ρ 8 ιο 
οοπηρ]θίο 86Η56 8661η5 {ο ο τα οχργεβςθά ΡΥ 
Καπ. πάς: ουσ Οληδίας ας ἵπ ἵθγγας νοηίθ- 
5οἱ, ΘΙΠΑ ἵπ ΒΠΟΠΙ, αἲ, πηοτίο εαροταία (δι) αἵματος 
ἰδίου, ν. 19.), Ποτοί ροπΏϊ[οχ οί ἀθῦατοππας Όοπα 
[ανα Ἠο τἰσ]Η]γ τοραγᾷς τῶν µελλόντων ἀγαθῶν 
α5 α (ἱοπί. οῇ σπ18θ, α8 7ο1η γΙ. 9ῦ. ἄρτος ζωῆς. 
απά ΡΠΜΙ]. ἵν. Ὁ, ὃ Θεὸς τῆς εἰρήνης. ὮΒΥ τὰ μέλλοντα, 
Ἰο οὔβογνος, ατθ πηθαπ{ ος αοσθςς ἴο (οά, γ. 8, 
οχρίαίοι. ροτρο{πα]]γ αναἰ]αῦ]α, ν. 19... 4, ἵπαῃ- 
ου] 1ν οῇ πη]πὰ απά οοηφοίθπος, ν. Ὁ. κ. 2, ὁ, απά 
οίογηα] {ο]]οΙίγ, ν. 15. Τ]ο Ῥ]ορεῖπσς ννοτο αἱ {6 
Ὠπιο {ιο Τον ]ἶσα] ννογελίρ Πουτὶκμεά, είπα Υοί 
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Φὦν, διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνης, οὐ χειροποιητου, (τουτέ-- ΒρΗ. 1, 7. 
3 / » ’ πι 3 Π 3 ϱ/ / Δ ’ 

19 στιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως) " οὐδὲ δι αἵματος τράγων καὶ µόσχω», 
Π ο ’ - ’ π «/ 3 / 

διὰ δὲ τοῦ ιδίου αἵματος, εἰσηλθεν ἐφαπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν Λυ- τρ 
χ],εν. 16. 14,16. 

19 τρωσιν εὑράμενος. 
κ Ὦ] ᾿ Ν τ ’ Δ ’ 9 δὲ 

ὑ 7αρ το αιμα ταυρων παει τραγω», και σπουύος 

Οο1, 1. 14. 
Ἱπ[τα 10. 10. 
1 Ρει. 1. 19. 

Ναπ. 19. 2, 4. 
µπίτα 10. 4. 

δαµάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωµένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς Υ!.υΚε 1.5, αμ ς ῥαντις ς µενους, αγ ρος  ΠΝ ϱ705 Ίοπι. 6. 18. 
μ. 5. 2. ’ υ τ δ ια νι / 

14 καθαρότητα 7 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος Αν 
3 , ς Ν / ») ” ν 9 ω Ὁ δ ἃ ο. 20. 

αιωγνιου εαυτο) ποοσΆηγΣΥΧΣΝ) σαμωώωμον τῷ Θεῳ, κχαυσριὲι την) συγειόοΊησι Ῥιε. 3. 1. 

ς » 3 ' ο 3/ 3 Ν ’ ο 

16 ὑμῶν απὀ γεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρευειν Θεῳ ζώντι ; 
' 5 . .. τα 6. 1. 

να καὶ διὰ τοῦ 4 8. 18.84.09, 
1 Ἴομπ 1. 7. ” 3 / ’ ; 3 

το διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστὶν, ὅπως, Θανάτου γενομένου εἰς ἄπο- Πεν.1;ὅ. 
ἆ Αοἱς 19. 99. Π . η - ; ; , ὶ . « , ῃ 

λύτρωσι» τῶν ἐπὶ τῇ πρωτῃ διαθήκῃ παραβάσεων, την ἐπαγγελίαν λά- Το, ὃ. 35. 

16 ῥωσιν οἵ κεκληµένου τῆς αἰωνίου κληρογομίας.---- ὅπου γὰρ διαθήκη, 

Λέτε, απἀ τοςετνθᾷ {ο 6 ενα Άπια οῇ το[ογπ]ᾶ- 
Ποπ. ΤΠΕΥ παγ, Ἠονθγετ, ο απἀθτείοοά α5 
οοιηππεποίης ἵπ ἰμῖδ ννοτ]ἀ, απἀ {ο ο οΟΠΒΙΠΙ- 
τηαίθς ΙΠ {πο πεχί. δΔιὼὸ τῆς μείζονος καὶ τελ. σκηνῆς 
β]οι]ά Όο τοπἀοτεᾶ, ΄΄Ὁγ ἴμο Ὀείίετ απἀ πιποτθ 
Ρετ[εοί ἰαρετπας]θ.”. ΤΠ ἶ5 ποί αστοεᾷ {ο ας 
Ὠπής σκ. ἶ5 ίο Ὦο τείεττεᾶ. Τε εατ]ετ ΟΟΠΙΠΙΕΗ- 
{αίοτς ἵπ σεποτα] 5αρρο5θ 1 {ο ἀεποίθ ία /πιατι 
παίμγε οῇ 6ιγὶ; νηῖ]ε οίπετ απάετείαπά 1 οῇ 
ιο Οιγὶςίαπι (Ολγοι. Βυαΐ ννε]] Γοαπάεά οῬ]ες- 
ἴοης5 αγθ ππαἆθ {ο Δοΐι εποςο Ιπίετρτείαἰ]οπ5 ΡΥ 
Ώιπά., Ῥίπατί, απά Καῑπ., νο (νΠΠ πιοςδί Εχροςί- 
ἴοτς {τοι Ἰηοίς. ἀοννπννατάς) απο ασγθεᾶ (ἐαί, ἃ 
οοπιρατίδοη 15 Ἰθετο πιαάο οἳ Ολγὶςί νι νο 
1 6υν]5ὴ Ἠϊσ]ι ρεϊθςί, νο, ΟΠ {λα ἆαγ οῇ οχρἰαοἨ, 
αςςοά (Πτοισὴ (πο Βαποίαπι Ιπίο {ο ΗοΙΥ ος 
οἱἱε5. ἜΤ]ης πο Αροδί]ο ΠἹΘΙΠΒ {ο 6οπρατθ {6 

υἰφίθίε /ιεαυεπδ (οπ]]οὰ Ὁγ πο ανν {ο {επί οῇ 
(οά), ὑτουσῃ νυμίοὴ ;θδι ραδςεά, ἵπ Πὶ5 α5οεη- 
βἶοη {ο {πα Πσ]οςί Ἠθανεῃ, ΥΕ {ια ναι] νΥμίο] 
κοραταίες {]ε 1 ενδι Βαποίαπι {ΟΠ ία ΗοΙγ ο 
Ἠο]]ε5δ. Ῥκηνὴ τελ. ὉΥΙ]] εἶας5 ἀεποίο {πα οχίθγΙοΓ 
Ρατίς ο{ πο ἸεανεπΙγ Αἀγίαπι. ο αἱ ἵν. 14. 

 Ολτὶκί 19 8ΡροΚκεηπ οΓ 45 διεληλυθὼς τοὺς οὐρανοίς. 
Τ]ής νῖανν, ίοο, 15 οοπβτπιεἁ ὮΥ {πο Αγο]ε τῆς ; 
{ος νθογο ΠιαΥ Ῥο 5αρροδθά απ αἱ]αδίοη {ο (μα 
σκηνὴ κοσμικὴ πα ἐπίγειος αἲ Ὑν. 1, 2. Χειροπ. 
ΙΠΘάΠΒ ΄ ποί πιαᾶο Ὁγ πια Παπάς, οὐ ταύτης τῆς 
κτίσεως, “΄ ποί οϐ (15 ννοτ]ἀ οἵ οτεπίΙοη, ποί ο 
δατί]γ, Ὀπέ Ἠθανθπ]γ 5ίταοίατο,) δοἳ]. ἣν ἔπηζεν ὃ 
θεὸς, ΥΠ. 2. Τις διὰ ννΏ]] Ὦα {οΥ σὺν Οἵ ἐν, 35 ἵΠ 
Βοιῃ. χὶν. 20. απά ο/ίθη. 

19. ἐφάπαξ.] ἈΝαπιε]γ, οἩ επίθτίησ Ιπίο Ἰθανεη 
α[ίεγ Ἠΐ5 αδοθηςίοη. Τήη6γο 56θΠη Ἠθτο απ αἱ]ιι- 
βἵοή {ο {πο ΗΙσῃ Ῥτίεςί)ς οπηίθγίησ οπεο ΟΠΙΥ, ΘΥΕΙΥ 
Ύεας, ΙΠίο ἴπο ἨοΙγ οϐ Ηο[ῖες; α. ἆ. “« ναί ια 
Ααγοηπίσαὶ Ἠίσι Ῥτιοςί οπίθγοά οπεο ευθγ! Μέαγ; 
Όιο τοεαί ΗΙσῃ Ῥτίεςί επίετεἁ οπεο Γογ αἰἰ.”. 96θ 
χ. 10. 

19 ---15. Ἠετο ἵ6 απ ατσΙπηθη{ΙΠῃ α πιϊπογὶ αἆ 
ππα]μδ. Ὑποδὸς δαµάλεως. 366 ΊΛΝαπ, χἰχκ. 2---9. 
Ῥαντίξουσα, “΄ βρτἰη]]ησς  Ἱ, 6. ν]εη πη]χεά ννἰ(ῃ 
πναίετ, ἔλας Γοτπη]ηπσ α ΠοΙΥ Παπά α5εά {ο ραΓΙγ 
Ώιο ἀοεβ]εά. 

--- διὰ Πνεύματος αἰωνίου.] Απ΄ ππαςια] 6Χργες- 
βἴοπ, οΓ νηίο]ι ἴο 66ης5ο απά αρρ]ισαίίοη Ἠανα 
Ῥθεεπ ποί α Πίο ἀεραίεά. ΜαπΠΥ οπι]πθηί ΠιοάθΓη 
Ἐκροβί{ου5 (45 Βεζα, α. (αρε!1, «οππατ, ΨΠπίησα, 
Υ/ο], Ῥϊετςς, Οατρ7., απ Εγπθς/{) τοῄοτ πνείμ. {ο 
Ώιε οίοτπαὶ απάἆ ερἰτιίαἰ παίατο οϐ ΟἨτςδί, Α 
γιθὺν’ αἱ5ο αἀορίεά Ὦγ Βρ. Βυα1 (Ώε[. Ειά. Νίο, 
Ῥ. 19.), Ίο {ακας {Ἡθ 56ηςο {ο Ῥα, ΄ Βίεγπαπι 
Οτὶδα Ὠϊν]ιπιαίετι, »ἶνο ἀἰνίπαπι ΕΙ Ὠείὶ Ροί- 
βοπαπα. πηἰίαπη Ἠαππαπαπη παίαταπη ἵπ ατᾶ Οταοῖς 
Ὠεο οὐίι]ήςςο.”. ᾿Τ]ΐ6 Το βαρροΓί5 {ποπη {ο Ερίς- 

1 Τΐπο, 9, δ. 
Ἱη[τα 12. 24. 
1 Ρει. 8. 18. 

{19 οἱ Βαγπαβας ΟἨ. γΙ., νηετο Ἠθ 5αὖς ο{ Οητὶςί: 
αὐτὸς ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἤμελλε σκεῦος τοῦ 
πνεύματος (ίε νεββε] οἳ ία ερἰτίαα] παίατο οῇ 
Οιτς{) πρβ θυσίαν. ΑπΠὰ 6ΙΕἨ ΠΙΥ ΥεΙΥ 
Ροβε!ΡΙγ 6 {πα 5εη8θ : {ποισ] οί]ετς οῇ έλα αρονε 
Εκροβίΐοτς {α]ε α δοπιεν/]μαί ἀῑΠετεηπί νίενν. Απά, 
Ιπάθεεά, πε νν]ο]ἰο ἹπίεγργείαΙομ Ιδει{Γ ἶ5 πο 
απ{ο βα{Ιδ[αοίοτγ. ΤΠ ν], (ετείοτε, ο Ρεΐίετ, 
Μη {ο αποϊεηί 6οπηπιθηίαίοτς ἰπ σεπετα], απάἀ 
ΠΔΠΥ οπη]ηθηί ΙΠΟάεἵΓΠ 9Π65 (45 (Οαἰνίῃ, Εδί., 
ΥΨΡΥ, Βρ. ΜΠάαΙ., Ἰηπος, Καῑπ., απά Βατ), 
ἴο απἀετείαπά Ιί οῇ {πε ΓΠοίη Βρίγιί, εἰίεί Ρε- 
ΒΟΠάΙ1Υ, ος {Πτοισῃ Πὶς {π/ιοπισοδ, ὮΥ ννμ]οῖι ΘΥΕΙΥ 
εἰτοιιηξίαπος οῇ οΆγ Πεάεεπιεγ”5 οοΙ5θ 15 δαϊᾳ ἵπ 
Φοτ]ρίιγθ {ο Ἠανεο Ῥθεπ αοοοπηραπἰθεᾶ. Ἀεθ {θ 
ΤΘΙΕΓΕΠΟΕΡ Ιπ Βοοίΐ απά Θίπατί. Αοοοτάᾶϊης {ο πε 
/οηπιεγ Ἱπίετργείαίίοη, {5 ἰοχί δαρρ]ε5 α ῬτοοΓ 
ΟΓ έ1ιο οδδοπέἰαί Ιεἰ{ οί Οιγὶςέ: αοοοτάῖπσ {ο {6 
ἰαίίεν, 1ὲ ενἰάεησςς {Πε οἰογπαί Ιινϊπίίη οἱ ιο 
11οἴψ Αρὶρή. Έοχ α Γα1]1 ἀϊδοιβείοη οἱ {1 ρτεβεπί 
Ρᾶδκασο, απἆ α τενΙθύ/ οῇ νατίοις Ἱπίετρτείαίίοη8 
ΠΙΟ Ἠανα Ῥεεη Ῥγοροιπάεά ὮΥ τεσεπί Όοπι- 
ΠΙΕΠ{Α(ΟΙ5, 566 απ εἰαῦογαίθ Ὠἱδδετίαίῖοη ΡΥ Ἠγίη- 
7ΕΥ ἆε Ῥασρτάοίῖς ο{Ποίο, αποά ΟΠτὶείο (ποτ 
η Ερίςί. αἆ Ἠερταος Τ41Ρ5. 1995, Ῥτοῦ. Βίαατί 5 
1511. Εκοιτεις οἨ {μδ ΒΗρϊκί]α, απἀ ντ. Ῥγο 
ΦΤΩΙ{1)5 ἨΏἱδοοιΥ5δ6β ΟΠ {πο Φαοτιῇςο απἀ Ρτϊθεί- 
Ἰουά οῇ ΟΗτίεέ. 

15 --- 19. Τη {5 ραξεασο (ρετρ]εχεά Ίπ Ιςε]ῇ, 
απά ΥΠΙΕΠ Ίας Ῥεεῃ {1]] πιογε Ῥετρ]εχεᾶ ΡΥ ἴῑιθ 
ναπίουις Ιπἰετργείαίίοης Ῥγοροθεά), ἴμε ἀῑ[ιοι]γ 
οΛΙΕΠΥ ίπτης οἨ {γε 5οη5θ {ο Ῥ6 αβιχεά {ο διαθή- | 
κης. 

{ετρτείας ἰοδίαπιοπί. ΤΠαί 5εη5ε 15 πον’, ούνενογ, 
6ΕΠΕΤαΙΙΥ τε]εοίαᾶ, α5 Ιπνο]νίησ ννηαί Ῥογάςιβ 
αροή αὐθιτά({γ. (966 {πο είαίεπιεηίς ο Τε ΟἼετο, 
Μαο]κη., Β]αάς, Και, Ηο]άεῃ, απἀ Ῥτοῦ, Θεπο]θ- 
Πο]ά.) Ἐοτ Ίου, 1 5 αθκθᾷ, οππ ἄΠΥ οπθ Ὀθ 
οα]]αά ιο πιεαἰαίον Οἱ α ἐεδίαπιεπι ἩἨον «υπ α 
{εβίαπιεηί πθεά α Πποάἰαίου 2 Ἠονν οαηΏ αΠΥ ο0Π8 
Ῥο οα]]εά {λε πιεάϊαίογ οῇ Ἠϊδ οννη {δβίαπιεπί 
Ἠονν οαπ {πε Μοβαίο Ίανν Ὦο οα]]οά α ἑδείαπιθηί { 
ἨγΊο ννας {ιο {θείαίογ Ἰ Απά Ἠοὺν οαη 1 Ὀε 5αἱά 
Όπαί πα {αρίαίογ ἀϊεά {ο τοπάεγ Τί να]ά τ Τηῖς, 
Ιπάθας, ἶ5 8ο Ρ]αἶπ, ἐλαί πο Εχροβίΐογς ο/ αΏηγ ποίθ 
ΠΟΥ οοηίεπἁ {οι {πο 5οη5ο ἐοδίαπιοτί Πιγοιισ]ιοιέ 
Ώιε Ραςβασε; απά Ῥογμαρς 0α1ρ7. ννα5δ ια Ἰαθέ: 
Ώλοισ] 6οπιθ (α5 Γπηῦοτο] απἀ Μεάλαγεί, Ίπα 
Τββοτίαί]οη οἨ {πε εαρ]θοί, ἵπ {1ο ΒΙΡ]. ἨΗασ.) 
85οτῖθε {ο Τί {ο ἄοπθίο 86Ώ59 οἳ εουεπαπὲ απἀά 
ἐεδίαπιεπ{; ΠαΠΩΘΙΥ, ἃ οονεπαπί ΨΠΙο ρατίακος ο 
Ώια παίατο οῇ α {οδίαπεηί, Τί 198, Ἠούνενετ, σεη- 
εγα]]γ αἀππ]αεἆ, εναί Τη ν. ὅ. {θ 5εηςο ἶ5 εουεπαπέ 
(45 νΙ]. 6. κρείττονος διαθήκης µεσίτης, απᾶ ο{ἴθη 
εἰδαυν]οτο 1Π {5 θουΚ απἀ οί]ετ ρατί5 οὗ ἰμο Ν. 

ΒΥ πιοςδί Εικχροδίΐοις {Πίς Ὕγας ΓΟΤΙΠΕΤΙΥ ἵπ- | 
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ῥεβαία, ἐπεὶ μή ποτε ἰοχύει ὅτε ζη ὁ διαθέµενος.--- Οὔεν ουὐδ 

Τ.) ; απά ἴπο οπ]γ ἀίῄοετεπος οΓ ορίπίοη ἶ5, Ψείμετ 
αἱ νν. 10, ΙΤ, Τί 18 το Ίνανθ {6 δάπιε 86Π56, ΟΥ ναί 
οἱ ἐοδίαπιοί (1. 6. 1.) ὍἜ]ο /ογπιεγ Ρροδίίίοι 18 
πιαϊηίαἰπεὰ ὈΥ πιαΠγ τεσθηί Εχροβίΐοίς (45 ΣἸετος, 
Ῥοςάἁγ., ΝΠΙεΠαεΙΙΣ, ΛΙαοκη., 3ί6ιά6Ι, Ρατκμυτεί, 
Ἠο]άεῃ, απά εδρεοία]]γ Ὦγ Ετοβ. Δομοιεβοείά): 
ἴπο αγ ΏΥ Οαἰνία, Εταδπι., 1 οἱί, Α0ρ. Ἀεννο., 
Αἱυετά, Βεησε!, βομθιδη., Υγα], Βγείδομπείάετ, 
Ἠοφενπῃ., ΚαῑΠ., Ῥίαατί, ΦΙαάς6, απά ΜΙΤ. Ἠοβε οἩ 
Ῥακ. Τ]οῬς νο αἀορί ἴε /ογπιεγ νἰθνν αἱ]ερε 
ἴμαί 5ο] ἶ5 Ι]κ6ΙΥ {ο Ὄ6 πο 56Π56 76, ἃ5 Τί 18 
{ουπά ἵπ ο μγεσεεαίπσ ειδε; πα πο Μοφαῖο 
οονεπαπί οαπΠοί ννε]] ωθ σοηβἰἀθτοὰ α5 α {εδίαπιοπέ, 
απά ἴἶιαί αοσιΓαοΥ ΟΓ αγσαπιεηί το(μΙΓ6ς χο αθονο 
86Η56. [π οτάςΓ {ο ονίμσθ νμίοἩ, 1εΥ ίταςς {πε 
οοΓ56 ΟΓ ια τοαβοπίπσς ΥΗΙοΙ 15 ἆοπε ΡΥ ΜΙΤ. 
Ἠο]άεπ (ο)ΙοΗγ Ώοπα ἨῬίετοο απά Νασικι.) αφ 
Γοἱ]ονής: “ Ρο οχρίαίίοη οἱ εἶπ ὉΥ Οπεῖςί, απἀ 
ἴπα Ρρτοπηϊ5θ ο απ είετηα] Ἱπλεγίαπςος, ατα πιαάθ 
βυτο απά ταῆοά ὮΥ νο ἆθαίι οἳ ὁὀθβδις, ίΠε 
Μοαάἰαίογ οϐ ια Πενν οονεπαπέ, ν. 15. ΟΡ ος 
ννο οαπποί ἁἆουδέ, αἶπος αἰ] «οἱθιππ οογεπαΠ{ς αγθ 
ταί]ῃοὰά Ὁγ ιο ἀθαί] οἳ α ναοτ]Ποῖα] ν]οπα, νΥν. 
10, ΙΤ: απ εαοἩ νναδ {ο οας5ο Υν]ί] τεοδροοί {ο ίθ 
ἸΜοφαῖο οοναπαπέ, υγ. 18 ---2ἳ, απάετ νο] αἰ- 
πιοςῬί α)] ἠήπσς νετο ριτίβεά ὮΥ θἱοσἆ, απ ννΙί]- 
ουί μεάάίησ οῇ Ὀ]οοά {εις Ίνα5 ΠΟ ΤΘΠΙΙΒδΙΟΠ ΟΕ 
εἶπ, ν. 22. Τί 1ναδ, ἰθγθίογθ, ΠΕΟΘΒΡάΙΥ (αί ία 
Ἠαανοαπ]ν (Πίησς, ο{ νο Ἴνοδο ΠΠά6Υ {ια Τ,εγΙί- 
σα] Ιαν ννοτο ἴγρες απά τεργεςεηίαίἶοης, 5ποι]ά 
Ρο ραίβεά υγ Ὀείίετ φαοτίΒςθς, ν. 205 απ Πῖ8 
Ογὶςέ οβεοίοὰ Ὁγ ο οΠετίησ οῇ ΠΙΠΙΡΕεΙΓ οπσθ 
{ος αἲἰ, νν. 21-20. Ύμαπος 1 {οἱ1οἵνε, ἐλαί α5 
ΠΊΘΠ πληδί ἀἱα, απά ϱ6 σα]]ες {ο ]ιάσηιεηί, 8ο 5αγθ 
19 16 ναί Οὐτ]ςί ἀῑεά {ογ ἴ]ια τοάσιπρίίοη οῇ {γαῃβ- 
βγοςδίοης, απά ναί 1ο νν]] αρρθαγ α 5οοοπἀ {πης 
οη οα.ἽἩ {ο Ὀορίονν {ο ργοιηϊεεά Ιπ]ηογίαπος ο 
είεγπα] Πίο οἩἨ αἰ] ίταο Ῥοἱίονοις, νν. 21, 29.37 
Ῥτοί. Βο]μο]θβο]ά ἵπασθς {ο οοιΓςθ οῇ αγραπιεπ{ 
ἃ5 Γο]οννς: “«Ῥοτ Ομ οπ, νΙ7. ναί Ίο πηὶσῃέ 
Ῥήτσο ου/ οοηβοίοησθς [Τοπι ἀοαπά ννοτΚς {ο 5εινο 
Όπα Ηνίησ (4οά, 9ος 615 (νο πποάΙα{ογ οῇ 11ο ΠΘυν 
οονοπαΠ{,) ναί ὮΥ Πίς ἀθαί] Ίο παϊσηί οπ/{έ]ο 15 
{ο Όια Ἱπ]ογίαπσθ. Ἐοτ (ιο εἰτιοίπεςς οῇ Πὶ5 
ατσαπιοπί ννου]ά ταφμίτο Ἠϊπι {ο ῥρτοσθεά) ἵπα 
οονεηπη( {ιρ ἠ/ραἰαίογ πιαδί ἀἱθ; οἱ56, Ἠον ἆοοβ 
ιο ἀθο]αταίίομ οῇ ν. 16 αβεῖση α ΤΘΆΣΟΠ ΓΟΥ {παί 
οῦν. 151 Ἠο Ὀοασαιπο {ε Μοαἰαίοη οῇ 1ῑθ ο0νθ- 
ππηί, ἵπ οτάθι {ο αΠβννθγ ιο ἀοεῖτεά επ; απἀ 
Ώλ5 σομ]ά ποέ Όο νν]ιοιί 5 ἀθοαία [ος, ναί ελα 
οονεπαΠί πιαγ Ὠθ να]]ἀ, ἴμογα πηιδί Ὀο ἴ]ο ἀθαί] 
οὗ ο Ἰοἰαίο” οι πιοαἰαίἶπα φασγτβορ. ἵπ οπε 
8056, Μοεθς ννας ἴο πιοδἰπίος οῇ ἴἶνο οἱά σονθ- 
παπί, απά 5ο α ἴΨρο οῇ Οτίκές Ὀπέ πο ἔπ Μιαί 
868, ΝΥΠΙοἩ τοφῖτοά νο ἀθαίῃ οῇ ένα Ποαάϊαίου, 
νΠΙοἩ ἶ5 ο]επτ]γ ο 8οη8ο τοιἶτος 1Π ν. 10. ἵνα 
θανάτου γενοµένου, ἃτο. ΤΠ ἴιαί 5οηβο {η αποτί- 
Πσας, ννποβο Ρ]ουὰᾷ ννας αρτίπκ|οὰ οπ {νο ροορ]θ 
(ν. 19.) ννοτο νο ἵγρος ο Οδ: απά ἴπο Ρροϊπίς 
οῇ οοἰπείάσησο Ῥαίνοει (Ποπ αδ {ο ΥΡ6Β, απἀ 
Ογ]εί αδ πο αΠ{]-ίγρο, 15, ποίτ Ὀοίπς πιοδία(ἶις 
δασγ{βερα {ο τα] {Πο τοβρθοίἶνο οονοµαΠί». Νου 
ΠΡοΠ {ο οἱ]νογ γίον/ οῇ 1ο εαρ]οοί, ἴἶνο αγσαπποηί 
ν/οι]ά οἱοατ]Υ Ὄο ἱππσοπταίαο. ’ ΟἨτὶδέ 18 ία Μο- 
ἀἰαίοιγ οϐ ᾖνο Νονν Ῥορίαπιοπί, παί Ὁν 5 ἀσαί]ι 
Ἡε πηὶρηί ρτοσιτο 18 πο Ῥ]οβρίπσε οῇ ιο {ονίπ- 
πηθηί: /οΥ α (οδίαπιοπί τοφαίτος νο ἀσαί]ι οῇ να 
ἰορίαίοτ,”. Ναγ, Ίο οασηί {ο Ἠανο καἶά, νο ἀσα{]ι 
ο ὖιο Μοδιπίοτ, ο ἴαί Ὁγ Ενας νίονν ννο Ἰανο α 
ἀοιῦ]ε οομ{αδίοα Ἱπίτοάισοσθά Ἱπίο να Αροβί]ο”5 
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είγ]α; ΊΠ {ο σεπεγαί ατραπιθηί Ίνθ Ἰανε {εδίαπιεπέ 
απά εουεπαπέ οοπ{οιπἀεὰ ἰοσείμεις ἵπ ἴπε ρατ- 
ἑἱομίαρ ατσαπηεπί ο{ 5 Ραβδᾶσε νε Ἠανο πε 
{εδίαίο” απάἀ ια πιεαἰαίονρ οἱ (ἴιε ἰεδίαπιεπί 60ἩΠ- 
{ουαπάεά {οσεί]ετ.”. ΑστεεαθΙγ {ο πε αὔονο 5ίαίθ- 
πἹεηί, Ἰθ Ῥτοροβες (με {οἱ]ονίηπρ γετδίοη ος νγ. 
16, ΙΤ: «« Εοτ νετ α οονεπαπί ἴς, ἴπετο πιυδε 
ο πεςοθς!ίγ Όε Ὀτοισ]ί 1π ίπε ἀθεαίῃ οἱ ινε ππεά]- 
απο [εαστιῇβσε]. Έοτ α εονεπαπί 5 γα]ά ονετ 
ἀεαά [εαοτίβσοςε]; δἶπος 1ΐ ἶ5 πενετ ΟΓ αΠΥ [οτοθ 
νλ]]ο {πε πιεάἰαἴίπσ [ακιςι οοπίΊπιες α1νοθ.” 
ΓΡΙΙ8 πποᾶς οἱ Ἱπίετρτείαίίοη, Ἰονενετ (ποϊνν]ι- 
ίαπάἶπσ ία αὈἰ1 0 ντ νπίο] 1 15 βαρροτίεὰ Ὁγ 
Ώπο Ἱοαατηεὰ Ῥτοί[θς5ος) Ι1ε5 ορεῃ {ο 5εΓ1ος5, ΙΓ πος 
Ἰηδαροταῦ]ε, ου]εσίίοηπ5. 1. ΒΙςἩ α 5εηςθ ΟΕ όια- 
θεµένου, 8, 8 Πε ΗΙΠΙςεΙΓ [Γαπκ]γ αἀπιίδ, απ]ία 
πηδαρροτίεά ΡΥ θα αδας Ιοᾳπεπά{: παγ, 1 εποι]ά 
866ΙΠ ἰαί 1ο ννοτά πθνετ εομµἰά ανα Ἰαά απ 
εαοῇ 56η5ε, οοηβί5ἰεπ{]γ νίἩ 15 οτἰσίπα] εἰσπίῇ- 
σαΐϊοη, Ι. 6. {ο ππακε α ἀἱδροδίίοῃ οἵ ατγαπσειπεπί 
ο απγ {πίπσ. Απά ἴο απἀειείαπἀ 1 ποί ΟΠΙΥ ἴπ 
Όιε 9οη9θ Ιπεαϊαπα, Ὀαί «ε έιε πιεάϊαῖπςσ [5ασγὶ- 
«εε],ὸ ἱ Ῥεγοπά ΠΙΘαξΙΤΕ ἨαΓδΗ. 32. Τμθ 5επεθ 
πβείσηποά {ο νεκροῖς ἵ5δ αι]ίε αἲ νατίαποε ν(ῃ {μα 
ἀδας Ἰοᾳασπᾶί: Γος ια γγοτά ἶ5 οπε οπΙΥ α5εἆ οϐ 
Ώνεθ ἀεαάὰ εογρδος ΟΕ ποπ, ποί οϐ ία εαγοαδες οἳ 
εαοτίβοοά απϊπιαϊ. Νοῖ {ο 8αΥ ἴ]ναί {ως αξςθ ο/ {6 
Φίωγαί [οτ ἴπε εἵπομίαν, νου]ά, αοσοτᾶῖης {ο {ιαί 
86Π56, Ὦ6 Υ6ΓΥ ΠαΓ5Η, απά πο Γθαξοη ν’οι]ά αρρεατ 
ΝΗΥ ἴμε υντ]ίες επου]ά ποί Ἠανε ἨΥΓΙΠίεΠ νεκρῷτ 
Ἠηθγθας, αοοοτάῖησ {ο ἴΏθ οοπΙπΙΟΠ Ἱπίαιρτείαίίοη, 
1έ 15 αι]ίθ αστεσαβ]ο {ο (με Ιάΐοπι ο{ {λε Ἰαησπασθ. 
ΛΊΟΤΘΟΝΕΥ, 941γ. {πε Ἰαΐίει εἸαιδο (α5 Μτ. Ξ]αάς 
οὔκογνοφ), ἵ{ ἐς επγρἰαϊπεᾶ, ννοι]ά Ἱπιρ]γ ναί 
Ώιετε ννας α ομδίοπι, αἲ νε πιε πε α ἱτεαίγ 
γα5 πιαᾶς, οἳ αρροϊηίιησ 8οπΠθ ραγίϊεσ]ας απ]πια] 
{ου Τίς ταβσοαίίοηῦ, απᾶ α[ἴετννατάς οὗ επερεπάῖης 
Ίνα εχαου{ἶοη οῇ να οοπηραοί, Υ Ρτερετνίῃσ 1Πθ 
απίπια] αἨνο. Ἰληοατεας, νε ἆο ποί Ἰθαγ ο{ αΠΥ 
8ΗοἩ ομδίοια.. Όπ ο οοπο]ηκίοη οῇ α ἰγθαίγ, θ 
απίηια] ννας Ιπππιοάίαίε]γ αἰαίΠπ. «Τι 1 (τοῦ, 
Φίπαγί τοπιατ]κ5) γεί {ο Ῥο Ρτονεά, {λαί πο «0Υ6- 
ΠαΠΙ8 ννογο να]άἀ, εκεερί ἴποδο πιαᾶε ὮΥ ἴ]μο ἵῃ- 
{ογνεπίίοι ο εαοτίβοςς; απά γοί 5ο) ἐς ὑπιρίοᾶ 
ἰη ο Ἱπετρτοία(ίἶοτ ἵπ ααθείίοη.”. Βμέ, νναϊνίησ 
Όλα ατσαπηθηί αξ ἀπὐίους, «ένα ργοροδί(ίοη (48 
Ῥτος. θίπατί, Φ4Υ8) 1Π ὅπου διαθήκη ἵδ ἴοο σεπεγαἰ ἴο 
ααππῖί οῇ Ὀοδίπς Ππη]τεά {ο οογεπαπίς ο{ α εροσῖαὶ 
ΠπίηΤθ (α5 οῇ ίποςθ τα Πε Ὦγ νους)... Ἐππα]]γ, 
ΙΓ ννοι]ά αἀά, {ο 5αρροςθ ὁιαθεμένου απά διαθέµενος 
{ο ο {α]κοη Ἱπ α 5θοη5ε αἰ/)ογεπέ [τοι ἐναί οοπίαϊπεᾶ 
ἵῃ διαθήκη, 15 οκορεάἰπσ]ν Πας; 5ἶπσο {Πε 56η- 
ίοπος ἵς Πἰσ]]γ απγεί]σα], απά {1ο ροῖπίς οἳ 
απίεςίς [α]] οἩ λος νοτγ ννοτάς. Το τεππονθ 
Οχὶς Γογπιϊάαῦ]α οὐ]ασίίοῃ, 8οπης νο εαρρογί {πθ 
ἠπίοτρτείαἴἶοη. 1Π. Φθδίίοη ΤΘΠάΘΥ διαθεµένου (88 
4οας Ὀτ. ΒατίοἨ, α[ίοτ ΥΙΟΥ), «ὁ ὧνο οονεπαπί- 
ἵπσ ρατίγ.. Βιαΐ νο πιαγ ας (νι Ῥτοῦ. Βέπατί), 
6 νν]οτο 8 νο ἀσαί] οὗ α Ῥδγδοη οονθΠαΠΒΙῃ 
πηπάθ ἨΘΟΘΒΜάΣΥ, ἵπ οτάςτ {ο οοπβτπα [ου τα(1[γ 
ιο ουνοπαη{ τ )  Βοδίιάςες (45 {6 Ἰθατηπθεά Όοπι- 
πηοηίπίου οὔ5ογνος) Οηὶκί ταϊβοά να σογοπαπΕ, 
ποί 5 α ΊπάΚΕΥ, Ὀαί 8 ἃ πιαϊαίον; αστεθαῦ]γ {ο 
Ἠαί 16 καἷά Ἱπ έλο ρτοσθἶπσ νθυβθ. 

ῶροπ τα νν]ο]α, Τ 5οο πο Ἠουν {να αὔονο ἵῃ- 
(οτργοία{ίοι οαπ Ὄο αἁπηίίοά; Ρος {ο τα ἀἰτθοί]γ 
οομη{θΥ {ο {ο φας Ἰοφαοπάϊ, απά νἰο]αίο (πο 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ άϊοπα οϐ νο Ἱππσιασο, ἵῃ ογ46Υ, α5 Τξ ἵ8 
αὐοισοᾶ, ἵο πιαξαο νο καοτοᾷ νντιοτ’ς αγσιπιθηῖ 
πσουταία, 15 ποί α ο0ΙΙ5Θ Ὑοὰ απ΄ Ιπρεπαοβ 
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κατὰ γόµον ὑπὸ Πωῦσέως παντὶ τῷ λαφ, λαβων τὸ αἷμα τῶν µόσχων 

Εκροβίΐος ος {Πε νοτὰ οἳ ἀοἀ, νν]], οἨ τοβθείίοη, 
Οίπὶς αἰ]ονναῦ]θ, ος ενεπ ῥγκάεμί: {[οι, α5 Πρ. 
᾿ΜΙἀάἱεί. οὔβετνθς, “ ννλθη οηςθ νο Ρεσίῃ {ο ν{]]- 
μο]ά (τοπ ννοτὰς {Ππαῖγ οτάιπατγ απά παίατα] 5ἱση]- 
βοπίίοπ, 6 παιδί ποί οοιπρ]αῖη 1 Ππβάο]5 «νατσε 
οὐ τα]Ισίοπ νι πηγςοἴδία, οἵ 15 Γκροδίίοτς 
νέ αααά..  Απά ἵπα ραβ5ᾳρο, κο {θ ρτοβδεηί, 
ν/ηθγθ Πο ᾖ/ποςς οὗ απ ατσαππεηί 15 ποί [ο πιαί- 
ἴοτ ἵπ ααθδίίος, 1 ἶ5 είίεγ ἴο Ίεανθ {με βαοτοά 
ντ]έογς α)σιώποπί (06 Πε νλαί 1 ΠΙαγ) αδ 1ὲ 15, 
ἔωαπ {ο αἰίοιπρί {ο ἵπιρτονο 1έ, αἲ {με 6χρεηςο ο{ 
γἰο]αίίησ {ο ]ανν5 οῇ ΙπίετργδίαίΙοη, απά {πο ἀἱο- 
ἰαΐος οἱ {αἱτπθβδ. Τη 5αοἩ α σᾳδο, Ιΐ Ἡ6Υ6 Ὀθ'{6Γ 
ταίμοτ {ο Ίσανθ {ο Ρτοοῇ ΟΕ 1{5 αοοιταςΥ οἵ ΠίηεβΒ 
(οχ πο ρατροθο 1π νίθιν, {ο ἴμο τεδι]{ οἱ Παίατα 
απά Πποτο 5αοσοθςβ[α] ΙπαΙτγ. Ἠετο, ΠονΕΝΕΓ, Ι 
αρρτο]ιαμά, 1ὲ ἶ5 ποῖ ΠΘΟΘΕΡΑΓΥ {ο Ῥίαος {πε ΠΙΣ{ί6Γ 
ο 5αο] α {οοπσ.. Ἐοτ ίμετο επου]ά 5εεπι {ο ϱο 
πο δοτίοιις ἀϊοι]{γ Ιπγο]νεά 1π βαρροβδίησ ({ο α5θ 
Όιο γνοτὰς οῇ Ντ. Ξ]αάς) εαί «΄ ὠχα Λροβί]ο {ακος 
αἀναπίασο οἱ ἐἶνα Όνγο-{ο]ά 86ηΠ5θ ος ὁιαθήκη, πῖῖ- 
πιαῖίης εἶναι 1 ἶς αρρ]σαθ]θ {ο {1ο ΟΜηθίαπ ἀἱς- 
Ροηβαΐίοη, ποί οΠΙΥ α8 ἀρποίίης α εουεπαπέ (ΥνΠΙΟἨ 
15 ίπο α5αα] 5ἰσπὶῃοαίῖοπ ο{ {λε Υνοτά ἵη οτῖρέιγε) 
Ραΐ αἱδο ἴπ 15 σεπεγαἰ ποοθρίαίΊοη, οἱ α {εσίαπιεπί, 
Όιο ἁθαί] οξα ἰοδίαίος Ὀείπσ ποί ΟΠΙΥ α5 ἀεποβησ 
α εουοπαπέ (ΝνΙο]ι 18 ἴπο αδιαὶ ἰση]Ποαίίοη οἳ {16 
γγοτὰ ἵπ Βορέρέωγε), Ὀαΐ αἱδο ἵη 15 ϱεπεγαἰ ποςθρ- 
(αίοη, ο{ α {ονίαπιοηέ, ελα ἀθαί] οῇ α [εδίαίοι Ρείης 
ποῖ Ἰο55 γοφπ]δἰίε {ο {ο ορεταίίοη οϐ α Ν1], ναι 
ενα ἀθαί] οἳ α νἰοπι {ο με ναἰ]ά1{γ οϐ α «0Υ6- 
παπί... ΑΒ διαθήκη (841Υ5 Μτ. ἈὮο5δε) πιεαης 
Ὀοί]ι οονεπαπέ απιὰ {εδίαπιοπί (οπο]ι Ὠείηπα α ΦΟΙΕΠΙΠ 
ἀἱκροφ[ἶοπ), παπά α5 οονθηπη!ς ἵπ σθηθτα] απε]θη({]γ 
(απά εβρεςία]]γ εχαί ο{ ΝΤοιπί Βίπα]) ννετο τα/μεά 
νίῃ Ὀ]ουά, {πο Αροφίο, ἵπ οοπιρατ]πσ {ο ηθνν 
ὁιαθήκη υγ] ἴηο οἱ, τεργεςδεπί5 {{ ἵπ α ἀοιρί]α 
Ισηῖ, α οουεπαπἰ γαῖβοα δή ἠίοοά, οἳ νπ]ο] ἴθ 
{ΟΓΠΙΕΥ βαοτίῇοθς Ίνθτο {6 {}Ρ65, απά α {εδίαπιοηέ 
γαἰἰβεα απιά ἠγοιισ]ί ἐπίο αοίίοπ 4 {[ιε ἀθαί[ ο α 
ἰεδίαίον.”. Τ]ο οεσαδίοπ ο{ Ὠετε Ιη{τοάμοῖησ διαθ. 
ἵῃ α 56ηςο ἀενίαίησ {ΠοΠ, ἰποισῃ «1ο5δεΙΥ οοΠ- 
πθοίθά υγ], ἰμαί αἀορίες ἵπ {πε Ργεοθάίπς νεῖςε, 
ἶ5 αὈὶγ Ρροϊπίεά οί Ὦγ Ῥτοῦ. θίματί α5 {ο]]1ουνς : 
κ Τϊο ν]ηοἰθ οοΙΙΡαΓΙΣΟΠ οΓ ἰοβίαπιεηί5 4ΠΙΟΠς 
ΠΠΘΗ, Πίο] οοΠ{ΕΥ α να]ιά Πΐ]ο {ο απ ΙπΠοετ]ίαποθ 
(νν. 16, 11.) «οεπῃς ενἰἀεπί]γ {ο ρτῖησ [οπι {19 
πιοπίίοπ οἳ (τις ἄεαίᾗ 1π ἴΠθ Ρτεοεάϊησ Υ6:βε, 
απά οἳ {πο οοπβγπιαίίοη {Πετεῦγ οῇ (ε Ῥε]1ευοι΄Β 
ο {ο α ἨδανεπΙΥ ΙπΠοτίίαηπσθ. Τί 15 α5 ΠΙΙΟΠ α5 
{ο 5αὖ, ΄ Βταίητθη, τοεσατά ἴί ποί 38 δίταησε, ἰπαί 
νε ἀθαίᾗ οὗ ΟΠτῖςέ βποι]ά Ἠαγε σίνεη α5εΙταηοθ 
οὗ ρτοπιίςεὰ Ὀ]εβείησς {ο Ῥε]ίουετς --- 5ποι]ά Πανα 
ταιποὰ πο Πθνν διαθήκη, οἳ ΥΥΠίοἩ ο 15 {πο αἲ- 
Ώιοτ: οἴ]ετ ὁιάθηκαι ατα τα ββεᾶ ΡΥ {πε ἀθαίῃ οϐ 
Οινοῖτ τοερες(ἶνο {δβίαίογς, απά ΟΠΙΥ 1π είς γναγ.) 
Απά ποπ Ίο σοθ5 ΟΠ {0 ΠΟΥ. {αί ενεῃ {ο απ- 
οἶεπί οονθεπαπέ, ἴποισῃ 1 οοπ]ἀ ποί δε οα]]εά α 
ὁιαθήκη ἵπ αἱ] τεδρθοί5 5ο ννα]] ας {ο ΠΘΥ οΠ8, 
ν/ας β{]]] τα βοά ἴπ α ΙΠΔΠΠΟΤ ποί απ]]]κο {θ πδυΥ 
ρπ6, υὶπ. Ὃν Ὀ]αοὰ, ἴπο οπιῦ]επι οῇ ἀθαίῃ, νΥ. 
19--- 22. Ἔποτο 5, α5 Καϊπ. οὔεοτνες, α θΙτηῖ]ατ 
Ρ]αΥ ο ία ἀἆοιρ]αο πιεπηίηπσ οϐ α υνοτά, απά α 
αἰπη]]αγ απαίοπ (οι ἠλίοσία) ἵπ {πο α15θ οΓ κατά- 
παυσις 8αρτα οἩ. ΠΠ. απά Ἰν. απἀ Ῥοπι. 1. 2. 1 Ρεί. 
11. 9. Απά ρατοποπηπεῖης Ηη]ο ἀἰβοτπσ ᾖ.οπι (Πῖ8 
ατθ (γοαποπί τη {πο Ἠηϊρί]ος οὐ δέ. Ρα]: απ Ὀοί]ι 
οἱ Ίιθςο ατα Γοππά ἵπ έ]πο Ὀρεί νντ]ίους ο απΙσα1{γ, 
ο5ρος]α]]ν ΤἨμονά]ϊάος. Ῥ]πΐο, απ Ε]1]ο ἁπάσας. 
ρεο (αἰνία, απά οβρος]α]]ν Οτο]]μς, νο ας 
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18. 

(γοαίεά οἩ {χο ρήβδασο ννέ] Ἡ]5 αξπα] αβΙΠίγ. Ἠο 
οοιηρ]είε]γ αΠΒΝΥΕΓΡ {ποβθ Νο οὐ]εοί {ο {5 νίενν, 
α5 ΙΓ 1 Ιηνο]νεά εοπιείμίπςσ ἰπίβίπσ απά Ροτάετίησ 
οπ α- δορµίαπι. ΗΙ5δ εἰαῦοταίο ἀἰδοιβδδίοῃ ΟΟΠΙ- 
ΡΙεἴεΙΥ εδίαρ]δῃες {ο νΙθυ’ ίακεη ΡΥ πο αὔονθ 
εμι]πθηί ἨχροβίίοΓΒ, οβρεοἰα]1γ Μτ. Ποβο. Τί 15 
πηοίθονθτ οοπβγπιεά ΒΥ οοηβΙἀετῖης ίε 6εσρε ος 
νν. 15 --- 18.5 ειπε ρατρο5ο οῇ ἴἶθ /τ]ίετ Ῥοεῖης (α8 
Κιίποε] 5ἱοννβ) {ο οἶεατ {ο ἀοοίτίπε οῇ ἴ]χο ἄεαί[ι 
οῇ ιο Μοβεία Ποπ ορ]εοίίοπ5 απά 5οταρ]ε5, ΡΥ 
5Ποννίπσ πα πεεοδοίίη οἳ 1έ, {ο εβεοί πε σιναπᾶ 
ΡΙΤΡοΟ58ε5 ο{ Πἱ9 πιαάἰαίοτία| ο/ῇσςε, παπΙδΙΥ, “έλα 
εχριαίίοη οϐ {πε βἶπδ οϐ {μα νηοἰα ννοτιἀ.. Τί 
ΠΙαΥ ο αἀάεά Ὠναί νν. 16, 1Τ. ατα, ἵη 80ΠΘ 
πηθαδιτα, Ρραγεπίπεί]σα], απἀ ατα (.5 Οαἰνίη ΡοΙηῖΒ 
ο) Ἱπίοπάεά ποί 89 ΠΙΙΟΠ {οτ ργοοί 8 ΓΟΥ 1{ζηδ- 
ἐγαξίοπι, δΙον/]πς ἴΠαί ἡ καινὴ διαθήκη, “« νπεί]ετ { 
τερατάες ἵπ πε Ισ οἱ α ἰθδίαππεπί οΥ ο{ α εουε- 
παχιά, ΤτἙοΙΤΘΒ {ο ϱο9 τα[ῃεά ὮΥ αρα). 8ο Οτε]-' 
Πας οΡεογνος (αί {πο ατσαπηρπία(]οἩ 15 Ἠετο ία 
απο ὶ, 5εά οοπίτασίατη (α{ 5.ρο βί) ποπ εχγρ[ίζα- 
ίαπι.”. Τι 18, η αἆάδ, αξ 1 1 Ἰαά Όδεειπ ας : 
6 Ωαοπιαάπιοάἁπα, οαπα ἰθβίαπιεπίαπη Πΐ, πιοτίεπα 
ἰοδίαίοτίς αοοεἆθτο πεοθβδδο οδί; αιαπἀοαιμ]άεπι 
η] {ερίαίοτῖς πποτίθ απἰπχείατ, Υ]νεηίε Υετγο ἴεβ- 
ἰαίοτο ποπάµπ ν]ναί, 86Η ποή γα]θαί: δίο θί]απι 
ο ΠΟΥΗΠ {ῴάσς 5εια ἰθρίαπιθηίαπα οοης1 Μα 1πα 
Ραΐ{, πποτίεπη Πας ααὶ 1ά οοηδ(α1{έ, ας ἰεδίαίοτίβ 
Ιπδίαγ Γαἱέ, αοσθἆστα, πί ἰδδίαππεπίαπαι 5εοα {ωάας 
Παπά Βτπιαπα ταίαπιαθ ο55εί, ορογία1{.”. Τπ ια 
5θοη9ο {εδίαπιοπέ ΟΥ τοτ({, διαθήκη οσστς5 αἱδο αί (αἱ. 
Η1. 1δ.ς ννη]ο Ὕν]. αχπίδΏ αποίµετ ΡτοοΓ οί {Πθ 
Ῥαα]ίπε οτἰσίη ο{ (5 Ερίςί]ο. 

Τ]ο γογάς θανάτου γενομένου --- κληρονομίας ΤΠΑΥ 
Ῥο τεπάστεᾶ, “' 3ο ἴπαί [15] ἀααίι Πανῖπσ ίαΚκεπ 
Ρ]ασο {οΥ {ια τεάεπιρίοη (1. 6. εχρἰαί]ομ) οῇ λα 
ὑαπεστοφδείοης [οοπιπηϊίεά ΙΠάΕΥ ία βγεί οοΥε- 
παπ{] {Π6γ νο ατο οασ]]εά πιἰσπί τεσεῖνο {πε 
Ρτοπηίςε (1. 6. ἴπε Ῥγοπιΐδεά Ρ]εββίησ) ο {16 είει- 
πα] Ἰπ]ῃοτίαποςθ.”.  Οοιππρατε α 5ἴπηϊ]αγ φεπ{]πιεπ{ 
αἱ Ώοπι, Π1, 25, 26, Ἰπετε ίπε Αροεί]ο ερελΚκς οΓ 
{]ιε προγεγονότα ἁμαρτήματα οἱ ἴ]ο οὖν απᾶ (επ- 
Π]ος Ρεῖησ οχρίαίεἁ ΡΥ ία Ῥ]ουά οὗ Ομτῖεί. οἱ 
κεκλημένοι Πηδί ποί Ῥο Ἰοϊπθά ΥΠ τῆς αἰωνίου 
κληρονοµίας, Ὀαί το {ο Ῥε τείειτεὰ {ο {πο ἐπαγγε- 
λίαν, 89 {]αί ἐπαγγ. τῆς αἰωνίου κληρονοµίας Ὀθ ἴακεπ 
{ΟΥ κληρ. ἐπηγγελμένην. Αἲ Όιο οοπιπιεηοεπιεπί οΓ 
ν. 16. Καπ. νε]] το[ετε ἴΠε γὰρ {ο α ο]αιςε {ο ὃθ 
επρρ]1ες ἴπ {οισΏίς α. ἆ. 6 [Οτίδίας πιοτὶ 4εθε- 
Ῥαΐ]: παπι {εβίαπιθηίαπα ποἩ πὶςί {ερίαίοτῖς πιοτίί 
Ἰπβθουία να]εί.”. Φέρεσθαι ΠπΔΥ Ὦθ τοπάετες, να 
Ῥτοῦ. Βοπο]αβε]ά, ΄ Ῥε Ῥτοισαί Ἰπ, {ο πηοςθ 
Ὑοτβῖοπ {ο ἵπεεημϊ οἳ Καῑπ. 15 οφαἱνα]θηί. Απά 
οΕ ἐς 5εῃ5θ απ Θ6ΣάΠΡΙ6 5 αἀάπςεά ὮΥ Κυαῑτπ 
{ιοπι ῬΠΙ]ο. 

18. ἙΈΥ ἡ πρώτη διαθ. ἵδ πιεαπί {1ε οἷά οογεπαπί{ 
ποηίϊοπεά αἱ ν. 15. "Το ενῖποε {]ε πεσοεβεῖ{γ ο{ 
{πο Ῥ]οοά-πεάάίηπσ οὗ ΟΠτὶςί, αἀνετίεά {ο αἲ τ. 
16, θανάτου γεν., ἴπε Λρορί]ε 5Ἰλον/ς ναί, {Ποπι {Πθ 
Άτεί, (1ο ταήβεά Πΐς οογοπαπί ΡΥ βαογίῇςοθ. ΓΠεπερ 
ποί 6Υθη {πα ΦΙπαί οονεπαπί ἵνα τα]ῇῃαά ννίλοαί 
βποτίᾳσθ, οτ Ῥ]ουά. 'ΤΠϊ6 8εη5ο οῇ ἐγκ. οςεσΙτ8 
αἱδο ἵπ 1 Ἰ1πος νΙ]. 60. (45 α5εά ο {πο {επιρ]ε) 
καὶ ἐνεκαίνισε τὸν οἴκον (οοιτεδροπάῖησ {ο {λε ἨΗεΡ. 

Ἴσπ), απά 1 ΛΊασο. ἵν. 96, νηετο Ιῖ ἀΠΡΥ/ΕΤΕ {ο 

ος Παπάκει. Απά ας ἴλπαί ᾖαπάδε[ίπσ οὗ απ 
Λι] ήπιο γνας οο]ευταίεά ὮΥ 5οἱοπιη τἰέθς5, πΥΠ]ο 
8ο νε ἡ {ο τα(([ πε Ροβδεδεῖοπ οἵ Πιο {ίπᾳ, 5ο {18 
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9 ’ ια α. ή ; πο η [ή 9. φ 

και τοαγώ», μετα ύδατος παυ εριου ΚπΟΆΜΙΥΟυ και υσσωπου, οσυτο τε το 

΄ | 3 εις [ - » . τ 
εν ορως βιῤλίον, καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐθῥάντισε, "λέγων" Τοῦτο τὸ αἵμα »θ 
ἆ Εχκος. 29. 96. . 4 σ ῃ / ' ς » ε , ἄ α, 
ἵμν. 8 1 10. τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς υμᾶς 0 Θεος. "καὶλ 

16. 14. α " Δ / ) / » ’ 9 5ς/ ς ’ 

τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ομοίως 
᾽ . ! ’ . ια) . κ“ 

καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν γόμον, 39 
ν ν ς / 3 ΄ » ο ε απ ' ς 

και χωρις αιµατεκχυσιας ου 7ιγὲεται σφεσις. 4ναγκη ου» τα μεν Όπο- 98 

[οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα 94 

ο. σπ. Ἡ. δα ἐθῥαντισε. 

’ νά ε) ο 32 , / Π και Ἡ 4 . 

δείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τουτοις καθαρίζεσθαι, αυτά δὲ τὰ 

{Ἡοπι, 8. 94, 2 μ / ; ι [ 
(Βοπι.δ.81.. ἐπουρᾶνια κρείττοσι Φνσίαις παρα ταντας. 

1 /οὐη 2. 3. π ”. - ν τρ . 3 » νι κ. 3 Ἡ ' 
Ῥεοι οὗ 10 αγία εἰσήλΦεν ο Χριστος, αντίτυπα των αληθιών, αλλ εἰς αυτον τον 
»ν. 16. 9,84. 

8ωρτα 9. Τ. 

νγοτά 93ΠΠ6 {0 ΒΙΠΙΡΙΥ πἹεαπ Τα(([ α5 αρρ]οά {ο 
εουεπαπιίς. 

19. ΤΠΙ5 νογςε ἵ5 οχρ]απαἴοΓγ απά οοπΠΓΠΙΑἴΟΓΥ 
οἱ νν]αί ννας οοπίαϊπεὰ ἴπ {πε Ρτεσθαίηᾳ. Τη9 
πάσης ἐντολῆς ΙΘ{ΘΙ5 {ο Εἰχοά. χχίν. 4. ὃς Τ. 
---λαβὼν --- ἐῤῥάντισε,] Μοφες, ἵπ 5 αοσοππί 

οῇ Οπής (γαηβασίΊοη, 8αΥ5 ποίλμίησ οἳ ἴλε ῥίοοά οί 
ον ; ΠΟΥ οϐ {ια τοαίετ απ δοατίεί ιοοοί, απιά 
Ύ95ορ; ποτ οἳ πο ερτϊηΚκ]ίησ {ο Ώου] οϐ ἴπο 

Ίανν νηίἩ ρ]ουά. ἜΤ]αῬε οἰτοιπηρίαποςς ατο 115{1Υ 
βαρροφεἆ {ο Ἰανο Όεει ἀετ]νεά {οπι αποϊεηί ἴτα- 
ἀϊῑίοπ, Ὀδίησ αἀνετίεά {ο α5 (πίπσς ν/α]] Κπονπ {ο 
Πὶ5 τααάἆετΒ. Απά αφ εἰπιί]ατ τἰίες ατε ππεπ{]οπεἆ 
1η Τ,ον]ί. χὶν. 4.---6, 49 ---δ3, ἴἼιετο οαηπ Ῥο Π{έ]α 
ἀοαῦί ναί {Π6Υ ννετθ α5εά οἩἨ {Πὶ5 οσσαδῖοπ. ἜΤ]ε 
γαίες απἀ Ἠγςςορ ατα θαςί]γ αοοοιπίθἁ {ος α5 
ΏΘΟΘΞΕαΤΥ, ΟΥ αί Ἰοαδί Υ6ΤΥ βι]ίαβ]ε {ο {πο 1Πίησ. 
ΑΦ {ο έιε ερτϊπ]κ]πς οΕ {ιο ῥοοᾷ, Όπὶς 1ΠΥο]νθαΒ πο 
αἰδεγεραπση, Ὀδῖπςσ ΟΠΙΥ απ αἀατίῖοπι {ο, {ποισ] πο 
υαγἰα(ἶοπ {Τοπα, {ο ἨΠοδαίο αοοοιηί. Απά α5 ία 
α]ίατ ννας ερτίηκ]οά, 5ο πιϊσηί πο ῥοοᾷ, ]αδί α5 1έ 
αγ προπ (ε α]ίατ. 
ΒΙΟΠ πάντα τὸν λαὸν, παί πεεά ποί Ὦο Ῥτεδδεά οπ, 
Ῥιαΐ παΥ ο ίαΚεῃ 1π α τοβίτ]οίεὰ 56Η56. 

90. αἷμα τῆς διαθ.] 1. ο. Όιε Ῥ]οοά ὮΥ υνΠίο] {πα 
οονοπαπί να ΒΟΙΕΙΙΠΙΥ ερίαυ]]εμεά απά τα(]βεά. 
Ἔ]ιο ννοτάς ἆο ποί εχαοίΙγ οοτγτεδροπά {ο (λε 
Φορί.: Ῥιΐ {Πεγ τθρταβεπί {ο {111 9οπ5δαο. Ηρὸὺς 
ὑμᾶς 5 ριαί [Γοτ α ἀαίνας οοπιπηος1. 

21. Το ἀθάϊοαίοπ οϐ {πε Ταυεγπασ]α, οτε 
αἀνετίεά {ο, ἶς ἀεβδοτῖροά αἱ Εχοἆ. χΙ. ὃ. εα. απἀ 
1 ενίί. νΗΙ. 1. δα.2 ἨΠθγα, Πονθνετ, έλα οἴγοιπι- 
δίαπεο ἵπ απεδίίοη 15 ποί πποπίοπεά; απά πι]σηί 
ΝΟΣΥ ννε]] Ὀε οπιἑίεᾷ Ὦγ Μοβες ἵπ Πὶς Ὀτίε[ί αο- 
σουηΐ, 1 15 βαρροδεά {ο Ἰανο Ὀεεπ ἀετίνοά {Γοίη 
(ταάΙήοι: απἀά ΠΙεπ/ίΙοη οΓ Τί 19 πιαάο ἵη ᾳοδερῃι15 
απά Ρ]1]ο. 

22. σχεδόν.] "Της Ππιαίοῃ 16 οππρ]ογαᾶ, Ῥθ- 
οα156 δοπιε Οιίηρς (1.6. ας] α5 οοιι]ά επάγο ΠΓ6) 
ννοτο ΡΗτίΠεὰ Ὦγ ἤτα, απ οίποτς ννμ]ο] οου]ά ποί, 
ὮΥ νναίετ. Τ,ονἰ. χνὶ. 28. Ναπιπρ. χκχὶ. 20. 

--- χωρὶς αἷμ., ἄτο.] Αστοεαθ]θ {ο Ὕνμαί ἵ καϊά 
Ὦγ 9 οβδορΗ., Ρο, απά {πο Ἠαρρίης, παί ντο 
Ρ/ουά (ἱΥρίοα] οϐ να τοπιἱβείοη οἱ απ Ὦγ {ο 
Μεςεία]) πο οπθ να αὐδο]νεά {οπι 8 8ἱΠ8 οἵ 
ἀαεβ]επποπίβ. Όπ {ο γράβδοπδ 5εο Έταππ, Όνναη, 
Ῥιπά., Καῑπ., παπά ο Θί1 Βου] ο) Ὑγατυατίοη)ς 
Ῥϊν. Τιεσ. Ἔ]ο ννοτά αἱματεκχυσία πα, ἃδ Όναο 
Οοπιπιεηία{οτθ ϱαΥγ, ποί οσο ΙΓ ϱ)βενν]οτο; Υαί ννο 
ποσά ποῖ δπρροβθθ 1 {ο Ῥο οοἶπεά ὮΥ ο ντ]ίετ; 
Ρυΐ οπΙγ τοσατᾷ Τί αθ οπθ 0Ρ {ο νοατγ ΠΙΠΙΘΤΟΙΒ 
ννοτάς οῇ πε Ἠε]]επ]είο Α]οχαπάτίαπ απά οοµῃ- 
ΠΟΠ ἀῑπ]εοί ποί Ρτοβοινοά ἵπ ἴο τεπιαίης οϐ 
απηΙγ. 

20. ἀνάγκη οὖν --- ταύτας. με ΛΑρορδί]ο πον, 
τογοτίίης ἰο ναί ν/αθ βαἱ αἱ ν. 21, ασαϊπ. ἰτοαίς 

ἨΙι τεβρεοί {ο {με εχρτες- 

3 υ » . ’ - ” ς ᾽ ς .4 3 3 

οὐρανὸν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεου ὑπὲρ ημών. ᾗ Ουὐδ᾽ 56 

οῇ έλα ππαϊπ Ρροῖπί, {τε αἰοπεπιεπέ ; απᾶ 5υ]οῖης α 
εοπεἰιηκῖοπι {ο Ὀο ἀταννῃ [τοπ πο ρτεσεάίησ; α. 4. 
ἔ6 Τ{ ννας, ΠΠΘΓΕίΟΤΕ, ΠΕΟΘΕΡάΓΥ ἴ]λαί (πε «Ἠαάουν οἱ 
Ἠεανεπ]γ {Π]ησς (πε {αρετπας]ε) εἸοι]ά ϱε ριτῖ- 
Πεά υἩ {εδε; Ὀαί ἸἹθαυεπ δεί, νΏι δείίεγ 
βαοτ]ῇοες {Παπ {μεςε : 2 1, 6. 16 Ὑνα5 ΠΘΟΘΕΡαΤΥ ἴμαί 
ππ αρρτοασοῇμ {ο Ἠεαγεπ 5Που]ά Ὦο αβοτάεά ὮΥ α 
ΠΙΟΤΘ ο[Πσαοίοιις βαοτ]Πςθ. Όη ὑπόδειγμα 5εε ΥΠ. 
ὅ.. Νον αἰ] {μίησς ἆοπε ὮΥ {πε {αθεγπασ]ε ΥΥΟΤ- 
6Ηἱρ, απἀά (λα Ρτε5ί]οοά οἱ {πε Ο]ά Τμανγ, ν/ετο 
Ῥιΐ α ο/ιαᾶσιο ΟΡ Ἠεαγεπ]γ {πίπρ. Τηετείοτε Τε 
π/αδ εποισ] Γος {επι ἴο Ὀε οοηβθοταίεὰ το βαστεᾷ 
πςθος ΡΥ {ᾖ65ο, ---- ΠαΙΠΕΙΥ, Υ {ια Ῥ]οοά οἱ ρα]]5 απά 
σοαΐ-. Βιί {/ιοδε (ΠαΠΙΕΙΥ, λε Ἠθεανεπ]γ) ννετθ {ο 
Ὀο ἀεάϊεαίεά κρείττοσι θυσίαις, υἱπ. η ἴιε βαοτί- 
Ποσο οῇ Ο1ιγὶδέ αἰοπο. ΤΠ καθαρίζεσθαι πετ 8 α 
ΠΙΘΙΟΠΥΙΗΥ, 5ο] ἃ5 νο οὔεη Ππά, πε {μησς 
ῬαγίΙγ αἰπι]]ατ, Ῥατί]γ ἀῑδειπιί]ας, ατα οοπιραγεά, 
Έοτ, α5δ ὉΥ {πε Ίεσα] ρατὶβοαίϊοπ απ επίταποθ Ία8 
αΠοτάεά {ο {πε εαποίατΥ ; 5ο, ΒΥ {α]ίησ {16 ε[Τεεί 
35 ςἰαπάίησ {ΟΥ {πα οαµ5ε, θαγεῃ ἵδ βαἰά καθαρί- 
εσθαι, Ιηείεαά οἳ εαγΊπς {ἐ]αί απ επίταπςς ὮΥ ἴἼθπα 

15 σίνεπ {ο {Παί Ἠεανεη. (ἨΏοδεηπῃ.) καθαρό, 
(ίο Ῥε τερεαίεὰ αἱ ἴε επἆ οἱ {με γοτςε) εΠοι]ά 
Ῥ6 τεπάσετεά (ρε ἀϊ]οσίαπι) εοπεεεγαγὶ. (Καῖπ.) 

24. ἜΤ]ε ΠεαναπΙγ Ρρεϊεσίποοά ο ᾗαδας Ομτὶςί, 
νηίςὮ Ἠαά Όεεῃ ἰτεαίεά οϐ ΡτενίοιΣΙγ {ο {πε ρατ- 
εηί]λεί]σα] Ῥαδβασε, οἨη {Πε πεεεδεῖίη οἳ ϱητιβίς 
ἀθαί1, ἵδ Ίετο ταςιππεά απά βατίετ Π]ακίταϊεά, 
Όη χειροπ. 566 επρτα ν. 11: απᾶ ΟΠ ἅγια 5εο Νοία 
οἩ ΙΧ. ὃ. ἸΑντίτυπα 5 ΠΘΑΤΙΥ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΣ γνίἩ 
Όα ὑπόδειγμα βε[οτο εχρ]αϊπεά; απᾶ ἀεποίες ἴθ 
τοςεπηβ]αποςς τε]αί]νο {ο Ο)τὶςί ἵπ Ἠΐ5 πιαζΙαίοτ]α] 
Ἠ{σῃ-ρτῖεςί]γ οαραοϊίγ, απά αφ Τ,οτά ἵπ Ἠθδαγεῃ, 
Τ]ο σοπετγα] 5οηςο ἶς, ἰΠαί ΄ Οητὶςέ ἀῑὰ ποί επίετ 
Ἰπίο {λα οατίμ]γ Ἠο]γ ο{ Ἠο[]θς, νΥπ]ο]ι Ὕνας οπ]γ απ 
Ίπασο ΟΡ {πο Ἠθαναπ]γ, Ὀαΐ Ιπίο Ἠθδανεη 156] 
Ἐμφανισθῆναι 5 α [οτθηεῖο ἴθτπι, δἰση]/γίης «έ{ο 
Ῥτοδοηπί οποςε]{ Ώο[οτο α (τίδαπα], ος οουσί͵ εἰίῃατ 
αψ ΡΙαϊπ{Π, ογ αἀνοσαίθ. Ἠοτε, [Τοπ {πε εοπ{οχί, 
Όιο /α[{ογ ἶ5 ἴπο 5εη5ο Ιπίοεπάθά. ἜΤ]ο ροῖηίς οΕ 
οοττοδροπάσποο ν(Ἡ {1ο τὶίες οῇ {πε Ἰανν, αξ Ρετ- 
{ογπηος Ὦ} {πα Η]ρ]ι Ῥτίοςί, ατο ροϊηίεἁ ουί ὉΥ ἴθ 
Οοπιππεπία{ογς. 

ορ. όλ) 5ο]. εἰσῆλθεν εἰς τὸν οὐρανόν. Τη Ὀντὶ- 
{οι ρατα]]ε]ς {πε ομοτῖπσ οῇ ΟἨτὶδὲ νυν Ἠῖ8 οἵ/π 
Ῥ]ουά {ο {ο επίταποθ οῇ {χε ργῖοςί Ἱπίο ἴ]ο Ῥαπο- 
ἴαπη Θαποίογαπα ΥΠ πο Ὀ]ουά οὗ αποίηετ; απᾶ, 
ποσογάΙπϱΙγ, ἀασ]ατες (Ἠτὶςί {ο Ἠαγθ αρρεπτθά Ῥε- 
{οτο (ο, απά οηίογοἁ Ιπίο Ἠδαναπ, ποῖ ἵπ ογάεν ἰο 
πιαζο α [ρεφοπί ο[Γεγίπιο ο) Πἰπιδεί{; Ἱ. 6. πο, αβϊοτ 
Παγίης οπίοτοᾷ Ιπίο Ἠθανθη, {ο ασαϊπ σο Ρογίῃ ΓΓοπα 
(ποπςθ, απά ἀεξοσπά οἩ θαγίἩ, απά {Ἴθγο ασαϊπ Ὁθ 
ΚιΙοά α5 α νἰοβῖτη, απά τὶεῖησ ασαϊπ, πιακθ τοροσ{εά 
ο/οτίησς οῇ Ἠήπηςο]Ώ ἵπ Ἠθανεῃ {ο ἄοά. ἩἨετεαίη, 
Ώναι, Ίο β]πον/5 ἴἶνο ἀἰδειπαϊ]ατίίγ οἳ Ολτῖςί {ο ια 
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΄ ’ ’ ᾽ ε/ ς 3 .] ω ΄ 3 . 

ἵνα πολλάκις προσφέφῃ ἑαυτον, ὥσπερ ο ἄρχιερευς εισέρχεται εις τα 

Ἡ 1 σος, 10. 11. / 3 μ λ η Π 3 ” χ Ν 3) ο ἅ ’ 

96 ἅγια κατ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι αλλοτρίῳ ᾿(ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις Βρι. 10. 
ον ᾽ » ’ -- -” Π ε/! η ο 

παφεῖν ἀπὸ καταβολῆης κόσμου") οῦν δὲ ἅπαξ ἐπὶ ουντελείᾳ τών αι- 
3 αα]. 4, 4, 

’ 3 2 , ς , ᾽ ” ῃ 3 ν Γ 
ὤνω», εις ἀὐθετησιν αμαρτίας, δια τῆς ὑὈυσίας αὐτου πεφανέρωται. 

᾿ 7 ς/ 3 , ω 3 ’ 5/ 9 . ἣ 

21 Καὶ καῦ οσον ἄποκειται τοῖς ανθρωποις ἅπαξ αποθανεῖν, µετα δὲ 
- υ π 5/ ς ”- ᾽ 5! ᾽ α- . 9 

25 τοῦτο κρίσις ούτω καὶ ο Ἀριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλών βαν, «. 38. 
Ῥοπι, 5. 6, δ,15 

3 - ς ' . . ν ς , 3 ; ω ο... ἀθ, ή, 
αγΕΥΕΥ ΚΣ σαµμαρτιας, ἑκ δευτέρου χωρις σμαρτιας οφύησεται τοις ΟΝτογ ι Ρει, 8.18, 

3 , 

ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 

Ηιρ]ι Ῥτίοεί, απἆ ΤΠ 5αρογίοτΙ{γ {ο Ἠϊπας 1. ἴπας- 
πηΙΕε] αφ πο Ηίσ]ι Βτιεςί επίέετεά Ιπίο (ο Ὥαπο- 
ίάπι ΞαΠποίογΙπη Υψ ο Ῥ]ουά οἳ αποίΠετ, --- 
ὨαΙΠΟΙΥ, οῇ μα νΙοῖπης, 8ο ἐαΐ (πε ἨΗίσι ΒτιεῬί 
απά νο νἰοίϊπι ννετο ἀἰςέδποί, (τὶδέ, ΠΟΥΝΝΘΥΘΣΥ, Υ 
18 οιοπ ῥίορά, 5ο ναί ἴπε Ηϊσῃ Ῥτίοςί 195 Ιάεπίϊῆοά 
νι Ολο νἰοίϊπι. 2. Τπαί ιο ἨΗίσα Ῥτίεςί, α[ἴοι 
Ἠανίης αεπίετεά {ια βαποίματγ, ασαϊη Ὑνθηί [οὔέ] 
{τοτα ἵτ, απά τερεαίεᾷ {μς Ίπρτοςς απἀ οστες5 
γεατΙΥ, 5ο α5 {ο επίεΓ 5ογοτα] ἤππες; Ολεἰςέ, πουύ- 
6Υος, οπεε οπ{ή. (1 Ηπιροτοῇ.) 'Ἐαυτὸν {ΟΙ τὸ ἴδιον 
αἷμα, ἱχ. 15. 

30. Ἔπε τοαδοπῖησ Ἠετο 5αρΏροςθς {ννο Υ6ΓΥ Ίτῃ- 
Ροτίαη{ {ποίς, 1. επαί {γοπα ἴ]α {α]] οἳ Αάατη {ο έ]α 
οπά οἳ ἴπα νογ]ἀ, πο ππαη νν]] ο Ρρατάοπεά Ραΐ 
ἑμτουσ]ι Ογίς 5 Πανίησ οβεγοά Ἠἰπιδε]{ {ο (οἆ αν 
ἃ βαοτίβοο ΠΟΥ δἱη. 2. Τηαί αἰίλουισ] 6ηγὶκέ ο/εγ- 
εἆ Πήπα5ε]{ οπ]γ οπσθ, απά ἐπαί αἲ ἴπο οοπο]Ιδίοη 
ΟΓ έ]νε Μοβαῖς ἀϊδρεπβαίίοη, ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων 
(5εε 1 (ογ. κ. 11.), ναί οπο οβετίπσ ἵ6 ἵπ 1{8δεΙ{ 
5Ο πιεΓϊ{ογίοις, απά οῇ 5αοἩ εβῄοαοΥ ἵπ Ρρτοουτίησ 
ο Γοχ ο ροπ[έθηί, ἰἶναί 15 Ιπβῄπθποε τεας]εΒ 
ποΚκυνατᾷς {ο (1ο Ὀδσϊπηίησ οῇ {6 ννοτ]ά, απά ΓΟΓ- 

ψνατάς {ο {πα επἁ οῇ πιο: οἨΠ ΠΙΟ 4οσοιηί 
Οτῖρέ ἶ5 ννὰ. στεαί Ρτοργϊοίγ {δγπιθά, εν. χΠ]. 
8δ., ἵα Ταπιῦ β]αῖῃ ο. Ώιο {οαπάαίίοπ οϐ ιο 
νγοτ]ά.”. Το ρῄηταςο [γοπι ια [ομπααίίοπ ο {ιο 
εοογίά, ἵτ ἰῖς Ῥαςκασε, ἶς πο {ο Ὦθ {ακθη ςίγΙοί]γ, 
Ῥεσαιιδο {ο ποσοςε!{γ οὗ Οληῖκ(5 οΗοτῖπσ Ἠ{πηςεί[ 
ἃ Αποτ]ῇσθ ΠΟΥ δἶπ ἀῑά ποῖ {πο Ρ]ασθ Ιπιπιθαἱαίο]Υ 
αἱ {πα οτααίίοῃ, Ὀαί αἲ ἴηο {(α1]. Ίο Ἠανο {θε 
Ρηταςο ἵπ Επ]5 Ηπι](οά εαπςε, 1,1]κο ΧΙ. 60. (Μασ]κι.) 
Φανερ. Ἠετο ἶ5 {ο ο {αΚθη α5 ἐμφαν. αἲ ν. 24. 

21, 28. Τ]ιε Αροεί]ο εἸοννς ὮΥ α πθν’ ατσιπιθηΐ, 
᾿ἀετῖγεὰ α οἰπιὲ, εμας Ομτῖςέ οασηί οποε ΟΠΙΥ ἴο 
ο/εΓ ηιδο]/, ---- παπιθ]γ, Ώεσσααςα Πΐς «αογίῇος απά 
ἀθαί[ νετ οπθ απά {λα 841. Νογ ἆοθς Ίνα 
νάπισναθ Ἰπίεπά {ο α[ῆτπι (αί αἰ] πχοή πιαςί ἆῑς, 
υ{ επαί 1Ε 5 αρροϊηίθά {ΟΥ {ηθπι οπερ ἴο ἀἱ6, απά 

Όναί αβίοτ ἀθαί], ποίλῖησ εἨα]] τοππαῖη Ῥαέ ]αάσ- 
πηθη{. (Ώίπά.) “Απαξ, «οπος {οΓα]].) Ὦεο Νοΐθ 
οἩ Ῥοπι. ΠΠ]. 21. ο 1 15 αβοά ἵπ ΤΠαογά. 1. 199. 
ἐδόκει ἅπαξ περὶ ἁπάντων ἀποκρίνασθαι. Αἲ προσενεχ- 
θεῖς (ννη]ο]ι ἵ α Αποτ]Πο]α] {θγπι) 5ΠΡΡΙΥ εἰς θυσίαν. 
90 γΙ]. 21. ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. ΌΠ Ολῖς 
ΥεΓςο ΒΤοΓ. Ῥέπατί ας απ Ιηβίγασίνο ἘΧΟΙΤΕΙΙ6 
(αἶκ.)2 παπά, (Γοπη {ο ἆθερ ἱπιρογίαπος ο{ {1ο 5ι)- 
ων (41ο ΑΤΟΝΕΜΕΝΤ), απά ἔἶνα ροτνογείοης 96 

ο5ρε] (τηί] 5ο Ἱπάαείτ]οιβΙγ οἴτοι]αίοά ὮΥ {ο 
Λρορί]ε5 οἳ Ἠαίεγοάοκγ, ἴἶνα Γο]]ουνίπσ εἹκοίο] ο 
15 οοπ{θη{5 πιαγ Ὦο ποίῖ πηβθαςοπαῦ]θ. 

««Ἔπο Ῥηταςε {ο δεαγ δἷπ ἶ8 {ο 5αῇοχ ἴἶιο ραπ]ς]ι- 
πιεηί ἆπε {0 εἶη οΥ {ο 5αθ]εοί οποςε]ξ {ο 15 οοή- 
Β6ΠΊΘΠΟΘΡ, απά 5οπιθίΊπ]ος {ο 6χΧΡοΡ9 οί]οθγς {ο 145 
ΟΟΠΡΕΦΊΕΠΟΘΑ. Βιί {ο ῥεαγ {ο αἶπς ο οί]ετς ἵΒ 
ἴο Ὄεαι ἴἶο Ῥεπα]ίγ, ο: 5ιβοτῖησ, πο {ο {αῖτ 
ἁμαρτία ; τηθαβ]ησ {6 οοηδο/ιιοπςες ΟΡ 5ἶπ5 α8 Βι- 
τα ν. 260. αἶδο Τμαπιεπί. ν. Ἱ. Ἐτεζ. χνΏ]. 19. κα. 
5. 1. 4. Βο Ίνα ΚΥ)} αἲ Ρτου. χἰς. 19. Μο. νΙι. 7. 

απὰ φέρω, ἨΠοῦ. κ]. 19. ᾿Αναφέρω Ἠαβ {ης 5απιθ 
(ος ενεμ α 8ίΓΟΠΡΕΓ --- Ε.) 86η5ο α5, απά «ΟΙΤΘ 
εροπάς {ο ἴἶε Ηεὺ. Ν)1] απά 9. Άο 8ἱ, Ρείετ 
(1 Ρεί. Π. 24.) 5αὖγς οΆ ουχ ΦανΙοιχ ἀνένεγκε --- τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν πι Πῖφ οιυπ ἠοάψ, ΟΠ ἴἶπα ΟΓ0885 {9 
οκρ]αῖη γν]]ο] ο αἆάς, ΄ΒΥ πηος5ο είτῖρος γο ατθ 
Ἠεα]εά. Ἐτοπι Πίο απά οίμει ραβ8ασος 1 18 
Ρ]αΐη επαί {Πε 5εηςο αἴίασμες ἴπ Βοτίρίατθ {ο Ῥθαγ- 
1ης αΠΥ 9Π6)8 51Π5, ἶ5 ίμε αοίια] 5υ/ῇετίησ οῇ {ο 
οοΠβ6(Ισηοςε ἆπθ {ο εἶηπ. Απά (ναί 5πο] ἶ5 πε 
86η5ο Ἰογε, ἶ5 Ρ]αΐπ, 1. {Τοπ ἴΠθ ΙππροβεΙβΙ{γ Οναί 
Ώιο Ῥαβδασο οπΠ Ἠανθ ἄΠΥ οίμετ 5εηςθ : {ος οἱ ὢα- 
νΙοτ ἀἱᾷ ποί ἴα]κο προῃ ΠΙπιςεΙ{Ώ {πο πιογαῖ ἰατρὶ- 
ὑπά6, ΠΟΥ ΤΕΠΊΟΥΘ 1έ α8 ο/ 1ἱεί[, θαΐ ία οοπδεφετ- 
εεδ ΟΓ εἶπ Ἱιο ρτουεπίθεά ΡΥ Ἠὶ5 οὗγη εαῇΠετίησς. 9, 
Τ]ιε οοττεδροπάϊπςσ ἨΗεῦταιν ἴετης ΩΝΟΠΙ, ο. 

απά ϱΥ)Ώ αἲὶ ππεαπ ριιϊκ]ηπεπέ ο 5ἵη, π5 γγε]] αβ 
βἴπ 156]{. ἜΤ]ε 5οπΙπιεηί, {πεη, ἶ5, {παί ᾗαδας ὮΡΥ 
Πἱ8 ἀθαίῃ επάιτεά {πο ρεπα] οοΠ5δε«πεηςες ΟΡ οΓ 
εἶηπ5. ΒΥ ννΠίσἩ, Πούενατ, Νο αἴε ποῖ {ο ππΠπάθί- 
ίαπά, πιείαρ]ηγεῖσαι πἰοείγ, {μαΐ {ια εα/Πετῖηρς οϐ 
ουχ Βεάεεπιοτ Υ9Γ6 ἵπ αἲ! τοδρεοί5 απ εχαοί οα1γ- 
αἱοπί; Ρα, ναί υἱσαγίοις εαβετῖηρ 15 Πετο ἀθβίῖσ- 
παίθεά, 5θετης {ο ὮὋδ απ απανοἰάασρ]ο σοπο]αδίοῃ, 
Ρο] {ποπα ο πεας Ιοᾳπεπά1 οῇ βοτϊρίατε, απά {Πε 
παίατο οῇ {πε αγσαππεηί, ΥΠ]. απά Ιχκ.; απᾶ 60ΠΕ6- 
αΠ6Π{1Υ {λε Ραδφασο βίχοπρϱΙΥ αίίερίς {πο ἀοοίτίπθ 
ΟΡ ιο Αίοποπιεπί.” Οπ ἰμο εχΡΙΘΒΕΙΟΠ πολλῶν 
Βρ. ΜΙάά]. Ἠας ἰΠε {ο]ογῖπσ Ιαππποις απποία- 
Ώοη. «6 Ἠγ ατο {ο]ά {ναί οἳ πολλοὶ 18 ο[ίεπ εαῖγ- 
8]6Π{ {ο πάντες. Τί 15 ποῖ, ἨΟΥΕΥΟΣ, απίίο ορτίαϊη, 
Ώιαί πο Αροεί]ο Ἠετο πιεαπί {ο 6ΧΡίθ5ς πάντων: 
Πιο Υοτεο «οπο]αᾶθς υΙίἩ έα πποπίίοπ οῇ ίποςβθ 
«νο νναϊς {ου Ἠίπι, 1. 6. Νο νναϊς {ον ΟητίςίΒ 
5εσοοπά οοπη]ησ ἶπ Παπιθ]ε Ἰορο ο{ τεσαῖνῖησ {Πεῖτ 
τοννατᾶ ; απᾶ {θες ππαπΙ{εςί]γ αἴο ποί {ο Υνηο]ε 
ἨΠΠΠαΠ χαςθ. 390 α]εο 1π Πΐ5 Ερίεί. 1. 10. Τέ 16 εαἰά, 
ἴναί. ϱΠεῖςί Ὀτίησοείη πια 80Π8, πολλοὺς υἱοὺς 
απίο ϱ]οτΥγ. Ὀθο αἰςεο Μαίΐ.σσ. 28. ασν!. 29. ΝΙατ]ς 
Χ. 40. Τ]ο τθµβδοηπ ΨΝΗΥ, ἵπ 8ΟΊΠΘ Ῥ]ασες, ΟΠΗ5ί 
ἶ6 φαἱά {ο σἶνο Ἰπιβε]{ α ΤαΠΒΟΠΙ ΓΟΥ αἰῇ, απά ἵπ 
οίπεις ΟΠΙΥ {ος πιαπηή, 866ΠΏς {ο Ῥα, (παϊ Ὕναη α] 
αγθ πιθη/ίοπαᾶ, {9 ἶ5 πιοαπ{ ἰμαί {ο αἰἰ Πο Ίας οϐ 
{εγος {ια ίθγπις οἱ βα]ναίϊοῃ; απά ΥΥηθγο Ίπαπτ/! ατθ 
βροΚκαη οῇ, 1 15 οοηεἰἀετεά ἐιαί ΡΥ αἲ ενα ἴΕΓΠΙΒ 
γ/]] ποί Ῥο αοοθρίεᾷ. 

Αί χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται Ὃς Ἱημςδί ποῖ (ΝΤ 
ΙΠΑΠΥ ΕικροβΙίοΓς) Ιπίθτρτεί ἁμ. α εἵπ-ο[Γετῖπς ; 
Ῥαΐ, ἃ5 {λοςθ ννοτάς οοττεβροπά ΥΠ] έμο εἰς ἀθέ- 
τησιν --- πεφανέρωται αἲ ν. 26., εκρ]αῖη χωρὶς ἁμαρτίας 
(νι Ῥϊστος, Ἰπιποθὶ, απᾶ Βὔμπιϱ) «ένίποα!ί 
Ἠανίησ οοσαβῖοπ {ο Ὄθεαγ ους εἶηπς [ίΠ οτἀἆςι ἴο 
πίοηαπιοη{]. Ἐὶΐς σωτ. πια, ὙΥΙ η 89ΠΠ6Θ, Ὀθ τθ 
{ογγοά {ο ἀπεκδεχομένοις» Ὀαΐ 1{ 86ΕΠΙ5 ΠΊΟΤΘ ΡΤΟΡ- 
ετ]γ το[οττεά ὮΥ (πε Ῥοδί Εσῃοβίίοις {ο ὀφθήσ., 
νησπος, α5 Κπῑπ. ΟΏ56ΙΥΕΕ, αρί1οΓ εί ρτανίος 86Π- 
(οπίία ρτοσςά({; α. ᾱ. « νν]] ποί αρρεαί α5 α ρίας- 
α]ατ νἰοβπα, {ο εσρίαΐθ βἶπ, Ὀαί {ο Ῥαρίου οίοιπα] 
Γε]ΙοΙίγ οἩ Πὶς α(μ{α] ννοιςμάρρεις.” 
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κ 0οἱ. 2. 17. 4 
εωρτα 8. ὃ, Χ. 
ᾱ ο. 9. 

ΠΕΡΒΕΥΝΣ Ο6ΗΑΡ. Χ. 1 --- 5. 

Ις -ᾱ, υ ”, 5 ’ ” , 3 - 3 3 

ΣΙΚΙΗΝ γαρ έχω» ο νομος τῶν μελλοιτων αγαθών, ουκ αὖὐ- 1 
᾽ ὦ ’ - ’ 2 υ » 2 -”ω εν 

τὴν τήν εικονα τω» πραγµατω», κατ ένιαυτον ταῖς αὐταῖς Φυσίαις ας 
, Ν ' 3 ’ ’ - , 

πφοσφέρουσιν εἰς τὸ διμ'εκὲς, ουδέποτε δύναται τοὺς προσερχοµένους 

ΠΤον1όμ. Τέλειῶσαι. 
Ναπι. 19. 4. 3) 
Ἡαρτα 9. 19. ΣχΣΙΥ 
τῃ Ρ.. 40. Τ. 0 
ἀ 50. 8, ἃο. αλλ 
[εα, Ι. Π]. 

ος ἤ Ίρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἆ ια Ἀιποςδ.».  σίμα τυενφυ , τραγ φαιρ αμαορτιας. 

Χ. ΊΤ]ε 8οορο οῇ νγ. ] --- 18. ἱ5 (ο ενίποε {ια 
υ{{θγ Ιπαβῄσασγ ΟΡ πο )ουγΙδΗ 5αοτίβσςς, οομἰταδ{εὰ 
η] ίο ροτίθοί εχρἰαίοςγ δαοτίᾶσε πιαἆο ὈΥ ος 
ρταοαί Ηϊσ] Ρεϊοςί. ᾿Γ]]8 5αρ]θοί {πο Αρορί]ο Ἰαὰ 
ρἰαποοά αἱ Ῥοαΐοτας νἩ. 11. 19., νηῖ. π, 10. ικ. 8, 
10, 19, 14.: απάἀ ο που’ 6π]ατσος οἨ Πέ, Ροσ]ηηίησ 
νι ἀθο]ατίης, Οπί ἴπε Τιον]έ]σα] 5αστίβσες οοι]ἀ 
ποί 6 α ρετίοοί εα{ἰδ[αοῖτίοι {ος δίη, ν. 1. {ου 1 
Όνου Ἰαά Όεσῃ 5ο, οπσε οὔετίησ {αι Ὑνοι]ά ανα 
Ῥοθμ εμ/Ποίοηί,ν.». Βιαΐ ἴπε οοηΗήπια] τερεΗ(]οη 
οϐ παπι ΟΝΕ, αί δἶηπ τοιπαϊπθοἁ απρατάοπες, 
ποίνΠΗβδίαπά τησ πα ρτενίοις βαογ]ῆσςς οὔεγες Γο 
Πέ, Υ. 9.5 απ, οΠι Ώ16ΙΓ ΥΟΥΥ παίατε 1{έ 16 ΙΠΙΡΟΒ- 
αἱρ]ο (]πί {ΕΥ 5ἰοα]ά ρτοσιτθ {Πα ρατάοῃ οῇ 5ἱη, 
ν.4. “Τηϊς 16 αἰξο αδδοτίοά ἵπ Ρ6. χΙ. Πίο 168 
Ρτορλείίσαὶ οῇ επο Μοββίσι, Υ. ὅ ---Τ.Σ απά [γοπα 
νυμ]ο]ι 1έ 19 ονἰἀεηπέ, επαί ἀοά ἀεδ]σπες {ο αβο]Ιδ] 
8 ΓΟΤΙΠΘΥ ἀιερεηβαίίοη οοποθγπίηπσ {μα Τ ον]ί]σαι 
εαοτ]ῇσθας, απά {ο οβίαθΙ5Ώ αποίπεγ απᾶ Ὠοδίίογοπθ, 
νν. 8, 9., ΝΠΙΟΝ οὔοις α ρετίοοί1Υ οίΠοποῖοις βαοτ]- 
βοο {τουσ] {λα οβοετῖησ οϐ ἴπο ΏοίΥ οὗ 16815 οπσθ 
{ου αἲἲ, νν. 10 --- 14.5 απἀ νηῖοὮ 15 αἷσο ἰεδίῃεά 
Ὦν νο Ηο]γ ΑρΙΓί 1Π ὧιο 9οπἱρίμχθς, ΥΥ. 10 --- 18. 
(Πο]άεῃ.) 

1. σκιὰν γὰρ ἔχων, ὅτο.] Ἔμε γὰρ ἵδ τἰσΏ!1Υ το- 
{ουτοεὰ Ὦγ Ἀεννο. απά ΚιΙπ. ἴο α οἱα1ςο {ο Ρο 51ρ- 
Ρ]εά: α. ᾱ. “[Οητῖδί Ὀγ οπς βαοτίβσο ἀῑᾷ εχρἰαία 
Ώιο 8ἱΠ5 ΟΓ ΠΙΣΠΥ 5: (1χ. 20. ὃς χ. 10.)] [ου,” ἃο. 
Τπεγο 5 αἱξο απ΄ ο)1ρ. ο) µόνον, Ἱ. 6. “ Τ]μο Ίαν 
Πανίησ [οπ]γ] α [αϊπε αἁαπωῦταίίοπ οῇ [αίατε θ]εβς- 
πρβ; (966 Ἱκ. 11.) απά ποῖ ιο [11] Γουπι οἳ Ίππασα 
οὗ ία {πίπσς Ἱπ αποβίίοη,”. Σκιὰ (οἩπ ΙΥΠΙΟἨ 998 
ἸΝοίο οἨ νι]. ὔ.) βἰσηπίβος απ ομ{]1ηθ ογ «Κοίσῃ, α5 
ορροβεά {ο {16 β]]αά πρ ἤσιτο οῇ απΥ ἐλίηα, 8ο α5 
{ο οοπε(αΐο α βαὐδίαπ{]α] Γοτπῃ. Λί κατ) ἐνιαυτὸν 
ταῖς αὐταῖς, ἆνο. ἴ1ιθγε ἶ5 α ΙΓαΠΒΡΟΦΙ{ΙΟΠ, ΓΟΓ ταῖς 
αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσι κατ ἐνιαυτὸν εἰς τὸ 
διηνεκὲς, ὅτο. Τ{ιθ ταῖς αὐταῖς θυσίαις Ώο]ἱοπςς {ο 
{λε τελειῶσαι. Ὁοπηρατο Υ. 14. Τελειῶσαι βἰσπίβος 
{ο ππαΚκο α οοπηρ]είθ αἰοποιηθηί {ογ. 6ο κ. 9. ὃς 
να, 11. 

2. ἐπεὶ οὐκ ἂν, δτο.] Ἠετε νο Ἠπνε α ῥγο»/ οἳ 
{πο αξδογίΊοῃ αἱ ν. ]. Ἰηβίοπά οῇ {ο ϱΟΠΙΠΙΟΠ 
γοαᾷίησ ἐπεὶ ἂν, πηοδί οϐ {πο Ῥοεί Μ8β., 8οπηθ 
Εαίμοτε, απά αἰπιοδί αἲ] ἴἶιο οπτ]Υ Εάά, Ἠανο ἐπεὶ 
οὐκ ἂν να α πιατ]ς οῇ Ἱπίθγγοσα{1οη αἱ {ο οπά οϐ 
Ώιθ Υοιςο: νο] τοαάῖπρ γγαΒ ρτο[οττοὰ ὉΥ ΜΙΙ 
απά Ἰαίς., απά οὐ]ίοά Ὃν ῬΒομσ., ατιοςὺ., Μαμ., 
ἅπαρρ, Ἀομοθίίσ., Τιάπι, απἀ Ὑαίοτς ππᾶ 1 
ήπ]ς ]Ηδί1Υ, ἶποο {ο οὐκ πιἰσ]ᾗέ πποτο οπδῖΙγ 
Ἠανο Ὄσεπ οπι {θά (ἶναπ Ἱηδοτίος ; απά Επάβ, αβ 
Κιῑπ, βαγα, ΄« ογπίο Πί νινιάϊου. ᾿Ἐπεὶ ΠΙοπΗΒ 
έέφῖπος ΟΥ {0Υ οἱ]νογνν]ςο,’ ϱν απ ε)ῃρθίς οῇ ἄλλως, 
βποἩ ας Τ Πανο ο[ἵθῃ {τοπίοά οἨ ΤΠ ΠΙΥ Νοίος οἩ 
Τ]πσγά. Τ]α{ ἐπεὶ πια οΟΠΙΠΊΟΠΟΘ απ Ιπ{εγτοσπ{ἶνο 
βοηίθηοςθ, ἴνο Οοπιπιοπ{πίογ Ῥτονο [ΠΟΠ Ἠοπῃ. 
γΙ. 9. απἀ Λτὶβίορμ. Ναῦ. 653. ΤἩο 8οηεο ἶ8: 
“«Ἐου οἰλογννίςδο, (1. ο. ΙΓ πο Αποτίβοςς σοι 
πανο ροτ[ος(1γ οχρίαίθά 5ἶπ) νου]ά νου ποί ανα 
οθαφοά {ο ο οῄογοά 1”. διὰ τὸ µηδεμίαν ἔχειν --- 
κεκαθ. “« Ὁοσαμςο {πο ννοτηίρρετς, είπα, οηςο [ος 
31], ππάο οἶθσαῃπ οι αἶπ, Ὑνοι]ά Ἠαγο Ῥθθῃ πο 

Ἡ 2 - κ. ς » 3 3 .... 1 2 . 

εν αυταῖς αναμγησις αἁμαρτιων κατ ἐνιαυτον αδύνατον γαρ 4 

ἤ ελ] » ’ ᾽ ) 

ἐπεὶ οὐκ αν ἐπαύσαντο προσφερόµεναι, διά τὸ μηδεµίαν 5 
΄ ς - .) ΄ / , 

ἔτι συγείδησι» αμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρμένους ; 
8 

Ἡ. {ιὸ εἰσερχόμενος εἰς ὅ 

Ίοπσεγ {πουδ]ιεά ἵπ ιοί οοπδοίεποθς πλ {λα 
ΤΕΙΠΘΙΙΌΓαΠΟΘ ΟΓ8ΙΠ8, {ηο5ε Ρεΐπσ πας οχρίαίες.” 
Συνείὸ. Ιπο]αάςθβ {να 56Π865 ο{ εοπκεῖεποε απᾶ εοτι- 
δοΐοηασποςς ; πο Ἰπίίοτ αδ {πε τεςι]{ οῇ {ια {ΟΓΙΠΕΣ, 
οἵ ἴἠθ οπς πιπίπαἰ1γ αοίἶπσ απά τεποίῖησ οπ {γα 
οίμενγ. ἸΝοί εαί 16 16 (ο ρε απἀθιείοος (παί {Πεγ 
Ίο5ε αἰ] εοπδεἰοιΦηοςδ Οἱ {]ιο5θ 8ἱΠ8: (5ίπος στα(]- 
{αάς6 [οχ {πε τεάεεπιίης πηεγοῖε5 οΓα βανίοιτ ννου]ἀ 
Ρτονεηί ναί) Ρα{ ναί (Ἠ6Υγ Ἠανο (παί Γραγ[ηί σοι- 
5οἶοιδπεςς (α εοτί ο6 ἐλπὶς φόβου, 8 Γμασγάϊάες 
6χρτοβεϱς 18) ατὶείηπσ {οπι {πο αρρτεμεηδίοῃ οΕ 
ει[ζοτίησ (με ρεπα]ίγ ο) επ; ΨΥΙΟΗ οσαπ ΟΠΙΥ 6 
{ταπα]]πεά Ὦγ βα(α ἵπ ΟΗτὶεί. Τηϊ6 αἱοπθ σαπ 
οπαῦἰο ππθη {ο «οἱνα πο ΡΠΙοδορμίο Ρρτοβ]απι 
«Οαῖά ρατο ἱταπα]]]εί 13. Καθ. 16 α ἴεσπι 06- 
ουττίησ αἱ5ο 1π ἴΠο Ο]αβείσα] ΥΥΠ{ΘΤ5, α5εᾶ ο ες- 
Ρἰα{ΐοπς απ Ιη5ίτα(1οπ8. 

3. ἀλλὰ Ἠα5δ Ἰθγθ α Υ6τΥ ε)Ιρίϊσα] πςα, νΥμ]ο] 
πιαγ, ΝΙΏ Καῑπ., ος ΡΓΙΘΒΥ τεπάογεςὰ ΡΥ ἔπιο υεγο ; 
35 1ῃπ Λοῖς χὶκ. 2. Τ]θ [οτοο οἱ {πε ατσαππεπί 
{αχη5 ΠΙΙΠΟἨ οἩπ ἀνάμνησις, απᾶ ἴπε ΠΠ] 5εηςε 18 
Ν/6]] οαχρτοφεεά ὈΥ Βοεβππε απά Καῑη., « [Ῥο {αγ 
Το {Π6Υ, ΡΥ {πεςα οοπ{ίπαεἆ 5αοτίβος», {Τοπῃ Ρεΐπσ 
{.οεά {ποια ἔπε οοπβοίοµ5πες5ς οῇ απεχρίαίθᾶ 5ἱη], 
Όιαί (οτε 5 [ταίμετ] ἰΠετείπ α οοπιπιεπιογα(ίοπ οἳ 
Ώιο 8ἱΠ8 ΟΡ πο ρεορ]θ.” ο ΡΗΙο (οἶεά Ὦγ 
(ατρπ.) 54Υ5 ο νο 5αοτίβσος οῇ ίπα υν]οκαὰ ἐαί 
οὐ λύσιν ἁμαρτημάτων, ἀλλ) ὑπόμνησιν, 8οἵ]. µόνον 
ἐργάζονται. Τί 18 ννε]] οὐδετνεά Ὦν Ῥίπατί, ελα 
έ6 πο βαοτίβσοες ο[οτεά οἩἨ {πο ἆαγ οἱ αἰοπεπιεηέ, 
Ῥεϊηπσ πιοππ{ί ας ργορίαίογι οβετίησς, 5εινεᾶ {ο 
γοπιῖπιᾶά ἴ]λε Ηοῦτοννς ο ἔιε ἀθδετί οῇ εἶη, Ἱ. 6. ος 
Ώϊο ριπϊκηπιθηί ος ρεπα]ίγ ἆπο {ο Π. Α5 ίΠεΥ 
οοππιθά {ο Ῥο οὔοτοά γεαγίη, 8ο {ποςς νν]ο 
ὑτοισῆί Όπθπι πηαςί Ὄο τοπιϊπάσά, (πτουισ] αῖτ 
ννπο]ο Ίἶνος, οὗ πουν ἀοβοτί οὗ ραπἰςμπησπί,. Τηα 
ΥΤΙ{6Γ ΤΠΘ4Π5, Πούθνος, ἰπαί α γοσΤΙΥ ΤΕΠΊΕΠΙ- 
Ώταπος οΓ δἵη ἵπ α ρίρτπαἰ τοδροοί, ποῖ ΠΙΘΓΕΙΥ ἵπ 
α οἰνίὶ ος αεσ]θβίακί]σαὶ οΠ6/ ἵνα5 ππαάο; Γοτ ἵπ 
ὑλίς 8θη5θ, {Πο ΥΘΑΤΙΥ αἴοποπποπί Ρτοσιτεά Ραί- 
ἀοπ. Τπ πο οίμοτ 1έ ἀἱᾷ ποί.” 

4. ἀφαιρεῖν ἁμ.] 1.6. ὮΥ αἰοπίπα, ἴο Ῥτοσιτα 
(οσ4”5 ρατάοῃ {οΥ 5ἱη, απ αγοτί ἴ]ο ραπιςηππεπέ 
οΕ 1 ἵπ ἃ Γα{ατο είαΐο. “'Τηο Αρορί]ε”5 ατσαπηθη{ 
ἱππρ]ίθά, {παί πο αοτίῇορ οοι]ὰ τοα]]γ αἴοπο Γοτ 
5ἵη, ΟΓ Ῥγίης 5ΙΠΠΟΥ5 Ιπίο α δἰαίο οῇ αοοθρίαπσθ 
αγ (οἆ απίο οίοτπα] Ἰ{α6, ννΠῖοῃ ἀῑά ποῖ πιακθ 
{11 βα{ΜΙς[αοίίοπ {ο Ἠἱ5 οῄοπιάεά Ἰ]αδίσςα, απᾶ Τ6ή- 
ἀατ Τέ Ἰοπουταθ]ο {ο Ἠΐπι {ο τοιηῖέ {ης ριπ]κ]- 
πιθπί ο Π,. Βιπῖί ἴο ]οσα] βαοτὶβσσΒ Υνογςο 5ο {ας 
{τοπ Ὠοΐπσ {ας ο[Ποποίοις, ἴλαί νου ἀἱά ποῖ 
ε/ῆσο Γοτ {νο ἹπάϊνίάπαϊΙς, οἵ ἴἶο σοποταίίοη ος 
1εταθ], νο ργοδοπίθς ἴποπι 6υΥεπ ἵπ τοςροοί οὗ α 
Ροτηαποπί οχοπαρίίοπ {Ποπ {οπιρογα] Πιάσπιθηϊ. 
Ῥοτ {ο Πλοδί 50]οπΙπ ΟΕ ἴποπι αἲ ἴο ἆαγ ο 
αἰοποπισηΐ, ννας ταίηθγ απ αππια] ΥοΠιρΠιὐγαπεοο ος 
Ὠγαῖγ δἶης, ἴπαπ α- τοπηονα] οῇ {πο σιῖ]ί οἳ ἔἶνοπα ; 
80 Ελα! {]λου Ἰνιά οπ]γ α χοβροοί {ο ἴ]ο γθαγ γΥ]]ο]ι 
Ψ/48 ραδί: απά πο 8απῃο ΤΟΠΙΘΙΙΡΙάΠΟΘ. Ας Πί- 
υἶπο αρροϊπιπιοπ/ς, 54ο] Αποτῖβοςς πιὶσηί 6 α 
βπ]ίαῦ]ο αοκπονν]οἀσιποπί οῇ σα!]ε, απά Ρτο[θβ8ΙΟΠ. 
οΓ γοροπίαπος, πιά το]ίαπος ΟΠ {ο ΙΠΘΤΟΥ ο οά, 

αμ. 
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τον κὀσµον λέγει Θυσίαν καὶ προσφορᾶν οὐκ η έλησας, 
- 4 σ Π Ν ΔΝ 

θσώμα δὲ κατηρτίσω µοι., ολοκπαυτωματα και περι 

Ταμαρτίας οὐκ ευὐδόκησας. 

οη ποσοιπίέ οΓ νΥπΙοἩἈ Ἰε πιῖσηί Όδαγ νὰ (μα 
Τβταε]1ί65, απά σἶνο ἴπαιῃ {ειπροτα] Ὀοηεβί5ς απ 
ΌΏιεγ αρίγ ἱγρίβεά ο «αοτίβσο οἱ Ομηὶςί. Βαΐ 
Όπου οο]ά ποί ροδοίθίη τοπάα” ρατάοπίηπσ ΠΊΘΓΟΥ, 
1π 15 πιοδί ρ]οηίοοιι5 οχετοῖδς, οοηφἰςθίεΠί ννῃ 
νε Ἱπβη]ίε ]αείίσο απά ο]ίπεςς οῇ ἀοάς νι ουί 
ππίο ποίλ]ης οοι]ά ίακε ανναγ δἱπ, αοσοογάῖπς {ο 
Όνο Αροςί]ε’5 γεαδοπίησ ἵπ 0] ρίαςθ. ἜΤ]α 6απιθ 
αγραπιοηί 6 Πα]]γ Ρτονος, λαί ία θ]ουάἆ ο α Ἰηεγθ 
πλαἩ, οἵ ο{ α πιετθ οτεαίμτε, οαπηοί ἴακε αναγ 
η... (9οοίί.) 

ὃ. Το ρτονο 5 ἀοοίτίπο 1Π {με πιοδί ΙΠΑΠΘΝΥΕΓ- 
αὐἱαο ΠΙπΠΠΘτ, {μα Αροδίιο 5ποννς ἐλαί, πούψαενετ 
ορροδεά {ο «9 6ννΙδῃ Ῥτο]αάϊσες, Ιΐ 15 πο οἵμει ιαπ 
νν]αί 15 τοσυοσπΙσεὰ ἴπ είν οἵνη Βοπρίαγες; αᾱ- 
ἀποίηπσ απά ατσηίπσ ΠΟΠ Ῥ8. κχχὶχ. 6ϐ---19., 
ψιλή] 5]λουνεςά ναί Πὶς οοπηῖπςσ Ὕνας {θε ποοεδδαγ 
ΕΟπΦεΠΟπεε ο ιο Ιπεβῖοασγ ΟΡ ο Ίεσα] εαοτῖ- 
Πσες, απἀ οῇϐ πε Τ,οτᾷ5 ΡΙτροςε ο) κανίης δἱη- 
ὨΘΙΒ. 

Ο0 ὁδιὸ ----λέγει ιο 86η56 15: ΄ Ἠμογείοτθ, ἵη 
α Ῥεαίσα νυμ]ο) ἶ ρτορ]Πείίο οῇ πο σοοπηῖπσ οῇ {]θ 
ΜεςείαἩ, Ίο 15 τερτεδοη{εᾶᾷ ὉΥ Ὠανιά αξ εαγίησ, 
οἩ 5 οοπιίησ Ιπίο {πε νοτ]ά,”δο. ἜΤ]ιε ασ- 
ἰαίίοπ ἶ5 {τοπα της Ξθδρί., ΝΙΠ οΠΙΥ {πα οπαπσθ ος 
ἤτησας ΙΠίΟ εὐδόκησας: απά αἱ ν. Τ. ει ἶ5 ΟΠΙΥ 
ππ αὐτιάσπιεηί ο {ο ννοτᾷς οῇ ἴμαο Βερί. []ροπ 
ὔια ν/ο]ςα, ἴἶνα ἀῑβετθεραπογ 19 ποί 5ο στοαί αφ ἰέ 
π/οι]ά αρροατ [οπη ο νυτ]ῖετς οἩ ἴ]ο Ωποίαίοης, 
ΝΠο 5 Ὀ]οίῃ καὶ τὸν νόµον σου ἐν µέσῳ τῆς καρδίας 
µου, ποισ] {ο Αροσί]ο ρ]αϊπ]γ ἀῑά ποί Ιπίεπά {ο 
ἴπ]κο ἔοπι: πα Βερί. Ύδγδίοῃ Π56]Γ 15 οπ]γ α ἤος 
ἐγαηε]αί]οηῃ ο{ νο Ηοῦτγενν, απ 1ΐ5 {τις 56η56 υνΤ]] 
Ρείίετ αρρεατ Ὑ]εῃ 1 15 Ρροϊηίθἁ (α5 1έ οασΒηί {ο 
Ρο) (5: Ιδοὺ. ἤκω (ἐν κεφαλίδι--- ἐμοῦ) τοῦ ποιῆσαι 
τὸ θέλημά σου, ὃ Θεός µου, ἠβουλήθην ' καὶ τὸν νγόµον 
σου ἐν µέσῳ τῆς καρδίας µου. ΤΠ ογάθτ {ο ΡΓορΘΙΥ 
μπάθγείαπά {ῃθ ἸΙαξέ οἱααδα, Ιὲ 5ηοι]ά Ὦδ οὐξοτνοεά. 
Επί ιο Βερίαασίηί {οοΚ ένα Ἴππ]Ώ ἃ5 4η 4οοιιδᾶ- 

{ορ ποῖ α Νοππ]παίνο, ΑστασαΡΙΥ {ο ννΠίο], Ὑνο 
τημδί 5αρροςο Ίη Ω7/}) απά ποιῆσαι ἃ ἀλἰοσία, απᾶἀ 
τθρεαί ἴποπι ἵπ {α΄ ποχί οἰαμςο, ἵπ {Πθ 8θηΠ8θ 
εαμςε {0 Ρε, Ἱ. 6. μμ. Γ{ϊς ννοι]ἀ εἰγεπσίμθῃ {ιο 
Ρατα]]ε]ίσπι, Ὀ{ νἰο]αίο {λε οοηβίγαοίοῃ. Τηο 
πηοδί τοιπατκαρ]ο οἰτομπιδίαπος οοηπεοίθἆ ΥΠ 
5 αβδασο 5, ἴλαί ἵπ {Πθ ννογάς σῶμα δὲ κατηρτίσω 
Ώια Βερί. απά {Πο Αροσφί]ε Λο ἀϊῃεγ νν]άαεΙγ ἔγοιι 
ἵνα Ηεῦτανν, νυηὶο]ι 15 ννθ]] γοπἆσγθᾶ, ΄ πιῖηπθ 64Υ8 
Ἰιαςί ἴἶχοι ορεπεά.. Το τοπιονο (ιῖς ἀἰξογθραπογ, 
νατίους πιείλιοἆς Ἠανα Όθοη ῥΡτοροςθᾶ, αἶίπει ὉΥ 
π]έετίπς {πο Πεῦτονν {ο οογγθ6ροπ4 {ο {6 (ῑΤθοῖε, 
ο ο (τθεὶς {ο {να Ἠεῦτανν. Άοπθ οῇ {μθεθ, 
Ἠονήενοτ, σπη Όθ αἀορίθς., ἶποο {ο ργοροηί τοπά- 
ησ Τη νο ΠΠεβγοιυ ἵ οοπβτιηθᾶ ΡΥ αἲ] ενα Μ55. 
ππά Ὑογείοπς: απά ἵῃ {1θ (Τεεκ ὉΥ αἲἲ {πο Μ5Ε. 
οί] οῇ ἐἶνο Βερί,. απἀ {πο Αροβίθ. Μοτε αἰίε- 
ἴοη ἶς ἆπθ {ο {χο πιθίηοςς οῇ{ γοσοποί]]ῃσ {]χθ δρηςο 
οὗ ἠνο Ἠοβγουν ννΤ( να (ΥθοΚ, απά πηαΚίπσ ἔπθπῃ, 
(ποισ]ῃ ὀἱΠοτοπί ἵῃπ αρογάς, οοϊπο]άο Ιῃ πιραπίτισ. 
Ὑνεςς. Ἰπον/ενοτ, ατα νουν Ἠπγῃ. Τα ννογάς ἵπ 
Ώνο Ερ/ρη Πλην, ὙνΙ α το[σγοποο {ο 15. ]. δ., Ὀς 
εχρ]αΐπος ο) οβραΐρηοο; Ὠπί αἲ] (πο νατίοις πηθί]- 
οὖς οΓ Ῥγησίησ {ια! ἴο απγ οοἰποϊάσπος ννἰέ ναί 
15 οοπίπ!ηθὰ ἵπ νε Ξορί. απἀ Ν. Τ. σῶμα κατ. µοι 
β6θτΏ {5 π16, ΠΙΟΤΘ οΓ 1655. ππςοσθβκῇα]. Τ]ε Ὀοςέ 
Ποὐτγαϊςίς αγο ΠΟΝΥ ασγοσά {αί ία Ε7εβγριυ ννοτάθ 
ὶ λλες ΗΝ .- κ . ἀοσι]δ,ὁ ας Τη Τς. 
.5, από Τ δα, κκ. 2, πο ρΏταςθ Ὦ δἱρη]- 

Υοι, 1. νά πὍ-- 

τοτε εἶπον"' Ιδοῦ, ἤκω 

Πες 1ναί ο Μερεῖα] ας ορεπεἆ ομί 50ΠΙθ ΡΓο- 
(οαπὰ ἵταία. Απά 1η 5 νετγ 5εηςε, [ Ππά, νε 
Ννογάς ατο ἴακαν ϱΥγ Ὠτ. Ετοπο]ι απἀ Μτ. ΞΚΙΠΠΟΙ, 
Νο Ἠανο αἀππ]ταυ]γ τεπάστες (ο ΝΥΠΟΙθ ΡοτΙοη : 
παπά {ωτοννη στοαί Ισηί οἳ ἴΠε Ρρα55ασθ ΡΥ Ρ]αοῖησ 
να ννοτάς ἵπ α ρατοη/]οκίς: τἱσ]]γ δαρροδίησ ία 
πιθαπίηρ {ο 6, ἰμαί ' πο (ταίῃ ]ας5ί δίαιεὰ Ἠαά 
ῬοεἨ οοπιπηαπ]σσίθἆ {ο Μοβδία) Ὦγ πο Α]πιὶσηίγ.) 
Τ]ναί θα6Ἡ ἶ5 να Γοτοθ ΟΕ πο εχρτθβδίοη, 18 αἰἷ- 
πιοδί ορτίαίη {Γοπη {πε ρατα]]ε] ραβ5ασο οἱ Ιβαίαῃ. 
Ῥτοῦ. Βέματί, Ἠονγενοχ. ἴακαες Τά ἴο πιθαῃ, « τοι 
Ἰαδί πιαάθ πιο ομεάίεηί {ο {γ βογν]ος;””. ννμΙο] 
Ἡα (πη]ς τοαι]τεά Ὦγ ο ποχί νογ9ο απ 3οῦ 
αχχν]. 10, 15. ἜΤ]αί ια ννοτάς ατθ {ο Ὀο ΙΠάεἵ- 
βίοοἆ α5 Ῥγορῃείίο οῇ ἴ]ιο Ἠοςσίαι, ἵ Ρ]αίπ, απᾶ 
ηαδ Ῥεεῃ ΓΗΙ1Υ οδίαρ]ελεά (ἵπ ορρο5!1οἨ Το ΠΙΠΠΥ 
τοσεηί [οτείση Οοπιιπεπία{οτβ) Ὃν Ῥτοί. θίαατί, 1η 
Νὶς οἰαθοταίο ἨκοιτδΙ5 οἩἨη {πο ραββασο, ἴο ΥΙΟ 
Όιε γεαετ ἰ5 το[ετγεά. 

Βυαΐ, {ο τείιτη {ο {ο (εσί οἳ ίπε Αροεί1ο, {οτ 
σῶμα Νθ Ὠανθ {πε βίτοησθεί οχίεγπαἰ ενἰάθποε, 
απά ουεῃ ἐπίετπαί; [οτ 1 18 τοφι]τεά Ὀγ {θ εἶἰσερ- 
αι εἰς τὸν κόσμον ]αδί Ὀείοτθ. Απά αἱ ν. 10, ἵπ 
ἴπε ΥΥογι]ς διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰ. Χο. ἀιετθ 
5 απ ον]άθηί ΤΘίΘΓΕΠΟΘ {0 {Πε σῶμα κατηρτίσω µοι 
αἱ ν. ὅ, νπΙοἩ παιδί, {οσδίμετ η {θα εἰσερχ. εἰς 
τὸν κόσμον Ὀδίοτθ, Ὦθ ιπἀετείοοά οϐ ἰπα ἴπεαρπα- 
ἐἶοπι ΟΕ {νο Ἠςθάθοιποθτ, νυν αἱηδίοη αἱδο {ο {18 
επγρἰαίἶοπ Ὦθ πιαάθ υγ] ναί θοάγ οβετεά πρ α5α 
δαεγτῄοο ΠΟΥ ἴἶα 8ἱΠ5 ΟΓ {πο ννοτ]ἀ. Ὠ6ε ΙΙ, 14: 
Ιχ. 265 κ. 10. ΤΕ πιαγ Ῥο ατσεά, Ιπάθςς, ἐμαί {Π]8 
19 ποί {με 56Π56 ο ἴμε {δαἰπιῖί. (ταπίεά : Ραί 
{πε Αρορί]ο ἵδ απιεηπαθ]ς {ο πο Ῥ]αππς; ΠΟΥ, 48 
Φίμαγί ννθ]ὶ 5Ποννς, «6 παθ οἰτοιμιηδίαπος αἀνετίιοά 
{ο ἵπ σῶμα κατηρτ. µοι ἵ8δ ποί ΡΓΙΠΙΔΤΥ ΟΥ οββδεπ/{{α], 
Ραΐ οπΙγ Ιποϊάεηία] {ο {πε ατσαππεπί Ἠθ 15 6.ΓΤΥ- 
ἵπσ οπ.. Απά α5 Πε γιου Ἠπὰ οοσαξίοπ {ο 
ααοίο {Πε Ίοησ Ραββδασο Ίῃ νο Ιέ οσοσατβ Γοτ 
αποί]ιε» ΡΙΤροΟ5δ8, απἀ ἵνα ου]]σεᾷ {ο ααοίο 1έ 
[τοσα ιο Αογί., ΝΠΙοΠ αἰοπε Ίνας απἀετείοοά ὮΥ 
Ἠἱ8 τοπ στς Ιπ σεπετα], ία ψνογᾶς νν]]ο]ι Ίο (]θγθ 
{οιπά νε ννας Πα] ΠαδήΠεά Ἱῃπ τεἰαϊηίησ: 65Ρθ- 
οἶα]]γ α5 (116γ ἀῑά ποῖ ἐπιρεᾶε, Ῥαέ ταίπεγ ρτοπηοίθ 
Ώια ΡΙτροξο Ἠε Ἠαά 1Π νΙΕΥ; ΠαΠΙΘΙΥ, Ὁγ (ατηϊίησ 
έηο παπηἆς οῇ Πῖ5 τοπάστς {ο ΟΗΕ15Τ, νο, Ιπ Ἠ]β 
Ιποαγπα!ἶοη, Ῥδσαπιθ {πα {πο επρἰαίογη δασγῖῄβορ, 
ΟΕ νΥΒΙεΗ {ῑε βαοτίβοθς ἵη {Πε Ιαν Ίνετο Ὀαί {γμες 
απά ΦΥΠΙΡΟΙΒ. 

7. τότε] ΄΄ Ίιεπ.ὖ Τη (πο ἨΗοῦτ. 1Ν. 1ο ννοτάς, 
Πον/6ν6Υ, Ἰανο 5ο Ῥετρ]οχεά 8οππο, {ἐπαί {Π6γ 
«ποοςθ {ο τοσατά 6α6Ἡ ο{ ίπεπι 45 τοάππάαπ{. Βπί 
Όναί 6 οπής πε Ἰποί. Τί 5 Ὀείίογ {ο 5ΗΡΡοΡΘ 
5οπιο ταίπετ απιαδια], Υεί ουἱίαῦία, 5οη5θ οὗ κ 
απά τότε; Ἀπά Ὑνθ ΠΙαΥ (νν( ατρ7., Ετη., Θολπα]αί, 
Μοτιας, Τηέπι., «6κεεπ., Ὀτ. ἘτεποΙ, απά Καν.) 
τοαπάθ: ΄«{πεγε[ογθο.”.  Ῥετπαρς. οννενοτ, ἴΊετο ἶ6 
ΠΟ οσςαβίοη {ο ἀθνίαίο {οτι {πε πςαα] 5οη5ε ο 
ἶππο, 5ἶπορῬ ἴί ΠΠΑΥ, α5 Βππτί 5ασσοςίς, ο ΙΠάθΓ- 
είοοἆ οῇ ία {πια τείετγοά {ο ἴπ ἴο ργοσθάῖῃπσ 
οοπίοχί οῇ Ῥεα]πι χ]., νΠοτοῖη αγο το]αίοά {η 
υυνοπάρτ[α] ννοτκς οῇἳ (οά. ΕΥ ἴἶιο κεφαλίδι βιβλίου 
16 πιεπηί {ο Ῥοηίαίεισ], απά 5ο] οἵμογ ρατίς ος 
ἴπα Δοτίρίατες οΓ {πο Ο. Τ. α5 ννετο {πε ἵπ Ὀείησ, 
Κεφαλ., “« το]... Βο οπ]]εᾷ νγἰίῃ τοε[ετοποσε {ο {16 
πνοοάςη γο[ρτ αὈουιί ν Πίο {νε ε]θείς οῇ Ρρατο]ῃ- 
Πηθη{ΐ ννθογςθ το]]οά, απά Πίο Ἠπά αἲ οπθ οπ α 
κεφαλὶς, ΟΥ 8ογί οῇ οατνεά οτ {ημτπος ποσά, (νΠ]ο]ι 
6ανε Παπιθ {ο - ΜΠΟΙε) οἱ ΥΙοΗ, Καπ. τθ- 
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γέγραπται περὶ ἐμοῖ) τοῦ 
. ς ι) . ’ [, 32 ’ , Ξ [, 

ποιησαι, ο Θεός, το  έλημα σου. «ΑΝ9ῶώτερον) λέγων Οτν 

θυσία» καὶ προσὐφοραν 
Μα ’ 

καὶ ολοκαυτωματα καὶ περὶ 
ς . 3 3 ' 3 . 3 ; 5 ε, . 

ἁμαρτίας οὐκ ἠΦθέλησας, ουδὲ ευδόκησας (α τινες κατὰ 
η ’ , Π . - 3 Ὁ / - - 

τὸν γόμον προσφέρονται ') τότε εἴρηκεν' Ιδοῦ Ἰκω τοῦ ποιῆσαι, 9 
᾽ , ] - ' - , , 

[ὁ Θεὸς,] τὸ θέλημά σου᾽ ἆἄναρεῖ τὺ πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτερον 

} Βαῤτε 9. 19. 

-” ’ ω 3 - - η ’ Ἀ 

του ὄωματος του 1ησου «Χριστου έφαπας. 
ο Ρα. 110. 1. 

1 οος. Ι5. 25. 

ΠΙΩΤΚΕ, α βριτο ἶ5 σίνοη ὮΥ ΕΗισο ἵπ 5 ῬοοΚκ οἩ 
Όια οτἰσίη οῇ νυτ]ήης. 

8. ΟἨ ο ρᾳβδασαο οἳ ία Ἐκα]πι ἴε Αρορί]α 
πο’ οῄετς 50ΙΠ6 Τεπιαγ{ς, 5πονΊπσ {οι ἴπε ννοτάς 
οΓ 11ο ΝΠαδεία]ι ὈγίεΠγ τεροεαίεά, ἐμαί νε Τεν 1]σα] 
βαοτίῇσθς, {Τοια {ῑεῖτ Ιπα[Ποαςγ {ο ουίαίη {θ 41] 
Ρατάοη οῇ 8ἵΠ5, αγ αὐτοσαίαά, απά ένα 5αογ]ῇσε ος 
ΟἨτ]κί αυ έαίεά ἵπ οῖγ Ῥρίασθ. 'Γμ6 νντ]ίεγς 
ΓοἈΒΟΠΙΠσ ΟΠ ἴ]ε αὔονο ΡΤΟΡΠΘΟΥ ΠΙαΥ Ῥο Ρορι- 
Ίατ]γ εχρίοςεεᾶ, υγ Μτ. Ηο]άεπ, α5 Γο]]οννς: 
'«ΙποςῬ ἴπα Ιπεί[ῆσαογ απά απαςοθρίαρ]εποςς οῇ 
Ώνε Τον] σα] εαοτίῇσθς ατα ἆεο]ατος ἵπ Βοτίρίτο, 
(ν. δ,) απά εἶπσο Οδ σαπηθ νὰ ιο ννογ]ἀ {ο 
4ο νο νυν] οἳ ἀοά, 1 Γο]]οννς εῑῑαί (ο ἀἐείσηεά 
το ίαῑκα ανναγ [αὔ ος] έ]ιε Πτοί οτάίπαπος, ΥΝΠΙΟΠ 
πας Ἱπε[οσίπα], ελα Ίε ΙΠαΥ ερία]δῃ έπε 5ασοοπάἆ 
ἀϊδρεησαίίοῃ, Γοαπάεὰ οἩ {πε φαοτίβσο οϐ Οητῖεί, 
Νο ροτ[εσί]γ αοσοοτάεὰ υ Πἱ6 γνϊ]] απἀ οίετ- 
πα] οοµηςοΙς,) ν. 9. 

9. ποιῆσαι τὸ θέληµά σου] 1. ο. ὮΥ οβοτίησ ΠΙΥΦεΙΓ 
οη {θα 6Γ055, αοσοτά]πσ {ο {Υ οοπιπαπς, 9ο 
χὶν. 2]. ᾿Αιαιρεῖ οοΠηίαΙη5 α οοπο]αδίοη {Τοπ {ια 
{οτοσοῖῃπσ νογᾷς. ἘΥ τὸ πρῶτον ἶδ ππεαπί {1ε 
Γ,ονιι]σα] 5αοτίβσοθς; απᾶ Ὦ}Υ τὸ δεύτερον, πο νν]]] 
οῇ ἄοἆ α5δ ενίησεὰ 1π έμο φαοτ]βος οῇ ιο Ροἆγ οϐ 
Οιτῖςί, 

10. Γ]ο Αροεί]ο Ῥτοσθαςς {ο οτρἰαίπ Ὑγ]αί ἶ5 
πηααη{, ἴπ Ολίς σᾳ5ο, Ὀγ ἀοΐτις {ιο ιοί ο οσα, απά 
νν]ιαί ἶς (ο ο[Ποπογ ο) ναί οροάϊοηςσθ. (Βίπατί.) 
Ἐν ᾧ θελ., ον ἵπ οοπ[ογπαΙγ νν τὴν ννμῖσ]ι νν]],ὸ [ο 
(σά,] ννῃατοῦγ Ίνα ννϊ]]οά Οητὶδίίο Ὄο α νἰοπῃ, 
απά νο Οδ οσππθ {ο ΠΠ]. 36ο νυν. Τα 9. 
'Ἠγιασμένοι ἐσμὲν, “' Να πτο πίοποᾶ ος, ριτίβαὰ 
απά πιπάο Ἠοἱγ,”. οχρίαίίομ Ῥοΐπσ ππαάο {οτ ας, 
απά ρατάοπ οῇ οαγ δη οὐίαίηθά. Ὁοπιρατθ νυν. 
4 ᾱ 11: Π. 1. ᾿ἘΕφάπαξ πιαςί ο το[οττοά, ποῖ, 
ΜΕ. 80ΠΏ6, {ο ἡγιασμ., Ὀπί ἵο προσφ. «ΟΟΠΙρΙΓθΘ 
ν. 14, απ εαρτα ἱκ. 90 απά 285. Τ]ο ΓΙ] 5οηςο 18, 
6 οπος {οί ας”. νο ἵοτηι Ῥοίπσ νοτγ εἰσπίβοαητ, 
παπά ἀοποίίπσ (15 οὔδοτνος ῬὈτ, Ῥνο ΘΗιΙ(Η, Ὀἱς- 
σοα/56 οἩἨ ο Βαογίβσε παπά Ῥτίοδί]οσά οὗ Οπεῖςε, 

. 199:) Όνο αΏδο]ηίο ορρρα{]οἩ ο απ αοΐ απἆοτ {ηο 
146 ναί 1 Ἰνης Ώθεῃ ρογ[οοί]γ ροτ[οτπιοά. ' Τηο 
Αροβίϊο (εαγς Φί1Γ{) πιοοί5 νο οὐ]οσίίοη αδ {ο 
ἀἱβειπι ]ατίίν η πο αοί οὗ οχρίπίοη, Ὀν ε]λοννίησ 
Όνπί Ὀθ]ῃσ οποο ΒΙΛΙΠ, 48 απ οχρίαίοτΥ οΠοιίης, νναβ 
αΠίο ειΠιοϊοηί {ο κας γ ο ἀοιπαπάς οῇ ια 
ομβο.”) 

Η] --- 15. ἜΤ]ο Αροεί]ο Ἰπά, αἱ ἐφάπαξ ασαϊη αά- 
γοτίοᾷ {ο α ροῖπί οἩἳ. νμίο 8 Ἠεῦτονν τοπ θγ8 
τηϊση{ ελ {π]ς (πογο ννας α καρογ]ογΙέν Τη χο ο ονν]δ]ι 
ΦΟΟΠΟΙΗΥ: ἨπΙΠΘΙΥ, ναί νο οχρίαίίοι πιπο Ὃν 
ἴπε ἨΗίσα Ρτίοδί να ππαάθ ουεή φεα», ὑιαι οἱ 

ς/ 2’ / , ον ς ’ 

(:αἴτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας. 

στήση. " Ἡν ᾧ ΦΘελήματι ἡγιασμένοι ἐυμὲν [ο] διὰ τῆς προσφορᾶς 10 

Λαὶ πᾶς μὲν Ἱερεὺς ἔστηκε 11 
3 ς ; . 9 ᾽ 2 ᾽ ’ ’ ΄ 

καὈθ Ἠἠμέραν λειτουργῶ»ν, καὶ τας αὐτας πολλακις προσφέρων Φυσίας, 

ο ρὐτὸς δὲ, μίαν ὑπὲρ 19 
- 1. 8.ἱ ς κ» , υ π ’ -” ” 

τν Ἐ μίλα | ἁμαρτιῶν προσενέγκας Φυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς, ἐκαθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ 

Ομῖςέ οπ]γ οποε. Τηε Αροδῇε, {πεγείοτε, ασαῖπ 
πηθοίς έλε οβ]εοίίοπ Τη {λα Ρτε5επί απά Γοἱ]οννίησ 
Υ6Ι565, 5πονψίησ ιαί 1 γνας πιαἆε οπεο Γογ αἰῖ, ὮΥ 
πη αοί πε]ίετ ποεεάίησ ποτ αἀπηίέέιο οἳ τερεί]- 
ποτ τ---οπ νο οιτ αἰοπεπιεπί ππαΥ 8α{εΙΥ Ὦθ 
γεδίες, δἶπος 1έ νν]] Ὦο {ογενετ αναϊ]ῖης, απ πο 
υο {οπρο/αγή/ κε νε ςαοτίῇσεΒ οὗ {πε οἰά ἁϊς- 
Ῥοηραίίοη. ἨΗετθ ἴπο Αροβίιο αρρ]ίθ5 ρεποτα]]Υ 
ίο {λα βαοτίῃοες οΠετεὰ ἁἀαι]γ Ὁγ πα Ρτὶθρίς 9 
ατσαπ]εηέ, Ὀγ ννΠΙοἩ Ίο Ἰαά Ῥτογεά {με Ιπεβιοαογ 
οῇ {λε απηιιαἱ φαοτίῇσος ο) ἴπο Ηϊσῃ Ῥτίεςί ἵπ {1ιθ 
ΠοΙΥ οῇ Πο]ίες; Ππαιπε]γ, ναί ἴε νετγ τερείΠ]οη 
οῇ 56] δετνίεες ονίηποεὰ (εῖτ Ιπεί[ῆσαςγ, νἰπ. {ο 
ορίαἰπ ρεγπιαπεηπί ρατάοῃ απά οοηρ]είε οχρίαίΊοῃ. 
Ἠνματεας Ογ]δί οῄεγεά Ὀιαί οπε 5αοστΙῇςσο {ος Ώιθ 
εἶης οῇ {πε ννογ]ἀ, Υεί (]ιαί ννας 5ο εβοοίμα] 48 ποί 
ἰο ποεά Ρεΐησ τερεαίεά; απἀ, ἂ5 α ΡτοοΓ οῇ ννλ]ο] 
οοπιρ]είίοη, ιο 5Πουνθ Ὦθ Ίνα 5εαίΐες αἱ ἴπε τὶσ]έ 
παπά οἩ «οά α5 Γ,οτὰ οὗ {πα απἱγετςε. Αί ν. 14, 
Ἠα α[ῆτπης (λαί (α τερε/ΙΙοπ πεεά ποίῖ Ῥο πιαᾶς, 
βἴπος Ιΐ Ίας αἰτεπάγ βα]1γ ρτοάισεά {λε ε[Πεοί, {ια 
Ῥογίοοί οχρἰαίίοη ΟΡ {Ποβε Υπο Ἠανο απ Ιπίργοςί 
1Π {παῖ «αογῖβος Ὦγ [ΙΙ απά τερεηίπηςθ. Τ]επ 
Πέ ἶς καϊᾱ, επαί {ο ἐπ] εβῖσαςγ ἔῑνε Ἠο]γ Βρίπί ας 
ἰοείῇας, ἵη {πο Ὀδ[οτο-πποπί]οπθά αοσοοιπί οὗ ἴθ 
οονεπαπί οῇ νΠΙοἩ ο} οδας (Ἠτὶςί 15 έθ πιθάΙαίογ: 
ΠάΠΙΘΙΥ, ἐπαί ππάἆθτ {πε πθιυ (ονεπαΠί, βἵη εἰνου]ά 
Ῥο πο ΠΠοτο τοπιοπηΏοτθεά. Οοπβδεφιεπ!]γ, εἶποἙ 
Ρατάοῃ 15 οὐίαϊπεά, πο ΠΙΟΤΘ οΠετίησ Γογ βἱη 8 
ΠΘΟΘΒΕΑΓΥ. 

Α {ον Π]ακίταίίοπς οῇ {πο Ρ]ταςοο]οσγ ἵῃπ νν. 
11 ---18 Ιπο]αφίνα, υν] ο αἰ] ναί ἵ πθοθββατγ. 
ΒΥ ἱερεὺς ἶ5 πιθαπί, ἵπ α σεηετῖο 86Π56, ἴ]α ργῖεςίς 
σοποτα]]γ ἵπ ἰπεῖτ οοµἵες, ἱπε]πάϊίπσ πα ἨΗίσ]ι 
Ῥτίοςί. "Έστηκε τε[θτς {ο {6 τα] νο] τοφαῖγοὰ 
ἴνο Ῥτίοςίς {ο {ατα νν]]]ε ἵπ ἴἶνα {οπηρ]ς, απά ἴπετθ 
ἱ α {ποῖί ρατα]]ο] Ὀδΐνναση {6 τονογεπ/{]α] ροδίατθ 
ΟΓ ἴ]νοςο ππἰπίσίεη απά ἴπο σίπς οἱ ᾖθδις, ἵπ 
απα{γ οῇΤοπΠΌ. 

19. αὐτός.] (τὶεδὺ, απά Ἱζπαρρ οά1ξ οὗτος, {Γοια 
8ο Μ33. Βυί Οι τοπάίπςσ Καπ. Ρτονος {ο 
Ἰαναο ονἰάοπί]γ ατίδει ΓΤοπι οογγεαίοπ. Απὰ Ἰθ 
ννο]] οΏδοίνθς, ἴπαί αὐτὸς (1ρ56) Ύνας α5οὰ Ποποτϊβ 
σααςᾶ, α5 Ἠοπι. Ἡ. θ. 4. αὐτὸς δέ (αρίίετ) σφ’ ἀγό- 
ρευε, θεοὶ ὁ) ὑπὸ πάντες ἄκουον. Τη5, ἴοο, ἴΠθ οκ- 
ΡτεβδίοΏ αὐτὸς ἔφα 38 α5οᾷ ὉΥ ἴ]νο ΡγίΠασογεπης οῇ 
Εποῖγ Παξίθγ,. ἨΕὺς τὸ διηνεκὲς ἵδ οοηςίγαθὰ ΡΥ 
Ὑαἱοκηπ., Ὀίπά., Ῥὔμππα, απ Βπαγί γνἩ θυσίαν 
Ῥυί ῦγ πο Ο οπιπιοηίαίοτς σοπογα]]γ (απᾶ τοσςη!]ν 
Ργ. Καν.) νν]ν ἐκαθισε, ννπῖο] ἶδ πιογθ αστοοπῦ]θ 
{ο ελα οοπίοχές απά ΠΙΟΓΘΟΝΟΣ εἰς τὸ διην. ἐκάθισεν 
6 ορροδρά {ο ἔστηκε καθ ἡμέραν λειτ. απᾶ µίαν 
προσφ. θυσίαν πἲ ν. 1. Απά 5ο Ῥτοῦ, Ῥίαατί ἵη 8 
εοσοοιά Εάῑίοι. 
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- ’ ΄ -” 5 3 λ 23 . 

13 Θεοῦ, τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεύωσιν οἳ ἐχθροὶ ανύντου 
ς ’ - - .᾿ - 

Μ ὑποπόδιον τῶν ποδώὼν αὐτου. 
᾽ Ν ς .. ’ 

16 εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. 
. .. ῤ 

10το αγιον 
2 Ὁ υ η α , Π 

διαθήσοµαι πρὸς αὐτοὺς µετα τᾶς ημέρας ἐκείνας, 

.) .) ) Γ ο 

στα 7αο το προειρ]κἑ}ςι 

ώ ͵ νν μή, 
µιᾳ αρ: προσυφορᾳ τετε/ ει ΕΥ 

ω αἱ ωδή η ι αν. 

π{αρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ το ΙΙνευμα 
ε/ ς / ο Ῥσδεχ. 81. 91,89. 

Ραυτη η διαθήκη Ἠ 2 μα Ἱι. οἱ. 
8ὕρτα 8. 8. 

. - ᾽ ’ πι ὦ 5 « . 

λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους µου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὺ 
.. .. 7 - 

ΙΙἐπὶ τῶν διανοιών αὐτων ἐ 
3 

πιγράψω αυτούς Ν 
κανυ 

» - 3 - - 3 -” 3 - 3 ᾽ 

των ἅμαρτιῶν αυτωγ καὶ των ασνγοµιων ασυτω ου µη 

Ιβανησθῶ ἔτι. 

ἁμαρτίας. 

᾽ , , 3 Π 4 

ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκ ἔτι προσφορᾶ περὶ 

αᾳ{ομη 10.9. 
ὅ 14.6, 

ΕΙ 2 Γ 3 ) , » ο. ” 

19 ἹἜχοντες οὖν, ἀδελφοὶ, παθῥησίαν εἰς την εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ Βοπν. 5. Αα. 
 ΕΡΗ. 2. 18, 18. 

- ς ν ες 4 Δ ας λ “ὡς, ο, 
50 αἵματι Πησοῦ ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν, ὁδὸν πφὀσφατον καὶ ζώσαν, διὰ Τοῦ κιριας, Β, 12. 

19. ἐκδεχ., “ αναϊἰπσ.. ες Ἱ. 19. Όπ (λε 
πεχί ποτά» 59ο Πἱ. 8. Μα, κκ]. 44. Λος Π. ὁδ. 1 
Οογ. αν. 21 ἂν 28. 

---τετελείωκεν εἰς τὸ ὃ. τοὺς ἆγ.] Α Ραδ5αρο Ρτες- 
παπί ΙΙ 56η5θ6, ὙΥΠΙο ΠΙαΥ ο ας οχρτεςββεά : 
« Ἐος Ὀ} (ος αἲ) οπε οΠβοτίης [ναί οῇ Πήπςα]{, ν. 
9.] Μαίμ ης Ρρετί[οοί]γ εχρίαίεἁ ἴποςα {λαί αἴθ 54Π0- 
εῇοά. Νο λικίαπάϊασ ἐμαί 8ος ΕΧΡΟΒΙΙΟΓΒ 
οοΠβίτὰθ εἰς τὸ ὅιην. ΙΙ προσφ., ἃπᾶ οίμθγς 1] 
ἁγιαζ., Υαῖ Ιΐ5 ΟΠΙΥ παίητα]ὶ οοππθοίΊοη 18 5ΗΓΕΙΥ 
{. τετελ. (85 πιοδί Τη{ετρτείθγς ἰακε Ι{); εἰς τὸ 
ὅτν. Ὀείπς πεατ]γ εφαἱνα]θηί Το εἰς τὸ πάντελες ἵΠ ἃ 
Κἰπάτεὰ ῥραξ5ασε 5αρτα ΥΠ]. 0. ὅθεν καὶ σώζειν εἰς τὸ 
πάντελες δύναται τοὺς προσερχοµένους δι) αὐτοῦ τῷ Θεῷ. 
Απά {να υντ]ίοτ πιίσέ Ἰογο Ἠανο ἀ5δεά ἰιαί Υ6Γγ 
εκρτοβδίοη, Όαί ἐἶναί πο ννῖσηεὰ {ο ππαΚκθ ργοπι]ηθηί 
Όνο (γαλ, ναί Επί οκρίαίίοη, Ἡπεη οησθ πιᾶ(ε, 
γα παπάς Γ0Γ6νΝΘΓ, --- πεϊίπετ τεφαἰτίηςσ ΠΟΥ α- 
τηϊεήπσ οῇ απγ τερεέίοη. ΕΥ ἴλο ΕΧΡΙΘΒΣΙΟΗ τε- 
τελ. (οἩ νΠἰο]ι 5εο ἰχ. 92. 1, απ Νοίςς) ἶ5 ποαπ{ 
Ειαῖ ργον]κίοπ ν/μΙοὮ Ὕνας πιαάο Ὦγ ἴ]ο 5αοτίῇοθ 
οὗ ΟΠεῖεί {ου ρεγ/εοί ]α5Ηβοαί]ο, πηίο είογηα] ]1{6. 
Απά ἁγιαζομ. ἀοθ5 ποί ΠΙΘΓΘΙΥ πιοαη (35 Ηαιηπιοπά 
απά Ἰλ/αίς., οἴ(εά ἵπ ὮΟΥΙΥ απἀ Μαηπί, εχρ]αῖη) 
“έρροά]οπί ΟΠτὶδίίαπς, 5αοΏ αξ οΡ6Υ ία (1οβρε], 
απά 5ο Όθοσπιθ επ{]{]6ἆ {ο (ο Ώεπεβίς οῇ ΟΠτίεί 8 
ἀθαίμ.”.Όπί ἴἶποθα ΥΙΟ ατα ςαποίϊβοά ὮΥ [αἰί]ι 
ερτϊησίπςσ [Τοπι τεσθηοταίίοῃή, απάἀ ενἰιἀεποθά ὮΥ 
ἴπε απο Ιβοαίοη οὗ νο Αρ]τίί απίο ορεάίεποθ.’) 
ἸηΓΠΙοΙι νίενν ἶ5 5αρροτίεά ὉὈγΥ απ αθιο οχαπηϊπαἴ]οῃ 
οἳ πε ρα55ασε {ο ο Γουπά ἵπ Βρ. Βυ]]”ς ΠατΠλοή. 
ΑΡ. ΟΠ}. ο) Ὁ, Ρ. 9, νΝπετε Ἰθ Ρροῖπίς ουί (ναί ἶ5 
ποί ποῖοθά ὮΥ Όν Οοπιπιεηίαίοίς) ῑαί “έε 
Αροξί]ο Ἠογο τορίτ]οίς {ο εχρίἰαίῖοη ΏΥ {λα ἀθαίῃ 
οἱ Ο]ιτ]εέ {ο ἴἶχοβθα ννἩο αγθ ςαποί]βαεά Ἱπ Ἠθατί απἆ 
αοὔῖοῃς Ρ]αϊπ]γ ἱπππαήησ ἰΠαί, ὈΥ {πα πιογ]ΐ5 οϐ 
Οπ]εί, ποπθ ατα Ἰα5/Πεά, πη]εςς ὉΥ ιο Βρίτιί ο{ 
Οκ (π6γ Ἠανο ΡΓ6ΥΙΟΙΣΙΥ Ῥθδσοπιο 5αποί{βεά. 
ΤΠαΣΠΙΠΟἨ αφ ο α5ήβοαίϊοπ Γο]]ουνς ΒαποίίβσοαίίοἩ, 
(αἲ Ίθαξί ἔπο Πτεί απά Ίε58 ροτ[θοί ο α5ήβοαίίου͵) α5 
ἂρρεατς {οπῃ 1 Ρε, 1. 2, Ὑετε {ο ογάργ οΕ πια”8 
φα]ναίῖο ἶ5 Ὀδα ΕΙ Γα]11γ πιατ]κεά οί. Ἐἶταί οοπιθβ 
ἁγιασμὸς Πνεύματος εἰς ὑπακοὴν, (πετ {ο]]οννς ῥαντι- 
σμὸς αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, --- ΠΠΠΘΙΥ, {ος ]α5ίϊῆοα- 
ποη. 

16. αὕτη ἡ διαθήκη, ἃο.] ἜΤηϊ ραξςησο ({Γοπι 
Ίετοπῃ. χχχ]. 9]. 5.) Ἠαά Όδεμ Ῥε[οτο οἶίεὰ αἱ νΙΠ]. 
δ. 5εαα.; δαἱ νίἩ α ἀϊπετεπί Ιπίοπί. Τηε Αρος- 
ο Ἰαδ ποτε ποί αάάποεά {πα Ἰο]οίο ραββασο, ψθ- 
σα5ο 6 Ἰαά σίνεῃ Ι{ οοπιρ]είθ Ώδίογθ, απά βἴποθ 
πα πργυης ρτοβαπαί 5 εδρεσῖα!]γ Ἰπῃετοπί ἵπ {πο 
ψ/οτάς Ίεγε ἴακεῃπ. (Καΐηπ.) Τπε ἡμῖν το[οτΒ {ο 
Ἠϊπηβε]{ απά Β]5 τοαάο:ς, απάἀ Ιπάεεά αἲ] ΟΠηὶείίαπς. 

Κιαῑπ. οβοινος, (Παί ῬΏοζα, Ὀο Ὠΐοι, Θίοττ, Βδπππε, 
απά ο{Ώοτς, τἱσΏ{1γ «οηπαοῖ μετὰ γὰρ τὸ προειρ. ΙΕ 
λέγει Κύριος. 1Π διδοῦς νόμους ---- αὐτῶν ἴπετο ἵ5 ἃ 
]1σηί ἀενιαίίοτ {Τοιη Ροΐ] με 5ερί, απἀ {με Ἠε- 
Ῥτενν, απά επαί ἵπ ογάθγ {ο πια] {Πθ γνοτάς Ὀείίες 
απάετείοοά απά αρρ]εά ὉΥ 5 γεαάειῬ. 

19. Ηοτο οπἀς ἴε ἀοοίγίπαί ρατῖ ο {πε Ερϊς{16, 
ύνο τεπιαϊπάετ ο νΠΙσοΠ ἶ5 οοοιρίθεά νίῃ αἀπιοπί- 
{οΥΥ, Πογίαίοἑγ, απά οοηδο]αίοΥγ Πηα(ΐετ. Απά Πτεί 
{Πο Αροςίιο ρτοσεεᾶς {ο {πο ϱγαειίεαϊ αρρ[ἰοαξἰοτι 
οῇ Πποςο ἀοοίτίηθςδ; οχΠοτί]ησ Ηῖ5 τοαάἆθτς {ο οοἩ- 
βίαΠΟΥ ἵπ (μαῖτ Ομγ]ςίαπ ΡΓγο[εβδίοη, απἀ υναγηῖης 
Ώπεπη ασαϊηξί αροξίαδγ απά 15 ανα] «οΠδεαεΠ- 
ο65: Ιπίετπιϊησ]]ησ, Ποννενετ, εποοιτασθπεηίβ απά 
ΡΓΟΠηΙς65, {ο οχοῖίο {Ἠεπη {ο αἴπι αἲ ουίαϊἰηίηπς {πθ 
Ῥτῖπε οῇ {πεῖτ Πὶσᾗι σα]]ΐηπς 1η 6Πτίςί εδας, ΡΥ εη- 
ἀυτίησ αΠίο {πε επ. 

---παῤῥησίαν εἰς τὴν εἴσυδον.] Τ{ετα]]γ, “«α οοπ- 
βΠάεποε [οι {ο αοςθρς:) 1.6. α οοπβάεησο {λαί 
/θ ΠΠαΥ ΘηΠί6Γ. ΤΠ τῶν ἀγ. Ἡθε Ἠανο α (θπίζ. {ος 
4Ώ Αοοιθ. υνίἩ εἰς. Τε εκρτεβδίοη Ίπεαης ἴΠθ 
ἴάθ Ἠο]γ οϐ Ηο]ίεξ, Πεανεῃ. 

20. ζῶσαν] {ο ζωοποιοῦσαν ΟΥ εἰς ζωὴν ἄγουσαν, 
6 νυμῖσὮ Ιοαάείῃ {ο βαἱναίίοη.”. ᾿Ενεκαίνισεν ἡμῖν, 
έλα οοηβεοταίαες, ος ἀεάϊσαίαά Ιέ ο 5, απίο ' 
ος ἀ5θ, ΠΑΠΠΕΙΥ, ΡΥ Πἰπιδε]{ Βτεί οπίετίησ αροηῃ Ιΐ, 
Ἐογ {ο οεοηδοοταίθ αΠΥ Τοαᾷ, 15 {ο ορεη Τέ {ογαςςθς8, 
απά ἀοάϊσοαίο Τί {ο ᾖςθ. ὢθο Νοίθ εαρτα ΙΧ. 18. 
Ο0ἨΤΥς. ινθ]] εχρ]αῖης: ἣν κατεσκεύασε, καὶ ἧς ἤρξατο " 
(ἐγκαινισμὸς γὰρ λέγεται ἀρχὴ χρήσεως) ἣν κατεσκεύ- 
ασε, καὶ δι) ἦς αὐτὸς ἐβάδισεν. 

---διλτοῦ καταπετάσμµατος.] ΞαρρΙΥ ἄγουσαν. 
ὮΥ Οπής «οπιθινηαί οΏβοιγο θχρτθβείοη (οη ΥΠΙΕΠ 
«οο ἸΝοίς αί νΙ. 19.) 15 πιααπί Ο/ιγὶδής ῥοάή, ννΠΙςἩ 
15, ΡΥ α ορτίαϊπ βσιχθ (5Ιπῖ]αγ {ο οίῃετς αἱ «ομπσ. 7. 
απά χὶν. 6.) οοπιρατεά {ο {πε νε]] οῇ νε Τεπηρ]ε” 
ᾳ. ᾱ. «45 ιο γε] οἳ ἴνο Τεππρ]ο Ἠαά {ο με τε- 
πιονοά Γογ ιο επίταποθ οῇ {ἴπε Ἠϊση Ρτὶεςί Ἰπίο 
Όπε ἸοΙΥγ οῇ Ἰο]ίθς, 5ο ννας Ολτὶςῦς Ροάγ {ο ο τ6- 
πιογοά ΡΥ ἁθαί], ἵπ οτάςγ {ο οπίθγ Ιπίο {ο ἴταθ 
Β4ΠΟίΙάΥΥ, Ἠδανεῃ, απά ορθή {πα ΊΥαΥ ἴο αἱ Ολγς- 
ἤππβ,”. 9ο Ἠοβοππι. απἆ Καπ. αεχρ]αῖπ. ῬΒαΐ 
Φήπατί (1η Ἠὶς 1εε ΕάῑΙοπ) απἀ ἨΗο]άεπ εἹρροςθ α 
{ατγοποπιακία Ίπ διὰ, ας: “« Α5 ὧν ΠοΙΥγ ο Πο]ῖος 
οοι]ά οπΙγ Ὦο οπίετεἁ (Πτοιρῖ ἴπε γεῖ], 5ο Ῥο- 
Ίενεγς οπΠ οΠΙγ Ἠανθ ασσοθςς {ο Ἠθανεῃ, οῇ ννμΙοΗ 
1ὲ ννας {πο τορτοςεπία(ἶομ, {ΠἩτοισα {Πε Ῥοάγ ο 
1615, υυηῖοὮ ννας οησε ο ετοά {ογ αἶπ.”. Ίη 6 
δρεοπά ΕάϊΙοπ, Ἰοννενετ, Βτοῦ. θέπατί αραπάοπς 
Όνε αΏονο Ιπίέετργδίαίἶομ, απά ρτορουπάς αποί]ατ, 
νηΙοὮ πιγ Ππαϊίς νν]] ποί ρογπιῖέ πῃθ {ο Ιπίτοάασο, 
Β0 α5 {ο ἆο ]αβίίσς {ο 5 πιθγῖ{ς, νυΠΙοἩ, οη ἴθ 
5οοτο οΓ ἴπσεπιίψ, ατε εοηβἰἀεταθ]α. ἸΝείίες, 

ὁκ-- --- .-. 

ΜΕΡΙ 
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τ Βυρτα 4. 14, 
16, 

5 Ε7εκ. 96. ὃς. 
Ερυ. ὃ. 19. 
2.168 1, 6. 2 

.1 σος, 1. 9. 
-Τπεβφ. ὅ. 4. 
εβυρτα 4, 14. ” κ. Ἡ . . 

ΕΛ ΛΙ 
υ Ἠοπι. 19. 11. της ἐλ πίδος ἄκλ Ἴ 

ΗΠΕΡΒΕΥΝΡ ΟΗΑΡ. Χ. 21---25. 

καταπετάσµατος, τουτέστι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ' "καὶ ἱερέα µέγαν ἐπὶ τὸν 91 

οἶκον τοῦ Θεοῦ" 'προσερχώμεθα μετὰ ἄληθινῆς καρδίας ἐν πληροφο- 38 

οἱᾳ πίστεως, ἐθῥαντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πογηρᾶς, 

ἔκαὶ Λλελουμένοι τὸ σώμα ὕδατι καθαρῷ  κατέχωµεν τὴν ὁμολογίαν 98 
Ἱ. (πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος ') καὶ κατανοῶμεν 94 

3 ’ ” πι - .) 

ἔδοι 8.8, Ην «λληλους εἰς παροξυσμὸν αγάπης καὶ καλών ἔργων" " μὴ ἐγκαταλεί- 36 

ἨούνθΥετ, οαη 1 νοπίτο {ο γεοεῖυε Τε, ΙΠΗΡΙΙΙΠΕἨ ἃ8 
1ΐ{ αΡρεατΒ, (ουσ οἩ ἀϊβετεπί στοαπᾷΒ, ορεη {ο 
ρτοαίετ οὐ]εοίίοης {Παπ ἴ1ε ΓΟΓΠΙΕΓ. 

Φ]. οἴἶκον τοῦ Θεοῦ.] Τ{οισῃ {Πῖ5 ηας Ώεεη 8ΟΠΠΘ- 
ναί ἀἰβεγεπί]γ οχρ]αϊπεὰ, ἴπετο 15, [ ἐπίπ], Ηί]α 
ἀουδί ναί Τὲ ππεαΠ5 Ῥγορογίη ιο ίταε βαποίιατγ, 
/ιραυεπ ({ου ναί ἴἶπετο 18 απ αἱ]άξίοη {ο {με ο) ονν]δ] 
Μοἱγ οἱ Πο]ίθ», ἶ5 Ρ]αῖπ (ΤΟΠ πε ΕΧΡΙΘΒΘΙΟΗΒ παρ- 
ῥησίαν (οἩ Νίο 5εο Νοίΐε οἩἨ ΙΧ. 7.) προσερχώµεθα, 
84 ἐῤῥαντισμένοι. Ἀεο ἸΝοίθ οἩἨ ν. 22, απᾶ οΟπῃ- 
ατα 1ν. 10.)5 Ὀέ, ἵπ απ µπάεγ 8εη56, ἴε βρἰτιίαα] 
δη ΟΥ ΓαΠΠΙ1Υ οἳ (οἆ οἨ δαγί, ΠαπΙΕΙΥ, (Ητ]ςί8 
Ἠο]γ Οαίπο]ο ΟἨιτοἩ. ἜΤΓμϊς ἶδ Ῥ]ασεά Ῥεγοπά 
ἀουοί ϱΥ 1 Τἶπα. 1. 16. ἵνα εἶδῃς πῶς δε ἐν οἴκῳ 
Θεοῦ ζῶντος ἀναστρέφεσθαι, απά 5ρτα ΠΠ. 6. οὗ οἴκός 
ἐσμεν ἡμεῖς. 

22. προσερχώμεθα] “«Ιεί α5 αρρτοας] ἵπ ΡΙΑΥΕΣ, 
απά ν/οτςΗηρ. Οοπρ. 1ν. 16. να. 19. ἸΑληθ. καρδίας 
19 Ὀεδί εχρ]αϊηαὰ α 8ΙΠο6ΕΓ6, [αἰ({Η1, απά ἴτας ἀἱδ- 
Ροδιίίοη οϐ Ἠθεατί. 30 15. αακκν]. 4. ἐπορεύθην 
ἐνώπιόν σου μετ ἀληθείας, ἐν καρδίᾳ ἀληθινῃ. 369 
3ἱδο ὁ Κίπρς κχ. 4. ᾿ὺν πληροφορίᾳ πίστ., '' ΙΠ α 
Γα]1]γ αβειγεὰ {αἱ 6ο α5 {ο εχοε]ιάθο αΠΥ αρ- 
Ρ{έοχἰππαίοῃ {ο αροβίαςν. ἵ ννουι]ἀ οοπιρατο Ρἱο- 
ἨΥ5. Ηα|. ρ. 199. 21. 3ΥΙΡ. δόξα ἰσχυρὰ, καὶ οὐ πολὺ 
ἀπέχουσα πίστις εἶναι. ες 5αρτα νἰ. 11. οἱ. Π. 2. 

1 Τ]68. 1. ὄ. "ἛΕρῥαντ. απᾶ λελουμένοι ἄἴθ ἴΘΓΠΩΒ 
Ῥε]οηρίησ {ο {πο ΊΓεπιρίο φεγυῖζε; απ ἰἶε τ]ίες {ο 
νπΙο) {αυ α]]ιάςε Ἰναά α τοίετοηςθ τερροοί(νε]γ {ο 
εχριαίοη απά {ο πποτα] ριυτίίγ. θε ἰα. 12. Έπετε 
15 Ἠθτε, Ἰονήθνογ, α ΠΊΟΓΘ «ρροίαί αἱ]αδίοη ; ΠΑΠΙΕΙΥ, 
35 Κιίπ, ροϊπίς οι{, {ο ναί 5 φαιά αἱ Εχος. χχὶχ. 
21. απ Τ,ον1ί. Ἱκ. 2, 20. οἱ λε νοβί5 οῇ Αατοη απά 
Ἠἱ5 8οη5 Ὀεῖπσ ερτιπ]κ]οά νυν Ρ]οοά, ἵπ οτάςτ {ο 
Εινοίγ Ὀοίηςσ αἱ]οννεά {ο οπίοτ {Πο Θαποίπατγ. ΝΤαΥ 
νο Ποί, (Ἰογείοτθ, 5ΙΡΡΟΒ6 {αί ν]οῃ πο Ἠίσῃ 
Ῥτ]εςί επίοτο (ο ΞαΠοΙΙΑΣΥ, Ίο οπίοτοἆ ποί οΠΙΥ 
ψίῃ Ῥ]ουἆ. Ῥαίέ αἷξο Ἠανίης Πὶς τοῦος ερτίπΚκ]οά 
ΨΠῃ Ῥ]οοά Ί Τε ννογάς ἐῤῥαντισμένοι τὰς καρδίας 
ἀπὸ συν. πον. (νι ννμὶο] οοπιρατο 1 Ρεί. 1 2. 
ῥαντισμὸν αἵματος Ἰ. Χριστοῦ) ΤΩΠΥ Ὦο τοπάετοά 
ἑβρτίηκ]εὰ, 45 {ο ους Ἠθατίς, {Το απ. ον] οοἩ- 
εοἴεηςσοθ,) Ἱ. 6. (Ἰαγίησ αθἰἀθ {πο πιοίπρΒος, ΟΠ 
νλίο] 5εο Νοίο αἲ {κ. 12.) οἱεπηςθά απά Γγους Γγοπα 
Ὑλαίενογ ἀἱδροβίίοης οογγηρί {ο οοπβοίθηςσθ, απά 
ἀεβ]ε {ο Ἰαπτί. ἵ νου] οοππρατθ 1 οβερῃ. ΑΛη- 
τα. 1. 1. 4. ἐπὶ συνειδότι πονηρῷ. 

20. λελουμένοι, ἃο.] ΤΠΙΒ ἶ5 πο απ αἀπιοπΙῖοπ 
{ο οοτροτοα] ρατ(γς Ὀαί [πε οχργοββίοη {1Γη8 
ΥΝΥΠΟΙΙΥ οη α οοπιραγίδοη νν]ν (πο Ίοσα] το οϐ 
ν/ακηίησ Γοτ ρυπ]Πσοαίίους απά ποτε 15 απ΄ α]δίοη 
{ο Λαρήίΐδπι; 88 πἱδο ἵπ πο [ογτοροῖησ οχρΓθβΒΙοῃ 
νο Ἠανε α ρατα]]6] νε] α ονν]δ]ι Πίο. Το 1 οννς 
(1ο 1196 ένο ννογάς οῇ Ῥγοί, έπαγί) ««ννοτο αρτίηκ]εά 
νηίἩ Ῥ]ουἆ, Ἱπ ογάθτ ἐπί νου πηϊσηί Ὄο ριτίβοᾶ, 
80 45 {0 Ἠπνο ποοθβς {ο (οάς ΟἨτίδίίαπς ατο Ιῃ- 
{ογπα]1γ αρτϊπ]]εἀ, 1. ο. ρυτ]ῇοά Ὁγ [ιο Ῥ]ουά οῇ 
θες, Τ]ο ον Ἡνθτο ννας]οὰ νι νναίοτ, ἵη 
οτάθγ {ο ο οοτοπιοπία]]γ ρυτίῇσοά, 80 48 {ο οοπηθ 
Ῥο/[οτε (οἆ: Ο]βίίαπς Ἠπνο Ῥοεῃ νναδηεὰ Ὁγ {να 
Ρυγίγίησ νναίογ ο{ Ὀαρήκην.) 

--τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπ.] Όπο επου]ά Ἰανο οχ- 
Ρεείεἀ ὁμολ. τῆς πίστεως» Ὀιί αφ ἰέ 15, Νο τηιδί 

εεε] {ί]ε Ῥεςί εχρ]απαίΊοη Νε σαΠ. ΊΝΟΓ 15 1 πεςθβ- 
ΒΑΥΥ {ο /οιοεγ ἴε ΕΧΡΓΘΒΡΙΟΠ ὁμολ. τῆς ἐλπ. (Υνῃ 
πιοδί τοσεηπί Οοπιππεηία{οἵβ) {ο α πετ ρετιρηγαφίε 
{ογ «« έιε 6ιγὶκείαπι γεἰὶστοπ.”).  Ἡ ππαγ, [ ΕΠΙ, Ὀε 
τεσατάεά α5 α γ/)ιγαδίς ρτασπαπς ; οἱ νο] ἴἶνο Πα]! 
βεηςο ἶ5, '΄ Τιεί α5 αὐίάᾳ Ὦγ Ίνα Γ{αἱίἩ νε Ρτοίεςβ 
απά ο]ίηρ {ο ίπε πορο νπ]ο]ι 1ἱ πη]π]κίεχς.”. Ὁοπρ. 
1ν. 14. ἜΓπετεο ἵ5 αἱδο απ αἱ]ηδίοη {ο {πε οομ{ε8- 
ΟΠΗ 1η Ώαρίβπι. Πιστὸς γὰρ ὃ ἐπαγγ. '΄ [ννΙΕἩ νε 
πΙαΥ Ὑ6]] 4ο] [ος ἀοά γη] 8υτεΙγ Ἱεερ ᾖῖς 
Ῥτοπηίςθς, απά {λετείοτο ν/θ πιαΥ ΥΥε]] ρετίοτπι οι | 
εηρασεπηεηίς. 

24. κατανοῶμεν ἀλλ. ἃτο.] ΟΓ 18 εχργθξείοη να-: 
ΤΙΟΙΒ 86Π565 Ἰανε Ὀθεηῃ Ῥτοροβεά. Ώοπιθ ΙΠίΘΓ-΄ 
Ρταί, “' ίακο «ατε ο{.’”. Βιαΐ δις α αἰσπίῃοαίίοη 
οῇ ἴπε ννοτὰ ἶ5 απαπίποτίπεά. Οίπετε, “Ι6ί 8: 
οοηβἰἀετ, Ώ6αί ΙΠπ ΠΠ,” ΠαΠΙΘΙΥ, ΄«ΡΥ πονίηςσ α΄ 
πηυμίηα] οΟΠΟΕΤΠ {οΥ εασῃ οίμετ.”. Ὑεί πεϊίῃμετ 8 
ἴιαί αβΠοΙεπΙ]γ ααἰπογιζεά ὮΥ έε 1δις {οφμοπιαί ; 
απά 1έ 15 ποί αὐΙίε αστεεαθ]ε ἴο {με οοπίαεχί. Τί 
ε]οιι]ά εεεπῃ {αΐ α5 {με Αροξί]ε ας Ἰη5ί Όεθη εκ- 
Ἠοτί]ῃπσ {ο α βἵποςτθ απἀ Ἰνε]γ Γαϊι, 8ο Ἠετε Ἠθ | 
Ἱηῖεπάς {ο επ0]οῖη απ αἀπιοΏ]ίοη {ο {ποςε σουᾷ 
19045, ννΠΙεἩ αγθ νε φγεςί ΡγοοΓ ο 1ΐ5 εἰποθτίϊγ, 
απά {με [αῑτεςί (Γη]{5 οῇ 15 εΠΊεαςΥ (566 (πα. ν. 6.); 
απά οδρεοΙα]]γ ἴο ἀγάπη, 1Ππ ἴπε [11] 8εηςε οῇ ία 
ν/οτά, α5 ἀθνοτίοεά ἵπ 1 Οοτ. χΗΙ. (8εο α πιο 
ρδα 1 [α]. ἀϊδοοιχςεο οπ 1Πῖς {εχί Ὦγ Ὦγ. Βαττονν, 
ΦΘΓΙΙΟΠΕ, Νο. ΧαγΠ]., 1π νΠ]ο] ατε 5ίαϊοά ἴμθ πιο-. 
ενος απά ατσιπηθπίς {ο Οηϊκέίαη οἶατίίγ). 18] 
αἀπιοπ]ξίοη, Ι1ούΎενεγ, ἶ5 5ο οχργεδςεά ας ἵο αἀγετί; 
ίο α οεγίαῖη ργζποϊρίε, ννπ]σ] πιὶση{ Όο εετν]οεαβ]θ; 
{οννατάς ρτοάιοίησ απά ππαἰηἰαϊμ]ησ ἴμεςο σοοᾶ 
ννου]κς, ---- ναί οΓ πηέιιαί οπιπα[ίοπ, απᾶ ἴο 5εη5θ 
οῇ αοίἶῃσ ππάετ ἴπα εγες οῇ οας]ι οιον, αφ ννε]] αβ 
ος ᾳοἆ. ΑοοοτάΙηρ]γ, ἴΠε 56ηεε 56ετης Ὀεεί τερ- 
τοςεπίεά ὮΥ (6Ἠ1Υ5., ΤΠεορΗγ]., απά Τηεοάοτατ, 
απποησ {6 αποϊεπί Οοπιπηθηίαίοίς, απά Βετα, Οα]- 
νίπ, ατοί,, Εδί., Μεποσᾖ., Νο] ς, οατρῇ., απά καῑη., 
4πποησ {ῃε ΠΠπΟ(ΙετΏ 0Π6Ε, ΝΟ {ας καταν. Το Πιθαῃ. 
 Ἰοί α5 κεερ ο οὈεετναίίοη αἰοηίϊνε]νγ Πχεά ον 
οπεἩ οίπες,” ἐπισκοπῶμεν, ἃ ἴ]ιε αποἰεπίς εχρ]αίη 1ε, 

Απά 5ο {πα Ῥ6δο]ᾗ. 3:. [22.52 ος Ὠ λα 1Ο 9 

έαπά Ἰεί 15 Κθερ απ 6ὖο οπο {0 αποίῃογ.) 
πιοὰθ οΓ απἀετείαπάϊησ {πο ννοτάς ἶ5 οοπῄτπηεᾶ ὮΥ 
ΧΙ]. 16. ἐπισκοποῦντες µήτις ὑστερῶν, ἃο. ΟΓςοοιτβθ, 
εἰς παροξυσμὸν 5 11]κο ἴἶχε Τ, απ 6 Τη Ιποϊαππεηίαπι.) 
5ο Τ]αυφοτοί ({ο]]ουνίησ (6Ἠτνς.) Π]αθίταίος ἰῖς 
οπι(α{ἶοπι ΏΥ ἴλο βἰπῖ]ο ὡς σίδηρος σίδηρον θήγει, καὶ 
λίθος λίθῳ προστριβόµενος ἀποκύει Φλόγα. Απά Ἰουν 
στοαπί απ Ιποιίοπιοπί {ο γἱτίαο πνοι]ά ατἱδο ΓΓοπη 
ἁαοϊίης 6αςἩ Τη {ο Ῥτοδοηςς οΓ αποίῄμοτ, 19 Πατά]γ 
(ο Ὄο Ἱπιασίπεά; Ροί] οἩ {ο Ρτϊποῖρ]ε οῇ οπιη]ᾶ- 
Ποπ, απά ἴμαί οῇ Γσατ. Ἀθο Τπαογά. 1. 84. 19. 
ἨΠΗ 5 νουΥ Ἰάθα ἵπ Πὶς παπά, ἴηο Αρολί]ε αἲ 
ΟΗ. χὶὶ, δαγς,  εοεῖπσ νο απο οοπιραβξεθᾶ αρουέ 
Μ 8ο στοσί α ο]οιιά οῇ νν]ίηοςςος, Ιθῖ 5 τα γε 
Ραΐΐοηος {ο ταςς ἴ]ιαί 15 «οί Ὀδ[οτο ας.” 

320. μὴ ἐγκατ. τὴν ἐπισυναγωγὴν ἐ.] Ότ ἴἶνο ἵπῃ- 
Ροτί Ο/ ἐπισυν. 5Ο ἀἰβετοπος ο) ορίπίοη θχῖδί8. 
Το οπηί οργίαϊη οοπβπος απά Ἠαγδὴ ἱπίοτρτεία- 
Π9Π, 5ογετα] οπη]πομί Εχροδίΐοτς ἴακο τῶν ἐἔπισ 

Της | 

πω 
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ποντες την ἐπισυγαγωγην ἑαυτῶν, καθως ἕθος τιοὶν, ἄλλα παρακα- 

λοῦντες ᾿ 
, - ε . . ᾿ ᾽ ο... 

καὶ τοσούιῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. Μπι Ιδ 0, 
Ναι, 19. 81, 

απ ξ.ι , υ ς ’ ς ι η υ ν 3 να ν 8ὐρτα 6. 4, 

96 Ἀ Εκουσίως γαρ αἅμαρτανοντων ημών µετα το λαβεῖν την ἐπίγνωσιν τῆς 2βει. .. ὅρ, οι 
1 1ομπ 5. 16. 3 3 , ς - 3 ᾽ , 

91 αληθείας, οὐκ ἔτι περὶ αἁμαρτιῶὼν αἀπολείπεται Ουσία” 7 φοβερὰ δέ τις γΒ:εκ. ὅ6.δ. 
ν ῃ ΔΝ ) .. 3 / , Ν ς , 

ἐκδοχή κρίσεως, καὶ πυρος ζηλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς υπεναντίους. 

ίο πιθαπ, “ιο εοοἱείγ οῇ ΟΠτϊεήαης,” τεσατ]- 
Ίησ {ο αἀπιοπίίου αν ἀἰτοοίεά ασαἰηδί αροδίαςι]. 
Απά Ιπάεεά ἴἼετο ἰ5 εοπιείμίησ ἴο εοιώιίεπαεθ 
Ομή5 ἵπ εινα οοηίεχί, Ραΐ πο 5αβιοΙεηῖ {ο εδίαθ{ἶδ]ι 
Π; εδρεοἰα]]γ αν ἴμετο 1 8ο ΠΙΙΟΝ πιοτο ος 
αρίηθςς η {μα 5εη5θ “' αδεεπηβ]ίησ ο {Π6Πιβε]γεβ 
{οσεί]ες,”. νο 19 αβείσηεά Υ αποςί α)] ἴλα 
αποϊθηῖ, απἀά {ο Ὀεδί πιοάρτη Εκροδίΐος. Ιί 
Β]ιοι]ά 56οἱη λαί νθ Αροβίθ πιεαηί {ο βισσερί 
οπε ρ)ιοῖραί πιθαπδ ΟΓ ιπαϊηίαϊπίηςσ {πεί [α1{ῃ 
απ Ἰορς, απ σα]]τησ ΙΠπίο αοίίοπ {ο ρτἰποῖρἰθ οῇ 
επι]αίἶοι, Ὀγ νν]]οἩ να κἰπισσἱκ]ιποςς να ννίο] 
ηε γορτοασμος {ποπ αἱ ν. 1. παὶσηΏί Όε οὐνίαίοά ; 
ἨάΠΙΘΙΥ, τοσα]ατ α{οπάαπεε ΟΠ ἴ]ε Υναγίοιβδ αδδεπι- 
Μέἱεν /οἨ ἀἰυίπε ιρογ/ιζρ, νοίπεν ἵπ ἴπε ρυῦ]ο 
οοπστεσα{Ίο, οἵ Ιπ χθΙΓ Ποτο Ρρτἰναίο πιθείίησς 
Ἠε]ά {ος 5οοῖα] ννογηρ. Ἠονν Ιπάϊδρεηκαῦ]θ (5 
ναδ {ο ο ρτοάιοίηςσ ο αΏονο εμάς, απά ουν 
Όπε πεσ]αοί οἱ τηῖς ἀαίγ ννου]ά {επά (απά εχαί ποί 
τοιποῖε]γ)} {ο αροδίαδγ ΙΠἱ5ε]/{, 1έ 15 5οαΓοθΙΥγ πθοθθ- 
βαγν {ο οὔσθγνθ. Ἀος αγ να ]α5ή[εά Ιῃ βοεκίῃσ 
{ο ἀἰπιιπΙκη ἴθ {οτος οἱ ο Ἱππρ]ιεά αἀπιοπ]ίοη 
ἴοο ΠΙΟ, ΘΥ αἀνετίπησ {ο ενα Ρροσι]ίας οἰτοιΠῃ- 
βίαποςθς ΙΠ νο] {πο ἨΠοῦτονς ἨΎ6τε Ρ]ασθᾷ, απά 
ἔπε ἱεπιρίαίίοη {ο ννμ]ο] 1 αΡρθαΤΡ {16γ οτε οϐ 
{πεπηκε]νος {οο ΡΓΟΠΘ, --- αροδία»ςµ, οἳ. αἲ Ἰεαςί, 
Ῥασκαε]ιάίπσ. Τε Ἱπιροτίαῃπσς, απἀά 6Υεη Πθοςθ8- 
βΙ{γ, οῇ ια ἀαίγ οῇ Ολπ]ςεῄαης αδεειηρ]Ίῃπσ {Πεπι- 
εε]νες {οσοίμες, οχἰδί ἵπ ουργή ασε. Ἰπ ΥΠΙΟΝ 
νίενν, πο Γο]]ον]πσ ταιηατίς οϐ ἐλαί ΡΙ{{ετ ϱΠεΠιΥ 
ιο ΟΗϊκΙἠαπΙίγ, ἀΠΒΒΟΝ, ἵπ 5 Ώεδο]ίπε απά Εα]], 
νο]. ἵν. ρ. 89, οοΠπνΘΥ5 απ Ἱπιροτίαπί (τα ({18 εςί 
αὐ Ἰορίθο ἀοσετῖ) απά οασηί {ο ππαΚο {ίποςο ραμ5θ 
νο 9θε]ς, ΡΥ απ ἱπσεπίοις ΒορΗΙδίτΥ, {ο ννθα]κθη 
Όιε οὐ]ἱσαίϊοη οῇ πε 6ιρκέίαπ Βαθζαίμ, απά {πας 
ἀερτοοίαίε ἴπο Ιπεβίιπαθ]ε αἀναηίαρες (ίο ἔλοςο 
ερδρεοία]1γ ννπο Ἠανο {ο Ἰαβοιτ, ΝΠείηεγ ντ θοάγ 
ος πη]πἀ, {ο Ρτον]άο {ος 1ε ἆαγ νλΙοῇ ραςξοςῬ ΟΥ6Γ 
Ειείτ Ιιοαἆδ) οὗ οπε ἀαγ, αἲ Ιοαςί, τοςοιιθᾷ {οπι {πα 
Π1185 ἀανοίας {ο {να οατο5 οῇ {5 {ο (σθίέίησ απἆ 
ερεηά(ησ]), Ιπ οτάθΓ {ο Ἰαθοιγ [ος ία πιθαί νο] 
επἀιταίῃ απίο ενοτ]αρίίησ Ι[δ, « Το ἀονοίίοῃ 
ΟΓ νε ροεί, ΟΥ {πο ΡΠΙΙο5ορῄος, πιαΥ 6 5αοτεῖ]γ 
ποιτίς]θοά Ὀγ Ῥγαγοτ, πιαάἰίαίίοῃ, απά 5ίαάγ ; Όαί 
Ώπα οχετοῖςο ος ραῦ]]ο ννογκμίρ αρρθατ5 {ο Ὀ6 {6 
ΟΠΊΥ δο]ἱά Γοαπάσαίίοη οῇ (ια το]Ίσίοις 5οπη{Ιπιθηίβ 
οῇ ιο ρεορ]ο, Πίο ἀθγίνο {]εῖγ Γοτοο [Τοπ Ἱπηῖ- 
{αίΐοη απά Παδίς,. Τ]ε Ιπίετγαρίίοη ο ναί ραῦ]{ο 
εχετοῖςξε ΠΙαΥ οοηβΙπηηία, ἵπ {θα ροτίοἆ ο α {Ενν 
Υθ4ΙΑ, {να ἱππροτίαηί ννοτ]ς ο α πιαζϊοπαί }ρυο[ιέζοπο. 
μα ππαπιοτν οῇ ἠεο]οσίσαὶ ορίπίοης οαηποί Ίοησ 
Ρο ρτε5οτνεά ννἰέλουί {πο αγἠΠοῖα] αἰάς οἳ ργ]ορίβ 
απά ο{ βοοκς.} 

Βυιΐ {ο αἀνετί {ο α {ον Ροϊηίς ΙἹπ {πο Ρῄταςθο]-. 
ο5Υ, [πί5 π9ο ΟΓ ἐπισυν. ἵπ ΡΓ6[6Γ6ΠΟΘ {0 συναγ., 
πνα5, πο ἀοπβέ, Ιπίεπάθά {ο ἀἰδαποίίοι {ΟΠΠ {πο 
1δυν!δΗ πιεθίίησς. Ἔ]αε ψοτὰ {5 τατα, απά ΟΠΙΥ 
οσο τς εἰδαμ/ῃοτο {π ιο Ν. Τ. αἲ 1 Τ]εες. Π. 1: 
νήσο], Τ νου]ά οΏεθτγνο, 5αρρ]ίος αποίηθγ Ρτοος 
ἵπ αἀά[ίίοη {ο (ποβο αάπσοά Ὦγ Ῥτοῦ. Βίπαγέ, οῇ 
{πο Ῥαπ]ίπε ογἱσίη οῇ Οπής Ἠρϊςί]α, Τι 15 ποῖ {οαπά 
ἵῃ {ηθ δορί., Ὀαέ οοο5 ἵηπ 2 Μαοο, Ἱ, 7. ἕως ἂν 
συναγάγη ὃ Θεὸς ἐπισυναγωγὴν τοῦ λποῦ. Αἲ παρα- 
καλοῦντες, 5ΙΡΡΙΥ ἑαυτοὺς, ΥνηΙΟ] 15 οχργεδθρα αἲ ΠΠ]. 
10. παρακ. ἑαυτοὺς --- ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν. 

ΒοΡΗ., 1. 18. 
ἃ 8. 8. 

ὮΥ παρακ. ἵ5 πιθαπί “ εχἠοτίησ εαο]λ οί]ιετ ία 
οοηβίαΠοΥγ Ιπ ο ΡεΓ[οπαποθ ος ἴμαί απἀ αἲἱ 
οίπετ το]ἰσίοις ἀμίιος,”. ΤΠ 15 νε]] οβδεγνεά ὮΥ 
Κιτ. Ὅλαί χο ννοτᾷδ καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅτο. 38 
{ιο 6 τε[εττθά {ο λα το/ιοίε ο{ πε αἀπιοπ]άοη αἲ 
γ. 20. 

---τὴν ἡμέραν.] Τ]ιε {111 56ης ἶ5, ΄έ απά 5ο ΠΙΟ 
Όιε ταίπετ ουσ]ί Υθ {ο πιΙία]1γ εχῃοτί απἀ εχοῖίθ 
εαςἩ οίΠεχ {ο ία ΡοΓίοτπιαησε ο αἰ] σοοὰ ΥΝΟΓΚΒ, 
ΙΠαδΠΙΙΕΠ α5 Υο 596 ἴΠε ἆάγ αρρτοασμίης.”. ΤΤΊιαί 
4αγ 15 Ἠετε {ο ϱ9 απἀετείοοά, Υπείμετ {ίο ἆαγ, ος 
ἤπια, οϐ ίπο ἀεδίταοίίοῃ οἱ 1 εγαδα]ἱοπ], ο: {ε ἆαγ 
ο Ππἀριπεπί, 18 ἀἱδριίεά. ἸΜοβί πιοθτη Ο0ΠΠΠΙΘΗ- 
ἰαΐοτς αἀορί {πε /οΥπιογ ἸπίετρτείαίοἨ, ΠΙΟ 18 
αὈΙγ πιαϊηίαϊπεἁ Ὁγ Έτοβ. ίαατί. “Ας Ομηςί 
(5αγ5 Ἰι6) Ιαὰ {ογείο]ᾶ ένο ἀεείτασίίοη ο{ 1ο ᾖ16νν- 
δὴ (επιρ]ο απἀ παίῖοη [1η μαί σεπεταίΊοπ. Τ4.], 
Ὑιαί οοι]ά Ὀςε πποτθ παίυτα] ἴμαη Γοτ πο Αροείθ 
{0 8αΥ : ΄ Βτείμτεη, 4ο 6ΥετΥ ης ἵπ γοιχ ρον/ετ 
ίο ραατᾷ ασαϊἰηςί αροβίαςφγ. Απά {5 {πο πποτθ, 
Ῥεσαμδε α τοίατη {ο ο αάαίσπι γνου]ά ΠΟΥ 6 ΥετΥ 
Π]-Ηπιος; ο 86α5οη ἶ6 Ἠθας, ἩΠεη {Πο «ο 6υΙδΏ 
ίΘΠΙρΙε απά δίαίθ απο {ο 6 ἀεβίτογεά.”. Βαέ 
(νουσ] 1 Ὄ6 τα (μαί ο ἆαγ ο ἄοάς ]πάρ- 
πιεπί5 οἩ {με ιηβρε]ενίησ οἵ αροεία{ἰζίῃσ ᾖ1θὴνβ8 
ννου]ά Ὦε α 5εαςοπαΡ]ε ἀε]ίνεταπος οῇ Ομ άαης 
{γοπι {Ποδῖχ Ρεγδεοι{1οΠΒ, Υεί (μαί ννας ποῖ, Ι (1ηχς, 
Ἱηπίεπάθά {ο Ὦο6 ππαάθ {ιο ῥγοπιϊπρπί Ἰάρα. Απά 
Ἠ/πεη Ὑνε οοηβίἀθγ εμαί ἴ]α οχρτεβείοη {ιο ἄαν οΥ 
{Ιιαί ἄαη 16 αἰπιοδί αἱνναγς ἵηπ ἴπο Ν. Τ. ας5εά οἱ 
Ώϊο ἆαγ οἱ Γμάσπιεπέ, Ι Ῥτε[ετ, νν]ίἩ ιο αποϊεπί 
απά 5ονοτα] οππϊπεπί πιοάθγπ Οοπυπιθπίαί{οΓς, ἃ8 
Οα]νίπ, Ἰοι{, Βρ. ΕεΙ], απἀ Ίθγνο., {ο {ακε Τί οῇ 
Ώιε αἄυεπί ο ΟΩιῖ6έ {ο Ίπάσπιεπί. “ Το ἀαγ 
πετε, ἵ οοποείνθ, οοΓΓΕΡΡΟΠάΡ {ο “΄ έιο ἆαγ οἱ ἴπθ 
Τ,οτὰ 7 αἱ 1 Ἴμε58. ν. 2. (ενιἀεπί]γ πιεαπίησ {θ 
4αγ οῇ Ἱπάσπιεηί), απά νο] 16 α Ηά]ε α[ἴετ, ν. 4. 
οα]]εά ΒΙΠΙΡΙΥ, α8 Ἠθγε, “΄ {ιο ἀαγ. Α Ραβκασο, 1] 
π/οι]ά οΏβετνοα, οογγθαδροπά(ηρ 1η βεγετα] ρατίῖοι- 
Ίαγ5 {ο έ1ε ργεβοη{; 5ο ΠΙΙΟΠ 80 ᾳ5 {ο αῇῄοτά α δίτοησ 
ενἰάεηοο (μαΐ Ὀοίῃ οαππε {ΤΟΠ {Πε Ρθ6η οΓ {Ἠθ βαπιθ 
Νπ]ίετ. «δούν ιο αΏονθ 86Π665, ΠΟΥΕΥΟΣ, πιὶρ{ 
Ρο Ιπίεπάεἆ, ----ἴπε Ἰαΐΐοι α5 Γουπάθᾶ οἩ {πε {ΟΓΠΙΘΙ: 
{ο {πεγε ἶ5 Γθαδοή {ο {ΠίπΚ έμαί (λε Πευτενν-Οητίς- 
απς απ]ίθά Ίη {Πεῖγ τη]ηςς {1 ένο εναηίς, --- ἴπθ 
5εοοπά αἀνεπί ο{ Οηγὶδί {ο {πε ἀερίταοίίοη οΓἆ8- 
τήβδα]θπῃ, απιά, ἴπα επ οῇ αἰ] (Πίηρε, {πεθ συντέλεια 
τῶν αἰώνων. 390 1 Ῥεί. ἵν. Ἱ. πάντων δὲ τὸ τέλος 
ἤγγικε" σωφρονήσατε οὖν, ὅτο. 

260, 21. Ἠετε ἵδ βασσεείοά α ΤΕΔΦΟΠ ΝΊΗΥ {εΥ 
βποι]ά Ώευγατο ο ν]ιαίενετ ]εᾷ {ο αροβίαςΥ, --- 
ΠΑΠΙΘΙΥ, (παί 16, α[ίθτ Ἠανίησ αοκπον]οάσεά απά 
επιργασεά {Πα (πα, πεγ 5]]άο Ῥαοκ Ιπίο 6ΙΤος, 
απά ἀε]ροταίθΙγ αροςία(1το, ίπετο γΙ]] Ὀε πο Ἠορθ 
ο ρατάοπ απά αοοερίαπσθ, Ραΐ (πείς σα5ο ψ]] Όθ 
ἀθβρογαίθ. Οὐκέτι --- θυσία, “« Ίιετε 6 πο οί]εγ 
πιοᾷς οϐ οχρἰαίίοη Ρτον]άθά.”.  Απά αεἶπορ ἀοά 
η] ποί ρατάοη δἶπ νίΠομ{δοπιθ ςα5/αοί]οη (εἷ5α 
{ιο αγσαπιοπί Πεταο Ὑου]ά Ὀο Ιποοπο]αςίνο,) 1 {ο]- 
Ίοννς ναί ποασΏί σαπ ΤΕΠΙάΙΠ {ο αροείαίες Ραί α 
ΠουγΙθ]γ Εδατβα] εχρεοίαοπ οἳ βπίατο Ἱπάσπιεπί, 
απίο ρεγαἰίοπ, 5ίτοῦσ]γ α]]αάεά {ο ἵπ ἴἶπο αννβα] 
ΘχΧΡΓΘΒΡΙΟΠ πυρὸς ζῆλος, ἀεποίῖπς {ο Π6ΓΥ αηροΓ οϐ 
ἀοά, οἴεπ (πας ἀοβισηαίοά Ιἵπ {πο Ο. Ἐ. ὅ5οεο 
Ῥς. σσ!. 9. Ναπῃ. χγΙ. 20. Μα]. ἵν. 1. ΗΠεῦτ, ν. 17. 
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ω. κα ” 34 

1 4θετήσας τὶς γόμον Πωῦσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν», ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ 38 
, ’ 3 ’ . α / . ῃ Δςᾳ ’ 3 / 

Μπι. 18.16... µαρτυσιν, απούνησκει πὀσῳ δοκεῖτε χείρονος ἄξιωῦθήσεται τιμωρίας 399 
ωα Ἡ Ὁ σλ - . ’ Ν ἓ ’ ᾽ 

σοι 181. ὁ τὸν Τὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν 
8 1 σος. 11. 29. 

ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεύμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας ; 
- Ὁυ ας . ! Ν 3 ’ . "ας ἄ 9 / Ε ) 32 

ορ μμμε Οἴδαμεν 7αρ το» ειποντα Ἴμοιυ ἐκδίκησις, έἔγω ανγταπο- 30 

Ἠοπι. 19. 19. 

ο απ]. 8. 4. 
ΡΕ]. 1. 29, 90. 
ο]. 2. 1. 

χῖ].29. ἨγΙι φοβ. ἐκδ. 1 ννου]ά οοππραΓε ἐλπίδα τοῦ 
φόβου ἵπ Τμασγά. νΠ. 61. 
8, 99. Ἠειτο ἵδ απ ατσαπιεηίτη α πιϊποτὶ αἆ 

πα], {ο 5]ιον/ ἴ]α θανγ ν/ταίῃ νν Πίο] Ἠαπαβ ΟΥΕΓ 
αροβίαίες, επ 6νεή Μοβοφ) Ίαν ριπίκηεά 516] 
ἀε[ασίίοη Πιοβί ΒΕΥΟΓΕΙΥ. ΕΥ ἴ]ιε νόµον ἵ5 Ρ]αἴπ]γ 
πηθαπί {πε οογοιποπία] Ίαννς {ος α νν]{α]. νιο]αίίοη 
ο{ νν]ΙοἩ, ΠΟ ῬθΓΦΟΠ5, ΠΟΥΕΥεΥ ἀἰσπίβεά, Ὕνεγο 
ερατο {οι Ραπίδηπιθηί,. ἜΤηθ Ὑογᾷς πόσῳ --- 
ἐνυβρίσας Ῥ]αος ἵπ α 5ίτοηπσ Ισηί {ε σιήί ος 
αροβίαίες. Τ]ε ἰπίετ]εοίεά δοκεῖτε 85 ρτεαί Θη- 
6Ι6Υ, απά ἀζ. στεαἰ εἰεσαποθ. Καταπ. Ιπρ]ί65 {ο 
ατπιοςί οοηίδιηρί, Ιπςι]{, απά οοπί{απιεΙΥ, ὮΥ τθ- 
ΡτοβεηίΊπσ ήπα (161 έπο 9 οννς) 45 απ ΙΠΙΡΟΣΙΟΓΥ. 
Καταπατεῖν, Ι]κα ια Τ,αάπ οοπειζεαγε, ἵδ ἃ ΤΘΓΠΙ 
ἀεποίίηρ {πο αἴποδί οοπίεπιρί απάἀ ἱπευ]ί. 1 
ννου]ά «οΠΠραΤΓθ ο5ερΗ. Ρ. 1112, ὤλ. φέρετε δὴ 
τοίνυν, φέρετε πατούµενα βλέποντες τὰ ἅγια" απἀ 
1119, 10. πατήσαντες τοὺς νόμους. Καὶ τὸ αἷμα--- 
ἡγιάσθη, “' απᾶ νο τεσατἁεία νο Ὠ]οοά οἩ ένα 
οονεπαπίέ (1. 6. {πε Ῥ]ουά ο{ Οτὶδέ 5πεὰ {ο ταβί(γ 
ἴπο πουν οοναοπαπ{) νεταννἩ ης ννας βαποίἰβεά 
(1.6, οἱεαηςοᾷ {οπι Ἠ]5 ΕἶΠ5, απάἀ 5αἱ αρατί {ο {πε 
εετνίοο ο (404) α5 α (ίηπσ 6ΟΠΙΠΙΟΠ απά ογάΙπατΥ, 
πο Πποτο ἴΠαῃ {αί ο α πιαπ (απά ἴπαί απ 1Π1ρο05- 
{οχ), απἀ οοπεθαΙεΠ{]γ Πανίησ πο ακρΙαίοτγ εΠ]- 
οπογ.’΄. Καὶ τὸ Πνεῦμα τ. χ. ἐνυβρίσας. ἜΤἨο 59η5θ 
ο{ έπεςο ννογάς 15, 1 οοποεῖνε, ἴ]αί αβείσπαᾶ ὉΥ 
Όπο απο]επί απά πιοδί ΙΠΟάΘΤΗ ΕχροβίίοΓς, / Παίῃ 
{τεαίαὰ νυν] οοπ{ΙΠΠΘΙΥ (πε Βρίτί οῇ στασς, 1, 6. 
{ο ἨΗοιγ Βρίγέ, να Ὀοβδίονογ ο σταςθ; Υἱ(. ὮΥ 
τοβὶκίησ 5 Ἰοἱγ Ιπῄπεποθςς νν]]ο] ννοι]ά Ἰανα 
Ῥτεκβετνεςά {οι αροδίαδΥγ. ἸΝοί ίμαί Τ ννου]ά Ἠανο 
{ο 6ΟΠΗΠΙΟΠ Υ6γβΙοη ἀ)ἰεγεᾶ, αξ 15 ἆοπθ ΒΡΥ πιοάεγη 
Τταηβ]αίοτςς {οΥ ἴ]ιο αχρΓθβδΙοη ἁἀοῖπσ ἀεερί[ο ο, 
Ίπεαης ἱτοπίησ ΥΠ] «οοΠ{ΙΠΙΕΙΥ. 3ο Μ]ίοηυ, 
Ραταθϊξο Τιοεί, Β. νι. 1. 900. 

«6 ννοι]ά Ὄο αἲ] 5 «οἶασο απά Γονθησθ, 
Α5 α ἀοθρίε ἆοπο ασαϊηεί πο Μορί Ηίσῃ, 
{ες οποθ {ο σαΐπ οοπιραπΙοη ΟΕ Π5 ννοςῬ.) 

Τις αἱ νἰ. 4. που αγο ἀοδοτ]ροά 38 οΠσθ μέτοχοι 
Πνεύματος ἁγίου. ΝΤαΠΥ τοσση{ Γοτοῖσι Οοπιπιθπία- 
ίοτς, Ἱπάεοά (απά ιο Ἠλ/αἰκοβο]άς απά Βοαἱεβαπας 
οῇ οἳγ ονη οομπίτΥ) αίοπιρί {ο Ἰοννογ {η 5εη5α 
{ο «6 Ότο πιοτοῖος οῇ ιο (1οερε].. Βαΐ 1 Ίας Ώεςῃ 
οοηνΙποῖησ]γ επονπ ὢν Βρ. Μιάἁ]οίοι ναί ἰ)χὶς 
ΥΘΓΦΙΟΠ 16 ΥΙΟΙ] Ἱηπάπη]κείρ]ο.  Αιπίζυίος (9 
οὔβεγνοβ) ατα [οφ εΠ{1γ οχρτοβκος ἵπ λα αποϊθηί 
Οµεπία] {οησα65 απά ςοτἱρίατα] ρΗταδδο]οσγ, πο, 
α5 ννν 8, ὈΥ Ιηθαη5 οὗ αὀ]οσίίνοας, Ὀαί Ὦγ (ιο 
ροη!{νοβ οΓ {ια Ππαπηος οῇ αἰἰτιραίος, πιαάο {ο 46- 
οπς οἩ {νο πο 1ο ννμίσ] πο απ ρίο Ῥο]οησς. 
ο Σο Βρὶγή 19 οοπΕπαπΙ]γ παπηθά ΤΠ {ο 3ΥΤ, 
γοτείοη ἴἶο Αρὶρί ο οπρς: ἴνο ογαοίρις 
{γοπθ, α ο οῇ (χο Α]πηϊσμίγ. 18 ἵπ Οπής Ἱρίςί. 1ν. 
160. ὁ θρόνος τῆς χάριτος : απάὰ {ιο αἰ/-σγασίοι (οά 
19 1 Ροϊ. ν. 10. ὁ Θεὸς πάσης χάριτος. Απά Ίοτο τὸ 
Πνεῦμα τῆς χάριτος, {ιο σγαεῖοι Βρὶγι, Ἱ. ο. ἴλο 
Ἠοίγ «μοβί, Απά 15 Ἱπίογρτοίπίίοη. οχποί]γ 
Α/{9 ιο οομίοχί: ναί ο γντιίοτ ε]λου]ά ἴπ χο 

δώσω, [λέγει Κύριος] καὶ πάλιν Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν 

αὐτοῦ. φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζώντος. 5 ἀναμιμνή- 8ἱ 

σκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν 3 

84ΊΏΘ Υθγ5θ 5ρθακ οἱ «ἰίταπιρ]πσ ΟΠ ἴπε Θοπ ο 
ἄοά,7 απά οἱ“ Ιηεα]Ίης {ο σταοίοις βΡρΙΓΙΕ, 7 νν]]] 
566ΙΠΏ ΥετΥ Ιπίε]]σῖρ]ε απἀ παίυτα] {ο {λος νο 
αἀπιῖ{ ἴἶπο Ρρεγ5οπα]Ι{γ οϐ ἴπε Ἠο]ιγ ποείι; απἀ 
Ώ1αγ νἩο ἆο πο, ουσῃί αἱ Ἰεαξί {ο 6ούΥ ἐαΐ ἔνυ- 
βρίζειν ἵπ ἄΤεεΚ Πας {ο 1ΐς οὐ]εοί {ιΐισς, απ εΥεπ 
φμαἰἠῖες ; απά ἴμαί {ο “« Ιπεα]ῖ {πε πηετοῖθς οἱ ἴἶθ 
(4ο58Ρ6/ 3 16 {ο]εταῦ]ε 56η5θ. ΊΤ]ε Ἰαδί πιεπί]οπεά 
ἱπίετργείαίίοπ, 19 ΤηαΥ Ὀο οὐεετνεά, ἶ5 ἀεοιάεά]γ 
τε]εοίεά υγ Καῑπ. Ἠε, Ἠούψενετ, εχρ]αίης 1 οἳ 
Όια {π/ῆμεπους, Ἱ. 6. ἴε σί[ῖς οϐ ἵπε ἨΗο]γ Μρ]γίί; 
ΝΠΙςΠ, θίέπατέ {ΠΙη]ς, ππακο5 ἆ ροοά απᾶ αρροβ!{θ 
5οη5ο. Βιΐ απ] οΧαπιρ]θς αγε αἀάισεά {ο ρτοτθ 
{ια πξο ΟΓ 8ο ΥΕΣΥ 5ίτοης α ἴθτπι ΥΠ α {ῖπρ, νε 
ΤΙΑΥ νε] τείαῖίη ναί 15, Γ (Ἠ]π]ς, α [ΑΥΓ Ίπογε αρΡο- 
βίο 5εη5θ; ΠΟΥ {ο ᾖπδιί πε Πού Αγρίγεα, 15 ἴο 
τε]εοί 5 Πο]γ Ιπβαεποοθς νΙτῃ ἀἰκάαίη, ---ίο ἀεπγ 
ἠπεῖτ τοα]1{γ ; ΟΥ, 1{ ΠΠαΥ Ῥ6, α5ογίθςῬ {πεπη {ο ἀθιπο- 
πἶασα] ασεΠΟοΥ, --- ἴ]ιο δῖπ ασαἶπιδὲ ἔ]ιε ΠΗοῖη (α]ιοδι. 

90, ὁ]. ΤΠϊ5 ανν {α] ννατη]ησ {πε Αροςί]ο {ο]]ουγ8 
πρ νι ααοίαΠοης {Ποπ Δοπρίατο 5πονίησ {πθ 
(πεπιεπάοις παίατε οΡ {πε ραπίδμπεηί (γεαί- 
επεά; αρβρΙγίπςσ {ο αροβίαίες ναί ννας οτἱσίπα]]γ 
ϱαἱᾷ οῇ έε Ιάο]αίτοις (6η{]ες. Το σίνο σγεαίετ 
{οτοθ {ο {16 Ἱνογάς, ηε Ἠα5 επιρ]ογεά, ἵπ {1ε ρ]ασθ 
οὗ Ππα δια] Γοτπι]α οῇ οιίαίίοη, α πιοάε οἳ εχ- 
Ργεβείοπ αἀαρίεά {ο 5ασσεεί {με αοκπον]εάσεά 
στθαίηεςς οῇ έλα ἌρεαΚοεί (1.6. 405 Ργ Μοεεε), 
ἵπ 5 αθἰτίρυίες οῇ ΙπβπΙίε Ῥοψνες, Ἰαβίσε, απᾶ 
(παίἩ.  Ὢ6ο6- νν. ο]. ὅἹ. Τηε ρ8β8ασο 5 ποπι 
Ώου1. κχχ!]. ὁδ.: Ὀαῖ έπο ννοτάς αποίεᾷ ἆο ποῖ εη- 
ετοε]γ ασγεςο εἰί]αι υνϊ(Ἡ {ιο Βερί. οΥ {με Ἠεῦτοανν : 
Ώνοισῃ {πα 5οη5ο ἶ5 [αἰ()/]1ν τορτεδεπίεά; απά 
Ρτοβαῦ]ν 5οπῃθ οορίες οῇ ία 5ορί. 5ο τοας Ίπ {16 
Ώπιε ος οἱ. Ῥαα]. Τ]9 ραᾶβκασο ἶς οἶίεςὰ ἵπ εχαςί{]γ 
Όινο «αππε ν/ογάς αἲ Ῥοπῃ. ΧΙ. 19.5 οπ6 απποῃσ {ῃθ 
ΤΠΔΠΥ ΡΓΟΟΙ5 οϐ {πο Ῥαμ]ϊπο οπἱσῖπ οῇ {νε Ερϊςί]ο. 
με ννοτᾶς λέγει ἸΚέριος ατο οπα]{{εἆ 1η 5οπιο Μ55. 
παπά Ὑεγβίοης, απά αΓ6, ννλί] δοἵηθ ΥΘάΣΟΠ, το]οοίεά 
Ὦγ ε5ενετα] ΟΤΙ105. Καὶ πάλιν, “΄ απά ασαἰη,”. οἵ 
αἱδο.. γε ννοτάς [ο]]οννίηπσ ατε ἰακοπ βοπι οι, 
χχχΙ]. ὅ6., ἔοιση Γουπά αἱδο ἵηῃ Ῥ6. οκχχν. 14., 
Ρτοβαβ]γ ἀετίνοὰ [οπι ὨΏοευί. Τ]ο κριεῖ ἶ5 ὉΥ 
5οΠ16 οχρ]αίπες “6 ν]]] ανοπρο.. Βαΐ (ποισ] Ελα 
56Πξθ 566Π18 Υο6χν ει]ίαρ]α {ο {Πο ραςβασο οῇ Ώοειέ, 
παπά Ῥδα]πης, ἴπο οοπίεχί ἴπ ία 4γροφΐο 56επ]ς ἴο 
τοφυ]το {λπαί αδείσποά ὮΥ ΠΠαΠΥ οπη]ησηί Όοπι- 
ΙΠΘΠ{Ξ{ΟΥ5, Γοπα Οα]νίπ απά Τήπροτο]λ ἆοννη {ο 
Καῑη., ες νι] οοπάσπιη απά ραπ]ς] Ἠΐς Γαροςίαιἰσ- 
πσ] ρεορ]ο:” οΏοομτες, ΡΥ απ αοοοπιπιοάαξίοπ ο 
νο «οηςο ΟΓ 11ο οτἰσίπα]. Φοβερὸν ΔΠΒΥΝΘΥΕ {ο ἴ]θ 
Τ αἲίπ ουτε, 38 Ἱπ Οἶσοτο: « Ποτρι]ο ορ 
οπή δαπα οαρί1ς ἀἰσογθ.. Το οχρΓθεδΙΟΠ ἐμπίπτειν 
εἰς χεῖρά τινος, Καῑπ. 8Ἠοννς, ἀθποίθς {ο {α]] Ἱπίο 
ΠΠΥ οΠ6)5 ΠΟνΝΟΥ ΓοΥ αγ], --- 45 Τθνθησο, ΟΥ ΡΙΠ- 
ἱεμπησηί. Τ]ο ορ](]οί ζῶντος ΠΊαΥ γο[οχ οἶ]νοτ {ο 
ο ο[εΓη Γή, οἳ ἴα οπιιμοίοποο οἳ ἀοἆ, ο πιαΥ 
απ] ς {ο ῥοῇι, ἵπ οτάθγ {ο επουν Ἠουν α{ίοτ]γ Ἰορο 
168 ἵ8 ίμο οοπά11οπ ΟΡ 5 οπθΙΠΙΘ8, 

92. ἀναμιμνήσκεσθε ---παθημ.] Το 1ο ΙπβπεποῬ 
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ἁρπι, Ἱ. Ἱ. 5 ’ - Γι 3 ” 

35 ὑπεμείνατε παθηµάτων". Ἱ τοῦτο μὲν, ὀνειδιομοῖς τε καὶ Ὀλίψεσι Όεα- αν αι, 
ο Μαι. 5. 12. , - Π - ε/ .] ’ , 

τριζοµενοι τοῦτο δὲ, κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἆαὐτρεφομένων 7ενη δέντες. ὁ 6.20. 19.91, 
ηΏκεα . . 

ϐ λ . ν . ’ ν ν ς ᾽ - 
31 "καὶ γὰρ τοῖς Ἱ δεσμοῖς [μου] συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τὦ 

ο) Ειγοαίεπίπσς ἴπθ Αροδίε Πποῖν (ἵπ οτάετ {ο {άτη 
ἔποια Ποια ἀροξδίαδΥ, ος Ῥγεδυπηρίαοις 5ἰπ) εαῦ- 
1οἱῃ5 να ατσαπιεηί οῇ δε[/-ἰπίεγεδί, τεπαπάἶπσ 
ἴπθια οὗ ενα βαρροτί5 Ρτονιάεὰ ππάετ {πε {τία]ς 
Ώι6εγ Ἰαὰ αχροτίεηοεὰ ἵπ {μα ΓΟΓΠΙΕΤ 43γ5 οῇ ἐλαῖτ 
του ; απά Ἠληήπα, ελαί α8 {ο νν]ναι {116} Ἰναά 
αταγά εί, δι [εγεά, απιά γεποιώιοεᾶ [ος ΟΗγ]δί, 11ο 

παοτίῇσςς νοι]ἀ οο ]οδί 1 ίπεγ εἱοι]ἀ πον σὶνο 
Ψ/αγ απά αροβίαἰσαο. ΤΠε Ὀεδί οοππεηί οἨ {Πἱ8 
Ἀδδασο 15 α Ν6ΓΥ αἰπιί]ατ δοππιεηί αἱ αι]. ΠΠ, 
»4. ΠἩρότερον 15 πετε α5εὰ αἀ]οςσ[ίνειγ, 5 ο[ἴει 

ἵπ Τμασγά. Όπ φωτισθ., “' οη]σηίεπεά Ὦγ οοη- 
ΥΘΙΡΙΟΠ {ο {ο (08ΡεΙ,7 8εο γΙ. ὄ. ΙΠ ἄθλησιν 
Ώιετο 5 απ ασοηἰςίίο πείαρῃοτ: απά ἄθλ. παθ. 
β]ιοι]ά Όο τοπάσγοά “' α στεαί οοπβ]οί ο: 5ίτασσ]α 
ντο αἰΠιοίίοης.. Τ νου] Ἰετο οοιηρατε Ἰπασγά. 
Π. 10. παισὶν ἢ ἀδελφοῖς ὁδρῶ µέγαν τὸν ἀγῶνα. Τ]ε 
παίατθ ος ἴμεςδε ει{Τετίησς ἶ5 ἀεο]ατεά 1π {με (νο 
Γο]]οννῖησ νογςθβ. 

90, ο}. Τη πἀνοτγί]πσ {ο {ο ευ οτίπσς ]αξέ πἹεῃ- 
Ποπεά, πο Ἀρορί]ο βγεί 15ος απ οχργθδδίοη 5ς- 
βορίεᾷ Ὁγ ια [οτοσοίπσ ασοηϊδίίο ΠΙΘΙΙΡΙΟΓ5 
ΏΣΙΠΕΙΥ, ὀνειόὸ. καὶ θλίψ. θεατριζόµενοι, ος 
νν]ο] ἔπο 56οη5ο 15, '' Ρεῖησ εχροφεά {ο οροῦ απά 
ραῦ]ίο αΌμςδο απά Ἰηδυ](,” αφ οτἰπηίηα]ς ἆγο ἵπ α 
ἠιεπίτο οτ ρΗβ]ο εροεοίασ]ε: αηπ α]αδίοη {ο {ηθ 
ἀγὼν παπα πεά νι Ὀεαςίςδ ὈΥ {ο πιδοταβ]α 
ντεῖο]ιος {15 θεατριδόµενοι, ΟΙ 6Χροβεὰ {ο ἴ]ιο 
6ατε οἱ λε πα] Π{αἀάς αφεειπυ]οά αἱ πα (οαίτο; 
πο {ο Ὀτηίαίγ αὐάεὰ οοπίαπιε]γ. πο Ὀεβί 
οοπιππεη{ ηοτο ἶ5 1 Οο. ἵν. 9., απά ἴο βΙπη(]αγίίγ 
ἵπ ἠνο ἤσιτο 5 απποΏσ {ιο ΡΓοοίς οῇ πα Ῥαι]ῖηθ 
οπ]σίη. ']ε ἵΘΓΠ ἐκθεατρίζειν, “ ἵο 6Χρο59 {ο 
ος ΙσποιπΙηΠγ,”” 16 οἴτεὰ ὈΥ Βαρῇᾖε]. {οπα ΡοΙγὺ. 
6 τοῦτο μὲν απἀ τοῦτο δὲ ατα ραγέίυε {ογπια]αβ 

Ποφπεηέ ἵπ ἴε Ῥεδί Ὑτίίοτ. Ἠοαπάετ “ ραγί]γ 
ννἨί]α γα Ίνοτο πιαάο ραγίακοις νγἰία έοβο νν]ο 
ψνθίς 5ο οἰτοιιηδίαποςθά,” 1. 6. ΥΙΟ βιβίαϊπεά α 
Ἰ]κα οοπβ]οί. Το παίιγο 08 8 κοινωνία 566ΙΠ8 
ποί {ο Ὃε εοπιρτεηεπάθά ὉΥ ία τοσεπί Εχκρος- 
{9Γ5, ονεπ Ὠἱπάοτ απά Κπἰποε]; (ποισῃ Πέ παὰ 
Ῥδεμ ροϊπίοςά οί Ὁγ (τοῖ., Οτε!]., απά δι. ΤΠεγ 
ΒΊ1ΟνΥ ἐἶαί νο ατθ {ο απἀργείαπά 1 οἩ ϱγπηρα(Πί- 
ἴπσ ία, απά ρατιοιραίίηςσ ἵπ ἐπείτ Ἰοβεος, ΡΥ 
αβεϊκί]ησ {πεπα ἵῃ {Πείχ ἀῑδίτοἙῬς. 
πα ν/οτά» οἳ ία ποχί νεγςο αγθ ἐζμδίγαίίνο ος 

δοίι ἴπα αΌονο 5ογί5 οῇ 5ιῇοτίπσ, ---- ἴμαί Ρ6Γ5ΟΠ- 
αἱἱγ, απά ναί Ὁγ «υπιραίἩγ απά πιοπίαί ρατοῖρα- 
ἴοι (15 ππεπιθοτς ΟΓ ἴ]νε βαπιο Ώοάγ) 5 ΟΠΙΥ {Π6Υ 
ατθ ἴακεηῃ ΤΠ Ίπυεγδο οτἀθτ, Φε) Οἱαδπιµπι. Της 
Ἔπαογἁ. νΠὶ. ΤΙ. 5αὖγς οἳ πα Αποπίαπ απά Άγτα- 
οαβίαη Ἰαηὰ [οτσοες 1π Φἱ6Ι]γ φίαπᾶϊηπσ ὮΥ {ο νίηοςς 
Όνε Ἰαβί απά ἀθο[κίνο οοπηθαί Ρείννθεη {ιο Α{]ιοπίαη 
απά Βγταοιδίαῃπ Πθοίς, (αί {Π6γ Ἰαά πολὺν τὸν 
ἀγῶνα καὶ ζύστασιν τῆς γνώμης, απᾶ α Πίο {ατί]ες 
οἩ: οἱ ὁ) ἐπὶ τὸ ἡσσώμενον βλέψαντες ὁλοφυρμῷ τε 
ἅμα μετὰ βοῆς ἐχρῶντο, καὶ ἀπὸ τῶν δρωµένων τῆς 
ὄψεως καὶ τὴν γνώµην μᾶλλον τῶν ἐν τῷ ἔργῳ ἐδουλοῦν- 
το. ἄλλοι δὲ καὶ πρὸς ἀντίπαλόν τι τῆς ναυμαχίας ἀπι- 
ὀόντες, διὰ τὸ ἀκρίτως ξυνεχὲς τῆς ἀἁμίλλης, καὶ τοῖς 
σώμασιν αὐτοῖς ἴσα τῃ δόξῃ περιδεῶς ξυναπονεύοντες, ἐν 
ος χαλεπώτατα ὁὀιῆγον. Το ἴπε 8ππε Ρργἰποίρ]θ 
Ψ/ ΠΙΟ] τηακος Ἡ5, ας ἰ{ ννοτο, Ῥαγοϊραίογς ἵη ἴ]θ 
εν!]ς ο οιγ ΠἹεπάς, ἴπε Αρορί]ο Ίας αποί]οτ α]]ι- 
βίο αἱ ΧΕΙ. 1. µιμνήσκεσθε τῶν δεσµίων, ὡς συν ὃ ε- 
δεμένοι. 4 

Πετα, Ἠονθυοτ, πο Πε]ο ἀἰῄογοποο οϐ ορίπῖοῃ 
εχΙ5ί5 ας {ο {ιο γεαάϊπσ. Ἰηδίοαά οἱ χε τοορρία 

ν Αεῖβ 5.4]. 
ὅ οἱ. 99. 

1 Τ1ε88. 9. 14. 1 Τίπῃ. 6. 19. 141εβ ]. 2. 

Ἰοοί. δεσμοῖς µου, 11 Μ93. απᾶ 5ευεταὶ Ύ6(5ΙοΠΒ 
Ἱανθ δεσµίοις. Νο ννας Ρτείετγεὰ ΡΥ ἀΤοῖ., Ηαπῃι- 
πιοπᾶ, Γιο Ο]ετο., ΜΠ1, Βεης., ΥΥείς., απ οίμετς, 
απάἀ Ἰας Όθει οἁ]ίοά Ὦγ «τίθοὺ., Ἐπαρρ., απά 
Φο]οίί, ἜΤ]α {ΟΙΙΠ6Γ. Ἰον/δυος, 15 αΏΙγ ἀε[επάεά 
Ὦγ Ηείηπς., (αρθ]]., οἱ, Οατρή., ΝΠΕΠ., Νοθς., 
Ν]αίΏι., ΝΙαοκη., βεμ]εις., Νοίαπ, Βρ. 1ερῦ, απάἀ 
Ἠϊποις; απά ἶ5 απἀοιθίοάΙγ {ο ὓ6 τείαϊπεά, α5 ας 
ῦσεπ ἆοπο ὮΥ ΤΗ ΐπι. απ Ὑαΐ.: 5ἶπορ ια εχίεί- 
πα] ογἰάἀεποθ {ΟΥ 1έ 15 Υετγ στοαί]γ βαροτίος, απά 
ιο ἰπίογηα] αἲ ]εαςί α5 δίτοπσ. Τποτεσθηί ΟπΙΙςς, 
1 5αδροεοί, πανε Όεει οΠΙεΠΥ ἱπάποθά {ο τε]εοί {πα 
οΟΙΠΠΠΟΠ τεαάῖπσ [οπι {λε ορίπίοη οῇ Ἠἡ/είς. απά 
γπα]οκη. Οχαί 1 15 ποί σοοᾶ «τεείς. Βιαΐ 1 πιαγ 
δε οὔεεινεά {Παί ἵπ ααθδίίοης οἱ τῖς ἀῑπια Οτίῖσ8 
ατθ ποί {111γ οοπηρείεηί {ο ἀεοίάε; απά α5 {ο ἴΠα 
ἰαίίεν, Τί Ίαδ Ώθ6επ ΦΠΟΝΠ ΡΥ Βρ. {ευῦ, Βαογ. Τ15. 
Ρ. 964., ἐναί Ὑαἰεκπ.ς {εβίΙπιοπΥ ἶ5 πεσαινεά ΡΥ 
Πὶ5 οἵννη αἀπιίβδίοη 8αργα ἵν. 16. συμπαθῆσαι ταῖς 
ἀσθενείαις, ἐπαί «' Τὲ παὶσηί ο α5εά ΡΥ με Ὀεςί 
«τοεί]ς νυγίίετς. "ἜΤ]ιαί συµπ. οαηπ Ῥε, απά 18 α5εά 
ο) {ιο 6νοη ὮΥ {πο υνγίετ οἱ 5 Ερὶςίε, 18 
Ρἰαἶπ {γοπι ἴΠα αΏονο Ῥαβκασε, απά {Ποπ ἃ ρᾶδεασθ 
ος Τεουτ. αἀάπσεά (Γοπι Ἰηείς.) Υ Βρ. 9 εβΏ, ν6ιΥ 
αἰπη]]αγ {ο {Πθ6 οπς Ώθ[ογο 158: ὥστε καὶ ταῖς μικραῖς 
ἀτυχίαις ἕκαστος ἡμῶν πολλοὺς εἶχε συµπαθήσαντας, 
6 5ο (]λαἰ 6αςἩ οῇ 45 Πα ΠΠαΠΥ {ο δγπιραίΠίζε 6νεΓ 
ντ ος απια]] πιδοµμαποςς.. 6 Νονν (8475 Πε) 
5ίπος 1 ἶς απαιαοςοπαῦΙγ Ῥατο ΠθεΚ {0 54Υ συµ- 
παθῆσαι ταῖς ἀτυχίαις, ΝΠΕΤΘ «3η Ώ6 {λα 5ο]εοίθπα 
{ῃ Β4ΥΊησ τοῖς δεσμοῖς συμπαθῆσαι τ Τηε5ε Ρηταςες, 
Ιπάεες, Ίπαι ο ε)Πρίίσαἱ : ὀεσμοῖς µου συνεπαθήσατε 
[μοι]. συμπαθῆσαι [ἡμῖν] ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν. ἆτυ- 
χίαις ἡμῶν συµπαθήσαντας [ἡμῖν]. πε εἰλΙρείς, 
Ἰούψενεχ, οχίεπἀς οἵὖθοπ Γιτίῃεγ ιναῃ Οδ. Τ]ο 
οοπιρ]είθ ῬΡ]Γαβδθ 15 συνεπ. µοι ἐν τοῖς δεσμοῖς µου ̓ 
απά 1π {πε ρτοςε5ς οϐ αὐρτονίαϊησ 16, {ειτε 15 απ 
/ραίίασο. 30 αἱ5δο ἵπ ΡΠΙΙ. ἵν. 14. συγκοινωνήσαν- 
τές µου τῇ θλίψει, ἴπετε ἵδ α αἰπηϊ]ατ Ἠγρα]]ασε {ο 
συγκ. µοι ἐν τῃ θλίψει µου. Βεείἀες, α5 οἱ {Γ απά 
Ἠιποκ οὔεθτνθ, {ο οοιγθδοίπεξς ΟΡ {ο ΟΟΠΙΠΙΟΗ 
τοπᾶίησ 5 5ίτοησΙγ αἰίεείεά Ὀγ πο καὶ (εηεπ), 
ννΏ]ο] υΥΙίἩ δεσµίοις Νου] Ὃε ΙΠΠΘΟΘΒΒΑΣΓΥ. 'ΓΠε 
µοις πια, 35 Βϊποκ οοη]θοίτθς, ανα Ώ6επ αοοί- 
ἀεηία]]1γ οπηϊέεὰ α[ἴεγ ἰΠθ µοις Ρτεσεάίησ (οί 
ΠΙΕΙ Ίο σίνες απ οχαπιρἰο αἱ ΕΠ]επι. 10.), απά 
Ώθη δεσμοῖς Ὠανο Ῥεεῃπ «παπσεᾶ ΙΠίο δεσµίοις, ἲο 
ππαΚκε α 86Η56. ᾖΤ ταἴ]αΥ, Ἠοννανεςγ, 5ω8ρεοί ἰαί 
δεσµίοις Ύγα5 α ἀε]]θεταίε αἱίεταίῖοη ΟΡ {ο5δε δαρίεπέ 
ΑΓΙδίαΤοΠ5 οῇ αποϊθηί {1ππθς, νο, ΝΠθῃ {ΠΕΥ πιεί 
ΜΠ α τοσοπάϊίε Ῥήταςθ, ΟΥ Πατ οοηςίγιοίίοη, 
αρρ]ᾗεά {Πεπιςεε]νες {ο τεππονθ {πα ἀῑΠου]ίγ ὮΥ 
επιεπάαίῖοπ ; (Μ]λοισ] {Πεγ Ίνειο ας 1] εππιρ]ογαά 
ας {λοίγ Ῥγείμτεη ος πἹοάετη {ἶπιος αἴθ ΙπΠ ἄε[επαῦις 
{είγ αἰίεταιίοης), απά στο Ιπίτοάισεά οπθ {οιπά- 
εἆ οἩ κ. 1. Τί 198 ουνίοις Ίου πιασἩ 11ο τοαά- 
Ίῃσ δεσμοῖς µου ΦΙΡΡΟΓί5 ἴπο Ῥαυ]ίπε οτἱσίη οῇ {πε 
Ερὶεί]ε; εἶποςρ Θί. Ῥαα] ν6τγ οπεῃ πιθη!ίίοης Ἠ]8 
Ῥοπάς (ποί ἵπ α Ὀοαδίπσ αρ]γ]ί, Ραΐ α5 5οαἱ5 απά 
οοπβτπιαίίοη8 ος {πο ἰγαῖ] οῇ έ1ο (4ο5ρε]), απἀ ελθ 
δεσµ. 5 ϱθποτα]]γ Γο]]οννεά ὮΥ α µου. Απά ν]απ 
Ώπε αὔονο Ογ]{ήο5 ατσιας, ἐ]λαί ἰπο «ΟΠΙΠΙΟΠ τοαάἶησ 
νας Γαῤγίοαίεᾶ {ο φἹέρρογί έ]ιο Γαμίϊῖπε ογὶστπι ο {]ιθ 
1ρίκί[ο, ἴΊογ ἴαἷκα {οτ σταπἰεά απ 6πσετηθς οῇ 
οΟΠίΥΟΥΘΙΦΥ οἩἨ {1ο απθδίίοῃ, οΓ πο] (Ίχετε 15 πο 
νοβίσο ἵπ Μος]οβίαςίίσπ] ΠΙδίοτΥ. απά α ἀϊξποπεςίγ, 
ο υπο Ομτῖκείαη οπατῖεν «ποι]ἀ Γοτριά ἐπο Παςίγ 
Ἱππριίαίίομ: ποῖ {ο πιοηί]ομ Πον/ απ]κ6ΙΥ 1έ ννετθ 



456 

{Μαι1. 10. 85. 
..ακε εἰ. 19. 

ὶ Πα, 2. ὃς 4. 
Ηας, 2. Τ. 
Ίωακε 18. 8. 
Ἠοι. 1. 17, 

ριῤς. τὴν ἐπαγγελίαν. 

Εναί 516ῇ α Ὀο]ά α[ίεγαίίοι θΠοι]ά Ππά 15 νναγ Ιπίο 
αἰἰ {ιε ΗΒ. εποεµέ 11. {οι Όποςα οο]]αίεὰ ΡΥ 
Ἐίπε]ς αρροτί ἴἶιο οἱ τεαάίπα, νο] νε «αη ἴταςθ 
ἴο 5 οατ]γ α ρεγίοᾷ α5 Ο]επιεης Α]ες. ΑΔ. Τ. 210. 
ἨΝ1Ην ααῑίε ἆ5 ΠΙΙΟἩ ΤΘΔΣΟΠ πιὶσηί ννο 5αΥ (α5 
Μαε]κη. 40ος) "' ελαί ες πειο τεπάἶπς νναδ [αὐτί- 
σαίθὰ ἵῃ οτάοτ {ο ἀἱδργουο ια Ῥαυ]ΐπε οτ]σίῃ. 1Η, 
Ιπάθαὰ, 1{ «οι]ά Ὀο ρτονεά, {μα {ο αποϊεηί Οτίί- 
168 ννοΓο α5 ορροθαά {ο ἐλαί, α5 αγθ αἰπηοςί αἰ! Τα 
ΙΠΟΔΘΤΗΡ, ΝΟ 5αρροτί πε πθνν τοαά]πα, ἴετο 
πηὶρΏ{ ὢο 5οπηθ στοιπᾶ Γογ {1 επερίοΙοΠ ς ΓΟΓ Υπο 
σαπ ἀοιδί ἰμαί {νο Ἰαΐΐετ Ἠανθ Ώ6επ ομΙεβΒΥ αοίι- 
αίεὰ ἵπ (εΙγ το]εσίίοῃ ΟΡ νε οοΙΠΙΠΟΠ τοπάῖησ ὮΥ 
Ώιθίγ ροΓξΙαδίοῃ, ναί οἱ. Ῥαα] ννας ποῖ {ο α{]χοΥ 
ο{ πε Βρίςί]ε 1 

---- προσεδέξασθε] ΄« επἀιτεά.” Α αἰρπίβοαίίοη 
{οιπά 1Π ἴπο Βδρί.  Ὀ{ ποί 1π χε (0]αθεῖσα] κ γίοις. 
Ὕπαρξιν, νεα] ΟΓ Ροβ5ΘΒΒΙΟΗ. Α αἰσπίβοαίίοη 
οοπβηθά {ο νο Ἰαΐεγ ννγίετ. Ἐν 15 οπηέέεὰ 1ῃ 
ΠΠΠΗΥ Μ 93, απά Ψεγδίοης απά α]πιοςδί α)] {Πε οἄΓΙΥ 
Εάά.; απά ας Όεεῃ, νίῃ Γεᾶδοηῦ, σαπςθ]]εά ὮΥ 
γΜαίς., Βεησ., (ατίοξὺ., ΜαίΙμ., Κπαρρ, απᾶ 3οᾖοίέ. 
Ἡ, πο ἁοιοί, ατοςο {τοπ {μα (αγαπιπια(ἶοί, Υν]1ο 
ἀἱἀ ποί ρετοεῖνε (μα ἑαυτοῖς 5 α [δαί. εοπιηιοᾶῖ. 

90. μὴ ἀποβάλητετ. π. ὅ.] “΄ Αραπάοη, ποί, ἴπεη, 
Οδ γοιγ οοπβάεπί Πορε, ΠαΠΠΕΙΥ, πο παῤῥησίαν 
β8ροΚεή οΓ8"ρτα ν. 19. 

ὅτ.. Οοπιπιεηίαίογς Ἠθτο ποίῖσθ {ια τεπαγκαῦ]ε 
ἀϊκοτεραπογ ΝΠΙε εχὶδίς Ὀείνεει {μεθ ΗΠεῦτγενν 
παπά ἴἨα Θερί. απά ἴπε Αροείο. Έοτ Νε πε 
Αροβί]ο)5 ννοτάς αστθς Υν]ι {λε Θερί., οχοερί Ιπ 
Ώπε (ταπδροδίήοῃ οῇ {ο ἵννο οἸαιςος ο{ ένα Ἰαΐίετ 
νειςε, [ος Βεϊΐίετ αἀαρίαίίοη {ο Ἰ]δ Ριτρο5ε, {16γ 
Ροίμ νατγ οχοεεάἰησΙγ {οι ἴο Εεῤγευ, Το 
ΝΨΟΓᾷ5, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ, {ο]]ονν πα 
Φορίιασ]ηί, εχεερί ἴπ αάῖῃπς ὁ, ΙΙ, Πονύθνες, 
έ 18 ποῖ Ἱπρτοβαῦ]ε, νναςδ αΠοΙΘΠΙΙΥ ἵπ Όιο Θερί, 
ἴοχί, 5ἶπος οίογννῖδο (ε Εγαπε]αίοις ννοι]ά ρτοῦα- 
ὉΙγ Ἠανο ν/Πίίθη ἐρχόμενον, Ἱ. 6. ἴθ ῥγεάιοίίοη. 
Αί ν. ὁδ. ἴο ἀἰδοτεραπον 86οΙΠΒ Υ6ΙΥ στοαί Ὀθ- 
{νθεῃ ἴ]ε 5θρί. απ πο Ηοῦτενν; γαί Ιί 15, Ι 
ἠνίη]ς, Ὀείίεγ ποί {ο αδοτίθο ἰ]αί (45 ἶ6 ἆοπο ὮΥ 
πιοδί Οπ{1ο8) ο οοιταρίίοη ΤΠ {αθ ἨΗεῦγεν ἰαχί: 
{οτ 1 Ίας Ώεσῃ 5Ποννη Ὀγ Ῥοοοσκο, ναί ἴ]ιε 5ερί. 
πια ν6τγ νο] Ὃο τοσοποῖ]οά νι πα ϱτθοβοηί 
ἰοχί; Όνοτο Βεῖησ α οΠαπρε οῇ Ῥείβδοη, {ο π]ακθ 
πε «5επ5βο ραϊποτ. ΤΙ, Ἰονενεςτ, ἵέ «Ποι]ά ὢο 
Ὀιουση{, να. τοί. απ οίμοτς, (ναί ια Τ,ΧΧ. 

τοιὰ 9) απά 11/9} ἰπδίοπὰ οὗ 1393) απά 19/91, 
Γ ννοπ]ἀ εασσο»ί ναί ννο πηιδί 5αρροςο αἶδο 8οπιθ 
ἀϊπετεπος οἱ τεαάῖηςσ πἲ η. Απά Τ οοπ]οσίπτο 
Όιναί νο Τ,ΧΧ., τοπ ὼΝΙ (15 ἵη 1οῦ σχἰ. 4.) «ε- 
γοᾶρί. Τ]ιο μοῦ οϐ ενα 5ερί., νλθτα, ποσοτάΊπσ {ο 
νο Ἠεῦτοανν, Τί αἸοι]ά Ἰανο Όσθῃ αὐτοῦ, ΙΠαΥ Όθ 
ποσοιη{οᾷ ΓΟΥ οἩ {ο βαπηθ ρτϊποῖρ]ε ας (μαί αΌονο 
πιοη{οπος. Τι αμοπ]ά 8οθίπ, Ἀοννενου, (μαΐέ (ιο 
υτίτοτ Οῑά ποί αἀορί ἴμο μοῦς Γον ἐποισ]ι 1έ 15 Γοιπά 
η ἴννο οῇ ένο π]οβδί αποϊοῃί ΝΤΡΒ, απά 8οππο ὙοΓ- 
ΒΙΟΠΑ, Υοαί 1{ 86θ/ΠΗ5 {0 ανα Ώοσπ Ιπίτοάπσεά ᾖοπι 
Ίο Ξδρί., ννηογο Τί ννας πιοπηί {ο Ὄο {ακοπ ΠΟΥ εἰς 
ἐμέ. Τη ιο (νο ομιογ ρ]ασσς οῇ ιο Ν. Ἠ, ννηοτο 
Ὀχ]ς Ῥα4ββασο 5 ηποίεᾷ (παπιο]γ, Ἠοπι. Ἱ. ΣΤ. παπά 
απ], 1, 1.) πο μου ἵδ πο Γουιπά, οχοορί Οιαί τῃ 
Ίνα ΓΟ1ΠΠΟΓΥ Ρά85αρο έ αρροαίΒ 1Π οπε Ν 5. απ ἴ]θ 

5 . Σ« ς - ϱ/ , ’ 
οὖν τὴν παῤῥησίαν ὑμῶν, τις ἔχει μισθαποδυσίαν µεγαλην. 

ΠΗΠΕΡΒΕΝΥΣ ΟΗΠΑΡ. Χ. 94--- 57. 

, κ να η ” , ; ”,  - 
ὑπαμχόντων υμιων μετα χαρας προσεδέζασθε, 24 ὠσ0κοντεὲς χε [εν] 

ς . ., ο 3 ο , { η 3 ; 
εαντοις κρείττογ»ὰ υπαθνιγ ἐν ουραγοις καὶ μεγοντσσ». 2{η αποβαλητε 36 

σ ς 

ὃ υπομο- 96 
- ᾽ , , ’ ωά - ’ 

γης γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ Φέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες πομίσησθε 
νο ος . ᾽ ο ε/ ε,ν ’ / 9 

Ώτι γάρ µικρον οσον οσονο ἐρχομεγνος Ίξει καὶ 5 

Ιαΐογ Αγτίαο ὙοεΓδίοῃ. Α δίτοης ῬΡτοοί {5 οῇ {18 
Ῥαυ]]πε οτἱσῖπ οΕ ί1θ ργεβεηί Ερ!δί]9. 

ΟΓππογε Ἱππροτίαπςος, ΠΟΝΕΥΕΤ, 15 1 {ο αἀνετί {ο 
(πα επαοί δεΊδο οοπίαϊπεά ΤΠ ν. ὁδ., 5ἶπος, ΓΓοπι 118 
δεῖησ οοπηπεοίε νυν ἀοοίτίπαι ρο]Πίς, 1{ τεφΙτεβ 
ΙΠΟΓΕ ἴ]λαν. ογΦΙπατΥ οαἴ]οῦ Ἱῃ 19 Ἱπίετρτείαίίοῃ. 
ΓΠετε Ίας Όεεῃ πο Ἠί{ε ἀεθαίε α5 {ο {πε σ}εοί 
ος {ιο νετῦ ὑποστείληται. Αἱπιοδί αἱ 6 οπαιπιεηία- 
ίογς, {τοπα ἴ]λε ἴἶπιε οῇ Βετα απ τοί., πανε {ποισ]ξ 
1{ {ο Όθ τις: ΝΠΙ]ε {6 αποϊεπῖ απᾶ θατ]16Γ πιοάςτῃ, 
ϱΟοπιππθηίαίοῦς, απά α {ονν αἴτετ ἴΠείτ {πιε, α5 ΒΡ. 
Ῥεατδοι, (Γαγαπεδῖς Ρτεβχεά {ο Ῥερί.) Μασκη., 
ΥΡΙΙΡΥ, Α0ρ. Ἀθννο., Ὀτ. Α. ΟΙατκε, απά Ῥτος, 
Τυτίοῦ (1η Πὶς Τοχί ο επα Επρ]ϊςα Βί0]ε, Ρρ. 99.) 
τοίαγ Τί ἴο (πο δὲ ιαπ Ὀε[ογο ππεη{]οπες. οέ 
οουἵςε, ἴιο αἀνοσαίες {ου {πα ἀοοείτίπο οἱ Εἶπαὶ 
Ῥετδενεταπςς αἀορί ἴο /ο/ππεγ πιοᾷς ; ἴ]ε οΡρο- 
πεηπίς ΟΡ ἰλαί ἀοοίίπε, εϊα αίίεν; αοσοτάῖης {ο 
νμ]ο ἨΠΙΙΡΥ Ῥτογες ἴ]ιαί ο ἀοοίτίπε ἵῃ 4πθβ- 
ἄοη 15 π{ίετ]γ απίεπαῦ]θ. « Τ]ε ννοτάς (5αΥ5 Ἰε] 
ΡΙαἴπ]γ 5αρροςε (αί ια «]αδί ιαπ ννπο ΄ Ἰνοαίῃ 
ῦΥ «πας αμ,” πι νΥπ]ο] 1 νε ρετεὶςίεὰ, νε ννο]ά 
έβανο Πὶς5 5ο], 1παγ ΄ ταν) Ῥασ] απίο ῬεγαΙ{1οῃ.” 
Απ 5 ἵδ αἶδο ενἰἀεηί {Τοπ {πο εκρτεβείοῃ. 
ΜΥ εοι] εἶια]ὶ Ίανε πο Ρ]6αςυτε ἵπ Ἠ]πιΣ) {ΟΥ 
Ών6γ Ρ]αἰπΙγ ΙπΏπιαίο {μαί (ο ἴοοκ Ρ]εαςατθ 1Π 
Ἠτω Ῥε[οτε Ἠὶ5 ἀταν]ησ Ῥασκ: {ογ οἴμετννίδε {Π8 
Ώωτεαί οι] αἰσηΙ/γ ποίμίηα, ἴπο Γιοτά ἰακίηςα 
ΡΙεαξγε ἴπ ποπε Ριΐ ΄ ]α5ί Ίπεη ΟΠΙΥ, απά 8υς] α8 
ένο Ὁγ [αμ Ἔμε ααεείοη, Ἠοννενετ, 18 
το]ιῖο[ ΟΕ {να {νο αὔΌονε πιεπίίοπεὰ πιοες οΕ τεί- 
εγεποθ ε]οι]ά Ίστε Ὦο αἀορίεά, απἀ, ἵπ οτάος 
ἐπετείο, Υείμετ ίΠετθ οαη Ὀε αΠΥ ρτὶποῖρ]ε ΥνμΙσ] 
ΠΙΑΥ δι/Πςος {ο ἀεοῖάε α ρο]πίέ ο/5δΗςἩ Ἱπιροτίαηςθ, 
Νο πετο Ῥτοῦ, ΤΓυτίοη αἲ Ρ. Τ8 --- 86. οἱ ης Τοχί 
οῇ {πε Εησ]ὶ5η Βίρια οοπιε5 οΡΡοτίπεΙγ {ο ους 
αἰὰ αφ Γο]]ονής: “Τ]με Αρορί]ο (5475 Πε) εχ]μοτίῖπς 
έλος ννλοπα 6 ἶ5 αἀάτεςδίησ {ο 5ἰεαά[αδίησςς ΙΠ 
πο Γα1(Ἡ, ΘΠΠΡΙΟΥΒ, ΥΠ] 5οππθ νατίαίΊοη, ἴ]ια νΥοτᾷθ 
οῇ τηε Βερίπασ]ηί Ὑετείοη οῇ Ηαῦ. 11. 4., νπῖο 
πιαγ Ῥ6 τοπάρτεᾶ : “ΙΓ α ιαπ ἀτανν Ὀαε]ς, ΠΥ 5οιι] 
εΊα]] Ἠανε πο Ῥ]εαδιτα ἵπ Πίπας αἱ ο ]αςί φα]] 
νο Ὦγ {αἰμ.. αι ἰμὶς τεπάετίης, ἴπο Ἱνοτάςδἕα 
ΠΙπΗ,) ΟΥ  ΠΥ πΙαΠ,᾽ αγθ πιοτθ {απ {ο (τεεῖ]ς ο0Ἡ- 
αἰπδς απά ατε Ιπίτοάασεὰ Ῥεσαμςε {]ιετε ἶς, 1Π ἴθ 
(τοαε]ς, πο τείετοηπσοθ ἴο αΠΥ Ιπάινίάπαὶ Ῥε[ογθ 
πιοπίοποᾶ.  ΕΒυαΐ Ιὲ επ]ίοὰ ἴπο Αροεί]ε”5 ατσι- 
πιεηί {ο Ἰηνοτί ἴηθ ογάετ οῇ {λε «Ἰαμςθος. Ιπάεθά 
Όιο Ἰαίίογ οἸαιδε, α5 αςεὰ Ὦγ ιο Αροείε, Ἠπά 
είοοά Ετεί η ἴπα Ῥτορηεί, απά [οπι 15 Ρροβίἑῖοι 
Ἰαά Ἰαὰ α ππογθ σοηποτα] αρρ]σαίίοη, ἴπθτο νου]ά 
Ἠανο Ὀθθῦ 5οπηθ ἀ[Ποι]{γ ἵπ εοποθϊνῖης ουν αΠΥ 
οίμογ νοατβδίοΠ {απ {πα οπο πονν σΊνοη, οοι]ά ΘΥ6Σ 
πανο Ῥδσῃ {πουσηί ο. Τηαί ἴ]νο Ὠοδατίπςσ απά ἵπι- 
Ροιί ο ννοτᾷς ατο [Τοηεη{]γ εἸαπσεά Ὦγ υλεῖτ ρο- 
βἰέίοη, ἶ5 ΚΠΟΥΥΗ {ο αἲ] νν]ο Κπον’ αΠΥ {λ]ησ οῇ νθ 
παίατο ΟΡ Ίαπσιασος: απά {πας ἴπο Ιπαπίτγ 16 τθ- 
ἀπσοθς {ο Ες. ---- νεί]ιας, {ΟΥ πο ριγροβ8θ οΓοοή- 
Πτιπῖησ ἴμο ΓΙ οῇ νο Ἠεῦτεν οοπνοτίς, ἴπθ 
Αροξί]ο ι8οᾷ α βοηίθοησθ, (6 κισηίβοπίίοη ο 
πν Πο β]γοι]ά Ὦο ἀθίοτιηϊπεά Ὦγ Τίς οννη ουνίοιβ 
οοηβιτηοίἶοη --- ος ὮΥ ναί πιὶση{ί Ἡαρρεπ {ο ὃς 
τουσ]]οσοίοὰ οϐ 115 Γοτπα Ὕνηεη α9εὰ Ὦγ α Ῥτορ]αί, 
Νο Ἰθτο 8θθΙης ταίμοτ {ο Ὦο γε[ογγεᾶ {ο απ 
φιοίεᾶ. Της ροῖπί ο τοπάοτ βα]] ἀεοῖάο {ος 



ΗΕΡΒΕΥΝ5 Ο6ΗΑΡ. Χ. 56, 99. 
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ὅδου ἆοονιεί. 
ς . ” / . 0ο δὲ δίκαιος ἐλ πίστεως ζησεται 
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ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ ευδοκεῖ ἡ ψυχη µου ἐν αυτῳ. 
- ι 2 . ι ς - η ] , .. 3 , 

39 ̓Ημεῖς δὲ οὐκ ἐωμὲν ὑποστολης εἰς ἄπωλειαν, ἄλλα πίστεως εἰς περιποί- 

ησιν ψυχης. 

Πἰπηςε]ζ, Α5 {ο να Ισίί ἵπ ν/]ο] ἐπὶ Ραδ5ασθ 
αρρεαγεά {ο ἴπα οἱάετ Οουππθηία{οΓΒ, ---- ΕΓδηλΙ8 
πιαηΙ(οδί]γ ἀἱά ποί οοπίθιηρ]αίο πο Ιηϊτοάμοίίοη 
οἱ φιιἱς, αΠΥ Ππαπ: Ζ6σοτ εχρἰαῖπεά ἴἶε ἀτανίης 
Ὀασ]ς νι τοίετοησθ {ο πο ]αδέιπαῃ : κ. Ο6ρρε]]15 
απά τοις οχαππίηε {ο Βεριαασ]ηί Υαγδίοῦ οϐ 
Ἠαυακκα]ς; απά ΠπάΙπσ τις ἴο 6 απἀφτείοος {Ἴετο, 
«οοπιεὰ {ο της ναί 1 πας Ὀε υποτείοοά Ιπ 
Ἠου. κ. 58. Ικεννίθα: Βεζα, με στεαί αιἴΠογΙίγ. 
{οτ (ιο τοπάετίπς ΄Όιί ΙΓ αηγ πιαη ἀτανν Όαςί, 
ἀεφοτίυοὰ {πα Αροφί]ο α5 ἰπνογίίης {]θ οἰαμςες ος 
Οια «οπίθηςς, Ὀμί τοίαἰπίηςσ πε Ῥτορμεί”5 ΠεαΠ- 
ιπσ.. Απά Μπἱ5, 5ο [αγ α8 1 σαπ ρεγοςθῖνθ, 15 Πἱ8 οδ- 
ἐεπκίλίο ΤΘἈ5ΟΠ {ος Ἱπίτοάποίηστις. Τ μα, ϱΥ (18 
τοπἀρτίησ, αποίμες νειδίοη Ίνα αγοϊἀεᾶ, ΡΥ πο 
πηθαη5 αστοσπὺ]ε {ο Βεζα)5 Γ]εο]ορίῖσα] οΡΙΠΙΟΠΕ, 
Ώιοτο οππ Ὀδ πο ἀοιδί, Έτοπ Βρ. ΡεαΓδομ5 
Ῥγα[αίο Ραγη. νο Ίθατη ἐπαῖ, 1η Ἠῖς ορίπίου, ἴπθ 
Ἰπνοτιεά οτάετ οἳ {νο οπαδος, αἀορίθεά ὮΥ Το 
Αροςίο, αἱ οπσς ϱα3νθ ἴο ία νετ ΄άτανν Ὀποκ α 
ποιηἰηα(Ίνο οᾳ5θ ΄ ο, {πε Ἰα5ί ππαη, (ΝΠΙΟὮ αἱδο 
γνας {μθ ορίπίοη οἱ Γπεορ]γ]ασί) ; απά ναί ννηθη 
Ῥοτα ἰταηδ]αϊτοᾶ, ’ Βιαΐέ ιο Ἰαδέ εα]] νο ῦΥ βηα 
Ῥαΐ ἰΓ απ; πε απ ἀγανν Ὀπο]. ΠΙΥ 5ο] θα] ηανθ πο 
Ρἰεαδιγο Τη 1; Πὶ5 νο πποί]ος5 οῇ εχο]ιά(ης {118 
ἐ]αθί πιαῃ) Ποπ Ρείπσ {πο 5αρ]οοί οὗ {λε Ιαίτες 
οἶαιςε --- 1. Ὁγ Ιπίτοάιοῖης ἔἶνο ννογάς  αΠΥ ΠΙΣΗ 57 
απα, 5. Ὀγ (ταπκίοτγίπσ (1ος ἀἱδρ]εαδιτο {Γοπῃ ἴθ 
Ῥεηδοπ νν]νο ἀγαννς Ὀασ]ς (Ἠήπη), {ο έπθ αοί οἱ ψΙτ]- 
ἀταννίησ (11) ---- Ιπάϊσαίο οἰίπετ α νναπί οϐ σοοἆ 
(1, οἵἳ απ ἀπάαθ οοΠΟΘΒΒΙΟΠ {ο Τ]εο]οσίσαι 
ορίηίοη». 

Απά αἰίποισ] Βρ. ἈΠιάά]είοη οἨ 1οὐτ νΠΠ. 14. 
566/ης {ο ω6 οἱ ορίπίοη αξ τις ἶδ Ἠετε {ο Ὀο 5ρ- 
Ρ]ῖεᾶ, Υεῖ, α5 ῬτοῬ. Γατίοι οὔφοτνθς, ΄΄ Ἰε Ὕναβ 1Π 
απθεί οἳ ραβ5ασος ἵπ Ισ τις πιαδί {ποπ πθςςθ- 
βἰίγ ὃο 5αρρ]εά: απά 1{ 4οθς ποί αρραατ (μαί ηθ 
Ἰπὰά παπάς Πἱπιςδ]Γ αοαπαϊηίοά ννί (ηε ρθου]]αγ 
οἰτοπιμδίαποςς οὗ Ηευ. κ. 28.3. ΤΙ νοι]άἀ [ατίπες 
οὔδοτνα, επί Βρ. ΛΤιάάΙ. ννοι]ά Ὀε ίμε πποτθ ἵῃπ- 
ἀπσσά {ο τασθῖνθο Ωιὶς Ργοοβ ννιίποιί {οο 56νετθ 
αχαιπἰηαίίοη, αξ5 {ο ΥΠθίμεγ {ηθ τις πιιδί Ἀεγο Ὦθ 
ευρρ][{αά, εσας Ἰχε ννας ἵπ ργθαί 5ίγαῖίς {ο αἀάιορ 
απι οπε απεχκοθρίίοπαῦ]ο οχαπιρ]α ἵπ ἰπο Ν. Έ. 
Τ]αο τοαᾶογ ννΙ]] πο Ό6 επαβ]ας (α5 {ατ αἱ ]εαςί αφ 
α 4] φίαίοιπεηί ο ο οἰτοαπξίαποθς οῇ {Πε οη5θ 
οαπ σο) {ο ἀθίοτπιίπε θίμογ ία τις 5Ἰοι]ά Όο 
Ιπίτοάασοά ος πο. ΤΠ πο /ΓοΥπιε” 635 Ἠθ πηιςί 
5ρροςο (ναί πε {Πο Αροβί]α Ἰπνετίεά ἴΊιε ογά6γ 
οἳ να εἶαμβας Ιπ {λε Βορί., ηθ Ἱπίεπάεά {μαί ἴθ 
νετΏῦ ὑποστείληται 5ιου]ά οατεΥ 15 Ἱπάεβη]ίθ τιούι- 
ἑπαίίυε «856 αἰοπσ ιοῖήι {. Ἰπ ία ᾖαίίογ, πε υηΙ]] 
ἆο 5ο, Ώοσααξθ {πο ραςδασο, αξ Τί 15 τει ἵπ {ία 
Είδε, ἱ ρε) εεί{η εἴεαγ οι ί.  Απά α5δΙΤΘΚΙΥ 
Όνα οΟΠΊΠΠΟΠ Ἰαννς οῇ Ιπίετργεία{ίοη ατα ἀεο]άθά!γ 
ἵπ {ανοιτ οϐ χο Ἰαίετ. ἵ ννου]ά βιτίῃοτ οὔβοινο, 
εναί (πο οδΠδτθ οτε αρρ]ἱεἆ ὮΥγ Βρ. Ῥεαίεοῃ απά 
Ῥτοῦ. Τητίοι {ο Ῥρτα, «ποι]ά αἶξο Ὦο αρρ]ίες, ἵπ 
ΒΟΠ16 ΠΙΘΆΦΗΤ6, {ο (α[νίπ, νο Ἰαδ οἩη {Π5 οσσα- 
εἶοπ ον]πσοά ποί α Ηέ{]ε ἀἰδίπσοπιομςηθςς. Ἐου 
ΟνουσΏ νε ἀῑά ποί νοπίατο οἨ ἴ]θ ο/ιατσο ΙΠίΤο- 
ἀποσά ὮΥ Βομα, Υοί Ίνα 5ίγονθ {ο 5ρργοςς {πε 5εη5θ 
παίατα]]γ τεδα] τησ (Τοπ {1ο ννοτᾷς, ΡΥ τεπάετίησ 
ἐὰν ὑποστείληται, "' 5ἱ εαυάποίας (πετ; 3 ελοισῃ 

“ΒΠΟΗ 15 οενἰάεπί]γ αἲ νατίαποθ υνΙῃ {πο αδας ]ο- 
ααεπάϊ Ὀοίῃ οϐ {πο Ο]αρεῖσαΙ απἀ νο βοτἱρίαγα] 

ΥΟΙ.. Π. 4 

πτ]ίθγς,. Απά, αδ 1 ννοι]ά ποί ανο Ώθεῃ οοηΥθΠ 
16η! {ο αειπρί αΏΥ Ἰα5ήβοαίίοη οῇ ἐπὶ νογείοη, 
Ίθ «ᾖο5δθ (οοπίταςγ {ο 5 δια] οαδίοπι) {ο Ρε β|- 
επί αροη ἴλεςδθ νοτεες. ἸΝοίμίηπς ἶ5δ Ρἰαίπετ ἴ]αῃπ 
ἠναί αἲ] πε αΌονο ππεί]ιοἆς ννετο ({0 156 {6 νΥογάθ 
ο Ὀτ. Α. Ο]ατ]κα). «6 Ιπίεπάεὰ {ο 5ανο {Πε ἀοοίτίπθ 
οἱ [πα απἀ απιοπαἰοπαί ΡεΙδενεταπος; ΥΙΟΙ 
ἀοσίτίπο ἰΠῖ5 {εχί ἀθδίτογφ.” 

ΕἸπα]]γ, Ὑπεη Ι εαἰἆ ἰ]λαί {ο αποϊθοηπ{ί ΟΟΠΙΠΙΘΠ- 
ἰαίοΥ5 1π σεηοτα] δαρρο8εά {πε ειθ]θοί {ο Ὀε ὁ ὁϊ- 
καιος, ἵ νΝοι]ά τε[εγ {ου Ρρτοοξ {ο ΤΓΙΠεορ]γ]αοί απά 
(οαιπεῃ., απά {ο {ο απεἰεηί ΎεγβίοΠ8 σεπετα]!γ, 
εδρεςία]Ιγ ο Ψυ]σ. απἀἆ Ῥεδεῃ. Ὦγτ. Απά Ἱορί 
Όιο Ἰαΐΐεγ εποι]ά Ὄε αγσεά 1η βαρροτί οῇ 6 αἰυϊπ 
τοπάετίης, Ι νουι]ά τεπιατ]ς μαί 3οαας ΥοτΒεΙοη, 
«βί ρτοροϊἀαίι οἱ,” 19 α πτοης τερτεδεηίαίἶοη οΓί1θ 

6θηςο ο{ 15 ΑοΔδο. Εοτ 2 Ιῃ ιο 0οη- 

Ίασ. ΕίΠραε] πιεαης 6 {φά]ο αΠεοίας ΓΗ{,2 αξ ἵπ- 
ἀεεά Ἀομααξ ἨΙΠΙδεΙ{ ἵπ Πὶς Γμεχίσοη κίαίες, α- 
ἀποῖησ 48 εχαπηρ]ες 1 Τηε8ς8. Π1. ὁ. απά πε ργες- 
εηί ρᾶβδαρο. Τ]6 86Πς6, ἰΠ6γείοΓθ, 15, '΄8ἱ ἰσάεαί 
ἱρευπ.. Γηε (παηβ]αίογ ννας ΡτοῦαθΙγ Οηκίπσ 
ος έπε αχρτθρδῖοη αἱ ν. 11., Ἡετο (πε Λροδί]ο 4ρ- 
υτα]άς (λθπα ννΤ(]ι Ὀείησ νωθροί. ΤΠ τοπάεγίης, ΠΟΥΥ- 
νετ, π5 ο ἀἱὰ, Ῥομαα[ (45 ἶ5 Ρ]αΐη ΡΥ Πἱ5 ἴγαμβ- 

Ιαίΐπσ κ έαο αἲ ἴμε πεχί Υεγοο ὉΥ οποϊσἰοπἰο) 

πιθαηπί {Πε νοτά {ο Ὃε απἀθγείοοά οΓ αροδίαςφ, απᾶ 
Ώπογαίοτο 1 η] τπα]α ποίμ]πσ ΓΟΓ ια νετδῖοη 
4ῦονο πιεπ{]οηεά, εδρεσ[α]ἰγ ππεῃ 1ΐ ἶ5 οοηδἰάετεά 
Ώιαϊ αἱ χ. 26. νε Αρορί]ο οα]]5 αροβίαδγ α τοῖ([ιιῖ 
απά ροιπία ντ! 8ἱΠ. 

Μικρὸν ὅσον ὅσον 15 αδεᾶά ὮΥ ἴπε Ῥεςί υντιίετς {ο 
ἀθβίσηαίε (αοσοοτάῖηπσ ἴο ογ ο/η Ιάἱοπ1) έ α Υ6τΥ 
5Ἰουί 6πηθ.””. ΄Ο ἐρχόμενος Ν/5 ἃ μ5ιια] ἀθβίσπαίίοι 
ο/ νε Μεβεῖαμ. 'ΤΠε οοπιῖηρ ἶ6 πιεαηί οῇ {πε α- 
νεηί ο οι Τοτᾷ {ο ἀθεδίτογ «ετάδαίεπι, απά ριί 
4η επά {ο {πε 1 εμ]δῃ οίαίο. 

---ἐκ πίστεως.] "ΤηΠϊ6 βασσθεί5 ἴῃΠο πιθαπδ ὮΥ 
ψΠΙοἨ {η Ἰαδί 5μα]] αἰίαίῃ ἰΠπῖς ο, νἰΣ. ὮΥ 8 
Ῥειεενετῖησ απά επἀιτίηπσ Γη απά Γεἰίαποθ ΟΠ 
(4ο: οἱ νο] {ο Αροςί]ο 5οοη α[εγ ίακες ος- 
οπδίοη {ο Π]αδίταίε {ηε παίατε, απά εχεπιρ](γ (9 
ε[ῄσαογ ἵπ {Πο ὙΜοτίη]ες οΓ {πο Ο. Τ. ᾿Εὰν ὑποστ., 
έέραί ΙΓ αγ οης Ίο5δε Πί5 οοπβάεποε, απ νννάγανν 
Ἠπιςε]{ {γοπι 5 ρ]εάσεά {ΑΠ ἵπ αοα.. Αί οὐκ 
εὐδ. αὐτῷ ποτε ἵδ α πιεἰοβΒῖς, {Πο 5εη5ο Ῥείπσ {ια 
Β4ΠΠ6 α5 ίμο Ἠοπιθτίο έ πιγ 6ου] αὔ]ογς Πίπι αξ 
Ώπε σαΐθς οΓ Πε]! ! 3 

99. Ἠετεο {ο Αροεί]ε ε]ί]βι]1γ Ιπίτοάμσες 18 
Ἱπίεπάθά ἀἱδοοιτεο οη ΓίΠ, ὮΥ (ο οοηπεοίῖησ 
Ἱη]ς οϐ απ΄ Ιπάϊτοοί οχ]λοτία(ίοῃ {ο 1έ: α. ἆ. “« Βαΐ 
πο [1 σαςί] ατο ποί οἱ {με ὅτο. Όηῃ ὑποστέλλω 
απᾶ ὑποστολὴ, 566 Μοίθ οἩ Αοΐς σσ. 18---2ἱ. Αί 
ὑποστολῆς απά πίστεως ΥΥΘ ΠΙΔΥ 8ΙΡΡΟΞΡΘ απ οἰήροίε, 
πο, ΥΠ 69Π1Θ, Οἱ υἱοὶ ΟΥ τέκνα, Ὀαί οῇ ἐκ.,  οἳ 
Όγο πιπΏος,2 απά {ακε {ο Ἱνοτάς α5 αὐδίταοί Γοτ 
οοποχείθ (ιο {Πῖπςσ {ΟΥ {ηθ ρ6τδοη). ἜΤ]ο εἰς ἵπ- 
ἀῑσαίος ία γοβιέ ογ ουεηί οἱ 5αςῇ οοπάποί ἵπ {ηθ 
Ρογβοης ἵπ αθδίίοη : απά {6 περιπ. Ὀεῖης ορροβεἆ 
{ο ἴπο ἀπώλειαν, πιαδί ΠΊΘΑΠ, πΠοῖ ῬοβδοδδΊΟΠ, (88 
βοπιθ αχρ]αῖη) Ῥηί ργεβετνα{ἶοη απά αἰναίίοηυ ος 
Όια 5ο]: α 56εη56 {ουπά ἵπ {πο Βερί, 

ὄδ 
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{ Ώοπι. 8. 24, 
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2Ρει. ὃ. δ. 

] 6εη 4, 4, 10, 
Ναι. 29. 95. 
ἱηίια 14. 4. 

ΧΙ. ἨΠανίπσ πιοηίίοπθα Γαἶμι 45 α ρεοι]αγ οΏαΓ- 
πο[ετ]δί]ο ΟΓ {Ποβο ΥΙΟ ΡΘΙΒΕΝΘΓΕ 1Π {πε (Ππίρίίαη 
το]Ισίοη, 56] ἆδ ἴο 8οζατθ {Πεῖτ βαἱναίίοις πε 
Αροδίϊο πον/ Ρτοσθεςς {ο ππακο Ἠΐ8δ αρρεα] {ο ια 
Ο. Ἔ., ἵπ οτάςτ {ο 5ΠΟΥΥ ἐ]ιαί Γαἶῆδι οἵ εοπ/άεπιε ἵπ 
{ιο ἀῑνίπο Ρτοπιδο8 Ἰα5, ἵπ αἰ] ασε, Όθεῃ ἴἼθ 
ΙΠΕ4Π5 οΓ Ρ6ίδενοταπος 1Π {Τις τε]σίοΠ, απά ο0Π- 
εεφιεπ{1Υ ο) 5α]ναίίοῦ. (Βίπατί.) ἜΤΓο ]εαά ίΠεπα 
ἴίο ραϊεπί επάιταπςς, Τε 5Πον/5 (μαΐ ία γετγ 
ιαίγε ΟΕ Γα1{Π, απ {ο οΠατασίοτ οἱ ῥε[ίευργς ἀ6ε- 
πιαπὰ 6. Τη ογἆςτ {ο {Πῖ5 ο βγεί ἀεδετῖρες (]θ 
... απά οι ΠΠαρίταίος {Πε ε[ίεαεν οἳ τε]ἰσῖοιιθ 
ΠΠ. 

1. ἔστι δὲ πιστὸς ---- λεπομένων.] Ὁοπιθ αποϊεπέ 
Ἐκροβίίοις τοσατά (5 ταίμεγ α5 απ επιοοπιῖιπι ΟΠ 
{α1τ] (ἶχαπ α ἀθβηΙίίοη οἵ ἀεδογὶρίίοπ οξ 1. ΚιΙπ., 
Ἠονενοτ, τἰσΗ{1γ πιαϊπίαϊης 16 {ο Ῥε (ε Ἰαΐίος, 
{ουσ οχρτεβςςεἆ Ῥοριαγεν. Απά ἵπ ογἀετ {ο 
υπάργρίαηά νε εχαοί 5εηςε ος {Πί5 ορεπῖης Ῥοςἱ- 
Πο, νο πηαδέ, νι 11ο Ρερί Ππιοάθτπ Εχροβίΐοις, 
{αλα ὑπόστ., πο ἵπ {θ 5εηςο 5ιἠδίαποε, (ννμ]ο]ι 18 
βοποτα]]γ αβδίσπες,) Ῥαί οὗ ηπι εοπι[/[άεπεε; (45 
Η1. 14. 2 (ο. ΙΧ. 4. χὶ. 11.) Ῥο ο Ρθ8οΠ. 9ΥΓ. 
να]! τοπάοτς: “ΕΕ αιίεπι βάες Ρειειαςίο ἆθ 
Τ6ῦΙΙ5 ]]15 ας διΠί Ιπ 8ρε, αο δἱ Ίαπι ε5εεηί αοίι.) 
α. 5ο Έγηάαἰε: “ Εαγίμε ἶ5δ α 8µτο οοπ/γάεπος,) 
«ο. 

---ἔλεγχος.] 'ΤΓΠϊ6 Ίας Ὀθεῃ ροηετα]Ιγ ΙΠίεγ- 
Ρτοίαά “' ευἰάεπεο.”. Βυΐ 1έ 15 πον’ αστεςὰ {αί ἐπ 
οχρτθβδίοη ΠΊθαης οἱίμθγ ἀοπιοπδίγαίοπ, ΟΥ [7ι 
ϱγµαδίοπ. Ἔ]ο {ογπιεγ βἰσπὶβοαίίοπ 15 αἀορίεά 
ϐγ οίαατίς να Ἰαετ Ὁγ Καῑπ., πο οχρ]αῖης 
6 ρεγκηαξίο β/πια, απ οκ ατσαπηθη{5 ογΙ1γ 11δᾳ1θ 
ΠΙΠΤαχ, 4ο ΤΘΤΗΙΩ 4 5δεηδίρας ποή Ροτοϊρία Πέ 
γοεγαίο.. 1 ελοι]ά Ρτο[ετ τοπάρτίησ, γη Ἀθννο., 
εοπυτοίοπ. 1. 6. ἴπα ργὶποῖρ]θ ΥΥΠΙοΙ ρτοάιςες οοΠ- 
ΥΙοΙΙΟἩ. οῇ νν]αί οπηποί ο ἀοπιοηπείταίεά {ο {ιο 
86Η565. Βιΐ οῇ Εμ] 8εη5ο οΓ με ννοτά ἴΊεγε 18 
ηΟ Ρτουβ. Τ «ποα]ά «ασια (ουσ νο πιοάθγη 
Ἠκροβίίογς Ἰνανα ποί ρογοαἰνας 1) {παί {ο ίταο 
8οη5ο6 Ἠετο ΟΓ ἔλεγχος 6 15 ργίπιϊῖυε 9Π6, «ία 
ησίης {ο Ἰσ]ί, φανέρωσις, 38 ΓΠΕΟΡΗΥΙ. υνε!] 
εχρ]αίῃς. Απά 5ο με Ῥθβομ. Ὀγτ. Γταηβ]αίογ 
(τεγε]αῖο αοτατα απ ποῃ οοπθρἰοἸαπίαγ” νο, 
ΙΓ Πο Ἰαὰ φαρρ]ιεά Ἠθγο «απο εἱ Ίαπι οββ8θηί Ιπ 
οοηβρεοία, α5 Ἠό Ὠαά ἆοπο ἴπ {ο ΓΟΓΠΙΘΓ ο]αιςο 
έπος δἱ Ίπππ οβδοπί αοία,” Ἡα ννοι]ά Ἠανο ρίνον 
Όιο οοιηρ]θίο 86Π9Θ. 30 αἱδο ΟἨΤΥ5.: πίστις εἰς 
τὴν αὐτὴν τοῖς δρωμένοις φέρει πληροφορίαν τὰ μὴ δρώ- 
μας, Έ]5 Γα{ἡ 19 Ροί]ι α ἀἱδροδ[ίοι απά α Ρτίη- 
οἱρ[]ο. 

Έτοπη {Πο αΏογαο ἀθβπίίοῃ οἳ {Πο Αροβί]ο, 18 
ν/ο]] ας Γοπη πο {μδίγαξίοπ δή οπαπηρ]ο ννη]ο]ι 
{ο]1ονν, Τί ἶ5 ον]ἀεπί, (απά ελα Ὠοδί Εχροβίίοτς ατθ 
αστοσά, εοο ερροσία]]γ Οα]νίη απά αγ) νε ἴἶιο 
{ποτε πισαηί ἶ9 ποί αροοίβοα/{ [αι] ἵπ Ογίςὲ, 
Ρυ{ Γπν Τη πο σοπις, ({τοπι νν]]ο]ι ἴ]νο «ροοίος, 
(4ο8ρο] ΓΗίῃ, ρτοσσθος) 1. ο. α βτπι Ὀο]]ο/ απά πη- 
βακοη οοπβάεποθ Ιπ ἴο ρτοπιίδες απά ἀεο]ατα- 
ποης οβ αοἀ. 

2. 1ο γὰρ 8Ἰονν {ο Ίου; α. ᾱ. «« [Της 15 
Ώιο νοτγ ππίαγο οἱ αἱ], {ου {Τοπ [πο ροββοδδίοη 
ο) εής ἀἱδροβίίοῃ, ἴἶνο αποϊοπί Ἰ/οτίμ]οβ ατο πρ- 
Ρτονεά ηπίο [σοά απά πια], ἃο. 

Ὁ. πίστει--- Θεοῦ] ιο Αροβί]ο Ρτουος, ΡΥ ταί- 

ΙἸΗΣΤΊΙ δὲ πίοτις ἐλπιζομένων ὑπύστασις, πραγμάτων ἔλεγχος 

οὐ βλεπομένων. ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἵ πφεσῤύτεροι. 

στει γοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰώνας ῥήματι Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ 

φαινομένων τὰ βλεπόμενα γεγονέναι. | Πίστει πλείονα Ουσίαν ᾿4Ρελ 

παρὰ Ικάῑν προσήνεγκε τῷ Θεῷ, δι ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, 

ΗΕΡΒΕΥΥΣ 6ΗΑΡ. ΧΙ. 1---4. 

. μα. 

. ϱ ο Ὁ- 

οἵοηΏσςθ {ο {πα οτοαίῖοη οῇ {1ο ννοτ]ἀ, ναί Γαἲει 
τορατάς ευεη {Πίπρ8 ΥετΥ {4 ραςδί, απά Πίο] 4ο 
ποίῖ βίο {Πε 8εη865. (Καίη.) 
Ῥεθη 5οπιθ ἀοαδί αξ {ο {πε σοοηείτηςοίἶοη 5 5εγοεταὶ 
Ἠχροβίίοτ» οοππεοίῖπσ πο μὴ ΨΠΙΠ φαινομένων, 
απά αβεὶρη]ησ ας {θε 5εη58, “΄ Ιτα αἱ εκ 15 αι ποη 
οξθεηΐ, εα απ θαΠί εχἰκίεγεηί, 45 ἵπ 2 Μασο, γ]ϊ, 
90. οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησε αὐτὰ (1. 6. ἴπε απίνετςε). 
Βιΐ 1{5 παίατα] οοηδίγαοίῖοη 15 ΥΠ] γεγονέναι, απά 
ἴωθγο ἶ5δ πΟ ΙΘάΒΟΠ {ο ἀθξοτί 1{, 5ἴποθ ἴμο 5οη{1 
πηθηί ἶ5 {ο 5απΠο, απά Γοαιπάεά οἨη «εη, 1. ]. 
ΤΠ {ο 8οη5ο 15, ἴαί « έ1ε πνοτ]ά νε 566 ΊαΒ 
ποί πηαάε οί ο{ αρρατεπέ πηαίετία]ς, {Τοπ ππαίίθτ 
νο] Ἰαά οχὶείεὰ ἴτοπι εἰετπ]ίν; Ραΐ οί οἳ πο- 
Ὁμίηςσ: 5ο ναί, αἱ Ηὶς βαΐ, πε πιαἰετία] ετεαίίοη 
ννας Ὀτοισ]ὴί Ιπίο εχἰδίεπος, απά {ογπιεά Ιπίο {19 
ἠλίησς ννο 5οο.’ 2ο Ἠοπι. ἵν. 17. Θεοῦ καλοῦντος 
τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα. απἀ ΡΠΙ]ο 4ε Οτεαίίοπε : τὰ μὴ 
ὄντα ἐκάλεσεν εἰς τὸ εἶναι. 66 ἆοῇπ ἰ. ὁ. απά οοπι- 
Ρατε ὁ Ρεΐ. ΠΠ. δ. 

4. πίστει πλείονα --- Θεῷ.] “ ΒΥ νυὶτίαε οἱ Γα{Ἡ 
ΑΡΕΙ,” ὅτο.; ἱπιρ]γίης (αΐ 1 ννας Ἠϊς Γαἴι νν]ο 
πηαάθ Ἠῖς5 οΏετίησ πποτθ αοοθρίαρ]θ. 9ο9πς, ἵπ- 
4εεά, 5αΥ 5 οβετίησ Ίναβ ΠΠοΟΤΘ αεσερίαρ]ε α5 
Ὀοείπσ οί απϊἰπιαϊς, ποῖ ο6 πο [Πιῑί5 οἳ νε εατίῃ, 
Ῥαϊ Τέ εποι]ά 5εεπι ἰαί {Ες Ι5ε]Γ {οοκ Ρρ]ασθ 
{τοπ {πα εαροτίογΙίγ οἳ Πὶ5 Γαμ. Απά ΤΠ 15 [αγ 
τοο σοπβπος α γἱενν {ο 81ρβρο5θ, ν{Ἠ Πιοδί τεσεπέ 
Οοπιπιεηίαίοτς (α5 Κιϊη.)., ἐπαί ἐπε 5αρετίογί{γ οϐ 
ΑΡθ1Ι/ς {αἰί(Ἡ οοηεὶκίεὰ ἵῃπ 15 Ῥείηπσ υαημοεφιίαπα, 
απά [οαπάθ! οἨ ἴ]ε Ίονο οἳ ἄοάς ὙμΙ]θ τινα 
οίμοαι”ς Ίνας ἀουιρίπα, απά τεςα]ίεά {οπι πε [δα 
ο ριπϊεμπεηί, ΒΥ οβετῖησ υἱοίίπι οἱ λε ο]λοῖσθ 
οῇ πε ΠοςεΚκ, Α0αἱ ποί οπ]Υ «Ποννεά α πποτο ἆ6- 
οἶάεά αίασμππεπί {ο ἄοά, Ὀιαΐ έπετε 15 στεαί Γεᾷ- 
5οη {0 51ρροςο (45 ΑΌρ. Μασεο οη Αἴοπειπεηί, Ρ. 
ὅρ, ΣΠον/) ναί «έ Πῖς {αχ ννας οδρεοἶα]]γ 5αρετίος, 
απ Ρείπςσ ποί ἀἰτοοίεὰ {ο (σαά αἶοπε (τεοοσηἰσίηςσ 
Ἠὶ5 εχἰείεηοο, απ{ογίϊγ, απά ρτονἰάεηςς), Ὀα{ αἰδο 
ίο πο «γεαί Ικεάεοπεγ Ῥτοπιϊκεὰ Ἱπππεά]αἴε]γ 
α[ἴοτ {ια [α]] (επ. ΠΙ. 15.), νηοςς εκρἰαίοτγ 
ἀθαίΏ ννας (γρίβεά ὮΥ απίπηα] «αοτίῇσθ; Ὁγ οΠΟΓ- 
Ἰπσ ννμΙοεἩ Α0ε] ενίποεὰ Πῖς ΓΗ ἵπ πε στοαε 
εαοτίῇσοο οῇ {ο Ἠεάεεπιεγ Ρτεβριτοά ὮΥ 1: απά 
Όνας Ἐο ουίαϊπεά {]αί αοοορίαησο {ποπ (οά, απἀ 
ψηθδδίησ ο{ Πὶ5 οῄετίησς, ΥΙΟ] Ὕνας τεβαςεά {ο 
Οαἶπ..  Ὦθο πποτο ἵπ ΝΊαοκη, απά Βοοίί, δι ἧς 
ΤοΠάθΥ 66 ο αοσοιπί οῇ νπ]ο].”” 

--- ἐμαρτ. εἶναι δικ.] Τἱετα]]γ, “« η να Ῥοτπθ 
{οβίίπποπΥ {ο [ογ ἀοἆ] {ο ὑε, ἃο., 1. 6. ἰεεί]- 
ΏΙΟΠΥ 145 Ῥογπθ ὮΥ (1οά (ναί Πε ννας 5ΙςἩ, δΔίκ. 
18 απ ορ]ἰῃοί οοηβίαπ{]γ αρρ]ιοἀ {ο Αὐαὶ ἵπ ἰμ6 
ΦοπΙρίατθς, ῬΠ]ο, απά οδορΏ1δ. Τε ννοτάβ 
Μάρτυρ. ἐπὶ τοῖς δώροις αὗτου. ἄτθ δχρ]απα{οςγ οΓ {11θ 
ΡτοσθάΙῃσ. ἜΤηο ἐπὶ εἰσπίῇος γοβρεοίζης, ΟΙ αδ 
τεσαγάδ, 35 ΠΠ. 1. Μαρτ., ΄ Ὀδαγίης Ἠὶς [αρρτου- 
Ιπσ] {οβπιοΠγ.. Τηο παίατο οῇ {η6 ἴθιπι, απἀ 
Όνο Ἰαπσιασο οῇ Βοπρίατο ((1οη. ἵν. 10.) ροῖηί αἲ 
ΒΟΠΠΘ ΠηαηΙ{οςί απά νἱείθ]ο {οᾖοπ οἱ αρρτοῦα(ίοη 
Ονοισ]ν νν]γαί ελαξ ννας νο απο ποί {ο]ά ἴπ {ης Ο.Τ, 
Βυ{ ιο ονν]δ Εκροβίίοτς, απά 16 πιοεί οπιϊποηί 
Οοπηπιθηίαίογς, απο]οπί απά πποάθτη, ατθ αστοθᾶ, 
ναί 1 ννας εἰσπίβαοα Ὦγ [ο [0η ιθαυεπι 6ΟΠΒΙΠΙ- 
πσ. Αὐο]ς νΙοίίης, πο Οαἶπ Αι οῇ {ιο 
ρτοιπά τοππαϊποἁ απίουσ]θά. Ἠονν αποϊεπί 8 

Ἠστε {Πετεο Ἠαβ΄ 

ο 
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” ,. ’ . - ” μι. Ἀ »»” 3 

μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ" καὶ δι αὐιῆς αποθα- 
πι (ρη, 5. 24, ”, η. , ν Γ -- ; 

ὅ νὼν ἔτι Ἅλαλει ' Πέστει Πνὼχ µετετέθη τοῦ µη ιδεῖν ὤΦάνατον, νωπό. 
3 ς ’ ’ [ 2 . ς . ) 

ουχ ευρισκετο, διοτι μετέθηκεν αυτον ο Θεὺς;) προ γαρ 
ν΄  ϐ 49. 16. 

- , 2 - ’ 2 , “ κ Ν ) 

6 τῆς µεταθεέσεως αυτου µεμαρτνφηται ευηρεστηκεναι τῷ Φεῳ χωρις δὲ 
νι [, 3 - - ”ω ι ’ 

πίστεως αδύνατον εὐαρεστῆσαι ' πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχοµενον 
» Θ ο ε/ 9. ν 9 ώ η ζ ο” 2 ᾽ 9 δό Π 

τῷ εῷῳ, οτι εστι,. και τοις εκςητονοι) αυτον) µισυαπούοτΏης Ζ17εται. 

ορίπίοη 5, αΏροατς {τοπι {πο οἰτομηδίαπορ Ρεΐπςσ 
Ἰηδετίεὰ Ὁγ 1 Πεοάοίίοη 1π ἴπο ννοτάς ο 5 Ὑοες- 
εἶοπ οῇ (η. Ἱν. 4. Ἠ]ιετο Ἱηδίεαᾶ ο ἐπεῖδεν ννΘ 
Ἰανθ ἐπεῖδεν καὶ ἐνεπύρισεν. Ἐοτ πε αΐΐετ 
ννοτάς 'νετο ἀουιρί]ο5ς απ ἠπδεγέοπ, ἰ]λοισ] Ρτοῦα- 
ΡΙΥ ποῖ πιαάς ὮΥγ ΤΠπεοδοίίοπ υνοιί ααίλογ{γ, 
Ῥαΐέ {ουπά ἵπ ἴΠε ἰοχί ο Πῖ5 «ο0ΡΥ, Ῥαί οπιαπαί(ἶπσ 
Ώοπι α πιατσίπαὶ Νοίε, απά οτρίπαίίης, α5 ἴ1θ 
Ἰεατηαεά 51ΡΡρο5θ6, {Τοπ ἐγαάϊμοπ οΠΙγ. ἵ υοι]ά 
εασσοςί, ἰαί {πα οἰτοιπιδίαποςϱ ΠΠαΥ Πανθ Όθεηυ 
{οαπὰ τοσοογάθᾶ, [τοπ ἰταάϊποπ, ἵπ ος Ό6γ1ῇ 
απεῖεπέ ποτε ΟἨ ἴπε απ π{πες οῇ ιο ἨΗεργανν 
παίομ τεροβί]τθά ἵῃ πο ΤΓεπιρ]θ, οίἵεπ πιεηίίοηεἆ 
ὮΥ οοβερβς, απά ραγίγ α5δεά Υ ΠΙπη 1η οΟΠΙΡΟΡ- 
ἵπσ Π Απιημιισς οῇ πο αν. Τε ἀοαδί 
σαΏ οχὶςί ο{ 6 οἰτοαπηδίαπος Ιςα]{; ννμῖσ] (τοῦ. 
οἩ (ἶε ραββασο οἱ (οποςίς ἴθ]] 15 6ύεῃΠ «απ 
νε]ονες. 

--- 08 εἴνοφε ννοτᾷς (πε 5εηςο υν]] ἀερεπά προῃ 
πα γεααίπς, νο 19 ἀϊθραίεά, Ιηείεαά οὗ ια 
γπ]σ. λαλεῖται, 20 ΝΤΡΒΒ., πιοβί οῇ {ε Ὑοιβδίοης, 
απά ΠΠαΠΥ Εαίμει5, πανθ λαλεῖ, ΥΝΠΙΕἨ 15 Ῥγείεγγεάἆ 
Ὁγ ἄτοῖ., ΔΗΗΙ, γαἰοκπ., Ὀιπά., Καῑπ., απ Βὔ]μπης, 
απά οἀ]ιοεὰ Ὁγ Βεηρ., (τίε68ΡασΠ, Ἐπαρρ, απἀ 
Φο]μοίί; ὕποισῃ ἴἶπα {ΟΓΙΠΕΓ ἶ5 γείαϊηοά ὮΥ Ἰγείς., 
Μαιμ., Ψαίετ, απά Τη. Βιαΐ ποἰννΠείαπάῖησ 
αἱ] επαί Ίας Όδεῃ αγσεὰ 1π {ανοιΓ οἳ ἴἶιο οΟΠΊΙΠΟΠ 
τοαάἴπσ, λαλεῖ ἶ5 οεγίαϊπ]γ Ρτε[εταῦ]6, ποί ΟΠΙΥ α8 
ρεῖῃπσ {πε πιοτο αἱ[ιομίέ τεαάϊῖπς, Ριίΐ α5 γἱε]άϊησ 
Όια οπ]γ εθη5θ ννοτίΠγ οῇὔ ο υτίίεγ; Πο ἰιαί ος 
«16 οε]ερταίες, Ὕνετε [Πσίά, απά ποῖ ΥΝΕΤΥ 4ΡΡΤΟ- 
Ρτίαίε ; δἶπσς, α5 Καμπ. οΌδεινθς, Νοαμ, ΑΡταμαπι, 
απά οίμετς Παά εαα] ο]αΐπι {ο οθ]εβΓῖίγ. Όη ια 
οοπίτατγ, λα οίμετ 5εηπ5ο (ΠάΠΙ6ΙΥ, ἰλμαί {ουσ 
ἀεαά, γεί Ἰε ὮΥ Πὶ5 Γαἴπ, αξ Ιῖ νετ, δρεακείῃ, 
Ριάάΐπσ 15 {ο]]ονν 5 εχαπηρ]θ, απά Ιποι]οσίίηςσ α 
Ἰκο [αν ἵπ οά α5 «ία Βοννατάοτ οΓ ίμοςθ Νο 
ἀῑισεηπίϊν 5οε]ς ἨΠίπι ”), ἵ6 ἨΙρΠΙΥ φμἱίαθ]θ, απά 
τοοοππππεπάεά ὉΥ 1ὲ5 βΙπιρ]1οΙίγ απά στανΙίγ. Τηο 
Ώσιτο Ὦγ νΥίο] πα ἀεαᾷ αγο φαϊά {ο 8ρεαζ, 18 
{ουπά ἴπ ια Ὀεδί ντγ]ίστς, εερεοία]]γ νο Ῥοείβ 
απά Οταΐίοτε. Ῥο Ψἱσ. λῃ. νΙ. 018. πιασπᾶ {εβία- 
{πχ νοςς ρε απιῦτας: Ὠἱβοῖίε ]αβΜΗ{Ίαπαπ πποπΗ1, εί 
ΏΟΠ {ΘΠμΠπθτο νο. Ῥοεγ]μαρς {5 πιοάς οῇ ϱεκ- 
δα. ΠΠΑΥ Ἠανο Ῥεθῃ 5ασσεείθοά Ὁγ πα 61] 
ο]άει ἤσαγο (5ἱπι]]αχ {ο 8οππθ Πίο οσσαγ [η {πε 

(τεεῖς ἱγασοάίαν «Ίπεε]ιψίις) ἵπ επ. ἵν. 10. φωνὴ 
αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός µε ἐκ τῆς γῆς. 
90 αἱδο Ἱπίγα χἰὶ, 24. αἵματι ῥαντισμοῦ κρείττονα 
λαλοῦντι, ἃο. 

ὃ, 6. Ηϊ5 ΓαΙἩ Όνο Λροείιο {π[ογς {οπι Πῖ8 
Ἠανίπσ α {65ΗΠΙΟΠΥ οἱ αρρτοβαίοη {Ποπ ο; 
αἶποςο νν]]γοιί αἱ 1 18 Ἱππροβείρ]θ {ο Ἰανθ 516] 
αρρτοβαίίοη. Το ἰς Γα1ϊ ἔπο Αρορί]ο αφοτῖρεβ 
Ἠ15 Ῥεΐηπσ ἐγαπαία[οᾶ, 50 α5 ποῖ ἴο οχρετίεησθ 
ἁἀθαίμ. ἜΤ]ε «5οηςθ, Ἠούθνογ, ο6 {πο ΥΟΓά5 µετε- 
τέθη, ἃτο., Ία5 Ώθδεῃ ποῖ α ΠΗί]ο ἀἱδραίεά. ἈΤοεί 
Γοτείση Οοπιπιεηίαίογς {οτγ {πο Ἰαδί ο] οθΠ{ΙΓΥ 
Ἰανο Ῥεεῃ οϐ ορίπίομ, {παί ποἰίπεγ ἈΤοςας ποτ ἴιο 
Αροδί]ο πηπθαηί {ο 5αγ ἴΠαί Ἐποςσῇ ννας ἴἵακοη {ο 
πδανεη α]ϊνο, Ὀαί (ναί Ἠδ ἵνας τοπιονθά (ΠπΙίΠου 
Ὦ} α ειάάεπ ἀθαίλ, ργοῦαβ!Ιγ ὮΥ Ἰσηίπίησ. ᾿ἜΓ]α 
αγρυπηθηί5 υγρεά ατο ἀείαι]εά απἀ τεγ]ουγεά ὮΥ 

Κυ]. ; νΥ]λο ΥΘΥΥ ΡΓορετ]Υ τε]αοίς ἰἶναί ποίίοπ, απά 
αοσθἀθ {ο ἴπο ορἰπίοπ ος νε απεϊεπί απἀ πιοβί 
πιοάστη Οοπηπιεηίαίογς, ειαῖ Ῥοῦμ ντε πιεαηί 
ιο τερτεβεπί που] α5 τεππονεά {ο Ἠεανεῃ ανθ. 
Τ]ε ννογάς, Ιπάθεᾶ, οἩ έπε Αροβί]ε τοῦ μὴ ἰδεῖν 
θάνατον, αἀπιϊί οἱ πο οίμεγ 56156, υνέλοιί νἱο]αῖ- 
ἵπσ 6νθτγ τα]ε οί 5ουπἀ εχκεροθῖς. ί. Ῥαι1, 1ΐ 
1 τας, αρρεατς {ο τοςδί {5 οἩ {ο νοτάς οῇ ίμθ 
Φθρί. ; ο καὶ οὐχ --- Θεὸς Ρεῖης α οἰταίίου, ]5{]- 
Ποαίοτγ ο{ ναί 15 βαἰά ἴπ ἴπε [ογεσοίης «]αμ1ςθ. 
Βιί ἴἶο εχργοβδίοη οὐχ  εὑρίσκετο, ἵακεη Ιπ ο0η- 
Παποίίοη γνΙἩ µετέθηκε, 15 80 8ίΤΟΠΡ, 88 ἴο αἀπιῖίς 
ΟΡ 5οατοθΙγ αΠΥ οίμαγ Ἰπίετρτείαίίοη, Απά ιθ 
Ἠεῦτενύ {ετπας ατα απἰίε αδ τεπιαγκαβ]ε : Γ0Υ, 8 
Καῑπ., οὔεοινες, γιο Μοβες οοηκίαΠ!]γ π5ε {ο 
ίεται Ω3ὸ} ἵπ τθοογάίπσ {11ο ἀθεαῖλι οϐ ο οίῃες 
Ραίτίατοῇς, οῇ Ἐπος]Ἠ αἴοπε Ἠθ 6ΠΙΡΙΟΥ5 {πε ἴθυπα 

πρ (αοοιγαίοΙγ τεπάετεά ὮΥ {ο Βθρί. µετέθηκε), 

νμΙοἩ 5 πονηεγο α5εά οἱ τεπιονα] Ὁγ ἁἀθαίμ, 
Ρα οΠ]γ εππρ]ογαά {ο ἀεβοτῖοε {πα ἐγαπεἰαίίοπ ο 
Σαμ. Αραϊπ, οὐχ εὗρ. ἵ5 α Γα(λ[α] νογεῖοη οῇ 
Όιο ἨΗεῦτενν 111 Ν], “΄ απά Ἡεο γνας ποί,» νέα 
νΠΙο Καῑπ. οοπραζθθ «έπεο ἀεϊπάο ἵπ ἰθγγίδ 
ἨΒοπιυ]ας {12 ἵπ ΤνΥ 1. 16. Τῃαίϊ πε 5ερῦ. 
αβιχεά 5ἀο] α 5εΠ566 {ο ἴπεο Ἰνογάς, οαπηποί Ὀ6θ 
ἀουβρίεά; εβρεοἰα]]γ αξ /οβερᾗ. απά Ρ]1]ο ἀῑά {με 
Β41Ώ6. ΑΊ9ο ἰαί {1ο ααί]ογ οῇ Εος]αβ. νο Ινεά 

αἱ α ΠΙΙΟΗ εαγ]Ι6γ Ῥεγίοᾶ, 5ο απάετείοοά πρ” Ιπ 

Ῥοί] {ε αΏονθ Ῥαβεασθς, αρρθατς Ποπ παρ. 
ΧΙνΠΙ. απᾶ χα. 14., πετ ΙΓ μα ἴθγπι ἀνελήφθη 
οοι]ά Ὄα {ποισΠί ἀοαρία], ὧθ οοπίἰεσί ΡΓοΥΘΡ 1 
{ο ππεαπ ναί νο απἀθτξίαπα ὮΥ ἐγαπείαίῖοῃ. 
916], ίοο, Ἠα5 Όθεπ {]θ ἵναγ 1η πΥΠΙοΠ {πε ννοτάθ 
Ἰανε Ῥθεῃ απἀφτείοοᾶ ὮΥ {νε Ῥεςδί ο εν] Γπίετ- 
Ργείεις {οπι ο οατγ]εςί ρογίοᾷς. 

Τη [αοί {Πῖ5 ἵ6 πο οίμετ {απ ΥΙ]] οπο ἆαγ ασαϊῃ 
Ρο τεα]ζεὰ ΙΠ {ο5θ Ώε]ί6υοθτς, νο έ Ρεῖηςσ αἱὶνο 3 
αἱ “«ίΠε οοπίπσ οϐ {με Τ,οτά,” αἶα]] Πτείι οθ 
εἶιαπισεά (1 (ον. αν. 51.), απᾶἆ πει απα]] ο 
4 οπασΏέ αρ ἵπ {πε ο]οαάς (1 Τήεςς. ἵν. 17.), α8 
ἀοπρί]εες {ποε[ι ννας «εἈαπσες ΟΥ ἐγαπα/ο)πιεά Ὀε- 
{οτε 6 ννας ἐγαπκίαίρα. 

ϐ. πιστεῦσαι γὰρ δεῖ --- γίνεται] α. ᾱ. “ Βίποετθ 
ν/ογςΠίρ οὗ οά Ἱπρ]ίες α Ητπι Ῥε]ίο[ 1η Πὶς εχἰεί- 
θηςς απἀά πιοτα] σονετηπιεηέ, απᾶ (ναί Ἠο νν]] 
τοννατά ἴποςο νΠο βίπάγ {ο 4ο Ἰΐς υνῖ], απἀ, ὮΥ 
Ιπρ]ϊοαίϊοπ, ΡαπΙ5ῇ {λοςς Υπο ἀἱ5οβεΥ Π. ΕαϊίΠ 
η Ἰ5 οχἰείεηοθ πηιδέ Ῥγεσρε ννοτεΏῖρ οἱ Π]πι. 
Απά Υπο ννοι]ά ννοτεἩῖίρ α Βεΐπσ Ὁ]ο τοπιαϊπεἆ 
απ πποοηοθιπεά «ροοίαίοτ ο Ὕνμαΐ Όαςςος οἨ ἴ{ῃθ 
δαγί], απ ντ ννηοπη 5 πο ταἰϊθα{]οι { ” Τπεςο, 
α5 θίπατί οΏδογνες, αΓθ {116 {ννο Γαπάαπιεηία] ἐγιίηβ 
ΟΓ αἰ] τε]σίοπ. Προσερχ. ἶ5 α [εαπεηί ἴεγπι ἵπ 
ύμ]ς Ερϊεί]ο {ο ἀοποίε Ιοταμίρ. Όηπ {πε ταίῖο 
πιθίαρµογΏ 5οο Φήπατί απἀ Καϊποε]. Τ]ε ρῃταςθ 
(1 ννου]ά αάά) 15 αἰπιοδί Ρροσυ]ίας {ο ἰὶς νντίίετ, 
βἶηπος Ιέ οσοοιγ5 ΠΟΝΊΘΤΘ οἰξα Ἰπ {πο Ν. Τ., ποτ 
ἵπ πο ερί. ; ποισῇ {ηετο 15 δοππεί]λ]ησ αρργοασῇ- 
ἴπσ το ἵέ ἵπ 65. ΥΠ. 10. μὴ προσέλθῃς µοι περὶ αὐτῶν. 
ηθ Ρρτο 5 Ρρτεοῖθια5 πιε αἀεα». 
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η ἄρΠ, 6. 13. 
Εεοὶ. 4. 17. 
ῬἨοιπῃ. 8. «δ. 
ΕΜ]. 8. 9. 

Ἡ Πίοτει χρηματιοθεὶς ΙΝνῶε περὶ τῶν µηδέπω βῥλεπομένων, εὐλαβηθεὶς Ἴ 
, Ὁ ᾿ ” ’ 3 ” 3 σ Π 

κατεοκεύασε κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ" δι ς κατέκρινε 

τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 
ο εη, 19. 1, 4. 
Αοις 7. ὁ, 

ο] ' ς η . ω 3 ᾽ ΄ ια 

 ΠΠίστει καλούμενος 4ῤρααμ υπηκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ον 8 

ἤμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονοµίαν, καὶ ἐξηλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρ-- 

χεται. 
ππί ’ 8 η ν . 3” λί ς τλλ Π 3 9 

ίστει παρῳκησεν εις την γην της έπαγγελιας, ὥς αλλοτρίαν ἐν 
ο 3 3 . ’ » 

σκηναῖς κατοικήσας, μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ιακὼῤ των συγκληρονόµων τῆς 

Τ. πίστει χρηματισθεὶς ---- οἴκου αὐτοῦ] “ Τί νναβ 
ὉΥ (α1ι Οιαί οσα, Ὀείης αἀπποπ]5μεά Ὦγ α ἀϊνιπο 
τονε]αί]οπ οοποεγηίηςσ {Πίηπσ5 ποίῖ γεί 5εεῃ απἀ 
ΟΠΙΥ {ο ο νίανοὰ ὮΥ ἴπε εγε οἱ ΓΙ, διο. 1 
15 ποί, Κμῑη. οὔβδ6γνθβ, ΘΧΡΓΕΡΒΙΥ 5αἶᾱ, “΄ οοΠοθΓη- 
πρ ια ἀε]ασο απά {ο ενεηίς νΥμίο]ι Γο]]ονύ 1,2 
ἨΟΓ ΘΝΘΠ περὶ τῶν µελλόντων ; Ὀαΐ α ρετ]ρητα»ίς 18 
αφαά, Υι αἰ]ηδίοή {ο ιο ἀοβπ]ίίοι οἱ [{Π, αἲ 
ν. ]. ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. Εὐλαβηθεὶς ἱ5 ὮΥ 5οπιθ 
επιπεπί Εχροβίίογς Ιηίετργείεά " πιείπεης ἁ[]ι- 
νίυπι,”.  Απά 5ο ΟΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ὑεγβίοη 6 πιονεἆ 
ντι δαν. ἜΤ]ε Ἰάθα οἱ /εαν, Ἠονενετ, 8ΕεΘΕΠΙ6 
ηοί {ο {πε Ῥατροςξθ: απά 1 15 εΐίες, η Ετη., 
(ατρ7., Ὑγακε[, Ἀθνο., Ἠοβεπιῃ., Καῑπ., απἀ 
Θέμαγί, {ο απἀειδίαπά Τεζσίοι ΤεΡΕΥΕΛΕΕ τθβρθεί- 
Ίπσ {ο ἀῑνίπο ογασ]θ. ΤΠ ννΠΙοἩ 56ης {6 ποτά 
οσσιτβ αξ Αοὶς αχ]. 10. ἜΤηο πίστει πιαδί, α5 
Κιῑπ. οΏβθγναοςβ, ο το[ογγθοᾷ {ο εὐλαβηθεὶς κατε- 
σκεύασε, 5 πίστει αἲ Υ. 8. ἴο ὑπήκουσε, ΠΟῖ καλούμενος. 

--- ὃ᾽ ἧς.] Ῥενετα] εππϊπεηί Εχροβδ!{οί5, απο]εηί 
απά πηοάθτη, ΤΘίΘΥ {5 {ο κιβωτὸν, Ἱ. 6. ΄ ὈΥ ελα 
Ρι]άῑησ ο νυλίο] ατκ.. Βαΐ 1 15 Ῥείίατ, ντι 
ατοῖ., Ηθίητ., Ὠϊπά., Καπ, απά Ῥίπατί, {ο τε[εγ 
{{ {ο πίστιν, {πε ρτιποῖρα] εαθ]εοί 1π νίονν, (λοισ] 
ποί {ιο ποατοςί απίοοθἀθηί. ΒΥ 5 Γαία 1 18 
βαϊἱά Ἀοα] κατέκρινε τὸν κόσμον ' ὨΧΙΙΘΙΥ, “΄ ἴπαςδ- 
ΠΠΙΟΠ α5 (54Υ5 (οί) αΠΥ 9Π6 18 βα]ά {ο οοπάθΠΙη 
οίλεγς, νν]ο, ὮΥ 5 οννη ἀθαάς, 5Ώοἵνς ναί (16Υ 
ουσΏί {ο Ἠανε ἆοπα; απᾶ {πας οοην]οίς {Ἡθπῃ ΟΓ 
Ῥ]απιο Γοτ ποί Πανίησ 8ο ἆοπο.. Τμας, ἵπ {ο 
ν/οτάς οϐ θιαατί, “ Νοαμ οοπἀεπιπεά (παπα ὮΥ 
εοίέῖηπσ απ οχαππρ]θ οΓ [Πα] 1π ία Ώϊνίηο Υ/άΓΗ- 
Ίπσς, ννμ]]ο νο ννοτ]ά ατοαπά Ἠϊπαι τεπιαϊπθά π- 
Ρε]ενίησ απά Ἱπιροπ]ίοπί. Ἰπ οἴ]μογ νοτὰς 8 
οοπἀμοί οοπἀαπιπος ἐοῖγς. 996 Μα. χι. 41, 45. 
ἸΜοτθονος, Ἰς6, Ιπ α οθτίαἰπ 56ηςθ, ουσαφἰοποᾶ εἰ 
οοπάσιιηα{{οη ὮΥ Ἠανίησ ρτον1οδ]γ ννατηεά {Ἰθπῃ, 
νντθχουί Ἠ]5 αἀπποπ]ῖοης Ροΐηρ αἰἰοπάςἆ 1ο. Ηοτα 
Καπ. οοΠπΙρατος ὙἨγ1βάπῃ. ΧγΙ. κατακρινεῖ δὲ ὀίκαιος 
καμῶν (πιογίπς) τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖν. 39 κρίνειν 18 
υ5εά ἴπ Ἠοηι, Π, 21. ᾿ἘΕγένετο κληρ., 18 ΕΟΓ ἔκληρο- 
νόµησε, “΄ Ώθσαιπο ροββοβκος οἱ Βρ. Βα]1, Πατπη. 
Αροςί. ρ. θ., οχρ]αίΠς 1 {ο πἹθαἩ, “(απ παπα 6θΠ]- 
πας Ἠ9γο8 ΡίοΓΗΠΙ ΠΙα]ΟΓΙΠΗ 5ΙΟΓΗΤΩ (ργβθΓΠΙΠΙ 
ΕΠος]1) 1ρ8αο 4ποσιο οὗ βάθιη ]ηδίας α Ώοο οβί 
ἀθο]αταίας.”. Ὦγ δικαιοσύνη κατὰ πίστ. ἵδ Ἠογθ 
η]οαηί ποσορίηπσς ΥΠ Οσά, ιο Γο]1οΙίγ οὗ νοςα 
Νο ατο ]η5ήΠοά Ὁγ Γαλ. 36ο Ῥομῃ. . 1Τ. ἈΒο 
αἱ Ἐομα, ἵν. Αὐγα]απα 18 δαῖᾷ {ο Ἰανο Όδεῃ ]ηβτ]- 
Ποὰ Ὁγ αἱ, νΙή. ἵπ νο ἀεσ]αταίίοπ8 οῇ (χοὰ το- 
εροοσί]πσ ο Ιαμᾷ οἱ ρτοιηίρο, απ {ο Ἠοδάσθιηθ; 
ο) ν]νοπα {πο Ρτοπαΐθο νναςδ οοπβῄγιησά 1Π (ο γ0- 
πιριρα] οῇ ιο οονοπαπί πιαἆο οτ]σίπα]1γ ντι Νοαμ, 
{ο Ποπ {ο ἀοοίτίπο οὗ Πα5Ποπίίοτ. ὮΥ ῥαΠ 1π 
α Ποδάςθθπιοί 15, πο ἀομδί, πιπάς Κποννη, Τήις, 
α5 Φ{ηαΤ{ ΤΟΙΠΛΓΙΚΑ, «έ 1{ 18 πιοαπ{ {ο Όο βπουνη (]αί 
{Αη Ἱπ 5 σοηογῖο ἨπίΠτα, Ἠπςδ ονοτ Ὀσεπ {ο 
54ης: απά (ναί 1 19 οβθεπΙα]]γ α ρτας{ἶσα] θε]1οῇ 
ια ἨὨϊνίπο ἀσο]αγαάοης.”) 

8. μα. «6 Ῥοῖπσ οπ]οά αροῃπ, Ιην]ίος, 
ἱ44εΠ.’. 99 (46. ΧΙ. 1. δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἥν σοι 

δείζω. οοπιραγεᾶ ὉΙΙἩ Λος ν. 5. Αί ἐξελθεῖν 5αρ- 
ΡΙΥ ὥστε. 1Ἠε ννοτάβ μὴ ἐπιστ. ποὺ ἔρχ. αΤε πιθαπί 
{ο ἐίιδίγαίε 8 [α1ΐἩ, απά Ἠαγε Ώ6εῃ ΥΝΤΟΠΡΙΥ 5αρ- 
ο56ᾱ {ο πιεαη ἴαϊ Ἠθ νναδ 1 ἴσποταηος αὐοιί {πθ 
απά, οΥ 1ΐ5 α πα {165: {ος ναί 5 Ιποοηβ]κίεη{ γη ]ι 
(6η. κ. 1. ΥΝε πιαγ τερατά ἴ]ε ΥΨοτάς α5 α Ρορ- 
π]αγ πιοὰθ ο{ εχργεδδίοη, ἀεποίίηςρ χαί ο {του 
ΙΠΙΞΘΙ{Γ ννιο]]γ οἳ Ὠίνίηο ρτονἰάεηςθ. Απά ο6ἵ- 
ἰαἰπ]γ Ίθ Κηθνν ποί ὙνΠΙίΠεΓ Ἠε γ/αδ σοΐπα, 1Π88- 
ΠΙΙΟΛ α5 Ἰθ ΚΠεν/ ποῖ νηετο Πε 5ποι]ά βπα]Ιγ βεί- 
ά6, ενεη ννηετ {ο]ά ια οοιπίγη Ἰιε νγας {ο ρο (ο. 

9, 10. παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν ἵ5δ (45 Καπ, οὓ- 
5εΓνοφ) {ΟΥ εἰσῆλθε εἰς τὴν γῆν, καὶ παρώκησε ἐκεῖ. 
Ὡς ἀλλ., {οΥ οὐκ ἰδίαν, ' α5 1 1 ννετο α Ἰαπά 1π 
ΠΙΟ] Ώα Ἠαά Πο οοποετη.) Παρῴκησε ἶ5 ΓοΥ πάροι- 
κος (1. 6. ἀλλογενὴς) ἦν, ἵπ ΟΡΡΟΔΙΙΟΠ {ο ἐπιγενής. 
Ἐν σκηναῖς κατ. ἵδ Ππεππί {ο γουε απ Πλαβίταίθ 
Ώπε παρῳκ., απά ἀεδίσηαίες {χε Πε οῇ {νε οπιαᾶες, 
ΟΥ ΤΟΥΘΙ5 οβ {μο ἀεξοτίῖ, ΙΠ ΘΝΕΤΥ ᾳσθ. ἜΤ]πε Ῥα]]ά- 
ἵπσ ο{ α Ἠοιφε ννοι]ά Ἰανο Ιπρ]ίεά α ῥτορεγίη ἵπ 
Ώιο Ἰαπᾷ: ποίῖ 5ο ἴμε 5ο Μίησ αρ οἳ α ἰεπῖ, Τη 
Ώποςε θατΙγ Ρεγίοᾷ5, ππεη Ρορι]αίίοπ νας {πίη, 
6ν6Ώ ΓοΓ6εΙσΠ6Ι5 866ΠΙ {ο Ἠαγθ Ώθεη αἱ]ογγεά {ο ῇα 
{οπίς, απ Ὀτίπσ οπίί]ε {ο ρτα7θ, ννηοτε {πε Ιαπά 
ννα5δ ποί οοοιρῖεᾷ ὮΥ {Πο παϊνος. Ῥοπιείπίπσ 
α[ί6Υ {ο πἸαΠΠΘτ οῇ ναί ατε σα]]ο {]ε φμαίέετα, 
ἵη {16 Ῥασ]ς «οἰί]επιεηίς οῇ Απιοτῖσα. ἜΤηε νγοτᾷβ 
μετὴ ---τῆς αὑτῆς ατθ (45 Καῑπ. οὔξετνος) {ο 6 
το[ετγθά {ο αἱ] Οιαί Ἰα5 Ῥργεσεάεά ἴπ {]ε ΥΕΤΡΘΣ 
απά {]θ μετὰ (α5 (τοῖ., Βοβδθηπῃ., απά Καίη., ροϊπε 
ουί) ἆοες ποί Ἱπατκ (πε, Ὀαί ρα οί οἴγοιπι- 
δίαπιεες, κἱση](γ]ησ αφ τοε]ῇ αξ, ἴπ ἴ]ιε πιαππεγ οί (48 
ΡΙΙ]. ἵν. 9.), ἀεποίῖπσ οοπηπηἁηΙ(γ Ὀοί]ι οῇ οἴτοιπῃ- 
είαποθς απά οῇ ἀἱεροβ[ίοῃ. ἨΗ]ῖ5 5ο Πνίης ἶ5 ΠἹΘῃ- 
Ποπθά {ο ϐΝον ης αλ: α. ᾱ. ὁ Π ννας Ὁγ {αίἩ 
ἵπ {ο ρτοπηΐκα οῇ ἀοά, ναῖ Ίο γνας οοπίοπί {οσο 
απᾶ Ἰνο ἵπ α [οτεῖση Ἰαπά, απά εο]ουτῃ ἃ5 α 
[οτείσηογ ἴπογα, {λοισὴ ΓΙΙ]Υ αβθεατοά ναί 1 νγαβ 
{ο 06 ἴνα ἱπ]εγιίαπος ΟΡ 5 ροδίεγΙ{γ.) 

γιο ποχί ννογᾷ ἐξεδέχετο γὰρ --- ὃ Θεός αἴθ 
πηθαπί {ο 8Ίον’ ο ῥγϊποϊμίο ΟΠ νο] Ἠς νναβ 
οοπίθηί 9ο {0 Ἰνε, --- ΠΑΠΙΘΙΥ, ἴμαί οῇ Γαζ] (αστεθ- 
αθἰγ {ο {ο ἀοεοτίρίίοη αἱ ν. 1.), ενθεη {Πο ραϊιεπε 
Ἱορο οῇ πε οί νν]]οἳ [αι [ομπάαίίοη (5 ορ- 
Ῥοβες {ο {ο ἈΝοπιαάίο Π[ο αἀνετίες {ο αἱ ν. 9.), 
{πο Ἰθανοη]γ ο ογαδα]επη ποπ οπεά αἱ χ, 22., 
απά οΓίοη ΤΠ ο Αροσπ]γρεο ἀεεοιῖρες ἵπ σ]ονίπα 
ΙΠΙΠσΘΤΥ 5 81Ο] αξ ἴ]ο «ᾖοννς αρρ]ἱίεᾷ {ο {Πε πΘν/ 
/ογήςα]θπα, ννμΙοἩ {Που Ὀοισηί υνοπ]ά ἀθεοθπά 
{γοιη Ἠθανθη. Τῆθ 8απιθ Ιπιασθτγ ἴπο Αροβί]ο8 
παἀορίοᾶ, Ὀαί Πχος Ομ πονν «ὀοταδα]επῃ Ιπ πρανοπ, 
απά πηοαπί Ὦγ 1 Ἠθανοπ Ιδε]ῆ, Τ]ο οχρτθβείοι 
θεµελίους ἔχουσαν Ππαδί, οῇ «οατςθ, Ὀ6 {που Πσατ- 
αῑνο]γ, απά Όο οηαἱνα]θοηί {ο {ο µένουσαν, ΝΕΟΙ 
15 α5οά αἱ ΧΙ, Ἠ1., πιοαπῖηςσ α- οοπΙΠΙΙΠΙΙΥ πεγος 
{ο Ὀο ἀῑξεο]νοά. Τ]ῃο τεχνίτης καὶ δημιουργὸς 818 
οπ]γ αξοά 1π πἀαρία[ίοη {ο {1ο ππθίαρμος; ἴπουσ]ι 
Ώ]οτο 5 στοαί Ῥγοργϊθίγ ἵπ {]α ἴθγπῃς, πίο], α8 
ἴπο Οοπιπιοηία{ογς 5ΠΟΝΥ, ατα οῇθῃ, ἵπ ία ἶαδ- 
φἰοσῖ νιτίοτς, α5οά οῇ ἀοά α5 Οτεαίος ο 8 
ΠΠΙΝΟΙ5Θ. 
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Ρ Βαρτα 8, 4. υ ν λα ’ Ν Ν ) / 3 

10 ἐπαγγχελίας της αυτης ̓  Ρ ἐξεδέχετο γαρ την τους Οεμελίους ἐχουσαν τωῖηι 1». δν, 
[3 ' ς ’ 

11 πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δηµιουργος ο Θευς. 

ΑΝ εξ Ν ηλ δι 
/1Ηἱστει καὶ αυτη -«Σαρῤα α Όσα, [ή 19. 

ἁ 51. 5, ’ 3” ο . ἔ] 4 Δ ἣ 9 ηλ ῃ 3/ 
δύναμιν εἰς καταβολή” σπέρματος ελαῤε, καὶ παρα καιρον Ἠλικιας ΣΤδ- [1.96 

. ν ς ’ Ν Β ’ 

19 κεν, ἐπεὶ πιστὸν γήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 
.. Ἠοπ,ά 19, . 3 3 

"ιο καὶ αφ ἕνος :ῶοα. 15. ὅ. 
. , ) .) .”” ” 7 -” 

ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα γεγεκρωµεένου, καθως τὰ ἄστρα του ούρανου Ἀοη 3" 15 
- ’ π ς ν ” ς ο ι ω ” ; ς 2 

τῷ πλήδει, καὶ ὡσεὶ ἄμμος η παρα τὸ χεῖλος της Φαλάσσης η ἄνα- 

19 ρίθμητος. 
βΒ6η, 29. 4, 8 Ὁ , 2 , τ ’ Γ ; Ὁ 

Κατὰ πίστιν απέθανον οὗτοι πάντε, μὴ λαβοντες τᾶς κ 1. ο 
1 ΟµτοἨ. 99. 19, υ γε ) . , 9 3 

ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πὀθῥωθεν αὐτὰς ἰδόντες, [ καὶ πεισθέντες ] καὶ ἀσπα- Ρεα!. 99. 1ὸ. 
’ ’ “ / 3 .Ἡ ” 

σάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες Ότι δένοι καὶ παρεπἰδημού εἰσιν ἐπὶ τῆς 

--- ἐζεδέχετο.] Ἐεπάει ' αηχίοΙΣΙΥ εχρεοίεᾶ, 
Ίοοκοά Γογινατὰ {ο.. 96ο (επ. χΙἰκ. 18. Ες. χΙ. 1. 
[5. κχν. 0. ακνἰ. 8. ααχιι. 2. Ρ68. χακ]. 20. ΧΙ], 1. 
Ῥ]μῃ]. 1. 90. σωτῆρα ἀπεκδεχομένοις αὐτόν. 9868 
4ο Ἐοιη. νἨ1. 8. χὶκ. 9. 20. 1 Όογ. 1. Ἱ. 

11, 19. αὐτὴ Σ.] “' βαταλ Πεγβε]”. Το αὐτὴ 
α]]αάος {ο ναί, ἄοπι οἰγοπιδίαηςσθβ, 8εεπιεά 
Ρ]ιγεἰσα[]γ ἱπιροβείθ]α, απά {ο Ιπογεάι]1(γ Ίη οοἩ- 
5εήοηςθ ΥΙΟΙ 5,6 αὰ αἱ βγεί Πατρουγεά, γ/ηθη 
ιο (Ἠίπσ ἵνα απποιποθὰ {ο Ἠθγ, απά νο] νναΒ 
θναοη οπίογίαἰπθά ὉΥ Αὔταβαπαι; (ποιρῃ ιο τθ- 
τους ο{ {πε Τ,οτά, απ ἆπε οοηφϊἀθταίίοη, Ὀτοιρέ 
ουν (ο α ἤτπι Ὠδ]ίε[; {οτ πα Πδίοτγ ἵπ (επεεῖθ 
ἐπιμίζες 35 ΠπαοἩ οῇ ατα, {οιση {8 ἆοες ποί εχ- 
Όγεςς Π. Ἱ 

--. εἰς καταβολὴν σπέρµατος.] ἜΤηϊ56 πιαγ Ῥο Τ6- 
ρατάθά, υνὴν ΠπαΠΥ οἱ {6 Ὀεςί ΕΧροβΙίΟΓ5, αη- 
οἰεπί απᾶά πιοάστη, αξ α ϱ/Τεί πιοὰς ο εκργεβδίοη, 
η5οά ουί οἳ ἀθ]ίσαογ, [ος εἰς ὑποδοχὴν καὶ κατά- 
σχεσιν τοῦ σπέρματος τοῦ καταβληβέντος. 30 ἴπ6 
Ῥεδομ. ΥΓ., Παϊΐςο, απά Αλιπιορίο Ψετείοη, “αί 
χοοίρεταί 5εππεη,” Ρείπα, 1{ 5Ἰλου]ά 8εεπι, α ρογ- 
πἶαγ ΝΑΥ οἳ ἀεποίῖπσ {πε αοῖ ΟΓ εοποορίίοπ. Ὦ9πηῬ, 
Ἱμάθθά, α5 Ετηθδ, Καῑηπ., ὅσο., Ιπ{ετρταί, “΄ {ου 
ένο (οαπαίίοη ο{ α Γαπιί]γ, «έ ἵπ οτἀςγ {ο {οιπά 
α Γαπ]γ.. πα 96η5θ, Πούνθνοτ, ἶ5 ΓΠσίά, απά 
ἆοαος ποῖ φαί πα υνοτάς {ο]ονίησ 1Η, αἱ Ιεαςί, 
ἔτεκε ο οαποεἰ[οᾷ, 38 ἴλοςο ΟπΙς5 οοπίεπἁ Τί 
εἰοι]ά, απά α5 Ἠαςθ Ῥεοῃ ἆοπθ ΡΥ (Πίθ50. απᾶ 
γαἱργ. "ποσα ν]θη 1ὲ ἶ σοηδἰἀετεά Ἰονγ ΥεΙΥ 
{ΓουεπΙΙΥ ἴἶνα (νο βίαρες, οἵ εοποθρίοη απά 
Ρατίαγίοη, ατο Ιπίτοάισεά ὈΥ ἴπε 5αογεὰ υντίίεις, 
ποτ οπο πηϊσπί ανα 5αβ]οθά, {ο οαποεΙ]ῖησ 
6 φυγο]γ 1] ]αάσεά : {οτ ὙνΠΙΕΠ, Ἰπάεςά, ἴπετε 18 
πεχί {ο πο απἰΠογΙίγ, απά ἰπίεγπαί ενἰἀεηςο ἵθΒ 
ασαϊπκί ἵέ. Τὲ νυ] ποί Γο11ου’ ελαί Ώεσαυςο ννοτᾷς 
Ἰανο οργίαϊη 56Η568 5ερααίθΙΥ, {Π6Υ πιιδί {ιογρ- 
Ὅγε Ἠανο ἴπθιη ννηθη αβφοοϊαίθἀ. ΙΤ 15 ίπθ 155 

 κάβωφὴ ἠναί πιαδί ἀθείάᾳ Όλαί ροϊπέ. Απά Πεγε 
πο α{Ἰοτί{γ 18 αἱ]εσθά, ΠΟΙ οαἩ ΝΘ]] οχἰδί, 5ἶπος 
1ὲ ννοι]ά Ἰηνο]ναο απ΄ απρτοσεάεηίεά οοη[αδίοη οῇ 
ππθίαρµογ.. Τηάθθά, έμετο πενεΓ οοι]ά Ἠανο Ῥεεῃ 
αἩπΥ ἁοαθί α5 {ο {6 {τας 56Π56, Ἠαά {πο (ΟΠΙΠΙΘΠ- 
ἰαΐους τοπιοππΏθγθοά {νο Ῥαββασες οἱ {πο Ο. ἨἘ. 
νγπ]ό οοπίαἶη αἱ βἰπη]]ας Ἱπατηήβοίῖαϊ απά Ῥορα]ατ 
πιοάς οῇ οχρτοεδίπσ {1ο Ιάεα οῇ οοποθρίίοἩ, Γ,εν]έ. 
χι]. 2. “« Ἠπεπ α νοππαη β]να]] οοηςσίνθ, Ψ)Ιῃ, 
ἐὰν σπερµατισθῃ (5ερί.), απά Ναπιῦ. ν. 269. (5ρεακ- 
ἴησ οῇ α ΟΠΗ Νο Ἰας Όεεμ ἱγίοά [ος αἀα]{ΘΓΥ 
απά {ουπά ρΗΓε) 5Ἠθ 5]α]] Ὦο ἀεο]αγεά Ἱπποσθηί, 
Ψ η αν 121) καὶ ἐκσπερματίσει ({0Υ ἐκσπερματισθήσε- 

ται) σπέρµα. --- (Ξερί.) νπετε {Πε 86ης, ας ἶ5 αΠ]- 
γετβα]1γ αστοθᾶ, 15, “««πο αλα] οοποθίνο [απά 
Ῥτίησ {οτί ολ]άτοι].’. Θο ἵπ {να ργοςθηί{ ρᾶ59ησθ 
Όνα Ὑπ]σ. ννε]] τοπάθτς “ νἱγίαίεπι ἵπ οοποθρίἰο- 
ΏεΠῃ δοη]ϊη]5 αοοθρ!(. 

12. ἑνός] “ οἳ, [οι 9Π86 Ῥοΐ5οη [οη]ν],” --- 
ΠΔΠΙΕΙΥ, Αὐταμαπ, Καὶ τ. νενεκ., “' απά ηο [ας Ιΐ 

4 

ᾷ 119. 19. 
1ομπ 8, 98. 

ντε] ἀθαά.” ἘΟΓ ταῦτα 8 {ΟΥ τοῦτο, απά ἴλαί 
{ΟΥ οὗτος. Τε ΟΙαβείσα] υντίίεγς ο{ἵθη 50 1968 καὶ 
τοῦτο, 38 {πε Γ,αάπ {άφμα, “΄ απᾶ (ια; ΝΕΤΥ τατε]γ 
ταῦτα. "Ποιςσι 8οπιθ εχαππρἰεθ ατε αἀάπσεά ΡΥ 
Ώναο 6οπιπιεηίαίοτβ, Ὀοίμ {οπι Ῥοεί5δ αιιά ρτγοβθ 
ΨΓΙΙΘΓΒ6. ΌηΠ νενεκ. 5888 Ῥοπῃ. ἵν. 19. απἀ Νοίθ. 
πο Ιάΐοπι Ιπ χεῖλος (ππατρίπ) ἶ5 α5ες αἱδο ἴπ {πο 
Οαδεῖσα] ντίίετς, απά Γουαπά Ὀοίῃ ἴπ ἰπε ἨΠεῦτανν 
πιΏ  απά πε Τ,αἰῑπ (αγ. 

19-16. Τί 15 ννε]] οὔβοτνεά Ὁγ ΒύἨππιο απἆ 
Και. ναί {οςθ Υογςθ5 ατθ Ιπίτοάισεὰ ἰο οοπβΓπα 
ὙγΠαί ννας φαἱὰ αἱ ν. 10. οἩ έχε παίατε οῇ έ]ε {αἱ 
ο{ Ηιο Ραίτίατοῃς, ---- ἴαί 1ετεσαταεά ποί απ δατ{Π]Υ, 
Ραΐ αη ἨθεανεπΙγ οουΠΙΧΥ, ἴ1θ 84Π1θ α5 {ναί γΥηίο] 
Ογὶκίαπς εχροοί. ς 

19, 14. κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες.] οπιθ 
Ἰθατπεά Οοπιπιθηίαίοτς Ἱπίετρτεί {Πο ῥγοπιῖςες αἷ- 
Ἰα4σἆ {ο ἴπ {ή οἹαρίοτ α5 {επιρογαί ; απᾶ ατθ 60Π- 
5εφιεηί1γ τεάισεὰ {ο {πε πεοθβείίγ ο οοπβπίηπσ 
{λε οχρΓΘΒΡΙΟΠ οὗτοι πάντες ἵο 8οπιθ ο{ 11ος ἰαί 
Ἠαά Ώ6εῃ παπηθά ; ο ο τε[εττίησ 1έ {ο αἰἰ ἰπε ἆθ- 
5ορπάαπίΒ οῇ Αὐταβµαπι, οἳ ΝΠΟΠΙ ΠΙθΠ/{Ιοη Ίαςβ Ώθεπ 
πιαάθ Ιπ {Πε Ρτοσεάίησ εεπίεησοθ. Ίο 1 15 οὐ- 
γιος, α5 ἨΗΙΡΟΥ τεΙηαΓΙΕ, {αί αἰἰ Όιο ἀθοδοεπά- 
απίς οῇ{ ΑΡγαµαπι ἀῑά ποί ἀῑε ἵπ [αμ : απά ΠοΥν, ο 
{μα οίῃοτ Παπά, αΠΥ ραγοι]αγ Ιπάϊν]άπα]ς ο{ ἴος5θ 
Ρείοτε παπηθεά, οπΏ Ὦθ φε]εοίεά ὮΥ απ εχργοβδίοΏ 
ΥΥΠΙΟΏ οοΠΠΡΓΕΠΕΠΑς αἲἰ, 1έ 6 ποί Θ85Υ {ο ἀ4ἱβοονογ, 
Απά ΙΓ αἰἲ νο Παά Ὀθεοπ Ὀο[οτο παππες, ἆτθ 16- 
Γεττεὰ ἴο, (15 ἶδ απαγοϊάαρ]ε) πεπ {πο Ρργοπιί5εβ8 
οαηηοί Ἠανε Όεεῃ {επιροτα], ἴπετε Ὀεῖηςσ 5οπιθ {ο 
Ν/Ποπῃ πο {ΕΠΠΡΟΤαΙ ΡτοπηίθεΒ Ί6τε πιαάς, α5 ΑΡε] 
απἀ ἸἘποςῃ. Α {ο {1ο ἀϊβιοι]ίγ ατείησ {Γοπι {θ 
ἀθο]αταίίοη, ναί έχε Ρ6ΓΘΟΠΒ επαπηεγαίεά Ἰαὰ αἱρά 
ο Γαὐίι, ννπεη Τί 15 ΚΠΟΥΥΗ {αί Βποςῃ ἀῑᾷ ποί αἴθ, 
δαΐ ννας ἰταης]αίεά ; (5 16 εαδΙ]γ τεππογεᾶ ὉΥ σοή- 
αἰάοτίης, {παί {πε αίτοΒς 15 ποί Ἰαἱά αροπ ο ἆραί]ι 
οἱ ἴἼο5ο Ῥε[ίενετς, Ῥαίΐ αροπ {Πείτ Πανίησ γοἰαΐίπεα 
(είν [αι (Πιγοιισ]ι ἰ[ο.---(ΑΡΡρ. ἸΜασεο.) Τ]ο 
αθονο γΙ6εύ’ οοπορτγηίῃσ {Πε 5εη5θ ΟΓ τὰς ἐπαγγελίας 
ηαβ Ώ6θπ αἶδο αἀορίοά ΡΥ Καΐπ., Νο «ον {λαί 
Όιε Ιπίετρτείαί1οη8, ὈΥ ΥΝΠΙΟἩ {πε νοτᾷς ατο 6χ- 
Ρ]αἰποὰ εἰθπετ οῇ ἴἶα Ροββδεβείοη οἱ Ρα]ερίϊπε, οὐ 
οἳ Ῥα]εείίπο απᾶ ια ἹθανεπΙγ οοιΠίτΥ, αγε αἲ να- 
τΙαποθ ΥΠ ἴ]ε οοπ{εχί. ὧθο ν. ὅ9. απᾶ Νοίθ. 
Πο ννοτᾷς καὶ πεισθέντες, Ὀείησ ποί {οιπᾶ 1π πιοδί 
οΓίπε ΜΒΑ., Υ6γβδίοηΒ, δατ]γ Ἐάἀ., απά ΠπαηΥ οί] 
Εαίμεγς, Ἰανο Ῥεεη τε]εοίεά ΡΥ αἰπιοςί αἰ] Οτιαςσς, 
απά οαποε]]εά Ὀγ Βεηρ., Ἰείς., Μαί(Ἡ., ἀτιεεῦ., 
Ἐπαρρ, Ῥοεποίί, Τιπι., απἀ Ὑπαΐετ. Τί 16 Ρ]αϊπ 
{τοπη {πο (τοε]κ Οοπιπιοπίαίοτς ἰπαί {ο τοαᾶῖησ 
ἶ5 α ΤΊΘΓΘ σ]055 ΟΠ ἀσπασάμενοι Γο]]οννίπα, οῇ νν]ο]ι 
({τοπι {ο ΠπαΠΥ εκαπιρ]ο5 αἀάποεά ΡΥ ἸΤείς., 
ΚΥ/Κε, Τ,οεςή., απά ΚαίΠ.) {Πο 8εηςο ἶς. ΄΄ Παϊ]πς 
Όχεπα, ]οΥ Πά11Υ απ(ἱαΙραί(ίης {Ππεῖγ (α]β]πιθη/, 

---ξένοι καὶ παρεπίδηµοί ε. ἐ. τ. γ.] ἈἨεπάετ, 
έέ{[ογοῖσηογς απά 5ΟΙΟΙΓΠΟΙ5 οἨη θαγίῃ 1,6. ἵῃ 
Ο115 ννοτ]ά α5 οοππρατεά γη] Ἠθανεπ: α νίθὺυ’ οΓ 
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γῆς. οἳ γὰρ τοιαῖτα λέγοντε ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι. 14 
λ 5 ' ᾱ. των 2 , ν.δ ων. 9 φ' Ὁ 3 

Καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμγημονευον αφ ης ἐξηλΦον, εἰχον ἄν καιρον ἄνα- 15 
{ Εχοά. 8. 6. 
Μαι. 2, 89. 
Αοὶ5 7. 82. 

[ . 3 ’ 3 

κάμψαι' 'νυνὶ δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τουτέστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ 16 
3 ’ 2 ᾿ ς Δ ᾽ } ο 2 ο ς ’ . 

ἐπαισχύνεται αὐτους ὁ Θεος, Όεος ἐπικαλεῖσθαι αὐτων Ἠἠτοίμασε γὰρ 
2 η ’ 3 -ἷ 

π.νη. σ.9,8ο, φὐτοῖς πόλιν. "' Πίστει προσενήνοχεν 4ῤραὰμ τὸν Ισαὰκ πειραζόµενος " 1: 
Ἐεο]. 4. 21. 

1 5 .] 3 ’ . 

χοπ.31.1. καὶ τὸν µονογενή προσέφερεν ο τας ἐπαγγελίας αναδεξαάµενος, Ἄ πρὸς 18 
ἘἨοπι, 9. 7. 
6α]. ὃ. 29. ὃν ἐλαλήθη: Ὅτι ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταίσοι σπέρμα λο- 19 

’ «/ η, ο . / ὃ . 5 . 5/ ο... ιπ 

͵ γισαµενος Οτι καὶ ἐκ γεκρῶὼν ἐγείρειν ὄυνατος ο Θεος, οῦεν αυτον κα 

ενα 5εΠ5θ ςαρροτίθά ὮΥ {1ο εχατηρ]ες αἀάπσεά ὮΥ 
Όιο Οοπιτηθηία{οἵς. 30 βοα]ίσετ πμ ΕριίαρΗίαπα 
βαγ5: “ Ῥτο[εοίο νετα ραΐἰτῖα νἰτο {οτί «α]απι εδί: 
απἱρρε ιο ρογορτίπατηγ Ὀοπί, ππα]1 {π εχ]]{ο εαΠ{.) 
ο γής (οχί 56ε απ αὖἱθ Β6ΤΙΠΟΠ ὮΥ Βρ. 0οπγβεατο, 
νο]. Π. Ρ. 441, οπ{1εά, “' Παπιαπ Τ[ο οοηβἰάεταά 
35 α Φίαΐίᾳ οϐ Ῥϊ]στίπιασε :’ απά Ώή. ο οτπ” Νοίθ 
ἵπ Μαπί απά ὮΟΥΙΥ. Καπ. ]α5ίΙγ 5αρρο8ε5 {6 
Αρορί]θ {ο παγθ Ἰαά ἵπ παϊπά «6η. κκ]. 4, νΥηετθ 
Αὐταβαπη 548 {ο {πο ΗΙ{{1ΐεΒ: πάροικος καὶ παρέ- 
πιόηµος ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν. αἱδο ακαν]. 4, απά χ]νΙ]. 
ϱ. Απά ἴποιση ἴετο ία {ετίηδ ΠΕΓΕΙΥ τερατά 
{θ ]απά οϐ οαπααπ; Υεί ποτε {πο Αροςδίο αρρ]1ες 
ἔπθπα {ο {πα Πθαγεπ]γ οοιΠίτΥ Σ ἃ5δ Ὦθ νετΥ Υε]] 
πηϊσΏί, δἶπορ ΤΏανίά ἆοθδ ία 8αΠ16, Ε5. ΧΧχνΙ]. 
12 

14- 16. ἘΤ]ε οοιτθε ο{ ατσιπιεήΐ πιαΥ ο 
Ἰαἱά ἆοννΏ ένας (ρατί]γ {οπι Κιίη.):  Τηε Ραἰτί- 
αΤΟῃς, {θηίεά Νοπιαάς, ργο/εεςεᾱ {επηξε]νες {ο Ῥθ 
βίταηΏσθγς, απά {εγθῦγ 5Ἱοννεά {16Υγ ΊΎετε ἀθείτοιβ 
οῇ 5οἵηθ οοιΠίΤΥ 45 α Ῥεγπιαπεπί αροᾷθ. ΤΠ πεγ 
αά φοασΒί α οοιπἰγή ἵπ ἴβοβδο Ῥατί5, ΟΓ Ἠπὰ Υ6- 
ραγάςά (αεί παί]νο οἵ αποθθίτα] ]απά α5 {Π6ίγ ίταθ 
οοΠίΥΥ, {6Υ παὶσΏ{έ Ἠανο Γουιπά Πιθαης {ο ταίατη 
Ομ έετ. Ἐαί ἴ116γ ἀῑά ποί οοηβίάοτ «απααη 35 
Ονεῖτ οοιΠίτΥ, ποτ τείαγηεά {ο Ολα]άθα; {Π6γθ- 
{οτο {6Υ ἀορίτεά ποί απ θαΓίμ]Υ, δαΐ α Βεΐΐετ, ενθη 
ἃ Ἠθεανεπ]γ ο/θ. 

---νυνὶ δὲ, δεο.] Βαΐ α5 (Ππσς πονν ατο, 5ἶηοθ 
(1ου 5ο 8ροκο απά αοίεᾷ, Τέ ἵ8δ Ρ]αίη ιαί {6εγ 
τορίοἆ οΠΙγ οἩ έλα Ῥγοπιίδε5 οῇ (οά τεδρθοείίησ 
έπο ροββοβεῖοη οϐ Οαπαση, 45 α οοµπίγῃ, Ὁγ Πεῖτ 
Ῥοδίογί(η; αφ (116 ἀῑὰ οἱ να αἰἰαἰππηεηί ὮΥ {ποι]- 
εο]νος οῇ{ αποί]ετ οοΠΠΙίΣΥ, ενεη α ΠΘαΥΕΠΙΥ. Τ]ε 
εοπ/]πιθηί {Ἠπί Ἠθοαπνεη 15 πια” ΡΓΟΡΟΓ οοιΠ{ΓΥ 
γγας αοκπον]εάρεᾶά ὮΥ πιοδί οῇ ίππο ΡΙΠο5δορΠετΒ 
νο Ῥε]ίοναά ἵπ α [αίατο κίαίο» {Γοηι Νοιη ἴπθ 
(οπηππθηίαίοτς Ἠανο αἀάπσεά 5ενετα] οχίταοίς. 
Διὸ, Ἱ. 6. 81Π66 {119Υ Ἰαὰ δα] απάουρίηρ Γαῃ 1η 
ἔπε ὨὈϊνίπο Ρτοπηίδοβ. 

---Οὐκ ἐπαισχίνεται --- αὐτῶν.] ἈἘεπάατ, “΄ ἀοθφ 
ποί ἀἰδάαίη (1.6. Ῥες πιθϊἰοδίῃ, 9οµε/δα/ε. 366 
ἸΝοία οἨ Π. 11.) {ο ὃε οασ]]εὰ (ιο έαοα,  ννπίο] 
ἱπρ]ίοά ιο ποίίοπ οῇϐ Ῥτοίεσίος, Ῥιθβογνοτ, απά 
Ῥοπο[ασίογ. 

--- Ἠτοίμασε γὰρ αὐτοῖς πόλιν. ἜΤ]ο 5οηεο Ἱς, 
«έ[Απά Ίο 5ποννς ΠήπΙδεΙ{ ει οἶι,] Ἱπαςπιασ] ας Πο 
Ἠαίῃ ρτοραγοὰά απά ἀοβίίποά ΓοΥ ἴπαπι α οἵ(γ, ου 
Ῥεγπιαποπί αΏοάς απά οοΙΠ{ΤΥ (45 ορροδεᾶ {ο {ο 
σκηναὶ αἱ ν. 9.), 6νοπ α ἨθανεπΙγ οπθ. Όπ ἡτοίμ. 
εεο ἸΝοίο οἩ Μα. χκν. ο4. 

11 ---19. Οπ ἴἼιοθο νογεο5 866 ππ οχοο]]οηί 
ΓΙβοουγεο ΡΥ. Βρ. 0οπγΏαατε, νο]. 1. Ρ. 345, 5οαα., 
ἵπ νΠΙοΠ, α[ίογ φο[{]]πσ ιο πιοππῖησ ο Γαζή 1Π 
(μή Ολαρίοτ, πο αἀνοτίς {ο Όνο τοπιατκαλ]ο οκ- 
απιρ]ρ οῇ τν π πο ρογδοἩπ οὗ Αὐγαβαπα, Πο ννας 
{παγο[οτγο ἀῑσπ]βαςα ντι πο Εί]ο οὗ Εα{ργ οϐ ἴἶιο 
(α1 θα]. Πο ροῖηίς οί {ο Ἰηβίαποςς ΙΠ ΝΠΙΟΠ 
Ἡςο ννας (το, απᾶά ἴο ΤΘαβοΠ5 απᾶά ρτοππά5 οἩἨ 
1ο] Ίο Ὀπ]Ε Πἱ5 οοπΠάσπος ; απά βΠαΙ]γ σρρίῖες 

ναί Ἠας Όδεῃ παἷἀ ο Αὐταβαπι {ο ἴΠθ οα5θ ΟΕ 
Οιγίδίίαπα ἀπάετ {πε (ο8ρε] Πιερεηρα(ίοῦ. 

---προσενήνοχεν.] ᾿ΤΗΙ8 ἶ6 οπε οῇ ἔῑνε ΠΙΣΗΥ ἵῃ- 
είαηοςς οῇ γετὺς Ρεΐηςσ 5ἰπιρΙγ εχκργεςςεᾶ, ΥΠ6π 
τοῖ({ ΟΥ επαάεαυοιµγ ἵο ῬετίοΤΠΙ ἴμε ααίἶοη 15 πεαηπί, 
Λη Ι4ἱοπῃ (35 αρρθεατς {Τοπι {1ο εχαπηρ]ες αἀάιοεά 
ὮΥ Όιε (οπιπιεηία{οΓβ) ας οἰά α5 ἴε επιε ο{ Ἠο- 
ΠΘΓ, Τη {πε Ῥτεδεηί σαςε {Πε αοίίοῃ γνας αἲὶ Ῥαί 
ἀοπα, απἀ Ίνα οΠΙΥ Πἰπάετεά ὮΥ Ώιε Ὠϊνίηθ «οπι- 
πηαπά. Τί Ἠαᾶ, ἱετείοτε, {θ 8απΠΠ6 πετ ας ἵΓ 
ἀοπο; απά ηα5 Όεεῃ α]νναγς γεσατάεὰ ὮΥ νε 76υγ- 
5Η υντΙ{ετς, Γ{γοπι ῬΗί]ο ἀονγηννατάς, α5 α οοπιρ]είθ 
Βποτίῇοθ. ἸΠειραζόμενος, '΄ νηεη Ἠο (1. 6. Ἠΐ5 {α1Π) 
νγας ριΐ {ο {πε Ῥτοο”. “Ο τὰς ἐπαγγ. ἀναδεξ., “' πθ 
νν]ιο Ἰαὰ τεοεῖνεά {ῑιε ρτοπηίςε5,11. 6. ΑὈταβαπι, 
6 Τ]ιο οἰαιςε (5αΥ5 Βέπατί) ἶ5 ἀεδίσηεά {ο αασπιεπέ 
ἠινε {οτος ος {Πε ἀεξοτρίίοηπ οὗ Αὐταμαπι”5 σᾳςθ. 
Τί ννας ποί 5ΙΠΙΡΙΥ ἐαί Αὐταπαπα, ἵπ οἰτοιτηδίαποςϐ 
ΟΟΠΠΠΙΟΠ {ο οί]ατς (1. 6. εατγουπάεά Ὦγ βεγεταὶ 
ομ]άτοῃ, απά ννέποιί αηΥ ερεοῖα] ργοπιίςες), ππαάθ 
Ώια οβετίπσ Ιπ ααεείίοἩ: Ὀαί 1 ννας ΑὈταβαπι {ο 
Ἠοπι ἀοά Ἰαά τερεαίεᾶΙγ πιαάς Ρτοπηῖΐςες ο α- 
ΠΙΠΊΘΤΟΙΦ ΡΤΟΡΕΠΥΣ ππά 1ΐ ἵνας Αὐτα]μαπι”ς οπίη 
δοπ; (1. 6. ΟΠΊΥ 80Π ο Ρτοπηίςθ, ον ποπ αἲ] {πο 
Ρτοπιίσος οἳ (οἀ τεβερεοϊίησ α ΠΠ{Ητοθ ΡΓΟΡΘΗΥ, 
Ἡν6γθ 5αβρεπάεά), Πο τνας (1ο οβετίης ννμῖο] ης 
δίοος τεαάγ {ο ππαΚκθ.”. Πρὸς ὅν. οί, “ο ν/ποπι,” 
ραΐ (ο Ὕ]οπι,” αδ ἴπε Ῥεδί Ἐκχροείίοι ατθ 
αστοθεά; απᾶ ΥΝΠΙΟἨ ἵδ 5αρροτίεά ὮΥγ {ο α- 
Ώιοτ]{γ οἳ έο Ῥεπεῃ. 3γτ., απά τοαἶτεά Ὦγ πθ 
οοπίαεχί. 

---ἐν ᾿Ισαὰκ κληθ. σ. σπ.] Ἱ. 6. ἴ]ο 5οεᾶ νΥΠῖςο] ἶβ 
Ργοπηΐςθας πες πιαςί ἀθξεεπά οπ]γ {οπι Ίπααος. 

19. λογισάµενος ὅτι--- ὃ Θεός] '"Τηϊς «ἴποινς ία 
ΤΘΊ5ΟΠ ΝΗΥ Αὐταμαπι, {ποιρῃ {Πο Ρτοπιῖςε ο 
ώς Ὁγ. Ίβααο 5εεπιεά Ρτεσίςε, Υοί ἀῑά πο 
οκ]ίαίθ {ο ο/ετ πρ Πῖς 8οη. --- (Ὀϊπά.) Τ]ῆα εοπεε 

86615 ἴο 6: ΄α5 τεβοοίῖηπσ ναί, {ποασ] Ίκαας 
ου]ά ἀῑθ, γα ἴ]πα ρτοπιῖςο οῇ Ροίοτῖίγ ΒΥ Ἠίπι 
νοι]ά Ῥα 51Γ6, ἱπαςπιποἩ αφ {Ἠθ 8απιοθ Οπιπίρο- 
ίοπος, ΝΗΙΟΠ αἱ Βτεί Ὀτοισηί Ἠΐπα Ιπίο Ὀθίπᾳ, σου]ά 
ενα ταῖςο Ἠἶπα {Τοπ {Πο ἀθαά.”.  Ἠετο αὐτὸν ππδέ 
Ῥο «αρρ]ίεὰ {τοπα {λα οααςο {ο]]ονγῖηπα, ὅθεν αὐτὸν 
καὶ ἐν παραβ. ἐκομίσατο, Νοτάθ οΓ πο Ἰ]α ἀϊβιοι]ίγ, 
απά ννΒΙοἩ Ἰανο Ῥθεῃ ναγίοιΒ]γ Ιπίοτρτείεά. ΜαηΥ 
επι]παοπί ΕχροδίίοΓς, αποϊθπί απά ποάσγη,, πανθ 
{ακθη ἴ]ιο ἐν παραβολή [ΟΥ ἐν τύπῳ, ΟΣ ἐν συμβόλῳ 
τῆς ἀναστάσεως. Ξ16Ἠ απ ο]Ιρεῖς, Ἰούνθυοτ, ἶ5 ἴοο 
ματς {ο ὃς αἀπη[έθὰ, απἀ, α5 ΕΠ. οὔδοτνας, Ίδαπο 
ἱς πον/Ίατο οα]]εὰ α ἴγρο οῇ Οητῖςέ ἴῃ ἐαέ γεςρου ; 
ποτ οου]ά Ἰς, δἶπος ἴ]οτα ατα πο Ῥοϊπίς ΟΓ αἰπηί- 
Ιαπίγ. Τπετο οπη, Τ (Ἠ]π]ς, Ὦς πο ἀοιδέ ναί ἐν 
παραβολῃ ΠΊθαΠς “« αἰπηί πποᾶο,. ἔέ νν αἰπι]]- 
(πάς, οοπιραγα(πνε]γ.. Τι ἶ ποῖ, Ποι/θνοτ, 80 
ο]σας, το]ιαί ἵ8 ἴλε ροῖηί οῇ αἰπη]]αάς, ος οοπηρατί- 
8Ο. 9οπιθ, ἃ5 Ἴθψο., Ἠαπιπι., ΟΥ, απά 
Β{ππΓί, 5ἼΡροςο 1έ {ο Ὠ6 ἴ]θ νέκρωσις οὗ ΑὈτα]απα 
απά ῥαταµ τα. ᾱ,  Αὔταβαπι Ῥε]]ογυοά {λαί ἄοά 
οου]ά ταῖδο Τδααο {Γοπη ἴ]ο ἀθαά, Ὀδοσιςα ης Ἠαά, 
38 1{ ννοίς, ορίαἰπεά Ἠΐπα {Τοπα πο ἀθαά; Ἱ,  Ίι6 
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. ὁ ’ 3 ’ 3 . 3 1 

20 ἐν παρα ολ ἐκομίσατο. 7 Πίστει περὶ μελλογτων ειλογησεν Ισαακ Του 9ο, 
2 . 3 Π - ς » 

ὁ ΠΠίοτει Ιακὼῤ ἀποῦθνήσκων ἕκαστον των υἷων 1: 18.5, 1, 
3 ᾽ . 5 -” 

91 {ακω καὶ τον ΠΗσαῦ. 
ΕΛ Ὁ  ) 58 υ »” ω κ ὁ 

Ἰωσὴφ εὐλόγησε" καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον της ῥαβῤ- 

φ0δου αὐτοῦ. 
. . ’ - 2 , 3 » 

9 ραηλ ἐέμνημογευσε, καὶ περὶ των οστέων αὐτου 
.. - ’ , 5 3 .. , 3 - ’ 

ΠΙωῦσης γεννηθεὶς ἔκρυῤη τρ΄μηνον υπο τῶν πατέρων αυτου, διότι 
ς 2 . Ὁ , Ν 2 

εἶδον αστεῖον τὸ παιδίον” καὶ οὐκ 

αα5 Ῥοτη ο8 (ποθθ Υν]Ο κατὰ ταῦτα νεκροὶ ἤσαν. 
ΓΗΗ5, ποννενογ, 15 Ἠαγδας απά 15 ἰποοηβίκίθηί ννΠ]α 
Ίνο κ (ο/εάἰὶ α5 ἴο κομ., ΝΙΙΟΠ πθνθς ΠΙΘαΠΒ 
εἰππιρ]γ ἰο οὐ/αἶπ, Ὀαί ο γεοείυο Δαεᾖ, εἰί]ετ 1η ἴηθ 
νναγ οἳ γεσουρρίπσ ννμαῖ 5 Ἰο5δ, οτ ἵπ Τε [ΟΥ 
εοιποίμίησ σίνομ. Τι ἱ5 άΠΠΘΟΘΕΣΙΓΥ {ο οἰίε ΘχΧαπ- 
Ίος: 5ἶπσς {ο (τοείς ααίμους, δοί]ι 0]αβείσα] απ 
Πο αἰοίίο, αὈοαπά νι Ιηδίαπσοθβ. Απά {Ἴοβο 
νο αἀορί ο βγεί πιεπήοπεά Ἱπίετρτείαίίοῃ 
ο -ἡ ἴακο ἐκομίσατο ἵηπ ἰΠῖ 5εη59. Νε 
πηαδί, {πογοίοτα, (νι Οαἰνία, Τήπδ., απά Κατ.) 
επρρόςο [ια 5εη5ε {ο 6, ΄΄ Αὐταμαπα Ρε]ίογνεά {]αί 
ἀοά οομ]ά τεσα]] [5 5οπ {ο Πίος νετείοτο (0ε- 
οαµ5ο οἱ Ες ΓΗ). Ἠε αἰςο ἴπ Κα ΠἸάΠΠΟΙ (1.6. 
5 ἴξ Ὕνογο τα]ςεὰ {ΤΟΠ Όιε ἀ4εαά) τοσεἰνεᾷ Πτα 
ῦαο]ς [εα[α].. Εοτ ἴδααο Ίναςδ η α ΙΠάΠΠΘΓ ἀθαά, 
η Ἠ]ς Γαιμετ΄ς ορίπίοη απά 5 οννἠ; απἀ ὙΝα5 Τ6- 
αίογε {ο 5 {αΐ]νες, α5 16 ννετο [ΤΟ ία σαΐθς οῇ 
ἴμα στανθ. ὢςεο 2 Οο{. 1. 9, 10. 

20. πίστει] '«ὉΥ Γαία,” νίπ. ἵπ ο τενε]αίίοης 
πηαάθ {ο Ἠ]πα, απά ἵπ τε]ίαπος (λαί ιο Ῥ]οβδείησς 
Ἠθ ννας Ἰπνοκίηπςσ υυοι]ά Ἠανο (αῖτ οῇθοί. Καῖηπ. 
Ἠ/θ]] τεπηΆγίς5 : "εὐλογεῖν Ὠου Ίοσοο αἱ γΙ.θ. ποῦ 
αἰπιρ]ϊοϊίετ ποίαί αρργεεανῖ, 5εἆ εα πί οθτίο 6Υθή- 
{ατα αρρτθοαγί. ργΦηΠΊατθ.. ο αἱ5δο 5Ποννς λαί 
ῬΠί]ο τοσατὰεά (εδ εὐλογίαι αδ Ρτεάἰοίίοης. 
Ἔ]ο ννογάς περὶ µελλ. ππαδί πο, Υ 8οπῃθ, Ὀθ 
οοηκίγαε ννΙίῃ πίστει, Ὀμί εὐλόγ.; απᾶ ἴἶιο 86η86 
18, “τοβρεοίίπσ ἰλεῖτ Γαίατο οοπΠοῃ.”.  Απά 
{ποισῃ {πο Ὀἱοςδίησς {ατπεὰ οιί ἀῑΠετεοπί {γοια 
Ἠὶς Ιπίεπίίοη, γεί (να Ῥ]οφείησς ννοτθ ποί (ο Ίος 
ἀε[ινετεά “« π [αι ναί π6εγ εποα]ά Όο {]- 
β]]εά. 

21. ἀποθνήσκων] ΤΠαΥ Ῥο Ιπίοτρτείες υγ] 6οπἹθ 
Ἰα(μάς, {ο πιθαῃ /« ν]επ αΌοιί {ο ἀῑα; 2 νΥΠπίο] 
18 τοφμ]τεᾶ ὮΥ ΏΌιαο [αοίδ α5 τοοογτάεά ἵπ «εῃ- 
ορίς. 

-- Προσεκύνησεν --- αὐτοῦ.] ᾿ΤἩϊς 15, α5 αδαπ] νν(Ἡ 
Όινο Ἀρορί]ε, α οἰίαίίοῃ {ΓοΙΏ {ο Δερίμασίπίς απάἀ 
Ώπεγοίοτε πο ογθ1{ οῇ {πο νΥτ]ίαγ 15 ποί οοποθγπεἆ 
Τῃ {να αποδίίοη νΠθίμθγ (ιο Ηοῦγανν ΠΤ}” 5ἱιοι]ά 
Ῥο τοπάετες ΄' δίαβ” ος“ Ρος Παπά.” ἜΤῆο ννοτά 
νη] Ὄθεαγ αἰίπει 586η56, αοσογάἶησ {ο ἴμο Ροϊπί- 
Ίησ; απάἀ 8ΟΠΠΙΘ (45 Ὠοάάγ., Μαοκπ., απἆ Φί- 
ατί) αἀορί ἴα /[ογπε.  ταίμθγ αστθο γι 
Ἐοβεππῃ., (θδαθῃ., απά Καῑη. ἵπ ργοίογγίησ ἴμθ {αἱ - 
ἐεη, ννΠΙοΤ ἶ5 αρροτίεά Ὦγ ιο Μαβοτοίϊο ροϊπίίης, 
απά Ὦγ αἲ] επε απο]επί Ὑογείοης οχοορί ἴα δορί. 
λος ἶ5 ή 5εηςο Ιαῦ]θ {ο αΠΥ βογίοις οΡ]οσίίοη, 
ΙΓ νο απἀετείαπά {ο 3 ποί οῇ {πο Ἠοπά οῇ α 
θεά 5ο] α νε μ.ο, Ρα ἴἨθ αρροΓ ραγί {ογπιοά ΟΡ 
ἃ οπς ρίοιο, οἵ ἀϊναῃ, φοπιθίἡΊπρ Ικα οι (Τε- 
οἶαπ βοΐα. Όπ {πὶς Ζασοῦ ννας, πο ἀοιβέ, τος]πῖησ 
γην Εἱ5 αγαα, απά ἑουγατάς (ΙΙ, ἵπ αἰπιίησ αἱ {πο 
Κποεε]ίης ρορίατο αρρτορτία{θ {0 ννογβΗίρ, ης ννοι]ἀ 
πεςεβκαγΙ]γ Ῥα6 ἰαγποά. "Πο προσκύνησις 38, νο 
ΠΙΑΥ ΒΗΡΡΟΡΕ, απ αοί οὗ ἀονοιί (ᾖλαπκβα]ποςς {ο 
(οά, [ος Μανίπσ ρτοίθοίθά Ἠΐπα {γοισ]ι 16, απά 
Ῥτοισ]ί αὐοιί Πς θατία] ἴη σς Ἰαπά οῇ Ῥτοπηιςο : 
νπ]έ]χες 6, ννἩ λα οΥο οῇ ΕΗ11], ]οο]κοά Γογννατά 
{ο {16 τεπηοναἰ οἱ Ἠΐς Ροβίοτί(γ. 

Έτοπι ναί, Ἰούνεγετ, 18 βαὶά ἴπ (θμθεῖς, να 

2 » - 

μΗίστει {ωσηφ τελευτῶν περὶ τῆς 
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ν εῃ, 97. 9ἳ, 

ἁ 47. οἱ. 

2ο / ” ς - 3 

ἐξόδου τῶν υιῶν 16-- 3 ἄεπ. 50. 34. 
: ν ὃ Ἐχοά. 1. 18, ἐνετείλατο.  Πίστει κος Ἱῃ, 

Αοιβ 7. 20. 

ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ 

βπά (παί πο ῥορείπσ οῇ Π8΄5οη5 {οοῖς Ρ]αςσθ ποί αξ 
ια πιο οϐ 5 ννοτςΠἰρρίπσ {ούνατάς {πο θε 
πεας, Όαί α[τεγισαγάςδ; ποι, ΠΟΝΥΕΥΕΣ, αξ Μο]αε]ί 
ΙΠΙ4σίΠΘ5., α οοπσἰάεγαδίε τηε α{ίεγ; {ος πε Ηεῦ. 
ΣΠ απά ς «Γθεὶς μετὰ ταῦτα 3Τθ ο[ἴεη π5εά ος 
ἃ δ/ιο}{ Εἶπιο α[ῖετ. Απά ἰπαί 16 οοι]ά ποί Όο ἰοπο, 
15 Ρἰαΐπ {οπι {πο ννοτὰς οϐ (46η. χ]ν. 29. 6 ὖια 
Ππιθ ἀγειο πιἰσ]ι ειαί [δταε] πιαδί ἀῑθ.”.  Απά Ἰετο 
1 τηαΥ Ὄο οββεινε ναί ία 56η5ε, “΄ ρε75 θας,7 
15 [αγ πποτο {ο {Πε ΡΙτροξο {Παπ σία[; 5ἶπος 1έ 8 
Ρτοῦαθ]ε εχαί [τας] ννας Ιαθουτίηςσ απάἆετ ἀερίίγ, 
απά πιασ] οοπβηεἁ {ο Πῖδ οοισοἩ. ἈΑἀπιιϊιίπα, 
Ἠοννενας, (αί {πε οἰτοιπηδίαπσςϐ Ίδεγε αἰφίίποί, 
γαί Πέ ννΙ]] ποί Γο]]1ονν ἐ]ιαί ἴογο ἶ5 αΏηΥ ἀἱδογεραποι 
Ὀείνύθεπ {1ο αοσοιηίς οῇ Μοβες απἀ {με Αροεί]ο. 
Ἠγε ΠΙαΥ τεσατὰ {ια γνοτᾷβ καὶ προσεκύνησε --- αὐτοῦ 
α5 Γοτιπῖπσ α οἶπαςαο απ]ίο ἀῑδίποί (οπι {Πε Ρτε- 
οεάίπσ; απἀ 5Ιρροςο {]αί πίστει ἵ5 πεαηί {ο ϱθ Τθ- 
Ῥεαίεά. Βεπάατς, ΄΄ Ὀγ [α11, ίοο, Ἰε ν’ογδμίρρες, 
ο. Ἔ]ας αἲ] ἀπΠοι]ίγ ναπίεπες; [ο Νε οαηποί 
γασατᾷ {λα ἱχαπεροδ]ίοη οῇ {ο οτάετ οῇ {πο α8 
ΔΗΥ, ---5αε Ὀεῖπσ [γεαιοεπί ἵπ Βοπρίατθο. Απά 
Ἀστε 1έ ἶ5 οῇ ν6τγ Ιί]ε οοπεθαιςποθ, 5ἶπος, ΓΓοπι 
Όπε αἶγ οβ νο Μοβαίο αοσοιπί, 1έ ἶ5 ενἰιἀάεη{ί έῑιας 
{μα ἴννο οἰτουμπηδίαποςς Ίεγθ ΥΠ α Υ6ΕΥΥ 5]οτί 
Ώπιθ οἳ 6αεἩ οίμετ; ππάἆ αφ {πα γρ) ϊπεῖρίε ο [αῑί]ι 
γ/α5 θα α]Ι1γ οοπερίοιοις 1Π ῥού/ι, ΠιαΥ αἴθ {1εγθ- 
{οτε πιεπϊοπεά οοπ]οἰπί]γ. 1 Ἠανο Ρροϊπίεά ας- 
οοτάἴπα]γ, οἩ {πε ααἰ]λοτΙίγ οϐ ιο Ὑπ]σαίο απά 
πε ΕάῑΙῑοπ5 ο{ (τίεςὺ., Τππη., Ὑαίΐοετ, {πο Ἐὰ]ε 
ἘάΙίοτ, απἀ, Ίοηςσ Ῥοείοτε ἴπεπι, οἳ ΕΠοί. αρ. 
(ποπ. ο, 1 πά, οοΠΒΤΠΙΒ ΠΙΥ ορίπΊοη αδ {ο 
Ώνο τοροαίἶι]οπ ΟΡ πίστει, 45 Ἄρρεατς [οπι Πἱ8 
Ἡογάς, Νίο] αγ {ηθςθ: τοσοῦτόν, Φησιν, ἐπίστευσε 
τοῖς ἐσομένοις, ὅτι καὶ προσεκύνησε τῷ ῥάβδῳ, ὁοκῶν 
ὁρᾷν τὰ ἐσόμενα. 

2. πίστει ---- ἐνετείλατο.] Ἔπεςο ννοτάς ννοτε, Ι 
αρρτε]ιαπά, Ιπίεπάεά {ο Ῥεο εχρ]απλίοτγ οϐ νμαί 
γ/ας καἱά αἱ ν. 20, 21., απᾶ ἰο Ποτθ {111γ ἀενα]ορα 
Ὠιείτ 86Ἠ56,. Τί ννας Γαἱ{1, {Πο Αροδίιο εποννς, 
ὑλαί νγας ἔο πιονῖησ Ρεϊποίρ]θ Ροί] 1Π {Πθ εὐλογία 
απά {Πο προσκύνησις. Απα ἴ]ο γνογᾷς ἐμνημόνευσε 
περὶ τῆς ἐζόδου τῶν υ. Ἰ. (ν/Ἠθγα ἐμνημ. πιυδί Ὀ6 ππῃ- 
ἀετειοοά οἱ ργορ/ιείσαϊ ππεη{1οη) ατα Ιπίεπάεά {ο 
Μµφέγαίε λα περὶ τῶν µελλόντων, απά {ἴἶιε περὶ τῶν 
ὀστέων α. ἐν. ΔΤ6 ππεαπί {ο Ῥοϊπί {ο ἴῑιο οἴγομπῃ- 
βίαποθ ν]ο ]εὰ {ο {ο προσκύνησις. Τηαί ἴἶνα 
5απιο Ιπ]πποίίοη 5ποπ]ά Παγε θεδη ασαἶπ σἵνεῃ, αἲ 
Ότο Ἰαδί 5οἱθεπ]η Ῥ]οβείπσ, ἵνα ππίητα]. Όπ ἴπε 
/ογπιογ ο0σ88ΙΟΠ, 16 ΞΘΕΙΗΡ, {ο Ῥα{γίατο]λ ἀῑά πο 
σίνο {ο ο)ίε[ τθαξοπ ΓΟΥ ία Ἰπ]αποίίοπ; Ραΐ ἀῑὰ 
8ο ἵη (με Ἰαΐΐος, ν]εη νο 6ΡοΚθ περὶ τῶν µελλόντων. 

23---29. Ἠετε {1ο Αρορί]ο Π]ηαδίταίες λε ργίη- 
εἴριο οῇ [αλ αἱ ορετα(ίπσ οἨΠ αποῄιεγ στεαί 
Ἐουπάστ, α5 Ιέ ννογθ ΟΓ {ο «ος παοηπ; απά 
Ἱηίτοάμοςς {ηθ ομ]οξ Ιπείαπσες ο{ Πὶς Γαλ, ὉΥ α- 
γεγίῖησ {ο (αί οῇ Ἠ]5 Ῥαγεπίς, α5 ον]ποεᾶ Ιπ5ο 
οοπβἀεπ!]γ οοπιπη]Ηηῃσ {ο {Πθ «ατο ο{ Ρτονίάεποθ 
ένα οΙ]ά, ννοπα, Ποπι α Ρετδιαβδίοη οῇ Πὶ5 Ρείησ 
ἀεείποά {ο βοπιείῃίησ στθαί, ἴ9ὗύ Ἰαά, αἲ ἠιαῖτ 
Ἱπππίποπί Ῥρετῖ], Ῥτοβεγγεά {[οτ {ἴτοο πιοπίῇΒ, 
« Τμαί Ἰο γνου]ἀ Ώεοοπιθ απ εχίταοτάίπατν οΠί]ά 
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ο Εχοιί 2, 10 , 
βασιλέως. 11. 

Ρο, 84. 11. ) ͵ δια, 

ὕ υγατρος Φαραω 

ΠΡΡΗΕΝΝΣ 6ΗΔΡ. ΧΙ. 24--- 50. 

.. »ὁ , ’ 2 ’ ν ’ 

ὁΠίυτει Μωῦσῆς, µέγας γενόμενος, ἠργήσατο λέγεσθαι υἱὸς 94 
.η 3 εν { ω - - ο 

μαλλον ἑἆλυμενος συγκακουχεῖσθαι τῳ Λλαῳ του 20 

Θεοῦ, ἡ πρὀσ ν ἔχειν ἆ τίας ἀπόλαυσιν μείζονα πλοῦτον ἤγη-- 96 εοὔ, ᾗ πρὀσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας μείζ ηγη 
, - Γ η ’ - Λ 3 ) - ὰ 4 

σάµενος τῶν ἐν Αἰγύπτῳ Φησαυρῶν τὸν Ογνειδισμὸν τοῦ Χριοτοῦ 

ἆ Εχοὰ. 10. 38, ἀπέβλεπε γὰρ εἲς τὴν µιοθαποδοσίαν. Ἱ Πίοτει κατέλιπεν 4ἴγυπτον, 91 
4 19. ΔΙ, δο, 
ἃ 19. ΙΤ; 8ο, 

ο Εχοά. 13.8, ἐκαρτέρησε. 
[νὴ 

ἁ 5Ι. 0». 
{Εχοά. 14. 91, 
99, 

εὐο.θ.0.  γύπτιοι κατεπόθησαν. 

Όπεν αασπτεὰ, 5αγ ἴπα Οοπηπιεηίαίοτς, ἴπτοπι Ἰ]8 
τοπιπατκαθ]ε οοπιπε]Ίηθ5ς; {πα απο]επί5 τορατάίησ 
Οιαί αξ α τηατ]ς οὗ Ε]νίπο [ανοιτ,”. Βαΐ ᾳοδερµας 
απά Ῥμί]ο, ρειΠαρς τσηί]ν, απἀογείαπά Τί αἱδο οῇ 
α οργίαἰη ατισηκί αἲτ, ΝΟ απποαησθά Μπι αδ 
1κε]ν {ο τίςο αΏονθ α Ργἰναίο οοπάΙίοη. ΟΡ λε 
Γ4ΓΘ 156 ΟΓ πατέρων ΓοΥ ραγεπ!ς, πἩ εκαππρ]ε 5 αᾱ- 
ἀπσεὰ Ὦγ Υγ είς. (νοπι Ρατίοπίας. 

24. μέγας γενόμενος] “ νε Ἡο Ἰαά αἰίαίηεά 
πηση)5 οσίπίο.. ΄'Γηϊ 5εη5ςο ΟΓ μέγας, ΝΠΙΟΠ ος- 
ος ΙΠ {με Ὀοδί Υνγίεγς (Τοπ ΗΟΠΙΕΓ ἀογγηννατάς, 
9 εαρροτίοά Ὁγ πιο αι ]λογῖίγ οῇ ια ῬεδοΠ. 9ΥΓ., 
απά τοαυἰγος ὮΥ ίππο Ηεῦγενν. ᾿ΗἨρνήσατο λέγεσθαι 
ποεὰ ποί 6 ππἀρτείοοά οϐ απγ {οτπια] τε[ακα]: 
Ῥαΐ πιαγ Ιπθτε]γ 6 ἴακεπ {ο ἀεποίο ἐπαί πε ννας 
πιοί ἀἱκροφρίάί ἴο Ὀδ 5ο οα]]οά; ννλῖοἩ 15 αιιοβίεά 
ὮΥ Όιαο νηο]ιε οϐ πο παγαον ἵπ Ἠκοάμς. Τί 
866Ίη5 Ίο /αά ᾖοοπ τεσατᾷοᾷ α5 5οη οῇ Ῥ]αταοῇῃ”8 
ααασηίογ. ἵπ Πὶς ἀἰδανοννα] οῇ (ς Το γνας ἵῃ- 
ἀπσεά ΡΥ Π5 τοφο]α{]οῃ {ο τεποησε αἰ] 9 ΡΓοξ- 
οοείς, απἀ ἀθνοίαε Ἠϊπιβε]Ώ {ο {πο ἀε[ίνεταποςῬ οῇ 
ἵ οοΠίΤΥπΙεΠ. Απά ποίῖ Ρεί]ῃσ {Πο παίητα] 5οη, 

Πε ἁῑά ποί ο,οβθ {ο Ώο (ιο αἀορίεά 5οπ οῇἳ Ρ]α- 
ταο]΄ς ἀαασΏίοτ, 

ΤἨε ποχί ἵννο Υ6ή5ε5 ΑΠΟΥΥ {ο οχίοπί ο! νο 
βαοτ]ῇσο ο πιαάο, τεργεβοηίίης ἨΙπη αδ οχο]αησ- 
ἴηπσ {ο ννδα]Ἡ, ΠΙΧΗΣΥ, απά φἱη[α]. Ρ]θαφατος οῇ α 
οουτί (ωθη πο «νοα]ίοςδέ, (ποισῃ {ο πηοδί οΟΓ- 
ταρί ἵπ πα ννοτ], {ος ἴηε ορρτοβείοπ απά Ἰηδυ]έ 
νο], ν]θη νο ρτοίθρ5θοἆ Πἰπηςο]{ απ Ἱετασ]]ία, Ίο 
πλυδί Ἰανο {ο οποοιηίθογ,. "ἜΓ]ο πρόσκαιρον Ροϊηίς 
αί οπθ οἳ πο ΓΘά5οΠ5 {οτ (5 Ῥγο[ετοηπσς; απᾶ 
Ιπάϊτεσί]γ οοπμ/γαδῖς {πε ενοτ]αδίῖησ Ῥ]εκεῖησς οοΠ- 
{οττεά Ὦγ (ῑοᾶ, {ο ιο Ποοίίηπσ Ρρ]εακατος ο[ βἱη, 
Εογ ἐν Αἰγύπτῳ 5ενοτα] ΜΒ. απά Υ6Γ6ΙΟΠΒ, απά 
ΒΟΠΠ6 Ἐαίιοις απάἀ εατ]γ Εάά., Ἠανο Λἰγύπτου, 
νπ]οῃ 19 οδῖτοά Ὁγ τίοςὺ. ΜαΜΠ., ἕπαρρ, Ῥομοίς, 
απά Πέτα, νο τορατὰ {νο 6ΟΠΙΠΠΟΠ τοπἶπσ αφ α 
ρ]οβ. Βυί ον Αἰγύπτου 5ποι]ά γοφηῖγε ἃ ος, 
1 19 ποί ϱΛΔΥ {ο 66. 1 αποιπ]ά ταίμθγ 5οσπι {μαί 
Αἰγύπτου ἵδ α οοΓγροῄοη. Απά ιο επρροτί οϐ 
Ὑοτείοης ἴπ α οᾳ5ο Ἰ]κο (5 19 ποί είτοῃσ. 
τοβροοί {ο [ο οαχρΓΘΒΒΙΟΠ ὀνειδισμὸν τοῦ Χρ., 1 18 
νατΙους]γ οχρ]αϊίποᾶ, Τὴο αποϊεπί απά πηοδί πιο- 
θΓγη Εχροβίίοτς {πο Τί {ο πισαῃ, -' οοΠ{άΠΙΘΙΥ 5ἵπι- 
ἴ]ατ {ο πα νο Ο]γ]κί ειβῄετοά : ) τοιπαγκίπσ 
ενα ιο (σπί, οΏιεπ ἀθφποίος οοπρατίκοη, ΟΥ εἰ- 
παπάς, α5 Τ,αἷκο χὶ. 29, σημεῖον ᾿Ἰωνᾶ. 3 0οΥ. ἵν. 
10. νέκρωσις τοῦ Ιησοῦ. 32,095. . ὄ. παθήµατα Ἆρι- 
στοῦ.. 'ΤΓηϊ5, Ἰοννθνοτ, 86ΘΙΗΦ βΟΠΙΘΥΝ/ΠΠί ίοο ο0η- 
Πποά π νίονν ο) μα 5«οη8θ: απά 1 56επῃς Ῥοίίοτ, 
νι Ὦρ. Ἠα]], Φοοίέ, απᾶ Κπίπ., {ο οχρ]αίΠ, “' νο 
τορτοπο]. νο] Ίνα, ἰοσθίμογ 1 (πο ροορ]ο οϐ 
Τεταε!, εΠοτοά Γ{ογ {ια οχραοία{ίοη οϐ Ογίκ,) 
ἱ.6. α Ποάθοιηθγ νο ]λοι]ά ατῖδο Γγοπι απποησ 
εποπι. 6ο 1 Οογ. κ. 4. 9. Τὴν µισθ.. ἴπο ΓΗ{1γο 
τον/ατὰ οἱ [αἱ] απά οομείαπογ {ο Ώο οχροοίεὰ 1η 

5! ) ς 32 ’ ᾿ ’ Π » 

τος, ἵνα µη ο ὀλοῦρευων τα πρωτοτοκα ὠΦίγη αὐτων. 
᾽ 9 ς κ τ ω ’ 

σαν τὴν ἐρυθρὰν Φάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς" ἧς πεῖραν λαβόντες οἳ «4ἱ-- 
ς Π 

6 Πίστει τὰ τείχη Τεριχὼ ἔπεσε, κυκλωθέντα 30 

. ᾽ » Π . 3 »/ ς ς - 

μὴ φοβηθεὶς τον ὕωυμον του ῥασιλέως τον γαρ αὀρατον ὥς ορων 
; ᾽ Π - . 

 Ηίστει πεποίηκε τὸ πάσχα καὶ τὴν πρὀσχυσιν τοῦ αἵμα- 58 

ΓΠίστει διέβη-- 99 

Ἰθανεπ, οΓ ν]οἩ {1 Ῥοββεβδίοη οῇ «απααπ Ύναβ 
Ραΐ α {γρθο. 

ὦΤ. πίστει κατέλιπεν Α. μὴ φοβ.] Τηε Ὀοςί Ἐκ- 
Ροβίϊοι» ατα αστεεά {μαί {με Ἠγτίίοτ ἶ5 ερεακίπα, 
ποῖ ο 5 ΒΙσηί {ο ΜΙάΐαπ, θαί οῇ 9 ἀερατίατο 
{τοπι [σγρί ἴ]ε φεεοπᾶ. πια, νεη Ὦθς Ἰεὰ [οτί] 
Όιο Ἱςταε]ίες [τοι Εσγρί. Απά (ποισῃ, ἵπ ἴηθ 
ΓΟΥΠΙ6Υ 6156, Ἡε ἠαά Ῥδεῃ ἴπ στραί Γθαγ, 1Π πα ]αἱ- 
ίοτ 6 Ὕνας Γεατ]εςς; ἀῑά ποῖ Πεεά ἴο πιἰπαίοτγ 
πνογάς οῇ έ]ιε Κῑησ οη Πῖ5 Ιθανίησ, “ 9ες ΠΙΥ [1ος 
ηΟ ΠΠΟΓΘ;  πΟΓ {16 νεησθαποςθ ννΙ νΥΠΙο] με ννας 
86 {ο υἱδῖί {πε Ἰ5γαε]ιίος ἔογ {μεῖτ ἀερατίίηρ ἵπ 
αρίίε οἱ Ἠίτη. 

--- ἐκαρτέρησε] δεῖ]. πάντα, ἃ5 ΤΠεορΏγ]ας ε1ρ- 
Ρ]168. Ῥ]οτο ἵ6 4η εἰαεσαπος ἴηπ {5 εΙΠρίσα] 
5εηςθ. Ὦγ ΥΙο] 1 εχαςίΙγ οογγεδροηπάς {ο ους 
νατῦ {ο ῥραγ τρ; απἀ, ἴποισῃ απποίϊσεά Ὦγ ἴθ 
πιοάστη Οοπηπιεηία{οις, 1ΐ οσο τς 1π {πθ Ὀοθεί Οἶας- 
εἰσα] ννπίεις. 3ο Τπαογά. Π. 44. καρτερεῖν δὲ χρὴ 
ἄλλων παίδων ἐλπίδ. Εαπῖρ. Α]ο. 1074. ῥᾷον παραι- 
νεῖν, ἢ παθόντα καρτερεῖν, απά Ἐ]εςῬ. 148. ὄψει µε 
καρτεροῦνθ”, ὅταν δέῃ. Απά 5ο Ὑ]γσι] αςος ἄπγαγο 
ἵπ π. 1. 201. Πμγαίε, οἳ νοφπιοί τεῦις εοτναίθ 
5εοιηᾶῖ. ἜΤ]μα5 Όιο σεπετα] 5οη5εο ἶ5: “ο οοΙἵ- 
ἂσθοιδΙΥ εποοιηίετες {ηε ασατάς οῇ ἀἰκοῦεάίεπσθ 
ίο πα εατίῃ]γ απά νἰιρ]ο Κίπσ, α5 Κεερίησ ἵπ 
ν]16νν Ἠῖς ραταπιουηέ ἀπίγ {ο {ναί Μοπατο] ννπο ἶ8 
πιο τςήλίε, (λα Τ,οτά οἳ Ἠδανεη απά οατίμ.’. 896 
ποια , 

20. πεποίηκε.] Α]πιοςί αἲ] Εχροςϊΐογς ἰακε 1ΐ {ο 
πηθαη “«οε]ερταίοά : Ρας Βὔμπιο απἀ Καῑπ., “«ἶπ- 
εΜ{πίοά ;”. οὐδοτνίησ (ναί α ἴοτπι οϐ ἸαΜαάς 18 
πἀαρίος, {ο βη]ί οί] τὸ πάσχα απᾶ τὴν πρόσχυσιν 
τοῦ αἵματος. 1 5 ρ]αϊπ ναί ἰπῖς ννας ἆοπε «έἴπ 
Γη] ει," τν 6. ἵπ ΠΗ1 οοπβάεπος οῇ {ο ῥργεςθινα- 
ΠοἨ ρτοπηϊςες, απά αἱδο 1π Γα11 οϐ α Ἠϊσπετ Κἰπα : 
Πιο τἱίο Ῥεῖηπσ ποί ΟΠΙΥ α πιοπιογῖα] ο Τετας]”ϐ 
ἀο]ΐνοιαπσς, Ὀπί αἶςο α ἰγρίσαὶ ρτοβσιγαίίοη ΟΕ 
ου κα]ναίίοη ὮΥ {πο ἀθαίῃμ οὗ ΟἨτίςί, απά ὮΥ Γαἲ(λ 
ἵπ Ἠ]6 Ἠ]οοά  Ώθο Όναι, ΜασΚη., απά Ξοοίε; απᾶ 
οοπηρατο 1 Οογ. ν. Ἰ. Τὴν πρόσχ., 1. 6. ο ο[δίοπ 
ππά ε«ρτ]πκ]ίησ ο{ Ῥ]ουἆ πιεηί]οπεά ἵπ Εχοά. χίῖ, 

” 

39). τὴν ἐρυβρὰν θάλασσαν.] ΔΞαϊᾶ Ὦγ ἴλο Ὀοεί 
Οοπηπιθπ{α{οἵς {ο Ὦθ 5ο οα]]οά {γοπι {ο τοά πσα, 
ἱππρατίοά Ὦγ ο ννθοάς ννἰ ννμίος 1 αὐοιπάΒ, 
ΙΠΒΟΠΙΠΕΣ. ελαί 1έ 185 οσ]]εά ἵπ (αεποςίς ηιοσο., 

«Ἠιο ννοοᾷν 56η.) Απά 5ο 1ο Ῥοεοῇ. 8γτ. Τγαῃ8- 
Ἰπίοτ οα]]ς Π. Αί ἧς ΠΙΠΗΥ 5αρρ]ν θαλάσσης : οἱηθς, 
ΤΠΟΤΘ ῬΤΟΡΕΓΙΥ, ὁιαβάσεως. Επι Τ Ῥτο[ετ, ννί]ι 
αῑη., ζηρᾶς, ἰ. 6.  ου]ς εἰσοί ροτίσα]απα [αοατὶ, 
πη ΙΥΠΗΦΙΤΙΠ 6556 Ῥγαρυἱἑαταπη.  Πεῖραν λαμβ. 
τινὸς ἵ8 α Ρῃταςδθ ΟΟΠΙΤΙΟΠ ἵπ ἴ]νο Ῥοςί ννγίους, πε 
31ο Γουπά 1π {πο Ξορί., 5 ου{, χχν]]. 66. 

50. πίστει ---- ἡμέρας.] ἜΤ]ιο 8οηφ8ο (ροτνοτίοᾷ ΒΥ 
8οπιθ ἴο [αγοιχ Ὠείτ ροσι]ίαγ γίεννς τεερεοίίπᾳ 
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Ὦ 108. 2, ]. ς ’ ς ) ς ’ 2 / ο 3 

81 ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. " Πίστει Ραὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπωλετο τοῖς ἄπει- «δν. 
, - , υ ’ 3 . 

3 Φήσασι, δεξαµένη τους καταυκόοπους µετ ειρήνης. 
/ ’ ’ ς ’ Ἡ η ᾽ ’ 

ἐπιλείψει γάρ µε διηγούµενο» ὃ χρόνος περὶ Ιεδεων Ἠαρακ τε, 
. 3 ’ α α ᾽ - - Ἐ 

33 Σαμψὼν καὶ Ιεφθάε, «αυϊδ τε καὶ «Σαμουήλ καὶ τῶν προφητων 

. , Ἡ 1πες 2, 90. 
Καὶ τί ἔτι λέγω ; 11μά, 4.6. 

ἅ 6. 1ϊ 
λα 1. 

6 κ ιο 1. 
κ «οὐ 18. 24. 

6 1 βαπι. 1. 90. 
ᾱ 19. ΙΤ, ἄο, 

ῳ ’ ΄ Π .] , ΄ 3 , 

διὰ πίστεως κατηγωγίσα»ντο ῥασιλείας, ειργασαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυ-- ἃ 18. 1. 
ὅ ΙΤ. 45. 
κ.ά. 14.6. ω ΄ / , 1 ’ ' 

81 χον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόµατα Λλεόντων, ΄ἔόῤεσαν δύναμιν πυρος, ρω] αἡ, 
3/ / / » ’ ων 3 , ῃ , 2 ΡαΠῃ. 8. 
εφυγον οτοµαστα μαχαιρᾶς, ἐνεδυναμω Ψη σαν απο σαὸο ϱεγεἰ ας, ἐγ ΣΥ] 6 ησαν ὅ 10. 19. 

1 

Ῥαπ. 6. 29. 
«9, 9. 1ου. 42. 10. Βεα]. 6. 9. ἃ 89, 20, ἄο. ἶδα. 98. 21. ὨΏσαη. ὃ. 25. 

Οἱ τοππαγκαῦ]θ οσσιττεπσς) Ρ]αἶπ]γ 15, ΄΄ Π ννας 
ὮΥ Εαἰ( επαῖ ο ννα]]ε οῇ δετίο]ο Γ6Ι1, α[τετ Ἠαν- 
πρ Ώ6εεῃ οοππραβεεὰ αὐοιί 5εΥθη 44Υ5; 2 {Πθ Ρο- 
τῖοὰ Εοτεῖο]ὰ Ὦγ (οά, αἲ νηίοὮ πα οἵίγ ναι] 
εἰοι]ά [α1.. Ἀον Ες ννας Ῥεγιηϊίίε ἴο ΠαρρεΠ 
ἐπὶ πίστει, 1. 6. ΟΠ πεσοοιπί οἱ έ [αἰ{ῃ οἱ ᾳοβπαα 
απά Ἰής αΓΠΥ ἵηπ {ο α5δυταηπσοες οἳ ἄοά. Απά 
ἐογοίοτο {ο ἴπαῖ Γη] πα Γα]11 ο πε ο ΠΙαΥ ἶπ 
α οθτίαἰη 5οη5θο Ὀθ αδοτίρθαά. Ἰπάεοά, ἴπε ποια 
αΠαϊγ ννας 5αρετηαίυτα]: Γος ἴπο Τπταε]]ίες Ὕ/ετα 
ΠΙΘΓΕΙΥ {ο ππατοὮ τοιπά {με ρ]ασθ {ο 5εγθεη ἀαγ5, 
Ριοννίησ 1 ἱταππρείς, Ραΐ αὐφίαιπίησ {τοπι αἰίασ]ς. 
Τ]αί πο ννα]]ς ἀῑά /α11, ἵ α /αοί ννηὶο]ι οαηποί Ώο 
εχρ]αϊπαά αἵναΥ ὉΥ αηγ Ρηἱ]ο]οσίοα] ἀθνῖοο οΓ 
Έμο5ο νν]ο 56ο {ο ΓΕΠΙΟΥΘ {16 πιἰτασι]οις. Τηαί 
Οναῖτ (111, Ώνουσ ροββΙὈΙγ Ῥτουισμί αὐοιί ὮΥ Όπο 
μ96 οἱ {ο Ρονοῖς οὗ Ἠππίμτθ, Ίνα5δ Ῥτοάισεά 1η 
5Η6Ρ α ΜΥ 45 ἴο Ῥγοάιεθ ἴπα ῥγείεπαίγαί, απά 
Ώεγε[οτα Ίνα5 ΙΠΙΤάΟΠΙΟΙ5, σαπποί γαᾶδοπαΡΙγ Όθ 
ἀοιθίεά. : 

9]. πίστει] 1. 6. Ἱππρ]]οῖί ΓαΙ{Π ἵπ πο ἁθο]ατα[ίοπβ 
οὗ ἀοά, ναί 2 επῖο]ο εποι]ά 6 ίακεῃπ. 

---ἡ πόρνη.] Μαν Οοπιπιεηίαίοι Ἰανο 5ο 
αἰππιυ]εά αἲ ΙΠὶς ἴθτια, εππρ]ογεά ΊἸεταο απἀ ἵπ 
ζαπ6ς Τι, 20, επαξ 16Υ Ἀανα αἰίεππρίεά {ο αβἲχ {ο 
1 8οῃ1ο αἰσπίβοπίϊοη γατγ]ησ [ΟΠ {πθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
οπ6; εἴί]ει ἰάοἰαίγοδς, ΟΥ Ιιοδίοο. ΝΟ πο ΓΟΓ- 
ΠΟΥ ἶ5 οαπίίο ἱπαάπηϊβείρ]θ ἵπ α Ρ]αΐη πατταίίοη Ίἶκο 
Έναί Ἱη ἆοδᾖ. 1. 1.5 νι. 11; αχῖὶ. 21. Απά (με 
Ἰα[ίετ, (ποισῃ 5οπιενμαί οοπηίεπαηοεά ΡΥ ᾖο5θ- 
Ἰα5 απά {ο ϱΠαἱάεο ραταρηγαςί, 15 απίεπαῦ]ε; 
Ὁτ, α5 {πα Ὀοσί Πευταϊδίς ατα αστεθᾶ, ὉἹ1τ 31] 
Όδαγ πο 516 86η58, δἶησε 1{ σαπποῖ οοπιθ {ΤοΙη {6 
τοοί [ν {ο {εεά, Ὀαί [τοπ 111, ἴο οοπιπη]{ ΥΥΠΟΓΕ- 

ἆοπι. Άεο Φέμπτί. Καπ. Ιπάθεά, δασσοςίς, (παί 
Ψ/ΘΓΘ 6 ΘΥΘΠ {ο αἀορί ἰμαί 56πΠ5ε, ΄΄ Τί ννου]ἀ 
οοτηθ {ο πο 8απηθ {Πίπσ: 5Ίπος. Ιπ αποϊεηί {41ΠΠ65, 
Ώιοςς Ἠοβίεςςαος 'νοτο σεπετα]]γ Πατ]οί.” Βιί 
Όναί, ἵ αρρτελεπά, οπΙΥ αρρ]ίε5 {ο ΠΙΙοἩ {αἱεγ 
πιο. Αί (Πίς οατ]γ ροτ]οᾷ, ἴππδ νετ 803ΤςΕΙΥ 
ἵῃ α9θ αἱ αἲἰ. Τί ννας ο ΓΓεαΙςΠοΥ οἳ (ανε]]ῖπσ 
Όναῖ, 1η Γαία ᾖπιθς, τοπάρτεά ΙΠΠ5 ΠΘΟΘΒΒΙΤΥΣ απά 
Όνο πππ] {πάς οἱ (τανε]]ετβ αἱ 5ΗΟΠ Ρρ]ασες ἵοπάεάᾶ 
{ο Ρτούιος νίοθ. Τί 15 Ῥοβδί, Ἠοννενετ, ἴο τείαϊη 
Όνο αδαπὶ 5οπ5θ ο ές ννοτά, απάἀ, νηί Μασ]η., {ο 
ΒΙΡΡΟΕο {Παί Πα]αῦ ἶ5 ποτε 5ο οα]]εά, Ώεοαιςε 5Ώθ 
Ὠπά οπεε Ὀαεῃ 5ο” νἰπ. Ὀοε[οτο Ἰετ Ῥείπσ Ρτοιρῃί 
{ο {νο Κπονν]οεάσο οῇ {πο ἴταθ (.οά, απά Ὀείπσ θ- 
οοεΐνες Ιπίο {πο Ῥοὰγ οῇ {ιο Πο]γ ΡθορΙε, {ο5ῇ. γἱ. 
20: α[ίοτ νυμῖο]ι βἶνα ννας 611] οα]]εά Ὁγ Ίου Γο- 
ππογ αρρε]]αίίοῃ, {ποιση 5η Ἰαά τεί[ογπιεά Ἠετ 
μ{9. Ῥο απί Ναί, χχνΙ. 6. ΒΙποη 16 σα]]εά {ια 
Ἱμεροτ, Ῥεσαι5α Ίο ᾖαά ΓΟΓΙΠΘΤΙΥ Όθεῃ 5αοἩΣ απἀ 
Μαι]νονν ννα5 οπ]]οὰ {πα Ῥηδθ]ίσαη, {ΟΥ {ο βαπιθ 
ΤΕΔΦΟΠ. 

Εἰρήνης 15 Ὁγ ἴἶνο Ῥοδί Ἐκροφίΐοτς Ιπίετρτείεά 
« Κάπάπαεςς, οουτίθςΥ, Ποβρι{αΠίγ.  Βυαΐ ατα πιαΥ 
αἱ5ο Ός απ α]]αςίοη {ο 8οΠ16 Γοτπια]α οῇ αἀάτοςς οἨ 
γθοε]νῖησ αΠπγ οηθ {0 α Ἠοίβθ; απάἀ 48 {6 ν’οτάβ 

νο. Ἡ 

8.1. 

2. 29. 
104, Τ. 21. ἃ 15. 15. 1 Βαπη. 14. 1, δο. δὲ 20. 1. 3 Βαπι. Τ. 19. 1 Β]η5ε 9. 4. δι 19. 1, ο. 2 Κἰπρβ 6. 16. ᾱ 20. 7. 1 0Ἠτον. 

αἲ Ραγίίπσ Ὕνετε «(4ο ἴπ ρθασε,” 5ο {Ίετε πιὶσῃί Ὀθ 
α ςΙπ]]]ατ Γοτπηα]α, “ Οοπιο ἵπ ρθασε,” Πο 5α]- 
ἰα{{οῃ (45 ρεαςεε Ἱπιρ]]εά 5εοΓΙ{Υ, ἱταπαι]])1{γ, απἀ 
Παρρίηεςς οΓ 6ΥΕΓΥ ΚΙπά) γαρ απ ἱππρ]]εἆ αβδιταποθ 
ο{ ΚΙπά (γεαίπιεηί. 

οδ---ῶδ. Ἠετο ἴΠο Αροδί]ε ῬτίιεβΥ εΗπη5 αρ 
5οπηθ γοππαϊηίησ 6Σ4ΠΙΡΙΕ5 οἱ Γη], Ὦγ {ιο Ίπεή- 
ΏοἨ ({ποισἩ ποί ἵπ {ο οτάετ οἱ πι) οῇ {θε 
Ρεἵ5οη5 πιοςδί τεππαγκαθρ]α {ος 1. πα ῥγπεῖρίε 
ο {απ Ὕνας οοηβρίσιοις ἵπ ἴλειη αἲ1, (νοισ] 1{8 
πωῑ(ς Ὕνετε νατίοιδ: απά {θ νντ]ίεγ ρτοσθθἆΒ {ο 
επαπηθταίε ἴ]α ἀῑδίίποί εβεςί5 οἳ οαο] Ρ6Γ5ΟΠ8 
Ρατήσπ]ατ (απ. ΑΠ, (ετείοτε, έμαί 15 πχεαπί ἶ5, 
Ὠιαί ία εἸύδεφμεπί ρατοι]αχ οἰγοιππείαηπσθβ αΓθ 
ἄαθ Ιπ τεσατᾷ {ο 8ΟΠ1Θ ΟΥ ΟΙΠ6ΕΥ ο{ {ιο Ρ6ΓΕΟΠ5 ἵπ 
ααοξδίίοῃ; ος ψλοπι οετίαἶη (45 όοδῃαα απά Ώανιά) 
εαράιθά Ἰἰπσάοπιδ; οίλᾖετς, α5δ Αρταµαπι απά 
Ώαν]ά, τεοεϊνεᾷ ρτοπηίς68. Τπ 8οππθ ἰέ ν/α8 
εγἰποεᾶ ὮΥ οοιΓασθεοιεΙΥγ αἰθεπιράπρ πο εαρ]θο- 
ποπ οἱ ΚΙπσάοπις {αγ αΏογο {πεί είτεησίῃ {ο 
πηαξίεγς Ιπ οίἩετς5, ὮΥ Πνίησ τισΗίδοιΒΙΥ, απἀ 
οοπβοϊεη{1ουδΙγ ἀἰδοπατσίπς ἐεῖτ ραρ]ίο ἀπίΐ65 αθ 
τυ]θγς, {Ἡγοιρῃ {α1{ῃ ἵηπ ΗΙπα « νο ν/]] τεπάςχ {ο 
6ΥΕΤΥ Παπ αοσοιάῖησ {ο Ἠ]8 οτε.” ἨγΙί ο 
αο[ῖοπς ΝΠΙΟΗΠ εερεο]α]1γ εγίηπσες {ιαῖτ {αέπ, εε 
Άροβι ϱ ἱπίετπη]κθς α Τε[εΓεηςε {ο ἰΠο γειωατά οἳ 
Οναί [αιιΠ, ἵπ ως αἰἰαἰππιεηί ο[ {116 {επιρογαἰ Ῥ]9Ῥς- 
Ίπσς ργοπιΐςεἁ ΡΥ «εμοναμ; απά απιοησεί {Πε τοςί, 
5ηςο65ς Ιπ {Πεῖχ ραβ]ο ππεαδιτες, ΥΠεί]ιεγ οΓ γνας, 
οΥ Ιερίς]αίϊοπ απἀ σονετηππεηί ἴπ σοποτα],. Τ]ηθ 
εχρτεβδίοπς ΝΠΙΟΠ {οἱ]ουν ατε Ραγί]γ σεπογαί, απἀ 
πιεαηί {ο ᾖ/ήηδίγαίε ἰπο οὐίαϊηίπς οἱ {ο ΡγοΙΙΙΘΕΒ 2 
35, {0Υ Ἰηδίαησςθ, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ «ἀσθενείας, 
ψΠομ Όννει (ης τείετς ἰο [6. χαχν 1. 9. Βαΐ 
1ἱ 15 ΡΓοΡαΡΙΥ {ο Ρε ἴαΚκεη οῇ ρο]ΐσα] ος πχ Πίατγ 
εἰτεησίᾗ ἴἶνα γνοτάς Γο]]1ούνίπσ ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ 
ἐν πολέμῳ οατιγῖησ {ο Ἰάεα 511 βατίπετ. Απά 
Ροί] εχρΓΘΒΒΙΟΠΒ αΡΡΙΥ {ο ἑ;οδμαα, Βαγα]ς, ἀἰάθομ, 
ΦΦΊΏΡΟΗ, δερηί]α, απά οἱμετΒ. Τ]θ Ηίετα] 5εηεθ 
18, (Ὦ} απ Ιάϊοπι οβιεη Γουαπά Ἰπ {Πε Ο]αβεῖσα] 
ΥΥΤΙ{ΕΙ5,) «6 ἤτοπι Ῥεῖησ ννοα]ς {ΠεΥ Ώθ6σαπῃθ ΡΟΝΕΓ- 
{11.. ο Τμσγᾶ, νι. 42. τῷ δὲ στρατεύµατι τῶν 
᾿Αθηναίων, ὡς ἐκ κακῶν, ῥώμη τις ἐγεγένητο. 
Τ]ιε πεχἰ νγοτὰς 6θ6τη α ο]ίπιακ οἩ {16 ρτεοθάἴης 
απάἀ ἔκλιναν ἵδ {ΟΥ ἐνέκλ., (45 ἵπ Ποτή. ε. ὅτ,) Πΐει- 
αΙ1Υ πιεαπίπα, ΄ πιαάς {ποῖγ τα] σἶνε ΥναΥ : 21.69. 
τουίεά {λε ἰΓοΟΡΒ. Παρεμβ., Ἰκε στρατόπεδα, ἀ4θ- 
ΠοΟίΘΒ, 45 ο/ίεπ Ίῃπ {ιο Ο]αβεῖσα] ετΙίθτΒ, έ11ε ατγπιῖος 
ν/ΠΙοὮ Β]] νε οαππρς. 

ΤΈπε οίπεγ εχργοβείοη8 (45 ἔφραξαν στόµατα λεόν- 
των, ἔσβεσαν ὀύναμιν πυρὸς, ἔφυγον στύµατα μαχ.) 
4Τε δρεεῖαί; απᾶ ἴε ᾖηδί αἀνετίβ {ο {1 «1598 οΓ 
Ταπίς], ΒαΠΠ6ΟΠ, απά Ὠανιά; {ο δοοοπᾶ, {ο ἴῑαί 
ο{ βΠαάτασᾗ, ΜεξῄμαςΠ, απἀ Αβοαάπεσο, ἩΊο παγ 
Ῥ6 βαἷά {ο Ἠανο “ ᾳπαεπο]ῃεά {πε ΡοἵΨετ ος {1ο ᾖτο,) 
Ῥδσαιαςο {Πεῖτ Βγπι {11 π (θ ρτοίεοίίοι οἱ {να 
(οά οΓ Ίδτας] οαιιςες ναί 1{ εἸοι]ά Ἠανε πο ρον/ες 
ονετ {πεπι; Ῥιαΐ, α5 [αγ α5 τεσαητᾷεἆ {πεπι, ὃθ 
απεπομεά, οί (πίγά, ἔφυγον στόµ. µαχ., ΤΠΔΥ 
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πι 1 Ἠίησα 17. 
28 
9 ΚΙπσν 4. 96. 
9 Μαο. θ. 19, 
28 
4 7.7, 8ο. 
Αοὶ5 22. 20. 

η 1ος, 20. 2. .. 

ἃ Εἰησε 2]. καὶ φυλακής . 

2 Κίπσε 1. 8. 
Μαι, 9.4. 

’ 7 . " 23 - . 

ἐξ ἀναστάσεως τοὺς γεκρους αυτων 

ΗΕΒΡΒΕΝΣ 06ΗΑΔΡ. ΧΙ. ὁδ--- 968. 

, α ’ 2 » 
ἰσχυροὺ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. ''Ἔλαβον γυναῖκες 36 

»” . 2 

ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ 
3 ’ / 3 Π ’ 

προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσι», ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν " 
΄ ᾽ μά - ΄. ΄ ” 

ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ µαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν 86 
’ ’ 

5 ἐλιδάσθησαν, ἐπρίσφησαν, Τ ἐπειράσθησα», ἐν φονῳ 5Ἴ 
3 ’ . » η 3 ’ . 

µαχαίρας ἀπέθανον  περιηλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αιγείοις δέρµασι» 
, ’ ῳ τῷ 2 5 » ς ’ 

ὑοτερούμενοι, Ὀλιῤόμενοι, κακουχούµενοι (ὧν οὐκ ἠν ἄξιος ὃ κόσμος 1) 38 
Β) Ε) ’ ’ ο ” 3 ” . 

ἐν ἐρημίαις πλανώµενοι καὶ Όρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς οπαῖς τῆς 

Γε[ε {ο {να (ααιεπί απά΄ γ/οπάετ[α] ο5οαρες ο{ 
Ώανιά {τοπι νο Βνοτὰ οἱ Φα. ΊΤ]ε οχρΓεΒΣΙΟΠ 
16 τερατάθάἀ α5 α {εῤγαϊσπι, απά 965 αἲ 195]. 
τι, 4. Ύες ὰ ἵ «οππείΊπιεθ Γουπά 1π πε Ό]α8- 
αἶσα] νντ]ίετς, α5 Βορῃ. Α]. 05]. κἀγὼ γὰρ, ὃς τὰ 
δειν᾿ ἐκαρτέρουν τότε, βαφῃ σίδηρος ὡς, ἐθηλύνθην 
στόμα. 

90, 26. ἜΠο Αροβί]ε πουν Ρᾳςθε5 (ὮΥ α παίπτα] 
αββοοἰαίἶοῃ οῇ 146ας) {Τοπ {μα οαδε οῇ έπο5θ νο 
Ίνθγο ἀε[ίυεγεά [γοπι ἄαπςσετ, ἐτουσ] Γαἱ, {ο ναί 
ο ἴποξθ νν]ο επιαάιγρᾶ ου οἱ οναιγ Κἰπά, απἆεΓ 
Ι{5 εαρροτί. ἜΤηετα 15 απ α]]ηδίοη {ο 2 Κίπρε 1ν. 
18-.-ὁτ. 1 Κἰπσς χνιι. 1Τ--- 24. Ἠετο πίστει, οἵἳ 
διὰ πίστεως, ΤΠΠΥ Ὦο 5αρρ]εά {οπι {πε ργεσεάίπσ; 
Ονοισ]ι 1 15 ρἱαΙπ]γ ἐπιρίῖρα. ᾿Εξ ἀναστ. δπμοι]ά ε 
τοπάστες “΄ ὈΥ α τεευχγοοί(ίοπ.”. Της 1ί 15 εαα]ν- 
αἱθῃί {0 ἀναστήσαντος. Ίῃπ ἴπίβ απἀ {πο πεχί {Μο 
γοίςες ία Αρορί]ε ραβςες [Τοπι {με εαγ]]εγ ρεγ]οᾷ5 
ίο πο Ἰαίετ (ἶππος οϐ {πε Ἠεῦτανν παίίοπς απά 
{τοπα ρ6γ5δοης 1π ρυβ]{ο {ο {ος ἵη ρηϊναίε ίαίἶοη8, 
---1π οτάςγ {ο «ουν έαί {πε ἀπίγ ος ΓαἰίἩ αῑίε α5 
ΠΕΠ Ροτίαϊπθά {ο οΠ6 α5 ἴε οίΠεγ, 

Οπ {πα οχαοί ραπ]κηπποπί ἀεποίεά ὮΥ ἐτυμπ., πο 
Π1ο ἀϊΠεγοπος ο{ ορίπΙοη αχὶςί». ἸΝΙαπγ αΠάεί- 
είαπά 1{ ἵπ α σεποτα] ΝΑΥ {ο πιθαΠ, “6 ετο {ογίαγεἆ 
{ο ἀθαίῃ : ””. νηΙ]ε οίῃεΓς ΒΙΡΡΟΒΕ α δρεεῖα] 86Π565 
Όνοασ] ομ]ιαί Όναί ἶ5 ἴπογ αγθ ποί αστοθεᾷ. Τ]ηα 
ἱπιροτί ος {ο ακρτεδείοη ΙΙ Ρεδί αρρεατ ὮΥ οοη- 
εἰάρτίησ 15 οεγτναίίοπ, ---- ΠΧΠΙΕΙΥ, [ΤΟΠΙ τύµπανον, 
νμ]ο]ι εἰσπ]ιβεά, 1. α Ὀεαίίησ-είίο]ἷς: 2. α εαίίησ- 
Ρος, ννπ]ο] να οῇ ίμα ἔοτπι ο α Ἠ, απά αφ 
βιισσθςί5 {6 Ροδ/πγο ΟΓ 1ο εαῇθτετ. Της Ρεαίίησ 
ν/αδ αἀπι]πίκίογος φοπιθπιθς υΜίΗ αίΐοκς ο τοᾶδς 
εοπιείϊπιός νίῃ Ιδαίμετ {ποπσς Ιπο]οδίηπσ Ρρίεσες 
οϐ Ἰοπά4. Ἠσποςθ {116 ΘΧΡΓΘΒΡΙΟΠΏ τυμπανίζω 631ηθ 
{ο Ὃο οφπἱνα]εηπί {ο σφαιρίζω, ἐκδέρω»ς ΠαΥ, εΥεῃ 
ἀποκεφαλίζω ΟΥ ἀναιρέω: Ώθοαμδο Ιπ 6εποτα] (απ 
{πο Ῥουγ βα/9τ6Υ Ίνα ποί αἰγοαάγ ἀααά ὮΥ {8 
Κἰπά οὗ Απο) ἴἶιο ραπ]εμπποπί οπάσά γη Ῥε- 
Ἠοπάίπα, ογ Ῥοπίΐησ οί ἴαο Ὀταίης νΠ α ο]αῦ. 
γαι πα Τ,οχΙιοορταρ]εΓβ οχρ]αῖῃ τύπτειν Ὦν κρε- 
μῶν, ἴΠ6υ Ἠπά απ΄ π]είοη {ο να Ἰαησίης Ρρονίητο 
η ννμίο] ο ροβ/ήοπ οϐ έπα Ροογ νταίο]Ὦ Ὀτοισηί 
Επη : Γογ 8 Γεοί ἀῑά ποί {ομσ] χο σγουπ. Ἠετα 
Όιαο Αροςί]ο 15 δαρροβοά {ο α]]ιάς {ο νο {οτίατα 
αθοά {ο Γ]οαζατ, 2 Νΐασο. νΙ. 19. 

--- οὗ προσδεξ. τ. ἀπολ.] “ ποἰ αοοθρίίησ {λα 
Ῥτοβετοεά ἀε[ίνεταποςῬ [αΐ ἴμο ρτῖος οῇ αροβδίαςγ.’] 
Κρείττ. ἀναστ., “' τοβυττγθοίίοἩ {ο αποίηατγ απἀ α 
Ῥοίίετ 11ο... Το αληδίοή 1π ἐμπαιγμῶν 15 (πουρ]ιέ 
(ο ο {ο 2 Μασο, νυν. Ἱ. 

οτ, ὀ8δ. Τ]α ριπ]κηπιοηί οὗ {ο τύμπ. Υνν18 σρη- 
ογα//ή ππίο ἀθπία: Ὀαί ἵπ ΙΠῖ8 οἱα156, ἐλιθάσθησαν 
--- ἀπέθανον, ἴἶνο ραπΙςΗΠΙθΠί8 ἄΓο ΘΧΡΤΕΡΕΙΥ οΓ {παί 
φοτί.. Δίοπίηπσ Ἠαά Ώσοι 1π απο [Τοπ {πο θα] 
ασος, απά ννας αἱ Εγεί αρρτοργίαίος {ο οτἴτηθα ἵη- 
νο]νίησ Ἱπιρίοίν. Ἴα ρτορ]ιαί ΖοοΠατίαἩ, απἀ, 
Λ5 80ΠΠ6 Α4Υ, ο ογοπ]ίπἩ, ἀῑθά Οπὶς ἀθαίᾗ, Ἑγ (νο 
ποχί {ογπῃ 15 ἀοείσπαίοὰ νο Ῥείης βαν/π ἵῃπ νου 
ΑΠ ἁἴτοςΙίγ οῇ ραπίθμηποπί 3ἱδο οὗ α νετ} αατ]γ 

ἀαίο, α5 Ῥεΐης πιεπίοπεά ἵπ 2 Ααπι. ΧΙ]. 91, απἀ 
εἰξεν]ετε, απά νηῖο]ι Ι8αϊα]ι εαΠετεά. Ὑεριϊρες, 
ίοο, οῇ (8 αγε {ουπά ἵπ {πε ᾖεαί]οτι ΥΥΓΙΙΕΙΞ: 5 
Ἠετοάοί. Π. 199. συμβουλεύειν --- τοὺς ἱρέας ---μ έ- 
σους διαταμέειγ. 
Ἠν τεβρθοί {ο ἴ]λθ ΘΧΡΓΘΡΙΟΠ ἐπειράσθησαν, 

80πιθ τερατά 1ΐ{ α5 απ Ιπίετρο]αίίοη, οτ α νατ. Ἰεεί. 
ο{ ἐπρίσθ., ΟΥ ἃ ϱ]ο56 οὐ (ιαί ννοτά. Οίετς 51ρ- 
Ρο5ε 1 απ ΕΙΤΟΓ ΟΡ {Πε βοτίρες {ογ 5οπιο οἴπες 
ψ/οτὰ; απά αὐοιί α ἆοτεπ ἀῑΠετεηπί οοπ]εσίατθΒ 
Ἰανθ Όθεεῃ Ρτοροβεά, ποί οπο ο{ {πεπῃ 1π {πε Ἰθαφθὲ 
οουπηίεπαποεά ΡΥ ὧιε ΜΑ». Ἠον Τί επου]ά ϱε α 
Φίο5ς, Οἵ ΝΝΗΥ απ εππεπααίίοπ οἱ ἐπρίσθ., 1 ἵ5 πο 
648Υ {ο 8665 ΓΟΓ 8ο Ρ]αΐη α {επι α5 {μαί, τεφυ]τεά 
ποί ιο οπε; απά ἴπαί ἴπα οίμεγ 5ποι]ά Επά 18 
γ/αΥ Ιπίο αἰ] ίπε Μ5., ντε απαοσοιπηίαρ]ε. Καίη, 
οοἰποίάεβ ΊῃΠ ἴΠε ορἰπίοη οΓ {ίπο5δε Νο ννοι]ά 
εαποεὶ ια Ὑνοτά Γοτ νΥΠίοὮ {πετ 18 α]]οσεά {ηθ 
αιἰλογΙίγ οὗ ὁ ΜΒ. απἀά 80ΠΙ6 Ὑετείόης απἀ 
Εαΐλμειθ. Α ΙΕεΒΙΙΠΙΟΠΥ, ΠΟἵΕΝΥΕΥ, ΥΕΓΥ Ιπαάθ- 
απαίε; ΓΟΓ ΙΠ 50 {6ΥΝ 38 {Ἴγεο ΜΒ5. ἵνα οΠηἱβδΙΟΠ 
ΠΙΣΥ 5ΗΓ6ΙΥ ϱο ἱπιρυῖεά {ο ᾖιοπιαοίε[ειίοπ ; Ὀεβίάεβ 
Ειαί α ἴθγπι 5ο ἀΠοι]έ ννοιυ]ά οο κεῖψ {ο ὂε ο8η- 
οε]]εὰ ΡΥγ ἴμο8θ νο, ]]α έε αονε ΟπΙΠς8, Ίνθιθ 
τθαᾷγ εποισΏ {ο ΤΕΠΙΟΥ6 ὙΠαί αρρεαγεὰ {ο ἴπεπι 
ἱπεχρ]ϊσαθ]ε. Απά ΙΤ ννας, πο ἀουδί, ραξεεά ονεγ 
ἵῃ μα Τογδίοπς Ὀεσααςε {πο ἰγαηβ]αίοτς οου]ά ποῖ 
εχκρ]αίη 1. Α5 ίο ἴε Γαΐμογς, ἴΠεΥ, ἵπ οἰίαίίοη, 
ΟΠΙΥ ᾖαςδεᾶ 1 ουεγ; απᾶ, {πετε[οτο, νε οαππποῖ 
Ἰη{ουγ ναί {ευ ἀῑά ποῖ γεαᾶ Ἡ. Ιπάθεά, ἵπ αἰπιοδὲ 
α]] {ο σαξ65, {Π6Υ εἰδειο]εγο Ιπίτοάμςσο ἴπε ννοτὰ. 
Π Ἱδ, επ, (ΙΙ ΜΗΙ, Το], Ἠαίιει, ΡΠβ, 
Φολππϊάί, (ατρπ., ΜαΠ., απἀ Έτη.) ὈοςῬί τοἰαϊη- 
οἆ; απά Ὢα πιαςεί εχρ]αίπ 1 α5 Ὑγε]] α5 ννο οαη. 
Τι 186, Ἰοννενας, Πτεί {ο ὂο ἀείθγππίπεά ννπδίπετ 
Πε οχρΓγθδΡΙΟΠ Ώθατδ α οεπεγαί Οἵ α δρεεῖαί 5ΕΠ86. 
Ασαϊηςί ο /οηπιε”, (νἱπ. εά οΥ ἱεπιρίεά ἴο 
αροβίαςγ). 6 15 αγρσθᾶ, ἴαί {μαί «επςο Ἠαά Όθδομ 
Ῥε[ογο οχριθβεεά ; απά {μαί 1{ 15 ποί Π]κε]γ 5ο ας- 
ουταίθ α γυτ]ίογ ννοι]ά ραδς {ΤΟΠΙΑ ΥΕΤΥ «Ῥεοία] ἴΘΤΠΙΒ 
ίο 0Π6 8ο σεπεταἰ. Απά, ἴἸθγθίογε, Ώγκες, Ἀθπι- 
Ίος, απά Πτῃπ. ἴα]κα 1ί, Ὁγ α ομαησο οἱ σεπις {ο 
βρθοίθς, ἴίο ἀεποίε Ῥείΐησ ρμέ {ο {ιο {ογίμγε. Έοτ 
ἠπής 86η56, Ἠοννδνοτ, πο αιθ]λογί{γ ἶ5 αἀάπσθά; απά 
Όνο Ἱπίετρτοίαἴοη 18 8ο ΠατδΗ, ναί 1 19 Ῥορί ἴο 
πάορί {ο βσιτα(ἶνο απἀ σεπογα] 56ης, {ο ν/μ]σ]ι 
Ώιο ορ]θοίίοη αΏογο υτροά ἶ5 ποῖ ν6τγ Γογπιίάαρ]ε; 
οοηβἰἀθετίησ ναί Ἱττοσι]ατίίος αξ στεαί παν 6 
Γοαπά ἴπ ἴπο αοἰκπονν]οάρεςὰ νντιίησε οϐ 8, Ῥαπ]. 
Της ννο παν (Ἡ Οτε]]., ἀ]αςς, Τπιδοτοί, ο. 
Οαρε!1, Ηακσας, Ἰ7α]]ς, Μαο]κηϊσαι, Οα1ρΗ., απά 
Βέπατί) ἴακα 1 {ο πιοαπ, ἴαί {Ἠ6γ ννθγς αρκαϊ]οά 
ὮΥ (οπιρία[ίοης {ο αροδίαφΥ, --- ος αἲ Ἰθαςί αἵπιπ]α- 
Ποη, ---Ὦγ ἴα πιοίῖνος Ῥοί] οῇ Ἱορο απά Τδας, 
οεροοἰα]]γ ιο Γοτπιοτ, φ«οπηθίΊπιθς Ιπεϊπασίρὰ πῃ- 
4οτ ἴ]χο Ρτοβροοί οῇ εχουἰκ]ίο {οτίητθς; α εοτῖ ο 
ἱτία] Ἰ]κο ἴἶνο β6τγ ἁαγίς οῇ {πα Ἐνί] οπο, Ὢ]ο, ἵπ 
ἴπο ννοτάς οἩ νο Ῥοεί, εοπθβπιες " Γοπιρίβ 
Ν ππακίησ τίοἩ, ποῖ πιαΚίησ ροογ:” απά ππάοτ 
Ισ] ονοπ ρτοαί απά ροοὰ Ππ6η ανα γ]ε]άεὰ, 
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39 γῆς. }Σ Καὶ οὗτοι πάντες µαρτυρηθέντες δια της πίστεως, οὐκ ἐκομῖ- ϱωρια ν. ὃ, 
ᾳ Ποπ, 6. 4. 
4 1 19. ν ΄ / " - - 9 ς - ω ’ , 

40 σαντο την ἐπαγγελίαν του Θεου περὶ ημων κρεῖττον τι προβλεψαμέ- 1, 9 94. 
ϱ’ ια) η ς - .. 

νου, ἵνα µη χωρὶς ημων τελειωύθωσι. 
Ὦ ὅος.ῦ. Ἱ. 
ΕΡΗ. 4. 23, 
ΡΙΗΙ, ὃ. 18, 14. 

ι ΧΠ. α ΤΟΙΓ4ΡΟΥΝ καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείµενον ἡμῖν Οἱ. 8. 8. 

απά ννμ]ο] παϊσηε {Πετε[οτο Ὀεο τεοκοπεἆ αιποπσ 
Όνε ἨθανΥ ἰτίαἰς οΓ {νε ρεορ]ο οῇ ἀοά. 
Ἰ1π ιθ εχρτεβδίου {[ο]]ονίπσ, ἐν φόνῳ µαχ. 

ἀπέθανον, Νίο] Ηετα]]1γ ΠἹεαΠΒ, {Που ἀῑεά Ὁγ 
ἰαισ]ίετ οἱ να 5ννοτά,) πεγε 15 α Β]επάίησ οἱ 
Όννο ΡηΓαξθς, 516Ἠ αδ { ΚηοὺΥν ΠΟ εκαππρ]ε ΟΓ ε5ε- 
πηθτθ. Απά ποὶν {Γοπα μα ἱγίαί5 οῇ [Πα] ἵπ Ἴχοβθα 
Ν/Ἠο Ἠαά {ο εποοιµίετ ἀεαίήι οἵ (ογίμγε, [πο Αρος- 
6 ρα5568 {ο (ο Ι655 νἰο]επί, Ρυΐ 5οαΓος]Ύγ 1655 
5ονοτο [πίε οῇ ία ΙΠΊΑΡΡΥ Ρθ6Γεοή5 Νο, Πανίησ 
65εαρεὰ ἰπείτ (γταπί5 απἀ Ρ6ΓΒΘΟΙΙΟΓΒ, 6Γ6, ἃ5 
νιτεῖςλεά ομ{οαβθίς, οχροςθεἀ {ο 6ΝΥΕΓΥ νατὶείγ οῇ 
πιίφειν. Τ]ε ἴΘΓΠΙ6 μηλωταῖς απ αἰγ. δέρµ. ΠΊαΥ, 
νι να Ὀθεί Εχροβδίΐοτς, ος απἀετείοοά οῇ τε 
ἀγεςκες {οτπιεὰ ο{ {λλοςε 5ΚίΠπ5 νήί] πνοοἱ ο, ΨΠΙΕΗ, 
ατρᾳ. 8195, Ὑετε ἨΝΟΤΠ Ὦγ ἴπε Υν6ΕΓΥ Ροοτε»ί 
οἶα5». Τ]ε ίεγΠι5 ὑστ., θλιβ., κακουχοίµενοι ἀθβίσ- 
ππίο 6Υετν νατίείγ οῇ ρἰπολμίηςσ νναηί απ ἀῑξίτεςς. 
Τ]ιο ννοτάς ἐν ἐρημίαις --- γῆς πἀνετί {ο {πε οίετ 
πη]βοτίθς ΟΓ {]χθίγ οοπάΠ19οἨ, α5 /ιοµδε[οδς ιδαπάεγεγς 
(6ο 1 Οογ. ἵν. 1]. ἀστατοῦμεν). ΒΥ λε σπηλαίοις 
ατθ ἀεποίεὰ οαυεγης; Ὀν ιο ὁπαῖς, εαυεδ». Τ{ε 
σανθς απά Ἠοἱεβδ Ίνογε, 6 οι]ά 866Π1, ποί ΟΠΙΥ 
πφεά {ογ εἱεορίῃσ ἵπ αἱ πἰσηί, Ραΐ δοππείίπηθς {οΓ 
πυοάθ ὮΥ ἆαγ. Ῥαἱεείίπε αὐοιπάς ἴΠ σανες ν6τΥ 
πε] αἀαρίεά Γοτ ἴἶνε Παυιίαίίοη, Ἀοννεγυεγ ἀΓθατΥ, 
ΟΓ ΠΗΠΠΕΤΟΙΦ ρε[εοης; α5δ ἶδ εἶθεατ [Τοπ {ο ας- 
σουσπ{ οῇ ναί Ὀεία]] ᾳοδερβις αίτοι {1ο οαρίαγο οί 
]οϊαραία. ΡΠΙ]ο, ίοο (οἶιεά ὃν 0ατρ7.) πιακοφ 
ππθηί]οη ΟΕ ΠΙΘΠ, ΝΟΠΙΕΠ, απά οΠἰ]άτεῃ Ῥείησ 
ου]ΐσεά {ο πιακε Οοῖγ αΌοάς 1η α ζ03ν6. 

ϱ νογάς ὧν οὐκ ἦν ἄξ. ὃ κόσμος οοηίαϊη α 5οηί{]- 
πιεηί υίἩ νμΙο είς. οοΙΠπρᾶΓε5 ΟΠΠ {οπῃ {ο 
Ἠαρυίης. ἜΤ]ε ἴταε 5οορο οῇ να τειπαγ] (ππ]δαρ- 
Ῥτελεπάθά Ὦ}γ (τοί. απἀ οίμοτς) ἶ5 ἀουυί]οςς (αί 
Ροϊηίεά ουί Ὦν Όννεῃ, ---Παπιθ]γ, ἔμαί Τί 16 ππεαπί 
{ο οὐνίαία 4η οὐ]εοίίοη, ἐμαί ἴ]ιθ Ῥ6Γ5οΠς ἵπ 41θδ- 
Ποπ Ψετε ομ{σαδί5, Ώδσαιδε ποί Ψ/οτίἩγ οῇ {ιο 5ο- 
οἱείγ οἱ πιαηκ]πἀ. ΤΗϊς 15 ἆοπο ΒΥ α οοΠίταΓΥ 
ἈβεθΓίίοη, ---- ναί ενα Ὑοτιά να ποί οτί ο 
ἔεπι, Ἱ. 6. οἳ {πε πιοτοίες απἀ Ὀ]εβείησς ννηΙο] 
8γοβθ [ΤΟΠ 516Ώ ρ6Γ8οῦς5 ηθῃ ννθ]] (γεαίεά. 

39, 40. μµαρτυρηθέντες.] 3εε Νοίο 5αρτα ν. 2. 
Τ]ε 5εη5ο οἱ έπε νοτάς Γο]]ον/ῖης {ο ἴπε οπά οῇ ν. 
40, ἵδ νατΙοιΒΙγ απἀετείοοᾶ, απἀ ἀερεπάς αροῃ 
Ὠναί αβείσηεἀ {ο τὴν ἐπαγγελίαν απᾶ κρεῖττόν τι, οἱ 
ν/π]οἩ {πε ΓΟΓΠΙΘΥ (α5 Καπ. απά Θίαατί μανο 5ιοννη) 
πηδί, {Τοπ ἴΠε οοπίοχί, ο απἀθτείοοά οῇ {ο 
Ρτοπηϊδεά Ῥ]αφβείησς οῇ α Ἠοάθθπιετ; απά (ο ]αΐ- 
ἴ6τ, οἳ ίππο Γα]β]πιεηί οϐ ἐπαῖ ργοπιῖςε ὮΥ {Πο «(ος- 
Φεἰ ἀἱκρεπδαίίοπ. ἜΤἨῆις5 ιο σεπεταὶ 86η5ο 8: 
«Τ]εγ αἲἰ τοσείνεὰ ποί νο ρτοπιίςα [ηθ]ά οιέ {ο 
νιτίαθ,] πεϊίμεγ ρογ/εοί{ ΙΠ να ἴΘΠΙΡΟΤΗΙ, ΠΟΥ αί 
αἰἰ ἵπ ἴπαο αρἰτιίια] οηςθ οῇ ἴπο ἸΜοβείαμ. Νο: 
4οά ἵναβ ρ]εαφρᾷ, ἵπ {ία οχετοῖςο οἱ Πὶς Ργογ|- 
ἀεπορ [ο μ5, {ο ἀθδίίπα (αί {6υ εἸοι]ά ποί αί- 
{αΐπ {ηε ρετ[οοί ΓΓαἱ{ήοη οὗ {1ο Πϊνίηο ρτοπηίκθ», 
ΠΠ Όια πιο ννθη {6γ «Που]ά ΘΠΊΟΥ ἴἶποιῃ 1π 
ϱΟΠΙΠΊΟΠ έν ας. ΟΥ, ἵπ έἶμο ννοτάς οὗ Ῥτοῦ. δίιι- 
ατί, «ΑΙ ἠιοςο,) 1.6. {ο αποϊθῃί Ἠογί]ι]θς, Ρού- 
βογοτεά ἵπ {Πεῖτ Γα1(]ι, α]ίΠοισῃ {πο ἸΜΠαβείαΙ ννας 
Κποῦνπ {ο ἴετη οΠΙγ Ὁγ ῥγοπιίφο. Λε αγο Ιπάθε 
τααίεγ οὐ]]σαίϊοης (αι {οη ἵο Ῥεβενοτο: {ΟΥ 
οἆ Ἠας ϱ1]β]]εά 5 ρτοπιίςε ταβρεοίῖπσ {ο Μες- 

βἰαἩ, απάἀ ας ρ]ασεά α5 ἵπ α οοπἱήοη Ὀθίίου 
πἀαρίεά {ο Ρείδευεταηςθ απ {δίχθ. 3ο ΠΠΙΕΠ ἵΒ 

1Ῥεί 5, Ἱ. 
ἃ 4. 2, 11Ρτ. 10. 96. 

ουσ οοπά1]οη Ῥτε[εταβ]ο {ο {παῖτα, πα Ὑθ ΠΙΑΥ 
ενει 8αγ, ΄ ΥΜνουϊ ια Ῥ]εβείηρ ἨΥΙοὮ Ὑνθ 6Ἠ- 
19Υ, Ενεῖτ Παρρίπεςς σου]ἀ ποί ο οοπιρ]είεά. Ίπ 
οίμετ ννοτάς, ια οοπιῖηρ οῇ ἴπε Μεβρίαῃ ν/ας ϱ8- 
βοηί{α] {ο ἴπο οοπδαπιππαίίοη οἱ ἐπείτ Παρρίηεςς ἰπ 
ρ]οτγ.”. Οη υμή 5θη8θ οῇ τελ. (η Ὑλίο] ἴπετε 18 
απ ασοηἰςεέίο πιείαρμογ) 5εο Νοίθ οἨ Π. 10.  Τπαί 
ένα ἀθεαίῃ οὗ ΟἨτῖεί (οΏβδετνες ΦίπαΓί) Ἠαά α γείτο 
δρεοίίυε ε{Ποαογ, 18 Ρ]αΐπ {τοπ Ἱκ. 16. οοπιρατεἆ 
νι Βοπῃ. 1. 25. δα.) 

ΧΠ. 1,2. ἨΗανίησ ροϊπίεά οιί {Πο παίµγε, απᾶ 
ΒΊποννη ΒΥ εχκαπηρ]θς {ο ο[ῖοασψ οἱ Γ{α{μ, νε λτὶ- 
ἰος ΠΟΥ Ργτοσεεἆβ {ο εκ/οτί {μετ {ο Ρείης {ῃθ βαπηθ 
Ρεϊποῖρ]ε Ιπίο αοἴἶοῃ 1η πο 6ιγὶδαπ {αίῃ : ἱποι]- 
οαίίησ φίθα[αθί ΡεΓβ6ΥεΓαηοθ 6Υεη απίο {16 στεαί- 
εδί (γία]ς, απά οοπι{ογίίηρ χαπια ΥγΙίῃ {ηε α85ΙΓαηος, 
ἠναί νε εγἰ]ς {εγ ν/ετε 5υΠετίπρ ν/ετε ποί ΠΙΑΓΚ8 
οῇ ἀοἆ”5 νταί], Ῥαΐ γαίπετ ραίεγηα| ομαδί]δεπιεη!β, 
πίεπάθά {οί {παῖγ σοοᾷ ἴπ πο επ. Ἠε {ουπάΒ 
Πὶ5 οχλοτίαῖοτ. (Ιπίτοάισεά ἵπ {πε {ογπι ΟΓ α εοπ- 
οἰιδίοπι) οἨ ἃ Υἱ6ΥΝΥ ΠΙΟ) 56εετηΒ {ο Ἠανε Ῥεεη 81σ- 
ροείεἀ Ὀ} {ιο {οτεροίηπςσ αφοπἰκέϊῖο αἱ]αδίοη, απά ος 
ΝΥΠΙοΗ λε Ιπιασετγ ἵπ νυν. 1 ὃς 2.15 α οοηΙπι- 
αίοη. Της Πο τεργεβοηίς {ο ΡΘΙΒΟΠΒ ΨΝΠΟΠΙ Ἠθ 
5 αἀάτεςεῖηρ α5 Ρ]ασθά ἵΠ ἃ Ταςθ-ΕΟµΤ5ο, ΟΕ νν]ο]ι 
Όιε δρεείαίογς ατε ἴμα Ιππιππεγαῦ]εθ οΟΠΙΡαΠΥ οἳ 
Ώιο Ὑγοτίμίες οϐ {πε οἱἀ ὨΠἱερεηβαίίοη αεί αἆ- 
γοτίεὰ {ο; Ίο, ὈΥ (είν ννοτάς απάἀ αοίἶοης, {ε8- 
64βεά Ἠονυ ἴατ {πο οὐ]θοίς οῇ ἐείγ (αἱ Ὕνετε αἷ- 
τοοίεὰ αὔονε γνογ]ά]γ οοηβἰἀεΓαίίοηβ. 

Ίη ἀενε]ορίησ {πΙ βσατα, έλε Αροςί]ο αἀνετίβ 
{ο {ιγεε οἰγομπιδίαποεδ τθβρθείίηπσ {Πε ΤΙΠΠΕΣ, ἵῃ 
οτάςτ {ο ἀθάαος {Τοπ ἴπεπος Πε εχλοτίαί]οη Ἰε 
Παά 1η νίουν: 1. Τηαί ἴπο ταπΠεΓ σοί τὰ ο{ εΥετγ 
οποππῦταποθ {0 Ἠἱ5 ργοστεςς ὨεβίἀθΒ ΙΠΠΘΟΕΒΒΑΤΥ 
ο]οίπίης, απά αοσοτάϊησ]γ (8Υ πιεαης οῇ ργενίοιβ 
(ταἰπῖπσ) εαρετβιοις Πεξμ. 2. Τ]αΐ πο ραιεπί]Υγ 
επάιγεά {ια (οἱ! πεοςςκαΓΥ {ο Πέ Πίπα Γοχ {Πε τασθ. 
9. Τηαί Πο Καρί Πὶ5 εγε Εχαά οἩ {18 ροα], Ψπετθ 
Πιο ϱραβευτὴς φαΐ τθαάγ {ο ἀείετιηῖπε ἰίΠθ οοπίεβί, 
απά ἀῑδίτιραίε {ο ργϊζθ5. Όπ 6εαο] οϐ ίπεςε ῥαί- 
ἀοσίατς α {Εν/ τεπατ]8 ΥνΙ]] Ὄο ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, απά ϱ5- 
Ρεοία]1γ ἰίο Ροῖπέ οιί {πο αρρίεαίίοη. "Ογκον, 
ν/αἰρῃί, Ἰοαά, εποµπιθταποο; αΠά 38 ὄγκος τοῦ σώ- 
µατος, ΟΥ τῶν σαρκῶν, Οἵ 546] κα, ο επ οοςΙ 1Π 
Όνε Ιαΐετ ν/τίθΓβ, ίποτο ἶ5 ΓΘΔΒΟΠ {ο (Ππίη]ς (πε α]- 
Ἰξίοῃ 15 οΠΙϱΗΥ {ο {πε υηεὶσηί οῇ εδ, ποιση 
880 {0 ἐἶιαί οῇ εἰοίιος. ἨΝ1Ηι τεερεςί {ο {ο αργίῖ- 
οαξἶοπι, ΠΙΑΠΥ 51ρρος5θ ὄγκος {ο α]]ιάς {ο Ρτίάε ου 
ν/ογ]ά]γ-πιιπάεάπθςςβ. ΊἨ6εα, Πούνενετ, απά οίμεγ 
αρεοίαί 86Π565 αἴθ {ίοο Ἰπιϊτοα, απά 1{ ἶ5 Ὀδεί, Ὁηί 
Κιἰπ., {ο απἀετείαπά σεποτα]]γ Ὑαίενετ ἀἱδροςί- 
Που (45 ςοπευα]Ιίγ απά υνογ]ά]γ-πιπάεάπεςθ) Όουν5 
Ώπο 5ου] ἆοννη {ο θαγί], απά οοπ5δ6εΠ/{1γ Ιπιρεάθεβ 
Ἡ η ταπηίησ Ιίς «ρἰτ]έαα] τασθ. 366 {πο αάπι]γᾶ- 
Ρ]ο Οο]]θοί {ου ένα Γουτί] Δαπάαγ ἵπ Αάνοεπί, απἀ 
οοπβι]{ ντ. Ὠπρογύς (τεε]ς ΥοΓβίοη ο Ἡ. Ας, 
Ίνεηῃ, {11 ΤΙΠΠΘΓ ΙΥου]ά Ὄο Ἱπιρεάεά ὮΥ α ΠεανΥ 
]οπά οΓ πεε]ες5 Πε5ῇἩ, 5ο {θε Αροςί]ε ΠΙΘΔΠΒ {0 Φ4Υ 
Οναί εεηςια]1ίγ υνεἰσῃς ἀούνη, απά ν/οτ]ά]γ- πα]πά- 
οἀποβθ Ἠαπιρετς, {να ΟΠγὶδίίαηπ ΤΙΠΠΕΤ. Ένγεῃ ἃ 
Πδαίπεπ πιοτα]]ςί {6ι]ς 5: ' Οπίηπ οοτρας οπ8- 
ίαπι Ἡεοείετηϊς νἱῖς απίππαπι 4ποα1θ ργαρταναί 
απὰ, Αίαιοθ α[στέ Παπιο ἀῑνίηα» ρατίϊοα]απῃ 159,7 

ΤΠ λε ποχί ΥΥΟΓ(Β, καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, 
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γέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα, καὶ την ευπερίστατον ἆμαρ- 
9 ς . [ Ν ' ε ) . 138 ω 

τκο 31.36, τίαν, δι ὑπομογῆς τρέχωμεν τον προκείµενον ἡμῖν αγωνα αφορώντες 3 

ιδ. 8Ι. 
ΡΜΙ. 2. 8, ἃο. 
1 Ρει͵ 1.8. 
8άρτα 1. ὃ, 19. 
4 ὁ. 10. 
4 δ. ]. 

Ένα πιθίαρ]ιος 15 ααπάοπεά, ποί {Τοπι Ιπαάνοτίεηςε, 
Ῥηΐ {ο β4σσεςί {1ο αρρἰσαίίοπ Ιπίεπάεά {ο 56 πιαάο : 
παπά αφ ὀγκον ΥΥα5 Πιθαηί ἵπ ἃ σεπεγα( 8ΕΠ86, 50 Ἠετθ 
τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν Ροϊηῖς {ο οπθ Ραγίοι]ας 
ον!] ἀἱδροβίίίοῃ νυπ]ε] {Πεγ εποι]ά 5ἰτίνε {ο {ουν 
οβ/; απά 45 πάντα ὄγκον Ρτεςεᾷςς, ΙΤ 15 εν]άεπί {μαί 
έλα καὶ «που]ἀ ποί 1Η τοπάστες (α5 ἵπ ος Εηρ]]5] 
γεογξίοΠ8) απᾶ, Ὀαί ραγέϊσμίαίή. Τη δἶπ Ἰπ ᾳ11θδ- 
1ο (οἵ ταί]ογ ο αἱδροφἰίοπι {ο 18) πιαη, ΥΠ] πα 
Ῥοςέ Εἐχροβί{οΓς, Ό6 5αρροξοἆ {ο ϱε ναί οἱ πιῤε[τε 
(χο νναηί οῇ {ηε πίστις Ῥε[οτο Ἱπει]οαίεά), οἱ {τ- 
ππϊαἰ{ ἵπ Ῥτγο[θβείπσ {πε (πο8ρε]; Πίο ννοι]ά 
οοηβίαπ!{]γ {επηρί {επι {ο αροδίαςΥ, εἰίπει αίμα] 
οι νἰτίμα], απἀ {ο υνμίο {πείτ Ῥεου]ίατ οἰτοτῃ- 
είαποες εεροεοία]]γ εχροδεά ἴμεπ. Ἔπας Πέ η] 
ποί Όο ἀἰ[ήοι]ί {ο Πακ ἴα 5εη5ο οῇ {ο ἀἱεριίεά 
οχργεδδίοη εὐπερίστατον, Νίο] Ὀεῖησ απ ἅπαξ λεγό- 
µενον, ἵ5 Όεσί απἀετείοοςά {Γοπη έπε οοηίεχί,. πας, 
αιίποισ]ι, (Γοπη Τΐέ5 οίγτηο]οσγ, 1{ Ιπὶσ]ιέ πανο αἱπποδί 
ΔΠΥ 9Π6 οΓ {Πε 5εη5θς αξδεἰσηθεά ὮΥ (οπηπιεπίαίοτς, 
Υαί ἴε οοηίεσί υν] αἀπηῖί οπ]γ οῇ {πε Γο]]ονίπσ 
ἴιρο:. Ἱ. Τπαϊ οὗ 06Ἠ1γ5. απά πιοςδί Εχροβίΐους, 
6 ννμ]ο] ἀοί]ι 5ο οαςτζη θεδοί 15... ΤΠϊΒ, Ποννενεγ, 
Ἱηίτοάμσςς α οοΠ[ΙδΙοη ΟΕ ΠιείαρΠοἕ; απά {ο αβ8- 
βἴση απ αο[ῖοε 86Π5ο {ο ία Ὑνοτά, Ιηδίεαἆ οβα ραδ- 
αίνε, ἶδ ποί αστεεαῦ]θ {ο ἴε απαΙοσγ οΓ {πε Ίαῇ- 
ῥιαςς, ἃ5 866Η Ιη εὐπερίχυτος, απά οίλετ ἰπιί]ατ 
ΌΥΙΗ8,.  ἰεγο[οτο Ρτοαίες, ννϊ(Ἡ (ατοί., Οτε!]., 0α- 

Ῥοα!1., Ἐνρκοε, Ἰηαικα[, απἀ Καῑπ., ἴο Ιπίετρτεί, 
«ρατήου]ατ]γ ἴαο 8ἱηπ ΥΠΙΕΗΠ εερεσία]]γ ννϊηάς 
ατουπά 5, απά ἨΙηάετ5 ος οοΠΤ56, ΠΛΙΠΘΙΥ, 1Πῦ6- 
11ε[ απά α ἀἱδροβί{]οη {ο αροξίαδγ » νυν αἱ]αξίοἨ, 
Ἱν εποι]ά 5θ6εΠῃ, {ο {πα Ίοπσ Οτιεηία] σαγΠηθηίς, 
οαδί αδἰἀς 1Π οχεγοῖσθ. ἨΝονν δἷης ατα οοπιρατθά 
ῬοίἩ {ο Διράοπς, απᾶ {ο Λοπᾶς, ὮΥ ννμΙοἩ ννο ατα 
Παπιρετεὰ ἵπ ταπηίησ. Απά {5 8εη5ο ο εὐπερί- 
στατον 5 οοπβτπιθά ὮΥ α Ῥαβδασο οῇ Μας. Τνγ., 
οἰίεὰ Ὁγ ἘγρΚκο : τὰς περιστάσεις πάσας (α]] ἹππροΚ- 
ΠΠΘΠ({Φ) ἀπεδύσατο, καὶ τῶν δεσμῶν ἐξέλυσεν αὑτόν. 
Ὢθ6ο ἸΛΝοίο ο σα]. υΙ. 2,6. ΑΠοι αἲ], ποννονου, Ι 
απη Ιπο]ίπες {ο Οπ] Οιαί πε εν1] ἀἱδρορδίίίοη Ἠεγο 
1 ποί προ, Ὀαί ταίλευ δις σ]δ/Ιπεδδ, νωθρεία, 
νι νμ]οῃ ενα πετ ο[ίσῃ αρυταϊάς {δη α5 
ν. 11. κ. ὀτ, οοππρατθά νί 24. Απ Όμο καὶ (5 
Ετοί, νυοή ροῖηίς οι{) ἶ5 οχοσαΜίσα], απά εἸου]ά ω6 
χοπάοτας ευεπ ; {ου Ολαί {λογο 15 απ α)]αδίοη ἴο ἴ]ο 
γωθρεία Ιπ ὄγκον, οπηποί Ῥο τοαφοπαβ]γ ἀοαρίες, 
Ὑεί {ογθς Ὕνας πο πεοθβεῖ(γ {ος 1ο Ογ]ο5 {ο 6ο- 
1εοίπγο Ίχθίς ὄκνον. 
ΒΥ ὑπομονὴ ἶδ Ἠετο ἀεποίαὰᾷ επάµγαπορ ππᾶᾷ Ῥρεγ- 

δουθγαπεε. ἜΓ]ια ἵθτπῃ ἀγὼν ἶ5δ απςοςά {ο βσσοςί ἴ]ιο 
/γπσ σε {ο Ὦ6 πιαἰηίαϊπεά να νατίοις ον] ργο- 
Ρρεης!ήθ8; α 5'ταρσ]ο ΓοΥ ο; 5ο πω] ΙΓογπη αγθ 
ἴπα (επιρίαίοῃς οῇ πο ννοτ]ά, χο ΠοξἩ, απά {Πο 
Ῥον]], νν]ήε]ι Ῥοεδαί απά ἀθσείνο 15, Ροῖ]ι ἵπ Ῥοὰγ 
απά παπά. ο Τ]αοάοτεί Ππα]γ ταππατ]κΒ: καὶ γὰρ 
ὀφθαλμὸς ὀελεάδεται, ἀκοὴ καταθέλγεται, ἀφὴ γαργαλί- 
ζεται, καὶ γλῶσσα ῥᾷστα ὁιολισθαίνει, καὶ ὃ λογισμὸς 
περὶ τὸ χεῖρον ὀξίῤῥοπος. 

᾽Αφορ. ἀοποίος α ΕΗχίησ {6 αἰίοη{]οῃ {ο οπθ 
οὐ]θοί, Ἱπιρ]γίης α Ἰοοκίπσ ο (ἀφ.) [τοπ οἴ]νοτβ 
ΝΠΙσΕ οἰαίπ ου αἰ{οπίίοι. ' Τ]πογο ἵ8 (εαγς Βρ. 
Β4ΠάΘΓΑΟΗ, ἵπ Ώϊβδοσιγεο οἩἨ ν. ο.) 5οπτοθ απΥ οίματ 
Ῥτονοσπίοπ {0 {πα Ῥογ[ογπΙαπος οῇ ἀπίγ 5ο ΡΓ6- 
γαϊ]ηρ νι ΠΠΘΗ, 48 αγθ {πε επαπιρίεδ ο 846] αδ 
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εἰς τὸν τῆς πἰστεως ἀρχηγον καὶ τελειωτην Ίησουν᾿ ος, ἄντὶ της προ- 
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κειµένης αὐτῷ χαράς, ὑπεμειε σταυρο», αισχυνης καταφρογησας, ἐν 
’ αι 

Ἀ χεκάθικεν. ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν 3 

Ἰανο ρετ[ογπιεά ἰΠ6 8απῃθ Ώε[οτε ἔπετη υη(ῃ σἶογη 
απά «ποσεβ. ἈΒῬεσα15ο, Ὀθρ]άες {Παί {ηθ βαπιθ β{τ 
τεί αρ 1π ἴπεπα απ επιι]αίίοη οὗ Ὠχείτ σ]οτΥ, 1 
ομεθγείῃ {επι οἩ ΥΕ] Ἴιορες οἱ Ἰκε 8αςσεβ8, απἀ 
α]ίε {αεί ο ἰἶναί ννΠΙοῃ 15 {Πε οΟΠΙΠΙΟΠ εχοι5θ 
οῇ »]οίμ απά πορ]εοί οῇ ἀπίγ, μα Ρτείεπος οἱ ἵπι- 
Ροββ]ὈΙΗ{γ. Ἔϊε Αροείε, {Ἰετείοτε, Ῥεϊηπς {ο 
οοπβτπι {ο πα]πᾶς οῇ ἴποςε ἨΗεῦτενν (Πτίκήαης 1ῃπ 
ια ΟἨτίςιῖαπ «οιΓ56, Πγβδί 5εΐ5 Ῥε[οτε ἴπεπι α πιπ]- 
Ὠίιάε ο εχαπιρἰε οἳ με Ὑγοτίμιες οΓ ΓΟΓΠΙΘΤ 
Ώππςς, νο, ΡΥ (λα εἰτοηρί] οῇ ἠεῖτ {αἴτῃ Ἰαὰ ἆοπε 
απά εα/ῇετεά ργεαί ἰπ]ησς νίἩ αἀππίταρ]ε ραίίεηςσθ 
απΏά οοηδίαπογ, {ο {πεί Ιπιπποτία] ποποιτ οπ εατίῃ, 
απά οίετηα] Παρρίηπεβς ἵπ Ἠθανεη. Ἠεπσοε Ἰεθ 
Ρτίησς {ο ἰ]λεῖτ ν1εν’ {πῖς ο]οιά οἩ εχαπιρ]ες (αἱ5ο 
35 Ὑίηπθςςες οῇ ἰπεῖγ φαοσ6έ5ς ο {α]πχε). ει 
Πιγοιρ]ι ιδ ο]οιά, α5 α πιεάίαπα, ἴΠεΥ ννετεο {ο 
Ἰοο]κ αἱ α Ἠϊσπετ εχαπιρ]θ, ίΠε Θοπ οῇ Ἠϊσμίεοις- 
ηθ55. Πίο] οχατηρ]ε 15 τεοοπιππεηάεἆ {ο {πεπῃ, 
1. {ποπ λε οοπιρἰείεπεδ οἱ πε ΡΕἘΕΡδΟΝ, νο 18 
(α5 οί} επάς οῇ 116 ταςσς, ἴΠθ ἀγωνοθέτης απᾶ πα 
βραβευτὴς ἴοο, Πε ἰ]αί σἶνεί] ἴπε Ίανν αἱ {λε είατί, 
απά Πε ἴμαί σ]νεί]ῃ ἴε ρτῖτε αἱ {πε σοα]) Όιε Λι- 
Ώνοι απἀ Ἐππίκμετ οὗ οιτ [α1μ.”. Αρχ. νἩ] ἆ4ε- 
ποίο αιί]οΥ απἀ επεπιρίαν, αφ σα]]ϊπσ αὲ [οτίῃ Ὁ 
5 Ῥγοπηίςε5 Ίπ {πε (1οδρα], απἀ εχεπιρῃ{γίησ 1 
Ιῃ 5 ΡεΙδοη» ἴο ΠΙΕΙ στεαί Ατοεηείγρε ἴπα 
Αροφί]ε Ιπ {πε ποχί οἼααςε Γατίετ ἀῑτεοίς ουσ 
ν]θν’. Απά 5ο ο βραβευτὴς Ίνας α]πιοδί αἱ νναγς 
οπ6 νο Ἠαά Πϊπιδε]/ Ώεεπ γνὶοίος, απά ἴπεταί[οτθ 
5εἱ 4η ΘΧΗΠΙΡΙΘ {ο {γε αἰΠ]είς. Τελ. νι] εἰσπιγ 
Τοιδαγᾶθ», νι α]]αξίοη {ο ἴ]θ Αραβ. νο ἀῑκίτιρ- 
πίθς (Πε ρτίπο. 3ο ῬΠΙ]οΡ. Τ4. οιεεὰ ὮΥ Κιῖη. πότε 
οὖν, ὦ ψυχὴ, μάλιστα νεκροφορεῖν σαυτὴν ὑπολήψῃ; 
ἄρά γε οὐχ ὅταν τελειωθρς, καὶ βραβείων καὶ στεφάνων 
ἀζιωθῃης» Τ]ε ἀντὶ 15 νατΙοιΒΙΥ αεχρ]αϊπεᾶ; Όαί 1 
Ἠαβ Ῥοςῃ «ΠούνΠ ὮΥ Κι. ἴμαί πο Ἰπίετρτοίαίοη 
18 5ο ]ίαῦ]ε {ο ἴμο οοηί{εχί αφ {Ἡθ ϱΟΠΙΠΙΟΠ 0Π6, 
«6θοοαιιδε ο, ννλΙεΠ, Ίο απᾶ Ὑλείς. «Ἰουν, θαδῖ]γ 
ατῖσες {ΓΟΠΗ {Πθ 56 οΡ ἀντὶ ἴο ἀεποίθ ἴηε ϱργΐεο ΟΕ 
ΑΠΥ Ιαῦοςγ οἵ 5οτνίσθ. Απά, Ιπάθεάᾶ, ἴμα Ἰάθα οῇ 
γειραγα ἵ Ἰηπετεπί ἵπ πα χαρᾶς» ΝνΠΙοὮ τουνατὰ 
να οχα]ταίίοπ αἲ ἴ]ιο η Ὑκπά οῇ ἀοά, απά α 
σ]οτίοις τεϊσηίησ γη ΠΠ: α5 ἵ6 φασσοείοά Ὦγ 
{πο Ἰαδί ννοτὰς οῇ ία νεγςα. ᾿ἜΤ]ϊς 5θη9ο6 οΓ ἀντὶ 
[ογ ἕνεκα 18 βοπιθννμαί τατος Ῥαί ἴξ οσστς αἶδο αἲ 
ΕΡΙ. ν. 91. Τμακε 1. 20. απά Ζοδερῇῃ. Β. .. Ι. 8. 6. 
ἀντὶ τῆς παραδόσεως τῶν ἐρυμάτων. Τ]θ σταυρὸν 18 
τισΏί]1γ τοπάοτοὰ ὉΥ Ἡρ. ΜΙάά]. «ΐα ογ0ςς,” Ι. 6. 
ἀθαί]ι Ὁγ ογιοϊβχίοης ἴα ἑσποπιίπι οξ ννηῖοἩ ἴ8 
αἀνοτίες {ο ἵπ {ο ποχί ννογάςς νν ννμῖο]ι Ἰλ)οίς, 
οοΙπραΓ65 ΗοτοςΊαῃ κρύους καὶ θάλπους καταφρονῶν. 
Ἰηβίοπά ΟΡ ἐκάθισεν ἵ Ἰανα, ννἩ αἲ] ο Εάῑτογς 
ίπος ἴ]α {ἶπιο οῇ Ῥοπσ., πἀορίοά κεκάθικεν, ια 
τοαθῖησ οΓ ἴ]ιο Ὀεςί ΜΒΣ., απ αἲ] πο οατΙγ Ει- 
Πομς οχοθρί πο Ἠτακπιίαη, ννίο] Πγαί σᾳνο ἐκό- 
θικεν, ὈΥ απ 6ΤΤΟΥ ΟΠ 1]1θ Ργο55, α[ιογνναγᾶς πΠΥΥαΓΙ]Υ 
οοτγθοίῖϱ ὮΥ {ο Ἐάῑίογ {ο ἐκάθισεν. 

5. πιο Αρορί]ο πουν {γης {ο ἀῑκοοιτςο ἀἴτος{]γ 
ἴο Ἠ]ς τοπάθῖ. ᾿Αναλογίσασθε γὰρ, ἃο. “Ἐε- 
βοοί οἩ, οοηφίᾷοτ Εΐπι [ηἡσ]ι απ. Ἰο]γ 18 Ἡο ἰς], 
νο οχροτ]οποθὰ 5ο οτοαί ππ ορροβϊῆοπ ο {πε 
ἱππρίοις ασαἰηςί πα Το ννοτᾷ ἀναλογίσασθαι 
(5αΥ5 Βρ. απάσγεοῃ, ἵπ απ αἀππίταρ]α Γϊδσσιγεθ 
οἩ Επ] {θχί) ἱ5 οῇ ποτο Ργοσηαπί κἰσπίβοαίίοη {0 
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ς ’ ς ᾽ - ς - ” δεν 2 ’ 

τοιαύτην υπομεμµεγηκυτα Ὅπο των αμαρτωλων εις αυτον ἀντιλογίαν, 
, , » - ς » ” ’ 

ἵνα μὴ χάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμων ἐκλυόμενου. 
» [ ε’ 3 , ᾽ ᾽ ς-- Π 3 

4 "Οὕπω µεχρις αιµατος αντικατεστητε, πφος τη» αμαρτία» ανταγωνι- 
/ 

ὃ ζομενοι | 
3 ’ / - / .. γεια." Ῥέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ 

. ’ 5 3 3 » Γ ’ 

θἐκλύου υπ αὐτου ἐλεγχομενος 

81 σος, 10, 18. 

{1ου 5. 17. . “ - η [ο] δ ς εν / 

καὶ ἐκλελησθε της παρακλήσεως, ητις υμῖν ως υιοῖς διαλέ-- Ῥτος. ὃ Πἱ, 1ο, 
6Υυ, ὃ. 19. 

: ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος 
’ .. ᾽ ια Π 

παιδεύει' μαστιγοῖ δὲ πάντα υἵἷον ὃν παραδέχεται. 
Π ς ’ ς ς ο» εν 

Ἰ Ει παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς Ὁυμῖν 

"πο ργοςθηΐ ΡΙγροβο ἔἶναπ Τγαηξ]αίουις οαΠ οχρτες». 
Γι ἱππρογίς, ποί ἴμα Όατο εοπκἰἀεγαίίοπ οἳ α Όίης 
ΡΥ δεί αἰοπα, Όμΐ το οοηφίἀετίης Πέ ὉΥ ννεϊσµίησ 
απά εοππρατίης ἰὲ νὰ 8οππε οίμετ ἐμ]πσς οἱ Ίκα 
Κῑπά οἱ παίμγα, απάἀ οὐβδετνίπσ {ο απαἰοσίο5 ΟΓ 
Ρτοροτίίους Ὀείνθοῃ ἰέ απ ἴνοπι”. Της ἀναλό- 
γισμα Ίο ἴπεπ αὐ]γ είς Γογί ἵπ {οι ἀῑ[οτεπί 
Ροΐηί5 οϐ νίενν. ᾿Αντιλογία (45 Κα, 5η0ννϐ) πιαγ 
ἀοποίο γορισπσπἱα. απὰ ορροβΙίοη ΡΕΠΟΘΓαΙ]Υ, 
Όσοι] Ἱπ ννοτὰς απἀ ἄεεᾶφ. Απ ο (νΗ 0ἨτΥς., 
Οατρπ., Ὀϊπά., απά Ἠοβθηπι.) αδείρης ἴμαί 5εηςα 
Ἠεγο. Ὑπί οοπίαπιεΙγ απά οαΙΙΠΙΠΥ πιαςδί ο 
οίε!γ Ἱπίεπάεά. {[πΠ κάµ. απά ἐκλ. ἴπετο 5 ἃ οΟΠ- 
πια οη οϐ να ασοπἰδίϊο ΠΙΘίΙΡΙΟΓΣ ία ἴθγιηβ 
Ὀεΐπσ Ροί] ὁ ρα]ωνίγᾶ. Τί 18. πούνανατ, ποῖ αστοεά 
πνηθί]θτ ταῖς ψυχαῖς 5ου] Ὄο οοηβίταθά γΙ{Η 
κάµητε, ΟΥ ΥΣ ἐκλ. Καπ, ἀεοῖάες ἵπ [ανοιΓ οῇ 
ενα {α{ΐε” πποςς, οἶῖπς {Γοιη Ε]αίατοΙ ταῖς διανοίαις 
ἐκλελυμένοις. Βτί ναί ο ννοτάς ννου]ἀ Όε α5 
απἰτπρ]α {ο κάμ., ἵ οργίαϊπ [ΓΟΠΙ ἃ ρα58ασο ο/ Ρἱος. 
]ο., νο]. Ἱκ. Ρ. 220. ἤδη κάµνοντες ταῖς ψυχαῖς. 1 
εοι]ά «6απι, Ιπάςεά, ειαί 61ογ ννογο πθαπί {ογ 
δοίι κάμ. απ ἐκλ. 

4, Τ]ο ννγιίογ Ἠεγο 6ΠΙΡΙΟΥ5 α Γε5Ἡ ατσαπηθηί 
ἵπ [γα νναγ οὗ οχΠογίαί{οη {ο οπάιτο {ο αΠἰοίῖοιις 
Ἰα]ά αροῃ θα νὰ απβἰποβίησ οουΓασθ. ὨἨοθ 
ἸπθαΠ5 {ο δαπιρ (ἴιθπη {ΟΥ ο νναπί οῇ τοςο]αί]οή 
ν/ΠΙσἩ, σοΠίΓαΓΥ {ο έλα οχρτεςς Ιπ]αποίίοη οῇ (ἀοά, 
(πευ Ώοσαπ {ο ενίποθ απάεΓ ρτγεδεπί ον1]5, απἆ 
Ώιχοφδε ποῖ οϐ πα πιοςί εοτίοις Κῑπά. ῬΒ6] 15 ιο 
6επεγα[ 56ηβε: Ὀαί εοππείηίηπσ τοπιαίη5 {ο Ῥε πο- 
Ώσθά ἵπ {να γῬ]γαδοοίοση. Τη Ὀοδί Εχροδίίοτ 
ατα ο{ ορίπίοηπ ἐαί νο ανα Ἠετθ α οοπΙηΙπ{1οἩ 
ο Όιε ασοπ]ςιῖο πιείαρῃογ αί ν. 1. Τπεταο 5ποι] 
ταίμες, Πον/ΘνοΥ, 566ΙΠ {ο Ὀθ α ΤοδΙπΙρίΙοἩ οῇ {]αί 
αἲ χ. 92. 8ᾳ. πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθηµά- 
των --- θεατριζόµενοι. Τλουση ἵξ ΠΙΑΥ Ἠανο Όθεη 
ασ σε»/εά Ὃν ναί ]αδέ οσσιτγίησ αἲ ν. 1. οτε {ο 
πηΘίΑΡΊΟΥ ἵ8 Ρ]αϊπ]γ ἀθτίνεά {γοιη ὁ ραίωςίγᾶ, απά 
ἀεείσπαίθς (Πα ραπογαέιωπ. Τ]οτο ἴ5 5αρροςοᾷ 
ἰο Ὀε α οοπίθςί, Υεί ο{ {Παί παίατο ννμΙοΏ 15 ταίῃθγ 
Ρτε]αάίοας ναῃ οίμογνίδο. Ἑπί να οοηίοςί Ιῃ 
απεδίίοη υνοπ]άἀ 866ΠΠ {0 ΒΙΡΡΟΦ6 8ΟΠΙΘ Ρ6ΥΦΟΠ8 
ασαϊηςε ννποπι ἵέ ἵνα οατγεά οἨπ. ΑοοοτάῖησΙΥ 
σρτίαίηπ οπιϊποηπί Εκροβίίοτς (α5 Βΐς5ο., (6αρθ]]., 
(αἰαϊς., Οατρή., Ετος, Ἠείηγ., απά Βίπατί) 5αρ- 
Ρο50 τῆν ἁμαρτίαν ἴο Ὀ6 ριί (αὐείταοί {ο οοπογείθ) 
Γοτ τοὺς ἁμαρτωλοὺς, ΠπθαπΊης χο Ἠθπίῃθη οἱ ὦ6υν- 
15Η Ρρογεοσμίοτα, νο, (Ποισῃ {Π6γ Ἠαά Ιπβῖοιοᾶ 
ΠΙΛΗΥ αν]]5 προῃ {πσπηα, Ἠπά ποί Υεί ρτοσθαἆεά {ο 
ενα εἸαάάϊης οὗ Ειαῖγ Ὀ]οοά. Ὑαί Πε πιαγ ο 
ἀουδίοά νν]εί]ογ 5αοἩ α 56η59 ἶ5 αρροεῖίο {ο {λα 
6ης Ἰη αποδίίοηῃ. Οετίαϊπ]γ 1 ννοι]ά ἴπνο]νθ πο 
Ἠτί]ο Πατεμηθςς; αἶπος Ιέ ἶ5 ἀϊβποα]{ {ο οοπεθίνα 
/ιοιο ἴπο ορργεβεοά ραγίη οοπ]ὰ Όρο εαὶἀ {ο 6ΥῃΟ5θ 
ῬΕΓ5ΘΟΙΙΟΥΕ Ὑν]λο Ἠαά 5ο ΠΊΠΟΗ ῬούΝθγ ονος {]θπι 
Ὠναί νεγ οοσ]ά ποί τορῖςε: ἴ{ Ὀοῖῃπς 5οπιθ 5ΙΕἩ α 
οοπίθεί α5 νν]αί ὀανοειαὶ ἀρδοτίρες: “ Θἱ τίκα οβΐ, 
αδῖ {α Ῥα]δας, οσο ναρι]ο {απίαπι,) 

Ιπάεεὰ, ια Ιάϊοπα ἵηπ ααθςίίοη (οῇ αὐφίταςί [ος 

φέ 5 Θ μα 1. , 

προσφερεται ο Όεος ' τις 7αρ 

οοποτοίθ), 15 οπθ ἴ]αί ἶ5 ποί {ο 6 σα]]εά ΙπΠ, πΠ- 
1655 οτο Ὦ6 α πεεεδδί; νο] 15 ποί ἴ]ε οἳδθ 
Ἀθγθ: ΕΟΙ νε Ἰανε ΟΠΙΥ {ο 5αρροβε (ή Οτε[]., 
Ωδί., απά Κπῑη.) α μγοδοροραία Ιπ ἁμαρτία (38 ἵπ 
Ῥοπι. νΙ. 16.), νπετο δίη 15 μεκοπἰ[εά 5 απ αᾱ- 
υεγδαγὴ αββα]]]πσ Ἡς5 νίἩ ἱοπιρίαίοης {ο Γα1 ἵπ 
ους ἀπίγ, Ὑνπείλετ οἱ Γαί οἵ ρταοίίοθ. Απ α8 
Ιῃ {Πο ᾖῥαπογαζμπι (ννΠΙεΝ Ἠετο 5 αβδρεοία]]γ 
πιθαπ{) απ] Ῥ]ουἆ ννας ἀταννη, ἴμο οοπηίθςί ν/αβ 
ποί {ποιρΏί εετίοςδ; 5ο Ἠετς {ο ν/ΤΙΓΕΓ π]θαης {ο 
εαγ, ἴ]αί 1η {πο 5ίασσ]ες γνλ]ο]ι {ΠεΥ Ἰαά Μπεγίο 
Ἰαά {ο ςαθιαίῃ ασαϊηςί ο ἰειπρίαίίοης {ο αροδία»η, 
ΟΥ {ο ῥαοΚκίαἴπις, Ρτε5δεπίες ΡΥ πια]ίσε, οἵ {θε ατί8 
ο) ἠπεῖγ αἀγειδατίες, ΕΥ Ἰιαά ποί γαί θ6εη σα]]εά 
ίο νο 5ενοετοδί {γία], ναί οὗ φεα]ίπςσ ἰαῖτ [αἲίῃ 
ην είν Ῥἱουά. ΤΠ6εγ Ἠπά οπΙΥ Ώεεῃ ἰεπιρίεά 
ΟΥ ἱτιοά ὮΥ ἴμε {ἰσ]ίενη δνΙΙ5, οἱ οοπβδοαίἶομ, οἵ 
Ισποπηϊπίοις ρυπδηπιεηί, Τί νοι]ά δΙΤΕΙΥ, ια 
ΥΥΤΙ{ΘΥ ΠΙΘαΠΕ {0 5αγ, 06 βα56 ἵπ {ΠθΙη {ο {ΤΠ {θῖτ 
νασ]ς, ας 1 ννοτθ, ΙΠ με γγε[ιᾶο ἴο ιο οοηίθςί, 
απά ποί πθβο]νο {ο Ῥεαγ {ο Πεαί απά Ὀυτάεῃ ος 
Όιαο ἆαγ; [οτσοεί[α] οϐ ειο αεχ]οτίαίοι ος ἰαίγ 
Γ,οτά {ο οοηβίαποΥγ απἀά Ρετεθνδιπηπςσθ. Α8 ΙΓ ο 
Ἰαὰ παϊᾷ (ίο αξθ πε ποτά οἱ Βρ. βαπάειςοη) : 
“ Ύοι Ἠαγνο {οασηί οπε σοοᾶᾷ Βσιίέ αἰτεαᾶγ, απἀ 
απί γουτεε]νες Ἰκα πἹςοἩ: 1 οοπ]ππεπά γοι {ος 1τ, 
απά [ Ῥ]εςς (οἆ {ους 1. Ὑεί Ὀο ποί /ήσ]ι-παϊχιαεᾶ, 
Ριΐ /εα: γοι Ἠανε ποῖ γεί ἆοπο αἰ] γοιγ που; 
γοιγ νναγίατε ἶ5 ποί γεί αἱ απ επ. ἸγΠαί 1 α0οἆ 
ε]οι]ά σα] γοι {ο εα[ετ {ιο οιοαίπιο ο οι 
Λ/ουά [ου 6λτὶςί, α5 Οητὶςέ ]ιοᾷ Ιιῖς θίοοα [ο γοι 3 
Ύοι Ἠανε ποί θεεπ ραΐ {ο (μαί εί: Ὀαΐέ γοι Κπον) 
ποί Ὑῃαί γοι ΠΠΣΥ ϱθ. ΤΓγοι Ὦε ποῖ Ἰπ 5οπιθ 
ΠΠθΘαξΙΤς Ῥγεραγεά {οί ιαί αἱδο, απᾶ ταβδο]νεᾶ (ϱΥ 
σος αββιείαπσςε) {ο οέγῖνο ασαἰπδί σἵπ, απἀ {ο 
πνηδίαπά αἰ] β1πβα]. (οπιρίαίοῃς, 6νεη {ο {ἶθ 
β]εάϊπσ οῇ Όιε Ἰα5ΐί ἀτορ οἱ ῥ/οοᾶ ἵπ γους Ῥοάῖες, 
1 αοά οα]] γοι {ο Τί: γοι ΊἸανο ἆοπε ποίΠίπα, 
Ἠο {ιαί πατε] ποί Ἠὶς {1[ο, 45 ννε]] ας Πὶ5 /ιοιδε 
απά ἰαπάς, [οτ ΟἨεὶεί απ 5 Ἰπσάοπα, 5 ποῖ 
Ν/ΟΓΙΙΥ οῇ οἰίπετ. /ιαγρ ος ἴοπισ αβδαι]ί5 ΠΙαΥ 
Πτα οιξ Ἠἶπα (ναί Παΐῃ επάαγεά 5/ιογίεγ απᾶ εαςῖεν. 
Βυΐ ιο ἐναί φείίθί οί {οχ ὧα σοα], 1 ηε υγ] 
οὐίαΐπι, πηὰςί γ6φο]νο {ο οὗὕθδτοοπιε α]Ι ἀϊῑποι]τες, 
απά {ο γπ 1 οί: απἀ ποί {ο Γαΐπέ, ΕΠ] Πο Ἠανο 
πίκ]ιοα ᾖὶς οοι/56 {ο {1ο θη. 

--- καὶ ἐκλέλησθε --- διαλέγεται.] 1π Όιερο υνοτάς 
Ώνετο ἶΒ, α5 Καῑπ. οὔβετνος, τοργεηεηξίοη Ἰοϊπεά 
νι οχΠοτίαίίοη. ὍΤμΠο ραββασε ἶ5 οἰίεὰ {γοπι 
Ῥτου. ΠΠ. 11, 19., απἁ αστοςς υἩ {πε Βερί. εκ- 
οθρί ἴμαΐ 1ο µου, οοτγεεροπάϊΐπςσ {ο ίπε Πεῦ. 111 
ἱ πο {οαπά 1Π πε Βδρί. Παιδεία ἵπ ἴποθ 56η5θ 
ε]ιαφ[ἐδεπιεπ!, 15 ποῖ αβ8θᾶ Ἱῃ 1ο Ο]αβθῖσα] ννγΙ{ετς : 
Ραΐ 16 οσσυτς ἵπ Εσο]ας. χν]. 14., απἀ παιδεύειν, ἵο 
εογτεοί, ἵπ νε 5θρί. 

--- μηδὲ ἐκλίου] ““ Ῥε ποί ἀἰςῃοατίοπεά. Τη9 
ίΘΓΠΊ5 κάµνειν απάἀ ἐκλύεσθαι ατε ἀἰδοικεεά αἲ στεαί 
Ἰοπσίλ απά υγ στεαί, αΏΙΠ{Υ, ὮΥ Βρ. βαπάθικοη 
αβί 51ρτα. 

Ἴ, ὃ. Ἡετο 16 Ἰανο α οοπεζιδίοπι ἄταννη ἴΤοπα 
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ἐστιν υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας, ῆς µέτο- 8 
, ’ ᾽ 2 κ. Ώ 

αι χο γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ, καὶ οὐχ υἱοί. " Εϊτα τοὺς μὲν 9 
- ᾿ .ά ’ , ’ - 3 

τῆς σαρκὺς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτᾶς, καὶ ἐνετρεπόμεθα” οὐ 
δι - » ο ΄ , 

πολλῷ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ Πατρὶ τῶν πνευµάτω», καὶ ζήσομεν ; 

Οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον ὅ 10 
. ’ . ουν υ 3 ” 

δὲ ἐπὶ τὸ συµφέρο», εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. πᾶσα δὲ 11 
. ᾽ ᾽ 4 3 

παιδεία πρὀς μὲν τὸ παροὸν ου 

Έα Βοπὶρί. οἰίαίϊοπ, ορ] να πο οπιἱβείοη ΟΓ 
ἃ οοπε]ικίνε ρατίίο]ε, ρε’ αδιμιάείοπ, α Βριτθ, 1Π 
Φαἱπί Ραι1”8 ντΙΊΠρς, α5δεά υνΙ] ρτεαί εΠεοί. Α, 
Ἠοννθνετ, εἰ 8ο βε]άοπιῃ Φεσῖπδ ἃ βεηίεπος, ἴ]θ 
αποῖ]θηί βοτίρθῬ φίαπιρ]εὰ αἱ 1, απἀ 5αρροβίηρ 1 
ιο Όε οοηπθοίεά υΙ{] {πε ργεσθάἰπᾳ Νοτάς, ΥΥτοίθ 
εἰς, ἴπθ ς απγἰδίησ {γοπα {ο σσ [ο]]ονίπρ. 346] ἶ8, 
1 αρρτε]επἀ, ἴἶθ ἴταε οτἱρίπ ο {λε εἰς, ΥΙΟ 38 
νθδεῃ Ίνα] αρρτονεὰ ΡΥ (τίεδο., απά τοσεῖνεὰ Ιηΐο 
Όιο {εχί ὈΥ Μαϊιίλ.; ΟιοισΏ πηοδί ταδΗΙΥ. Ἴπο 
τθαᾶῖησ ἐν παιδεία, τερτεδεηπίεἀ ΡΥ πο Ὑ]ρ. απἀ 
8Ο0ΠΠ6 ΙΠΓΕΓΙΟΙΥ } εΓδίοΏ5, Ίνα ἀουδί]εςς απ οππεπᾶα- 
ἐἶοπι ΟΠ εἰς παιδείαν. ἘΙπα]1Υ, πε εἰ ἶ5 τοφ]γεὰ ὮΥ 
Όιε οουΓ8θ ο γτεαβοπίησ, απἀ ὉΥ ο απ(λεί]σαὶ 
εἰ αἲ ν. 8. “Ὑπομένετε, “' Υθ ΌεαίΓ ραΙεΠ/]γ.  Προσ- 
Φέρεται ὑ., “ ἰτεαίεί] γοι.. Α εἰσπίβοαίίοη οοΟΠι- 
ΏΊΟἨ 1Π {ο Ὀρθεί ΙΤΓΙΘΓ9. Τίς γὰρ, ἃτο. α. ᾱ. (α8 
Φίματί εκρἰαίπβ) ΄«Ἠον απ Υθ εχρεοί, αἰ{ποισ]ι 
- αΓθ ε)ιάγεπι, ποί {ο τεσεῖνε αΠΥ ολαβἠδεπιεηί {37 
πε 8εη8θ οΓ ία Νο]ο ρᾶβδαᾶρε 15 ΥΥε]] εκρτοςςεἆ 

ὮΥ Ταερίθ απἀ Και. (πα8: «6 Πεπεε, ΙΓ γε Ἰανε ίο 
οοπβ]οί νι ΠπίαΙ απἀ (ποι]αΠοης, Υοι πιαγ 
ίπεησς Ιπίεγ (μαί γοι ατο Ὀε]ογεά Ὦγ (ο, απἀ 
ἐναί ο ίακος σατο ο{ γοις; Ραί 1 γοι ἆγθ 6Σ6Γ- 
οἶδεά γη] πο α/Π]οίίοημ5, Υοι Ἰανθ ΤΘάΡΟΠ {0 [6εαγ 
ἔμαί (ο πεσ]οοίς γοι, α5 πιεπ 4ο Π]εσ]ήππαίε ο[ί]- 
ἀτεπ, ος ννηοβο εἀμοαίίοη απά ΠΙοτα]ς ἴ6γ {ακο 
πο σατε, 1εανίπρ {]χθπι χωρὶς παιδείας... ΒΥ “« αἰἱ 
ατθ πιεαπ{ αἱ] ίτας 8οη8 οῇ ἀοἀ, απἀ Ρε]ογεά ΡΥ 
Ἠϊπα,. Τῃε ἄρα 19 ννε]] τεπάετεὰ ΡΥγ Καπ. «' πάε 
βεα υγ, 

9, 10. Ἠοτο 18 αἀάισθά αποί]εγ ΤΕΆΒΟΠ ΊΝΤΥ 
ὑνεῖτ (πρα]αίίοης, ϱιΠετεά {ος το]σίοη’5 κακο, 
εοιυ]ά Ὃε Ώογπο νί] ραίίεηπος; απά ἰμαί ὮΥγ α 
οοπιρατίδοη οΓ {ο ἀἰδοιρ]ίπεο οῇ α Ἠπππαπ ρατεηί 
ν( ναί οἳ ἄοά. Υ.  οοπίαἰης 4η αγσΗπιθη {πα 
α πη]ποτί αἲ ππα]α55 απά ἵη ν. 10. 1 18 Ῥτονος, λαί 
{πο ἀῑδοίρ]ίπο οϐ ἄοά ἰς [ατ Ὀθίίες, απἀά Πιοτθ 
Ὀεπεβοία] ἔπαῃ εῑαί οῇ Ἠαππαπ ρατεηίς, (Καπ) 

--- εἶτα.] Ἠετο αραϊῃ {πε Ἀοτίθες οι Οποβ 
είυπιρ]εά αί (ο αφιπάείοπ, απἀ επιοπάθεὰ εἰ ὁέ. 
Τη ἱπίετργείαίίοη απο Ἠργο 2 αρροτίεὰ ὮΥ πἹαηΥ 
τθσεηί (οπηπιεη/αίοις, ἶ5 ]α5ί]γ τε]οσίεὰ ῦΥγ Κατ, 
38 ποί αστεεαπυ]ο {ο {πε αἰγοῦ νο οοηίοχί. Τῆς 
σαρκὺς 6, 8 ἴε Ὠθδί Εκροβδίίογε, αποϊθηπί απά 
ΠΙΟάΘΓΗ, ατθ αρτοθὰ, ΓΟΥ σαρκικοὺς, “ παίιτα],”. α8 
1η Ἠοπῃ, ἰχ. δ. τὰ τέκνα τῆς σαρκός. 

--- ἐνετρεπ.] “ νε τονετοΠ!ί]γ ει υπ] {θά {ο ἰπεῖτ 
υε]ιθρίς, 

τῷ Πατρὶ τῶν πνευμ.] Α νετν ροοπ]ίας 6κργθς- 
βδίοη, απά {ογο[ογε νατΙοΙΘ]Υγ Ιπίοτρτείθά. Ἀοππθ, 
τορατάίηπασ ἴ]α βοηίεησο π8 Ρρογ/[εοί]γ απ νοίῖσα], 
απά δαρροβίησ ἡμῶν Ἰθτς {ο ε τορεαίοὰ (οι {]ιθ 
γουρθίησ οἸαμρθ, ἴπ]κο {ο 56Π56 ίο ϱο “ [ίπετ, 

1. 6. (Τ6ΔίΟΥ απ γ]νίβεγ οΓοἳγ βομ]ς.. Απά 8ο] 
18 (ο ν]ονν ΟΡ {νο 86η86 πἀορίοά Ὦγ πιοδί οῇ τα 
επτ]{ογ Πποάστη Ἠχροβίΐοτς, απά, οῇ νο Ιπίθγ οΠΘΒ, 
ον Ὠοάν,, Μασ]ιη., Βοοιί, Βίαατί, Βὔμππο, απά 
5οΠο]οβοθ]ά, Βυαΐ, ἵν ππαγ Ός τοπιατκοά, (αοά 18 
ἴνε ογοπίοτ οῇ νο Φον α5 νο] ας ἴπο οι], απά 
1 Ναπ, χνὶ, 22, νο 8οηφο 8,“ Ο ασ, νο 
βίναρί Ι{6 {ο αἲ] πιθοῃ,. Μοτθονοατ, χο βοηήπιεηί 

δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης' ὕστε- 

γΙε]άεά ἵ6 ποί αρροβίίε {ο {1ο ατραππεπί. Τί 18 
Ώιετε[οτε Ῥείίετ, γη 8οπιθ επηἰπεηί Εχροβίίοτα, 
αποϊεηί απά πιοάθγη (α5 (Ἠ1Υ8., ΤΠΕοΡΗΥΙ., Ρεβοῇ. 
ΩψΓ., Ότε]]., τοῖ., Μήίοηυ, Ῥοδεππ., οί, 
ΜιάάΙ., απά Καπ.) {ο 8ιρρο5θ {Πῖ5 α ΠΗεὐγαίδπι 
{οι ορἰγι(ιαἰ Εαΐλεν, ἃ5 ορροδεάἀ {ο οἱ παίμταὶ 
{αίπετς; ννμίο]ι, Πέ 15 ορτίαϊη, 18 απ{ίε ευ1ίαρ]θ {ο 
πε οοπίοχί. Τ]ηιθ νο Ίαγθ ]ηθί α[ίθτ Ζήσομεν, 
απά αἱ ν. 10. εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 
αοἆ (Καῑπ. οὔδεινεβ) 8 8ο οα]]εὰ “' αιαίεπΙθ 
ΠΙΠΩΙΤΩ ποδίταπη ουταί, αί επιεπἀείατ, ΠΟ αἆ ο0η- 
εοηιεπάαπα {δἱΙοΙἰαίεπη Ρατθηπεπι εἀισαί.” Θο 
ΟΠ]. Π. 9. οα]]5 ρτεοερίοἵΒ΄΄ ρατεπίεξδ πο αυἱ- 
ἀεπι οΟΓΡΟΓΗΠΩ, 564 πιεπζωπιι”. ΤΗ ἶΒ ἵταε αφ 
/αγ αἲ ᾖ ροε8, Ὀπί πε [αοίῖ ἶ5, εμαί ἴπετε ἵ9 α 
τε(ΓΘ6ΤεΠΟΕΘ {ο {ε οτί οῇ γεσεπεγαίϊίοπ εβεοίεὰ ὮΥ 
Ώιο Ὠϊνίπε Βρἰπέ, ΝΠΕΤΕΡΥ {α(η[α] Οητὶδίαης ατθ 
καϊὶά {ο Ὦε Ῥοροίίεη αραϊηπ οὗ ἀοά, 1 Ρεί. 1. 8. 
1 ὀο]π Υ. 18. Ὀεε «τοῖ., ΜΠΙίοη αρ. εν απά 
Ύγο]ί. Καὶ Ζήσομεν ἵδ {οι ἵνα ζήσωμεν. 3ο θ 
Ῥοκοᾗ. 3Υτ. «« υἱ νίναπιας.. Τ]ε καὶ, Πονεγεγ, 18 
πο, α5 Κιπος] Ιπιαρίπθς, τεα]1γ α5εά ἵπ {ηθ 5οη5θ 
οῇ ἵνα; Ὀαί ἶ6 εΙλΙρίοαΙ1γ Ριί Γος καὶ οὕτως ῥήσω- 
µεν, ΟΟΓΤΕΒΡΟΠάΙΠΡ {ο {]ιε καὶ ἐνετρεπόμεθα Ιπ ἰπθ 
Ργεοθάίησ οἸααβδε. Ἠεπάατ, ΄΄ απά ἴπι5 Ἰ1νε,” 1.6. 
αἰίαϊη ουετ]αςίίησ Παρρίπεςβς; α 56η5ο {ουπά ἵπ {18 
Τ απ υἴυεγε, αδ Ιπ ἴωθ “ ἆάπι νινίπιας γίναπιας 
8ο ΑπεΙγ ραγαρῄταφεά ἵπ {ο ψε]]-κπον/η ΒΕρίσταπι 
ο{ Ώοὰάἁτιάσο. 

Τη ἴῑε νατςε {ο]]ουνίπα, (Πε Ἱγοτάβ πρὸς ὀλίγας ἡμ. 
ατθ {ο ϱ6 τορεαίθἆ 1Π {6 5εοοπὰ ΠΠΘΠΙΡεΓ οῇ {πθ 
βοηίθησθ. ΤΠ {θε Ητεδί οα8ε 1 τε[ετε {ο {ηθ ρετῖοά 
οῦ ομ]άϊνοοά ; 1η {η δεσοπά, {ο {ε ΡγίεΓ ρετιοὰ οὗ 
ουσ βο]ουτη οἩ οατίἩ. Ὁοπιρατε 1 Ρεϊ. 1.6. ἜΤο 
κατὰ τὸ ὁοκοῦν αὐτοῖς ΟΟΤΙΘΒΡΟΠά5 {Πε ἐπὶ τὸ συµφέ- 
ρον δοῖ]. ἡμῖν, ἴο Ὀδο 5αρρ]εά {τοπι ἴπε οοηίθχί, 
Τ]ο {οΓΠΙΕΥ, ΠΟΝΥΘΥ6Σ, ππαςί ποί, 45 1 Ἰαδ Όεθῃ 
σοεποτα]]γ ἆοπθ, Ὦο απἀειείοοά οὗ ατοἰτατίηεςθ 
οΠ]Υ. Ῥια{ ο{ α ποσ]οοί οῇ ἀἰτοοίῖηπςρ ραπὶςεμπιθηί 1ο 
Ἱίς ομίε[ επ, (λε τε[οτπιαί]οη απ ἰπο Ππα] σουἀ 
οΓ {με οβεπάετ: απἀ αἰπη]ης ταίῃετ Το οχοῖίε /εαΣ, 
ννΠΙοἨ 16 ΟΠΊΥ ἴἶπε Ίπεαπς, ταί]ετ (Παπ Ρτοιηοίθ υἳγ- 
έμο, ἴλε επᾶ ; παπά φεεΚκίησ απ επἀ οῇ ἰπεῖτον, 
Όια στα (γ]ησ εῖτ Ἰ]]-μαππουγ. Ἑὶς τὸ μεταλαβεῖν 
τ. ἆγ. α. 8 αχρ]απαίοτγ ΟΡ ίηθ συμφέρον, απᾶ τεςος- 
πίζες {6 ρτἰποῖρ]ε ος νἰτίαο Ρεΐηςσ εχεγοῖςεὰ απἀ 
αἰγοηρί]λεπεᾶ Ὦγ αἀνοτβιίγ. Ἴπετο ππαγ, Ἰουνευ- 
οἡ, Ὀ6 αΠ α]ηδίοη {ο {1ο τοσεποταί]ης Ἱπβπεπςοθ οΕ 
4ος Βρίτϊί (το[ετγεὰ {ο ἴπ ἴπεο ργεσθάῖης Υετςε), 
Ὦγ νο. αὐνετεῖίγ ἱ95 εαποίἰΠεὰ {ο οι ερἰτια] 
ροοᾷ. 3ο ἵπ ὁ Ρα. 1. 4. ἰε επά οἳ ἴἶιο (.ο6ρε] 18 
βαἱά {ο Ὄο ἐπί ννο ΠΙαΥ Ώθοοπιθ θείας κοινωνοὶ φύ- 
σεως, ἃί ννἩ]ο) οοπηπηαπΙίγ ννο ατο οοπηπιαπάθὰ {ο 
αἴπη.  Ὢθο Μαϊ, ν. 41. οοπιρατεά νὰ ΤενΙί, 
ΧἰΧ. 2. 

Ἠ1. Ἠετο νο Ἰανο α ΡργοοσοιραίΊοη ΟΓ απ οῦ- 
1οσίίοη. ΑΠΙΙοίΊοπ 18 αὐπιέεᾶ {ο Ὀε, {οχ 116 ἴπιε 
ρτίενουςς (ποιρ] 1 Ῥο, ἵπ τοα]{γ, ρτοάισί]νε οἱ 
19Υ Ὁγ τἱς ϱ[)εοίν. Τ]ιο δοκεῖ 18 οιηρμα(ἶσα], ΄ δεεπι- 
ήτο Ὀθ.ὶ. Αἲ οὗ χαρᾶς ΒΙΡΡΙΥ πρᾶγμα: ΟΥ ταίἩθς 
Ἡ πιαΥ Ὄ6 οοηεἰἀοτες α5 α (απ, ο) απαΠίγ, ραξ 
ΓοΥ 4η αἀ]οσίίνο. 3ο Ατκίοι]ο φαἱά ο{ οὐἀσσαίίοη, 
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ϱον δὲ κορπὸν εἰφρηνικὸν τοῖς δι αὐτῆς γεγυμ»ασμένοις ἀποδίδωσι δι-- 

19 καιοσύνης. "4ιὸ τὰς παρειµένας χεῖρας καὶ τὰ παραλε- χ Ίσα. 9δ. 8. 

΄ 2 ’ ᾽ 3 ) 

Ἰὴλυμενα γόνατα ανορύωσατε. καὶ τροχιας ὀρν9ας ποί-ν]Μιμ,δ., 
οπῃ. 12. 18. [ή -” 9 . ” [ο] ) . λὸ Γ ” 3 9η δὲ ο . 

ησατε τοῖς ποσὶν υμω»ν, ἵνα µη το χωλον ἑκτραπῃ, ιαυῃ 0ὲ ο Τἶπι. 3. 29, 
1 Ὠοευιί. 29. 18. 

- : ΄ , Ὁ ’ π ν ΑΒ . ς 9 τα, 
14 μᾶλλον. 7 ΠΒἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τον ἄγιασμον, ου χωρίς ἡοος η 

, . . ͵ ς α, αδι.  ᾱ., δ.λ. 
16 οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον " ἐπισκοπούντες µηή τις υοτερῶν ἄπο Τῆς »υρτωθ. 1, 

ναί «15 τοοίς ατο Ὀἱέίας, Όπέ 15 ΓΓαί5 αυνθεί.) 
Οοππρατθ ὁαπιες1.2. Πᾶσα “ος ενετγ ΚΙπά, εΥθη 
Ειουσ] πο 8Θνετθ. Πρὸς τὸ παρὸν τε[ετς {ο ἴ1θ 
επιο ο, κα οτίηςσ απάἀςτ 14. : 

--- εἰρηνικόν.] Ἴ]ο νιοτὰ 5 Ἠετο υβεά Ίῃπ ἴπε 
β6η5θ σαμίαγή, 1. 6. ΡτοάιοίΊνε οἳ {τας ΠαρρίποςβΒ, 
Οναί ροπος ος ἀοά, νΥλ]ο] ραβδείἩ αἲ] απἀργδίαπά- 
πα, ΡΗΙΙ. ἵν. π. Οο]. Η. 16. Απά 9ο Ιέ 15 εχ- 
Ρἰαΐπεὰ Ὁγ Ἰλοἰξ απά Ἀοοίξ, Ο{16Γ8, ΠοΝ/ΘνΕΣ, 4ε- 
τίνο (θ 5 ἔτοπι {θ Ἠευτενν Ιάΐοπι, Ὁγ Πίο 
Ὀ]3ύ ἀεποίθς Λαμρίπεο. Δικαιοσύνης ἵ α θπί:, 
οἱ οτμ[ίσα(ἶοπ, Ἱ. 6. ΘΥ6Π οΓ τἱσπίεοικηεςς απά 118- 
Ποσο. ΤΠ τοῖς ὁν) αὐτῆς γεγυμν. ἴΊεΓθ 15 3 Γ6- 
{ατη Το ἴπθ ασοπἰφίϊο πιθίαρΠος, ὈΥ ννλίο]ι Πο 18 
τερτοφεηίθὰ αδ α φἰπάϊαπα, οἵ ϱγτηπαδΙπῃ. Τηθ 
(ταπδροβ/ῖοῃ ΟΡ δικαιοσύνης 8 Νθ]] αοοουπίεἆ {ος 
Ὦγ Ἰλοκεῃ αρ. Καπ. Τῃο Ἰαίίετ ]α5ίΙΥ τοίαϊηθ 
απά ἀο[επάς ἷλο ΟΟΠΊΙΠΟΠ Ἱπίθτρτεία{ίοῃ, Ιπ ΟΡΡΟ- 
ατίοη {ο να πονε], θαΐ ππφουπά, νίενν5 Ρρτοροιηά- 
εὰ Ὦγ 5οιπε τεσθηῖ ΕχροβίίοΓβ. 

19. Οµπ Όνε αὔονα ατσαπιθηί5 τεδρεοίίπςσ {πα 
μ9ος οῇ αἰΠΙοίίοπ, ἴπθ Αροδί]ε πο” {οαπάς αη 1πῃ- 
ΡΓεφείνε οχ]οτίαϊίοη {ο οοΠβίαΠΟΥ ἵπ {θ [α(ῃ. 
Απά, α5 αἱ χο Ὀοσιπηϊης ο Ες Ποτίαίοςγ ρατί οῇ 
Όνο Ερίκε (κ. 19. κα.) ἵνα Ἰαά (τεαίεὰ οῇ {πε δι- 
Ρετίοτιῖγ οὗ Οτι ρτἰθείποοἀ, απά Πε]ά ου {ο 
γιεν να 8ενετο ριπ]κηπηθηί5 {ο Ὀδ Ιηβίοίεά οἩ 
αροβίαίες, δἶπος ποξ ΘΥθηΠ οοπίεπιρί οἳ νο Μορα]ο 
Τ ανν ννοπί απραπ]δπεά: 8ο ΠΟΝ’, οη οοπο]άίηρ ν. 
19., Ένα Πποτε σοποτα] ρατί ος Πὶ5 Ποτγίαίοτγ ΡογίΙοη 
οἳ πε Ερίδί]ε, πο βπα]]γ οχοῖίες {ο Ρεγβενεταποθ 
Ἰπ ἴπο Γαῃ. Ἰπ ιο βγεί ρ]ασοο θε ἴτεαί5 οη {πε 
ἀιΤετεποε Βείν/θεη ο οἷά απἀ {πε πονν Ὠϊδρει- 
ΕΛἴΙοΠ, 5ποννίηςσ {πο 5αρετίοΓῖ{γ οὗ έπο Ἰαΐΐοι ονετ 
Όνα Γοτππ6γ : απά (μθπος (αἴ ν. 25.) αἴραςς, (αί 1 
ἀθερίδετς ο{ (ιο Μοβαίς Τμανν 5αῇῄεγαά {γε 5ονογοςί 
Ραπίκπιπεπί {τοπ πιοπ, ΠαΟΠ 1956 9Ἠα]] αροβίαίεθ 
[τοπ ἴπο (ὤοεμεί 65σαρο ριπ]θἨπιεπί {ποπ (0Ρ. 
(Καπ) 

---τὰᾶς παρειµένας --- ὑμῶν.] ἜΤηεβο ποτά ατθ 
ἴακεῃ [γοπη Τ8. κχχν. 9.5 (οισ] ποί α τεση]ατ οἶ- 
{ποπ Ὀαί οπ]γ απ αοεοπιπιοάαί(ίοπ ΟΓ α Ρραββασο ο 
Βοτίρίητε {ο {ηθ ΡτθδοΠί ΡΙΤρο5θ. Τή6 εχαοί πᾶ- 
{πτε οἱ {πε πιθίαρΠΟος ΙΠ παρειµ. ἀπά παραλελ. 38 
Ῥεεῃ ἀἱερα[θά. .. α5 Βαρμε]ίας, Οατρτον]π8, 
Ηεϊητία]ι, απάἀ Ὠιπάοτ[, βαρρο5θ απ α]]αξίοη {ο ἴπθ 
εβοοίς ο{ ἀϊεσαφα, οεροοἰα]]γ ο{ ρατα]γαίς, οη {Ἠθ 
Ὀοάγ. Α νίενν ποί α ΠΠ]ο Ἠαιη απά Εἰσίά, Τι 
ηα5 Όοεπ αραπάαπ!]γ Ρτονεά {λαί Ώοί] παραλύεσθαι 
ΔΠά παρίεσθαι το Ἀπθά {ο ἀρποίο έλα εβεοί οί 
-Γα1ἱσπρ απά ΟΥΘΥ ΘΧΘΤΙΙΟΠ ΟΠ {6 Ὀοάγ, απά 8ΟΠ16- 
ἴἴπιες απιρ]ογεά ο{ ιοεαγίπεςς οἱ πεἰπᾶ, οἵ 1ον/ βρὶτ- 
19. 39 /6γ6π. Υἱ. 24. παρελύθησαν αἱ χεῖρες, Ἀπά 
2 ΟἨτ. αν. 4. μὴ ἐκλυέσθωσαν αἱ χεῖρε. 30πιθ 
Ώνεγε[ογθ 4πρροβο {Πί5 {ο Ὀθ απ ἵπιᾶασο {ακοη ΓΓοτη 
ἨεατΥ νναγ[ατοτς. Βιί {ο Ῥοδί Οοπιππεπίαίοτε, 
Δποιεηπί απά πποάστη, ατθ Ιπ σεποτα] αστοθά {παί 
Ώνετε ἶς ηθγε, 45 Ὦθ[ογς, ππ ασοπἰοέἰο α]αδίοη. 399 
ν. 14. Ῥμί]ο, οἶτοά Ὦγ Οατρπ., (α{ Ἱπιρετ[εοί]γ 
οπη{ΐπς {να υνοτά ἴπο πιοβί Ἱπιροτίαπί {ο {ἶθ 
5εηςο,) Ῥ. 448. Α. οἱ μὲν γὰρ προκαµόντες ἀνέπεσον, 
βαρὺν ἀντίπαλον ἡγησάμενοι τὸν πόνον, καὶ τὰς χεῖρας 
ὑπ᾿ ἀσθενείας, ὥσπερ ἀπειρηκότες ἀθληταὶ, καθῆκαν. 

19. καὶ τροχιὰς--- ὑμῶν.] πο κεοεπιπιεηί 18 
{οιπάεά οἩἨ ΒΤΟΥ. ἵν. 260. ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς 
ποσὶ καὶ τὰς ὃδούς σου κατεύθυνε. {6 υγοτάς ατθ 
γνθ]] εχρ]αϊπεά Ὁὗ Καπ.: «έ γιίαία, τεπιονείθ Ιπ 
γία σα ΙΠοθάΙ8, ΟΠΙΠΘΡ βα]εῦταν, ορείασα]α οπιηῖα, 
πθ ροάεπη οβεπάα{β, ΠΟΠ 5ἱΠπθ οαι/ίοπε αἱ οἴτοιπῃ- 
ερεοίἶοπο Ιποθά]ίε, πε ροε5 οἰαιάμ5 ρ]απε Ἰαχείατ, 
βοᾱ οοπνα]οβοαί, Π. 6. Ιππασίπε οιηίθεα: Υο8 αἱ ἵπ 
Πάο πι{α{ἱ5, τοπιογείο οπιη]α οοπβίαη{ί5 ΠάεΙ ἵπι- 
Ροάἱππεηία, ἀεροπίΐε γαχαὔίοπΗτη οἵ ρεγβ6ο{ΙοπΗΠὰ 
ΠΙΘίΗΠΩ, ἄΠΠΟΓΘΠΗ ΤΘΓΗΤΩ ΤΘΙΤΘΠάΓΙΠΙ, πθεαιθ αγεθ 
Ρταυείε φο]]]οϊία{οπίρας αἆ ἀε[εοίαπῃ α τε]σίοηθ 
Οµτὶείαπα, πο γαςοἱ]]απίες πιασίς οοπίατρεπηϊηί οἵ 
ἀεβοία(]ς. 

14. Τ]ιο Αροεῖ]ο που Ρτοσθεἆς {ο τεπαϊπά {επι 
οϐ νατίοις ἀπίιος {ο νΥπίος (πείς 6Πτὶκίίαη ΡΓο[ΘΒ- 
δἱοἩ, απά {ο Ππιος ἵπ ΥΥΠΙο] {Π6Υ 1ἱνεά, τεπάετεά 
1{ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ {ναί ίΠΕΥ 5που]ά ραγ α ρατίοι]αγ Τθ- 
σατά. (Βίπατι.) Ἐκλοτίαίοης {ο ρεασθ απᾶ {ο Ἰο- 
ἱηθβς αγο υνε]] Ιπίτοάασοεά α[ἴετ ἐ]αΐ {ο Ρ6ΙΒΘΥΕΙ- 
αΏοςθ Ἰπ {6 {αἶ{π, θἶποῬ {πο ΓΟΓΠΠΙ6Γ υγου]ά πιο] 
οοπίτιραίε {ο Ρτοάµος απἀ Ῥγοπιοίο {πε Ἰαΐΐεγ. 
ὧθο ἨἘοξθηπῃ. απά Ιαβρίϐ. δΔιώκ. ἶ5 Ἠετο πξεά α8 
ἵῃ 1 Οογ. χἰν. Ἱ. ὁ. τὴν ἆγ. ᾽Αγιασμὸν πιαδί πο, 
ηίἩ ΠιαΠΥ Εχροβδί{οϊϐ, αποϊοηί απά ΠΙΟΔΘΤΗ, Ὦθ 
ίαΚεη 1π α Πππϊίοά 5οη5ο, Ὀπί Ὃθ απἀθτεδίοος 1π 1{8 
πιοςδί οχίεπἆθᾷ αοοθερία!Ίοη, {ο ἀθποίο α ρίοιθ απἀ 
Ἰοἱγ Ι{θ. "Οψεται τὸν Κ. ἵδ α Πευγαίκπι ἀεποίίησ 
αἀππ{έίαηςθ {ο {9 Παρρίηεςς ο{ Ώδανεπ ; απἆ {ΠεΓθ- 
{οτε Ιΐ πιαίῖθγς ποί ΥΥΠείΠαγ τὸν Κ. Ὀο εχρ]αϊηεά ο 
Οὐιγὶκέ, ο οϐἳ ἀοα. ἜΤπε [ΟΓΠΙΘΓ 15 δαρροτίεά ὮΥ 
ιο Ῥθβδο]. 9ΥΓ., 1ιε Ἰαίΐετ ὮΥ {πο γι]σ. 

16. ἐπισκοποῦντες --- Θεοῦ.] ἸΜοποεπίαχ Π5 νετΏῖβ 
ΟἨτκεἰαπῖ, βτηηίοτες αἱ ας θἱπί εχεπηρ]ο εί Ἱπεί- 
{απιεηίο αἆ οοπείαπ{ῖαπι, αἱ ἀ]σεηπίατ οπτεηί, πο 
ναο]]]απίες α τε]ὶσίοπο ἀθβοίδοαπί. (Κιϊποε[.) 
Ἐπισκ., Ι{ετα]]γ, “δεεῖησ {ο 1,2 1.6. ππϊ]μάἶηρ. 
Αἱ µή τις ὑστερῶν, ΦΙΡΡΙΥ Π. ΕΥ τῆς χάρ. τοῦ Θεοῦ 
ἶ8 ας5α]]γ απἀετείοοά (πε Ολγίείίαπ εἰἰστοπ. Βαῖ 
Οναί ἶ5 Γοτυιάάεπ Ὁγ {πε ὑστ., ἀπ]εςς Ι{ Ὀς6 {ακεη Ἰῃ 
α νΟΤΥ υπδυα] 86ηεθ ΓΟΓ ἄοῄοεγο. ἜΓ]ιο οχρΓΘΒΒΙΟΗ 
6οθπης τἰσΗ{1γ Ἱπίετρτείεά Ὦγ Βδμπια, ΓΚαῑη., απἆ 
Ῥίματί, οἱ {]ε Γαυοιγ ο «οά. Απά Βίπατί, Υ6ΙΥ 
ΡΤΟΡΕΓΙΥ, σοπηθοίς {6 νυν] {Πε Ρτεοθάἶπρ δεηί]- 
ππθηί, οχρ]αϊπίησ: “966 Ὑε]] {ο Ιέ, ἰΠαί πο οπθ 
{α]] ος ορίαϊἰηίπςσ ἰπαί ἀϊνίπε {αγοιτ, νΥΠΙοἩ ἶ5 {1ο 
τοβι]{ ο{ Πο]ίπεςς. | 

Τη πο πθχί γγοτάς µή τις ῥίζα --- πολλοὶ ἴ]ιοτο 18 
8οπΠς οὐδοιτίίγ, ατἰδίπσ οΠΙεΠΥ Γποπι α 5εεπηῖησ 
οοη/αξίοη ἵπ {Πο ΠιείαρΠος, {ο Τεπιονο ΥΥΠΙσΙ, 
(τοί., ΓΠΙΟΥ, ΜΙΙ, απά γα]ο]κῃ., υΥγοι]ά τεαά {ου 
ἐνοχλῃ, ἐν χολῃ, νο] 6 βαρροτίεά ὮΥ {19 Ἠε- 
Ότενν {οτί ἵηπ {Πε Ῥαξδασο οῇ Ώευ{, κχὶχ. 18. πετο 
το[ετγεὰ ίο. Βυΐ 1ί 15 εν]άεηί ελαί {ια ννοτάφ οϐ 
{πο Αροςί]ο ατθ ποί α φμοίαίίοπ, Ὀπ{ (α5 ν. 12.) 8η 
αρρηοαξίοπι ο ἴ]ιθ Ραδεασο {ο {πε ργθβδεηί ριτροςθ, 
Απᾶ, ΠΠΟΓΘΟΥΟΣ, 5ἴποςθ 8ενεη Μ395. οῇ ιο Βορί, 
(Ιπο]αάϊπσ {ε Αἰοταπάγίαπ) τοπᾶ ας ἵῃ {ε ΑΡροξ- 
ε6)ς {εκέ, 1ἱ ἵ5 νοτΥ Ἱπιρτοβαβί]α ἰαί ἴαο οίμετ 
τοπάίηρ ν/ας {πο σεπετα] οηθ ἵη Ἠί5 ασθ. ἸΙπάεεά, 
ᾖαοζφοῃ, οἶίεά 1π Ἠο]πιες” Βερί., σοθ {ατ {ο Ρργουθ 
ἐλαί εοἩ ννας α {τας τοπάρτῖησ οΓ (ο Ἠεῦτονν, ας- 
οοτά]πς {ο {ο οορίεΒ α5εἆ ΡΥ {πε 1,ΧΧ., απἀ {πας 
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χάριτος τοῦ Θεου µὴῇ τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνο- 
α α6η, 25. 83. ον λ ν πω ο ψ .. Ἠμμ όχλο καὶ δια ταύτης µιαγθωσι πολλοί 
ο]. 8. 5. 
1 168», 4. 8. 
υσεα, τ. 54, 
ἃς, 

μή τις πόρνος, ἢ βέβηλος, 16 
ς ς - ει . Γ ο ’ - .] , ᾽ / 2 μα |] 3, 

ως Πσοαυ, ος ἆὖτι ρφωυεέεως µιας ἀπεέδοτο τα πρωτοτοχια αυτου ἴστε 11 
4 η ϱ/ Ν , 9 Ἴ λ { ᾿ η Λ σι Π 3 ὃ 

7σαφο οτι ται μέτεπξειτα, Σ/ ων ἆα Ίοογομ]σαυ την ευ ογιαν, απεοοσι- 

; . τν μι ; Ἡ σζ / ᾽ ’ ” , 

µάσοθη Ἱ. µεταοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρε, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητή-- 

ο Εσαᾶ. 19. 10, σας αὐτή, 
ἄ ν 

ον 

δ ο. 19. 
ῶειι, ὃ. 23. 

Όιε ἨΠαςοτείἶσα] τοαᾶῖησ οϐ ος Ρρτεεεηπί οορίθος ἶ8 
Ἡτοησ. Αί αἱ] ονεηίς, 1 56εΙης {ο Ἠαγο Όεθῃ {6 
"οααίπα, αἱ Ἰοαδί, οϐ το εμί., απά, δεῖηςσ εαίαῦὺ]α 
ίο ἴπε Αροεί]ε” ΡιΠρο56, ἵνά5δ αἀορίεά. ΙΕ 5 
δε ποί αἀπηέέες, νο ΠΠΣΥ 6αΡροθθ νι ΚιΙη., επαί 
Ώιε Αροείϊε Ἠθγο ]αγ5 αδὶἀθ ἴ]ο πΙείαρῃος, {ο εκ- 
Ρτεβς 5 ππσαπ]ησ {6 ΠΠΟΤΘ οἱεατ]Υ. 'Τ]ο σεπογα] 
εοορο οἱ (ο εοπίθησο πΙαΥ Ὀο Ιαἱά ἆοννη (οΙεΙΥ 
νη(Ἡ Βὔπιπο απά ΒιΙΠ.) α5 Γοἱ]οννς: "Το νογὰς 
µή τις ὑστερῶν, ὅεο., οοηίαἰῃ ἴ]θ σεπεγαῖ 5οηΙπιεπέ 
Ἰηίεπάεὰ {ο Ό6 εχρτθςςεά ; απᾶ {πε {νο {ο]]οννίησ 
οἰαιςδος ἴννο ραγζοµίαν 9Π65, πιθαπί Γοτ εχεπηρ]|- 
Πεοαίίοῃ, απἀ {ο ο εβροσία]1γ ἀννε]ί οἩ, ΠαΠΙΕΙΥ, 
Πτεί, µή τις ῥίζα, δτο., ΝΗΙΟΗ 195 ἀἰτεοίεά ασαϊηκε 
Ώινο ογίπιο Οἱ αροδίαςδΥ, απά {πο Ιεαάϊησ οίᾖθς Ιπίο 
 Ὁγ εν]] οχαπιρ]ο. 941Υ. Τ]ο αρορίαίο 5 Τερτο- 
φοπίος αξ ϱγο/ἱσαίο απά ϱγο/ά16, ππᾶ 19 οοππιρατθἆ 
Ὁ Εδαιας {ο α5 Ποφο]ὰ Πὶς Ὀἰτί]-τιση{ Γοτα πηθῬς 
οΓ ροίίασε, 5ο {16η «α]] ἴἶιο [ανοιχ οῇ (αος {οΥ σγαϊῖ- 
Ποαίίοης {Πε πιοςί Παοίίησ απά ννογί]]αςς: Ὠοείἀε», 
βεηςι]α]ίγ απά ρτοβίσαογ ατα Όναο πιοςξί ᾖεφπεπί 
ΠἹεπῃς ο{ εοάιοῖηςσ ΡΕΓΕΟΠΕ {ο αροβίαςγ. 

Τ]ιο ρεσιι]ῖατ παίαγα, Πονύθνατ, οῇ πα ποίαρῃος 
ἵπ ἁοείίοπ ἆθβδετνοῬ αἰιεπίίοἨ, εδρεοῖα]]γ ας 1έ 
Ίαςδ ποί Όσεπ ροϊπίθά οι Ὦγ {με ΟοπιπιεηίαίοΥς. 
ο Ἰανο Ἰθτα, [ αρρτε]επά, οης ΟΡ {ο ΠΙΠΠΥ ἆο- 
Τομέα πιοίαρμοτς Γουπά ἴπ ία Ν. Ἔ. ἜΤ]ο Ἱῃ- 
(οοίίοπ ο{ αροβίαςγ απά {πο ν]οος οοπηθοίθς νηί]ῃ 
ἵε, 15 οοπιρατες {ο ναί ο{ Ὀλίίοτ απά ποχίοις ννθοἆς 
ρείί]ησ Ιπίοα σατάεῃ, ΥνΠΙΕΠ βίγ]]κο {]χεῖγ τοοίς ἆεορ 
απά νν]άς, 5ο αφ {ο Ὄο γη] ἀΠοια]έν εταάἰσαίοά; 
πιά δρτοας 5ο [αξΐ α5 {ο ἴπ/[εοί ἴπο στοιιπά ΙΠ ΘΥΘΤΥ 
ἀϊτοσίίοη. Ἔ]ας ἐνοχλῃ εἰση](γίης, «απο, οτωε 
ἐγοιμβίε ο 7 (οἩ νΙοΕ δε ΠΠάΠΥ οχΧαΠΙΡΙΕΒ ΠαΥ Ὦο 
β6θη ἵπ Φορ. Τ]68.), ἱ5 νουν εαἱίαρίο. Τγ {ιο 
Β4Π16 πιοίαρῃογ Απίιοσ]ιας Πρίρμαηςς ἶς, 1 Νἴασο. 
ἱ, Τ., οπ]]εὰ ῥίζα ἁμαρτωλὸς, 35 ἴ]ο ααί]οτ απά 
οπἡ8ο ο δἷης. [ αρρτγο]ειιά, ίσο, (αί Ὀοίπ ἈΤοςος 
απά δὲ, Ρα], γ πο οχργεββδίοη ῥίζα ππεαηί {ο Ἱῃ- 
Επιαία παί {πο ον] ννας ἀἰποι]{ {ο ο ογααἱσσ{ριῖ. 
90 αἱκο ἴπ α ρᾳξεεασο οϐ ΏΙοπγς. Ηα]. Ληίία. Ρ. 6009, 
10. Όιετο 5 α- Ἰ]κο οοΠ{ΙςΙοη ΟΡ ΠΙΘίΑΡΊΟΣ, ας: 
ὥστε περίεστιν ἡμῖν ἴασιν καὶ ἀλεξήματα τῶν 
ἀναβλαστανόντων ἐξ αὐτῶν κακῶν ζητεῖν, πόσα εἰς 
ἀνθρώπινον πίπτει λογισμὸν, µενούσης ἔτι τῆς πονηρᾶς 
ῥίδης, ννηοτο, {ΟΥ ιο πιππ](οφί]γ οονταρὲ ὥστε 
περίεστιν, {ουπά ἵπ αἲ] Όνο ΝΤΟΣ., απά τοίαϊηθᾶ ἵη 
Ώνο Ἰαΐοδί Γάΐοπς, Τ οοπβάεη{]γ νοπίιτο {ο Ργο- 
Ρο056 “Ωστ) οὐ πάρεστιν. “' Ωπαρτορίθογ πο ᾖσθίς 
α εἰσπ]ῃοπίίοη ΟΕ πάρεστι Ὀν Πο πΊοαης ΠΠΙςΗΣἱ (568 
Φ{ί6ΡΗ, μες. Νον, Εά.), απά Γουπά Ἱη Ώϊουγς. ἨΗα]. 
ήπηκο]{,  ἨΠον ο ση περι ππά παρα, ὈοίἩ ἵπ απά 
ο{ οῇ συπηροβ!{ομ, αἲθ οοπ{οππάοἆ Ὁγ ο βοτίμος, 
πο οΠ6 οππ ὃς Ισποταπίς απά Τί ἵ5 ποί νοτν απ/δ- 
απθηῖ {ο ᾖπά ου (οοη(σ, ν) π[ίογ πἩ 6ΙδΙοπ ο ε 
Γα551ής Πίο 6. 

Τ]ιο Ώρώσεως μιᾶς ἵδ Ὀσδί τοπάστοἆ «απ εἶπσ]ο 
ποπ[.) γἱζ., 18 νο ΙΘΑΤΗ ΓΓΟΠΠ (16Π. Χχν. ο. ἄρτον 
καὶ ἕφημα φακοῦ. ΟΕ Επ] 5οπξο οῇ χο ννοτὰ οχαπ]- 
Ίο8 πτο πἠάασοά ὃν Ἀομ]οις. ἤοπι ἨΠοιπογ απά 

Ροιγη, Τὰ πρωτοτόκια, "' ἴἶια τισ]ί5 οῇ ρτιπιοσοπ]- 

3 ’ ’ ’ 

"ου γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ Όφει, καὶ κεκαυµένῳ πυρὶ, 18 

έ1το,. Τ]ο ννοτά 16 οΠ]Υγ {ουπά Ἱοτε απ ἵπ (16Η, 
χχν. ὃ». ΧχνΙ]. 96. 

17. ἀπεδοκιμάσθη] «΄ Ἶε πιεί νν]]ι α το[α κα], ηῖ 
τοφιιεΣί να» το]οσίεά.””. νε δε»ί Εκροείΐοτς, ἆἴΘ 
η σεπετα] αστεεά {]ιαΐί τόπος µετανοίας Ἰετε αΙρπῖ- 
Πο65 α επαησίησ ΟΡ αΠΥ οπο’ς ΙπίθΠ{ΙοΠ, απά {πε τόπ. 
ἀεποίεβ πιέαδ; ιο ποπεταὶ 5εηΠ5ε Ῥείησ, “Ἠθ 
{οαπά πο ππεαΠς οἱ Ἱπάποῖηπσ [15ταε]] {ο «παπρθ 
Π5 Ιπίοηίίοῃ, απά αἰίετ Πὶ5 ννοτᾷς.”. Γης 16 γετγ 
αστεεαβ]ε {ο {νε οοηίοσέ, απἀ 56ετης τεφῖτεά Ὦ} 
νο παγταινε Ιπ (επεείς; (λοιση 1 ἶ5 ποί Ἠετθ 
Ώιο οὐνίοι5 56εΠ58. (96ο΄ Κιίη,. απά Βοοίί,) 
Ο6 ες 5εηςο Ο/ µεταν. ἄΠὰ τόπος ΠΠΔΠΥ ΕΣΠΙΡΙΘΒ 
ατα αἀάποεά ὮΥ {πε Οοπιπιεηίαίοτς. Τ]οῬς ο. 
αἀορί λε «ΟΠΙΠΙΟΠ Ιπίειργείαίοη, ΡΥ νο] (8 
µεταν. ἵδ απάρισίοοά οϐ Εδαι, τεί[εΓ {πε αὐτὴν Το. 
εὐλογίαν» νηΙος 5 Πατςἡ. Τ ννετο Ὀοαίίες, νι. 
Μτ. Ἠοςε, ἵπ α ΒΘΓΠΙΟΠ οἨ Οπί5 οχί, ἴο 5ρρο5θ α - 
ΤΕ[ΕΓΕΠΘΘ {0 τόπον µετανοίας» ἴπθ βεπἀετ Ὀεῖηα ͵ 
αοοοπηπποάαίεἆ {ο {ο Ίποτο Ἱππροτίαπί ννοτά. Βαὶ | 
ίο αςοι]θε {πο µεταν. ἴο 1;δαι, πνο]νες 5αςἩ ἀῑβι- | 

| 
ου]16ς8 ελαί 1{ σαηποί ο αἁπη]έεά. Αοσοτάῖπς Το 
Όνε νίονν βτοί ππεποπθεά, αὐτὴν η] τοίοτ, αν 1ὲ 
πιοςδί Πα{Ιτα]]γ 4965, {ο µετάνοιαν. 

18-21. ἵπ ασαϊῃ ργεβείησ οι Πΐ5 τεπάστς ἴπθ 
ἀπίγ οὗ Ῥεγεενεταπος ἵπ [αλ απά Ἠο]πεςδς, ἴθ 
Αρορί]ο ἀννα]]ς οἩ {θε 5αρογίογ οχοε]]επος οῇ {πε 
Οικία το]ἰσίοπ οοπἰταςίίπσ {Πε οοπ1ῖοπ οί 
ΝΟΥΕΠΙΡΡΕΥ5 ππάες ο οἱά απά {πο Ἀεὶν Ίαν 
νν]οῇ ης ἀεβδισπαίος ὮΥ ο {νο οποωπίαϊπα, 9ἱπαὶ 
απά Βίοι Παδίταήπο (πο 5αῦ]θοί ᾖοπα {Πε παί- 
τη(ϊοη αἱ Ἐχος. χὶχ. 20, 8α., απά νι γο[Ἑτθησθ 
αἰ5ο {ο Ώου. ἵν. ὅ ἂς 11. ἜΤ]ια Ἰαΐίοι ἀἱερεπβα- 
Ποη, ηθ ΞΠΟΝΝ, ἶ5 πο, α5 ννας ἴ]μο Μοφαΐς, 5ενοτθ, 
οποτοις, απά ΠΙΙΠαίΟΓΥΣ Ῥμέ Ρτοιηίςες «α]ναίίοη, 
απά 1ηβί]ς 1οΥ, Πορθ, απά οοπβἀσπσοο. ΒΗεπςθ, 
Ἠοννενοτ, Ἠε αγσαες (παί 15 νου εαρετίος οχςθ] 
Ίοπος Νου] τοπάογ 1 ρτορογΠοπαΘ]γ πιοτθ οσἰπηῖ- 
πα] απά Ῥοτί]οις {ο το]οοί Ἡ. (ΤΓΠαορμ., Καῑπ., 
Φίοττ, απά Φοοίί.) ἜΤ]ο γὰρ Ίας τοίεχοησθ {ο 116 
οαυ{1οΠ αἲ νΥ. 10. μὴ ὑστερεῖν τῆς χάρ. τ. Θ. ἩΠροσέρ- 
χεσθαι ἵ5 α ἴετπι ἀθποίίης τε]ῖσίοις εοτνῖοθ απᾶ 
Νοτομίρ σοποτα]]γ; Ῥιΐ 1ὲ πιαγ ἀθεὶσπαίο, αφ Ἠοτθ, 
οπιῤγασίισ α το]ὶσίοη. ΟΕ φηλαφ. ια 6οη5ο Ἠαθ 
ψοσπ ἀἱεραίοεά. ΜαπΥ Πχροδίΐους, {οι Ίο] 
ἀοννηννατάς, οχρ]αἰπ. Τέ “ {οπσ]οά [ἴτοπα εανεπ] 
ἐν πυρὶ, ὉΥ. Ἰσμίπίησ,” νε νΕΙοΙ, {1ο πατταίἶοη 
οϐ Ἀ[οβος 5Ἠοννς, ἴ]ιο πιουπί{αϊη ννας αἰτασ]. Ῥαέ 
Ψηλαφάω ἆ965 ποί πισαῃ {ο {οπο]ι, Ὀαξ {ο /οοἱ ο), 
Παπίας; ννΠῖιοἩ ννοτο αηπδι]ίαῦ]ο {ο {ο ἑ ἴπσ 1Π 
ᾳπθβίίοη.. Απά α5 {ο οοπηθοίἶηο 1 νἰί] πυρὶ, ἰο 
Ἰναιρ οί ἴο 5οη5ο, ἰΠῖς (45 Κιῖη, ου5αιγςβ) ἵπ- 
νο]νος α Πας (παπεροδ]]οἨ, απά ἱπίτοάασσον α 
πηδού]ο.ς (παίο]οργ, απ]ίο α]ϊοπ {ο ἴἶο σοπῖις ο 
Όνο ντου, Καπ. τση]ν τοίαϊπς {ο αποϊσπὲ απά 
οΟΠΊΠΙΟΠ ἰη{οτργοίαξἴοπ. Ὦγ ννμἰοἩ Ψηλαφ. ἴφ Ἰοϊη- 
οὐ νν]]ν ὄρει, απ ἴακοη {ου Ψηλαφητῷ, ἵη ἴ]ο 86Π80 
οοπ{γος/αδί[οπι, (35 ἴπο Ῥοσο]. Ἀντ. τοπάστα 18) 
ἔνν]ο. οοπ]ά ο Ἰαπά]εά,. οφαἱνα]επί {ο ἵνα 
αἰσθητὸν απά ἐπίγειον, ἴο πηπίοτϊαὶ απ οοτροταα], 
οἳ ρα)ραβ]α απ) ἰαπμίρ]α πιουηῖ, ἴπ ορροβίεἶοπ {ο 

' 
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ἆ Ἐχοςᾶ. 90. 19. ᾽ ’ . ’ 9 , ᾱ ιν ; » 9 ο οά 
19 καὶ γνοφῳ καὶ σκύυτῷῳ καὶ Ὀυέλλη, ' καὶ σάλπιγγος Ίχῳ και φων ῥη- Ὀονίν ὃς δι 

’ ς Γα 3 ΄ ’ Ὁ 2 ” ’ 6 

µάτων, ἧς οἳ ακούσαντες παρητήόαντο μὴ προστεθηναι αντοῖς λογον 
7 ’ . 

9) (5 οὐκ ἔφερον γὰο τὸ διαστελλόμενον ̓  ρ ς Κάἄν Θηρίον 9 γη τοῦ ε Ἐκοᾶ, 19. 19. 

ὄρους, λιθοβοληθήσεται [ὴ βολίδι κατατοξευθήσε- 

θΙ1ται 
/ ε) η) . ’ ια) » 

ϱ0 Ἴκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος") ) ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει, 
Π » - ς ᾽ β .... λ , 3 , 

πόλει Θεοῦ ζώντος, Περουσαλημ ἐπουρανίῳ καὶ µυριασιν, αγγέλων 

λ ο Ν 5 ᾽ ’ ”.. »ν ο κ 

καὶ --- ούτω φοβερον ἡν το φανταζοµενον --- Μωυσης εἶπεν 
ὰ Γ απ]. 4, 98. 

δέ ῃον 9. 1ο. 
ἀ 91. 5, 10, 

93 ξ πανηγύοει, καὶ ἐκκλήησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἄπογεγραμμένων, ΕΤακε 10. 20. πανηγυρεν, { (νησιᾳ πρ ς 7ε7φαμμ ’ 

Όινο Ἱποοτροταα!, δρἰτιέαα], απά Ἠθδανοπ]γ οΠ6, ἴο 
/ιοαυοπ/η. ΜίοΠ, Υ. 22. 389 ΟΠΠ]. (οἷίεά ϱγ Καπ.) 
8αγ5 “']α5, ααοά εἰ Ιποοτροτα]ε, αμργε]ιοπάἑ πιαπιέ 
ποπ ρο5φε.. Απάᾶ Οἴσεετο Ἠα5 Ιποεπίε εοπέγεείαγε. 
Ἐεκαυμ. π., '' απ] Οναί Ὀαγηί ντι Πτο.. Ὦεο Ρε. 
ἵν. 11. 

Τ]α υνοτάς Γο]]ον]πσ αἀνογέ {ο ἴ]θ {γοπιεπᾶοιις 
οἰγομπιδίσπορς, νη]ο] αἰεπάςὰ πο ρτοιηα]σαίίοη 
ο Όια ανν αἱ Μουπί ΒΙπαί, απά νυπ]ο εἰτας]ς {6Γ- 
ΤΟΥ Τπίο χα ρθορ]θ; οἰγομπιδίαποθς Ψμοςθ ἀἰσηιίγ 
πιηδί ποί ὢς Ιουνεγαὰ Ὦ} αίεπιρίς αἱ πἰπαίο οχρ]ᾶ- 
παἴίοης απά Ἰνῃθγο (α5 ἵῃπ βἰπιί]ας ΡαββασεςῬ αί ] 
Οσο. αν. ὅ9, απά 1 Τηε5ς. ἵν. 16.) ἴέ Ώ6σοπιες ἴμθ 
Ἰπτετρτείογ {ο - ρα]] οἳ 5 5ους {τοπ Πἱ5 Γεεί, 
Ρείησ οἩ Ἰο]γ στουπά.” 

---γνόφῳ καὶ σκότῳ.] ΟΡ εἴπαοςο νο ἴθγπης ἴθ 
Γοτπιθγ οσσΠΤΕ, Ὀθείάες {πα ργο5θηί ῥρᾳ5δασο, 5δεἵ- 
ογαἱ εἴππος ἴπ ἴπο ορί. ΒΥ Οοπιππεπίαίοι απά 
Ῥ/]ο]οσίεές 1έ ἶ5 αφπα]]γ οοηβἰἀριοά αξ ριΐῖ «72ο- 
{ἱοὸ οι νέφφ, Ὁγ ἴο «Ἠαπσο ο ε Ιπίο ο, απάἀ 
πὐἀοι οἱ γ. Τη ορίπίοπ, Ἠούνθνετ, 566ΙΏ5 1Ἡη- 
Γουπάεά. ἵ αρργεϊαπά (αΐ γνόφος, ἂπᾶ ιο γεί 
ΓΑΓΕΓ ὀνόφος, Ψετθ νΕΤΥ αποϊαεπί απά γοισ]ι /0Υπ15, 
πθγνγαγάς «ο/Ἰεπεά ΤΟ νέφος. Βιί Πονν, 1 ΠπαΥ Ὦθ 
αδκαά, σαπ1θ {Ι6Υ {ο Ἠανα Όθεπ 5ο τοισα  ΊΛΊΙΥ 
Ψ45 Ποῖ νόφος ταίηετ α5αἆ Ί Το ννλΙοΙ ἴξ πιαγ Ὀθ 
αηρνγετθᾶ, Ὠναί {θα γ οἵ ὁ 86οΊηῃ {ο Ὀ6 οοτγαρίίοη8 
ο {πε ργϊπιϊ(ῖνο νε; ΓΟΥ ἴηθ ννοτά αρροατς {ο Ἠανθ 
Ῥαειῃ Γογπιεὰ [γοπι {λα ρτοίογῖέο πι]άᾳ]θ νένοφα ος 
Όιο οἱὰ νοτρ νέφω, {ρσο, απᾶ ννας αἲ βΓβί νένοφος, 
απά α[ιογννατὰς ομαησθά ἵο γένοφος απᾶ γνόφος, 
ΒΟΠΠΘΙΊΙηΕ5 ὀένοφος απά ἀδνόφος. 

Τη παρητήσαντο μὴ προστ. α. λ. Ίο μὴ ἶ οχργοβεοἆ, 
ἃ5 ἶ5 α5ηα] αῇίεγ νετὺς οοπίαἰη]ησ α ΠοσαίΊοη. Όπ 
ΠΙΕΙ 9οο Ἀ[αμ. (τ. (αγ. ᾧ 95. Τ]ο 5εηςο 5, 
 Ώιεγ ἀεσ]]πεά, οτ ἀορτθοπίθά Ῥεϊησ ἄΠΥ ΠΙΟΓΘ 
βροκεη {ο 1η Εἶναί νναγ.”.  Όπ παρ. 5εε Νοίθ οἩ 
Δοΐς χχν. ΤΠ]. 

20. Ἠοτε νο Αροεί]ο πἆνοτί ίο α οἴτοππῃ- 
είπησα, ΙΥΙο] Ἠαὰ εδροοἰα]]γ οπαςοἆ {Πδῖγ αἱπγπη ; 
ἨΠΠΙΘΙΥ, ἐπί 8ο βίτῖοί ννας {ιο οἁἷοῖ, νΥπΙοἩ Γογραάθ 
Ένα ππουπ{αϊπ {ο ο {ομσ]θά, (ναί Θθνεπ α ᾖοαδί 
{οπο]ίτσ Τξ νγας {ο Ός βίοηθἀ. Τὸ διαστελλ., “ ἴἶπθ 
Ἰη{οτα(οί Γαχρτθφςεά ας Γο]]οννς].””.Εοτ {έν ννοτάς 
ἢ βολίδι κατατοζευθήσεται α{ἴθγ λιθοβ. λιετο ἶς 5ο Πῖ- 
Ώε απλοί οἱ ΜΦ8. απἀ Ὑετείοης, ἴΠαί {16Υ 
Ἠπνα Όθεῃ ]α51γ οαπος]]οᾷ ὮΥ αἱπιοςί αἲΙ δέος 
{οτι Ῥεησ. {ο Ὑαΐον. ΤΠεγ ννοτο πο ἵπ {19 ΓΕ. 
Ῥτ., Ὀπέ νογο Ιπίτοάπσθα (ποπ Εχοα. χἰκ. 19.) 
η τπαηγ οἴ]οτ Ιπίετρο]αίίοης απά Ιπ{οτίοτ χθαά- 
Ίησςα, Ὀγ Έγακπιης. 

21. καὶ, οὕτω, ἄτο.] Ἐοπάςς, “ΝΛΥ, 5ο ἰαιτῖρ]α 
ν/α5 {η δρεοίασ]θ.”. Τ]μο καὶ 18 {ο ἀλλὰ καί. Ἱ 
Ἠανο Ίετα ροϊπίρά (η τίεβρ., Ὑαΐοτ, απά δία- 
ἁτί͵) α5 ία αοιβίη ρατοπί]είίσα] οἨπτασίογ οϐ {1 
νγοτάς τοφιῖτος. Απά (]νοισ] Ιηδίαποθς ΟΡ Ρραίθή- 
Ὀνθείς νηηίπ Ῥατοπί]θεῖς αγα {ἰοισῃίέ ΥοτΥ τατο, 
Υοΐ Τ οοπ]ά αἀάπορ «ονογαὶ οχαπιρ]θς ἔγοπι α οὔτ- 
βῖε νντῖίοτ ---- ΤΠιμογάϊἰᾶρς. Απά πς ἐπὶ ἵπν ο] {1ο 
15 Τπασγάϊάραη, 5ο ἵ9 ἵε Ραι]ίπε ---- ψ]]ο]. ἐοπάς 

Υοι,. ῃΠ. 45" 

{ο Ῥτονε {ε Ῥαυ]]πε οτἱσίη οῇ {Πῖς Ἐρίεί]θ. Μωῦ- 
σῆς, “΄ ΘνΕΠ ΜΟ865,” ποἰννιηκίαπάϊπσ 9 ἱγρίσαλ 
πιθοἱα{οτδΠΙρ, απο, απἀ Ίοης οοπππηαΠΙοή. νέα 
αοά. 

----ἔκφοβός ε. καὶ ἔντ.] Τ]ϊς, Ιπάεεά, 15 ποί εςκ- 
Ρτες5Ιγ πιοπίίοπεά ἵπ πε Ο. Ἔ. παγταίίοη οϐ {πε 
{γαηδασίίοπ: {ος (μθ ἵθιτογ αδοτ]ρεά {ο ΜΤο5ες, 
Ώου. ΙΧ. 19. ἵνα ροή αποίιεγ οεεαδίοιπ. Ῥίματῖ, 
Ἀοννεναυτ, (ίη]κς 1έ ἶ5 ἐπιρ[εά ἵπ Εχος. χὶχ. 16: 
απά ηε απ οίμθτς αγε ο{ ορίπΙοῃ, (λαέ ιο οἴτοιπῃ- 
είαποςθ Ίναβ Ιπίχοάυσεά {οπι ἱταάιάοη. Το πα 
Ρεϊποῖρ]ε, Πούνεγας, {Πθγε 15 ΡεΓΠαρΡς πο οεοᾶδίοῃ 
{ο τεδοτέ ἵπ {ο Ῥγεδεηί σᾳα56. πε [εατ ο) ΝΤοβε8 
ἶ5 5ο Ρ]αΙπ]Υ ἱππρ]ίεςά 1π {πο πατγαίίνε, (]λαί Ὦς Π]αΥ 
Ρε 5αρροφες, ἴπ ε[Γεοί, ο μαγθ 5α]ά ἰλὶς {ο ΠΙπηβε]{ 
(5εο οοὺῦ. ἰν. 14.): απἀ, ἰΠετείοτε, ἴμθ Αρορί]ο 
πη]σηί αφοτῖρο {ο Ἠίπ ννογάς α{ίετεά ὮΥ ἨΙΠα οἨ α 
ΒΙΠΠΙ]αΥ οοσαξΙοη, α5 τεοοτάεά Ἱπ Ώεαί. Ιχ. 19. 
Απά ναί, ἵπ οτάεε {ε ΠΠΟΤΘ 5ΙΓοΠς]Υ {ο Ιπιρτθβθ8 
οἩ Πὶ5 τοαἆθτς {6 {ετι]ῇο παίητο οῇ θ Μοβαίο 
ΦΟΟΠΟΠΙΥ. ἜΤ]αί ίΠε ννογᾷς καὶ ἔντρομος ΝΕΤΘ ἴΠεη 
ἵπ ΒΟΠΙ6 οορἰἱε5 ο ία Θερί., νΨθ 1αΥ Ιπίεγ {τοι 
Ώιε τεαά]ησ οῇ {πε ὙΥμ]σ. 
2--- 20. Ἠετε με οοπίταςδί Ῥείνεεῃ {πε {πο 

ἀἱξρεπδαίίοης 15 εερθοίαἰ]γ ππατκεά. ΕΥ Σιὼν 8 
πιθαηΐ, (45 ΄ΓΠΘοΡΗΨΙ. απά Θίέαατί Ρροϊπί ου{,) ἴπα 
/ιεαυεπ[η ΒΙοΠ, 48 ορροςεά {ο {ο ραΐραδίε οἵ ἰατ- 
Φδίε ππουπί Δἰπαὶ: απᾶ {ο σεπετα] 5«επ5ο Ιηίεπά- 
οἆ ἵη {Πὶ5 Ὑνποἰο Ῥαδεασθ ΤΠαΥ, ΥΠ Μτ, ΗΠο]άεη, 
Ῥο Όνας οχρτεβ8εά: “ Ύοι ατο ΠΟΝΨ αἀπι]εά {ο 
Ώιθ ρεϊνί]εσες ος ίΠο Ἠεανεπ]Υ οἱ{γ, αἴθ 6ΟΠΠΘ {ο ἃ 
ἀἱδρεπδαίίοη πιὶ]ά απά Ὀεπίση, απἀ Πίο υγ] 
Ἰοαά {ο {νε ροββεβείοη οΓ αἰ] {1ε σ]οτίες απά Ῥ]εςβ- 
ἶῃσς οϐἳ (Πε οοἱαρίῖα] «εγαβα]οπι.. Τη] βΙπιρ]θ 
βοη/{πιεηέ ἶς, Πον/ενατ, πάογπεᾶ ουν] 6ΥεΤΥ {μίησ 
βίγκίησ ἵΠ ΙΠιασθτΥ απά οχργεβείοη. Τ]ο στεαί 
απθδίοη, Ἠοννενετ, ((οισὴ α πιοδί ἀππου]ΐέ οπθ 
{ο ἀείεγπιῖπα, απἀ ποσ]εοίθαά Ὦγ αἱπιοςί αἰ] {πε 
Οοπιππεπίαίους,) 5, Ὑνμαί ἶδ να ςιιῤ/ροὶ οἱ 1118 
5υ]ίπιο ἀρβοτίρίίοπΊ Τ{ο (0οπιπεπίαίοτς ἵπ σεή- 
οια] 61Υ, έιο ΟΠιτὶκίίαπ Ο/ιµγε]ι οπ εαγίΠ. Βαΐ ἴο 
15 Κι, 5ίγοησ]γ οὐ]θοίς, α5 Ιποοπβϊςίοηέ υγ] 
Όλα µυο. ἀγγέλων, ἴἶπο πνεύμ. δικ. τετ., απᾶ οίμει οκ- 
Ῥγοδδίοης. ἜΤ]ο ἱπίθηί οῇ {νε Αροςί]ο, Ίο (Πίπ]κα, 
/α5 {ο 5ΠΟΥΥ {αί νε Ῥ]οξςεάποςς ἀθξίϊπες Γοτ ί1θ 
π/ογβρρετς οὗ ΟἨτ]κί ἵ9 πιοςδί οργίαίη ; αξ οθγίαϊη 
35 ΙΓ Ώι6γ ννετο αἰτοεπάγ επ]ογίηρ Ιέ, Πανίησ, ἵπα 
ΠΊ4ΠΠΘΓΥ, αγγίυεᾶ αἱ Ώθανεπ, απά {πο Π{ε 1η Ἠθανεῃ. 
ῴ66 Ἱχ. 11, 19, 14, οοπιραγθά νι χὶ. 10 ἂν 14. 
ΔΗ6Π, ἴοο, ἶ5 {πο νῖειυν (αϊκοπ ὮΥ Ἐπαρρ απἀ βία- 
ατί, έλθ Ἰαΐίογ ο ποπ οΏδοινθς, ἐῑαί “ο πιθῃ- 
Ποπ οῇ 5ιοἩ απ αββεπηὈΙγ ο{ απσε]ς, ὅτο, 5ΠΏοννβ 
Όπαί ο ννγίίου Ιπίεπάς {ο ἀθεοτῖρο {θε οὐ]θοίς οἳ 
πο ἐπυϊκίδίο ννοτ]ἀ, α5 566Ἠ ΠΝΙΙΗ έ]μθ εγε οΓ Πα 
ποί {πίπσα ῬαϊραῦΙε, ΠΟΥ {πο οὐ]θοίς οῇ 5επςο. 
Απά 5ο ΑΝρ. Νθΐνο. τεππατίκς, ας “«ΟΠτίκίαπ 
4186 γερτεςοπίθᾷ αξ α]τθαάγ οοπἹθ {ο (αί ίαίθ 
ψ/Π]ο]ι Γα(Ἡ απά οὐεάίεηος γ/]]] 56οτε {ο {πεπι.) 
Ὑεί Ιί εἸοι]ά 86οπι {Πα αξ {πετο ἶς εις α πιαπ]- 
{6ρί εοπἰγαδί --- ΨΙἩ Όιε οἰᾶᾷ ἀἰερεπδαίίοπ 

0 
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Ὦ ῶεῃπ. 4 10. 
Εχος. 34. 8. 
1 Τίπι. 3. 5. 
εωρτα δ, 6, 
4 9. 15 
4 10. 9. ᾱ ΙΙ. 4. 1 ει, 1. 9, 

--δο {ο 5οη8ο βτδί πιοπ{ίοπεἀ οαηποί ὃς επεζάεᾶ 
{τοι {πο ρᾳβκασθ, ΠΠἀάΘΓ ΔΠΥ Ρ]εα ο/ οχρτεδδίοηθ 
οσουτγίής απεαίαῦ]α Ἰετείο. ἸΙπάεεά, 1έ 5λοι]ἀ 
6οθΠι [αι οί νο αΌονε 86η865 Ἡετε Ιπίεπάεά 
ίο υ6 οχργοβςεεά ; δἶποςῬ ἴπε ΘΟΟΠΟΠΙΥ οῇ Οδ 
Οατο. οἩ. οαγίῃ, ντι αἰ] 15 ργοιηϊδες απά ογαἰ- 
ηάἨς65, ἶ5 ΠΠ ππαίεΙγ οοπηπθοίεὰ γη επαί ΥνΙΟἩ 
αιὐρίείς ἴπ πο Ποἱγ αΌοάε οῇ ἀοἆ απά Οτίκί 1η 
Ώδαναπ, {ο ίσο] τί 18 οοππια]]γ (ταηβπηαίπσ 
(γαξ]ι Ιπμαὐ]ίαηπί. 3εο Ἐσθνο]. χι. 1 ὃν 2: σὶν. 
1 --ὅ- ακι. Ὁ ---τ. Πε /οππεγ 58ΠΏ56 νναδ, 1 
Βἰιου]ά 86είΏ, αἴοπο αἱ Ετεί Ιπίεπάεὰ ὮΥ πε νγῖί- 
ες; απἀ, ΡΓΟΡΕΓΙΥ δρεαΚίης, ἰετπιπαίες αἲ “Ἱερ. 
ἐπουρανίῳ, (ποασ 1 15 τοδαπιεὰ αἱ ν. 24.) α[ιετ 
π/ΠΙοΙ, Γογ χο εποοιτασεππεηί οΓ {λοςε ΥΙΟ ννεγθ 
Πσ]ῖηςσ πε σοοὰ βσῃΗί οῇ [α1μ, ο αἲ ν. 29. {ητουνθ 
1η Ιππασθτγ εα]ιθά ΟΠΙΥ {ο {πε /ιοαυεζη κ ογαδα]θπα 
ἵη 15 [ί 86Π86, ΗΕΑΥΕΝ ΙΤ5ΕΙ.Ε, τερτεκεηης 
Ἠΐ5 τοπάθτε α5 Ἠανίησ αἰτεαάγ ]οϊπεά πε στεαί 
Εαπη]]γ οῇ (ο ἵπ Ηθανεη, Ὀ6δσοπιε οἰίίσεῃς οΓ ία 
ἨθανεΠ]γ 9 ογαβαίθία, 1 ννηοδε Ὀου]ς ἰλοίγ ΠαπιεΒ 
Ίνετο ΙΠΙίοΠ, σονετπεὰ ὮΥ (οά {ιο 8ρΓεπιθ 
Ῥι]εγ οΓ α]!, απά ΤΠ έἶνε Ὀ]εβθεά ργ6δεποθ ος (Ητὶςί, 
Όπο ΜΠεκίαίοτ οἱ {1ο οονοπαπί ννλίο]ι Ἰαὰ Ὀτοιρῆί 
Όνοπι (Πήέμετ. Αί (ο ννοτάθ καὶ διαθήκης γέας 
µεσίτῃ ἴλιε νυτ]ίογ Γρίδακος {πα ΙΠιασετΥ φυἱίεὰ {ο 
Ώιο ΟΗτοἨ οῇ ἀοά ἵπ πθαυεπ, απά τείατης {ο {μαί 
οἨ εαγί{ι, Γοτ Ἰησοῦ 866ΠΙ5 {ο Ὀε]οιπρ ἴο {πε /ογπι- 
ΕΥ, ἃπὰ µεσίτη διαθήκης νέας ἵο ἴπε ἰαίίογ; ᾿Ιησοῦ 
Ρεΐπσ ένο ἡποπζηπι νο] οοπηθοίς {πει (Ποισῃ 
προσεληλύθατε ΙΙΝΔΐ Ὀο αοοοπηπιοάαίεὰ ΙΠ 56Π66Θ {ο 
εαςἩ. Τη ἴα ἰαίίοη ἴΊεΥ ατοθ 5αὶᾷ {ο οοΠΠθ ἴο 
Ομεῖκέ, ας οοιηΊης {ο 5 γεἱσίοπ; {ο ἴοςο νο 
οοππς {ο Ομγ]ςς γοἰοίοπ ατθ ο[ἴθη ἵπ ία Ν. Τ. 
βα]ά {ο 6οπιθ το Οι. Της {ο οοπη {ο Οητὶςί 
ἃ5 {να πιοδἰαίος ος {νε πονν οονεπαηῖ, ἶ5 οφ ἱνᾶ- 
Ίεπί {ο οοπηῖησ {ο, απά επηρτασίηςσ ἴΠθ οογεμαπέ 
απά ἀἰδρεπεαίίοι οὐίαίπεά Ὁγ Ηἰς πιαάἰαίοι; απά 
ποί πιεάϊαίίοῃ οπύη Ῥαι αἰοποπιεπί ; 85 ἶ5 οχρτθβδεἀ 
ἵῃ ο ποχί ν/ογὰς καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ, Νο οοη- 
{απ α- οοηίταςε ἴο {6 (γρίσα] ερτίη]]]ῃπσ οῇ {πο 
1 ονίσα] Ιαν (566 Ἐχοςά. χχὶν. 8.) ; απ αἴοπεππθηί, 
ΐ ἵδ φαΐ, ννπ]ο]ῃ «αρθακοί] Ὀθιίεγ (πρ ἴμαη 
[ία Ὠ]ουά ος] Δ0οΙ, ({οτ 5ο], {θε Ῥερί Εχροεί- 
{οι ατα αστγοςεά, 8 {ο 86Π56 ΟΓ παρὰ τὸν "Αβελ) 
ΙΠάΦΙΙΙΟΗ ας {ιαί οτὶεά α]οιά {ο (οἆ {ος νγεη- 
βεαηςς, {ἱ5 Ρρτος]αἶπ15 ρατάοη απά ρεαςθ. 

Ἡτ ννη] πονν οΠΙΥ Ὦο ΠπθοθβκατΥ ἴο Ἱ]]αρκίταίο α 
(Ενν ρο]πίς ἵπ {ο ΡΗταβθο]οσγ. Τ]ο “Ἱερ. ἐπουρ. 
ἱβ ἵῃ πρροβτοι η απά οχρ]απαίοτγ οῇ {ο Ρίθ- 
οδάίἵηπσ: απά ΟΠ ἴ]να 86Π5Θ οῇ ἴΠε οχργθβδίοη 5οθ 
Ἰοίε αἱ κ. 10. Τπ να ποχί οἶαιαςδο (ία ριποίη- 
Πομ Πίο] Τ Ἠανο αἀορίοά 18 βαρροτιοά Ὁγ ΠΙπηΥ 
οῇ ιο δεί Οτο (οπι Βεησ. {ο Ὑαΐοετ, Βὔηπια, 
Βίπατί, απά ΚπΙπ., νν]ο οὈβεγνο, (]χαί {ο 6ΟΠΙΠΙΟΠ 
Ριπο(μα{ίοἩ ἸπνοἱνοῬ α Ῥίεοπαδπι ΥΝ6ΤΥ απφυ]ίαρ]θ 
{ο νο ἀεηπεο Ῥτγονίίγ ο ο ντίοτ. Πανήγυρις 
Ρτοροτ]γ ἀθποίοςθ πΠΥ βο]θπιῃ [οβίϊναι, α5δ ἴ]ο 
ΟΙγτηρίο οτ Εγίπίαπ, αἲ νο τος οὗ ννλ]ο]ι, (1. ο. 
βαοτ]ῇσθς, ΤΙ σαπηθβ απά δροοίπο]οςΒ,) στοαί π]- 
Μάθε ννογο οοηστοσαίθά. Τηο ἴθτπ, ἃ5 Καῑπ, 
οὔΨβοτνος, ἵνα» πἀορίοά ὮΥ ενα Βορί. (γαπβ]αίοτς {ο 
εχργοβς {πο Ηεῦ. μι, ““ᾱ- 8οΙΘΠΗ πββοΠΩΡΙΥ,” 
αἱ ἨοἈ. κ. ὅ, ν]οτο΄ 19 αἀάεά Ἠπι, ἃ [οβίνα], τεή- 
ἀθτθ πανήγυρις ὮΥ ΒΥΠΑΠΙΑΟΠΙΒ, αἱ Τονίέ, κκ]. 
41. Πρωτοτ. Ἰθτο ΑΒΙπΙρΙΥ ἀθποίες {λοβθ νο 
ϱΠ]οΥ ἀἰκιιπσι]δμοά ργϊνί]ορος, ου πγο Να]] Ῥο]ου- 
εᾱ, νν οί το[θτοποθ {ο ἴο οτἰσίπα] Ἰάεα οϐ 
ΡΥὐπιοςεπίίμγε. 36ο Καῑπ. απά Βήπατίς ἴμο ]α1ΐες 

ΗΕΡΕΕΥΥΣ 06ΗΑΡ. ΧΙ. 24. 
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καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύµασι δικαίων τετελειωµένων, '' καὶ 94 
8 Ἡ ’ / 3 .. Δ 5/ « αμα δ.... νά 

διαΨήκης νέας µεοίτῃ /ησου, καὶ αἵματι ῥαντισμου  κοεῖττον λαλοῦντι 

οὗ νοπα απάετείαπάς 1 οῇ {ος νο Ἠανο Όθεπ 
πηοδί ἀἰςησιίκηεά Γοτ Ρἱείγ. Ιπάεεά, Πέ επου]ά 
866εΙῃ {ο ἀεποίε ἴ]ε 8αΙΠ6 ΡΕΙΒΟΠΡ 88 {6 πνεύµασι 
δικαίων τετελ. ]αδί αἴϊετ, νη εδρεο]α] τε[ετεησθ 
{ο ἴο ΙΠαβίτιουθ εχαππρ]ες οῇ {αμ 1π Όνε ρτε- 
οεἀἰπςσ ΟΠαρίεγ; Ιπο]αάίης, Πούνενετ, ἴπμοδε Ὑλο, 
ἵῃ ΘΥΕΣΥ ασε, Ἠανο Ἰγεά 1Π ια Γα1ν απά Γεατ οΓ 
Οτῖεί, ννηοςε τοῦθ Ἠανο Ὀθει γναθηεά ἵπ ἴθ 
Ῥ]ουά οῇ ἴἶιο Τ,απιῦ, απἀ νν]ο αἴθ αοοοτάΙηϱΙγ αᾱ- 
πη]είες {ο 6" ΙπΠετ]ίαποο οΓ {με δαϊπίς ἴπ σης.) 
᾿᾽Απογεγραμμένων 9]οι]ά Ὦοε τεπάετεά “΄ επτο]]εά,” 
{πε ἴετπι Ῥείησ εππρ]ογεά βιίαὈΙγ {ο {πε Ρίθ- 
οεἀἶησ 09Π68 πόλει αΏᾶ ἐκκλησίᾳ. Ἠεανεπ 18 οίἵεῃ 
ἵπ ἐπ Ν. Τ. τερτεδεπίεάἆ απάετ {με ἤσιτο οἱ απ 
εατίΠ]γ πολίτευμα, ΟΓ νηὶο] ἴο5δε επίεγεὰ οἨ 18 
Ιδί αγ οἴίίσεπς ; νηῖἩ αἱ]αδίοη {ο ννυμῖοἩ πε ηεαν- 
εΠΙΥ οἵῖγ 15 τερτοβεπίεά α5 Πανίης 15 '΄Ροοκ ο 
ία, νν]εγθῖηπ αἴθ Ιπβογὶρθά {Πθ παπῃπθς οἱ ἴποβθ 
αἀπιϊτίεὰ {ο φα]ναίίοη» {ποισὴ ἴπαί 15 ποί πετθ 
αρριίσαῦ]θ. 

Αί καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων πηοδί τεοεπί ἘάΙίοτβ 
απά Οοππιεηίαίοτθ, Ἱπο]μάϊπς Θίπατί, Ῥ]ασε α 
οοπιπ]α α[ἰ6ί κριτῃ, ἴλαβ, ΄« {ο ο «άσε, {8 
ο,” 1. 6. Ῥαρτεπιε Ώα]εγ οΓ αἰ]. ΕΒαΐ ί 196 α511γ 
οὐθεινεά ΡΥ Βδμπιε απἀ Καῑπ., (αί νε πιοάς οἳ 
ἰπέετργείαίίοη (λας Ιπἰτοάμοεά 5 {οο αγηβο]α], 
Απά ἱΠ6Υ, νίἩ {λε αποϊοπί Τταηδ]ατοτς απἀ ἵῃπ- 
(οτργείθς, απά εαγ]]ετ Οοπιπιεηίαίοτς, απἀ αἶδο 
Ηείηγ., Μοτας, απἀ πετ, τἰρΏ]γ τεοοσηῖσε α 
ἰγαηβροβΙ{1οή, ΓΟΓ Θεῷ κριτῇ πάντων, οἱ νο] 
ΏΙΠΙΘΓΟΙΡ εχαπηρ]ε5 ἆτο αἀάισεά ὮΥ Ἰίπετ, Τε 
ΠαΥ Ὀ6 αἀάεά, ἰΠαί (πε οἴπετ Ιπίετργεία ο 
νγου]ά ΙπάΙερεηςαῦΙγ τοφιἶτο {1ο Αγίίοίο. Τ]9 
εχρ{θΒΒΙΟΠ κριτὴς πάντων ΠΠΔΥ, Ιπάθεεά, 5εεπΙ ποῖ 
ν6ΙΥ υἱίαῦ]ε {ο {ἴε οοηῖεχέ» Ῥιί Ι θἸου]ά Ὦθ 
οὐδετναά (νι Κιίπ.) ναί ἰΠὶς ἀεείσπαίίοπ ος 
ἄοά ἵ9 αἲ οπος {ΟΥ οοηφο]αίοη απά {ΟΥ γνατηϊπᾳ, 
Τετελ. δἰση]βθς εοπδιπιπιαἰεά Ὀγ αἀπιὶβδίοη {ο ἰΠείτ 
Ηπα] φίαΐε οῇ σ]οτγ απά Ἠαρρίπες, 9ο Νοίες αἲ 
Χὶ. ὁ9, απά ΡΕ]. η. 12. 

Γηείεαά ο {Πε οοΠΊπΙοη γεαάῖηςσ κρείττονα, ΠΙιοΘί 
ο (μα Μ85. αιιά Ύ6Γ5ΙΟΠΒ, ἰοσείμογ υΥΠ] 5ενυετα] 
Ἐαίμοεγς, απά α]] ο οατΙγ Εάά. εχοορί {πε Εταβ- 
πΙίαη, Ὠανθ κρεῖττον, Πίο] Ύναβ μμ Ὁγ ΜΗΙ, 
Βεηρ., απἀ Ὑγείς., απά Ίας Ὄθεεῃπ αἀορίθά Ὦ} 
αγίεςὺ., Μαίίμ., Ἑπαρρ, Βο]λοῖέ, απά Τηΐπι, Τη 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ τοαάἶησ πιαψ, 5 Καπ. (Πηκ, Ἠανο Όεεῃ 
Ιπίτοάισθά ᾖοπι υ]. 9. να. 19. γη, 6. κ. ὁ4: δαί 1 
Ἰλου]ά ταί]εγ 5θ66Πῃ {ο Ἠαγε σοπης {ΤΟΠΙ {16 ογέῤοδ, 
απά {ηθ Α {ο Ἠανο ατίδεη {τοπ {πε Α [ο]]οννίπς. 
Το οχρτορδίοη θἰρπίβος ναί 18 πιογο δα) μίαγη, απ 
κ οο μς η (οννατάς τοππονίηςσ {Πο υνταίῃ οὗ αοά, 
ΠΠΠΙΘΙΥ, ΠΙΟΤΟΥ απά Ρρατάοῃ. ἘΟΓ τὸν "Αβελ 8ΟΠΙΘ 
Μ385. απἀ Εαίποτς Ἠανθ τὸ "ΑΛ. 5ο]]. αἷμα, ὙνλΙσϊι 
19 αρρτογοά Ὁγ (τοί., Ὑαἰοκηπ., απἀ Ἠϊποκ. Τε, 
Ἰοννθνοτ, ν]ο]αίθθ ἴο Ῥτορτίείγ οῇ {6 Αγϊσ]ε, 
παπά ννας ρτοβαΡΙγ απ΄ επιεπαα(ἶοπι [τοπα ἴποβο νο, 
(ποιρὴ {Που βαν’ {6 8οπςο, «οι]ά ποί οχίταοί Τε 
{τοπι ἴπο ιοογᾶς. ἙΒυι, ἵπ [αοί, πο αἱίογαίΙοη 8 
ΠΘΟΘΒΘΑΙΥ; Απο (48 Ἐπαρρ, Βρ. ΜΠΙάάΙ., απά 
Κι. οΌεεγνο) Α0οὶ πιαδί, Ὁγ Ἱπιρ]σαίίοπ, Πηθαῃ 
ἠνα Ὀ]οοά οῇ Λο], οτ ας ΑΡα] 8ροακς Ὁγ Ἠῖ8 Ὀἱοοά: 
{οτ, α8 ΟτοαΙ!, ΤηδεορΗγ]., Ἐαι], Ἠοβεπη., απά 
Φματί οχρ]αίη, ννμ]]ο (πα οα]]εὰά Γογ Υδησεσηςθ 
(566 (1ο. ἵν. 10.) οἩ πο πιατάστοτ, εναί οὗ Οητὶςε 
(νο Ῥ]ουά οὗ ρτιηΚκ]πσ) εροα]κς (1. 6, 4ΒΒΙΓΘΒ 18 
οῇ) αἰοποππθηί απά ρατάοπ, Ρτοπη]κῖηπσ 18 αἀπη]ββίοι 
ίο νο το Ἠοἱγ οϐ Πο]ίος, Ἠεπνοη 18ο] 896 
χ. 19. “ Θαο. (οὔδοτνοῬ Βατ!) 5 ιο οοπίταθε 
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1 Βρτλ 2. 8 
ϱὔ παρὰ τὸν ᾿4ῤελ. | Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα" εἰ γὰρ αιο ο». 

ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον, τὸν ἐπὶ [τῆς] γῆς παραιτησάµενοι χρηματίζοντα, 
κ Ἠπς. 92. 7. - - ς α. . 3 3 2 . 3 ’ 3 κ τ 

96 πολλῷ μᾶλλον ημεῖς οἳ τὸν απ οὐρανῶν αποστρεφομενοι οὗ ή φωνη ειριων. 1. 
. - λος. ’ . - πω ' { «ἱ ο β ι 

τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε νῦν δὲ ἐπήγγελται, λέγων Ἔτι απαξ ἐγῶ]ρ 1 αι, 
’ 3 ’ . - 3 ᾽ 

οἹσείω οὐ µόνον τὴν γη», αλλα 

Ῥείνγεεη {θ οἷά απά {να πευν ἀἱδρεηβαίίομβ. ΤΠ 
Όιο {οτπιθτ, αἲ] 19 ανγ{α] απἀ ἰεττίβος 1π ἴηε ΙαΐΐοΥ, 
αἲ] ἶ6 ρταοῖοις απἀ απἰπα ης.” Πε ἴπ[εγεποε 
πηθαπί {ο 6 ἀταν/η 5, ναί {Π6Υ 5ου] γτεπουηοθ 
Όνθ ΓοτπΘτ, απἀ αἀ]ετο {ο ἴθ Ιαΐίετ,. Απά 018 
Όἶνε Ὑτιίοτ Ρτοσεεᾷς {ο οοπβτπι 1η {Πο τοπιαΙπ]ης 
νοί5θ5 οἳ ἴε Ομαρίετ, ὉΥ} α 8οἶεπιῃ γαΓηΙΠπς 

ἱπδέ α τοπιποἰα{]οη ος {Πο Ολτίδίαπ {αἰτῃ. 
95. τὸν λαλοῦντα.] Τηϊ8 6 ὮΥ ΠΠαΠΥ ΠΙΟάΘΓΗ 

Ἐκροφίίοις τα[εττοά το (αοά,; Ὀαῖ ὮΥ πε αποιεηί 
ο] ΒΟΠΙ6 Πιοάθγπ 9Π68, ἴο Ο/ιγίδέ; ννπῖοὮ 15 {ατ 
πΠοτθ αρτεεαῦ]θ {ο ἴπε σοηίεχί. Εοτ, 5 Ῥίπατί 
οὔφετνας, “΄ (ἶθ ἔννο ἀἰδρεηβαί]οΠς ατα Ἠετθ ΟΟΠῃ- 
Ρατεά, ἵπ τεβρεοί ἴο {πα ροπα!!γ {ο ϱε Ιπβίοίεὰ οἩ 
Ένα ἀῑδορεάϊαπε; ἴἶα ρτοπιυ]σαίος ο{ 6αςΗ ἀΐδρεῃ- 
ααΐἴίοπ Ῥεῖηπσ ἱπίτοάαοθά α8 ἴ]α Ῥείδοη ἩΠοΟ αᾱ- 
ἀτεςεες {6 Ιπ]αποίίοης ο{ ἀοά {ο πιθη. 

ΥΥΤΗι τεφροοί {ο {πε γνογᾷς τὸν ἐπὶ τῆς γῆς χρηµα- 
τίδοντα, 38 ΟΡΡοβεά {ο [πο τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν, ἴλλεβθ 
Ἠανο Όθεῃ ποῖ α Πίο ἀἱδραίεά. Όπε (Πίπρ 18 
οἶθατ, ---- εἶναί χρηµατίξειν Ἀετο φἰσηπ]ῇες {ο ργοπη]- 
ραΐθ ἴ]ιο νυν]! οἳ ἄοά ἴο πιαη; ἃ5 6ετεπι. χχἰχ. 18. 
λόγον ἐχρημάτισαν ἐν τῷ ὀνόματί µου. απά Ηεῦτ. ΥΠ. 
5. καθὼς κεχρηµάτισται Μωῦσῆς, απά χἰ. Τ. απά ο εῃ 
ἵπ οδερΆαθ. ἨΜοεί Οοπιπιεηίαίογ μπὰεγδίαπά 
ὮΥ Όναςε ἵννο εχρτεδείοῃς Ἴοδες απά ΟἨιγὶδέ; Όνε 
{ογππεγ ας (ο ἐπέεγπιπιοῖης οἩ οαγίή; νε Ἰαΐΐετ 
35 αρθακίησ /Γγοπι Ίιεαυσι, ὮΥγ πο Αρορίο5 απά 
πηϊη]βίθγς ἵπ {πα (1οβρεΙ. Τηε επιρηαδί5, Πον/ενετ, 
νιου]ά (πας ὃο ταίπεγ Τη οογάς Ἴπαῃ 1η 86Ί5ε; απά 
εμε βαπ{Ἰππεπ{, 45 {λγα5 τερτοβεηί{ες, ἵπνο]νεβ 6οΠΠ6- 
ἐπίησ Ἱποοηρταοις απά [Π]σίά. Ἄοππε, Ιπάεεᾶ, π1π- 
ἀθιδίαπά {πο ἴννο οαχργθβδίοη5 οΓ άοα; οἱμειτς, {8 
ἰαδί οπἵγ. Βαΐ ιο Γογπιετ ἶ5 αα]ίο Ιπαπηϊβείρ]ο: 
απά {πα Ἰαξΐετ ποί α ΠΕ] Πατςῃ. ποτε ἰ5 ενἰἀεπί]γ 
α ΓΘ/6ΙΘΠΟΘ{Ο ᾖῇοδος απά (γ1δέ; Ώιοαρῃ ποί,[ οοή- 
οεΐνεα, ἵπ (θε αγ αΏονε αἀγετίεὰ {ο. Ία πιαςί 
.. Οταπποτ, Βίοττ, Βὔμπια, απ Κι]π.) ἴακε τὸν 
πὶ γῆς ({οτ 5ο, Ιηδίθαά οἱ ἐπὶ τῆς, ἵέ ἵ5 τἱσΏί]γ 
οῑίεά, [ποπι πιαπΥ Μ95. απά οατΙγ Εάά., ὉΥ 
ατίεξῦ., Μαιίμ., Κπαρρ., Ξομοίί, Ὑαϊ., απά ΤΓ{πῃ.), 
απά τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν α5 Ώε]οπσίπᾳ, ποῖ {9 χρηµ., Ὀαῖ 
{ο ὄντα απἀθγείοοά ; 8ο α5 {ο ϱ9 εαιἱνα]εηί {ο {πε 
αἀ]οοίῖνος ἐπίγειον απά οὐράνιον. Ὁοπιρατε Ἱ. 1. 
Ί/ε πιὶσ]{, Ιπάθθεά, ανα αοχρεοίεᾷἀ ἀπὸ Οἵ ἐκ γῆς; 
Ῥαέ ἵτ πιαΥ Ός οὔβετνεά (ναί ἐπὶ γῆς 5 ἃ ΠΊΟΤΘ 
αἰσπ]ῇῃοαηί πιοᾶς οῇ οχρτεςβίοη, α5 ἀεποίίπσ πο 
οπ]γ πο Ὀείπσ ἀεθεεπάςά {οπι δατίῃ, Ῥαΐ ια 
Ἠνίπρ προῃ 1 αδ α Πῃαῃ. ἜΤ]αΐ ὃ ὢν ἐπὶ γῆς ΠΙαΥ 
Ῥο6 {ΟΥ ἐπίγειος, ἵψ Ρ]αϊη {Τοπῃ 1 6ο. αν. 41. ὃ πρῶ- 
τος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοϊκός. Τημ8 45ο (]ιθ τὸν 
ὄντα ἀπ᾿ οὐρανῶν Ὠθτθ οΟΥΓΕΡΡΟΠ4Β {0 {1ο ὁ Κύριος 
ἐξ οὐρανοῦ ἴπετα; ἀεποίῖπρ {πο Πθανοαπ]γ οπἱρίη οἩ 
Ολεϊείέ, Ἠεηπος, (λοισΏ αἱπιοςί αἲΙ Οοπηπιεπίαίοτς 
(πο]αάίηα Καῑη.) τερεαί χρηµατίοντα ἄἲ τὸν ἀπ᾿ 
οὐρανῶν, Υεῖ ΙΤ 86εΕΠΙΦ ποί οΠΙγ πΠΠΠΘΟΘΕΦάΓΥ, Ρυἳ 
6νεπ ΙπΙρτορος, α5 ποί αρτοεαῦ]θ {ο {πο υυγίοι5 
πηθαπίησς ΝΠΙΕΠ, ἵ αρρτε]επά, ἵνας ἴο ἀθβίσηαίθ 
ᾖεθιας ας Ἠίπι πο ποίαα]]γ οαπιε Γγοπυ Ἰραυρτε, ἔ]ιε 
1.ογά [γοπι Ίιραυεπ; α. ᾱ. “ ποί ΠπεΤΕΊΥ απ ἱπερίτεά 
ΡΘΙΒΟΠ, 45 Μο86Β, Ῥυί α5 Ἀοπ ο ἀοᾶ, οπθ ΥΙ1, 
απά τερτοφεηίίπς {1ο ΏΕΙΤΥ. 

Αί ἔφυγον (νλίοῖι βίαπάς {ΟΥ ἐζέφ.) 5αρρΙΥγ δίκην 
{τοπι να αυ]θοί ππαίίογ, Απά αἱ ἡμεῖς ΙΡΡΙΥ 
φευζόµεθα. ΤΠ πολλῷ μᾶλλον (λετε 18 3Ώ αγςωπιεΙ- 

π ' 3 , Τεν δὲ Μαι. 24. 95, 
και το) οὐυρὀόΡΟΖΡ. το Οξἱ 9 Ρει,δ, 10, 

έωπι α παπογὶ αἆ πια]. ᾿Αποστρ., '΄ἴπτηπ ΑΥΥΑΥ 
{τοια,”. τε]θοί, οἵ ΤΕΠΟΙΠΟΘ. Α βίτοηµετ ἴθΘγπι 
ἰἩαη παραιτησάµενοι. 366 ΙΜαίίΠ. ν. 42. απ Νοίθ. 

26. οὗ ἡ φωνὴ, ὅτο.] Ἱ. 6. ἴπε νοίσε βουπάἶης 
(τοπι Βίπαί. 6ο 8"ρτα ν. 19. ἜΤ]ε Ὀαεί Εχροεί- 
αἴθ ΙΠ Ρεποεία] αστεεὰ (αί {πε οὗ τε[ετ (48 ρταπῃ- 
πιαΐ]σα] Ρτορτίείγ ννου]ἀ τεφιΙτε) {ο Ο/ιγὶδί, ποί- 
νι λκίαπαίηρ ἴπαί ἴπε (Πῖηρ 18 ἵπ Ἐχοάις αβοτῖρεά 
{ο άοα. ΎΝοι 6 ἴπετο ἄΠΥ ΙποοηβίβίοποΥ, βἶποῬ 
Ώνε Ν. Τ. απἀ {πε Βαροιπίσα] νυτ]ἶπσς αστες Ιπ 
τερτεβεη{ίηρ 1 α5 ἰηε 3ΟΝ ΟΕ (005, Νο αρρεατεᾶ 
ίο ἴπα Ρραΐτίατοῃς, νο ἀε]ίνετεά {πε Ταν Ὦ}γ 
αΏδε]ς, απά γνο Ίνα {ηοθ ΑΝΑΕΙ.-ΕΗΒΟΥΑΗ ΊΥΟΓ- 
βΠρρεά 1π {πο ἨΗεῦτεν ΟἨατοᾗ. Ὀεε Λος νι. 
69. απά 1 ΟοΓ. Χ. 4, 9. ἘΥ ἐσάλευσε 5 πιεαπί, 
Ἠήεγα]]γ, πιαάε 1 5Πακε αδ α 5Ηἱρ αἱ ἄΠΕΠΟΓ 18 
{οβθεὰ ὉΥ {1ο ν/ανθς. 

-- νῦν δέ.] Τι 15 νε]] οὔεειτγεά ὮΥ Καῖη., ναί 
4 αἴπος νῦν 18 ορροβδεᾶ {ο τότε, 1 Ιπά]σαίες {1πθ 
άππεῬ οῇ {ο Ν. Τ., απἆ εχαί {πε ρτοπηΐδε, Υ]σ]ι 
ν/α8 ποί ΠΟΥ Ρτοισ]έ {ογννατὰ, Ὀαΐ{ Ῥείησ αἰγεαάγ 
{ΟΓΠΠΕΤΙΥ Ἱπ εκἰσίεηςσε, ρετίαϊπεά {ο ἰπῖ αρε, 18 
Ρ]αΐη ΓΓοπ {πε Ῥτείοτίίε ραβείνε ἐπήγγ.;”.  Απά ηθ 
ΤΘΠάΘΙΒ, ΄ ααοά ααίεΠπῃ Ὠορο {επιροτα αὐ]πεί, ΡΤΟ- 
πη]δίί που... Τ]ο ννογά 86επης {0 Ιηπο]αάε {πε πο- 
Ώομς Ροί]μ οῇ ἀεο]αταίίοη απά ρτοπηΐδε; {Πε Ιαίΐνετ 
ΡτεάοπΙπαΊησ. εε Νανο, 

Τπε οἰίαίίοη 8 {οπι Ἠασσ. 1. ὅ. Φερί., απᾶ 
οχαοί]γ τερτεςεηίς {]θ 6ρπ5ε οΓίῃε Ηεῦτενν, (ποισ]ι 
να α θ1]σῃί «Ώαηρε ΟΓ ννογάς, {οι αἀαρίαίίοη ἴο 
Όιο Ῥργεδεηί ΡΙΤρο56; απά οὐ µόνον --- ἀλλὰ 18 ἵπ- 
{εηπάεά {ο αἰγεηρίπεπ {Πε βεηίϊπιεη{. Τί εἸοι]ά 
86εΠΠ, ἴοο, ἰαί ἴπε Ὑτιίετ ἀῑά ποί Ἱπίεηπᾶ {ο βἰορ 
αἱ οὐρανὸν, Ὠμί {ο ρο {οτννατά {ο ἴ]ο επά οἱ ν. 5 
απἀ, ἰπάθεά, {πε πιεπί]οη οΓ {1ο βτδί ννοτάς ννου]ά, 
{ο Ῥείβοη5 5ο οοηνετεαπί ἵπ Ῥοπρίιτε, Ὀτίηςρ {ο 
πη]ηά {6 ὙΠοίθ. Τε ννογάς ρ]αίπΙγ ργεα]οί {αί 
πισΏ{γ «λαπσε ἵπ τε]ΙσίοἩ, ΥΥΠΙΕΠ ννας {ο Ὀθ ΙΠίτο- 
ἀασεά Ὦ} {πε Ῥτοπια]σαίίοη οῇ {Πε (ἀοβρε]. Ίπ 
ἴηθβδε απἀ οίπετ ἀεςοτιρίίοηπθ ρῖνεπ Ὀγ πα Ῥτο- 
Ρηεί5 (15 15. χι. 19. απἀ ἆᾖοε] Π. 10. 1. 16.) ο 
{πο οἈαπσες ννπίο] εΠοι]ά ρτεοθἀθ, απά {6 πηὶρΏίγ 
ΡούἵΨΘΤ υπο εΠοι]ά αοοοΠηραηΥ, {Πε ]αβί απά Ρεί- 
{οί ἀϊδρεηφαίίοπ οὗ ΟἨΠγίεί, {1ε {πρ 18 τερίθ- 
βοπίοεά ΡΥ ο” σ/αβίπρ --- ποί, α5 αἱ ἰπε σἰγίησ 
οῇ {1ο Ίανν, ἴηθ οαγί]ι οπίη, Ὀαί ὈοίἩ πε οατίῃ απἀ 
Όλθ ραυεη, 1. 6. εβεοίίπσ α οοπηρ]είθ «Ἡαπρθ απἀ 
ἰοία] τενο]αοη, 

2Τ. τὸ δὲ ἔτι ἄπαξ --- µετάθεσιν.] Ἠοτο νο Ἰανθο, 
5 Κυῖῃ, ΓΕΠΙΑΓΚΕ, α οοπώπεπέ ο {λε νντ]ίετ οἨ ἴπθ 
Ραββασθ ο νε Ῥτορ]μοαί; α. ἆ. “ Τηϊς6 γιοί οποο 
πιογε βἰσηϊβείλ έπε τεππονα] οῇ {6 {λ]ησς ἴ]αί ατα 
Ρι{ 1η οοπηπιοίίοη 5 ὮΥ νΥΠΙοῇ (α5 ίπε Ὀεεί Εχροεϊ- 
{075 αγθ αστοεά) 186 πιεαπί ἴπε αΏο[ίίοη οἱ λα 
ΡοΗ(γ, τῖίθ8, απά ογάἀϊπαποες ο {πε ο εννίδ]ι ἀϊβ- 
Ρεηβαίίοη. Απά 48 ἅπαξ ΠΙιαΥ ΕΑΠ, ἵηπ 8ΙΟΠ α 
οοηίαχέ, ΄ οπεε [οτ αἰ[,” ἴἩε Αροβί]ε Ιπίεπάς (α8 
ΡεϊτοῬ εαρσοςίβ) {ο Ἠϊπέ ναί (οἆ ν]] ππακε Ὀιί 
οπε 8Η6] αἰἰεταίίοη; απἀ οοπβεαιεπ{]γ ναί ιο 
ἠπίησς νΠπίοἩ εαοσεεᾷά προῃ (ναί αΠακίησ φ]α]] 
οοπίίηαε πβμακεη.”. ΟΡ ὡς πεποιηµένων ἴηε 8εηΠ59 
ἶ οΏβοιτε απά οοπίτονετἰεάἀ. Τί 186 αβια!]γ, απά 
προῃ {πο νηο]ο Ὀεςσί εχρ]αίπεᾶ, “΄ α5 οῇ {π]ησ8 
Ὠναί ννοτθ ΤΠΕΤΕΙΥ ογεαἰεᾶ, απἀ {πετείοτε 80ο ο0Π- 
Εἰίεά α5 {ο Ὦο {επιροταιγ.. Ίπ υλ]ο] γίον 1 
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», 5/ ε ῳ - , ' , ς , . ο 
ἔτι ἁπαξ δηλοῖ των σαλευοµμένων τὴν µεταῦθεσιν, ως πεποιηµέγων, ἵνα 

π 1 Ρει. 2.8. 
η Βευι. 4. 4. 
ᾱ 9. 8. 
ο Ποπη, 19. 10. 

ὃ. 

’ ᾽ υ - ’ 

µεινη τα µη σαλευοµενα. 

ΧΙΠ. 
ᾱ 19.1. 
Βοπι. 12. 18. 
1 ρει. 4.9. 
ᾳ Μαιι. 25. 96. 
Ἠυσι. 12. 15. 
Οοἱ. 4. 18. 3 ευ Γ ’ 

1Ῥειθ.8. αυτο Οντες ἐν σωµατι. 

ν/ου]ά ο«οπιρατο Τηογἀ. ΠΠ. 04. πάντα γλὰρπέφυκε 
καὶ ἐλασσοῦσθαι. ἜΓπιβ πεποιηµένων ΝΝΙΗΙ Ὃε {ογ 
χειροποιήτων, εαᾶμσα, πυμαὐε[ία, 39 ορροβεά {90 τοῖς 
ἀσαλεύτοις, 35 αἲ νΠΙ. ὁ. Ἱκ. 24. τοῖς ἐπουρανίοις. 
ΦΗΕΗ 15 {ο νίουν οΓ {ο 86Π56 αἀορίεά Ὦγ Βεζα, 
Ἐλκπ., Ετη., Ἀοποί, απἀ Ῥίπατίς νο οὔβεινο, 
Ὠναί χο νντ]τοι ΠΊθαΠς {ο 5αγ, “΄ έμε αποϊεπί οτάθι 
οϐ (μ]ησς, νἰπ. ο «αν ἀϊδρεηδαίίοη, ΥΙ] Ῥο 
οιαπιοσες, τοεπιουοᾶ, αδο[ίδ]ιεα, ἵπ Κο ΠΙΔΠΠΘΕΓ α5 
Όιο οὐ]οοί οϐ πο παίιταὶ οτεαίοῃ. ΑΙ ἐπί5 
ομαπσο ος αθο[έίοη ο {θ οἷά ἀἱδρεηδαίίοῃ γ/ας {ο 
ἴα]κε ρ]ασο, π οτε ιαῖ α πει 0Π8 Πη]σηΐ Ῥο ἵπ- 
(ούυσσά, νη]ο «Πα απάθτρο πο «Ἠαηρο; ἵνα 
µείνῃ τὰ μὴ σαλευόµενα,) Ἱ. 6..'' οοπίίπαε ἵο {λε 
επ ο{ Ώια ννοτ]ἀ αΠ5µακεη, 59 αδ ποί {ο Ὀο αβο]- 
15/6.) 

28, 29. βασιλ. ἀσάλ.] 1. 6. ἴΠε βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 
Όινα (Ἴο5ρα] ἀἱδροηεαίίοῃ, ΝΠίομ 5 πενεί {ο ϱο 
1ὐο]1ε]εά. Ἀο πιοδί (οπιπιεηίαίοι» Ιπίετρτεί, 
Ειῑπ., ποννονος, ίακες Ι{ {ο πηθαἨ “' Γο]οίαίετη ἴπ 
α]ιετὰ νΙιὰ βιίαταπα ον) Πο νίενν 16, Ιπάεεάὰ, 
οοιπίεπαπεεὰ ὮΥ {Πε βσιτε ΙΠ παραλ. 

---ἔχωμεν χάριω.] ΤΠϊς ἵδ αδια]1γ εχρ]αίπες, 
΄]αί 5 Ἰοἱά Γιδί νο στασα νοιςομβα[εά {ο 55) 
οι, α5 Μτ. Ὑαἱ1ργ Ἱπίετργείς, “' Ιαί α5 οοπΙπιθ 
ειοαά[αςί Τη ενα Γαἲ{ῃ απά ἀἰξρεπδαίίοη ἀε]ινεγας ἵπ 
{πα (ἄοερεί, α5 Ρείπσ (ἶλαί αἱοηπθ ΥΥΠΙΟΠ Υοηάςετς 
Ὀοί]ι ουσ ΡεγεοῦΒ απά οιΓ 5ετν]οθ5 αοοερίαθ]θ {ο 
(οά. Τ,εί ας Πολά [ιεί ο ρτο[θβΣίοη οϐ ου ηορα 
ννοιέ νανοτίησ, οοπΜϊπαίπο {ο 5ογνο 4ος νί]ῃ 
α ΠοΙΥ τοναγοποθ.”. ΤΠ οχροβίοη, Ἠονενεγ, 
ἹΏνο]νος ποί α Η]ο Ἠαγκηπεςσς: απά Τ ἶδ {ΑΓ 
Ῥοί{ογ (ν(ν 0Ἠ1ΥΑ., ΤΠδορΗγΙ., απά (οεαπιθη., οῇ 
ένο αποϊεηῖ ΕκροβίίοΓΒ, απά ΠΙΑΠΥ απιπεηίέ π]ος- 
ογη 0Π65, α5 Ὠ]πά., Ἠοβοππῃ., θίματί, Βὔ]μπια, απάἀ 
Κυ.) {ο αδθίση 11ο Γο]]ονίησ 86η5δο: ΄ ΠΠ ροΓ 
Οηϊε {ή τοΙσίομθπῃ ςρος ποὺῖς οοπ{{σογί [οἱοΙία{ἷς 
Ρογοηπ]ς οργϊςδίπηα ς ργα(ἶαππα πθιποτί ππθπία Ώθο 
Ρειβο]ναηςς, Ἱία, αἱ ϱΙΠῃ οοΙαπηὰ5 ου η τουεγθη/]α 
οἱ πιοία.”. Τ]ο εὐλαβ. 15 ποῖ ννθ]] τοπάρτεὰ ὮΥ 
Αέματί, “ ἀονοίίοἨ.”. ἜΓϊο «εη5ο 56 οοττοοί]γ 
τοργοβοπίοἁ ὮΥγ οἱσ ΟΟΙΠΠΙΟΠ ΥθΙδΙΟΠ, ΄ὁ σοά]γ 
{οατ,. εαρροτίοᾷ ὮὉ} ιο απθλογί{γ ο πο αποϊοηί 
Ὑοτδίοηπς απά (Ιοβδοσταρ]οτς, απά ὮΥ ιο ὈοῬί 
πηοάρτη Οοπιπθη{α{ογς,. Τη 8εηςο 18, Ιπάοοαά, 
τοφι]τοὰ Ὦγ νο ποχί νοτζ (5αρροθεά {ο Ὀθ 
ἀθτῖνοά {οπι Ώου{, ἵν. 24.), νν]σο]ι αβθίση α ΓοάΦΟΊΙ 
νγ Οής σοά]ν {οι εἸνοι]ά Ός οηϊογίαιησς, (ωτοπί- 
οηίησ {ιο 8ΠΠο βονοΓί{γ {ο αροβίαΗσίησ Ο γϊκίαης 
35 ἵνα ΓΟΤΠΙΘΤΙΥ 5Ποννη {ο Τβταθ]1{ος. Καὶ γὰρ ὁ 
Θεὸς ἡ. π. κατ. Α β0]ίππο απά ανα] Ἰπιασο, 18 
εισσοκί]ησ {ο άρα ο α (4 οἆ ννηο σα, Ἰκο α οο- 
εππίησ το, Ὀτίηρ {ο π{ίογ ρογά Πίο, πα (οττῖρ]ο 
{πιο οἱ {ος έ γν]νο Κπον ποί ἀοά, απά οῦεγ ποί 
Ώνο (ο8ρε|.” 

ΧΙΙ. βοαπίτατ Πρϊείο] ρατς λογία{ίνα εροοί- 
π]ίοτ, οαᾶ ναί σοποτί οβϊοία Ἠευναρίς Ππ]απρίέ. 
(δη) 

εὐλαβείας". "καὶ γὰρ ὃ Θεὸς ἡμῶν πῖρ καταναλίσοκον. 

ο ΦΙ {11 {ΦΙά µενέτω" τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθά- 
Ν / / ῃ 2 , 

γεσθε᾽ διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες Φενίσαντες ἀγγέλους. 

.] 3 [ά 

3 4ιὸ βαοιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες, 38 
., / 3 ὰ ; 2 “ » » 3 3 . ᾽ 

ἔχωμεν χάριν, δι ἧς λατρεύωµεν ευαρέστως τῷ Θεῷῳ μετὰ αιδοὺς καὶ 

- ς Π οά , ς 

σκεσθε τῶν δεσµίων, ὥς συνδεδεμένοι. τῶν κακουχουµένων, ὥς καὶ 
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Τιμιος ο Ζαμος εν’ πασιυ ροαι 1] χοιτΊ] αμιαγτος 

1 --ὂ. ᾗ Φιλ. µενέτω.] ἜΤ]ε 8εης5ε (α5 {Πε Ὀεθςέ 
Ἐχροβδί{οτς ατα αρτεες) 5: “']εί πιπίαα] Ίουε οΕ 
εασ) οί]ετ ας ΟἨγιςίίαηςδ οοπίίπαε {ο ϱο ου] Πναίεά 
[ας Πογείο[οτε], απἀ Ετπι]γ τοοίεά ἴπ γουχ ρτας- 
Πσο.. Της φιλοξ. Α νἱίπε ϱ1ο56εΙγ «οηπθοίεᾷ 
ΨΙΙΠ ἴμο {οτεροῖπᾳ, απᾶ α πηαῖη ογνἰάεπος οΓ 1, απά 
εδρες]α1]γ {ο ϱ6 Ρτας(ἰδεὰ {ουναγάς είν ΟΠτκίίαπ 
Ὀγοείηγεη : 5ἶπςς ἴμο ἀῑδίτοςς οεσαδῖοπεά ὮΥ Ρείεε- 
οι {οη ννοι]ά οαξί ΠΙαΠΥ προῃ {πε οΠαγίγ οἱ ενεῖχ 
Ῥτδαίητοῃ. "Ἔλαθον ζενίς., “ αποοηβεῖοιςΙγ εΠ{εΓ- 
{αἱποά.”. Οπ Ες Αίῑο Ι41ομιςεο Ὑϊσεχ. Ρ. 208, 
απά Μαάπ. τ. τ. Τηε ατσαπιεπίέ (Ιπίεπᾶεά {ο 
απἰοἱραίο απ΄ οῬ]εσίοῃ, ἰμαί ἴ]ε Ρ6ΓΕΞΟΠΒ Τηαγ ὃθ 
οὐδει/ο απᾶ ππννοτίῃγ οῇ ποῖῖοε) 15, ἰ]αί στεαίες 
Ἠοποιγ απποησ ΠἹθη απά οοπβοάιεπί τοννατά {οπι 
(οἆ βοππείΊπιθς αἰίεπάς {πε ἀἱςο]ατσε οἳ μὴ ἀπίγ, 
Ώναπ {πο οἰγοιπιδίαποςς οΓ{1ε ο.φο γου]ά 1εαά 18 
{ο οκρεοί. 

ὦ. µιµνήσκεσθε τῶν δεσμ. ὡς συνὸ.] Απ Ἱπ]απο- 
ΏοἨ {ο 5αςἩ α Ινθ]γ βΥπιραίἩΥ νι {Πε ΡτίδοπετΒ, 
αφ 1Γ{16Υ Ἱνογο {ε]]ον/-ειῄετεις. ΤἨ6 µιμν. πιαβί, 
Ἡονύενετ, ΏΥ {ο οοπἰαχί, ΙππρΙΥ τοεί α5 νγε]] 48 
αυπιραίἩγ.  Φο ἵπ Ηου. Π, 6, απά μνημονεύειν ἵπ 
σαι. Π. 10. Οο1. ἵν. 196. Τῶν κακουχ., ' λοςε νο 
πο κα οτίησ απάἆετ σα]ατηΙίγ ος ἀῑξίγεςς,” νῖπ. ἔοτ 
Ώιο (ο5Ρ6|”5 εαἷκα. Ἄθε 5υρτα ΧΙ. ὦτ. Τη ννογάβ 
ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώμ. Το Πηθαηπί {ο 5ασσοεί, ἴ]λαξ 
Ώιευ ἰπειηδο]ναος αγε οχροςεἀ, Πε γεί α]ΐνε, ἴο 
βἰπιί]αγ ἀῑδίτοςς, 5ο 45 {ο πθεά ΦΥΠηραΙΗΥ απά 5ρ- 
Ροτί {Γοπι οίμοτς. 

4. τίμιος ὃ γάμος.] ἈῬϊπεςῬ {Πε ννο]ο οοπίαχί ἶ8 
ιογίαίογη, πο Ὀεεί Πχροεϊίοτς ἴπ σεηοτα] αγ6, ΥΕ] 
ΤΘΊΡΟΠ, ασγοςθά μα (ιο ε)]1ρεῖ5 Ἠετο 15 ποί ἔστι, Ὀαἳ 
ἔστω. Τί ἶδ ΠΟΝ. ΠΊΟΥΘΟΝΕΣ, σεποτα]]1γ αἀπιϊίσα, 
ἠναί ἐν πᾶσι φἰσηϊβες ΙΠίετ ΟΠΠΠΘς, (4 5εη5ε 51ρ- 
Ῥοτίοὰ ὉΥ ἴἶνα αι (]ογίίν ο[ (ο Ῥθψδο]. 3ντ.) νΥηθγθ 
Ῥῦμπιο απά Καῑπ. εαρρ]Υ οα/ἱδος, ]151Υγ καρροδίπα, 
Οιπί αππἹοπσ {ποςαο Ἠοεῦτευνς {]χογθ Ίνθγο 5οπιθ, ]κθ 
Ώιοθο «οπευγθς αἱ 1 Τήπη. ἵν. ὃ, νο, Ὦγ νν]αξ {ΠοΥ 
ἠιοιισί α- Πο]γ οοηίθπιρί οΓ πηαΙΤΙΠΙΟΠΥ, σανθ ἃ 
Παπά]ο {ο Ἱπππιοταλίγ Ρο ἵπ (ποπιεε]νος απἀ 
οί]εις. "Ίο ἐν πᾶσι, οννδνθγ, ΠΙΣΥ 8ΙΠΙΡΙΥ ΠΙΘΑΠ 
«6 απλοήρ ΟΥ ΓΟΥ αἲ] Ρ6γεΟΠΒ,” ννλ]νουί οχοθρίίοη οἨ 
Όλα 8οογ6 οῇ ρεοι]]αγ εηρασεπηεηί5 {ο Ρἱείγ απἀ 
Ἰο]ἱηρςς. . 

Τ]ιο ποχί Ἱπ]αποίίοη 5 {ο ἴ]α πιαγγέοᾶ ; ΠΑΙΩΘΙΥ, 
{ο ανοῖά αἀπ]ίοιν. Απ 1 15 Γο]]ονναά πρ να 
ΒΟΙΘΙΙΠ α5εγπησο, Νίο] 86οτης {ο τοσατὰ ῥοίι νε 
Ρτοσθάίης Ἱπ]αποίίοηςδς α. ᾱ. « Τιοί ο εἰπσ]θ 
ΠηΠΤΤΥ 2: {ου Γοτηϊσαίοις (οἆ νν]] Ἰαάσο, Τιοί 
ππαττιοὰ Ἱκεερ {ποπιφε]νος ρηγα [Γοπα αὀα]ίθτγ : {ος 
πάπ]ίογαυς (ο υν] Ἰαάσο,” 1. 6. οοπάσπιπ απά 
Ραπίδῃ, Τηϊς Ἱπάσπποηί ἴο Αροεί]ο ἀ4θποιποθϐ 
ποί οπ]γ αραϊηκί αὐπ]{στΥ, Ὀαέ Γογπίσαίομ, ννπίοὮ 
1οπάς {ο {..  ἨΗονν ἀῑοτοηί {γοπη 1116 Ἰθπίμεῃ 8ασοβ 
απ Ἰοσϊδ]αίογα, ---- ΝΟ {οὐεγαίεά αἰπιρ]ο Γογπῖσα- 
Πση, απ {οηάῖησ {ο Ῥγοβθτνο {λα νἰτίαο οῇ πιανγτεὰ 
100ΠΙΟΗ. Ὢθο Ρ]αΐο ἵπ ης Ῥμ]εῦας οἶ(θά Ὦγ Αίιθ- 
πους, 611. Ὀ. 
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ὅ πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κριγεῖ ο 
αρ , Μ » λἳ 3 δα 
ἀφκούμενοι τοῖς παφροῦοσιν. αὔὐτος γαρ εἴρηκεν 

» ϱ2 2 ’ ΄ ή . 8 

θουδ οὐ µη σε ἐγκαταλίπω 
΄ Γ η λ 2 ’ ; ΄ 

Κύριος ἐμοὶ ῥοηὐὁς, καὶ οὐ φοβη ησομαυ τί ποιήσει 

Τμοι ἄνθρωπος. 

{2 ’ ς , 
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.Τ Εχος, 98. 8. 
Ώοιαι, 16. 19. 

0 Ἡ 4 31. 6, 8. 
΄ ε ανω, Ι ο τοἨ. 28.20, 
πονυμων ἡ Των. Ι. δ. 

ο, Ῥιον. 19. 16. 
Μαιι, 6, 25, 94. 
ΡΙΜΙ. 4. 1]. 
Ι Τίπι.6. 6, ἅο, 
5 Ῥρα]. 56, δ, 12. 

Ἱ 
-- 

ο] 9 καλες.” όμ ς ο λ , 

ωύτε ὦ αῤῥουντας ημας Λεγει 

’ ” ς 3 . - ͵ ; 

ἡ Ιημογεύετε των ἡγουμένων υμων οἵτινες ἐλαλη-- ἃ 115. 6. 
πίτα ν, ΙΤ. 

ὁ 4, ᾿ ’ - α. Πα 2 αν Ν 2/ - 
σαν υμιν τον λογον του Ότου ων αναύ εωρουντες ΤΟΥ ἔκρασιν τοις 

ἀναυτροφῆς, μιμεῖοθε τὴν πίυτιν. 

8 Ἅ᾿ἸΙησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον 

δ,. ἀφιλ. ὃ τρόπος] 6ο]. ἔστω. τά, {οί ἦθος, 
οοπόμοῖ, Ιαβὶΐ5, παπά οἨαταοίθγ. ᾿Αρκούμενοι 5ο]. 
ἔστε, «« οα]ἰναίο οοπίοπίπιεηί,” Τοῖς παρ. 800. 
πράγµασι, “νι γουτ ργο5εηί οοπάΠ{οῦ. ι 9ο 
Ῥ]οογ]. 4. ἀρκεῖσθαι τοῖς παρέουσι καὶ ἀλλοτρίων ἀπέ- 

χεσθαι. 366 ἄἱ5ο οίμε (Ἴαφεῖσαὶ οιἴαίοις 1η 
Ίλοις. Ἔϊαο πραγµ. 5 ἵπ ΕΒἰπατοῃ., Ρ. 94. 54. οχ- 
Ῥηοσκεί. ΟοπιραΓΘ αἰδο Πίο 358. Ρ. 224. 26. τῇ 
παρούση καταστάσει ἀρκ. ΤΗἱ8, οἳ «οιΓ86, ἆοες ποί 

{οτυίὰ, εἶνθπα ἴο δείίε) ἰεῖτ οοπάΙ οι ΒΡΥ Ἱπάιβίτγ 

παπά αοἰϊνΙίγ. πε 18 σίνεν {ο Τεάδοπ [οι {5 

οοπίθη{εά ασιεδοθησθ, --- ΠΠΠΕΙΥ, ἴπθ 458πταηοθ 

οἳ ἀοά ({οτ ΘΥ (πε αὐτὸς 15 πιθαηί Θεὸς ]μδί Ρε[οτθ 

οσουγτίησ) Εῑαί ες νν]] πενετ αὐππάοη {ο γγαηί 
έποςα «Ίο ταδε ἴπ Πίπας ἔοτ 5ο] ἶ5δ Ἱπιρ]]εά ἵη 
ἐς ννογάς Ἰθγο αἀάασσθά ; 10]οποε οἴίεά, ἱἩε «οπι- 
τηθη{α{ογς ατα ποῖ αστοθἆ. Ώοπιθ 8αΥ [ΤΟΠ κ} οδ]. 
ἱ, 4 οἱπετς, τοπ Ώειί. κχἰ. 65 οἱλετς, αραίη, 

ἔοπι 1 ΟπτοἨ. χχν ΠΠ. 90. ΑΒ, ΠΟΝΕΥΕΥ, ΠΟΠε ο 

Ώιοφο ῥα85ασος οχαο(]γ «οτγθδροπάἀ, ἴὲ 5ποιι]ά γαίες 
βοθ!η {αί {ὼθ οχργεβδίοη εἴρηκεν ἵ5 πιεπηΐ οἳ τῃε 
6ηο}α{ Ῥ)ρογί οἱ 94” ἀεε]αταίίοης ἵπ {ποβο απ 
ευσ]ι κο ρα558σθ8, 38 Ῥς. κασνι]. 25 ἃ 28. Ις. χ]ι. 

10. Τ]ουσῃ, α5 Ῥμί]ο, Ρ. 944, οἶίθς {9βθ ΥΘΤΥ 
ννογᾷς 35 α λόγιον τοῦ Θεοῦ, Βίου απά Ἐαῑπ. 51ρ- 
Ροβ6, ποῖ Νπουί ΤΕΆΡΟΗ, ειαί ία πιοτάς Ψθτο α 
Ῥγουργ ο] Έοτπα Γοιωιάεά οἨ Ῥοπρίατο. Ιπάθεά, 
Ένο ΠΛΗπος ἵπ Πίο ιο οἰίαίίοη Γο]]ονίηπς ({Γοπα 
Ῥς, οκνΏ]. 6.) 15 Ιπίτοάιοεά, 5εΓνες {ο 51ου’ (λαί 
νο ραβδασο 1Νά5 6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ΕΠΙΡΙΟΥΕά {ος {πε ριΙΓ- 
Ρο5ε οἵ οοηφο]α{ίοη α. ᾱ. ἵπ {πε γνοτά οῇ Βρ. 

Ἑαπάθισοη, 96ΥΠ. αἆ ΑπΙ., Ρ. 444: “Τμεαη προπ 
ἀοάς Βγουἱάεπερ, ἃπά ΤΘΡΟΞΘ {1γ5εΙΓ προῃ Πί8 
Ῥγοπιίαος, παπά οοπίρηίπιθηί ον] Γοἱ]ον ; Γο αροη 
Οπής ας {πο Αροβίϊα ποτε ας Ὀομίοπιεά 1.” Αί 
τί ποιήσει µοι ἄνθρ. Βεηᾳ., ατίοδὺ., Τπέπι., αι, 
Οταίσ., Καῑπ., παπά οἴπετ ΕάΙίοτς, Ἠανο Ἱπίτοάποεά 
α πιπτ]ς οἳ Ιπ{θτγοσα(ἶοῃ α{16Γ {1 ἄνθρωπος, α)]ερίησ 
Εναί νο ΓΠΠεῦγειρ οτἱρίπαὶ τεαιῖτες {παί ραποίαᾶ- 
ἄοπ. Τα, ποἵνθυοετ, ἀερεπάς προῃπ {πε σοττεοί- 
πθςς οἱ {ο Μαφοτοίϊσαι Ῥοϊπίίησ, ννμίο], (Ποισῃ 
πἀορίεά Ὁγ πιοδί Τταηβ]αίοι» απἀ Οοπιπηθηίαίο:ς, 
ἵ8 το]θοίοά ὮΥ 8οπθ, 35 Ιπ ΟΙΓ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΎεΓδίοη 5 
απά ]15{]γ 5 {ος ἴ]α 5εραγαίίοη ηα5 5οπιείΠ]πσ ΏαΓκῃ, 
απά ἴο «οπί]πιαηί Ὠα5 {Πι5 ΠΙΟΓΘ ΟΓ δεινότης ἴπαπ 
ἴ9 επ](αὈ]α {ο ἴπο είγ]ε οῇ Βοπίρίατο. ἵ Ππά ἰπαί 
Ώνγ. Ἐγοπο] απά Ντ. ΘΚΙΠΠΘΥ Ἠανθ, ν(Ἡ ἠεῖτ αξαα] 
αάσπιεπί απά {αδίᾳ, αἀορίεά {πε ἄεο[αγαίῖοε 5έη5θ 
οἳ πια, ΝΠΙσ] 15 τοφ]τεά ὮΥ {1ο ἀρείαγαίζυρ [ΟΓΠΙ 
οϐ {ιο εοσοπὀἀ οἸαμ5θ οῇ {Π6 πεχί νετςε, (΄ ίἸετε- 
{οτο αμα] 1, ἃτο.) ὙΥπίο] 16 Ρ]αϊπΙΥ α ραγα[ἰο[ίοσπι 
ος ή. Ῥαΐ 1 Όινοτο νθτο πο οὔιεγ αμ{Πογῖίγ {ΟΥ 
τεἰαϊπίησ {πε ἀθεο]αταίῖνθ Γοτπι ἵη {θε ννογάς ο ίθ 
Αρορ!]ς, 16 ννου]ά Όε ε/Ποίοπί αί {πε αἱορί. Ίαβ 
Ἡτ, απά ναί 5ο φἰτοησ]γ πιατκεά ὮΥ (λε Ιηδετίῖοῃ 
ος η καὶ 45 ποί {ο Ῥο ουπἀθἁ. ᾿ 

ΤΠ. μνημ.] ''Ῥγεδτνο ἵπ πιϊπάᾳ :” νΙπ. 80 αβ ἴο 
{Ροε] ἆῑιο στα πάς {ογ Γπεῖγ Ιηφίτασίίοη, απά {ο {ο]- 
Ίονν (ἰιαῖτ Ἠο]γ οκαπηρ]θ. ΒΥ (6 ἡγουμ. ατθ πιθπηῖ 
Οιοίτ ερὶγίαα] ΡαδίΟΙ5 απά πηαδίθί5, εἱδειμετα 

ς απ 4 Δ 3 ᾽ 5 

ϱ αὔτος, καὶ εἰς τους αἰωλας. 

σα]]εά προϊστάμενοι. Αί Ἰεαςί, 8ο αἰπιοεί α]] Ἐς- 
Ροβίἴοτ5 απἀθγείαπἆ Ι: Ῥαΐ, Ι αρρτεπεπά ΙΠοοί- 
τθσί]γ. Τί 5ου] εεσπα, ἴπαί νυμαί ἶ5 Ἠοτε εαϊἀ 
(ννίσ] Ἠας, Ι οοηπσείνθ, Πο οοππθοίίοη γη] ἴθ 
Ρτοοεάίπϱ) τερατά5 ἀοείγῖπε, ποί ἀἰδεῖρ[ϊπε (58 αἲ ν. 
1Τ. πείθεσθε τοῖς ἡγ.)Σ απᾶὰ ἰλαί ἡγ. Ἠετε 8ΙΠΙΡΙΥ 
ΠἹθαῃς σιϊώες {ο έιε Γαἰδι. ΙΜΟΤΘονετ, ἡΥ. 15 ποί, 
(ας8 1έ 18 σεπετα]]γ τεπάετεά Ὁγ Τταηδ]αίοιβ) οἱ 11θ 
Ῥγεδεπέ {εηςε, Ὀαί {με Γπιρεγ]εεί; α5 αρρεατς {γοπι 
ἴ]ιο ἐλάλησαν {ο]]ογνίησ. ”ἜΤ]ις {]ε εεηςο ἶ5: ΄ Βθατ 
ἵπ παῖηά πε αρ]τίίαα] συ]άες Ὑ]ιο βιςί ριϊάεά γοι 
ἰπίο {πε {αἰ{], ΘΥ ΡρτεασΠίπσ {ο γοι ἴ]ε (οβρε], 
απά Ἰεὰ γοι Ιπίο ἴε ΥΥΑΥ ος τὶσμίεοιρπεςς,’ Ρ8, 
χχι]. ὁ. Τί 16 ννε]] τεππατκεά ὮΥ Οα]νίπ. “Ἠοο 
απίεπι ΠΟΠ ΡαΓΙΠΙ να]εί, ΊΝαπα αἱ πο 1π ΟΠτ]κείο 
ροηιετιηί, αιαδὶ Ῥαίΐγαπι Ίοοο «559 ἀερεπί.” 1 
πανε Ἰετε [ο]]ουεά Β. Βίερμεης ἵπ τεπιονῖης {6 
οοίηπια Ώθδ[οτθ οἵτινες, ΥΝΠΙΟΣ οΠΙΥ Ἱπιρεάοβ ἴπθ 
86Πη56. ΒΥ ἰε ὧν ἀναθεωροῦντες --- πίστιν ἵδ 5ς- 
σερίεἆ νν]ναΐ ννας οΠΙεΠΥ πιεαπί ὉΥ {ο µνηµονεύετε. 

---- ἀναθεωροῦντες] “ αἰίοπίϊνεΙγ τεβοοίίησ οη.” 
Τηετε ἶ5, ἂ5 'ΤΠΕοΡΗΥΙ. τεππαῖΚΒ, α ΠΠείαΡΠΟΥ ἆο- 
τὶγεᾶ [οπι ραϊπίΐπςσ, Ιπ Ἱεαγηῖησ νΥΠίοἩ ατί {θ 
Ραρ!]5 οαΓ6ΓΙΙ1Υ Ἰ]οο]ς αρ αἱ ίε Ρἰοίατε οἱ {εεῖτ 
πιαδίετ νΥμΙο) {Πεγ ατε οοργίησ. Τὴν ἔκβ.τ. ἀναστ., 
1.6. ἴῃε γεδι]{ ος {]λεῖτ οοπᾶιοί, ΟΓ ΠΙάΠΠΕΓ ΟΓ ]1{6: 
γἰσ. 45 566 Τη {λδίί Ῥ]εβςεἆ αεχῖῖ {.οπη {]ς 1{6, απά 
Όπα {εγπιπα{ἶοη οἱ {εῖτ πιοτία] ἰπίαΙς Υ επίετίησ 
Ιπίο {πε ]οΥ οῇ ιεῖτ Τ,οτ4. ἜΤ]πε πεχί γγοτάς αᾱ- 
γετί {ο {16 πιεαπ» ὮΥ ΥΥΠΙΕΗ ΙΠ6Υ παὶσ]ί {οἱ]ονν ἠναῖτ 
εκαπηρ]ες απ αἰίαίη {πεῖτ επἀ, --- ΠΠΙΕΙΥ, ΡΥ Ἱπαὶ- 
{αύΐης {Παίτ Γατι. 

8. ᾿]ησοῦς --- αἰῶνας.] ΕΡοΦΙ{ΟΤΒ ατε ποί αστοεά 
5 {ο {πε Γε(ετεπεε 1π ἰλμεδε ΥΥοτᾷς, πΥΠεί]ετ {ο {18 
νειςες ϱγεεεάϊΐπο, Οἵ ἴἈοδο /οἰοιυίπςο. {πε απ- 
οἶθηί5 απάἀ πιοδί ΠΙοάθγης αἀορί {πε {ΓΟΓΠΙ6Γ γΙευΥ : 
Ῥαΐ να πιο επι]ηθη{ ΠΙΟάΘΓΗΒ, απᾶ εερεοἰα]]γ ίΠε 
τοσεπ{ ΒΧροβίίοτς, ἴπε Ἰαΐίετ. Τί ἶ5 αθἰγ οὔδεινεά 
ϱΥ Καῑπ.: ὁ Αἰἰαπι οολοτίαήοπθτη αἀἁἰίατας 5οτίρ- 
{ου α{Ππεπι αἱ απαπῃ Υ. 7. οοπ/ἰπεί, εΧ επαΙθ ΡΙΟ- 
Πιεηίοπ], ποπηρο πέ Ῥρύταπῃ εί Ιποογγαρίαπα 8εἵνα- 
τεπί ΟἨητὶκ! ἀοοίϊτίπαπα, ηθο αν]ία το]ἰσιοπίς τἱίαβ 
οµπα εα οοπ]αησετεηί, σεπετα]Ίοτεπι 5εηίθη{ίατη ν. 
δ. ργαπα{.  ἘῬτοί. Βοπο]εβε]ά, ίοο, τεπιατ|κ8 
Ὠιαί πα οτε οῇ {λε νοτάς οῇ ν. Ἴ, ας νγε]] α 
Όιε ἱταίη οὗ ποισηί βεεπῃς ἀοοίάεά]γ ορροςεά {ο 
ΒΙΟΠ α οοπηθο{Ιοη.”.  Απά Πε οοπηθοίς α8 {ο]]οννβ: 
6 )ε5ας (Ἠτὶςί 15 ἰΠε βαπηε ; 7 {ετείοτε, Ὀε Υο ἴ]θ 
8απῃε, απά “Ρε ποί οαττιεᾷ αὐοιί ία ἀϊνετς απἆ 
βίταησο ἀοοίτίπεἙ,” Ῥαί ]δί “ ἀιο Πεατί Ὀο ορίαῦ- 
Ἰθηθεά : 2 ἵπ οτάθτγ {ο ΥΥΠΙοἩ οβία]εηπιεηί, 5θεῖς 
{ογ πιοτο ϱγαςο, απᾶ ἆο ποί σο Ῥαοκ {ο πιεαίς απά 
οίπετ οὔβεγναποθς οῇ {πο ἨΝ]οβαῖο τίπα],” ὅο. 
Της ὉΥ “6 Οητίεί 7 πιαςὶ, αοσοοτᾶῖησ {ο {πε αὔονθ 
(6οπιπιοηίαίοτς, Ὦο ἀεποίεά (α5 αἱ Ῥοπι. νῖ, 10, 
απά ΕΡΗ. ἵν. 11.) νε ἀοοίγίπε οῇ ΟΗἨτὶςίέ ; ἠνοισῃ, Ι 
αρργεηεπᾶ, η] απ αἰ[ηιδίοπ {ο Ηϊ5 εἰογτιαί απά ἴπι- 
πιίαδίε πατε. ΑΦ μαί ἶ5 Ἠετε δαϊά 8εεπης {ο Ὦθ 
βασσοείεὰ ὮΥ {νο µιμ. τὴν πίστιν ἵπ ἴλε ΓΟΤΠΙΘΓ 
ΥεΙςε, 89 {1ο θεηίθηςθ ᾿]ησοῦς --- αἰῶνας ἵδ α υἴπει- 
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α 1οτ, 29. 8. 
Μια. 94. 4. 
2οῦπ 6, 27. 

2 Τιερ8. 2. 2. 
1 Ὄπα. 4. 8. 
1 ”ομη 4. Ἱ. 
χ Εκοά. 99. 14. 
Ιον. 4. 13, 0]. 
ἁ 6. 90. 
4 16. 27. 
Νατα, 19. 8. 
γ 1ομη 19. 18. 

ζωπι {ο απί{θ {πο βεπίιπιθηίς οΓ Ὀοί]ι ν. 7 απά ν. 5; 
«ᾱ. “985 Οητῖςι ἶ9 αἱνναγς {με 5αππθ, ΥερίεΓάαγ, 

{ο-ἀαγ, απά Γογ6νοτ  Ἠΐβ Γαἰ{] {ς βαπιθ. Ἰμεί ἴπεη 
γοι Γαἱ{Ώ Ῥ6 1πε 8απιθ ; απά Ὀε ποί οατγῖεὰ αγ/αΥ,” 
ο. ϐοπρ. (αἱ. 1. 8, 9. 

ϱ. ποικίλαις καὶ ζέναις.] ΒΥ ἴἶιεεε ἴεγπς ἆγθ ἆθε5- 
ἱσπαίεά ἀοοίτίπος γατγίησ ἵπ {Πεπιεε]νες, απἀ αἱ) 
οἱ {επι αἱ νατίαπος υι “ιο (τα ας 1 15 ἵη 
1θβ5,”. Ὑ]ο 18 ίΠθ 84ΠΠΘ ΥεβίογάαΥ, ἄο. Τε 
ἀοοίτίπθς ἵπ αθβίίοη Ύνεγε οΜΙΕβΥ ἴποβδε οῇ {λε 
ἠπάαίσατβ, ἰποιρ] ΡτοβραβΙγ οίπετθ αἶδο απο ἵῃ- 
ἰοηάθά. Ἰηδίεαά ο{ {Ἡα οοπΙπΙοη τθαάῖηρ περιφέ- 
ρεσθε ΠΙάΠΥ Μ3Ρ., ΥΕΙΣΙΟΠ5, απά ἘαίΠεΓβ, Ἰανθ 
ως, Πίο] ννας Ργε{εττεὰ ὉΥ ΜΙΙ1, ατοῖ., Βεης., 
απά Ί}είς., απἀ Πας Όεοπ οἶί(οά ΡΥ ατίεδο., ΜαίίΠ., 
Ἐκπαρρ, βολμοίί, ναἲ., απά πίτα. απά ]Η5{1Υ; [οτ 
ΏνοιρΏ παρὰ απᾶ περὶ ἵηπ οοπηροβ!(οη αγθ Ρρετρείι- 
αἰ1γ οοη/{οαπἀεἀ, Υείἰ Ἰθτθ παραφ. Υἱε]άβ α ίτοη- 
σος απά Ῥείτεγ 8εηςε, --- ἴπετε Ὠείπρ α Πείαρ]ος 
ίακοατ {τοπι ἃ δΗἱρ σατγ]εά οί ΟΕ 1{8 οοιΓςε ὮΥ γίο- 
Ἰεπί νν]πἀς. ΟΕ πε οίμετ νοτάς οῇ {]θ νΥοτγςο {Πε 
5«θηΏςο Ίας Ώθεη Ροϊπίεά ουί ἵη {πε αὔογε εχίταοί 
{γοπα Ῥτος, ΒοΠο]εβε]ἀ; Ῥαί α {ευ τεπιατκ πιαΥ 
Ψο πθοθβκδατΥγ. Τί ἵ5 Ρ]αΐπ {γοπι {ο γνοτάς οὐκ 
ὠφελήθησαν, ἴλαί καλόν ἐστι ἵδ ΓΟΙ συμφέρει, 35 αἲ 1 
Οοτ. νι. 1 ὃτ 26: Ιχ. 16. ἜΤ]ε εχρτεδείοη βεβαιοῦν 
τὴν καρδίαν ἵ8 αρί]γ οοπιρατεά Ὁγ ΜΙοΠαε]ϊς ντ 

ιο Ἠου. 1 Ἴψο, “το το[τος] {πο θα [νε] 

{οοά],” επ. χν]. ὅ, απᾶ «ασ. χἰκ. ὅ ὅσ δ. στήρι- 
σον τὴν καρδίαν σου, απά ὮῬε. οἷν. 16. Πετο, Ἠονν- 
6Ν6Σ, ὈΥ καρδία ἶδ πιεαπί ἴ]πο 5οµί οΓ ππαη, νΥΠΙο] ἶ8 
οοηβτπηεά απά Ῥ]6βεεά ΡΥ (1ο5ρο] ἀοοίτίπθ. “«Τπεςε 
(Εαυς Κυῖη.) ατα ππεπ{]οηεά, α5 απ εχεπιρ]ῃβσαίίοη 
ο πε 6 ἀϊνειτς ἀοοίτίηςΒ) νο] πιαδί ποί ϱο ἵῃ- 
τογπι]χοά νι ια ΟΗγιείίαῃ το]ρσίοπ.”.  Τ]μοςο 
απά 51ο] κο οΏβδογναηςς», Ιέ ἶ5 αἀάθά, οὐκ ὠφελή- 
θησαν, Ἠαπναο οοπίτιθαίοά ποίμῖπσ {ο αι Ἠθατί- 
ΓεΙί Ῥεασςο απἀ Ῥ]εβδεάπεδθ ννΠΙοἩ {πε (,ο6ρε] 
οοΠ/{6Γ8; ΠαΥ, αἴθ ΡετΠ]οΙοςΒ, α5 ΥΥοτ]κίησ οοΠίΓαΤΥ 
{ο 1. 

10. Της 8 α Ρπεςασο Πίο], ονγῖησ {0 {16 Το- 
οοπάϊΐο παίατο ο {6 πηείαρ]οτς οπηρ]ογθά, Ἱπ- 
νο]νθεβ πο ΠΗί]ε ἀῑ[βμοι]ίγ. Μαοῇ Ἱοτο ἀερεπάς 
Ἡπροῃ {πα σοππθεοίίοηπ ο ν. 10. νι νν. 9 ἂ 11, 
νμίσΠ, α[ίοτ απ΄ οἰαθοταίο ἀξοιαβείοη, ἶ5 ίπας ]αἱἀ 
ἀοννῃ Ὦγ Καπ. : «πουῖς ΟΠ]β]απΙς ποπ βάεπάπη 
ο5ί Ιεσίθις, ας οἶρος Ποῖίος Ι]1οΙίοβγο 6ἱ 84ΟΓΟΡ 
οπιπίποφς τΙ{8 κ ααος ο αάσί τε]ὶρίοςε 
ομεογναπ{; πο ΠαῦθδπιΙς βρῶμα βαοτατῃη, οἱ απ]- 
ἆαπι ργβίαπ{μς, Υατὴπῃ {αἱα, αιποᾷ οκ Ίοσο Μο- 
βηΐσα ἁπάφί οοπιθἆςτο πο Ροβ5ΗΠ{, ο8ί ΘΠΊΠΙ ο4ΓΟ 
ν]οίἴπιρ ρίασμ]ατίφ.”. Ἠο ᾖαγίογ οΏβθτνθς, {αί 
οἳ λατρ. τῇ σκηνῃ, ΟοισΏ ρτοροτ]γ αρρ]ίσαῦ]α {ο 
πο ὁονν]κὮ Ργϊθδίς, Υαί 15 Ἰογο 8ο οῇ ἴποθα 
σεποτα]]γ νν]νο αρρτοπο] νο πα α5 προγβ/ιήρρεγς. 
Νονν Οηγίκέ ἶ9 α ρίασοπ]ατ νἰοίίπα, κο {ηαί οβῄοτοά 
οἩ {νο ἆπγ οῇ εχρἰαίίοη, ΠΙΟ 6ΥΘΠ νο ργορίς 
ννοτο [οτριάἁσπ {ο οαί. Θυσιιστήριον Πιοβί οϐ ο 
Ῥο8ί Οοπιπιθηίαίογς βαρβροςο {ο ὓς ριΐ, ὈΥ ΠπιθίΟηΥ- 

µατος τὸν λαὸν, ἔξω τῆς πύλης 
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» διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ Ἱ περιφέρεσθε᾽ καλὸν γὰρ χάριτι 9 
- ᾽ Π 3 ’ ” τ 2 3 φ ς 

βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ ῥφωμασιν, ἐν οἷς ουκ ὠφεληθησαν οἵ 
οι ρα ια ο 2 

περιπατήσαντες. Ἔχομεν ᾠυσιαστήριον, ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν 10 
. ο τ Π ’ ᾽ τ ε 

οἳ τῇ σκην λατρεύοντες. ᾗ ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα περὶ ἅμαρ- 1 
᾿ 3 / ’ ᾿ [ή 

τίας εἲς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται 
” ιά 3 “ / ς ’ ) ” 

ἔξω τῆς παρεμβολῆς. 7 διὸ καὶ Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵ- 19 

ἔπαθε. Ἰοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐ- 18 

πΙΥ, {οτ 1π9 γ]οίπι οβετεά οἩ {θ αἰίατ, Ῥείπα 
εασσοείεάἀ ὮΥ ἴ]ε βρώματα Ρτεσεάίπᾳ; ᾳα. ἆ. “ Ίθ 
ΟἨτἰβίαης Πανο οί δαετὶῇοε, (ΠαΙΠΠΕΙΥ, ναί οἳ 
Οπτ]ί ὮΥ Ἠῖς αἴοπεπιεηί, 5Παάονεά ουί ἵπ ἴ1θ 
Ταν’ απά {Υρ]Ιβεᾶ ἵπ πε Τ,ογ45 ΒάΡβρες,) οϐ ννμῖσ]ι 
ἴηοςο νν]ο τορί ἴπείτ Ἠορες οΓ βαἱναίοηῃ οἩ ἴθ 
τιίαα] 5αοτίβσες ο{ {πε Μοφαῖο Τιανν (νῖχ. 2 6ννς ος 
η αάαίπετθ) Ἠανθ πο τὶσΏί ἴο ρατίακε;” 1. 6. ἴπθ 
4Γθ ποί αι]ιογὶχεᾶ {ο θαῖ, ΨΙίΠ αηΥ Ἠορε ος Ῥεπεβί 
ΏπετεβΥ, δεεῖπσ ἰ]αί {ΠεΥ τερί {πεῖτ ἹορεῬ οἳ φα- 
γαίοη οἨ αποί]Ἰετ απά νετγ ἀϊβετεπί οη6. 

11, 12. Τπεεοε Υογεθθ ατε ΙΠ]]ηβίτα νο οΓ {8 ρτε- 
οθάίηπςσ; απἀ, 5 Φίπατί οὈβετνθς, “' 1εῖτ οἶ]εξ 
ου]εοί ἶ8 {ο Ιπίτοάασο ΟἨγὶκί 45 απ εχαπιρ]θ ος 
αι/Τετίης, Ιπ οτάεΓ {ο ΙΠΙρΤε56 οἨη {πε Ἠεῦτενης {6 
ποοθβεἰ{γ οῇ ΡεΙεεγείαποθ {Π {Πείτ (Ἠτὶκήαπ ρΓο- 
{οβ5ί0Π, απιϊάκδέ αἲ] Επείγ {γίαὶς απἆ ἀιβιοι]1ες, 
Τπετο 15, Ἡούθ6νοτ, πιεαπί {ο ὃθ απ Ιπάϊτεσί οοΠῃ- 
Ρατίδοη Ῥείννεεη {16 φαοτῖβοε οπ {Πε στεαί ἆάγ οἳ 
Αί{ΟΠΘΠΙΘΗί, απά {πε εχρἰαἴογγ βαοτίῃοο οῇ Οητιεί, 
Α τεσι]ατ απἐιεςὶς ταης {μτοιση πε γνηο]ε ραβ- 
Βασ. Τηι8 ατοθ ορροδεά {ο εαο] ΟίΠΘΓ αἷμα ζώων 
αΠά αἷμα ἴδιον Χριστοῦ ἴ]α ἀρχιερεὺς οἱ ἴ]α Οἰά 
Τεδίαπιεπί απά ὀθφᾳς, ἴΠθ ἀρχιερεὺς µέγας τῆς 
ὁμολογίας 2 κατακαίειν ἃπά πάσχειν} ἔξω τῆς παρεµ- 
βολῆς, Δπἀ ἔξζω τῆς πύλης. ΑΦ, ἵη ααοτίῆσςς περὶ 
ἁμαρτίας, ἴ]ιο νὶοίϊπις ννετο Ὀυτπὶ ἔξω τῆς παρεµβο- 
λῆς 15ο Οητὶκί ν/ας οατγ]εά οαί οΓ {λε οἶῖγ (αοσοτά- 
ἴησ {ο α οὐδίοπη ἴπεη ΟΟΠΙΠΙΟΠ) απά παϊ]εὰ {ο ἴπθ 
910588. Τη {5 τεδρεοί, ίοο, ΟΠγὶδί ννας Ίϊ]κο μπίο 
έπεςδθ νΙοίΙπῃςδ, ΠΔΠΠΕΙΥ, ἰλπαί ο εαΠετεά νν]]οιξ 
Ώιο σαΐες οϐ «;εταβα]επ. ΄ Τπε Ῥ]ουά οῇ {ια 
{οτπηεΓ ον. οπαγί) ννας Ρτοφεπίεἆ Ῥε[ίοτε (οά ἵπ. . 
{πο πιοςί οἱΥ ῬΡ]ασε; {πε Ὀ]οοά ο {πο Ιαΐΐετ, ἵπ 
ἐνο οἰεγηα] βαποίαατγ αὔονε, Ισ. 12, 29, 24, Τε | 
Ὀοά[ες οῇ {πε Ῥθαςίς, π5εά {οτ {θα ΓΟΓΠΩΘΤ, ν/ΘΓΘ 
οοηκαπιθά ος ἀθδίτογεά γη ]ουί {Ἠε οπππρ; 8 
Ὀοἆγ οῇ 1655 ννας βαοτίῄοθά ογ ἀεβίτογεά νν μοι 
Όιε σαΐο οῇ ὀεγαδαίεπ. Τ]ε αἰοπίηπς εαοτίῇςς οϐ 
Ογ]κίίαπς ἶ5 απα]οσοι, ἴμθη, {ο ἴαΐ ο {χε ὀ6ύ8; 
Ῥαΐ οῇ ΙπβπΙ{εΙΥ Πίρῃετ εβισαογ. Ὁοπιραιο Ικ. 
19, 14. κ. 4. 12.3 

19. τοίνυν ἐξερχ., δτο.] Μοβδί Ἐκροείίοτ {ακθ 
Όλ]5 {ο Ππθαῃ, “΄ ]εί 15 αραπάοη {Πα Ρτο[εβείοπ οΕ 
ἠαζπίκπι, απά αδίάε Ὦγ λαί οῇ Οληγκαπ!γ.”. Ἡ 
18, Ἠονύ6γεχ, ἴτι]γ οΏβοτνεά Ὁγ ἸΚιΐπ., ἐαί (Π]8 
86ηςο 5 ποί αστεοαῦ]ε {ο {ο οοπίοχἰ: απἆ πα, 
(1 Ῥοβεηπι., Ὠίπά., απά Ῥίπατί,) αἀορίς (πε 
ἱπίατρτείαίίοη οῇ (ἨγΒ., νο αδδίρης {6 Γο]]ονν- 
πα: “Τί 15, α[ίοτ Ἠϊς οχαπιρ]ο, ρα{{επί]γ οπάτθ 
Όνο Ιηδυ]{8, Ρογδθο{ΙοΠς, απά απαίμθπιας οῇ {8 
Ἰθννα, απά, ἵπ α σεηογα] νναγ, νυηαίενογ ον!] ἶ8 ἴο 
Ῥο Ῥογηο {οτ ΟἨτῖςί απά Πὶς το]ϊσίοη.”. ἈΝουν {ο 
ϱο ομέ νι Ἠϊπα, ἶ5 {ο Ὀτίης οιγες]νθς {ο {]γθ 5απΠθ 
πηΙπά αφ ναί νν τὴν νν Ίο] Λο ννοπί ἰΠ]ίπθτ: απά 50 
{ο οοπείἆετ νπαί Ἡς ἴηΠοτο ειῇοτθά Γος 8, 48 Το 
{οο] απεµαΚοπ αἰίασοητησηί {ο 8 τε]ὶσίοπ. Ἠετε 
Όνοτο ἶ5 (5 αἱ Μαΐΐ, κ. 91.) απ α]]αρίοη {ο Ο)τὶςί8 
Ῥθδατίηςσ Ἠΐ5 οΓ088: Γοτ ὮΥ τὸν ὀνειδ. ἵ8 παιεαηῖ {6 
οαιδε ΟΓ Ἰ8 ταρτοας], ἴ]θ «γ058. 
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14 τον ἔξω τῆς παρεμβολής, τὸν ὀνειδισµο» αυτου φέροντε. ου γάΦ γω. 5.20, 

, ζ , ’ 3 . Ὁ , β ” 

16 ἔχυμεν ὧδε µένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μµέλλουσαν ἐπιζητουμεν. 
» δαρια 11. 10, 16, 

α 1.ον. 7. 15. 
Ρεα]. 50, 28. 

ἁ οἱ. 19. 

3 4ι 
͵ -- ε 2 , ͵ Ὁ - - ’ 

αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν Ουσίαν αἰγέσεως διαπαντος τῳ Θεῳ, τουτεστί τον 8, 
᾽ η ι- ’ - ΄ ’ ε] - Ὀ τν. δὲ . .΄... 

16 καφπον χειλέων ομολογούντων τῷ ονοματι αυτου. Της ὂε ευποιιας 
ΕΡρή. δ. 20. 
δεις, 6, 
υ 20ος. 9. 12, 

’ , ᾽ 3 . ν) 

κιὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε᾽ τοιαύταις γὰρ Ὀνυσίαις εὐαρεστεῖται Ἠ): Ἡν 18. 

ὁ Θεὺύς. 

ς Ε7εχ, 8. 18. ο { ο. ε ’ ς ” . ς ’ . ' 3 υ 3 κ 

17 Ιεἰῶεσῶε τοῖς ηγουμένοις ύμων καὶ Όυπεικετε" αυτοί γαρ αγρούς 28 
- ᾿ - . ς - 5 ’ ε) ’ » [ ) 

πιοῦύσιν ὑπὲρ των ψυχών Όμων, ὡς λογον αποδωσοντες ' ἵνα µετὰα χαρας 
- - , 4 3 ᾿ ᾽ ξνω - 

18 τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ στενάζοντες αλυσιτελὲς γὰρ υμῖν τοῦτο. 

» μι. 2.29. 
1 ῶμερς, 5. 15. 
1 Τ1πι. δ. 11. 

/ '-- ΕιΙιρίᾶ ὅ. Τ. 1/70ο5ς ο... 
’ .. ) ϱ/ ) 3”, 

εὐχεσθε περὶ ἡμῶν πεποίθαμεν γὰρ, οτι καλήν ουνείδησιν ἔχομεν, 

19 ἐν πᾶσι καλῶς Φέλοντες ἀναυτρέφεσθαι. 
- - ’ .) ” Σα 

τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τᾶχιον αποκατασταύθω υμῖν. 

320 

ΠΠερισσοτέρως δὲ παρακυλῶ 
ᾱ Ίφα. 40. 1. 
Ετείς, 94. 28, 
ΖαοἩ. Θ. 1, ᾿ ” ς ε) ᾽ υ] Γ] ” 

1Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὃ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρὼν τὸν ποιµένα τῶν 1ομα 10. Π: 
Αοίβ 2. 24. 

’ η ’ ε) 5/ 4 9 / : ἅ ς ὃν /1 Ρε. 2. προβάτων τὸν µέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αιωνίου, τον Κυριον ημων 11η 
 ϱ2 0ος. ἃ. δε ” - [4 - η 3”, 3 - 3 ι] ” 

21 Ιησοῦν,  καταρτίσαι υμας ἐν παντὶ εργῳ αγαθῳ, εἰς το ποιησαι Το γης 2. 18, 

14. οὐ γὰρ ἔχομεν ---τὴν μέλλ.] Τηϊ8 αθείρης {ο 
ΓεαδΟΠ .. Όνεγ «οπ]ά Ῥο τααάγ ἴο θεα εΥεΠ απ 
ἰσποιπίηίοις ἀθα] Γοτ (]1θ (4οβρε[’5 8ακθ, ---- ΠΔΠηθ- 
1}, ἶπσς ἴἴπεγ Ἀαναο Ἠθτθ πο Ρεγπιαπεπί οΙίγ, Ὀαί 
ατα ἵπ απεδί οῇ οπε Υοί /πΐητθ; 6νεΠ πο Λεαυεπίη 
«εγακαίοπι αΏουθ πιεπίίοπθᾶὰ, ἴπο οἱ γΥπΙοὮ Πα{Π 
Γοαπάπίοπς {1, 6. Ροτπιαπεπί αὐοἀς), χἰ. 10. χἰν. 
16. Ἀεςο πιοτε ἵπ Ῥέματί, ! 

15. ὃν αὐτοῦ οὖν ἀναφ έρωμεν --- Θεῷ] Τε 15 ]511Υ 
οὔβετνεὰ ϐΥγ Καῑπ., ας (ίς εχκΠοτίαἴΊοη 15 ἀ4θ- 
ἀασεά πο {γοπι γ]λαί ἱπππιεάιαίε]γ ρτεσεἀεἀὰ, Ρυΐ 
{τοι [πο νν]οἱο ατσαπιεηίαίΊοη, εδρθοίαγ νγ. 
10 --- 12. Τη 56ηβο 18: “ ΒΥ ἠίπι (Πιετε[οτε (1. ϱ. 
Οτίς) [ας ουσ ΝΠεάϊαίογ απά Ηϊσῃ .. Ιεί 
π5 οσοι αρ, [ίπ τδίατη {οτ νε Ῥ]εεείησς οί ἴπθ 
(οεροεί, ποῖ ἴπα Ῥ]ουάγ δαοτίβςθς οΓ απἰτηα]5, ΟΥ 
Ότο ναίπ ορ]αίίοπς οῇ {πθ (Γαί5δ οῇ ιο οατίῃ, Ὀα{] 
α δαο){ῇερ οί ργαϊςει”. Τι αχρτεδδίοη 96Ο ἵπ 
Ι,ενί. νι. 19. 156. απἀ 2 0Ἠτοῃ. χχὶχ. οἱ., απἀ 
οοΓΓ6ΞΡΟΠά5 {ο {ο Ηοῦ. ΩΙΠ Π 1], ἃ δαογίβσθ οΟΓ 
παπί». ΑΔ 5εππιθηί ΠΠΕΙΥ Ἱ]ηφίταίεά ὮΥ Ὦτ. 
Βαττονν, Ὀθυγπι. ΥΠ. ἃ5 {ο11ον/8: 6 Ίο ατα {ο οῇ ει 
1]. ιοί ἀοπά Δ/ς απἆ σοαΐς, Ὀαΐ οι οι ῥοαΐες, 
Μυΐπ «αογῖβοες, Ιοίή απά αοεορίαθ[ο {ο (οσα. Ύθ 
ατα οχσμεθά [τοπι ππαἰετία], Ρυΐ ατα γεί Ρομά {ο 
γΙΘἱά πνευματικᾶς θυσίας, δριγἰέιαι δαεγίβεος απίο 
ἀοσά, 1» δι. Ῥεΐετ {6ἱἱ5 156. Ίο πιαςί Ότῃ Ἱη- 
ο6η5ο 51111, αι οῇ Γετνεπί ἀενοίίομς απἀ 5επἆ 
πρ ουπΙππα]]γ {ο Ἠθανεν ναί {ΠαπΚ-ο[εγίισ οί 
Ῥγαϊκ», ΠΙΟ πο Αρορδίο πιοηίίοης. Ίγθ πιαςί 
οοηβοσταίο χε βτγαί-Όοτη ο) ους 5οα]5 (ρατο απἀ 
Ἰοῖν Πνουσβίδ], απά ία βγεί-(γαῖίδ οὗ οι είτεησίῃ 
ο. πιοξδῖ αοΏνο οπἀθανοιτβ), {ο (1ο 5ογν]σθ. 

ο πιαξί 814Υ ους ἵπιρατο ἀθ8ἱΓ68, πποΓίΙ(γ οι 
οοτταρί αΠεσίίοηπ8β, απά αθαπάοῃ ος 5ο1βςἩ το- 
βρθοῖ» {ογ Ἠ5 5ακθ. ΎΊΝε πιεί σίνο Ἠίπι οιτ 
Ἠθατίς, απά ργεβεπί οἱγ Ἠ]]ς οη/Ιτε]γ {ο Πὶς ἀἱς- 
Ρορα/. λα πιαδί γονν {ο Ἠΐπι, απἆ ραγ ία ἀαἲ]γ 
οὐ]α1 τση οἳ βἴποετο ορεάίεποθ.” Τῆο ννοτᾷς {ο]- 
Ίουν! 15, τουτέστι, ὅσο., αΤθ εχοσοί]οα] οῇ {Πο Ρίθ- 
ορόἼπ, απά Πιο 56Π5θ6 8: «ΙΤ πηθαπ {πο Εγαϊί οΥ 
οὐ]! ο. ο ρε, αἰνῖησ ἴαηκς {ο Ἠίβ΄ παπιθ; 
ψηίςη νοπ]ά Ὦο6 πιοτθ αοοερίαθ]ε {απ {ο ΒΠτεί 
Πιν οὗ Ὠνεῖτ 6ΓΟΡΒ, ος {πε Πτεί]ίησς οϐ ἰΠείτ 
Βοοὶ- ἍὍμας (45 οί. απἀ Ῥομοθίίΐσ. Ἠανο 
βἶο.η) πα Ἠαρυίης ΦΥ (ναί {1ο φαογίῇβορς οί 
ργαϊς” η] ο να οΠ]γ οπες {αί νυν] τοπιαϊη ἵπ 
Όε 9 ΟΡ Ίνα Μαεββίαῃ. Καρπὸς τῶν χειλέων ἶ8 

α Ῥηταςο ἀεγίνεά {Τοπι Ἠοψ. χἰν. 2. καρπὺν χειλέων 
ἡμῶν, “ ΒΙΤΒ Ποπι ους ρα: α [τες νγειβῖοη οϐ 
Όιε Ηεῦτενν. "Όμολογ. Ἠα5 Ἠετο Έχε πδια] 86Π58Θ 
ο ργαἰδίπο, οεἰεῦγαίίπις, ὅσο. 

16. εὐποιῖῖας καὶ κοιν.] πε5δο {6ΓΠΙ5 ατθ πθατ]γ 
βΥγποηγπιοιςβ; Ὀι{ {11ο ]αέΐετ ἶ5 αἀά ες {ο βἰτοησίπεῃ 
Ώιο 86η56 οΓ {θε {ΟΙΠΙΘΥ. 

1Τ. πείθεσθε --- καὶ ὑπείκετε] ἵ5 να] οΏδετγεά ὮΥ 
Ἐτείδομπ. (οἶεεά Ὦγ Καπ.)  Ππάιοαίατ γετοῖβ 
πείθεσθε, ὑπείκετε, οὐδεαιίαπι αἀοά οοὐ{ αἰΠοταπα 
αἀπιοπ{{οπ]θα8, οἱ ΘΟΓΙΠ ργα οθρ!ῖ5 5ο οποί ραίΙ- 
έατ.. γε ππαΥ, ψίῃ Καϊη., οοπεἰἆετ ἆγρυπν. απἀ 
γρηγορεῖν ἃ5 σεπεγαὶ {εγπι, ἀεποίίης ἴπε ἀοΐπσ 
ἄΠΥ (πίησ νηίῃ στοαί ἀϊ]σεποε απά οἴσοιπιθρθο- 
οι. θίματί, ΠΟΊΝΕΥΘΣ, ἴΓασςς α ραδτοταὶ ΠΩΕΙαΡΠΟΓ. 
Ὡς λόγ. ἀποδ., Ἱ. 6. “΄ 5 ἴμοδο Νο ταιςδέτεπἆθς 
αηπ αοοοιπί [αἱ ἴπο ἆαγ οὗ Ἱαάσπευἳ[,) Ππιρ]γίησ 
Όιε ανα] τεοδροπδΙθΙΠίγ οἳ παηἰθίευ», Οοπιρατθ 
Εχαὶς. 1. 1. ΤΠ λα πεχί νογᾷς ἵνα μετὰ χαρᾶς, 
ΠΙΠΥ ΓΕ[ΕΥ ἴ]ιθ τοῦτο {ο λόγον ἀποὺ., απὰ ΞΙΡΡΟΒΘ 
απ ε1ρείς έπας: “ [Ο06Υ {πεπι, [ δαν, ]. επαί ἴπεγ 
ΠΙΥ σἶνε {Πί5 αοοουηί Ἡ 1ογ.. Τι 18 Ὀείίες, 
Ποννενου, ψΙ{Π οἱμθς, ας ΚυΙπ., {ο τοίοτ {ηθ τοῦτο 
ίο ἆγρυπν. ὑπὲρ τ. ψυχ. ὑμ. ἴπαί Ρεῖησ ἴπο ΡΓύπιατ 
ἐπίπσς πο οίπεγ Ιηίγοάισεά {ο 5ου {πε ϱ0Π86- 
1ποπεο νείθοβ. ᾿Αλυσιτελὲς γὰρ ὑ. τ.. '' Γον εχαί 18 
υηρτοβίαδ]ε (1. 6. ὮΥ Πίοίες ἠγέ{ή) το οι} 
εἶποςο 1Γ γοι σἱνο {επ οα.5ο {ο οοιηρίαίπ ο{γοι, 
Πέ ννη] Ὃε Ἠατίβα] {ο γφομγβεί[ωεδ. Ἡςε πιεαπ8 ἴ9 
ἱπί]πιαίε ναί {Π19 ορθεάίεποε ἶ5 {ος Ειοῖν οἵνα α]εἰ- 
πηηίο Ῥεπεβ[ί, 

189, 19. Οοππρατο ρατα]]ε] εεππιεπίς αἱ Ποπ. 
χν. 90. απἀ ῬΠϊ]επι. 22. Απά 5εο Αοΐς ακΗ. 1. 
Τηε 86εη8θ ἸεΓο πιαΥ 9 εκργεβεεά {ης « ΡΓαΥ 
{οτ 5: {οΥ ννε {γιδί ννο πιεί ἵί ὉΥ Ἱανίπσ α σοοἆ 
οοηβοίθηοθ, Ἰπ αἰ] ἠλίησς νεηίπσ {ο αοί τὶσ]ῃ- 
{εοιδὶγ απά Ποι11γ.”. «Της (οὔβεύνες Ποβεηπῃ.) 
σ]αποθς αἱ ἴπε «η αννϊεη {θ6αςμοτς, νο Ὠπά οαἱαπῃ- 
πἰαἰεά Ἠϊπι, απά ταίδεά ἀῑςίατοαποος ππποῃς ἱθ 
Οµτὶκίαη ὈτδίΏγεῃ.) 

90, 21. Τε (α]] 86π5ο ππαΥ ὃς {πας εσρτθρςθἀ 
η Ρηταρηταςθ: “ Μαγ ἄοά, ἴπε απίλος ο ρθασθ 
απᾶά ονοτΥ ΚΙπά ος Παρρίπεςς, Ὁ πο ταισεὰ [τοπη 
Ώιο ἆθαά {ιο στεαί απά 5πργετης ῬπερΏοτά ο 0πθ 
βηθορ (1. 6. ἴπο Τ,οτά οῇ αἲὶ ΟἨτίκσπε), ΘΥ ἴπθ 
Ρ]οοἆ οβ {με εγετ]αδίίπσ οογεπαπί Γοετεςὰ ΒΥ ἴπαῖ 
ρτθαί [ηίογοθεςοτ] πιαΥ Ἠο Ροίεοί Υοι ἴπθγθ 
βοοά νγοτῖς, {ό ια ἀοΐπς οἱ Ἠ]ς υγ], [απά ἴπ 



490 ΠΕΡΕΣ ΟΗΑΡ. ΧΠῃΠ. 91 ---25. 

᾿ 2 » ” Β ε η μι .δ 3 υπ ο... 3 - 
θέλημα αὐτοῦ, ποιών ἐν ὑμῖν τὸ εὔαρεστον ἐνωπιον αὐτοῦ, διὰ Ιησοῦ 

3 ν στ ς ο, . - - 3 

Χφριοτοῦ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
. - ᾽ ς - 3 - .. 3 Π -” ’ - ’ 

/Ιαρακαλω δὲ ὑμας, ἀδιλφοί" ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλή- 558 
. 3 . υ ’ μ , ς ο» ’ ᾽ 3 ι 

σεως” καὶ γὰρ διὰ ῥφαχέων ἐπέστειλα υμῖν. Ιινώσκετε τὸν αδελφὸν 398 
.- , 2 νο 3 στ γη ’ , » α. ὦ 

/ιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ οὗ (ἐὰν τάχιον ἔρχηται) ὄψομαι ὑμᾶς. 
3 , ; ᾽ ς , ς . 9 ; ᾽ ς 

Ασπασασῦθε παντας τοὺς Ἠγουμένους Όμων και παντας τους αγίους. 94 
2 νὰ ε:. ο» ο α -Ἡ ν 2 3 ς Π ᾽ , κ αρ 
ασπάζονται Όµαάς οἱ απο της Ιταλίας. η χάρις µετὰα παντων υμῶν. 56 
2 

αμήν. 
3 ... Π ΄ ; 32 ᾽ υ) 3 Π . ’ 

11ρὸς ΠΗβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς Ππαλίας δια Τιμοῦέου. 

οτάοτ {Παγοίο] ννοτ]ίησ ἵῃπ γοι νν]μαί ἶ υνε]] ρ]θαςδ- υογίΠμΙ]γ οῇ {πε ΟἨτὶκίαπ παπηθ, επαβρ]θ γοι ἵπ αἲ] 
ηπσ 1η Πὶς αἰσ]ί,. ΟἨ ιο οχ[ εβΒΙΟΠ Θεὸς τῆς εἰρ. τοβρεοίς α5 Ο)γὶφίῖαης {ο ἀϊδοματσε γοιγ ἀμ[ῇθςΒ.7 
εοο Βοπι. χΥ. ὁ6.; απἀ ΟΠ ποιμ. τῶν προβ. 866 3 0Ἠπ ὨἙις τὸ ποιῆσαι τὸ θέλ. α.. ἴε 86ΠΕ8, 8 Κυΐῃ. οὉ- 
Χ. 1]. Ἱαταρτ. ἐν π. ἔργ. ἀγ. ΤΠὰΥ Ὀο εχρ]αϊπθᾶ, 8οµνε», ἶ5, '' {ος 1 ἶ8 Η18 νν]]] ελαί γοι 5ου] 11 
π Αἐματί, '' ρτορατο γοι 1π αἰἰ τεδρθοίς {ο αοί υἱγίποιβΙγ.Ὀ 



ΙΑΚΩΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟ/{ΙΗ καάθο/ΙΙκΗ. 

'. ἹΙ. ἸΙ4ΚΩΒΟΣ Θεοῦ καὶ Ἰυρίου -. ΕΙοἩη 7, 88, 3 .) ω υ 

Τησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, Ανάν 

δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 

Ίο ατθ ΠΟΥ «9116 {ο {πα Ερϊδί]ε5 οα]]εά (α{- 
ο/ἷο; απ αρρε]]αοπ γατίοΙδΙγ αοοοιπίεὰ Γος, δαΐ 
εοπΙπιοπ]γ, απά νν] πιοδί ΡρτοθαῦΙΗ{γ, 5αρροδεάἀ 
(ιο Ἰαγο Όεθῃ σίναεπ, Ὀθοπα5θ {16Υ ννοτο αἀάτεδεεά, 
ποί ἴο αΠΥ ραΗεμίαν ΟΠτοἩ (Κο ἴπε Ερὶςί]ας 
οὗ ε. Ῥαυ1), θα {ο Ολτ]κεάαης ἴπ φεπετα. Τηο 
αρρο]]αἴίοι, Πο6νΥΘΥ, Ίναδ ποί οοενα| ΨΙίῃ 
Ερίκεες, Όαί σῖνει αἱ α ΠΙΕΙ Ἰαΐετ ρετίοὰ; Ρτοῦ- 
αΌἱγ αἱ ἴπα πιο Ὕηεη ο ΟΌαποῃ οῇ βοτιρίιτα 
ν/ας βγςί 5είε]οά. Απά αἰίποασῃ νο ο {μασ (24 
απά ὃὰ ἆοἨπ) ατο {Πο [αγίμεςδί ποπ Οαίπο][ο, 
ρείπσ πἀἀάτερεεά {ο ρατίίοι]αγ ρεις5οης, Υαί 1! 15 ηοί 
ιπρτοθαῦ]ο ναί, αἱ με {πο νε {Πε αρρε]]αίίοη 
ννπς βγεί σίνθι, (λος Ερϊδίες Ἠαά ποί Ό6εῃ Γθ- 
οθίνεὰ Ἱπίο ια «αποῃ οῇ Ροηρίατο. 

Βιΐ {ο Ρτοσθεά {ο {6 Πρίδίίε πον απἆετ «οΠ- 
εἰάθταίίοη :----5ἶποῬ έἔιοο Αροδί]ο5 οῇ ία παπιε ος 
απιες ατο πιεπ{οπθοά ἵπ {πε Ν. Τ., εωθτο Ἰας 
ὕσρη 5οιπα ἀοιδί νν]ο]ι ο νεπη ννας λα ααίπος 
οὗ 5 Ερὶεήθ., Τ]ε Ἰεατηθεά, ΠΟΝΘΥΕΣ, αἴθ ἵπ 
--- αστοεά (Παί Τὰ ννας ποῖ ἴ]θ 8οη οῇ Ζεὐράςεν, 
αἲ {πε 5οπ οῇ 4ἱρ]οις οτ (ἴεορας, οα]]εά «΄ ἴ]ο 

1ος ) απά (να «δέ ; νο ννας Βϊςπορ ο{ ο οτι- 
βαἱθπα, απά ἶ5 οα]]εὰ Ὀγοί]οτ, 1. 6. ΚΙΠΕΠΙΣΠ, οἳ ογ 
Γ,οτὰ, (αι. 1. 19. ἨΠῆν τοδρεοί {ο {με ἄαίε ο ιο 
Βρίεία6, να Ἰπον παί 6 ζαπος ας Ρα {ο 
ἀθαίῃ ἵπ α ταπππ]{ οῇ ιο ανν, Α. Ῥ. 62: απᾶ Ἱπ- 
ἱετηπ] ονἰάσποςρ (ατ]κίησ [Ττοπι αἱ]αείοηπς {ο {ια 
ἐτουρ]ες υνπΙσ] ννετο (ον ἁἀἰείατρίπσ οαάσφα, απἀ 
4ἱὰ ποί Ίοπς Ρτοσθἆθ {πο ἀεβίγισίίοῃ οῇ ο ογαςα- 
161) 5 ουνς εαί 1 τηὰςδί ανο Ώθεπ υνπίίοη ἀυτίησ 
Όνα ἵννο ος {ητου γθατς Ῥτονίοις {ο {αῖ ροτίοά ; 
απά [νο Ἰοατποά ατο αστοθά ἵπ βχίησ Ιέ αἲ 61 οἵ 
ϱϱ. ἜΤ]ς Ερίεί]α (1]κα {α 5οοοπά οἱ Ροΐθι απά 
Ώιο 5εοοοπᾷ απά Οπτά οὗ Ζομπ) ἵνας ποί αἱ Βταί 
τοσθῖνες αξ (αποπίσαι. Επί, α[ίογ α 86ΥΘΤΘ 5οτι- 
ΕΥ (αἰτορίίπσ νο στοπί οπι{ίοη οῇ {ο ργ]πι{άνθ 
Οτο] ἵπ τοοθ]νίησ αΠΥ ΌοοΚς Ιπίο {Ποῖγ Οαποῃ), 
α)] ἀοιδίς τοβροσ(ίησ {5 σοπμἱποπθςς Ὠεῖπσ 500ΟΠ 
τοπιονες, ἵὲ ν/ας αἀπι]είος Ιπίο νο βαογο Ψοἱσππς, 
ππά αἲ 5ο οαΡίή α ροτίος, {παί 1 ἶς Γουπά ἵπ ἴλο 
Ῥοδε]. Ἀντ, Ὑογείοῃ, ΠΙοἩ ννας Γογπιθά αἱ {Πο 
Ῥοασϊηπίησ οῇ νο «οοοπ4 οθΗ{ΠΓΥ, απά γΥΠπΙο] ἆοθς 
ποί οοπ{αίη 1 Ῥοΐ., 2 ἂν 5 ἠο]π, απά {λα Άροσα- 
Ίγρβο. πάθος, {ο Ιί5δ τοοθρίίοη 5 απ Ἱπερίγοά 
Ῥοο]ς, (ποτε ἵ9 βίτοησ αἲίθείαίῖοη 1π ἴννο αἱ]αξίοης 
το Τὲ ἵπ Ο]επιοπί οϐ Ώοπια, απά 5ΘνΥοη ἵπ Ἠθτπιας 
Ῥπείογ. 

Τ]ιε Ἠρίεί]ο οοηβίί5 οϐ ίητορ ρατίς: ἴ]ο βτςί 
ΥΟΙ,. ῃ. 4 5 

οὗ υυΠΙοἩ (01. 1.) 16 Ποτίαίογτη,; Όιε 5εσοοπά (61. 
Π. ν. 6.) 5 αοσιδαίογη; νε ἐΙτὰ (Ο. ν. Ἱ--- 20.) 
16 Ρρατί]γ Ἠογίαίοτγ απἀ οοηοΙ]ᾖΙαίοτΥγ, ΡατΙΙΥ αοοαςδα- 
ίογγ απά πιοπΙ{οτΥγ. Της {ο ἀθδίση οΓ ίε ΑΡοβ- 
6 ννας, 1]. {ο σαατά (ΟΠηὶκήαης αραϊπεί ἴΠε γνίοεβ 
οῇ πό 9 6υνς, ΠαΠΙΕΙΥ, 5Η6] 5, ΠΠάΘΥ ἴο /οτπι ος 
τα]ἰσ]οἩ, ἀεπ]θς ἴ]ο ρουυεγ οἳ 16 απά {ο ν/ατη ἔῃθπι 
ασα]ηςδί Ρείησ ἀεοεῖνεά Ιπίο {λε ορίπίοη, {αί ἴλο 
Ρτοίθβδίοπ οἱ ἀοείτίπθεβ, απἀ ἴπα οὔδειναπος ο 
ο Μνναγά ΓΟΓΙΠΠ5, σαπ δίαπἀ {ογ ρτασίϊσαί τε]σίοη, 
1, 6. «ὁ ΓΗ νο] ννοτκεί] ὮΥ 1ου6,) απά Ποτα] 
οὔαάίεποθ. Ἠε ΙΠίεΠάΒ, ΠΠΟΓΘΟΥΕΙ, ποί ΟΠΙΥ {ο 
ΤΘΡΤΟΥΕ {6 νὶοίοα5 απά ΥΟΤΙ4ΙΥ-ιπϊπάεςᾶ, απά ἵη- 
είταοί απά 5οΐ τισῃί {ος νο ννθγθ ΠΙΙΒΙΠΓΟΓΙΙΘά 
α5 {ο {ο παίατο ος {Πα (4ο8Ρρε], Ριαί {ο οοπ[οτί 
Ώχοςς ιο Ὠπά α οοππρείεηί Ἰπον]εάσο οῇ 16, απ 
νεο τεσπ]αί]ηπσ {ῃεῖτ νε ΡΥ 15 τοφιΙδΙ]οηθ. 
Ἠο ππεαης {ο οοηβο]θ ἴοδθ Νο ατγο ευῇετίηπσ 
ἀπάςΥ 51σΚκηῃεςς, ΟΥ βἱπκίπσ ΙΠάςθΓ {με ΡρεΓ5εο/{1οηθ 
ο ἠιοῖτ αἀνετδατίας, νι ές α8ειταηςθ, {Παέ {1ο 
Τ,οτὰ 15 παπα{α] οϐ {ηθεπα, απά οαπ Ἠθαί] {Ποαῖτ εἶο]- 
Π6Ες, Ιῃ 4Π5ΞΥΥΘΓ {ο ΡΙΑΥΘΓ5 αἱδο ἴμαί {Πεῖτ αἀγει- 
ΒΙ{Υ απά {πα {γΓαπΏΥ οῇ {πεί αἀνεγδατίθς, ννοι]ά 
Ῥο αἰίκα εποτέ, 8ἶπος {πο οοπιίησ ο {πε Τ,οτᾷ {ο 
Ἱαάσπιοπί Ίνας πεατ αἱ Ἠαπά. ΑοοοτάΙπσΙγ, (8 
Ερὶδί]ο Γ4ΠΚ5 4ΠΠΟΠσ {1ο πιοδί ἱηρίτασοίνο απά 
εἀι(γίησ ἵπ πε Ν. Τ. 

Το αἀνετί {ο 1{5 πιαππεγ απᾶ 516, ίπετε 5 ἆεερ 
εαΓηθείπεςς, ἴΤΙς ΡαίΠο5, σταπἀθιτ οϐ Οποισηέ, 
απά Ῥοσυίγ, παΥ Ρ]επάοιγ οῇ ΠΠΠαςΘΙΥ : {ποτε 18 
α 5ἱησι]ατ γ]ναοϊίγ οῇ ἐποισ]μί απάἀ {6γθεηθξς οῇ 
οχρτθβδείοη (566 (οἱ. ἴν. 6.), Υεί απίέεά ννίἩ απ- 
αΠοοίεά θΙπρ]ΙοΙίγΣ {ιοτο 5 απ οταίοτίσα], ποί 
τηείοτίοα] δεινότης ἵπ {ιο τερτοοί5, γεί απ]ίοά 
ψέ ίχαο ΟΠγίςεΠαη πιθεκηθςς; {]οτο ἶ5, Ώοβίἀςς, 
ππαο] 6οαπά Υνϊδάοπι εγίηοςεα 1πΠ ο οοπη5ε]5 πετε 
ρίνεη; Ὀαΐ {λαί 16 ({ο δε {Πο Αρορί]ε” οἵνη εκ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠ) {με 6 πιεο]κΠπεςς οῇ νΙδάοπῃ (11ο ιτ 
δαρἰοπέία οἳ Ἠοταςς), “΄ έἴπε υν]κάοιι ναί 16 {Γοπι 
αρονθ, ΥΥΠΙοΠ 15 βγδί Ρατε, απᾶ ἵπεη ρεασθαῦ]θ απἀ 
σοη/]ο. ΑΒ {ο {Πε οαδί οϐ {ποισηί, Βρ. :ευῦ 
Ι ο{ ορϊπῖοη 1]αί {τοπ {πο σεηοτα] οοπιρ]οχίοή 
οὗ ἠής Ἡρίεί]ε, 1 ἵνας ποί υπίθη, οἳἨ, αἲ ]εαςί 
ποῖ αἀαμίεᾶ, ἴο {πε γα]σατ απά Ἰ]τεταίο. ἜΤ]9 
νγ]{θ6Γ΄5 ΠΙάΠΠΟΣ, ΡοίἩ οἳ (ποισΏί απά εχρτγεβείοη, 
οοπηρίπθς {ε Ρ]αϊπεδί απἀ πιοξί ρταοί]οα] σοοά 
56ηΠ5ο9, ΥΙ{Ἠ {Πο πιοδέ υὶνιά απά Ρροε/ΐσα] οοποθρ- 
Ποπ: ο Ιπιασετγ ἶς νατίοις απἀ Ιακυτίαπίς Όιφ 
5οηέἰππθηί5 ομαςίίπεά απά 5οῦες.; 
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6 Μαι. 5. 11, 
1. 

ΙΑΜΕΣΡ 6ΗΠΑΡ. 1. 2--- 5. 

- ε ) 3 ε/ -- ; 
6 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί µου, ὀταν πειρασμοῖς περιπέσητε 

Αοὶς 5. 4]. , . µ ’ ε/ . ' ς - - , Π 
Ώοπα, δ. ὃ. ποιχίλοις Ζι/ὠσκογτὲς οτι το δοκέµιον νκωγ τος πιστεως χατεργα- 3 

Ηευ. 10. 84. ς η ς κ ς αν ὃν , ας «’ ” , ν 

1]. ζεται ὑπομονην. Η δὲ ὑπομογὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ητε τέλειοι καὶ 4 
οι. 1. Ἱ. ͵ κκ 4, ς - ; ' 

ἔρων να. ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόµενοι. | Εἰ δὲ τις ὑμων Λλείπεται σοφίας, 
Μαι. 7.Τ. 
ἃ 51. 99. Μαν 11. 94. 1ο 14. 18. Α 16. Τ. ᾱ 16. 39. 1 7οῖνη 8. 33. ἃ δ. 14. ῃ 

1. Ἱ. δοῦλος.] 356 Ῥοπι. 1. 1. απά Νοίθ. 1 
ἵς (τι]γ οὐθετνθά Ὁγ Βεηδοη απά Ἠοδεππῃ., ἐαί 
Ότο οΠαΙβ8ΙΟΠ ΟΕ ἀπόστολος ΝΝΙ]] ποί ρτονε πε νγιῖ- 
οἵ οί ἴο Ὠανο Όεεῃ απ Αροεί]ε 81ος ἴἨθ 84ΠΠΘ 
οπηΙδείοη 15 ορφοτναθίε 1Π ένα Πρὶκί]ες οΓ οἱ. )οΏ)η 
απά {οςθο οῇ δὲ, Ῥααἱ {ο πε ΕΙ Πρρίαμς, Βρ/9- 
βίαης, απά ΤΠοεεδα]οπίαΠ5. Ταἲς ὁώδεκα --- διασπορᾳ. 
Αυείταοί {ΟΥ {ο οοποΓαείθ διεσπαρµένοις, 35 50Π16- 
Ώπιος Ίπ {Πο Βερί. μετα ννογο ΡΓΟΡΘΓΙΥ έτοο Ρἱ8- 
Ρογβδίοη8; {πα {αδίενπι (Ὀεγοπά πο Εαρηταίεθ) 
απά ο Εεδίουπ; νο] Ιατίοτ Ἰιαὰ σοιιπεηοθἀ 
αἱ {πο {πο οῇ ΑΙοχαπάςτ {ια (ατεαί, απ Ιπογεαδεὰ 
βο ΠΙΠΟΠΙ, ναί, ἵπ πο Αροςί]ε75 ασε, αἱ] ἴ]ο οοΠ]- 
πηθγοία] απά πιαπι/{ασίαγίησ οἶί]ος ο{ Αυτία, Εσυρί, 
απά οίμει ρατί8 οῇ {νε 56α-οοα»ί5 οῇ Α[ίοα, Αδία 
ΜίποΥ, Ώτοθεςσς, Παἱγ, απά Αραίη, ννετο ΓΙ] οἱ 
Ώνειη. Απά {ιο οι]ἱναίεᾶ πε πδθ οῇ ο «Γθε]κ 
{οηραθ, ας ΙΓ 16 ννοτο α υο/πασμίαγ 9Π6, Ῥεσαιςε 1 
ννας ΙπάἱκρθηςαῦΙγ ΠεσθβδαΓΥ {ο {πα οοπιππετοῖα] 
(παπεασίίοῦς ὮΥ. νΠΙΟἩ {6γ αἰπιοεί Ιπναταβ]γ 
να. Τ]εςε «ανν οἳ ἴε Ἠεδίεγι Ώἱδρειβίοι 
ννθγο ὉΥ [αγ ἴπθ πιοδί ΠΙΠΙετοιΙδ; απά {]ετείογθ 
Ώνε Αροεί]ο οιπρ]ογθά {ια (Τεε]ς ίοησιθ; ἴποισῃ, 
Ἰαὰ ο αἀάτοςςεά Ἰήπηςε]{ {ο έλα Γαδίενπ ἨΙβρεί- 
ΒΙΟΠ 5οἱ6]γ οἱ οΠΙεβΥ, Ἰε πνου]ά ΡτοβαβΙγ Πανθ 
πέος ἵπ {πο ἨΠεῦυτεν (1. 6. 3γτο-ςμα]άεῬ) 
ίοησιθ; ΝΠΙΟΗ {Π6Υγ, πο ἀοιδέ, απἀετδίοοά {[αΥ 
υείίοιχ (απ (τεοκ. Ἠοτο, Ὦγ διασπορὰ, Χθ 3ἴθ 
{ο απάεγδίαπά Ὀοίῃ ἔἶπο Ιλαδίοτη απά ἴπε Ἠγ/ερίετη 
Ὠ]δρογείοη, ---- νε κ} οννς ἀἱδρεγδεά ἵπ αἰ] οοιπίτίθς. 

Φο {1ο Ῥεβδο]. 3Υτ. αάάς Ἰούα-9. Φ6θ {ια 

Ἱπίτοάποίοηῃ. Αἲ χαίρειν 5ΙΡΡΙΥ λέγε. 39ο εὖ 
πράττειν, ὑγιαίνειν, αὐἩ οίπαχ Γογπια]α5 οἱ βα]ηίαίΊοη 
{Γοφιθηί 1π ἴπο Ο]αβεῖσαΙ υντιίοις. πο ρτοδεηί 
οσσς18 αἱ9ο ἴπ Αοΐς χν. 29. κκ]. 26. απά ο/επ Ἰη 
Ώιο Αροσοτγρµα. Πο οοπιρ]ἰείο Ρῄῃταςο ἶ5 Γουπά 
Ιπ 2 ζομπ 10, 11. 

2. πᾶσαν χαρᾶν --- ποικίλοι] Πα Αροεί]θ Ἠετο 
ἰπίτοάπσςς, Υ ἴῖς αἀπιοπΙ1οΠ, ἴΠα [η {ορίο οϐ 
Ἠὶς Πρ]εί]9, --- ΠαΠΙΘΙΥ, Οναί οἱ επ]ο]πίπσ {πε εκ- 
ογοῖεα ο/ ραίἵεπος ππάθτ {ἠεὶτ αβ]ιοίίοης, απά οοη- 
ΕίάΠΟΥ ΤΠ αἀ]ιοτίησ {ο {πο (1οβΡρ61], απὰ (48 νο παῖσηί 
οχροσί, [τοπι Πῖ5 Ῥοσπ]ίατ οματασίετ οῇ βίγ]ε), 
τήδ]ος αἱ οπσο ἵῃπ τηθθίας Τ68. Μοεί υυγίεις 
Νοπ]ά Ἠανο Ἱπίτούπσθά πο αἀπποπ]ίοη Ι 6οπηθ 
εποᾗ. νοτάς α5 {μοδα  Τποιρῃ γοι πιαγ (π]πις 
ἡ Ἱατά ναί νο [αἱ ηβΗ] Ῥοορ]ο ο αοά ε]οι]ά 6 
πῃ]οίος, γεί οοηεἰἀετ γοιτ αΠοίΙοης α5 5οηἱ ὮΥ 
(σα, απά πποαπ{ί Γοτ γοιτ σοοὰ ἵπ {ο οπά; απά 
ποσοτά]πσ]γ οομη{,δτο. Πᾶσαν χαρᾶν, “ποµσ]ί 
υυ{ 1ογ, 1. 6. α πιαίίοτ οῇ επί]το το]οίσεῖησ. ΌΏθο 
ο]. 1. 9-11. 1 πα 1. 10. ΟΡ 118 πςο οῇ πᾶς 
εονογα] οχηπιρἰοΒ αγο πάάπσες Ὦγ Υλ/οί5. απά Ἠοί- 
(ἴπσου, 3ο, ΡΥ α βΙπιί]ατ Ι4ἱοπα, νο δαγ, «1 18 αἲ] 
{οτ νο Ὠονί.  Πειρασμοῖς ἀοποίος «« ἰτῖα]ς απά 
επ ρα]αἶοις (ας Τ,α]κο ν 1. Τὸ. χχΙ]. 28. απά οιεη): 
Όιοραο Ὀοδίηπσ οερθοΙα]]γ πιοαπί νν]]ο]ι {τν ουγ το]]- 
σίοις 1, ΟΡ 8 ννοτά πο οχαππρ]ο 8 Ώθ6οῃ 
πάάμσοά {γοπα νο Οαβείσα] ντ]ίθογς. [ανα πονν- 
ονοΥ, ποσο οπο ἵπ ΡΙΗίατο], νο], νΙ. 198. Ἠοὶςκ. 
γοσῶν τ᾽ ἀνὴρ νοσοῦντι, καὶ ὁυσπραξία Ληφθεὶς ἐπῳδός 
ἐστι (ο]πιες ΤΠ ΥΠ) τῷ πειρωμµένῳ. Περιπίπτειν 
πα Ἰανο 5 οαιἱνα]οπί ἴο ἐμπίπτειν εἰς (15 
1.19 κ. ὀ0.)5 Ονουρ]ι 1 ἵδ α δίτοησετ οχρτορδίοη, 

απά αἱνναγς α5εά ο{ νπαί 15 οα]απη]ίουις, α5 Τµα- 
ογἀ. ΙΙ. 61. τοιούτῳ πάθει περιπεσόντες. 

9. γινώσκ. ὅτι--- ὑπομονήν.] ᾿ΤΓΗϊ8 ἶ5 πίεπάεά {ο 
οκρ]αίΏ απά Ι]]αθίταίε ἔῑνα αβθεγίῖοπ οῇ {9 ῥργεοθά- 
ἴπο νθυςθθ. οτε 86ΕΙΗΒ, ίοο, ἴο Όε α Ὀγεν]{γ ὮΥ 
νο] α Ππὶς ἵπ μα ατσιαππεηί 16 Ραςςεά ουεΓ; 
«ᾱ.  Κπονίης ναί αίΠ]οίίοης ατε ἵτία]ς οῇ γοιτ 

(αλα, απά ναί 1 16 15 αγίηςσ οἳ γοιτ Γα1α ννμίσ] 
[αἱοπε] ρτοάιςσες ρα επί επάμταπςςθ [οῇ ναί οἆ 
ΠΠαΥ αγ αροπ γοι].” δσο. 1 ἶδ ίτας, 5 ἳ. Ρα 
αγ», Ἐοπι. Υ. 4, ὑπομονὴ κατεργάζεται τὴν δοκιµήν. 
Βιΐ ὀυκίμιον ἀῆετς {γοπι δοκιμὴ ἵπ 5, :-- ἴπαί ἴηθ 
Ιπίίει εἰσπίῇες {Πο γοοί 1ίδεί[; Όνε οιππες, ἴῑε 
δοκιμασία, οἵ αοί ο ρτουῖπς. Ἠετε 1 ννοι]ἀ οοπι- 
Ραγθ «ΝΟ ποῦ]θ ῥᾳββαρεβ ος δολ. ΕΠΠΙεΗ., 490. 
ζυμφέρει σωφρονεῖν ὑπὸ στένει. απὰ Ασαπη. 110. Ζῆνα 
δέτις προφρόνως ἐπινίκια κλάζων Τεύξεται φρενῶν τὸ 
πᾶν 'Γὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ-Σαντα, τὸν πάθει 
µάθος θέντα κυρίως ἔχειν. 

4. ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλ. ἐχ.] Μοβί τεοεπί Εκ- 
Ροβίΐοτς (α[ίετ ΒΘεΠςοΠ) {ακε Πε 5εηςε {ο ψς,  Απά 
εἰ ραεπος (μας Ἰανε Τί5 ννοτκ (οτοισβ]γ Ῥοετ- 
{οοίεά.”. Οἴετ ρτορος5θ οίμει ἹπίετρτείαΙοῦβ 
Ῥιΐ, α[ἴετ αἰ], ἴἴπεγο 866ΙΠ5 πο ςα/ΠοΙεηπίέ Τθαδοη {ο 
αραπάοπ ἴα οοΙΠπΙιοΠ Ιπίετργείαίίοῃ, μοι ἵδ 
τοφι]τεά ὉΥ ἴπε αἀνετεαίϊνε δὲ απά ινε Ατιῖο]ε ἵπ 
ὑπομ., “5 ραεποθ.”. 1 15 τἱσ]{]γ τείαϊπεά ὮΥ 
ΗἨοίίησετ, Ίο 84Υ5 {ἐς ἶ5δ {ογ τῆς δὲ ὑπομονῆς 
ἔργον τέλειον ἔστω. ΤηΠε 86εη5θ οῇ ἴπε ραββασο 8 
νε]! οχρτεςςες ϱΥ Ξοοίί {μ8: “' Βαΐ {ο ἀετῖνε {να 
{111 Ῥεπεβί {τοπ {πεῖτ ΙΤΙ]5, ἴΠ6Υ πηυςί Ἰεί ρα- 
Ώπεησς νου], νναϊίπρ ἴπ τε]ίαπος οἨ {πε ρτοπη]εθΒ 
οῇ (αοά, απᾶ ποί Ὀεῖπςσ νδεατγ ἵη ν/ο]]-άοίηπςσ. Τ]α8 
Ραίϊεπςς νοι]ά Ἰανθ 15 ρετί[εοί εΏεοί απά ορεΓᾶ- 
ἄοπ, απά Ῥτίηςσ {Ίεπι απίο 5ο τοβίσπες α κίαΐο ο 
πηἰπς, {λαί 16Υ ννου]ά Ὄε τεπάεγεὰ οοπιρ]είο απἆ 
πηπίιγθ Ιπ ΘΝΥΘΤΥ ρατίἰ οῇ έμε (Ἠτίείίαπ οἰατασίοτ, 
Πί ΓοΥ {λα ἀπίίες οῇ {αῖγ 5ίαίίοης, νναπίῖηπςσ ποί]ι- 
Ίῃπς {ο {λε ΡοΓίΟΓΠΙάΠΟς οΓ ΘΥΕΤΥ σοοά ννοτκ.. ο 
1 «ο{. 1. Ἱ. ὥστε μὴ ὑστερεῖσθαι ὑμᾶς ἐν μηδενὶ χαρίσ- 
µατι. Τε ἴΘΤΙΩΒ τέλ. απἀ ὁλόκλ. αγθ πεατ]γ ΒΥΠΟΠ- 
ΥπιοΆςδ. Απά ὁλοτελὴς (1π 1 Τ]ο8ς. ν. 20. ἁγιάσαι 
ὑμᾶς ὁλ.) ἶ5 αποίηθγ ΒΥΠΟΠΥΠΩΘ; {ποισ]ι ἴ]νε Ρτορες 
ο ώκος 6 ννε]] εχριοβςεεά ὮΥ ΤΠπῃ. 4ε γη. Ρ. 
191. (ας: ὁ ὁλόκληρος ε5ἰ Ιπίεσει εαἶς ραγίθας, 
τέλ. οδί ροτ[εοείας αεἳ φο]ηίας οππίρας ΠαΠΙΘΕΙΕ, 
΄Ολοτ. αδί οπιπὶ οκ Ρατίο ρογ[οσίας.. Τ νιου]ά 
οΟΙΠραΓθ Ι8οςΓ. ΡαππίἩ. τούτους φημὶ καὶ Φφρονίμους 
εἶναι, καὶ τελείους ἄνδρας, καὶ πάσας ἔχειν τὰς ἀρετάς. 
,οθβη., Ἠοίίίπσετ, απά Ροίί Ἠετε τοσοσπηίζθ απ 
α]αθίοη {ο {ο εαοτὶβοῖϊα] Ίανν οὗ {πο «ᾖθνς, --- 
ΡΥ. νν]ίο Ῥοί] να γἰοίίπης απά {ο εαογ]Ποῖη 
, μπόν ννοτε τοφυ]τες {ο ο τέλειοι, δλόκληροι, 3Ώ 

ωμοι. ᾿ 

.. 8. Τ]ιο Ὀοςί Εχροβ]{ογς ατα σεποετα]]ν αστεεά 
ἐναί Ὦγ σοφία ἵδ Ἠθτο πιθαπί, ποί ερὶγιαὶ ποιοι 
εἆσο, Ὀυί ϱργαείσα] ιοΐκαοπε, Ῥταᾶσηςς, απἀ ]πάσ- 
πιοπί (α5 Π1. 19, 10, 17. ὃ Ῥοι. ΠΠ. 15.). παπιε]γ, 
ΠΟΥΝ {ο αοΐ ἵπ αηγ οτ]ἶσα] οοπ]αποίαταο; ες] θδ- 
ἴπσ Ἠἰσ]]γ Ιηκίταπιθηία] {ο {]θ τέλειον ἔργον Ἰηφε 
πιοπί]οπσᾶ, Ὦν οπαῦ]ησ (Ἠθπα {ο Ίππρτονο [οί 
α/ΠΙοίίοης.. πας ταν, Ἱη Ἠϊς αἀπιίταρ]α Οὰ6 {ο 
ΑάνοτεΙίγ, απποησ {Πο αἀναπίασες οῇ αἀνοταγ 
τοςΚκοής « τοϊκάοπι απά ἰοισὴε, νο Ίεανο 8 
Ιαἱεητο Το ο σοος.”) 

| 

κ ο 
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ΙΑΜΕΣ 6ΗΠΑΡ. 1. ὅ--- 9. 

” ’ ι) - ’ 

αἰτείτω παρὰ τοῦ διδοντος 
’ 3 - 3 

6 δοθήσεται αὐτῷ. «ἀιτείτω 

48ο 

ν -- ς ” 5 . { 

Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ᾿ὀνειδίζοντος, καὶ 
. η ’ ς ᾽ 

δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόµενος, ο γαρ 
, ; ’ .] , , , υ 

Ἰ διακρινόµενος ἔοικε κλύδωνι Φαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. μή 
. . ει - «/ ’ ᾽ - -- οἳ 

γάρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὅτι ληψεταί τι παρὰ τοῦ Κυρίου 
8 3 . ο η .. τς ’ Γ ’ ω ς ” 3 -- ' . ; ῃ , 

- πνὴρ δίψυχος /ακατᾶστατος ἐν πάσαις ταῖς οδοῖς αὐτοῦ. Καυχασθω δδ» 

---τοῦ διδόντος Θεοῦ ---- ὀνείδ.] Τ]ε Γ41]1 5εηςο Ι5, 
«έγν]χο οἰνθί]ι [115 απά αἰ] οίπετ σοος σἱ[ϊς] {ο αἱ 
ΠηΘη,’ ἃο. Απλῶς ἵ6 ὮΥ Ὠνε τεοεπί ϱοπιπιεηίᾶ- 
ἴογ ἵπ σοποταὶ εχρ]αϊπεά σἰπιρίίοίεν, εαπαἰάὀ, 38 
ορροφοά Το ἴἶπο φο//δ]ι πποίῖνες παπά Ρτϊναίο 6Π8 
νγη]ο]ι ἴοο οι αοσοοππραπΥ Ἠάππαπ σιῖδ. Βιΐ, 
ἔπουσ] Ενας νίονν ΠπαΥ 5οοπι 5αρροτίθεά ὉΥ {πα 
ννογάς {οἱ]οννίπα, 1έ ἶ5, ἵ Οἰπίς, ετίοΥ ἴπς α 86Η56 
νο] ἆοθ ποίῖ οοπιθ [Π6ε]γ. Τ]ετε 15 ΠΙΟΤΘ Γθᾶ- 
80η {ο Ρτο[ας {Πθ οοππΙαοἩ Ἱπίοτργείαίοι (54ρ- 
Ροτίθά Ὁγ ἴἶιο αποϊθηί Υοιδίοις) ἠθεγαίίψ, αθιτιᾶ- 
απίίη; νο γιε]ά5 απ οχοσ]]απί 56η56: 5ἶπος 
οά 15 1ο σῖνετ οἳ αἲἱ σοοὰ αἱῇ5, “' αἰνῖης ππεη 
αἰ] εχίπσς τίοΒ]γ {ο 6π]οΥ (1 πι. νΙ. 1Τ.), ΟΙ (38 
Όποςς νοτάς 5που]ά ταίπαγ Ὀδ τεπάετεά), / νο 
Ῥουπ1θα]1γ οἱ αὐαπάαπ{Ιγ Ῥεβίουνεία οἡ 1158 αἱ] 
Ὠήπσς {οτ δπ]ογπποπί.” εί, ἰοσείμεγ υηίΙ {ηο 
Ἱάσα οὗ /ἱδογαί! δομπίη, 886ΠΙ5 {ο Ὀο οοπηθοίεἆ {λαί 
οἱ ργοπιρείέπᾶε: [ο α5 ἄοἆ 6 ΄«πιοτο ΓοβάΥ {ο 
Ἠθαγ ἴπαπ Ὑνθ {ο ΡΓαγ,΄ 8ο ἶ5 6 δοπιθίΊπιος, ἵπ Ἠί5 
ΠΠΘΤΟΥ, ΠΛΟΤΘ τοπάγ {ο σὶνθ {Παη νε {ο αξΚ, σἰνῖησ 
Ἡ5 ΏΟΓΘ {απ Νο σα ἀθείτθ. ΒΥ πᾶσι 15 ἴπέϊπιαίεα 
Οιναί ννηῖσ ἶ5 οτργεςςεᾶ ἵπ Αοΐς κν]]. 20. “ δεείηπσ 
Εναί ο σἰνοίπ ἴο αἲ] [ε, απἀ Ὀτθαίῃ, απά αἰΙ 
Όμπσς.. Το νοτᾶς Γο[οιοῖπς 5ασσο»ί {αί ἰάοα 
νλ]ο] Ἠα5 Όδει ὮΥ «οππθ τεοορηίσαά ἵη λε /0γε- 
ροἶπα, --- ΠΔΠΠΕΙΥ, ναί 5 αδια!]γ {οαπἀ απιοηπσ 
ππεπ, ια σἰνῖησ {Τοπ 5εΙβ5δῃ πιοίῖνος. Τ]ο οκ- 
Ῥγοβείοη μὴ ὀνειδίζυντος ἵ5 9Π6 οῇ οχἰεηείνο αἰσηίῇ- 
οπ{ίοη: ο νο] 1ο 56Π56 56εεΠῃ5 {ο 06, ΄«ἆοεβ 
ποί [15 πιοπ οιεη ἆο] τεῦικε {οςθ ἵνΠο αδἰς υνἰίῃ 
Ἱπιρογίαπίτγ, ος αροταϊά ἴπαπα νίἩ {πε Ῥεπεβίς 
σοοπ/[ετγεά, απά ἆννα]] οἩ (πθπι νυν ΙΓΚ6ΟΠΙΘ ΟΟΠΠ- 
πηθιποτα(ΊοἩ. Της Μεπαπάει δαγ5 ο/διςῇ αρίΐνοει;: 
καλῶς ποιήσας, οὐ καλῶς ὠνειδίσας ἔργον καθεῖ- 
λες πλούσιον πτωχῷ λόγω. Απά 5ο Ρ]ηίαΓΟΠ: ἅπασα 
ὀνειδιζομένη χάρις ἐπαχθὴς καὶ ἄχαρι. 39 
8ἱ5ο Ῥεηοσα βαὖς: “Τιασεταί απίπαπι εἵ ργεπιῖς 
{τεφαεης ΏεπδΠοΙογΙπῃ οοπηπηεπιοτα(ἶο.”. Απά 5ο 
Ότο Γμαίνπ νντ]ίοτς Ἠανο ἴΠο Ρῄγαςθ οΤΏγΟῦΤαΥε ᾖοπιε- 
Λεία. Τϊο εοπίέγατη {ο ἐς ΠΠ ρετα]1ϐγ 15 6χρτεςς- 
εὰ ἵπ Τηηογά. Π. 40. οἳ πε ΑίΠπεπίαης: μόνοι οὐ 
τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ, ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ 
πιστῷ ἀδεῶς τινὰ ὠφελοῦμεν. Τηα5 πε πιοαπίηρ, 
ας αρρ]ἱοἆ {ο («σᾶ, 16 (45 ΑΠΡ. Νεινο. οχρ]αίηβ), 
{Ταοῖς ποί α5 ΙΓ Ἱο αρθταιάεά ννλάταννς ποί Πῖ8 
ν» [τοπι {Πα εἰποθτειγ Ροπ]ίοπί, Ώθ6σπι5θ {116Υ 
ανα ΓΟΓΠΙ6ΓΙΥ αΌιφδεά Ἰ]5 πιοτοῖες.. Νοεϊ]ετ (1 

ππαν Ὀο αἀάθά) ἆοθς Ίο γνίη]ο]ά βαίατο σ][ῖᾳ ; {οΥ, 
α8 Οαἰνίη τοππατίκς, /« {ΠΙ5 ννας αάάθά ]αδί αηΥ οπθ 
εἰποι]ά Γοατ {ο ανα τοςοιγςθ {ο (4οἆ {οο [Γοφμοπί[η. 

:. Ἔοτ Όνα πποβί ]εγα] οῇ πιεπ ατα αρί {ο Τηακο ΠΠΘΠ- 
Ώοη οῇ Γοτηχετ Ὀδποαβίς, {ο 6χοµ5θ {Ποαπιςο]νος {ογ 
ποί Ὀρείονίηπσ ΓΠαπίατο οπθς.. « Ἰηεγοας (ἀοά,” 
βαγςδᾖα, “ργίογα Ροποβοία 5ῖπο βηο ασ πιοᾷο πογῖς 
αὐίπάε οππππ]αγο Ῥηταίας ος5ί.. Τμ ρτοπιῖςο ἵη 
καὶ ὀοθήσεται 5 πιοδέ οθτίαϊπ, απά πιοδί οοπηΓογίη- 
Ό]α, Ῥαί πιαςί ὃς απἀετείοος, νι ἐἶνα πι πίίομς, 
18 ἄοἆ αἰα]] 566 Ιί οχρε]αηπέ, απά νο εΠα]] ΡργαΥ 
ΤΟΥ 1{ ας νε οπσΏ{. Όη ννΠίο] 5εε Βρ. βαπάςιςοη”5 
ὰ Οοπεῖο αἆ ΟΊσταπι, ρ. 60. 
-.6, αἰτείτω δὲ ---- διακρ.] Πο 11] 5οηςο ἶς: [' Βιί 

ΓΤε Ὕν]λο ννοπ]ά οὐίαίη υνμαί Ίο ακἰκς] Ἰο Πίπι αδίς 
ΠΠ] ἵπ βτπ Πα], ἐν πληροφορία, ϱα]] αβειταπος, --- 

᾿ ΠαΙΠΕΙΥ, οῇ ος Ῥοψνες {ο 6ἶνοα, απά οἱ Πίς γνῖ]- 

Ἰησηθβς {ο Ῥοεδίον” {έ, α5 [αγ α5 εμα]] Ῥο βΗήπσ; 
Οιαί θείπσ ο ρ]εάσο απἀ οοπΙοῃ ο8 51600658. 
Μηδὲν διακρ., 1. 6. ΜΙΑ απ απἀοιθίίησ ἀεροπάεηςθ. 
Α 5ΕΠ86Θ Ο/Γ διακρ., ΝΠΙΟ Ίιας Όεεῃ εχρ]αϊπεά αἲ 
Μαίϊ. χχῖ. 21. Ματ] χὶ. 29. Αοΐς κ. 20. Έτοιπῃ {ιθ 
Ρα5βᾶρε8 Ἠθτε οἶίεά {οπι αποϊεπί Υγίετς, Ιί αρ- 
Ρ6α15 ἰλαί 6Υ6Π ἴ]α Ἠσαίπεης Ίνετο οῇ ορίπίοη {ιαί 
Υ/Ι6άοΠα γνας αἱοπθ {ο ε 5Ι6σθββ[Ι]1Υ αἰία]πεά ὮΥ 
βοε]είηρ 1{ οἳ ἀοά. 3ο Ηιετος]ες (οἶίεά ὈΥ Υείς.) 
Πῶς ἂν λάβοιτις τὸ εὖ, μὴ διδόντος θεοῦ ; πῶς ὁ᾽ ἂν δοίη τῷ 
πρὸς τὰς ὁρμὰς αὐτεξουσίῳ μὴ αἰτοῦντι ὃ διδόναι πεφυ- 
κὼς Θεύς; Τ]9 5εηςο ἶ5 ἁςι {{δέγαίεά ὮΥ α ο0Πι- 
Ραγίδοη οῇ έλθ βίαίο οῇ παἰπά οὗ οπε νο ἀοιβρίβ, 
ΝΥΙΠ α νάνο Οῇ λε 5εα; ἃ βσατο δοπιείίπιες εΠι- 
ΡΙογεά ἵπ ιο Ο]αξεῖσαὶ Ἱνγίτεγς {ο ἀθβείσπαίε {ηθ 
οΟΠίΤΑΣΥ {ο γαλήνη. ᾿Ανεμίζεσθαι απά ῥιπιζ. αἰσπίγ 
{ο Ὀο ταϊδεά ὮΥ ια Ὕγ]πά ΙΠπίο Ἰνανες οἵ Τῖμρίες, 
Ί]κε κλυδωνίζεσθαι απά περιφέρεσθαι αἲ Ερῃ. ἵν. 14/1 
866 αἱ5ο πάς 12: απ αρῖ Ίππασθ οΓ (χο πη]πά ο) οἩ 
πηρδίαβ]α πιαἨ, Παοίααίῖηςσ Ῥείνεεῃ Ὀε]]ε[ απά ἀῑδ- 
Ρο]1α[, πορο απἆ ἀεεραίγ. Φο Πίο ΟΠ1Υ5. (οἶτθά 
ϱγ ΥΨοείς.) ερεαΚκίπσ ος ία νι]σατ, 45 οοπιρατεά 
ΜΗ {με 56α, 5475 ὑπ᾿ ἀνέμου ῥιπίεται. ΟΕ ινε 
ίΘΥΠΙ ἀνεμίζω ἴπε Οοπιπιεηίαίοις ῥρτοᾶισε πο ϱΧκ- 
αππρ]θ. Βιΐ Γ μπά 1έ ἵπ ἨΠεβκγο]μ. ἀναφίύζαι, ἆνε- 
ιίσαι. 

- π, 8. Ἔ]αςο Υετςες αἴθ «]ο5εΙγ οοηποσίεά; απἀ 
Ώιε γὰρ τε[ετς {ο α οἰαιςξε οπι]έεά ; α. ᾱ. “«[Τ,οί 
Πίπα, Τ 8αγ, αεί Ἱπ {αι τ1] {ο οίεγνίςο Πε πιικί 
ποί 5ΙΡΡΟΡε [ο 5α]] οδίαΐπι αηγίηϊησ:. νυλῖο]ι 18 
[πει οοπβτππες ὮΥ α ΨεϊσΗίγ αροίμεστη Ιπίτοάυσεά, 
{ου στεαίογ ε[αοί, ρε αφιπάείοπ. Δίψυχος, ΝΠἱο] 
ασαῖΏ ΟΟΟΠΤΕ αἱ ἵν. 8, 15 ἃ ΥΕΓΥ τατο Ὑοτά, δαΐ Γουπά 
π ΟἸεπεπς, 1 Βρ. (ο πο Οοππίμίαης, απἀ {μα 
Οοη8ίέ. Αροβί., απἆ 5 πθατ]γ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΦ ΥΙτα 
δίλογος Πά ὀιπλόος. Τηε ἀ[εγεπεο ἱ5 να]! βίαίοἆ 
Ὁγ 'Γέπι. ἆθ Όγη. Ν. Τ. ας {ο]1ου5: “Πα νοςθς 
ἠποετέηπι Ποπη]π]ς Ίπισεπίισι ἀεποίαπί. Ἐπ]]απί Ἠὶ 
{τθς ΟΠΊΠΕΒ; ὀίλογος ἀῑοί]5, διπλόος Πιοτίθι5 4πο- 
απθ, να]ία, (αο(ἶς, ὅσο., δίψυχος, αποπίατη 1ρ5θ ΠΟΠ 
οοηρίαί 51δί, δεά πηιίαί θεηίοη{ἶαπα 3” ΠαΠΙΕΙΥ, ἵπ 
ὧιο ννοτάς ο{ Οατίίας οἴίεά Ὦγ Ἠοδοηπῃ., “ απϊ πθο 
ναε]]ε πεο πο]]ο οπἰσαπαπι ἀπ Ῥοίΐοςί, απθπιαμθ 
πιοάο οοηβΙ]] ραη]{εί, ποάο ραπιεπίία ἱρείας. 
Τί 19 ννε]] εχρ]αϊπεά ΡΥ (Ώοιπποη. (οἶίθά απά ἵΤαΠς- 
Ιαίοά Ὦγ ϱαπιρῦ.) {ο πιεαῃ ἵέα ΊπαΠ οῇ αηφοί{]οά 
απά Παοίπαίῖησ βοη/ιπιεηίς, ίοο φο]οίίοας αὐοιί 
Ώιο ργεδεηί {ο ααῖπ έχε βαίατε ; ίοο απχίοις αΏοηί 
ἴπαο βιέατο ἵο β6οιγθ Το Ῥγοβδοηί, --- νο, ἀτίναῃ 
Πἰχεγ απά (Π]]ει ἵπ Πὶς Ἱπάρπιοπέ ο {μΙησς, 18 
Ροετροείμα]]γ εΠἰβίηπσ νο οὐ]αοί, --- νν]ο {5 ππο- 
πιθηί ννου]ά 5ασγ]ῇσε αἱ] {ο εἰεγπ]έγ, απἆ ἴπε πεχί 
ν/οπ]ά τεποιηοθ ΘΝΘΓΥ {Πῖησ {Γοτ {Πῖς ργεςεηί 116.) 
Τπαςβ έμθ 8οηςο ἶ5: « ΒΙςἩ α πιαπ, αηβδίεαςγ ἵπ Π]8 
βεηπ/{{π]θηίς, ἶ5 αηρίαθ]α ἵῃπ αἲ] Πΐς οοπάαοί απά ΡρΙΓ- 
Ροβοε.”. Νου Τί 15 ἱπιρίοα, επί 5αοἩ α οπο ν]] 
ποί οδίαίπ Πῖ5 τθαιοςί, Ώ6σαιςο Ίο οαηποί αθ]ς νηϊέ]ι 
Οιαί απάομὈέίησ [αϊέι, Ιπάιερεπεαῦ]ε ἵπ Πίτα νο 
αἀάτεεεος (αοά ΙῃΠ ΡΙαΥΟΓ. 

Ι πανε στα, υηϊίῃ Ψαΐίετ, Ἡ.. ΞίορΗ., απᾶ Ἀθννο., 
Ρ]ασθά α εοἶοπ αἴίοτ ὀίψυχος, Ώεσα!μβθ 1 ασγος ψν]ί]ι 
Ῥτοῦ,. ΤηΙε]α (ἵη Πῖς τεοεηί Εάῑίίοπ οῇ (Πῖς Ερίεί]ε) 
Οναί ἀνὴρ δίψυχος ἶ5 ἵπ αρροβίίοη {Ἠ {Πθ Ρίθ- 
οθἀῖησ ὃ ὁδιακρινόµενος, Υ. Ἱιαπά {ναί (Πτοισ] {πθ 
πηθάίαπα οἱ {πα Ἱπίετππθεάϊαίθ ὃ ἄνθρωπος ἐκεῖνος 
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ν.θ. Απά (ας νν]ταί ννας Ὀ6[οτο εκργος5θἆ /στιγα- 
(οί. ἵ9 πουν αχργθςθθά ἵπ Ρ]αΐπετ ἵετπ. Τ]θ 
ὁδοῖς 15 {ΟΥ ἐπιτηδεύμασι. 

9-11. Ἴγε Αροεί]θ πονν ραβ5ο5 {γοπι σοηετα] 
ίο ραγίιοι]ατ (γία]δ, αἀπιοπίκμίησ ιο Ῥοοί ποίῖ {ο 
Ῥθ ίοο πιαςῃ ἀερτεςςεά ἴπ πα]πά ΡΥ πείς Ῥονοτίγ, 
ηΟΓ {16 τίο] {ο Ὄο ριιῇεά αρ ὉΥ ἰεὶτ τίοηες: 8ασ- 
οβίῖησ εθτίαἰπ οοΠβΙάθγαἴΙοης, {ο {16 οπε οἳ οοπι- 
Ὁτί, {ο {πα οί[εγ ο Παπη]αίίοἩ : Ραῦ εχργθβδεἆ 
{οτ ρτοαίοτ {οτοθ, ὈΥ απ ασι{ὸ ἀἰοίῶπ, ΟΥ ΟΥ ΠΙΟΓΟΠΙ. 
ΒΟΠ16 (οπππιθηία{οΓΒ, Ιπάθθά, πανε αἀορίεα ἀῑπετ- 
οηί νίουνς ο{ {ία 5εηςο; Ραΐ 5αο] α5 οεγίαΙη]Υ Ῥγο- 
οθεά προΏ απ α{{θτ πι]δοοποερίίοη οῇ ἴῑπο υγ {εγ5 
πηθαπίησ. Ἠονν Ὁτ. Βεηδοπ οοι]ά Ὀτίπς ΠΙπηδεΙ{ 
{ο 5αρροςο {μα ία Αροεί]ο πιεαπί {ο αἀπιοπίδῃ 
Όλο Ροογ Ὀτοί]ετ {ο τε]οῖος 6η ης ἶ5 εχα]{αά {ο 
τίομςθς, Ιέ 15 ἀλΠοι]ί {ο Ιππασίπθο. Τη Αροεί]ε 
Ρ]αἰπ]γ πιθαπ{ {ο αφνοτί {ο πε ἔννο στεαί είαίες οἳ 
Ἠ{α, ρουογέη απιἀ γίσ]ες, απά ἴο ιο {επιρίαί]ομς Ρο- 
ου]ίατ {ο δασῇι, ----π {πο {ογπιετ {ο αἰκοσπίοπέ, ΙπΠ 
πο Ἰπίίες {ο Ῥγίᾶε απά ἀγγοσαποο. Τα Βαΐαπ 
«(θπαρίς νηίἩ ππα]ίησ οτε] α5 ννθἰ] αξ πιακίηπσ 
Ροος, οπηποί ο ἀουυίθά. Ἴπετεο 15 α ροου]ίας 
5η.το ἵπ Ὀοί] ρονοτίγ απ τίσμθς. 3ο ἴπε στθοαί 
Ῥ]ι]οβδορ]ίο ΠΙδίοτίαη : ἡ μὲν πενία, ἀνάγκῃ τὴν τόλ- 
µαν παρέχουσα, ᾗ ὃ) ἐζουσία, ὕβρει τὴν πλεονεξίαν καὶ 
ρονήµατι, αἱ ὃ ἄλλαι ξυντυχίαι, ὀργῃ τῶν ἀνθρώπων, 

ὡς ἑκάστη τις κατέχεται ὑπ ἀνηκέστου τινὸς κρείσσονος, 
ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. (Τ Παογἀ. 1. 46.) Αραϊπεί, 
Όπεπ, {πα (εππρίαίίοης {ο οαοᾗ ταοδρεςσίνεΙγ ατα 
βισσεείεά ίπεςο (μτὶδίίαη οοηβδΙάεταἴΙοη5; οχας{]γ 
α5 Ἰπ 1 6ο. νι. 92. α ραβ5ασθ τοππαγκαὈ]γ εἰππῖ]ατ 
ίο ἴπο ρτεβοπί ἵπ 15 Παίιτο απᾶ 5οοΡ6, απά εκ- 
Ργοςβεά Ίπ {ο 83ΠΠ6 ΠΙάΠΠΟΤ ΡΥ Οτιπογοπ. Τη 
6αςἩ σᾳςο, {ο Πἰσ]ι Ῥατίγ τοφι]γος ᾖοιδεγῖπσ, απά 
επο /οιυ ταϊδίις ; ΟΓ ννμ]σ] ένο (1ο5ρε! 15 ΠΗ]]1γ αὖ]ε 
{ο οβεοί Λοίμ. Τ]ε οπο ρατίγ 15 {αασηί {ο ου]- 
Ώναίο εοπ/οπίπιοπ{, ἰ]νε οίπο η ΜΙίη. Καυχάσθω, 
38 αρρ]]ος {ο {νο Ῥουγ Ὀτοίμος, 5ἰσηίῇος, “΄ ]6ί Ἠἱπα 
τε]οίσς,” 6 οοπα[οτί Ἠήπηςο]{/ απάογ Πῖς ἀῑδίγοςρος.”) 
Γνν τῷ ὕψει αὐτοῦ, '« Ίπ Ἠ]8 οχα]ίαί1οη,) νΙή. ἵο ἴ]πθ 
Ρι]νι]οσος ο{ {6 (1οβρε|. Ἀεε 1 Ρε. ν.θ. Καυχ. 
ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, 35 αρρ]ίθᾷ {ο ἴἶα γἱοίι πΙσῃ, 
αἰσπίῇες, '"]εί Πΐπη γο]οῖοο Ἱῃ Ἠΐς Παπ Παίίοη ς 7 
1. 6. ἴ]ιαί Ίε ἶς Ῥτοισ]ί γ {ο (1 οβρο] {ο ϱο Ἰουν]γ 
ἵπ Ἠθεατί, Ροοτ η αρ]τῖί, παπά. 15 ἴπας ΤΠ ἴ]θ γναγ οῇ 
βα]ναίίοη. Ίο νοτᾷς Γο]]οννίησ 5ασσοςί α 5ίτοησ 
πιοίίωο {ο οι] (ἱναίο Επ] Μπα ϊ{γ, --- ἀορίοίίπς (λε 
ἸηβδίαὈ!{γ οὗ ννοα]]ν παπά Ροπηρ, ὉΥ απ Ίπιασο ([6- 
αμθηί ἵπ οπρίατο) {α]κον Γγοπα {πο ορηοπιοτα] ἆιι- 
ταίίοη οῇ {Πο αγ Ποννοτς οΓ {1ο Πο]ά, 
«ΑΙ Ποδῃ 19 σταδς, απά αἲ] 15 σ]οτγ βιάσς 

Τ,1]κο νο [αγ Ποννογ ἀἰκμενοε]]οά ΤΠ πο νντπὰ, 
Τη18 ἵπιασο 19 [αγγ ππ[ο]άσα αἱ ν. Τ : νηοτο, 

35 οῇον ἵπ Ο)γίε(ς ραραβίος, νο οχρ]]σαί]οη οϐ 
«νο Ίπππσθτν ρᾳ5865 Ιπίο α παγγα[ίοι οῇ ο (Ἰησ, 
Τ]ιο οοπιρατίδοη 5 Γουπά ἵπ νατίοις ρα οῇ 
Ῥοτϊρίμτο, απά ἶ95 [οφισοηί ἵπ πο Οαδεῖσα] νντῖ- 
ἴοτα. 

---σὺν τῷ καύσωνι.] Ἡρ. ΜΙάάΙ. οὔδατνος, ναί 

’ 

πλούσιος 

ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος 

ΠΗηδεὶς πειραζόµενος λεγέτω, 

ΙΑΜΕΣΡ 6ΗΑΡ. 1. Ὁ--- 19. 

5 3 ᾿ ς η 3 » ο 3 » κς ' ’ 3 υ 

ο ἆδελφος ο ταπεινος ἐν τῷ Ὅψει αυτου. 0 δὲ πλούσιος ἐν τη ταπει-- 
’ 3 πλ κς. ε/ ς », ’ ’ . 5 ’ 3 6 

γωσει αυτου οτι ὡς ανγθος λορτου παρελευσεται ᾽---αγέτειλε 7αρ ο 10 
ε/ υ . ’ Ν »./’ ) ΄ 9 . » 32 ” 

Ίλιος συν τῷ καυσωνι, καὶ ε-ηφανε- τον χορτο», και το ἀνγθος αὐτου 1] 
σα) 3 / ” [ή 3 -” 3 , ω ια) ς 

Ἔέπεσε, καὶ ἤ εὐπρεπεια του προσωπου αυτου απωλετο Ἱ--- ούτω καὶ ο 
κὼ 2 ” ’ εν Ἁ] / :. 4 ο] 

ἐν ταῖς πορείαις αυτου µαρανῦησεται. λ ήακαριος ανηρ ος 12 
ς Π ’ . / ’ ’ ’ . Π .. 

ὑπομένει πειρασμὀν ᾿ οτι δύπχιµος γενόμενος ληψεται τον στέφανον τῆς 
μιά 32 » » 

τοῖς αγαπωσιν αὐτογ. 
/ 3 - ν / ο. 
Ότι “ἀπὸ [τοῦ] Θεοῦ πειράζοµαι "18 

Ώπετε ἶ5 φοπιεί]ίπσ αππαίυτα] ἵπ τεργεδεπίίηρ {πε 
6ΙΠ {ο τίς τοι τς Πιεαί,; ὉνΠπΙςὮ οαηποί Ῥε ΙΠίθ6ηβε, 
οοπιραγεά νηλ εαί οὗ ποοπ; {ουσ] α οί τοὐιᾶ 
ΠΙαΥ α5 ννε]] Ῥ]ονν αἱ πε τἰείπσ οἱ λε 6αη αδ αἲ 
ἄΠΥ οί]λετ ρετίοἀ. ὨἨο {]εγεί[οτε τε]εοί5 {νε ο0Πι- 
ΠΠΟΠ Ἱπίετρτείαί]οη ᾖεαί; απἀ, γη ΠπαΠΥ Ἱεατπεά 
Οοπιπιθπίαίοτς, απάετείαπάς καύς. (1 εοποεῖνε 
τἱρ]]γ) οἱ α ῥωγπῖπς ωῦιά, μιε Ηεὺτ. Γη, 

πο] ἵπ {η βερί. ἶ5 5οπιείίπιες οα]]εά καύσων 
απᾶά ΒοΠΙΘΙΙΠΙΕς Νότος. ΝΟΝ (5, α5 νε ΊθαΓῃ 
{τοπ Οπγιεηία] {ταγε]]ετς, οἵεπ Ῥ]ους αρ αἱ εἵΠ- 
το. Τί ἶ5 απ Εαδί ννἰπά, απά, Ὀ]ονίης ΓΠοτα ἴμθ 
Ώοεεοτί οῇ Αταδία, ἶ5 ἆτγ απάἆ εοοτο]]ησ. 

Τ]α ποχί γνοτάς οὕτω καὶ --- µαρανθήσεται οοπίαϊῃ 
ἴιο αρρῄϊσαίίοπ. “39 [επάάεπ]Υ] ρετὶίςεμείἩ {8 
τ1οἩ πιαπ ἴπ ἴπα πι]άςί οϐ Ἠ5 Ριατει]ίς οτ οσσι- 
Ραομς.”. Α 86εΠ56 ΟΡ πορεία οσοουττίης ἴπ Ῥτου. 
Π. δ. 

19. Ἠετε {Πε εαῦ]εοί αἱ νν. 5 ἂν 9, 5 ταευπηθᾶ, 
παπά α ΡΠΟΠΙΘ ρεπετα]ς ἶ5 ευὐ]οίηθᾶ, αφ τες] έ]πσ 
{γοπη Ὑν]λαίΐ γνας εαἰά αἱ νν. 9 ὃς 10. (ν. 11. Ὀεῖπς α 
Ρατεηίμει]σα] Ἰ]ηαςίταίίοη), ΙΥΠΙΟἩ Παν Ῥε ἴπιβ 
είαΐθᾷ ἵπ {με Ὑνοτάς οὗ Μτ. Πο]άεῃπΣ “΄ Ας τοσατᾷ8 
Όινο ἱτία]ς ατὶείησ {Ποπ Ῥονοτίγ απἀ τίοᾳος, ἴΠθ 
ΡοοΓ οασ]ηί {ο τε]οίσε Ιπ Ῥείησ αρ]γιαα]]γ οχα]ίες, 
απά (λα τίο] Ίπ Ῥεϊπσ βρΙγα]]γ πιαᾶςο ουν. 
Τπογθ[οτο ΄ Ρ]οςςαᾱ 15 (με Παπ, ΝΠδίμει Πο Ὦθ 
τίοἩ ΟΥ Ροος, {μαί επἀιτείἩ {επιρίαίίοη ος {τῖα], 
{οτ,) ἃτο. Δόκιμος γεν. ΤΠΠΥ Ὃ6 τεπάφιαᾶ, γη 
ἔιο Ῥο5ε]. ΘΥτ. απᾶ Ὑπα]σ., έα[Πογ Ίο Ἰας νο ᾖ]---- 
αρργονες, γΙπ. ἵπ οοπ5δεαπεησθ ο 5ο] 5αςςθ88- 
Γι] απάπταπςοθ. ΤἨ6 ἴίθΓΠη ἶ5 ασοπἰφίο, απ 1]αδ- 
ἐγαίοὰ υγ ΚνΥρ]ο {ΟΠΠ {ἠ6 ὀοκιμασία οἱ ἴἶια (αΤτεοῖαῃ 
ἀγῶνες. Βυϊ 1 5οοπῃς ταίῃετ {ο Τ6[ΘΓ {ο ἴ]πθ δοκι- 
µασία ΟΕ ποίαἰς, αφ ἵπ 1 Ρεϊ. 1. Ἱ. δοκίµιον ὑμῶν τῆς 
πίστεως ---- πολὺ τιµιώτερον χουσίου ---- δοκιμαζομένου. 
9ο Ῥγον. Χγἡ. 9. ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος 
καὶ χρυσὸς, οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ Κυρίῳ. 

19---18. Ηανίηςρ «ροκεη ο{ {ιο Ὀδποβί οΕ ἔοπιρ- 
ἰαΐΐοης, ἵπ {ο 5εη8δο οῇ ἐγία[δ, πο Αροδίϊο πον’ 
ίοασ]ας ο Ιεπιρίαίίοης ἵπ {μα ΠἹογο αλα] 56η56, 
--- ΠΠΠΙΘΙΥ, φοἠοἰαίίοπς {ο αἶπ; απά σαατς 18. 
τοις; ασα]ηςί ἴμα Γαία] 6τΓογ ο) αφοτίρίηςσ πο] 
{οπιρίαίῖοης {ο (ποσά, α8 ἵΓ Ιπιρε]]ῖπσ πιεῃ [ο βἶπ. 
ΦΗςΠ, ο 5αγ5, Ρτοσθεᾷ ποί Ποπ «σα, Ὀπί (γοπα 
ἴΊνο θές ο) πιο, ννηίολ, 1 γἱο]άσα το, ννἩ] Ὀηίηα 
ἀθαίῷ ταίποτ απ α- ΟΡΟΙΝΥΠ ΟΡ 1ο. Απᾶ, ἴἼπογθ- 
{οτα, (νοιρη ἐγία]ς τηΝΥ Ὄο αςφοτῖυθά {ο οά, γοαῖ 
ἠοπιρίαιἴοης, ἵπ ἴἶνο Όαά 86η56, πηδέ ποί. ΒΙΠ απά 
ἀοαί] ρτοσθεά {οπι ο Ιηςδίς απά πν]οκοάποςς οἱ 
Ίος; Ῥαΐ (ο 15 ποῖ [ο Απίμος οῇ ονΙ], Όῖ (να. 
(ἶνοτ οῇ αἲ] σοοά. --- (Ῥεηδοῃ.) ἨΜαπγ ρτοῦαβ]γ 
οχοιςοᾷ ναῖτ Ἱπαπποταλίγ, Ὁγ Ρρ]θαδῖησ (15 νο 
οοτγαρίοη οῇ οι ππίιτο πτσος ΠἹθη ΟΓ ΘΝΕΤΥ ασε 
(ο 49) ἴἶνο Γογοθ ο (οπιρίαἴ]οῃ, απά 5οοκίησ τοβισα 
ἵπ {ο ἀοοίτίπο οῇ ποσρςε]γ: πο Ο]αξεὶσα] νντ]οΓ8 
αὐουπά. ἵπ 5υοἩ. οχοµςο. Ἰπ ορροςίἶομ {ο (ή, 
ἠνο Αροβίϊς 45εατος ἴ]οια, ἴμαί ας α[ΠΙοβοπς ατθ 
ποί δεηί ΡΥ ἀοά ἰο ΠλαΚα πΠπΕΠ 10ογ5ε, Ὀσέ ῥείίετ ; | 
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ε ο . 2 ῃ , Ε - .. δὲ ον ν δν 5’ οἱ 
Ἡ ο γαρ Θεος απείραστος ἐστι κακὠω», πξιφακει θε αυτος ουὐε)α. ἑἕκαστος 

- . ὦ - . , ; : 
δὲ πειράζεται, ἀπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκομενος καὶ δελεαξοµενος 
-- -- ᾗ ς " ς Ἅπ. 3 

16 εἶτα ἡ Επιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν" η δὲ αμαρτία ἄποτε- 
. 3 ’ Γ 

16 λεσθεῖσα αποκύει Θανατογν. 

11" πᾶσα εδύσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δωρηµα, 
.] ο . -” Γι . , 

νον ἀπὸ τοῦ 1/Ιατρος των φωτω», παρ 
ανέν τς” 4 ο 

΄βο πο {(τίαὶ5 ο υἱτίαο σεπεταῖθ {επιρία[ίοπς ἴο 

αἱπ, πο πι Πηδέ ἆατο {ο 5αγ, ἴπαί ο 15 ἱεπιρίοά 

᾿.ϐν ἀοά [ας πιακίησ ἄοά ο Αιίμοτ οἳ δίπ]: 

Εὸτ ας ο ἶ5 ποῖ ἰτίεὰά ος (ειπρίεά {ο πιοτα] εγ!] 

{1. ο. ἶ5 ποῖ Ιαὺ]ε {ο ον], απά εοηβεφιεη/1Υ σπηποί 

Ῥο (οιπρίθά {ο 51Π), 5ο Ἠθ οἱ Ἠἰπιςειῇ {επιρίθί]ι 

πο ΤΠπΗ. Α (ταἩ ἰπῖς τουοσηϊσεά ὮΥ [ο ΙΝΙ5εΓ 

Ἠοπίμοης. 36ο Ηοππετ Ο4. 1.2, απἀ οίμει Ρραδ- 
8ασες οἶιοὰ ὉΥ Τηήε]α, νο, απποῃσ οίμετς, πά- 
ἀμσος ἃ ράβ51σο ο Ερίοιτα5: Τὸ Θεῖόν τε καὶ 
µακάριον, οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει, οὔτε ἑτέροις παοέ- 

ει, ΝΘΓΘ ΓΟΓ ποάγµατα 1 εομ]εοίατο ταράγµατα. 

Ὦ είς απά ἴ]1ο Γοἱ]οννίησ ν6ιςεδ Βρ. ΒΙΗ1, Πατ. 

ΑΡ., Ρ. 101, Ονίπ]κς ἴμοτο ἶ5 4η α]λιδίοη {ο (ο 

Ῥ]ναγίφαϊσαἰ ἆοσππα ο /αΐο (ογ α Γαἰα[ῖς πεοεδδίίας ) 
Ὦγ ννήοἩ ἴἶνο γν]οκεὰ ἴοο ο/ίεη 5οασΏί απ οχου»θ 
{ου εἰχεῖγ είης. 

-- ἕκαστος δὲ --- δελεαδ.] “ Βαΐ ἩΠοδοςυεγ 15 
ἑεπιρίιθὰ απά ἵππρε]]εά {ο βίη, ἶ5 Παγγίεά ανναγ απά 
επίἰσοά ϐϱΥ Πὶ5 ονη 115,” ος ογ]] ἀεβίτε; Ἱ. 6., ἃ5 
Α0ρ. Νονο,. εχρ]αίη5, ΡΥ 5 απῖπια| Ρρατί, ἴο 
πν]οἩ Ες ταβίοπα] Ῥατί οπη αἱνγαγς [ννῃ 16 αἰά 
ο/ Πἱνίπα στασο. Εά.] Όε 5αροπίογ. “΄ Εν6υγ πιαη)8 
οππρίαίίοη (5αὖς Βρ. βαπάεγεοπ) 1 19 ἴακε εβεοί, 
ἱ πποτθ]ν [τοι Ἠϊς ονπ Ἰαί. Τί ἶς Πὶς ο/η αοί 
απά ἀοθοὰ, απἀ {ο 6 Ἱπιραίαά {ο Ἰήπηςε]ῇ αἶοπο.” 
Α (αΏῃ αἰςο τοοορπίφεὰ Ὦγ Ἱνίδο Ηεαίπαῃβ. 39 
Οἴσσετο: “« θμα αΠεπιαπο [ἴααδ, 5Η Γ4οΙΠΙΒ, 
«ΠΠ 5οο]ής --- 4ο 5απο(ίαίο ας πιοπίο ἀθίατρας.) 
Απ {ο {6 8αΠ1ο ΡΙῃοςθ ἶ5 {ια {ο]]ογίησ πορ]ο 
εοη{/πιοπί ἵπ Αγδομίπον οοπίτα ΤΓήπιατοῃ., Ρ. 21. 
5. Μὴ γὰρ οἴεσθε τὰς τῶν ἁδικημάτων ἀρχὴς ἀπὸ 
Θεῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπ ἀνθρώπων ἀσελγείας γίνεσθαι Ἱ--- 
ἀλλ᾽ αἳ προπετεῖς τοῦ σώματος ἡδοναὶ, καὶ τὸ μηδὲν 
ἱκανὸν ἡγεῖσθαι, ταῦτα πληροῖ τὰ λῃστηρία, ταῦτ εἰς 
τὸν ἐπακτροκέλητα ἐμβιβάζει ταῦτά ἐστιν ἑκάστῳ Ποίνη. 
Τ]ι6 {ΘΓΠΙ ἐζελκόμενος 5ΙΠΙΡΙΥ εἰσπίβες {ο ἀγανν αΠΥ 
οπ8 αν/αΥ ΓΤοπα {Πο τὶσηί οοαἵςθ ; 1. 6. (Τοπ γΙτίαθ 
απά Πἰς τοα] σοοᾷ. 3ο Χθπορῃ. οἶοὰ Ὦὗ Βαρῃει. : 
Ἐὶ αὐτὸς ἐπιδεικνύει ἑαυτὸν μὴ ὑπὸ τῶν παραυτίκα 
ἡδονῶν ἑλκόμενον ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν. πας 1 ϱΟἵ- 
ΤΘβΡΟΠά5 {0 ἐξάγειν ἵπ ια πὈονο Ῥαάββασθ. ΕΤΟΙΗ 
ναί [οἱ]οῦνς, Πούνδνος, 1 «ποι]ά 56οπα (αί (Πετε 
18 (15 Ώο Ὠ]ει, Μ/ποῖς., απά Ροίί, 5αγ) α πιοίαρπουγ 
{ακθη [γοπι α Λαγ]οί, νο 15, ἵηπ ἴπο ῬΤαρα]α 0690ε- 
65, απἀ οἱκοιν]στα, τοργοςθηίεά αψ Ἰαγίησ Ποιά 
ο πιεῃπ, απά ἀτανν]ησ (απ ο) {ο {Πεαῖς οΟΠΙΡάΠΥ. 
Τη δελεαζόµενος το ἵ α ῬἰκσαίογΊι ΠΙΘίΑΡΠΟΣ, 
πάάθοά {ο οοπαρ]είο απἀ Π]ηφίταίο πα Ἰάρα. ο 
Αίπθῃ., Ρ. 208. (οἶίοὰ Ὦγ Ἰ)οίς.) ἀνελκυσθεὶς δὲ οὐ 
δελεάζεται, οὔτε σαρκὶ οὔτε ἄλλῳ τινὶ ἐμψύχῳφ. Δελε- 
άζω 18 α ἵΘΓΙΠ Υ6τγ οβΏ6εη αφαά, ἵπ Μπ πιείαρ]οτί- 
σα] 56/56, οῇ Ρρ]θαβητα, ἀθεῖτα, Πορο, ὅσο., Ἀργθθ- 
αὈὶν {ο να καγίησ οἳ Ῥ]αΐο, ναί πἹθη αγο οπασηέ 
Ψ ρ]οήδγο ἆ8 βλ]θς υγ α Ἰουκ απά Ὀαιί. 
Της Ῥ]αίατο], ἵπ α ςἰτκϊπσ]γ αἰπῖ]αγ ρᾳδκασο, 
οἶῖοὰ Ὦν Ῥοίΐ, 84Υ8 τὸ γλυκὺ τῆς ἐπιθυμίας, ὥσπερ 
ὀέλεαρ ἐξέλκειν ἀνθρώπους. 390 ΞΠΗΚΒΡΕΑΓΘ, ΙΠ ΩΙ5 
6 Μεαξιτο [ογ Μοαφιτο,. (οἶτεά Ὦν ντ. Ἠα]ος, 
νο οοηβἰἀθτς {ηαί ρά85ασε ας {1ο βπεςί οοπιπιεπ{ 

0η Πιθ ΡγοςοΠ{) : 
“«Ο οππηίησ Εὔπεπιι / ἴἶναξ {ο οα{ε/ α Βαΐπέ, 

το Ην φαϊπίς ἀοθί ῥαῖέ {τη ]ιοοί;: Μοδί ἀαπσθτοις 
ἳ 4 τἩ 

Π{ὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητού ᾿ 

ή αγο ο ν ὁ χ.. Μα]. 8. 6. τέλειον ΄ ἄνωθέν ἐστι, καταβαϊ ο. 
τ ὦ “. ἑ ων - ἎἘῬοπι. 1]. 28, 
ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγη η τροπῆς 1 οσοι. 4, Τ. 

15 (ναί {επιρία[ίοπ, ναί ἀοί]ι σοαἆ α8 οἩ {ο σἳη, 
Ίη Ἰονίησ Υἱτίαο ! 
1ΠοοΚίπς Βοί]ι τὶσηί απ Ὕντοης {ο {λε αρρείέέθ, 
Το Γο]]ονν ας 1 ἆγαιος / 
Τ]ας Ταδί 19 τεργεεεηί{εά α5 α Πατ]οί, Υπο 6η- 

Πσες πιεπ’5 απἀθτείαπάἶπσ απἀ νη]] Ιπίο 15 Ἱππρατθ 
επιῦταςσθς, απά [ΤΟΠ ναί οοπ]αποίίοπ οοποείνθβ 
οἱπ: απάἀ εἶη Ροεΐπσ ΡτουσῃΏί [οτί], 1 ἹπππεζίαίεΙΥ 
αοίδ; απᾶ 15 πουτίσπεά ϱΡΥ (:δαπεπί τερε(α]οη, 64111 
αἲ Ἰεησίῃ 16 σαϊη5 51ος. 5γεησίῃ, ἴ]αί, ἵῃπ 15 {άτη, 
1{ θεσείς ΏθαίἩ, Πίο ἀθξίτογβ {Πε ΒΙΠΠΘΓ. ᾿ΤΗΙ8 
16 {6 ίΤΠς ρεπθα]οσγ οΓ δἶπ απά ἀεαίῃ. Τμ5ί 18 
(ο πιοί]ετ οῇ ΘΙΠ, απά εἶπ 15 {16 πιοί]θγ οῇ Ώθαί1, 
απά (ο ΑΙΠΠ6Υ ἴμο Ῥατεπί οῇ Ροίῃ. Όοπιρατθ 
Ῥοπι. νΗΙ. ὃ ---- 195: ἴποισ]ῃ {πε σεπεαίοση {λετε 18 
1αςΐέ {Πο γευθγθ. Ἠεποθ ΠΙΥ Ὀ6 ειππεπάοά απᾶ 
α]αβίταίεὰ α οοιγαρί, απἆ ποδί ΟΏΒοιΠΕ, ραβδασθ 
οἳ 49ςοἨγ]. Ασαπι. 198 ---Ἴ46, νηετε, αῇἴογ βαγ]ησ 
Ειαί “Ύβρις Ὠοσοίς, {ο ἴῃπεο ονΙ] ο{ ΊπΘΗ, ἆ ΠΘΥΝΥ 
ΡτοσεΠΥ, Πε αἀάδ: Νεαρὰ φαοὺς Κότον, Δαίμονα τὰν 
ἅμαχον ᾿Ανίερον θράσος µελαί-Νας µελάθροισιν ἄτας, 
Ἐδομέναν τοκεῦσιν.  υοαπ]ά ιοτα, συν Ὀτ. 5. 
Ῥι{]αγ, Τεπά νεαρὰ φύει κόρον, ΝΠῖσλ 15 οοπβγπιεἆ 
ὮΥ α Ῥρᾶςβασο οἱ Τπεοση. οἴίθά ΡΥ Ὑγακεβε]ά: 
τίκτει τοι κόρος ὕβριν. ΑΙ5ο ΡΥ ἨΗοτοάοί. 1, Τη, 
πῃπογο ἵδ αἀάποςά, Ποπ απ Οτασ]ο οῇ Βαιοῖς, 
ῬτοβαβΙγ Ἱπ ια παπά οῇ «δομγ]αςδ: δῖα Δίκη 
σβέσσει κρατερὸν ἈΚόρον, “Ὕβριος υἱόν. Ἰ ννοι]ἀ 
Γαγήποί οΏβετνθ, ἴναί {ε οοπ]θοίιτο Ἰόρον ἵ8 
Ρ]ασεά Ῥογοπά ἀοιαρί ϱγ Ῥιπά. ΟΙγπαρ. 1. 90. Κόρφ 
ὃ) ἑλεῖν ({οἵ ἔλαβεν) ἼΑταν. ἨΝοὶν, α5 ΄Αμαρτία απά 
Ἐπιθυμία ἃτε /ιογο ρεγκοπί[εᾶ, 5ο {ηετο "Ατη ἶ5 α 
Ροτβοπίβοαίῖοη οϐἳ Ἠαπχαπ ΓΟΙΙΥ, Πίο Ἠιττες 
πΊἹ6Π Ιηίο γίοθ απά ΠΙΙ66ΙΥ. Αποίμοετ, Ῥαΐ εαΙΙαΙ1Υ 
Ῥοα 1 [4]. ΠΙΘίαρΠοτ, ἶ5 Γουπά ἵπ α πάτε ραβ5ασθ 
ος {ΏδεἨγ]. Ῥεής. 926. “Ύβρις γὰρ ἐξανθοῦσ᾽ ἐκάρπωσε 
στάχυν "Άτης, ὅθεν πάγκαυτον ἐξαμᾷ θέρο. ἜΤηο 
ΔΏογε Ῥαββασες οῇϐ Ῥϊπάαγ απἀ {ἱδοπγ]άς Ἰήεγθ 
Ρτοβαβ]γ ἴπ έλα πι]πά᾿ ος Τ,οπρῖπιας ἆᾳ Ῥδ]. ᾧ 44, 
νο, αῇίοι Ρροϊπίϊπσ οι{ξ φιλαργυρία απά Φφιληδονία 
5 ἴπο {ννο ρτεαί ἀἱδεαςθς ος πα ἹΨογ]ά, σο65 οἩἨ 
{ο 84Υ, ιαί {ηορο, Ἡπεγαο {Ί16Υ αὐιάο Ίοηρ 1Π αΠΥ 
0Π6, 8ΟΟΠ νεοττοποιεῖται, καὶ ταχέως γενόµενα περὶ 
τεκνοποιΐαν, ἀλαζονείαν τε γεννῶσι καὶ τύφον καὶ τρυ- 
φὴν, απά {εξο 5οοπ Ῥγοσς ὕβριν καὶ παρανομίαν καὶ 
ἀναισχυντίαν. “' ΕνΙ] εοποιρίεοεηςθ (5αὖς ἃ ὀου- 
κ ννγί(οτ οἰίοά ον Α. 01]αγκα) 15, αἲ πο Ῥεσίηπίησ, 
Ίκα ένο (λγοπά οΓ α αρἰᾳοι”ς πευ; αογνναγάς 1{ 18 
κε α οπΓί-τορθ;.---ἴδ απια]] ἵπ 15 οΟπΙΠΙΘΠΟΘ- 
πηθηί, ΡΗ{ στοννς σγθαξ, απᾶ ασφιτθς ργθαίες απά 
ρτοπίογ εἰτοησί]ῃ ΡΥ Ιπάα]σοπορο. 

16, 11. Ἔ]εςο νογςος 5οΓνο {0 οοπ/γπι Υν]ιαί νναβ 
βαἷς αἱ ν. 19., ὃ γὰρ Θεὸς ---- οὐδένα» Ὠοῖης αἱ5δο (48 
Οα]νίπ 5αγς) « απσιηπεπέπι α τερισπαπ{έθηιδ.ὸ 
Έ ου εἶπος (ποᾷ 15 {πο ΑίΠοΓ ο αἲἱ σοοἆ, 1 νοτθ 
αὈσητά {ο βαρροβο ἨΗῖπη {ο 0ο ἰπα Απίπου οὗ ου! 
πνπιο] υγου]ά Ὦο οοπίγατγ {ο Ηῖ5 παίητο αδ «οα, 
1. 6. {6 (90Ρ Ῥσινα. Απά {ο φαπϊπιεηί 18 
ἰπίγοάισεά ὮΥγ α Γοτππ]α (5ἱππί]αγ {ο 8ονογα] ἵπ 
οί, Ρα], ας 1 ΌοἨ, Υ]. 9. αν. 902. (αἱ. νι. 7.) 5ο]! οἳί- 
Ίησ βθγίοις αἰ{θΠ{ΙΟΗ {ο 50ΠΙ6 πιοπιθηίους {γαίῃ. 
Το 6ΓΓΟΠΘΟΙ5 ποίίοηπ ἴπ απθξίίοῃ {πο Αροςί]θ 
τε[ι{ος, ὈΥ Ρ]αοῖπς Ώθ[ογο ίΠεπ} {ηθ εοπέγατη ἐγωῇ; 
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ἀποσκίασμα.  Βουληθεὶς ἀπεκύυησεν ἡμᾶς λογῷῳ αληθείας εις το εἶναι 18 
- ” .) - ΄ 

ἡμᾶς ἁπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 
« | Π - .., ) | ” . 

ο Ὥστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοὶ, ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ 19 
- υ . - Γ 3 ’ ν 3 . . 3 υ 

ΡΕοοΙ.Τ.9. ἀκοῦσαι, ῥραδὺς εἲς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς οργήν  } οργή γὰρ ἀνδρὸς 90 

α. ᾱ. “' εἶναί 5ο [αγ τοπι ἀοἆ Ῥοαῖπρ ἴἶλα αιίπογ ο 
πιογα] ον!], ΡΥ (επιρίίπσ ΠπεηΠ {ο βἶπ, Ἠε ἶ5 {Πε 
ρίνει ο{ ονετγ σοοὰ σἡϊ, πε στεαί 5ουχςοε οἱ αἱ! 
ροοά.”. ἨΝΠι τεβρθοί ἴο ἴἶε ΘΧΡΙΘΒΣΙΟΠ Πατρὸς 
τῶν φώτων, ΙΤ ηα8 Ῥεεπ νατίοιδΙγ Ιη{ετργείεά (566 
ΈΏοεεης. ΒΥπορ.),δοιπθ αἀορίίῃς α Ρ]ηγδίσα|, οίπεγ8 
α πιείαρλοτίσα], 5θη5ο. ΤΠε /ογπιεγ πλςί, 1 οοΠ- 
οαοἱνα, Ὀ6δ ομίεΠΥ Ιπίεπάςεά, ΥΕ] α]Ιδίοπ {ο {λε 
ευΠ, Ὀμ{ αἰδο {ο {με οίμετ οε]ορί]α] ογ05: 1π έλα 
Ἰαΐΐει {Ίογε 5 απ α]ηδίοῃ {ο λα ρίγτέμαϊ ἰσμί, 
απά οοηδεαεηί ᾖαρρίπεςς, ὙΥΠΙο 9 ἀϊδρεηςδεά ΡΥ 
οά ἵπ {Πε (Ἴο8ρ6]. Ὦο ὴοἨπ 1. 4. καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ 
φῶς τῶν ἀνθρώπων. Α ἴο ἴπα πεχί ΨΟΓάΒ, ΠΙαΙΙΥ 
οπιίποπί Ἠχροβίΐοτς, {Τοπι Βίτσα] απά ἀτοῖ. ἆονγη 
ο Βρ. «εΡΏ, τεσαγά παραλλαγὴ απά τροπῆς ἀποσκί- 
ασμα 35 αθίτοποπηίσα] ΠΠΘίΙΡΙΟΙ6. Απά Μτ. Ὑαἱργ 
(ἴγοπι Ηαπιπι.) οχρ]αίπς {ας  Παραλλαγὴ βἱση]- 
Πος αθίτοποπη]σα]]γ {πα 5ενοετα] ροδ[ΐοπς 1η νο 
ἴπα 81η αΡΡθαῖ5 {ο 5 6ΥΕΤΥ ἆαγ αἲ {πα τδίησ, 1Π 
{1ο πιθγίάῖαπ, απά Ὑνπθπ ο 8είΐ-. ο τροπὴ ἵ8δ 
αρρ]ιεὰ ποῖ {ο {με ἆαἲ]γ, Ραΐ γεατ]γ, «οιΓ5θ ΟΕ ίπο 
ΕΙΠ, α5 1{ πἹονθς {ον/ατάς {πο Νοτίπετη οἱ δοα{]ι- 
επ Ττορίο. Απά αοοοτᾷῖπσ {ο ἴπε ἀϊβετεηί 
ϱΏπάοννς νΥμίο] 1έ οα5ί5, σθοσΓαρ!θδίς Παγε Ἰοαγηοά 
ίο ἀῑνιάο (πε ἀϊ[πετεπί Ῥοορ]ε Ιπίο "Ασκιοι, ἔτε- 
ρόσκιοι, ἃπᾶ περίσκιοι.  ΛΑοσοτᾶϊπᾳ ἴο ΝΠΙΕΠ 16 {1ο 
ννογὰ ἀποσκίασμα, οαδίύισ ο φ]ιαάοιο, ννπῖο] ]οϊπεά 
ψ/{] τροπῆς, ἐγπῖπς, δἱσπίῃες {πο νατίαίῖοη οῇ ἐἶθ 
εαάονς, αοοοτᾷἶπς {ο {Πε νατίοις πιοίΙοης ΟΡ {ια 
Επ αὔονο πποπίίοπες.”. Τί ἶδ, Ἠονθγες, ἵτα]γ 
οὔεεγνεςά ὮΥ Βεηεοη, ἴιαί (]5 15 ποί ια αδίγοποπι- 
τεαί 586η506 ΟΓ ππραλλαγὴ, ΝΠΙΟἩ ΠἹΘαΠΒ {ιο 5ῃ)8 
φραραΐίας,; Ὀαί Όιαί χο αΏονο 5οη5θ ΟΓ παραλλαγὴ 
πηϊσ]ί ο {Πε ρορμίαγ οπο. Απᾶ, Ιπάθθᾶ, 1 αστοθ 
ψηί Μοτας, ναί ο αδίτοποπη]σα] πιθίαρ]Πογ 15 
πε]ί]εγ {ο Ὦε ποσ]οοίοά, πος {ο ὢοδ ἴίοο ππΙο] 
Ῥτοβδοά υροπ. Ἐοτ, ΡΥ Πε νου ἀἱδροξίήοῃ ο 
ἴπε ννοτᾷς, Τί ἶς ρ]αΐη (μαί πο Αρορί]ο πισαπί{ {ο 
Ίπασθ {ο Ῥε {ιρο-/ο]ά. Απᾶ Ἠε αοννς {ο Γογος 
Ιπῖομάεςὰ {ο Ὀο οχργος5εἆ {Ἠ6τ6ΡΥ, ΠαΠΙΘΙΥ, α/ἴρῃ- 
αἰῖοπ απά οὐφομγα/ίοπ, πιθαπ]πσ, «έπος ῥοπὶσπτία(ἶς 
ηθο βαπο {ας πλΙ{αΓἴοηθπη οπἆθτο ΙΠπ ΞΗΠΗΠΙΗΠΙ 
Ναπθῃ. (ϱοηειπί εἱρί Ίάσο εαᾶ, 1. 6. ρογ/ος{1οηο.) 
Τη (ο ννοτᾷς οῇ Μην, Βοοίί, «έ νο 8απΠ, ἴπο στοαί 
παίυτα] ση, νήσο] Τε Ἰας παπάς, αρροαγς {ο 115 {ο 
Ἠανο 5ενογα] οἨππσος απ {(ατηΐησς, ννηθηπςος ΕΠΤῃ- 
ΙΠΘΓ απά νν]πίατ, ἆάν απά πὶσηέ, βαοσςθοᾷ θα] 
οίμοτ: Ῥαί ἵπ [απο ἴπεδο αΡΡοΊτΊΠςθς5 αΓἱ886 Θη- 
Ώτα]γ [τοπ ος νατιεᾷ εΠπαίίοη τοκροοίῖπσ ί, 
Τ]ης ἀοἆ ἶς ἹπππππίαΡ]γ {ο Ἐουπίαϊη οϐ σοοᾷ, 
απά οῇ ποίμ]ησ δα; α]] σοοᾷ 15 {ο Ὦο αβδοτῖρεά {ο 
Ἠϊπη απά «οαση{ βγοπα Ἠἶπαι: Ὀξ ο ον] ννυπίσο] ννο 
4ο οἱ ΞΙΠΘΓ, η αἲ] πο οἨαπησσος νΠῖοῃ ννο οχ- 
Ρο/ΐοηςσς, ατο {γοπι οµγεο]νοςς {ο οοΠ5Θ(ΘηςΘ8 
οὗ ους Ἱανίησ (αγηοά ανναγ ᾖοπι Οσο, απά ο α 
οὔπησο ἵῃπ οί 5Η π{1οπ τοβροσ{ίησ Πἶπα; απά πιαςί 
ποί ἵῃ ΔΠΥ ἆσοσγτος Ὦο αβοτ]θοά {ο Ἠίπι, νο 18 
πποαηπσθαΡ]ν {Πο βαππο ἴπ Βὶ5 Ἠηπίατο απ Ῥογ/ος- 
{1οπ, νλοιί πο Ἰσαθί ναγ]πΙοῃ.. Ῥηΐ {πο πιοδί 
οτας! ποσομηί οῇ 1ο ππίητο ΟΡ ἴ]χο πιοίσρ]ος πιαΥ 
Ῥο εεοη π Βρ. Βιι]]”ς ἨΗατπι. Ίλναησ. ρ. 102. 

19. ϱουληθεὶς ---- κτισµάτων.] ᾿ΓΗϊ5 18 πιοπηῖ {ο 
αἆάποο α Ό)00/ οΡ ιο πβΞΘΓΙΙΟΠ πᾶσα ὅόσις, Χο. 
Ῥουληθεὶς 8 Ὦν 8οππο απάσγείοοά οῇ (ο σοοᾷ 
Ὁ/ρΙ η ο; ὮΥ Ο1ΊΊΘΓΒ, οῇ Πἰ σοσήπρας. Ἠο// 5θοπι 
Πιθπη{: απᾶ ἴ]ο Ὠοδί οσΠηππση{ Ἠογο ἵς ΗΡΙ. Ἱ, Ὁ. 
κατὰ τὴν εὐδοκίαν θελήµατος αὐτοῦ. Βρ. Βυ11 ἵπ Πὴ5 

Ἠατπι. Αροβί, (Πϊπ]κκ6 ετε 5 α τε[ετεποθ {ο {]θ 
Ἐματίκαϊοπ] ἀοοίῖπε οῇ α [αἴα] πεσερς!ῖγ; α. ᾱ-/ 
6 Ωαοὰ Πάο]ες εί Ρρῖ 5ΗΠΠΗΒ, ποη εγεη]ί εκ [αἰα]] 
α]ίαμα ποοθβεἰίαίε, 5εὰ Ιρεττίπιο Ὠεί Ρεγ (μτίς- 
ίαπι Ῥοπερ]ασϊίο: πεαιθ 1ά ἀεβθείιχ εὐκρασίᾳ Ιδίῖ 
{εππρεταππθη{, απ ἐξ εὐταξίας Οσα] ἵπ ποβίτᾶ 
πορίς πα(ἰγ]ίαίε ο{ἱσίί; 5εᾷ ἀνακαινώσει καὶ παλιγ 
ενεσίᾳ, πονς εί οσ]εςίῖ 11 πανια, Ύπατη ρετ 
ἠγαησε]]απι εβεοῖί ἴπ πορὶς βρίπέας ἀῑνίπας. 
Τη ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθ. ἴπετε ἶδ ρτοβαΡΙγ (α8 
Ώεηβδοπ απἀά ΜασοΚκη. ΞΙΡΡΟ5Ε) α ΤΘΟΙΙΤΕΠςΕ {ο 
Όια πιείαρµοτ αἱ ν. 15., ἴετε Ῥεῖπσ Ἰετο σ]γεπ 
α Κῑπά οϐ φεπεαίοσι ο τὶσ]ίεοµαπεδ; ΟἴΠεί- 
ννίθο {ΟΥ ἀπεκ. Να 5Ἱοι]ά Ἠανο Ἠαά πα αβια] 
ἴθτπι ἀνεγένν., ἀεποίίπσ οἳτ γεσεπεγαῖοι Ὦγ Ίο 
(οβρεΙ|. εε 1 Ρεί. Ἱ. ὃ, 20. ΤἨας ἴε 8εη8θ 
5 απα]οσοις ἴο {με ᾖ[ὐαίοπ αἱ (αἱ. Π. 26. 
ομῃ 1, 12. εα., ια Ῥείῖηςσ οοηνετίεὰ {ο (6Πτίβ- 
Παπ]ίγ. 'Ἠμᾶς ΠΘαΠΕ “' 15. εἶνς,” 45 αρρεαῖς {Γοπι 
Ώια ἀπαρχήν ΝΠΙΕΙ, Ώιοιρ] 15 586η5ε Ἠαβ Ῥεεῃ 
νατγίοιδΙγ οχρ]αίπεᾶ, οαη, ἵπ {Πῖς οοπίεχί, οΠΊΥ 
ππθαη {πε Βτεί ΟΠηκίίαπ οοηνετί5; α 5επ5ε Γουπά 
ἵη ΒοΙη. ΧΥΙ. ὔ. ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Ασίας εἷς Χρι- 
στὸν, Ἠεν. χὶ. 16. 1 6ο. σγ!. 16. ἀπαρχὴ τῆς ᾽Αχαΐας. 
ΑΦ {ο ᾖθονς Ίνετο {Πε Ῥεου]ίατ Ρθορ]ο οῇ ἀοά, 
ν/θγο «Ἡοδεῃ ας ἐπδέγιπιοπίς Γοχ ργεδετνῖης {πε ἴταθ 
το]ὶσίοη, απᾶ Ἰνετο Ργϊπιατί]γ σα]]εᾷ {ο επιΌτασθ 
Ώινε (οβΡε], {αγ πιὶσ]έ ΥετΥ πγε]] Ῥε οα]]εὰ πε 
ἀπαρχὴ τῶν κτισμάτων. 

19, 20. ὥστε.] Απὶ ἴπ[ογεπεο 5 Ἠετε ἀταῖνη, ΒΥ 
Ν/ΑΥ οῇ αὐπιοπιῖοπ, ἴποιση Εκροβίίοτ ατο πο 
αστοθά Υν]οίΠεγ 1 τοδροοίς ίπ6 νογάς ΙπππιεςΙα{ε]γ 
Ργοσςθάἰπα, ου οί]ηετς [ατί]οχ Ρας]. Τί «ποι]ά 5εεπι 
{ο γαερθοί {1 τυ]οίε οἳ Ὑαί Ίαςδ Όεεῃ εαἷά, ο0ή- 
οθτηῖησ {πο ἆθα]ίπσς ο{ (οἆ υνΙίἩ πἹθη, ἵπ {1 νγοτ]ς 
ος ϱα]ναίίοη, νυν. ὅ. 19. 19. 11, 18.: α. ᾱ. “ 9Ιπ68 
(οἆ 18 ια θοετα] σίναγ οβ νςδάοπι απά ϱνθτγ σοοᾷ ΄ 
απά Ρογ/αοί σἱῇ, ἴ]ιο Ἐαΐμετ οῇ Ισαίς, απομαησε- 
αΌ]α Ίπ Ἰ]ς αὐτίραίθς, νο {δπηρίεί] πο πηπαπ, Όαέ 
οῇ Πὶς ᾖεο ῬεπίσπΙίγ Ἠαίῃμ Ῥεσοίίεῃ 118 ασαῖπ ὮΥ | 
Όια (ἄο6ρε] {ο Ῥ6 116 βγαί (]ί5 οῇ Ἠϊς ογθπίαΓθΒ, 
απά Ἰαίῃ Ῥτοπιίςαος α ογτο/π οΓ {6 {ο {1ος5θ Ἱ]ο | 
Ίονο απᾶ οῦ6γ Ἠΐπῃ ---- {1ογο/ογε, Φε] δεῖχις ἴιοσαδε, 
οί 6ΝΕΤΥ οπθ6, ἃο. ἼἼα σεπετα] αἀπιοπ]ποι 
Ἠθγο ρἶνθη, ἔστω πᾶς --- λαλῆσαι (ἰοσείματ υνί 
αποίμος ]αςί α[οτ ευβ]οίπθά, γίνεσθε ποιηταὶ λόγου, 
καὶ μὴ µόνον ἀκροαταί) {ΟΙΠΙ5 αξ 1 ν6το α {οχί ΟΠ 
ΝΙο] {ο Αροςί]ο ἀῑ]αίος (ΥΥ1{Ἠ να οχοθρίίοη οΕ 
α ἀἰστοβείοη αἲ Ἡ. 1 --- 12., οθηδητῖηπσ {πε ππάπθ 

---. 

------- 
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γοβρθοί οῇ Ρ6Ι5ΟΠ5 Ιπ το]]σίοις αδεοπιῦ]1ος) πρ {ο 
ἵν. 19. ὍΤ]ο ςηἠδίαπορ οἩ ναί 5 οοπίαϊηθἁ ἵπ 
ἴποςαο σοποτα] αἀπποπίίίοης 18, ---- (αΐ {που επου]ά 
(οοἱ αἱαοτίγ ἵπ τοσρϊνίησ ἴἶα υνοτὰ οἱ (γιμ, ἴπς 
Ο08ΡΕΙ,, απά ἵπ Ἠθδατίπσ 1, ελοπ]ά ο ρτοπιρί {ο 
Ιδίθη, Ῥι{ 9]ουν {ο 6ροακ ἀοσπιαίἶσα]]γ οτ ἀῑσίαίο- ᾿ 
τία]]γ, 5οέἶπσ Ἡρ {ο {οπομοθτς, ο: δρεηΚίηρ {ο Ἱῃπ- 
ἀπ]σο (οῖτ ΟΠ ναπί(γ. Ά]ςο, ἰλαί νου Ἰου]ά 
ποί σῖνο Ὕναν {ο α Ποί-πεπάςά οοπίτονοτεία] αρίτῖξ, 
ἱππραοπί οὗ οοηίγπάἰσοίῖοη, απἀ αρί {ο Ὀτοσ]ς ου 
ἴπΐτο Ἰηνοσίίνος ασαϊηδί οΡῃοβοτς οὗ ναί {16Υ 
Ώνουσ]ί νο (παίἩ,  ΝΤοτδοονογ, ναί ἴπου ελου]ά 
πο τοβί ἵπ Πραγίπο οη]ν, Ὀπῖ 5ο. Ίδατη ἴπο «οβ-. 
Ρο] ας {ο ή ὑπ ργασ ορ 18 ΙηβΙγΙΟΓΙοΠ5. . 

Τ]ι ννοτᾷς οῇ ν. 21. διὸ ἀποθέμενοι --- ψυχὰς ἡμῶν 
86ο! Το Ὢδ α τοβαπηρίῖοη παπά οοπιρ]οἴίοῃ οὗ να 
ππποπἰοῃ Ὁγ Ἰπ/οτοησο αἲ ν. 109,5: α. ἆ. “Τμ 
Ροαῖπρ {πα σα5ο, Ι6ἱ ονατΥ οπ6, Ιαγίηᾳ αφἰζο αἲἰ ἴμαῖ | 

ο ρε) μασ 
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9 δικαιοσύνην Φεου ου κατεργανεται. ἁ ιο απούεέμµενοι πασαν ὀυπαριαν και [ριειδ., 
.α --ᾖ , Ν . ’ Ν ’ 

περισσείαν κακίας, ἐν πραύτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λογον τον δυναάµενον 
- . . ὸ. - ᾽ ᾽ ’ Δ ) ’ 3 

ϱ0 σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. '1ἴνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου, καὶ µη µονον ἄκροα- τ Μαι Τ.Σ]. 
ο.” ε ’ 

93 ταὶ, παραλογιζόµενοι ἑαυτούὺς. 
Ὁ ο ’ 3 . . ; » , 3 

ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοουντι το προσωπον της γενέσεως αυτου 

Τρικο 11. 28. 
2 Ῥοπῃ, 2. 18. .. / - ν / ἁ μἩ λ οτι εἴ τις ἀκροατης λόγου ἐστι καὶ Οὐ 11ος, Τ, 
» 5 [,ακεθ. 47. 

π 5 π 2 ’ ᾿ 3 Π ὀ ’ 

94 ἐν ἐσόπτρῳ  κατενόησε γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυ θε, καὶ ευθέως ἐπελαῦετο 
ε . ἵ ιά ’ ᾽ . 

οὗ ὁποῖος ἦν. Ὁ Ο δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευῦερίας, ἰδλις, 5.19. 
ν κ σ ι. 3 3 μα - ’ 2 υ 

καὶ παραµμείνας, οὗτος, ου: ἀκφοατης ἐπιλησμονης γενόμενος, ἄλλα ποι- 

ἵ ον!], ὅτο., τεσείνθ, απἀ, Ὀείπσ ΙΙ {ο Ίεατ, Τ6- 
οείνο νυν ΠπεεΚηθςς,; ὅσο. ΤΓπ6γ ατο βιί ἴο 
««ρθᾳ5ο {ο 4ο αν!],” {ο 14Υ αφἰἀθ αἰἰ πο Ιπ]ᾳα{ {ες 
οἱ ἰἰναῖτ Γοτππος [ο (5ασἰκίπα, 1Π ο Ὑνοτάς οἱ 3 
Ροει. 1. Ὁ., καθαρίζεσθαι τῶν πάλαι ἁμαρτιῶν)» λεν 
6 {ο Ἱδατῃ {ο 4ο να]; ιο απιῦγασς {πα {γαδ νν Πέ1ι 

᾿αἰαστίγ, Ίθατ απά Ἱεατῃ ἰί9 ἀοσίτίπες ν(λ ἀοοίίΥ, 

- 

' 
' 

| 

απά ΕπαΙΙγ ἴο ραί ἵΠ Ρτασοίίοο νλαΐδοενες εγ 
Ίθαγ ππά ἵεατη. Τε «ποι]ά 8αεειη ἰμαί {με οἰαάςα 
ἀποθέμενοι --- κακίας ἵ5 ἴακοι οί ο 15 παίιτα] Οἵ- 
ἀοτ, απά ρἱασθά νν]ετε Τί 15, ἰη ογάςτ {ο ΜΙΠ{, ἐμαί 
 ἵδ ποια να τοιπαίη5 οἱ αηδαυάαεά οοιταρίοη, 
Οναί 6οππθ 4ο ποί τοσσίνθ {ο (ἀοβρ6Ι ψΙίΑ πιθεζ- 
πιο. {ιο αἀπιοπ]ίοι ἐν πραὔτητι ---- λόγον 15 πιθαπί 
{ο 6 ετρίαπαίογη οἳ νε αἀπιοπΙίοηΠ5 ἔστω βραδὺς 
εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν } ἄπὰ ἵη ὀργὴ γὰρ--- 
κατεργάζεται νε Ίανο α Ὀτιεῦ, απά, 48 16 νεγε, ρᾷ- 
τοηίΠοίισαἰ ἠηδίγαίοπ οἳ ια βραδὺς εἰς ὀργήν } 
Όποισ] Ελαξ, αφ ννο]] α5 πο οἴμειτ Ἠεπάς οῇ αάππο- 
πἰῖοη, ἵ5 πιοτο Γά1γ Πλαφίταιεά ϱτίηοτ οἱ; ἴῃθ 
γιοι οοπιηεποίης νΥΗ πα Ἰα5ὶ, ρτοβαῦΙγ αφ 1Υ- 
ἵησ πθαγθρί. 

Ῥμο] 86θίης {ο Ὀς {πο σοποετα] Ρίαηπ απά 5οορο 
οἳ Ελπίς ραβδασθ: ἴποισ] 5οιπο ἀἱΠετοηςς οῇ ορίη- 
ση αφ {ο χα {ογπις, οχΙδίς αΏ]οΏσ ΕχΧΡΟΒΙΙΟΙ8. 
νηίςὮ 95οο Ἠθοθῃβ. 3ΥΠΟΡ. Α {ον Π]ηδίαοης 
οἳ να ριγαξεο]οσγ πηδέ Ἠθγο εμ/Ποςθ. ΄ΓΗθ ταχὺς 
εἰς τὸ ἀκ. να5 ρτοῦαὈΙγ Γοτπιεά οἳ Εοσ]ας. ν. 11. 
γίνου ταχὺς ἐν ἀρκοάσει. Λαλῆσαι ἵ5 ἴο Ὀθ απάετ- 
βίοσᾷ ποί οπ]γ οὗ οοπγετεαίίοπ, Όαί οῇ ἀῑδοιβδίοῃ 
απά, ἵπ α οετίαϊη 56ηςο, (θασμίησ. ΤΠθ 8εηςο οῇ 
ὀργὴν αΏονο αβείσπεᾶ, ἶς τεφι]τοά ὮΥ ἴ]α οοηίοχί, 
απά [οαπά ἵπ πο Ὀοςί τους, οβρθοίαἰ]γ Τμασγα. 
να γεακοπ σἶνεῃ {ο πο αἀπιοπ](οἨ 15 8ΙΠΙΡΙΥ, 
Όναί καποια αρἰτἰέ ἶ5 πο Ργοροτ Ιπθ6αη5 ΟΕ ρτοιποίίησ 
ενα «π.ςε οῇ ἴταο το]ἰσίοη 5 Ίηοδθ ριπγροςο ἶς {ο 
πιακο {ποια Ἠοἱγ Ἠθγο απἀ ΠαρρΥ Πογοαίίιογ. Τ]ῃε 
ἴΘΓΠΙ5 ῥυπαρίαν ἈΠά περισσείαν κακίας, ἵξ Ώι6Υ Ὀε το- 
[αυτο {ο πο νγογᾶς ἐπωπραἰαίο[η ργοεραύπις, ΥνΏ]] ἆε- 
ποίο Η] Ἰαησιασε, απά εχοθβείνο οεηβοτίοαςηεςς 
απά πιοτοςίίγ: α γεν οῇ {πο 8Θ6η99 αἀορίεά Ὦγ 
ΠΠ4ΗΥ τεσρηί Ἐκροβίίος, απᾶ φαρροτίεά ΡΥ ϱ0ο]. 
11. δ. 1 Ῥοι. Π, 1. Απά 5αοἩ πιαν Ὀς ἴαο Πεαη- 
πα; Όαΐ (μετα 66οπι5 ΠΟ 5α/]ο]θπί ΓΕΡΟΠ {ο 4ὔαΠ- 
ἆοτ ἴπε Ιπίθτρτείαίίοη οῇ {ο αποἱθηίς, ὮΥ υΥΠΙοἩ 
ῥυπ. απᾶ κακ. ατθ απἀρτείοοὰ {ο ἀεείσπαίθ νῖορ Ιπ 
Εαπετα]: ννμ]οῇ 19 σοπῄγπιεά Ὦγ 1 Ῥεί. ΠΠ]. 21. οὐ 
σαρκὸς ντο αρα αββί ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώ- 
τηµα. Απά 1 0ο, Υ. 8. ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας. 
Λος γἰ, 29. 1 Ροαι. Π. 16. 1 Όοι. χὶν. 90. "υπ. 
Τε[ετ8 {ο νίσθ οΡ {να ῥοᾶψ, αι κακίαν ἴο {μαί ο 
Όινα παῖπὰ απά Πραγέ; --- ΠΛΠΠΕΘΙΥ, α Ὀϊέου αρίπῖέ, 
ΤΕΠΝΥ, Ἰαίτοά, πια]ἶσα, απά αἲ] ππολαγίαῦ]θηοςς.) 
Της γίανν Τ βπά οοπβιπιοά Ὁ} (1ο ορἰπίοη οἳ Βρ. 
Ῥαπάετς, ΤΙΝ Ῥθγπι, αἆ Ῥορ. Ρ. 909. υνηίο] 5ε6. 
Τ 15 αἰδο εαρροτίιοά Ὦγ α Ρᾷςεασθ οῇ 9 Οογ. νι!, 1. 
{να Ῥεςί οοπιπιθη{ οἨ {πο Ῥτοδθπί. ἸΠογθ {16 
παντὸς απά ἐπιτελ. ἔογε εχρ]αϊη ἴ1ε κακίας Ἰ6γο. 

Τ]ε (.ο8ρε] ἶ5 Ἠογε σα]]εά λόγος ἔμφυτος πστθθ- 
3ῦ1Υ {ο εμαί βριατα, ὈΥ ννλίο] 15 οβεοίς οπ {μθ 

οαπ. 

1ομπ 18. 17. 
Ιη[τα 2. 19. 

Ἠθατί αγο οοπιρατθἆ {ο δεεά δοιοπι, απᾶ ρίαπίς ρίαπί- 
εα ἵπ Όιο ρτουιπάς νυν αἰ]αδίοι {ο ελαί ἀοοίτῖηπθ 
οΓ 11, ---- ἴλαί νἱτίαε απἀ Ἠο]Ιπεδς αἴο ποί παίμγαί ἴο 
ύϊο Πάπα Ἠθατί, θαέ τοσα τε {ο Ὀο ἐπιρίαπέεά (16ο 
ὮΥ ἴἨε (1ο08ΡεΙ, απἀ πιτίατοά ὮΥ ΠὨινίπο ᾳταςθ, 
ΤΠ]ς «ααιης {ο πανο Όεε 1Π {1 πλ]πά οῇ έπο Ῥεβοῇ. 
ΦΥΤ. Γγαμβδ]αἴος, ΝΟ [Γ68ΙΥ τοπάθίς ἔμφυτον «' ΦΟΝΠ 
Ιπίο ους παίαχο.”. Τη ὑποισηί 1 Επ Ἱπίαίεά 
Ὦγ. Βατπαῦας Ερίςι. ΟΠ. ΙΧ. οἴδεν, ὁ τὴν ἔμφυτον 
ῥωρεᾶν τῆς διδαχῆς ἐν ὑμῖν. ΊΜοτεονατ, πο Αρορί]ο 
τεργθββεηί5 {ο (4ο58Ρρε| α5 απ οὐ]εοί ο[ ανν Γα]1γ πιο- 
πιθηίοις5 οοΠσθτη, ΙΠαδπΙσ] αξ 1 ἶ6 ἠναί αἱοηθ 
ΝΠΙοη «απ 5ανο {Παίγ 5οι18. 
ΤΗΝ πο αἀπποπ]ίίοῃ καὶ μὴ µόνον ἀκροαταὶ ἵ5 ἵη- 

Ππιαίθά ἵη παραλογιζ. ἑαυτοὺς, α ιοαγπίπα ; ἀεποίῖπα 
Όιαί Ὀγ 5ο ἀοῑηπσ {16Υ ὉΥΙ]] οΠΙΥ ἄεεεῖυο (μεπηςε]νεβ 
(6 ροτνοετίῖπςσ {ο γνοτὰ, αγ Βρ. «ερῦ, «Ιπίο α 
ΠΟΤΑ] ορίαίθ ᾿}, απά ν]]] ποί αἰαίη ἔπο οχρεοίεἀ 
5α]να(ἶοῃ 
22-20. Ἠοτο {Πο Αροεί]ο Π]αςίταίας {λα σα5θ 

οὗ λε απ[αϊ([α]. Ἠθαγεχ ὈΥ α Ῥοριωίαγ οοπωρατίδοη 
(απά (ιογείοτοθ ποί {ο Ὦο ἴοο ΤΙΚΟΓΟΙΣΙΥ ἹΙπΠίαγ- 
Ργείε ας ΙΓ ευογή οπθ νο 5665 5 {ασο ΙΠ α σ]αβ8 
{οτσείς ννλθῃ Πε σο65 ανναγ) ρτεβδεη/ἶησ α Πηοςί αρί 
επιθίοπι οἳ ιο {οτσείβα] Πεατοτ. ἜΤ]ε πιεαπίηςσ ο 
Πϊα ννοτᾷς (45 Ηαιππη. εκρ]αἴης) ἶ5 {Π15, « ἠναί 1θ; 
νγοτά οἳ «οά ἵ8 α σ]α5ς, τεβεοίῖησ {ο α πιαπ {Πο 
Ρογίταϊίατο οῇ Ἠϊπιδε]{, ὁποῖός ἐστι, ννπείμειτ {πεγθ 
Ὀο αΠΥ (μ]ησ απιἱςς 1π Πίπα 5 απά ηο {]αί Ἠθαις ές 
ποτά ο{ ἀοά απᾶ ἀοοθί] Τί ποῖ,ίδας ΊΓα ππαπ 5ποι]ά 
Ἰοο] προῃπ απἀά οοπίεπηρ]αίθ ή /αεο ἵπ α ἰοοςύισ- 
Φἰα55, απᾶ ηΟ ΠΠΟΤΓΘ. Α8 {ΟΥ ΠΠΥ Ί5ε ο οΠεοί ος 
Μις Ιοο]ίῃς, ηθ ῥε]είά απὰ Ίοεπί αιωαι, απά Ώγεδ- 
οπίζη [οησοί. ΥΝΠεΠ ο Ἠαςδ 56ε6η νν]αί Ῥ]επιίσηες 
4γθ {ο ὢο οοτγθοίθἀ, {ο Ὀο το[ογπιθά ἵπ Ἠίπα, ηθ 
οοη{ επί ΠΙπηςε]{ νν]]ι Πανίπσβεεη {6πι, {λ]πίκ5 πο 
ΊΠΟΓΕ ο6 {πεπῃ, αιά Γοτσεί5 {ο αππεπά (οπι.7. ἜΤηϊς, 
α8 ΑΌΡ. Χθχνο. τεπηαΓ]κς, ΄6 τεδειηῦ]ας {6 οατε]οῬς- 
ηθ55 οῇ {ο8θ νο 566, ἵπ {ο ΠΙΙΤΓΟΓ οϐ {6 (ἄσος- 
Ρα], Ὁαί ΠΙάΠΠΘΓ οϐ ΠἹἘη {ίΠΕΥ οισ]{ {ο Ῥα, υνΙ(]ι- 
ουί αοίπα]]γ Ῥοσοπιϊίηρ 86]. Πρόσωπον τῆς γενέ- 
σεως 18, 35 ἨΟΒΘΗΤΙ. 853Υ8, {ΟΙ πρὸς γνήσιον (γοαῖ, 
παίηγα[), ιο τὴν εἰκόνα τοῦ προσώπου ὁμοίαν οἳ ΑΓ 
{εηχίά. ΟΠ. Π. Ἱ. κατοπτρίζεσθαι δὲ καὶ ὃρᾷν τὴν ἕαυ- 
τοῦ εἰκόνα ὁμοίαν ἐν κατόπτρῳ ἀγαθόν. 

25. Ἠετο {ο Αροείο πιακες {Πο οῇεοί {1ο 
είτοησας, ὈΥ οοπἰγαδίῖπις νν]]ι ιο οαξο οῇ {]ιο Ἱπαί- 
{οηίϊνε, ἴ]ιαί οῇ {9 αἰίεπίίυε Ἠθατθς: απᾶ {ο κατα- 
νοοῦντι (ΥΝνΥΠΙοἩ ἴΘθΓπι ΟΠΙΥ ἀεποίθς ἴα αοὶ ο{ δε- 
)ιοαΐπις, 1. 6. νι πο πιατκες αἰἰεπ/{Ιοπ) ἶ5 ορροςεά 
παρακύψας: Πίο] Ὑνοτά, α5 19 Ρατ Υ εΙση]ῇοφ 
6έ{ο βίοορ ἆοννη, {ογ {Πο Ῥιτροςο ο Ιοο]ίπςσ αἲ, 
(66ο Τικ αχἰν. 12. ομη κε. ὅ, 11.) βοπιείίπηθς, 
ἃ5 Ἠετε, ἀεποίθς 5ΙΠΙΡΙΥ ΄« {ο 1οοΚκ αἴ͵, ας πα σ]ᾳα5ς, 
αἰθεπί]νο]γ. Ώεο 1 Ῥεΐ. 1. 12. εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν 
ἄγγελοι παρακύφαι. ἩἨετα {πο 15 4Π ἄΟΟΟΠΙΠΙΟ- 
ἀαίίοη {ο (ἠε 841ΏΘ ΠΙΘΙάΡΜΟΥ (οῇ α Ἰοο]]ησ-σ]αςς) 
5 ἰπ {ο Γογοσοῖπσ Β8ΠίΘ6ΠΟΘ. ἸἈόμον τέλ. τ. τῆς 
ἐλευθ., “' να ροτ[εοί Ἰαλν, ἴλαί οϐ Ιροτίγ.”. Ἠγῃαι 
Μιλς 15, Εκροβίΐοτθ ἆγθ ποί ασρτεεὰ; Ῥιί {πο εκ 
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Ὁ Ρ5. 84. 13. 
1ηΐτα 8. 6. 
α Ρει. ὃ. 10. 

στ 2 - Π / ς ς , 

κας δίαν αυτου, τοιυτου µαταιος 1 ύρησκεία. 

26 ϱ ν α« » λ Δ / » ον η ’ 9 
αμιαντος παρα [τφ] Φεῳ παι 1{ατοι αυτή εστιν επισκἑεπτεύι αι 

ς καὶ χή ν τῇ Ολίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ φανοὺς καὶ χήρας ἐν τῃ υλίψ : | ηο 
’ 

χ [.εν. 19. 15. χουμου. 
Ώευτ, 1. 17. 
ἃ Ι6. 19. τη. 

Κοο]. 42. Ἱ. 
Μαιι. 22. 16. 

τοβεῖοπ Ρτοῦαῦ]γ πιεαης ἴἶα Ρετί[θοί Ίαν οἱ }ρυε- 
ρην. ἴπ {πο «ἀ4οδρεί, Ὀεῖπσ 5ο] ἵπ οοππραΓίδοη 
γνἩ ο Ίαν) οἳ Μο565, απά (τα]γ ίγ]εά {πο Ίαν 
οἱ ἠἱρεγίψ, ἵπ νατίοις γεβροοίς: 1. αξ {τοείπς {λθιη 
(γοπα ἴ]ο γοκθ ο{ ί]ε Μοβαῖο Ίαν; 2. α5 Πυετα ης 
Ύθια {Ποπ νο Ὀοπάασε οῇ 8ἱΠ, απά ἴ]ο οιΠ5θ ος 
Όπα Ότο]κεῃ Ίαν, απά θηπσίης έναιι, ἵπ {νο ννοτάς 
οῇ ί. Ρα], Ἐοιπι. γ. 21. ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς 
φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ 
θεοῦ. Ἰπ νο οοπιρασίδοπ Πέ ἶ5 Ἱπαρ]ιεά, μαί 18 
Ίανν 16 α ΠΙέΓΓΟΥ Ἱπίο νΥπὶοἩ ἰπο ΟἨγιδάαη ππαΥ Ἰοοῖς, 
ο ]αάσο οἱ Πῖ5 ίτας δρἰτιίαα] οματασίετ. ΄ΤΓΗ9 ἴογΠα 
παραµείνας ἀθποίθες Εχαάπεςθ απά ΡΕΓΠΙΑΠΕΠΟΥ οΕ 
αίίεηί]οη. Τη το ννοτάς Γοἱ]ονίπς, ἐπιλησμονῆς ἵ5 
α (επ](νο εαῦ5ί. ΓοΥ αἀ]εσίῖνα, ἐπιλήσμων. Ποιητὴς 
ἔργου 5ο]]. τοῦ νόµου, “« ο ἴἶε ννοτ] επ]οίηπεά Ὄγ {πα 
Ιαν... Ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ, 8ο!]. τοῦ νόµου, “΄ ἵπ Πἱ8 
Ρετ[ογπι]ησ [οβ να Ιανν].” 

26. ἜΓϊε Αρορί]ε Ίετε Ὀτίησς {ο αἀπιοπ]]οῃ 
οἱοξο Ἠοπιο {ο {]οῖγ Ώοδοπα5: απᾶ, υίΠ τε[οτεησθ 
{ο 8οΠ16 αΠποΠς {Πθ ρεγεοης Ἠε ἶ5 αἀάτορβείης, Ριί5 
Όιο «π5θ ΟΕ 06 νο ὁοκεῖ θρῆσκος εἶναι, 1.6. Ἠὰ5 Πο 
τοριἰα{]οη οῇ ΡΙείγ, απἀ, αξ αρρεατς [οπι ναί {ο]- 
1ονν5, «ὁ λπ]καί Πἰπιδα]/,”. Ῥαί πϊβθίακίησ]γ, {ο 
νο ρίοιιδ;”) απά νο, ΠΙΟΙΘΟΝΘΥ, ἀοία ποῖ Ὀτίά]α 
Πή8 {οησιο, 15 πιοί βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι καὶ εἰς ὀργήν. 
Τ]ναί πιαπ)ς το]σίοη, 1 15 φαἶᾶ, 5 ναῖπ απά Ἱπο[]- 
οποἴοις, απά νν]] Ρτοβί ΠΠ ποίλ]ῃσ. Ότ ἴ]θ 59 
Ώθτε ΟΓ δοκεῖ, 5εθ ΠΙΥ Νοίε οἩ Γμαογἀ. 1. Το. ἀνὴρ 
συνετὸς ὁδοκῶν εἶναι. Θρῆσκος ἵδ ἃ 416 ΥΝΟΥΚ, ΟΠΙΥ 
{ουπά εἰκαινμογο ἵπ ἨθεγεΠ. ᾿Απατῶν καρδίαν ἵ8 
ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΙΙ5 ΠΝΙΤἨ {ο παραλογ. ἑαυτοὺς αἲ Υ. 22. 
ΟΕ ενα πιοίαρ]ιοΥ 1π χαλιναγ. 8ενετα] οκαπρ]ος αγθ 
πάάμσεά γ Ἠείς. 

ὦτ. ἜΓ]α Λρορί]ο, ας Ῥαἱογ ννε]] τεππατκς, ἷ8 
[Ίετο ἀεβοτιρίπσ τε]σίοης, ποίῖ 1π 1 ργίποῖρίε, Ὀαί 
ππ 18 ο[οείς. Ἠανίηρ ἀθεο]ατεὰ νν]αί τε]σίοη 18 
πο, ία Αρορί]ο πον’ ροϊπίς ου{ ναί ί {. ἜΤηϊς, 
πονανετ (15 ϱατρᾷ. απά (τοί. οὔβδεγνο) ἶ5 ποί {ο 
Ῥ6 ίαΚκεῃ α5 α ἀοδοτίρίίοπ οῇ χο ιο)ιοίἰο οῇ τα]]σίοῃ, 
Ῥαί απ Ἰ//ηκ/γαίοπ οἱ 116 παίμτο, ὉΥ α τοίογοηςο ἴο 
80Π1θ οῇ 15 ρτίποῖρα] ἀπάσς, ῥοπο[σσπορ απὰ πιογαί 
ραγη.  Ἔτας τε]ἰσίοη (8αγ5 ντ. Μα], ἵπ απ 
ε]οαπθπί ΒΘΓΠΙΟΠ ο {]5 {οχί) πιηςδί Ὀο γτασβίσαι, 
υπ τής Ρἱθίγ νν Ώεπονο]αοποῬ: 1 ἶ5 {ο ἄο σοοᾶ, 
απά {ο ο σοοά; απά ναί ΙΠΔΥ ποί Ὀ6 Ιπο]αάεὰ 
ἵπ ή ἀεβηίομ, ἶ5 ποί εβεοη{ἶα] ἴο, ΠΛΥ, πιαη Ὃθ 
τορασηπηίΐ {ο, πο αρίτί οῇ ἴτας τοισίοη..  Παρὰ 
θεῷ καὶ Π. 5που]ά Ὦο τοπάσγες, “' Ὀο[οτο (ἀοά, ΘΥΘΠ 
να Επαίμογ.” 8ο νε Ῥεδοῃ, 3Υτ. “έ οογαπι Ώοθο 
Ραΐτο.”. Οηπ ἐπισκ., 5οο Νοίο οπ ΝΤαιί. χχν. 6. 
᾽Αμίαντος ἵ5 πἀᾷοὰ {ο καθαρὸς, Ὀοῦ] {ο αἰτοησί]θι 
Όνο 8θηφο, απά {ο οοττοβροπά {0 {ιο ἄσπιλον ἵπ 
ἴπο ποχέ οπής. 'Ἐαυτὸν ηου]ά Ὦο τοπάστοἆ 
«6ρποβο]/”. Οπ ψ]Πίο Ιάϊοπι 5οο Μαϊ]. απἀ 
Βυωπα, απ. (Υ. 

Η. Ἔῆε οοπηθοίΊοι 18 ὮΥγ Ῥοίί εαρροςοαά {ο ο 
η νν]ναί Πππιοβιαίθ]γ ρτοσθάοΒ, ὮΥ α 5ογί οῇ 
Πληδίταίοη ὁ οοπἰγαγίο,. Βαί 1 απ ρετεααᾶσς ναί 

ΙΑΜΕΣΦ ΟΗΛΡ. 1. 96, 97. ΠΠ. 1, 9. 
’ τ ’ . ’ 3 ” π 6 ” 

ητὴς ἴργου, οὗτος µακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. " Εἴ τις δοκεῖ 26 
- 9 ῃ « - . - -” 3 ” 2 2 3 - 

Φρήόκυς εἶναι ἐν ὑμῖν, µῆ χαλιναγωγώ» γλὠσσαν αυτου, αλλ απατων 

Θρησκεία καθαρὰ καὶ 51 

αἸ141Γ.{1ΦΟΙ µου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ 1 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριοτοῦ τῆς δόξης. ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς 

1{ 15 ταί]αγ νν]{] {πο ευθ]θοί οΓ νν. 22 --- 21, ΠαΠῃθ- 
1Υ, ἴο πεοοςεἰ{γ ο{ ἄοῦισ, απά ποῖ ΠΠΕΤΕΙΥ ἠεαγῖπρ 
ο: Ρε]{ενίησ {11ο (4ο8Ρ61Ι : Ἱπιρ]γίηρ {πε ρτοεαί ἱταίῃ, 
ἠναί πο εχίεγπα] ρατί ο τε]ὶσίοη 15 [Γα]]655, νπεη 
ΠΙΘΠ Ί]να ΙΠ {πο πεσ]εοί οῇ 15 πιοτα] ἀπῑΙε5. Τῃ- 
ἀθθά, ίο 8οορο οἱ {πδ νοἰε Οαρίετ 5εεπῃς {ο 
δα ναί οὗ {ατίηετ Ἱποι]σαίπςσ νηαί ννας Ὀε[ίοτθ 
ϱαἰἀ, ο {16 ποσεβε]ίγ ο αοΐπα, α5 ννε]] α5 εΠεΥ- 
Ίπσ οτ Ρτο[εςείπσ. ᾿ΓΗϊ5δ ἔπα Αρορί]ο ῬγεςδθΒ ΟΠ 
Ώνεϊχ αἰἰοπίίοη. ὮΥ Ρροϊη(ίπσ ουί {πο ῥγεασ]ι οἳ πε 
ἀπίγ Ἱη {πεῖγ σεπεταὶ οοπἀποί, ενεη Νπεπ εησαρεά 
ΙΠ {ο Ροτ[οτπ]αποε οΓ τε]Ισίοις 5εγνίοες: ἴῃε ροογ 
δείπσ, 1Π {6 ρ]ασθς ΟΡ ΥΥοτςΗΙΡ, ἱτεαίεὰ νίῃ οοη- 
έαπιε]γ, απά εἰςοιυπεγο 5α/ετεὰ {ο.ρίατνε, απ {πεῖτ 
πηἰβογ]ες5 ΟΠΙΥ ν]διτεά ννίῃ (αἰπί σοος ννίδῃες. Ας- 
οοτά(πςΙγ, ἴμαε [δὲ ρατί οἳ ἐπὶ Ολαρίετ (ν.]--- 
19.) ἰ6 οσευρἰθά ἵπ απἰπιαἀγεγίίηςσ οη {]θίγ ὈτθασἨ 
οῇ τς ποξί ἱππροτίαπὶι οῇ ο νοτ]κς οἳ έπε Ίαν, 
Οµηίςίαπ Ίουε, οἱ οατΙγ ἵπ 15 εχίεηδίνο 8εηςθ. 
Τ]]ς 5οτνος {ο Ιπίτοάιςσς, ἵπ ἴ]ε δεεοπά ρατί (ν. 
14. Ππ.), α 5εγ]οις γνατηϊηςσ ασαϊἰηδί 4Π ΘΙΓΟΥ ΡΤΕΥ- 
αἱοπί Ἰπ {μαί ασε (α]ηιοδί σεπεγαί απποηρεί {πα 
1695, απά νΥΠίοΏ αἱςο πιἰσηί Ιεαὰ {ο {Πε πεσ]εοί 
οϐ οίπειτ πποτα] ἀπίίες, α5 ννε]] α5 οἸαγΙ{γ,) παΙηθ- 
1γ, ναί Όλα ερεοι]αίῖνε Ῥε]]ο[ οἳ ία ἀοοίγῖπεδ 
οῇ {πο (οερε] ννας 5α/Ποῖεηίέ {ο βαὖο {Πθπη, Ἠουν- 
ενογ ἀθβοῖεπέ {ΠεΥ πιὶσηι Ὃ6 ἵπ μοδα πιογα] 
οργή ννμ]ο ἴί επ]οίη. Ἠθ ἴΠεπ Ρτοσθεᾶε {ο 
ΕΠΟΝ {ο οπιρίίποςς οῇ 5πο] Γαλ, απἀ ο0Π86- 
απθπ!]γ 1ἱ5 ΙπαάεφιαοΥ {ο φα]ναίίοη, ΡΥ 5οτηθ Ρ]αΐπ 
απᾶ [απιϊ]ίας οχαπιρίες, ἰεπάῖπσ {ο ονίησε (48 ἃ 
εαρρ]ειπθηπί {ο {πε Γογτοσοῖπςο εχ]οτίαίίοη {ο ο 
ἄοεγ οἳ ἴπα ννοτᾷ) ἰπαί πιοτα] αοίίοπ αΤεθ {8 
οπ]γ 5ατο ενἰάσπος ο{ α ἴγας απά νε] ρτιποῖρ]εᾶ 
αι, απά παί νῃετο ἴλοςο 4ο ποῖ οχδί, αἲ] ε]α 
15 να]αε]εςς. Ἠεποο 1 15 οἶεατ ἐπαί {πο μὴ ἵ8 
ποῖ (45 5οπιο «επρροςς) {πίεγγοσαίΐνο, Ὀαί ϱγολδί- 
σοι.  Απά ποιννΠειαπάῖηπσ {πα νατὶιείγ οὗ Ιπίετ- 
Ρτδίαίοης (5966 Ῥοο]ε, Ἠγο]Ώ, απἀ Ῥοἱ), πε ἴταθ 
56Η56 ΟΡ μὴ ἐν προσωπολ., ἆο. 86ΕΠΊ5 ἴο Ῥε: “Ώο 
ποί 5ο Ἰο]ά ἴἶπα βΗ1]ν οὗ Οητὶςέ, α5 {ο βπονν τθβρεοί 
οἳ Ρογφοης.’. Τῆς δόξης πια Ὦο οοηείταθἁ (88 
8οπιο πιαΙηίαϊη 1 5ηοιι]ά) νν]]ι τὴν πίστιν; Ὀαῖ 1 
ΠΠΟΓΘ ΠΑΗΤΑΙΙΥ οοπηθοί5 νν]{ῃ τοῦ Κυρίου; νο 
Ιαίίογ πιοί]ιος 15 5αρροτίοά Ὁγ ἴπο ααἰ]οτίίν ο 1ηθ 
αποϊοπί Ὑοτδίοις. Τῆας 1 ἶς, ΡΥ Ἠεῦυταίσπα, ρα 
{οΥ ἐνδόξου, αδ 1 Οοτ. Π. ὃ, νπετο 5οο Νοΐο. Τ]9 
ἐν ἰ5 Γοτ σὺν, α5 οβεηῃ. Της Ρ]ηγα] 119 ΟΓ προσωπολ. 
ἶδ νοτγ τατο, ΡοΓμαρ5 ΠΟΝΊΘΤο οἶδο οσοσοιτῖπα, 
ΙΠΦΟΠΙΠΟἨ εαί οπ6 πηϊσηί 5αεροοί {να Ο {ο Ἠανθ 
πΤίδοη. Γτοπα {πο ρ Γο]]ονίηςσς απἀ, ἰπᾷσεᾶ, α Γ6υν 
ΜΕ. Ἰανο έ ποί. ΕΒυαί ρτοβαῦ]γ ναί ννας οπ]γ 
ο οπιρη(α{ἴοπο; απά ο ϱΟΠΊΠΙΟΠ τοαῖησ ἵς 4θ- 
[οπάςά Ὦγ 3 Ῥοι. ΠΠ. 11. ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ 
εὐσεβείαις, παπά 091. 11. 932. μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλείαις. 
Μοτθονοτ, 45 Ηοιίπσογ Ἰθγο οὔβθγνθς, {ο ρ]αγα] 
μδο ο) αὐξίτασί κεαὐφίαπίίνος ἶ5 Γοιπά ἴπ σοοά 
νγ]ίοτς, ΠΠΠΟΙΥ. ὁ αὈὶ ποῦ. {απι ποῖῖο σοποτα]1β 
4 παπα τος νο] ονοπία 5Ιπσα]ατία ἰσπίβοαπίαγ, 

2. ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ.] 38 ἶς Ιπίοπάοὰ {ο 1]1θ- 
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. ς ” 2 3Ἡν ’ Γ » ω 5. ο ϱ 

συναγωγἠν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαµπρῷ, εισέλθη δε 
λ μις, Άν» αά ..«.. μα ν -- μή 8 καὶ Ἰτωχὸς ἐν ῥυπαρα ἐσθητι, καὶ ἐπιῤλέψητε ἐπὶ τον φορουντα την 

σου η ὺν λαμιποὰμ ὶ εἴπητε αὐτῷ ̓  ἐσθητα τὴν λαμπρὰμ, καὶ εἴπητ ᾳ Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ 
» , 3 ” ω υ) [ Γή ς Δ ' ς , ’ . 

πτωχῷ εἴπητε" Σὺ στηθι ἐκεν { κάθου ὧδε υπὸ τὸ ὑποπόδιὀν µου 

4 καὶ οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς, καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισομών πονηρών ; 
γ,Εκ. 20.6. Ρ] ’ 2 2 . 3 5 ᾽ ὀ , ᾽ 

67 ἀκούσστε, ἀδελφοί µου αγαπητοί ' οὐχ ο Θεὸς ἐξελεξατο τους πτω-- [νι 3 80, 
Μαι!. ο. 8. ] ω ’ ’ ιο 

χοὺς τοῦ κόσμου [τούτου,] πλουσίους ἐν πίστει, καὶ κληφογόµους τῆς βασι- ἵωικε 1. δι. 
οπΡη 

, υ. Π αν ἂν δα λε. ο. ὅω δι μ νν 1 οος, Ἱ. 36 6 λείας, ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπωσιν αὖτον;  υμεῖς δὲ ἠτιμασατε τον ᾿ 
’ 

πτωχο». 
ς - Ε] ’ 3 3 στ - η ») υ Β 

Ἱ υμας εις κριτηρια»; οὐκ αὖτοι ῥλασφημουσι τὸ καλον ὄνομα το ἐπι- 

επαίο Ὀγ οχκαππρ]ο υν]λαί Ίνας πιεπηΐ ὈΥ ἐν προσ. ἔχ. 
τὴν πίστιν. Τὴν συναγωγὴν ἵδ ἴακει ὈΥ βεΥοΓα] 
Οοπππιοπίαίοτς (α5 Ηαπαιη., ΥΙΟΥ, ΥΝεΙ]5, απἀ 
Μπαοκη.) ἴο ἀεποίο, ποί γοιτ Ρρ]ασοθ οἱ ΙΟΙΡΗΙΡ, 
Ραέ ««γοιγ ]πάῑοίαὶ ανεεπιρ]{θς;”. βποῇ Ῥείπα, α5 
Ώιου 5αγ, Ἰε]ά 1π νο Ρ]ασςς οἱ νοτβΗΙρ, α5 ΊναῬ 
πο οπξαο υΙ ἴπο ᾖθνν. 'Γμί ΙπίετργείαίΙοη, 
Όπου εήπ]ς, ἵ5 τοαα]τοὰ ΡΥ νν. 4,6, 9. ἘΒιῖ ἴμετα 
18 ποῖ α 5Παάονν ο αι{Πογῖίγ Γογ αβεἰσηίηπσ 5αοἩ α 
6οη5ο; απά ἴο αΌονο ῥαβ5ασθ5 4ο πο πιακο 1έ 
ἨΘΟΘΣΕΙΣΥ, 5ἴποςῬ {ο 86Π56 ἵηπ ιθδίίοη πιαγ ϱο 
ἐπείμάσα, ἴξ συναγωγὴν 6, α5 16 ΊηαΥ, απἀετείοοά 
οἱ α Ρίασς οϐ αβ5θιηΘΙγ, υΥείῃπογ {ΟΥ ΥΥΟΓΘΗΡ, ΟΥ 
(ος ]αά]οῖαὶ ρατρο5θ5. Όπ εἰίπει οῇ έεςο οοςᾶ- 
βἶοΏξ προσωποληψία νοι]ὰ ο αἰἶκε ΙΠΙΡΓΟΡΕΓ. 
"Γ]αϊ συναγωγὴ 85 8οπθίῖπιες αδοᾶά {ο ἀθποίθ 
α Ολτίκίαπ Ῥίπος οῇ ννογςΠὶρ ΊΎθγο οῇ Ι{88ἱΓ νειγ 
Ρτοῦαῦ]ς, απ 15 οργίαϊπ, ποῖ ΟΠΙΥ {γοπι ἴπε Ρτεδ- 
επί ρᾳ55ασα, Ρυΐ αἱδο «ποπ Ηεὺ. χ. 26. Ιπάθεἁ, 
Όνο σπα νου]ά, {οι 15 οοπνεπΙεΠοΥ, Ὦε Π]κε]Υγ 
{ο ὃς τοίπίπθ, ννἩ οί]ογ κἰπηί]ατ 9Π685, ὮΥ {πα 
ουν] Ομτ]κάαπς. Το ἰπσα]ατ, 16 ΠπαΥ 6 οῦ- 
εοινοά, ἶ5 α5θά σοπεγἰεα[[η [ο να ρ]ητα]. Ἄρυσο- 
δακτύλιος ἀθποίθς ΄«οπθ Υνο θα τησ οἨ Πἷ8 
βησεγς,’ α5 ἴ]ιο γἶοἩ ΡοποΓα]]γ ἀἰά. ἜΤ]ε υνοτά 16 
εαἱὰἀ ἴἵο οσοι ΠΟΨΠετο εἰ. ᾖΤί ἶ5, ΠΟΝΕΥΕΙ, 
{οτπιοὰ απα]οσίσοα]]γ, απά ννας ρτοβαδ!Ιγ ποί οοΐπεᾶ, 
38 ας Όεεῃ 5αρροβεᾶ, ΡΥ οί. ἆαποςδ; Ραΐ ΠηαΥ 6 
τοσαγάθὰ α5 οηθ ΟΡ έλα ΠΙάΠΥ {ποικαπᾶς οῇ νοτάς 
οϐ ιο εοπππποπ αἰα[οοί, πο ργθ5εγνεά ἵηπ {]θ τΤθ- 
πηπῖης οἱ απί]ο αγ ννλΙοΏ Πανα οοππς ἀοννη {90 118. 
Τὴα Οοπιπιεη(αῖογ οοπἹρατο ΊΤμαίκο αν. 22. απά 
Τ ποῖαπ ΄ΓΊπποῃ. πόρφυροι καὶ χρυσόχειρες πε- 
ριέοχονται, Ἀπά πηὶσηί Ἠανθο αἀάεὰ ΑγὶδίορΗ. «οπο, 
033. τῶν σεμνοτέρων --- καὶ τῶν σφραγῖδας (86α1 ΤΙΏΡΦ) 
ἐχόντων. 

4. καὶ οὗ διεκρίθητε --- πονηρῶν.] Όπ νε «οΠ- 
αίγποίῖοη απά 5οη5θ οΓ {Πῖ5 ρᾳ55ασο α ἀἱῄεγεπος ος 
ορίηίον οχἰεί5. Τ{πΐ χο 5εηίοηοε ἶ5 ἐπίεγτοσαίῖυο, 
Β66ΠΙ5 Ργο({γ οθτίαϊη ; Γογ {ακοπ αρεἰαγα σε, ἴ]χθ 
βθηςο ἶς [Πησὶά απἀ Γογτοεά. Τί ἶ6 τας (παί {ο 
οοπιποποῖησ καὶ ἵ5 αἀναγςο {ο ἰΠίς, απά {οι ἰλαί 
ΤΘΆΦΟΠ ἵνας οαπποε]]εὰ Ὁ} ία οατ]γ Οτιάσς: ια 1έ 
ΤΙΑΥ Υοτγ δ]] ο τεπεγεά ποιο, ΟΥ {[ιοπι, 5 Ιπ 
Ἰμακα κ. 29. καὶ τίς ἐστί µου πλησίον, 1 6οτ. ν. 2. 
2 Όοτ. Π. 2. απά ο[ἵεηῃ ἵπ καὶ πῶς; Ι ἵδ ποί 5ο 
ο/θατ νν]ναί 15 {νο 86Π56 ΟΓ διεκρ. ἜΤ{]αί 1 πιυςί ϱο 
α]κεῃ αο[ἱρε[η, ἶς σεπετα]]γ αστοοᾶ; Ῥαΐ {ο 5εη5δθ 
5 νατίοις]γ αβείσηθά. Ἀοπιθ πιοάθτη (Ο0ΙΩΠΠΕΠ- 
ἰαΐους (απ τοσαπ!]γ Ροΐί απά οίπετθ) τεπάθγ ΄΄ να 
ατα ἵπ ἀοαδί οἱ ΠοςιαίοἩ ς ” Ῥαΐ Ίιοτο ἶ5 πο Τθᾶ- 
8ΟΠ {ο ἀθεοτί ἔλαί οῇ {να αποϊσπί απ πποβδέ πιος- 
ογηπ Εχροβ]ΐοτς, ΄΄ατθ Υθ ποί ρατίία] 13 1.6. “4ο 
γθ ποῖ ππα]κα ραγε]π] ἀἰθάποίοῃς 13. Ἐν ἑαυτοῖς, 
{Γογ ἐν τῃ καρδίᾳ ὑμῶν, α5 Ματ] χἰ. 22. Τῆο ῥαι- 
άν ῃ ΒΊΙΟΥΥΠ Ὦ} προσωποληψία. 1Τπ 8ο ἀοῖΐπα, ηθ 

5 [οὐκ] ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν 
νοι, τς . το.” 

3 ς , / ς » νΝ 2 Ν ο 1 

Οὐχ οἳἵ πλούσιοι καταδυναστευουσιν υμῶν, καὶ αυτοὶ ἕλκουσιν 19. 
Ῥΐπα, 6. 18, 

Σ1 0ος. 11. 22. 

Οι] 16 εχρ]απαίοτγ ο{ ο Γοτοροῖπσ, απᾶά (1ο 
(επΙίνο Ὀείηπσ οπθ ποί ο{ οὐ/εοί, Ὀαί αγ ιθη(ῖυο, 
Ργ Ηευταϊκπι) ἴμπε 8εηξθ 15, ΄΄ ατθ Υθ ποί Ἰαάσεε, 
9ο {οτπα γοιτ Ἱπάσπιεηί5 ΟΠ 6ΥΓΟΠΕΟΙς ΤΘΗΡΟΠ- 
ἴπσφ απά {[α]9ο εδίϊπηαίες, νυἱζ. οἱ αΠΥ οπε’5 νοτίῃ 
ΡΥ Ἠἱ5 οαίννατά αρρεαταηςθ.2 

ὅ ---Ἱ. Το (ατίπεχ ενίπος {πα {π]ικίερ οἱ 5ο] 
ΡαγαΠίγ, {πε Αροδίιε 5Ποῦνς, έμαί {πε οἶαθς ο{ 
Ρετβοπς Νοπι {ΠεΥ ἀθβρῖςξο αἴθ εβδρεοία]]γ ορ]θοί5 
οῇ ο (ανοιτ; ΨΠΙ]ο {116Υ, Ὑλοία ἴΠΕΥ 50 ΡΓ6- 
{6Γ, ατθ ίΠο5ο ὮΥ π/ηοπι Οτ]ςίαηπς ατο οεροοἰα]]Υ 
ορργεδδεά. (Ρο) Α εοπίγαςέ 15 ἆταννπ Ῥείννεει 
Ώιοθ ΠΙάΠΠΘΓ 1Π ΥηΙο] ἴεθ Ῥοογ αγα {πχεαίεᾷ ὮΥ 
(ο, απά Ὁ}Υ ἴ]α τίο οῇ ἐπεῖτ {ε]]ον/-οτεαίατεβ. 
ΒΥ πε Ἰαίΐετ (Πεγ ατε {γθαίοὰ νηί]ι ἀἰσγεσατά απᾶά 
οοηίεπιρί; ὈΥ {ο {ΟΥΠΙΕΤ {Π6Υ αγε οἩοδεη {ο Ὀ6θ 
Πεῖτς ο{ α]ναίίοη. ἘΤὴηϊς ε[οίσο, Ἠον6ΥεΓ, απ ἴπθ 
/αυοι’ νυῃίο] Τὲ πιρ]]ας, ἶ5 {ο Ῥο απἀσατείοοάἆ ΟΠΙΥ 
ἃ5 τοδυ]]ησ [τοπ ἴπο Ῥείίεγ ἀἱδροδιίοη {ο πε 
(.οερ6Ι ονἰίποεὰ ὮΥ {με Ῥετεοπς Ιπ ααεβίίοῃ, {Γοπῃ 
ἠνεῖχ Ῥείησ ποί επίπησ]εά ΙπΠ {πο {επιρίαίίοπβ 
ΝΠΙοἩ Ῥεβδεί (πο τί: Ὑμεπος {πο (ο8ρε] ΊγαβΒ 
5αἷά {ο Ὦε Ῥγεασῃεᾶ εδροείαζ{η {ο πε Ῥοοι. Οοπιρ. 
1 ο. 1. 20---28. ΟΕ ἴιο Υνοτάς πλουσίους ἐν 
πίστει, ὅσο. ιο οοπβδίγαοίῖοη 5 εοποιαί αἱδ- 
Ριίεᾶ. Μοεί Ἠκροδίίοτς 5αβΡΙΥ ὥστε εἶναι. Βαΐ 
Όνας α 8εηςο αγίςες Πίο] ννας πο, 1{5Ποα]ά 56ετῃη, 
Ἱπίεηπάεά Ὦγ πε Αρορίο. Τί 1ς είίεν, υί] οί]- 
6Ι5, {ο ΒΙΡΡΟΘ6 αη ε]]ρείς ο{ ὄντας: ΟΥ, ΥΝΠΙςΠ 
οοπιθ5 {ο {Πε 5απῃθ {λΠίΠσ, τεσατά πλουσίους ἃ85 Ιπ 
ΔΡΡΟΒΙΙΙΟΠ ΥΝΙἨ πτωχούς. Πο Δρορίιε, 1 οοη- 
οείνε, Ιπίθπάς {ο Πϊπί αἱ ἴ]ο σγοιώιᾶς ο ἴ]λε [ανοις 
απά ρτε/εγεηςοε Ἰαδί αἀνοτίεά {ο: απά ΙΠ πτωχοὺς 
---ἐν πίστει ἴἩειε 86θίΠΏ8 {ο Ὀ6 α Ιαΐεπί εοπέ/αςέ, 
{ου “ροους, Ιπάεεά, ἵη {6 ἴγθαδιτες ο{ 5 Ἱνοτ]ά, 
Ῥιέ τίοἩ 1η έποςθ οί (αἰ(]χ. 

ϐ. ὑμεῖς δὲ ἠτ. τ. πτ.] ἜΤηϊ5 οἶααςο οασ]Ώί {ο 
Ἠανε Ῥεετ {γοννΏ {ο ν. ὄ, βἶπος ἴθγο 56εΏ5 {ο 
Ῥε α οοπίταςί {ατίπετ ἆταννη Ῥδίνεεπ (αοά απἆ 
{ο ρείςοπς ΊἸθγο αἀάγεεςες, α5 {ο {με ἰγεαϊπιεηῖ 
ο{ ία ΡοοΥ, Ἠεπάςς, η Ἰηαἰκοβε]ά: “ ΥἸετε- 
α5, Υθ ἴγεαί {πε Ῥοογ ππαηπ υγίη ἀϊκάαίη,” νΙπ. ΡΥ 
πας σἰνίησ Πϊπι πο 5εαί, ο: {Πταδίησ ἨΙπη {ο ἴπθ 
]ον/ε5ί. 

---οὐχ οἱ πλούσιοι --- ὑμᾶς τ] Ἠετο, 35 ἨοβθηΠῃ. 
απά Ῥοΐί οὔδθγνεα, Ίο Ἠανο αποίΠεγ ατσαππεη{ 
ασαϊηςε {6 απάαθ απἀ Ιπάθοοτοιβ ρατΗσίγ ἴπ 
αἀεβίίοη, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, {Παῖ {λε ρείεοης {ο Νποπα 1ΐ 
16 ΘΗΟΝΥΠ αἴθ {ιο Ἰθαςί υΥοτίΠπγ οἱ 1. Ἠεπάετ: 
Ατο ποῖ {ο τίοἩ {οβθ Υπο Ἰοτά Ιέ ονετ γοι Ί 
4ἵ6 ποί ΤἴΊΘΥ ἴ]ε Ρ6ΙΓΦΟΠ6 Νο ἆτασ γοι Ιπίο {8 
οουτίς ο{ Ἰηείίοο Ί ατα ποί {Ί16Υ {1ο Ροἵ6οη5 ΠΟ 
Ῥ]αδρησαπις {6 τενοτοά απά Ποποιγεά παπιθ [ος 
ιο Ἠεάεεπιοτ] Ρτοποιποεά οὖετ Υουι [αἱ Ῥαρ- 
έἶσπι { ” παππδ]Υγ, Ὁγ οαἱ]]πσ Ἠϊπη Ἱπιροείογ. Τη9 
Ῥθγεοπ8 Ιπ απθβίίοη Ὑνετθ ΙΠΡΕΙΙΕΥΕΙ5, Ροίῃ ᾖευνθ 
απά (επί]θβ. 
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κληθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς; 3 ΠΕ μέν τοι γόμον τελεῖτε βασιλικὸν, κατὰ τὴν 8 

.) ' ο) ς ’ ’ 

δει δὲ προοωποληπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάνεσθε, ἐλεγχόμενοι 9 

Ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον τηρήσει, 10 

«Ὁ γὰρ επών. ΠΜὴ µοι- 1 

ο, Μ ο ο 

5 Οὕτω Λλαλεῖτε καὶ ούτω ποιεῖτε, 19 

8 Τον 19. 18, 
.- 25. 99. 
Ίαικ 12. 8ἱ. . 2 . ε ' . 

ἄν 89. γραφήν αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὣς σεαυτον, παλῶὼς 
π1. Ὁ. . 

ὃν Ίνον. 19. 15. τε 
Ἑλενλα π 

-ᾱ Ι6, 19. ο όν ν ’ ς ’ 
οῬεωι. 2.99 υπο τοῦ γοµου ὡς παραβαται. 
Μαι. δ. 19, οτ. 
ακΙ. 8. 10. : ὁν ἕνὶ. νένον ι Ὕνργος, ἆ Ῥοι ια πταίσει δὲ ἐν ἓνὶ, γέγονε πάντων μι οχος ! 

, 5 . ή ν . 3 Ἀ Ῥωωδη, χεύό ης, εἶπε καί Μη φονευσῃης᾽ εἰ δὲ οὐ µοιχεύσεις, φονευ-- 
᾽ ’ ’ ’ 

εδυρι.1.35. σεις δὲ, γεγονας παραβατης γομµου. 

ΓΜαιι.6.1δ. «σα : ὦ ρ ῃ [ ῇ Ἀ κ ρο ᾿ πό 
(δα 15 ως διὰ νόµου ἐλευθερίας µέλλοντες κρίνεσθαι { γαρ κρίσις ἀγίλεως 13 
436.414. 9 ͵ μασ. - ν 
ων τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος [καὶ] κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 

δ---15. Ἠοτο 1 15 «πούνη, ναί {]]ς 6 τοδροοί οῇ 
Ρεγςοµς  Ίπνο]νες α νἰο]αίίοἨ οἱ ιο Γναιὸ (νΡΙο] 
{ο Ώιοςς πο, Ικα 615 ος ο πάαίσ6τς, οπής {90 {πα 
Τ,ανν, ννου]άἀ Ὁδ απ ατραπηθηί οῇ ρτεαί περ), 
Όιο Αρορί]ο ατσίπσ ναί 15 ποί ΟΠΙΥ α Ροδι]νθ 
ἐπ]αποίοπ οἱ ναί Ίμανν, Ὀαί ννμαί {οΓΠ15 α β1πάα- 
πηεπία] Ρτγ]ποῖρ]ο οῇ αἲἲ Ὠϊνίπο ανν, απά «0Π56- 
οπθη{ί1γ οχίοπάἰηπςσ {ο {πε ({οδρεί Ἰκεννῖε. Ἐοτ 
ένα δεί Πχροβϊίογ ατα αστεες ἰ]λαί βασιλικὸς, 38 
1{ ο/ίεηπ ἀεποίας νμαί ἶ5 ργἰπεῖραί, οἵἳ αιπ]πεπ{]γ 
σοοᾷ απά οχεε]]επί, 5ο ἵδ Ἠετο αρρ]ίοά {ο {5 
πΠαχΙπη, α5 Ῥείησ νμαί Ομγὶςδί οαἱ]5 ἴΠε ἐντολὴ 
πρώτη καὶ µεγάλη, απᾶ Ῥί. Ραια] ἴ]ο πλήρωμα τοῦ 
νόµου» ΥΝΙΙ τείετοηοθ {ο {ια «αρετῖοτ οὐ]]σαίϊοη 
απά ργοδιπίπεησε ΟΓ {5 Ρτεεερί, α5 σούετηῖησ α]] 
Όπο οίπεν ἀπιίες ίο ους παϊρηῦοιτ. ἜΤ]μας Β]αΐο 
οἶίεά Ὦγ Ἰὔ/εί5. 5αΥ5 τὸ μὲν ὀρθὸν νόμος ἐστὶ βασιλικός. 

ϱ. ἐλεγχόμενοι ---- παραβάται] “« υεῖπς οοπν]οίθὰ 
(1.6. ΙΠΑΡΠΙΙΕΠ αφ Υθ ατθ οοηγἰοίεά) ΡΥ {Πε Ίανν 
85 ΙΓ4ΠΒΡΤΕΡΒΟΙς.” ΕΟΓ ΔΠΥ Ο0Π6 ΠΙΔΥ ϱθ εαἰά {ο 
Ῥο οοπν]οίεὰ Ὁγ α Ίαν, Ἡποη Ίθ αοί5 οοπίτᾶτΥ {ο 
15 ΙΠ]ΗΠΟΙΙΟΗΒ. ΒΥ νόµου ἶ5 πιθαπί {ο Ίαν ]αςί 
πιοηί]οπσά, ΟΥ β4οΏ. οί]θΓς α5 ΠΠογο δρεσϊαζίη Γος- 
Ὀἱά τοεροεοί ο6 Ρ6Ι5ΟΠΑ, α5 Τ,ονί{. χὶκ. 16. 

10. ὅστις γὰρ --- ἔνοχος.] Το Αροεί1ε Ἠεχο σοες 
γεί [αγίήες, αβϊτηλίησ {μαί Ὠθ6, νο εμάς οΠεπάς 
αραϊηςε ιο ραγήσπ]ατ Ιαν ἵπ αΙθείοῃ, ουν] ο 
οοΠάεΠΙΠε ἰ α5 α {ΓαΠΕσΓΘΕΦΟΓ οἱ {ο Ὠ]ϊνίηο Ίαν 
η οοπεΓαί, παπά ΏπαγεβΥγ Ὀδ ορποχίοις {ο λα ρι- 
{δ/ηποΠί οἳ ἰγαηβστθβείοπ: {ογ Ία Νο Κεερεί], 
ος οπάθανοιγς {ο κθθρ, ἴθ νο] ο{ ίνα Ἰανν, εκ- 
σερί ἵπ οπ6 ρούπέ, ν]ετοῖπ ε ἀαρεταίε]Υ, ῬΡ{ε- 
ειπρίΠοΙΣΙΥ, απ Παδιαα]]γ οὔῄοπάς, ἶς αἀ]αιάσοά 
{ο ραπ] ηπηεη{ α5 α ἴΓ4ΠΕσΤΘΒΡΟΓ οῇ {ο Ίανν, αι]ία 
35 ΠΙΟ ας ΙΓ Ίο Ἠαὰ Ότοκεῃ αἰί 15 Ρρτεοορί5. Τί 
15 Ῥτορογ {ο ππακα {πο αὔονο ἠπια[ίοπδ, 5διπςθ 
Ώιογ ατα ρ]αἰπ]γ Ἱππρ]]αά ΡΥ {ο ατσαπιοπί. ΊΆΝουν 
(18 ἵνας απ΄ αἀπ κε Ῥτιποῖρ]ο οὗ {Πο Ταν ος 
Λοδα», αξ 15 οἶθαγ Ὀοίᾗ {Τοπ ἴα Βοτίρίατος απἆ 
ια Μαδυίηϊσα) νυτίσογς: απ {Πῖ5, α5 Βί. απιθς 
Μἰπί5, ἵς αρρ]]σαβ]ο {ο ο Ίανν οῇ {16 (ἀοερε]. Τ]ο 
ορονο νίονν Τ Επά εαρροτίοὰ ὮΥγ απ΄ αἀπιίταρ]θ 
Π]ηκίγαίίοη οΕ {1ο 56η9θ ΟΓ {Πῇ5 νογςο ἵπ Βρ. Βι1]])9 
ΕΧαΠΠΘΠ, ν/Ἠθγθ Ὦς ΓΘΙΠΑΤΙΚς, ΄έ οχ /ροῖ εοπίοπ {η δί 
Γα{ἱοπο ἡμεᾷ ππππ][θείαπα ορί, ᾗασοράπ Ἰοᾳἱ ποΠ- 
η]ςί ἆο ο]αςπιοςί Ῥροσσας, απίθας απ Τ,οσθπι 
εοἶθῃβ ρτιιάσης (ταπβδσγοδἹίατ. Τ,οα 0 ππαηἰ(οφίὸ 
4ο 8 Ῥοσσα{ς, απ οοπίτα Ώπεπι [,οσίς]αίοτὶς 
βιπί. πα οδί: ουσ, οαὶ ἵπ απο οβοπά]ί, 
6556 ΟΠΙΠΙΠΤΗ ΤΟΠ, οπἷα οοπίτα ΟΠαγαίοπα Γποῖ, 
εχ ους οί Τοχ Ρρεπάοί, οἱ Ῥτορποίω. ΊΝαπι, 
Ἱπα]ε, ππστίτο Πέ οπηπΊαπι Τ6ΙΙ5, οαπΙ οοπίτα 1]]απα 
[ιοῖί, οκ πα Ῥοπάσπί οπηπία.. Ἔνοχος π., {0Υ 
ἔνογος κρίµατι π., Ἱ. 6. Ἰ6 15 απιεπαβ]ο {ο οοπάθπῃ]- 
Ἠπί]οῦ α5 α- ΡΓΘΠΙΚΘΥ οῇ ία ῥομη οἳ ία Ἰανν, απ 
Ἠή5 ρπ]εηππσΠ{ νν]] Ῥο ἵπ ΡτοροτίίοἩ {ο 8 
οῄεησθ. Όπ ο Ῥτορεγ {ογοο ΟΠ ἔνοχος, εοθ 
ἸΝοίε αἱ Μαι. Χαν]. 606. 1 0ος. κἰ. 1. νο ποχί 

νουςε ἶ5 οχρ]απαίοΓΥ, απά Ροριωατίη ἐ[ιδέγαίζυε οἳ 
ναί ννας καϊᾷ ἴπ θε ρτεσθάΙηςς 1 αἶδο 5ασσθςίϐ 
{116 γεαδοπι οἱ λε {Ππίπα, α5 ]αδί πιεπ{οηθά. Παρα- 
βάτης νόµου Ἠετε, {Τοπη {6 παίιχθ οῇ {με τεαδοηίπς 
οοπίίπαεά {οπι {με ρτεοεάῖηπς Υ6Ι56, ΠΙΔΥ, 8 
ΜΙάάΙ. ὑΙΠΙΚΕ, πιεαῃ “ Τ]μοι ατί α γἰο]αίος οἱ επαί 
ΠΟΤΩΙΙ{Υ, νο] πε ννπο]ε απἀ ΕΥετΥ ρατί οἱ έε 
Ίανν ννας ἀοθίσηες {ο Ργοπιοίε.Ὀ. Εντ α {411 ππάετ- 
είαπάίπσ, Ἀονενατ, οΓ {5 οοηίτονετίεἁ εα0]εοί, 
Ώιο τοαἆςΥ ἶ5 τε[εττεά {ο νο αἀπιῖταρ]ε ΞΕΤΙΠΟΠΒ 
οἩ {6 ρτεξεπί ἰοχί Ὁγ Βρ. Ροτίεις. 

19, 19. Τ]εςο νογςες οοπίαϊπ α σοποτα] αἆπιο- 
πΙήοἩ, Γοαπάεά οἩ {πε {[οτεσοίησ τεακοπίπσς, 
(Μποιισ] διὸ ἶ5 οπη]{εὰά ρεγ αδυπάείοπ) {ο]οννεὰ αρ 
ΡΥ α ραγίίοι]ατ ἀεπαπο]αίοῃ, ὮΡΥ γναγ ο εχεπηρ]]- 
Ποαίίοη. Πε 5εηπεο οῇ ία γ]ο]ε ἶ5, Ἰούνενετ, 
5ο ΡγΙεβΥ εχριοςςεά, α5 {ο Ὦο οὔδοιτθ. Τί 5ποα]ά 
6θεπ {μαί ίΠετο 1 απ επιρ]ακςὶς {ο Ὦε Ἰαίά οἩ 
κρίνεσθαι » Τῖ Ὀεῖης 5πονῃ (α5 Βρ. ΜΠΙάάΙ. οΏξεετνες) 
ενα {ια παραβάτης νόµου 4965 ποί αοἲ 35 οπς Μυ 
β]α]ὶ Ὃε Ἰιάσεά ὮΥ πο Ταν ο Ιυετίγ. Τηο 
5εεηςθ αΡρεαῖς {ο ϱο {Παί αδεἰσπεά Ὦγ Ὦτ, Βατίοῃ 
1η {πε [ο]]οννῖησ ραταρΏταςο: ' Ώο ποί Ῥε εο Γοπά 
οΓ {α]]κίηπσ οῇ γοιγ Ίανν οϐ Ηετίγ, αξ ΙΓ γοι πισηε 
αοί αξ γοι ρ]οαδεά; Ῥι{ ταίἩμεγ ΤΟΠΙΘΠΙΡΘΕ, ἴας 
γοι Ὁν] ο /πάσεα Ὁγ (δ Ίαν οὗ Ηρετίγ. Έοι 
Ἱηδίαπος, ΙΓ γοι ανα ποίῖ αΊοιυπ ΠΊΘΤΟΥ, Υοι γν]] 
-πᾶ ποπο αἱ ἴπο ἆαγ οὗ Πιάσπιεπί: Ῥιμί ἴἶνο πηετοῖ- 
1] πια Ἠας ποϊµίπς {ο Ἔεατ οἩἳ ἰ]αί 5σοτε αἲ {ο 
ἆαγ οὗ Ἱαάσπιεπί,”. Ίο πιϊσηὲ αἀά, ναί Τε Ἰαβ 
ποίλίπο {ο [εατ ἵπ ῖς; [ος ονθη {ο Ἰαρδίεςί ρτῖ- 
ναίο ανεηρεπηεπί οπττίθς ΥΕ 1 ο είἶπα, ΙΠ5ο- 
ΤΩΠΟΗ λαῖ Ῥγίπασοτας (45 ννο Ηπά {ποπ Ώϊοσεπθβ 
Γωαετί. 1. 1. Ἴθ.) ναι] δαίᾱ, Συγγνώμη µετανοίας 
κρείσσων. ΤΗΙΦ νόμος ἐλευθ. 15 {ναί 6ροΚεπ οὗ 5αρτα 
1. 20. νηοετο 9εο Ἀοίθο. Απά ἴ]α διὰ νόµον ἵ5 {ος 
κατὰ νόµον. Τ]ε γὰρ Ἰα5δ τείετοηςο {ο α εἶαιςθ 
οπι{οὰ, α. ἆ. “' [Απά τοεππεπηῦθχ Ἠονν γοι 6Χ6Γ- 
οἶεο αάσπιοηί οἨ οαγί]Ἡ]: {ος, ἃςο. Τ]ο «Ἰαιδοβ 
ᾗ κρίσις --- ἔλεος απὰ κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως Ἰαγθ 
ἴιε αἲτ οΓ απ αάασε; απά {6 Ια{ΐ{ος 15 α 5οπιθ πα 
Ῥο]άειχ εχργοεεδίοη, ἵπ νο] 1{ 15 θαξδί6Υ {ο ρεγεεῖοε 
πα σοποτα] 5εεπςθο Ιπίεπάσά, (απ {ο επονν ουν ἴε 
ατῖσος ΠΟΠ {6 νογάδ. Ἐοΐπα, Τ αρρτεπεπά, απ 
αἄαφε, απ ννοτάςὰ ἴπ ]χο Φ/ΡΟΠΙΟ ΠΙΛΠΠΟΓ (ναί 81ο 
οῇο6η ατα, Ι{ πηςδί ποί Ῥο φέγαίποα ἵπ ἴ]α ΙΠΙΕΤΡΓΘ- 
ἴπση, ΠΟΥ 1ΐς «οηςο εζεά ου ὉΥ 5ο] παπα λλοχ]σοὰ 
απ ἡήοπε α5 Βοαηςοπ απά Ὠοδάν. Ἱπίοάιος Ιπίο 
Ὠνοῖίτ ραταρῃταςος. Τίς /ῇ εοηεο ἵς {]λαί οχργοβεθἆ 
Ὦγ Ὑαίου, ποπ εο]απα Ἰσίαίας, «οά οοπΠάςπίες 
οχροοίῖαί κρίσιν. {π 9ο ΟΡ κατα οσσιτίησ ἵπ 
ἜἨπσγά, 1. 89.) Επουσα 1 πχαςέ ο Πίος ἵῃ 
Ώινο Ῥτεδοπί αρρ]ισαίίοι, απά εαρροςθά {ο πῃθαῃ, 
66 ννηογοας Ργ «Ἠοννη {ο οἱμογς, ας 1{ ννογς, ἀἱδ- 
πτπης Ἱπάσποπ{,.. Καὶ Ώε[ογθ κατακαυχ. ἵδ αὈθεπί 
[γοπα πηπην ΝΜΤΑΑ., Ύογεῖοης, απά οπτ]γ ΕάΙοπΒ 
απά ρτουαβ]γ Ίας πο Ῥ]ασο, οοπεϊἀθτῖπς ἐμαί ἴθ 
ὀ8Υγπάείοι 19 (οφιεηί η ἰμ5 Ερίκί]ο. 
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14 
3/ ἓ ’ ς , ν 3 

16 ἔχη; µη δύναται ή πίστις σοῶσαι αὐτὸν ; 
ς , 5 

16 γυμνοὺὶ ὑπάρχωσι, καὶ λειπόµενοι ωσι 
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νΝ σαι. 7. 26. . ’ 3 α. ’ 3) 2) " 
Ε Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί µου, ἐὰν πίστιν λέγη τὶς ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ τιριωι. ὅῇ, 

λε. ι 3 λ Ἄ  Ἡ]Ίμακο8. 11, /;ὰν δὲ αδελφὸς { αδελφὴ 1 2οἶνη 8. 17. 

τῆς ἐφημέρου τροφῆς, ἱ εἴπη δέ {1 2ο 8. 18. 

3 ,ω } 5 - . ς͵ ’ ΄ 

τι αὐτοῖς ἐξ ὑμων' ''"Ὑπάγετε ἐν εἰρήνη, Φερμαίνεσθε καὶ χορτάζε- 
.”. ᾽ . ᾽ 3 .. ' ” ’ - / ὦ. ’ . » . 

σθε, --- µῆ δώτε δὲ αυτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος" τί το ὄφελος, 
ς }8 αν 8 ’ Π . Π ϱ] Ἀ 

11 οὕτω καὶ ἤ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχη, νεκρά ἐστι καθ ἑαυτήν. -ᾱλλ 
.. ’ 3 η , , 4 ὡς, 

18 ἐρεῖ τις ' «Σὺ πίστιν ἔχει, κἀγὼ ἔργα ἔχω" δεῖξὀν µοι τὴν πίστιν σου 
- , 2 

Τ ἐκ τῶν ἔργων σου, κἀγὼ 

εἷς ἐστι ; 

Θέλεις δὲ 

14-20. Ἔ]ηε Αροςί]ο ποὺν τείπτης {ο {6 50 
16οί (τεαίεὰ οἳ αἲ 1. 22 ---Τ., ναί έλεγ 5που]ά ρα 
ἄοργς οἱ {πε ννοτὰ, απἀ ποί Π6αγεις ΟΠΙΥ7 απά (παί 
αἱ] Όπέ ργαοεἰσαἰ τα]ὶσίοη 15 ναῖπ απᾶ Ἱπεβεσίια] {ου 
κα]ναίίοῃ. ΆΑπά Ἠετο Ἠε ἴοισμοςδ οὐ α Κἰπάτεά 
ϱιθ]θοί, ---- χε 6ΓΓΟΥ Ο{ έλο5θ νο ({α11πρ Ιπίο {ο 
1 ονν]δι ποίίοη, ἐπαί ἰπο ρτο[θβδίοη οἱ α αονεπαηίεἆ 
τε]ἱσίοη να α/μοἷεπί, νέποιί εἰίαδ[ς ργαοί]σο, 
απά ροετνειίῖησ ἴ]ε ἀοοίτίπο οἳ Πας ἡβοαοη Υ 
Γα{1) πιαϊἰπίαϊπος, ἐπαί Γα1ῃ αἶοηπθ νηλοαί ννοτ]κ6 
ννου]ά αναἲ] {ο εα]ναίίοη. Τ]ηο ΛΑροδίο Ξαρροβε5 
ἃ οπ5ο οῇ οπθ ρτο[θεείησ {ο ηανο ΓΗ, δαἱ αἱ {μα 
βα!πθ {πο Ῥοῖπσ ἀεθταίο οῇ ννογίςς απ 5πουνς 
Όναί Εις [ανν]. Ὃς αίετ]γ απαναϊ]ηρ]ο {ΟΥ δα]- 
ναος {οτ χε Ιπίετγοσα{]οῦς Ἠθ[θ α56ἆ ατε εα αἶν- 
αἱεηπί ἰίο α δίτοπσ ποσαίίοπ. Αέ νν. 16, 16., πε 
Παφίταίες ἐπἱ5 Ιπα ΕΥ Ὁγ α [απη]]]αγ οοιΏραΓίδοη, 
απά οπθ ἨΠΙΕΗ σ]αποθά αἱ ὧιο νετ {αἴ]ατθ 1η 
ααοδίίοι. Τη ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ ἃπᾶὰ θερμαίνεσθε καὶ 
χορτ. Νθ Ἠανθ α 5ουῖ οὗ οοιηπαΗἶησ {γεπα {ο {ένα 
Ἠ]νίποα ρτοίθοίίοῃ, βΙππῖ]αγ {ο {πο Ἠοπιοτίο 04γΥ5Ν. 
ζ. ὅτ. πρὸς γὰρ Διός εἶσιν ἅπαντες Ξεινοί τε πτωχοί 
τε. ἄπά 5ο Ἰπ Μοαπλαπάετ αρ. Φίοῦ. Ῥεγπ. Ρ. 612. 
(ε5ῃ. ᾿Αεὶ νομίζονθ’ οἱ πένητες τῶν Θεῶν. ᾱ. ᾱ. “΄ α5 
Ροοὰ 1οογάςδ, ενεη 1 αοοοπιραπἱεά ὮΥ σοοά οἱ), 
4ο ποί ρτοβί ἴπε ἀῑδίγεςφος ; 5ο ποϊί]ογ ἆοθς Γη] 
νητλοαί ννοτκς ΡεποΠί {πο Ῥο]ονετ.. Νεκρά ἐστι 
καθ᾽ ἑαυτὴν, “« 16 οῇ 15οΙΓ ἆθαὰ απά Ιπεβισποίοις,/ 
1. 6. (45 ΑΌρ. Ίθινο. εχρ]αῖπς) ἶ5 υ]οιέ 1ί5 
παίυτα] οὔοσί; τοδοπιῦ]ίησ σοοᾷ ννοτάβ {ο ιο 
Ροογ υπαίεπάεά νΠῃ αοίαα] τε]1εβ, 

19. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις ---μου.] Έετο αγθ {θὺν ΡΊξςασος 
Όναί, νν λα Όλο αρρθεαταηοο ΟΡ ΡΙΠΙΠΠΘΒΡ, Ἰανθ ΠιοΓθ 
υυ Εκροδίίους απ {μί55 αφ ΙΙ] ὂο 5οθη 
Υ ουπευ] ης Ῥοοίαο, Ίο, απἀ Ῥοῦᾶ. ἜΤπαι Τί 

Ρετρ]εχοά {πα σπεῖοπίς, απᾶά οπ]]οά ΓοτίἉ ο ατί8 
οἱ νο Γπιοα{ο)ος, ννθ ΤΠΑΥ 1π[οχ /Οἵη πθ υαγτοιις 
γραάίπσς, εδροοϊα]]γ ναί τοιπαγκηῦ]θ οπθ ΡΥ 
ο], Ἰπείοας οὗ πο Ὑη]σ. ἐκ. (1 ένο βγςί ρ]αςς) 
14 Μ55. απά πιοςῖ οϐ {ιο αποϊοπέ Ὑεγδίοης Ἠανα 
χωρίς» ὙἨθτο οπθ πω Ὃθ απ α[ργαιίοπ ΟΡ ἴ]ιο 
οἵμοι. 'Ῥὶνο [0)πιο; τοπΊησ Ἠπς Ώθθῃ αἀορίεᾶ ΡΥ 
αἱπποςί αἲὶ Οπέσς5, απἀ οϊιοά ϐΥγ (τίεβῦπσ]ι, 
Ἐπαρρ, Ῥοι, Υαΐες, απά Γεέπα, [ας {ο ΆΑρος- 
ηε ἵ5 επρροθεά {ο Ῥτονο πο πθορβεῖἰγ οῇἳ σοοᾷ 
ΝΥΟΓΚ5, ὉΥ «Πουνίπσ {νο Ἱπιροβκίδί]1{γ οὗ ονἰποῖησ 
Ένα αχἰδίοπος οΓ ΓΗ νέου ἔπθιη ; α. ἆ. (ἰτοπί- 
οσ]]γ) ΄ μον πιο πουν ἴῑο οκεε]]οποο ΟΕ {Υ 
[αἱ (Ἡ (18 που οπης{) ννλέλοιί ννογ]κς.. Τ τν] ποῖ 
Ῥε]ίονε {ιαί (πα Γα1ν ΟΕ ννΙοἩ έποι Ὀοαφίοςί, ἶ5 
ΨΓΟΓΙΙΥ οῇ να πατης, πη]ο5ς ἴποι 5ου 16 πιο ἔτι 
γε, απά 05 ΠΠΥ ἀεεάς. 'Τ]ΐ5, Ἰούνανες, ἴ ρηςείπσ 
ονετ ιο ἀἰ[Ποι]ίγ ἵπ κἀγὼ ἔργα ἔχω. Βοφίᾳος, ἵέ 
15 [αχ πιοτθ Ἰκε]Υ ναί ἐκ 5Που]ά Ἰανο Ώεοῃ α){ογοά 
ἵο χωρὶς ἴλαη χωρὶς ἵο ἐκ (Γογ χωρὶς τῶν ἔργων 
ΟΟΟΙΤΡ αἱ ν. 20.), απἀ χωρὶς ἶ5 αφ ΙΠ[ετίοτ ἵη ἐπίεν- 
παί αν ἵπ εαίεγπαἰ ἵο5ΠΟΙΥ, ἔοτ έ ἶβ ἱπροείῦ]θ 

᾽ ’ .) ς . 

19  Σὺ πιστεύεις Ότι ὃ Θεὺς 

20 πιστεύουσι, καὶ φρίσσουσι. 

δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων µου τὴν πίστιν µου. 
” -” .] ’ 

Καλώς ποιεῖς καὶ τὰ δαιµονια κΜα., 
. , 3 / ς 

γ»ὠναι, ὦ ἄνθρωπε κενὲ, οτι ἡ 

{ο οοποθῖνο ἨΟΝ/ 5ο Ρ]αίπ α τοαά]ησ α5 χωρὶς οοι]ἀ 
ενεχ ὂε αἰίεγεά; απἀ Τί οου]ά ποί αεοἰαοπίαι/η Ὀο 
ομαησεά Ιπίο ἐκ. ἨΝογ αγθ νο Ἰνατταηίεςἁ 1ῃ 16- 
1εοίῖησ 8ο 5ίτοησΙγ αἴεδίεά α τεαάίπσ ας ἐκ, 1Π1688 
1 σου]ά ϱε 5ΠΟύΥΠ {ο γΙ6]ά εἰί]ει πο 86Π56, ΟΓ 0Π6 
αίετ]γ υηδυ]ίαρ]ος νΠΙοἩ 15 ποί {ε σᾳ5θϱ. Βιῖ 
Ώιο 5οηςο 8 ποί ΟΠΙΥ σοοά ἵη Ι1δεί{, Ραέ ρετ[εοῖ]Υ 
εαἱίαῦ]α {ο ιο οοπί{εσί, Γα1] α5 πΙΙσ] 80 35 χωρίς. 

Ιπάεεά, Ι 16, α5 Ποίέίπσεγ οΨβεινθβ, ΄΄ οοποΙπηΙος 
εί στανΙογ; πθαΙα(ΙαπΙ ΘΕΠΙΠΙ χωρὶς τῶν ἔργων 
αοτ]α5 ἀγσοί πἀναιβδαΠαπῃ, εί ἵππαιαπι αοα]είβ 
Ραησῖί αΌδοπα Ιοᾳαεηίειη.. Τ]αί ἐκ γιε]άδ απ 
εχοε]]επί απά επἱίαθ]θ 56/56, νγ]]] αρρεατ {Τοπ θε 
{οἱ]ονΊπσ αἰαίεππεηί οῇ {ο 86Π8θ ΟΓ {16 Ρραβ8ασθ 
ϱγ Ὀγ. ΜΗ:  Ὠικοτίί ρίαθ γετἑααο Ογικήαπα5 
αααἰς, οπαϊπῖ παπί 15! απἰ εκ παάα Πά6ί Ρ{ο[εθ- 
5ἱοῃθ, περ]εοίο ρἱείαίῖς εἰμά]ο, 5ο βα]αίεπι 60Π- 
εθοιίαγάτη ατυἰίταίασ: Ασε νετο, ἴα βάεπι αῤρςῬ, 
εαππ( 16 πητὸ ]αοὐίας; εσο, 4ε Πάθ ηλεα {αοεΠΒ, 
ορετα Ἰαῦεο; Εἰάείααε (απ οτεραβ8) Ίερεπι 
ρβαπι ν]ία ασ Ποπρας αχρτίπο. Οδίεηάς παῖῃῖ 
Πάοπι {παπι εκ [αοίς {αἱδ; Εκ [ποίῖςδ, Ἱπαααπα 5 
π6αιΙθ ϱΠΙΠ1 α)ὰςδ ΠΟΓΙΤΩ {ο ογεἀςτο. Ύετάπι ηου 
ΠΟΠ Ροίθ8; ορετᾶ Ποη Ἠα06Β, 4499 οδίοπᾶας. Εσο 
γετο Ιπίεπίπι εχ ορετίρα5 πιεί πι]]ο πεσοίῖο Ε- 
ἀθιπ ΠΠθπΙη Ιπάϊσαῦο. Όρετα Ίρδα 4153 ἀῑσο, 5απΐ 
οροετα Εἰάαεί; Ῥτοάιπίηαε Ιαοι]εηῖὸ δαϐἶς, εἰΙαΤΠ 
πιο {ποεηίθ, {οπίειη ἵρεαπ εχ απο ρτοβιηί{, 
ΕΙπα]]γ, λε πονάς ατα εχοε]]εη{]Υ ραταρηγαςεά 
ΡΥ Τπίε]ε α5 Γοἱ1ον/8: «έ Ίππο Υετο {αζ Πιοηιῖπἳ 
φμϊυῖς Γαοἱ[ὸ οὐ]ιοϊείς ἔα ἑσίέω" Βάθεια ἨαθςΒ, 9σο 
νοΓο ορετα Ἠαῦθο; Ίαπι ααῶδο πποηδίγος ΠΙΙΠἶ 
Πάει {παπα 5ἱ Ροίθς, ΠΙΠΙΙΤΙΠη εκ ορετίδις {αἶς, 
οσο Υοτο Γιο] πιὸ πποηςίταγο ΗΡΙ ροίοτο εκ ορεχ]- 
Ῥια5 ππεῖς ΠηθαΊη είαπῃ βάθη.” 

19. σὺ πιστεύεις ---- φρίσσουσι.] Τηϊς 5 απ 11ζδ- 
ἐγα[τοπ οῇ {πε ροβΙίἶοη αἲ ν. 11. ἜΤπε Ὀει[]εβ Πετο 
πηεαηί ἶ5 α δρθοι]αίνε απά Ιπορεταίϊνθ Ρε]ἱεί, απάἀ 
Ἱπνο]απίατΥυ, κα ἴμαί οϐ ία ἀεπποηπς: α8 ἵη {θ 
σα5θ οῇ ἐπεῖτ οοη/{εβείησ αᾖθδις {ο ϱο {πε (Πτὶςί, 
ἀϊο Θοπ οὗ ἄοά, [μα Ἱν. 41. ἜΤ]ηο εἷς θεὸς Ἰαβ 
ΤΟ[ΘΓ6ΠΟΘ {ο {Πο ἀοοίίπεο οῇ {πα ΠΓπΙίγ οϐἳ ἄαοά, 
Πε]ά Ὀοίῃ ΒΥ {πε ους απἀ {πε Πείἰετοάος.ΟΗγίβ- 
Ώαηπς Ἠθτο 5ρο]οθῃ ος, 

20. Τε Αροςί]ο Ρτοσθαᾶς {ο οοπῇγπι {πε {οΤ6- 
᾿σοΐϊηπσ αββογοῃπ ᾖοπι ΑΒογίρίμτο, Ἱπίτοάιοῖησ αἃ 
Γθρθ{Ι1οἨ οῇ ο αββογίοη ὉΙίΠ θέλεις γνῶναι; 38 
Ρεΐησ α Ίο5ς ἀοσπιαἶσα] πιοᾷς οϐ αχργθβδίοη {απ 
6 πονν.”. ἸΚενὲ, “ὁ Γοο]ἱδ,” Ηετα]]γ, επιρίγπεας- 
εᾱ. Απ΄ αἀάτοςς βΙπι]]αγ {ο 5ενοτα] οῇ οι Τ,οτά 
ππά οῇ 5, Ῥαμ], ννηοη πο ται οπἀεανοιτεᾶ {ο 
Ῥο Ῥτοισ]ί Ποπηθ {ο {ο οοηγ]οῖίοη ἶ5 5ο ουνίοις, 
38 5ΛΤοΘΙΥ {ο τεφαἶτο έθ ρτοοῦ, απά αἱδο α8ες ἴπ 
σα8ο5 ο στανο απἀ Ἰαδί τερτεΠμοηδίοη. “ Ηετα 
(6αυ5 Ὀν, Βομ1π, ὢοτπῃ. 1. 148.) Βέ. ζαπιος βρθα]κ 
5 ροοᾷ Λ/η/οδορΠη α5δ ὨϊνιπΙίγ: 6ΥΘΓΥ αοίίοῃ 
Ῥαΐηρ πο πηοςδί ἸἱγεΙγ Ροτίταϊίμτο απἀ Ἱπιρατία] 
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96εη, 99. 9, 19 . ’ ’ 

πίσοτις χωρὶς των ἔφγων γεκρα ἐστιν ; 

ΙΑΜΕΡ ΟΗΠΔΡ. Π. 91---26. 11. 1. 

1 2 η ς Ν ς . 3 

αάραᾶμ ο πατηρ ημών οὐκ ἐξ 91 
2’ ῃ ς 2 Π 3 . . ςλ 3 - ο ιά Ώ ’ 

έργων ἐδικαιωθη  ἀνενέγκας Ισαᾶκ τὸν υἱον αὐτοῦ ἐπὶ το Ὁυσιαστήρι- 
πι Ηεὺ. 11. 17. ον ; 

η εῃ, 15. 6. νά - ’ 2 4 " έργων η πίστις ἐτελεωθη ; 

4 6. 23. 

ευ. 11. 81. 

απ κας ε/ ς , ; ω 1 2 ας λὁ ο. 
Ὠλέπεις ὅτι η πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αυτου, καὶ ἐκ τῶν 58 

καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ Λλέγουσα ' 98 
3. / κ Ν - ρά α΄. δα ! » α) 3 
ἡπίστευσε δὲ 4ῤραᾶμ τῷ Θεῳ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς 

ν ’ . . , ς . ς/ 3 
δικαιοσύνην καὶ φίλος Θεοῦ ἐκληθη. Όρατε τοίνυν οτι ἐξ ἔρ- 94 

-” 3 ’ ς 

γω» δικαιούται ἄνθρωπος, καὶ οὐκ ἐκ πίστεως µόνον; Ὁ Ὁμοίως δὲ 26 
κ 

ς ς 3 μ / ν ’ ς , 4 3 

καὶ Ραὰῤ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιωθη ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέ- 
κ.υ νι ” ς/ ᾽ ᾽ - ; 

λους, καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκῤῥαλοῦσα,; «Ώσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωφρὶς πγεύµα- 36 

Μαιι. 7.]. 
29. 8. 

Ἡοπι. 2. 20, οἱ. 111. 

οχρτοεβδίοη οῇ 1{5 οβιοῖεπί γγἰπεϊμίο, ἃ5 ἴπε εοπι- 
Ρίεχίοπ 15 νο θεδί οοιηιπεηί οἨ λα οοτιδέζέιέ τοπ.) 

21. Τπ Ρρτοοῦ απά Ἠ]αδιταίίοη οῇἳ ιο Γοτεροίης 
Δ8ΑΘΓΙΙΟΠ, οΓ ιο πεοθεεΙίγ οϐ σοοά ΝΟΙΙΡ ίο α 
ας Παςήθγίησ ΓΗ, πο Αροεδίο αἀάασες {Πε 
εχκαπηρ]ο5 οὗ Αὐταµαπα απἀ Ἠαμαῦ.. ᾿Ανενέγκας 18 
ννθ]] τοπάετοὰ ΡΥ Ῥτος. Δο]ο]εβε]ά, “« ἵπ οβετίησ 
πρ, 1. ο, ἰπ Ὀείησ τεαγ {ο οὔετ Ἠπλ πρ; {ος 1έ 18 
αἱνίαγς τοσατὰεά 1Π οπρίιτο ἃ5 ἃ τοαἱ βαοτίῇςο. 
ΑΡταλαιι5 ]αςήβοαίίοπ ὮΥ Πα Ἠαά, Ιπάεεᾶ, 
ίακοη Ρρίασοθ Ίοπρ Ὀείοτε {πῖς οὔετίπσ 1ρ ο Πἰ8 
5οη, απ, α5 Ῥτοί. Βομο]εβε]ά οὔεοτνος, “΄ αἰἰ ναί 
ἐμΐς αοίίοη ἀῑά (ονατάς 1έ, ννας εαρρ]γίησ ἴλο ογ]- 
ἀεποο ο{ έχε παίιγε οἳ με [αἰ(Ἡ ὮΥ ΠΙΟ Ὠε ννα5 
ΠαβδήΠεά.. Α οοπιρ]είο τεβιίαίοη οἳ πο ἁίς- 
οἵεραπογ Νίο] αἱ Ηγεί 86ειης {ο εμὐκῖςί Ῥοΐνγεεῃπ 
οί, απιος απά Ἀέ, Ῥαα] οὗ ΓΗ1Π απά νΝΟΓΚΒ, ΠΙαΥ 
Ῥο 5ο6εἩ ἵπ Βρ. Βι1]5 Ἱποοιπραταρ]ε ἨΗατποπία 

δὲ, άαππος (δαγς Ὀντ. ΒατίοἨ) ννοι]ἀ 
ποί Ἰανο ἀεπίθά, ἐλαί 40γα]ιαπι) Γαἰέ[ι Ίυαδ εοιπἰοᾷ 
ο [ιέπι {ο }ἐσ]ίεοµδπεδ: Ὀμῖ ο ΠΙΘΗΠΒ {ο 5αγ, 
Ενα 1 Πὶς Γαϊε]ν ννας ἀἱδριίεά, 1{ ΠπαΥγ Όο ρτονας ὈΥ 
νογ]κ5 ννλ]ο] Ἠε ἀῑά α[ιετννατάς. « Ύγας ποί (θε 
Γα(ν ννΠῖσ] ννας οουπίας {ο Αρταλαπα Γοςτισηίθοιις- 
ηθ6, Ρτονοά εαὐδθαιιθηί1γ Ὦγ ομοτίπσ Ες 5ο 13 
Αὐταλαπα οὔετος πρ Πἱ5 5ο5, Ώ6σαμ5θ Ίο Ἰιαά Γαέ]ῃ 
ἵῃ {]ια ῥρτοπηίδο, υΥμίο (οἆ Ἠαά οἶνεπ Ῥο[οτε 18 
Ριτίῃ, Ηοῦυγ. χι. 11. 

25. ἡ πίστις σ.τ. ἔ-α.] '' Πἱ5 [αἲ]ι νυτοισΏέ ντ Ἠ]ς 
ννοτίκς 1. 6. να5 εαὐπογν]οηί ἴο {πα ρτοοίίοη 
οῇ (αι. 3ο {ο Ῥθδο. ΒΥΓ., “ῃάος εἶας ααχ]]]ο 
Π{ ορενίρ5 φιαἱς.Ὀ. ΤΓΠΙ5 196 ΟΠ συνεργεῖν 18 ΤαΤε, 
Ῥαΐ εχαπηρ]ος αγο αἀάπσσά {Γοιη Ρλ]]ο. Καὶ ἐκ τῶν 
ἔργων --- ἐτελ., “' απά Ὦγ νοκ Πἱ5 [αλ ννας τοή- 
ἀετεὰ οοιηρ]οίςα,””. πιαάο αναἰ]αῦ]ε {ο ]α5ήβοαίίοη 
ΡΥ αοίαα] οὐθύίθηςθ. 

22. ἐπληρώθη] Ἱ. ο., 35 ΑΌρ. Νθννο. οχρ]αίης, 
έέννας (15 Πποτα Γα]]ν απά τεπιαγκαῦ]γ νοτιβος,” 
ἠποισ]ι 6 ἵνας οηπα]]γ παρ αἱ νο πιο 1 νας 
βΡροκεῃ. 4. Ρα], πάρα, οἶίθος {χο 84ης ρᾳ58ασο 
αἱ Ῥοπῃ. ἵν. ὃ, ἴο ρτονα (παί νο Ἰηπη 15 ᾖαςήΠεά 
ψίηοιέ ενα ννοτ]κς οῇ έμε Ίαν Ὀαί ἴἼιογο 18, ἵπ 
Γιοί, ηο ἀἱβοταραπογ, --- Ὀοί]ι Ἀρφεέου (ας Με, 
Πο]άσῃ εαν5) πιοππίἩσ ἔπα εαπ]ο {λίης, ενας α Πηπῃ 
5 ]αθήβος Ὁγ ναί [αν αἱοπο νν]ήοἩ ννοτκοίἩ ὮΥ 
ονο. Όσο ΑΌρ. Άσθννο, ᾿κλήθη, “'Ἰε Νᾶ8 Τ6- 
ραγάσά,” αοσοοιπίοἆ αν. 

24. Ἠοτο νο Ἠανθ {ο οοπο]αδίοη : Υν]]οἩ πΙΣΥ 
Ρο ραταρΏταςος γι Ὦτ, Βυτίον: “Ύο 56ο, ἴ]οιθ- 
(οτα, εαί ννογ]ς ΠΙΛΥ σοοπ(τ]ραίο {ο Πο α- πιαη”5 
Παςήβοπίίοη, απά ἴἶιο ποί οῇ ΓΗἩ 18 ποί ο οΠΙΥ 
Μμίπς ννμίο ρτονος 1.) 

20, 90. ᾗ πόρνη.] Όπ ἴ]ο 5οπ5ο οῇ {5 {ογπι 5οο 
Νοίο αἱ Που. χἰ. 2]. Ὕποξδ., “' Ὀγ Πανίηᾳ τασείνοὰ 
ἱπίο Ἠου Ἠουβοθ.. Ἐκβαλ., “ΡΥ Πανίπρ ρα ἴἼνθπα 

» , / 

τος νεκρὀν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι. 
’ 3 / ., 

Ρ ΠΗ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί µου, εἰδότες οτι 1 

Γοτί]ι,” ΕΙΠΙΡΙΥ 5επί {Πεπι αἵναγ, Α 5εηςθ οσοΙ{- 
τίησ Ιπ Μαί{. Ικ. 20. Ἐτέρᾳ δὸρ, 1. 6. ὉΥ α ἀϊ[ει- 
ουί νναγ ἴοπι ἰμαί Ὁγ Πίο {Πεγ επίετεά, --- 
ΠΩΙΩΘΙΥ, ΡΥ (ηα υνα]]. Π 15 πιεαπί, ἰμαί 8 Ίγαβ 
ΙαδΗΠεἆ -. όν ΒαΙηθ ΑΥ α5δ κας Αὐταμαῃ, --- 
ΠαΙΠΕΙΥ, ὈΥ Ἱνοικς ρτοοθθθίης [τοπ [αἰῆι, αἱδο ὮΥ 
{α1{Π πιαᾶάε Ῥετ[εοί ὮΥ ννοτί5. ἜΤ]ο βαπηθ οοπε]ι- 
8Ι0Π, ΙΠεΓαί[οτε, α5 ἰμαί αἱ ν. 24, ἶ Ἠετο {πιρίρα, 
(απά Ιπάεεά Ιπο]ιάεά ἵπ α 5αρργεςδεά εἶαιςε {ο 
Ισ] {θε γὰρ τε[ε5,) α5 αρρεατς {γοπι {πε θἰγικίησ 
βἰπηϊίαάε εππρ]ογας {ο επ{ογος 1, ---- παππε]γ, ναί 
5 α Ἰ[ε]οβς οοχρ5ο ἶ5δ ποί α ΙΣΠ, 50 {μα {απ 
Ν/ΠΙο] 4οεβ ποῖ Ρτοάιςε σοοᾷ ννογίς, ἶδ οπΙγ {πε 
ἀθαά οαγσαδς ος {α1ΐῃ, απά ποῖ {ο Ηνίησ απἀ 6επι- 
πο ΟΠτ]κίίαη αἱ. Π 15 ποῖ γἰίαΙ, απἁ (ετε[οτθ 
{α]]ς ο Ιεαάίπς {ο βα]ναίίοη. 

ΠΠ. Οπ πε οοπηααΙοηπ Ίθτο πιποἩ Ώας Ώθεῃ 
νυγηίαεπ, Ὀαἱ Πίο ἀείεγπιῖπεά : απἀ Ιπάθαά 5οπηθ 
πανο ἰλοισηί ποτε 15 ποπο. 1 8586 ποί ΥἩγ {8 
Οαρίετ πιαγ ποί πανε Ὄεεπ Ιπιρπάςεά {ο βιτίλοτ 
ἀενε]ορε {πε Ιπ]αποίίοη αἲ1, 19, λετε ἴἶλε Αροεί]θ 
{τοαίς οῇ {α ργιηγτές ἀῑοεπάϊι. Απά 5αοῇ 1 Ἰανα 
εα{ἱς/αοίίοη ἴπ Ηπάίης {ο Ὀο {ο ορἰπίοη οϐ {λα 
1θαγηοά ἸΠϊείε, (Ἐτος. Εκίταοτά. οἱ Ὠϊνιπιψ αἲ 
Τ,οἱρᾳίσ,) ἵπ Πὶ5δ Ἰαΐε οἰπροταίο Εάῑῑοιπ οἱ εί 
Ερϊρί]α; νηηοβθο Ψοτὰς ατα {μεςε: ' Οποά 1. 19, 
Ῥγον]ίοτ ποίανογαί, αΌεγίας Ίαπ ἱτασίαί. Α Ρτατίέα 
ἀἰσαιαί, ααὶ [αοίοταπι πορ]ἱσεπίοτ νετ νἰτὶ 
{απίορετο ἀείτα]εταί, ταάποΙίασ οαφἱϊσαί1ο αἆ ρτι- 
τί. ἀοσσπάί αἱ ἴπάο [6το οαχἰκίθγεί. }αοφ 
Ῥοἱἱςςἰπιιπι οριδ οδὲ: Ἱίαααε νε] ἵπ Ἰατσᾶ ἀοςςπάί 
οοιτἰσοπάἰααα οορ]ᾶ ν]γίπίο ροίῖας αἰῖδ εχθπηρ]ο 
ςἰηΐ, απατά 1Π. ἀοσοίοτΗϊη ΠάΠεΓα 56 ἱησεταπί! ΟΜ, 
Αοῖ. ΧΥ. 243 

1. μὴ πολλοὶ διδ. γίν.] "ΤΠ «οεπῃς {ο Ῥο α Ρορι- 
Ίαν. Γογπα ο οχρΓθβείοπ [ος “«Ώο ποί αρουππά ἵπ 
{οπσ]6», αἱ ίπετο ποί Ὀς α πολυδιδασκαλία.”. ΒΥ 
{δασ]εγδ ΝΘ αἴθ Πποῖ 5ο ΠΙΠΟἨ {ο ππάθτβίαπά οππίς- 
{εγδ, 5 ρτϊναἴθ Ιηβίταοίους ἵπ το]Ισίοη, απά 6ΘΠΒΟΥΒ 
ο) ένο πποτα]ς οῇ {ο ροορ]θ, Ἰπ αἀάποῖηπς α γος- 
δοπ ΝΗΥ {6 εἸοι]ά ανοιά Οΐδ ον], ο Αροεί]α 
6ρητος {]οῖτ [οε]ίησς, απά οπ]γ αἀνοτί {ο α ΠΠο- 
Ἵϊνο ΟΕ ὑπίογεδί, εἰδότες ---- ληψόµεθα, “« Κποννῖπρ ελα ΄ 
νο Γνν]λο αγθ ἔρασᾖιεγα] νν] Ὃε οπ]]ας {ο α εἰτῖοίθς | 
ποσοιπῖ ναι οἱλοετς, [απά, 1 Γοαπά γναπτίης, 5θ- 
νοτογ ριπἰεμππεη{].  ΒιποἩ. αρροατ {ο 6 {6 
ΛΙ] 5οπςθ οῇ ὶς Ἠτίοϐγ ννοτὰεὰ οἰαμςδο. ΊΤπ ἴἶιθ 
ποχί, [ο γὰρ Το[θΓς {ο α- οΊααςο οπη[({οά; α. ἆᾱ-. 
« [ΓΑπὰ τοπδοΠ Ἠανο νο {0 [οατ ο πιαΥ Ὦς Γουπᾶ 
ἀοβοῖοπί :] {ον ἵπ ΠΠΠΠΥ τοβροοίς ννο αἲ] αυτ. 8ο 
Οταίος αρ. Ὠϊος. Τμαοτί. Υἱ. 89. ἔλεγέ τε ἀδύνατον 
εἶναι ἁδιάπτωτον εὑρεῖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν ιν. καὶ σαπρόν 
τινα Κόκκον εἶναι. Ὦοτ]αρ», ἴοο, ἴὲ ἶς Ἱπιρ]ϊθά, α8 
Ἠ0βδήΠῃ. δασσθ8ίς, ναί ' α5 αἰ] Ῥεγεοπς αἴθ αἶαῦ.θ 

. 
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ᾳ Εεα]. 7. 20. ο -” ’ ᾽ ᾽ / 3, 

9 μεῖζον κρῖμα ληψομεθα”. "πολλα γαρ πταίοµεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν Ῥιον. 0.9. 
Ἐοο]ας. 14. 1. / 3 σ , λ ᾽ - . Ὁ 

λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνγὴρ, δυνατος χαλιναγωγησαι καὶ ολον ἆ τὸ. 16, 

ὃ τὸ σῶμα. Μαι. 19, 37, 3 ω - ! π . . πι Π , 

Ἀ [δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόµατα ῥάλλομεν ενος Ἱ, οο, 
. Ὁ , . υ ο... α ο ᾽ - . ’ 1 Ρει, 8. 10. 

προς το πείθεοθαι αὐτους ἡμῖν, καὶ 0λον το σωµα αὐτων µεταγομµεγ. κ Ῥναί. ὃν. θ, 
3 . . ᾱ. . ’ ς ω 3 ’ 

4 Ιδοῦ καὶ τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὅΌτα, καὶ ὑπὸ σκληρῶν ανέμων ἐλαυνο- 
ιά ς η) 23 Π / 5/ 2ἡ ς ς ι) - 3 [ 

µενα, µετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου, Οπου ἄν η ορµη του ευθυ- 
; 5! ς - ι ῇ ν 

ὅ νοντος ῥούληται' "οὕτω καὶ η γλὠσσα μικρὸν µέλος ἐστὶ, καὶ µεγα- «ΕΙ ὃν 4. 
Ῥτον. 13. 18. .. ο ἳ - ς 5) 3 πρ ς » - 

6 λαυχεῖ. ἸΙδοὺ ὀλίγον πῦρ ἠλίκην ὕλην ανάπτει! "καὶ ἤ γλὠσσα πῦρ, κια 
ϱ« 2 ς/ ς ο 9 ϱ ῃ 

ὁ κύσμος τῆς ἀδικίας. οὕτως 3 γλὠσσα καθίσταται ἐν τοῖς µέλεσιν 18,19. 

ιο οοπιπηί Εαι]ΐ5, 5ο [ΠΟΥ Ίο {ακο προῃπ {Ίεπι- 
βε]νο» {μα ο/]σςε οἱ ἰεασλίπς, π]αΚθ 16] ΠαΡΙΗΠ{Υ 
Ώιο σγοἈ{ογ. 

Τη ἴἶνα ποτέ ποτά ἴα Αροεί]ο επ[ίοτοςθς {1θ 
οτεροίησ Ρτοσερί, Γτοπη ἴἶα ἀἰβιοι]{γ οἱ ϱογετη- 
ἵπα ο ἴοησας; πἀνοτίηςσ Το ο9ηΏθ εδρεοίαἰ 6ΕΓΓΟΓ 
ἱπίο ννήσ] ΡΘΙΦΟΠ5 Νο δεί πρ {ο {θαςΠεΓ5 ΠΙοΡί]Υ 
ΤΗΠ, --- ΠαΙΠΘΙΥ, {μαί οΓ {οο ρτεαί νεμειπεποθ απά 
Ρἱίοτηεςς οἱ οθηΒΙΓΘ. ΙΓ αΠΥ οης, 1 15 εαΐᾱ, οί- 
{οπά ποῖ ἵπ «ρεεελ, Ίο ἶ5 [οοπιραταΙγεΙγ] α Ροί- 
{οοί πια; αὖ]ς6, ννο ΠΠαΥ ΡΓΕΡΙΙΠΕ, [1 Ώε «8Ἠ Ρου- 
ετπ Πῖς (οπσιε] ἴο Ιοὶά ἴἵπ θαῦ]εσίοη {με οίπεγ 
ΠΙΘΙΙΡΌΘΙΦ οἱ {ο ῥοᾶν Ἰ]κονν]5ε ; Ἱ. 6. αἰ] Πὶ5 αρρε- 
Πίος απά ραδξίοη5; απά ΄΄ ΙΠ6ΓΕΡΥ, 45 Βεηβοη οὓ- 
βοἴνος, 1ο ννῖ]] 6 Όοςί αρ]α {ο ἰηείτασί{ηε ἰσπογαπί, 
απά τοῦι]κε {πο σι]]{γ.. 96 απ αἀπηίταρ]ο Ώ!δοοιιγ5θ 
οἩ (]ς {εχί Ὦγ Ὀν, Βαττονν, Υο]. 1. Ρ. 181, 5αα. 

9,4. Ἠοτο νο Ἠανε (ΝΟ δὐπαϊ[έμᾶες ννΠετεὈΥ 
{ο Πλαδίταίε λα Ώθπαβί5 οὗ Ὀτίάῃσ, απά {πε εν]]5 
οἱ Ιεανίησ ἴπα {οηπσας υπυτίά]εά; νἱ. (ἵπ ια 
πνοτὰς οἱ Ντ. Πο]άεπ) (λαί ««α8δ Ἡθ πιαπασο {λε 
πιοδί πηίτασίαθ]ο Ἠοτςος ΡΥ Ργί465, Υ. ὃ, απΏά δίεετ 
αἰ]ρς 6υοη ἵπ ἴἶα πα]ἀξεί οῇ βίοτπις Ὀγ ππθαης οῇ α 
βππα]] Ποῖπα, ν. 4, 5ο {πο ίοησιαε ἶ5 α Ηίί]ε Πηεπ]- 
δεη, --- Υεί ὑοαδίείῃ στοαί (λίπσς, Υ.ὄ. Τπαί 5υο] 
ἵ8 15 ροΐνετ ἵ5 Πατίηθνγ 5Ίποννη αἱ Υγ. 6 --- 10, ἄοπα 
ίσο 1 {οἱ1οννς, ἠναί ο νο 15 αὓΌἱο {ο σονετη 
8 ἴοησας, ἶς αὖ]ε {ο σονετη Π5 Ώοά11γ ραβδίοης. 
Τ]ιο σοηοτα] 56η86, 45 Βοβδεππηὔ]]ες οὔδεινες, ἶ5, 

ς Ὠναί  Πη]ο ἠήπσε εβεοί σγοαί ου]θοίςδ.” 
πα µετάγομεν] “«ννο Ὀτίπσ αδοιί. ἜΓ]ε 5απιῃθ 
{ νοτὰ, Βρ. 2εὈῦ οΏδείνες, ἶ5 αρρ]ἱαᾷ {ο εασῇ ο{ ἴθ 

Όννο Ίπιασες; εἶπος {πε Ῥγϊησίησ αὐοιί α Ἠογςθ ὮΥ 
Ἱατηίηςσ ο γίά]α 5 πΙΙςἩ κο Ρτϊιησίησ αροιί {ηθ 
ἡμ ὉΥ. (ατηΐίηςσ {πο Ἠε]πι. 1 νοι]ἀ οοππρατε α 
εἰππ]]ατ ρᾳ554σο οῇ Αγὶςί. Ουῶ5ί. ΜεςΠ. Υ. μεγέθη 
λοίων (ρτααί Ὀπ]]κς οἱ 9Πἱρ8) κινεῖται ὑπὸ μικροῦ 

οἰάκος. ἵ ννοι]ᾷ οὔδεγνε, {μαί (]θ ννοτά πηδάλιον ἵ8 
ἀθτῖνοά Γγοιι πῆδον. απ οαγ: {οι ἴπο ταάἁετ αφ 
οτἱσίπα]]γ οπΙγ α Ίατσε οαη; νΥΠὶοἩ, Ιπάθεά, ἶ5 5{1)1 
ἴιο οπξδεθ απποησ 116 πανε οῇ {πο Θομίπ θα 
Ιβ]απάς. Ἔ]ε ὁρμὴ ἵδ ποίῖ ννε]] ἰταηρ]αίθά /0τεθ. 
᾿Ῥοπάετ, ΙἩ (ο Ῥθεομ. 3ΥΥ., ἐπιροίμςδ, το, Ἱπ 
ΝΥΠΙΟΠ 5οη9θ {ο ννοτά 15 οΓίεη α5αοἆ ἵη μα ]αΐατ 
"Η]κιοτίαμς, 

5. οὕτω καὶ ἡ γλῶσσα, ἆο.] Τηεβεπεε ἵ5: “ΓΑ5 
:ΒΗΙΡ5 ατα {αγηοὰ αὐουέ να οοπιρηγα(ἶνο]γ απ]α]] 
ππρ]επιθηί,] 5ο αἶδο {Πο {οησια, {Ποισι α Π]ο 

ΓΠηΘΙΠΌΘΓ οοππρατθς νΥν {Πο τοςί οῇ ιο Ροάγ, ΠΙαΥ 
Ροα»ί ο οε[εοίίησ στοαί (λ]πσς [σοοά οἵ δν!], ας- 
»οτάίησ {ο 15 156, ος αὐμςε].”. Τ πγοι]ἀ Ἰετα 
{ οΟΠΠρατα Ῥιοσ. Ταογί. 1. 106. ἐρωτηθεὶς τί ἐστιν ἐν 
ἀνθρώποις ἀγαθόν τε καὶ φαῦλον; ἔφη" γλῶσσα. Ἰπ 
εγαλ. Ώχθτε ἶς ἃ 56ΠΦΗ5 ῃΓΦσπαπ», ο[/οο[ίπσ Ὠθῖησ 

Πππρ]]εά ; ἸηδοππΙσ Επί ΒΡ. ΠεβΏ γοπάστς, «6 ννοτ]κ- 
οί ππση11ν : 7 οὐθθγνίησ {]πέ Όιο απιη]]ηοςς οῇ 
ενα Ἰηβίταπποη! ἶ5 {πε αφςσοἰαξίατι- (ὑπ: ἵπ ιο οοι- 
ΡαΓί5οΠ. 

4Ὁ 

ι Μαι. 16. 1, 

---ὀλίγον ---- ἀνάπτει.] πε {οτεσοῖηπρ απ{{ῃεεῖς, 
ο ό )ευῦ {ΠΙπΚς,  βασσεείες {ἶε ποίίοη ΟΡ α δρατ]ς 
οἱ Πτα; {λα απια]]εςί οἳ νἱδίρ]ε ασεη!Β, Υεί ΡΤΟ- 
ἀποίϊνο ο{ εΠεοίς ἴπε πιοδί υν]άε]γ-νναςίίπσ απἆ 
{οτ]ῇο.. Τί 15 ποῖ αστεεὰ νπείμεγ ὕλην εἰση]βες 
πιαίεγίαπι, ΟΙ σἴζυαπι. Τηε ΓΟΓΠΙΕΓ 86Η56 ΠΠαΥ ὃθ 
οοηβγπιεά {οι ΤΠπαογά. Π. Ἴδ, ννετε νε υνοτά 
εἰση]ῇες α Ρί]ε οΓ {ασσοίς : Ὀαΐ {πε ]αΐΐέετ 15 εαια]1Υ 
ψ/6]1 δαρρογίεά; απἀ, οοηβἰἀετίησ {λε παίαγο οί 
{μα οοηίαχί, ή ἆεβετνεβ {1ο Ῥτε[ετεπσε, 8 ῥρ[θ- 
βοηί]ησ {πο σγαπάο» ἵπασθ. ΜΙΕΠ {ο {λε ρτεβεηῖ 
Ῥιπροςβο 8 α ῥα58ᾳσο οὗ Ῥἰπάατ ΡΥίΠ. Π1. 64 --- 9. 
καὶ γειτόνων Πολλοὶ ἐπαῦρον, ἅμα Δ᾿ ἔφθαρεν, πολλάν 
τ) ὄρει πῦρ ἐξ ἑνὸς Σπέρματος ἐνθορὸν ἀΐστωσεν ὕλαν. 
ΑΙβο οἱ ΕΠρ. Ίπο Ἐταρ. νΙ. 2. μικροῦ γὰρ ἐκ λαµ- 
πτῆρος Ἰδαῖον λέπας πρήσειε ἄν τις. 

καὶ ἡ γλῶσσα --- ἀδικίας.] Όπ {ο 5επ5ο ο 
{λς Ῥαδδασα πΙο] ἀἰΠετεπος οἱ ορίπΊοπ ϱχίδίβ. 
Τε ἀἰ[Ποι]ίγ {ατης Ἡροη {λε κόσµος, ὙΥΠΙοὮ 8οπιθ 
ν/οι]ά αἰίετ; ὙΠΙ]ο ὮΥ οίπετς γατίοιβ 5εη5θ5 αΤθ 
αδείσηπεά {ο Π. Ε]εη., βεπι]6τ, ΐοτγ, απά Ἠγ/αΚκο- 
Πα]ά τεπάετ Ιέ {ο αάογπετ, ΟΥ υαγπίδ]εη; ννῖο]ι 
πη]σηέ, Ιπάεεά, Ὀο 5αρροτίεά ᾖοπι ΤΠασογἀ. 1. 67. 
ἔργων ἁμαρτανομένων λόγοι ἔπεσι κοσμηθέντες προ- 
καλίμματα γίγνονται. Βπῖ ποί {ο πιθηίίοπ οίῃες 
οῦ]εσίίομς, {Πἱ8 5εη5θ ἄοθβ ποί εα1ί ννα]] υνν{ ια 
εοηί{αχῖ, νν]οἩ ταί]ιεΥ γεφιἶτες {Πε ΟΠ6 6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
αβείσπεά. 1{ 15 ]α5{1γ τεππατκεᾶ ὮΥ Βρ. 9εβΏ, λαί 
66ο ἵππασε οῇ Πτα, ίμας8 ε]ἰοίίεὰ, ἶς Ιπππιεά]αίεΙγ 
αρρ]ίεά {ο (Πο {οησιθ; ννΠ]]ε {με Ίππαρε ο ναςί- 
ηθ55 παἴατα]1Υ Ἱπάασες α πιεηίίοη ΟΓ {1ο ποογίζ.7 
Της νε οχρτεξείοη ΠΙαΥ ἀεποίο ϱοπσεΓῖος, 38 
Ροίΐ εχρ]αῖης, οἰίπσ Ῥτου. αν]. 6. απᾶ οίπετ εχκ- 
αππρ]ε5 ο (πΐς5εης5θ. ἜΤ]ας {ο Ατίϊς]ε ἡ 15 ποί, α5 
6Ο0Π1Θ βαγ, Ρ]εοπαρίίο, Ὀι{ πας απ Ιπίεης]{Ίνε 86ηεθ. 
ΤΠουσῃ, Ρεγ]αρς, 16 ἶδ ΠΙΘΤΕΙΥ α5θά αστεεαῦ]γ {ο 
Ώπο ουδίοπη οΓ {1ε Ἰαησαασε, 45 τοβροοίς Ιΐς ρτιπηῖ- 
«νο ε6ηςο, 6 ί]πε νγοτ]ά : ποτ 15 {Πεγεθ αΠΥ οσσα- 
5ἱοη {ο ἀεγ]αίο ΓΓΟΠΗ ΟΥ ΟΟΠΠΠΙΟΠ ΥΘΙΒΙΟΠ, εχοερί 
{ο οχργεςς {θ Αγίῑο]ο. 

--- οὕτως (56ἵ]. ὡς πῦρ) ἡ γλῶσσα --- τὸ σῶμα.] Τ]ια 
86ης5ο 5 Ὑε]] οχρτεβ5εά ΡΥ Βρ. 1ερῦ Ιπ {ένα {ο]]ονν- 
Ίπσ Ραταρῃταξθ: “Τη Ἰι]ο ΠΙάΠΠΘΥ, {ποισ ννί] α 
νατγ ἀϊβετεπί ἀθεείση, {πο {οησιιθ 15 Ρίαεεᾶ απποπσ 
{πα ΠΙΕΠΙΡΕΤΕ οῇ {ο Ἠαπιαπ {παπιθ: ἐπέρπάρα ὮΥ 
οἳγ ἸΜακετ {ο Ῥε {λα Ιποεπίίνα απἆ Ιηδίταπιεηί 
οῇ αἰ] σοοάπθεςς, Ι{ Ῥ6οοππθς, ὉΥ Ἠππιαπ πηα]σε, 
Ώιο οοττγαρίετ οῇ {πο πΥποἰο Ῥοάγ.” ἜΤ]ι οὕτως 
18 Ιῃ 5ονετα] Μ98. απά Ὑοτείοης ποί {οαπά, Ῥαΐ 
15 ΟΠΙΙΒΒΊΟΠ ΠΙΑΥ ΥΘ6ΓΥ Υ/6]] ο αἰίτίραίεά {ο {πε 
ἀϊΠοι]ίγ οὗ εκρ]αϊηϊπσ Ἱΐ. “Ἡ σπιλοῦσα ἶ5 α Ῥατίι- 
οἴρ]ε {ο Φαῦ05ί. νετβα], ἰηθ ὃ σπιλητὴς ΟΥ σπιλωτὴς, 
Ώνο οοπίαπη]παίογ οῇ {λε ννπο]ο Ῥοάγ, ΠαπιεΙγ, ὮΥ 
Ἱπβαπιῖησ {ο ΡαβδίοΠ8, απά {ετεβγ πππ]ῖπσ πα 
ΠΙΘΠΙΌΘΥς οϐ {πε Ώοάγ Ιηδίταπιεπίς οῇ εἶπ, {ο 195 
ἀοβ]οπιεπί. «« Το οο]]αίεγα! ποῖΙοηπ (81Υ5 Βρ. 
1εὐῦ) Πανίησ Ῥεςπ οχρτγοςςθᾶ, {ιο ῥγευῖοις ἑάραφ 
ο{ α βτα, απά {νε γΥοτ]ἀ, ατε ασαϊπ τοβαπηθά : {19 
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ς ” 5 ωῳ 11 ἃ » Δ ’ . . -” ΄ 

ημών, ἡ σπιλοῦσα ολον το σώμα, καὶ φλογίζουσα τον Τροχον της γενέ- 
Π ς . 4 ’ 

σεως, καὶ φλογιζοµέγη υπο της γεέννης. 

1ΑΜΕΡ 6ΠΑΡ. ΠΠ. ϐ--- 19. 

--- 

Πᾶσα γὰρ φύσις Θηρίων τε Ἰ 
Δ ω ς ῳ Ἀ » / ’ Δ ’ ο 

καὶ πετεινῶν, ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων, δαμάζεται καὶ δεδάµασται τῇ 
λ , κ... 3 3 κ 3 - « ως ., 3 Π ” 

φύσει τῇ ἀνθρωπίνη ' τὴν δὲ γλὠσσαν οὐδεὶς δύναται ανθρωπων δα- 8 
΄ ” 3 / ᾽ 4} ω 9 ’ αρ »- 3 9 

µάσαι  ἀκατάσχετον κακόν, μεστῆ ἰοῦ Φανατηφόρου. " Ἐν αὐτῇ εὐ- 
- , .» ’ υ 32 ’ 

λογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρὠμεθα τοὺς ἀνθρώ- 
᾽ 3 ς ’ ’ ἰς 9 . 3 -- / 

πους τους καῦ  ομοίωσιν Όεου Ύεγονοτας" ἐκ του αυτου στοµατος 10 
3 Ν 9 , ω ο) 

Οὐ χρη, . ἄδελφοί µου, ταῦτα ουτω 

Ἰήήτι ἤ πηγἡ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς Αρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ 11 
2 ι υ) 23 1 

πικρὀόν; μὴ δύναται, ἀδελφοί µου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι, η ἄμπελος 19 
” { 5/ 2 ’ πα... οξ ᾿ ᾽ υ ο 

σύκα», οὕτως οὐδεμία πηγή ἀλυκὸν καὶ γλυκυ ποιῆσαι νδωρ. 

με), 1, 27, 
4.9.6, 

ει νλ / Δ / 
ἑἐξέρχεται Σο ογια και παταφρῦ. 

γίνεσθαι ! 

χ ΕΡΙ. δ. 8. 

ίοησιε ἶ6 α Πτα.” ὅεο. ΟΕ πε νγογά Φλογίζουσα 
τὸν τροχὸν τῆς γεν. ἴπθ Ὀεςί Ἱπίοτργείαίϊοη 5εεπῃΘ 
ίο Ὄε ἴπαί αἀορίεά Ὦγ τοί., ΗείηῬ., ΜΙεΠαε]!ς, 
ΟατρΠ., Βοβεηῃ., Ρος, απά Ἀομ]εις. “ Ι 16 χα 
γΥηίο]ι 5δΐ5 ο Πτα, παπά ἀθδίτογς {νε Υνπο]ε ου5ε 
ος 1{6, {γοπι Ὀογ]οοά {ο οἱὰ ασε; 31.6. ΒΥ ταϊδίησ 
απά πουτίκηίπσ Παίγεά απάἀά εππ(γ, 1 τεπάςτς [1{α 
ἃ 5οεη6 οΓ πηἰςετΥγ. Έοτ, 45 Βρ. Βιΐ]εί οὔβετνες, 
«Τί Ῥεσείς τοςεπίπιεηί Ιπ Π{πλ Ὑν]ο 15 {6 βαῦ]θοί 
ο) ίς απργίά]εά νναπίοππεθΒ οΓβ8ρεεοἩ. Τί 5οννς 
Ειο βοθἆ οἱ βἰΓ[ε απἹοησ οίηδι5, απά Ιπῄαπιες 
ΠΠ] ἀϊδσαςίς απἀ οῄεποςθς, ΥΝΠΙΟΠ, ΙΓ 1οί αἱοπο, 
νγοι]ά ννθαγ αν/αΥ οὗ {Πεπιςε]νες: 1ΐ 15 ο[ίεη ο ας 
Ραὰ ε[εοί προπ ίπε σοοἆ Παπ1θ Ο6 οίμει5, 45 ἆθερ 
6ηνΥ ος ππα]]ος; απἀ, {ο 5αΥ {ιο 16αδί ο 15 1π λίς 
τθβρεοί, 1{ ἀθδίτογ5 απά Ρρεγνετί5 α οθτίαϊη οφ1!γ, 
οἱ {ο α{πηοβί Ἱππροτίαποθ {ο 5οοἱείγ {ο ο οῦ- 
εογνθᾷ, ΠάΠΙΘΙΥ, ἐ]ναί ργαϊδο απ ἀἱεργαίδε, α σοοᾷ 
ου θαὰ οἰιατασίοτ, βοιι]ά ανναγς Ὄε Ὠεείοννεά αςο- 
οοτάΐης {ο ἀοςετί.”. ΟΡ ποχί «]α156, καὶ φλογ. 
ὑπὸ τῆς γεέννης, ἰἩθ 8εηΏςα 15 ΊΝεΙ] οχργεβεοά Υ 
Βρ. «ευῦο (ας: έ ΓΠ 19 αἷξο α υοτ]ά] Ι15ε]{ Ἱη- 
Βαπιοά [γοπα ιο. ὮΥ γεέννης ΥΕ ΠΙαΥ ΙΠ(ΕΓ- 
βίαπά (ο Ίοιυενς οἱ ε]], --- ἴἴπνο ὨΏον]] απά 8 
ασθηίς, 1ο, {Πτοισ] {πο πιοδίαπαι οϐ {ο ονΙὶ 
Ραβδίοης οῇ ογ παίατο, ἱπβαππος πποπ ΥΠ « ἀατίς 
{επιροταά ἴπ Ἰο]],' απά οχοῖίες ἴο δἵη ΡΥ {15 Ἱῃ- 
βίγαππεηί οῇ αἰ] ενΙ], μα {οησιο. 

Τ, δ. “« Οίοεγ αςεοσἰαί]οης (44Υ5 Βρ. 16Ρϱ) πουν 
ατῖδ6: {Πθ οοπβἰἀεγαίίοπ οῇ νο ννοτ]ἀ, απά οῇ ἴ]ια 
νηεο] οϐ παίατα, 9Υ σοπογαΊοἩ, Νου] παίιτα]]γ 
Ἰοαά α οοπ{επιρ]αίίνο πι]πά {ο οχρα[ἶαίδ ονογ {ια 
ναρί 866πΠπ6 οἱ παίατε, απ]πιαίο απά Ιπαπ]παίο. 
Τ]α8 Βέ. ἆππος Ἱπίγτοάμοςς ἴ]οθ ννλοὶο Ὀτυία 
ογθαἴΊοη, Ὑαοί]ετ ἀννο]]πσ προη ἴ1α οατίἩ, ος 
Ῥοπθαί] ές ἵπ ια αἷτ, ος ἵπ ἴπο νναίετ οΓ {ια 
βεα. 

---πᾶσα γὰρ ο Ἠετε φύσις ἆοος 
ποί αἰση]/Υ ῥὐπά; που ἵ8 1 ἴο Ὀε τοσατάθᾶ, νν]ι 
ΒΟΠΠΘ, 48 ᾖῬεοπαφῖίο, Ὀαί Ἡ ΠιθαΠς ιο αἰςροδτέίοπ 
ἑπιρ]απίειί Ἱῃπ απ]πια]ς. 39 Ρος: “ οοππαία οπηΠ]- 
Ῥιας απἰπια]ῦιις Γοτοσία. Το αἰκίγιῤηέίοπ οῇ να 
Ὀτηίο οτοσί]οπ Ἠετο πἀορίοά 15 {οππάσά οἩ «θηῃ, 

Ὅ ἰκ. 2, 9. απά Ῥ8. νηῖ, Τ, ὃ., Βορί.ς νο. ράςβασοβ 
ατθ {πο ῬοῬί Π]αείταίίοη ος ἴ]πο Αν πγκν ποτ 18 
ἴποτο απγ. {Πΐπσ {ο οοπίΓανοπο [ο {)οο-Γο]4 ᾱἷ- 
γὶίοη σοπεγα]]γ πο, εαἰ(αβ]γ {ο πο οἱοπηθη!ς. 
Τη δαμάδεται καὶ δεδάµ. ἴποτο ἵδ πο Ῥ]θοπαρπα, δαί 
απ. οποισοίίο πιοάο ο οχρτοβείοη. Τῃ φύσει, 
πσαϊη, ἵς ποῖ Ρ]οοπαρίϊο, αἱ βἰση]ῇος ἠπσοπίνηι, 
φο/ογίία. ΟΕ οοιΠβθ, {6 πᾶσα ἵξ πηθπηί ἴο Ὦθ 
ἠἠην(α{ἵηρ; ιο βοπεἰιηση{έ πποτο]ν Ῥοίης, ἰ]αί ιο 
πιοδί Γετοσίοις Ὠθαφθί5 ατο {απιθά Ὁγ παῃ. Τ]α 

χ η ἃ αν 9 / ) ζω ὃ ξ, Ε) κά μα 3 
“αῑς σοφος και επιστ μῶωγ εν υμιν Γι ειξατω εὰ τις καλης αγαστρο- 13 

ηοχί γνοτς τὴν δὲ γλῶσσαν --- θανατ. αἴθ Ὑγε]] τεή- 
ἀετεὰ ὮΥ Βρ. 1ευὺ, “ Βαΐ ίπε {οηραθ οὗ πἹθη πο 
οπο σαπ 5αράμα; απ Ἱτεκίταϊπαρία ενΙ], Ρα] οἙ 
ἀεαίῃ-Ρεατίησ Ροίθοπ.”. Τη ἀκατάσχ. κακὸν, μεστὴ 
ἰοῦ θαν. ἴετο 566Π5 ἴο Ῥε α Ὀ]επάίηπσ οἳ Ώνο 
Ίπασθξ; ---οπ6 ίακεπ {Ποπ α ἀϊδοαςε γΥηῖοῃ οαπ- 
ποί ο βίορρεᾶ, απἀ {πε οίιετ Ποπ {πε πιοτία] 
Ρίο ο{α νεποπηοις τερί]6. 

ϱ ---19. Ἠετε ἴε Αροείϊο επίοτοες {λα Ῥ{ο- 
Ρτϊοἰγ απά {πε ἁπίγ οϐ τερίταϊπῖης {16 ἴοησας, οἩ 
Όλα ρτοιπᾷ οῇ {ο ἴπεοπδίσίοποι ο{ επιρ]ογίης ἴο, 
πνοκοά απά ο Ριτροςος (λαί {αοι]ίγ ο. 
8Ραοαςῇ, ὮΡΥ νΠΙοΙ νε ατε επαῦ]εά “ {ο Ῥ]6ςς (1.6. 
ο Ἰαμά απά πιασηΙ{γ) ἀοά, ενεηπ {πε Εαίμεγ, 
(Πο]άεΠ.) ἜΤΠε ἆεερ πιοτα] οοπίταςί ]αςί Ὀδ[οτθ 
Ιπάασες α β{Ι]] Ρτο[ουπάετ πιοτα] Ἠθτο; Ὑηθτθ, 
ΠΊΟΥΘΟΥΕΣΥ, {ο Ἰάεας οῇ ία αρογίᾶ, απάἀ οἱ ἴἶια 1] 
ε[οείς οῇ {1ο {οπσιο προῃ Ἰτ, ατα ποῖ ]οβέ βἰσ]νέ 
ο{: {μα απύπιαί, οἵ Ὀταία ετεαίϊίοπ, Ἰαὰ Όδεν ]αςί 
Ῥτουσ]έ Γογννατά: πον’ «ο0Ρ, {πε Μακοτ ος αἲ!, 
απά πιαη, Πῖ5 ]α5ί Ὠεφί ν/οτ]ς, απά Ἰϊνίηςσ Ίπιασς, α1θ 
ΠΟ Ἰεδο ργασίσα]]γ, αν πιασπΙΠοεη!]γ, Ιπίτο-. 
ἀάσεά. (Βρ. 1εὈὺ.) 

--- ἐν αὐτῃ εὐλογοῦμεν --- γίνεσθαι.] “ Τμαί Ῥ]εςς- 
ἴπσ απά ομγείησ «Ἠοπ]ά ρτοσθεεά Γοπι {θ 6απιθ 
πποιίῃ, 15 οἰοατίΥ πππαίατα]ς ἴε Αρορί]α, ἴΠθ6ιθ- 
{ογ8, ρτοςθαζς {ο Ῥτονθ, ὮΥ απα]οσῖθς οῇ παίωτθ, 
Ὠιαί ὁ Όνεκε {Πίησς οὐσΏί ποί {ο Ὦο ο.  Ηί8 
απα]οσίθς, Ἠον/θνθγ, ατθ 5ο ἀθτίνεᾶ, αδ {ο σοπῃ- 
Ρ]οία Πὶ5 ρἰοίατο οῇ {πε ννοτ]ά; Ίο ἀταννς ους αἲ- 
ἵεπίοηῃ {ο ἴἶα ἀερατίπιεπί οῇ Ἱπαπ]πιαίθ παίατε 
απ λαί 6νοτΥ ρατί ΟΡ {5 ν]εῖρ]ο οτθαἴῖοη ΠΙΥ 
οοπἰπ]ραία {ο {πα Ι]ηδίταίίοη οἳ Π]5 ευὐ]θοί, {6 
[οαπίαῖης φίαπά Γογί α5 τοργοςεηίαίἶνος ο{ ΠΠΟΓ- 
σαπίσεᾶ Ππαίίετ; απά νατίοις Κῑπάς οῇ {Γ66Β, 8 
τεργεβεηία!Ίνες, αἱ οπσθ, οῇ οτσαπῖο Ῥοάΐςς, απά 
οΓ νεσείαῦ]ε Ἰ1[9.”. (Βρ. ο ευ0.) 

15. Τ]ε Ιπίεγγοραίίοι ἱππρ]ῖες α δίτοησ πθρα!ἶο, 
{ο νο] θε οὕτως, ἅο., ΤΘ[ΘΥΕ. 

19. Ἠανίης οαπμ{{οπθά ποπ ασαἰπεῖ {ο αὔαςθ 
οΓ ία {οησιθ, {ιο Αρορί]ο πον/ ρτοσθθᾷς {ο βίτίκθ 
αἱ ιο γοοί οΓ ναί ονΙ], ννατηϊης ἴ]λαπι ασαϊηδε 
εηνΥ παπά Ππα]]ος ἵπ παῖγ Ἰθοαστίςς αβευτίπρ {παπι 
Ώναί ππθεΚηθ8ς, Ῥεαςς, απά Ὀοποβοςπος, Ριουεοά 
[τοπ ἨθανοἨ; Ῥαῖ (λαί θηνγ απά οοπίαπ{ϊοη 3ἴθ 
Όιο οβδρτίης οϐ Πα]. (Έεηφοι.) Τί επου]ά, ουν- 
ενος, 866Ι1 ἴπαί ο Αρορί]ο Ἱπίοπάθά βγεί {ο 
οη/οτοθ {ιο αἀπποπ]]οη αἲ 1. 99. γίνεσθε ποιηταὶ 
λόγου, παπά ἴ]θι {ο πἀνοτί {ο ἴ]νο ού/ιον φα0]οοί. ἴπ 
σοφὸς καὶ ἐπιστήμων (ἨΠεῦτανν 1132] απ.) νο 

ΓΟΤΠΊΘΥ ἴΘΓΠΙ 8θοπΠης {ο Ἠπνο τοίθτοποο {ο ασφαἰτοά 
Νδάοπη, 116 ]αΐ{6γ {ο ππίιγα] «ασποϊ!γ. 

--- δειζάτω ---σοφίας.] Τ]νο Ρα]] 5επ»ο {5: “Το 

ως] 

' 
ι 



ΙΑΜΕΣ ΟΗΑΡ. ΤΠ. 14- -18. ΤΝ. 1, 9. 

14 φῆς 
καὶ 

15 της 
Γ «/ : » 3 ͵ 

16 ἐπίγειος, ψυχικὴ, δαιµονιωδης. "οπου γαρ ζηλος καὶ ἐριθδεία, 

3 1”, 3 - 3 1”. ’ Σ Ε] δὲ η υ »/ 

τὰ ἔργα αὐτου ἐν πρᾳυτητι σοφίας. "ει 08 ζηλον πικρον ἔχετε 

] , α υ », 5/ ς , », , πα 

αληθείας. Οὐκ ἔστιν αυτη ή σοφία ανωῦσν κατερχοµεγήη, αλλ 

496 

Υ Βοπι. 10. 18. 

- Π ς - .) - Ν ’ ν 

ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ υμων, µῆ κατακαυχασῦθε καὶ ψευδεσθε κατα 
΄ . 

21 Όοτ. 2. 6, Τ. 

ος] α 1 0ος. 8. 8. 
μεν αἱ, 5. 20. 

. . - ” ς ' »’ Π αν 

11 ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. ΙΙ δὲ ἄνωθεν σοφία πρωτον 
- ς ’ ΄ 3; 3 α ΄ . 3 9 . ἐλέ Ν 

μΕΝ αγγ] εστιν, επειτα ει, ΕπιξιΊ]ς, ευπειοτς, μεστη ελεους και 

. - 2 ’ 3 ’ 3 ' ο» 

15 καρπων ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος. ἸΚαρπὸς δὲ [της] δι- 
΄ . 3 ψ , υ ν 3 ον 

παιοσνυγης εΝ ΣΟΥ σπειρεται τοις ποιουσιγ’ ΣΟΥ. 

/ ς ον 32 - ” 

ι ΙΝΥ. ΡΠποθΕν πόλεμοι καὺ µαχαι ἐν υμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τον τομ τν 
Ῥει. 2. 11. 

. - » ’ » ο ῃ ς » ” 

9 ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑμων; ἐπιθυμεῖτε, 

Ἠϊπι «ουν, ΡΥ α τὶσΏέ απά γτίαοις οοπάμοί, ὧλε 

οογ{ οἱ ννὶκάοπα, [α8 ΕΙ] α5 αἱίογ ἴ]ο ιοογᾶς ;] 

απά ναί α- παῖ]ά νιάτα.” Πρ. σοφ. ἶ5 {ΟΥ σοφίᾳ 

πραεία. Τηἱς ἵδ φαῖά Ἱπ ορροδίἴίοη {ο {Πε τοι, 

Ραρείοπαΐθ, Πποτο5θ, απά ἀιοίαίοι]α] {δπιρεις ος 

Όμα {οασ]ους ἵπ ααθβίίοπ ππά οἴμοι 5ε]{-αρροϊπίεά 

ο6/8ο15. Ἠστο Ι ποιά οοππρατο ΡΗ1]οείΓ. Υ. 8. 

Ῥ. 40Ί. τὸ τῆς Φιλοσοφίας --- κεχρωσμένον δὲ οἷον 

ἡδύσματι, τῇ πραότητι. αΠά Ρ. 508, 

14. εἰ δὲ ζῆλον ---ἀληθείας.] ΒΥ 5ονεγα] επη]- 

ποπί Οοπιπιοπίαίους {6βδα ν/οτάς αγ ἴαΚεη ἴπίετ- 

γοσασείη,; Πίο 1 5αοεποιΒΙΥ οοπίεπάσά {[ογ 

ΡΥ Οατρζ.: Ῥαΐ, ἴ οοποείνε, π ναῖπ. Τ]ε ἀεοίαν- 

αν [τοπα, πἀορίεά ὉΥ αἰ] νο αποϊεπί απάἀ πιοβί 

πιοάσγῃ ΟΟΠΙΙΠΘΠΙΠ{ΟΣΕ, ἶ5 6ΙΠΙΡΙΕΓ απά πἹοταε αρ- 
Ροβΐΐο: (ποισῃ {πε 86η5ε 5 ΠΙΕΙ {ο 5.ππο εἰίλες 
Ἵναγ. Ἐοπάοτ: “ Βιαΐ 1 Υο Ἠανε Ρἱ{ϊοτ επνΥ απά 
φἰτῖ[ο ἵπ γοιχ Ἠθατί, 4ο ποίῖ σΙοΥΥ απἀ ε ασα]ηςί 
Ότο (παῃτ) ἳ, 6. (ἵπ ενα ννοτάς οἱ Ὀν. Βατίοη) 
ές 4ο ποε, ἵπ 5ας] σ8565, Ὀοαδί οῇ Πανίης νήκάοπῃ, 
πν]]ο γοι χουν Εἶλαί γοιτ Ὀοαρδίϊησ 15 [α]ςο Υ{ῃ 
γθδρθοῖ {ο ἴπιο Ὑἰκάοιη.”. Οη {Πί5 ἴοχί, 5ο ἃ 
Βοτιποπ ΒΡΥ Ὦτ. ΒοαίΠ, νο]. Υ. ὁδλ, Ὕμογαο Ἰα 
αποννς, Τ., Ναί ΘΠΥΥ 15, απά νΥογεῖῃ 1 οοηβίςί5. 
ΤΙ. ]ιαί ατα 15 οαµςεδ, ΟΠ ἴια ρατί, 1. οἱ ια 
ΡετΞοπ επυι πο, στεαί πια]ίορ απά Όαξεπεςβ ΟΓ πᾶ- 
ατα, ταραςΙ(γ, απά απ΄ ἱπννατά 5οπ5θ ΟΡ α πιαπ”5 
πνθακηθ5ς απά Ιά]οπθςδ; 2. οῇ ἴε Ῥθτβοῃ οπυῖεά, 
ρτοπέ παίυτα] αθί]ος, ἴμ6' [αγοιτ ο ἴπε ατθαί, 
ν/θα]{Ἡ, απά Ρτοβρετίίγ, εδίεοπῃ, απά τεραίαίίοη, 
ΤΠ. Τίς ε[[εοίς, --- οοπ{α5ίοη απἀ 9Υ6ΥΥ ευ!] ννοτε, 
1. {ο ια επυίεν; Ὁ. ἴο ἴἶα οπυῖρᾶ; α ρτγίηςσ Ιπίο 
αἲ] 5 αοΠοθΓΠ5, οα1ΠΠΠΠΥ, απά α{ίοι ταίη. 

--- μὴ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας.] ἜΤ]ε 6χρτες- 
εἶοπ ἵ5 τοιπαγκαδίθ, απἀ, ἵέ 5λοι]ά 56θΠΠ, Υ6ΓΥ 
Τ4Υ6, βἶπορ Οοπιπιεηίαίοιτ5 Ἠανο ποί αἀάπεςεά α 
βἰησίο οχαππρ]ο ος Πε. 1 Ἰανα, ΠΟἵΕΥοΟΥ, ποίοἆ 
κοππείηῖπς Ίϊκο 1{ Ίπ οδερῃ. 4ο Βε]]. διά. Ῥταί, 
ᾧ 1. καταφψεύδονται τῶν πραγμάτων. 400 Χχχὶν. 6. 
11 8 09Η, πιο] 15 'νο]] Ιπίεοτρτοίοά ἵπ 
ουγ οοΙΠΙΠΟΠ Ὑδγαῖοῃ, «έ απα]] 1 Πο ασι]ηεί ΠΙΥ 
τισ, 1. 6. (18 Βου]]]ογ αρ. Ἠοδεπῃι. ροίηί5 οα{) 

'  επα]] Τ ονοτίυτη πιΥ τίσΏί ὮΥ α Πο 13 
15. Τ]ο Αρορί]ο Ἰαά αἀνοτίθά {ο {πο νναπί ο{ 

νδάοπῃ, απά πα ππεαπς ο{ αοαπτίησ 1, 1. ὄ, εἴ 
9οᾳ., παπά Ὦς ΠΟΥ θΠίΘΓ8 ἩΡοη α 4οδετρέϊίοπ οἳ 1, 
10 ---ἶδ. πα ννδάοπι η ααεείίοῃ 15 δρἰγιίαα] 
π]κάοπα; απά 1 15 ενετ ρτοάιοίίνε οΡα σοοά οοη- 
ΥΟΓΡΑΙΊΟΠ, αοοοπιραπῖαεἁ ΡΥ α δριΠ{ οϐ ππεεκποαςς 
απά σεηί]εηεςς.---(Πο]άεπ.) Οὐκ ἔστιν --- δαιμο- 

᾿πιώδης. Ῥοπάοτ: έ Τη] ἶ6 ποί {πο νυγκεάοπι ΥΠΙΟΠ 
; οοπιεί] ἔτοπη αΌονο; Ὀαΐ 15 οατίἩ!γ, 5επεαα!], (1. ο. 
; απ]πια] ος οαγηα], Ῥε]οπσῖπσ {ο {ο παίιγα] Πιαῃ 5 
«οε 1 6ο. Π. 14.) ἀεπιοπίασα] 5 Ἱ, ο. βΙςῇΠ αξ ννθ 
πιαγ οοποεῖνε οῇ ἆαεπιοῃπς, Ὑνηοςα ν]κάοπι 15 Ῥαί 
ουπηῖπσ απά ἀοεσεῖί: απα] (ες ἴε ορροξίίοθ ἴο 
πας 15 τεααἶτες 1π ίταο το]ὶσῖοη. 

16. Τταί {λε νν]άοπι ἵπ απεβδίῖοη 15 ποί 5ποἩ, 
αρραατς {τοπ 15 Γΐ5, ννλίο] αγε {πε νεΓΥ οο0η- 
ἵτατΥ ἴο {πος5ο ρτοάισεά ΡΥ {πε (ο8ρε[ οῇ Ρρεασο. 
Οµ {ιο {ΕΓΠΙ ἀκαταστασία 896 Τ,α]ο χχἰ. 9. 1 Οοτ. 
χὶν. 0. ὁ 0οΥ, κ. 20, απᾶά Βρ. βαπάρθίςοη, ὥθτη., 
Ρ. 412. Τί 195 ΒπεΙΥ τεππατκεᾷ ΡΥ «οδερῃ. Β. οά, 
1. ὃ, 4, ναί οὐδὲν οὕτω τῶν ἀγαθῶν παθῶν ἰσχυρὸν, ὃ 
τῷ φθόνῳ µέχρι παντὸς ἀνέχει. Πᾶν φαῦλον πρᾶγμα 
15 εαἷἀ, Ὀεσοααςο ΓοΠΙ ΒΙΟΠ α 5οµτοθ ποασῃί Ραί 
εν!] οαη ατίεθ. 

17. ἨΗανίης ΑΠοννῃ γ]αῖ 15 ποί αάθ ννςάοπη, {ο 
Αροεί]αο ποὺ’ Ρροϊπίς ουί υυῃαί ἴ5, απάἀ ἰπαί ὉΥ 15 
φιαὐ[ες, νγΠ]ο]ι ατα ΕΙ] Π]αείταίεά ΡΥ Ὠν, Πα]ες 
α5 [ο]]ουνς: «έ Εἰτεί Τί 15 ριγε, οἳ ᾖ9θ ἴοπι αἲ] 
Ρο]πίίοη οϐ Πε5δῃ απά αρἰπῖέ, Ῥει[εοίίπσ Πο]ίπεςθ 
1η {η ἔεαγ οἱ ἄοά; ἴ]επ Ῥεαεεαδίε, ἀἱδροξεᾶ {ο 
Ρτοπηοίθ Ῥεαςθ απά ροοᾷ-ψ1]1 απποης πε ϱεπ{[ο, 
ο: αοοοπηπιοάαίίης {ο οίμετς ἵη (Πίπσς ποί ἰπβα] : 
θαδί {0 δε Ῥεγδιαᾶεᾶ, ΟΥ ΤΕΠΔΥ {ο αἀπη]ί α ΤΕΑΡΟΠ- 
αΌ]ο εχοιςε; Γι οί πιετεή απ οἳ σουά [γι 
αρτἰησῖπσ ΠΟΠ ΠΠΘΤΟΥ, 5Η6Π α5 Ῥεπεβοεηςε, 0- 
εΓαλ{γ, ὅτο.: ἴπιραγίαί, ποί απάαΙγ τεερεοίίησ 
ΡοΓΒ6ΟΠΒ. ΡΗΓ65, οἵ 5θοί5; τοζί]οιέ [ηροεγίςη, ες 
{γοπα αἰ] αῄεσίαίίοη οἱ βαρογίοΓ δαηπο(ίγ οἵ ΡΙΓΙ{γ. 
ὦθο Νοίθ οἨὐ 2 6οΓ. γΙ. 6. 

19. καρπὸς δὲ ---- εἰρήνην.] Τη ιο Ἱπίετρτείαίϊοπ οΓ 
Ώλ]ς ραξξασε (οπιπιοπίαίοτς ατε ποί αὐ]ίο αργθεά. 
Οπε {λΙπσ, ΠούΨενετ, 5 οετίαϊπ, (]αΐ τοῖς ποιοῦσιν 
εἰρήνην 5ποι]ά Ρε τεπάεγεά 6 πο επ]ναίο.. Τε 
56ηςο ἶ5 Ψε]] εχργεςεεά ΡΥ Που απᾶ Ώοσάτ. αβ 
{ο]]ον/ς: «« ΤΠεΥ νο 9ονύ α οασε[ιι] ἴΕΙΠΡΕΥ ΠπαΥ 
88516 {Πεπηςε]νες {μαί {16Υ 5Ία]] τεαρ α Λαγυεδί, 
1π α ννοτ]ά ννπετο ττσ]ιίεοιμσεδ βουτίςηθς 1ῃ δί6Γ- 
πα] ραεε;” ο0Ἠ, ἵπ {πε ννοτάς ο Βρ. Ἠα!], “« {1εΥ 
βΊα]] Ῥε 516 {ο Τθαρ {Πο /γιώΐ οἳ τισηίεοαςβηοςΒ 
ἵῃ σ]ουΥ, ΝΠο Ἠανθ ΦΟΝΥΗ {ο δεοᾷς ο{ ρεαςο απἀ 
οοποογά. 

ΤΝ. Έποπι εχΠοτίαΠοηῃ {ο {ο οι] Πναίίοηπ οϐ 
Ρ6ᾳςς, ιο Λρορί]ε σ]ὶάες Ιπίο τεργε]ιοηκδίοπ ο 
{ο ορροείέο ἀἱδροεί{ίομ, --- ΠάΠΙΕΙΥ οῇ. απιατγθ]θ 
παπά ἀἱδραῖες, {ο υηῖο] {οο ΠΙΠΗΥ, οερεοία]]γ ος 
{πε {6Π6ΠΘΙ5, ΟΥ ἴποςο αβεοίεά {ο Ὦο 5ιςοῇἩ, νθΓθ 
ῬτοβαΡ!γ αἀάϊσοίοά. Νου ίηοςο αγοθ {τασθά Γγοιπα 
ἠπαίγ οτἰσίπα] ρτίησ, 6ΥεΠ ία Ἰηςδίς απά ραξβίοηβ 
παίυτα] {ο {ο Ἠπππαπ Ἠθδατί. (Ροἱ{.) 

1. πόλεμοι καὶ µάχαι] “ οοηίθεί απά κἰτῖ[ες. 
Τί 18 ποί ασγοαἆ ΥΠθί]θγ οτυῖ] ΟΥ τε[ἰστοιις οοηίθη- 
Ποπς απο Ἠθγο πιθαπέ. Ῥθγμαρς ῥοίΐι, κἶπορ ἴ]θ 
16νψς πνθτθ Ῥτοπο Ῥοίῃ {ο 5εἀ!ίῖοη απά τε]ίσιοιβ 
ἀἱδριαίθβ. Τπ οἰίπεγ σαςθ, ἴΠεγ οτἰσἰπαίεά ἵπ {8 
ΒαΠΠ6 5ΟµΓΟ6, ἡδονῶν, ζηδί ος [απνουτίίο απἆ οΠεί- 
μεά Ῥαδείοης. ἜΤη6 Ῥεςδί οοιππιεηί{ οη {Πίς ρας- 
Φασο ΠΠαΥ Ὀο6 {οππά ἵπ α Κἰπάτεά οπθ αἲ 1 Ῥεΐ. Ι1. 
11, απἁ Ῥοπι. νΗ. 20, Ὑηετε 566 Ἰοίεθ. Στρατ., 
66 ννμίοπ εχοτί {Παῖγ {ογοςθ.” 

2,5. Τη βεπ5ε Ἠετο ἶ8 ν/6]] οχρτεξςεά ὮΥ Μγ, 
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ε 7ου, 27. 9, 
4 8δ. 11. 
Ρε, 66. 18. 
Ρτον. Ι. 28. 
ξ1α. Ἱ. Ιδ. 
σετ. 11. 11. 
ἃ 14. 1ὸ. 
Ετεκ. 8. 18. 
Ζιιο], 7. 19. 

ΜΟΝ, ὃ. 4, 
Ῥοπι, 8. 6. 

ς - ’ 

Όμων δαπανηυητε. 

υ ’ . υ . -” 

του κουµου ἐέχύφρος--του Όεου 

1 ὀομη 2. 15. 
ε6εη. θ. δ. ἃ 8. 2]. 

Ηο]άεπ (μας: Ύο ειῇεγ Ἰαδί {ο ννατ ἴπ γοιτ 
ΏἹεπιροτς; γοι οαπσοτ]γ Ρις ὙἨλμαίενεγ ἱΠοΥ 
ΡΙοπιρί γοι {ο, παπά 5εί γοιτ Ἠθατί προῃ {Ποίτ 
ριαἠΠοαίίοις γοί γοι ἆ4ο ποί ουίαϊη ο οῬ]εοίδ 
νε γοι 5ο ΙποτάΙπαίεΙγ οοναί; απά πο ΤΘαδοΠ 
18, ἐπί γουγ Ποατίς ατο Ροπί αρομ {θιπροτα] {μ]ησς, 
ἱπείεαά ο{ Ὀοῖησ ἤχοά προπ (ο, 1ο εαςῇ ἶ8 
Ώιο σοα5ε, {Πουισὴ γοι αδί, Υοι 4ο ποίῖ τεοσθῖνε, ἢ6- 
οπμ5ο γοιι 45 απη]δς, θείησ νΠοΙΙΥ Ιπίεηί ο. ἴἶθ 
στα(ΙΠοπίῖοῃ οὔ νοιτ 1Η5ί5 απά ραδδίοηθ.. Φονεύετε 
πνοα]ά 56οίῃ α Υ6τν ἨαΤδῃ {θγπι, απά {μας 5οπηο 
οοπ]εσίπτο φθονεῖτε, Νίο] 1 ποί οουπίεπαποεἆ 
ϱγ Μ95. ου Ὑουβίοης. Ίε ΠΙαΥγ, ΠΟΥΝΘΥΕΣ, ίακα 
Φον. οῇ Ιπίοπί απά ἀἱδροξίίομ, ταίπετ ἴπαπ αοΐ; 
α. ᾱ. “' Ύο {οδίοΓ α Ὀἱοοἆγ Ιαίτεά ος αἰ] νο δίαπά 
η {6 ἵναν ο/γοιγ ἀοδίσης. 

4. Το πονν αἀπποπίφ]ας {απι {ο αὐβίαῖη βοπι 
ἴλοβο Ἰα5ί5 ννησησε οοπ]θ ςἰγίες απ ἁἀἱδεεηδίοης, 
απά, Ἱπάσσς, «Τοπ α]] οτοοβδίυο αἰἰας/ιηποπέ ἰο (ἴ]ια 
ἐιῖπσς ο) {ὲς ιοορίᾶ. ----(Βοἱί.) Εκροδίίοις αΓθ Ἱπ 
ρεποτα] αστοεά ἵπ απἀθγείαπάϊπσ µοιχ. ο δριγτί- 
παῖ αάμ//ογι, οτἳ Όαδα νοτ]άἰγ-ππιπάσάηεςς, νο] 
π/ου]ά τη] πο βαοτ]βσθ ΓΟΓ Γθ]ἱσΙοΠ. Φιλία τοῦ 
κόσμου, “' ΙοπάξΒρ νΥΠίῃ {ηε ννοτ]ἀ, (566 πιΥ Νοία 
οη Τπασογά. 1. 91. Νο. 1.) 1. 6. ία εοτταρί ρατί 
ο Πές Ἱπιρ]γίης οππη{γ {ο (οά, ας Ῥαίπσ αἱ νατ- 
ππος ΝΙΠι Π]5 ρ]απς {οχ {ο Ρτοπιοίίοη οῇ γΙτίπε 
ἃπἀ Ἠαρρίποββ. Καθίσταται, “ἶδ [ετεβργ] Ῥε- 
οοπιθ.” 

ὃ, 6. ἢ δοκεῖτε--- χάριν.] ἜΤ]ετε ἶ5 α οοης]ἆοτα- 
Ρ]ε ἀῑ/Ποι]γ οοππδοίεὰ ννἰ(]ι ί5 Ρᾳββασε, αἱ Ί6αςί 
αοοοτά(ηπσ {ο ἴἶα αοΙΠΠΟΠ ραποίπαίοη απά ΙΠίεΓ- 
Ρτείαίίοῃ; ννμἰο] 15 ({ο αδο {αθ Ὑοτάς οῇ ῬτοῬ, 
Φολμο]εβο]ά) λΙ5, ---- έ Ενας νο ραββασα ΥνμΙο] 15 
εμας τερτοροηία α5 α αποίπίίοη {τοπι Βοτἱρίατε 18 
ΠΟΝθτο {ο Ῥο [οαπά {Ποτα, πογ αΠΥ (μΐπσ ε[ῇ- 
οἰεηί]γ ποητ {ο 1έ {ο ρᾳβς {ος αποίµοτ {ογπι οῇ ναί 
Ώιο Αροεί]ο Ἰαά ἵπ Πὶς πι]πά. ΧΝος, 1 1 νοτο κο, 
πγοιπ]ά 1 πια απν (πίπσ οϐ α οἶσατ αγσαπιθη{ 1ῃΠ 
οοηπαχΙοῃ να {μα οοπίοχί. ἈΝουγ βΠαΙΙΥ, ΙΓ ννο 
ἴακο πνεῦμα Ιπ ἴἶνα 5οηςο οῇ νο ηπιαπι ἀἰκμοφζείοπε, 
38 86εΠῃ5 1Π ΠΗ5 νίον {ο Ὀ6 ΠΘΟΘΒΡΙΓΥ, ἀοθς 1{ αρ- 
Ρεατ οπρΊρ]ο ο οχρ]απαίίοἩπ ΝΝΗΥ {5 εποπ]ά Όο 
σα]]αεᾶ 6 νο ερῖγξ ναί ἀννα]]οί]ι Τη ας, ννμΙοἩ, ΟΠ 
Πιο οίποτ Ἰαπά, ἶ5 α ν6ιγ πβασ], απά Ῥτορος, απά 
πίο]Ηρίο]ο ἀθκοτίρίίοἨ οὗ {πο Ἠοῖγ Βρὶτίέ, νο 
οοπιθς Ιπίο Ώο]1θναίς ΓΟΤ {ο ναιγ ρητροςο.. Το 
ανοῖά μή ἀΙΠοΠγ, 6οπιο τοβδοτί {ο οοπ]θοίπτο; 
πνπ]]ο οπου 5πρροδο (ο νοτς {ακοη Γοιη 4Π 
ΑΡροοτγρ]α! Ῥου]ς: οί] πιοί]ιοὰς α]]κο οὐ]οσίίοι- 
αρθ. Απά {ο τοσητά (νι οί νους) ἴἶιο νπο]ο ρας- 
βασε αδ η Ιπίοτρο]αί{ίση, 19 ομέὗης, Ιηδίοπά οῇ πΠ- 
γίης, πο Ἰκποι, Τί 15 Ὀδρί {ο 54ρροςο (ΥΥΙἩ ΠΊάΠΥ 
οιη]ποη{ Οοπηππθη{α{ογβ) (μα ἡ γραφὴ το[ογς {ο ιο 
Ρτεσσάἶπσ εοπίθησο, απᾶ α]]πάθς {ο {ο σοπογαί 
{εποιγ ο) Δοπίρίητο ΤΠ {8 ἀθο]αγαίοης ΟΠ ἔλο αῦΌονο 
εαὐ]θοί, 1. 6, οϐ ΠΠοπάςΙΙρ νντ] νο ννοτ]ὰ, οἳ 
Ψ/ο]]γ-πππάθάηοςθα. (366 3οἨηπ χν. 18 --- 20. 
Μαι, νἰ. 4. Τωήκο χνὶ. 10, 15, ἆτο.): αἶκο, εἶναί 
αϊο γουςο 18 {ο Όο ἁϊνιάσά Ἱπίο (νο Ἱπίογτοσαίϊνο 
Ίαμςο Τί πιαγ Ρο τεπάστοά, υγ Ῥτοί. Ῥε]ο]ο- 

Δ 2 3/ δ. / Δ 
καὶ οὐκ ἔχετε φονεύετε καὶ 

’ 6 ΔΝ ] ο - », δὲ ὃ η α ἃ ἃ 9 ς ον αμ 

Ἰάχευθε καὶ πολεμεῖτε, οὐκ ἔχετε δὲ, διά τὸ µη αιτεσθαι Ὁυμᾶς 
" 5 2 , , - α - Π ω ς πα 

Σαιτεῖτε, καὶ οὐ λυεμβάνετε, διοτι κακώς αιτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ηδοναῖς 3 
3 . « ς 

ἆ ΠΤοιχοὺ καὶ µοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία 4 

ΙΑΜΕΣΡ ΟΠΑΡ. Τν. 2---5. 

ο εν] ’ .) 

ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖ», 

-- ’ » » κ Ὁ εἲ 2 Εν - π 

τοῦ κόσμου ἐχεφα τοῦ Θεου ἐστιν; Ὁς αν οὐν ῥουληΦή φίλος εἶναι 
Ευ) ο 5/ ” ς 

καθίσταται. ᾿Ἠ{ δοκεῖε Ότι κενῶς ἢἤ ὅ 
/ ν “ . ν΄ ο 6 : ’ 3 λ γ αν . ὁ μη. Φ γοσφη λεχει; προς φύῷογον ἐπιποῦεῖ το πνευμα 0 κατφκησεν ἐν ἡμῖν; 

Πε]ἀ, ἴἶαδ: “«Ὥο γε ἐπ] ἐἶναί {ιο βΒοτρίατθ 
ερεακείῃ π ναῖπΊ Ώοες ο ΒρἰΓίί εμαί ἀννε]]εί]ι 
1 Ἡ58 Ἰαςί {ο ϱΠνΥ 1”. ΟΓοοιΙ5ε οὕτως ἴδ ίο Ό6 πηΠ- 
ἀθγείοοςά ; ννμΙσἩ ἵπ 5ο ε)Ιρίίσα] α ὙΥγίθγ α5 απ1ςβ 
ἴΦ ηοί νευγ ματ ; α. ᾱ. “' Ἑλη]ς γε ναί ιο Βοτίρ- 
ίαγα ερεακείῃ ΤΠ ναῖῃ [ος νποιί σοοᾷ ΓεαδΟΠ 1Π 
οοπάεπππίησ {Π]5 ννοτ]άπεςς] 1 Νο. Απάαραίη, 
4ο γοι πΙπ]ς εαί χε ἨΗοιγ ΑΡρΙΓΙέ νο] ἆννα[]αῖ 
Ίπ 5 ἱ5 Γ[οπά ΟΓΕΠΥΥ Ί Νο! Οπ νε οοπίτατγ, Ἡο 
σἱνεί]ι πιογο ϱταςθ ἵπ οτἆςτ {ο γεδῖςέ 1.7. Τ]ο Ἰαςέ 
εἱα15θ, 8016 8ἹΡρο5θ {ο ανα τείετοποθ ποί {ο - 
επυή, Ὀαί {ο τωογίαἰίπος. . Τί εἰου]4, Ἰονθνοτ, 
8οοΙΏ (απά {πο γγοτὰς Γο]]οννίης εοπῆγπι {ή νίευν) 
Ώναί νο τε[οτεπςο 5 {ο αἲἰ λε απο]τ]δίαη ἀἱβρο- 
βἰί]οης αΏονο αἀνοτίεά {ο; Ρεϊποῖρα!1γ, ΠΟΥΥΘΥΕΣ, 
ο ναί ἀἱδροξ[ίοημ, πνΠΙοΙι  ΙΠΙΥ ρίηος αἲ οίμοτς) 
σοοᾷ, απά ἰμδέιο α[ίετ 1, ---- ἀταννς α[ίοτ 1, ας τ 
ντε, αἰ] Πε οίπετ ΚΙπάτεά γίσες Ἰηκαά ννῖια 
ΕΠΝΥ, --ᾱ5 ᾖαίγεᾶ, πιαζῖσο, απᾶ αἲὶ αποματιίαθ]θ- 
πθ58. Τ]ο Ε1]] 5εηεε ος {θ πεχί γ/ογάς 566ΠΗ5 Το 
δε: “ ΝαΥ, 5ο [ας {τοπα {παέ, Ηε σἰνεί] πποτθ ϱταςθ 
Όναπ {ο Ίεανθ ἰοβο ΥΠΟ οῦΘΥ Ηἰ5 Ἰο]γ πιοίβῖοΠς, 
{ο 5ο] γνοτ]ά]γ απά απο]τὶςέίαη {επιρευς.”΄. Ἔπιπο- 
θεῖν πρὸς Φθόνον ἵδ ἃ Τατ οοηδίταοίίοη; γεί ἴμθ 
6ατηθς γηίαχ απά 15 ΟΡ ἐπιπ. οσο ἵπ Ώειί. χΗΙ. 
8. Ῥεαἶπι κ]. 1: Ἱκσχι. 2. 

Οµ ια {οἱ]οννίησ οἰίαίϊοη {Ποπ Ῥτου. Π1. 94, 5οθ 
ἸΝοίε αἱ Μαιΐ, αχΙ, 12. Τη ία ργεδειί αρρ]ίσα- 
ἄοη, ὮΥ ία ὕπερηφ. πηδί ο ἀεποίος αἰ] {ιο {οτε- 
ροἵηρ οἰαβςες ΟΓΡΟΓΙΕΟΠΒ, --- πε οπνΊοις, {Ἠθ ναίη, 
ἴπο οεηδογίοις, ἔπο απαττεἰδοπις, ἴπο αρἰγια]]γ 
Ρτοιά, απά ἴε ννογ]ά]γς νο, α5 {ευ τοκῖςί ἴθ 
ρτασθ, απ, ἵπ νατίοιβ νναγς, {ταηπβστοςς ἴ]θ νγ]] ος 
(ο, πιαγ Ὀο φαϊᾷ {ο Ὦο ὕπερηφ. ἃ5 5ο]ης {Ίποπι- 
εοἱνες ασαϊηςί (οά, απά αοϊίίῃσ α5 Πῖ5 ϱΠεπῃῖθΒ. 
Οµπ (Πίς ν]ο]ο Ροτίίοπ οῇ {Πα ΟΠαρίετ πρ {ο λα 
επά οῇ ν. 11. 5εε Πο οἱασαπί ΙΠηκίταίοης οἳ Βρ. 
1600, βαοτ. Τ1ἱ. Ρ. 251 --- 251, Υν]ιο ἴλας ίταςςς {6 
οοππθχίοη απά Πιοτα] σγαζαίίοης οῇ ἴ]α Ῥαβκαρο : 
ἑ Ἐ]τει ο ἶ5 ἀεβοτῖρεά αξ κεῖηπσ ἸἨήπηςε]{ ἵπ 
Ῥαΐ]ο-ατταγ ασαϊηςί {ο ρτοιᾶ, Ῥαί Ἰο]άϊῖησ ου 
{ογπας οῇ Ῥεασθ, τεοοποϊ]αί]οη, απάἆ {ανοιχ, {ο ἴ]α 
Γιηπιβίο; ννεησθ {Πο Αροξί]ο οχ]οτί5 {ποβδα νηοπα 
ης ἵς αἀἀτοβεῖπα, ἨΙΠΩΡΙΥ {ο απγο]] {ποεπιςε]νοἙ 
ππά6γ ἀοά, απά βΤΙΙΙΥ {ο Καερ {Παῖγ ταη]ς. Τη 
Όπο πθχέ ννογᾷς, ΄ βίαπά αραϊηκί {ο Ὠον!], ἅτο., 
νο πο ίπτγ πηδίαρ]ιοτ ἵδ οοπήπαθά ; αβίοτ νΥη]ο] 
Ιτ 19 ἀτορραά, απά {Πα πιοτα] πιοσηῖης φίαπάς Γοτί]ι, 
Τι 19 ον, Ἰουν ἴ]χοςθ Ὕν]ο Ὠπά πανν]γ εητο]]εὰ 
{νοιηςε]νος, θγς {οτηηες ςἐηπργς, ΟΥ {ΓἄΠΒΟΓΘΒΒΟΤΑ, 
πτο {ο }δἱ8{ {1ο [λευῖί ; ΠΧΠΙΘΙΥ, δη οἰεαπκΐπια ἐ]ιοὶγ 
/ιαπᾶς, 1. 6. αὈπίαϊπίπσ {οπι γν]οκος αοίοης: απά 
ουν νο «ἰοπιθίο-ηεἰπιίοά, Ἱ. 6. ΡΘΤΟΠ8 γνανοτίης Ὀ6- 
Ώνοση Ίοηρ-οοπβγπιθς Ἠαδίίς οῇ ον!], απά Ἱποῖρίοπε - 
νήκ]ηος {ο Ῥοσσπιο σοοά, απ {ο ΄ἀταν πἰσῃ {ο 
(ο ςἸ ΠππησΙΥ, ὉΥ ρυτίθγίης 1Ποαῖτ Ἠθατίς,) ἰ, 6. 
ΡΥ αποφαἰτίης ππ. Ἱπνατά ργϊποῖρ]ο οἳ σοοάποςΒ. 
Βυΐ Ἰουν ἶ5 δ {ο ο αἰίαϊποά Ί Ὃπ ο οπο 
Ἰαπά, νο οπηποῖ σἰνε Τί {ο οπΠεο]νος: οἩ 119 
οἵ]ιον Ἠαπᾶ, ἀοά νἩ] πο σγαηί 1 {ο Ἰα7Υγ ννίαηθα, 
απά Ίνα] Γοπηεὰ Γοξο]Π{ίοΠ8. Α΄ ΡτεραταἴοΓΥ ΡΙΟ- 

αν. --------. 



ΙΑΜΕΣ 06ΗΑΡ. ΤΥ. ϐ6--- 19. 

6’ ΛΓείζονα δὲ δίδωσι χάριν" διὸ λέγει Ὅ Θεὸς ὑπερηφάγνοις 
ρ ω 3 / 

Ἰάντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χαριγ. 
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{1ου 22. 99. 
Ριοῦ, 9. 8, 

σ γ ΄ ἃ 29. 19. 

Έποταγητε Μαι. 28. 19. 
7Ἰ 1 άκε ]. 52. 

στ - -” 2 . Π . ΄α ε] 3 ς . ἁ 3 ν 

8 οὖν τῷ Θιῷ. αντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται αφ Όμων ἐγγί- κ ιβ μα 
ά φῦ Δ » .. ς ο 

σατε τῷ Θεῳ, και έγχιει υμιν. 
” ΄ -. ς ιο 

Καθαρίσατε χεῖρας, αμ αρτωλοῦ, 
Ἶ 1 Ρει. 5. 5. 

και σ ΒρΙ. 4. 21. 
1 Ρει. ὃ. 9. 

ἱ ; / Δ / : 

9 ἀγνίσατε καρδίας, δίψυχοι. ' ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαὺ- λα ῖσα. 1 τδ. 
ς , ς ” 3 , ’ 9 ς . 3 ’ 

σατε. ὉΟ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος µεταστραφήτω, καὶ η χαρα εἰς κατη- 

10 φειαγ. 

1 

κ ή; α μή. » , ι ε ; ατα 

Ί απειγωύητε ἐνωπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ψωσει υμᾶς. 

Ἱ πὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί ̓  

84ρτα 1. 8. 
1 Νίαιι. δ. 4. 

κ Ιου 22. 99. 
Ῥιον. 29. 28. 
Μαι. 28. 19. 
Ίωακε 14. 11. 
δ 18. 14. 

-” .] 9 

ὃ καταλαλῶν αδελφοῦ, καὶ η 
] 3 ιο) ., ’ ’ . . 

κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καταλαλεῖ νόµου, καὺ κρίνει νόμον᾽ εἰ δὲιρΟΥ 
[ , 2 ο} ν / 3 ο / ν ) ς 

19 νόµον κρίνεις, οὐκ εἰ ποιητης γόμου, ἀἆλλα κριτής. Εὶς ἐστιν ὁ γο- 
1 ΥΙαιι. 7. 1. 
Τ,ά]εε 6. 97. 
Ῥοπ, 2. Ἱ. 

1 ὅοτ. 4. 5. , ’ ο 2 ’ . Ν -.. ει 

µοθέτης ὁ δυνάµενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι σὺ τίς εἰ ος κρίνεις τὸν πι Βοπι. 14. 4 
«/ 

ἑτερον 

18 3 αγε νῦν, οἵ λέγοντες' “Σήμερον 
’ ’ | Ὑ ’ 3 -.ω 

τήνδε τὴν πόλιν, καὶ } ποιήσωµεν ἐκεῖ 

σ685 πιαδί ἴακο Ρ]ασθ, ΥΙΟἨ {1ο ργογεπίῖησ σΓαςθ 
οὗ ἄοά ἶ5 ονοτ αἱ Παπά {ο Γποἰίαίο απἀ ΡΓΟΒΡΟΘΓ} 
ἠθ ΡΓοςθ»», --- ΠΔΙΠΕΙΥ, οἳ ΑποθΓθ τερεηίαηοθ. 
Τπει ατα σταρ]]σα]]ν ἀεδοτῖρεὰ {ια γνοτκίηρς ος 
ταρθηίαησθ. ΟΕ πο ΝΟ 185 ὃ γέλως --- µετα- 
στραφήτω παπά καὶ ᾗ χαρὰ εἰς κατ. ἴα /0Υπιε» γεζα- 
Ρἰέίαίεα ἴἶνο φἰαία ΟΓ (ΘΠΗΡΟΤΑΓΥ ΒΟΥΤΟΥΝ 5 1οαἰ[ἴπιο 
Ρείπσ Όπ{ απ ποὔοῃ οἳ {6 {εε]ίπρς Ψπεη οχοῖίες, 
ποῖ α οπ]πα Παθίίια] {6ππρετ ο{ {πε παἶπά απά Ἠθατί. 
Της ἵτ 5 ποδί οοτΓθοί]γ ορροβθά {ο ἰαμσ]έεν, 
αἶδο {Π6 {επιροτατΥ εὔεοί ο/ίεπιροτασγ οχοἰίεπιεηί. 
Ἔ]ο Ἰατίοτ ἀεεοτίοος ποί αηΥγ {μ]ησ αχίθΓπα!, ΟΓ 
ἀθρεπάεπί 1Π αΠΥ ἀεστες οἨ απίπια] ΠΏρΓθβΒΒΙΡΙΗΗΥ 5 
δαΐ α ἀἰκροδίίοι ννηοςθ τοοί ἶ5 ἵπ ἴπε Πθδατί; ἄε- 
/ροέΐοπ Ὀθεῖηπσ α 86ΗΏ506 ΟΡ ΦΟΓΤΟΝ αηϊησ]εά ΥΠ 
εἨπιπς ; {πε ἀααριίετ οῇ οοπίτΙ{1οἩ, απά ἴπο ρατεηί 
οἱ Πάπα ντ πιοδί ςΠαΡ]γ ορροβε {ο {Ίο 8εη5ο- 
1658 761 οἳ ἴα ΓΓάΠΕσΤΘΑΒΦΟΓ : απ Ιπν/ατά Παδ{, 1οο, 
Ὀαέ οἳ α οματποίετ ἴθ πιοδί «Ιποοηβίδίεπί η α 
Ογ]κίαπ ρίγα, ΊΤοΓΘονετ, μα ουννατά αοί οϐ 
ορα/ὗισ οοττθεροπά5 ν ία οιίννατά εἰραπεῖπσ 
ο/ Παπάς, Ἰπδί Ὠο[οτο; απἀ, ἵπ Ἰ]κα Πιαπηετ, πο 
Ἱηννατά {εο]ίησ οῇ ἄε]εο[ίοπ αστεςς νι} ἐπαί Ἱπννατά 
Ῥηγίβεαίοπ οί Πιεαγί 5ο ]αἴ6ΙΥ απἀ 5ο Γοτοῖβ]γ επ- 
Ἰοΐίπεά. ΄Τ]ηο οοπο]πάϊπσ 8εοηΠίεΠςθ ταπεινώθητε, 

ο. Παρρί]ν ἰογπηϊπαίος ἐΠῖς πιοτα] Ῥτοςθβ5. ἜΤ]ηο 
[παῖί οἱ ννε]]-αίέεσιρετοά ἀε]εοίίοη 15 το]σίοις Πι- 
πα] πίίοπ. Ὀδίογαο (αοά ς πι 5 νο Αρορί]ο Ἰαά 
σοπιπεησσθὰ, απά ΥίἩ Οπή ο οοπο]άθδ; αΠΠοΣ- 
ἴπσ οπΙγ {θε 6ητο απά οθγίαϊη τοαδι]ί απἆ τενγατᾶ 
οΓ Μωπιϊ/ἰσίοπ, 5ο ραγρδαθά, απά 5ο αἰίαίποες.} 

10.  Ἠετε {ο Αροεί]ο 5υβ]οίπς 8οπης πποί]νος 
{οτ εοπκο/α {ο απηϊἀςί {πο ἆθερ 5ΟΓΓΟΥΝ απά τερεηί- 
ππος ἴο ΠΙοἩ {ΕΥ αγο οα]]εά, --- ΠαΠΙΘΙΥ, ναί 1έ 
κ], ΙΓ 1 Όο τοα], Ἰδατί{ο]έ, απά ρτοάποίἶνο ο/ίχαθ 
τοΓογπια{]οπ, Ὀς (χα πιθαῃς5 οὗ ταςοπιππθηά]ῃΠσ ἔ]γθῃι 
{ο πο Ὠϊνίης οτσίνοπςςς, απά ταϊθίπς {Πθπῃ {ο {θ 
Ὠινίπε [Ἀνοιγ, 

11. 19. Ἠοτε ιο Αροεί]ο ννατης {ηθπῃ ασαἰηςί 
αποί]ετ ονΙ] ἀἱεροβίίίοη πδατ]γ αἰ]οά {ο α Ύ1αΓ- 
τ6]βοίης παπά οπν]οις αρἰγ]ῖ, ---- ΠάΠΙΘΊΥ, οηΏθ ΟΓερ- 
811 παπά ἀείγασίίοπ,; τοπηϊπαϊησ {Ίχοπι ναί 516] 
αττοσαπί οθηφβοτίοµςηθςς Ίνας, ἵπ ε[οαοί, οεηκιυτίησ 
ος οσπζεπππίησ να ΟΠγὶκίίαπ Ίανν, νο] Εοτοῖᾶς 
βαοΏ α ἀἱδροβίίοῃ, 1. ον ἀθερίείησ 1{5 Ργο]ὶρί- 
Ώομς ασαἶη»ί ἀθίτασίίοπς 2. ὉΥ βΐης ἵπ }πάσπιεπέ 
ἩΡΟΠ πο Πίῃοςς οϐ 11ο Ίαν ταίμες ἴἶναπ ρργ/ογπι- 
ὑπς ἵες απᾶ Ὦγ Όνας «οβῖησ αρ α5 ατυ]έογς οῇ {πο 
«3ΝΝν, αδητρίησ πο οῇϊοο οῇ Ίαν/-σίνει απά «9 πάσα, 
[τοπα νο Οπε νο αἱοπα ας ἴΠθ ΡονΘΓ οἱ οοἩ- 

ΥΟΙ.. ῃΠ. 4υὖ. 

κε π Ῥτου. 97. 1. Δ »} ” 3 

καὶ αὔριον Τ πορευσώμεθα ο ο 
Ρ] ν / Ν ῶ ’ 

ἐεγιαντον εγοα, και Τ ἐμπορευσώ-- 

ἀαπηπαίίοη ογ ασηυἰ μία], αγναταῖπσ ἀεείτασίῖοῃ, οἵ 
σταπ/ἶπςσ α]ναίίοηπ. Όπ (6 ἰοχίδεε απ αἀπ]]Γᾶ- 
ΡΙε Γβδοοιγ5ε οἱ Ὀντ. Βατγον, νο. ἱ. ρ. 216., 9Ἠ 
ἀείτασίίοη. ΒΥ ἴ]ιθ νόµου 8ΟΠΊ6 υπάετείαπά {θ 
Ίαν οἳ Μοεες; οί]μθΙς, ἴΠο (ἄοβρε]. Βρ. ΜΙάάΙ., 
Ἰούψενετ, (λίηΚ5 (μο ατσιαππεηί 5 ποί οοπβηοεά {ο 
εἰίμος, δαἱ, ας ἵπ Ἠοπι. Π. 2ὅ, εχίεπάς {ο ΤθἱΊσιοἨ, 
ΟΥ πιοταὶ οὐ]σαίίοπ 1Π 15 πιοδί σεηετα] 8εΠ5θ/ 
α. ᾱ. /΄ Το αἲ] τε]σίοπ, οππάοιτ απὰ σοος-γ]] ατα 
οβ5επ/]α], ννμεί]ογ νε ϱο 6νς, Ο]ΙΓΙΡίΙΠ8, ΟΥ ΕΥΕΠ 
οῇ {πα ΠΙΙΙΡΕΣ οἳ {Ἴοξο ἩΠο απο α Ι4Ν παπίο 
(πεπηβε]νος.”.  Απά Ίο οἶίες ἄοπι α ΠαροίϊηῖσαΙ 
Ὑτ]ίετ Ἱπ Ἀολοείίσ. ἨΠοτ. Ἠευ., « Ναεπιο αἰίετί 
ἀείταλΙέ, απὶ πο θΊπη] Ώειπῃ αρηοσοεί. 

19---16. Τ]εο Αροεί]ο πεχί Ρτοσθεςς {ο Τ6αρτονθ 
απᾶά οχρο5θ {πε 5ε|/-ει/ΠοΙεποΥ, ΥΥΟΤΙάΙΥ ερίτῖῖ, 
απά απρε]ενῖησ Ἰτγε]ὶσίοις Ιαησιασς, ΥΙΟ ντε 
ππαπ](οςίοά Ὁγ ΠΠαΠΥ ἵπ αποίεγ ΝαΥ. [5οοίί.) 
Ῥτοξιπηπίησ {9ο ΠΙΙΟΠ ΟΠ {116 ργεβεπί 6, απ ποί 
Πανῖησ α ἀπθ τασατᾷ {ο {Πεῖγ οἵνη ΓΓα1]{γ απά ΠΠΟΤ- 
{αμίγ, απἀά Ῥετρείμαὶ ἀερεπάεηπσε οπ {1 Ρτογ|- 
ἀεποο οῇ ἄοά, {Πεγ 5ροΚκο οῇ ίπε Παίατο νῃ ες- 
οεβδῖνε οοΠηβάεΠοθ. "γε 5866Π15 Π9Γ6 {ο Ὀ6 α ΓοΥΠι 
οί ϱο]ἱοίίησ αἰ{επίίοη; αδ 15. 1. 18. καὶ δεῦτε δὴ, 
διελέγχθωμεν, λέγει Κύριος, απᾶ 89 {ο Γωπίίη ασο. 
η σήμερον καὶ αὔριον ---- κερδήσωμεν ἴπο Αροεί]ο τερ- 

τοβεηίς {πα υογ]ά]γ-πιιπάεά ρετδοης ἴπ απθείίοη, 
α5 «σηἴπο, Υνηαΐί ΡοΓΏαρς Ύναδ ΙΣΙΠΙΙΥ οΠΙγ Όια 
ερ]εοί οῇ {Παίτ {ιοισ]ίς. πε τεβρυκο, Πονενοτ, 
15 ν/ε]] ροϊηίεάἀ. Τ]ετο 15 απ α]αξίοπ {ο {ο οοπῃ- 
πηθτοῖ]α] Ῥαδίηθβς Ιῃ υΥΠΙο αἱπιοςί αἰ] Γογοῖση | 6ννβ 
Ἠ/θτο ϱησασεά, απά {ογ {πα [αγίθγαπσες οΓ υ/ΠΙο] 
«π6γ Ἰαά {ο ίακο Ίοησ ]οαγΠ6γς {ο ἀῑδίαπί {ταάϊπσ 
Ῥ]αςθς, α5 Έγτα, ΑΙοχαπάτία, ΑποσΠ, Ερµεςης, 
ΟοτΙπίμ, Ῥοπια, ὥο. 

Τ]ετε Ίιας Ώθεη πο Ἠήί]ο ἁοιαδί απποηπσ Ἱεπγπεά 
ΠηΘΗ, ΝΠείμεγ {μα Γπαϊσοαίζυος ΟΥ 1ο ῤιποζυος 
ατα Ἠθτε {ο Ὀ6 τεαά ἲ ἜΤηε 5εη5ο 56οπ5 ταίμοτ {ο 
τοφιτο {πα /όγπιο, ἨΥΠΙοἩ 5 5αρροτίεά ὮΥ ἴπε 
αποϊεηπί Ί6Γ510Π5. Ὑδί {λο5ο Ύ6Γ5Ίοη8 αἰπιαά αἲ 
{Γγοεάοπι ο{ 5εηβ6, ταίπογ {Παπ 5ἰγῖοί Π{ογα]1{Υ τ απἀ 
{πετγε[οτο ατθ πο σοοὰ ον]άεηῃος 1η 516] ἃ οπςθ 48 
Ειδ. Εχίογπα] {οβδπιοΠΥγ 5ε6Πῃς {ο ϱο ἀεοῖάεά]γ 
ἵπ {(ανουγ οὗ {πα β)]πιοίίυε,; απᾶ Ιπίετπα] 15 ποῖ 
Ίε5 6ο: {ΟΥ {ο Θαβ]αποίίνος Ρογπα {θ πιογς αἱ[]- 
οιἰέ τοαᾶϊηπς. ΊΝοΓ 15 {Πθ 5οπςδρ (Πετεῦγ ἵπ]ατες 
εἶπορ {α Ρρτοβδιπηρίποις οοπῄάεπος ἵ5 ἐπερ[τεί, 
Τ]αῖ]α ρτοροβθς {ο Τ6ΠΙΟΥΘ {9 ἀἰδοτθραπογ ἵη {6 
Μ55. Ὀγ τεαᾶϊησ πορευώµεθα --- ποιήσωµεν. 3πᾶ ἔμπο- 
ον μφωψ Βυΐ ἐαί ἶ5 δυτεΙΥ ἀοΐηρ 
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ο Ίρα. 40. 6 
] ὅος. 7. 8Ι. 
8Ἴρτα 1, 10, 
1 Ρει. ]. 4. 
1 ”ομη 2. 17, 

” . 3 ς ” 

χᾶσθε ἐν ταῖς αλαζονείαις μων " 
χ [ακα 12. 47. 
1ομη 9. 41. 
Ἐοπι. ]. 20. 
οἱ, 8ο. ἁ Ὁ. ρ 
1Τ’ 18, 98. εστιν. 
Β Ρτον. 1]. 28. τ 

1 Τιπι. 6. 9. 
1 Μαιι. 6. 19. 
20 
ιη Βοπι. 2. 5. 

ν]οῖθησς {ο {πα οοηκίγαοίίοπ»; απά ἶ5 Ιπάεεά α 
πιοτα ἀθγνίσε {ο σοϊ τὰ ο α ἀἰΠΙοιΙ{Υγ. Ἀοί {ο 5αΥ 
Ὠναί (Ἴχετε ἵς πο απιογίί Γοτ νε αἱίογαίίοῃ: ἴνα 
Φυρ]αποίίνες Ὀοεῖῃπσ Γουαπά Ιπ {πε στεαίετ Ῥρατί 
οἳ ἴπο Μ598. απά αἰ] ἴἶα εαν Εάῑίοιςδ. Ἔ]α 
Εμίμγες ννοτο Εγθί Ιπίτοάιοεὰ Ιπίο πο ἴοχί ὮΥ 
Άοτα. 

14. οἵτινες ---- αὔριον ] ΤΜετα!]]γ, “γε Ν]ιο Κπον” 
ποί (1. α. ἰποισ] γα Κπον ποί) ίπε [ενεπί οἱ πε] 
ΠΠΟΙΤΟΥΥ, 7 1. 6. ὙΝποίμογ γοι «πα τείαϊπ γοιγ 
μον ος ὃ6 τεπιονεά [Τοτη αἲ] επ]ογπιοπί ο {ΐ 
Υ ἀθαί], ος Ἰορε]εξβς 5ἶσκπεβς. 66 ΒΓΟΥ. ΧΧΥΙΙ. 

1. νΙοῖ ραςεασθ {ο Αροβδί]ο Ἰαὰ ειτε ἴπ πηπά, 
απ νν] Πίο Ἰ ννου]ά οοππρατθ ΒΟΡΗ. (4. 
0οἱ. 601. ᾿"Εξοιδ' ἀνὴρ ὢν, χῶτι τῆς ἐς αὔριον Οὐδὲν 
πλέον µοι σοῦ µέτεστιν ἡμέρας. Το Π]ακίταίο {Π]9, 
Όιε Αροςί]ο ΜΗΌ]οίῃς ποία γὰρ ἡ ζωὴ ὑμῶν; ““Εοι 
το]ιαί, ΟΥ Ἠονν Πεείϊηπσ απἀ ιάἠ! 15 γοιγ Η[εΙ Πον 
βλοτί α 6ραπ αἱ {πο α{πποςί! ”. ἸΑτμὶς γὰρ, ὅτςο., 
πιαΥ Ῥο6 τεπάστεᾶ, ' ΝΥΗΥ, Ἰ 15 α ναροιΥ, αρρεαί- 
ἵπσ {ΟΥ α ε]οτί Εἶππα, απά {ει ναπίφδηίπσ ανναγ. 
Τα οοπεἰμκίοπ 18, ---- εαΐ νε οασΏί ποί {ο Ῥε {οο 
πηχίοις {ο Ρτον]άς πεοθεκαγίεΒ {ΟΥ 5ο 5Ποτί α 50- 
Ίουτη; Όπί «Ποι]ὰ σαθί ομγεδ]νος ΝΟΙΙΥ οἩ ἴἶιθ 
Ρτοίθοίίοπ ο εἰναί ἄοἆ οἨ Ἠοπα Ὑς ϱΠ{ΙτεΙΥ ἀο- 
Ρεπᾶ, απ είαάγ {ο 5εε]ς Πΐ5 Γαγουή. 

16. ἀντὶ τοῦ λέγειν --- ἐκεῖνο.] ἼμοῬο υνοτάς ατα 
οἱοβα]γ οοηπθοίθὰ ν σήμερον καὶ αὔριον ({1α 
οἶπιβο ποία γὰρ--- ἀφανιζομένη Ὀεῖησ Ραγεηίμείἰ- 
οα]): απά {ιο «οηφο ἶ5, “΄ Ιηδίεαά οϐ βαγίπςσ [α5 
Υο ομρ{]. Τ νο Τιοτά Ρ]εαςο ἶναί ννο Ἰΐνα, να 
πη5ί 4ο 5ο απά ο... ΝΟΥ 6νεῃπ {με Ηεαίμεῃς, 
Ὑνο ΚΠΟΝΝ, α5οά οχργοβδίοη5 οῇ ἐπὶ οτί, {πουσῃ, 
ννθ ΠΙΑΥ ΒΗΡΡΟΡΘ, ΓαίΊ6Γ α5 νοτάς ο{ σοµ5θ. 69 
ἸΝοία οη Ηεὺ, νΙ. ο, 

10. νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν τ. ἀλ.] “Ύνπετεαδ ποιυ 
(οτ, αξ {Πππσς ΠΟΝΝ ατο, 48 ἴΠθ ομβδίοπι {οο ΠΙΙΟΠ 
15) γο Ιπδο]οπί]γ ῬοαςῬί. ος, έέ γο ταί]ες ο λ){ Τη 
γοιτ Ῥοας([α] Ῥτο]εοί5δ απάἀ ρ]απς,’ απά απἰεζραίε 
γοῦΓ 516ςθ55. 

17. εἰδότι οὖν --- ἐστιν.] Τηϊ58 16 α εοπεἰηκίοπι, ρτθ- 
οσοοιργΊης {ο αΠβγνετ, “Ίο αἲ] πουν (5 ναγγ 
ννσ]] ; ”) α. ᾱ. “Ίο ιο οβοπάς ασαϊηςί Πὶς5 Ῥείίου 
Κπονν]οάσα, ἵ5 ση] οῇ απ΄ ασσταναίεᾷ ογΊπιθ.’) 
,υ]κο χΙΙ. 47. οἨπ Ιπ. 41. χν. 22. Ῥοπι. 1. 20. 
Τ]εγο 18 το[εγοησο ο1]ιογ (18 80Π1ΙΘ (ήπ]ς) {ο αἲ] 
ο Γοτοσοῖπσ τορτοοίΒ; οἑ ταίπατ οΠ]γ {ο (Πί8 
Ἠσαί]οηίθ] οι βί{ΟΠΙ οῇ Γογηῖηςρ ρ]αΠς νν]]γοιαί το- 
{οττίησ {ΠαΙτ ονοπί {ο (οά. ἘὮΥ καλὸν ἵ5 ππεαηί 
ναί 19 τση, παπιδ]γ, ναί οῇ ποἰκπονν]οάσίπσ {ια 
Ρτονἱάσοποο οϐ ἀοά, να ἸΠαπηρ]α οχργοβείοη ο{ 
ἀορεπάσπσο οἩ νμίσΜ, 15 Ῥουπάσεη ἀπ1γ. 

Υ. 1--6. Βενοτα] Ἱεατπεά Οοπιπιοπία{ογς 51)- 
08ο (5 Ρροτίίοῃ {ο ὢο αἀάτοβδος {ο ἴ]να πῤο[ίευ- 

τς ανν, ΠΟΠ Ὑνοπα ο ον] Ομ 15ίαπς 

ΙΑΜΕΡ ΟΠΗΑΡ. ΤΝ. 

ς ” ρω ΄ 

πωρίαις υμῶν ταῖς ἐπερχομεναις. 
ς ” ’ ’ 

ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα }έγονεν ̓  

14- -17. Υ. 1---δ. 

’ .. / 3 . ” .. 

µεθα, καὶ Τ κερδήσωκεν. ᾿ οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον ! 1 
, ς ᾽ ς » 3 Ν / μ ς ᾽ 2 . 

(ποία γὰρ ἡ ζωὴ ὑμῶν; αἀτμὶς γάρ ἐστιν ἡ πρὸς ὀλίγον φαινοµένη, 
, ᾽ 3 ἤ . 2 ” Π ς -- ι ο ς ς , 

ἔπειτα δὲ ἀφανιζομένη')  ἀντὶ τοῦ λέγειν υμᾶς" Εὰν ὁ Κύριος 16 
; λ ’ ’ -- υ] . - 

Θελήσῃ, καὶ ζήσωμεν, καὶ ποιήόωµεν τοῦτο η ἐκεῖνο" νῦν δὲ καυ- 16 
“ ῃ , ΄ 

πασα καυχησις τοιανυτη πογηρα 

3 3 ’ Σ Ἡ ο. 3 . ς 5 αι 

ἐστιν. " Εϊδότι οὖν καλὸν ποιεῖν, καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ 1Π 

. ω , ’ 3 Π ώ 

”4ΓΕ νῦν, οἳ πλούσιοι, κλαύσατε ολολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαι-- 
ς - ς - ΄ 

Ο πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε, καὶ τὰ 9 
υ « Ν ς . π ς .., 

0 χρυσος Όμων και ο ἄργυρος 8 

1ινεά απάἆεχ ρετεεσιίΊοη, απά ο νοπα πΙαΠΥ Ίγετθ 
τίοἩ, απ ]οὰ α ἀῑδεο]αίε Πί6. Τ]ο πιϊςοτῖος Ἠθεγθ 
αάνετίεὰ {ο ατο ΡΥ ἴοφο (οπιπιεηίαίογς εαρροξεά 
ίο Ἠανα Ὀδθηῃ {ποςδε 1Π γν]]ο] {Πε οᾖθνν, 9Υεη ἵῃ 
[οτεῖση οοιπίτίθς5, Ἠετε Ιπνο]νεά {ορεί]μαθι πν]Ἡ 
Ίλοςς οἱ ο πάσα ΙΠδε]ῇ, ἀατίηπσ ἴμο ννατ νἩ ια 
Ἠοπιαπβ: απά ΠΙΟ {πε τίοἩ πηαςί Ἠανο Ὀθδεμ 
οερεςία]]γ εχροβεά {ο φυῇς6τ. Τί 5, Ἠοϊνενετ, πΠ- 
1ήκεΙγ ναί πεςς ῬείςοΠ5 «Ἰοτ]ά πεγε αἰοπε Ὀε π- 
ἀγεβκθά. Απά 1 15 Ρείΐτετ να (ατρπ., Βοδεηπῃ., 
Φοοίί, απᾶ οίΠετς, {ο 5αρροςε ὉΠαί ἶ5 πετο φαἷὰ {ο 
ο πιεαηί {ο αΡΡ]Υ αἶσο ἴο, ἰΕ πο Ιπίεπάεὰ 5ο1ε]γ 
{οτ, {λοςε τωογ/άἴ πιοπαῖχιαί «ιγὶκίίαπι οεηκιτθά αἲ 
Ίν. 10 --- ΤΤ., νηοςῬς παπάς Ίν6γε γν]ο]]γ ἀενοίεά {ο 
ἴπε αδίηοςς απά {6 Ῥ]εαειτθῬ οΓ {Πῖς ία, Της 
έπο πιὶςοτίος Ἠεγε αἀγετίεά {ο, ΠΠαΥ, νν(Ἡ {πο απ- 
οἴεηί απἆ πιοδί πιοάστη ϱοπιπιεηίαίοτς, ὃς {αΚεῃ 
αἱ Ἰθαςί (ο ἐπεί[ιάε, νν]ι ἴπε ενῖ]ς Ὀείογο ππθῃ- 
ήοπεά, 516Ἡ ο{]εγς 35, ἵπ 81] ασε5 τεςυ]ί Ποπι {ῃπθ 
αῦαςε ο τίομθς, Ὀοίμ ἵπ (8 νυοτιά απἀ ἵπ ἴπε 
ηθχί. 

3,9. Τη Ίππασετγ Ίετο ἶ5 Ῥογονεά ἤοπη ἴπθ 
αποϊεπί Ρτορµεί5; «οὗ χι. 28. 5. ακἰ. 9. Τ8.κ. 
16. κχκν!ϊ. 11. κες. 11.: απά ἶ5δ α5εᾷ {ο ἀεεὶσπαῖθ 
ἴμε ρετίκμαβ]α παίυγε οΓ αἰ] εατίΠΙγ ΡοββεβδίοΠΒ, 
Ἠ/πεπος 1έ [ο]]ουν ναί «ίπ6γ οαπποί Ρτοβί,” 
Ῥυΐέ ταίμες, ναί {μα γαςδί οἱ (παπι, 1,6, ἴ]οδθ 
ἔτδακυτος νίοἩ Ἰανε Ῥεει αππαβδεά απά εαῇετεά 
ίο ταςδί απἀ ἀεσαγ ἵπ πςε]ες Ἰοσγάς, Ιπείθαά ο 
Πανίησ Ὄδεπ Ὀτισλίεηεά Ὁγ α Ἠθετα] οἰτοι]αίίοα, 
ἔέ ννὴ] Ὀε α Υν]ίπεςν αραϊηςί γοι, απά νυν] εαί γοιτ 
ΠοςἩ ας 1έ Ἠνετο Πτα, 1. 6. νν]] 5ου ἐμαί γοι 
πανθ ποί ΡΓΟΡΕΓΙΥ επιρ]ογθεά (επι, απ ν/]] «οη- 
εεαιθη!ί]γ οοσᾶδίοη 8ΕΥΕΙΘ ΠΙΙ6ΤΥ απά νοθ, 
(Πο]άεῃ.) Ῥεο Μαϊΐ. νΙ. 4: χ. 18. Τε 15 νε]! 
τοππαγκεά ὃν Βρ. .ευῦ, ναί 6 να επαπηθτα(ἶοη ο 
Όιο νατίοις Κῑπάςδ οῇ Ἱνεα]τ], ἶδ α Ροε/ἶοα] απιρ]ῇ- 
οαΐ1οη, οοπίαϊπίησ αἱ5ο α οππαχ. Τητεος Κῑπάξ οΕ 
ννθα]ίῃ ατα Ιπίεπάες: 1. είοτος οῇ οοτη, Ἠ1π6, οἳ], 
ἁτο., Παθ]6 {ο ραἰτε[ποίίοη; 2. Ἱνατάτοῦες οῇ τίοἩ 
ρατπηθηί5; απποηςσ {πο αποϊθηίς, απά οεροσ]α]] 
ἴπα οτιοηπία] παίίοης, α Ρτϊποῖρα] Ῥοτίίοη οῇ ἠνεῖτ 
ν/οα]{Ἡ, απά ρτονετυϊα]]γ να Ῥτογ οἳ ία πιοίῃ 
(Εοο 18. 1. 8.) ὁ. ἵτοαδατος οἱ ρο]ά απἀά αἴ]νετ, 
Παῦ]α {ο ταςί, οἵ, αἲ Ἰθαφί, {ο οΏαηρε οῇ οοἱοιί. --- 
Αραΐη, ἴ]ο ὤγπσο ο ἴἶια ρτθοῖοις πηοία]ς γἰίης α8 
ἃ ννίηθςς ασα]ηςί ανατιοίοας Ποατάστς, ἶ5 α Υ6ΤΥ 
ποῬ]ο Ρρογκοπὶβοαίίοη: απά {πο ἵεττος ἶ5 Ἰεϊρηῖ- 
οπεὰ, Νο, Ιπ ἴο ποχί Ἰπο, 1 Ώδοσπιςς α 
Οναί Ῥτους προῃπ. ἰμείτ γἰία]ς. Έτοπι πο Ο1α8- 
ἶσα] ντους (5οο Ώσθσθῃς. ΒΥπορ.) 1 ϱ111Υ αρρεατα 
Όπαῖ Όνο σο]ὰ απάἀ »]νοι υἱοηφῖ]ς οῇ αποϊθπἰ πποἙ 
Ἠοτο εαῦ]οοί {ο βοπιθίµ]ησ κο τις; μα. 
{τοι (πο πποία] Ἠανίησ α στοαίοτ ΡΤΟΡΟΓΙΙΟΠ 
41ΟΥ ἴἶναπ ναί οῇ πιοάθτη ππθς, ΤΠ φάγεται τὰς 
σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ, Ροῦί 5ρροβ8ες απ Ίππαρθ 
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κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον υμῖν εσται, καὶ φάγεται τας 
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],ον. 19. 13 ἐ(ησαυοί ν έσχά μέραι χ᾿Γδοὺ, ὃσ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐοχάταις ημέραις. ο τοσα. 
1ου 34, 190, 11. 

..2 - .. - , ο ᾽ ε ’ 

αφ ὑμῶν, κραάζει καὶ αἵ βοαὶ τῶν Όεριόσαντων εις τα ωτα Πυριου 
) λο, 3 ” . Γ ’ . 

ὅ Σαβαὼδ εἰσεληλύθασιν. Ὁ Ετρυφήσατε ἐπὶ της γῆς, καὶ ἐσπαταλήσατε 
, ᾽ - Γ ς Π -” 

6 ἐθρέψατε τας καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ημέρα σφαγῆς. 
’ 3 3 ’ δα 

| ἐφονεύσατε πὸν δίκαιον οὐκ ἀντιτάσσεται υμῖν. 

7 
3 υ ς . ΄ , λ Π 

Ιδού, ο γεωργος ἐκδέχεται τον τίµιον 

τουνθᾷ Γτοπα {πα ραϊη{α] απά ἀε]είθτῖοις εβεοί5 οΓ 
ταβί νησι ταῦυθά Ιπίο ταν’ Π65α; απ αρί ἀεβίσηα- 
Ποπ οἳ {πα Ργεςεπί ΠΙΙ5ΕΥΥ, απά [αΐατε νοθ, υπιί- 
ιοταῦ]ε απἀ πανοι οπάίπα, ΥΙΟΙ τεδ]{5 {τοπι {θ 
αὖμςο οϐ τίο]θς, οἵ ἴἶα αππαβθίησ οῇϐ επι ὮΥ 
απ]ανν[α] ππεοίποάς. Ὑεί ἴπατο ἶδ, Ι οοποεῖνε, 
αἶκο απ α]αδίοι {ο {6 ϱ' Πτο (αί ἶ5 ποί 4ἀεηοᾖεά,) 
ΨνίοἩ. πηαδί Ρρατίγ Ὄ6 αἱ]ιάθά ἰο ἵπ ε πεχί 
εἰαιβθ, ἐθησαυρ. ἐν ἐσχ. ἡμ. ΜΙΑ ννμΙοἩ, Ιπάεεά, 
ΤΩΔΏΥ αιπἰπεηί Οοπιππθηίαίοτς, αποἰεπί απά Πιος- 
τη, οοηδίταθ ἴπθ6 ργοσθάϊῖηπσ Ὑνογάς ὡς πρ, ἵπ ἴπθ 
86η56, ““γθ6 Ἰανθε, ας Ιέ Ίνετα, ἵγεακιτεά αρ Πτο {ο 
οοΠΒδΙΠΠς γοι ἵῃπ {ο Ἰᾳδί ἆαγς. Βιαΐ ἴποτο αρ- 
Ῥθπ:5 ΠΟ ΓΘΗΡΟΠ {ο αραπάοπ ἴῃΠθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ σοη- 
ίτασίῖοι, ΒΥ ννλίο] ἴπα ννοτάς ατε {αΚοῃ υΙ{Π {Πο 
τοσοθάίησ. ΑΑ {ο {ια τεπδοη5 αγσεά αραϊηςί {Πί5 
Ἀ Ὠν. Βατίοη, ναί « Τἱ οοσαβδίοη8 α οοπ/{Ιδίοη οΓ 
πιθίαρΏος, ππά Ίθαγθβ ἐἔθησ. Ὑιοαί Αοοικαίίνε,) 
νο {οτιποτ 15 οῇ πο Ὑνθὶσηί ἵῃ α Ρα5εᾶσε, ΊἶΚε 45, 
οἳ {λοηγίααη εαθ]ταϊίγ; απά ἴο Ιαίΐεχ 19 {ΓΙ} 
πι ζοιί [{οτοςθ, 51ποθ {πε Ασοιςδ., ὈΥ ἃ Ο6ΟΠΙΠΠΟΠ 
Ιάΐοπι, ἵ5δ Ιπο]ιάεά {π {πο γετὺ Ι{58]ΙΓ. ο ΒΡ. 
}ουῦ ννδ]] αχκρ]αίηπς: “Ύθ Πανο Ἰαιά πρ {ΓΘᾶβΙΓες 
Γος ἴἶπα «]αδί ἆαγς:) --- «γθαςατος! Ρυΐ οἳ ἵνα 
Κιπά Ί Τ,εί να Ἰαδί ἀαγς (611: ιο ἀαγς ο ἴ]α 
ἀεβίτισίίοη οἳ γοιγ παίιοῃπ.”. Βίέ. Ῥαι] (Βοπι. . 
ῦ.) Γα11γ εχκρτοςςεθ ναί Ῥίέ. ζαπες Ιπάϊσπαπ{]Υ 
ΒΙΡΡΓΟΡΞΕΡ, θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς. 
Ι ννου]ἀ Ἠετο οοπρατο ΡΠΙ]έ. αρ. Αίμοῃ. ὀ50 υ. 
Εὶς αὔριον οὐχὶ φοοντίζειν ὕ, τι "Ἔσται, περίεργόν ἐστιν 
ποκεῖσθαι πάνυ "Έωλον ἔνδον ἀργύριον. Τη πιΥ- 

Οιο]οσίσα] Ποίίοη οὗ ΤΓαπία]ας (91ο ννας ριπ]ςῃεά 
ψί απ Ἰηδααθ]ε ἀθξίτο {ογ Ὑλαί πε οοι]άἀ ποί 
εΠ]ΟΥ,) Ιποι]σαίες, 1έ ΠπαΥ Ὦε οΏεογγνεά, α βηθ ΠΠΟΓ- 
αἱ Ίθβεοῃ τοβρεοίίηπσ ἴπε ριπἰεμπιεηί οἳ αυατῖςε 
Ένεη ἵπ {ης νγοτ]. 

4. Τ]α Αροξί]θ ργοσθοά8 {ο ΒΘΥΘΓΘΙΥ ο6ηςΙΓθ 
Ώποδα νο απιαβςδεά τίο]ιος ὮΥ γαγίοις αοίς, ΙΓ ποί 
ος ἀδ]οποςίγ, Υεί οϐ ορρΓθβδίο {ο {ἐ]ιαῖτ ]αβοιτοτβ, 
---αἰπαϊπικηῖησ (χεῖτ γνασθς, οἵ βίορρίησ Ρατί, οὐ 
γατίοι5 Ργείοχί. ΒΥ α ἤπο Άριτο {ουπά ἵῃ Τεν]{. 
χὶκ. 19. ὨΏουί. χχῖν. 14, 15. Μα]ασοΠί ΠΠ. δ., απἆ 
εἰδαι]ετε, πο νυν π]ε]ά Ίνασες ο {πε Ιαβοτίοιις 
8γα ρεγδοπϊ/ρά, απᾶ φαἰᾶ {ο σα] οη ἀοἆ [ος νεῃ- 
6εαηςθ. Όπ ἴΠθ ΘΧΡΓΕΣΘΙΟΠ Κύριος Σαβ. 59ε Νοίθ 
οη Ῥοπῃ. ἵκ. 29. ἙΥ “«οπίοτίῖησ Ιπίο ίΠθ θαγς  ἷ5 
Ἱπιρ]ίεὰ (ναί 0ν6γ νγ]] Ὁδ αἰίοπἆεά {ο. 

ὅ,6. Ἑν α οοπρατίδοη ΥΠ ἴε Ἰἰπάτεά ρας- 
βασο ο Μα]ασλί 11. δ. νο Ρετοεῖνε ἴθ ρτοργῖείγ 
οἱ ἠιῖς {ταπβ]ίοη. Ίο Ἠανο {λα βαπῃο Ἰαχυτίοις 
ΡΓοβίσαογ, ]εαάϊηπσ {ο {πο 6αππο {ετγῦυ]α ἀθείγας- 
Ποπ, οἩ νπ]οἩ {πο ]αδί οβ εἴπο Ῥτορ]είς αχρα(ἰαίεᾶ, 
ψηή]ε ἀεδοτίδίπσ “έλα σγεαί παπά ἰοττίρ]ο ἆαάγ οί 
Όια Τ,οτά.”. (Βρ. δευῦ.) ἨΗανίησ οθηςιταά {πετ 
ταραο1{γ, πε ποίες {αίτ Ώαδο 5εηβιαΠίγ. Όπ (ο 
ἴΘΓΠΙ σπαταλ. 566 Νοίο οἡ 1 Τίπ. ν. 6. Ο8Ε 
ἐθρέψατε --- σφαγῆς ἴἶια 5εηςο ἶ5, “Ὑδ Ἰανε Ρραπι- 
Ρετεὰ γουτεε]νθς ἵῃ 5εηδια]1ίγ, α5 απἰπια]ς ατα {αΐ- 

Σ 3 , - .4 . 

Σ ἸΠακροθυµήσατε οὖν, ἀδελφοὶ, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου. "Ῥην" 

1ου ο]. 19. 
ακθ 16. 19, 25. 

’ 

Κατεδικασατε, 

1. 14. 

καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν 

έεπεά Γοι εΙαασ]ίετ; ”” ΠἨϊπίϊησ αἱ (ο ραπ]εμπιεηπε 
ἵπ α 4αγ οῇ εΙαασ]ίες, ν/ηεπ {116Υγ θποι]ά Ὄε Μ]αϊπ 
κε οαίί]α; απ ἵπασο Γγεαιεπί ἵῃπ {ο Ο]αβείσαΙ 
Ἰντιίεις. 366 {δεβγ]. Ασαπι. 1009. ἜΓ]ε ἴπιαρο 
8 (α5 Βρ. ὁεῦῦ 8αὐθ) ος ἴμα Ἰσηθεεί οτἀεγ οί 
Ῥτορ]μείίο θαΏ]ΠηίΥγ. Καρδίας πΙαΥ Ὀθ τεπἀετεά 
Φεπία. 

6. κατεδικάσατε ---ὑμῖν.] Το πε οταε]ίγ απά 
στο5ς «επεια]λίγ αΏονο πιεηίοπεά {πο Αροεί] 
αἀάς αποίΠιεγ Κἰπὰ οϐ οταε]{γ, απάἀ (παί Γοαπάεά ἵηπ 
οονατάϊοθ. Πε εχρτθβδΙοΠΒ. κατεδ. ἃπά ἐφονεύς. 
πΙαΥ ὃδ απἀετείοοά οῇ ρεγεεοιίΊοη 6Υεη Το ο0ἡ- 
ἀεπιπαίίοιπ απά ἀθαίι; ἹΥη]ο ἵ5 {πο γΙθού/ ος ο 
5οηςο αἁορίεά ὮΥ πιοδί Εχροβίίοϊε. θε Ροίΐ, 
Οἵποτς, Πονγενεγ (απἀ, απἹποης {πο τορδί, Μαοκη., 
Α0ρ. Ἀενο., Βρ. ΜΙάάΙ., απἀ Βρ. 9εὈΏ), ἴακα 
τὸν δίκαιον {ο ἀεποίθ “΄ ίθ ο πςδί οηπ6,”’ Ἱ, 6. Οητίςί, 
Ἡρ. ΜΙάάΙ. τεπιατκς (Παί “ 1ο /ηροίᾖιείίο 15 ος 
{πο Αγίίο]ε, ὮΥ Πίο] τὸν δίκαιον ὙΝουι]ά Ῥο {οτ 
τοὺς δικαίους, ἵ5 ΠΙΠΟΠ {οο 5ίτοης; απά {πε οσἐγτοίζ 
ἀε[βπἰΐυε αφα γγοι]ά ροῖπί οί {πε επη]πεπ{]γ «δέ 
οπε. Όπ αΠΥ οίμεγ 5αρροβἱ(ίοηᾳ (Παπ (Παί (πε 
Ῥαββασο ἵγας πιεαπί οῇ έλα οοπἀεπιπαίίοπ οἱ οι 
Φανίοις, ἴΘΙΠΠ5 5ο οὐνίοιδΙΥ αρρ]ίσαῦ]ο {ο {παί 
εγεπί υοι]άἀ ΠατάΙ]γ Ώανε ὈὌθεῃ ΘΠΙΡΙΟΥΕ4.” 
6 Μοτεονεχ,” οὔδεινος Βρ. ὁδερῦ, ΄΄ ουγ Τ,οτά 18 
ο{ίεῃ 5ο 5ίγιεά ἵπ βοτίρίατε; α5 Αοΐς ΠΠ. 14 15. 
ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἀπεκτείνατε, απά ΙΙ. δ. 
τὸν δίκαιον, οὗ ὑμεῖς Φονεῖς γεγένησθε. ιο], ἴοο 
(οοπίίπαε5 Ἰ16), 6 Ι]κεἱΥ ίο Ὀθ {Πε 8οηςθ, α5 {]θ 
ΠΙΙΓάΘΥ οϐ ος Τιοτὰ Ίνα5 {ο στοαί παί]οπα| {ταπβ- 
ργοβδῖοη ΟΡ {πε ᾖθὴνβ, απά {Πεγθ[οτθ 11]κεΙΥ {ο ρα 
πιοηί]οπεά Ὁγ 4, ἆαππες α5 {πε οοπβιπΙππαίΊοπ ος 
ἠχεῖτ αροδίαςγ.”; 
Τ]θ οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν 80ΠΠΘ {α]κε {πίεγγοσα- 

ἐἴυείη. Βιαί ἐναί 16 ΠΠΠΕΟΘΕΞΑΥΥ: απᾶ Βρ. ΜΙάάΙ. 
Ίαςδ ]αςί]γ ἀεοῖάεά ναί Γο (πιεαπίησ, αοσοτάῖπσ 
{ο Πἱ8 Ἱπίετργείαίίοπ. Οι) οαττῖιοᾷ ΟΠ ΠοΠΠ τὸν 
ὀίκαιον, 15 {πο ἈΝοπιϊπαίϊνθ {0Ο ἀντιτάσ., απά (αί 
Όιο 8θης9α ἶ5: ΄ Γπε βΒανίοιγ ορρο8ες ποί γοιτ 
Ρ6ΓΥΘΙΒΕΗΘΕΕ, Ρη{ Ίθανες γοι α ΡΙΘΥ {ο {Π9 ἀε]α- 
εἴοη; ” ΟΥ, 45 Βρ. {1 εΡΏ ΡαΓαΡΗΤαΡΟΕ, ΄΄ Ηε ἶ5 ποί 
αΤΓαΥΘά ασαϊηςδί γοι ; Υοι {6ε] 56οΤθ; γοι ἀθερῖςθ 
ιο εγηοῖΠεᾶ, αφ 81] Ῥονετίαςς {ο νἰπάϊοαίο {8 
ΟἵΝΠ οα1156, απά {ο Ρρτοίοςσί 5 {οἱ1οννετς : Ριΐ νναϊ{ 

μμ ον 

ύπε εἶπιο οῇ Πῖς αγΓαΥγ Υ] οοπἹθ; {πο ἆαγ ο/γεη- 
6οεαηςε ἶ5 αἱ Παπά. 

Ἱ. Ἠετα {ο Αροβί]ε ίπτης {ο ἴπαο ΟΠτὶείαη 
οοηνοτίς ευβοτίησ απάεγ {Πεῖγ ορρτθβείοη, απά 
εχ]οτίς {πεπα ρα1επ{]γ {ο επάμτο {θε Ἱπ]ηγίος ἵη- 
βιοίεά οη ἴπεπι, 5οοῖησ {λαί {μα αἀνεπί οῇ ία 
Τ,οτά Ζα8ας ΟἨτὶδέ αρρτοασῃθς. ᾿ΤηΗΐ5 Ίε οοπῇῄτπηΒ 
απά Π]αδίταίος ὮΥ {ο αχαπιρ]ο οΓ ο Ἠαςραπά- 
πιαῃ, απά ὮΥ (]αί Ἠε]ά ουί {ο {Παπη ἴπ {Πο εαΠετῖπσ 
Ῥτορ]εί5. (Ροςί.) Μακρ. Ἠα5δ α ἀοιμ)ίε κἰσηϊβςα- 
Πο, --- ραέἐεπίζή οπᾶιγε, απᾶ ραξϊοπι/ή ιωαῖ Γοτ 
ὮἘΥ ὑετὸν πρ. αἴοθ πιθαπί {πο απίαπιπα!], απά Ὦγ 
ὑετὸν ὄψ. έχε νετπα] ταίῃπς. Τηο9-θ ἴπ ο ἀάδα σοσιτ 

.---- 
-- 
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επ αὐτῷ, εως αν αθ) ΨΕΤΟΝ ποωιμον) γαι οψιμον μακρο νμησατε 

ο ς - γω ν ’ ς ” ϱ/ ς , - , 
καὶ υμεῖς, στηρίσατε τας καρδίας ύμω», οτι 1 παρουσία του Ἰυριου 

α αι, 24, 28. Ίγγικε. 

Ὁ Μαιι. δ. 12. 
3 ) ς ) . ” - ε/ 

ιδού, ὁ κριτης προ των ὦυρων εστηκεν. 

α ΠΙἠ στενάζετε κατ ἀλλήλων, ἀδελφοὶ, ἵνα μὴ [κατα]κριθῆτε: 9 

»Ἱγπύδειγμα λάβετε τῆς 10 
/ 3 ῃ Δ ω ῃ Ν ’ ο) 

κακοπαθείας, ἀδελφοί µου, καὶ της µακροθυμίας, τους προφητας, οἱ 
”1 / » α α 

ανω ἐλάλησαν τῷ ὀνύματι Κυρίου. 
ἃ 40. 10, 
Ῥεα]. 108. 8. 
Μαι, 5. Π]. 
ἆ Μαι. δ. 94, 
4ο. 
Ρ σος. 1. 17, 18. 

2 ν ς ’ 

«Ιδού, µακαρίζοµεν τοὺς ὑπομένοντας. 11 
η ς Ν α- 3 ’ ΔΝ Δ ’ - Π 3, Ξ α/ ’ 

τὴν ὑπομονὴν 10 ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε᾽ οτι πολύ- 
ε ς ’ 3 

σπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων.  Πρὸ πάντων δὲ, ἀδελφοί 19 
3 ’ 3 . ’ . » ιά »/ . 

µου, µή ὀμγύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν, µήτε ἄλλον τιὰ 
ι. ι »’ η ς . Ν Ν ΔΝ ᾽ 21 1. ε/ ) ς . Π 

ΟΘΧΟΝ {τω δὲ υμῶων το γαι, γαι, και το ου, ου ινα µη πο κρισιν 

πέσητε. 

4 16. 18. 

ἵη α τοσι]ατ 901196. ΈΥ ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου 59ΟΠ1Θ 
υηάθγείαπἁ {ο αἀνεπί οῇ ουσ Τ,οτά αἱ ἴπε ἆ4ε- 
βίτασίίοη οῇ 1 εγΙδα]θπα απ οῇ πε είδη ΡοΗίγ: 
οίμεις, Ες ἤπα] αἀνεηί {ο ]αάσπιεηί: νΠῖσοῇ ]αἱέεγ 
νίενν 195 αΏΙγ εαρροτίεά ὮΥ ΒΡρ. ΗοΙΒΙΕΥ, ἵπ α ΦΕΓ- 
Π]ΟΠ ΟΠ {Π]8 νοτγςθ. Ὑεί ἴ]ετε 15 πιοβδί {ο αγσθ ἶπ 
{ανοιτ οῇ 16 /ο/7πεΥ 8ΕἨ5Θ. ΡΕΓΠαΡΕΒ δοί]ι ΠΥ Ὀε 
οοπιρτεµεπάεά. Απά οετίαϊῃ Τέ 19 ἰλαί {πε Όννο 
θυεηίβ Ίνεταο ἵπ {με πη]πάδ οἱ {πα ουν «1οδεΙΥ 
αβεοοἰπίεἀ. 

ϱ. μὴ στενάζ. κατ ἀλλ.] ἘΒεπάετγ: ΄΄Ώο ποί 
ΠΙΙΤΠΙΗΣ ΟΥ 6 Ἱπιρα[ἰοηί ασαϊηδί θας] οίμογ,) 

'θαὶά ἵπ ορροβΙ{Ίοη {ο ἴμε Γογθσοῖησ µακροθ., απἀ 
ἀεποίϊῃπσ α απεγα]οιας {6αε]ίπςσ, οτἰσἰπαίίησ Ιπ να- 
τίοις αποΠγίβί]απ. ἴΘΠΙΡΘΓΦ: ἴπα πιοδί Ρρονετ[α] 
πιοίῖνεο {ο 5αρργθςς Πίο ννου]ἀ Ὄε6, ἰαί (πε 
2 αάσε φίαπάσθίῃ αἲ ἴα ἀοος, απά νν]] 8οοη ανγατὰ 
α ]ηςί τοίγρα{]οη.. ες Μα{{. χχὶν. 90. 

10. ὑπόδειγμα λάβετε --- τοὺς προφ.] Τῆε εχαπι- 
Ρ]ε οἳ ἀου ἰδ οοηδίαπ{]γ Ρτοροβεά {ο 5 ἵπ Βοτίρ- 
ἴατο α5 {πα πιοδί αποχοερίοπαΡ]γ ννοτίἩγ οῇ ος 
Ἱππίαίίοη. Βυαΐ (ο Ὀείησ πο οὐ]θοί ΟΡ ΟΙΓ 8εΊςο5, 
{πα Βοπρίατο Ἠαίῃ αἀάεά ἴο Τέ ]λαί οὗ Ο/ιγὶςὲ, πε 
γι]ρ]α Ίπιασεο οῇ {ο Ιην]κίοια (ἄοά, Βυαί πετο, 
ἁραίη, ἴ]ετε 18 α δοτί οῇ εχοιςθ ΓΟΓ [α]]1ησ 80 ΥΝΘΓΥ 
{αγ αλοτί οῇ οιγ Ρραίίετη, [τοι {πο (Γαίας οἱ οἱΙΓ 
παίατο απά {λε (ατρα]οποῖες ο ουΓ ραβξίοη8. Το 
τοπ]ονθ {λεγοίοτε, αἰ] οκοθρίίοπς οἱ Εχίς 5ογί, Ίνα 
πανθ {χο τα]ες ο πιογα]1{γ γοάµερᾶ {ο ργαοίοε ΒΥ 
Ώ]ΘΗ Ἰἶκο οµἵβε]νος, Νο Ἠαά, Ιπάςθά, ἴἶπε Ὠϊνίπε 
αθείᾳίαποθ {ο βίτοησί]αη {ναί ΙΠΗΤΠΙΙΥ: απά 5ο 
ΠΙαΥ Ὑνθ, 1 νο 8θθὶς Ι{ α5 που ἀῑά. (Ότ. ζοτίῖη.) 
Οη {ἶια [οτοθ οΓ ὑπόδειγμα, 5οο Νοίθ αἲ ὁἆοἨη κ]. 
15. Τῆς κακοπ. Είπετ νο ννογά Ἠθγο κἰσπίῇος 
οοηδίαπογ ἵῃπ οπὀυτίῃπσ ειΠεγίησς, ο0Υ, ΙΙ τῆς 
µακρ., [ΟΤΙ απ΄ Ἠοαπάϊπάγς ἀεποίίπσ ραεπί οη- 
ἀήταπος οῇ ον]. Οµπ Όνο ονῖ]ς οπὀιγοςά Ὁγ (να 
Ῥτορ]µείβ, 56ο Ηοῦτ. κΙ. 20. 8οᾳᾳ. Το οἳ ἐλάλη- 
σαν --- Κυρίου 18 πιεαηί {ο εονν ἰ]ιοῖτ Ἰϊσ]ι ἀῑσπίίγ, 
απά ροΐπί νε ατραπιεπέ; α. ᾱ. “, ΤΓ (ιεη Ώοτο 51ο]ι 
οΥ1]5, Μ/εΙ] πιαγ 1ο.) 

11. μακαρίζομεν] “νο ΡΤΟΠΟΙΠΟΘ ἴ]ιοςο Ῥ]ορςες,” 
αστεραθ]γ {ο Οηευς ποτά», Μαί{. ν. 11, 19. Τοὺς 
ὑπομ., “Νο Ῥαας νι ραίίοηοο (Ἠο (πας αρ- 
Ροϊηίθς {οτ {παπι Ὦγ (ο. Οµ ή αὐκο]αίο αφο, 
βοο Νοίθ-οη Ἰοπι, χἰὶ, 12. Ῥογ]αρς πο Αρορί]ο 
Ἠαά ἵπ πι]πά Ώαη, ΧΙ, 19. µακάριος ὃ ὑπομένων. 36ο 
Μαϊ. κχὶν. 19. Τὸ τέλος Κυρίου, “' ο [παρρΥ] 
οπά νο] ο Τ,οτὰ ρα {ο Ἰής αῇοτίησς ντ] 
τοίθγοηες {ο ᾖοῦ κ. 19., ννηθτο {ο τὰ ἔσχατα 
ΛΠΒΝ/ΘΥ5 {0 116 τὸ τέλος Ἠθτθ. Έτοπι 8 οχαπρ]α 
Νθ ΠΙΠΥ Ίθαγῃ (ἵπ πα ννοιᾷς οὗ Βρ. Ῥαπάθικοη) 
Ὠναί «τας ραΐεηος δΏα]] πογετ ρο ν]λουί οοΠ- 

ο ς ο 

"Κακοπαθεῖ τὶς ἐν υμῖν ; 
”ω υ] - Π 

λλέτω. {| ἀσθενεῖ τὶς ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους 14 ψαλλέτ ασ ις ἐν υμῖν; πρ ς ρεσῤυ: ρους 

προσευχέσθω᾽ εὐθυμε τίς ; 18 

φοἰαίίοη. ο ναί α]α]] Πανο ραίεησο οπυγατἁ 
β]α]] Ἰανε εοπκοἰαίίοπ αἲ ἴλο Ἰα5ί. Ὀίποο πε 
Ραίιεηί αὐἰἀῖπσ οῇϐ (Πο πιθεκ θΠα]] ποί Ρεγίδῃ Γος 
6υετ. (Ρ5. 1κ. 18.) 6ο ΠΊοΤΕ ἵη Βρ. βαΠάείΓβοἩ, 
Φ6ΥΠΙΙ. Ρ. 409. Κυρίου ἶδ α εηΙ. οῇ εαιδε, [ος ὑπὲ 
τοῦ Κυρίου, βοῖ]. δοθὲν, οἳ νΥπῖο]ι εχαπηρ]ες αγε οἶτεά 
Ροίμ {ᾖοπι ο Αοτίρίαταὶ απἀ ΟΙαεείσαὶ υυτΙ{εΓβ. 
Τε ὅτι 1 ννου]ά ίακε {ΟΥ διότι, Δεεαιδε. 

19. μὴ σκι Βρ. βαπάετεοῃ απἀ Α0ΡΡ. Νενο. 
βιρροςε {πο οαίης Ἠετο ππεαηπί αγ οαίῃς α{ίοτεά 
υἀπάςτ Ἱπραίίθπος, απά {Ποπ στεαί ρτονοσα{ίοῃ, 
Βυιΐ (ποισῃ {πεβθε πηαΥ, τοπι Ναί Ῥτεσθάες, Ἠαγθ 
Ῥεεη αρρετιηοςί ἵπ {πε Αροςί]ε’5 ἶπά, Υεί ἴετε 
οαηπ Ῥθ πο ἀοιρί (εδρεςία]]γ οπι {πε 8ο]επηπ 
{ογπηα]α, πρὸ πάντων) ἴλιαί ηε 5ρεᾶΚ5 σεΠετα]]γ, ος 
α]] οαί]5 φας 1Π ΟΟΠΙΠΙΟΠ 6ΟΠΥΘΓΡΑΠΊΟΠ 5 ΓΟΥ δει 
εννθατίησ, 6 Ἠανθ ΤΘά5ΣΟΠ {ο {Π]η]κ, Ίναδ α οοπι- 
ΠΙΟΠ γίοθ απΠοΟΠς ἴἨε «εὖνς. ἜΤ]αί νε εχργεδείοπ 
Ο8Π ΤΠΕΑΠ Ίο ΠΟΓΕε, απᾶά ποῖ εχίεπᾷ {ο /μαϊσῖαϊ 
βν/θατίησ, αἲ] ἴπε Ὀε5ί Οοπιπιεηίαίογς ατε αστθες. 
Απά, Ιπάθεά, ος βανίοιτ5 ννοτᾶς, Να. ν. ο.---- 
Ὁτ. (ννβΙο] ννετθ, πο ἀοαθί, ἵπ πε πηϊπἁ οὗ {πε 
Δροεί]ε) ν]] ρογπῖξ πο οίπετ Ιπίετρτείαβοῃ., 
"ὌἨτω ὑμῶν τὸ ναὶ --- ο) 5ΘΕΠΙ5 ἴο Ἠανε Ῥεεῃ α ΡΓΟ- 
γετυ]α] {ΟΤΙ ΟΡ οχρτεβδίοη, {ο ἀθποίο αἰπιρίθ 
αβτπιαίίοη οἳ πθσαίίοη, τορεαίεἁ, ΙΓ πεεὰ Ῥο, Όαῖ 
απασσοπιραπἱεᾶᾷ νυν οαἱ]Ἡ8. 'Ὑπὸ κρίσιν πέσ. ἵ8 
{ΟΥ εἰς κρίσιν ἐμπέσητε, ὙΝ ο Ῥηταξο οσσι{β ἵη 
Ἐσοσ]ας. αχὶχ. 19. 

19 ---18δ. Ἠετε λε Αροεί]ο αἀγετίς {ο οἵ]εγ 
(τία]ς οῇ ραίίεποθ απ τεβΙσηα{]οη, ΠΣΙΠΕΙΥ, {οδε 
ΟΓ εἰοκποθς ος οίπετ οα]απ!γ: Ροϊηίῖησ ουί {πα 
Ὀοδί ΠηθαΙς οῇ τοππονίης, οἵ πασαίἶησ, ἴ]ε εγ]]ς. 
Απά βγεί Ίο οπ]οίης {ο πδο ο Ρ)αΜΕΥ, α8 ια 
Ῥοεί Ῥα]πι Γοτ ἴα ννουπάς ο αβ]ιείῖοη, απά ἴθ 
ποςί ο[εοσίια]ὶ ρτοβογναίνε ασαϊηςί {πα ἱεππρία- 
{οι5 οϐ ΡτοβρετΙίγ. ΒΥγ φψαλλέτω Τ ἵ9 ποί πιεαηί 
Όιαί «Πθοτ[α]πεςς ἶ5 αὐοσατις ἴο ο εχργεδ5ε Ὦ 
εἰπσίηςσ ΟΡ Ῥεα]πῃης. (Άεο Νοίες οἩ 1 ΟοἨ. χὶν. 16. 
ΕΡΕ. ν. 19. οἱ. ΠΠ. 163) Ὀαί Ὠναί «ν6γ ατο ἴο 
πάαρί ἰποίτ ἀογοίίοη5 {ο ἰΠπείτ ρτεςεπί Γαππς ο 
πηϊπα απά οχίετηα] οἰτοιπηδίαηςςθς. Τπ {πα Γογπιες 
σᾳςθ, ἱ εποιι]ά Ὃο ῥ/αήε; ἵπ ια Ἰαΐΐοτ, ἔαπδ- 
οἰσίπς {ΟΥ ραδί απά ρτοςοπί Ὀ]οβείησς, υΥίἩ ργαγθς 
[ου Γαΐατο 9Π68, απά {ο ρτασθ ἴο υνληδίαπά (επρ- 
ἰαίΐοη. 

14. τοὺς πρεσβ. τ. ἐκκ.] Ἐκροεῖίοι ατο ποί 
αστοσς νν]ί]ου {]ίς οχρτθςδίοπ ἀεποίθς {ο οἰάργα, 
ο {ο ηπίδίοης, οἳ ἴἶνο Οµατο]μ. 39ο Νοίο οἩ 
1 Τη, ν. ΙΤ. ἜΤ]να {Ότιποι ἵ9 ρτοῦαδ]γ ἵνα Ίτας. 
86Π56. 66 Φοοί,. Τ]ηο ἀσθενε πιαςῖ, [Τοπ να 
οοηίοχ{, Ὃο απἀθτείοοά οῇ ε6νετο 5Ι6ΚΠΘ58, 658Ρ6- 
οἶα]]γ 1, α8 18 γγ]] τοαδοΠ σεπμοτα]]γ δαρρορεά, 
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τῆς ἐκκλησίας | 
λ ω  αδ 

και προσευξασθωσαν επ 
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3 {8 3 / λα ἴ 

αὐτόν, αλείψαντες αυτον 
» 32 » « ς 4 5 ' Π ᾽ 

16 ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου. Καὶ η εὐχη της πίστεως σώσει τον 
’ ῴ 2 ς ’ ” ” ς , εἰ Ὀ 

κάµνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος" κἂν ἁμαρτίας Ί πεποιηκως, 
3 ’ . »” 

16 ἀφεθησεται αυτῳ. 
ο. 2 ’ | ; ὼ 2» 

ξομολογεῖσθε αλλήλοις τὰ παραπτωµατα, καὶ ευ- 
” ’ ’ . 

χεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰοχύει δέησις δικαίου ἐνερ- ας μμ. Ἱ. 

11 γουµένη. 

Ολίς απά {116 ποχέ Υοιςο το]αίο {ο {6 ππίτασυ]οι5 
ἴβς οἱ Πθα]ίπς, ν]ο) Ἠνετα νοις]ςαί[οά {ο 5οπι 

η {λε Αρονίο]ϊο ασε. εε Ὠεγ]ίπα, Νο], απἀ 
ἨΏειβοπ. με ννογτάς ἐν τῷ ὀνόμ. ἄτο ὮΥ 8ΟΠΙΕ 
υπ]{θά νν]έ προσευζ. ἐ. α.: ὈΥ οἴμειτς, η] ἀλείψ. 
αὐτὸν ἐλ. Τί δοι]ά 5εεπα ἐἶναί {6Υ Ῥε]οηρ {ο ῥοί{ι, 
εἶπος {ιο νν]ο]α ννας ἆοπο ἵπ ἀερεπάεπος οη {19 
αἷά οῇ ἀοά, 5οἱθεπιπΙΥ ἱπνοκεά ἵπ Ρο. Τ]αί 
οἳ) (οδρθείαἰ]γ ο σεπετοις οἱ] οἱ {με Εαδί) 15 
ση]. καἰαίατν ἵπ. ναγίους ἀἰοτάεις, υγ] ποί 
Ῥτονς (ναί ἰ{ 15 Ἠετα οτάετεά αξ α πιεαἰεαί ππθατις ; 

ἔοτ ΓΓοπι 1ο (Ἰοβρείς (56ο Ματς νί. 10.) ννε Ίθαγη 
ναί ή (ννΠὶοῇ Ίνα5 α σεηοταὶ Γοπιοὰγ αἴποης λε 
1695) ννας αςεά Ὦγ {πο ἀῑδοίρ]ες εἵεπ 1η οοπ]ητο- 
εἶοπ νι πιτασπ]οις ρούνετ. Ναγ, οι Τ,ογά Ἠϊπῃ- 
ϱοἱΏ οοπἀρεσρπάεά {ο ΕΠΙΡΙΟΥ οθτίαϊπ πιεάία 1η 
υνοτκίπσ πηἰτασίθς. ΤΠ ἴἶνο οπ5θ ΟΓ 1λεςθ ΡΓΕΒΡΥ- 
ἴοις, ας ἵπ ῑαί ΟΕ πο Αρονίίες, ἴἶνα οἱ] πιαγ πανθ 
Ώθευῦ οπ]γ αςεά αφ υπιῤο[ίσαἰ ο{ ελα ουτθ {ο Ὀθ 
εβεοίαοὰ ὃν ἴἶα Ὠϊνίπα ππεαης. Όρου {6 γΥμοίε, 
ί Ἰπνο]νας, ἵ αρρτεηεπά, ἴἶα {εασί αἰ[ιοιζέ ἰο 
εαβροςο {ναί ϱΥ (ο Ἰεα]ίπσ ἴπ απεδίῖοη 15 πιθαπί 
Ῥγείεγπαίμγαί Ἰεα]ησ: ολεγν]βε {ο 5ίτοηπσ εκ- 
Ρτθββδίοπς εὐχὴ τῆς πίστεως, σώσει, καὶ ἐγερεῖ απά 
οἴμετς, πιηςί Ὦς ἴακθη νυν] 5ιοὮ α Ππιίαίίοη ας, 
ἵπ πο ργεδεπί οοπίοχί, Ψου]ά ἴπνο]να οοηβΙάθγα- 
Ῥ]ε µαγκηηθςς, ]ετο σαπ Ὀο Ημ] ἀοαθί, πονν- 
ενος, ἐλαί ὑπ {ιο πεχί σοπεγαίίοπ λε ἰλῖπσ Ὀεοαπιθ 
(ν]ναί, Ἰπάεθά, πηοδί τοσυθπί ΟοπιπιθηίαίοΓς ᾖεγε 
βαρροςο 16) α 5οἱρηπ τεσίομ ΕΡΓΕΠΙΟΤΙΗ/ ΟΟΤΏΡΙΘ- 
Ἠοπάϊΐησ α εηπιβο[ἰσαί γ1{ε, ἴπθ α5ο ΟΓ ννΠΙοΒ {επαεᾶ 
{ο ρτοάασο ἴ]ε Ῥ]εςδίησς Ρταγεά {ο5, 48 {αγ α5 γ/α5 
οοηβἰκίοπί ἹΝΙΙ (να ρ]απς οϐ Πἰνίπο ρτονἰάεποθ. 
Ο8Ρ «οµ:ςθ, {ο ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως Νοι]ά, ἵπ {αί 
σα5ο, Όθαι α ν6τγ ἀῑβετεηπί 56η56, [Τοπ ναί έ πας 
ἵπ {ο ργεβεηί ρα891σθ. ΠἨετε Τξ πῃαΥ Ὀθ εχρ]αϊπες, 
ανν Μΐτ. Ἠο]άαῃ, “΄ ία ΡταγεΓ νΠῖοἩ ργοσθεάεί] 
{οιη ἐἶναί αἲ (1 {ο ννη]ο] (αοὰ σταπίες {ο ροννογ οῇ 
πγογκίησ π]ἰγασ]θο8, Αοίς Π1. 16. Ώοπ. χι]. 5. 1 6οἡ. 
χι. 9. ΧΙΙ, 9: ος, ἴο ρταγετ οὔετεά αρ ΡΥ {Ἴπο5α 
πνηο Ἠανο ναί {161 {ο ννΠίσομ (αοά Ἰας νοιο]ιβα[εά 
Όιο σἱθι ο{ Ἠοα]ησ.. Τη ΜΠς νίαευν, {λε δἶπς ΥΙΟΙ 
Ἡτ ἵ8 Ργοιηϊςεὰ 5Πα]] Ῥο Γογσίναοῃ, ατθ 5αρροφεάἆ {ο 
ως ἴοςο οἱ νΥίο) ἴ]νο ἀϊδοτάεις ἵπ ᾳιθβίῖοη ννθγθ 
α ἵοπιρογαὶ απά ]αάῑοῖαι ραπ]ςηπιοπί. Ό6ο Μαίε, 
νΏ, ΤΤ. κκ. 960. απά Ίομη ν. 14. 1 6οἡ. χΙ. 90. 5θα. 
ἡἨϊς, 1{ πιαδί Ὀο οοη/{θα56ᾱ, ἶ5 ποί α Πίο Ἠαγδῃ 5 
απά {πο οχργοδδίοη 5θοπης {ο γοφι(τθ {]λθ ΠπηΙἑαοῃ 
οἳ «1 νο εἷπς ο Ἠδαατ]γ τορεπίθς ο, απ ΙΓ 1 
νο (οά)ν σοοἆ ρἱ6αςατο.”. Εοτ ν]εηπ Μτ. Πο]άεπ 
ερεπϊκ5 ο[ 6 ιο /αεί,” ναί τοβίογα(Ίοπ {ο ἨΠθα]ίῃ 
αἴιοσις [ο]]οννθᾶ, Πἱ5 αθδογίίοη ἵ5, 1 {Π]πΙς, ποί Ώογηθ 
ου Ὁγ αΠΥ εα/Ποῖεπί Ῥτοοβ, 66 {ο ]ά]οίοις 
Νοίο οὗ Μτ, Ἀσοίί, Ὁ]ο εεηκ!]γ οὔβογνος: “Τί 
σαηποί ο 5αρροςθοἆ ναί {Πεςο πηϊτασυ]οις οαγθς 
οοπ]ά ὃε ρογογπιεά αἱ αἲ] πας: Ῥα{ 1Ίθγο 5οοπη5 
{ο Ἠανε Όδσῃ 5οπηθ ΙΠιργθεςίοΠ ΟΠ ἴ]α παϊπά οἱ {πα 
Ῥοδοῦ νο Ψτουσηί {λα πίτασ]ε, παπά α ροου]ίατ 
εχοτοῖςθ οῇ Γαϊ] Γογ ἐπμαί ρατροςο.”. Τηεγο ντα 
Ροβςῖρ]γ 5οπιθ οα5ος ἵηπ ν/]οἩ {πο πηθαπς πἀνογίθά 
ο οπ]γ {επάρᾶ {ο τθσονεσν απά Γοισῖνεποςς, ἀῑά πο 
Ῥγοᾶμοο νθπι; απά (ΘΓ6ίΟΓΘ. 38 ἴο {ο α1θβ- 
Έοη Ὀθ[οτο 5, ἴμθ ππαχίπα «Ιπ πιοάίο ἑαήβδίηας 

δα έά 13, ος, 

ν “ 

΄ 

ἃ 18. 45, 48. 
2 , ῃ 5 ς Ν ς ο Ν » Ἰῶωάκε 4. 25. 

Ηλίας ἄνθρωπος ην ὁμοιοπαῦης ημῖν, καὶ προσευχῇ Δοι μ. 15. 

1915, πιαγ ὃς α5εἆ ννίῃ αἀναπίασα. Όπε (πῖηρ ἵ8 
ει[Ποίεπ]γ ρἰαίπ, λαῖ ια Ἠοπηίδῃ Ρταοί]ος ος ἰκ- 
ίτοππο Ὀποίίοη ἵ5 απ]ίο απ]αδήβαῦ]ε, Ὀεῖησ α5εά 
υπάθγ οἰτομτηδίαποςς νν]άε]γ ἀετεπί. Τί νναβ, 38 
Φοοί{ απά Ηο]άθεπ οὔσετνε, αρθιτὰ {ας {ο {ουαπάἀ α 
Ῥεγρείιαί ογαΐπαποε ΟΠ α ρταοί]ος ΥΙΟ γνας εχ- 
ἱγαοτάΙπατγ απά ππἰτασι]οίδ; απἀά α5 ἴπε πηῖτασιι- 
Ίοις σἰ(ῖ οὗ Ἠεα]ίπσ ανα Ίοησ σθαδεά, ἰπε 8ΥΤῃ- 
Ρο]ίσα] οετεπιοΏΥ οϐ αποϊπίίηρ νν Πέ οἱ] οασηί πο 
ίο Ὀε τείαϊπεά. 

16. ἐξομολογεῖσθε--- ἐνεργουμένη.] πατε Ίας Ῥεεπ 
6οπθ ἁοιιὈί α5 {ο έἶμθ 5εη8θ ΟΓ 118 ν6γςε, απά {παί 
ομΙθβΥ {οπι ἀϊΠετοποες οΓ ορίπίοη ας {ο {Πθ εοπ- 
ποπίοπ. 30ΠΠ6 τερατά {Πῖς α5 α Πε5ῃ εχΠοτίαίΊοη, 
ἀποοππθοίεά γη {1ο Ρτεσθάἶπσ οοπίαχί, απάἀ εη- 
1οϊπίης α ππίαα]. οοη/[εβείοη ο{ {αυ]ΐ5 οἱ Ιπ]μτίθς, 
απά α πιυίαα]. αρρ]οαίίοη {ο (ἀοά {οτ αρἰγιία] 
Ἠδα]Π. ἘΒτπί {ο αβείση ἰΠς Πσιταίνε 56ηεθ {ο 
ἰαθῆτε ἵπ πε ᾖγεδεπί οοπίεχί, 15 ΥετΥ ΠαΥ5Π. Απ 
πιοδί ΕχΧΡΟΡΙ{ΟΥ5, ΙΙ τεαδοΏ, σοπηθοί {6 εχ- 
ΠοτίαίίοἩ η ννηαί ργεσεᾶες, ---- ππαετείαπάϊπσ {8 
ἱπ]αποί]οη {90 ΤΕ{ΕΥ ΟΠΙΥ {ο οα5ε5 ο{ άαπισεγοιις 5ἷο]κ- 
Π655, απά πΠεῃ {19 οοη/{θβδΙοη απᾶ τοσοποἰ]αίίοη 
ἵπ ααεδίίοῃ ν/ου]ά πιαίετίαΙ1γ {επά {ο Ρτοπιοίθ Τθ- 
οοΥ6τΥ οἱ έε βίο]ς Ῥδγεοῃ. ἜΤ]6 έρταγει” πετα 
πιεηί]οηεἆ 5εεπῃς Ιπίεπάθά οΠΙεβΥ οἱ {να Ἱπ]ητοά 
εν τρεν πο 5που]ά ποί οΠΙΥ Γοτρίνε, Ραί ρταΥγ {ος 
16 Ίπ]ατογ, 1Γ ροηπΙίεηί; {ποισῃ 1{ π]αΥ 6 αἶδο η- 

ἀειείοοά οἳ αἰ] οί]ιες Ργαγετβ {οΓ {έ]ιε τεςούατΥγ απᾶά 
ῥρατάοπ ΟΡ αἶπ5 οῇ {α εἶοὶκ Ρ6ί5οη, εχεερί {πο5θ 
πιεηί]οπεά αἲ νγ. 14 ὃν 15. Τί 5εειης {Παί {ο 
Αροβί]ο Ἰθτο πιθαπί {ο τεοοπΙπεπά απάἆ εχίο!ι α 
ἀϊδροβ]ίίοη {ο {ΓεεΙΥ οοΠ/{6ςΒ, οἨη αἱ] ῬτορεΓ οσσᾶ- 
6ΙΟΠΕ, πα Ψτοησς Ίνς Ίανο ἆοπο {ο αΠΥ 0Π6. 39 
Ερϊοίείης, ἵπ Ἠ5 Βοεπίεηί{]α» οο]]εσίεά ὮΥ Βίοῦσας, 
Ίο. 4. βελτίον ὀλιγάκις πλημμελεῖν, ὁμολογοῦντα σω- 
φρονεῖν πλεονάκις ' ἢ ὀλιγάκις ἁμαρτεῖν λέγοντα πληµ- 
μελεῖν πολλάκις. ἃ πεαί απά ΡΙἴΠΥ σποπηθ, Ραί ἆϊδ- 
Πσιγεά ΡΥ {πο οοιταρί]οἨ οΓ {ο {θχί. ΕογῬ, (ουσ 
ύιο Εάῑίου5 Ἰανε ποί ρεγοείνες 1, {θε νγοτᾷς ὀλιγά- 
κις απά πολλάκις Ιπ {πο 5οσοοπά εἶαιςο 5Ποι]ά ο6- 
{αϊπΙγ «Παπσε Ῥ]αςσθΒ, οἰπετννίδα ἰθ 56η5θ οἱ {μθ 
νυΓΙ{6Ι 15 ἀεβίτογαά. ΟΗΕ σοιµ5ε, {Πῖς ραβεασο νν]]] 
Ὦγ πο πεαΠς 5αρροτί {πο Ἠοππίδῃ ρταοίῖος οῇ αἲι- 
7τεμίαγ εοπ/εδδίοπ, εδρεοἰα]]γ {ο α Ρργίεςέ; {ος {ο 
οοΠ/Θ88ΙΟἨ, ἵπ {πο Ῥγοβεπί σᾳ5ε, 15 βαρροςθά {ο 
Ρο πιαᾶθ {ο ἴιο {π]ιγεὰ Ῥεγδοπ, ἵη οτάςτ {ο Ὀε ΓΟΓ- 
σίγεη. 

ΊΠεπ, {ο 6ποοιχασθ {Πθ 159 οῇ ΡΓΥΟΙ5 ΓοΥ {1θ 
βἶο]ς, πο οΠΙΥ οἩ {Πα ρατί οϐ ΜΙπϊςίοσς, Ραΐ ναί 
οἳ ΟΠηϊκίίαπς ἵηπ σεηετα], {με Αροφί1ο αάάς {πο αξ- 
ΒΙΓ4ΠΟΘ πολὺ --- ἐνεργουμένη, --- ΠάΠΙΕΙΥ, ναί {πε 
εατηθεί οπετρεί]ο ΡΓαΥΘΙ5 οῇ ίΠε τἰσηίεοις Ἠανα 
στοαί ο/Ποπογ. 3ο9πῃπς οπιῖποηί Οοπιπιεηίαίοίς, ἵη- 
ἀθεά, οχρ]αίη ἐνεργ. “«Ιπινγοασμί ὮΥ νε δρίγι, 
Βιΐ α5 Πας Ῥεεπ Ῥο[ογθ οΏεετγεςά, ἴλαί εισηϊβοαίίοη 
ο{ έθ ννοτά 15 ποί {οαπάεά οΠ αΠΥ οετίαϊη ΡΓΟΟΓΣ 
απά Ἱ 5 Ἠθτο απςυ]ίαῦ]ο {ο {πο οοπίεχί. Τ]θ 
Ργα5οηί ΡᾳββΊσθ 566/ΠΗ5 {ο Ἰανο Ῥεεπ Ἠαά ἵπ παϊπἁ 
Ργ Ῥτοσορ. Β. (α]1. ΤΠ, Ρ. 64. 29. ἀνὴρ δίκαιός τε καὶ 
θεᾷ ἐς τὰ µάλιστα Φ΄λυς, καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐν εργοῦ- 
σαν ἐς ὕ τι βούλοιτο ἀεὶ τὴν εὐχὴν ἔχων. 

11, 18. Οπ ιο αρρατεπ{ ἀἴδοτεραπογ, ας {ο {1θ 
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προσηύξατο τοῦ µη βρέξαι καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς 
ἶησ' . 9ο ’ η] ΄ ’ ς 3 

ΣΙΚΙΛΕΣΙΣ.4 τρεῖς καὶ µῆνας ἕξ. Καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὃ ουρανὸς ὑετὸν 18 
{ Μαι{. 18. 15. 

Κ Ρτον. 10. 12. 
1 Ρει. 4. 8. 

3, 9 ς - Γ / λ η 5 

ἔδωκε, καὶ { γη ἐβλαστησε τὸν καρπον αυτης. 
Ὀσαδονά ο δ ἠοῖ - 3 ῃ "να / λ 3 Ἡ κ / 
υμῖν πλανηΦη απο της αληθείας, καὶ ἐπιστρέψη τὶς αντον, " γινωσκέτω 90 
«/ ε Β , ς ᾽ ῃ ς . 3 κ 

ὅτι ὃ ἐπιστρέψας ἅἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης οδοῦ αυτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ 

Ι᾿αδελφοὶ, ἐάν τις ἐν 19 

Φανάτου, καὶ καλύψει πλήθος ἁμαρτιῶν. 

ἀιταίίοη οἳ {ιο ἀτοιρ]ί, Ρείνεεῃ {Πῖς αοσοοαπί απά 
ἠναί ο πε Ο. Τ. 5οε Νοίε αί Τ1Κο 1. 25. 

19, 20. Το νο Ἱπ]αποίίοης {ο πηπίέααΙ οοη/[ες- 
ΞΙΟΠ, ΓΟΓΡΙΥΕΠΘΒΕ, απά ΡΓαΥΕΥ Γοτ εασ] οίμετ, ἴ]α 
Αροδίε πο εαρ]οίπθ αποίἸετ, ἴο πππ{ια]1γ οο- 
ορεταίθ ἵπ οοττεο(ῖπσ 6αςἩ οίλμοετ’5 6ΙΓΟΙΦ Ίηπ {ηθ 
ἀοοίτῖπθς, ος {α]αγος ἵπ ο ρταοίίοε οἱ Ολτίς- 
Παπ]γ. 

---καὶ καλύψει πλῆθος ἁμ.] ἘκροβίίοΓ ατε ποί 
αριοθά υνλείλεγ {Πὶς ἶ6 ἴο Ὦο απἀετείοοά οῇ {πα 
οονοτῖης {ο 5ἵης οῇ {16 οοπυεΓ{εν, ΟΙ ΟΕ {πε εοπ- 
υργίεᾶ. ἜΤ]ε {οτππετ Ιπίετργεία{ίοη 16 ε6ροιςεά ὉΥ 
Ογίρεπ απά εενοτα] Τ,αέῖπ Επίλετς, απά ο[ ιο πιος- 
εΓης, ΡΥ Ἠαιηπι., ΛΗΙ{ΡΥ, ἸΓε]]ς, Βγ]6, ΑΠΕΙΡΙΤΥ, 
απά Ὠοάάτ.: ια Ἰαίίστ, ὮΥ (τοῖι, Ὑοτςί., Ε5ί., 
. Ἠα]], Ὑγοἱ{, Ῥσθηβδοπ, Ἀμετ]ος], ἨοδεηΠ., 

4οκη., Ἀθυνο., Ροίί, βοοίί, απά αἰπιοβί αἰ] τε- 

οεηί Οοπιπιεηίαίοϊϐ. « ΤΠεΥ αριθ (ίο 159 {8 
ννοτᾷς ο Μτ. ]α46) ἐ]λαί 1έ 5εεπ] ΠατάΙγ ο0Π8Ο- 
παπί ΨΙῆι Όιο Ἰαησήασε απ ἀοοίτῖηες οϐ {πο (08- 
Ρε], ἐ]ιαί απΥ βἶη βοι]ά Ὄε Γοτσίνεν, ΙΓ Τί Ὦο ππ- 
τερεπίεὰ οἵ Ρρετβἰδίεά ἴηπ; απ ΙΓ1{ Ώε τερεπίεά 
απά ΓογβαΚκεῃ, 1 νν]] Ὦο ραγάοπες τοζ(]ιοιέ ἴ]χθ πηετί- 
{οτῖοις αοΐ Ἰετο πιεπ{ίοπεά.”. Ἰπάεεά, {1ο οο- 
(εχί τθαιίτος ἴΠθ Ἰαΐτετ Ἱπίετρτείαίίοη, {πο Π]ρ]ι 
απο Ι{γ οῇ νΠΙοἩ αρρεαῖς {τοπι 1ΐ6 Πανῖησ Όεει 
αἀορίεά ὮΥ {πε Ῥεδεῃμ. ντ. Τταπε]. πε ατα, 
ἨοΥ6ΥεΤ, ΟΠΙΥ {ο απἀετείαπά {μαί {Πε σοοά οῇ/ῇοςς 
ΟΓ {να ΤΕ[ΟΓΠΙΕΤ ΥνΗ] Ῥον/ετ[α]]γ ἐρπᾶ ἵο Ρρτοσιτθ 
{πε Γοτσίνεπεςς οῇ δἶπς απᾶά Ππα] βα]ναίίοη οἱ {με 
Ρεπ]ίεηί{ 8ΙΠΠΕΣ, 5ἶπορ εοπυεγδίοπ ἀοθε5 ποῖ πθςθΒ- 
5αγΙ]Υ ἵππρ]γ [παί ρεγδευεγαπέε, απᾶ ἰΠετε[οτθ οαη- 
ποί επδµγε βαἱγαίΙοη. 



ΠΠ ΡΤΡΟΥ Ρον ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟ/ΙΗ καθο(αΙκηΗ ΠΡρωΤΗ. 

αν ἃ 
- 

διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας, καὶ Βιθυνίας, 

1 1οπη 7. 385. ΠΕΤΡΟΣ ἀπόστολος Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήµοις και 81, 
14168 1. 1. 

Α ν ; » ο οοκς ο χα δα ν Τη ἘοΠῃ, 1. Το κατα προγνωσιν Θεου Πατρος, ΕΝ αγιασμῳ «Πνευματος, εἰς υπακοή» κο 
ο. λ ο 3 » ολλ / ς Δ ο 1 6ος, 

και ραγντισμον αιµατος 1ησου Ἄριστου χαρις υΌμι) και ει) πλη-- σα]. 1. 8. 
Ἐ) 

θυν θείη. 

1. 8. 

ΡΗ. 1. 2. 
Ἠευ. 19. 94. 
οΕους 1ο. 
1αάε 9, ο. ς . 3 » ς ο 3 ω . 

3  Εὐλογητὸς ὃ Θεὸς καὶ Πατηρ του Κυρίου ημὼν Ιησοῦ Ἀριστοῦ, | Τομ 8. 9,6, 
Ἠοιῃη, 6. 28. ες υ υ . 3 3 3 ’ ς ” 3 ὀ ὃ 3 ὃ 3 

6, κατὰ το πολυ αὐτου ἕλεος, αναγεγγησας ημας εις ἐλπίδα ζωσαν ὃι Ἰ σου, 15.90, 
3 3 ” -” ” 

4 ἀναστάσεως Ιησοῦ Χριστου ἐκ νεκρών, 
οοτ. 1, 9. 

2; 

δεἰς κληρογομίαν ἄφθαρτον καὶ ΕΥΑ. 1.8. 
/απιες 1. 18. 

Οοἱ. 1.5. 1 3 / ῃ 3 ϱ” 3 ς » ο ο 

ὅ ἁμίαντον καὶ αμαραντο», τετηρηµεένην ἐν ουὐρανοῖς εἰς ημας, τους ἐν ο μι, 1, 19, 

Τηα απἰ]οπ{οΙίγ, απἀ οοπ5θφιιαεπ/]Υ οαποπίσαι 
απἰλοτίέγ, οϐ ἠἠς Ερίὶςδί]6, Πα5 ΠΘΥΕΥ Ρ6εη ἀἱδρυίεά. 
Οµ ο Εἶπιε, ΠΟΝΝΘΥΕΓΣ, νθῃ, απά {Πε ρίαεο ΝΠΕΤΕ 
Πε ννας ντ] ία, ποϊλῖησ οθτίαϊη σπα Ῥε Ρτοποιυποεά. 
Ἰπάσθεά, οϐ ἴἶια Πβίοτγ οὗ Βέ. Ῥεΐει”5 Ι{ε 5αῦςο- 
ᾳπεπί {ο Ἰϊς Ὀεῖπσ αἱ ΑπίΙοςΗ, Α. Ρ. 46, νο που 
ποϊμίπσ οπι εε Ν. Ἔ. ἜΤ]αί ο 5αῇΠετεὰ ΠιαΓ- 
(γτάοπι αἲ Ἠοππθ, αἱ {1θ «]ο5ε οῇ {με τεῖση ο{ Άετο, 
αὐουιί 07 οτ 08, νε Ίεατπ {ΓΟΠΙ {πε εατ]γ Βος]εβδίαδ- 
εἶσαὶ Ηιείογίαιβ; απἀ Οιαί Ἠἱς τοπιαϊΠς Ἠ9Γθ ἀε- 
Ρορϊίοά αἱ Βοπε, ννς Ἠανθ {πο 8αΠηθ ἰδβίίπποηΥ 5 
{ο Πίο ΙΤ απι επαθ]εἆ {ο αάά {Παί οῇ Ῥτουορίαθ 
Πιεί. ρ. 195. 10. Βαΐ ὑποιρῃ {ια ἐἶπιε νεῃ 18 
Ερϊκί]ο ννας ννπίοη σαπποί ο εχκαςοί]γ Πκεά, --- 
γεί, {οπι 50Π16 αἱ]αδίοης 1π ἰί {ο ία ἰγοιβ]ες 1π 
πάσα, 1 5 «αρροςεᾷ {ο Ἠανο Ῥ6επ ποί Ίοησ Ῥο- 
{οτο πα ἀθαί] οϐ ἔπο Αροβί1ο. ΥγΙί{ τεδρεοί {ο 
ἴπε ρίαςο ντε 1έ Ὕνας υΥτιίθη, πε ἀθτετππ]παξίοῃ 
οἱ ὑπαί ροῖπέ 15 ο]ο5δεΙγ οοπηθοίθά υνΙι {η ΙΠίετ- 
Ρτεία{ίομ ος {16 ννοτά Βαβυλῶνι αἲ ΟἨ. ν. 19, νπετθ 
εεο Ἀοίθ, Α {ο {ο ϱο/8οτ5 {ο νλοτη Τ{ ννας α- 
ἀταβκεά, {ιαί 15 αἶδο α πιαίίετ ο{ βοιπθ αποθτίαϊη{γ. 
ῶΠεγ Ἰνετο ῬτοῦαβΙγ {πο Ολτίκήαπθ ἀἱδρειεεά 
Ώτουρ] νατίοις Ῥατί οΓ Αδία ΜΠΙΠΟΓ, --- οπΙεΠΥ 
ειος, Όαέ ραγΙγ (άρπ[]ος, {ο ἴἶιο {οἵπιογ οῇ νηοπι 
να ΘΧΡΤΟΞΘΙΟΠ παρεπιδήµοις διασπορᾶς 366115 {0 6- 
[εγ: απά ναί αἱ ν. 14. {ο {πα Ἰαΐΐοτ. Ὑγ1ι τεερεοί 
{ο χα ππαίίεν οοπίαϊπεα ἵη {5 Ἠρίφί]ε, 1έ θεα α 
οἰοβε α/ΠπΙ{γ {ο {αί οἱ ἴπο Ἐρϊςί]ε οἱ 8έ. ζαπιθς ἵπ 
8οορθ απά ατσαιηθηί, αἀνετί]ησ' {ο {Πε Ῥεγεοοι- 
Ποης {ο υν]ίο]ι να ΟΠηϊδίίαπς ννειθ οχροβεἀ, απά 
εχμοτίῖησ {ο Ρραΐϊεπος απά΄ γθβἰσηα{Ίοῃ, ΡΘΙΞΘΥΕΓ- 
πηος ἵπ {Πο τας Γαλ, απά {πε ρτας{ἶσς οί {πε τε]α- 
ινε ἀπίίες. ἜΤ]ε ΕΒρϊδί]ο Ὄθατς αἰ] {να πιαγκς οϐ 
α [ογνθηί απά πιοβί ἀθνοιί αρίπῖτ. πε αίγ]ο ἵ8 
εοπηθν/]αί Ἱττοσι]ατ, 1ο παπά ος {πα υντ]ίετ Ῥείησ 
ϱοἱε]γ Ἱπίεπί οἩ ἀε]ιγετίης {1 ἰταίης οῇ {πο (1ος- 
Ρ6Ι: Ὀπί Ιέ 15 αχρτοςςεά ν]ἠν ρεου]ίαγ ἀῑσηϊίγ, 
ΕΠΟΙΕΥ, απἀ ααΏποτΙγ οἳ ΠΙάΠΠΕΓ; οοσαδἰοπαΙ]γ 

τιβῖησ {ο {ο 5αΏ]πιθ, απάἆ πεύετ αἰπ]ζΐησ Ρε]ονν 
ν]αῖ παϊσηί Ὃε εχρεοίεὰ {οπι {πε εἰίεί οῇ 16 
Αροβί]θς. 

Ο. 1. 1. ἐκλεκτοῖς] 1. 6. εἰεοίεά {ο ἴ]α ργιν]]εσεβ 
οῇ {μα (ἀοβρε]. ες Ἠοπι. ΥΠ. 90. ΌΠ παρεπιδή- 
µοις διασπορᾶς 566 {πθ Ππἰτοάποίιοπ. Όηπ ειπο ἴΘγπα 
διασπορὰ 889 Νοίΐθ ΟΠ ἆ1οῇή νΥΙ. ὁδ. 

2. κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ.] Όεε Λοῖς Π. 22. Ῥοπι. 
νΗΙ, 28. 86εα. ΕΡΠ. 1. ὄ. ἜΓπε Ῥηταςο 15 {ο Ρε τε- 
{ευτες, ΡΥ ἱταπεροβίέοη, {ο ἐκλ. Ρτεσεάίησ. Ἐν 
ἁγιασμῷ Πν., ΄ ΏΥ 11ο δαπο{βοαί]οη ΟΥ βαποΙ(γίησ 
ἱπῄαεηοςς οῇ {Πο ΒρἰΓΙ{.7. Ἑὶἰς ὑπακοήν } Ἱ. 6. Π 
οτά6γ {αί {ΠεΥ 5ποι]ά οΏ6Υ {πε (.ο8ρε|. Καὶ [ες] 
ῥαντισμὸν αἵμ. Ἰ. Χ., “' απά ναί ίεγ 5Ἱοι]ά ρε Ρι- 
τΠεά {γοιη επ ΡΥ {16 δρτἰπ]κ]ησ οῇ {πα Ῥ]ουςά οΕ 
ΟἨ]ςί” ἵπ ορροβ!{ίοη {ο ἐαίΐ οῇ {Πο Μοβαίο Ίαν. 
ὦθο Ηεῦ. χι]. 24, απἀά οοππρατθ Ερ].1.4. 39ο ΒαΓ- 
ηαῦας, ΟΠ. Υ. “«τεπηὶβδίοπθ ΡρεοσοαίοΓΙΠΙ φαηποἶβοα- 
ΠΠ, αιοά εδί βραΓ5ίοηθ ςαησι{πίς 115.” Χάρις, 
ὅτο. «Ὁοπιρατο Βοηῃ. 1. Ἱ, απᾶ 1 6ο{. 1. 9. 

5 ---δὅ. ΤΠε Αροεί]ε ορεπς5 5 ευυ]θοί ΡΥ οα]]- 
Ίῃσ οἨ Π5 τεπάςτς {ο ]οἱη πίῃ Πΐπα 1π Ρ]οβείηρ {ηθ 
ἀοἆ απά Εαίμεγ οὗ ος 1οτᾷ νεδις Ομγὶςί [ος ΗΙ8 
ΊΠΘΤΟΥ απά στασθ. Ἠε τεπιϊπάς {πετη ος {Πε ΠαρρΥ 
Ἱππποτία{γ 5εί Ὠθίοτο ἴπεπα Ἰηπ {Πε (ποδρε[, απά 
ΝγΠ]ο] (Π6εΥ ννου]ά οδίαίπ, 1 πεγ οοπίίπαεἆ ἴταε 
{ο ἐεῖτ ΟΠτ]ςίαπ ρτο[θβείοηπ. ἜΤηΐς Ρρανες {πε ΥναΥ 
{οΥ {ιο πΙθη{ΊοἩ, αἲ ν. 6, οἱ ἐγία[ς απἀ ρετοεσιίοπς, 
Ο ἀναγ., ---- ΠΛΤΩΕΙΥ, ΡΥ οοηγυεγίίησ {Ίετη {ο ΟἨΓῖς- 
ΠαπΙ(γ ; νυἹαεΓαΘΥ {Ππ6γ γνετε Ρ]ασες ἴηπ α Πεν” ίαΐθ, 
Ἰαά π6νν ἀμίίες, απά Ππθι’ Ἠορεςδ. Τηαί {5 16 ία 
8εηςα, {5 Ρτογεά (1π ορροβί(ίοη {ο {ο ποίίοπ οϐ 
8οππθ τεσθηΐ Οοπιπιεπία{οτβ) ΘΥ α ΚΙπάτεάἆ ραβ5ασα 
οϱ Τε. ΠΠ, ὄ. κατὰ τὸν αὑτοῦ ἔλεον, ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ 
λουτροῦ παλιγγενεσίας, καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος 
ἁγίου. Ζῶσαν, {οΓ ζωοποιοῦσαν, ἴπ α]]αείοη {ο {πο 
1{6 απάἆ Ἱπππιογία]Ι{γ ΡγοισΏί {ο Ισηί ΡΥ πε (908- 
Ρε]. 9ο ὁδὸς ζῶσα αἱ Ηεῦ. κ. 20. ΤΠ] Ἰορε να 
Ιηίτοάυσοεά ὮΥ Ομτὶςύ5 τεβδιγΓθοίίο, ΙΠαδΙΠΙΟΙ 8 
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Ῥ Ῥοπι. δ. 8. 
ἑ ος. 4. 1τ. 
Ἠευ. 10, 57. 
απο 1, 2, 
Ἱπίτα ο, 10, 
4 Ῥιυν. 17. ὃ. 

Ίρα. 48. 10. 
1 Οος. ἃ. 13. 
2 .πες ]. ὅ, 
Ἰη [γα 4. 12. 
τομ 0, 29, 
2 ας. δ. 7. 
Ηεὺ. 11. 1, 37. 
1 να 4. 20. 
56εη, 49. 10, 
Ώαη. 2. 44. 
ᾱ 9. 4. 
Ηασ, 2. 8. 
Ζει. 6, 12. 

Μαι. 18. 17. 
Ί. ακο 10. 4. 

.. 

ἔ]ιαί «Ἠοννεά {ἶιε ροβ5!ὈΙΠ1έγ οΓ ο οιοπτοδυττεοίίοη ; 
απά α5 Ρεῖῃπσ α Ῥγοο/ απᾶ ᾖῬίεάσο Ώνετθοί, απἀ α 
εοα] απά οοπβγπαίίοη οῇ ία (ταίῃ οῇ νε 6Ηγ]ς- 
Ώαη ἀοοίτῖπθ. ΤΠ εἰς κληρον. ἀφθ., ὅνο. 15 ΠΟΝΠ 
έλα οὐ]εοί οἱ ναί Ἰορς; απά Π 19 τερτεςεηίεἁ ΡΥ 
εαςσ] αρ] μείς αξ 5εί Τε ἵπ οοιπρ]είε οοπηἰγαεί {ο 
τοογ]ά[η Ἱπ]ιοτίίπησθς : Γοτ {Πο8θ ἃτε (45 Μτ. Ξοοίς 
οὔδογνοςφ) “' οογγαρ(ῖῦ]ο 1Π {λεπηφε]νες, απἀ, 1Π Τθ- 
ερθοί ο {6ῖγ ΡΟΞΔΕΒΦΟΙ5, ἀε[ίεά, οοηθὶἀετῖης {λα 
Ίπραπς Ὦν νο (πεγ ατα ο[ίεπ ορίαϊἰπεἁ, ἴπο πςδα 
νΏίο] ἶ5 παάα ο ΊΊναπι, απά {ο Ρεί5δοης ΊΝΊο 
Ρο55655 {161 ; απά /αάΐπα, α5 ἴο {ο Υν6τΥ ἱπὶγίαί 
βο]ιἀ οοπι{ογί {Π6γ Ἱπιρατί, απ 15 νέ]ιογίησ πΠᾶ- 
το, Ρα]]ΐπσ οἨ {6 αρρείίε απά Ῥεοοπ]ίπρ Ιῃ- 
εἱρίά. Ὑγ]ιαγαας {πο ΙπΠοπίαπος {ο ΝΠΙΕΝ ἴθ 
τασθηοθταίο ατα επ (]οά ἶ5 ἐποοτγιρίβίε ἵπ 19ςε]ῇ 
απά (ει ννΙ]] Ὃε τοπάστεά Ιποοτγαρρ]ο απἀ Ἱπι- 
πιοτία] {ο 6Π]ΟΥ 1.2. "ΑΦφβ., ἀεποίίπςο ναί Πέ 15 
ἐπιροεγ]κ]ιαβ]ε, απιὰ ἀμίαντον Ἰπεοπίαπιϊπαίεᾶ ὮΥ ἴλοβα 
{αϊ]άσς απά γυὶοθ Νίο 5ο πας ἀῑδίατὸ αἲ] 
Πάππαπ. Ἠαρρίποςς, απά απίαϊπίοά σνὴ επαί ον!] 
νο Ἱπ Επί νγοτ]ά 5 πεσθακαΓΙ]γ πη]χαά ν{ῃ 
ροοᾷ. ᾿)Αμάραντον, “' ΠΘΥΕΓ-/α4115,. Ῥεοαιμςο (85 
[αο]η. τοιηατ]κ5) 16 πευου στοῖνς οἱά: 15 Ρεαι{]εβ 

νι] τοπιαϊπ [Του (τοισῃ αἲ εἰετπΙίγ: απά 15 
ΡΙοαδτο5 πΠονεγ Ώ6σοπιθ Ιπεῖριά ὮΥ επ]ογπιεηί. 
... ἐν οὐρανοῖς εἰς ἡ. Ἀεο Οο1. Ἱ. ὅ. 2Τ]πι. 
ἵν. 8. 

--- τοὺς ---- εἰς σωτηρίαν]΄ “΄ Εοτ Υοι ΝΟ αἴθ Ρί6- 
φογτνοά απά σιατάθᾷ (5ε6 Β6επς.) ὈΥ ο Ρον οτῇα] 
Ρτοίσοίίοπ ο/ (4ο (Νο σαη σὶνε 15 αἲ] να {ο]ΙοΙίγ 
νο ννἰδ] Γοτ), (ντος (αν (1. ο. Όλτοισῃ {πε Ῥγο- 
{οβρίοη οῇ {ια (.ο5Ρρο], ὮΥν Πε γο ουίαίῃ 11,2 ος, 
38 ΦΟΠΠ6 οχρ]αίπ Πέ. απἆεγ οοπά[Ιοπ οῇ Γα(μ ἵπ ια 
(οβ8ρε]) πΠίο φα]ναίίοη. Ἐτοίμην ἀποκαλ., “Τ6πᾷΥ 
ίο Ῥε τονθα]οᾷ απά Ἱπιρατίεά.”. Γης 156, α5 Οα]νίῃ 
ΤΘΠΙΠΓΙ«Α, ἴπ ἀΡΡΟΒΙΕΙΟΠ ΙΤ] τετηρ. ἐν οὐραν., 6Χ- 
Ρτοββίησ {πε 8πΠΊο (Π]ησ 1π αποί]ιθΥ ππαπΠοτ. 'Γη]8 
φα]ναί]οη 15 ϱαἰᾷ {ο Ὦο γοαςἴ {ο να βαἶπίδ; (Πποιισῃ 
Ώι6γ ατο ποί γοί τοιᾶγ {ογ ἵέ, ἹπαβπαοὮ αθ 1 18 
τοβοιγοὰ ΓοΥ ΕΠΘΙΑ. ΤΠ ἀποκαλυφθ. Έιοτο 18 ἃ 801ι- 
55 ϱΡΩσπαπς ; ᾱ. 4. “(ο ο Ῥτοισῃί {ο Ισηι, 21.9, 
πιαπ][οφίοὰ απά ραβ]1οΙγ οοπβεγγοᾷ οἩἨ ἔἶδιι. Ἑν 
καιρᾷ ἐσχάτῳ, “' αἱ ο οΟΠΒΗΙΗΙΠΣ/ΙΟΠ οῇ αἰ] ἐπ]πας, 
αἲ Όμο σεπετα] ]πάσπιαπί. 

ϱ. ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε --- πειρασμοῖς.] Ἐοηάος, “« ἴπ 
νμ]ο] [οἰτοππαςίαποςςκ] (Πππια]γ, οῇ Ροΐησ Ἱκαρί ὮΥ 
Ώνο ροννογ οῇ ἀσά, απά Ἰορο 1ῃ Ἠ]5 βα]να 1ο) γο 
στοπ!1γ το]οῖσς; ”” οτ “ το]οῖος ο,” ας Ντ. ΥαἱΡΥ 
γοηίίσγς, οὐβοτνίησ {]αί έ ο νν]ο]ο 56οπης {ο Ὦθ 
1Ἠ οχ]ογία{]οη, ΟΠΙΥ πιποπηθη{ατ]γ εαςδροπάοά, {ο 
Ἱπίοτιῃ ἴἼισβο ο αγο αἀάνορεοά ο) το ἀθρίτο 
νο] νο Ῥτορῃοίς Ἠαά {ο απάθτείαηά  νν]αί να 
Ὡρίπιί οὗ Ομτῖκε, αροακίηπςσ Ὁγ (παπι, ἀἱά εἰσπί/ν 
ννοή. ἵ {οβίβοά Ὀοβογομαπά νο εα[οτίησς οἳ 
Ομ]δε, απά νο ρου (ναί εἸου]ά Γο]]ονν.. Εἰ 

ιν 1 Όνας ΤΕ πας οι. νίπ. ἄοπι οἴτοιπι- δέον ξἒιει 

5{4Π008. 966 Ὀγ, ΑΔ. Οἰαικο, ἜΤ]{ο 8οη8ο οΓ {ιο 

λ ’ -” ς - - . 

µεγοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρία» ψυχων 

1 ΡΕΤΕΗΒ ΟΗΑΡ. 1. ὅ--- 10. ' 

- , ᾽ 3 , ΄ 3 
δυγάµει Θεοῦ φφουρουµένους διά πίστεως εις σωτηρίαν, ἑτοίμην ἄπο-- 

4 α” , “ο. ;  ὰ τ αν λλ ος 0) ι. »’ .) δέ 
καλιφ 6 ηναι ἐν καιρῳ ἐέυχαιφ ἐν ᾧ ἀγαλλιασθε, ὀλίγον ἄρτι [ει δέον 

. , : - , ' , κ τω ” 

ἐστὶ) λυπηϱ έντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, | ἵνα το δοκέµιον υμῶν της Ἴ 
. ’ - 2 , . Ἡ υ ᾽ 

πίστεως, πολὺ τιμιώτερον χρυυίου τοῦ ἀπολλυμένου, διά πυρος δὲ δο- 
η ’ ς 9 3 2”, Ν ν λ δόξ [ » 2 λύ 

κιμαζομένου, εὐρεθῃ εἰς ἔπαινον καὶ τιµην καὶ δοξαν, ἐν ἄποκαλυψει 

ς μο Χ ἩεΕ υκ εἰδό ιγαπᾶ ἰς Ὁν, ἄρτι μὴ ὀρῶντες, 8 Ιησοῦ Χριστοῦ ὃν οὐκ εἰδότες ἄγαπατε, εἰς 09, ἄρτι µη ορ ς, 
λ 2 » ” 2 ’ ο ' .. 

πιοτεύοντες δὲ, ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀγεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασµένῃν κοµιζο- 9 

περὶ ἧς σωτηρίας 10 
ρω . ; - ς Ν . . ς ” αν 

ἐξεζητησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφήται οὐ περὶ της εις μας χάριτος 

Ραβδασο ἶ5: “ Τηϊς {αἱοΙίγ γε εχρεοί; {νοισ] 
ποιο. [οτ α πια, ὮΥ (1ο Ρτον]άεησθ, Υο εαῇετ 
ππάςγ νατίοις ἐπραἱαίίσοης, ΙπβΙσοίεὰ οἩ γοι ΡΥ λε 
υπυθ]]εγίηςσ ους απά ἀεπίί]ες.” 

Π. ἵνα τὸ ὁοκίμιον --- Χριστοῦ.] Τηε 5εηῃςε 5: 6 ἵπ 
οτάθγ (ναί (5 Ρτοοῦ οἱ γοιγ [αι [0γ αΠιο(ίοη], 
Ῥείπσ ΠΠΙΕΠ ΠΠοτο ἱπιροτίαπί λα ναί οἱ σο]ά 
πνΠΙοῃ 15 {πιεά Τη λε βτο, [α5 {11θ 5ΙποετΙίγ οΓγοιγ 
[απ 1 ιεὰ ὉΥ α[Π]οίίοης] ππαγ ϱο {ου [ίο {ες- 
πηϊηαίαε] απίο ργαίςε, ὅο. 30 Ιμαοῖαη Ῥΐδο, 14. 
εαγς ο (τα (αςί α5 Βο]ἱπρύτοΚκο εαἷά ἴλαί «6 τιά]- 
ου]ε 15 ένα ἰεςί οἱ (γα(] 7) οἶδα γὰρ ὡς οὐκ ἄν τι 
ὑπὸ σκώµµατος χεῖρον γένοιτο, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅπερ 
ἂν ᾖ καλὸν, ὥσπερ τὸ χρυσίον, ἀποσμώμενον τοῖς κόμ- 
µασι (Υ Ρεϊπσ Ὀεαίεη 1Π Ῥεῖπς ννογκεὰ Ἡρ) λαμπρό- 
τερον ἀποστίλβει καὶ φανερώτερον γίνεται. ΕΤΟΥ. ΧνγΠ]. 
5. "Ωσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρύσος, 
οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ Κυρίφ. 36ε ἈΝοίε οἨ 
1 Οος. 1. 19. ' Τε (τουρ]ες (γεπιατκς Ὀτ. Βα- 
οι) νν]ήσ] επεά ιο ΟἨτὶδίαης, νγετο τεα]]γ οῇ 
ΠΠΙΟΕ ΠποτΕ Υαἱαο (Παπ σο]ᾱ, νΥπὶσ]ι 16 Ι5ε]ῇ {τιοά 
η ἴηθ Πτα. (ο]ά 5 ρυγίιῃες αἲ {πε τα, Ὀι{ί α[ἴετ- 
Ἱναγάς ρετίδηες; {πο Ομγὶίίαης ατα ποί ΟΠΙΥ Ρυτῖ- 
ῃοά ὮΥ πο ιτία], Ὀαί αττῖνε βπα]]γ αἲ Ίνε Ἰαρρίποςς 
οἱ ἠθαναπ.. θε αἱξο Βθηδοη απά Άεννο. Ὦεθ 
λΝοίο αἱ α1πθς 1. 9., ἅπά ΟΠ εἰς ἔπαινον 569 ἸΝοίε οἩἳ 
Ῥοτῃ. χΗΙ. ὅ. 

ὃ, 9. οὐκ εἰδότες] “« ἴνοισ] ποίῖ Ἠανῖησ εθεπ [π 
νο Π6δΗ, οπ εατίῃ], εί,” ἃτο, Τ]ιε σγοιπᾶ οἳ ναί 
ἀπαδί, απά Ιπάεςά εοηκΙπ]πια{ίοπ ὮΥ απίϊοἱραίοη, 
6 εχρτεβεεά ἴπ {πε {ΘΓΠΙ κομιζόµενοι --- σωτηρίαν, 
νν]ιθυθς κοµ. ἶ5 5αρροδαά {ο Ὦο αππ ασοπἰφείο πιείᾶ- 
Ρ]ου. ΕΥ ἴἶνε Ιπίογπιεά]αίε ννοτάς 1 ἶς Ἱπϊπιαίθᾶ, 
Όιναί ναί (ταςί ἶ5 ποῖ οπ]γ α Ἰορεβα], Ῥαί απ Ίπεχ- 
Ργοβδίβ]γ ΙογβΙ] οπθ. Α5 {ο Παρρίπθες ρτορατθά 
1Π αποί]ῃθγ ννοτ]ά Γοτ {πε τὶσηίθοις 15 5ο ργεαί α8 
το Ὀο ἐποοποεϊυαθίο ιο Ἠάππση Ἱππασίπαίίον (1 6ο. 
Π, 0.5 5ο Ιί πιαγ νθ]] ϱο, ας 1 Ἱς στο 5αἷά, π- 
αρεαΚαλίο.. “ Απά (οὔεετνος Βρ. Βενετίάσε) 1Γ 1 
6 10ΟΥ απεροακαδία, ννμί]ο {ἶιοαγ 4ο ποίῖ 5εε Ἠίπι; 
ναί, ἴωθη, νν]] 1 Ὀε, ννπεη {116Υ ἆοσ 13 

10, 11. Το Αροδί]ο πον’ δείς Γοτί]λ {ο ϱγε- 
οἴομςπεδ ΟΕ 5 φα]ναίίοπ, ὮΥ αοννίπσ Ὑμαί α 
4εερ Ιηίογοςί ννας {αἰκοη ἴπ Τί Ὦγ (λα ορδαα, 
νο οαγηοςί]Υ Ιπαα]γος Ιπίο 1{, 

---- περὶ ἧς ---προφ.] Ἔ]ιο 5οπςο 15: “έ Όοποστῃ- 
ἵης ννμ]οἩ [Γο]1οἱίγ, απά 15 παίπτε], ἴἶνα Ῥτορ]είβ 
βίά{ουςΙγ. οχαππ]παοᾶ, απά ἀῑίσεπίΙγ Ιποι]γοά 
αβίογ; [ο Ῥτορ]οίς, ΤΙ βαγ], νο ρτορηθείεά οἳ 
Όνο στασο ννπ]ο] ννας {ο οοπιθ ππίο γοι.. Τμο 
Ρτορ]ιοί5 (5αγ5 Ἠοδοηπῃ.) Ἴκπονν ἴαι φοπιθίηῖπα 
σοοά ννας τοβογναςᾷ Γογ οιγ Ἰαΐίον πας; Όπῖ θ 
οχαοί Παίατο ευ ἀῑά πο β]γ οοπιργομεπά, 
Τ]ιου ρτγορ]ιοφίοᾷ οῇ {ιο Ρ]οςδίησς Ἱνπθτθοί Ίο ατ6 
Ραγίακουςς Γοισ] πιοβί]1γ εμαάοννοά απάἆθτ ἴγρθς 
ππά βριγεβ. 

| 

------ ----- 



1 ΡΕΤΕΗΝ ΟΠΑΡ. 1. 11--- 17. 

,  } ο« 3 ῃ 
1 προφητεύσαντες, ερευγωντες εις τινα 

ο" ο. ω , Ν. 3 ΄ η / 8η. 9.1 
αὐτοῖς Ι/νεῦμα Χριστοῦ, προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Ἄριστον παθήματα, ἴμακε 
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Ἀ ϱω Ν μα . 2 5ϱ1. 22. 7. ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν 1ο, οὐ Ὁ σοι 
Ώαῃ 4. 

56, 
αυ. 12. 9, 

π υ 3 -- ’ , ιἩ ἑ 2 ; 5/ 2 ο ν ε ν 18. 

1 καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δοξας οἷς απεκαλυφύη, οτι οὐχ ἑαυτοῖς μι ο 
. ’ αφ, η εἲ ” 3 ; ος ο π » 3 ; Ερη. ἃ. 10. 

δὲ διηκόνου» αὐτὰ, ἅ νῦν ανηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων Πεν, ΠΠ. 1, 89 
ς - - ’ α / 3 ’ 3 3 3 υ .] εν 9 ” 

μας ἐν ΙΙνεύματι αγίῳ αποσοταλεντι απ οὐρανου, εις α ἐπιθυμουσιν 

13 ἄγγελοι παρακύψαι. 

χ Τ,ακε 19, 989. 
ἃ ο]. 94. 
οπῃ, 13. 18. 

ς . ’ } ᾿ Π ς οῳ ’ 3 

υμῶν, γήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ την φεροµένην υμῖν χάριν ἐν ἄπο- ὰ 19.5. 
’ 3 » -” ς - ’ 

14 καλύψει /Ιησοῦυ Ἀριστου" 7 ως τέκνα 

η 3 ’ η) 3 ’ .. ) 

 4ιὸ αναζωσάµενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ἡλμμος ς ϱ, 
{ Ἰμεν. 11. 44. 

ἃ 20: Τ. 
ς ” .) , 

υπακοής, µη συσχηµατιξζοµενοι «οδς 1, Πλ Τ5. 
8 Ιον. 11. 44. . - , . - 32 , -. ο Β , ..  α δ ο η Ν / 

16 ταῖς πρὀτερον ἐν τη αγνοία ὑμων ἐπιθυμίαις αλλα κατα τον καλέ- κο ο. 
ς ο 3 η ο  Ἡι ὃν ’ 3 ω , ο δ οὐ. Τ. 

σανγτα Όμας αγιον, και αυτοι σγιου εν πασ) αναρτοροφῇ γενηΘητε τνρ 10. 17. 

16 3 διότι γέγραπται | 
ΟμτοῃἨ. 19. 7. 

, «/ Ν 5! ῃ να 
γιοι γένεσθε, ὅτι ἐγὼ αἁγιός εἲ μιισοῦδ 1 

Αοις 10. 94, 869. 
ν΄ Ποιι. 9. 10, 11, ” ’ .ω Δ 9 ; ευ 

11) Καὶ εἰ {Ιατέρα ἐπικαλεῖσονφε τον απροσοωποληπτως κρίνοντα κατά Τ0 90ος.5,6, 

11. ἔρευν. εἰς τίνα ---- δόξας.] Τ]ε 5εη5θ 566ΠΠ5 {0 
Ῥο: “« Ιπνοςιἰσαίῖησ αἱ ναί ρατίίου]αγ ρεττοά, απά 
ναί Κἰπά οἱ εἶπιος [νηείμετ ο παίίοηα| ΡΓΟΒ- 
Ρετῖίν, ος ο{ αὐνετεῖίγ ] ναί ννοι]ά Ἠαρρεῃ, ΥΠΙΟΗ 
Ώνε Ηοίγ Βρίτε να {ποπι, σίνεπ ὮΥ 6Ητὶςί, ηαά 
αονγθά {ο (ποπ; εἰσπίθγίης νυπαί 6 Ἠπὶςί θποι]ά 
ει/οτ, απά πε σ]οτν {ο υν]ΙοἩ Ἰε κμοι]ά ϱο εκ- 
α]ιοεά.'. Το Ἀροβί]ο ἶ5 5αρροβδαά {ο μανο Ἰας 1π 
γιεν Ώαῃ. Ικ. 22. 54. Αί τὰ εἰς Χρ. παθήµατα 51ρ- 
ΡΙΥ ἐσόμενα, 8ο]]. ἀποβησόμνα. ἜΓμε δόξας Ἠαβ 
χοίετεησο {ο 5 τοδιτΓθοίίοῃ, Δ8ΟΘΕΗΒΙΟΠ, απά βηπ] 
ριοτίβοαίίοι. 6ο 1ο η χ. 9ἱ. Αοὶς 1. 19. 

19. οἷς ἀπεκαλύφθη --- ἄγγελοι παρακύψαι.]. “Το 
πνποπα (1η οοΠδεαιιθεηποθ οΓ {δεῖ απχίοις ΙπαΙτΥ) 
Πΐ ννας τονοα]σὰ, ναί ποί {ου αῖγ οιυπ Ώεπεβί, οἵ 
ψίῃ τε]αίοι {ο (Πεπιδείυες, Ὀαῖ {ος 15, απά {ο 18, 
Ώναυ νετ πιαάα πηϊηϊφίει5 οΡ απποιποίησ {ηοβθ 
Ομησς Πίο 1585 οφωή ἠήπσς 1 5αγ] νπίοἩ πουν 
πανε Όεεῃ [ρ]αἴπ]γ] τονθα]εά {ο γοι ΡΥ ἴἶιοςδα Νο 
Ἠανο ργεασ]εὰ {πο (ο8ρε! {ο γοι, (Ἡτοισῃ ια 1π- 
Ππεησαο απά αξεἰκίαπος ΟΡ νε ἨΗοΙγ ΒρἰὶπΠί 5εηΐ 
[οι Ἠθανεῃ; [ἠήπσς, ἵ 5αγ] ονεγ ε]λίο] ἴθ 
αησο]5 Όεπά ΥΠ ααπηϊταίίοη, απᾶά ἀθβίτο {ο Ἰοο]ς 
Μπο... ΟΡ μς ροου]ίαγ 56εη9θ ΟΓ διακονεῖν 8 ϱχ- 
αππρ]ο ἶ5 οἶίεὰ ὮΡΥ Ἠοβθπιῃ, Γ[γοπη ᾳοδερῃ. Απίι γι. 
19. ταῦτα δὲ τῶν πεμφθέντων διακονησάντων πρὸς τὸν 
ἹΝάθαλον. ἙὮγ ιο ἃ ατα πιθπηί αἲ έχε ννοπάστία] 
Οήπσς αΌογνε πποηί]οποά, Ὀε[ίογο {16Υ {οο]κς ρ]ασθ 
ποί ἰποτοιση]γ Κποντ {ο {με «4πσοίς, Ῥαί ΠΟΥ 
οοπίαεπιρ]α{εὰ νυν ννοπάετ απἀ ἀε]ίσηί, Τη παρακ. 
(οη ν]]ο] (θτΠι 5εο Νοίθ αἱ ”αππος 1. 20.) ἴΊχειε ἰ5 
5πρροβεά {ο 6 απ α]]ηδίοῃ {ο {ο Οιογαδίηι νΙοἨ 
ἩγεΓθ τεργοςεηίεἆ α5 Ὀοπάϊπσ ονὖετ {ο Αι ο{ 116 
οονεηση{, 

30 Βρ. Βαπάσίκοῃ ἵῃπ Πὶς Ῥογπι. αἆ Απ]. ᾧ 14., 
ΒΥ5, ΄΄ {Π6Υ ραορ α Ἠ{{]ο (παρακυπ.) Ιπίο {λος ἵη- 
οοπιρτεμοηκίδ]ο πηγκίογίθς, απά ἴπεη οονος (λεῖτ 
{αςςς ννἰ] Οιθῖγ ννῖησς απἀ Ρροορ ασπα!ῖη, απά «0Υ6Γ 
Ασαϊη: α5 ποί Ροεῖῃσ αρ]θ {ο επάιτε {Πο {α]ηοςς οῇ 
Ειναί σ]οτῖοις Ἰαδίγο {λαί φΠϊποίη {οτοίπ.”. Τ]ο 
αθογνθ αρρθατς {ο πιθ α Ὀθίίοι τεορτοςεηία(ἶοπ οῇ 
Όια ἴγαο Ιπαρογί οῇ παρακ. ἴἨπη {λαί Ρτοβεηίθά ὮΥ 
Ἰπίοτ Οοπιπιθηίαίογς, νο απἀθιρίαπά ί ο οοπι- 
ΛγεΙιεπκίυο απ Πιογοιισ]ι ἁποιυιεᾶσε. Βιί 1 αστοο 
η Βρ. βαπάθγκοη, Ωλαί ἴἶχθ ΘΧΡΓΘΣΒΙΟΠ ἐπιθυμοῦσι 
ΙΠροτίς οπ]γ α ἀοείρε, ποί αΠΥ Ῥογ/2ο ΠΠ. Ίπ 
[αοί, [τοπα {πο ἔθγπη οοπ]οίπθά ννἩ 1έ, 1 ἶς Ρ]αίπ]γ 
ἀρείγο πιοί {{ιογοιισ]ιῇ ο α{βεα ; ἔοτ Ῥγηίπςσ ὑπίο ἃ 
Ὠίπς αυτε]γ Ππηρ]ΐος 8ποἩ, "Τ]αί παρακ. πια Ὠανο 
Ὠναί [οτοε, ἶ ρ]αίη «οπι Τμακο χχὶν. 19. Ζοἶη κχ. 
δ. ννηοτο 1{ οσοι ἵπ {9 Ρηγκίσα] 56Ώ5ο. Τη 1οἨπ 
1. 20. Τξ οςστς, α5 Ἠθγθ, ἵπ {6 πΠιοτα] οἵ πιθία- 

ΥΟΙ, ἩΠ. 

1. 
ΕΡΙ. 6. 9, ἄα]. 2.6. Οο]. ὃ. 25. ῬΡΙ]. 2. 12. Ηεῦ. 11. 19. 

Ρ]οτῖσα] 5εη5θ, απἆ ἀεποίες {πα ]οοΚκίπο Ιπίο {18 
(0ο8ρε] ἰο αρρτθοϊαίε 195 εκοε]Ίεπος, ]μ5ί ἃδ ἃ 
Ρείκοπ Ίοο]κ5 αἱ απΥ (πίηςσ {Πτοισῃ α σ]ας, ἴο 5ε6 
16 πἹοτθ ο]θατ]γ. "ΓΠΙ5 5εη56 ΟΓ παρακ. 1 απι 6η- 
αὐ]θά {ο οοπβτπι {οι Τμποῖαμ Εἰδο. ᾧ ὁ8δ., ν]νοτθ 
εροακίπσ ο{ {ο πιοταὶ ππακίπας οῇ ιο ΕΠΙ]ο8ο- 
ΡΙΙ6Γ5, Ίθ 84Υ5: καὶ ἐπειδὴ µόνον παρέκυψα τὰ ὑμέ- 
τερα, “΄ απά α[ιοτ Ι Ἰαά οΠΙγ ἴίακει α β]σηί ρεερ 
Ιπίο γοιτ πιπαχίπης.”. Τῆας {πα πιοαπίης, ἵῃ πο 
Ρτγεβεηί σᾳ56, 866ΙΗ5 {ο 6, Ὅλαί {πε Αησεὶς ανα 
1αδί κας α οὐὔπιροε οἳ ἶνα (οβρο] α5 {ο αἀπιῖγε 1ε, 
απά ἀθεβίγε {ο Κπονν πιογθ ο{ 1έ5 Ραΐ ποί 5α/ποΙεηπί 
ἴπδίσ]έ {ο ἑλοτοιση]γ Γαίποπα απά επ{ΙγεΙΥ «ΟΠΙΡΤΕ- 
)ιετια νν]ναί ΄ ραξεείῃ Ἰπον]εάσε.”. (Ερ. 1. 19.) 

19. Οη {νο αΏονο Ιππργεβδῖινεο τερτοφεηία{ίοη ος 
Ώιο σ]ογίες απάἆ Ὀ]εβείησς ο{ {1 (αποερεΙ. ιο ΔΡοΒ- 
Ώε πον {οαπάς 8οπιθ ιγσεηί εχμοτίαί]οης {ο α 
ΠοΙγ 16, αἱίαῦ]ο {ο 5αοἩ Πὶση ργινί]εσες απἀ 
Ργοπηίεθε. ἜΤ]ιο πιείαρ]ογ ἵη ἀναζωσ. (ἵπ νλΙοῇ, 
ἃ5 Ἠοξεπηῃ. 5αΥ5, {Ποτε ἶς α Ῥ]επάϊησ οῇ {πε Ίπιασθ 
οἱ νε {(πίησ υνιίἩ πα (Πῖπσ εχρτγεβ5εά ΡΥ ἴπα 
Ίπιασθ) ἰς ἀθτίινοά {οπι ἴπε Οπεπία] οαδίοπη ος 
οἰτάῖησ {πο Ίοησ Ποννῖπσ τοῦες αθοιί {6 Ιοἵη5 οἨ 
οησασίησ Ιπ αΠΥ αοίῖνε εκθΓίοη. Τῃε 89Π56, 
ΏπεΓ6ίΟΙθ6 ΒΊΠΙΡΙΥ 15, “' εΏσασο ΜΙΑ αο Ην ἵπ 
νοτκίπσ οι γοιτ κα]ναίίοη.. Τη ῥραβκασο 168 
απιοςί οορἱθά ΡΥ Ῥο]γσατρ, ΟΠ. . ές Ἠ/Πετείοτο, 
οἰτάίπσ πρ {ο ]οΐης ο{ γοιγ παπά, 5ε{νο {πε Γιοτά 
Ἠ άν [οατ.”. Οη νήφ. 5εε 1 Τη6ςς. ν. 6. 2 Τΐπ. ϊν. 
ὔ. Τελείως 16 ὮΥ 89Π16 {α]κθη ΤΟΥ εἰς τέλος, ὮΥ 
οίμετς οχρ]αϊποά οοπδίαπἰ{ή, ΟΥ επἰγοίη; Ῥετπαρβ 
έπε (νο αἰσπιβοαίΙοης ΤΠαΥ Ὀθ6 απ]{ίθά.  Φερομένην, 
ὅσο., έ νυμίοἩ ἵ5 Ὀτοισᾗί οἱ οὔεγεά {ο γοι ϱΥ,7 
ος, «ὁ ν]ο]ι 5 {ο Ῥε οοπ[ετγεᾶ οη γοι αἱ ία 
αρρεαταπος οἱ Οητῖδέ [ίο Ιαάσπιεη{].” 

14. ὡς τέκνα ὑπακοῆς.] ΕΥ εὶς (α5 Οα]νῖη τε- 
πιατκς) 1 16 Ἰππιαίεᾶ, 1. ναί ννο ατε σα]]εά ος 
6οἆ (τοισ] {πε (οερε] {ο ἴῑε ρην]]ορο απά 
ποποιτ ο{ αἀομίίοπ. 2. Τ]αί νο ατα αἀορίεά οπ 
Όιε οοπάἰίποη οἱ αοφα]έῆηςσ οιτεε]νες α5 ορεάἰοπί 
εοη8. Του {ποισ] οὐαάίεπςσς ἆοθς ποίῖ πῃαΚε 590Η8, 
γεί 1{ ἀϊδοθτπς 5οη5 {Τοπ α]θῃς. 

---μὴ συσχημ.] 3εε Νοίο αἱ Ῥοπῃ. χΙΙ. 2. απἀ 
οοΠρατο 1ν. Ὀ. Ἐν τῇ ἀγνοίᾳ 15 {οἵ ἐν τῷ χρόνῳ τῆς 
ἀγνοίας, ΝΠΙοὮ οσσγβ αἲ Λος αν]. Ο., 1. Θ. Ὀε[οτθ 
(ευ Ἠαά Ῥοεπ οη]σπίεπεά Ὦ} (με (1οβρε]. 

15. τὸν καλέσαντα] 5οῖ]. Θεόν. (αι. ν.δ. Τηο 
Αρορί]ο (α5 Οα]νίπ τεπιατκε) 5πουνς {Πῖς [οπι {πθ 
επᾶ απᾶ ῬΙροβο οῇ οα]]]πς, “Ώεις πο αἰδί ἵπ 
Ρθοι]Ίαπῃ 5οστεσαί: 6{σο ΙπαΠΙΠαΠΙΕΠΙΙ5 οππίρβ 
Ριγοβ 65956 ορογίοί. 

11. καὶ εἰ Πατ έβαπη ἀναστράφ.] Α. ερεοπα ατσι- 
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εζοςδ.. ἕκαστου ἔργον, ἐν φοβῳ τον της παροικίας υμων χρονον ἄναστραφητε 
ἆ 1οη 1. 29, 96. 
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ἐκτενῶς' 

χόρτου. ἐξηράνθη 

ἐξέπεσε 

Γ] - Π 1 του 

διὰ λόγου ζώντος Θεοῦ καὶ µένοντος εἰς τὸν αιώνα. 
υ ο ’ 2 να ς 2) 

σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἄνθρώπου ὣς ἄνθδος 
’ .] 

ϱ χορτός, κα ςὸ 

ωά ’ } Ν ες" Ι 3 Π Ε] ς υ) 

τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥημα το ευαγγελισύ ἓν εις υμας. 

’ ς » 3 28 3 / - 

Σεἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, αργυρίῳ ἢ χουσίῳ, ἐλυτρωθητε ἐκ της µα- 18 
η. πο ’ 3 Λ Π ς 3 ” 

ταίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδὀτου, ἆ αλλὰ τιµίῳ αἵματι, ὡς ἄμνου 19 
’ 3 - ΄ Γ .) ι 

ἁμώμου καὶ ἀυσπίλου, Χριστοῦ, ' προεγγωσµένου μὲν πρὸ καταβολῆς 30 
’ [ ᾽ ὀ 3 ο ΄ - ’ ὃ ” ς - { ᾽ ὃ 3 

κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ ἐοχάτων τῶν χρόνων δι υμᾶς τοὺς δι 5ἱ 
. α Ν - ΄ 

αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς Θεὸν, τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶ», καὶ δόξαν 
- .) κ ή 3 / Ν 

αὐτῷ δόντα" ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἲς Θεόν. 5 Τὰς 59 
υ ς - ς ’ 3 - ς - - 3 Π ὃ ια. ’ Γ 

ψυχας υμῶν ηγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ της αληθείας, ια ΠΠνευματος, εἲς 
3 ” 3 ’ ) ’ 

φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτο, ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἄλλήλους αγαπήσατε 
3 ’ 3 Γ υ υ 3 ᾽ 3 ’ 

αναγεγενγηµένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φῦαρτής, αλλα αφθάρτου, 58 
{ ’ ” 

Σδιότι πᾶσα 94 

, 3 .. 

ἄνθος αὐτοῦ 
3 ες” , .) -” ο 

τὸ δὲ ὁῆμα Κυρίου µένει εἰς τὸν αἰῶνα. 56 

Ἡ. " ᾽αποθέμενοι 1 
1 Οος. 7. 8Ι. απιες 1. 10. ἂν 4. 14. 1 1ομη 2. 1Τ. Κ Μαιι. 18. 8. Ῥοπῃ. θ. 4. 1 Οος. 14. 20. ΕΡΗ. 4. 29,25. 0ο]. 8. 8. 

πιεη{ Γοτ α υιτίποις ΐα, ἀετίνεά {οπι (μα Ὠϊνίπα 
οοάπεδδ απᾶά ]μβ[ΐεο. Εἰ, {ΟΥ διότι, Φὔπερ. Πατέρα 
πικ., 8εο., “Υθ ΙΥοταΠΙρ α5 α {αίμας, ΗΙΠΙ νο Ιπῃ]- 
Ραγα]]1γ Ιαάσεί]ῃ αοσογάΊης {0 ΘΥΕΤΥ οπε”8 ΟΓΑ, 
ΒΠοΝΊπσ πο Ῥγείετθησς {0 ᾖαῦὶ5 οΥετ (Ι6ΠΗ168. 
Οοπιρατο α βΙπηῖ]αγ πεηέΙππεη{ αἱ Αοίςσ. ὁ4. Οη 
ἀναστρ. 5εθ 2 0ο. 1. 12. ΕρΗ. Π. 9. απά ΟΠ παροικίας, 
5οθ Που. χι. 19. ΠΕΙ χο αχρΓεΡΒΙΟΠ τὸν τῆς παρ- 
οικίας ὑμῶν χρόνον 1 Ἰανο ποίεἀ α οογτοβροπἀεηί 
οπε ἵπ ΡΗΙ]ορίτ. Υἱ{. ΑΡ. 1. 22. χρόνος τῆς ἀποδημίας. 
Ἐν φόβω, 18 ΓΟΥ μετὰ φόβου, ΕΛΠ]. Π. 19. 
18-21. εἰδύτες ὅτι ---- πατροπ.] “ Κπονῖησ [αβγο 

4ο], απά Ὀοδατίπσ ἵῃπ παπά, {Παί Υο ννατο ποῖ, ὉΥ 
οοιταρΗΌ]α (Πίησς, [πονενετ ργεσοίοις] (15 σο]ἀ 
απά ]νοτ), Πλεταίοᾷ {γοπι γοιχ γαίπ απά Γοο]ἴδῃ 
ΠΠ4ΠΠΘΥ οῇ Π{α, τεοεϊνεᾷ {τοπι γοιγ ΓοΓ6[Α{ΊΘΙΡΒ.” 
Ματαίας, νΙοίοις, αξ Τ1έ. ΠΠ. Ὁ., απά 80 µαταιότης αἲ 
ΕΡρῃ. ἵν. ΙΤ. 8. κ. 11. 1ν]ὶ. 2.: αἰ]αάϊησ Ὀοίῃ {ο 
Ι4ο]αίσγ, απά {ο {ιο γίοος νυμίο] 1ὲ Ὀτοισηί νυν 16. 
Τη ἐλυτρώθητε απά τιµίῳ αἵματι ΏΏιοτα ἶ5 α 5ίτοησ α- 
115101 {ο πο νοτ]ς οἱ αἴοπθππθηϊ, οβεσίθά ΡΥ ἴνα 
5αοτίῇσο οῇ ΟΙ. ΑπάΙη ἀμώμου ππᾶ ἀσπ., ἴπθγθ 
16 αη αἰ]ηδίοή {ο {πο ρεγ[οοίίοη τογιέγοά ἵπ ἴ1ε Ι6- 
σα] υἱοίζηις, ννμῖο] (γρίΠεά ἶνα στθαί εαοτίβος ΟΓ 
Ονεϊκες ννΏ το[ογθησς θ61{6Υ {ο {Πθ ραδο]α] Ιαπῦ, 
οΓ {ο χα ]απ1β ν]ο] να ἀαἲ]γ φαοτ]βσσά {ος ια 
βἶἱη5 οΓ/ {ιο Ροορ1ο. 

20, 21. Ο0 μας νν. {ο 86Ἠ56 ΠΙαΥ Ῥο {158 
οχρτορςεά: «ΟΡ ναί Ομτῖςς, Τ 8αγ, νο Ίνα ΟΓ- 
ὁἀαπιπος, ου ἀθείίπος {ο (Πίς ννοτ]ς οῇ Πρεγαίίοη απά 
τοὐσπαρί]οή Ώο[οτθ {πο ογθα{ίοη οῇ ία ννοτ]ἀ: Όαί 
πηπάο Ἠΐδ πρροπταπος ἵπ (ποφο Ἱπίίογ {πιο ΓοΥ 
γοιΓ 8ακος; νο, ὈΥ Ἠϊπι απά Πὶς Ργοποβµίπα, ἰτυςί 
ἵπ (ο, ναί ταῖφοά Ἠϊπι ᾖποπη {ο ἆοαάὰ απἀ σ]οτῖ- 
Πο Πήπα ς 5ο (αί γοιγ [α(] απά Ἠορο αγθ [τοροφδαά] 
ἵπ (ος. Προεγν. 18 αδαᾶ, α5 ἵπ Ῥοπι. νυν]. 99, 
Ἡ]ιθγο {ο ννογὰ 18 ]οίπαά νν 1] προορίζειν. ΟΕ είς 
β6η5ο {1ο Πιοβί αρροβίίο οχαπηρ]ο Τ Πανο πιοί γνὴ 
5 Τπαογά. Π. 64. Βπ. Όπ ἐσχ. τῶν χοόνων 5966 
Που. Ἱ. 1. απά Νοΐο. ἩΤὴν πίστιν Ἰθτο ἀοποίοΒ 
[αν απά. (τας, απά {πο οἼπαξθ πΠαΥ Όο (ας Ῥαγα- 
Ρήταδος, ΥΠ ΒΏδηβδοπ απά Ἠοβαππῃ, : “«ἴπ ναῖπ 4ο 
γοιί ο ΙΠΙΥΥΠΠΕΠ οππτσο γοι υν] ἀθ[οσίίοη (γοπα 
σάς {ο γουτ Υοτγ Γαπ απά Ἠορο ἵπ Ολεῖεέ 
ἵοπά {ο πας αοἆ οῇ ννποπη {16Υ ΡΥ0/658 ἴο Ὀο ννΟΓ- 
βηρροις,7 

32. τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες, δο.] Το (νο 

4ῦουνο αχ]οτία(ἶοπ {ο Ιιοίπεςς πο Αροςί]ε εαῦ]οἴπβ 
αποίΠεγ {ο εμαγίί, απᾶ {πε 8εη5ε 5: “ Ἠθγε- 
{οτε, πανιπσ ριτίβεὰ γουχ Ἠεατίς Ὦγ γοιτ ουεά]- 
επος, {μτοιρῃ {ο Δρίπϊ, {ο {πε ίταθ ἀοοίτίπε [να 
(.οβρε!], 5ο [αγ 5 {ο Ώθαχ α 8ἶποετε Ίογε {ο γοις 
Οιτϊκίίαπ Ὀτείμτεη, 56ο {Παί Υε [οοπίίπαε {ο] Ίουθ 
εποΏ οίμετ ν]{] α Ρατ Ἰθατί, απά ατἀεη{]γ.”. Τ]α 
νΥΟΓ(58 ὁιὰ Πν. αἴθ ΙΠ 5ογετα] ΜΒ. ποί Γοαπά. ἘΒαί 
(πού. νετ ΡτοβαΡΙγ οπη{εά εἆ οπιεπαίίοπε, 38 
εοεπηῖησ {ο ουεγἰοαά ἴε 86Π56. Ὑεί ἴΠεΥγ ννετθ 
πο ἀοιρέ Ιηδετίθά ὈΥ {ο Αροςί]θ {ο Ιποι]σαίθ (θ 
Ἱπροτίαπί ἀοοίτίπε οϐ ε Ιπῇπεησε οῇ {ο Ἠο] 
Οριγῖς, Ὀοῦ ἵπ ία ργοπιι]ραίίοπ οῇ ινα (οερε], 
απά 1η Τΐ5 ορεταίΙοΠ οἩ ἴπθ Ἰθατίς ο{ Ῥε]ίενετς απίο 
ςαποΙΠοαίϊοη. Εκ καθ. καρδίας ἶδ ἵακεηῃ ας αἲ 1 Τΐπη, 
1. δ.. Τ νου] «οππρατο 49δεβγ]. Επ. 282. ἀφ᾽ 
ἀγνοῦ στόματος. , 

29. ἀἆναγεγενν.] Νο Ἠανο Ἠετο αποίπετ ατσι- 
πιεηί ο οχΠοτία(ΙοΠ, οἩ Υνλ]σ] ἴ]ε Ὀεεί οοππππεπ{ 
9 α βἰπι]]αγ Ῥαξδασο αἱ ατηος Ἱ. 18δ, ννπετε 898 
ἨΝοΐίθ. Μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα ΠΙΑΥ Ὀε τε[ετγθοὰ 
εἰίμοτ {ο (105 (νι τοι. απἀ Είδη, νο οἷίθ 
Ώαη. γΙ. 26. αὐτός ἐστι Θεὸς ζῶν καὶ µένων), ΟΥ ἴο 
λόγου, 1. 6. ἴπΠε (4«οδρεί; απά (8 Ἰαΐΐογ πιαί]πος, 
γγπὶο] 15 αἀορίεά ὮΥ Βΐςο., Ὑοτεί, Ίο]β, απά αἱ- 
πιοςί α]] τουεπί («οπιπιεηίαίοα, ἶ5 ποτθ αρτοθαῦθ]θ 
ἴο ο ρτορτίείγ οῇ Ίαηριασε απά {πο οοπίοχί, 66- 
Ρδοία]]γ {πο εαθεεαιαεηί οἰίαίίοη. 

94, 25. Ίπ οοπβτπια(ίοη οῇ {Πο αὔονο Ροβίῖοη, 
5 Ἠθτο αάάποεά α αποίαίίοη (Ἠγ αρρ]οα{ἶοπ) οἳ 
πο νγοτάς οῇ Ίκα. χ|. 6 --- ὃ, ΝΠΙοἩ Ρραβ8ασο 18 Τ6- 
σατάεὰ ὮΥ {νο Ὠδεί Οοπιπιοηίαίοτς αξ ρτορἡοίσαἱ 
οϐ ἠνα οίθτπα] ἀπταίίοη ο τα {ταίῃς οῇ 16 (108- 
Ρο]. Ἔ]ο Αρορί]ο, ίοο, Ιπϊπιαίες ἐαί ἴ]θ οατπα] 
ογάίπαπσθς οϐ {ο αν ννοι]ά 5οοπ Ὦθ ἆοπθ 
ἄΝαγΣ νηθγθας {ο (ο6ρε] ἀἰκρεπεαίίοι ννου]ά 
οοπ/ἶπιο [οἵονθγ. ἜΤηε νογᾷς τὸ δὲ ῥῆμα --- αἰῶνα 
ΠΛΥ ο Ραταρηταβθά, “έ Βαΐ πο ννοτὰ οἳ μα Τ,οτά 
15 Ἰηνατίαβ]ν ἵτας, αἰνναγς οῄιοαοίους, απά {οπάῖη 
{ο οίετηα] Πο απά Παρρίηοςς.” Τοῦτο δὲ ---- εἷς 
ἡμᾶς. Ἴ]ο 5οηςο ἶ5δ: ΄έαπά (αι οίοτπα] (τα 18 
Όια νουγ ἀοοίγίπο νπ]ο] 19 Ρτοπο]ιθά {ο γοι.” 

Π. Ἠανίησ «Ἠούνη ἐ]λαί (νο Γα(] ατα τοσθη- 
οιπίοᾷ Ὦγ ία ννοτᾷ οῇ ἄοά, {ο Αροβεί]ο πονν οκ- 
οτίς (πθπα {ο Ἰοαά α- ο οοττεεροπάαπί ἰοτθίο, 
Ἐος ἵῇ νε 11νο ἵπ ία ΒρίΠΐ, νο πηνδί αἱδο, ας 9ὲ 

σνα---'σθνα----μκοιασ-ωμα---πμβμωα--τρμε-----ς αι 
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4, ” ; λ , [ δι 6 ῃ Δ 9ό 3 
οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλο» καὶ υποκρίσεις και φύονους καὶ 

ἃ ’ / ᾿ », ’ 

ϱ πάσας καταλαλιὰς, ὡς ἀρτιγέννητα ῥρέφη, το λογικον ἄδολον γαλα ἐπι-- 1 Ρεκ]. 84. 9. 
Π ” 3 ” 3 - -. 1 

8 ποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αυὐξηύητε 

στὸς ὃ Κύριος. 

4  ἳ Πρὸς ὃν προσερχόµενοι, λίῷον 

3, Ρ ’ / 

εἴπερ ἐγευσασφῶε οτι χρῃ- 
πι Ῥαα]. 118. 20, 
ΕΡΗ. 2. 90. 
η ἶρα. 61.6. 
ἃ 66. 21. 
Ἠοβ. 14, 9. 
Μαἱ, 1. 11. 

3 

ζώντα, Ὁ πὸ ανθρώπων µ ἐν Ποπ. 13. Ἱ. 
ΕρΗ. 9. 91, 99 
Ρ]]. 4. 18. ’ ᾽ ” .) 

ἀποδεδοκιμασμένον, παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτον, ἔντιμογβ, µε ὃ 6, 
ἃ 19. 98. ” - ω α |) ς ΄ 

ὅ 3 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πγευµατικος, Ἱεράτευμα ἃ 1. 15. 
εν. 

12. 28 

1. 6. 
ἅ 5. 10, 5 3 , ᾽ 9 Π 3 δέ υ ο θε ” ὃ νι 

αγιον, αγεγεγκαι πγευµατιχας νσιας Συπροῦσ έκτοις τῷ ᾠ ία οι. 16. 

6 σοῦ Χριστοῦ. 
᾽ Π 9 ω ε] ι) 2, Ἅ Δ 

Σιων λίθον ακρογωνιατο», ἐκλεκτογ, Έντιμον καὶ 

» υ 3 3 Ῥοπι. 9. 98. 

ὁ 4ιὸ καὶ περιέχει ἐν τῇ γραφή” Ιδονῦ, τίθημµι ἐν ρρει. 18.29, 
ε ἶδα. 8. 14, 

Μαιι. 21. 42. 
Τυκεβ. 94. 
ΑΟἱ5 4. 1]. ; Β 3 3 ο 3 ευ -- δε ν τ ς ᾽ 

Πππιστεύων ἐπ ανυὐτῳ, οὐ µη καταισχυγύὺη. " υμιν οὖν η τιμή Ποπ, 9. 8, 

Ραυ] αγ», τα ἵπ ἴπε Βρίιηί. (6α]. ν. 20.) 
Τ]εχο[ογα Τί ἶ5 ποῖ θαβιοἱεπί ΓΟΓ 15 {ο Ἠαγε Ῥεεπ 
οπος τοπεννεὰ ΡΥ ἐν 1,ογά, απΠ]ο5ς Ἡ Ἰἶνε 45 Ὀε- 
οοπιθί] ΠΘΥΥ οΓΘ4ἴΗΓ65. Φασῇῃ 15 ἴΠθ σεπεγαί πιεπη- 
πα. Ην τεδρεοί {ο {πε νογάς {επιςε]νες, Ώετε 
πο Αροβί]θ οοπ{ίΠΙθΒ ἴ]ε 6αΏο πηείαρµοτ Ὀε[ογα 
αφθά; πηθαπίης {ο 5αγ, ἴμαί δἶποῬ 6 ατα Ώεσοπῃθ 
τοσεποταίθ, Ὑς πηιςί Όεοοπιο α5 Π{ί]α ολΙ]άτεη, 
1. ο. νο πιμδί ρηί ο’ (λα οἷά πιαη Ψ(Ώ Ἠὶ νΥοι]κς. 
Αοοοτάῖηρ {ο γγ]αί οι βανίοις βαγ5, Ματ. αυ. ὃ, 
(Οα]νίη.) ἳ 

1.9. ΌὉοπιρατο 5Ιπη]]αγ ραβξασες αἲ Ῥοπι. Υ|. 4. 
Γρ. ἵν. 95. Γη. Ι. 2. Τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα, 
«να ρΗτο απά αποοτταρί ἀοοίτίηες οἳ {ε (405- 
Ρα... Τε βαπιθ μ9θ ΟΡ ἄδολος 9ΕΟΙΤΒ 1η «Ώδεβγ|. 
Ασαππεπη. 94. ἀδόλοισι παρηγορίαις, πετ ΒΡ. 
Ῥ]οπιξ. οοπιρατες Ρἰπά. ΟΙ. Υἱ. 99. ἄδολος σοφία. 
Ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξ., “' ναί γε ΠΙαΥ Πακ ἃ ΡΓΟΦΙΘΦΘ 
η Ολτῖείίαη Ἠο]ίηθςς. Θεε 1 0ογ. 1, 2. 

9. εἴπερ ἐγεύσασθε --- όριο] ἈἘεπάες: “5ϊηοθ 
Ενα γε Ἠανο οχροτίεποεὰ Ἠουν στασῖοις {πε Τ,οτά 
19: ἴακεη {Τοπ Ῥβ. χχχὶν. 9: ἵη οίει ΥοτάΒ, 
«6 Ας ΙΠ/αΠί5, 1π αχρετἰοποίησ {θ 5/εείπεδς απἆ 
ΡιυτΙίγ οῇ ελα τος φών τη]]]ς, 56εἰς 1{ {πε πποτε, 
απά Ίον6 6 πποί]ος {πο Ὀείίθγ; 8ο Υ9 ΟΠτὶδαπς, 
νο Ἠανα αχρετιεηποθά (ιο δα]αὐγ]ίγ ο πα πηῖ]]ς 
οῇ ἀοοίτῖπε, τα ρε ἰππί]ατ]γ αβεςίεά {ουνατάς 
Οσίς{.) 

4, Ὁ. Ἠετο {ιο Αροεί]ο ἀοβοτίρες ἴ]ο (Πτὶκίίαπ 
ΟἸατοἩ απά 15 ἀπίίας, απάἆετ ἵππασες Ῥογγονγεἆ 
{τοπι ἴπο Τεπιρ]ο απἆ Ιίς 5εγνίοθς; α]αάϊησ {ο 
δα. κχν]. 16, νηετο ΟΠ] ἶ οα]]εά ΄«α Πνίησ 
βίοηῃε,’ α5 Πανίησ Πο ἵῃπ ΠΙΠΙΞΕΙΓ, απἀ Ὀεῖησ Πα 
βουγος ο αρἰτιίαα] Πσηί {ο αἰ] να ππεπηΌετς οϐ Ρἱ8 
ψοάγ, Όε ΟἨατοα: ΕρΙ. ἵν. 16. Οο]. Π. 9. οοπρ. 
γ.Ἱ. Νο Όιοθο ΥΠΟ οοΠΠΘ {ο ΕΙΠΙ, 1. 6. ΠΟ Ῥθ- 
ενα ἵη Ἠΐπι (ΗΠεὺτ. χ. 18, 229 ατα “΄α5 Ἰϊνε]γ 
φίοπες Ρα] πρ α αρἰγίααΙ Ποιςφος)1. 6. αἴθ ποί 
Ίϊκε πο Ἱπαπίπιαίε {έπσς ο {λε πηπἰετία| Τεπηρ]ε, 
Ῥυί ἠυΐπσ ππεπ Ρα] αρ οηὐ Ολγὶςδέ, μ]ς νίησ απά 
οΠΙΘΓ΄οοΓΠΕΓ-ΘίοΠ6, Ιπίο α ερἰγ]ία] 5οοἱείγ, ίσο] 
18 οα]]εὰ αρἰγ(πα], 45 Πανίπσ {πα Βρίπί οἳ Οηπίςί, 
Ὠνεῖτ Γοαπάετ απά Ἰεαά, τοδἰάϊησ 1η 1έ, Ώοπι. 1, 
9. (α]. ἵν. 6. 1 ΟοἨ. νἰ. 19. 2 Οοἡ, νι. 16. Τ]α9γ 
3τθ αἱδο ΄'απ Πο]γ ρτιεβίλοος,” ος, 5 {Π6Υ ατθ 
σα]]αᾶ, ν. 9. ΄έα τογα] ργϊοδίποος,” ἵπ α Ἠϊσμογ 
86η89 ἴμαπ {με Ἱδταρ][{ος ννεγε οαἱ]εά “΄ α ΚΙησάοπη 
οὗ ρηϊο»ί5,”. Εχοά. κκ. 6: Γοτ (ΠΕΥ ατα αρροϊπίεἁ 
αίο οῇετ πρ αρἰτιίαα] φαοτίῇοςθς, αοοερίαῦ]εα {ο 
άοά ὮΥ ᾖεδις ΟΠεῖεί,” ν.δ. Ἐον. 1.6. Ίπ Ομ 
αρἰγζααἱ 5οοἱδίγ, έπο ΟΠατο]ι, ἴἼθγο ἶ5 πο ποςἆ ο{ 

6 πιεάϊαίίοη ο ρεϊθδίς {ο Ρρτοςεηπί οι ο/εγίησα 
το ἀοά, α5 ἵη {18 Τ,εν]{]σα] {εππρ]α; Όαΐ 6Υ6ΓΥ ϱἵη- 
οεΓε Υογ5ηίρρετ οαη, αφ ΙΓ Ἠθ γνοτο α Ρργῖθεί, οῇϱγ 
{ος Πἱπηςε]{ έἶνο δρἰγ]ίια! 5αοτίβοςες οΓ ΡταΥΘΣ, Ργαΐςο, 

απά ορεάϊεησθ, ΥΠΙοἩ νν111 Ὀε πιοςδί ααοερίαθ]θ {ο 
ἀοἆ, ἰτοιςδῃ {πε πιεΙαίου οὗ ΟΗτὶςί, Ν[αἱἰ. 1. 11 
Ῥοπι. χΗ, 1. ἨΗεῦγ. χΗΙ. 15, 16. (Πο]άεπ.) ἜΤ]α 
4Όογα ἀείαΙ] οϐ ία 5εηςο ἶ5 {οαπάεά οἨὐ {πο ἀἱδ- 
οβδίοηπς ΟΡ {ο Ῥε5ί (οπωππεπίαίοΓς, 45 σἶνοῃ Ιπ 
Βεο. Ἀγπ. ἜΤ]ο παίµγε ο {πο πιείαρμογ (ννΠΙοῃ 
15 εἰπσι]ατ) 15, Τ η], ὮΥ πο οπΠθ 5ο Ἱνε]] ἱτασεὰ 
α5 ΡΥ Ὠγ, Α. ΟΙατκο. “6 Α8 (5αγ5 Πθ) αἲ] {μα 5ίοπεἙ 
[Παπ16]Υγ, 5οµ5 απά ἀαασΏίετς] ἰλαί οοηςΜ(αίο ίΠθ 
ερἰτίπαΙ Ῥαϊ]άϊΐπσ ατα πιαάε ρατίακετς οῇ {ο {1]9, 
Οπ]ςέ, 16Υ ππαΥ, ννῃ Ῥτορτίείγ, Ὀε σα]]εά (ἴυτιο 
δίοπος, Ἱ. 6. 80Π5 απά ἀαισ[ίετς οῇ (οἀ, νο Ίνα 
ϱΥ ΟΠπὶδέ ἆθδις, Ώεσαίςε {4ο [ῖυος ἴπ ]ιοπι. Αο- 
οοτάΙησ]γ. ίεςε ναγίοις υῦισ εἰοπεδ Ώ6σοππθ οη6 
σταπἁ Τεπιρία, ἵπ γπῖο (οά 15 ννοτςεμρρεά, απἀ 
ἵπ ΥΙΟ Ίο πιαπ][οςίς ΠΙπηςε]{Γ ας ε ἀῑά ἴπ {Πο 
Τοππρ]θ οῇ ο]ἀ.2. Το ίπνο νετδες ατο ο]1οξε]γ σοή- 
πεοίεὰ ; {με ΓΟΓΠΙΕΤ οοπίαΙπ]ης α ῥγοίαςῖς, {πε Ἰαΐ- 
ἴίοτ απ αροᾶοκὶδ; απᾶ {λε ΡΙτρο5ε οῇ {επι 15 {ο 
οχλοτί Ογὶδίίαπ5 ποί οΠΙΥ {ο γεεεῖνε, Ὀαί ἰο ρτας- 
ἐἶςε ἰηθ Ρρταοθρί5 οΓ{1ι6 (1οξΡε]. Παρὰ Θεῷ ἐκλ. ἔντ. 
αἸοι]ά Ὄε τεπάἀετεᾶ, “Ῥαί ἵπ ἴΠε αἰσῃί οὗ «οά 
εἰθοί απἀ Ρτεοίοις.”. 1 ννοπ]ἀ οοπἹραγθ [οπι 
Οτασ]α ΘΙΡΥ]]. ἐκλεκτὸν παρὰ Πατρὶ Θεῷ καὶ τίµιον 
εἶναι. Όηῃ ιθ {ΕΓΠΙ προσερχ., 589 Νοίε αἱ 1 Τ]πῃ. 
γΙ. ὁ --- ὅ. 

6, 7. Βείπτπῖησ {ο {πο εαθ]εοί οἱ ν. 4, {ιο 
Αροεί]ο 5οννς {λαί, ἵπ α Ρρ8βεασο οϐ ἴίπε Ο. Τ., 
Οτ]ς{ 15 οοπιρατθά ΥΥΙίΠ α 6ΟΓΠΟΓ-5ίΟΠ6, απά {ποφθ 
πἨο ΒΥ {ο {Πἱ8 δίοπε αἲς ἀεο]ατεά Ὀ]εβδαά. (Γοἱ{.) 
Περιέχει, ΓΟΥ περιέχεται. 39 ἴπθ ῬΏθβοῃ. 3Υ{. ““ ᾱἷ- 
οἴίαγ,. ΟΕ 5 6εηῃς5ο απ εχκαπιρ]ο 6 οἶίεά ὮΥ 
Ἠοβεηπῃ. {γοπα οδερμ. Απῑῑα. χἰ. 4, Ἱ. καθὼς ἐν 
αὐτῃ (5οἱ]. ἐπιστολῃ) περιέχει. 369 Νοίο αἱ Ἠοπ. 
Ικ. ὁὃ. Το ννοτάς Ἀοχθ οἰίοά ἆοσ ποί, Ιπάθεᾶ, εχ- 
αοί]γ οοτγεδροπά ἹΝΙί {λε Ἰυογᾶς εἰί]λει οῇ ίμθ 
Ηεῦτενν οἵ ἴπε Θερί.; αἱ {Πεγ νετγ ννε]] Τεργε- 
5εηί {μα 5οπ5ε; εδρεσία]]γ ἴπ παί 5αρ]πιετ απά 
πηγβί]οα] αοοθερίαοη, ὙνΠΙοΙ γα ἀοιθί]εςς Ἱη- 
{οπάεά ὮΥ {ινε Βτορ]μεί ἵπ οοπ]αποίίοη ννΙίἩ {πε 
ΡΙΙΠΙΑΥΥ 9Π65 ἵπ ΠΙΟ 5εοιπίγ Ἱπ Ζίοη (οὐ 9 ετ- 
5α]επι) ἶ5 Ρρτοπηίδεᾶ {ο αἲ] ο ίακε τε[ασο {πετβ 
{{οιη {πο (γΤαΠΠΥ οῇ Θεηπας]εγΙο. 

--- ὑμῖν οὖν --- γωνίας.] Ἐεπάετ: ««Ὀπίο γοι, 
ἠιετοίοτε, ννπο [εμας] Αγ] Ῥε]ίενε, Ῥο]οπος {11 
Ρτθδσίοικηθεςς [ηοἱ  δρεα]ς ο]... Οµ {5 πιοᾶθ 
οΓ {ακίησ τιμὴ, ἴπε πιοδί επηϊπεπῖ οΓ {Πε Ἰαΐει (οπι- 
ΠΠΕΩΤΩ{ΟΥ5 αγθ αστεςεά. Τα εαγ]ετ, απἀ, Ιπάςεᾶ, 
Εχροβί{ογ5 η σθηοτα], ἴακε τιμὴ 35 ριΐ ΓΟΥ ἔντιμος } 
Νίο πιἰσηί Ὃς {ο]εγαίεᾷ α5 τασαγάς {πε 115 {ο0- 
φπεπιαὲ; {οτ 5ο 1 Επά ἴἵπ Ῥ]αίατεῃ ἆε 15. απά Ο85ἱΤ. 
ᾧ 6. οὐδὲν οὕτω τιμὴ Αἰγυπτίοις ὡς ὃ Νεῖλος ἅρι 
ἴπε 5εηςο απ]δίης 15 ποί 5ο αρροβ!ίθ. ᾿ΤΓοῖς ἀπειθ., 
έέᾳς τοσατᾷς ἴμο απρο]εγίησ απά ἀἰξορεάϊεη{.” 
Δίθος πρυοσκ. ἈἨεπάςτ, ΄΄α δίοπο αἱ Νίο] αἲιγ 
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τοῖς πιστεύουσιν  απειθοῦσι δὲ, ---λίΦθον ον απεδοκέµασαν οι 

ᾳ 1 0ος. 1. 238. 
τΕχυά. 19, 6, 6, 

Ῥεις, 7, 6, 

4 ο. 3, 
ἨῬοιη. 9. 25. 
εἰ ομτοἨ. 29. 
15. 

πω π 3 Π 

μι ο 9 δὲ ἐλεηθέντες. 
Ἠευ. 11. 15. 
ΊαπιοςῬ 4, ]. 
8ωρτα 1. 17. 
υα Τα. 5. 16. 

Τακε 1. 68. 
ἅ 19. 41. 
Ῥοπ, 12. 17. 
2 0οτ. 8. 21. 
ΡΙΙ]. 2. 16. 
πι, 5. 8. 
ἱη[τα 3. 16. 
χ Ποιῃ. 19. 1. 
Τις 8. Ι. 
γ Ποιη, 19. 8, 4. 

3 

'᾽αγαπητοὶ, παρακαλῶ 

τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, 

οπθ πιαγ 5ίαπιρ]θ.”. 2 α8έα5 α 6ΟΓΠΟΓ-5ίοΠ6, {ποισ]ι 
Ρ]ασθεᾷ {ο εαβίαίῃ πο ννα]]ς οἳ α Ῥμἱάϊηπς, γεί 
πιαγ Όο είαπιρ]εά αἱ ὮΡΥ α «αΓεΙ655 ΡΗΒΕΕΓ ὈΥ, ἴο 
Ἠἱ5 Ιπ]τΥ. 

8. οἳ προσκόπτουσι --- ἀπειθ.] Τηε5ε νοτᾷ ατα 
οχερείίσα] οῇ τ]ε ρτεσθάίπσ, απάἀ Ιπί]πιαίθ {λε αγ- 
ΡΙἱοαέίοπ. Ἑίς ὃ (5οἵ]. πρόσκυμµα) ἐτέθησαν. Τε 
Ὀορί Οοπιπιεηίαίοις ατα αστεςαά ναί, ὈΥ α Ῥορι]ας 
ἰάΐοπα, 19 ἵς οπ]γ πιεαπί εἶναι Ἱπίο ίς εαπηβ]ίπσ 
απά ἀἰδοθεάίεπος {Π6Υ Ἠ6Γε ϱρεγπίεά Ὦγ (αοᾶ {ο 
{α]].. Θεε [5. ΥΠ]. 15. οοπιρατεὰ νι Μαιί. χχὶ. 4. 
1 ο ΠΠ. ὁ4. Ῥοπῃ. ἱχ. 92. 

ϱ, 10. "Ἔϊια Αροεί]ο ασαϊη 5εί5 Γοτί] {πε ϱητίς- 
απ ρτ]νί]οσος {ο ο οὐίαϊπεά Ὁγ [αν απ 6ητὶςί. 
ὦθο Νοίθ 8.ρτα Π1. 4. Τ]ο εχργεξεῖοη γένος ἐκλ. 
15 ἀθτῖγεά [οπι 15. χΗ1. 20: βασίλ. ἱερ. [εοπα Ιχοά. 
ΧΙΧ. 0: ἔθνος ἅγιον [τοι Ὠθιί. ΥΙΙ. θ. χὶν. 2: απά 
λαὸς εἰς περιποίησιν {Τοπ Εχοά. αἰχ. ὔ. απἀ ἵΜΙαΙ. ΠΠ. 
17. Ὀο6ο Νοίθ οἨη Αοΐς χσχ. 28. ΑΙ έοςο 6χργεξ- 
βἱοη5 αγθ 5{1]] πποτε αρρ]]οαῦ]ε {ο ΟἨΓὶςίΙ4Π8. "Όπως 
τὰς --- φῶς, “' ναί γο που] εἴνον/ Γογί] [ΌΎγ ννογάς 
ππὰ ἀ4εοάς] νε ρταϊεες οῇ Ηίπι νο Πα οα]]εά 
[απά ἀταννη] γοι {Γοπα ια ἀατ]κηθςς [ο ἴσποταηπος, 
ΒίΠ, απά ιπίδετΥ] {ο {με Πἱσ]ῖ οἳ Κπονν]εάσα, {τα(ῃ, 
απά ἨΠαρρίηοςς.” ᾿ΤΕξαγγ. ΠΜετα]]γ εἰση]ῇος, “«ίο 
{αἱ ποβθο νν]οιί νν]ιαί 15 ἆοπο υΥΠΠΙΠ, 7 απᾶ 15 
μ6οἆ α5 Ἰῃ λα ῥγεδεπί Ρράβδασα αἱ 5. Ἰχχὶ. 15. 
Ἰχχηί, 28. Ἡ 

10. οἱ ποτὲ --- θεοῦ.] "Τα ΓΗ] Ἱππροτί 16, «6 νο 
{ογπιοτ]γ ννετα ποί α ροορ]ο οἱ ἀοἆ, Ὀαΐ ΠΟΥ αγο 
805 ΝΟ 1066 ποί [Γογπιστ]γ] γοσεϊνες ΙἹπίο (ανοις, 
απά ππαάθ α ροορ]ο ο{ ἀοά, Όμί πονν Πανο Ώθοοίηθ 
βιιοῇ.”. Ἔ]ο νοτᾷς ατο (α]κοη [τοπ Ἠοβ. 1. 20, 
νι απ αρρ]ίοαίίοη {ο Οι λίαπς. 

11. 19. ΊΤ]οςο νογ5ο8 οοπίαἴπ απ οχ]οτίαΙοη {ο 
Ἰνο νογίγ οῇ 5ο ΡΓοσίοΙθ α (108Ρε], ο5ροοΙα]]γ 
ΡΥ αὐρίαπίης (γοπα αἲ]. Ιαφοϊνίοιςποςς απ ΙΠΠΙΟ- 
τα {γ, ο εοηβιαΠίγ. Ὁοπρ. Ῥοπι. Υἰ. 12. απο 
Ίν. 1. Το παίατο οῇ ιο αγσαπιοπί Ἠθγο νν]] Ὦο 
Ῥορί οαη ὮΥ εαρροβίησ (11 τοι, ΠοΡΘΠΠΗ., απ 
Ῥοί() Εἰναί ἐἶνο Αρορί]ο 19 τοπηϊπάἶπς {θα οῇ Ενοῖτ 
ΕΠΠππ{1ΟΠ. 38 πάροικοι απᾶά παρεπίδηµοι ἵπ ἃ [οτοῖσῃ 
οουΠ{ΓΥ, απά αἱδο ο Μποῖγ Ἰ]κα αἰασίίοἨ. ἵπ 
νοτ]ά, 45 οοππραγθς ηλ] ἴθ Ποχί. Ἠο ιο, η 
Όιο [ο]]οννίησ νογβο, ἴακον οσσαείοῃ, [Τοπ ἠνοῖτ 
αἰμαίίοη α5 Ο]βίαπ βίταησοτς Ἱπ ἨΠοπίΠδη οο- 
ἴτίο8, ἴο Ῥτοβς ο) {ποπ (ο ἁπίγ οῇ πἀοτηίηπςσ ἴῃο 
ἀοοίτῖηο οἱ ο4οἆ ους βανίοιτ π αἱ] ἠμησς, ΤΠ ἰθ 

ποτὲ οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ” 

οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήδη εἰς κεφαλήν γωνίας, --- 
Π , 4 . καὶ λίθος προσκόµµατος καὶ πέτρα σκανδάλου" Ἱοἳ 

’ υ ’ 3 ” 3 [4] υπ μη - τς ο. 4 

προσκοπτουσι τῷ Λλόγῳ απειθοῦντες, εἰς ο καὶ ἐτέθησαν ὑμεῖς δὲ 
’ } ) / ς ’ 3/ 5/ 

γένος ἐκλεκτον, ῥβασίλειον ιεράτευμα, εὔνος αἅγιο», 
5ε/ 3 |) 

λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἄρετας ἐξαγγείλητε 
. 9 [ή ς ιά Π 3 η ᾽ 3 - υ) - Π 5 

του ἐκ σκότους υμᾶς καλέσαντος εἰς το Φαυμαστο» αυτου φως οἵ 10 
5 3 3 ῃ 

οἵἳ ουκ ἠλεημετου 

ς / λ ’ λ..Ἡ 
ὥς παροίκους καὶ παρεπιδηµους, ἀπέχεσθαι 11 

[ κ τ ο ή - κ ια) 

αἵτινες στρατεύονται κατὰ της Ψυχης' "τὴν 19 
3 ι 5) δὲ αι... ρ 3/ Ν ς/ Β . ων 
α)αστροφήν υμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλην, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλονσιν 

- ο - ” , , ’ . 

ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων, ἐποπτεύσαντες, δοξάσωσι τὸν 
᾽ 3 ς Π Γ 1 κ.γ ’ 5 ’ 2 9 Π Π 3 

Θεὸν ἐν ηµέρᾳ ἐπισκοπῆς. ποτάγητε οὖν παση ανθρωπίνη κτίσει 1 
. να, ς ς , ὦ . ς ; ς 3 

διὰ τὸν Κύριον" εἴτε ῥασιλεῖ, ὥς ὑπερέχοντι ' 7 εἴτε ἡγεμόσιν, ὥς δι 14 

Ὑγοτάς αἴτινες στρατ. κ. τ. Ψ. ἴἨετε 18 α πιζίαγη 
ΠΙΘίΑΡΗΟΓ. ᾿Αναστροφὴν, “' οοπἀιοί. 996 Νοίθ 
οη ζαπιος Π1. 12. Αί. ἐποπτ. πιαδί ὃς ππάοτείοοά, 
ποί (45 ΒοδδηΠῃ. ΞΙΡΡΟΒΕΘ) ὑμᾶς, Ραΐ αὐτὰ, Ἱ. 6. τὰ 
καλὰ ἔργα } ἃ ἶς ο]εατ [τοπι α ἸΙπάτεὰ Ῥαβεασε αἲ 
Η]. 2. ἐποπτεύσαντες τὴν ἁγνὴν μα. ὑμῶν. 
Ἐποπτεύω 5ἱση]ῇ68 {ο Ίπδρεεί εἰοδείη; απά ἐποπτεύ- 
σαντες 5 [ΟΙ ἐὰν ἐποπτείσωσι, Ἱ. 6. προηπ οἶ08ε ἵῃ- 
ερθοίἶοη απά 5εύθτθ 5οΓΠἨΠΥ. ὮΥ 5 ππεαης (1έ 
16 καΐἀ) ἴΠοΥγ πηαγ ο 1εά {ο σἰογί[η (οά, Ἱ. 6. ἴο 
σὶνο σ]οτγ απἀ Ργαϊςε {ο, απᾶ οοποεῖνο ΠΙΡΗΊΥ οϐ, 
Όναί ἀοἆ απά τα]]σίοπ ΥΝΥΠΕΓΘΟΓ {ευ Ὀε[οτα {λοισηξ 
απά εροκο εν]]. 
ΘΧΡΓΕΡΘΙΟΠ ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς ἶς νατῖοις]γ Ἰπίετριείεά ; 
ΒΥ 5οπηςθ, ο ίπε ἀαγ οῇ «ωάσπιοπίέ, ο: αἲ Ἰθαςί ο 
Όια ΙπΠΙοίίοη οῇ Ὠϊνίπο ριπίκμπιθηϊ, αἲ {1ο ἀ68- 
εἰτασίίοη οῇ 1 εγδα]εια; ὮΥ οίμετς, ος {6 ἆαγ, ος 
πε, ΟΓ ρεγεεειίοπ απ αἰῆ]οίίοη, α5 τοδροσίεἆ ἴΠθ 
ΟΟιγίφέίαιδ : ὉΥ οίΠετς, ασαἶπ, οΓ {ης {πια οϐ (οἆ8 
ν]β]έ]ῃσ α ππρε]ίεν]ῃσ ὉΥΙῆι α οοην]οίίοη οἱ ἴπθ 
ἑπαί οῇ ιο (οερεΙ. Ἔ]α Ἰαδί-πιεπ{οπθά Ιπίδι- 
Ργεία(ίοη (ΠΙΟ 15 βπρροτίοά ϱΥ ϱα]νίπ, Ἐδίίας, 
απά 9ο]οί{), 86δπης Ρτο/[εγαῦ]ε, α5 Ρεῖησ πιοςί εα]{- 
αΌ]ο {ο ία οοπίαχί. Ίος 15 1 ν]λοιί ΡγτοοΓ; {οτ 
αοἆ ἵς ἵπ Βοπρίατο εαϊᾷ {ο γυ]δίέ πιοῃ, Ὀοίῃ ἵπ 
τογα(]ι απιά ΤΠ ΠΟΠ. 39 ἙῬαα]τη ονΙ. 4. “« νὶεῖῖ πιθ 
 11γ. φαἰναίίοη 5 αἰδο 5. υἱ], 4. οοπιρατεά 
νι Ἠοῦ, 1. 6. απά Τμακο 1. 68. Αοΐβχν. 14. Απά 
Ἠετα Τί ἶδ 5ο οα]]εᾷ ἵπ {ο γνοτὰς οῇ Οα]νίπλ 
ἔέᾳποᾷ Ώοις εαποία εί Ποπθεία 5πογήπα γὰ {αη- 
απαπη Ῥγραταίοπςο αθίατ, αἱ ἵπ γίαπι οΓΓαΠΙΘΒ 
τοὐισαϊ,) ο Ἰο]γ Ἰ1νες οῇ Οτίειῖαη ρθορ]α Ὠθῖῃ 
{λθ ππθαης οῇ Ιπιργθοςίης ἔοπα νι {6 [θε]ῖης ο 
Όιο ἐγί]ι οΓ να (οερο!, νο Ῥγίησς Γογί]ι βαοῖ 
γωΐς. 

19, 14. ἜΤ]πο Αροεί]ο πο’ Ι]αφίταίος {ο σοπ- 
ογα] ρτεσορί οὗ νυν. 1, 19, Ὦγ νο ραγ!ου]ατ ἀπί]θ 
{ο Όο οὔβογνος απ]οπς {ο Ἠοαίμεῃς, ΡοίἩ ὮΥ 1ουν- 
ἰδ] απά (6η/1]ο Ο)ηὶκίίαης. ---- (Ροἱ{.) "Ὑποτάγητε 
Οοπιρατο εἰπι]]αγ αἀπποπ/ἶοης αἱ Ἠοπῃ, ΧΙ], 1. 5εφα. 
απά η, Π. 1. Τ]ηο 8οης5ο Ἠθτο ΟΡ κτίσις, ““ρο- 
Ησα] Πηκ ία οπε,”” Ίςτατο, απά Γοαπᾶσά οἩ 16 186 
ος {116 Ἠοῦγ. ΝΤ, κο (ναί ο) ια Τ,αἴῖη ϱΥεάγε 38 
ηεοά ο) αρροϊπὔιρ' πιπαϊείταϊθς. Τ]ογο ἷ6 πο τοσα] 
ἀἰεοτοραπογ ἵπ ναι Αϊ. Ῥοΐογ Ἠθγο 81Υ8 οἳ 116 
πιπσἰείταςγ αφ α ηήπαπ οτάΙπαἴομ, απά ναί 8Ε, 
Ῥαι] δαὖς αἱ Ῥοπα, χη], 1, πας πα Ῥουνοις ννμῖο] 
Ῥα (ος τ]6) ατα οτγάαἰπεά οῇ ἀοά. Ἐοτ, αἱ Βρ. 

Οοπωρατε 1 Οο{. αν. 25. 68 
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1 ΡΕΤΕΗΒ ΟΗΑΡ. Π. 14--- 21. 509 

ε] ν , 4 ” α ο 

αὐτοῦ πεμποµένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαῦοποι- 
. “ / 3 , - -” 7 - 4 

ὅ ὤν' (7 ὅτι οὕτως ἐυτὶ τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοὺ 
᾿ ο 3 ’ 3 / Π ’ ν 

Ι6 τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν') 3" ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μή 

ν 7 Τία8 2, 8. 
α ζοῦη 8. 89, 

ς Ἠοῃ, 6. 18. 
ὣς 1 ους. 7. 29, 

αἱ]. δ. 1, 18, 
ε ε ΄ ν μ 2 3 ς ” κα 

ἐπικαλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερία», αλλ ως δοῦλοι Θεου. 5 Ρει. 3. 19. 
υ Νίαιι. 22. 21. 
Τοιη. 12. 10, ’ ’ ᾿ 3 ’ 3 ” ᾽ .,ω νν. 

17 δ Π]άντας τιμησατὲ, ΤΝ ἀδελφότητα αγαπατε ᾿ τὸν Θεὸν φοβεῖσύε, ΤΟΝ Βρι. 4, ὃ. 

ῥασιλέα τιµατε. 
8 [ν η α ᾱ ς ’ 3 9 / ω ὃ / 3 ΄ 

] Οἱ οἰκέται, υποτασσόµενοι ἐν παντὶ φοβῳ τοῖς δεσπὀταις, οὐ µὀνο 

Ῥη!], 2. 9. 
ἨΠευ, 18. 1. 
αργα 1. 22. 

ν Ἱπ[ια δ. 5. 
2 Βαε, τν Ἡ, 

Ἅνν ν ῃ [ 3921 ν ψ 9 λ ’ ο ΕΒΡΙ. 6. δ. 
19 τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.  Τοῦτο γὰρ χά- οὐ 5 9. 

1 Τΐπι, 6. 1. ” ς / ’ 3 : 

ρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τὶς λύπας, πάσχων ἀδίκως. Ἐίιις ὸ. 9. 
ἆ Ψἴαιι. δ. 10. 
20ος, Ἱ. 19, ε ο ' ͵ ες ; ν , ς - 3 3 

20 " Ποῖον γὰρ κλέος, εἰ ἅμαρτανοντες καὶ κολαφιζοµενοι υπομενεῖτε; αλλ 5 [ωρα ιά, 
ω. 4. 14, 15. 3 - ; ς ο» . ; η 

εἰ αγαώοποιουντες καὶ πάσχοντες υπομενεῖτε, τούτο χαρις παρα Θεῳ. ἵ Μαι, 16.94, 
οπή 18, 15. 

{Γ το - ἓ πμ. «/ λ 3 2) προς ντ Ἡ μὲν Ι Τηεςς. 8. 8. 21 ᾿ Εις τοῦτο γαρ ἐκλ]θητε, Οτι καὶ Ἄριστος επαῦεν υπὲρ ύμωγ, υμῖν ο 
ς ’ ς ) ς/ 5 ’ ο 3) 3 α 

ὑπολιμπάνων υπογραμμον, ἵνα ἐπακολουύησητε τοῖς ἴχνεσιν αυτου 

«πΠάθΙ5ΟΠ οὔβθτνθβ, ἵπ Πὶ5 Ῥετπι. αἆ Μαρϊςίτ. Ρ. 
110, “ενα φαὐκίαποε οἱ ἴ]ιε ροιοεγ ΟΕ ΕΥΘΕΓΥ ππαρί5- 
(ταίο 15 {ιο ογάίπαποε ο (αοά; Ῥαϊ ἴιε αρεεῖ[εαξῖοπι 
ο) έιε οἰγοιπιδίαπεες ἰλατείο Ῥο]οηβίης; 45 1Π Τθ- 
ρατᾷ οἳ Ρίασθ5, Ῥ6ΓΦΟΠ5, 14165, οοπΏπααποθ, ]ὰ- 
τικάϊσίίοπ, καὐογάιπαίίοπ, απά {πθ τεςί, 5 α /πιατι 
ογαίπαπεε, Ιπίτοδσεὰ ὉΥ οπδίοπι, ΟΙ Ροδἱ{1νο ᾖαιυ.) 

15. ἀγνωσία Ἰεγε τεί[οτς {ο [ι]5ε 40ΟΙΣάΙΙΟΠ5, ΟΥ 
υπ{ουπάθὰ οὐ]εσίίοῃς, α5 ατἰδίησ {τοπι {λε ἴσπο- 
ταπςθ ος Ρτε]αάίοθς τῶν ἀφρόνων. ͵ 

16. ὡς ἐλεύθεροι --- ἐλευθερίαν.] Όπ ἴπ]ς ἰαχί 59ο 
απ αὐπηϊταρ]ε Ώιδοοιτ5θ ο Βρ. ΒαπάςθΙεοΣ, (Ώετῃῃ. 
Ἱ πά ΟἹθταπα,) ννηθτε, α[τετ οὐβογνίης ειαῖ /΄ Ίλεγο 
15 ποί απγ (μπας Ἱπ με νοτ]ἀ ΠἹογθ ϱεΠΘΓαΙΙΥ ἄε- 
αἶγοα ναι Ηρετίγ, ποτ 5οαΓ0θ 4ΠΥ ἴπίησ ΠποΤΘ σθῃ- 
ογα]1ν αὐςρᾶ, Ἰνεο 5ου ἐπαῖ 5αοῇ Ἰας Ῥεεῃ {ια 
οπ56 6γεῃ Ιπ γοβρθοί οῇ εμαί Ῥ]οε5εὰ Πρετίγ ννπίο] 
Όια είοτπα] Άοη ο6 (αοά ρυτοῄαςες {ο 5 Οτο]. 
ΑοοοτάἰησΙγ, δέ. Ῥεΐετ απἀ Βΐ. Ραα1, Όμο Όνο εΠΙεβ 
Ρἰαπίετς οἱ ία (0ΠαΓ6/6Β, οπάθανουγος {ο 6ατΙΥ ἵπ- 
αίταοτ Ὀα]ίονοις ἵπ {6 ἴταο ἀοοίγίπε, απᾶ ἀῑτεοί 
{παπι ἵπ {Πα τὶση{ 5ο οῇ πεί ΟΗτὶκαπ Ἠρεγίγ, 
ο5ρεοἴα]]γ ἵπ γε οπ5ο5 ΟΓ δεαπάα[, απά οἱ οὐεαῖ- 
επεε. Βί. Ρα] αξεια]1γ {γτεαίς οῇ {ε /ο/πιεγ: Φὲ. 
Ροΐειτ (Ἰνανίησ ἴο ἀθαὶ πιοδ]γ νυν εῇ-πεσκαά 
απά ἱπδαροτάίπαίθ /6υν5) σεποτα]1γ {πε ἰαίίεν; απά 
ΠΟΝἨΘΤΟΘ πποτθ Γά]1Υ Όναν ἵπ (μς ΟΠαρίεν.”. Τ]ο 
Ἰεατπεά Ῥτε]αίο {πεπ ργοσθοάς {ο 5πονν {Παί (ια 
ν/οτὰς οὗ πε {οχί ατα ἴο ϱο απἀθτείοοά αξ απ αΠ- 
Πεϊραί]οῃ οἳ απ οῬ]εσίίοη, ΨΠΙΟἨ πιϊσηί ο πιαάα 
Ὦ}γ 50ΠΠ6 ΠΘΥΨ οοηνοτί5 οῇ ἴμο ὀσῦνφ. α. ἆ. “Ύγε 
Ἠανε Ὀεεῃ (πασὴέ, ναί {λα Ῥοπ οῇ (οἆ Ἰαί] πιαἆα 
Ἡ5 /γερ, απά [οι Υνο αγθ πεε ἴπαάεεά; απᾶ 5ο ποί 
Ῥουπά {ο εα0]οοί οµγςε]νες {ο αΠΥ Ππαδίετ απά 
ΦουεΥποΥς προῃπ οατί], --- πο, ποί {ο ἠῑπος, Ὀιαΐ 
πιπο] ταίποτ Ὀουπά ποί {ο 4ο Πέ, Ελαί 5ο Ὑς ΠΙαΥ 
Ώγεδεγυε ἴπαί [οράοπι ὙΠΙο ΟΠτὶεί Παίπ ῬιΓ- 
ομακεά {ΟΥ Π8, απά γοδεΥὉρ ΟΙΓ5Θ]ν6Β ἴ]θ ΠΙΟΓΘ 6Η- 
Ώτε]γ [ος (ο «ργυῖσε, ὮΥ τε[αδίησ {ο Ὦο {ιο 8ϱ/- 
υαπίς οἱ πιοπ. 'ΤΓΗϊς οὐ]εοείῖοπ ἰπε Αροςί]ο ο]αατ]γ 
{αεί ος) Τη {ια {οχί. ο {6]]ς {ποπη, ἐλαί Ῥείησ 
Ἰπάεες εοί αἱ ἠδεγίη Ὁγ Οητὶςί, {αγ ατε ποί {θγθ- 
{οτε αηγ ΙΠΟΓΕ {0 οπΗιγαἰ (πεπιςε]νος {ο αΠΥ Πνίησ 
5ου] οἱ οἴπετ οτοαίατθ; ποί {ο επι {ο ΛΠΥ ΟΓ- 
ἀϊπαποςρ οΓ παη αν δἶαῦος, {πα 15, ας ΙΓ {11ο ογζἴπαποο 
Ηκε]{ ἀῑά Ὦγ απγ Ῥτορος, ἀϊγοοί, απά Ἱπιπιεά]αίθ 
γ]τίαοα, Ὀἰπὰ {ια εοπκοῖρπορ. Βπῖ γαι, ποῖννΠΗβίαπά- 
ἴησ, ου πηὶσ]έ απά ουσ {ο ήπιε (λεγοιηίο ἃ8 
ἔιο ους” [οε-πιοη, απ ἵπ α [Τορ ΠΙΛΠΠΕΓΥ: ἶ. 6. 
Ὦγ α νο]απίάτυ οπᾷ ππθη[ογοσά Ὦοί] «πὴ]ρο[ίοη {ἴο 
Ὠπδῖτ ροιῦρτ, απά οβραἱρπορ {ο ΙΠοῖτ Ἰαννβα] σοπι- 
πιαπάς. ΤΗΕΥ ππαςδί, {μεγοεί[οτα, ἴακο Ἠεεά Οιαί 

4 τν’ 

» πένα 8. 17, 18, 
1 ον 2.6. 

Ώιεγ αδε ποί (Ππεῖγ ἠδετίη Γογ απ Οεεαδίοη {ο ἴ]ιε 
εδήι, ---- ποτ, ἀπάθτ 5ο {αϊτ α Πΐ]6, ρα]]αίε απ ευ] 
ἠἱεεπέίοιισποςς, πωπκῖησ (λαί α εἰοαάς [οι πεῖτ ΙΓ- 
τεγετεπί απά απ [α]. οαττίαρο ἰούνατάς {]είγ 5ι- 
Ῥεγίογς. 

Ῥείοτο ἀεάποῖπσ {πο σεπετα] ἀοοίτῖπε {ο Ῥε 
σαΐμετεὰ {τοπη {πο ΥΥο]ε οῇ ίθ ἰεχί, ἴπε ]δατπεά 
υγίζετ ]αδί ααοίεά ἀἱξοιβεες 50Π19 ΟΕ {ο ΕΧΡΥΕΣ- 
ἷοπς οοηίαϊπεά {μετεῖπ, ρατο]ατ]γ ἴπε νοτάΒ ὡς 
ἐλεύθεροι. Τμεβε, Ίο 5ΠΟΝ5, Ἠανθ το[εγεποθ {ο 
ἴπε οχ]λοτίπίίοπ΄-α Η{ί]ε Ῥε[οτε, ν. 12, α5 ἀεε]ατίησ 
Όπα πιαπχιεγ ἵπ ΥΠΟ ιο ἀιπίγ ἵπετο Ιποι]σαίεά 
ουσῃί {ο Ὦε Ρετ[οτηιεά; Υεί 8ο {λαί ια {οτες ος 
Όχθια ΤΘαςῃες5 {ο πε οκ]οτίαίΙοπ8 αἱδο οοπἰαἰπεά 
1η {ηθ γογςθς ποχί α[ίετ {ο ἴοχί; α. ἆ. ϱ Ῥαρπηέ 
γοιεε]νες {ο ραῦ]ῖο σοΥεΓΠΟΓΒΡ, Ὀοῖ] 5ΊίΡΤεπιε απά 
φπφογαϊπαίε, Όο9 εαΏ]εοί ἰο γοιτ ο/η ρατίίοι]ας 
Πηαδίθι5; Ἠοποιγ αἲὶ Πιθ6ηΠ γίἩ {Ίοςς ΡΓΟΡΕΤ Τ6- 
6ρεοί5 ἆμο {ο ἰπεῖτ εἰαίῖοης: Ριΐ 4ο αἲ] ἰπῖ5 [πο 
5 Ἀ]ανες, Ρυί1 α5 {τ66; ἆο ἵέ νψίπουί αηΥ Ἱπι- 
ΡεασἨπιεπί οἱ ία {ἰῥεγίή Ύοι Ἠανα ἴπ Ογ]ςί,” 
ΕΊπαΙ]Υ, πα Ἱαατπεά Ῥτε]αίΐο αΏΙγ ἀϊδοιβεοες Πε 
Ιπροτί οἳ {πο {εγπι κακία, ΥΥΠΙΟΠ Ὠθ 5Π1οΝ5 ἶ5 ετθ 
ἰίο Ὀε ία]κεπ ἴπ α ΊαγσεΓ 5εη5θ, οῇ/ δἵηπ απά Ἱπ]αΙ{γ 
Ίη σεηπετα], Υεί Υυί εερεοῖα] τείεΓοηος {ο (]αίῖ 
Ραγίίου]ατ ἀῑπα οἱ 1έ Ρείοτο εροκεπ οἡ, ἱπειῦογά]- 
ηπίϊοη απά ἀἰδοθεάίϊεπσς {ο Ιαν/[α11Υ εοηδΠαίεά 
αιίΠογί{γ. ΑοοοτάΙησΙγ, {πε Ιπ]αποίίοη οῇ Βὲ. Ῥε- 
{εγ Ἰετο 5 αίη {ο {παί οῇ οί, Ρα] αἱ α1. ν. 19. 
μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκὶ, ΝΠετε ἴθ 
εχρΓθβεῖοη σὰρζ Ἠας τείθγεπσθ {ο οἑΓπαΠίγ ο ϱεν- 
6ΓΥ Κἰπά. Απά Ίοετο πιοςί {τις ἶ5 {Πε τεπηατ]κ ο 
Βρ. βαπάθίδοη εἰδοιν]λετε, “ΙΓ ᾖεε]ι απ Λοοᾶ Ὃθ 
ευῇογεά {ο ππακε ἴπε οσίοδο, Τέ ἱ5 αΌ]θ {ο οοτταρί α 
τισΏί σοοᾷ {οχί. Τί οαδΙ]γ ἰατηεί] έλα ἀοείγῖπε οϐ 
(οά9 ρτασε Ιπίο α Ψ/αΠίΟΠΠΘΕς, απά 45 θας!]Υ ο 
ἀοοίτίπε οῇ ΟΠΙςάαπ Πεγίγ Ιπίο Ποθηίίοαςποςς. 
Ως δοῦλοι Θεοῦ 1. 6. «έ α5 Ῥοιπά {ο {πε οΏβειίναποθ 
οἳ νε ἀῑνίηο Ίαννς,” απά (ετείογτο εαῦ]εοί {ο 
Ώιοβα ννποπι ἄοά νν]]]5 π8 {ο 5εγνθ. 

17. πάντας τιµήσατε.] “ Ηοποιτ αἰ], νΙἸ. {ο 
ΠΟΠ Ἠοποις 15 ἆπα; α5 Ἠοτῃ. η]. 7. Α σεπεγαί 
Ἱπ]αποίίοῃ α/ῄογννατάς οχρ]αίπεά ὮΥ 15 ε«ρεσῖεδ. 
Τὴν ἀδελφότητα ἀγ., “«Ίονε (πο (γϊκίίαπ Εγαἰετηϊ 
{Ψ.2. Τὸν θεὸν φοβεῖσθε. ΤΠ ἔετπι ἵπ Βοπρίαιθ 
υπ]ίος ἴ]α Ἰκπάτεά Ίάεας οἱ Τ6ΥΕΥΕΠΕΕ (Ἰπο]αάϊπσ 
τοογ»]ήμ) απ οὐεάἴεπερ. 

18--.20.] Ὀεε α θἰπηί]ατ αἀπποπ]οη αἱ ΕΡΗ. νί 
ὅ--- 8. 

91 --99. Το Αποξβίθ πον/ δησσοείς α ρουγεΓ[α] 
πποζῖγε {ο ἰΠῖς ουθάϊεπος {ο {θα νν]] οῇ ἄοᾶ, Πο]ά 
ηπσ ουί ΓοΥ ιο] Ἱππίαίίοη {πο εχαπιρ]ε ο 6Η πιςτ 
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Ρ Ίσα. 58, 9. 
2 ος. δ. 2]. 
1 )οἵνη 8. 6. 
Ἡ Ἠίπιι, 27. 99. 
{ολη 8. 48, 49. 
ἴ Ίρα, 68. 4, 6. 
Μαιι, 8. 17. 
Ῥοπα, 6, 2, 1]. 
4 7. 6. 

1 ΡΕΤΕΗ ΟΗΑΡ. Ἡ. ϱ5--- 25. ΠΠ. 1---θ. 

3 3 5 ΄ ” 

εὓς ἅμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ ευρέδη δόλος ἐν τῷ 29 
/ 3 αν. Ἠ «ϱἳ ’ 3 3 / ’ 3 

στόματι αυτοῦ ὃς λοιδορούµενος οὐκ ἀντελοιδόρφει, πάσχων οὐκ 998 
Π ο Ν { «ἲ ᾿ ς ς - 

ἠπείλει παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως" ος τὰς ἁμαρτίας ημῶν 34 
2. 3 ’ Γ - , 3 ”  ἃ ᾽ Ρό ς/ ”. ς Π 

αυτος αγΊ]ΥΕΥ ΕΣΥ εν τῷ σώματι αντου επι το ξύλο», ινα ταις αµαρτιαις 

3 . ’ ῳ 3 - ’ 3 » 

ἀπογενόμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσωμεν᾽ οὗ τῷ µωλωπι ανυτοῦ 

ἰάθητε. Γήτεγὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα” ἆλλ᾽ ἐπεστράφητε 56 

ο’ η δ] λ ε οἩ 
Ουτω γαρ ποτὲ καὶ αἱ αἅγιαι ὅ 

κ Ίρα. 58. 6. 
Βτεῖς. 34. 6. 99. 
4 ὃτ. 24, » » ολ Ν Γ σον ον, » 9 6. ο6ὴ 
Πμκεῖδ4.  Φῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχών υμών. 
ζοπη 10. 11. ὁ ς , ω 3 ΄ 
Ἡου, 19. 50. ΠΠ. "ΟΜΟΙΩΣ, αἳ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 1 
] ἄοπ. 8. 16 . 
λα Ί ὸ εἴ ἵπειθοὔσι τῷ λό διὰ τῆς τῶν γυναικών ἀναστροφὴ η ἵνα καὶ εἴ τινες απειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς γ ροφῆς 
ΕΡΗ. 6. 22. », ’ , ᾱ ΄ 4 β Π ς 3 3 
691. 8. 18 ἄνευ λόγου κερδηθήσωνται, ἐποπτεύσαντες την ἐν φοβῳ ἄγνην αἄνα- 
Τι. 2. 5 - -- κ» 

πΊκα. 1 στροφὴν ὑμῶν. Ὁ Ὡν ἔστω οὐχ ὃ ἔξωθεν, ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περι- 3 1 Τπι, . 9 5 --- , ο σ. ἡ 
{ , ..] ’ 5 [ά ώ - 

Ἕωας «θέσεως χουσίων, η ἐνδύσεως ἵματίων, κὀσμος' "ἀλλ ο κρυπτος τῆς 
Ῥοπι, 2. 29 » 3 , » , ε ’ 
1. ος καρδίας ἄνθρωπος, ἐν τῷ ἄφθάρτῳ τοῦ πρᾳέος καὶ ησυχίου πνεύματος, 

οἱ, 4, . πο. 

0 ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. 
ω .. Γ. Ἀκ λ Θ Ν ον ς ο ς ’ ’ 

γυναῖκες αἵ ἐλπίζουσαι ἐπὺ τὸν Θεον ἐκοσμουν ἑαυτᾶς, υποτασσόµεναν 
ο εη. 18. 19. 

π/ο Ώογθ πιογο οτε] οοπ{αππε]ίες, απᾶ πιοτε στῖθυ- 
οἱς ευ /ετίηπσς υί ΠβΠαΚεηπ οοηδίαπογ. 66 
ναί 15 βαἷά 1η α ΒΕΓΠΙΟΠ ος Βρ. Αίίετρτγ οἩ 8 
ἰοχί, επ ε]εὰά “ Τπο (ΟΠτ]είαπ είαίο α είαίο ος 
βυ/ετίησ. 

24. ὃς τὰς ἁμαρτίας ---ἰάθητε.] Απ αἰ]αείοη ἴο 
15. 1. 12, απ ἀεποίϊῃπσ (α5 ἴπε Ῥε5ί Ειχροβ!ΐος 
8τθ αστος) ΄΄ νο Ῥατε ια ριπῖςηπιεπέ οί οι δἶπς 
1ροΠ {ο ογ0858: ΓΟΥ {ναί ἀναφέρειν 135 ἰπαί 8εη5ε, 
Ἰας Ῥεεῃ Ῥο[οτο αὐαπάαπ{Ιγ Ῥτονεά. Της πΙ8 
Ῥαβδασε απά ναί οἳ Πεῦ. ἱχ. 28, επιρλαΙσα]1γ αἰ- 
ἰεςί ἴπε ἀοοίτῖπο οῇ ία νὶοατίοις απἀ αἴοπίπσ 
ππίατε ος Ογ]δς εαῇοτίησς, εβρεοία]1γ ένα νγοιάς 
οὗ τῷ µώλωπι αὐτοῦ ἰάθ., “' Ὦγ} νμοβο είτρες απἀ 
ΝουΠάςδ (µώλ. Βεῖπς α βἱηρι]ας ας5εά σεπεγὶσαζζι) 
γοιτ αρ]γίαἰ νγουπάςδ απ ππα]αάϊος απο Ἠθα]εά.) 
9ο 15. νΠΙ. . “Ἠε Πα Ῥογπο οἱτ στΙθ[5 απ 
οαγγ]ε ΟΥ 6ΟΙΓΟΝΥΒ, Ὀοίπ Πίο ἴδτπῃς Ιπάϊοαίθ 
αρ]γΙέα]. εἰσκησ»ςος, ργοάισθεά ΡΥ εἶπ. Της {πε 
αποϊεηπί Ῥ]]οβορῃετς τεσατάεά ν]οίοι5 Ραβδίοης 
απά αβῄεοί]οης α5 ἴεζπεςδες οἨ ία παϊπά, εχ. στ, 
Ῥ]α. ΟΡ. ΜοταΙ. νΙ. 24. 4. τῶν τῆς ψΨυ χῆς ἀῤῥω- 
στηµάτων καὶ παθῶν ἡ Φιλοσοφία µόνη φάρμακόν 
ἐστι. Τ]α νγοτᾷς ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις --- ζήσωμεν ποίθ 
[πα ϱγροδο οϐ Οδ νὶσοατίιοις βαογίᾳσθ, απά ατα 
Ἱπίεπάεά {ο Ἠ]πί αἱ ο Ῥουπάεπ ἁπίγ οὗ Ῥο]1εν- 
615: ΠάΠΙΘΙΥ, “' ἶαί να, Ὀείΐηπσ {εοὰ {οι {]θ 
Αι οἳ εἶπ, απἀ Ἰανίησ τοποιποθά ο Ῥγαε[ίοο 
οῇ , (5εο Ῥοπι. γΙ. 2) οι]ά Ἰνε {ο ία ριΓ- 
Ρο5ο65 ο τρμίεομκποςς.. Τη ννοτάς αἱ ν. 2ὅ, ἦτε 
γὰρ -- ὑμῶν ατο πιθαηί {ο 86ο πα δίτοιισ ση να 
Άγεσίοµβπθ88 Ο{ ἴἶιο βαἱναίίοἨ, Ὦγ οοπίταςί ννἩ έλα 
ορροδίε; απά Ῥτοβθηί α πο Ίπασθ ΟΓ πηπι]χοά 
ΠΊΙΦ6ΤΥ απά μ{{εγ ἀθακήίπίίοη. Τ]εγο ἶἸς Ἰθτο α 
Ῥ]οπάϊπσ οἳ (να Ίπιασο ννἩ να ἰπσ οοπιρατεά : 
απά ἐπίσκ. ἶ5 αάάεά {ο οχρ]αϊπ ᾖοιυ ϱἨτϊδί 19 οι 
/ιορ]ιογά. 

ΠΠ. Ἱ. ὁμοίως, αἱ γυν.] Ἠοτο ατο οαττίοά ΓΟΓ- 
Ματά Όιο ἁπίίος οϐ οροάίθπος, ---οπα (μαί ο 
ειαὐ]οοίς {ο βονοτοίσης απᾶ εογναπίς {0ο ΠΙΠΡίΘΙΕ, 
το ο ἀοπιοβίίο απά [απη]γ το]α{ίοης ο ννῖνος {ο 
Ἠαβραπάς, Υ (ο εα]οσίοη Ἠθτο οπ]οίπεά. ἴ5 
ΠηθΘαΠ{ ΑΠΟἩ α5 18 αστοοπῦ]ο {ο ο οΗδίοπης απά 
Ίαννς θυὐα]ρήης ἵῃπ απΥ οοµΠίτγ. Ὑαί πο ἴογπη 

Γ ΠΟΥΘΥ ΑΜΟΠΟΓΙΠΘ8 ΠΙΟΤΘ Ίναῃ τοαᾶγ απά η] ης, 

ιώ ν 3 εί ς λος εσ, ω 5 ! η Ε] 
τοῖς ἰδίοις ἀ)δράσιν Ὁ ὥς Σάῤῥα υπήκουσε τῷ -4ῤραὰμ, κύριον αὐτὸν ϐ 

ποί σἰαυϊδῃ, οὈεάίεποθ. ΊΤπ πΠῖοἩ νῖθυν Έοβεηππῃ. 
οἵίεδ 9 οδερῃ. Απί. 1. χΙχ. 8. (ο6 (πε πιαϊάθης οἱ 
Γ,εαΏ απά Ἠαςῇᾖε[) δοῦλαι μὲν οὐδαμῶς, ὑποτεταγμέναι 
δέ. ᾿ἸΑπειθ. τῷ λόγῳ, “΄ατε ποί Ῥε]ενετς ἴπ {πα 
(.οβ6ρε!, πανε ποῖ επιρτασεὰ 1. Τῆς ἀναστροφῆς, 
6 μια οοπἀποί,” Ἱ. 6. 5αοἩ γϊτίαοις απἀ ρτιαάρηί 
οοπάιοί αδ {1ο Αροεί]ε Ἠθτε εΠ]ΟΙΠΒ. Ανευ λό- 
γου, Ἱ. 6. Ἱηέοαί αΠΥ Γοτπια] ατσαππεηίέ ΟΙ ΡΓοοΓ, 
Θηο] {ας οῇ πε (οερεῖ 5αβρΙΥ α ἴαοῖί, δυέ 
Ροννετ[α] Ῥτοοβ οῇ 15 Ῥεπεβοῖαὶ {επάεπογ, οπἀ 
α Ῥορμίαν ατσατηεπ{ ΓΟτ 115 {ταίμ. Κερδ., 1. Θ. ΠΣΥ 
Ῥο σαΐπεὰ ονετ {ο {πε (1οβρε!, ραί Ιπίο έἶνε γ/αΥ ος 
φα]ναίίοη. 

2. ἐν φόβφ] {οΥ σὺν φόβῳ, Ἱ. 6. ΨίΠ τεδρες(βα]. 
ὧ6ο ΕΡΙ. ν. 90. 

Ὁ. ὧν ἔστω οὐχ --- κόσµος.] 'ΓΗΙΦ Ἱπ]αποίίοἨ, Ίθ 
α αἰπηί]αγ αἀπιοπίίοη αἱ 1 Τΐπι. Π. 9. κα., ἶ5 ἴο Ὁε 
απάθγείοοᾶ ἵπ α εοπιραγαέϊῖυε 8ΕἨ8Φ6; ἴπθ οὐ Ῥεῖης 
{οΥ ποπ ίαπι ---- φκαπι. Ἰπάθεᾶ, (λαί Ῥαδβαρο ἶ5 ἴΠθ 
Ῥοδβδί οοπιππεΠ{ οἩἨ {πε Ρτεςθηί, απά {ο {πε ρατα]]αὶ 
εοη/(πιεπίς [οι αποϊεπί ααίποτς {ποτε αἀάασοθά 
Ι νιοι]ἀ αἀά, ἤοπι Μεπαπάετ: Γυναικὶ κόσμος ὁ 
τρόπος, οὐ τὰ χρυσία. Όπ {λε Ροϊπίς ο{ απ] ε1θ8 
οοηπθοίθεά ΥΣ {ῖδ Ῥαβκασο, 56ο {ε ποίο ο 1 
Τιπῃ. 

4. ὃ κρυπτὸς τῆς κ. ἄνθρ.] Ἱ. ο. Ἰεί Ιί οχίοπά {ο 
Όο πιῖχᾶ, τὸν ἔσω ἄνθρωπον, Ῥοπῃ. νι. 22., Ιπῖετηα] 
απά πποπίαϊ, πδ ορρο5θεἀ {ο οπίεγπαὶ ογπαπιθη! ; 
κα.“ Ψεδίπιεηίς 8οοἩ [πάς απάἆ ννοατ οαί, πμ] 

νο Ἱπίεγηα] οτπαπηεηί ἶ5 ονοτ-ἀιτῖης.”. ἜΤ]ο Θεοῦ 
ἱς οπιρ]ιαίσαί, Ἰπνο]νίπρ απ ΟΡΡΟΒΙΕΙΟΠ {ο {16 ρτεί- 
οΓοπςοςθ ἴοο οΠεπ σῖνεῃ ἴο αχίθγπα] ονει Ἱπίετπαὶ 
6χεε]]εηςθς. 

ὅ, 6. Τη Αροεί]ο πονν οη[ογσθς Ἠϊ5 οχΠογία{1οἩ. 
ιο ἴα Ἱπίετηα] ογπαπιθηί, απά {Πο οοπ]ασα] τε- 
ϱροοί Ῥε[οτο οπ]οίπας, ΡΥ εποννῖης ἐἶναί 5αςἩ Ἠαά 
ῦδσι {λα Ργαοίίοο οῇ {ο Γα(ῇα] ρεορ]ο ο αοά 
{τοπι {πα τοπιοίθεί απίϊααίγ; ας, {ο Ἰηδίαποο, 
ΔΠΊΟΗΡ ἴο ν]νος οῇ ία Ῥαϊτίατοῃμς. Τη9 Ρῄγαξθ 
ἐλπίζ. ἐπὶ τὸν Θεὸν ἵ ἀοτῖνοά Ποπ {πο Βερί., 4θ- 
ποίῖης α ἀαγοίεά αἰίπομπιεπί {ο ἀοά. ΒΥ κύριον 
καλ., 8 πιθαπί αοκπον]οἀσῖησ Ἠθγ εαΏ]θοίίοη. 80 
Όλο Ἠοπ]αή Ψ]νες οαἱ]εά (ῑιοῖγ Ἠαφῦαπάς, α5 8 
ΠηΣΥ Ἱπ[οτ [οπι Ψϊτσ. Έπ. ἵν. 914. 0οππυδία 
πηοδίτα Περιυέ, πο ἀοπιίππι Ἐπεαπι ἵπ τορπᾶ Τ6- 
οορί!, απά ἵν. 10. Ῥ]μτγσίο Φεγυέτε πιατίίο. η] 



1 ΡΕΤΕΠ 6ΠΑΡ. ΠΙ. 6--- 12. σ1ι 

- σ - , 2 ” Ὁ ’ - 

καλοῦσα”. ἧς ἐγενήθητε τέκνα, ἀγαθοποιοῦσαι καὶ µῆ φοβούυμεναι 
. ἢ , ς ν 3 πι 1 Οο5. Τ. 8. Ἰμηδεμίαν πτὀησιν. Ὁ Οἵ ἄνδρες οµοίως, συνοικοῦντες κατὰ γω ο” 

ν Ε1ρΗ. 5. 25, ἃς, . 
καὶ Ρο]. 8. 19. 

2 , ’ ” 3 , .ΡΥ''ὝΎε 
σιν, ὡς ασ ενεστερῳ σκει ει τῷ χυναικείῳ ν ἀπονέμοντες τιμη, ως 

ὑμῶν. 
πι 5 ς ο. η ») 1 Ουτι 1. 

Α ᾗἃ Τὸ δὲ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγ- Ρα, 
8 

, -- ᾽ Ν ῃ ὁ ο Ν 

Τ συγκληρονόµοι χάριτος ζωης, εἰς το μὴ ο ἐγκοπτεσύθαι τας πφοσευχας 
Τοπι, 12. 19. 
16. δ. 

1. 10. 

16 
’ . τ ι 2 υ . Ὠ 3 ον υ) ο] Π Ὅ. 19, 18, 

9 χγοι, Τ φιλόφρονες μη ἀποδιδόντες κακον αντι κακου, η λοιδορίαν :, μα 
τον. 17. 19. 

: ᾿ ον - κκ. σι ἃ - ;. 890.99. 
ἀντὶ λοιδορίας τουναντίον δὲ ευλογοῦντες, εἴδοτες οτι εἰς τοῦτο ἐκλη- κο. .9. 

10 Θητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 
Μαιι, ὃ. 389. 

.- Ν ’ 3 3 τα 

0Ο γαρ δέλων ἕωην ἀγα- ἀ 15.81. 
Ῥοπ. 19. 17. 
1 0ο5σ. 6. 7. . - Ν 1δ ο. ς , 3 9 ὰ ΄ η) λ ὦ 

παν, και ι ειν ημερας αγσνας παυσστω τη» } ωσσ ο γι Τ]οςς, 6,16, 

3 . 3 . ω ΔΝ Π 2 - . . . 1 Τήπι, 4. 8. 

αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη αυὐτου του µη λαλήησαιςῥεαΙ; θὰ. 18, 
6. 

2 ΄ 3 ] -” 3 [ 

11δόλον. 'Ἡκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποιησατω αγαῦ όν πες]. 36. 
ιῬεα]. 97. 27. 

Ίρα, 1]. 16. /” 32 ’ ε/ 3 

1 ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήῆν. Ότι οἵ ὀφὃ αλ- ὁ]ομῃ µ, 

ει)]οε[ίοπ. 866ΠΗ5 {ο Ἀανθ Ῥεεπ Κερί πρ Ίοησεςί ἵῃ 
ενα Εαδί, νηεγε οιδίοίη5 π6ύει «Ἠαηρο ; Ριαΐ νγαΒ 
εατ]γ Ἰαίὰ αφἰἀο ἵπ πε Πατάγ οουηίτίος5 οῇ {πα 
οτί: ἔογ [οπι {Πο (ετπιαπία οΓ Ταοΐίας 1{ αρ- 
θα, ἐἰναί ἴἶα κἰπαίοπ (πετο οἱ νν]νες ἀϊῆετοά 
Ίε]α ἔτοπι νν]αί Τέ 18 ἵπ οἰν]]σεά οουη{τ]ος οὗ Ει- 
τορθ αἱ ἴἶνα ρτεδεπί ἆαγ. Ἠοννενατ, ἴμο ευ0]ες- 
οι οϐ ΒαταἩ {ο Αὐταμαπι αψ ποί β]αγίδῃ. 9ο 
Ῥμί]ο νο]. ΠΠ. Ρ. 56. 9. 8αγ5 οὗ Αὐταίαπι: ὁιὰ τὴν 
τιμὴν, ἣν ἀπένειμε τῇ γαμέτῃ. Τη ΥΥΟΓ45 ἆγαθοποι- 
οὔσαι --- πτόησιν 3ἴθ ΥΑΤΙΟΙΒΙΥ Ιηίοτργείεά. 369 
Ἐεεοηῃς. ΦΥπορ. Τί εποι]ά 5εεπι Ροδί {ο ΙΠάε- 
είαπά ἔπαπα η Ἐδί., Οαἰνίπ, απά ρατίγ Ἠοβεπηι., 
οῇ ποί δεῖης [ησμίεηπεἁ [τοπ ρεγδενοεγίησ 1η {16ΙΥ 
ἀπγ, οἵ ἵπ Ειεῖτ ΟΠηίκήαπ ΡΓοΟ[εβΕΙΟΠ, ΡΥ σἰνίπσ 
πναγ {ο εκοθβείνε ΕππϊάΙίγ. ΙΕ Ὠνε φοβούμεναι 
µηδεμίαν πτόησιν Ἠθτθ οΟΠηΡαΤο {]θ τὸν φόβον αὐτῶν 
μὴ φΦοβ. αἲ Υ. 10. 

Τ. κατὰ γνῶσιν] Ἱ. Θ. ἵῃ ἃ ΠΙάΠΠΕΥ ευἱίαρ]θ {ο {λα 
ευρετίογ Κπονν]εάσο γοι ΘΕΠΊΟΥ ὮΥ {ο (οδρε]. 
Ώς ἀσθεν. σκεύει τῷ γυναικείῳ. Τηε εκποῖ παίιγθ 
οῇ να ΠΙείαρΠοΓ ΙΠ σκεύει 1 ποῖ νετγ οἶεατ. Τί 
8 σεπετα]]γ Ιπίετρτείεά {σοῖ, ίεπςῖῖ, ὄργανον, 38 
Ατὶείοί]ο οα]]ς ο ςθ, Ας. ἨΟΝ6ΥΟΥ, σκεῦος 
Ἠέαγα]]ν εἴσηίῇος απι Εῖησ πιαάο, 80 Τε ΠΠΣΥ Ἰετθ 
νοτΥ Νε] Ἠανο {1ο 5εη56 εγραίµ"ο. Ἀοπιθ ΜΑΡ. 
Ἠανο ἨθΓο μέρει, Ῥατίήη, ΝΥΠΙΟΠ, (ποισῃ αγἰἀεπί]γ 
α σο88, ννε]] εχρτες5ος {6 56η56. Τ]ε ΕΧΡΓΕΡΣΙΟΠ 
τιμὴ 8, Ὦν ἴπε οοηῖαχί, ἀείετιπίπεά ἴο ἀοποίθ 
Όπαί Ἰῑπά οἳ τοβρθοί, αἰίθπ{ίοπ, απά σαγ6, ΠΙΕΙ 
18 ΑἨοννη, Γοτ να]ααθ]α, Ῥαέ ΓΓασῖ]θ, αγίσο]θ5. 3ο 
α Ῥαυδίῃ οἶτοά ΡΥγ Ἀομοείίς. καὖγς: “' Βἰοιί ΠΟΠΟΓ 
απἰάαπαι Ἠαδείατ οτγκία]]]πῖς, ααἷα 5ο]οΙὸ ἵτας- 
(απίατ. 389 αἶδο Ειπρ. Ττοαὰ. Τοῦ. ὦ φίλτατ’, 
ὦ περισσὰἃ τιμηθεὶς τέκνον. απά Οτοςί. 449. παῖδ᾽ 
ἀγκαλαῖσι περιφέρων, τιμῶν τε. ΤΡ]! ἵΠ6εγ ατα 
επ {]εὰ {ο ο ενας {τεαίαεά, ἶ5 (πε εαρ]οϊποες, --- 
ἨΣΠΙΘΙΥ, ναί {16Υ ατθ {οἱ]ουν Ἰοίγς ννϊἩ {εῖγ τνας- 
Ῥαπάς οὗ {1ο 8απΠθ βα]ναίίοῃ. Α΄ Γιγίλογ ΤΘἈΡΟΗ, 
ἴοο, 5 αἀάθά, ΠΒΙΠΕΙΥ, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς 
προσευχὰὴς ὑμῶν, Ἱ. 6. ἴο Ργογεηί (ναί στεαίεςί ον!] 
Ἀτιδίηςσ Γτοπι Ἱναπί οἱ ἀοπιθρίίο ΠαΤΠΙΟΠΥ, ---- ἴμαί 
Όινα παπάς οῇ ια ρατίίςς οαηποί ιπ]ίθ Τη ΡΓ4ΥΕΓΥ, 
απά ατο Ιπάθοά Ιπάϊκροςεά ΓΟΥ Εἶναί {εγνεπί εαρρ]- 
οα{]οη νυπ]οῃ οαπ αἴοπθ 6 εβοοίμα]. στα, ΓοΥ 
συγκληρονόµοι, ΠΙΠΥ ΝΜΡ5. απά ιο {θχίας τοοθρί8 
Ἠανε συγκληρονόµοις. Ἐιαί Όνα {ουπιθι 15, ΥΠ 
Τ6ΆΡΟΠ, Ῥγο[ετγες Ὁ} αἰ] (ἶνε πιοβί επιϊπεηί ΕάΙΐους. 
Μοτθονετ, ΕΟΓ {λε «ΟΠΊΠΙΟΠ Υθαάΐπσ ἐκκόπτεσθαι, 
τηαην ΜΒΡΒ. απἆ αἲ] {πα εατ]γ Εάῑίοῃς Ἠανε ἐγκ. 
γη] ἶδ Ῥτε[εττθά Ὦυ αἰπιοδί αἲὶ ΟΓΙ{168, νναβ 
αἀορίαά Ὁγ ἸηΓείς., απἀ Ίας Ῥεεπ οἀ]ίεά ΡΥ Βεης., 

ατίεβδρ., Μαί{μ., Ψαΐετ, απά Τηΐπι.: απά οεγίαϊπ]γ 
1ΐ ἶ5 ΠΠΟΤΘ αργεεαῦ]ο {ο {πε σοπίεχί. 

8. ἨΗετο ατθ 5εα0]οϊπεά 80Π16 ΡεποΓα] ἀἰτοοίίοπβ 
{ο ΟΠηςάαπς αἱ Ίαγρα: οχ]ᾗοτπςσ {επ {ο πιπίαα] 
Ίονο απά οοποοτάἀ, Κἰπά ἰτεαίπιεηί ο{ α]1 Ίπεῃ, εΥθΠ 
εποεπιίθΒ, 45 πιοςί ΙΚεΙΥ {ο δο/ίθη {εῖΓ απιπιοβί(γ, 
απά ἆτανν ἆοννη {πα {πνοιχ οΓ (104. Τὸ τέλος 18 
ῦα6ςί τεπάετεά Ὁγ Ἐταδπη., (ατοί., ΒοδεηΠῃ., απά 
Ῥοιί, “« ἵηπ φαπηπιᾶ ; 7 εαινα]επί {ο {πε (ϱΙαφεῖσαἰ 
ἐν κεφαλαίῷ. "Ομόφρ. 15 εαπἰνα]εηί {ο {νε τὸ αὐτὸ 
φρονοῦντες αἲ ἨΏοπ. ΧΙ]. 16. αν. ὄ. απἆ {λε τὸ ἓν 
φρονοῦντες οἱ ΡΠΙΙ. Ἡ. 2. ἍἜΓϊε υεγῦ ὁμοφρονέω 
Βοιηθεί(π]θς οσστς ἵπ {16 Ιαΐεγ (ἀτεοεῖς ΙΥΠΙΙΕΤΒ. 
Απά 5ο ΠνΥγ Τ,. χ. 22. 84Υ5, ΄΄ αἀπποπεπάο, αἱ 210 
απίππο, ιιπᾶ πιεπίε υζυεγοπι.. Όπ ἴε εχρΓθβδίοη 
φιλάδελφ., 8ε9 ἸΝοίε αἱ 1. 22., απά οοπιρατε ϱο]. 
11. 12. 5α. Ἐοἵ φιλόφρονες, 58ενεταΙ Μ355., Ψε- 
8οη5, απᾶά ΕαίΙείΒ, Ἠαγε ταπεινόφρ., ΝΠΙΟΗ γναβ 
Ῥτε[εγτεᾷ ΒΥ ϱαἰνίπ απἆ Βεησε], απά Ιπίτοάιοεάἁ 
Πίο {ε (εοχί ΡΥ (τίεδο., παρρ, Ὑαίετ, 'Γηέπι., 
απά Τιαοηπι. 1 οαηποί νεηίατο {ο {ο]]ον ἰΠεῖτ 
εχαπηρ]ε : {οΓ επίεγπαἰ εγνἰάεηςε ἵ5 απῖίθ ἵπ {ανοιχ 
ΟΓ {116 6ΟΠΙΠΙΟΠ τθαᾶίπσ: α5 αἶδο, Ι ἰΠϊπίς, ἵ {μα 
ἴπίογπαί. Τε 15 5ΙΤΕΙΥ Ί655 Θ645Υ {ο Ἱπιασίπο {παί 
φιλόφ. πιὶσΏί πανε Ῥεεῃ Ιπίγοάιοεά {οπΠΙ {πε Ρίε- 
οεᾶῖπσ φιλάδελφοι, ἴλαπ {ο ΦΙΡΡΟΡΘ {]ιαί ταπεινόφ. 
81086, α5 Μαἰίλαρί ΕεΙΡΡοςες, {Τοπι {πε Φολμο]Ιαρί8 
ο: ϱαἰεηπῖςδί. Ῥετμαρς, ΠΟΊΕΥΕΓΥ, 1{ 19 απ αποϊεηί 
αἰίογαίίοπι οΕ {πα Ποπι]γ υυτίίετς; {ος, α5 Μαέ]αρὶ 
Ος6ΓνΝ68, φιλοφροσύνη 16 ἃ ψοτά οοουπτίησ Πο- 
πεγε εἶξε Ιπ {Πε Ν. Τ.: απἀ, Ίἶκο Φιλοξενία αἲ 
ἵν. 9., ἵ5 πΙΟΙΘ σί α Ὅζγίις εἴυιῖς, απᾶ [αγ ἴπ[ετῖογ 
{ο Όια τεορδί Ἠετο πιεηίίοπεᾶ. Όπ {πε οοπίτατγ 
ταπεινοφροσύνη 5 α ϐ/ιγὶκίίαπι νἰτίαθ οῇ {πο Πὶσ]εςί 
πα απά {πε ννοτά εἰεεν]ετο οσστς ἵπ {πα 

9. Όηπ ἀποδ. κακὸν ἀντὶ κακοῦ 866 Ἠοπῃ. χΙ. 17. 
απά Νοίε; απά οἨ εὐλογ. Μα. ν. 44. Ἐίς τοῦτο ---- 
κληρονομ. Τηε ατσιπιεηί 18, « Το ἐς οπἆ ννετε 
Υθ οα]]εά, ναί Φε εποι]ά οδίαίπ α Ὀ]εβείπς [[τοπα 
(οά], 1. ο. εν6ιγ δοτί οἱ ΓεἰΙοΙίγ: {μεγείοτο Ιξ 
Ρεῄονος γοι {ουν απἆ ΡΓαΥ {οτ ψ]εδείησ5 προπ 
οίᾖεΓβ.’2 

10-19. Γ]ιε ρτοσεάῖπσ γνογάβ εἰδότες ὅτι--- κληρον. 
3Γ6, ἵῃπ ΦΟΠΙ6 ΠΙΘάΡΙΤΕΘ, Ρραγεηί]μείἰσα]; απᾶ οἨ {πα 
ν/ΟΓά5 λοιδορίαν ἀντὶ λοιδ. πε Αρορίο επστα/[ῖς απ 
οχΠοτίαίίοπ {ο οΙτΏ {6 {ίοησας, ἴηπ ν/οτάς ἀετῖνεά 
{γοπι Ῥ8. κχχὶν. 19. 14., ἠποισῃ η] α ε]ῑσᾗί αἆαρ- 
ἰαίίοη. "Ὁ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶᾷν πιαγ Ὀο τεπάετεὰ, 
ἔ6Ἰηο νΥηο ἀθβίτεβ {ο ΕΠ]ΟΥ Πε απἆ Παρρίηεςς.’) 

--- οἳ ὀφθαλμοι, δτο.] Τ]ε ὀφθ. δασσοείς Ἱπίεπί 
οὔβογναηπςς απἆ υναίο]Ώίπσ ΟΥΘΓ; απά {θ ωτα ἵπι- 
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5 3 - , 

μοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν 
3 . 

αυτων 
’ ᾽ 

πρὀύωπον δὲ Κυρίου 
- ’ 

ἐπὶ ποιοῦντας κακα. 
- ς ’ ς - απ] . 2 - / 3 3 

ο Τα 1318 Κα) τίς ὃ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ αγαθοῦ μιμηταὶ γένησθε; "αλλ 19 {ευ ]. 8 
Μαι. δ. 10, 
8 10. 28. 
8ρτα ὁ, 20. 
ὅ 4. 1. 
χ Ρεα]. 119. 46 

| : : 
: εἰ καὶ πάοχοιτε διὰ δικαιοσύγην, μακάριοι" Ἰὸν δὲ φόβον αὐτῶν 14 

Γι - Ὀ -” τν. ’ ᾽ ᾽ ᾽ 

μὴ φοβη ήητε μηδὲ ταραχύθητε "κυριον δὲ τον Θεὸν 1Ιδ 
ς , ” ῃ ς ” εν ϱ' πια ι 3 , 
αγιασατε ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμων. «Έτοιμοι δὲ αεὶ προς απολογίαν 

9 . 3 φ : . 9 ] φ- 9 - . ς ο 9] ὃ ᾽ 1”. 

πΙαγΤί τῷ οιτουντι υμας ΟΥΟΥ πεου της εν Όμιν εΛπιοος μιτα ποφυτη - 

ν Τις 2. 8. 
8.ρτα 2. Ἰ, 1ο, 

Μαιι. 24, 98. 
Ίωακε 17. 26. 
Ῥοπι, 2. 4. 
2 Ρει. 2. 5. 

Θεῳ' Θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ, 

ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακή πνεύµασι 

Ρ]ῖος τοπάϊπθςς {ο Ἠδατκεπ {ο (πεί Ροβίοης. 
Πρόσωπον --- ἐπὶ ογαρ]ιίεαἰίή τερτεδεηίς ια απΠσες 
οἱ πε Τ,οτά. 

19 --- 15. καὶ τίς ὃ ---γένησθε»] ἜΤ1ο Ιπίετοσα- 
Πομ Ἱππρ]ίος α βίτοησ Πεσαίίοπ. ἜΤ]ο νοτάς ατε, 
Ἠούνονοαυ, ίο ο απἀθγδίοοά Υν] 8οπῃο φπαῖῄίσα- 
έἶοπ ; {οΥ ἴί ἶς ρ]αί ἤοπι {ο οοπίεχί, ἰμαί (Π]ς 18 
ποί πιθαπί 5 απ α5βΙπαπος (παί {116Υ 5Πα]] πεΥοτ 
Ὀο Ἠαγπιοά; Ὀιΐ ΟΠΊΥ ποῖ 8ο 48 ἴο Ὀο υ{ίεΓΙΥ 
τη χιεά Ὀγ (νοπι Σ οασῃ ὁ ρειδεομίεᾶ, Υεί ποί 
{ογβα]καη ; ”) {νοασ] “ οαξί ἀονη,” γεί “' ποί ἆε- 
Είτογςᾷ,” 2 Οοἡ, ἵν. 9. ΤἨα8, αξ οΏεετνες Βρ. 
Φ4ΠΟΘΙΦΟΗ, 1π Ἠ5 5οοοπά Β6ΓΙΠΟΠ αἆ Ααἱαπῃ (οη α 
Κἰπάτοά ἀθο]αταίίοῃ αἲ Ῥτον. αγἰ. Ἴ. “ Ἠ/Πεη α 
τηαῃ΄ς Ν4Υ5 Ρ]θα5θ {πο Τ,οτᾷ, Πε πιαΚκεί] «υεη Ἠ]8 
εποεπιίος {ο Ὀς αί Ῥαοασς νψέ πι 3) α. ᾱ. “΄ Βο 
Ίοης αξ νου ΟΠΙΓΥ γοιγςε]νος σγαεῖοιδ[η ππὰ ιοῖςε- 
η, 1 να Ιιθατίς οῇ γοιτ επεπι]ες νν]] ποί ϱθ 8ο 
[αγ ντουσῃί προῃπ αξ {ο Ίονο απἀ α[αοί γοι;: Υεί 
ιοῖγ ιοί] Ὕν]] Ὦο πιµστίεά, απἀ ἰπεῖτ Παπάς 
ππαπασ[εά [τοπ Ὀτεακίπσ ουί Ιπίο αΠΥ ομίτασθοι5 
οἰίμειτ {θτΠ15 ος αο[ίοπ ο οµεπ Ιιοδέίη: 8ο 38 
γοι αλα]] απ]οΥ 1101” ρεαςο νι ἴπεπη ἵπ 5οπιθ 
Πιθαριταο. Τποισ]ῃ {6Υ πιοαΠ γοι πο ροοᾶ, Υεί 
Ώ16γ 5Πα]] 4ο γοι πο ᾖαγπι. ἴπ Ῥοῦι ίμεςο ραδ- 
βασθς ννο 9566 {ῃ6 ΄ ομίη ο πια 15 πιατκοὰ οί, 38 
ἃ γα-γοφια[ήο {ο ένο [ιι[βπιοπιέ ο/ έ]ιο ργοπιΐδο, (αοὰ 
οτά(παγ]γ ἵπ Πὶς Ῥτονίάεποο υνογκῖηςσ ὮΥ δοεσπά 
ομμςρς..  ΜοτΘθονογ (45 πα Ἰεατποά ρτε]αία 
Ροἱπίς οι{) ἴποςθο απ αἰΙ δοπρίητος ια τορατά 
{οππρογα] Ργοπηϊ5ος (45 Ἰιοτο απάἀ 2 Ρο. Π. 9.) ατθ 
ίο Ὀο ππἀοτείοσοά, ποῖ α5 απίνοτεα]]γ, θέ α8 οοπι- 
ΠΙΟΠ]Υ (πιο, ποί αὐφο]μίοίι, Ὀαί ντα Οἱ τοβουνα- 
{1οπ, « απ]οβς ίπο Τ,οτὰ ἵη Πῖς ἹπβπΙ{6 ννΙδάοπῃ 59ος 
Ὅπηςθ ννγν ΙΤ εΠοπ]ά Ὦο σοοά [ος 159 {ο Ἠανο Τί 
οοτνν]κο.. Της νο ὑπ]ηγιῃ ππαγ ο απάεγδίοοά 
ο) ναί ἶς γοαί Ιπ]ατΥ απά ον], οἳ ναί 15 5ο] ἴπ 
(ιο Ίοπρ ταπτ, απά αΜπιαίο]γ εποἩ.. Τη πο ποχί 
Ψγογᾶς εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικ., µακάριοι, ια αϊσιι- 
ΠΙΘΠί 15 {1ο βαπιθ ας ἵπ Να, ν. 10, 11. 

---- Κύριον δὲ ---- ὑμῶν.] Τηϊ5δ ας Όσεῃ ναγ]ος]γ 
ἱπίοτρτοείος; Ὀμ{ να Ὠδςδί Ιχρορίίοτς ατο Ιπ σθη- 
αγα] αρτοσς {ναί 1 πιθαΠΒ, “΄ Τιοί ἴο Τ,οτὰ (1οἆ Όο 
πιαζο {ο οὐ]οοί οῇ γοιγ πιοεί Πδατί[α] τονοτοησο, 
80 α8 {ο ϱο ἀααρ]γ Ιπιργεβεος να 8οηεο ο) Ἰ]8 
Ἰο]]ποςς απά α]]-ρετ[οσί αθιτίραίθς.Ὀ. Τμ ἔοατ 
οὗ αοά (βαγς ΛΕΡ. ΤεἰσΏίοῃ) ἵατῃς οί]οτ Γοατς ου 
οῇ ἀοοιβ; ἴπογα 18 πο τοοπ] {ου (παπα ννετο (5 
ρτοαί [εατ ἶ5; απᾶ Ῥείης ρτοπίθς να νου αἲ], Υεί 

Ν / 2: γ , 3/ 3 ἃ ς, 2 
τος καὶ φόβου συνείδησιν ἔχοντες αγαθην, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν 16 
ς -- ς » -” π-ν ’ ς ο 4 3 ια) 

Όμων ως κακοποιῶν, καταισχυνύ ὡσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ύμων την αγαθην 
Β - 2 .- ϱ Λ 3 ν / υ 

ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. Κρεῖττο» γαρ ἀγανθοποιουντας, εἰ θέλει τὸ 11 
' - ” / η] : » . ε/ η «/ 

θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχει», ᾗ κακοποιοῦντας ' ” Οτι καὶ Ἀριστὸς απαξ 18 
Ν ς - ., 9 δί ς υ χδύ ε ς ” ’ ο” 

πεοι αμαρτιών Σπα Σ, Οοικαιος υπερ αοικω»γ, ι/α Ίμας προσαγαγη τῷ 

. 3 τ- / . ζωοποιηθεὶς δὲ [τῷ] πνευµατι "ἐν 19 
ὄνν κὖδ 3 ’ 

πορευύεὶς ἐκήρυξεν, δ ἀπειθήσασε ποτὲ, 90 

1{ ἀῑδίατρς ποῖ αφ {Π6Υ ἆο, Υε, 1 Ῥτίησς α8 ρτεαί 
αα]εί α5 {που ΡτοισΠΏί {γουθ]ε. 

--- πρὸς ἀπολογίαν] {ος λόγον δίδοναι. 366 Αοἴβ 
αχΗΙ. 1. Μετὰ πρφὄτητος καὶ Φ., '' πια]ά]γ απἀ θ- 
βροοί/{υ]1γ.2 

16. ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῖσιν --- ἀναστροφήν.| Έεῃ- 
στ, “5ο ναί ἴπ ἐἶιαί νΥλετεοί {Π6γ ερεαῖς ασαϊἶπαί 
γοι, α5 ογ!] ἆοθῖς, {ΠεΥ νο (ας εἰαπάετ γοιιΓ 
γπίποις απἀ Οληςῆαπ οοπγεΓβφαΊοηῃ πιαΥ Ὀθ 
ακμαπηςά, 1. 6. Ραΐ {ο ἴἶε Ἰαπιε οὗ Ρεῖησ οοἩ-. 
κι ος {αδεμοοά. Όπ ἐπηρ. 5εε Νοίε αἱ Μ{αίῖ. 
γ. 44. 

11, 18. με Αροδίε ΊἸετεο (0Υ απ{ϊοῖραξῖοη) 
οοπη[οτίς {1ο (Πγἰφέίαης απἆετ ίε Ιπ]ατίες οἱ ἐπ 
Ρτοίαηε, ΡΥ απ ατσαπηρηί ἀετίγεά {Τοπ {πα υγ] οὗ 
(ο, απά {λα οχαπηρ]θ οἱ Οηηὶκέ; α. ἆ. “΄ Πο π]νο 
ειῄοις {ΟΥ ογἴπιος «4η οχρεοί ΠΟ ΙΕΟΟΠΙΡΘΠΞΘ; Όιέ 
Ἰθ Ὕν]ο 5αῇεΥ5 {ος (00 πια οοπβάεπ!]γ Ιοο]ς Γοτ- 
π/ατὰ {ο ἃ 6 51Γθ τεννατά.). Αραϊη, αἲ ὅτι καὶ Χρι- 
στὸς ---- ἀδίκων ἰπε ατραπηθηί ἶ5, “' ΙΓ Ομτῖεί εαβετεά 
{οτ 5 νο ννθγο απ ον], Ἠον ΠΙΟΣ ΠΙΟΤΘ 
ε]οι]ά νε Ῥο ῥρτορατεά {ο ἀῑα. ο: 5εαῇ6γ ἰτῖρα]α- 
Ποπ, {ΟΥ ο σ]οτγ οῇ Ολγῖκί, απἀ {πε εἀΙβοαίῖοη 
οὗ ΟΠη]κίίαηφ.” Προσαγάγη, Ἱ. 6. Ὀτίης Ἡ8 απίο α 
βίαΐο ο/ τεσυοπο]ΠαίΙοη. 

---- Θανατωθεὶς --- πνεύµατι.] ἼἨοτεο ἶ5 απ απίῖ- - 
Πιορίς Ῥείν/θθπ σαρκὶ ἄπά πνείµατι; ἴα Γοτπιθτ 
ἀοποίησ Ογὶκ Ἱαππαπ παίατα, νηογθῖη Ἰθ 
ευ/ῇογεά ἴπ ίπΠε Ῥοάγς ία Ἰαίίατ, ης Ὠϊνίπο απ 
αρ] πα] παίατο. 

19. ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῃ πνεύµασι, ἃς.] Ἐν 
ὦ, ' Ὦγ νο Αρίπις,” παπηε]γ, Ες Ῥργε-αχϊκίεηε 
παπά Πἱνίπο παίατο. Μας] οὐβοιτίίγ, Ἡον/θνετ, 
Ἠπησς ΟΥ6Γ 15 ρᾳ5ςασθ, ο ννλίοῇ {6 Ιπίθτργοία- 
ΠΟΠΦ ατθ νΘΣΥ ναγίοι8. ΜαΠΥ (45 Ῥεζα, Ε]κη., απά 
Μπο]κη.) ἴαϊκα ἴηα πιθαπίηπσ ἴο Ῥ6, πο (μαί ἴἶια 
αρἰπ!ς Ὕνογο ἵπ Ῥγίδοη αἱ ἰ]ο {πιο ννηενπ Οητὶςὲ 
Ριοπο]μθά {ο ἴποπι (ητουση Χους; Ραξ ναί ηθ 
Ργεασ]οὰ ὮΥ Πς Αριπί, οτ Ὠϊνίηπς παίπτα, {ο μα 
αη{θς η γίαης, ννΠο αγε ποιυ (νΙή. Ἰη ἴθ ασο ο 11θ 
Αρορί]6) Ιη Ῥτίδοη, ἀείαϊποᾶ, Ἰϊ]κο ἔἶνο (π]]θη απ- 
σος, ππίο ἴο ἆαγ οϐ αάσπιεπί, ἆ πάς 6. Απά 

Οµ”ϱ.ϱ---- 

| 

Βοζα απά Βθηφοπ (]η]ς Ὅλαί {ο Αρορί]ο ΡΓΟΡΟΒΘΑ - 
Οδ οχαπιρ]ο {ο ἰποαὶγ Ἠτδιμτοπ, {ο ἀθίοτ {ποπ 
{οι είπα οοτταρίεἆ Ὦγ ἴ]χοβα ατοιπᾶ ἔ]νοπα. Τ]ηο 
Ἰπεί6 οχρ]α/πς, ' (νε αἰαία οῇ {να ἀθαά.. 8ο Ὠτ, 
Ῥυτίου Ιπίοτρτοδίς, “« ἵπ νο οἸατασίοτ ης αἶδο 
Νθηί παπά Ργοασ]ες {ο 1ο8θ Ρ6Γ8οΠς8 Νο αγθ ΠΟΥ 
οοπβπος βρ]π!5, Ὀα{ νΊνο (δη Υνοτο ἀϊκουθάίθηί, 
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᾿ , ς ” ” ς . 

ὅτε Ἐ ἀπεξεδέχετο Ἠη τοῦ Θεοῦ μακροθυμία, ἐν ηµέραις Ίνωε, κατα- 
“. ΄ ” 3 εἳ δ. ’ 3 . 9 ’ 

σκευαζοµένης κιῤωτου, εις ν ολίγαι (τουτέστιν ὀκτω) ψυχαὶ διεσωθη- 

οἱ σαν δι ὕδατος .. μας νε) 7 ς “ (οὐ ε ΕρΙ. δ. 26 ᾧ καὶ ἡμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει ῥαπτισμαν (οὐ ο Ερ. δ.26. 
. 3 ’ ες’ 7 ) ’ 3 ” ’ 3 Δ 

σαρκὸς ἀπόοθεσις ῥύπου, ἆλλα συνειδήσεως ἆγαθῆς έπερωτηµα εις Οεὖν,) ᾗ 

ἄτο. ὍΤ]ς νῖανν, Ποἵνενες, 15 Ιαῦ]ο {ο ΠΙΠΠΘΓΟΙΒ 
οὐ]θοίῖοῃς: απά, προ {με ννπο]α, ΙΤ Κπον ο πο 
πιοάς οἳ ἰπίοτργείαἴίοη 5ο παίατα], οἱ Ιπνο]ν]ησ 8ο 
Πιο ἀῑβιοι]{γ αξ ἴἶνα 6ΟΠΙΠΙΟΠ 9Π6, (5αρροτίαά ὉΥ 
ενα αποϊεηί απά ΠΙάΠΥ οἳ ια αὐ]οδί πιοάεγη Εκ- 
Ροβ/{οις) ὮΥ νο] (Πίς 15 απἀετείοοά {ο ἀεποίθ 
οοοτά(πς {ο {πο Ρρ]αΐπ {εποιγ οῇ {πο νγοτάς) ναί 

Ἰμγϊςί ννοπί ἆοννπ απἀ Ρρτοασ]λεά (1. 6. Ρτου]αίππεά 
5 (οερο!) {ο πο ΑπιοάΙ]ανίαης ἵη Ἠαπάεςρ. Απά 
Ἡτ ἵ8 «Ἰοννη Ὀγ Βρ. ΠοτδΙεγ (ἵπ απ αΌ]ε Β6ΓΠΙΟΠ ΟΠ 
Οχ]5 ἴοχί) απά Μτ. Β]αάςε, ναί ἰΠῖς Ρ]αΐη απά οὓ- 
γίοας 5οηςο ἶ5 ποί {ο Ρο τε]εσίοὰ Όθοαιςθ 1ΐ{ «0η- 

«αῖμς ενα πιαγ 566{η είταησο απᾶά απασοσοοιηίαθ]θ ; 
οἵ]ιογννῖσο 5οπΤΟΘΙΥ απγ (λίπσ πιὶση{ί Ῥο Ρε]ίουεά. 
Τη Ἱπιετρτείαίίοη ΟΡ Είς νν]οἰθ Ρραββᾶσο (54Υ8 
Βρ. ΗοιδΙεγ) ἴπτηδ προπ {με οχρ[θβείοη ὅ βρΙΠί5 
ἵπ ρτίκοῃ.. ουν 1 15 Πατά]γ ΠΘΟΘΕΞΒΑΓΥ {ο πιεΠίΙοἩ 
εππε αρέγς θτα σαπ. ἰσπίγ πο οίπετ βρ]γἰ{ς ἔἶναι 
Ένα «οα]5 οὗ πποή : Γος 18 τοσα ποῖ οΓαηΥ ργθασΠίησ 
ος Οτὶκί {ο απγ οὔΊνεγταςσθ ΟΓ Ρεΐπσς ἴ]λαπ πιαπκΙπἀ. 
Το Αροφι]ο’5 αβδογίῖοπ {Πετο[οτο ἶς ἴπί5, ἴπαί 
Οτίδέ ννοπί απά ργεαςῃεά {ο 5ου] οὗ ππεη ἵη Ργῖδ- 
οη. Τμο Ἰπνίιρ]α ππαηδῖοη οϐ ἀθρατίεά βριπῖίς, 
Ώνοισ] οσγίαϊη]γ ποί α Ρ]ασθ ο{ ροπα] οοπβποαπιεπί 
το ἴπ6 σοοά, ἵδ πανετίπε]εςς ἵη 5οπιθ Υθβρθοί5 α 
Ρεΐσοπ. Π Ίδα ρ]ασθ ο[ 5οε]ηςίοη {Τοπι {θ οχίεγηα| 
ποτ], α ρἱασθ ο{ απβπδ]εά Παρρίποςς, οοηβἰςίίπσ 
{ῃ τοςί, 5οοΓΙ{Υ, απἀ Πορθ, πιοΓθ ἴἶαπ επ]ογπιθηί, 
Τ ἵδα Ῥίασο νν]ήσ] χε 5ου]5 οῇ ΠλθΠ ΠΘΥΟΓ γγου]ά 
πανο οπίστος, Ὠπά ποί 5ἵπ ἰπίτοάασεά ἀθαίῃ, απἀ 
{τοπ Ισ) Έχετε ἵ5 πο οχἰί ΒΡΥ αΠΥ παίιγα] Ππθαης 
{ος «οβθ νο Ἠανο οπος ϱηίετοἁ. Τη9 ἀειίνει- 
αποθ οῇ νο αἶπίς {τοπι Τέ ἶ5 {ο ο οβεοίεά ΡΥ οιγ 
Τογά” Ρονγετ. Α5 4 Ρ]ασθ ο{ οοπβπεπιεηέ, ἴπογθ- 
οτα, Οποισ ποί οἩ ραπἰκμπιθηί, Τί ππαΥ Ἱνο]] ϱο 
επ]]εὰ α Ρρτίδοη. πε οτἰσίπα] ννοτά, ΠΟΥΝΨΘΝΕΥ, ἵη 
Οπή {οτί Ἱππροτί5 ποί οϐ πεοθδεἰίγ Βο ΠΙΙΕἨ αδ 
1115, θα πιοτε]γ α Ρ]ασθ ΟΡ 5αί{ε Καρρίπσ; {ος 5ο 
Ὠπίς Ρά5κασο παϊσ]ί Ό6 τοπάρταά νηίῃ στεαί εχαοί- 
πθβς: Ερ τρεπί απά Ῥγεασ]ιεά {ο ἴ]ιε δρὶγτ(5 ἴπ δα[ε 
Κεερίπσ. Απ ἴῑπα Ἰην]5ιρ]θ ππαπείοη οϐ ἀεραγίεά 
αρἰτἰές ἵ9 {ο {χε τίσλίεοι5 α ρ]αςε οῇ βα[ε Κεερίπα, 
πνθγο {ου ατοθ Ῥτε5ετνοά απάθεγ ἴΠο 5Πμαάοιν οἨ 
(ος”ς τίσηί Ἠαπά, αδ ἰπεῖτ οοπά{ίοη δοπιθίΊπηες ἶ5 
᾿ἀεεοτίρεά ἵπ Βοτίρίατε, 11] νο 86αδοηπ 5α]] αγγῖνα 
{ου (εῖγ αἀναποθπιεπί {ο Γίάγο σΙοΓΥ: αφ ίΠε 
5ομ]5 οἱ {ο νν]οκθᾶ, οπ να οίμεγ Παπά, ατθ Τ6- 
φογνθᾶ, ἵπ {ιο οίπεγ ἀῑν]είοη οῇΡ {ηθ 6αππο Ρ]αςθ, 
υπηίο {πο Ἱπάσποπί οϐ {με στεαί ἀ4αγ. ΎἈΝονν, 1 
ΟΕ] νοπί απά ρτεασ]μεά ἴο 5οµ]5 οῇ πεῃ ἴαβ 
ἵπ ΡΕΙΒΟΠ, ο ἵη 54{6 Ἱκεορίησ, 5ΙΓ6ΙΥ Ἡα πθηί {ο 
Όνα ρτίδοῦ οῇ {ᾖο5ο ους, οὐ {ο {Πε ρ]ασθ οῇ {ιαῖτ 
ομδίοάγ : απά ννμαῖ ρ]ασθ {παί «που]ά Ῥε Ραί πε 
Ἠθ]] οἱ νο Απορίιιθς οτεθά, {ο υπίον οι Τ,οτά 
ἀθεοεπάρᾶ, Τ Ίανεα ποῖ πεί η {πε Οτο ἠχαί 
σοπ]ά εχρ]αῖη. ἜΤ]ε 5οα]5 ἵπ ομςίοςγ, ογ ἵπ ΡΤί5οη, 
ο νποπι ος Φανίοαγ νυοηί Ιπ Πὶ5 ἀἰξοπιροάϊοά 

εου], απά ρτοποῄΏοά, Ψετο {Ἴοβο νο /ογπιογίη 
Ίρογε ἀἰκοβρά[εη. "Το οχρτεβεῖοη /ογππογίη ννετο, 
ϱΡγ οπε Ὑνπ]α Ἠπά Ώδοι ἀἰξορεαίεηπί, Ἱππρ]]6ς, έἶιαί 
Ηνου ννογο τεσσνοτθά, ἨούΥνθνογ, {Ποπ (μαΐί ἀ4ἱδοῦε- 
Ίϊεπος, απἀ, Ῥο[οτο {Ποαῖτ ἀθαί], Ἰαὰ Όδεπ Ῥτοισ]έ 
[ο τορεηίαησο απ ΓπΙΤἩ ΊΠ {νο Ἠεάθεπποτ {ο 60ΠΠΘ. 
Το 5Η6Ἠ 5οι]ς Ἠο Ἱνοπέ απά ργεασμθά. Βυαί ναί 
ἀἱὰ Ἡο Ῥτοπσ] {ο ἀορατίοά 5ομ]5, απά 'νηαί οοι]ά 
με {πο οπά οϐ Πῖς ργθασΠῖπσΊ Οετίαϊπ]γ πε Ρτοας]- 
οἆ - ο - ποτ Γα{Π 5 {ου πε ρτεασΠίηπς 

ο. 

α | 

οῇ οἰίμοι «οπηο5 ἰοο Ἰαΐο {ο {πο ἀέρανίόά 5ου]. 
Ἔ]αςα 5ος Ἰαά Ὀε]ιουεά απά τεροεπίεᾶ, οἵ {6γ | 
Ἰαὰ ποί Όδεοι Ιπ λαί ρατί οῇ ία πεί]ει Γεβίοης, 
ΝΙοἩ 11ο 5ο] οϐ (να Βοαάφειπεγ γἰδίιεά. ΊΝΟς ᾽ 
Ἆά8 ἴ]ε επἀ οἱ Πΐ6 ρτεασΠλίησ αΠΥ ρεταίίοη ος 
Όχθια Γγοπι Ίνα Κπον ποί ναί ρατσαἰοτία] ραῖης, 
οῇ ννλίο] ἴπε Βοτίρίατες σῖνο ποί {νο 5Ιἰσμ{οςί ἵπ- 
Ππιαίίοη. ἘΒιαΐ ΙΓ ηο ννεηί {ο ρτος]αίτη {ο (παπα ἱ1θ 
σ]αά (άΐπσς, (μαί ηο Παά αοίαα]]γ ο/εγες {πε εαοτὶ 
Ποο οῇ Οιεῖγ τεἀεπηρίίοη, απά γνας αθοιί {ο αρρεατ 
Ῥοίοτε {θε Εαίῃοτ α5 ἐλεῖγ ΙΠ{ΘΓΟΘΞΦΟΓ, 1Π {16 πιθγῖε 
ΟΕ 5 οἵνη Ὀ]οος, (ίς ννας α Ῥτγεασμ]ησ Πί {ο ϱο αἆ 
ἀτεβεοες {ο ἀεραγίεά 5ου]5, απά ννοι]ά σῖνε Πενν αΠ]- 
πηαί]οη απἀά αβειταπος {ο {λεῖτ Ἰορο οῇΡ πα οοῃ 
ειΠΙΠΠΣ{ΙΟΠ 1π ἆάθ 8εᾶ5δοΠ οῇ {παῖγ Ρις: απ 15, 
1ΐ{ ΠΙαΥ Ὀ6 Ῥργδξιπηθά, ἵνας {ο επ ο{ Πὶ5 ῃγεᾶςΠ 
πσ.”. 9θε ΠΠΟΤΘ ΙΠ Βρ. Ῥθεαίδοπ οἨ {16 0τεςά, ρ 
258. 15ΐί Γά1:. 

Έ ου {Πε οοπΙπἹοη τοαάἶπσ ἅπαξ ἐζεδέχετο α]πιοςί 
8]] πιο ΝΒΑ. απά εατ]γ Ε4Ι1οπς, εχεορί 1ο Έγαδ- 
π]αη απά Ῥέερ]απίο 9Π68, Ἰανο ἀπεζεὑέχετο, ΝΠΙΟΠ 
16 Ργο[ετγεά Ὁγ αἰπιοςί αἲὶ ἴπαο Οες»ς, απά οἀ[ίοά 
ΡΥ Βεπσ., ὙΜοίΐρίεϊιπ, Μαίιμ., ἀτίεδο Έπαρρ, 
Τέπα., απά Ὑαίετ. ἨΙσβί]Υ: {οί ποῖ ΟΠΙΥ 18 οεχ- 
{εγπα[ ονϊἀεποο ἀεοϊάεα]γ ἴπ {πνοιτ οῇ {μαί τοα- 
πα, Ριΐ Ιπίετηα]; 5ἶποοθ, σοηδἰἀστίησ ἔἶπε αγγ ος 
ἴπε ννοτά ἀπεκδέχομαι, Τί ἶ5 1 κεἰγ ναί ἴημο 5οτίρεβ 
]ιοι]ά Γα11 Ιηίο 61ΓΟΥ, απᾶ πηϊδία]κα ἀπεξ. {ΟΥ ἅπαζ. 
Απά {μθη {οςο Πο τογϊδεά {ο Μ35. Ψοι]ά ρεγ 
οαἱνθ {μαί ἐδέχετο να5 ποί τἰσηΐί, απά νου]ὰ, ὉΥ 
το[εγεησθ {ο οἴμεγ Μ98., αἰίοι Ιέ ἴο ἐζεδέχετο, 
οτη]έ]ησ {ο οαηοε] {1ο ἅπαξ. ἜΤ]ο ἔοτοοθ ΟΓ ἆπο 
ἴπ (λίς οοιπρουπά ππαΥ ο Π]αρίταίεά [Γοπῃ {πο εκ- 
ΡΓεββδίΟοΠ ἀποκαραδοκία αἲ Ἐοιη. ΙΙ. 19. ΡΗΙ. 1. 20. 
Τ]6 ίθιπι ἀοποίες, ΄' Ίοησ απἀ απχίοιΙς]Υ ννα]ίθς, 
ΠΙΩΘΙΥ, ἀπγίησ {ια 1920 γαατς σῖνεη {ἶθ ΡΕΙΘΟΠΡ 1ῃ 
ᾳπθδίίοη {ο τερεπί ος Ἠθατίης ἴπο Ῥγεπομίησ οΓ 
Νοαῇ. 

20. εἰς ἣν ὀλίγαι --- ψυχαὶ διεσώθ. δι ὕδατος.] 
Τε Ὀεεί πιοάς οἳ ἰτεαίίπςσ {ος ννοτᾷς 15 {0 τθ- 
ραγᾷ διεσώθ. 35 α ΥΘΓΡΙΠΙ ΡΓΏσηαπς, Ιπο]αάῖης {πα 
56η56 Οο6 αποί]αγ ΥατΏ, οπς ΟΓ ποίῖοπ, απᾶ 60ΙΤ6- 
αροπάϊησ {ο εἰς ἣν, ἴπαςδ: «έ Ιπίο υνΠΙοΝ α {6νν 
(παππεΙΥ, εἰσῃί) Ῥετεοπ6 επιραγκεά, απά Ὑετθ 
5ανεά {Πτοισῃ {ο υαίεγ, υΠΙοἩ ]αδί εΧΡΓΕΡ- 
βοη 6 {ο 6 απἀετδίοοά Ἰ]α διὰ πυρὸς αἲ 1 6ο. 
Π1, 15. 

21, 25. Τηο 56ηΠ5θ ππαΥ Ὦο {μας οχρτερβεες, --- 
«Τα απίίγρο {ο νο (Ππῖπσ (ΠαΠΙΕΙΥ, Ὑηαί 
ΟΟΥΓΘΕΡΟΠάΡ {ο, απᾶ ἵνας Πσιτοὰ ὮΥ {ια ΡΓΕΒΕΓΥΗ- 
Ποπ οἱ Νοαῇ απ 9 (απι]γ 1Π ίμο ατ]ς) ἀοΐλᾖ πον/ 
8ανθ 5, {ηγοισ] {μα τοςυγγοςίοή οῇ 0 Πηεί, α5 {ο 
ατίς ἀῑά επι; [1 πιεαπ] Ὀαρίίδιι, νΥΠΙΟἩ ἵδ ποι 
ΠΙΓΕΙΥ {θε ρι{{1πσ αἵναγ ἴηε ΠΙ{Π οΓ {1ο Ποεῃ, [ΌΥ 
πιπίθγία] νυαίετ] Όιί {Πα πΠβννετ οῇ α σοοᾷ «οἩη- 
5οἶεπος {ούναγᾷς (ο. ἘΥ σώζει ἵδ πηθαΠί, “' ρ]ᾶ- 
ο65 5 Ιπ α βίαίο ο{ βα]ναί{οη. 

--- συνειδ. ἀγαθῆς ἐπερ. εἰς Θεὸν] Ἱ. ϱ. (15 οχρ]αίης 
Μτ. Πο]άεπ) “«ΡΥ εἶναι υπο εππρ]ες 5 {ο Τε- 
{Πγη 5ΙΟἨ 4η 4ΠΒΊΥΘΥ, 45 δργίησς {ΤΟΠ α σοοά οοπ 
5οἶθοποθ {οννατάς (αοά, π’ΠΙοἩ οαπ Ὦε πο οίμετ έ]λαιι 
μα Ἱηννατά «Ἠπησα απά τεπονπήοη Ὑτουσηί ὮΥ 
ία Βρὶτιε,». 1 ννοι]ά οοπιρατο Σ]ετοάίαη γ]. ὃ --- 9 
τῆς ἀγαθῆς συνειδήσεως τὸ θαρσάλεον, ἴηο οοπβάεπςοθ 
αγίεῖησ {οπι α σοοᾷ οοηβοίεηπςοθ. ἜΤ]6 πιοαπίπα, 
ἠιαγοίοχο, ἶ5, (παῖ Ὀαρίϊαπι, Ιπ οτάςτ {0 8ανθ 18, 
πιεί ποί Ῥο κό χο οι ννατά αοῖ, Ὀαί παιδί δα 

ὅ 
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ἆ Ῥεα]. 110. 1. 
Ἐοπι. 8. 98, 

μεωγ. 

εΒοιη, 6. 8. 

’ 3 ’ 3 ” . .. 

δι αἀναστάσεως Ιησοῦ Χριστοῦ 

1 ΡΕΤΕΗΒ ΟΗΔΑΡ. ΠΠ. 25. ΤΙΝ. 1---. 

5 ’ , ο” - .. 

ἕος ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, πορευ- 35 
ΔΝ ώ 3 .. ο ς οδιά να . λ Ν ος ” 9 ὃ Ξ ΄ 

εἰς εις ουρα)ο», υπ/ταγσγτωγ αυτῷ αγγὲελΩων και ε-ονσιων και ὀννα- 

» στ Ε, 4 ε.; 4ο ς ο ᾽ 3 

ΙΗΥ. ο Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν σαρκὶ, καὶ υμεῖς τὴν αυ- 1 
π δα ς ' 6! ς ο.) 2 λ , ε / 

τη εγγοιαν οπλίσασθε, (ότι ο παύων ἐν σαρχι πεπαυται ἁμαρτίας) - 

{Ώοπι. 14. 7. 
3 (οτ. δ. 15. 
Ερη. 4. 24, 
σα]. 2. 20. 
1 ῶπες. 5. 10. 
Πευὺ. 9. 14. 
5 Ερῃ. 4. 1Τ. 

ὁ ’ 

λοιπον ἐν σαρκὶ ῥιώσαι χρόΟΥΟΝ. 

. ’ 3 ’ 3 . ’ - ᾽ 

Γεἰς τὸ µηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίπις, ἀλλὰ Φελήματι Θεοῦ τὸν ἐπί- 3 

Ἡ ᾽αρκετὸς γὰρ ἡμῖν ὁ παρεληλυθὼς 

χρόνος τοῦ ῥίου τὸ Φέλημα τῶν ἐθνῶν κατεργάσασθαι, πεπορευµένους 
η 3 / » / η / , ά Ἆ 3 ῃ 
ἐν ασελγείαις, ἐπιθυμίαις, οινοφλυγίαις, κωµοις, ποτοις, καὶ αὐεμίτοις 

ἰδωλολατρείαις' ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν 4 ειθω ρείαις | έγις μήν. ς - 1] 
Ἡ Αος 10. 42. υ) 3 3 [ - ἔ 

πάω τῆς ἀσωτίας ἄναχυσιν, ῥλασφημοῦντες 
ς Γν. - ’ 1 ” ᾽ ν ϱω 

ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζώντας καὶ νεκρούς. ᾿εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς 6 1 7ομη 5. 25. 
"Ρίτα ὃ, 19. 

3 ιά 

ὴ οἳ ἀποδώσουσι λόγον. τῷ ὅ 

/’ » υ ᾽ 3 ’ ω 

εὐηγγελίσθη, ἵνα κπριθῶσι μὲν κατὰ ανθρώπους σαρκὶ, ζώσι δὲ κατὰ 
΄ 

Θεὸν πνεύματι. 

αἶδο αοςοπιραπίθά γη {πα Ἰηνγατά σταςθ ; ἵπ οίπες 
πνοτςς, Ιέ πιαδί ϱο {παί Ὀαρίίσπι νυη]οὮ ος Τοτά 
ἀοβοτίραά 45 πο Ρεῖησ Ώογπ ασα]ῃ οΓ γγαίεγ απὰ οἱ 
Πιο Βρὶγη, 369 ἆομη ΠΠ. ὅ. 

9». 9ο Νοίος οἨ Ἠοιῃ. ΥΠ]. ὁ4. δεᾳα. 1 6ο{. 
κν. 24. ΕΡΙ. 1. 2]. 

ΤΝ. ἜΤπο Αροείϊο Ἠοτο τείπτης {ο {πο 5υβ]εοί 
Ἡε Παά Όεομ {γεαίίῃπσ αἱ 1. 1Τ., απά ασαϊπ ΡΓο- 
Ρ95868 {ια εχαπιρ]ο οῇ Ολγῖεί, ποπ ο επ]οίπς 
Όμοια {ο Ἱππ]ίαίο ἵπ Ἠὶ5 /ιοίπος π9δ ννθ]] α5 Πί5 
ε/οτίησς, ννμαίονογ ορροβἰ(ίοῃ {Π6γ πιὶσηί εη- 
οουπίαετ; απἀ, ΓοΥ (είτ οοπη[οτί, πε ταπα]πάς ἔπεπα 
οἱ α τὶσηίοοις Ἰαάσιηπεπί {ο οοπις, Ὑηεπ {εί 
αἸου]ά Ὄο τοινατάεᾶ, απἀ {Ὠαιτ επεπιθες ΡυΠ- 
15μ6ά. 

1, 3. Χριστοῦ οὖν --- ὁπλίσασθε] Ἴπε 5εη5ε 
(ποισ] ἀἱδραίεςά, 56οΠη5 {ο με: ΄ βίπος Οητὶςίέ ε{- 
{οτεά {ο 5 1η {Πε ΠοβἩ, αγΠΙ γοµτεε|νεςῬ νίΠ έ]πο 
54Π16 {6ΠΠΡ6Γ οϐ παπά νο απἰπιαίαἁ Ἠ1Πῃ,) 
ΠΠΠΙΘΙΥ ({ο α5θ {πε ννογάς ο{ Θοοίί), “ α τοβδίσηες 
απά ϱοε]/[-ἀεηγίπσ, πηθεί, 5ἰεαά(αδί, απά Ἱπίτορίά 
{ταπιθ οΓ αρίτῖί, τος] πησ {γοπι οοηβάεπςσο ἵπ (οἀ, 
Ἰονο {ο Ἠϊπα, απά πεα] {οτ 5 σ]οτγ.. ΟΡ επ αξα 
οῇ ὁπλ. (ἵπ πνΠίο {ποτε 5 α- παν ΠιΘίαΡΠΟΤ) 
οχαπηρ]ο5 αγο αἀάπσθεά ὮΥ Ῥομ]εις., {Γοίη ᾳοδερῃ. 
καθοπλ. τὴν τοῦ Θείου λογισμοῦ ἐγκράτειαν. Τήραῃ. 
ὑπλ. τῇ σοφροσύνη. 3ΔοΡΠ. ΓΕ]. 99. θράσους ὁπλίζε- 
σθαι. Τη γοδιµ{ ο) (15 αρἰγ]ῖ 15 εχργθβςοεὰ ἵπ {πο 
Ψ/ΟΓ45 εἰς τὸ µηκέτι--- χρόνον. πι (16γ ννοι]ἀ 
πο Ίοησογ Ἰἶνο (μα «πιο ναί πιῖσηί Ὦο αἱ]οννοά 
Ώνοπα οἩ. δπΓΙΠ, οοη{ογππαΡΙγ ἴο ο Ἰαδί οὗ πἹθη 
(1. 6. πα οατηα]), Ὀαί {ο πο νν]] οἳ ἀοά. Μογε- 
0ν6Σ, αδ ἴο ἴεγπι ὁπλίό. παιΙτα]]γ βαρσοςίς {ιο 
Ἱάσα οῇ οπάπταπσθ, εο]-ἀσπία], απά ειβοτίησ, ---- 
Βο, Γοτ (γοῖγ οοηβο]α{{ομ, ενα Αροςί]ο αάάε {]ιο Γθ- 
Ποοίίοῃ, ὁ παθῶν --- ἁμαρτίας, ΠΑΙΠΘΙΥ, Ίο ἴἶιαί 5ιι[- 
{οτς 19 [αευα]]ν ος πα αΙταγ] ᾖοοά {Γοπι {ο ἆο- 
πηΙηίοη οΓ 8ίΠ, ἴπο {οπιρίαίίοης οΓ ργοβροτί(ίγ Ρεῖπςσ 
ννΠάταννη. Εογ αἀνοαιβίίγ, {ο 1196 (πο ννοτάς οὗ α 
οε]ευταίοά Ῥοοί, “«Ίεανος 15 Ιοἴδητε {ο Ὀο σοος.” 

3. ἀρκετὸς γὰρ, ἃο.] “Νονν Ιαί 1 εα{]σο {ος 
Όια πιο ραδί οῇ ουσ [ο {ο Ίνανο ῥταο(ἰδοὰ {ιο 
ήπσα {ο νο] ἴ]πε Ἰοαί]γθηβ αγο ρτοπο.’.Τ νου] 
οοππρατο «οδερῃ. Ρ. 844. Ἠιάς. ὁ παρεληλυθὼς 
ρόνος ὀνειδίδει τὸ ἐπιμέλλον ἡμῶν ἐπὶ τοῖς οὕτω βου- 

ςοθεῖσι μετὰ ἀρετῆς. ἨΝπΠΥ αποϊεπί Μ398., απά 
πηοβί οῇ {πε οατ]1ογ Ἠ ογβίοΠΒ, Ίνινο Ποί {ο τοῦ βίου 
ππά 80ΠΠ6 απο οι ἡμῖν; νμίο ννοτάς ατα 
πηατκθὰ αἱ Ῥτοβαβ]γ ο ο οπιίοᾶ, ὮΥ ἀπεεὺ., 

Κπαρρ, απἀά Ὑαΐετ, απᾶ ατε οαποθ]]εὰ Ὁγ Τιας]- 
ΠΙάΠΏ. Βυαΐ νηίλοαί αΠΥ θαβιο]εηί Ίθαξοῃ. Τε 
επιεπάαίίοη πηὶσηέ, Ιπάεεᾶ, Ὦε εαρροτίεά {οπι α 
ΥΘΙΥ 5ΙΠΙ]αΓ Ραββασο ΟΡ Ίδοοτ. Ῥαπεργτ. Ρ. 106, 
κανὸς γὰρ ὃ παρεληλυθὼς χρόνος ἐν ᾧ τι τῶν δεινῶν 
οὐ γέγονε. Βιΐ ἐπαί νν]] οπΙγ 8ετνο {ο βουυ {θ 
η πίρῳ οἩ πε (ϱ]αδεῖσαὶ {οπι ια Ἠε]]επίδίίο 
βίγ]α. Ὑήε τηαγ, ίοο, οὔδετνε πιοτε οῇ βοτῖρίαταὶ 
βΙπιρ]]οΙ{γ απά οἰτοιπηδίβη αγ ἵπ ἴἩς οΟΠΗΠΙΟΠ 
τοπάΊης. ΟετίαΙΠ]γ ἴο κοίνωσις Ἠετε 15 φαί ἵῃ 
[ο ΠΠΗΠΠΕΓ ΟΡ {με 5αοτεά υντιίθι. ἜΤ]ε ννοτᾷς 
πεπορευµένους ἐν ἀσελγείαις ἄτθ εχερείίσα] οἱ {16' 
{οτοσοῖησ; απά πεπορ. ἀερεπά5 προῃπ ἡμᾶς ἴο Ὀθ. 
5ρρ]]αά αἲ κατεργ. ΤΠ δἰσηίβες “'Ἰαυιίαα]]γ Ιν- 
1ηρ.”. πο ἴεΓΠις ἀσελγ. απά {πε εαοσεεᾶῖπρ οπθ 
5θεπῃ πηεαπί {ο επεπιρ{ί/ λε νίοος {116Υ Ἠαά Όθεῃ 
αἰίασμεὰ {ο. ΕΥ ἀσελγ. απάὰ ἐπιθ. ατθ ἀοποίθά Γου- 
πΙοαί1οῦ, αἀπ]ίοίγ, απά 54ο] Ἰκε: Ὦγ οἰνοφλ., κώ- 
µοις, Ἀπά πότοις, ΙπίΘίηρεταπςς Ιπ ἀτίηκίης, απᾶ 
νο ἀεβαισβοτγ απά τενε]ς αἰεπάαπί οἨ Πί, θε 
Ἠοπῃ. χΙ. 19. Πότοις 8 {ΟΙ συµποσίοις, “' ἀτίη]κ- 
ἵπσ-ρατί]ος.”. ἨγΙιλ τεδρεοί {ο {πε ἵ6γῃα εἰδωλ., 38 
Ώιο ον 4ο ποί αρρεατ {ο ανα Ὄθεεῃ σι]]{γ οἳ 
ἰάο]αίτγ Ῥτορετ]γ 85ο οα]]εᾶ, (ο Οοπιπιθη{α{οίβ 
εαρροβο αἱέ]εγ Εἶναί {5 μας τείεγεπσε ΟΠΙΥ {ο {έλα 
(οπί]ε οοηνοτίδ; ος (αί Ὁγ “Ιάο]αίἰτίος 7 αἲθ 
πιθαπί ν]οθς α5 ας αφ Ιάο]αίχγ, ος ταίποτ ρτας{ἶοθΒ 
ΝΕ. «ανοιτε ο Ιάο]αίτγ, απά {πε {α]]πςσ Ιπίο 
Ι4ο]αίτοις απά Ἰθαί]θη ΠΠάΠΗΘΤΕ, ΟοΙδίοΠΙΒ, απἀ 
ορίηίοης. Τ]ηαί εις] ννας ἴηο οϱ.5ο ννο Ἰανο Ἱπ- 
ἀπρ]ίαῦ]ο ονἰάσποθ 1π {ο τῖησς οἳ Ρ]ή]ο απά 
/οδερ]α5. 

4. ἐν ᾧ ζενίδ.] Τηϊ6 πιαγ, νυν] Ῥοεΐ, Ὦο τεςο]νεὰ 
Ιπίο ἐν τούτῳ δὲ ζεν. ὅτι, ἃο., “« ἴπ9Υγ ατθ απιαζεὰ 
αἲ {π]5, ΠατηΕΙγ, ἴμαί, το. Τηϊς 5οη5α οἱ ζεν., 
ἔέτο λπ]ς είταησο,” 15 Γουπά οπ]γ ἵπ Ῥο]γὺ., Ρ]α- 
ίατο], ᾳοδορµας, απά οί]εγ Ἰαΐθγ γντ]ίοτς. Τῆς ἁσ. 
ἀνάχ., Πἰθτα]]γ, αἴπα οἳ ρτοβίραςογ απάἀ αδοπιϊπαδἰθ 
ἀἰδεο]αίεηθβα. 

ὄ.. τῷ ἑτοίμως ἔχοντι] “« ἰο Ἠπα γν]ιο 18 τοαᾶγ [αἲ 
5 ΟΠ αρροϊηίθὰ 5οπβοη] {ο Ἰαάσο.” Ἠειτο νο 
Ἰανθ 8ΙΠΙΡΙΥ α ἀθρίσπαίἶοη οϐ {9 οβῖος οῇ {16 στεαί 
ύπ4σο : απά {πετο[ογο Ἰη/αίς., Ώ6πβομ, απά Μας. 
ατα ΝΤΟΠς Ιπ βοεΚκίης τοβποπιθηίς, 

0. εἰς τοῦτο --- πνείµατι.] Τὴα 8οηςο ἵψ Ἰθγθ 
οὔδοιγα, απά οοηβοαιοπ!]γ ἴἶα οοπίειέ ἵψ ἴἶνε Πιο 
οατο[α]]γ {ο Όο αἰἰοπάθὰ {ο αοοοτάῖης {ο ν]ήο] 
Ίνα ἰπίοτργοίαίοης ΟΡ ἴλοβο Ἱν]ο (5 ΥΙΟΥ, 
Ώοάἆγ., απιᾶ οἱεΓβ) {ακο νεκ. ἵπ α βσιταῖνο 86ΠΕΘ 
(Παπιε]γ, ερἰτἰ(αα]]γ ἀσαά, 1. 6. ἵπ ΙΓΘΒΡΔΡΕΘΒ 
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κ Μαιι. 26. 41. , π ' , »” . ’ κ) 9 , ο ᾱ.. 
τ Κ Πάντων δὲ το τέλος 11} 1χὲ σωφοο})σατὲ ουν, και 171/Ψ.τΤὲ εις τας [ιακο 1. 84, σι 

’ 

ὃ προσευχας. 

Φὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν 

10 ἀλλήλους, ἄνευ }ογ}γυσμῶν. π καστος 
. ᾽ -” ς ’ ΄ - 3 . 

τοὺς αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὺ οἰκονόμοι ποικίλης χαριτος Θεου. εφ ρη 

Ἠοπι. 19. 19, . ’ ' ᾽ « . 3 , Β - 3 

Προ παντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺυς ἄγαπην ἐκτενή έχοντες, Ριη. 4.δ. 
πα. 1. 

η [να 6. 8. 
2 Ρει. ὃ. 9, 1]. 

' », , »- ς 1 9ο 2. 18. 
καθως ἔλαβε χάρισμα, εις ἑαὺ-- 1 Ῥτον. 10. 1ο, 

πι Ἠοτη, 19. 19. 

’ 3 

Ἅ φιλόξενοι εἰς 

9. 2. 
η Ρτον. 3. 28. 1. -” ς ’ α... η . ς ας Ὁ ’ τ 

11 " Εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἴσχυος ἧς χορή- ἵαιι ὁδ 1, 
,ω ’ Π ΄ -” ο, Γο ς Ν ᾽ 3 -” ” - 

γεῖ ὁ Θεός" ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ο Θεὸς διὰ Ιησοῦ «Χριστοῦ, 
δω ’ .»» -” ”/ 3 ’ 

ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αιώνας τῶν αἰώνων. ἁμην. 

εἶπς, πιοππίῃπσ ἴα (απίί]ε5) οαηποί, Ι (Πίπκ, να 
πἀπ]ιθά. Ὑδί απἀεείαπάίπςσ ί ἵπ α- γ/ηοίοαί 
κοῃφε (οοη/ογπιαθ!γ {ο ἴο Ἰηίετργείαίίοη οἱ ἴ]νε 

πνοτά αἀορίοὰ ἵπ ἴπο ρτοοεάϊΐπᾳ Υοι5θ), ἴε ΡεΓ- 

Ρἰοχίηᾳ απορίίοη ἶ5, πουν {με (ποδρε[ οαη ρε δαϊά 
ἴο Όο ρτεασ]οὰ {ο ἴα ἀεπά τ Α ἰλίπς ΠΟΝΊετε 
ακκογίοά ἵπ Δοτίρίαγα, απἀ οοπίταἰοίοτγ {ο ν]αί 
ἰς ἴοτο φαἷά. Το ουνίαίο {ί5, 8οιπς, 5 Φ]αᾷε, 
οοπηρατίπᾳ {λα ραςθασο (1. 19, απἀεγδίαπά ὗια 
αςκογίῖοῃ {ο 6, έ ἐμαί νε (.ο8ρεί Ἠαὰ Ώ6εη ΡΓΟ- 

οἰαίπιεά ευεπ {ο ἴἶιθ ἀοαά (καὶ νεκροῖς); Όλα ἱ1εΥ 
αν] ο Ἰιάσεά Ὁγ {νο Ίανν ο παίατο ΓΟΥ έπε {λίπος 
ἀοποε ἵπ πο Ῥοάγ, απά Όε τουναγάεά, ΙΠ ΡΓΟΡΟΓΠΙΟΠ 
ιο εγεῖτ ἀθεοτίς, ϐΥ α αρἰτίια] Π{ε, αοοοτάῖηα {ο 
Όιο ον] απά ρονθγ οῇ ἄοά.. ῥποῬ, ονενετ, 
νεκροῖς πααςῖ, 1 «που]ά 66οεπι, 06 Ἱπίετρτείεά α8 1 
ενα ρτοσθά(πᾳ νοιςα, Ι{ ἵπνο]νες ἴΠ6 {εαςί ἀῑπιοι]ίγ 
ἰο 5αρροφςο (ΝΙΜ {πα αὔονο Οοπηπιεηίαίοι5, απά 
Ἠ7είς., Ἡοδεηππι., απά Ταςρίς), ναί 1{ ἴ5 πιεαηί οἱ 
"ιο νο, Ὠαίπσ ΟΠτὶβίίαη5, Ἠανο ἀῑεὰ {ος {8 
Ὠτο[οβκίοι ΟΕ ἶνα Γα{μ. Τ]ε 8απιθ νἰθὺυν οῇ {μα 
εοηςο ἶ5 πἀορίοὰ ΡΥ Ῥν. Ἠατίοη, Ἡο 6Χρίθςδες 
Ώιο 5οη8ο α5 Γο]]οννς: «6 Τί ἵνα οἩἨ {9 ργ]ποῖρ]ο 
ο{ α σοποτα] Ἰπάσπιθηί, ἐἶναί {πο (ϱἨτίκίαης Ὕ]ο 
ατο αἰτθαάγ ἀεπά Ἰαά ιο (οβρεΙ ρτεασλεά {ο 
Ώνοπα, 5ο {αί αοοοτᾷῖπσ {ο {πο οΟΠΙΠΙΟΠ Ίανύ ΟΡ 
ουσ παίαταο ἴΠ6υΥ 5αῇετ ἴπο Ρεπα]ίγ ο ἀοαίμ, Ὀαΐ 
Ὦγ νο πιετογ οῇ ἄοά (ευ ννΗ] Όε τεβίοτεὰ {ο 11 
ασαϊη ὉΥ {Λο ορεταίίοπ ο{ {6 δρΙΓΙ{. 

Ἴ. πάντων δὲ τὸ τέλος αν Της 15 αςπα]1γ 
᾿Ππίθιρτεείεὰ ος ία επ ο{ πε }εννίδῃ κίαΐε αἱ {ια 
ἀεβίτισίίοη ο εταξαίεπ. Βιΐ (πε 86η5ο {Ἠα5 
ατὶδίηρ ἶς Π]ο 5α{ἱς[αοίοτγ. ᾖ1Π 15 Ὀοίίει ἴο ίακα 
Ώινα οχργθβείοη αοσοτάῖπσ {ο 1ἱ5 παίιγα] ἱπιρογί, α8 
ἀοποίϊῃς {ιο οπἆ οἱ ἴ]α γνοτ]ἀ, παπά {πο βπα] οοΠ- 
βπππιπαί]οη οἱ αἲ] ἠήπσς; αφ Ἱη ΡΠΙΙ. Τν. ὄ. ὀαη]ες 
ν.δ, 9. Ότ ὧν Αροδί]ο ΠΙΔΥ αἱ5ο Ἠανο Ιπίεπάεά 
το ὑποίμαο ἠναί Ἱπά]νιάπαἱ απά ρεγδοπαί οοΠπδΙΠΩΙΙᾶ- 
Ποῃ οἱ αἲ] Οήπσς, υΥπίοῃ ίαΚες Ρ]αςθ αἲ ίπε Ἰποιτ 
ο{ ἀεαίμ. 36ο ΒΡρ. ΗοτΣΙΘΥ οἰίεὰ ἵπ Φ]αάθ. Σω- 
Φρονήσατε --- τὰς προσευχάς. Ἀεο6 ἶ Τ]ε8ς. ν. 6, 8. 
ππά Νοῖΐε, Τ νου] οοίηρατο ΡΙαίατο]ᾗ αάν. Φίοίο. 
ᾧ 19. νήφων πρὺς ἀρετὴν ὅδε ἐστί. 

8. ἐκτενη] ἹΙ. θ., 35 (ἨΏομππεῃ. αεχρ]αίης, διαρκῆ, 
ἐπὶ πολὺ διατείνουσαν. Ὁοπιρ. 1 ΟοΥ. χἰΙ. 4. Εις 
ἑαυτοῦὺς, “΄ 9Π6 {0 αποί]θς.} 

--- ὅτι ἡ ἆγ. καλύψει πλῆθος ἁμ.] Ἑσοπάοτ, “΄ {ο 
ομαγ{γ νν]] σουοτ α πμ] έαάο οῇ δἰπς.”΄ 1. ϱ., ας ἶ8 
τεφπ]τεά ὮΥ {νε οοπίοχί απἆ {Πο 5οηςθ οΓ {18 ρας- 
βασο ος Ῥτον. χ. 12. (γοπι ννμῖο]ι ες 15 ἀετῖνοας), 
απά ας {γα Ὀορί Εχροβί{ογς αγθ ΠΟΥ αστεθά, “΄ 5 
οἰατίταθ]ε ἀῑδροβίίίοι νν]] ]οπά 5 {ο (τον α 
ε]οα]ς ονετ, απά [οτσῖνα α πια] (πάς οῇ εἰπς.. 8ο 
Ῥ]αίατο]ι, οἶίεὰ Ὦγ Ἰλεξίοη αρ. ΒονΥθΕΥ, βαὖς οῇ 
ῬοπρεΥ, τὰ πλεῖστα περὶ αὐτὸν ἁμαρτήματα φιλῶν 
ἀπέκρυπτε. Ἰ αἀά Ῥτοσορ. ρ. 129. 12. ἐνθυμεῖσθε ὡς 
φιλία μὲν αἰτίας πολλὰς καλύπτειν πέφυκεν, ἐχθρὰ δὲ 
οὐδὲ τῶν σµικροτάτων. 3εε Νοίε βαρία οἷα5. Υ. 19. 

ςἕ Ἴ,ακα 12. 42. 
6) Ποπι, 12.6. 
"που αυ 

ᾱ 12. 4. 
Βρὰ. 4. 11. 
ο Ώοπῃ. 12. 6--8. 

Τιεί Τέ, Ἠούενατ, Ὃδ ταπιρπιΏογθά ἴιαί (1ἵπ {λα 
ψγοτάς οἳ Βρ. Ὑγατοιτίοή), «« ἐποαση Ολα, ου 
Ῥεπενοίοπος, Πίάες ίμθ {αα]ίς οἱ οἱ/εγς [ΓΟΙΏ ἴ]χθ 
εογεγΙίγ οΆ οἳγ οεΏςιπθ, γοί ΟΛαγίίη, ος Αἰπιδσίυ- 
ες, ἵ5 ἰοία]]γ απαβ]ο {ο «οποθα] οµ οιυπ [ΤΟΠῃ {18 
οὔδετναπος ο{ οιγ α]]-πιρηίθοις ο αάσε. ἸΙπάθεᾶ, 
Όε ΟΠΙΥ οονετ {ος {Ἰ6ςε, ΟΥ, {ο ερεα]ς ΠΙΟΥΘ ΡΓΟΡ- 
ΕεΓΙΥ, ἴ]ε ἀϊδο]ατσε οῇ αἲ] εεῖγ δίαϊης, 5 ΕΑΙΤΗ, 
--16 ία ἨΤιοορ οἳ Ολτῖςί, ννογκίησ γη γερεπί- 
απεο ἴοννατὰς (αοἀ. Παπ ΕαίΠ, νπεῃ {πε Ρ]οοἆά 
οὗ Ομὶςί, ΠαίἩ ας ἆοπα ἰί5 Ρετ[εοί Ὕνοτ]ς, απἀ 
Ὀτουσ]έ Γογίῃ γεροπίαποε, ιθαη Ύνο 5Πα]] ποί Ὦο 
Πηϊςίακεη 1π οοπο]αάϊπσ {]αίοπο οῇ ο πορ]εεί 
{τα]ίς ΟΡ τερεπίαπεο 15 ΟΗΔΕΙΤΥ.” 

9, 3εο Ἠοπι. χ. 19. Πευτ. κῖ. 9. 

10, 11. Μοςί Οοπιπιθηίαίογς, αποϊεπέ απἀ πιος- 
ε{η, τεσαγἀ {Πεςο γεγεος αξ Πανίησ το[εγοησθ {ο 
Ώιε Βρϊγιίαα] ρ][ῖς, ος, α5 89Π16 αχρ]αίπ, επάου-- 
πιεηίς ο) παῖπς, νο Πίίεὰ ρετεοηῃς {ο ἀἰξεπαγσθ 
νατίοις οῇ]σοες απ ἀπίίθς 1η {με ΟΠΗΤΟΠ, νΠείῃου 
ἃ5 πη[η]ςίετς ος ἀθασοπς. Βυαΐ {ο {μίς 56ης {ο 
ΕΧΡΓΘΕΡΙΟΠ καλοὶ οἰκονόμοι 18 ποῖ ν6τγ εαἱίαρ]α; απάἆ 
ΙΓ {ποτε Ῥο αΠΥ οοπηθοίίοἩ ΙΥΙΗ ο νγοτάς Ρτθ- 
οθεάἰπσ, 56] εαπποί ο οχο]αςίνεΙΥ {ο 5οη5θ. 16 
5ηΏοι]ά 56επι Ῥεδί, Ὁέι Μη, ὢοοίί, {ο {ακα {πα 
{ΘΓΠΙ χάρισμα ἵπ ἃ σεπετα] 5εηςθ, α5 ἀοποίίησ αΠΥ 
οῇ {ος σἱΐς, νυμείπεγ ο {οτίαπθ, οἡ ο αὈἰ]1 {168 
απά αρίἰτιίααΙ επάοννπιαηπίς, {οΥ νΥΠΙοἩ πιο αἴ8 
α]]κε δίανναγάς, απἆ Ῥοιπά {ο 6ΙΠΡΙΟΥ {παπα {ο έπο 
ροοἆ οἱ {εί Ῥτοίμτεῃ. ἜΤ]ε ἀῑίγ ἶ9 βτεί εἰπίεά 
Φεποεγαἰζή, απᾶ ἴἶνεπ οοπεἰἀάεγεὰ σρεείαἰζψ, α5 αρ- 
Ρ]6ς, 1. {ο νε σἱέῖ οἱ [ογίιο; ὃ. ἴο ἴποςθ οῇ 
{λε παπα, οἵ ία Ποη Βρὶρέ; ἵπ αἀνογίησ {ο 
ΝΠΙΟἩ Ηπίςίεγς πγο θεροαοἰα]]γ, (Ποασῃ ποί οχ- 
εἰμετυείη, πιεαπί ; {οΥ, Ἱπάεεάᾶ, αἱ ἐίς εαΙΥ Ροτ]οά, 
Ώιο ἀϊδήποίίοη Ῥοΐνγεθη (16υ6γ απά Τ,αἳ(Υ ννας πού 
Γα11γ εξίαυ]]ε]εά. 'Γῃε θχΧΡΓΘΡΡΙΟΠΕ, ίοο, Ἠανθ Τ6- 
Ἰα1οη {ο ἴΠο ἀῑείποί ἁἀπίίες οῇ ῥγοαζ/εγς ο {]ιο 
τοογᾶ, απᾶ οἳ ἆἄεαεοπς. Τ]ο [ογπιεΥ αγθ {ο εραα]ς 
αφ ἀε]ϊνοτίησ {πα ογασ]ες οῇ (οἆ, απἀ οοπβεαιθηί- 
1Υ νν]ιας ννας {Πε (γα(] οἳ {ἶνθ (ἀοε6ρε], απά ποί πιοτο 
Ἠαπηαη ποίίοης. Τη ροϊηίῖπσ ουί {λε ἁπί]ος οβ {ιο 
ἰαήΐεν, ἴπε Ρῄῃταςεο]οσγ 5θΘεπις {ο αἀγνοτί {ο {ο 
ἀπίίος α5 Ὀεϊησ αβογίοις, ΥνΠίοὮ ἴπε ΤῬϊασοπα] 
ἀπίῑος ππαςί Ἠανο Ὄεεῃ. ἜΤ]εςε ατα {ο ο ἆίς- 
εΠατσοά ντ να {11 εἰτοησίῃ ννΠΙοἩ ἄοά εαρ- 
Ρ]ες Γοτ {]ιαί νετγ Ρτροςθ. ἜΤ]αί (5 ἀοοίτίπα, 
οῇ πἹεη Ῥοαΐῃσ οΠΙΥ εἰονγατάς οῇ {Ίε σοοά σἰ[ῖς ο 
Ῥοαβίοννες, ἶ5 οοπβτπιες ΡΥ (6 ονιἀεπος οἱ ᾖπιατι 
γραδοπε, ἵπ πάάίοπ {ο {λα αιέλογῖίγ οῇ απ Ἱπερίτοά 
Νγ]{θ6τ, πη]σΏί Ὦα Ῥρτουεὰ {ΟΠ 56γογα] Ῥαβεασος, 
Τ]ε ο]]οννίησ, οί ο{ «ονοεΓα] Τ ηανο πιγφε]{ ποίες, 
πιαΥ εαῇ]σε: ΕυΠπρ. Ῥμαῃ. ὅθδ. Οὔτοι τὰ χρήματ᾽ 
ἴδια κέκτηνται βροτοὶ, Τὰ τῶν Θεῶν ὃ' ἔχοντες 
ἐπιμελούμεθα" "Όταν δὲ χρήξωσ᾽, αὐτ ἀφαιροῦνται 
πάλιν. 

Οµ λαλεῖ, εοο Νοῖς αἲ 1 6ου. χὶν. 97. Α: ἐν πᾶσι 
βιΡΡΙΥ πράγµασι. Τ]ο ἀοχο]οσγ [ο]]ονίηπς 19, 1έ 
ϱ]λου]ά 56εαΠῃ, {ο ϱθ τε[ετγεᾷ {ο ἴπε 1αίᾖεγ. 
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δα. 48. 10, 
ὅοηυ, 8. 19. 

δαρτα 1. 7, 

1 ΡΕΤΕΗΒ ΟΗΠΑΡ. ΙΥ. 12---19. 

Ρ2 9 κ. ο κ ὁ ’ υ ε αν 9 
γαπητοὶ, µη ξεγίζεσθε τη ἐν υμῖν πυρωσει προς πειρασµο» Όμιν 1 

΄ [4 ε , ς - ἱ 8 Π Γ εφ 4 1} 3 9ὁ ὄ ἐ -- -” 13 

ᾳ20οτ.4. 10. γί7ΟµεΥΗ, ως τεγου υμιν) συµραιγογτος ἀλλα, κχαύο κοιγώγειτε τοις 
ΕΡΙΙ. 8. 10, 
σοι. 1. 24. 
2 Τιπι, 2. 10, 

ω ” Γ Π -” 3 ’ -” ’ 

τοῦ Χριστοῦ παθήµασι, χαίφετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης 
.6 5 » » 3 - 3 ε ο.” . » 

ειριώ ου αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιωμενοι. " Εὶ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀγόματι Χριστοῦ, µα- 5"ρτα ο. 90, 
4 µ 1, ’ / 5/ η . “5 9 ΔΝ ω - ” νο 8 ς . 3 

κάριοι: οτι τὸ τῆς δόξης καὶ το τοῦ Θεου Ινευμα ἐφ υμᾶς αἄνα- 
’ . 3 ᾽ 23 ᾽ ω ᾽ Π ς - ο. 

παύεται κατὰ μὲν αὐτοὺς ῥλασφημεῖται, κατὰ δὲ υμᾶς δοξάζεται. 
8 |.) ’ ς - ’ ς 3 ε.) ’ οὰ ν ) 2 ς 

Βυρτα».20. {η γαρ τις υμων παυχετω ως φονευς, κλέπτης, ἡ κακοποιος, 1 ως 16 
Π ς .) .) , ’ 3 

αἀλλοτριοεπίσκοπος" εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ 16 
|] .] - Π /’ ι 

"πρι. 101. τὸν Θεὺν ἐν τῷ μέρει τούτῳ. 
4 40. 15. μὴ) μχβίη σε, ᾿ 
Ἰμκοσβ,θι.  ἄπο του οἴκου του Θεου. 
ᾱ 10. 15 

ς/ ς Ν ω 5 ε Ν , 
Οτι ο καιρος του ἄρξασῦθαι το κρίμα 1Ί 

.3 3 - 2 3 ς - ’ υ , ϱ 

1 δὲ πρὠτον ἄφ ημών, τέ τὸ τέλος τῶν 
” .] α ο » 3 ς ’ 

Ἡ Ῥτου. 1.81. ἄπειι ούντων τῷ τοῦ Θεοῦ εὔαγγελίῳ; "καὶ εἰ ο δίκαιος μόλις 18 

χ Ρεα]. 81. 6. 
1. .ακο 28. 46. 

Π ς , Ἡ α. ος 3 . ω χ ϱ 

σώζεται, 9 ασεῴης καὶ ἅμαρτωλος που φαγεῖται; Ὁ ωστε Ι9 
η) . ’ ” ή 5 » -” 

καὶ οἱ πάσχοντες κατα το θέλημα του Όεου ὥς πιστῳ ατιστή παρατι-- 
’ ς ω 3 1”. 

Φέσθωσαν τὰς ψυχὰς ἑαυτῶν ἐν ἀγαθοποιίᾳ. 

12---19. Ἠετο ἴα Αροείο οχΠοτί ἴπεπι {ο 
Ραιεπί]γ επάιτο α[Π]οί]οης 1Π {με σαµςε οϐ 6λτίςί, 
αδίησ {νο ατσαπηθηίς: 1. Τ]λαϊ πα Ἰθεανίετ {Πε 
ἱτία]5 ατα, ννΠΙο] ννο Ἠανο Ῥογπθ οπ οαγίήι, αῇἰετ ἰπε 
εκαππρἰε οΓ Οιγὶδέ, πα στοαίογ ννΠ]] ε οτ ταεν/αγά 
πι ᾖιραῦεπ, ν. 1ῶ. 3Ὁ. Τ]αί αβιοίοπς5 εαῇΠετοά {ο 
οοηβοίεησε 8ακθ ατεθ πο Ίοπςσ6Γ {ο 6 ασοοιπίεἆ 
ΒΙΟΙ, Υ. 14. Βπ. εἶπος 1 Ίνας ποί, ἰπο Αροεί]α 
ἨΠ{5, α βίταησθ ο ππαδαα] ἐπῖπς Γοτ {ηε Ρρεορ]θ ο{ 
(οἆ {ο ο Ρετεοοιίεά. ὅ. Τ]μαί (ποιςσῃ 0νεγ 5{- 
[{οτοά στα, α5 ΟἨηῖςί ἀῑά, ἴνεγ εποι]ά Ἠετεα[ίετ 
ο σ]οτ]ῇεά {οσεί]εγ νυν Ἠϊπη. 4. Τ]αι, Ὀεδίάες 
Ώπα ρτοβδρεοί οἳ ναί Γπίατο 6]οΥΥ, {16γ Ἰαᾶ, αἱ 
Ῥτδβοηί, {ιο Αριγέ ο οσα [ον ἐλαῖτ οοπηξοτί απἀ 
εμρροτί. ὄ. Τ]αί 1 νναςδ απ Ἠοποιγ ΓΟΥ ἄΠΥ οπθ 
οὗ (παπι {ο 5αῇουγ, ποί α5 α πια]ο[ίασίος, Ὀαΐ αξ α 
ΟΕτίκήαῃπ. 6. Γμαί Ονοισὴ αβ]ιοίίοης ῥοσαπι νι] 
το [αλα], γεί λα ποεὶσ]έ οἳ νο δίογπι γνου]ά 
{α]] οη {πο απΏο]ίανςις. 

---- μὴ ξενίζεσθε ---- συμβαίν.] Τηο 5οηεο 18: “ Βα 
ποί βτρτίκεά [απά (ἠπεγείοτο {τουρ]εά] ὮΥγ, οἵ 
Ώπτοισ], ἴ]πο ἤτο Γογ (τία] (1. ο. ἴ]χε 5ονοΓθΘ Ρ0Γ56- 
ου {1οπ ρεγπη]({θά, {οί γοιγ (τῖα]) ννλ]σν γο πονν 
ευῇεν.”. Τ]ο ννογάς ὡς ζένου --- συμβ. ατο οχοσεί]- 
σα] οῇ ζενίδ. Τη ἴἶο ακῃΓΘΒΦΙΟΠ πύρωσις πρὸς πει- 
ρασμὸν ἴπετο {5 απ α]]ηξίοη το [νο (5/10, ΟΥ ΓΟΓ- 
πιθηῖ ὮΥ ᾖτο. Θεο Νοίε οἨ 1 6ος. 1. 19. 

19. ἀλλὰ καθὺ --- ἀγαλλ.] ἴπ 5 ραγοἱραίίοπ 
Ιπ (πε εαῇοτίησς ο) (]ιγὶκέ Τε 15 ἐπηρῆρα ναί (ια 
οα.56 ἶ5 ἴ]ιο βα!ηθ, ενα! οΓ Ίχάθ το]ἰσίοη. 

14. εἰ ὀνειόὸ.] Ἀεε Νοίθ αργα 1. 19. 
---- τὸ τῆς δόξης ---- ἀναπαύεται] '' Το σ]οτίοις 

ὈρίτΙί οῇ οοἆ τοδί5 οη γοι [[οτ γοι βαρροτί απἀ 
οοηβο]αΙοπ].”. Ἔ]ε ποχί ννογάς οοπέ/αςέ ἴ]ο ἀῑί- 
[ετοπί νίοννς ἵπ υΥπίο]ι {ποςο «ρ]γ ια] οπὀονγπιθηί5 
που]ά αρροεαί. --- ἵπ οτάθτ {ο ἱδρ]αγ {μα Ῥούνος οί 
Όνεο Βρίγιές νο, νοισ]ι //αβρ/ιοπιοά ππᾶ ἀειίοα ΒΥ 
(πεῖχ ρογβδεομ{οΥΒ, ννας σογί[οά ΠΠ ἔἶεπι. 

15. μὴ γάρ---φονεύς.] πε ΓΙ] 5οηςο 19: [ΠΠ 
βροπ]ς ποί οί Αγ μὲ. ἵπ α Ὀπά οαμςο,] [ο ]οί 
ΠΟΠΘ οΓ γοι 8ο αοί 48 {ο εαῇου, ἃο. Τὴο εκ- 
ΡΓΘΡΦΙΟΠ ἀλλοτριοεπίσκοπος 18 ναΓΙΟΙΒΙΥ οχρ]αϊηεᾶ, 
96ο Ῥθο, Ῥγη. Υαί, αῇἴ6γ α1], πο Ππίετρτεία{ίο ἵ8 
80 Ἠπί]ο ορ]εσοἰίοπαῦ]α αφ {ο ΟΟΠΙΠΠΟΠ οπο, «α 
ΡΗ8Υ-Ροάγ,. οπο νο Ἱπίθγπιεάθ]ος ἵπ Ὀμβίποςς 
ν/μ]ο]ι ἆοαβ ποί Ώο]οπς {ο μῖπαι, ΆΝονν α Τΐ οπή Ὦο 
Ρτονθά ἐἶναί ἔπθγθ Ὕνογο Ἰανής ασαἰηδί λογοποιοὶ. ΟΥ 
Όποςς νν]ο Ἱπνεπίος ο οἰτοπ]αίοὰ [αἱεο ρο)ἡ{1σα] 
τοροΓί, 5ο 1 5 ποίῖ Ππωρτοδαθ]ο (αί ἀλλοτρ. Ἠθτο 

ΤΙΑΥ ΠΊἹΘάΠ 5ΗΟΠ; ΟΥ ἐαί ἴπετο Ίνετο Ίαννς Ιπβ]οί- 
Ίῃσ 5οπιθ αοίια] ριπ]κμπισπί οπ ἴμοςδθ οοηγἰσἰεὰ 
ο{ Ῥι511Υ Ριγίπσ Ιπίο οἴλει ρεορ]ε΄5 αβαίτ, απά 
(α5 ἶ5 αἰπιοδί αἰγναγ» {Πο σα5ε], εχασσεταῖΊησ νγ]αῖ 
πηὶσΏί Ός ίταε, απά [αὐτίοαίῖηπςσ [αἱκιίμος. Το ἵῃ- 
(οτρτείαίίοη Ιπ 4ΠεδίΙοἨ 16, ΠΙΟΓΕΟΥΘΤ, ΠΙΕΙ σοἹ- 
Πτπιεᾶ Ὦγ 1 Τϊπη. ν. 19, ννπετο {Ίνε Αροεί]ο 56απι8 
{ο Ἠανε Ἠαά ἵπ νίενν ή Παίε[α] νίσς οῇ ε]απάετ 
απά ῬασκοΙίΊπς, Τη {με ννοτᾷς περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ 
μὴ δέοντα. πας Τι 56ετης ε]εαι ἴ]λαί (πε ἔογπις 
περίεργος ἄπΠά ἀλλοτριοεπίσκοπος 8Τ6, 8 ΠΕΗΤΙΥ α8 
ΠΙΑΥ 6, οϐ ἔλο 5απιεθ 56η5θ; ἴπε Πτεί ππεαπῖης α 
Ρ5Υγ-Ροάγ, απά ἴπα Ἰαΐίετ α Ὀι5γ-δοάν ἴπ οἴμειβ 
αβαΐτες ννη]ο] αβηπΙίγ 15 ννε]] εχεπιρ]Ίβεά ὮΥ (να 
{[ο]]ουνῖησ ραφεασο οῇ ΡΠΙ]οδίτ. Ερῖςι,. ΑΡρο]]. 69. εἰ 
μὴ περίεργος ἦς, οὐκ ἧς ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ποάγµασι 
δίκαιος, "1 γοι Παὰ ποί Ῥεσῃ α ΡΙΦΥ-Ροςγ, γοι 
πνου]ά ποί ανα Ῥεεῃπ α Ἰπάσε Ἰῃπ οἴ]μετ πιθη΄8 
αΗπ1γς,) 

10. Χριστιανός] 3εε Νοίε αἲ Λοὶς χὶ. 26. Ἐν 
τῷ µέρει τ., ΄ 0 ἰΠῖςδ αοσοιηῖ,” α5 2 0ο, ΠΠ]. 10. 

11, 19. Ἔϊε Ὀοεί Οοπππεπίαίοτ σθηοταΙ]γ 
ἄστοο {λαί ἴπεδο νογςος οοπίαϊπ απ΄ οὔδοιτο ἵπ- 
Μπιαοι. ΟΡ ἐἶα Π6υγ Ιτία]ς υν]οἩ ννοτο οοπηῖης 
ΠροΠ. να ρατί οῇ ο υνοτ]ά, νηθγο ἴἶα ΡΘΓΒΟΠΒ 
ἨΠοπι ἐἶα Αροεί]ο ἶς αἀάτοεείησ τοφῖάσά. Τ]αί 
[πα οχργεβδίοη οἶκος τοῦ Θεοῦ ΠπεπΠς Ογίκίαπα, 
ἰς Ρ]αϊη [οπι {Ἠο ποχί νους. Τῆ6γ αγθ αἶκο 38- 
βυτοά, ἰαί ἰποισα ἰπὶ Ἱαάσπιοπί ος αβϊοίίοη 
Νου], αοσοτάἶπσ {ο (945 οπδίοπι οῇ ο], Ὀεσῖη 
ν πο Γαἰλβα], 1 ννου]ά ο [αγ ᾖοπα οπαϊπς 
ΝΙ Όπεπις ννμίοἩ ἵδ Θχρτοφςοά Ὁγ α- Ῥορα]ατ 
ΡηΓαςθ, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθυύντων. “« νν]ναϊ ννΙ]] ὃν 
ίμο οπἀ οἵ Ιοί οἳ πο ν]οκεὰ 1 3 Ἱπρ]γίης α Ὀαὰ 
οΠ6, 14ου ρογαίοπ. 

ια ννοτᾷς οῇ (νε ποχί νογςο, πο ἀουδί, αάπιῖε 
ΟΓ ἴ]να 54Π16 αρρ]Ιοσ{]οή α5 {ο ρτοσθά[ης, απά ατθ 
δο αρρ]]εά ὮΥ ἴ]νο αΌονο ΟοπΠΙΘΗΙΚίΟΓΑ, σώζεται 
Ροῖησ οχρ]αϊπες οῇ {οπιροτα] Ρρογεεσοπ{ίοη, Ἱ. 6, “8 
ιο Ὀς βανος.Ὀ. ΤΠ εἸου]ά ταίπογ 86οπα, Ἰούνθνος, 
ναί ναί τηϊσηί Ός αρρ]ίοὰ {ο {Πε {απιροτα! ]πᾷσ- 
Πεη{5 ΤΠ πθςί1οῃ, ννας οπἰοβν πιθαπἰ οῇ {πο στεαί 
4πγ ο Ππάσπιοηί; {πε 8εηςο Ὀείης πθατ]γ ἐλαί ]αἱά 
ἀονπ ϱν Μτ, Βοοίε. 

19. ὥστε καὶ --- ἀγαθοποιῖᾳ.] Τ.ο 9οη5ο 866ΠΙ8 
{ο 0ο: '' ογο[οτο Ἰοί νοςο νο 5αῇετ αποσογ- 
ἵπς {ο {νο νν]] απά ροτπηϊκείοη οῇ ἀοσᾶ, σοπηπη]ε 
Πναίτ Ίχνος απ εοαἱς απίο Ηίπη, α5 απίο α η ΗΙαἱ 
απά Ῥοπονο]οπί Οτδαίος, αἲ ο 6απ1θ ἐἶππς σοπΗἵῃ- 
υἱης ἵῃ ννο]]-άοίησ.” 



4 µ.. 3 ’ .ω Δ / 

Ἱ. ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπειγοῖς δὲ δέδωσιλχαρι. ι 

1 ΡΕΤΕΠ 06ΗΠΑΡ. Υ. 1---9. 

ο. . ΤΤΥΣ ' δα ΜΗ. ο’ 

ον ιά, 19Η ΣΗΤΤΕΡΟΤΣ τους ἐν υμῖν παρακαλω, ο συμπρευβύτερος σνπ, 
. - - ’ ς 9 ” ’ 3 

καὶ µάοτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθηµατω», ο καὶ της µελλουύσης ἅπο- 
Γ δ.. ια. 

ϱ καλύπτεσθαι δόξης κοινωνος 
- - 3 -” 3 3 ς ἅ ν ᾽ 3 

Θεοῦ, ἐπιοκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλ ἑκουσίως" μηδὲ αἰσχροκερ- 

ς ον ν 

Σποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίµνιον τοῦ 
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24. 48. 
.. 1. 18. 

28. 

Τπυς 1]. 
8 1 Οου, ἃ, δ. 
2 0ο{. 1. 24. 
Ῥμ]. 8. 17. 
2 Τ1688. ὃ. 9. 
Τι, 4, 19. - ᾽ ’ ” ’ 3 

3 δῶς, ἀλλὰ προθύμως |  μηδ᾽ ὥς κατακυριεύοντες τῶν κλήθων, ἄλλα Τις ὃ, Τ., 
’ ’ - η 

4 τύποι γιόµενοι τοῦ ποιμνίου 
. υ 3 ’ ” ’ ’ 

κομιεῖσώε το» ἄμαραντινον της δόξης στέφανογ. 

ὔ 
Ν ’ ’ / « 

ὑποταυσόμενοι, τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβωσασθε᾽ οτι ο 

ἀ αι Ε ς ᾽ " 4 α. -”- 1 ε/ ς -- ς ’ 

6 Ταπεινωῦθητε οὐν υπο τὴν κραταιᾶν χείρα του Θεου, ινα μας υψωσῇ 
3 -- 8 ” ᾽ / ς 9 σς/ ο Ἅ 5/ 

- ] ͵ [ἐν κχαιρῷ πασαν τν μεριμγαν υμωγν επιοφιψαγτες επ αυτο», οἶ 

3 ” λ Ν ς ιο. 

αντῷ µε ει περι νμωγ. 

δ 
” ΄ ρω τω / / 

9 ὠρύομεγος περιπαἄτει ζητων τινα κατοπιη. 

{1ου 1. 7. Ἰωα]κε 21. 16. ἂν 22. Ῥμί]. 4.6. 1 Τίπι, 6. 8. ΗΠευ. 19. 5. 
ζαππες 4. Τ. 

Ὑ. Τ]ϊο Αροεί]ε πον ᾳἶνος ραγίϊου]αγ Ιπ]άΠο- 
ἴοης {ο {μα Ργοδυγίαις, Ἱ. 6. ἴπο Βϊδμορς απά 
Ῥαρίοις οἳ πο ΟΜΗΤΟΝ, απά αἱςσο {ο ΡΙΘΙΟΠΕΙ5, 
νο ΓοΓπποΓ {ο [οθὰ {ο Βοε]ς οἱ ΟἨτὶςί οοπιπηἰ {θεά 
Γιο Οπεῖτ «Ἠαχσο; ἴἶιε Ἰαΐΐοτ {ο οῦ6Υ {ἴλπαῖτ αἀιποη]- 
Ποης. 

1. ὃ συμπρ.] Τ]ουσ]ι οπθ οἱ ένο οΠΙε[ 4Ροσ/ζες, 
5. Ρεΐετ πιοάςεί]γ 5ίγ]ες ΠΙΠΙΦεΙ{ α οΟ-ΡΓΘΣΏΥίΕΓ. 
Ὁ καὶ τῆς µελλούσης ---- κοιν., “' απᾶ ΝΟ απι ἄἱ6ο ἃ 
Ῥαγίακετ οἳ ο σ]οτγ ννπ]ο. επα]] Ὄε τενοεα]εά ;”” 
νἱσ. αἲ ο τοβιγιθοίοῃ. (99ου ΡΗΙΙ. Π. 21.) 
Νο πιρπηίπασ, Ἠονθυθγ, (45 Μτ,. Ηο]άεπ οὔ- 
5ο{νος,) ναί ο να έ]ιοπ ἃ ραγίαζοτ, Ὁπί ἴμαί Ώθ 
Ἰαά Ώνοι α γἱσ]έ {ο Τε: ναί ς ννας ίπεη ἵῃπ α ]45- 
ὠβεὰ εἰπία, ΝΥΠΙσΠ, ἰ Ρρειςενοταά ἶπ, ννοι]ά επἀ 
ἵπ Ἠἱ5 ρατιοϊραίίοῦ ἵπ {ο σ]οτγ ὙηΙοἩ να 5Ώα]] 
6ΠΊΟΥ αἲ νε τοβαττθοίίοῃ, Ῥοπι. υ. 1, 18. 
2 Γϊπι. ἵν. Ἱ, 8.) 

2, ποίµνιον --- θεοῦ.] Α ραδίοταΙ πιεοίαρΏοτ οοπι- 
πποη ἵπ Βοτίρίατα, απά Γοαπά αἱδο Ιπ ένα Ο]αδείσαι 
νντ]ίετς. ἜΤ]ο 5οη5ο 5: « Νοιυγίδη νι 5οαπἀ 
ἀοοίτίπε, απά {ακα οπτο οϐ ἴο πιοταἰς οῇ {οςο 
οοπιμ/{{εά {ο γοιγ σα1θ.’. Μηδὲ ἀναγκαστῶς 8ΕΘΙΗΒ 
ίο Ὀο φαϊᾳ «νΙῃ τοίΘγοησθ {0ο 50ΠΠθ Νο 5ογνεᾶ, 
Ἰπάθεά, πο ο([ῆσο πνίποπέ 54ρομᾶ, ας νι Ἱη- 
ἀἰπετεπος απάἀ γναπί οῇ παπα]. Μηδὲ αἰσχροκ., ἀλλὰ 
προθύµως”: Ἱ. 6. ποί ἀῑφεΙατσίησ {ο οῇιοε {ο (Πε 
βακα οἱ Ίποτα, (ο Υνοι]ἀ Ὄο Ῥα5ε) Ὀαΐ υνἰέ 
ροοᾷ ννΙ], τοίο εογᾶς, (45 ία ντ. Γταηβ]αίογ γεή- 
4ετς) απἀ οπ]ν ποοθρίίησ {λα ]μοτε {ο οπαβἰο γοι 
{ο ἀῑδε]ατσο ιο οῇ]ος, 

Ὁ. κατακυρ. τῶν κλήρων.] Τ[οιση Θεοῦ Ῥο Ἠετα 
ποῖ ετργεδδε, 1 15 {ο Ὀς Ππαογςδίοοᾶ, 35 αἱ ποιμνίου 
1μδί αἴετ. Τ]ε κλήρων ἵδ νατοιδΙγ εχκρ]αίηθά ; 
Ὦγ 8οπης, ο {γα Ρροκφεβδίοπς ο/ ἴ]ιε ΟΠιπγοῃ. Ἐοτ 
γ]ο αἰσπίβοσ[ίοπ ἴποτο ἶ5, Ιπάθςᾶ, δα βΠοἶεπί αἱι- 
Πποτίενς Όπί Πτα ρτουαβΙγ ἵπ ἴἶνο ἐπ ἐίδοί[; 
Ώνουσ Μτ, θ]πάς πίη]κ5 θα, 6 ᾳ5 {Ἠθγο ννοτθ 
εοπ(γ {η ίέος, ἴλεταο πηὶσηί Όο α Γωπάν.  ϱοηςείά- 
εΓιπςσ, Ἠούδνος, ἴθ Ρρονοτίγ οἱ ἴἶα Ῥρηπη]ἶνο 
ΟἨγκίίαης, απά. οί]νοτ οἰγομπηδίαπσσς, (ἶαί ἶδ πΠ- 
Ἰκε]γ. Νον κατακυοιείοντες κλήρων, ἵπ ἴἶλα εἰππρ]ο 
ἀἰοίίοη ΟΡ εἶνο πογοά νντίθυ, οππ ΟΠΙΥ αβρΙΥ {ο 
Ῥεγδοής. Απά ο Ὀδεί Οοπιπιοηία{ογς αἴο ΥΙΙ 
ΓΘᾶδοΟη απστοσᾷ (πί Πέ ἹπσθΆής {ο Ο/ή)ο]ιρς ΟΥ 
ζεοπςγεσαίίοης ; οα]]εὰ (1ος Ποτίίασος, 1π α)]ηδίοη 

4 / 

’ » 3 

καὶ, φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος, 

ος ο. [ ς {ην ; 3 

Ομοίως, Ύγεωτεροι Ὁποταγητε πρεσβυτέροις 

ε ’ ’ ε/ ς | Π ς υ] [ 5 ; 

ήψατε, 7ρηήγορησατε, οτι ο αντίδικος υμών, «4ιαῤολος, ὥς λέων 

Ὁ Ἴρα. 40, ῆ. 
Ε7εκ. 894. 29. 
1ο 10, 11. 
1 Όος. 9. 25. 
2 Τίπι. 4. 8. 

8πρία 1. 4. 

ΕΡΗ. 5. 2ἱ. 
ΡΜ]. 2. 8. 
{4169 4. 6. 
4 1οῦ 22. 29. 
Ῥτον. 29. 28. 
Μαιέ, 29. 12. 
Τωακα 1. 50, 

. 14. 
απιθβ 4. 10. 
6 Ῥρα]. 97. 5. 

κ) ἁνη ν΄ ὁ ὁ δδ. 98. 
ω αντιστΊτὲ στερεου τ Μαι, 6. 25, 26. 
- Ίωακο 192. 29, 

8Ι. 1 Τμεςε. 5.6. 8αρτα 1. 19. ἃ 4. 7. 

{ο {ία ἀῑνίείοι οὗ «απααπ ὮΥ κλῆροι, 1οἱ5, ΝΠΙΟἨ 
{ογπιεὰ 5εραταίε Ἠετίίασες, 

4. Ῥεε Ἱ. ὃ---ὅσ Ἱ. 261 απά 1 0ο. Ἱχ. 20. 
5 Τίπα. ἵν. ὃ, απᾶ Νοίος. 

ὅ. γεώτεροι.] Της, Ὀεῖηπσ ορροδεά {ο {6 πρεσβ., 
πνΠΙοὮ ἵετιη 156 αὐπιίεά {ο Ὀο οπθ οῇ οᾖσο, πιαςέ 
ἀοποίθα οίπετ Ῥρείεοῃς {π[εγίογ {ο επι (45 Ρεΐησ 
ππάεγ {Παῖχγ δαρετιπίεπάεπος) απἆ Ῥουπά {ο Ραύγ 
ἀείετεπος {ο {Πθπι. Πάντες δὲ ἀλλ. ὑποτ., ἱ. 6. 
εαεΏ αοοοτάἶης {ο γοιτ ἀῑΠετεηί ταπ]κ5 απά ϱἰα- 
Ποης. 

---τὴν ταπειν. Ὃ να ἼἨε νετ ἐγκομ- 
βοῦσθαι 5 ἀαετῖνοαὰ [Τοπ κόμβος, ΨΝΠΙΕΠ αἰσηίῇος 
1. α Γποί, οἵ {ορ-ποί; Ὁ. α Διίοπ ο: ογπαπιεπίαί 
[αξίοηῖησ, ὮΥ Πο νοαδίπιοπί5 ΊΎοτο ἁτανπ αὐοιέ 
ἴπο Ροάγ ; 9. (ΟΥ ταί]ιοΓ ἐγκόμβωμα) α δοΓί ΟΓΠΙΟΥΕ- 
αρ]ο σαγπηοπί, ο: οπρθ, Ραΐ οΥετ {Πα οίμεγ νοεί- 
ΠΙΘΠί5, απά [αδίεηοά ὮΥ Κποίδ απά Ῥαπάς {ο {Πα 
οο]]ατ. Ἠεηπσθ ἐγκομβοῦσθαι 63ΠΠ6 ἴο Ππθαη, ἵπ α 
ροπετα] Ἱναγ, 1ο ο ογπιαπιοπίαἰζή εἰοίιεά: απἀ α8 
1] εοτίς οῇ ο]οίπίησ ατα, Ιπ {πα αποϊεηί Ἰαησμασος, 
αρρ]ίοἆ {ο ἀεποίε πιογαῖ Πιαβίίς, εβρεοῖα]]γ οἳ νυΙτ- 
ἴαθ: 5ο ποτε {μα Αρορίο ππεαῃς, {λαί {Π6εΥ ε]ου]ά 
μέ οπ Παπ {γ α5 απ ογπαππεηί{, απά Ίγθατ 1 α5 α 
αρ. γα ννη]ο Τ ννου]ά οοππρατο 4]. Υ. Η. 
Ρ. 10. ἠμπείχετο δὲ σωφροσύνῃ. απᾶ Ποπι. Ἡ. Α. 149. 
ἀναιδείην ἐπιειμένε. πετ ἨΠαγπο τοπιατκς: “« ΡΓ]οἱ- 
τας αααῖς Ππάμίαςς 1. 6. Ιηδίγαοίας, 9559 186 ααα 
1ρ5ί Ρτοργῖα επί οί 5ο]επιπία.7 

6, ΤΠ. πε Αροβήθ ΊἸετο αχ]λοτίς {παπι {ο α 
ρα{οπί εαρηιὶςδίοη {ο {μα οἸαφςοπιεηπί οῇ (αο”8 
Ρον/εγβα] Παπάς ἰταδίίησ {ο Ηίπη αἱοπο {ού ἀθε]ΐνεγ- 
αποςς απά σΙοτΥ, απά τοροβίῃσ νυν] οαπ]πι α/ῃαποθ 
οἳ 5 αἲ] στασῖοιας Ῥτγονίάεηςσθ. ΤΠ ἐπιῤῥίψαντες 
ίπαταο ἶ6 α δἰση]βοσίίο Ῥγῶσηπαης, Ἱ. 6. οαδίΐπισ ο 
αἲ] απχίοις οᾳπἵθΒβ, απά γεροδίπσ ἴποπι οπ, ὅο. 
Τ]ε εχργοξβίοη 15 {α]κθη ΓΓοπι Ρα. 1ν. 25. 

8, 9. Τ]ο Αροεί]ο Ἠετο τερεαίς Πὶς εχ]λοτίαοπβ 
ίο ουγῖείγ απά νἰσ]]αηπσς: τοπιϊπάίηπσ {ποπι, λα 
Ώιο σγοαί αρ]γ απ]. αἀνοεγδατγ οῇ πιαπ]!πά 16 Ρο6ί- 
πη]({θᾷ {ο {ΙΥ πο νἰγίοις νι αβ]οίίοηπς απά 
(οπιρίαίίους α. ᾱ. (1π ένα γ/οτάς οῇ Βρ. ΒαπάεΓ 
5οη) Πο νναίο]αοί {ο γοιτ ἀθείτιοίίοπ: Ὑαίο] 
Ί, Πποτγείοτα, {οτ Υοιγ ριθβεγνα(Ιοῃ, ἈΝΤαΠπΥ Γ6- 
οοΠί (Οοπιπιθη{αίογς, Ιπάθες, Ώθοπιςθ διάβολος Ἠ8θ 
ποί ὧια Αγίσ]ε, τοηᾶθί 1{ 6 α τηα]]οῖοι5 α0ΟΙΒΟΘΥ ᾽ 

» 

α Ερὴ, 4. 27. ἃθ. 11, 18. 
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Π .ος /’ υ 5... 4 » ’ Φα ’ ς -” 3 ” 

πίστει, εἴδοτες τα αυτα των παθηματων τη ἐν κὀομῳ υμῶὼν ἄδελφο- 

τητι ἐπιτελεῖσθαι. 
' 3 5 ’ ς - ι ’ 3 - 

Ὁ. δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ἡμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ 10 
λω Β -- ” 3 υ Λ”., , σεν ΄ σσ. 

δῥοξαν ἐν Χριστῷῳ Ιησου, ολίγον παθοντας, αὐτος καταρτίσαι Όμας, στη- 
’ ; κ ς , ᾽ ; » . 

οίξαι, σύ ενωσαι, Θεμελιωσαι αὐτῷ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς 11 

Ἡ 9 0ος. 4. 17. 
Ηευ. 10, 57. 
4 19. 2]. 
ε8ωρτα 1. 6. 

.”ν -” δα κ / 32 ’ 

αιώνας των σιωγώω». οσμΏ. 

ἶ Ηεῦ. 18. 99. : υ ω υ » 3 υ ς ν ἃὰ 

᾿4ιὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν, τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζοµαι, δι ὑλίγων 19 
΄ -” .. ’ 4 3 - ’ .. 

ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἄληθη χάριν τοῦ 
- 5 3 ’ ς - ς ” .) 

ΚΑοΙ12. 1305. Θεοῦ εἰς Ἡν ἑοτήκατε  Ασπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ, 13 

Βιΐ, οἸο5εΙγ οοηπεοίεἆ αξ ἵί 16 υγ] ἀντίδικος, 
Π οαηποί Ὀαί ππεαῃΠ (α5 Βρ. ΜΠάάΙ. οχρ]αίης) 
««γοιτ ορροδίησ ον!] Βρϊτί,” ος, ία Ἐν] Βρίγς 
Νο 15 γοιγ ΟΡΡΟΞΘ6Γ;Σ {ογ ία Ατίϊο]ε αἱ ἀντίδ. 
ΡΓΟΡΟΘΤΙΥ Ῥε]οηρ8 {ο Διάῤυλος Ἠετο ἴπετεο 85 
βΒαρροβεά {ο Ὄ6 απ αἱ]αξίοη {ο οου 1. Τ. ἜΤπϊς 
Ραβεαρο, Γ Πανθ 1Π Ἠεο. ΒΥΠ. ΠΟΥ αἱ Ίατρε, πηςί 
ιανθ το[6εγθησθ ποί ΠΙΘΤΕΙΥ ἴο ναί ινε Ώοεν]] 
εβεοίς Ὦγ 5 ασεπίς, Ὀαΐ δή Πἰπιδεί[, Ῥτονίπςσ Πῖ8 
Ρει5οπα{γ απά ον]] ασεπογ οἵΥεί ΠπεῃΠ,. ᾖἩ 18 
Ρ]αἴῃ (αί {επιρίαίίοπ ἶ5 Ἠετα οΙΙεβΥ α[τπιεά, απἀ 
α[ἰοίίοπ ΟΠΙΥ αφ α πιεαζιπι οϐ ἑεπηρίαίίοη. Τα 
ἰοπιρίαίίοης Ὑγοι]ά, Γοτ {6 πιοδί ρατί, Ὀθ {ο αροξ- 
ίαίζχο. 

Τη εἰδότες ---- ἐπιτελεῖσθαι ἴἶιε αγσαπιεηί 15, “΄ Ὑουις 
οα5ο ἶ5 ποί 5ἱησι]αγ; {θε 8αΠΠς ΡΕΓΒΕΟΙ/ΙΟΠΒ ατθ 
οαγγίεὰ οἩἳ ἵπ γοιτ ΟΠήαπ Ὀγείμτοι {Πτουσῃουί 
Όιε νο] οτι... ἸἘπιτελ. ἵδ {ΟΥ ἐνεργεῖσθαι. 
ΑΠά τὰ αὐτὰ τῶν παθ. ΓΟΙ τὰ αὐτὰ τὰ παθήματα. 

10, 11. Ἴῑιε Αροείο ἀῑά ποί ρταγ ἰπαί (Π6Υ 
πι]σηί ὢαο οχοπιρί [τοπ {τία]5: Ῥιΐ ιο Ὀεεοισηί 
Ώνα (1ο ο αἲ] στασς ({]χε ΙπαχμαιςΗθ]ε 5οιγσθ οῇ 
ενοτγ Κἰπά οῇ στασς), ννπο Ἰαά σα]]εά ἰηεπῃ {ο έμθ 
Ἰορε απά 51Το οπγηθςί οῇ οίοτπα] ρ]οτγ. ΡΥ Οητὶςί 
--ίμαί, α[ίογ ίΠεγ Ἰιαὰ εα[οτεά αννη]]ο [Του πε Ἱῃ- 
οΓθα5ο οἳ {]ιαῖτ Γα{1] Ίο ννοι]ά ππα]κα {Ἰεπι ππαίατα 
απά οοπιρ]είο ἵῃπ Ἰο]ίποςς; εδίαὈ]ίδη {Πειη ἴπ {ία 
Ῥεαςς απά Ἰορο οῇ {ιο (1οβρο], κἰτεπσίπεῃ {πεπη 
{ο τεδὶςί αἰ] ἱεπιρίαίίοπς, επάιτο αἰ] εαῇετίησς, 
απά ρεγ/ογπῃ αἲ] ἀαΐ165 5ο{( τς {χοπ ΙΠΙΠΙΟΥΘΙΡΙΥ, 
35 α εοπραοί Ῥαἱ]άΐπσ οἩἨ α 81ο Γουιπάασίίους 
νπΙοἩ ννοι]ά τοάουπά {ο Ἠΐδ Ῥταῖδα {ο ΥνοΙα 
Ρ]οτΥ απά ἀοππ]π]οιπ οιρ]έ {ο Ὄο αφοτίρεὰ {ο 
εναν. (Φσοίίξ.) Καταρτίσαι, “΄ ΠΙΛΥ Ἆθ ρετ[εοί γοιι 
ΠΊΟΤΟ απά 1ΙΠΟΓΘ Ιπ {ο Κπονν]εάσε απά ρτασί]σο ο 
τε]]σίοη.. Στηοίξαι,  οοπῇΗγΠη Υοι ἵη {ο ρτας{]σθ 
οἱ νν]ιπέ γοι Ἰκπονν.  Σθενώσαι, “« βἰτοηρίπεηπ γοι 
το πε Ρρεγ[οΓπιαμοθ.. θεμελ., “ δεί]ο απἀ ἵπι- 
πιογθαβ]γ ρτοιπὰ γοι.”) 

19. ὡς λογίζομαι.] Τηϊς, Ἰ]κα πηπηγ αἰπιί]ας οκ- 
Ρτοβδίος5 οί ἴπ πο αποϊοπί απά πποάστη Ἰαη- 
ραᾳσος, ΙΠΠρΙἱ65, ποί «σμβί, Ὀαί βγπι ρεΓςμαδίο ; 
α5 Βοπι, νυν. 18. 9ο ἴαί ἴπεγο ἶ πο Τθαδοη, 
νι (ατοῖ., {ο τοβογί {ο {16 8οηβο ΄8ἱ Ώοηθ Πῃθ- 
πηηϊ, νο] 15 (οαπάεά, 45 Ἠοβθηπι, ΒΙΟΝΝ5, ΟΠ 
ἃ Ῥαφδε]ο5ς Πγροί]ο8ίς. 

-- ταύτην εἶναι ἀληβῆ χάριν τοῦ Θεοῦ, εἰς ἣν ἐστ.] 
Τ]ιο 5οη5ο ἴα. “« ταί πα το]ἰσίοη ἵπ νπίο γοι 
το (1 (τας) Ητπι]γ ἤχος, 5 ἴ]νο ἵτας οπ6, [απά ποί 
ο αὐπίσία, γοτ Γοτπιοτ Πα]. 

19. συνεκλ.] «Βαρρίν, νι νο Ὀορί Οοπιπιθηίη- 
ος απο]οηπί παπά πποάστη, ἐκκλησία. 

--ἐν Βαβυλῶνι.] Ότπ νο οἷίιν Ἰοτο Ἱπίοπάσας, 
πο Ἰί]ο ἀῑνογείιν οϐ ορίπίοη οχἰβίδ. Ἀσπιθ, 38 
ΜΗΙ, Βονίταια, ῬοπτδοἨ, Ὑ Πτίησα, Νο], ΥΝ4, 
υπ Επυτίο,, 8πρροςο Βαυγ]οή η ση. Της, 
1ΟΝ/ΘΥΟΣ, 15 οχίγεπησΙγ ἱπαρτουαθ]ο, απά Ἰα5δ Όθοι 

το[μίεά Ὦγ Ἱιατάπετ» νο, η] πε αποϊεπί απά 
ΙΠΑΠΥ οπιἰπεπί Πιοάετη Οοπιπιεηίαίοτς, α5 (τοῖ., 
ΜΗΙ, ἨΠαπητη., ΥΙΟΥ, Ἐδι., Ὑαἰοκπ., απά πιοβδί 
ο {ιο κοπιαπίδί8, ΔΙΡΡΟΒΘ {παί ὮΥ Βαβγ]οι 18 
Πσιτα(ινε]γ πιεαπί κοπο. Βαΐ ὕποισ]ᾗ νε νοῖςθ 
οἱ απ π1{γ ας ενετ α ο]αΐτη {ο τεερεςί; Υεί ν/πετθ 
απ Η1{Υ αδ Πετο οαπ ἀεο]άᾳ πο Βείίατ ἴ]ναπ οΙΓ- 
8ε]νες, Ιέ οαττίες ία Τί Ὀαΐ Η]ε ννεὶσί. ἹΤῃη- 
ἀεεά, {ος ο (ταάΙίοη (ναί ἴπε Αροεί]ε πιθαπέ 
Ἠοιπε) νε Ἰανα πο εαΓ]εΓ απ{]ογΙίγ (Παπ {παί οἳ 
Γαρίας, α ννεα]ς απἀ οΓεάμ]οΙς Ῥείδοη. Μοε- 
οΝεΣ, πο {ο]εγαῦ]ε Τεᾶδοη ας 6υεΓ Ώεεῃ α]]εσεά 
το] πε Αρορί]ο εποιυ]ά Ἠετε σα] Ῥοπιε ὉΥ {ια 
ΠΔΊηΘ Βαὔγ]οπ, απά ΥΠο]ά 15 {γμεπΠαπηΘ. ἜΤ]αί 
Ώιθ Αροδίιε α[ετννατάς φαΠοτεά πιατίγγάοπι αἲ 
1κοπιε, ἱ5 ποίλμΊηςσ {ο ἴΠε ΡΙΓΡο56. Τήηετο σαπ θ 
Ἠέέ]ε ἀοιαδί Ὀαί ναί νο ποίίοῃ Πτεί οτἰσὶηα(εά ἴπ 
ΠΊΘΓΕΘ 6ΙΤΟΤ, απ Ὕνας α[ίετννατάς οαασηί αρ ὮΥ ἴπθ 
Ἠοπιαπϊςίς, {ΟΥ {πε Ῥάτροςθ ος 5αρρογίἶὴς {Πεῖγ α8- 
εοτίΙοἩ, {μαί Ῥείετ νγας {6 βγεί ΒΙ5Πορ οὗ Ἐοππο, 
Ηεπεε [ επΙτε]γ οοϊπε]άθ ἴπ {πε ορίηΊοη ΟΓ ΠΙαΠΥ 
οπι]πεηπί πιοάθτη Οοπιπηδη{α{οΥς, (45 Εγαδπη., (αἱν., 
Ῥεζα, Τσμί[., 9σα]ΐσετ, βα]πηας., Τε Ό]ετο, Ώθαα- 
5οῦτε, Ὑγείς., Βρ. (οπγῦθεατε, ΒΕεΠδοῃ, Ἠοδεπῃ., 
παπά Α. 01]ατθ) ναί Τέ ππεαης Βαῦγ]οη ἴπ Αδογγία. 
ΊἸο5ε ϱοπιππἙηίαί{οἵς, Ἠον/ενετ, αἴθ ποί αστεεὰ 
πνἨθί]θγ νε ατθ {ο απάθιδίαπά Με]οιοῖα, 1. ο. Λοιυ 
Βαῦγ]οι: οι Οἷά Βαῦγ]οη, νο], 1 1 ορτίαϊι 
[γοπη Ῥίταρο, Ίναπ5 ποί γεί ἀεξετίεί. Τ]ε ἰαίεγ 
βιρροβ!{1οή 56θιης Ρτε[εταῦ]θ ; {οχ {πετθ ἶ6 πο εαῖ- 
Ι5/αο{οΓΥ Ῥτοος ἰμαί Βε]ειοία ({λοµσ] 1 σταάπα]1γ 
είορρεά Ιπίο {λε Ῥ]ασςε οῇ ΟΙά Βαῦγ]οῃ, απά ννας, 
Ιπάθεά, οπίοβγ Ὀι]{ί (γοτη Τΐς ταής) 6Υ6τ τοσεϊνεά 
Ίνα παπι ο Βαῦγ]οι : οθτίαϊη]γ ποῖ 5ο ΘΗΤΙΥ α8 
Όιο {πιο οῇ Αϊ, Ῥοεΐοτ, Ναίενοτ πηὶσηί Ὃς {16 «488 
αβετννατάς. Τ]ουσῃ (α]]εῃ Γοπη 15 αποϊεπί σγαή- 
ἀθιτ, 1{ Ἰναά ρτοῦαβ!Ιγ {]] α {ο]εταΡίγ Ίατσο Ροριι- 
Ἰαΐοη, (ποισ] Ὦγ πο πηθαΠς ἵπ ΡΓορογίίοη Το 18 
51ο. Τ]ο 1οα[/5, Ἠοννδνοας, τοπηαϊπε ουὖθη ἴο ἴῃμθ 
Ππιε ΟΓ οΥΟΠ1Θ. (566 Τ.. ν. οῇ Πὶς Οοπηπιεπίατγ 
οὗ. ΓκαϊαἩ.) Ῥ]πίατεΠ, ίσο, ἵπ Ἠΐ5 Πο οῇ Οταςευς, 
ο. 1Τ., απά ἵῃ Ἠϊς οοπιρατίκοῦ οῇἳ Οταςξης απ ΝΙ- 
οἵας, ἰοεί]ῇος {ο (πε οχἰείοησο οὗ Βαῦγ]οηῃ 48 α 
οἱίγ, απά 83Υ5 Βαβυλῶνος καὶ Σελευκίας, ας αἷδ- 
τζησ {κει επι. Ἰπάσαά, Ιὲ ννοτο Ἱπιργτοῦαρ]θ 
Όναί Βαῦγ]οτ ςΠοι]ά Πανο οοπηθ {ο π{ίθγ ἀθεετίῖοῃ 
8ο 5ο00π αβίοΥ ἴ]ιο Γουπαῖηπσ οῇ βε]οιοῖα; οεροςἰα]] 
εἶησθ, α5 νο Ίεατῃ Γοπι Ῥαἡδαηίας, βο]θισις ἱοοζ 
ΠΟ ἀοοζᾶρι! 5ίθρς ἴο Ροορ]ο Ἰὶς πουν οἳ(γ αἲ ἴο οκ- 
Ροηῃςο οῇ ἴο οἷά οπθ. Όπ ἰῑίς ειρ]οσί 1 Ίανο 
ΠηΠΟἨ ΠΠΟΤΘ {ο δαν, νηῖσ] Τ ππαδε τοβογνθ {ο α 
Ηοπιοίγ οἩ Αποϊοηι Βαῦγ]οἨ, ναί Τ ανο {ος γ6οτΥ 
ΠΙΣΏΥ γθατς ας ἴπ σταζ απ] ρτοραταίἶοἩ, απά Ἱπίεπά 
{ο ἴαῑκο 6οππο ορρογ(απίγ οΓ Ἰαγίης Ῥο[βοτο {]ιο ριῦ- 
Ἰο.. Μοπηννμ]]ο Τἱ ππαγ εαῇ]ος {ο αάά. ναί Τ απΏ 
οπ/]το]ν οῇ νο ορίπίοπ οῇ Ὦτ, Ώοπβοῃ, (πί ΒΡΥ- 
Ίοη ννας νο πιοϊτορο]ῖς οῇ {πα Ἰαρίοτη Γἱκρογεῖοη 
οῇ ο «}6ΥΝ5, νηοτα α στοαί ΠΙΠΙΡΟΥ οἱ Όιθιῃ Ἰαά 
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4 καὶ Ἰ{άρκος ὁ τος µου.  ἀσπασασθε ἀλλήλους ἐν φιλήµατι αγαπης. 1 Βοπ. 16. 16. 
1 Οος, 16. 20. 
2 Οος, 18. 19. 3 ΄ Ε.Ε. » - Γ ο. ” 2 - 3 ’ 

ειρήνη Ὁμιν πάσι τοις εν Ἄριστῳ {ησου. αμῃην. 1 Έλεος, ὅ. 28. 

6οπο {ο 5ε{!έ]6, ἵπ αἀάῑίίοη {ο {Πο5θ Ίο Ἱνοτο ία 
ΡορίογΙίγ ναί τεπιαϊπεὰ ἵπ Βαῦγίοηπ απά ἀῑά ποί 
τείατη. Τί ἶ5 ννε]] τεπιατκεά ὮΥ ϱαἰνίη απἀ Βεη- 
8ο, ἴἶαί, α5 οἱ. Ρείει να εδρεςοἰα]]γ (ο Αροεί]θ 

οῇ πο Οἰτοαπιοϊκίοη, 16 Υναβ Π]κε]γ Ειαί Ίο εοι]ά 
6ο ΝΘΓθ 50 ΠΙΠΗΥ «εν τορίάςἁ, νο Ὠαά ρτοῦ- 
αὈἱγ Ῥεεπ ἀτίνοῃ ανίαγ ὮΥ Όιο ἰτοιῦ]ες ίμαί Ἰαά 
ραριπ {ο ρτεγναΙ] 1η πάσα, 



ΠΠ το τοι ΑΙΠΙΟΣΤΟΛΟΤΎΥ 

ΕΠΗΙΣΤΟΙΗ Κ.αάαθοΙΙκΚκΗ {ΕΥΤΕΓΡ 4. 

1. ΣΥΜΠΗ.ΩΙΝ Ἰέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Γησοῦ Χριστοῦ, τοῖς 1 
3 ’ ς -” η ” Π " ὃ ’ - Θ κά ς 1 λ ν - 

ισοτιµο» Ἰμιν σαχονοι πιστιν εν οικαιοσυ}1) του ἕου Ίμων και ὠτΊοος 

ΟΕ Επί 5εοοοπά Ερϊεί]ο {πε αα]λεπ{1οΙίγ ν/ας αἲ 
βτεί οαἰ]εὰ ἵπ απεςίίον: γεί 19 16 ααοίεᾶ, οἵ αἷ- 
Ἰαάθά ἰο, Ὀγ 8οπ1θ Υ6τΥ οαΓΙΥ ΕαίµθΓΕ, απά 1η ἴπε 
εοσοπἀ οεπίΙΥ ἵναδ τεσεἰνεᾷ Ἱπίο {ο οαποῃ. 
ῶροιπ πε ος, νε οχίεγπα] ογ Ηἰδίοτίσα] ον]- 
ἀεπος {ο {5 αιἰεη{1οΙίγ 1 δίτοησς απ ἴθ ἴπ- 
{ουπιαί γεί Τποτθ 8ο ΠΟΥ ΙΓ ιοί ντ] ίεῃ ὮΥ Ρἱ. Ρείετ, 
τν ννου]ά Ἱπάεεά Ὄο α πιοδί ἁατίῃπσ Γαὐγίοαίίοη. 
Απά γεί 1 α /αῤγίσαίίοπι, 1 ννοι]ἀ Ὄε οπε ος ία 
πηοςί ατί/α]1γ οοπίτινε : {ου ἴΊιετε 5 ποί α 5ἶησ]ε 
άμα Οναί Ὀείταγς Ἱπιροδίμτε, (ποαρῃ Τί Ίαβ 
εεἩπ α 5αρ]οοί ο{ οχαπη]παίίοη {οΓ αΏονε 86νεη- 

ίθεη οεημίμτίθΒ. ΊΝΤΟΤΘΟΥΕΣ, 16 ννοι]ά Ὄο πιοεί ἀῑί- 
Που] {ο εοποεῖνε Ὑαΐϊ Ιποβῖυε οου]ά Πανε Ιπάασεά 
αΠΥ οπο {ο [αὐτίσαίθ 5] α οοππροθΙἶοῃ : Γογ ηετα 
ννθ 5οθ πο αἰίοπιρί {ο 5αρροΓί αΠΥ Ῥεσου]ίατ ἆος- 
{τίπε ο ρταςίασε, {ο νν]ο]ι χα Ρίοις (Γαιά πηὶσηί 
νο 5πρροδεά {ο Ἠανε Όεει οοπιπη{έεά. Ιπάοες, 
βΙο] απ αἰτ οῇ αη[είσπεὰ απἀ ἀεορ Ρἱείγ Ὀγοαί]μες 
{πτοισ ἴπε ννλο]ς, ναί 1 15 ἀϊβιοι]ί {ο Ιπιασίπθ 
Ἰιονν α Ρ6ΓΞΟΠ Ῥοββθεςεά οἱ 5αςῇἩ α δρἰτῖί οοιι]ὰ ἆ6- 
ἸραγαίεΙγ Ιπάϊίο απ Ἱπιροδίητο οῇ ἐπαί Κῑπά. Ας 
ἴο πο αγσαππεη{ί ασαϊηςί {ια ααίΠοπ{1οΙίγ, ἀεγινεά 
Γτοπα πο ἀἰβεϊπηϊ]ατι ἵπ οματασίετ οῇ ία 5οσοπᾷ 
Οπαρίεγ [τοπι {ο Πτεί Βρϊεί]ο, 1 15 νοτΥ ἵποοῃ- 
ο]αείνε; {οτ Ολοιρῇ Τί ο ἀῑπετεπί {οτι {ιαί ΒΕρὶς- 
Ώ6, Ιέ 16 αἱδο ἀἰποεγεπί [τοπ {πο οίμογ (νο ΟΠαρ- 
{γς οῇ ἐιῖ Πρϊὶκί]θ. ΤΠ [αοί, ΊἼιετο {ο κῤ]εοίς αγθ 
ἀϊπετεηί : απἀ, α5 νο βπά ΙΠ {θ οᾳςο οἱ οί. Ραι]”5 
Ερίδί]ο {ο {να Ἠεῦτεννς, ἀῑπεγοπί 5αῦ]θοίς σα]] {ο 
ἀετοπί είγ]οε. ΤΠ έθ οπ5ο οῇ 1ο [γδί Ὡρίεί]α, 
απά νο Βτεί απά Ο]τὰ ΟΜαρίοτς οῇ {11ο 5οσοπἀ, {να 
Ν/ηο]ε 19 5ΙΠΙρΙΥ ἀἰάασίίο: ννηθοτθας ΙΠ {6 δεεοπᾶ 
(μαρίαοτ οῇ πο Ῥτοδεπί Ερίὶεί]α, ΙΩΟΤΘ ΟΓ ΘΠΘΓΡΥ 
νου]ά Ὦε τοαιἰς]ία, απά α Ἠϊσ]ογ ἆαστοο οῇ Ἱπβρί- 
ταίοη νο] ϱ6 νοις]βδα[θἀ, ουδ ΊἱΚο ναί σγαπίεὰ 
{ο πο Ῥτορ]ιείς οῇ να Ο]ά Γοαβίαπποπί. Βεείἀο», 
ονεῃπ υναϊνίηςσ πα ρτϊποῖριθ, απά εαρροδίησ οί, 
Γείογ’ αίγ]ο ϱ]5αν]σοτο {ο Ὦ6 α5 γἰαϊῖι π8 {αγ 
Ρ]6ᾳ56, --- Υαί ἴ]ια Οπ(ο8 ἵπ ααοβίίοη νν]] Πατά]γ 
46ΗΥ, ναί να 5ίγ]ο οὔ α υντίίει 18 πιο] Ἱπβασποςά 
Ὦγ ια {οο]ίησς ντ νΥπίοἩ Ἰε ἶ5 αΠοοίοά. Της, 
ΙΠ πο ρτοβοη{ Ἰηδίαπος, 6 ΠΠαΥ 51ρροβο {Παί {πο 
Λροεί]ο”5 δίτοησ Ιπάϊσπαίίοη αἱ ιο τα οῇ Ίνα 
Οποβίίος αφ πἱσἰκοηεὰ Ἰς Γοο]ίπσα, απά 5οπιον]αί 
α]ίοτοςὰ {ο ολαγασίετ οβ.1ἱ5 5ίγ]ο. 

γιο αὔονο ππαγ αι/ῆσα {ο 51ΟΥ (ναί Ἱπίστηα] 
αγσιπιθηί5 ασαἴπαί νο πα )λοπ{1οΙίγ οῇ Ες Πρίκι]ο 
ατο υη[{ομπάσά, Το Ὀτίεβγ αἀνοτί {ο πο Ιπίοτηα] 

ενἰάεποε /0 Όιε αα{]επ{1οἳίγ : ΠοΥν, {ο ρᾳ58θ ΟΥεΥ 
εενογα] ατσιπιεηίς νΥηίσἩ αγε Γ411Υ 5ίαίεά ϱΥγ Μασκη. 
απά Ηοτπε, 1. ΤΊετε ἶ5 ίε δά7πε Ειαγαοίεγ (ΠαΠΠΕΙΥ, 
ο{ ογαυίη, αἀἱστίή, οπεγση, απᾶ α]ογτ(η, απ]εά 
νηὮ αἰπιμ[ιοτίη) οὈεετναῦθ]ε 1π {Πῖ5 5εσεοπά Ερίεί16, 
α5 ἰαί ννπίον ἀἰκιῆπσαίσηςς ἴα Πτεί,. 32. Τπετα 
416 5ενογα!] Ιπο]άερία] α]]αξίοης {ο οἰτοιπηξίαποςἙς, 
νΥἨΊοἩ αΠΕΝ/ΕΓ {ο πο οίπεχ Αροεί]ε δαί Αι. Ῥείετ, 
ὧθο Μασκπ. απά Ἠοτηθ. ὅ. Α (ταΙγ ΔΑροσίο]ῖσα! 
αρἰγ]ί Ὀτεαί]ες {μτοισῃ {με ποἱθ. 4. Τηε βίγ]ε 
16 (νν1{] νο εχοερίΙοηπ οῇ έπε 5εοοπά (ϐΜαρίετ), 
ενα 5απις α5 {16 {ΟΓΠΙΕΥ Ερίδίέε. Τ]ετθ ατε τθρε- 
Εάοης5 ος έλα βαπῃθ Ὑνοτᾶς, απἀ α]αξίοις {ο ἴπθ 
5απιθ ενεηί5. ες πΙοτθ 1π Μομαε]ς, Μαοκη., 
απά Ἠοτηθ. 

Τη]ε Ηρὶεί]ο 16 6αρροςεά {ο Ἠαγνε ῬδεἨ ντ] ΐθπ 
8οο0π αῇίθγ {Πο Εγεί Ερἰεί]α, απἀ ποί Ίοπσ Ῥε[ίοτα 
Πιο ἀθαί] οῇ {Ίνα Αροβί]ε; αἱξο {ο Ἰανε Όεεῃ Ἱῃ- 
ἁῑίεά [γοπα {πο 5απιθ Ῥ]ασςθ, απά αάτεςεεά {ο ἴπ6 
6απης Ῥείεοης α5 {ης {ΟΤΠΙΘΓ 9Π6. ἜΤ]6 Ἰαΐΐες ΙΠΑΥ 
Ρτοῦαῦ]γ ὃο ίταε; Ραΐ {η ΓΟΤΠΙ6Τ ἶ5 εχκοεεά(πσ]γ 
ἀουρίβα]. Τ]ετο ἶ5 πο σοοὰ ΓΕΠΡΟΠ {ο εαρροείπςσ 
Πέ{ο Ἠανς Ῥεοῃ υτ]ίεη {ΓΟΠΙ {Πο 5αππο Ῥίαεο. Ναγ, 
εερεοἰα]]γ ννπεπ νε οοηβΙἀετ {πε ογεαί ΤΕΔΒΟΠ 
(μθτα 5 {ο {πϊπ]ς ναί ἐμαί ρ]αςς ἵνα Βαῦγ]οῃ; 
απά γεί ἵπ οοπ]αποίίοη ννί παί οἰτοιπιδίαπος, 
ἴπε Ἠϊσ] ρτοβαδΙ{γ ναί 5 Ερίεί]ε ννας νυγίεῃ 
Ῥαΐ α 5/ιογί ἐἶπιο Ὀοίοτα {πε Αροβί]ε”5 ἀθαί]ι, ννλῖο]ι 
νο Ἰανο ΘΥΟΤΥ ΤΕἈΡΟΠ {ο ἰΠ]π]ς {οο]κ Ρ]ασε αἱ 
Γκοπιε--- Νο 8οεπι αιίΠοτίσεὰ {ο οοπ]εσίατο αι 
ἐς Ἡρίει]ο αἲ Ἰοαςί Ίνας ντίον [οπ Ἴοπιε, 
γη] (Ίου 1 15 Ρτοῦαῦ]ο ί. Ῥοΐογ Ἰαά Όθεῃ οα]]θά, 
η κο ππαπΠετ ας 9ἱ. αι] Ἰαά Ὀεεπ ποί Ίοπρ Ῥ6- 
{οτο, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, {ο ἀαε[επά Ἠϊπηςα]{ {Τοπι {6 ασσι 
βαΐἰοῃς οῇ {ηοβ8ο Πο εουσΗηί {ο Ἱπιρ]ίσαϊο Ἠϊπη α8 
οπεουτασῖης {πε τοῦε]]]οις ερἰτ]ί αρα]ηςί {πο Ἐο- 
ΠΊάΠ σΟνΟΥΗΠΙΟΠΕ, ὙΥΠΙοἩ ἴεη ροτναάεά {πα ννλο]θ 
ο/ πάσα, απά ἴπο πεϊσπΌουτίησ οοιηίτίθΒ. 

Τ]ε ἀοείσπ ο πι Βρϊεί]ο 5 (νν] {ο ϱχεερ- 
ποπ ο ο]. 1.) Υ6τΥ βΙπη]]αγ {ο ἐ]λαί οῇ πο Γογπιοτ 
Ἠγ1Η]ν τοςροοί {ο {5 παίηγε απά ολαταςίοτ, 1 18 εὔη- 
Λνπιαίογ1, οσιζοπατη, απᾶ Ιιογίαίογι. 1. Τ]ιο Αροθ- 
ο ονἰα)[ίκ]ιος ἴἼνοια ἵπ πο (γαί] απά Ρτο[εεξεῖοπ 
οῇ 1ο (1οβρο]. 3. Ἠο οαμίοπς ἴ]χεπι ασαϊπαί [αΐδε 
{οας]ιογ (91059 {θηθίς απά Ρρτασ(ἶσες δ ρταρΠ]- 
σα]1γ ἀοδοτίῦςεβ), απά νναγης ἡ ἀλων ΟΡ πα πιοσκοτ8 
ππά ΒΟΟΠΟΓΕ, νο εἸλοι]ά 8οοπ αίαγί πρ, απά ἆ6- 
τίὰς αῖτ οχροοίαίίοπ οἱ Ολγ]ςίς οοπηίπσ. Απά, 
πιο οοπβαήπσ (αίγ Γαἱςο αδδετίίοης, ιό 16]]5 
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σ πι {ομη 17. 
Ποσι. ]. 7. 
1δοι 
Σαάο 2. 

ο ἴδα 56. δ. 
Ἰοψη 1. 12. 

οιῃ. 8. 15. , Π ᾽ - ’ - ς - . Ἡ 

εὐσέβειαν δεδωφηµένης, δια της ἐπιγγωσεως του καλέσαντος ημας ια λος οι 
ΕΡΗ. 4. 24. 

1ομη 8. 2. 
κ. ὶ ἀρετῆς' (5 δι ὃν /τὰ μέ η ὃ τί ἐ λματα Ἠεν. 1ὸ. ιὸ 4 δυξης καὶ ἄρετης ι ὧν τὰ μέγιστα ημῖν καὶ τίμια ἐπαγγελι Ποῦ. 18. 10. 

’ 

; ἵνα διὰ / Ὕησθε Θείο ὶ φύ ιποφυγόν-- δεδώφηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε Φείας κοινωνοὶ φύσεως, ἄποφυγ 
ν η . » Β 9 ᾗ 9 ο ” λ ώς. “ δὲ δην 

ὃ τες τοις εν κχοσυμῳ εν επι υμια φ οφοας και αυτο τοῦτο ε, σποῖ [ 

- / ᾿ ΄ 

πασαν παρεισεγεγκαντὲς, επιχοθρΊ}Ίσατὲ 

ποια το]ή/ ἴνα στοαί Ώαγ οῇ {ο Ποτά Ίναβ ἆ9- 
(εττοά :; απἀ, Πανίης ἀεδοτίρθά 15 οἰγομπηδίαποςς 
ππά οοπδεφαθισθς (1η ΝΕΟ ἴλεγοθ ἶ5 α δίτοπσ 
οοἰποίάεπσς ΙΝΙΠ {πο αοσοιπί σίνει ϱΥ 9ἱ. Γαιι), 
μα φὐ]οίης θαἡαῦ]ο οχ]οτίαἴίοΏς {ο Ῥγεραγε {ΟΥ 

Οναί πιοιποπίους Ρρετίοά. ΑΙἴετ ΥΝΠΙΟΝ Ἡθ οοη- 

οἰαάος νν α ἵτα]γ Αροσίο]ίσαὶ οοπιπιεηάαίίοη οί 
ενοπα {ο [λα σταςο οἱ 9. 

ο... 1-4. μας ναιςες οοπίαἰπ {πα Ιπίτο- 
ἁμοίίοπ ἴο να Ερίκί]ε, ἵπ ΝΠΙΟΝ, α[ίοί αβθετί]ησ 

μή Αροβίο]ίς οἰαγασίοτ, απά αἀάγεδδίηᾳ {πε Ερίς- 
ο {ο νο (θοπίϊο οοηπνοτίδ, Φί. Ρεΐετ εα]αίες 

ποια. απά τοιπίπάς ἴοπι ναί πεί ΟΠη]δίίαῃ 
Ρτίνί]οσες Ίνετο ολα ἴο πο (ανοιγ ο[ ἄοά 1η 
Οµηῖκί, απά ἵπ οοηΏ56απσηςθ ΟΡ {πο πιἰταομ]οιβ 
οβαείοι οἳ {νε Ηο]γ Βρὶγ. (ΒεπδοΠ.) 

1. τοῖς ἰσότιμον --- Χριστοῦ] Ῥτοβ. 9οβο]εβε]ά 
νο] τοπάθης: “' Το Ἴνοπι ναί Ἰανο οὐίπ]μεά Ἰΐκο 
Ρτεσίοιις Γα1 τα συ 15 1η γση{ίεοιςηεςς ο{ οιΙΓ 
(οἆ απάἀ Βανίοιτ ᾖοθας Ολτίςί. Βγ “ Ι ἵη 
νο τἱσμίαοισηοςς ”΄ πθ απἀθείαπάς, “΄ α5 {ο οῦ- 
1ροί οὗ [απ ]χ, 5ο Ἠοπη. ΠΠ. 20. διὰ τῆς πίστεως ἐν 
τῷ αὐτοῦ αἵματι. Τ]α οοη»ίγιαοίΙοΏ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
κ.ὶ Σωτ. ἵ5 Τε 5απηθ α5 αἱ ν. 11. τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ 
Σωτ. Ἱ. Χρ. 36ο ΕΡΗ. ν. ὅ. ΤΙέ. Π. 10., απά αἱδο 
νο πιαςίθτ]γ ποίθ Ιπ Ἰα5βοαίίοη οῇ {ο ΓθηάείΓ- 
ἴπα', ους (αοὰ απά Βανίουτ,” Ὁγ Βρ. ΜΙάάΙ., γιο 
Ῥτονος Εἶναί “' έμε ραβδασθ ἶς Ρ]αίΏΙΥ απά απεφαῖν- 
οσπ]1γ {ο 6 απἀργείουά α5 απ αδευπιρίίοη {μα 
Ίθεας Οητίςι ἶ5 οας οἆ απά Βανίοιτ.”. Τπο ψογά 
ἰσότιμος ἵψ {οτπιθά 5ΙπηΙ]ατ]γ {0 ἰσόμοιρος. Τ]ι9 ἴΘγπι 
λαχ- Ἠπ5 τοίοτεπος {ο 5α]ναίίοη Ρείησ οοηςιἀεγαά 
35 ΠΠ ἐπ]είαποε. θε 1 Ρεί. Υ. ὖ. Δικ. ἀεποίεβ 
πποᾷς οὗ Πηκιβοαίοη, ο Ὀεσοπιῖηρ τἰσηίθεοιβ, αρ- 
Ροἱητεά Ὁγ ους ἀοά απ βανίοις. 

9, ὡς πάντα ἡμῖν --- ἀρετῆς.] ἜΤ]ο οοηβίταοίῖοπ 
(νο ἵς (οτιπος) ἶ5δ (μας οἰθατοά Ὁγν Ροΐέ: ὡς 
τῆς θείας δυνήµεως αἰτοῦ πάντα τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέ- 
βειαν ἡμῖν δεδωρηµένης, διὰ ---- ἀρετῆς (ὁι) ὧν --- Φθο- 
ρᾶς) καὶ αὐτὸ τουτο, ὅσο. ΤΗ9 8εηςε 15, “΄ ΓΟΓ18- 
πιαοἩ ας ἀοά, ΘΥ Ἠὶ5 Α]πιϊσΏίγ Ῥοννες, Πα(] Ὀθ- 
εἰοιγοά οἩ 5 αἲ] (ήπσς Ρροτίαϊηίπσ {ο [ο απά 
ροά11πεςς,. οίετπα] Ἠαρρίπθβς, απά {πο Ἰο]ίηοςς 
νο 18 {ο Πἱ α5 [ος 1. Τε Ὀεςί 0 οπηπιθηία{ογβΒ 
3τθ αστοθά, ἴἶχαί δεδωρ. Πετε απάἀ ποίῖ αῇίας, 18 {ο Ὀα 
(π]κθη ἵῃ 4Π αοΐ]νο 86Π86: απ Ιάΐοπι Γοαπά ἴπ γετῦς 
συμίοὮ νναπί ἴπο Ῥοτίοσοί ΜΠιάά]α, Ιπβίεαᾶ οὗ νΥΠῖο]ι 
νο Ῥαφείνο 15 α9οἆ. Εκαππρ]ες ατα αἀάποςά ὮΥ 
Τ,οθ5η. [τοπι ῬΗϊ]ο. δΔιὰ τῆς ἐπιγνώσεως β]ιοι]ά 
ογἼπρς, Ό6 τοπάφτεᾶ, “΄ ὮΥ ία Ῥγϊησίπσ 15 {ο {πθ 
Όλος αν ο: αοκπον]εάσπιεπί ος.  Διὰ δόξης 
καὶ ἀρετῆς ἵδ, Ὦ} Παπάἰαἁγς, Γοτ « Ὦ} Πὶς σ]ογίοιβ 
ὈεπίσπΙ{γ,”. ος, 48 80ΠΠ6 οχρ]αίη, Ροντ; ΤαίΠοας, 
εκεε[]ρποε. Ῥεε 1 Ρει. Π. 9. 

4. δι ὦν.] Γ]ο ὧν ἵ8 ὮΥ εοπιθ γε[ετγθᾷ {0 δόξης 
καὶ ἀρετῆς ; ὮΥ ΟἱΠΘΥΕ, {ο πάντα. Ἠοί] τε[ετθηοσς 
ΤΩΛΥ 6 ππθπηέ, 1. 6. ὁ Ὦγ αἰ1 νυλ]ο] (Πίπσς.. ΒΥ 
ἐπαγγ. ἄτο πεπη{ {λα (1ο5ρ6ε] ρτοπιίθες ο{ Ρατάοη, 
επ εαἰναίίοι (Ἡτοισῃ ΟΠτὶςί, 

--- διὰ τούτων ----φύσεως.] Τ]ε 86Π59 6θοπι5 {ο 
ΥΟΙ.. Ἡ. 4 ν 

» 9 ’ ς ῤ ) 3 ευ 

εΝ Τ πίστει υΌμωγν τή αφετΏ, 

Ὀα, «6 ἵπ οτάετ ἰπαί, δεῖπσ οχοῖίοᾷ ΡΥ ίπεςξε ῥΡτοπῃ- 
ἴ6ες, γοι πιὶσηί βίγῖνο {ο Ώεσοοππο ραγίακοετς [07 
Ἱπίαοη] οϐ α ἀῑνίπε παίατε ;”” ΠάΠΕΙΥ, ΡΥ (ναί 
Ριτίγ απά Ἠο]]ποςς, ΥΥΠΙΟΙ ἶ5 5ο οα]]εά, α5 Ὀθατίησ 
α οθτίαἰη θΙπη]]αγΙ{γ {ο ἴΠο Ὠ]νίπο ατίθυ{ες, απά 
Ρεϊπσ Ῥτοάισοεά ὮΥ Ὠϊνίπε Ιπῄιεηποθ. 36ο {πθ 
Ίοησ απά αρ]ε Νοίθ ἴπ Ργοοξ ο{ (Πῖ5 5εη8ο ὮΡΥ Βεη- 
80Η, απά αἱ5ο Βρ. Βι]] ἨΗατπι. ΑΡ. Ρ. 40. γΙΗι 
α τείθγεηοθ {ο ἰΠί5 ραβεασε 1 15 βποΙγ οΏβδετνεᾶ 
ΡΥ Οπἀάνοτίῃ, Βεγπῃ. ΟἨ 1οἨη Ἱ.:  Τμο (.ο8ρε! 19 
ποίμίησ οἶδε Ραΐ (οἆ ἀεδοεπάίηπς Ιπίο ἰπε ννογ]ἀ 
ἵπ ουχ ΓοτΠι, απἀά οοηγετδίησ νι 5 Ἰπ ους 
ΗΚεΠεΒς; ἰλαΐ Ηε πηὶσηί αἰλατε απά ἆτανν α5 αρ 
{ο (οά, απά πιακε 5 Ῥατίακετ οἱ 5 ἀῑνίπο 
{ουπι. (οἆ ννας {πεγείοτε ἱποαγπαίεά απά πιαάε 
ΠηςΗ, {παί πε πιὶσ]μί ἀείίγ 5, ἐναί ηα πιὶση{ πιακε 
λο Ρατίακετς οἱ ιο ἀἰῑνίπο παίυχο.’. (ὁ Ρεϊῖ. 
1, 4. 

τν) ἴπαο ννογᾶς [ο]]ον]ησ ατα Ροϊπίεά οαί {λα 
πια ΝΥΘΤΕΡΥ ἰλ]5 15 {ο ο αἰίαϊπεά --- ΠαΙΠΠΕΙΥ, 
ὮΥ εδοαρίης {ια ρο]]αίίοης ο{ {ίς ν]ο]κεἆ ννοτ]α, 
αγὶείησ ΠΟΠ οατηα| αβρρεί1{ε5. 

ὅ ---Ἱ. Τ]ε Αρορί]ε Ἰετε οα]]5 οἨ Πὶς ΟΠγκέίαπ 
Ὀγείμτεη ποί {0 γεδί ἵπ ἰπεὶχ αρρατεηί οοπΥειδίοη, 
οἵ {116 το[ογπιαίΙοη οοππθοίθά ΙΕ 1έ, ο: 6Υεη Ἰηπ 
Ώιε Ρεσ]ηπίησ ο{α τεπεννα] {ο α΄ ἀῑνίπο παίατο : 
Ριΐ, ἀερεπάῖπσ οἩ {ο Ργοπιίςκος ο{ {λε (πορρε!, 
απά ριτείησ {θ οπ Γοτ ννμΙο {11εγ Ίνετο σίνεῃ, 
{ο /6 οἰεπῃδα {Ἠεπιβε]νες {ποπ αἱ] ””. τειπαϊηίησ 
««βμ1ηθ5ς οὗ Πες] απἀ ερὶγί{,” Ῥετ[θοίϊπσ Ποι]- 
ηθςς έΙπ {Μο {δατ ο{ ἀοά.” (Βοοῦί.) Το ια 
ἰαέεγ Τε αἀγοτί5, ἃ5 πε οοπαϊῖοη οἩ νη]ο] 4ε- 
Ρεπάς {16 ΓοΓΠΠεΥ, Ἐογ, α5 Βρ. βαπάετδοη, 1Π Πἱ8 
5εεοοπά 36γπῃ. αἆ Ρορια]απῃ, 5ΠΟΥΥΕ, «ία Ῥγοιηϊδες 
οὗ ἀοά ατα {γπε, Υεί {εγ ατα οοπάΠἶοπα], απἀ 
5ο] α5 πημδί Ῥο 6υεΓ πἀεγείοος ΨΙΙῃ α οἰαμςα ος 
γοςργναίΊἸοη ΟΥ οχοθρίοη, Ι. 6. ΟΓ οὐείοπερ, 38 
Ιῃ {ο οηπ5ο οῇ Πὶς5 (Ἰγθαίθηῖησς, οἱ γορεπίαποο. 
Ἠμοιι]άδί ποια {πεῃ πονν Ίου {οι ατί {ο ϱεΠίεΓ- 
{αΐη (ο Ρτοπιίθθ5, απαά νυν ννμαί α5ειταποε {ο 
οχροοί {ΊἨεπη, ---- [ απβννετ, ΥΕ] α οοπ/άοπί απ απ 
οὐεᾶίεπέ Ἠθατί. Οοπβάαεηπί, Ώθεαμςο Ἠο ἶς ἴτιθ, 
Οιναί πα ρτοπηϊβος; οδεαϊἰρπέ, Ώ6ςαα5ο ἰἐπαῖ 5 ἴμθ 
εοπαἰίοπ απά6Υ ννλίο] Ὦε Παίᾗ ργοπηίςας.” 

--- καὶ αὐτὸ τοῦτο.] 34βΡΙΥ κατὰ, «έ {ΟΥ Ώπί6 Υειγ 
τοαᾶδοη 5” ᾳα. ᾱ. « Φίπος (αοά ας ρταπίεὰ αἰ] ἴπε 
ππθαης οΓο]ίπεςς (νυν. ὅ, 4.) ἀο φομ” ρατι.. Της 
γιενν οῇ ια οοηρίἰταςσίῖοη απᾶ 5εηςε ἶ5, 1 Επά, 51ρ- 
Ροτίθά Ὦγ Ῥτοί, Βομο]ε[., Ἡ]ιο αρί]γ οΟΠΙΡάΓΘΘ 
Ευτὶρ. Οτεςί. 051 --- 8. εφεῖς, ἀδύνατον ; αὐτὸ τοῦτο, 
τοὺς φίλους Ἐν τοῖς κακοῖς χρὴ τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν. 
Ὑπουδὴν πᾶσαν παρεισ. ἵΒ ποῖ θ]] ἴακεῃπ, ΠΠ 
Ἐοξβοππῃ, απἀ οίἩετς, ΓΟΓ σπουδάζοντες ; 8ἶπος ἴιθ 
εχριθβείοη βισσεξί5 ίΠε οοπίτ]ρα!πςσ οῇ ο ΟΝΗ 
ΒΙΤΘΠΙΟΙ6 ϱΧοΓΙΙΟ0Π8, ἵπ οοὔροταίίοῃ υγ] Ίο 
ρταοθ οῇ ἀοά. Όεο ΡΠΙΙ. 1. 12 ὃτ 19. 

--- ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ἡμῶν τὴν ἀρετήν.] 
Τη οτάατ {ο τὶσηί]γ απἀετείαπά {πα 5θεηεο οἱ {18 
οχρτοβΣίοη ἐπιχορ., (ΠΙΟ ας Όεοι γατίοιβ]γ, 
Ῥιΐ, ἴπ σεηετα], ανδρες εχρ]αίηεςᾷ), Ιΐ 18 



922 ϱ ΡΕΤΕΡΕ, ΟΗΑΡ. 1. 6, 7. 
3 Π -” 3 - ᾽ ” ΄ δὲ ” ν ’ ᾽ 2, ιά . Π δε - 6 

ἐν δὲ τῃ άφετῃ την }γ)ὠσιν, ἐν δὲ τή γγωσει την ἐγκρατειαν, ἐν δε τη] 

Ί ία τὴν ὐ ἡν, ἐν δὲ τῇ Ὁ ᾗ τὴν εὐσέβειαν, ἐν δὲ τῇ Ἰ ἐγκρατείᾳ την ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ υπομονή την ν ῃ 

Ρτορος {ο αθοθτίαϊπ {ο παίιγε ο) έιο πιείαρ]ιον. 
Τμ] Ίαν Όδει ἴποισ]ί ΡΥ Ὠοάάγ. ἰο Ῥο ἀθτινοὰ 
(Γοι ειπε εαάεγ ο α άαποε; α. ᾱ. “' Ἰεαάῖησ αρ, α8 
ἵπ α ἀαπος, ία γἱτίαες5 οπο α[ίοι αποίµοετ.”. Βιΐ 
ναί ἵ εαρρορίης απ α]ηδίον Η{]ε εαίαὺ]ο {ο ἴ]ο 
βείγΙα οῇ ἴ]α 5αοτεᾷ υτίίος, απά {πα ολαταςίετ οΓ 
Όνο Ρτοξοηί Ρραββασθ, ΝΟ νΠΙοΗ 54ο) απ Ίπιασθ 
οι] 11 οοππροτί. Τί επου]ά ταίπετ 5εαπῃ {ναί 
Ότο ππθίαρµος 19 ἀθτῖνοά ΓΤΟΠΏ {ιο ρογδοπι τθ]ιο Γ1- 
πίκ]ιρά {ιο επμεπδεδ ΟΓ ἴΠε ΡΙαγΕΓ5, 5ΙΠσΘ6ΓΕ, παπά 
ἀαποςτ αἱ ἴπε ριδ]1ο [ββΐνα]ς. Ἀεε Ῥοΐει5 Αη- 
Μο α1168 απά Ραππαδίας 4ο Ὀδισίς, Ο. ΠΠ. Ρ. ὅδ. 
ΒΗ6Π, Ιπάθθά, ννα5 {λε ργ]πη]1νθ 56η5θ ΟΓ χορηγὸς 
ίσο] ννοτὰ α[ίεγννατάς οππηθ {ο ΠηθΘαΠ σεΠοτα]]γ 
1 ιμίιις δρρεα(ίαίογ. ο Ε]αἱατο] ἵπ Ῥοτίε]. 54Υ8 
ο Ρετίε]ες: ὀαψιλὴς ἦν χορηγὸς ταῖς γυναιςί. Απά 
8Ο χορηγέω οὔἵει βἱρη]βθς 5ΙΠΙΡΙΥ ἴο δαρρίη ΟΥ 
Πιπἰκ]ι. 366 9ίεΡΗ. Τη68. 106010. Απά, αοσοτ- 
Ιησ]γ, ἐπιχ. πημςί ϱἰσηΙγ ἴπςιψεγ δαρρεα[ίαίο, εκ- 
Πθοείαε, ρτωβίαίο. Τ]ο ἔοτος απἆ Ρρτορτίείγ οῇ ία 
ἐπι ννΙ]] αρροαατ ΓαΤίΠογ οη. 

Τ,εί 5 πουν οοηεἰἀθγ {πε σεποΓα] δεορε απἆ 
ἀεξίσῃ οἱ (5 Ἱπιροτίαπί Ῥαβδασθ, ΡΓΕΝΙΟΙΣΙΥ {ο 
{γεαίίησ οΕ 1{ 1η ἀθίαΙ]. ἜΤ]ε 5οορθ 866ΙΏς {ο Πανθ 
ρεση, {ο Π]αξίταίο νν]αΐς {Π6γ ατθ {ο ἆο ἵπ γδίαΓη 
[ος (4ο5 ΠΕΤΟΥ ἴπ οα]]ῖπσ {παπι {ο βα]ναίίοπ, απά 
ἵπ οοδροταίίοη νίῃ Ηίδ στασε {ο επαρ]α (επι 
ΡοίἩ {ο νυν] απ {ο ἀἆο. ΤΓΠογ ατο [αΛΓΗ]]Υγ {ο 
ἀϊδομβαισα αἲ] ἰπεῖτ ἀπίίος, Ῥοίμ οῇ Γαδι απἀ ος 
Ῥ/αοίΐίοε,; απᾶά (ο Ιαΐΐογ ατα ἀῑσθείθοά ἵῃπ γοσιίαγ 
ογάρν, απά να θεαα1 [αἱ σγαάα(ἶοπ, (15 ἵπ Ῥοπι. 
ν ὃ. 86ᾳ.; ΥΠ]. 29, 56α.} κ. 19. 5εα. ὧἷας. Ἱ. 9. 5εα.), 
ννογοίη ἴ]να ργῖπαῖρα] ΟΠτ]δίίαπ ν]γίηες αΤθ Τ6ΡΙΘ- 
βοηίο Ὁγ α οσα] οἶιαῖπ, οἱ ννπΙοἩ {πα νατίοις 
Ρατί5 ατα Ἰπ]κοά {οσείμογ; ΕΑΙΤΗ Ῥεῖησ ας Τί 
ν/ογθ {16 πιαῖη απά ΡΓΙΠΠάΤΥ Ῥτϊηοῖρ]ο {Ποπ νΥΠ]ο] 
Όμο νατγίοις Ἠπ]κς οῇ νἰτίαο ατο βαςροπάθά; απά 
ΟΠἨΛΕΙΤΥ αξ Ροῖησ {ναί οοπηρ]θίΊνο ἡ1π]ς ἵη ννηΙσοἩ 
π]] ἔμαο οίμογς (ογπη]παίθ. ἜΓ]α νἰτίαας, ίοο, αἴθ 
δρεοίβρα, Ὦν νναγ οῇ εχαπιρίο; ἩΠΟΙ 3ἴθ Ίο Ἠθγθ 
(ΗΗ ΦΟΠ1Θ) {ο ΓαΠοΥ α Κῑπά οῇ «Υ/δίοπι οἳ Οτῖς- 
Ώαη νΙτίποςδ: ΠΟΥ Ρροτ]αρς {ο τοβηθ {οο ΠΠΙΟΙ η 
Όιο ο/4ες Ἱπ νΥμΙοὮ ἴΠ6Υ ατο ῬΡ]ασςᾷ, ᾖοήοροη 
ΕΛΙΤΗ απά ΤιονΕξ. ΊἈΝαγ, Ρ6ΓΊαΡ8, αίἴογ αἰ], {Πο 
Ίάεα ἹΠπ ἴπο Αροφι]ο”ς πηἰπά Ὕνας ποί ἰΠαίοβ κα 
οἰιαύῃ 5αβρεπάεςᾷ οπ α Ρος,” Ραΐ, αοοογάἶπς {ο {6 
ορίπίοπ οϐ Βρ. Ὑγατυιτίοη, (ἵη α- πιοδί ππαςίοτ]γ 
ΒΘΓΠΙΟἨ οἩ. {ῃ]5 {οχί,) “« ναί οἳ απ οά{βερ οοηβῖςί- 
ἴπσ ΟΠ Π1γοε οοι/808, [τοπ ννηῖοὮ ἴ]ο Αροί]α 
ΠηΘΙΠΕ {ο Ἰηδίγαοί {ποια 1π {ο Ππαίατο ο (ναί 
Οία. εΙβοπίίοη {116Υ ννεγο {ο ταῖδο οἨ {]ο 
[ουπάσίίου οὗ Εαν” Της νίονν ἵδ, ΤΙ τἰίηῖς, 
πηπο οοπβτπιοᾶ Ὦγ πάς 20, 91. τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν 
πίστει ἐποικοδομοῦντες ἰαυτοὺς --- ἑαυτοὺς ἐν 
ἀγάπη Θεοῦ τηρήσατε. Ἐοτ ἴἼοτο ἴ]νο ρτεςθηί ραβ- 
βπσο νίας ονἰἀαπί]γ ἵπ νο πηῖπαἁ οῇ 5, πάς, αφ 
ἱπάσαά ννας {]νο νν]ο]ο Πρίκί]α, ννηση Ίο νντοίο 8 
ονη. ΕΒυί Όνουσ] ννο ατο ποί {ο Ιππασίηο Ίθγο 
πηΥ Γογπια] δλίοηι ο{ Ογϊκίαη νἰτίαος; γοί {Ἴχοδο 
Ν{ο]ι αγο δρεοϊβοὰ αρροατ {ο Ὦθ ρ]ησοά ἵπ τοσι]αγ 
ογάοη παπά νν α ἀα]ροταίς απά αγί[α] ἀἱρροφίείοι 
Ώνοισ] {πο οχποί παίµγο ΟΕ νο αγγαησοπηση{ Ὠπβ 
ὕσεου. Π] απἀετείοοά Ὁγ Οοπιπιθηίαίοτς απ Ἐκ- 
ΡΟ5Ιΐ015, απᾶ αἶοπαο Ῥτοροτ]γ Ροτοοϊνοὰ Ὦγ (ο 
οπρασ[οις απά ροποίγαί]ησ πηϊπά ο) νο Π]ηβίτίοις 
Ρτο]πίο αΏονο πιοπίοποά. “ΟΡ ή Ῥ]άΐπσ 
(54Υ5 Π6) νο Αρορί]ο Ἠας πιπγκοὰ ου πο [οππόᾳ- 
ἤση, ἤχος (νεο Ὀαβῖς, Ρτορογ(οποᾷ {ο ΙΠΟΠΙΟΟΥς, 
πάοτησά πο βαροτείγασίατο, απά ογονησοά {ιο 
απο] νι να το]οςί ο{ ππαἰοτία]ς, Απά αἲ] Εχίς 

να ϱαο] ]αείίσα οϐ 5οΐθπος απά ευρ]παϊ(γ οὗ 
(πουσηί, ναί ΘΥΕΓΥ [οτεσοίπρ νΙτίαο σ]νεε »ίαὈΙ]{γ 
ίο ἴ]α {ο]ονίπσ; απἀ 6ενετγ [ο]ονῖπςσ Ἱπρατίβ 
Ρογ{εσίίοή {ο εἰναί ννμίοἩ ννεπί Ὀείοτθ: νετε {]θ 
Ώμτοο οτάςτς οϐ Ε6 ΠεανεπΙγ ατολθοίατε, ἴθ 
ἨὐΜΑΝ, ο ΏΙΥΙΝΕ, απἀά ΒΟΟΙΑΙ, ΥΙΓΙΗΕΡ, ατε 80 
πηπδίετ]γ ἀἱβροφεά, (ιαί να /ήπαπι απά δοείαἰ Ἠανθ 
Ώχείχ Ρτοροί εἰτεησί]5 απά ρταςες Ποϊσηίεπεὰ απά 
επρροτίεά ὮΥ ἴε οΟΠΙΠΙΟΠ οοηηθοίίοη οῇἳ Όιθ 
αἰυίπο. Το ρτουθθά ἴο απ εχατη]παίοη οἱ {ο 
ρατίίου]ανς, έ. Ῥεΐετ, α5 α ιοΐσε πιαδίεγ-δµἱ[άεν, 
(1 Οοτ. 1. 10.) εἴοσφες {οτ 5 Γουαπάαίίοη {ωαῖ 
ποοκ οἨ νο] οι Τιοτά Ῥγοπηϊδεά Ἠ]πα {ο Ῥιω]ά 
Όνα Οτο], α5 ἀῑτεσίες ΡΥ {πε βαπιθ Ὠ]νίπε ριτῖέ 
να δὲ. Ῥαυ], νηο 8αγ8, ΄ ολοι Γοιπάαίίοῃ σαἩ 
(ου οασΒ{) πο ππαη {ο ΙαΥ, ἴπαπ ναί ἶ5 Ἰαἱά, νΠ]οἩ 
16.505 0Ηπ1ςτ. Βυαΐ, ἵπ οτάεί {ο οοιπίεταοί 
(νε 6ττος ({Ἠεπ ἴοο Ρτενα]επί) ΝΠΙοἩ τεσατάεά 
{αι αξ αοπο ςα[Πο]εηί {ο Πακ πιαπ αεεερίαρ]α 
{ο Πὶς ἨΤακετ, απάἀ ννίουί σοοᾷ ννοτίκς, επ{]εά 
ἨΙπη {ο {λε τθυνατά5 οῇ {Πα (ο8ρε] οονεπαπί, ἴηθ 
Αρορί]ε Πτεί οη]οίη5 5 {ο αάά ος Ῥι]]ά Ὑἱτίαθ 
αροη Εαἰμ.  Ἠετε, Ιί 15 ας, πηοδί οϐ {1ε ργῖη- 
οἴραὶ Οοπιπηεπία{οτς (α5 τοῖ., Ηαπωπι., Μεποςῇ., 
Ζεσος, πι] ι, ΥΙΟΥ, Βεηφδοπ, Ὠοάάςγ., ΥΥε1]ς, 
παπά ΑΔ. ΟΙατκθ), ἴακο ἀρετὴ ἴο βἰρπΙ(γ “«οοιγασε [ 
παπά οοηφίαπογ [π Ρτο[εδείης έε Γη{]:  α 5ἱσ- 
πΙβοαίίοη οϐ πα ννοτὰᾷ ΓΠεαπεπί ἵπ ἴ]ο ϱ]αβείσα]. 
ντ]ίουγς, {γοπι Ἡοπιεγ ἀονηννατάς. Τη τθαβοηβ. 
αβεϊσπος {ος {πε αὔογνε Ἱπίετργείαίοπ ατα {ας 
εχργεςθεἀά Ὦγ (τος: 1. Τηπαί ἴΠειε 16 ἵπ Ι]ί8 
Ραβεασο α Ῥοαυ][α] σγαδαέίοπ. Απ 241γ, ««5ε- 
απυπίας ππ]ία. νἰταίαπη. ποπιῖπα, απά {πεγε[οτθ 
ἀρετὴ οαπποί Ὀ6 Ἠοθτα ἴακαῃπ ἴπ {ο αδαα] 8εηςε, 
δυ{ πηαςί Ός Ιη{θγρτείεᾶ /ογζέμάο. Τ 15, πονγενοτ, 
αὈἱγ ρτονοά ΡΥ Βρ. /ατρυτίοἨ,, Ολαί ἴπα νετγ 
Ῥοδαιίγ απά οοττθοίηθςς ο {πα ρταάαίίοη ἀερεπά 
ΟηΠ ἀρετὴ Ὠαῖησ {ακεῃ Ιπ ἴο σεπεγαἰ 5ΕΠ88, 38 Ιῃ 
ΡΜΙΙ. ἵν. ὃ, απά οἸςαιηετο ἴπ ΘΦοηρίατο. ΊΝοί {ο 
ΠΙΘΠ{ΙΟΠ {Επί ἀρετὴ ΠΘΝΥΕΙ Ἰα5 {με 56Π5θ εοπγαςε 
ἵῃπ ιο Ν. Τ. οἵ με Παρί. ΤἨε εοηειπηηαίο αρί- 
πο55 οῇ ἀρετὴ ἵπ ἴμε αδυα] 5εη»ο, ἶ5 Υνε]] ροϊπίεά 
οί ϱΥ Βρ. Ἠλατυιτίοῃ α5 Γο]ουνς: έέ Έτοπι Ἠθησθ- 
Γογι Γαλ, ννπῖ]α 1 ννας βἶπσ]α απά 5οΏίατγ, Τ6- 
πια]ηθά ἀεαᾶ, 35 ιο 5αοτεᾷ υτίίετ αχρτοςεθς Ι, 
Ῥοΐησ {ας οἰοί[ιοά ροπ ὮΥ νὶτίαθ, Ὀδσοοσπιος ανα 
απά νίσοτοις, απά ργοάιοίίνε οἱ αἲ] ἴἶαε βαῑίς οϐ 
στασθ απᾶά ἹππποτίαΠίγ. Απά Ἠιπίμε, ἵπας ετοοῖ- 
οἆ, τεσσίνος α ταοοῖρτοσα] αἀναπίασο Ώοπι Γαἰδι, 
Τ]ιο ννασ](ησςδς οῇ απσι]άθά ΤΘάδΟΠ, απάἆ {16 γίο- 
Ίοπος οΓ 1]]-Ῥα]αποεά ΡαξδΙΟΠΡ, Ὠαά τοάασθά ΜΟΕ ΑΣ, 
νιΕΤΟΕ, Ροίῃ ἴπ ργϊποῖρ]θ απἀ ρτας!{σα, {ο 5ο 5μαά- 
ΟΝΥ απά ργοσατίοας5 απ΄ οχἰδίεηοθ, (λαί {λα ννὶςεςί 
ἵπ ο Ῥασαη ννοτιὰ σου] ποί Γοτῦθαγ Ἰαπιοηί- 
ἵπρ ἰ{5 Πο]ρ]οςς οοπάίοῃ, απά ουνπῖπσ {λαί ποῖ]ι- 
Ίῃσ βηέα τονο]αίίοπ {Τοπ Πδανοῃ οου]ά τοσ]]ζο απἀ 
επρροτί . ὍΤ]ηαγ πιϊείοοκ (Πο ἵταο Γοππάσίίοῃ 
οἩ Μονταίν : 8οπιθ ρ]αοῖησ 1{ ἵῃ ένο παίΊνο οχοε]- 
Ίεηοο οἳ νὶτίπα, οίπογς ΙΠ {ο οχίθγίογ Ώοπθβίς, 
ο) ννμῖο] 1{ 15 ργομσίῖνο. Τη6γ ννοτο Ἰαβι ἀοφίῖ 
(πΐα, απά οχροςοά {ο {ο 6ο γασο οῇ ππσονογηθά 
Ραβίοης, ννλ(οι{ αἴά, απά ντ] αποθτίαϊπ ργοβρθοξ 
ο τουνατά. Βιί 1 ννας ίπο Πἱεροπεαίίοπ οῇ Γαλ, 
ΝΠΙο (αασΏί ας ἐμαΐ ἴο {τας Γοαπάσίῖοη οἩ Μο- 
τα) ννας οοπαρ]ίαπσθ {ο {νο νν]]] οῇ οι Οτθαίος 
απά βονοτοῖση Τιοτὰά. Τί ννας αι πνη]οἃ εηᾶ- 
Ρ]ου 5 {ο καγπποπ{ αἲ] ἴ]να ορροβ!ἑἶοῃ ο (θ 
Ροµίο5, ϱΥ Ἰο]άΐησ οι {ο 15 απ΄ Ιπβηϊίο τουνατά 
ππά ννμίο] (ἶχο αφαἰκίπηςσς οῇ ἴἶνο Ἠοῖν Βρίτε Ἰναί 
Ρ]ασθὰ ννμίη οαχ τοασοἩ, Βαΐ (ποισῃ Ἐτγίμε Ὦθ 
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γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεοναζοντα οὐκ ἆργους οὐδὲ ἆκαρπους κανθί- 

επ]οίπθά Ίετο απά εἰ5ενήετε η Βοτίρίμτα, Υαί ΙΓ 
νθ εχρεοί {ο βπά ἴπετο αΠγ τεσι]ατ οἵ πιείποάίσα] 
Ροάγ οΕ πιογαλίγ, νο 5α]] Ὄο ΠΙΙΕεὮ πηἰδίακεῃ. 
Ἠ/ΙΙΠ τεβρεοί {ο (5, πα Νε Τεδίαιπεηϊ, αἲ] 
αΊοησ, ΓΘίΘΓ8 15 {ο αποί{ει σαϊἀθ. Ἐοτ ἀοἀ, παν- 
ἴπς Ὀδίογο τενεα]εά {ο ν/]οἰε ἀοοίτίπε ο{ πιογα]- 
Ιγ, Ὁγ πα γεἰσίοη ο παίιγε, απἀ ποπθ οἱ 4οά8 
ἀἰδρεηδαίίοις οοπίγαζἰοίίησ αποί]ιετ, 1ὲ γ/α5 εποιισ]ι 
{οτ ἴο Ετδί ίαασ]ιθις ο{ Ογὶκ]απΙ{γ, νηθη {6Υ 
Ρτθασῃμεά τρ Ἠγέμο, ο τε[ετ {Παῖτ {ο11ουνεΓ5 ΠΟΥ 
Ραίίοα]αις ἴο ννλαί παίιταὶ το]σίοπ ἴπασλί οοη- 
οοτηίηπσ Ἡ, "Τμ Ὀείησ 85ο, απά ἴλαί πε ρτεαί 
Ῥαπάθοί οϐ ια Τμανν οἩ Ναίιτο ἶ5 {ο ϱθ 56αγο]ιθἀ 
απά 5ἰπἀἶθά, ἵπ οτάθτ {ο αἰίαίῃ α Ῥετ[οοί Κπουν]- 
εὐσε ο πιοτα] ἀπίγ, (πετο ἶ5 ποοὰ οἱ ΠΠΙΟΕ ραίηθ 
απά οχογοῖ5θ οἱ παπά, {ο Ίθατη ἴλαί Ἐτγίπο ννλΙο] 
νθ ατθ Ἠθγθ οπ]οίπεά {ο Ὀα]]ά προῃ Σα.) 

ο Το [οτοροῖηπσ νἰθν αἀορίθά Ὁγ ἴπο Ιθατπαά 
Ῥτε]αίε ἶ5, ἵ ννοι]ἀ οΏβετνθ, οοπβτπιθά ΡΥ ναί 
οε, Ρα] βαὖ, ΡΗΙΙ. Ἱν. 8. (ΥΥΠΙΟἨ Ρα55ασο 56ΕΠΙ8 
ίο Ἰανε δει Ἠαά ἵπ νίθῖν ΡΥ 9ἱ. Ρείετ) : τὸ λοιπὸν, 
ἀδελφοὶ, ὕσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνὰ, ὕσα δίκαια, ὅσα 
ἀγνὰ, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα ' εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ 
τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε. νετ ππατκΚ {ηθ εκ- 
γθβρίοη ἀρετή. ΟΓσουτςε, ἴέ γνας Ἰ6βί {ο Ναίυταί 
εἰἰσίοπ {ο ἀθίατπιῖπθ 1ρ]ιαί ὙεΓα ἴπεςθ σεμνὰ, δἱ- 

καια, εὔφημα, ἃνο. Δοσοτάίηρ]γ (να ΄΄ Κποιοϊεάσε 
ποχί οη]οίπεά 15 {ο Ὀε απἀθιείοοά α5 τοδρεοίῖησ 
Όνα υἱγέκο Ὀε[ίοτο ππεπ{ίοπεά. ἀοποίπο εχαί ΄΄ ιοῖς- 
ἄοπι υνλ]ο] 15 {πο τεςυ]{ οἱ έ]νο 5ἰαάγ οῇ ιο Τιανν 
οἱ Ναίπτο ἴπ ίππο ραγεαἰ{ οῇ (γαῖ]). Το υπάεί- 
είαπά (πὶς πιαϊίοι {ΤΙ]Υγ (εαγς Βρ. Ἰγατριτίοη) νθ 
παιδί οοηφίἀδτ, (παί τας οοηείδί5 ἵπ αεἰῖῃσ 
αστοσαῦ]γ {ο ος τα]αίίοη8, ἵῃ νΥμΙοῇ νε δίαπἀ {ο 
ους οοΠΙΠΙΟΠ Ἠαπιαπί{γ, ου Γε]]ούυν-ογαεαίαγθς, απά 
ους Οτθαίοτ. Ἐοτ ας Πεἰἰστοπ, ἵπ ἴπε Ἰατσεςί 5εη5ο 
ο 11ο ννοτά, Ιπο]αάθς τ]γα ἀπίγ νο ο/θ ογ5εΙ/{ απά 
παϊσηΏθοισ; 80 Ιπογα (ή, ἵη 18 Ἰατσες 56Ἠ59 ΟΓ {πε 
ννοτᾶ, Ἱπο]αάεςδ {Πο οὔὈδογτναπσος οἱ {παί το]αίῖοη 
ννθ ςίαπά ἵπ {οννατάς (4οά. Απά πΠεπ {Πε ρταςσίῖοθ 
ταρρθοίς πια, Ι{ 5 οα]]εά υἳ{μαε; νπεηῃ 1 τεδροοίβ 
σου, 19 ρἱρίη. Ἔ]εςε τε]αίίοης αγΓθ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
ἀἰξιιπσι]κ]εά Ἱπίο ἴῑπα πιαπ, Πας φοοῖαί, απᾶ ἴ]α 
αἰνίπο νἱτίαος: {πε οπά απἀ ἀεδίση οῇ αἲἰ ν]σοῃ 15 
{ο ρογ[εοί πιαπ)5 παίατος 1. ΒΥ τοβίταϊηίησ, τθσι]- 
Ἰαήπς, απά ἀϊτοσίίπα, πε ργϊναίο απάἆ 5ε]β5] αΏρο- 
Πίθς, ασεογάΐτισ {ο ιο ἀἰείαίος ο γεᾶδοη. 32. ΒΥ 
ου πναπς, Ἱππρτονίησ, απά επ]ατσίπσ, {πα φοο]α] 
Ραβδίοης απά αΠεσίίοη5, απά οπιρ]ογίησ ἴπεπα Ιπ 
Όνα 5ετνίος ο ουγ δρθοίθΒ, αοεογαὔὕιρ {ο {ιο ἀῑείαίο 
οἱ εἰιαγίίμ. Ὁ. ὮΥγ οχετοϊκείπσ οἳτ απἀρτδίαπάἶπσθ 
π [ο οοπίεπηρ]αίίοη οὗ {μα βγεί 6αμςθ, απά ΡΥ 
ου/πίησ ο το]αίίοη {ο Πίπ Ίπ εμἱίαβ]ο αοί5 οῇ τα- 
Ώοπα] νοΥΒΙρ, 1Π οτγάςχ {ο απῖ{θ τ5 {ο ΟΙΥ ΦΙΡΓΕΠΙΘ 
οοά, αεεογαἰπσ {0 {ιο ἀῑσίαίος ο σταςο. 
Τε Ἰεαγπεά Ῥτε]αίε (Ππεπ ρτοσθεςς {ο 5ποὶν {λα 

τοείργοεαί 5δετνίος νΝΠΙΟΕ Ε{γ/μο ἆοθβ {ο Απιοιυράσο. 
Κπον]εάσε (5αγ5 Ἠθ) 15 ίΠα Ρετοθρίίοη απά αί- 
ἰαἴπππεπί οῇ ΤΕΑύΤΗ; απά Ίςε/Γαί ᾖποιυ[εάσε ἰἶιθ 
Ρετοθρίίοη απά αἰίαϊηπεηί οΕ {ποςδο (ταίμς, ΝΠΙσΙ 
ίοπά {ο λα Ῥογίεοίίηπσ οϐ ος παίατθ, Βιί (νο 
οαγηα] ραδεΊοης ορεταῖπσ αἀγετεε]γ {ο 5ο] ταίῃς, 
οἶοιά απά ἁατίκεῃ να ππἀθγείαπάίησ, 5ο αφ {ο πιίβ- 
Ἰεαὰ ας, ουεῃ ἴῃ ἔοςθ ΟΡ (ιο πιοςέ 64ΦΥ ἀῑδοονοαιγ 
απά ο{ ία Ἠἰσ]αςί Ἱπιροτίαπςοθ. Αραΐη, {ο ποφπ]τθ 
α οοπιρείοεη{ 5ηατο οῇ ἀποιυ[οάσε, νε πημδί σῖυρ αἰἰ 
αἰίσοποε Ἱπ ἴο ραγβι]έ ΟΕ {ταίἩ, 8ο α5 {ο ἵτασθ 
Ἠθτ (Ἠτοισποιί Ἠθι Ὠιάάθη τοοθββθς: Όιί 1 ἷ6 
οπ]γ α ἴουε ΓοΥ (ιο ορ]θοῖ, υνηίο] οππ Πθατίϊ]γ επ- 
6αµο 5 ἵη {ο Ρρυγδι{: απἀ (Πὶ σα ατῖσο ΓΓοΠι 

ποίϊμίηπσ Ὀαέ ἴἶα ῥεαμµίη οἳ Ἱ. ΊἈον γΠί]ε Ττοε 
αβατρς {6 Ἠθασί, Τμ, πετ πποτίαὶ ϱΠΕΙΩΥ, ΥΝΙ]] 
νο α ποσ]εοίοά σιαθδἰ. ΕΒαί νε Ἠἰγίμε Ἠα8 
αβθυπιθά αγ εαῖ, ἴθ ραβδίοπ {ος ἜταίιὮ νν] 
τονἱνθ. Έοι Τί απἀ Ἠτγίμε αγε ΌννΙη-Ώογη 8ἱ8- 
ἴθι5; απἀ, νυν] οΠΙΥ α παπιε οἱ ἀϊδήποίϊοη, ρατίοἶ- 
Ραΐο ο) οπε οΟΠΙΠΙΟΠ παίμγε; τα Ὀείπςρ 8Ρρες- 
πἱαίΐνα Ἠγίμε, απἀ Ἐἰγίμο οπ]γ Ρτασίϊσα]ὶ ἸἨπιῃι, 
Απά πον {λε απἀργβίαπάἶησ π]ακε5 α [Π6θ ΡΓΟΡΓΕΘΒ 
ἵῃ Κπον]εάσε, α5 Πανίησ πο Πεαἀδίτοησ αρβρρειίεβ 
{ο παδ]εαά 1, ποτ δατίΠΙΥ Ραβείοης {ο ἀαππρ 18 
αῇεοίίοης. Έτοπι Ἠεποθί[ογίι, ία οΠΙΥ ἀαπροετ 16 
{ΓοπΏ {πε ορροδίίε απατίετ: Ιεδί {ο πι]πς8 ατάεηί 
Ίονο οῇ ἰταίῃ 5ποι]ά επσασε Ιί ἵπ αὐφίγασ[ίοης, απἀ 
οαἵτΥ Πέ Ὀεγοπά {ἴ]θ Ππιί5 οῇ ίποβο {τα(μς, ΠΙΟ 
ατα σίνεη 18 {οτ οι οοπίεπρ]αϊιίοη Ἠθγθ. ΝΟΥ’ 
ἠμ]θ {ΟΙ1Υ 5ο ππξοΠπίενοις, απἀ Ρρτοσθεαϊπσ {οπι 
α ναπί οῇ ἆπο οοπβοίοα5πεςθ ΟΡ {Πε παγτοὺν ΠΗηΙ{58 
οῇ πε Ἠαππαπ απάετείαπάίπσ, ΐ,. Ῥεΐετ, Ίπ 18 
ποαέ ρτεοθρί, γεβίχαίης. “ Ἀαά (545 11) {ο Ικπουν]- 
οσο {επιρεταποε,’) 1. 6. 8οΏΓΙείΥ, πιοάετα(ίοἩπ, οοΠ- 
Ώποπος Ἰπ {πε ρατειίέ οῇ ἱταίῃ. Έοτ α5 Ἠ{γίμε, 
νψηποιί Γποιυ[εάσε, {αἱ15 Ἱπίο αἲ] Ιεῑπὰ ο Γαπαίἰοῖδηι 
ἵῃ Ῥγαείεο; 5ο ποιυεᾶσε, νιοιί Τεπιρεταπςο, 
1εαάς (ο αἲ] Ἰπά οἱ Γεγεση ἵπ ορἰπίοπ. Ῥϊὲ. Ρα] 
οὔδεινεά, ενοη ἵπ Ἠ5 πε, {με 5οεἀς ο{ ἴπίεπι- 
Ῥεγαίο Κπον]εάσο Ῥεσῖπ {ο δρτῖησ αρ απά εργεαά 
απποησςί 5 οοηνοετί5; απἀ, {ογείοτε, οαμ{]οπ8 
Ώπεί αραϊηςί υαῦπ ᾖῬ/ηοδορΠή, απᾶ α ᾖπουίεάσε 
ἐ]αί ρι[Γεί] περ. ᾿ἘΕγκράτεια βἱσηίβος α ἰοπιροταίθ 
μ56 οῇ {Πίησα 1Π σεπεταἰ. Το ἀεποίε {πε αφεοῖεδ, 
Ώιοθ αποϊεπῖς εαἰᾷ ἐγκρατὴς ἀφροδισίων --- γαστρὸς 
νο άμποι λε. ὕπνου, θυμοῦ, οἴνου. ηεῃ 
Ώπε ερεοίας 15 ποί (ας ἀθδίσηαίθᾶ, ννο Ἠανε πο 
π/αΥγ οῇ ἀείογπι]πίηρ {6 5επςε ο{ 5ο ρεπετίσα| α 
ν/ογᾶ, Ρι{ {πε οοπίαχί. Νου Οἱοετο ἆθ Επ. 1. 1. 
μ965 {οπιρογαπῖα Ιπ ης 8ΕΠ586 ἐγκράτεια 35 Ἠετθ 
εχρ]αϊπες. 
Το τεπάετ ους Γεπιρεταπσε οοπρ]είε, ς αἴθ 

οπη]οῖπεςά {ο αάά Γαἶρπεε; 1. Θ. 1οησ-ειΠετῖπσ απἆ 
Ῥοδαγίησ υγ] {πε οοπίταϊοίῖοπ οἳ οίμετ». Ἐοτ 
Πανίησ οχρετίεησεά ἵπ ΟΥ οιοπ σπδθ, Ἠονν Ιπδε- 
5 ϱ1γ εττους Ιπβ]ππαίθ {Πεπιςε]νες ΙΠπίο {Πο παπά 5 
ηονν Ρ]αι15101Υ ίΠ6Υ α55Ιπηθ {6 αἰγ οἱ ἐτα(]ι, ννηεῃ 
σα]]εὰ {ο αοσοουπίές Πού ορθπα(ε]Υ ίΠ6Υ ππαϊηίαϊη 
Πιοῖγ σγοιπά, ννπθη πο’ Ώθσοππε 5αδρεοίεᾷ; απᾶ 
ἵγπαί Ἰαῦοιχ 15 τοαα]τες {ο ἀἱδροςςεςδς {Πεπῃ, ΘΥ6Π 
αίἴογ (Ί1εγ ατο ἀείεοίεά απἆ εχροδεά; Ἠανίησ ϱχ- 
Ρετίεπσςς, Ι 5αγ, αἲ] 118, Ίνα εΠα]] Ὀ6 νγε]] Ιπο]Ιπεἆ 
{ο Ῥθατ νι ραΐϊοπεο πε οοπίγαἀιοίίοη οὗ οἱΓ ΘΓΓ- 
Ίησ Ργοίμογ. 

Το Γαϊεπορ νο ατα επ]οϊπες {ο αἆά «οάήιεδς ; 
απά ἴλεῃ, α5 δἱ. απο οουηςε]ς πς, 6 “ ]εί ρα- 
Ώεπος Ἠανο Ἠεγ ρετ[εοί οτί. Ἐοτ ί]εῃ ΡΥ {8 
ΠηθαΠ8 σοά]1ηπο55 σαηποί ἀεσοποταίο οἰίῃποτ ΙΠπίο 
{απα(οἴδπ ογ Ὀϊσοίσγ, Ὀα{ ννΙ]] τοπιαϊη 5οὔῦθ6γ απά 
τα(]οπα].  Απά γεί ίπετο 15 αποίμεγ ἆαπσετ {ο 
νΠΙο 1 6 οὐποχίοιςδ; {ο βγ Ίοηπσ απἀ Ιηΐεηςθ 
οχοτοῖφο ἵπ Ποἱγ ο[ῇσος, ἴἩε Ίογ απ ἱταπεροτί {ια 
ε]εναίες {πο πα]πά, {ας β]]οά νυν 15 ἴταο απἆ 
Ῥτορες οὐ]θοί, (109, παίιτα]]γ ἀἱδροςες Ἡ5 {ο οοη- 
{εππῃ α]] Ιπ[εγΙουγ {Πῖησς: απά Ποπ ἀθερίεῖπσ ἴπθ 
Μιίπος, Ὀαί ἰοο ο/ἵεπ, ἰο ἀθβρίξε ἴ]ε Ώεγδοπς νο 
ἀε]ίσ]ί π {παπι : απἆ ὮΥ ππακίπσ οῖοιςδ οοπιρατὶ- 
5οης, Ἰΐ]κα πο Ῥ]ματίςες {ο {ο Ῥαρ]ΐσαη, {ο Γοτσεί 
ουγ το]αίῖοῃ, ος πεαγ τε]αίίοπ, Ώοίι Ὁγ παίιτθ 
απά σγασθ, {ο ἴπε πιεαπεςί ο{ οαγ βρθοῖεθ. Ἠεησθ 
αγίεος ορὲρείμαὶ Ῥγίάε, πε Ἰαδί απά πιοεί [Πίαὶ 
ΘΠΘΠΙΥ {ο {τας σοὔ[ίπορ. ΊἈΝον [οτ 8, ίσο, έῑπο 
Αροβί]ε Ρτογ]ᾳθς α τοπιθάγ. “' Λάά (54Υ9 Πε) {ο 
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ᾳ ἴκα. 59. 10. 
δυο Ἡ, 1. 17. 

1 ὁοἱιη 2. 9, 11. 

σ] ”οἱη 8. 19. 

3 η) ” -. / ς - 3 ” -- 4 

στησιν εἰς τὴν τοῦ Ἰυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστου ἐπίγνωσιν. 
ν , Β ’ ’ ι - 

μὴ πάρεστι ταῦτα, τυφλός ἐστι, µυωπάζων, λήθην λαβων τοῦ καθα- 
. - ’ 3 ” ς -” 

ρισµου τῶν πάλαι αυτου σαµμαρτιωγ. 

9 ΡΕΤΕΗ 6ΠΑΡ. 1. 9---12. 

αᾧ γὰρ 9 

' 4ιὸ μᾶλλον, ἀδελφοὶ, σπουδά- 10 

σατε ῥεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι" ταῦτα γὰρ 
. 2 ᾽ ’ 

ποιοῦντες οὗ µη πταίσητέ ποτε. οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηῦήσεται 1 
.. ΄ ωά ς ο ά 

ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον ῥασιλείαν τοῦ Κυρίου ημῶν καὶ «Σω- 
-” 3 - ” 

Ίηρος {ησου Ἀριστου. 
υ 3 3 ; ολ λος ὄκδ. ς ’ 9 , ΄ 1δ ́  

41ο οὐκ ἄμελησω ἄεὶ υμᾶς ὑπομιμγησκειν περὶ τούτω», καίπερ εἰδο-- 15 

ροά]ϊπεςς ᾖγοί]ιεγί Κἰπάπεςς, Ὁν ιν ΥΝΠΙΕΗ οοπῃ- 
πηθηοςς λα (]γὰ απά ]αδί οτάετ οῇ ὑμῖν ΟΠηκίαη 
Ῥαμάίηςσ. Ἔ]ας σοά]ϊπες Ρ]ασεά Ῥεϊνεεηπ απάἀ 
ειρρογίθά, οπ επο Ἠαπά, ὉΥ πο πια απά ἴθ 
εοεἷαί νἰτίαος, Ὀδοοπιες βίαῦ]ο απἀ ρεγπιαπεηῖ. 
Απά ννηί]ο 1 τοσςίνος {Πῖ5 υπ]ίεά αἰά {Γοπα δοίή, 
Πἱ τείάγης Τ{ Ὀαο]ς ασαἰπ {ο Ὀοίμ. Ἰηε ανα, ἴπεη, 
ΒΙΙΟΝΗ {ο Ὠδπθβίς {επιρεγαποε απᾶ ᾖῬαΐϊεπεθ Τ6- 
οείνα ΓΓοπΏ σοο/ἴπορας: Ννθ 4Γθ ΠΟΥ {ο βδρθακ οῇ {]ιαί 
νηίο] ῥγοί]ιογί Κἰπάποςς τοσεῖνες [τοι Πε. Τῃε 
πιοδί Ὀδαμίεοις απἀ εἰαοναίεὰ Ὀτγαποι οῇ ῥγοί[ιεγίη 
Αἰπάπεςς 15 Γἱεπακρ. Βυιΐ (ΓεπάςΠϊρ πιαγ Ρο α 
οοη/{εάεταογ ἵπ νίοεθ α5 Υνε]] αδ α οοπιπιηΠΙ{γ ο 
γἱτίαθ. Ἠσπος 1 τεφαῖτες {ο Ὀ6 Ρ]ασεά οἨ σοζζ- 
πεδς, Ν]ιεγεῦγ αἱοπο 1 δίαπἀς 6εσοιτο [οπι αβᾳ58, 
απά Ὠτίησς [οτί] αἰ] 15 σεπυίηπο [ταἰί5 ο ραβ]]ο 
Ῥοπεβσοσπςθ. ᾖβγοίπεγίη Κἰπάπες 5 ΠΟΝ ΟΠΙΥ 
Παῦ]ο {ο οπο ἀϊδοτάατ, (αί θεῖπσ ομ]οϊποά {ο Ὀε 
Ρα] οἩ. σο{ἴποδα, ΟΓ Τ6]ΙσΙοΠ, ΠΠΘΏ ατα ἴοο αρί 
(κα (ο Ε]ατῖκεςς οῇ οἱά) {ο σοπΏπο ῥοίιεγί 
ἠἰπάπιοςς {ο ιθῖχ ΟΥΥΠ 5οοί οἵ ραΐε. Βαΐ ἰμὶς παί- 
ΤΟΝ απά ραταἱ Ῥεπενο]επος {ο Αροεί]θ ΤΕΠΙΟΥΕΒ 
Ὦγ επ]οίηίησ {δι {ο αάά {ο Ὀτοίπετ]γ ΚΙπάπεςς 
ΕἨΗΑΠΙΤΥ, 1. ο. 1ο απίνεγςα] Ίονο ο{ αἰ] ππαηκίπᾷ, 
ΤΠϊς τοσι]αίες απἀ ρογ[εοίς αἰ] έε οίπεγ ν]τίαθς; 
απ 15, 1{56]{, ἵπ πο νναπέ ο{ α ΤΕ[ΟΓΠΠΘΓ. ΑΙ] {ιο 
οίμειγ ν]τίαθς, α5 νο Ἠανο οὈεατνεά, ἀαοσεπεταία 
Ροί] ὮΥ ἄο[οοί απὰ Ὦγ οχσρδς: ΕΠὶς 15 Ιποαραθ]ε ο{ 
εἰίμεγ, Τί παίαγο απά 655οηπος 5οοτο Ιί {οπι 
ἀείοοί: απ 15 (αἱί5 απά ργοάαοίς {ΤΟΠ 6Χ6688. 
ΤΗ{8, έπσπ, 16 πα ογοιόηε, ἴἶχο Κοιδίοπε οἳ {ὶς Ἠεαν- 
επΙγ οἀίβσα, Οπίς (παπιρηαπίέ ατοΏ οῇ Ιπιπιογία]- 
Πγ: οἳ, α5 {πα Ἰοἱγ Αροείιο πποτο οπιρ]Ώα(ἰσα]]1γ 
σα1]5 Τέ, {ιο ῥοπά ο Ῥογ/εείπεςς. ΥΝ 1 λοαί ()ηὲς ελα 
γτοςί οΓ {πε Ὀα]άῑπσ Ίας παἰίμογ ογπαπιθηί{ ΠΟΓ 1156. 
ιο νουγ Γοαπάσομ. 15 Ργοσατίους απά αηβίαρ]ο, 
« ἳπουιρ Τ Ἰανο αἲ] Γα({ (64Υ5 Ἰι9) 8ο (ναί 1] 
οομ]ά ΓοήἹἸονο Πιοπη{αίης, απά Ἠπνα ποί ο[αντίη, 1 
ππι ποίμίησ,”. Ὑίαο, κανα, νου Πέ, 8 
οφ αγ απργοβίαρ]α.  Τ]ουσ] Τ σὶνο ΠΙΥ θοῦγ 
{ο Όο Ῥηγποά. απά Ἠανο ποί οἼιαγΤ{, 1 ρτοβί{θ{] πιο 
ποίμΙησ..  Ἰποιρράσς, Π]κοννῖίκο, νους Ιέ, 8 
ναί απά Ὀγαία,  Τποισα ἵ 5ροακ ννί ο 
ίοησαος ο{ πιοη απά ο πηρο]ς, απά Ἠανο αἲ] ἠποιυ- 
εἀσο, ππᾶ Ἰανο ποί εἰαρίίή, ἵ απι Ώδσοπιο ἃβ 
βουπάίηπσ τας, ο: α ἰπκ]ίησ ογπιρα].”.  Ένεη 
σοα [πένα 5 ππποσερίαυ]ο νν νους ά,  Τπουσῃ 1 
Ἠανο (ο σἱῇι οῇ Ρτορ]6εογ απά απὰογείαπς αἲ] ηΥς- 
(οτίος, απά Ἠπνο ποί οἰιαγίη, ἵ απ ποίμίησ,) 
Γιαν, ἠγοβιογίή. ἠἰπάποβς, νν]οη κορανγαίοά [οι 
Ιἱ, σοες πηγονατάσοὰ: / Ἔπουσ] Τ Ὀοβίονν αἲ] ΠαΥ 
σοοᾷ5 {ο [οοά {ο Ῥροος, παπά Ἠανο ποί ολα γ, 1ή 
Ργοβίσί] πο πολης.” Τη εἰνοτί, ἵπ (ης, πδ ἴ]χο 
Β4ΠΊ06 Αροβήο {ο6]] 8, απο οοπιρτίςοᾷ αἰ] ιο 
οῄ]σαπσίος οῇ ιο [οτοσοίησ σγασθΒ,. Τ]5, Ὀοσίη- 
πίηρ νν [ήν απᾶ Επὶκμίπς νι ολα; 0Ἠ, 38 
Όινο 4Π1ο Αροβί]ο οχρτοβφος Πέ, “αἱ νογ]ίπς Ὦγ 
οαγ{{γ, νο οσπ]ο ΡΥγ Ίδί ἀορτοος {ο θ{θοί, α/ἴογ 
ἴπαο ἆ1ίπο ππος] Ἰοθτο ρίνοι 15, (αί Ἠοπνοπ]γ 
οἀϊῇοε οἳ Οταν ροτίοοίίος, “ορ Ομγίςί 

Ἠήπηθε]{Γ Ῥεῖπς {ο οΠΙεΓ οοΓΠΕΓ-είοπς, ἵπ οπα 
αἱ] ια Ὀαϊ]άϊπς, ΠΙΙΥ {απιεά ἰοσείπετ, στοννεί] 
υπίο απ ΠοΙΥ {επιρ]ε 1η {πε Τιοτὰ.”. (Ερῃ6ς. Ι, 
20, 21.) 

ὃ. ταῦτα γὰρ --- ἐπίγνωσιν.] Ἔ]ιε 8εηεε 15, ΄΄ Εοτ 
1Γ λος γἱτίαες τεδιἀὰς Ιπ, αΌοιπά, απά ὃς οἩἨ πα 
ποτεαςθ 1πΠ γοι, {ΕΥ νν]] ρτουε γοι {ο Ὦο ἴποβθ 
Ἰνηοςο Κπον]εάσε οἱ {πε τε]ἰσίοη οἱ 6Ητὶςί ἶ9 ποί 
Όαττεῃ απά πα]. Ἱπ σοοὰ ΨΟΤΚ5, [εας] α5 
το]ὶσίοις ἀποιο[εάσε εἸοι]ά ρτοάςε].”. Οπ (πε 
Γι11 Ἱπαροτί οΓ πλεον. 566 ΒΡρ. Ταγ]οιτ”5 οτί, γΙ. 
486. 

ϱ. ᾧ γὰρ μὴ πάρεστι --- ἁμαρτιῶν.] ἜΤ]ε 5εηςε ἶ8, 
««Ἠο νο 15 ἀεξείμίαία οῇ {πεςο ππογα] γΙτίαες, απά 
Υεί εχρεοί5 ααἱναίίοηῃ ΒΥ {ο (ο6ρεΙ, ννμίο ἵπι- 
Ρετα(ἶνεὶγ επ]οίῃς {πεπ, ἶ5 Ὀ]ίπά, οἵ 5εε5 ΥΕΤΥ 
Πίο Ἱπίο λε ἴταε παίατο ο{ 16, απά Γοτροί5 ναί 
Ἰδ ννας «ἰεπηςοά {οπι Πῖ5 ΓΟΓΠΙΕΥ 5ἷης [οη]γ οἩἨ 
οοπά οι οϐ τεπουπεῖησ δἵπ Ἱπ βι{ατε],” 1. 6. (1ο 
πςθ {16 ννοτάς οῇ Μτ, Ηο]άεπ) “« {οτσείς (ναί 8 
Ῥαρίϊσπι, ὉΥ ΠΙΕΙ Ἠ]5 Γοτπιεγ 51Π5 Ίνεγε Ἰεαηςθά, 
Ἰαἱά αροπ Πίτα {Πο οὐ[ἰσαίίοπ οῇ ἁγίηρ {ο δίπ, απά͵ 
οῇ Ραῖπσ αλα] Ίπ σοοςά ννοτ]κς.” 

10, 11. Τί 16 ρ]αίη ναί κλ. απᾶ ἐκλ. αγε Ἠεγε ΦΥ 
ΠΟΠΥΠΙΟΗ5, απἀ ἀεηποίο αἀπηὶςδίοη Ιπίο πε ΟΗγίς- 
Παπ. οονοπαηί. “Απά ἰπῖς Ὀείησ οοπάἹ1οπα], 
Όεγο ννας (α5 Μήτ. Β]αάε οὔδεινεβ) πο Ἱππρτορτίοί 
η {πο οοηνεοτίς Ῥείησ επ]οίϊπες {ο ππακο {αὶγ σα]]- 
ἵπσειτο απ εΠοοίμα]. ΄ΤΠ6Υ ννετο, αἲ ἐπαί {ἴπῃς, ἴπ. 
ἃ δίαίο ο{ οἰοσίίοπ: Ὀμ{ 1 ννας α βίαίο {οπι νν]ο]ι 
Ώνεγ πηὶρ]{έ [αἱ]: 16} ννετε ε]εοί ΟΠΊΥ 5ο Ίομρ α5 
(Ἠ6γ. ννογο οαγθβα] {ο πιαἰπίαϊη Πα απά σοοὰ 
ννοτ]κς. Οὐ μὴ πταίσητέποτε, “«Υε 5α]] ΏΥ πο πιθαπα - 
ουογ {α]] οἱ ο ἠαδίγαίοἆ ἵπ αἰίαιηίησ βα]ναίίοη. 
Τ]ια ποαχί νγογάς ΓΠΙΙ1γ ενο]νο {6 εεηςε, απά βἰπιρ] 
ΠηΘαΠ, ΄ Ὦγ 5ο ἀοΐῃσ γοι γη], ἐπτοισίι (νε τίς 
ΠΠΘΤΟΥ απά ρταςθ οῇ (οά, ο αἀπητίοὰ Ἱπίο Ἰθαν- 
θη :; ) {οΥ τὴν αἰών. βασ., αἲ νΏῖο] «οππθ ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἰπίοτς είαπηρ]ς, οπή Ἠανθ πο οίμογ 5εηςο, ἀεποίϊπσ 
έπε ΚΙπσάσοπα Υπο Οδ, α5 (05, νν]] {οτδνθγ 
πανε, αβίετ Ἰανίησ ἀο]ινογοά τρ 5 πιραἰαἰογίαί 
Κιπσάοπι. 366 1 Οογ. χν. 24. ἘΏαηῃ. νι. 21. ἵν. 94, 
γ]. 26. γ. 14. Ῥς. οχ]ν. 19. Ἐον. χὶν. 6. | 

19. Έτοπι Ἠθηος {ο Π1, 12. να Αροβί]ο ννατης 
Ώνοπι ασαἰηςίέ [α]5ο {οασμθτας Ῥγοπηϊείησ α ὈτίοΓ 
ΠΠΘΠΙΙΟΠ ΟΕ {ο 7δαδοηΦ [ο ΙΟ Ίνα ἰποισηί 
Ῥ{οροτ {ο ασαϊπ απά ασαϊἶπ πτσο {Ίθπῃ {ο ο]ά [αςί 
Όναί Ῥατέ ο ραγο ἀοοίτίπε, νήσο] ννας ὉΥ {η [α]9ο 
(οασΏοτς ποί οπΙγ οοπγαρίοᾶ, Ὀπί 6νοπ ἀετίάςᾶ, 
Καΐπερ εἰδότες, “' ΘΝΟΠ {]πουισ] γα πιαγ πουν ἔνθτη,” 
30 Αρρίαη, Ρηπ]ο. ὄδ. εἰδότας ὑμᾶς ἀναμνήσω. Ἐοτ 
ὑμᾶς ἀεὶ, ἀεὶ ὑμᾶς ἵ5 οὐ ]ίεὰ Ὦγ (τίεδῦ. απά Τηΐπι,, 
ΠΟΙΑ ΤΠαΠΥ Μ3 3. απ {νο ΡΕ. Ῥτίπο, 

Οὐκ ἀμελήσω 15 καἰὰᾷ {ο Ῥα, Ρογ Ι{οίθπ, {ΟΥ σπου- 
ῥάσω. Βαΐ Πέ 19 ταί]γογ πιθαπέ {ο Ιπείπηαίο ἰλμαί ηθ 
Νν] ποί ὃς νναπέῖης ἵῃ )ὲς ἀπίγ οἳ γπεπιπαίπις, Ἠονν- 
ονοί (νου πηϊσηί Ὄο Ἱπ ἐπαῖγς οῇ αὐ/οπαίπο ἰο αᾱ- 
πποπΙίοῃ.. Άπά οοτία]η]ν ηθ ννας ]αςείβες ἵπ ἀοΐπα 
Ναί Ίο ἀῑά ; εἶποοα, 48 (12γοί, κανα, π]ο ορέ οεἵαπα 
ΠΊΘΠΊΟΥΘΡ ΠΙΟΠΕΤΟ.’. ΥοαίῬοσαμ5ο (6 παἰσηί 56επα 
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΄ - - ’ »] ’ 3 Π ᾽ Μ ιο) 1 (: αχ. 

13 τας, καὶ ἐστηοιγμένους ἐν τῇ παρούση αληθείᾳ. Ὁ 4ικαιον δὲ ηγοῦμαι, "Τπ 9 
ι Π - , , ε Β ς , « 

ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώµατι, διεγείφειν μας ἐν υπομγήσει 
΄ ) ς 3 ’ - . ; [ η 

14 ' εἰδὼς ὅτι ταχιή ἐστιν η} απούεσοις του σκηγώματος μου, καθως καὶ ιο 
πμ . ς - 3 - 2 ΤΕ να . 

1 ὁ Κύριος ἡμῶν Πησοῦς Χφιστὸς ἐδήλωσέ µοι. 

Σε 1ομη 91. 18, 

κ ; ο ο απλα... ο, 
Ὑπουδάσω δὲ καὶ ἑκα- 

, - . ) ᾽ /΄ ᾽ ’ ’ ο. 

στοτε ἔχειν ὑμᾶς μειὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων µνηµην ποιεῖσθαι. 
α Ναι, 17. ]. Ν , , ο... / / ς ο 

16" Οὐ γὰρ σεποφισµέγοις μύῦοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν Ὁυμῖν Ίουι 1.1. 
» - ς ν 2 ν - -» ’ ΔΝ η 3 

τὴν τοῦ Κυρίου Πμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσία», αλλ 
’ νά ΄ 

11 ἐπόπται γεν έντες της ἐκείνου µεγαλειοτητος, 

οσο ο, 
ὅ ο. 1, 4. 19. 
[4 

- : . Ρα » 2 2 -” - ς 3 - 

Θεοῦ Π{ατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῳ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς ἁΙΤ.δ. 

μεγαλοπρεποῦς δόξης ᾿ 
. 3 ο νὰ 2ος’ 1 

Ἰβπητὸς, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδύκησα- 

ΙΣ οὐρανοῦ  ἐνεγθεῖ | τω τες ὁ Ἱὃ ὃς ο τοι προς σαμεν ἐξ οὐρανου ἐνεχθεῖσαν, συν αυτῳ Όντες ἐν τῷ Όρει τῷ αγιῳ. Σάο η 

στ . ς / ς 3 

“Οὗτός ἐστιν ὁ 3Τϊὶός µου ὃ ἀἆγα-δν. 
Μακ 1. 11. 

πι 
1μα]ε 9. ο, 

λ ' ἤ ο ο καὶ ταυτην την φω»ην ημεῖς ηκοῦυ- οὐ 1.18. 

4. 6 ον ή ζ ὴ . 3 λό; . ζ λὠ ὢ.. 20ΟοΓ. 4. 6. 
19” Ναι έχομεν ῤε αιοτερο», Τοόγ ποοφΊτικού, ΛΟΥΟΥ ᾠ καλως ποιξιΤὲ Πεν. 50, 16, 

(ο Ἱπαρὶγ ἀῑίτιςί, να Αρορί]ο πιοάεςί]γ εχκουςες 
Ἠήπηδο]ε, ἰπι]ατ]γ {ο 8ἱ. Ραυ] αἱ Ῥοιι. χν. 14.5 
εᾱ, (η νο ννοτάς οὗ Οα]νίπ) '"γοι 4ο Ἱπάεαά 

Ἱο]ὰ νο (πα( οἳ πο (4οβρεἱ να αἱ ἰποςτίγ απάἀ 
οοηβίαπογ, απά [ 5αγ ποῖ (λῖς α5 (πουιση 1 (πουσὴί 
γοι νανετίησΣ Ὀαί Ιπ 8ο πιοπιεπίοιςδ α πια(ίος 
πνατηίπσς ατθ πθνθτ βαροτῄαοῦς5ς απά {πθγε[ογε 
Όνου ου σΏί ποί {ο 6 ΙΠΝΕΙΟΟΠΙΘ.7 ΕΥ τῇ παρούσῃ 
ἀληθείᾳ αἰπιοδί αἰ] Εικροδίίοτ απάθισίαπᾶ, “΄ πο 
αι Ἠς ἵνας ἴπθι ἱποι]σαίίπς. Ῥεο Εδί απά 
Μαοκπ. Βιαί ΕΤ παϊφίακε ποί, Τῖ πομ]ά Ῥο ίακαη, 
ε Πηραίίασοπ, [ου, “΄ απά ατο αἲ Ργεβεηί εβιαβ- 
ἴδηθά ἵπ να αμ... Απ 5ο Οαἰνίη 866ΠΙΒ {ο 
Ἠανα υπἀθγείοος Ιε, δἶπορ Ἠθ ΡαΓαρηΓαΦθΒ, “Ιπ 
ου]α5 νοτῖιαῖς ΡροβδθβδἰοπθΏῃ οθτία Πάο Ίαπ {ἵῃ- 
ρτερεῖ οφ:ἱ5.. ΕΥ "νε (γαίῃ 7 16 πθαπί έλα ἰταί]ῃ 
ο! πο (1ο5ρε1, {6 ἴτας τε]ὶσίοη ο{ (οά. 

19, 14. Ἠίο οἰατίας εκργ]πῖξ, Παπ αῑῑ]]5 αἆθο- 
απς πεοθβεαγίας 5ἰί πποπΙοΠαΠα 5.5, αυἷα βάε]ες 
Ἱποϊίατο οοπνεπίές αἰοφμὶ επἰπι ορτορίΐ α 63ΓΠΘ 
ίοτροτ. (Οα]νίπ.) 

---- σκηνώµατος.] Ῥεο Νοίθ οἨ 2 0ο. ν.]. Ο6Γ 
08 ννοτάὰ, αξ ἀεποίῖῃς ἔ]πα ΏάππαηΠ ΒοΦΥ, απ οχαπΙρΙθ 
οσο 5 ἵπ Πρ. Ποτας]. 690. σμικρὸν τὸ σὸν σκήνωμα. 

----εἰδῶς ὅτι, ἃο.] Τε ΕαΙ] 8εηςο 18, [1 απι 
Όνα ππογς 6ατηθςί Ποτείη], α5 Κπονίησ,” ὅσο. Τπ 
καθὼς καὶ ὃ Κύριος ---- μοι ἰο Αροβί]θ α]]ιάες {ο ία 
νγοτάς οὗ ΟΗπὶρί, ἆομή χχἰ. 18. δα. Βιί υπεί]ετ 
καθὼς Νν] αἀπη]ί οϐ να 5«οη5θ αδείσηθά {ο Τί ΡΥ 
ΒΘδηδοῃ, “έ ἵῃπ έἶιο ΠΙάΠΠΕΓ ννλίο],” Τ ἀοαδί. Τί 15 
Ρ]αΐῃ Ενας ΟΗγ]ςί Γοτοίο]ά {ο Ῥείΐογ Πὶς πιαγίηγάοπι, 
α5 ηε αἶ5ο ἀῑά {ο Ῥαπ]. (9εε 2 Τίπῃ, ἵν. 6.) Βαΐ 
Όνε αποδίίοη 15, εί]εγ έΊνεςα υνογάς ο{ {]ε ΑΡος- 
Ώα νετ Γοππάθά οἩ 4ΠΥ /γοδ τανα]αίίοῃ, ας {ο 
Ώνα ερεοάη αρρτοασ]ᾗ οἱ ἴμαί ενεπίιΊ ΈΤ]ϊς (ἶια 
αποϊθη(5 δαγ Ίρα8 {ιο σα8ρ. Ἰί 56θπις Ἠϊση]γ ργού- 
αὐίε αί ο ια αποίηετ τονε]αίοῃ: Ρα Ιέ 18 
γατν Ρρορδίῤίε ἠναί ηθ Ἠαά ποί; απᾶ {πα ννοτᾷς, Ιί 18 
ον]άθηί, π]αΥ Ός οκρ]αϊπεὰ προπ αποίΠθγ 8αρΡρο- 
βιΠοη. 

15. σπουδάσω δέ. “1 ν], ἵ δαγ, επάθανουγς 
ΠΑΠΠΕΙΥ, ὈΥ οοπηπη]Ηΐησ Ἠϊς αἀπιοπίίοης (51οἳ α5 
Έποςα ννίο]ι Γο]1ονν) {ο νυγ]ἶησ. 

16. οὐ γὰρ σεσοφισµένοις, ἃτο.] Ἐεπάατ, υν](]ι 
Άεννο. απά Ἀοπο]οβα]ά, “«Ἐογ νο ἀῑά ποί {ο]]ονν 
ευηπῖησ]ν ἀονίσεά Γαι0]ος, νν]οη ννθ πιαἆθ ἸςΠΟΙΝΠ 
ππίο γοι,”. ἆο. Τηπε οοηπηοχίοη Ἠογς πια 
Ῥτεσθάϊῖησ 6 ποῖ νετ οὐνίοις, απά αοοογάϊπσ]γ 
ἀἱφρυίοά. Ἔ]αϊ ἱτασοᾷ Ὦν Βθηφοη ἶ6 ἴοο ΓαΓ- 
Γείσ]ιοά: απά ναί Ὁγ Βομ]]ησ, {οισῆ αοι{ο]γ 
οοποείνεἀ, ΡτοςςεᾷΣ προπ ἴοο Ηπιίεά α γίονν. 

Τηε οοηπεχίοη 86ΕΠΠΒ {ο Ῥο οΙΙεΠγ υγ] ν. 14.: 
Ραΐ ρατί]γ να ν. 16. Α5 {ο ίἩε ΓΟΓΠΙΕΣ, Ι{ 18 ποί 
ΠΙΘΓΕΙΥ 5 ἀεαί[ι ἴλαί ε αἱ]αάες ίο, Ὀαί Ἠῖ8 πιατ- 
{ιμᾶοπι, αοοοτάῖπς {ο πε ΡτορΡΗεοΥ 1π ἆο]ῃ κχΙ. 
19. « ἰσηί(γίησ Ὦγ υν]αί ἀεαίᾗ ηε 5ου]ά σἰογί[ 
(οά ; ” ΠαΠΠΕΙΥ, ΡΥ Ῥεατίησ αἰἰεείαίῖοη {ο (πε (γα 
ΟΕ Πῇ5 (ἄοβρε]. 'ΤΠο Αροεί]ε {πετείοτο πιεαπί {ο 
αἀγετί ἰο {πε Τεαδοπ ΝΠΥ Ἰς ἶ5 5ο τεαὰγ {ο εηπ- 
οοµηίεγ ἀθαί]ᾗ, απά 5ο απχίοις {ο οβίαθ]1δη οί]ᾖθΓβ8 
1Π νο ΓαΙ(Ἡ : --- ΠαΠΠΕΙΥ, ἴοπα Πὶ5 {ποτοισῃ οοηῇ- 
ἀεποο 1Π {ο {ταίῃ απὰ οετίαϊπίγ οἱ εαί ννΠΙοἩ ο 
Ρτεασ]εά; Ιπίεπάϊίησ ἴπαφ {ο Πϊπί αι {1ο ΠΙΔΥ 
[εεἱ έ1ε 6απιθ οομβάθηοε, 45 τεροδεά οἨ Μπιάοιδέεᾶ 
ἐπί]. ΥΥΙι πο εχρΓεΒΒδΙΟΠ σεσοφισµένοις μµύθοις 
ἐξακολουθήσαντες, ΒΕΠΒΟΠ 6ΟΙΠΡάΓΕΡ ΒοΙΠΘίΠΙησ ΥΕΤΥ 
ΒΙΠΠΙ]άΥ 1η οβδερῃ. Απίία. Ρτα{, ῥ 4. οἱ μὲν γὸρ ἄλλοι 
νοµοθέται τοῖς µύθοις ἐξικολουθήσαντες τῶν ἀνθρωπίνων 
ἁμαρτημάτων εἰς τοὺς Θεοὺς τὴν αἰσχύνην µετέθηκαν. 
Τ]ε εχρΓΘΕΡΙΟΠ σεσοφ. ἶ5 οφ ιἱνα]εηί {0 {6 πεπλασµέ- 
νοι 1η Ὠϊοἆ. 9ἱο. ΝΟ. ΠΠ. 194. μύθους ἡγοῦνται πεπλα- 
σµένους τὰς περὶ τῶν ᾽Αμαζονίδων ἀρχαιολογία». 

Δύναμιν καὶ παρουσίαν ἵ5δ {ο0Ι ὀυνατὴν παρουσίαν, 
η] το[εγεηοθ ἴο {ο βεοοπἆ αἀγεηπί οἳ οι Γ,οτά 
{ο /μάσπιοπί. ᾿Ἐπόπται γενηθέντες ---µεγαλ. ἵ8 βαϊά 
η Ἡ τε[εγεηςσε {ο {πο ορ λωκά πε εκ- 
ΡΓΕΒΡΙΟΠ ἐπόπται 15 ΏθΓε ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 {11 αὐτόπται 5 
ὠνα {οτππετ ἰσηϊ(γίηρ δρεείαίογδ, ἴἶε Ἰαΐίετ οἴ/ο- 
ιοζίιοδςδε». 

17. λαβῶν γὰρ] β8οῖ]. ἦν. Φωνῆς ἐνεχθείσης δόξης, 
Ἠεπάατ, «διεἩ α νοίοε {οπι ἴ]ε εχα]ίεά ϱ1οΥΥ 
Ρεΐηπςσ Ρτοµουιποθεά ΟΥ6Γ {πεπῃ, δαγίΠσ,; ὧο. Ῥεθ 
ΙΝοίθ αἱ Μαΐΐ. χν]]. ὄ. 5εᾳα. 

19. ἔχομεν βεβαιότερον, τὸν προφ., λόγον.] Ἐοθν 
Ρᾶδβασθς ατα {Ποτθ ΙΠ {πε Ν. Τ. οἳ ννπΙο {πε Ἱπ- 
τετρτείαίἴοη ας Ώ6εηῃ ποτε ἀἱδραίεά, εΥεη απποησαί 
ία πιοδί αππϊπεπί Εχροδίίοίς, ἴπαη {πε ργεςεηί, 
Έπε ἀἰβοι]ί{γ Ἠετο οΠΙΕΒΥ ίΠΤη5 οἨ {Πε εκρ[θξ- 
βἴοη βεβαιότερον, οοποθτηῖηπσ νΠΙΟἩ Ἱέ Ἠας Όεεῃ 
ἀοαρίεά ννλεί]ετ ί]ε οοπιρατα(ἶνε ας Ἠθγε α ΟΟΠΙ- 
ο άν (ή ο: λοείλετ 1 ἀεποίες οΠΙγ α ἠῇσ] 
ἄεσγεε ο{ ἰἶιε ροβἱἀνο. ΦιοἨ απ ορἰηίοη, ΠΟΝ/ΕΥ- 
6Γ (ατὶδῖησ {ΓΓΟΠΙ {οο οοπβπθεἆ α γίΘν ο{ {λε οοΠ- 
{αχί, οἵ ἰαΚκαεπ πρ ἵπ οΓά6Γ {ο ΤΕΠΙΟΥΘ α οεγίαῖη ἆῑί- 
Που]ίγ ννμ]ο] ο]ἶησς {ο απ Ιπίετρτεία(ἶοπ) ἶ5 ααίθ 
υη]αςήἠβαῦ]ο,. Ὑαί ο εοπιρατα[ίυο [ογοε Ὀεῖηπς 
γεἰαϊπεα, ἴ]ιε απεξίίοη 15, ΥΠείπετ {ετο Ὀθ α 6ΟΠΙ- 
Ρατίδοη Ιηίοπάεά Ῥείνήθεεη {ο βτο ον]άεπος αί- 
{οτάθά Ὦγ ΡΓορΠΘογ, απά (μαί δαρρ]ιεὰ Ὦγ {εθ 
Γταπςβσιιπίίοη: οἵἳ ΝΠδίῃεγ Ὕνα αἴθ {ο ΞΙΡΡΟΡΘ 
Όναί {ο Αροεί]ε 5ροας ο{ ία ενἰάεποο οΓ Ρτορ] 
εοΥ Ρείησ εοπ/γπιεᾶ ΒΡΥ πε πιίασπ]οις ονθπῖ 1 
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, ς / ῃ ” » ή [α) | , 

προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαΐνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ημέρα διαυ-- 
3 ” ς - - - 

ΣἨοπ. 1.6. γάση, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις υμών. ” τοῦτο πρώτον 30 
͵ 

-- 
Π ς . -” ’ 5 

γινωσκοντες, ὃτι πᾶσα προφητεία γραφής, ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται. 

αἀεβίίοπ. Ἀοπιθ αποϊεπί Οοπιππεπίαίοτς (α5(Έοιι- 
Ππεη., απά ἴ]α Ὀεδί ΠιοάθΓΠ 9Π65, α8 (αΓοῖ,, ΥΥ οἱ{, 
ἨῬοπφοῃ, Ὠοάἆγ., Ἰλείδίείπ, Αρ. Ἀενο., ΒΡρ. 
ΜΙάάΙ., Μαοκ., Α. ΟΙατκε, απά οίπεΓβ) αἀορί πε 
/οηπιε; ορίπΊοα; αοοοτάἰπς {ο νΠΙο {ο 86ης 
ΠΙΣΥ 6 (15, (απ]ατ]γ, εχρτθβδεάἀ, ννί Μτ. Ηο]- 
4επ: “ Ἠε Ἠανε {πε ρτορ]ιεοίες οῇ {λε ΟΙά Τες- 
{απιθηί οομοεγηϊήσ ἴ]ο ΜεβείαἩ ππογο οοπβγπιεὰ 
Ὦγ Ώια ενεπί οῇ Πὶς ἱταπεβσιταίίοἩς [οί 1 6 αδιδ 
Ἰαὰ ποί Όθοῃ ία Μοβδίαῃ ρτοεάἰοίοὰ ΤΠ Ίχεπῃ, 5ΙΟἨ 
α ππίτας]ε ννου]ά ποί Ἠανο Ῥουν τοισ]ί {ο νεγΙγ 
Πί5 Ρτείεηκίοµς.. ΟοτίαΙΠ]γ νε αΌονε 56η5ο 8 
Ῥειππιϊίίεα Ὦ} ια ιοογᾶς (ουσ ποί, α5 ν]] ο 
βούνη [αγίου οἩ, 7εφμίγεά ὉΥ χει), απά 5 ποί 
αἲ νατίαησθ ΥΙΠ πε οσπίεαί, αεί (α[ίεγ α ΠΊΟΤΘ 
πηαίητε οχαπηἰπαίϊοη ΟΡ {λε Ῥάβδασο αν 1 Ὑναδ 
οπαβ]εά {ο Ῥορίονν ἵπ πο ΒΠτοί Εαίοη οἳ επί 
νοκ) 1 απ Ιπο]ίπεά {ο (Ππίπ]ς, να Οαἰνίη, ναί 
ἴπθγο 15 φοππείΠίηςσ Γοτοεά απά Ἰε]απο ἵπ ναί 
86ηεο; απά ΤΙ απ ἱπάποεά ταί]εχ {ο αεαιεςδοθ ἵπ 
Ώιο νίανν [δέ πιεη{ίίοπεᾶ, ν/πίοῃ 15 αἀορίεςά ὮΥ έμε 
κος οἳ Εκροβδίίοτς (ἰπο]αάίπσ (πο Τ,ατη 

4ΤΠΏΕΤΣ 1Π σεπετα]), απἀ, απποησείἰ {λα τοςί, Εδί., 
Μεποοσῃ., (αἰνίπ, Βεζα, ἄτοι,, βα]πιας., ΠΟΥ, 
Φοοίΐ, απά (ηδίατ οπΙπΙάπη) Βϊςμορς Ὑγατρυτίοη, 
Φῃοτ]ος], απά Ἠοτδί6γ. Έτοια {Πδίγ πιαδίθτ]γ 
ἀἰδειδείοης 1ΐ ἶ5 οἱεαγ έαί νε «εηςθ ἵπ αθδί]οἩ 
15 ΠΊΟΥΘ αστοεαβ]ε {ο {Πο 8οορο ο{ ία νηο]ε Ερίς- 
ης, εδρεο]α]]γ Ομ ΟΠαρίετ. πε οὐ]εοί οῇ ία 
οοπίοχί 15, Βρ. ὙγατρατίοἨ (Π]Π]ς, ποῖ {ο ϱεγ- 
εοπαί οπατασίθς οῇ «εσις, Ὀαί {πο (τα οϐ {ο 
(09οερε! Ίπ ρεποτα]. Ἠπίμος, Ἰοψονοτ, 1 ςποι]ά 
βαΥ, Ι{ 19 Λοίῃ. 66 απ αὐἱο οχαπιΙηπα(ίοῃ ο{ {πε 
βεηοτα] 5αῦ]οοί οῇ (πε Ερίδί]ο ΡΥ Βρ. /ατρυτίοη, 
Ῥιν. Τ,οσ. νι. 246. εοᾳ., απά απ αἀππίταρ]ο ραγα- 
αρέμμά οἩ {πα 8εηθδο ΟΓ νυν. 16-- 19. Ὑεί ἴα 
εατηεά Ρτε]αίθο οθιίαΙπ]γ Ώγεδδες ἴοο πΙΠΟἩ οἨη ἴμθ 
πηθαηπΊηςσ ΟΡ βεβαιότερον, 38 ἀουρί]οςς αηχίοις {ο 
οὐίαἶπ 5ο Ρον/εγῇα] α 5αρροτί {ο Ἠὶς (ανοιγῖῖο ἆοο- 
τίπο οϱ πα σγοαί φιρεγ]οΓΙ{γ οῇ ΠΡΟΡΙΘΕΙ οΥ6Γ 
Ηἰγαείεδ, ΝΠΙΟΗΝ, Ἰοννθνθγ ἴγας ἵπ Ιίςε]Γ (απά 
Ῥτορ]αςγ ἶ5 ἆ σγοιοίπς ατσαηΘη(), οαἩ Ἱατά]γ Ὀθ 
{ουπά ᾖιογο. Απά 5ιτ6Ιγ ποϊθλίησ οοα]ά Ὦο πποτο 
ΠαΤ6Ι (απ {ο απὰογδίαπά 116 προφ. λόγ., α8 πε ἀοθς, 
οῇ ο Ρτορ]θοῖος οῇ να Λειο Ἰεδίαπιοπέ ΟΠΙΥ, 
ΠάΠΙΘΙΥ, ἴπο ρτοαἱσίίοης οῇ ὲ, Ρα] απά οἱ. ἆοἨπ 
οοπορτηίησ Απζο]ιγήή. Α ΓαΥ πιοτθ οογγθοί γ16υν 
ΟΕ {νο 5οηςο 5 {ακοπ ὮΥ Βρ. Ἀποτ]ουκ (οπ Ῥτορ]- 
66Υ, Π]δο. 1) αξ {ο]]ουνς: / Ίλο Ἰανο α {αγ πιογο 
8ΙΓο Ὑοτᾷ οὗ ΡΤΟΡΗΘΟΥ, ΠαΙΠΘΙΥ, ἵπ ονἰάεπος οΓ 
Ώνα αίητο οοπι]ησ οῇ Οηγῖςί ἵῃπ Ῥοννος, ΥΙΟ ννας 
Ώνα ἀοοίτῖπο (λαί ἴπο Αροεί]ο ννας ἀοδίτοις ο 
Ρτονίησ. Το Ῥτονο {Πί5, Ίο Ἰαά Ἰαδί {οἱά (παπι 
Όπαί Ίο αὰ Όδσῃ Πἰπιβο]Γαπ ογο-νγιίηθςς ο Ἠγ]ςς 
πια]οδίγ ος ΡΊοΤΥ. Το (5 1 πιϊσηί Ὦο οὐ]οσίες, 
Οιαί αλοισῃ 5 {ο5ίπποπγ ποννοά ναί Οητῖςε 
Πήπαθα]/ Ἰαά Όεσῃ ρ]οτίβεά, 1 ννας πο ῥρτοοβ {αί 
ο οι] ονογ ασαϊῃ τοίατη ἵπ σΊοτΥ απά Ῥοννογ, 
Τ]ο Λροεί]ο π]αγ 6 βαρρο5οἆ {ο ταερ]γ, “6 Π 19 ίταθ 
νπί α1] πίατο ονοπί5 σαπ Ὀο Ιοαγησά οπ]γ [τοπη (αοά, 
ΛΙ οίνου ατσαπιθη{5 οαπ απποιηΐ {ο πο Πποτθ {απ 
Ῥτοβαρβ/]]ος απά ΡγοβδΙπΙρίΙσοΠςς απά α στοπί Ργοθ- 
εππρίίοή 1 19 ἐπαί Ογίκς ενα] οοπιο ἵπ σ]οτΥ, 
ΓοταβΙΠΗΟἨ α8 ο Ἠανο α]τοπάγ 5ο6η Πίπα σ]οτί- 
Ποὰ: απά 1 5 α Βιτίπετ ονἰἀεησο ο 5 ροννος 
{ο ἀθ]ΐνεοτ Π5 βογναπίς, 5ἶπσοο (ἷοὰ Ἠαπδ οροΠ]γ 
4οο]ατοὰ Ἠΐπι 1ο Ὁ6 5 ννο]]-ε]ονοά ο. Βιΐ 
{ο αβεάτο 18 ἰπαί Ίο νν] Ιπάεοά 5ο οοἱπ6, απά 

80 πδο Ἠΐ5 Ῥοἵας, «ης Ἠανθ α ΠΙΟΓΘ 81ο Ὑγοτά 
οϐ ΡτορΠεογ :) ναί 5, Νε Ἠαγε ἴ]θ Υ6ΣΥ νοτὰ ο{ 
ἄοά, δρεακίησ ὮΥ 5 Ῥτορπείς, ἴο α85ΙΓθ 18 οΓ 
Όιο οθτίαϊΠίγ οῇ {λμ]ς Γαίατε ενεηί. Νο οοπιρατί- 
5οη ἶ8 Πετε Ιπίεπάθὰ Ὀείννεεη πητασ]ες απἀ Ρτορ]ι- 
66Υ, α5 αγριαπιθηί5 {ΟΥ {θε (τι(] οἳ ινε (408Ρε| : {ος 
οί, Ῥεΐετ ερεακ5 οπΙΥ οἱ ειπε οοπιίπςσ οί Οτὶκε 
ἵπ Ῥοννετ. Απά ΡΥ {6 6πἹογε 8ΗΓε γοτά ο{ Ργορῇ- 
6οΥ ) ατε {ο Όε απἀετείοοᾶ, ποί ΠΙετεΙΥ {Πε Ρτορ]-. 
οσἷος οἱ {πο ΟΙά ΤΓοαείαπιεπί, Ραΐ ρτοῦαὈΙΥ 8ο] 
οἱ Όιο Νου. Το αῦογνε 15 οοπβτπιεὰ ὮΥ ε Ρτο- 
{οαπά τεβθεατο]ες οῇ Βρ. ΗΟΓΣΙ6Υ, ἵπ ΓοιΓ ΠΙαΡίΕΓΙΥ 
ΦΘΓΠΙΟΠ5 οἩ νυν. 20, 21. Ἠο υπἀετείαπάς “’ ιο 
Ῥτορ]είίο ννοτὰ ” οἱ πε εη/ῖτο νο]απιε ο{ {Πε ῬΓο- 
Ρ]είϊο νυτ]ἶπσς, Ὑεί]ετ οἱ ίππο ΟΙά ος Νενν Τεεί., 
Όχεη εχίαπ{, ος Ἠεγεα[ίεγ {ο Ὄ6 Ῥτοπια]σεά, Ι.6. 
Όια ρτορ]ιεοῖες οῇ ίππο ΟΗτίκίαπ (Πατοῇ, {ορεί]ετ 
ψΠΠ ια Ρτορμείίσαὶ υτ]ήπσς οϐ {πε Ο. Τ. 

Ι πιαδί ποί οπηί {ο οὔδετνε, ἰμαί, (ους Βρ. 
ΜΙάά]. Ἰετα βπάς {απ]{ ννλ(Ὦ οι «ΟΠΙΠΙΟΠ Ὑδγβίοη, 
5 1 ου γεπεταῦ]ο Τταπεἰαίοτς παϊδίοο]ς {λε σοή- 
ίταοί]οἩς Υοῖ, ααπιέΐπις ἐιαί, 1 ννΏ]] ποί Γοἱ]ου 
Ὠιαί ἴο οΠο Ίο Ἠἰπιςα]ξ Ῥτοροφες ἶ5δ πεοεςκαγ!] 
Ώιε έγμε οπΠθ. ΤηΠε οοηείγαοίΊοη ἶ5, Ι αρρτεµμεπά, 
ἃ5 ΓΟΙ]ούη5: καὶ ἔχομεν βεβαιότερον λόγον, τὸν προφ. 
[λόγον.] ΤἨα8 {θε τὸν προφ. λόγον 18 ἵηπ αρροεἰ- 
{οι γνί, απάἀ εχεσείἰσα] ο, ἔα Γογππετ. 1 Ἰανε 
Ροϊηίεά αοσοτάἰπα]γ; ὮΥ ΝΠίσ], 1 αρρτεμεπά, αἲ] 
ἁἰ[ποι]{γ 15 τοπιογεά; απᾶ, α[ετ αἲ!, ἴΊετε ουν] 
Ῥ6 πο Ῥγθσς]ᾗ οΕ {πο Οαποηβ οΓ {116 (γθε]ς Ατίίο]ςα, 
α5 Ἰαιά ἆονπ ὮΥγ Βρ. ΜΙάάΙ. πο αὔονε νίευν ἴ 
Άπὰ εαρροτίεά ὮΥ ἴπε ορίπίοη οῇ νε Ἱεατπεά 
Ῥτοῦ. Ροίΐ, ἵπ 5 Εάϊῑποη ος ἰΠῖς Ερὶί]9. 
Το (5 λόγος προφητικὸς εγ ατε εη]οϊπεά {ο 

ἴακο Ὠεεά, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως, 
ἁο., νοτὰς 5οπιθννμαί οὔβοιτοα {Τοπ {θ Ῥο]άπαςβ 
οϐ ιο πιείαρμοτίσα] Ιπιασετγ επιρ]ογεάἀ. Τ]α 
τηοδί Ρτοβαῦδ]ο 56η5ο 5 {]αί αφεῖσπεςὰ ὮΥ Βρ. ἨΠοτ- 
Ξ16Υ, ---- ΠαΠΙΘΙΥ, ΄΄ α ἀἴδοονθ6τγ ἴΤοπι Ἠεαγεηπ οἳ 
ύνο 5ομθπιθς οῇ Ργονἱάθηςσθ, ΥΥΠΙοΙ, Πον/6ενετ ἵπι- 
Ροτ/[αοί, ἶ5 γαί 5αβϊεἰεπί {ος ἴπε οοπηξοτί απά 5πρ- 
Ρογί οῇ σοοᾷ π]θ6η, ΙΠάΘΥ αἲ] ἔπο ἀῑδοοιτασειπεηίϐ 
οῇ πο ρτεφεπί λΐος ας Ιέ βαγηΐσηες α ἀεπιοπδίτα- 
οι ----ποί ο ορια] ονἰάςπςοθ, Ιπάθαθά, υηίἩ ναί 
νν]οἩ πο βπα] οαἰαςίτορ]ε νν]] αΏοτά, Ὀαΐ α οετ- 
ἰαἴη ἀοπιοηςίταίἶοῃ --- α ἀοπιοηβίταίίοη ἀταννη [Γοπι 
[αοί απά αχρετίεηςθ, τδίπσ ἵπ ονἰάσπος ἃδ {πε 
ασθς οΓ {ο ννοτ]ἀ το] οἩ: απἀ, ἵπ ΘΥΕΣΥ δίασε οΓ 
{, εαΠιο]οηί ΓΟΓ ο ραδδίπσ σοποταίίοη ΟΡ ΠΙαΗ» 
Κἰπά, ναί νο Μοςί ἨΗίσῃη τα]δί] 1π χο ΚΙπσάσπηδ 
οῇ ίμ6 οατί]ι͵) ---- ἐλαί Πὶς ρτονἰάεηςο ἀῑτθοίθί]ι αἲ] - 
ονεηίς Γοτ {ιο πα] Παρρίηςςς οἳ πο νἰγίπους, --- 
Ὠναί ἴθγο ἶ5 α τονατά {ου {ο τισμίθοις, ---- ναι 
Ώποτο ἶς α (ἷοἆ νο νν] ]αάσο {νο οατίῃ.” 

Τ]ιο ννογᾷς ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ --- ὑμῶν ατα αΌ]Υ 
οχρ]αϊπεά Ὦγ Βρ. Ἰλατοιτίοη {ο ππεαη, “1 α 
Ίοης κοτῖος οῇ ουοηίς [γοῖ [η ἴθ ννοπιῦ οὗ πε] 
Ἠπ]] αγία, {ο ρῖνο {6β8ίΙΠΙΟΏΥ ΒΥ ἀθστθος, Ε11 {πε 
Ἠοἱα ονἰἀεποο οοπο]αἀάεθ ἵπ οπο υπο]οπάεά 
Ὀ]ασο οϐ οοπγἰοίοη.”) 

20. πᾶσα προφ. γο. ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γν κα οξ 
Ομή8 νογςο {ο 5οη5θ ας Ώθοθῃ Πθατ]γ α5 πππο] ἀἱδ- 
Ριαίοὰ α5 ἴ]αί οῇἳ ἴο ῥργοσθάίησ. Ὑσί ἴπθτο πορεᾶ 
ποί Ἰανο Ὀθδοι αΠΥ 5ποΏ ἀουδίς εἶπος, α]ί]ου 
ἠλο ννοτάς ννου]ά αάπιί οῇ ἴπο 5θη5ο αβεἰσπθὰ 
ΠΙΠΗΥ, --- Παπηθ]Υ (1π πο ννοτάς οῇ Βρ. Υαπ ΜΙ- 
ἀοτί), «ὁ ναί ο 5θηςο ΟΡ πο ΡΓοΡΙΘΟΥ ἶς {ο Ὁθ 
ἀείοτηιίποά Ὦγ απ΄ αὐδίταςί οοηβἰἀθταίίοπ ο θ 
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ϱ1 " οὗ γὰρ Θελήματι ἀνθρώπου 1έχθη ποτὲ προφητεία, αλλ υπο {1γευ- ϱὰ Τΐπαν ὃς 18. 
9 εἰ, . . 

ς ’ κ ήρς σα ο ͵ ν ἳ 

µατος ἁγίου φεροµενοι έλάλησαν [ὁ | ἅγιοι Θεου ἄνύθφρωποι. ἡλλει νι 
πο ο τν. Έλα π - ’ - ” ς Δ Αὐῑς 0, 2. 

ι Π. 9 ΕΓΕΝΟΝΊΥΟ δὲ καὶ ψευδοπροφηται ἐν τῷ λαῳ, ως καὶ ἐν 1 οωι. Π. 19. 

Ῥα5βασο Ιδα]ῇ; Ῥαί ὮΥ τακίπσ Πέ Ἱπ οοπ]αποίῖοῃ 
να οίμετ Ρογίίοης οῇ Φοπἱρίατο τε]αίῖπς ἴο {Πα 
ειυ]εοί;” γαί, (πουρΏ Επί ο ροτί[εοῖ]γ ἴτας Τη 
Πίςε]ῇ, απ α ταὶο αρρ]ϊσαῦ]ο ἴο ειπα Ετορ]είϊσαι 
ννγ]έησς Όογοπά αἰ] ολες ρατίς οῇ Βοπρίατας ἴἶναίς 
8 α 56ης ποῖ α]]οννεά ΡΥ πε οοπίοχ{5 ΠΙΟ ν]] 
πο, Τ (μ]π]κς, Ρατ 5 ο αδείση αΙΥ οί]εγ {ίηαη 
ναί 5ο αὐἱγ ἀενε]ορεά ἵπ {ους πιοδί αἀπιίταῦ]ε 
ΘΟΡΓΠΙΟΗΠ5 ΡΥ Βρ. Ηοτειεγ. ' Τπο ἹπακΙη (πο 
εΊιουν5) ἶ5 Ρτορουπάεά ΡΥ ἴπο Αροεί]ε 45 α {εααΐτις 
Ῥηἰπείρίε ({οτ ναί ἵ πα Ἱππροτί ΟΓ τοῦτο πρῶτον 
γινώσκοντες) πθνοχ {ο 9 Ἰοβί δἱσΏί ο”. Απ ία 
γνογάς ατα ννα]] τοπάφτγεά ὉΥ ία Ιεαγπθά Ρτγα]αίε 
ενας: Νοί αΠΥ ΡΓΟΡΊΘΟΥ οἳ βοπρίατα ἶ5 οῇ 5ε{- 
ἱπίεερτθίαίίου, 1. 6. 18 115 ΟΥ Ιπίετρτείετ, Ρεσαι5ε 
Ώιο Βοτίρίατθ Ρρτορῃεοίες αγ ποῖ ἀείασμεά Ρτε- 
ἀϊσίίοης οῇ 5οραταίο Ιπάερεπάεπί ενεηί5, Ὀαΐ ατθ 
υπίίοά ἵπ δγσίεπι, αἰ] ἰεγπιϊπαίϊπσ Ιπ οης στεαί 
οὐ]θοί ---- ενα ργοπιπ]σαίίοη ΟΓ {16 (1ο8Ρε1, απά ἴθ 
οοιπρ[είο αείαυκιπιοπί οῇ {πο Μεςείαι’5 ΚΙπσ- 
ἁοιπ.. Απά {ο γεαδοπ 15 ενἰἀεπί {τοιη {Πε πεχί 
νογ»ε, ΝΠΙοΙ (45 Βρ. ΗΟΓΣΙΕΥ 5ΠΟΥΝΒ) ΠεαΠΒ, “΄ ἴ]αί 
Ένα ργοάἹοίίοπς ος {πθ ΡτορΏεί5 ἀῑά ποί, ῑκε (πεί 
ον/Π Ρεϊναίο (λοασηίς απἀ 5εοηπιεηίς, οτ]σίπαίθ 
ἵπ ἰοῖτ οἵννη πα]πάς. Τ]ε ῬΡτορῃείς, ἵπ {Ἠε 6Σ6Γ- 
οἵξε οῇ Ειαίτ οῇϊσθ, ΊΕΓ6 ΠΘΟΘΒΡΑΓΥ ασθηί5, αοίῃπσ 
απάςετ [6 Ἱτγοβίίιο]α Ἱπιρα]δε οῇ {πο οπιηϊςο]επί 
Βρίτίε, νο πιαάς ἴἶνο {αοι]έῖο5 απ ἴἶο ουσαης οϐ 
Ώιοφς Ἰοἱυ πιεῃ Πΐ5 ΟΠ Ιπδίγαπιθηί5 ΓΟΓ 6ΟΠΥΘΥ- 
ἵπς {ο πιαπκὶπά 8οπΠθ Ροτίίοη οῇ έε {γααςιτες ος 
5 οννπ Κπον]οάσε. Επί 5εαιης {ο Ἰανο 
Ὄεεπ ἀθ[ίπθαίεά ἵπ 8οπιθ φοτί οῇ επιρ]οπιαίίσαἱ 
Ρἰσίατε, Ργοφεπίοά ὮΥ (πο Βρίτίί οῇ ἄοά {ο ἰἶα 
καν νήβᾶς πα]πά, νΥΠίσΗ, Ρτείεγπαίαγα]1γ Β]]εά απάἀ 
εαίεά ΥΠ Επἱ5 «σΘΠΘΓΥ, ἵῃ ἀθεδοτίρίησ {πα Ίπασες 

ουίταάθεά οἩ {ο ΓαΠίαδΥ, σανο ραίΐμείϊο α{ίεταησθ 
{ο πνϊκάοπα ποί 15 ον/π. Το αἰδίποίίοπ Ῥείννεεη 
Ώπο ἀἰξοονοτίες οῇ σοπογα] τενε]αίίοῃ απά ο 
ῬτορΗθογ, ἴπε Ιεατπεά Ῥγε]αίο εΏοννς {ο Ὀο {Πίς. 
ἔ Ἔπε /οηπιεγ ἵδ απ αχρ]οῖί ἀεο]αταίίοη ο μα 
Ππαὶ σεπεταὶ εγεπί ο {πίπσς, απά οῇ ΨΠαίενου 
εἰξο ππαΥ Ὀ6 ἴα Ιπιπιοάϊαίο εῄεοί οῇ χο νη]]] απάἆ 
Ῥονετ οῇ (πε Εἶτεί «α15ε, οἵ {με ριτροτί οϐ απγ 
οτἰσίπα] ἀερτοε ος ἄοά. γορπεο 18 α ἀῑςσαϊκεα 
ἀείαϊ] ο ιο Ιπίετπιεάίαίε απά κιροταιηαίθ 
θνεπίς Πίο ατα Ὀτοισ]μί αὐοιαί ΡΥ (πα τοσι]αγ 
οροτα{ίοη ο{ 5εεοοπά σα1865, απά ατα ἵπ Ρρατί ἆθ- 
επἀςη{ί προη παπ’5 {66 ασεπογ.  ΑοοσοτᾶΙπρΙΥ, 

ἐπίλυσις ἨἈετο Πλαδί πιθαπ Ιπίθγρτείαϊίομ, ποῖ, 1η 
ἴνε σεποτα] 5εηςθ, Ῥαί ἵπ ίΠαί ρεοι]ίαΓ {ο Ῥγορῃ- 
66Υ: ία] οοηβἰςί5 ἵῃπ αφοοτίαϊπίῃσ {ια εγοπίς {ο 
νπ]οἩ ρτοάἱοίίοη5 αἰ]αάε, απ ἵῃπ επονίησ {μα 
αρτοεπιεηπί Ῥείνεεη {6 Ίππασες ο έπε Ῥγοςἱοίίοη 
απά ἴἶια ραγσου]ατς ο{ {ο Ἠἰδίοτγ. Τη 5Ἰογί, ἴ1θ 
ἵθτηα 15 Ἠετε {Πα ερεείῇο παπιε ΟΓ εἰναῖ 5οτί οῇ οχ- 
ο ον ν/ΠΙο] τεπάετς ίπε πιγείίο 5οης5θ οΓ ρατα- 
Ἰ65, ἀτθαπῃς, απά ρτορηεςίθΒ. ΟΡ ρτορηοεοῖθς, ἵπ 

Ένα εἰτῖοί αοοθρία{Ίοη ο {16 ννογᾷ, {μαί 15, ο ἀϊς- 
καλο Ρτοάἰοίίοηπ8 οἱ έλος ενεηπίς νΠΙοἩ ατα 
τουσλί αροιί Ὁγ να Ιπίογνοπίίοη οϐ φοοοπἆ 

631565, απά ἆο ἵπ στεαί ρατί ἀερεπά προῃ {Πε (9ο 
3Φ6ΠΟΥ ΟΓ πηαῃ --- ΟΓ 8ο] ΡγοάἱσίΙοης, {μα Αρος- 
ιο αβΊτπης, Ἠναί {πα πιγςίο Ιπίοτργοαίαίίοι --- ἴ]παί 
Ππίετργείαίῖοη υνμῖοὮ οοηβίςίς ἵπ αβοθτίαἰηίησ {]θ 
εγεηίς νν(Ἡ νΥλΙοῃ πο ργεάἰοίίοπς οογγθεροπά ---- 
18 ηονογ {ο Ῥο ἀταννπ {οπι {ο ΡγορΏθογ Ι:9ε]β, Τί 
5 ποί {ο ὃς είταο]ς ουἱ ὈΥ αΠΥ Ρτοςςςς οῇ ογ]τ]οῖσπι 
αρρ]ιεά {ο {θε ννοτάς ἵηπ γ]ίο] α Ρτθάϊοίῖοι ἵ5 

1 Τη. 4, 1. 
ο Τπι. ὃ. 1, 5. ἆαάε 4. 18. 

οοηοοϊνας; --- ἵέ 5 ποίῖ {ο Ὦο 5ο αίτιοῖς ομί, Ὀθ- 
σας, νου α Κπον]οάσε οῇ να ευεπἰ [οτείο]ά, 
5 ννθ]] α5 α τση απἀρτείαπάίησ ο ια {ετΠας οῇ 
Όια ργθάἰοίίοη, ἴπο αστεειπεηπί οἱ {Π6ιῃ οαηοί ο 
Ρογοθίνεά.”. 16 Ιαατποά Ρτο]αία Ίχεη Ρρτοσεεβ 
{ο Ρτονο ἰαί {πο ογἱσίπ οἱ ΡΤΟΡΗΘΟΥ, ΠαΠΙΕΙΥ, 1ΐ5 
οοιηῖηςσ {γοπα (94, 15 α Γδαδοπι ο/η 19 5ποι]ά ποί Ὀθ 
οαραῦ]α οῇ ο]/-Ιπίετρτεία(ίοπ. Πας το Αροβί]θ 
αθεογίς ἴ]αί αἲ]. Βοτιρίατε ργορ]ιθοῖθΒ αγ ΡΙΤΡΟΕΕΙΥ 
5ο οοποθἱνεᾷ, 38 ποί {ο ὢθ οῇ εα]{-Ιπίετργείαἴ]οῃ 
απαά ιο Ιππλαίθς ἴ]αί 1 ννας α ραγί οῇ ίθ 5εθιπε 
ο{ Ῥντονίάεησε, {παί ΡτορΏεογ 5ου]ά Ώε 5ο ἀε]ίν- 
ετες, α5 {ο Ίαν {ο Γείοα 15 Ιπίογργείαίοι [οπι 
ἴπε οοηβἰδίθποθ οἳ ο Ρτορῃείίο Εγδίεπι, απἀ 
[ιοπα έχε αυεηῖς οΓ {Πε ννοτ]ἀ. 

Τ]α α,ογνα νου ο ἴἶλε 6εηςο οἱ ν. 2ἱ ἶ5 επρ- 
Ροτίεά ὮΥ ἴε ορ]πίοπ ο{ ΚΠαρρ, 2εβρί. Υατ. Ας. 
6οΠΆΠΗ. 1. απά ϱ. Ε', Επίσο 4ε Βενε]. ποῖ. ΒΙ0- 
]ἱσα, Ρ. 08. 

2]. οὐ γὰρ θελήµατι ἀνθ.] Τηϊς 15, αοοοτάίης {ο 
{πο «εζοπά οἱ ιο αΏογνε αἰαίεἁ Ιηίετρτείαίίοης, 
εχρ]απαίοτγ οϐ {πε ρτεοεᾶίπσ. ἨΠεπάας, “ [ος 
ΡτοΡΗΘΟΥ ν35 ποί α{ίετεά,) ἄτο. πε ἴεγπι φέ 
ρεσθαι ΥΝα8 ο[ἴεη ε5εά οὗ Ἱπερίταίοη. Ἠεπος 
ΡΤοΡΠΕίΦΒ γνογε καἰᾷ {ο Ὀε θεοφόρητοι. 

Ἡ. Έτοπι {Πα πιεπίίοη ο{ {πο απά ἀῑνίιπε]γ Ἱῃ- 
ερἰγεὰ Ῥτορ]µείς5, ἴ]ε Αρορί]ε ίακες οοςαδΙοΠ {ο 
αἀνετί {ο /αΐδε ΡτορΠεί5; απά Ἱπήπιαίης {πα 
επετο Ἠπά Ώεεῃ 5ο] απποπσ {πε ᾖ6ννς, ΓΟΓΘΥΥΗΓΠΒ 
έπεπι (Παῖ ἴπετο υ]] ϱο αἱ Ιεαςί [αἱ5ο {εασ[ιογς 
απποησ ΟἨγὶκίαης : ΠιΘΠ ΟΡ οοτταρί Ἰνας, ϱ]οπι]- 
σαΐιησ [α]5ο ἀοοίτπεβ {ο 5αρροτί ον!] Ηνίησ, απά 
Ιησγα(ἰαίίπσ {Πεπηςε]νεῬ ν{ῃ ἴῃΠε Ῥεορ[ε, ἵπ οΓά6Γ 
ίο π]ακε ἃ σγεαί6ί σαϊηπ οϐ ρτεαοηίησ {πε (ποδρεΙ. 
Ηο οοηίταβίε {πο επά οἱ έποδε Ππεη υΙίΗ (αί ος 
Όνε Ρίο απ ν]τίποις; απά 5ποῦνς {παί, ας ἵη {16 
οα5ο οἳ {πε ΥυΝίοκεά ΑπίοάΙανίαης, ἄοδέγποίῖοτι 
ννου]ά α5 5ΙΓΕΙΥ Ὀε[α]] ὧε οΠ6, α8 ργεδεγυαίίοπ Ὦε 
οχίοαηᾶεά {ο {πα οίπαοτ. Απά, ΒπαΙΙγ, ἴο ΠΙοΤθ 
εΠεοίπα]1γ ΓοτεννατΠ {16Πη ΟΓ {ης Ρ6ΙΦΟΠ5 1Π 4εδ- 
Ποπ, ης εηίετς Ιπίο α ΡδαιΙΓΗ]1Υ σταρ]ίο ἀεδεγῖμ- 
ἐἶοπι ΟΕ ἴ]ια [α]εο (εασῃετς; απἀ (πα ροῖηπί5 οιί 
Όιο Ἠορε]οθς οοπαϊἰίίοπ οῇ ίποβο Υο 5ποι]ά ο 
ἀε]αάεά ΡΥ (επι. 

1. ἐγένοντο δὲ --- ἀπώλειαν.] Τ]ιε «οπςο ἶ5, ́ ΄ Τ]πετα 
Ἀεταο, Ποενθτ, α1δο /αΐδε Ῥτορῃεί5 απιοπσ {ο 
[1βγαε15Η] ρεορίε; (πας αἱδο ουν] πετο Ὀα 
ἄπιοης γοι [α]5ο ίθασῄςις, Νο 5πα]] Ιπίοάισα 
Ρογη]οῖοις Ἠετεδίθ5, εγεῃπ ἀεηγίηπσ {1ο Τ,οτὰ Όιαί 
ΡΗτοβαξεά ἴΠεπα [νι] Πῖς οπ Ῥ]ουά]; Ὀγιησίησ 
Ώπετεβγ οη {διηςε]νος βροεἀγ ἀοίτιοίίοπ.”. Οµπ 
Ώιο Ῥετεοη5 Ἠετα ππεαπ{ ΡΥ έἶπαςα {α]5ο ἰρασῄμετς, 
ΠΠΠΟΕΠ «ΙΠετεποο οἱ ορἰπίοη αχὶςίς. Ώοπιςθ εῤ- 
Ῥο5ε {επι {ο Ἠανο Ὄθεμ {Πε «ποφίΐσς, ΟΥ ΝΙεο- 
ἰαΐἴίαπς; οἰῃοτς, «κααίκετς, Πο]άϊηπσ ορἰπίοης 5ἶπῃ- 
Ί]αγ {ο {ηοςθ οῇ (πε ᾖήοπίαπῖεἰς ο {πε 5οοοπἆ απά 
Οιτά οεηίμτ]θς. ἜΓ]με αἀεβδίοη ἵδ οἳ πο θ65Υ 
ἀείεγπιϊπαίίοη, Ὀαί οί Πέ] Ἱπιροτίαπος. 

ΒΥ παρεισάζ. ἶ5 ἀεποῖεὰ {πο σγγερέῖοις εγα/[ὶ 
ΥΠ ννῬ]ο] ἰπε ἀοοίτίπος 1π απεείίοη ΥεΓθ ΙΠίτο- 
ἀπσθά. Τ]ο ννοτά αἱρέσεις ἀπωλείας ἀθεῖσπαίθ 
Ειαί {Π16γ ννεγο αἲ οπσ6 Πεγεί]οα] απάἀ ΠϊσΠΙγ Ῥετ- 
ΠΙΟΙΟΙ5. Α. ΠΠΟΓΘ ἀεβηῖίε οπατσε ἶ6 οοιςπεά Ιπ 
Έπο ποχί Ἱνογάς, καὶ τὸν ἀγοράσαντα, πε 5εη5θ ος 
ΝΠΙο] ἀερεπᾶς προπ {θα ΤΘ[ΕΤΕΠΟΘ Ιπ δεσπότην, 
πνΠθίΠεγ {ο «οά (5 πιαηΥ επη]πεηπί πιοᾶρτα Ες 
Ροβί{ογ5 5ΞΙΡΡΟΞ6), οἵ {ο Οιγὶεί, αοοοτάῖης {ο ἴθ 
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μῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισαξουσιν αἱρέσοεις απωλείας, 

καὶ τὺν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δευπότην ἀφνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς 
η 2 ΄. ’ ” - - 2 

οΌοι, 0. Ἰαχιὴν ἀπώλειαν' (καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς Ἄ ασελ- 5 
Ι Τι. 6. : 2 «. ε Ἱξσλ - 2 4 . τις 1. 1 γείαις, δι ος ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας ῥλασφημηθήσεται’') "καὶ ἐν 
μας . 

4 ου 4. 18. η ρα τω ο ος 2 ή . . Ξ . αν οφ 8µ- λα πλεογεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις υμας ἐμποφευσοονται οἷς το κρῖμα ἔκπαλαι 
ζοη 8, 4, » 3 ν πμ καὶ 2 . ᾱ- ο κῶ ν ς ν 2 
1 ]ομηθ.. οὐκ αργεῖ, καὶ ή απωλεια αὐτων ου γυστάζει. {Γι γαρ ο Θεος ἆγ- 4 
1α4ε6. ο , . ΜΑ ᾽ , . 
Γεν. 9.2.  γέ ] κ ἐφεί η 4, εν Ζέλων αμαρτησάντων οὐκ ἐφείοστο, αλλά σειραῖς Ζοφου, Τταρταρωσας, 

«8. 19,90, ἳ : ἠ στο 2 ης 
ους τοι  παρέδωκεν εἰς κρίοιν Ἔ τηρουµέγους" " καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφεί- ὅ 
Νυπι. 26. 10. ΜΕ ΡΊΜΕΥ .. , Π ανν εδ Ξ . , 
Ῥευι 9.0. 6ᾳτο, αλλ ὀγδοον Ίῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξε, κατακλυσμὸν κὀσμῳ 
δα, ἃ . -- 

Ἰος, δ0. 40. νο ομως ημας, πιο πυρών Ἡ 3 Ῥωκ 1ο  ἄσεῤων ἐπαξας καὶ πόλεις Σοδοµω» καὶ 1υμοθῥας τεφρωσας κατα- ϐ 
Ηο8. 1. 8. . ν , μον , πώ Αα ρα μας δί 
Απιονά.Ἡ, . ΟΤρυφ/ κατέκρινε), υπόδειγμα µελλόντων ασεβεῖν τεῦ εικως κυαι ὀίκαιον 
}1α4ο 7. 3 . 9 . ! ΄ 3 ς Γ -” - 23 , Β 3 Π 3 ” 

ςἄνπ. 19.18, 4ωτ, καταπογούµενον υπο της των αθέσμων ἐν ασελγείᾳ αναστροφής, 
Ἡ Ῥκα]. 119. 158. ος Νο) / ἵ ων κ ων Ας 
τε θα. ἐθῥύσατο--- '᾿ῥλέμματι γὰρ καὶ ἆἄκοι ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αυτοῖς, 8 

αποϊεηί5 απά πποδέ ΠιοάθΓΗ. ἜΤπο Ἰαΐίεγ 8ΘΕ6ΙΩΗ ποι οἱ πάλαι προγεγραμµένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα. 
ένα πιογα οοιγθοί νίεν/: ΓΟΥ, α5 {ο ἴΠο ρᾶβδασες οΓ 
ιο Ο. ). οἵίοὰ 1 Ρτοοῇ οἱ {λα {ογπιεγ Ιηίετρτεία- 
Ποπ, Ίαν ατο ποί ααἰία {ο ία ροίηές απά {έα 
Ιαΐίιετ 5 αἱπιοδί ἀαπιαπάεά Ὦγ ἀγομάσαντα. "πας 
δεσπ. ΥνΙ1, α5 οβίει, θε {ΟΥ Κύριον. ΥΝε ατε πο, 
Ἠονενεν, {ο απἀθιδίαπά (παπί {Πε} ἀθεπίεά ο εδις 
{ο 6 {ιο ᾖήερδίαι; [οτ ου μετννῖδο {μεγ σοι] πού 
υο (εασςμοστς οἱ ΟγΙΙαπΙΥ αἱ αἰ1..  Ῥετμαρς ἴ]α 
ΕθΏ5θ (εχργεβφας νΙ]ι α ροριυ]ατ Όταον1{γ) πιαγ ϱο, 
6 ἀθηγίΠσ Ἰήα νν]ο ραγομαδες ἔπθιω (1. 6. ἰαίγ 
Βοαάφοπιαγ) {ο Ὃ6 ἰναίτ ἔιογά.. Τί 5οι]ά 56οθπι 
ναί, (Γοπι α παϊςδ]πίογργείαί]οη οΓ {ο ννοτὰς ο ια 
Αροεί]ο», {6γ »ανηὺ]οά αἱ {λε ἀθδοπίρίίοις ΟΡ {]ε 
πια]εςΒ! οῇ ὀε5ας Ομγὶκέ, απά πα Ιποβαῦ]ε σ]1οΓΥ 
οἱ ΠΦ 5εσοοπᾶ αἀνεηί; απά τοσατάεά ἴπθ αοοοιηέ 
ο ιο Αροδί]ο5 οἩ (παί εαὐ]αοί, α5 α {πρ]ε ἀθενίδεά 
(ο Ποἱά {πε ἀῑκεοῖριες ἵπ εμὐ]εοίίοη. ΙΓ 5ο, {16γ 
πηαςδί ανα ἀοπίοεά ο Ῥτορει ΠὨοϊίγ οὗ νεδι5 
Οηῖςέ, απἀά οοπΠπβδςΙθηΠ{]γ {πο Αίοπειπεηί, απἀ 
οί]νετ ΓΠιπάαιπεηία] ἀοοίτίπεςς απά ῬγοβαῦΙγ Ἠε]ά 
ο ανθνς ποί ν6τγ ἀἰετοπί [τοπ ἴοδο ΥΙΟ] 
α[ιογννατάς ρανεά ἴπε νναγ {οι Αταπίεηι απά Ῥε]α- 
σἰαπίδη, 

2. ἀσελγείαις.] Τη ({οῦ ο οοπΊποήΠ τοπάἶπσ 
ἀπωλείαις) 15 {οαπά ἴπ αἰπιοςδί αἰἰ {ηο ΝΤΑ Ν., Υοευ- 
5ἱ0Π5, απά οατ]γ ΕάῑΙοπς, οκοερί ο ΓταδπίαἩ 
απά θίερ]απίο 9ΗΠ6Β, ας Ό6ςῃ ργο[εντεὰ Ὦγ αἱπποςί 
αἰ] Οτ]ςσς, απά ἵνα απορίες ῦγ Ὑψγαίς., απά ο [τε 
ΒΥ Βεησ., (τίεδΟ., Μαϊίμ., Ἐπαρρ, Επι, απά 
γαι Απά τσι: (οτ οι οσίθγπα] απά Ιπίογηα] 
ονιάεποο ατο 1Π {πνοιγ ο/1, ᾿Ασελγ. ΠΙΔΥ Ό6 γθή- 
ἀθγθά “« ἀῑρεο]αίο ἀοοιτίποδ απάἀ ργασί({οθν.”. ΒΥ ἡ 
ὁδὸς τῆς ἀληβείας 18 Ππθαπί λε (ἀο8Ρρ61, ο Ομγίθίίαη 
το]σίοη. 66 Νοίο ϱη Αοίς ἱκ. 2. ἩΒλασφ., “ὁ ν] 
Ρο οα]αηγη]αίοά απά τοσατάθοά αξ [1]ςο.”. 1 ννοι]ἀ 
οοππρατο «οδθρῃ., Ρ. 1010. ἀπιστίαν τῆς ἀληθείας 
κατέχεεν. 

3. καὶ ἐν πλεον. ἃ οι] “ Απά (ητουσ] οογοίοιβ- 
πθβς, {1ου ννΏ]] Ππα]κα α ΠἹετο σαϊπ οὗ γοι (νἰχ. οϐ 
(εαομίπσ γοι ϐΥ [οἱσηοά ννοτάβ), απά ανν ποιί 
ἠιναίτ ἀοοίτίηος π8 Ππθτομαπά(ᾳο..  Ἰλοίς. οἶίος 
ἵννο ΕΧάΙΠΡΙΟΡ ΟΡ πλάττειν λόγους, ἵο ννλ]ο] [ αά 
Ίεφυς ϱ. 10. λόγοις πεπλασμένοις ἀξιώσει πιστεύειν 
ὑμᾶς. γε ἀοοίτίπος Ἱπ ααθβδίίοη ν/ογο [ο ίομς, 
ἀενῖςος αἲ οαρίαπάµπι, απά {ο Παἴίεγ ιο οοτΓάρ- 
οι οῇ ήπια Παίπτο, Αἲ οἷς τὸ κρῖμα --- νυστάδει 
Όνο τοἱπίῖνο ἵ {ο Ὦο τοβο]γοά ΙΠίο ἀλλ” ἐκείνοις 
5ο]. ἐκείνων ; ππά αἲ ἔκπαλαι (νν ο] 18 ΓΟΥ ἐκ παλαιοῦ 
χοόνου) 5ΗΠΡΡΙΥ προγεγραμµένον ΟΥ βαςἩ Ἰ]κα, 15 αρ- 
Ρθα15 {ΤΟΠ ἴ]πο ραγών οι ραβ8ασο οΓ 146 4. ἄνθρω- 

Νυστάδει 15 Γογ χρονίζεται 5 48 Ειωτὶρ. Ἠεο. 662. 
οὔποτ᾽ εὔδει λυπρά σου κηρίγµατα, ἃπὰ «Ἠδε]γ]. 
Τ]εὺ. 64. καὶ τῶνδε πίστις οὐκ ὄκνῳ Ἀχρονίζεται. 
Γ]ε εεηςο 15: “ Βιί (είν Ίουσ ἀεποιποεὰ 56η- 
ίεηοε Ιπσετείῃ ποί, ποτ ἀοΐι εῖγ ἀεξίτασίίοη 
5Ιή0ε6γ 5” πιθαπίπσ ἰλαῖ 56] ΡεΓΕΟΠΡ αἴθ 5Τ6 {ο 
Ρε ριπίςπες. 

4---Ὁ. Ἔ]αςε νετεες ατε ΙἸ]]αείταίνε, Ὀγ εχαπῃ- 
ΡΙε, οἱ ια ππεί]οά οἱ ἀοά)ς ]ιάσωεηί 1Π 8υςἩ 
«α565: απά πηθαηί {ο γετί(Υ ναί ννας Ὀε[οτο φαἷά, 
κρῖμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, ἰμαί ἀοά νἱδ]ῖς νίος να 
Ριπ]εηπιεηί, απά γἱτίας γη τεννατάς. ἸΠ] τε- 
βροοί {ο ἴ]ε οοποίγιοίίοπι Ἰετε, 1 19 Ἱπεσι]ατ, 
ύλετε Ῥείης πο εἶαμςο {ο οογθεροπά {ο {Πο εἰ γὰρ 
---οὖκ ἐφείσατο: Ὀιαί α[ίει ἐῤῥύσατο ΤΣΥ Ῥε εαρρ]τεά 
{γοιη {με οοπἰεχέ 8οπΏθ 516) ννογᾷς 5 οὐδ) ἐκείνων 
φείσεται. Τη ἆμαρτ. Όιετε ἶ5 τείετεπςθ {ο {6 τθ- 
Ώδ61οή οῇ ίε {α1εΠ αηΏρθ]ς. Σειραῖς ζόφου ταρταρώ- 
σας 15 ΑΠ εχργεβείοη ἵτα]γ «εομγ]εαῃ, ἵπ ννμῖο] 
ταρτ. 15 ἀει]νες {Τοπι {πε ΠΗεαί]επι, απά σειραῖς ζόφου 
{τοπη μα «ειοῖκὴ Πιγ{Πο]οσγ; ἴηα 'Γαγίαγας Ῥείῃ 
ἃ ρατί οῇ Π{αᾶες, η ννλ]ο] ογἰπιίπα]5 ννογθ ών 
ἴο ὂεο οοπβπεά 1] πο ἆαγ ο Ἱπάσπιεπί. ΝΟΝΥ 
Ώιεγ ατα ποί τερτεςοπίεἁ ας Ὀείης 1π αοίαα] {οτ- 
πιεηί5, Ὀπί οπΙγ αα[ιάσεά ἰο πεπη, απἀ ἵπ ἴηα 
πηθαΠ {πο οοιηπη {ο {ο μα 5εοιυτ]ίγ οῇ ομαίῖης 
οῇ ἀαγκπεςς; ἰ, 6. {ο Ρ]ασος «νπογθ π{ίεγ ἀατ]κηθςς 
πο]άς (επη ας Τί νογο οποµαϊπθἀ. 3ο ἸΙκά. χνΙ]. 
19. ἁλίσει σκότους ἐδέθησαν. Ἰπ εχειπρ](γίησ απάἀ 
ληδίταίίησ ο οχργθβδίοη, {6 ΟοπιππεπίαίοΓ 
πηἰσμε Ἠανο αἀάπσεὰ α ΥΘΓΥ αἰπιί]αγ οπθ ἵπ Ἠετο- 
ἀοῖ. ν. ττ, ννπετε, ἵπ απ΄ Αἰλοηπίαπ Ἰηβδοτίρίίου ἵπ 
Όινα Λοτορο[ῖς, 1{ 15 δαϊᾷ ο{ οαρίἶνες Ἰε]ά ἵΠ [είίετα, 
Δεσμῷ ἐν ἀγχλυόεντι σιδηρέω ἔσβεσαν ὕβριν. Τ]ηθ 
Ἰηασθ, Ποννενοχ, 5Θ66ΠΠΘ {ο Ἠπνθ Ῥεεπ ἀθτῖνεά 
{τοι ἴε «ουνίς Ἠαυυίης. Ἔ]λας Ῥο]ατ «θηθΒ. 
{οἱ. 40. οο]. 118. “ Ῥοείααασπι (11 Ὦο6ι) β]ἱοῬ 
ᾳοηισταηί, δαπρδίί ο05 Ώθις, οἱ αἆ πιοπίθιη {6Π6- 
ὑναταπα. ρετάαχ]ί, Πσανίίας οο5 οαίοπῖς [θττεῖς, 
αὐ πδαιθ αἲ ππεΙαπη αὐγαςί πηασπῖ ρογήπσαηί{, 

ΕοΥ τηρηµένους, τηρουµένους 8 [οαπὰ 1π αἰ- 
πιοδί αἲ] ιο Ὀορί Μ5. απἀ οαγ]γ ΕάΠἱοπβ, απά 18 
ο τίοὰ Ὁγ πεατ]γ ονοτν ΟπΙο ἄοπι Ὑγοίς. {ο Ὑα- 
ἴον. "Ογόουν Νῶε. πιαδί, Ὀγ α οοΙΠΙΟΠ Ιάΐοπι 
{ουαπά ἵπ (πο Ὀοςίέ νΥτ]ίετς, Ίσα “ Νοαμ ντ] βοΥθπ 
οἵ]νοτς.. Κήρυκα δικ., να Ἠετα]ά {ο ρτος]αἶπα ἴο ἐ]νθ 
Νοτ]ά Πόιησς οῇ πο τὶσηίοοικποςς νο ἵς ὉΥ 
[πχ απ ο ννπίο]ι Ἑέ, Ῥα] καγς, ἨΠοῦ. χἰ, 7, [8 Ὑνα8 
ΠΠ156]/ 4η Ποἱγ..  Καταστροφῃ κατέκρινεν, ἵ, 8. 6Χ6- 
οπίεά ρυπἰεηπηοπί προῃ εια ὮΥ αἰίοτ ἀθείτας» 
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ϱ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψιχἠν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασανιξεν. Οἱδε ἵ 1 6οχ. 10. 19 
’ ω - ε’ 3 υ ” ς / Π 

Κυριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασµου ῥυεσύθαι, ἀδίκους δὲ εἰς Ίμερα» κρισεως 

μρεν ' ἅ µα ὁ νο ὀπίυ ὸς ἐν ἐ {α Κ1αᾶο 4. ἤ, 8 10 κολαζοµένους τηρσῖν μαλιστα δὲ τοὺς Οοπίσυω σαρκος ἐν ἐπιθυμίᾳ ος 
-” , 9 ’ ν΄ ο . ἀ 

μιασμου πορευομεγουύς, και κυοιοτητος χσταφφογουγτας (τολμηταὶ, 

’ ’ 2 , - 

ΙΙ αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέµουυι ῥλασφημοῦντες ! } 
} Λου 

Ι ὅπου ἄγγελοι, ἰσχύί 111499. 
Ὀ 3 , 3 3 » ) ’ 

καὶ δυνάµει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσι κατ αὐτῶν παρα Πυρίῳ ῥλα- 

τα Ωῇ (ών ὁ ο Αν ώ ο19, 8, 19 σφηµον κρίσι». Οὗτοι δὲ, (ὡς ἄλογα ζώα, φυσικᾶ, γεγενηµένα εἰς ο. 
κ. 3 -” - -” -” 

ἅλωσιν καὶ φθορὰᾶν,) ἐν οἷς ἀγνοοῦσι ῥλασφημουντες, ἐν τῇ φῦορᾳ 
» ο» , η 4 : : μο.. {δονὴν ἠγού- α1α4ε 13 

13 αὐιῶν καταφαρήσονται, ' κομιούμενοι µισθον ἀδικίας" Ίδονην ηγου- : 

µενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, (σπῖλοι καὶ μῶμοι 1) ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς 

Ποπ. 36ο Νοΐο οἩη Ῥοπι. υΗ1. ὁ. "Ὑπόδειγμα --- 

τεθεικῶς, “' Πανίης πιαάθ {θτη α ἴγρο απἀ εκαπηρ]θ 

οἳ ενα ῥπίατα ραπἰςηηοπί οἳ {με ν]οκες, Κατα- 

πονούµενον --- ἀναστρ., '' Νεατεά ουί [. ϱ. ΡΓΙΟΥ- 

ου5ΙΥ. Παταςςθά) Ὁγ {πε Ρρτοβίσαίο Ῥεμανίουγ οῇ 

Πιθη «χο ἑγαππρ]εά οἩ αἰ] Ίαν... ΌηΠ καταπ. 6ΟΠΙ- 
Ρατο Ρ5. χουν. 10. οχῖκ. ὄδ. Βλέμματι γὰρ--: ἐβασά- 
νιδεν. Τίς 1 οχρ]απαίοςγ οῇ {μα Ρργεσθάίης κ- 
ταπον., ππᾶ ο οοηκίγαοίἶοη 15, ὁ γὰρ δίκαιος, ἐγκατ- 
οικῶν ἐν αὐτοῖς (Υν Πἱ]α Ίο ἀνγε]ί απιοης {Πειη) ἐβασά- 
νιζεβλέμµατι καὶ ἀκοῃ, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, ψυχὴν δικαίαν, 
ἀνόμοις ἔργοι:. Τ{ε βλέμματι καὶ ἄκοῃ ἀεποίο ἰλο 
πιοᾶε ἵπ ννπῖοἩ Ὦς Ὕνας ἀα11Υ ἑογπιεπίθά γη Παῖγ 
π]σοκεά οοπάποί. 

Ὦ, οἶδε Κέριος ----τηρεῖν.] Τη9 ἶ5 Ιπίεπάεά α5 απ 
ᾖπ/εγρπος, 4. ᾱ. “1 ἀοἆ ἵηπ ἤνοβο Ιη5ίαποθς ΡΙΠ- 
ἰθά ἴἶνα σα1]1γ απἀ ρτεβδετνεὰ {ο Ιπποσθηί, Ἡθ 
ΠΙΑΥ Ὀς 5116 αι Ἠο Κπονς Ἠον/ αἱνναγ5 ἴο 
ενα, ἃο. πε οἷδε Ἱπιροτί ΡῬοίμ Κπον]οᾶσο 
οΕ να ΙΠΘΠΠΕ, απά Ῥούνετ απάἀ ἀἱδροδί{ίοι {ο 1599 
Όνειι. 3ο Ὀτ. ΦομσίἩ, ἵπ α ΒΕΓΠΙΟΠ ΟΠ πίς ἴοχί, 
εἰουνς 11ο βἰσπα] ΠΙΘΤΟΥ ο{ ἄοά {ο {πα τὶσμίοοις, 
ἵπ ἀε]ινοτίηςσ ἴπεια [οπι (οπιρίαίίοπς οα]ου]αίεά 
ἴο οοτγαρί {πθπα, Τε νναγ5 οῇ ἀε]ίνεταηος {τοπι 
(οπαρία 1ο (11ο οΏξετνες) ατε {1ιγεε; 1. Ῥεῖης ζορί 
δν. τε; 3. οἳ εῖησ Φαρροτἰοά πάει Ιέ; ὦ. ο{ 
εἶπμ Ὀτοισηί ουί οἱ 1έ, νε Τέ ηα5 Ρρτεναἰ]εὰ.”) 

Κολαζομένους, ΓΟΓ κολασθησοµένους, “'ἴπεη ἴο ϱθ 
Ραπίδηθά.. 9ο {1ο ῬεβδεΠ. ΘΥΤ. εγιοϊαπᾶοδ. 366 
/ασες Ἱ. 2. 

--- ἀδίκους ---- τηρεῖν.] ἜΤηϊ5 5ασσεςίς {ο ο//ιοΥ 
Ρατί οῇ ἴἶνα ΙΠίεΓεπος, --- ἴπαί ἴπε Υεησεαποε ος 
(αοσά, ἰπουσΏ 1 πιαγ Ἰάπηῦες, ν]] αἲ 1εησί] νὶςῖί 
Όιοςο οοτγαρί ἴεασμθγ5 ΙΙ {Πο 5ἄπιο οοπάϊση 
ραπίκμιπθηῖ, α5 Ὠναί ΥΠΟ Ὀείε]] (Πο ἀϊδορεάιεπί 
4ησοε]ς, απά απσοᾶ1γ βοάοπι[ίες. 

10. Πετε υνηαί νας Ὀε[οτε φα]ά 15 πιογθ ἀϊτεςί]γ 
αρρ]]εὰ {ο ἴἶιο ΡΕΓΒΟΗ5 1Π απθεδίίοη, ΥΠΟ 4ἴθ εαγ- 
αοζεγῖτεά πι Μπῇ5 απά επε Γο]]ον/ῖπσ Υεγςες πρ {ο ία 
επᾶ οἱ νε Οαρίετ. Τοὺς ὀπίσω., ὅστο. ΠΙΑΥ Ῥε Γ6ι]- 
ἀθταά, “' νν]ο 11νο οοπ/{οτιηαΡ]Υ {ο {πα Πεβῇι, {η {ια 
Ἰη8ί οὗ ροµμΠοῃ,” 1.6. ἵπ Πηςί[α] απά ρο]αίπςσ 
Ρτασίῖος». πει 19 τεργεςσεηίεᾷ ἠιοῖγ Ιπευρογά]- 
παίίοη, απά τεθε]]ίοη ασαϊηςί αΠΥ απί]λοτΙ(γ (αί 
πησηί οἨεοὶς ἰπεῖτ ν]οῖοις ρταοίίσθδς απά ΥΠί]α 
Ρτοσθθάΐης ἴο 5αεί Γοτίμ {Πο σγοαίηες οΓ (αῖτ 
ρα, ἤνε ΛΑροξί]ο Ῥταακς οί ἰπίο α Ραγεπίπε/ἶσα[ 
εχο]απιαίίοι αἲ Ὠχεὶτ ννοκεάποςς, ν/ΠΙοἩ πιαΥ Ὀο 
τοπάστες, “΄ ἀατίησ απά Ἱπςοϊεπί ατθ {116Υ ! {Π6γ 
βοταρ]ο ποῖ {ο δρεα]ς ον]] ονοηπ οἱ τα]εγς ἵη Ἠϊσ] 
βίαίίοῃς. 

---αὐθάδεις] 5ϱ/ιο]]ρᾶ ({ου αὐτοαδεῖς), {ο ννοπα 
ποβήπσ αρρτονος ἰ{5ο][ Ὀαί Ὠιθῖγ οἵινΠ οοποθῖΐς, 
παπά νο ννΙδη {ο Ἠανο (εῖτ ο/η αγ, 1. 6. ἃ5 ἴ]θ 
Ἀσμο]. οπ Απσίοί. Επ. νυν. οχρ]α]Πς, τὸ ἑαυτοῖς 
ἀρέσκον µεταδιώκοντες. ΟΕ ννΏῖοἩ οἨΠαγποίθγ 5686 α 
αρ]τιίο εΚκοίο] Ὁγ ΤΠουρηταδίας, ΟΠ. χν. Το ία 

ΥΟΙ,. Π. 4 Χ. 

ΡΓοδεηπί ριτροςε 1 ἶ5 ΗπεΙΥ οβεετγεά ϱΡγ Οαἀννοτίῃ 
(ἵπ Πὶ5 ποβ]θ Γἱδουιἵ8δθοἨ 1 9 ομη Π.ῶ,4.) “ Τπετα 
15 ποί]]ησ οοηίτατγ {ο ἀοά Ιπ λε νν]ο]ε ννοτ]ἆ, 
ποίμἰπσ (λαί Πσῃηί ασαϊηδί Ἠϊπ, Όαί δοἱ/ ιο. 
Της 15 {με είτοης οαδίο ἰΠαΐί νε α]] Κεερ σαττί- 
εοπεἆ αραϊηςί ΠΘανεῃ, ἴπ ΕΝΕΤΥ οπθ6 οἱ ος Ἠθατίς, 
ν/Π]ο] (αο οοπίΙπια]]γ Ἰαγείῃ 5ἶεσε υπίο» απά 1 
πηἁξί Ὀο οοπαεγεά απά ἀθειπο]ίδηθά Ώε[οτε νε ο8ηΏ 
οοπαεΓ Ἠθανεῃ.” 

11. ἰσχθῖ ---- ὄντες]  ἠιουσῃ {αγ5αροτΙΟΥ ΙΠ ςἰγοησίῃ 
απά Ρροννετ.’. Όπ {πο τε[ετεηςσθ ΙΠ κατ) αὐτῶν λα 
(οπιπιεηίαί{ογς ατα ποί αστοθά. 30116 8άβροςε Ιί 
{ο ν6 {ο {Πε δόξας Ἰαδιῖ Ὀε[οτε ; οἱ16Γ5, {ο {Πε τολ- 
μηταὶ, αὐθάδεις.  Νεϊίπες Ιπίετρτείαίίοη, ΠΟΝΕΥΕΤ, 
15ίεηαῦ]α. ΙΤ 15 Ρεςί τε[ετγεά, ΥΠ ΏδηδοἨ, Ναενο., 
απά οίλετς, {ο ἰπε ἀγγέλων ἁμαρτ. αἲ νΥ. 4. υη]ε5ς 
6 τθαά καθ) αὑτῶν, (1ποίη 8ο1ης ΝΤΑ, απἀ (θ 
Ὑμ]σαίο ὙεΓδίοη), πιθαπΙηπσ {μοδα οϐ {Παῖγ ΟΥΠ 
Ῥοςγ, 1.6. πε θαά αηφε]δ. ΤΗϊς 15 Ρ]αησεά Ρεγοπᾶ 
ἀοαδί Ὦγ πο ρατα]]ε] Ρραςβασο ο{ πάς 9. Τε ατ- 
σΙΠηθηί 18, ἰ]λαί {1ο Ρεί8δοης 1π απθδοη σα]απηπ]αίθ 
ύο5δο οῇ Πὶσῃ τορμίαίίοή απά ἀῑσπιίγ, αίχ ῥγείι- 
γε, νν]]]ε {πε απισείς, εκα]{εὰά α5 ἴΠ6Υ ατο αΏογνθα 
Ώπεπη 1π Ρούετ, 4ο ποί ερεα]ς οα)απΩΠΙΟΙΙΥ, ΟΓ 
ν(Ἡ υπφεταίίοπ, οϐ {λπειγ [6]]ού’ αηρθε!Β, 6νεῃ 
ἐποισ] τς ΥΕΙΥ ΓΘΥΕΙ56 ΟΓ ἔνδοξοι. 366 ΤΠΟτΘ ΙΠ 
Ὠτ, Α. ΟΙαικο. Τ]ο 5αιπθ ον]δ] (γαάΙ]ομ ἶ5 5αρ- 
Ῥοβεᾱ {ο ανα Ῥεεπ Πας ἴπ ν]ενν ϱΥ Ὀοῖι οὲ, Ῥείεν 
απά οἱ. οπά6ε. Βυιί Όποισῃ {πε ΓΟΓΠΙΕΥ πια ανα 
Ἰαὰ ΤΠ πεῖπά ἔπο 6απηθ (ταάΙΙοπ αξ (λα! τείοττες Το 
Ὦγ {ο Ἰαΐΐες, γεί Ἰε πηαδί αἶδο Ἰανε Ἰαά Ίη γ]ευν 
8ΟΠΙΘ οίΠεΓ ςΙηί]αγ οπς, ΠΠΟΤΘ οουγεδροπάσπέ {0 οὐ 
Φέρουσι --- κρίσιν, “΄ ο ποί Ρτο[αοΥ α εαΙάΠΙΟΙΒ ἃο- 
ειςα{1οη {ο {πε Τ,ογά.) 

12--- 16. Πετεο ἴἶο οἨατσε ἵ5 βιτίπετ Ὀτοισηί 
Ἠοππθ, απᾶ {ο Ποτείῖος ἵπ ααθεῖοπ ἀθδοτραᾶ, 
απάετ νατίοις οΠαγασοίθοτςς 1. ας Ἰἶ]κε πο απίπιαίς, 
ἀενο]ά ο6 Τεαδοῃ, απά σιη]άεᾶ 5ο]ε]γ Ὦγ εοπ8ο απἆ 
Ιη5]ποί (5ο αν {ο Ρε 5εοπηἰησ]γ οτθαίεὰ ΟΠΊΥ {ο Ῥο 
ίακεπ απἀ ἀεείτογεᾶ), απἀ {Ππεγεῦγ ερεακίπς ον!] 
οῇ (Πήησς γν Πίο] {Π6εγ ἆο ποί απἀθγείαπἆ, νΙή. έθ 
Ίανν5 απά πιθαβατθς οῇ {]ιαῖγ τα]ους. Τοξο, Ιί 18 
αἀάεά, 5Ἰπα]] α{{ετ]Υ απά ]α511Υ ροτῖδῃ ὮΥ νετ ον/Π 
οουγαρί ῥριαοίῖσθς. (96ε οτάε 10.) 

19, 14. Ἠετο ατα Ιπίτοάασεά πποτο ραγίίοι]αγ 
«πατρθ», ίποβ8ε ο{ ρτοςς βεπεια]Π{γ, ΠΛΥ, Ρτοῄίραςγ, 
απά ἱηδαίίαρ]ο ανατίοο απά ταραοΙγ. Απά 
5που]ά 66εεΠῃ {]παί σπῖλοι καὶ μῶμοι αἴθ ἃ Ρατθηί]ε- 
ισα] οχο]απιαίίοἨ, ]]κο {ης τολμηταὶ, ὅτο., αἱ ν. 10 
ῴ6ο «146 19. Ἐρῃ. ν. 21. ἜΤ]εγ ατα βαγίηετ 4ε- 
φοτ]ρεά α5 τενε]]]ησ Ίῃπ 5εηεαἱ ἸήχΙτΥ, Ιπάα]σίησ 
Ιῃ 1 6νθη ἵπ {6 ἆαγ πιο; Πίο] γνας ὮΥ ἴ]θ απ- 
οἰεηίς 6ΥοΥ τοσατάοὰ α5 α ππατ]ς οῇ οοπβγπιεά βοΐ- 
κμηθρε. 6ο 1 Τ]ο8ς. ν. Τ. απἀ Νοίθ. 

--- ἔντρυ φῶντες --- ὑμῖν.] ἜΤῆο Ρρῄταςεο]οσγ 18 
Παγε] απά αΠΟΠΙΠΙΟΠΒ, απά {πε 5εη5θ ΠΙΙΟΠ ἆἱβ- 
Ῥαίεά. ἜΤ]ε κ ἁεν Ιπτετρτείαίἶοη ἶ6 ενας 
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Ἔ 2 ’ π 

{. ἁπαταις 

9 ΡΕΤΕΗ ΟΠΑΡ. ΤΠ. 14--- 168. 

2 - ’ ς -- 3 .) ΄ 

αὐτῶν, συγευωχούµενοι Ὁμῖν' οφθαλμοὺς ἔχογτες μεστοὺς 14 
2 ’ ς ... . 3 

µοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους αμαρτίας" δελεάζοντες ψυχὰς ἁστηρί- 
Π ’ ι : Π 19 / ΄ 

Ἅτους, καρδίαν γεγυμ)ασμένην Τ πλεονεξίαις έχοντες, κατάρας τέκχα ! 
’ Γ 3 ω -- υ ἣ ’ - ΄ -” 

ὁ Καταλιπόντες [τὴν] εὐθεῖαν ὁδὸν, ἐπλανη 6νησαν, ἐξακολον θήσαντες τὴ 16 
[α -- - . - . εν Γι 3 2 ’ / ῃ 

οδῷ τοῦ ἨΒαλαὰμ τοῦ Ὠοσὸρ, ος μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, ἔλεγξιν δὲ 18 

ο Ναπι. 29, 7, 
1. 
1μάε 11. 

/ 

3 σοι Π . ς κα Ά »” Π 2 ’ - 

ἔσχεν ἰδίας παρανοµίας' υποζυχιον ἄφωγον ἐν ἀνθρωπου φωνη φΘεγ- 

Ρ 1 μάε 19. 
ων α.ἂξ λ ο / 3 , Ρ πο. ν 
ξάμενυν έκωλυσε την του ποοφΊτου παοαφοογιάγ. Οντοι εισι πΊ]γαι 17 

»/ , ς . Π Γ [ά τ .ς ’ - / 

ἄνυδροι, γεφέλαι υπο λαίλαπος ἐλαυγόμεναι, οἷς Ὁ ζοφος τοῦ σκότους 

ᾳ Αεΐς 2. 40. 
ς .» ’ 

μάς 16. εις σιωνα τέτηοηται. 

ο{ Ῥοι, “« ορ]εσίαπίες 5ο Ἱπ (αιάῖρις εαἶς οί ἀο]ῖς, 
αέρας αἰαπίατ αἲ αἱίος ἀεοιριεπάος εἰ ροειπ[ᾶ 
επιαησεμάος.”. Ὑαί (5 5αεπης ποί ἴἶθ νν]ο]ς έ]λαί 15 
πηθαπί. Το ποτά αρρεατ 1ο ο Ἱπίεπάες {ο Γ1Γ- 
ἠνατ ππ[ο]ά {πο Ίάθα αἱ ἡδονὴν --- τρυφὴν Ρρτεσεάϊίηα, 
απ {ιο Γα]] 5οηΏςο ππαΥγ Όο α5 {ο]]ονς : «« νν]ιο «οἱ- 
έἳνθ {ο νε ἸαχαγίοαθΙγ ὮΥ (πεῖγ ἀεσσαῖίς παπά Ἱπι- 
οβίατος; οοπείαπί αἰίοπάαπίς αἲ γοιγ [οαςδίς. 
Πῖ5 πιοάς οῇ {ακίησ {θ ραβξασο γ]ε]άς απ εχοε]- 

Ἱοηί 56η5ο, απά Ιπνοίνες πο Πατ5μηθςς; ΓΟΥ {ο ἐν 
πια ν6υΥ ννε]] ϱο ἴαΚαεπ ΓοΓ δή. απ ἐντρυφῶντες Γος 
ἐν τρυφῇ διάγοντες ; 5ἶπος ΟΠ ἐντρυφῷν ΙΠ ἴ]ιε «οηεθ 
ἰωαι/ταγὶ, οχαπηρ]θς ΠΙΣΥ Ὀθ ε6θη 1η ΒίερΗ. Τη6ς., 
το ΥΙο] Τ ννουι]ἀ αάά α ρα58αρο ἴιαί πιαγ Ἰανο 
Όδθι να ἵπ πα]πά ΡΥ ένα Αροβ!]ο, 15.]ν. 2. φάγεσθε 
ἀγαθὰ, καὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοὶς ἡ ψυχὴ 
ὑμῶν. Ῥεο Ἰλακεί. οη ΒορΗ. Τταςῃ. 2691. 

14. ὀφθ. µεστ. µοιχ.] ἵ. ο. ΄ὮΥ ἠνεῖτ]ουκς {ΠοΥ 
εοὺν {ιο Ια5οϊνίοµςηθςς οῇ Παῖγ Ἠθατίς. ΄ ἼΑκα- 
ταπ. ἁμαρτίας, “' απᾶά ναί οαπποίέ οεᾶ5ο Γοπι Ἱπῃ- 
Ριτθ Ιπιασ]παίίοης οΓ ]αβοϊνίοις ργαςί]οςς.Ὀ) 

-- δελεάδοντες, ἃτο.] Ἠειο ο Ἠανθ αποίῃετ 
ταῖί, ---- ΠαΠΙΘΙΣ, Οεῖτ ογα[, ἵπ Ὀεσπ]]ῖης απδίαῦ]α 
Ρ6τξεοπς, απά οοπςιπηπηαίθ ατί ἵπ πιακίησ Όπο αἱ- 
πιοςδί αἀνπηίασο (αί ννας ρορεῖδ]α ΡΥ (πεῖγ {τΙοἰ6ΓΥ, 
α5 ΙΓ Πιογ οο]ά πανοχγ ε βα{σβαοά. Τη Ρ]ητα] ἴπ 
πλεον. ἀεποίος {ο υαγίοις ατί5, ὮΥ ννΠΙο] {Π6γ εκ- 
τασίαὰ σαϊη [τοπι {αῖτ ἀθ]αάθά νοίατίεδ; απά {ιο 
γεγυμν. ἴἶιε ἀο]υεταίο απά Παὐιίαα] πιοὰς οῇ ἀοΐης 
{λε Οιπσ. 9ο ἠοδορῃ.Ρρ. 1246. 11. γυµνάζοντες τὴν 
ἀπόνοιαν. ΕΟΓ πλεονεζίαις, 50Π6 Μ33. Ἠανθ πλεο- 
νεζίας, ΝΠΙΟἨ ἶς οάτίοᾷ Ὦγ ΜαΠ., ατίεςὺ., Τιέπι., 
απά Ὑπαΐςγ, Ῥαί (πουσῃ {Πὶς Ὀο ππογο αστοοαῦ]ο 
{ο 6ἰαφκίοαϊ πκασο (ᾳ5 υνῖ]] αΡρρεαγ [τοπι Βίερῃ., 
]ιο8. ἵπ ν. γυµνάζω), γα νο ΠΠΑΥ φα5ροςί {πε 
τοπάΊπςσ {ο Ὦο α ΠΠΘΓΘ οοττοοίίοη οΓ (ο αποϊθηί 
ο] αςς. 
μα Αροφί]ο {απ οχο]αίπςβ, ουν] το[ογοηος {ο 

Πιαίτ νν]ο]ἱο οᾖατασίοτ (ροΓΠαρς Πανίησ ἵπ γίανν 
15. ΙνΙ]. 3. τέκνα ἀπωλείας) κατάρας τέκνα! ἨΝΠΙΕὮ ἶ8 
πδηα]1ν τοσητάσὰ α5 Ριί {ΟΥ τέκνα κατάρατα. ΡΤΟΕ. 
ΦοΠο]εβοε]ά, Ἰοννονοτ, οΏβοινος, (ναί “« (]ς 16 ποί 
οπ6 οἳ {οβο οοπΊπποπ Πεγαίδπης νν]]ο αὐουπά 
1π νο ν/γ]πσς οΓ {ιο Αροβί]ος, ἵῃπ νΥ]ο] α απαΠ{Υ 
οῇ νο εα0]θοί 15 οχρτοςφοὰ Ὦγ α οπΐνο {ο]]ουν- 
ης Ἡ, Ἰπείοαά οἳ απ αὐ]εοίίνο ἴπ οοποοτά γ]]ι 
αἱ. 

15. καταλιπόντες ----ἐπλανήθησαν.] ἜΤ]ο Λροεί]ο, 
τοβηπηῖησ Πὶ5 ἀοβοτίριίοη, ταρτγοδεηί5 {ηοπι ας 
Ἠανίης α{{οτ]γ {ογβα]καη “« (ἶνο τ]σΗ! νναγ ) οὗ βοτίρ- 
ατα]. (τα απά Ποῖν οροάϊσοπςος, απά απ]ίο σοπο 
αδίΤΑΥ 5 ποί πιοτο]γ {οιη απ΄ οτγοπθοις ]πάρτησηέ, 
Ῥαἱ {οπα ἴ]λο φοηεισ){γ, απηρίίίσοη, απά ανπτίος ΟΓ 
Ὠνεῖτ Ἰοπτίς, (Βοοί,) Το Γοτοο οϐ ένο οοπῃ- 
Ρατίκοη τοβίς 1η {Π1Α, ναί αἱ Βα]ααπι σοηςο]]οά 
Ὠια' Μοπυ]ίος {ο οπηίίοο πο Τβταθ]έος {ο Ι]]]οῖέ 
οοπηθοΙοή γν]ι ἠ]ναῖς ννοπιαπ, ἅπά Ίνα5 ]οαά ἔλοιη 

α'Ὑπέρογκα γὰρ µαταιότητος φθεγγόμενοι δελεά- 18 
ε) ΄ 2 ᾿ , . ’ 

ζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ασελγείαις τους ὄντως αποφυγοντας τοὺς 

ἰηίο Ι4ο]αίτγ, απά ἀταν οη {Πεπῃ ἴ]α Ἰθανγ ρΙῃ- 
ἱκμπεηί οὗ ἀοἆ5 5ο πες {δα {εασμεις, ὮΥ 
σίνιης ΟΗγϊδίπης α Ἰοεηςε {ο οοτηπηϊξ ΙπΠΙΟΤΑΠΙΥ 
(ΠαΠ1οΙγ, Γοτ πο ρΙτρος5θ οῇ ρτα(Ι(γίησ {]ιθῖτ ΟΥΥΠ 
Ἀνηγιος απά 5δηδια]ᾖ{γ), ἵπ Ἰκο Πιαηποτ σα]]οά 
Γογή] ιο νοπσεαηςε ΟΡ (ἄοά. Μισθὸν ἀδικίας ἡγ. 
ΟΡ πο πιογα[ ο Βαἱααπα ννθ Κποιν ποίµίπσ; Ριί Τε 
ἰς Ῥ]αϊπ]γ ἠπιμίῖρά ἵπ {πε Ο. Τ. ΠΙδίοτγ, απά οοη- 
βιπιοὰ Ὦγ ΡΗΐ]ο, ὀοδερῇβις, απἆ αἲ] {πε ο αυνίςῃ 
Γη{ογργείετς, ναί οουείοιςποςς ἰθπιρίεά Ἠϊπι {ο 
οοιππηΙ{ 6ο Ὄα5δο α νἱο]αίίοι οῇ Ἠὶς ἁπίγ α5 α 
Ῥτορ]ηείτ---]αδί αξ Ιπ ἴΠε οπεο ΟΡ {]θςο {α]5ε 
{ΘάςΠΕΥΒ, ανατίσος απἀ 5επκια]1{γ (επιρίαά ἔλγεπι {ο 
{α]51/γ εε (οβρε!, ἴμαί {Μεγ παὶρῃί πιακε 1 {μα 
πΙοτο ργοάμείῖνο ος ραΐη {ο εχρεπἀ οἩἨ {είγ ΟΝ/Π 
Ἰηδί. Τπετο ἶδ στεαί /οτοςθ ΙΠ ἠγάπησαν. 3ο 
ΟΊ6οπ Ιπ ΒορΏ. ΑηίἜ. 1048. 5αγς οἱ Τἱτοείας, 
τἀδικεῖν φιλῶν. 

Τὴν Ώε[ογε εὐθεῖαν ἶ5 ἵη 5εγετα] Μ38. απά θατ]γ 
Ἐαά. ποί {ουπά5 απά ἶ6 οαποσ]]εὰ ΡΥ ῬΒεηρ., 
(τίεςὺ., ΝΤαίιΠ., απά οί]ετς. 

1Τ. οὗτοί εἰσι--- ἐλαυν.] Α πιοςί Ἰἱνε]γ οοπιρατ]- 
80Η, {ο ἀθβίσηαίθ {ο ῥρείδοης Ιπ αιεείῖοῃ ας ἑώ- 
σοντες, Ῥγοπηϊδίς πιποίι, Ὀαί οοηρίαπ{]γ ἀἰδαρροίϊπί- 
ης οχρεοία{ίοι; δρεοῖοις Ὀιΐ{ ἀεοείνίηᾳ, αξ ννε]]8 
ἀαςιίαίο οῇ νγαίετ, απἀ ε]οιάς νη]ο Ὀτίης πο 
ταίπ 5 ἴμαηπ ΝΠΙΟὮ πο ἀἰκαρροϊηίπιεπί οαη, ἵπ 
Εακίετη οουπίτίθς, Ὦε σγθαίθγ; απά οϐ νΥπίο] {6 
/ογπιεγ 5οπιείῖπιθς ποῖ ΠΠΕΤΕΙΥ ἀἰςαρροῖπί, Ὀαί Ίαγθ 
ἵανε]]εγς {ο ἀεσίγηοίίοπ.  ννου]ὰ «οπιρατε Επίρ. 
ΦΗΡΡΙ. 96. πλαγκτὰ ὁ ὡσεί τις νεφέλα Πνευμάτων 
ὑπὸ δυσχείµων ἀΐσσω. Ἔηε είτοηρ ΠΘίαΡΜΟΓ ὁ ῥόφος 
τοῦ σκότους, [ΟΙ ὃ ζόφος ὃ σκοτώδης ἀθεὶσπαϊίθς α 
Ρ]ασε απά δίαίε ο{ ΊνοῬ {ας πιοδί ἀῑσπηα], {οτπιθά 
ΟΠ {να ἴπιασο οῇ Τατίατας, αἀνοτίες {ο εαρτα ν. 4 
Οοιπρατο Μπα. ν ΠΠ. 19. αχὶ]. 19. κχν. 90. 

18. ὑπέρογκα --- Φθεγγ. δεο.] Ίο Ἰανο Ἰοτο {6 
πας 5οπ]πιεηί αφ αἲ ν. 17: να πηθαπ]ης Ῥοαΐπᾳ, 
Όναί ἴΠθςθ Ρ6ί80Π56 Ψθγε ποί οΠΙΥ νν]ο]κοᾷ {ήρπι- 
δο[υος, Ὀμί ἴ]λα οατι5ο ΟΡ νν]οκεάποςς ({οσδίμθυ νν]ε]ι 
15 Γαία] οοΠη5εαιθποςΒ) ἵπ οίμθτ. Τε υνοτάς 
πΙαΥ Ῥο {πας ραταρηταςθἁ γι Ῥδηκοπ: “Τμ6υ, 
η. Πσ]-εοιπάϊίηςσ γνοτάς, Ἰοβγ απά πππιθππίης 
Ρηταςος, ππακο ναῖῃ, Ῥοαρίίης, απά αγγοσαηί ΡΓ6- 
ἴοποςθς {ο α ΠΙΟΤΘ {Πογοιισ] απ 5αΏ]ππο Κπον]εάσα 
οΓτο]Ισίοῃ, {ἶναῃ {1ο ἴτιθ Αροβί]68 απά Ῥτορῃοίς: 
Ρα Ὦγ. ρτοπο]ῖης 5ο ἀοοίτίηος ας σἰνο Ἱπόι]- 
σοποο {ο {6 Ἰη5ί5 οῇ ία ῄοςῇ, (αι 15, {ο Ἰαφοϊν]- 
οµ5ηθες, {Ἠ6υ ΊαΥ α Ὀαῖξ Γοτ ἴποφο «Ἠο, ὉΥ οπι- 
γαοῖπσ Ολες ἠπηϊίγ, γνθτο {ογουισβ]γ το[ογπηθᾶ, 
απά Ἰαά οδοαραά {Τοπ 54οἩ ας εἰ] σοπ{ῖπαθ ἴο 
Ἰ1νθ ἴπ {ο οττογ οῇ Ιο]αίτγ απά νίοθ.’’ Αἲ ὑπέρογκα 
ΒΙΡΡΙΥ ῥήματα. 39 ΑΓἱδίορΗ. Ἠαῃ, 971. εροαΚκα οἱ 
οθΓίαίη ἀἱοίΙοη π8 οἰδοῦσαν ὑπὸ κομπασμµά- 
των καὶ ῥημάτων ἐπαχθῶν. Γης ἵπ µηταιότ. ἴπετθ 
5 4η α]ηδίοη {ο ναί Γο]]γ, (κατ᾽ ἐξοχὴν,) δοαφίήπς. 
96ο ὁ ΟοΓ. ΧΙΙ. 1]. Τοὺς ὄντως ἀποφ., Χο., ““ ιοδε 
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} τ]ο]η 8. 84. 9 ἐν πλάνη ἂν ἴνους". τσ ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ 19 ἐν πλάνη αναστρεφομενους ελευυ ερι χι 77 ελλοι ὦ ης, 

; αἱ. 5. 18. 
δόῦλοι ὑπάρχοντες τὴς φθορᾶς' ᾧ γά ᾗ χι, τούτῳ καὶ δεδού-- οὔλοι ὑπάρφχοντες τῆς φθορᾶς" ᾧ γάρ τις Ίπτηται, τούτο Ι Ῥοι, 9. 16. 

Παπάς 4, 
κο τ. « νο. ν 3 ολες ο τὸ τν Φ Μαιι, 19, 48 90 λωται. 1.1 γαρ αποφυχόντες τα µιασµατα του κοόµου εν έπιγγωσει 53 ἤ 

ῳ : - 2 . ν ’ ν ’ » / Ἠεῦ,θ. 4. τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρος {ησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες κα 10.25. 
5 -- , 2 κ. η) αν ’ ω ’ ια -” 

21 ἠττωνται, ΥΕΥΟΥΕΥ αυτοις τα εσχατα χειουνα τω» πρωτωγ. ρειττον μ 12. 41, 
ε᾿ 2 « Β , ᾽ ςεςοι . ; η] υ) 

}ὰρ ην αυτοις μὴ ἐπεγγώκενγαι τήν οδὸν της δικαιοσύνης, η ἐπιγγουσιν 
” ΄ η νά / 2 ω Φως Ρ - 

ϱ ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς αγίας έντολης. 
7 ,. ᾽ - 2». ε - ’ α, 

αυτοῖς το της αληύους παροιµιας 

Ἡ Συμβέβηκε δὲ α Ῥτον. 26. 11, 

’ . 

Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ 
1 .᾿ ΄ ο ο στ { ’ 

ἴδιον ἐξέραμα” καί Ἕς λουσαµέγνη, εἰς κύλισμα βορ- 
η 

βόρου. 

πω 

. 

κ Τ4ΥΤΙΙΝ Ίδη, ἀγαπητοὶ, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολὴν, :8υρῖα 1. 18. 
3 τ ὃ ; ας -” ῃ ς 4 ην εἰλ γῆ ὃ (ν ν οὗ 

2 ἐν αις Οιεγειϱω υκωγ ΣΥ υπομγΊ]σει τ] ιλιποιΣΊ] οισγοια μ)ουηγαυ 

. ’ ς ’ ς Ν 9 ς υ] ο 

τῶν προειρηµεγων ῥηματων υΌπο των ἁγίων προφητών», καὶ της τῶν 

ν . λε ὁ 3 τ ' λ ες. μα νο ν 1 Τίπι, 4, Ἱ. 8 αποστόλων ημων ἐντολης, του Ἰυρίου και «Ἕωτηφος τουτο πρωτον γλ τί 
! ’ 32 ’ ” ς ϱ - 

γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ ἐσχατου τῶν ημερών ἐμπαῖκται, κατα 

νο Ἠαά Γοπος] ταα!]γ ἀϊδεπσασεά {παπηςε]νθβ8 
{τοιι,”. ὅο. 'ΓΗΙ6 86Π586 ο ἀποφ. 18 ποῖ ΤΑΙΘ; 
απά {ο οοηρίτας{ἶοή Ι15ε]/ 15 (τοφιεηί. 

19. ἐλευθερίαν] Ἱ. 6. Ιθοτίγ Ῥοί]ι τεσίοι (45 
το]θαςίπςσ επι [τοπα γγ]ιαί ννας ἐλουσηί ἀπηςεςεςδ- 
84:Υ εἰτιοίποςς οῇ 116), απἀ, Ρτοβαῦ!γ, γροϊθϊεαί. 
Τη]5 (Π6γ οὔετεά, Ὀπί πιοςί Ιποοηβἰδίεπ!1Υ, ἔποπι- 
εε]νες Ρεῖης 5ἰανες ο οοιταρίίοη απά νὶοο. ἜΤηο 
Ὀθεί οοπιπποηί Ποτο ἶ5 φοἈτπ ΥἨ]. ὁ4. απάἀ Ῥοπι. γΙ. 
16-90. ἜΤ]ο πηοχι ποτά ᾧ γάρ τις ἥττ. ὅτο. 
Ἰανε ε αἴγ οῇ α Ρτονοετῦ. απἀ Ίετε, Ἡς ΠΙαΥ 5ὐρ- 
Ρο5ε, ο{ Ῥορα]αγ αρρ]οαίϊοη. - 

90. Της σίνες αποί]ιογ ΤΘΙΞΟΠ (45 9Π6 Ἰιαά Όδεῃ 
Ῥοίοτε σίνεῃ, νυν. 18, 19.) πνγ Ῥ]αο ἀατκηςςς ἶ5 
τθβεγνεὰ {ΟΙ 5αο] οῄεηάςτς. (ΆΝ6ννο.) α. ἆ. “1 
Ῥτο[εεςεά ΟΗγὶκίίαπς, Ἠανίπςσ ϱ5οαρεά {πα οιγγατάἆ 
ρο]]αίίοπς οϐ {να υνοτιἀ, ΡΥ {ο Κπον]εάσο οἳ 
Οτὶςί” Ὕθτο ασαῖπ, ὮΥ να ατί{α] 5εεἀμοίῖοη οΕ 
{αἱςε ίααςῄετς, επίαησ]οά ἵπ {ποςθ Ρρο]]αί]ησ Ρτας- 
{ἱσας, ας 1 οοηβὶκίοπί ΥΠ {θ 5οτνίος οῦ (ηγὶδί, 
απά 5ο “ ονετοοπῃθ.’) α5 Παιίπα]]γ {ο ἰπάπ]σο ἵπ 
Όπνεῖγ οοτταρί Ιπο]ίπαίοης, ἰεῖτ ΄ Ιαΐΐετ επ, 
αΠἴετ {Π6υ Ἠαά Ἱεαγπεςά (Πας {ο Ῥοτγετί {πθ (1οδρε!ι, 
νου] Ὄεο [αγ ποια {απ {πο Ῥεσίηπίησ, ΝΠΘΠ 
ἴπευ Ἰαά «ἰπηθά ἵῃ ΊσποταποῬ; αξ {16Υ παιδί ανα 
ἆοπε γίο]εησθ {ο [αγ οΙθαΓεΓ ]σηί απά {α]]ογ οοἩ- 
γιοίῖοη. (Βοοί.) Θο ἜΤπαογά. 1. 86. διπλασίας 
μίας ἄξιοί εἶσιν, ὅτι ἀντ᾽ ἀγαθῶν κακοὶ γεγένηνται. 
21. Της 15 Π]αφίταίἶνα οἱ πε Ἰα5ί εἶαιςδο οῇ {ο 

τοσθάῖησ νοτ»ο, ---δμοίπσ (Παί αροδίαδΥ, ΟΥ 
Ηνίησ ππννογί]γ οῇ ιεῖγ ΟΠτὶκίίαπ Ργο[εδείοη, 18 
ΝΟΥ56 {ΠαΠ α δίαίο ο{ ΠδαίΠεπίςπῃ, 5ἶπος ἑσπογαποε 
ν/ου]ά πε Ἠανα Ὀδεθηῃ 5οΠιθ εχοµ8θ; νηθτθας, ὉΥ 
αἰπηΐησ ασα]ηςῖ Κηονν]οάσα, (εγ Ίνοτο αἱ οπος 
οοπάεπιπεά απά πποτο Ἠατάεπθά. ΘΒαςµ, ἴοο, 1 
ν/οπ]ά οὔδετνό, ννας (νε ορίηίοη οϐ {ο Ῥ]Ι]οβο- 
ων πνἩ τεβρθοῖ {ο ἴ]οδε ἩΠο αροείαἰσεά 
Τοπ ἴΠε Ρτεοθρί5 οῇ Ρ//οςορ]η. Ἀο Μας. ΕΥ. 
Ῥϊρε. 12. φιλοσοφία δὲ, καὶ ἐπιστήμη, καὶ ἀρετὴ τοῖς 
ἅπαξ φεύγουσιν ἄβατος μένει καὶ ἀδιάλλακτος. 

25. Τε Ώαδεποςς οϐ {πο οοπἀποί οῇ 5ΙςἩ Ρεί- 
8ΟΠΑ ἵ5 Πιτί]ετ Ἰ]ηκίταίοά Ὁγ απ αρί οοπιρατίδοη, 
Γογππεά οἩ {νγο ρτονοτΏς; οπθ ἀθτῖνοςά [τοπ Ῥτον. 
ἁχν]. 11, απἀ (πο οἴπεγ ρτοῦαῦ]γ ουττοπί 1π ία 
Ἐκί; Ὀοίῃ τερτεςεπ/ίης ΤΠ {χε 5ίτοησοςέ Ισ] {θα 
ΓΟΙ1Υ οἳ Ίνοβα, νο τδίιγηθά {ο γίοθς νγμίο] {6 
Ἠπά Ὀε[οτε αὐαπάοπαεά. ᾿Ἐξέραμα, [ΤοΙΏ ἐξεράω, 
ν/η]οὮ 5 ἀετίνεά {τοπι πε Ἐίγπι. Μασ. {ποπι ἐξ 

ὰ αιάε 18. 

απά ἔρα, ἴπο οαγίΠπ. Τηαϊ, ΠονΘΥΕΥ, Ιπνο]νεΒ πο 
µίηο αὐθδιατά]ίγ. Ἐράω ἵδ, Ι 5α8ρεοί, ᾖοπι (α 
Ηεῦτ. ΤΠ), ἵο περί οιΐ. Απά ιο ἴθτπη βΙσηϊβεά 
ποί οΠΙΥ {ο νοπηί, Ριέ {ο βρῖῖ. 

ΤΠ. Τ]ο Αροεί]ε Ἠετε ἀθσ]ατθβ, {Παί ο Ἱυτοίθ 
Οπὶς απάἆ ια {οΓπιετ Ερϊςί]6, ἴο ριΐέ (επι ἵπ πηῖπά 
οὗ Ομεῖεις Επα] αἀνεπί ἴο ]αάσπιεπί, απἆ {ο εχ- 
οἷίο ίπαπι ἴο ρτερατε {ο ἵτ. ΕΒαΐ ν]ίηα] Πο ἵῃ- 
{οτπις {μεπα, (μαί {ΠεΥ ππαδί οχρθοί {ο ἨεαΓ ία 
ποίίοῃ τἰάϊοα]εά ὮΥ {οο]ϊδι ἁπὰ ν]οκεά πἹεῃ. 
Το πουν ουν 1] {οαπάςεά ἶς {Π15 τ]άϊσι]α, Πε ἵπ- 
Ώπηαίος λαί ιο Βτεί οοπςΕΜαίίοη ΟΡ με θαγί]ῃ 
ννας 5ο] α5 {ο οοσαδίοπ {ο Ε]οσά, απά ειαί ἴ]ια 
Ῥτεξεη{ ᾖαππς {εμάς {ο α ἀῑεεο]αίίοη ὮΥ βτε, ν/Πῖςῃ 
νν]] (πο Ῥίασςο αἲ Ιί5 αρροϊπίεά πιο; απᾶ ἰπαί 
Όιο τΘθαξοή ΝΗΥ 1 1 ἀείαγεά 15, {ο ρἶνο ΠπεΠ απ 
ορροτίαπ!{γ {ογ ρτενίοις ρτεραταίίοη. Τηαΐ νπεῃ 
ίπε ριχρο5θ5 οῇ 4οά ατε αοοοπρ]κπεά, ἴιο ἆαγ 
ο {πο ΤΓιοτὰ ΥΠ] οοπιθ 5ιάάεπΙγ, απά {πε Υυνοτ]ά 
Ῥο ἀθείτογεά ὮΥ απ απίνεγςα] οοηβαρταδἰοή 5 αξίες 
νΥπΙο] έπογο ΥΠ] Όε Πεν’ Ἰθανεπς απά ἃ πονν δαΓί] 
{οΥ {λα τἰσηίθοις. ΕΙπα]]γ, ναί 16 1σβΙΥγ Ῥεπογεά 
{ει {ο Ῥτερατο ΓοΥ ἐμαί αν/βα]. οοπκιπΙπηαίΊοη ὉΥ 
πο]ίπαςς απάἆ 5ἰεαά[αξίποες 1π (Πο ΓαϊΠ. (Βεπβοή.) 

1. ταύτην --- γράφω ἐπιστολήν.] Τη9 5εεη5θ 566ΠΙ5 
ἰο Ὀο {ναί αθείσηεἆ Ὀγ Ὑγακοβ.,  ΤΓη8 18 ίε 5εοοπᾷ 
Ἠρϊςί]α, Ῥο]ονσά, ναί Γ απ τησ {ο γοι.”. Ἐν 
αἷς, “έ ἵπ Ῥοίμπ οἱ νυμῖο]ι, {ου ἐν Π, ὡς καὶ ἐν τῇ 
πρώτη. Τὴν εἰλ. διάνοιαν, “« γοᾶτ ΡΙτο απἀ υνε]]- 
ἀϊδροφθεά πιϊπάς.. Τπε ϱοπιπιεπίαίοτς οἰίο {ΓΟΠ 
Ῥ]αΐο {πο ρῄῃταβο εἰλικρινεῖ τῇ διανοίᾳ χρώμενος. 

2. προειρ. ῥ.] 3εε Ἱ. 19, 15. Ἱι. 21. Ἔπε οοἩη- 
βἰγιοίῖοη ἶ5 45 ΙΓ ἴετε ννθΓθ ΥΥΤΙΜΊ6Π καὶ τῆς ἔντο- 
λῆς ἡμῶν τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος. 
ο, ἐλεύσονται --- ἐμπαῖκται.] ΛΑ[εγ τῶν ἡμερῶν 
ΠΙΔΠΥ ΝΜ5. απά αἱπιοςί αἲ] {πε Ὑοτείοης αάά ἐν 
ἐμπαιγμονῇ, ΝΥΠΙΟΙ 16 αρρτονθά ΡΥ πιοςέ ΟτίΠςσς, 
απά Ἱπίτοάισεά ΙἹπίο {πα ἰοχί ΡΥ Βοησε], (τίεςεῦ., 
ΤιΗπι., απά Ψαίοτ. Ὑπείπεγ (ακοη νηΙΤῃ ἐμπ. ΓΟΓ 
σὺν ἐμπ., ΟΥ ὉγΙ] ἐλεύσονται, ἴπε αἀάλίίοι οργίαϊπ]γ 
εἰγεπρίπεης {ο «5οη5ε: Ραΐ οχίετπα| ογἰάσηςσο 18 
απ]ίο ασαἰηςέ Ιέ, απά Ἱπίεγπα] ποί ἵη 1556 {ανοις. 
ὮΥ πρῶτον ἶ5 ποί 5ο πΙΙσΗ {ο Ὦ6 απἀετείοοά ναί 
νγας {ο Ἠαρρεη βταῖ, ἃ5 (ΙἩ Βεηποῃ) α ῥγεπιῖσε, 
{τοπ πὝπεησθ {Π6γ πηὶσῃί οοπο]αάἀςθ {16Υ ουαρῃί {ο 
ταπιεπιῦεγ {ο Ρρτε]οί]οης οῇϐ {θε Ῥτορμείςδ, απά 
Όια Ἱπ]αποίίοης οῇ ἰΠε Αροεί]ε5. Φεθ {πε Νοίθ 
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” καὶ λέγοντες “ου ἐστιν 4 

3 {ανθάνει γὰρ αὐτοὺς ὅ 

α Ίκα, δ. 19. το ᾖἰδί τῶν ἐ μέ ευόμεν αἶα δι. τας ἰδίας αὐτων ἐπιδυμίας νά, νοµε ἐω .., φ 
-, ω . ς ς , ε] 

ο Ὀ πεὶ ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αυτου; ἄφ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμηῦσ- 
8 ΕΠ, 1. ΄ Ὁν , ε/! , 2 3 . 2 

ὅτι ο. σαν, πάντα οὕτω διαμένει απ ἄρχης κτίσεως. 
ἁ 196. 6, » , 5/ 3 στ. 3 ο τς δο Λ ὃ 3 

ὑάεπ.Τ. 10,21. τοῦτο Θέλοντας, οτι ουρανοὶ σαν ἔκπαλαι, καὶ γη εξ υδατος και ὃι 
ο Ρεα]. 109. 97, 
ρα, 51. 6, 
Πεν. 1. 11. 
2 Έπ658. 1. 8. 
1η[τα νετ, 10, 
ἆ Ρκα]. 90.4, 
ο δα. 80. 18. 
Ετεκ. 18. 28, 
99 
ᾱ 99. 1]. 
Ηαὺ. 2. 9. 
Ἠσπῃ, 2. 4. 
1 Τίπι, 2. 4. 
1η{τα ναυ, 15. 
Ἠευ, 10. 37. 
1 Ρει. 8. 20. 
ἃ ἱπίτα 15. 

- 2 - 2 )μ 

τῶν ασεύων ανθρωώωπω». 

ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ 

οη 1. 20. Ἐπτ) ἐσχάτου τ.ἡμ. 3ΗΡΡΙΥ µέρους, Ί1ογθ- 

α[τεγ; ο οκρτεδδίοη ποί ἀεποίίης αΠΥ Ρτεςί5θ 
ἀπιθ, Ὀιαί αἰίΠεγ α τοπιποίο ΟΥ 5οοῦ αρργοαςλίησ 
οη8, α5 Ὀεδί »α]ΐς ία οοηίοχἰ. 6ο ΜασΚη., 
Ῥοιί, απἁ Ἠοβεητῃ. ἱ 

4. λέγοντες' Ποῦ ἐστιν, δτο. ΒΥ αὐτοῦ 15 Ρ]αΙΠΙΥ 
πθαπί Οδ. Ἐτοπα ἴμε οαταςίετ ο{ {πε Ρ6ΓΡΟΠΕ, 
Πιν οππποί ἱπιροτί αΠΥ ΙποΙτΥ Ιπίο {πο Ρτοπιΐςες 
οὗ Ομτῖςς οοπιῖπσ Ιπ ῬΒοτρίατες ηΟΙ 16 1 {ο 
Ῥο {ποιρηῖ (νι 5οπιθ) ὑπαί ἴΠεΥ εχρεοίεά 5 
5οοοπἀ οοπηἈησ, απά οισηί 1 ]οησ. 1 15 πιετεὶγ 
{ο ϱο τοσατάθά α5 α Ῥορι]ατ {ΟΓΠΙ ΟΡ ΘΧΡΓΘΡΡΙΟΠ 
(ποί ἀϊδειπη]]ας {ο 5οἵηθ Ιπ ο ΟΝΠ ]απσιασθ,) ἵπ 
ψΠίο] Ὕνας Ἱπιρ]]θά α ἀἰκῦε]ίεβ ναί Ἠε ννοι]ά 
οοΙηΘ αἱ αἲἰ, απά απ ἸηδιππαίοἨ εμαί ἴπεγο ν/α5 πο 
πορο οΓ αη εγεηί 5ο Ιοπσ ἀε]αγαά. ἘὮΥ 18 εοπῖισ 

:16 πιεαηί Πὶ5 οοπιίηρ {ο ]αάρπιεηί, αδ αρρθατς {οι 
{ἴιε αΠ5Υν6Γ {ο {οςς 50οΠ6ΓΕ, Υγ. ὃ --- 19. 

----ἀφ᾽ ἧς γὰρ --- κτίσεως.] α. ᾱ. (45 Ἠοβθηπι. Ρραζ- 
αρηταςεθ) “'Οιτ [αἱμεγς Ἰανο ςαοςθβείνεΙΥ ἆῑεά, 
ἨΟΙΓ Ἰα5 ΑΠΥ 9Π6 60Πῃ6 [ο 6. Απά α5 [τοπ ἴπθ 
ογθεαίίοη οϐ {λα γνοτ]ά αἰ] λίπσς ατο εαττ]θοὰ οἩ ὉΥ 
8η α]ίογηαίο οοιΓ56 οῇ Ἠνίησ απἀ ἁγίησ, 5ο ἆοθς 
ὠνο οτάεχ ο{ παίατθ τεπιαΙΏ {πε 5απηθ. ἜΓ]ής {1εΥ 
νι] ΓαΠοΥ, πα ναί ας Ῥεεῃ 5ο Ίοης ἀεί[ετγεά 
νη]] πενετ οοΠῃθ {ο ρας».) 

ὃ-.Ἱ. Το έιε ορ]εοίίοη οῇ ἴἶιε 5οοῇετς, ἰμαί α]] 
ἠήπρς τοπηαίπες {ηε 6απιο [τοπι {Πε Ροερϊηπίης ος 
ενα ογθαίΊοῃ, απἀ ἰλετείοτο Ὑου]ά οοπίῖπιε 5ο, 
ή. Ῥοΐογ αΠΘΙΥΘΙ5, ἰπαί {Πὶ5 5 ποί πε Γαοί: {οΥ 
πε ννοτ]ά Ἰαά Όεεπ οπςο ἀθείτογας ὮΥ νναίετ, απἀ 
νψ/οι]ά Ὃδ αραίη ὮΥ Πτο. (ἨΏοδεΠπῃ.) 

--λανθάνει αὐτοὺς τ. θέλ.] "5 15 σεπεα]]γ 
ἐποιρ]ί {ο ἱπιροτί α ηΙα] Ισποταπσθ οῇ γν]αί {116γ 
Κπαεν, ου πιὶσηί Ἠανο Ἰποννη, Ὀαί εαγοά πιοί {ο 
Κπον. Ῥυαί Ἱί 19 Ῥοίίοιγ (νι Ἠοίῃφ., Μεᾶο, 
Ἠαπηπῃ., Ἠοβθπῃῃ., Ῥοίί, ἨγαΠ], απά πιοςδί τοσεηί 
Οοπιπιεπίπ{οτβ) 1ο ἴακο 1 {ο ΠιθαΠ, “1 656αρος 
ένο ποίῖσο οῇ {Ἴποβο Ὕν]ο (ήπ]ς, ος ρῖνο Ιΐ α ἰ]χοίγ 
ορίπίοπ, (μαΐ, 8ο. ΒΥ λε οὐρ. αἴθ πιθαηί, ποί 
ειπα οίπετεα], Ὀαί λε αθτίαὶ Παανεῃ. Τ]α ννοτὰς 
καὶ γῆ --- συνεστῶσα ατθ οΏδοιτο παπά νατίοιΒ]γ ἵῃ- 
ἰοτρτοίθά. Τ]α πιοδί ρτοβαρ]ο Ιπίοτρτείαί]οη 
Β66ΠΙ5 Το Ὦο {ναί οὗ Οαρε]]., ΚΥρΚκο, Ε]δη., Ώο- 
βοηπι(]]ετ, Ῥοίί, απά πιοδί τοσθη{ (οπιπιθηίαίογς, 
νν]ιο 54ΡΡοΦ86 {να 86η8ο {ο ο, “ ἴπα θατί νι 18 
πίπιοδρηοτο (1. 6. (ἶθ αργία] Πεανθη) Ὠοίπς Γοιππος 
ουί ο νναίθτ, παπά οοηβἰβίΊπσ Ὦγ ΠΊΕΔΠΒ ΟΡ νναίοτ ς 
συνεστ. Ὀείπς ΓΟΓ σύστασιν ἔχουσα. 39 Τηπ]ος εαιά 
Όναί πάντα ἐξ ὕδατος συνιστάναι; 38 4150 ἀἱά οίπετ 
ΡΠ]οβορ]θτς. Τ]α Αροεί]ο μας πιοπης {ο οοπβα{ε 
ἴποςο ἀθηήοΓ», Ὦγ Ρτουίησ λαί (πας Ἠπά ποί 
οοπ//παος ας ἴΠ6γ ννοτο {ΤΟΠ {ο οτοσίίοις απά 
ναι 5αοἩ απ α5δεγίΙοη ΒΙΡΡΟΣΡΕΒ υ{ίες ἰσπογαποθ 

! 

ς ο - » - ’ Ῥ . 

ὕδατος συνεοτὠσα, τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ, δι 
»] ’ ᾽ - 2 ς - - 3 - ’ 

κατοκλυσθεὶς ἄπωλετο. - Οἱ δὲ νῦν ουρανοὶ καὶ η γή τῷ αυτου λογῳ 

---ᾱ ς ; ’ / 

ὧν ο τότε κὀσμος Όδατι ϐ 

’ , ΝΑ. π- / 
τεθησαυρισμένοι εἰσὶ, πυρὶ τηρούµενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείως 

ως. " » ; ἐα 3 
αἩν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ἡμᾶς, ἀγαπητοὶ, 8 

ε/ , ο Ν / ς / 3’ ΔΝ / 3) ς ς , ῃ 
Ότι µία ημέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ημέρα µία. 

3 ς / » 3 ς ν -- ς - . 
: οὐ ῥραδύνει ο Ιύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὡς τιγὲς ῥραδυτητα ηγούνται" 9 

.) 2 ΄ ο . ΄ 

ῥουλόμενος τι/ας απολέσύαι, αλλα παγ-- 

οἩ {]ιαῖγ ρατί οὗ ναί (Πεγ πιὶσηέ Ἠπνεα Ἰκποννη, 
Ρο {τοπ {λε Ῥουκ οἱ Πενε]α1οη, απ, Ιπάεεὰ 
Ώπε Ῥου] οϐ Ναίατο ; --- ἴσποταπςθ ο {πο παἰυταί 
σοπβ{(α{1οπ οῇ ἴμε εαγί]ς ΝΜΙΕΠ, νε ρτοσθεᾷς {ο 
δαγ, ἶ5 Ρ]ιγ5ίσα]]γ οτάαίπεά {ο Ὀτίπςσ οἨ 15 ΟΠ 
ἀοξίταοιίοιπ Ὁγ γε αἱ 8οπης Γυίητε ρετῖοὰ, αφ 
ἀἱὰ ΓογπιετΙγ ὮΥ αωαίεγ. Συνεστῶσα 15, ὮΥ α 5οτὶ 
ο{ ζεµσπηα, {ο ϱε τα[εττεὰ {ο {με οὐρανοὶ καὶ γῆ 
ἦσαν ἔκπαλαι, ἅο. 

6. δι ὧν.] Ῥοπις 5ΙΡΡΙΥ ὑδάτων; ΟἱἨθΙ8, τῶν 
οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς. 1 5Ἰου]ά Ρτείεγ (ν Ἠ[ατς].) 
πραγμάτων, Ἱ. 6. Ὀγ ΥΠΙοἩ οοπβΗ(α{1οη ο) {]ηρς. 

Ἱ. οἱ δὲ νῦν  μών.3 ««Ἐτοπι [8 
οἰτοιιηκίαπ/{]α]. ΠΙάΠΠΘΓ (5αγς5 Μτ. ῬΒ]αάς) ἵπ νν]ο] 
Ώιο πα] οοπβασταίἶοπ οῇ {λε Ίθανεης απᾶ ἴΠθ 
εατίἩ 5 οοηίταδίεά νυν νε ἀεείγασίίοῃ οϐ νε 
ο]ά νοτ]ά, ἴέ αρρεατς {μαί {λε Αροεί]ε Ἰας σίναη, 
ποί α βριυταίΊνε, Ρα{ α τοσα] τερτεδεηία{ἶοη οί ννμαϊ 
π] Πεγοα[ίεγ {ακε ρ]ασς.”) 

ὃ ὃς 9. Το Αρορί]ε Ἰθτε Ῥτοσθεάς {ο εἶνονν το] 
Ώιε Τ,οτὰ ἀε[ετς {ια Ἰαδί αἀστηεηί, ---- ΠαπΠΕΙΥ, ουξ 
οῇ 5 Ἰοηρ-ειβετίπασ, απἀ ναί ἴπε εἴππεγ πιαγ 
«οΠΠ6 {ο τερεηίαηςθ: απά {5 ηθ ρτείασθς γη α 
εαγίησ Γουπά 1π Βς, χο. 4, απᾶ [εφπεπί ἵπ ἴμθ 
ἨΠαὐριπ]σαὶ ντ] ίπσς, Ἱππρογίίπρ ναί (αοά ἆοοας ποῖ 
ΠΙΘᾶδΙΤΘ 5 ἀαταίΙοή α5 6 4ο 015, Νο ατε αρί 
{ο ΠθαδΙτο {μα Ὠϊνίηο παπά ὮΥ οι ονη Ὑυεα]ς 
εοποθρίΙοΠ8. (Ώοβεηπῃ. απά Υαἱργ.) 

9. οὐ βραδίνει --- ἡγοῦνται.] Τηε 5εηεα, οΏξοιτθ ᾽ 
{Γοπη Ῥγονίίγ, 5εθπῃς {ο 6, ' Τηε Τ,ογά ἆοθς ποί 
ρτοοσταθί]ηαία α5 {ο Πὶς Ῥτοπιϊδθ, α5 5οπηθ (μ]π]ς 
[αρα τσ {ο Ἰήπα], ἃ 5]ονπθςε ΟΓ Ρ6τ[ΓΟΓΠΙΦΠΟΘ.”’ 
Για εοοῇετο Ἰαά Ρτοῦαβ]γ φαϊᾶ, (παῖ εἰίλοι αοά 
Ἠπά τοσα] πας πο 5ΗΕἩ επσασεπιεηί {ο Ἰαάσο 
Όια ν/οτ]ἀ, απά ἀἆσοαὶ υνἩ αἲἲ πχεη αοοοτάῖησ {ο 
Ώναίγ ννοι]κδ; οἵ {μαί, 1 Ἠο Ἰναά, Ίο Ἠαά Γοτσοίίθπ 
οἵ Ἰαά ποί Ιείεατο {ο ΠΠ] Π. Αί ἐπαγγ. 5αΡΡΙΥ 
ἕνεκα, φἹιοᾶ αἰεϊἰπεί αἲ. Απᾶ Ὦγ Ῥγοπιῖΐς ἵ5 ἴο 
πηάθτείοοά Γ(βποπὲ οἱ Ργοπιῖκοι (Ὦγ ἃ 6ΟΠΊΠΙΟΠ 
ΠΙΘΙΟΠΥΠΙΥ,) ΠαΙΙΕΙΥ, αι ο ννοι]ά τείτη {ο 
Παάσπιεπί, Τ]ο ρεπογα] 56ηςο ΟΓ {116 νογςος ἶς, --- 
Ὠναί ἴπο ἄείαι οἳ ελα οαἰακίτορ]ο ἵπ ᾳαθβδίῖοπ ἆοθ 
ποί ρτοσθοᾷ ποπ 51ο/πεςς η ππσ]ίπσ 5 α5εΙζ- 
πηΏος ποοᾷ (γ οοπίησ {ο ]αάσιπεπί απά ραΗἶησ α 
Ππα] οπά {ο πε πππηάαηθ βγδίοπη,) οδροοἰα]]ν 
ννο οοηβἰάοτ {μαί {ο Ἱωθδαβγο οβ ἴἶπιο, ν 168 
Ὠοϊίγ απά ννΠ]ν Ἰπθη, ἶ5 απ]ίο ἀἱ[οτοηί (/ἶπιο Ὀδῖπα 
38 ποίμίησ) {ο ἨΗίπη ΤΠ ν]οςο εἰσ]ί α)ἰ 15 οιογηΙἲγ. 
(56ο Ε]πίατο οἶίοὰ Ὦγ Ἰλείς.): Ὀιπί {αι Ἡο ἆθ- 
14Υ8΄ [Ποπ {οπρ-κη [ο ἶπο, ἵπ οτᾶοτ ναί αἲἲ παν 
Ἰανα [ο ορρογίαπ]{γ οῇ τορθηίαησο. Ό6θς Ἡρ. 
0 οπγΏεατο) ΡΘΓΠΙΟΠ ΟΠ θχὶς ἰθοχί, νο]. Π, 11, 1 
νήσο] ατα οοπκ]ἀθγος ἴἶνο Πραδοπδ ΝΥΥ αοἆ ἀε]αγθ 
Ίνα ριπἰκηηθηί ΟΡ έ]ο νν]οκοά, 

| 



ϱ ΡΕΤΕΗΒ 6ΗΑΡ. ΤΠ. 10 --- 16. 

10 τας εἲς µετάνοιαν χωρῆσαι. 

σου 

{ε/ εως αι κ / ο .ΡΗ ΓῬεα]. 109, 97. 
Ἠξει δὲ ή Λμέρα Κυρίου, ὡς Ἀλεπτης ιο σι 

Μαιι. 24. ὃδι ζ 3 ε η ’ .ω ᾽ 

[ἐν νυκτί]" ἐν ᾖ οἳ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παφελεύσονται, στοιχεία δὲ καυ-- 19. αἱ, 
/ 4 Ν ” Ν ᾿ " 4 3 "» [ή 

1] σούµενα λυύήσονται, καὶ γή καὶ τα εν ανὐτῃ εργα κπατακαησεταν. 
οι μά ας δ, ὃν 

Ἰ/-- Βον. 8. 8. 
Του ὅ 16. 15. 

ἅ 20. 11. Ε΄ Π , ᾽ - ς ’ ς ν . ς 

των οὖν πάντων Λλυοµένων, ποταποὺς δεῖ υπαρχει υμας εν αγιαις κ».ι. 

6 Ῥκα]. 50, 8, -. 3 ν ν , ' 

19 ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 5 προσδοκώντας καὶὺ σπεύδοντας την παρ- ὄτιεωιι δ. 
’ - - - ς ’ 3 [4] 2 Ν ’ λ οή 

ουσίαν της του Όεου ημερας, δι 19 ουὐρανοι πυρούμενοι λυύἼσονται, 

ο. ’ ’ 

13 καὶ στοιχεια καυσουµενα τήκεται. 
3 ” » Ὁ ιά 

καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶώμε», ἐν οἷς δικαιοσυνη κατ- 

[η ' Ἶ 3 η λ ο Ἡ Ίρα, 65. 17. Καινους δὲ ούρανους καὶ γην η Τα. Σ 
εν. 21. 1. 

-- η 3 - -” ’ », Ν’ 

14 οικεῖ. | 4ιὸ, ἀγαπητοὶ, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδασατε ἄσπιλοι καὶ λος ανν 
3 ’ 2 - ς 9 ὖν Β 3 .. 4 

16 αμωμητοι αυτῳ ευρεύΊηναι εν ερ 

μμ, το 
. » ς ὃν 1 ΤηεῬς. ὃ. 19. 

καὶ τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν α5.τὸ. 
κ Ῥοτη, 2. 4. ’ 5 «ω ᾽ ς 3 ἃ ς - 3 

μακρού υμίαν σωτηρίαν ηγεῖσύε. καθως καὶ ὁ αἀγαπητὸς ἡμῶν ἆδελ- 5αρτα νος. 9, 
. » 3. .,ω ς «ο }ς ᾽ 

16 φὸς Παῦλος κατὰ τὴν αὐτῷ δοῦεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν υμῖν, ᾿ ως καὶ 1 Ῥοπι ὃ. τν, 
’ ” η οω ω η 9 ο κν , 3 εν τ 3 

ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς, λαλων ἐν αὐταῖς περὶ τουτωγ. «ν οἷς εστι 

10. ἠζει ---- ἐν νυκτί.] Τ]6 υνοτάς ἐν νυκτὶ ἆἴθ ἵπ 
βοτογαὶ Μ55. απά Ύ6Γ8ΙΟΠ5, απἀ 5οπιθ Εαίΐμεις, 
πο Γουπάς απά ατα σαποε]]εᾷ ὮΥ πηοςδί τεσεηί 
Εάῑοι. ΤΠΕΥ ατε ῬτοβαῦΙγ απ Ιπίετρο]αίίοἨ 
{οπι 1 Τ]ηοςῬ. ν. 2. οι ηδὸνν ἐπ α πηὶϱΏίγ 
οταξ]͵΄ ἠχητικὸν, 38 Ηεδγεῃ. εκρ]αίης. Έ]ε {ΘΓΠΙ 
τορετἰγ ἀεποίθς /΄ γίἩ α 17, βαςἩ αξ ἱ5 πιαᾶθ 
ὃν νο ποῖςο ο α Ροᾶγ Ιπρε]]εά (Πτοιρῃ να αἰγ 
νι στθαί {οτοθ. Τί οι] 5εεπι {μαί Όλο ννοτ]ά 
γν]] ρᾳςς αΜαΥ ΟΠΙΥ α5 {ο {ο Ριτρος5φ Ιέ Ἰαά 
βοινο; ΓΟΥ, 45 Βεης. ΟΏΦΘΓΝΥ6Β, ““ 1 19 ποῖ ηθοθ5- 
Β4ΤΥ {ο ΒΗΡΡΟΡΟ, ΝΙΗ 8οπ1θ, εμαί {Ἠθ γνοτ]ἀ ννΙ]] Ῥο 
αππϊμιιαίος, ος τοιηονεὰ νΙ{Η 115 αἴπιοβρηςτε, {Γοια 
{5 ρτοςοῃ{ ου. Τ πιαγ Ρε βαἷά {ο ρα586 αιθαι, 
ΙΓ νο [οτι απά οοπδαίίοη ϱο α]ίετεά; αξ {19 
οἱά ννοτὰ 18 αἲ Υ. ϐ εαἰά {ο Πανο Ῥεεη ἀθβίτογεά 
Ὁγ υναίεγ,” 

---- στοιχεῖα δὲ καυσ. --- κατακ.] ἣΜανΥ ΟΠ] ναί 
στοιχ. οπηποί ἀθποίς {16 εἰεπιοπί ΡΤΟΡΟΤΙΥ 8ο οα]]- 
εᾱ, Ὀαῖ νο Πεαυεπι/ ῥοάίεδ. Βαΐ ἰπε δια] εἰση]ῇ- 
οπίίοπ ο {πα ννοτὰ ΠΙαΥ Ὀε τείαϊπεά. 66 Ῥεης, 
Τ]α «6ης ἶ5 ν/δ]] εκρτεβδεά Ὀγ Μετ, Φοοίί ας {ο]- 
Ίουνς: Τον αἰ] νο εἰοπιθηίς,) οϐ υΠῖοἩ ἴ]α 
θατίἩ απ 15 αίπιοδρῄετε, απά αἰὶ ία Ἰαππατίθς 

.«οπποθσίεᾷ νι 1, ατα ϱοπἹροδεά, εα]] πια]έ, 
πα Ἰπίεηςα Ἠθαί;) απἀ ποίῖ οπΙγ οπο ναςί οἱ(γ, 

το οἳπς πηοἱἰθ Παοπ, ραΐί (μα θασί], νν] αἲ] 1ΐ5 
οἶπες, {ογθεί5, ΠΙΟΙΠ{αΙΠΒ, Υ6Η, ἔἶιο οοπίεη{5 ο 1{5 
Ῥοννε]ς {ο πα ν6τΥγ οεΠίτε, ἂ5 Ν6]] α5 αἰ] (α ν/ογίκ5 
οὗ πιθῃ, Πον/θνογ αἀπ]γθοά ος ππασπίβοθηί, ΥΠΙΟ] 
οονοΓ {μα 5ατίασς οὗ 1, 5Πα]] οοπεςΙ {μία οπθ ναςί 
οοηβαρταίίοῃ, απά Ὄε τοάισοεὰ {ο α5 οοπῇβιξεεά α 
(μασ, αξ ἴμαί Ποπ ΥΠΙοἨ Τέ ννας Βγςί ογθαίεά.) 
αλ ἴ]ε ἔργα ἐν αὑτῃ ἄἴθ πθαπί 1ο νατίοις νους 
οἱ Ἠαπιαῃ ατί παπά Ἱπάιδίαγ. Της (1ο πθο ἴ]ε 
νοτάς οὗ οἳς Γπσῆϊδι «ἨδεΠγ]άς) « Τμο ο]οιιά- 
σαρί {οννοτς, 6 σοτσεοι5 Ῥαἱασθς, Τ{ε 5οΙεΠΙΠ 
{οπαρ]ας, ἴπο στοαί σ]ορε Ιΐ5ειῇ, Απά αἲ] {ναί 1 ἵπ- 
Ἠθηῖῖς, εἨα]] ἀΙδεο]να, Απά, Ιἶ]κα νο Ώαφο]οςς {αργία 
ο{ α ἆτεαπῃ, Γ,6ανο ποί α Υτοο]ς θδΠ]πά ! 2 

1]. ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν, ὅτο.] Τη ἰΠὶ5 «επίεηςθ 
νο εΠοπ]ά Ἠανο αοχρεοίθά Πγεί απ ἐπίεγγτοσαίίοπ, 
απά ἴπεῃ απ 4ΠΒΥΥΘΓ {ο Ιέ. Ἠστα, Πονανοτ, ἴ1θ 
απθείίοπ απά αΠβΥΥΕΥ ατε Ιπίεγπηϊησ]6ᾶ, ροριζαγτέον. 
μα Ἱπίετγοσαίίοπ, Ἰπάθεάᾶ, Ἰετε, α5 ο/ἴθῃ, Ρραῖ- 
ἴακες ο οτεαπιαοπ. Ἐὴΐσεβ. ἵ οχεσοείῖοα] ος 
ἆγ. ἀναστ.; ἃπά ἵη ΒοίἩ, Όιε ρίμγαὶ τεί[εις {ο ἴο 
ππιβετ. 

1». σπείδ. τὴν παρ.] Στείδ 15 ννε]] τοπάργθά ΒΥ 
Ῥτοῦ. Βολο]εβο]ά '« Πακίοπίῃπσ οΠ,32 ας Τππονς, 
γ]. 99. κακὰ σπεύδοντε.. δι, (ποισ]ῃ α σοοᾷ Πτογα] 

4 κ 

1 0ος, 15. 24. 
1 Τ1868Ε, 4, 15. 

νατβίοἩ, {Π]5 56θτης ποί {πο /πιῖ 5εης5ο ο{ {116 ινοτά, 
νμΙσἩ 15, Γ ΟΙπ]ς, ννε]] εκρ]αϊπεὰ ὮΥ ἘγρΚκο απά | 
Ῥοδεππῃ., “' ανιἀὸ ἀεδίάεταπίες,” απά ΡΥ ἈΝεννο, 
6 θαγποεί]γ ἀθείτῖῃς ;  νΥηΙο] 16 αρροτίεᾶ ΡΥ ἴε 
αὐἴποτῖίγ οϐ {ο Ῥθδομ. ὠγτ. Τ]ϊ5 5θηςθ, ίοο, ἵ8 
οοπιπηαπἰσαίεὰ {ο {πε Ρτεσθεάίησ ἴθτπις απά ἴ]ιθ 
(α11 πιοαπίπς ο{ Ὀοίῃ 18, ́   εαγηοεςί{]Υ εχρεοίῖηρ, απά 
ατἀεπί]γ νν]ςβίηρ απἀ αἰοτραιἴπο.. δι ἣν, δεῖ]. 
ἡμέραν Οἵ παρουσίαν. Όπ ἴ]ε πεχί ὙΨοχᾷς, 56ο Νοίθ 
αἱ νν. 7 ὃς 10, απἆ Βεηβοηπ απά Μασκη. 

16, 16. ΤῃΠε 8εηεεο ἶ5, “ ἸΠετείοτε, εθεῖῃρ {αί 
Υο εχρεοί 5Η6Π {Πίησς [αγο Βοπιθ/ίπῃθ {ο Παρρεη], 
είτῖνε, ὈΥ Ρεῖπσ απεροίίεά απἀ Ῥ]απε[θβς, {ο ϱο 
{ουπά οἱ ἨΙπ ἵπ Ῥεαςσθ. Απά Τεσκοη [α Υοι 
1α5{ΙΥ πιαγ] ἐ]λαί {115 Ίοηςσ εχκἰεπάεᾶ γναϊμηςσ, απηά 
{οτῦθαταησθ ος {9 Τ,οτά, 16 πιεαπίέ {ο Ὀ6 ος βα]- 
ναοπ:’” 1.6. ἴο Ρρτοπιοίε ἴί ΡΥ σἰν]ῃπσ 18 απ ο)- 
ΡοτίαπΙίγ Γωγ ποογ πες 1έ οµί. Εν εἰρήνῃ πια Ὦθ 
τοπᾶετθά (Νί (ατρή. απά οίπετβ) οπι θοπα εοη- 
δοϊοπίία,; 1. 6. ἵπ Ῥεασς ΨΙίΠ {Πεὶς οοηΏβοϊεησθα; 
Ῥαΐ πε οοηίοσχἰ ταίῃεγ τθφΙίτες {ίΠθ ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ 1Π- 
{εγργείαίίοη, “ ἶπ ρεασθ ΥΠ {ιοί σγεαί μάσο. 

---καθὼς καὶ, ἆο.] Ἠετε ί. Ῥείει τε[ετ {ο 
εοπιο Ρραγσπ]αγ Βρὶςδί6, οἱ Ερίςί]6ς, Ὀιέ {ο το)ιέσ]ι 
6 ποί αστεεᾶ ; Γογ {Πεγθ 16 ποπ ΙπιπιεαϊαίεΙΥγ αᾱ- 
ἀγεξδεθά {ο αΏηΥ οπ6 οἳ {θ Ῥγονίηπςθϐ πιεποηεἆ 
1 Ρεί. 1. 1. ΤΠ 16, ἰλετείοτθ, πιοδί Ρρτοβαῦ]ε, ἰλαί 
οἱ. Ῥείετ Τεί6Υ5 σεΠεΤΑΙΙΥ {ο {ποβο Ερίδί]ες οἱ 1. 
Ρα] ννμΙσΠ ννογθ νντ]ίθη {ο {Πε Αφίαίιο (ΠΙΓοΠΘΒ; 
[οί (ποισῃ αἀάταδθεά {ο ραγίσι]ατ 0ΠΙτοΠ68, ΟΥ 
Ρ6ΓΒΟΠΒ, ἴΠΕΥ Ἠετα Ἱπίοπάεά {ο σεπεταὶ οἰτοι]α- 
Ποπ απά 1π αἰ] οῇ έπθπι Ἡος Παζ υτιίίεη οῇ {1ο 
(μησς πιεηοπεά υγ. 14, 15: ας, {ΟΥ Ιπείαποςο, 
ΕΡΙ. Π. 5 ---δ. 691. 1. 21. 1 Τϊπι. Ἡ. 4. Ἠο α]δο 
βροαΚς ο {λοςο {λίπσς ἵπ Ἠ5 οίμετ Ερὶςί]ες. ---- 
(Ώεηδοπ απἀά Ηο]άεῃ.) 

16. ἐν οἷς ἐστι δυσνόητά ---- ἀπώλειαν.] Ἠσοτο 5οπιθ 
ἀἰπετεπορ ο{ ορίπίοη οχἰςίς ας {ο {Πθ 5εΠ5θ, ΥΥΠΙΟΠ 
ΠΙΑΙΠΙΥ ἀερεπάβ αροῃπ ο γεαάῦισ. Ἰπείεπὰ ος 
Πιε νυ]σ. οἷς, 56νοετα] Ύετεῖοῃς απά 5οπιθ ΕαίΠετβ 
πανο αἷς, “πο Ἐρϊείες :) νι]]ο] ἶς Ρριθ[ετγεά ὮΥ 
Ῥοζα, ΜΠΙΙ1, Βεηδομ, απάἀ Ὀτ. ΜαΙ{ΡΥ, 1 α ΒΘΙΠΙΟΠ 
οἩ {15 {θχί, Πο ἴΠπίπκς {αί «6 1 αστεος [αγ Ὀδίίει 
πΥΙ{ῃ {ο οοπίαχί; {ποιρ] ({οΥ τγεαδοης ννΠίο] υν]][ 
τοας!]γ οσοσοΓ {ο {πε παπάς ο{ Ο{1οβ) νε οί]ετ 
πιὶσηέ, αἱ απ 6ατ]Υ Ῥοτ]οά, α5ιχρ 18 ρ]ασθ.”. Ὑεί 
Ώιο ννεἰσ]{ ο{ ααίΠοσΙ(γ 19 ἀεοίάςᾶ]γ ἴπ [ανοιχ οϐ 
οἷς, ΝΠίοΠ ἶς τείαϊποᾶ Ὁγ αἲ] ἴἶνε Ἐάίοις, ππάἆ Ρ{6- 
{ογγοά ὮΥ πιοςδί οϐ ο Οοπιππεηίαίοϊς. 3ο αἶδο 
Ῥτοί. Βο]ο]θβ., ΝΠο τεπάθίς, ««ἵπ νησι {πρ 
αΓθ 5οΠ1θ πιαί{εις.”. ΒΥ λίπος ατθ πιοαηί δῤ]εοίς ; 
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, ; εἲ 5 3 ο. ν 3 ; » ς ᾽ . 

δυσνόηταά τινα, ἅ οἳ αἆμαθεῖς καὶ αστήρικτοι στρεύλοῦσιν, ὥς καὶ τὰς 
. Ὁ Ὁ ' , δα ὁ 3 ; ς ω τσ 3 

πι Μαικ19.3. λοιπάᾶς γραφᾶς, πρὸς τὴν ιδίαν αυτῶν ἄπωλειαν. '' Ίμεῖς οὐ», ἄγαπη- ΙΠ 
π Π ’ Γι .) ο -” 3 ’ ’ 

τοὶ, προγι/ὠσκοντες φυλασσεσθε, ἵνα µη τὴ των ἀθέσμων πλανη συν- 
’ ε] ’ αν 3 

απαχθέντες, ἐκπέσητε τοῦ ιδίου 
- »ρ , δὲ ε ά α 5 

στηριγµου. αυ-αγετὲ ὂε εν χαριτι και 1 
Π . Π ς ν . 3 ω - ο. ο τα. / ζ ε γ}ώσει τοῦ Ἰυρίου ημῶν καὶ «Σωτήρος Ιησοῦ «Χριστοῦ. αὐτῷ η δόξα 

9 . Ν 3 ς Π τα / 

και }υύν) και εις ημερα) αιωγος. 

εποισ]ι 1 15 ρτοῦαβ]ε {1ο Αρορί]ο Ἰαά αἶδο ἵπ γίθυ/ 
ενα ἁῑβιοι]ίγ οἱ ἱ. Ῥαι]5 πιαππεγ ο) ιογἴπο 9Ἠ 
Ώνοβο ειρ]θοίς, α5 νε]! α ο εα0]θοίς {Πεπηβε]νος. 
ὤθθ α ὨΘΙΠΙΟΠ ΟΠ {πμ ἴεχί ΡΥ Βρ. Α{ίετΡΙΤΥ, 
οπ/{{1εὰ “ Το ἁἀῑ[πιοι]ί Ῥαβδασε5 οἳ βοπρίατθ 
γἰπάϊοαίεά {ποπ 54ο οὐ]θοίίοης α5 ατα Ι5αΙΙΥ 
πιαάθ {ο {απι; απἀ Ῥτορεί ἀἰτεςίίοπςδ ρίνθη ον) 
{ο α5θ {θπι.. ΑΙδο α ΒΕΙΙΠΙΟΠ ο Βρ. ΜαΙΙΟΥ οἨ 
Ομίς {θχί, απά Βρ. (οπγῦεατε΄ αἀπι]ταρ]ο Γἱ8- 
οοιγςθ (ος Ὠἱδδετία(ζοπ) οἩ {θ Ῥτεκεεηί ρα5βαρε, 
οπί(]εά “ Βοτίρίατε ΏιΠοι]168 οοηδἰἀεγες. 

ὮΥ ιο ἀμαθεῖς ατα πιεαηί, ποί ππζεαγπεά, Ῥαΐ 
βιςἩ αφ νετ ποί νθ]] αοφιαϊπίεά γη {Πο σ1{- 
1εοίς ἀϊδοιβδεά, απά {πα σίψἰε οἱ υντ]ῖης. ᾿Αστήρ. 
ἀθφίσηαίος ἴποςθ Ίν]λο Πανθ πο Πχεά ρτἰποῖρ]ες ος 
ΟἨτιβίαπ ἀοοίτῖπο {ο ρια]ἀο (επ. ΒΥ ἴμε τὰς 
λοιπὰς γραφὰς ατε πιεαπί αἰ] ιο Βοπρίαγες οἱ {θ 
Ν. Τ. πει οχίαηί, α5 Υνθ6]] αδ ἴλος5ε οῇἳ {ο ΟΙά 
Τοδίαππθηί. Πα σεπετα] 8εη5ο ο ίΠε Ραβεασθ 
πΙαΥ 6 (5 ακργεδθθᾶ, ον Βρ. ΑίίετουτΥ : 
«6 ΘΟΠΊΘ ΠΠΘΠ, ποί Ὀείπσ βτι]γ τοοίθὰ απά στοιπάεᾶ 
η πο ἴτας [αίῃ οὗ ΟἨτὶδί, απ Ῥε]ης, ΏΥ «ο/5ε- 
4πθηῃςθ, ο{ απ αποετίαίπ απά πανετίηρ ]αάρπιεηί 
Ιπ πιαίίετς ο τε]ἰσίοἩ, Ίνετο αρί {ο ππακε απ 11 
μ66 ο{ {πο ἀἰβιοι]{ ρ]αςες οἱ Βοπρίατε, απά {ο 
τη {ἨθΙη {ο 816] α 8εηΏ86 5 ἀθβίτογεά ΟΗτίς- 

ἁμην. 

Παπιίγ; απά 516], {πετοίοτε, α5 οοι]ά ποί δέ επἆ 
1η πα ἀθεβίτιοίίοη οῇ (μοδα νο αβθετίεᾷ απά 
πηα]ηίαϊπες 15.) 

11. τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπ.] “' Ἠατπεά ανναγ 
(6εε ἸΝοίε οἨ (αα|. . 19.) Ὦγ πε εττογ απἀ ἀεοεῖξ 
ος έἼλοςε ]ανν1εβς [5εο[εβ]” πιεπί]οπεά επρτα ΠΠ. 

Τη συναπ. ἴπετο ἶ5 α ΠΙΕίάΡΜΟΓ ἴακεη, 45 Ῥθδ- | 
ΤἩἨο ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου 

στηριγμοῦ 15 ννε]] ορροξ5εά {ο {λε ἀστήρικτοι αἲ Υ. 

τι. 
80Π 5αγ5, {Ποπι α {οττγεηί, 

/ 
] 

Ἱ 

16. Στηριγ. ἀεποίες εοπδίαπει ἵπ ἴιε {αι αξ νε] 
ἃ5 ἵπ {ο ῬΡιτίγ οἳ ἀοοίίπε. Όπ ἴλε {οτοῬ οϐ 
ἐκπίπτειν 5εε Νοίε οἨ (αα1. ν. 4. 

18. αὐζάνετε.] ἩἨετε ἴΊετο 5 απ Ιάϊοπι (εἶδε- 
Ὕνλλεγε Γοαπᾷ) ὮΥ ννμ]α] νέα {1θ 56η99 οῇ ἴ]ε νετΏ 
5 οοπ]οίπεά α ποίΙοη ΟΓ επάεαυοιγ; 1. 6. ών ας 

Υ | ρτούν. Όπ 1 Ρρᾶςβασε 1 ἶ5 ννε]] τεπιατκεά 
Βρ. Βι]1, Βχαπι., Ρ. 82, ἰαί ἴε ρτεδεηί Ἰπ]απο- 
Ποη Ίαβ πο Ῥουπάς ελοτί ο{ {πε Εἱρὰ Ρογ/εοίίοη 
αἰίαίπαβ]ε ΡΥ Πο ρταςε οἱ Ομτὶςί. Θο ἰπαίῖ νε α1θ 
Ἰε]ά Ὀουιπά αἱνναγς {ο Ίποχεαςθ ἵηπ γΙτίΠ6, εἰς 
µέτρον ἡλικίας τελείας, 35 Ό]επι. Α]εκαπάτίπαθ 
β1γ5. Ύγπεηοε Ιέ ἶς οἶεαγ έλαί γνοτ]κς οΓ ΒΙΡΕΓΕΤΟ- 
ραΐϊοη ατα υ{{ετΙΥ οχο]αάεά. Όπ νε θυῦ]θοί οἱ 
ἔ στοννῖης Ιπ ρταςθ 596 {μθ ἸΝοίθς οἱ (α]νίη απά 
ῬὌτ. Α. Ο1α[κο. 
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ΕΠΙΣΤΟ/ΙΗ καᾳαθο(ΙκΗ ΗΡ.2ΤΗ. 

πς) με 3". Ἡ 3 ο, [4 3 [, ϱ ς , ω 3 -ῃ 

1. "Ὁ ἩΝν ἀπ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκύαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς Ἡ Ίνκα 3. 89. 
ομη 1. 1, 14. 

ες - ϱἱ ῃ ’ ΔΝ ς ο ον αν , Δ ο ὃ 20. 201. 
ημων, ο ἐθεασαμεῦθα, αι αὖ Άλειρες Ίμων ἐψηλαφησα», περὶ τοῦ οΡει,1. 16, 

Της Ἐρίκί]ο Ίνας ονετ Ώεεη αἀπηϊμέαά {ο Ῥο [γοπι 
σι. ᾖονπ, ἴοισα {με ποτ παπιθ 5 ΠΘΙΙΠΘΓ 
Ρτεβχεὰ ποτ εαὐ]οίπεά ; οκίετηα] απά Ιπίεγηα!] {ο5- 
ἴπιοῦΥ α]ί]κο αθαπάαη1γ αἰίείῖης 1ΐ5 ααίμεη{1οΙ!Υ. 
Βυι πο ἀαΐο απἀ {ο Ρρίασε Ἡηεησο 1{ ννας Ἱπάίεά 
αγθ ν6τΥ αποθγίαίη. Ιπάθεά, λε ἰαΐΐεγ οϐ {εβαο 
οἶπῖς 1 ἶς {πιροβεῖρ]ο {ο δείΐ]α, εδρθεἰα]]γ ας Ι 5 
Ἂς ΠΟ ΠΠΘΊΠΒ ΘΗ5Υ Το ἀείεγπιῖηο {με /ογπιεγ. ΤΠ 
οοησἰἀοταῦ]α «ἀἱᾷετεπορ οἱ ορ]πἰοη οχὶεί α5 {ο 
Ονο ἀαΐε; 80Π16 αβδίση]ησ α5 6αΤΙΥ α γεατα5 Α. Ὀ. 
08: οἱμετς, α5 Ἰαΐθ 48 ἴλε οπά οῇ {1ο βγςί οεη{τΥ. 
Τη αγσαππθη{ς ΓοΓ απ οαγίη ἀαΐο (ΥνΠίο 566 ΤΠ 
Με, Πογπε)ς Τηίτοά.) 5εεπι {ο πῃθ {ο ΡΙΓΘΡΟΠάΕΓ- 
πίο; απά 54ο] 85 Ίνα ορΙΠΙοπ ΟΓ {Πε πιοςδί οπη]ποεηί 
Οπής. Ὑοι Ι οπηποί αστος ΥΥΙ{] {με σεηοτα]1ίγ 
ο{ ἴπεπα ἵπ αβκἰσηϊησ 5ο ΘΊΤΙΥ α ἀαΐο α5 6ενεη 08, 
ο αἲ Ἰοαςί Ῥοα[οτο ἴο ἀθβίγιοίίοι ο{ «εγιδα]επῃ. 
Γ απ Ἱπάπσεςά {ο ασφπἶθςοθ ἵη {πο ορίπίοη οῇ {ηοβθ 
νπο (α5 Τ,αππρθ απἆ οίΠεΙβ) (πήπ]ς Πέ ννας ντ] ίεπ 
αἲ ἰεαδέ α[ῖεγ ιο ἀθείτασίϊοη οῇ :εγαβα]επι, απὰ 
Ῥο[ογε {νε νυτ]ίει” εχ]]ο {ο Ῥαΐπιοβ. Βεγοπά [ιαὶ 
Ροτῖοά, ΤΙ οοποεῖνθ, νε ατα Γοτριάάεπ {ο οαττΥ Ιΐ, 
{ο πο βίτοηπςσ ΤΘαβΒΟΠΕ Πίο] ατο είαίεἀά ὮΥ ΜΥ. 
Ποτπο {οπι Β6ηβοη, Ἠα]ες, απ οίμθΓΒ. Ίῃ α- 
ἁἹίοημ {ο νΥΠΙσῇ, 1 ππαΥγ Ὀο οΏφετνοαά ἰλαί {πε 84πΠθ 
ΓΘΆΞΟΗ5 οῇ ΡτοδαβΙΠ{γ, υΥΠΙοῃ εχὶδί {ΟΥ απ δαγίη, 
τα(Ί1θΥ (πα α Ιαΐο ἁαπίε {ο 46, ομπ)5 (Φοεδρεί, ηανθα 
απ΄ εερεοῖα] {οτορθ {ο οείαῦ]ἰ5Ώ απ θαγ]Υ ἀαΐῑο {ΟΥ 
θε Πρίκηήο. [ουσ {ο 5αρρο5ε, ἵνα ΜΙοΠαε]ίς 
απά Ὀντ, Ἠα]ες, ναί Τὲ ννας ουνεη ννγ]ίίεη ῥε[ογε ια 
(ζοερεῖ, ἵδ στοππἀθά οπ πο ΡτοοΓ οι ΡτοβαβΙΗ{γ; 
Γοτ 38 {ο {πο ατσαπηθη{ί ατσεά Ὁγ ΜΙομαε]]ς, 1 ηαβ 
Πο οτ πο {οτσοθ; απά {παί οὗ τν. Πα]ες τορδί5 οη 
πο βο]]ὰ Ὀαδίς, Ρεΐησ ππετε]γ [οαπάεἆά οη απ ΘΓΓΟΓ 
οἱ Πή5 οἵη ἵπ ῬΠΙ]οἱοσγ: Ὑπεηπ θε αδεῖσης {ο 
µεμαρτύρηκε (1οἨῃ χὶκ. ὁδ.) πο 86Π86, ης Ἰαά 
ἀε]νοτοὰ ιο (α5ΠπιοηπΥ Ῥοίοτε ς) ννηογεας Ἱί 15 
Ρ]αἶπ]γ {ο Ῥο {ακοπ αοσοτάῖησ {ο (ῑαί Ιάΐοπῃ {ο- 
απαπί ἵπ Βοτρίατο (απᾶ εβρεοία]]γ ἵπ δέ. {1 ομη)ς5 
Μτίησς), ν ννμΙοἩ ἴ]ια Ῥτοίθγϊίο 18 αφεά Γο ία 
Ῥτοφεηί ἴεηςα, ος ταίμετ Ἰαβ {Πο 56η5ο οῇ ραρίέ 
απά Ῥτεδεηί. Ἀθ6ε (]αςε, ΡΠΗΙΙ. Ῥαογ. Ρ. 901. απά 
ΑΙ 9 (αγ. «τ. ο{ ιο Ν. Ἠ. ᾧ ὅδ. ρ. 127. Της {ινε 
5εηςε ἶ5, ΄΄ ο Ἠαίπ [πεγοῦγ] {εδίίβεά απἀ ἀοίῃ 
εν. Απά ίο 51ρροβθ, η Μοπασ]ϊς, ναί 
ΙΓ9ἱ, ζοῦπ Ἰαὰ αἰτεαάγ σίνθη α οοπ[βα(α{ίοῃ 98 {ηθ 
Ἠοτθείες 6 πηθαπί {ο ο]θο]ς γθη 6 Υυτοίθ Ἠ8 
(οβρε], 6 ννου]ά ανα (ἰνοισηί 1{ πππθςθςςατΥ {ο 
Ἰανα ασαϊῃ ἀθο]ατεά ἰπεῖτ [αἰδε]οοά; ἐἶναί «υΓοΙΥ 

πηα]κθς ποί]]ησ {ο Ίο ατσαπεηί. Έοτ ναί 18 
πιοτε οετίαἰπ {απ {λαί Ἠεγεδίες απᾶ 6ΙΤΟΙΒ οῇ αἱ]! 
ΚΙπάς τεαι]το {ο ϱο τε[αίεά ουεγ απιᾷ ουετ χσαΐπ ᾖ 
ΊΝαγ, 1 5που]ά (π]ς Πέ ποί ἱππρτοβαῦία (μαί Ὦγ. 
ΤΕ ατάπετ πηὶσ]ί Ὀε τὶσηί 1ῃ αξεἰσπ]ηρ 80 α5 {ο ἀαίε, 
Ῥιΐ ελαί νε Ερἰδί]ε 5εεΠης {ο Ῥε α ΚΙπά οὗ 5ηρ- 
Ῥίεπιεπέ ἰο {με (4ο8ρε|: ἴἵπ αΠοτί 8 (α5 Ὀτ. Α. 
ΟΊατκο οὔβεγνας) {ο ἰε (ο5ρε] Ὑαί α ροϊπίεᾶ 
απά {οτοεὰ αρρίϊεαίίοπ 15 ἰο α ΒΘΤΠΟΠ. 1 γναβ 
υνγέίεη ΡρτοῦαβΙγ α[ίογ ια ἀθαίῃ οἱ αἰ] (ο οίπετ 
Αρορί]ε5; απ α5 {ο {με ἀεθαίεά «αεδίοη οοῦ- 
εετη]ησ {ης Ῥεγδοπς5 ἴο νηοπη 1έ ν/ας αἀάτεςεεά, 
ΘΠ{ΙΓΕΙΥ οοϊποϊῖάθ ἵπ ἴπε ορίπίοη οῇ έπος Ίο 
ὑπήπ]ς Ολαί 1 ννας Ιπίεπάεά αξ α οἰτοι]ατ 1είί6τ, οΥ 
Φεπεγαί αἀάτες {ο αἰΙ πε (ϱΠηϊδίαπ οπιτοῇῃες, 
1 Ῥεϊησ Κποντ {ο οοπιε {Τοπ {πε οΠΙΥ ευτν]νίησ 
Αροβδίθ. Ἠεηοο {πε απίΠογ]αίνε, γεί αΠοοίίοῃ- 
Δἱθ ΠΙάΠΠΘΥ ἵπ ΥΥΠΙΕΗ ηε αἀάγεςςες ἠῖ5 ' ἄθαν εἰῖῖ- 
αγεπ.”. Γποισα, Ιπάεεά, ἰμαί πιοάε οῇ αἀάτεςθ 
ΠΠΔΥ Ἠαγε Ῥεεῃ αἀορίεά, Ῥεσαιςο {πε Ερὶδί]ο γύαβ 
ΨΤΙ {επ οΠΙΘΗΥ {ου νε Ιηείταςσίίοη οῇ έπε ΟΠγῖς- 
εαης ΟΡ Αδία ΜΙπος, νΠο Ίνθτθ ΠΟΓΘ εδρεςΙα]]Υ 
πΠά6Υ ἱ. ο]η)5 οΏαγσθ. 

ΑΑ ἴ]χε οοπΙροβΙΊοΠ Ἰαβ ποπο οῇ {Πε οἨατασίετ- 
ἰπί]ο ΟΡ απ΄ Πρὶδίε (Οεῖπσ ννιοιί Ιηςοτίρίίοη, 
εα]ηίαίίοπ͵, ὅτο.), ἴέ ηα8 Όεεπ (λουισΠί Πιογθ ΡΤοΡεΓ 
{ο ἀεποπη]παίε Ιΐ α {γεαέε. 8 ΙΠΑΥ, ΠΟΝΥΕΥΕΙ, 
Ὀεεί κίθετ α πι]άά]ο6 οοἱ186, τορατάῖηςσ Ι α5 α 
,αἰάαείίο αἀάγεδδ (546Ἠ αν 1 5 ἵπ οοετίαϊη ρατίς) ἴο 
Οτίκήαπς ἵπ σεπετα]. Τ]ε ἀεδίσπ ος πε Ερὶρί]α 
γναβ {ο σηατά (Ἠτίκίαπς ασαϊηςί οργίαϊη ϱΙΥΟΠΘΟΙΘ 
ἀοοίτίπες απά {α]5ε ργἰπεῖρίες, νυπ]ο] παατα]]γ 1εά 
{ο Ιγγεσι]ατ]ίγ οἱ ργαείεο; απᾶ (Πας {ο Ῥγεςετνθ 
Όνεπα ἵπ ἰπαί ΓΗ41, α5 εγίποεᾶ ἵπ σοοᾷ ΊΝΟΓΚΑ, --- 
απά εδρεοῖα]]γ ἵηπ απῖγεγεα] Ίονο απά ομαγί{γ, --- 
πποιί γνΠΙο αἲ] Ῥτο[εξδίοη γνου]ά ο απανα]]- 
αὐ19. 

Τ]6 δίι)ε οϐ εῑπὶς Ἐρϊςί]ο πεατ]γ ταβεπη]6ς ἴ]ιαί 
οΓ ία («1 οδγε] οἳ ἴ]νο 8αππθ υτΙ{ες, 5ἱπηρ]ο απάἀ πππ- 
αἀάοτποαςά : απά Ἰη ΥυυΠΙοἩ {ο 56η5θ ἶ5 πιοτθ {ο Ώθ 
{τασθά {οπι {πα οοηίοχέ, ἴμαπ ἀεάιποεά {οπι {πο 
νογᾳς {Πεπηςο]νες, οἱ νΥΠῖο] ένα Ὀτεν]ίγ Ἠθτο απἀ 
Ώιογο οοσαδίοπ5 Πο Πιο οὔδοιτΙ{γ --- ΨἨπετε, ἵπ 
βογί, {6 ννογάς ἵηπ {μεπιβε]νας ατο Ρ]αῖπ, Ραΐ {ο 
βεηίοησος ἀϊβιου]{; ος νηοθτθ {Πθ βδΠίΘΠςΘΕ, 60Π- 
αἰάθτοά 5ορατα{ε]γ, ατα Ρρ]αΐπ, Ὀαΐ ἴπε οοππθο(ἶοπ 
Ῥείνθαεῃ {]θπι ὮΡΥ Πο ΠΙΘΙΠς οἶθατ. ἜΤ]ο οΠὶεξ 
οαγαο(εγὶςάσ5 υΠῖσ] ἀἰδαπσιϊςῃ {Ππῖς οοπιροξεΙ Ποπ 
αγθ αγί]ο55 5ΙπΏρΙΙοΙ{Υ, απά ἀπαβεοίεςά πη]]άποεςς απἀ 



096 

οἶομη 1. 1, 2. ὐγου της ζωης | 

τι, 1. 8. 

1 4ομνδ 6ΗΠΔΡ. 1. 2---δ. 

Ἑ ου η . ; 
(ὁ καὶ η ζωὴ ἐφανερωύθη, καὶ ἑωράκαμεν, καὶ µαρ- 3 

- .) νὰ ἕ- υαἱ . « ευ η ”/ ε/ Ε] 3 

τυροῦμεν, καὶ απαγγέλλοµεν υαῖν την ζωήν την αἰώνιον, τις ην προς 
” ο. , ν : ’ ὄας αἲ , λ 2 ’ 

Γόνη µτ ν τὸν Πατέρα, καὶ ἐφανερωύη ἡμῖν") Ἠ ο ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, 8 
ος. 1. 9 

3 , 5 ο ι ἅ «ω Π 3, 3.6 α ᾿ ς 

απαγγέλλοµεν υμῖν, Ὅνα καὶ υὑμεῖς κοιγωχίαν ἔχητε με Ίμων καὶ η 
/ ' ς ς , υ - λ 9 η. - ς ω 3 - 

κοινωνία δὲ 3 Ἠμετέρα µετὰ τοῦ Πατρος καὶ µετα του Τΐου αὐτοῦ 
ώ ν. μ 

αμ] μαυυ Χριοτυυ. 

τ]ομη 1, 9. πεπληρωμένη. . Καὶ αὕτη ἐστὶν η 
8.10, ν 
49. δ. 
ἃ 19. 85, 96. 

Ῥεπενο]επςς, απ]ίοά η α ἀῑσπιβεά απά ραίεγπα] 
αιαθλλογ{γ, ννλ]ο]. αλἰοδείπετ Ἱπρατί α οἰαταςίετ 
οχοεεάΙπςΙγ Ιππργεβδίνθ --- 546, 1η 5Ποτί, 35 νθ 
ΙΠΥ οπηρΏα{]οσ]1γ 5ίγΙ6, “δρεακίησ ία τα] ἴπ 
Ἰονο..“ ]ιαί]ετ (54Υ8 Βρ. ΗΟοτΕΙΘΥ) νε ο0η- 
ἰά6γ ἴ]ε ευ ὐ]1πηΙ(γ οῇ 1{5 ορεπίησ νι να {απ4α- 
πιθηία] {ορίος οἳ (4045 Ρεγ/εοίίοης, πιαμ’5 ἀ6- 
Ρταν{(γ, απά Οκ! ργορ]Μἠαίίοπ, ἴπαο ρετερίοιίγ 
νι νο 1 ρτοροιΠάβ νε ἀεερεδί πιγςίθτίο5 
οἱ ος Ἰοἱγ βατ, απά {πε ενἰάεπςοθ οῇ ἴῑια ρτοοῦ 
νιμίοἩ 1 Ὀτίπσς {ο οοπΏσηι επι νλαίμεγ να 
οοηκίάες [ια απο Ι{Υ οῇ 1{5 Ρτεεερί5, απά ἴ]ιε 61Ι- 
6Ι6Υ ο αγσαπιεΠίς νο νπ]οἩ ΕΥ ατο ρεγειαάθά 
απά οη{οτοεὰ, ιο ἀϊσπιπεὰ 5Ιπηρ]ΙοΙ(γ οἱ ]απρααρθ 
1Π νπίο] ΡοίἩ ἀοοίτίπε απἀ ρτοοθρί ατο ἀε[ίνεγεά ; 
ννεί]ος ννο τοσατγὰ ελα ἱππροτίαπςες οῇ {πε πηαίίας, 
Όια ρτορτίαίγ ο έ1ε δίγ]6, οΥ {με σεηοτα] ερ]Γῖ ο6 
ατάςηί ρἱαίγ αιά ννατπι Ῥεπενοίεπος, απ]τθά υνῃ 
α {οτνεηί 76αἱ, νηῖο] Ὀτεαί]μες {πτοισμοιίέ ἴ]α 
νηο]ο οοπιροβδίίοἩ, 16 5] βπαά Ιέ ἵπ ΕΥΕΤΥ Τε- 
βρεοί ννοτίΏγ οϐ {χε Ίιοἱγ ααί]ιογ {ο ν/οπῃ {19 οοη- 
είαπί ἱταδίίίοι οἳ έπα (Ἠατοᾗ. αδοτίρος 1έ, έ[ιε αἰδ- 
εἴρ[ε ι0/10/ι «Ἰεδις ἰουεᾶ.) 

[. 1 --ᾱ. Ἔμε Αροείο Ἠοτα, ας 1π Πὴς (4ο5Ρε1, 
οοσΙΠΘΠΟΘς ννπομί Ῥρτοίασε, αἀορίϊησ {ια 5αιηθ 
ἀρεἰαγαίογι είγ]6, απἀ οπίθτίησ αἲ οποςθ προηῃ {πε 
ρτεαί ειὐ]αοί ο Ἠὶ5 ρτεξοπί ἀἰδοοιίεε; ΠΑΠΙΕΙΥ, 
Όιαί αποτοασίο απ 5ο]/-οχὶείεπί Ἐκοε]]επογ ({]α 
Λόγος τῆς ζωῆς) ννη]σ]ι Ἰαὰ θεση [Τοπ {ία Ὠδσίη- 
πίησ, α8 σο0-ε(α] απά οο-είεγπα] νι ία Εαίμου, 
απά Ἰαὰ αἱ Ἱεηρίῃ Ρεσοιπε Ιπσαγπαίθ {ΟΥ {ο »αἱνα- 
Που οΓΠΊΘη, 
1ιο οοπβίταοίίοη ἶ5 πιασ] ο]αατεά ὮΥ ία ριπο- 

ἰπαίίοι. Τ Ἰανο αἀορίεά. 9οΠ186 αππ]πεηπί {«οπι- 
πιϱηία{οΓς {α]κα (ο ὃ α5 πομίθγ {οΥ Ἰηπδο. ὃς, {πας : 
ὃς ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃν ἀκηκ., ὃν ἕωρ. ἃτο. Βιαί Όχοισ] 
ειπε ποιίος 15 ο θπ ε5αά {ΟΥ έλο ππαβο., Υεί Ι{ ἰ8 
ΟΠΙΥ απάεγ αργία οἰτουπηδίαηπσςβ; απά πα ρτίη- 
οἱρίο οαπποί Ὦο Ἱπίτοάασεά Ἠεγο νν]οιίέ στοαέ 
νίο]οῃσθ {ο {πα οοηβίτασοοῃ. ΊΤἼιο εαθ]εοί 8 
ο Ώιο Λόγος τῆς ζωῆς" Ὑλο] οχργεδείοη, 
1ΟΥ/ΟΝ6Υ, οπηΠΟί ΠΘΔΠ, 85 8ΟΠ16 ΒΙΡΡΟΕΕΘ, {ε (άο08- 

261; [ου πο Λροεβίο ἵ5 ογιἀθή!]γ εροακίηπσ οΓα 
Ώ2γδοπ, 35 ἴ]λο ἴοΓΠης α5εὰ απά ιο οοπί{οχί 5εἨουν. 
Απ' ἀρχῆς 15 ὮΥ 5οπιο οχρ]αϊηθά «' /γοπι αἲ] οίεγ- 
ΠΙ(γ. θά Ἰιοννανοτ, 1ΐ 15 οοππθοίθά, πο ννί] 
Λόγου τῆς ζωῆς, Ὀα{ νι ὃ ἦν (6 ναί {οοἷ Ῥ]αςο ) 
ΒΙΟ] απ Ἱπίοτρτοίαίοι 19 Ἱπαδπι]κείρ]α: απά (ιο 
86ηΏ5ο ππαρδί Ὄο {ναί οχρτεεεοᾷ ὮΥ αἰηοδί αἲ] {ο 
ωθεί ΤπίοτργοίθΓς, [τοπ ἴμο Ὡοσίππίησ οῇ (ιο 
[ρτοπομίηα ο]. νο (οβρο!,” α8 1ο1ή αΧν. 27. 1 
1ο 1. Τ, 241. 1. 11. 9 }οιη δ. ἜΤ]ιο οχργορεῖοπβ 
ἀκηκ., ἑωράκ., ἐἔθεασ., παπά ἐψηλ. (1 νπ]ο] (ποτο 
ἴς α ο) Ιπαχ), ατο α- οι ο{ ἀεποίίπρ Ἱπ[ογιπαίίοη 
απά Ἰκπον]οάσο οῇ νο πιοξί οοπιρ]οίο απά οχαοί 
Κἰπά, Απά Ἱπ αἳ χεῖρε ἡμῶν ἐφηλ. Να Ἠανο α 
Πἰση]γ Εσιταίῖνο πιοᾶο οῇ οχρτοβείπσ ΠΠΥ ἰΠίησ 
Ῥοΐϊησ αφοργ/αἰπρά το Ὀς πιο ὮΥ ἴα πιοδέ πηπαίο 
οχαπι]ηπί]οῦ. 309 ΑΟ χν]ι. 21. εἰ ἄραγε ψ ηλα- 
2ήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιε. ΤΠοιρα, Γοπι ἴο 

ᾳ ΔΝ α. 4 αι. τις ε/ ς ᾽ ς - Ε 

καὶ ταυτα Ύραφομεν ΌὉμῖν, (να η χαρα Όμων τ 4 
εἰ 3 , εἰ 3 ΄ 3 3 3 ο) 

αγγελία, Ἠν ἀκηκόαμεν ἄπε αντου ὅ 
᾿ 2 , ς ο «/ ς λ ” 2 Ν ου 3 3 ω 3 

καὶ αἀναγγέλλομεν Ὁμῖν, ὁτι 0 Θεος φως ἐστι, καὶ σποτία ἐν αυτῳ οὐκ 

χεῖρες Ὀεῖης Ἠθγο εχργοβδεά, ἴΊετο ΤΠΣΥ Ὄε απ αἶ]α 
ΒΙΟΠ {ο ναί {5 τε]αίεά (χε 5απιθ ἴετπι Ὀεῖης οπι- 
ΡΙογεἆ) ἵη Τμα]κε αχὶν. ὅ9). απά οἶη κκ. 21: Ρτοῦα- 
ΡΙγ (ο Ιπάϊτεοί]γ τε[αία {λε ποίίοη οῇ ΟΠΠ ΠεΓ6- 
ἀσς, εναί 9 εδας Ἰαὰ ποία καὐφίαπ{ία] Ῥοάγ. ΑΔό- 
γου τῆς ζωῆς ἵδ αςια]]γ (ακεῃ ΓΟΓ Λόγου τοῦ ζῶντος. 
Βαΐ 1 ἰ ταίῃετ {ου ζωοποιοῦντος, αστεεαΡ]γ {9 νν]αί 
19 παϊὰ αἱ 2ο] 1. 4. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν 
τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 

2. Τα Ῥεςδί Οοπιπιεπίαίοτ ατα ]η5ί]γ αστεθἆ 
Όναί ᾗ ζωὴ 18 {ΟΥ ὃ Λόγος τῆς ζωῆς Ῥείοτε. Τη6 5εη5θ 
1,  Τ]ής [ο (1. 6. απί]ος ο Π{ε, απά ρίνετ οἳ 
Ἠσ]έ, ιο Ὑἡοτὰ) να ππαπ](εείεᾷ [απιοπσ 5], 
απά νο Αροξί1ε5 ανα 5εεῃ Ιΐ, απά 4ο νν]ίπεςς απἆ 
ἀεε]ατο απίο γοι [ίμο ππεδεασο οΓ] (αί οίετπα] 
1μ{ο ου Ἰλοτά, νΠΙο ας νίἩ νε Εαίπεγ (566 
ομή 1, 1, 2.) απἀ Ίνας (1 5αγ) ππαπ]{εειθἁ απίο 
μ5 Πη χε βεςΗ].. ας ΠΙ. ὅ. οὐ 1. 14. 1 Τίπα, 
Η1. 16. 

3. ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκ.] “΄ ναί [Τ καγ] ννπ]ο] 
νε πανε ξ6εη απά ηεατά ;” {ος {Ίθτε 15 α ΤΘΒΙΠΙΡ- 
Ποη οἳ νν]αί ννας εαϊᾷ αἲ ν. 1. ἜΤ]μαο παχἰ ννοτάβ 
βΠοΥν ἴο ΎΗγροδε ο ἴπε αππαποϊαίῖοἨ, ΠαΠΙΘΙΥ, 
ἔεεἶναί γο αἱδο πΙαΥ ΡαγηοΙραίο η] ας [η ιο Ῥεῃ- 
εΗίς ο) ες {ε ος μα ῦπε Αροεί]ο ἴπθῃ 
αἀνετίς {ο ἰπο παίκγε, π οτἆει {ο 5Ἰουν ἴ]ε αἱοτιῖίι 
οῇ ἰπαί οοπιππαπίοη, --- ΥΙ7. α ραγοἰραίίοη ἵπ ἴπθ 
Ρι]ν]]οσες απά Ὀεποβίς Ὀθείονεά Ὦγ «οά {πα 
Γαίμαγ οἳ. ππθη, {λτοιση Ἠϊδ Φοη εἶεφδις Ομηὶεί, 
Τ]ε δὲ πιαγ 6 ταπάετες ποιο. 

4. καὶ ταῦτα --- πεπληρ] “Απά [αοσοτάιηργ] 
Ώχοςε (]ήπσς ννο τί ππίο οι, ἐπαί γοιγ αρ]τ- 
μα] 1οΥ [απά νε Ὀ]εδδίησς Υοι ΕΠΙΟΥ ὮΥ (λαί «οπι- 
ΠΙΠΠΙΟΠ] παν Ὀ6 οοηδυπηπηαίθ.. Τις ἶ πιθαπί 
{ο Ποτθ ΓΙΙ1Υ ἀεγε]ορο {ο 5εηξο οοπνογθά αἲ ν. 
ὦ, ᾽Απαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα, ἃο. Τ]μοςο Ὀεπεβίς, 
1 ἶ5 ϐΠοίνη (αγίηθτ οἩπ, νοι]ά αἶοπο ὢδ οὐίαϊποά 
ϱΥ /αἶδι, απᾶ ὮΥ α {ἰγε αστεεαῦ]ε {ο {πε ριοεερίς οἱ 
ενα (4οεΡε|. 

Ὁ.. καὶ αὕτη ἐστὶν, ἃοι] ΒἨετο, ἀπά ἵπ ἴθ 
νουςο5 [ο]]οννίπα, οἱ. 9 οἨΠ ππογο Εα]]γ ορεπ ἴμθ 
ππίατο ΟΓ (αί Ἰηθβκασο, νήσο] να Αρορί]ες Ἰαά 
Ἱδατὰά Γγοπη εδ Ομτὶξί, απἀ Ὕνοτο {ο ἀθ]ίνοετ {ο 
χο ννογ]ἀ. 

Του ἐπαγγελία, ἆ γγελία ἶδ οἀ]ιοᾶ, {Γοπι ΠΙΣΗΥ 
ΜΡΒ., Υοιδίοης, Εαίμαυς, απά οα]γ ΕάϊΙοπ8, ὈΥ 
Ἠγαίς., πίεξὺ., Μαιίμ., Ἐπαρρ, Ηΐπα., απά Ὑαΐθτ; 
απά τἱση!]γ : Γογ ἐπαγγ. ἶς ἀοιβί]οςς α ρ]ο55. Τ19 
86ηεο Ἠοθγο 5οθπης {ο Ιπο]ιάο {ο ποίῖοης ΟΕ πιεν- 
δασο απ ἀοεἰαγαίίοπ. Το Ἠονν ια ένο παίιγε οἳ 
ἴνο ἀοοίγίπο εοη{αϊπος Ίη ες ἀγγελία, ἴνο Αροβί]θ 
Ίαγς ἆοννπ α βιπάαπιοπία. απά αποιθεἰοπαδ]θ 
ΡΟοΡΙΙΟΠ, Ταργοβοηίιπσ (ἨΥ α ῄσατο ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ 
Πιο υντίησς οῇ 8. ο) λα Ρατ] απ Ῥογ[θο- 
Που οὗ (οά, παπά οῇ νήσο] ο 6θηςο πια Ὦθ ΙΒ 
οχργοβκος, νι ντ, Αα (δννογίἩ: “ο 185 Όιθ 
στοαί Ἐουπίαϊη οἩ Πσίν απά ρυγί(γ, αηκι]ἡθά 
Ὀν 8η βΠπάονν οῇ ἀαήκποςς οἵ ρο]]π{ίοι γν]αί- 
6νοΓ. 

κ ἑώώάωω.ω.ι.--- 



1 10ΟΗΝ 6ΗΠΔΡ. 1. 6--- 10. 1. 1. 097 

» 3 ῃ Φον ἲ 3, / Π ”, 3 2 ν λ. ἄν 

ϱ εστιν οὐδέμία. /.αν ειπωμεγ οτι κοι)ωγιαν ἐχομΣγ (ΙΣΤ αυτο, και εν 

) ) μεν δόμεθ ὶ οὐ ῦ ὴν ἀλήθειαν ̓  τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόµεῦα, καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν αλ 
9 Ηευ. 9. 14. 1 " ο α ς α οὀ ῃ µ ΔΝ 

7" ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὥς αὐτὸς ἐστιν ἐν τῷ φωτὶ, Ἀοινῶ- 1 γεν 1. 
, 3 }. ’ η τ 3 - . - ς ο” 3 

γνίαν ἔχομεν µετ αλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ιησοῦ Χριστοῦ του Τίου αὐτου 
.. ς - 3 Ν ’ ς 

9 καθαρίκει ημας ἄπο πασης ἁμαρτίας. 
2/ ς ι ο α 8 2» {/ 3 ” β ς ο 

9 ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανωμεν, και η αλιθεια ουκ εστιν ἐν ημῖν. 
- ν ς ς ” ’ 

ὁμολογώμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστος ἐστι καὶ δίκαιος, 
ς 9 Ν ς ῃ ΔΝ 6 Π ς - 3 . ’ 2 ’ }ἲ 3, 

10 ημιν τα αμαρτίας, και κχαὐαφισῃ Ίμας ἄπο πασης ἀδικίας. ἐαν εἴπω-- 

τ2.ὶ 3, «/ ς ; 3 
{αν ειπωμεν οτι αἆμαρτιαν ουκ 

» Ἐεν. Ι. δ. 

{1 Κίπσε 8. 46. 
2 Οτο. 6. ὃθ. 

α - 1οῦ, 9, 2. 

114Υ Ῥτον. 20.9. 
ω 4-, μαι. η 

81185 ὃ. 2. 
όν εφ ρω, 92. δ. 

Ῥιον. 18. 19. 

« 2 ς ’ ’ -- ϱ ον ς ’ 3 -” 

μεν ὅτι οὐχ ἠμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αυτὸν, καὶ ὃ λόγος αὐτοῦ 
΄ 3 », . ... 

οὐκ ἔοτιν ἐν ἡμῖν. 

ι ΤΠ. 3 ΤΕΚΝΙΑ µου, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμάρτητε᾽ 
1. , ’ λ ι , 5 - ν Ηευ. 7. 

ἐάν τις αμαρτῃ, παρακλητον ἔχομεν πρὸς τὸν {/ατερα, {ήσουν «Ἀριστου, 96, 9. 0) 

6,Τ. Τα Αροθί]ο Ἠθτο πιοπης {ο αἴσιθ {παί 
α5 ἴής ἵ5 ἴἶιε παίαγο οῇ (αοά, ὠνο ἀοοίτίπος απἀ 
ρτθοθρί5 πν]ίο] σοιΏο {Ποπ ΗΙη πιαςέ ϱθ ο 1πα 
8α1πθς Κἰπάς ἴταςο το]ἰσίοη ΠπαΥ Ῥ6 ἀἰδαπσαίδηεά 
Γγοιι οοαπ{εγ[οΙί Ὁγ Οι]5 ογἱίεγΙοη: απά εδρεςίαΙ]γ 
5 αρ]γιία αἱ νογςΠἰρροις, ΝΟ ΓΘΦΙΙΥ ανα οΟΠῃ- 
πηπηίοῦ. ΝΗΙ Εἶπα, Ππαγ Ὁς ΚΙΟΝΑ ὉΥ Οναῖγ οοη- 
Εοτιαῖίγ {ο Ἠἶπι, (9οοί{.) Καὶ ἐν τῷ σκότει περιπ., 
« απά ναί Ίνε η ἴἶνα Ιαὐλαα] οοπηπηὶδείοι ΟΕ 1π]- 
Ρυτίίγ απ νίοθ.. 6ο ΠΗρῃ. ν.δ. Οὐ ποιοῦμεν τὴν 
ἀλ., Νε 4ο ποῖ αοί αστεθαῦΙγ ἴο έπε ἀοοίτίπο οἳ 
ἐγαίῃ ἵῃ πο (οερο].. Τη Ῥ]ταςδο ποιεῖν ἀλήθ. 18 
{τουιθηί ἵπ δί. οἱπ. Ἡ. Τ. ργεςεηί5 α 5ίτοισ οοη- 
(ταξί, η νο Ὀ]οςςοά οῇθοί5 οἱ ένα ορροδίίο οόπ- 
ἀποι. “ΙΓ νε μία Όπο ρεγίοσοης οϐ {μα 
Ὠοί(γ, Ὦγ ρτασἰδίης Ἠοἱἱπθ5ς, νο Ἰανθ κοινωνίαν 
μετ) ἀλλήλων, Νο] ἔιο Οοιππιεπίαίου5 αγε ασιθεἀ 
πιαςέ, ΓΓοιη {πα οοη{θχί (56ο ν. 6.) ἀεποίο Ποἰάϊπς 
παπα] οοπαπιαηίοῃ να (αοά, α5 Πο αἱδο νῃ 15, 
Ἱπρ]γίπς πα αὐαἰηίησ ναί «οοωτηππίοη οῇ {μα 
καϊμίς ) εἱκαινῃογο «ροκαῃ ο”. μπε πεχί ννογάς 
Ροῖπί ουί {νο Ὀεςςεά ο/)εεί ο εἰναί οοιΙΠΙΠΠΙΟΗ. 
« Απά [νο] {πο Ῥ]ουά ο{ ᾗοδας Οητὶςί Πῖς θοη 
οεαηςεί] ας {οι αἰ] δἱη,1.6., 15 ΑΌρ. Νεύνο. 
αχρίαίης, ταί]ῇος {πο εονοπαπί οὗ ρατάοῃ ιο ]ιε 
εἰποοτε]ν ροπίίεπίι Τ]μας5 Πἰπίίησ αἲ ἴε ΓΟΓΠΙΘΥ 
Ὀοίησ Όια Ιπάιδρεηςαὺ]α σομαἰίοπ οῇἳ {λα Ἰαίΐίετ. 
96ο Π. 2. απ Βρ. Βι]] Παιπι. ϱρ. 9, 66. 

ὃ ---10. η] νο Αροξί]ο «ἰγαμποιςΙγ Ιπείςίς 
οη {λα πεσθςς]{γ οῇ απ Παδίίαα]. Ποὶγ ναἰκαδ πο 
ο/[οοί απά ονἰάσποςθ οῇ ο Κποιν]οάσο ο αοά ἴπ 
Ογῖκί νθδς. απά ο) οοΙΠΠΙΗΠΠΙΟΠ Υν Πἶίπως ηθ 
βιατάς  αξ ππο] σατο ασαϊηςί 5ο] γισηίθοιΒ 
Ριά6, αφ ασπ[ηςί απ απθποιλίαπ ρογνεγδίοη οῇ ένα 
(οβρε]. (Φοοί,) ΤΈμογε 15 εαρροβθά {ο 6 α Γοί- 
εἴεηοθ {ο ιο (ἀποφίςς ος Νιοο]αϊίαης. “ Γποςο 
ο Βοβοεπῃ.) ατο απὶὰ {ο ἀθπγ ναί {Πογ 
πνα 5ἱΠπΠεά, Ἡ]ιο 46ΠΥ ναί ἴ6γ Ἠανο ἐπσιγγοεὰ 

ἠαπιο Ὦν δἵη, απά 5ο αἶί]ιθυ οχοιι5θ ΟΥ ρα] ]]αίο νν]ταί 
Ώ16Υγ Πάνο ἆοπο, απά ἀἰςεεπιῦ]ο {πα {α1τ.  Γ]οςῬ9 
νο 5ο 5ρεακ ος Οπ{ηίς (18 15 αἀάεά) οπΙγ ἀεσσαῖνα 
Ώνοπηδε]νος, απά βροαῖς ναί ἶ5 πιαη]{ος{1Υ {αἱςο οἡ, 
ὑγαίἩ απ τε]]σίοη Ἠανθ πο Ρ]αςσο ἵπ ἐμαῖγ Ἠθηγίβ. 
Αί ν. 10 νεγο ἶς α τοροα{{ἴοι οῇ 11ο αφδοτίἶοπ αἲ ν. 
8, ἵπ οτάθΥ {ο ἰπίτοάισθ αΠοί]6γ γοπιπῆ]ς, ---- ΠαΙΠΘΙΥ, 
Όινπί Ένας ννο πηα]κα ἀοά α Πατ, 5ἴηπσθ 6 Ἰαίῃ ἆθ- 
ο]ατεά εναί αἲ] Ἰανο εἵπηθά απἁ «οπιθ Β]ογί οῇ έθ 
6]ουγ οῇ (αοὰ (56ο Ῥοπι. ΠΠ. 90, 29): απά Ώδσσισο, 
35 ΑΡρ. Ἀοθυνο, 9Ώβ61ν6ς, Ἰιο ας αοίοᾷ {ἑονναγάς 5 
5 8υοἩ. Ὦγ φοπά]ησ Ἠϊς Ῥοη, Τη ναί ος (1ἱ ἵ8 
πάάθα) ὃ λόγος αὐτοῦ ---ἡμῖν, Ἠΐς ννοτὰ (1. ο. Πὶ5 
τογε]αίοη Ἱπ {ο (οςρε]) Ἰας πο Ῥ]ασς ἴπ οἱΓ 
Ἠδατίς (Ἱν]οτο Τί οασΏί {ο ο επσγαβεά, 5ο ᾖατπθς 

ΥΟΙ.. Ἡ. 

ν} 
κ Ποπι, 8. 94 
πι 

24 

1, 21.), εἰί]εγ [ος Ῥε]ίεί οι Γος οΏθάίεπος, Ἰαδ πο 
ε[εοί οπ οιτ Ἠθατί. Ύοεγςο 9 οοπ{γαδίς {ο ΠαΡΡΥ 
οοπάΙ{1οπ Οο8Ε Ίος ννμο ατθ οοπνίποεᾶ οῇ ΒἰΠ, 
ΠπΙΡΙΥ οαξδέίπς (επηξε]νεςδ οπ {16 ΠΙΘΤΟΥ οϐἳ ἀοἆ 
{ου τορεηίθἁ απά [ουβακεη αἶπ. Το ἴπεςε, Ιέ ἷ8 
εαἶᾱ, (αοά 15 5ο [αμ] {ο 5 ρτοιηίςες, απά ]η5ί {ο 
Πὶ5 οονεπαη{ εησασοεπιεηίς [ίο Ο)γὶςί ἐλδῖγ δαγείγ], 
α5 {ο [ογρίνο {ει ἐΠεῖγ δίης, απά σταάα]1γ ρυατγ 
Ώνοιη {οι αἰὶ αητὶἰσ]άθοιδηςςς. 

ΠΠ. ἜΤὴε 8απιο αγσαπιοπί ἵ5 Ἠθτο οοπίϊπιες : 
απά {ο Ῥγοπιοίθ (μαΐ Ποἱ1πας5, ΥΥΠΙΕΗ 1 15 πε στεαῖ 
Ῥα5ίηποςς οῇ{ {μα Αροείαο {ο τεοοπιπεπά ἵῃπ 8 
Ἠρίδι]α, Ίθ ατσος {ο ρτοριἰαίίοη απά Ἰπίεγοες 
5ἱομ οῇ Ολη]κέ, απά 1ο πεοθβείίγ οῇ βοννιηπςσ ο 
Ίονο {ο (οά, Ὁγ Ομτίκῆαπ Ίονο απά ομαγΙέγ, απά 
ΡΥ ονετοοπχίης έε Ἱπιπιοδεταίε Ίον6 οῇ έ]ια ννοτ]ἀ. 

1] -- 11. Πε [η ννατης ἴἼχεπα ποί {ο 5ἱΠ, --- Υεί 
Ροϊπίς {ο ΟΠὶςί α5 απ΄ Αάνοσαίο νέ] {1ο Ἐπίνετ, 
απά ὧιο Ρτορίιαίῖοη Γου {]είγ 81Η8, απά {ο 8ἱη5 οῇ 
{ιο ννογ]ἀ, νν. 1, 2. ἨΝεπέ, Ἰε 5πονς (λαί (ο 
Κποιγιεάσο οῇ Ομπ]εί, απά απίοἨ ντ πα, πιαςί 
Ῥο ον]ἀεηοεά Ὀγ ορεγῖπςσ απάἀ Ἱπηίαίίησ Ἠΐπα, απά 
Ὦγ Ίονο οῇ (ιο Ῥτείητεής ἐπαί πας «ές Ίονε οῇ 
(οά Ππαγ Ρο ροτ[οοίαεά ” 1π παπι; απά ἰμαί ος 
ατα ἀεοθ]νες., Ρ]πᾶ, απά Ἠγροογίάσα], ννπο Ί1νε ἵη 
Ιαίγεά απἀ πια]]σ6, ὃ --- 1]. 

1. τεκνία μου.] 36ο Νοίθ αἱ ἆομη χιῖ. 90. Ἠίβ 
στεαί ΡΙτροςε 1Π υί]ης ἶδ (ηε 5αὖς) {ο ἵναγη {πειη 
ασπηςί εἶπ, ἐμαί {Ἠ6γ ππαγ ποί [αἱ] Ἱπίο Π. “Η, 
Ἠοννενοαγ, ΠΙΥ ({ τουσ Γγαϊ]{ψ, ος ΡγεοϊρΙίαπογ) ἆο 
εἴπ, ης ποσά ποί π{{ίουΙΥ ἀοδραῖγ; [οι ἵπ {πα οαβθ 
Να Ί1άνθ ἃ παράκλητον πρὸς τὸν Πατέρα, π ΤΠίθΙ- 
οθ88ΟΥ να ο Ἐαίμογ. Όπ ἴἶθ {ΘΥΠΠ παράκλητος 
εεο Νοίθ αί 9οἨη χὶν. 10. Οοπιρατε α]δο Πο». Ικ. 24, 

--Ἰ. Χρ. Δίκαιον] ΓΟΥ τὸν δίκαιον, Βὶ5]ιορ ΜΙάάΙ., 
Ἰπάθσᾶ, (λ]η]ς5 {πο αΏ5αποο ΟΡ έλα 4γΙΙο[ε ννΙ]] ποί 
κνάλην, {ο Ὀ6 8ο {ακαηπ: απά Υνηί]ο, οη ἴΠθ οπςθ 
απά, Ίο 18 ποί {ΟΥ ια ἀἰ]αποίίοη οἱ δίκ. ᾖοῖη {ηθ 

ΡΤοροτ Ππππθ, απά απ]ήπσ 1 (α5 ἶ5 ἆοπο ὮΥ Βεη- 
εοη, Ἰη/αἰκαε[,, απά πιοξὲ τεοθηί ΟοπιπιεΠ{α{ΟΙΒ) 
ΙΜ1 παράκλ., ης, οπ {πο οίπετ παπά, {μίηκς (πο 
ΥΘΙΡΙΟΠ ϱ«ᾗαεας ΟἨγίςί νο τίσηίθοις,”. Ῥεγοπᾶ 
Όιο οτἰσ]πα]. Ἠο υνου]ά {Ἰεγα[ογε τεπάστ, “1655 
Οµ]ςί, α τισηίθοις ρειςεοπ.. Βαΐ Ἠαά απΥ οπε 
ο{ {]ιε Πδίθγοἆοχ ρατίγ ((α. Ἠ/αἰκεβε]ά, {ο Ιηδίαπος, 
οῇ νοπι {1ο Βἱε]ορ ἰακος [ᾖθφιοπί οσοαδίοη {ο 
οχρτοςς {1ο ποδί ππαια]βοά οΘΠΡΙΙΟ) 8ο Τθή- 
ἀειαά, {ιο Ἰοαατηοά Ῥτο]αία)5 ἰπδίο υγοι]ά Ίανε τε- 
Ἰδοίθά, απἀ Πὶς 76] Ἰανα Ἱπάαοεά Ἠῖπα {ο θἴσπια- 
πε 5ο ΡοοΓ απά ᾖ]σίά α 5επ5ο. ΤΗΥ, ίπεπ, πιιδί 
1{ ο αβθἰσησἆ αἱ αἲ] {. Ἐοτ πο Ρείίεγ Τ6ᾶδοη απ 
Μλ]5 ---- Ἱθρί (ἶια ο -- ος {πο «τεεὶς Ατίϊο]ο 

8 
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γ1ομπ4, 42, 
Ἠρω. ὃ. 25. 
20ος. 6. 18. 
ζοι, 1. 0. 
Ἱπίτα 4, 10: 14, 

- [4 , ᾽ ’ 2 .) Ν λ / - ιά 

τῶν ἡμετέρων δὲ µόνον, ἄλλα καὶ περὶ ολου του κοσμου. 

1 Ιον ΟΗΠΔΑΡ. ΠΠ. 2---. 

/ γ ᾿ “1. 5 ’ ῃ ν » ς ” ς κκ, 3 3 

4ίκαιον, 7 καὶ αὐτος ιλασµος εστι περι των αμαοτιων Ίμων ου περι 
’ 

Καὶ ἐν τού-- 
’ 5! η ’ Ἀ. ο.) η) 5 ) 3 - ἐν ον 

τῷ {ήωὠσογομεὴ οτι ε})ωκαμεγ αυτον, εαν τας ἐντολας αντου τηθῶμεγ. 

5 5 ι . «σκι 2... 8 λ Ν 2 λὰ 3 » Ν - , 
5 Βαρτα Ἱ. δ. ο λέγων 1:γγωκα αυτον, καὶ τας ἐἔνγτολας αυτου µη τηρω», ψευύ- 4 
ἱωΐτα 4. οὐ. 

α .οὗη 19. 95. 
4. εἰ. 23. 

1η[τα 4. 12, 19. 

Ὁ 1ομπ 15. 4, 5. 
1 ει, . 21. 

εἸοι]ά Όο Ῥτοκοηῃ. Ὑεί ναί ἶς ἐμῖς Ῥιαί ἀε[επά- 
ἴπσ {πο Αροςί]ε” (γεοΚ αἲ να 6ΧΡΕΗΡΟ ΟΓ 60Πῃ6- 
Όνίης οῇ {αγ Πποτθ «οΠξε(ΙεηςοΊ Απά 5ιΓ6ΙΥ (πε 
ΟΙ]55Ι0Π οϐ πε Ατίϊσ]ε νηετο δίγ]οί Ρτοργίείγ 
νου] τοφα]ταο Τί, ἶ5 οῇ Πίο οοΠβε(µεΠσοθ ἵῃπ ἃ 
βίγιε 5ο ιηδίπάἶεά αξ ἰ]αί οῇ {πο Αροείο. ἸΝοί 
{ο 8αγ, ναί 81ο ΠΙΥ Ἠανο Όθεῃ ιογήίοπ, απᾶ 
α[ιογννατάς (α5 Ματκ]απά (ουσ) αὐςοτοοά Ὦ} 
ἴθ τὸν ρτεσθάίηπσ. ΤΠ [αοἳ, ιο 5οη59 ο[ Δίκ. {ος 
νο 1 οοπίεπἁ, ἶ5 ἀεπιαπάθά ὮΥ {πο σοπίεχί, 
ΝΕ ονἰάεπΙ]γ τεφιίτος (]λαί ἑίκ. 5μοιυ]ἀ Ὦε τε- 
{ουγεά Ποί {ο παράκ. νλ]σ] ργεσθάθς, Ὀαΐ {ο ἱλασμὸς 
νΕΙοἩ {οἱ]οννς. 39 Οα]νίή αἀπιίταβ]γ απποίαίθς: 
 ΟφΦίεταπι ἆπο Μα, ααἱθας Ρροδίεα Οληϊδίατα 
Ιηκίσηϊέ, ρτορτιὸ αἆ οἰτουπηδίαπήαπι Πυ]ας5 Ἰουί 
βρθοίαί. Ψοσαί ομδίιώπ οἳ ΕΠ γορήαἰοπειι. Ὁίιο- 
απο ργωάίαπα 9556 ορρογίαί, αἱ ΠΠΙΠΙ5 Ρ6Γ5οΠαΠ]- 
απς πἀάνοσα(ἶ αξί]πδαῖ. Ομῖς οπίπι Ῥεσσαίος πορίῖ8 
Ἐεἱ στα(ἶαπι οοπο]]οί 1”. Τμας ΟΠτὶςέ ννας ἐγρί- 
Πε ας (ια ο πδί οπς6 ὮΥ Πίπα νο, α5 Πὶς τοργοξεπία- 
«νε, ας οαπ]]εὰ “΄ Κίπσ ο{ ΒΙσμίαεοιςποςς.” (Πεὺ. 
γη, 2.) Απά πιογθονογ {]θτο νας α Ρ/ορτίοίη Ιπ 
πογο είγ]ίησ οδας ΟΗτὶςί ἴἶο Βϊσπίεοις οἵ ο αδί 
οη6 (45 Αοὶς ΠΠ. 14. ΥΠ. 6ο. κχιὶ, 14.). νι αἰ]ι- 
51η {ο {μαί καβετῖησ οἱ {πε Ἰαδί {ος ελα υη]ηδί 
(1 Ρος. ΠΠ. 18.), νπετεῦγ Ίο πιαάο αἰοποπιθηί ΓΟΥ 
οςἳ 8ἱΠ8.. Τῃπ «ποτέ, Ίο Πτ]ο ννας Ἠετο Ιπίτοάισεἁ 
(15 Μαοκπίσμι οὔδεγνος) {ο 1παΚε ας φοηδίρ]α οΓ 
πο αἰστιίίη ο οι Αἀάνοσαία, απά οἱ να ϱ[ὔσασι 
οἱ 5 Ἰπίογοθβείοη οἩ. ος Ῥεμα]ῆ, Γοαπάθά οἩ 
Όιο πιθτ]{ οῇ Πὶς ἀθαίῃμ. 966 αἶξο ντ. Α. Ο]αικο, 
απά οερεοῖα]]ν Μτ. Φοοίί. ἘΙπα]Ιγ, ποτ 15 πο 
ἀΠει]{γ 1Π 5πρροβίησ Δίκαιον ραῖ {ο τὸν Δίκαιον, 
ΟΠ ἨΘΛΤΙΥ {πο 8αππο Ρρτϊποίρἰο α5 Ἄριστὸς, απὰ 
βοηιθ{ίπηθς Ὑἱὸς, ἵ5 [οαπά {ο ἀ4ἱδρεῃθο ΥΙ{ {ο 
Ανοιε.  υνου]ά βαγί]ετ οὔβοινο {μαί ἴηα ΘΓΓΟΓ 
οἱ αδεοσἰαίπασ Δίκ. υνὴ να ϱργεεεάΐπς ας Ὀθοπ 
ΕΠΙΕβΥ οσσαβίοπε ὮΥ νε [αἱδα ραποίπα(ἶοπ οῇ 
Ώιοβο νο ἀῑά ποί ροτοείνο Ειαί {ο καὶ αὐτὸς 
5 θε, α5 οθι ἵπ ὲ. 1οπ)ς νγάπας, Ραΐ {ΟΥ 
ὃς παπά οοπεθφαπ{]γ οασ]ιέ {ο μανο αἴτει 1, ποί α 
οσο, Ριΐ α οοπιπια. 

2. ἱλασμός] {οἵ ἱλαστὴς, α5 ἵπ Ἐπαῖς. χ]ῖν. 21. Ρα. 
χ]κ. ὃ. 

---οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων --- κόσμου.] Τί 15 ννε]! 
οἈβοτγνοά Ὦγ (αἰνίΠ, εἰναί «ές ἶς αἀάσά Ὦγ ννα 
ο απιρ]ΙβοπΠοῃ, {ο αβδτο ο ΓαΠ(ΠβΙ] Ενα πο 
οχρίαίίοπ ρτοσυτε Ὦγ Ομ] οχίοηᾶς {ο αἲ] νο 
αἸου]ά ΓΠΗΠΗΗΗΥ απιῦτασς {ο (χοερο!.”. 8ο η, 
Ῥατγονν τοπήσΓΙςς, πας μα ννο]α ννοτ]ὰ ἶ5 Ποια, 
ας ο[ίοῃ Ἱη 9ἱ, άομπ, ἵπ οοπἰταςΙείιποίίου (οπα αἰ] 
ΟγΙείίασης, ο νν]ο]ο ο[ {]λοβο νο Ἠαπά ποί οπι- 
Ῥτασθά Ο γραμ γι Της 18 οοπβγπιοά Ὁγ α 
Κἰπάτοά ῥᾳββασο οῇ 1 Τϊη, ἰν. 10. ὕς ἐστι σωτὴρ 
πάντων, μάλιστα τῶν πιστῶν. 

3 ---θ. ῶ]ο Αροεί]ο Ἠθγα. 5 ουνς {ο ποσθβεῖ{γ 
οῇ τοροπίπσο απά το[ογπηκ{ίοἩ οϐ αἲὶ εἶπς απά 
ναί αἲ] ργοίσπσες {ο το]ἰσίοη, αηπουοπιραπἱος ὉΥ 
ἃ Ἠοἱυγ Πο, ατα ναῖπ απ (11ος; αἱδο, ἴἶαί ἴ]ο 
ΟΠΙΥ 8116 {ορί απά ονἰάσποο οῇ α βανίησ ἠποι- 
οσο οῇ ΟτίκΠαπγ 19 απ΄ Παθιαα] οὐραἱρπορ ἴο 
45 οοΠΙΠΙΑΠάΠΙΘΗΙ5. Γινώσκοµεν ΠΥ Όο ΓΓθς]Υ 

΄ «/ . 3 - 9 ’ 

2ὠολομσ οτι εν σαυτῷῳ ἐέσμεγ. 

σι λα { ες ὢ1ε 3 3 α ϱἱ δ᾽ ο ” 3 . 
στης εστι, καὶ εν’ τουτῳ αληύθεια οὐκ εστιν. ος αν Ττηϱ αυτου 

υ ’ 2 - Β ’ ς 23 ’ -- - ἁ- ’ 

τὸν λόγον, ἆλιθῶς ἐν τούτῳ η ἄγαπη του Θεοῦ τετελείωται. Εν τούτῳ 
- - 5 κα 3 

ΡΟ λέγων ἐν αὐτῷ μένει, ὀφείλει, 6 

τοπάςτθς, “« Νς ΠΙΥ ΚΠΟΝ,” οι Ὃο 8µτθο. ἼἼθ 
αὐτὸν ἵδ Ροπετα]]γ τε[ετγεὰ {ο «Ἠιγὶ, α5 Ῥείϊησ 
Ώιε πθατεγ απίοσοοἀαοπί; Ὀαί Ὦγ 5οππε Οοπιππεηία- 
ἴοτς, {ο «οά ἴε Εαΐμεν. ΒΥ ἐγνώκ. ἶδ πιεαηί, 
πανε α Ἰεπονν]εάροε οῇ Ἠΐ5 νν]], ου Ὑ]λαί ο νγου]ᾶ 
Ἰανε 8 {ο ἆο. Τ]ε εεπίπιεπί αἲ ν. 4. 15 ἴηθ 
54Π16, ΟΓ ΥΕΤΥ αἰππί]αγ {ο Οιαί αἲ νν. 9. 5.5 πε 
{εί ἵπ εἰίπετ σας /αἰ[ῖπρ, απἀ οοπδεφπεπ!]γ {πε 
Ρτοείεηςσς Ρεῖπςσ εγ]ηοεά ἴο Ρε {8]56θ. Ίπ γ. ὅ. λε 
εοπίγαγη αβδετίῖοη ἶ5δ πηαςάθ, ΠαΠΙΕΙΥ, ἐλαί ες νο 
Κεορείῃ (1ο45 οοπιπιαπάπιεηίς 15 α {γπε Ίονετ ος 
(οἆ. Ῥϊηπος Ιπ ΠΙπΙ ({ο δε πα γοτάς οἳ ΑΌΡ 
Ἄθννο.) Ίονο ῥρτοάµσες Ιί5δ Ῥτορετ εῇβεοί απἀ 18 
οαττιεά {ο 195 ἆάςο ΠεὶρΏί. εεο 2 Οοτ. χι. 9. 
γε Ὀαδί οοιηπιεπί οἩ {5 Ὕν]ο]ε Ῥογίοῃ, παγ 
Ερίςί]α, ἵ5 έιε Γο]]ον]πσ Ρρα88ασε οἱ απ ΙποοππραΓ 
ἄΡΙΥ βηθ Θ6ΤΙΠΟΠ οῇ Οπάννοτίμ οἩ νγ. ὃ, 4. ' Τπετα 
16 (5αγς 6) α 5ο] απά ερἰτί οῇ ἀῑνίπεο ἰταίμς, 
Πο οππποί εχρτοςῬς Ιἱ5ε]{ εαβιο]επ{]γ ἵη ννοτά8 
απά 5δουηάς, ρα ν]]. ἀεε]ατε απά δρεα] Π5ε]{ ἵη 
ΔΟΙΟΠΒ; ας {με ο]ά πιαΠππετ ο πνπ(]πσ απποῃσ {6 
Ἠογρίίαπς ννας ποί ΡΥ Ὑνοτᾶς, Ραΐ (λίπος. --- Α σοοᾷ 
οοπεοῖεησο ἶ5 {με Ὀεςί Ἰοοκίησ-σ]αες ο{ Ἠθανεῃ; 
ΙΠ ν Πο] λε 5ο] ΠππαΥ 5εο (ο) (λοισ]ίς απά 
Ῥατροβες οοπσετηίηρ {1{, ἄ5 80 ΠΙΑΠΥ βΗΙπ]πσ ΒίαΓη 
τεβεςίες {ο 11.) 

ἨΗοτο Μτ. Βσοοίί Ρ]εαᾶς αγά Γοτ εινα ἀοοίτίπε ο. 
Αδδιπαησς, α5 ΓοΠά 1Π {Π5 Ῥαδδασε: Ῥυΐ ἵη ναῖπ, 
έΤ πιοαῃ πο, ιπάεοσά, {ο 1α5418γ ες Ομτικαη ᾱἷ- 
νῖηθς α5 Ἠανε (16 5αγθ) 5ΡοΚεπ οἨ 5 ροῖπί νν{- 
ουί ἀῑδογιηιιπα{οπ.ὸ 
οχοε]]επί υγιίετ νγου]ά Ἠ1ηιςθ]/{ ηανε απ] τίεὰ ναί 
ῬΕ. ΟύὐΡΥΥΟΒΤΗ Ἠ6γεν ερθα]κς τας5η]γ ος νντ]- 
ο ἀἰκοτιμηϊπαίίοι:. απά γοί ἵπ Ἠΐδ ππαίοῄ]οβα 
ΘΕΤΠΙΟΠ οἩ {5 ἰθχί, ο εἰτεπαοιΣΙγ ορροςθς ἴμθ 
εθε]κησ οΓί]ε ἀοοίτίπε οῇ Αββιταπος Ἰθγθ. “Ύγε 
Πανθο (54Υ5 Ἰ6) πο Ἱνατγαπί ἵηπ Αοπρίτο {ο Ῥθερ 
ΙΠ{Ο {λοςα Ἰιάάεπ το]]ς απἆ νο]ηπιος οῇ οίθτΙτγ, 
απά {ο πηα]κα 1έ οἱ Πταί (λ]πσ {λαί ννο ἆο, πε 
Ἆα οοπ]ο {ο 6ητὶςί, {ο 5ρε]] οί ος παπηςς ἵπ {8 
είαἵἴς, απ {ο ρογεαπἀς οιγ5ε]νες {]ιαί ννο ατθ ϱ6ἵΓ- 
ἰαϊπ]γ εἱοοίας {ο ενοτ]αδίϊησ Παρρίπεςς, Ὀδ[ίογο ννθ 
56ο {Πο Ιπιασο οῇ (οά, ἴπ τσηίεοικηθςς απά ἴταθ 
Ἠο]ίηςθςς, «Ἰαρεά ἵῃπ ους Ἰθατίς. (ος ονετ]ακίῖησ 
ἀεοτεο ἶ5 {οο ἀα2ζ]ϊηπσ απά Ὀτὶσηί απ οὐ]θοί {ο 8 
αἱ Πτεί {ο κεί οἳγ ογα ἩροΠ. Τί 15 [αγ δαξῖαογ απά 
εα{ογ Γογ 5 {ο ]οο]ς αροη {Πο ταγς οῇ Πὶ5 σοοάπθςα 
απά Ἠο]ἴποςς, α5 {116Υ ατο τεῄοσοίας ἵπ ου Ἠθατίς, 
απά {Ἴοτο {ο τοσα {ο πη]]ά απά σοηί]ο οαγας{θΓβ 
οῇ (4ο45 Ίονο {ο 15, ἵπ ουσ Ἰονθ {ο Ἠῖπα, απά ους 
Ἠαατίγ οοππρ]αηπσοο νυν Πὶς Ἱοανοπ]γ νυν]. Το 
Ῥοδί αδςηγαπεο λαἰ ΠΏΠΥ οπθ οαη Ἠανο οῇ Ἠὶς Ιπῖθι- 
οδί ἵπ (σά, 15 ἀοιθί]εςς να οοπΓογπαίγ οἱ 8 
5ου] {ο Ἠίπι. ἜΤ]α νναγ {ο ουίαϊη α σοοά αββΙἵ- 
πησς, Ἰπάσαεςί, οῇ οἳγ Πί]ο {ο Ἠδανοῃ ἶ5δ, ποῖ {ο 
οἸαπιρογ αρ {ο ἴί Ὦν α Ιαπάᾷογ οϐἳ οἱ. οἵνη πΠ- 
ρτοπηά θὰ Ῥεγευαδίοης, Ῥαί {ο ασ ΒΡΥ ΠαπηϊΙέγ απά 
φο]/-ἀοπία] ἵπ οἳγ οἵνη Ἠθατίς. Τηο πιοςί σα]]απῖ 
ατα τυππρηππί οοηβάσπσο οὗ α ΟἨγϊκίαπ τὶδοί]ῃ 
βα{ο]ν απά επτο]γ προῃ. Ες Ίου Γομπάσίίον, ἔπαε 
1ος ἀοορ ππάοτ στουπᾶ, απά ἴποτο βίαπἀς ΒΤΙΙΙΥ 
απά δίοπ/αδ{1γ.” 

Ῥυαΐ Τ είη]ς νο Ρίο απά 



1 4οΗΠΝ 6ΗΠΑΡ. Π. Ἱ--- 14. 

αμ . ’ αι Ἡ .) . 

Π καθως ἐκεῖνος περιεπατησε καὶ αὔτος οὕτως περιπατειγ. 

σοο 

αι λ ς Ἱη[τα 8. 11. 
Αδελφοὺ, 5 Τοἶνα δι 

3 ) ’ ξς ο 3.. 3 Β Ἡ ϱν 3, 3 2 

οὐκ ἐντολην καινήν γράφω υμῖν, αλλ ἐντολην παλαια», Ἡν εἶχετε ἅπ 
3 ο 5 3 . ς . 3”, ς [, ει 3 ’ 2 3 3 .. 

αρχής Ἠ ἔντολη η παλαια, εστιν ο λογος ΟΥ Ίκουσατε απ ἄρχης. 
Γ] ; 3 η υ ’ δ «/ 3 ϱ) " 3 3 α λος. 

8” παλιν ἐντολην καινην γράφω υμῖν, ὁ ἐστιν αληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ Αα της 
19. 94, σδοω ο ς ΄ ’ Δ . |) 3 4 .., Π [ιά 

υμιν ̓  οτι η σπχοτίια παραγεται, και το φως το αληθινὸν ἤδη φαίνει. ὁ 1δ 19. 
σν ον ' 3 . 

9506 λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι, καὶ τὸν ἀδελφόν 
/ ε] Δ 5, 3” 

10 σκοτίιᾳ εστιν εως ἄρτι. 
. ; δ 3 - ς 

11 μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αυτῷ οὐκ ἔστιν. ἕ ο δὲ 
2 - ” αε 2 5 

αυτου ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶ, καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδε ποὺ 

ΑΝ. - 3 . 3 3 α 

ο αγαπῶων τὸν ἄδελφον 

ουν Ῥοπι. 18. 19. 
εν τη 1 Τ1688, 5. δ, δ. 

.΄.α1 σε, ε-ᾱ .. 
16 Ῥοϊ, Ἱ. 19. 

φῶτί Ίπρα 8. 14, 16. 
ο” ᾽ 3 Ἀ Γ1ομη 19. 95. μισών τὸν ἄδελφον ε1ονα 119 

αρ Ἱπίτα 8. 14. 

2 -” -” 

αυτου µισω», 
3 - - 

αυτου, ἐν τῷ 

Ἡ Τ,α]κα 94, 47. Γὰ ΄ ε/ σ ’ 5 ΄ Λ 3 ι 3 -” η σ ’ αι ας 

19 ὑπαγει, οτι ἡ σκοτία ἐτυφλωσε τους οφθαλμους αυτου. 10αφω υμίν, Ανα 1. 
19. / «/ 3 ῃ ο ήν ο, ς ᾗ { ν ο 39 - 

13 τεκνία, Ότι ἀφέωνται υμῖν αἵ ἁμαρτίαι διὰ το ὄνομα αυτοῦ. 
- , ς/ : ; 1 μι Σ 
Όμιν. πατερξς, οτι ΕΥ}ΩΧαΤεὲ το») απ 

” .) ’ ’ 

ὃτι 1ΕΥΙΧΊΧΟΤὲ Τον) ποΟΥΊΙΘΟΥ. 79σφω 

14 Πατέρα. | Ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, 
δ ο ς/ 

ἔργαψα ὑμῖν, γεανίσκοι, Οτι ἰσχυροί 

Τη {να ποχί υγοτάς ἐν τούτῳ --- ἐσμὲν {λετε ἶ5 ἴ1ε 
βατης 5οπί]ηιοπί α5 Ρείοτθ, νηί πο ας ἑα{1οη 
οΓ {λε ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΕ Ρηταδθ ἐν αὐτῷ εἶναι. ῃε5ο 
απά οίπθι Ρρῄταςος οσοιπτίης ἵη 4, )ομπ”ς υνγ]ί- 
ἴπσς, ἀεποί]ῃπσ οοπηπηαπίοἩ. νι ἀοἀ, ατθ πηθαπί 
{ο βἰσπ]!γ αβκἰπἰ]αίίοη {ο ἀοά, ΝΥΠΙΟΗ οαπ ΟΠΙΥ 
δα αιἴαϊπεά ὮΥ (ια ῬΡτο[θβδίοη απά Ργαοίϊοο οΓ 
Όιε τε]ὶρῖοπ Ὦε ϱΠ]οῖῃς. ὢ6ςθ πἹογθ ἵπ Τμΐπα. ΟΠ 
1ομπ ρ. 2Τ1. 282. 054. απά Ὦτ. ἴδααο Βατγουν, ἵΠ 
Ρ’ΟΥΙΥ απά Μαπί,. ἜΓο (5 οἰαϊπι (ΠαπιεΙΥ, ος 
πὐἰάῖησ Ἱπ (ο), 15, αἲ ν. 6., αρρ]ίεὰ ἴῑιο 5απ]ε {εβί 
ίο ρτονα 15 τοα]1(γ, α αἱ Ἱ. ὅ. Τ., ΟΠ ΟΟΠΙΠΙΙΠΙΟΠ 
πΥΙῃ (οά, --- ΠαΠΙΘΙΥ, ΝΠείπες {Πα οοπάἀιποί ο 
Παβιίπα]]γ οοη/οτπιεᾶ α[ἴετ {ο οχαπιρ]ο οῇ ἀοά, 
ἃδ οοηβὶείεπί ἀῑδειρ]ες Ἱπαϊίαίο {]ιαΙγ πιαςίογ. 

Ἱ. οὐκ ἐντολὴν καινήν.] Όπ νμαί ἶ πιεαπί ὮΥ 
Ομ «παν οοπιππαπάπιεηί, Εχροβίΐογς αγθ ποί 
αστοθά. Άοππο τοείετ 1 {ο ια οοπιπιαπάππεπί αἱ 
ν. 6.5 οίπεγς νυν] [αγ στθαίετ ῬτοαβΙ!γ, τοί[αν 
Ώιε ευρ]εοί-πιαίίετ οῇ ἐς απά {ο ποχί Υαχς5ο ἴο 
Οναί οἱ νυν. 9 ---11., παπθΙΥγ, {μαί (Πγκίαης 
εοι]ά Ίου εαεῃ οίμετ, ενεη α5 Οἡγῖδί Παά Ἰονεά 
Ὄνεπη,. Ἀον Επί Ίνα απ 6αΙΙΥ Ἱπ]αποίίοῃ οῇ 
Οτ]κέ, απἀ Ἠαπά Όεδεμ α]] αἱοπσ Ἱποι]οαίαά ΒΥ ἴα 
Αροβί]ες απά {τας {6αςΠετς; ία οοΠ/ίΓατΥ {ο ΥΥΠΙΟΠ 
γγαδ α τουθηί Ιηποναίϊοη ος {αἱξο {6ασἨοθτς. Τΐέννας, 
Ἰπάθεά, 45 οἷά α5 ἴπο Μοβαῖο Ίαν; Ὀπί, οπ {πε 
οίπετ Παπά ({οτ {Παί ἶ6 ἴηο 5εη5ςθ ΟΓ πόλιν) ϱ6ἵ- 
{αΐπ οοηρἰἀθγαίίοης επ/{Ιέ]εςὰ 1{ {ο {ιο αρροα]]αἴ]οπ 
οὗ πειυ, Ὠοί]ι α5 τεσατάεά Οτὶςί απ (πεπιδε]νες. 
θε ΠΠΟΤΘ Ιῃ Β6ηδοηπ απἀά ΑΡΡ. 96ςΚοετ, οἰίεά ἴπ 
ὮῬ)ΟγΙΥ απἆ Μαπί, Ἐτΐί {ο τεπιονθ ἴ]ε 5οεπη]ηπσ 
οοηίγαᾷΙοίΙοη Ῥοείννεοεη Υγν. Τ. απἆ ὃ., ΡΥ 5αρροβίησ 
βο ρετερίοιοις α ΨΓΙίεγ α5 Βίέ. άο]π, {ο αἀορί πνηαί 
πι]σηί 566{η α ηθε]εςς ΠαΓ5ηηθςς ο{ εχρτθβδίοῃ, Ι 
πω Ἰπο]]ηθά {ο ασγες γΙί Μτ. Ηο]άεῃ, ἐμαί ία 
Αροεί]ε γο[εγγας {ο αἱ[εγεπί οοππππαπάπιθηίς, α. ἆ. 
«Τ νυτ]ίο πο Πενν οοπιππαπάπηεηί{ απίο Υοι, Ραΐ απ 
Ἰᾷ οοπιπιαπάπιθη{ νΥμίοἩ γα Ἠπά {οπι {πο Ῥοσίη- 

πἷησ [ο ο ργεαςΠ]ῃσ οῇ {πο (οβρε]]. ἜΤ]ο οἱἆ 
οοπππιαπάπιεηί [ος ννμ]οὮ Τ απ «ροακἰησ] ἶ5 ίΠε 
ψ/ονά νο] γα Ἠανο Ἠοσγά {Τοπ {πο Ὀεσίπηίησ 
[οῦ νε (ᾳοερε]] ζοῦπ χα. 1δ. Ασαΐπ, [αποίπογ 
ππά] α πει οοπππαπάππεπί 1 υντιίο απίο γοι, 
ΠΕΠ 1 ίταο ἵπ Ἠ]πι απά ἵπ γοι;” Ἰ, 6. ΙΠ οα]]]ησ 
 α πενν οοπηπιαπάπηπεηί Τ απι δαγίησ γγηαέ ἶς ίγιαο, 
Ροί] α5 τεσαγᾶς Ἠϊπι (ΟἨτῖςέ) απά γοις “«Ώθδσαμςα 
Όιε [ερίγίια]] ἀατίκηεςς 15 ραθδεάἀ, απᾶ {6 ίτιθ 

Τράφω αλλον 

ἀρχῆς. γράφω ἡμῖν, νεανίσκοι, 
ς ων Π / 5 [ Δ 

υμῖ», παιδία, οτι ἐγνώκατε τὸν 
5/ { χ 3 3 3 . 

Οτι ἐγνωκατε τον απ αρχής. 1 ΕρΗ. 6. 10. 
ς ΄ 1 ,ω 

ἐστε, καὺ ο λογος τοῦ Θεοῦ ἐν 

σέ [ο ίε (οερε]] πον εΠϊπεί],” ν.δ. Τη9 
Π6ἵν οοπΙππαπάππεη{ {ο ννμΙο] Τ τείετ, ἶ5 {οαολίησ 
ΟἨτιβήαπ Ἰονθ. Ἠο (λαί εαἰῃ, ὅτο., υν. 9 --- 11. 
Τη18 Ιπίετργεία{ίοη ἶ5 οοπβτπιεᾶ ΡΥ ὸοἨπ ΧΙ. 94, ΄ 
οοπιρατεά γα Βοπῃ. ΧΙ. 12. ΕΡΗ. ν. ὃ. 1 ΤηεῬς. 
γ. ὅ. 

)---11. Ἠανίπσ οα]]εά ἴπε ρταοίῖσες οϐ (εῃ- 
Π]]ππα ἀαἴΠθβς, απἀ {πα (οβ8ρε] ἴῑιε {ταο Ἠσῆί, 
ἴιε Αροεί]ε οοΠππθ5 {ο Ῥ]επά {Πε 5απῃθ Ίπαρθς, 
Ἱπ ἀε]ίνετίπς Πῖ5 Ππθν οοηππαπάπιεη{, ΟΥ ΙΠ]άΠο- 
Ποπ. οἱ ῥγοιογί ἴουε, οοηίαϊηθεἁ Ιπ ἴπεςε {ητεῬ 
ν6ίςθ5. (Α0ρ. Άεινο.) ὨἨε αρριίε5 {πο 5απιθ 
τθααδοπη]ης {ο ἴλοςα πο, ΙἶΚε {Πε (ἀποβίίσς, ΡΙ6- 
ίεπάεά {ο Ῥε ἐν τῷ φωτὶ, οἱ σι επἰσ]έεποᾶ. 
Απά Ἠε 5Ώοἵυνς {]ιαί {πετε σαπ Ὀθ πο {ας ΚΠοΥΙ- 
εάσο οἳ («οά, αοοοτᾷῖπςσ {ο {πε {6δί 5αρρ]εά αί 
ας, ένας Ώιεγ 4ο ποί Κεερ Πὶ5 οοπιππαΠς- 
Ιηθηί5, ἵταηπβστεεδίηπσ Ο9Π6 ΠΠαΙπΠ οοπιππαπΟπιεηί, 
«]ονε ἴ]γ πεϊίσπθοιχ ας {Πγ5ε][”. ΒΥ /ιαίιο ἰΠεὶχ 
[ε]1ού-ογεαίμτθς, απἀ, 1έ ΠπαΥ Ῥε, {6]]1ον- (γίδ- 
{ἶαπιδ, ἴπεΥ 5Πούνες ἐ]ιαί {Π6Υ Ἱνεγο γεί 1ῃ 4αγίκηεςβ 
απά δἶηπ. Τη εεπίπιεηίέ 15 βατίηεγ ἀενε]ορεά ἵπ 
Ώπε πθχί {ο ν6ΓΕΘΒ, --- έπε αβδοτήοη Ὀείπο, {Παῖ 
1 15 Ὠο αἶοπο Ίο Ἰονείμ 5 Ῥτοίπεγ, ἐπαί 68 
γεα]1γ αθίάῖπς 1π Ἰσῃᾗίς πος Ίαδ {Πετε αΠΥ ἰλίπσ 
ῃ Ἠ]πα ΗκεΙΥ ἴο οσσαδῖοη 5 {α]]ησ Ιπίο οἤεηοθ 
ΟΥ 5ἱΠ: Ἡπετθας, 16 Υ]νο Παίεά Πῖς Ὀτοίπες, Ίναβ 
Παθιίπα]]1γ απἀ οοπΙπια]]γ ἵπ ἀ4ατκπεςς, ποί Κπονν- 
Ίῃσ νλΙίπετ Ἡς ννεπί (1. 6. ποί αἵνατο οῇ {8 
4αησεγς {Παί Ῥε5δεί Πῖ5 ραίμ), απᾶά ννας5 {Ἰεγε[οτθ 
ἸκαΙγ {ο πιεεί ΥνΙίἩ ΠΙαΠΥ σκάνδαλα απᾶ 090Π56- 
ααθηί1Υ {ο βίαππρ]ο ο/ἵεη απᾶ σΓΙεγοιΙΒΙΥγ. 316Ἠ α 
ΠΠαΠ (1{ 15 πιεαπ{) 5Πουν5 {]αί Ἡο ἶ5 Ιπνο]νεά ἵπ 
Ώϊο στοβςεςί Ισποταπος ο{ γ]{α] τε]ίσίοἩ, 1{5 ο865εῃοθ 
απά ἁπίίες; απᾶ, α5 {αχ 8 Ὠθ 18 α ΡΓΟ(ΘΒΡΟΓ ος 
ΟτὶκΠαπΙίγ, απά αἴπῃς αἱ φαἰναίίοῃ, Τε ΘΠΙΙΤΕΙΥ 
Ν/αΠἀςΤΕ, Ροί] ἵπ οοποθρίίοη απᾶ αοίῖοη, ΓΤοπα ἴπε 
οὐ]αεσί Ίο 56ος; απἀ, Ἰἶκο πο Ὀ]πά Βοάοππίςς, 
ναΙΠΙΥ ννεατίθς Ἠ]πηςε]{ {ο Ππά {ο ἆοοτ οῇ εα]- 
γαί]οη. 

12--- 15. Οµπ {ια ΙπιετρτείαίΙοη οΓ {ος Υ6ΓΕΘΒ 
6οπιπιθηία{οτς αἲθ 5οπιεμαί Ῥρετρ]οχεά, οοπ]- 
Ρ]αϊπίησ οϐ ἰπαίο]οσγ απά απηβ]ρι{γ. Βιΐ α5δ {ο 
ἰαμο[οσγ, αφ 1ὲ 15 ὮΥ πο ΠΊΘΗΠΡ Τα1θ ΙΠ {πο αποϊεηπί 
νΥγ]{θγς, 5ο ἵ ἶ5 ποί απ/τεφιεπί ἵπ δὲ. ζομη” γεῖ 
Πέ 15 5οαΓοΘΙΥ εΥΘΓ ΠΟΤΕ ἰππίο]οσγ, Ὀαί 5εγνο5 {ο 
6Π/οΓοΟςθ 5οπιθ ρτοοθρί; ΝΠΙοΠ, ΙΓ αρρτεΠοεπά, ἶ5 {8 
σᾶδο Ἠετο απ αἱ ν. 11. ἜΤ]ε Ὀοςδίέ πιοἆο οἱ ἰαίπσ 
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κ ΜΤαιι. 6. 94, 
Ῥοπ. 12. 2. 
σαι, 1. 10. 
Ἴαπιεβ 4, 4, 

1 Ι0ΗΝ Ο6ΠΔΑΡ. ΠΠ. 15--- 17. 

ς ϕ , ν ’ ' ’ κ Ν 3 Μ η ’ 
υμίν μενει, καὶ ΥΕΙΚύΚατε τον πογηφογ. {η ἄγαπατε τον κοσμο», 16 

᾽ ) ΄ - ’ }/ 3 - . ’ 3 3; -. 3 [ι 

μηδὲ τὰ ἐν τῷ κὀσμφῳ. ἐαν τις αγαπᾳ τον κοσμο», ουκ εστιν Β΄ αγαπη 
- . 4 2 -., 5/ - . } ιο ’ ς Γ ΄ - 

του Πατρος εν αυτ οτι παν το εν τῷ κοσµμῳ, η ἐπιθυμία της 16 

1 Ρε. 90. 10. 
1εα. 40. 6. 
1 0ος, 7. 81. 
Ίασιες 1. 10. 
4 4. 14. 

1 Ρει, 1. 4. 

{ἶνα πν]ο]α Ῥαββασθ 866πῃς {ο Ὀ6 (νι Οατρ1. απά 
Ἐοβαηππι.) {ο 5αβρρο8ο ναί (ια {εδίδ, ΟΥ ΙΠΑΙΠ 
Ρτοροβίίοπ οῇ {πο Αροςί]ο” αγσαππεῃί ἶ5 αἱ ν. 10. 
μὴ ἀγαπᾶτε--- κόσµῳ, ἴπε ἀϊδοοιιδο Ρείησ οοῇ- 
Μπιθὰ Πρ {ο κόσμῳ. Ἔλας, α[ίειτ Πτεί αἀάτερείησ 
Ἠἰπιςε]Γ {ο αἲἲ Οτὶκίίαπς ΡΥ (Ἡο σοπετα] ἱετιη οἱ 
οπἀθαγιηθη{ τεκγία (38 Ἰιο Παά ἆοπε αἲ ν. 1.), 1. 6. 
ἀθατ οΠΙ]άταῃ ; έπο α5αο ΟΡ ἐλαί ννοτὰ (α5 ΜΥ, Β]αάς 
να]] ροῖπί5 ου{) εασσοείεὰ {ο ἴμο Αροξίθ ἴο 
Ἱάεα οὗ αἀάταβείησ ΠΙΠΙΞΕΙΓ {ο ια (ηγες ο/άδ5ες οΓ 
Οτ]κίίαης, ---- ἀῑςιγισαίαοά Ἱπίο οἰάγεπ, ήοµτισ πιεπι, 
απ Γαήιες, «αρροβοά ΒΥ 8οππς (οπηπιθηίαί{οτς ἴο 
αἰ]αάς {ο {που ἀθστοςς οῇἳ αρἰτιίια] ῬτορτθῬ». 
ΤἘ]ας ἵπ ΤΠάσγά. νΙ. 18. καὶ νοµίσατε νεότητα μὲν 
καὶ γῆρας ἄνευ ἀλλήλων μηδὲν ὀθνασθαι, ὁμοῦ δὲ τό 
τε φαῦλον καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ πάνυ ἀκ- 
ριβὲς ἂν ξζυγκριθὲν μάλιστ᾽ ἂν ἰσχύειν. 

Βιί {ο αἀνοετί {ο με ΡΗταδεο]οϱγ ἵπ ἀείαι! : 
γ. 12. ἀφέωνται --- αὐτοῦ, ἴπετεθ 566ιης {ο μα ΙῃΠ 
ράφω ἃ κἰσπίβοαίίο Ῥργῶσπαῃς, {πο ΓΙ] 5εη5θ 
οἶησ, “« Τ {6]] ο τοπιϊπὰ γοι (ναί αἶοπο {Πτοισῇ 

{αἱ ἵπ πα, απά Ὦγ νἱγτίαο οἱ Πΐς αἰοΠπεπιεηί, 
το, ὅτο. Ἰπ 6 8ΠΠ16 ΠΙΠΠΠΕΓ πηυςί ἴ]ιο γράφω 
αἲ ν. 19. Ὀ6 ίακοηπ. ᾿Εγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. Νοῖ- 
νΠκίαπάίησ ννμαί 16 αγσοὰ Ὦγ ἸΝπκοβε]ά, Μας- 
Κηπἰση{, απά οΐ]ιογς, έποτο σαπ 6 πο ἀοιδί (λαί (6 
66ης 5 (αί αβδἰσπεὰ Ὦγ (πε αποϊεπί απά πηοςί 
πιοάετη Εκροδίΐοἳς5, απά πε]] αχρτεςςεεᾶ ΡΥ Βρ. 
ΜΙάάΙ. ενας: Ὑε Ἠανο ΚΠΟΝΠ {ο Ῥετδοῃ ΝΤΟ 
ννας [Γοπι πο Ὡοσίπηίης, ΟΥ, ΝΟ Ίιας οχἰξίοἆ Γγοπη 
οίογπ](γ.”.  Βο (αάάς Ἠ6) ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ΠἹθαΠΕ 
Ἠίπι νο 5 ἵπ Ἠθανεν: Ῥαΐ 1 ἴς5 .--- ίο 
αἀάασς εχαπηρ]ος ο{ απ πδασο, Πίο οοπΏπα]]γ 
Ρτοβθηίς ΙΠςο]ῇ {ο [ο ποίῖσε οῇ αἰ] τεαᾶετς οῇ 
(πεε[ς.. « Τ]ναί τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς (οοπίίπαθς ἴ]ῃα 
Ἰεαγποᾶ Ῥγο]αίο) πιαδί πιεαπ οσδις ΟΠΕ, ἶ5 {ο 
νο Ιπ[ετγοὰ ποί ομΊγ {οπι ἴἶθ οοπίοχέ, Ὀαί (οι 
ένο οἹτουιηδίπησο, {παί ἴἨθτο ΥΥπ5 πο οσσαξίοή {ο 
α5φοτί {ιο οίεγη]{γ οΓ {ο Εαίϊοτ, νν]ο ἶ5 οχργος»]γ 
πιοπίίοηας (τὸν Πατέρα) ἵπ 5 ναγγ νογςο.. Τις 
ἰοχί, Οιογο[ογο. ἶς αποίμαετ ο ἴἼποδο υν]ίο] α Πτι 
ύινο είαογηα] ρτο-αοχἰείοησα οὗ (ίσες απά Τέ μαγ- 
πιοπίσος οχασ(]ν νν]]ι ο Ἰαπσαπσο ΟΡ {πο βπΠιθ 
Ἠλ]γίογ 1Π νο οχογζἹπη οῇ εμο (1 ο6ρο!, “6 Τη {ιο 
Ῥορίηπίησ ννηΒ πο Ὕγοτά.”. Τη οοπ]οοίπτο οϐ 
Ῥντ, Μαπσϱγ (αἀορίσὰ, ἵπ Ἠὶς Τταπεαβοηυ, ὉΥ 
Ὕγ/αἰκοβο]ἀ), ἐγν. αὐτὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς, Ία5 πο ΞΗΡΡΟΓΙ 
[οπι ΜΡΒΑ., απά 19 τοβιίοὰ Ὦγ 'ΓΙοορ]γΙ. 81Π1., ϱ. 
115. ἐπετίμησε τοῖς ἔθνεσιν ὃ ἀπ' ἀρχῆς, ΝΠΙΟ] 
Ράβεασο ννας ἀοαρί]ορς υνγίΤθῃ νν] α ν]ουν {ο (ιο 
γοβοηί: {ΟΥ ἵπ οι” Ῥρ]ποςς οϐ {νο ἨἩ]είοτίαῃ Ἰ 
ανο ποίοά Πππαίίοης οῇ Βοπίρίμτο. 
ΒΥ (λα νεανίσκοι πΓθ ΠΙΘΑΠΙΕ ΡΘΥΡΟΠΕ ἵη {ιο Ποννογ 

οΓ 1ο: απά αἲ νενικ. Ονοῖγ ἀπίγ 15 Ἠἰπίος ὃν νν]ιπί 
{Π6γ αγο «ρροφοίί ἴο Ἠπνο ἆοπο, οἵ {ο ωο ἀοΐησ; 
γην αἱλακίοπ. {ο {ποςο οι (οπιρίαίίοης (6 ἁπγίς 
{οπιροιοά ἵπ Ἰοι] 0) νο ιο Εν] Οπο Ίονοις 
οεροσἰα]]ν ασαίηςέ ρογεοης ΟΓ ]ηί ασο. ΈΤ]ο τορ- 
οί(ἴοης αἲ ν. 14. ατο νειγ οποντσοίῖο απᾶ Ιπιργος- 
είνα: Ὀμέ 1π ο γορέεαίρα πάάτοςφς {ο {ο νεανίσκοι, 
εοπιοίἡίησ Ίπογρ 18 ποπ { ἴΊχαπ Ὀδ[οτο, απά {ο Γα]1 
Εοηςο 5οσοΠης {ο ο Ἐου γοι [1 ργο5απιε]. ατα 
αίτοις ΠΠ πο Τ,οτά]: απά νο ννοτά, (1. 6. Γ6Υο]1- 

, ” ο. Γ 3 νο η -” ’ Π 

ἔστιν ἐκ του Πατρος, αλλ ἐκ του κοσμου ἐστί. 

. π ς Β ; - 2 - . ς 2 ; νά Π 3 

σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν οφθαλμών καὶ η ἀλαζογεία του βίου, ουκ 

καὶ ὃὁ κόσμος 1 
.. λα ἕως η - ' , » . 

παράγεται, καὶ ἡ ἐπιθυμία αυτοῦ ο δὲ ποιών τὸ θέλημα του Θεοῦ, 

Ποπ) οὗ ἀοἀ αὐίἀειἩ Ίπ γοι, απά [Π (ταςί ναί 
γοι Ἠανο εχετίοᾷ γοιγ βίτεηρίῃ, απἀ «ΟΠ ετθ 
ειπε ΕινΙ] 0πο. 

1δ--- 11. Νον {ο]ουνς {ἶιε νγεὶσ]Ώῖγ αἀπιοπάίοπ, 
ειςρεπάεά οἩ {ηε ρτεσθά(πς Υνθ6Γ865, απά αἱ Ἱεηρίῃ 
Ἱπίχούμσεά 1π το[ετεηςθ {ο αἲἰ Ώιε {ητες ο]αδςε5 οϐ 
Ρ6ιςοῦς Ἰμδέ πιθηίίοπεά. ΤΠο Ῥαρβδασο ἶ5 α)] 
{τοπίοά οὗ ΡΥ Βρ. 1ερῦ, Θαστ. Π{.. Ρ. 209, α5 {ο]- 
Ίος. “' Τμο ειή/εοί 5 Ἰαιὰ ἀον 1η α ἴνγο-[ο]ά 
{οτι 1. Τιονο ποί πε ννοτ]ἀ: 2. Νοαϊίετ Ίονα 
ἴια {μ]ησς οῇ τ]χ ννοτ]ά.””. Τε {οτπιετ Ιπ]αποίίοῃ 
15 βγεί ἴίακεη πρ, “ΙΓ απΥγ οπθ Ίουα νε ννογ]ά, 
ἅο.; λα Ιαίετ 15 (επ επ[οτοςά, “΄ Εος αἲ] ναί 18 
ἴπ {πο ννοτ]ἀ, ὅτο.: απἀ {ει με ΤΘάξ5ΟΠ5 οΓ Ῥοί 
π]αΠοίΙοΗ5 ατθ 56εΥΕΓαΙΙΥ οοπάεηφεᾶ, “΄ Εογ (με 
ποτ] ραεδοίἩ αὖναγ, απά πο ἀοσίτο ίΠετεοΓ: 
α{ἱ6Υ ννΠίο] ἰπε πιοτα] οῇ ἴπα ν/ῃο]ε ἵ5δ πιοδί ΡοΥν- 
ογ{Ι1Υ Ὀτοισῃί Ἠοπιε ὮΥ ἔο είτοησ απίΠμείϊσαὶ 
α5δαγαηςς, Ελαία νο ἀοείῃ έμε νν]] οὗ ἄοά 
αὐἰἀαί] {ου ενογ.. Ἐτοπι ία ἀε]αποίίνο {ογπι οΓ 
ένο οοπηπιοποῖησ Ἰνοτςς, 1ὲ ἶ5 απααθείοπαΡ]ε ναί 
πο Αροβί]ο Ἱπίεπὰεά {ο ἀταΝ α ππατκοὰ ἀῑδίίπο- 
ἴἶοη Ὠδίνθση έν έπο ννοτ]ά,” απά “ία ἐήπσς ἵπ 
Όινο υνοτ]ἀς  Ῥαί νυμαί ἶ5 πα ἀἰδήποί πισαπῖηπς 
οἳ επομ Ί Ῥτοῦαῦ]γ {λε πιοογίά Ἰετε εἰσπῖβος ἰαῖ 
οηί]γα βΥυςίθπι οῇ Ῥαᾶ ριτευ]ῖ5, απά [αἱ56 ΕΠ]ΟΥ- 
πηθΠ{5, ΝΠΙοῃ {α]]οπ πἹαΠπ ας ππαπι[αοίαγθά {οτ 
Ἠ{πηςα]ῇ: απά ΄ὁ πε (]]πσς Ἱπ ἴ]ς νο], ἴἶια 
ἨνΤοπσ ἀΙδροφ[ίοη5 απά Ρργοροπεί{]ος υνμ]σ] 6Ἠησασα 
ΠΙΘΠ 1Π 51ο] ρυγεαϊΐς, απά Ρ]αηήσο ἴ]λεπι Ἰπίο 5ΗςἩ 
επ]ογπιθηί5: 6 Ὕνμο Ίονες ἴπε ΓΟ0ΓΠΙΕΣ, πιιδί 
οἱαατ]γ νναπί απ αὐἰάϊησ ρτἰποῖρἰε ο/]ονε {ο ἄοᾶ; 
{οτ εἰναί βγείεπι 5 απίασοπ]κ(]σα]]γ ορροςεὰ {ο {πε 
ννοτά, απά ἴπε νν], οὗ ἀοά: ηε Ἠ]ο Ίουες ἴμθ 
Ιπίοτ, Ίονος. ἀἱεροφίϊοπς Ῥγοσθοάϊπσ ποῖ {Γοπα 
ἀοά, δαἱ ἔγοπι ελαί ννοτ]ά ορροδεά {ο ἄοά, νυμ]σ 
{οφίογς {ποπι, απἀ {ο πνΠίομ {ευ ατο «αὐεοτν]θηί, 
Ίιεςο ἀἱδροξ[(ἴοης {πο Αρορι]ο ἀεεοτίρας ὮΥ “6 ἠνα 
ἀθξῖτο ο8 ιο ῄοα5µ, ἴ]ο ἀοςίτο ο ἰμθ 6Υ65, απἀ 
ἴἶνο ργῖάςε οῇ Πα: 1. 6. «οηςιαΠΠίγ, ανατίσα, απά 
ππλὐίΠοη.. Τησσο, απά {πας βγςίθτη {ο νΥΠΙοἩ ἴιεν 
πϊηΙςίογ, ατο α]κο ἰταπείοηπίς ΄ ίμον Ρραδς ΝΑΥΣ 
Ὀπέ ο νο ἀοθί]λ ο νν] οὗ ἀοά,” Ἰε νπο 
πιπ]κοίἩ Π{πιςο]/α ἀθηίσθη ο6 4ος”ς ννοτ]ᾶ, “΄ αὐῖᾶ- 
οί) [ος 6νογ; } οἴογηΙίγ 15 εἰαπιρεά οἨ Εὶς οπ]οΥ- 
πιοηές απ ριγευ]έςσ απ οἵθγΠΙγ νΥπίοῃ ΙπῃθγθηΙ]γ 
υο]οπσς {ο Εὶς ον οαγαοίος, Γοτππεὰ, αφ 1 16, ΡΥ 
νο στασθ οῇ ᾳσά, απᾶ Ὦγ (αί στασθ ργεεσινοά 
ε Ἐγοιη ἐἶχο ταπ]ς ναροιιγς οῇ ἐΠής αἵη-νοτη πιο]. 

Ἐπιθυμία τῶν ὀφθ. ΠΙΑΥ Ἠπνοα ο 5θη5ο πΌογθ 
Ια14 ἀοννης Ὀς Τ ννον]ά ταίῃογ {ακο ΤΙ ἵπ α ΠΙοτθ 
σοηογα] «οηβο, ἴο ἀθποίο απ. οχοθβεῖνο ἀοίτο 
{ο ἴ]χο σαγ ναηπ]]ος, {ο οχίογπα] σαιᾶες” οἳ 
Επής ννογ]ά, α5 οοπηθοίος αυ ὈοίἩ απ ἶοι απά 
νπίπ. ερ]οπάοιτ, ος «Ἠονν. 366 Πο. κχὶν. 90. 
Νοατ]ν (ης 5αππθ νου ννας, Τ ἠπά, ἴακοπ ὃν Ὠτ, 
φοτίΐη, (οἵτοὰ ἵπ ὮΟγ]ν απά Μαπί,) νο ππάετ- 
ίππος ἐπιθυμ. τῶν ὀφθ. οΓ {1ο οχορφεῖνο Ίονο ο ναίῃ 
πππσπίβοσπςς απά εαροτβποῦς ννθας «έ νν]ήσ]ι 
ἵς 5ο οπ]]οά, Ῥοσπιαδο ἵπ εαρεγῄπους απά πηῖδαρ- 
Ρ]οὰ τίομος ἴνοτο ἶς ποϊλῖηςσ {ο Ὦ6 Ροαπά Ώθεῖάθα 
[οσθῖησ νο Ἱπεπίίαρ]ο 6Υα νι απ απρτοβίαυ]θ 
ομ]οοί.. 6ο Εσσ]. ν. 11. Ὑοί ἴ]ιο ἐπιθ. τῶν ὀφθ 
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15 μένει εἰς τὸν αιώνα. 
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πι ται, 24.6, ’ / .., Λ .] 3 ’ 

π Παιδί, ἐσχάτη ὦὧφα ἐστύ καὶ, καθως ηκοῦ- 54. κοιν ο. ο, 
ὁ Τήι8Ῥς, 2, 8. , 3 , ο 3 9 ’ - 

σατε ὅτι ὃ ἀντίχοιστος ἔρχεταε, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγονασυ "3 10ρη Ἱ. 
η Ῥδαι]. 41, 10. 
Αοὶ5 20, 80. / ῃ , / κ... Ὁ » οσα 3 3 3 

19 όθεν γινώσκοµεν ὅτι ἐοχάτη ώρα ἐοτίν. Εξ ημων ἐξηλΦον, αλλ ουκ {ος Π. 19, 
ο ο»ς 

ησαν εξ 
2 ’ - ε5/ 3 ” / Β 

90 αλλ ἵνα φανερωθῶσιν οτι οὐκ εἰσὸὶ πάντες εξ 

ἶ5 ποί ίο Ὀο οοπῃποά {ο ἴπο τοι, πιαβί Ὀε ίαΚκεη 
ἵπ νε αΏονα ϱεπεγαἰ 56Η86, ΠΙΟΣ Ι βιιά «οη- 
βιπιεά Ὦγ Μτ,. 3οοίί, νο ννε]] εχρ]αίης {πε εκ- 
Ργοβρίοῦ οῇ"' {1ο ἀεδίτα οῇ Πιο οατηι] εστί αἴτετ 
αἱ! ελαί ννθα]ίἩ οππ ριτσ]λαδθ, οἵ ψλΙος ρτα{ῇες 
με εγο.’. ΛοσοοτάΙπσ]γ, π]5 ἶ5 α ΚΙπά οἳ 56ηευα| 
επ]ογιηθηί, απά 195 πθ Υ6ΓΥ 6595εΠ0θ ΟΠ ν/οΓ]ά]γ- 
ππιπάθἆηῃθ»ς. 

Πι ἶς Βπαἰγ τεππατκεά Ὦγ Οπαάνοτία (π Πῖ5 
ππαίο]ι]ο.ς Φ6γίποι οἩἳ 1 όονη 1, 5, 4.) “ Τ]ατε 
5 ποϊμΊησ ἵπ εἶνα νν]ο]ε ννοτ]ά αὓΙε {ο 4ο α5 σοοὰ 
οἳ Ἰανί Όπέ ἀοἆ απά ος οννη ν]] 5 πεἰίπευ τ]ο]Ἰεβ 
ΠΟΥ Ρονοτίγ, ποτ ἀϊδσταςθ ΠΟΓ ἨοΠΟΙΣ, ποτ [6 πος 
ἀθαίμ, που απσοίς πος ἀονί]5δ; Ὀμί νν]]ησ, οἵ ποί 
γης α5 Ίνα οασῃ{ το 4ο. «ἄοά ν]] ποί πατί ας, 
απά 6] σαπποί Πατ ας, 1 ννε υγ] ποίμῖπσ Όιί 
νμαῖ ος ν]]ς.  Οπ ή Ότεε-Γοἱά ἀῑςίλποίίοη 
οὗ ννοτ]ἀϊν ἀθρίτες πα (οπιπιθηίαίοτς αἀάισθ 
ΠΙΠΏΥ Παφίταίοις Ῥοίῃ τοπ ο (1]αδείσαἰ απά 
αυυ]πίσαἰ νντίεις. 
Τα οοπβίτιοίἶοη αἲ ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσµωῳ --- ἐκ 

τοῦ κόσμου, [ουσ 1 Ἰας Ῥεγρ]εχεά «τοί. απάἀ 
οίμοις, ἵ5 5αΠοΙεΠί]Υ Ῥ]αϊπ; πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμφ 
ρείης (α5 Βρ. 1 ευῦ οὔβεγνεβ) {πε Νοππϊπαάνθο οαδθ 
{ο οὐκ ἔστιν, παπά ἴε Ιπίθγπιεᾶϊαίο Ὑνοτάςδ ΟΠΙΥ αη 
ἙπιΠηθτα{ίοη οἳ {πε οοπς](αθηί Ρρατίς οϐ ἰ]αί τὸ 
πᾶν. ΥΝΠΙΙ ὃ κόσμος παράγεται 6ΟΠΡΗΤΘ 1 «ο. ν. 
91. παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσµου τούτου. ἃπά 
ᾖαπες ἵν. 14. 
18-28. Ἠετο {πο Αροεί]ε οαι{ίοης5 ΟΠεϊδήαης 

ασα]ηςί ἴο5ς ἀεοείνετς Ὑνο {επ αρρεαιεὰ ἵη 
στεαί παπιῦευς: απά Ροϊπίς ουί {ο (εια έχε ΠηΣΠΥ 
αἀναηίασες νΠΙοῇ {16Υ Παά {ος Κποννῖησ {πε ἱγαίῃ: 
απά ἴ]ιε ππαΠΥ ορ]σαίίοης νυΠΙοὮ {Π6Υγ Ἱνετο ΙΠάΘΓ 
{ο αἆπετο {ο απἀ {ο ρτασίίδε Ιέ αοοοτάΙησ]γ. --- 
Βεπεοῃ.) ᾿Ἐσχάτη ὥρα ἐστί. ἜΤΠϊδ εχρτεδδίοη 
35 Ώ6εῃ νατίουδ!γ Ιπίετρτείεά. Τε πιοδί ργοῦ- 

αΌἱο 86η5ο ἶς, “' {ε Ἰαδί ροτ]ιοά ΟΡ ίΠε ο οί5ῃ 
ΦΟΟΠΟΠΙΥ, ΕΠ ΤΠαΠΥ {αἱ5α (Ἠτὶςίς οτε ἰο αρ- 
Ρεατ.. ἨΠΗ τεβρεοί {ο {με οχαοί πιθαπίησ ΟΡ ἀντί- 
χριστοι, ΟΝ ἴΠῖς πας ἀῑνειδίιίγ οἱ ορἰπίοη οχὶδί. 
Οπο Ὀπίηρ ἵ6 οἱεαγ, ναί {ο Απϊοηγιςε ἵνας γεί {ο 
σοπιθ: ΕΙ]ε {μα Ῥεύ5οης σα]]εά απίϊομτῖςί5 μα 
αἰτεαάγ αρρεατεᾶ, οἵ Ψ6Γς6 {ἴπεηπ ἵπ οκἰείεποθ. 
Τ]α {οτπποτ ἶ5, πο ἀἆοπθέ, ἴηθ 8απΠθ ας ἴε ὃ ἀντι- 
κείµενος οἱ 86. Ῥαα!1, 2 ΤμεςῬς. ΙΙ. 4, ἴμε Μαη οῇ 
Βίπ. (9ε6 Νοίθ {οτο.) ΤΠε Ιαίΐοτ οαπηοί (α5 
8οπιθ Ιπιασίπα) ἀαποίο {ἶε {αςε (ΟἨγίςί5 ργεᾶἰοίθὰ 
Ὁγ ος Γιοτὰ, Μαΐ. χσὶν. 20 --- 205 [ος ἀντι ΥΝΙ]] 
ποῖ Ἠετο Όθατ 8Ι16Ἠ α 56Π89. Ίος ἆο (ε εἸαγαο- 
ίεγ οἳ λε ΡεΙΒΟοΠ8 ἵπ ααθείίοη, α5 σίνεη αἱ ἰν. Ἴ, 
απά 2 7ομη Τ., οογγθεροπά. ἜΤηθ5ο Ρ]αϊπΙγ ἀθρῖσ- 
παΐθ {Πε Ρ6Ι5ΟΗ5, ποί 45 αροδίαέες, Ριΐ οΡῃοςεγς ο 
Οὐιγὶε. "Γ]μοισ] 1 εἸοι]ά 566πι (45 Μτ. Ξοοίί 
ΒΙΡΡΟΞ6Θ) {αί 6 (ια ἀἰγοοί απἀ αυουωεᾷ ΟΡΡΟΞΘΙΒ 
οἱ ΟγὶκαπΙ{γ, ννηεί]ογ 2 ευνίση ος Ηεαίμαῃ, οαΠ- 
ποί Ὀ6 πιθαηί Ίη {Πὶ5 Ῥ]ασθ. οί. {ομπ ας ταί]εγ 
ἵπ νίονν ἶναί αροβίακγ ἔοια ἴπθ ἴτας [ΗΙ{Π, ὮΥ 
Ἰιορρδη, ὙΝΠΙΕΝ 9έ. Ῥαπ] Εοτοίο]ά (1 Τα. ἵν. 1.) 
Ψ/ου]ά ἴαῑκα ρ]ασθ ἵπ {πα Ἰαΐίογ {ἶπιος. Απ απί]- 
οὐτίςί η {9 5θη56 ΤτηΣΥ 6 ἀεβπεά, ἵπ {πα υνοτάς 
οὗ Μτ. Βοοίί (αβίος Ῥθπα), α5 ὑεῖπσ “ὁ οπθ 1ο 
ορροςες ϐητῖςτ, νυπεί]εγ Ὦθ ορρο5θ {ια ἀοοίτίπα 
οῇ Ἰής ἀθῖϊγ, ογ Ἠΐς ΠαππαπΙ{γ; οἱ Υμείμοι ηθ 9οί 
Μἰπιδε]ῇ ασαϊηςὲ Πίπι, ολ τεδρθοί οἱ 18 ῥγἱοκί[ψ 

4 

ο Ρεα], 45, 8. » Δ » 3. 5ς ν ’ Ὁ) 3 ς ν ν 

ἡμῶν ᾿ εἰ γαρ Ίσα» εξ ημων, µεμεγηκεισαν αν με Ίμων ᾿ 4 198.32. 
1ο] 14. 26. 

ο λ αλενα 16.19, Καὶ ὑμεῖς προ το, 
κ 
}.ωγ. 

ο[ῇσα, ὮΥ δαυεΜ(αΐπσ οίπεγ πιεί]οάς οῇ αἰοπῖπσ 
{ου εἶπ, απἀ βπάϊπσ αοοθρίαπος γι ἄοάς Ἠἱ8 
Κἰποίη ο[]σε, Υ οἰαϊπιίησ α{οΓΙΤγ {ο εχαοί Ἴ1ανν5, 
1 5 Οτο], οοΠίταΓΥ {ο 5 1αννς, οἵ {ο ἀἱδρεη5θ 
ΜΠΕΗ Ἠἱ5 οοπαπππαπάπαθηί5ς οἵ 5 ῥγορ]ιοιϊσαἰ ο[ῆςςε, 
ῦγ οἰαϊπιησ ααἰ]ογί(γ {ο αά ἴο, αἱίετ, οἱ ἰίακθ 
ανγαγ {Τοιη θ τεγε]αίίοη γν]ο Ἠε ας σίτεη ἵπ 
Πὶς Που ννοτὰ.”. ἜΤϊ8 8 νειγ αστεεαῦ]ο {ο πθ 
ἀθεοτ]ρί]οη ο απ{]οἡτ]ςί αἲ ν. 22. ὃ ἀρνούμενος τὸν 
Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν. ὃς ἵν. . 2 ἆοἨπ Ἱ. τό. αλ ένον 
Ἰονναυετ, ἵέ νυν] Ὦο Ῥείίεγ ποί {ο εοπ/πε 1 {ο 
αροβίαδΥγ ΟΥ ἨΘΓΕΡΥ, Ὀιαΐ εχίεπς 1{ αἱδο {ο Ίπισοά)ἰ- 
ποδ8, ἵπ 9Ποςί, ἴο ἴἶπο ναγίοις5 οΠαγασίετίεήος οϐ 
ἴπε ΝΤαπ οῇ 2ἱπ,. Τ]ηας 1 ἶ8 (α5 Βρ. Ἠἡατουτίον 
οΏβδαγνε5) αδ ΙΠΙΕΠ α5 {ο 8αΥ : Ἰγε ατα {α1]επ Ιπίο 
Ώπο Υετγ ἆτεσ οῇἳ ππε;ς αξ αρρεαῖ Ποπ μα 
απέζε]γὶδέίαι κρ]τῖῖ, ΝΥΠΙΟἨ ΠΟΥ 5ο ΠΙΙΟΠ Ρρο]]αίεΒ 
Ώνα 6Πιτοµες; {ου γοι «πουν 1ὲ ἶ5 α ΟΟΠΙΙΠΟΠ 8αγ- 
πα, ἴωπί Απομσιιοι 15 {ο οοπηθ 1π ἴηεςο υτοίσπεᾶ 
4αγς. 

19. Τηο 5οη5ο οῇ {Π5 νοεγς5ο 15, (οπι 15 ϱΧ- 
Ίειης Ὀτεγν]ίγ απά απΏ(πείῖσαΙ Ρροῖϊπέ, δοπιεν]λαί 
οὔδοιτθ, απάἀ ΤδααΙΙτεθ α Ῥαγαβρ/ιγαςε ταίῃετ ἴπαη α 
ΥΕΙΘΙΟΠ, ἴο εκρτεςς 15 πεαπίης, ἴπας: « ΓΠεΥ 
[οτγὶσίηα1γ] Ργοσεεάεά [ποια ας, Ὀιαί {ευ ννεγε 
ΠΘνΕ6Υ τεα]]Υ οϐ α5 [Αρορίεε],” 1. 6. ποί 5οιπᾶ 
Ογικήαης αἲ θεατές ΄' [ου ΙΓΙΠεΥ λα Όθεεῃ τεα]]γ 
οἳ 15 (1.6. οπθ ΙΤ 18) {Πεγ ννου]ά Ἰανε Τε- 
ιπαϊπος να ας, απἀά Ἱκερί οἱγ ἀοοίίπα; Ῥαΐ 
ΏλεΥ ἀῑά ποί 5ο, απἀ {ἴπε τει] Ἱνας, ναί ἴεΥ 
Ὢήθτα ρτονεά ποί {ο Ἠαγαο Ῥεεπ οῇ ας, 1, 6. πο 

«τας ΟΠΠΙΡΙαΠΡ, 
20. ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ΄ Αγίου.] Τηε ἴετπι 

χοίσµα, οσουττίησ Ἠθτο απ αἱ ν. 21. ας Ρ]αἴΠΙΥ α 
Ππιοιαρ]λοτίσα] 56Η86, α5 χρίω 15 ἀ5οά οϐ οοπηπηΙπ]- 
σαίΐῃπσ {6 σὶ[ απά στασθς οῇ {πα ΘρίΓΙῖ, ---- γέλια 
απ αἰαδίοη, 16 15 βαρροςεἆ, {ο {με 5ο]οπαΠ Ἱπαπσῃ- 
ταοη οῇ Ρτὶοςίδ απά Έ]πσς νυν οἳἱ. Της τί 
ΠΊαΥ ΝΕΤΥ ννε]] ἀεποίε ἰμαί Ἱπαασιταίίοῃ οῇ {ο 
Ηοὶγ Αρίπί Ὠναί αοοοπιραπηίθ5 {πα πςε οῇ {ια 
ΟπτΙςίίαπ. βαοταπιεηί5: ΥΠΙΟΗ 15, Ιπάεσαᾶ, αἰἲ Ειαί 
ΠΊΛΗΥ 51ΡΡΟΡε {ο Ὀε Ἠεγε πιεαπ{. Βιίΐ 1{ 56είης {0 
Ῥγίμενγ ἀρδισηαίο {Πε ἠπραγέπσ οἱ ἐ]ιο Εοίη κδριγτέ 
Ῥτοπιίδεά Ὦγ ΟΠτὶεί {ο αἲ] ίταε Ώε]ί6υοτβ, {ο Ιεαά 
Ώνειη Ἰπίο αἰ] ἐπαίας (ομη χὶν. 265 χνι. 10.) απἀ 
Ὠναί νυπείῃοτ ὮΥ {πε οοπιππαπ]σαίΊοῃ ο πθ 5ρεγ- 
παίιγαἰ (αἰ[ῖς, (5εο 2 6οἑ. 1. 22.) οἵ οϐ ἴμο «γαεεςδ 
οῇ ο ΑΡρίτιί {οτ δαποίἰβοαίίοπ, απᾶά Ἱπιρατίεά 
(μτοαρῃ {Πε Ρτεασμ]ησ οϐ {πε υνοτά, ἴπαο απἀπι]π]δ- 
ἱταίίοη οϐ {ο Βαοταπηεπί οῇ (ο Τ,οτά5 Βάβρες, 
απά οίμαγ πηθαῃς οΓσταςσθ. ΒΥ τοῦ "Αγίου {λε Ὀεςέ 
ΕΙΧΡΟΒΙ{ΟΥ5 αΤθ αστθες 15 πιεαπί «/1δί. θε Ματ]κ 
1. 24, Αοὶς ΠΠ. 14. ΤΠε πάντα πηαςδί, (α5 (ατοῖ. οὉ- 
66ΓΥΕ5) Ρε τορίτὶοίαἆ Ὁγ έ1ε εαῦ]εοί π]α{ίος, (α5 αί 
1 Οος. ἱκ. 221 Χν. 21.), {ο ΠπεαΠ ΄΄ αἰ1 {μῖησε πθοες- 
Β4ΤΥ {ο πα]ναίίοπ. ἜΤήπε ἀλλ᾽ ὅτι ΠΙΑΥ Ὀδ τεῃ 
ἀοταά «έ ηΐ [ας εαρροείπς {λαί] Υε πουν 1.7. Καὶ 
ὅτι πᾶν, ἅτο., “ απᾶ [ας 5εηεῖρ]ο ἰπαί] ενειγ Ιε οἵ 
[α]εε ἀοοίτῖπο Ρρτοσεεἆς ποί {Ποπι {1 {γη(Π, Ὀεῖησ 
Ιποοπβίκίθηί {Ποτονν]ίΠ.”. Αστεθαθ]γ {ο {1θ αΏογνθ 
γίοῖν, {πο οοηποσίοη ἶ5 ε]] Ἰαίά ἆοννπ Ὦγ Μτ. 
Ηο]άαῃ (λας: “ Τπε απ οἡτϊκίίαη Ῥετεδοης (Υ. 18.) 
ννοτθ πιαπ!(ες{εἀ ποί ἴο Ῥε]οπς {ο ος 5οοΙθίγ, (Υ. 
19.) απἆ γοα τοσεϊνεάἆ απποῃσ γοι {νε οοπηπιηπ]σᾶ- 
Ποη οὗ ερϊγίία] ϱἱ[ῖ5 απἆ ρταςςς [ποπ 6μείςί, {πθ 
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, ' »ς , ’ 3 εο ο 
χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ Αγίου, καὶ οἴδατε πάντα. οὐκ ἐγραψα υμῖν οτι 31 

23 , . 3 ’ 3 2 

οὐκ οἴδατε τὴν ἆληθειαν, αλλ 

Ρ Ἱη [γα 4. ὃ. 
21 οἱη Τ. 

ε/ 3 -” 3 3, ς , 

οτι Ίησους οὐκ εστι’ ο Ἄριστος ; 

αΊιακε 12. 9, 
2ομη 15. 29. 
2 Ῥιπι. 2. 12. 
Ἱηίτα 4. 15, 

«/ 9, ω, 4 ἀ κε ω “ 
ὅτι οἴδατε αὐτὴν, καὶ Ότι πᾶν ψεῦδος 

ῃ -” 2, 9 Π 3 3 Ῥ Τί . γ ς εύ 3  ε 3 ’ 99 

ἐκ τις αληύειας ουκ εστι. τις εστιν ο ψευστης, ει µη ο αργνουµενος 
πως ώ ς 9 ’ - 3 ’ 

οὗτος ἐστι» ο αντιχριστος, ο αρνου- 
Ν ’ Να .ν ς 3 / μ Δ 3 

µενος τὸν Πατέρα καὶ τὸν Τόν. Ἱ Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν Τΐὸν, οὐδὲ 38 

τὸν ΠΙατέρα ἔχει. ὃ ὁμολογῶν τὸν Ὑἱὸν καὶ Πατέρα ἔχει. 'Υμεῖς οὖν, 0 ἠκού- 94 

., 3 3 » . δα ; 38 3 εξ , ια 5 3ο... » 
σατε οσπ αρχ ΣΥ υμιν µεγετῶ. εαν εν μι’ μειν ο απ αρχης 

ς κ -” -”- ” 9 ω 

ἠκούσατε, καὶ Ὁὑμεῖς ἐν τῷ ΧΤίῳ καὶ ἐν τῷ Πατρὶ μενεῖτε. Καὶ αὕτη 556 
Ε Ν ’ ϱν να. Β ῃ ς ὁν 4 ευ ο ”/ 

ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία, ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, την ζωην την αἰώνιον. 
” , ς .ω - / ς -- 

τΣοτ. 3]. 38, 84. Γαῦτα ἔγραψα υμῖν περὶ τῶν πλανωγτων Ἑμᾶς. 
1ομη 14. 26. 
δ 16. 19. 
Πευ. 8. 10, 11. 

Ἠο!γ Οπε (Λοίς 1. 14), « απά γοι Κπουν αἲ1 {Π]ησς 
το]αίῖῃπσ {ο γοιτ τε]ίσιοπ (ν. 20.), {ου ννλΙο]ι τθα- 
βοπ «1 πανθ ποί υντίεη {ο γοι, Ῥεσθαςθ Υ6 ἸςΠΟΥΝ 
ποῖ {να ἵταῖῃ [ος ία (οβρε!]: Ῥαί Ῥεσοαιςε Υο 
πουν Ιέ, απἀ (ναί πο 1ο [πο [αἱδε ἀοοίπίπε] ἰ5 οϐ 
ενα (τα, 1 Πανο υνπίίεη {ο γοι ἴλθςο ἐήπσς. 
ν. 21.) 
99, 99. τίς ἐστιν ---ὃ Χριστός] Τε Αροςί]α 

ΠιθαΠ5 {0 5αΥ, {αί (5 σεπεγαί 5ε]{-ενιἀεηίῖ ΡΙΟΡΟ- 
εἰίίοῃ Ὕνας ποί ΠποΤΘ οθγίαϊῖη, Ἴγαη {ο ρατίϊομίαν 
αρρ]ιοαίίοη οἱ 1{ {ο {1ο ἀε]ικίοπς ΟΡ {Πε βεάιοθί5; 
π/ηοβθ {α]ςο ἀοοίτίπος οοι]ά ποί Ρτοσεεά {Τοπι {16 
Β41Ώ6 5ουτοθ Ψη{] ἴ]ια γιίἩ οἱ ἀοἀ. (Ξοοί{.) Της 
18 {ο Ὦο απἀαιρίοοἆ οοπιραγαἰὸ; α. ᾱ. “' ΥΝΠο 15 απ 
απίϊο]γὶ]ςδὲ ος αρορίαίε, 1 ιο Ὀδ πο, Νο ἀεπίες 
ἐναί ὀθ8ις ἶ5 πο Μεβείαι 1)”. Τί 15 ννε]] ροϊπίεά 
ουέ ΡΥ Βρ. ΜΙά4Ι., ἐἰναί ὁ ψεύστης ἶ5 έἶχε βαΠ1θ γγΙ{ῃ 
ὃ ἀντίχριστος {οἱ]οννίηρ. 3εε Νοίθ 8αρτα Υ. 18. 
Τί εΠοι]ἀ 8οοπι αἱδο ἴλμαί Ῥοίῃ ὁ φεύστης απἀ ὁ 
ἀντίχρ. ατε {ο 6 {αΚΘη Ιῃ α ϱεπετίο 8ΕΗ8Ε, {ο ἀ6- 
ποίθ ἴθ εἶαςς ΟΡ Ρ6ΙΦΟΠΒ 6αοἩ Ἱπάϊνίάμα]]γ 5ασῇ. 
Τ]ιο οὐκ 8 α5θἀ (αοσοτάῖησ {ο λε «τεείς Ιάΐοπι) 
ΟΠΙΥ {ο αἰτοησίῃθη {εθ πεσαίίοη. ἜΤ]μο Ἰνοτά, 
Ἠοννθνεχ, Ἠανο Όθδετ (ΠοισΏί οὔδοιτε; Υεί {6γ 
οεᾳςο {ο 6 ϱο, ἰ{ {16 ῥιέ/ρο8ε ο ἴἶιε υγΙί6Γ Ὦε οοἩ- 
αἰάθγεά; ννμ]ο]ι 56ΘΠΙ5 {ο Ἰανε Όεεη {ο ἀθδίσπαίε 
{ια [αἱ5ο {οαςΠ6τς, ΟΓ Πεγοίῖσα] Ρ6ΙΒΟΠΒ, 45 φ/ευσται 
απά ἀντίχριστοι, απ {ο 5ΗΟΝΥ 1ο] ΠΙΘΥ πιαΥ Ὄ6 ϱ8- 
{εεπιοά 5α6Ἡ ; ΠαΙΠΘΙΥ, 1. α5 ἀεηγίπρ ἴπε Μοβδία]ι- 
βΠρ οῇ ᾖαβας, ΡΥ ίσο] νο ατθ {ο απἀφγείαπὀ ἀθ- 
Πγίπσ 5 {11 ΜοαξειαηςΠίρ αφ ἵέ 15 ἀεεοτίοεά ἴπ 
ἴλα Ῥοτίρίατθς. ἘοΓ ({ο ᾖδαο (μα Ἱνοτάς οῇ Μτ. 
Φοοί{) ΄«8οππθ 06 {Ἴλθ5θ ρ6ίβοη5 ἀεπίεά {πο Το1{γ 
οὗ Οη]κέ; οίπετς εχρ]αϊηεά αν/αΥ 5 Ιποατπαίίοη, 
απά 5ο ἀαπίοά 8 Παππαπ{{γ, απ {πε τοα]1{γ οῇ Πῖς 
ειΠοτίησς ; απά 8οππθ ορροδεά Πὶ5 ΚἰπρΙγ απ{ΠπογΙ{γ. 
Της, ννΠἰ]ςί {11ου τοίαϊπεὰ ἴ]χθ παπῃ]θ ο Ομτὶκίίαηπς, 
{αγ νἱγίπα]]γ ἀεπ]οά Ἠΐ5 Ῥοεγδοη, α5 έιε ΟΗγὶςί, ἴμθ 
90η οῇ ἀοά, απά {ο θοη οΓ πιαπς Εππππαπιθ], αοά 
ψίἩ 45: οἵ Πὶς οῇ]σθς, αξ ἴΠαο αποϊπίεά Ῥτορ]εί, 
Ῥτίοθί, απ Κίπσ ος Πὶς ΟατοἩ : νεγ ἀοπίεςά (ἶιαί 
(οἆ νναδ πιαπ][οβίοᾶ Ιπ {ιο Ποςδῇ, ἴο ταΏδοπη {ο 
Οτο] ννίἩ Ἠἱ5 ον Ῥ]ουἆ. ἈΝονν νηοίπετ (116γ 
ἀοπίοά Ἠῖς ἀῑνίπο ο Πῖ5 ἨΙΠΙαΠ πα{ίατο, 5 πἴοΠθ- 
ππεπί ος 5 αα{ΠογΙ(γ: πογ νἱτίπα]]γ ἀοπίος Ἰ1Πα 
ίο Ῥο (ο (τὶς  Θπομ α΄ ΡοΓβδοη 18, {πθη, δαϊὰ 
ὮΥ Ἱπιρ]σπίίοη, ἴο ο απ απ{οηΏτῖδί: απά {ο ΑΡοΝ- 
{16 ας, (ναί ὃ ἀρνούμενος τὸν Πατέρα καὶ τὸν Ὑἱὸν 
οσπιθ8 απάογ (παί ἀρφοτίρίίοἩπς λογο, 1 ΠΙαΥ Ό6 
οὐβοινοαά, ἴἶο καὶ ἵ5 νετ εἰσπίβοαηί, ᾿Γ{ς απ{]- 
ολγίκείαπ. ερὶγῖί 5 Ρτοπουησσά {ο Ὦς {πο ἀθηγίης 
{πο πιγείετίοις οοηπθοΙοη Ὠθδίνθοπ [ο Εαἴ]ογ 
απά {πο 8ο, αοσοοτάῖηπσ {ο {πο το]αίίοπς ἴπ νν Ισ] 
«πογ. ατα τορτοβοη{εᾷ {ο 5 ἵπ {ο (1ο8ρεΙ, 5ορᾳ- 
ταἰίπσ {ο Ῥοη {ποια ἴἶο Ταί]ατ, απά οοπεεςαε{]Υ 

"Καὶ ἡμεῖ τὸ χρί- 36 
ο αν - 32 ν μ κ, / ἃ 3 ῃ 3/ ς/ 9 

σµμα, ο ἐλαβετε απ αὐτου, ΕΝ Ὁμιν µεγνει, και ου Άλρειαν ἔχετε να τις 5] 

ἀεσταάϊπσ Ἠϊπι οπι Ἠὶ5 Ἠίση ἀῑσπγ. ΌΟπ ή 
ψ/ο]ε ραδδασε 95ο ΒΡρ. Βι]/”5 ο μάΐς. Οαί]ο]. Εος]., 
ΡΡ. 16, 14, απἀ 84. Τε ννοτὰς Γο]]ονγίπςσ πᾶς ὁ 
ἀργούμενος --- ἔχει 5ε1νθ {ο [ατίμετ ἀενε]ορε (να 
εεηςθ, απἀά ππθαη {αί (ΠΒ δεραταίίοη ἶ5 α γἱτίμαὶ 
ἀεπίαὶ ποί ΟΠΙΥ οΓ {με Βοµ, Ραΐ ο οί] ἘΕαίμετ απά 
ΦΟ0Π, 8ἶποςθ {πε Εαίπεγ οαπ ΟΠΙΥ ο αρρτοπσμεά 
Ώτοισῃ πο Θοη. Έοτ΄ Ηο (5αυς ΠΟΥ) ναί 
ἀεηπίθί]ᾗ {πα ΦοηἨ, οαπποί τείαΙπ {πο (τις Κπονν]- 
εἀσε οἱ νε Ἐαίΐμετ, Ώεσαιδο Ἡε οαπ Ὦε ΚΠΟΥΥΠ 
οπΙγ (μτοιρ] {πε Ῥοη. ὀομπ ]. 18: 1ν. 26 ὃς 24: 
γη. 19, ὅδ χὶν. 6, Τ: χνΙ. ὁ. Μαϊ. χι. 21.3 Ἑγ 
Όλο ἔχει ἶδ πιεαπί Πανίπς α Κπονν]εάρο ος ερὶγιίπα] 
τε]αοπβΗΙρ: απά {πε εχρτεβδίοη ἶ6 πεατ]γ α)]εά 
{ο κοιγωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ απᾶ εἶναι ἐν τῷ Θεῷ 
εΙδενπετε οοοΥΓΙΗΡ 1Π ἰΠίς Ερὶείήε. ἜΤ]ε ννοτάς 
{οἱ]ον]πσ οοηίαϊπ απ αβδετίίοηῃ οΡ {πε εοπίτατη 
ὑυίἩ.  Τπ6γ ατα, Ιπάεεά, ποί Γουαπά ἴπ χε οοπι- 
ΠΠΟΠ {θχί, Ὀαέ {Πεγ ατο οοπίαίηπεά 1π πιοβί οὗ ἴπθ 
515., αἰπιοςί αἱ] ἴἶα ΥΕΓΕΙΟΠΒ, απά ΥΕΓΥ ΠΙΣΠΥ 
Εαίμοιςδ; απάἀ Ἠανε Ῥεεπ τεσείνεα Ιπίο {π6 {εχί ὮΥ 
Ῥεησ., (τὶεςὺ., ΜαίΠ., Κπαρρ, 'Γηέπι., απἀ Ὑαίετ. 
Τπεγ Ἰανε, ἵπ {αοί, 6ΥεΙΥ ογ]άεπος οἱ σεπι]πθ- 
Π6568: ΓΟΓ ἴΠ6εΥ ποί οΠΙΥ 56επ {ο Ῥε τεφυἶτεά Ὦγ 
ἴιε 5εηςε, Ὀιῖ ατθ ἵπ {Πα 5ίγ]ε ο Αί. ᾖομῃ; απά 
Ώναῖγ οπη5δίοη ΠηαΥ [ατ Ὀείίετ Ὀο ἱπιραίθά {ο ἠοπιαο- 
{οἰειίοπ απ {Παῖγ αἀάϊοη {ο α πιαγσίπα] 8οἩο- 
Ἰάπῃ, 

24, 2δ. Ἠετε ίΠε Αροςί]ο Πτεί ρῖνες απ οχ]ιοί- - 
ἰαΐϊοη {ο 5ἰίοα[αδίποςς 1η αἀ]ιοτίησ {ο {πε Γοτπι ΟΓ 
{α, Πο ἴπεγ ανα Όθοι ἰπασηί αἱ {πα Ῥερίη- 
πἰησ ΟΕ {Πατ ργο[εςδίοη οΓ {ο (4οβρο[; α. ἀ. ““ Τ,αἴ, 
Όεη, ἐλαί Γοτπα ο) Γαἲ εν νΥμῖο] γο Πανο Ἠδατά {τοπι 
Όιο Ρορϊπηϊησ οῇ γοιγ οναησεΙἰζαΐϊοη αβίᾷς ἵπ γους 
Ἰθαγίς, απά αἱ]ονν 1 ποί {ο ϱ6 ἴοτη {οπι γοι ΒΥ πε 
απἰιοΏγϊςίίαπ ἀθοθίνοτς ]αδί πιοπ{ίοπεά.”. Απά, 8 
απ Ιπάποθπηθηί {ο Ἠο]ά 1 [αδί, {πε Αροεί]ε ροῖϊπί8 
ου{ {πο Ἠϊσ] αἀναπίασες οῇ 5ος οοπίππαπςε, --- 
ΠΑΠΙΘΙΥ, Ὦν α οοπΙΠΙΙΠΙΟΠ απά οἱοβο Γ6ἱ1ον/βήρ 
νο 30π, απά {πε Εαί]οτ {τουσ]ι Ἠϊπι. Τπει 
({ο χεῖτ εποοιγησοιηεπ{ απά οοπβγπηα{1οπ) Ἠθ Τ6- 
πη]πςς {Ίχοπι ΟΕ (να Ρτοπηΐςο σίναοπ Ὦγ (οά {ο αἲὶ 
τας Ῥ6]16νοτς, ---- ΠΔΙΠΕΙΥ, {ο Ῥερίουν οἩ ἔΊχεπα εἴει- 
πα] Πο απά Γο]ἰοῖίγ. 

21. Ἀθο ΝοίεΒ αἱ νυν. 18, 19, 20, 24. Ἀοπιο 
ιππηβ]ο αἱ ἴ]ο οὐ χρείαν--- τὶς διδάσκμ ἡμᾶς : Όμε 
ἴπογα 15, ἵπ [αοί, πο ἀἰ[ιοι]ίν, απά ἴπα 86ηςο 18, 
ἀουῦί]οςς, λαέ ακείσπεὰ ὢγ Μτ, Βσοίί, --- επαξ ἵπ 
γοερθοί ο/τοα] Ῥο]ίονοις, “« ένο αποϊπ{ίηᾳ,”' γνμ]ο]ι 
Ώου Ἰαὰ τοσοϊναὰ οὗ Ομτίκί, αροάς ἵπ ἴΊλαπα, 8 πΠ 
ἱπουτγαρίίρ]ο ργιποῖρ]ο ο ]1[α, απά Ησὴί, απά αρίτ- 
Γέμα] ἀἰκοστηπιθη{; 8ο {λαί {Π6Υγ ποσά εἆ ποί (λαί ἄΗΥ 
πηπΠ «που]ά {οπο] {Ἠ6π1, οχοθρί “αφ ναί 8απιθ 
αποϊη ης {αασλί ἔποιη, απά Ὁγ «έαεἰτγῖησ αρ πθῖγ 
Ραγα πϊπά5 ΤΠ πο γναγ οῇ τοπποπιῦταπος ος ΡΥ 
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διδάσκη ὑμᾶς ' αλλ ὡς τὸ αὐτὸ χρίσμα διδάσκει μας περὶ πάντων, 
3 , 2 , - ν ι ον ες οἱ 

καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὖκ ἔστι ψεῖδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν υμας, 
ω μ 3 - 

25 µενεῖτε εν αυὐτῳ. 
ο 

ς Τατ] 8. 98. ον αμέ , α } ο [4/ / καὶ νῦν, τεκγία, µέγετε ἐν αὐτῳ ἵνα οταν φαγὲ- μον 
30 Π ς . .] - 2 2 3 -” ῃ - 

θωῦη, ἔχωμεν παθῥησίαν, καὶ µη αισχυ;ό μεν απ αυτου εν τῇ παρ- 
.᾿ - 

29 ουσίᾳ αὐτου. 
᾽ ’ ΄ 2 μ-- / . 

τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. | 

ι ας ώ » / ’ ’ 3 ’ ε/ -- ς ”ν 

{ὰν εἰδῆτε ὁτι δίκαιός ἐστι, 7 ὠσκετε οτι πας ο ποιω ν ἵ Πηίγα 8. Τ, 10. 

υ1οπη 1. 19. ο α υ 2 ΄ κ , δα, ς ' / ΄ 

ι ΤΙ. ἳ "Ι4ΗΤΗ, ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ ΙΠατὴρ, ἵνα τέκνα α 16. 3. 
. -” / λ ν ς ’ 3 ’ ς » ε«/ 

Θεοῦ κληθώμεν διά τούτο ο κὀσμος οὐ γινωσκει ημας, οτι 
2 ἍἊἈ . ϐ 

9 εγω αυτον. 
πι. 3 ῳ λ πε, Εν Ἅ σι. αχ . Ἆ ./ . . 4 
4γαπητοὶ, γυν τέκγα Όεου ἐσμεν καὶ ουπω ἐφανερω- 0 

. 7.25, 
ουκ κ Ι54. 56. 5. 

{ον 1. 12. 
Ποπ. 8. 15, 18. 

1 ὅος. 18. 19. . ο; ος 6 3 » 9 8 - 

Όη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν δὲ οτι ἐὰν φανερωῦθῃ, όμοιοι αυτῷ ἐοόμεθα ἀῑδ ο  / 
μα , : 

8 ὅτι ὀψόμεθα αὐτον καθως ἐστι. 
ἄα]. 8. 26. 

” ς ΄ .) ’ 

Καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἃ 3. 6 ῬΡι], ὃ, 91. 
9, ἆ 3 ἃ ος ς .. ἳ η ω ς ’ » κό ς ω Οο], ὃ. 4, 

4 ἐπ αὐτῷ ἄγνίζει ἕαυτον, καθως ἐκεῖνος ἄγγος ἐστι. Σ Πας ο ποιῶν γ]ωῄα δ. 11, 

οοπβτπιῖης {παπα 1π 16, ος οπαῦ!ἶησ {ηεπι {ο ἀῑδίῖη- 
ραἱδη ἴτ, {Γοπι αἲ] οουπίοτ{εϊί5: {ο: ΒΥ {Πῖ5 ἴθας]ι- 
πα ο ἀοά Ἠήπιδε]ῇ {16Υ νθια Ιηβίτασίεά Ίπ αἲὶ 
ἠπίησς οββεπ/]αἱ {ο φα]ναίοπ, απά οου]ᾷ ποί ρε {4- 
(α]]ν ἀε]αάεά.  εε ΔΡΡ. ΑΠατρ, οἶίεά ἵπ ΤΟΥΙΥ 
απά Μαπί. 

98, καὶ νῦν ---αὐτοῦ.] ἜΤ]ο Γ111 5εηςθ 5ΘεΠῃς {ο 
ρε (Πί8: ΄ Απά πον, πιΥ ολΙ]άτεν, Πίο ΠΙΥ Πορθ 
απά ἴταςί ]οί πιο αάά πιγ ὑπ]ωποίοπ], αΌίάε [1 5αγ] 
ἵπ Ἠΐπα, ἐιαί ννηεη ο 5ΠαἰΙ αΡρεας, Ἡθ (1.6. ποί 
οπΙΥ Φε, Ὀαί πιιφοἰ[) πια ανα οοπβάεηος, απά 
ποί Ἠανο οπµ5ε {ο ὂθ οοηίοαπἆεἆ αί ΠΙ5 Ρρτεςεηςθ, 
πνπεῃ ης οοπιθίμ.’. Τη ία ομαπσε οἩ ΡεΓ5οης να 
ΤΙΔΥ οὔβετνο στεαί ἀε]ίσαογ ; έλα τε]εοίίοι απά 
ἀϊεστασθ οἱ νε ἀῑδοῖρ]ε ἰεπάϊης {ο {πα ἀῑδεγεαϊε 
ο {1ο ἴθας]θγ. 390 2 0.οΥ. ΙΧ. 4. µήπως ἐὰν εὕρωσιν 
ἡμᾶς ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς (ἵνα μὴ 
λέγωμεν ὑμεῖς). 

9. ἐὰν εἰδῆτε, ὅνο.] ἼηΠε 5εηςο ἰ6: “ΙΓ }γο 
Κπονν [α5 γε πιαςί] ἐ]λαί Ἠε ἶ5 τἰσμίεοιΒ, Υο ΚΠΟΙΥ 
(ος πιαγ Κπον) ἰμαί 6ΥεΤΥ οπθ Νο, Παδιίαα]1Υ 
απά Ἰθδατί]γ, Ρταοίίδες τὶρμίαοισδηθςς Παλ Ῥαεμ 
τοσεϊναᾷ ἹΙπίο {πο τα]αίίοη οἳ α 5οπ οί ἄοά, θείησ 
Ῥοτη απθν/ οἱ ΟἨτὶσί απά Ὦ}Υ {πο γτοσθηοταίἶοῃ οῇ 
Πὶς βρἰτις”. Όοπιρατε ΠΠ. 15 Π. 2, 95 ἵν. Το ν. 1} 
γι. 18. 

ΤΠ. 1, 2. ἜΤπο Αροςδίο πον Ὀτεαϊς ουί Ιπίο 
πάπηϊγαίίοη οΓ {1ε Ίονο οῇ (ἀοά, ἵπ πηακίπσ 15 ]ς 
οἰη]άτεῃ, απά σ]νίησ 15 Ρτεςοηί ρτ]ν]]ασθς ννἰ{] {1ο 
Ἠορο ο{ απ Ιποοπορθίναδ|ε {6]1οΙίγ, απά 5πουνς έμαί 
αἱ] νο πανε {Πῖς ορς έριγί/; (πειηςε]νες α5 Ηε 
18 ριτθ.”. (Βοοίί.) ΌΘεο α ΘΓΠΙΟΠ οῇ Ὦν. ΒουίἩ 
οἩ {ΐ5 {εχί (Υοἱ. γἱ. Ρ. 441.), ππετα Πανίηπσ οοΠ- 
εἰάετεά ουν α πιαΠ πιαγ Ὀ9 βαἱά {ο ριΓί(Υ ΠΙΠ15ε]{, 
απά ἴο 5αςῇ α ἀθστεο ευεη ας ΟΠγῖςί [5 ρᾳτα, Πε 
βΊ1οῦνς, Ι. ναί 5 Ἱπρ]ίεά ἵπ α πιαπ΄5 ρυ(/γ]ησ 
Ἠίπαδει{; νἰπ. ια τιάάἶωσ Ἠϊπιςα]{, 1. οἳ πο ροιυο) 
οΓ Μη, ---- νο] οοηβῖςί5 ἵῃπ Ῥονναϊ]ίπσ αἰ] Ἠῖς ραςί 
επι] αοίςδ ---ἵπ α υἰσίι]απί ρτονεπίίοπ οῇ βαίτα 
οηΏ65. Απά (πίς νυν] ο οβεοίοά Ὦν ορροδίησ 
6νοτΥ 5ἶπ[α] πιοίίοπ, ὮΥ ροτ[ογπιῖησ 56ν6ΓΘ ΠΙΟΓΙΙ- 
(γῖησ ἀπιίας, απἀ Ὁγ {Τθαισπί απά οαγηθεί ΡἵαΥΟΓ. 
2. ΟΕ ο σέ ο αἵπ, ὙνΠ]ο] οπη ο ἆοπθ αἶοπε 
ὮΥ αρρ]γίησ {πα υϊτίαο οὗ ΟἨη]ςς Ρ]ουά {ο ἴ]α 
που] {Πτοισ] Γα{Ἡ. Ἡ. Ποιο νε Ἱορε ο{ Πδαανεπ 
Ριτῖῇες α Ππαη, ---- ΠάΠΙΕΙΥ, 1. προη α παίηγαί πο- 
σου, αφ Ιέ ἶ5 α «ρεοίῖα] στασε, ΙΠ 15 παίατο οοη- 
ΞΑΤΥ {ο εἵηπ. 32. Ὄροι α Ίπογαί αοοοαπί, ΡΥ 5ασ- 
βορίἶπςσ {ο {να 5ο] αγσαπηθηίς {ΟΥ Ῥατίῇοαίοη σας, 
{οἵ Ιπείππσα, (πας ριτΙ(γ ἶ5 λε πεσθββατγ ππεπη5 
{ο απίαϊη ἴπα ΓΕ]ΙοΙ{γ πορεά Γοἵ --- (ἶιαί 1{ αἶοπε σαη 

. αυα]γ ὧχε 5ου] {ος Ἠθανεπ. Απά 1ί ἶ5 α ἀπίγ ννα 

ατο οὐ]]ισοεά {ο ὮΥ στα(ιίαἆς, απά αδ απ οΠΙΥ εν]- 
ἀεποο οἱ οι τιση{έ {ο ἴ]ε (πίπσς Πορθὰ {ογ. Το- 
ταπὴν ἀγάπην, “΄ Ώον) ναδί α ΡτοοΓ οΓΊονα !”. Κληθ. 
ἀεποίες {ιο αείιαζή ὐεῖπο, αδ Ἱπο]ιάεὰ ἵηπ {ο 
Ῥείησ οαζία. ἜΓπιβ Ιπ εεγεταὶ ΜΑ. ἶ αἀάεὰ ὉΥ 
σ]ο55, καί ἐσμεν. "Ε]ιθ διὰ τοῦτο πιὰδί ϱο το[ειγεἆ 
{ο ὅτι, απά ἴα 5θ6ηςο 18, “Το ννοτ]ἀ, {Πιογε[ογε, 
τθυορηίςθε5 5 ποί α5 8οη5 ο{ ἀοἀ, ΠΟΓ 6ΟΠΙΡΓΘ- 
Ἱεπάς ἴΠο παίαγο απἀ ϱ]οτγ οϐ {μίς ΠΠαΠοῃ, ϱο- 
εα156 Ιί ἀοίῃ ποῖ αοκπον]εάσε ἨΗίπι [α5 ἀοά] 
ἱ. 6. οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόζασαν, Βοπι. Ἱ. 21. 

2. νὺν τέκνα Θεοῦ ---ἐστι.] Ἠετο Νε Πανο α 
5ΟΙΘΙΗΠ τερθ/Ιί]οη οϐ ἴΠο 8αΠ6 αβδογί]οῃ, ΥΠ 
αποίπεγ (τα επστατεά {ΠείεΙροη, ΥΠ τεδροςί 
{ο οιγ ἀἰσπ]ίγ απἀ 5]οςΥ 1Π {πε Γαίητο ννοτ]ἀ. Τε 
Ν/οΤά5 πιαγ Ὀ6 Ῥαϊαρώταδεά: “ [Α8 {ο οἱ: Ρτεδεπί 
είαίε], ποιυ [Τ τερεαί{] Νε αἴθ αἱγεαΥ 5οη5 οῇ ἀοἀ, 
απά [αβ {ο οι Γαίατε οπε] 1 ἀοΐ]ᾖ ποί γοί αρρεατ 
γ/παί νο 5Πα]] ωθ. Ἠούνενετ, {Πίβ νε ἆο Κποὶ, 
Όναί νν]επ Πο 5Πα1] αρρεας, Ὑ6 5Πα]] ο (χε απίο 
Η]Ιπι, {ον νο Πα] 5οο ἨΠΗϊπι αδ ἨΗο 15.2. Έτοιη 
ὤχεςο Ὕνοτάς Βρ. 06οπγβεατε, ἴἵπ α ΒΘΤΠΙΟΠ ΟΠ {πο 
Ργεσεηί τοχί, (οη {πα ἀῑπεγεπί ἀεστοες οῇ Παρρί- 
ηθςς 1Π α [αίατεο είαΐο͵) {μ]πίςς 1{ 15 ονιάοπί " εῑπαί 
Όιο είαίο οῇ σοοᾷ ΠΙΕΗ Ιπ {πο οίμετ νοτ]ά ννΙ]] 
οαἵΙΥ ν(ῃ Τί α τεδεπιΏ]αποςθ, ποί ἵπ ἀεστες, Ὀι{ 1Π 
Ἰάπά, {ο {Πε αὐςο]πίεΙγ ροετ[εοί Βεΐπσ Ιπ ἴποςε 
Ρει[εοίίοης ο νΠίεα Μαη ἶς οαραθ]θ: απά ἰπαί 
ἤνεςα ν]] ο ρτοάασεά ἵπ 5 ΡΥ εεοῖησ (οἆ α5 Ἰο 
55 1.6. ὈΥ α ναδί]γ πιοτο ἀῑδήποί απἀ ΠποΓθ Ε1]1 
ἰσῃί οῦ Ηίπι (Παπ {πε ρταξεπί οοπάΙάοη οῇ Πάπιαη 
παίιτο ΥΠ] αάπιῖε ο{.’ Οὕπω ἐφαν. τί ἐσ., -έ 1 ἀοίῃ 
ποί γθί αρρεατ [ενεῃ {ο ΟἨγὶςΙαπΒ, πιαςῃ 1655 {ο 
Ώιο Ῥγοίαπο οτι] ἵπ ναί θίαΐο οΥ οοπάΠ{1οη ννθ 
Ία]] Ὄο ρ]ασεά.”. 96ο Βρ. Ταγ]οις Ἰλοτ]ς, ν|. 
288. « Βοπείπῖησ (οχρ]αϊης Βοοί) 15 τονοα]ες, 
Ῥιΐ ποί αἲ] (111 απά οἰεατ]γ: Ὀαί νετ Ίο δα]! 
ϱο πιαπῖ/οδίοά, Χο 5Πα!] 5οο Ἠῖπι α5 Πο 15... ΒΥ 
ὅμοιοι Ὑ6 ατθ {ο ἀπάετείαπά Ἰκεποεςς ἴπ αἰτ]ραίες 
απά αιαλµ ες, απἀά 1π οοπά οι απά βαἱναίοῃ. 
Απά πο ΨΟΠάΟΓΥ, --- ὅτι ὀϊόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι, ποῖ 
ἐν αἰνίγματι, Ὠπί πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, | {«οΓ. 
χΗ]. 19, Ἱπιρ]γίης {6]ΙοΙίγ οοπβΙπηπιαίθ. 6ο αἱ5δο 
1 6ος. αν. 50. 

9. καὶ πᾶς --- ἁγνός ἐστι.] Τηε Αροβί]ο πιεαπ8 
ἴπαί ννηθτο {Πεταο ἶ5 α {τάς Ἠοροε οῇ Ρεῖπσ πιαἆθ 
1ο απίο Ἠῖπι, αἲ ης αρρθαταπησο, {Πε Ρεί5οη νυν] 
πηθαπν/η]]α εἰγῖνο {ο Ἱπα]ίαίο Πῖς ραΠ{γ, ἴπ οτάατ 
{ο ραγ(οἱραίο ἵπ Ἠΐ5 σΙοτγ απά Ῥ]εβδεεάπεςε. Φεθ 
Βρ. Βι]])ς Πατπι. ΑΡ., Ρ. 44. 

4, δ. Λοοοτάῖησ {ο ναί Ἰαά Ῥεοῃ Ρο[οτο οἳ- 
εοιναἆ, {ιού Ἱν]ο ἀῑά ποί “« Γο]]ουυ α[ίεγ Ιο]ῖποςῬς 
«ου]ά ποῖ ροβεϱ55 σοπα]πα Ἠορε ἵπ ΟΠτίςί, απά ἵη 
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᾽ ε , 3 ν κ. / νι τι μη ’ αν ς 7 ΄ 
το’ αισρτισ, και ΤΟΥ , ομιαν ποιξίι καν Ἰ αμαρτια εστιγ 1 α ομια. 

7 9 Ὕ / ) -- ο” } . ’ 9 ϱ’ ' ς ’ ς - »” - 9 β 

και υἴδατε οτι εχει}ος εφολ ἐρῶι 11, ινα τος σαμαρτιας {ημων αφ] και 

ἳ υ ) » 2 ν » ς αν ε] ς ’ Ξ 
Ι Ρε, ε.9ν, Ἡ, ἁμαρτία ἐν αὐτῳ ουκ ἔστι. " Πάς ο ἐν αὐτῷ µέων, οὐχ αμαρτανει 
α Ῥάρτα ὁ, 4, . . ον ε αν. 

Ἁ [τα 4, 8 ον ον. ἐω ν ἡὁ δὲ ἐν υ Ἰεχνία, Ἱ ως πας ο αμαρτα)ώ», οὗχ ἑωφακεν αυτον, ουὐδε ΕΥΝΩΚΕ» αυτον. εκνία, 
οί . - ν 

ὁ δάρτα 29, ’ - ἀ ς - ᾽ ’ η ; 3 

Ἱάχε Ἱὸ αηδεὶς πλαγάτω υμας' ὃ ποιῶν τὴν δικαιοσύδην δίκαιος ἐστι, καθως 

ς ἄεη. 8. 15. 
αν - Λ ς Π μ ” ’ } αν ο αχ 

π χν, ἐκ του «ιάῤολου εστίν" 8 ο. ϱ ποιῶν την αμαρτία», ἐκ του «ιαῤολου ἐσ ἐκεῖγος δίκαιος ἐστι). 
ε/ 2 2 ς ς ’ ” ’ ς 1 

ὅτι ἀπ ἀρχῆς ὁ «Πιάῤολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερωθη ο. Τἷος 
ον η μα ον ΄ ας, - ! 4 [σος ὁ | Γ «Ρε 1.3. του Θεου, ἵνα λυσῃ τα ἔργα του 4ιαῤόλου. ' ΗΙὰᾶς ο 1γεγεγνηµένος ἐκ 9 

- -. ὁα 3 κών Ε , 3 ὁ . ο . 9 

τοῦ Θεού αμαρτία» ου ποιεῦ Οτι σπερµα αυτου ἐν αὐτῷ µενει καὶ 
2 ’ ς , ο! . » - ’ 6 ’ ΄ 

εἴπία4.δ. οὗ δύναται αμαρταγειν, οτι ἐκ του Θεου 7Σγέγνηται. | ἐν τούτῳ φανερα 10 
υ ’ - - ᾽ , - ’ -” ς . -” 

ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ «ιαῤολου. Πᾶς ο µη ποιῶν 
’ 3 2 ” -» . ιν ς ᾽ 2 ” . 3 ᾽ 

δικαιοσύνην, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὃὁ μὴ αγαπῶν τὸν ἀδελφον 
ἵ ῶ - ο ο’ ῃ ς 3 [4] 2 ’ 2 32 2 -” Π οι 

εποβη 15.51 αὐτοῦ. ; ὅτι αὕτη ἐωτὶν ἡ ἀγγελία Ἡν ἠκούσατε ἄπ αρχῆς, ἵνα ἆγα- 11 
8µρτα ]. ὅ “ 2 σ 2 . δι -» - Ε 3. 
ᾱ 2.7. πῶμεν ἄλλήλους" Σοὐ καθως Ναϊ ἐκ τοῦ πονηρου Ἠἤν, καὶ ἔσφαξε 19 
ἱπίτα νετ, 23. 

. ' η 2 η ) - ο ’ ) λος ια) ᾽ 3, 

{9ο 1.δ. τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. Καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αυτόν; τι τὰ ἔργα 

(οά (ἰνγοισ]ι Ἠΐπα, αοσοτάῖησ {ο {11 (.οδρα]; Όαΐ 
ύνο Αροςί]ο [αγίου γεπιατκς, ἔπαί Ἰε ΝΟ "΄ οοΠ]- 
πη](έθὰ, ος γγαοίίκεά κἷπ, ἵταπεστεςδες “΄ αἶκο {ο 
Ίανν (1. ο. ο πισγαί Ιαν) Τέ Ὀεῖησ ας ἴακεπ {οΥ 
σταπίες (ναί [ιο Ἠο]γ Ιαν οῇ (αοὰ ννας λα τ]θ οἱ 
οοπάιοί {ο αἲἰ 5 έτος εοτναΠί5, απά ναί ποποθ οῇ 
ἴδια, νναἱ]1γ αππά Ἰαὐπασ]]γ, ἀῑά ααγ {μ]πσ οοη- 
ἵτατγ {ο 1) ος βίη 18 έέ ἴπο (ππδυτεβδίοη οῇ ιο 
Ιανν, 7. οἱ α ἰαιοίοςς εοπαµο. Ν Παίενει ΤΠ 4ΠΥ 
ἀοστθς οχσσεᾷς, οοπιθ5 5οτί ο8, οἵ ἀθνίαίος ΓΠτοιη 
ιο Ίανν, απἀ Ἱπ (ουσηί, Ὑοτᾶ, ος ἀεεά, ἶ5δ ποί 
Ρετ[οςί]γ οοἰποϊάσςηί νι Πέ, 15 οἴτ, ---- ᾱ ν1ο]αἰ1οη 
οῇῦ ίμο Ίαν): Όαί απ Παὐϊαα] οοπιπηἰεδίοη ΟΡ 8ἱπ 
(επάς {ο {ιο ἀθβίγισίίοι οῇ {πα ανν απάἀ 15 αἲ- 
Ονοτί(γ, απά σαη Πθ6νετ ϱθ αἱ]ον/οὰ ΡΥ αΏγ ἀἱξεῖρ]θ 
οὗ Ολτὶεί. Έοιτ 16γ Ίκπουν ναί {' Πε ἵνας πιαΠ]- 
[οδίαά 7 Ἱπ Ἠππιαπ παίαγο {ο ἴα]κα ανναύΥ {ο δἰπς οϐ 
5 Ῥοορ]α, ὮΥγ αίοπίπσ [οτ Ὠναίτ σι, απά ὮΥ 
ΙΟΠΘΝΊΠσ {ΠΘ6Πῃ {ο Πὶ6 ΟΝνΥΗ Ἰ1ο]Υγ Ἰπχασθ. (9σοί{,) 

ϐ. οὐχ ἁμαρτάνει] Ἱ. 6. (45 αἲ] {πο Ρορί Ικροβ]- 
(ους αγθ αστοθά, απά ἵ5 τοφα]τοά Ὁγ νο τοςί οΕ 
Φοτιρίιτο) εἰπποίῃ ποί Παριπα]ν, αγ, απά 
Ργοβιπρίποι»]γ. Ὑηοβδοενογ ἀοίῃ 5ο εἰ (1 18 
αἀάεά) Παίῃ πο (τας Κπον]εάσε οἳ Ηίπι, οἵἳ εοη- 
οδρίίοη οῇ Πίς ἀοοίτίπα 

Ἱ. μηδες πλανγάτω ὑμᾶς, ἃο.] Α 5οἱοίπη ΝαΓΗ- 
Ίπα, Ἰ]κο ναί αἱ 1 οοἡ. νΙ. Ὁ ---Η. σα]. νἰ. 6 --- 10. 
ΕΡΗ. ν. ὅ ---Τ. ἆαπιες 1. 2)---20. 2 Ῥοι. Ἱ. ὃ, 9, 
ποί {ο ]οί αΠΥ πιαπ ἀοσσῖνο ἴ]οπι ὃν ρ]ααςίρ]ο 
ΓΘίΘΠΟΘΒ, ΙΠίο απ ορ]πίοπ {μαί (Που ππ]σ]{ 11ν6 1η 
αὐΏια] 5ἵη, απά γοί ο ίταςο Οἡγὶκίαης. (9οοίί.) 

“Ο ποιῶν --- ἐστιν. ἜΤ]ο βοηςο 18, “ Πο αἱομπο νο 
ἱ8 Παβία α]]γ απά ἵπ γα πιπῖπ τὶσῃίδοις, ἵπ Πποϊία- 
Ποπ οὗ 5 ῥανίουτ, 5 (τα]γ τισηίοους.’. ες 
Ώοᾶν. απἀ Ῥομπα., οὗ πποπι ἴ]ο πο οἷίος α 
βοη/πιοπί οῇ Ατρίοί]α: « Γῃον εα]] α- Ἱπαη 6 
πσμίοοις, 1. ΤΓ Ίο ἆοες (Πο (ήπσς νο ατα 
πσῃίθοςς, απἀ Ίκποννς ναί ο ἆἀοσθςδ. 2. Τ Ίο 
4ο6ς (οπι [τος8ΙΥγ, ου οί οὗ οποίσθ. ὃ. ΙΓ Ἰιο 
οοπ/ήπιιες ΑΥΠΙΙΥ απά οοπβίαπ]γ ΤΠ ελαί οοτεο οῇ 
ποίοη.) 

8. ὁ ποιῶν --- ἐστιν.] Ποιῶν πλαδί Ἰθγο ασαϊηπ Ὦθ 
απάετείοσᾶ- οἩ Παλ, απά ἶνο ΒΗ] 9εη5ο οῇ {]]φ 
υπ]εῇγ-ννογάοὰ 5οπίθοησθ ΠιαΥ Ὀς {μας οχρτοβρες: 
66 Ἠο νο ρτασ(]9ος δἵη [πηιδί ποί 54Υ Ἰ 15 4 80Η 
οῇ ἀοά; πο] Ίο 18 [α 8ο] οῇἳ να Ὠον!] [απ Οχ]ς 
8οη-εΠἱρ 9 ορίαρ]]κμοὰ Ὦγ είτονσ αΙππϊΠ πο]: [ου 
εινα ἨΏον]] Ία5δ ουν Παιίαα]]ν απά ρετρεία]]γ 

απηϊησ. Οπ {5 Ῥοτίοῃ, απά ἴπε ΙηΓετεποεθ 
{γοπα 1, 8εε ΑΝΡ. Θεοκετ απά Ώεαν ΤαοΚκεγ [η 
Ρ)ΟΥΙΥγ απἀ Μαπί. ᾿Απ ἀρχῆς ΝΙ Όνε ρτεκεηῖ 
ἴεηςε ἀοποίες ρετρείι1{γ ο{ αοἹοῃ. Αί εἰς τοῦτο 
--- Διαβόλου 5ΙΡΡΙΥ καίτοι, ' απᾶ γεῖ.. Τ]ε οπιῖς- 
εἶοῦη οῇ εις] ταἱοσϊπαἶνε ρατίῖο[ες ἶ5 οπε οῇ (πε 
Ρεοι]ατγ]{ες ο{ Βὲ. {ομπ)ς δίγ]α. πε 5επΙπιεπί 
οοτγτεβδροπάς {ο ναί αἱ ν. ὅ. 

ϱ. πᾶς ὃ γεγεννηµένος --- οὐ ποιεὶ] ἜΤ]ε 5επί]- 
πιεηί ἶ5 πεατ]γ αἱ]ίεὰ {ο ἐλπαί αἲ Υ. 6. πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ 
µένων, οὐχ ἁμαρτάνει 2 5ΟΠ-ΦΠἱρ απά Ιπέπαίθ πΠΊοΠ 
Ρεῖησ οοσπαίθ Ιάθας. ἴπ Ῥοίᾗ Ραξκασες, Ι1εῃ, 1 18 
Ρ]αἴη ἐμαῖ ἴηε Ρῃγαςθ ἁμαρτίαν ποιεῖ πιἁςί ϱ6 ἴακεπ, 
Ίκο ἁμαρτάνει, οἱ ἀθ[]Ὀεταίε απἀ Παδίίαα] αἶηπ. Το 
απάσγείαπά ἰΠῖς Ῥαδεασο ΓΙ1Υ, ὁ γεγενν. ἐκ τοῦ Θεοῦ 
πηαςί ο6 ππάθγείοοά ας αἱ 1. 29, νηετε εεθ ἸΝοίς, 
Ἠγ1Ην τοερεοί {ο {6 ΘΧΡΓΕΡΕΙΟΠ σπέρμα αὐτοῦ, 
πΙαΥ εἰίῃεγ ὃε οχρ]αϊηθά, νυν ἀτοῖ., Βεης., Ῥος- 
ΘΗΠ1., απά πιοεί Υθορπί Οοπιπιεηίαίοτς, “' ιο γε- 
υεα[οᾶ προγί οί (4ος) (5εε 1 Ῥοἱ. 1. 29.) οἵ ταίπετ, 
νην 0ατρζ. απά οί]ετς, (με ν]ία] ρτίποῖρ]ε ος χε 
εριηΜαὶ εεεὰ οοπηπιϊε{ίοᾷ {ο ους Ἰθατί5, Ἰκθ: α 
εοοά]]ῃπσ {ο ο στοιπά; απά σοηεἰείίπςσ, ποῖ ἵπ 
Όνο ποτά ο{ (ο οπ]γ, Ὀπί 1π πα Ὠϊνίπε σταςσε ὮΥ 
αν Ισ] ἐμαέ ννονγὰ ἶ5 πιαὰο ο[θοίαα], --- ἴπο 5αποίί- 
βοαίίοπ οῇ (να Αρὶτιε 8ρο]οῃ οἱ αἲ (αἱ. ν. 22. 
ΕΙησΙ]ν, οὗ ὀέύναται ἆμαρ. ΠΙΑΥ πιθαῃ, ἃ5 {πε Ὀεεί 
Οοπηπιεπίαίογς οχρ]αἰπ, ' Ἠα οαηποί Ὀτίης ΗΙΠΙΡεΙΓ 
{ο β1π,) νἱσ. νν][α]]γ απά Παραα]]γ.. Ἀεε (Ὀουπῃ., 
αλζμμενος απά Ἠγοίδίείη, απ αἱδο ΜΠίοη οἴτεά ὉΥ 
Γ4ΊΡΥ. 
10. Ἠοτε {μετα 5 α τορα(Ι{οπ οῇ {ο εεπ{ϊπιεπέ, 

Όιαί οΥετγ οπθ νο ἆοθφ ποί ρτασίῖςο τὶσηίοοις- 
ηθςς ἶ5 ποί οῇ ἀοᾶς Ιπίτοάπσεά Ὦ} πα αβειΓαηςσθ 
ναί Ομ] ἶ9 1ο {οδί οἱ ἠχοῖγ εα]ναίοπ. Όπ 8 
σεπογα[ Ροδῖοη ιο Αροξίϊο {α(κο5 οοσαδῖοπ {ο 
επσταβ α ραγζομίαγ οπ6, τοβροοίῖησ ναί ΌταποἨ 
οὗ ουσ ἀπίγ {ο πποη ΥΠ οοηε]ςί ἵπ Ίου απά 
ΚΙπάποβς {ο ουγ Ῥγοίμτοῃ, 1. 6. πο οΠ]γ Ὀτοίμες- 
Οιγὶκίαπς, Ῥαἳ Ὀτοί]ογ-πιο. 

11, 19. Τ]ο Αροβί]ο, (οπι Ἠθησς {ο ἴἶνο οπἆ οἙ 
Όνο Οαρίετ, ατσος ἴἶνα [οτοσοῖπα οχΠοτία[ῖοη ὉΥ 
νατίος ατσηπιοηίς: απά Πνδι, ης τοιηϊπάς {παπα 
ἠναί ο οοιηππαπάπιθηί οἳ Ιπ]αποίίομ, ἴο 1ονθ 
016 πποίηογ ννας οοδυα] ουν] ἴἶνο το]ρίοη Ιδο]ς; 
ου Ισιησ τησ ννἩ {5 Αλλος, απά πιαὰο {πο ἀῑδίίη- 
ση]ρηίης ονἰάρησο οῇ μοῖησ Ἰ]ς ἀῑκοῖρ]ος. 1958, 
Ὀιεγο[οτα (1{ ἶς ἱπρ]]οά), νν]λο ατα ἀαφείιίς οῇ 11,18 



1] ΖοΗΝ 6ΗΠΑΡ. ΠΠ. 1ὸ --2]. 

2 - κε " ” 3} ” 3 » ᾽ /. 

3 αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. ' Μὴ θαυμάζετε,ιὸ 
2 ’ 3 ω ς ο ς ’ 

14 ἀδελφοί µου, εἰ μισεῖ υμᾶς ὁ κὀσμος. 

545 

Ἡ Τομ 15. 18, 

η 2: ΙΙ, 
ημεῖς οἴδαμεν Οτι µεταβεβηκα- !Τνεν. 19. 11. 

8υρτα 2. 9, 10, 
.) ει . ΄ 5 3 - ᾿ 3 ’ ς 

μεν ἐκ τοῦ Θανάτου εἰς τὴν ζωὴν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς αδελφούς. ο µη Ἁ. 
ι” 3 -” ᾽ 3 ᾽ , Γ - ’ 

16 αγαπων τὸν αδελφὸν μένει ἐν τῷ Θανατω. 
κ. [. 

3 ω 3 / Ε εκ Δ π 5/ ν λ / 3 
αυτου ανθρωποκτόνος ἐστί καὶ οἴδατε Οτι πᾶς ανώρωποκτονος ουκ 
3/’ 1 νο » 3 ’ ] 

16 εχει ζωήν αἰωνιον ἐν αὐτῷ µένουσαν. 

- ς - . 1 ᾽ Ἡ Πᾶς ὁ μισῶν τὸν αδελφὸν ο τιν 5. Ἂν 

σα1. 5. οἱ. 

2 ον , αλ ώιΣ ν 32 Ί1ομα 8, 16. Ἐν τούτῳ ἐγνωκαμεν την ἀγα- «ιδ 1, 
Ἐοπι. 5. δ. ϱ/ ” ς ᾽ ς - ϊ ) 3 “ ΄ ς » 3 

πην, Οτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ημων την ψυχην αυτου ἔθηκε᾽ καὶ ημεῖς οφεί- Ερι.δ.3,ὅ5. 

ΙΤ λοµεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι. 
ώ δ᾽ Ακ, 8 : '. 4. κ ή 

πι 1λευί. 19. {« ος αν ἔχη τον ῥίον π Ώευν. 18 
Ίαππες 2, 15. . ’ 9 - ι 3 ᾽ 3 -” ’ 3 9 , 

τοῦ κὀσµου, καὶ Φεωρὴῇ τὸν αδελφὸν αὐτοῦ χθείαν ἔχοντα, καὶ κλείσηῃ Ἱωίνα 4, 90. 
“ ΄ 4δ.Ι. ) , 3 κ 3 2 3 ῳ » ο) 3 ’ - - ’ ) -» 

τα σπλαγχγα αυτου απ αυτου, πως ή αἄγαπη του Θεου μένει ἐν αυτῳ ; 

183 Τεκνία µου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ γλώσση, ἆλλ᾽ ἔργῳ καὶ ἆληθείᾳ. Ἡὁ91993. 15. 
’ ’ 5“ . » 3 ῃ / 

19 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν οτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν. καὶ ἔμπφροσῦεν 
2 ” Π . Π ς οά / ο.) ’ ς υ) ς ; 

30 αυτου πείσοµεν τας καρδίας ημών», οτι ἐὰν καταγινώσκη ἡμῶν η καρδία, 
ϱ/ ν υ-- Ν ς Δ » ’ ς » ᾿ , , 
οτι μείζων εστιν ο Φεος της καρδίας ημων, καὶ γινωσκει πορτα. 

91 Αγαπητοὶ, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκη ἡμῶν, παθῥησίαν ἔχομεν 

στασε ατα πο {τας Ογ]κίαης; Ῥαΐ οὖπ ΟΠΙΥ 6 
ταπ]κεά ον Ἠἶπα Ὢνπο, (ποισῃ Ρρτο[θβδίησ {ο Ὀε α 
νογςίρρετ ο{ ἀοά, 5πον/εά ΠΙπιβε]ῇΏ {ο 6 ποί οῇ 
Ένα απι]γ οῇ ἀοά, Ὀαέ ο/ τε ΕνΙ] 0Οπε, ὈΥ εηνγ- 
ίπα, Παϊΐηπσ, απά πιατάετίησ Ἠὶς Ῥτοίμετ. 

Τηο ννοτγς οὐ καθὼς --- αὐτοῦ 566Πῃ {ο Ὦθ α ῬγίθοΓ 
πιοάθ οϐ εχκρτεβείησ ἴε Γο]]ογψίης αθηςε: ΄ Απά 
ποῖ αξ Οαἶῃπ, ΥΠΟ ΊΥά8 ἃ 8ΟΠ ΟΡ {πο Ὠον]], απἀ 
πιατάετεὰ Πὶς Ῥγοίπεγ [5ο {εί 15 ἄο,. ὮΥ [οδίετίης 
Ώιοςο [εε]ῖπσς ο Μαίτεᾶ, νΠῖο] πιαΥ {επά {ο ππί- 
4ος]. πει, ὮΥ Ἱναγ οῇ οαυ{ίοη, Πο Αρορί]ε 
βασσθ»ί5 {6 εαµ5ο οἱ {Πὶς Παίτθά, ΠΔΠΠΕΙΥ, ΘΠΥΥ 
απά ππα]ίσε αἱ Πἱ5 Ὀγοίπετ”5 βαρετίος σοοάπεδς απἀ 
(ανοιγ να ἀοά. 

19. 6οπιρατε Υ. ]. 
14. ἡμεῖς οἴδαμεν --- τοὺς ἀδελφούς.] Τ{ϊ5 15 5ασ- 

σερίεὰ Ὀγ ἴἶνε Αροβί]ε {ογ {]εὶγ οοηεο]αίίοπ ππάετ 
{τίαἰς απά Ρογεεουίίοη5. ΤΠε οοππεοίίοη ἶ5 νε]! 
ἔγαποεά Ὁγ Μτ. Βοοίί αδ Γο]οννς: «έ Νο ΟΠεϊείίαπ 
πνθ]] αοφμαϊπίεά υγ] πε Πθατί οὗ ππαπ οου]ἀ 
πνοπάοτ αἲ αηΥ ε[εοίς ο{ {με οοπίεπιρί απἀ ϱηπηίγ 
οἱ ππσοά1γ ρ6ορ]ε ασαἰηςδί ΄ νε οΠἱ]άτεη ο{ (.οά ;7 
{ου 1έ νναν )μ πιοδί απεφμ]νοσα] ρτοος ἴναί {ΠΠ6Υ 
(πνθπηςε]νος Ἰαά ραςβςεά ΄ ῄοπι ἀθεαίῃ απίο 16, 
ο. Ἐγ θανάτου ἵδ πιεαπέ α βἰαΐο οῇ οοπάρηιηᾶ- 
Ώοη απά αρἰτίαα]. ἀθαίῃ; απά Ὁγ ζωὴν, αρἰγ]αα] 
Π{ς απά αοσθρίαπος Υψ] ἄοάἆ ; α δίαίε νΥΠΙσΗ, 1 
μμ ἵπ, επάς ἵπ οίεγηα] φαἱναίοῃπ. Απά 
ουο 18 πε {οδί ο{ ογ Ὀεῖῃσ Ιπ 5αςῇ α δίαίο.) 

15. Τῃπ αἀάῑποῃ {ο {θ α5βιταπςθ, ἴΠαί ο νν]ο 
Ἠαίεί]ι Ες ὈγοίΠογ ἶ5, α5 Ιΐ{ νετ, απάθΓ Πε Όαῃ οϐ 
(οά, --- πο Αροβί]ε αἀάς, ἰ]ναί 81οἩ α 0Π6 ἀνθρω- 
ποκτόνος ἐστι, ΠΙΕΙ 18 αἰά υν]{Ἡ τείΘτεποθ {ο (αἴπ 
Ἰπδί Ὀε[οτο πιεπ{οπαἆ, ---- απά ΠΊΕΛΠΒ, ἐλαί ηθ ας 
Όχο φαππθ ἀἱκροβθί[ίοη απά ργϊηοίρ]θφας, ΓΠατουτες, 
ἐεπά ἰο πιατάοτ, απά ΠΠαΥ, α8 ἵῃ {Πθ οα5ο οῇ Οαἶπ, 
Ρτοάπςα αοίηα] πιατᾶθτγ. (ΟηΠ {πο {θ6ΓπΠι ἀνθρωπο- 
κτόνος, 596 Νοίε αἱ ᾗοβη ΥΠ. 44.) Νουν α5 πιαγάθγ 
σαηποί Ῥηίΐ οχο]αάο ᾖοπι είεγῃα| ]ψε, 5ο πιιδί 
Όχοςο ἀἱδροβ]έίοης νΥμίοἩ αγε {Πθ 5οες οῇ 1{ Ργονοπί 
ΔΠΥ οπο [οπι Ῥεϊησ α 5οπ ο ἀοά. Τ]ας Υ τσ], 
«Ἠπ. νὶ. 601. ρ]ασθς ἵπ Ἠὶ5 Τατίαγας έοβο “΄ απἱίρις 
ὑπν]κὶ (Γαΐγος, ἆαπα νίία πιαπεῦα{.) 

16, 1Τ. Ἔ]ε εβεοίς οῇ σοπιαῖπο Ίονθ {ουγατά (πα 
Ὀτοίητοη γοφιἰγοᾷ {ο Ῥθ αβοθγίαϊπθα; απάἁ (λίς 
υλ]σηί ϱο απάθιςίοος, ὉΥ οοηφϊἀετῖπσ΄ί {6 Ίονε οϐ 
(οἆ {ο «ἵππργ. {9εοίί.) Ἐν τούτῳ --- ἔθηκε. 
Τ]ε 6εηςο Ἱς, “« ΒΥ είς νο [πιαγ] πουν [ναί] 

γοι. ῃΠ αν 

Ίουε Τϊ5, παπιε]γ,] επαί πε Ἰαῖά ἆονπ 5 Πε {οτ 
μ55 απά [ας] ουρ]έ ννο {ο Ἰ4γ ἀονπ οι Ἰνες 
{ου ου Ῥγείηγε.””. ΒΥ τὴν ἀγάπην πηηδί Ὀο πιεαηί 
Όιο Ίονε αξ εχειηρ]]βεὰ ἵπ ΟἨγὶδί, Οπ ίΠο ρῄῃταςδα 
τιθέναι ψυχὴν, 5εο Νοίο αἲ Φομησ. 11, 15. ἴπ ίπε 
ΕΧΡΓΟΕΘΙΟΠ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθ. 1 Ὠα5 
Όεεῃ γνε]] ροϊηίεά οί ὮΥ θων  κοοΣ. απά 
Ιαβδρίς, Ὢν6 αγθ {ο σοηβἰἆεΓ αἱοπθ {πο ποίῖο ππῖυεγ- 
δαζῖδ, απά ποί {ο Ιπέετρταί 1ἱ /Ίσογοικίη, Ὀαί απάεΓ- 
είαπα 1{ οῇ ππακΊησ Υ6ΓΥ σγοεαί 5αοτίῇσε5, οχροδίπςσ 
οιιΓ5ο]νες {ο ἱπππιιπεηί ρετί]ς. 

17, 19. Όεε Ιν. 20. Τιακο Π1. 11. 2 Οοτ. νι, 14. 
οοπιραταά νι Ῥοπι. ΧΙΙ. 9. Ἐλείεν τὰ σπλάγχνα 
ἀπό τινος 5 α βριταῖϊ]νε νναΥ ΟΡ εχργοβεῖπσ {Πε α8 
1έ ννετο Ῥατγίης {πο Ἠδαγί ασαἰπδί οοπΙρᾶδδΙοη. Αί 
πῶς ἡ ἀγάπη, ὅτο. ἴἶε Ιπίεττοσαίϊίοη Ίπνο]γες α 
βίτοησ ΠεσαίΙοη. ο πῶς γὰρ (οηπ ΨΠΙοἩ 5εα 
Ἠοορεν. Ῥατί. Ρρ. 648) ἵ6 εαπἰνα]επί {ο οὐδαμῶς ; 
{οί αἱ ίε πῶς γὰρ ἵ5 «αρρ]ίοὰ {πε ετὸ ργεσθάίπρ 
ἵπ {ο Ορίαιῖνο ν(ῃ ἂν, Ηονν 5μου]ά 113 Τπας 
860 πῶς οὐ; 15 δεφιἰνα]εηί {ο α δίτοπσ αδδορίῖο, 5 
ἵπ ΤΠμαογἀ. ἵν. 92 

19. μὴ ἀγαπῶμεν λόγω.] ἜΤπεοση, Τὸ. Μή µοι 
ἀνὴρ εἴη γλώσση Φίλος, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ. ΞΟΡΗ. Απίϊρ. 
09. λόγοις ὁ) ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 

19. καὶ ἐν τούτῳ --- ἐσμέν.] “' Απά Ὦγ ἰΠῖς νε 
ΚΠον νΠεί]εγ νε Ὀ6 οῇ {πο ἐγαῖ] [1η 1115 γεδρες{], 
1. 6. ο{ Ίονο {ο οίπεγα.. Ῥοβεηπι. «οπηραγες {πε 
Ρῄταξες ἐκ τοῦ Θεοῦ εἶναι παπά εἶναι ἐκ τῆς ἀληθείας, 
1. 6. {ο Ὀ6 ασγεεαθ]α {ο ΙτΗ(, απ “ΕΙΠΟΘΤΕΙΥ ΡΤο- 
{ε5ς Ιέ; απά Οατρ7. ἐκ τοῦ Διαβόλου εἶναι, «ο 11. 
ὃ. ἐκ τοῦ κόσμου, ἃςο. Πο ἀληθ. ηο τΙβΠΙΥ εχ- 
Ρ]αἶπς, “« ἵαο τε]σίοη.”. Καὶ ἔμπροσθεν --- ἡμῶν. 
Τπο εοπεο 5: Απά ἵπ ενα εἰσῃί οὗ Ηϊπι [οι 
ασε] ἵνε ππαγ, ἵῃ (5 Ἱπιροτίαπέ γεδρεσί, δεί ουσ 
Ἠδατίς αἱ ταςί.. Ἐογ ο νν]ιο {τ]γ Ίογύες αἲ] ππθη, 
πηαΥ {γαςί {μαί πο ΠἹετογ απά [ανοιυχ οῇ ἀοά νν]] 
ποί Ῥο ννπ]ιο]ά (οπι Ἠήπιςει/, 

20, 21. Ῥοπιθ οὐφοιτίγ απᾶά ἀῑβΠοι]ίγ Ίετεα 
οχὶςί, ατὶεῖησ {Γοπι οχίτεπηο Ὀγεν]1{γ ; ἵπ τοπιονίησ 
πΠΙοΠ, α οἶααςο πιαςδί Ὃο εαρρ]ῖεά {οπι {θ ΡΓθ- 
οθά]ης γετςβο, {η οπθ ογ οίμετ οῇ {πε {νο ναγς Ἰαϊὰ 
ἀοινπ Ἱπ Ἐθο. Ὄγη. {Γοπι Ώθ6ηβδοη απὴ Ἠοβδεηπῃ. 
ΟΡ περα, ΜΥ. Ηο]άεπ, η 5οπῃθ ΓΕΊΡΟΠ, ΡΓο6[ΕΤΕ 
{ιο {ο]]οννίπσ: “ Έοτ ΙΓ ους Ἠθατί εοπάεπιῃ ας 
α5 ἀεβοῖεηπί ἵπ Ὠτγοίπετ]γ Ίονα, “ ἀοά ἶ5 στοαίεχ 
Έπαπ ουχ Ἠθατί, απά Κποννεί]ι αἲ] ἐπΐπσς, [απά σοη- 
5εαιεπί]γ οι μαι Ἰηδίοαᾶά οἱ ὑὈείησ αβειτεὰ 
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ο Ρεα]. 10. 17. : ; ο ια προς τον Θεου, 

ᾱ 1. 23. 
Μακ 11. 24. 
Ίνακε 11. 9. 
Ίοῦη 9, 8ἱ, 
ᾱ 14. 19. 
ἁ 15. 7. 
ἃ 16. 3. 
ᾖαπες], δ. 
 δ. 16, 
Ἱηίτα δ. 14. 

Τεν. 19. 18. 

ἐντολὴν ἡμῖν. 

’ ο ς ο ’ 

Πνεύματος οὗ ημῖν ἔδωκεν. 

’ ’ 

λύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 

{πίτα 4. 12. 
86ρτα νετ, ΤΠ]. 
ᾳ όση 14. 29. 
ἅ 15. 10. 
Ώοπ. 8. 9. Ἱηπίτα 4. 12. 
2 1 οἱη 7. Βεν. 2. 2. 81 0ος. 12. 8. 8αρτα 2. ο. ἃ 5. 1. 2 2ο]νη Τ. 

Ῥε[οτα πα, ΥΙ]] οοπάεπλῃ 18: ΟΠ {θ οίμεγ Παπά,] 
ρε]ονοαά, 1 οας Ἠθατί οοπάθεΙΙη αψ ποί, ἴπεπ πανε 
νο οοπῇάθπος ἰοννατὰ (οά.” Το έε ραδεασε ΒΡ. 
Βι]], Ππτπι. Αροςί. ρ. 20. σίνες πε {ο]ονίησ 
8εη5α: “' ΝΙπιίταπα 5εοµτα απἰιηϊ βάποῖα οδί Ώου 
οοηβοϊεπ βμα, εκ ορετίρας Ὀοπίς εχκιγαῖί, ἴ8ι- 
ίαπι αδεεί, αἱ 5ἱπο Ὀουῖς ορετίὺα5 αμ1οφΙαΠ γα- 
1εαί.) 

22. Ἠετο ἵ5 αβεἰσπεά αποίιογ ΤΘΆδΟΠ {ΟΥ οι]{]- 
ναΐηπσ απ]νεγκα] γἰσ]ίαοικηθ5ς, απἀ ρατισι]ατ]Υ 
πιυίυα] Ἰούθ; ΠαΠΙΕΙΥ, (αί ἵἼθη εί ΡΓάΥ6Ι5 
νου] ο Ἠεατά, απἀ (οἆ ννου]ἀ ρταπί πει αἱ] 
ἠπίησς εχροεάἰεπί {ου {ειῃ. 

20. καὶ αὕτη ἐστὶν --- ἡμῖν.] Τ]ε 5εηςο ἶδ: “ Απά 
Πἱ5 οοιωππαπάπηεηί (11ο εαπι οἱ αἲ!), 15, ἴπαί να 
Ῥε]ίονα Ἱπ {πα Ἠ]νίπο Πηϊδδίοη οϐ 5 Βοη οΣεδιβ 
Οµτ]κέ, απά Ίονθ εαςσ] οίπεγ ασσοτάῖηρ {ο έλα Ἱῃ- 
Ἰαποίίοπ ο σανο ες. 9ο 1 Τίπι. 1. ὔ. τὸ τέλος 
τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ πίστεως. 3669 :0ἨΠ 
1. 16. νι. ὃ. 

24. καὶ ὃ τηρῶν --- αὐτοῦ.] Ἐεπάετ, “΄ Απά Ίο 
Ψο Κεορείμ [σεπετα]1γ οι Ἠαδιίαα!]γ] Πὶ5δ Ῥτε- 
οερίς πριάεἴ Ἱπ Ἠίπι, απἀ Ἠε ἵπ ἨΙΠχς” ΙΠΙΡΙΥ- 
Ίησ ]ονςθ, (Ἀνοιγ, απά Ῥ]εδεῖησ {τοπι (οά. Τπ'ί]α 
πεχί «οηίεηςθ ἶ5 σίγεη α {εδί οὗ {με Πανίης 15 
 αὐἰαῖησ οὔ (οά . ἵπ επι, --- ΠαΠΙΘΙΥ, ὮΥ Πβ8 
Ἱπιρατίίηρ {ο ἴἼχθπα {πο ΗοΙγ Βρίτιϊί, απ Τΐς σί[ῖ», 
πνηθίμεγ οτάἵπατγ, ΟΥ εχίταοτάΙΠατγ, --- 8ἶπος, ἵπ 
εἰίπετσαδο, 5 ἱπιρ]]εά ία αρρτοβαί{οη απάἀ Γανοιγ 
οῇ (αοάᾷ, απά [Τοπι {ο Ῥγθβεησοθς οἵ αὔδεπος ΟΓ 
νήσο] νο πηαΥ ΙΠ[6Υ οι βρἰγ]ία] είαίθ. ΤΠ 15 ννε!] 
οὐβδεγνοά ὮΥ ντ. (Ιοσοδίεγ ἨΙάΙ6γ (οη {ιο οῇ]οο 
οΓ ενα Ηο]γ Βρίγϊϱ), πας «έ ἴμο νναγ οἱ νο ΒρὶΓί ἵ5 
ποί {ο ο ἵτασεάς ἴ]ο νοτκῖησ ο{ (οά 15 ποί {ο 
μα ροτοεϊνοά. Τ]ο Ὠϊνίπο Απί]ογ απά η οροΓα- 
{ἴοηβ ατο Πἰάάσεπ {οπα 5, Όαί Πὶ5 ννοτ]ς 15 πιαη]- 
[εεί. Απά (νουισα νο οπηποί 9«οο (οὰ αἱ ΠΥ 
πια, ογ [66] να πποίίοη οὗ να Βρίτίί ἵπ οι 
Ἰθδατίς, Υεί ἶ5 ἴοτο α οθτίαϊη ονἰάσπος νν]είμεγ 
κ ατα Ψτοισ]έ οἩ Ὦγ Ηίτη ΟΥ πο; ΠΠΠΙΘΙΥ, ας- 
οοτάίηςσ {ο 5 Ἱπ[α10]ο τα]ο ρίνεν 5 ὉΥ Βί. 
9ο], νπετοῦν να Τηαγ που παί αοἆ ὮΥ Πῖς 
Ὡρίγιί ἀννα[]οί[ η ας, “ΙΓ ννε Κορ Ἠἱδ οοπιπηαπά- 
πηθηί5. 

Ιν. πο ρατήοι]ατ ϱαθ]οοί οῇ ο (νο Ἰαφί 
Οαρίους ἵς ία ΤποαγησίίοἨ, ἵπ νΥπίο] νο ἆοο- 
{της οΓ {νο Αίοποπιοπί 18, ΙΓ τἰσ]ί1γ απἀφτείοος, 
ἱπο]αάεά. Τέ 18 ἠνετοίογο νυν ἵτα] απά τοαβδοἩ, 
Ενας Βί, ἆομή εείς Γογί] {Ππίς ας πο σατά]πα| ἆοο- 
(τίπο ο) Οδ ἠαπΙίγς Ἱπβοπιποὴ ἴΠαί ο 6ροακς οϐ 
ενα Ρε]ίοΓ οἳ ἐς ατί]ο]ε αξ ἴ]ο αοσοπιρ]ςΗπιοηί 

1 ον 6ΗΠΑΡ. ΠΠ. οδ---34. Τν. 1.---ὃ. 

ὁ καὶ ὁ ἐὰν αἰτῶμεν, λαμβάνοµεν παρ αὐτοῦ '. ὅτι 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν, καὶ τὰ ἀρευτὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 

Ρ Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωµμεν τῷ ὀνόματι τοῦ 58 

Τἱοῦ αὐτοῦ ἸΙησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν 

ἆ Καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἐν αὐτῷ μένει, καὶ 94 
9» 4 } 3 - ’ ’ ε/ ’ " ς - . - 

αυτός ἐν αὐτῳ. καὶ ἐν τούτῳ γινωύκοµεν Ότι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ 

” [ ’ 2. ᾽ ; 

ΙΥ. τα ΓάΠΙΗΊΟΙ, μὴ παντὶ πνεύµατι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε 1 
᾽ ’ πμ. 0 κα αν πα Ν δ ας ε.α 

τὰ πνεύματα, εἰ ἐκ του Θεοῦ ἐστιν οτι πολλοὶ ψευδοπροφηται ἐξελη-- 
ΣΣ. ’ ’ αι - . - 

ὃν τούτῳ γινὠσκετε το πγεῦμα τοῦ Θεοῦ" 9 
κ - αι ς ω 3 » ν » 1. κ 4 ε] αφ 

παν πγεύµα ὁ ομολογεί Ιησοῦν Ἄριστον ἐν σαρκὶ ἐληλυθοτα, ἐκ τοῦ 
-” Γ ι Ἡ - - εν ) 5 - .) 32 - ια) ΕΙ 

Θεου ἐστι. ' καὶ πᾶν πνεύμα ὁ µη ομολογεῖ τον Ίησουν Ἄριστον ἐν 8 

χ 1ετ. 99. 8. Μαιι, 7. 15, 16. ἃ 24. 4, 5, 24. Ἱ Οοτ. 14. 29. ΕΡΗ. 5.6. Οο]. 2. 18. 1 Τμεες. 5. 21. 2 Ρει, 9.1. 
ι 2 1μεεδ. 2. Τ. δµρτα 2. 18, 24. 

οὗ ους ΟΠτίςίαη ν/αγίατε ; ἴπε αἰίαϊππιεηί αἲ Ἰθαςέ 
οἱ ναί [αἰα, νΠίοἃ να οετίαϊπίγ ογετοοπιθί] 
ένο νγοτ]ἀ; ἱπδρίτίης νε ϱἨγίβίαη υγ] Γογέαάθ 
{ο φαγπιουηί {πε ἰεπιρίαίοπς οἱ 1ε γνοτ], ἵπ 
ΝΠαίονεγ 5Ἠαρθ {Π6Υ ΠΠαΥ αββαῖ] Ἠἶπ. Όηπ ἴπθ 
οίπει παπά, με ἀεηία] ο {Πῖς ρτεαί ἱταῖῃ, 5ο απ]- 
πιαἶῃς {ο {πε Ῥε]1εγεΓ’5 Ἠορες, Ἡθ τερτγεδεηῖς 48 
Όνε Ῥερϊπηϊησ ος ἐλαί αροδίαςΥ, Πιο] 18 {ο οοπηθ 
{ο 15 Πεὶσηί ἵῃπ (πε Ἰαίίεγ ασε, 35 οΠ6 οἱ {6 
ολατασίετς ο{ Αποησιςι. 

Ἑμε Αροεί]ο {ο]]ου5 αρ υν]αί νε Ἠαά φαἰἀ, οὗ 
Ογ]καης Πανίησ {πα Βρίτίέ Ὀείις ἴ]ο αἶση οἳ 
(ο Ῥτθδεπςος απάἀ {ανοιτ, ὮΥ Ἱνατη]ηςσ ΊΤπεῃ 
ασαϊηςί {λοβε γν1ο {αἱ5εΙΥ ρτεϊεπάεά {ο {με Βρίπε: 
απά τι]ες ατα σίνεη {ος ἀἰδοτιμη]τιαίίης ἴτας Γγοπα 
{α]ςφο ερἰτ]ίπαἰ σἱῖ. Ἠε ἴπει ρτοσεεάς αραῖη {ο 
επ]οῖπ ὈΓοίΠετ]Υ Ίονο απά οΠαχΙίγ, α5 ἴε Ὀοπά οὗ 
Ρετ[εοίηες». 

1. παντὶ πνεύµατι] “΄ ΘΥ6ΕΙΥ ΟΠ νο οἸαίπιβ {ο 
πανε α δρἰτιίααἱ ο.” ΟΥ πνεύμ. πια ἀεποίε ο]αῖπι 
ίο μανο α ρἰτίίυαἰ σι. Ψευδοπρ., Ππεη Γαἱδε]Υ 
Ρτείεπάϊἶης {ο ἹηδρίταίίοἩ, 

2. πᾶν πνεῦμα --- ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι] Τὴε 5επ9θ 
866ΙΏ5 {ο 0ς, '΄ ΕΥΕΓΥ 816[ Ῥείκοη, 8ο ο]αϊπηῖηᾳ {ο 
πανο ἴπε Βρίπέ, νηο ραβ]]ο]γ ργο[εςςος (]αί «εις 
Οη]εέ γνας πιπάθ νετΥγ ππαη [Γοτ οιγ τεάςπιρ{οη] 
ἴ ἄοπι ἀοά,” Ι. 6. ης Ῥτθἰθησίοης ατα να]ίᾷ, 
Οἱ, α5 ΑΡΡ. Ναύνο. ραταρῄταρες :---'' Ἐνετγ Ρει- 
8οη οαϊπ]ίης Ἱπερίταίίοη, Νο οοηδίαπ!{]γ πιακθς 
Επ] Ῥτο[εβείοη 1Π γοιγ αδερπηὺ]ίθ5, απά {ο ἴπα 
ννογ]ἀ, ποί ἀτθαάϊπς τεργοαο] απά ἀαηπροτ, απά 
νν]λο5θ ο]αίπῃ {πο Ὠϊδοθτποτ οῇ βρ]γῖῖς αἱ]οννς, ΠΙΣΥ 
ω9 εοηείἀετοαά ὉΥ γοι (Ἠε]κίίαης ας τεπ]]γ αοἰ(υαἰθά 
ὮΥ να Βρίτι ο (οά.”. εο 1 Όος, ΧΙ. ὁ. Όοη- 
ιἀοτίησ {με ΚΠΟΝΠ ορἰπίοης οῇ {ε Ἠετοίϊος ο{ 
ναί ασθ, νηίο] οοπεϊείθοἆ ποί ἵπ α ἀοπίαὶ οἱ ἴπθ 
ῆυἰπῖίη, Ὀαί ἴπο Πωπιαπῖίη, οϐ Ολτῖεε, ἴἶνε Ὀερί 
Ειχροβδί{οτς ατα ασγοθὰ ναί {ποτε ἶ5 τοίετεποῬ {ο 
ἠνο {οηοίς οῇ {ο ὨΏοσοί απά οἱμθις, νν]νο ἠο]ά 
ᾗοφ.ς ϱἨγὶκί {ο Ἠανο Ώθ6θη α ΠΊΘΓΘ φάντασμα, ἀθείῖ- 
ἴπίο οῇ α τοι] Ροάγ. Άεεο Βρ. Βυ], ο πά, Εος]. 
θα. ρ. 11. ΆΝοῦν ία Αροεί]α πιαϊηίαίης {μαί Ἰνθ 
οαπηθ }οα(ζη [οἱοίμες] ἴπ {ο βος], 1. 6. ἵπ α Ἰι- 
τηπΠ Ῥοάγ. ΤΓηϊς, πούννονετ, νι] Ὦν πο ΠΙΘαΠΒ 
Ῥτονο, ναί ῬολμΗεήπς ποτε, ἐἶναί ᾖσοδας Ολτὶκε 
να5 ἃ Ίπ6ΤΕ ΠΠΑΠ: ΠαΥ (α5 Μτ, Ηο]άεῃ οὐδεινεβ), 
Πέ ρ]αϊπ]γ ἐπιρ[ίος Ίνα εοπίγαγη, Ὠναῖ Ίνα παῖσ]έ Ἰανο 
σοπιο 1η α ἀἱΠοτοπί ΠἹάΠΠΘΥ, ΘΝΘΠ ΤΠ ο Γοτπι οΕ 
(σοι. 
Ὀοἱίονοά ίπε Ὦομ οῇ (ο {ο ϱο Ἠήπιδε]ῇ αοά; α8 
ηας Όδει αθαπάαπί]γ Ρτονοά. 

Απά 19 ανν] Ώουίοτς α5 ννα]] 45 ροορ]θ 

-οδμομ 
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’ - .. ν] Π ὁ - ’ ) - ν] 

σαρκὶ ἐληλυςότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι καὶ τοῦιὸ ἐστι το του ἄντι- 
’ ει 2 ’ 5 1... ν -” ΄ - ’ 

χοίστου, ὁ ακηκοατε Οτι Έρχεται, καὶ νυν ἐν τῷ κουμῳ 
ς ω ΄ - - 

4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ 
Γ . 5 ’ ς . 21 ς ας - ’ 

ὃ ἐστιν ο ἐν ὑμῖν, η ο ἐν τῷ κοσµῳ. 
α 3 Ἆ » ν. / 

ἄνυτοι εκ του κοσμου 

ἐστὶν 11δη. 
Π 7 εν 5/ ΄.. 

γενικήηκατε αυτους οτι μείζων 
δι νἃ {οπή 8. 81. 3 . 

ειού 6 ᾱ Ι5. 19. 

ν οπή 8. 47. - - ’ - ς ’ 2 . 7 ’ 5 -” 

6 τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι, καὶ ο κὀσμος αυτῶν ἄκουει.  ἡμεῖς ἐκ φ1ρη. 
- αἱ ο ΄ ς , ᾽ Ν 3 , εν αλα. οἳ 3 3) 

του Όεου ἐσμεν ο γινωσκων τον Θεοῦ", ακουει ημων ος ουκ εστιν 
- ”- 2 3 , ς ” .. ’ ’ -” - 

ἐκ του Όεου, οὐκ ἄκουει ημων. «κ τουτου γινωσκοµεν το πνευμα της 

Ἰ ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. «γαπητοὶ, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους 
[.) ς ᾿ ’ ) - Γ 9 . ς 2 - Γ - - Π 

οτι η αγάπη ἐκ του Θεου ἐστι, καὶ πας ο ἄγαπων ἐκ του Θεου γεγεν- 
π , . λα ος” η 2 ” 3 .”, η η 

8 νηται, καὶ γινωσκει τον Θεον ο µη αγαπω», οὐκ εγγω τον ΘΕΟ», α 8 
ϱ ς ᾽ ΣΑ 3 , 

9 οτι ο Θες ἄγαπη εστιν. 
3 ξεω ε/ ι σι 2 ” ᾽ 

ἐν ημίν, οτι τον Τιον αυτου τον 
’ 5! ΄ 3 3 ” 

10 κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι αυτοῦ. 
ς ο. 3 ’ . |. 3 2 

ημεῖς ηγαπησαµεν τον Θεο», αλλ 

χ Βαρτα 2. 4. 
.6. 

» Ἱπίτα Υοτ. 16. γ2 » ’ β , ς αυ Ἠν » 
1ν τουτῷ ἐφανερωῦη η αἄγαπη του Θεου γ]ολαδ. 16. 

οΙῃ. ὃ, 8. ώ ο ή ς πι ' 
µονογενῆ απέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Δ.δ. δὲ 

.. ρτα 8. 16. 

τους ῄ στὴ ο ὃν ὢτι α1οῦη 16. 16. Εν τοντῷ εοτι’ 1] αγαπΏ, ουχ οτι ος 8. 94, 95. 
«/ 3. τὰ Σέτ εὐὼ ο στιπι ο 5.8, 0. 
οτι αντος 11/}απΠΊΙεΝ» Όμσας, ταν αΠὲέ- 9 0ος. δ. 19. 

6ο]. 1. 19. Π ρα] 3 -”. ος υ ο -” ς ” ς υ α 2 Δ 

1] στειλε τον Τιον αυτου ἴλασμον περι των ἅμαρτιων ημωγ. 4γαπητοι, »αρτα 2. ὃ. 
α Μαιι. 18. 88. 

ν 2 ΄ ς .,ϱ 23 }. ’ 2, π 

εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλοµμεν αλλήλους ἀγαπῃν. 1οῦπ 15. 18, 18. 

3. καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντ.] 3αρρΙΥ πρᾶγμα, οἵ 
σημεῖον, 1. 6. θ ΠπαΤΚ ὮΥ νληίο] γοι ν] Κπον 

: ΑΠΥ 9Π6 {ο 6 απ απ/οΏτὶςί (1. 6. αη απἰϊοΏγ]θίίαη 
προείαίε) ος ποί. Τηαί βΙοἩ ἵδ ιο 5εη5θ, 8 
Ρἰαΐπ {οπι 1. 18. νηετο 5εε Νοίθ. Απά 5ο Ιΐ 
πιαδί Ἀανο Όεεῃ ἴ{ακεη ὮΥ Ῥο]γοατρ ἵῃ Πὶ8 Βρὶδί]α 
ιο νε ΡΠΙΙρρ. ὁ 192. πᾶς γὰρ ὃς μὴ ὁμολογήσῃ 
Ἰ. Χρ. ἐν σαρκί ἐληλυθέναι, ἀντίχριστός ἐστι ' καὶ 
ὃς μὴ ὁμολογήσῃ τὸ μαρτύριον τοῦ σταυροῦ, ἐκ 
τοῦ Διαβόλου ἐστί. Ὠθο Νοίο οἩἡ 2 Τὴε58. ἹΠ. 
3. οἩη ἴε 5α0]εοί οϐ ἴο Μαηπ οἱ οἱπ. 1 ἶ5 
πουίεΙγ τεπιατκεὰ ὮΥ Βρ. (αιάεπ, ἵπ Πὶδ Ηίθ- 
ταβρὶρίθς, {παί ΄΄ ΘΥΝΕΓΥ Ππαη Ἰα8δ οαµ5ο {ο βαθρεοί 
Απομισι ἴπι Πιὶς Οιοπ ῥοδοπι. Α5 ἴἶιε Κἰπσάοπη 
οἳ Οιγὶδί, 5ο {πο Κἰπσάοπι οϐ Απιιο]ιγίςέ 16 τοῦ [υύτι 
π5 ολΙεβΥ. 

4. ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε] ἹΙ. 6., 35 Ῥοοίί εκρ]αίης, Υθ 
ατθ Ώογῃ ο/ (οά : Πἱ9 αμἰ]άτεπ Ῥείησ ἵπ Ἠῖ5 Ίπιασο. 
9ο αἱ ν. 7. ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι ἶ8 Ιπίετομαπσεά γη ἐκ 
τοῦ Θεοῦ γεγέννηται. Καὶ νενικ. αὐτοὺς, 8ε]Ι]. τοὺς 
ἀντιχρίστους, ἵο Ὦε 5αρρ]ιεᾷ {οπι {πο ρτεςθάῖης. 
ΤΠ 5εηςε 6, “Υο Ἠανο {δίταίεά αἱ] είν αἲ- 
ἱοπιρίβ ἴο Ῥετνετί γοι Ποπ {πο Ρριατίγ ο ία 
(οδρεΙ.”. Τε πεχί ποτά «πουν ᾖοιυ (]χ]5 (γΙαπΙρΗ 
:18 ουίαίπεά ; ΠαΠΙΘΙΥ, Ὀεσαιςθ 5αροτίος 15 Ηε (1.6. 
᾿Βρίτίί ο ἀοἆ) ννμο 15 ἵπ, απά Ιπῄαεποες Υγοι, {ο 
Ἠϊπι (16 ον]] δρίτΙ{) Ίο 15 ἵη έλα γνοτ]ά απἀ ἵπ- 
Άπεποςς 1. 

ὔ. αὐτοὶ ---- ἀκούει.] ἜΤ]ε 8επεε ἶ5, ΄΄ ΤΠ6Υ, 1. 6. 
ἴιε {εασ]ετς η ααθςίίομ, αἴθ [ποί οῇ ἄοά, Ρια{] οἱ 
ελα ννοτ]ἀ, αοἰπαίεᾷ Ὁγ α υνοτ]ά]γ ερῖεί. Τη 
ἔιαί αρἰτίί Ώνεγ ερθαῖς, απάἀ. (εγείοτο μα υγοτ]ἀ 

΄Ἠεατκεης {ο {πθπ].) 
6. ἡμεῖς] Ι. 6. ἴιο Αροεί]ε απἀ ἀϊνίηςε]γ ἵπ- 

αρίτεὰ {6επο]ΕΙ6. '"Ὁ γινώσκων τὸν Θ., “Ίο νο 
Κποννείι (οά ατὶσε,” παπεΙγ, ὮΥ τοσθηπεταίίοη 
απά ΓαἱΠ. Ἐκ τούτου γιν., “« ὮΥ εΠὶΦ {οφί (1. 6. ἴἶνε 
τεσεϊνίης, ΟΥ ἴμ6 τε]εοίῖπς (πΐ6 ἀοοίτίπε) Ὑνε ΠΠαΥ 
Κπον; Ιουν {ο ἀῑκίίησιϊςὮ {ια αρ]ῖί οἱ ἐταίῃ {οι 
Ὠναί ο{ εττοτ.΄. Α8, {Πθη, {θε ταοθ]νίπσ {ο ΑΡοξ- 
{165 ας ἀῑνιπε]γ οοπιπηἰβεαῖοπεά {θ6αςΠθίς, απά θπι- 
Ῥτασίης {πεῖτ ἀοοίτίηθς, ννας ἰε νναΥ {ο ἀῑςίίησι ἰδ] 
Ώχοςα νο ννοτο ΄ οἳ ἀοά 5 8ο ποὺ {Πε ΓΘΥΕί- 
εηί]γ τεοεϊνίησ {6 {γαίῃς οῇ {α (οεροα] α5 οοἹ- 
ἰαϊποά ἵπ νε ἨΗο]γ Βοτίρίατθς, απά ρτοπια]σαίοά 
Ὦγ ο” παϊηὶίοτς, ΡΓορεΓΙΥ οοπηπηἰθείοποεἀ, ἶ5 ία 
{ους]-βίοπε {ο {τΥ πιεπ’ Ἠθατί, ν/λοίῃατ {1εγ 

6βανοιχ οΓ {με (Πίπρ (μαί ὂε ο{ ἀοἆ, οἩ, 6 οςα 
Όιαί Ὀο ο{ πιεη. 

Ἱ, ὃ. Ἠειτε {πο Αροξεί]ο τεβαπιος 5 εχλοτία- 
τοπ αἲ 1, 20.. "Οτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐ. “' ΒΥ 
ἔπε ν6ειγ παπι ο ἴιο Ιλεῖίη (οΏδεινες (ατοί,) εΥετΥ 
οπθ ιηπάθγείαπἆς {πε 8οµτοθ οῇ αἰἱ εκοε]]εηςθ.’ 
Το (πε Οπάννοτία αἱ]αάθες Ιηπ α πιοςδί πορ]ο ρᾶθ- 
8ασθ οῇ Πῖς Ιπίε]]εοίαα] Ῥγείοπι, Ρ. 120.51 αἶδο ἵπ 
Ἠἱ5 8ετπποπ οἨ 1 «ομῃ Π. δ. «Ο Ὠινῖπο Τιουε, 
(πο 8ννεεί ΠάΓΠΙΟΠΥ οΓ βοι]ς! {Πο πιαδῖο οἱ απ- 
σος! ἴ]ε ΙΟΥ οῇ (οά”5 οὔη Ἠεατί! {πε Υ6τγ ἆαγ- 
Ίπσ οΓ Πὶ5 Ὀοβοπῃ ! {6 5δοµτοθ ο ίτιε Παρρίηθες! 
Ώιε ριγθ αιπίεβεεπος ο{ πεανεπ! {μαί ννΏΙοῃ τεος- 
οποί]ες ία Ἰαττῖπσ ργἰποῖρ]ες ΟΡ {πα υνοτ]ἀ ! ελαί 
ψΠΙοἩ ππε]έ5 πιεπ’5 Πθαγίς ΙΠίο οπθ αποίµεςγι ) 

9, 10. Ηετε νο Ἰανθ {ιο βαπιθ 56Π56 ας αἱ ζο]α 
11. 16. απά «αρτα Π1. 16. Όπ ιο εχκἰεπί απἀ ηᾶ- 
ίατο οῇ (5 Ίου6, Πετε 5ο ρατοι]ατ]γ Ιηβίδίεά οἩ, 
απά Ἠον, νηεη Ῥτορετ!Ιγ απἀθιβίοοά, 16 Ρρτονθς ίΠε 
ἀεΙίγ οΓ 5 6εεας ΟΠηϊςί, πα Όδεῃ αΏἰγ «μονη ΡΥ ΒΡ. 
Ῥοαίβδοη, οἨ) {6 Ο1θθά, νο οοπε]αἆθΒ α Ίοηπσ απά 
πῃαςίθΓ]Υ ἀἰδοιςδίοη γή {ο Γο]ονίησ Ἱτγε[τασα- 
Ρ]ο τοαβοπίησ: «« Π, ιαπ, ἴπε 5επάΐηπσ οἱ Οητὶκέ 
Ιπίο {πε νυοτ]άἀ ννετο {ο Πϊσῃθεί αοί οῇ ἴε Ίονε 
οῇ ἄοά ννμίοῖ οοι]ἀ ο οκργεςθδεᾷ; 1 νε Ὀοθ 
οὐ]]σεά απίο α τείατη οῇ {μαπκ[α]ηθςς 8οΠ1θ6 ΊαΥ 
οοιγεδροπάεηί {ο δα) ΙηβπΙίθ Ίονε; 1 8ΗςΠ ἃ τθ- 
ίπτη οαπ. ΠΕΝΟΓ Ὀ6 πιαάς υ]ίλοιί α ἴταε 56η8θ οΓ 
Όιαί ΙηΗΠΙίΥ, απά α 56η5θ ο{ ἐἶλαί ΙπβΠΙίΥ οῇ Ίουα 
σαηποί οοηθὶςί υν]λουί αη αρργεΠῃεηθίοῃ οΓ απ ΙΠῇ- 
πίίο ἀῑσπ]ίγ ο{ παίαγο ΙΠ ἴ]θ Ρείδοη δεηί; ἴπεη 1 
16 αὈδο]υ{εΙγ πεσεςδδατΥ {ο Ῥε]ονο {ἴπαί (Ἠτὶςί 18 
5ο ίπο ΟπΙΥ-ρεσοίίεη Ῥοπ οῇ {πε Εαίμετ, α5 {ο Ρο 
οῇ (6 6απιοθ 5αὐφίαπος.. Αί ν. 10. νετ 18, α8 
ΚΤοί, οὔβθινοςβ, α ΠΠΟΓΟ Ῥαγ{ἱσμία» εχρτεβείοη ος 
γηαί ηαά Όδεοι εαἰά σεποτα]ΙΥ. Ίο Αρορίο Ίαγς 
ἃ δίγτοςς οη (ο ]ονϊησ α5 [γ8ί (α5 ν. 19.), δἶπος 
ΊηΘΏ 4Γ6 ΠΙΟΓΘ ἀἱδροβεά {ο Ίονθ {ἶοφο ΡΥ ννηοπι 
{εΥ αγο ᾖγοί]ονεά. Όπ ἴ]ιε {ΘΓΙ ἱλασμὸν 58ο Νοίθ 
6αρτα Π. 1, 2. Τὸν μονογενῆ 15 Ἠετο αἀάθά {ο τὸν 
Υἱὸν αὐτοῦ, “«π οτάεγ (45 Μασκη, 5ασσο5ί8) {ο 
Πεϊσ]ίεπ οι Ιάθα οὗ (οἆ)ς Ίονε {ο 15, 1Π σἰνίηρ ἃ 
Ροί5οη οῇ εαοἩ 5αρίθΙηο ἀἰσηίίγ, απά 5ο Ρε]ογεά 
οὗ ἄοά, {ο ἁῑα [ος ας... Τί 198 βαρροβεά (μαί Ὀγ 
σἰνῖησ Ογὶςί {μα Πε οἳ (οά”5 οπ/η/-βεσοίίοπ 8οπι 
1Π {ΠΙ8 Ραββασαθ, ίπο Αροςί]ο Ιπίεπάεά {ο ονετίατη 
{πο Ἠετεδγ οἱ ΕΡίοπ απά 6 εγἰπίμας, πο αίΠτπιεᾶ, 
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ῦ Εχοά. 33. 90. 
Ῥειι, 4. 19. 
1ομη 1. 18. 
1 Τιπαι, 1. 17. 
4 6. 16. 
ο 2. δ. 
ἃ ὃ. 24. 
ο Ίομη 14, 20. 
4 17. οἱ. 
5.ωρτα ὃ. 24. 
ἆ ον 1. 14. 
ευρτα 1. ]. 

” - ’ 

τὸν Τίὸν σωτηρα τοῦ κὀσμου. 

1 10ΗΝ 6ΗΔΑΡ. Ιν. 12 --- 20. 

] ή Π . .) 3 ή 3 ’ 4 3 

Ψ Θεὸν οὐδεὶ πωποτε τεθέαται ἐὰν αγαπῶμεν «ἄλληλους ο Θεος 1 
2 ας Π 9 ς 3 ’ 3 » λ ’ ” 9 Γ ς ο ς32 

ἐν ἡμῖν μένει, καὶ ἡ ἀγάπη αυτου τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ημῖρ. " Εν 
’ ’ Γ 5 ’ 4 ΜΑ κ αξ 5 

τούτῳ γινώσκοµεν, ὅτι ἐν αὐτῷ µένοµεν, καὶ αυτὸς ἐν λμῖν, οτι ἐκ 15 
.. .] - , ς . 

τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 
--ὁ - 5” ς | 2 

ἆ Καὶ ἡμεῖς τεθεάµεθα καὶ μαρτυροῦμεν, οτι ο Πατήρ ἀπέσταλκε 14 

Ὃς ἂν ὁμολογήση ὅτι ἸΙησοῦς ἐστιν ὁ 15 ς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι ἸΙησοῦς 
σολ - - 3 ” ’ . Ἡ ” ς 

εβυρταν.Β,1.. ]ὸς τοῦ Θεοῦ, ο Θεὸς ἐν αυτῳ µενει, καὶ αυτος ἐν τῷ Θεῳ. Καὶ 16 
ς ”ω 3 ’ 9 ΄ ᾽ 3 ’ ια) Ρ. ς ᾽ 3 

ημεῖς ἐγνωκαμεν καὶ πεπιστευκαµεν την αγαπη», 3» ἔχει ο Θεος ἐν 
ςξ ον ς 1ψε, 3 ’ 5 9 Δ ς Π 3 . 3 ης 3 Θ - 

ημῖν. ο Όεος ἄγαπη ἐστὶ, καὶ 0 µενων εν τῃ αγαπη, εν τῷ Θεῳ 
’ ς ᾽ .] .. 

μένει, καὶ ο Θεὸς ἐν αυτῷ. 

{1απεφ 2. 19. 
1 Ρει. Ἱ. 16. 
. 8. ὃ, 19, 

» , ’ 
τω ποσμῳ τουτό. ιν υ σπ 

.. , , ς 3 , . Ἡτς ω «/ ος Π 3) 

Ἐν τουτῳ τετελείωται ή ἀγάπη μεὀ ημων, ἵνα παθῥησίαν ἔχωμεν 11 
κ ο , ” ς/ ι ω » ἃ . » ) ε) 

ἐν τὴ ημέρᾳ της κρίσεως, οτι καθως ἐκεῖνος ἐστι καὶ ημείς ἐσμεν ἐν 
Π 3 3, . ω. ᾗἩὉν 3 κ ,  ὁ 

Φοβος οὐκ ἔστιν ἐν τη αἀγάπη, αλλ Ἠ τελεία ἆγά- 18 
. ε/ ς ’ ; , ο ε 8 , 

πη ἔξω ῥάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὃ φόβος κὀλασι» ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος 
3 Π 3 - 3 ’ ς ϱ 3 . 5/ κ ” 

οὐ τετελείωται ἐν τῇ αγαπη. ΒΗμεῖς ἄγαπωμεν αυτο», Οτι αὐτος πρωτος 19 

ρα 2. 4. 
οτι 

εἰ 2 -” / α ΑΙ 

φον αυτου µιση, Ψευστης ἐστιν 

Οναί ΟἨγὶδέ ννας ποί (ος βοη ὮΥ παίατε, Ραΐ λαῖ, 
κε οἵπεγ σοοά πε, Πο αδ Ποποιγεά ν] πα 
Πῆε οἨ αοσοουπί οΓ Πὶ5 υἱτίμθς. 

19. Θεὺν οὐδεὶς ---ἡμῖν.] ο ριατροτί οῇ νε 
Ψ/ΟΓά5 866ΠΙ8 {ο Ὀ6 (Παί εχρτεβ5εᾷ ὈΥ Βθδηφοη: 
«Νο ππαπ Παἰι, να 5 Ὀος1]γ εγΥθ65, 5εεη (οἆ 
αἱ αΠΥ πο. Απά {εγείογο νε οαπποί Ίανθ 
εαο] νἰδίθ]ε οοΠηνεΓ5ε απᾶ βεηβῖρἰθ οΟΙΠΠΙΙΠΙΟΠ 
ψίἩ Ἠπα, α8ξ 6 ΠΙΙΥ Ἠανο ΠΙίΠ 9Π6 αποίΠεγ. 
Βυαΐ 1 ννο Ίονο οηθ αποίµετ, Νε ατθ Ιπ {με Ὠϊνίηε 
{ανοιτ, απά οἱΓ Ίονο οῇ ἄοά 15 ρεΓ[εοί απά οοΠῃ- 
Ριείε.;.  Οπ οὐδεὶς, ὅσο. 5806 «ἆοῇπ Ἱ. 18δ. απἀ οἩηὐ 
μένει, Π. ὅ. ν 

19. ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ἡμῖν.] ΤΠε 5απῃθ 5εΠ- 
Επιεπί ας αἱ Π1. 243, εχοθρἰ ἴπαί Ἠετε ὅτι ἐν αὐτῳ 
µένομεν 15 Ἱηίοπάεὰ {ο οοπηρ]είε ἴο Ίάεα οῇ οοµ- 
Ιαποίίοῃ. 

14. καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα] α. ᾱ. “' Τμεί πο ἁοαδί Ὀα 
επἰεγίαϊπεὀ οἱ {Πῖ5 εἰτίκΙηρ ῬγοοΓ ο[ 1]ιο Ίονε οῇ 
(οἆ : [ου να Ἠανο αοίΙα11γ 86οη,) ὤσο. Σωτῆρα ἵ8 
ἵπ αρροβίοη ΥΠ Υἱόν. 

15. ὃς ἂν ὁμολογήσῃ --- Θεῷ.] ἜΤ]ο εοηςο ἵ5, 
« Απά [αοσοτά]πσ]γ ] ννποβδοσνετ εΠα1]1 σοη([θ8ς ε]αί 
ᾖ6βις 15 ο Θοπ οῇ (απο (11ο Βανίοιγ 5ου ΓΟΥ οΙΓ 
βα]ναί]οπ) ο 15 τθα]]γ πίτες νι ἀοά [ίπ πη- 
{αα] ]ονε].. πε Αροςί]ε ίακος {ος σγα{ο, πο 
ο: / ναί ἴπο ρτο[οβδίοη ἰἶ ἱποστο, πί ργούσίΊνο 
οΓα ςμἱίαρ]α οοπἀμοί. 6ο Βρ. Βα]/)5 νά. Εοσι. 
σαίμ, ρ. 19. 

16. ἐν ἡμῖν] {οτ εἰς ἡμᾶς ; ΟΙ µένων ἐν ἡμῖν, π8 αἲ 
νν. 1, 10, 15. ἜΤ]ο 5επ5δο πιαγ Όο {ας εχργοεεσά: 
6 Απά Πίο Ιπάπος ΠἹΘΠ 5ο {ο Ῥε]1ευε] νο [ΑροἛ- 
ες] οσἩ α/ῆγπι ναί νο 4ο Φηγείή ἆποιυ ἴλο Ίονα 
νΠπίομ (αοά αι {ο ας.) 

17. ἐν τούτῳ τετελείωται ---τούτφ.] ἜΤ]ιο 5οηπ9α 
ἱ9 ποί νατγ οἸεαγ; Όμ{ 1 866ΠΗ {ο 6 ας {ο]]οννς : 
«ΕΥ ες [αρίάίησ ἵπ Ἰονο {ο ος Ὀγοίμτοη] ννο 
πΙαΥ Κπονν (ναί ου Ίονο 18 ρογ[οοί απά 8ΙΠΟΘΓΕ, 80 
Όναί νο ΠΙΣΥ Ἠανο οοπβάσπος [ο ους αοσορί- 
ἆποςθ ἵπ {ο ἆαγ οϐ ἠμάσι ος” ΠαΠΠΘΙΥ, ΓοΥ (χ]5 
ΤΘΡΟΠ, {μαί α5 (ο 15 [ας ἀἱδβροδοά {οννατάς 18 
ΠΙΘΏΊ, 50 ἄἱδο ατα νο ἵπ (ίς ννοτ]ά [ἀἱ5ροςεά] 
{ονγατάς οἱ]ινοτς; ”)"παπιε]γ, Ὀδσπιφδαο ννο Ἱπη]ίαίο 
Όνο οχαπηρ]ο οἳ Ίονε, ἅο. 5οἱ 5 Ὦγ οἱ Ἠθαναπ]γ 
Εαίμοετ, απά (νοτε[οτο ΠΊΥ Ἰορο {ος αοοθρίαποθ; 

3 . ορ. ε/ 2 » Ἡ η . 3 
ἠγάπησεν ἡμᾶς δ Εάν τις εἴπη, Οτι ἀγαπῶ τὸν Θεὸν, καὶ τὸν ἄδελ-- 90 

ς ϊ .] 3 ιά ᾽ 3 .) 3 ” 

ὃ γὰρ µὴ ἀγαπῶν τὸν αδελφὸν αυτοῦ 

πανίης, {ο {πα αίπηοδί οἳ οἳσ Ῥοννες, Ἱππ]αίεά Π]5 
Ραπίγ απάἀ Πο]ίΠθεΒς, 5 οοηδιππηαίο Ίογο απά 
ολιαγΙ{γ. 

18. Φόθος οὐκ ἔστιν --- κόλασιν.] Τηε οοπιρ]οῖθ - 
56ηΏςθ 8661η5 {ο Ὦο {ίς: «[βιανἱ5α] {εαγ εχκὶδί8 
ποί ἵη {Πῖς Ίονο, Όαί ρετ[εοί Ίονε [5αε]ᾗ α5 15] 
οαξδί5 αδἰἀε Γεαγ; {ογ [εασ)] Γεατ Ἱππρ]ίες ἵΘΓΓΟΙ 
[ιν π]ο 19 Ιποοηβίδίεπί ννίῃ Ίονε {ο (οά; ἄποε] 
Ἀθ νγ]ο 5ο [δατείῃ ἴμε Ἰπάσπεπί 15 ποῖ Ῥετ[εοίθ 
Ιπ Ίουο,”. ἀ4οεδ ποί Ίονο ρετ[εοί]γ απά δἵποεγεΙγ 
Φόβος Ἠετο 5ἰση]ῇεΒ ίπ6 {εατ, ποῖ οῇ ἀἱκρ]εαείης' 
(οά, Ῥαΐ οἳ Ἱποιττίησ Πῖ Ῥαπϊκηπιεπί, υγπῖο 
οοηεοίεποθ Ταἱ568. 
«Ἡ, 12. 

19. ἡμεῖς ἀγαπῶμεν -- ἡμᾶς.]  ἹἩαπγ οπι]πεπί 
Οοπιππεπίαίογ5 {οπι «τοι. ἀονπννατάς ἴακο ἆἀγ. 
Ιπ {πο Βιο]αποίίνε, ΄«Τιαί 6 Ίουος7 νο] 18 
επρροτίεά Ὦγ ἴλε απλοί οῇ νε Υπμ]σ. απἀ 
Ῥεδε]. Ἀγτ. Ὑετείοης. εί Ι Κπουν ποῖ νπείηος 
1 ἶ9 ροτιη](εά ὮΥ ία αδας Ἰοᾳπεπάί : απά (χε ἵπ- 
ἱοτρτείαίίοῃ ἀ4οεςδ ποί Ὄθαγ ἴπε Ίπιργεςς οῇ ἱταίῃ. 
Τ]ιο 5οη5θ γἱε]άεᾶ Ὁ} ἴῑπο Ιπά]οαί]νε 18 ἴἶνε πἹοτθ 
παίαγα] οης5 απά ἴμο αβεετίίοῃ ἶ5δ (α5 Α0Όρ. Νεννα, 
δαγς) ἵέα Ἰ]ηδί απά 5ορετ οπε, ποῖ τοφυ]τῖησ ἴοο 
ἸήσΗ Ρρογ[εσίίοη Γγοπι Ἠαπιαη παίατο,. Άθςε αἶδο 
Ῥοδάτ. απά εδρεςία!1γ οτίη (οἶίεά 1π ὮΟΥΙΥ απά 
Μαπί.) 

90. ἐάν τι, ἃοι] Όπ (5 ἰοχί 566 απ αὐπηί- 
ταυ]ο ἀἰδοοιγςα ὉΥ Ὦρ. Ἰ/ατρυτίοη : ----ἵπ ννλῖς] ης 
Πγεί ἴγαςθς ἴΠ6 οεσαδἰοη ΟΓ 1]χο ννοτάς. “Τε Ιΐο, 
Όνα αρἰπί οῇ να ΟΗεϊδίίαπ το]σίοη (5αγ5 Ἰ6) 18 
αηἱνογςα]. Ὀδηονοίεισς. ΑστοεαὈΙγ ἰο ΙΠ5, να 
ΙΠΑΥ οΏφβοίνα, ἴαί ἴο ΒΠτε {οαπάετ ο λε 
ΟἨατσβθς, Ἰδί ἴο οσσαδίοη 6 νν]αῖ 1 νου], 
ναίουοετ ἀῑδοιρ]ίπο [ευ οκἰαυ]]δ]οᾶ, ναίονατ 
ἀοοίτίπο {Ίου οπ[οτσεὰ, ΝἨαίενεν γίορ ος ἨΕΤΕΒΥ 
ἠ16γ φἰσπησί]ζες, οἵ ννἨαίενοτ σγασθ ΟΥ γἰγίαθ (16Υ 
τουοπηπιθπάθ, ΟΠΑΠΙΤΥ ννας ο (πίησ α]] ρτθβ- 
επί ννλ(] (νεα, απ α)νναγς ἴπ ἰοίτσατο. ΟΠαπγ, 
ἔ]ιο ἠοπᾶ οί Ρεγ/εείπεδς, ο οπᾶ ο) ἴιο οοπιπιαπᾶ- 
πιεί; ἴλπαί οἰμετεα] ρεϊποῖρ]ς, ννΙςΝ, Ἰ]κα 18. 
εἰαίίο Πυ]ά οῇ πο ΡΗ]οβορ]οτα, απἰππαϊ6ς, οοἩ- 
ηθοίς, απά οπποῦ]θς ἴ]νο νν]ο]ο αγδίθιι οἱ πίθ]]{- 
επί παίητο.”. Ναγ, ἰί [8 11ο ορἰπίοη οΓ 1116 Ἰεατπεά 
Ἠτίίει ]μδί αποίεά ναί ἴ]ο Ὀο]ονεά ἀῑδείριε οἱ. 

ῴ6θ ΠΙΥ ἸΝοίε οὐ ΤΠισγά. Π. 



1 10ΗΝ ΟΗΑΡ. Τν. 21. Υ. 1---δ. 

εἰ Ἶ-- ᾽ ᾽ [ο .) μ. Ν . [ 3 - 

21 ον ἑωρακε, ΤΟΝ Φεον ον οὐχ ἕωφρακε πως δύναται αγαπαν ; 
’ ᾽ β ν ., 1 3 3 ” ο ε 8 » π ᾽ 3 

ν εν απ αὐτοῦ, ἵνα ο ἀγαπῶν τον Θεον, αγαπα α 15. 1ο. ταύτην την ἐντολην ἔχομεν α - γ , αγαπᾳ ει 
2 ι 2 - 

καὶ τὸν αδελφον αὐτου. 

649 
Ἆ . Ἡ Τον, 19. 18. 

και Μαι, 20. 89, 
» ου 18. 84. 

Ἡ 
1 Τή888, 4, 9. 
1 Ρει. 4. 8. 

» βαΡρτα ὃ. 11, 28, : ’ ο 3 - ς ᾽ » 

ι Υ. ἵ Πα45 ὃ πιστεύων Ότι Ίησους ἐστιν ο ἉἌριστος, ἐκ του Θεου ! Τη 1. 19, 18 
βωρτα 2. 29, 29, 

͵ .. - ς 7 - . ’ ν΄ -” ᾽ Ὀ 

γεγεννηται καὶ πας ο ἄγαπῶν τον γεννήσαντα, ἄγαπα καὶ τον γεγεν- ἃ 3-3, Ιδ. 

9 νηµένον ἐξ 
.] ο ΄ ’ ε/ 2 υ υ , ” 

αυτου. ἐν τουτῷ Σινωσκομεγν οτι αγαπώωμεν τα τεκγα του 

” Γ 3 ” ᾽ 3 3 .. 1 

Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν αγαπῶμεν, καὶ τὰς ἐντολᾶς αὐτοῦ τηρώμεν. 
ε , Ξ ες - ω ος ὶ » Δ ος μμ Μ .]Μαι. 11. 28. 83) αὕτη 7αρ εστιν αγαπΏη του Φεου, να τας ἐντολας αντου τηθωμµεγ ᾿ 80 ν 

4 . .,ω 3 .] 

4 καὶ αἳ ἐντολαὶ αυτοῦ ῥαρεῖαι οὐκ εισίν. 
Τοῖνη 14. 15,91, κ νο νά η / ϱ) 

τι παν το γΕΥΕΥΥΊΜΕΝΟΝ εή 298. 
αν Α πμ ᾱ 15. 10. ” » ' ’ π ε/ Β ν ς , ς , 9 Ίομη 6 

τοῦ Θεοῦ γικᾷ τον κοσµον, και αυτη ἐστιν Ἠ νίκη η γικησασα τον 
ς ς - 

ὅ κόσμον, η πίστις ημων. 
κ Ἴομα 16. 98. 

ι εἰ] σοι Ιδ.δ7. ] Β ς .. η ’ 3 
Τις εστι ο γικων τον κοσμο», εἰ μή Ο εωρια4. 4, 1δ. 

3 9 ς σὶι » - 

πιστεύων ὅτι Ιησοῦς ἐστιν ο }Τΐος του Θεοῦ ; 

οατ Τ,οτά (91ο πιαΥ Ῥο5ί ο 5αρροβεά {ο Κπουν η]ς 
Μακίει”ς υνΙ]]) νντοίο είς Ερϊκί]ο ψΙἴΠ πο οίμετ 
ἀθφίση (απ {ο τασοπηπιεπά {Πίς ἤγςί ο νίτιαες, --- 
Οἰαγάη. Απά αἱνοισα πε Ἱπ]αποίοῃ πιαγ Ὀθ 
ἠποισ]έ {ο ανα Όθεεῃ βοαγσεΙΥ ΠΘΟΘΞΞάΓΥ Ιη 4η ασθ 
νηθι [ουν ἱοππρίαίίοπ΄ {ο ο νἰο]αίοη οῇ 0Ητ]ς- 
Παπ οἰατΙίγ οκιδίεἀ, Υεί ἵέ να (16 (ΠΠ) (νε 
Ρτονίάθηςο ο επί ρτορ]εῖτῖο αρ]γῖί ΠΙΕΙ 5οί ῦο- 
{οτα εἶνε Αροεί]ες Πε Ίπιασε ο {ος5α πιῖςεταρ]α 
πιο ννθη (α5 να Γοτείο]άἀ ὮΥ ἐπαεῖγ Μαείετ) 
Ἱπίααίψ εοα]ά αὐοιπά, απά {ο Ίονε οῇ ΠΙαΠΥ 
εποι]ά ἵναςκ οοἰά; απ 16Υ ν/ετο ὙΙ]Ιπρ {ο Ώθαγ 
ἠιθίγ {θφίίπιοπΥ ασαἰηδέ {πε βαίατο ν]ο]αίθις οῇ ίπα 
ῥοπᾶ ο ρεγ/εείποο». Ἡ ἶ5 ννε]] ροϊπίεά οί ΡΥ ππθ 
Ἰθατηεά Ῥτε]αίο, [αι ἰΠε Τεαδοπ οἩ ΝΠΙσΙ (πα 
τθκςθηΐ ιορὶσ]ιέη αρ]ιογῖδηη 18 ρἵναι, ἶ5 οπθ Γουπάθἆ 

ἵπ ἴπο παϊἴατο οῇ (]ησς, απά 5αρροτίθά ΡΥ {πο ναγγ 
οτάογ ος Ῥτονιάσπος. Ιπάεαά, ἴ]ε ατσαπιεηί, Πε 
Γα11γ «ποννς, ἶς Γοαπάσά ἵπ {Ἠθ ἴταθ {Πθοςγ οῇ {μα 
γέςο πιά ργοσγεςς ΟΓ νε 5οοἷα] αβοοίίοης, ο: οἳ ζ)πῖ- 
υεγκαί ἸΊμουε, ΝΒΙΕΝ, α5 Τά τεσατάς Ματ, οἱ ἸἨο]Υ 
Γή σα] Ολανίίη; αἱ Τε τεσατᾷς (ο5, Εἱεί. 
Τπας να Αροςί]ε”5 γοαςοπίησ ἶ5 α5 {οἱ1ομ/ς: «σαπ 
γοι, πηϊδίακθη ΊπαΠ, Πο ατθ ποί Υεί ατγ]νεά αί 
Ὠναί Ἰπ[θτίογ βίασο οἳ Ώ6ποενο]εησε, --- πε Ίονο οί 
γοιΓ ᾖγοίιεν, ΝΨΟΠΙ Υοι Ἠανο 56εῃ, ἴπαί 15, Ἡοπι 
Ώιθ «οπςθ ο ππίαα] νυαηί5, απᾶ {με εχρεγίεπος ΟΓ 
πιπίαα{ γο]ίοξ, απιοησεέ (ηε ]οἷπί ραγίακετς οῇ οπθ 
6ΟΠΙΠΠΟΠ παίατα, πηϊσΏ{ί ἴεασῇῃ γοι {ο Ἰονε, --- σαι 
γοι Ρτοθίεπά {ο ανα αἰίαϊπεὰ {ο {ορ απάἀ απ 
οἱ Ες νἰτίαα, ἴπα Ίουθ οῇ «οᾶ, ΝΠοπι γοιι Ίιαυο 
ποί 56επ; Οιαί 5, Ὢοςοθ ὙὙοπάθε[α] 6ΟΟΠΟΙΩΥ, ἵη 
Ένα ανείεπι οἳ οτθαίίοη απἀ σονθτηπ]εηέ, ΥΠΙΟΙ 
ππακθς Πῖπι 5ο απη]αθία, Υοι αρρθατ ἴο Ἠανθ πο 
οοποθρίίοη οἳ; Υοι, Ἡ]ο Ἠπνο ποί γαί ΙθαγΠί ἐπί 
γογ ΟΝΠ 1Ο0ύ/ Υδίθπη ἶ5 5αρροτίοἆ οἨη ἴπε στεαί 
Ρεϊποϊρἰε οῇ Ῥεπανο]εποθ. Έθατ Πἶπι, Παίίογ Πΐπι, 
Πσῃηί [οτ Ἠῖπα, α5 Υοι ΡΙΗπάΙΥ ἀτεαὰ Πὶς ροΐνετ, γοι 
πιαγ : Ῥηΐ (ο ἴουε Πίπι, 35 Υοι ΚΠΟΥΝ ποί Πΐ5 παίατε, 
ἴ5 ἱπιροβείρ]α. 

2]. καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν, ὅσο.] “« ἨΓπεί]ιατ (5αγς 
Ὀτ. Βαπππς] Ῥαγτ, ἵπ α Β6ΓΠΙΟΠ ο Ματ. χχ!ῖ. 40.) 
να τοβθοί οη ἴπα επίογτια] οοπιαέίοπι, Οἵ πε ΙΠίΘΓ- 
πα] [αοι]ήος, ο παπη : νΠδίποτ Ίνα οοπει]{ οἱ ]αάσ- 
ππεπί ογ οαΓ [θο]ίησς; νπείεγ να ΊοοΚ {ο (πα 
Ρηϊπείρ]ος ος παίιγαἰ τε]σίοπ, οΓ ΟΡ γουεα[εᾶ; νε 
ατοθ Ἰεά {ο οπ6 απά {Ἠθ 5απηο ταςι]{ οη {ο ἁπίΐες 
ἵῃ πα {οχί, Τηαί τοςυ]{ ας Ώεεῃ ΓογοίὈ]γ δίαίεά 
Ὁν Βί οο]π; ὙΝΠο {ο α 5ογίε5 ο ἀἰγεσίοις ἵπ 
νιη]σο] {πε πιοςί επ]αγσοά ϱ{γίπε ἶ5 οοπιθἰπθά υνί] 
Όνε πιοςί οχα]ίοά Ρἱθίγ, οἶοςος νυν {ΐς πιοξί Ίπι- 
τεβδῖνε οΠ68, --- ]λαῖ Ὦς Πο 1ογθί] (οά, Ἰονο Πῖ5 
τοί]ες αἱςο.’) 

"Ἰο]ά5 σοοά οΓ ί1ε ἴουε οί ἄσα. 

Υ. 1. Ἰπ Ομ απἀ ινε Γ{ο]]ογνίησ Υογςες {Πθ 
Αροβί]ε οοπίίπαες Πὶς ἀϊδοοιγςε οη {πο ολαγαοίετ 
ος έλοβθ ΊνΠο ατα Ῥοτπ οὗ ἀοά, ἀεξοτιοίπσ {πεπα 
α5 Ίονετς οῇ 6Πγὶεί, ογετοοπιίΠσ {πε Ὑγοτ]ἀά, απα 
οοιγασθεοιςθ πιαϊπίαίηετθ ΟΡ {ο (πο8ρε]; οη {θ 
υ1ίπεςδες {ο νηῖο, ἵπ Ἠεπνεπ απἀ οἩ εαΓί], Ἰθ 
Ώχεη εηἱατσθΒ. Εἰδί πο εη]οῖης πιαίαα] Ίονο ο 
ΟΜηϊδίαπ Ὀγαείητεῃ οἩ. {8 στοιπά, --- ἠιαί Οητῖς- 
Παης ατα οΠΙ]άτεη ο ἴθ 8απΠθ (ο. Πιστ. ἴπι- 
Ροτί5, ἃ5δ Ἠοξδεηπῃ. 9Ώ86γνθς, α ΓΙ] απἀ 5ἴποετθ 
Ῥε[1ε[, απἀ Ἰορςθ ο ίΠο Ρτοπιθε5, αοοοπιραπ]εᾶ 
ὉΙ α (α]β]πιεπί οῇ {με Ῥτεσθρίς, οἳ ἀοά, Και 
πᾶς., “ Βαΐ [πας] ενετγ οπε Ἠο {ΓΙΥ Ιονεία 
Πῖπα,} ἃτο. ἜΓΠο βοπίϊπιθηί Ἠαβ {πε αἴγ οἳ απ 
αἆασε ; α. ἆ. “Πε Ίο Ίουες (Πε ρατεηί 1 παίι- 
Τα]1Υ Ίονθ (πε ο]Ι]ά. 2 

2. ἐν τούτῳ γινώσκοµεν --- τηρῶμεν.] ἜΤ]ε Αροεί]α 
Ἠθτγο αἴσίες ἆ ϱεπεγαὶ αἆ δρεεῖαίο. Φίπορ γΝΠαῖ 
ἵνας εαἷά αἲ Υ. 1. Ὕνας απῖυετδαἰζη ἄαθ, 5ο αἱεο 1ξ 

(Ἡοβδεηπι.) Ἠετε 
Ώπθτε ὨαςῬ Ῥεοηῃ 5δοπἹθ ἀοιθί αβ {ο ίπα οοπείγιείίοπ, 
απἀ, α5 ἀερεπάεηί {Ίθγθομ, ἴπε 5οπ56. (Ποιππεῃ. 
ΜΙΡΡΟΡΕΡ απ {πυεγδίοπ ; (τοί., ἃ ἐγαπδροδῖ(ίοπ, ἴΠιβ | 
ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν, ὕταν 
ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα αὐτοῦ, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶ- 
µεν. ΤΗΙ5, Πον/θνετ, ἵ5 νὶο]επί απἀ ΙΠΠΘΟΘΒΕΑΓΥ, 
εἶπος {6 Υογᾷς, αξ {16Υ είαπἀ, Υἱε]ά α γετγ σοοάἆ 
5εηθθ; νἱπ. “ ΒΥ ἰΠὶ8 πιαγ νε Κπουν μαί ννε Ίουα 
Όιο οΠΙ]άτεπ οῇ ἀοά ατισηί, νΏεη ννο Ίονο (οά, 
απᾶ Καερ Ἠ]5 οοπιπιαπάπιθηἴβ. 2 

Ὁ. αὕτη γὰρ--- τηρῶμεν.] ἜΤ]ηε 5εηεε ἵ5: ΄έ Τηί8 
18 ιο Ῥτουί απά ον]άθησε ος οἱ Ίονο {ο (ο, ἴῑαί 
νε Κεερ Πὶ5 οοπηπιαπάπιεηίς.”. πε ποχί ννοτᾷς, 
καὶ αἳ ἐντολαὶ --- εἰσίν, 886ΠΙ πιθαπί {ο Ιπάϊγεσί]γ 
εοπίγαδέ ἴα οοπιραταινεΙγ Πσμί Ιπ]αποίίοπε ος 
Ώιο (ποερο] ννίἩ λος ο{ {1ο Ταν, ΥΠΙΟἨὮ ννετο α 
ηθεανγ Ῥυτάθη, Ίπ Ῥτοοῦ ο{ νΠΙοεἩ {ο Αροεί]ο 
Ῥτοσθεεάς {ο ΑΠΙΟΝΥ ]ιοιυ 11ΕΥ αΤΓθ Θ645Υ, αἀνετίίης 
{ο {λοδο Ροῖπίς Ιπ υΠίοῃ {θ (οερε] ἵ 68Ρε- 
οἶα]]γ δαρετίογ {ο {με Ταν, ΠαΤΠΕΙΥ, ο Ἴουε οΕ 
(οά, ἃ5 ορροβαά {ο {πο /ραγ οῇ Ἠίπι; απά (αί 
γεποισαὶ οἱ {ιο Πιεαγί ὃν ἴἶε οοπηπιιπ]σα{ίοπ οΕ 
Ὠ]νίπε ρτασθ, ννλ]ο]ι πο Τιανν ἀῑά ποῖ, απἀ εοωἰά 
ποί Ρτονἰἀθ. 

4. ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον --- τὸν κόσμον] “Νου, 
ἃ5 α ΡΓΟΟΡ ΟΡ {18 (γὰρ) ΥΥΠΟΒΟΕΥΘΓ ἶ5 Ῥογπ ο ἄοά 
ονθίοοπιθς [ίΠο τοπιρίαίίοπς ο] {πο υνογ]ἀ. 
Τ]θη ἶς ειασσερίαά {μα σγαπά ῥγἰποίμίο ὮΥ υνηῖο]ι 
ἴα ν]οίοτΥ ἱ5 ορίαϊπεά, ἵπ (ηα νοτάς καὶ αὕτη --- 
πίστις ἡμῶν. ΝΠετε, αἲ νίκη, ἴἩετο 16 ἃ ΠΙΕίΟΠΥΠΙΥ 
ο{ {16 ϱ/Γεοί {οτ λε ο[Πεῖεπί; απά αὕτη 18 {ΟΥ τοῦτο, 
α5 Ἰα5ί Ὀο[οτο. 

ὅ. τίς ἐστιν ---- θεοῦ.] Ἠετε (α5 αἱ Π. 22.) ιθ 
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κα ]οῦη 19, 94, 

. ς / 3 3 

οὖκ ἐν τῷ ὕδατι: µόνον, αλλ 
η Μαι, 28. 19. 
]οῦπ 1. 1. 
1 ος, 12. 4, 6, 
6. 
Ἐεν. 19. 19. 

1 40ΗΝ ΟΗΑΡ. Υ. 6---9. 

Φ.. ΄ Γ ᾽ 3 ς / 3 . 5 φ 

π Οὗτός ἐστιν ὃ ἐλθὼν δι ὕδατος καὶ αἵματος, Ιησοῦς ὁ Χριστος, 6 
4 » 56 ᾿ ν 5’ . ο . 
ἐν τῷ Όδατι καὶ τῷ αἵματι' καὶ το 

- η . - / ᾽ ή [ή ς 3 ’ 5! 

ΠΙνεῦμά ἐστι τὸ μαρτυροῦν Οτι τὸ Ινεύμά ἐστιν η αληθεια. " οτι Ἰ 
-- 3 5 - ΄ . 3 ών 5 ΠΠ . ς 4ΐό 3 Ν 

τρεις εισιν ον μµαρτυορουγτες [ἐν τῷ ονρανῷ, ο ατηρ, ο ογ0ς, και το 

« ο. τ η ο) 3 ς 

ἅγιον Ινεῦμα. καὶ οὗτοι οἳ τρεῖς ἕν εἰἶσι. καὶ τρεῖς εἰσιν οἳ µαρτυ- 8 
- Π ”- ” - ᾽ 5/ . τ Ξ « 

ροῦντες ἐν τὴ Π,] τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἷμα" καὶ οἳ 

ο7ομτ 6, 97. 
ᾱ δ. 17, 16. 

» / Ξ ω } ’ ’ 

τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. " «Εὶ τὴν µαρτυρίαν. τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, 9 
ς .) 1 [ / / ς - 

ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ μείζων ἐστίν οτι αυτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ 

Ἱηϊετγοσαίἶοη 15 κίτοηςΙΥ αβηγπαίινε. Το Ῥε]ίευα 
1ε8μς {ο Ῥο ἴπο Ὦοπ ο{ (οά 15 {ο Ῥε]ίενε ἰΠαί 
πο 18 (οἆ ἱπσοατπαίθ. ΟΡ οοατ5ε, {9 Ώ6ε]1εΓ ππιςί 
Ῥε α γἱία] οπε, ονἰποῖηςρ 15 ταν ΘΥ τίς (υίς; 
οίμετννίδε Τέ γη] ποί σοπα.ετ. θε Φοοίΐ ΟΠ ΥΥ. 
4 ὅ. 

6. Τ απι 11] (α5 ἵπ Ώεσεῃς. 2Υπορ.) οἱ ορίη- 
οη (νι εἰ] απά (ατρῇ.) Οιναί ὈΥ πε υαίεγ απάἀ 
Ρίουα 9ἱ. 1 ομπ Ιπίεπάεά {ο αἀγετί {ο {ο δαεγα- 
πιεπί; ὉΥ ποαίε πηεαπίησ {με “]ανετ οΓΓεσεηπετᾶ- 
Ποπ,” απάἀ ὮΥ ῥίοσᾶ, πο Γιοτᾷ5 ΒΙΡΡΕΓ 5 ἵπ ΥΠΟ 
{πο ννίηε 5 ρουγεᾷ οιί α5 α υπο] οἱ νε Ρ]ουἆ 
οῇ (με Ναυν («ονεπαπί,. «ΒΥ πο {ογπιετ (αάάς 
0ατρ1.) νε ατα τεσεπεταίεἀ, απά Ὀθδοοπιθ 80Π8 
οἳ (οά; απᾶ ὮΥ {πε Ἰαΐετ νε ατα υπ](θά υγίῃ 
(οά, απά οὐίαϊπ α νΙοΙΟοΓΥ ΟΥοΟΓ {1ο ννοτ]ά (νν. 4 
απά ὅ).” ΑστεεαβΙγ {ο ἰπῖς νίενν, Μτ. ΠΗο]άεπ 
ψ/ε]] ραταρηταςες Πας: «Της 5 5 εεις Ολτῖςί 
νΠο ΟΔΠΠθ ΙΠ {με Πεδῃ, ἰαί ΡΥ Ἱηθαπς οῇ έλα 
ψ/αίετ οῇ Βαρίΐαπι, απᾶ οῇ (λε βεάάίηπσ 5 Ρ]ουἆ 
88 3η αἴοπεπιεηπί {ΟΓ κἱπ, ηθ πιὶσηέ 8εοιτε {ο Ὀθ- 
1ἱ6γετς α νἰοίοτγ ονετ ἴπε ννογ]ἀ; ΥΠΟ οππηθ {ο 
4ο πίς, Ι τερεαί, ποί ὉΥ [πιθαπς οί] ν/αίετ ΟΠΊΥ, 
Ῥαΐ Ὁγ Γπιεαης ος] υναίετ απἆ Ὀ]οος, ος ο{ Ραρ- 
εδπα απά αίοπεππεηίς “απά Τί 18 {πο βρὶπί ας 
Ῥθαγεί] ννίηθςς [ιο ἐ]5 (πσα(]; Όεσαιςο {πε ΒΡΙΓ- 
1έ 196 ταίῃ.) 
, ὃ. ὅτι τρεῖς εἶσιν ---- οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἔν εἰσιν.] Όπ 

ἃ Ῥᾶβρβασε Ἰἶκα ιο ρτοβοπί, οἩπ Πίο Τομπιες 
Ἠανο Ώεεῃ υΥπίεη ὮΥ 8οπιθ οϐ {πο πιοδί επα]πεηί 
ΒΟΠΟ]4ΓΒ, Τέ 15 ἱππροβείρ]α, νΥΠῖΠ νε «οπιραςς οϐ 
ἃ ΝΟΤΕ, {ο ρίνα ενεῃ {με Ὀτίοί[εςί αΚοίο]Ἡ οἨ {ιο 
βίπΐο οΓα ααεείίοη 85ο εσίεηκῖνο Ιπ 1{5 Ὀδαγίηρς, 48 
Ὠιαί ννοὮ τε]αίθς {ο ἴπο απἰΠεπ!οΙίγ απάἀ ΙΠίοί- 
ιο, οῇ εε ἀἱδριίεά ρᾳ8βασε Ρ]ασθὰ ννλ(Πίῃ 
τασκείδ. ὙΝοτ οπη {ῃ]δ ϱ6 πρερδδατη, 8ἱΠπος, 1 Ρ{θ- 

ΒΙΠΊ6, Πιοδί ΟΓ ΠΙΥ ΤΘΔΔΕΙ5 Ρο8ς5ε8ς ΜΙΤ, ἨΗογπε)8 
Ἰηνα]αβ]ο Τπίτοάιοίίοηυ, ΠΙΟ οοπίαίηβ α πιοδί 
4Όἱε οοπάεηφεὰ βίαίεπιεπί ΟΡ 1ο αγσαπηοηί5 ΟΠ 
Ροί]ι ἰάθς5 οβ {ο αιθρίίοπ. ἜΤ]ο56, Πον/δνοτ, ν/]ιο 
ἀεβῖτε {ο ουίαϊπ οοπιρἰείε Ἱπογπιαίϊοη οἩ {πο κῦ- 
18ο, ατα το[εττοᾶ, ΓοΥ να αιἰθη{ΙοΙίγ, {ο ἴἶνθ 
πιαδίετ]Υ ἀἰκηα]δ]ίίοις ο{ Βεησο]ίας, Εγηεςῖ, ΒΡ9. 
ΗοτεΙογ απά ΜΙά4]., Ρτοῦ, ΚΚηιί(α], απά Ὀτε. Νο]απ 
απάἀ Ἠα]ες, απά (Πβίαγ ΟΠΙΠΙΗΤΗ) πο νουγ Ἱοαγησςά 
Βρ. ΒύπαΕΣ5: ασαἶποί Ἱ, ἴο Ῥτοβ. Ῥογεοπ, Βρ. 
ΜατεΠ, απά Οτίο Οαπίαρτϊσιοηςῖς, Απά Τ πιιδέ 
οοπίεηί ΠΙΥ5Θ]Ε νι Ἰαγίησ Ῥο[οτο {1ο τοπάθγ {1ο 
Ῥαγαβ/ι/αδος ΟΡ ἴ]νο νν]ο]ο Ῥαβεαρθ, οπο τοουέ, 
παπά ο οίπογ οι, ἴἶνα ἀἱκραίοά ροτίοη. Τα 
Πτεί ἶς {Τοπ 8ἱΥ ἵβααο Νοννίοη, α5 Γοἱ]οννς: Της 
15 πε {μαί, αῇίοτ (ο «οννς Παά Ίοπς οχροοίοά Ἠίπι, 
οα1η8, βγεί ἵπ ἃ πποτία] Ῥοάγ, Ὁγ Ὀαρίίκηι ο) αδαίον, 
παπά λα Τη απ Ἱπππποτία] οπο ὮΥ Ποδάίπσ Ἠΐς ῥουαά 
Ἡροῃ {πα οΓ088, απά τἱείησ αραϊπ {οι {πο θα; 
πιοί η Ἱρα/ογ οπ/Ἡ, η δή ιραίογ απα Μ/ουά, Ὀεῖπα 
Ώιο Θοη οῇ (ο, π5 ννθ]] Ὁγ Ἰής τοδιγγθοίίο. ΓΓοὰ 
Όνο ἀοαά (Αοὶς κ, 90.) 8 Ὦγ Πἱ5 5αρογηπίητα] 
Ε/γί]ν οῇ πο Ὑπτρῖη, (Τμικε 1. 20.) πα ἰ ἐς ιο 
Βρὶγί, αἰδο, ελαί, (οροί]αις γνἰ νο γγαίοτ απἀ 

Ρ]οοά, Ρεατεί] ν]ίπεςς ο{ {Πε {ταί]ῃ ο Ἠῖ8 οοπιῖης; 
ῥεεαιδο {ιο Βρὶγι ἴ5 ἐγηίι, απά 8ο α Πί απ 1Πεχ- 
οερἰ]οπαῦ]ε Υίηθβς, «ΣΟΥ {ιεγε ατε {ιγεε ἴ]ιαί θραγ 
γοεοτᾶ ΟΓ Ἠ]5 οοπηίησ {πε Αρίγτέ, νΥΏῖσ] Ἶε ρτοπι- 
ἴ8εά {ο 5δεπἀ, απά γνΠΙο] γνα5 δἶπος βεηΐ Γοτίῃ προπ 
45 1η {η Γοτπι οῇ «Ἰονεπ ίοησιε8 απά ο νατίοιβ 
σι[ις; (ε Ῥαρίίδπι οΓαυαίετ, ννπετεῖη (4ο {εειῖβεά 
ὁ εχ]ς 15 ΠΙΥ Ῥε]ογεά Θοη 5) απά {πο επεάάἰπρ ο{ Πἱ8 
ίοοᾶ, αοοοπιραπ]εά ν(ῃ Πὶ5 τεκυττθοίίοη, ΥἨετε- 
ΒΥ Ἰε Ῥεσασπι {πο πιοδί ΓαίΠβα] πιατίγτ οἱ ννί- 
πθ8ς ο{ {πὶ5 {παίμ. πα ες {ᾖγεε, ἰπε Αρίτίε, 
Όιε Ῥαρίϊκπι, απά ραδδίοΏ ος Οητῖδί, ασγεο πι νη]ῖ- 
Πθβδίησ οπο απᾶ ἴ]ε 5αππθ {Πΐησ [Παππθ]γ, ἐῑαί ἴπθ 
ΦΟΠ οῇ ἀοά 15 «οπε]; απά {εγε[οτε {λπεῖτ ογ]- 
ἀεησε ἶ5 είτοπς; {ος ἴπε Ίαν τεφαῖτος Ῥαί ἴννο 
οοηδεηίΊῃςσ ν/ίπθςςες, απἀ Ἠετο νε Ἠανε {ητθῬ; 
απά 1 ννε τεοεῖνο {πε ψ]ίπεςβς οῇ πεη, {Ἠ6 {ητες- 
Γο]ά υν]έηεςς οϐ (ἄοά, Νίο ε Όατο οἳ Πὶ- ο, 
ΡΥ ἀεο]ατίης αἱ Πἱ9 Ὀαρίίσπι,  ΤΗϊ5 ἶ6 πιγ Ῥε]ονεά 
90Η; ΡΥ ταϊαῖησ Πίπι {οπι {Πο ἀεαά, απά ὮΥ 
Ρουτίησ οι Ἠὶ5 βρίτί οἩἨ πς, ἶδ στεαίεΓ: απά 
Ώιετεί[οτε οιισΠ{ {ο ϱ6 {με πΠοΓθ τεαά!]γ τεσείῖνες.”; 
Οη ελα 5αρροδΙήοη (λαί {πε νεγεες αὖε ρεπιῖπε, 
Όια Γο]]ονΊπσ αἀππῖταρ]ο ραταρΏταφο ἶ5 σἶνεπ ὮΥ 
Βρ. Βωτσεςς: Της 5 Ἠε {Παῖ ἵνας ππαπ]{οείεά 
ὮΥ Πὶ5 Ῥαρίϊσπι {ο Ῥε ἔε Αοπ ο ἄοα; απᾶά ὮΥ 
Ἠὶ5 ἀεαί] {ο Ῥε ἴΠε Ῥοπ ο{ αοά εοπιε 1 πε εδ ; 
πιαπ][εείεά ποί ὮΥ Ἠ5 Ὀαρίίδτη -οΠ1γ, νι ννμ]ο]ι 
η οοπιπιθησεά 5 πη]η]δίτγ οἩ δατίΠ, Ὀαἱ Ὦγ Π18 
ἀθαί, νηίἩ ννη]ο] ηο Επίςμεςα 1. Απά Ι 15 {θ 
ΒρίγΙέ, ἐπαί Ώθδαγεί] Υνίπεςς, {παί ;6δις ἶ5 {πα Ξοπ 
οῇ ἀοά. ΊΝον πε Βριπί 15 (τυίῃ,---α ας υνί- 
πθ55. Έοχγ Πο ἶ5 ποί αἶοπθ; {ποτο ατε ἴητος ἰ]αῖ 
ῦοατ τοοοτά ἵπ Ἠθανεπ ἰμαί 9 θδυς Ἱς έε Βοπ οἱ 
ἀοᾶ, ΠαΠΙΕΙΥ, ἴπε Ἐαΐμετ, ἴπο Ἰποτα, απά {πε 
Ηο!γ Βριτίέ; απά ἴἼεςε ἴητες ατε οπ6 1η {με Πἱ- 
ν]ηθ παίατθ. Απά ἴετο ατε {ητες {μαι Όθα υνῖ- 
ηθςς 1Ππ οαγίἩ, {λαί {ο Θοπ οῇ (οά 15 οοπιε ἵπ ἴ]ια 
68]; ΠαΙΩΘΙΥ, Ὠὶς ἰαδί ὑγεαίι οη ἴπθ 0088, απά 
Όπο ῥίουά απᾶ ιὐαίεγ ναί ἱδδιεά Γγοπα Ἠῖς εἰς. 
Απά {πες {τος ατα οΠ6 Ιπ {Πο Ῥθύδοῃ οῇ ᾗ65δυβ 
Οητὶςί, οπθ απ]ίθά Ῥρτοοῦ οῇ 5 πια παίατθ 
{Γοπχ ἴπο Ῥῃ6ποιπεπα οῇ Πὶς ἀθεαίῃπ. ΕΥ ἰπε ὀονγ- 
15η Τιανν, ἴα {αεβίίπιοπΥ οΓ {νο ος {τος πιθῃ 18 
{αθ. 1, Ίπεη, ννο τεσθίνθ ἴ]θ γν]ίπεςς οῇ πἹεη, | 
ο υν]ίηοςς ο{ (σοά 15 σγοαίοτ; Γοτ {Πῖς ἶς ἴπθ νν]ῖ- 
ηθς8ς οῇ (οά, ναί Ίο Ἰα {οείβεὰ οῇ ή Φοπ.”. 
Οη αραϊη οχαπη]ηίησ, ΓΟΥ {λὶς 5εσοπά οάλίοη οῇ {1 
Ρτοδοηί ν/οτ]ς, ἴΠο ονἰάεποο /οΥ απά ασαἲπςέ ἴἶχθ 
Ὑνοτάς Τ 5] (Ἠ]π]ς ελαί πΙΙςἩ οϐ ένο πετ πι 
νλ]ο. Βρ. Μιάά]είοη οοηεϊἀθτς {να ραδβασο αφ 
οηνο]ορεά, Ἰας γοί {ο Ῥε οἰθατεά ανναγ : απά πιΥ 
ππρτοβδίοη 18, ---- ἰαξ, ΓΓοπα {πα ρεσι]]ατ οἸατασίας 
ο/ 1ο ονἱάεησο, οχίετηα| απά Ιπίογπα] (ονεη α[ίας 
1] ελαί ας Όθου ο[εοίος {ο 5ἰτοησίπεπ {ο ὑπίεγ- 
παῖ ονἰάεποθ, ὮΥ ἴἶιο νοτγ Ιεατπεά Βρ. Βατσεφθ), 
ψνθ ατα πεϊίπεχ απ{ῃοτίζεὰ {ο τεσοῖνε {6 ραβ8ηϱθ 
5 ΙπουὈΙ{αΡ1γ σοπηἶπο, ποτ, οἩ {6 οί]νετ Ἠαπά, ἴο 
τε]θοί Πέ αφ ἱπάυρίαρ]ν δριτίους, Ὀαί {ο γγαἰί {ος 
Ματίλετ ον]άεποο 



1 Ι0ΗΝ 06ΗΑΡ. Υ. 10---17. 

η] ’ π » ς «ο } ν ς ’ 3 |) 

10 Θεοῦ, ἣν μεμαρτύφηκε περὶ του Τιου αυτου. 5Ο πιστευων εις τον 
ή ων / η αι. ς ) ’ 

γἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ ο μὴ πιοτεύων τῷ Θεῳ, 

55Ι 

Ῥ Ίομη 8. 16, 98, 
Ἠοπι, 8, 16. 

» ἄα]. 4.θ. 

3 [4] 2 3 ᾽ Π ει 

ψεύστην πεποίηκεν αὐτὸν, Οτι οὐ πεπίστευκεν εἰς την µαρτυριαν, ην 
’ ς ᾽ 9 - - - 2 - ᾳ 9 5/ 3” υπ ς 

1] μεμαρτυρήκε» 0 Όεος περι του Γιου αυτου. Και αυτη εστιν η µαρ- 
’ 5/ ᾽ 3” εδ σοι ς Θ ) ΔΝ η ς ζωὴ ον τῶ 

τυρία, Ότι ζωήν αἰωνιον ἔθωκεν ημιν ο Όεος, καὶ αυτη Ί 8ωη ε 
ς» } . η τε ον η «9 3’ Ν οι ς ᾽ 

1 Τίῷῳ αυτου ἐστιν. ᾿ ο ἔχων τον Τιον, ἔχει την ζωην' ο µη 
σν - ” . .) 2 9 

γἱὸν τοῦ Θεοῦ, την ζωην οὐκ ἔχει. 

19 
ὼ» /’ 3 - 5/ 3 3’ 3 / ποτ) ; 3 

Θεοῦ, ἵνα εἰδητε Οτι ζωην ἔχετε αιώνιο», και ἵνα πιστευητε εις Το Μαι, 

΄ » υ) ’ ἃ 2 ” -ς ” 

ΣπάΥΤ4 ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς το Όνομα τοῦ 7ἱοῦ τοῦ 

ᾳ 7ομπ 1.4, 

- 

. 

/ .] 

ἔχων τὸν το 8. 96. 

ο. 8 1ο]μη 20, 8]. 

« σε ος 
7. 8. 

2. 
- μα. ο 1 κ .λά ης 3 »ς ῃ «ἱ 3/ ρε, 

14 ὄνομα τοῦ Τἱοῦυ του Θεου. Καὶ αυτη ἐστιν η παθῥησια 1ν εχοµεν ΝΙΚ Π. 
᾽ Ἀ .) ./ 3 ’ η) Δ ’ 3 - 3 ’ ς ο... 

πρὸς αὐτὸν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατα τὸ Φέλημα αὐτοῦ, ἄκουει ημων 
” }Ἡ 3, {/ 3 [ή ς ” [4 ελ] 3 , 9 1δ 5/ 3) 

16 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὁ ἄν αἰτωμεῦα, οἴδαμεν οτι ἔχομεν 
ο μμ 3 3 ” υἨ 21 3, 3 3 λ 

16 τὰ αἰτήματα ἃ Ἰτήκαμεν παρ αὐτοῦ. " Μάν τις δη τον ἄδελφον 
.} - ς ’ ς Π ᾽ .] ’ 3 ’ ο ὃ ’ 

αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς «Φάνατον, αἰτησει, καὶ δωσει 
- . ον ’ . ) ’ 3, ς Π Π 

αὐτῷ ζωὴν, τοῖς ἁμαρτάνουσι μὴ πρὸς Φάνατον. . ἔυτιν αμαρτία προς 
. 

; 3 πο ως ῃ Π 5! Ε / 3 - ων 3 ῃ ς ῃ 

17 θάνατον οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτηση πᾶσα αδικία ἁμαρτία 

10. ἔχει τὴν µαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ] “' αι {με {ες- 
ΒπΙΟΠΥ []μςί 8ροΚκοη ο] ἵπ Π5εί{, 1. 6. Πο]άεί] 
Οής {ες ΠπποῦΥ ἵνα βτπι α58εηί, απἀ ἴπ Ἠίδ ΟΝΗ 
πηὶπά, 3οππς, Ἠούννθνετ, εκρ]αίη, “' Παίῃ 5 {6ς- 
ΑπιοἨΥ ἵπ Πἱπηβε]{, ΡΥ πο εχἰταοτάἰπατγ σἰ[ις οῇ 
Όιο δρίτίε: οἵπετς, ὉΥ 15 οβεοίς οἩ Πὶ5 ο/η πηἰπά 
απά σοπἀμοί. 366 Βθηδοπ απά Ώοάάτίάρο. Βαϊ 
να Βτδί πιοπί]οπεἆ 15 {16 πιοδί παίιτα| απάἀ 4ΡΡΤΟ- 
Ργϊαίε 5εη56. 

11. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτ.] Τε (τα τείετγεά 
ἴο, απά {ο ΥΥΠΙοὮ 1 19 πεγο κίαίεά ἄοά Παί] Όοτπθ 
{ο5ΙπιοΠΥ, ἵ5 ἴπαί ἵπ ν. 6.2 οοηβεαιεπί]Υ {πῖ8 
γετβο ἶ5 α βίτοησ οοπβτπιαίοη οΓ {λε αχροβΙοη 
οὔν. θ., παῖ “« ΡΥ νναίεγ απἆ Ρ]ουά 16 πιεαπί Ώαρ- 
ἤππι απά ἴπο αἰοπίης Ῥ]οοἆ ο ΟΠε]ςί, {ΟΥ {ΠΕΥ ατθ 
Όνα πιθαης ΡΥ ΠΙΟ νε οαπ οὐίαϊπ οίετπα] Ι[6; 
απά ἰπογοίοτο {είς Πε 16 {Ἀτουσ]ι {119 Φοη οἱ ἄοά, 
(Πο]άεῃ.) 

19. ταῦτα ἔγραψα--- θεοῦ.] Το Τοπιούθ Παί 
πηὶρ]έ 5θεπι {αυίο]οσγ, Ἆ6 Πηιςί {ακο πιστ. 1Π {18 
Ἰαδὲ οἸαας5α οπιρ/αἰσαἰἴψ, Ἱ. ϱ. α5 ἀεποίῖπρ ταα]1{γ, 
απά Πδατί[ο]ί οοπείπποΥ ο{ ΡΓο[εβείοη, α5 ορροδεἆ 
{ο α οο]ά λβίοτῖσα] Ῥε]ίε[. Α0ρ. Νενς. οΏδεγνθβ 
Εναί νν. 19, 19. αἲθ απ Ιποϊάεηῖα] επ]ατσεπιεηί 9η 
Ώιο ο]οςε οΓ ν. 11. 

14, 15. Το επίοτοῬ {ιο {οτοσοίπσ εχΠοτία(ἶοῃ {ο 
οοπβίαποΥ ἵπ ΓαΙ{μ, ἴπο Αρορίο Ροΐϊηίς οί {Πε 
Ἠϊση ρτϊν]]εσε οἱ ἴταο Ώθ]ίενετς, ἵπ Παγίηρ α οΟΠ- 
Άάεποο ο{ αβρρτοαςἩ απίο ἄοά ἴπ Ργαγοας, ΥΠ 
β5ευΓαπος οΟΓ Πῖ5 γοαάίπεςς {ο απβΐνετ {παῖγ καρρ]]- 
οαΐ1οης, ΙΕ {νε τοφιεςί5 ο παάε αοσοτάἶηρ {ο Πὶ5 
γη]. 1. 6. α[ίθγ ἴ]ε Ῥγεβογίρεά ΠΊΠΠΕΣ, ἵη ΒΗΟΠ α 
Ψ/ΑΥ α5 ΠΙαΥ {οπά {ο Πὶ5 σ]οτγ απά ουΓ ΟἵΨΗ δρΙγ]ῇ- 
μα] σοοᾷ ; απά υίἩ {πο ρετειαδίοη {Παί, ἵπ 8οπ1θ 
66ης, {1ο Ροβίἶοης {Π6Υ ραί αρ νου] Ῥο ρτηπεοἆ 
ἵπ {νε δεςί ΠΊάΠΠΕΓ, {ουσ] 1{ πιὶσηί Ὦο ποῖ οχαοί]γ 
Ίπ {ιο Ίυαη 1ΠεΥ εκροοίεά. Ἠετε ίΠετε ἵ5 απ α)]ι- 
8ΙΟΠ {ο ζνο ΡΓοπηῖδε πιαάο ὮΥ οἱ Τ,οτά {ο ἴ]α 
Αροεί]ος, ζοἨπ χὶν. 12 --- 14. χνι. 225. Τ]ο ννοτάς 
αὕτη ἐστὶν ἡ παῤῥησία ΙΠΔΥ Ὀθ τεπάθ:εά, ΄ Απά οη 
18 (παπθ]γ, {αΐ ννο Κποῦυν 6 ΤΠαΥ εχρεοί {π{ατο 
πα]ναίίοπ) τοςδί5 οἱγ 5ατο οοπβάεπορ Ἰπ (ος. 
Αί ἐὰν οἴδαμεν, ὅσο., ἴπε οοπίοτί Ἱπέετργείαί]οπς οῇ 
πιοδῖ οῇ {Πε τοσεπῖ Οοπιπιεηίαίοτ πηαςί 6 6- 
Ἰθοίεά, απά {ιο ννοτάς ο {ακετ ἴπ {]νεῖγ ρ]αΐη απά 
παίυτα] 86εη56, {μας  απά Κπονίπα, αδ νε ἆο, 

Ίνκα 11. 9. 
1οἡη 14, 18. 
ἅ 15. 7. 
ὥ 16. 24. 
1ατπες 1. ὃ, 
8αρτα ὃ, 99. 
π Ναπι, 15. 90, 
1 Ραπι, 2. 29. 
Μαι. 12. 8ἱ. 
ΝΤατκ 3. 29. 
Ίωάκε 12. 10. 
Ηεῦ. 6.4, 
ὅ 10. 26. 
2Ρει. 2. 20. 
Χ ΒΗΡΤΕ ὃ. 4ς 

Ειαί Ἡε Ἰθατείῃπ 35, ἵπ νλαίαενετ Ροίίοηπς νε 
ῬΓε{ίΕΓ, --- ΝΕ ππαγ Κπονν (1. 6. {εε] 5τθ) Ίιαί νε 
πανο (1. 6. βα]] Ἠανα) {γοπι ΠΙπα {Πε ρείΙίοπ5 Ὑθ 
Όλας (1. 6. αοσοτά(ησ {ο Π5 νν!]]) ἀεξίγεά οἱ Ππι. 
ΑΙ ὃ πιαςί 6 απἀεγείοοὰ κατά. Τμο ἀῑΠοι]ίγ, 
ν/ΠΙοἩ ἠα5 ρετρ]εκεά (Οοπιπιεπίαίοῦς, ΤΠαΥ Ῥο τε- 
πιογεά Ὁγ βαρροδίπσ (ψί Ώοάάγ.) (ναί κατὰ τὸ 
θέλημα ἵ5 ἴο Ρο εαρρ]ἱεὰ {οπι {ο Ῥγεσεάίπσ Υε(βο. 
ΟΥ αἱ {με Ἰεαδί {πε ρεέίοπς πιαδί Ὃε 5ἀρροδεᾶ 
κατὰ τὸ θέλημα (1ῃπ ο 86η5ε ἰ]αί ηας Όθεη Ἰηδί 
εχρ]αϊπεά); {οτ οίμεγν]δε, {Πε Αροεί]ε”5 ονη 
Ἠνοτᾶς ἴεασ] 115, {6Υ υνΙ]] ποί Ῥε Πραγά, πιαςἩ 16558 
Φταπίεᾶ. Νο {με αὔΌονε νν]]] Ποὶά σοοᾷ, ννΠδίΠοΓ: 
Ώιε ρο{{{]οη5 ]οι]ά Ὦε Γοτ οτάϊπαΓγ Ῥεςδίηρς, ΟΥ 
οχίγαοτάἴπατγ ΙηίθγροβΙ{ΙοΠβ. 

16, 17. ΟΙ Οδ οΌβοιγε ραββασθ, {θε νατίοιις ἵη- 
ἱετργείαίΙοηΏ8 ΠΙαΥ Ὀ6δ 56εεπ ἀοίαί]εά ἵπ Ἠεσεεῃς. 
ΦΥΠΟΡ.; ἩΨἨετο [ Ἠανα, ΥΙ ΠΠΑΠΥ οΓ {πα Ῥορί 
Ἐκροβίΐοτς, δαρροβεά {Πα νηο]α {ο Ἠανς τε[εΓεησε 
{ο ἴε οαχίταογάίπατγ απά ππἰτασι]οίς οἴγοιπὶ- 
βίαηοεθ υΠάεςΓ ὙΙος Ῥε]ίενετς ννετο Ρ]ασεᾶ ἵη 
ύιε Αροβφίο]ῖο ασθ. Αοοοτάῖησ {ο (5 νίθνν, ία 
56ἨΏ56 ἶ5 ὙΝ6]] εχρτθοβδεά ὮΥγ Μτ. Ηο]άεπ, ἴπ {πε 
{ο]]οννίησ Ῥαταρηταςο : «έ « Τ απγ παν, επἆονεᾷ 
νηίῃ {πο οχίταοτάίπατν σἶῇς ος πο Θρίπί, ΄5εο 
Πὶ5 Ὀτοίπετ δἶπ α 8ΊΠπ γνλ]ο] 16 ποί ἀπίο ἀθαί], 
1. 6. νΠΙΕΗ ἶ5 ποί {ο ὃε ριπίδῃεςά νγίἩ 5αςἩ α ἀἱδ- 
εα5θ α5 18 {ο ἴετπιϊπαίο Ιπ ἀθαίμ, Ὀαί {ο Ὄοθ πηῖ- 
τας]ος]γ ουγεά ὮΥ Πἶπι, ΄Ἠε εΠα]] ας’ οὗ ἀοά, 
Νο νν]]] σγαπί [ο απά Ἠθα]ίῃ {ο ἴΊνοπι {παί δἱῃη 
ποί απίο ἀθαίμ, 1. 6. ΝΤΟ ἆο ποί οοπιπ{ 516] 
ΒΙΗ5 αφ 3ἴθ {ο οπά 1π ἀθεαίῃπ. ΄ Τ]ιεγο 15 α δἶπ Πίο 
ἀεαί]ι,) 1. 6. ΨΠΙοΗ 15 {ο ο Ρραπίςῃεά υγ] ἀθαίμ, 
απά ΄ Το ποί βαγ {μαί ηε [με πιαη επάονγεά ν{ῃ 
οχίταογάἴπατγ σἱ [9] 5]ια]] Ῥγαγ {ου 1έ5) ἵπ (5 πε 
πιηςί Ώε σι]άεά ὮΥ έἶνο Ιπιπιεάϊαίο Ἱπιρι]ςα οῇ {πα 
αρίτίτ. 1 15 ίαο, Ιπάςεᾶ, ναί ΄ αἲ] απτίσηίεοιδ- 
ηθςς 5 αἵπ; απᾶ [γεῖ] ίμετο ἶ5 α αἶπ ποίῖ Ὁπίο | 
ἀθπίμ,) ν. 1Τ., 1.6. ἴηἈθτεθ αΓθ 5οπιο 5ης ο α Ι658 
ασσταναίθάἀ παίπτθ, ννμίο] 4ο ποί ἆγανν ἆοννη προῃπ 
{παπα ειπε ἀϊδθαςες α5 ατα {ο οπά Ἱπ ἀεπίμ.”. Αί 
ὁώσει πο αἸῤ]εοί 15 ὃ Θεός; ΟΠ ννλΙοἩ, απά 5αο] 
ΊΚε ε]]]ρεος, 59ο ἸπΙπ. (αγ. αγ. ᾧ 41. 2. "Αμαρτά- 
νοντα ἁμαρτί:ν 18 ΔαβΡοξθᾷ {ο οθ6 α Πουταΐκπι: Ὀα{ 
Ι απά Ἱί ἵπ [οατίρ. ἨΠΙρρο]. 20. τίν) ἡμάρτηκεν εἰς σ᾿ 
ἁμαρτίαν Ἐτος. 9οΠο]εβε]ἀ τὶἱσί]γ τεππατ]κ, ἰπαί 
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Υ Βαρτα ὃ. 9. 

, » » -” 3 

γεννηµεγος, ἐκ του Θεου, ουχ 

᾿ 3 Δ ., ς Π .) ι ’ 

εστι κοιν εοτιν’ αμσρστιαά ου προς Μ)άνατο}. 

1] ὐΟΗΝ Ο6ΗΠΑΡ. Υ. 16--- 21. 

 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὅὃ γε- 18 
ς ’ 3 3 ς 

ἁμαρτάνει αλλ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ 
-” ᾱ [ὰ ι 3 / 2 - , [1] 

Θεοῦ, τηρεῖ ἑαυτὸν, καὶ ὁ πονηρος οὐχ ἄπτεται αὐτοῦ. οἴδαμεν Οτι ἐκ 19 ᾽ 19 ᾽ 4 

α Το 24, 45. 
ζομη 17, ὃ, 

- - μ ς ’ / » ω οκ ο) 

τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὃ κὀσμος Όλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.  Οἴδαμεν 90 
. ο - - / . , ξεου ’ ’ ’ 

δὲ ὅτι ὁ Τἱὸς τοῦ Θεοῦ Ίκει καὶ δέδωκεν ημῖν διάνοιαν, ἵνα γινώ- 
ι 3 ο κ . Π ” Γ -” 3 - Γ - ς»- 3 - 

σκὠµεν τον αληό ον παν εσμεν ἐν τῷ αληύῦινῳ, εν τῳ Τιῳ αυντου 
3 ” - -” αι η ς 

Ίησου ἉἈριστῳ. οὗτος εστιν ο 
, ς υ 3 νι 

51 0οτ. 10. 1. 3 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτους απο 

Όιο το[ετεηςθ ΟοΓ αὐτῷ ἵδ {ο ἴἶα ἀδελφὸς {μαί ηας 
βἰπποεά, ποῖ {ο Πίπι ναί ρταγς {οτ ΠίπαΣ απά ελαί 
ἴ]μθ τοῖς ἁμαρτάνουσι, ὅτο., 15 ἄΏ ερεχθρεείς. 

18. ὁ γεγενν. ἐκ τοῦ Θεοῦ.] 66 Ἰοίο αἲ 7ομη 
γη, 41. Οὐχ ἁμαρτ. 36ο Νοῖο 54ργα Π1. ϱ. Τηρεῖ, 
1. 6. «έ ργεςεΓνεί} Ἠἰπικε]ῇ ρατο [ίοπι δαο] ἵη- 
ννοτίἩγ οοπάαο(].. Τα ΠΙ1 εκργερδδίοη οεευ!Τς 
1η ἆαιηθς Ἱ. 21. ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν. ΒΥ ἅπτ. 15 
πεπη{ 5ο {ο {ους] αξ {ο Ἠατί οἵ ΙΠ]1Τ6. 

19. οἴδαμεν --- ἐσμεν.] "Πε οοππεοίίοη απά {111 
εεηςο 56εεπῃς {ο ϱο ας {ο]]ουνς: “ Απά 1 ἶ6 πο Ίνοηή- 
ἆογ (αί ννο νο ατε ἴτας Οἡγὶκίίαης ποι]ά ένας 
Κεερ οἱγεε]νος {γοπη 5ἱπ]: /ο) νε αβδατεά!1γ ΚΠοΥν 
ἐαί νο ατο οϐ (οά, απά ατα Ἠΐς ολΙ]άτεη, απἀ 
Ὠναί έλο ννοτ]ἀ αἱ Ίαγσε Πδείῃ ππἆθς {Πε ἀοπηίπίοῃ 
ο{ έῑιε Εν!] Όπο. [ἨΠεηοε δἶπ, (ποµσῃ 1 πιαΥ Ὁθ 
παίιτα]]1γ οχρεσίοά {Τοπα ιο, Ἡετε ΗΙΡΊΙΥ ἵποοῃ- 
βἰδίθπί ἵη 15.] 7. ΈΤπε Ρεδί (οπιππθηία{οΥς αΓθ 1η 
6επετα] ασγοθὀ, (]λαί τῷ πονηρῷ ἵδ πιαδοµ|πε, ποί 
πδιυίθγ; ΠΙΟ 15 δαρροτίεά ὮΥ (πε αἰ]λογϊ{γ οῇ 
Ώπε Ῥεδο]. Ὦγτ. ἜΓΠεγ Ἰανθ, ΠΙΟΓΘΟΝΕΥ, ΠΟΠ 
εαί κεῖσθαι ἔν τινι 5ἱσηΙῇες {ο Ὀ6 παπάς; αΠηΥ 9Π6 8 
Ἰπῇαεηςσθ. 

20. οἴδαμεν δὲ --- αἰώνιος.] Τηε 5εη5ε οἱ {ὶ5 
Ρᾶβδασο (ν/ΠΙςἩ 18 πποτο ἀῑίΠοι]έ επαη Ο οπηππεηία- 
ἴοτς αἰ1οῖν) 15 αἀπιϊταβιγ Π]ηδίταίοεά ὉΥ Βρ. Βι{- 
ρε», ἵπ Πὶ5 Τ,είίοτς {ο 15. 1. Βαϊ]]]ς, α5 {ο]]ούυνς: 
ἔ« Τ]ο οοπβἀεπί αβδεΙταησς ΥΕ ΥΥΠΙοΠ λε Αρος- 
ῆα ππαἰηίπ]ης Ἠΐς οοηνἰοίίοη οῇ χε {γαίῃ οῇ ια 
ἵννο ἀοοϊτῖπος οοποετη]ησ Πα Ιύυπῖίη απᾶ {ια 
{Πµπιαπι Ναίμγε οἱ Οηεῖδ, μοι ῃεγναάε {πα 
Ἠρίκί]α, απἀ ατο ΒΙΠΙΠΙΑΓΙΙΥ οοπβγπιες 1η νγ. Ἱ, ὃ. 
ατα αἰτ]κίησΙγ οχρτοςθεἀ ἵπ ν. 20. Ίο ποιο 
ἔπαί (ο Βοηπ οῇ (ἆοά ἱ οοπιε;) 1.6. 6 ᾖποιυ 
ηιαί «/ερις ἶς Πο Αοπ οί ἀοᾶ, νε Μεβεία, απἀ 
Όιαί ια Θοη οὗ (οά 18 οοπιο πι ἴ]ιο [ο]. Βταί 
νηεπος ἀῑά {πε Αροεί]εθ ἀθτίνο {πεῖγκπον]εσε 
ἰλαί ο Θομ οὗ ἄοά 1 οοπιεΊ Πο 5 πιεσηί 
ὮΥ  Πιῖπι ἰιαί ἱ γρ απά ὪΝἩο Ὀγ {ιο 6 έγιο 
6οάᾖ” 6η Βί, Ῥεΐεγ οοη/εςςεᾷ (ητὶκί {ο ο 
Όπο Θοηπ οῇ ἀοσά, ους βανίοις εαἰᾱ, ΄ Ε]οθμ απά 
Ῥ]ουἆ Ἰαίπ πο τενοα]εά ἵέ απίο θα, Ὀαἱ ΠΙΥ 
Εαίμετ, νίο]ι 1 1π ἨΠεανεηῃ. (Μαΐΐ. χνὶ. 17.) 
Απά, οἩπ αποίΠογ οοσαδίοῃ, ΄ Νο πια οπΠ 6Ο0ΙΠΘ 
{ο 1π6, εχοερί {πε Εαίμεν ἆτανν Πἶπι. (οπή νἰ. 
4.) Τ, Πιετείοταο, Ἱπίθγρτοί {ο ννοτάς, 6 απά 
Παί] ρῖνεη 5, οὗ πο Ἐαΐμποτ, απά δΗβρΙΥγ (ο 
ἵεγπι ΄ (οἆ ᾽ ὮΥ έθ βαπῃο ο]ἱρείς, α5 ἵπ ένο 10ἱ]1 
νειβο οἳ Οΐς (Μαρίετ. ΄ Τ]ο ἴτια) (τὸν ἆλη- 
θινὸν) 5 α ο ροοι]ίατ]γ αρρ]οαρ]ο {ο «θδις 
Ἠ]κί, --- ία ἵἴταο Ἰρσ]ί, ὁ νο ἴταο Ότοας, 
ὧν (πιο ν]πο, «ένο τας ν]ίηςεςς. Ἰη Βογ. 

ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ἤ ζωὴ αἰώνιος. 

τῶν εἰδώλων. ἁμήην. 91 

Π1. Τ. Ὦε 5 σα]]εά (ἵπ {ε οτἰσῖπα]) 6 έε Ποἱγ, {1θ 
αθ. Ἰπ ουγ 20{Η1 νεο Ιί ἸπεαΠς, α5 Ἰ σοῇ- 
οεῖνε, ΄ ἴ]6 ίταε Μοδδίαμ. Νε ατα Ἰηπ {μα Ώςθ 
ΜοεείαἩ, Ὁγ Ῥε]ενίπσ απά ουογίης Ἠϊπι, ) ΤΠ] 
ἶ5 {με ίταε (οά. ὀεδμς Ο)γὶςί ἶ5 νε εας]εοί οϐ 
ἴμθ νεγςδθ, α5 ννε]] ας {16 ἱππιθαϊαία απἰθσοεἁ επί {ο 
ἐς Τε ογἰσίηα] ἴθγπα (Ἰοι{ος) ἶ5 α5εά Πετα 
ας ἵπ {ηθ εθσοοπὰ νεγςε οῇ {με Πτεί ολαρίοτ οἱ 9ὲ. 
}ομη)ς (οερθ], απά Ία5 {Πε 6απηε τε]αί]οη Ἠετς {ο 
ᾖεδς Ομγὶςί, 5 Ι{ Ἰαςδ ἴπετο {ο ΤΗΕ ΝΝΟΕΡ, ΘΥ 
νμίο. κ; 6δις (ηγὶςί ἶ5 οα]]εά ἄοά ἵπ οπθ ρᾳ88ασε, 
παπά {να -ίτιε ἀοἆ ἵη {μα οἱπετ,. Ίηπ ενα (ο8ρε!, 
Ώνο οεἰσίπαὶ (εγπι ἶ5 τοπάετεά, ποῖ (ῖς, Ῥαέ {ια 
δαηιο, ννλ]ο] ΕΧΡΙΕςΦ565 ΠΙΟΤΕ βίΤΟΠΕΙΥ {πε οοη- 
Πθχίοη Ὀθίννεεη {6 τε]αίϊνε αης 1ΐ5 απίεοεάεηί: 
«Τμο εαππο (εδας ΟΠηὶςί) 15 ο ἴταεο ἀοά. 1 
ΡΤοΡροςθ, {ετείοτα, {πα {ο]]ούνίησ Ραταρηταξθ ο 
ἴπο 20 νειςε: «Ίο πουν ἐἶναί {1ο Ῥοη οῇ ἄοά, 
Όιο ΜεςδίαΠ, 15 αοπἹε; απά (οἆ Πα ρίνεη {ο 
Ἡ5 απ απάθγείαπα]ης, ἐλαί νο ΠΙαΥ Ἰπονν {πε ἴτας 
ΜοςείαἩ, απἀ ννο ατε ἵῃ --- ἀἰδοῖριες οΓ--- ία ἴταθ 
ΜοςξείαἩ, ενθη οἳ πε Θοπ οϐ (ο, απά ἴπα Ἐίετ- 
πα] ΤΗ{ς,᾽ Ενας Ἠίετηα] Τ1{ε νο νναδ νυν πε 
Εαίμος,ὁ 

Τ]αε Ἱεατπεά Ῥτε]αίο 5αρροτίς Ἠΐς αρρ]]οαίίοη, 
ΟΓ {λα τὸν ἆληθ. ἴο «οδις (Πιγὶδί, ὮΥ ἴ]α νγαϊσ]ιτγ 
αὐίλοτ]{ος οῇ ΑἰΠαπαδίας, Βρ. Ῥθατδοπ, ΙΟΥ, 
Ῥοᾶάγ.. απά Ξοοίέ, ἴο νΠΙοἩ πηαγ ὃε αάάςά (ῑαί 
ο6 {1 ]εαιπθά Τ,αππρθ οπ φομ, Υο]. ΠΠ. ρ. ο]. Α. 
ο1ο5ο οοπηθχΙΟΠ Ιπ 5θη5θ ἶς οὐβετναδίε ἵπ {8 
Ραβδησα απἀ 9 ομπ ανΠ]. ὃ: απά 1 οπηποί δέ π]π]ς 
Οναί θέ. «ομη Ὠαςά Ἠετο (αί ραξςασε ἵπ πι]πά. 

9]. τεκνία.] Όιτ Εησ]ϊσα Ὑογείοη Ἰετο απἀ 
1ομη ΧΙ. ο6. (Νη9Γε ἴπε εχργεδεῖοη αἱδο οσς ΙΒ 
αἱ {ωθ ὑοσϊηπίηςσ οϐ α εεπίεηςσε) τοµάστς, “΄ Πε] 
ομι]άτεπ.” Τι 5ποα]ἀ ταίμετ Ὀςθ, “Ώδατ ολί]- 
ἀγεῃ ; 3 {ο έχε ἀἰπηϊηι είνα Ίας πετ (45 οβἵ6η) ἴἶθ 
{ογος οἩ οπάεατπιεηί, παπά ἶ5 οχρτοδεῖνε οῇ αῇθς- 
εοηπ. Τ]ο ννοτὰ 15, Ἀοννονοτ, αἰποξδί οοπβποᾶ {ο 
Όιο Ἰονϊπσ απά Ρε]ογεὰ Αρορί]ε; οοουττίῃπσ πο- 
Ἠνηεγο οσα, θαί οπςσς ἶπ α ποδί ραἰμείίο ρᾳβ5δασθ 
οἱ ί,. Ρα], (α]. ἵν. 19. τεκνία µου, οὓς πάλιν ὠδίνω, 
ἃο. Ἠονενογ, π Ματ] κ. 24. νο βπᾶ ους Βανίοις 
ενας αἀάγεςδείης Πὶ5 ἀῑδοίρίθες: Τέκνα, πῶς ὁύσκολόν 
ἐστι τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήµασιν, ἃο., ΝΘΓΘ ΒΟΠΙΘ 
οϐ ιο αποϊεπί ΝΤ95. απά Ο]επιεπί Ἰανο τεκνία, 
ννπίο] 16 ρτοῦαΡ!]γ ια ίταθ τοαᾶίπς. 

--- φυλάξατε --- εἰδώλων] Ἱ. ϱ. [βπο]ᾗ Ῥεῖπςσ ἴπθ 
οπςο,] ἹΚκοερ γουγεε]νος {ποπ Ιο]αίγγ οϐ 6ΥΕΤΥ 
Κἰπά, απἀ 6Ν6ΤΥ αΡρτοαςἩ {ο 1, 66 ΒΘΠΒΟΠ. 
Τ]ιο ἁ μὴν πιαγ ϱε τεπάετοά ο δε {, Ἱπιροτίπα 8 
ΥΝΙ6] απά ΡΤαΥΟΓ {λαί {Π6Υ πιαΥ 4ο 8ο. 



ΙΟΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΤΠΟΣΤΟΛΟΤΎΥ 

ΡΣΠΗΙΣΤΟΊΙΗ καθοΙκΗ {ΕΥΤΕΡά4. 

| Ὁ ΠΡΕΣΕΣΤΕΡΟΣ 
ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ 

9 τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὴν 

Ε να / Δ ο ᾳ ο 9 - «ΑΝ νο 

ἐκλεκτη κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκγοις αύτης οὓς ἐγω 
2 Β ᾽ ’ ᾶρα 3 9 ’ ς Γ ’ 

οὐκ ἐγω µονος, αλλά καὶ παντες οὐ έγνωκοτες 
.. Ὁ 3 , ἡ ε ν 2 

αληῦθειαν την µένουσαν ἐν ημῖν, καὶ µε 
ς ο 3, 3 4 αυ . 3/ 5.6 ος / ἔλ »- 3 

ὃ ημών ἔσται εἰς τον αιωνα”. ἔσται μεῦθ Όμων χαρις, ἔλεος, ειρήνη, παρα 
. 32 ” -” - - σα Γ 

Φεου /Ιατρὸς, καὶ παρὰ Ικυρίου Πησου Χριστου του Τιου του Πατρος, 
η 2 ῃ κ Μ ττκ 
ἐν αληθείᾳ καὶ αγαπῃ. Ὁ 1ομη 13. 94, 

ἅ 15. 19. ο ὁ , ς/ «/ ω / - 3 

4 χάρην λίαν Ότι ευρηκα ἐκ τῶν τέκγων σου περιπατοῦντας ἐν ἁλη- Βρι, δ.. 
Γ Β , «| -” ’ 

ὅ Θεία, καθως ἐντολὴν ἐλαβομεν παρὰ τοῦ Πατρός. 
’ 2 ς ώ η ’ υ 3 3 εἳ ευ) 2 

σε, κυρία, οὐχ ως ἐντολην γραφων σοι καινην, αλλα ην εἴχομεν απ 

Ο8 να αα{θη{1οἷίν ο (Πῖς, απά (ο (]τὰ Πρίε- 
ἐς οἱ δι. ομπ, ἀουιδίς ννετο αἱ Πτςδί επίετίαϊπαςἆ; 
Ραῖ, α[Π[ετ πο οχαπ]]ηπίίοη, {Π6Υ Ίν6Γε, αἱ αη ΘΛΤΙΥ 
Ρετίοἀ, τεοεῖνεά α5δ οαποπίσα], απά αοσοτάἰησἰγ ατα 
αοίεὰ α5δ 5αοΏ ὮΥ υντ]ίεις οὗ {με 5εοοπἆ οθη{Υ. 
πάθεά Ὠαὶτ Ὠεῖησ αἲ Ητςί Ἱαρί ουί οῇ {πο «αποη 

30568, ΡΓοΡαΒΡΙΥ, ποί 5ο ΠΙΙΟΠ {Τοπ αΠΥ ορἰπίοη οΓ 
Ὠιοῖτ Ῥεῖπσ δριτίοςς, αξ [ποπ {Πεῖγ ῥγουῖίη, απά 
Ρεΐησ αἀάτεδεεά οΠ]Υ ἴο ὑπαϊυϊάμαίς, απά οΠ ο0ΟΠΙ- 
μάς ῥλάν {απηϊ]ίας εαῦ]θοίξ. ἜΤηαΐ ίΠ6εΥ ατα Ὀοί] 
Τοπ {πε 5απ1θ Ἰαπά (6 ἴπε Ὀε]ονεά Αροςί]ε,)) 18 
αὐαπάαπί]γ οἰθατ, 0ο} {ΠΟΙΠ {θε ΠΙΠΠΠΕΥ απά 5ίγΙ6, 
απά ἴπο θοπ{ἱπιθηί5; οὗ γη]οῖ {λος ΟΡ {]ιο 560- 
οπὰ Ερίεί]ο ατο Υ6ΕΓΥ αἱπι]]ατ {ο {θα οπε5 Γουπά ἵη 
Ώπα Βνεί ΒΠρὶκήο. ἸΙπάθεᾶ, ο ἀοβίρη 18 ΠΘαΓΙΥ ἴμα 
541168, απά ἴε οοϊποίάεηποςς νετγ {εφιθηί. Όη 
ἴπε ρ]ασο απάἀ ἀαία ο{ ἰΠῖ5 απά (λε (τὰ Ερὶςδί]ε 
ποϊλίης οετίαῖη ἶ5 ΚΠΟΥΝΗ. 

1. ὃ ποεσᾷ.] Α5 ἴἶνα ννογά πρεσβ. ΡΙΟΡΕΓΙΥ ἆθ- 
ποίθς δρπίο;, απᾶ αξ ί. οπή νναςδ (πε απουΡί- 
ο] {με «επίογ Αγοςί[ο, απά Ῥτγοῦαβ]γ ἰπε 5απίογ 
Οὐιρὶφίαπ, ννς ππαΥ (νι ιο Ῥορί (οπιπιεηί{α{οΓβ) 
βιρρο5ο Πίπι {ο Ἠανο Ῥεεηῃ σα]]εά ὃ πρεσβ. κατ᾽ 
ἐξοχὴῦ, νο] ννου]ά 8οοη ραθς Ἱπίο ἃ Κἰπά οῇ αρ- 
Λεἰαίζηο, 38 Πθετθ. Απά (παί {ο Αρορδίιο εποι]ά 
μφο Οίς, ἵπ Ρτο[εΓθηοςθ {ο Πΐς ΟΠ Π4ΤΗΕ, ἶ5 Ρρτοῦαᾶ- 
Ῥ]6, αἴπος Ἠθ Ίνα αοοιδίοπιθᾶ, [Τοπ πιοάθείγ, ίο 
ΦΊΡΡΥΕΣΣ Ἱε, 

--- ἐκλεκτῃ κυρία.] Όπ {λε 5εηςο οΓ {15 αἀάτεςς, 
οοηβἰἀεταδία ἀἰᾷετεπος ο{ ορἰπίοη οχὶςίς. Ἐτοπα 
ναί Βρ. ΜΙάάΙ. τεπιατίκς, 1 ποιά 5εεπ (παί 
οπ]ν ἔρο Ἱπίετρτείαίίοπς Ὠανο αηΥ 5επηθ]αποθ ος 
πας. 1. Τηαί Ὦγ ννλὶο]Ὦ ἔκλεκτῃ ἵ5 ίακεη αφ απ 
αἀ[εοίῖυο, απά τεηάἀφτεᾶ, “«{ο {θ «Ἠοβθη, εχοε]- 
Ἰεηί, ος (τα]γ ΟἨηϊκίαη Ταάγ.. Ὑει ἰίς, ΒΡ. 
ΜΙάά1. πιαϊπίαίης, γνοι]ά τοφιἶγο τῇ κυρίᾳ τῇ ἐκλ., 
οἵ αἲ Ἰεαςί τῃ ἐκλ.κ. Απά Ὠθ αἀορίς ίΠθ ΙΠί6ΓΡΓΙΘ- 
{αήοη ος {οςθ Ὕν]ο, α5 (Τοῖ., Ίγο]β, απἁ Ἰλ7είς., 
ἴακθ ἐκλ. 45 α ΏγοΡεΥ παπιε, {ο {λε Τ,αάγ Εο]θοία ; 
ψγμ]ο]ι πε επἀθανοιιγς {ο 5Πονή ἶ5 αποχοθρίίοπαΡ]θ 
η ροῖπί ο{ ΡΏταςδθο]οςΥ ; α 4119 οϐ Ἀοποιγ Γο]1ουν- 

Υοί,. Π. 4 7 

Ἡ ο ΤΝ ο 1 Τμεςς. ο) 9. 
1 Ρ»ι. 4. 8. αι νυν ερωτω | τόνο ο. Ἴ,θ, 

24 ἃ. 11, 28. 
8 4.91. 

ἵῃσ {1ο Ῥτοροί ΠαπΏς, απἆ ποί αἁπιῖπα πε Ατί- 
οἱα. Τ16 Ἱεαγπεά ΕΒτα]αίε, Ποἵνενεγ, αἀάμσεςδ πο 
εκαπιρ]ες οῇ ἐῑί[ες ο Ιιοποιγ ἵπ 5ΗεἩ ἃ ΡοδΙοη 
Ῥαΐ οΠΙγ οῇ παπιε οῇ ϱγο/[εβδίοπς. ἩΜΟΙΕΟΝΟΕ, 
ὧν πιςδί {μας οἰίμογ απἀογξίαπά τῆς ἐκλεκτῆς αἲ ἴπθ 
επά ο ί1ε ΕΒρϊςί]ε ἵπ α ἀἰβετεηί 5εηςα, οἵ 5Ἴρροβθ 
αποίΠιεγ βἰδίετ ο/ ἴ]ιο 8απιο Ίαπιο. 1ῃεδο Ψοἵάς, 
Ἰπάθεεά, Βρ. ΜΙά4Ι. ρτοροςθς {ο οαποεί, 45 ΔΡΗΤΙΟΙΙΒ. 
Βυΐ [ος {μαί (πετε ἶ5 ποῖ με Ἰεαδί απ{]οτιίγ; απἀ 
υπ] εαοἩ 15 Ῥγοάισες, 16 πηιςδί τείαῖη {1θ «οπ]- 
ΠΟΠ Ιπίετργεία{ίοη, απά 5αρροξο {πε Αροεί]ε ἴο 
πανε οπιίεᾶ ἴἶπε Ατίοϊιες ΥΠΙοΙ ΠΙαΥ νΕΤΥ Ὑ6Ι] 
Ῥο αοσοοιπίαεἆ {οΥ, βἰπος ΝἨθΓο οαἩ 5ΙΟἩ δοτί ος 
Ὀτον]ίγ ϱε 5ο αἰ]οναῦία αφ5 ἵπ {με [πεογρίίοης οϐ 
Ερὶεήοες Ί ἜΤ]μις νο αἀάτες {ο {ιογᾶ »ηοί 
ἴιο Τ,οτά : ειε αἀάίίοπ οῇ {θε Ῥτορος Παπ 51ρ- 
Ρ]γίησ {λα Ῥρ]ασς οὗ {με ἀαβπίίο ΑγίίσΙια. Τί 18 
{τας {αί {οτε 15 Ἠθίθ πο ΡΤΟΡΟΓ παπιε; Ὀιΐ ἴπο 
Αροβί]ο πηι]σηί οπι]{ ἰΠαί, α5 Πανίησ αἀάτεςςεά {19 
Ιείίες οη ἴπα ομίδιἀο νν]ίἩ {πο παπι οΓ ίπε Τιαάγ 
ἵπ αΙθδίίοῃ, 
1 το]αίῖνο οὓς αστοςθςθ Ιπ 5ρΊ56 ΨΙι Ὀοίῃ τέ- 

κνοις ἃπάἀ κυρίᾳ. Αί πάντες 5ΙΡΡΙΥ ἡμεῖς, ΥνΠΙο]ι 
ΒΘΘΠΠ5 ΠθοθΘβΒΦάΤΥ {ΟΠ {με ἡμῶν οῇ ἴπε νετςε Γο]- 
]ον1ησ, 

2. διὰ τὴν ἀλήθειαν ---αἰῶνα.] Ῥερεαί ἡμεῖς ἆγα- 
πῶμεν [ποπ {πε οοηίαεχί: “«Ύνο [1 εαγ] Ίούε γοια 
Ῥεσαιςθ οΕ (16 (τα(] (1.6. ίπθ ίγαε τε]Ισίοη) γνη]ο]ι 
τεππαἰπαίΏ ἵη 18, απά ΥΥ]] ενας τοπηπ!ῖη,) 

5. ἔσται.] Ἐιαίμτο {ο Ορί., ΡΥ Ἠεῦυταῖαπι. 
Ἐν ἀληβείᾳ καὶ ἀἁγ., “Ὁγ, οι ΨΙίΠ, Ἱπον]εάσε 
οῇ πο (ταίἩ, απά πιπίαα] Ἰονο,”. ΨΠετεῦγ να 
Ῥ]εεείησς απά ρταςθ5 ο{ ἄοά ννετο Ῥεδίονεά απά 
Ργεβογνε(. 

4. ἐχάρην --- ἀληθείᾳ.] Τηε 8εηςο ἵ5 “ΙΤ τε]οίοεά 
στοαί]Υ, Ὀεσαμδε [ {ουπά [5οπιε] οἱ {1γ ομΙ]άτεπ 
Πνίης Ἱη {λε [ρτο[εβεῖοη απά Ργαοίϊοθ οῇ] {1ο 
ἑυί], α5 ἵνα πανε Ι{ τενεα]εά {ο ας [τοις] ὀοδιβ 
Οτῖς(] ΡΥ ἄοά ίπε Εαίμες.” 

ὅ, 6. 3ε6 α Ἰπάτοά 5εηππιεπί αἱ 1 ζομπ Π, 7, 
8; απά Π. 18. ---, ἵνα ἀγαπῶμεν 5 5αρροβεἆ 
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ε2ομπ 16. Ἰο. ὸ» » , » - 2 , ο ντ πν . 
Ἱζομιθ.Ἡ. ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶώμεν ἄλληλους. " καὶ αυτη ἐστὶν η ἄγαπη, ἵνα περι- 6 

ς/ η Δ ς ” ᾽ ᾽ 3 ’ 
Αυτη ἐστὶν ή ἐντολη, καθώς Ίκου-- 

ἆ ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον 

νά ᾽ ) ) 3 - 

πατῶμεν κατὰ τὰς ἔντολάς αυτου. 
ἆ Μαιι. 94. 6 αν ἁσνδο νο ὁν αότω . .-- .. σατε απ αρχῆης, ἵνα ἐν αὖὐτῃ περιπατητε. 
2 Ρει. 2. Ἱ. ν ’ {5 » 3 . ᾿ ’ . 
Τ1ομη 5. 18,9, εἰς ΤΟΝ κόσμον, οἵ µὴ ομολογοῦντες Πησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί 

ἕ . ς , ο ο μα α ’ ς Ἀ 5’ ” οὗτος ἐστιν ο πλαάνος καὶ ὁ αντίχριστος. Έλεέπετε ἑαυτους, ἵνα µη δ 
3 , εν Π 3 η υ ’ 3 ’ -” 

ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. ! Πᾶς 9 
ς Γ ν ᾽ ; ώ ” ιο) - . ι 3 , . 

ο παραβαίνων καὶ µὴ µένων ἐν τῇ διδαχη τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει 

Γ1)οἱη ο. 93, 

- , Β ” ” ” υ ον Δ . , ᾽ 3 

0 µένων ἐν τὴ διδαχή τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τον Πατέρα καὶ τὸν 
΄ 2) / . ς 3 δρα 1. Πὸν ἔχει. ὅὃ Εζ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ 10 1 οοτ. 5. 11. 

ἄ 16. 22. 
σα]. 1. 8, 9. 
2 Τπι, ὃ. δι. 
Τι, 8. 10. 

Ἡ Γοἴνη 17. 13. 
1 ζομη 1. 4. 
ϐ ]ομη 18, 

’ ᾽ ’ ἁωά.. 3 ” 9 , .» ὦ Π γ νο νν» 

φέρει, µη λαμβάνετε αυτον εἰς οιχίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ µη Λλέγετε". 
ς η , 5, : Π : ο. -- ” . ων ” . 

ο γαρ λέγων αὐτῳ χαίρειν κοιγωγε; τοῖς ἔργοις αυτου τοῖς πογηροῖς. 11 
, ” ’ 3 3 ) ’ , 

 ΓΠολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβυυληθην διὰ χάρτου καὶ µέλανος ' 19 
..» « -- ὠ Ν ο πω , ' , - , ς 
αλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς υμᾶς, καὶ στόμα προς στὀµα λαλησαι, ἵνα η 

χαρὰ ἡμῶν ᾗ πεπληρωµένη. ᾿᾽Ασπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου 18 
. Γ » 3 ’ 

τής ἐκλεκτῆς. ἀμην. 

ίο ο α ἀε]ίοαίο πιοάε οῇ εκρτοθβδίοη ΓΟΓ ἐρ. ἵνα 
ἀγαπῆτε. ΒΥ ἀγαπ. ἀλλ. ἵ5 πηεαηΐ, α5 ἀτοῦΐας απἀ 
Ἠοδεηπιί]]ογ 5Ἰουν, 1ού6 οπ6 ἴο αποίΠοΓ. 

ΤΠ. ὅτι πολλοὶ --- σαρκί.] ΤΠϊ5 5εεπῃς {ο Ὦ6 οοη- 
πθοίαά ννί ν. ὁ, ἴῑε Ιπετππεαϊαίε νετςες Ρείησ, 
Ιῃ 8οιηθ ΠιθαδιΓθ, ρατεηί]θί]σα]: α. ᾱ. [ 1 τε- 
1οΐοεά ναί γοι απἁ γοιτ οΠΙ]άτεη ννα]κεά ἵπ ία 
{ταίπ, απά Γ οαηποί Όαί εχλογί γοι {ο οοπ{ίΙπΙθ 5ο 
ίο ἆο,] {οι πιαπγ ἀεσείνει» ατο αργοαά ἵπ λα 
πνοτ]ά, νο υν]] ποῖ αἱ]ονν λαί δεις Οτὶςί ας 
οοπιοθ Ιπ (πα Πο5μ5. Ι. ο. ἵπ {πο τοσα] Πάπα 
Παίμτθ. Οὗτός ἐστιν ὃ πλ., ᾱ. ᾱ. “« ναί Κἰπά οἳ 
Ρείδοῃ, Οἵ ΘΥ6ΙΥ 51οΏ Ῥδἵδοη, 5 έ]1ο ΚΙπά οϐ ἆε- 
οείνει [ πιθαῃ. 

8. βλέπετε ἕ.] {ΟΥ φυλάσσετε ἕ., πιἰπᾷ, ἰακο Ἠθοά 
{ο γοιΙ8ε]νθΒ. "Ίνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργ., «ὁ ἵπ 
οτάοτ {]ιαί νο [γοιγ (εαςΠετδ] πιαγ πο Ἰο5ο ος 
τθννατά.”. Αλλὰ μισθὸν πλ. ἀπολάβ. ἜΤΓηε 5εη5θ 
6εειης {ο Ῥο, “΄ ἰ]αΐ νο ΠΙΔΥ τοσοεῖνο ἴΠθ απιρ]θ 

τονγατά ννλ]οἩ 1 ασοταθ {ο 05, ΙΓ Υο οοπίιπαθ 
είοαά(αςί.”. ΤἩο πλήρη Ἠϊπί5 αἱ δοπιο τονατά 
ΝΥΠΙΟἨ {πο {ἴθασμετ Ὑγου]ά τεσεῖνο ἵπ {6 οὐ]ιοί 
οᾶδας; ΝΠΙΕΠ, Ιπάεαά, Ἡετε Ὀαίΐ ]αςδί, 5ἱπορ ἀῑδοι 
Ριες πΠαΥ αρορίαίΊζθε, απά Ὀτίης ἀἰξοτεαϊί οἩ ἴπθ 
πιαδίθτ, Ὑνέλοι{ 15 Ῥείησ {ο Ῥ]απηοῬ. 

9. Θεε 1 ὸοῦπ . 29. 
10. χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε.] ἉΧαίρειν λέγειν Ίνα 

α ΓΟΥΠΙ Ο/ δαἰμίαίίοπ, εχρτεςεῖνα οἱ Γἐεπαίη [εεῖ- 
ἴπος. Βαί α5 ἴηε τεοεϊν]ησ αΠΥ 5υ6Ἡ {δασμετ Ιπῖο 
ης Ποια, απά αἀάγεδεῖησ 5αοᾗ α δα)πίαίϊοπ, σοι]ά 
ποί Ῥυΐ ΙΠΙΡΙΥ 5οπιθ ἆεστεο οῇ αρρτουαίίοη απά 
οοιπίθηαπςοθ {ο Πὶς5 ἀοοίγίπθς, 8ο 1 ἶ5 Γοτριἀάθη 
ΒΥ ο Αροεί]ο; ἴποισὴ ὮΥ πο πιπθαπς ουί ο 4ΠΥ 
αποΠατ]ίαῦ]ο ἀἱεροδίίῖοπ {ον/ατάς 5ο] ρείδοΠς α8 
ἐπαϊυϊαάμα[ς. 

12. διὰ χάρτου καὶ µέλανος.] Α οτί ο{ ρτοτεγ 
ΡίαΙ Ρηταςε, α5 5ο ἶ8 στόµα πρὸς στόµα λαλῆσαι. 



ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΤΠΤΟΣΤΟΛΟΥ 

ΕΠΜΙΣΠΤΟΙΗ καθοαΙΚΗ ΤΡΙΤΗ. 

ι Ὁ ΠΡΕΣΗΥΤΕΡΟΣ Ταΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 
2 η ᾿ ’ »} ΄ 3 ον 9 ς ; ᾽ 

2 4γαπητε, περὶ παντων εὐχομαι σε ευοδουσθαι καὶ υγιαίνειν, καθως 
9 - / . ς ’ 

3 ευοδούταί σου η ψυχη. | ἐχάρην γὰρ λίαν, ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ {31985 4, 
’ ” 4] 9 Π 9 ή σα τλ 9 ; .ω 

4 μαρτυρουντων σου Τ)) αλΊυειᾳ, αυ» συ εν αλ Σιᾳ περιπατεις. μει- 

- [ 3 “, 3 5/ 3 ’ 3 ᾽ ῃ 3 3 Π 

ζοτέραν τούτων οὔκ ἔχω χαρᾶν, ἵνα ακούω τα ἐμά τέκνα ἐν αληθείᾳ 
ο 3 ' ο ω [ο μυ.) 44 Π 3 η 3 

ὅ περιπατουντα. -4γαπητὲ, πιστον ποιεις ὁ ἐαν εργάσῃ εις τους ἆδελ-- 
8 ῃ γ΄ ’ υ 3 ’ [ 

β φοὺς καὶ εἲς τοὺς ξένους, οἳ ἐμαρτύρησαν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνωπιον 
” ’ [ 3 » ς . 

-ἐκκλησίας" οὓς καλῶς ποιῆσεις προπέµψας αἀξίως τοῦ Θεοῦ. υπὲρ γὰρ 
δ .., ι 3 - 3 ω” Β 

8 τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. ημεῖς οὖν 
- Π 3 / ι) ’ / ν ’ υ] 

ὀφείλομεν ἄπολαμβανειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώωµμεῦο τ] 

9 ἀληθείᾳ. Ἔγραψα τῇ ἐκκλησίᾳ" ἄλλ᾽ 
ς ’ » νυν 

0 φιλοπρωτεύων αυτων «4ιοτρε- 
᾽ 3 3 ’ ς » ΔΝ - ο. 3/. ς , 9 -”- 3 

10 φὴς οὐκ ἐπιδέχεται ημάς. διὰ τοῦτο ἐαν ἔλθω, υπομνήσω αυτου τὰ 

ἔργα ἃ ποιεῖ  λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς" καὶ μὴ ἀρκούμενος 
οτε ’ »)  Ἡ Ε δέ 4 

ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτος ἐπιδέχεται τους 

Ο8 ελα αἶας {ο Ὑν]λοπι ἐπί Ἠρίδί]ο 15 αἀάταςς- 
εᾱ, Ἡς ΚΠΟΝ ποίμίπςσ, εχοερί {ποπ ἴπ5 Ἐρί5ί9. 
Νεϊίπες {ία ἀαΐε πο Ρ]ασθ οΓ {ηε Βρὶςί]ο ἶ5 α5οεί- 
ἰαϊπεά. Το ἀεδίσπι οῇ 1έ Ίνας {ο οοπηπιεπά (αι 
[ος Ἠΐ5 ΡεΓ5Θνεταηοςθ ἶπ {μα [αἱῃ, παπά 5 Ποδρί- 
{α11{γ {ο 8οπιθ Ολγίφίαπ ἰχανε]]6ί5, Νο ηαὰ οπ]]εἆ 
προηῃ Πἰπῃ. 

1. Βεε Νοί αί 2 ο] 1. 
"9, περὶ πάντων --- σου ἡ ψυχή.] “' αΌονε αἲ] {]ησς 

Ί Πατ] ννἰκ] απἀ Ῥταγ ναί ἴποα πιαγοξί Όο 
Ρτοβρετεά, απά ΕΠΙΟΥ Παα]έ] ο{ ῥοάψη, ΕΥΕΠ 15 ἴΥ 
φομ Ρτοβρετείμ.;. Τη περὶ ΤπαΥ Ὀε οοηδίτιεἆ 

᾿.Θἴ9λ6Υ υν] εὔχομαι, ΟΙ ΨΙ{ εὐοὸ. Βιί ἴ]νε ΓΟΓΠΙΘΥ 
18 {πο πποτοθ Ππίηταὶ πιοάθ. 0 περὶ 15 156 Ίη 
Ριπά. Ο]γπηρ. ΥΙ. 84. περὶ θνητῶν, απίε ΟΠΕ ΠΙΟΙ- 
ἰαΐε. Ἐὐοδοῦσθαι ΡτοροτΙΥ δἰσπίῇες {ο Ρο 5εί να] 
Γοτννατᾶ ΟΏ ΟΠ6)5 ΥΣ 2. {ο σο Ιπ οπο5 ΥναΥ 
ατὶσΏέ; 9. ἴο ε ΡτοβροΓοῦ6; α5 Η6Γ6 απά ἨοΠῃ. Ἱ. 
10. εἴπως ποτὲ εὐοδωθήσομαι. 

4. τούτων] {ΟΙ τούτου. "Ίνα, {ΟΙ ἢ ἵνα. Μειζοτ. 
Α ρτον]ποῖα] Γοτπι ΓΟΓ μείζονα. 

ὔ. πιστὸν ποιεῖς] 5οἳ]. ἔργον, “έ ἴιοι αοϊοςί ἵῃπ α 
ΤΙΔΠΏΘΥ ΟΤΙΙΥ οῇ {θ (1οεΡρεΙ.. 3ο ΤήθαΠ. οἶιεά 
ΡΥ ενα Οοπιπιεηίαίοτς, οὐχ 'Ἑλληνικὸν τοῦτο ποιεῖς. 

ϐ. ἐκκλησίας] Ἱ. 6. ΄΄ ἄιο Ολμτοῃ αἱ Βρῄῃοφυς. 
Προπ., ''ὈΥ φεπάίπσ {επι Γονατά απά Πε]ρίησ 
ἴπθιη οἨη {Πείγ ]ΟΙΓΠΘΥ.7 Ἀε9 ἸΝοίε αἲ Λος αγ. ὁ. 
᾿Αξίως τοῦ Θεοῦ, ἵπ ἃ ΠΙάΠΠΕΥ ΙΥΟΤίΠΥ οῇ επαί (οἆ 
Ὑηοςο 5εγναη{5 {Π6Υ ατε, απά Ἡο5ε (ο8ρε] {Πογ 
ΡτοαςἩ. (Ν6ινο.) 

7. ὑπὲρ τοῦ ὀνόμ.] 
σαµ5α, 1. 6. Οητὶιςύς, 

«6 {οτ 5 5ακε απά ἵῃπ Πὶ5 
Τη5 τε[εττίησ, α5 Τέ τηιςί, 

ἀδελφοὺς, καὶ τοὺς βουλομένους 

{ο Θεοῦ ΙπππθάΙαἴεΙΥ Ῥτεσεαῖπσ, Οητὶςί 5 οτε, α5 
ψγε]] α5 εἰδενετε, ἴΘγπιεά (105. ἨΜΠηδὲν λαμβ., 
ἔέ τοσεϊνίησ πο ΡραΥ [ποίμίηςρ ποτ {απ 5αρροτί] 
[οπι {ΠεῖΓ οοΠΥοεγί5.2 

9. ἔγραφα.] ἜΤπο 5εη5ο ἶ5 ἀἱδραίεά. Βαΐ ἵέ 
66Θ6ΠΗς Ρεςίΐ {ο γεπάεγ ΄΄ 1 Ἠανο ντε,” γΙή. αη 
Ηρ]ὶεί]ε {ο πο ΟΠΙΤοῃ αἱ Ίατσα, ο{ νΥη]ο]ι (αἴας 
Ίνα α ΠΠΘΠΙΡΘΣ, --- ΠΑΙΠΘΙΥ, {ο τεοσοοπιπιοπά {π6 
ῬτείΏπγεη αΏονο πιεηοπεά. Τε {Π1] 5εηεε, 
ΠΟΝΝΕΥΕΤ, 8ΕΘΠ5 {ο Ὀ6 {ῃαί εχρτοβεεά ΡΥ Ὁγ, 
ῬυτίοἨ: «ΙΤ πιεαπί ναί Ι Ἠανε υνγίεη ἴο ο 
αἀάτεβδεεά {ο {ο ΟΠΤοΠ.7 4 Τί αρρεαίθ (548 
Ῥτ. Βυιτίοη) {ποπ νΥ. ὃ, ϐ6, Όιαί ΑΟΠΙΘ ΡΘΓΡΟΠΘ 
Ἠαά σίνεη ί, 2οἩπ α σοοἆ αοοουηπί οῇ {πε αίαίθ 
ος {με 6Ἠατοῇ ἵπ {πε ρ]ασςθ Ὕπετε (αἷας Ἰϊγεά : 
Ώιεδε ΡεΙ5ΟΠ5 Ἡ6Υθ ΠΟΥ σοῖηρ αραῖπ {ο {ηθ 8Β4ΠΠΘ 
Ρίασα, απά ἱ. ἆομη 5επί {Πὶς Ἰείίετ ὮΥ {]ιθπῃ Τθ- 
οοπηππεηάϊπρ {πεπι {ο (ᾳἱ18. Ἠε Ἰαά ν]ς]ες {ο 
αἀάτεςς 1ΐ {ο {6 νν]ο]ε ΟΠατο]λΣ δαί Ῥιοίτερῃες 
ἀά ποί αἰ]ονν ία αιἰλογΙίγ οϐ οἱ. ζοῇμπ, απά τΤε- 
{ι5εᾷ {ο τεσεῖνε {θε Ρείεοπ5 τεοοπππεπάεά ὮΥ 
Ἠϊπα, 7. ΄Ο Φφιλοπρ. αὐτῶν, Ἱ. 6. ἴἩθ ππεπΙΏοτς οΓ {118 
ΟΠατοῃ. Ὑατίους οοη]οοίπτεος Ὠανε Ώθει Παζατά- 
εἆ οοποετηῖηςσ {ἰΠπὶ Ὠϊοίερηςβ; αἰΙ, Ἠονψενετ, 
ἀαείπίο οῇ Γοαπάαίϊίοη. Οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς, Ἱ. 6. 
τοίαςθς {ο τοσυοσηϊζε ΤΠΥ αὐ{]οτ{γ, οἱ αἰίεπά {ο 
ΠΥ αἀπποπΙΙοηῃΒ. 

10. ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα.] Α 5οΠοποᾶ, απἀ 
Ρογ]μαρς ργον]ποῖα] πιοάς οῇ εχργεβείῃς ΄ Τ εᾖα]! 
τεπιεπιΌογ [ίο τερτονε απἆ ρυπίςῃ Ἠΐπι Γοτ] 18 
[εν] υνογίκς.”. Θα 2 Οο. χα]. 2. ἐὰν ἔλθω, οὐ 
φείσοµαι. ΑΝ {ο {πε οαγ!] ταἰσεά Ἡροπ {ηε βεηί]- 
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κια]. 5.1. χωλυει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβαλλει. Τα. 1. 16, 
1 Ρει. 8. 11. 

ὃ Ι0ΗΝ 11--- 15. 

κ᾽αγαπητὲ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν, 1 
2 ᾽ η 3 ’ ς 3 ” ’ » - Β 5 ς ι - 

11ομη 9.6,49. ἀλλὰ τὸ ἆγαθόν. ο ἆγαύθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεου ἐστιν ο δὲ κακοποιῶν 
2 ες’ ᾽ ’ ’ ’ ς Ώ ’ 9 ς 3 

οὐχ ἕωρακε τον Θεον. «ημητρίιῳ µεµαρτυρηται υπο παντων, καὶ υπ 1 
» » ώ 3 , . 8 - ι » ν -- ο ς 

αὐτης τῆς αληθείας καὶ ημεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε οτι ἢ 

μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι. 

12 1ο 19. . ΠΓολλὰ εἶχον γράφει», ἆλλ᾽ οὐ θέλω διὰ µέλανος καὶ καλάμου σοι 18 
Ε] « 3 ῃ ω / ’ γράψαι᾽ ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ στόµα πρὸς στόµα λαλήσομεν. 14 

. 3 / : 3 Ρο, | 3 

Πιρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἳἵ φίλοι ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ 16 
» 
ο)ομα. 

ππεπί, Ιέ 15 οοπηρ]είεΙγ ονετίατηθᾶ ὉΥ ΤΟΥ. 
Καὶ ἐκ τῆς ἐκκλ. ἐκβ. Α5 Τΐ σαπ Πατά]γ Ρε δαρροβεά 
Ὠιαί Ὠιοίτερῃες ννουι]ἀ οχοοπιπηη]σαίο αΠΥ 0η6 
οὐ 5ο {νο]οις α Ρτοείοεχί, 1 ἶ5 Ὠοεί, νι Ηειπ., 
ϱατρ7., ἨἘοξεηπῃ., Ἱαερί5, απά πηοςδί τεσεπί Όοπι- 
ΙΙΘΠ/ΑἴΟΓΒ, {ο ἴαϊκα {ο 5εηςθ Ο6 ἐκ τῆς ἐκκλ. ἐκβ. 
{ο Ῥε, “«τοίαςος {ο τθσεῖνε ἴπεπι ας Ομτκίαης,) 
{Γοτ ἐποῖτ ας ἀεηγίης παπι Ποεριία)Ι(γ σοπηρε]]εὰ 
{παπα {ο σο ϱἱ5ονν/εΓο. 

11. μὴ τὸ κικὸν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν] “'ποί {ιο εν] 
οχαπηρ|α, Ὀιΐ {πα σοος :”) νΠΙοΠ 16 έΊνθη οοπβτπιεἁ 
Β} α νοϊσῃίγ «αγίησ, ἴ]ε {411 5επεε οῇ ννΙΙοῇ 56θεπης 
το ϱ6 {Π]ς: 6 Ἠο νο Ρρτασίίςος ναί ἶ5 σοοά, ε8- 
Ροο]α]]γ η ννοτκς οῇ Ῥεπενο]εηςε, ἶ5 [α 5οπ] οῇ 
6οά; Ἰε νν]ιο ριαοίἶδεθ αΠΥ 5οτί ο{ εν!], ἀοΐιι ποί 

[τεα]]γ] Κπον ἄοά ος τε]σίοπ, Ώεσαιςε ὮΥ 8 ας- 
11οπ5 Ἠε ΒΊΟΥ5 Πε ἶ5 ποί δεηείθ]ε ο{ Πῖς ου]σαίϊοπβ 
ο γ]τίαθ.) 

12. µεµαρτ. ὑπὸ πάντων] ''ηαβ α σοοᾷ {εείίπιο 
Ῥοτης ἴο Ἠΐπα ὮΥ α)].. 9εε Αοίβ χγΙ. 2. Ηεὺ. χ!, 
2. Τη ὑπ αυτῆς τῆς ἀλ. Όιοτε 15 απ αειμίὸ αἰοίωπη, 
πο {ο Ὦθ {0ο ΠΙΙΕΠ Ῥτοβδοά οἩ. {Τί πιεαηΒ, 38 
(α1ρ1. εκρ]αἶῃβ, Γε {μᾶ. 

15. οἳ φίλοι --- κατ ὄνομα.] Τηε 5εηεε 19 υγε]] 
εκργαςςεεά ὉΥ Μτ. Ηο]άεη, βιίαβ]γ {ο {πε πιοᾶθ 
ος Ιη{ετργεία{ίοη βασσεείεὰ ὮΥ πιο ἵπ Ῥεο. 8γη., 
α5 [οουνς: “Οι [Ιεπάς [ποτε] εα]αίο {ΠεῬ. 
πεεί ους [πεπᾶς [υν] (μεε] ὉΥ παπι; {, 9. 
βενετα]1γ απάἀ Ιπάϊνιάμα]]Υ. 



ΙΟΥΔΑ ΤῬΟΥ ΑΤΠΟΣΤΟΔΟΊΥ 

ΕΗΙΣΤΟΙΗ καθοιΙΙκΗ. 

Ι. πΤἹογή4Σ Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ιακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ πλικοθ. 16. 
ἕ οπη 17. 1. 

είς]. 19. 9 α, - -- » ’ κ... 3/. ς κά Ά 

ϱ Πατρὺ ἡγιασμένοις καὶ Ιησού Χριστῳ τετηρηµένοις κλητοῖς ' ἔλεος ὑμῖν 1}οι.1.5. 

καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνῦ εη. 

Πε απ(ΠοπίίοΙίγ οἳ είς Ερίρί]ο ννας αἱ Πτδί 

οσ]]εὰ ἵπ απεδίίου : Ῥαΐ, α[ιετ ἆπο οχαπη]παίοῦ, 1ὲ 

Ὕνας, αἲ 4η Θ4ΠΙΥ Ρετίοἀ, τοσεῖνεὰ Ιπίο ἴπε «αποι 
οἱ Βοπίρίατε; απά αοοοτάίησ]Υ 15 αποἰεὰ αδ σεπι]- 

ἴπε Ὁγ Γεγι]]ίαα, ΟΊεπιεης5 ΑΙεσ., Οµἱσεῃπ, απά 

οἴποτ οατ]γ ΕαίΙ6γς. Ίπ ποτ, 1{5 αιϊπεηΗοΙίγ 
ηαβ Ώθθηῃ ονίποεά ΡΥ γατίοις ΥΥΓΙ{6Γ5, Γγοπα ννποπι 
απ αἀππϊταῦ]ο 5ΙΠΙΠΙΣΤΥ ἶ5 σίνεη ὮΥ ΜΥ. Ηογηθ. 
Τ]ο νυγ]ίεν εἴγ]ος Ππηδε]{ πε Ὀτοί]μει οῇ ἆφαπιοῬ 

εἶιε Ἰο5, νο ννα5 {1ο Βἰκ]ορ οἱ ογαφαίειι. Της 
Ἡςδ ννας οπθ ο{ {1ε οοιβίπ5 ο Ολτὶςί. Ἠο Ίναςδ 80Π 
οὗ Αἱρμεις, απά να 5ιτπαπιεά Τπαάάσιαςς οἑ 
Τιεῦδαι5; απά οπθ ο {ἶε (πνε]νο Αροβίε». ΟΕ 
Ένα ραγήοπ]αι ο Π5 [ο α[ίετ 5 Ῥγεδθπος νέα 
(πε ἀῑκοίρ]ες οἨη {ο ἆαγ οἩ Ῥεπίεσοςί, Ψθ Ἠανο 
Ἰε]ε ος πο οθτίπἰπ ἱπ[οτπαίίοη. 1 ἶ5 ρτοραρ]θ 
Οναί Ἶνο τοππαϊπθἁ {ογ 50ΠΠ6 πιο ἵπ {εταδα]επη, 
Ρτθασβμίης ἴμθ (.ο8ρε1 {ο {Ἠθ δν: Όαΐ (]λαί α{τεγ- 
Ἱνατάς, αξ {μα ἴτοιρ]ες οἳ ἑπάφα 688 9Ἠ, Ἠθ 
απἰτίθά {πε οοπΠ!τΥ, απά Ὑνεηΐ {ο ΡΓΕΔΕΠ 1 (305- 
Ρο] ορ οουη{τίε5. ΕΒοο]εδαδίῖσαὶ Τγαςἱ- 
ἔομ Ἰπέοιης ας, ἐμαῖ η ργεασ]ιεὰ ἵπ Αταδία, θγτία, 
Μεκοροίαπηία, απἆ Ῥετβία: Ιπάεεά, {ο Ῥγτίαις 
ΕΕ] οἰαίπι ΠΙπη ας {πεῖγ Αροςίο. Όροι {πα πλοία, 
Ώιεγθ 866ΙΏ5 ΘΥΘΤΥ ΤΘΠΡΟΠ {0 51ρρο5θ {λαῖ, αἴτε 
Πΐς Ἰδανίπσ οαάφα, πο ἀεά]οαίεά Ἠὶ5 οναπρε|ίσα] 
Ἰαῦοιγ5 οἩίθαβΥ {ο Πὶ5 οἵνη οοιΠίτΥπθη, απά ϱδ- 
Ρεοῖαϊ]γ ἴοβο ἐαί ννεγο οαἱ]οὰ οἳ ἴπο [αδίενπ 
Πἱερεγείοη; ῬτοῦαῦΙγ ἰτεαάϊπσ ἵπ {9 ἵερς ο Βὲ. 
Ῥεΐος, «Ίο 8686/15, ἑονναγάς (ο οἱο5δο οῇ Πὶς Ιί6, 
{ο Πανο ἀονοίεά Πἰπιβθ]{ {ο ἠναί Πα]ά. Τη Γποῖ, να 
πιαΥ τεα5οπαῦ]γ 5Ἴρροςο {μαί ης Ὕνας Πγεί α 6οαά- 
1πίο ννλί, απά α[ίογννατάς ίππο μεσεδδογ {ο, {παί 
Ἀροβεί]ε, π ἴπο ευαηρε]ἰχίηρ οἳ να Εαδίετη ΕΡἱ8- 
Ρθγβίοῃ; Ἰπδί αφ Ῥί. Ί]ιοπιας, ΡτοῦαΏΙγ ραδδίησ 
ογετ {ποπ Αταρία {ο Ηιπάοορίαη, ονυαησε]ἰτεά αἲ 
Ιθαθί {πε οµίεγη ρατί (οα]]εά ένα [δλεεεαπ) οῇ λαῖ 
ρτεαί Ῥοπίηκα]α. Τ]αί Βίέ. δαάε ἀῑά οοσΡΥ {πα 
3Όονο Πο]ά, ἶ5 οοπβτγιπθά ὉΥ με δίτοπσ αἰπη]αγΙ{γ 
(ΠαΥ, ενεη οοἰπο]άθπςς) Ὀδίνεεῃ {5 Ερὶδίιο απἆ 
Ὠιαί οἳ Βέ. Ῥεΐετ: απά υγ] Ὀεεί 5ετνο {ο αοοουηί 
[οτ, απἀ ΠΙΟΤΘΟΥΘΙ 5ἰτθησίπθεη {πο ογἰάσπορ {οἵ 
-- ααλεπ{1οΙ(γ οϐ, ελα Ἠρὶ5ίθ. ες Ιπίτοά. ίο 

εί. 
ΟΡ Ίνα Ῥίαςε Πεγο ἐπὶ Βρϊςί]α ννας υγ] ίεη Ὑηθ 

Κπονν ποίισ. Όη Τ8 εχαοί ἀαίε, ὧε Ίθατηεά αἴθ 
ῦΥ πο πιθαῃΠς αστοθά. ΒοΠ6, α5 Ὀγ. Τωατάπετ απἀ 
Μτ, Ἠοτπε, αξεἰσηϊησ Ιί {ο Α. Ρ. 055 οἱΠείβ, α 
Ὦτ. ΜΗ, α5 Ἰαΐο ας 90: απά 80ΠΠς6 8Υεῃ {οναγᾷ5 
Όνο οἶο56 οὗ {νο βγεί οεπίατΥ. ΤΠ 5 ἀϊου]ε, 
ποί Ἱπιροβείθ]α, {ο κ αΠΥ Ρτεοίεο Ρογίοά. Βιαί 
ἔπετο 19 Πη]ε ἁοιοε ἐπαέ {πε ραγ/η ἀπίος αδείσπεἆ 
πτε {αἱ5ο απ απ[ουπάςἀ. οπά γαῖ ια αγσαπιθηί5 

4 Ἡ 

πτσεά ὮΥ Ῥτ. ΜΙΙ] ({γοιη {1ο οιγοιπηδίπποο οἩ {]ιθ 
{α]9α ἴαασς[μείβ πιεηί]οπεᾶ ὮΥ Ῥί. Ρεΐετ α5 αθοιμί το 
σοπιθ, Ὀείησ ἀεδοτίρεά ὮΥ Βί. ὅαπάε α5 αοϊμα[ίη 
6ος: απά [Τοπ {με οοἱησϊάεποο Ῥείνεει {8 
Ερϊδί]ο απά 2 Ρεΐ. (6, .) νν]] βοατοθΙγ ααίλοτίζε 
δο Ίαΐε α ἀαΐε ας 90, 5{1]] 1955 ίμε οἶο5θ οΓ {1ο βγεί 
οεπίτΥ. ΤΠοισ, α[τετ αἲ1, (παί 15 ἴατ Πκε]ίεγ {ο 
ρ9 {Πε ΐταε ἀαΐε {απ απΥ ο{ ιο οατίή οπθ8. Απά 
ννς Ώανε ΘΥΘΕΓΥ ΤΘά5ΟΠ {ο {ΠΠ {μαί ίΠε Αροβί]α 
1νες {ο α γετγ αἀναποεά αρθ. ῥΒισᾳ, ἴοο, 18 ο0η- 
Πτπιεά Ὁγ ναί ΑΡιαατασίας {ε]]ς ας, (παί ἴπθ 
Ῥεδεῃ. 9ΥΤ. Υειδίοη (ρτοῦαβΙγ ο έλα Οά Γεεία 
πιθη{) γγας πιαάς ἵπ {με {πιο οῇ ϱέ. δαά6, απά ὮΥ 
Π5 απ(λοτί{γ {ος έπα αςε οἳ {πε Οτιεπία] 0ματσῄῃες, 
ο ταίμετ {Πε [αδίεητι Πἱδρεγδίοπ; 4πιοπσ ἨΝΠοπη, 
πο ἀοιβί, ίπε Ερίξί]ε {ο πο Ηεῦτεννς Ιπ 3ΥΤΟ- 
ΟΠα]άεε Παὰ Ῥεεπ οἰτοι]αίεά, απά ΡρτοῦαβΙγ α 
ταπε]αίοη οὗ 2 Ῥεΐετ Ἱπίο {Πε 8απιεθ Ιαησμαᾶσθ 
(5εε {πε Ππίτοάιςίίοη {ο {μαί Ερὶςί]6). 

ΥΨΙΠι τεδρεοί {ο {λε ἀεδίσπ οἱ ες Ερίφί]α, 
ΠΙαΥ ευ{ῆσς {ο καγ, ἴπαί 1έ 5 ῬγεοίςεΙΥ {ο 5απηθ 
5 {μαί οῇ (πο εεοοπά Ερὶκί]ε οῇ Ῥεΐετ. ἸΙπίο {πα 
ἀϊδριαίεά αιεςίίοπ, ἐο «υ]ιοπι αάάγεδεεᾶ, ἶ οπηποί 
οηίθτ. ΤΙ νι] οπἱγ οὔδετνε, (]αί {Γοπι {λε αἴσι]- 
πιοηί5 απά εχαππρ]6Β Ρείηρ οΠΙΕβΥ {αἰκεῃ {οπη οὖν 
8Η Βοτϊρίατα, ἴπετο 5 ΘΥΘΤΥ ΤΕΑΡΟΠ {ο 5αρροςό « 
(νι Εδίας, ἸΜπίβίας, ἩἨαπιπι., Βεηβδοῃ, απά 
Μο]άεπΠαιες) ἐῑπαί Πέ νναςδ, ἰ(ποισῃ αἀάτεεδεά {ο 
Οήείίαπς οσεπεγα[ίη, Ἰπτεπάεά οδρεοίαἰ{η [οι ια 
«οιυἱδ ΟἨτὶςάαπς. Απά, οοηβἰἀθτίησ {παί 1 ἴς 
ντηίοη ἵῃπ (Τοεῖς, 1 πιαξί πανε Ώεεῃ ΓοΥ {ο Ἐγεςί- 
επι ἨΏἱδρειβδίοη, α5 ΕΙ] αξ {ιο Εαξίετη. ἨΒεαγίπσ 
Ίη πι]πά, ίοο, ΐ. ο αἀάϱ)5 οἶοβε οοπηθοίοἩπ ΥΠ 
Ώιο Εαδίετη Τἱδρεγδίο, Τέ ΠπαΥ 5εεπα ποί Ἱππρτοῦ- 
αΌ]α {ἶιαί Ία Γογππεά α Όγτο-0Πα]άθο Ὑετεῖοι ο 
1{ {ογ ἴπο π9ε οῇ {ποςε «/ουϊςα ΟΗτὶδίαπε Υπο ἀῑά 
ποί απάετείαπά (πΤεείς. 

Οµπ λε δίήε οϐ {ο Ἠρίὶεί]ο {Πε τοαἆαι 18 16- 
{εττοὰ {ο απ αΌ]ε Τἱβερτίαίίοη ο{ ΤΙΑῦΕΜΑΝΝ; 4 
Ἰθατπεά Ὀπίεῃ ἀϊνίπε, Ί/πο, α {6Υ’ γθατς ασο, ριῦ- 
δῃεά απ εἰαθοταίο οοπιϊηεηίατγ οη {Πῖ Ερϊρί]ο. 
Ἠο οοηβ]ἀετς Τί υΥΙίἩ τείετοποθ {ο {Πθ {ιγεε σγοαί 
γοηηκῖίος ΠΟΥ ἴ]ε οταί{ος, ({οτ ηε τερατάς {ῃῖς Ερί8- 
ὧε ας Ῥε]οησίηπσ ταίἸετ {ο ἴῑε ογαίοτῖεαί αι {ο 
ΔΠΥ οίμει βρεοῖθ5 οῇ υτ]ίπσ,) ΠαΠΠΕΙΥ, ἴπυεπίῖο, 
αἱκροδίίοη, (οἵ αγγαησεπηθηί,) απά εἰοεμῖοπ. ἴπ 
αἰ] οἳ ἴΠεςο {με Ἰεαγποά Τἱβεετίαίογ επούνς {ἐ]αί 
οἱ, Σα46 ἶδ υγε]] νεγεες ; ΠαΥ, ἰμαί πε οσσαδΙοπαΙ]γ 
τἶσες {ο α Πεϊσ]ί ποί ϱαβΙ]Υ {ο Ὀε Ῥατα]]ε]εά. ὨἨο 
βοῦνς {ναί ἴἶνο (τθε]ς 18, προῃ {μα Ὑποία, ρτε: 
απά (αί, αἰίλοισ] ᾖήοεπ ννοτάδ ατα Ἠετο Γοαπά 
νΠίοὮ οσο πονηετε ε]εε ἵῃπ έπο Ν. Τ., Υεί {1ιεγ 
Το 5ο] αξ αγ αἀπιῖταβ]γ αἀαρίεά {ο {πο 6οπιρΓθ 
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η ΡΡΙ]. 1. 27. 
1 Τΐπι, 1. 18. 
4 6. 12, 
2 Τΐπῃ. 4. 7. 
οβοπι. 9. 2ἱ, 29. 
τι, 1. 16. 
1 Ρει. 2. 8. 
2Ροει, 9.1, 9,19. 

Ναπι. 14. 29, 
δ. 

4 26. 64, 65. 
Ἐκα]. 106. 26. 
1 Οοτ, 10. 6. 
Ηευ. 8. 18, 19. 
ᾳ 2 ολη 8. 44, 
2 Ρει. 2. 4. 
τ6εη. 19. 24. 
Ῥευι, 29. 29. 
{εα. 19. 19. 

Ἠος. 11. 8. 
Απιοε 4. 1]. 
Ίομκο 1Τ. 99. 
2 ει. 2. 6. 

Πθηείοη 6Υεη ο{ {16 απ]θαγηςά, α5 Ὀείηρ ἵῃ σεπετα] 
Ῥογτουνθά {ποπ {λε Ίάεας απἀ πιοάες ος (Πίπκίης 
ο{ οοπΙπποη {6. 

1. τοῖς ἐν Θεῷ Πατρὶ ἡγ.] Εαπϊνα]εηί {ο ἡγιασμέ- 
νοι ἐν Χριστῷ αἲ 1 Όοτ. 1. 2, “ παε ΟΠτὶδήαης.) 
Τετηρ., Ἱ. 6. Κερί 5ἰθαἀ[αςί ἵπ να ΓαἩ {ο νο] 
Ώιεγ αά Όδεῃ σα]]εᾷ Ὁγ ἴΠο σταςο οῇ ἀοά. Όπ 
κλητ. 966 Νοΐίθ οηπ ἨΜαίΐ. κκ. 16. Υ. 2. οοπίαϊηςθ αη 
Αρορίο]ο εα]αίαίίοη, Ιἶκε 1 Ρεί. 1. 2. 

5. πᾶσαν σπουδὴν --- πίστει] Τπε 5εΠ56ο6 ἵ5: 
«έννπεπ 1 ππαᾶς 1 ΠΙΥ εατπεδί Ῥυδίποςς {ο Ὑπ]ίθ 
πηίο γοι οοποετηίησ {Πο ΟΟΠΙΠΙΟΠ βα]ναίίοῃ, Ἰ 
(ποισΠΏί 1έ ποοά(α] {ο ΙἸηπβετί απ εχΠοτία![ίοἩ, ελαί 
γοι «που]ά Ζ6α]οιδΙγ ίτῖνε {οί {πε Ργεδεγναἴ]οη 
οῇ πα [αλ νΥΠ]ο] ννας ΓΟΓΠΙΕΤΙΥ ἀε]ίνετεά {ο {Πε 
φαΐηίς.. ὙΠΠΙ] σπουδὴν ποιούµενος ΟΟΠΠΡΑΤ6 2 Ρεί. 
1. 6. σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντε. ΥΝΙ{1ι {πε 
ηεχί Ψνοτάς ΥΜείς. οοίπραΓες 2 Μαοος. Ισ. 21. ἀναγ- 
καῖον ἡγησάμην φροντίσαι τῆς κοινῆς πάντων ἀσφαλείας. 
Ἔπαγων. τῇ πίστει, {ΟΥ ἀγων. ἐπὶ τῃ π., “«ἰο βαίτῖνα 
ΘαΓΠ68/1Υ {ος {ο [Η{1, πετε οα]]εά ἡ κοινὴ σωτηρία 
Ώεσαιςο {]ε φα]ναίίοη 1{ Πο]ά ουί Ίνα οΟΠΙΠΙΟΠ {ο 
α]] πα(ίἶοης, απά αἰ] οἶαβςες ογ οοπά1{1οη8 οἳ ππεῃ. 
966 Νοίθ οη Ρμί]επι, δ. Όπ ἅπαξ, οοπιρατθ 2 Ρεί. 
πα. 21. 

4. παρεισέδυσαν ---- οἱ πάλαι προγεγ.] Τηε προγεγρ. 
18 δυρροςεἀ {ο Ῥε α /ογεπφῖο ἵΘτΙα, απάἀ ία εκ- 
ΡΙΘΡΦΙΟΠ οἱ προγεγ. ἐς κρίσιν ίο ἀεποίο ἴποςφε οἶίεά {ο 
ἐγίαί Ὦγ Ῥοβίϊησ πρ (είτ ΠαπῃθΒ, ΟΓ ος Ὑνηοςθ 
ὨᾶΙΩΘΦ ΨθΓε Ροδίεά αρ, α8 τεφυ]τεά εἰς κρῖμα, ΓΟΥ 
εοπαεπιπα(ἶοπ απά ραπἰεππηεηί, ἜΤ]θγο πιαγ Ρε 4η 
α]ηδίοῃ {ο οἰίπετ ος Ροίῃ οΓίεςε. 9ο 2 Ρεί. ΙΙ. ὃ. 
οἷς τὸ κρῖμα οὐκ ἀργεῖ. ἜΤ]ε ΕΧΡΙΘΡΕΙΟΠ, {μεγεί[οτα, 
ἀοεθ ποί ΙΠΙΡΙΥ αηγ ῬγεάεΦέϊπαίίοπ οἱ (θ Ρ6ΙΡΟΠ8, 
Ῥιΐέ πιετεΙΥ Ἱπιροτίβ ἰμαί ἴΠ6γ ετο Ἰοηρ αἶπορ 
(Γογείοίά, απἀ ἴΠαετεβργ ἀεδὶίσπαίοᾶ, 35 ΡΟΤΡΟΠ5 ΝΟ 
βπου]ά εα/ετ. Τοῦτο τὸ κρῖμα, 1. 6. 5ασ] α ριπἰδῃ- 
πιθηί 48 {6 Αροβί]θ ρτοσθεςς {ο βίαΐε, υγ. ὅ --- Ἱ, 
11, 15. Τὴν τοῦ Θεοῦ --- ἀσέλγ., “« Νο αὔαδο {]ε 
ρτασῖοις ἀἱβρεηβαίίοπ οΕ {με (1οβΡε] [πιεαηί {ο εη- 
οοιτασο γυἰτίαο απά οχοτίίοπ, απά Ῥτοπιοία Ἰο]]- 
Π6βε] ΙΠίο απ οοσαδίοή ΟΓ ]αβοΐνίοµδηθςς.”. Οοπι- 
Ρατο 1 Ρα, 1, 16. Τ]ε ρείεοπ8 ἵπ ααεβίίοη ({16 
{α]5ο (θας16Γ8 80 ΦίΓΟΠΡΙΥ οθηβυτεά ὮΥ Αί. Ῥεΐογ 
παπά ἱ. {οἩπ) αθακεά (4ο Ρτοπιΐςο ΟΡ ΠΙΘΓΟΥ {ο 
Ώπα ρεη]ίοπέ, απἆ ας κε ἲη Ειαί ΠἹεΓΟΥ π8 Ἠαν- 
ἴπσ πο ἨΗπλ]{5, απά α5 οχίοπάΊπρ 6νεῃ {ο ππτοροπίθἆ 
πο ΙΠΓΟΓΦάΚΘΠ 8ἱΠ. Μετατ. αἰσπίβος {ο αἱίθί 4ΠΥ 
Ὠνίπσ {τοῖα Τί οτἰσὶπαὶ ΡΙΤΡΟΡΘ, --- απᾶ, ἵπ α βριι- 
ταίινο 86Π56, {0 αὐιδο. Τὸν µόνον --- Χριστόν. 
Όια Θεὸν Ίπθτο Ὃο ρθηπι]ῃθ, {ο δεσπότην Θεὸν απά 
Κύριον (ποσοτάἶπρ {ο να απο οῇ Μτ. θματρ απά 
Ῥρ. ΜΙάάΙ.) πιαςί Ὃο απἀοτείοοά ο{ οπθ ῬθΓΒδοῃ, 
-π 15 ἆοπο Ὀγ ο Ἁγτίας απά Οορίο Ἐταπβ]αἴοίΒ,) 

ζόφον τετήρηκεν "ὡς Σύδομα 

10ΡΕ, ὃ --- Τ. 

” . [ ιά εαο . ” ο 

΄Ηγαπητοὶ, πᾶσαν σπουδἠν ποιούµενος γράφειν υμῖν περὶ τῆς κοινῆς 3 
΄ ’ ο πω ω - 

σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσοχον γράψαι ὑμῖν παρακαλὠν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ 
Γη ε ΄ ρ ’ ”” 

ἅπαξ παραδοθείση τοῖς αγίοις πίστει. ”Παρεισέδυσα» γαρ τινες ἄν- 4 
΄ νά Ἱ η ο] 2 . 1 

Όρωποι, οἵ πάλαι προγεγραμµένοι εἰς τοῦτο τὸ αρῖμα, ασεβεῖς, τὴν 
.. - - ’ 3 Π ) ’ 

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν µετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν µονον δε- 
ς . 3 3 3 ’ ς 

σπότην [ Θεὸν ] καὶ ύριον ἡμῶν ἸΙησοῦν Χριστον ἀργούμενοι. ὃ Τπο- ὅ 
- Π 1 ” ’ .] [ή ς - [4] ξ -” 5 ς ’ ᾽ 

μνῆσαι δὲ ὑμᾶς ῥούλομαι, ειδοτας υμᾶς, απαξ τοῦτο, οτι ο Κύριος λαον 
” [ή η) κ) ’ 3 ’ ώ 

ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἄπωλεσεν 
ᾳ 3 , 3 ’ ) . . 3 υ 3 ) .) ’ 

ἀγγέλους τε τοὺς µὴ τηρήσαντας την ἑαυτῶν αρχή», ἄλλα απολιπόντας 6 
3 3, 3 [ή 3 ῃ / ς , ὃ ω ῑδί. ς . 

τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης ημέρας, δεσμοῖς αῑδίοις Όπο 
Δ ιά »Σς 9 ς 8 2» 4 ΄ 

καὶ Τοµοθῥα, καὶ αἳ περὶ αυτᾶας πολεις, Ἱ 

1, 6. “ ἀεηγίπς οί οηΙΥ Τ,οτὰ ἀοἆ, ᾖεδις (ητῖςί,” [ 
Οοπιρ. 2 Ρεί. Π]. 1 --- 5, απά Νοίθ. 

δ. ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς --- τοῦτο.] 1 ἵς ποί απἰέρ 
αστεεά γη ννπαί ἅπαξ 15 ἵο Ῥε οοηείταθά, απά 
ν/ηαί {1ο 86ηςοθ 56. Φοππς Ἰ]οΐπ 16 Π ὑπομνῆσαι 
οοηβίτα]ησ {μας : ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι ἅπ 
τοῦτο, καΐπερ εἰδότας ὑμᾶς. Τηας Τέ πιαγ 6 τεῃ 
ἀθτεᾶ, “« Τ νηςδῃ οπςθ πποτθ {ο τεπιϊπά γοι ο 1Π18, 
ὑποισ] γε Κπονν 1. Οίπετς ]οἷπ ἴ ντ εἰδότας, 
ἵπ {Πε 56µ5ς, “ίποιρλ γοι αἰτεαάγ πουν 1; 
νηίςἩ 15 οετίαἰπ]γ {Πα πιογθ παίυτα] οοηδίταςο{ἶομ 
Ὀα{ ας (αί εἰσπίβοσί]οη ΟΓ ἅπαξ 9 ποῖ {411Υ ρτονεά, 
Ι Ρτε[εγ {λε {ΟΓΠΙΕΥ νἰ6ύΨ, απά Ἰανε ροϊπίθα γη] 
Ὀγ. Βιγίοη, Ὕν]ο γνε]] ραταρηταςες (πας: “έ Τ νη]ς] 
{ο τεπηϊίπά γοι, (πους] Υγοι αἰγεαάγ Κπον ση 1 
ΝΙΦΗΏ οηΏςθ Πποτθ {ο τεπι]πά Υοι οἱ {]β,’ Ας ίο 
{με 86η5ες /ογπιεγίή, ΟΙ επἐϊγείιψ, αδετῖρεὰ ὮΥ 8οπιθ 
{ο ἅπαξ, ἴπεγ οαπηοί Ἠετε Ὦε αἀπι]τεά. ἘΤοὺς μὴ 
πιστ. 1 {ΟΥ ἀπειθήσαντας (οοπἹρατθ Ἠεῦ. ἰν. 2.) 
ππρε]]εΓ ρτοάιοίησ ἀἰδορεάίεπος. ᾽Απώλεσε. ο, 
ιο Αρορί]ε Ιπί]πιαίθς, ἀοά υν]]] ἀθαὶ νι {αΐ9α 
ΟτὶςίΙαη. ΡΓΟΓΕΒΕΟΙΒ. 

6. τοὺς μὴ τηρ. τὴν ἑ. ἀ.] Ἀοπς ἁουοί εχἰςίς 48 
{ο {πε 5εη8θ ΟΓ τὴν ἀρχὴν ἑαυτῶν : ν/ΠῖοὮ {η ΘαΓ- 
116 Οοπηπιεπίαί{οτς Ιπ σεπεταὶ εχρ]αίπ “΄ {πείτ βιδί 
βίαΐα͵’΄ (6 Ιαΐεγ οηπθς, “'(ἰείτ ογἱρῖπαὶ ἀῑσπί(γ ;” 
α. ᾱ. “« ἀῑά ποί ρτεβετνο {Πεῖτ Ρτεγορα({Ίνεβ ἂ5δ 8ΟΠ8 
οἡ οά, απἀ (πε οτἱρίπα] οχκοε]]επος γα ννλίο]ι 
(16γ ννογο οτθαίθἆ, {ίΠ6 (ταίἩ απά Ἠο]ίπεςς ετεαίεά 
νηὮ ἐπεπι.. Της νίευν οῇ {1 5εηςε ἶ5 ἑαρροτίεά 
Ὁ} πα ααἰΠπογΙγ οὗ Ογτ], απά ἶ5 οεγίαϊηΙΥ πιογθ 
ασγοθαδ]ε {ο {ο µ5ας Ιοᾳεπάἱ απά {ηε οοπίεχί, 
Οµπ (ής νΥπο]ε ρᾶδδασε, 5εο Νοίερ αἱ 2 Ρεί. Π. 4 --- 
10. Οἰκητήριον ἵδ Ὀγ 8οΠΠ6 βαρροθεά {ο ΠἹθαη, 
ἔέ ΕΙιαῖχ ρτορετ Παδιίαίἶοπ [1π Ππεανθη],” α πιείαρΏος 
νΠΙοἩ ΓαατππαπΏ (ΥγΙ 8οΠ16 τθᾶδοη) {Πίπ]κ 4θ- 
τινθά {τοπη ΤΙΠΑΥΝΑΥ 8ἰανθΒ. ἜΤ]α ννοτά, Ποννευος 
9 ρεί οχρ]αϊηοά Ὦγ Βδηδοη, βο]]θις., απά οἱμοτα, 
ἔ6 Ελθῖτ ΟΣΥΠ ΡτοροΓ οέπαἑίοπε, πο πρίἰγίης {ο α 
Πϊρ]ιετ].” Ἐἰς κρίσιν µ. ἡ., Ὁ} Ἰγρα]]ασε {ΟΥ εἰς 
ἡμέραν κρίσεως, 2 Ρα. ΠΠ. 9. 

--- δεσμοῖς ---- τετήρηκεν.] ᾽ Όπ ἴνε Ῥ]ταςεο] 
966 Νοίες αἲ ὁ Ρεί. Ἠαπ]είη (α τεσεηί Εάῑίοτο 
Όι]5 Ερίϊκί]ο) ἶ5 οῇ ορἰπίοη ναί (ῖς γνας ἰακοπ 
{Τοπ απ ΑΡΟΟΤΥΡΗαΙ Ῥοοκ. Βυιί Τ 5εο πο πεςεθ- 
βἰίν Γογ 5ο] α ερροβίήοπ. Το ας {ο ννογάθ 
ο) ΤμαάταηΠ: ὁ Ηἰκίοτίαπα ατοἰίτοτ νετὸ ρεκίαπα, 
πορίς οπηπίπο Ἱποορη]ίαπ, Ὁπάς ἰππία (οπεῦτα 
Ἠαιά Γιοἰ]ὸ ἀἰκοιίοπάα, οὗ Ἠϊδίοτια ρεῖδος απίι- 
απ ἰ{α 15 πο ΙΙαπῃ. 

Τ. αἱ περ. α. π.] Ἱ. ϱ. ἴἶο οἰγουπη]ασεπί οἶ[ῖθι οἳ 
ΑΛάπιαἩ, Ζεὐοῖπα, απά Ζοατ. Τ]6ϱ τούτοις ΤΘΓΕΙΑ ἴ0 
ιο ὑπ]ιαδίίαπές ο{ ποςδθ οἱ{165, ὉΥ {ο ἤσατθ πρὸς τὸ 
σημµαινόμενον. ἼἼο ννοτάς ἀπελθ. ὁ. σ. ἑ. 3Τθ 6χθ 

σοίῖσα] οῇ ἴἶνο ἐκπορν. (ία ἑτέρας σα ρκὸς 18 ΥΕΤΥ 
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Ὁ ο’ ’ ’ ’ 3 - δι Ὁ 
τον οµοιον τούτοις τροπον ἐκποργευσασαι, καὶ απελθοῦσαι οπισω σαρκος 

Π κ. - . ς ’ 

8 ἑτέρας, πρὀκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην υπέχουσαι. 8 "Ὁμοίως 52Ρεἱ. 2, 10,11. 

. , τ ᾽ Π , ν ; . 

᾿μέντοι καὶ οὗτοι, ἐνυπνιαζόμενοι, σάρκα μὲν µιαίνουσι, αυριοτητα δὲ 
- 1 -” ’ Π - 

9 αὐετοῦσι, δόξας δὲ ῥλασφημουσι.. 
- , ; / - ου , ; 

τῷ «4ιαβόλῳ διακφινοµενος, διελέγετο πεφὶ τοῦ ΛΙωῦσέως σωματος, 

... πα κα «Τα, 10.1 ΠΟ δὲ Ἰ{ιχαηλ ο ἀρχάγγελος, ΟΤὲ κο Ἱ, - 
 Ζαςη. 8. 2. 

οὐκ 5Ρει.5. 11. 
εν. 12. 7. 

:. ὂ. / ώ » ο . } Π ολλ το 4 νο ’ ͵ 

ἐτολμησε κρισυ’ επεΥεγκειν ῥλασφημίας, αλ ΣΙπΕΥ πιτιµησαι σο 
τ νε) ῃ 2 κ ” 3 ς/ πι 

α. Κύριος! " Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν. οὐκ οἴδασι ῥλασφημοῦσιν ουα δὲ φυ- 3 Ρει. 3. 1. 
- 5 .) .. - μ ΄ ) ’ ’ 

11 σικῶς, ὡς τα ἄλογα ζωα, ἐπίστανται, ἐν τούτοις φύείρονται. 
ο ο δο α 

9.. Τ, 91. "να «/ ο ὅωιω » κο τν , » ’ ” π ἄ 
αὐτοῖς ! ὅτι τῇ οδῷ τοῦ Ναϊὶν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνη τοῦ ἨῬαλααμ ο γει. ὁ 16, 

Ας -. ’ » 2 - ο 3 , 
µισθου ἐξεχυνησα», καὶ τὴ αντιλογίᾳ του Ιορὲ ἄπωλοντο. . 

γ τ Πῃ 3 3 ” 3 ΄ ς ῃ 

12 Οὐτοί εισιν ἐν ταῖς ἆγαπαις υμων 
] ο , ΄ ς ᾽ 3 Π 

βως, ἑαυτους ποιµαίνοντες  νεφέλαι ἄνυδροι, υπὸ ἀνέμων 

εἰσπίβοαπί) α5 ἀποίῖης αἰΙ 5οτί5 οἳ απο]εαηποῬ. 
966 9 Ρεί. Πἱ. 4. απἀ Νοίθ. Δεῖγμα 8 {ΟΥ ὡς παρά- 
δειγµα. 3ο Ὁ Μαοο. οἰίεὰ Ὦ} Ἠοδεηπῃ. σὺ ---- Σοδο- 
μίτας πυρὶ καὶ θείῳ κατέφλεξας, παράδειγµα τοῖς ἐπι- 
γινοµένοις καταστήσας. 'Γ{ο Ἱπιροτί ο{ αἰωνίου ἶ5 ἵῃ- 
Ἱπάιοίοις]γ Ἰον/ετεὰ ὮΥ 8ενεταἰ τεοθηί ΟΟΠΙΠΙΕΙ- 
ἰαΐοις. με {α11 8εηςο Ιπίεπάεά Ὦγ ἴ]ε Αρορί]ε 
βοεπῃς {ο Ὀο {λίς5: “ΤΠεγ ατο ρΙβ]Ιο]γ 8αί Γοτί]ῃ 
ος απ ουετ]αςίῖησ εκαππρ]ε [ίη Οπεῖγ Πετγ ἀεβίγιο- 
Ποπ] οἱ ἴπε ριπἰμπιεηί ἀοά 5οπιείπηες ΙηβΙοίς 
{ος δἰπ ἵπ ἐὶς νγοτ]ἀ: νΥπΙοῇ 15 Όαί α {αἰηί ἴγρο ος 
Όναί ννπ]ο Ἡςθ Παλ τεδετνεά [ΟΥ {1ο πεχί.  Φεο 
Ῥτοῦ. Φίματς Ὠἱβδετίαίίοπ οἳ Επίατο Ρυπίδαπηεηί, 
Ρ. 61. 5αα. 

8. ὁμοίως ---βλασφ.] Ῥεηπάες: «Τη κα παη- 
πετ, ποϊνηλδίαπάϊπσ [5δισομ αγά] εκαππρ]θς οΕ 
Ρυπ]δμιπεηπί ατα πε]ά ου] {πεςε ἀγεαπιεις ἀθῃ]ο 
Ώιο Πας [νι] Ἰεννάπεςς], δεί αἱ πουσηί σονείη- 
ππθηί, απά τεν]ι]ε ἀϊση][ίες. θε 2 Ρεί. Π. 10, 11. 
Νο ἀϊβιοι]{γ Ἰετο ργεδεηίς Ιΐ5ε][, εχοερί ἵη ἑνυ- 
πνιαζόµενοι, ΝΠίος πο οἰάετ Οοπηπιεπίαίοι 5ρ- 
Ροβεάἀ {ο αἱ]αάε {ο ένα οὔδεμγε ἄγεαπι ος πε Ρεί- 
5οπ5 ἵπ αιαεβδίίομ. ἜΤ{]8, Ἰούνανετ, ἴ5 Ἠαγςῃ απά 
Ερίά. πε Ὀοδεί Εχροβί{ους, {τοπη Βεζα απά (Τοῖ., 
ἄονη έο Ηαπ]είη απά Τ,αΙΓΠΙαΠΗ, αΓθ ]18{1γ ασγοεεὀ, 
Έλαί {να ἴεγπι πηιςί Ὃο {ακεη Ίη α Γσπγαίυε 3861156, 
ἀεποίϊηρ {Πο ρἰνίησ ν/αΥ {ο Ιά]ε απάἆ ἀε]ιςκίνε {απ- 

:οἱες, ρτοπιϊδίησ {Π6πιςε]νες βοοιΙΓΙ{Υ απά αοεερί- 
.απος ἵῃ 6ΟΙΥΘΘ5 ΝΠΙΟΠ {θ (.οβ6ρε] ἀϊδα]]οινς. Τ,εςς 
’ Ρετρ]εχῖίγ νου] πανε ργεςεηίος 1ἱ5οἱΓ{ο {πε Οοπι- 
: πηεηίαϊοτς, Ὠπά {πο ΕάῑίοΓς ροϊπίεά {πα ννοτά οῇ, 
35 Ι Ἠανο ἀοπο. Τὴηΐς, Ιπάθεά, 5 τεαιῖτοά ὮΥ 
αοον, Όιο ννοτά δίαπάϊησ {ΟΥ οἳ ἐνυπνιάζονται. 
ο {ια ῬθβεΠ. 3Υτ., “« ααἱ ἵπ 5δοπηπΙο Ιππαρίηαῃ- 

έαγ. 
9. ὃ δὲ Μιχαὴλ, ὅτο.] Πε οοπποχίοπ πιαγ 

Ῥε {ας (πασεά: ΄Τμο (ποείος Ἱπιίαίο τηε 
{α]]εη αησεὶς ἵπ {πεῖτ τεῦε]]οις 86ροεςῄῃες απά 
οοπἀποί; Ὀπίέ {πο Ατγε]-απασεί νι] αΠοτά ἴΊλεπι α 
Ῥοίίογ εχαππρ]θ, πο, 6ὖθη απάετ {ηε στεαίθεῖ ΡίΟ- 
νοσα/ίίο, τε[αςοἆ {ο Ρτοποιποσθ α Παγ8] δεηίεησθ 
οὗ οοπἀεπιπαίιοη ασαϊηςί α {α]εῃπ αρἰγ. «1 
(6αΥς ὨΤοάάγ.) {πα αησε] ἀῑά ποί τα] εὖεη ασαϊηςί 
έπο ἀεν]], Που πιαςὮ 155 οασ]Ώί νο ασαϊἰηδί ΠἹθῃ 
η αι{ΠποΓΙ{γ, εΥεῃ δαρροβδίησ {Παπ ἵπ 6οπΠθ {(Πίπσς 
{ο Ῥεμανε απηἱςς.. Το ἆο 1{ {πετο[οτο ἩΝΠθῃ {16Υ 
Ῥεμανο νγε]], πιαςί Ῥε αη οὔεπος Υεί πΠοΓθ ασσα- 
ιναίεά. 

ΤΗΙ8 19 5αρροδεά ὮΥ πιοδί τεοεπί 6οπιπιεπία- 
ἴοτς {ο Ἠανε Όεεη ἀετῖνεά {τοπ απ Αροοτγρ]ῃα 
Ῥου]ς (πουν; Ἰο5ί), σα]]εά {1ε ἀνάβασις Μωῦσέως ; 
παπά {ο Ἠανο Ώθεη ππετα]γ Ιπίγοάιοεά Ὦγ Β8:. ο αάα 
38 αη Ἰηβίταςίνο {αῦ]ε, δετνίηςσ {ο Ἱ]]αδίταίο (ο 

1 ὁοἱνη ὃ, 12. 

ιά ΄ 7 ’ 
/ . ’ Ο-Υ Ῥτον. 5, ΠΜ, σπιλαδες, συνευωχούμενοι ἀφό ὅ οι ὁ 1, Ἱῇ, 

κε [ά 

παραφερο- 

ἀοοίτίπε Ἱη ααθβίίοη, {παί ννο οασ]Ώέ ποί {ο βροα] 
ον! οἳ ἀἱρηι[θες. Βιί ἴ ἶ ἀῑΠου]ί ἵο Ῥε]ενε 
ἠναί απ΄ Ἱπερίγεά Αροβί]ο νυου]ά επίοτοθ Πὶδ ἆοο- 
{ίηθ ΡΥ α πιετε [αῦία; απἀ Ἱπάεεά 1 19 ογἰάεπ{]Υ 
πιεηί]οηθά, ποί αφ α /αδίε, Ὀυίαβα Γαοί. 369 ΙΝοίθ 
οἨ ν. 14, 16. 

10. Τηϊς νεγεε οοπίαἰῃς {ιο 8απΏς δεη/{πιεηί 8 
2Ρε{ί. ΠΠ. 12. ππετο 59οθ Νοίθ. ΤΠ φυσικῶς ἐπίσταν- 
ται Νε Ἠανε α Ῥἰαϊπεγ εΧΡΓΕΒΘΙΟΠ ἴπαπ ναί α5εά 
αἱ 2 Ρεί. Τ]ο 56η8ο ἶ5: ΄6 νμΙοἩ {ΠεΥ Κπονυ ὮΥ 
παίυτα] ἹπεΙποί,” ος {πε Ιππρι]θοβ οῇ αρρε{ίε απά 
ΡαΡδίοη. 

11 ---12. Θεο 2 Ρεϊ. ΠΠ. 15 --- 17. απά ἸΝοίθν. 
Τῃ πλάνῃ --- ἐξεχ. ἜΤ]ε 5επεε ἶ5, ΄΄ ΤΠευγ Ἱπιρείι- 
ΟΙ5ΙΥ τιδῃ προῃ {πο 8ἱΠ οοπιπηϊτίεά ὮΥ Βα]ασπι 
{ου {πε Ίμογε ο{ σαϊης” 1.6. 45 ηε οχοίίεἀ {πε 
Ρεορ]ε {ο νογεάοπι Υψ ἴπε ἸΜοαβίίες, --- 5ο 
{εΥ, (μγοισῃ Ίουε οἱ Ί1ογς, εποούταρε (ΟΗγὶδί]απς 
ἱπ οατΠα] Ἰαθί. ᾿Αντιλογίᾳ Ἠετο ἀοποίες τεῦε]- 
Ίιοη, οἱ Ἱπευτγεοίίοη; α βἰρηίβοαίίοη ο νίο] 
Τατ. αἀάαοεςδ απ οκαπηρ]θ {ΤοΠη {1ο Ῥτοίεναπσ 
/αοοῦἱ ν. 9. 

---εἶσιν ἐν ταῖς ἀγάπαις ---ποιμ.] ἜΤηε 5εηςο 15, 
6«Ἴ]εῬε ννγείο]ες αΓε δροί5 απά α ἀϊδοταςε {ο γοις 
1ονε-[εαδί5; ν]ιεη {1εγ {εαδί νι γοι {ο αη εκ- 
ο655, Πο 5Πον/5 πο Τονθγθποθ {ο (αοᾱ, οἱ τοσαγἁ 
{ο πιαπ.. Όπ ίµεςε 4σαρα 5εο α Ιεατπεά Ὠἱ8δ- 
εοτίαίἶοη ο{ Ν. 6. Κὶδί, Παατ]επι, 1890, απά οπθ 
οῇ γαπ Ἠεησε[Ά ἆε Βοπογαπι ΟΟοΠπΙΠΙΙΠΙΟΠΕ, 
ν/πετο αί Ρ. 20. ηε τεί[ετς (πε ογἰσ]η οῇ {πε Ασαρεβ 
ο {πε ννοτάς οἱ ΟΠιτῖεί, Τμακε σχ!ν. 19. ἈΣπιλάδες 
9 Ὦγ πιαπΥ Ιθατπεά Οοπιππεηίαίους ἴακθεη οΓ ΤοςΚ8 
:οἩ {πο εαγ[ασθ ο {ῃΠο 56α. ὧῶθο Ἰλοί5. απ Τ,ατΙῃ. 
Της 5εη5ο, ΠΟΝΥ6ΝΘΥ, ΥΥοι]ά Ιπνο]νε 5αοἩ Ιποοῃ- 
στι]ίγ οϐ σατοα, ἐλαί Ἱέ ΠπαΥ Ὦε Ῥοίΐίετ {0 τείαϊη 
{πο οοπτποη Ιπίετργεία{]οπ 6 δροίς,”. ἶιο σπῖλοι ο{ 
οί. Ῥεΐευ: ννηίο] 15 αἀορίεά Ὦν Έετα, (ατοῖ. Βεη- 
5οη, Πεπηςίθγῃ., Βομπείά., απά Ύγαξξεεηβρετσ. Συν- 
ευωχ., Ἀπά ποι.. ατα Νοπηϊπαἰνὶ ροηάεηίο5. μα 
ἀφόβως 866ΙΠ5 {ο ΊηΘαΠ {μαί {Π6Υ Ἠανε πο «ΟποθΗτὲ 
αΌοαί αΠΥ Ῥηΐ {επικε]ναος. Ὁοπιρατο α ἸΙπάτεά 
Ρήξεασθ Ίη ΕΖεΚ. χχχὶν. δ. Τ]ε ἑαυτοὺς 15 επι- 
2/ιαξίσαἰ. 
δν μα ἄνυδροι.] “« Τμεςε Ιωαίεγίεςς εἰοιαᾶς 

(6αγς Ἠοβεηπι.) ατα α Πί επιῦ]επι οῇ {Πα [αἱ 
ίθαςἩθίς, ΝΠο Ρργοπιίθεά πιπαοὮ οῇ εναηρε]ίσοα] 
ἑαίἩ απά ρατίίγ, Όαέ ρετΓογπιεά Π{έ]ε ννογί]γ ο{ 
ια εἶτ]α : 7 α. ᾱ. ΄΄ Α8 ο]οιάς οαττῖεά αΌοιί ἵπ ἐθ 
αἶτ, θυΐ ἀενο]ά οἳ νγαΐετ, ο ποί πουτίφ]ι {λε δαγί] 5 
---60 {1656 Ὀοαρίοτς Ἠάττγ αὐουί, ργοπηϊδίησ πποἩ, 
Ῥαΐ ροτ(οτπιῖησ Ηέέ]Ε, απά ἀοῖησ πο Ρεπεβί νν]αί- 
ενοτ.” Τήπαθ α ρτονετῦ ἵπ Βολμα]ίεης) ΑπίμοΙορ, 
ΒαΥ5, “ ουσίας 5ἶπθ ορετθ εδί αἱ πυρος βἶπο Ρ] 
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µεναι δένδρα φιοπωρινά, ἄκαρπα, δὶς ἀποῦθανόντα, ἐκριζωῦ έντα ' 
«5 [ρα. 57. 10. 
8 .εη, ὃ. 18. 
Ώαη, 7. 10. 
Αςείς 1]. ΤΠ. 
1 Τμεςς. 1. 10. 

- ῖ ς , ν , η] .- , 
πλανηται, οι ο ζοφος του οσκοτους εις [τὸν } αιωνα τετηρηται. 

, ”/ ’ ῃ . υ « -” 3 ’ " 2 , 

κύματα ἄγρια Φαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τας ἑσυτων αιόχυνας" αστερες 19 
3 / 

π ’ ᾽ ’ ’ 3 ν 3 ) ο Ἡ , ή 

Ἐν εσ δν  Προεφήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἕόδομος ἀπὸ -ἀδὰμ, Ινὼὠχ, λέγων "1 Εεν. 1. Τ. 

γία.΄. ΕΟΓ περιφερόµεναι, ΙΠΔΗΥ Μ395., ΥΕΙΡΙΟΠΒ, 
απά οατ]ν ΕάΙ1οµ5 Ἠανθ παραφ., ΝΠΙΕΙ ηαδ Όεεη 
αἀορίοά ὃν αἱπιοςί αἲ] τς Ἰλάπίους [Γοιῦ Ἠγ/είς. {ο 
Ὑαίοτ. Βιαΐ ἴμο οοΙΙΠΙΟΠ τθοσδίης Ππαγ, α[ετ α]], 
υε {ο τῖση{ οηθ. Ὠ6ο Ηευ. κ. 9. 

--- δένδρα Φθινοπωρινά] "Τμϊ6 ἵδ {ο ο πΠάθί- 
είοοἀ οἱ {Γ665, α5 {6Υγ ατθ αἱ {πα οπά οὗ απ, 
ψηλοί Ίοανος ος Γαί. Τ]ετο 8εΘΠῃ5 1ο ϱο α 
οἰἴπιαα. Ιπ δένδρα φθινοπωρινὰ, ἄκαρπα, ὃὶς ἀποθωανόντα, 
ἐκριζώθεντα. Έλα ὃς ἀποθανόντα 8 εχρ]αϊπεὰ ΡΥ 
Ίνα Ῥοξί Οοπηπιεηίαϊοῖς, ἀουῦίΙγ, 1. 6. α[ίοσεί]ιετ 
ἀεπά. Βυῖ ἴΊπογθ 8ΕΘΙΗΒ. ΛΠ αἱ]αδίοη {0 {6 Ρτθ- 
οθάίπρ ἴθγιης, νο ἀεποίοθ ΟΠΙΥ ἴΠοβο ῥάΡΥΕΠ, 
5ο] ΟΠΊΥ {5 [αγ α11να. 36ος ΒΘΕΗΡΟΠ απά ΜπαοΚη. 
1Π {ια ἐκριζωθέντα Να Ἠανε ἴΠε αρεα ΟΡ Όιε εἰ]- 
ππακ; [ος οϐ (τος αρτοοίαὰ {λετε «απ Ὀθ Πο ΠΙΟΓΘ 
Ἠορε οἳ {γέ, 

Τ]ο αχρΓοεξξίοηΏ κύματα ἄγρια ἵ5δ ἃ Ν6ΤΥ υπηςυαἱ 
οπ6: Ὀυίΐ Ι{ οσσιγς ἵπ ἡςά. χὶν. 1. πε Οοπι- 
πιθηίαίοτς τομηστ]ς, ναί ἄγριος 5 8ΟΝΤΟΘΙΥ ενεΓ 
αρρ]ἱοὰ {ο ἱπαπίπιαίο οὐ]οεῖς. Ὑεί 1 Ἠανο ποίἰεά 
πο Γοἱ]ονῖπσ οχκαππρ]α ἴπ ἨΗετοάοί. ΥΠ. 19. νὺζ 
πολλὸν ἦν ἔτι ἀγριωτέρη, τοσούτῳ ὅσῳ ἐν πελάγει 
Φερομένοισι ἐπέπιπτε. Ἐπαφρίζοντα ἵ8 α5ια]1γ Υ6η- 
ἀθτοά αεςριωπαπίος. /[οαπιῖις ο (α5 ἴΕ 1 νετ 
ἐξαφρ., Νο] οσσμτς ἵπ «9δεβμγ]. Ασαπι. 1094. 
αἱματηρὸν ἐξαφροίζεσθαι μένος). Ἰ Ῥτε[ετ, «6 Γοαπι- 
ης αρ,” νἰᾖ. οἩ νε 8ΊοΥθ; ἴμε ἄφρος Ὀεῖησ ποί 
οηἱγ (μα /οαπι ο{ ἴηε 8εα, Ὀαῖ (45 νο βπὰ ὮΥ ἴπο 
Βο]ιο]. οπ Ηοπι. Ἡ. Ο. 6326.) ἴἶιο τὸ χορτῶδες τῆς 
θαλάσσης ἀπόβλημα, ἴλε 10γθοί, ΟΥ 56α-Ν664ςΒ, ὅτο. 
ΗΤΟΝΝΠ αρ ΟΠ με 5εαπ-θ]οτθ. Απά {5 Π]ηβίταίες 
Ώιε αἰσχύνας ]η5ί αἴϊεγ. ἘοἨ, 8 ία ντος] 15 ίπθ 
το[αςο ΟΕ {ια 86ᾳ, 50 Ἠ6Γ6 {6 Γοο]ξῃ απά οΏΌβοεπα 
ἀϊδοοιιςθς (11ο αἰσχύνας Εεῖης ΠσΏΙΙΥ 5αρροβεά 
ΡΥγ Βοβεηπῃ. {ο ἀεποίο {Πο αἰσχρολογίαι, ἴπε ΒΙΠ]- 
ηεςς απά Γοο]δή {α]]κίησ πιεηί]οπεά Ὁγ ἱ. Ῥαι]) 
ν/Π]ο] ίποςς Ῥογ5δοης βδροιίεά {οτί ἰ]είτ δ]απιε. 
6οππρατε ἴδα. Ἰν, 20. 
Τ]ε οκρΓθΒΘΙΟΠ ἀστέρες πλανῆται ἵ5 οπρἰαίποᾶ ὮΥ 

{ο ἁστέρες διαθέοντες, απᾶ α]]αάες {ο (νο 1ρατιάρη- 
ἴπο απδοίί[εά Ἰαδιίδ οϐ ἴἼλοδο (6ασςῄετς (οα]]εά 
δίατς, ἄοςοοτά]ησ {ο ο αυ]ςει Ιπιασθτγ) ενετ ο {λα 
νναίο]ι {ο στα(Ι(γ (εῖτ αρρείᾳίθς. 

14, 15. Τ]οβο νεγςες Ἰανε ποὺν Όεεῃ αἲ Ἰοησί]ι 
Ώτουοά {ο Ὀε οἶίεὰ {τοπι απ Αροοτγρ]αΙ] Όουκ οϐ 
Ἠποςῇ, οὔεπ αποίεᾷ Ὦγ ἴἶνα Επαί]ογς (566 Εαῦγ, 
0οά. Ῥδοιά. Υ. Τ. νο. 1. Ρ. 1600.), απά νν ο] ννας 
βαρροβεἆ {ο νο Ἰοεί, Ὀαί Ἰιας Ἰαΐε]ν Όθδεῃ ἀἰδοονεγ- 
οἆ ἵπ απ ολ λορίο Ὑοαγδίοη, απά οἀ[ίθά, νι α 
αηβ]αίίοηῦ, Ὁγ ΑΌρ. Ταπτεησθ, Οχ[οτὰ, 15321, νν]ιο 
Γ6[ΘΥ9 {6 οοπροβΠἶοἩ {ο ιο {ἶπιο οῇ Ἠοτοςά (ια 
ἄτοαί. Νοϊννβίαπάϊηρ 115, Ποννενοτ, Νΐτ. Ποτπθ 
ππαἰηίαίης ναί οί, δα46 ἀἱά ποί οποίο [τοπ 4ΠΥ 
Μοοί; οχίαπί ἵπ Ἠἱ5 ἆαγ ριτροτίίηπσ {ο Ἠανο Ὠθθῃ 
νυτηίεπ Ὦγ Ἐποσ], απά ΠΚ νο ΠΙΣΥ ταίίοῃ- 
π1γ οοπο]αάαο ναί πάς α]ίοτοά ια ἱταδιίοῃ- 
αἱ Απίοζηινίαπ Ῥτορῃεογ οῇ ποσο, απἀθτ ἴ]ια 
ἀϊτεσίίοη οϐ νο Ἱπ[α]]ρ]ο βρίτί, πο ἵνα {ο 
ρυι]ἀο (επι Ἱπίο αἲὶ (αλλ. Βαΐ πολίπσ βΙτε]Υ 
οαπ Ὀ6 Πποτο Ἠατδ] απά Γατ-[οίσ]ιαά ἔπαν υπή5 ε4ρ- 
Ροβ/{οπ, απά {νο νατρα] σοοϊποϊάσπος ΟΥΘΓΙΙΠΑ 4ΠΥ 
ΒΙΟ ποίίοῃ. Οετίαϊπ]γ πο αποίίπσ [τοι ἴπο 
ῬουΚ Ἱπ αωαβίίοι νν]] Ὁγ πο πιοαῃς Ἰηνα]]άαίο ἴ]νο 
ρεηιπθηεθς οῇ ἴ]α Ερίεί]ε: [Ότ πο Αροβί]ε”8 
αποίῖηρ {οπι Ἐποσμ΄ς, 48 α οτί νο] νναδ 19- 
βεϊυεά ὮΥ ιο εν αφ 8ο], ΙΙ πο Ίπνο]νθ 8 

Ἱπδρίταίίοη ; δἱπςος {Πε ρτοπηίκε ο{ Ρργεκετνίης {πε 
Αροεί]ε5 {οπι εττΟΥ, απἀ σα]άϊπσ (νεπι Ἰπίο αἲὶ 
αίμα, πηαςί ο απἀετείοος, τοι ἠἰπααίίοπ, ἴο 
ΊηθαΠ αἲ] ΘΙΓΟΥ οῇ απ εοπδεπεπεε, απά αἲὶ τα 
ὑπεροτίαπί {ο ]ιε Ῥιγγροδε οἱ δαυαίϊῖοπ. ἈΝονν πετθ 
θνε Αροεί]ε’5 αιοίαίίοη ρ]νεβ πο οΙΤΓΕΠΟΥ {ο ἵπι- 
Ροδίατα; θρρεοἰα]1γ ΙΓ Ἠ5 ν/οτὰς Ὦε Ῥτγορετ]γ ἵη- 
(ετρτείεά, ννλίσ, 1 αρρτεµεπά, (Πεγ Ἠανε ποῖ 
αω]ίε Ῥοεμπ. Τ]9 8εη8ε 86εΠῃ5 βΙπηρΙΥ ἴοῦε; “ Το 
Ώνερε [ι. 6. βΙςἩ αφ {Ἴες5ε] ΕποςἩ (ία κφενεηίἩ 
ίτοπι ΑάαπΠι) αἱξο Ρτορ]μεςίιεά (1. ο. [ογείο]ά) {νε 
{αίο οῇ Ιποοτγίσιθ]ε βἴππετς Ιπ ἴηθςε Υ’/ογς, “' Βε- 
πο]ά, ὅτο. τοπ ἴθ αὐτῶν, Ἀονενετ, ἰπίΦ αρ- 
Ρεατς {ο Ἠανε Ώθεπ ποῖ, 5ἰτιο(ΙΥ ερεακίησ, α φιο- 
ἑαίίοπ, Οἱ απ αρρίϊεαίίοπ. Τη Αρορί]ε, πιεαπίησ 
{ο αρΡΙΥ νπαΐ ννας φαϊά ὉΥ Ἐποςῇ {ο έπο Απιεάϊ]α- 
νίαηΏς, {ο {πα ΒΙΠΠΘΙΓ5 ΟΓ Ἠΐ5 ΟΝΠ ασε: ἵπ Ἰἶκε 
ΠΙΠΠΏΠΘΤ α5 οἳΓ ΒανΙοιγ δαῖᾷ απίο {πε ῬοτίρεςῬ απἀ 
Ῥματίφεςς, ““ Υε!] ΠαίἩ Εδαῖας Ρτορμεε]εὰ οὗ γοι 
Ἠγροοτίίες, ας ἴέ 15 υτ{ίεπ, ἆο. Απά 5ο ϱαἶα- 
Ρας, ἴ]α Πἰση-ρτϊεςί, 15 εαἷὰ {ο πανε ΄΄ ρτορ]ιεδῖεᾶ 
ἠναί 9 εδ απου]ά ἀῑε [ος έμαί παίίοη  (ομη κ]. 
61.) Ῥεοαιδθ Ἰθε εροκο αδ (ΤΙΙΥ ας 1 πε Ἰαά 
Ρτορ]εείες. 

Α5 ἴο Πε Ῥα5εαρε αί Υ. 9, ἐ]οτο νε ριϊποῖρ]θ 
Ἠοτα ναἴπ]γ οοπίεπάεά {οτ Ὦγ Μτ,. ἨΗουπεο νῖ]] 
εΠ/{ΙΤΘΙΥ αΡΡΙΥ: {ος ἴετε νο Ἠανε οετίαΙη]γ πο 
οἰἰαίοη αἲ αἰ], ποχς ΡτοβαβΙγ αΠΥ Τε/εγεπεε ἴο 
Φοοᾷ ἴπεπ οχίαηί, Ῥιΐ ΠΠΕΤΕΙΥ απ αἰιδίοπ ἵο α 
οἰτοιιηδίαπσς τεσοτάεά ἵπ νε Γταδιίοης οϐ ἴπε 
1 6ενν]η Ὦοοίοιθ. Απά ίΠε Αροεί]ε ἵ5 πο ΠΙΟΤΘ 
αΠςννογαῦ]ε {ος πε (ταίῃ οῇ {1ε «αρροςεά οσσ- 
χεηςθ, ἴπαῃ Θἱ. ΒίεΡΠεηΠ Ίνα αηδν/εταῦ]ε [ος {πε 
(τα οῇ ορτίαϊη πηαίίετ ὈτοισΏί {οτννατά ἵπ Ἠ]8 
8Ρ6θςΕΠ {ο {πε /οννς, απά τεδίῖησ οἨ {6 (γαάϊιοῃ 
οἱ ἴείγ ον ΤὮοοΐοΓ8. Ἰπ οτί, ἴΠε Αροεί]θ 
ΙΠΘΤΕΙΥ αἀνετίς {ο ἰλπῖς ἱταάΙοπατγ 5ἴοτγ (νου 
νοιολίπς ΓΟΓ 15 ἱταί]μ) α5 α ρορι]ατ Ἠ]είταίίοπ οῇ 
έλα ννεϊσ]Ώίγ πιαχῖπι, πο {ο δρεαᾷ εί οί αἱσπιεεν : 
απά (ναί (ΤΟΠ πε οχατπρ]θ οῇ ένα Ατοζαησο], ννηο 
αι ποί νεηίατο {ο τα] ενεη αἱ Φαΐαη: απά ννυλ]σ 
νας ῬτοβαβΙγ ἵπ (λε παπά οϐ ἰπε Ἠαδοί νπο 
{ογπιθὰ {Πθ « οννὶσὮ πιαχίπη, « ναί 1 18 πο ]αννβα] 
{ογ α ΠΠΠΠ {ο δε τα]]ίης Ιάησιασε εΥεῃ ασαἰηςί 
νν]ο]κθἆ ερ]γἰ(ς.”” 

Α5 ἵο ἴἶπο αἰίεγαίίοηπ Ἠθτο 5αρροξςεά {ο Ἠανθ 
Ῥεεῃ πας ὮΥ έλα Αροβί]ε, Ιέ ἶ5 ποί οεγίαϊη ναί 
[ο πιαάε απΥ αἱ αἲ]; Γοτ ννε Ἰανς πο (με ογἱσίπαϊ, 
Ῥαέ οηΙγ απ΄ ΕΠ]ορίο γοτείοη. Απά ΙΓ ναί Ψετ- 
8Ίοη Ίναβ πα ννΙίῃ πο στοαίετ οχαοίπεςς {μαπ {1θ 
Εηορίο Ὑεγείοη οῇ ία ει Ἰρείαπιεπέ (απ ννθ 
οσα Παγά]γ οχρεςοίδο ΠΠ), 1{ ἶ9 ε]οεπάετ ον]άεποθ 
5 {ο ναί ννας Ἰπ πα οτισίπα] (Γεεῖς, ΟΥ ταίΠθτ 
ΦΥΤΟ-(Ἠπ]άθο. Πάντας Να5 Ῥτοβαῦ]γ ποῖ απ α- 
ἀἰίοῃ ο λε 4γροδίΐε, Ὀαί ταίηατ πα ννοτὰ Ἠαά 
ῦουσπ Ιπαναγίοπ!ί]γ Ρραδθοά ονοετ (45 εεεπιῖπσ ποῖ 
εδεοη{]α] {ο {να 86ης) ὮΥ ἴἶο Τταπεαίοτ, νο 
ἀἱά ποί ροτοσῖνο (ίη6 εἰτεπσίἩ απά Ὀδαιίγ οἳ {πα 
απ ἠἡιοεῖ. «ΑΦ ἵο πάντων {οτ αὐτῶν, 80 [αγ Πο 
Ρεῖησ απ α]τεγαίίοη οΡ {Πα Αρορί]ο, ἴἶια αὐτῶν, Τε 
ἱ ννοτο Τη ἴ]νο ΕἰλΙορίο Ττγαπβ]αἰογ)ς οεἰσῖπα], νναβ 
Ρτοῦαβ]γ απ΄ ΘΤΤΟΓ ΟΓ ἴ]ιο ἰγαηβδοτίρογ ΓοΥ πάντων, 
ΝΙοΣ. 18 τοφπίτοα ὮΥ (Πο οοπίαχές Γοτ (πο ροῦπέ 
ο) ἐπο ννατηίησ {γης 1Ροπ {6 ννοτὰ αἰῑ, 38 ἵη Ῥ8. 
χὶχ. ΙΤ, ὁ να νν]οκεὰ αἶνα]] ο (ατηθά Ιπίο αι, 
παπά αἰ] Όνο ροορ]ο ἰλαί Γοτσοί (ο ; 7 απά ὁ Τ]6κβ. 
Π, 19. ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῃ ἆλη- 
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, 4: ι .- ͵ νι Ξ [ ν ὺ Ζαο. 14, δ. 16 “ Ιδοὺ, ἠλθε Κυριος ἐν Ἐ ἁγίαις μυριάσιν αυτοῦ,  ποιησαι κρίσιν κατᾶ γιων ο, ὃδ- 
ἀ Ύ ; . 32 ὰ. πο 9 , ” ᾱ 25. 81. 

πάντων, καὶ ἐξελέγξαι πάντας τοὺς ἀσερβεῖς αὐτῶν περὶ παντων Τῶν 31ος. 1.Τ, 
α α τσ 2 , 9 π ; ” ͵ ” τ 

ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησα», καὶ περὶ παντων των σκληρων, ὧν 
. ΄. 2 3 - ς λ 9 3 9 » Ὁὗ) 

ἐλαλησαν κατ αὐτου ἁἅμαρτωλοι ασερεις. 
ι] 

ο Ῥρα], 15. 10, τσ ; . Ν ΄ ’ τομ 

16 "Οὗτοί εἶσι γογγυσταὶ, μεμψίμοιροι κατα τας ἐπιθυμίας αὐτῶν 5 γοιο,1β, 
ος 

, κ Ὦ / .--. ν 
πορευόµενοι καὶ τὸ στόμα αὐτων λαλεῖ 

ς η 3 .] 9 ’ -” ο ’ 

γμεῖς δὲ, ἀγαπητοὶ, μνήσθητε τῶν ῥημάτων ΙΙ ωπα ὠφελείας χάρι». 

ς Π 9 ; {.. τες / 

υπέρογκα, Φαυμαάσουτες πφοῦ- 

- ’ ς ) » 2 ’ -” Π ς . 3 -” 

τῶν προειρηµένων υπο των ἄποστολω» του Κυρίου ημων Ίησου Χρι- 
- 5/ ο ο / (6 

18 στοῦ' Ἱ ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, Οτι 
. ” ’ - 3 -” 2” 

κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευοµενοι των ασεβειων. 

Ε με ρώσοι ν ᾧ ΤΙ ἆ Λοιβο0. 99, ἐν ἐσχατῳ ΧΦΟΥῳ εσονται ἐέμπαῖχαται, ! 
Τιπι. 4, 1. 

2 Τί. ὃ, 1, 
ὅ 4. ὃ. 
2Εδιιο.1., τ 3 ςὈ 9 ων λ 2) 5 ή 

19 3 Οὗτοί εἶσιν οἳ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοὶ, πνεῦμα μὴ ἔχοντες /. "Τμεῖς 4 8. ἃ. 
ο Ῥιον. 18. Ἱ. 

. Ε2ο]ς. 14. 7. ' ” ς ; ς , ” » . ς ᾽ 3 

20 δὲ, ἀγαπητοὺ, τη αἁγιωτατῃ Όμων πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτους, ἐν με 
9. 10 .] 3 ’ ι ’ . Ὠ 

91 Πνεύματι ἁγίῳ προσευχόµενοι, ἑαυτους ἐν αγαπη Θεου τηρησατε, προῦ-- 1 σοι. 3. 14, 
’ δν ο ῳ Π ς ” 3 ” υ Ρ] ο ” 

δεχόµενοι τὸ ἔλεος τοῦ Ἰυρίου ημών Ίησου Ἀφιοτου εἰς ζωήν αιωγιογ. 

θεία. Ἔ]α Ἱνπίος πιεπηΐ {ο 84Υ ἴλαί ]αάσιπεπί 
απὰ οοπὀαεπιπαίίοη υοι]άἀ Ὀε σίνεηπ αραϊηςί αἰῖ 
απο] εἰππεις; {παί αἱ] (Πεὶτ ποογᾶδ ἃ5 νεΙ] α5 
τοογ{ς ννοι]ά Ὦο Ὀτοισῆί Ιπίο ]αάσπιεηί, αἱ έα 
δλλοτι]γ ἱπιρεπάίης αἀγοηί οΓ {πε Τιοτά. 

--- ἁγίαις μυριάσιν.] ᾿ἜΤΗΙ5, ΕΟΓ μυρ. ἁγ., ἶδ {οαπά 
ἵπ αἰπιοξί αἰ] ἴπα ψθί Μ35. απ εατΙΥ ΕάῑΙοῃπς, 
απά αἀορίοὰ Ὦγ αἱπιοςδί ΘΥετΥ Εάῑῑος οπι Υείς. 
ἀοννην/ατάς. 

---- ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβ.] Τηϊ ἵ6 ποί νε]! 
τοπάεταὰ ἵπ Ε). Υ.,  πηπσοά]γ ἀθεάς ὉΠΙΟΗ {ΠεΥ 
πανε ιπσοἱγ οοπιπα]έέες ; 7 νο Ἱπίτοάαςςς α 
ἑαπίο]οσγ ποί {ο Ῥο Γοιπά ἵπ {ο οτἰσίπα]. Όιγ 
Τταπε]αἴογς Πες, α5 ο/ίθη, Γο]ον/εὰ {Πε Ὑπ]σαίε, 
πηθη (ον «Ποι]ά Ἠαγε {ο]]ουνεά (1 αηΥ Υεγδίοη) 
νο Ῥεκε[. Ἀγτ., “' ορετα οπιπία αασ Ἱπρίὸ {εοε- 
ταπί.”. Τι 18 Ρ]αῖΠ (]αί τὰ ἔργα ἀσεβείας ἀσεβεῖν ἵδ 
εαηπἱνα]οηί {ο ἀσέβειαν ἀσεβεῖν; απ Ι4ἱοπι ΥΘΕΓΥ 
[Γοφιθηί ἵπ νε Ο]αφεῖσαι τίίετς, οἨ ὙΥΠΙοΙ 5εε 
Μαι. ἄν, ατ. ὁ 419, 415. 

16. γογγυσταὶ] ἶ. 6. ΠΙΙΓΠΊΙΙΓΘΙ5 απά ΟΘΕΠ5ΣΙΤΘΤΒ 
ος {ἰνθῖτ ΞΠΡΕΓΙΟΙΒ, βρατῖησ ΠΟ ἀἰσηΙίγ. Μεμψίμ. 
ΊΠΑΥ 6 Π{ετα]1γ τεπάετεά Γαι[ί-[ιάεγς, ΟΥ ϱΤΙΠΙ- 
Ῥ]6τς, οῇ Πίο οπατασοίεγ α δρἰτιζεᾷ βἰκείο]ι ἰ5 
μίνεη Ὦγ ᾿Ῥμεορηταβίης. Πε πνοτάς κατὰ τὰς 
ἐπιθυμίας α. πορ. 8ἴθ Ι5Ια]]1Υ απἀθτείοοά α8 ἀθεοτῖρ- 
ἄνθ οῇ ἠναῖγ /ηδίς. Βαΐ, {γοπι νηαῖ ρτθοςεάςΒ, ἰΠ6Υ 
εποι]ά 5οεπῃ ἴο ἀεποίε ΡΕΙ5ΟΠ5 ΝΟ σ8Γα6 ποί ΓοΓ 
ἴπο ορίπίοπ οΡ οίῃοτς, ηαΥ, ατθ ΠΜ] 5ο]ἱοϊίοι 
αθοιί Όινο {πνοιτοβ ἀοᾶ, απ {ο]]ον {Πεῖτούἵνη 
ἵπιρα]δες οΠΙΥ, {Πθ προπετεῖς ο{ 2 Τΐπι. ΠΠ. 4. Λαλεῖ 

έρογκα, 5Η). ῥήματα, Ἱ. 6. 8 Ηεκγε]. εχρ]αῖης, 
ὑπ έρμετρα.  πνου]ά οοπιρατε {Ἠδοβγ]. Τηευ. 408. 
ἐς οὐρανὸν Πέμπει--κυμαίνοντ᾽ ἔπη. 

ΤΈ]α Αροεί]ο α]]αάες το (πεῖγ θοαςί{α] εροεσ]ες, 
Πανίπσ, [ Ο]π]ς, ἵπ πηῖπά 2 Ρε. Π]. 18. ὑπέρογκα γὰρ 
µαταιότητος Φθεγγόμενοι. 

--- θαυµάζοντες πρόσωπα.] ΑΠ εχργθβςίοη οοοΙἵ- 
τίηςσ ἵπ [μεν]. αὶκ. 15. (απᾶ 5ο θαυμάζειν ἵπ ἴῃπθ 
Ο]αβείσα] νυτι(οις), ἀθποίῖπσ {ο ΡαΥ οοιτί {ο ἴθ 
μτεαί ΟΥ ννεα]γ, ὠφελείας χάριν, “' [ος ὙΠαί ἴπεΥ 
οοι]ά σε... ο Τληογά. Ἱ. 28. φίλους ποιεῖσθαι 
οὓς οὐ βούλονται, ὠφελείας ἕνεκα. 

17. Τ]ε Πρίεί]ε, α5 αςηα], οοπο]αάθς ση εκ- 
Ποτίαίῖοη. Τη τῶν ῥημάτων --- ἀποστόλων Ί1ετο ἵ5 
ἀουβί]εςς α τοίΘίοηπσθ {ο 9 Ῥαι. ΠΠ, 5, 5.: Ὀιΐ 
Ρτοβαβ!Ιν α]5ο {ο Αοΐς κκ. 29, 90. 1 Τϊπι, ἵν. 1. 
5 Τιπι. ΠΠ]. 1. 9 Τ]οςς. ΙΙ. ὁ ---19. 

18. Ἑν ἐμπαῖκται, 35 αἱ 2 Ῥαί. ΠΙ, ϐ, ἆτε ἀθποίεά 
του. Ἱ. 

δεΟ[ΓΕΥΒ,--- πι Νο πιαάθ α Ἰοδί οῇ 5οτίοι5 απά 
γ]{α] τε]σίοη, απἀά εερεοἰα]]γ οῇ ιο ἀοοίτίηςς οί 
Ώιο αάυεπί ο Ο)ιγὶὲ {ο Γπάσηιρπί, απ (θε γοσιή - 
γεεζοπι ο/ ἴ]ιε ἆραα. Τῶν ἀσεβειῶν Ίαβ8 {η {οτοθ 
ΟΓ {1ε αἀ]εοίῖνα ἀσεβεῖς; απά νε ΠΙαΥ, η Τναατ- 
ΠΠάΠΠ, ἴακο ἴπε ν/ηο]ο ρηταςε ας αἱ ν. 16, απἆες 
βίαπαΐησ Ι{ οῇ α δο//ισι({εᾶ, οοπεοῖιρᾶ κρἰγτέ, ἴἶνας 
νη]ο {ο]ουνς 15 οἵνη [αποίθες απά ΥνΠΙπι5. 9ο 
Ὠλαί (νετε νΙ]] Ὦε πο οσσπδίοῃ {ο αἀορί {ο οοη- 
]εείατο οῇ Βεηί]εγ, ἀσελγειῶν. Τί να ια οοπι- 
πΙΟοη ἴπίεγμγείαίίοπ, πο πο ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ τγοααῖπρ, 
Ώιαί νναπίεἁ τεο(γίησ. Τ]ε ερ](]οί ἀσεβεῖς 18 
ΒΙΤΕΙΥ αρρ]ίσαῦ]α {ο 516] Ῥθγβοηβ; 5ίπος ΜΙςΠ α 
αρίπί οοι]ἀ ποί Ῥαί Ἰεαά (επι {ο Ῥετνετί {9 
(άοβρα!, απά οοτγαρί Τί ὮΥ Ἱππριτο αἀπη]κίατες ος 
επίι]α ΡΗΙΙο5δορΏΥ ογ  ενν]δ] 'Γγαάιίοη, 

19. οὗτοί εἶσιν οἳ ἀποὸ.] Ἠεπάατ, ΄έ[Αγο,]᾿ 
{ωεςο ατα {θ ΠἹεη Πο [πον] οτο οχο]{ίησ 5ερᾶ- 
ταίίοη απά οαδίησ 5οΠΙςπῃ, Ώοί] 1Π {Π6ΙΓ ΟΠ σ386 
απά οἱ]μογ”.”. ᾿Αποδιορίζω 15 α ΥΘ6ΙΥ τατο ψοτά, 
ΡΤΓΟΡΟΕΓΙΥ ἀοποίπα, ἵπ α σθοοπηθίτιοα] 5οη56, “ἴο 
βεραΓαίθ αΠΥ 5ραςθ, ΡΥ Εχίπσ Ιΐ5 Ππ]{5, {τοπ αη- 
οίᾗαγ 9ραςσθ.”. ΊΤιου εκαπιρἰθς αγ τε[ογγαὰ 1ο ΡΥ 
Ῥοϊεεοππαςο Ιπ Βίερη. Τή6ε58. 19 ἑαυτοὺς, (οαπᾶ 
Ιῃ ἴ]πε 6ΟΠΙΙΠΠΟΠ {θχί, ἶ5. πο ἀουδί, {Τοπι {πε ΠΙαΓ- 
σίπ, θείῃσ αΌξοπί {τοπ αἱπιοςί αἲ] (πε Μ99., Ύεγ- 
8ἱ0Π5, απά εατ]γ ΕάΙίοπς: απά 1 Ίνα Όθοῃ ]15{]Υ 
οαηοε]]εά Ὀγ Βοησε], Υείς., απά Μα, ἠνοισ]ι 
γτείαϊπεὰ ὮΥ (τὶεδΌ. Όπ ψυχικοὶ 5οο Νοίε 0Ἠ 
1 οοτ. Π. 14. 

20. ΤΠε Αροξί1ο ποὺν Γοξµπῃος Ἠῖ5 οχΠοτίαοπς, 
απΏά Ρ145 έειη ποί οΠΙΥ ῬΏαυνναγο ΟΡ {11ο αγήῇσθς οἩ 
ία [αἱ5α ίαποΒοτς, Ὀπί 5ίπ4γ {ο αἀναπος ΙΠτθ- 
Πσίοις Κπον]αάσο απἀ ρταοίίοθ; απἀ, {ο 6Ώβ8υίθ 
Όλο βασσεες οῇ {πεῖγ οπάςανοισς, πο εη]οίης ἴλεπι 
{ο ΡἵαΥ 1π ιο Ἠο]Υ 2ρϊπέ, (1 απτππαπη.) 

--- ἐποικοδομοῦντες.] Όπ (πε {οτος οῇ {πα πιεία- 
ΡΊοτ, 5εο Νοίες οη Αοΐς χχ. 22. απά 1 Οοἵ, ΠΠ. 10, 
απᾶά «οπιρατο 2 Ρεί. 1. δ. 'Αγιωτάτῃ, Ἱ. 6. ΥνΠἰσ]ι 
ἵγας Ἱπίεπάες {ο Ίηα]α ππεη ΠΟΙΥ. Ἐν Πνείμ. ἆγ., 
{ΟΥ διὰ Πνείμ. ἁγίου, “« ὮΥ νε αἷά απά ἵπῄιεησε οΕ 
Όπε Ἠο]ν Αρ]ττ. 7. Τε Ὀοδδί οοπιπιοπί οἨ {Πὶς 18 
Ῥοπι. νηΠ, 26, 

2]. ἑαυτοὺς ---τηρ.] Τ]ε 5επεο ἶ5, “'Ἱζαορ οι- 
5ε]γοες απάἀ οαοῇ οίπεγ.”. Ἐν ἀγόπῃ Θεοῦ δἰσπίβοβ 
(45 Β6ηδοη απά Οατρῇ. εκρ]αῖη) 6 Ιπ Ίονο {οννατάς 
ἀοά.’ Προσδεχ. τ. ἔλ. τγ. Κ., “' εχροοίῖπσ απἀ 
Πορίπσ Γοτ {πα ΠιετοΥ οἱ ου Τ,οτά 9 εδας ΟἨτῖςέ 
[ίο Ὀτιηρ Υοι] υπο ο μωκ 
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. Ὁ ’ ’ ” 

{οὓς δὲ ἐν φόβῳ σωώζετε, ἐκ τοῦ 38 
-» Ν 3 . 4υ . ’ , 

πυρ ὸς ἆ οπ άζοντες, μισούντες καὶ τον ἄπο της σαρκος ἐσπιλωμέ- 39 

. ) . ” 4 . ΓἨον δέ Καὶ οὓς μὲν ἐλεεῖε διακρινόµενοι 

νον χιτὠνα. 
τής 16. 25. 
.ΡΗ. 8. 20, 

[ν - π Π [πι 2 ᾽ 3 ’ 9 σε ’ 

Ἰῳ δὲ δυναμένῳ φυλαξαι αυτους απταιστους, και στησαι κατεγω- 34 
” ’ 3 -- 3 ’ πμ 2 ’ ’ ” . 

Ἀ Ἐοπι. 16.37. πιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἁμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, ' μόνῳ [σοφῷ] Θεῳ οὔ 
1 πι, 1. 17. 

Γι ᾽ ” .] ’ 

εἰς πάντας τοὺς αιώνας: ἆἅμην. 

9», 20. Το ιο τὶσηί απἀετείαπάϊησ οϐ ἴπεεε 
οὔδοιτε Υ6Γ568, 16 5 ΠεοεΒΕαΣΥ {ο αἰίεπά {ο {Πε 
86η86 Ο{ ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε Ὀείοτο Ἰαἱὰ 
ἀἆονη; απἀ νε ΠΙαΥ Ραταρηταςο {πας [Απ ἵπ 
Ώιο εχετοῖςε οἱ {5 υἱσ]]αηπί οχοεγίἶοη {ο Κεερ εαοῇ 
ἵῃπ {η ΊἸονε ο{ ἀοά, τεπιεππΌεΓ (αΐί Ὑε αἴε ποί {ο 
αθαπάοη αἰἰ ἴ]λοβε νΥΠο 56επῃ {ο Ἱαπάετ [τοπι {ο 
ἴτας Γαἰία πο] δοπιε ἰτεπί οοπιραβεἰοπαίεΙγ απά 
πηϊ]ά]γ, πιακίηρ α ἀἰκίίποίίοη [ηείννεεη ἴο5ο απ 
ἔπο οὐείιπαίεΙγ ΡεΓνετθε]; οίμετ [ενεῃ ΙΓ ια 
ἀαηρετ 866πῃ στοαῖ, απά {πε οΏαπος ος δανίηρ {επι 
Απια]!1, γεί] αηχίοιςΙΥ έγοε 1ο 5ανθ; 5ηα(οΠ]ης 
{ηεπι, α5 1 Ἰνετα, ουί οῇ ἴπε Πτε: α ργονετρίαἱ 
εχργθςδίοη, ΟΠ Πίο] 89ο Νοίε οπ 1 0ο. 1. 19. 
Τ]ιε Αροςί]ε, 1 86ο6ΠΠ5, Ιηΐεηάθά ἴαί 8Οπιε ΕΧΕΓ- 
Ποης εΠουα]ά Ὃδ πιαάθ {ο 8ανθ ΘΥΘΕΠ 8ΟΠΊ6 οΓ {ο 
{αἱεο {εαςμοις {Ἡθπιςο]νοθ. Απά, 38 {6 οὓς μὲν 
ἐλεεῖτε ΙΠΑΥ τοβροοί ἴἶνε Ῥεογίο δεάμεεᾶ, --- 8Ο ΠΙΑΥ 
Ώπθ οὓς δὲ ἀεποίθ 5οπιθ ο {ο 5οάμµοεγς, ἰο ΝΠοπα 
{1ο ννοτἆς ἐν φόβῳ σώζετε ἄΓε ΥΕΙΤΥ δμἱίαθ]θ. ΤΠε 
86η989 οΓ {Πεςθ νοτςς 15, Ι οοποείνε, ποί, ΄΄ (θυγΙ[γ 
νὰ ἀαπιποϊαίίοηπς οὗ Ὠϊνίπο ν6ησεαηςθ, α8 
πηοδί Οοπαπιεπίαίοτς οχρ]αίη; Ραΐ, ΄ απχίοιΒΙΥ 
βίτινο {ο βανθ, Ἱπιρ]γίηςσ οἰτοαπιδρεοίίοη απάἀ 
εχεΓίίοη; α5 ΡΗΙΙ. Π1. 12. ες Ἐ8. Π. 11. απά ΠΙΥ 

: Νοιο οη Τμασγά. Π. οἩ, 11. 1 ννοι]ἀ «οπιραγθ 
Τήθαπ. Οταί, 1. ἆθ νυν εαᾶ : Φόβος ἠναγκάζετο πατέ- 
ρας, τοὺς αὐτῶν καλεῖν παρ ἑαυτοὺς, ὥσπερ ἐκ πυρός. 
ννηοτθ, Ι οοη]εοίωτα, επου]ά Ὦε τειά ἠνάγκαζε τοὺς 
π. υἱοὺς α. } {ΟΙ υἱοὺς εχκρτεβεεἆ ἵπ αὐθτεν]αίϊοη απά 
τοὺς παϊσηί οας11γ Ὀο οοπ{οιπἆεά. 

- μισοῦντες καὶ τὸν, ἃτο.] 3ο Βατπαβας Ερὶεί. 

ών ς ” δόξ Ν ν λ Ν [ή 9 ος Π Ν - Δ 

σώωτηρι ημων, ὀου-α και µεγα,ωσυνη, κρατος και ε-ονοια, και γυν και 

πιεηί]οης αφ α 5αγ]ησ ο οι Τ,οτά : “ Ἠοβιρίαπιυθ 
ουιη! Ἱπ]α]{α{, εί οἀἱο Ἰαβρθαπιας θαΠῃ.) 
Έα οἰοδίησ ν/ΟΓά5, μισοῦντες καὶ ---- χιτῶνα α1θ 

Ὀθδί εχρ]αϊπεά ὮΥ Ἰλ/οἱῇ/ απἀ Βεηβδοῃπ {ο ππεαη, 
6 Τμαεί, Ἰον/ενοετ, Υοιτ επἀεανοιτς {ο τε[ογπα {πεπα 
Ὀο6 πιαάε υνΙίἩ ρτεαί οαυ{ίοη 5 Ῥε οατε{α] {ο αγοῖἀ 
Ρείησ γοιγβείυε οοτταρἰεὰ ὮΥ (είς δοοΙείγ, απά 
5Ίούν α Παϊτεὰ οϐ Ὑλαίενεγ Ῥατίακες, ΙΠπ ἴΠθ 
ς]σ]ιοεί ἀεστεςε, οἱ Ππία{γ απάἀ αἱη.. ΈΤ]μετο 18, 
1 οοπςεῖνε, Ρατί]Υ απ αἱ]αδίοη {ο {πε οοπιηαπά 
οῇ {ια «είδα ανν, ποί {ο ἴοισᾗ αΏΥ (Πίηρ πῃ- 
ο]εαη, απά ρατί]γ ἴο έ]ε οαα{1οη 5Πουγεά ἵπ ανοῖά- 
ἵπσ αἱ] οοηίαοί «υεη γηῃ {με εἰοί]εδ οἱ ΡεΙΘΟΠΒ 
Ν/Ἠο Ἠανε αηΥ Ιη[εοίῖοις ἀἴδεαςο. 

24, 20. ΥΠ ὧπε πορ]ε απἀ εαῦ]ϊπιο ἆοχο]ο 
ν/ηπίο] οοπο]αἀθς {ἐς ἤπε Ερίςί]ε, οοπιρατε αἱπη]- 
Ίας οπες αἱ Ῥοπι. αγΙ. 27. Ερῃ. ν. 21. 0ο]. 1. 22. 
1 Τϊπι. ΠΠ. Ὁ. ᾽Απταίστους 18 ΓΟΙ ἀπροσκόπους ΟΥ 
ἁπτώτους, θαπηβ]ῖης οἵ [α]]1πσ. Σωτὴρ ἶδ Ώετε αρ- 
ΡΙίεὰ {ο ἄοά πε Εαίμετ, α5 αἲ 1 Τ1πω. . 9. ΤΕ. 1, 
ὦ, Πἱ. 4. Τε νοτάς διὰ Ἴησου Χρ. τοῦ Κυρίου ἡμῶν, 
αάάθά ἵη δοπιθ Μ958., απά ἱηδετιεά ἵπ {πε Μεχί ὮΥ 
«τίεςβαςΙ απά πιοδί τεοεπί ΕάΙίογς, πιαγ Ἠανθ 
ατίδθη {ΓΟΠΙ {Πε πιατσίη, απά Ὀθεπ ἀετίνεά {ποπι 
Ῥοπι. ΧΥ. 26. Οτ ἴμε οἶαιδε πιαψ ΡοβεῖθΙγ Ἠανε 
Ώθεη οπαϊεέεά ρτορίετ Ποπιφοίε]ειίοη ἡμῶν --- ἡμῶν. 
Απά {πὶς υου]ἀ {πθ πιοτε εαδῖ]Υ Παρρεῃ, ΙΓ ἴἶθ 
νγογᾶς Ίη αιεδίίοη Γογππεά οπο ἐἶπε οἩ ἰπε αποϊεπί 
υπεία] ΜΡ5. Ὑεί 1 οαηποί γεπίατθ {ο Ιη8ετί ἴτ, 
υπ] Τ 9ος είτοηρετ ΜΑ. αιἰποτΙγ ἴπαπ Ίαβ 
Ππετίο Ῥεεν αἀάποεά. 



ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΙΗΣ 

ΙάνΝΝΟΥ ΤΟΥ θΕΓο/{ΟΓΟΥ. 

Ι. Ἱ. ᾽αποκα {ΤΨΙΣ ΙΗΠσογ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἦν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, 
δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει καὶ ἐσήμανεν 

ΟΡ ε]ς Ῥοο], ππίος ἵ6 αΠΙγεΓδα]]Υ αἰ]οννεά ἰο 
Ῥε {ο πιοβί 5αὈ]ίππο οἱ αἰ] ἴ]λοβ8ε οοπίαϊπεά 1π {ο 
Ν. Έ., ἴνε ααἰλεπ{]οἶίγ (ΠαππεΙΥ, {μαῖ 1{ 15 α σεη- 
π1πθ ρτοάμοίίοη ος δὲ. «ο]π) να α]πιοδί ΙΠΙΥΘΓ- 
βα]]γ αἁπι]ίτεά 1η ο Βιδί ἔννο οεη{ατίες; απ 1 
ἀοιδίς ννετε οπίετίαϊπεά Ἱηπ ἴμε (λίγα, (πεΥ ννεγε 
6οοπ τεπιονεά; απἀ {ο οτἱἰρίπ ος (πμεπῃ ἶ5, ὉΥΙέῃ 
ΓΘΗΡΟΗ, αξοτῖραά {ο {ο ννε]]-ππεαπί, αἱ πιὶςσυα]άεὰ 
πεα] οἱ 5οπιε {απαί]σα] Εχροβ!ΐος. ΤΗ, ίοο, 1ΐ ννας, 
η {νε θατ]γ αρες, ]αάσεά ποί ει]ίαΌ]ε {ο Ώο γεαα 
ἴπ Οωγε]ιες, ἰπαί ννας ποί [Τοπι αηΥ ἁἀοιθοί οῇ 15 
αιἰ[ιεπέἰοῖ(η, Ὀαί [τοπα 15 νετ πιγςίετῖους οΊατας- 
ἴ6τ. Τ]ϊε Ἰεαγπεά ατα ϱεπετα]]Υ αρτεεά ἵπ 54ρ- 
Ροβίηρ ίμεδε Ἠενε]αίίοης {ο Ἠανε Ὀδεεῃ οοπΙΠΙΙ]- 
πὶσα{εὰ Α. Ὦ. 96 ος 96, ἵπ {Πε Ί5ίε οῇ Ῥαίΐπιος (α5 
νο βπά {Το 1. 6.), νετ έπε Αροθί]ε Ἰαά Ῥεεῃ 
Ῥαπίεημοά ὉΥ {πο Ρροτδεοιίίης ΕΠΙρεΓοΓ Γοπηίαῃ. 
Τπουσ]ι 6ος, α5 ῬτοΓ. Ίμεε, ατθ ο{ ορίπίοη (λαί 
Ώιο Ἠεγε]αίίοη5 ΊὙετο πιαάε Ῥε[ίοτεο ἰΠε ἀεδίτις- 
{ἱοη οῇ ογαδα]επῃ, απά Ῥε[ογο {πε νυτ]ήης ος 9ἱ. 
Ἰομπ (πἈο8ρε]. θε {πε Ῥτο[εβεοΓ” Εικροβ!ΐΐοη 
ο{ {λε ΒοοΚκ οὗ έε Βενε]αίίοπ, αρρεπἀεά {ο 8 
τα]παθ]ο ἀῑδεεγίαί]οης οη ῬτορΠεογ. 

Έτοπα ἴ]ε ΡῃΏΓαξεο]οσΥγ οΓ {Πῖ5 Βοο]ς Ρείησ οΠεη 
εο] 45 τεσοθάος {Γοπι αἰ] τα]ες οῇ «τγεεᾷ μβασε, 
ἔποισ] τεσοποϊ]εαῦ]εα υνΙέ]1 έπος οὗ ΠΗεύγειο, Ιὲ 18 
ποί νν]ίλοιί ΓΘ68ΘΟΠ, {]λαί 60ΟΠΙ6 απη]πεπί ΟΓΙ4ο8, 
απά απηοησεί {Ἠε τε»ί, Βρ. ΜΙάά]είοι, Ἠανε 5ρ- 
Ῥοβεά {πε ΑΡροσα]γρ5ο {ο Ἠανο Όεεῃ ογἱσίπα]Ιγ 
Ψτεηπ ἵπ Ἠευτενν. Απά (Πε Ἰεατπεά Ῥτε]αίε 
ννε]] εαρροτίς ἰΠὶς {Γοπα {με ε9ε ΟΓ καὶ ἐτελέσθη αἲ 
Χ. ἹἽ., {ΟΙ τελεσθήσεται: ἄπ Ιά]οπι {οτπιεά οη {Πα 
γαι 6 οπυεγδίυιπι ο{ νε Ἠεῦτενν, ὮΥ ννπἰοῇ ραςί 
ἴεη5δες ατο οοηνεγίεά {ο Επίμτες. Τί 5 ΙΗ8{1Υ τε- 
πηατκεά ὮΥ Βρ. ΜΙἀά]είοι, (παί “ΙΓ (Πῖς ἰΠεοτΥ 
οἱ α Ἠεῦτεν οτἰσίπα| οου]ά ο οείαυ]ηεὰ, 1έ 
νου] τε]ίενε 5 {οπι αἰ] (ο ἀϊβιοι]ήος αἰίεπά- 
ἴησ ο οὐ]θοίίοῃ, {αί {Πο 5ἰγ]ο οὗ {πε Αροσα- 
Ίγρ5ε εποι]ά 5ο ἀῑᾖοι {ποπ παί αππρ]ογεά ΡΥ 9έ, 
ομπ ἵπ Ἠ]5 (οερε] απἀ Ερϊκί]ες. ΤΠα αβογε, 

Ἠούνενετ, 8 Ραΐ απ Ἠγροί]θείς, απά οαηποί Ὦε α- 
πη θεά ν]οιί {Πε φαρροτί οῇ Ἠϊδίογίοα] {εείῖ- 
ΠΙΟΩΥ. ΊΝοί ἴο 8αΥ (]αί Πέ νου]ἀ Ῥο ἀοι]έ {ο 
Ἱπιασίπο τοι Τέ εΠοι]ά Ἠανο ΌθδεἨ οτἱρίπαι1γ υντιί- 
ἵεη ἵπ Ἠεῦτενν, Ρεῖησ Ιπίεπάεά α]πιοβί ϱΠη/{ΙΓΕΙΥ 
Γοτ {Πθ μ5ο οὗ ἠευν]κ! οοηνοτί5 Ὢπο απἀεγείοοά 
(ωγεείς, οἱ (επίϊ]ο οοηνοτίς νο Κπεν’ ποίμῖηρ ος 
Ἠεῦτενν. Βεεῖάες, Ὦγ Ηοεῦτειν παιδί ὃε πιεαπί 
Βγτο-(Πα]άοα; απἀ {Πθτοθ 15 πο Ρτοος {μαί (6 
Ἀγτο-0Πα]άεε Ἠαά 69νετ ἴπε Ιάΐοπι οϐ (Ἀθ γαι 

οπυεταῖυο. Τί ἶ5 πιοδί ρτοῦαῦ]ε {Παΐ ἰπε Αρορί]α 
ριί ἆοννη {πε φιείαποε οἳ ἴπθ νατῖοις τθΥθ]α!ἶοΠ5, 

5 {16Υ ννετε Ἱπιρατίεά {ο Ἠϊπι, 1Π ίππο Φγτο-(]α]- 
ἄεε; ἃπᾶ α[ιεγννατἆς εκργεεθεά (ηθπῃ ΠΟΙΘ ι1]Υ 1π 
«ὤγεείε, Γοχ ἴ]λε α5ε ο{ ίπε (Πτἰκίίαπ νγοτ]ἀ. Τουρ] 
ψαῖ {ῃο Αρορί]ο τοίθ ἵη (ἀγεεζ, Ὑνο πΊαΥ 5υρ- 
Ροβο Ἰε Ρρετρείια]]γ {/ιοιρ]ιέ [γδέ ἵπ ΠΗεύγειο, ΟΥ 
ΘΥΤΟ-(Μα]άεθ. Τϊ ἶ5 ουνίοις έαί {ο οπθ Υηοβθ 
πιἰπά γνας Π]]εὰ νι ες Πρ] απάἀ 5αῦ]ηθ οοἩ- 
εερίοΠς, {λε α5θ ΟΓ Π5 ν6γµασα]αγ {οησιθ γου]ά 
ϱο [αγ Βείίεγ αἀαρίεά {ο {λε [εε εχργεβδίοη οἱ 
Ώπουσηίς ννμίο αἱ Βτεί νιοι]ἀ Ὀε οταπιρεά απἀ 
οοηπβπθά ΡΥ α /ογείσπ Ἰαηριασο: (ποισῃ {Πεγ 
ννου]ά α[ιετννατάς αἀπηῖί οῇ Ρεῖηπσ (ταπείαθθεἀ απάἀ 
ΠΊΟΤΘ τερι]ατ]γ εχργεςςεὰ ἵπ (ίΠαίΐ Ἰαπριασθ. 

Όη {ο 5οορο απἀ ἀεδίσπι ο (ὶς Ῥοοῖς οοηβΙἀετ- 
αὖ]ε ἀϊπετεπος οῇ ορἰηίοη οχὶεί. 969 {πα εἰαῦ- 
οταίο ίαίεπιεηίς ἵη Μτ, ἨΠογπε]ς Ιπίτοάιοίίοη. 
Όρο {λε Φος, Ι αστεε ψίῃ Ώεαπ Ἰγοοάμοιςθ 
ἵπ οοηφϊἀθτίης 6 ίΠαί δοµεπηπε οΓ σεπετα!] Ιπίετρτεία- 
ΠοἨ α5 {πο Ὀθςί νΥπ]ο] τεσαγάς ἴΠε ΑΡροσα]γρ5εε ας 
α Ργτορηεί]σα] Ἠϊδίοτγ οῇ {ίπε [αίε απάἀ {ογίαπθβ οἙ 
ἴπε ϱΠγϊκίίαπ ΟἨατο]ῇ, {οπη ιο πιο ννηση 1έ γναβ 
ν/τ]ίεῃ, {ο {με Ἰαΐεςί ρετίοᾷ ο{ 11ο νοτ]άἀ : υΥΠπῖςο] 
ατα [οτείο]ἰἀ ὉΥ {λε ππεαπς οῇ «γπιΏοίς απάἆ οπι- 
Ῥ]επιαίίσα] τερτεβεπία{]οης.”. Ὑεί πο οοπιρείεηέ, 
απά αἲ {λε 8απις {πιο απργε]αάϊοεά Ἰαάσε νυν] 
ἀεπΥγ ναί, α[ίετ αἲ] ίε Ἰπρουγ Ὠοβδίοννεά οὐ 18 
εχρ]ἰοαίῖοπ, πο ΒοοΚκ ο {πε Ν. "Ὅ. Πας 5ο ἀεβεά 
α] αἰέθπρίς {ο βείΐ]ο 1{9 ἰπίετρτεία{ίοη ; απᾶ Θ6ρο- 
οἶα]]γ ἰο αθοετίαϊη {πα ριτροτί οϐ 15 ργτορμεί{σαἱ 
τορτεβεηία{Ἰοης. ἸγΠαί ας Ιπογεαςεά με ἁι[- 
ου]{γ 5, Οιαί {1 {εχίας γεοερίᾳς Ίετε ἶ6 ἵπ α {ὰτ 
Ψ/ΟΤ66 δίαΐίθο (Παπ (Ἠαΐέ ο{ αΏΥ οίμογ Βοοκ ἵπ ἴ1θ 
Ν. Έ., ος Ιπάεεά ος {ο ΟΙ: απἀ γεί, 5 Μαίίλῖα 
1ᾳ541Υ οὔφετνος, ΄΄ 0οἀϊοιπι ταίο Παδεπάα, ποπ 
ΠηΥΦΙΘΤΙΟΤΗΠΙ5 Ρτϊπιὸ επίπι οοηκίπεπάα Ἰ]εοίίο, 
ἀείπάε επισ]εαπάα επί πιγείεγῖα.) 

Ηεηοε Ιέ 6 πο ΝοπάθΓ (αί {ο «ΟΠΙΠΙΟΠ {θχί 
εΠοι]ά 6 ἴπ 5ο ΙπάϊΠετρηί α είαίΐε, ---εεείηρ {παί 
ά ννας ἀετίινεά ὮΥ Ἠτακπιὰς {ΟΠ ΟΠΙΥ οπε ΜΕ., 
απά ἰμαί α ΥΕΙΥ Ὀαά οη6, ποί οΠΙΥ πιυ]αίεά Ίπ 
8οπιθ Ργ]ασθΒ, Όπΐ ενατγνηοτο οοτγρίεά {Τοπ ίηθ 
ἄτεεκ Οοπιπιεπίαγίοες οῇ Ατείμαςθ απἀ Απάτθαθ. 
Απά {ο ΘΓΤΟΙΘ οἱ {Παι Μ585. ννετο (45 Μαί(ΠΦδὶ 
οὔξοεγνες) ππα]Ηρ]οά Ὁγ οοτγαρίίοης Ιπίγοάυσεά 
{τοπι (πα Τιαίίπ Ὑετεῖοης, 48 αἱδο ὈΥ {θε οοπ]ες- 
{168, ΟΥ ταίπετ οοιταρί]οης, οῇ [ταδπας Ἠἰπηδε]Ε, 
Τη αεί ασας, ΠΙΙΟΠ Ύνας ἆοπθ {ον/ατάβθ {ία αριαῦὈ 
Ἰκμπιεηπί οὗ α Ρριατο ἴεχί ὮΥ Βεησε!, Ἰγείβίείη, 
ΜαίίΠ., απά (τιεεῦ., Νποςε επιεπάαίῖοης απιουπ{ 
{ο ΠΘΑΓΙΥ 48 ΠΙΠΥ 45 οἨ ἴπθ Ψο]ε οῇ {με Ερίθ- 
95 (οσείπετ. ἜΤ]εςε [ Ἰανθ, ἵῃ ΠΙοΒί 683868, 8ΒΘΕΠ 
ΤεᾶΡδΟΠ {ο αἀορί, εδρεςἰα]1Υ 48 {16Υ ατε ἵπ σεπετα] 



664 

17ο 1. 1. 
, - 3 Π 2 - - ’ 7 - | ή ν, 

ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτου τῷ δούλῳ αυτου Ιωάννη 

ΕΕΝΥΕΙ,ΑΤΙΟΝ ΟΗΑΡ. 1. 2---4. 

ος 9 
} ’ ) ’ » ” ιπ ι) Π ᾽! . Ες . ε/ 

ἐμαρτυρησε τυν λογον του Όεου και την µαρτυριαν Ίησου Ἀριστου, οσα 
κ Βοπι. 13. 11, 
1αππε8 ὃ, 8, 
1Ῥοι. 6, Ἰ. 

τι . κ , ς 3 ’ ᾽ ο 3 ’ ι ’ 

[1 τε] εἰδε. Πήακαριος ο αναγινωσκῶω»ν και ο ακονοντες τους λόγους 3 
ω - ᾽ - Π . ς ) . 

ἰαέε ος. Το. τῆς προφητείας, καὶ τηφοῦντες τα ἐν αυτ γεγραµµενα” ο γάρ -αιρος 
. ’ 

έγγυς. 
] Εχοά. 8. 14. 77 
ἱπίτ, Υογ, 8. 

μασ έν ο-η ευ αρ π νε μ 
4 18. 5. "ειρηνη απο [τοῦ] ϱ ων και ο ην και 0 ερχοµεγος 

φαρβοτίοά ὮΥ {ο απίῃοΓίΥ οἳ νε Ιπνα]ααῦ]θ 
Μαλίο Βγίπεερς: Ὀαί, οοηβ]ἀετίπσ ἴαθ οοπβπεἆ 
οχίεπί οἱ {ο Ῥγεδεπί οι], απἀ Ειαί 1 ηας α- 
τοπ4γ [αγ οχοθεἀεἀ ἴἶε ργεφογίδεά Ἠπηῖίς, Ι Ἰανε 
ῦ6εεη οὐ]]σοά {ο {οτῦεας, {οΓ ίπε πιοςδί ρατί, αβδίση- 
1ηρ (45 1 Παά Ῥε[οτο ἆοπε) γεαδοπιδ Ιπ }5έεα {τοι 
ος ενα επιεπάαίίοης, αἀορίεά {γοπα {πε νετγ ετη]- 
πεηί Εά1{οτς αὖΌονο ππεη/{οπος, --- εδρεοία]]γ α5 ία 
αυλοτ]1ος, ἵπ ΝΜΒΑ., Υδτβίοης, εατΙΥ Εαίοης, 
απά Οτίσς, ατα ἴπ πηοδί Ιπδίαποςς ΠεαΤΙΥ {Πο 
βαπῃθ. Το Ἰανο αδβἰσπεὀ Γθας5οπ5 γ/ου]ά πεοεβςᾶ- 
τί] ανα τοαπ]ταά οοηβΙἀεταῦ]ε 5ρασθ. Ιπάεεά, 
38 Βρ. ΜιάάΙ., ηας Ἰα51γ οὐδετνες, “’ἴε ἰαςκ ος 
ενα γιο (μτοισ]οι{ {5 Ώου 5οατοθΙΥ γἱε]άς ἴπ 
ἀϊβιοι]{γ {ο έπαί οῇ ία {αηροδίίογ, νι ελὶς ἆἲ[- 
{ετεποσς, ΠούΥΘν6Γ, Εναῖ {Πα ΓΠα]Η]πιεπί οῇ με 
ν/Ἡ]] σταάα]1γ ἀῑδείραίθ (να οὐδοιγ]ήες ν/ΠΙΕΠ Ρρο- 
Ρίεκ ἴα οπο, ία 1Ἴ1ο5ε ΠΙΟΣ Ὀεν]]άετ {πε 
οίμετ, πιαΥ ΡοβδίϱΙγ πενετ Ὀο ομο]άαίος.””. Εοχ 
ἄιο οοσεπί ΥθαςοΠ 4βονθ Ιπαπ/{ίοπα], Τ 5μαΙ] αἰςο 
υᾳ οὐ]ίσεά {ο Ὦο Ῥγίε[ οηπ {Πε ᾖπροδίογη ρατί; 
απά πιαδί βγςίοπηα{σα]1γ ἀεο]ῖπε αΠΥ ἀθίαι]εά εκ- 
Ρ]απαίΐοη οῇ {ῑα οὔδοιτα, απᾶ, ΤΠ ΠΙΣΠΥ 63568, Υοαί 
υπασσοπηρ]ϊσπεά Ῥγορ]ιοοῖος ο ἰΠὶδ πιγδίογίοιβ 
Βοοκ. Το ΊἸανο ἆοπε απΥ ἴο]εταβίε Ἰηδέσε αἱ 
οπσθ {ο {με 6 γΐσαι, Ε]ο[οσίσαί, απᾶ 1 Γορ]ιεῖςο- 
εχροδίίογη ἀερατίπποηί5, ννου]ά Ἰανο ἀεππππάεςά α 
ἰατσο νο]απ]α; (ποασ] [ (τας παΥ, αἱ 5οπιθ {- 
ίατο ροτίοᾶ, Υ πο Ὠ]νίηο Πεῖρ απἀ Ὀ]οβδίησ, Ὦα 
επαβ]εά {ο εαρρΙΥ 85ο ρτοαί α ἀοδιάεταίατη, αδ απ 
Εάῑῑοπ οϐ πε Λροοπ]γρ5δο οἩπ α 5σαἱο Ιῃπ 8οΠΠθ 
ΠΊΟΛΒΙΤΘ οοπιΠιθηκιΓαίς Υ] {ως Ἱππροτίαπος οῇ 
αι Ὠϊνίηε ΒοοΚκ. Έτ {πε ργεδεηί, { Πημδί οΟη- 
ἰθπί πιγ5ε]ῇ νί ργοβεηίἶησ α5 οοττοοί α ἰθχί α8 
ἔπο 15ο οῇ αἲ] νο ογ{οπ] πιαίετία]5 οχίαπί υνῖ]] 
επαῦ]ε πῃθ {ο ἆο, απά σοπογα]]γ ποϊιοῖηςσ απγ ἆἩί- 
(Θγοποθς ἵη {Πε τοπάίηπσς αἀορίεά, τοβρεοσίῖναὶγ ἵπ 
ἴπε κίαπάατά 'Γοχίς οῇ Βοησαί, Υγεῖς., ΜΙΠΗΗ., απ 
αἀτίεεὺ. Τη αἲ] ἀοιρίβα] οπκςες {με Γοχί οῇ Μαί- 
Οναί Ἠας Ῥ6σθῃ, Γοτ σοοᾷ ΥΘΠΡΟΠΕ, Ῥγρ[ίθγτθος, Τη 
βοί(]ίησ {Πο ρμποµαξίοπι (ννηῖο]ι 15 οὗ πο απια!ἰ οοη- 
βθαιεησος {ο {π6 Ιπίετργείπ/ίίομ, απά ἶ9 ἵπ νο ἀ1[- 
[ετεπί ΕάῑΙοηΦ Υετγ νατίοις, απά ο ση νἰοῖοις) 
Υ6τΥ στοαί ραΐπς νν]] Ῥο Γουπά {ο Ὠπνεα Ὀδοῃ ψ6- 
βίουνεά. Απά ΙΠί5 5οάπ]οιις αἰ{οη{ῖοΠ {ο ΡΗΓΙΙΥ οἩ 
ιοχί, παπά οοττοοίποςς οϐἳ ραποίααίίοη, {οσοίμοτ 
νη) α (ονν Οτι]σα] απά Ῥ]η]ο]οσίσα] Απποζπιίοης, 
πιοδί]γ οτἰρίηα!, απά α [ον Ἠχηοδίίοτγ Νοΐθς ο 
Ειΐπρα ἃ5 ννθ]] αξ νοτᾷς, οΙεΠγ οχιποίοά [νοπα 
έμο Ὠοδςδί (οπιπιοπίαίοΓς, οδο ΠαΠπσ8 ατα 8δ))- 
Ιοϊπας, πλ Γος {πο ρτθεεπί εαῇῇσο. 

Ο.Τ. 1. ἐν τάχει] 1. ο. ἵπ απ οοιπραταἡνε]γ «οτί 
Ροτίοά 5 ννΠῖο]ι πιθαριτοὰ ὮΥ (πο Ἱαπσαασο οἳ βοτῖρ- 
ἴπτο, νπετοῖη α {Ποιςδαπά Υοα5 πΤτο αἱ οΠ6 44Υ, 
πιαγ ἀοποίο αΠΥ {λίπσ οϐ Ὦγ πο Πιοπης βροοἀγ 
βι]β]πιοπί: {ποισ] ναί πιαγ φροθᾶϊ]ν ῥοσία {ο 
υο Γα]β]]εὰ. ᾿Εσήμανε, Ἱπαππαίσᾶ, πιαάο Κπουνη, 
εᾖουνεά. {ο οοηρίγασοίῖομ 18 ΠατἩ, απά ππαγ ο 
γοφο]νοά οἰίμογ {]5, καὶ ἀποστείλας (Θεὸς ΟΥ Τησοῦς) 
βο]]. τὴν ἀποκάλυψιν ἐσήμανεν διὰ τ. ᾱ., ΟΥ ἴά5: καὶ 
ο λυλκ κο) (τὸν ἄγγελον αὐτοῦ) ἐσήμανε διὰ τοῦτο, 

ο, 

2 ση » ο ΑΛ Ξ ’ ς ο 

. Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ασία" χαρις υμῖν καὶ 4 
Β ’ Ν 3 η ” ς 3 

και απο των σεπτα 

2. ἐμαρτύρησε] ''Ἰαῦι [πετοίπ] 5οΙεπΠΙγ {εδίι- 
Πεά απά τεσοτἀεά.”. Τε, νο 8, ἵπ αἲ] (πε 
Μ»5., Υ9θΓ8ΙΟΠ5, απά εατ]γ ΕάΙΠοΠ8, ποί {ουπά, 
Ἰαφ Όεεῃ οαποε]]εά ὮΥ Βεησ., Ἰείς., Μα, 
απά τιεδῦ. Πέ νναθ Ἰηδοτιεά, Ηεϊητ. {ΠΙΠΚΕ, ἴο 
βοῄθη {ο Παδηηεςς ΟΡ {ο αρροδίοη, Πανίης 
{πε 86Η586 εὐεπ. Ὑεί Πιαγ ποί ἴπε ἴτας τεαδῖπρ 
Ῥε ὅσα γε εἶδει ΤΓ]8 ννοι]άἀ γιεἰἀ απ εχοε]]εηί 
56η5θ; απά ἴΠε {νο νογάς απο Ρετρείπα]]γ ο0η- 
{οαπάεἀ. ἍὮἨγί] ὅσα εἶδε νε πιαγ «οππρατε 1 Ίο 
ν Ἡ 

3. ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκ.] ΤΠϊ8 Ἰας τε[Γετεπσθ 
{ο ίπε αποιεπί ομξίοπι, νηεη ῬΏοοΚ5 ννετε 5σατσθ, 
{ος 5Ο0Π16 οπε ἴο τεαὰ {ο α οοηβιἀεταρ]ο ΠΙΠΙΡΕΓ 
οῇ οίΠατς, ΨΥΠο Ιδιοπεά {ο υγ]αί να τεαά. Τηρ. 
πετε ἀεποίες {πε Κεερίηπσ ἴπ {ιο Ποαγέ νΥπαί ΎναβΒ 
τεαᾷ (5εο ΤΚ Π, 61.) 5ο αν ἴο οὔβοτνο {ο Ἱῃ- 
Ἰαποίίοης {ετεῖη. “Ο καιρὸς ἐγγὺς, “νε πιο 
[ος ἠεῖτ Ῥαείπσ ΓΠα]β]]εά, ο: Ὀεσιπηϊης {ο Ὄε {]- 
Πε] 5 πεαγ.2 

4. ἀπὸ τοῦ ὃ ὢν, ὅτο.] Τ]ετε νγου]ά 5έαπι πο 
ρτεαί αα{Πογϊ{γ {ογ {πε τοῦ, ΥνΠΙο] 18 ἵπ νετ ΠΙΠΥ 
ΜΑΡ». ποῖ Γουπ. οί {πε τεαᾷῖησ Θεοῦ, {ουπά ἵπ 
Όννο-ἰμ]τάς οὗ ενα Μ35., απᾶ εἁιίεά ὉΥ ΜαΠΠ., 
Ραΐ Ἱπ]αάΙοΙοιξΙΥ, α5 Ὀεῖπσ απ ενἰἀεπί σ]ο58, αβ- 
Ρεαΐς {ο Ώανε Ώεοῃ /οωπαεᾶ ΟΠ 1. Απά οοηβΙἀθεί- 
πρ {ο ρτοαί απ{αΙγ οῇ Θεοῦ, απἀ ἴῑιαί πο τοῦ 
πιαςί Ὀς 5.1] Ίπογε αποϊθηῖ, Ιὲ ννοι]ά 8οεπῃ ἴο ὃς 
σεπιαπα, Ρα ἐπαί 1 πηϊσΏί ϱε 5αερεσίθἀ ο Πανίησ 
θεεῃ ἱηφετίεά {ο 5οβίιεη ἴε Ἠατεμηεςς ο {ο 5ο1θ- 
οἴδιι οχἰδίησ υνέλουί Π. οί Τ οοη/[εςς, Ι 5εθ 
ποί Ώουν ενα Αγίϊοιο οπΏ Ἠετε Ὦ6 ἀἱφρεηςεά ννϊῃ. 
Εογ (ποισῃ ὁ ὢν απά οερεοϊα]]γ ὁ ἦν πηὶσηϊ ὃα 
ἀφες, κο Τ Απ ἵπ Εχος. ΠΠ. 1, α5 απ Ιπάεσ]παδ]α 
Πα οὗ ΣἘΠΟΝΑΗ, (11ο Ἠεῦτειν ποῖ αἁππ]ήπσ ο 
Ἱπῃοσίίοι Ἱπ πα ορ]ίαιπα οᾳ5θ5,) Υοί ἴμο Ατο]ε 
ννοι]ά ποί Ὀ6 {Πο Ἰο55 πασθαεατν. ἜΤ]μας νο σου]ά 
5αγ ἵη ΕΠσ]ίςη, ΆΊοβες ννας 5δηπί ὮΥ {πα Τ Αν, δαΐ 
πο, νυν ρτορτῖαίγ, Ὁγ Τ Αν, ἰοιση ος” ααίΟς- 
17964 ΥδΓείοή ας ΜΠ]5. 

Ἴμε ννογάς Γοἱ]οννῖηπσ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, 
ὅ-ο. ατο, α5 Βοοί{ί οὔδετνος, σοποτα]]γ Ιπιετργείεά 
ΟΡ” ἠιο Ώϊνίπο Βρίγ(,” νν(ῃ τεδροςσί {ο ἴ]νο αδιαπά- 
πποςθ, δα/ΠοίοποΥ, απά νατῖοίν ο Πὶς σἵ[ς, σταςθς, 
απά ορεταοηςς απά Ἱπ τθ]αῖομ ἴο /" νο δεῦϱῃ 
πηγαίος,” ννίἩ οποἩ οῇ νλίσ, απά αἲ] οἴἶετς, 
Όιο Όπο απά «οἰ[-εαπιο βρίτῖε ἆννο]τ, αδ ο ἘουιΠ- 
ἰαϊπ οϱ Π[6, σγασοα, απά ροαπσθ. Ό{πουγς, Ἀοννεγοτ, 
45 (ατοί., τοσατὰ {ιο ἑπτὰ πνευμάτων 38 6 84ΠΠΘ 
Υν] ἑπτὰ ἄγγελοι Ἰπεπίϊοπεὰ ἵπ Του. κ. 15, ἃ8 
Ρτοςοη/ἶπσ {6 ΡγαγοίΓς ΟΓ {1ο Οαϊηίς {ο {πο ἴπτοπθ 
οῇ στασα; οτ ταίμογ, ΑΌρ. Ἀοαν/ο. ΞΙΡΡΟΞΘΕΕ, ἴπθ 
5ονθη πηἰηϊφίθοτίησ Αρ]τϊϊς ννοπα δὲ, οἶη ανν ἀ4ἱδ- 
οματρίησ 5οραταίο ο[ῇσος ἵπ 5α0φοαιθηῖ γθυθ]ᾶ- 
Πομς Ιπαάο {ο Ἠϊα. ὙΥσί 1 εἸλου]ά Ἱατά]ν 866πι 
ἠναί απ. ογρα/ρᾶ βρ]ε5 ννου]ά ὃς οοπιρτεμεπάθά 
ἵπ [πο βοἰσπιή Ὠοπθςἱσοίίοῃ οῇ {πο Εαίμογ απά ἴῑ6 
Φοπ νπ]ο] Γο]]οννς. Ἠεποο ἴ]α Γογπιθγ ΙΠΙΘΓΡΓΘ- 
{αΠποι 566Ίης Ρτο[εταῦ]α, ννμῖοἩ ἴς ΡΗΙΥ απά αβΙγ 
πππἰη{αϊηος Ὁγ {πο Ἰοαγτπος Ἰλοίβας, απά Ὀε[οτθ 
Ἠϊπα ὃν Ῥου]ο ἵπ Πὶς Αγπορξίςς {ΓΓοπι Ὑν]οβθ βἰπίθ- 
πηθηίς 1 ἶ9 ον]ἀοιί εαί (18 ννας ἴἶνο γναγ ἵπ νΥίοἩ 



ΕΕΝΕΙ.ΑΤΙΟΝ ΟΠΑΡ. 1. ὅ--- 9. 

’ ιά) » ευ ’ .. ’ ) 8 

ὃ πνευµατων α [ἐστιν] εγωπιον του ὤρονου αυτου 

- 5 ’ Ψ ς ’ - ” 

Ἀριστου, ο µαρτυς ο πιστὸς, ὁ πρωτοτοκος [ἐκ] των ΥεκρΩ», καὶ 
”/” , - - 

ἄρχων των ᾖῥασιλέων της γης. 
ο . ” Γὰ - ς -” - η 7 . 

6 απο των αμαρτιῶων ημών ἐν τῷ αἵματι αυτοῦ ̓  

6θ5 

«{ 3 ρω 

Ὁ χαὶ απὸ Ίησου πι Ρε. 89. 98. 
ρα. 55. 4, 

ξ Ίομη 8. 14, 
ο Αοὶς 20. 28. 

] ὅογ. 15. 20. Γγι - 3 2 .. ς .. Ν ’ ς - 

Ίῳ Ὁ αγαπωντι ηµας καὶ λούσαντι ημας Ο5Ι. 1. 18, 
Ηεὺ, 9. 19, 14, ς - καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς 1 Σε. 1δ 

ν Ἱη[τα ὃ. 14. ξ ’ Ν ς ν, ” ” ᾿ ᾿ 3 η .. ὃ ως ; 
ῥασιλείαν [καὶ] ερεῖς τῷ Θεῳ καὶ Πατρὶ αυτου, αὐτῷ ἢ δόξα καὶκςο 

Γ) ’ ᾽ - - 3 ’ 

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων/. ἁμήν. 
3 ᾿ Π Ὀ -” -” , 3 -- 3 

Ἱ 3 Ιδου, ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ Όψεται αὐτὸν πᾶς οφθαλμὸς, 

ὅ 17. Ι4. 
4 19. 16. 
η Βοπι. 12. 1. 
Ἠευ. 9. 14. 
1 ραι, 1. 19. 

α΄ ς) -. 4 ἆ , . κ Π 4 3 ι » ὅ 2. 6, 9. 
και οιτιγες αὐτον εΞΣπεντΊ]σαγν σοι ο ψονγταυι ἐπ αντο πασαι 1 Ἴοη1.7. 

δαῖ φυλαὶ τῆς γῆς. ναὶ ἀμήν. 

[ἀρχὴ καὶ τέλος, ] λέγει [ο] Κύριος, 
’ ς ’ 

ἐρχομενος, ο παντοκράτωρ. 

κα. ἲ 3 . 5 . [τα 5. 10, 
εγω εἰμι το 4 καὶ το δν ὰ 0.6. 

ς Ώαν. 7. 18. 
Ζαεμ. 12. 10. 
Μαι, 24. 90. 
835. 81. 
4 26. 64. 

ς α ο ον 
ὁ Θεὸ, ο ὤὢν καὶ ο ἠν καὶ 

... “2 ’ ς 3 3 ς » ᾽ 1 

ϱ ᾗἩ Ἠγὼ Ιωάννης, ὃ [καὶ] αδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει μραν 
9 [ε τ] λ , 9 [4 ” Ἰ - Χ - Γ ’ Γ ιο ’ 

και εν Τ)] βασι Σιᾳ και υπομµογ)) Ίσου ριστου, εγενομηΏν εν ττ] γησῳ 
Αοίς 1]. 1. 
1 Τη68ς, 1. 10. 
ὁ Τ168. 1. 10. 

Σα46 14, }Ρ Ίσα. 41. 4. δ 44. 6. ἃ 48. 12. ἵπ[τα 21.6. ἃ 29. 18. α Βοπι. 8. 17. ΡΕ]. 1. 7. ἃ 4. 14. 3 Τίπι. 1. 8. ἃ 2. 19. 

ενα οχργοξξῖοπ Ίνας απάθτείοοά ὮΥ {νε απο]εηί 
Οοπιπιεηίαίοτς, απάἀ {Πα σεπετα]1ίγ οῇ ο πιοάστη 
0Π65 {ο παατ]γ ἴἶιο ππ]άά]ε οῇ πε οἰσηίθεπίῃ οβηή- 
{ωτγ. Ἀΐπορ νλίσοΙ εἶππο ἴἶιε Γοτείση ΟΓΙ495, {ο 
Ὠνα πποδί ρατί, Ἠανα οοηβἰἀθγεὰ {ιο εχργθβδίοη 
ας ἀεποίίησ ια υἱγίίες οἵ αἰτιραίες οὗ πο Ῥι- 
ΡΓΕΠΊΕ Βεϊησ. ΘΗ0]Ἠ α 86Η56, ο"6νετ, ἶ5 ΥΟΤΥ 
γασιο; απἀ, ΙΓ {πε τοαάετ οοηεια]ί5 {πο ποίες ἵπ 
Ῥοο]ε΄ς Ἀγπορθί5, ης υνΙ]] 56ο {αί (μεγε 15 πο 
ΓΘᾶδοη {ο ἀθεοτί {πα απεϊεπί απά αξαα]. Ἰη{ετργεία- 
ΠοἨ, πνΠῖσμ 5 εαρροτίεά υγ Ώεαπ Ὑοοάμοιςε, 
τα Αοοίΐ, απἀ Ὦτ. Ῥγο Βπιῖίῃ, βοτῖρ. Τεψ5ἱ. ΠΠ. 
04. 
ὅ, 6. ὁ µάρτυς.] ΤΗϊ5 5εοτης {ο Ὦο αποί]ετ 5οἱθ- 

οἶσπι, Ἰηείεαά ΟΕ τοῦ μάρτυρος, {ποαρῃ 5οιπθ ριαί α 
βίορ αἱ Χριστοῦ, ππά οοηηθοί ὃ µάρτυς ΝΙ( ννηαί 
{οἸ]ον5, ας ΙΓ 1{ Ὕνης τῷ µάρτυρι --- τῷ ἀγαπήσαντι --- 
αὐτῷ ἡᾗ ὁόζα. (Βιτίοῃ.) ᾿ΓΠϊς6, Πονενατ, οαἩ ΡΥ 
ηΟ πῃθαης Ὀ6 πἀπι]{εά. 1 Ἰανο ηεγο ροϊηίες, ννί] 
ΔΕρ. Ἠθννο., (απ Ὀείοτα Πίπι 'Γγηάσα]ε,) ας Ι οοΠ- 
οεῖνε {ιο οοηίεχί τεαΠΙΓΘΡ, ---- ΠαΠΠΘΙΥ, ὮΥγ Ρ]αοίπσ 
ἃ Ρετίοᾷ αῇίεγ γῆς. Α5 {ο ίΠο «εθιηίησ ρταπηπιαί- 
Ίσα] ἱππσσυταςγ αἲ ὁ μάρτυς, ἶ απ ἰπο]]ηεά {ο Τ6- 
Ρατά πε ννοτάς αρ {ο γῆς, νΥ ιο Εο]θοίίο Ἐε- 
γίεννετ (Ώεο. 18022), “΄ α5 [οτπηῖησ η 5ορηταίθ εαςςα, 
(απά ἵπ 5οηιθ ἆθρτορ ραγοη(]ιαίίσα]͵) οοηίαϊπίησ α 
Ρτος]απηαίίοη αδ 16 ν/εγο οῇ {Πο ἀϊνίπο απ 8ΟΥΘΓ- 
εἰρη έἶί]ες οΓ ία Μοςβείαμ. 2 
-- ὃ µάρτυς ὃ πιστὸς] Ι. 6. ΨογίμΥγ οῇ Ἱπιρ]]οῖί 

οοπβάεποθε. Α ἨΤίπρςς Ἡο ννας, 45 οοπιίησ Ιπίο 
Ονε ννοτ]ἀ ἰο Ώθ6αγ νν]έηοςς {ο 1] {γα(μ, απά α5 16- 
νθα]ίης α]] ναί Ίο Ἠαά τεσοθῖνεὰ [Τοπι {ο Ἐαίογ 
{ος (ἶναί ραγροςθ. Ό6οῬ 1οὗη 1. 11. 905 νΗΙ. 4.--- 
165 κνΙ1. 9Ἱ. Όη πρωτότ. ἐκ τῶν νεκρῶν 5οθ Οο]. Ἱ. 
15 δς 18, (Γοπι ννηεποςῬ {ἶιο ἐκ Ἀθτθο (οπ]γ {ουπά ἵπ 
ἃ [ονν Μ88., απά οαησςα]]εὰ Ὦγ πιοδί Εάῑίογς) ἵναβ 
ἀουρί]αοςς ἀετῖνοά. ἾΊπ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς 
γῆς ννα Ἠανο α ἀρδίσπατίοη οϐ Πὶς ΜΠεαβεϊα]ιςΠΙρ: 
Ώιο ΜοςείαἩ Ρεῖηπσ, α5 Οοπιππθηέαίοϊς Γοηιασ]ς, 
σα]]εά Ἐλ]ίοιπ, πιοσέ Πέσ]ι, ἵπ Ῥς. Ἰχχσὶκ. Ὁπ. Τί 
5που]ά 56οπι αἶςο (μαί {]χε Αροεί]ο Ἠαά ἴπ πιῖπά {λα 
βιὐείαπος οῇ {ο 5οσοπά Ῥεα]πι, ννηστο ίο ΆΝΤος- 
βἰαῇ {5 ἀεείσηπίοά αφ {Πθ “ Ἠπ]ατ οῇ {Με Ἰίπσς οῇ 
Ένα εατίῃ.”. Τ]ο ἀαίῑνθς ἆγαπ. απᾶ λούσαντι 3ΤΘ 
σοηποεοίαά υ] ναί {ο]1ουνς, αὐτῷ ἡ δόξα. Α 5ευὈ- 
Ίππο Ῥαγςέ, ἵπ νΥμίοἩ, (45 Μτ. Ῥσοίί 511γ5,) «έ απ]- 
πηαΐεά νυν α νῖεν; οῇ (πα σ]ογΥ οϐ Πΐς Ώε]ονοά 
Τ,οτὰ, απά οοη{τακίίησ Τέ νν]ίὮ {μα ναφίῃοςς οῇ Πὶ5 
οοπάεςοθηδίοη απά {9 ἀθρίῃ οΓ]]ς εε]{-αὔαςοπιεηΕ, 
πε Ὀτθυκς οί Ἱπίο Ργαί5ος {ο Ἠίπι νπο Ἰουοίῃ 

ΦΑ 

(πεπι, ὅτο. 
Ὀταίςη. 

---βασιλείαν.] Ύα]σ. βασιλεῖς καὶ, πο ἀοιρί {οπι 
α ππατσίπα| οχρ]απαίίοη : ας ἶς Ρ]αῖϊη {τοπ Απάτεας 
Οναί. (16 πιοδί αποϊθηί (Τθοκ (οπιπιθηϊαίοΓ ΟΠ 
ἐς Ῥου]κ) απά (λε Αοπο]ίαδί. Αἰπιοςί αἱ] ελα 
Εάῑίοις ατα αστοεἀ ἵπ αἀορίίῃσ {5 τεαάίηςσ; απἀ 
ΝΕ] τοᾶδοή 5 δἶπος Ιέ 15 δαρροτίεά ΡΥ είτοησ εν]- 
ἄθεηςς, οί; εχίεγπα] απά Ιπίεγπα] 5 απά ἵπ 15 Υ6τγ 
Παγ5ηηςεςς 1 Όεατς ἴ1ε ίαπηρ οῇ {ταίῃΠ. Ῥασιλεία 
Ἠθγε ΙΠΘΑΠ5, ποῖ ἀῑπσάοπι, Ραΐ ρεορίε: τῷ θεῷ, 
νν]ο]ι {ο1]ονν5, Ὀείης Ἠθτα εαρρ]εἀ. ο ἵπ ΥΜ]Φ4. 
Χ. 10, ννε Ἠανε βασιλ. Θεοῦ {ο ἀεποίε ναί δὲ. Ρα], 
Πεὺ. κί, 22, οαἱ]5 έἶια «« Ιππαππεταβρ]θ οοπιραπΥ οί 
εαϊηί5 παπά απσθ]ς,᾽΄ --- (Πε πανήγυρις καὶ ἐκκλησία τῶν 
πρωτοτόκων, ὅσο. ἼεῬε αἴθ 5αρροβεά {ο οοης{1ξπία 
α ΠΟΙΥ δἰαίο «οαίας 1π ία ΠεανεηΙγ «εγαδα]επα, πΠ- 
ἀεγ ίλε σονετηπηεηί, ποί ο/ Ίπαπ, Ραΐ ο{ ᾱοϱ. ΟἨ 
ἠχὶς νεγεε ο«οπηρατε 1 Ρεί. ΙΙ. ὅ, 9. 1 6οἡ. ἵν. 85 νὰ, 
ο 
-, 

Καὶ ἐποίησεν, {ΟΥ τῷ ποιήσαντι, Ὦ} Ἠε- 

π.. Τί 15 ρ]αίῃ ᾖοπι {6 Υετςο, (μαί ιο σἰογὴ 
απᾶ Ῥοιυογ 1π ν. 6. ατθ αφοτῖρεά {ο ΟΠ, (Β{- 
ίοη.)  Ὁοπιρατο Ώαπ. υΙΙ. 19. Καὶ οἵτινες, “΄ ενεΠ 
Ώ16Υ ννμο. ᾿Εξζεκέντησαν. 366 «ο]η χὶχ. ὁτ 
Ένεῃ {ιθη, Ιέ 16 ἱπιρ]]οᾶ, Ὕθτα {ο αεκπον]εάσε 
Πίς6 Μα]εείγ. Καὶ κόψ., ὅτο. 366 Ζεςῃ. χί].110 --- 
14. 

8. ἐγώ εἰμι--- ἐοχόμενος.] Τῆο αιογαίίοης Ἠετο 
πηαάς Ίῃ {πα {οχί ατο εαρροτίοά ὮΥ {Πε Πἰσῃεεί 
ααἰλοτΙίγ οὗ ΜΑΡ. απἀ Οτιος. ΥΠ τεερεοί 
ο (Πε 5οΠ56, 1έ ἵ6 ΥΕΙΥ αρρίϊεαδίο ἰο (αοά {]ιε ἔα- 
{]ευ, 45 Ἱηοςί τεσεπί Οοπιπηεηίαίοτς Ἱπίετρτεί ({ο 
νΠ]οἩ. Ῥαγροςϱ ΑἰππΙίαγ εκρτθβείοης απο οἰίεά 
{γοπι {πα ϱ]αβθίσαὶ απά Βαὐρίπίσα] νντ(ετς); Ὀυί 
{πο οοπίαεαἰ (εεε ν. ", απἀ 11, 185: απά Ἡ. 8.) 
Ρ]αἴπ]γ ελουνς (ναί 1έ 15 αρρ]ἱεἀ {ο (οά έλε Όοη, 
ὥμο, Ιπάσθεά, αρρ]1θος ἴλοςε {1έ165 {ο Ἰπηξε]{, σχ!. 
65 κκ. 19: νΠΙο ΠΙ]ΙΥ εδίαῦ]ίεῃες έλα ΤΏεἱ{γ ος 
Οµντίεί, 

9. Τ]ο νντ]ίογ πο Ῥτοσθεάς {ο πιεηοῃ {ια 
πιαπΊιογ ΙΠ ννΠΙοἩ Τε Ἠαά τεσθῖνες {16 τενε]αίίομβ 
επαί Ὦς ννας αΌοπί {ο ἀθ]ῑνετ. ΒΥ τῇ θλίψει απἀ 
ὑπομονῇ Ἰ. Χρ. ατε ἀοποίεά αίΒιοίίοης απά ἴτουβ]θβ 
{ο Ὀο οπἀιγαεάἆ {ΟΥ έπε βακα, απἀ Ίπ {6 οαµξο οῇ 
Οµμτῖθέ: απά βασιλ. Ἱπάπιαίες επαί ηθ ἶ5 {ο ο Ρατ- 
ίακετ νυν επι ἵπ {ο Κἰπράοπι Ῥτερατεά {οτ 
ίπεπι, απά α]]αάεά {ο εαρτι ν.θ6. ἜΤηετε ἵ6 (48 
ΠΗεϊητίο] Ρροῖπίς οιί) α ἆουρ]ε Ἠεπάϊαάγθ: απἀ 
βασιλ. ΠΙΧΥ Ὦε ]οΐηαά εἰί]ετ ν{] ια ρτεσεάῖπρ ΟΥ 
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” , , Ὁ Ὁ ’ » υ η Ὁ 

τῇ καλουμένη ΙΠάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν µαρτυρίαν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. "Εγενόμην ἐν Ινεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ' καὶ 10 

[εγώ αι 

Ικαὶ ἐπέστρεψα 18 

τ ]η[τα 4, 2. 

’ 5 ’ ’ κ ω[τι 3. 8. ἤκουσα ὀπίσώ μου φωνὴν µεγάλη», ὡς σαλπιγγος "λεγουσης ̓  
η ο -- προ πο να ο ο μ.-... ' , 

εἰμι τὸ 4 καὶ τὸ «ὸ ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος' καὶ,] Ο βλέπεις γρά- 
/ ο] ν) ο 3 α. 

ψον εἰς βιῤλίον, καὶ πέµμψον ταῖς ἕπτα ἐκκλησίαις [ ταῖς ἐν ἁσίᾳ, 
/ ’ 

εἰς Ἔφεσον, καὶ εἰς 'Σμύρναν, καὶ εἰς ΙΠέργαμον, καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ 

εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς .4αοδίκειαν. 
’ 3 ν «/ 1 / 3 ε . λ 4 ’ 3 

ῥλέπειν την φωγην ητις Τ ἐλάλησε µετ ἐμοῦ ' καὶ ἐπιστρέψας εἶδον 
ε ” ώ / . οό 5/ .. 

ετεκ... ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, "καὶ ἐν µέσῳ τῶν ἑπτά λυχνιῶν Όμοιον Τΐῳ 18 
ἱπίτα ο. 1. 3 9 / νδεὺ ’ δή λ ἕ [ ι ω ώ 
ᾱ ή 1, ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη, καὶ περιεζωσµένον πρὸς τοῖς μαστοῖς 
4 15. 6. , » α--ᾱ ᾽ ι 3 5» λ ς ῃ  ἀδι. ο 
αΏαπ.Τ.9.  ζώγην χρυσην "η δὲ κεφαλή αυτου καὶ αἲ τρίχες λευκαὶ ὠσεὶ ἔριον 14 
πίτα 19. 12. « Ἀ . ως) 4 ο ὅπ κ ο. ο 

αἹπία.3. λευκό, ὥς χιων᾽ καὶ οἱ οφθαλμοὶ αυτου ὥς φλοξ πυρος καὶ οἱ 16 
ο ’ ς ; . 5 

πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιῤάνῳ, ὣς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι καὶ ἢ 
-” 5 ’ ” ὠ Π ” α 

ἕνα φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν᾽ 7 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 16 
Ἠευ. 4. 19, 2 - ι Ὁ , ς .. λ΄ ὁ .. / 3 κ. Ῥψ ΄ δέ 
πα νετο.. αὐτοῦ χειρὶ αστέρας ἑπτα ' καὶ ἐκ τοῦ στοµατος αυτου ῥομφαία δίστο-- 
4 3.1, 12 
49.1. 
4 19. 15, 21. 

υνἩ {πο Γο]]οννῖπς ννοτά. Τ]οε ἰαίίεγ πιείμποά ἶ5, 
Ι (]π]ς, Ρτε[εταρ]α; Ῥιαέ ἴέ πιαγ Ὄο Ῥεψί {ο τεσατἆ 
{πο νηοῖε α5 α πε]ιὶς (ποί α Π1]ε Ἰατδ]) Γογ 
ἐν τῇ θλίψει καὶ ὕπομονῃ Ἰ. Χρ. καὶ βασιλ. αὐτοῦ. 1 
πι, Ἠονθυος, Ιπο]ίπεά {ο 5αθροεοί ἐαί 0. οἨπ 
νυτοίθ ἐν τῇ θλίψει καὶ ὕπομονῃ καὶ βασιλ. Ἰ. Ἆρ. 
Ῥε ναί αξ Τί ΤΙΑΥ, Ἰησοῦ Χριστοῦ ἵδ α σεπ!({ῖνθ οΓ 
αἴπιϊζέμάε, α5 (ααἱ]. χὶν. 11. ἜΤπε Ὀεεδί οοππιεηί 
οἩ {Πῖ5 ρᾳ55ασο 5 2 Τιπι. 1. 12. εἰ ὑπομένομεν, καὶ 
συμβασιλεύσομεν. Ἀε8 αἱ5δο Βοπι. ΥΠ. 17. 

10. ἐγενόμην ἐν Πνεύμ.] 1. 6. ἴἶνε Βρίτιὲ ργο5εηίεἆ 
ἃ γἱδίοη {ο ΠΙΥ πηἰηπἁ. θε Ὠοάάτ. οἩἳ Ιν. 2. 
(Νενο.) Εαιιναιεηί {ο ἐν ἐκστάσει γενέσθαι αἲ 
Αοΐςκ. 10: κχΙ]. 11, {ΟΥ ἔκστασις πίπτει εἰς ἐμὲ, οΡ- 
Ροβεά {ο ἐν σώματι, 2 0ο. κ. 2. (ΠεΙη.) 

11. τὸ Α καὶ τὸ Ω.] 1. 6. πε Εἰτεί απά {Ἠε Τ,α5ί; 
38 ν. 17, απά χχ!]. 19. ὧθο 18. χ]ῖν. 16. Της 8 
βυρροβθεά {ο Ἠανο Ῥεεπ Ώογγογγοά {τοπ ανν] 
ΡΗΓαδθεο]οΡΥ ; Ὀιί Τ ανα οβἵεη πιοίῖ ν(ῃ 1 Ἱπ τε 
Οαβεῖσα] ΤΙΙΕΤ5; 6. στ. Τηθουγ. Ιάγ]]. αν. ὅ, 
νπετο Κίπσ Ρίο]επιγ 18 οα]]οὰ ἀνδρῶν ἐν πρώτοισιν 
καὶ πύµατος καὶ µέσος. Απά ΟτρµειΒ, ΗΥΠΙΗ χὶν. 
7. Σεὺ --- ἀρχὴ πάντων, πάντων τε τελετή. απ {ταᾳ, 
γι. 9. Ζεὺς πρῶτος ἐγένετο --- Ζεὺς ὕστατος. ΠιθαΠΙης 
4η επ ΒΙΡΤΕΠΙΘ ον6Γ αἱ] {ο νατίοις οτάςτς ο{ 
Ῥεΐησ. 9ο Βιΐέλετας ἵπ Βίουαί Ἠο]ορ. ΡΗγς. Τ. 
1. Ῥ. 14. Ἠεετ. τὸ ἓν οὐσία καὶ νους, καὶ πλήρωμα 
ἀρχὴν γὰρ, καὶ µέσον, καὶ πέρας ἔχον. 

12. βλέπειν τὴν φωνήν.] ἜΤ]ια Γ1]] 6επεε ἶ5: “] 
(ατηεά αὐουί Πίο ἀἰδοονετ] νο Πέ ννας ἐχαί ηαά 
α{τεταά {να νοίοθ.. "Ἐπτὰ λ. χρ. Όπθ απιοηςᾳ 
1ο ΠΠαΠΥ αλ]αξίοης {ο {λα  ονν]5ῇ ννογςΠίρ; ἴ]θγθ 
Ροΐπςσ ἵπ πο Γεπιρ]θ α ρο]άεπ Ίαπρ νν] 8ονθη 
Ῥταπο]μος. ἼἨ6ες αἴθ, 8 πρροθατς {Τοπ ν. 20, α 
αγπηρο]ίσα] ἀθείσπαίίοη οἨϐ {πε 6ονεηπ ΟἨΤο/ΘΒ. 
Η 18 ννε]] οὐβετνοά Ὁγ Ἱαβδρίς, ναί νο ππος οἩ 
ἰοασο]ίησ ὮΥ απι]επις Ὑα5 νατν α5αα] ἵπ αποϊθηέ 
πιο. ἘΈοτ ἐλάλησε, ΠΙΑΠΥ ΝΤΟ. Ἠανε ἐλάλει, 
νο] 15 οὐ]ίοὰ Ὁν Μα. 

192. ὅμοιον Υἱῷ ἀνθρ.] ἨΜορι τεσεπί Οοπιπποηία- 
{οτβ, ατσαῖπςσ [ΤΟΠ {ιο αὔΌφεοπος οῇ {ο Ατίϊο]α, 
ΤΟΠάΘΓ ΄΄'α 80Ἠ οὗ ΠΠ.) 1,6. α Ἠπππαπ Ὀοείης. 
Ὑεί {ο αὔβεποο οΓ ιο Αγίϊσ]ο νν]]] ποί ρτονο {8 
ίο Ὦο {ο 86η5ο Ιπίοπάσά, Απά (ποισὰ Ώοθαῃ 
ἸγοοάἸουκε αάορίς (μΐς πίετργείαἶοἩ, απά 1ηβθ- 

τς. ν Εμ , 3 ας ἍΆψ 3 -” ς ς ηλ η Β ω 

μος οξεια ἐκπορευομεγ1] και 1] οψις αυτου, ως ο Ίλλος φαιγει εν τή 

ΠΙΟΙΦΙΥ αοσοοιπί5 {οτ {Πε εχκρτεβδίοη Ῥείπρ α5εἆ οἳ 
1εδας ΟἨγὶδί; Υεί πετ ἶ5 πο ΤΘάΒΟΠ {ο αὐαπάοῃ 
Ώπο ορίπΊοη οΓ {πε αποϊεηπί απά πιοξί πιοάετη «οπι- 
ΠΙΘΠίΞ{ΟΤΒ, ἐ]ναί 1 Ίπεαης {ο 39η ο Μαη. θε 
Νοίε οη Ηεὺ. 1. 25 πε Ατίϊοιε Ῥείης ἐπιρίεᾶ, 
ΏιοισΏ ποίῖ εκρτεβρεά, δἶποςῬ {]θ Ηΐ]ε οοτγεδροπβ8 
{ο ἐαί αἱ Ώαη. ν. 19, νηετε ἴΠε Βερί. «1ο8εΙΥ 
{ο]]ον:5 επο Ἠεῦτενν, Πίο] οοι]ά ποί 6χρτεῬς {Π6 
ΑτίῑοΙε. Όεε Βρ. ΜΙάάΙ. Πρὸς τοῖς μαστοῖς, {ος 
περὶ τὰ στήθη, “ αΌοιί Ώιο Ὀτεαςίς.” Αἱ ποδήρη 
βαΡΡΙΥ χιτῶνα, ἀεποίῖπῃ α τοῦθ ἀεεεεπάϊπς {ο {πε 
{οεί, 846 48 ννα5 ΨΟΤΠ ὮΥ Ῥετεοπ5 οἱ ἀϊρπιίγ, 
εερεοἰα!1γ ργϊθείδ, Ἐχοά. ΧανΙ]. ὦτ. Απά 5ο {18 
γ/οτᾷ 15 α5ες ἴπ ᾳοδερµ5 απά ΡΗΙ]ο. 

14. ἡ δὲ κεφαλὴ ---πυρός.] ΑΙΙ ολαταοίετὶςίῖοβ 
ο α Ὠϊνίηπο παίιτε, απ φι]ίεά {ο με Μεβείαἡ, 
Οοπιρ. Επεκ. νυν). 2, απά ῬΏαπ. γ. 95.6. ἙΒ 
ἐς Ἱππασθτγ 19 ἀεποίεά εΠἰπίησ ερ]επάοαγς απἀ, 
Ώετείογθ, ἴ]ε υ)ήίεπεδς ἵδ πο ἴο ὃ6 απἀετείοοά 
ΟΡ αρο. 

16. χαλκολιβάνφ.] Α Ὑνοτᾷ ΠΟοΝΜετθ εἶκε ος- 
ουττίησ, απᾶ οῇ νν]ο] ελα ἀετίναί]οη ἶ5 8ο ΠΠΟΕΙ- 
ἰαΐπ, ἴμαί ονεη (μαί σαηποί ἀεοῖάε 15 56η5θ; ποτ 
ατα {16 Ἰεατηθά αστεεᾶ, ΝΠεί]ετ 1 ἀεποίθς οπιεζέ- 
πα ᾖγαδς, ({ΥοΠΙ χαλκὸς απᾶ λείβω ΟΥ κλίβανος, οἵ 
᾽αλκὸς ἄπά Λίβανος, Μουπί Τθαπις,) α5 Ηεεῖοά 
ουί, 112, ἀθεδοτίοες Ἠετοι]ες αξ Πανίηςσ Γεοί ο 

ὀρείχαλκος, ---ᾱ δοτί ο ἤηπο Όγας πποτο να]ααῦ]θ 
Όναπ σο]ἀ. ἘῬ6ε ἰαί αξ ἴ πιαγ, ἴηθ εχρΓθββΙοη 
Ἱαρρί]γ ἀεδίσπαίθες {πο Ἱτγεβίπίάρ]ο ροιυε’ απά 
πηϊσηί οϐ Ογὶςέ, α5 ἴ]ε φωνὴ ὑό. πολλῶν ἵδ α πιοδί 
ποῦ]θ ἴπιασε ο 8 σταπάειτ απἀ ππα]εδίγ. 

16. Τη Πῖς Πανίης 1η Ἠῖ5 Παπά (ος ταίπογ οη Ἠϊ8 
Ἠαπά) 8ενοπ βίατς, ἴἨθγο 5 απ α]ακίοη {ο ἴπο 
ομδίοπα οῇ π/θατίησ ΤΙΣΠΥ τίηρς οἨ ἴμο βησεις, 
οαςὴ βἰπάἀθά νι α ἀἱαπιοπά, ος οί]ετ δρατκπσ 
66ΠΙ. ΒΥ ἰθβα δίατς, ος Ὀτί]]ίαπίςβ, αἴθ (45 ννθ 
Ππά Γοπη ν. 20.) ἀεδισηαίεςὰ (]ιο αησε]ς ογ Ὀϊειορβ 
ο/ {1ο Ῥδονεῃ Οατο]μεςς Ιπίπιαίίησ, ποῖ οη]γ ἐπαῖ 
Ώπ6Υ Ὕνετο {ο Ὦο Ῥατπίηρ απά ελἰπίησ Ησ]ίς (5 
Όθ ρ]αηείς ἵπ ία πὶσ]ηί: 5οο Π, 12. απἀ Νοίθ); 
Ῥἱ ναί ννηοἨ. τοπ]1γ ευο] Ὦγ να [αι ια] ἀἱδ- 
«μαγσο οῇ αῖτ εασγεά ο[ῇσς, {Ί6γ ννθγο εκςθε- 
Ἰπσ]γ Ρτοςίους ἵπ {Πε φἰσηί οῇ (σά. Ῥομφ. δίστ 
Μεἰαρ]οτίοα]]γ ἀεποίῖης ἴα ννοτὰ οἳ ἀοἀ, 6 
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’ ῃ 

11 δυναµει αὐτοῦ. 
ς πι. 9 -ε ᾽ . 3 ” » α. Ἄ 

ως ΊΎεκρος καὶ ἐπεθηκε την δεξιαν αὐτοῦ χειρα ] επ 

567 

9 2 Εεα. 41, 4, τ μμ ἳδ 4 2 |) |) ο) 3 

Καὶ οτε εἶδον αὐτον, ἔπεσα προς τοὺς ποὺὐας αυτου κ 1.5. 
να, ἆ 48. 1ο, 
ειιξ εγω} Ὀαῃπ, 8. 18. 
-- σι, 10. 10, 

8πρτα ν. 1]. ” } / ς ς ’ ς .. 
18 [μοι 1 ΙΜὴ φοβοῦ" ἐγώ εἰμι ὁ πρώτος καὶ ὁ ἔσχατος, "καὶ ο ζω», ο 

α 2ο 12. 14 9 3 ’ κά Ν αᾱ 8 ἐκ 3 3 ν κ ϱ 1. ὅ . 

καὶ ἐγενομην γεκρος. και ιδου ζων ειµι εις τους αιωνας των αιώνων, Ῥοα]. 68. 91. 
188. 22. 22. 

, υ ω ”- [ο] ” Γ σ 

19 [αμήν Ἵ καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ ἄδου καὶ τοῦ Θανάτου. 1ραψον οὖν Ἐοπη. 6. 9. 
.Ἡ [4] [4] η ᾽ . . 

90 ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι, καὶ ἅ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα 

ἱη [τα ὃ. Τ. 
' / ων ἃὃ οὐ. 1. 

το µυστΊοιον ΤωΩγ υ Μαι. 9.7. 
5υρτα 76σ, 16. 

ο) 

3 , ο . . »., οὉὁ . ε .) ην 

ἑπτὰ ἀστέρων, ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς µου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυ- Πείνα 3. . 

σᾶς. 
5 ὶ } 

λυχνίαι [ ἃς εἶδες, } ἑπτα ἐκκλησίαι εἰσί. 

-. ος ’ 3 , »” ς ἡ, 3 . ιν τας νο 

Οἱ ἕπτα αστέρες, ἄγγελοι των ἕπτα ἐκκλησιὼν εἰσι καὶ αἵ ἕπτα 

ι Π. Τρι ἀγγέλῳ τῆς Εφεσίνης ἐκκλησίας γράψον" Ίάδε λέγει ὃ οβιῤια 1. 19, 
υ) ᾿ 2 , ν ν 3 » ς υ / -” 

κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αυτοῦ, 9 περιπατῶν ἐν µέσοῳ τῶν 
' ω - ωδ. Ξ 4 , 

9 ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσών ἃ Οἶδα τὰ ἔργα σου, 
Δ . ’ 

ἆ 1 1οπη 4. 2. και τον) κοπο) σον πίτα ν. 8, 1919, 

9 ' ς ’ κ 2 ’ ’ δε ὁ κ 5 / 

καὶ την υπομονη» σου, και οτι ου δύ»ῃ ῥαστασαι κακοὺς ' καὶ ἐπειράασω 

ἀοσοίτίπο ο{ {πε (οβρε[. 6ς Ίμαίκε ΙΙ. 9ὔ. Ἠεῦ. 
ἵν. 19. εοπιρατεά νι 19. χἰ. 4: Χ]ὶκ. 2. 2 Τηε5Ῥς. 
Π, 8 ὃν 19, αἶσο Ώαπ. χ. ὅ ὃσ 67 νι. 9. Ετε. 
γη. 2. 

18. τὰς κλεῖς ---ἆδου] Ἱ. 6. “' Ροψ/εῖ οΥεί ἀθαίῃ 
απά {ια ἀθαά, {ο π]οο]ς ἴπο σαίες οὗ Ηαάςς απἀ 
ππακθ πιγ ἀῑςοίριες ἱταπρῃ ονετ Πί, ΡΥ σίνίησ 
Όνοια Ὀοίῃ 1ο απἀ βα]ναίίοη.. Όπ {ο εκρΓθΘΒΡΙΟΠ 
ὕδης 5εο Τοάάτ. ἵπ οσο, απἀ εδρεοίαΙγ Ετος, 
δαατί ἵπ Πὶς Εχοσείϊοαὶ Γ6δαγς οη 5ευεγαἰ Ἱνογά5 
τε]αίῖπσ {ο {αίατο ραπΙκηπηεηί, Ρ. 1269 --- 196, Ὕνηο 
βΊιοινς ἐμαί ἵπ {ία Ν. Τ. ἁόης βἰσηίβες, ποί /ιεζῖ, 
Ρα {1θ γοσίοπ ο {]ιε ἀεαᾶ, ἴιο ἀοπιαίης οἱ ἀθαίῃ, 
οἱ ο Ἠίπη Ὑνο ἨαίἩ ο Ῥονεγ οῇ ἀθαίῃ, ΦΒαίαπ. 
Ἠε οὔκετνες, έαί ΄΄ ἵπ {Πε Αροσα]γρ8ο ἴπο ΥΓΙίΕΓ 
ποί οΠΙΥ τερτοςθηί5 Ἠαάθς αδ ἴἶιε τοσίοη οῇ ἴῃθ 
ἀθαά, Όαί Ώεαίμ α5 Ρείηπσ Κἰπσ ο 1{, απᾶ σοΥετη- 
ἵπσ ἴἼοςδα (ναί ἀννε]] (οτείπ. Ἠθ πε αβθῖσης 
{πα [ο]]ονγίπσ αξ {πε σεπετα] 8εη5ο Οἱ {πο ἵνογάς 
ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ ἆδου καὶ τοῦ θανάτου, “' ΝΠπε 18 
{πο Ρρον/αγ {ο υπ]οο]ς ές ραΐες οῇ Ηαάςς, ἴο ορεη 
Ένα ἆοοις οῇ είς ργίδοπ {Γοπη ΥΠΙΟἨ ποπθ οοι]ἀ 
ε5οαρο. Ἰ Ἰανε επίετεά {Πο τεσίῖοη οῇ Ἠαάος, 
(οοππρατο Αοὶς Π. 11, 91) απά απ οοπιθ [οί] 
Ἡνίησ; Υθα, ἵη ροββεδείοη οΓ ονοτ]αςί]πρ 19. 

19. οὖν.] ΄ΤΗΙ6 Ίαδ Ῥεεῃ ΨτοηρΙΥ Ρᾶς5εά οΟΥΕΓ 
1Π οἱ Τταηβ]αίίοη : {ποισῇῃ, α5 (τοί, απά Ἰγοοάῃ. 
οὔβοτνο, {λε ρατί]ο]ε Ίας ριθαίῖ {ογοθ. 

--- ἅ εἰσι, καὶ ἃ μέλλει γ.µ.τ.] “ ΤΠε δαβ]εοί- 
πιαίίθγ ννΏ]οἩ ιο Ῥτορηεί 5 οοπιπιδείοηπθά {ο 
ἀθ]ϊνες, 15 ἀϊν]άεά Ιπίο ἔννο ρατί5: 1. {ε 6οεπε αἲ 
Εναί πιο Ὠδίοτα Ἠῖπα, ΥΠ {ο αἀάτεςξος ἴο ία 
Ο0ΠτςμεΒ, τουθα]ἶπσ {ο ἵἨθπι, απᾶ οοπιπεηίίησ 
προῃ Οιεῖγ ργεδεπὲ Ἰηΐετηα] βίαΐθ; 2. ἴμο ογεηίβ 
ψη]ο] Ίνογς {ο Ἠαρρεηπ {ο {πο ΟΠΙτοἩ απ]γεταα] 
ΊΠ Ριέμγο ἐἶπιες.”. (ΥΨοοά.) 

Ὁ. τὸ µυστ] ἜΤπε πιγείῖσα] πιεαπῖηπσ: {πε 
πιθαπίησ οοποεα]εά απἆετ βσιτα(ἶνε τθδεπηβ]αηοθς. 
(/οοάμοιςθ.) θε αγ]. Ἱ. Ἰπ ἄγγελοι τῶν ἔπ. 
ἐκκλ. ἴπετο 5 απ αἱ]ηδίοη {ο {π6 ο ενν]δΏ 6»οοΠΟΠΗΥ, 
νπογεῖη {Πε ργὶεςί5 οἳ Γι]ετ ος {πε βΥηασοριες 
Ἠγθτθ 5ίγ]οά ὮΥ {5 παπ]θ, αξ Ῥτίησίηςσ {πε οοπι- 
παπάς οῇ ἄοά {ο {Πε ρεοΡρ[ε, απά οοηνογίησ {Πατ 
Ρ{αγετς {ο ἀοἀ. ΑΡρ. ἈΝθννο., ἨοΥν6ΝΘΓ, εχρ]αίηβ 
ἄγγελοι ἴο ἀεποίε εἰίπει ἴα πιπ]είετίηπσ Ορ]γιῖς 
εππρ]ογεά ἵπ {με Ιπν]δῖρ]ο σονεγηπηεηί οΓ ᾖιοςθ 
Οπατοῃες; οἱ (Ππεῖτ γἱδίῦ]ε ΡΟΥΘΓΠΟΓΦ ΥΙΟ ΡΓθ- 
βιάεά ουετ (πεπι. 

ΠΠ. Τπ Οχῖς απά {πα ποχί ΟΠαρίετ ατε οοπ{αϊποἆ 
ῆιθ 6εΥεη Πιθβδασεθ {ο {πε 86γεη ΟἨχςῃθς οί 

Αδία, απ οοτίαϊη ΡγεᾶϊοίΙοπς, νηος5θ {α]Π]πιεπί 18 
γετ]βαες ὈΥ {πε {68ΗΙΠΙΟΠΥ ος Βοςἱεδίαδί]σα] ΠἰδίΟΤΥ, 
απὰ αἰίοείεᾶ ὉΥ {πε ρτεξεηί κίαίε ο{ίπεςδε ΟΠΗΤΈΠεΒ 
5 ἀεβοτίρεά Ὦγ Μτ. Αταπάε!!, 1π 5 Ια{εΙΥ ριῦ- 
19ο πιοδί Ιπίεγεδίησ Ὑνοτκ (ἵπ 2 νο]. ὄνο.) 
οοπίαἰπ]ησ απ αοοουπί οῇ 6 νὶβιίς (ἀπτίης ἵννο 
1οάΓΠ6ΥΘ) {ο πο 5ενεηπ ΟΠτοᾗαοςδ; νησι, 1 18 
βίησι]αχ, αἴθ πιεπ{]οπεά εµρτα ν. 11. ἵηπ ἴπε νΕΓΥ 
οτά6τ ἵπ ΥΠΟ αΠΥ οπθ νγοι]ά {ακε ἴπει, ΝΠο 
Ἱπίεπάεά {ο ν]ειέ (πει 1π τοίαίΊοῃ, Ῥοσιηηίησ αί 
Ώρήεβιας. ἜΤ]ιεβε Πιθβεασες ατα  Ὠοίπ ααπιοπῖίοτι! 
απἀ εοπδοἰαίογη, απάἀ ἰποισ] ΙπιππεΙαίεΙγ αἀάτεββ- 
εἆ, α8 {μθ οσαδο πιὶσηί Γεαιίτε, ἴο ιο 5εΥεΠ 
Ομάτοµες (νἰπ. (τοισῃ ἐπο πιεάἰΗπῃ οἱ {Πε]Γ ΡΓ6Β- 
Ιάεηί5, νο τεργεβεηίεά {Ίαπι: 596 ΕζοΚ. ΧΣΧΥ. 
ᾱ] ἄχνῃ, ὃν ακτή ο, κής ος κααι, ο) πετε, 
πθγετίμε]εςς, πιθαηί ΓΟΓ {ο Ὀθεηαβί ο{ {ο Οτο] 
Οαίπο]ῖο ἵη αἲ] εαοσοθεάἶησ ασθβθ. 

1. τῷ ἀγγέλῳ, ὅτο. ΒΥ {ιο ἄγγελος 168 
πιθαπί {πο Ρρτεβιάϊῖηπσ πη]ηϊφίετ οϐ ίπε Γρηεβίῖαν 
ΟπατεἩ, νυπείπεγ Ῥί5Ππορ, ο: ὮΥ ὙΠαίενεγ οίπεχ 
ΠαΊΠΘ σα]]εά. ΤΗΠΙ5 παπ]ε γ/ας Ὀοτγουνες {Γοπα {πθ 
5γηασοριθ, μετα {πε οΠίε[Γ οῇῄἹοςί Ίναβ 5ο σα]]εᾶ, 
απά αἰ5δο Ερἰδεοριδ. Τηε Ρῃταβε τάδε λέγει ἰ5 δαϊὰ 
ίο ϱο Γοτπιεά οἨ {πο Ηεῦ. ΠἩΣΤ) ων 3 59ο ο[ίεῃ 
{ουπά 1π {πα Ρτορ]μείίσαὶ Ώουκς οῇ {νε Ο. Τ. Τί 
πιαΥ ταί]εγ Ὀε εαἰά {ο Ὦο Ο)/Τεπίαί ἵπ 185 οματας- 
ίετ, Ὀοείηρ {ιο ΓΟΓΠΙ α5εά ΊπΠ {116 Τλαδί, α5 α Ρτείασθ 
{ο ογάεγν ϱῖνεῃ ὮΥ ΠΠΟΠΕΙΟΗΒ, ΟΥ Το Πρίδίζε ΟἨ 
σεπετα] Ῥαβίποξς. Ῥο ἵπ ΤΠιογά. 1. 199. ΧειχεςῬ 
Ὀοσίπς 6 Ἰείίετ {ο Ῥαμβαπίας ία: ωδε λέγει 
Βασιλεὺς Ἐέρξης Παυσανίᾳ. Τηαψ8 ἴπο ρηταςο ἶς 1ῃ 
πε Ο. Τ. οἵεη ἀ5εά ΡΥ Κίπσς ΙΠ {θ ΥΘΙΥ 84Π1θ 
ΠΙΔΠΠΘΥ. 0 1 Κίπσε κκ. 25 αχ. 21. 2 ΚΙπρ8 Ισ. 
19: κν]. 19. 

-- ὃ κρατῶν.] Ῥεπάος: “νο Πο]ά ἵη «Ἠατρθ.) 
“Ο περιπατῶν --- χρυσῶν. Τηϊδ Πσιταίϊνε]γ Τερτε- 
5εηίς ΟΗτῖςδέ αξ νγα]]κίησ απηὶάκί πο ΟΠατο {ου 
οὐδογυαίίοπ α5 ννε]] α5 ςαρροτί απά ἀῑτεςσίίοη. 

9. οἶδα τὰ ἔργα σου] “1 Ἰκπον [απά αρρτονθ οΓ] 
Ώπγ ννοτ]κς,) ΠαΠΙΕΙΥ, οῇ ΓαίἩ απ Ἰονθο. Τ]9 πεχί 
γγοτάς αγθ εχορεῖίσα|:---ΕνεΠ, οἵ εδρεοῖα!]γ, Υ 
Ίαροιχ απἀ ραίεπί επάπταπος [οβ αβ]οιοπε], 
ΏνοασΏ ἔΊνετο ΠηαΥ Ὃο α Ἠεπάίαάγς {ο τὴν ἐν τῷ 
κόπῳ ὑπομονήν. Οὐ δύνῃ βαστ., “ποια οαπεί ποῖ 
νθας ΥΠ, πάτο... ΤΠ] οχρτεξεδίοη, απά ἐθά- 
στασας, οἶδα τὸν Κόπον σου, Απἀ οὐ κεκοπίακας, 3ἴθ 
απ (ΠείΙοα]1γ ορροδεάἀ {ο εποῃ οίμεγ; απάἀ ἰπεῖτ 
{α1] ἱπεροτί 15 οχρ]αϊπεά Ὀγ Ἰοοάμοιςθ. 

---- ἐπείρασω] “' ἴἴνοι Ἠαδί ρα {ο ενα ῬΡτουβ,” ογ 
(πα].. ο 1 ὁομη ἵν, . δοκιμάζετε τὰ πνεύµαταν 
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ε Ιηί[τα ν. 15. 

{Μαιι. 11. 15. 
4 19. 9. 
6εη, 2. 9. 
ἑη(τα 22. 2. 

ΕΥΕΙ,ΙΑΤΙΟΝ 6ΗΑΡ. ΠΠ. 2--- 11. 

᾽ 3 , - ' 3 ’ .ὴ π 2 α π τ 3 

τους . λέγοντας ἑαυτουὺς ἀποστολους εἶναι, καὶ οὐκ εισι, καὶ εὗρες αυ- 
, 3 Δ ς Ώ 1] ν ; ’ .) ᾽ », ’ α 

τοὺς ψευδεῖς καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβαστασας, διά το ὄνομα µου, 3 
2 , 3 9 , . - ς/ ᾽ 3 ; . 

καὶ οὐ κεκοπίακας. -«λλ ἔχω κατα σου, Οτι την αγαπη» σου την 4 
; 3 - [4 στ ’ .ν ῃ Ἆ / 

πρωτην ἄφηκας. «Ἰήνημονευε ουν ποῦεν [ἐκ Γπέπτωκας, καὶ µετογοη- ὃ 

σον, καὶ τὰ πρώτα ἔργα ποίησον᾽ εἰ δὲ μὴ, ἔρχομαί σοι ταχὺ, καὶ 

κιήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ Ἱτοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ µετανοήσῃς. 

:᾽λλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν ' ἃ κἀγὼ μισῶ. 

ΓὉ ἔχων οὓς ἀκουσάτω τί τὸ ΠΙγεῦμα λέγει ταῖς ἔκκλησίαις" - τῷ 
- ’ 2 -” - ΄ - ” 5 

ῃ Γ . - ξ Ε᾿ 2 [ , Ἴ 

γικῶντι δωσω αυτ φαγεῖν ἐκ του ἔξυλου της ζωης, ο ἐστιν ἐν | µέσῳ 
. ω 3) 

Ἅ τῷ παραδείσῳ του Θεου. 
6 Ἴρα. 41. 4. 
ἃ 44. 6 ἕ Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας Σμυρναίων γράψον Τάδε λέγει ὁ δ 
εργα 1. 8, τα » κ. ενα, «ν νο ἃ ν΄ 2 .. α ασ ' 
πω πρωτος καὶ ο ἔσχατος, ος ἐγένετο γεκρος καὶ ἔςησεν Οἶδα σου τα 9 
Ὢ Βωρτασ. 3 ΐ σ σι τ ν 
Μεν. 18, 19. Έργα. καὺ τὴν θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, (ἀλλὰ πλούσιος [δε ] εἰ) καὶ τὴν 

. / ” ’ 3 ὃ ῃ 3 ς ἣ ν 3 ου 3 Ν 
ῥλασφημίαν τῶν λεγοντων Ιουδαίους εἶναι ἑαυτοὺς, καὶ οὔκ εισὶν, ἄλλα 

ῃ υ . τση] ” ὶ Π ” Λ , ; ο 

ἑπουτ 15. συναγωγὴ τοῦ «Σατανᾶ. ηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλες πάσχει. ἰδοῦ, 10 
44.7, 8. , .4 Β ς υ ς ; ᾽ Π « ᾳ 

ζωπον].1. μέλλει ῥαλεῖν ἐξ υμῶν ὁ «ιαῤολος εἰς φυλακὴν, ἵνα πειρασθητε" καὶ 
3, ς . ῇ ι ῃ , / 

ἕξετε «θλίψιν ημερών δέκα. 1Ιἴνου πιστὸς ἄχρι Φανάτου, καὶ δώσω σοι 
᾽ , » Ὀ ν κς Π 5 3 υ . , 

οἳ ον αι σἃ 9. τον στέφανον της ζωης. Ο ἔχων οὓς ἀκουσάτω τέ τὸ 11γευμα λέγει 11 
Β - μ , ς . 3 Δ 2 » » , ο 

ἑπτα 0.1 ταῖς ἐκκλησίαις' “ Ὁ νικῶν οὐ µη ἀδικηῦῃ ἐκ τοῦ Όανατου τοῦ 

δευτέρου. 

Τη τεαάἶπσ αἀορίεά αἱ ν. 9. ἵ5 Γοππά Τη ἴ]μο Ῥορί 
Μ55., απ ας Όθυνπ οά]ίοά ΡΥ (τίεςὺ., Μαιίῃ., 
απά οίμεις, απά Ἰαά Ῥεεπ Ργο[εττεά ὉΥ ΜΙΙΙ απἀ 
Ἠηαίς. Τ]ιο οοπΙΠπΙΟΠ Τθαά]ῃΠσ 15 καὶ ἐβάστασας, καὶ 
ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ διὰ τὸ ὄνομά µου κεκοπ. καὶ οὐ 
κέκµηκας, ΝΊΙΘΙΘ κέκ. ΡΙαἶπ]γ ἄἴο5ε τοπι {1 ρ]οες- 
ορταρ/ῃος. 

4. ἔχω κατὰ σοῦ]. 3εε Νοίθ οη Λοίς χὶς. 9δ. 
Τὴν ἀγάπην --- ἀφῆκας, “' ἴἴνοι γεπη({εεί [ρατί] ος 
Ώ1γ Βτεί Ίονα [ίο πιο απἀ ορεάΙεπος {ο ΠΙΥ τε]]- 
ρίοη.]. Α ρεααΙ{α] ἤσατο. 36θ Πιοτθ ΙΠ 2οοίῖ, 

5. τὰ πρῶτα ἔργα] {ΟΥ τὰ ἔργα τῆς πρώτης ἀγάπης. 
ὮΥ κινήσω τὴν λ. 15 ππθαπί, Ι νν] τεπιονο {μεθ 
{τοσα Ῥείησ α ΟΜΙΤΟΙ, Ὀ) ἰακίηςσ ανναγ {Πα ργεπς]]- 
Ίης οῇ {πο (1ο8ρεΙ. Α πιοςδί αἰατιηίησ απ τουδίης 
ἀοπιποίαίίοηπ. Ῥεο Ῥσοί[5 Νοίθ απά Ο05. 

ϐ6. ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτο.] “΄ Ὀαί οι Ἰαςί (π] 
[ρταίφε] --- ίλαί οἱ Ἰαίϊπσ (λε ρταοίίσςς οῇ (με 
Ἀισο]αιίπης,) νν]λο ννθγς α Ὀταπο] οΓ {ο (απορίΐςς, 
απά Ἰο]ά Τί {ο ο Ιαν] το οαί πηεαί5 οῇῄοτες {ο 
14915, απά ρτασί]εοά {οτη]σαίοη. 966 ὙΝοο]λοιςο. 
Μισεῖς, Ἱ. ο. 5ίτοησ]γ ἀἰδαρρτονοςί οῇ, α5 1η /οδερῃ. 
Βε]]. 1. 6, 4. κατηντιβόλουν [561]. αὐτὸν) μισῆσαι τὴν 
᾿Αριστοβούλου ῥίαν. 
π τῷ νικῶντι] 1. 6. ΝΟ ονθτοσπηθί]ι [11ο {θππρ- 

ίασης οϐ πα ννοτ]ᾱ, ἴἶνο Πο5µ, απά ἴἶινο Ώον]].] 
Ἔ]ιο ννογάς φαγεῖν ἐκ τοῦ ζύλου τῆς ζωῆς, ἃτο. οοἩ- 
ἰαΐπ α βσιταίνο ἀοδίσηπί]οι ΟΡ ναί οίογπαί {ἱ[ο, 
νη]ο] ννας Ἰοδί ὉΥ ος βγεί ρατοηίς, απά τοκίογεὰ 
ΡΥ Ομ]. Τηϊς Πο ἵδ Ἠετο οοπηρατες {ο 1αγα- 
αἱδο, ἵπ οτάοτ {ο Ιπϊπαπίο Τί {ο]1οΙίγ, απά ἀοποπηί- 
παίθά {νο Ῥαταάϊςο οῇ ἄοά ἰο ἀεποίο ἴ]πο Ποαυεπ[! 
Ραταάϊκο. 8ο ο αἰκαί Παδεπί, οἶίοὰά ὮΥγ ολοσίίσεη : 
“ Ώου --- απίπιαπα. οὐ οῖς Ιπ Ρραγαἵδαπα, . οἵημα 
σιβίαπάαπη ρταῦεί ατΌοτεπα γΙίσ.. Ἐύλον, ὮΥ αἃ 
πβᾳασο ἀοτίνοὰ {οπι {ιο 5ορί., ἀθποίος {γρε; 
ν/]ο], Ὦγ α- ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΠΙΘΙΟΠΥΠΙΥ, 18 ραί [ου πο 
ἄσα 

ὃ. ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος.] Ῥοτἱρηταςϊ5 Μεορεία, 

εχ σαΡ. 1. 17, 18. Ἠπῖο ρο[δβΙππαπΙ Ίοσο αρία, αί 
14 ασεὐαίατ, αἱ «οαπεῃ αἀλίρετείαγ Ῥππετηεηςί- 
Ρας, ρτοῬίς οἱ οαςί1ς, 5εᾷ πάδοταπα ππα]ενο]επίία 
εἵ Ιπν]άΐα Ἰασθβς!]δ. (ΗΠεἴητ.) 

9. καὶ τὴν θλ. καὶ τὴν. πτ.] '' εὖεῃ {1Υ,” ὅτο. 3εθ 
ν. 2. 1 6ου. 1. 26. 3 Οογ. γι. 2. ἩΠλούσιος, Ἱ. 6. 
ρἰγ(μα]]γ τίομ. 96ε ΜαϊΙΙ. νΙ. 90. απά 2 6ο. νΙ. 
10. ΕΥ τῶν λεγόντων --- εἰσὶν Τί ἶ5 ἀεπῖεὰ ἴ]ιαί Π6Υ 
41ο ἔαν5 Ἰπ ἴμα ἴτας απά βρἰγιίαα] 5εηςα; ἴ]α 
ἀἰςβοποιτ ἴπε παπ]θ ΡΥ αἀορίης {, Άεε Ῥοπῃ. ΠΠ. 
24. απἀ Ἠοπῃ. 1. 28, 29. ἘΥ ω”. ο. ἶ5 πιεπη!, 
Ώι6υ γοί οἰαίπιοᾶ {ο ο εκο]αδὶνεἰγ {Πε ρεορ]ε ος 
(.οἆ, Ὀια{ ατε ἴπε 5γπαρορσιε, ογ Ρθ6οΡρ]ε, οῇ Φαΐαπ; 

συναγ. Ὀεῖηρ ΓΟΥ λαὸς, α5 {ο Ἠεὺ. Ὢπιω [ος Ὀν 

Ίπ Τ,ον!{. χνὶ. 17. (οπρατ ”ομπ νηΙ, 99 --- 45. 
Τγ]ι ἱἴνεγ ατο 5ο σα]]εὰ 16 Υγε]] εΠονπ ὮΥ Βρ. 
Ῥυ]] Βε[, Εἱά. ρ. 178. 

10. ὃ Διάβολος] ἸἈΝαπιε]γ, ΡΥ Πῖςδ Ιπεἰταππεηίς, 
Ώια ἀθν!]ἰδίι 9 ονν]δῇ ρετεεοιμίογε. θε 9 οἨῃ υ], 
44. "Ίνα πειρασθῆτε, “' λαί γα ΙπαΥ Ὦε ραί ἵο {ηθ 
ΡΙοοῦ, απά ριγ]Πεά [1π ειε (πγηασε οῇ αβ]ςο(1οῦ]. 
΄'Ημερῶν δέκα. 39019 ἰακε (θε ἄαιβ ΓΟΓ γεαγς ὦ, 
αδαα]. ΤΠ. ΡτοΡρΏεογ); οίμετς, {ο ἀεποίο α ΥΕΤΥ 
Βἠοσί 6ρασθ (15 (ποπ. χχὶν. ὅδ. Ναπι, χἰ, 19. Ώαπ. 
1. 4. 1 Βαπι. αΧχν. 8.) νο πιῖσατ Ὦο ]α5είβαά 
ΒΥ Η5ίοτγ. 36ο Ώαυριαζ απά ΝεννίοἨ, Τὸν πα 
νον τ.ζῥ. 9ο 1 Οοτ. ἰκ. 26. ᾖαπος Ἱ. 19. 1 Ῥεϊ, 
ν.4.. Οπ ο ροϊπί ο Απιϊιιίες, 5εο ἨΗΟΓΠΘΊ8 
Ιπίτος. 1. 221. 

11. οὐ μὴ ἀδικηθῃ ἐκ, ἃο.] ΄' εα]] Ὦγ πο ππθαΠΒ. 
Ῥο Παγί Ὦγ ο εοσοπά ἀθαίμ»)) ἵπ οἴμεγ ννοτάβ, 
ἔ ο πηαΥ Όο6 τί ονθη Ἠπίο ἀθαίῃ ΒΡΥ ἴα πια]ῖοθ 
οὗ πο ον: Ὀαί Ίο 5Ἠα]] ποί Όο Ἰηγί ας τοσατἆς 
Όιο 5εοοπά ἀθαίῇ, ονθη {ο ἀθαίμ, 1. 6. ροτά Πίου, 
οῇ νο 8ου]. ΟὉοπιρ. Μαι. χ. 28. ἜΤἡαϊ ο σε- 
Ἰοηγια Ἱππρ]ιαά ἵπ ἴἶιο 1ο οῇ 1ο 5ου] ἶς Ἰθτθ 
πιοαηί, ἵ5 Ρ]αϊπ [οπι χχ. 14. κχὶ. ὃ, πηειο ἴθ 
βοσοπά ἀθαί]ι 15 καὶ {ο Ὄο {ιο ζαᾗε οί ᾖτο. 



ΠΏΥΕΙ,ΑΤΙΟΝ ΟΗΑΡ. Π. 12 --- 16. 

Φ ᾖ} Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Ἰάδε λέγει 

ὤ69 

ς ] Όηρτα 1]. 16 
Ο Ἱπῇα ν, 16. 

1/ λ ς . ν δί η λω π Οἱδ 8 αν α σου καὶ 

15 εχω» τι” ῥομφαιαν την ὀιστοµον την οεια ιζα τα ερ 
» ω ε/ ς , - »ς 9 .ω Ν 2») / 

που πατοιχεις᾽ οπου ο ὤρονος του Σατανα” και κρατεις το ονομα 
2 3 , Ὁ ω ς , Β τ 

µου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν µου, καὶ ἐν ταῖς ημέραις [ἐν] αἷς 

ιο 
.. ς ω 

14 κατοικει ο «Σατανας. 

32 ’ ς ’ ς ) [4 2 , 9 3 του όπου 

Αντίπας ο µαρτυς µου ο πιστος, ος απεκτανύυη παρ υμ, ο 

. π Νατῃ, 29. 2». 32 ’ . » 3 3! η .” 

 4λλ ἔχω κατὰ σοὺ ὀλίγα, Οτι έχεις έκει αρᾶ- κα Ἡ Ἡ, 
- | ΄ - ᾽ .ω ’ ἃ 5. Ἱ. 

τοῦντας τὴν διδαχὴν Ἠαλαὰμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ ῥαλεῖν υκάνδαλον ἆ δι. 15. 
ὁ. δ ” ς- 3 Ν ω 3 , ν ν ε/ 

16 ἐνώπιον τῶν υἷῶων Ισραηλ, φαγεῖν εἰδωλόοθυτα καὶ πορνευσαι. οὕτως 
-” ' ι - .. ω 

ἔχει καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχήν των ΠΝικολαϊΐτων, 

16". Π{ετανόησον οὖν' εἰ δὲ μὴ, ἔρχομαί 
3 . , ” ς Π Μ / / 

11 αυτων εν τι ῥομφαιᾳ του στοματος µου. 

ς 

. ομοίως. 

λ λ , 5 ῃ]σα, Ἱ]. 4, σοι ταχὺ, καὶ πολεμήσω µετ Ἀ ο 
ος 3, 5 3 ’ ' Σρι. 6. 17. 
 εχων οὓὐς ἀκουσατω τί ο Έμρος, 2. 8, κ ς 

ΗΠευ. 4, 15. 
3 ν / .” ε᾿ 4 . 6 ου ὰ, ες 4 ν α χ ' ή 

τὸ Πνεύμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Ἰῷ νικῶντι δώρω αὐτῷ Γφαγεἴν σνρτὰ. 1. 16. 
3 . 

απο 
.. - ’ ’ 3 -” -” υ 

τοῦ μάννα τοῦ κεκρυµµένου, καὶ δώσω αυτῷ ψηφον λευκήν, 
Ππίτα 19. 15, 91, 

Νο Μαι. 19. 9. 
61 εωρτα ν. 7, 11, 

ι «πίτα θε 15. ω ᾽ 1 2 , 
ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν }γεγραμµένον, ὃ οὐδεὶς ἔγνω, εἰ μὴ ὁ 

λαμβάνων.᾽ 

18 ΣΚ4Ι τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον Ἰάδε λέγει δα, 
ς σι » -”- ς 1; Γ 2 Δ 2 -” ς [ο 3 Ν 

ο Τίος του Θεου, ο εχων τους οφ αλμους αυτου ως φλογα πυρος, και 

19. τὴν ῥομφαίαν --- ὀξεῖαν] Ἱ. 6. τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, 
ν. 16. απάἀ 1. 16. Ηεὺυ. ἵν. 19. Ἠείηγ., Ποϊνενος, 
Ειίπ]κ5 έἶνετε 5 τε[εγεηος {ο ἴ]ε πιπιεάϊεαδί[ε υιί- 
πας Ἰπβὶοίεὰ Ὦγ ἴε {αἱδα ἰθασῄθίβ, απά νΠΙΕΗ 
τοηυίγεὰ |Ἰναί νε ἀἰςθαεεά Πεε] εΠου]ά ϱε οί οί 
νίἩ α Κηὶ[α οἱ Ἰαποεῖ. 

19. κρατεῖς τὸ ὄνομά μου] Ἱ. ο. αἀλετεςί βτπι]Υ {ο 
της απά ΠΙΥ Το]ἰσίοη. "Όπου ὁ θρόνος τ. Σ., “' ΝΠετε 
ἰ5 ία εοαί οὗ βαΐαης” 5ο σα]]εά {Ποπ Ρείης, αν 
νο Ίδατῃ {ποια Ατείηας, ΠΟΤΕ σίνεη {ο Ιάο]αίτγ 
ίαπά οοπ5εφεΠ{1Υ νῖξ) {Παπ αΠΥ οίμεγ ρ]ασε 1π 
Αδία. Αί ἐν αἷς ᾿Αντ. 5αρρ]ν ἦν, ΝΠΙΟΠ, Οἵ Φ0ΠΠ6- 
Ολησ εφ αἱνα]θηί, λε ννγ]ίοτ ρτοβαῦΙγ Ἱπίεπάεά {ο 
πανο εχκργοςςεὰ αἲ {1ο επὰ οἱ {Πο φοηίοπςεθ; Ὀμΐ, 
{τοπι {λα Ἰεησίῃ οῇ {πο εαβρεπάςὰ «]αιςθς, οπ{έ{εά 
{ο 4ο 1. ἨΜάρτυς µου ὃ πιστὸς δου]ά ϱθ τεπάετεά, 
νι Ίθυνο., “ αλα] υίηοςς ” (ποί πιαγίψη; 
{ογ ναί ννου]ά ἵπνο]νε απ΄ Ιποοηστηίίγ). Τ]ο 
Ρήταςε ΄΄ Γαἰ)[α] ννἰίηπεβς ” οίθη οοςΓ5 1Π Βοτίρ- 
{αχθ. ες Ῥς. Ἰχκχὶκ. 17. Ῥτον. χὶν. ὅ. ἆ6εγ. χΗΙ. 
δ. απᾶ επρτα 1. ὅ. ΠΠ. 14. ΑπάραςῬ 15 5αρροφεά {ο 
Ἠανο κα Πεγεά πιατίγτάοπι 1Π {με τεοεηί Ῥεΐβεοι- 
ίοη μπάοτ Ώιου]εβίαη. 

14. κρατοῦντας] “΄ 5οπιθ ο Ἠο]ά οτ πιαϊη{αίη. 
96ο ο ιάο 10. Τὴν διδ. Βαλ., 1. 6. 84ο] ἀοοίτίπθΒ 
35, Ἰἶκο Βα]ααπι εασσεςίίοη {ο Βα]ακ, Ὀτεοά 
πΙφα]έν απποπσ {ῆθ Ῥρεορ]ε οἱ ἄοά, Ὁγ (μγηῖησ {6 
ρταςθ οῇ (οἆ Ιπίο ΙαδοίνΙιοάδηθςς, ΠΙΟ 1 1π 
2 Ῥοι. Π. 10 ---15. απἀ ο ιάε 4. οα]]εᾷ έε αγ οΥ 
εἰπ[α] οοµ15ο οῇ Βαἱααπ. ἜΤ]μο πεχί ννοτάς α- 
οτί {ο (πα ροῦπίς ο) δἰπεζἱ(ιάο. 

15. ὁμοίως.] Τ{ϊδ τοεαάἶπα, Γοτ ὃ μισῶ ({Γοαπᾶ ἵπ 
αἰπιοςί αἲ] ΜΘΒ,, Ὑδγδίοης, απἀ επτΙγ Εάά.) Ίας 
Ῥοεῃ Ἰαςί]γ αἀορίεά ὮΥγ Βεησ., Ἰείς., ἀτίεβῥ., 
Μαιίμ., Γήΐτη., απά Υ/αἴθγ. 

16. ῥομφ. τ. στόμ.] εε Νοίθ 5αρτα ν. 12. 
Ἱ. τῷ νικῶντι] 1. 6. 4ΠαΠΙΙΠΙ ΤΠ 856, {ο Ἠϊπη (45 

Ῥτοῦ. Τμεε εκρ]αΙΠβ) «6 ν]ο Ρρε[5ονογθς ἵπ {με α5θ 
ος {Ἴοβθ ννθαροῃς νΥΠ]ο]ι ατα αἀαρίεά {ο (μὶς ννατ- 
(ατα...  Όεαο Ερ]θς. γἱ. 11 ---20. π]αί {ο]]οννς, 
ο οἰνίησ ἨΙπη ο {α Ἠ]άάεη ππαηππα απἆ λε ννμ]ία 
είοπε, ΠΙαΥ 6 τοσατάεᾷ α5 α ρετρ]ηγαςίς οῇ {ο 
απιρ]ε Ίάεα ος πιαἰίπσ Ἠίπι ραγία]κετ ο{ ἀοά”5 Κἰησ- 
ἆοπῃ ἵπ θανεη. 

ΥΟΙ.. Π. δα 

---τοῦ μάννα τ. κεκρ.] Ἱ. 6. πε Ὀτεας οῇ Π{ ἴΠ 1ἱ8 
ερ]γααἱ 5εηςε, α5 Ιπάϊἰσαίεά Ὁγ ου Τ,οτά αἲ 1 ο]ῃ 
ἵν. 20. 56αᾳ., οῇ νο] έ1ε ππαηπα, πἰάάεη απ ]αϊά 
πρ 1η {θε ἰαθετηασ]ςε, {εε {γοπι οογΓΡΙΙΟΠ, Ίναβ α 
ίΥρε; ΠαΙΠΘΙΥ, {πο Ὠοπθβίξ ἀατίνεά {ο 1 [αμα] 
{οἱ1ούνετς οῇ Οιὶκί Ὁγ πε οβετίηρ ο 5 Ῥοάγ, 
{[ογσίνεηθςς ο[6ΙΠ5, απά Π[ε εγετ]αείίπσ. (Υγοος- 
Ποιςο.) Ώθε 45Ο 6οβη νι. ὁδ ---2δ. ΤΠ να 5ο 
[αχ ᾖίάαεπι εμαί, αξ Βομοείίρ. 8ΗΟΝΥ5, 1{ νναβ πενθΓ 
δοεπ Ὀιί Ὀγ νο Ηϊρῃ Ῥτίεςί. Απά ια ερὶγιαϊ 
ΠΙαηΏΠᾶ ΠΙαΥ 6 φαἷᾱ {ο Ὄε άάεπ, α5 Ὀείης επ]ογεά 
ἵπ ο Πεατί οῇ έε τις (ΟΠηκαῃπ. 9ο 1 Ρεί. 1. 
4. ὃ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος. 

--ψῆφον λευκήν.] ἸἈΝαπιε!γ, αοοοτάῖησ {ο 60Πῃ8, 
5 α ίοκεῃπ οἳ αοηηέία] : ἵπ αἱ]αδίοη {ο ία νν]]ιε 
απά Ρἰαε]ς είοπες υξεά αἱ εἰεσί]οης οἱ {πίαΙ5; {ο 
{ΟΓΠΙΘΥ {ο ἀεποίο ασααϊία], οτ αρρτοβαίίοῃ ; {ο 
Ιαΐΐέεν, οοπάεπηπαίίοη, ΟΥ τθ]θεοίΙοη.  Ασσοτᾶῖπς {ο 
οίμετα, 1{ αἱ]αάες {ο έπα ν]ίε είοπθ σίνοη α5 γναΓ- 
ταηίς ΓΟΥ ταοεϊν[ησ {Πε Ρρτίζε αἲ {λε (ατοοῖαῃ (ἀαππςΒ. 
-θ6 Τ,ΟΝΊηΣΠ απά Ῥοάάτ. ΒῬιαΐ 1 ταί]λογ οοϊποῖἆθ 
Ἰη (ηθ ορίπΊοη οῇ Ὀγ. Ὑγατά (Ἠἱεεστί. ο/ Ρρα5βασε8 
οῇ Βετὶρ.). ΗεΙπΤΙςΠΒ, απ Ῥτοί, Τ,εο, ἰ]λαί ἴπθγε 18 
4η α)]αξίοη {ο {16 {οβδογ Πιοβδρίία[αίῖς αξεαα] 1π 
αποϊοπί πιθς, ννμΙο)Ὦ Ὕνετε, ας Βτος. Γ,εο οὔξθινες, 
6 α 5οτί οῇ οπτίε ΡΙ4ΠΕΙΘ, επ (]]ησ {λε Ρ6ΓςΟΠ Πο 
ϱπονγες Τί {ο ας Γοτ απάἀ τεσεῖνο υνῃαί Πε πηὶσηί 
Ὁναπί. Όµπ ο Ρροῖϊπί οἳ Απιηιιες οοππεςίεὰ 
ν(Ἡ (15, 5εο ἨΗογπο”5 Τηίτοά. νο]. ΠΠ. 415. 

---- ὄνομα καινόν.] Τηε Ώεςί Εεχροεϊΐοῦ5 ατθ αστεεἆ 
εναί {16 Ἰαςβ τοίΘΓεησο {ο ο Οτγιοπία] οαδίοπῃ οϐ 
σἰνίηπσ ΠΕΝ ΠαΠΊθς {ο Ῥοΐφοη5 αάναποθά {ο στεαί 
ἀϊρπίίγ : ῬτοβαβΙγ αἀορίες {οι να Γπνουιγεὰ 5εΓ- 
ναηίς οῇ (αοά, α5 Αὔταπῃ απᾶ οασοοῦ, Πανίηςσ οίεη 
ἨΘΥΝ Παπῃθς Ὡθείοινεά οἩ {παπι, Νεῃ ρ]ασθᾶ 1π 
πουν οἰτοιπιείαποςθς. Τήιςδ 1 Ἠετο ἀεείσπαίθά 
Πἱσῃ αρ]γ](απ] (ανοισ, ενας 6αργετηθ {ο]1οΙίγ Ιαἱά αρ 
ἵῃ Ώθανεῃ Γοτ 1Πε τἰσηίθοις. "Ο οὐδεὶς ἔγτω --- λαμβ. 
18 ννθε]] οχρ]αίπες, εν Άθυνο., ““ αἱ ἴ]ιε {πιο νηθῃ 
1 1 σίνθη, 5οοτεί απά πηγείετίοςς {ο αἲ] πιοη Ῥαέ 
{ο Πἰπι πο τεσθῖνος Π{.” 

18. ὃ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς --- πυρός.] θε ἸΝοίο 
αἱ 1. 14. Ῥο Ειπίρ. Πεο. 1206. πυρσ᾽ ἔχουσα δέργ- 

12 
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2 -- ’ Ἀ ’ ) , . 3 ΄ 

οἳ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιῤάνῳ  Οἰδά σου τὰ ἔργα, καὶ την ἄγά- 19 
. . . 5 ’ ᾿ 

πην καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τα 
-ὲ , μμ τς , ο ’ 3 3 , ) - 

31 ΚΙπες16.9Ι. Έργα σου [καὶ ] τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρωτων. ᾗ 4λλ ἔχω κατα σου 20 
2Μ1η5. 9, 7. 
Αοὶ8 15. 20. ο. ς 3 αν, ᾽ ω 3 ᾽ ς , ᾽ 

1 Όοχ. 10. 19,20. [ ὀλίγα, ] ὅτι Ἄ αφεῖς την γυναῖκα Ιεζαβηλ, ιο Τ λέγουσα ἑαυτην προ- 
- - η) ] ιά - 

φῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ 

εἰδωλόθυτα φαγεῖν. Καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα µετανοήσῃ [ε τῆς 91 
Π τν - 2 δα ὦ, , κ. 32 ) Γ 

πορνείας αὐτῆς .] καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς: Ιδού [ἐγὼ] 99 

βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ΄ αὐτῆς εἰς ὀλίψιν 
, 9 1 

τ18απ. 16.7. μεγάλην, ἐὰν μὴ µετανοήσωσιν ἐκ των εφγων 
1 Οµτοῃ. 28. 9 
ὅ 29. 17. 
Ῥεα!. 7. 10. 
ἃ 85. 19. 

62. 13. 
19. 1. 20. 
ᾱ 17. 10. 
Ματ, 16. 27. 
1ομη 2. 24, 45. 
Αοίς]. 24. 
Ἐοπι. 2.6. 
ᾱ 14. 12. 
2 Οο{, δ. 10. 
πα]. 6. 5. 
Ἱπίτα 20. 19. 
ΡἹη[τα 8, 11. 
{ Ρεα]. 2. 8. 
Μαι. 19. 28. 
Ἰωάκο 22. 29. 
1 Οοἱ. 6. 8. 
η .] ’ ᾽ .) Μάνα τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ 
ὅ 49. 15. 

23 -” 3 1 3 ’ 

αυτης αποκτειω ἐν θανατῳ. 

8 ' οὐ. αρ : [ς »”  -ᾱ κ. 
πλην 0 εχετε καρατησατε ἄχρις ου αν Ίδω. 

3 - η 

Ἄ αυτῆς ' "καὶ τὰ τέκνα 99 
’ ” 5/ 

Καὺ }γνὠσονται πᾶσαι αἵ ἐκκλησίαι, ὅτι 
ώ ΄ 3 ς . ᾽ Δ δί ο λ ὃ / ς ον ο... ᾿ 

ἐχω εἰμι ὃ ἐρευιῶν νεφροὺς καὺ καρδίας" καὶ δώσω Ὁυμῖν ἕκάστῳ κατα 
’ ς - ω εν ’ » δν ω 

τὰ ἔργα ὑμῶν. ὙΤμῖν δὲ λέγω [καὶ ] τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, 34 
ε/ 2 , ᾽ ἓ , τα / 3 ’ 
Όσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχην ταύτη», καὶ ] οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ 

’ . -” ς , 3 -” 3 ς - , 

βάθη τοῦ Σατανᾶ (ὡς Λέγουσι)' Οὐ ῥαλῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος " 
5 - ς -” 

Καὶ ὁ νικὠὼν καὶ ὁ τηρὼν 56 
, [ ᾽ Π ιά 3 - α ” 

ἄχοι τέλους τὰ ἔφγα µου δωσω αυτῷ ἐξονσίαν ἐπὶ τῶν 6 
ῃ .. ἵῃ ιν .ω 3 ο 9 ο ἅ . ς 

ἐθνῶγν.-- "καὶ ποιμανεῖ αυτοὺς ἐν ῥάῤδῳ σιδηρᾷ, ὡς» 
. ς ε «ιβ -, 

συντρίβεται--- ὡς καγω εἴληφα 
Γ ” ’ ο 9 ’ 2 - . 3 Π . ο. τν 

παρα του ΊΙατρος µου” και δώσω αυτῷ τον αστερα τον πρωινον 28 

χ Βηῤτα νετ. 7, ς ] 3 ’ Ν ’ -ω 

Ἡ, 1, ΣὉ ἔχων οὓς ἄκουσατω τί τὸ Πνεύμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 99 

µατα, Νηθτθ ἴο Θο]ο]. εχρ]αίαβ ΡΥ πυρώδεις ὀφθαλ- 
μοὺς ἔχουσα. 

19.΄ καὶ τὰ --- ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.] Τη6 
γευθγςε ο{ νν]ιαέ ἰ5 βαἱὰ οἱ πε ΕρΠεδίαης, ν. 4., απά 
ο{6οπιε αί 2 Ρεί. . 20. 

90. ΤἜΤ]ο αἱίοταίίοης οἳ {γε 6οΠΙΠΙΟΠ τεσάἶησ ἵπ 
(6 νογςο απἀ {ο ηθχί, ατο αἰ] {οιπάθά οἩ {Πα 
βίτοησεςί α{λοτ{γ, αιιά ανα θεεη αἀορίεά Υ αἰ1 
(νο Ὠοδί Εάῑῑοι. ἈΝενετίμε]εςς, 1έ ἵ ρτοβραῦ]ε 
Οναί λέγει, ποί λέγουσα, ἶ5 ἴπε τις τεαάϊηπρ. ΜαΠΥ 
Οπήος απά ΙάΙἱοἵΒ, οἨ {ο αιἰ]λοτΙίγ οῇ 5ενεταΙ 
Μ55., Ἰηβογί σοῦ ΠΓΙΘΥ γυναῖκα. Τη8, ΠοΝΥΕΝΕΙ, 
Ρτοάισε5 πιο] Ιποοηρτυ]ίγ απά ἴ]α σοῦ ννας ποῖ 
πη]1κε]γ {ο Ὀο Ἱηβετίεά ΡΥ {πε 5οτίρε5; Ραΐ εαί 1 
Βου] Ἠανο Ῥεσοι οπιέρά Ὀγ νθια ἶ5 ν6ΓΥ Ἱπιρτοῦ- 
αὐἱο. Ἔ]ης ουγ οΟΠΙΠΙΟΠ Υδγδίοή πἱσηί]γ τεπάειβ 
ΙΡοπιαπ, 38 αἱκο {πο Ὑαἱσ. απά Ῥετίπ]]ίαη. ΒΥ επ. 
βοιηθ {επια]ο Ἰαγθβίατο] 86ΕΠΙ5 {ο Ὄαο πιθαηπί; 
ἠνοισ]ι Ὁγ ἴἶνο οχρτοβδίοη ΠΠΥ Ώθ ἀθδίσηαίθς 8ι1ο]ι 
Κῑπά ο{ ΡΘΓΡΟΠ5 Πά6Υ {νο οματασίετ οἱ {ε Ι6αάςγ. 
ῴθο Ἰη/οοάμοιςκο, ᾿ΤΓ]ής 16 εαρροτίεά ὮΥ ἴπε ορίη- 
1οπ οῇ Βρ. Βι]]1, και. Ρ. 90, νπο (ΠΚ ναί Ὁγ 
1οζ6ῦο] ἶ5 {ο 6 απάετείοοά πηγβίῖσα]1γ ἴἶο (πος- 
Μἱο Ἰαοιίοπ, ννηοδςθ πιοηβδίτουιθ ἀοοίτίπος «έ νΙτ- 
ρίπθαπι (τὶς Ἠοσ]οβίαπι, ΤΘΟΘΗΡ αὓ ΑΡροβίο]]8 
ἱρεῖς ἀοεροηραίατη, θαργανεταη{. 

91, 99. Τπ νεβο νεγεςς Γογπίσαίίοη απά αάι]- 
{6τγ αγ Ιπίοτο]αησεά : Ροίῃ ἀεποίΐης {νε αρ]τ]ταἱ 
Γογπἱσα{ίοῃ ΟΥ αἀπ]ί6τΥ, οῇ αροδίασι [τοιη πα ἔγι (1η 
ΕΥ Πεγρδή. Τοὺς µοιχ. μετ αὐτῆς, Ἱ. 6. ἴοβο νο 
Ἰο]ά Ίαν Ποτοί]σα] ἀοσίτίηςςα. 
-- αὐτῆς.] Ὑ]σ,. αὐτῶν. Τ]ο “οπείῖησ προη α 

Ῥος, ἀοποίος α{Πἰοίίπς ννΠ 5ονοτο 8ἱζΚηΘΒ5, ΟΥ 
Ραΐπβ απά αβ]]οίίοπς αἰπι]]ατ ἰπετοίο, α5 α ριπ]ς]]- 
πιοπί ο{ Ἠθιοςγ. Τους ῥάλλειν ἐπὶ κλίνην, 18, 38 
Ηοίηγ. οὔκογνθς, α Ἁγτίας ρηταςθ {ο εἱρηίθγ, «ὁ ππου- 
Ῥαπαι πίστα, 9 Θαπα. ΧΙ, δ.:. απά Ρ6ΙΒΟΠ8 
σοπβηθὰ {ο (είν Όεά Ὦγ εἰσκποβ απο οα]]εά κλι- 
νοπετεῖς. 

20. ἐγώ εἰμι ὃ ἐρευνῶν νεφ. καὶ κ.] Α Βί]ε ρε- 
ου]ίατ {ο Πεἱ{γ, απ Ἠετε {ακεπ ὈΥ {με Θοπ οἱ ἀοά, 
ὦοοίί. “Ὑμῖν ἑκάστῳ, ΓΟΥ ὑμῶν ἑκάστω. 

24. ὅσοι ---ἔχουσι] {ΟΥ ὅσοι ἔχετε, ὮΥ απ΄ Ιάϊοπι 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ ἵη {λε Ργορῃείίο 8ίΥΙ6. ὮἘγ τοῖς λοιποῖς 
8γε πεαηπί νε [στοαί] ο». -- πνΠΙο. τεπιαϊπθᾶ, 
Ν/Πθη 5δεραταίες [τοπι ἴπο Ὀαά. Τὴν ὁϊδ. τ., “' πῖ8 
ἀοοίτίπε,”. ΠΣΙΠΕΙΥ, οἩ. {πο Ἰανν/α]πεςς οὗ εαίῖπς 
14ο] πιεαί5 απἀ οϐ αἀυ]ίετγ. Αί οἵτινες ---Σατ. 
μετα ἶ5 α τορείίοη οἱ έμε φεηέϊπιεηί, υγ α 
βιυς{(α{οη {ΟΥ διδ. ο α Ρηταςο εχκρτεκεεῖηςσ ἴθ 
παίιγε οἳ Όνο ἀοοίτίπες Ιπ ααθδίίοἨ, απά {ογππθά 
(45 αΡροαατς ΓΓΟΠΙ ἴ]ε ὡς λέγουσι) οἨ α {ανοιτΙ{θ 
Ρήγας ΟΕ {ο Ργο[ίεβδοΓς οῇ {Ἴεπι. Τ{6γ οα]]εά 
Ώπείτ ἀοοίτίηες ήθη τοῦ Θεοῦ (α Ῥηταδε Ῥετῃα 
Ῥουγον/εά [τοπ οί. Ῥαυ], 1 0ος, Π. 10.), ομμο 
4εερ πηγείθτίος οῇ ἀοά.”. Βαί ους Τιοτά οα]]8 
5ΗΟΓ πηγκίετῖος ο ΙπίφμΙ{Υ, ἴΠε 4εερ πηγείοτίθς οΕ 
Φαΐαη. Οὐ βαλῶ --- βάρος" πλὴν ὃ ἔχ., ὅτο. ἜΤ]ε 
11] 5οη5ο (εκρτθςςες Υνέ]ι οχίτεηιε Ὀγεν]{γ) 5εεπιβ 
{ο Όε ἐπί: ««Τ ννη] αγ πο οίμει Ἱπ]αποίίοη, ϱκ- 
εορί γνμαί γο ανα αἰτεαάγ τοσεῖνοὰ [οι τη 
πη]η]δίθτε]; 566 Λος αν. 28.) ἐἶναί ελαί βα{μ, νο 
γο ανα, Υθ Πο] {αδί 11 Τ οοπιε,” ----ἴ, 6. Η11 εἶνθ 
4αγ ο{ Ιαάσπιεηϊ, ος οΕ ἀεαίῃμ, α5 Ὀεῖης (απίαπιομηῖ 
(ο 1. 

26 ---28δ. Το ΡεγεενεταποςῬ ἵπ {ἶνο [αι οὗ Ολεῖςε 
απά 1π {θ γνογ]κς αγὶείησ {Ἰεπος, {5 Ρτοπηκθες “ρον- 
ϱ{ ΟΝΘΥ ἴ]ο ΠΗΠΙΟΗΡ, 1.6. οΝΘΓ {11ο γοί αποοηγοτίθὰ 
(επίΐ]θ68. Ῥεο ΝΤαΙ{. χὶκ. 28. οοππρατθά ννῃ Ώαπ 
γη, 22. 2Ἡ.. Απά Πῖς, Ἱη ἴ]ο νευςο Γοἱ]ονίηᾳ, 8 
οχρ]αϊίπος {ο Ὀο έλα 1ης ΡΟΝΝΘΥ ννμ]ο] {ο Θανίος 
Ἠήπηςε]/ Ἰαά τοσε]νεὰ ουογ {θπα, απά υΠ]σ] ἶδ εκ- 
Ργαββοὰ ἵπ Νοτάς πΠθατΙγ ταςοπηρ]ίησ {λο8ο Ῥτο- 
Ιοιῖσα] οῇ Ολε]κέ, 1 Εἶνο «οοοπὰ Ῥρδαίπι. (Ἰοοά- 
ουςο.). ἜΤ]α πιοαπίης 18, (ηαί ης ννηο ονθτοοπιθί 

Όνα ννοτ]ά εια]] ραγιϊιοῖραίθ ἵπ {6 Ὀ]οβείπσς ο{ 
αρἰγΠα] ΚΙπσάοπη οὗ Ογὶδέ, ννπίοὮ εα]! αἰάπη 
Ρτοναί] ουετ ιο Ιάο]αίτγ απά γνοκεάποςς οἱ ἴ]ιθ 

. 



ΒΕΥΕΙΗΑΤΙΟΝ ΟΗΠΑΡ. ΠΠ. 1---9. στ] 

ι ΠΠ. 7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον' Τάδε το 
ς ᾿ ’ - ο Π 3 , ς ή 

λέγει ὃ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας 'ἰωίτα ἆ. 5, 
πο / ’ ϱ/ , ’ , 5! 4 Δ ε) ᾽ 

ϱ Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι [τὸ] Όνομα ἔχεις οτι ζἕῆς, καὶ νεκρὸς εἰ. 1ἴνου 
Δ 

γρηγορῶν, καὶ στήριξον τὰ λοιπὰ, ἃ 
ή ’ ’ ” -” 

8 εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ µου. 

, 3 ὠ 3 

ἔμελλον Ἱ ἀποθανεῖν. οὐ γὰρ 
ᾖ {. ἆ Ἱηίτα γεχ. 19, 
24νημο- Ίποιι ο. ὦ, 

Ξ κ ν ολ μι η , 9 Π .. 4 
Ύγευε ουν πως εἴληφας και Ίκονύσας, και Τ110ὲυ και µεταγοησο». Ταν Ίωακε 12. 99, 40 

1 Τη688. 6, 2. τ ε/ ς , 3 ” 

οὖν μὴ }ρηγορήσης, Ίξω ἐπὶ σὲ ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν Σψει-ᾶ- 10. 
Ἱη(τα 16. 15. 
ἃ Πηίτα 4, 4, ε/ «/ ; δν 2 ο ας ’ εἱ 3 

4 ὥραν Ίξω ἐπὶ σε. "Εχεις ὀλίγα ὀνόματα καὶ ] ἐν Σαρδεσιν, ἃἆ οὐκ ἃσ Ἱ]. 
/ 2 3 9 / 3 νά ε) υ) 

ἐμόλυναν τὰ ἵματια αὐτῶν καὶ περιπατήσουσι µετ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, 
αΤ. 9, 18. 

Π ς ϱ ο σι ω ο 

6 Ότι ἄξιοί εἶσιν. ' Ο νικῶ», οὗτος περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς ' ν Εκοᾶ. 88. 89. 
Γ α ’ 3 . ’ ” ” άν 

καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ Όνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βῥίῤλου τῆς ζωῆς 
Ρραἱ. 69, 29. 

ν Μαι, 10. 99. 
και ἵμκε 19. 8. 

ΡΜΙΙ. 4. 8. ος. / Νοε ο ος ν / Αι ψες ης 
[εξ ]ομολογήσομαι το ονομα αυτου ενωπιον του 1Ιατρος µου κυι ε)ώπιογ ο. σας 

- 3 ῃ 3 ω ς 3, 5 3 ’ ’ λ Φ ’ ω 

6 τῶν αγγέλων αὐτου. Ο ἔχων ους ἄκουσατω τύ το ΙΙνευμα λέγει ταῖς 

ἐκκλησίαις. 

ὅ 2]. 27. 

Ἱ «Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ο Ἠπίτα νο, 14, 
ρα. 22. 22. 3 / ς ’ ϊ ”» - ς 3 

ὁ Ἅγιος ὃ αληθινός ο ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ «4αν3ὸὃ, ὁ νο ίγω χερια 1,1, 
3 3 3 

8καὶ οὐδεὶς κλείει, καὶ κλείει καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει. Οἷἶδά 
Ν 3/ ῤ 3 Ν , αν. / 4 3 ’ Χἃ: 

σου τὰ ἔργα" Ιἰδοὺ, δέδωκα ἐνωπιὸν σου θύραν ἀνεῳγμένην, Ἐ ἣν 
νὰ , ὼ ο οκ ντε λ 3, , . το , 

οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτην Οτι μικρᾶν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς 
Ν 3 3 [ Δ ’ ’ 3 3 υ 

9 µου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά µου. Ἀ Ἰδοῦ, δίδωµι ἐκ τῆς 4 δυρταΣ. θ. 

Ἠεαίμεῃ παϊίοη5. (ἨΠο]άεπ.) ΟίΠεΙ5, αἱ ΏαιΌιή 
απά Νεννο., απἀετδίαπὰ ἐξουσίαν ο{ απ εατίΠΙγ ἀο- 
ΙΠΙΠΙΟΠ ΟΥ6Ι {πθ αποοηνοτίθἆ ΠαίΙΟΠΒ, νΨμεῃ (Ἠγὶςί 
αἸα]] τεῖση οἩ δατίπ. ἘΒυί Τί Ἰοι]ά ταί]λει 86επα 
ΟΠΊΥ {ο ἀεποίο αἀναπίαρο ΟΥεΓ {πε Πααίπεη, ΡΥ 
Ρεΐπς αἀπι]ίέεά Ιπίο Ἠθανεν: Ὑλ]]ο έἔεν ατα Πσι- 
ταϊνε]γ Ότοκεῃ ἵπ Ῥίεσθς Ἰϊ]α α ΡοίίοΓ νεςςε!, 
Ὦ} Ῥεῖπσ οοηβδίσηθεἁἀ {ο πίίετ ἀθείταοίίοη. 366 
«α Φοοῦ. Πε αποίαίίοη 16 45 Π6ΞΓΙΥ ΓΓοΠΙ {πα 
Φερί. οἱ Ρ8. ΠΠ]. 9., α5 ίΠε αρρ[ϊοαξίοπι οἱ 11ο ρᾶ55ᾶσθ 
γη] Ῥοτιπϊί, Τε απαςο]ΙίΠοη Ίη ὁ νικῶν δώσω 
αὐτῷ 15 {Γεφπεηπί ἵπ Βοτἱρίατε, απά αἰ5ο [οαπά ἵπ 
Ώιο ΟΙαβείσαὶ υυγίίοι». Ῥεο (αδς. ΡΙΙ]. Β. ρ. 446. 
[η δώσω --- πρωϊνὸν Ἐκροβδίίοίβ αἴε ποῖ αστθεεά οἨ 
ἴπα γείΘγθηοθ ΙΠ ἀστέρα. Ῥϊπος (Ολγῖςί, κχίϊ. 16., 
σα]]ς Ἠϊπιςαι{ λα Ῥτίσηί πιοτηϊησ ΒίΐαΥ, 6ΟΠΊ6 (α5 
Ἠοοάμοιςδε απἀ Βυτίοῃ) αβείση {]θ Β4ΠΊθ 56Π59 
ποτε, α. ἆ. “' ἴλαί ο ουν] σίνε ἴπιδε[{, Ἱ. 6. Ἠῖ8 
Ἠρ]ί απά ταίμ.. ΤΠ 19, Πονενετ, ἴΠο σεπεγαῖ 
ορίπίοη οϐ Ίθατπεά Οοπιπιεηίαίοίς, (μαΐ {ηο 5εη5ο 
18, “«Τ ν]] σίνε Ἠϊπι σ]οτίες ο{ ΥΠΙοἩ {αΐ βίαγ 18 
3η οπ]θ]απι  (Ώαη. χι]. 9.), 1. 6. (π ἴῑπθ ννοτάς ος 
Βοοί!) νο Ιπεβαθ]θ σ]οΥΥ νν]ί νν]ο] ηε νν] ἵπ- 
γοςί Ἠΐς νὶοίοτῖους ἀἱςοῖρ]θς, ΙΠ {πο Ργεςεποε απἀ 
επ]ογπιοπί οῇ Πίπα (πεῖτ Γ,οτά απά βανίοις, απά 1π 
οοη/{ογπ(γ {ο Π5 σ]οτΥ. 

ΠΠ. Ἱ. ὃ ἔχων τὰ ἑπτὰ πν. τ. Θ.] Ἱ. 6. ειπεν, 
νηοδθ οοπιπιαηπάς {Πο Ἀενεῃ ΒρΙΠί5 οῦ6Υ; οΥ, 
π/ηο σἱναίῃ 11ο Ἠο]γ Βρίπες ία Ιπίετργείαἴίοι 
πετο ἀορεπάῖηςρ αροῃπ {παί αἱ 1. 4. 366 αἱςο Ἱ. 16. 
20. ἸΝεκρὸς εἴ, 1. 6. ατί βρἰγΙπια]]γ ἀεαά [η ἱ195- 
Ραᾶξ5ος απά εἰπε], ἀενοῖά οἳ Ὠϊνίπε σταςθ. 
3, τὰ λοιπὰ] Ι. 6. ἴἶλε τειηαϊηϊησ ρτιποῖρ]ες ος 

μία παπά Πο]Ιπθξθβ. "Ἔμελλον, Υ αἱσ. μέλλει. Ῥεί- 
Ρ5, Ἠοννενογ, {6 {τας τεαάίησ 16 ἔμελλες ἀποβα- 

λεῖν, ννπῖοἃ ἵς οἀϊίεά Ὁγ Μαίίπ. Πεπληρ., {οτ 
τέλεια, οοπηρ]είε]γ απθετίησ {ο Ὑνμαί άοά τε- 
ᾳαΐτοβ. 6ο Οο]. ἴν. 19. απἁ Νοίθ. 
Ὁ, Τη πῶς ({οἵ ποία) εἴληφας καὶ ἤκουσας ἴ]ιθ {οπηετ 

ἴΘΙπι Τε[6Υς {ο ἀοείγύπες, ενα Ἰαΐίετ {ο ῥγεεεγί». 
"Ἠξω ὡς κλέπτης. Α ΟΟΠΙΡάΤΙΡΟΠ ἀδεά ὮΥ ους 
Τωογ4, απἀ οπι Ἠΐπα ΡΥ 9ἱὲ. Ρα], Βί. Ῥεΐετ, απἆ 
οἱ, ο. 

4. ὀνόματα] “« ΡετδοΏΒ,’” α5 χὶν. 4. απᾶ Λοῖς Ἱ. 
15. ΤΠ ἐμόλυναν Ίεταο 18 α 6ΟΙΗΠΙΟΠ πιείαρµος ὮΥ 
Νίο] δἷη ἶ5 ἀερείσπαίεὰ α5 ἀεβ]επιεηί. Τὰ ἱμάτια 
15 αἀάεά {ο εί νΥἩ ἴπε Γο]ουνίησ Ίππασε, ἀεςῖρ- 
παϊίης Ἠὶσι οποια απάἀ Παρρίηθςς. ἩΗΠ περιπατ. 
ἐν λευκοῖς (οσσυττῖης ἱπ οπή αχ. 12.) Ηείητ. οοπῃ- 
ρατες [ποπι Αιτίαπ Ερὶοί. ΠΠ. 22. περιπατεῖν ἐν 
κοκκίνοις. 

ὔ. οὐ μὴ ἐζαλείψω --- ζωῆς.] Τ]ε πιείαρποτ Ἠετε 
ἶ5 ρτοβαῦ!γ {θε 8απις ας ἵπ ΡΗΙ]. ἵν. ὁ., Ψηετθ 5ε6 
Νοίαο. ἜΤπουσῃ 1{ 16 ΡΥ πηοςί ΕΒχροβίϊτοτς {πουσηέ 
{ο οοηίαϊπ απ α]]αβίοη {ο α ομδίοιη, ποί οῇ οτυῖ] 
Η{6, Ὀυ{ ο πιθίαγη, ὮΥ ννλΙοῇἩ {1 παπῃθς ος {ηο5θ 
οπ {Πε πιπςδίεΓ-το]!, Ὕπο Ἰνογο οαξμ]εγεά {ΟΥ πιῖςδ- 
οοπἀμοί, Ὑειίθ εχριησεᾶά ἰΠεγείτοπι. «οπιρατθ 
Ώαη. κ]. 1 ---4. 

Ἱ. ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δ.] Ἱ. 6. Ίαβ {ο ῬούεΓ 
οΓςπυέήης ου{, ογτεσθ]νίησ Ιπίο {πε ερ]γα] Κίπσ- 
ἆοπῃ, νΠΙοΠ α5 ίπθ 8οπ οΓ Βαν], αξ{ίΠο ΜοαβεῖαΙι, ης 
ερίαβ]Ιεῃεά, 1. 8. «οΠηρ. Αοίς 1. 14, 1 ομη ν. 20. 
(Πο]άεῃ.) Υ ζει 5 πιεαπί {Πε εηεῖση οῇ τεσα] 
Ρονεχ. 2ε6 Πιονί οη Β5. ἰχ. 6. ΄Ο "Άγιος ὃ 
ἀληβινός πιαἠ Ὃε τεπάφτεᾶ, υγ Ὠοάᾶάγ., “ πια 
ἨΗο]Ιγ Οπε απάἆ ἴπο Ἔτιο Όπε,” οἱ ταίμετ, «έ 1 
Ηο]γ απά Τταο Οπ6, απ ερἰίπεί Ῥε]οησίησ αΡΡΓΟ- 
ΡγίαίεΙΥ {ο ἴπε ΏΕΙΤΥ (Εχκοά. καν! 96. 18. νΙ. 9.), 
Ριαΐ αἱ5ο ρετίαϊπῖηςσ {ο {πε ΟΠΙΥ Ὠοσοίίοηῃ 8οπ, α8 
Ρατίακίησ οῇ {ία παίατε οῇ {Πε Ἐαίΐμετ. εε ἸΝοίθ 
αἱ ΝΤαιι. χνΙ. 19. οἨη δέειν απᾶ λύειν. 

8. θύραν ἀνεφγμ.]. 1.6. απ ορροτίαπ]{γ οΓ ρτθαςῇ- 
Ίῃπσ {9 (π,οβρο[, α5 1 6ος. ανὶ. 9. 2 Οοτ. ΠΠ, 19. 
Μικρὰν δύν., 1. 6. ἃ5δ Ίουνο. εκρ]αίπς, ΄΄ ηα5 ποί 
ΠΙΊΠΙΌΘΤΕ, Ὑεα]{Π, απἀά Ροἵνετ {ο τερε] Ῥετεοοι- 
Ποη. 

9. δίδωμι ἐκ. Τηϊς 15 τεσαγάεᾷ α5 Ῥαί {ος 
ποιήσω. ἘΒαί ἴΊετε ἶ86 ταίηετ ἃ οἰσπίβεαίίο ρταιρ- 



στ2 πΕΥΕΙΑΤΙΟΝ 6ΠΑΡ. ΤΠ. 9--- Ι6. 

»” ” ” ” ’ 3 3 κά 3 

συναγωγῆς τοῦ «Σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ιουδαίους εἶναι, καὶ θύκ 
., Σ., ϐἳ ’ έ 3 η) ’ 3 ) Γη νο δ- ᾽ ’ 

εισὶν, αλλα ψεύδονται ἰδου, ποιησω αυτους ινα Ίξωσι και προσκυγη- 
’ - ” - 5 .) 3 ’ ’ 

σωσιν ἐνώπιον τῶν ποδων σου, καὶ γνὠσιν Οτι ἐγὼ Ίγαπησαά σε. 
} ΔΝ ιά - ς - 3 ) ’ - 

Ὅτι ἐτήρησας τον λόγον τῆς υπομονῆς µου, καγω σὲ τηρήσω ἐκ τῆς 10 

ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, 

ᾱ ὸ. 25 . . / ο 5» ς/ στ ’ 3 , ’ 

Ἱπατθ,τ,1ο, ράτει 0 ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάῤη τὸν στέφανὀν σου. 
3 « ’ β - » - ο νο 3 ν ος 19 2) 

αυτον στυλον ἐν τῷ γα του ΘΦεου µου, άν ε-ω ου µη ἐέελυ)} ετί 
ΓΙ Κίησε7. 2ἱ. 

Ρ] .] ” ” ” 

πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γης. “[ΓΙδοὺ,] ἔρχομαι ταχύ" Ἡ 

ΓΤΟ νικών, ποιήσω 19 

3 ᾽ ’ - ” Ι] »” - 

αὐτὸν τὸ Όνομα τοῦ Θεοῦ µου, καὶ τὸ Όνομα της 

ες ’ ) 1; 5/ » . κι » ”. », 

Οἰἶδα σου τα ἔργα, οτι ούτε Ψψυχρος εἰ οὔτε ζεστος ὀφελον 16 

6]. 4. 06. 
Πευ, 12. 22. ΄ . 
8Ηρτα 2. 17. κι. Ε 
ἱπίτα 9ἳ, 3,10. ας γραψω επ 
4 23. 4. ΄- ” ιο) -” υ ς .] ς εἰ" Π 3 

πόλεως τοῦ Θεοῦ µου, τῆς καινγῆς Περουσαλημ, η Ἄ καταβαίνουσα ἐκ 
” 3 . 3 . - -” Ἶ ω »” ’ Ν ’ ς 

του οὐρανου ἄπο του Θεου µου, καὶ το Ον)ομά µου το καινον. Ο 18 
3) 5 2 , / - , ω Π 

ἔχων οὓς ἄκουσατω τί το Πνεύμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

Οο]. 1. 15. Εε ὴ . ἆ : . κ ὃ ; 3 : ., . ν Ά λα ανν Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἔ ἐν «{αοδικείᾳ ἐκκλησίας 7ραψον ' Τάδε λέγει 19 
4 5.7. ε ᾱ ς ς ῃ ς λ  ὃὼ 1 ε ο ” , « 

0 μην, 9 µαρτυς ο πιστος καὶ αληθινος η αρχη της κτίσεως του 

Θεοῦ. 
5 Ἀ , ς/ «/’ ᾽ - »’ ᾽ ’ 

ψυχοὸς Ἔ ης ἢ ζεστὸς /. Οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἰ, καὶ οὔτε ψυχρὸς οὔτε 16 
; ’ - Π , .. 5/ , . «, , 

Ἀ10οι.4 8. ζεστὸς, µέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στὀματος µου Ἀ ὅτι λέγεις᾽ οτι πλου-- 11 
; » . , 3 ο [ο] 

σιὸς εἰμι, καὶ πεπλούτηκα, καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι 
5 ) ᾽ Δ λ ’ 

σὺ εἰ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς, καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός. 
9 Π - ’ ο [ή 3 Γ . Π ’ ΄ υ 

νο βΊα συμβουλεύω σοι ἄἆγορασαι παρ ἐμου χρισίον πεπυρωµμεγνον ἐκ πυρος, 15 
; ’ 4 . [ ’ ᾽ -” Γὰ 

ον  α-- ἵνα πλουτήσης καὶ ἵματια λευκᾶ, ἵνα περιβαλη, καὶ µη φανερωῦῃ ἡ 

αἰσχύνη τῆς γυμγότητός σου καὶ κολλούριον ἵνα ἐγχρίση τοὺς ὀφΦαλ-- 

παπς; απά Ὦγ. Βυτίοη ν/ε]] ραταρηταςος: “ΤΙ νν]] 
ϱἶνε ΒΟΠΊΘ ΟΕ {λεςθ Ρ6ἵ5οης ΙΠίο γοιΓρονας, απά 
εαιδε ἴθπῃ {ο 6ο0ΠΠ6, ὅτο. ΥΙ7. {ο 90ΙΠΘ ΟΥΘΓ {ο 
Ογιε({απΙ(γ, απά (πας ΠοποίΓ {Ἠεθ. Ὦθθ Ἡοιῃ. 
ΧΙ. 1. Της 1 οοπῄτπηεά ΡΥ ναί Βτος, Τ,εε 5αὖ», 
ν/ηο τοσαγάς {5 νογ5ε α5 α τειπαγκαῦ]ο Ιηείαηοθ 
οΓ ίΠο Ίαπσιασο 5ος ΙΠάΘΥ {πε οἰά Ὠιερεηςαίοῃ 
Ρείΐησ αρρ]ιεά ενεπ {ο {Πο Λοιο; [οι {πο ριαςεηί 
Ρᾳςεασο 15 (ο αἀάφ) ίακεπ {Ττοπι 15. χ]ικ. 202, ο: 
ταίπετ Ἰκ. 14, ννμΙοὮ Ῥοε]οπσς οχκο]αείνα]γ., [τοπ 
Πτεί {ο Ἰαδί, ἰο θ 41Πες οῇ ίπε (Ηπὶςίίαη Ώδρει- 
βαΐ1οη. 
10-12. Τῆπο νογεο οοπίαϊῃπ α Ῥτοπιϊςθ οΟΓ 

Ἠοποιγ απά σ]οτγ ἵπ {πα εἰεγπα] {οπιρ]θ Ιπ Πεπνθη 
{ο ἴποβ8θ νο Ῥογβδονογο Ιπ {πα [Η{Π, Ἱ. ὃ. , 15, 
17. ἄα]. Π. 9. (Πο]άεῃ.) ἨΤὸν λόγον τῆς ὑπομ. Ἱ.6., 
55 Ηεῖητ, οχρ]αίῃς, ἀοοίτίπαπα Ίπθαπῃ], 418 ΙΠίθγ 
Ρτα.εερία αἰία οἱ ὑπομονὴν Ἱπ]απσ]έ, οί αυἱάςπ) ὑπο- 
µονήν µου, Ἱ. 6. (αεί, απαἱθία 1ρ5ο Ριορδ 1, 1. 9. 
966 αἱδο Ὑαίοτ. 

12. ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τ. ν.] Α πιοίαρΒογ 
ἀοποίῖηπςσ Πϊση ἄῑσπΙίγ απά πας. 36ο (αἱ. Π, 9, 
1 πα. 1, 16. απ Νοίσβ, Ὁοπιρατο α]δο 15. χκῖ]. 
ΙΤ --- 260. ἵπ νο ποχί Ὑοτᾷς (ο πιείαρ]οτ 18 
αὐαπάοπεά, απἀ {ο 86ηβο 8, (]αί ΄ ο εἨα]] ποί 
Ῥο ριί {οπι {παί Ἠοιφας) Ἱπρ]γίηςσ, α5 ΏὈαυῦιι 
ΤΟΙΠΣΓΙ(5, απ. οίετηα] αἰαίο {ο Ὦο οπ]ογοά ἵπ ἴθ 
ΊΝονν ογηβαίθπα. ἙΚαταβαίνουσα. Υ α]ς. καταβαίνει. 
Όη τὸ ὄνομά µου τὸ καινόν, 5ο χὶκ. 160. 

14. ἐν Λαοὸ. ἐκκλησίας.] ν αἱςσ. τῆς ἐκκλ. Λαοδικέων. 
“Ο ᾽Αμὴν, 1. 8. ο Εγα(] Π8α]{, α5 (οἆ 18 σα]]εὰ 1η 
πο Ο. Ἔ., νο (αοἆ οῇ {ταίἩ, ὪΝ. 36ο αἷεο ὁ ΟοΓ. 

1. 20. οοπιραγοά Ἡ ον νΠη. Τὸ--- 19. "Ο µάρ- 
τυς ὃπ. 366 ποῖο αἱ Ἱ. ὅ. Ἡ ἀρχὴ τῆς κτ. 369 
0οἱ. 1. 15 ---- 18. παπά οοππρατο ο Ἱ, 3, 

16. οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζ.] Ι. ο. Ιακον/ατπα απά 

πάΙΠετεηί ας {ο τοα]ἰσῖοπ, πεϊίηογ νν]ο]]1γ αὐαπάοῃ- 
Ίπσ, ΠΟΥ ΓΙ]]γ οὈβετνίησ 15, 

--- ὄφελον --- ζεστός !] “« υγ ἴἶνα οοἰά (45 Ώθπη 
Ἠ/οοςᾗ. οΏβοτνοβ) ἶ6 πιεαπί, ποί Ρθ6ύ5οη5 ἀεγοῖά 
οῇ αἰ] ναται {6ε]ῖησς απἀ αβεοίίοπε, Ὀαέ νηο, 
Πανίης {Πείγ ραφείοης αὔεοτρεά Ὦγ ννογ]ά]γ ορ]θοίς, 
πανο Ἠλετίο Ώθεεῃ σο]ἀ {ο τε]σίοις αβεςίίοῃ. 
Βυαΐ (οοπίίπιες Πε) οῇ 516] Ρείεοης {ηετε ἶ9 Ίορθ 
απά εκρεείαίΊοη {μαί ἐἶα {ἶππο ΠηαΥ ο0ΠΏΘ, νΊηΘη, 
[Γοπι αχροτίεηοθ οϐ {Πο ναμίγ ο{ ππετο γνοτ]ά]γ 
Ρυγδι]ΐ5, ἴ6γ πηαγ Πείεη {ο {1 Μασσεςίῖοης οἱ ίηθ 
Αρίπέ, απά ἵπτη ἠιοῖν αβοοίίοης {ο (θῖγ Ρτορος 
οὐ]εοίς, ---- (ο απά Π5 γνοτ]ι5 απἀ ργοιηϊςες. Ἐος, 
π5 Ῥτ. Πεπτγ Μογε (οἶίεὰ ὢν Α0ρ. Χεννο.) 8ανβ, 
«Οοἱάήπεες, ἴποιρ] ποῖ Ὀοίίογ ΤΠ 196] { {απ Ἰυ]κθ- 
ΜάΤΠΙΗΘ85, πὶσηί Ἠπνο 5οοποΓ Ἰδὰ {πα (Ἠιτο] ο 
1 ποάϊοθα {ο τερεπίαπςθ.΄ Ἀο οιτ Τ,οτᾷ κα ἴπαί 
{πο Ῥιρ]ίοσης, απἀ ονεπ ολαταοίοτ ἀθοίάςά]γ 
νΙΟΙΟΝ5, ὙΝομιάἀ σο ἵο Ὠθανεῃπ 8οοπος (Παπ {6 
Ῥ]ατίεοςθς, απ ναί {ιο Κἰησάοπι ο Ἠθανθῃ 18 
{αἰκεη Ὦγ [οτοθ. 

17. πτωχὸς --- τυφλὸς --- γυμνός.] ἼἼνοῬεο {τος 
ἀθ[εοίς απ {Ποῖτ τοπηθᾶἰθς αγθ πιοπ!ϊοπας ἵπ ν. 18. 
(Βυτίοη.)  Ταλαίπ δἳ ἐλ. απὶνοτεῖπα, αἰπσυ]α 
πη]ςογ]ο σθηοτα 5εηυαπίγς ν. 18.: αἆ οαἆθτῃ 16- 
ριοϊγ,. (γα) Το Ατίοιο αδ απ Ιπίοπείνθ 
{οισο. 

19. Τ]ιο ο ἐμή. 6 οοπήπαεᾶ, απά αχργοβεεὰ 
Αἰπιί]ατ]γ {ο Μα], νἰ. 50. Συμβ. σοι 369 
8αρτα ν. 10. Γσπρογίαἰ (τοππαγκς Ταςρίς) οΡρο- 
πΙαχ απτάπ ρτοδαίαπα ς πια Μα Γ οΡροπαΠΙΓ νθβ- 
Ππιθηία οαπάϊάα : εαεἴαἰ οο]]γτίαπα, οσπ]ογπα 
πιθΙοπΠΙΘΠΙΗΠΩ.  ᾿Αγοράσαι. 
Ράςεησο ἵη 5. Ίν. 1,2. Τϊε ννογᾷς παρ᾽ ἐμοῦ ατθ, 
5 Ηο]ηγ. οΏκογνθςδ, πηθαπί {ο ὃς οπιμ]ιαμίς, Ολα] 

9οο Μαι. Ροΐπς πε ἀἱδροπςες οῇ ἴγιθ τἰο]θβ. 

Ὢθο α αἰπ]]ας 
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19 μούς σου, ὕα βῥλέπης. 

θΤὸ 

} Κ.Ιου. 5. 17. ενα Ἡ / ο ν , 

1.7ω οσους ἐέαν φιλω, ἐλέγχω ἆ 6 ἔ Ῥιον. 8.11, 19. 
Ηευ. 1ὲ. 6, 6. ’ . κ τ ν / 12 ὃ Ν «/ 4 1 

0παιδεύω ὤπλευε ουν καὶ µετανοησον. 1δου, εστηκα επι ΤΝ Ίαιπες 1. 12, 
| 6αηι. δ. 2. 

’ .. 2 ’ - ” Ν 3 / Δ - 

Φύραν καὶ κρουνω. εαν τις ακουσή της φώνης µου, και αγοίση τήν ολη 14. 1ὶ, ἃθι 
.) , κ Ἡ 9 ’ 3 2 - ᾽ 

Φθύραν, καὶ εισελεύσοµαι πρὸς αὐτὸν, καὶ δειπνησω µετ αυτου, και 

91 αὐτὸς µετ ἐμοῦ. πι αι, 19. 28. 
πι ς »” ’ 2 ” ; »] 3 ” Γ - 

Ο νικῶ», δωσω αὐτῷ καθίσαι µετ ἐμου ἐν τῷ [ωκο 39, 80. 
1 Οος, 6. 2. ’ ς ο, μά .ὰ δν ὰ (9 Ν α. Π κά ον ο Τ] ο 1ο, 

6 ρο»ῳ μου, ας κχαγω εγικ]σα, και εκχαυισα μετα του στρος μου 5 1η, 2. 
8ρια 2. 98, 27. 

- - Π ” 2 ; Π - , -- ς έ 

90 τῷ Ὀρόνῳ αὐτοῦ. " Ὁ ἔχων οὓς ἀκουσάτω τέ τὸ ΙΙνεῦμα λέγει ταῖς κ δρ 3. Ἐν 1ν 
[ . 

ἐκκλησίαις. 

ι ώσ, 

4 8. 6, 18. 

- . . .) ’ 7 ’ .. 3 

ο ΠΠΗΊ'4 ταῦτα εἶδον ' καὶ ιδοὺ Όυρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὔρα- 53991 1. 10. 

νῷ ̓  καὶ ἤ φωνὴ ἡ πρώτη, ἣν Ίκουσα, ὥς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ 
- , τ ο. 4) - ’ ο 

ἐμοῦ, 3 λέγων ' ̓ νάῤα ὧδε, καὺ δείξω σοι, ἅ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 

ϱ) Καὶ εὐθέως ἐγενόμην ἐν Πνεύματι 
- 9 ” ’ / 5 

8 οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τοῦ Όρόνου καθήμενος 

ῃ , ν ω 

καὺ ιδου, Όρόνος ἔπειτο ἐν τῷ Ρε 1. 38. 
Δ 8ωρτα ὰ. 10. ς [ή 

καὶ ο καύηµεγος 
κ ς ρ { Φα λ / 3 ν 3 / 

[ἦν] ὕμοιος ὁρᾶσει λίθῳ ιασπιδι καὶ σαρδύῳ " καὺ ἴρις κυκλόῦεν 
” ΄ ς ’ ’ -” Π 

4 τοῦ Ὀρόνου ὁμοία οράσει σὁμαραγδίνῳ. καὶ κυκλοθεν του ὀὈρόνου 

αλ]. Ἰ4. 5ᾳ. ἈΧρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς, Ἱ. 6. 

ρο]ά οἱ ο Ρυγεδέ 5οτί, τεά ἴπ πε Πτε, απ 

ββεαγοά (566 Ῥτου. σα. 21.), 1. 6. πο (οβρε]. Το 

ΤΘΠΙΘΦΥ ἰιαῖτ παζράπεδς, ΕΥ αἴθ {ο 8εεΚ {ο Όθ 

οἰοίμοά ἴπ ἐἶνα νν]]ίθ σατηπεπί οἱ ΟἨη]ίίαη τἱρ]ι- 
ἴθοµβπθςς, απά {ο ΤΕΠΠΟΥΘ ἰεῖτ ῥίπάπεςδς, ἴΠΕΥ ατθ 

1ο β6ε]ς {Πθ οἰπίπιοπί οἱ Ο)ιεὶςί, Ὠχαί {ΠΕΥ ΠπαΥ 5εο 
(μ ίταςε Ισηί ο ἴ]νε (.οβΡε|. 

19.-.91. 3ο9ε Ηου. κ. ὅ--- 12. Ίκο χι. οΤ. 
1ο]η Π, 99. νΙ. 90. Έοτ {ης ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ τεπάἶησ 
Ῥήλωσον, οίς., Ματίμ., πὶεςὺ., απά οἴπετς Ἠανα 
ο ]ίεά ζήλευε; {ΟΥ ΝΠΙΕΗ {πετο ἶ5 βίτοης εγἰάεποθ 
«τικ, απά Ιπίθγῃα], ἵπ ἴπθ ταγΙγ οἨ χε Γογπῃ, 

90. αὐτὸς μετ) ἐμοῦ] 8οῖ]. δειπνήσει, 1. Θ, “έΙ νι] 
Ἰηνίίο Ἠίπα ἴο α ΠθεανδηΙΥ Ῥαπαιαί. 9ο ἸΝοίθ 
αἱ ὀοΏη χὶν. 20. 

ΙΝΨ. Αβοτ ία βγεί ἰοιτορίτία] γἰδίοηπ, οί]μετς, 
βΕ]] πιοτθ απιαζίησ, νετο νοιο/βαίεά {ο ἴπο ϱη- 
ταρίυτεά Αροςί]ο ΡΥ 5αοσθβδἰγθ ορεπίησβ 1η Ἠθαν- 
οη, αβοτάἶηπσ πθὺν απά ποτε οκίοπἀθὰ ΡΓοβρθςίβ 
οἳ Απατίγ: 1. Α ἆοογ Ὅαά5 ορεπεά ἵη Ἠσδανεη, 
νΠίσἩ ρανθ Ἠΐπι α νίεν οἱ {λε ρ]τ]ίααΙ Οτο] 
απά ννογδΏίρ, Βεν. ἵν. 1. 2. Τπο βρἰτίααὶ 8απο- 
{πατγ ννα5 οροπεά, χὶ. 19. Ὁ. Ασαΐη, Χν. ῦ. Απά, 
4{ΠΙΥ, Ἠεανεπ Ιδε]{ ννα5 {1]1Υ ορεπεά, χἰκ. 11. 
Ἠεπος {να ταππαϊπάει οἱ ἴἶα Ὀου] παἴΗΓαΙ]Υ το- 
βο]νος Ι{56]{ Ιπίο {οι οε]ερί]αὶ νὶδίοπς Το Βτεί 
απά σταπά νἰείοη Ῥεσίπς αἱ ΟΗ. ἵν. απά επάς αἱ ΣΙ. 
18: θ 5οοοπἀ Ὀεσίης αἱ χἰ. 19, απἀ επάς αἱ χἰν. 
90: ιο (τὰ Ὀεσίης αἱ αν., απἀ επάς αἱ χὶκ. 10: 
απά {ο {ουτίῃ Ρερίης αἰ χἰκ. 11, απά επἀς αἱ κκ]. ὄ. 
(Ώτ. Ηα]ες.) 

Τ]]ς απἀ {ιο πεχί ΟΠαρίος {οτπι απ Ιπίτοάμοίοη 
το ἴπο ρτορ]οίῖσαΙ ρατί ο/ {με Ῥοοῖς. Τη {πο Ρτεδ- 
οπί Ολαρίετ 15 τεργεπεηίεά «9 ομη] Ύ]δίοη οἱ 11 
Ἠθανοη ορεηθά, ΥΥΙ(Ἡ πο ΑΙπιισΏίγ φεαίοἆ ΟΠ ἃπ 
οχα]ίεά {τοις εαττοιπᾶεά ὮΥ [ουν απά Όννθηπίγ 
Ἐ]άθις απά {οιγ Τ1νίησ Οτθαίατθς, νο αἀοτο Ἠίπι 
5 ία ΟΤααίογ απά Γιοτὰ οἱ αἰ|. 

1. μετὰ ταῦτα εἶδονἹ Τ]ε 5εηςε ἶ5, ΄΄ Α[ἴτεγ {ΠΙ8 
[ μπα αποί]ιας νἰείοη,. ος α οοππαίίοη οῇ {ο 
Βτεί. Τ Ἰανο Ρροϊπίεὰά ασοοτάἴηρΙΥ, ΥΠ νο Τιαί- 
ἵπ Ὑπ]σαίο. ᾿ἜΤηϊς ἶ οοπβτπεά ΡΥ Ρηπηαδίης, 
« Ῥοδίεα, Ἱπαα]έ, υἰώ. Ῥο5δί ἱρβαπ υ αιμα γἱδῖο- 
ΏΘΠῃ 86 αἰίεγαπη πιθπιογαί γ]άΐδςοε.. Τη εκργεβ- 
ίοη. νΝΜΙςΗ 15 ο{ ᾖγοφαεπί οσσύγτοποο ἵπ {ο ΡΓθ8- 
επἰ Βουο]ς απἀ πο Ῥγορλείς, ἶ5 Ιπῖιοπάθά ἴο ἱνίί- 

πηαίο {Παί φοππείμ]ησ γεπιαγΚαθίο Ίῃπ ἴ]α ΥΥαΥ οὗ 
τονε]αίίοη {οοἰς Ρ]ασθ. Απά αποσοοτάηρΙγ Ι 15 α 
Πί ρτείασε {ο απΠΟοΙΠΟΕΠΙΕΠΙΦ οΓ ΡΤΟΡΗΕΟΥ ΟΥ ΤΕΥΕ- 
Ια11οΠ. Θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρ., “α ἆοοτ [ας Ιέ 
Ἡεγε] 5 ορεπεᾶ.” ες Εζεί. 1. 1. Μαϊ. 11. 16. 
Αοΐς νΥΙΙ. ὅθ. απά Ώαιβαα 1π Ἰοο. ΄Ἡ πρώτη. ἜΤΠΙΒ 
15 ]1511γ 5αρροφεὰ ΡΥ Ῥτ. Βιτίοῃ {ο Όε απ ααδίοπ 
{ο 1. 10: α. ᾱ. “' Τιο! πο Πεανεπβ Ἰνετο ορεπεᾶ, 
απᾶ 1ο! ετο γ/α5 {με {ΟΥΠΙΘΓ νοῖςσς, ννΙοἩ Τ Ὠπά 
Πεατά α5 οῇ α πηπηρεί βροεαξίηᾳ {ο πο; απά 1 
εαἱᾷ,” ὥο. 

2. ἐγεν. ἐν Πνεύμ.] Ἀεε Νοίε 5αρτα 1. 10. 
----καθήµενος] 5ο]]. ἦν. ἜΤηε Ῥετεοι (45 Ώαυοισ 

Τ6ΠΙαΓ) 6, ὉὈΥ Πὶ5 αἰπ]ραίος, Ρρ]αίπΙγ «Φεᾖονα!, 
ᾳοἆ νε Εαίμετ. “Ίγε ατο ποῖ {ο Ιπιαρίηπθ (54Υ8 
Ώοάςτ.) ἰμαί ἰἶλε Ῥείεοῃ βἰί]ησ οη {ε ίμτοπε [οτ 
ἴιο απ], οἵ {με {ουχ απἀ (/εηπίΥ ε]άετς, ο: {6 
{οιγ αΠΙΠλαΙ5, νετο τεα] Ῥείῃσς, οχἰδί]ησ [η ΠαίΗΓΘΣ 
Ώποιςῇ {ευ τεργεςεηίεά, ἵπ α βσιταίἰνὸ ΠΙΔΠΠΕΤ, 
(ησς ἰ(μαΐί ἀῑά τεα]]γ εχἰςί.”. Οµπ με ἰΠίης βἱρη]- 
Πεά Ὁγ εαοἩ ΦΥΠΙΡΟΙ, τείοεγεπος ἶ5 πιαάθ {ο ἴπε 
{προτηασ]θ απά {εππρ]ε-βετνίοθ. 366 Τή]]οες]ι, αρ. 
Ύαἱργ, ΑΡΡ. Ναγνο., Ώεαη ΥοοςΠ., απἀ ΡτοΓ, Τ)εθ. 
Πο πρεσβ., Υ. 4, ατε 5αρροδεἀ ὈΥ 5οπιθ {ο ἀθποίθ 
πο ππ]η]ϊβίοτς οῇ {Πο ΟἨτιβίίαπ «Πτο]Π, ἀοαθ]ε {πε 
ΠΙΠΊΡΕΥ οΓ {16 9 ευνίςῃ {γίοος; ὮΥ οίμεις, {με 6ιν- 
6] απα Οταν ΟΠατοῇῃθς. ος ἱΠ6 {νε]νε Ραΐτί- 
ἄΤςΠ5, απά {Πε (ννε]νο Αροδί65; Πίο) 566Πῃς {1ιθ 
πιοδί Ρτοβαῦ]ο ορἰπίοπ. ΄' Τ]6 τεςί ο{ έ]ε ΟΠαρίεγ 
(5αΥ5 ΡΓο(. Τιες) 5εεπῃᾳ5 {ο ππατ]ς οί {ο πια]ρςίγ οῇ 
ΑΙπιϊσμίγ σοά, αἰίεπἀεά ὮΥ Εῖ5 παπἰςίθτς, ννηο ατθ 
Ρτερατες {ο εχθοιίθ Πἱ5 ΡΙΥΡΟΘΘΒ, απάἆ Ώθ/[οτθ {6Υ 
40 89, {6εΥ αφοτῖθε Ῥτγαϊθε {ο Ηίτη, α5 με Οτεαίοτ 
οἱ αἲἱ ἐπηρς.2 
ιο ννογᾷς ὁ καθήµενος ατθ πιατκεὰ ὮΥ Ωτίεςδῦ. α8 

ΡΓΟΡΑΡΙΥ {ο Ῥε οαποε]]εά; απἀ ΡΥ Μαίί]αοὶ γνετο 
αοίια]]ν (Ἡτοννη οί οῇ {με {εχί: Ῥαΐέ ταδΗΙγ; [ο 
Ώιθτε 15 Πέέ]ε ἀοαοί Όαί ναί λε οπηδεῖοη 1π ἴηθ 
959. 41056 {οπι ἴπα τερεΒίίοη ΟΡ καθήµενος. 
πα ἴασπ. 8 5αρροδεά {ο ἀεποίε {Πα ἀἰαπιοπα. 
ὮΥ νε σαρδ. ἱ5 ἀεποίεά α ργεοίοι8 δίοπθ οϐ α τεά 
οο1ογ, 5ο οα]]οά, αξ ὈτουσΠί {γοπω Φατάϊηία. Βοίπ 
41θ δαρροθθά {ο ϱε δυπιθο]ίσα] οϐ ίπε ρ]επάιά 
Ρυπίγ απἀ ανα]. ρ]οτγ οὗ με Ὠϊνίπο Παίμτθ. 
Τη6 ἔρις ἰς 9γππθο]ίοα] οἱ (4949 πιεγογ απά Γαἰτῃ- 
{μ]ηεβς {ο Όε ΒΙον/Ώ {ο ΟἨτίθίίαης, ἃδ ΓΟΓΠΙΘΤΙΥ 
{Ἠ6γ ν/ετο {ο {πε ΑπίεάΙ]υγίαν γγοτ]ἆ. ((εῃ. ἰα 
9 ---ἰτ. 
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’ , ΄ ο Ξ 

φρόνοι εἴκοσι [καὶ] τέσσαρες" καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους [εἶδον ] τοὺς 

εἴκοσι καὶ τέσσαρας πρεσβυτέρους καθηµένους, περιβεβλημένους ἐν 
η] ΄ 3 -” 

ἱματίοις λευκοῖς, καὶ [ἔσχον] ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυ- 
-” υ ’ 3 

πυρ] σοῦς. Ἱ Καὶ ἐκ τοῦ Ὀρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ καὶ ὅ 
ἁπίτα δ. 6. / ο - ο / λ , ν΄ Ἡ μ ’ 5, 

φωγναί. καὶ ἕπτα λαμπάδες πυρος καιοµμεναι ἐνωπιον του Ὀρόνου, αἵ 
η) ς - - [ή - 

σἸωπα]δ... εἶσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ. " Καὶ ἐνώπιον τοῦ Ὀφόνου Θάλασσα 6 
5 5 ΄ -”- ’ ’ ” 

ναλίνη ὁµοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν µέσῳ τοῦ Ὀρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ 
, Ξ « Π 3 ” , Π 

φΦρόνου τέσσαρα ζῶα γέµοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσῦθεν καὶ Όπισθεν. καὶ Ἰ 
. ω .) -” ε/ ’ .) ’ ” / Γά 

τὸ ζώον τὸ πρῶτον ὁµοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον Όµοιον µόσχῳ, 
. ”- Π [ή ς ’ 

καὶ τὸ τρίτον ζῶον ἔχον τὸ πρόσωπον Ἱ ὡς ἄνθρωπος, καὶ τὸ 
υ 5/ 2 ιο) ’ . 9 Π εἰ 32 

εἴκα. 6.2.8. ΤΕΤαΡΤΟ» ζώ γ ᾠ πετοµεγῳ. Και τεσσαρα ξωα, ἓν όνος Ἁγι η ή ζώον ου. ΄ ο . ρα ζώα, ἓν καθ 8 
1 ὦ ς αν. ’ λ " ’ μις Ι.  ἑαυτὸ, εἶχον ανὰ πτέρυγας Ἑξ, κυκλὀθεν καὶ ἔσωθεν Ἀ γέμουσιν 

2 ” 3 3 ’ ς μ ’ 

ὀφθαλμῶν καὶ ανάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ημέρας καὶ νυκτὸς λέγοντα ' 
(κ 5/ 5 5/ ’ ς . ς ’ 

Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ο Θεὸς ὁ παντοκρᾶτωρ, 
Ε ὦ ς αν ς ’ 5! / Δ ν ’ 
ο ἦν καὶ ὃ ὢν καὶ ὃ ἐρχόμενος! Καὶ οταν δωσουσι τὰ ζωα δόξαν 9 

Ἆ ν Ἆ 3 / ο ό / Ἅ ολ ” {/ - ” 3 

καὶ τιµην καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ του ὤρονου, τῷ ζῶντι εἰς 
3 » Π - Ὦ , 

τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι 10 
ΔΑ ιν ’ ὁ μα ὦ ο / .ν ’ . ο 

ἐνώπιον του καθηµένου ἐπὶ του Όρονου, καὶ προσκυνήησουσι τῷ ζώντι 
4 ς. ’ » 3 ’  κύά ΄ 

εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνωχ, καὶ ῥαλοῦσι τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον 
ω , , 5 , - ι ῃ ι ᾳ 

ἑἸωμαδ.1Σ τοῦ θρόνου λέγοντες' "ἄξιος εἰ, Κύριε, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν 11 
᾿ ) ’ . ε! ας Ν / Δ Ν ν / { 

καὶ τὴν δύναμιν Ότι σὺ ἔχτισας τὰ πάντα, καὺ διὰ τὸ Φέλημα σου 

Ἐ ἠσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 
Ἡ Εσεῖς, 2. 9, 
10 

ς7 . ιο] νά 

Ύ. "Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ «Θρόνου 1 

βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισµένον σφραγῖσιν 

4. θρόνοι.] Νοί φεαίς, Ὀαί {Πιγοπε. Τ]ε καὶ ἵ Ῥεῖησς, μοβ απα]]έοβ απἀ οῇῄ]οθς ατα Πσιτα(ΙγεΙγ 
αὈξοπί {τοπι πιοβί οϐ {ο Ῥεεδί ΜΡΡΒ., απἀ Ίνα 
Ῥτοβαβ]γ {Τοπι {πο πιατρίη. 

δ. ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ καὶ φωναί.] ΑρτεεαΡΙγ 
{ο (ο (θττίῇο Ἠοπιασε αἰεπάαηί οη πα πια]οδίγ 
οῇ ἄοά ον Μοιπί ΒΙπαῖ. Τη6 “«8ενεη Ἰαπς οῇ 
Πτο ” ατα βυρροβεά {ο οοτγγεδροπἀ {ο {Πε 8ενεη 
Ηρ]ίς οΓ {πο 6απά]εκίῖοκ οἩ {πο ΤΓαῦογπασ]ο. 

---τὰ ἑπτὰ πνεύματα] “' Όνε β6ευεη βρἰσῖίς. 
Νοίε οη |. 4. 

6. Τ]ε 8εα οἱ Ίανεγ οΓ σίαδς (απα]οροι5 {ο (παί 
ΟΓ ᾖγαςς απἆετ {πε Τ,αν/) 16 5αρροδεά {ο ο ΕεΥΠΙ- 
Ῥο]ΐσα] οἳ ἴε αρἰγίίαα] ΡΙΓΙ(Υ πεσοθΒθΒαΓΥ {ος οχα]{- 
αίἴοη ἵῃπ Ἠεανεπ. (Ρ6ε Ηεῦ. κ. 22.) 

---τέσσαρα ἠ δα] «[οιτ Πνίηρ οτεαίατος ” (ποί 
ῥεαςίς). 39 Ηείητ. τεπάετς 1, “« απἰππαπίία, παίατα 
απη]πηαηίος [οί αἀϊάεπι Ιπίο]Ιροπίες]; 5ἱου{{ ἀερίη- 
ρυπίατ Ἱπία ν. δ.. Ο. νἰ. 1. 9. δ. Ἱ. οἱ ργ α]]θ 
παίατίς απρε]οταπι Ἰηδίατ οπη]πθηίθς, αἰσπίβοαη- 
ίεβαιε γίπι οί οε]εγ]ίαίεπι, απα οροταίΙγ ΠΗΤΠΘΗ, 
ἵπ οι] Ταρπο ΙΠΙΠΙΕΠΒΟ ΠΙΠΙ]Ι νασπαπα οδί αι 
πιογίααπη. 

Τ]ιο Ρτορτίείγ οῇ (πῖς οογγεοίίοη, ἶδ ΠΟνΗ, Τ Ὀο- 
Ἠενα, ρεπετα!]1γ αρτεοεὰ προηπ ὮΥ Οοπιπιθηία({οίΒ. 
Τ]ο ννοτά 8 νετ ἀϊετοπί [οτι θηρίον, αφοὰ {ο 
ἀθβίσπαίο {ια ῥγορ]ιείίο Βουαδί ἵπ ία 19] απά Γο]- 
Ἰονίης ΟΠαρίοτε. (Βεπο]εβο]ά.) Τί πιαγ ϱο αἀάεάὰ, 
ναί Β]κε]ογ αἀάπσςς ονοτα] οχαπηρ]θς ΟΓ ζῶον ἴο 
ἀεποίε, ποῖ οπΙγ οτοσίατοα, Ὀπί οΥοπ α ἨΙΠΙαΠ Ῥθ- 
Ίπρ; οβροςἰα]]γ οπο {οπι Ογίσεῃ, νο 19ος 1 οῇ 
ουτ Τ,ογὰ 16918, σα]]1πρ ΠΊπῃ πάντων ζώων καθαρώ- 
τερος. Τ]θφο “ Πνίηρ οτοπίατος ᾿) αὖα 5αρροβεὰ {ο 
Ἱορτθδοηί, εἰίπετ ο Ἠἱρ]αεί ογάος οἳ αηρε]ίο 

.θοῬ 

ἀερδοτῖρεά ; οἵ, 45 Νε /οοπιο οχρ]αίης, “' {πε νλοῖθ 
Ῥοὰγ οἳ πο ϐἨτες οϐ ἀοά, νο 8ετνε Ἠίπι 1η 
Ἠεανεη υπ οἰγεποί]ι οϐ αΠοοίίοῃπ, υν] Ῥεγδε- 
νεγαπσθ, ΝΙ τγραδοπ, απᾶ νι κιοί/ἴπεςς οἱ οῦε- 
ἀϊεπος : 7 απα]ήος ΥΥΠίο] 8εοπῃ {ο Ὀς βἰση]ῆεά υγ 
Ώιε επιρ]επηςίη ν.7. Το ερί(]εί, “΄ β]] ο{ εγος, 
ἀεποίθς {είν Κπον]εάσε, ν/ςδάοπι, Ρταάεπος, απά 
{οτοβίρΏί. Τ]ο ἵπιαρετγ 5, γν τεαδοῦ, 8ρ- 
Ῥοεεἀ {ο Ὦε [οτπιεά οἩπ Ἐσε]. Ἱ. ὅ. 8604. 3Ξε8 
Ίτεπερας Π0. 1. 11. δ. οἶτεά Υ Ηείπτ. 

δ. ἡμέρας καὶ νυκτός.] 9αἱὰ ρε απἰμτορορα(λήαπη, 
{ο ἀοποίε οοπ{ΙπΙΙα]1γ, αἱ αἲ] βί πιες. “Ο ἦν --- ἐρχ. 
Απ οχρτγθβδίοη ἀεποίίησ {πο εἰεγπΙίγ οϐ {νε Ὠεἱ!γ. 

9. ιο Ἐπίπτες δώσουσι, προσκυνήσουσι, ὅτο. 4ἴθ 
υφ5εἆ Ίϊκο ία Αοτὶςί ἵΠ {πε (Ο]αδείσα] υυτίίετς, {ο 
ἀεβίσηαίοα νν]αί ἶς ολδίοπιαγ). 

10. βαλοῦσι τοὺς στεφ., ὅτο.] ἵπ δἶσῃ ο} ἆεερ 
ΤΘΝΘΤΘ6ΠΟΟ απἀ Ῥοτ[εοί αὐβετνίοποφ. Όπ (πίβ 
6ᾖιογις οἱ να απσε]ς, πετο απἀ αἱ ν. 12., 56ο Βρ. 
Βι]1, Ριϊπηί, ΑΡ. Τταά. Ρ. 40. 

Ύ. 1. βιβλίον.] Ὁπάοτ ἰΠῖς Ίπιασθ ατα ἀαποίεά 
Όνα κκ άρως ΝΟΕ Γο]]ονν. ἜΤὴϊ8 νο]απιο οὗ 
ΡΙΟΡΗΘΟΥ 5 βαἱ {ο 6 ἵπ {πο τὶρΏί Ἠαπά οὗ σά, 
8 Ρεῖησ οῇ ἨὨϊνίηο οτἰσίπα!, απά Ιπ[αΙΗΡΙΥ τας; Πέ 
16 νντἰίοη ννλίη απά ννπουί, ας Ὀοίης αθαπάαπε 
απά Ῥοτ[εοί ἵπ πιατίετ; απά οα]εὰ νἩ 8ΘΥ6Π 
βοαἱ», α5 Ἠανίης 1ὲ9 Πα] ]πιοπί 1π βασοθβεἰνθ ΠπΙΘΒ. 
Νο οπα, οἱί]ατ ἵπ Ἰθανεν οτ θατί], Ὑνα8 ΥΟΓΙΗΥ 
ἵο πΠΓο]ά ή νο]πτπο οῇ ρτορἩθογ, εχοθρί ἴθ 
1 αππὈ. οῇ (οσο, νο Βανίοιτ οῇ νο ννοτ]ἀ, νν. 
9---6. 8πά α8 πο οίμοτ οοι]ά εκρ]αίη ἴἶνο βοθπιβ 
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9 ἕπτα. 
κά ’ ᾽ ’ . ’ -, 

Καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα φω»ῇ µεγάλη 

ο τὃ 

Τίς 
να ΡΙΙΙ. 9. 19. 2 } α- Ν ” υ κ 3 - χ 

8 ἐστιν ἄξιος ανοῖξαι τὸ ῥιῤλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγίδας αυτου»; Ὁ Κα ων 1, 
δὃ π δ ’ β -” 3 ” δὲ α, 3 - δε δὲ ε ’ ώ - ” . 

ουόοεις Ίουνατο εν τῷ ουρανῷ» ουόοε επι της 2115 ουῦυε υποκατω ττς 75, 

3 ω 3 Π Π 2 ’ 

4 ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, οὐδὲ ῥλέπειν αὐτὸ. 
Ι ι] 5, 

Καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολλὰ, οτι 
2 / 3 .. 3 -” ’ ῃ 

οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ανγοῖξαι [καὶ ἀναγνῶώναι) τὸ ῥιῤλίο», οὔτε βλέπειν 
3 ΄ 

6 αὖὐτο. 
τ » τες ’ ὃ Ν ο β ν 7 Καὶ εἷς ἐκ τῶν πφρεσβυτέρων λέγει µοι ΠΜὴ κλαῖε" ἰδοῦ, γ6εη, 49. 9, 

10. 
ἴδα. 11. 1, 10. ς .- ς οὰ -” -” 3 , ς Νο 

ἐνίκησεν ὃ Λέων ὁ [ὠν] ἐκ τῆς φυλῆς Ιούδα, ἡ ῥίζα «4αυἲδ, οι. ἱ5.1. 
3 ” . ., 

6 ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ [λῦσαι 
ὗ ' - 3 -- 

τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτου. 
νι . ἱη[α 29. 16. 

7 Ζεςῃ. 8. 9. 
χαι ἅ 4, 10. 

40η 1, 29, 96. κ.” " /, - ’ ” , ’ 3 

εἶδον, [καὶ ἰδοῦ] ἐν µέσῳ τοῦ ϕϕρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἐν ρα. 1. 19. 
5αρτα 1. 4. Π ” ’ ν) Π ς ) ς Γ ’ 3; ’ ] 

µεσῳ των πρεσῤυτέρων, αρνιον ἑστηκος ὡς εσφαγµενον, ἐχον περατα δ νι. 
ς ᾽ 9 3 ᾿ ς ᾽ ε 5/ 3 ) ς Ν .. .. ’ Ἶ 

ἕπτα καὶ οφύαλμους ἕπτα, Ἔ α εἰσι τὰ ἕπτα του Θεου πνευµατα τὰ 

Ἰ ἀπεσταλμένα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. Καὶ ἠλθε καὶ εἴληφε [τὸ βιῤλίον] 

8 ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ Ὀρόνου. 
/ 4 ’ μά Δ ς 3 , , 2 

βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζώα καὶ οἱἵ εἰκοσιτέσόαρες πρεσῤυύτεροι ἔπεσον 

ε/ 3) 9.8 ΡΕ, 141, 3. 
"Καὶ Ότε ἔλαβε τὸ ἵπει ϐ δ,4, 

ᾱ 14. 9. 

’ ὠ οἱ π ΄ ’ / - , 

ἐνώπιον τοῦ ἀργίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθαφας, καὶ φιαλας χρυσᾶς γεµου- 
, ε/ 3 ς Δ ν ο ο. . 

9 σας Φυμιαματω», αι εισιν αι προσευχαι των αγιώων 
Ῥ Ὦ Αοἱ8 20. 28. .] 7] 

καν αοὐονσιγι σος, 6.90, 
ο8 3 ᾽ , » η 3 οδό . ὃ το. 

ᾠδὴν καινὴν, λέγοντες ' Αξιος εἰ Λλαβειν τὸ βιβλίον, καὶ ανοῖξαι τᾶς Ερῃ.1.τ. 
ο]. 1. 14. 

1δ . 3 .... ε/ Γ [ή ιν 1. ’ ω Θ ιο) ς - 9 » Ηευ. 9 19 

σφραρι ας αντου οτι εσφαγΏης, και 11γορασας τω Σῷ μας εν τῷ ν 10 1ο, . 

ν1β8 1150. / ν [ή - Π 

10 αἵματί σου ἐκ πάσης φυλης καὶ γλωσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔὔνους, ’ καὶ 5 Ῥοι 9 1, 
1 ”ομπ 1. 7. 3 . » με ὦ β ω ο , 

ἐποίησας Ἀ αυτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βῥασιλεῖς καὶ Ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσομεν ορια ᾱ. 1: 
Ἱη [γα 14. 8. 
ο Εκοά. 19. 6. 1] ἐπὶ τῆς γῆς. 3 Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν Ἄ κύκλῳ 5 Εαοὰ 19.6 

» , 9 ν ; ν ” , Ξ Ακ. ον ν. 5πρτα]. 6. 
του ὤρονου καὶ των ζωων καὺ τῶν πρεσβυτέρων  καὺ ην ο αριθ μµος Πηῖνα ο0. 6, 

ἆ Ώαη. 7. 10. 

19 αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων», ᾿λέγοντες φωνῇ µεγά- οβάρταἀ. 1, 
’ ’ Π 3 2 4 . ω ἃ [ ω 

Λη ᾿Αξιόν ἐστι τὸ αρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦ- 
3 ) / 3 

19 τον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δὀξαν καὶ εὐλογίαν. 
» , «/ 3 ; ω 3 - . 

πᾶν κτίσμα ὃ [ἐστιν] ἐν τῷ οὐρανῷ, καὺ 

οἳ {πο Ὠ]νίπο αἀπιϊη]δίταίοπ, ΝΠσοπ Ἡο {οοῖς {πα 
Ῥουἷς Ιπίο Πῖς Ἰναπά {ο (Πῖς5 Ριτροςε, ία Πνίησ 
οτδαίατες απἀ οἱάετς, Ἱ. 6. ἴπα αησε]ῖο Ἠο5δί, απά 
ένο Οτο] οϐ {πο τεάθεπιεά (παπρπαπί ἵπ 
Ἠθαγεῃ, ραΥ Πίπι α σ]αά απά νή]]πσ Ποπιασο, νν. 
Ἱ--- 14. (Πο]άεῃ.) Τε ρατιοίραίοι οἳ ους 
Τ,οτά Ἰετα ἵπ {πα Ρταϊεες απᾶά Ῥγαγοτ» οῄετεᾶ {ο 
θε Ἐαίλετ, Ρτονες 8 εβδεη{]α] Ώο!!γ. 

--- γεγραμμ. ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν.] Τῃε Ίος τοῖς 
οἳ ρατοΏππεπέ α5θά ὮΥ ἴα αποϊθπίς5, ΙΟ να 
σα]] ῥοοᾷᾖς, νν6γο φε]άοπι υπ ίεη Ῥαί οπ οπθ εἰάς 
----ΠΔΠΙΘΙΥ, (ναί ννηῖο]ι Ὕγας ἴπ το]]ῖπςσ ίατηθᾶ Ἱῃ- 
ψ/ατάς; ΑΠΥ οπς ΨΓΙΙίεπ οπ ῥοί/ι δἰάθς γγαβ οα]]εά 
ὀπισθόγραφος. ΒΥ ἴπὶς εἰτοαπείαποῬ 15 Π6ΓΘ ἀ6- 
ποίθἀ ἴ]ε οορίοµςπεςδς οἳ ἴποθ Ππιαίίθγ. Κατεσφρ., 
6“ βεα]οά ἆονη;” πε βθαἰς (α5 ντ, Βυατίοη οὗ- 
β6γνος) Ὀείηρ Ρἰασεά οἨ ἴ]α Ἰαδί Γοἱά, 5ο (πα 
ἔπε το] οοα]ἀ ποί ο ορεπεά υίλοιί Ὀτεακίησ 
ένεπι, 

2. κηρύσσοντα] '' Ρτοο]αϊπι]πσ, α5 α Πογα]ά, 
βυς] ας {Πο Βαβῦίῖπς βαρροφεά {ο Ῥο ἵη Ἠεανεῃ. 

3, ἠδύνατο] 1. 6. οου]ά απἀετίαἷκα Ιέ, ας Ῥεΐησ ο{ 
ἀϊσπ]ίγ οοπιρείεπ{έ; εχκρ]αϊπεά ὮΥ {ἶιε ἄξιος εὑρέθη 
{βί αἴἴεγ. 

ὅ. ἐνίκησεν ---- ἀνοῖξαι] 1. 6. α5 Ὦγ. Βωτίοη τεηπάείβ, 
Μαί] ρτεναϊ]εά 5ο α8 {ο ΟΡ6Π. "Ο λέων --- Ἰούδα. 
8ο οα]]εά Ίπ αἱ]αδίοη {ο Ζαοοῦ’9 ΡΓΟΡΗΕΟΥ, (εη. 
χ]ὶκ. 9. “Ἡ ῥίζα Δ. 3ο 15. χἰ. 10. οα]]ς ΟΠεῖκέ 
ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί. 

Γ κα) εΡμ. 9, 10. 
3Ε 3 ΑΦ, - ” Γν ς ΄ 

ἐπι της γης, και υποκατω 

ϐ. ἀρνίον ἔστ. ὡς ἐσφαγμ.] “΄ α5 1 πον]γ [αἳπ.’” 
6 Απ΄ οπιρ]επιαίῖσα| τερτθβεηίαίίοπ οϐἳ {πο βα- 
νιουτς Ηϊσῃ Ρτιεδίηοοὰ Ὀείοτο (οά, ἵπ οἳτ πα- 
ατα, απ τίδοη [Τοπ {με ἀεαά, {Πγτοιση {μα πιογῖί 
οῇ Πῖς Φαοτίμσς Ἱπ Ώεβα]Γ οῇ «« αἲ] ννπο οοπθ {ο 
ίπο Εαίποετ (Πτοιση Ἠίπα: 7 85ο {μπί 1έ ννας ἵπ σοή- 
5εαιθποθ 0Η ἐ]αΐ αἰοπεπιεπί, νΠΙο] {Πε αποτὶβοῖησ 
οῇ δροί]εςς ]απιῦς Ἰαά ρτεβσατοά {γοπι {Πε Ὀθ- 
σϊπηίησ, {λπαί Ὠε ρτοναϊ]εά {ο ορεῃ {Πο ου]. 
(Βοοίί.) ᾿Οφθ. ἑπτά. ο Ζεςοῃμ. ἵν. 10. ἑπτὰ οὗτοι 
ὀφθαλμοί εἶσιν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 
ΌΟµ {λε ἑπτὰ πν. 5εο Νοίθ 5αρτα Ἱ. 4. " ἶ5 ο- 
5εινεά ΡΥ ἈΝενοοπθ, {αί /ογπ απᾶ εἴε αΤτθ 
εππῦ]επας οΓ ρον/ετ απά υκάοπι. 

ὃ. φιάλας.] Νοί υἶα[ς, Ὀαΐί ες, ραΐρταδ ; 80Π16- 
ελ]ησ Ἰ]κε οἱγ ἀἶεῃες. Όεε ὈοἨννείσῃ. οπ ἨεΓο- 
ἀοι. Π. 161. Αἴ εἰσιν αἱ προσ. τῶν ἆγ., ἀεποίῖης 
ἔμαί (πε ρταγετς ο{ 4ο4”5 ἴτας ΟΓΘΠΙΡΡΕΙΘ αΓθ 
ἨἰσΗΙγ αεοερίαῦ]ε αρ]τιία] δαοτίῇοςς. 

9. ᾠδὴν καινήν.] “' Βο οα]]εᾷ (5αΥ9 ὝΝοννο.) 
Ῥδσαιςε αἀαρίθά {ο α ΠΕΝ ο0σαδίοη. 990 ὄνομα 
καινὸν, Π. 17. Η1. 19. ”Αξιος εἶ, ἃνο. Α οτί ο 
αοοἱαπιαίίοη, αςααὶ {π αποϊεπί πιπος, απά οβίεπ 
επιρ]ογεά {ο Πα]] α πα ιν]Υ ε]εοίοά ἘπιρεΓοΓ. 

11. τῶν ζώων.] ἘΤηϊ5 5 ρονετπεά ποί ΡΥ κύκλφ, 
Όαΐ ΡΥ φωνὴν, ἴαβ: «6 Τ Πεατά ἴἶνε νοῖοεδ οἳ ἴπθ 
αησε]ς τουπά {16 {Ἠτοπθ, απά οἳ {με ζῶα, απά οΓ 
Ώιπο ε]άθτς.”. (Βατίοῃ.) 

12. λαβεῖν τὴν δύναμιν --- εὐλογίαν.] Τηϊ5 5εΥεη- 
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κ ο” κ ὅ-κ κ ρ αμ Δ . 2 ο. 
της γης, καὶ ἐπὶ της Ὁαλασσης α ἐστι, καὶ τα ἐν αυτοίς, 

ΕΕΥΕΙ,ΑΤΙΟΝ ΟΗΑΡ. γ. 18, 14. ΥΙ. 1-8. 

’ 

Ἐ πάντας, 
κ ώ . 6 νλ. , κκ 4 Φι ’ Ν ωά 3 ἅ ς 

Ίκουσα Λέγοντας 1 καθημένῳ ἐπὶ τοῦ ὤφονου καὶ τῳ αρνίῳ η 
2 , δν κα ᾽ . «8 ος. η ᾽ , 3 Ν .- - 

εὐλογία καὶ η τιµη καὶ η δόξα καὶ το κφατος εις τους αιωνας των 
- 1” 

αιώνων. 
- ’ 

σαρες ] πρεσθυτε ροι 
- Π 

τῶν αιώνων |. 

! ' » ’ 3 πα β 
Καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα ἔλεγον" μην καὶ οἵ [ εἰκοσιτέσ- 14 

, , απ πμ τ- 
ἔπεσυν καὶ πφοσεκυγησαν [ ζῶντι εις τους αιωνας 

" - ια] , 3 2 .. . ΥΠ. κ. εἴδον, ὅτε Ίγοιξε τὸ αργίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, 1 
ΔΝ .»; ε ᾱ » - ’ ’ η ς 3 . -” . 

και ηχουσα ἐγος εἲ τω» τεσσαρων ζωων λέγοντος ως φωνη ῥροντης 
κ. ν 

Ε Ἱπίτα 19. 1]. Ἔρχου καὶ ἴδε. 
ο] . Π ᾽ ς ΄ 

ξ Καὶ εἴδον, καὶ ιδοὺ, ἵππος λευκὸς, καὶ ϱ καθη- 3 
32 λες ΄ ’ . ’ 3 » ΄ π πα. 

µενγος ἐπ αὐτὸν ἔχων τόξον᾽ καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ εξηλθε 
” . ο ’ 

γικω», καὶ ἵνα γικηση. 
. ’ - , ιά Π ’ 

Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν δευτέρα» σφραγῖδα, Ίκουσα τοῦ δευτέρου ζωου 
’ . ’ ν » ’ ’ - 

Λέγοντος Ἴρχου / [καὶ βλέπε.] καὶ ἐξῆηλθεν ἄλλο ἵππος πυῤῥος 
-” , 3 2 - Γ ’ 3 - ϱ - 3 ’ 3 . ή 

καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ αὐτῷ ἐδόθη αὐτῷ λαβεϊν την εἰφηνην [απο] τῆς 
- ’ 3 /΄. ’ ὦ, ’ 3 ο 

γῆς, καὶ ἵνα αἀλλήλους σοφάξωσι  κυὶ ἐδοθη αὐτῷ 
ο! , Ν α- η 2 

Καὶ ὅτε Ίνοιξε τὴν Ἄ σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα 

λέγοντος Ίρχου καὶ ῥλέπεί 
 Τηέτα 9. 4. 

μάχαιρα µεγάλη. 

τοῦ τρίτου ζώου ὃ 
κ. . ’ Π 

καὶ εἰδον, καὶ ιδοὺ ἵππος µέλας, 
. «5 ’ ῥ π.. 5 μι. η 3) η ” » 9 3 ο Ἰ Δ 

καὶ ο καθηµενος ἐπ αὖτον έχων ζυγον ἐν τη χειρὶ αυτου. Και 6 
./ ' / 9) / / ’ π (6 αν ξ η) . 

Ίκοισα φῶνηΝ εν µεσῷ τω») τεσσαρων ζωων λέγουσαν Χοιχνις σίτου 

δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίΐνικες κριθῆς δηναρίου '”. καὶ 
κ. ο » Π η 3 ; ο 

Καὶ ὅτε Ίνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτη», 
ι - 3 3 [, ”. 

τὸ» οἱνον, μὴ ἄδικήσης. 

η) 

3 [.. «τὸ ἔλαιον καὶ 

. .-- 

ἤκουσα [φωνὴν] τοῦ τετάρτου ζώου λέγουσαν᾽ Ἔρχου καὶ ῥλέπε. καὶ 

[ο]ά ργαϊΐςο ἵ5 5αρροςεά {ο οοτγεδροπἆ {ο ἴα 
βενεη-{ο]ά αἰγῖῤηίες αὈονθ. 

19. τὰ ἐν αὐτοῖς] 1. 6. ἴπϊπσς ἴπ ἴ]ο 5εα 45 ννε]] 
ἃ6δ 1Π ἴΠε επτίῃ; {πο ἀἆοπά οοπιπιέεά {ο πει. 
(Ἀεννο.) ἈῬτος. Τμεε 15 οῇ ορἰπίοη ἰπαί αδ ἴΠα 
πηαίίετ Τη {Πο νν]ο]ε οἱ ἐς ΟΠαρίοτ 15 «υπιρο[ίοαί, 
ἴέ οασΏ{ ποί {ο Όε Π{οτα]]γ Ἱπίετρτείοά ς απά αν 1έ 
πιαπί{[εδί]γ τε]αίαες {ο {πο (ατο] οη δατί]. 

ΨΙ. 1. μίαν] [ΟΥ πρώτην. Α ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἨΠοαῦγανν 
ἱάοτη. “ Ἠποῇ (84Υ5 Τιοννππαπ) οἳ πο Ρτορ]ιεί]σα] 
ἀεβοτίρίίοης ἶ5, ἵπ ρατί, ΦΟΙΠΘ βσιταίίνο ΟΥ ἨίθΓο- 
ανν ΡΙοίμγα, ΟΓ 80Π16 τορτγεδοπἰα{ἶοῃ ἵπ {θ 
5ίγΙε απἀ βσιιγαίίνο οχργεβείοῃς ΟΕ αποϊθηί ΡΓο- 
ΡΊεογ ἀοδοπιδίησ ορτίπἰπ ρατίου]αχ ἀἰερεηβαίίοης 
ο{ Ρτονἱάθηςσα, Ρἵοροτ απά ρθοι]]αγ {ο χο 5ογοτα] 
βιοσθβεῖνο βίπίες οῇ ο ΟΠΗτοἩ απά οπιρίτο 
ἀπτίῃρ (με 6ραςς οῇ πιο οοηίαἰποθς ΤΠ ()]ς ρετίος,) 
Πε οραεπίπσ ΟΡ {νο 8ενθη 5οαἱ5, Ποίηγ, ΠΠάΘΓ- 
βίαπἀς οϐ ινα τεπιοναὶ οῇ 8ονεπ ἵπροίνογα ΟΓ 
Ν/ΤΑΡΡΟΤ5 αθου{ {νο το]] Μἱ5ε]ῇ; απά έποςο, {οισ]ι 
ποί ΥΥΤΙίεΠ οἩ υΙ Ἰαίίοτ, Υοί Ὦγ Πο ΠΟΠΗ 
οπιρίγ, Όπί οχλδήπσ νατίοις οπιβ]θίΏς, νν]]ο] 
Ροτίοπάεά (πε εα0]εοί οϐ {πο Ῥοοῖς Πτεο]ῇ, 

---- ἔρχου καὶ ἴδε.] Α {οτπι οΓ6ρολκίησ {ο οχο]ίθ 
ΔΠΥ 9Π6 ἵο α{{ΘΠΙΙΟΠ, οσσοµιτίησ ἴπ Εζοὶς. να. 9, 
απά ο[ἵεῃ ἵπ (ο Παὐυϊπίσα] υτιίοτα. Το Ταπιῦ 
ΠΟΝ Ότοσκε {Πο 5οπ]5 ο{ ἴἶνο οσο Γἱαἱσης, οἵ 
ῦουκ οἱ {ο οοιηςε]ς οἳ ἀσά, 45 Μοαὰο οα]]ς Ιε, 
απά ἀΐδο]οφος α βογίοβ ο σιηο]ίσαἰ ργορ]ιουίεΒ 
Π]αφβίταίίνο οῇ ο Ἠϊφδίοτ οἱ 1ο Οτο. Τ]ηο 
βιδί 5εαἱ το[οτ {ο {πο ἴπάΠρΗ ο) Ομτὶςαπ]ίγ 
οψετ Ροί] αάαΐσπι απά Ῥασαπίβηι, 

Τ]ιο ῥοιο, ἴἶια ιο) Ἰιογθο, απά {ο ογριῦπ, ἆτθ 
επιθ]οπις ο{ υἱοίογη, ἐγπερῃ, απά γοιαἰ{ψ, ος οπη- 
ῥαπγίηρ ἴα βπα] ἐταπιρ] οῇ τηε (ο5ρθ] ονετ αἲ! 

ορροβίἔοπ. ἘΤ]ε ἵπιασετγ Πετε ἶ5 εἰπηί]ασ {ο ενα 
αἱ Ζοεῃ. γΙ. 1 ---θ. θε αἶξο Ῥ5. χ]ν. ὁ---ὔ. ΤΠ 
ἵνα νικήσῃ ἴπετε ἶς α Ἠε]]επίίῖο Ιάΐοπα, ἴε 5εη5θ 
Ρεῖης, 'ὁ ἐπαί Ὦε 5Ἰοι]ά σαΐπ γἱοίοτγ α[τετ γἱ6- 
{ογγ.) 

Ὁ, 4. ἵππος πυῤῥὸς --- μεγ.] Α 5γπηρο] Ῥοττοννεά 
ῄίοπι Ζ6ςΠ. νΙ. Ὁ. ο ννατς, 5εά1ἴίοη5, απᾶ Ὀ]ουί- 
8ηε ἀῑπσ; ἴποισ] οἩ {πο ενεηί τε[ετγεά {ο Πηΐετ- 
Ρτοίεις αγ ποῖ ασιθθΔ. ΌὉοπιρατο Μα. κ. ὅ4. 
5α:. νν]ο] Ῥτοῦ, Τ,οο (]π]κς πε Ῥεςί οεκρ]απαίίοη 
ο{ 5. 

ὅ, 6. ἵππος μέλας.] Απ΄ οππῦ]επη οϐ νοῬ, ἴθ 
οο]οιτ Ὀείμο ΟΕ οΥ]] οΠ16εΠ. Ζυγόν. Όπ ἴε τε[ετ- 
εποθ Ἠθγο Πχροβίίοἵς αγ Ὦγ ΠΟ πιθαης αστθεᾶ, 
Τ]ιο οοΙΠΠΠΟΠ ΥθΓδΙΟΠ, “΄ α ραῖτ οί Ῥα[αηςςς5,” ΠπιαΥ, 
Ἰούνανος, Ὀθ γείαϊηθά, απἀ {ο οχρτερδίοη Όε ἵ1Π- 
ἀειδίοοὰ πιοδί παξιτα]]γ (ή Άουνο., Πείϊηγ., 
απά Ια8ρίβ) οϐ 5σα]ος {Όγ οχαοί]ν ιυεἰσἡῖπσ οαῖ ἴῃθ 
οοτη: απ αρί ἀοβίσηπίίοη οἱ Γαππ]ηθ; οοτη Ὀείησ 
αδσ]]γ. πιοαφαγεά. Το ομαμὶκ Ὑαψ αθοαί 38 
πΠΙΟἩ ἆ8 οἱ φπαγί, απά ννας οοηκἰἀετεᾷ α δυΠῇ- 
εἶθηί ΡοΓίῖοη {ο α ππαμ’5 5αρροτί {οτ α ἆαγ. 366 
ἨΠετοάοί. νΠ. 186. Ἴπο ριῖος ἴἶλοπ πιοπῖοπεά 
(νν ίσο] ας Όδεσοῃ ρτονος {ο Ὦο ΘΠΟΤΠΙΟΙΕ, ΠΘΠΓΙΥ 
ἰννοηίγ ἔἴπηςς ἰθ αδιαα] οη6) ἶ5 πιθαπί {ο Ιηπηαῖε 
νο 5οπτοΙῖγ απά ἆθπτηθβς. ΒΥ ἴηε σίτου ἶ5 πιεαπῖ 
[0γραά] οοση, Ι. ο. το]θαί: παπά {πο Ρτορογίίοη Ῥθ- 
ἴννθσῃ ἴἶνο απα]ίν οὗ νηεπί απά οὗ Ὀατίου Ἴνας, 
ΔΘΘΙΗΣ, απ Π5Η10Π6.. Όπ {1ο ρητροτί ο{ λε δα 
1οἶποςά ννοτάς καὶ τὸ ἔλαιον --- μὴ ἀδικ.--- οΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἰαίοτβ ατο ποί αστοσς ινοί]ογ {ηοτο ἵς Ποτδίῃ οοη- 
(αἶποά α οοπαπιαπὰ πο {ο ἵπ]ητο ο Ὕν]πο απ οἱ], 
ος απ Ἰπ]αποίίοη ποί ἴίο 4ο ντοπςσ Ἱπ τοβρεοῖ ἴο 
(Ίνοπη. ο Ἱαίογ νίουνν (ννηῖο]ι ἵ5 αἀορίεά Ὦ} 
Μεάο, Ώαπβαή, Ταβρῖς, απά Ηοιητ.) 566ἴΏ8 Ργθ/[θγ- 
αὐ]ο.. Ῥοετμαρς, Ἰονήδυου, ἴλοτο 5 πο οεοανίοη Το 



ΕΝΥΕΙΙΑΤΙΟΝ 6ΗΠΑΡ. ΥΙ. δ--- 12. 

3 : ς , ῃ ᾱ, σα 
εἴδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρὸς, καὶ ὁ καθήµενος ἐπάνω αὐτοῦ 

ὰ « ς ; ν λνκολ 3 » 3 2 » . 
αύυτῷῳ ο] Θάνατος” και ο ἄδης ἄκολουθεῖ µετ αυτου" καὶ 

3 ”ω 2 .. |) ΄ ” -”- . 

αὐτοῖς ἐξουσία ἀποκτεῖναι, ἐπὶ τὸ τέταρτον της γης, ἐν ῥομφαίᾳ 
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Όνομα 

ἐδόθη 

καὺ ἐν 
- τα. ’ α "ο η . Π » » 

λιμῷ καὶ ἐν ὥΦανατῳ, καὶ υπο των Φηρίων της γης. 
{ ιο 2 Ε ᾽ ’ 1δ ες ὰ ς ’ ” 

9 Καὶ ὅτε Ίνοιξε την πέµπτην σφραγῖδα, εἶδον υποκάτω τοῦ ο 1βαάρτα 1]. 9. 
Όυσι 1ηέτα 8. 8. 

4 9. 18. Π . 3 - » Π .) .] ’ ” ” ΔΝ λ 

αστηρίου τας Ψυχας των ἐσφαγμενων δια τὸν λογο» του Θεου, καὶ διὰ α ιά. 18, 
υ η ϱν 3 ας α. 

19 την µαρτυρίαν ην εἰχον. και 
ὅ 19. 10, 

ο. η ίλη, λέ Σ. «ως ἁ 90. 4 ἐκραξαν φωνη μεγαλη, λεγοντες Έως ἃ 90. 4. 
, ς / ς ες! 9 ο 2 ᾽ 3 ; Ἡ ας - 

ποτε, 0ο δεσπότης ο αγιος ΆἎαι ο αληῦθινος, ου κοιγνεις και ἐκδικεῖς 
τ ὁ ..Ἡ » ’ ω μή 2 

11 τὸ αμα ημων Τ απο τῶν κατοικούντων ἐπὶ της γῆς ; κ Σά μα” κ Βαρτα 8. 6. 
Καὶ  ἐδοθη πα Τ. 9, 14. 

2 ” . μα Δ δις ρ 2 ” ς/ 3 ’ 3) / αὐτοῖς στολή λευκή" καὶ ἐθῥέθη αὐτοῖς ἵνα αναπαύσωνται ἔτι χρόνον 
τον ” η » » 3 

[μικρὸν], ἕως Γοὗ | Τ πληρωθῶσι καὶ οἳ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἳ ἄδελ-- 
α : 3 ς ϱ] 

φοὶ αὐτῶν, οἵ μέλλοντες ἀαποκτείνεσθαι ὡς καὺ αὐτοί. 1 1961 9, 19, 81, 
ἃ 8. 1. 
Μαιι, 24. 28, 3 , ᾽ ω ' ὁ 3 | .) 

1 | Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην καὶ ἰδοῦ σεισμὸς λοικὸ οὐ: 

ΒΙΡΡΟΒΕ αἩ ε]]ρείς ο{ κατά; Ὀιί Ὑθ ΠΠαΥ 5αρρο5θ 
μὴ ἀδικ. ἴο ππεαῃ, “966 ναί ἔχοι ἀοδί ποί αάι]- 
ἰθταίο 1: α βσιταίίνε 8εΠ56 ποί ΠαΓβῃθΓ ἴΠαῃ 
ΠΙάΠΥ ἵπ ἴμίς Ῥοο], απά ενεῃπ ἵπ {ο Ο]αβείσαΙ 
πνγίίεις. Ἠετο ίμε {οιχ ατί]ο]ος ατα αἀγετίεά ίο, 
υπ]οῖ ἔπεπ Γογπιεά {λε πιαϊπ δαρροτί ο Π{6. 

8. χλωρὸς] “΄ οῇ α ραῖο οἵ γε]]ον]5ῃ οο]οισ; 
απ επιὈ]θπῃ οΓ πιοτία]{γ, 54ο] α8 ἶ5 οαα5εἀ ὮΥ Ρε5- 
ἄἶεπσοε απἀ ἀθαίῃ βία]κίησ Γοτίῃ, (5ο Ρα]]]άα ΠΙΟΙΒ) 
ος ναί βαἱ]ου” παο Ιποϊάεηί {ο {εαχ, αοοοτάϊῖησ {ο 
ενο Ηοπιετῖο ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος εἷλε. ὮΥ ΠΗαάος 
ἶ5 ἈθΓς πιθαηπί, ποί α5 εἰσαι/ῃετε 1π {Πε Ν. ἢ., ἴπα 
Ἡπάεγ-νν οτ]ἀ, οἵ τεσίοη οΓ {πε ἀεαά, Όα{ 15 ἴπι]ιαθίί- 
απίς, πο ατα τεσαγάεὰ αξ {πε φαρ]αοί5 οῇ Ώεαίὴ. 
πα ποχί νοτὰς Γο11ο/ αρ {πε σεπεγαὶ Ἰάεα ος 
ἀθα[] απά {να στανα, ὉΥ ἴ]ε ΠΊοτε δρεεῖαἰ 9Π68 ΟΓ 
υγηαί ἶ5 πιοδί ἀθείτασίϊνε ο{ {1ο Ἠάππαῃ ταςςθ, 11, 
/απιῖπο, απὰ Ῥεδίϊίεπερ. Τηο ἴΘΙΠΙ5 ἐν ῥομφαίᾳ --- 
τῆς γῆς ατθ ΥΕΤΥ δἰπηί]ατ {ο ἴΠοβδε αἲ Εζεκ. χὶν. 
21-29, Ὑετε (αθ Ῥτορ]μεί ἀεποιποςς (ἀο45 
ίοατ 85οτο ]αάσπιεπί αροη ὁθταςαίθη» 6 νΠΙο] 
(οὔξετνες Ῥτος. Τ,εἙ) αἀππίταβΙγ ἀερίοίς {ο δίαίθ 
οῇ λος ππες, απἀ ἀοιρί]ες5 ργεά]οίς 1.” ΒΥ 
θανάτῳ ἵ5 ἀεποίεᾶ ρεδίἱίεπεε; ἃ ΒΕΠ5Θ ΨΥΠΙΟΙ ΠΙαΥ 
ΥΘΙΥ ννα]] ο απο, εἶπορ Ροβί]επος 58ΙςΙ1Υ 
{ο]]οννς ἵπ {πο ἱταῖπ οΓ Ίνατ. 3ο απ αποϊεπί Ότασ]α 
ἵπ Τμασγἀ. ΠΠ. 54. ἤξει Δωριακὸς πόλεμος, καὶ λοιμὸς 
ἅμ᾽ αὐτῷ. ἜΤ]ε Ὑοτάς καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς 
ΠΙΔΥ ο τοπἀφταᾶ, “« Ὀγ πο ππεαης ΟΥ ΙηβίΓΙΠΙΘΗ- 
(α]Ψ οϐ ιο Ὀθαςίς. Α νετ αρρτορτίαίο αᾱ- 
ἀῑίίοῃ : Γου, α5 Α0ΌΡ. Νανγο. οὔδεγνες, “΄ νη]]ά Ῥοαςί5 
ἴποΓθαξο ννῃογο ἀθείτασίίνε σα]απι]{ίθς ΕΠ ΠιαΠ- 
Κἰπά.”. Βο Εχκοά. καἰΙ]. 29. (Πίο Ῥαβδασθ Τί 18 
εἰταπσε «Ἰοι]ά ποί Ἠαναο Όδεπ αἀάπσοεά ΡΥ ἴπα 
6οπιπιεηίαίοςς) οὐκ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὲὶ, 
ἵνα μὴ γένηται ἡ γῆ ἔρημος, Καὶ πολλὰ γένηται ἐπὶ σὲ 
τὰ θηρία τῆς γῆς. Απά ἴπ Ροϊπί οῇ [αοῖ, {πε Π]86- 
{οτῖες οῇ ία ροετῖοά ἵπ αιεκίίοη αίίοςί, {]αί ἵπ 
νατίοις ρατίς {πα υγ]]ά Ὀδαδί5 5ο Ιπογοασςοά 1προῃ 
Όνα βπια]] τεςϊάαθ οῇ {6 Ἱπμαδ]ίαπίς 1είι ὉΥ ννατ, 
{απιΐπθ, απάἆ ροκίἴ]επος, ἐἶναί {16γ ννεγε οοπιρε]]εά 
{ο ασε ἵναγ ΝίἩ {ηθιπα, ἴο κεερ {οί ΙΠ4εΓ, 
Ώιοισ]ι υγ] στοαί ἀΠοι]{γ απά Ίο5ς ο{1{θ. Όπε 
αοοοιπέ τοσοοτάς (ο οπίταποθ ο 600 ννοἱνεςθ αἲ 
οπςϱ Ιπίο α ἀερορι]αίθά οἵ(γ. 

9 ---11. Τ1ϊ8, α5 αἶξο {πα 5αΏξοφιοπί 5ροί, ἆθ- 
τίψεθ πο Ἰϊσ]ε, Ἰ]κα {πο {Όσππετ, {Τοπι {Πο Πνίησ 
6Τεβ{ΙΤΕΡ α {ο {6 {πιο οῇ {Πο οοπΙΠΙΘΠΟΘΙΠΕΠίΣ 
Γοχ Ἠοτα να Ἠανα ποί α ΡΓΟΡΗΘΟΥ οοποθγηῖπσ ποιο 
ενεπίς, οἱ {5 15 πιθαπῖ {ο π]πἰδίογ οοηςο]α{οῃ 
πηάετ {Ίο 5οαπάαἱ οἱ ένα οσο55 ; απά ας τοίθγεηςς 

ΥΟΙ.. ΠΠ. ὅ Β 

ἰο {Πε Ργεοθᾶἰπσ Ρεγβεοι/{Ίοπς, ὙΥΠΙο] ν/ετε ο/]οπς 
οοηπιαποθ. (Ηατάγ.) ΒΥ θυσιαστ. 8 πιεαηί, 
πο, ἃ5 50ΠηΘ Ιππασίπε, {πε σο]άεη α]ίατ {ος ἴποθεηςε 
ὑΝΙΠΙΠ ἴπο ἨΗοΙγ οἱ Ηο]ίες, Ραΐ (α5 {νο εα0]εοί 
τοφυίτεθ) 6 αἰίαγ ο{ Ῥαγπί-οΠετίπς, ἴπ {πε οουτέ 
οἱ Πε ρεϊεςί5: {οχγ ἴπετε 6 α {αοῖί οοππρατίδοη ΟΓ 
Όιο πιαγίηη {ο λε υἰοίίπις ἵπ (πε Γεπηιρ]ιο 36{- 
γίοθ. ΄΄ Τη6ς5ε (οὔδεγνες Φοοί({) αρρεατεᾶ α9 5αοζί- 
ᾖοες πενν]γ οΏετεά, {ο 5Ώον’ {εαῖτ {ε]]ονν5Βίρ νη]έ]ι 
Ομτῖςί ἵῃ Πὶς ειΠεγίησς, απἆ {Πε αοοερίαβ]επθββΒ 
οἱ Ονεῖτ [αἱ ἠα]πεςς απίο ἀεαίμ, {Ἡτοισ]ῃ Πἱ5 Ρτο- 
Ρἰδαίουν οβ]αΙοΠ.) 

--- διὰ τὸν λόγον ---- εἴχον] “ἵπ ίπο σας οῇ 4ος ϐ 
γοτὰ [ία (4οΜρε!], απά {ογ {α {86ΊΊΠΙΟΠΥ ΠΙΟ] 
Ώνεγ Παά Ὀοχπε [ο 1ἱ5 ἐπαίῃ].7. Λέγοντες, {ΟΥ λέ- 
γουσαι, ὈΥ ἴπε Βσιχθ πρὸς τὸ σηµαινόμενον. ΑΠΡΙΕΤ 
µαρτ. 18, ἵπ ΙΠΔΠΥ ΜΡ5. απά εατΙΥ Εάά., πἀάεά 
τοῦ ἀρνίου, Ν/ΠΙΟΙ 15 αἀορίεά ΡΥ Μαίίπ. "Γη γεαά- 
πα, Πον/εγες, Πας ἴἶνε αρρεαταποε οΓα σ]ο5ς. 

---ἕως πότε, ὅσο.] ἨΗατάγ (α[ἴεγ {πα οἱάετ (οπι- 
ΠΙΕΠί{Α{ΟΙΘ) ΤΕΙΠαΓΚ5, {μαί {Π]5 15 απ ΄΄ εορῃοηθβί 
ἹπιραίΙοηίετ α Ὀτασ]μ]ο Γογογί γἱηπά]οίαπι εχρείθη- 
παπι,” Βαἱ 1{ 15 νγε]] τεπιατκεςά ΡΥ Ταδρίς: « Ματ- 
{τες ΠΠ ποη γἰπάϊοία ουρϊάϊταίε Ιποεπαί Ἠαπο 
αοββίΙοηΘΙ ργοροπιπί, 5δεἆά πιοάο οἰδοιίαπίατ, 
απαπάο ναἴϊοῖπ]α ονυεηίἁπα Παδιίηγα εἶπί, 2. 90 αἶδο 
αἲ χὶκ. 17. 5ᾳᾳ. ὮἘΟΓ ἀπὸ ΠΠΠΥ Μ35. απά εατ]γ 
ΕάϊΙοης Ἠανο ἐκ, νη]ο]ι 15 εὐ]ίεά Ὦγ Βεπρ. απἀ 
ΜαιΠ., απά ΠΠαΥ Ῥο 5αρροτίθἆ {οπι (εῃ. Ισ. δ. 
(ΝΠΙΟἨ Ῥαβδασε ννας ΡγοῦαβΙγ ἵπ 1ο πηϊπά οῇ ἴ]α 
ψυΓΙ{ΕΥ) ἐκ χειρὸς ἀνθρώπου ἀδελφοῦ ἐκδητήσω τὴν 

ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου. ᾿Εδόθη --- λευκή. 316ῇἨ 15 ίηθ 
τθαάίησ ο{ ΠΘαΤΙΥ {πα ψ]οἱο οὗ ίπε ΜΑ, απἀ 
αατ]γ Εάά., απά αἀορίεά ὮΥ αἰ] ο Ρε5ί Εάῑίοις, 
Ιπείεαά οΓ {με γι]σ. ἐδύθησαν ἑκάστοις στολαὶ λευκαί. 
ΈἨ6 ρἰ[ ο α νΠΙίο τοῦθ Ίνα α ΦΥΠΙΡΟΙ οὗ (.οἆ8 
αοοθρίαποθ. "Έως πληρ. ΠΊαΥ Ὀ6 τεπάςγεᾶ 6 απ] 
Ώιο παπηῦεγ οτάαϊίπεά Ὦγ «οά Ῥο οοπιρ]είεά, ὉΥ 
Οιεῖτ {6]]ου/ δεγναπίς Ὀεῖπσ αἱδο αἀάεά {ο έχε ]15ί 
ο πιατίγτς.. Εοτ πε οΟΠΊΙΠΟΠ Γθαάἰπσ πληρώσον- 
ται, πιοβί ΝΟ. Ἠανθ πληρώσωσι; απᾶ 50ΠΠ6, ΥγΙ{Π 
ένα Εά. Ῥτίπο., πληρωθῶσι, ΝΠΙο] ἶ5 αἀορίεά Ὦν 
Βεησ., Ἰαίς. απἆ ἜΤΠ{πι.: ιο οίλετ, ὮΥ (άτίθδῦ., 
ΜαΜμ., απά Ὑαίετ. 'ἜΤΠε Ἰαΐίετ εοιυ]ά 6εετη ρτγεί- 
πυ]ο;. {οι αἰίλοισῇῃ {πο αΏονε Οτο ατσο {παί 
πληρώσωσι 18 ἴἶνε ΠΠΟΤΘ αἰ[ομέ τεπάϊηα, απά απ Ἱ1Π- 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ ΓΟΓΠΩΣ Υεί 1 πιαγ ο ἀοπρίεὰ υπεί]ετ 
επῖς ὃο τθα]]γ α {οτπι αἱ αἲ], οἵ ΟΠΙΥ α ΠΊΘΓΘ ΘΙΤΟΓ 
ο {λε 5οτῖρο5; Γογ σ απἆ ϐ ατο ρετροία]]1γ οοη- 
{ουαπάεἀ, Ὀοί] Ίη υυτ]έησ απἆ ἵπ ργτοπαποϊαίίοῃ. 

15 --- 11. Της νμω βοαἱ 6 ρεπετα!]γ απἆςτ. 
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, κ.α . ς ὁ . , ς ’ ες 

μέγας ἐγένετο καὶ ὁ Ίηλιος ἐγένετο µέλας ως σακκος τρίχινος, καὶ η 
’ α. ἡ μ, ς τ Ν ο ᾱ Γ - 32 . » 3 

σελήνη [όλη] ἐγένετο ως αἷμα, καὶ οἱ αστερες του ούὐρανου επεσαν εἰς 13 
᾽ . ς .. ’ υ .] ’ ;.. ” ς . ’ 3 ’ 

τὴν γη», ὡς συκή ῥαλλει τοὺς ὀλύνῶους αυτης υπο μεγάλου αἀνέμου 

πι Ῥα. 102. 27. 
Ίτα, 94. 4. 
ευ, 1. 1. 
ἑπίτα 16. 20. 

Ῥ ρα. 2. 19. 

’ [4 . ᾽ ” ς 5 ’ 

σειοµένη, '' καὶ ο ούὐρανος ἀπεχωρίσύθη ὡς βιῤλίον εἵλισσοό- 14 
» ’ - » -” ’ 3 - » ’ 3 

µενοΟ3 καὶ πᾶν Όρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν 
π Δ 5 .) ον. κ σ . ς μα ΔΝ ς / Δ 5 - 

καὶ οἱ βασιλες της γης καὶ οἳ µεγιστάνες καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ 16 
’ - - ” ’ 

πλούσιοι καὶ οἱ Ἄ ἰσχυροὶ, καὶ πᾶς δοῦλος καὶ πᾶς ἐλεύθερος, ἔκρυψαν 

ο Ίρα, 2. 19. 
ἩἨος. 10. 8. 
Ίικε 29. 90, η »” η ’ 

πα θ. Τοῖς Όρεσι καὶ ταῖς πέτραις 

ς . Ε] ) ’ 9 3 υ ΄ - 3 , ο Δ , 

ἑαυτους εις τὰ σπήλαια καὶ εις τας πετρας τω» ὀορεω», και λέγουσι 16 

Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς 
3 ᾽ ’ - - ῃ α. - Π 3 3 ᾽ υ 3 . 

ἀπο προσωπου του καύθηµένου ἐπὶ του ὤρόονου, καὶ ἄπο της ὀργης 
μα κ ’ ω ε/ Σ ς ς , ς ; ” 3 Γη 3 - 9 ' 

του ρνίου οτι ηλῶεν Ἠ ημέρα ή µεγχαλη της ὀργης αυτου, καὶ τίς 11 
’ - 

δύναται σταθήηναι ; 

ΥΠ. 
” κ ῃ 3 ΄ υ. 

κά μετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας αγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς 1 

τέσσαρας γωγίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, 

ἵνα μὴ πνέη ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς µήτε ἐπὶ τῆς Θαλάσσης, µήτε Ἡ ἐπὶ 

βίοοά {ο τείετ {ο {ιο ἀοννπ[α]] οῇ Ῥασαπίκπα, απά 
ειε οείαὈ]ιςμπιοπί οὗ ΟγιςΙππΙ(γ 1π πε τεῖση οΓ 
6οηρίαπ{πθ. Απά ές {ιο οατίΠαπακε, απά οίπογ 
παίυτα]. οοηπιοίΊοἩς απἀ ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΗ, ἆδ ἴΠεΥ 
οΓίεπ ἀθποτο τενο]α!{]οη5 απά «Παησος οΓ το]ἰσίοις 
ΒΥΡίΘΠΗς, 50 {116Υ ατα Ἠετο 5αρροβδεά {ο πα ίε 
νιο]επί οοπιπιοίΙοΠς, ΙΝΠΙοΗ ασιιαίεά {ο Επηρίγα 
{τοπι {6 τείσπ ο{ Μαχιπιϊπίαη {ο ἐαί οὗ Οοηβίαη- 
πο. Ώεαπ ἸηΓοοάμοαξδαο απἀ Ὁτ. Βιατίοῦ, Ἰου- 
6Υ6Υ, ΞΡΡοςο {Π]5 ν]5ίοπ {ο τε]αί {ο ίπο επ ο{ 
πο νγοτ]ἀ, απά να πα] (γαπιρῃ οὗ {πο «οβρε[ 
ΟΥ6Υ 1{5 εποπιίθΒ. Οοπιρατο Μαΐέ, κχὶν. 29. ἘτοῬ, 
Τιεο 5 οῇ ορἰπίοι (αί (πα Ἠν]λοἰθ πιαπΙ{Ε5ί]Υ τε- 
Ἰαίες {ο {11ο Ῥτοστε5 ο6 {ια ροι5αςοΙοΠΒ, απά ἴηα 
Παάσπιοηίς ροιτεά ουί απά νίπεςςεά ἀυτίης {1 
Πτεί αρος ος ἴπε Οτοῃ. 

Σάκκος τρίχ. ἀεποίθς ία οοαὔ59 /ιαίγ-ο]οίἩ, οϐ α 
ΡἱασοΚκΙξῃ οοἱοιγ, ἴΠθη 1Π ΟΟΠΙΠΙΟΠ μ5θ, ὢθο ἵΜπαίτ. 
ΧΙ. 2]. απά Νοίθ. ΑΠοεί σελήνη ΠΙΑΠΥ Μ595. Πανθ 
ὅλη, ΝΠΙοΙ 1 αἀορίθά Ὦγ πιοδί ΟτΙήσς. ΕΒυί νναο 
ΠΙΔΥ βιιφροοί 1 {ο Ἠανο οοπιθ {Ποπ {πε ππατρίη. 
Τ]6 Ίπιασο 1η ὡς συκῆ --- ὀλύνθους αὐτῆς ἵ6 α ΥΘΓΥ 
βἰγ]]κΐπσ οπ6, απά 516] α5 αἰίεςίς ασουΓαίε οὔδθγνα- 
Που: νιο]οηπί ν]πάς εμα]κίησ ο {ο αητίρο απά 
Ἰαΐο {ογπιεά ᾖσς ἵπ ρτεαί ΠΙΠΙΌΘΙΡ; {ουσῃ {ΕΥ 
ν/ου]ά οίμθγννίςα ΓοΙΏπΙη {ΟΥ α Ἰαΐο σαἰλετίῖηρ. 

14. ὃ οὐρανὺς ---- εἷλισσ.] “' νε Ἠεανθη (1. 6. ἴε 
οί/ιογραί, ΟΙ ἴπο βγιηαιπθη{) ννας ρατίεὰ ο, ος δερ- 
αγπίοἀ 1π {ο πι]άςέ, απά ἴα ρατί τοαπιονθά, αδ α 
ΒΟΤΟΙ] 15 το]]εά αρ.” Βο 198. χκχίν. 4. καὶ εἷλιγή- 
σεται ὃ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, Ἱππίαίεά ἵπ {Πο Όταο. 
ΞΥΡΙ]. οἴίοά γ ἨΗοϊητίο], ὁπόταν θεὸς αἰθέρι ναίων 
Οὐρανὸν εἷλίξει, καθάπερ βιβλίον ελεῖται. ΥΝ ΤΙ ἐκ 
τῶν τόπων ἐκινήθ. Ἠσαίπτ. αρίιγ οοπιρατες ῬΡΙ{η. 
Ερίς. νΙ. 16. (ο{ απ εαγαααἰκ6) οπιπία αααθί επιοία 
βοὐίρας αι]ς. 

15. καὶ οἳ βασιλεῖς, 8ιο.] Ἠετο απο ΠΠΕΙΥ ἆθ- 
βογίροεὰ {ια ο[Γουίς οἳ Επΐς οπ{αδίτορῃε, ----ἴπ ί16 γαϊπ 
οπάθανοιΠς {0 68οπρο {νο νταίἩ οἳ οπιπὶροίθηοσο, 
ὮΥ ΡΟΓΦΟΠΦ οϐ νμαίαενοι ταπ]ς, [τοπα {πο Ἠ]σῃοςέ {ο 
Όνε Ἰον/οβί, ---- ΓΓοπι {οβθ ιο οοσΡΥ {Ίτοπος, {ο 
Ώιοβθ Ὕν]νο ατο 1π {ο Ἰον/αοβί ορίαίο. ἨἨ]ν ἔκρυ- 
ψαν ---- ὀρέων ἵ ννοα]ά οοπαρατο Ῥτοσορ. Ρ. 191, 250., 
ννἸ]ο] ραβδασο 86θΙΠΒ Ἱππ]ίαίος [οπι {ο ρτεβοηί : 
ρα δὲ ὑμῖν ἀφίζεσθαι χρόνον, ἡνίκα ὑπὸ ταῖς ἀκάνθαις 
ουλόμενοι τὰς .. κρύπτεσθαι, οὐδαμῆ ἔζεται. 

96ο αἱδο Ἰαπὶρ. ἨΙρρο]. 256. 8αα. Έοτ ἴἶνο οοπι- 
πιοὮ τοαάίησ δυνατοὶ, ενα πιοδί οπη]ηοπί Εάίοις 

πανε αἀορίεά, οἨ {νε δίτοηρεςί ενἰάεπος, εκίετηα] 
απά Ἰηίεγπα], ἰσχυροί. 

ΥΠ. ἘΤηϊ ΟΠαρίετ 15 αἁπιίίεά {ο Ὦε α οοπ/{Ίη- 
παίοῃ. οῇ ίπε Ρρτεοεάίηρ ΥΙδΙΟΠ, απά οῇ οοιΓβ8θ 18 
εσρ]αϊηεά αοοοτάϊηρ {ο {πε γΙ6ευ’ αἀορίεά οἱ αί. 
Ί]ιο8ε νΠο 5πρροβε Τί {ο Πανε τείετεηςος {ο {ῃθ 
ἀονγη/[α]] ο Ῥασαπίπσπι, απά ἴ]ο εδίαυ]εηπιεηπί οἩ 
ΟτὶκΙαπΙ(γ, ππαϊἰπίαϊη ἐλαί ὮΥ ἴἶε {ουχ αηρε]5 ατα 
πηεαηί (ηε Ργείογίαπ ρτγε[εεί5 αρροϊπἰεά ὮΥ 0οηβίαη- 
Ώπε οὗὖετ ία {ουχ στεαί Ῥτονίπςςς; απά ὮΥ {πε 
βΠΙΠ αησα!, 6οποἰαπέϊτιε Πιζπιδε{, νο Ἰναά {λε 9εαἱ 
οΓίε Ηνίπρ (ο ΡΥ Ὀεῖηρ οοηγετίεά {ο ΟἨγιβίίαπ- 
Ιίγ, απά {ωτοισ] ΥΥΠΟΠΙ {η ρεγβοο{Ίοης αραἰηςί ἴ]θ 
Οτο] οεαθεάἀ. Όθε Εἰσοπ]οτῃ, Ώοβδεηππῃ., Ηείητ., 
απά Τ,εθ. ΟίΠε6Ι8, ΠΟΥΝΕΝΟΓΥ, α5 Ώεαῃ Ἰοοάμοαςε, 
Δβεῖση α ΠΠΟΤΘ σεπετα] Γ6ΓεΓεπος, απά 8Ἴρροςε {]λαί 
ἠχ]ς 6 α 5εαπε] {ο {ο ργθοεάἴπᾳ, απά οοπίαῖης α 
τεργεεοηία{]οη οΓίηο σαΐπετίηρ οἱ ο” ε]θοί 5εΓ- 
γαηίς {Γοπῃ {Πε γυταίἩ {ο οοπιθ, απά {πε οοπβεφεπ{ 
{ΓΙατΏρ] οὗ πἹεη απά απΏρθ]β. 

1. τὰς τέσσαρας γωνίας τ. γ.] “νε Γοιτ αυαΓ- 
ἴοις͵” οοτγεδροπάίπς {ο ένα Γοιτ οατάῖπαὶ Ροιπίς, 
Τ]ο ἀγγέλους πιαδί ο απἀειφείοοά αοοοτάϊπᾳ {ο 
Όιο σεποτα] γΙαυ’ αὔΌογο αἀνετίες {ο. 

---µήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον.] Τη] 18 τοεπάρτεά “΄ Νοτ 
Οη αΠΥ {θθ. Ὑεί ἰλαί γνοι]ά τεφμῖτο δένδρου, 
νγλ]σ]ι 18, Ιπάςεᾶ, {ουαπά 1ποπο ΜΣ., δαἱ ἀουδί]οβς 
{τοπι οπιεπάαίϊἶοπ. ΊΝΤΟΓΘΟΥΕΤ, {19 5εηςο {5 ατίδ- 
πα, ἶς ποί α Ηέί]ε Ἰε]αῃπθ. Απά α5 (ηο Μ5858. οἨ 
5 Βοοῖς ατα -ἲ ΠΟΥΝΏ {ο Ὦε Υετγ Ἱποοττθοσί 
απά Πέ] ἐταςί-ννοτίἩγ, Τ οπηποί Ραΐ 5αβ8ροοί α 6ΟΓ- 
ταρίίοη : απά Γοτ ἐπὶ πᾶν ἵ οοπ]θοίατθ ἐπισείειν, ἰο 
δἱἱγ. Της ία ννοτᾷς µήτε --- δένδρον ΥνΙ]] Ὦο 6χε- 
ροΐ]σα] ΟΕ {νε οχρτεβΒίοη, παπά ο α οαγγηὗις ναί 
16 καἱά οἱ) Γγήιογ, ---- ἵ. 6. ἴπαί ἴπετο 5Που]ά πο 
Ρο α ὈτθαίἩ ο ννϊπά, {ο 8Η {πε Γο]ασο οῇ α ἐγος, 
α]πηῖ]ατ {ο ενα Π]κίταίίοη οῇ ναί 18 φαἰά αἲ Μαιτ, 
χ. 29. οῇ νο ρτοβδετνα({ἰοη οΓ {1ο 1{ο οῇ πιαπ, {γοπα 
Οναί οϐ {πο «ραγγοιῦς, ο{ ὙνΠΙο] ποῖ οηπθ ο) ἴπθιη 
Γα]]αί]ι {ο της στοιπά τοὐί]ιοιμί έε Γγουϊάοπεε οὗ 
6οα. Οοτίαϊη]ν ἴ]ια αΏογο 6ττος πηὶρη{ δαβ!]γ ατῖδα 
ἵπ 1 ννπίοη ΜΑ59. εερεοἰα]]γ νν {ο αοὐτογίη- 
ους» [οί πο ἵδ ποί απ]ίκο σε Ὑντίθη Ιπ 
αθυγοεν]αίίοπ, ἴπα5, όδη; [ος σ απἀ π πτθ ΟΠΘΠ 
Ἰπίοτομαησρθά ; 48 αΤθ ει απά α, απά η απᾶ ν, ος Ἡ 
απά Ν. Το (πουισηί 866ΠΏ5 {ο Ἠανο Ὀδει 8σ- 
βεςίοά Ὁγ ἴἶα Ἰάεα, α {εν Υ6ιδες Ὀθ[οτθ, β{]] 
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- , ς α . 3 το μάφι 3 

9 πᾶν δένδρον. Ῥ Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον  ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἄνα- 
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Ρ Ἱη{τα 14, 1. 

τολῆς ἠλίου, ἔχοντα σφραγίδα Θεοῦ ζῶντος ' καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλη 

τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν 

3 Φάλασσαν, Ἱ λέγων" ΜΗ ἀδικήσητε τὴν γῆν µήτε τὴν Θάλασσαν, μήτε 
᾿ , »” τ , ᾽ ; - - ς ” αν 

τὰ δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεου Ίμων ἐπι 

4 τῶν µετώπων αὐτῶν. 

ὅ ρµδ΄ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης 

τ ει α ᾽ 3 ᾽ ὁ Γ , 

Καὶ ηκουσα τον αριῦµον των ἐσφραχισμενω», 

ᾳ Ετεκ,. 9,4 
τη {τα 9, 4. 
τἹη [τα 14. 1. 

φυλῆς υἱῶν Ἱσραήλ" ἐκ φυλῆς 

Ἰούδα, ιβ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς “Ῥουβὴν, ιβ χιλιάδες 

6 ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλης 1ὰδ, ιβ χιλιάδες ἐσφραγιομένοι" ἐκ φυλῆς 

᾿ασὴρ, ιβ χιλιάδες ἐσφραγιομένοι ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ, ιβ χιλιάδες 

Ἰ ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς ἸΜανασση, ιβ χιλιάδες ἐσφραχισμένοι' ἐκ 

φυλῆς Συμεὼν, ιβ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς «4ευὶ, ιβ χιλιάδες 

8 ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Ἰσαχὰρ, ιβ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς 

Ζαβουλώ», ιβ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ̓  ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ, ιβ χιλιάδες 

ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν, ιβ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. 
” Ν ’ ο [) 3 ο εάν 

ϱ "ΠΜΗΤΙΑ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄΌχλος πολὺς, ὃν αριθμῆσαι αὐτὸν 
3 3 ’ .) 

οὐδεὶς ἠδύνατο, ἐκ παντὸς ἔφνους καὶ 

5 Βυρτα 8, 6, ἶδ. 
ὅ 6. 11. 
πίτα ν. 14. » 

φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶ», 
ο ά ’ ω / [ή ω..] 

ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ Ὀρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Αρνίου, Ἰ περιβεβλημένου 
” 27 1 . 

1) στολὰς Λλευκὰς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν 
, ς ο” ο] ε ϱ - , 16ς, 9. Ἀ 

φωνῇ μεγαλη, λέγοντες' “Ἡ σωτηρία τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθηµένῳ ἐπὶ Βου 16. ἃ, 
.. 2 

11 τοῦ Φρόνου καὶ τῷ ἁρνίῳ ! ”) 

ι { Ρεα|. 8. 9. 
Ίκα. 48. 11. 

29 

καὶ ἃ κράζουσι 

/ »” ’ ’ 

Καὶ παντες οἵ ἄγγελοι ἑστήκεσαν κύκλῳ 
« , ᾿ - , π ” ’ , . 

του Όρονου καὶ τῶν πρεσῤυτέρων καὶ τῶν τεσσαρων ζωων, καὶ ἔπεσον 
’ ” [ά 

ἐνώπιον τοῦ Ὀρόνου ἐπὶ ἃ 
4 ’ α πρα ν [ . ο 

τα προσωπα αυτων, καὶ προσεκυνησαν τῷ Θεῳ, 

19 λέγοντες' “᾽Αμήν ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἤ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία 
κ . ες ῃ ο εᾱ . » 

καὶ ή τιµη καὶ η δύναμις καὶ η ἰσχὺς τῷ 

τοπιαϊπῖηρ ἵπ έἶπο υυγ]ίετ’ς παπά, 5ο γἱ. 14. ὡς συκῆ 
βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ μεγάλου ἀνέμου σειοµένη. 
Τί 18, Πού/6υετ, ποί ἱπιργοβαῦ]ο εἶναί οἱ. ΣοἨπ υτοίθ 
μητ᾽ ἐπισείῃ πᾶν δένδρον: [ΟΙ ἐπισείῃ Ὑτεητ υΥέ]ι 
αὐὐτενίαίίοη υνοι]ά ο 4η, ΨΠῖο] παὶσηί ο πιὶδ- 
ίακεηπ {ος εεπι. Απά προπ {πε Ὑ]ο]ς, (Πὶ5 Ιαΐτετ 
ΠΙΑΥ Ῥο Ῥτε[εταῦβ]ε: ΓοΓ ος πιαπγ Μ598. (αί 
Ἰανε τί 4ο ποί ἀθξίτογ {ία ααίΠοτΙίγ οῇ πᾶν, δἶπος 
τί 15 ογ]ἀθπ/]γ α σίοδς ΟἨ 1. Απά {6 σεπιπεπεδβΒ 
ΟΓ πᾶν ἵ8 αὐεςίοὰ ΡΥ 15 5ίτοησΙγ Ηερταίῖο ἰάΐοπῃ. 

2. ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλ.] Τ]ο οΠίεΏ οατάϊπα] Ρροἱηέ, 
α5 Ὀείησ (μαΐ {τοπι ΙΥΠΙΟΗ {1ο β1Π τίδ68; ΙΠΡΟΠΙΙΟΒ 
Όπαί οπἹθης {Γοπη {6 Ἐαδί γνογο (ποισηί Γανοταῦ]ο. 

Ὁ. σφραγίσωμεν.] ΑΦ ἀοποίπο (αί {Π6γ Ὀο- 
Ίοπρεά {ο αοά; ἔοτ ας Τε 8 ΞΠΟΝΠ ὮΥ {πο Όοπι- 
ΠλεΠΙα{οἵ5, 5ἶανθς Ἡθεγο πιαγκαά ΥΠ {16 πιατ]ς οῇ 
ἐπεῖτ πιαείοτ. Όοππρ. Ἐχοά. χΙΙ. 7. 19. 

4. Ἠετο (ο 144.000 18 αἀπιῖεεὰ {ο Ὀ6 α στοεαί 
απά Ιπάεβη]ίε παπ]ῦοες, ἀεποίίηρ {πο ρτθαί ΠΙΠΙΒΘΓΒ 
οῇ ίποςε σοηνοτίεάἀ {ποπ {ια 1 αυνὶδῃ {ο ίπο ΟΗγίε- 
Παπ Γαπ. Τηε {τῖῦε ο{ Ώαπ 15 οπιϊεέθά {ΟΥ τεαδοπ8 
ν/ΏΊοἩ νε οαπ ΟΠΙΥ οοπ]εείπτε; οἰίποτ, 1έ 15 5αρ- 
Ροβθά {Τοπ 15 {άοἰαίτη, ο Ὀθοααςο 1{ ηαά Ώεσοοπ]θ 
εσίϊποί. «οδερίι ἵ Ἠετο ραί {οτ Ερ]ιγαΐπι. Γιουὶ 
16 πιεηίϊοπεᾶ, Ό6σοαιςδε εαια]]γ ραγοἱραίίπρ ἵπ {Πα 
Ὀεπεβίς ο ΟΠτῖςί, 

9. ὄχλος πολὺς ἠδύνατο.] ΒΥ ἰΠὶ5 ὄχλος 6οπηθ ἹἹΠ- 
ἀθγείαπά {λε (αεπιῖῖο εοπυεγίς {ο (ηε (.οβ8ρο[|;: οίΠοίΒ, 
Έοςθ οοππροβίηᾳ, {οσεί]ετ νηίἩ έἶε ργεοθάἶπσ, {ηθ 
μπῖυετκαί απᾶ υἱφρίο Οτο] οἳ ΟἨτὶεε: οίπεις, 
αραίπ, {λε ορὶγῖί οὗ }ιδέ πιεπ πιαᾶε ρετ/εεί απά Τθ- 

» ς ο ϱ] ο ”” υ] 

Θεῳ ημων εἰς τους αιωνας των 

οεῖνεά Ἱπίο σ]ογΥ, εδρεςία]]γ {πε πιατίγτς απἆ ο0η- 
{6ςδο(ς5 ο{ πε ρτϊπι]έ]νε ΟἨΙτοΠ. Υ ιαῖγ Ῥείησ 
ο]οίμεά ἵπ γνΠ]{ο τοῦθς, απά Πανίησ ρα]πι ΌγαποῇᾖεςἙ, 
ἆτο ἀεποίεά ἰπεῖτ ερ]τ]ίααἱ νἰοίοτγ, Ια5δἡβοαίίοη, 
απά δαποΙΠοαίίοπ. θε απ αἀπι]ταῦ]ο ΘΘΓΠΙΟΠ ΟΠ 
Επί {εχί ὮΥ Ὀτ. ΒΙαΐτ, νο]. Π. ρ. 246. 5αα. 

ΕΟΓ περιβεβλημένοι ΠΙΑΠΥ Μ395. Ἠανθ περιβεβλη- 
µένους, ΝΠΙΟΠ 16 πἀορίεά Ὀγ Βεπρ., Ἰηείς., Μαίίῃ., 
(παρῦ., Ὑαἴες, απά Ηοίητ., ἵν]λο 5αρρο5ε {με σοπη- 
ΠΊΟΠ τοαάἶησ {ο Ἠανο ατίδεη [Τοπι επιεπααίίοπι, ο 
ΤΕΠΊΟΥΘ {πε απαςο]αίποη Ἰπ ἑστῶτες Α Ῥτϊποϊρ]θ, 
Ἠούνενοτ, 5ο {αγ ἀῑδίταςίοά ὮΥ ΛΜαέήι., ἐλαί ὮἩςε Ὠας, 
{γοπι 8οΠ1ιθ Μ395., αἰίεγεά ἑστῶτες Ιπίο ἑστῶτας. 
Ὑεί ιαί τεαάῖησ 86ΘΠΙ5 {ο Ἠανο οτἰρϊπαίεά ἵπ 
επιεπάα!1οἩπ, {ο αἀαρί 1{ {0 περιβεβλημένους; απᾶ Ι 
5ιδρεοί {Παΐ {Πε ους ἵῃ περιβεβλημένους 4ἴο5θ {οπα 
Ὀ]επάϊηρ {ιο οπἆ οΓ (λε ννοτά ὉΙ{] {Πε Ὀεσίηηίησ 
οΓίθ παχί. ΑΒ {ο {Πε απαεο(ιωί]ιοπι Υνθ αἴθ ποί {ο 
Ὀτίης Ίπ Ἱττεσα]αγ]{]ος οαιςε]θβδ]γ. Β6 ίΠαί ας 
ΤΠΑΥ, {λε 84ΠΠε Μ 55. ἐμαί Πανο ἑστῶτας Ἠανθ περι- 
βεβλημένους : εί ποί αἰ]: 8οππε Ἠαγίης οης απά ποῖ 
επε οίΠετ. 

10. ᾗ σωτηρία ----᾿Αρνίῳ.] Α 5υὔ]ΐπιε «ποτας οΓ 
{πο Ἡθανθπ]Υ Ἠοςδί; ἵπ νλ]ο]ι ἴο Ατγίῑς]Ιε αἱ σωτ. 18 
βαρροσεά ὮΡΥ Ώθαπ Ἰμοοάποιςθ {ο Ῥο επιρµαί!ίο,, 
ἔ6 {ιο φα]ναοτ.”. Βαΐ 1 εποι]ά ταίπεγςεεπῃ {ο Ὦο 
η5θά αοοοτάῖης {ο (λαί Όαποῃ οϐ Βρ. ΜΙάά]είοι 
(6µ.ν. ᾧ 1.) ὮΥ ννπῖοῃ αὐφίταςί ΠΟΙΙΠΒ (1. 6. ΠΟΙΠΒ 
αθθά ἵπ ἐπείτ πιοςί αὐθίταοί 5οης5ε) ίακε {Πε Ατίϊο]ε 
{ο οηργοςς ἰ]αϊ αὈδίτασίίοπ. Απά 5ο ᾖοθῃ 1ν. 22 
ᾗ σωτηρία ἐκ τῶν Ἱουδαίων, “« κα]ναίοη 18 {Ποπ {θ 



680 

» / .. ν 
σιωγων. σαμΏ γ. 

ΛΕΥΕΙΑΤΙΟΝ 6ΗΔΑΡ. ΥΠ. 19--- 17. ΥΠ. 1---θ. 

Δ 2 ’ τ Ε] “ ο , ’ ὅ 
Γκαὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρω», λέγων μοι" 18 

στ . , ᾽ υ ’ 

Οὗτοι οἵ περιῤεῤλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκᾶς, τἶνες εἰσὶ, καὶ πὀῦεν 

α Ἴρα, 1, 18. 
Ἠεὺ, 9. 14. 
1 ”ομη 1. 7. 
6β6ρτα 1. 6. 

δ ν - ’ . . ὦ 3 - «/ ο 32 ῃ 
χω. ἀ.6,6. αὐτῶν καὶ ἐλευκαναν στολας αυτῶν ἐν τῷ αἵματι του «Αρνίου. 

ε , 2» ’ 3 5 4 : τ 

ἠλθον; " καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριε, σὺ οἶδας. Ἰαὺ εἶπέ μοι Οὗτοί 14 
3 ς 4 / » μά ῃ - / . υ ᾽ ο 

εἰσιν οἳ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς ὑλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τας στολας 

Σ Πιὰ 16 
.. ’ 3 ὀ ’ υ ’ - - 9 ’ 3 .) ς Γ 

τοῦτὸ εἰσιν ἐνωπιον του Ὀρόνου του Θεου, καὶ λατρευουσιν αυτῳ ημέ- 
α Ν 2 μις ω 3 ανα, κ - ΄ μσ ον να ’ 

ρας καὶ γυκτος ἐν τῷ γαῷ αυτου" καὶ 0 καθήμενος ἐπὶ του Όρογου 
’ 9 3 3 ’ γ .] ’ ”, δὲ ὃ ’ 2, δὲ 6 

Ραεα], 192]. 6. σκηγώωσοει επ αυτους. Ον πεινασουσιν ετι, ουθὲ ιψησουσιγ ετι, ουθε 1 
-α. 49, 10. 

5 Ρεα]. 29.1. 
[ρα. 29. 8. 
1ο 10, 11. 
ἱπίτα ο]. 4. 

3 η) 

ανυτωγ. 

” .] υ. ς ς ’ 

τῷ ουρανῳ ως ΆΌμιωριογ. 

α Βυρτα 5. 8. 
4 6. 9. 
Ἱηίτα 9. 19. 
4 14. 18. 

/6υν5 7 απά Λος ἵν. 12. ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία. 
ῴ6θ αἱδο Ἠεγε[. χἰ!. 10. χὶκ. 1. απἀ οοπηρατε γ. 12. 

10 --- 1Τ. Ἠστο ατε ἀεδογῖθες {λε σ]οτγ απἀ Γε]]- 
οΙἵγ οἳ ἴ]λε ΟἨΗτο]Π. Τη τίνες εἰσὶ --- ἦλθον } «έ έλα 
ααεδίίοη (οὔδετνες Γαπρι7) 15 ποί αδκεά {οτ νναπί 
ο{ Κπον]εάσε, Όιί {ο οχοῖίο αἰζεπ{Ιομ.. Τη ἔπλυ- 
ναν ---᾿Αρνίου {λετε 8 {Πε είτοησεςί αἰἰθείαίΊοη {ο 
Όιε ἐτα(] οϐ έμο ἀοοίτίπε οἱ {λε αἴοπεππεπί. Ῥεθ 
Πεὺ. Ιχ. 14. απἀ Νοίο. 

---εἶσιν ἐνώπιον, δτο.] ιν ες Τ ννοι]ά οοπι- 
ΡαΓθ α Βπο Ράββησε ἵπ Τ]εουτί{. Ιάγ]]. κν]]. 16 ---- 
20, οοη{αἰπ]ηα (ἶιε ἀποθέωσις οἱ ἴε Ῥίο]επιίες οῇ 
Ἐργρί. Λατρεύουσιν --- ναῷ αὐτοῦ. ΊΝΑΠΙΘΙΥ, α5 
Ργιεβί5 (566 |. 6.) (οιρ] α Ῥγίοδίποοά {αγ Πλοτθ 
ααριιδί {Παῃ χο [,ου]έ]σα]. Σκηνώσει ἐπ αὐτοὺς, 1.8. 
35 Ιαφδρί οχρ]αίης, έν] ενετ «θε {επι υνΙίῃ 
Ἠἱ6 Ργ6φεπςος, απά ἀε[επά απάἀ Ῥτοῖθοί {]λοπι ΓΓοπη 
Πατπι.. Απά Ίο οοπιρατες ΝαπΠι. ἱχ. 18. 99, ννηθγθ 
σκηνοῦν ἶ5, 1Π {Πΐ58εηςε, Ιπίεγοβαησες ΥΠ] σκιάζειν. 
ῴ6ε Εζεὶκ. κ, 9. απ Ἱη[γα, 91, ὁ. απἀ Ἠείετ. 

16, 17. ἜΤ]ε σοποταὶ φεπίϊπιοηί Ἠθτο 18, {ας 
Ώι6γ ]ια]] Ῥεο ἀθε]ϊνετοά [τοι αἱ] ἴπα ον]] απἀ 
πι]βογίος πάει ο {Π6γ Ιαπυουγεά ς απ {Πὶς 18 
εχρτθβεεά ὮΥ Ιπιασετγ οῇ ἴ]νο πιοδί ασια [α] Ἰῑπὰά 
(οβιεπ {οιπά 1η {μα Ο. Τ. Ἀεο 18. χΙκ. 9, 10. Ἰν. 
1. Ῥς. κχΙ]. 2.) ἀρείσπαίίησ ἴπο Ρηϊπη(ῖνε ογ!]ς 
[τοιῃ νήσο] {119Υ αα]] Όο ονοτ]αβίῖηρ]γ ἀθ]ίνοτεά, 
ππά αἱ5δο ἴπο ροβίήνο σοοὰ ἵπ μία {1νογ α]να]] 
είΘΓΠαΙΙΥ τοβῖ. ᾿Εξαλείψει --- αὐτῶν. Της Τὲ 18 
βποεΙγ οὔεετνοά ΒΥ α Παπίῃθη υνγίἴος, εἰ ἔζομεν Κ ἀκεῖ 
µερίμνας οἱ θανούμενοι βροτῶν, Οὐκ οἵδ' ὅποι τις τρέψε- 
ται’ τὸ γὰρ θανεῖν Κακῶν µέγιστον φάρµακον νοµίζεται. 
Ευτίρ. Ἠεταο]. ὅ9ὺ ---θ. 

ΥΤΠΙ. «« Ἠοτο (νε νυτίίετ (α[ίοτ {νο ορὶφοἆο οοΠ- 
ἰαἱηες ἵη {16 Ἰαδί ΟΜαρίοτ) τοίτης {ο χα εαῦ]θοί 
(τασίοά οβαί ΟΠ. γΙ., απᾶ απΠ]οοβΘ8 {16 δρυοπί{ι απά 
Ιαβΐ 96α]: (ας οροπίης οι, πο απ οπιυ]οππαἶσα] 

«ρίοίατε, Ῥι{ χο ῥοοᾷ οτ το] δει, νντ]ζίεη ο Ῥοί] 
εἰά65, απά Π]]οά ννΠ] πιαίίοτ ος νο πιοβὲ 5ογίο 
απά πιοβί ππουιτηβα] Ἰῑπά, οῇ ννλ]ο]ι ἴἶπο ονθη{Β ατθ 
μροδεά ἴο Ῥο αἰτεπάγ αποοοπηρ]]εηθά; απά Ίο 
ΓοίΓη Πἱ86]Γ ο/ (ο Μεφεῖαμ ἶς τοσατάο α8 ΙΓ 86εη 
Ν{ῃ πε 6γος.’ να, 
πα οροπίηρ σὲ ἐἶνο 5ο γοπ/] 5εα] Ιπίτοάυςςς {16 

-” ” ’ 2 ”,. ς ᾽ ’ 

τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σαλπιγγες. 
ῃ τ 3 Ν ’ ’ ᾽ 
ἄγγελος ήλθε, καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὸ Ονσιαστήριον ἔχων Λλιῤανωτὸν χρυ-- 

᾽ Π ας 3 υ ες ϱ λςοι ω ώ το κ - Π ᾿ Τι 

µὴ πέση ἐπ αὐτοὺς ὁ ηλιος, ουὐδὲ πᾶν καῦὺμα οτι το ἄρνιον το ανα 17 
ν ω 3 ς [ή 3 η Δ ’ 

µέσον τοῦ «Ὀρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς, καὶ ὁὀδηγήσει αυτοὺς ἐπὶ ζώσας 
ς ς Ν . ’ 9... 4 ο 2 ” 

πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὃ Θεὺς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

ρω ς [ , ᾿ 

ΚΑΙ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγή ἐν 
3 ν ς 3 , Ν απ 

καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους, οἳ ἐνώπιον 9 

Σ Καὶ ἄλλος 3 

Ροτίοά ο{ νε 8ενεπ ἐγιπιρείς, ὙνΠῖο] 18, Ἰ]κε (πε 
{οχπιατ, ΥατίοιςΙγ νιενεά ὮΥγ ἀῑβετεηί Ο«οΠΙΠΠεΠ- 
{αΐους, Ί/ηο5θ οχροβ!{ίοη5 αγε ργ]πεῖρα]1γ {Ἴτεε: Ἱ. 
Τηαί οῇ ἄτοι., 1 1σΏΗτ., απἀ ἨΗαπαπι., νηῖοἩὮ 94ρ- 
Ροξ6Β {λθς5ε Ῥτορ]εοίῖες ἴο ανα Ώθεῃ Γα]Η]]1εὰ ἵπ 
Ίλε «Τειοίδ] 10άγ5, ὅτο. απ ἴπε ἀεδίγμείίοπ οί «Ἰεγι- 
δοΐεπι; ὁ. Τμαϊ οἱ Μεάοε, Βϊεπμορ Νοανίοη, απἀ 
οίπετβ; οΓ νλίσοΙ 5εθ α Γ11] ἀεία]] ἵπ Ὑγοοάμουςε. 
9. Τηαί οὗ ΥΠπίπσα, απά 5οπιθ επι]πεπί [ογεῖσῃ 
6οπιπιεηίαί{ος, αἀορίεά Ὁγ Ώεαπ Ὑοοάμοικε; 
«γνη]ο]ι (8αγ5 {πο Ἰα{ίετ) ἀἰκιπσιίσηες ἴΠε Ῥτο- 
Ρ]είϊο Ἠϊδίοτγ οἱ {νε φεα]ς [Τοπι ἰμαί ο{ {πε ἵταπῃ- 
Ρεῖς, ἴε Ἰαΐίετ ποί Ρεῖπςσ αἱ]ούγνεά αδ α οοπ{πυᾶ- 
πο οΕ {ηθ ΓΟΓΠΙΕΥ ἶπ α τεσα]ατ ]1πε ΟΓ 5ποςθββίοη.” 
«Τμο αιηῦ]επι (οοπ{ίπαες5 Ἠθ) απάθτ {Πο 5θα]β 
ατε απἀετείοοά {ο εκλΙΡΙί α 6εηετα] Π5ίοτγ οΓ {πε 
τεαίοτ «Ἠαηρθ5 ΥΥΠΙΟΙ Ίνετο ἴο ἴακα ρ]αςς ἵπ {πε 
Ννογ]ἀ, πιοτο ο5ρεςἰα]]γ ἵπ νε Ομτίκήαπ Οµατοῃ, 
απ]. ο επά: ννμ]]ε ἴποςς απάοτ ο ἱταπιρείβ 
αγθ 5Ἱρροδεὰ {ο [οτείθε]] απἀ τεςοιπί {ε ΠϊςίοτΥ 
ΟΓ {Ίνα 8α4ΠΠ6 πα, Ὀιί ΠΙΙΟἨ ΠΟΥΘ Ρατιοπ]ατ]γ 
απά ππη{θΙγ, απά απάετ ἀῑπετεπί οἰαταςίθις. 
Τ]ο 9οα]ς Γοτείε]] 11ο Ἰδίοτν οϐ ἴἶνο (Ἠτίκίίαῃ 
Οάτο]Ἡ: απά νο Πτεί αχ οοηίαϊη α 5ποτί, ταρίά, 
απά σοηοτα] 5Κοαίο]ι ο {με ῬτορτεςῬς ο{ 0ης απ Ιγ 
[γοπι 1ΐς βιςί οδίαρ]]ςηπποπί 1π ἴπε ννοτ]ἀ, {ο να 
ἠπια, γεί Γπίατε, Ὑ]λεη ἴ]ο επεπίες οὗ Ολτὶςί 
ε]α]] Ὃο εεραταίεά {ο ριπὶςηηχεηί, απά 5 Γατ]ῃ- 
Γι] βεγναπίς Γοτ εανεπΙγ {ανοιΓ απὰ τοννατάς.” 

1. ἐγένετο σιγὴ --- ἡμιώριον.] ἜΤηϊς ἶδ σεπετα]]γ 
βαρροδεά {ο Ῥο απ΄ αἰακεῖοι ἴο α- ΟΘΤΕΠΙΟΠΥ Ιπ 
}ουν]φὴ γνογδΗ!ρ, οΓαἴ]οποο Γοτ 5εοτοίῖ Ρταγοτ, γη] 
Ἰποθῃηςθ ννας οετοί οἩ {Πο σο]άεπ αἰίατ ἴπ {θ 
Φαποίιατγ. Πέδεσπις Ὀοίίθτ, Ἰοννενογ, {ο «Ἱρρο5θ 
νο ανν] εἰ]οπος [έ]16 5αοτο 5ἰ]οηίῖο ο/ Ἠοτασο 
ΠΙΘΥΕΙΥ αφ εωερεπάϊπσ {ο ρταβοαίίοη οΓ΄ Ἰοἱγ 
ουγΙοβΙ{γ, απά 5 α δοίοπιι ρατδο (ή ροτίποπς αἆ 
τὸ πρέπον, 38 Ἱαφρῖς 5αγς) Ἱπίτοδπείοτγ {ο γοί 
ΠΠΟΤΘ αασιςί τοργοςεΠ{π{1οης. 

5. ἄλλος ἄγγελος] ἹΙ. ο. ἴπα στοπί Απσοὶ οἩ {να 
Οονεπαπέ, {]1ε Τ,οτὰ /οδας, α5 πιοδί Οοππιθη{αἴοΓς 
οχρ]αίπ. Το Ες, Ἠογνενοτ, ννε]]-Γουιπάεά οὐ]ες- 
Ποηςβ Ἠανο Όθεῃ ππαἆο Ὁγ Ώθαπ Ἰλοοά]ουςε, Ίο 
ΒΙΡΡΟΒΟς [ναί ἴ]ο απσε] τοργοςοη!ς ένο Οιγίκέίαπι 
Ῥγίοκί]ιοοά ἵπ σοποτα], οχοτοῖκεὰ ἵπ βαρογάἰπαίίοη. 
ο 1] ρτεαί ΗΙσ]-Ρτίεςί. 
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» ’  νωο / / ω ο) 

σοῦν ' καὶ ἐδόθη αὐτῷ Φυμιάματα πολλὰ, ἵνα δώση ταῖς προσευχαῖς 
ιά 5 ’ . [ό .] - .) ΄ -”- 

τῶν αἁγίων πάντων ἐπὶ το Ὁυσιαστηριον το χρυσουν τὸ ἐνωπιον του 

4 Φρόνου. 
2 , [4 - ’ ” ” ” 

ὃ καὶ ανέβη ο καπνὸς τῶν Φυμιαματων ταῖς προσευχαῖς τῶν Ὁ Ε51ἱ. 141. Ἡ. 
ς Π 3 ᾽ - »] [ ο ’ - . 9 2’ ον 

ὅ ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνωπιον τοῦ Θεοῦ. καὶ εἴληφεν 9 ἄγγελος 
υ Ὁ α ἐν Τ 3 3 Γ μμ Ν ν / Δ 

τον λιβανωτον, καὶ ἐγέμισεν αὖὐτον ἐκ του πυρος του Φυσιαστηρίου, καὶ 
3/ 3 ᾽ ο ΛΜ ο, Δ Δ Δ κ δ. ΔΝ λ 
ἔραλεν εις την 21 και ἐγΕΝΟΖΤΟ φΦωγαι και ῥρονταὶ και αστραπαν χαυ 

σεισμός. 
ὩὉ κ ν ’ ΄ ς ’ ς 

6 Καὶ οἵ ἑπτὰ ἄγγελοι οἳ ἔχοντε τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἠτοίμασαν 
ς ν 5! / 

7 ἑαυτους ἵνα σαλπίσωσι. 
ον ς ” »” 3 ’ Ἱ 3 / 

Και ο πρωτος ἄγγελος ἐσαλπισε, καὶ ἐγένετο 

χάλαζα καὶ πῦρ µεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐθλήθη εἰς τὴν γῆν ᾿ καὶ τὸ τρίτον 
4 / ΄ ιά 

τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος 

8 χλωρὸς κατεκάη. 

----ἵνα δώσῃ ---- ἁγίων] “« ἠιαί ο πιὶσηί ίνα ἵί {ο 
να ργαγους οΡ {ές φαἱπίς, 1. 6. ἐλαί ης πηϊσηί σὶνα 
ἔπο ο/εοί οἱ Ιποεπςθ {ο {μα ΡΓαΥΕΙΕ6 οΡ {6 αἱπίς. 
(Ὑ πηρα απἀ Βιτίοῃ.) ἜΤῃιας ἑΠομΊπσ, ὈΥ απ εκ- 
Ρτεβθίνε επηρ]επα, ελαί πο Ρίαγεις οῇ ίο φαἰπίςδ 
ἆτο αοοθρίαθ]ο {ο (οά. 

ὔ. εἴληφεν --- τὸν λιβανωτὺν --- καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν 
ην. Τη ῬγεραταίοτΥ Υἰδίοη ΠΙΣΥ, νη Ώθδαπ 
δα ῥοδςο οδό 5αρροςεά {ο οοποθτῃ {πα 6 γὶδέίατι 
Οιωγο]ι; απἀά νο Ὀαγηίησ Ιποθηςε ϱθ απἀθτείοος, 
ντι Ἠλπα, {ο ἀεποίθ (να ΟΠεϊδέίαπ νοςμΙρ απά 
το]ϊσίοη, Ῥατο απά Ἠεανεπ]γ ἵπ 15 οπἰσίπ απά 
παίατα, Ὀαί ννμίσ], Ὀείπσ 5εηί ἀοννπ {ο δατίᾗ, απά 
πηϊχίησ νν]ί νε ραβδίοης οῇ φἵπ[α] πἹεΠ, Ρρτοάισε5 
εἰσπαὶ οοπιπιοίίοη8. Τί Ρεσίηπς ἵπ ΡΗΓο ΙΠοθῃςε, 
ππ]οὮ 15 οβογτεᾶ τρ ΡΙΤΕΙΥ [ο α «πι; Ε], 
πιἰησ]]ησ υγ! Ἠαπιαη οοτγαρ{ίοης, 1έ ΒεςοπῃθΒ ίπθ 
Ἰηδίγαπιθηί οῇ ἀϊῑδοοτά απἀ γίο]εποθ. ἈΝονν {]ς ἶ8 
οη]γ α σεπεγαἰ νἱεὺνν. Ἰπ να 5εαιε] οῇ {5 56αἱ 
4ἴ6 πποτο ραγέϊσπίατίη ἀερίοίεά {πε Πετεδίες απά 
οοπηπιοίίοης ννλίομ, απἀάθτ {Ἡθ παπιθ οῇ ΟΠτίς- 
ΠαπΙ(γ, αΠϊοίοά νε ΟΠεϊκίίαη ννοτ]ἀ, απἀ αἰπιοςέ 
Ραπίςιεά {τοπι 1 τας τε]σίιοηπ. Τμο θγπιρο]ίσα] 
αοΏοπ οῇ οαξ{ίῃσ {ο οοπ{ίθη(Β οΡ {11ο σο]άθῃ οΘηΏ56Υ 
Ἡπροπ οαπτίῃ παἴατα]]γ Ῥανες (Πθ ν/αΥ {ΟΥ {11ο Τερτο- 
βοηία{ἶοπ ΟΓ {11ο ε[]οείς 9Ρ {ιο (1ο8ρ61] ένας 56ηέ, ἵπ 
Ῥτοάιοίπσ οοππΠΙοίΙοΠΒ προῃ δατίᾗ, αστεθαῦΙγ {ο 
ος Τ,ογά”5 ννοτὰς, Τμα]κο χι]. 49. πῦρ ἦλθον βαλεῖν 
εἰς τὴν γῆν, 1. 6. ἀῑν]δίοπς απά ἀἰδοοιάς. - 

6. Οπ (ἶιε Ἱπίθπί οῇ έεςο (γαππρείς στεαί ἀπετ- 
οπσς οῇ ορίπίοπ αχῖδί. 'Τ]μο Ροσδί Γοαπάεά νίανν 
Ε6ΘΙΗ5 {ο Ὀο (]αί οῇἳ Ώθαπ ἸΓοοάποιςε, νν]ο 5αρ- 
Ρο5ος {θπι {ο ἀθβδίσπαίο /ιοδίτο αίίαεῖις; απά (λίπ]κς 
Όναί (πγοασᾗοιί {πο ορ]αοί ἶ5 {ια 8απηθ --- {πια ριγο 
Οὐιρίκίαπ Ο γε; απά Οιαῖ χο αβδαϊ]απί5 αΓθ ποί 
οπ]γ 1έ5 ἱπβάε] απά αοκπον]οἀάσεά {ο6. Ὀαΐ αἰδο 
έποςς, 1{5 πιοξί Γογπι]άαθ]α 6ΠοΠΙΙ65, νο, ρτοίεςς- 
Ίπσ {ο Ῥε]οπς {ο 15 Ῥοάγ, Πανο {αασμίέ ἀοοίτίπες, 
απά Ῥριγδαεά ΠἹθαδατθς, οοπίτατν {ο 5 ριΠίγ, 
ἀθείταςσίῖνε οἳ 15 Ρθασθ, απά α]πιοδί οῇ Τῖς οχἰεί- 
6ηςσς, {ε Πιογοίίος απιά Απιι- (ιγἱκίίαπ εογγαγρέεγδ. 
««Α ν]ενν (οοπάπαες Πε) οοπβγπιθᾶ ὮΥ {ἴα {αοί, 
ναί ἵπ (λος νἱδίοης οῇ {πο ἐταπιροίς Νμοςδς Ππιθαη- 
Ίησ σαπ Ὀ6 πιοςί αοοιταί{εΙγ αδορτίαἰηεᾶ, πο Ογς- 
[απ ΟΠτοῃ 15 ενἰἀεπί]γ {πε οβ]θοί οῇ αβδαι]{. 
Θμο]ι Τί ἵ5 56οπ {ο ϱο ἵπ ία ΠΗ απά θἰχίῃ ἵταπῃ- 
Ρείς, απἀ γεί πιοτο οἱεατ]γ απἆ οοπ{ε5βεάΙγ ἵπ (έ]α 
εονεηί]; ν]θτο (ΧΙ. 10.) προῃπ {ο αησε]”ς 5οιιπΠ- 
πσ, {πε Ἠθεαναπ]Υ νοῖσες ΙπιπιοάίαίεΙγ Ρτου]αίπη 
Ώια νΙοίοτγ, απἆ ανγατά {πο Κἰπσάοπις οῇ {π υνοτ]ά 
{ο Οητῖεῖ; απά ἐῑπαί (Πΐς ΟΠτοῇ 16 {ο ΡατίαΚκο (θ 
Παρρίπεςς απἀ σ]οτγ οϐ Πΐς νἱοίοςγ απάἆ τείση, ἵ5 
αρρατεηί {τοτη ἰ]θ --- 8ΟΠᾷ οἱ {ο ε]άετβ, 

Ῥ 

Καὶ ο δεύτερος ἄγγελος ἐδάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα 

απά Ἱπάθεά Γοπα αἲ] οιγ νντέ. Τπ (Πῖς βουεηί] 
απά Ἰαξί οοπβ]οί ἴπε οοπίεπάϊπσ Ῥονετβ αἴθ ΓΙΙΙΥ 
ἀεο]ατεά, παπά ννθ ΠΙΣΥ τεαδοπαΘΙγ 5δαρρο5θ ἴπεπι 
ίϊα ςαππθ ἵπ αἰ] ο φίασες οῇ {πε ννατίατθ, απἀεΓ 
Όνε {ουχ βγεί ἱταππρείς, α5 ΊΥ6]] α5 απἀετ {1 {ητεθ 
Ια5.ῦ 

Ἱ. ἐγένετο --- αἵματι.] (0οπιρατο 18. Ιπ. 18, 19. 
χχὶκ. 11 ---24. Εχος. Ικ. 20, 24. Ἐπε]ς. κχν]. 15, 16.1 
πποποςῬ 1έ ἶ5 Ρ]αίη {παί {Πε ἐν ηα5 Ὀεεῃ Ἰετο τισΗ/{]Υ 
ἱηπδετίοά {ποπ ΠπαπΥ ΜΒ. απάἆ εατΙΥ Εῑίίοπς, ὮΥ 
έιο ηιοδῖ επιπεηί Εάῑίοτς6, Πο αἰδο, οη {μο Ὠορί 
οα{Πογἱ(γ, ηβεΓί καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη. Τ]ε 
οππΙξδίοµ, πο ἀοιβί, ατο5θ {Τοπ {ῃθ τΘθουΙτεποθ ος 
κιτεκάη. Τπε Ψ]ο]ε ΙΠΙπσεΓΥ 15 οὔεη αἀορίαεά {ο 
ἀεποίε ργεαί οα]αΙΠΙ{Υ, 8 χάλαζα 5 ἃ ΦΥΠΙΡΟΙ οί 
ἀϊνίπε πνταίῃ, Ἱηίτα. χὶ. 19. Χνι. 21. Εὶς τὴν γῆν, 
66προπ {θ Ἰαπά, α5 ἀῑδαησι]κ]εςά {ΓοΠ1 τὴν θάλασ- 
σαν αἲ ν. ὃ. 3ο Ὀτ,. Ἰοοάμοιμβθ, ΝΠο αἶδο ίπκες 
τὴν γῆν ἴο ἀεποίο «δεν]δαι ΟΠγὶδήαηπςβ; απά τὴν 
θάλασσαν αἲ ν. ὃ. ἴα (αοπιιο (ιγὶκίίαπ. « ΒΥ να 
έγοες Ὦθ απἀογείαπᾶς σεπιαἰπθ ΟἨΓὶβίΙαΠ8 ΠΙΑΠΥ οΓ 
(θΠῃ (τὸ τρίτον ἀεποίῖπς α οοπβἰἀεταθ]θ ρατί) 4θ- 
5ίγογεᾶ Ὦ} έε ῄτα οῇ ρετεεοι{ίοη: ΡΥ έῑε στθεπι 
τας», ἴιοςα ΟἨγ]ςίίαπς ΥΠΟ Ππα]κε α [αἱγ 5ΏούΥ, Ρα 
ΙΠ πιο οῇ ρειεεοιί]οη {αἱ αἵναγ. Ἠε αἶδο οοἩ- 
βιάθυ5 {6 ΙΠασθεΥγ ΟΓ έπο τοππαΙΠάθγ οΓ {Πί5 (Παρ- 
ί6Υ, α5 αυπιρο]ἰσα]1γ ἀεθείσηαίίησ {ο οοτγαρί]οπ8 
οΓ πε (1ο6ρεΙ ΡΥ Ποτείϊσς, απά ἴἶε ἀατκηοςς απά 
Ισποταπσε εαὐδοαιεηπί {ο {λαί οοιταροπ.”. Τί 
της, ΠούΨθυες, Ὀ6 οοπ/[6βςρἆ (ναί Ἠετε, αἱ Ἰθαςί, 
Ώιο οίπεγ Πγροίμεςες αΌονο αἀνοετίες {ο αἴε πἹοτθ 
Ρτοῦαῦ]θ. "ΤΠο ορἰπῖοιπ ο {πε τθσθηπί {οτεῖση 
Ο6οπιπιθπία{ίους ἶ5 Ὀπιεῇγ οκρτο58οά ὮΥ Ταβρίς α8 
{ο]]οννς: «« ΝΠ ααίσπι α)αά οοπΙποίατ, ν. Ἱ--- 15. 
απαπι ραβ]]σαγαπῃ οαἱαπηϊπίαπῃ οπηπ]5 σοποτῖς ρυῦ- 
Ίσα ας 5ο]]εηπῖς ἀθο]αταί]ο. Θίησα]1 απσε]{ εἰπσα]α 
τηα]α 810 οαπσοτο ρταπιπίίαπί ααἱάεπι, πεφαθ 
{απποπ Ιά6ο βἱησα]α οαἱαπ]ίπίαπ δρεοίθς αξδ- 
τεπά εαηί. βα0 ναγῖς Ἱπιασί]πίρας εί βσιτίθ αἆ 
ογπαπάατη οί απιρ]Ποαπάαπῃ οΓαΙοΠΘΠΙ ππα θαἆθπῃ- 
απς τος ἀαδοτιδίέαγ, 6άππππα πΙπαῖγαπι οα]απηϊίας.) 
ΤΠϊς πιοἆς οῇ γ]θυνίησ {λα ειθ]εοί 15 αἰίη {ο {]αί 
{Γεαπεη{1γ τοβοτίθοὰ {ο ἵπ αἵπι]]ατ οαφες ὮΥ ουΓ 
Ἰεατπαᾶ Οοπιποηία] Ῥγείηταοπ, απά ΞΘΕΠΙ {0 5ανθ 
ΠΠΙΟἩ (ποιβ]ε, Ραΐ ἵπ σεποτα] ἰεπάβ {ο απγ {μίης 
Ραέ τος] απά εοιπά Κπον]εάσο; ΟΠΙΥ απππιατΙ]γ 
ἀοβραίομίησ πια({θγς νν]]ο] Ίο αἴθ ΠΠαΡΙε {ο εκ- 
βιαίπ. ἜΤμας Ἠετα, {]οισ] ερεεῖομδ, 1 68ΠΠΟ 
βα[ε]γ Ὦο αἀορίεά. 

8. ὄρος --- καιόµενον, ὅτο.] Της Ηεῖης. απά Τα8- 
ρίς τοσατά ἵπ {Πθ 5αππο Πἱρηί ας (ἶναί ο{ α οίατ [α]]ησ 
Ιπίο {πε 56α, ΥΝΠΙοἩ Ίνας (ποισμί απ 1] οπἹθη. 
Ῥτοῦ. Τ,εο 54ρρο868 {6 ἤσιτθ {ο Ὀ6 ἴακεη [Τοπι 
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[πυρὶ] καιόµενον ἐβλήθη εἰς τὴν «άλασσαν ' καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς 

Φαλάσσης αἷμα 

η) 5 ς ’ 

πηγᾶς των υδάτων. 

3 , Γ υ ς ’ ε/ 3 ’ 

απέθανον ἐκ τῶν υδάτων, οτι ἔπικρανθησαν. 

9 3 ’ η) Π ” ΄ » 3 ιά 

καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ 9 
’ , Γ] .) ιά ’ 

Φαλάσση τὰ ἔχοντα ψυχᾶς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη. Καὶ 10 
« ’ , ῳ 3 . 3} η) ’ ’ 

ὃ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιό-- 
5 -- .. 

µενος ὡς λαμπᾶς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν, καὶ ἐπὶ τὰς 
9 ᾽ 2 . 3 ’ ’ »» 3 

καὶ τὸ Όνομα τοῦ ἄστέρος λέγεται ἄψινθος, καὶ 1 
' ς ’ , - 3 ΄ 

γίνεται τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον" καὶ πολλοὶ [τῶν] ἀνθρώπων 
ς Π ΄ 

Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγε- 19 
/ [ή ὁ ς - 

λος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ Πλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς 
’ ᾽ υ) 3 η » 

σελήνης καὺ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων ' ἵνα σκοτισῦθῇ τὸ τρίτον αὐτῶ», 

19 
καὶ ς ς ’ 3 ζ. . Π 2 κ 6 κξ ς ’ κ 9 1δ 

ἐ η ημέρα µη φαίνη το τρίτον αὐτῆς, καὶ ή νυξ οµοίως. Καὶ εἶδον 
η κ 3 υ) ’ 

καὶ ἤκουσα ἑνὸς Ἀ ἀετοῦ πετοµένου ἐν µεσουρανήµατι λέγοντος φωνῇ 
/ . 

μεγαλῃ 
- υ) ο) ’ υ) ο 3 ’ - ’ 

λοιπὠὼν φωνών τῆς σαλπιγγος τῶν τριὼν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλ-- 

(έ ο. . ο. ος ν ω . 4 . ” 3 ” 

Ουαί, ουαι, ουαι τοῖς κατοικονσιν επι της γης, ἐκ των 

εἴιακα 8. 8]. 
Ἱπίτα 17. 8, 

το 2 πίζειν / 
ς Π ’ ” 

"Καὶ ο πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε ᾿ 
- 3 

καὺ εἶδον ἄστέρα 1 
΄ ” φ υ ’ 3 ᾽ ” 9 5 ’ ὰ - ε Λ -” 

ἐκ τοῦ ουὐρανοῦ πεπτωκὀτα εἰς τὴν γή», καὺ ἐδοθη αυτῷ η κλεὶς τοῦ 
, -” 20 αν Ξ ' ῃ 30/ . Δ .ᾱ 9 

Φρεέατος της α νσσου. και Ί]γ0οι-ὲ το φρεαρ της αρυσσου καν αγερη 

χαπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης ' 
5/ Λ ς ». Γ . « » , 

Ίλιος και ο σἩηο ἐν του καπγου του Φφρεστος. 

5 

καὶ ἐσκοτίσύθη ο 

Καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦυ 3 
4ο 3 ι ο "ο, ος ς 
ἐξηλθον ἀκρίδες εἰς την }ηΥ, καὶ ἐδοθη αὐταῖς ἐξουσία, ὥς ἔχουσιν 

ἆ Ετε]ς, 9. 4, ος ΄ ς Π ο » 

Συ δ- 6. ἐξουσίαν οἱ σκορπιοι της γης. 
ἆ Ν οος) ας ος πα... , 

καὶ ἐθῥέθη ανὐταῖς ἵνα µη ἀδικήσωσι 4 
᾽ ’ ο - 3 ᾽ ιο) Λ 2 3 - ’ 3 ο) 

τὸν χόρτον τῆς γῆς, οὐδὲ πᾶν χλωρὸν, οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἶ μὴ τοὺς 
3 , ’ 5/ 3 3/ ν ο -- 38 -ν 
ανθρωπους | μόνους | οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ 

φ6τ. Πἱ, 2δ., ννηετο 1 ἵ6 π5εάἆ οῇ {ἶιε ἀθείτασίίοη οΕ 
Ώιο Βαὐγ]οηπίαπ οπηρίτο. 

10, 11. Τ]ε ἰάεα οῇ {πο {α]]1πς 5ίαγ 586θΠ15 {ο ὃθ 
ίακεῃ [οπι 19. χὶν. 12., ννηοτο ἴἶε Γα]] ο) Βαβγ]οῃ 
19 ρτεάϊἰοίεὰ: απά α5 Βαῦγ]οηπ αρροατς ἵη {μὶς Ώου] 
ίο Ὀ9 ριί Γογ Ἰθαίπεη Ἠοππς, ἴἨθ {11 οἱ πο Ἰαίίοτ 
ἱ6 Ἠετα απάοιρίθάΙν Ἰαά ἵηπ γίενν ὈΥ ενα ΑΡροςα- 
1Ύρ8ε. Τε είατ ἶ5 βιγί]ου οα]]οά 1οοΓππιυοοᾶ, ἴο 
ἀθποίθ, Ῥετμαρς, {ο 8οιτοννς Ιπβίοίεά ὉΥ ἰἶαί 
Ρεορ]θ ΥΊΙΕΤΕΥΕΓ {Ί6Υ ννεπί. 9εο Βαλ 1. 20. 
Εχκοά. αν. ὀ0. (1,9ο.) 

12. Α Ὀείίεγ σοπππθη{ οΠ {Πῖς Ραββασο ἴπαῃ 16. 
νη. 21, 22. Ικ. 1 ---Π. οπηποί Ὁς σἶνεῃ; νλη]ο]ι 18 
α ἀῑτοοί ΡΓοΡΠΘΟΥ οἳ {οςς {1π6ςδ. Αποίματ βαο]ι 
ΡτοΡΙΙΘΟΥ ἵ5 {ο ϱο Εουπά ἵπ Ζοο]. χίν.; απ νογ. 
ϱ, Ἱ. πιατίς οαί να ραγίσι]ατ Ἠθτο πιθηίίοπεά. 
(1.εο.) 

19. ἀετοῦ] [ος ἀγγέλου, ὡς ἀετοῦ, Νο τοπί {1ο 
3ἱΓ Ί]κο απ ϱασ]ο. Τε οοΠΙποΠ τοπάῖπσ ἀγγέλου 
ἱ Ρ]αἴπ]γ {τοπ ἴἶνο πιαγβίῃ. Μεσουρανήματι ΠΑΥ 
ο τεπάοτεᾶ, «' ία πηὶά-μθανοῃ,”) ο ἴμο 8ρασο Ὀ6δ- 
ίνεει Ἰθανεῃπ απά οατίῃ, απά απΠδννετίησ {ο {πα 
εί[ιεγεαί Ἠθαναπ, οἵ ἴο «η. ο ννοτά οσσΓΒ 
οηΙΥ ἵπ (ιο Ιαΐου νυγΙ{ΘΥ5. 

---Οὐαὶ, οὐαὶ ---- σαλπίζειν.] ἜΤ]ο 86Π5ο6 ΠΙαΥ Ὀθ 
Όνας εχρτοθβας, νυν Ἱαβρίβ: “Ῥοετγί αὀ]πιο ρο- 
ἰεταηί, αυ νἰάϊδα, οπηίπας 5ο ἱτία λα πηαία, 
ΠΙΠο Ιπσταθηίία, ΓΠαποςἱβείππαπα αΠογοπί οκ Πα). 
πε εχαοί γε[εκοπορ ἵῃ (Ίνα 10008 νν]] ο ποσοτά-Η 
ης {ο {πο Ἠγροίμοείς πἀορίοά ; απά {ο απ οϐ ἴἶνο 
αθονο 1ί 18 νογγ ευ ίαῦ]ο.. θεα Ἰλοσδ]ι, οΏβογνο», 
Ὠναί απά6γ χο [οι βγεί ἱγαππροίς, Ιον. Ἰανο 
Ειαῖτ Ὡοσϊπηϊησ Γγοπα λὶς Ρρογίοὰ, ἴ]πο Αίοτπ Ἱπ- 
ο{6αβεθ; απά απάθγ νε ητοῬ Ἰαδί, 1 αἀναποςς {ο 

15 ππαατΙ{γ, απάἀ Ῥτοάασες {πε πιοδί ερεοίαὶ απἆ 
ἀεβο]αίίπσ εβεοίς, Ὦγ {ἴἨτεο ἀῑδίποί εχρ]οβίοῃθ. 
Τ]ο {τες 1000 οοττθεροπά {ο {πα ἴημτεο Ἰαδί 
{παπΏρείς, ὉΥΠΙΟΗ, ΟΥ {πε 100ε-έΓἹπρείς, 4ἴθ 6ΕΠΕΙ- 
Ί1Υ τορατάεά α5 Ῥγεάϊοίϊηπσ {πε πη]κεταρ]ε κίαίθ 
ο πε ΟΠατοῇ ἵηπ ἴο ἁατκ ασεδ. ὢθο αἱδο Βρ. 
Νενίοη. 

ΙΧ. 1. ἀστέρ.] Τι ἵ σεπετα]]γ αστεεᾶ, (ια 
Ομ πηαδί ἀθποίθε, αστεεαῦΙγ {ο ἴἶε γπιδο]σαὶ 
Ίαπσμασο ΟΡ ΡΤΟΡΗΘΟΥ, ἃ {εασ]ιετ, 48 ἵπ ν. 10.5 
απᾶ παί, πο ἀοιβί, α οκ ἴεασ]μεχ Ρτείεπαῖης {ο 
α Ὠϊνίπο Τ,εσαίίοη. οί Εκροβ]ΐογς βχ οἩ ο- 
/ιαπωπεά, Ὀαί σοοᾷ τεβδοης ατο ρἶνεῃ ΡΥ Ώεανπ 
Ὑοοάμοιθε ΥΥΠΥ ἰέ πιαγ Ὀδ εαρροβδεά {ο ἀεποίθ 
δαίαπι, λα Ιηδίσαίοτ ἴο αἰ] ἨθΓ6δΥ, απά ία ρτεαί 
1εγεδίαγεῃ. Τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου ἨΙ6ΔΠΒ, 38 
Ῥτος, Το οχρ]α!ης, ἴῃο ννε]] οῇ {πε αὔγες οῇ νναίετς 
ἵπ {ηθ Ῥογνε]ς οῇ έἶνα οατίῃ. Ῥτοῦ, Τεο οοπιραΓθΒ 
Ἰλπε]ς, χχνΙ. 19., ᾖγοπι νο ο (μίπ]κς ἰλαί Ἠετα 
Ὦγ ορεπῖπσ ἴνα στοαί ἆθερ ἵ5 Ἱππρ]]εά ἴἶο Ἰομῖπσ 
Ίο0ς6 οΓ8οπηθ ρονοΓ {ο {ακο γεπσθαπος βἰπηῖ]ατ {ο 
Οναί ἵπ πα ρα55αρο οῇ {πο Ῥτορῃεί. Το 5ιῦςε- 
αθεπί οχΧΡΓΕΒΕΙΟΗΒ, Καπνὸς, ἐσκοτίσθη, απὰ ἀκρίδες, 
πανε αἰ] αθείσηθὰ Το ἴμθπι ϱΡΥ Ἰ/οοάμοιςα, α ης 
ἐἰσαίβθηδθ. Οίµετ, πονενοτ, ἰακθ α νοτγ ἀιῃοτοπί 
νίθνν, ποοοτάἶπσ {ο Πε Ἠγροίμεείς {εγ αἀορί, 
ὧθο ΒΥ]ο απἀ Ῥτο[, Τ,εο. 

9. ὡς ἔχουσιν ἐζουσίαν οἵ σκορπ.] Ἱ. 6. ΡοΥΝ6Ι ποῖ 
(ο 411, Όαϊ {ο {οτίατο παπά ΙΠβΙοἱ πιίδετΥ. 

4. οὐκ ἔχουσι --- αὐτῶν.] ἜΤηϊ5 πηηςί ἀεποίο τας 
ΟΙ άαης, 5 ορροβεά {ο οοτταρί Ῥε]ίογεις ος 
Ἠγρουγ1{1οαὶ ΡΤΟΓΕΡΡΟΙΒ. 
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» [ή  -α 

ὃ των µετωπων αὐτων. 

οδο9 

- , 2 » , . 3 3 ) 

Καὶ ἐδοθη αυταῖς ἵνα µη αποκτείνωσιν αὐτους, 
3 3 - -- ’ ς ᾽ .] -” ς 

αλλ ἵνα ῥασανισθῶσι µῆνας πέντε’ καὶ ὁ ῥασανισμὸς αὐτῶν ὡς ῥασα- 
ω 5 .” 

6 νισμὸς σκορπίου, ὅταν παίση ἄνθρωπον. 
’ 5 ” ᾽ ’ 9 

νγαις ζητήσουσιν οἳ ἄνθρωποι τὸν Φάνατον, καὶ 
..ε... 1”, ’ 3 ων π ς ς , 

αυτον καὶ ἐπιθυμησουσιν αποθανεῖν, καὶ φεύξεται ο Όανατος απ 

Ἆ » ” ς ’ Ε ’ ο... ᾗ, ὁ Καὺ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί- ως ο ὃν 
3 Ὁ ο , Ἠο». 10. 8. 

ου µη ευρησουσι Ίρακε 29, 90. 
.. ο δρτα 6. 16. 

{ Εχοᾶ. 10. 4. ατα { λ ὃν 5 ; -- 3 η /! ε’ ς / 3 
7 αυτων. Μαὶ τα οµοιωματα τῶν ακρίδων οµοια ἵπποις ἠτοιμασμένοις εἰς γλα 1 ο 

’ Ν . 4 ᾽ ,. 2 ” 5 Π 5/ -” 9 . 

πολεμον. καὶ ἐπὶ τας κεφαλας αυτών ὣς στέφανοι ὁµοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ 
ν 1οε] 2. 4. 

9 ιά 2 ” ς ’ 3 9 ’ σ ιτ 3 ’ ς Π σ 1οε] 1.6, 

προσωπα αυτων ως προσωπα αν ρϱωπωγ, και εΙιχοΥ τριχας ως τριχας 

- Ἡ Γα 3 ΄ 3 - ς ’ 5 

9 γυναικω», καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὥς λεόντων ησαν. 
Ἆ π 4 

και εἶχον Φώρακας 
ς [ή ών. ΐ ς , » ’ 3 -” ς η. ς 

ὥς Φωρακας σιδηροῦς ' καὶ η φωνὴ τῶν πτερυγων αυτων ως φωνη αρ- 
4 5’ ω [ή 3 ’ 

10 µατων ἵππων πολλων τρεχύγτων εἰς πολεμον. 

σκορπίοις, καὺ 

11 ἀδικῆσαι τοὺς 
2 ’ νά ’ 

ανώρωπους µηνας πέντε. 

Δ 3, 3 ᾽ ς / 

καὶ εχουσιν οὐρας ὁοµοίας 
, 5 ω 3 ω ς ς αἱ. ἃ 

κεγτρα 11 έν ταις ουοσις αυτων καὶ 1] ἐξουσία αυτων 

΄ 3 ς υ) 

δ Καὶ ἴχουσιν ἐφ αὐτῶν τα σος]. 
- , » 3 ’ , ο ο ον .. 3 . 

βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀῤύσσου, Όνομα αὐτῷ Εῤραϊστὶ βαδδὼν, 

19 Τ καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾽Απολλύων. 
3 αρ 3/ / δὴ ο ω 

ἰδοῦ, ἔρχονται ἔτι δύο ουαὶ μετὰ ταῦτα. 

τς 3 ς 2 - . 

1Η ουαὶ η µία απηλθεν '!δαρια 8. 18. 

ς ; », , » . » 
13 Καὶ ο ἕκτος ἄγγελος ἐσαλπισε᾽ καὶ Ίκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν 

’ ’ μά -” ο” ” » ο 

τεσσάρων κεράτων τοῦ Ὁυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 

δ. μῆνας πέντε] γῆν α]αδίοη, Τί ἶ5 «αρροφεά, 
{ο ἴ6 νθ6Γγ ρετῖοά οῇ εχἰδίεποςῬ οῇ ἴπεεε ερῃεπ]- 
οτα] οτεαίαΓθς, ὙΥΠίοΙ ατα Παΐίσλεά Ἱπ δρτίησ, απά 
ἀϊε αἲ {ιο επ οΓ {πε ΒΙΠΊΠΙΟΓ. 

6. ζητήσουσι --- ὃ θάνατος.] Α ΥΘΕΙΥ οχριθρείνε, 
απάἀ, ὉΥ {πο ρατα]]ε]ίδπι, Υεί πιογε θηπεϊρεί]ο, πιοάθ 
οἱ οχργεβείησ απ υ{{εγ ν/εατίηεςς οῇ 16. Όοπι- 
Ρατε Τ,αίκο κκ. 29. 8ᾳ., αχί. 26., απά ἴπο Ο]αβείσαι 
οἰίαίίοης ἵπ είς. 

Ἱ--- 10. Ἔπαεςε ἤσιταίῖνε ]οοιςί5 αἴθ ΠΟΥ ἆε- 
δογίρεά τερτεςοπίίησ α Γοτπιϊάαρ]ε ατηγ. ΌὉοπι- 
Ρατο ὁο6] ΠΠ. 4. 5εαα. ἜΤ]ε ἀεδοτίιρίοῃ Ἠαδ πιαΠΥ 
βίτί]κίῃσ ροἱπί5 οῇ εἰπαϊ]αγῖίγ {π ιο 4γαβίαπς, νο 
8Γ06 σοηοτα]Ιγ 5αρροξεἆἀ {ο Ό6 Ἠετε πιεαπί; {ΠΘΥ 
Ρεΐηρ αἱνναγς {απιεᾶ Γοτ ΠοιβδεπιαπδΗΙρ. Της {Πε 
ετοιοπς Ὕν]] οοττεεροπἆ {ο {Πα ἔπγβαπς οἳ ἐιαί 
Ρθορίθ; απάἆ (πεῖτ Πανίηςσ {πο Ἠαῖτ ο{ ΨΟΠΊΘΗ, ἶ5 
εχρ]αϊπεά ὉΥ ία Αταθίαπ οιδίοπι ο ν/εατίησ Ίοης 
ἨαϊΙτ. Ἑγ {ιο “ἰθείμ οῇ Ιοπ8, {ΕΥ ατθ αρίΙΥ 
ἀθείσπαίθά α 5ίτοης {ο ἀενοιτ. ΤΠε ῥγεαδί-ρίαίες 
α]]αάθ {ο {πε 5οαἱος οΓ {Πε Ἰοοιςί5δ; απά {θ δοιιᾶ 
Ο/ ιοί ιοῖπσς, ἴο ἰπα ταρ]ἀἰίγ οἱ {παῖτ οοπαιθείβ. 
πο ἀεβοτιρί]οη, Πο6νοτ, Ι αρρτεμεπά, Ψοι]ὰ ϱα 

απῖτο αξ αρρ]ἰσαῦ]θ {ο 8ΟΠ16 οὔιογ Ειαδίθτη ΠαΤΙΟΠΒ, 
α5 {ο {πε Αταθίαπς; απἆ ορτίαἰπ]γ {Ί1θγθ αΓθ ΠΙάΠΥ 
ολατασίετὶθέῖος ννπῖοἩ β1έ πε Ζεἰοίω, ποοοτάῖπςσ 
{ο Όε Ἀγροί]οςῖς ο{ ΠΙαΠΥ ]εαγπεά (οπιπιεηί{αίοίΒ. 
8ο ὁ/οδερµ. Βε]]. οι. ἴν. 9, 10. οἶίεά Ὦγ ἨΗείπγ. 
γυναικιζόµενοι δὲ τὰς ὄψεις ἐφόνων ταῖς δεξιαῖς ' θρυ- 
πτόµενοι δὲ τοῖς βαδίσµασιν ἐπίοντες ἐξαπίνης ἐγένοντο 
πολεμισταί. Τηετθ ατα, Βρ. Νανγίοη {ΠΙΠΚ5, 5οπ]θ 
ἠήπσς Ἠεγο βαἰά ἵπ α]]αξδίοη {ο {6 Ῥτορετί]θ8 οῇ 
παίυτα] ]οσμςίς, ννΠΙοἩ νγε]] ἀεβίσηαίο ΠΟΙΡΘΙΠΘΗ; 
Όναῖγ Πθαάς τοφειηῦ]ίπσ α ᾖογ5ε5 Ἠεαά; Ὑμεποθ 
Όνα Πα]ίαπς σα]] {πεπι οαυα[οίίο. Όπ {λε οί]εγ 
παπά, Ώθαπ ἸΓοοάᾗ. αβδίσης {ο {6 Υνο]ε α ορὶγτέιαἰ 
Ἱπιροτίές Ῥα{ νυν] [ατ 1656 (Παπ Ἠ]5 δια] 5160659. 
Αρμάτων ἴἵππων π., “« ολητῖοί5 οΓ ΠΙάΠΥ Ἠοἵςθς,”) 1. 6. 
ἵπ ννΠ]ο]Ὦ αγθ Παγηθβξθά ΠΠαΠΥ Ἠογβες} α (επίς. ο 
οοπδε(πεπερ. Όπ μθ (λ]ησ 1ἱ5ε]Γ 5εε ῬΙΙΠΥ ΗΙ5ί. 
Ν.1.. 1. 29. 

10. κέντρα ---- οὐραῖς αὐτῶν.] Τηϊς ἵδ πιεαπί {ο 
ΒΊΟΥ ναί {ΠεΥ ν/ετο ρισπαεϊομς, ΘΥΕΙ τθαάΥγ ἴο 

)γέ 5 ννο]] αξ {ο δροί. Ἀο Ῥ]πγ Ἠῖςι. χὶ. 26 
οἶίεὰ ὈΥ Ηείπγ., 5αΥ5 οΓβοογρίοηδ: 6 ΒΘ6ΠΙροΓ σαυάα 
Ιπ ἰοία οί, πα]]οαᾳ16 ΠΙοπηΘΠ{ο πιθά]ίαγί οθβςαί, ηθ 
αααπἆάο ἀθβῖί οοσαθὶοπῖ.”. “Ἡ ἐξουσία αὐτῶν οί] 
ἦν, τοῦ, ὅσο.; εαιἱνα]εηί ἵο ἐδόθη αὐτοῖς, 8αρτα . ὅ. 
Τηη5 ἐξουσία 15 αξεά, αφ Ἱπίτα ν. 19. οῇ {Πε νυ]τίπο ΟΥ 
Ρον/ετ νι ννλ]ο]ι παίατο επάθΒ απ]ηηα]5. 

11. Ἐοι καὶ ἐν ΠΙάΠΥ ΜΡΒ. Ἠανο ἐν δὲ, ΠΙΟ] 18 
αἀορίεά ΡΥ πιοςί Εαϊίοτε: Ὀαέ Ι{ Ία5 {ο αΡρεαΓ- 
8πος ΟΓ επιεπάαἑίοπ. ᾿Αβαδδών. Πεῦ. ΣΥΝ, Πίεί- 

411Υ, {ιο ἀεδίγοφεν. Τπετε ἶ6 ρετῃαρς αἱ]αδίοη {ο 
1οῦ αχνΙ. θ. καν]. 22. απά Ῥτου. αν. 11; {ο ίπετε 

1έ {6 Ἰοΐπθά ννἰίϊι Πχ) απά ΩΊ αφ {ο οογτθεροπά 
{ο {πο (θες Αἴδης. Τί πιαγ ηετε ἀεβὶσηπαίε Φαΐίαπ, 
5 {ῃθ Ιπβί]σαίογ ος ἨΘΓΕΘΥ. Ῥτοίθεκο: Τμεθ, Ἠουν- 
6νοί, ἑΠ]π]κα 1{ ἀεδίσπαίθεε 8οπηθ {γοπιεπάοις θαΓΙΗΙΥ 
ΡΟΝΕΥ; απἀ, {ΟΙ ΠΙΣΠΥ Γθαςοή5 ΦΠΙοΕ Ίο αξείσηβ, 
Όιαί ο ΏοΝΕ, οοπιρατίηπσ Ώαπ. ἰκ. 20. 

19. ἡ οὐαὶ ---ταῦτα.] Τηϊς ἶ6 5αρροβεά ΒΥ 5οπιθ 
{ο Ώε πιεαπί {ο ἀἰθίύισιϊδ[ι ἴΠε ννοθβ, απά ἴο 5ιασ- 
σο»ί {Παί 6οπιθ {πιο ν]] εἶαρςε Ῥείνθεπ {πε βγεί, 
απά {ο 5εοοπά απ (Πίτα. ἜΤ]ο ποτά πιαΥ 9 
τορατάἀεᾶ, Ιλ Ηείπγ., 45 χοςε οῇ {μεθ απσε] εἐν- 
ο]αἰπηῖησ α]οιά ἵπ πα πιὶά-Πθανοεῃ. 

19--- ο]. ἜΤπϊδ ἱ5 Ὦγ οπς οἶαθς ο{ Ιπίετργείθϐ 
ΤΘίΕΙΤΕΚ {ο {λε νιοίοτίες ο{ Υδαβραξίαπ; Ὦγ οίμετς, 
{ο ΌἼοβο οΓίΠο ΜαΠοπιείαης; {α Πγεί ννοῬ Ῥείησ, 
Πιεγ ἐπϊπ]ς, οῇ {ο Αταθίαπ ]οομςβί5; απᾶ {πε ποχί, 
οΓ{ηε Εαρῃγαίεαπ ἨΟΓΒΕΠΙΕΠ. Ώεαῃπ Ἰ/οοάμουςε, 
Νπί]α ο αἀπιίς (μαί (Πῖς νἰδίοη ππΥ ο ΠΙΥ 
αρρ]ιεά {ο ένα Ἱτγαρίίοη οῇ Ραγίου]αγ ΜαΠποπιεῖαπ 
ΠΣ{ΙΟΠ5, ος βισσοςίς ἴπαί {Πε 5Υπιρο] οἩ {Πί8 
γϊδίοη, αἰίποισ]ῃ πιοτο αἰγὶοί]γ αρρ]ίοαθ]ε {ο να 
Πτεί σταπᾶ Ἱτταρίῖοπ ΡΥ ΜΠαΠοππεί απά Πῖ5 Βατασθης, 
πΙαΥ ποί αΠΠΙΙΥ Ὃο 5ο αρρ]ίεᾷ α5 {ο οοπιρτεμεπά 
ἴπαπι αἲ]. Ῥτοῦ. Τ,ο8, ΠΟονΥΘΝΘΣΥ, τε[θτ8 {η6 Ίάθα οῇ 
{πο {οπΓ απσθε]ς {ο Ώαη. γΙ. 2.  Απά Ἀο ἐπίπ]κς ία 
απσε]ς εοί{ἶησ {πεδο δρΙΓϊ{5, οἵ ΠαΙΠΙδί6Γ5, αἱ 119 
ογίγ, ἵ5 πο]{ῃθγ ΠΠΟΤΘ ΠΟΓ Ί6ςς {απ απ Ππίετργείατοτι 
ο{ λε ργοάἹοί]οη ἵῃπ Ὠαπίε]. Ἠε γεσαγιῖς ἴΠθ ροιοογ 
αροκθη οΓἵπ Ώπῃ. νΙ]. 11 --- 26. αἱ Όεγοιά αἰ] ἀοαὈί 
ἴνε Γἑοπιαπ ΡΟΝΕΓ. 



ὅδ4 

κ βαρτα 7. 1. 

] Ρα]. 68. 18. 
Ώαη. 7. 10, 

τη ].εν. 17. 7. 
Ῥευι. 91. 17. 
Ῥεα]. 106. 57. 
ἃ 115. δ 4ο. 
ἃ 195. ὃ, 

α Μα. 17.9. 
οωρτα 1, 15. 

ο Ώαη. 8. 26. 
19. 4, 9. 

ΝΕΥΕΙΙΑΤΙΟΝ 6ΗΠΑΡ. ΙΧ. 14-21. Χ. 1---4. 

κ Π - Γα 3 ’ δε ᾽ ’ “ -” υ ’ 

λέγουσαν τῷ ἕκτῳ αγγέλῳ, ο ἔχων την σαλπιγγα" «4υσον τους τεσ- 14 
.] , . : ’ 9 - - ” ’ ν 2 ’ 

σαρας αγγέλους τοὺς δεδεµένους ἐπὶ τῷ ποταμῳ τῷ µεγαλῳ Ενύφρατῃ. 
ὰ ο.) ς , αλά ς ς , 3 Ν / 9 

Καὶ ἐλύθησαν οἵ τέσσαρες ἄγγελοι οἵ Πτοιμασμένοι εἰς τὴν ωραν καὶ 16 
, - ῃ υ / 3 . ” 3 ’ 

ἡμέραν καὶ µῆνα καὶ ἐνιαυτὸν, ἵνα αποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρω- 
] να ᾱ, ς 3 ᾽ - ’ -” ς ” ’ ’ 

πων. Καὶ ο αριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ Ἱππικου δύο μυριάδες 16 
, ᾽ 2 Ό Σο . 5) 5 

μυριάδων " [καὶ] ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. ἸΚαὶ οὕτως εἶδον 11 
/ » ς ’ ᾽ ’ 3 3 ” 

τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁὀράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ αὐτῶν, ἔχοντας 
’ ς ’ 

Φώρακας πυρίνους καὶ υακινθίνους καὶ Όειωδεις' καὶ αἳ κεφαλαὶ 
” [ ς [ ) ” ’ 3 υ ’ 

τῶν ἵππων ὣς κεφαλαὶ λεόγτων καὶ ἐκ τῶν στοµάτων αὐτῶν ἐκπορεύ-- 
” 9 Δ 9 υ. 3 3 ᾽ - ” ’ 3 ’ 

εται πὺρ καὶ καπνὸς καὶ Φεῖον. Απὸ τῶν τριῶν τούτων ἀπεκταν-- 18 
Γ -” 2 ’ ” ᾽ - - 

ὤΦησαν τὸ τρίτον τῶν ἄγθρωπων, ἐκ τοῦ πυρος καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ καὶ 
-” ο υ) ΄ 3 - ς ᾽ 

ἐκ τοῦ Θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στοµάτων αὐτῶν. Ἀ η γὰρ 19 
3 - ο ’ 3 - " ω 3 ρω 2 -” Ἡ 

ἐξουσία αὐτῶν ἐν τῷ στόµατι αυτῶν ἄ ἐστι καὶ ἐν ταῖς ουὐραῖς αυτῶν 
Γ 3 .᾿ »” ε/ ». Π ια) 3 ο 

αἵ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν Όμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλᾶς, καὶ ἐν αυταῖς 
3 - ” 3 ’ 3 3 ’ 

αδικοῦσι. ”' Καὶ οἳ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ απεκτάνθησαν ἐν 90 
ο ω ’ [ι ’ » - . 3 1 

ταῖς πληγαϊῖς ταύταις, οὔτε µετεγόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν» χειρῶν αὐτῶν, 
ῃ μα. ' / , ο - . 

ἵνα μὴ προσυκυνήσωσι τὰ δαιμόνια, καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ 
32 -” .] ” . | ’ [4] ΄ ΄ 

αργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ, καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε ῥλέπειν 
’ ’ 2 ’ ’ -” 2 ’ ” 

δύναται, οὔτε ἀκούειν, οὔτε περιπατεῖν καὶ οὐ µετενοησαν ἐκ τῶν 91 
΄ 3 ” ’ ο” ” 3 π. », υ] 

φόνων αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῆς πορνείας 
2 ερ » υ] / .... 

αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 
Ἆν ΄ , ι) υ 3 - 

Χ. 3 Κ4Ι εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰοχυφὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 1 
ῇ ; 5 ο ο ὴρ. π , 

περιβεβλημένον νεφέλην καὶ [7] τρις ἐπὶ τῆς κεφαλης' καὶ τὸ προσ- 
2 » ς « 5/ 9 ς ’ 2 - ς ’ αι .Ἱ 

ωπον αυτου ὡς 0 Ίλιος, καὶ οἳ πὀδες αυτοῦ ὡς στυλοι πυρος καὶ 9 
ή ο” 3 -”- Ἀ ΄ 3 Π ᾽ ’ 

 εἶχεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιῤλαρίδιον ἀνεωγμένον καὶ ἔθηκε τὸν πόδα 
μ 3 . ι 9) ) υ κ . - 

αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ ᾶἌ τῆς Θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τὴν γῆν " 
ο 3, [ο ά ’ «/ / ην ΔΝ 5/ 3’ ξ 

καὶ ἔκραξε φωνῇ µεγάλη ὥσπερ λέων μυκᾶται. ἸΚαὶ Ότε ἔκραξεν, 8 
, ὁ κ » αν ο ῃ 

ἐλάλησαν [αἳ] ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς' 3 καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἳ 4 

ἑπτὰ Αρονταὶ [τὰς φωνὰς ἑαυτῶν] ἔμελλον γράφει. Καὶ ἤκουσα 

20, 21. Ὑγπαίενετ Ἰγροί]εείς Ὃο αἀορίοά Το- 
βρεοίἶησ {5 ν]ίοη, 1έ 66επης ογ]άθηί {παί ἴμαςα 
νθιςθβ ἀθδίσηαίο {ια σίαἰο ο) έ]ιο 6 ιγὶίαπι. τοογίᾶ 
ἀατίπσ {λα ρετ]οὰ ἵπ αἀθδίίοῃ, νπαίενοετ {παί πιαΥ 
Ὀθ. 1 5εοπῃς {ο πἹθαῃ {]αί {ο {οτεσοῖησ Ρ]ασιςθς 
οῇ Ὠ]ϊνίπο ντα οἩ. ιο οοτταρί Οἡγὶκίίαη ννογ]ἀ 
ἀἱά ποί ρτοάισο το[ογππαίίοή» {πο τοιηπαπί πο 
αθαπάοπίης ἠιοίτ 5οηβε]οθθ απἀ Ιἀο]αίτοις 5προί- 
ΒΜ119Π8, απά πε νίοςς αἰίοπάαπί {ποτοοῃ. ΕΥ {ο 
-ἃ δαιμόνια Το ππεαπί {ο αρ]τ]ίς ο6 ἀερατίοά βαϊπίς. 
Ῥόνων, ΠΑΠΙΕΙΥ, οῇ χοβθ ., ορροβεά ἰπεῖτ β4ρεί- 
31110Η8. Φαρμ. ΙΠΑΥ ΠπθαΠ ἰίμετ οτοΓείδπι ΟΥ 
τοίθπάεἆ πα]τασ]ος8 (566 (α]. ν. 20.) ος ία ροΐδοη- 

ἴπσ ΟΓ ἠλοῖγ ΟΡΡΟΒΘΤΑΒ. Πορν. απᾶ κλεμμ. ΠπαΥ, Υνἰ(] 
Βρ. Νενίοῃ, Ὁδ απἀφτείοοά οῇ ἴο ἰο]οταίϊηπσ οῇ 
Ριυ]ίο Ὀτοίμπε]ς, απἀ οὗ οχαοίίοΏ5 απά Ἱπιροεί- 
Ποηβ. 

Χ. Ἰ. ἄγγελον --- στύλοι πυρός] Τὴηΐ ἀθβοτὶρ- 
[οι να Ρτοπουποσθά ϱΥ ΙΓ /Π]απι 79Π68 {ο ὂθ 
{«βαροτίοί {ο αΠΥ (Πίπρ ονεγ ρτούασεά Ὁγ απ απίη- 
αρἰγοά νντίίοτ,;. Ἔ]ο Ῥεγδοπ ἀοθοτίιροά Ὁγ 8ο] 
βυ0] ήπιο ΙΠΙασθτΥ Ίνας Ώθομ ᾳοποτα]]γ δαρροβο {ο 
ρα αἰίει Ο]τίςί Ἰηςα]{, ος απ οπηυἰεπια(ἶσαὶ 4ἱδ- 

Ίαγ οὗ 5 σΙοτγ. Απά 5ο Ῥτοῦ, Τ,6. Ώθαῃπ 
οσο Ἡ., Ποἵνενετ, ΞΙΡΡΟΡΘΡ {Πίς {ο Ῥε {με 8απ1θ 

Κῑπά οἱ ἀῑνίπο ππεεεεησοτ α5 Ὀδίοτε, Ραΐ οοπηίπα 
γη α πιοτθ ἀἰσηϊβεὰ οοπιπΙΙδδίοη. 

9. βιβλαρίδιον.] Τί πας Όθεπ ποία Πέί]ο ἀευαίεά 
ναί Ρρογίίοη οὗ {πο 5αῦβεαπεπί πηαίίθς πιαΥ Ὦθ 
5αβρροξεά {ο σοπε({αίθ {πε οοπίεηπίς οϐ ἐς Ῥουῖς, 
Τ]α τεπἀετ 5 οερεοϊα]]γ το[ετγεὰ {ο Ἠείητίσμ, 
Ώοεαπ Ἰοοάµ., Μτ. Βοοίΐέ, απἀ Ῥτοῦ. Τιε8. Μτ. 
Ὑα1ργ, Ρρατίγ ᾖοπαι Ὑοοάλοιςξθ, βἼρροςες Ιί {ο 
οοπίαϊη ἨΠΟ ΠΠΟΓΘ {απ ἴπο Γοτπποτ ρατί οὗ πί8 
Οαρίοτ, νΥΠίοἩ 15 απ Ἱπιροτίαπί αρρεηαϊκ {ο ἴθ 
Ριοσθάϊηα, 45 1 σῖνες α σοποταὶ ασοσοουπί οῇ να 
Βίαΐθ οῇ {ο Ἰἡ/οβίθτη Οτο] ἀπτίπσ {πο ρετῖοά οΕ 
έπο δί] απά 111 (ταπροίς. ἜΤ]ο έἶπο Γογππεγ ῦ- 
Ίθοί Ῥτοσθαςς, ἴἶο Τι ἐγαπαροί 15 5ουπάςᾱ, απά 
οοπιρεπάίους γυίονν 5 σίνοη οῇϐ ἴἶνα ειὈδεφπεπί 
ονοηίς {ο νο οπᾶ οῇ {χο ννοτ]ά. 

---ἔθηκε τὸν πόδα ---γῆν.] ἸΝαππδ]γ, {ο ἀοποίθ 
Ἠή8 φονοτγοῖση αι(Πογίγ ονοτ ἴἶπο ν]ο]α ον 
ος σ]οῦα; απά αἶθο {ο Ἱπιπιαίο Ἠία ΙΠίθηΤΙΟΠ 
αρτοπάίηςσ {πο (οερο] {τουσ 6Υοτγ Ρρατί οῇ 18, 
(Βοοί{.) 



ἘΕΥΕΙ,ΑΤΙΟΝ ΟΗΠΑΡ. Χ. 4--- 11. ΧΙ. 1. ὤ8δ 

' Ἑ Μ 3 “ ’ Π μι πμ. , εἰ 2] ὰ. ε 

φωγην εν του ουραγου, λέγουσαν μοι Ἔφοαγισον α ελαλησαν αι 

6 ἑπτὰ ῥρονταὶ, καὶ μὴ ταῦτα γοάψης. Ρ Καὺ ὁ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶ-- 991. 13.7. 

- Π - ” 7 υ - 3 . 3 α 

τα ἐπὶ τῆς Φαλάσσης καὶ ἐπὶ της γῆς, Ίρὲ την χείρα αυτου εις Το» 
” - υ »” ” ᾱ. εἳ 

6 οὐρανὸ», καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τους αἰωνας των αιωγνῶ», ος 
3 ᾽ } 3 - ᾽ . ᾽ Σο ν 

ἔκτισε τὸν ουρανον καὶ τὰ ἐν αυὐτῳ, καὶ την η» καὶ τα ἐν αυτη, και 
. 

᾽ 9 λ κ . 4 .. α, ’ 
Ἱτην ὦαλασσαν και τα ἐν αὐτῃ, οτι χρονος ο 4 ἀλλὰ ἐν α Ἱηίτα 11, 15, 3 ’ Π -- 

οὐκέτι ἔσται 

ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν µέλλη σαλπίζειν, 
) ; ι ’ - - - 3 , -” ς [νε 

καὶ Ἐ ἐτελέσθη τὸ µυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς ευηγγέλισε τοῖς ἑαυτου 

Τ δούλοις τοῖς προφήταις. 
” 3 ” ’ » 3 . 

8 ᾗἹ Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πᾶλιν λαλοῦύσα µετ ἐμου, τ31ρτὰ 1ος. 4, 

καὶ λέγουσα" Ἔπαγε, λάβε τὸ βιβλαρίδιον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειφὶ 

9 τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς ὁαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Β Καὶ ή 8δ. 1, 2, 

ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί µοι τὸ βιῤλαρίδιον. 
λ [ ’ λ , ... Ν ο : 

καὶ λέγει μοι «4άβε καὶ κατάφαγε αυτο” καὶ πικρανει σου την κοι- 
» , 3 ς ῃ αν 5 ν 

10 λίαν, αλλ ἐν τῷ στόματὶ σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. καὶ ἔλαθον το 
’ β - η 9 3 / 3 , ρα. Νο 

ῥιῤλαρίδιον ἐκ τῆς χειρος τοῦ αγγέλου, καὶ κατέφαγον αυτο" καὶ ην 
ο - ’ Π ο ιλ λ κ. να 3 α Γ ’ 9 

εΝ» τῷ οτοµατι µου ως µελι λυκυ και οτε εφαγον αντο, επικραγυ]ῇ 

11 ἤ κοιλία µου. Καὶ λέγει μοι" «4εἴ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς 

καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς. 

ι ΧΙ. ' Καὶ ἐδόθη µοι κάλαµος ὅμοιος ῥάδδῳ, | καὺ ὁ ἄγγελος εἷ- ε Ῥτεκ. 40. 

στήκει] λέγων" Ἔγειραι καὶ µέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ 

4. σφράγισον ---γράψπς.] 1.6. “Ρρ]ασς (πεπιαπποης 
ἠιοβο 50 5εα]οά ΡΥ ΓαπίεΙ.” (Ρτο[ Τ69.) εε 
Ώαπ. νι. 26. χι. 9. Ἐοτ ίἼθβο ρτορῃθοῖες Ἡεγθ 
ΡΓΟΡΕΣ {ΟΥ {πε Κπον]οᾶσο ος πε Αρορ{ο, Ραΐ ποῖ 
{ος ἐμαί ος {πο ΟἨτοἩ.. (Α0Ρρ. Νθννοοπηθ.) 

δ. [ρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ, ὅσο.] Α ροςίιτε αποϊθπ{]γ 
μδεά 1η 5ννθατίησ. 6ο (ἀεη. χὶν. 29. 

ϐ6. ὅτι χρόνος οὐκέτι η Ι οαπποί Ὀαέ αεπίΙτε]γ 
ἄστθο νῖ] Ῥτοῦ. 9οΠο]εβειά, ἐαί πεϊίῃετ ἴπθ 
οοπΙπῃοῦ (ταπς]αίίοη πος αποίΠεΓ νο Ἠπς Ώθ6εη 
Ῥτοροφθά (6 ναί να πιο αποι]ά ποί Ρε), σίνες 
α ςα{ἰς[ασίοτγ 86Π56; απἀ ἰαί {πε νοτάς οασ]έ 
ίο Ὀε τεπάεγας, ΄ίῑιαί {θτο βοι]ά Ὀο πο πιοτθ 
ἀε]αγ;) νε 5οορθ οΓ {ο ῥΡαδδασε Ὀεῖπσ, ἰμαί 
νηίηουί αηγ βατίμετ ἀε]αγ, αροπ {ο εοαπάἶπσ ο 
Μπα βονοπίῃ αησθ], (πο πιγςδίθετγ οῇ ἄοά 5ποι]ά 
με βπίςηοαά.”. Βασ], ίοο, 15 {πε γίαν/ οΓ {με «εοηβθ 
πἀορίεά ὃγ Ἠείητ, απ΄ Τα8ρίς, “πιθαπίησ (8478 
Ῥτοί. Ι,εε;) ναί λαί ἀἱδρεηφαίίοη Ν/ΠΙΟΙ νας {ετη- 
Ροτα] 5Ώα]] ΠΟΙΝ σοἵηε {ο α οἱο8ο.”. 9εε ἨΏ6ι{. χακΙ]. 
40, 49. απά οοπιρατο Ώαπ. χι. ὅ---Ἱ. Ὑσαὶ (πῖ6 
ΒΘΠ59 ο{ ἀείαη οαπποῖ, [ ἐπίπ]ς, Ὀε ρτονοαά {ο οχκἰεί, 
8 {6γ ἰπιασίηο, ἵπ {6 χρόνος. Τὲ ποι]ά ταί]ας 
ΒΘΕΠῃ {ο τοςί οἨ {]θ ἔσται, ΝΠΙοΙ 15 Ρτοβαῦ]γ αθοά 
Ρτονϊποϊα]]γ {ΟΥ ἔνεσται. 3ο Τμασγά. 1. 50. εἰ δὲ 
µελετήσομεν καὶ ἀντιπαρεσκευασόμεθα, χοόνος ἔνεσται, 
6 πια πηµςί Ιπίργνεηθ 5”) {ο οπιῖξ οίμθγ Ρραβδᾶσος 
πη]ο] [ οοι]ά αἀάασο. ἜΤποισῃ 1έ 15 ποί Ἱπιργοῦ- 
αὐ]ο (αί οί. Σοῦη γνγοίθ οὐκέτ᾽ ἔνεσται. Ἐοτ πα 
οΟΠΠΠΠΟΠ τοπᾶίησ ἔτι οὐκ ἴπετο ἵ5 ἸΠπί]ο ος πο 
αὐ]λογΙ{γ (5οατοθ]γ πιοτο ἴαπ Ἐπταεπας5 οπο 
ψυτείεηεά ΜΒ.) : απάἆ Ιπῖετηα] ον]άεῃορ 5 ασαϊηςί 
τς; εἴηποςῬ Ιέ 5οθπῃς {ο Ἠανοθ Ὀθεῃ απ αἰίογαίοτ 
παάθ {ο οα]ίοῖί {ιο 56ηΏ56 οοπίαἰπθαά ἵῃπ ος οΟΠ]- 
ΠΟΠ ΎεΓδίοῃ, : 

Ἱ. καὶ ἐτελέσθη.] ἩΒρ. ΜιάάΙ., ἵπ α Ἱεατηποά ἸΝοίο, 
πας φαἰς[αοίογῖ]γ ργονοά ἴλαί ένα ν/ογᾷς «Ἰοι]ά ϱο 
;οπἀρτεά, “΄ απά [ταίμετ ναι] 11ο πηΥςίετγ οῇ αοά 

ΥΟΙ.. 1. 

4]. ᾱ 40. 
ὃ δι 49. 

β]α]] ο βπ]ς]αά.”. ἜΤΠϊς, ιο 511οΥΥ5, ἵ6 αοσοοτάῖπσ 
ίο {πο Ηεῦταονν Ιάϊοπι οῇ σἰνίησ {ο α Ραβί ίεηςξθ 
Ώπε 56η5ο οὗ α Επίωτε, Ψηεπ α Ύαα 0οηπγετεῖνο. 
Τ]ῃας οαάσ. ἵν. 8. 1 Όνοι νν]έ σο νηίῃ πε, (Πε 
Ι νι] σο, Πέετα!]1γ, “ απ 1 ννεηί. 

8. ἠνεφγμένον.]  Ἠετο Νε Ἠανο 4Π ΕεΣΧάΠΡΙΘ 
οῇ (Πε ἐγτρίε αιισπιοπί ἵπ ΥεΤΡ5, βοπιοίίπιες Γουπά 
Ιῃ ιο ]αίεγ ΙΥΓΙ6Υ5. ΌηΠ νΥΠΙοἩ 5εε Μαίῃ,, Υγ- 
πθς, απ ΑΙί (ατ. (ιτ. 

9. κατάφαγε αὐτό] Ἱ. 6. πηθάἰίαίε οἨ απά ἀῑσεςί 
15 ΠΙα{{6Γ, 5ο α5 {ο Ὀ6 αΡ[ο {ο ΡΓΟΡΙΕΦΥ 56111 Γατ- 
Ώιετ οοποεγηϊπσ ΡθοΡΙΘ68, ὅτο. ὢθθ ΠΠΟΤΘ η 
ἨοοάἩμ. Τ]α νοτάς {οἰ]ουίησ ἁοποία, {μαί {1 
σοπἰεηίς υυοι]ἀ ρῖνε ρατί]γ οοπιογἰ, απᾶά Ρρατί]Υ 
δογΥΟΙΟ, Ππεπη]ησ (1Π ία ν/οτᾷς ο{ Ῥτοῦ. Τ,εε) (Παί 
 θμα]]. σῖνο Ρ]εαδιτα, Ῥεασθ, απἀά Ῥ]οβεεάποξΒ {ο 
Όιο Ὀε]ίενει ἵπ 15 ἀοοίαγαίίοπ; Ῥατ, α5 {ο 18 
ἐγία[ς, Τε [οτδίε]]ς ἔπεπι αξ Ῥι4ετ (μ]ησς Ἱπάθοαά : 
ΠΠάΠΥ οῇ χθιη 5μα]] ὂε ε]αΐπ, απά οίμεγνήςε {πιεά, 
ος )ετ. χν. 10 --- 16. τε. Π. ὃ --- 10. 1. 1 ---ὂ, 
4, 

ΧΙ. 1 -- 14. Όπ εξ γεΓεες {Πεγο ας Ώ6επ 
ΠΠΙΟΙ ἀθθαίθ; 6οππςθ βααρροβίησ {επι {ο ο {Πθ 
οοπίεπίς ο{ ίμα Ηήί]ε Ῥουκ; οίμθτβ, {ο οσοπίαϊῃ 
Ῥτορμεοίθες οῇ ενεηίς ἵπ {με Ομτίβήαπ ΟΠτοἩ 
ἀπάςτ έλα θίΗ1 απιρεί, ΝΠΙοΠ αγ ΡοδίθΓΙΟΥ {ο {πθ 
ἰαἰκίησ οῇ 6οπβίαπίϊπορ]θ. ΟίΠετΕ, ασαἶπ, τοσατά 
Ώπεπῃ ας α «γπηβο]ίσα] ἀεο]αγαίίοη οΕ {ο αρρτοασ]- 
Ίησ ἀθθίτιοίίοῃ οῇ «εγικαίεπ. Τῃε τεαάετ 18 
εβροςἰα]]1γ τείειγτεά {ο ἴῑο Νοίες οῇ Ἰμοοάμοιςθ 
απά Ῥοοίί, Ησθίηγ., απᾶά Τεθ. ΑΙ] ατο αστοοάἆ (λαῖ 
{πο εγπιρο]ίσα] τερτεβεπίαί]οπ Ιπ αιθείοῃ 18 
{ογπιαά οἨ ναί ἶ5 Γοαπά Ίπ Εσείς. χΙ. ---χ]ὶν. 

1. λέγων.] Βεο[οτε εὶς νγοτά ἴπο οΟΠΠΠΠΟΠ {ἐθχὶ 
Ἠας καὶ ὁ ἄγγελος εἰστήκει, ΥΝΠΙΟἨ, Ἰο"νενοΥ, αΓθ 
{οαπᾶ ἵπ ναοτγ {εν ΜΑ5., απἀ Ὕνοτο ογἰἀςπ{]Υ 
εαρρ]]οἆ {ο (ατηΐδι α Νοιηπαίίνο οᾳ5θ {0 λέγων} 
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α Ετε]ς, 4. 17, 
19, 2 20. 
ἑπίτα 19. 6, 

’ ) ” 17 . 

ὠνυσιαστήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ 

ΠΕΝΕΙ,ΑΤΙΟΝ ΟΗΠΑΡ. ΧΙ. 2---δ. 

"καὶ τὴν αὐλὴν τὴν 3 
Π ” ” , ... ᾽ αι ἃ [ο ϱ/ . ’ ”ω 

ἔξωφθεν τοῦ γαοῦ ἔκβαλε ἔζω, καὶ µῆ αυτην µετρησης, οτι ἐδοθη τοῖς 
”, . λ . ’ ᾽ ς ’ ’ - ’ ’ 

ἔθνεσι καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι µῆνας τεσσαράκοντα δυο. 
χ Ἱη[τα 19. 6, ἆ Καὶ δώσω τοῖς δυσοὶ µάφτυσί µου, καὶ προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας 3 

’ , , τ ΄ 

ἔάτο.4.3,8, διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους. Οὗτοί εἰσιν αἵ δύο 
.... . 

3 ” ’ ᾿ ’ ι ” ” » 

ἐλαῖαι καὶ αἳ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Ἀ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι. 
, 2 ᾽ ΄ 32 ” ” ’ -” ’ 

Καὶ εἴ τις αὐτοὺς Φέλει ἄδικησαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στοµατος ὅ 
. λ Π ) α΄ υ ;. - Ν 3) 3 ᾽ ΄ 

αὐτῶν, καὶ κατεσύθίει τους ἐχφρους αυὐτων καὶ εἴ τις αύὐτους Φέλει 

΄ Οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν ϐ 

κλεῖσαι τὸν οὐρανὸν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχη ἐν ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφη- 
Β , - ς ’ , α Ἡν --ό 

τείας καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν υδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, 

3 ” ε/ ἂμ Ν .] υ) 

ο, ὰ. αδικησαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν αποκταγύηναι. 
1 Κίηρε 17. 1. 

α Όκη. 7. 2]. 
η[τα 19. 1, 7. 
1. 
417.8. 

’ - ’ ” ς ’ . ΄ 5 

καὶ πατάξαι τὴν γῆν πάση πληγῆ ὁσᾶκις ἐὰν Φελήσωσι. " Καὶ οταν Ἴ 
Π . Π ». λ Π . 3 ο Γ υ) 3 ’ 

τελέσωσι την µαρτυρίαν αυτῶν, το Φ ηρίο» το αναβαῖνον ἐκ της αβυσ- 
’ 2 δω /; 3 ν 3 -- 

σου ποιήσει πόλεμον µετ αὐτῶν, καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ 
Ὁ Ἱπίτα 17.9,6. 35...) 
4 18. 10. αντους. 

(ιοισῇ, Ιπάεεά, Ώθαπ Ἰλοοάμ. Οήπ]κς 1 ἆοεβθ ποί 
γεφμῖγε 916, 8ἱΠποςθ ΥΥθ ΠΙΑΥ ΤΘΓ6Γ 1έ εἰί]ετ {ο “ία 
πι]σηίγ απσα] ’} ν]ο ανα {ο Βί. «οὐπ {πε Πε 
Ῥου]κ, ος {ο “ία γοῖοο {Τοπ Ἠθανθῃ,” ὮΥ ννλίο] 
η Ἰαά Όεεη σα]]εά απἀ ἀἰτεσίες ἴπ {πε Ἰαδί Οαρ- 
ίετ. Τ]ε Ὑπ]σ. νΥε]] τεπάςτς, οί αἰοίιπι οδί παϊΒΙ. 
Τὸν ναὸν του Θεοῦ, Ἱ. 6. πε ΟΠΤΟΠ, οἵ θοάγ οἱ ίταθ 
Ρδἱίενετς, α5 Ὀγ. Ἰηοοάᾗμ. εκρ]αίῃ5. Οἵετς, πονί- 
ουεγ, Ιπίετρτεί ἀῑΤετεπί]γ, αοοοτάἶπςσ {ο {ο ῥραί- 
Που]ατ Ηγροίμοςίς αἀορίες ΡΥ ἔεηι. 

2. ἔκβαλε ἔξω] ἹΙ. 6. “«ραῖ οιί οῇ γοΙΓ ΠΙΘΑΦΙΓΘ- 
Ὠλθηί, ἴακο πο αοσοιπί οῇ 1.7. Τὴν πόλιν ἁγ., 
1. 6. {ο ΟΠτίβήαηπ ΟΠΙΤΟΠ. Πατήσουσ. Ὀθαῃ 
Ἠοοάμοιςε απά Ὀτ. Βιτίοη οὐ]εοί {ο οι{ οοπῃ- 
1ΠΟΠ ΥΘ6ΙΡΙΟΠ, ΄ {Ππεγ ια] ἵτοαὰ απάἀετ [οοί,. απά 
ίακο {ο 5εη5ο {ο Ῥοα, " θεμα]! ννα]]ς 1π, 2 ος, {Τε- 
απεηί, ας 18. 1. 12. οοπηρατεά Ιι Ῥς. χ]ν. 4. ΕΒιαί 
{πο πιοδί Ἰδοατπεά (οπιπιεπίαίοΓ5 (παπά τοσαεπ{]γ 
Ηείητ. απά [αςδρίς) ἴακο πατ. {ΟΥ καταπατ. ΟΥ ὑβρί- 
σουσι, 38 ἀἱά ους Ττγαηβδ]αίογϐ: ὙΝλίοἩ Ιπίετρτεία- 

6ο 5 οοπβγπηθά ὮΥ ίμο Ῥεβο]]{ο Ὀγτίας (ὰ 9ο, 39 

ἐγαπιρ[εᾶ απάεγ ]οοί; Όιθ ΥΕΙΤΥ 864ΠΠ6 ΘΧΡΙΘΒΣΙΟΗ 
88 ἰμαί α5δοά ὮΥ {ο 8αππθ Τταηδ]αίογ αἲ ΜΠαίί. 
νη. 6. οἳ ία (ταπιρ]ίπσ απἆετ Γοοί οῇ έπο Ρεατ]δ 
ΡΥ ια βνν]πο. ἜΤ]6 ννοτὰ 19 α5δοἀ οἱ ναί 15 ουεγ- 
ἐαγπεᾶ παπά ἀεδίγοιρά ἵπ ννατ απά (απηπ]ἰ5 (5εε 
11ο χχἰ. 24. 1 Μασο. ἵν. 60.) αἰδο οἱ να Ῥγο/α- 
πιαίῖοπι ΟΓ πίπσς 5αοτεὰ, 5 1 Μαςο. 1. 45. απά 
Ώαη. νΗ]. 19. Ικ. 21. 

3, τοῖς δυσὶ µάρτ.] «ΝαΠΕΙΥ, α5 ίΠο οατ]γ Οοπι- 
πεηί{αίογς 5αρροδοεά, ΕΠοςἩ απἀ Ε]αδ. Τ]ο σεή- 
οτα| ορἰπίοη, Ἀον/δνοτ, 18 που, (ναί Ομ] ἆοος ποί 
το]αίθ {ο {προ ραγϊοµ]αγ ῬοΓξΟοΠΒ, Ῥιῖ {ο αἰ] νπο 
(αδί1(γ {ο 1ο (τί, Ἱ. 6. Ῥτοίθβθ α Ῥιτο το]]σίοῃ 
ἁπτίησ {1ο Ροτίοᾷ ἵῃπ απθδίΙοΠ, βαρροβοά {ο Ὦ6 {ια 
πιἰααἰε ασε. Ὑθί 59ο Ῥτοί. μεθ. Περιβεβ. σάκ- 
κους. Ίογο Ὦ}γορ]είεο. 366 ΗείητΙίο]β. Δώσω 
τοῖς δυσὶ ---- καὶ προφητ. ἵ5 ΠΗεβγειο-Τ6θΚ {οἵ δώσω 
τοῖς ---- ἵνα προφητ. 

4. αἱ ὁύο ἐλαῖαι.] ΒΥ ἴἼνεβο ΒΟΠΠ6 31ΡΡΟΒ6 Ζ76ε- 
ταρναῦε] απά οβμαα {ο Ῥο ἀοποίθά; οἴ]οτς, 
Εποο]λ απά Ε]ίαβ. Ῥτοῦ, Του απἀθιδίαπάς ἴπο 
1.αιο απᾶ ο (αοερε]. 

---αἶ δύο λυχνίαι] ννλίοἩ Ὀείης Γοά ὮΥ (ο οἳ] ος 
Όιο οἸἱνο-ίγοςβ, σανθ α οοηείαπ{ Ισμί. (Νοννο.) 

6. οὗτοι ἔχουσι ---- οὐρανόν.] 1ο Ὀθδί Εκροβίίοτς 

Καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς 8 

ατθ αστοεά ἰἶναί ὮΥ {Πῖς 16 ΠσιταΠγεῖγ ἀεποίες, 
Όιαῖ (εῖτ ΡΤαγετς νν]] Ὀγίης ἆονπ Ἰαάσπιεπίδ οἨη 
Ώιεῖτ ΡεγδεοιίοΓβ; απἀ, σεπετα!]γ, αι ΏπεΥ 
πανε α5 ρτεαί απ ΙπῇΠπεποθ ΙΠ ἨθΘαγεΠ, α5 {1 πιοδί 
επι]ηεπί οϐ ἰΠο Ρτορμεί5 Ἰαά ον εατίῃ. Ἀεε 
1 Κίπσς χνὶ]. ὃς χνη]. 

Ἱ. ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν] Ἱ. 6. πει {8 
βποοθβδίοη οἱ νίποςεος β/α]] Ἠανε οοπίίπαθὰ αθ 
Ίοησ α5δ ἴπε Ῥτονϊάεποε οῇ ἄοά πιαγ Οκ {ι 
(Ἀθυνο.); 8ηα]] Ἠανεο σίνεητ {Πεῖτ {68ΙΙΠΙΟΠΥ σο1Π- 
ΡΙείεΙΥ ; 1. 6. πα]! Ἰανε σα]]εά ἴπ ίἨθ τεππαηί ο 
Ίβταε], απἀ ναςί παπηθοις {Ποπ απἹποηςσ {πε Ἠεα- 
ἔπεη. (1μεο.) ὮΥ (πε Βεας αἲ ν. Ἴ, Ῥτοῦ, Τι9ο 
(νι ια αποϊεπί απά 8οπηςθ οπι]ποπί πηοάετῃη 
Οοπιππεηία{ους) απἀθτείαπάς {Πα κοπιαπ ᾖῬοιρεγ 
(α]]αάεά {ο ϱΥ 9ί. Ραυ1, ὁ Τηεςς. . 4.) απἀ {πε 
Ρετεοοιυίίοη Ὦγ ΥμΙοἩ ιο δαἰηίς 5Ία]] ο Ῥτουρ]ηέ 
8ο πθ6αγ {ο αἴίεγ ἀεδιτασίίοη (Ῥείπσ οοπεϊἀετεά 
ἀθαά, Ιποισ] ποί αοίπα]]γ Ῥωγίες), {ο Ὀ6 ἴῑιο επί] 
απά Ἰαδί σοπετα] ρεγ5εουίίοη, «' νπὶοὮ (8αγ5 (πε 
ααίπογ οἳ {πο πινεγεαΙ ΗΙδίοτΥ, νο]. αν. Ρ. 6032) 
Ῥτοκο οιί Α. Ρ. 905, απά τασεὰ δη Ὑ]ο]ἰε γεαθ 
ψί α ΓάΤγ Ἠατά]γ ἰο Ώε εχρτθβεεά. Ἀπο]Ἠ πΙΠ]- 
νους οἱ Ολτίκίαης εαβετεὰ ἀθαί]ι ἵῃ αἲ] ἴπε Ῥτου- 
ΊΠοθςβ, {λαί {Π6 ἱγταπίς Ιπιασίπίηρ ἴἨ6γ Ἰαά οοπι- 
Ραδςεἆ ἰαίγ ν]ο]κεά Ιπ{εηί, απά επΙτε]γ αβο]ςηεά 
Οκ ΜαπΙίγ, ἴο]ά ἴῑπε νΥοτ]ἀ ἵπ α Ῥοπροις, Ὀαί 
Ἰγίησ Ιπβοτρίίοπ, ἐιαί {ει ]ιαᾶ επἰίισϊκ]ιεα έιε 
ΟΩιγἰδέίαπι παπιε απᾶ διρογκἶοπ, απ ουεγιπο]ιεγε 
γοδίογθᾶ {]ιο ιοογδιῖρ οἱ ιο ϱοᾷ ἰο τδ ΓΟΥΙΠΟΓ 
Ῥαγήίή απ ἰμκφίγτο. Βαΐ ἴπαο Οτο] ἐταπιρ]ηος.” 
Οµ (6 Ῥτοῦ. Τ,εε ΤΕΠΙΑΓΚΑ, {παί {πε Ἰγίηςρ Γηβοτίρ- 
Ποπ α]]αάεά {ο 15 ρτοβαβ]γ οπο οῇ {ο5θ ρτεβογνθὰ 
Ὦγ. «τιίστας, Ῥ. οο]κκκ. (τῶν. Νο]. 1), νο 
ατο ας [ο]]οννδ: « ΡιουτΕτιλνῦς. ὁογ1ῦ5. ΕΤ. 
ΜΑΧΙΜΙΑΝ. ΗΕΠΟῦΤΕῦ5. 015. Ασα. ΑΜΡΙΙΕΙ- 
6ΑΤΟ. ΡΕΕ. ΟΒΙΕΝΤΕΜ. ΕΤ. ΟΟΟΙΡΕΝΤΕΜ. ΙΜΡ. 
Βομ. ΕΤ. ΝΟΜΙΝΕ. ΟΗΒΙΘΤΙΑΝΟΒΟΜ. ΡΕΙΕΤΟ. 
αὖπ. ἘΕΝΜΡ. ἘΕΝΕΗΤΕΒΑΝΤ. ---ἔὅ Ώιοςτ,ΕΤΙΑΝ, 
019. Άύα. ΛΔΙΕΕΒΙΟ. ΙΝ ΟΒΙΕΝΤΕ. ΑΡΟΡΤ 
ΦΙΡΕΗΣΤΙΤΙΟΝΕ. ΟΗΕΙ5Τ. ὉΒΙΩ. ΡΕΙΕΤΑ. ΕΤ. 
ου1,τῦ. ΏΕΟΒ. ΡΕΟΡΑΑΤΟ.” 

8. τὰ πτώματα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατ. τ. πόλ.] Απ 
οχαπηρ]θο ΟΡ ένο στοαίο»ί Όταν απά ΙπάΙσηϊγ. 
Καλεῖται πνευμ., 18 πιγκίῖοσ]γ οπ]]οά.” Ῥο 
πνευματικὸν αἲ Ἰ Ῥεί. Π. ὄ. Σόδ. καὶ Αἴγ. Βοῖμ 
ατα Πί {γρος, --- ία {ογπποτ οῇ Ἰδννάποςς, ἴθ ]αἴΐετ 
οὗ ΙΠίΕΠΙΡΟΤΗΙΠΟΘ, 
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’ σα η υ , ᾽ 3, / ο Ὁ 

µεγαλης, ητις καλεῖται πνευµατικως Ἔοδοµμα καὶ 4ἴγυπτος, ὀπου καὶ ο 

9 Κύριος ἡμῶν ἐσταυρώθη. 

γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν 3 
2 ὁ 3 3 ’ υ υ 

10 τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσονσι τεθῆναι εἰς ἃ μγημα. 

Καὶ ῥλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν κιὶ φυλών καὶ 
᾿ ”  - ς , ώ / π 

το πτωµα αυτων Ίμερας τρεις καὶ Ίμισυ, και 

Καὶ οἳ κατ- 
ο) υ) - -” 2 .) ” 3 ’ π Δ 

οικοῦντες ἐπὶ της γης Τ χαροῦσιν ἐπ αὐτοῖς καὶ ευφρανώήσονται και 
ν ’ ’ ς 5 , -” ῃ 

δῶρα πέµψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἵ δύο προφῆται ἐθα- 

ΙΙ σάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ 
ϱ/ . - . - - ο ο . 3 α-- Δ 3/ 
Ίμισυ πνεύμα ζωης ἐκ του Θεου εισηλθεν ἐν αυτοῖς καὶ ἕστησαν 

3 - ’ ; ᾽ ” 

ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς Φεωροῦντας 

12 αὐτούς. 
3 υ 2 ο Π 3 

Καὶ ἤκουσαν φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν αυὐ- 
ϱ 3 τ μη” η 3 υ ν , 

τοῖς Ανάῤητε ὧδε] καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ γεφέλη, καὶ 
3 3 - ” 5 

Ι9 ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἵ ἐχθροὶ αυιῶν. Ἰαὶ ἐν ἐκείνῃη τῇ ὤρᾳ ἐγένετο 
ι Π , ο” ’ η 3 ’ 

σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτανθησαν 

ἐν τῷ  ὀνό (νθρώπων χιλιάδες ἑπτα καὶ οὗ λοιποὺὶ ἔμφο- ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ανῶρ χ ς ὶ μφ 
ς ΄ ΄ , ς - - 3 -” ς δι 4 5 ν 

Ἰ4 οι ἐγένοντο, καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. "Ἡ ουαὺὶ ἠ κο 
’ 3 . 3 ᾽ ς πα Π 3) ’ 

δευτέρα απηλθεν ἴδου, η οὐαὶ η τρίτη ἔρχεται ταχυ. 

1 ἃ Καὶ ὃ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε ̓  

Ἱπίτα 15, 1. 

[ή 

καὺ ἐγένοντο φωναὶ µεγαλαι ἐν ἃ 31Ρτα 10. Τ. 
3 ’ . - σον ’ ο - ’ - 

τῷ οὐρανῷ, Ἐ λέγοντες ' Εγένοντο αἳ ῥασιλεῖαι τοῦ κόσμου, τοῦ Κυρίου 
« ” 9 ” υ] 3 ”- αν ’ 3 4 »-» υ . Ε{ / 

ημων καὲ του Ἄριστου αυτον, παει ῥασιλευσει εις τους αιωνας των αιωνω» . 

ε νε λ ῃ ΄ ΝΕ μβια αρ ο “ α5ρτα 4. 4, 10 163 Καὶ οἳ εἴκοσι [ καὶ] τέσσαρες πρεσθυτεροι οὗ ἐνωπιον τοῦ Θεοῦ καθηµενοι «ορια 1. ἐν 
να ιν ’ 2} 3 » Ν ’ 2» π 
επι τοὺς ὤρονους αντων, επεσαν επι τὰ προσωπα αυτων, και ποοσὲ- 

’ ς ” ε ’ 3 ῳ , ’ ς .) ς . ) --Γβαρτα 1. 4, Βυ 17 κύνησαν τῷ Θεῷ, ΄ λέγοντες Ἠυχαριστουμέν σοι, Κύριε ο Θεος ο παν ρε 
’ επι ᾱ μάς - ο. στα , να 3 3 , ῃ 

τοκρατωρ, ὁ ὧν και ο ην [καὶ ο ἐρχόμενος] οτι εἴληφας την δυναμίν 

Ί8σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας / 

δ 19.6. 

3 

Καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ 
5 (οργος / κ κε 1 » . - Ν 9 3 
ἠλθεν ἡ οργή σου, καὶ 0 καιρὸς τῶν νεκρών, κριῦΊηναι, καὶ δοῦναι τον 

” . ”ω [ή α- ς .ω 

μισθὸν τοῖς δοῦλοις σου τοῖς προφηταις καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φο- 
, , / ., .ω ω ’ ο) 

ῥουμένοις τὸ Ὀνομά σου, τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς µεγάλοις, καὶ διαφῶ εἴραι 

τοὺς διαφθ εἰρονῖας τὴν γῆν. 
3 ς ' ω αν. ωἡ » 3 » , ς ᾽ 

1 5 Κ4Ι ἠνοίγη ο ναὸς τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὠφθη ή κιβωτὸς 5 Ία[α 15. δν 
- . . ῃ » ή ” 3 πα ς ή δι Ἡ 3 9 

τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου ἐν τῷ ναῷ αὐτου᾽ καὶ ἐγένοντο αστραπαὶ 
.) [ 

1 καὺ φωναὺ καὶ ῥρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα µεγάλη. 

9-19. Οπ νο ρτορ]είίσα] 5εη5ε οῇ ίπεςο Υεί- 
865, 8εο Μτ,. Ξοοίΐέ απἀ Ώεαηῃ Ἰοοάμοιςθο. 

10. ὁῶρα πέμψ. ἀλλ.] Α οιδίοπι ο οχριθβεῖησ 
ρτεαί ΊοΥ. ες Εδίμ. ΙΧ. 22, (τοπ γ/ΠΙΕΙ ἐμίς εκ- 
Τ6βΡΙΟΠ 566/η5 {αΚκεηπ. ᾿ἘΕβασάνισαν, υῖπ. ΘΥ ἀτανν- 

Ίησ ἀοά Ἰαάσπιεηί5 οη ἴλεπι, νν. ὄ,θ. Ἄοπιθ 
ΒΙβΡροςθ απ αἱ]αδίοη {ο 1 Κίπρς κν]. 17. (Ἀ6ννο.) 
Οµ νο ογεηίς ΥΥΠΙοἩ Ἡ/6γθ {ο ίακο Ρρ]αςθ αῇἲεΓ ία 
12608 ἆαγ», α5 είαίεά ἵπ νν.  --- 19, Ιπίεγργείθγς ατθ 
ὮΥ πο πιθαης αστεεά. ἨΙἨ {πο ποοοπιρ]κηπηεη{ 
ο{ {ες {πο 2ά πνοςῬ-ίταπιρεί {ογπιϊπαίαος; απά ἴ]ιο 
Τεν ἱαπιροί, οτ μα ὁά Ὑνοοθ-ίαπρεί, Ῥεσίης {ο 
βουπά, α5 ἀεεοτίροά ἵπ νν. 14---18. Οπ {πε ΡρΙΓ- 
Ροτί, Πον/6υετ, οἱ έ1656, εαα] ἀϊνεγδίίγ οῇ ορίπίοη 
θχὶκί. Τέεποι]ά 56αεπι, 45 Ὀγ, Βιγίοῃ 8αρροςες, 
ναί {116Υ τοίετ {ο α {αίητο οσἰεηδίοπ οΓ {πο (ποδρε]Ι. 

17. εἴληφας τὴν δύν.] “«ἴἶοι Ἠαςί ίακθπ {ο ίπεε 
επί στθαί 5ἰτεησί].”. 9ο 19. Π1. 9. ἐνδύσας τὴν ἰσχὺν 
τοῦ βραχίονός σου. 

18. ὠὀργίσθησαν] “΄ (πεγ Ἱνοτο τεβε]]ιοις απἆ οοη- 
ἰαπηποῖοςς.”. Ρ8. χοῖὶχκ. 1. "Ηλθεν ἡ ὀργή σου, ὅσο. 

ΧΙ. κ 

ΦΗΡΡΙΥ ἐπ᾽ αὐτά. Τηε ἵπιασετγ 56οπης ἀθτῖνεά {Τοπι 
Ῥ8. 1. 2. 5εαα., αρρ]ιεά ἵπ α βἰπι]]ατ ΠπάΠΠεΓ αἲ 
Δοίΐς Ἱν. 26. 5ᾳ. 1 15 νε]] οὐβετνοά ὮΥ Ηείπτ. 
ἴλπαί {Πο σου 5 επιμ/ιαέἰσαϊ, α. ᾱ. ϱ' αλάοηπεπι πιθᾶῖ- 
ἰπΐας εξί ὅοπα, οἱ ε]ι5 ὀργὴ οοπίτα Ἱ]]οταπῃ ὀργὴν 
Ἰπδυγγεχ]ί (ρεΓ Ρατοποπηας. μἱ Ἱη/α διαφθεῖραι τοὺς 
διαφθ.)”. Τη με ννογάς {ο]]ουνίησ, ἴε οοηβίἰγΙοίΙοἩ 
15 ἨαΓδ], απἀ {πα πποάθ ΟΠ εχργεβδίοπ οὔδοιγε]Υ 
υτιεῦ, ἜΓ]μο 5εηςο ΠΙΩΥ, ΙΙ Ἠσθίητ., Ὦο ΕΡΙΙΙΥ 
ενο]νεὰ αβ Γο]]ονύς: καιρός ἐστι, νεκροῖς μὲν (δούλοις 
σου) τοῦ κριθῆναι, σοὶ δὲ, ὃ Θεὸς. καιρός ἐστι τοῦ ὁοῦναι 
μισθὸν αὐτοῖς, καὶ σοί ἐστι καιρὸς τοῦ ὁιαφθεῖραι τοὺς 
διαφθείροντας. 15 ποί οἶθατ νΥΠεί]θγ διαφθείροντας 
Ώιετα 6 {ο Ὦ6 ἴακεπ ο) ἀεδίγμοίίοπ Ὦγ νναιτ απἀ 
Ρεβεου{οης, ο: βσητα(Ίνε]γ, οῇ οοτταρῖπς Υ {αἱ5θ 
ἀοοίτίπος, απά ον!] οκαπιρ]ες. 

ΧΤ. 1. ιν εἰς οισ]ιέ {ο Ἰαγε Ῥθεπ ]οΐπεά 
νε 19ἱῃ νετςο οΓ {ιο ργεοθάϊΐησ ΟΠαρίετ, α5 Ρεῖπσ 
Ιπίτοάιοίοτγ {ο α Π6ΥΥ δαρ]εοί,  οοπίαϊπ]ης (8478 
Ῥτος. Τ,εε) αποίµετ εκΠΙρΙίοη ος ιο ἀϊοι]άες, 



6δ8 

Ἡ Ρεα]. 9. 9, 
6υρτα 2. 27. 
1ηίτα 19. 15. 

! Βαρτα 1]. 8. 

ΕΕΥΕΙ,ΑΤΙΟΝ 6ΗΠΑΡ. ΧΙ. 1---θ. 

”ω ’ »” ΄ . 3 .. ᾽ ’ . 5/ 

σημεῖον µέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ' γυνή περιβεβλημένη τον ηλιο», 
” - ... 9 - ιά 2» 

καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλης αὕτης 
, , ’ υ , ’ 3 9 

στέφανος ἀστέρων δώδεκα καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα κραζει ὠδίνουσα καὶ 
’ η ι ΄ ”,ω υ 3 »͵ 4 δ ι 

βασανιζοµένη τεκεῖν. ἸΚαὺ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ ' καὶ ἰδοὺ 
Π ς Ἱ / η) ια) ιν Π Π Ν ΔΝ ] 

δράκων μέγας πυῤθῥος, ἔχων κεφαλας ἕπτα καὶ κερατα δέκα, καὶ ἐπὶ τας 
- ’ ς 3 ) 3 ια ’ ᾽ Π 

κεφαλὰς αὐτοῦ διαδήµατα ἑπτά" καὶ η οὐρὰ αυτοῦ σύρει το τρίτον 
” 3 , » 3 . 9 1/ 3 Ν 3 ᾽ ” Αι ει 

τῶν ἁστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αύτους εἰς την γην. ἹΚαὶ ο 
, η - / Φι κια ’ 5/ 

δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν ' ἵνα, οταν 
, ' , » , δν Ἕ“Ἀν ς εν δος εἰ , 

τέκη, το τέκνον αύτης καταφαγῃ. Καὶ ἔτεκεν υἱον ἄῤῥενα, ος μέλλει 
/ αν α.. δ ο , ' ’ 

ποιμαΐνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάῤδῳ σιδηρᾷ” καὶ ἠρπασθη το τέκνον 
πω ’ 3 . 1 Λ ς . 

αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν Ορόνον αὐτοῦ. Καὶ η γυνὴ ἔφυ- 
΄ Π ας ς ’ 3 Γ - ”- 

γεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἠτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 

(5 

/ Φα , 8 κ { Π ; ες ’ 
ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αυτὴν, ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἕξηκοντα. 

1 απ. 10. 19,91. 
4 19, Ι. 
ζΣαάε 9. 

ΚὨαηπ. 2. 385. κ ». 3 ” 

ἄγγελοι αὗτου ' 

1 6επ. 8. 1, 4. 
Ίωακε 10. 18. 
1ομη 12. 81. 
1 0ος. 1. 8. 
Ἱηίτα 20. 2. 

Ἱαάσπιεηί, ὅτο., αἰοπάαπί οἩ {ο ρτοραραίίοη οἱ 
{πο (οερεΙ.”. ΟΡ Ηιαί νετεο ἴΠε ᾖγδί οἱααςε ργοῦ- 
αΏἱΥ ας τε[εγεηος {ο α 6υνΙδΗ ορΙΠΙοΠ, α5 {ο ναί 
βΠοπ]ά ἴα]κε ρ]ασθ αἱ (ο οοπηίησ ο{ {1ο Μορεία] 
(5εε Νοίο οἩ Ηευ. Ιχ. 15.): Ὀαΐ ο φεπίπιεπί 
(ΕΠ 18, α5 Ταβρί5 5αὐ5, οχργοξδεεά σταρηἰσα]]1γ) 18 
16, ναί «έπονν {ποτε 5 απ απίνογςα] αοςοθ5ς {ο 
Ώιο {ανοιτ ο οά, απά ναί ἴπε Ἠϊσ]αςί ταννατάς 
η Ώθανεηῃ αγγαϊέ {ο Ρίους ΥΥογδμίρρογς οῇ (1ο. 
1η (νε (α{ίεγ οἶααςα ία Ριτροτί οῇ νε εαὐ]ἶπιο 
ἹπασετΥ Ιπίτοάπσοά ἶς ποί οἰθατ. Θεο Βρ. Ναινίοη. 
Μτ. Πο]άεπ Επίκ ἶναί “ιο ν]είοης ἵπ Επί απά 
Όιε ἔννο Γο]]ονίπσ Οµαρίοτς ταή ρατα]]α] ντ] ναί 
τε]αί]νο {ο ἴἶνε Ρτορ]εβγίησ οΡ (νε νο νν]ίηεςςος 
1η {λε {οτεσοίπσ (Παρίοτ,”. “«Α παπηρος (οοπίίπιθς8 
6) οῇ αἀά[ίοπαὶ ραγσοα]ατς ατο Ιπίτοάισσς, δαΐ 
Ώνεγ αἰ] το]αίο {ο {6 Ροτίοά οἳ 12600 ρτορῃεῖίο 
γεατς ἵπο]αάσά ἵπ (ἶχα Ι{]α Ὀοο]ςκ, απά ἀθξοτίρο (ια 
βίαίο απά οἰτοιπιείαποςς ο{ πα ἴγας [αλ απἆος 
ινα Ρτενα]επςθ απἀ ρεγφθοι!]οημς ΟΕ {1ο ρτθαί 4Ρο8- 
ἴα8Υ 1η έμο Ἠἡ/οβίετη Επιρίγο.” 

----περιβεβλημένη τὸν ἥλιον --- δώδεκα.] ἙΥ {νο 
πλ 8ΟΙΠ6 ΒΙΡΡΟΡΕ {0 Ρ6 ππθαπ{ {ιο «Ποισίκ]ι 6 πεγο]ι: 
αἱ 1 εποι]ά Γαία 86οπῃ {ο Ῥ6, α5 οἶμοατς ἐπ]πίς, 

Όινα ϐιήκίαπ Οάτοῇ, ννηοςς ἨθανοπΙγ οτἱσίη ἶ8 
ἀθβίσπαίοςά ΡΥ (ια εαὈ]πηο]γ ἤσαταίινο ρ]γαςοο]οςΥ 
ϱιρ]οίπαά, ν/ Πίο 18 βαρροφβοὰ {ο Όο ἀθτίνοά [τοπι 
(επ. κκαν!]. 9. Ὀε6ο ΒεΙΤοη Αγίοπιιά, ἵν. 49. Νο. 
1. Ὁοπιρατο αἱδο (α]. ἵν. 19. ΟΥ ος οπιῦ]απι5 
ΙΠ3Υ, 35 ΛΕΡ. Νοαννοοπιο (Ἠϊπ]κς, ἀοποίθ {ιο Ἰσ]έ 
οΓ (τι, ἴἶνο 5αὐ]οσίίοη οῇ αἲ] εαὈ]άπατγ (Πίπσς, 
απά α Ὀγὶρηί απἀ ονογ]αξίίησ οχοννη. Τ]ο (ννε]νο 
ΣΗΨ πανθ α τε[ογθηοο {ο 1 {ννε]νο Αροβί]ο», 
χχι. 14. 

2. ὠδίνουσα.] Τ]ο ϱατο] πιαγ Ὀο ν]ουνοὰ [τοπι 
119 βγεί ὑοσϊπηϊησ, Ίθη ἴἶνα Ρτοιηίκο οϐ α Ἐο- 
ἀθαπιθγ ννας ρίνοη {ο οί βτεί ρατοηίς: απά {νο 
εχροοίαίῖοη οῇ 5 ργοπιίο Ῥοΐησ Γα]ῇ]]οά, 15 οκχ- 
τοββες ἵπ {9 νογεο. 6ο Μίοσὴ γ. ὁ. οπα. ΥἨ], 
2. (ὙΝοοάΠ. απά Βιτίοη.) 
2. ἔχων κεφαλᾶς --- διαδήματα.] ΛΙ πιοαπί {ο 

ιά ’ . ” 

καλούμενος «ιάῤολος, καὶ ὁ Σατανᾶς, 0 

Π 2 . ς 3 ς «8 3 
) Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ ΠΜιχαὴλ καὶ οἵ ἄγγελοι αὐ- ἸἼ 
» } , η - ’ 1, τς / » ’ Ἆ ε 

τοῦ Τ ἐπολέμησαν κατὰ τοῦ δράκοντος, καὶ ὃ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἳ 
Δ 3 3) ». [ο ς ’ 3 - 3”, 3 

καὶ οὐκ ἴσχυσαν, οὔδε τόπος ευρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν 8 
.. 3 ο ς / ς ο  α . ς 

τῷ οὐρανῷ. | Καὶ ἐβλήθη ὃ δράκων ὃ μέγας, ὃ Όφις ὁ ἄρχαῖος, ὁ 9 
ς » η 3 / / 

πλανῶν την υἰκουμένην ολη», 

ἐλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἳ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 

βασσοςί πηὶσΗῖγ ῬούνεΓ απποης {16 Ἰπράοπης ο{ {πε 
εατίῃ. 

4. Ἰηπ ἡ οὐρἃ αὐτοῦ σύρει --- οὐρανοῦ ἴλπθτε 86ΘΠΙ8 
ἰίο 6 απ α]κίοη {ο {πε ποίοηῃ ο{ α οοπιεῖ ΡΓΟ- 
οθεάἀῖησ ποΓΟΒ8 {πο ἨθανεΠ. Ίνα καταφάγῃ, “' ἴλαί 
ης ππαγ α{ίοΓΙΥ ἀεβδίγογ.” 

. ποιµαίνειν ---ῥάβδῳ σιδηρᾷ1 Ἱ. 6. Επα]]γ εαδάαθ 
α)] Ίου οποιηίθς, ΟΠ 80ΠΠΘ οὗ νᾖοπι (ο νν]] εχε- 
ουίθ εἶἴσπαὶ νεησεαποθ. (Ἄενςο.) 

ϐ. ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρ.] Α οἰτοιπιδίαπος 5αρροεεά 
{ο ωο ἀθτίνεὰ {Τοιτα ἴε ΒΙσΠί οὗ ένο Ὑἱταῖη ΜατΥ 
Ἰπίο Ἠσγρί ον Όια Ἱη[απί ὀθδ1ς. Τ]6 πιγεί]σαὶ 
εοηςο ἶ5 ἀἱερωίεά. Βυαί αΠετ αἰ1, Ῥτοῦ. Τμεο πιαγ 
Ὃο6 Πθατοςί ἴ]ιο (γαίἩ 1π εαρροξίης ποίηῖησ πιοτε {ο 
Ῥς πιθαπ{ ἔπαπ «(ο ΓΗ (Π{α]ποςς ἵη π6υετ ]οδίηᾳ 
βἰσ]ί οΓ Ἰ]5 ο/η ργοπηίςο. 

Τ--0. Α γΙδΙοΠαΓΥ 5οεπθ ργοβεηίες {ο {θ πεῖπά 
ο 8ί, ἆομπ, οῇ ννπίο]ι ία αἱ]οεσοτγ ἶ5 ναγίοΒΙγ 
Ἱπίοτρτοίεά: η ρετῃαρς Ὀεδί Ὦν ἩΒρ. ἨΗοτε]εγ 
(αβιογ Μεάςα, ΝαεννίοἨ, απἀ Άονς.) α5 τεργοεοπί- 
Ίῃπσ ἴ]πο γνομοειπιθηί εἰίτασσ]ος Ῥείννεεη ην, 
απά Ρασαπίςιι ἀατίησ {ο βγεί ασθς οῇ {πα (οερε]. 
«ο Αησοῖς (οοπίίπαθς Ἰ6) οῇ να ἵννο ορροβίΐθ 
ατηῖος τοργοφοηί, ἵπ α Πσιταίἶνο ἀοφοτίρίοπ, ἔννο 
ορροείίο ρατίίος ἵη {πα Ἠοπιαη Βίαΐε, αἱ ἴθ πιο 
νη]ο]ι ἴ]νο ν]βίοη πιοτθ ραγ(ἰοπ]ατ]γ τοσατᾶς. ἹΜΙ- 
οαθ]”ς αησοὶς ατα ἴἶα ρατίγ ο εδρουςδεά ἴθ 
εά6 οῇ {ο ΟΗτϊδίίαη το]ἰσίοπ, ο ᾖ]θπὰς ο ννμ]ο]ι 
Ἠαά, {ΟΥ ΠΊΔΠΥ Υ6άΓ5, Ώο6Ἠ ΠΙΠΙΘΤΟΙς, απά Ώδσσπιθ 
γετν ροναγῇι] απάογ Οοηδίαπίῖπε: λα ἆτασοπ8 
πησο]ς ατθ {ο Ῥρατίγ νπίοε επάθανοιτεά {ο 54ρ- 
Ροτί (ο οἱά Ιάο]αίτγ.”. Ὀτ. Βυτίοι, Ἰοννενετ, 
ΤΘΟΠάΘΓ {ο καὶ ἐγένετο πόλ., “ Νονν ἴπαγε Λαά ὕδεπι 
Ὑναγτ) απά ήπ]κς ἐπαί νν. Τ--- 19. ατα ρατοπ{Ποῖ- 
ἴοπ], απ το]αίο {ο απ΄ ονοηί Ργῖογ {ο ναί ἵπ ἴμθ 
γοσεύίησ Υ6ΥΦ6ΑΒ, ΄' Τί αοεοιπές (Ίνα 5αγ 8) Γοτ ἴθ 

ᾗσθ]ίεν οῇ Βαΐαπ {ο {λα ΟἨατο]ᾗ οὗ Ολτὶςί, Ἱπ 
05 νίονν Τ απ Ἰπο]ίποά {ο οοἰποίάς, απᾶά Ἠανθ 
ἀῑνιάοά αοσοτάἹησ]γ. 

ϱ, καὶ ἐθλήθη, ἃο.]. Α εριτι(οἆ ογπιρο]]σα] Τ6ΡΤΘ- 

--- 



ΠΕΥΕΙ ΑΤΙΟΝ 6ΗΑΡ. 

2» ᾽ ’ Γ ” 3 - 

Ι0 3. Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην } λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ ' 

ΧΠ. 10--- 15. ΧΙ. Ἱ. 55ο 

», 1 6: 

ἄρτι ἐγένετο λ-- 
ς ς ’ 5 - -” 5 ” ε Ζεο]. 8. π, 

ἤ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ η βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ η ἐξου- ευρτα 11. 16, 
- . 2 - 5 5 υ) 3 - 

σία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ! ὅτι κατελήθη ὃ κατήγορος τῶν αδελφῶν 
ε ς . ος . απάέ - . οὁ - ς ’ / 

ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ημέρας καὶ νυκτός. 
η ἘοΠη. 8. 98 η Δ 3 δι 1.” υ. 4 ὃ 4 , η ” ή Π 9 ὃ ᾽ 3 λό Ἡ 

Η " καὶ αυτοὶ ἐγίκησαν αυτον διά το αἷμα του ρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον βᾳ 5η. ἃ 16, ὁᾳ, 
- 2 ” 3 2 ’ 3 ” 

τῆς μαρτυρίας αὐτῶν ' καὶ οὐκ ἠγάπηυαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι Φανά- 
᾽ . 3 [ὰ 32 3 ” - 

του.  Α4ιὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες. ο Το): 195- . 
ιν .3 -- - » νο. / / 4 [ ς , 8υρτα 8, 19. 

ουαὶ [τοῖς κατοικοῦσι] τή }Υ καὶ τῇ Φαλασση: οτι κατέβη ο «{4ιαῤολος ' 

13 πρὸς ὑμᾶς ἔχων δυμὸν µέγαν, εἰδως Ότι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. Ἰκαὶ ὅτε 
1 Π 5/ ’ Ε] Λ ϕ. ’ .) η ε/ ΄ 

εἶδεν ὁ δράκων, ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωζε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε 
, σος 

τοΥ αρφεγα. 

- [ή Π ω 5 ο. 

1 Ὁ Καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὸ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, των Τ.35. 
3 4 / » / ῃ 

ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, Όπου τρέφεται ἐκεῖ 
ω 5ΗΡΤΕ 65. 6. 

' σ » 5 , » ο» 

καιρὸν καὶ καιρους, καὶ Ἡημισυ καιροῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄΌφεως. 
πο Ες 4 αν. ον 3 Ν Β ων ! 3 » ο 

19 Καὶ ἔβαλεν ο φις Τ οπίσω τῆς γυναικὸς ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ υδωρ 
, ’ ’ 

16 ὡς ποταμὸν, ἵνα ταύτην ποταµοφὀρητον ποιήσῃ. 
») ς δα ν ’ ς -» ; ᾿ 

καὶ Ίνοιξεν η γη το στόὀµα αυτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποτα- 
” ν 

τή Ζνυναιπι 

καὶ ἐβοήθησεν η }ῆ 

. ς ; . ν ’ 3 ” 3 ς 
ΙΤ μὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόµατος αυτου. Ἱ Καὶ ὠργίσθη 0 4 1198 δ. 19, 

- μις (ν ’ ) - 

δράκων ἐπὶ τῇ γυναικὶ, καὶ ἀπηλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν Λοιπῶν 
- Π 8 ” ’ . Β - . . 

τοῦ σπέρματος αὐτῆς, των τηρουντων τας ἐντολᾶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόν-- 

των τὴν μαρτυρία» [τοῦ] Ιησού Γαπριστοῦ |. 

8. Καὺ ἐσάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς Φαλάσσης ' ΧΙΙ. τ Δ 5 ) 
τΏαμ, 7. 7. 

καὶ εἶδον ἐκ ἑω [τα 1Τ. 9, ϐ, 
” 3 Αα” ιά ’ 

1 τῆς Θαλάσσης Θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, ''' 
 ν) (9 / 3 ω ’ /  α ἁ π τμ 3 ω 

καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδηµατα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ 

βθηίαίΊοη οὗ {πο οοπιρ]είθ νἰοίοτγ οἱ ΟΠγὶςἰίαπΙ(γ 
ονεγ Ηοαἰμεηίςπῃ. 

10. ὃ κατήγορος τῶν ἆδ. ἡ.] 3ε6 ᾖαπῃες Ἱ. 6 --- 12. 
Π, 1 ---Ἱ. απά Νοίες. ΕΟΓ κατήγορος 16 ΑΙεκαῃ- 
ἀτίπε Μ5. Ἠας κατήγωρ, ΝΠΙΟἨ 15 εἀιίεά ΡΥ ατίιερῦ., 
Ἐπαρρ, απά οί]ετς: Ρι{ ταδΗΙΥ ; ΓΟΓ (ποισΏ 1{ πιαγ 
866ΠΠ ΠΊΟΤΘ ]κεΙΥ {ο Ρο ίταε, α5 Ργεδεηί{ίηρ ἃ ΥείΥ 
αποοπΙππΟοή ΓοτπΙ; Υεί {θε ναδί ρτεροπάεταποῬ οΓ 
οχίειπα] ογἰάθηποθ (ΠαπΠΘΙΥ, ἴαί οἱ αἲ Όναο οί]ετ 
Μ55.) παιδί Γοτυίά 115 Ὀείης τεςεϊνεᾶ. Βοείἀες, 
ἠπίογπαϊ ενἰἀθεησθ ΠΠΥ ἵα πτσθά {ΟΥ κατήγορος” 
ἶποο Ιΐ ἶ5 ποί Ἱππρτοβαβ]ε, επαί ἴἵπ πο ΜΑ. Ποπι 
πνΠίσ] ιο Α]οχαπάτίαπ πναςδ {γαπδοτίρεᾶ, {ημθ {6Γ- 
πηϊπαίἶοπ Ἰαά Όδεῃ Ἱπαάνετίεπ{]Υ οπιεᾶ, ΟΙ 8 
{αάεά ανναγ, οἵ θαίθη αΥΑΥ ὉΥ α ΨοτΠ. 1 ανα 
Τηγβο]Ε οὐκθτνεά ἵπ {πο Μ35. οὗ Τημειαϊάες 
μίοῖν Ἰ Ἰανε οο]]αίθά, ναί βοππείίτηες {Πε {εΓ- 
πιηπίοηπς οῇ Ἱνοτάς, οβιεπ εχκρτεβθεἀ αὖουε νε 
Ἰαδί ]είίοτ οῦ {λα αγ]]αῦ]α Ρτεοεάίηςσ, Πανο Ῥεεῃ 
οπι{εᾶ ἵλτοιση Ἱπαάνετίεπςοςθ, ος Ῥεσοαιμ5ο ποί 
{οαπά ἵπ {ια οπ]σίπα]. ἈΒεείάςες, ἴπε αποπηα]]ο5 1η 
ες Ροο] αἴθ ποί 5ο ΠΙΙΟΠ ἵπ {6 /ογπις οἳ ννοτᾷς, 
5 ἵπ {αῖγ οοπκ/γµείίοπς. ἵ πιὰδί ποῖ οπηί {ο οὔ- 
8ε:να, {]αῖ ας {ο ἀτῖεςῦ. απά Μα(λαρ”6 οαποε]]]ηπσ 
πο κατ ἵπ κατεβλήθη, Ἱί πιῖσ]έ ατῖδθ {οπι ἴθ κατ 
ΓοἸ]οννίησ: Ὀπί Τε 15 ῬτοῦαβΙγ σεπαἶπε; απάἀ ἴπθ 
νγτίοτ (ἵπ οί]εγ ρ]ασες απ(Πείῖοα]) 8εεπῃ {ο 
Ἠανο Ιπίσπάθά α ραγοποπιαδία Ὠθίνίεεη κατεβλήθη 
απά κατήγορος. 3ο 3ὲ. Ῥαπ] (Αοίς χχΗ]. 9.) οἩ {ηθ 
Ηἰρῃ Ῥτϊεςίς οτἀετῖπς Πΐς αρρατίἔους {ο απιίο Ἠῖπα 
οη {νε πποι{ῃ, εαὖ5, “' ἄοά 5ηα]] βπηία ἴπ6ς, ἴοι 
ψλ](θά ννα]]. 

11. οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυγὴν α. ἄ. θ.] Τγο ΡΏταςο- 

. 5ο 

01οσγ ἵ5 Ηευταῖο, απἆ οὔβοιτο {τοπι ὈτενΙίγ. Τ]9 
8εηςο {8, '΄ {116Υ ννετε οατε]εςς οῇ 16, ενεπ υπίο 
Παζατάϊπσ ἀεαίῃ. Βρ. ΜιάάΙ. οαηποί Ιπιαρίπθ 
ΝΗΥ ους Γγαηβ]αίοτθ α5εά {πε αποουίῃ ΡῃΤαΡε, 
έέαπίο {πε ἀεαίμ, εδρεοΙα]]γ α5 {Π6Υγ νετε πο 
]εὰ (ο 1έ ΡΥ χε οτἱἰσίπα|. Ἠαά νε ]εατπεά Ρτε]αίε 
Ὄ6εη α5 οοηγεγεαπί ΥΠ οἱ οἷά πιο] αιί]ογ 
α5 ο Ίναθ ΠΜ {Πε 6αφδίσαι ντίζετς, ης γνου]ά 
Ἰανγο Ῥεεη αἲ πο ἸΊοβ88 {ο 596 ΥΝΊΥ (πε Ατίο]α 
ϱλοι]ά Ἠετο Ἰανε Ώεεῃ ς5εά. Τί ννας απ Μάΐοπι Ίπι 
{Γεαιεηί ᾖ6ε {ΟΓΠΙΕΤΙΥ. 8ο ἨΗαοκ]ιγί 8αΥ8, ος 
ΟΠαποε]]ογ΄ νογαρε {ο Ἠαβεία, απά {πε αθεπιρί 
{ο Ῥτίησ αΌοαί ἃ οοπιπηθτοῖα] ἰτεαίγ γηίπ στεαί 
Βτιίαϊη, «έ Ίο τεκο]νεά εἰίμετ {ο Ὀτίης ναί {ο 
Ραβςθ, Οἵ 68 {ο ἄῑε {ιο ἀεαί]ι.) 

16--- 17. Τηεεε νεΓ8ες ατο γατίοιςΙγ Ιπίετρτείεςά. 
966 Ὡσοίί απά ἸηοοάἩ. Τηε 6εη5ε ΠΙΥ 5ΙπιρΙΥ 
ϱο ἰἴπαί  Τπε επεπιὶες ο{ απαάυ]τεταίεά ΟΠτίβ- 
Παπ {τυίῃ {οο]ς ἀϊῑβετεπί νναγς {ο θαῦάπε 15: απά 
Ρατσπ]ατ]γ Ὦγ επἀεανουτίης {ο, αδ 1ΐ ννετε, ἀτον/π 
απά 5ῇε 1ΐ ΡΥ α Ποοᾶ οἳ ορροβ!{ίοη απά ΡεΓβεοι]- 
Ποπ, ἀϊγεοί απἀ Ιπά]τεοί. Βαΐ ἀοά ταῖκεά αρ, 
{γοπα {πι {ο πῃπςα, ΠΠπάΠΥ Ὑο δαρροτίθά {πθ [αἰ{]- 
{αἱ ἀϊδοίρ]ες οἱ 6Πτίςί(. 

ΧΤΠΙ. Οµπ {πε οοπίεηίβ ο{ {Ππὶ6 απἆ {πε πεσί 
Ολαρίος, οοηφἰἀεταῦδ]αο ἀϊνοιδίίγ οῇ ορίπΊοῃ εσὶςί8; 
εερεοία]]γ α5 {ο {πε εκρ]απαίίοη οϐ ραγήου]ατ 
ΒΥΤΙΡΟΙ5, απά {λαῖτ αρρ]σαί{ίοπ {ο ρατί]ου]ατ ενεηί8. 
ΊΠα [Ὀορί Ἐκροβίίοίς, Ἠούνενετ, ατα ἵπ σεπεταΙ 
ασγεθᾷ ἴ]ιαί ἴπεγο 15 α τε[ΘΓ6ΠΟΘ {ο Ῥαρα] Ῥοππο, 
απά {πε Ῥαρα] τε]σ]οη, 45 ορροδεᾶ {ο {Ἠεθ Ῥριτθ 
ΟατοἩ οὗ ΟἨτῖθί. Ἠονενετ, ἴμο τεαάετ ΤΙΑΥ 
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ὄνομα βλασφημίας. " Καὶ τὸ Θηρίον ὃ εἶδον, ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ 9 
3 - 5 ή ΄ 

στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. 
4 «3 ο: Ἡ ’ ) ’ 3 ” 9 ᾽ ’ 2 -- 

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν Ὀρόνον αὐτοῦ 

5. Βρτα 19. 9. 

5 ι ε] ” ντ .”. ΔΝ .) 

οἳ ποδες αὐτοῦ ὥς Τ ἄρκτου, καὶ τὸ 

’ 

εἸωβα1Τ 9. καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. " Καὶ 
3 ’ ” - 2 ” ς 

[εἴδον] μίαν τῶν κεφαλών αὐτοῦ ὣς 8 
, - 9 ” ον 

ἐσφαγμένην εἰς άνατον ' καὶ ἤ πληγἡ τοῦ Φανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. 
α Ἱηίτα 18. 18. 

1 

/ ῃ 9 «ηρίῳ, λέγοντες 
3 - 

χ Ὅαυ, 7. 8, 1]. 9 
4 11. 96. Μάνος 
8ωΡρτα 11. 2, 9. 

ς ιά / 

λαὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἢἡ }γῆ ὁπίσω τοῦ Θηρίου, " καὶ προσεκύνησαν 4 
ιο ι ’ 5/ 3, »- Π ιο ΄ 3 ’ - 

τῷ δράκοντι, Οτι ἔδωκεν ἐξουσίαν τῷ Φηρίῳ, καὶ προσεκυνησαν ' τῷ 
κ) 5/ 9 Π 2 ΄ δύ λ ” 3 

ἲς οµοιος τῷ Φηρίω, τίς δύναται πολεµῆσαι µετ 
χ ΔΝ / δι, ’ ” ’ ιἩ ’ . 

Καὶ ἐδοθη αὐτῷ στὸὀµα Λλαλοῦν µεγαλα καὶ ῥλασφημίας 
ατα - ’ ΄ 

καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία [πόλεμον] ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. καὶ 6 
.) Εε η ’ ς ” 3 , Ὦ ῃ ' -- . 
Ίνοιξε τὸ στὀµα αυτοῦ εἰς βλασφημίαν προς τον Θεον, ῥλασφημῆσαι το 
2” 3 ε) - 4 -” 3 - ή 

Όνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 
Ψ Ώαη, 7. 21. 
6υρτα 11. 7. 

5, αἲ ’ - . - ς υ. 3 δα 

7 Καὶ ἐδόθη αυτῳ πολεμον ποιησαι µετα των αγίων καὶ γικησαι αυτους Ἰ 
3 « ω 

καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλῆν καὶ λαὸν καὶ γλὠσσαν καὶ ἔθνος. 
σ Ἐχοά. 85, 98. 
ΡΜΗΜρ. 4, , 
8ωρτα ὃ. δ, 
Ἱπίτα 17. 8. 

1ρα, 39. ]. 
Μαιι. 26. 5ο. 
Ἱηίτα 14. 12. 

.. 5 / ώ κ 
και 1 πιστις των αγιῶγ. 

ο 5Ηῤτα 1]. 7. 

ἆ Βαρτα ν. 8. 
Ἱηίτα 19. 20. 

Ε] ῃ 2 ον - , 

ἐσφαγμένου ἄπο καταβολῆς κοσμου. 
ς η » 

τις αἰχμαλωσίαν συνάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει  εἴ τις ἐν µαχαίρᾳ 10 
3 ο ω 3 3 ” το, ε- 5 ἀποκτενεῖ, δεῖ αυτὸν ἐν µαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὡδέ ἐστιν ή ὑπομονὴ 

ϱ 3 ΄. ς / 

Όµοια αρνίῳ καὶ ἐλάλει ὥς δράκων. 

Πλ 9 ’ | ” ’ ο .. 3 ο ” ” 

Και προσκυνησουσιν ᾗ αὐτῷ παντες οἳ κατοικουντες ἐπὶ της γης, 8 
σ 3 , η] η ο ” ὦ - 

ὧν οὗ γέγραπται Ἅ τὸ ἃ ὄνομα ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς τοῦ Αρνίου [τοῦ] 
, 3 3 ’ 

: Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. Ὁ Εἰ 9 

5 Καὶ εἶδον ἄλλο «Φηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο 1 
ιο) ’ 

ἆ καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου 19 
, ι ω 3 ’ 3 ος λ ” ι] 9 9 1 

Φηρίου πασαν ποιεν ενγωπιον ανυντου -αι ποιει ΤΝ γη) χαι τους Σατοι- 

Γ] 3 » ε/ ῤ νι ῃ Ν ος π ᾱ 

κονντας εν αυτή, γα προσακυγησωσι το Φηρίον το πρωτο», ου ἐθερα- 

[ή ς [ή 2 1 

εΜαιι. 3.34. πεύθη ἢἡ πληγὴ τοῦ Θανάτου αυτοῦ. 
32 Τη68. 2. 9. 
ἑηίτα 16. 14. 3 

ΓῬειι. 13. 1. Γ 
Μαι, 94. 24 
Ἱη[τα 16. 14, 
[ 

3 [ά 

τῶν ανθρωπω;. 

ὁ Καὶ ποιε σημεῖα μεγάλα, 18 
ε/ Γ] 9 - Π ” ω 3 ” 3 ᾽ ο Γ Γι 

ινα πνο και ποιη καταβαίνειν εκ του ουραγου εις την η ενγωπιο» 

π - ο Α Φ 4 κ ” ιό 1 ] 

καὶ πλανᾳ τους κατοικουντας επι της γης, διὰ τὰ 14 
ο [4 νο / δω ” 3 ΄ - , { ο) 

19. 90, σηµεῖα ἆ ἐδοθη αὐτῷ ποιησαι ἐνωπιον του Ὀηρίου, λέγων τοῖς κατοι-- 
ω μοι ” . 3 ’ - ’ ϱ 5» ν ) 9 

ποὺσιν ἐπὶ της γῆς, ποιῆσαι εικονα τῷ «Ὀηρίῳ ο ἔχει την πληγην της 

σας οοπβυ]έ Ῥτοί. Τ,εε”β τοιηατκα οἩ {πίθ 
Παρίατ, νο αἀάμοςβ Γ6ᾶδοη8 {οτ τορατάϊἶηρ Τί αθ 

6 τεο]ία] οἳ ἴἶε αἰίασκα {ο Ὀς ππαάε προῃ {πε 
ΟἨτο] απά Ῥρεορ]ο οἳ ἀοά Ὁγ Ὠαπίε] Γοωγί]ι 
πποπιατε]ιμ.”. Τηο Ὠθαδί τἰδίηςσ ουί οῇ {6 56α, ηθ 
Οπ]κς, Ὀεγοπά αἲΙ ἀοαθί, ποἰπίησ ποτ (ἴλαπ 
Ταπίε| {ουτί]ι Ὀεαθί, νι. Ἱ. Βεο αἶδο 8. 25. χὶ. 
96 ---ὦδ. ΟΕ οοιτβο, Ἡο απἀετβδίαπάς {πο νπο]α 
οῇ (ε Γέοπιαπ ροψετ, οἶνΙ] απά τε]ὶρίοις, 48 ἄδ8δο- 
οἰαίεά {ο ἀεδίτογ ΟΠγὶκΙαπΙ(γ. 

3. ἐθαύμασε --- θηρίου.] Ἠετο Ίο Ἠανο α Ῥ]οπά- 
ης οῇ (νο ΓοΓΠΙΒ οἳ οκρτεβδίοη ; απά {ο 111 56η8ε 
8, “ία νν]λο]α Ὑνοτ]ἀ βαγτνογοά {Πο Ὀδαςί ννί]ι 
πἀταἰταίοη απά ννιεπί αβίιοτ Ἠἶπι. ο ᾖοἨπ χι], 
19. ὃ κόσμος [ὅλος, πάάσά ἵπ ππαΠΥ Μ5. απά Ὑετ- 
ΒΙοΠ8] ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 

8. Τ]ε πιεαπίπσ οϱ λίς νογβο 5, (ναί “έ ιο 
νιοτ]ἀ εμα]1 Όο ἀῑνιάθά Ὀοίνίεση 5 Κιησάοπι απἀ 
ἐναί οὗ Ολγῖεί, (ης παπηθς οῇ ννηοβο [αίμα] Γο]- 
Ἰοψ6τ ατα Νίο ἵπ {Πο Βοοκ οὗ 16,  Όεο 
Ώαη. κ. 1. ΡΠΙ. ἵν. ὃ.. ἘΟΥ τὸ ὄνομα ἴἶθ οΟΠΙΠΙΟΠ 
τοπάἶηρ 18 τὰ ὀνόματα. Τ]ε ΓΟΓΠΙΘΤ, ἨΟΝΘΥΟΓ, 18 
Ρτο[εταῦ]α, Ὀείπᾳ Ὀθίίοτ εαρροτίεὰ ὮΥ αιθλοτίἰγ 
εχίογηα] απά Ιγέετηα]. : 

9, 10. Τ]ε Ρε]ιενοτ΄ς αἰίεπίῖοη 18 ατγεείθά; απά 
νο αΓθ {ο]ά ἐῑιαί 1ο (116 Ρουνετ) ἔιαί ἰρααεί]ι ἐπίο 
οαρεζυῖίψ φ]ιαἰὶ ϱο ἰπίο οαρέυίη: ιο ἴ]αί ἠλίοί]ι 
τοῦέ]ι έ]ιο διοογᾶ πιδὲ ῥο Κῑἰοὰ ιοῖ(]ι ἐ]ιο φιωογᾶ. (18. 
καχι]͵) ἨΠίοΙ, 1 18 αἀάεὰ, 5 α ἴππεπιο Γοτ ἴἶθ 
Γα1ἵἩ απά ραίίεπος οῇ ΤΗΕ 5ΑΙΝΤ5. (1,εο.) 

10. εἴ τις αἰχμ. συνάγει] “' ἵ αηγ ππαῃ οο]]εοί α 
ΠΙΠηΡος ΟΓ οαρίνες. ες Ερῃ. Ἰγ. 8. Τ]ο Ἱπ- 
βίγιοῖίοΠ εασσερίεά 5 ({ο 5ο {θ γγοτάς οὗ Α0ρ. 
Ίοννο.), ἐμαί (πε {τα]γ σοοά νΥ] Κεερ {πεπιδε]νες 
υποοτταρίθἁ ΡΥ (ία Ιἀο]αίτοις ρούψετ; απά ενας 
Όια ογιθ]{]οΒ εχεγοῖθεά ὮΥ (πας Ρεγδεσυίους γη] 
Ὀθ γοἰαζίαἰεᾶ οἨ ἔχει. "Ωόέ ἐστιν --- ἁγίων, “« Ἠετε, 
ἵπ {Πῖς ππαίίετ, ἵη τεδἰίῖης ἰΠῖς 6ΠεΠΙΥ (5εο ν. 7.) 
8 8οορθ {ος {]ε οχοτοῖςε οἳ Γαλ απά ρα[ἵεπος ἵπ 
Ἰο]γ πιο... (Νενο. 

11, 12. ἄλλο θηρίον.] Ἐπιο]εππαί[ῖσα], 1ὲ ἵ8 8αρ- 
ἔρωκα, οἳ ενα Ἠοπηίδα ἨίεγατοἩΥ 5 λα ἴννο πογπ8 
οἶπρ 5αρροςοεἆ ὮΥ Ἄθννο. {ο ἀεποίο {1ο γτεσπίαγ 

απά [Πο δεοπ/αγ οἸθτβγ. ΙΜΑΠΥ ροϊπίς ο) αἰπιί]ατ- 
Πγ ἵπ πο Γο]]οννίησ νογςος υΥΙίΠ {ο Ἑοπηίκὴ Πἱ8- 
ΤΑΤΟἨΥ απά οος]εβιπβίϊσβ, Ἠπνο Ῥεοῃ ἰτασθά ὮΥ 
ο Ἐαῦοτ, απά οἴποι ΟοππιθηϊαΐοΓ. Βαῖ 
βοο Το, 
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-- ’ ε] - -”- .. - 3 ’ ο, 8 

ἕ Καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεύμα τὴ εἰκόνι του 5 [πι 15 Ὦ 
9 ’ ε/ ς -ὰ λή ς 3 . ” 9 Π Ἡ "η ε/! Γι] Ἀ 

ηοιου, ἵνα καὶ Λαλήση η εικΩν του υύηφιου, και ποώ]όή, οσοι σα» µ 
’ . . ’ » Π ϱ/’ 3 - 

16 προὀκυγησωσι Ἱ τὴν εἰκόνα τοῦ Φηρίου, Ὅα ἀποκτανθῶσι. δ΄ Καὶ ἃ Ιαίτα 19. 20, 

- ’ .) . ᾽ ’ ᾽ 

ποιεῖ; παντας, τους µικρους καὶ τοὺς µεγαλους, καὶ τους πλουσίους 
η) . Γ Β . Γ , / Ἡ - . 

καὶ τοὺς πτωχοὺς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα 'Ἄ δῶ-- ἰ 1πῖτα 14: 11. 
3 ” ’ » η 2 »” ” α.. δώ ευ) 

σιν αυτοῖς χάραγµα ἐπὺ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς η ἐπὶ ἃ 
.) 

το 

[ - 9 ε/ ’ , 2 ’ 2ὰ - 5 

11 µέτωπον αυτών, καὶ ἵνα µη τις δυνηται ἀγορασαι 3 πωλησαι, εἰ 
᾽ ς 3, ᾽ ’ [ή] . » - 9 Π ας . 2 9 ᾽ ” 

μη ϱ εχων το χσραγμυο, 1! το ονομα του ηοιου, 1 τον «οι μον του 

. ε) . κε “νε ’ ὦ ’ ς »ν Ν . ’ β ᾿ ἳ κ : 15 ονοµατος αυτου. δὲ η σοφία ἐστίν ο έχων [τὸν] νουν ψηφισατω αἸπίτς 15.3. 
. 3 ι . 2 λ υ ϱ) , ) ς 2 

τὸν ἀριθμὸν τοῦ Θηφρίου" αἀριῶμὸς γὰρ ανῶρωπου ἐστὶ, καὶ ὁ ἀριῦ-- 
ι 8. ὁ εἰ 

µος αυτου χ:γς . 

- 2 5 ' . ν . 
ι ΧΙΥ. ) ΚΑΙ εἶδον" καὶ ἰδοὺ, τὸ αἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ Όρος «Σιὼν, 1 8υρτατ.4 

3 3 » , , λ », 

καὶ µετ αυτου ἑκατὸν τεσσαρακοντατέσσαρες χιλιαδες, ἔχουσαι τὸ Ονομα 
αὔ α ” 2 -”- Π » ’ 3 

αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμµένον ἐπὶ τῶν µετώπων αὐ- 

9 τῶν. 

καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης. καὶ φωνήν κουσα κιθαρῳδῶν κιθαρι- 
’ ”ω ] ” 

3 ζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 

τΏ λ .», 1 3 “ 2 Α υ) ς |) ς ’ « 5 1 { 

Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὥς φωνὴν υδάτων πολλῶν, βάριο 1 {δ 
ἰωΐτα 19. 6. 

ο. Π σσ 3 
3. Καὶ ἄδουσιν Γώς | ᾠδὴν καινἠν πβαρτα δ. 9. 

3 ’ Ό / α κα [ή - ’ [ή ᾿ ” 

ἐνωπιον του ὤρονου, καὺ ἔνωπιον τῶν τεσσάρων ζωων καὶ τῶν πρεσβυ- 
η ὁ ᾿ 3 9 3 ΄ ” Δ 3 η 3 ᾽ 5 ς 4 

τέρων καὶ οὐδεὶς ηδύνατο μαθεῖν την ᾠδῆν, εἰ µὴ αἳ ἕκατὸν τεσσαρα- 
: ή ο 4 : Ν, Ξ ον αι Ως εἳ Φ ο] Όοτ. 6. 90. 4 κοντατέσσαρες χιλιάδες οἳ ἠγορασμένοι απὀὸ της γῆς. Ουτοί εισιν οι ο) 

ο 3 ’ / τ 
μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν" παρθένοι γάρ εἰσιν οὗτού εἶσιν 

« 3 . . 2 Π 5/ 2ὰ ς ’ 

οὗ ἀκολουθοῦντες τῷ Αρνίῳ οπου ἂν ύπαγη. 

Όος, 11. 2. 
14Πῃεβ8 1. 18. 
ΒυῤρΓε 8. 4, 

τ 2 Β ἃ δ. 9. 
οὗτοι ἡγοράσθησαν 

2. 4 . 3 , . ο ” υ -” 3 ω 
6 ἄπο τῶν αἀνθρωπων απαρχη τῷ Θεῷ καὶ τῷ Αρνίῳ' ὃ καὶ ἐν τῷ ργια].θ2.3. 

' . υ . . . .” 

στόµατι αὐτῶν οὐχ εὐρέθη Ἰ δόλος" 
΄ . ΄ -” -” 

[ ἐνώπιον του Όρονου του Θεου |. 

»» 2 : ερὴη. ἂ. 18. 

αµωμοι γαρ εισιν ΕΡΗ. 5. 21. 

5 ΄ ζ ἳ 6 ἍἉΚαὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόµενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον 
α εη. ]. 1. ”/ 3 ’ ᾽ - Φα κ ” 9 ιν » 3, δ 

αιωγιον ευαγγελίσαι τους Τ κατοικοῦντας ἔπι της γης, και παν εὐγος ο. 6. 

Ἱ καὶ φυλὴν καὶ γλὠσσαν καὶ λαόν" Ἱ λέγων ἐν φωνῇ µεγάλη” Φοβήθητε ἁμα Αοις 14. 14. 
ρ4 3 κ Ν , ) ὁ . ε/ 5 ε ο - , 3 -, ἃ ΙΤ, 4. 

τὸν Θεὸν καὶ δὀτε αὐτῷ δόξαν, Οτι ἠλῶεν η ρα της κρίσεως αὐτοῦ Ἱ τΊρα, 5. 9 
1. 8 . , - , ι 3 38 Δ ον ην λ τὴν - Ἡ ἵπίια 18. ὅ, 8 καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τον ούρανον καὶ την γην καὶ τὴν ὃα- Μ)οῃ ) 

8 λασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 

17. καὶ ἵνα µή τις δύν. ἆγορ.] “΄ απά ναί πιοῃ 
πηἰρηί ποί [Ίναυε {ο Ρονετ {ο] ΌαΥ ;” ΙΠΙΡΙΥ ἀθ- 
ποίῖηρ α ἀερτίναίίοη ο{ Ρρο]έἶσαι ρτϊνί]εσες, ος οΓ 
{πα Ιπίετοοιγςε ΟΕ 8οο]θίγ. Βο Τμαονά. ν. ὁ4., 
ὥστε µήτε πριαµένους τι ἢ πωλοῦντας κυρίους εἶναι. 

--- τὸν ἀριθμὸν τοῦ Φλ ἔ« ΓΠϊς ραξεαρο ἶς {ο ϱο 
εχρ]αϊπεά {οπι {νε (αὐραία οϐ νε ᾖανς. Τί 
ΊηθαΠ5 {ηθ πΙΤηΘεΓ Πίο] 6 ππαάε αρ, ὈΥ τοεάιοῖπσ 
{πο παππετα]| Ῥοΐνετ οϐ θαο]Ἡ οἳ έπε Ἰοίίεις, οῇ 
ψπ]ο] (λε παπηε ἶδ οοπιροβεά, απἀ Ὀτίπσίπρ Ιέ {ο 
Ά 80Πῃ {οία]. Τηαί ατί, που’ Πε]ά ἵπ πιογιτεά οοη- 
{επρί, να Ἰπ {Πε πιο οϐ {πο Αροθί]ε Πε]ά ἵπ 

οαί Ἠοποιτ, ποί οΠΙΥ απιοπσ {πο ᾖθῦνς, Ὀι{ αἶσο 
ϱ (6ο6Κ5, α5 Ἡ6θ ΠΙΑΥ οο]]εοί ᾖοπι Ατίοπιϊά. 

Οπεῖτ. 1. 12.2. Ἠεϊητίομ,. 6 ποτε ἵπ Εΐς οἰαῦ- 
οταίο Έχουτεις ΤΥ. οἨ ἴπο γνΠο]ε Ῥαββαρθ. Το 
βθηςε ἶ5, “΄ Ἠοτεῖη 15 π]δάοπι {ο Ὦο βΠοννη,) 1.6. 
Ἠετείη ἵς α {θ5ί οῇ ν/]εάοπη ΟΓ θασαο!ίγ. Α αἰπιί]ας 
ε)]ιρεῖς ἶ5 οὐεοτναῦ]ε ἴπ 1 ᾖομη 1ν. 10. ἐν τούτῳ 
ἐστὶν ἡ ἀγάπη. απάἀ εβρεοἰα]]γ 8ωρτα ν. 10. ὧδέ 

, Π ν) [ ῃ 9 6,1 . 

: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἠκολουθησε, λέγων πι 6, 

ἐστιν ἡ ὑπομονή: ᾱ. ᾱ. “ Ἠετοαῖῃ 15 α Πί οοσαβῖοη 
{οι ενἰηοῖπρ {ο ραίΐεπος απά [4181 ο{ νε βαϊηίς. 

ΧΙΝ. 1--δ. Οπ ες ἀῑδραίοά ραβςασε 5εθ 
Φοοίί, Ώθδαῃυ ἸηοοάΠ., απἀ Ρτος. Τ,εο. 

ϐ. ἐν µεσουρανήµατι.] 3εε Νοίο επρτα νυΠ]. 10. 
---- εὐαγγέλιον αἰών.] Όατ Βησ]ϊςῃ Ὑοετείοῃ «ίῃθ 

ενει]αδί]ης (1ο6ρεΙ ” 6αγς ταίμετ Ίποτο ἴμαπ ἆοθρ 
Όια οπἱσῖπα] (γεεῖς, απ 1ποτο {απ {με οοπίεχἰ 
τεφι]τθδ. (Μ1άάΙ.) 

Ἱ. δότε αὐτῷ δόζαν.] Δοῦναι δόζαν Θεῷ βο]οππϊβ 
Γοτπια]α αραιά αάδοβδ, απα ἰποτεραθαμί, βεοιΒ 
εεη/]εηίος ασεηίθδας6, απο αἆ τεοίαπῃ 7ου οπ]- 
ίαπη Τανοσατο νο]εραηί, οὁο]μ. Ικ. 24. Ῥετορρογ 
ίαπο Ισίίατ εί Π. ]. πας Γογπια]α ρασαπος α]]οαι]έατ 
{εοἰα]]δ. Πρυογοπίίαπι αἀ]ιίβεαίἰς υεγο Ννωπιϊπέ εἰ 
αὐ Ὡπρίο αυθγσις ιδ οιἰίογεδ οαἷο οἱ ἰπδο[επίία 
ἀεδίκέίο. (Ἠεἴπτ.) "Ἠλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσο. Ἀθ88 
6αρτα γ]. 17. 

6 ὅν Ἴ.] Όεε Νοίΐο ο Αοΐς χἰ. 62, απἆ Βρ 
Βυ1]/9 δαά, Εος]., Ρ. 62. 
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9 ., ς ’ ς / ε/ 

Ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν [ή πόλις] η µεγάλη! ὅτι ἐκ 
- , - - - 3 - ’ 

τοῦ οἴνου [τοῦ Θθυμοῦ] τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε 
’ ΄ 

πάντα ἔθνη! 

φωνῇ µεγάλη 

Καὶ Ἰ τρίτος ἄγγελος ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν 
έτος, , , ” ΔΝ α..Σ 3 ” 

1ἵ τις το Ὁηρίον πφροσκυνεῖ καὶ την εικονα αυτου, 
λ “ 4 μα α ΄ 3 ο Ὢ κ ϊ ο) 3 .. καὶ λαμβανει χαάραγµα ἐπὶ τοῦ µετωπου αὐτου η ἐπὶ την χεῖρα ανὐτου 

8 Ἑ», 75. 9, 8 
Ίσα. δΙ. 17. 
Πες, 25. 15. 
Ἱηίΐτα 16. 19. 
ᾱ 19. 20, 
ᾱ 20. 10, 

{ Τρα. 94. 10. 
ἱπίτα 19, ὃ. 

23 - 3 ’ Ρ] ”- »’ 

αυτωγ αγαβαίνει εις αιωνας σιωνω2) 

3 ’ ’ - 2 

αγγέλων καὶ ἐνωπιον του ἁργίου. 

3 η ΄ . , . ” ὁ 

καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ του οἴνου τοῦ θυμοῦ του Θεοῦ, 10 
-” ; εΓ ’ ς - 3 ” 

τοῦ κεκερασµένου ακράτου ἐν τῷ ποτηρίῳφ της ὀργῆης 
. -. Δ / ε] Δ Δ ῃ 2 / ή ς αυτοῦ, καὶ ῥασανισῦθησεται ἐν πυρι καὶ Φείῷῳ ἐνώπιον των αγίων 

Καὶ ὃὁ καπνὸς τοῦ ῥασανισμοῦ 1 
9 Π 3 ΔΑ ς , 

καὶ οὐκ ἔχουσιν ἄνάπαυσιν ημέρας 
ων Ν ς ν ν ῃ λ ν αλ 3 κ. Δ 3/ 

και Ύυκτος, ον ποοσκυνουντὲς το Ὅηρίον κυι την εικχργα αντου, σαι ει 

α Βαζστα 19. 10. 

ας ἣ εν η αγίων ἐστίν [ὧδε 
ψ] σοι, 15. 18. 
1 Τη688. 4, 14. 

᾽ » Ρ 3 ” ὸ τ 5 ευ ο 

τις λαμβάνει τὸ χάραγµα τοῦ ονόματος αὐτοῦ. "ώλδε ὑπομονὴ τῶν 19 μα. ι . 
οἳ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πί- 

- . Γ ” 3 -” τα 

τιν Ιησοῦ. Ἱ Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης [μοι] 18 
-. ’ Ἅ ’ 3 [ο 3 ’ 

1οαάψον ' Πήακάριοι οἳ νεκροὶ οἳ ἐν ἹΚυρίῳ ἀποθγήσκοντες ἀπάρτι. Ιναὶ » 5 » 
/ . ” , 2 ’ Γ . ’ 2» . υ 

λέγει το 11γευμα, ἵνα ἀναπαύσωντται ἐκ τῶν κόοπων αὐτῶν" τὰ δὲ ἔργα 
Ἱ - 3 3. 3 ες 

αυτων ακολουθεῖ µετ αὐτωγ. 

χ Ετεζ. ]. 26. 
ῬΏαη, 7. 18. 
εωρτα 1. 19. 

1οε] 8. 13. 
ας, 19. 99, 

” .. ’ ’ - ”- ’ 

τοῦ γναοῦ κράζων ἐν -µεγαλη φωνη τῷ καθημέγῳ 

1/έμψον τὸ δρέπανὀν σου καὶ 

8. ΒΥ Βαβυλὼν 6 πιεαπ{, 5 ἴο Ὀεδί Εχροβί- 
ίογβ ατε αστοθοᾶ, {ο πιγδίίσα] Βαῦγ]οἩπ, ἨομΕ, 
Ώιο ππείτορο]5 οΓ αροβίαδγ. Τη ἐκ3τοῦ οἴνου --- 
ἔθνη Ἴνετε 19 απ΄ αἱηποδί ]Υτίσοα]]γ Ῥο]ά εχργεβδΙοἩ 
οἱ πιαὰ απἀ απρουιπάςά Ιάο]αίτγ; Νίο] 15 «οΠι- 
ατεά {ο α Πατιοί αἰ]ατίησ {ο ΙαδοΙνΙοδηθΒΒ. 
εἴητ, οοππρατες α θΙηί]αγ Ίπασθ ἰπ ο Ταρι]α 

ΟεΡδείί5: ᾽Απάτη καλεῖται, Ἡ πάντας τοὺς ἀνθρώπους 
---ποτίει τῇ ἑαυτῆς δυνάµει. Ὁοππρ. Βοπι. 1. 24, 

28. 
10, 11. Τ]ε Ἰεανίεδέ Ριπ]εμππεηίς Ἠθταο παπά 

Ποατθα/[ίοτ αΓο {γοαίοπθά. (Ἀθυνο.) Τη καὶ αὐτὸς 
πίεται {ηετο 18, 45 ΠοΙΗΥ. ΤΘΤΠΑΓΚΒ, απ απίαπαο[αδῖς ; 
α. ᾱ. ὅ Ἠο αά Ὀείοτο α οιρ οΓ Ιπαβτία(ἶηπσ «ηθεί- 
ηθβΒ; Ῥυί πονν Ἠε νυν] ἀτιπκ ἴΠαο ορ οἱ Ὠ]νίπο 
νταία ἵπ Γα]] ἁταιρ]ῃί.”. Ῥ6ο ες, ΧχΥ. 10. 15. 1. 
17 ἂς 22. Χεκερασ. ἀκράτου. Τηε Ῥοςδί ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
{αΐοτ5δ ατα αρτοεᾶ, παί πὶς ἀοποίος Ῥαγο ννπο 
πιαάε γεί 5ίτοήσεχ ὮΥ α πηἰχίμτο ο{ ροννεγβα] ἵπ- 

..ρτεάἰεηίς. 366 Τ,οννί]ι οη δα. Ρ. 14. Ὑλ/ακεῦ, ΟτΙέ. 
η. 196, απἀ ἨοοςΠ. Ιπ Ίου. 3ο Ῥ8. Ιχχὶν. ὃ. 
(ερς) ποτήριον οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσµατος. 

19. ὧδε --- ἐστίν.] ἜΤ]νε 6οη5ο 5; “Τη {μοεο οἵτ- 
ουπηδίαησθ» υνΙ]] ο (ο ἱγία] ο/ χα ραίἵεηος απ ΡεΓ- 
βουοταηςθ ο γῖς5 [αΓα] ἀἰβοίρ]ες. (θυνο,) ἴπ 
Ἰαο το οετηΙ{1γ σαἩβδᾳ, ΟΡ 4 παπι ὑπομονὴ, οοΠδίπης 
ΡεΓθονοταπίία, πφλ]ροπάα ο5ί αὖ ἁγίοις. Υ 14. 2 πι. 
1ν.Τ. Οἱ τηροῦντες, ρ6τ απαςο]αίποη Ρο τῶν τηρούν- 
των. (ἨΠείητ) Ἀεε Νοίο 8πρτα ΧΙ, 17. 

19. Ἠείητ, Ἠετε τοοοσπίσθθ απ απίἰοἱραίίοη οῇ 
5η οΡ]εοίίοη, ---- εἶναί {8 ὑπομονὴ ΠπαΥ Ὀτίης 5 1 
Ρο] οῇ οι Ἰνθοβ. Το νν]]ο] (ο αΠΒΥΝΕΣ 15, ναί 
Ώνεγ πηιθί ποί Ῥείταγ (ο ΓΗ4Ἡ, ΘΥΕΠ {ο 5ανο Πο: 
απἀ, {ος ἠιοῖτ οοηβο]αίίοη, {116γ ατο αββδατοά, ΟΠ 
{πο Ἠϊρ]ερί απἰΠοτί{γ, ---- απ απ {ουν νμίοἩ οἵ- 
ἀοτς ἰ{ {2 ο ριί οἨ τοσοτὰ [ΟΥ απ ογετ]αδίίπᾳ τθ- 

- Ξ ' , η ' , 
ὰ Καὶ εἴδον, καὶ ἰδοῦ γεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν γεφέλην καθηµενος 14 

5/ σα 3 ’ 1”, . ο ιο) - 3 υ ΄ ο” 

Όμοιος }ἱῷ ἀνθρωπου, ἔχων ἐπὲ τῆς κεφαλής αύὐτου στέφανον χρυσοῦ», 
ή » 8, ειν ᾗ ο τρ », » διὰ 

καὶ ἐν τῇ χειρὶ αυτοῦ δρέπανον ο5υ. 7 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξηλδεν ἐκ 15 

ἐπὶ τῆς νεφέλης ' 

[σοι] 

πιεπηΡταπος Πεπορθ[οτννατά --- ἐπαί Ἐ]εεεεά, ἅτο. 
Αί ἐν Κυρίω 5ΙΡΡΙΥ ὄντε. Ἐοτ ἀπάρτι 5οπιθ τεαὰ 
ἀπαρτὶ, ἃπά οοηβίταε 1έ νν](Ὦ µακ. Βαί Ένας α (ὶσὶά 
86ηΠ89 αγἱ565: 1 15 6ΙΠΙΡΙΥ ΓοΓ ἀπὸ τοῦ νῦν, “' ἴτοπι 
Ώ]ς Ροτίος.”. ΤΠ ἵνα ἀἆναπ. πε ἵνα 8. 35 Ηείητ. 
οὔδεινες, α5εά ἐκβατικῶς, απά 18 πθατ]γ εφπγα]επῖ 
{ο ὅτι. Ἠγ1{] τὰ δὲ ἔργα --- αὐτῶν, ΥΝεἴΒ. οοπιρατθθ 
ΦΟΡΗ. ΡΙΗ]. 14901. οὐ γὰρ εὐσέβεια συνθνήσκει βρότοις. 

14-20. Ἠεταο ασαϊῃ {πε Ἱαάσιπεηίς οἱ «οά 
προῃ [Βαῦγ]οτ απά] ο αἀμετεπίς οῇ {νε Ῥεαςί 
ατα [οτείο]ά, απά τερτεεεηίοεἆ απάοτ {ο ῄσιτος ο 
/ιαγυεδί απά υἰπίασο, ο[ἵεπ, Ὀοί] ἵπ να Βοτίρίαταί 
απά (ϱ]αξεῖσαΙ ντίίετς, 5υπηρο]ῖσα] οὗ ἀεδίγιοίοπι. 
ὦθο ὁο6] 1. 18. Ίξα. χνΙ]. 5. οοτ. ΥΠ, 9. ἨΠοπι. Π. 
λ. 07. Ὑ]τα. Ίδη. χ. 19. Το ΜεεείαἩ 8 τερτε- 
5οπἰεᾷ απἀεχ (ο αἰππ]]ίαιάα οἳ α κῥαπάπιαπ, 
οοπηπη] {ης ία ννοτ]ς οῇ τοαρίης {ο 5 Ἰαῦουγθσθ” 
απά Ἰλο]άῖηα {η Ἰς οννΏ Ἠαπά α δἰοΚ]ο, α5 α αγπιδοί 
οἱ Ῥηωιἱκ]ιπιεπί, ἴπεθ εκθοιίῖοῃπ οὗ νε Ἱπάσπεηε 
οοπιπλ{έεᾷ {ο ἸἨπι ὮΥ {ο Ἐαίμες, ζοἼπ ν. 22, 
ἼΠο ἤσιτο ἵηπ ἐπὶ τὴν νεφ. καθ. ἵ5 Γουπά αἱδο ἵπ 
Ώαπ. νΗ. 15, απά Ὑ]τα. ἆλῃ. ἵκ. 640. Εν ενο : 

16. ὅτι ἦλθε, ο. ὅτι ἐξηράνθη.] Τί 19 νε] οὔ- 
«ογνοά ὮΥ Βρ. ὁερῦ, βαοτ. Γ1., Ρ. 981, ναί ἴπεβθ 
νο οἱαμ5θς ατθ ποί [ας {6γ πιαγ 5θθΠ] ΒΥΠΟΠΥ 
πηους 1Π 5θη5ο ; {με τθήςοης Γοτ τοπρίης Ῥεΐπρ ἀἱθ- 
ἠποί απἀ Ργοστθβδίνο: 1. {πο ΡΓΟΡΘΓ 8685ΟΠ ΓΟΓ 
τοπρίης ἶδ 6ος; 2. ο Ἠατνθςί οϐ {6 οαγίῃ 18 
ννλογος, απά {Ποτο[οτο ἀεπιαπάς {πο εἰσκίθ. Αἲ 
ν. ΙΤ. αἷτ. Όνοτο 18, α5 Ἠσθίητ. οΏδοτνος, ἴπα οἴποτ 
Ρατί οΓ ἴ]νο Ίππασο : α. ᾱ. “« Νοῖ οπ]γ ἵ9 ἴπο Ἰατνεςί 
προ, Ριΐ {1ο ν]ηίασε 8 τοπάγ : {νο Ίππασο Ὁ 
αἰτηί]ατ {ο ναί αἲ 196. ἸχΗΙ, ὁ, απά ὅοτ. υΙ. Ὁ. 
ΠΙ3Υ ΒΘΘΠΙ είταπσε, ναί α- σἰοχίε εποι]ά Ὦδ ππε- 
Ώοποά [ου (ο υὔμασε; Ὀαί πεπος 1ὲ εοπ]ά ε6θίῃ 
ἠιναί ελο σταρες ΝοΓς 5ΟΠΙΘ{ΙΠΙΘΒ ποί ἴακεπ ὮΥ ιθ 

Θέρισον, ὅτι ἠλθέ ἡ ὥρα τοῦ 
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16 Θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ Θερισμὸς τῆς γῆς. καὶ ἔραλεν ὁ καθήµενος 
Δ ν ’ ! , ς δν δν Ν αυ ο ’ ς νά 

ἐπὶ την νεφέλην τὸ δρέπανον αυτοῦ ἐπὶ τὴν γην, καὶ ἐθερίσθη η γη. 
- », ’ ” . - -”- .. . -ν 2 ς 

ΙΙ ᾗἈΚαὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξηλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔχων καὶ 
ο. απ , 23 

18 αὐτὸς δρέπανον οξύ. 
’ , 233 ε - 

καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξηλφεν ἐκ τοῦ Φυσιαστηρίου 
ἤ -- . ’ .. ’ ” , Γ) 

ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρὸς, καὶ ἐφώγησε κραυγῇ µεγάλη τῷ ἔχοντι τὸ 
, 3 δὴ , - / , ' ΑΙ 

δρέπανον τὸ οξὺ λέγων  ΙΠέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ, καὶ τρύγη- 
᾽ - 3 , . υ 5 - 

σον τοὺς ῥότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἳ σταφυλαὶ αὐτῆς. 

19” Καὶ ἔραλεν ὃ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὑτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε 
.] .. - ” κο .] .) 1 πν - - - 3 

τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔραλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ Φυμοῦ τοῦ Θεοῦ Ἰ τὴν 
/Ι ” ’ - 

Ἀ Εἴωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξηλθε 90 μεγάλην. " Καὶ ἐπατήθη ἤ ληνὸς 

1 Ιηίτα 19. 16. 

Β Ίρα, 69. 8. 
Ιραπ. 1]. 16. 

τ -” . - .” - - -. Π ϱ) .] 

αἷμα ἐκ τῆς ληνου ἄχρι των χαλινων τών ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων 
φ. ή 

ε-ακοσιωγ. 

ι ΧΥ. ὃ ΚΑΙ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ µέγα καὶ Θαυμα- Ῥ Βαρτα 11. 14. 

Ὁ 3 , ε Ἱ αν ' ε ο ο } ’ ς/ 3 3 . 

στο», ἀγγέλους ἕπτα εχοντας πληγας ἕπτα τας ἐσχατας, «Οτι ἐν αυταῖς 

9 ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 
’ ο ” ι - » ’ 

µιγµένην πυρί᾽ καὶ τοὺς νικώντας ἐκ τοῦ «Φηρίου καὶ ἐκ της εἰκόνος 

3 ς ς 

"Καὶ εἶδον ὡς Δάλασσαν υαλίνην µε- οὔπρτα 4. 6. 
ὅ ὃ. ὃ. 
ὅ 14. 2 

3 ” - ’ 3 -” πι 3 1 ο 3 ’ 

αὐτοῦ καὶ [ἐκ του χαράγµατος αυτοῦ,] ἐκ του αριθμου του ὀνοµατος 
Ε) ” ες - νοκ 3 ; ᾽ ς , η , η. 

αυτου, ἑστωτας ἐπὶ την Ὁαλασσαν την νυαλίνην, έχοντας κιῷαρας του 
” ’ 4 3 ᾽ .. , ’ ο) -” 9 3 

3 Θεοῦ. " καὶ ἄδουσι τὴν ᾠδὴν Ιωῦσέως δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν 4 Εχοᾶ. 15.1. 
ο 3} ’ ’ , , ς 

τοῦ Αρνίου, λέγοντες' Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ 

Θεὸς ὁ παντοκράτωρ : 
« Β - 6 ’ 3 4 : -. , ν ’ 4 », νά 

4”. ἐθνωγ. τίς οὐ µη φοβθηῦθη σε, Ἰυριε, καὶ δοξαση το ὄνομα σου ; 

Ἐρα!. 111. 2. 
ὅ 199. 14. 
ὅ 145. 17. 

3 ς ς η . 

δίκαιαι καὶ αληθιναὶ αἳ οδοί σου, ὁ βασιλευς τῶν 
6 Ίσα, 66. 23, 
ος το 

ε/ , ε/ ο. ο , κ κ “ο πι Π οπΕι. 
οτι μονος οσιος οτι παντα τα εὔνη 1]-ονύσι και προροσκυγΊησουοι} ενγω- 

, ε/ ' ’ , 3 , 
πιὀν σου". Ότι τὰ δικαιωµατά σου ἐφανερωθησαν. 

π ” 5 - ο τας, 2 ᾿ νά πω ΓΝ . 

δ ᾖ) Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον [καὶ] [1δοὺ | ηνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς εωρια Ἡ 

Ἠαπά, Ὀα{ ουί οῇ) ὮΥ α Ἰουκεά Κπὶ[ε οῇ {νε Γοτπι 
οΓ α βἰε]κ]θ. 

20. Τη ἐζῆλθε αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ {ἶιοτο 18, 35 ο[ἵεη, 
α Ρ]επάίπςσ οΓί1ο {Πΐηρ 1ί5ε]/ νν]ίἩ χε ἐπ]ης {ΠεγεῦΥ 
εἰσηίῇβεά : απἀ, Ιπἀάεεά, αἷμα πιὶσηί ϱ9 α5εά οῇ ίΠ6 
Ῥ]ους ; 1. 6. ]αΐος οΓίηε ρταρθ. 6ο (εη. κκ. 11. 
Ίπ ἄχρι τῶν χαλ. Ώπετο 15 ἃἆ Ἀπο Ἠγρετβρο[ε, οϐ 
ννμίσο]ι εχαπηρ]ε8δ ατα αἀάισεά Ὁγ {πο ϱοπιπιθπία- 
{9Γ8, εδρεοἰα]1γ Γτοια ίπε Βαὐρίπίσαἰ νυτ]ίεΥς. 

ΧΥ. Ὁρ το (5 ΟΠαρίετ ννο ανα ργοοθεάεά, 
υπάςτ {λε σαάαπος οΓ ραςί εγεηίς, Πέ] οοπεΙἀθτ- 
αὐ]θ καἰἰ5ίαοίίοπ: Ὀπί /ιθγε επαί ἀϊτεοίίοη αἱπιοςί 
ν/πο]]γ [αἱ] α5. ΤὨεβ[ίπίε οῇ {ί8, νο ποοᾷ ποί 
ψ/οπάετ αἱ {πε ονϊάεηπί Ιπαβί]Πίγ οὗ Εχροβίΐοτ {ο 
πιαΚκθ αΠΥ τασα]ατ ος οοηβἰκίεπἰ αρρ]ιοαίίοπ οῇ 
{πε φαὈφδεαιεπί (ΟΠαρίείβ, εκοερί α5 οοἰπο]άεηί 
ψ/Ἡ Όιοβθο ἐΠσς ΥΥΠΙοἩ Ἠανο Ό6εῃ αἰτεαάγ οοη- 
βἰάετεά. 
Τηε Ργεδεπί ΟΠαρίετ Ιπίτοάμοςς {ε 5ρυοπ Τίαἶς, 

αἰ] οἱ ννῖο]ι {αἱ απἆἀεγ ιο δευεπί]ι Τγιπιρεί, α5 
{ο 66Υεῃ {γαπηροίς το Ιπο]ιάθά ἀπάθτ [ο 5εν- 
εηίῃ 5εα| : ΓοΥ {Π6Υ οοπίαϊη {ο δευεπ ἰαδί Ῥίασπες, 
η νν]οῇ λα υυταίῃ οῇ (οά ἶ5 β]]οά πρ, ΟΓ αοοΟΠ]- 
ΡΙεηεά, οἩ ία ρετδεοιί]ησ Ιάο]αίτοιβ Ρονες, 4β- 
βιπηίησ Πο Παπ οῇ Ολγίκίαῃ. ἼΤη95ε Ρ]ασιος 
πηαδί, {ΠεΓο/[ογε, Ὀθ οοἰποϊάςηπί ντ] {ο Ἰα5δΐέ ννοε- 
{ταπιρεί; ἵπ στοαί ΤΠΘα5ΙΤε αἱ Ἰεμδί. ἈΒε[οτο Ἰα 
βοθ8 {ιο ο[οοίς ο{ {πα πη]ηϊςίτγ οῇ {]ε 8Βενεη απ- 
6ε]ς, πο Παά 1{ ἵπ ο«Ἠατσο {ο ΙΠβ]οί (θ 6ρυεπ ἰασί 
Ῥίασμες, ἴιε Αροδίιο τεοοτάς απ΄ Ιπίτοάποίοτγ 

ΥΟΙ.. 1. 5 οἳ 

1. 50, 
«19. 

γΙδίοῃ, τορτγαβεπ/ἶπρ {πο 10ΟΥ απἀ {γιαπιρῃ ΥΠΙοᾷ, 
Πιο ΟΠιτοῃ οι]ά εχρτε5θ οη {Παί οοσαβίοἩ, 
(Βοοίί.) ἈΝεατ]Υ νε 8αππο ν]ουν 15 ἴακεν ὮΥ ΡΤοΟΓ. 
169. 
. θάλασσαν ὑαλίνην] Ἱ. 6. α Ίατσο ογγκία]]ῖπο 

Ίανετ, κε α ρε]]αοὶά ρανειηθηί, βΙΙΠ]]αΓ {ο {με 5εα 
ἵπ Βο]οπιοπ” Τεπιριε. Ίο [γε ῖπ 1 (αἱδο ρατί 
ος {Πε ἴεπρ]ε-ΡαγΠΙ{1γε) 15 5αρρο5εά {ο ἀεηοίθ 
{πο 4πησετ οῇ «οά αὐοιί {ο Ὄε ἀἱερ]αγεά. ΒΥ 
νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου Ηθίητ. ΡΓοΟνΘΒ, 15 πιθαπί πος 
υἱοίογτοιιδ ουεγ {ιο ῥεαδέ, Ὀαί νιοίοτίοις α[ίογ Ίαν- 
Ίησ 65οαρεά {με ρον/ετ ο{ έε Ῥεαςί, --- ἴΊιετε Ὀεῖπσ 
ἃ οοπδίγµοίῖο ργῶσπαπςδ {ας {ο Όε γεδο]νες : νικῶν- 
τας (ΓΟΙ νενικηκότας) τὸ θηρίον, καὶ σωθέντας ἐξ αὐτοῦ. 
--- Ἐπὶ τὴν θάλασσ. Νοῖ οπ, Ῥαΐ δή Όιε 5θα, ἃ8 
Ῥτο[ίεςβεοτ 3εΠᾖο]Ιεβε]ά τεπάςις. 

, 4, ᾠδὴν Μωῦσ.] 1. Θ. α 8οησ ΟΕ {τιαππρη θἰπηῖ]αγ 
{ο ἰλαί 8αΠσ ΡΥ Ἠϊπι, οἨ {πε ομΙ]άτεη οῇ Ίςταε! 
Ρεῖησ ἀε]ίνετοά {τοπ Ἠσγρίίαπ Ῥοπάασε, Εχοἆά. 
Χν. (ΗΠεῖητ.); απἀά Γογπιεά, οὔδετνο ἨΗείητ. απἀ 
Ὑαίΐετ, οΒΙεΠΥ {οπι ρῄγαςεςῬ Ιπ Ρ8. Ιχαχνί. 9: οκ], 
25 οκσχὶχ. 14. ΤΏειί. χαχ!ϊ. 4. «16. κ. Ἱ. ᾿Εθνῶν 
{ογ ἁγίων ἵδ αἀορίεά ὮΥ αἰπιοδί αἰΙ Εάῑϊοτ6, οἱ 
βίτοηςρ ενἰἀεποε, οξίεγπα] απἀ Ιπίετπα]. Πε φδὴ 
τοῦ ᾿Αρνίου ἶδ σεποετα!1γ 5αρροβεἀ {ο ἀθβίρηαίο {6 
-- κν... 6οησ 7 αὐουε-ππεπίῖοπεα ἴπ Ἠοποιχ οἱ {πε 

απηῦ. 

4. μόνος ὕσιος.] Όπ ἰῖθ εχρτεβδίοη 5εο Ἰοίο αξ 
Βοπι, αν]. 21. 

δ. σκηνῆς τοῦ μαρτ.] ες Νοίθ οη ἨΠεὺ. ΙΣ. 2. 
πὂ 
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πΕΥΕΙ,ΙΑΤΙΟΝ Ο6ΗΑΡ. ΧΥ. 6--δ. Χγ. 1---ὔ. 

σ 144 ς ι ” 

ἑ καὶ ἐξηλθον οἳ ἑπτὰ ἄγγελοι, οἳ ἔχοντες 6 
Ν « 9 Ν » αν . , ῃ ’ 2 Γ λ 

τὰς ἑπτα πληγὰς, ἐκ του γαοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαφον [καὶ] λαμ- 
με. . ν . , λ Ν ζ πι - ο... Χα 

προν καὶ περιεζωσµένοι περὶ τα οτηῦη ζωνας χουσας" καὶ ἓν ἐκ Ἰ 
- Π ἕ ’ 2 ον ς Ν αι κ ] ς (λ ” 

των τεσσαρων ςωωγ εόωκε τοις επτα αὐγὲ οι επτα φια ας χουσᾶς, 

΄ ” -” - - -- ." ) - - 

γεμούσας τοῦ θυμοῦ ποὺ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
5 ᾽ -” Γ -” ’ - - - 

Ἡ Εχοᾶ. 40... Καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τῆς 8 
1 Κίησε 8. 10, 
1εα,θ. 4. ’ ν) - . 9 2 9 3 ’ ” - 3 .) . »”, 

δυνάμεως αυτου ' καὶ οὐδεὶ ηδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν, ὄχρι 
Α ” - 4 .) 9 - 5 υ 3 , 

τελεσθωσιν αι ἕπτα πᾖηγαὶ τω» ἕπτα αγγέλων. 

ΧΥΙ. ΚΑΙ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ γαοῦ, λεγούσης τοῖς 1 
ο. Ὁ 3 - σας, , αι , Ν - , » - - 
ἕπτα αγγέλοις Ίπάγετε καὶ ἐκχέατε τας ἑπτὰ φιαλας του Φυμου τοῦ 

. ” .. Ἱ - 3 - ς - , 

{ Ἐκοα. 9.9,10, Θ)εοῦ εἰς τὴν γῆν /. "Καὶ ἀπηλθεν ὃ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην 3 
συρτα 13. 14, 16 3 -» . . ” Ξ ’ / .) , 1 

;αυτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὀν καὶ πογηρὀν εἰς τοὺς 
3 9 [ .. : Ἡ ’ . .. 9 ῃ υ κ. η) - 3 ’ 

αν οϱωπους τους εχογτας το χαρυγμα του ηοιο και τους τ ειΧΟ2}ν 

32 » » 

---- 7.17, αυτου προσκυγουγτᾶς. 
. 

καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην 8 
3 ο η ᾽ , Ξ π 3 τ ς ον ο Δ .ω 

αυτοῦ εις την ὤαλασσαν ' καὶ ἐγένετο αἷμα ως γεκρου᾿ καὶ πᾶσα 
3 ας ] 3 , : ώ » , 

ψυχη Γζῶσα απέθανεν ἐν τη ὁαλασσῃ. Καὶ [ὸ] τρίτος ἄγγελος 4 
, υ 3 -” ο) ο) 4 

ἐξέχεε τὴν φιάλην αυτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν 
ς ; τ 

Βυρτα1.4,8. ὕδατων καὶ ἐγένετο αἷμα. 
α4. 8 

1. 17. 

τι Μαιι. 9.84. ταῦτα ἔκρινας. 

π Βωγτα 9. 19. 
8 15. ὃ. 

υ) 3 ’ . 

Ἰ Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων ὅ 
/ ὃ ῃ ’ - ς 28 Αι ας ” . ὁ τα Π] 

λέγοντος «ἀἶκαιος | Κύριε] εἰ, ο ὦν καὶ ο ήν, |καὶ] ο Όσιος, οτι 

Ὢ ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα ϐ 
3 ω η ϱ κ» ’ ’ ; ϱω 

αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν' ἄξιοι [γάρ] εἰσιί " Καὶ ἤκουσα [ἆλλου ἐκ] τοῦ ἸΊ 
/ ς ς / 3 

Φυσιαστηρίου λέγοντος Ναὶ, Κύριε ὃ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, αληθιαὶ 

ϐ6. καθαρὸν καὶ λαμπρόν.] Ναπε]γ, α5 ἴἶιοςο νο 
Ῥαά ραγίῆοά {Πεπηςε]νες ννετο αοουδίοπιε {ο 4ο. 
90 α:. Ῥο]]αςκ 1. 25. τὸ δὲ προσιέναι --- ὑπὸ νεουργῷ 
στολῃ. ὑπὸ νεοπλυνεῖ ἐσθῆτι. 

6---.δ. Τ]ιε δρυοπ απφεἰ οοπιῖπς ΓοτίἉ [τοπη ἴΠε 
{αθετπασ]ε οῇ «οά ἵπ ο {επιρ]α, 5πον/εά ἰαί 
Όιοςε ]αάσπιεηπίς νγοι]ά Ῥο οχεοιίθ οη ἴΠε 6πΠε- 
πιο οῇ (πε ΟἨΗΤΟΠ, Ἱπ ΠΙΕΤΟΥ {ο {Πο Ρθορ]ο οῇ 
άοἀ5 νν]]]ε {ἶχ ννλ]ία οἰοίμίπς απἆ σο]άεηῃ σἰτά]ες, 
νγοτη ὮΥ {Ἴχοβο πη]η]κίοτς οῇ γ6ησραηοθ, τεργεδεηίεἆ 
Εινεῖτ Ἠο]ίηεςς, απά (πα τἰσμίεοιςπεδς απἀ οχοε]- 
18ΠΟΥ ΟΠ {Ίος αν/[α] ἀἱερεηδαίίοης. Ἴιο υπο 
ετεαίιγο, απ εππρ]θίῃ ΟΡ {ο (1ο8ρε] πιπΙςίτΥ, 
σινίηρ ἴἶα νἱα]ς {ο ἴΠα απροα]ς, Ἱππρ]ῖεά (λαί {πα 
ΡτοασΠίησ οῇ να ἱταίἩ ννοι]ά ϱο ἰηβίγαππθπία| ἵη 
Ὀτίηρίησ {ο ]αάσπιθηίς, ννπίο]Ὦ ννογο ΥΥΓΙίΘΠ, ΠΡΟοΠ 
απί]-οἨτ]δίαπ. ΟΡΡΟΒΘΙΑ: απά {ο {ειπρ]ο Ὀοῖπσ 
Π]]οά νι] επιο]καο, ϱποννοά {ο ἀατ]κποςς οῇ {ποςο 
ἀἱδρεηραίίοη8; απά {πα Ἠοσττος, ννμ]ο]ι ννου]ά εη- 
νο]ορ ἴἶο επεπιοβ οὗ Οοἆ, νΥ]]δί ἴΠαςα Ρ]ασιςς 
Ἠνεγθ εχεου{ἶῃπσ. (Βσοίί.) 

ΧΥΠ. Ύγο Ἰανο Ἰοτο ἀθεοτιραά {Πε Ρρουτῖησ οί 
ΟΓ {1 6ονθη γ]α]ς, οἨ ννλίσἩ ἴπο ορΙπίοης οῇ Οοπι- 
ΠΙΘΠ{Π{ΟΤΡ 3Το ΥΘΤΥ ναοί, Ρα Βρ. Νοενίοπ)8 
γ]ονν 56οπης {ο 6 {ιο Ῥορί {οαπάεἆ --- Ῥοσπιςο {6 
Πποβέ ΒΟΡΟΓ, --- παΠΙΙΥ, Εἶναί «ας {ο (γιίπιροίς ννογο 
ΒΟ ΠΙΑΠΥ είορθ απἀ ἀἆοστοο» οῇ ία τηῖπ οῇ (ο 
Ῥοπιαῃ Ἠπηρίτας 8ο ατο {19 να] οῇ 1ο γαίπ οῇ {ο 
Βοιπαπ Οτο]. Ώθο π]δο Ώοσῃ Μ/οοάποιςθ απἀ 
Μτ. Βοοιί. ἵ απι, Ἰονονος, ταί]ογ Ἰπο]ίηοὰ {ο 
πστος ΥΕ Ῥγοῦ. Τμοο, ναί (πεβο Ρ]αριος ο 1ο 
υἱαίε 86οπι {ο Ὦδ ποίλμίπσ πποτο {Παπ α τορθ/1{1οή 
οἳ, απά ραγί]γ α «ρρίεπιεπέ {ο {ποβ6. 

1. ἐκχέατε.] ΕΥ πο ρουτῖηρ οί οῇ {Ίιοςο νἷα]ς, 
ΡΏοθσπ Ἡοδλβούςς απά Ῥτ, Βυτίοη απάθγείαπά σετι- 

εγαἰῖη νε ραπἰσπππεηίς ΙπΠἰοίεᾶ προῃ {νε θπεπηίεβ 
απά Ρεγεεοιίογς οΡ (ο Οτοῃ. 

2. ἐγένετο ἕλκος κακὸν, ἃο.] ἸΜεαπίης {μαί {1 
οα]απηίγ ν]] τοδεπιθ]ο {παί Ιπβιοίεὰ ον Ἐσγρί, 
45 τοσοτάεά Ιπ Εχοά. Ικ. ὃ--- 11. εε αἱ5ο Ώοι, 
Χχνλ]. ὁδ. 

9. καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκ.] Βιπι]. Εχοά. νΙ. 18 
-- ο]. ἜΤε νἰείοπ (45 ΔΡΡ. Νεννο. αΥβ) Ροτίεπάς 
στεαί ο[δίοπ οΓ Ῥ]ουά, απά ἀθείτασίίοη. ΄ Ταπ 
απαπα (84ὖ5 Ηοείης,) 5ἱί οΓΙοΓθ εἰ ἴαρο οαάαγδταπη 
ἱη[οδίΗπῃ ο58εί πιαΓθ.’) 

4. πηγὰς τῶν ὑδ.] Ὑναϊετ-ερτίπσς οτ Γουπίαϊης 
Ί]ιε οχργοδδίοη Ο6ΟΙΙΤ8 αἱ5ο αἱ νΙ]. 17. χχὶ. 6. 1 οἶνη 
ἵν. 14. παπά δομ. Θοο, ὨίαΙ. ΠΠ. 20: Όαΐ τατε]χ 
εἱ5αινποΓθ. 

ῦ. ἀγγέλου τῶν ὑδ.] Έτοπα {ηαε Βαυρ]ηῖσα] υντ]ίοτ 
(5εε Ῥομοείίσ. Ἠογ. Ηεῦτ.) Ιέ αρρθατς ἰλαί {πα 
ύεν/ς Ὕνθγο αοοδίοπ]εά {ο αβείση {ο 6ΥΘΙΥ ρατί ο 
ογθα(ίοη 1ΐ5 Ρεοι]]αγ απΠρε]. "Ότι ταῦτα ἔκρινας, 
««ῶοσαυμςα ἴποι ἸἨαςί (πας οχεουίεά Ἰαάσπιεηί,) 
Δίκαιος ---"Όσιος 15 ΝεΙ] τεπάετεά Ὦγ Ἀεννο, “ ]αδί 
ατί ἴποι ---ἴπο Βείΐπσ ἰλαί 19 απά ναί ννας, ἴἨθ 
ΗοΙγ Οπο.” 

6. αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν] Ἱ. 6. “«ἴ]νοι Ἠακίέ οΥ- 
ἀαϊπαά επαί (Π6Υ 5Πα]] ανα οπουσ] ο) εαξ ννμίοἩ 
Ώου 5ο ππαο]ι Ἰονοά.”. 3ο Ωπθθῃ Τοπηγγίς, αῇίοτ 
ἀο[οαίίπσ απά ἰ(πκίης Ρτίδοπογ Ογτας, ογτάσογας Πἱ8 
Ἰοαά {ο Ὀο οί ο απά {Ἡτοννη Ιπίο α νοςςο] ΡΙ]] οϐ 
Ἠάππαπ. Ῥ]ους, ΥΠ {πο ννογάς: ἔ βα11ςςν {ηγεο]ῇ 
νο Ῥ]ουά ἴποι (γείεᾶςί αβιοτ.”. ἜΤ]ιο 5απ1θ 
βσιτο οἳ αγίπᾳϊῖπσ [ος φ]οάαίισ Ἶ, ἵ Ροππά ποῖ 
οπ]γ ἵπ {πο Ῥτορ]είς οὗ ιο Ο. 'Ἔ., Ῥαῖ ἵπ ἴλα 
Οαρεῖσαὶ τ]ίοις. 39 ἈορἩ. Ἐ]θοί. Ἴ86. τοὺμὸν. 
ἐκπίνουσ᾽ ἀεὶ Ψυχῆς ἄκρατον αἷμα. 366 18ο «)οβορ]ι 
Ρ. 1908. Ἠιά». 
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ὶ ὁ τέ ἔγγελος ἐξέ ὺν φιάλην Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐξέχεε την φιάλη 
.) ή .] ς ἤ 2 - .) 3 ’ 

αυτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον ' καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυµατίσαι τοὺς ἄνθρωπους ἐν 

9 πυρί. Ὁ 
’ -” / ν ” / 

καὶ ἐκαυματίσθησαν οἵ ἄνθρωποι καῦμα µέχα, καὶ ἐβλασφη- Ἡ. ο Ιπίτα τοτ, 11, 

| », - - . ’ β Β ᾽ υ ’ 

µησαν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τας πληγας ταυ- 
. ν 3 Π » 3 “5 

τας καὶ οὐ µετενοησαν, δοῦναι αυτῳ δόξαν. 
.Ἡ ς ’ »/ χο /’ ) ’ ὧ ιο "σι ᾽ / 

10. Καὶ |ο] πέμπτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αυτοῦ ἐπὶ τον ὢρονον 
. 9 ῃ . λ λα ς ) / 3 ΝΤ ΝΝ ; . ιά ην 0 

του ηριου ται ΕΥ ε2 ετο 1 βασι .εία ανυντου εσκοτωμµε! παι ἕαασσω κ 

η ’ μι Β ο , νέα Π Ν ᾽ » 
1] τας γλωσσας αυτων ἐκ του πόνου, και ἐ λἸασφημησαν τον Θεον του 

2 ” -” ’ 3 - ” ς - 3 ο” ῷ 9 2 

ούρανου ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αυτων ' καὶ οὐ μετὲ- 
΄ - 2 » 

19 νοησᾶαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. Καὺ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην 
2 - πα ᾽ υ ᾽ Π ᾽ 2 ’ . 9 5 ’ 9 | 

αντου επι τον ποτοµον τον μεγαν τον Γυφροατην και ΕΞΊΘαΥ 11 το 

- Π 5 - ς ς . Π -” 3 4 3 1 

ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθη η ὀδὸς τῶν βασιλέων τῶν απο” ἄνατολων 
Ῥ Ῥαρτα 12.9. ς 9 . ' ’ ” ’ 9 - ’ 

13 ἡλίου. Ἑ Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόὀµατος τοῦ ὃδράκοντος, καὶ ἐκ του στο- πιο: οὐ. 
-” ω ’ - ΄ ’ 

µατος τοῦ Φηρίου, καὺ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφητου πνεύματα 
ὅ 20. 10. 

λιήρ ς , 3 ἐὰν Ν , , στ 
14 τρία ἀκάθαρτα, Ἐ ὥς βάτραχοι (εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιµονων ποιουντα ο, αιε, 3. αν 

Γμα]κο 19. 89. 
σημεῖα,) ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βῥασιλεῖς τῆς [γῆς καὶ τῆς] οἴκουμένης 1 Όλες ἐν5 

ϱ πει. ᾱ. 8 

ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ημέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης 2 Ρει. 3. 10. 
- ” ” ’ 

16 του Θεου του παντοκρατορος. 
” υ] 3 -- Π .] ] - 

ὁ 7ρηγορών καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῃ, 

5αρτα 2. 10. 
4 19. 18. τ 3 να ” ς ’ . ὁ 

(5 Ιδοὺ, ἔρχομαι ὡς κλέπτης µακαριος Ἱμμω ιτ. µ, 
ν ἃ 19. 19, 20. 

πάν 20.9. 
τ Μαι. 4. 44. 

Π ) 3 [, 3 .... 9 ’ 3 4 3 4 ’ [,α]κο 12, 39. 

16 ῥλέπωσι την ἄσχημοσυνην αυτου ) καὶ συνηγαγεν αυτους εις τον τοπο» δε 

11 τὸν καλούμενον “Εῤραϊοτὺ "αρμαγεδών. 
’ ν 3 . 

ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἃ 
3 π ο υ) ο” 3 -π 3 ᾽ υ) ῥ ’ . Π / 

18 ἀπὸ τοῦ νγαοῦ του οὐρανοὺ ἄπο του ὤρονου λέγουσα  Τεγονε: 

Οοἑ. δ. 8, 
1 Τὴ68ς. 6. 2. 
2 Ρει. ὃ. 10. 
8αΡρτα ὃ. 8, 4,18. 

Καὶ ὃ ἕβδομος [ὤγγελος ] 
ο ο.» ι , 

ἐπὶ τὸν αέρα καὶ ἐξῆλδε φωνή µεγάλη 5 Ιππα 21. 6. 
ι Καὶ Ερμα 4. 5. 

, 3 η ’ ή 

ἐγένοντο Ἱ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ, καὶ σεισμὀς ἐγένετο μέγας. 

10. ἐγένετο ἡ βασιλεία α. ἐσκ.] Έπει! Ῥοετί 
οπιπῖς βρ]επάος, εί δρἱ55ίς ἰεπευτίς ορνο]νεραίατ, 
ἐγένετο ἡ βασιλ. α. ἐσκοτ., ἷὰ ααοά ρεςεῖπα] ογαί οπ]- 
ηἰΒ, τά. 8αρτα αἆ ο. θ. 12 ---- 15. ὃ. 12. ΒΠεδρίοίίαχ 
ααἴεπι αἆ {επεῦτας, ας ϕσγρίαπι οοςρῃηβςε Ι6- 
συπίατ, Εχοά. 10. 21. (Πείητ,) Θεε πιΥ Νοίε οἨη 
Αοΐς γ!. 24. Καὶ ἐμασσῶντο τὰς γλ. Α Ιἱνειγ απἀ 
ὀταρ]ίο ἀεβοτὶρίίοπ ο{ ἀεερεταίε απά ταβίὰ ΓατΥγ. 

12. ἵνα ἑτοιμασθῃ --- ἡλίου.] Τε Επαρηταίες ἴ8 
Ώπο στοαί παίητα] Ῥαττίες {ο Ῥγτία απἀ Ῥαἱεείίπε, 
ασαϊηδί απΥγ Ἠοβί]]ο αίίασ]κ5 {Γοπι ἔπθ πιοτθ Εαδίθγη 
οουπίτίες οῇ Ῥεγδία απἀ οίῃειβ. 

19. τοῦ ψευδοπ.] Τηε θηρίο ἀεβοτῖρεά αἱ χΙΠ]. 
11 ---17. "Ως βάτραχοι. ἜΤπεςε βθ6απι {ο ἀθβίσπαίθ 
Ῥοςοης {1156ΙΥ Ργεἰεπάϊῖπσ {ο ΠΠΙΓάΟΙΘΒ, απά οἶιαΓ- 
αοίετιτεὰ ΡΥ ναίη-σ]ογγ απἀ Ιπιραάεηςσθ. 3ο9 ΑΓ- 
{επιίά. Π. 16. οἴίεά ΡΥ Ηείηγ. βάτραχοι ἄνδρας γόητας 
καὶ βωμολόχους προσηµαίνουσι. 

14. εἰς τὸν πόλεμον ---μεγάλης.] Τηο {111 5εη5ο 
18, ΄«{ο ρο οαῖ {ο γνατ, 9η ία στεαί ἆαγ [ο οοπιραί] 
αραϊηςί Α]πιϊσηίγ ἄοά.” 

15. ἰδοὺ, ἔρχομαι ὡς κλέπτης --- αὐτοῦ.] ἜΤ]ε Ρτε- 
ἀϊοίϊοη5 ατο Ὠθτθ 5Ἱδρεπάεᾶ, ἵπ οτἀετ {ο Ιποι]σοαίθ 
ἃ αυ]ίαῦ]ε απἀ υψεϊσΏίγ αἀπιοπ]οἨ, τοπιϊπάϊησ 
Ώιοβα Ὕποπα Ιέ οοποθγπεά, --- απἀ, ἵπ 8οΠ1θ6 Π]θαξ- 
πτο, αἲὶ οίμετς, --- ίπαί, ἵπ ἀπιες οῇ 5αο στθαί 
{οπιρίαίίοη, ἴ]ε Ρτο[εβςεἀ 5εγναηίθ οῇ ΟΠγίςί ατα 
σα]]εά προῃ {ο Ὀ6 πιοτθ {Παπ οτάἰπαγΙ]γ γγυαίοη/βα! 
(ος υναίομῖησ ἵ5 {πεῖγ ἀπίγ, απἀ Ῥγαγεγ {]αίγ 
ωΡ, εχκρεοίίπρ Πὶ5 5οοοπά οοπηίηςσ; έἶαί ἴΊ16γ 
πΙΥ Ὃο {ουαπά ἵπ {Πο σατπιεηί οῇ βα]ναίίοῃπ, απά 
ποῖ ὃ6 εατρτίςεἆ πακεἆ, 48 αρορίαίθΒ ο Ἠγροοτίίας, 
απά 5ο Ῥο Ραί {ο 5Παπιθ ὮΥ τε]εοίίοῃ. ὮΘ6ε Ἰμικο 

χΙὶ, 99. οοπιρατεᾶ ψΨΙί Τ Τη6ες. ν. 2. 2 Ῥοεΐ. Π1. 10. 
8ἱ5ο Μα(ίΠ. χσὶν. 60. καν. 19. ᾖΒί,. ἆομη 8θεπιθ 
Ἠθτθ {ο ανα Ἠαά ἵπ πιϊπά (οθπ. Ιχ. 22, πετο 
Λαιπ]]α απά ΘΥΠΙΠΙ. ΓεΠάεΓ: εἶδε τὴν ἀσχημοσύνην τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ, απᾶά Ηεῦ. Π. 16. 6οππρ. αἰδο ΕΠ. ΙΧ. 
25. Τ]ο ιςααΙ Ρργορ]είϊσα] ΓΟΓΠΙΙΙα λέγει ὃ Κυριος 
6 Ἠ6γο οπη]{ίεά, ἄ5 645Υ {ο Ῥ6 ευρρ]ίεά. 

16. ᾽Αρμαγεδών.] ΤΠϊδ Ἠα5 Ῥεεῃ ναγίοιδΙγ Ἱῃ- 
ἰθτρτείοά; οεἰίπογ ΄΄ λα πιομπίαύι οἳ Μεσιάἀο,” 
1111, ἀεποίίηπσ, βσιτα(Ινε]γ, ἴἶε πιοπηίαϊη οί 
ἀθδίταςσίίοἩ, η α[λαξίοη {ο {Πο ρτοαί εΙαασηίετ 
ἴπετε (9 πάς. ν. 19. 2 Γῑπσθ αχ], 29.)5 ος “ 1ο 
ἀτγ πιοιπίαϊποις ἰγαοί,” 5ο] ἃ5 {Π9 εν 5αρ- 
Ροβεά {ο Ρε {ο αροάθε ος ἀθΙπομβ. 

17. ἐπὶ τὸν ἀέρα] ας ἴπο 5θαί ο ἴπο ἀοπιίπίοη οῇ 
Ώιο Ὠον!], οα]εά ἵπ ΕΡΗ. Π]. 2. ὃ ἄρχων τῆς ἔξου- 
σίας τοῦ ἀερός. 

--- γέγονε] “΄ αοίαπι οί, Γαί τος. Απ ανα] 
Παί [τοπι Ἠίϊπι νΠο “«8ρακε, απά 16 ναδ ἆοπο; 
νο οοπηππαπάθἁ, απά 1έ 5ίοοᾶ {αρ 8. σαχ]. 
9. “ Πετο (οὔδεινος Ῥτοῦ, Τεε) πα ομαίπ οἱ 
Ῥατγέϊομίαν ΡΤΟΡΏΘΟΥ οπά5. Τ]ε ρατροεος οῇ ἄοά 
γοσαγάϊης Πΐς ΟἨπτο] απά ἐ]θ Πεαίπθη αγο ποὺν α]] 
(α]β]]εά (5εασ. 6, 7. χὶ. 15. ανι. ΙΤ. Ώαη. ν. Τ.), 
Όιε Γ1]] πιο οὗ ΤΗΕ ΕΝΡ ἶ5 οοππθ. Τε τεπιπαηί 
ο{ Ίβγας! ας Ῥδεηῃ 5εα]οά; ἵππαπεταρ]α πιυ]]- 
ἰαάες οιέ ο{ ΑΤ/Τ, ΝΑΤΙΟΝ5 Ἠανο Ῥεεπ αἀάεά {ο 
νο Οτο (ν]. 5-11.) 1 να Ἠεανεης Ἰαὰ τθ- 
οεϊνοά ΟἨγῖσέ, απ] (πίς σ]οτίοις ταδε {α{ήοη οῇ 
Ἰο5έ πιαπ Ἰιαὰ (α]1γ ἴακεηπ Ῥίασςε (Αοίς ΠΠ. 21.) 
απά πονν (ν. 15.) Ὦε οοπιθ5 α5 α {Πίεί, ππά ἆθ- 
ίΓοΥΘ Ἠϊθ αἀνεγεατίες, Ροίι εν απά Πεαίπεπ 
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τ 2 να νι Λι ἂν ιά λα ο νά λ . 
οιος ουκ εγεγετο αφ ου οι ανθρωποι ἐΥΣΥΟ7ΤΟ επι της γης τη ικοντος 

᾽ ϱ/ , 

σοι ο 1) ἵ6 σεισμὸς οὕτω μέγας. 
5ωρτα 14. 8, 10, 
ἱπίτα 18. 5. 

" Καὶ ἐγένετο ἤ πόλις ἡ µεγάλη εἰς τρἰα µέρη ' 19 

καὶ αἵ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσον καὶ Ἠαβυλὼν ἤ µεγάλη ἐμνήσθη 
’ ” - - πι 8ὰ . ’ ” , -” - - 

ἐνωπιον τοῦ Θεοῦ, δοῦναι αυτη το ποτηριον του οἴνου του Φυμου τῆς 
- 3 - ” .. ’ Δ », 3 κα - 

αδυρταθ.Ἡ. ὄργης αὐτοῦ. 3" Καὶ πᾶσα νήσος ἔφυγε, καὶ Όρη οὐχ εὑρέθησαν ' 90 
5 - 3 - 9 

πο 7 καὶ χάλαζα µεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ 3ἱ 

τοὺς ἀνθρώπους' καὶ ἐβλασφήμησαν οὗ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς 

πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι µεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. 
γἼοτ, 5ἱ. 18. 
ΝαΝ. 8. 4. 

ΧγΠ. 5 τ Β » ς Ν 3 , 9 3. 4 3 
{κάΙ ηλθεν εἷς ἐκ των ἕπτα αγγέλων των ἐχόντων τας 1 

» 3 αν ’ πα - » μ ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε µετ ἐμοῦ, λέγων [μοι] 4εὔρο, δείξω σοι τὸ 

κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης, τῆς καθ ηµένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν ' 
8 16. 51. 7. 
βΏρτα 14.8. 
Ἱη[τα 18. 8. 
Ὁ Βυρτα 19, 1. 
πίτα νετ, 7, 8. 

ε ν ος «ῴ ν ῦ "μεθ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ ῥασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεῦύσθησαν οἳ κατοικοῦντες 9 
ο » ο” Ἀ΄ ο ” 1 π ο] 9 

τὸ γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αυτης οἱ κατοικοῦντες την γην. Καὶ 

ἀπήνεγκέ µε εἰς ἔρημον ἐν πνεύµατι καὶ εἶδον γυναῖκα καθηµένην 

ἐπὶ «ΦΔηρίον κόκκινον, γέµον ὀνομάτων ῥλασφημίας, ἔχον κεφαλᾶς ἑπτὰ 

οἶα[α 18.16. καὶ κέρατα δέκα. "Καὶ ἤ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη ἃ πορφύρουν» καὶ 4 

κοκκίνον καὶ κεχρυσωµένη χρυσῷ καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ µαργαρίταις, 

ἔχουσα χρυσοῦν ποτήριον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ 
4 9 Τ1ομε. 9. Ἰ. ἅ 

ὄνομα γεγραμµένον ᾿ 

απά Ἠΐς Κἰησάοπα, ννμίο] ἵδ {ο Ἰαδί {ο 6Υες, 
5 ΕτπιΙγ εδία]ἰκ]οά. 

19. ἐμνήσθη] “« νναβ τεπιεπιρεγεά [Γοτ νΙςιίαίῖοῃ 
απά ρυπίδΗππεπ{].”. Ἀθο χνΠ]. ὔ. απά ὃ 1 ομπ 10. 

320. πᾶσα νῆσος --- χάλαξζα--- ὡςταλ.] ἨΗγρετΏο]- 
Ίσα] εχρτοβείοης, Ὀηί ἀεποίίῃπσ {πε ργεαίπεςς ο{ 
ὤμεβα Ὠ]νίπε ]αάσπιεηίς. 

ΧΥΠ. ΤΗϊ απά λα ποχί ΟΠαρίετ 86εἵη α ο0Π- 
Ππιαίίοη οϐ ἴπο Ρτορῃοίίο ἀεβοτίρίίοη οϐ τι 
ενεηίθ αΠάθί ἴ]ο 5ονοπίἩ νἷαὶ; Ὀα{ ἴ]λεγ πιαΥ Ὦθ 
ἃ Κἱπά οῇ τεσαρΙ(α]αίίοπ, οΓ νν]αί οοΠοθΓης “έ {ιο 
Ἱαάσπιεηπί οῇ ία στοαί νν]ηογθ {]αί βἰΠίΘθίΠ αροῃ 
ΠΙΔΠΥ Υναΐθις,) υΥμΙοἩ Ἱαάσπιεηί πιϊσηί ὢο {ο ἰακε 
Ρ]ασθ ΡτενΙοιΒΙγ. (Πο]άεῃ.) Μπ. Βοοίί οοηςίἆσγς 
Ώμς ΟΠαρίεγ ας ρατεηί]α(ἶσα] ἵηπ {πο «οµΓ96 ο6 ἴ]ιο 
ΓΟΡΊΘΟΥ; ἴο 8Ώονν ναί Ὕνας πιθαπί Ὦγ στεπί 
αΏγ]οἩ, γη] να ἴο ο ἀοδίογαά. Ίπ 

γιευν Ῥτοί. Τ,οο οοἱποΙάθβ; οοπιρατίησ α- ἰπιί]αγ 
τεσαρ](μ]αίίοι, {ο Παδίταίίοη, π Όαπ. ΟΗ. χὶ, 
Ἠε ἆοθβ ποί, Πον/θνετ, νν πιοςί οίνου ΟΟΠΙΠΙΘΙ- 
{α10Γ8, οοηφίἀετ [α)ήίοπ ἴο ἀεείσηαίο 1ο ογοαί 
Ἐγεδ/εΥι ΠρΟΦΙΑΔΥ, ῬορετΥ : πείί]ογ ἆοος ης, νν {η 
πιοδί Ἐοτοίση (οπιπιοπίαίοτς, ἴακο 1 το τοσα 
Ὠιο ἨἘοππαπ Εππρίτο οΠΙΥ; Ῥιαί ἨΗθαίπεη Ἐοππο, 
οοηβίἀετεά Ὀοί] ἵπ 15 ροµ ίσα] απά το]σῖοις 
οΠαταοίθτ. Απά ἰῖς Ίνα απάστγία]κες {ο Ῥτονο αἱ 
Ίαγσε, νυν] οοηβἰάσταῦ]α αγ αἱ Ἰθαδί, 1 ποί 
ΒΙΟΟΘΡΒΑΒ. 

1. καθηµένης ἐπὶ τῶν ὑδ. τῶν πολλ.] ἜΤ]α 5οηξο 
Β6ΕΙΗΒ {ο Ῥο,΄ αἱ οἱ ΠθαΓ ΠΙΟ] νναίοτ,’) 48 οῇ {ια 
8εα, ΟΙ α πσΗ{γ τίνετ, Ἰἶκοα νο Ελρηταίθς. ἜΤ]α 
οχργοβδίοη 18 ἀετίνοά {τοπ «θγοπῃ, 1. 12, ννετα 
Ῥαῦγ]οπ 18 40 ἀεδοτίρεά. ΕΥ 8 απο προῃ 
ΠΙάΠΥ Ἰδαίεγα, Ἠονδνοτ, βου]ά «6οπι, {γοπι {ο 
πηρε] ονπ οχρ]απαίίοη αἱ ν. 16, ἰο Όο πιθαπί 
τη]]ηρ ΟΝΕΓ ΠΠΑΠΥ Ρθορ]θ8 απἀ παίίοη8; απά ναι, 
1{ αρρεατε, 45 ἀετινθοά [ποπ {ο ροννατ απά ἵη- 
Ώιεπος οΥ6Γ ΠΙΣΠΥ ΠΔΙΙΟΠΒ, Νίο] πο οοπηπιαη- 

τὰ ἀκάθαρτα τὴς πορνείας αὐτῆς ̓ 

Ἰήυστήριο/{ ΒάΡΤΑΙΩΝ Ἡ ΠΜΕΓΙΙΗΠ Ἡ 

4 ἃ. τε ν ) ’ 3 αν 
και ἐπι το µετωπον αυτης δ 

Ίηπσ ςΙἰπαίίοη οἱ Βαῦγ]οη, α5 {ο (τεαί Επιροτίαπι 
οί ια Ἐαξί, ννοι]ἀ ρῖνε πετ. 

2. μεθ’ ἧς ἐπόρν.] 1. 6. Ἱπηϊίαίεά Ἠετ Γοτη]οαίϊοπ 
οἱ αρ]τ]ίια] αἀυ]ίετΥ. ΒΥ με οἳ κατοικ. τὴν γῆν 
8θεπῃ {ο 6 πιεαπἰ {ηο5θ ῬθΓ5οΠΒ, ΟΓ αἰ] παίῖομα, 
ννηοπα {ης οΟΠΊπηετος οἱ ἴῑα ποτ] Ὀτουισηί 1π 
στοαί ΠΙΤΩΡΘΙς. Τ]αί ἵπεςε ε]ιοι]ά Ὀο Ιπίοχ]σαίεά 
απά πιαάάθηθά γη Ἠετ βατίους Ιάο]αίτίες, νναβ 
ίο ωο εχρεοίεἀ. Τ]ηε Ιπιαφετγ ἶ5 ἀετίγεὰ {τοπα 
/ετεπι. Π. Τ. 
, ἐν πνείµατι] 5ο]]. ὄντα. ἘτοΓ. Τ,εε ἴίακες ἰῃο 

ἀεβοτίρίϊοπ Ἰθγο {ο ἀεὶσηαίο τερα] ΡοΠηΡ, αἱ ἴηε 
βαπηθ ἴἶπιο {εσπηῖησ ΥΝΙ{] λα ἀοοίτίηες οἱ 6τΓος 
απά τοβὶκίαηος {ο ἴπε ἴταο (οά. ΒΥ πε 5ευοπ 
)ιραςῖ απ. {ετι ιο”. 6 απἀθτείαπάς στεαί ννἰδάοπι 
απά Ῥοννογ. 6ο χ. ὁ. Τη ν. 4. (11ο αἀά8) νε 
Ίαγε ἴ]α ννθα]{] απά αὈοπιπαίΙοη ο ἰΠῖς είἰπία 
5γιηὐο]ἰοα]]1γ ἀερίοίεά; απά ΤΠ ν. ὔ. 15 ολαταςίετ 
9 5ο σἶνθη, 5 {ο Ίεανε πο ἀοιοί ἰμαῖ {με στεαί 
1ἱεαά οἱ Ιἀο]αίτγ 19 πιεαπίς απά αἲ ν. 6 6 Ίηβα- 
ἠαίε τασθ οβ {5 κίαΐο αραϊηςί Ολγ]ςί5 Γοἱ1ουνετ8 
16 Ιηήπηαίθά. 

4. τὰ ἀκάθαρτα τῆς] Τη οοπΙπποπ τεπάῖησ 
ἀκαθάρτητος τῆς ἵδ οἱ εοατοθΙγ αΠΥ πιαπιθοτὶρί 
απἰποΓίγ, απά Ιπάεοά ἶδ οοΠίτατΥ {ο απΠπ]οσΥ: 
ννἨῖ]ο {μα αἀοριεά τεαάϊπα, ο ο οἴμετ Παπά, 
ο οπάς αραϊηςί ρταπιπιαί]σα] οοπηιδέγοἰίοπι. 390 ἴ]αῖ 
Ώιοτο 15 οη]γ α ομοῖσο οῇ ἀΠου]ήες. Τπ 5ο] α 
σαβο, ἴἶα αα{λοπίν ο) Μ35. Ἠας Ρεου]ίαγ νγε]σηέ: 
Ονοισ] 1η {νο Ρτεςοη{ ΙηΣίαηπσς Ἰ 5υδρεοί {λαί αἱ] 
Όιο οορίθΒ ατα ΝΤΟΠσ: απά ἴπυς ἴα Γοτίμοοπηίης 
ποθνν οο]]αίίοης οῇ 3ο[ο]ζ ννη] Όο πιοδί αεεερίαρ]θ. 
Τ]ο (τας τοαᾶῖηρ [ Ὀε]ίονο ἴο ὢθ τῶν ἀκαθάρτων, 
ενα Ἱπιρυτίήος.) 

δ. ἐπὶ τὸ µέτωπον --- γεγρ.] Αβίετ ἴἶε οιβίοπα οΓ 
Ἰατ]οίς, {ο Ἠανο (]λοίτ παπηθ ννγ]ίεπ οη {μεὶτ {οτθ- 
Ἰεαά. 

--- μυστήριον.] Τι 19 Ἰηφί]γ οὐεετνεά Ὦγ Ἠεῖητ, 
Οναί 15 19 ποί α Ρατί οῇ ο Ἰηκοπρίίοη, Ῥαί 18 
βαἱά ὮΥγ αρροδἰίοῦ} απά {96 {ο ὂε ουπείταθά, ἵπ 



ΕΕΥΕΙ,ΑΤΙΟΝ 6ΗΠΑΡ. ΧΥΠ. --- 16. 

ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ Κάϊἲ ΤΝ 

6 ΓΗΣ. 
ο Δ σ ᾿ -” ’ 3 - ς’ - ς , 

Καὶ εἰἶδον τὴν γυναῖκα µεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν αγίων 

οσο 

Ρ4ΕΡ4ΤΓΜΗΙΤΩΝ ΤΗΣ 

ε ἵηίτα 18, 94. 

α.κ., . ϱ/’ ν ΄ 3 ” Δ ” ’ 3 ᾽ ἃ 

καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ιησοῦ. καὶ ἐθαύμασα, ἰδὼν αυτην, 

Φαὔμα μέγα. 
Ἅ. ϱ ς 9 ν ’ αά ωὰ 

Ἰ Καὶ εἶπέ µοι ὃ ἄγγελος' «4ιατί ἐθαύμασας; ἐγώ σοι ἐρῶ τὸ µυ- 
- .. - 3 ” Π 

στήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ Θηρίου τοῦ ῥαστάζοντος αὐτὴν, τοῦ ἔχοντος 
ν 4 3 τὴ 2 

8 τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. { Θηρΐον, ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ (Εαοὰ. 38. ϐ9, 
"Λι. 4. 8. 

βαρτα 8. δ. 3/ ω Ν .. 32 / 3 ος 20 / Ν 3 3 [ ς ῃ 
εστι ᾿ και μέλλει αναβαίνειν ἐκ της ἆῤυσσου, και εις απωλειαν υπαγειν. κ 18.1, 8,8, 10, 

’ α ε] 

Καὶ Φαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ 
« Ὅ - 3 . ν πίτα 20, 12 

της 7ης, ων ουὐ 7ἐεγραπται τα ἃ οἱ. 27. 

 οάἄ ὑμΆ. ω η - ι υ. ᾿ νε ’ ἂ ’ 

ὀνόαατα ἐπὶ το βιῤλίον της ζωης ἄπο καταβολης κὀσµου, "' ῥλεποντων 
«/ 3 , τ ς 

9 τὸ θΘηρίον ὃ τι ἢν, καὶ οὐκ ἔστι, ᾗ καίπερ ἐστὶ, παρεσται. ὅ δε ὁ δρα 18. 1 
” [4 Π 

γοὺς ο ἔχων 
’ ο ἳ 

10 καθηται ἐπ 
ς στ Ε Δ ς 
0 εἷς ἐστὶν, ο 

Π ε ὁ ν Δ 
σοφία». αι ἕπτα κεφαλαὶ 

2 . ὅ ᾿ -” ς / 

αὐτῶν ' καὶ βασιλεῖς ἕπτα 
’ ε 5/ 

ἄλλος οὕπω ηἠλΦε, καὶ ὅταν 

” 9 Ἡ ς . 5/ ς 3 

ὄρη εἰσὶν ἑπτὰ, ὅπου ἤ γυνὴ 
3 5 ΄ 3, Ν εἰσιν. οἳ πέντε ἔπεσαν, [καὶ] 
/, 3 3 ω ” 

ἔλΦη, ολίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. 
--- ; ει. Σ ν 2 3 Ν ον » αν Ν ο » 

1] καε το Φηρίον, ο ην, και ου εστι, και αυτος ογδοός εστι, και ἐπ των 
ε) ’ ς ’ 

19 ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς απὠλειαν ὑπάγει. : ο 
α καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ ἈΌαη. Τ.90, 28. 

5ωρτα 19, 1. 
κι ΄ η [ , 3 } 

εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινε βασιλείαν οὕπω ἔλαβον, ἀλλ 
ε] ο) / ’ ” 

13 ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὤραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ Θηρίου. Οὗτοι 
Π .) ’ 4 . » 

μίαν γνώμµην ἔχουσι, καὺ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν ἑαυτῶν τῷ 
ἓ, ξ ' ω,, , 3 . . 

14 Θηρίῳ διδόασιν. | οὗτοι μετὰ τοῦ ᾿Αρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ Αρνίον 1 πι, 6. 16, 
2 ε/ , ᾽ : 

νικήσει αὐτοὺς, --Οτι Κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ ΠΒασιλεὺς βασιλέων, ---- 
βυΡρτα 16. 14. 
1ηίτα 19. 16 

Δ 5 3 .) ϱω ΔΝ ΔΝ ο. .] κι / 

καὶ οἳ µετ αὐτοῦ, κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστού. 
; Φιομει ϱ 3 κ 6 , , 

1 Ἑ Καὶ λέγει μοι Τὰ ύδατα ἃ εἶδε, οὗ ἤ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ΧΙκα. Β.Ί. 

16 ὄχλοι εἰσὶ, καὶ ἔθνη καὶ γλὠσσαι. 
᾽ νὰ. 

. Καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες, Ἐ καὶ Γαία 18.8, 
τε ) ’ 3 [ 

τὸ Φηρίον, οὗτοι µισήσουσι τὴν πόρνην, καὺ ἠρημωμένην ποιήσουσιν 
3 3 η) [ή ». ’ »ὸ 3 

αὐτὴν καὶ γυµνην, καὶ τᾶς σάρκας αὐτῆς φαγονται, καὶ αυύτην κατα- 

απ αἀ]εοίίνο 86Π88, ΜΕ ὄνομα, ἃψ Ἡ ἵὲ γ/ετθ 
ὄνομα μυστικὸν ΟΙ μυστηριῶδε. Τηθ παπῃπς ΒΑΒΥ- 
ΤΟΝ Ἰηβοτίυεά ο Ἠθγ {οτε]ιθαά ἶ5 ποί {ο Ὀε απάεῖ- 
ρίοοἀ, Ρτορεί!γ, οἱ Βαῦγ]οη 1186ἱ{, Ὀαέ μυστικῶς, 
καὶ μεταφορικῶς (Χἰ. 8.) ο{ αποίῃεΓ οΙίγ. Όη µυσγ. 
εοο Νοίο οι 2 Τ]98ς. 11, ὄ. 

ϐ. µεθύουσαν --- ἁγίων.] 3ο Ὠειί. χαχιϊ. 42. µε- 
θύσω τὰ βέλη µου ὑφ᾽ αἵματος. ἵΝΙΑΠΥ ΕΧΗΠΙΡΙΕΒ 
ο ἴἶιο ππθίαρΒος πηὶρηί αἶθο ο αἀάποςά {Γοιῃ {1 
ΟΙαθείσαἰ ντ]ίετς. 

Ἴ. τὸ µυστήριον τῆς γυναικὸς, ἄσο.] Ἱ. 6. πε Πἰά- 
ἆθπ πιοαπίπσ οουσ]εά ΙΠάΘΤ {1ο ταοργεβεπία{]οη 
ἵπ ααθείίοῃ. Τοῦ ἔχοντος --- κέρατα. Τ]ες5ε υΥοτάβ 
εἰαατ]γ ροῖπί ουί ἨΟΜΕ {ο 6 πιεαηί. 

8. οὐκ ἔστι] 1. 6. 5ηα]] 8οοη «6850 {0 09. Μέλ- 
λει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβ., ΠαΠΙΕΙΥ, ἴο πιακο ναί 
προη {ιο βαϊπίς. 6ς Ἱκ. 2. χὶ. Ἱ. Τη νοτάς 
{ο]]ουνίπσ οοπίαϊπ απ ἱππργθβδίγε πιοάς οΓ 6ΣΧΡΙΕΒΕ- 
πρ (νο γεδιέ οἳ οπαί ννατ[ατα. 

--- βλεπόντων] 5οἳ]. αὐτῶν, “« 4πεγ 5οείηρ; {ο 
ὀρώντων, (επίε, αὉφο]αίθ. ἜΤηο οοπἹπιοη τοεαάίησ 
Βλέποντες ἵ5δ α ΠΙετθ αἰεταίίοη {ος Ρ]αϊπηεββ᾽ 
βακο. 

--- Καΐπερ ἔστιν.] Ῥενεταὶ Μ58. Ἠανο καὶ πάρ- 
εσται, ΥΠΙοη 5 αἀορίεά Ὦ}Υ Ἰείς., (τιεξὺ., Μαί- 
Όναὶ, απά αἲὶ Ἐάῑίιοις αἴπος (πείγ πιο, Βυαΐ Ι 
ἀοιῦί ναί] Επί τοαά(πσ Ὦο ποί, 5 Ρτος. Τ,εο 
ΒΙΡΡΟΒΕΞ, αη αἰίεγαίίοπ {ο Τεπιουε α αἰβίειιίν 
νηι]σ]ι, Ἠούνδυετ, ἶ5 ποῖ ΥΕΓΥ ρτοαῖ, εἶποςῬ {πε οἶαιβθ 

πΙαΥ Ὦοδ τοπἀετθά, ΥΠ] Ῥτοί. Τμεα, “έ ινε Ὀθαρί 
ν/ΠΙςΏ ννας, οἵ Ἠπς5 Ῥεεη, Ὀμί οοπίέίπαθς ποί (1.9. 
ϱΠα]] ποί οοπίΙπις) αἰέλοασΏ Ἡε [που] ασἰςίθ. 
Οµ υνμίο] Ιάΐίοπι 5εθ πἹοτθ ΙΠ {Π6 Ργο[θεεοτ’ς Νοίθ. 

9. ὧᾧδε ὃ νοῦς ---σοφίαν.] Ὀ6ε 5αρτα χΗΠ. 10. 18. 
χὶν. 12. ΤΠε 86ηΠ56, ΙΟΥΝΘΥΕΣ, ἶ5 ἀἱεριίεά. Τί 18 
ΡΓΟΡάΡΙΥ, α5 Ταβρί5 οχργοςςες Ιέ, “΄ Τη Πὶς εποάαπ- 
ἀΐς οετπΙ Ροΐθςί Ιησεπίί αοαπιθη.”. Ἠσίητ., πονν- 
6Υ6Υ, Ὀγ ὁ νοὺς απἀετδίαπάς {λε α]]εροτίσοα] ΠεαΠ- 
ἵησ οἳ {Πῖς επιῦ]επΙ; απἀ ἵπ σοφίαν ἔχει ὧδε, 4πθ 
ὧδε, Ἠθ {ΙΠΚΕ, πια Ὀο6 {αΚθη ΓΟΓ οὕτως ΟΙἵ τήνδε 
κα. “ια Ἰπίθτργείαίίοη οῇ {Π]ς, απἀ, Ιπάθεά, ος 

{πο {ο]]οννῖπρ ν]δίοµς, ΙΙ] οχετοῖδο {μα ἹπσεπιαΙίγ 
οΓ {16 Ιπαπίτοτ :” ος (1ῇ ἔχει Ὀθ αρροβαἆ {ο Ὀθ, ἃ8 
ο/ίεπ, ΓΟΓ παρέχει), “« νι] ππακο ες ανν, ΌΥ αἴ- 
{οτάῖησ (εο απ ορροτίαπ!ίγ οϐ εχετοϊδίησ {1Υ ἵῃ- 
ροπιΙίγ,” εααϊνα]οηπί {ο ννμαί. 18 φαϊά αἱ χηϊ, 18. 
πε {ι]βΙπιεπί οῇ ενα Ῥτοάἱοίίοπς Ἠετε 8 ίγασεά 
ναΤΙΟΙΒΙΥ, αοσοοτάἶησ {ο {ο ἸἨγροίμεείθ αἀορίεά, 
πο τεαἆετ 15 εερεοία]]γ τε[εττεὰ {ο Βρ. ἨΝοεινίοπ 
απάἀ Ῥτοί. Τμε6. 

11. ὃ ἦν ---- ἐστι] νὶπ. ἰμαί ἀῑά οχίδί απἆοτ 18 
{οτπιθγ Ἠεαάς, απά ἆοες ποί 4ο 80 αΠΥ Ίοηρετ, Ραέ 
εχὶεί5 πηάθγ αποίπετ {οτπ. (Πο]άεῃ.) 

19. µίαν γνώµην ἔχ. “' 1 Ὀο ο{ οπς πιῖπά. 
14. Κύριος κυρίων ---βασιλ.] Α Ρ]αΐπ αββετίίοη 

ο{ {ιο ἀῑνΙπΙίγ ο ος Τ,οτά. 
16, 17. Έ]εβε Υείβες οοπίαἴπ βίτοης πιείαρ]οτθ, 

ἱπιρογίπρ πίίετ ἀερίτιοίίοῃ. | 
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τι Έαρτα 16. 19. 

η Τεα. 19. οἱ. 
4 1. 9. 
4 94. 11, 14. 
195. 50, 39. 
ἃ δΙ, ὃ, 97. 
8ωρτα 14. 8. 

ο Ῥυρτα 14. 8. 
4 17. 9. 
ετ, 5]. 7. 
Να, ὃ. 4, 

επ. 19. 19. 
8. 48. 20. 

9 Όοτ. 6. 17. 
ᾳ Βαρτα 16. 19, 

τ Ῥνα]. 197. 8. 
1ετ, 50. 15. 
5ωρτα 14, 10, 

βἶρα, 47.8. 

2 Τμ6μς. 2. 8. 
εαρτα 17. 16. 

ΧΥΠΠΙ. 
Όναπ αποίηετ Ἠενε]αίίοἨ, σίνοη {ο {6 ΡΙΤροςε, 

ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ 6ΗΔΑΡ. ΧΥΠ. 17, 16. ΧΥΠΠΙ. 1---δ. 

’ ᾿ ῃ ς ντ η 3, 3 . ’ 5» κ” 

καύσουσιν ἐν πυρί. ὃ γάρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αυτῶν ποιῆσαι 
᾽ ’ 3 - ” / - ᾽ 

τὴν γνώµην αὐτοῦ, καὶ ποιησαι μίαν γνωμη», καὶ δοῦναι τὴν ῥασιλείαν 
- - Π 2” ’ ) ς” 4 -” 

αὐτῶν τῷ Φηρίῳ, ἄχρι Ἐ τελεσθή{ σονται] τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ. "' Καὶ 
ς .] 4) 3 3, ς ’ ς ’ ς 3 Π 3 λ -- 

Ἡ γυνή ην εἶδες, ἔστιν ἡ πολις ἡ µεγάλη η ἔχουσα ῥασιλείαν ἐπὶ τῶν 

βασιλέων τῆς γῆς. 

ΧΥΙΙΙ. 
9 ο. μ. , / α. λ κε ω 4 ῃ Ε] α. “5 οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην καὶ η γη ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης 

” ρω , 2 

Ι4Ι μετὰ ταῦτα εἰδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ 

κκ ΙΑ ν 2» ξ ᾱ. ν » [ 1] ] λέ . ” αυτου καὶ ἔκραξεν ἐν ιόχυρᾷ φωνή | µεγαλῃ 1], λέγων πεσεἈ, 
”, ᾽ ς ’ / .Ἡ . Π ’ ’ .π 

ἔπεσε Ῥαῤυλὼν ἤ µεγάλη { καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμόνων, καὶ 
2 Α ᾽ |) 3 3 

φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἄκαῦάρτου, καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἆκα- 
Π / ” , ” ιο .. 

Φ άρτου καὶ µεμισηµένου ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς 
/ 3 -” Π ’ .) 3, ο Ν π υ. 

ποργείας αυτῆς πέπωκε παντα τα εὐνη" καὶ οἵ ῥασιλεῖς 
υ 32 νδ ω ’ Π - - - ’ 

τῆς γῆς µετ αὐτῆς ἐπόρνευσα», καὶ οἳ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνά- 
. ’ » ’ 

µεως τοῦ στρήνους αυτης ἐπλουτησα». 
” 3 ” Π - -] 

Ρ Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν' Εξέλθετε 
3 υ ια) ’ ., 

ἐξ αὐτῆς, ὃ λαός µου, ἵνα µὴ συγκοινωνήσητε ταῖς 
ς Π 3 Νο .) ’ 3 . ο »α / ᾳ 5/ 

ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα µη λαῤητε ἐκ τῶν πληγὼν αυτης! Ἴοτι 
3Ε Γ ’ 9. κ οσο ’ », υ) 3 ... 9 3 Γη 

ἐκολληθησαν αυτης αἵ αμαρτίαι ἄχρι του ούρανου ᾽ καὶ ἐμνημόνευσεν 
ς η η 3 ’ ) τ32 / 2 ω ς ΔΝ να. 2 , 

ὃ Θεὸς τὰ αδικήματα αυτῆς. ' 4πόδοτε αὐτῃ ὡς καὶ αύὐτη ἀπέδωκεν 
ΙΗ Ν , 5 ο 2 ν ν ο» ο ο ο » 

[ύμῖν ], καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτης' ἐν τῷ πο- 
, κα α οι αν . η ) .ξ ο ᾿ ἃ τηρίῳ ᾧ ἐκέρασε κεράσατε αὖὐτῃ διπλουν οσα ἐδοξασεν ἕαυτην καὶ 

3 Π υ) ’ » ὁ-ὃ ᾽ τν Π ε/ 3 υ) 

ἐστρηνίασε, τοσοῦτον ὃδοτε αυτῇῃ ῥασανισμον καὶ πένθος. Ότι ἐν τῇ 
ο πω ’ ’ 3 

καρδίᾳ αὐτῆς λέγει Καθημαι ῥασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ, καὶ 
! 3 ν ο, Π ἃ . ΄ . ς , εω ς α ;.- 

πένθος ου µὴ ἴδω. ἶ δια τοῦτο ἐν µιᾷ ηµέρα Ίηξουσιν αἳ πληγαὶ αυτῆς, 

Ίγε Ἱανε ἵη {μὶ5 ΟΠαρίετ ποίΠῖησ πἹοτθ 5. ἐκολλήθησαν.] ᾿ἜΤΠϊς, Γοτ {ο ϱΟΠΙΠΙΟΠ τεαά- 
ἵπσ ἠκολούθησαν, 15 {Γουιπά ΙΠ Ν6ΓΥ ΠΙαΠΥ ΜΑΡΑ, απἀ 

Ρετμαρς, οϐ πιατκίησ οί νὰ στεαίετ ἰτεηρί]ι 
Ώπο ορετίαϊἰπ {α11 οἱ Ἰεαίποη Ἠοπιθ. Τηε {6εγΠηΒ 
4Γθ ΙηΠ ΠΠΑΠΥ 63968 {α]κθη [τοπ {πε αποϊεηπίέ Ρτορ]- 
εί», {ογ ΙΘάΦΟΠΘ αἰτοαάγ ἀοίαῖ]εά ; απἀ, α5 ἴπα 
πιατρῖπα] τείοτοποθς Ιπ ἴπε οοπποπ ΕΒίρ]ες ν]]] 
Ροϊηΐ {πθφο οιί, ἴΠ16Υ πεεὰ ποί ΠΟΝ ϱο ἀνγε]ί 
προῃ. (1,εο.) 

ἄλλον ἄγγελον.] Οἱ ταίπετ Ολη Πἰπιδε]έ, 
οἵ απ οπηρ]επιαί]σα] τερτεδεηία(ἶοῦ οῇ Ἠίπῃ. 

2. ἔπεσεν, ἔπεσε, Δοι] Ὁοππρατ 15. κχΙ. 9. Ἔ]α 
ἀεβίτισίίοπ οἱ (πίς ερ]τιίαα]. ῬΒαῦγ]οπ ἴ5 νἰνιάΙγ 
ταργεβεπίεὰ ὮΥ Ιππασθετγ ἀοτῖνοά {γοπι Ὑνμαί α5ασα]1γ 
ἁοσοπιραπµ/ες Ἠ{{ογ ἀοδίτασίίοι π στεαπί Οτιοπία] 
ο ος, ἵπ ια Ἰδαεί, ἴἶνο ἀεβοτίίοἨ οῇ εα 
ΠαὐιαίΊοης Ὀγ πιαπ 8ΟΟΠ Πηπ]κος ἴπεπα να τοβοΓί 
ΟΓ χο πυϊ/ά απῖπια]5 οῇ 6νετΥ Ἰεπά, --- ρατί]1γ Ῥεαείς, 
Ραΐ οΠίεβγ τάς, α5 ί6 {ο5ίίπιοπΥ οῇ αἲ! πανε]]ευς 
ἵπ οτἱοπία] οομηίτιος αἲίθείς: απά ποί οΠΙΥ οϐ 
ἔἼιοδε, Ὀμ{, αοοοτάἶης {ο {ο ποοης οῇ {πο /6ννς, 
οἱ ευ] ερὴγς, ννμῖο]ι ννετο 5αρροδεά {ο «ποοβα 
Ονεῖτ Παριίαιίοη ἵπ αἰ] ἀοθοτί ῥ]ασ6Β. Ὁοπρ. 19, 
χι. 20. καχὶν. Τ]. Φυλακὴ, Ὠααπί οἵ 1Ητκ1ησ-ρ]ασο. 
Μεμισ., “« Παίοβα],”” Ώαεσααδο {Πο αΠο]εαη υἱγάς ννοτο 
Ἰε]ά ἵπ οβραοῖα] αὔλοίγοπςθ ΡΥ {ο εν. 

ῦ.. Ἠοτε Ἰ5μίνοη {1ο ΤΘΠΒΟΠ ΝΗΥ 9 ταῖῃ Ίχας 
ονοτίαΚθη {1ο ΟΙίγ. Στρήνους 36ο Νοίο οἨ 1 
Τΐπι, ν. 11. ἸλΠὴν ή οοπαρατο α εἰπῖ]ας Ραβδασο 
ἵπ 18. κχΙ]. 8. νν]ι τοβροοί {ο Έντο. 

4. ἐξέλθετε ἐξ αὐτῆς, δτο.] ϱοππρατο 191, 11. 6, 
Ναπηῦ, ανἰ. 260. 5 Οο5. νἰ. 11. 

οατ]γ ἸἘάά., απἀ Ἠαδ Ῥθεεηπ αἀορίεά ὮΥ ἸΥγοίδ., 
απιεδυ., Μα(ίλ., Γεΐπα., Ησαίητ., απά Ὑαἲ., τισ γ: 
{οτ ἴποιρ]ῃ ἴΠο οΟΠΙΠΙΟΠ τεαάἶπσ ρε επ{ίαρί]α, γεῖ 
Ώια οί]ετ 15 ία ππΙσ] βίτοησετ ἴθτπι, απά Ώθατβ 
Ώιε φίαπιρ οῇ ἐταί] ἵπ 15 ν6υγ Ἰαγοηηεςς Υοῖ Ῥο]ά 
Ῥτορτϊείγ. 390 Ηείπγ. τεπιαγίς:  Αἀ]ατεπί 118 
αἆ Ἰπάϊσειι οα]οείεπι Ρτοβοϊδοεπίίρας Ρρεσοσαία 
ἰεπαοϊςεἰπὸ, Ρετρείη] οοιη]ίος ϱί αοοΙβα{ΟΓΘΒ. 
«6η. χυ. 20, 21. Ππίς. χὶκ. 19. εἰ Οάγες. Ο. 998. 
τῶν ὄβρις τε, βίη τε, σιδήρεον οὐρανὸν ἥκει. ὉΕ. ᾖ6ετ. 
Π. 19.3. Τηάδεά, ίμο τοαᾶίης 15 οοπβτπιεά ὉΥ 116τ. 
Ἡ, 9, [γοπι νη]ο] Ραβεασοθ {η νΥ]οἰο οἳ {πο βγθι 
εΊαιςδε οῇ {Π]5 νετςε ἶ5 ἴαΚκθη; δἶπος 11} πὶρῃί ϱθ 
τεηπάθγθοά ἐκολλήθησαν, Ὀπί πο ἐκολούθησαν. ἼΤὴης 
Ὑνοτάς, ἴσο, πιῖσηί δαδ!1γ Ὢα οοη/[ουπὰεά Ὦγ «οργ- 
Ι8ί5, νν]ο ννοι]ά Ῥο ἸΚα]γ, α5 αςηα], {ο ίακα ἴῇθ 
ΠΠΟΓΘ δια ἴθτπῃ. ἜἛμνημ. 36ο Νοίο αἲ χνἰ. 9, 

6. Ἠετο {Π6Υγ ατα επ]οϊπεά ποῖ οΠ]Υ {ο ανοῖὰ 
οοπιπηπἰσαίοη νί Ἰος, αξ ασσατςοᾷ, Ὀαί ἴο 
ανθηρο Ἰθγ Γογηϊοαίίοης απά εοἀποίΙοηπ8, απά ναί 
Ὦγ α ἀοιβίε τεἰα]ἰαίος ννμ]ο] 18 οχργεθβοά {π ἴθ 
είτοησ ἤρητος Γουπά αἱδο ἵπ ὧοτ. ]. 165 χνὶ, 18. 
Ἐογ ἀπέδωκε Ἰ οοπ]εσοίπτο Ποιι]ά Ὃθ τοαά ἐπέδωκε, 
«σανο Πίο: ἆ 8οΏἛ856 ποί απ[/οφιθηί, Ὦθθ 
Βίορ], Τ]ι98, 

Τ. ἐστρηνίασε] “« Ἰναί] ρ]αγες {ιο ]αβοϊνίοις νναΠ- 
ἴοη.. 9ο ἸΝοίς οἨ 1 Τϊπ. ν. 1]. Κάθημαι βασί 
λισσα ---ἴδω. ΑΙ Ίπιασες οϐ 5ετοπΙίγ απἀ Ρεασθ 
«οπηρ. 15. χ]νῖ, Ἱ ἂι ὃ. Επ. κκν. ο. 

ὃ. ἐν µιᾷ ἡμέρᾳ] Ἱ. ο. εαάᾷσπ]γ απά αἱ οηςθ. 
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, ’ ’ ’ “ 5 

Θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός" καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθησεται οτι 
. [ή ς ᾽ ς 2 ’ 

9 ἰσχυρος Κύριος ὁ Θεὸς ο κρίνων αὐτην. α Ετε], 26. 16. 9. , ΕΝΟΣ 

α καὶ κλαύσονται [αὐτὴν ] ρωρτα 17. 9, 
ὅ 18. 8. ΔΝ ’ ΄ 2 .» ς πο. εν ” ο 3 τα ’ - 

καὶ κοψονται ἐπ αύτη οἱ ῥασιλεῖς της γης οἳ µετ αυτης ποργευσαντες ἵαίτα νοχ. 18, 
’ 5“ Π .] .] -” κ 3 - 

καὶ στρηνιασαντες, οταν ῥλέπωσι τον καπνο» της πυρωσεως αυτής; 
χ ρα. 2]. 9. 32 ε ’ ) |) / ” -” 3 ῃ 

107 απὸ µακρόθεν ἑστηκότες, διὰ τὸν φόβον τοῦ ῥασανισμου αυτῆς, λέ- Το, δι ἃ. 

γοντες 
ε . » / 5 ς 

Ἡ] ὅτι [ἐν] μιᾷ ὥρᾳ ἠλθεν ἡ κρίσις σου 

Οὐαὶ, οὐαί{ ἡ πόλις ἤ µεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρὰ, 
ν. 8ωρτα 14,8. 

ψ, Καὶ οἵ ἔμποροι τῆς γῆς 7541. 27. 96. 

Π ᾿ ” » 3 ο ας ’ » 3 9 3 ; 

κλαίουσι καὶ πεγθουσιν ἐπ αυτη, Οτι τον 7όμον αυτων οὐδεὶς αγοράζει 
2 ’ υ 3 ’ 

19 οὐκέτι, γόμο» χρυσοῦ καὶ αργύρου, καὶ λίΦου τιµίου καὺ µαργαρίτου, 
Δ / Δ , ΔΝ σε Ἆ η Δ (ω νο Νό 

καν ῥυσσου και πορφυρας, και σηρικου αι ποκκινου, και παν ξυλον 
΄.. ω ν η ’ .. α ’ 

Φύϊνον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον, καὶ πᾶν σκεύος ἐκ ἔυλου ΊΤιμιω- 
’ - ’ ’ 

13 τάτου, καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ µαρμαρου, / . 

ἡ καὶ κινάµωμον καὶ 3 Ε29κ. 3. 18. 
ν Δ / Δ / Δ ῃ Ν ή φις ΔΝ 
ἅμωμον καὶ Φυμιάματα, καὶ µυφον καὶ λίῤανο», καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον, καὶ 

ῃ Δ ” Δ “ α Δ / Ν ς/ α΄ τε νο Δ 
σεμίδαλιν και σιτο», και ατηνη και πρὀβατα, και ιππων και ῥεδῶν καν 

14 σωμάτων, καὶ ψΨυχᾶς ἀνθρώπων. Καὺ ἤ οπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς 
- 3 - 3 .] -” ’ .] .] ι) 3 

Ψυχης σου απηλώεν ἅἄπο σου, καὶ πάντα τὰ λιπαρα καὶ τα λαμπρά 
ἃ 32 ; ο 8 ΡΕ, ᾽ ον 3 ο ε , κ, 

16 Ἄ΄ ἅπωλετο ἅἆπο σου και οὐκετ ου µη εὐρησης αυτα. Οἵ ἔμποροι 
’ 5 ’ 3 » 3 ” 2 4 ’ ’ Ν νι 

τούτω», οἱ πλουτήσαντες απ αὕτης, ἄπο μακροῦεν στησογται, δια τον 
, . 3 ’ ω / 

16 φόβον τοῦ ῥασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 3 [καὶ] λέγον-- α ὄτρτα 11. 4, 
3 2 ς Π ς Π ς ἤ , 

τες" Οὐαὶ, οὐαί{ ἢ πόλις ἡ µεγάλη, ή περιβεβλημένη ῥυσοινον καὶ 
ω ; , » 

πορφυροῦν καὶ κὀκκινον, καὶ κεχρυσωµένη ἐν χρυσῷ καὶ λίθῳ τιμίῳ 

ΙΊ καὶ μµαργαρίταις ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὃ τοσοῦτος πλοῦτος. ' Καὶ ο. - 
θἰς, 27. 29. 

ὠώ ά ΔΝ ε.  ὰ ος / ε 5ο Δ ιά Δ 
πᾶς κυβερνήτης καὶ πας ἐπὶ τῶν πλοίων [6 όμιλος ], παν γανυται και 
[ο] 3 ; 5 /.. 3 ἃ ’ 3, 

18 οσοι την Φάλασσαν ἐργαζονται, ἄπο μακροῦεν εστησαν, 
Δ . ΄ ) ω Π 

ᾗ ὁρῶντες τὸν καπνὸν τῆς πυρωσεως αὐτῆς, λέγοντες ᾽ 

19 πόλει τῇ µεγάλη ; 
, ο ; 3 2 

ἔκραζον, κλαίοντες καὺ πενῦοὔντες, λέγοντες Ουαὶ, οὐαί / 

ο μ “ωγ ο ]εα. 84. 10. 
πα, ἔκραξον βαΡτα σετ, 9. 
ῃ ς ῃ - ἃ 19. 4. 

Τις οµοια τη 
΄ ο» ᾽ 2 -” 

ἆ Καὶ ἔβραλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ ἆ 1ο5-7.6. 2οὐ 3. 10, 
ς ’ ς 

{ πολις ἡ 
4 2 Ἅ , / ξ, κ : ϱ Ε - ’ μ 

µεγαλη, ἐν Ί ἐπλουτησαν παᾶντες οἱ ἔχοντες πλοῖα ἐν τῇ ὥαλασση ἐκ 

11. τὸν γόμον.] Τηε ν/οτά δἰσπίῇες α [Παἰσηί ος 
{εϊσ]ιίοά πιετομαπάϊἰπθ. ΙΑ {1ο νν]οἰθ Ρα58ασο 
οοπηρατθ Εἰζείς. αχνΙ]. 

19. Νου {ο]]ους α [δέ οὗ (πα νατίοις 5οτίς ο{ 
Ἰακυτίοις πιοτο]απάϊἰσε, πνΙί υπο «οπἹρατθ α 
νθιΥγ βἰπηί]ας οπ6, (Ιπίτοάιοεά Γος {πο βαπιθ ῬΙΓ- 
Ροςε,) ἵπ 15. Πἱ. 16 --- 24. λε ἱπιροτίαίοι οϐ 
6νοατγ Κἰπά οἱ Ἱασατγ {τοπι αἰ] οοιηίτίθο5 Ιπίο Ώοπιθ 
16 νγε]] Ἰποννπ. Απά πετο Ι ννου]ἀ οΏδεγνε, {αί 
πγηαί Ῥοτϊο]ες (Τηπαογά. . 98.) 5αὖγς ΕΠριταινε]γ 
οῇ Αήιες, νναβ Π{ογα!]γ ἴταθ ο{Γ ΏοΜΕ : ἐπεισέρχεται 
δὲ, διὰ μέγεθος τῆς πόλεως. ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα. 

----θὐΐνον] “΄ οἳ οἰίτοὮ,’” οἵ 69116 οἱΠ6 51ο] ο4οἵ- 
Ιἴεγοις ννοοἆ. 

19. καὶ ἅμωμον.] Α δοτί ο{ ατοπιαΊο ροετίατηο, 
οἩ ΙΠΙοἩ 996 ομ]θιβ. Τμεχ. ἜΤ]ο Ἱνοτὰ ἵΒ ποί 
{ουπά ἵπ 5οπιο Μ98., Ὀεῖπσ, πο ἀουβί, οπηϊξέεᾶ ροτ 
ποπιαφοίοε]ειίοῃ. Σεµίδαλιν, “ νο Βπεςί Ποιγ.7 
Καὶ κτήνη --- ψυχᾶς ἀνθρ. Έτοβ. 3οΠο]εί, τοηάθίς : 
«Απά 9Πεθρ, απά {πε πιοτο]ιαπαϊἰσο ο Ἠ9Υβδες, απά 
οὗ οΠαγίοί5, απάἀ οἳ 8ΊανθΒβ, απἀ 5ου] οῇ πιεῃ 
τοπιπατ]κίῃσ ἰαί (Πο (ταης]ίοῃ {ποπι {1ο ασοοιδαίἶνο 
{ο ίΠε σεπ]{Ἴνα, α[τετ ἴπε σοη]{1νο Ἰιαὰ Ώδεῃ αθαᾷ 
Ιπ Ώθ Ὀρσίπηϊησ οΡ {λε 5εηίΐθηοε, ἶ6 5ο ταοππατκαβ]α 
Ὠναί (ετθ πιὰδί Ὀς 8οΠ1θ ΤΘᾶΡΟΠ {ος 1{, απά 1{ ουωρ]ιί 

{ο ὃε εχρτθβεεά Ίπ α ἰταπε]αίίοη. ὨἨο απἀοετείαπάβ 
γόμον ΓΤΟΠΙ γόµον χρυσοῦ ἵπ {πο Ργεοθάϊπςσ νΥ6ί86. 
ΦΗΟΠ, ίοο, ἶ5 ία ορἰπίοη ο{ Ηδίηγ., Ίο, ΠΙΟΓΘ- 
ΟΥ6Υ, ΤΕΠΙΠΓΚ5 οἨ ψυχάς: “΄Παο νοχ ερεοίαί αά 
πιαποἰρία, αἱ σᾳηῇὶν 1 Εζε]ς. χχν]]. 19. 4θ πιαή- 
οιριῖς αἀπίροείιχ, οἵ 1Π Ρο]γῦ. Ἐχκοοετρί., Ρ. 1486. 
αἀθρί : κύριος οὐ µόνον τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ψυχῆς (ν]ίΦ ΡΏΥΡΙος, ΠΟΠ πνεύματος) εἰ πο ρετῖπάε 
Ἰοᾳπἱππατ οε[οπυεγ{ᾶιι/ογ.) 

14. ᾗ ὀπώρα] '' ἴια τίο] {παίς.. Απ επιῦ]επι οῇ 
ΙάχυτΥ. 

17. πᾶς κυβερν.] 3εο πιΥ Νοίθ ον Τπαογἀ. 
(Ε4ἱ1.) Ύ οἱ. 1. 162: Ἡ. 126. ΥΝΙΗν τεερεοί {ο {μα 
οοηίτονετίεἁἀ εχΡΓΘΒΡΙΟΠ πᾶς ἐπὶ τῶν πλοίων, Ιϊ 
πηὶσΏί Ὀο ΞΠΟΥΥΠ, ὮΥ πιαπγ Ῥτοοί5 {οπι {Πθ (]αβε- 
ἰσαί Υ/ΓΙΘΤΕ, (568 ΠΙΥ Νοίθ αὖονθ, απά οἨη Λοῖς 
χαν!ϊ. 11,) Οιαί ἐπο ππεαπ]ησ οΓ 1{ πιαςί Ῥα, ΄΄ 6Υ6ΤΥ 
ειροεγοατσο.”. Τ]ε ὁ ὅμιλος α[ἴοΓ πλοίων Ἠαφ Ὀπί 
5Ιοπάςτ αι{ΠοτΙ{γ, απά 19 εν]άεπί]γ (α5 ΜαΠ, οπἆ 
οίμθτς 6αρρο5ο) {οι {6 πιατσίη : ποίννΠείαπάϊπσ 
{ιο Ἰεατηεά ἀθππαγ πιαάθ ΡΥ Βρ. Μιά]. "Όσοι τὴν 
θάλασσαν ἐργ. ἵ8 ποῖ α ππετο Ηε]]επ]ςίήο ρῄταςε, Ὀιί 
οοσΙΙΤΒ αἱξο Ἱπ {16 ]αΐετ Οαξείσα] υντ]{ετς. 

19. πάντες --- θαλάσσῃ] “' αἰ] «πο Ἰαά 9Πἱρ8 [βαϊ]- 
πσ] ο {Πο 56α, 1.6. η {ταᾷῖης ΥογαΡεΒ. 

. 
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» ’ ει) » / 5/ - αἱ 3 19: ο Ρὐ Π » 9 Σο 

της τιµιοτητος αυτης: οτι µιᾳ ωρα πρηµωνυη. υφραινου επ αντῃη, 

ν ” ’ 2 ο δκ., κ λ.“ 4 

καὶ φως λύχνου οὐ µη φαν ἐν σοὲ ετι, 

ε Ἴρα. 44. 29. 
ᾱ «9. 19. 
195, δΙ. 48. 2 : Ν .΄. ..Ἡ Ν ε - 5/ 2’ ς μ 

ἰρα]θ.2.  οὐρανὲ, καὶ οἱ ἅγιοι ἀποστολοι καὶ οἵ πφοφηται, Οτι ἐκριγεν ὁ Θεος το 
. ” . »ὸ. ο 

κρῖμα ὑμῶν ἐξ αυτης. 
-” 7 Γή ’ ᾽ ς ’ , 9 3: 

{2οτ, δι. 64. {Καὶ ἠρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον µέγαν, καὶ ἔβαλεν 
η Ν / ς ’ ’ .] ς 

εἰς τὴν «Φάλασσαν, λέγων Οὕτως ὀρμηματι ῥληθήσεται Βαῤυλων η 
3 ’ [ 9 .) ᾽ ς πε τ [ν ᾽ υ -- 9 . 

κ Ἡ. µεγάλη πόλις, καὶ οὗ μὴ ευρεθῃ ἔτι. ὃ καὶ φωνή κιθαρῳδῶν καὶ µου 
ἆ 16. 9. . ον με λ .. «ἁμ λὰ” ων ἃ 4. ᾱ 05 Ιῦ. σικῶν καὶ αὐλητων καὶ σαλπιστων οὐ µη ἀκουσύῃ ἐν σοὲ ετι' καὶ πας 
Ἐτε]ς. 26. 13. ’ ’ . 2 ' ς 9 .” αν ὃν ᾿ Λ λ 3 

τεχνίτης πασης τέχνης οὐ µη ευρεῦή ἐν σοὲ ετι᾽ και φωνη µυλου ου 
Ἡ Ίσα. 98. Β. :. ἆ ::ὰ ὸ στι. Ἡ . µη ακουσθη ἐν σοὲ ἔτι 
4 16.9 9 ' , Π 3 ᾽ 2 ὡς απ κο ς ς 
4 25. 1ὸ καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι" {ὅτι οἳ 

, 7 ” - ΜΑΝ ο ” ' 

ἔμποροί σου Ίσαν οἳ μεγιστᾶνες τῆς γῆς') Ότι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου 
. ’ [ή 

ἕβαρτα 17.6. ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη ' Π 9 Β αν δα τ ο Δ 
χαι εν αυτ] αιμα προφητών πχαι 

[4 ς ; ’ - Π ὀ 9 .” -” 

αγίων ευρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γης. 

20 

9, 

99 

93 

- ’ ΄ ” ’ 

κπρα]. ΧΧ,. [κα] μετὰ ταῦτα ἤκουσα φωνὴν Όχλου πολλοῦ μεγάλην 1 
- 3 32 .. ς ς ’ 5ς 

ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντος" ᾽Αλληλούία! ἢἡ σωτηρία καὶ η δόξα καὶ η 
' Νλίς , ῃ - ες δι 1 . Δ λ ; 

ο. τιµή καὶ η δύναμις [Κυρίῳ] τῷ Θεῷ ἡμῶν { ὅτι αληθιναὶ καὶ δίκαιαι 3 
3 - ε/ , ϱ/ , .) 

ακάδον αἵ κρίσεις αὐτοῦ ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν µεγάλη», ητις ἔφθειρε τὴν 
- ”- .” Β τ ” ’ 2 - 

γην ἐν τῇ ποργείᾳ αυτης, καὶ ἐξεδίκησε τὸ οαἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ 
υ 5 [ο , ὠ 2 Γ.. « 

τι Ἰα. 54. 10. [τῆς] χειρὸς αὐτῆς. '' Καὶ δεύτερον εἴρηκαν' ᾽λληλούία! καὶ ὁ 3 
ο. 2) 3 » ν , , 

ο. «5 Καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων! " Καὶ ἔπεσον 

οὗ πρεσβύτεροι οὗ εἴκοσι [καὶ] τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα, καὶ προσ- 
- ” ” , » τν 4 . ἁ νψ εκύνησαν τῷ Θεῳ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ Ὀρόνου, λέγοντες' μην 

32 Γ.. υ - ’ ” , . 

Αλληλούία! Καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ Θρόνου ἐξῆλθε, λέγουσα". «Αἰνεῖτε τὸν ὅ 
υ 5 « ’ ς υ 2 -” 9 ς / ς ΔΝ ε 

Θεὸν ἡμῶν, πάντες οἵ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ οἳ φοβοίµενοι αὐτὸν, [καὶ] οὗ 
’ ς ’ - ς 

ο υρτα 11. 15, μικροὶ καὶ οἳ μεγάλοι! " Καὶ ἤκουσα ὥς φωνὴν Όχλου πολλοῦ, καὶ ὣς 6 
ἵ ς υ ς » ω / 

κά φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων ' 
3 ... 5! ς ς , 

Μαι»... ᾽Αλληλούία / Ότι ἐβασίλευσε Κύριος ὃ Θεὸς ὃ παντοκράτωρ. Ἱχαίρω- Ἱ 
πα. 3 , » »- ϱἳ ς/ 5 ς 

κε Μι µεν καὶ ἀγαλλιώμεθα, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ. ὅτι ἠλθεν ὃ 
’ ο 2 ς ᾽ 3 ω ὃς ’ οσο’ 

αΡνα]. 5.1, γάμος του Αρνίου, καὶ η γυνή αὐτοῦ ἠτοίμασεν ἕαυτην. Ἱ Καὶ ἐδόθη 8 
Ετεκ. 16. 10. 3 ατει / / ς ν ολ: ι ᾿ Ν. 

αὐτῇ ἵνα περιῤάληται ῥύσσινον Ἰ καθαρὸν καὶ λαμπρόν᾿ (τὸ γὰρ βύσ- 
. / ’ Γ » ς Π 

.. σινον τὰ δικαιώματά ἐστι τῶν ἁγίων.) 
πκε 14, 16. [ κ. 5.48 6 , λ ω » , 

ἱπίτα 91. δ. "Καὶ λέγει μοι Ιβάψον" ἸΜακάριοι οἳ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου 9 
5 Αοίβ 10, 26. ΜΙΟΦΤΑ. : ᾽ - ξ ε ῃ 3 , 3 
άλας του αργίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι" Οὔὗτοι οὗ λογοι αληθινοί εἰσι 

12. 17: νά γ. ’ ” υ 3 . - 
πμαν 8. τοῦ Θεοῦ. ' Καὶ ἔπεσον ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυγησαι 10 

2]. λίθον --- ἔβαλεν εἰς τὴν θάλ.] 3ο ἵπ 56τ. Ἡ. ἵπἨθεανεπ, απάἆ αησο]ίο Ὀείηρς, ἵπ οοηπ56(ασςποθ ΟΓ 
65, 64, ελα {αἱ1 οἳ Βαβγ]οη 18 βἰσηϊβεά Ὦγ α δίοηο 
οαθί ἰηίο {ο Εαρηταίο». 
64Υ8) ΓΟΓ τοιούτῳ ΟΙ τοσούτῳ ὁρμήματι. 

22. πᾶς τεχνίτης] “« ατβοετβ ος 6Υ6ΓΥ βογί. 

Όνο ]αδί ονετίἈτον/ οῇ νο πιγςίῖο Βαῦγ]οῃ. 
Ὁ, ἐζεδίκησε τὸ αἷμα, ἃτο. 

Τ,γοορΏτοῃ. 1997. ἀδελφῆς αἷμα τιμωροίμενος. 
Βρ. «ευὺ”9 βαο. 1. Ρ. 857. 

Οὕτως ὃρμ. ἵδ (48 Ηείηγ. Ι ννοι]ά οοπιρατθ 
566 

Φωνὴ µύλου, Ἱ. 6. ἴο ποῖδε οΓ ένα Παπά-εηρίπο ΠΟΥ 
τιπάῖησ οοτΠ, ΟΓ ννμ]ο] πετο πλαδί ηανο Ώθθῃ απ 

ΙΠΠΠΙΘΠΒ6 ΠΙΠΠΡΘΓ ἵπ 516) α ναρί οΙ(γ. 
20. φῶς λύχνου --- σοὶ ἔτι] Μααπί ἴο βασσεςί 

εναί λογο νΥ]] Όο απ π{{ίοτ οπά {ο αἲ] πο σαϊεί]οβ 
απά Ἰαχιτίεφ οἱ Πο. ο Βρ. {ευρ] Ῥαοτ, Πἱ., 
Ρ. 907. ἜΤ]ιο ννογάς ὅτι ἐν τῇ θαβρεδί ἴἶθ εαιςδε ΟΕ 
Ώιθβα ]αάρπιθηίς, 

ΧΙΧ. 1 -- 10. Έ]ιοβο νοΓ8ε8 ατθ α 8ΟΠ οἨ {τῖ- 
πππρμαπί οοηρτα(α]αίοῦ ὮΥ ιο τοάθοιηεά δαἱηίβ 

Τ. ἦλθεν ὃ γάμος --- ἑαυτήν.] Α πιοβί Ῥεα1βα] 
τορτοβεη{α{1οΠ, ὈΥ Ιππασθτγ ϱἱδοννμοτε οσσυττῖηρ ἵπ 
Όια Ν. ΤΈ., (45 2 Όοἵ. χἰ. ὁ, απά ΕΡΗ. ν. 23 ---- ὅδ,) 
οὗ ο ερἰγία] απίοπ Ὀθδίννοοη Οτι απά Ἠ8 
Οτο. οοηβἰθίίπρ ο Ἠίς Γαβα]. ἀῑδοίριες οἱ 
6ναΓΥ αρο. 

10. προσκυνῆσαι αὐτῷ.] ἸΤηϊεπάῖηα ΠπΙοΤΕΙΥ απ 
ποί οἳ οἶν] Ἰοποις, ος Ἠοπιαρο. Βυαῖ ἴἶθ αηρε] 
ἀθο]ίποὰ Πέ να Παπ {γ, απά νι α ννῖβς απἀ 
-ᾱ- Πείῖο οπαἱἶοη. (Α0ρ. Νοννο.) Φεε Βρ. Βυ1!9 

οί. Εἰά., ϱΡΡ. 90, 91. 
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» ο. ..) .. ἡ. ’ ’ » 3 
αυτῷ ' καὶ λέγει μοι Ὄρα μή Ἱ--- σύὐνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἆἄδελ- 

ιο ” α. Ψ ᾽ Π - 3 υ., “” - ’ 

φων σου των ἐχυντων την µαρτυρίαν του Ίἴησου᾽ Ίῳ Θεῳ προσκυνη- 

σον (ἤ γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ ἐστι τὸ πγεῦμα τῆς προφητείας.) 
ες 2 3 ͵ 

Π Ἱ Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἄνεωφγμένον 
᾽ ΄ .) 9 ς 

καὶ ἰδοῦὺ, ἵππος λευκὸς, καὶ ο ας ο ὃ- 1. 
’ 3 .) ’ . .] . 

καθήμενος ἐπ αὐτὸν, καλούμενος πιστὸς καὶ αληθινὸς, καὶ ἐν δικαιο- 
, .. Ν ν α- ὪΩς 3 λ ας ομς- μη. : }α Βαρτα 1. 14 12 συνη κρίνει καὶ πολεμεῖ. Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αυτοῦ ὥς φλοξ πυρος, καὶ  Ἓνρε 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήµατα πολλά" ἔχων ὄνομα γεγραμμµένον ὃ 

13 οὐδεὶς οἶδεν, εἰ μὴ αὐτός' 3 καὶ περιβεβλημένος ἵμάτιον βε-χῖρα-θθ.5 8, 
/ 5/ . 

ῥαμμένον αἵματι 
ζομη Ἱ. 1. 

» ' ’ 9 - ε 

καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ὁ 4ΟΓΟΣ 11903 1. 1 
-- ᾽ , η 9 2 » 3 ’ 

1 ΤΟΣ Θ/Η0Υ. 7 Καὶ τα στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ Πἠκολουῦθει βκαςν μμ. 
2 ’ ΄ . ’ , 

αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι ῥύσσινον Λευκὸν [καὶ] καθαρόν. 
4, 4. 

ὅ τ. 9. 

ῃ ’ 2 ” [ή ε 3 - / λ αἳ 

16 ’ καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτου ἐκπορευεται ῥομφαία οξεία, ἵνα ἐν αυτὴ ΤΕ]. 2.9. 
’ ἃ ΄ 

πατάξη τὰ ἔθνη ' 
ὅ 76. 19. 
ἶεα. 11. 4. λ 2 1 ”ω 3 ν » ες Ἰῆ 

καὶ αυτος ποιμανεῖ αυτοὺς ἐν ῥαῤῥδῳ και κ. 
ο 1688. 2. 8. ως 9 δν ” .) ᾽ ” 3) ” 1 Δ - 

σιδηρᾷ᾽ καὶ αὐτὸς πατεῖ την ληνον τοῦ οἴνου τοῦ Φυμοῦ καὶ τῆς παρτα ὃ. 18, 3, 
3 - ” - - ’ 8 ΔΝ 3, Μν. η ς ’ Ἆ 3 

16 ὀργης τοῦ Θεου τοῦ παντοκρατορος. "καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἵματιον καὶ ἐπὶ λ ἃ 14, 19, 20. 
Ιη{τα γετ, 2]. 

.α1 Τίπ, 6. 15. 
τὸν μηρὸν αὐτοῦ [τὸ] Όνομα γεγραμμένον Β4ΣΙ4ΗΊΣ Β4ΣΙ4Η.ΩΊΝ ευρτω 1. 1. 

17 κάΙῑ ΚΥΡΙΟΣ ΚΤΡΙΟΝ. Ὢ Ὁ 76χ. 12. 9, ο ᾱὲ. κών «/ .’ ς μα ο Καὺ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστώτα ἐν τῷ Πλ τς 
[ 

ηλ . λα ἂν ἕξ ὠ ίλ λέ ω υ 3 Γ ω 
Ί ιῷ παι ἐχραᾶ-ὲ φωγ)] μεγα 1 εγΩγ πασι τοις οογεοις τοις 

’ ’ 

πετοµένοις ἐν µεσουρανήματι 4εῦτε καὶ 

18τὸ δεῖπνον ἉἈτὸ µέγα τοῦ Θεοῦ" 

Ἐσυνάχθητε εἰς 

ἵνα φάγητε σάρκας 
’ ’ ’ ’ ” ’ 

βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάαρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρων, καὶ σάρκας 
5/ Δ ῳ , ” 2 3 - ᾽ ’ ’ 
ιεππων και τωγ καθημένων επ αυτων, και σαρχκας παν- 

’ / 

19 των ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 
5 3 

Καὶ εἰδον τὸ 
᾽ κ. -” ϱω Γ ’ 3 - 

Φηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συγη}γ- 
” ’ .) ” ” Π ια) 

µένα ποιῆσαι πὀλεμον µετα τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ 
- ’ 2 - 

20 του στρατεύματος αυτου. 
ιο / . ς 3 3 -” 

"καὶ ἐπιασθη τὸ Φηρίον, καὶ ὁ µετ αυτου ὃ, Ώοευ!. 19. ]. 
α. τη. 

αἲι. 24. 24, ς , ς , ς ἃν , 3 ν τα ’ ΧΙ 
ο ψευδοπροφήτης ο ποιησας τα σημεια ἐνωπιον αντου, ἐν οις ἐέπλανησε 5 ωρία 19, 12, ἄθ. 

4. 10. ᾿ λ ’ νι ’ ν 9 ’ Χ. η) ” ο α 16. 14 

τους αῤοντας το χαραγµα του 1ριου, και τους προσκυνονγτας Τ] ος 
Ἱηίτα 20. 10. 

3 ” -»” Γ [ή ) ν Ν 

εἰκόνι αὐτοῦ" ζῶντες ἐῤλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς 

οΙ τὴν καιοµένην ἐν 
- 3 ’ 

[τῳ] Θεέφῳ. Καὶ οἵ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν 

ἐν τῇ ῥομφαίᾳ του καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐκπορευομένη ἐκ 
» Φ, 3 » ’ ’ ρω - 

τοῦ στόματος αυτου καὶ παντα τὰ ὄρνεα ἐχορτασθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν 
» 

αυτωγ. 

ο , ν 3 
ι «ΧΧ. Κά4Ι εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα ἁ δρα]. 18. 

---ᾗὑ γὰρ μαρτυρία ---τῆς προφητείας.] πε Ὀερί 
αη{ετρτείαί]οη Τ ανο 566Π ΟοΓ {5 Ῥαβεασε ἶ5 (μαί 
οἱ ὶ. Ε. ὰ Βίαάς, σῖνεπ ὮΥ Ἰο]βαςς ἰέ δαρροςος 
Ώνε απΏσε] {ο 5αγ: ΄΄ Ώο ποί ο/ει πηθ {Πο νοτ5Πῖρ 
ἀπο {ο αοά: Τ απι απννογίΠγ ο ἴμο Ποποίτ, 8ἶποθ 
Ι απι ποί 5αρετίογ {ο γοιτβε]ῇ, Ὀπέ εχετοῖςδο {Πε 
βαπιο (αποίίοη. Ίο Ὀοί]ι ἰδβδΙ(γ οὗ ΟΠεῖδί; Υοι 
το πε ρτεβεηί σοποταίἶοη, 1 {ο ΡοβίετΙ(γ. Ἰλ/μεγε- 
{οτ8, Ίούθ πιο α5ξ α Ὀτοίμετγ απἀ [6]]1ον/-Ιαῦουτοτ, 
Ραΐ 4ο ποί νοΓΦΠΙΡ πῃο αφ (αοά.. ΙΓ είς ο (μα 
πιθαπίηρ οΕ α {οχί, ννμ]ο] ας οτεαίθἆ πο) ἀἱς- 
Ριίᾳε, απά ποίλίπα, Τ (λ]πίς, σαη Ὀθ πιοΓθ οἶθατ απά 
βα{]5ΓαοίοτΥ, νο Ὠανα Ἠετε α οοπνοΓίρ]ο Ρτοροεί- 
Ώοη. “«Ἡ μαρτυρία τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἴλα οῇ/]οε ο{ απ 
Αροβί]ο νΠ]οἩ γοι ΠΙΙ, 8αγ {Πο απρο], απάἀ τὸ 
-- τῆς προφητείας εχοτγοῖςεὰ ΒΥ ππε, ατα ποί ἁἰί- 

5Ρ 

{ετεπί Ἰπ να]αο οτ ἀῑσπίίγ, Όαί ατο οηθ απά {16 
βαπιθς {Πίησ.”. (Βρ. ΜιάάΙ.) 

1] ---21. Ἠετε οατ Τ,οτά 16 Ιπίτοάισοεά α5 επᾶ- 
Ὀ]ίησ 8 Γοἱ]ον/εγς {ο ἰτίαπιρῃ ἴπ {εΙγ ]αδί οοπι- 
Ραΐ γη ινε απί]-οΠγὶδίήαη Ῥονετ5. Ἠε ἶ5 ἆε- 
εοτίῦαά Ἱη νατίοις οΠαγαοίθτΒ, “Υπο τοβρεοί 18 
αίτιραίες απἀ Αίοπεπηεηί. 

17, 18. Ἑγ λε Ίπιασο ο{ α 5Ίρρετ, απᾶ εαίῖης, 
ὅτο., 5 τοργεβεπίεᾷ α ρτεαί 5Ιαπσηίετ ο, απά α 
οοπιρ]είο νἱοίοτγ ονετ Πἰβ επειηίθ5; απᾶ ἵηπ νν 
19-21. νο παίατο οῇ ἐμαί νΙοίοςγ, ἰοσοίπετ υηΙΡ 
ἴπο αἀναπίασες τεβι]πς {οπη 1, (ΗΠο]άεῃ.) 

ΧΧ. ]1---5. ἴπ ἴπα Γοτοσοῖησ ΟΠαρίετ {πε ἴθ- 
πη]παίίοη οῇ αἲ] ορεηπ ορροδ]ήοπ {ο Ώπο (ο6ραι 
απᾶά {πε -- Ρρυπὶςμππεηί οῇ αἰ] ιοδε Ἡηφ 

Τ 
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συ . 3 ’ 9 ια ’ ο κ . ., 3 - 

την κλεῖδα της ἀῤύσσου, καὶ αλυσιν µεγαλην ἐπὶ την χεῖρα αυτου. 
- Γ ' , . 3 ῃ 5/ ’ 

ών καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὃς ἐστι «4ιάῤολος 2 
-” , αυ. , , 3 -ᾱ . 

ἐδυρα1δ.1, καὶ Σατανᾶς" καὶ ἔδησεν αυτὸν χίλια ἔτη [καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν 38 
ο. , 2 , / αλ. οδ ᾿ 
Ὁπανο.θ.  ἄθυσσον, καὶ ἔκλεισεν [αὐτὸν] καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ 

’ | ΄ Ἱς »/ ” .) / ο . ω ο) 

πλανηση τὰ ἔθνη ἔιι, ἄχρι τελεσυθη τὰ χίλια ἔτη καὶ µετὰ ταῦτα δεῖ 
3 » ' , 5 ῃ , 

ὃς ὃν τη αὐτὸν λυθηναι μικρὸν χρόνον. ἕλκαὶ εἶδον θρόνους", καὶ ἑκά- 4 
Μαι. 19. 28. 2 3 πι οί , Π 3 Φτ. Ὁ ε 
[ρυκο Ἅν. 00. Όισαν ἐπ αὐτοὺς, καὶ κριμα ἐδοὤθη αὐτοῖς καὶ τὰς ψυχας 

οπη. Β. 17. κό Ε 5 . 3 ω . . , ο 
ατοι. 6 δ. τῶν πεπελεκισµένων δια τὴν μµαρτυρίαν Ιησοῦ καὶ διά τὸν λόγον τοῦ 

38, 16. - ῃ 2 ’ .) ΄ . ’ 3 - 

ἀ 5. 10, Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τῷ Ὁηρίῳ οὔτε τῇ εἰκόνι αὐτοῦ, 
ᾱ 6 0, 10, 11. ρ ο... . - κ, 
δ1θ.Ἴἀο καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγµα ἐπὶ τὸ µέτωπον [αὐτῶν] καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα 

3 » ... ι) - ΄ - 

αυτῶν. καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ Χριστοῦ χίλια ἔτη" οἱ δὲ ὅ 
9 1 -” »] 3 [ ξ 1 - ) Π 3, 5/ 

λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ } ἀνέζησαν Ἄ ἄχρι τελεσθῃ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη 
Ὦ Ίρα, 61.6. δ πε 3 ν ] / λ ϱ/ αι ἂε , Β » 
"μα  Ἠ ἀναστασις Ἠ πρωτη.  Πακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων µέρος ἐν τῇ ϐ 
ΒΗρτα 1.6. 3 Γ » , Ξ α έν Π ς , ς , 3 3 
ὐ. 1]. ἀναστάσει τῇ πρώτη ' ἐπὶ τούτων Ἰ ὁ Θάνατος ὁ δεύτερος οὐκ ἔχει 
4 5. 10, ο. ; : 2 3 ) ς 6 ” »ω ᾿ ” -” 9 

ἐξουσίαν ' αλλ ἔσονται ἱερες τοῦ Θεου καὶ του Χριστοῦ, καὶ ῥασι- 
’ . 32 3 . ’ 3/ 

λευσουσι µετ αυτοῦ χίλια ἔτη. 
[.) - υ Ἱς ’ ς ” ιο 

Καὺ οταν τελεσθη τὰ χίλια ἔτη, λυθησεται ο Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλα- 
. »ώ 3 - Ἡ ’ - η) ’ ) .» 

ΓΕτε58.3. ης αὐτοῦ, ' καὶ ἐξελεύσεται πλανησαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι 8 
16. 14. » » ἓ Ν ὶ . ὃς  ἃ 

ον γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γῶγ καὶ τὸν ΙΜαγὼγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς 
, τ ς 2 υ . ς 4 » , δω ε 

πὀλεμον, ὧν ο αριθμὸς αὐτῶν ὥς ἡ ἄμμος τῆς Ὁαλασσης. ἸἹΚαὶ ἀνέβη- 9 
α. ᾽ ’ Φ ” Ν ο. ΑΕ ) ) - κα. 

σαν ἐπὶ τὸ πλατος τῆς γης, καὶ ἐκύκλωσαν την παρεµβολην τῶν αγίων 
᾽ ’ ᾽ 3 ’ στ χε » ος κ . » 

μάρμής ρα καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην καὶ κατέβη πὺρ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ 
4 Ἰ4, 10.11. 9 9 » , 3 λα ς ’ ς ” 3 ᾽ 

. του ουὐρανου, καὶ κατέφαγεν αυτους καὶ ο «4ιάῤολος 9 πλανῶν αυτοὺς 10 
’ ) ιά . 3 εκ, . . ς 

ἐβληθη εἰς τὴν Λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ Φείου, οπου καὶ τὸ Θηρίον καὶ ὃ 
, β ν , ες. | ᾿ ῃ 3 3 

ψευδοπροφητης καὶ ῥασανισθησονται Ἠμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς 
3» - ’ 

αιώνας τῶν αἰώωγ. 
12 Ρει, 3. 10. ο / Ν ; Ν / 3 3 | 
πι Εκοά δις, Καὶ εἶδον Θρόνον λευκὸν µέγαν, καὺ τὸν καθήµενον ἐπ᾽ αὐτοῦ 11 
Ῥεα]. 62. 18. ω [ ὁ ς ώ ς 3 . , 2 ς 
ο. οὗ απὸ προσωπου ἔφυγεν η γῆ καὶ ο οὐρανὸς, καὶ τόπος οὐχ ευρεθη 

τή. 19, 
3 . 3 ᾽ .) ] ’ - ’ 

ων . αὐτοῖς "' καὶ εἶδον τοὺς νεκροὺς, μικροὺς καὶ μεγάλους ἑστῶτας ἐνώ-- 19 
Μαι. 16. 7. » ’ 3 ’ - , 3 η 
Ποιο. πιον τοῦ Ἓ θρόνου καὶ ῥιῤλία ἠνεῴχύθησαν ' καὶ ῥβιῤλίον ἄλλο ἠνεῴχθη, 

14. 12. ε! ω -- ν ς Ν ν ’ ω 

ο ὃν. 0 ἐστι της ζωῆς. Ἰαὶ ἐκρίφησαν οἵ νεκροὶ ἐκ των γεγραμµένων ἐν τοῖς 
σα]. 6, 5. 3 ) η 3 ” , ς ’ υ » 

Ρμ, ἆ ὃ ῥιῤλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. «Καὶ ἔδωκεν η Φάλασσα τοὺς ἐν αὐτῷ νε- 18 
βαρτα 2. 29. ς τς / ας, πε 3/ λ Ε μι δα λ ᾱ ὃ. δ. κροὺς, καὶ ὁ Θάνατος καὶ ὃ ἄδης ἔδωκαν τοὺς ἐν αὐτοῖς νεκρούς" καὶ 
“ο Ρχή ὸ 9 ο ἃ τε θα. η κα 9 ’ κ. τρ) 
παλι σι ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αυτῶν. καὶ ὁ Θάνατος καὶ ὃ ἄδης 14 
η 1 Οος. 1δ. 98, 
δ4, 65. ἐῤληθησαν εἰς τὴν Λέμνην τοῦ πυρός " οὗτός [ἐστιν ] ὃ δεύτερος θάνα- 

μαά Ἱπίτοάπσοςεά, εαρροτίαᾶ, ος οοπουττθς ἴπ {να 
Ιάο[αίτοις οογγαρίίοή5 Ὀείοτο ἀθεβοτίρθά, αγε πιοεί 
οἱαατ]γ Ῥτοάἰοίεά. Ειΐ νπῖ]ο ἴπε ὑπςίγιπιεπίς ο 
πι]ςοβῖαοβ Παά Ώεσοπ οαί ο ἴἶιο ρτοαί ασοπί νναβ 
β{]] αἱ Πυογίγ ; απά Ίνα γνου]ά 8ΗΓ6ΙΥ οχοίίο [68] 
ἀἰδίατραποςς, ογ Ῥτούἁσα Πενν ἀθ]ηδίοῃς, 1 ποί 
Ρτονοπίθά. ἜΤ]ε Αροβίε Ἠαά, (Ἰεγο[οτοα, α Υἱδίοῃ 
οπιρ]οπια{ἶσοπ] οϐ πο τοβίταϊπίς ννμ]ο] νου]ά ο 
αἷά οἨ. Βαΐαπ Ἠήπιεσ]{, Τί 15 Ἰθτο ἱπιρ]εά ναί 
Οικ, ντ] οπιπἰροίεπςσο απά αὐδο]αίο πο ΓΙ{γ, 
π]] γοβίγαίῃ «έ {ο ἀον]] απἀ Ἠ]5 απσθ]ς,’΄ ονοή αἱ] 
Πῖς Ἱορίοης οῇ ον!] ερὶπίς, {οπι ἀθοσαίνίπς πησή- 
Κἰπά ἵπ σεποτα], οΥ αΏγ Ρρατί οῇ νοπα, Τπίο Ιάο]αίτΥ, 
ΠΠΡΙΘίΥ, ἸθΓ6βΥγ, απά νἰσοκεάπθβδ, ἄδ 6 Ἠα8 
Μη ]οτίο ἀοπο. (ΒΞεοί{.) 

4. καὶ ἐκάθ.] 3 άρρΙΥ τινες. 
--- καὶ τὰς ψυχάς.] Βερεαί εἶδον. Καὶ οἵτινες 

οὗ προσεκ. 1118 ἶ5 νΥε]] τεπάετεὰ ϱΥγ Ῥγοῦ, Βε]μο]εί, 
- Νοβδοθνθγ ννογδμρρεὰἁ ποί.”. 6οπιρατο Π], 

Ὁ. τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ.] Άη α]πκίον, 1 18 
βαρροφεά, {ο ΕἰΖεΚ. χχχν]]. απᾶ χαχὶχ. ὨἸγ]αί πα- 
Ποηςδ ατα Ἠθτο Πθαπί Εχροβ]ΐοτς αγα ν]ο]]γ ππ- 
πΌ]ο {ο αθοθτίαίη. Τί 18, Ἰοννενοτ, ρτοαβθ]α, εναῖ 
πο ρατήσι]ατ παίίοης ατθ πηθαπίς Ῥαἱ ναί ἴποςθ 
46 ΟΠΙΥ ηπη]ος ἀθδίσπαίίηπς Ὀοάᾶίος οῇ πιο {π]πιῖσα» 
{ο ενα (1ο6ροα|. 

14. οὗτός ἐστιν ὃ δεύτ. θάνατος.] Ῥεπάοτ, “« ΤΗί8 
5 ἀσαί] απά Ἰαάςς,) 1 οἴ]νογ ννογςς, «έ ἴ]να ἀθαί]ι 
Νίο] οοηβ]ςίς 1 ἴῑο 5οραταἴίοπ ο {να κου] {οπι 
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1 τος. καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ ῥίῤλῳ τῆς ζωῆς γεγραμµένος, ἐθληθη 

εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

ι ΧΧΙ. ΚΗΙ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήγ. ὁ 

γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ παρήλθε' καὶ ἡ 
[, 3 , , 

9 θάλασσα οὔκ ἔστιν ἔτι. ὃ Καὶ 
5 Π ς ᾽ . Π 3 . - » ο -”- 2 

αγίαν Περουσαλημ καιγην καταβαίνουσαν απο τοῦ Θεου ἐκ του ουὐρανου, νι». 3. 

[ἐγὼ Ιωάννης 
ς .) ’ Ν . . εἶδον τὴν πόλιν τὴν ἔωιια ο 

» Ἠεὺ, 11. 10. 

ς ’ ς 4 ’ υ) 3 ο. , 

ὃ ητοιµασμεγην ως νυμφην κεκοσµηµενην τῷ ἄν δρὺ αὐτῆς. 3 Καὶ ἤκουσα 33Ρῖα δ. 1. 

φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Ἰδοῦ, ἡ σκηνἡὴ τοῦ 
Ἱπίτα γετ. 10. 

ν ᾳ Επτε], 48. Τ. 

” . . 3 [ή λ ’ 3 | υ 

Θεοῦ µετα των ανθρωπων», καὶ σχηγῶώσει µετ αυτών 
Λ 3 9 3 3 ν 

καὶ αὐτοὶ λαος αὐτου 
3, 3 3 ώ 3 3 ο» 

4εσται µετ αὐτωγ Θεος αυὐτῶγ. 
ν ’ 3 η - 3 - : 

πᾶν δἄάκρυον ἄπο τὼν οφθαλμῶν αυτῶν 

ἔσονται, 
3 Γ ς 9 

καὶ αὖὐτος ο Θεος 
ς ᾿ Σκαὶ ἐξαλείψει [ὸὃ Θεὸς] τῖρα. ο. 8. 

3 - κ. ς ; 10ος. 15. 26, 54. 
καὶ 0 «Φ άνατος ριρτα . 1Π. 

3 3 3) » , 2) . » , 3 3, 3) « ε/ 

ου. εσταν ετι, ΟυτΤὲ πένθος ΟουΤδ κραυγη ουτε πογος ου» εσοτοι στι οτι 

- 3 - 

ὅ τὰ πρῶτα ἀπῇλθον. 
23 πο ο ’ η. , ,  Ε τ 

Ἰδοῦ, καινὰ πάντα ποιῶ. καὺ λέγει μοι 1ῤραψον Οτι οὗτοι 

3 ς . ’ 
" Καὺ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ } τοῦ Ὀρόνου » 8 [ρα, 49. 19. 

2 0ος. δ. 17. 
Β8Ηρτα 4. 2. 
ἅ 19. 9. 
ὅ 20. 11. κ ον 3 Ἡ λ ος αλα «συ . : κ ὁσρί εδ 1 ἵνα, 15. 8, 6 οἱ λογοι αληθινοὶ καὶ πιστοί εισι. καὶ εἰπέ μοι". Ιἔγονε. ἐγω εἰμι ια 

ς ᾽ ᾽ Γβ ᾿ η , - , ὅ 44.6. 
τὸ 4 καὶ τὸ -δ, η αρχή καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω αοὸ1. 

Ἱἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν 
Ίο]α ἀ, 10, 14. ς υ] 

πο γικών ἀΤ.δΤ. 
8ωΡτα 1. 8. 

’ ω ΔΝ 2, κ 4 3 α Π ς 

κληρονομήσει ἄ ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεὺς, καὺ αὐτὸς ἔσται µοι ὁ ἵῃς ὢ 18,1Π. 
/ ω " 3 . 

8 υἱός. 3 δειλοῖς δὲ καὶ ἀπίστοις, καὶ ἐῤδελυγμένοις καὶ φονεῦσι, 
” ϱω ’ νά ο,” ’ 

πόρνοις καὶ Ἔ φαρμακοῖς, καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι, 
; 3 ο) 3 ι Π - ; ο ν Π . 

μερος αυτων) εν Τ)] λίμνη Τ1] κοιομεγή πυροι και θείῳ 

Θάνατος ὃ δεύτερος. 

. ἃ Ζαο], 8. 8. 
κυαι Πευὺ. 8. 10. 

- ος 9. 
α]. δ. οἱ. 

ΤΟ µρῃ, 6.5. 
ἂ «1 Ῥίπ.Ι. 9. 

0 Πεν. 19. 14, 
βαρτα 20. 14, 15, 
Ἱηΐτα 22. 15. 

/ 3 

ο εστι 

Φ ; - » υ 3 Ν 
9 7 Καὶ ἠλθε [πρός με] εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἔχοντων τὰς ἑπτὰ ΣΣ9ρτα 1δ. 1, 

’ ᾿ / οά 5 .͵ οὁ -” } ο 

φιάλας τὰς γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγὼν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησε µετ 2ἁ 19. 7. 

- Π ων ϊ ’ 3 ” 3 -”. 

ἐμοῦ, λέγων ' «4εὔρο, δείξω σοι τὴν νύμφην, τού Αρνίου τὴν γυναῖκα. 
3 ’ ’ 5» ς ’ 

10” καὶ απήνεγκέ µε ἐν πνεύματι ἐπ Όρος µέγα καὶ ὑψηλὸν, καὶ ἔδειξέ ται. ο. 
ευ, 12. 22. 

5αρτα 1. 10. ] ’ 4 ’ ) ς Π ς . ΄ ε) 

µοι την πολιν [τὴν μεγάλην] την ἁγίαν ἹΠερουσαλημ καταβαίνουσαν ἐκ δ8.1.. 
» 3 .. πα. 8 » ν η ο ’ . . 

ΤΙ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ" [καὶ] ὃ 

Όνα Ῥοάγ, απάἆ {πα είαίο οῇ 5ου]5 Ιπίετνεπῖησ Ῥε- 
Ώνθεπ ἀθαί] απά ]αάσπιεηί, 5Ώα]] Ῥο πο ποτε. 
Το ενα υγ]οκεὰ {πεςο «Πα]] ο 5αοοθεἀεά ΡΥ α 
πἹοτε ἰαττῖρ]ο ἆθαί], {πα 5οοοπά ἀθαί], ἴ]ιε ἆαπιπα- 
εοημ ο{ («ομθηπα, {εἰ ΡΤΟΡΕΤΙΥ 5ο οα]]εά. Ιπάεες, 
η (5 αποτοἀ Ῥοοί, ἴθ οοπππθποθιπεηί, α5 ννε]] 
45 ἴ]ο ἀθβίτιοίίοη, οϐ {5 Ιπίογπιεά]αίε είαΐθ, αγθ 
8ο ο]δατ]γ πιατκες, 48 {ο γθπάετ 1ΐ αἱπιοςδί Ιπροββί- 
Ρ]6 {ο παὶκίακο {ηθπι. ΤΠ νΥΙ. δ. νε Ἱεαγη ναί παᾶες 
{ο]]ουν5 οἱοβο αἲ {θ Ἰθς]5 ο{ ἀθαίῃ; απά {Γοιη {Π]8 
Ρᾶδεασα (αί Ώοίμ ατα Ιπνο]νοά ἵπ 9Π6 ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ 
ταῖη αἱ {λε απίνεγεα] ]αάσπιεηί, (0απιρΏε]].) 

ΧΧΙ. Τη {6 απἆ {πο Γο]]ονίησ (Παρίετ ἶ5 ἆθ- 
βοτὶυεά ἵῃ σ]ου]ησ ἵπιασθτγ (Γοτιπεά οἨ ἐ]αΐ οὗ ία 
Ῥτορμείς οὗ {16 Ο. Τ.) νε Ὀ]ὶ5ς οῇ ίΠα τισῃίεοιθ 
π ἨΘανεῃ, α[ίετ {πο τοςιτγθοίίοη απά ]αάσπιεηί: 
ππ]θςς, υηΙἩ 5οπιο Εχροβίίογ (εδρεοία]]Υ ἴοςδα 
«Πο πιαϊπίαϊίη α ἠεγαί τεβδΙτγθοίοη αἲ {πο Ώθσίῃ- 
πίης ο {ο ΝΠ]οππίαπι, απά {Πθ ρεγεοπαί τεῖση ος 
ΟἨτιδί οπ ολτίῃ Γοτ α (λοιβδαπά Υ6αΓ6) νε ΙΠάοἵΓ- 
βίαπά {πεςε οοπο]αάϊπσ ΟΠαρίετς ο{ {με δίαίε ο {ιο 
Οιωγε]ι ἀαγίπιρ έ]ιε ΜΙΤ ΕΝΝΙΟΜ. ἜΤμπε Ρεςί Εκ- 
ΡοβΙ{οΙ5, Ἀοευατ, αΤθ, 1Π σεποτα, αστεεὰ {λαί έλα 

ε ἅ 2]. 2. 

οπ/ή ρα58ασε οῇ Βοπρίατο Πίο] ερθα]κς οἱ {λλ]8 
ΜΙ]αππῖαπα (ΠαΠΠΕΙΥ, αχ. 4:--- 6.) 15 {ο ο ίακεῃ ἵπ 
ἃ [σιγαίῖυε αοοθρἰα6ίοη: οοΠβεαιεΠ/]Υ, ἰλαί {λα 
Ῥτγεδεπί ΟΠαρίετς ατα {ο Ὀ6 απἀετείοοά οῇ πιο 
τιῤδοφμοπέ {ο {]ιε σεπεγαἰ ]μάσπιοπί. "ΤΓἱς, Τ Ολπ]ς, 
ηα5 Ώ6επ Ῥτονες, απά ὮΥ πο 9Π6 ΤΠΟΤΘ αΏ1Υ {Παπ ὮΥ 
Μτ. Ξοοίί. πας, α5 Νεννο. οὔδετνες, ΄΄ ίε που’ 
Ἠεαγεπ απά οατίῃ, απἀ {6 πθυν :εγαδαίθπι, αἴθ 
επιρ]επιαί]σα] οἳ ία σ]οτγ απά Παρρίπεςς ΨΥΠΙΟ] 
νι] ρα Όιθ τοννατά απάἆ Παρρίποςθ ο{ σοοςᾷ πἹεπ Γος 
6ΥεΓ. 

ὔ. ὃ καθήµενος ἐπὶ τοῦ θρ.] ἜΤηϊβ 15 εἰίπετ {ο 
Εαίΐμετ, ΟΥ 8 στοαί ΒΏεργεδεηίαίἶνο. 

6. («οπιρατο ΟΠ. 1. απά ΠΠ. Τέγονε. Ἐαιϊνα]εηί 
{ο τετέλεσται, “΄ αἰ] ππσς ατθ Ὀτοισ]ί {ο α οοΠβΙΠ]- 
πιαί]οη.”. Τῆς πηγῆς τοῦ ὕδ. τ. ζ. Α ρετεππία] 
αρτίησ οϐ τιαπηίησ αΐετ, ἃ5 θννο. οὔδετνθες, δα 
Πἱ επιρ]επα ο{ Παρρίηεςς απ ἱππποτία](γ. 

9, τὴν νύµφην, ἃο.] ἸΜεαπίπσ 1ο ΟΠατοῃ οἳ 
Οπτῖθί ἵπ α είαίε οἱ σ]οτγ απ 1155. 

11. τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ] 1ιε ΞοΠεσΠίπαᾗ. Όπ {ο 
ἀεβοτῖρίϊοἨ ν/Πίσ] {ο11ού5,5εε Βρ. Νανίοπ, Ώεαπ 
γγοοάᾗ., απἀἆ Βρ. Τ,ονίἩ ο 15. Ιϊν. 11. 1 νοι]ἀ 
Ροῖπί οί (5ἶποο {θε (λίηρ 8ΕΕΠΊ5 ποί ΡΙΟΡΕΤΙΥ µη- 
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α Ετε]ς, 48. 81. 

ΕΕΥΕΙ,.ΑΤΙΟΝ ΟΗΠΑΡ. ΧΣΧΙ. 11-- 27. ΧΧΙ. 1, 2. 

7 ” ια, ’ ς 

φωστὴρ αὐτῆς οµοιος λίθῳ τιµιωτατῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι ᾿ 
α 2’ ’ » ΄ Δ ς 3, - ’ 9 

ἔχουσάν [τε] τεῖχος µέγα καὶ ὑψηλὸν, ἔχουσαν πυλώνας δώδεκα, καὶ 19 
ῃ ” - 2 / 3 ’ 5“/ 

ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστι 
” ’ - . - .] 3 3 2 ” ” ” 

τῶν δώδεκα φυλῶν τῶν υἱῶν Ἱσραήλ. απ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, 13 
3 σος” - ω 17 κ. ” 3 

ἀπὸ ῥοθῥα πυλώνες τρεῖς, ἀπὸ νότου πυλώνες τρεῖς, ἀπὸ δυσμῶν πυ- 

καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον θΘεμελίους δώδεκα, καὶ ἐν 14 
ς 

5 Καὶ ο λαλῶν 16 

α καὶ ἡ πόλις τετράγωνος 16 

καὶ ἐμέτρησε τὸ 11 

καὶ οἳ Θεμέλιοι τοῦ 19 

ὃ θεμέλιος ὃ 

Καὶ οἳ δώδεκα πυλώνες, 9ἱ 

Ὦ Μαι. 16. 18. πε σ 
Ερι.5:1939 λὠνες τρεῖς. 
ο Ετεκ. 40. 8. λσ. δν 3 ΄ ι .1 μπι ! 219. 3.5. αυτοῖς ὀγοματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Αρνίου. 

.] ” Ξ , » , Π Π , 9 

µετ ἡἐμου εἰχε µετρον κάλαµον χρυσοῦν, ἵνα µετρήηση την πολιν καὶ 
ω . - » 3 ο 

ἆ ΕρΗ. 8.18. τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 
ω ν υ - 2 . υ] ’ 3 5, Δ ) ’ 

κεῖται, καὶ τὸ µῆκος αὐτῆς [τοσοῦτόν ἐστιν] Ἱ ὅσον καὶ τὸ πλάτος. 
” ’ ’ . 

καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν τῷ καλάµῳω ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων" τὸ 
” Π / 5 - ν 

µῆκος καὶ τὸ πλατος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἰσα ἐστι. 
ω 5” ’ » 3 ’ ο 

τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαρακοντατεσσάρων πηχών, µέτρον ἄνθρωώπου, ο 
» 3 ’  ὃ α, κ / - , 3» 3 Ξ 4 ἐστιν ἀγγέλου. ἸΚαὶ ἦν η ἐνδόμησις τοῦ τείχους αυτης ἴασπις καὶ η Ι8 

λ ' Θαρὸν ὁμοία ὑάλ θαρῷ πολις χρυσίον καθαρον ὁμοία υαλῳ καθαρῷ. 
/ ω / Δ Ω. / , -- τείχους τῆς πόλεως παντὺ λίθῳ τιµίῳ κεκοσμημµένοι 

- ς ’ [ο 5 ο ς Π 

πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ο τέταρτος 
’ ς ΄ ’ ς ’ ς ΄. 

σµάραγδος, ὃ πέμπτος σαρδόνυξ, ο ἕκτος σάρδιος, ὃ ἕῤδομος χρυσολι- 90 
ς 4 [ή ς ο .. ς ’ ’ ς 

Όος, ὁ Όγδοος ῥήρυλλος, ο ἔγνατος τοπάζιον, 9, δέκατος χρυσὀπρασος, ο 
ῃ ἔς ο ς ῃ 2 ῃ 

ἑνδέκατος Όακινθος, ο δωδέκατος ἀμέθυστος. 
, 3 τε , « ’ εί ’ 

δώδεκα µαργαρίται ' ἀγὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ην ἐξ ἑνὸς µαργα- 
/ Ν ς ρω ” ’ Π ᾽ 5 ε/ ὃ [4 

ρίτου. καὶ ή πλατεῖα τής πολεως χρυσίον καῦαρον ως Όαλος διαυγης. 
3 Ξ » ς ᾽ Π ς ᾽ ς , 

Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αυτη ᾿ ο γαρ Ἰτυριος ο Θεος ο παντοκρατωρ 9ὁ 
» " 3 ς ’ 3 , 

«1.01. γαὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ Αρνίον. "καὶ η πόλις οὐ χρείαν ἔχει 38 
Ὥο ς ΠΙ - 3 » , / δες κ ν ἨΠΠἘδ τοῦ ἡἠλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν ἐν αὐτῃ' ἤ γὰρ 

’ ξ ” - Β ; 3 υ 4 ς ’ .».- ! » , 

δοξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτὴν, καὶ ὃ λύχνος αυτῆς τὸ «ἄρνίον. 
, ὁ Π ” ο οὐ ’ 

νὰ {καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζομένων ἐν τῷ φωτὶ αυὐτῆς περιπατησουσι. 94 

ρ Ίσα, 60. 11, 20. 
Ζεομ. 14. 7. 
ευρτα 8, 8. 
Ἱη[τα 29, δ, 
Γ Εχοᾶ. 8ο. 89. 
ΓΡ». 69. 29. 
1εα. 95. 8. 
196] 8. 17. 
ΡΠΙΙ. 4, 8. 
ευρτα ὃ, δ. 
ὅ 19. 8. 
ᾱ 20, 19. 
Ἱη[τα 29. 14, 15. 
1 Ε7α]ς. 47. 1. 
ΖαοἩ, 14. 8. 
κάαεῃπ. 9, 9. 
Ε79Κ. 47. 12. 
βαρτα 2, 7. 
ὅ 21. 2]. 

- ο ν , ᾽ 
Καὶ οἳ ῥβασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν 

Π 3 » Β 3 να η ς » » 9 3 Ν 
τιµην αυτῶν εἰς αυτην ἕ καὶ οἳ πυλῶνες αύτης οὗ µη αλει- 956 

ω ς ’ ϱ , ι ’ 

σθῶσιν ημέρας, νὺξ γὰρ οὖκ ἔσται ἐκεῖ” καὶ οἴσουσι τὴν ὃ όξαν 26 
-» - 3 3 8 ; 

καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἲς αὐτήν. Καὶ οὐ μὴ εἰσέλδη οτ 
2 . . ὢ ͵ ὃν 

εἰς αὐτὴν πᾶν κοινοῦν καὶ ποιοῦν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ 
[ - ο ” 3 Ἡ 

μὴ οἳ γεγραμμµένοι ἐν τῷ βιῤλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἁρνίου. ΧΧΙΠ. | Καὶ 1 
πε, / ο . ς ’ 

[καθ αρὸν ποταμὸν ὑδατος ζωῆς λαμπρὀὸν ὣς κρυ- 
’ » , » » να. 

σταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Αρνίου. 

ἔδειξέ µοι 

ἱς Σ.-ι , » 8 ὰ ” » » » 

1ν µέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντευθεν 9 

ἀατείοοά ὮΥ Οοπιπιοπίαίοτβ) ἴπαί αἲ ν. 4. ἴἶνα 
θεµελίους δώδεκα ἀοποίθ {νε]νο οοι/ςος οῇ Γοππᾶα- 
(ἶοπ δί0π65, οα]]εὰ ΡΥ Ατὶκίορμ. Αν. 1196. θεµέλιοι 
λίθοι. ΤΠΕΥ ννεγο βοΠΙΘ/ΊΠιΘΒ οα]]εά ὁόμοι. "τας 
η Ἠετοάοίμς”5 ἀρβοτῖρίίοη ο6 {]χο ΠΊάΠΗΘΓ ΤΠ νν]]ο]ι 
Όιο ν/α]]ς οῇ Βαῦγ]οη νναοτο Ὀ]]έ, 1έ 1 καἶα, 1. 170, 
ὀρύσσοντες ἅμα τὴν τάφρον, ἐπλίνθευον τὴν γῆν τὴν ἐκ 
τοῦ ὀρύγματος ἐκφερομένην ' ἑλκύσαντες δὲ πλίνθους 
ἱκανὰς, ὤπτησαν αὐτὰς ἐν καµίνοισι. μετὰ δὲ, τέλµατι 
χρεώμενοι ἀσφάλτῳ θερµῃ, καὶ διὰ τριήκοντα ὁόμων 
πλίνθου ταρσοὺς καλάµων ὀιαστοιβάζοντες, ἔδειμαν πρῶ- 
τα μὲν τῆς τάφρου τὰ χείλια. Βαῖ 8 ν]ο]α εαῦ- 

Ἰθοί νν]] Όο ΓΗ]]γ Π]ασίταίοᾶ ἵπ 5οπιο ΝΓεπιοῖτς ΟΠ 
ία αποϊθηί αίαίο οῇ Βαῦγ]οι, Τμαεῦ6ες, απά οἴπετ 
οἶεῖος οῇ μα τοπιοίθεί απίαΙ{γ, ννμῖο Τ [οτπιθά 
ΠΙΠΗΥ γθατς δἶησε, απά Ἰορο ετε Ίοηρ {ο ΊαΥ Ώ8[οτθ 
Όιο Ρ0]1ο. 

23. ναὸν οὐκ εἶδον ἐν α.] απ Ὀοεῖηπς πον’ πππθςθθ- 
βατγ ἵπ ἴπο Ιπιπιοά]αίε ρτεξεπςσθ οῇ (οἆ. 

ὦῦ. οἱ πυλῶνες α. οὗ μὴ κλεισθ.] Απ επιθ]απι 
ο Ῥεπςθ. 39 Ἠοτασςε, Δροτίίς οἱἷα Ροτί8, 
(Νεννς.) 

ΧΧΙ. Ἱ. ποταμόν.] Όεε Νοίς αἱ χχΙ. 6. 
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ον -- -” Γ ’ ᾽ - Γ) Γο) 3 ” 

ξυλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ µήνα ἕνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν 
3 7 - . . ’ - ιο) 

τον καρπὸν αὐτοῦ ' καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς Φεραπείαν των ἐθνωγ. 

πᾶν Ἂ 3] Καὶ 
, 2 3, 3, ώς 

κχαταύεμα οὐκ ἔσται ετι 
5 ’ -”- . ὃ θρόνος τοῦ | 2490. 14. 11. 

-” -”. 2 Γ 2 - ΄ . - 3 -” ’ 

Θεοῦ καὶ τοῦ Αρνίου ἐν αὐτῃ ἔσται καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρευσουσυ’ 
Ρ) .. πι Ν ., ᾽ [, 3 - Ν ι », . - η λ ” 

4 αυτῷ, '' καὶ ὄψονται τὸ πρύσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ Όνομα αυτοῦ ἐπὶ τῶ 
, δα “ τα. 2 ν οσα 3 ’ 1 

ὅ µετωπων αυτων. "' Ναὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ' καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσι κειρτα β. ΤΕ. 
΄ 9 ) ελ, «/ , ς ᾿ 3 κα. 3 παν 

λύχνου καὶ φωτὸς ἠλίου, Οτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἄ φωτιεῖ ἐπ αυτούς 
’ ᾽ - .. ’ 

ῥασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰώνας των αἰωνων. 

ν Τη Ἱπαιι. 6.8. 
1 ὅος, 19. 12. 
1ομη 8, 2, 

ὃ ως οὐ, 18, 90 ρα. 60, 19, 20. 
ο νά, 

5ρχα 21. 29. 

ΕΙ, τ ’ 3 ’ ς 
6 "Καὶ εἶπέ μοι" Οὗτιι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί" καὶ Ἰύριος ὁ ολωστα 1. Ἡ, 

Γ υ) κ. ς , ” 3 ῃ . », 3 

Θεος τῶν πνευμάτων τῶν | αγίων ] προφητων ἀπέστειλε τον ἄγγελον αυτου 
- Α 21. δ. 

νς ών µ 3 . εἰ ” ’ . ’ ρ 3 ᾽ 3, 8 1. 

Τ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. Ιδου, ἔρχομαι ϱ ο υρτα 1.8. 
-.. ’ ς - ᾽ ’ -” , ” ’ 

ταχυ ᾿ µακαριος ο τηρων τους λόγους της προφητείας του βῥιῤλίου 

8 τούτου. 
» κ 2 3) η 3, - - 

Ίκουσα καὶ ἔρλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσῦθεν τῶν ποδῶν του 
3 , . , ’ . 

9 ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός µοι ταῦτα. 

3 ’ ς ’ -”- 3 ’ 

α Καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὃ ᾗ βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων. ν 5. 4Αοιε 10,26, Ἰαι οτεκ Ίο 
» δαρτα 19. 10. 

«αὐ λέγει µοι Ὅρα µή--- 
’ ’ [ ω . ” - ος 

σύνδουλος σου [γάρ] εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ 

τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ ῥιῤλίου τούτου. τῷ Θεῷ προσκύνησο». 
τ αχ 9 ν ' ἱ - . ἴ ἥ Ώαη. 8. 28, 10” Καὶ λέγει μοι η σφραγίσης τους λογους τὴς προφητείας τοῦ βι- ἉΌλη.ὶ 

εμΡρτα 1. 8. , , ε.α ς ι : , . ας. υ 3 ᾿ ο 
11 ῥλίου τούτου Οτι 0 καιρος ἐγγυς ἐστιν 0 αδικὼν ἀἄδικησατω ἔτι, ο Τι, 8 98, 

ο κα .Ε ᾽ ες ’ 3, [” ο απ ’ [ή 3 ο ξ 

καὶ ο ῥυπαρος ῥυπαρευθητω ἔτι καὶ 0 δίκαιος δικαιωθητω ἔτι, καὶ ὁ 
{ ]1ρα. 40. 10. 

. 19 ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. [ Καὶ] ἰδοὺ, ἔρχομαι ταχὺ, καὶ ὃ µι-ὰο 1 
ιά 3 9 ” 3 -” 5 ’ ς ν 2, 3 -. 

σος µου µετ ἐμοῦ, ἄποδουναι ἕκαστῳ ως το ἔργον αὐτοῦ ἔσται. 
γιά, θαρτα 20.19. 

13 " Ἐγώ [εῖμι] τὸ 4 καὶ τὸ «Ώ, ἀρχὴ καὶ τέλος, ὃ πρ ὦ τος υ]ρα. 41.4. 
πετ ν καὶ ο ἔσχατος. 

’ 

14 ᾖὉ Μακαριοι 

ἁ 48. 11, 
νο 8,11. 

5 - 3 3 ν 2 . ε/ ., ε ο Π ἄ . Ὁς 

οἳ ποιοῦντες τας ἐντολας αὐτοῦ, ἵνα ἔσται 1 εἐςουσία κ 1 1ομη 8. 98, 
Υ] 6οτ. 6. 10. 
ΈΡΗ. δ. 5 . αἲ 4ἱ ας ᾽ ε, υ] - ᾽ ὠ - 3 , 5 3 

αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξὺύλον της ζωης, καὶ τοῖς πυλωσιν εισέλθωσιν εἰς την Ρα 55 
ν ρα 

7 Εξω 

φονεῖς, καὶ οἱ 

[ὃ πὀλιν. 

1 3” Εγὼ ᾿Πησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελον πον µαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα 

- ς -” υ ή ο 

εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς ὃ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῖδος. 

Οο1. 8. 6 π ς ’ Δ ς Ν Δ ς [ς Δ ε . 8. 6. 
[δὲ] οι Χυγὲες και οι φαθρμακοι, και οι ποργοι κάυ Οἱ εαρτα 21. 8. 

7ΝυπΠ. 24. 17. 
Ίσα, 11. 10. 
Ἐοπι, τά 19. 

9 νο, 1.19, 
επι βπρτα 1]. 1. 

ς ἃ 5. ὃ 
ταῖς ἐκκλησίαις ἐγώ εἰμι ἡ ῥύέζα καὶ τὸ γενος [τοῦ] 4ανἲ δ, ὃ αἹεα.δ5.1. 

ε] 3 ᾽ ς λ ω Δ 

17 αστηο ο λαµπρος και 

2. ξύλον ζωῆς.] ῬτοῬ. ΞΒο]ο]ε[. Γο]]ον/5 Βρ. Μιάά1. 
ἵπ τεπὰρτίης ΄« γα α ίτθῬ οΓ Π[α 5”) απά 15, 45 ηθ 
οὔβετνθς, {ο ανοῖά ἴε ΙποοπβίδίεποΥ ος 5αγίησ 
Ὠχαί {ιο ΟΝΕ {περ νναδ 0η εαςῇ] βἰάθ οῇ {πο τίνοτ. 
6“ Αποίΐιες Ἱπίετρτείαίίοῃπ, ἨΟΥΝΘΝ6Σ, (οοΠ{ίΙΠιεΒ 
Πθ,) ας Ῥεεῃ αἆναποθά ὉΥ ντ. Όνεπ, Πίο] 8 
εη{1{]εά {ο 5οπιθ οοηβἰἀεταίίοη: ΄ Απά ἴπε τίνεγ 
Ρεῖπσ οη οἰίπετ 5ἱᾷὰο ο 1 Απά ἐπὶ πιὶσηί Ῥα 
οαττ]εά ενεπ α Πέ]ε [αγί]ετ: 6 Ιπ νε πιῖἆςε οΓ (πο 
βἰτθεί οῇ Τί απά ος {λε τίνος, δεῖπο (νἱπ. Ὀοίμ {ια 
δέγεεί απᾶ ἐιε γίνεγ Ῥεῖπα) οπ εἰίμεγ βδἰάε οἱ 1{,) 
[έιο {χεῬ.]”. Εντεῦθεν καὶ ἐντ. 1ε {πο Τιαϊίπ 
ἴπο ἐίπε, “9η 6ΥΘΙΥ ε1ά6.”) 
ὦ. πᾶν κατάθ.] [ος ἀνάθεμα. Ἠετε Δυρ. Ἠενο. 

απά Ῥτ. Βιτίοῃ ]α5{1Υ 5αρροςθ απ αἱ]αδίοῃ {ο {6 
οµτδε οοπηθεοίεά ΥΝΙίἩ λθ ένεε ο Με ἵπ (πε σατάεη 
οἳ Ἐάεπ. 'ΤΓ]ο σεποταὶ 5εη86 Ὀθίπα: “ {ο [αία] 
εβεοί5 ο{ {ο Εταί οι158, Ρρτοποιησεά Ιπ 60Π86- 
πεησθ ΟΡ ίπε βγεί (γαηβστθβδίοη, 5ηα]] οθαςο ; έθ 
Ἰθρ]θαδυτο ο{ (αοά ον] Όε πετο απ]κπούνη. 
6. βασιλ. εἰς --- αἰώνων.] ἴπ Ἠθανεῃ, οἱ νΥμῖο] 

ὅ ϱἨ 

1ομη 7. 97. 3ε ΤΑ 8 Δ ω ώ 9 ς [ , 6, 

πρωΐϊνος. " Καὶ το πνεύμα καὶ η νυµφη λά- "ρα 21. 

Ώιο Νεν’ Σεγιαβα]επ 9 α {Υρο. Εοτ οσνετ απἆ 6Υ6ς 
5 ορροβεά ἴο {1 ππ]]εΠπαΤΥ τεῖση. (ΝεΙΟοΠηθ.) 
Ἠετο ἰετπιϊπαίος {Πο Ρτορηείίο Ῥοτίοη ο{ {πθ 
Αροβί]ε75 αυ]]πιο τεργεδεηίαίίοη ΟΡ {πε ἀεβί]η]εβ 
ος λε Οτο] {τοπι ὲς οπἱρῖη {ο 15 οοπβιπιτηᾶ- 
Ποη απά {ο τεππαϊηάετ οΓ {1ο ΒοοξΚ 15 οοΠβΓΠΙᾶ- 
{ΟΤΥ, απά ΠοτίαίοτΥ, ἀεπιαπάϊησ α ἆπα αἰεπί]οῃ 
{ο 19 δα]ΐππε οοπίεηίΒ, απά οοη{ογπωίγ 1π ἰΠείγ 
Ρτας!]οθ. 

6,7. Ἀεθ ν. 1] ---ὂ, απᾶ ἸΝοίΐεςδ, απά Νοίε οἩη 
Το 1. το. 

11. ὃ ἀδικῶν ἀδικ. ἔτι] α. ἆ. “ΙΓ πε ρετβὶςί5 ἵπ 
Ἠἱ5 αητ]σῃίθοικηθες, Πε υνΙ]] τεαρ {Πο οοΠΒε(ΙεΠ- 
σε ο{ 1.7. Τ]ο πιοάε οϐ εχκρτεβείοη 15 αι{]οτί{α- 
.νθ. (Νενο.) ΑρτεεαῦΙγ {ο 5 Μτ,. ἨΗο]άεπ 
ν/Θ]] Ρραταρηταφες: ΄ΤΠΕΥ νο, α[ίετ {Πῖ5 Τευθ- 
ΙἸαΐΐοη απά {Ἠε ανα] ννατηῖηρς σίνεη {ἨΠθ6πι, οοἩ- 
πας {ο Ὀο απ]αδί απά ΒΙἨΥ, εί (πεπη τεπιαίη βο, 
παπά τεαρ (πο ριπ]θηππεηί{ ΥνοτίἩγ οῇ ἠιεῖτ ἀορθάβ. 

15. οἱ κύνες.] 366 ΡΠΗΙΙ. 11. 2. απά Νοίο. 
11. 18 νειδε οοπίαϊηπς {θε ΤεξρΡΟΠδε πιαἆθ 
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ᾱ. . ς » , 5 - 

γουσιν ρχου καὶ ὃ ἀκούων εἰπάτω" Ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν 
» / λ ς ῃ , 5, ” ΄ 

ἐρχέσθω καὶ ὁ δέλων λαμβαγέτω τὸ ὕδωρ ζωῆς δωρεάγ. 
- ἁλ ον, πα. 3 ᾽ 

[5υμ]μαρτυροῦμαι ἐγὼ [γὰρ] παντὶ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς πφρο- 18 
Π - Γι ’ - κ Φ 3 ” 3 3 32 3 3 ὀ 

φητείας του ῥιῤλίου τουτου" ἐαντις ἐπιτιθῃ Ἐἐπ ατα, ἐπι- 
’ ς ο άκΝ ., η) λ 3 3 , ΄ 4 λ ’ 

Όήσει ὁ Θεὸς ἐπ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμµένας ἐν βιῤλίῳ τούτῳ. 

.  Καὺ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων ῥίβλου τῆς προφητείας ταύτης, 19 

ἀφαιρήσει ὃ Θεὸς τὸ µέρος αὐτοῦ ἀπὸ Ἐ ξύλου τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς 

πόλεως τῆς ἁγίας [καὶ ] τῶν γεγραμµένων ἐν βιῤλίῳ τούτῳ. «4έγει ὁ 50 

μαρτυρών ταῦτα" Ναί ἔρχομαι ταχύ ἁμήν. Ναὺ ἔρχου, Κύριε Ἰη- 

σοῦ ! 

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου [ ἡμῶν] Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων [ ὑμῶν ] οι 
τῶν ἁγίων. ᾽αμη». 

ιο ἴθ Ῥγοπιίςεο οἩ ΟἨτῖθέ “ΕΙ οοπιθ απἰοΚκ]γ, ο{ απ αεεοµπί-ῤοοῖ, ἵπ ΥνΠῖο] ΕΥΘΕΤΥ ΟΠ6)8 µέρος ΟΥ 
ν. 19.5: απἀ ἴο Ἠοιγ ἀΠοςί απά {πο ΟΠιτοἩ, Ῥοτίοῃ 15 εηίεγεἁ ἀονη, απά οτοβςεὰ οί γνηεῃ 
Ώιε αρἰτ]έαα] Ὀτίάο οὗ ΟἨτίςί, ατε τεργεδεπίεά 8 ἵακεη 4ΑΥ } 2. Το {1θ βίβλος οἱ ατοθ[, {γοπη γνη]ο] 
ηγ]ῆήησ α]] {ο Ρρατοῖραίο ἵπ {1θ Ῥ]εβείηρς οὗ {6 ΑΠΥ 9Π6’5 Παπ Ῥεΐηςσ γεπιογεά ἀῑκίπ]εγίίβ Εἶπι, 
(οερε]. 90 ήοβδερῃ. Απί. χγ].4. 2. τὸν υἱὸν αὐτῆς --- ἐξήλειψε 

19. ἀφαιρήσει ὃ Θεὸς --- ζωῆς.] Ίπ ἐπί εχρτεβείοη τῶν διαθηκῶν. 
Έιθτθ 86εΠ18 α ἀοιδίε αἱ]αδίοπ, ΒΤΒί {ο {1ο Κεερίης 

ΣΙΝΙΒ 



ΙΝΡΕΣΧ 1. 

ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, αβΕΕΚ ΨΝΟΠΡΡ ΑΝΡ ΡΗΗΛΡΕΡΣ ΕΧΡΙ,ΑΙΝΙΡ 

Α. 

ἁβαρής, Ἱ. 216 
ἄβυσσος, Ἱι. 64 

ἀγαθὸς ἀῑσίπαιϊφ]ιεά {τοπ δί- 
χαιος, Ἱ. 9]. 43 

ἀγαλλίασιο ἱ. 224 
ἀγαλλιάω, Ἱ. 383 

ἄγαμος, Π. 118 

ἀγαπάω, Ἱ. 199 

ἀγώπτ, Ἱι. 150. 256. 459 
ἀγαπητὸς {0ἵ µονογενής, Ἱ. 15 

ἀγγαρεύω, Ἱ. 27 
ἄγγελος, Ἱ, 4059 
ἀγενεαλόγητος, Ἱ. 499 

ἁγιάζω, Ἱ. 994. 4986: Ἱ. 407 
ἁγιασμός, Ἱ. 999. 471 
φὸ "Άγιον κοσµικόν, Ἱ. 498 
ἅγιος, ἵ. 427. 496: Ἡ. 49 

ἁγνίζομαι, Ἱ. ὅ66 
ἀγνόημα, Ἱ. 441 
ἀγνωσία, Ἡ. 509 
ἀγόραιος, Ἱ. 641. δδ7Τ 
ἀγράμματος, Ἱ. 4656 
ἀγραυλέω, Ἱ. 239 
ἁγριύω, Ἱ. 306 
ἀγρυπνέω, Ἱ. 479 
ἀγωγὴ Το ἀναστροφή, Ἱ. 978 
ἀγών, Ἱ. 468 
ἀγωνίζομαι, Ἡ. 9329 

ἁδιαλείπτως, Ἱ. 394, 938 

ἄδικος, Ἱ. 495 

ἀδόκιμος, Π. 19. 191. 494 
ἀδύνατος, Ἱ. 93. 594: Ἱ, 499 
ἀθέμιτος, Ἱ. 503 
ἀθετέω, Ἱ. 940 
ἄόλῃησις, Ἱ. 465 

ἄθώος, Ἱ. 140 

αἰγιαλός, Ἱ. 699 

αἷμα, Ἱ. 549 
αἱματεκχυσία, Ἱὶ. 446 
αἴνιγμα, Π. 1539 

αἴρεσις, 1, 677 

αἴρω, Ἱ. 589 

αἴσθησις, Ἱι. 9998 
αἰσθητήριον, Ἱι. 490 

αἰτέομαι, Ἱ. 484 
αἰστία, Ἱ. 89 
αἰσίαμα, Ἱ. 681 
αἰχμαλωτεύω, Π, 378 

ὧπ᾽ αἰῶνος, ὶ. 930 

κατὰ στὸν αἰώῶνα σοῦ κόσμου, Ἱὶ. 
206 

πσὰ σέλη σῶν αἰώνωνι Ἱ. 194 

ἀκαθαρσία, Π. 931 

ἄκακος, Ἱ. 434 

ἀκατάκριτος, 1. 540 

ἀκαταστασία, Π. 199. 198. 9398 

ἀκέρανος, Π, 901 

ἀκοή, Ἱ. 66 
ὤκρατής, Πε 7 

ἀκροατήριον, 1. 989 

ὠκροθίνιον, Ἡ. 490 

ἀλάβαστρον, Ἱ. 139 

ζλαλάζω, Ἱ. 177 
ἀλίσγημα, Ἱ. 591 
ἀλλά Ποτίαναε, Π. 206 

πιο υὀγο, Ἱ. 448 

{οτ εἰ μή, Ἱ. 97 
ἀλλὰ γάρ, Ἱ. 909 
ἀλλὰ καί, Ἱ. 36 

ὤλλ᾽ οὐδέ, Ἱ. 653 
ἀλλοτριοεπίσκοπος, Π, 916 

ἀλλόφυλος, Ἱ. 9059 
ἁλοάω, Ἱ. 1398 

ἀλυσιτελής, Ἱ. 479 

ἅλων, Ἱ. 13 

ἆμανής, Ἱ, 634 
ἀμάραντος, Ἱ]. 504 

ἁμαρτία, Ἱ. 96. 381: Ἱ, 419 
ἀϊκήπσιϊκπεά {τοι φ-α- 

ράβασι:, Ἱὶ. 941 

χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται, Ἱ. 
447 

ἀμελίω, Ἱ. 497. 594 

ἄμεμπτος, ἵν 426 

ἀμέριμνον ποιεῖν σινα, Ἱ. 191 
ἀμεταμέλητον, Ἱ. 205 
ἁμήν, Ἱ. 29 

ἁμίαντος, Ἱ. 488. 904 

ἀμφίβληστρον, Ἱ. 18 

ἄμφοδος, ἱ. 203 

ὤν να νε οοη/αποίῖνε πποοά, Ἱ. 
926 

ἀναβα»μός, Ἱ. 567 
ἀναβάλλω, Ἱ. δΤ8 

ὠναβλέπῳ, Ἱ. 569 

ὤὠναβολὴν ποιεῖν, Ἱ. 9839 

ἀναγκάξω, Ἱ. 287. 597: Ἱ, 9932 

ἀνάγκη, Ἱ. 918: Π, 191 

{οι ϱλίψις, 1. 909 

ἀναγινώσκω, Ἡ. 181 

ἀνάγω, Ἱ. 482 
ἀναδέχομαι, Ἱ. 695 
ἀναζώννυμι, Ἱ. δ05 
ὠναζωπυρέω, Ἡ. ὁτ] 

να. άλλω, Ἱ. 308 

ὠνα»)εωρέω, Ἡ. 4ΤΤ 

ὠναιρίομαι, Ἱ. 480 

ἀνακαινίζω, Ἱ. 423, 499 

ἀναπεφαλαιύω, Ἱ. 368 

ὠνακρίνομαι, Ἱ. 464. 545: Ἱν, 
106. 127 

ὠνάκρισις, Ἱ. 5859 

ὠνάληψις, Ἱ. 2656 

ἀναλογίζομαι, Ἱ. 468 

ἀναλύω, Ἱ. 995 

ἀνάμνησις, Ἱ. 448 
ὠνανήφω, Ἱ. 376 

ἀναντιῤῥήτως, 1. 908 

ὠναπαύω, Ἱ. 179. 304 

ἀνάππω, Ἱι. 4995 

ὠνασκευάζω, Ἱ. 599 
ὠναστρέφω, Ἱ. 84 

ἀνασσροφή, Ἱ. 339. 608 

ὠνάστασις, Ἱ. 160 

ὀνασταυρόω, Ἱ. 4394 

ὠνατάσσομαι, Ἱ. 23232 
ἀνασέλλω, Ἱ. 4329 

ἀναφέρω, Ἱ. 510 

ανάψυζις, Ἱ. 4635 

ἀναψύχω, Ἱ. 91732 
ὠνδρα ποδιστής, Π, 36] 

ἀνεμίζω, Ἡ. 485 
ἄνεμιος, Ἱι. 976 

ὠνεζίκακος. Ἱ. 976 

ὠνεπίληππτος, Ἱ. 307 

ἄνεσις, Ἱ. 207 
ἀνετάζω, Ἱ. δ71 

ὠνέχω, Ι. 264. 550: Ἱ. 917 

ὡς ἄνηκε, Ἱ. 9351 
ἀνήμερος, Ἱῖ. 9 τΤ 
ἄν ίσσημι, Ἱ. 

989 

ὦν ομολογίομαι, Ἱ. 3296 
ἄνραξ, 1. 491 
ἄνλρωποκτόνος, 1. 380 

κατὰ ἄνθρωπον, Ἡ. 128. 168 

ὁ ἔσω ἄνθρωπος, Ἱ. 51Ο 

ἀνθύπώτος, Ἱ. 914. 557 

ἀνίστημι, Ἡ. 491 
ἀνόητος, Ἱ. 329 

ἄνοια, Ἱὶ. 978 

οἱ ο ο, 
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ἄνομία, Ἱ. 945 
ἀνόμως, Ἱ. 16 

ἀνόσιος. Ἱ. Ὁ ττ 

ἀνσαπόδομα, Ἱ. 69 
ἀντέχομαι, Ἱ. 35 

ἀντὶ {οι ἕνεκα, Ἱ. 4608 

ἄντιράλλω, Ἱ. 9393 
ἀντιλαμθάνω, ἱ. 2329 

ἄντιλέγω Π. 67 

ἀντίληψες, Π, 149 

ὠντίλυχρ»ν, Π. 6ο 

ἀντιπαρίρχομαι, Ἱ. 269 
ἀνσιπίπτω, Ἱ. 484 

ἄνσιτάσσομαι, Ἱ. 549 
ἀνσίτυπος, Ἱ. 446 

ἀντίχριστος, Ἱ. 541 
ἄνωλεν, Ἱ. 494 

ἀνωτερικός, ἱ. 9932 

ἄξιος, Ἱ. 50 
ἄπαγγέλλω, Ἱ. 599 
ἀπάγχομαι, Ἱ. 141 
ἀπάγω, Ἱ. 513: Ἡ. 145 
απαλλάσσω, Ἱ. 408 

ἁπαλλάττισθαι ὧπό σινος, Ἱ. 381 
ἅπαξ, . 447. 475 
ἅπαξ καὶ δίς, Ἱ. 909, 391 

ἁπαρχή, ἹΠ. Το 486 
ἅἁπώτη {οτ ἀἁπατηλὰ, Ἱ. 977. 

916 

ἀπαύγασμα, Ἱ. 399 

ἀτεκδέχομαιι, Π. 269 

ἀπελεγμός, Ἱ. 65 
ἀπελπίζω, Ἱ. 9350 
ἀπέχει 1. 913 
ἄπισσος, Ἱ. 440 

ἁσπλόσης, Ἱ. 905. 915 
ἁπλῶς, Ἱ. 483 

ἀπὸ {οτ ὑπό, Ἱ. 507. 558 

ἀπὸ Ιηίθηδίνα, Ἱ]. 66 

---- ἀῑδιϊπσυϊδίιεά {τοπι ἐξ, Π. 398 

---ἵη οοιηροβϊἴοη, Π. 513 
ἀποθόλλω, Ἱ. 456 
ἀπογραφή, Ἱ. 991 
ὠπογράφα, ἵ. 995: Π, 414 
ἀποδείκνυμι, ἱ, 454: Ἱ. 108 
ἀποδεκατόω, Ἱ. 1193: Ἱ, 430 
ἀποδέχομαι, Ἱ. 960. 407 
ἀποδίδωμι, Ἱ. 469 
ἀποδοκιμάζω, Ἱ. 479 

ὤποθήκ, Ἱ. 14. 975 

ἀποκαόίστημ,, Ἱ. 165 
αἀποκαλύπτω, Ἱ. 904 
ἀποκάλυψις, Ἱ. 1993. 990 

ἀποκαραδοκία, Ἱ. 994 

ἀποκατάστασις, Ἱ. 4639 

ἁποκυέω, Ἱ. 486 

ἀπολογίομαι, Ἱ. ὅ56 
ὠπολογία, Ἱ. 197 

ἀπολύτρωσις, ἣν 99 

ἀπολύω, Ἱ. 9305 

᾿Απολλώς, Ἱ. 551 

ἀπορφανίζομαι, Ἱ. 990 
ἀποσπάομαι, Ἱ. 914 

ΙΝΡΕΣΧ Ἱ. 

ἀποστασία, Ἱ. 344 

ἀποστάσιον, Ἱ. 26 

ἀποστερίω, Ἱ. 198 

ὠπόστολος, Ἱ. 93035 

ἀποστοματσίδω, Ἱ. 215 

ἀποτάσσομαι, Ἱ. 2606. 987 
ἀποφ»έγγομαι, Ἱ. 46 ἱ 

ἀπρόσκοπος, Ἱ. 1938. 259 

ἅπτομαι, ἱ. 429 

ἄρα οι, Ἱ]. 9653 

--- ἴπιίε δὀ(ιέγ, Ἡ. 4Τ0 

--- {οτ ὥστε, Ἱ. 2958 

ἄρα οὖν, Π. 969 

ὤργός, 1. 63 

ἀργυροκόπος, Ἱ. 66 

αρέσκεια, Ἱ. 312 

ἀρέσκω, μ. 907 

ἀρεσή, Ἡ. 699 
ἀριστάω, Ἱ. 449 

ἄριστον, Ἱ. 106 . 

ἁρπαγμδς, Ἱ. 2998 

ἁρπάζω, Ἱ. 493 

ἁῤῥασώ», Ἱ. 1835 

ἄῤῥητος, Ἱ. 230 

ἀοτέμων, Ἱ. 993 
ἄρτος, 1. 30 

ὤρχαῖοι, 1. 99 

ἀρχή, Ἱ. δ01 
κατ’ ἀρχάς, Π. 409 

ὧπ' ἀρχῆς, Ἱ. 596 
ἓν ὦρχᾗ {ου ἐπ] ἄρχσε, Ι. 999 

ἀρχμγόε, Ἱὶ 468: [οι αἴτιος, Ἱ. 
406 

ὠρχισυνάγωγος Ἱ. 175 
ἀρχιτρίχλινος Ἱ. 398 

ἄρχομαι, 1. 447 

ἀσέλγεια, Ἱ. 186: Ἡ. 514. 598 
ὠσθένεια, Ἱ. 417 

ὠσθενέω, Ἱ. 46 

ἀσιτία, Ἱ. 591 

ὥσσον, Ἱ. 589 

ὠστατίω, Ἱ. 108 

ἀστεῖος, 1. 450 

ἀστὸς, ἀῑδιιηορυ]ν]ιοὰ {τοπ ζενός, 
1. 544 

ἀστοχέω, Ἱ. 9651 

ὠσύνετος, Ἱ. 66 . 

ὠἀσφαλῶς, Ἱ. 313 
ἀσχημονέω, Ἡ. 1681 

ἄσωτος, Ἱ. 989 

ἀτινίζω, Ἱ. 916. 448 
ἄποπος, Ἱ. 2098 

αὐθάδης, Ἡ. 999 

αὐθεντέω, Ἱ. 966 

αὐξάνω, Ἡ. ὅδ4 
αὔριον, ἱ. 94 

αὐστηρός, ἵ. 909 

αὐτάρκης, Ἱ. 909 

αὐτόματος, Ἱ. 171 
αὐτὸς {οτ οὗτος, ἱ. 913 

ἁφανίζω, Ἱ. 33. 590 
ἐγγὺς ἀφανισμοῦ, Ἱ. 458 
ἀφίημι, Ἱ. 4321 

ἀφιλάγαθος, Π. 977 
ἀφοράω, Ἡ. 468 

ἀφορίζω, Ἱ. 249. 5159 

ἀφορμή, Ἱὶ. 954 
ἄφρω», Π. 169. 984 

ἀφυσπνίζω, Ἱ. 258 
ἄφωνος, Ἱ. 154 

ἄχρι ἀῑφιπαυϊκηοά {τοπ µέχρι 
,,. διδ. 0, 5ἳ 

ἄχρι καιροῦ, Ἱ. 516 
ἄχιριον το ὔι, Ἱ. 558 

ἄχυρον Ἱ. 14 

Β. 

βάϊον, Ἱ. 401 
βαλάνσιον, Ἱ. 278 

βασπτίζω, Ἱ. 447 

βαατισµός, Ἱ. 491. 4432 

βάρβαρος, Π, 154 

βαρύτιμος, ἱ. 1329 

βασανιστής, 1. 88 

βάσανος, Ἱ. 18 

βάσις, Ἱ. 460 

βασκάνω, Ἡ. 937 

βαστάζω, Ἱ. 40. 401. 420. 496 

568: Π, 86 
-Τοτ περιφέρω, Ἱ. 260 

βαττολογέω, Ἱ. 90 
βδέλυγµα, Ἱ. 119 
βέβαιος, Ἱ. 405 

Βεελζεβούλ, Ἱ. 5] 

βηµα, Ἱ. 519. δ8Ι 
βίωσις, Ἱ. 584 

βιωσικός, Ἱ. 114 
βλασφημέω, Ἱ. 43 

Ῥοανεργές, Ἱ. 167 
βοήθεια, Ἱ. 590 

βοηθέω, Ἱ. 567 
βόθυνος, ἱ. Τ5 

βόσκω, Ἱ. 4435 
βοτάνν, Ἱ. 454 

βραβεύω, Ἡ. 931 
βραχίων, Ἱ. 405 

βρόχος, Ἡ. 199 
βρώματα καὶ πόµατα, Ἶν 449 
βρῶσις, Ἱ. 99 

βυρσεύς, Ἱ. δ00 

ο 

γάμος, Ἱ. 106 
γὰρ ετεπιρἰί αγαιἰᾶ, Π. 917. 436 
--- δοίοοί, ἹΠ. 405 

γὰρ {τεφιιεπ!]γ τε[οτς {ο ἃ οἶαιδα 
οπηϊ{εὰ, ἵ. δ0Ο6Ρ. 518. 567. 

581 ; Ἡ, 967. 496. 446. 448. 
48502. 490 

---- αἰί]οιρ, Ἱ. 98 ὁ 

--- δα116, 1. 987 
---- {ο οὖν, ἱ. 533 

δὲ, . 47 
---- θχρ]ϊοαίοτγ, Ἡ, 70 
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Γίεννα, Ἱ. 24 
γί, Ργώσετέίπι, . 59 

Γεύσημοανη, Ι. 1356 
γενιαλογίαι ἀπέρανπτοι, Ἱ. 350 
γοέσια, ιο 

γεύομαι, Ἱ 425 
γεύω, Ἱι. 507 
γης Ἰουδα. Ἱ. 8 

γινεται {οι ἄγεται, Ἱ. 128 
γιωώσπω, Ἱ. 999 

γλεύκος, 1. 459 

γλωσσόκομο», Ἱ. 400 
γναφεύς, Ἱ. 190 

γνησίως, Π,. 9309 

γνόφος χαὶ σκόσος, Ἱ. 473 

γνωρίω, Ἡ. 145. 239 

γνώσις, Ἱ. 1559. 198 

γογγυσµός, Ἱ. 901 
Γολγούα, Ἱ. 144 

γράμμα, Ἱ. 291 
γραμματεύς, Ἱ. Τ. 110. 556 
γραφή, 1. 499 

γραώδης, Ἡ. 365 

γρηγορέω, Ἱ. 479 
γυμνητεύω, Ἡ. 108 
γυμνός, Ἱ. 190. 128 
γωνίαι σῶν πλατειῶν, Ἱ. ἃ 

Δ, 

δαίµων, Ἱ. 549 
δακτύλιος, ἹΠ. 489 
δὲ ἔπιο υεγο, Π. 66 
δεδεµένος τῷ πνεύµωτι, Ι. 960 
δέησις, Ἡ. 354 

δεῖ, 1. 466. δ66 
δεισιδαιμεονέστεροι, Ἱ. 645 
δεισιδαιωονία . 3339 

δελιαςω, Ι. 489. 6890 

δεξιολάβος, ἱ. ὁ74 
δέρω, Ι. 105 

δεσπότης, Ἱ. 995 
δηµογορίω, Ἱ. 5139 
διὰ ροδὲ, Ἱ. 678 
---- {οτ σύν, Ἱ. 443 

ἐν, Π. 449 

Διάβολος, Ἱ. 19 

διαγινώσκω, 1. ὃτ4 
διαδέχίοµαι, Ἱ. 488 
διαθήχη, Ἱ. 193: Ἡ, 4953. 448 

διακονέω, Ἱ. 17. 40. 400: Ἡ, 505 

διακονία, Ἱ. 146 

διάκονος, Ἱ. 98 

διακούομαι, Ἱ. 576 
οὐδὲν διακρίνει», ὶ. 529 

διακρίνω, 105. 506” ᾗ, 29. 
144. 480 

διαλογισμός, Ἱ. 301 
διαμιαρτύρομαι, 1. 489 
διαµερίζοµαι, 1. 461 
διανέµω, Ἱ. 465 
δια πονέοµαι, Ἱ. 464 
διαπορίω, Ι. 4539 

νο Π. 

διαπρίοµαι, Ἱ. 473 

διασκορπίζω, Ἱ. 136. 929 
διασπορώ, Ἱ. 912: Ἡ. 483 
διαστολή, Ἡ. 93 

διαστρίφω, Ἱ. 914. 5659 

διαταγή, Ἱ. 4865 

διατάσσω, Ἱ. 1929 

διατίθηµι, Ἱ. 4271. 445 
διαχειρίζοµεαι, Ἱ. 412 
διέζοδος, ἱ. 107 
διετής, Ἱ. 9 

διάλασσος, Ἱ. 599 

δµσχυρίζοµαι, Ἱ. 511 
δίκαιος, Ἱ. δ. 239 

ἀῑφιιηριι]]ιοά {Γοπι ὦὤγα- 
9ός, Ἱι. 91. 49 

δικαιοσύνη, Ἱ. 91. 329 

δικαιόω, Ἱ. 96 

δικαστὴς ἃπὰ µερισσής, Ἱ. 277 
δικαίωµα, Ἡ. 498 
δίκ {ος καταδίκη, Ἱ. 5832 

λίκτυον, Ἱ. 244 

δίλογος, Ἱ. 959. 4859 

διοπετής, Ἱ. 57 
ὀιπλόος, Ἱ. 489 

{ος πολύς, Ἱ. 365 

διότι, σἰφιιίᾶεπι, Ἱ. 10 
διστάζω, Ἱ. 159 
διλίζω, Ἱ, 114 

διόρωσις, Π,. 449 

διχοτοµέων 1. 194 

δίψυχος, Π. 489 

διώκω, Ἱ. 91: Ἱ. 388 

δογµατίζω, Π. 918 
δοκεῖ, Ἱ. 159. 488 

δοκέω, Ώενετ ᾖῥἰοοπαδίο, Ἱ. 901. 
258 

δομιμάζω, Ἱ. 17. 2983. 999. 998 

δοκιμασία, Ἱ. 399 νά 
δοκιµή, Ἱ. 950. 485 
δοκίµειον, Ἱ. 4839 
δοκός, Ἱ. 36 

δοκῶ, Ἡ. 107. 194 
Σόλος, Ἱ 997 

δόξα, Ἱ. 4925 : Ἱ, 15. 399, δαΐυα- 
έὼωπ, 406 

δουλαγωγέω, Ἱ. 191 
δοῦλος, Ἱ. 98. ἀετῖναίίοη, 1. ὃ 
δύναμαι, Ἱ. 98 : Π. 4159 
δύναμωις, Ἱ. 448: Ἡ, 109 

δυνατός, 1. 190. 506. 581 

δυσερµήνευτος, Ἡ. 4390 
δωδεκάφυλον, 1. 584 
δώρα χαὶ ο υσίαι, Ἱ. 417. 449 

δωρεάν, Ἱὶ, 3997 

Β. 

ἐὰν ἴοτ ἄν, 1. 50. 96 
-. ὅταν, Ἱ. 404 

ἔαν οὖν, Ἱ. 157 
ἑάω, Ἱ. 526 

ἔγγυσς, Ἱὶ. 499 
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ἐγείρω, Ἱ. 160 

ἐγκαινίζω, Ἡ, 4465. 451 
πὰ ἐγπαίνα, Ἱ. 993 

ἐγκεντοίζω, ἴ, Τ0 
ἔγκομβόομαι, Ἱ. 517 

ἐγκόπτω, Ἱ. 576: Ἱ. 959. 991 

ἐγκράτιια, Ἱ. 679: Ἡ. 256. 529 

ἑδραῖος, Π, 195. 179 

ἐθελοθρησκεία, Ἱ. 919 

ἔθας, Ἱ. 584 

εἰ, Ἱ, 447 
--- [ος διόσι, Ἱ. δ06 

---- Ἱπιρτεσαίοτγ, Ἱ. 138: Ἱ, 419 
--- {οι πότερον, 1. 983 

εἶτις, Ἱ. 1539 

πι  Ἱ. 915 
--- αβιτπια(ἶνα, Ἱ, 997 

--- δἱ φιίάεπι, Ἱ. 506. 584 

-- {οτ ὅτι, Ἱ. 686: Ἱ, 9306 
εἰ ἄρα, Ἱ. 489 

εἰ μὴ [οι ἀλλά, Ἱ. 7: Ἡ. 998 
Ῥτεοεάεά Ὦν α περαίίνα 

5θοηίΐθηςς, Ἱ, 243 

εἴ σι {ο ὅ σι, Ἱ. 904 

εἴγε φιοπίαπι, Ἱ. 971 
----- δὲ που, Ἱ, 277 

εἶδος, Ἱ. 939 

εδω, Ἱ. 195 
εἰδωλ.εῖον, Ἱι. 196 

εἰδωλόθυσα, Ἱ. 194 

εἴδωλον, Ἱ. 195 

εἶκπ, Ἱ. 93: Ἡ, 169 

εἰκών, Ἱ. 170 

εἰλικρίνειω, Ἱ. 111 

εἰλικρινής, Ἱι. 299 

εἶναι παρά σινος, Ἱ. 167. 195 

εἰπεῖν λόγω, Ἱ. 99 
εἰπεῖν απἀ λέγειν, Ἱ. 907 

εἴπερ, δὲ πιοᾶο, Ἱ. 47 
» δἳ φιϊάεπι, Ἱ. 941 

εἴπως ΤΟΥ ἵνα, Ἱ. 306 

εἰρηνεύω, Ἱ. Ττ. 
εἰρήνη, Ἱ. 465 

εἰρηνικός, Ἱ. 471 

εἰς {ος σις, 1. 91 

εἰς τὸ {ΟΥ ὥστε, Ἱ. 9065, 940 
εἰσδέχομαι, Ἱ. 901 
εἰσι γεγονότες, Ἱὶ. 435 
εἴτε, οἱυ6, Ἱ. 346 

ἐκ [οι ὑπό, Ἱ. 996 
ἐκβάλλω, Ἱ. 949: Ἡ, 499 

ἐκβολή, Ἱ. 591 

ἐκδαπωνάομαι, Ἱ. 933 
ἔκδέχομαι, Ἡ. 1495. 461 
ἔνδίδωμε, Ἱ. 194 

ἐκδίκμσις, Ἱ. 2038 

ἐκδιώκω, Ἱ. 3290 

ἔκδοτον δοῦναι, Ἱ. 455 

ἐκεῖ, ελροῖς οἱ, αἴτετ νετὺς οί 
ΠΠΟΒΟΗ, 1. 681 

--- {ο ἰκεῖσε, Ἱ. 10 

ἑκκακέω, Ἱ. 998: Ἡ, 189. 958, 
248 

ττ 
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ἔκκλησία, Ἱ. 1435 ἐξάπινα, Ἱ. 191 ἐπιφωνεῖν σινε, Ἱ. 571 

ἐκλύω, Ἱ. 958. 469 ἐξαπορεύομαι, Π. 119 ἐτιχειρέω, Ἱ. 2393 

ἐκνέω, ἐκνεύω, Ἱ. 955 ἐξαρτίζω, Ἱ. δ64 ᾽πιχορηγέω, Ἱ. 91 

ἑακνήφω, Ἡ. 168 ἐξαυτης {οι παραυσίκα, Ἱ. 180 ἐποπτεύω, Ἱ. δ08 
ἐκπειράζω, Ἱ. 16 ἐξεγείρω, Ἱ. 60 ἐσόππης, Ἱι. 526 
ἑκπετάω, Ἱ. 67 ἐξέραμα, Π. δ9ἵ ὧς ἔπος οἰπεῖν, Π. 450 

ἑκπίππω, Ἱ. 57. 159 ἐξέρχομαι, Π. 478 ἐπουρώνιος, Ἡ, 969 

ἐκσπτύω, Ἱ. 3946 ἐξέρχεσθαι ἔκ ση; ὀσφύος σινής, Ἱ. ἑπτάκις ἴοτ πολλάρ»ις, 1, 295 

ἕπσσασις, Ἱ. 500 490 ἐργάζομαι Ἱ. τε δ04: Ἡ, 
ἐκφενής, τν 510, Π, δ]16 ἕξις, Ἡ, 430 2558 

ἔκσόε, Ἡ, 166 ἐξίστημι, Ἡ. 195 ἐογάσης, ἱ. 984. ὅ59δι Ἡ, 

ἐκτρέπω, Ἱὶ. 951 ἐξομολογέω, Ἱ. 56. 91395 Ἡ. 900 216 
ἔπσρωμα, Ἱ. 16 ἐξορχίζω, Ἱ. 138 ἐογασία, Ἱ. 638 

ἔκφοβος, Ἱ. 579 ἐξουσία, Ἱ. 126 ἐρευνάω, Ἱ. 1090 

ἔλεγχος, Ἱ. 980. 468 ἑορτή, Ἱ. 199 ἐῤῥίζομας, Ἱν 9732 
ἐλέγχω, Ἱ. 490: Ἱ, 989 ἐπώγειν ἐπί τινα, ἵν 4139 ὁ ἐρχόμενος, Ἱ. 457 

ἐλεημοσύνη, Ἱ. 460 ἔπαινος, Ἱ. 107 ἔσοπσρον, Ἱ. 1532 

ἑλκύω, Ἱ. 363 ἐταισχύνομαι, Π. 463 ἔσχατος, Π. 108 

ἕλκω, Ἱ. 638 ἐπαπολουλίω, Ἱ. 9364 ἑτεροδιδασκαλέω, Ἱ. 350 
Ἓλληνες, Ἱ. 409. δ49 ἐπακούω, Ἱ. 198 εὐαγγελιστής, Ἱ. 975 
ἐμβλέπω, Ἱ. 93 ἐπανόρθωσις, Ἱ. 98Ο εὐγενέστερος, Ἱ. 5439 

ἐμβριμάομαι, Ἱ. 998 ἑπάνω {οι πλετον, Ἱ. 169 εὐδοκέω, Ἱ. 991. 3999 
ἐμμαίνομαι, . 986 ἐπαρχία, ἱ. 550 εὐεργετής, Ἱ. 919 

ἐμπαίζω, Ἱ, 9 ἔπεισαγωγή, Ἱ. 492 εὔθετος, Ἱ. 494 

ἐμπνέω, Ἱ. 493 ἐπεκτείνω, Ἱ. 5056 εὐκαιρέω, Ἱ. δ44 

ἐμφανίζω, Ἱ. 574. 576 ἐπενδύτης, Ἱ. 443 εὐλάβεια, Ἱ. 419. 476 
ἐν Τοτ σύν, Ἱ. 488 ἐπέχω, Ἱ. 654 εὐλαβέομαι, Ἱ. 460 

---- 46 ----, Ἱ. 985 ἐπηριάζω, Ἱ. 38 εὐλογέω, Ἱ. 27: Ἡ, 499. 468 
---{οτ διά, Ἱ. 998 ἐπὶ, ΝΙ νετὺς οἱ πιοίίοη, Ἱ. 988 εὐλογία, Π. 309 
--- ---- εἶο Ἱ, 953 ἐπί, φιιοά αἰίιοί αά, Ἱ. 4965. ἔπ εὐλογίαις, Ἱ. 210 
ἐναγκαλίζομαι, Ἱ. 194 458 εὐνουχίζω, Ἱ. 90 
ἐνδημίω, Π. 194 --- Ργσίθγ ----------ι Ἱ. 449 εὐνοῦχιος, ἰ, 490 

ἐνδυναμόω, Ἱ. 979 --- οιέι ο Ἡ. 449 εὐοδόω, Ἱ. 7. 173 

ἐνδύω, Ἱ. 935: Ἱ, 179 ἐπιβάλλω, Ἱ. 2988 εὐπερίστατος, Ἱὶ. 467 
ἐνεργίω, Ἱ. 9.9. 9399. δ01 ἐσίβλημα {οι ἐσίῤῥαμμα, ἱ. 45 εὐπορέω, Ἱ. δ09 “ 
ἐνέργημα, Ἱ. 146 ἐπιγινώσκω, Ἱ. 9654 εὐπορία, ἱ. δδ6 
ἐνεργής, Ἱ. 174 ἐπίγνωσις, Ἱ. 999 εὐπροσωπίω, Ἱ. 959 
ἐνέχω, Ἱ. 9651 ἐπιλδιατάσσομαι, Ἱ, 940 Ἠθροκλύδων, ἱ. 589 
ἐννεός, Ἱ. 494 ἐπιῤυμέω, Ἱ. 989. 9951 Ἡ, 605 εὑρίσκομαι πενετ Ριῖ {οι εἰωή, 4, 
ἐνοχλέω, Π, 471 ἐπιθυμία, Ἱ. 94: ΠΠ. 364 295 

ἔνοχος, Ἱ. 144. 490 ἐπιλαμβάνω, Ἱ. 497 5 Ἱ, 497 εὐσχήμων», Ἱ. 2918 

{ο ἔνεχόμενος, Ἱὶ. 408 ἐπίλυσις, Ἱ, 9326 εὐτραπελία, Ἱ. 980 

ένταλμα, Ἱ. Τ4 ἐπιλύω, Ἱ. 172 εὐχάριστος, Ἱι. 991 
ἔντευζες, Ἱ. 954 ἐσιμίλεια, Ἱ. 588 εὐχαριστία, Ἱὶ. 954 
ἐνσόπιος, . 565 ἐπίνοια, Ἱ. 489 ἐφάλλομαι, Ἱ. 564 

ἐντρέπω, Ἱ. 105: Ἡ. 109. 470 ἐπιούσιος, Ἱ. 91 ἐφάπαξ, Ἱ. 449 | 

ἔνρομος, Ἱ. δΤ9 ἔωτιπόθητος, Ἱὶ. 907 ἐφευρετής, Ἱ. 19 | 
ἐντροπή, ἵ. 114 ἐπιποθία, Ἱὶ. 89 ἐφίστημι, Ἱ. 463: Ἡ, 380 | 
ἐντρυφάω, Ἱι. 599 ἐπίῤῥαμμα, Ἱ. 45 ἐχόμενος Ἱ. 161 | 
ἐνσυγχάνιν τινί, Ἱ. 494 ἐπιῤῥίπτω, Ἱ]. 517 ἔχω, Ἱ. 419 

ἐνσυγχάνω, Ἱ. 68 ἐπίσημος, Ἱ. 1432 {ΟΥ δύναμαι, Ἱ. 91 1 
ἐνυβρίζω, Π, 454 ἐσισκέππτω, Ἱ. 994 ἕως οὗ, αἱ τυλέο]ιν Ἱ. 567 

ἐνύπνιον, Ἱ. 454 ἔπισχιάζω, Ἱ. 89. 937 
ἐνώπιον ποῦ (Θεοῦ, Ἱ. 999 ἐπισκοπή, Ἱ. 306 Ζ. | 

ἐνωπίζομαι, Ἱ. 453 ἐπίσκοπος, Ἱ. 534. 560: Ἡ. 367 

ἐξ ἀῑφάπσιϊρ]εά ἴτοπι ἀπό, Ἱ, ἔἘπισπάω, Ἡ. 190 ζάω, Ἱ. 5569 
928 ἐπιστάτης, Ἱ. 344 ζευκσηρία, Ἱ. 5959 

ἐξαγγίλλω, Ἱ. 508 ἐπισυναγωγή, Ἱ. 453, 489 ζηλοῦν σινα, Ἱὶ. 247 
ἐξαγοράζω, Π. 299, 989 ἐσισωρεύω, ἵι. 9380 ζηλόω, Π, 149 

ἐξαιρίομαι, Ἱ. 2861 Ἡ, 997 ἐπιτιμάω, Ἱ. 80. 99 ζημία, Ἱ. 588 

ἐξαλείφω, Ἱ. 461 ἐπιτροπή, ἱ. δ8Ο ζήτημα, Ἱ. 589. 584 
ἐξάλλομαι, |. 460 ἐπίσροπος, ἱ. 95. 257. 68Ο: Ἡ. ζιζάνια, Ἱ. 67 
ἰξασατάω, Ἱ. 43 944 ζωή, Ἱ. 380 
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ἢ [ο μᾶλλον ἤ, Ἱ, 388 

ἦ μήν, Π. 426 

ὁ ἠγαπημένος, ἃ ]ε οἱ οιχ Τ,οτ, 
1, 963 

ἡγεμών, ἱ. 140 
ἤδη ποτὶ [οι ὀψέ ποσε, Ἱ. Τ 
ἡδονή, ἩΠ. 495 

ἡλιχία, Ἱ. 94. 398: Ἡ, 916 

ἡμέρα, Π. 106 

ἡμίρα δμλώσει, Ἡ. 104 
ἔπισκοπᾶς, Ἱ. Φ08 

ἠσυχάζω, Ἡ, 994 
ἤστημα, Ἱ. 69 

6. 

θάμβος, Ἱ. 343. 3245 

Ὀάνατος, Ἡ. 407 

Φαυμάζω, Ἱ. 3969 
9 άομαι, Ἱ. 932 
θέλημα, Ἱ. 939 
Φελήματα, Ἱ. 967 
Φεραπεύω, Ἱ. 647 
9έρος, 1. 1322 

Θηριομαχέω, Π, 167 

Φηρίον, Ἱ. 694 

9ησαυρός, Ἱ. 8 

λες Ἱ. 118 ᾿ 

Ὀρησκιία, Ἱ. ὅδ4 
9ρΏσκος, Π. 488 

Φριαμβεύω, ἥ. 184 

Φυμιασήριον, Ἱ. 440 
θυμομαχίω, Ἱ. 5132 

φύρα, Ἱ. 989 
Ἀυρίς, Ἱ. 658 

Φύω, Ἱ. 106 

ο 

ἰδιώσῃς, Π. 155. 915 
ἰδού, Ἱ. 561 

ἱερεύς, Π, 498 

{ερὸν ἀϊδάπριϊκμεά {τοπ ναός, Ἱ. 

101 
ἐκανόν ἐσσι, Ἱ. 914 

ἱλάσπκω, Ἱ. 408 
ἑλασμὸς ΤΟΙ ἑλαστής, Π. 5958 
ἱλασσήριον, Ἱ. 29. 441 

μάς, 1. ΑΠ] 

ἱματισμός, Ἱ. 969 
ἐμείρομαι, Ἱ. 328 
ἵνα, ἀθτϊναίοη οἳ, 1. 9835 
--- {οι ὥστε, Ἱ. 265. 967 
--- ---- ὅτι, . 416 

--- ---- ὅπε Ἱ. 419. 

Ισάγγελος, Ἱ. 907 
ἰσότιμος, Ἡ. 591 

ἱστάω, ἵστημι, Ἱ. 471 
ἱσσορεῖν σινα, Π. 391 

ἰσχύω, Ἱ. 5864 
Ίσως, δαπι6, Ἱ, 306 

σχυρός, Ἡ. 419 
».. ο : 
ζωτα, Ι. 29 

χαθά, Ἱ. 149 

χα ώπτομαι, Ἱ. 594 
κα»λαρίζω, Ἱ. 446 

χανεζῃς, ἱ. 293 

κάθηµαι, Ἱ. 18. 5324 

χαθίζω, Ἱ. 916: Ἶς 114 

χαθίστηµι, Ἱ. 13 

καθ ὅτι [οι καθώς, Ἡ, 1739 

χαθώς, τυ/οπι, Ἱ. 479 

{οι ὡς, Ἱ. 9930 

------- «Ποπιαάπιοάιηι, Ἡ. 298. 
2650. 6526 

καί, υεγί/γ, Π. 9965 
--- Ῥτοβχεὰ ἵο ἹἸπίεττοραίνε 

5εηίρησςς, Ἱ. 6739: Ἡ. 189 

μ56ἆ ἵπ Οοπιρατίκοπ, , 499 
-- {οι καΐπερ, Ἡ, 267 

--- ---- ἀλλά, Ἱ. δ6: Ἡ. 978 

-- ἀλλὰ καί, Ἱ. 479 
--- ὥδ, 1. 197 

φιιαπιυΐς, Ἱ. 411 
σιαπᾶο, Ἱ. 1965 Ἡ, 497 

-- οὐσιέ, Ἱ. 197 
χα) αὐτὸς Το ὅς, Ἱ. 967 

--- απιά φαί, Ι. 499 

-- {οί καίτοι ἶ. 489. 508: Ἱ, 

119. 150 
λαΐ γε, Ἱ. 459 

χαὶ πώς, Ἱ. 169 

χαΐτοι, πιεΊπρε, Ἱ. 414 
χακία, Ἱ. 13. 509 

χακοήθεια, Ἱ. 13 

πακοῦργος, Ἱ. 919 
κακοπαέω, . ὁ 73 

χακόω, Ἱ. 9324 

χάκωσις, Ἱ. 481 
χάλαμεος, Ἱ. 147 

καλώς, Ἱ]. 7] 

χαµρμύω, Ἱ. 66 
χαπηλεύω, Ἱ. 185 

κάρφος, Ἱ. 36 

χατώ, ἵη οοτηροβ!ῖοῃ, Ἱ. 549 

------- {ος πρός, Ἱ. 3981 Ἡ. 970 

490 

-------- θέσαιδε ο, Ἱ. 11 
ἀαποίῖηρ οἴγιλειιά6, . 497 

κατὰ κράτος ΤΟΥ ἰσχιυρῶς, Ἱ. 654 
χαπαβολή, Ἱ. 68 

καταβραβεύω, Π, 918 

χαταδιώκω, Ἱ. 160 

κατακρίνω, Ἱ. 96. 2305 Ἱ, 47 
χαταλέγω, Ἱ. 3964 

χωτάλειµµα, Ἱ. 62 
παταλλάττομαι, Ἱ. 91 
λαπαλύω, Ἱ. 29 

καπαναρκέω, Ἱὶ. 316 
χατανοίω, Ἱ. 485]: Ἡ. 409. 452 

χασπωντάω, Ἱ. 594 

-.. 
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χατανύσσω, Ἱ. 407 

χατασατέω, Ἱ. 454 

χατάπαυσις, Ἱ, 414 

χαταπέτασµα, Ἱ. 437. 451 
χατάρας ἐγγύς, Ἱι. 494 

καταργέοµαι, Ἱ. 26. 98. 1532 

κασαρσίζω, Ἱ. 1595 Ἱ, 32328. 
251. δἱ8 

χαπάρτισις, Π. 995 

χαπασέίω, Ἱ. 513 

κασασκήνωσις, Ἱ. 4] 

κατασστέλλω, Ἱ. 906 

κατάστημα, Ἱ. 386 
καπαστρηνιάω, Ἱ. 964 

χατάσχεσις, Ἱ. 478 

χατατομή, Ἱ. 9039 
καταφιλέω, Ἱ. 356 
καταφρονητός, Ἱ. 5320 

χαταχαόνιος, Ἱ. 900 

χαταχράοµαι, Π. 190 
χατείδωλ.ν, Ἱ. δ49 

κασεφίσσηµι, Ἱ. 580 
κατεργάζοµαι, Ἱ. 389 
κατέχω, Ἱ]. 9 

κατηχέω, Ἱ. 666: Ἱ. 968 

χατορθόω, Ἱ. δ76 

εἰς καῦσιν, Ἱ]. 498 

καύσων, Ἱ. 96: Ἡ. 484 
χαυχάοµαι, Τ. 484 
καύχημα, Ι, 901 

καύχησις, Ἱ. 180 

Κέδρω», ἱ. 439 

χεῖµαι, Ἱ. 991 
κένσρον, Ἱ. 12 

κεραία, ἱ. 3 

κεράτιο», Ἱ. 2389 

κερδεῖν ὕβριν καὶ ζημία, Ἱ. 591 

κέρμα, Ἱ. 940 

χεφάλαιον, Ἱ. 671 : Π. 496 
χεφαλὴ γωνίας, Ἱ. 1068 
χεφαλὶς βιβλίου, Ἱ. 449 

κηπουρός, 1. 499 

κηρύσσω, η. 

κητος, Ἱ. 63 
κληρονόμος, Ἱ. 999 

χληρος, Ἱ. 460 : Π, 517 

Άλλσις, Ἡ. 97 

Ἀληστός, Ἱ. ὃ 

ανηθόμενος σὴν ἀκοήν, Ἱ]. 980 

χοιμάω, Ἱ. 144 
χοινός, Ἱ. Φ09 

χοινωνία, Ἱ. 408: Ἡ. 999, 455 

κόκκον, Ἱ. 171 

χολαφίζοµαι, Ἱ. 108 
κολλάομαι, Ἱ. 491 

κολλυβιστής, Ἱ. 1035 

κολοβόω, Ἱ. 1320 

κολυµβήθρα, Ἱ. 954 
χοµίζω, Ἱ. 463. 604 
χονιάω, Ἱ. 114 

πονιορτὸν βώλλειν εἰς σὸν ἀέρα, . 
δ70 

χοπή, Ἱ. 499 
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κορβανᾶς, Ἱ. 141 
κοσµοκράτωρ, Ἡ. 298 
χόσμος, Ἱ. 359. 492 
χόφινος, Ἱ. Τ1 

κράσπεδον, Ἱ. 46 
κραταιόω, Ἱ. 1Τ4 

χρίµα, Ἱ. 988 
αἰώνιον, Ἱ. 4322 

κρίνω, Ἱ. 97. 94. 405. 478: Ἱι. 

119. 454 
κρίσι;, Ἱ. 59 
κρώβυλ.ο», Ἱ. 956 

χτάοµαι, Ἱ]. 999 

ακτηµα, Ἱ. 459 
ατίζω, Ἱ. 368 
ατίσις, Ἱ. 197. 9390: ἹΠ. 6Ο. 508 
κτίσμα, Π. 961 
χυβεία, Ἱ. 276 

κυβέρνησις, Ἱ. 149 

κυβερνήτης, ἱ. 559 

χυλλός, 1. Τ6 

πυριακὸν δεῖπνον, Ἱ. 149 

Κύριος, Ἱ, 111: Ἡ, 999 

χυρόω, Π, 185 

χώλ.ον, Ἱ. 419 

Χωμόπολις, Ἱ. 161 

Λ. 

λαγχάνω, Ἱ. 450 
λαΐλαψ, ἶ 41. 179 
λακέω, Ἱ. 450 

λαλέω, Ἱ, 450: Ἱ. 396. 487 
λαμβάνειν ἑαυτῷ, Ἱ. 418 
λαμβάνω, ΠΩ, ἵ, 417 
λαμπρός, Ἱ. 504 

Λασαία, Ἱ. 988 

λατρεία, Ἱὶ. 441 
λατρεύω, Ἱ. 17. 419: ἩἹ. 7. 408 

λέγειν αΏά εἰπεῖν, Ἱ. 207 

λέγειν ἀνάθεμά τινα, Ἱ. 145 
λειτουργέω, |. 513 

λειτουργία, Ἱ. 236 

λένσιον, Ἱ. 406 

λεπτόν, 1, 908 

λῆρος, ἱ. 899 
ληστής, 1. 989 

λίθος προσκόµµατος, Ἱὶ. δ0Τ 
λιῤόστρωτον, ἱ. 454 

λιμός, Ἱ. 118 
λίσρα, Ἱ. 497 

λογία, Ἱ, 159 

λογίζοµαι, Ἱι. 24. 186 
λόγιος, Ἱ. 81 : ἩΠ. 19 

λόγος, Ἱ. 505: Ἡ, 919 

λόγος ἀκολπο, Ἱ. 929. 414 
δικαιοσύνης, Ἱ. 430 

------- ἔμφυτος, Ἱ. 487 

ει σλαστὸς, Ἱ. ὃ 28 

ἄνευ λόγου, Ἱ. 510 
φοῦ λοιποῦ, Ἱ. 960 

λυµαινομαι, Ἱ. 487 

λύπη καταπούῃ, Ἱ., 185 

ΙΝΡΕΚΧ 1. 

λύπρον, Ι. 98. 991 

λυτρόω, Π. 987 

λυτρωτής, 1. 481 

Μ. 

µαγιύω, Ἱ. 487 
µαρκοθυµίω, Ἱ. 999. ΠἹ. 

499 
μαλακία. Ἱ. 18 
μᾶλλον κρεῖσσον, Ἱ. 395 
µαμώνα, Ἱ. 39 
μάννα, Ἱ. 9632 

µαργαρίτης, Π. 906 

µαρτυρέω, Ι. 299: Ἡ. 9329. 458 

µάταιος, . 506 

µαταιότης, Π. 50. 276 

μέγας, Ἱ. 464 
µενίστηµι, Ἱ. 5585: Ἱ. 9139 
µεθόριον, Ἱ. Τ5. 186 
µεύω, Ἱ. 998 

µελεσάω, Ἱ. 909 
µένειν εἰς δµηνεκές, Ἱ. 490 

μὶν οὖν, Ἱ. 457: Π. 909. 458 
μενοῦνγε, Ἱὶ. 60 
µερίζω, Π. 199 

μεριμνάω, Ἱ. 95. 67 
µερίς, Ἱ. 271. 596 
μερὶς τοῦ κλήρου, Ἱ. 919 
μεσίτης, Ἱ. 954. 496 

µεσιτεύω, Ἱ. 4927 

151. 

μετὰ, ἴπ {λε πιαππεν οὗ, Ἡ. 460 
» 45 τυεῖ αδ, 460 

μµετώγω, Π. 493 

µετακινέοµαι, Ἱ. 914 
µεπαμέλομαι, Τι. 903 
µετανόέω, Ἱ. 11. 457 : Ἱ. 451 

μετάνοια, Ἱ. 11. 506: Ἱ. 9059 
µετασσρέφω, Ἡ, 9398 

µετατίηµι, Ἱ. 337. 491. 459 

μεσέχω, Ἱ. 491 

{οι ἔχω, Ἡ. 1328 
μετοικέω, Ἱ. 485 

μετρητής, 1. 938 

µετοιοπα»έω, Ἱ. 418 

µέχρι ἀῑδηρ αἱδ]ιεὰ {οι ἄχιρι, Ἱ. 
δΙἱ5: Π. 96 

μὲ, Ἱ. δ05 
--- ν1ν ἴἶια Ἰπάϊσαίῖνσ, Ἱ. 961 

---- ὑπδίεαά οἱ οὐκ, Ἱ. 127 1 Ἡ. το 
οὐκ ---- ἀλλά, Ἱ. 2δ6 

ωἩ γάρ, ἱ. ὁτ9 
μηλωτή, Ἱι. 467 

µή ποτε [οΓ ἵνα μή, Ἱ. 66 
μήπως, ΨΙΙΝ νε Ἰπάίοκίνα, Ἱ, 

246 
μηδαμιῶς, Ἱ. 502 
μικρὸν ὅσον ὅσον, Ἱ. 457 

µισθαποδοσία, Ἱὶ. 409 
μνημεῖον, Ἱ. 1 50 
µογιλάλος, Ἱ. 187 
µοιχός, Ἡ. 496 4 
μολυσμός, Ἱ. 201 

μονογενὴς παρά, Γι]. Ἱπιροτέ οἳ 

5 εχργεσδίοη, Ἱ. 3933 

µόνον, πιοίίο, ΠΠ. 945 

μόνος, Ἡ. 355 

µορφή, Ἱ. 298 

µόρφωσις, ή τ] 

µυΐέω, Ἱ. 3909 
μύλω», Ἱ. 19259 
µυσσήριον, Ἱ. 656: Ἡ. Τ]1. 171 
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Ν. 

να), ἀθτ]νατῖοη οἩ, Π. 907 
ναὶ, ναί, Ἱ. 96: Ἡ. 181 

ναυαγίω, Ἱ. 959 
ναύκληρος, 1. 589 

νεανίας, Ἱ. 486 

νεανίσκος, Ἱ. 940 

νεκρός, Π. 966. 49]. 444. 515 

νεοκόρος, Ἱ. 551 

νεωτερικός, Ἡ. 9τ6 
νήσιης, Ἱ. 17. 944 

νηστεία, Ἱ. 688 
νίπτω, ἀῑῆπριϊσεά {Τοπ λούω, 

Ι. 984 

νόημα, Ἱ. 919 
νοήµασα, Ἱ. 915 
νομεικοὶ, Ἱ. Τ. 110. 315 
νομίμως, Ἱ. ὁτο 
νοµοθετέω, Ἱ. 436 
νόμος, Ἱ. 16. 9681 

------- βασιλικός, Ἱ. 490 

νόσος, Ἱ. 18 
νῦν, Ἱ. 974 

νῦν Γοτ σότε, Ἱ. 190 

νυστάζω Ἱ. 938 
νυχ9ήμερον, Ἱ. 318 

Ἐ. 

ζενίζω, Ἱ. 595 
αν 
τι ἀἰκήπσιυϊφ]ιεά [Τοπ] πάροικος, 

Ἡ, 969 

ξηραίνομαι, Ἱ. 193 
ξύλον, Ἱ. 479 

ο. 

ὄγκος, Ἱ. 467 

ὁδόε, Ἱ. 493. Τος ἐπιτήδευμα, Ἱ. 
454 

ὁδὸς Κυρίου, Ἱ. 915. δ51] 

ὀδύνη, Ἡ. 368 

ὅθεν, Ἱ. 597 

ὀ9όνη, Ἱ. 501 

οἴδαμεν, Ιἱ. 93 
οἰκεῖος, Ἱ. 998 

οἰκία, Ἱ. 1132 

οἰκοδομέω, Ἱ. 498 ν Ἱ. 196 

οἰκονομία, Ἱ. 969 
οἰκονόμος, Ἱ. 344 
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οἰκουμένη, Ἱ. 509 
ἡ οἰκουμένη ἡ μέλλουσα, Ἱ, 404 

οἰκουρός, Ἱ. 986 

ὀκνίω, Ἱ. 499 

ὀλιγόψυχος, Π. 3398 
ὀλοθρευτής, Π. 194 

ὁλοκληρία, 1. 461 

ὁλόκληρος, Π. 4539 

ὁμοθυμαδόν, Ἱ. 449. δΙ3 
ὁμοιοπανής, Ἱ. 53250 
ὁμοίωμα, Ἱ. 299 
ὁμολογίω, Ἱ. 75 Ἱ, 479 
ὁμολογία, Ἱ. 409. 4532 
ὁμοφρονέω, Ἱ. 511 

ὅμως Τ0ἵ ὁμοίως, Ἱ. 154 

Φιαπιυΐς, Ἱ. 240 

ὀνειδισμός, Ἱὶ. 464 
ὄνειδος, Ἱ. 936: Ἡ, 478 
ὄνομα, Ἡ. 999 
ὄξος, Ἱ. 145 
ὅπου, τυλογεα»δ, Ἱ. 109 
ὅπως, Ἱ. 406 

ὕπως ἄν, Ἱ. 4632 

ὑσπασία, Ἱ. 930 

ὁπλίζω, Ἱ. 514 

ὅρασιε, 1. 464 

ὁράω, Ἱ. 39 

ἐργή, Ἱ. 165: Ἡ. 487 
ὀργυιώ, Ἱ. 5932 
ὀρθοποδέω, Π. 2994 

ὀροτομέω, Ἱ. 94 
ὀρΏρίζων 1. 811 

ὄρθροςν Γ απι 

ὁρίζω, ἱ. 609: Ἡ. 6 
ὁρκωμοσία, Ἱ. 499 
ὁρμή, Π. 495 

»Ἱ. 524 

ὃς, Ἱ. 498 
--- {οί καὶ απᾶ ἐκεῖνος Ἱ. 408. 

δ69 
ὁσιόσης, Ἱ. 951 

φὸ ὅσιον, Ἱ. 519: ἩΠ, 4254 

οὐ ἀῑςίησυ]δμεά {Γοίη μή, Ἱ. Τ9 
οὐ γάρ, Ἱ. 540 

οὐκ --- ἀλλά, ἀεποίῖης οοπιραγα- 

ἐἶυο περαίίοη, 1. 9658 
7107 ἰαγὶ 

--- (ματι, ἱ. 414 

οὖν, Ἱ. 36 

οὐχί, Ἱ. 239 

ὀφθαλμὸς ἁπλοῦς, Ἱ. 39. 186 
πονηρός, ἴδ. 

ὀχλίομαι, Ἱ. 949 
ὀψάριον, ἱ. 449 

ὀψία, Ἱ. 40 
χασ᾽ ὄψιν, Ἱ. 970 
ὀψώνια, . 99 

πα, 

παγίς, Ἱ. 358 
παιδαγωγός, Ἱ. 949 
παιδάριον, Ἱ. 360 

παιδεία, Ἱ. 380. 469 

παιδίον, Ἱ. 4439 

παιδίσκη, Ἱ. 11 

παίζω, π. 5ο 

σπαῖς {ΟΙ δοῦλος, Ἱ. 38 

πάλαι, Ἱ. 918: Ἱ. 998 

παλαιζω, Ἱ. 493 

παλιγγενεσίαν Ἱ. 99 

πανδοχεἴῖον, 2ο 

πανήγυρις, Π, 474 

εἰς σὸ παντελές, Ἱ. 493 

πάντες {ΟΥ πολλοί, Ἱ. 19 »Ἱ. 419 

πώντούεν, Ἱὶ. 441 

παράβασι ἀἰδίπσιϊκ]εά {τοπι 
ἁμαρσία, Ἱ. 341 

παραβιάζω, Ἱ. 3 τ 
παραβολή, 1. 64. 985 

παραβο»λεύομαι, Ἱ. 909 

παραγγελίῶ, Ἱ. 999. 950 

παραγίνοµαι [οτ παρειμί, Ἱ. 11 
παραδειγµατίζω, Ἱ. δ 
παραδίδωµει ἱ. 84 

παράδοσις, ἱ. του 198 

παραζηλόω, Ππ, 196 

παραθεωρίω, Ἱ. 474 

παραθήκη, π ορ 

παραισίοµαι, Ἱ. 9632 

παρακαλίω, Ἱ. 694 0 Ἱ, Τδ. 178. 

946 

παράκλησις, Ἱ. 695: Ἱ, 907. 491 

παράκλητ2ε, Π,. 494 

παράκοή, Ἡ. 405 

παρακολουθέω, Ἱ. 929 1 Ἱν 963 

παρακύππτω, Ἱ. 3931. Ἡ. 483. 

506 

παραλαμβάνω. Ἱ. 16 

παραλέγ.μα;, Ἱ. 588, 689 
παραλλαγή, Π. 486 

παραλογίζοµαι, Ἱ. 916 
παραλύομαι, Π. 471 

παραμένω, Ἱ. 4995 
παραμυόίοµαι, Ἱ. 339 
παραπικρασµός, Ἱ. 41 1 

παραπίππω, Ἡ, 424 

παραπλήσιον {0 παραπλησίως, 

Π. 909 

παραπλησίω». Π, 407 

παραπορεύοµαι, Ἱ. 164. 194 

παράπτωμα, Ἱ. 265 
παραῤῥύω, Π, 403 

παράσηµον, 1. 990 

παρασκεύω, Ἱ. 909 

παρατηρέω, Ι. 165: Ἱ, 346 

παρατήρησις, Ἱ. 297 

παραυτίκα, Ἱ. 1932 

παραφρονίω, Π, 918 

παραχειµάζω, Ἱ. 589 
παρεισάγω, Ἱ. 527 
παρεμβολή, Ἱ. δ67 : Ἡ. 4656 
παρενοχλέω, Ἱ. 69] 

παριστάνω, Ἱ. 441: Ἡ. 126. 981 

παροικέω, Ἱ. 9232, 929 

πάροικος, Π. 3269 

5δΕ 

6153 

παροξύνομαι, Ἱ. 151 
εἰς παροζυσµό», Ἱ. 4539 
παῤῥησία, 1. 190: Ἡ, 411. 451 

πῶς, Ἱ. 485 

πάσχα, Ἱ. 128 
πάσχω, Ἱ. 258 

πασάσσω, Ἱ. 480. δ] 3 

παχύνω, 1. 66 

πεζη, Ἱ. ΤΙ. 181 

πειόός, Ἱ. 99 

σείόω, ἹΠ. 435 

σ.οίθειν πινά, Ἱ. 549 

πειράζω, Ἱ. 11Ο. 529 

πειρασμός, Ἱ. 489 
σεισµονή, Ἱ. 259 
πενόέω, Ἱ. 110 

περιώγω, Ἱι. 197 
περιαιρέω, Ἱ. 5693 
περιβόλαιον, Ἱ. 409 

περιεργάζοµαι, Ἱ. 948 
περίεργος, Ἱ. 554 
περιέρχοµαι, ἱ. 95 
περιά»αρµα, Π. 108 
περιούσιος, Ἡ. 987 

περιοχή, Ι. 491 

περιπατίω, Ἱ. 3δ. 919 
περιπείρω, Π. 368 

περιπίπτω, Ἱ. 489 

περιποίησις, Ἱ]. 4057 

περιποιέω, Ἱ. Φ639 

περιῤῥήγνυμι, Ἱ. 598 

περισπάω, Ἱ. 270 

περισσεία, Ἱ. 437 

περισσεύω, Ἱ. 306. 910 
περισσεύειν πινί, Ἱ. 977 
περίψηµα, Ἱ. 108 

περπερεύομαι, ἀετῖγαίῖοη, Ἱ, 151 
ἀπὸ πέρυσι, Ἱ. 906. 909 

πηδάλ.ον. Ἡ. 499 

σιάζω, Ἱ. 971 

πι ανολογία, Ἱ. 916 

πικραίνω, Ἱ. 931 

σινωκίδιον, ἱ. 3999 

σίπσω, Ἱ. 415 
πιστικός, Ἱ. 910 

σίστις, Ἱ. 147. 9369. 378 

σλώνος, Ἱ. 199 

σπλεονεκτέω, Ἱ. 909. 934 

σλεονέκτης, Ἱ. 2981 

πλεονεξία, Ἱ. 185. 977: Ἱ, 19. 

210. 280. 9320 

σληθος,]. 317. 580 

πλὴν {οί πλὴν ὅσι, Ἱ. 994 

πληροφορίω, α 9ο 

πληροφορία, Ἱ, 998. 499 

πλήρωμα, Ἱ. 999: Ἡ, 69. 914 

989 
στ, τος ἀναπλήρωμα, Ἱ 

164 

πλησµονή, Ἱ. 919 
σπλ.οῖον, Ἱ. 587 

1]νεῦμα αἰώνιον, Ἱ. 443 
πνευματικός, Ἱ. 257 
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πνίγω, Ἱ. 88 
ποιµαίνω, Ἱ. δ. 445 
σοιμήν, Ἱ. 991 : Ἱ, 975 
ποῖος {ο τίς, Ἱ. 93 

πολέω, Ἱ. 469 

πολίτευμα, Ἱ. 907 
πολιτεύομαι, Ἱ. ὃτ3 
σπολ.λ.ο) {οι πώνσες, Ἱ. 99. 193 

πολυμέρως, Ἱ. 998 

πολυτρόπως, Ἱ.. 998 

πονηρία, Ἱ. 185, 186 
πονηρός, Ἱ. δ41 

πορεία, Ἱ. 4854 

πορνεία, Ἱ. 25. 980. 491; Ἡ, 19. 
110 

πόρνη, Π. 465 

σοτὶ {ΟΙ πρότερον, Π, 999 

πραιτώριον, Ἱ. 149: Ἱ. 393 
πρασιώ, Ἱ. 183 
πράσσω, Ἱ. 959 

πρέπει, Ἱ. 406. 494 

πρεσβύτερος, ἱ. δ09. 660: Ἱ, 
967. 500 

πρεσβύσι;, Ἱ. 9865 
πρηνής, Ἱ. 141 
προαιτιώοµεαι, Ἱ. 91 

προβάλλω, Ἱ. 666 

πρόβασον, Ἱ. 989 

προβιβάζω, Ι. Τ0. δ66 

πρόγνώσις, Ἱ. 454 
προγράφω, Ἱ. 997 
σρόδροµεος, Π, 497 

πρὸ προσώπου, Ἱ. 818 

προευαγγελίζοµαι, Ἱ. 998 
πρό-εσις, Π. 371. 978 

προκόπτω, Ἱ. 938 

πρόκριµα, Π, 966 

προπέµσω, Ἱ. 5328 

πρός, Ἱ. 999 

οοπιοεγπῖπρ, Ἱ. 3999 5 Ἱ, 67 
{ος πρὸς τό, Ἱ. 689 

προσαγορευδείς, Ἱ. 419 
προσαγωγή, Ἱ. 269 

προσανατίηµι, Ἱ. 990 
προσδέχοµαι, Ἱ. 456 
προσέρχοµαι, Ἱ. 903: Ἡ. 499. 

472 

προσευχή, Ἱ. 596, 597 : Ἱ. 3964 

προσέχειν ἀπό σινος, Ἱ. 36 

προσκαλέω, Ἱ. 519: Ἱ. 357 

προσκαρτερέω, |. 166. 449. 488. 

500 

προσκολλάω, Ἱ. 59 

πρόσκοµµα, Π. 198 
προσκυνέω, Ἱ. Τ. 16. 351. 508 
προσλαμβάνω, Ἱ. 82. 999 

προσµένω, Ἰ. 508 
προστί9ηµι, ΨΙ ἴἶα Ιηβπ](ἱνα, 

«. 510 

προσφάτως, Ἱ. 549 

προσφίέρομαι, Ἡ. 470 
προσφιλής, Ἱ,. 308 
προσχειρίζοµαι, . ὅ8δοὃ 

ΙΝΡΕΣΧ 1. 

προσωπολήσπτης, Ἱ. 604 

προσωποληψία, Ἱ. 488 
προτείνω, υ οἹ 

πρότερον ιιδεὰ αἀνετΏία]]γ, Π, 455 
προτίόηµι, Ἱ. 25 

προτρέποµαν Ἱ. 5632 

προφητεία, Ἱ. 454 Ἡ. 147. 998. 

ροῦ 

προφητεύω, 1. 74. 990. 999. 664, 

Π, 199 

προφήτης, Ἱ. 115. 356. 509 
προφΏτις, Ἱ. 256 

πρῶτον ΤΟἵ πρότερον Ἱ. 417. 
447 

πρωτοστώτης, Ἱ. 77 

πρωτοσόκια, Ἱ. 479 
πρωτοτύκος, Ἱ. 919. 474 

πσερύγιον, Ἱ. 16 
σππαίω, Ἱ. 9394 

σσοΐω, Ἱ. 308 
πσόησις, Ἱ. δ] 1 

στύον, Ἱ. 13 

απ τύρομαι, Ἱ. 396 
σπτωχεύω, Ἱ. 906 
πυγµῆ, Ἱ. 184 
σύργος, Ἱ. 987 
πύρωσις πρὸς πειρασµόν, Ἡ. 516 
πώς ΤΟΥ ὅσι, Ἱ. 29839 

Γ 

διούργηµα, Ἱ. 550 
διουργίῶ, Ἱ. δ15 

Ῥακά, Ἱ. 94 

ῥαντίζω, Ἱ. 4639 
ῥαπίζω, Ἱ. 37 
ῥῆμα, Ἱ. 15: Ἡ. 400. 494 

τν Το πρῶγμα, Ἱ. 3994 

ῥίπτω, 1. 570 

ῥοιζηδόν, Ἱ. 5998 

ῥυπαρία, Ἱ. 487 

στον Ὃνν 

α 
Ώ 

α 
ι 

ω 
αμ. 

σαββατισµός, Ἱ. 419 
σαγήνη, Ἱ. 69 
σαΐνω, Ἱ. 991 

σαλεύω, Ἱ. 549: Ἱι 349, 476 
σαπρύς, Ι. 96 Ἡ, 979 

σαργάνη, ἩΠ. 919 

ἐν σαρκί, Ἱ. 919 

κατὼ σάρκα, Ἱ. 919 

σὰρξ καὶ αἷμα, Ἱ. 930 

σίβασµα, ἵ, 545: 944 
σεληνιάζομαι, Ἱ. 83 
σηµεῖον, Ἱ. 949 , 97 

σήμερον καὶ αὔριον, Ἱ. 3984 
σικάριος, ἵ. 568 

σίκερα, Ἱ. 335 

σινδών, Ἱ. 148. 914 

σιιάζω, Ἱ. 919 
σῖπος, Ἱ. 999 

σκανδαλίζω, Ἱ. 98 

σκάνδαλ.ον, Ἱ. 59. 68 

σκευή, Ἱ. 591 

σκεῦος, Ἱ. 204. 495. 50]. 591; 
Π. 959. 511 

σκηνή, Ἱ. 5915 ΠΠ. 445 
σκΏηνος, Ἱ. 193 

σκηνόω, Ἱ. 93393 

σκήνωµα, Ἱι. 525 
σκιά, Ἱ. 496. 448 

σκιρτάω, Ἱ. 927 

σκληρός, Ἱ. 9656 
σκληρύνω, π. 60, 411 

σκόλοψ, Π. 291 
σκοτία, Ἱ. 330 

σκύβαλ.ν, . 904 
σκυἈρωπός, 1. 99 

σουδάριον, 1. 9059 

σοφία, Ἱ. 474. ἀῑδιπριϊκ]ιεά {τοπι 
σύνεσις, Ἱ. 96 

σοφίζω, Ἱι. 535 
σπαταλάω, Ἱ. 964 

σπερα, Ἱ. 429. 499. 587 
σπείρω, Ἱ. 310 

σπεκουλάσωρ, Ἱ. 180 

σπένδοµαι, Ἱ. 380 

σπέρμα, Ἱ. 109 
σπερµολόγος, Ἱ. 549 
σπευδάζω, Ἱ. 533 
σπιλόω, Ἱ. 493 

σπλώγχνα, Ἱ. 35915 απ. 200. 
992 

σπλαγχνίζοµαι, Ἱ. 47 
σπουδή, Ἱ. 76. 908 

στάσις, Ἱ. 508 

στάσιν ἔχει, Ἱ. 441 

σταυρός, Ἱ. 144 
στώχυς, Ἱ. 171 

στέγω, Ἱ. 1399. 151 
στέλλω, Ἱ. 908 
σσινάζω, Ἱὶ. δ00 
στεφανέω, Ἱ. 406 
στηρίζω, Ἱ. δΙΝ8 
στοβάς, Ἱ. 3093 

στοιχεῖον, Ἱ. 944. 599 

στοιχεία σης ἄρχιπε, Ἱ. 4926 
σσρατεύω, Ἱ. 495 

στυγνάζω, Ἱ. 77. 199 
σὺ εἶπας, Ἱ. 1939 

συγγνώμη, Ἱ. 118 
συγκαταψηφίζω, Ἱ. 461 

συγκεράννυµι, Ἱ. 414 
συγκλείω, Ἱ. 949 
συγκοµίζω, Ἱ. 486 
συζητίω, Ἱ. 188 

συζήσησις, Ἱ. 538 

σύζυγος, Π. 907 
συλαγωγέω, Ἱ. 916 
συλάω, Ἱ. 916 

συμβάλλομαι, Ἱ. 532 
συµβασιλεύω, Ἡ. 374 

συµβιβάζω, Ἱ. 496 

συμπαρακαλίω, Ἱ. 7 

συμπεριλαμβανω, Ἱ. δ59 
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σύμφυτος, Ἱ. 96 

συνάγω, Ἱ. 508 
συναγωγή, Ἱ. 489 
συναλίζοµαι, Ἱ. 447 
συναντιλαμβάνω, Ἡ. 53 

συναπάγοµαι, Ἡ. Τ7 
συναρμολογίομαι, Ἱν 270 

σύνδεσμος, Ἱ. 489 

συνδρομή, Ἱ. 667 
συνειδίω, Ἱ. 524 

συνείδησις, Ἱ. 

448 

συνέκδηµος, Ἱ. ὅ5 5 
συνελαύνω, Ἱ. 4850 
συνεργέω, Ἱ. 493 
σύνεσις, . 96. 370 

συνεσταλ μένος, Π, 1393 
συνετός, Ἱ. 514 

συνίχω, Ἱ. 549. 567. 595: Ἡ, 

295 

συνευδοκέω, Ἱ. 486 

συνήδοµαι, Ἱι. 45 
συνίστηµι, Ἱ. 20 

976: Ἡ, 196. 

συνοµορέω, Ἱ. δ50 
συνοχή, Ἱ. 1859 

συντηρέω, Ἱ. 180 

συντρίβω, 2311 

σύντροφος, Ἱ. 519 

συνυποκρίνοµεαι Ἶν 994 
σύρω, Ἱ. 6 

συστροφή, 1. 908, 74 

συντόνως, Ἱ. Φ76 

σφραγίζω, Ἱ. 947 
σφραγίε, Ἱ. 197 

σχηµατίζω, Ἱ. 107 
σώζω, Ἱ. 1920 

σωτηρία, Ἱ. 464 

σωφρονισμός, Ἱ, 371 

1. 

τέγµα, Ἡ. 165 
σάλανσον, Ἱ. 88 

ταμιεῖον, Ἱ. 9Ο. 978 
τάξις, Ἡ. 160 

ταπεινοφροσύνη, Ἶ. 919 
γάσσομαι, Ἱ. 633. 697 
γεκνίον, Ἱ. 409. 449 

Γελειόω, Ἱ. 499. 448. 467 

σελείωσις, Ἱ. 431 

τέλειος, Ἱ. 95: Ἡ. 196. 9758. 

2906. 490. 483 

γελειοῦν σινα, Ἱ. 407 
σελειόσης, Ἱ. 491. 468 

τέλος, Ἱ. 99. 169. ἀῑφήπριϊς]εά 
{Τοπ φόρος, 8ο 

τὸ σέλος, Ἱ. 51 ἱ 

σελώνιον, Ἱ. 44 

σετράδιον, ἱ. δΙΟ 
σεσράµηνος, Ἱ. 9563 
σεχνίτης, Ἱ. 656 

σήρησι;, Ἱ. 464 

σιµή, Ἱ. 995: Ἱ, 15. 418. 507. 

δ11 

σίκτω, Ἱ. 499 

σις, υδεᾷ η οἴαξίοη, Π. 404 

σό, ἵηπ τείετεηοθ ἴ0 ἃ δεΠίεησε, Ἱ. 
265 

τοῖχιος κεκονιαμεένον, Ἱ. 732 
φότε (Ηευ. 1.8), Ἡ. 449 
φοῦτο μὲν ---- τοῦτο δέ, Ἱ. 455 
σραχ/ηλίζω, Ἱ. 416 
σρίστεγος, Ἱ. 559 
σροπἩς ἀποσκίασμα, Ἱ, 485 
σροβοφορίω, Ἱ. δ16 

σροχὸς σῆς γενέσέως, Ἡ. 494 
σρυµαλιώ, Ἱ. 199 
σρώγων, Ἱ. 408 
συμπανίζω, Ἱ. 466 
σύπος, . 17 

πυρβάζω, Ἱ. 270 

συφωνικός, Ἱ. 589 

μα 

ὕβρις, Ἱ. 589 

ὕλῃη, Ἡ, 493 
ὑπακούω, Ἱ. δΙ11 

ὕπαρξις, 1. 459: Ἱ. 466 

ὑπὲρ {οι περί, Ἡ. 9432 

ὑ πέρακμος, Π. 129 
ὑσερβαίνω, Ἱ. 994 

ὑπερλίαν, Ἱ. 216 
ὑπερῷον, ἵ. 449 
ὑπμρέτης, Ἱ. 585 

ὑπόδεγμα, Π. 496 
ὑποδέχομαι, Ἱ. 499 
ὑποκριτής, Ἱ. 29 

ὑποζώννυμε, Ἱ. 69Ο 
ὑπολαμβάνω, Ἱ. 448 

ὑπομιένω, Ἱ. 60Ο 
ὑποτλέω, Ἱ. 588 
ὑπομονή, Ἱ. 51 
ὑπύόστασις, Ἱ. 399 

ὑαοστέλλω, Ἱ. 960; Ἡ. 4656 
ὑποσίςημωι, Ἱ. 961 
ὑσοτύπωσις, Ἱ. 9539 
ὑπωπιάζω, Ἱ. 998: Ἡ, 191 

ὑστερίω, Ἡ, 216. 909. 419 

δα διὰ 

Φ, 

ῥαιλόνη, Ἱ, 981 

φανερέω, Ἱ, 195 

φανσασία, Ἱ. 589 

φαρμαμιία, Ἡ. 256 
φάσις {οι φήμῃ, Ἱ. 567 
φάτνη, Ἱ. 9939 

φέροµαι, Ἡ. 49]. 446. υς5οὰ οἱ 
Ἱπορίταίρη, 627 

φθείρω, Ἱ. 104 
φ3ορώ, Ἡ, 50 
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Φιλοξενία, Ἱ. 4Τ6 
Φιλοτιμοῦμαι, Ἱ. 89 
φλύαρος, Π, 3656 

φοβερός, Ἱ. 454 

φονεύω, Π. 496 

φόνος, Ἱ. 255 

φόρος, ἀῑφηπρυϊρ]ιοά Πτοπι σέλα, 
Ἡ, 80 

φραγέλλιον, 1. 959 

φρώτσω, πς αὖ 

φρεναπατάω, Π. 257 
Φρονεῖν τώ σινος, Ἱὶ, 47 

σὸ αὐτό, Ἱ. 925 

Φρονέω, Ἱ, 91 9 

Φρύγανον, Ἱ. 594 
φυλακή, Ἱ. 51Ο 

Φυλακίζω, Ἱ. 670 
φύραμα, Ἱ. Το. 111 
Φυσιόομιαι, Ἱ. 109 
φύσις, Ἡ. 143. 967. 494 
φυσίωσις, Ἱν 3939 

φώς, ἵ. 990. 405 
φωσίζω, Ἱϊ. 106. 371. 971. 

499 

Χ. 

χαρώ, Ἱ. 256 
χαρακτήρ, Π, 999 

χαρίζοµαι, Ἱ. 583: Ἡ. 299 
χάρις, 1 θο 

χάρις ἀνσὶ χάριτος, 1. 359 

χάρισμα, Ἱ. 99. 146. 147. 
δΙδ 

χείρ, Ἱ. 175 

ἐκσίπσειν εἰς χιερώ σινορ Π, 

454 

ἐσίθεσις χειρῶ» Π, 4939 

χειροτονέω, Ἱ. 5347 

χήρα, Π, 9659 

χλευάζω, Ἱ. 459 
χολάω, Ἱ. 9ΤΟ 

χολή, ἵ. 145 

χόρπασμα, Ἱ. 479 
χόρτο, Ἱ. 394. 171. 182 

χθηµατίζω, 1. δ0δ:; Ἡ, 416 
χρθηµασίζοµαι, Ἱ. 8 
χθηµατισμός, Π. 68 

χιρηστεύομαι, Ἡ. 151 

χρηστολογία, Ἱ. 93 

ἔσχατοι χρόνου Ἱ. 999 

χωλός, ἱ. 24 

χώρα, ο ή 

χωρέω, ἱ. 979 

χωρὶς Τοτ ἄνευ, Ἱ. 992 

κεχιωρισµένος ἀπὸ πῶν ἅμαρσω»- 
λῶν, Ἡ. 4594 

Ψψ, 

Ψαλμός, Ἱν 157 



616 

Ψάλλω, Ἱ. 195 

Ψευδοπροφήσης, Ἱ. 14 
Ψανστής, Ἱ. 951 

ψΨηλαφάω, Ἱ. 479 
Ψήφον καταφέρει», Ἱ. 588 
Ψυχὴ [οί ζωή, Ἱ. 10 
Ψσχικός, Π. 170 
ψωμίζω, Ἡ. 150 
ψωμείον, ἱ. 408 

ΙΝΡΕΧ 1. 

Ω. 

πὰ ὧδε, . 39 

ὠδίν, Ἱ. 456 

ὥρα, 1. 429. 494 

ὡς {οτ ὅτι, Π. 371 

--[οτ, 1. 91. 271 

ὡς ἄν, αδ 800 αξ, Ἡ. 909 
{οί ὡσέ, Ἱ. 919 

... 

"Ωσαννά, Ἱ. 101 

ὡς ἐπί, ἱ. 543 

ὧς πε ἴοτ χαὶ ὧς, Ἱ. 41 

ὧν ὅτι, αδ ἴε, Ἱ. 217 

ὥσσε [οι ὅτε, οἵ ὥσπερ, Ἡ, 
947 

- εὖς τό, Ἱ, 336 
ὠτίον, Ἱ. 197 



ΙΝΕΡΕΣΧ ΤΙ. 

ΜΑΤΤΕΗΡ. 

Α. 

“ Λῦδα, αίλμετ; ” τοπιατίς οἩ {πο ογἱσῖη απἀ Γοτοθ 
ΟΓ {11ο οχργθβείοη, Ι. 2125 Π. 49 

Αὐοθ1, ἴἶια [απ ο, ἵπ ναί 15 εαρετίογΙίγ οοη- 
βαἰσίεά, Ἱ. 4589. ἾΊπ νυ]αί ΠιαΠΠεΓ {Πο Εϊνίπο 
αρρτοῦαί]οηπ οἳ Πὶς σἰῇ ννας πιαπἰ[ερίοἁ, 10. 
Ίο Ῥ]ουἆ οϐ Πἱ5 βαοτίῇῃοο (Πεὺ. χ. 24.) 414: 

Αὐϊαίματς, ἀϊδοιςδίοη τεερθοίίπσ {πε ἀϊ[οιι{γ Ἱη- 
γο]νοά Ιπ {ο αἱ]αδίοη {ο Εϊπι, Ματς 1. 26, Ἱ. 
164 

έΑὐοπιϊπαίίοη οἳ ἀοεο]αίίοη,” πιεαπίησ οῇ 8 
εχργεςρίου, 1. 119 

ΑΡταῄαπα, τοπιατ]ς οϐ ἀτοίίας οἩ {ο ἀἱΠεΓεπςς Ῥ6θ- 
ίννθεη Πΐ5 Ὀδμανίοιγ απά {λμαί οἱ ΖαοΠαγίας, 1. 220. 
Αεοερίεὰ ας τἰσηίθοις ἵη οοΠ5εφιεησθ οἳ 9 
Ρε]ίεί, ΠΠ, 26. Ῥτοπιϊςο {ο Ἠῖπη οῇ {πο ΠεανεΠΙΥ 
Ἱηπετιίαπσςε, παίατο οῇ Πέ, 2Τ. Τῃε οοηδίαπογ 
ο{ Πὶς {αἰί οοπηπιοπάεά, 426. Ἠὶ5 Ἱπ[οτιογΙίγ 
ίο Με]ομίδεάε], 400. Οὔὐδειναίουης οἩ Ὠ]8 
Γαἵι, 400. 

Λομαία (2 Οοτ. νυΏῖ. 2.), να Ῥατί οῇ ἄτεεσθ 86ο 
ἀεξίσπαίας, 11. 209. 

ΑΟΊ5 ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΣΤΙΕΒ, απ αρρεπαῖα ἴο ἴἶα 
(.οδρε!ς, απά απ΄ ἐπίγοαμείίοπι ἴο ἴπε Ερὶδε5, 
1. 4460: απί]ογ απάἆ ἀαίο, 10. 

.. πανό Ώιε Εἰγδί απά Τ,αδί,Ὀ Ἱπιροτί ο {1ο {εΓΠης, 
ἡ. 1] 

Αάπ]ίθιγ, ΥνοπιαΠ ἰπἰκθπ Ίπ, οχαπιἰπαίῖοη οἱ ένα 
οοπβ]οίίησ εν]άεησο τεερεοίἶπσ με ααί]επ{1οΙίγ 
ΟΓ ιο αοσοιπ{ οΓ {πΐς οἰγοαπιδίαπος, ἰ. ὁτ4 

Άσαρς, ΙΙ. 1495. ὅσοθ 
Αροηϊκίΐο οοηίεςίς, ϱί. Ῥαι]”ς α]]αδίοη5 {ο έπεπι, 

1, 190. 9602. τὸ 
Αστίρρα, ἴμα ααθείοπ ἀἱδοιςεεά, πνΠοί]ογ Ὦς νναβ 

βογίοι5 Ἱη Πὶ5 αἀάτεβς ἴο ί. Ραι1, 1. ὅδτ 
ο Ροκ οϐ ερἰκεπατά, επηατ]κ6 οἨ, 1. 129, 

0 
ΑΙεχαπάος, ΏΓοΓεβεος, Πῖ5 τοΓα(αίϊοη οῇ {1 ομ]εο- 

Ώοης ο ΜΙοµαε]5 {ο ίΠο Οαποπίσα] ααἰλογίγ 
ΟΓ {6 (ποβ8ρε]ς ο{ Ματ] απά Τ,1κο, 1. 221 

Α]εχαπατίαη Οπ1σ5, Ὠιαιγ αἱίοταίίοη οῇ ο αη- 
οἰεπί Μ35. 1. 2606. ὁτ1. 449. 419. 626. 640: Π]. 
220. 405. 456 

Α1ἱ, επιρ]ογεά οβιεπ ἵπ με Ίαν Ἔεεί. ἵη (πε 
86ῃ56 οΓ παπι, 1. 990 

ΑΙΙεσοτγ απἀ Τγρε, ἀϊπετεποο Ῥοίνίεεη {πεπι, 
µ. 249 

« ΑΙίατ οῇ Ίποθηςθ,” πιθαπίῃπσ ΟΡ {πο ννοτάθ ΘΙΓΟ- 
ΠΘοιΣΙγ 5ο {γαπβ]αίοά Ηεῦ. 1. ο, Π. 440 

Απαεοζηῄιοπ, εκεπιρ]ἰβοαίίοη οἳ {5 Πσιπο, Ἱ. ὁ6, 
205: Π. 15. 119. οῇι 

Αππίας απά Βαρρηίτα, ίταο παίατο ο ἴῃμο οῄεηποθ 
οοπιπη{εά Ὦγ {οπῃ, 1. 4608 

«Απαίμοπια, Ι6έ Ἠϊπι Ὀθ.ῦ. οΏβετναίίοπ8β οη {Πθ 
Ρήταςε, Ι. 145. 176. 928 

ΑΠΟΛΟΣ, {τοπ {1 πιοδί αποϊθηί {ἶππες α ϱγπιΏο] οί 
Πορε, ΠΠ. 421 

Αποιοηι αἰπιρ]]οΙίγ ο{ Ἰαησαασο, το]ῖος οῇ, 1. 961 
ο πιοί]οἆ οΓ το[ετεπςθ επιρ]ογαά ὮΥ {]απι 

µ, 
ΥΟΙ.. Π. 5ο 

Αησε]ς, σιατάίαη, οὐβδοτναίίοπς οἨη {ο ο[]σθβ 
αβείσηοά {επι αοοογάίηρ {ο {πο {θποίς οῇ {λε 
1οννς, 1. δ0. 611. Οὐβετναίίοαις οἩ. {εΙγ ἀοχο]- 
ο6Υ, 290. “« Ι)ἱεροδίΐοπ οϐ απηρεὶς ” (Αοίς ν!], 
δ0.), 496. “ Α εροεείαείε {ο απρε!ς (1 Όοἡ, Ἱν. 
9.) Ἱι. 108. «πασῖπρ ιο απρε]ς, ναι 119. 
««Ἔοησιες οϐ απρες” (1 Οου. κ, 1.), 150. 
Τ]οἱσ Ιη[ετιογΙγ {ο Οητὶδέ, 400 

Αηπα, {θε ΡΤΟΡΠΕΙΕΒ5, ΤΘΠΙΑΤΙ8 ΟΠ Ἰετ οΠατασίοτ, 
1. 206 

Αηπας, οοπ]θοίπτος ΟΡ ΟοπιπιεπίαίοΓς τεςρεοίῖησ 
Πἱ5 ίεπιτο ο{ πε ΗΙσῃ-ργιεδί]ουἆ, 1. 266 

Απίαπαε[αςίς, εκαπηρ]ες οἱ {Πῖς Πσιτο. 1. 415 Π. 84 
Απιϊομγϊςί, πιεαπ]ησ οϐ (να ἵθετ ἵπ πο ΝεΥΝ 

Τοεδίαπχεῃ!, ΠΠ. 641, 642. 641 
Αογὶεί, ἴεηςα, ([ΤεαΙαεΠΙΙΥ επιρ]ογοά {ο ἀεποίε 

ομδίοπη, ἰ. 16. 998. 405: . 1192. 189. 401 
ΔΡΟΙΙΟ8 5αοσεεἆς Φὲ. Ρα] αἱ Οοτἰπ{]ι, 1. 96 
66 Αροβίαφγ, απᾶ “« Μαπ οἱ ΒΙπ, οριηῖοη ο{ Εςκ- 

ΡοβΙίογβ τοβδρεοίίηρ ἴ]οςο ΘΧΡΙΘΡΕΙΟΠ5, . ὦ46, 
944. Ώαησετ οῇ ΑροδίαςΥ, 422. 691 

Αρορί]θ68. [ο6ε Ι)ὶδοῖρζες.] 
ΆΑτεοραᾶσις, ἀεσ]ίπο ο{ 1{5 Ιπῄαεησο ἵηπ {πε πιο οῇ 

{πο Αροςί]ος, 1. 44. 
ΑΤίὰΠ5, {πεί βαδρεσίεᾶᾷ οοιταρίίομ ο{ Αοΐς χνΙ. Π, 

1. 60δ 
Ατ]ςίοί]α, Ες οὐεογναίίοη οη {ηθ οα.βθς ΟΓ ΥΘοοΠ- 

οἴ]]αίίοηπ, οἵ τεπανα] ο δαβδρεπάεά ΓΓΠεπάξηϊρ, 
1. 918. Ῥαξεασο οἶίθά {οπι Πἶπι Ὀγ Βθηδοπ, 0η 
{πε οΠαταοίοτὶείίο5 ο ]αδίσς, Π. 44. 

6 Ατπι,” ΡΥ α Ηερτεν ἤσατε, οΠΙΡΙοΥεά {οτ Ῥονει, 
1. 228 

ΑΡία, απἀετείοοά ΊΠ {11ο Νονν ἜΤε5ί. {ο Τοηῖα, 1. 
506 

Αδίατοᾖς, ογἰσίη απἆ παίατε ο[ {Παῖτ ο[ῇσε, 1. ὅδὅ 
Α51παείοπ, αχαπηρ]ο5 ο{ {μὶ5 βριτε, 1. 2085 Π. 241. 

202. 410 
ΛίΠεπς, 15 οχοθβεῖνο ἀθνοίίοη {ο α ρ]υηταΠίγ οϐ 

σος, 1. 42. Ότπ (πε αἰανγ έπετα, αἀνετίεά {ο 
ϱγ οί. Ῥαυ1, 640. Τίς (ο]εταπί οΠατασίου, 541 
ος Φοπρίητα]| ἀοοίτίπο οἳ, ἰ. 98. 991: 

Π. ὅ 
Αισιδίίῃ, ὢὲ., Πἱ5 οῬβοτναίίοπ5 τοςρθοίίηπσ {πθ 

Ῥτοεπῃπθ οϐ ϱί. «οἨπ”ς (ἀοβρε], 1. 959. ῬἨοπιατκ 
ην εππΙίγ οΡ {1ο οατπα] παπά ασαῖηςδί οά, 
Π, 

Αιιτίου]αγ οοη/εβεῖοη, στοιπά]εξεΙΥ Ῥιαί προῃπ 
Ίαπε ν. 16, 1. 601 

Β. 

Ῥαῦγ]οπ, ἵπ νυ]αί 56ηςο {6 παπηθ ἶ5 {ο Ὀ6 ππάθί- 
είοοά ἵπ 1 Ρεί. ν. 12, Π. 618 

Βασον, Τ,ογἀ, Π18 τεπιαγΚ8 οη {ια [σα οῇ ἀθαί1, 
Π. 408 

Ῥαρίίαπι, Ι{5 εποτα] 15 απιοηςσ {ο ον] απά 
Οτιεηία] παίίοημς, 1. 11. ἸἈΝαίατο απἀ οτἰσίηπ ο 
Ώπα οαδίοπι απποῃπσ {πο ᾖ6νς, 12, “ Βαριίςσπι 
επιρ]ογεά {ο ἀθποίο αβῄοίίοπ, 9π. Ἱηίαπι 
Βαρίίαπι, Τί απαϊοσύ {ο οἰτοιπηοϊείοη, 165: 
πιοάο οἱ αἀπη]η]είοτίης (ια τίίε, 159. Όῦβδει 
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ναίῖοης οἩ 1{ ὮΥ Ῥτο[εθδοτ θέπατέ, 10. αρροβοά 
α]]ηδίοη {ο (6 ἁαρίαν οἳ αἀπηπ]είετίης πο τἰῖα 
ἵῃ εατὶγ πο», 492. Ἠατεὶγ αἀπι]ηἰκίετεά ΡΥ 
Ώπο Αρορί]ε5, ὀ06. ἨΝο νΙδίυἰε ίοκεῃπ οῇ ρατάοη 
οτόΙπαγΙ]γ νοισμκα[εά, 1Π {πο Αροδίο]ίο Ππιθρ, 
υπ]. αἴτετ Ὀαριίκπι, 609... Αρρ]ιεά ὉΥ 5ι. Ραι!, 
υπάθΓ νο ςΙπηίάάο οῇ ἀθαί απά τεδυτγεςίΙοἩ, 
ίο ἀθεποία {με ομ]τναίίοη οῇ ΟΠεκήαη γἱτίπο, 
Π, ὁδ. Α]αδίοη {ο {ο Πίε, 1 6οτ. νι. 11, 115. 
Εοἱ]οννεὰ 1Π ία Αροβίο]ο ἴπιες ὉΥ {ια Ιαγίηςσ 
οἩ ο Παπάς ΥΝΗΥ 1 432 

Βαρίΐσπι οἱ 9ομπ, Ἱεατπεά Πἱβδοτίαίοπ ον 1{ ΡΥ 
Ταη2115, 1. ὀόε. ἹΝαίατο οΕ 1{, 605, 659 

Βαρίΐσπι ννίἩ Εἶτα, νμαί τ 1. 19 
Βαρίΐδπι οἳ ους Τ,οτὰ ὈΥ «οἩπ, παίατο απἆ ἀεείσῃ 
ος, 1. 14: 

Βαρίίςπια] ὩοσαποταίοΠ, παίατε ος 16, 1. 9858 
4 Βαριεϊσεά ΙΠπίο ΝΊΟ5ΕΒ,’' ἐ1θ 86Π8Θ ΟΕ εμθ 6ΧΡΓΕΒ- 

εἶοη ἀἰδοιςδδας, Πἰ. 122 
«Βαριίζεὰ [ος μια ἀθαᾶ, ίμεςθ ποτά οκρ]αϊπεά, 

Π. 106 
Ῥατρατίαῃ, οτἰσίπ απά Ἱπιροτί οῇ {πε Ἰνοτᾶ, 1. 94. 

6 ΒατοατίαἨ ) απά “« Βογ{μίαῃ 7 ({.ο1ο58. 11. 11.), 
Π, 990 

Ῥαττονν, Ὀγ., βαὈδίαηςοο ο 5 ἀϊδοοιτςο οἩ Ῥοηπι. 
χι. 18, 1. τη. Ῥίαίεπιεπί οὗ ουσ οὐ]ϊσαίίοης {ο 
οΓ Ῥγίησθς απά σΟΥΘΓΠΟΙ5, Ἴ9. Όπ ἴπε εκο]ι- 
Β1οπ οῇ ελα Ἰσᾗί οῇ ἀοά”5 ἱταίῃ, απἀ πα 1]]ι- 
πηϊπα(ἶπσ Ιπῃποποςθ οϐἳ {λε βδρίτί, 190. ἨΗὶς 
Πἱδοοισβθ “«Οη (Πε ἀπΙγ οϐ ἐαπ]κβσϊνίησ,”. 280. 
Οπ΄ ο απίοπ ο “Ρα απἀά α σοοᾷ Όοη- 
εοίοηςσθ,;”. ὦδῶ. ἨΠϊς εκοε]]επί Ὠϊεοοιτεο οϱἩη 
Οεϊκίίαη Ονατί(γ, 402. Όπ Ηου. αΗΙ. 10, 4Τ9. 

66 Ῥεατίης εἶπς, Ἱπιροτί οῇ Πιο Ῥήτα»ε, ἰ. 9045 Π. 

Βεε]τεριῦ, αἰσπὶβοαίίοη ο {πε ἴατπι, 1, 6]. Οιατ 
Τ,οτά Ῥ]α5ρπεπιοιδΙγ οματσεά ΡΥ ἴἶε Εματίδεςβ 
ψία Ρείπσ Ιπ Ἱθασας υγ] πα, 00 

πλ. ἀατίναίίοη απἀ πηθαπίηςσ οΕ ία νγοτᾶ, 11. 
0 

ΒΕΙ!, Ὀτ., Ἠῖ5 τεππαγκ5 οἡ {1 οἰτομπηβίαποςς αἲ- 
(απάϊπσ {ο Ὀἰτί]ῃ οῇ 1ομῃ πε Βαρίκί, 1. 224, 

Βεηδοπ, Ὀτ., 5 ἀεβδοτίρίίοπ οῇ ία Ρορδίατο οῇ 
πηῖπά ΤΠ νο Ῥὲ. Ρα] νυτοίο Πὶ5 5εσοπὰ Ερίς- 
η ἰο Τπιοί]γ, . 910 

Ῥοαπί]αΥ, Ὦή., 5 εἰπσι]ατ τοπάἶπσ οῇ {ο ραξςεασθ 
Λοΐς χν. 20, 1. 691. ἨΙβ ταπιατκ8 οἨὐη {πα {οτοθ 
ΟΓ ἀνάστασις, Αοῖς χνΙ]. 18, 644. Αἀπιϊταρ]ε θ- 
1Ώαγκ5 ΟΠ {μ6 τοπάετίπσ οῇ Ῥοπι. ν. 16. ἵπ {πα 
Αιιογίζεἆ Ὑδδίοη, ΠΠ. 94. 

Βείμαηγ, ἰἰπαί]οη οϐ, 1. 100. 994. 
Βεί]λοκάα, Ῥοο] ο, οὐβετναίϊοης οἩ {6 πιῖταςι- 

Ίομς5 ογθς νντοισῃηί {ῃθγο, 1. ὀδ4: 
Ῥοίμρ]ασα, εἰααίίοπ ο, 1. 100 
Ἠενετίάσο, Βρ., 5 οὐβδογναίϊοηβ οἩἨ {ο οοπιπΙ]β- 

βἱοἩ οΓ ο Τ,οτὰ {ο Πΐ5 Αρορίος, 1. 102 
Βἰπάίπσ απά Ἰοοβίπᾳ, {ο Ῥοννοτ οῇ σταπίθᾶ {ο 9έ, 

Ῥοΐίοτ, παίατο οῇ {116 ρτῖν]]οσο ἀῑδοιςςες, 1. 80. 87 
Βίεπορ, οτἰσίπ απά Ἱπιροτί ΟΕ να ἴθγπῃ, Ἱ. 6604, 

ὄρ0: Ἡ. 90Ί. Εκίείεηπσς οΓ ιο οβ]σο οῇ ΒἱδΠορ 
Ιη ιο Αροβίο]ίο {πιθβ, . 291. ἜΤ]μο (ητεο 
ογάθγς ἵη {νο παϊηἰβίτγ Ιπ[οττος [τοπ 1 Τη688. ν. 
15 --- 14, 901 

Βιαϊπνί]]α, Πὶ5 τοπιατ]κκ5 ο Ῥ]ουάγ βννααί, 1. 915 
ΒΙαξΡΠΕΠΙΥ, ππθαπίησ ΟΕ νο ἴθγπι ἵπ Βοτρίωτο, Ἱ. 

40 
Β]αβρ]ιεπιγ ασαϊηκί {ιο Ἠοἱγ (Ποβί, παίατο οῇ {ο 

ίπ, 1. 600, 61 
“ ΕΒ]οοά, Όοτῃ ποῖ ο{.  Νοίο οἨ {Πῖς οχργοβδίοπ, 

1. 901 
Β]οοά, πο τοάσπιρίίοπ νου Τε, Ἡ. 444. “ὙΎο 

Πανο ποί γαί τοβίείοἁ παπίο Ὀ]οοά,” ἴποςδο οκ- 
ΡΓορρίοης οχρ]αϊπες, 4609 

Ῥ]οοάγ Αννααί, ορίἰπΊοι οἳ {ιο Ὀορί Ἐκροβί{οτε Το- 
βροοίίησ ος Τ,οτὰ”5 εα/Ποτίηρ απἆοτ 1, 1. 910 

ΙΝΡΕΧ Ἱ. 

Βοάγ, ΄ νποςοθγετ οαίεί] πιΥ Ῥοάγ, απᾶ ἀτιηκεί]ι 
ΠΙΥ Ῥ]ουᾷ,”. νε ααεβδίίοη ννλείπετ Ελ αἱ]άάες 
{ο ἴπε Εασλ]λατί5ι ἀἰδοιβδδες, 1. 264 

Ῥοάγ, νε, οοππρατεά ὮΥ ια ΕΥίΠαροτεαΠς {ο α 
/ιαθιίαέίοπ, απἀ Ὀγ λε Ῥ]αϊοπ]ςίςδ ίο α σαγππεπέ, 
Π. 199. 

“«Βοοκ” (βίβλος. Ηεῦ. 193), Μα. 1. 1, πιεαΠ- 
Ίπσ ΟΓ {πε ν/οτά Ἠθτε, ἱ. ὦ. ' Ναπιες νντίεη ἴπ 
{ης Ῥοοκ οὗ Ι{6,7 πα αἱ]αδίοη Ιπ πεςα γνοτάβ 
Ροϊπίαςά οί, 1. 201 

« Ῥοτγη ασαἰπ,Ὀ Ἱπιροτί οΓ ίε εχρΓΘΒΡΙΟΗ, 1. 942 
Ῥοιυχπο[, Ῥτοίθβεος, 5 «απο τεοβρεοίίπσ {πα 

(τεε]ς ΑτίϊσΙα, 1. 900 
Βτεαά, ΡΥ απ ΟΓΙεπίαΙ βσιτα, ἀεποίεά {ο πεςεδ- 

εαγίθ8 οῇ Ι[6, 1. 20. “' Βτεακίησ Ὀτεας,” ππἀεί- 
είοοά οΓ {πε Εασ]αγῖςεί, 408. 6509 

66 Βτίάθστοοπη,) α Ηί]ε αρρ]ἱεἀ ὈΥ {με ἨΠερτεννε {ο 
ινα Μεβείαι, 1.46. Ογὶκί σοπηρατεά {ο α Ὀτίάθ- 
ρτοοτη ΡΥ ο] {πε Βαράφί, 946 

Ῥτοννη, Ὀγ., 5 οὐθοιναίΙοηβ οἩ ΜΠΙτασ]ςς, 1. 999 
Ῥι]], Βρ., Πἱβ τεππατ|κ5 οἡ ο] 1. 14, 1. 902. απά 

οη οομπ ν. 19, ὁὅτ. ΌΟπ {πο 5αρογάιπαίίοι ος 
ίπο Θοη {ο (πε Εαίΐμετ, 414. Τ]ο εαποΠίγ οΕ 
πο Ίαν) νιπά]σαίεά Ὁγ ἴπε «οπβοίοηςθβ οἱ πα 
νν]οκεά, 1. 44. Ότπ ιο βἰπαϊῆσαὶ (ονεπαπέ, 
249. ΊΝο στουιπά {ογ Ῥοασβδίίπσ υπάετ {πε (1405- 
Ρε] 5οΏεπῃε, 208. ὙΝεοεββίίγ απἀ ε[ῆοαοΥγ οἳ 
ἀἴνιηπο ρτασθ, {φ. Ἠῖςδ Ἱπιροτίαπέ τετηατκ ο9ἩἨ 
1 Τηε5ς. Π. 19, ὦ29. Οὐβετναίοης οἨ 2 Τίπι. 
ἱ. 9, οτι. Οµπ ου Τ,οτά5 Ρεῖηςσ “Πεῖτ ο αἰ] 
ἠπίησς,” 999. Ηϊ5 Ιπετρτείαίοη οἳ ἨΗεῦυ. Ικ. 
14, 449. Απά οϐ ᾖαπιες ΙΙ. 10, 490. ἈἨοαιιατ]ςϐ 
οη 1 ομη Π. 20, 542. Απά οἩ 1 ὀομπ Π1. 20, 
21, 646. Όηπ ινε Ἠετεί]ος οἱ Βί, ᾖομπ ππε, 
σ46 

ΈῬιτσεςα, Βρ., Πῖ5 οὈβετναίίοηπςδ οἨ 1οἨπ χνι]. ὅ, 
1. 425. Ῥαταρηταςο ο{ 1 «οῦπ ν. Ἱ, δ. 20. 1. ὅσθ 
--- ὅὅδ 

Ῥητία]ς, απιοπσ {πο ᾖονς απἆ Ἠεαίπεῃς, ομ{δ]άθ 
οῇ οἰίίες αράἀ {ονης, 1. 200. Τὴς Ιπίετνα] Ῥε- 
Όνθεη ἀεαίῃ απἀ Ῥατία] 5ποτί απποης {ῃε 1618, 
996 

««Ῥιατῃ, ἀἷά ποί ουχ Ἠθατίς 17 τοππαϊκ5 οἩἳ {Π18 
εχρτθβείοη, Ἰ. ὦδ4. « Ίος επὰ ἶ5 {ο ϱο 
Ῥαγηί,ὸ πε α]]αδίοη εχρ]αϊηςά, 1. 4256 

ῬΒυαγπίης οῇ Ίπσοοπςο ἶπ {με Τειηρ]ε, ἴπε οῇ]ςο ἆ6θ- 
{ογπι]ηεςά ὮΥ οἱ, 1. 224 

Ῥυωτίοηυ, Ὀγ., Πῖ5 οὐβετναίῖοπς τοβρθεοίῖπσ {]θ 
ντ]ίετ οῇ {με (.9ο6ρε] αοοοτάϊπσ {ο ή, Ματ, 
1. 154. Τηίετρτεί5 ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ (Τ.α]κε κ]. 49.) 
ο Οητ]κί, 2156. Ἠο]άς ναί ίε Ιης{υ{1οπ οἱ {6 
ΦηρραίἩ Ῥτεσοάεά (αί ο οἰτουπποϊείοη, ὅτο. 
Η]ς νἰαν’ οῇ {11ο 56η59 οῇ ο οἨπ χἰν. 2, 410. ἨΗΙΒ 
ορίπίοη τεβρεο!ἶπσ ἴΠθ ἀαίΐε οϐ ία Αοί5, 446. 
Οπ Πεὺ. τι. ὃ, 1. 495 

Βυχίοτῇ, πὶ5 αοοοιηί οῇ {1 (ητεῬ πιοάςθς ο αἰνίπσ 
αθαπόαηί πιεπεαΓο απἹοης 119 ᾖ6νς, Ι]αείταίινθ 
οί Ταο γΙ. ὁδ, 1. 20ἱ 

ο. 

(0 δατοα ΡΗΙρρϊ, πουν ἀἰδήπσιϊςπαὈ] ἵη {ο Ἄθυν 
Τοδί. Ποπ (δατοα ο{ Ρα]οφίϊπο, 1. 407 

Οαἱαρμας, οὐδετνα([ίοης οἩ Πὶ5 ἴεπατο οΓί1ο Ἠϊσῃ- 
Ρτϊορίλοοά, 1. 208. Όη Ἰ ρτορ]είίσα] ἀεο]α- 
ΤΟΠ γοβρθοίἶπσ {ο ἀθαί] οῇ οι Τ,οτὰ, 999 

660 αἱ]οά  απά «έ οἩοβοη, 5οπ8ο ἵπ υυηίο] ίποςθ 
{οΓΠΊ8 αγθ 6ΙΠρ]ογας ἵπ {πο Νουν Τοἱ., 1. 96 

(α]νίπ, Ἠὶς Τοπιατκ5 ο {πο παίιγο οῇ {ο ογἰάσησθ 
α]]οσεά ασαἰηςί ογ Τ,οτὰ Ὦ} νο {α]ςο ννἸίπθςςθς, 
1, 1985. Οὐβοτναίίοη8 οἨ 2 οἨπ νΙ. 94, ὀ7ο. Ότ 
έιο ννοτάς ο{ Ῥοΐογ ΑΛοῖς Ἱκ. ο4 408. ὨἨὶς αουίθ 
οχροβίἴίοι οϐ 1 Οογ, γἱ. ὃ, . 14. Οοτεοί 
τοπάσοτίησ οὗ 1 Οοτ. κ. 29, 107. ΟἨ 1 Οογ. 
χὶν. 90, 159. Οπ Όια φαροτὶοτϊἰγ οΓ {1ο (1οβρο] 



ΜΑΤΤΕΕΣ. 

οἵετ {ο Τ,ανν, 198. ἨίΒ ]αδί τεπηατ]κ5 οη 2 0ο0Γ, 
ἵν. 15, 195. ΌΟἨπ νε Κπον]εάσε οϐ Ὠϊνίηο 
(πίπσς, στουπἆεά οἳ α5δυτεά απά Ητπα Γαλ, 199. 
Οπ Όλα {οτοο οϐ οοπβοίεπσθ, 195. Όητ 2 0ος, 
ν. 16, 196. Οπ Αι. Ρα] ευρ]εοίίοπ {ο {πα 
Ρᾶδδίοπ οῇ ργίᾶε, 221. ἨΗϊδ εκοε]]εηί εἰαοῖάα- 
ποπ οἱ 5 Τπι. Π, 15, 9τ4. Όπ πο 5εατολίηςσ 
παίατο ο{ λο «έ ννοτὰ οὗ ἀοἆ,” (Πεῦ. ἵν. 12, 19), 
416. Ἰηδίαπος ο Πὶς ἀῑβίπσεπΙοικπεςδς, 1Π {1ο 
Ἱπίοτρτείαίίοη ος Ηεῦ. κ. ὁτ, 401 

(αἰν]π]είς, είς Ιπίετρτείαίοη οῇ {ο]μπ γι. ὅ7., 
1. 900. Τ]οαῖτ οοποθβδίοη ΥΙ{]ι τείετεησθ {ο ΕΡῃ. 
Ι. ὃς Ἡ. 202. ἜΤ]εϊγ εΓΤΟΠΘΟΙΒ γίεν’ς οἱ ία 
86η56 ο{ 1 Τ]65Ν. 1. 4, 920 

(απιε[’5 Παΐτ, σἰτᾷ]ε οἳ, ναι { 1. 1 
(6απιρΌε!1, Ὀτ., Πὶ5 τεπιατ]ς5 οἨ {χε Ρῃταςο ---- ἔ ελαί 
ξ πιὶσΏί Ὃο Γα]β]]οά,” 1.6. Ἠίδ εχροβδἰ(ίοη οΓ 
Ώια ἰθηείς ο{ (ο ῥβαάάιοςες, τεδρεοίίπς Ώιθ 
ΤΘΘΙΤΓΘΟΙΙΟΠ, 108. ἨΙδ στοιπά]ε5ς ΙΠίΕΓΡΓΘ- 
{αήοη οἳ Ματκ Ἡ. 28, 105. Ἠσθιπαϊκ5 οἨ {λε Πᾶ- 
ἴατα θ{ οτἰπιίπα] απΏε]Ιεί, 220. ΗΙ5 αΌ]ε εχκρο- 
οι ο Γμακο νὶ. 25, 250. ἨΗΙβ πηϊδίακεπ γἱαν 
ο{ ενα πιεαπίηρ ος Τακο χν. 16, 289. Αοσοοιηίβ 
{οι ἱ. Τ,ακος επιρ]ογίπσ ἰθ γνογᾷ ἐπέφωσκε, 
ἨΠθη αρεακίπσ ος με οοπππεποειπεπί ο {1λθ 
16ου ῬΒαρθαίἩ, (ΟΠ. αχ. 64), 921. ΗΠὶ8 
ΓΕΤΠΑΓΙΚ6 οἨ {Πε οΠαταοίθγ απἀ πηη]δίτγ οὗ 1 οἨπ 
Ώπο Βαρίίςί, ὁδδ. ΟἨπ ους Τιοτᾷ αἀάτεβ {ο 
Ῥείος, ομη αχι. 10, 446 

«απααη, α Ψοππαπ οΓ (Μαΐί. αν. 22.), ποτ οματαοίθς 
απά οοΠίτΥ, 1. Ἴδ. 186 

6ζαἰ]ιοζῖο Πρὶςίίες, ννγ 5ο οα]]εά, 1. 481 
Οερ]ας (Ρείετ), στοιπἀ οἳ ἴ]ε αἰίασοβπιεπί {ο ΠΙΠα 
τὰ Ώπε ρατίγ αἱ Οοτἰπία σα]]εὰ ὮΥ Πὶ5 παπηθ. 1. 

Οετἰπίμας, παίατο ΟΕ {θ ἨΕΓΕΡΥ πιαϊηίαϊπεά ὮΥ 
Ἠίπα, 1. 41 

6 0αβ” πιεαπῖησ οῇ {ιο Ἱγοτά εΙΓΟΠΕΟΙΒΙΥ 5ο 
τοπάρτεά, ἶ. 19 

ΟΠατΙ(γ, 15 Φαρετ]ογΙ{γ {ο αἰ] οίποτ νυἱτίαθς, 1. 624, 
Οπεταβίπι, «γπηρο]ίσοαὶ εππβ]επῃς οῇ {πο Τἱνίπε 

παίατα, Π. 441 - 
«Ομμ]ἆ-ρεατίηᾳρ, 9Ἡθ 5]α]] Ὃε 5ανοά 1π (1 Τίπι. 

Π. 15.), Όιε πιεαπίησ οἱ Ώμεςδε γΥοτάβ ἀἰδοιδδεά, 
Ι. 9ὅτ 

ΌΗΕΙΦΤ, 5Ιση]ῇβοαίίοη απά οτἱρίη ΟΓ ἐ6 Παπῃθ, 1. 4. 
245. ὙΝΥΠεί]εγ α Ώγορεγ παπιο, ΟΙ Απ αρρε]]α- 
Πνε, 195. ὮἩἨΠΥ ο οοπἀαεοεπάεᾶ {ο Ῥο Ῥαρ.. 
επεά ὮΥ ἆομπ, 14. Ῥτεαϊοίς Ἠ6 οτιοϊβσίοη, 
960. Ἠίς οοπβπηπιαίο Υνἰδάοπα ἴπ Πὶβ τερ]ίεΒ 
{ο ἰπε ῬΒματί5οςς, 109. Ἰ/ποείπετ ηε οε]οῦγαίοά 
Ώιο Ῥαδεονοτ Ῥε[οΓε Ἠὶς οτιοϊβχίοη { 190. Ἠις 
ἀεβίσπαίῖοπ ο{ Ἠὶς Ὠείταγετ, 191. Ἠῖς ασοηΥ ἵπ 
έμε (ατάεῃ, 196. Οπ {πο βαΏοτηαίίοη οῇ [αἱ9ᾳ 
ψ/έηθβςες ασα]ηςί Ἠϊπι, 128. ἨΗίβ ΡΙοογ βυνεαί, 
915. Ἠϊς οεχο]απιαίοη, Ὢπεῃπ παϊ]εά {ο ια 
61088, 147. ΠΗἰ5 οοπηπηΙςκίοη {ο Πΐ5 Αρορί]ες ίο 
ουαησε]Ιζε με νοτ]ἀ, 152. ἘΒτοισῃί πρ ἴο αἃ 
Παπά[οτα[ι οσοοιραίίοῦ, 1ΤΤ. Τη ναί 5εηςο Ιέ 
ἵς φαΐά (Ματίς ΥΙ. ὅ), Τ]αί Ἠε « οου]ἀ ἆο πο 
πιίτας]ος, 118. Εκίετηαι αοίἶοη8 α9εά ὉΥ Πἶπι 
ἵπ {πο ουτο οῇ ἀϊκααδος απά Ἱπβτιπί]θς, ΥΥΤΙΥ Ί 
187. ἸἈΝαίμτο οἱ ης ργοπιίςθ {ο Πὶ5 Ρογδεουίθἁ 
{οἸ]ονγους, 200.  Ῥτοραῦ]ε πιεαπίησ οῇ ης Ρτοπ]- 
96 ἴο {πο ρεπῖίεπί πια]ε[ασίος, 920. ἨΗῖς ειά- 
4θη ἀἰδαρρεαταποο {ποπι {6 ἀῑδοίρ[6ς, γΥ]ιο ηΥθγθ 
Ἱοπτηθγίησ {ο Ἐπιπιαυς, 24. Ορίπίοπς οϐ 
Οοπιππεπίαίοτς τθβροεοίἶπς {πο πΙπηῦετ οῇ Ῥαςς- 
οΥετβ αἰίεπάεά Ὁγ Ολτὶεί ἀωτίησ 5 πἰπϊςίτΥ, 
909. Ἠίδ οοηνοβαίίοη ΨψΙι Νιοοάσπιας, 941. 
Ἠ]ς οτιοϊβχίοη ἱγρΙβεά ὮΥ νε Ὀχαζθη βετρεηί, 
944. ἩΝΗΥ Νε τενεα]εά ΠΙπηδε]Ε πιοτο ΓΠΙΙ]Υ {ο 
λαο Θαππατίίαης, ἴΠαπ {ο ἴπο ον, 90]. ἨΗίς 
βυρογάϊπαίοη {ο, απά οοεφια]Π{γ γη, {πο Ἐ- 
Ένας, 900. ΤΠ γν]αί 56η5ο {πο Εαίῃογ ἶ5 φαἱᾷ {ο 

619 

έσὶνθ ΠΠΘΠ᾽” {ο ΠΙΠΙ, 900. ΆῬιτροβο οῇ Πί8 
1911ΓΠ6Υ {ο 16, 15α1επι αἱ ἴ]ο Ἐεαδί ο ΤῬαρες- 
ηπο]θβ, ὅ01. Ἠοθᾶδοη αβείσηεὰ [ος 115 ποί ἃς- 
οοπιραηγΊῃς 5 ἀῑδοιριεῬ {ο {πε Εεαδί, ὀ08. 
ἨϊΦ Ώϊκοοιτδο ΟΠ {ιο ]αδί στεαί ἆαΥγ οϐ τα 
Εεαςί, ὁτο. ὮἩΛΠΥ Ἰα ἰααρΏί ἵπ Ῥαταβ]ες, 06. 
208. ἜΤΠο Ριτροβθ οἱ 5 Ῥαβδίοῦ, 991. ΗΙ8 
ἀεαίμ νο]απίατΥγ, ὅ92. ἨΠὶβδ 5ιροτάιπαίίοπ {ο 
ιο Εαίΐπετ, 414: Π. 199. ΗΙ5δ ρταγετ {ογ Πἱ8 
ἀϊδαίρ]ες, 499. 496. Ὠϊείϊποίίοη Ὠείννθεη 8 
Ῥγοερεάἴπρ' {τοπα, απᾶ Φεῖπο δεπέ ὮΥ, επε Ε'αίμετ, 
495. ΑΡρρεαταηςθς {ο Πὶ85 ἀῑδοιρίες, απἀά οοη- 
γθΓβα{ἶοΠ5 υν Ώνοπα, α[ἴετ Πἱ8 τοδιιτγθςίίοη 
441. Ῥατα]]ε]ὶ Ῥείνεεπ Ἰΐπι απἀ Μο5865, 402. 
Ηϊς ΜεκεἰαεΠίρ αἰίεείεᾷ ὮΥ 5 τεδυττεοίῖοη, 
1, 6. Ηιδ τεβυττεσίίοῦ {πε Ιπιπιεάίαίεθ 60Π86- 
αποπος ο{ τπαπ’5 {οτρίνεηςδς απά ]αβδήβοαίίο, 
29. Ἰπ υι]αί τεδρεοί Πὶ5 Ἱπίετοθβδίοι ἀΠειβ 
{Τοπ ἐλαΐ ο ία ΗοΙγ ρΙτΙί, 5ἱ. ἨἩεβείσηαίίοπ 
οΕ Βἱ5 πιεαιαίοτιαὶ οΠισα, 166. ἩἨῖς Παπι]]αίΙοη 
απά οχα]ίαίίοη, 299. 404.  Βτοισηί Πε απά 
ΙΠΙΠΙΟΤίΑΠ{Υ {ο Πρ, ὅτ1. ΤΠ ναί 8εηξο Τε 
18 αἱ {ο Ὦε ῥεσοίίεπ, α5 ἰημε 3οπ οὗ ἀοά, 400. 
Φαἱά {ο Ὦο ΄-α Πε Ίοννετ (Παπ {πο αηρθ!8,2 
τηθαπίησ οΓ {Πίς, 404. ϱΟοπίταείεά ντ Μοςες, 
409. ΒΠΟΥΝΠ {ο 6 {Πε ίταε Ηἰση-Ργίεςί, 417. 
ἔ6 Ύγας ἀε]ίνετεά ἴπ (μαί Ίο {εατες,) εχρ]αϊπες, 
419. ἨΗὶς ρτιεείῃοοά 5ΙροΓΙΟΓ {ο {ία Ααγοηίσα], 
490. Τη ναί δεης5θ Πε 15 {ο Ρε οα]]εά απ “ Τη- 
{εγοθβςος,. 1{δ. ἜΓπε Εκριαίοη πιαάε ὮΥ Είπα 
πθ]ίμεγ τας τες πο αἁπι]ί5 οῇ τορε[{ἶοἩ, 4601. 
Ηϊς Ῥοάγ ἱγρίβεά ὮΥ ίπε Ὑεί] οῇ νε Τεπιρ]θ, 
451. εί [οτί α8 4η εΧαΠΙΡΙ6 ο ειαΠετίης, 
418. ἜΤ]ε νὶδιρ]ο Ιπιασο οῇ {ο Ιπν]βίρ]ε (οά, 
500. « Ῥτεασ]μεά {ο ιο βρἰγί5 ἵπ Ργίδοη,” 1 
Ρεί. 1. 19, δ15, 619. 

Οπτϊβίίαπ Τοεγίγ, 1{5 παίατε απ Ἠπαι!ς, Ἡ. 609. 
ΟµιτιδαΠς, ια εατΙΥ 9µ6ε8 ΙΠίΙγεΓβα]]γ Ἠαίεά Ὁγ 
πε Ῥασαπς, 1. 119. ἜΤπεϊγ Ῥετεεουί]οης Ρτε- 
ἀῑοίεά Ὁγ οἳχ Τ,οτᾶ, 249. Οτὶρῖη οἱ πο παπῃθ, 
508. Οὐ]σεᾶ ὉὮγ (πεί ῬρειδεοΙίοι {ο Ρτο- 
ποιηποθ οθτίαίη ΓΟΓΠῃ5, εχρτεδδίνο οἱ αὔιμςο ο 
Οτίει, 685. 

Οτο] (ἐκκλησία), Ἱπιροτί οἱ {1θ' ἴετπι Ἱη {1ο 
ΑΡροείο!ῖο ασε, Π. 142. “Τπε ΟΠαγο] ἵη ἐπεῖτ 
Ἠομςθ, πε πιεαπίησ οἳ {ο εχρτεβδίοπ ἀἷς- 
ομβεεά, 115. 491. Ττπ νυπαί 5οη56 οα]]εά ΄΄ Τηο 
Ρί]]αγ απά στουπάἀ ο{ μα (τα (1 Τιπι. 1. 15), 
969 

(ατοιπιοίδίοἩ, 15 απα]ορΡΥγ {ο Τηίαπί Βαρίϊφπι, Ἱ. 
152. πείπεγ Ιπκίαιεά Ὀείοτε οἱ α[ἴεν ίῃε 
ΦαροαίἩ, ἁἀἱπραίεά ὮΥ ΟοπιπιοηίαίοΓς, ὅτο. 
Τε5ΗπποπΥ οὗ {λα Βαβθοῖης τεβρεοίῖηρ {Πε εῇβεοί 
ος {ε Ρετ[οΓΠΙαΠςθ ΟΡ {πε τί οη ἰΠε βαθβραίῃ, 
ὦτο0. Ῥιΐ {ον ἴἩε ν]ο]ε τα] Ίανν, 628. Α 
8οα1, οῇ νπαί απά Πον ἲ Π. 21. Εατηοεί]γ ἀ4ε- 
ποιποεά ὃν οἱ. Ρα], 905 

Οτοιπιβρεοίίοη απά Ρτιάεησθε, τεππαγκαθ]ο ΤεΓπιβ 
1Π ννη]ο] πεδο νΙτίαθς ατε Τ6ςοΠΙΠΙεΠάεά {ο ίΠε 
Ερ]εδίαη5 απά (ο]οβείαῃς, Π]. 296 

(αμθίσαἰ (ἄγεεκ οοπίταβίθαᾶ ουν ΓΠε[ζοπίδίϊο, Ἱ. 
125. 198. 129. 195. 1917. 159. 164. 115. 182. 
192. 208. 224. 269. 298. 9601. 969. 494. ο00. 
509. 5695 Ἱι. Π. 98. 88. 129. 115. 206. 201. 294. 
904, 901. ὁ8Ί. 418. 490. 4609 

ΟΙο πα, αποϊεπ{]γ επιρ]εππαἶσα] οἱ πιοτα] Παδΐ5, 
Π. 611 

Οομά, α «πια]] οπ6, Ἰοοκαά οἩ, ἵπ {πε Εαδί, α8 
Ώπε ΓΟΤΕΓΙΠΠΘΥ ο{ νὶπά απά ταῖη, 1. 2050 

0οοΚκ-οτοννίησ, πιθαπίης οϐ {Πε εχρτοβείοη, 1. 194. 
Αρρατεηί ἀἰδοτεραπογ Ὠδίνύθεεη {ο αοσοοιηίΐ 1Π 
Μα{ί. χχνι. 94, απ ΝΤατ]ς χῖν, ὁ0. 194 

Οοἵπς, {πε πιοδί αποϊεηΐ, α5αα]1γ 6αιατε, 1. 940 
Οοἱοςσίαπς, Ιρίκιίε ο, ἀαίο απά ἀεβίση οἱ 1, Π]. 
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620 ΙΝΡΕΣ π. 

«6 οπιείῃ, Ἰθ ἐαί, α ]θ οὗ {μα Μεςείαῃ, 1, 19. 

6“ Οοιπιπαπάππεηέ, Ῥε[ο]ά 1 σὶνο γοι απεν, οῦ- 
εοτνα{ίοπς οἨ {6ς6 ννοτςς, 1, 410 

“Οοπιπομ,” ἠνα οοτγε]αίίνε ννοτά {ο “΄ Ηο]γ,” 1. 
185. 602 

(6οηκεείεπςςα, α Ίαν; {ο ία (αεπί]ος, 1. 16. ΌΟη έλα 
{οτος οἱ 18 {ε54ΙΙΠΠΟΠΥ, 180. Ῥοψνετ οἱ απ ον!] 
οπ6, 408. Τε Ίανν απαθ]ε {ο ααῑθί 1έ, 442 

0οηγβεατε, Βρ., οἨ ἴἶνε παίυγο απά εππρ]ογππεπί 
οΓ σοοὰ απρε!ς5, Π. 402. Ἠ]Ιδ οὐεετναίἶοης οἩἨ 
ενα Γα οἳ Αὐταμαπ), 402. ὋΟµπ νε ἀϊβετεηί 
ἀαρτθες οῇ Παρρίηοςς ἵπ α /αίητο κίαίε, 45 

Οορίίο Ἰαησααρε, πιῖχεά παίατο ος 1{, 401 
Οοσἱηί]ι, εἰαΐίο οἱ δοοἱείγ {Πογα, ννηεη γἱεϊί(οά ὮΥ 

οἱ. Ῥαι!, . 90. Τ]ε (Ητὶβίίαπ οοηνογίς {ἶπο- 
{ατεά ννῃ πο βαάάποσθαπ αρ]τῖί, 1600. Ἱπιροτί- 
αποθ ΟΓ {1 είαίίοᾳ, 208 

(ογἰπιμίαπς, Ιγοί Πγὶςίίε ἰο, ἀπίε απἁ ἀεβῖρη ος 
Γε, , 96 

(ογἰπιιίαπε, εεοπᾶ Πρὶςίζε {ο, ἀαίο απά ἀθεείση 
οΓ 1, Π. 1ΤΤ. Εῆεοίδ ρτοάισεᾶ Ὦγ ΤΕ, ἴδ. 

ΌὉονρεγ, Ί7., Π5 ἀεβοτίρίίοη οῇ {6 π5αα] ρτοςεςς 
οῇ εε][-ἀαοορίίοη, 1, ὁτο. Ὀπυαιϊαβ ές «αιςο 
οΓ 6ΙΤΟΥ, 419 

“0 τεαίίοη οῇ αἲΙ (ππρς, έπο Ῥηταςο ΠΘΥΘΥ α5οἆ 
ἵπ Βοτρίατο 1 α πιοταὶ 5εηςο, Π. 919 

Οτείε, ργουαῦ]ε Ρροτίοά οἱ ἴἶιε βγεί ρτεαςΒῖπᾳ οῇ 
ΟΗτὶκΜἠαπΙίγ (Ποτα, Π. 89. ΟΠαταοίετ οϐ ἰο 
Ἰηπαίίαηίς, 985 

Οτοςς, Ιηεογίρίίοη ΟΠ ΤΕ, ΠΙ4ΠΠΟΓΥ ο, 1. 146 
Οτον/η οΓ{ογης, οὐβοιναίίοπς 9η, Ἱ. 144. 
Οτιεἰβχίοη, παίατα οϐ {μα Ρριπὶςηπιθηῖ, ἶ, 144. 

ἹΝαίπτο απἀ εχίοηπί οῇ {να ἀατκπεςς ἁωτίηςσ 1έ, 
140. Ἔννίος ἀαεοτίθαεὰ Ὦγ Ματ] α5 Πανίης ἴ{ακθη 
Ρ]αςς, 216. Ἠϊδοτεραπογ Βείννεειι Ἠίπ απά ο 
85 {ο ο Που, 211 

Οπἀννοτίμ, Ὦτ,, Ἠο]ᾶς ῑαί ἴῑια αποϊεπί Ρ]1]ο8ο- 
Ρ]θγς ν/εγο υνδ]] αοαιαϊηίθά υγ] {πο ἀοοίτίπα 
ο{ λα απί(η οἳ (ιο (οἀμεαά, , 616. Οὔεετνα- 
Ποης ΟΗ {να νΙοίοτγ ονογ ἀθαίἩ (1 Οοἡ. αν. ὅτ), 
Π. Τὸ. Βοαπιατίκς ΟΠ ἨΗΠΠαΠ οοὔρθγαίίοΠ. 
Ὠϊνῖηα ρτασα, 900. Οπ΄ να Ἱποτάϊπαίο (Πίτεί 
{οτ Ἰπονν]εάσο ἵπ πιοάστη πιος, 909, Όπ {ο 
Ὠπίυχο οΓ ιο (ἀοβρε!, 651. Οµπ εε](-νν]], 699. 
Τμε ἀοοίτίπε ο{ 49δι/απεε ἀθποιπεθᾶ ΒΡΥ πι, 
505. Οπ Ὠϊνίηο Ίονο, 647 

Οαρ, ἀεπίαὶ οϐ 1έ {ο ἴἶνα Ἰα1ίψ Ὦγ (ο ΟΠατοἩ οϐ 
9ΠΠθ α Ρο] Ἱπ[/ασίίοη οῇ ία οτάίπαπος οῇ {6 

Τ,οτ4”5 Ῥαρρεγ, ἰ. 199 
“αρ, ἁτίπ]ς οῇ ια, οτί απά [ογοο οΓ (]ιίς 

Ρήγαςο, 1, 97 
“Ορ οῇ Μ]ερείπα,” οπἱρίη απά ἱπροτί ο6 {πε εκ- 

Ρτοεβρίοη, Π. 1950 

ῬὈ. 

Παηζΐμς, 8 Ἰεατπεά Ὠἱββογίαίῖοη οπ {ο Βαρίίσπι 
ο 9ο, 1, 904. 

Ώατκηθβς, αἱ ουγ Τ,ογᾷ”5 οταο]βχίοῃ, Ἠπίπτο απά 
οχίεπί ο Τε, Ἱ. 1460. Ώατκηθςς οπιρ]ογοά 1Π 
Βογἱρίατο 48 απ Ίπιασθ οῇ ἴσπογαπσο, 200 

Ώατκπεςς, οπίος, {πο αἱ]αδίοη {ο 1 οχρ]αἰηας, ἰ, 99 
Ῥανίά, 6οη οῇ, α Εἶι]ο οβ (1ο ΝΠορθία]ι, 1, 41 
Ώαγ οἱ ὀπάσπιθηί, κα]ήπιο ἀθδογίρίίοι οΕ 14, 1. 191 
Ώ6αςοΠ8, Πα{ητο 9ῇ {λαῖτ οῄ]σα, 1, 4156 
Γον ον οΓ ια οιδίοιη οἱ νναῖ]ησ Γογ ἔχοπῃ, 

1. 
«Ῥεα!]ι, Ίο βηα]] πονογ αοο,” (1ομ ΠΠ, 6 ,) το 
πηατ] οἨη {ο ρηταςα, ἰ. 902. Ώοποίοά ΡΥ (6 
οχρΓθΒΒΙΟΠ, “«Ὑε αα]] ποί 856οο πο, 491. 
{«Ῥεαί] οῇ νο τισμίσοοις,” Π. 144. ἜΤ]ο [οπι 
ο{ ἆθαίῃ πιαβίογοᾷ Ρ} ιο ννοπκογ Ραβδίοης, 408 

Γοαάἱσαίίοι οῇ 11νο Τοηρ]ο, Γααδέ οῇ, 1{9 οο]εῦγαίίοι 
ποί οοπΠῃες {ο ὁεταδα]επη, 1. 909 

Ῥεπιοπίασα] ῬΡοβεθβδίοη, Ρτορίετηαίατα] εἸατασίετ 
ος 1ε, 1. 19. 41. 119. 255. 261. 282 

Ώεβογί, παίιτε ο πο Ρ]αςε 5ο σα]]εά ἵπ πε (ος- 
Ρε], 1. 11 

Ώεν]], οτἱσίη απά εἰρη]βσαίῖοπ οΓίπε {ετπη, Ἱ. 10. 
Λοκπον]εάσοες ἴε Μεβδία] Ιπ ογάςί {ο Ιπιρεάθ 
Ἠΐς πι]ηΙςίτΥ, 244. “ Δ9ίουᾷ ποί ἵῃπ ἴπε (ταίμ, 
900. Οα]]εά «οα (ποί Πιογα) οἩἳ 5 νγοτ]ἀ, 
νἩν Τ Π. 190. Αδεππιες ἴο {α]τεδί αρρεαταηςθ 
{ο (να ννοτεί ο{ Ρτροβες, 2ἱ60. ΗΙ5δ ασεπογ 
ρτοιπά]αδε]Υ ααεδίίοπεά ὉΥ τεσεπί Οοπιππεηία- 
ίοτς, 258 

6 ῬΏενοιγ νάοννα) Ἰουιςφες,” {με εχκρτεδείοη εκ- 
Ρ]αἰπεά, Ἱ. 112 

6 Ῥιεὰ ἵπ [αι 7 πιεαπῖης ο{ {θε Ῥηταςε, ΠΠ. 461 
Ώικοῖρ]ες, ἰ]αῖτ ΙπαιΙτγ τεερες(ἶπρ {1 οοπαῖηρ οῇ 

Οµμτὶςί, απἁ πε επ οϐ {πε ννοτ]ά, 1. 111. Οατ 
1,οτά5 νατηίησ τθδρεςίῖπς {Πε εαοτῇςεες ἴο 
νο] {116Υ νν]ο ννοι]ἀ Ῥεσσοπιο Πὶς ἀῑδοῖρ]ες 
πηαςδέ πεοθβκαγί]γ ὃε εαὐ]αοί, 299. ᾿ΤΓηπεϊτ εΓΤΟ- 
πθοις ΠΟΠΟΠΒ οῇ {πε παίατο οῇ ια ΝΠερεῖα]Β 
Κἰπσάοπα, 421. 448δ. Ίπ ναί 5εηςε {ευ ατθ 
ίο Ὃε απἀετείοοά α5 Πανίησ Ἰαςά “΄ αἲ μη 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ,” Αοίς ΙΙ, 44, 408 

Ώϊεεαςο απἀ δἶπ, ἴ]ο Ίάεας ο, σοοππεοίεά ὮΥ ἴπε 
ᾖ6ννς, 1. 40 

Ὀϊν]πΙίγ οῇ Οπεϊςί, {αοίς απά ατσαπιεηίς Ιπ ῬτοοΓ 
ο Πτ, 1. τὸ. Ἴ8. 85. 152. 299. 264. 926. 928. 929. 
901. ὁ99. 999, 994. ὅλ4: Π. 66. 05. 94. 100. 194. 
130. 190. 191. 206. 221. 221. 281. 299. 919. 8η. 
410. 449 

Ώϊνοτος, ἀοοίτίπες οἳ, α5 πιαϊπίαϊπεἁ Ὦ}γ {πε 
εομοο]5 οἳ ΗΙ]εὶ απά Ῥμαπιπιαί, 1. 20. ΤΗΥ 
Ρετιπϊί(εᾷ Ὁγ Ἰοεβες, 90. ἸΝοί ρε {εά ὮΥ 
ειπα Ὠϊνίπο Ίαν, 1989. ἜΤετπι ὉΥ νο] 1 γναβ 
αποϊαεπ{]γ εχργεςεεά, ΙΙ. 118 

Ώοῦτεε, ΒΓοίεἙςος, Πἱ5 Ιπίετρτεία(ἶοη οῇ Ῥοπι. 1.4, 
1, 6. Πῖς οοπ]εοίατε τεβρεοίἶπςσ {Πε οαµςθ οΓ 
Ώπο ννατηίης οἳ ϱἱ. Ρα] {ο {μα ϱογἱηίλίαης ἔο 
αγοῖἀ Πσίοαςηθες, 119. Ῥοπιατκ5 ον 2 6ος. 
11. 2, 9. 186 

Πουεία, {ια {εηεί, Ἱ. 4060. Ἐαοί τεεοτάεᾶ ὮΥ 
οί. ἆο]μπ Ἱῃπ τε[αίαάοη οῇ Τέ, 401. ᾿Γηεϊτ εττο- 
πεοις τεπάετίπρ ΟΕ παραπλησίς, Ηεῦ. Π. 14, Π. 
40τ 

Ῥοδατιάσο, Ὀτ., Πὶς οὐβετναίίοης οἩ {πε Ἰαννβα]- 
πθςθς οῇ Τηίαπί Βαρίίσπι, ἰ. 102. Ἠεππατκδ οἩἨ 
οἱ Τιοτᾷ ῥρτοφοίθησθ, 202. Όπ ἴε σᾶδε ΟΓ 
!νασατας, 294. Οµπ ἆ1οἨπ ἵν. ὁδ, ὁδ]1. Όπ ο 
Ῥεα]πας ννπ]ο] τε]αίο ονοηίς {γρίοα] οἱ οσοΙ{- 
Τ6ΠΟΘΡ ἵπ {ο Πε οὗ οἱγ Τ,οτὰ, 449. Όπ ιο 
Ἱαάσπιεπί ἀἱερ]αγεά ϱγ. δέ. Ρεΐετ ἵη 5 αἀάτοςθ 
ἰο πο ὁ6υνς, 403. ΊΝο νἰδιδ]ε {οκεῃπ οὗ ραγάση 
ογά ἵπαγ]γ νοισ]ιδα[εά Ὀο[οτο Ραρίΐδιη, στο. ΗΙ8 
τοιπαγ]5 οἩ {ο ππίυτο ΟΡ ο εἰεοίίοπ 5ΡοΚεΏ 
ο ἵπ ΕΡΙ. 1. ὃς 1. 2602 

Ώοσς απἀ Απο »γπηυο]ίσα] ο Ρτοίαπθ ΡθΓΒΟΠΑΒ. 
1. 96 

“Ώοογ, {ο οπίος ἵπ ὮΥ πα,” Ἱπιροτί ο{ ία ρ]ταρδε 
1. 989 

ῬΏουδί, οβεπ {ο οοΠπ5εαισπος οῇ νετγ ]ογ{α] απα 
ειάάεῃ ονοηίΒ, 1. 20 

Ώονο, ἀαξεοεπί οῇ ἴἶνε βΒρϊτιί κε, αἲ ἴ]ιο Ὀαρίίσπι 
οὔ οι Τ,οτά, 1. 14 

Ώοχκο]οργ, αἱ ἴἶο οπἀ οῇ {πα Τ,οτᾷ Έταγες, 18 
σοπιἱποποςς ἀἱερυίσά, 1. ο]. Τ]ε αησε[ς’ ἀοχ- 
ο1ο6Υ, ΓοπΙαΤΚ5 οἩ 1ΐ, 290 

Ώταππης, Ρτορ]ιοίἶσα], α ν6τγ αποϊθπί οπαππαὶ οΓ 
Ἠ]νίπο τονο]αίἶοη, 1. δ.. 0 εαδεά α[ἴαγ {πο ἔἶπιθ 
οὗ Μα]ασμί: απά τοβίοτοά ἵπ ο ῥγορ]εξςο 
ἄγεαπι οἳ οδορ], ἴἶνο Παςθαπά οὗ ΜατΥ, 10. 

“τν ποο, ναί Πα] Ὃο ἆοπε ἵηπ μα, α Ρτο- 
γετρία] οχρτοςδίοη, 1. 919 

Ὀγίηρ {ο οπο’5 56], Ἱπιροτί ο ἴπα Ρηταςε, Ἐοπῃ. χὶν 
τς Π, δὺ 

 ---ο----. 



ΜΑΤΤΕΗΣ. 

Ε. 

“ Εατ, πιης, Ἠαδί {οι ορεπες,”. ἐπί οκργεβδίοη 
1η {ιο ἨΗοῦτεν/ οαἱνα]θηί {ο --α Ροὰγ μαδί ἴποι 
Ῥτερατοά πῃθ, Ηοὺ. κ. ὅ, ΙΙ. 4439 

 ΕατίΠ]γ Οήπσς,”” (4ο 11. 19), Ἱπιροτί ος {λα 
οχργερείοη, {. 939 

ΕΡΙοηΙΐ65, παίατο ΟΠ να ἸΕΓΕΦΥ παπϊπίαϊπεά ὉΥ 
έπεπα, Ἡ, 541, 519 

Εσγρί, Ιῖς βίποςς α5 α Ρ]ασθ οΓτείασο Γογ ου Τ,οτά 
Ἱῃ Ἰἱς ΙΠίαΠΟΥ, 1. . 15 αποϊεηῖ τεραίαίίοη {ΟΥ 
νΙδάοπα, 490. Τί οχοθβδίνο ἀενοίίοι {ο 1άο]α- 
«Υγ, 544. Ἔ]ια ῬΠ]οδορ]ιετ ασαιιαϊηίθά ΥΠ 
ἤμο ἀοοίτίπα οἱ {1ο τζέ οἱ νο (4οἀμεαςά, 516 

Εσγρίίαπ Πετοσ]γρ]ίο εχργεβςίνο οῇ ΠπροδδίρΙ{γ, 
ι. 12 

Ἰ]ά6ε, (πρεσβύτερος), ἱππροτί οἱ {μα ἴδγπι, 1. 600 
Ε]εοίίοπ, ἀοοίτίπε οϐ, οτὶσίαπ απά πιεαπίηπσ οὗ, Ἱ. 

9ϱ. Οα]ν]πὶςεο νίενν οἱ ἴ{ απ[οαπάςᾶ, Π. 8. 
900. 900. Νο αἱ]αδίοη {ο ραγίϊεµίαγ εἰεοίίοπ 1Π 
ΕΡΛ. 1. ὅ, 2602 

Ε]ίας, ἴπο οοπιῖπρ 9Η, 6ροκεπ ο{ ΡΥ {πε δοτίρες, 
1. 89. 220 

Ε]]αμ α {Υρο οῇἳ ἆοῇπ (ο Βαρίϊψί, 1. 64. 89. 2250. 
οποεί οῇ πε 165 τεερθοίῖπσ ΠΠ, ὁ0ὅ 

Εἰορία, εχαπηρ]ο ος ἴἶα αποϊεπί Ιείίοις 5ο οα]]εά, 
|. ὅτὃ 

Επωπηαας, (ννο Ρ]ασος ΟΡ {Πῖς Παπηθ ; {Πεὶχ γεβρες- 
ενε ἀῑδίαποσς {Ποια θγαδαίθπη, 1. ὀ22 

Επειπηίθς, γν]ο 5ο {εγπιεᾶ ΡΥ ἴε 16νΥ5, 1. 21 
Εησταήπς, αἱ]αδίοι {ο {πο αποϊεπῖ πηοᾶθ οῇ, Π]. 

τθ 
Επσ]έεπεᾶ (φωτισθέντες) πο α5εά ἵπ {ιο 59η5θ 

οὗ Βαριϊτεα ΙΠ χε ἴἴπιε ο {πε Αρορί]ο, Π. 420 
Εποςῇ, Πὶ5 (ταηβἰαίίοἨ, 1. 459 
Ερ]ιεσίαπς, Πρὶκι[ο ἰο, ἀαΐε απἀ ἀθείσπ οἳ 1έ, Π. 

261. ὮΤίδ σοπετα| οΠαταςίετ, 10. 
Ερ]εκας, τερΙγ οΓ έπε ἀῑδοῖρ]ες ἴπετο {ο ή. Ρα] 
ΙπΙΤΥ τοδρεοίἶπσ {πείγ Ὀαρίίσπι, 1. 602. ΟΠΙεί 
τοδοτί οἳ αξίγο]οσετς, 604, ῥῬΐ]νει 5μτίπες οί 
Ῥίαπα, ὅὔ56 

-. Ερίοίείας, 5 ταπηατκαρ]ο ερἰίαρῃ, Π. 120. ἨΗϊς5 
οχΠοτία(ἶοπ {ο {11ο οαπάϊάαίες {ογ ἰμε ασοπ]ςδο 
ΡεΙσε5, 19 

Ερίουτεαης, {Πεῖτ τε]ἰσίοις {εποίς, 1. 640 
Ερἰπιεπίάας, ααοίεά Ὁγ οἱ. Ραυ!1, Π. 966 
Ερίδοοραςγ, οτἱσίπ οῇ, 1. 6600: Π. 964. 
Ετηθςί!, οη {11ο ἆαπσετ οῇ απρε]ίθβ, παπά {ο Ῥοπο- 

Ποῖα] {οπάεπογ οἱ Γαϊ(ῃ, Π. 419 
Εαοσματῖςί, Ργοβαῦ!Ιγ αἰ]αάεά {ο ἵπ ”οῇμπ νΙ. 1, Ἱ. 

964: οοηβἰἀεγεᾷ ὮΥ Ὑγατρατίοη α5 α /εαδί µροπ 
Βαετίῄβςε, Π. 196 

Ἐππιαςῇῃς, οὈδοτναίίοη οη {6 ο{ῇσοθς αποϊεη{]γ 
β]]οεά Ὁ} έπαπι, 1. 490 

Ειτοσ]γάοπ, ἀετιναίοῃ απἀ βἰσηπὶβσοαίϊίοη οἳ ια 
ννοτᾶ, 1. 689 

Ειαδερίας, Ἠὶ5 Υνασιο απἀ Ιποοηβῖςείεπί {65ΙΠΙΟΠΥ 
οοποετηίης {θε ἀαΐε οῇ πε (1ο5ρε! οῇ οί. Μαί- 
έπαυν, 1. 1. Αξείσης 4η 6αΤΙΥ ἀαΐς 1η Ἠὶ5 «/γο- 
πίση, Ἱ. 2. ἨΙ5 ΙΕΞΙΙΠΙΟΠΥ Τεβρθοίίης {ιο ἀαΐο 
ο να (ο8ρε] ο{ ὢί. Ματ], 104. ἈῬτοροδεά 
επιεπάα{ίοηπ οῇ {πε τοαάῖηπσ, 1. Ῥτοροδεά 
επιοπάαί]οηπ οΓ α ραββασθ ἵπ Πῖ5 Εσο]. Ηιεί., 
157. Ἠὶς ἰαε5ίίπιοηγ τθδροοίίησ {πο Ὀ]αςρ]ε- 
πηοι5 {ΟΓΠΙ5 νΠΙοἩ {1ο Ῥασαπς α5εᾶ, ΡΥ {οτίατε, 
{ο οοπιρα! Οτ]δήαπς {ο Ῥτοποιπος, ὄ0δ. Οπ 
ία ο[ῇσο απά απα]βοαίίοης οῇἳ ΓΠυαπσε[δί ἵπ 
ία Αρορίο[ίο ΟΠατοΠ, 1. 216 

Εναησα]1ίς, ἵπ {ο ργϊηλ {νο Οματοῇῃ, ἐμεῖτ οβιοα 
απά ααα]ἰβοαίίον, 11. 215 

Ενεπίηᾳ, [ννο[ο]ᾷ 5εη5θ αβείσπεὰ {ο {1ε ἴθγπι ὮΥ 
ένο Ίοννς, 1. 40 

΄“Εγε, απ εν]].” πιεαπῖπσ οΓ {ηθ θχρτθδβίοη, 1. 90. 
6 Μοίο απᾶ Ῥοσπῃ ἵπ {Πε ουο,”) ΓΘΠΙΛΓΙ5 οη {θες 
εχρ[οδδίοης, ὁὔ. 90. γα νοτὰ 6ο επιρ]ογεά 

621 

ΡΥ Βοτρίατα] απᾶ Ο]αδείσαΙ ννγ]ίοτ {ο ἀεποίθ 
ναί ἶδ ποςδί ργοσῖομς, . 241 

Εντ], πιοταὶ απά παίτα], ΒΡΘΟΙΠΙΘΗς ΟΓ Ἠ]8 ΡΟΥΥΕΣ 
ονοι οί οχηΙρ]ίεὰ ΡΥ οι Τ,οτὰ νλ]]α οη εατί], 
1. 19. ἀπ. ΟἱαβεΙβοαίοπ οϐ ον] ραξξΙοηπ8 απἀ 
Παδ!ίς, 195. -έ Ιπνεηπίοτς οῇ ον] 115,7 πιεαη- 
ἵπσ ο{ {πο ννογς, Π. 12 

Εκοοπηπιιπίσαί]οη απιοησ {Πο ὦ6γνς, Πτδί ἀεστεο 
οὗ τι, 1. 249. Ῥεοοπά, 80. ἜΤ]πο ποίον ο 
πποπτηϊησ οοπποοίθεά υν]ι 18, 1. 110 

« Ἠγο, τιση!, ρ]αο]ς οί έπε, ἐῖΦ αχργοβδίου 1]]1β- 
αἴεὰ, 1. 20 

Ε, 

Ἐασα, [α]]πσ οπ (16, Ιπάϊοπίϊνο οΓ γευεγεπορ απἆ 
(σας, 1. 89. « Βαεμϊπσ πο {αςθ, Ἱπροτί οϐ {πο 
Ρῄταςε, 2600. “«Εαοε ἴο {ασς, Π. 162 

Εαίμ, ἀεθοτίρίοῃ οϐ, Π. 408. Ἰπεβιοαογ οἳ Ιε, 
νπθη απασσοοππραπ]εἆ ΡΥ ννοτ]ς, 491 

Κα, Ἰαφβοαίίοπ ὮΥ Ιέ, 1. 620. «Ετοπι [αι 
(ο Γα11, 7) Ἱπιροτί οϐ πε αχρΓεΒΒΙΟΠ, ἱι. 8. Τί8 
ο/Ποαογ ἀαάασεά ΓΤοπΙ ἴε Οἱά 'Γος., 209. πα 
ογἰσίπ οῇ αἲ! νἱτίαες, 419 

Έα]κε ΟΠτ]ςίς απἆ Εα]εε Βτορπείς, ἀἰδήποίίοη Ὦθ- 
έν6θῃ {ηθπῃ, 1. 111 

Έα]ςε {εας]ετς, η ἴ]θ Αροβίο]ῖο {1πιες, {]εῖτ ρτίῃ- 
οἴρ]ος απά οοπάιοῖ, 1. 294. 906. 

Ἐατππες, Ὦγ., μὶς ἀεβη]ίοπ οἳ πο ν/οτά ππγαείο, 
|, 909 

Εαςί ἆἀαγ5 απποησ {πθ ανν, 1. 299 
Ἐεαθί, σοΥδΓποτ οΓ {1ε, παίατο ο{ 5 ο[ῇοςα, 1. 968 
Εα]ϊς, Πἱ8 πιοίῖνθς Γογ ἀἰξηιίβείηπσ Ρα], 1. 9οὔ0 
Εαρί]να]ς͵ ίμε {μτος στεαί {/εν/ίδῃ, ρεγίοάς αἲ νΥπ]σ]ι 

εχεου{ἶοη5 οῇ ρτεαί πια]ε[αοίοΓ5 σεπετα]]γ {οο]ς 
τώη, 1. 199. Εεπα]ες ποί τεφιῖτεά {ο αξεπά, 
20 

«« Ἐθνν εανεά,” ια παίατο οἱ {5 ααεδίοη ἆἀἱδ- 
οιβςθἀ, 1. 2856 

Εἰσ-ίτεο, ἴπο Ώαττεῃ, οὈδεγναίίοης οἨ {ο ομτεῖηπσ 
οἱ Τε, 1. 208.. Οοηνοτβαίοῃ, πιθάΙίαίίοπ, απά 
ΡΤαγετ ιπάετ βσ-ίοες ΒΥ ἰπο αποϊεπί ἆἶονς, 
90Ἱ 

Εἰπαὶ Ῥετδενεταπςος, ἀοοίτίπο οἳ, απίεπαΡδΙθ, . 
456 

Εἶτα, Ὀαρίίσπι νη(Π, ναί 1. 19 
ἑέ Ε]γδι-Ῥοτη,” α {1ο οΓ πε Μοβείαμ, Π]. 401 
«6 Ἐ]μετς οῇ πιεη, {μῖΦ οκρτορείοη Π]αδίταίεά ὉΥ 

οἰίαίίοπς [τοπη {Π6 (]αδδίσα] νντίίοτς, 1. 18. 240 
6 Ἐ]οαςῃ, γε ]αάσε αοοοτάίης {ο {1ε6, ποίθ οἨ 19, 

. ο το 
«6 Ἐ]οθςῃ απά Ὀ]ουά,2 πιεαπῖησ οΓ {Πῖ5 6ΣΡΤΘΒΒΙΟΠ, 

1.18. 11. 2020 
έέ Ἐ]ας]ι, ἵπ {116,7 έ αοοοτᾷϊπρ {ο {Π6 Πθςῃ (5 0ος. 

Χ. 9.), τοβρθοίίνε πιεαηίηρς οἳ ίΠθβθ ΡΠ{α868, Π. 
212 

ἔ6 Ἐο]]ονύ πᾳθ, Ἱπιροτί οΓ {Πε 6ΧΡΙΘΡΡΙΟΠ, 1. 906 
Ἐ οτηϊοαβοἩ, ἴακεῃπ ἴπ α ερἰτ]ίαα] 5οη5ο, 1. ὁ80. 

ΥΝΗΥ Ιπίετάϊοίεά 1 {πο Ώοθστεο οῇ ί1ε Οοιποῖ! 
οΓ ογήδαίοπι, 692 | 

Ετοςδί, Μτ., απἰπιαάνοιείοη5 οἩ Ἠϊ5 τοπἹατκ5 οο0Ἡ- 
οατηῖπσ {Π6 βρεοῖθς ο Ρ]αηπί τε[ειτεά ἴο ἵπ Ματ]ς 
ἐν, ἱ. 112. 

α. 

(αάατα, ἵίς Ι(πα{1ομ, 1. 42. 
«αἰαίίαπς, ΠΕρὶκίίε ἰο, ἀαῖθ απἀ ἀεεῖσῃπ οῇ 1έ, . 

2560. Τη νυμαί 5εη85θ {Πα Ερὶδί]θ ἶ5 φαϊά {ο Ὀθ 
ἰαησε (Ομαρ. γΙ. 11.), 259 

(αἱ]παπς, νηοςαο Ρ]ουἆ ΡΙ]αΐο ππϊπρ]εά υγ] ἴπθ 
βποτίῇοεΣ, οΏβετναίίοηπ8 οἩ {Πί5 {ταπδασίίοη, Ἱ. 
28] 

ἔέ(ἄα]1]6ς, οιέ οἳ, πγὶ5οίἩ πο Ρτορµεί,” 5 οὔςος 
γαζίομ οχρ]αίπες, 1. οτ4: 



0622 

(ατπιοπίέ, τοπάῖπσ οἩ, πιοἆς απἆ Ἱπίεπί οῇ, 1. 199 
(ἄεππατα, 15 οτἰσίπ απά οοπ{εηίς, 1. Τὸ 
(επίί]ας, ἰνείτ αἀπιίβδίοι Ιπίο ἴἩα ΟΠΙΤΟἨ Ρίθ- 

ἀῑσοίαά, 1. 292. 691. Ἠονν ἀϊἰδοτιπαϊπαίεά Ιπ (λα 
«τοθ]ς Τοεί. ἄοπι Ζα6υνς, 402. Τ]ο ἀῑοίαίες ο 
Οιαῖτ οοπβοίθησθς α Ιαν {ο ἴπεπι, Π. 16. ϱι. 
Ῥαα] νἰπάϊσαίες Πῖ5 ἀῑνίηπε οοπηπηΙβεΙοη {ο ΡΓΘάΟΗ 
{ο Ώναοπι, 06. Τηεϊγ σεηοτα] οοπΥεΓείοη {ο [ο]- 
1οψ ἴἶινα οοπΥθΓ5ίοΠ απά τεδίοταίοη ο{ {Πε ὁ96νν5, 
09 

(τροαςα, Τ{5 εἰίπαίἴοη, 1. 42 
(ειπαν Νοθο]οσίςί5, ἐποαῖτ απυνατγαπίαῦθ]α πιϊδιη- 

(οτρτείαίϊοή ο ραβδασος οῇ Βοτἰρίατο οθηδγεά 
1. 14. 41. 148. 229. 2601. 469. 419. 494. 406. 510 
512. ὅτος Π. ὅ. 92. 144. 146. 449. 459. 

(είμδεπιαπε, ἀετίναίίοῃ ΟΡ {πε παπης, απά αἰίαα- 
Ποη οῇ ὧινο ῥρ]αςθ, 1. 195. Όιτ Τοτᾷ ασοπγ 
έπετε, 10. 

ἲι5 απά Οῇῇσθ6ς ἵπ {ο Ῥτίπιϊάνο ΟΠατοῃ, 1. 74. 
145, 140. 206. 214. 

(ποβίΐσο8, εεῖτ ἀοοίτίπθο οῇ (πα Βἰεγοπια, Π. 916. 
989. Ἠε]ά {ο πεσθβδΙίγ οῇ έπε πιεάἰαίίοη οῇ 
αησε]ς, 918 

«698, σῖνε σΙοτΥγ (ο, Ἱπιροτί οῇ ία αχρ[θβδίοη, 
1. 986. «Τη ια /ογπι οἳ ἀοἆ,” ία ρ]ταςε ες- 
ον Π, 2989. Τη ν]αί 5οηπ5ε ΄οά {πε 
αίπετ ” 16 φαϊά (1 Τῆπι. 1. 1.) ἴο Ὀ6 «ους 

Καυΐοιγ,; 950 
(οἱάεη ο6ΠΡΕΣ, 5ο]ηίίοη οῇ α ἀῑποι]{γ τεβρεοίἵπς 

Πέ, Η. 440 
6 οσοί]α,” ἀετιναίίοπ απἆ πιεαπῖησ ο{ πο γγοτᾶ, 

1. 144. 
(.05ΡΕΙ,, βἰσηίβοαίίοη απά οτὶσῖπ οἳ έπθ ννοτᾶ, Ἱ. ο. 

Ῥτεαο]εά {ο ἴθ ΡοοΥ, ὅ9. Τ{5 εαρετίοΓΙ{γ {ο {πα 
Ταν, ο: Ἡ. 196. Ὠοες ποί πιακο γοίἀ (πα 
Ταν, Π. 40. Οοτταρίίοη οἳ 1έ ΡΥ 6 ναῖη Ρ]ή]ος- 
οΡΗγ,””. 916. ἸἹπιπιοτία]ίγ Ῥτουσμί {ο Πσηί ὮΥ 
Π{, πουν Ί ὅτ1. Τις ἀϊβοτεπί οῇεοί οπ ἀϊ[ετοηπί 
Ρ6Ι5οΠ5, 424. Οα]]αά ἴ]α “« οπστα[εά ννοτά, 491 

08ΡΕ1;5, με Ῥοιν, Ἠγροίμεβες οἱ {α Ἰεατπεά 
ψ{] ταβρθοί {ο (εῖτ ογἱσίπ απἀ οτἀοτ, Ἱ. 106. 
Οοἰποίάεησες απάἆ ἀῑδοτοραποίες Ῥείννθεη {ποια 
αοσοιυηίεἀ {ος, 155, 156. 

6 ἄτασε οῇ ἀοἆ,” ρεποτα] Ἱπιροτί ο{ {1ιε οχργθςςίοη 
ἵῃπ ο Νε ΈΤεψ., 1. 201. ἸΝοί Ιπγοβίκήρ]ε, 
209. “«(τασς {οτ ρτασθ ” (1ομπ 1. 16.), ἴπο 
Ῥήταςδθ εχρ]αϊπεά, 1. 902. τας απἀ ἀεὈί οοη- 
{ταδίεά, στοιπἁ ΟΡ ἴλο αἱ]αδίοη Ἱπιρ]εά ἵπ {Πα 
{ογπας, Ἡ. ὅ. Ἠππιαπ οοδρεταίοη νι Τί 
ΏΘΟΘΒΒΑΓΥ {ο α]ναίίοη, 900. 941. “Το ἴτοπε 
οΓ σταςς,) νε αἱ]ηδίοη οχρ]αϊπθά, 417 

ἄπαοοσε, Εἱρατίίο ἀϊνίδίοη οΓ Ὁγ Αασαςίας, Π. 2909 
«γεεί; ἰαπσπασε, ἴτασςς οἱ Τίς Οτἰεπία] οτἰσίη, Ἱ. 

4851. ἜΤ]α αποϊεπί ἨΗοπιθγίο Ὀγπίαςκ Ἱπίτοάισοά 
{τοπα {πα τοπποίθ Ρτγονίησθς οῇ ἄτεεσε Ιπίο {ια 
ΟοπΙπΙοη, απἀ αἲ Ἰομσίῃ Ιπίο {ο ἨΗε]]επίδίῖο 
ἀϊα]οοί, 11. 68 

τθοεὶς ΑτίῑοΙαε, ἀοοίτίπο οϐ [5ου ΜΙάά]είοπ], Ἱ. 
9ὅτ Π. 198. 

ταοαὶς ἀἰππιπαίνες οβίθη Ίο5δο {Ππαίτ ἀἰπιπαίίγα 
β6ηςο, 1. 445 

Γπτίε[, οχοθβαῖνθο, {9 5οροτῖβο {επάςπογ, Ἱ. 916 
τος, Ἠὶς οχροβίίοη οϐ {να νγοτᾶς ---' Α εἶσπ 

Οιναί α]] Ὄο 8ροΚοηπ ασαϊηαί, 1, 206. ἨΗὶς 
ορίηίοη τοβρθοίΊησ {πο οχίεπί οῇ Κπον]οάσα 
Ροββοεςεἀ ὮΥ {ο Ῥτορ]είς, 206. ΌΟπ (ια είοή- 
Ἱηρ οἳ Ῥίερ]οπ, 4560. Ἠὶς ουδογναίίοη5 οη Ἠοπῃ. 
χνι. 20, Ἡ. 99. Ἠις ΠΠαδίταίίοπ οἳ 1 Οογ. αν. 
94, 105. Ἠὶς οὐβοτναίίοπβ οα {πα παίατο οἱ 
εἰεοίῖοπι 5ροΚοπ οΓ ἵπ ΕΡΗ. 1, ὅ, 262 

Η. 

” 

ΗΠλΡΕς, ορ]πίοπ8 οῇ {πο Ἰοατποά οοποθγηίηᾳ, Ἱ. 
304. ῬΏεδεεπί Ιπίο, τοππαΓΚκ8 οµ, Π. 64 

ΙΝΡΕΣΧ ΤΙ. 

Ἠα]ος, Ώγ., ἨΙ5 ΘΓΓΟΠΘΟΙ6 ΥεΓ5ΊΟΠ ΟΓ α ρᾳς5ασε ἵπ 
ένο Εεοοἱθβ. Ηϊςι. οὗ Εαφουίας, 1. 1. Πὶς ἆϊς- 
ομβδίοη ΟΕ {ο οΠΓοποΙοΡγ οῇ χε γἱκ]ί οῇ να 
Μαρί, 6. Ἠὶςδ τεππατκ5 οἩ ος Τ,ογ” τευικα 
οϐ ὧινοθ Ῥματίκοος, ἵπ {πε οαξε οῇ (ία ἰπραίε 
ΠΠΟΠΘΥ, 108. ἨΗίς πιὶδοοποθρίίοη ΟΡ α ρα55ᾶ4σθ 
ἵῃπ Βιχίοτ/”ς 'ΤΓαἱπιαάϊο Τμεχίσοηῃ, 1985. Ἠὶβ 
πιοᾶς οϐ ασσοιπ/ἶπρ {ος {πε οτάοτ ἵπ υΥίο] ἐθ 
(.ο8ρεῖς ατο πονν Ρρ]ασεᾶ, 154, 155. ἨΗΙς Ιπίτο- 
ἀποίίοη ο{ α ραςεασε {οπι Νενίοπ”5 Ρεϊποῖρία, 
οὐ ππείαρ/η/νίσαἰ πεοοδδἰ(η, 526. Ἐῑκθε ἴιθ ἀαἲε 
ο{ Ρα] τεῦι]κο οῇ Ῥείετ αἱ ΑπίΙοςΗ, 600. ἩΠ- 
Ιβίταίίοη ο{ α ρᾶ5δασο Ἱπ Ῥ]αΐο, 5αρροδεά {ο Ὀθ 
α]αάεά {ο Ὁγ οἱ. Ρα1, 641 

Ἠαπά, πα ννιετοά (Μα:ί. χι. 10), παῖατο οί {Π8 
αβοεσίίοη, 1. ὅδ 

Ἠαπάς, Ἱπιροβίέ]οη οἩ8, α νΘΤΥ αποϊθηί τ]ία, 1. 90. 
Ἱπιροτί οὗ έ ἵπ ο ϱατ]γ ΟἨγικίαπ ΟΠατοῃ, 
415. 48985. Επιρ]ογεᾶ ἴπ Εοο]εβιακί]σα] ογάῖηα- 
ποπ, ὅρτ. Απά Ιππιεάιαίε]γ αβετ Βαρίκηι, 
ΕΥ 1 ΠΠ. 422 

“«Ἠανα οι αιίπο(γ,” ὅο. (Ίωακο χὶςκ. 17), 
Οπὶς αἱ]αξίοπ οχρ]αϊπεά απἆ εχεπιρ]/Πεἆ, Ι. 9069 

6 ἨΗοαά 5ίοπο οΕ λε «οΓΠ6Γ, πιεαπ]ηρ ο{ νε αἰ]α 
εἶοη, 1. 1056 

Ἠεαά, οονετῖησ οῇ {π6, επ]οϊπεά Ἡροῃ ΊΥΟΠΙΕΠ Ιπ 
Ριρ]]ο νγοτδΠίρ, στοιπάἀ οΓ {Πε ρτεσερί ἀἱδοιδεεά, 
Π, 199 

Ἡεανεηπ ορεπεά αἲ {πο Βαρίίκπι οὗ Οητῖςί, οΏςεί- 
γαίίοη5 οη {Πο οἰτοιπικίαπος, Ἱ. 14. Τη 1ογ8 
οῇ Ἠοαγεη αποϊεηί]γ τερτεδεπίεἁ απάεγ (Π6 
Ίππασθ οἱ α ῥαπφμεί, ὅ9. Τηε Ἰἰπσάοπι ος 
Ἠθεαγεπ ευῇῄετείῃ νίο]εποςῬ,; πιεαπ]ησ ο{ 8 
δ4,. «ονὶδα ποίοπβ οοποετηϊησ Ἠθανεπ, 2905 
1, 411. Το «αδοεπἀ Ιπίο Πεανεπ,” Ἱπροτί ο 
Ώνε Ρῄταςο, 1. 946 

««Ἠεανεπ]γ (πίησς (1 ομπ 11. 19.), Ἱπιροτί οἱ {ἶθ 
εχρτεβείοη, 1. 946 

Ἠεαίμεῃ, {είς ἀῑδίταςί οἳ Ῥτονίάεπος α]]αάεά {ο 
1, 94. 

ΠΗεργαΐσπις ἵπ {πο Ναιν ΤΓεδίαππεπί, εχαπηρ]θς οἱ, 
1. 912. ὅ4δ. 649. 6695 Ἡ. 119. 43550. 401. 4606. 

4π1 
«Ἠευτενν, α, οΓ {πο Ἠεῦτεινς, εχρ]αϊπες, ΠΠ. 904, 
Ηεῦτεννς (Ἑβραῖοι), Όε ἆενς οἳ Ῥα]ερίϊπε, 5ο 

σα]]εά ἴπ {με Ν. Τ. 1. 414 
ΗΠεὔγειος, Ερὶςίζε {ο, ἀαΐς, ἀεείση, απά ααίᾗογ5ΠΙρ 

ος Ἱέ, 1. 94. Το ννλοπι αἀάτεςεεά, 10. Θδαρ- 
Ροβεἆ ὮΥ 6οΠ1Θ {ο Ἠανο Όδεῃ οπἱσίπα]]γ υνγϊίεπ 
Ἱῃπ Ἠοῦτενν, {ὴ. ἨἩἨοῦτεν γετβίοη οῇ 1 Ίἵπ 
Η[ιοεπίἩ οδη{τγ {ος θ πσθ οϐἳ (Ἡε ἆᾖθνε, 
900. Ιπά]τθοί ρτοο[Β οῇ 1{5 Ῥαπ]ΐπο οπἱσίη, 445, 
405. 419 

Ηεύγειυ Βεγτρέμγες, ἀἰδοτοραποῖθςς Ῥείννεσεη {πεπι 
απά ἴπαε Βερίπασϊπί απά ἴπε Ναι 'Γαρδίαπιεηί, 
ἱ. 17. ὅδ. 68. 102. 142. 491. 517. 551: . 100 
449. 406 

Ἠο]!, ἀοδοαηπέ πίο, τοππατ]κ5 οἩ, Π. 64: 
Ηε]]εηίςίς, ορϊπίοης οῇ 6οπιπιοπίαίοτς τεερεοίἶπσ 

ἴναπι, 1. 414. 601 
“« Ἠειπα, οϐ πο ρατπιεηί, πιθαπ]πσ ΟΕ {νο υΥοτά 

ΘΓΓΟΠΘΟΙΦΙΥ 5ο τοπάςγες, 1. 46 
Ἠετοι]αποιπι απά Ῥοπιρεϊϊ, ἀἱδο]οξατος {ποτο 

πηαάθ, οοπβτπα {θ οματασίογ ννλ]ο] Β{. Ῥαα] Παθ 
ρίνεπ ος ίθ νν]οκεάπεςς οῇ ί]ιο Πεαίπεη υγοτ]ἀ, 
Πα, 11 

Ἠετοφγ, οῇ {πο ἴπιο ο Φὲ. ζομπ, οοηφὶςίθά ἴπ ἴ]θ 
ἀεπίαὶ ποίῖ οβ {ο Πυἰπϊ(ψ, Ὀαί οῇ ενα Πωπιαπῖ(η 
οῦ Οητὶςί, Π. 546 

Ἠοταβδγ απά Τηβάο]Ιίγ, Βρ. Ἰλατρατίοπ”5 τοπηατ]κ8 
πμ οαι15ο οῇ {παπα ἵπ ἴποςα Ἰαίίετ ἀαγΒ, Ἱ. 

Ἠοιπιαπη, Ἠϊς πιαείοτ]γ ϊκνοτίαίίοηπ οἨ {1ο Γοτοθ 
αλ ὰ οοπ]αποίῖνο πιοσς, νΩν ος υίοαί ἄν, 
ὶ. 92 



ΜΑΤΤΕΗΡ. 

Ηοτοᾶ, ἀϊ[ποι]ίγ {εἰί Ὁγ ο ΟοπιπιεΠ/π{οΓς Τθ- 
ερεοίίῃσ {ῃο τθα] Γοτοο ο{ ἴἶνα νγοτὰ ταοπάετος Ἠ5 
Ριγή/ι-άαι (Μαἲῖ. χὶν. ϐ), 1. το 

Πετοάίαης, ορἰπίοης ο{ Εκχροβ!ΐοτ» οοποετηίης {εί 
ογἰσίπ απἀ ρτγἰποῖρ]ος, 1. 107 

Ἠισί Ρτεϊοςί, «θννΙδ, ἴπο ΝΠεάϊἰαίοτ απἆάοτ (ο 
Μοφαίο Όογνεπαπί, 1. ὁ90. Ομτίει οοηίγαδίεἁ 
ον πα, 1. 416. Τη ναί 5οηΏ5ο {πα ννογάς 1η 
Ίομῃ κ. 8, ατθ ἴο Ὦ6 απἀθτείοοά οἳ ιο Ηίσ]ι 
Ῥτϊερίς, ἵ0. πε σι οῇ Ρτορ]θογ Γγεαιεη{]Υ 
Ἱπιρατίθά {ο (επι, 411. ἴτπ ναί 5οη5ο 9 18 
βαϊὰ {ο ανα επίοτεά Όπί οποε ΙΠίΟ ιο ΗοΙΥ οϐ 
Ἠο]ίες, 420 

ΗΙρῃ ρτϊεςίοοά, οπαησθς πιαἆο ἵῃ 15 Ρονεγ απἆ 
πιοὰθ οῇ αρροϊπίπιεηί, απἆθς (πο Ἠοπιαῃ σον- 
οΓπιπεπ{ οΓ 9 αάθα, 1. 208 

Ἠιπάς, Μτ., οοτγθοίίοη οῇ Πῖς πιςοοποθρί]οη οοη- 
οθγηίῃσ ϱ" {πο ΙπίογοοιηπιαΠ{έγ οὗ σοοςς,”. νυίςῇ 
{οο]ς ρίασε ἵπ {πο Αρορίο]ίο {ἶππες, 1. 401 

««Ἠο]γ απἀ οδα5ί0πο,7α οοΡΠποππεΠπ ΟΕ ιο Μεβεία], 
1. 4601. 4956 

««Ἠο]γ ΟΙ(ψ, Σεταδα]οπι ΥΥἩΥ 5ο σα]]εά, 1. 16 
Ἠοιν ἄποςτ, Ρ]αβρµεπιγ αραϊηςί Επι, νμαί 1 Ἱ. 

60. Ῥτοοίς οϐ Πῖς Ῥογεοπα]ίγ απἀ Ὠϊνιπίίγ, 
419. 4920. 4608. 505: Π. 146. 204. 219. 449. 451. 
Ιοιοθείοτ ΒἰάΙ6Υ ο {πο παίαΓε οῇ {ο Βρίτι( 8 
ορεταίἶοη, 11. 646. ὙΝεοεεςῖίγ απἀ οβαοίς οῇ Πῖς 
αἀνοαῃπί, 1. 419. Τ]ο αἱ]αδίοη {ο Πῖπα ἵῃπ Αοίβ χνΙ. 
Ἡ, 5οασΗί {ο Ὦο ἀεδίτογεά ὉΥ ἴα Ατίαπς απά 
ΒοςἱΠΙαη5, 690. ΗΙ8 Ιπίετγοθβεῖοη ἀι[ετεπί Γγοια 
ναί οὗ ους Τ,οτά, ΠΠ. 6] 

Ἠοπογ, υ]]ἀ, ορίπἰοπ8 ο{ 6οπιππεηίαίοτς τθβδρεςί- 
ης ἴε, 1. 12 

Ἠοπεγ-οοπιῦ, αποϊεπ/{]γ {6 {οοά ο 5αοἩ α5 αἴπιεά 
αἲ αὐςίειππίοαςποεςς οἱ ἀῑεί, 1. 9256 

Ἠοοκετ, Ἠϊολατά, Ἠϊ5 αοσοοιπί οῇ {θ οοΠΙραΓα- 
(νο Ἱπίθηί οΓ {Πε ΟΙά απά Ναι ΤΓοβίαπιεηίς, Π]. 
ν) 

Ἠορε απἆ Ἐϊεαχ, ἴἶλα ππαϊπβρτίηςς οΓ ἨαπιαΠ αοἴίοἩ, 
Π, 119 

Ἠοιτπε, Μτ. Ἠατωνεα]], Πὶ5 Γπίγοᾶιεβοπ ΒίΤΟΠΡΙΥ 
τοοοπιππεπάεἆ, Ῥτείασς, απά εἱξεανΊετε, απά Τε- 
Γετεηποςς {ο Ιΐ{ ραςθίπος 

ἩἨοξαππα, ἀετίναίίοη απἀά πιεαπίπσ ΟΡ {16 Ὑγοτᾶ, Ἱ. 
101 

ἨγξςοΡ, παίατο απἆ πο οῇ {α Ρ]απί, 1. 406 

. 

Ιἀο]αίτγ, οτῖσῖπ οἳ 1έ, 11. 10 
Ι4οἱς, ποίῖοµς οῇ {πο Ποδαίπεη τοβρεοίίπσ {παπι, 1. 

ὅδο 
«1 Κπουνν γοι ποί,” Ἱπιροτί οῇ ιο οχρτοβείοη, Ἱ. 

125. 284 
Γπιροφδ5ίβ]Π{γ, πιοτα], Τέ5 παίατο εἰαίθἀ, ΠΠ. 495 
Πη[απί Βαρίίαπι, 15 Ἰανν/α]ηςςς ατσιοᾷ ϐὮΥν Ὦγ, 

Ῥοάάτιάσα, 1. 152. ἈἩοπιατκς οἨἳ 1 Ὁγ Ῥτο- 
{ο5ςοτ ἱματί, 159. ἜΤπε ρτασᾶσε Ἱπιρ]]εά, Ι. 
9δ. 119 

Τηβάε]1{γ {ιο οτΙσῖη ο{ αἲ] εἶης, Ι. 4195 
Ιπ{ετοοπηπιαπΙ(γ οῇ σοοἆ8 ἵπ {πα Ιπίαπογ οϐ {ια 
δα Οτο], ει ίταθ αχίεπί οϐ Πέ, 1. 408. 

Τ 
Ἱτεπσας, Π]8 {δβίΙπιοπΥ οἶίοά ὮΥ Εαδερίας ἵῃπ {1- 

νοτ οϐ α ἰαΐε ἀαίο οῇ ἴπο (ᾳο5ρε] οϐ 9, Μαί- 
Όιανν, 1. 1. 156. Ῥτοροξοεά αεπιοπάαϊιῖοη οῇ {ιο 
Ρᾶββασο, 167. Ἠίς {ἰδβίίπιοπγ τεβρεοίίπσ {πο 
σοπιπεηθςς οῇ Αοίς νΠ. 5τ, ἀϊδοαςδεα, 492 

Ίδαας, Ρετεεοι/ῖοη ο Πίπι ΡΥ Τ5μππαα], Ἡ. 200 
Ι5οατίοί, δἰσπὶβοαίίοη ο {μα ἴΘτπι α5 αρρ]ίοά {ο 

Σαάας, 1. 48 
]βγαε], α {ρε οἱ Οητῖςί, 1. 9 
«Ἱρταε]]ίς, α ἴτας, Ἱπροτί οἳ ία αχρτοβδίοη, Ἱ. 

625 

2. 

απο, Φὲ., αοσοαπί οῇ Ἠϊπα, Π. 491. 
απά ἀοθίση ο{ μ5 Βρίςί]ο, 10. 

600, Βρ., Πἱ5 τειπατκ8 οἩ λα εαρρ]]οαίοτγ Ἠγπηῃ, 
Λος 1ν. 24 --- 20,1. 46060. Όπ πε πο ερίρλοπεπια 
οὗ δί. Ρα], Βοπι. χὶ. ὁ6 --- ὁὅ, Π1. Τὸ. Όπ ια 
/)Γαγα[{ο[ίσηι ἵπ Ηεὺ. ν 1. 21, 404. Οαττῖος {ο απ 
απ]α5βαῦ]α οχίεπί 8 Ιπσοηίοςθ βγδίεπα, 442. 
Εκοθ]]οπί Ι]αδίταίίοη οῇ απες 1ν. απάἀ ν. 406. 
4090. Απά ος 1 ον ΠΠ. 10 ---1τ, 540 

θεια, ἀἱ[ῃου]τίες αἰεπάίπσ ια οἰίαίοη {Ποπ 
Ἠϊπα 1π ΜΤαῑι, χχνι]. 9, 10 

/θτοιης, Πς οὐδογναίίοη Όιαί αἰ] Ἠετεείες Ῥερῖπ 
νε ννοπιθη, Π. ὁτ8 

6 εγαδαίεια, ἴποςο οἱ) πιοαηίηπσ ο ἴα εχρτεβ- 
5ἴοη, ἶ. Τὸ 

/6γδα]ειηα, ΨΗΥ σα]]εά «΄ Τηο ΏαισΠίαγ οῇ β1οη, 
1. 100. Τοδίπποηπγ οῇ ᾳοδερμα5 {ο ἴῑο οοπ- 
ΡΙαίεπαςς οΓ 1ΐ5 ἀοδίγιοίίοημ, 200. Ῥτορῃεςσγ οΓ 
16 ἀαδίταςίίοη, 910, 919. Εἰεί 6ουαποῖ] Ἴπετοα, 
ὅρ9 

6) εςυῦ5, εἰσπίῃοαίίοη απᾶά οτἰσίῖπ ο {πο παπῃῬ, 
1, 4 

1698, ἀῑνιείοηῃ οῇ {ῑιαίγ (068 ΙΠπίο ««{ποιβαπάς,7 
1. δ. ἜΤ]ποϊγ Ίαν απά ουδίοπι τεδρεσίίησ τεία]1α- 
ΠοἨ, 27. (α]]εὰ αἰ] Πεαίπεης {]θίγ εποπαῖος, 1. 
Οοππεοίεά Όπε Ιάοας ο οἵπ απἀά ἀἱφεαςο, 40. 
Ταισ]ῃί ΡΥ οιτ Τ,οτά ἵπ Ῥαταῦρ]ες, 05. Οὔβετ- 
ναίίοη8 ο {λοῖγ Ἱππργοσαίίοη αἱ {πο οοπάεπηπα- 
Ώοη οἳ οισ Τ,οτὰ, 149. Τ]ο ᾖ6ονν ου]]σεά ὮΥ 
Ππεῖγ Ίανν {ο Ίεατῃ 80Π16 Παπά[οτα[ι οσοσαραίΊοηῃ, 
178. 201. Τ]οαϊτ Γοτπα οῇ οἶέίπσ Βοτϊρίιτο, 206. 
Τηποεϊγ ποίῖοης οοποθτπἶηπσ Ἠθεανεῃ, 202. Μοάς 
ος Ἱηείτασίίοη ὮΥ Ιπίετγοραίίοη, 201. οἱ. 
ΤΠεϊτ οἱιβδίοπι5 τοβρθοίίησ ἴιο τεοερίίοπ ο 
σιοςί5, 2060. "ἘΤπεϊγ ἰοπεί τεδρεοίῖπσ ΕΙΙ]αΙ, 
90ο. ΤΠαεῖιγ Ἠαίτοά οϐ {πο Θαπιατίίαης, ὦ4δ. 
Οοττεοί ἰάεας οῇ ο ερϊτιαα]1{γ οῇ ἀοά Ποιά 
ΒΥ ίΠ6 υγῖδετ /αννς, 960. ἜΤ]εϊτ οιδίοπι οΓ αδίηπσ 
αρορμίπεσπ]ε, 06. ῬροοῖθεΒ ο{ Ιοαγηῖησ ου]{1- 
ναίεὰ Ὀ} έεπῃ, ὦθ8. 4005. ἜΤ]πεα Ἰπίετναὶ εΠοτί, 
ψίἩ (πεπι, Ῥείνεεπ ἀθαίῃ απά ῬατίαΙ, 06. 
Ῥ]βδοιβεῖοπ οῇ ία αἱθδίίοπ, ἸΠείμετ, αἱ {ἴηθ 
επιο οϐ ος Τ,οτᾷ5 οταοϊβχίοη, {πο ᾖον5 Ἠαά 
Ώιο Ῥοννογ ο Ἱπβίοᾶπσ οαρίίαὶ ραπίςκηπιεπί 1 
40]. ἈΒαρθιης” τα]ο {οΓ {πανε]]ετ ππασσοπι- 
Ραπῖεᾶ, 490. ἜΤ]ε Πορο οϐ {Πο τοβατγθοβίοΠ 
Πε]ά Ὦ}γ ἴπεπι αἰ], εχοερί ίπε Βαάάπσςςς, 684. 
ΤΠαϊγ οοηνθτεῖοπ {ο ϱο Γο]]οινεά Ὦγ α τεπαύνα 
οῇ ιο ρεπαῖπαο αρίτί οὗ ΟµτςµαπΙ(γ, Ἡ. 69. 
'Γ]οεῖτ πιοἆς οῇ οοπιρια{ίΊῃσ {Πα ἀπταίίοη οῇ {ο 
ποτ], 194. Τηεϊγ ποίίοπς τεερθοίίησ {6 ἆο- 
ΠΙΙΠΙΟΠ οχοτοεῖςοά Ίη ἴμο αἴγ ΒΥ ἀππιοπς, 2606. 
Τηεῖτ απ{]-Θοοῖα] αρἰτῖί {οννατᾶς οίηεγ ΠαΠΟΠΒ, 
900. ἸΝαίπτε οϐ {πο Πίετατγ ριπει]ί5 ο ιο 
γουπα, ὀθ2. ΠΜϊπαίε τοβηεπιεπ{ ἴπ {Πα Όοπι- 
πιοηίατίες οῇ ειο Ἠαβυῖης, 421. Έννο ΓΠἱςρεγ- 
δἱοπς; ἴπο Ιαδίθυπι απᾶ "γοςίρπ, οχίοπἰ ος 
ἔποεπι, 996. 482. Τμπησηπσες τοβερεοίΊνε]γ α5εά 
Ὁγ έπ6ια, 10. ἜΤηεϊτ εχίεηδίνε οοιηπιογοῖα] εη- 
ἰοτρτίπες, 491 

10ΗΝ, ἐπο ΠΕυαπσο]ἰδί, ἀϊδοτοραποΥ Ῥοίνθσῃ Ἠϊπα 
απά Μπατ]ς α5 {ο {πο ᾖομγ οὗ (ο οταοΙβχίοη, Ἱ. 
917. Ῥεοοτάς «ΠΙΘΒΥ έἶιο ἀἰκοομγεος οϐ Οητῖςί 
921. Ὠοεδΐσηπ οῇ Πῖ6 (ἼἈο6ρθ[], 10. Ὠαίο οἱ Τί, 
928, 229. Αρρατοπί ἀἴδοτεραπογ Ὀείνεοῃ Ἠ]πῃ 
απά {πο οίπογ Ἐναησε]ϊείς, οἷι. χνηϊ. 15, 19, 
400: ασαίη, «Π. χὶκ. 14, 405. Ὠιςπσιϊκ]μεά ὉΥ 
Ώιο ίετπας “" ΤΠαΐ οί]ει ἀῑξοίρ]ε,” {οπι Ῥεΐίετ, 
490. Τῃε ἀεείση οῇ Πῖ5 αεἰεδίαίΊοἩ, χὶχ. 94, 406. 
Τ1νεά {ο Ὑίηπεςς {πο οοπιρ]είίοῃ οὗ ΟΠτὶδύ8 
Παάσππεπίς οἩ {πε 1 6ενγίδῃ παίίοη, 444 

ο], Γἐγδί Πρὶςίίο οῇ, Υ. ὅ. Ιποοπο]μδῖνθ ΤΘΕΒΟΠ- 
Ίησ ο{ ΜαίίΠα! τεβρθοίΊηρ 119 σεηιπεποςς, Ἱ. 

Φίγ]6, ἀαίΐο, 



..... 
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Ιἱ5 ἀαίο απά ἀοξῖσῃπ, ΙΤ. 6050. 
Τ6ΙΠαΓΙΚ5 οἩ 115 5ίγ]ε, 000 

οἱιπ, Ἀεοοπαά Πρὶφίο οἱ, ἀοαδίδ οοποεγηῖηςσ 18 
αυ{]οη{]οϊίγ, απά (ναί οἳ πε ᾿Γηϊτά Πρί5{8, Γθ- 
πιονθὰ αἲ απ οαΓΙγ ρετίοά, Π. 906 

ου, Ί Πα Πρίφιίε ο ἀθδίσῃ οἱ 11, ΠΠ. ὅδ6 
ϱομπ, Αγροεα/ήρδο οἱ, 95 ααἰλεπ{ιοίίγ, Π. 09. 

κο Ώαίο απ ἀοθίση οῇ Τε, ἐδ. Ῥίπιο οὗ ἴπε Οοπι- 
πιοη Γοχϊ, 10. ἨὨιβιου]ίες αἰίεπάίπς απ Ἐχρο- 
βΙ{1οΠπ οΓ 1{, 904 

1οῦπ {πο Βαρίϊκί, ἀεείσπ ο 5 πιοβ5ασθ {ο ΟΥ 
1,οτὰ, Αα. κι. ὃ, . 9ὐ.. ΗΙδ τεδεπιΡ]αποθ {ο 
ΕΙ]αΝ, 65... Οἰτοαπιδίαποςς οοηπεσίε νι Ἰ]5 
Ρἰτία, 234.. Οὔβοετναίοις οπ 5 αὐοάς Ιπ ία 
νν]άθτηθςς, 201. Ὀαπ211ς) Ὠἱβνοτίαίίοη ΟΠ {6 
παίυτο ο 5 Ῥαρίίαπι, 64. Ῥαρροςεά ἀεείσῃ 
ο Πἱ5 γτοιπονίηπσ {ο ἆἄνποι, 940. ΒΙ5ΠοΟΡ ΜΙά- 
ἀῑείοπ)ς τεπιατ]5 οἨ ἴο οΠατασίετ ο{ Εἱ5 πΙΙη- 
Ι8ίτΥ, 908 

φοβ6ρµις, Ες Πἰ5ίογγ οϐ {πο ους ντιίεη οτἱσίη- 
αγ ἵπ Ηεῦτονν, 1. 25 . 994. Ηϊς ἰεδίπιοηΥ 
τοβροεο(ίησ {πα πιαση]ιάε οἳ ία είοπες ΥΗΙ{ῃ 
νν]ο (με Τοαππρ]ο ννας ια], 208. Οµίαίΐοη 
{τοπι Είπα, Πλ]αβίταίίνο οῇ ἐμα ο εννὶδῃ Ἱποε ος 
Ιηβίγαοίιοη Ὦγ Ἱπίεττοσαίίοη, 2601. ΠΗΙ8Φ ἰεεί]- 
ΠΊΟΠΥ {ο {πο οοππρἱείεπθβς οϐ ο ἀθείτασοίϊοῃ 
οῇϐ ο εγακα]επι, ὅ06. 919. 9. ΠΗΠΙΦδ ἰεδίπιοηΥ 
ίο {ο οχίτειηθ οογγαρίίοη οΓ πποτα]5 ἵπ Πὶ8 
οοιΠίΥΠΠΘΠ, 216. ὅτ9 ΠΠ. 14. 18. ΠΗὶ5δ αοοουπί 
ος λε ἰοποί οϐ πο Βμαγίεεες τεδρεοίῖηρ {με 
ΡιπΙμπηεηί τθβετνεὰ {ο 5ο][-ππαγάετετς, ὅ18. 
Μαϊπίαίης (λμαί {116Υ Πε]ά ο ἀοοίτίπο οϐ ήε- 
(εππρςε]ιοδῖδ, 984. Ἠειπατκ5 οἨ λε μπῖήῃ απ 
ἱταίῃ οῇ πο (αοἀμεαά, 495. Ῥαφεασο οἴ(εά [Τοπι 
Ἠιπα 1η Π]αδίγαίίοη οΓ Αοΐς αχἰ. ὁὅ, δ0τ. Ῥὶς- 
ΟΓΘΡάΠΟΥ Ὀείνύθεη Ἠϊπι απἀ ἸΤμακθ, Αοΐς χχἰ, 
96,10. Ηϊς α]αβίοης {ο αποϊεπίέ υντ]ίίησς ἆο- 
Ροβ]ίες ἴπ {η {ειηρ]α, απά ἀ5εὰ ΡΥ Πίπα {Π οοπι- 
Ροβίησ Πὶ5 ΑπίιαιΙίος, 440. (τοιπάς αδείσποἀ 
ὮΥ Ἠϊπι {ογ {6 απΠοἰραίίοπ5 οῇ{ {Πο [αίατο 
οπιῖπθηςς οΓ ἈΤοβος, Ι]. 464 

1 αρ]]εε, έ]θ Υα6ατ οἱ, αἱ]αδίοη {ο 1ΐ, 1. 245 
ζαάας Ἱςδοατίοί, οί Τιοτᾷ ἀθείσηαίίοη οῇ Ἠϊπι, α5 

Ώια ἰτα]ίος, ἀϊξοιδεεά, 1. 191. ῥῬαρροςοά ΡΥ 
8οπιο (Οοππππθηίαίογ8 {ο Ἠανα ϱηίεγίαϊπθαἁ {λα 
ορίπίοη ἴπαί ο Τ,οτά νο], α[ιετ Πῖς αρρτε- 
Ἰεηκίοη, Ἠανο ἀο]ϊνογοά Ἠϊπιςα]Ε, 140. Οὔδετ- 
ναίίοης οἩἨ Πῖς εμἱοίάςα, 460. Τπ νν]αί 5εηςο 
Βη{αΠ ἶ5 5αἷά {ο Ἠανο οπίογοἆ Ιπίο Ἠΐπα, 11 

«άο, Πρίςιρ οῇ, Τΐ5 αι{]απ{ἰοϊίγ δατ]γ αεκπονν]- 
εἀσεά, Π. ὅστ. Αοεοοιπῖ οῇ {πε ααἱπος, 1. Τ5 
ἀαίο απά ἀθείσῃ, {0. Όπ 1 8οµγοθ {Τοπι 
ππεησο νν. 14, 15. Ἰαναο Ώεθῃ ίακοι, 00 

ο α]απ, πο ἘΠΙΡΕΤΟΓ, 5 ἰαίθπηοπί οΕ {16 οτάθτ 
οῇ ενα Ἐουτ (4οβρο!ς, ἱ. 104. Ἠῖς ἰο5ἴπιοηγ {ο 
εια Ἰροετα]ίγ ο ενα οατΙγ ΟΠγίκίίαπς, ΙΙ. 208. 
Ἰηδίαηος οῇ Πε ρΙ][ετῖησ {Γοπη {νο Βοτϊρίατος, 259 

αρίίετ, Οιχα Ίπιασο (παί {611 ἀονγπ {Γοπη,” ΟΏΒΕΓ- 
ναίΙοηπς οἨ, 1. δστ 

ΣαβΜβοαίίοπ Ὦγ Γαϊ]ν ἵπ Ογὶςί, (1]ποες οῇ 1{, 1, 600: 
Ἐτι]ίς ο τε, 1, 0 

ὀαβέίη ἨΠατίγτ, Πἱ5 {65ΊΠΙΟΠΥ τοβροοίῖησ {λα Ἱπι- 
Ροββ!Ὀ!]ίγ οἳ τοπεννίησ Αροδίαίθος {ο τερεπί- 
απος, Π. 4990 

Βρ. ἨΠοτε]εγ8 

κ. 

Κογςα, ὕπηνη οϐ λα, παίατο οῇ Πέ ἀἱκοαδεαά, Ἱ. 
60, 8 

΄«ΚΙπράοπι οῇ ἨΠεανεη,” πιθαπίησ οῇ {ο οχρτοθ- 
εν 1, Ἡ] 

ἴηρβ, οΏεῃ αίγ]οά ΒΠορ]ογάς, Ὦγ Ἠοπιοτ απά 
... 1. 991 ι- 9 

6 ΚβΒ οΓ ροπος,’ οτἱσίπ απά ἀθείση οἱ Τε, Π. 91. 
Εατ]γ ]αἱὰ αφἰἀο, {0. 

ΙΝΡΕΣ ΤΠ. 

Κπον]εάσο οοπιρατεά {ο /οοὰ, α [τθαιεπέ βσιτθ 
ΜΠΕΗ χε ὁ εν, 1, 420 4 

1.. 

ἔ Τιαπιῦ οῇ ἀοά,” Ἱπιροτί οῇ νε οχκρτθβείοη, Ἱ. 
904 

ἔὁ Ταπηῦ ]αἶπ {τοτη χα Γοαπάαίίοη οῇ πα γγοτ]ά,7 
πιθαπίησ ΟΕ {Πἱ5 οχργεδδίοη, Π. 441 

Γαππρε, ἀεάμοςς {με ἀοοίτίπε ο{ ία ἨΗο!γ Ττιπϊίγ 
{τοι 1 ομπ νι. 15, 1. 451 

Τ,αοάϊσθαπς, Ερἰδί]ο {ο, οοη]θοίμτθςβ οῇ {νο ]θατπεά 
τοβρθοίΊηρ 1, Π. ὦ2ο 

Τ,ατάπετ, Ὀγ., Πὶ5 αεοοιπί ος ΜΤατοῖϊομ’8 πια α]αίίοπ. 
ο 5. Τακε)5 (.οβρε], 1. 221 

ἔέ Τνακί ἆαγς,” ἱπιροτί οῇ (πΐς οχργεβεῖοπ, Π. 999 
Τ,αἰἰηίδπης ἵΠ {νε Ναὶν 'Γεείαππεηί, οχαπηρ]θβ οἩ, 1. 

286. 505. ὅσθ. 661. 606. 685: Π. Τὸ. 116 
ανν, πποτα] απᾶά οετειποπία], Γα]β]]εὰ ὮΥ απἀ ἵπ 

Οπηὶεί, Ἰ, 22. Ἔμε οετεπιοπῖα] Ταν πιαγ 9 
ἀϊδρεηςεά ΥΠ ἵπ οα5δε8 ο{ πεοθβίίγ, ὅτ 

,ανν, νατίοις πιεαπίησς 1π ΥΠΙΟἩ {πα ποτά 18 
αφαά ἴπ Βί. Ῥαα]5 Ερίες, 1, 16. ῬιΠοα]Ψ 
ο{ αβεἰρηῖησ {λοςθ ππθαπίῃσς, ἴρ. ΤΏοείση ο {118 
Μοραϊο Τμανν, ὅ4. Ταν οοπίταξίεἁ ννίῃ ταςο, 
98. ΊΝοί Ἱηαἀε νοὶὰ ΒΥ {λα (ἄο5ρε], 40. Ἠον 
ννεακ,” 240. Τῆε ἰταςθ μ5δε ο) Πέ, 50. Τί8 
αὐτοσαίίοπ Ιπ[εγγεά ΓΓοπι {με Θοτίρίατες ΡΥ 84. 
Ραυ], 491. Τί Ἱπεβιοαςγ {ος καἱναίοἨ, 495. 
Οοπίταξίεἀ ΥΠ ίΠε (οβρε!, 412, 4195. ᾖΤί8 
αὈολίίοη ργεάϊοίεά απά αοοοπιρ]ἰδμεᾶ, 606 

Γ,αννγ6ΓΒ, 5εηςο ος {πεῖτ ο{ῆσε, 1. Τ. 110 
Γμασατας, τεππατκ5 οῇ ὨΏοάάτίἁάσε οἨ {πε ΡαταὈ]ε οΓ 

Όμε τίοἩ πιαπ απἆ Τ,., 1. 294: 
Τεαγη]ησ,ερθοίθ5 οΓ, αποϊΙεΠ{1γ ου] 1ναίεά ἵπ πάσα, 

ἱ. 908. 465 
9ο, Ῥτοίθοςεοτ, Ἠϊς5 οὐδετναίίοπ56 οἨη ἴπο «Παπσθ 

οἳ ία βαρθαίἩ {ο λε βτεί ἆαγ οῇ ἴε Ἰγεεῖς, Ἱ. 
150 

66 Τμεπᾶ, Πορίπσ Γοτ ποίλῖησ ασαϊπ, τμ Ρτεσερί 
Π]ακίταίεά ὮΥ α τε[ετεποθ {ο α Πεαίπεπ ομδίοπη, 
1. 200 

Τ,οίίετε ο{ Ιπίτοάιοίῖοηπ απά τοοοπιπιεπάαίῖοῃ ἴπ 
{ιο Ῥτιπιιίνα ΟΠαΤςΗ, οτἰρίη απά παίατο οΓ 
Ώναπι, Π, 185 

Το απά Ἱπιπιοτία{γ Ῥτοισηί {ο Ισιί ὮΥ ἴα 
(.ο8ρε], Πἱ. ὅτ1 

ἔ Τα{ε {οπι {πε ἀεαᾶ, πιθαπ]πσ οΓ {Π15, ΠΠ. το 
« Τλσί απά Τ1Γε, ἱπιροτί οῇ ίμο ἴδτπης ἵπ θοτίρ- 

ίατο, 1. 900. 984 
6 ΤαρΠίεί] α οαπά1α,. (Τωακο αν. 8.) ποοθςςῖῖγ Γος 

{15 1η αποϊθπέ {1πῃθς, 1. 298 
1 ρ]ι[οοί, Ὀντ., Ἠὶ5 επαπιθταίίοη οἳ {πα ἀῑπετεπε 

νναγς η νμ]ο] (οἀ ΓΟΓΠΙΕΓΙΥ τεγεα]εά Ἠπιθδε]Γ 
{ο πἹθη, 1. 600 

ΤΗν]πσ {ο οπθ”ς 56], Ἱπιροτί οΓ {ιο ρῄταςθ, Π]. 86 
«6 Τ1νίης νναίοτ, Ἱπιροτί οΓ {πα ρῄταςο, 1. 948 
1,οανος, παίατο οΓ (επι απποησςί {6 ο 6ννς, 1. Τ] 
Τ,οουςδίς, ροτπιϊ(ίεὰ {ο ὃς οαίεη ὉΥ {πε Τμανν, 1. 12 
Τ,οσο8, ία, ἱπιροτί απά οπ]σίη οῇ {ο ἴθτπῃ, Ἱ. ὁ29 
Τους ία, η ννμαί 5οηςο 1 ἶ5 {ο Ὀο απἀφτείοοά ἵπ 

Φοτιρίατο α5 {λα ταννατὰ οῇ Π]αὶ ουεάίεπος, Π. 
251 

Τ.ΟΝΡ, Ἱπιροτί οΓ {16 ἴθτπα, 1. 1115 Π, 66 
Τ,οτᾷ Ῥαρροτ (Κυριακὸν δεῖπνον, 1 Οοτ. κὶ. 20.) 

ορίπίοης8 ο{ Οοιππιεηίαίογ5 τεερεοίίηςσ ἴθ ἵπῃι- 
Ῥογί οΓ ιο οχργοεβδίοη, Ιἱ. 140 

Τ,οἱ5, αποϊοπί πιοάς οῇ οαδίπα, 1. 451 
Γονίπςσ ος ποϊἰσηΏοισ 8 ουσ5ο]νος, εσἰεπί οῇ ἴ1θ 

Ρτεσορί, 1. 110 
Τ0κε, Ρἱ., Πἱ8 ϱοπεαίοσι τεσοοποῖ]θά υνἩ ἐ]ναί οἳ 

οί, Ν]αἰίπονν, 1. 2. Τ,οςδς οὈδοτναπί οὗ οἩτοπο- 
Ἰορίσαὶ οτάετ (Παπ Ματς, 99. 919. Ἠῖς (οερεὶ 
Ῥε]1ενος {ο Όοδ Ρρτίος ἵπ οτάεγ ο) {ἶπιο {ο {παί οϐ 
οί, Ματς, 164. Αοσοοιυπί οῇ Ἠἶπι, 221. Ὠαίθ 



ΜΑΤΤΕΗΣ. 

οἳ {πο ραὐ]]οαίίοη οῇ Ἠὶ8 (.ο6ρε!, {ρ. Ηῖ5 6ο8- 
Ρο] τε]οοίεὰ Ὁγ Ἀπατοίοι, 1. Ααιεπίιοϊῖγ οϐ 
ενε Πγεί ἵννο «ΠαρίεΓς στοιπά]εβδ]γ Ἱππιραρπεά, 
ἱ0. 

Ιοαοπία, Ἰαπσμασο οἩ, οοπ]εοίπτθς ο{ )α]οπδκί 
ταβρεοίίηρς 15 παίατο απἀ ολαταοίου, 1. ὅ20 

Μ. 

Μασοο, ΑτοπυϊκὭορ, Πΐ6 πιαδίετΙν το[αίαίίοη οΕ 
να [ πιίατίαη Ρ6ΓΥΕΙΒΙΟΠ ΟΕ [δαίαλ κχκ. ὅ, 1. 40 

Μασι, ια, νυἰκιε ο, 15 «Ἠτοπο]οσγ ἀῑδοιδεεά Υ 
Βεηφοῃ απἀ Ἠα]ος, 1.6. Οπτὶρίπ απά πιεαπίηςσ 
οΓ {ο ννοτά, 10. 

Μασάα]οποα, ΝΤατγ, ορἰπίοπ οΓ ΟοΠΙιπΙΘΠίαἴΟΓΒ Τ6- 
βροοίίησ Ίος, 1. 206 

Μαϊπιοπίάςς, 5 οὐβδογναίίοη5 οπ {πα παίατο ος 
Ραταβθ]θς, 1. 64 

Μα]ο[ασίογς οταοίῃεά νν ουτ Τ,οτά, Ρτοῦαβ]α 
παίατο οῇ ἠλαῖτ οῄεπος, 1. 919 

Μα]ία, ννηοετο ὢΐ. Ρα] ννας «Ιρυντεσ]κεά, ποί {ο 
Ἠ]γτίαῃ, Ὀα{ {πο 4 ἶεαπ Μπα]ία, Ἱ. 694 

ΜαϊῶΥ, Βρ., 5 ἀεβπ]ίοι ο έλα υγοτὰ πεἰγαεῖε, Ἱ. 
909 

«Μαη, Τ 5ροα]ς α5 α,’΄ πιθαπῖης ο{ {Π15, 1. ὦ 
«« Μαπ οῇ ἀοἀ,) ἔοτοθ ΟΡ έχε αχρΓθΒδΙίοῃ, Π1. 408 
Μπαησετ, ἱπιροτί ο ελο νγοτὰ 8ο τεπάετεά ἵπ Τακθ 

Π. τ, ἱ. 292 
ΜαπίοΏααης, ἴπο Ὠϊνίπο ]οραίίοῃ ο Μοςε8 απά 

Όνο Ρτορ]είς ἀεπίεά ΡΥ {πεπι, 1. 989 
Μαηπα, 15 παίατα, 1. ὀ02.. Ὠετίναίίοη ο {θ παπηθ, 

δ.. Τπσεπίους τεπηατίς οῇ Γμοεοάοτοί τεδρεοίίησ 
Πε, Ι. 201 

Ματοῖοῃ, Ἠὶς τε]θοίίοπ οἱ 8. Τωα]κε”5 (οε5ρε], 1. 
25]. απά οἱ ιο υτ]ίπσς οῇ {πο Ῥτορῃείς, Π. 
900 

Ματς απἀ Μαί]πανν ππογτο οΏδοτναπί οί «Πτοπο- 
]οσίσα] οτε ἴπαῃ Τμ]κα, 1. 109 

Μλακ, δί., ἀαίε ος Πὶ5 (1ο5Ρε1, 1. 164. 156. Ἀποτι 
αοσουπί ος Είπα, 1. ἨὨϊδοιβείοη οῇ ο 4:68- 
ποπ, ΥΝΠδίπεγ 6 πιαάθ α5ε οῇ ί, Τμακε'5 (105- 
Ρε 1 {0. Ὠιὰ ποί Ῥοττον) {τοπ ὃί, Μαίεν”ς, 

ο 1556... Ὠεείση ο Πὶ5 (1ο8Ρ6Ι, 166 
Μαιτίασα, ἀοοϊτίπε οΡ ία Βοτϊρίατε τεδρεοίῖπσ 1ΐ, 

1. 89. Τ,αννς απἀ ομδίοπης οϐ απ{]αΙ{γ τεβδρεεί- 
ῃσ {θ πΘΝΨΊΥ πατε, 286. Οτιεηία] πιαγγίασθ 
ομβίοίης α]]αάςθὰ {ο, Ερµῃε6ς. ν. 21, 1. 295 

Ματ»Π, Βρ., Π5 τοππατ]ς5 οἨ {6 οοπιρατα(ἴἶνο υε]σΏί 
οῇ Ιπίογηα] απᾶά οεχίεγηαΙ ονίἀεπος τοςδρθοίίησ 
ἀἱδριίθά ῥαςκασθος, 1. ὃν. Ἠαβ ΑΠΟΝΠ {αί 1 18 
Ρτοβαβ]ε ἴαί Ματοίῖοῃ α]ἰοσείῃπετ τε]οοίεά (Πε 
(ἄοβρε]| οῇ 96. Τμ1ί6, 221. Ηὶ5 οΏβεγναίῖοη8 οη {πε 
Βαρίέϊκπι ἐπίο ΊΤοφες, ΠΠ. 192. Οὐβετναί{ίοηπ8 ΟΠ 
ἴιο ἀϊποτεπος Ῥείνεεπ «4[ἰεσογίες απᾶ ἸΊ1μμες, 
249 

Ματγ, πε Ὑ]τσίπ, Ἠετ 5οηπς αἰπιί]ατ {ο (λα οϐ 
ἨΠαηπαῃ, Ἱ. 228. Ῥοαςοη αβδδίσποᾶ Ὦγ ΟΟΠΙΠΙΕΠ- 
ἰαΐογς {ο Ἰες αΜεπάαποφ αἲ Βείη]ο]μεπα {ο ὂε 
εητο]]οά, 222.  Ἠοτ οοπάιοί αἱ {]θ Ιπαττίασε ἵπ 
σαπα, οὅτ 

Μαίπα!, Πἱ5 Ιποοπο]αςίνο τεαρδοπῖησς γοβρθοῖῖησ 
ἔιπα σεπιίπεηθςς οῇ {πε Ώοχο]οσγ απἀ {ια ἀἱς- 
ρυίεά ραβ5ασε 1 ζοῇπ ν. ὄ, Ἱ. ὃν | 

ΜΑΤτΤΗΕΝΝ, Βί., (οβρε] οϐ, 15 ἁαΐα, Ἱ. 1. 156. 
Ειχροβε/{ΐοη οῇ {ε Πςίοτίσα] ενἰάεπος τοβροοί- 
Ίησ 15 Ροῖησ νυγ]ίεῃ οτἰσἰπα]]γ ἵπ Περγονν, 1. 25 
Π, 990. Τιου Γαίοπς (ἵπ {1Πεβγειο, απᾶ ἴπ {]θ 
ὤγεεκ) Ὀοε]ίενεά {ο Πανο Όδοι ντι ήεη ὃν Πίπι, 
2. Ἠίςδ σεπραϊοση τοοοποῖ]εά ουν (παί οἳ 9ὲ. 
Ίωίκοα, 9. Αρρατεηί ἀἰδοτεραπογ Ῥείνεεῃ Ἠῖ8 
οἱίαίῖοπ, παρ. ἵν. 15, 10. αοοοιηίεἆ ΓΟΥ, 17. ὨἨο 
απά Ματίς ποτ οὐδετναπί οΓ οἩτοποἱοσγ (απ 
Ίωακα, 99 

., .. σίνεηπ ὮΥ,” Ἱπιροσί οῇ 11ο εχρτεβδίοη, 
1. 

ΥΟΙ.. ΤΙ. 5Ε 
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««Μεαί απἀ Ὠτίπ]ς,” απἀετείοοά ἵπ α Πσυταί]νθ 
56ηρ6ο, 1. ὁὅ] 

Μεἀο, «οβερῇ, Ἠἱ8 6ΓΓοΠΘοΙ5 Ἠγροί]ιερῖς τοςρθοί- 
ἰπσ ας παίατο οἳ ἀρπιοπίασαὶ Ροββθερίοη, 1. 19. 
Ἠις τοππαΓκ5 οΠ {Π6 οἰίαίίοη ἵπ Μας, χχν. 9, 
10, 141. ἨΗὶς ἀῑβεετίαίίοη οἨ {πο Οατομθς ος 
{πο Αροβίο]ίο {ππες, 449. Ότ τς παίατο οϐ 
έλα οῄεπσο οῇ Απαπίαβ απά Βαρρμίτα, 408. Ἐ6ο- 
πιαγκ5 οἨ {θα {εηείς οῇ {πε 1εννς τεβρεοίίηρ {λε 
ἀοπαίπίοη οχετοῖςεά 1π {6 αἰγ Ώγ ἀθΠΠΟΠΑΒ, ΙΙ. 206 

Μεάϊαίίοπ οἳ Οδ, πιπαπποτ 1 ὙνΠΙοὮ 1 νναβ 
ο[εοίσἀ, 11. 406 

ΜεΙομΙβαάεκ, “' ρτεςί α[ϊιετ ίπε οτάετ οἱ, Π. 418. 
6οπιραγίδοη οϐ 5 Ργίεδί]λοοά νυν ναί ος 
Οητῖςε, ἐ. ἨΗὶς ργιεδίποοἆ α ἴγρο οἳ Εναί οϐ 
Οτῖςί, 408. Οοπ]εοίιτες οϐἳ Εχροβίίογ Τθ- 
ερθοίίησ Ἠίπι, 12. ΗΙ8 5αρετίοτΙίγ {ο Αὔταβαπη, 
400 

Μείεπιρεγο]ιοεῖς, ἀοοίτίπο οἩ, πε]ἀ Ὦγ έπε Ῥ]λατί- 
5665, 1. ὅδ4 

ΜΕΡΡΙΑΗ, ἴμα, ορἰπίοης οῇ {με 1οὖυ5 οοποετπ]ηᾳ, 
1. Τη. 206. ὅτ1. α]]εά {με Ἐτπιο ὉΥ {ο Ἠαθῦίης, 
415. Ηὶς ἀἱδρεηβδαίοῃ αοκπον]εάσεά ὮΥ (ο 
161ν5 {ο 06 ο{ α Πίσῃετ ογάει {απ ἐλαί οῇ Μοεος, 
Π, 404 

ΜΙοΠαε]18, Πῖ5 οὈ]αεσίίοης {ο {ο ϱαποπίσα] αἷ- 
ἠιοτΙίγ οΓ {1ο (οβρε]ς ο Βΐὲ. Ματ απἀ δέ. Τκο 
ουετίπτηεά ὮΥ Ῥτο[εβδογ ΑΙεχαπάςει, 1. 221 

Μιἀἀ]είοῃ, ΒΡ., Πἱ5 ΒΙΠΙΠΙαΤΥ ο{ έ16 νατίοιβ 56Π5βθ8 
οΓ ἴΠε υνογά πνεῦμα, Ἱ. ὅ. ἨΗϊδ «εηεδατο οῇ 4. 
ἨγΓα]κεβα]ά᾽5 πιὶς-ἰγαηε]αίίοπ οἱ ΝΤαίΠ. 1. 18, 1. 
Εκεπιρ]βοαίίοπ8 ο{ Ἠἱ5β οαποης τεερθοίῖηρ ἴῃθ 
(γεσα]ς ΑγίσΙα, 21. 99. 489. Το. τά. 194. 195. 167. 
192. 201. 225. 249. 201. 900. Ἠὶς οὔβετνα- 
Ώοης οἩη {ο Ὑοτάς ὁ Ὑἱὸς ἀνθρώπου (4 ο] 
ν. 21.), 3ὅτ. απἀ οἨ {πε ννογάς ΄ Ῥυγηϊίησ απἆ 
αλἰηϊησ Ἰσῃηί,” 968. αἶδο οπ ζομπ νΙ. 06, ὅθθ. 
Οη «οομη ν ΠΠ. 44, ὀδθ. Οπ οἨπ αν. ὃ, 494. 
Οµπ΄ {με υγογᾷς --- «ναί οί]ιογ ἀῑδοίρ]ο,” 490. 
ΗΙβ αγτοηπθοίς γΙ6ἵΝΥ οϐ {Πα σταπιπια(ἶοα] ο0Ἡ- 
βἰτασίΙοη ΟΡ πε ραβ5ᾶσο Λοίς ν. 4, 408. Ὑγαπί 
ος Ργθοϊθίοη {π 8 τα]ο τεερθοίίησ Απατίητους 
πηουης, 41. Ἠὶς αρρτοβραίοη ο Ἰγακεβε]ά”5 
Ἱηίετργείαίίοη ΟΡ Αοΐδ χ. 11, οεπειτεά, 601. 
Τ Πππίαίάοη οῇ Ἠϊ5 οαποἩ, 610. Οὐβοετναίοπςδ οη 
ἴπε ναγίος5 πιεαπίησς Υ/ΠΙοἩ {πα Υνοτά «Ταν 
ῬεατΒ ἵπ {με υί]ησφ οῇ Βί. Ραι!, Π. 16. Τη- 
5ίαποθ οΓ απ Ἱπαάνοετίεηί πιςαρρ]ιοαβίοπ οῇ Ἠ]8 
ΟΝΠ σαΠΟΠ, 48. ἨΗί5 αΏ]ε ἀε[ίεπος οΕ {1ο οΓί{]ο- 
ἀοχ Ιπί{ετργείαίίοηπ οῇ Βοπῃ. ἰχ. ὅ, ὅτ. ΗΙἰςδ τεῃ- 
ἀετίῃπσ ο{ 2 Οογ. 1. 20, 1892. Ἠὶς πιςοοποερίίοῃπ 
ΟΓ ἴἶιο {οτοῬ ΟΕ νόµμῳ ἵπ (α]. 1. 19, 206. ΠΗι8 
Ῥαταρηταςθ οἱ 1 Τϊπι. 1. 9, 951. ΒΠοΝ5 ἰαί, 
1η «τεείς, οτά]ηα]5 ἀϊδρεηδε ννΠίῃ (Πε Ατίο]ς, 
905. Οὐβετναίοῃπςδ οἳ 1 Τίπι. 1. ὅ, ὁδδ. ΠΙ5 
τοαᾶῖησ απἀ Ιπίετργείαίοη οἳ Ηεῦὺ. Ιχ. 1, οεη- 
βυγεᾶ, 409, 440. Ἠίβ αὖ]ο ἀείεποο οϐ {πα 
ογίποἆάοςκ Ιπίετρτεθαίίοη οἱ Ηεὺ. κ. 29, ασαἰηκί 
Ώιαο Ὀ πιίατίαης, 404. ἸΙπἰετρτείαίίοη οῇ ἴ]ε 5α]α- 
ἰαίίοῃ οϐ {Πο 5εοοπἆ ΠΕρὶςί]ο οῇ 84. ἆοῇπ, ὅδ9. 
ῬιΠοι]έ16ς αἰεηάίησ απ εχροβἰοπ οΓ {Πε ΑΡο- 
σα]γρςε, ὅθ4, 

ΜΗ, Ὠν., Ἠὶβ εχοε]]επί οχροβίἶοη οἱ ᾖαπιες Π, 
18, 1. 491 

ΜΙ]]-δίοπο (Μα!{. χν]. ϐ), οοπ]εσίιτεςδ οΓ Εκροβ- 
Πέοτς τοδροοίἶπσ, 1. 86 

6 ΜΙΠΙδΙΥΥ,” ἱπιροτί οῇ {ο {θγηι, Ώοπῃ. κ. Ἠ, Π. Το 
ΜΙπΙςΥ, νε Οητὶκίίαη, επ{](]εά {ο Ρρτον]δίου, ΠΠ. 

121 --- 129. 905 
Μιτασ]ε, ἀεβπ]ίίοη οῇ, ΡΥ Ὀτ. Έατππετ απά Βρ. Μα]ί- 

Ώγ, 1. 909. Οὔβετναί]οπ5 οἩἨ, ΡΥ Ὠνγ. Βτονη, 1δ. 
Μίςοῄηπα, Ιί5 οτἰσίπ απά οοπί{θη!ς, 1, Τὸ 
Μο]οοΠ, {αρεγπας]ο οἩ, 1. 4859 
Μοτε, Μτς. Ηαηπαμ, που οὐβεγναίίοπ5 οἨ {Πθ ραζ- 

αὖ]ε5 οἳ ουγ τω, 1. 64 
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Μοβσα5, Ρτορμεδιεά οὗ Ολτῖε, 1. 9394. Ῥατα]]ε] 
Ροίννεον Πίτα απά Ομτίει, 102. 3ΨΙοὰ εἰομιεπί 
Ὦγ 9έ. Βί6ρΠεη, 1Π ναί 56η5ε 1 400. δι. Ραα]8 
ο ωρίσα {ο ἴ]ιο ναι] οηπ Ἠὶ5 {ασα, ΠΠ. 199. Τε 
εο οὗ Μεάϊαίοτ σίνεπ {ο Ἠἶπα ΡΥ νε Παδθίης, 
241. ἹΝαίατο ος 5 οοπιτηϊςδίομ, 410.  βῬατα]]ε] 
Ὀδίννεεη {νε »ίαΐε οἱ ἴἶνα {αππῖ]γ οῇ Νοβος (1ἶνα 
16ννς ἵπ πε νν]άετπαδε) απά ναί οῇ πα {απι]γ 
οὗ Ολτίςί (Οτϊκίίαης απάθτ νο (οβρε!), 411. 
τοιπάς αβείσπεᾶ ὮΥ «ᾳοδερμας απά Ρίο [ος 
Όιε απ]οἰραίίοη8 οῇ Πὶ8 Γαίατο ΘΙΠΙΠΕΠΟΘ, 404 

Μουπίαϊης 1Π ο αάθα, ρ]αςες οῇ ταίασε ἵπ πιο οῇ 
Ριυ]ίο ἀαησετ, 1. 119. Ἔπα (ορ οῇ πιουπίαϊης 
ΤΗΥ 5ε]εοίεὰ ὮΥ Ίνα αποϊθΠί5 α8 Ρ]αςθ5 {ΟΥ ΥΝΥΟΙ- 
κΠ{Ρ, 260 

Μδίατὰ 5εεᾶ, οὈεογναίΙοπ5 οἩ {6 ερεοίθς ο{ ρ]απί 
ψ/ηίο]ι δρτίπσς {γοπη έ, 1. 1Τ1 

Μγττ]ι, ννἩγ ρτθβοηίθς {ο {6 Πηίαπί ᾗαεις ὮΥ {πα 
Μασι, 1. 1. ἈΝαίατο απἀ πιοάε ο{ οο]]εοίίης 1, 
401 

Μγείοτγ, πιθαπίηςσ οῇ 1ο {εγπη ἵη πο Ναυν Τεί., 
1. 665 1. τα. 111 

Ν. 

« Ναππος, Υοιτ, ατθ ντι ίεῃ ἵπ Πθανεη,” 5 αἰ]α- 
βίοή Πείταίεἁ απά εχρ]αϊπεά, ἶ. 208 

Ναίπτα] το]ἰσίος, ἁμίαες ἀεάιοῖρ]ε {τοπα Τε, Π. ὅ2ὅ 
ΚΝαίμτα, Παπλαπ, οπἱσίπα] οοτταρίίου οῇ, 15 εχὶκί- 

εησς αοκπον]οἀάσεά ΡΥ Ἠθαίπεης, ΠΠ. 201 
ΝαζαταΠε, ἱπροτί οῇ πα ἵεγπι απιοησ {πε ὧενς, 

1. 10 
Νατατίίθο5, α5ια] απ]οῃσ {πο ᾖ6νν {ο ραγοῖραία 
να ἔπειη ΤΠ ἠθίγ νοννς, απ ραγ {Πε]Γαχρεηςες, 
1. 06. 

Νείρήμροας, οἳχ ἁπίγ (ο Ίουο Ἠϊπα, πιθαφδατο οϐ, 1. 80 
Νειίεν υετὴς 1δεά [ο» Ραασίσο, 1. 481. Νεαίετ αᾱ- 

Ἰδοίίνες α5ε {ου ππαδοι]{ῃθ, ΙΙ. 400 
««ἨΝενν οτεαίμΓθ,” παίιτε οῇ {μεθ οπαπσο Ἱπρ]εά 

ὮΥ (Π]5 οχργθδδίοη, 48 Γθβρεςί8 (6 οειο απᾶ {ια 
«επιϊ[ος τεδρες!1να]γ, 1. 196 

Νἰσοοἀθπιας, ος Τ,οτᾷ5 οοηνθτβα(ίοῦ ΥΠ, 1. 41. 
ΗΙ5 οπαταοίοατ, 10. Ἠϊςδ πιοίῖνο {ος 5εε]ίησ α 
Ργ]ναίε Ιπίθν]θ υγ, 10. 

Νοαῇ, ἵπ ννμαί 8εη5θ θ 15 σαἰἀ {ο Ἠανο ΄«οοη- 
ἀεπιπεςά {ια ννοτ]ἀ,” Π. 460.. Εκροξίίϊοη οῇ ία 
Ψοτάς ἵπ 1 Ρεί. 1. 19. οοποεγηίηρ Πἰπῃ, 612 

ο. 

Οαίπ οῇ αἀ]αταίίομ, 15 παίµτε, 1. 198. Οατ Τιοτά 
8ΠΡΥΥΘ6Τ5 απάετ 16 αρρεα!, 199 

Οαί οΡ(αοᾶ, Ηοὺ. νΙ. ΙΤ, Π. 406 
ἀοοίτίπε ο{ {πο Ῥ]αγίεεοςς γοερεοίίπσ {Ποπη, 

| 2 
ΟΜεάίεπος πηαςί 6 απῖνετκα], Ἡ, 909 
“0Πεηποςς, ἴΐ πιιδί πεεάς Ὀο (αί {Π6Υ οοπιθ,) 

Όιο παίατο ΟΓ ΜΠ18 ποσθββ!(γ ἀῑδοιςφες, 1. 86 
Οῇϊσες απά σἱβίς ἵπ ένα Ῥτίπιιανα ΟΠατοῇ, 11. Τὸ 
ΟΙ, αποϊηησ ντα, ἵπ ν]αξ 8οηΏ5ο οΠπρ]ογοά ὮΥ 

ἴνο Αροβί]ος ἵπ Πεα]ίπς {ο αἱοῖς, 1. 119 
ΟΙ, αποϊπίίης ιο αἰοἷ ννία, ἵπ ο Αροείο]ιο 

πιος, . 501 
“ σα, Ώνοφο οῇ,”. οχρ]απαίίοη οῇ {ιο ρηταρο, 

1, 
ΟτάπαίίοἩ, οοο]εκίαβί]σα], ἵπ {ο πιο οϐ ία 

Αροβί]6ς, 1. ὅρτ. ἘΕκχίεπάςά {ο επτου ἀῑδίίποί 
οτάςτς, Π. θὐτ . 

Ρ. 

ῬαραπΒ, {Ποῖτ μηίνογεα[ Ἠαίτοά οῇ έλα εατ]γ ΟΗτίβ- 
παπα, Ἱ, 118 

Ρα]εβίϊπε, δίαία οῇ ένα ννοαίηοτ {ποτθ ἵπ βοθά {ἶππο, 
ἱ. 66 

ΙΝΡΕΣΧ ῃ. 

Ραρα]. εαρτοπιαοΥ. στοιπά]εςε]γ Ἱπ[εττεά {τοπι 
Να. Χνι, 185, 19, 1. τὸ --- 50 

Ῥαταῦ]α, εἰση]βοαίίοῦ οΓ 16 ἴθτπι, 1. 64. ἜΤννοβο]ά 
παίιτε Ο/ πε ραταῦ]ες οἱ οι 1,ονά, 64: 05. 988. 
ες (στ εΙγ Ιπίετρτείαοη, 10. 99} 

Γαγασ[είε, ιο, ουβεγναίίοῦΏ5 ο {1ο παίατο οἱ ΠΒ 
οῇ1σς, ἶ. 412 

Ραταάΐςε, ἵπ ναί 5οεηςο οι Τ,οτᾷ”5 Ρτοπιῖςο οΓ 
αἀπιίβΣίοη Ιπίο 1 1ο πε ρεπ[επί (ΠιεΓ 18 {ο ὓθ 
υπάρτείοσς, 1. 20 

1Γαγοποηιαδία, ἴλε βσατο οἳ, {τεαιεπί ἵπ πε Ερίθ- 
{ε5 οὗ Βί. Ραα1, . 419 

Ραττ, Ὀτ., Ἠὶ5 οὐθεγναίίοπ8 ο Μα. κ. ὁ4. Ἠιβ 
ΞΘΓΙΠΟΠ ΟΠ. {μα 8ἱΠ οΓ ΙηρταΙίαάε τε[ετγεὰ {ο, 
1.201. ὋΌπ ει Ἰονο οϐ ννοτ]ά]γ Ρρταῖςε, . 222, 
Οµπ λα πεοθςδίίγ οὗ απίγειεα] ουεάίεῃςς, ὅ69. 
Οµ ια παίατο απ ορ]ἱραίίοη οῇ Ρτοίπετ]γ Ίουε, 
σ40 

Ῥαδφεονοτ, νλείπετ οι Τ,οτά οε]ευταίεά 1 Ὀε[οτθ 
μὶς οτιοϊβχίοη, 1. 120.. ἜΤ]ε οτἰσίπα]1γ αρροϊηί- 
οἆ Ρρορδίατο (δίαπαίπ) αἰιετεᾷ Ὦγ νε «εννῖ] 
ἀοοίοτ» {ο {Πε γεο(ὐπίπς, 191. Ορίπίοι οὗ 0οπῃ- 
πιθηίαί{οτς τοβρεοίίης ἴπε πιαπιδεγ οἳ ΡᾶδδΟΥΕΓΒ 
αἰίεπάεά Ὁγ οι Τ,οτά ἀυτίησ Πἰς παϊηϊςίχΥ, 969. 
Ναπιοεγ οἱ νἰοίίπις αδια]]γ δ]αΐῃ, αοσοτάῖης {ο 
/οδερμας, ἴδ. νο νναςμῖησ αἲ ἴπο Ῥαδομα] 
ΦΙΗΡΡΕΤ, αοοοτά(ης {ο ίπο Ἠαῦρίπς, 406 

Ραἰτίατο]αὶ καθραίΏ 5αρροεεά {ο πανε Όθ6επ οἨ {Πθ 
Πτεί ἆαγ οῇ ια ννεεῖς, 1. 100 

Ραυ], 9ἱ., Ρτοῦαῦ]ε ἀαΐε οΓ {ιο οοπιππεηοεπιεπί οῇ 
Μἱ8 εναησε]ίσα] Ιαῦοις ἵπ οοπ]αποίίο ση ὲ. 
Ρεΐετ, 1. 10517. Οὔὐβειναίίοης οἩ Πὶ5 οοηΥεΓΡίοη, 
499. Οεοαδίοη οΓ (με οπΏαπσο ΟΕ 5 παϊηες {Γοπα 
Όιαί οἳ δαιί, δἱ4. Τῃπ νυμαί 56η596 Ἠθ Ία5δ 6η8- 
Ριεά {ο σα] Πϊπιβε] α Ἠοπιαπ οἶμσει, 40. 
Οὐεοετναίίοης οη 5 αἀἆάτοςς {ο {πε Αἰποεπίαης, 
549. 5648. Ῥαρροβοά αἱ]ηδίοηπ ὉΥ Ἠἶπα {ο α ραδ8- 
8ασε ἵη Ρ]αΐο, 641. ὨΜΠοι]ίγ Ιπνο]νεά ἵη Μ. 
χχ. 20, 601. Ίηπ Ὁ]αί 86εη5ο Ἠὶ5 Ισποταηπσθ οἳ 
ἴμε Ρτε5οποσθ οῇ {11ο Ηϊσ] Ρτὶοςί (Αοΐς αχ]. ὅ.) 
18 {ο 09 απἀθγείοος, ὅτο. ΗΙ5 αἀάτοςς {ο Εε]ῖκ, 
ὅπο. ΈἘεαβοπ8 {ογ Πί5 αρρεα] ἴο «σαι, ὅδ2, 
Η]θ νογασε {ο Ῥοπε, ὄδτ. Ταπάς αἲ Μα]ία, 
6094, Ἠὶς 5ἰγ]ο αἰπιί]ατ {ο (ναί οὗ ΤΠαογά]άες, 
1, 4. (6εποτα] οἸατασίετ οΓ Ἰὶς 5ίγ]8, 10. Υἱη- 
ἀῑσαίοες Ἠϊς Ὠϊνίηο οοπιπιἰβδίοη {ο ΡΓΕαςΠ {ο {πε 
«επί]65, 606. Ίπιρτεςςες οἨ {ία ον {πε ἀῑςρ- 
ΠΙίγ οϐ Πὶ αροςί]εςΠίρ, 98δ. ΕῬτοβαῦΙγ νἰφιεὰ 
ραπ, 89. Ηῖ5 πιείποά οῇ μι Ώπε (108- 
Ρο] αί Οοτἰπί], 98, 99. Τη νΠαίςδεηςε 8 Ιπ]απο- 
6οπ οοποθγηίπρ ἀϊνοτος (1 Όοτ. να. 10, 11.) 18 
ίο ὂε απἀθτείοοὰ, α5 οοπίταβἰςἠπσαϊσηεά {οπα 
νε Ἱπ]αποίίοης οἳ ουσ Τιοτὰ, 1185. Ἀεσοθβδατγ 
ἐλαί Ἡς 5Ἰοι]ά 5εο με τῖδοπ Φανίοῦτ, 191. 
««Ῥοισ]έ νυν Ὀδαςίς αἱ Ἐρμοαδις, οχρἰαϊπεᾶ, 
101. Μαπγ ακαπηρ]ες ο{ Βήπε]ιικὶδ Γοιπά ἵπ Π18 
ντίηρς, 110. «οπῇβᾶεπεο πιαπὶ[εςίεά Ὦγ Ἰήπι 
Ίῃ Ἠὶς Ῥοσοπά Ερϊςί]ε {ο ο Οοτπίίαης, 177. 
Ηὶς αἱ]αδίοης {ο Ἠὶς Ὀοά1γ Ιπβτπαϊαες, 190. 919. 
Η]5 νο]απίατγ τοπιἰβδίοη ο) Ἠἱ5 τὶσηί {ο α πιαῖη- 
ίοεπαηπςςθ, 210. Αρρατεπί ἀἰδοίοραπογ Ὀδίνεεῃ 
Ἠάπι απάἀ Θἱ. Τμακο, 219. ἨΗίς εαρ]εοίίο Το ἐθ 
Ραβδίοη οἱ ργίάε, 291. Οοπ]εοίατος τεερεοίηᾳ 
ιο ἔ]ιογτι πι (ο [Τεδι, 1θ. Ἠϊδ 1οἱΓπΠπ6γ Ιπίο 
Αταθία ποῖ ππεπίϊοπεά Ὁγ οί, Ίμακα, 200. ἨΗί8 
πηϊη]ςίτγ ποί ννΏο]]γ εχετοῖδεά απποηρ {ο (16η- 
65, 990. Οὔὐφοτναίίοηπς6 ΟΠ Ἠἱδ θππιθταΙοἩ 
οἳ Ἰάπηπ. νίσοθς, ((αα]. ν. 19 ---21.), 200. Ὠϊο- 
ἰαΐοά Πς Ερϊδί]ες {ο α Ἀοτίρε, ννΥ Τ 209. Ἠίβ 
Βίγ]ο απἱ]ιοιίσαἰ, 390. Ἠίς οατηθεί ἀεπιποία- 
Ποπ οῇ οἰτουιπησίδίομ, ὀ00. Ἠ[ς ν]οννς οοποθτῃ- 
Ίπσ ο σεποταὶ ἨἩορυττγοοίίοη, ο00. ΤΏΕΠΙΟΠ- 
αίταὈ]γ ἴο απίπογ οῇ νο Ερὶδί]ο ἴο ο Ἠο- 
Ῥτοννα, ὦ90, 906. Ἴ]ιο Ἱπιροίποις ταρὶάΙγ οῇ 
ἱ8 (λουρηίς; οβοσί οἱ Τἱ προπ Πἱ8 δίγ]ο, 416. 



ΜΑΤΤΕΗΣ. 

Ατσιαπιθηίς {τοπα Βοτίρίιτθ ἶπ ΡτοοΓ οΓ ένα αὖτο- 
ραίϊοῦ ο ὧιε Ίαν, 491 

Ραυεπιοπέ, ιο, παίατθ απ οτἰσίη οῇ, 1. 454 
Ῥεαγ!ς, ρτεοερί5 οἱ νδάοπα 5ο οα]]εά ὉΥ {πο 2618, 

ὶ. οῦ 
Ῥεατεοῃ, Βρ., 5 οὐβδετναίίοης5 ος «91988. 1. 10. 

Π. 915. Το παίατο οῇ ἴε Ίονο οἳ αοἆ ἴο πιαη 
Ιη{9Υς {πο Πεἱίγ ο{ ελα Φου, 11 

««Ῥετ[εοί, Όε γα, πιεαπίησ οῇ δωρο. ἱ. 28 
Ῥογίοοίίοη, Ιπ νμαί 86Π56 οπ]οίπεά ΡΥ ους Τ,οτά, 

|. 95 
Ῥοτ/[οσί ἴοηςο ο/Γίοπ Ριΐ Γοτ ία Ῥτεφεπί, 1. 426 
Ῥετεοσιίοι, ταἱΙσίοι, Ὀεπεβί5 τεδυ] ης {τοπ 1ΐ, 

µ. 290 
Ῥογδενοταπσς, πα], ἀοοίτῖπο οὔ, ποί ἀεάιοῖρ]α 

ίτοιη οτιρίατο, 1. 99 
Ῥεφομίίο Ἁγτίας ΥοΓ8δίοή ΟΕ {πο ανν Τοείαππεηέ, 

{5 αιίΠοτ(γ, ἰ. οἱ Π. 144. 110. 958.. Οτεά 
π 5αρροτί οῇ ρτοροβθεά ἱπίατρτείαίίοης ΟΡ ραδ- 
5ασος Ιπίμο Ν. Τ., 1. 441. 409: ΠΠ. 144. 110. 419. 
421. 429. 409. 402. 408. 4605. 410. 481. 401. 529. 

: 609. 6601. 
ῬΕΤΕΕ, Φΐ., ΠΟ ΦΙΡΙΘΠΙΠΟΥ οἳ ἀῑσπίίγ οοπ{ειγτεἆ 

προῃπ Πίπι, 1. 48. 18 ---90. 219. Ἐτοβραῦ]ο ἀαίε 
οἳ Πὶ5 νὶδίί ἴο Ἠοπιο, 167. Ὠαίο οῇϐ ο οοπι- 
ΙΠΘΠΟΘΠΙΘΗΙ οἳ Ἠ5 εναησε]ίσα] Ἰαῦοιτς ἵη οοη- 
Ἰαποίίοη νὰ Βί. Ρα], 0. Οὐβετναίίοηβ οἨη 
αν Ἡγογάς, “' Ώοερατί {Τοπ πιο Ο Τιοτἆ, 
240. Ἠοπιατ]ς οἩπ Ἠϊ5δ οοπἀμοί, νΠεήπ ΟΥ 
Τ,οτὰ πναξθηεά πο ἀἱςοῖρ]ες) {εεί, 407. ἜΤίπια 
οἱ 5 (ογσινογεαίΙοπ αί Αποσι Εχεά ὮΥ Ὦ, 
Ἠα]ες, 690. ἨΗίς πα]η]δίτγ ποί ϱη{ἴτεΙγ ἀενοίεά 
ίο πε ανν, Ι. 290. ἸὨαΐο απ Ῥ]ασοςθ οῇ Π8 
πιατίγτάοπι απἀ ΡατίαΙ, 605 

Ρείε», Εἰγί Ερὶδίίε ο, ἀαΐε, ἀθδῖση, απά δίγ]ο ο{ 
τε, Π. ο06 

Ρείεν, Αεεοπᾶά Πρὶςίζε οἱ, Ι{5 ααλεπ{ΙοΙψ φᾳ1ε8- 
{Ἴοπεά ἴπ δατΙγ ἀπιες, 1. ὅδθ. Επ]ΙΥ τεοεϊνεά 
η {πο 5οσοπάἀ οεη(ΗΤΥ, 10. Τί5 ἀαίε απά ἀθείση, 
ἴδ. Βίαίθ οϐ {πε αιεδίοη τεδρεοίίησ {ο ἀἱδ- 
Ριίθἀ ραβεαρε, «Ἡ. ν. Ἰ, δὃ, ὅσ0 
αώ τ6π]αΓκ5 οηὐ {πε Ματάεπίης ος Πῖ5 Ἠεατί, 

Π, 
Εματίκεςς, (Πεῖτ ἀοοίτίπε ταβρεοίῖπσ οα{], 1. 26 

απά τεερεοίῖησ ἰίπο Ἠοεευπτεσοίοη, 206. Τηείτ 
ἰεπεί τεερεοίϊπσ {Πε Ῥαρίίσδπι οὗ ανα, απά 
οοποετηίπσ {πο ριπὶδηπιεηί ταδεγνεᾷ ΓοΥ 5οἰί- 
ΠἹΙΤάθΓετς, ὀ18δ. ἨΗε]ά εμε ἀοοίτῖπε οῇἳ ΛΤοίεπι- 
5γο[οβί5, 9δ4 

Ρ/ΗΓεπιοπ, ΠΕρὶδί[ε ίο, ἀαίθ απ ἀθείση ο{ 18, Π. 901 
1 ρρίαπς, {μὶδί[ε {ο, ἀαίο απἀ ἀεείση οϐ Ιέ, ΠΠ. 

291. Οτὶσίη οΓ {πο ΟματοἩ αί ΡΗΙΠΗΡΡΙ, 10. 
Ῥηί]ο, Πὶ5 {δ5{ΙπιοηΥ τεδρθοί]ησ {16 {θηοίς οῇ {ια 

16υνς ντι τεσατά {ο ο ἀοππϊπίοη ΟΕ {πο αἲγ, 
Ἰε]ά Ὁγ ἀεπποῃς, Πἱ. 2606 

ΡΙγ]αείοετίες, οτἱσῖη απά παίατε οΓ {Ἠειῃ, 1. 112 
Ῥ]αίε5 νο ἆτεαπι, οὐδεγναίίοπ5 οη, Ἱ. 149. 

Υ/Πείμετ Ῥ]]αίε)5 νναςῃίησ ἠἱ5 Παπάς, προῃ ος 
Τ,οτᾷ5 οοπάθπηπαίίοη, Ίνας α {ουδ ος α (1εηΠ- 
{1ο οιδίοπι { 1. Ἱπιροτί ος νο αοίϊίοη, 1. 
ΜΙησ]6ς τ]ο Ὀ]οοά οῇ {1ο (αἱ1]ραπς νν(Ἡ ἐπεῖτ 
βαοτίῇσοθς, 281. Όπ Πῖδ πγοτάς, “μαι 18 
{τυίῃ 13 450 

“ Ῥϊηπασ]ο ” ος ιο Γεπηρ]α, ἀϊπιου]{γ οῇ αβεἰση]ηςσ 
Πιο 8οη56 ο{ {Πε νγοτὰ 8ο τοπἀεταἆ, 1. 16 

Ρἱαΐο, 5αρροδεά αἱ]ηξίοῃ ὈΥ Θέ, Ῥαι] {ο α ρᾳςςησθ 
1ῃ Πἱ5 ννοτ]κς, 1. 11. ἜΤ]ιο ραβεασο Π]]αςίγαίες ὉΥ 
Ὀτ. Πα]ος, 12. Οποίαίον ᾖγοπη Ἠἶπι Π]]αςίγαίἶνα 
οῇ ία ἀοοίάῖπο οἱ νο αἀνθτθο ρτ]ηοἰρἰθς 1Π 
Ώ]8Η, Π. 46 

Βογοπια ος ιο (πΠοβίσ5, οΏδετναίίοιπς6 οἩ 1, 1. 
916. 9899 : 

Ῥ]αρειτ[εοί {εη5ςο Ῥαςεῖνο, ἴπ {ο ΜΙάά]ε οἵ Ώε- 
Ροπεηί «εηςθο, Ι. 266 

Ροί ο{ ππαπῃα, ορβογναίίοη5 οἩ 1έ, ΠΠ, 441 

627 

έέῬοί{εις)’ Εἰθ]ά,7 τεπιαγ]κς οἨ, 1. 141 
Ῥτοίοτίαπα, Ἱππροτί οἳ πο ἵθτπ, 1. 144. ὮἜΤϊο 
«Β4Π16 ΝΕ 1ο Βαυεπιεπί, 1 οἳῃ Χὶκ., 19. 406 

Ρταῖςε, νΥοτ]ά]γ, οἩ {6 Ίονε οἱ 1έ, 1]. ὁδ2 
Ῥταγετ, {λα Τιογᾷ”, τεπιατκ ο Ιΐ, 1. 0. ἜΤ]ο σεη- 

υ1Π6Π685 ΟΓ {με ἀοχο]οσγ ααθδίίοπες, 1 
Ρτεσθρί5, αίΠτπιαίίνε απ πεσαΐἰνθ; {ο Ιαϊΐετ αἲ- 

φο]αία, ἴηθ ΓΟΓΙΠΕΥ βα0]θοί {ο Ηπίαίίοη, ἰ. 3 
Ῥτεοερί5, τα], νοκ Ῥοτ[οτπιεά ὮΥ Ὠϊνίηο 

γἱτίὰθ εχεπιρίεά {οι (πεπῃ, 1. 38 
Ῥτεάοειίπαίίοημ, ἀοοίτίπο ος, Ρα58ασθ5 5αρροδεά {ο 

οοιπίθηαηςσε 1έ, 1. 121. οσο 
Ῥτοφυγίου, τεππατ]κθ οἩ. {ο ἱπροτί ο {πο ἴθτπι, 11. 

291. 96ῇ. 909. 984. 
Ρτεβυγ{ετίαης, {Πθδ]Γ ναί σ]ο55 προπ Τις Ἱ. ν., 

1, 984. 
Ῥτεδεπί Τεηςε, Ῥεου]ῖαγ 159 οῇ 1{ ἀπρετοεῖνεά ΡΥ 

Οοπιπιοηίαίοτς, . 198. δα ο{ νο Ῥτεβεηί {ος 
ιο Είτε, 198 

Ρτϊοςίς, ομ]εί, νεῖτ ο[πσος, Ἱ. Ἱ. ἸἈαπιεά αἶοπσ 
ΝΕ {πο “ βοτίρες, ἵπ ἀεποίπσ ιο 9αΠ]θ- 
ἀτίπα, 10. 

Ῥτοσορίας, Ἠἱ5 {αβίίπιοηΥ τεβερεοίΊῃπσ {ο ἀαΐο απἆ 
Ρἰασε ος έλα ππαγίγτάοπα ο{ Οἱ. Ρείετ, 11. 609 

Ῥτοροτίγ, ατὈἰίτατγ ἀἱδροφαὶ οἱ Ἱέ, απἆετ (πα 
)ουγἰ5δῃ Ἰανν, ποί ροτιη]{{εά {ο α [αίμοτ, ἶ. 288 

«Ῥτορβθογ, ἃ ΠΠΟΓΘ 816 γ/οτᾷ ο, (2 Ρεί. 1. 19.), 
ἤιεςα νγογάς εχρ]αίπες, Πἱ. 22. “ Νοί ο[ρτιναία 
Ἱπίοτρτείαίίοη͵,) 696. Ὠοθβπιίοη οἳ πο ννοτά 
Ῥτορλεει Ὦ} ΒΡ. ΗοτΒΙ6Υ, 10. 

Ῥτορ]θογ, ἵπ ναί 56ῃΏ56 6ΠΙΡΙΟΥΕά ἴπ {ο Ν. Τ., 
Ι, τά. 200. πε σἰι οἳ ΡτορῃΏθεογ 5δοπιθείπηθθ 
Ἱπιρατίεά εΥεΠ {ο Ὀαά πἹεῃ, 99 

6«Ῥτορ]είϊσα]| ο[ῇσος,” ἵπ {ο ρτηϊΙήναο ΟΜατοῃ, 
παίιτο οΓ 1, 1. 158 

Ῥτορμείς, {Ἠ6, Ύνετε απ] ἆομπ, 6θη5ο οἱ {πίς 
ἕνα, Ι. 64. Εχίεπί οἳ πείς Κπον]εᾶσε, 

6 
Ῥτορϊθαίοπ, Βοτϊρίυτα] Ἱπιροτί οῇ {πα ἴθτπι, Π. 

408 
Ετοδεισ]ις, οὈβογγαίίοης οἩ {οπη, 1. 600 
Ῥτιάεηπςσθ απᾶ οἰτοιιπβρθσίίοη, τεππαγκαδ]α ἴθγπις 

1Π Υνυπῖοῇ ίΠεςε γὶτίαθς αγθ τουοπιππεηάεἆ {ο {Πα 
Ἠρηεδίαης απάἆ ϱο]οβείαπς, 1, 281. 

Έβα]τη Ἰχχὶα. ὅ, ΕΙΓΟΠΕΟΙΦ τεπάςτίηςσ ΟΓ {Πῖ5 Υετςα 
1Π {9 Αιίιοτισοά Τταηδ]αίίοηυ, 1. 1960. Ῥεαϊπι 
γιΠ. 6. οἶίεά ΡΥ έα απλο ο {ο Ερϊςί]ο {ο {ια 
Ἠεῦτεννθ; τεππαϊΚ6 οἳ Ιί, 404. Ῥδαϊπι αχ., 
95 αοκποπ]εάσεά ταίετεποθ {ο {πο Μεβείαῃ, 
407. «έ Ῥεα]ιης, απά Ἠγπιῃς, απά ερ]ηίαα]ἱ 6οηςς5,) 
έπεςθ ίεγπης εχρ]αίπες, 284 

Ῥιβ]ϊο νΥοτεΠΙρ, Ἱπιροτίαπος οἱ 1, Π. 400 
Ῥαπίςμπιοπίς, [αίατα, εἰετπα] ἴπ ἀπταίοἨ, 1. 128. 

196. Ὠεεοτιρίοπ οΓ{ίλαπι, 1960 

Β. 

ΒαΠαῦ, οἩ {Πιο ίταθ 56η5ο Οοῇ {πο {6ΓΠ5 «1111, απά 
πόρνη, αρρμεά {ο Ἠετ, 1. 406 

Ἐανεῃς, τοιπαγκαῦ]α Ιηςήποί 1π {Πεπη, 1. 218 
Ἠεο]πίησ, ἰπε ροδίατο οῇ, 1655 αποἰεπί Παπ {(Παὶ 

, οΓαἰ]πσ, 1, 191 
6 Ἠεάθεπιίησ {πο Ώπιπθ,) ὅσο., πιεαπῖησ οῇ {1θ 

Ρῄγαςο, Π. 296 
ἨἘεάεπιρίίοη, απ]νεγεα]1έγ οὗ, 1. 995 ΠΠ. 196 
Ἠεά Ῥεα, ΝΗΥ 5ο οαἱ]εᾶ, Π. 464. 
66 Βεεά εΠαΚκοῃ υίἩ 1ο νπά, Ἱπιροτί οῇ ίππο ϱΧ- 

Ργθβείοη, 1. 69 
Ἠείετσπςος, πιοίποἆ οῇ, απιοησςί {Πε αποιεηίς, Π. 414 
ἨἩοσθησταίίοη, Παίατθ απὰ πθοθβαΙίγ οἳ 1έ, 1. 99. 

Ῥαρίίσπια] τοσθποταίΊοη, 15 παίατο, Π. 959 
Ἠεηί, πιοβί αποϊεηἰ πιοᾷε ος ραγίης 1, 106 
Ἠερεπίαπος, ῥΒοτὶρέιτα] Ἱπαιροτί οἳ, 1. 11. 140 

« Ἐεπενν {ο τεροηίαηςοα., Ηεῦ. νΙ. 6. «ὦθγθπι7 
Ταγ]οτ’5 τεπιατ]ϐ αροῃ (5 Ραβεασε, ]. 422 
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Βεβί, τοςογνεά Γοτ {ἶιε ρεορ]ε ο{ ο, Τΐ5 παίατα, 
Π, 419 

Ἠεριττοεσίίοη, ΠοίΙοπςθ ο{ {ο βαάάἁισοςς απά 
Ῥματίφοςς ταβροοίης 11, 1. 108. απἀ οῇ πε «εν- 
15 Παυρίπς, 109. Οας Τ,οτᾷ5 ατσαπχεπί ἵπ 
Ρτοοί οί {νε Ἡοαδυγγεσίίοη, ἴθ. Ἠεβιυττες[ίοη οϐ 
ἔπε εαἰπίς αἱ πο Οτιοϊβμχίου, 1489. οί. Ραι]”ς 
αγσαπιεπί {τοπ {μα Ἠοδιτγεοίίοηπ οϐ Ομπεί, 
519: Ἡ. 100. Ηῖς νίεννθ οοποετηῖΠσ πε ΡΕΠεΙ- 
αἱ τοδιγγθοίΙοἩ, 0 

ΒείααίίοἩ, Ιαν απἀ ομδίοπη οῇ ο Ζ615 τεδρεεί- 
ης 1έ, 1, 2ῇ 

Ἠίσ]ες, ἆαπσοτ οῇ, 1. 92. Ἠανε πιαάθ ΠΠΟΓΘ ΠΕΠ 
οονοίοιΒ ἴαπ οογθίοιςΠθΘΒΕ Ἠαβδ ππαἆο τίοἩ, 21 

ἨΙά1εγ, Ὀντ, (αἱοοθδίος, ΟΠ {6 παίατε ΟΓ {λε ορε- 
τα(ίοη οΓ {πε Ηο]γ δρίσΙέ, . 540 

Ἠϊσμίαουφηοςς, ἱπιραίαά, ΓεΠπατΚ6 ΟΠ, ΥΙ] ΤΕΓΕΓ- 
εποε {ο Αὐταβατη, Π. 20 

“ Ἠιρῃί παπά, Ιοί ποί γοις, Ιον” νυμαί γοιτ ]αίι 
Ἠαπά ἀοοίᾖ, τοπιαΓ]8 οἨ {Πῖ5 ρτεσορί, 1. 29 

««Βισαί Ἰαπά, εἰίηπρ οἩἳ πε, Ἱπροτί οἳ έλα 
Ἠταφο, 1. 111 

ει, νονο οῇ Ίνιησ αναίετ, ιο ρῄταςο οχρ]αϊπεά 
απά Πλαδίταίας, 1. ὅτὸ 

Ίκοπιαπς, Πρὶφίε {ο πε, ἀαίο απἀ ἀθδίσῃ οἳ Ιΐ, 
Π. ὅ 

Ἠοππαης, Ππηϊίαίῖοη οῇ Οιαῖτ ρτιποῖρ]ο οῇ {ο]θτα- 
Ποη, 1. 908δ. ὙΝαίατο απᾶ οχίεηπί οῇ {Πεῖτ ργϊνί- 
Ίοσε ο/ αρρεα]ίης {ο 0ωβαχ, σῦ2. Τηεὶγ οαβίοᾶγ 
οἳ Ρτΐδοποτς, 15 παίατα, 696 

Βοπιε, Ο]ατοῇ αἲ, βαρροδεά οπἱρίηπ οἱ Πε, 1. δ48: 
Π. ὅ 

Ῥοππα, ΟἨατο] οῇ, 1{8 απννατταπίαθ]ο αφοτἰρίίοπ ος 
ἃ δΙΡΙΕΙΙΠαΟΥ οὗ ἀῑσπ]ίγ {ο {ο Αροβί]ο ΡῬείΐες, 
1. 48. Τ8 ---50. Ῥαβδασο προῃ ννλίο] 1 σγουπά5 
Ώπο Ῥταοί]σθο οἳ οβετίηςσ ΡΙάΥΕΤ6 απά Πηαδςες ΓΟΥ 
1ο ἆθαά, ΙΙ. 98δ 

« Ἠοοί ο Ῥ{ίετποςς,”. έπε ρηταξο οχρ]αϊπεά απά 
Π]αξίταίες, 1, 419 

Ἠοςφο, Μτ., μὶ5 αΌ]ε οκροβϊΊοη οἱ Ηοεῦ. Ισ. 12 ---18, 
Π. 445 

Ἠιαάάσις, ἴιοο α5αά Ὦ}γ ἴο αποϊεπίς γη Ίατρο 
5Πἱρ5 ος Ῥατάεη, 1. ὅ9ὃ 

5. 

ΞαυβαίἩ, οΏαπσθ ο{ 1{ {ο {ιο βγεί ἆάγ οῇ έἶιο ννθοῖς, 
1. 150. Ῥαίγίατολμαὶ θαῦραία, 1. 1605. “ Το 
Ρο οἳ Μα ἰ5 [,οτὰ οῇ πο Βαῦύα(]ι, πιθαπῖησ 
οἳ 18, 1.  Τ]μο 5εοοπά βαῦραίῃ α[ιοτ ἴα 
Πτεί (Τικ νἰ. Τ), βἰσπίβοαίοηπ οϐ {1ο οχ- 
ΡΓθβδίοη, 241. Μου] οἱ ΠΊΘΤΟΥ απά ποοθβεῖίγ 
Ῥετ[ίογπιεά οἩ ιο βαὐθαίι Ὁγ {μα ᾖονν, 980... 
Αποιεμιγ α 4αγ οῇ {οαβίίπσ απά οπίοτίαἰηπηθη{ 
ν( Όχεπι, 255.. Οατ Τιοτὰ ἀε[οπὰς Π5 Ροί- 
(οτηχίησ νγογ]κς ο ΠΊΘΓΟΥ οἨ 1, ὁὔ6. Α ἴγρο οῇ 
Ώιο Ἀεανεπ]γ τεβί, Π, 416. είμαι ΙπςΗ{αίεὰ 
Ῥτίου {ο οἰτοιιησίδίοι 1 1. 9τ0 

Φαογί]οσθ, 86η5ο Ιπ ψηίο[ 1 18 {ο ο απἀετείοοά 
ἵῃπ ο Ν. Τ., Π. 18 

Ῥαάάμοςθ», 0απιρυθ]]ς οχροβἶοη οϐ {εῖτ ἵθῃ- 
οί τορροοίίηπσ {ο Ἠοαβιττοοίίοη, ἰ. 108. 684. 
Ἡ/ηεπος Ῥοτγοννοά, Π. 100 

24]6πα, ΥΥδίΠθτ {ο βαπῃθ α5 «θγιφα]θπι, απάθίθτ- 
πη]πες ὮΥ πο Οοπηπιθηίαίοτς, . 429 

Φα] έ, 115 Ἰο58 ο/ βανοιτ, τθΙηΦΤ]ς5 οἩ, Ἱ. 21. « 8οα- 
βοηθά νι κα] έ,” (0οἱοβείανς 1. 6) 1, 999 

- ον η ι Πτα,” πιεαπίης οῇ ἠἰής οχρΓοβΡΙΟΠ, Ἱ. 

ΡάΠΙΑΓΙίΠΗΡ, α ἀἱδραίοά Ρροῖηί απἹοήρ {ο Ἠαρρίης, 
ΝΠδίθγ {1οΥ ννογο {ο Ὦο τοσατὰθὰ α5 (16π/1168, - 
Ι. 201. Ἐππίγ Ὀοίνεεῃ (ποπ παπά ἴἶνο ᾖ6νν», 
948. Ἠθαβδοηπ αφθίσποᾶ ὮΥ (σπα Γος {οίγ του- 
οΓοποθ {ογ Μουηί (αοτίζΐπα, 919.. Ἱπαροτί οῇ ος 
Ι.οτ4 τοῦι]κα οἱ πο (0ομη ἵν. 99), 900, 

ΙΝΡΕΣ ΤΠ. 

Οοττεοί Ἰάσας οῇ ιο Ν{αςεία]ι”5 οιαταοίετ ρτοῦ- 
αὐἱγ επίοτίαϊπεἁ Ὁγ ἴεπι, 90]. ἜΤϊε νγοτᾷ 
Φαπιαγίίαη ϱΠΙρΙογεά αδ α ἴθτπι ΟΓΤΘ6ΡΤΟΣΟΠΗ, 982 

Φαποίϊ[η, Βοτιρίατα] Ἱπιροτί οἳ ἴπε ἵετπι, Ι. 4327 
Τη ναί 56η5ο {μα απυε]ενίησ Παςῦαπά ος νε 
19 αἱ (1 Οογ. νΗ. 14.) {ο Ὦε βαποίίβεά ὮΥ ἴπε 
Ρε]ενίπσ ρατίπος, ΠΠ. 119 

«6 Βαπάαἱς, ἴακε οβ {1γ, τεπιατκ8 οἩ ἴἼχεςθ Ἰνοτᾷς, 
1. 481 

ΒαΠάΘΙΦΟΠ, Βρ., Πὶ5 οὐθετναίίοηπ5 οη {ο σῖῃς οΓ 
Ῥτονίιάσηςς, 1. 250. Όπ {πε υ]δάοπι οῇ “ ια 
ρεορ]ε οῇ {ής ννοτ]ἀ, 291. Οµ Ῥαι])5 αἀάτεββ 
ίο Εαιίκ, 680. Οπ Ῥοπι. χὶν. ὃ, Π. 82. Ἐε- 
πιατ]ίς οἩὗ {ῖπρς ἴπαί[ετεπί, 94. Όπ πε Ρρονες 
οῇ οοηβοίοπςθ, 90. 150. 192. Ὠϊδοοιτβδες οη 
Ἐοπι. αν. ὅ ἃ 6, 86, δτ. ΌΟἨ με ρί[ς οἳ ἴηθ 
ΑρὶΓίε, 146. Οπ ποσθβδατγ ἀε[επος οῇ «Παταᾶς- 
(ες, 222.. Ὠιδήποίον Ὀείνψεσηῃ {πθ οοπά1οπα] 
παίατε οϐ (ο4”5 ργοπιΐδες απά {ιγεαίεπίπςς, 414. 
Ηὶ5 τοπιαϊτκ5 οπ ἨΗοῦ. χι. 4, 409. Απά οη 
1 Ρεί, Ἱ. 19, 606. Οµπ νο Ὠ]νίπο ογάίπαησθ ος 
Μασϊκίταογ, 609. Οµπ πιϊ]άποβς ο ἴεπιρετ απά 
οοπἀαοῖ, 12. Όπ ἴπεο παίατο οῇ ια Ὠϊνίπο 
ΡΓΟΙΠΙςΘΒ, ὅ31 

Φαπμοάτίπι, οαµξθ οΓ {πο αἶαγπι ΓεΙ{ Ὁγ (πεπῃ το- 
βροοίίπςσ {ε πιίτασ]ες υτουρμί ΡΥ οι Τοτὰ, 
1. ὅ99) 

Απίαπ Γα]]1ῃπσ {Ποπ Ἠδαναπ, Βρ. Ἠγατουτίοπ)ς οὉ- 
βθγνα{ἶοη8 οἩ {μθ ἱπροτί οΓ {με ννογᾷς, 1. 208 

Φσαπάα]ς ἵπ ία Οτο, ἀπίγ οὗ αγοϊάϊπςρ ἴπεπῃ, 
Π. 8 

Φο]ίςπι, παίατθο ο{ {ο οΠεηοεἙ, Π. 989 
ΦΠο]οβε]ά, ΒΓΟΓΘΘΦΟΣ, Πὶ5 εχροβ!οη οὗ Ηεὺ. ἶχ. 
15-18, Ἡ, 449 

ἔ6 βολοο]πιαβίας,) πα Ίμαν Ἱποοτιθοί]γ 5ο εἰγ]εά 
ἵπ {ο ααἰποτιχεά Ὑετδίοη οἱ (αἱ. 1. 24, Ἡ, 
249 

Ἀοουτσῖησ, παίητο ος ία ραπὶεἨπιεηί απποησεί {πα 
Ῥοιπαπβ, 1. 149. 414. οτ1. ἸἈΝαίαταο οΓ 1{ απποηρεί 
έμθ ἆθννς, Π. 218 

Φ011ἱ068, {]αῖγ οῇ1σα, 1. 7. 110 ᾽ 
Ἀοτἰρίατα, {οτι οἱ οἰίϊπς 1, απποπςσ {πε «ευῖς 

ΏοσίοςΒ, 1. 206 
Φοπϊρίατθ, α Ίοο8ο πποάε ο{ Ιπίετργείίης 1έ ο6η- 

φιταος, ΙΙ. 444: : 
Όθα, ννα]κίησ οἩἨ ἴπ6, α Ῥτορετίγ ο{ νε Πεϊη, 

ἐ. 12 
Φοα]ίπα, βσιταῖνο 5οηΠ59 οΓ {16 ααίῖοη, Ἱ, 941 . 
Ὀθοκοτ, Α0Ρ., Π5 οὈβογναίίοηπς οἩ {Πε δἵπ οῇ Ρ]α8- 

ΡΠΕΙΠΩΥ ασαἰηςί {ο Ηο]γ ἀποςί, 1. 61 
«6 ρθο (αοά, Γοτσθ οΓ ἐπῖς οχρτοδείοη, 1. 2ἱ 
«« βεεῖπσ, {6Υ 8εο ποί,” α Ρτογετοίῖα] οχρτθβδίοη, 

1. 109 
Φε][-ἀθοθρίίοη, οὐδετναίίοπς οἩ 16, Π. 919 
Βερίαασ]ηέ, ἀϊδοτεραποίθς Ρείννεεη ἴέ απ λε Ἠε- 

Ότονν, απά {πο Ναυν Το8ί. οοηςἰἀετοας, 1. ΙΤ. 69. 
08. 100. 102. 141. 491, 492. 650: Π. 449. 406. 
[θεά Ὦγ ιο ον οῇ έἶπε Ἰἡ/εδίετη Πἱδρετδίου, 
Ι. 996 

Ῥαρι]ο]τα]. πποπαππθηίς 1π {1 Εαςί, τοπιατ]κϐ οἨ, 
ἱ. 119 

Ὀθτροηί, ἴΠο Όταποῃ, α ἴΨροε οϐ Ολεὶεί ογαοϊΠεᾶ, Ἱ. 
ο. 

«« Βοτναπί ο{ ἀοά,” Ἱπιροτί οΓ ιο οχρτοδδίον, ΠΠ. ὄ. 
6 ΘονοΠΙΥ, (ο, τεππατ]5 οἨη, 1. 206 
ἈοσΠίπα, αἰ]ηδίοη {ο ἰέ 1η ο Ν. Τ., 1. 89. 9990, 

965. 495 
Ό]μθθρ, ἴἶιο {αοί ο (ναίτ, απο]εη{]γ, ρτοσθάἶπσ ἐν 
ο μιά ἱπαρ]ίεά ἵπ 1 ἨΔΙΠθΘ (πρόβατον) Ἱ, 
98 

Ὀμοορ] οἸοίμίησ, Ἱνοτπ Ὦν (ο [αἱ {δας]Πειβ 
4ΊΠΟΠσ {ο Ῥματίδοος, 1. 96 4 

Ἀ]λορ]ιογάς, ἵη ἴἶιο Ἰαςί, Ρτεοθἆθ ἰλαῖγ βουχς, Ἱ. 
959, Απ ἀῑά ϱο ἵπ ο ὙΝεδί, αποϊθη(]γ, {δ. 

9]λονν-Όγοπά, ΝΝΙΥ 5ο ἀεποπιϊπαίθά, Πἱ. 440 

. 



ΜΑΤΤΕΡΗ», 

“« ΆποςῬς, το Όθας, αποϊεπΏγ Ἱπιρ]εά ο πιοβδί 
θεγν]]ο ο/ῇσε, 1. 12 

Βίσης απά ρΙ[ί5 ρτοπιϊςες {ο Ῥε]ίενοτς, 1. 220 
« ίση απἀ νοπάετς”” (Μαΐΐ, κχὶν. 24), νπείπες 

γεαἰ οἵ ργείεπαεα { 1. 190 
ΒΙΠπιθοπ’5 Άμπο Ιλἰπιϊεἱς, γεππατ]κς οἩ ΤΕ, Ἱ. 290 
ΦΙπιοηπ Μασιβ, ἱππροτί οἩ ια ερἰ(λεί αρρ]ϊεά {ο 

Πίτα, 1. 401 
ΦἱΠ απά ἀἱβθαδο, ἴἶα Ιάοας οὔ, σοππθοίεά ΒΡΥ ια 

Ί6ννς, 1. 40 
Βίπ ρειβοπ]βεά ας α ἱγταπί, Π. ὁΤ. 

υηπροε]1εΓ, 1. 2965 . 940 
«« 9ΙΠ απίο ἀεαίι (1 ομπ γ. 160. 1Τ.), οὔδεγνα- 

Ποπς οἡ, Π]. 651 
«6 ΒΙηπποί πο, {οτος οῇ ἠπίς οχρτοβείοη, 1 ὁ) οἵη 

Π1. 9, . 644. 
ΒΙέμπσ, ἴπο Ροδίατο ος, πιοτθ αποϊεπί {Παπ (αί ος 

γεοἰπίαις, 1. 191 
Β]αάς, ΜΓ., Πῖς Ἱπσοπίοιβ εχροβδίἶοη οὗ Ηοῦ. ἰκ. 

15 ---18, . 440 
Ῥ]ανθς, οοπάΙ{1οπ οῇ, Π πιοδί ρατί5 οἳ ειπα απο]επί 

νγοτ]ἀ, Π. 120 
Φύεορ, ἴἶια ἴθτπι Πσιτανε]γ επιρἰογθά {ο ἀεποίε 

ἀθαί]ι, 1. 996 
Βοοϊηίαπς, {Πεῖγ παϊκιπίθτργοίαΊοη οῇ ἆᾖομη 1. 2, 

1. 900. Εεβιιοά ὮΥ 6απιρῦε!] απἀ ΜΙἀά]είου, 
ἴδ. ΒῬίτοπσ ατσππεηί ασα]ηδί {Πδῖγ Υουννς Τ6- 
ερεοίησ νε ΤτιπΙ(γ, 421. "ἜΤ]εϊγ ππδοοηρίγαο- 
{οι οῇϐ πα σοη{εβείοπ οῇ ϱί. Τήοπιας5, 440. 

«Τπεϊγ ἀϊείπσεπαοις ἰτεαίπιεηπί οῇ Αοΐς χνΙ. Ἰ, 
505. "Τ]οαῖτ απεοτιρίατα| τεπάετίησ οῇ Ἠομι, 
γι. 95, . οὐ. Τηεϊιγ Γαμ]ε οὐ]εσοίίοπς {ο {λα 
οτίποάοςκ Ιπίιεγργείαίίοπ οὔ Ἠοπι. Ικ. ὄ, 60. 
Τηεϊχ ατγτοήθοι5 ν]οὺνς οΓ {Πε παίατθ οῇ ια Ε- 
ολατῖςί, 1905. ᾿"Πεϊτ ρ]ο5ς αροηπ «Όο[ο58. 1. 16, 
915. ἸΤ]αῖγ Πετείϊσα] ποίίοης οοπιρ]είεΙΥ οΥΕΓ- 
ἑατπεά ὈΥ {πα ἔνπο βγεί ομαρίεις οῇ ίππο Βρἰκί]α 
ἰο-έπε Ἠορτοαννς, 403 

Βοἰοπιοπ᾿ς Ῥογε]ι, ννμαί, απά ΝΤΥ 5ο οα]]ες, 1. 992 
«6 80π οί ἀοἀ, πιεαπῖηςσ οΓ πο εχρτεβδίοη, 1. 16. 

το 288 
«6 50η οὗ Μαπ,ὖ α Ηί]ο οΓίΠο ΜοβείαΠ. ογἰσίηῃ απά 

παίαταο οἱ {πα αρρε]]αίίοη, Ἱ. 41. 106. ΒΙ6Πορ 
Μιἀἁ]είοπ)5 οὐβδετναίίοης ΟΠ, ὁὅτ. Επιεπάα- 
"οι οἳ να Επρ]ϊ5ι Ὑετδίοη οϐ με {εσί, ο οἶνπ 
χι]. 94, 404 

Φοβίμθπος (1 6ο. 1. 1), οοπ]εοίατος οὗ {ο Όοπι- 
πιεηίαί{οΓ5 τοβρθοίΊπσ Πϊπι, Π. 99, 94 

"Θου], πιαγ Ἠανε ρετοθρίίον γΠεη οί οῇ ια Ὀοάγ, 
Π. 220 

Φοι/{Ἡ, Ὀν., π5 ῥθγπιοι ο ΟἨγ]κέίαπ νναϊομ/[α]ηοςς 
αιοίεἀ, 1. 196. ἨΗΙς αοαίθ τεπατκ οἩ οογείοις- 
ηθβς, 271. Όπ ἴπε ε[ῇεοί οῇ δἵπ ἵπ οαΗβδίησ μΠ- 
Ῥα]1εβ, 2096: 1. 910. Όπ ινα Ἱπιροεδίρί]έν οἳ 
πιαμ”5 πηθηϊίίησ υνί (οα, 296. ΌΟη πε 1πῄι- 
6ησς ο{ Ἠορε απἀ {θατ, ὅδο: ΠΠ. 119. Όπ ἆθ- 
Ἰνθταπος {Γοπι (οππρίπίίοη, ΙΙ. 194. Ὠϊβδοοιγςο 
ου ὁ Οοτ. νηΙ. 12; 201. Επαπιθταίῖοη οΕ ίμα 
ἵναγς οῇ ἀε]ίνεταπος {τοπ ἑαπιρίαίίοη, ὅ9. Όπ 
ἠιο βοτιρίατα] ρῃταρο (1 ὁομη ΠΠ. 1, 2.) “ ριτί- 
Ποί]ι ΠΙπιδα]{,””. 49 

ΑρίΓίί (πνεῦμα), Βϊ]ορ Μιάἀ]είον”» επαπιεγα(ίοῃ 
οἳ (μα πιθαπίησς ο {ο ννοτὰ ἵπ ἴπα Ν. ἢΤ., 
1. δ. «Τη αριτῖ απά ἵπ ταίμ,” να Ῥηταςο ϱχ- 
Ρ]αἰπεά, 900 

Βριτιίααἱ σἱ[ί5, ἰἩαθ παίατε απἀ 15 ο {επι, Π. 
145. 206 

Αρτίηκ]πσ, οοπιραγαά π(Ἡ {πππιογδίοπ, ἵπ 1ο α- 
πηηϊκίταίίοη οῇ {μθ Γἱίε οῇ Βαρίίκπι, 1. 165 

Ῥίαπάϊπα, πα α5ααἱ Ρροδίωτε οῇ {πο 65, ἵπ ΡΙαΥΟΣ, 
1. 90. 299 

Ῥίθρ]εη, ὲ., τειπατ]ς5 οἩ 5 αἀάγοςς {ο {9 ἆᾖδυνς, 
1. 416. Ἠις α]]αδίοπ {ο {θν]5δῃ ἱταάιίοηῃς, 477. 
Αρρατεπί ἀἰδοτεραποίθςῬ ἵη 5 αἀάτεςς ποί]οες, 
πα 418. 450 - 

1 

Τηο οαμς5ο ος 

029 

Φίοίςσς, (]ιεῖτ τε]ὶσίοις {θηοίς, 1. 40 
να” Ώιτονν, ἃ, οὐδειναίίοηθ ΟΠ {16 Ῥηταςο, 1, 

14. 
Φίοπίης, 1{5 πιοάε οἱ Ιπβιοίίοη ἀθίειπιῖπεά Ὁ} {8 
Ταν, 35 ννε]] α5 να οΓΙΠ168 ΓΟΥ ΥΥΗΙΕ] Τέ γνας αρ- 
Ροϊπίεά, 1. 906 

Θίταπσ]θά, νΥΒΥ (ο εαί]ῃσ οῇ απίπια]5 5ο ΚΙ]Ιεά 
πνας [οτρίἀάει ὮΥ {πε 6 ουποῖ] οῇ εταβα]επη, Ἱ. 
σορ 

Φίματί, Ῥτοίαξβος, Ἠΐ5 τοπιατ]θ οἩ {6 ]αν//α]πεςς 
οῇ Ἱηίαπί Βαρίΐκπι, 1. 159. Ηὶς ΄« [Γββ8αγς 7 οἨ 
ΒοιΏθ ν/οτᾷς οῇ Φοπρίατε τε]αίἶνο {ο [α{αγο Ριή- 
δμπιεηπί, 1956. 209. 294. ἨΗὶ ἀεβηιίοῃπ οἱ 
δαεγίίζεσο, 38 ΕΠΙΡΙΟΥΕά ἵπ Ώιε Ναι Γει., Π. 18. 
Ἐεπιατκβ α ἀοιβ]ε ΡραίεγπΙίγ αβδεἰσηπεἆ {ο ΑὐΏΓα- 
Παιῃ, 28. Ηὶς Οοπιπιεηίατγ οἩ ἴπε Ερί5δήε {ο 
Ώπο Ἠοπηαπς βίτοησΙγ τοσοπηπιεπάεᾶ, ὦδ. ΗΙ8 
αὖ]ο εχροδ]ήοη οὔ {Πο 56Ἠ56 οῇ Ποπ. νΠ]. 20, 
δΙ. Ηίςδ πιαδίετΙγ οὐδετναίίοηπ5 οπ {πε ἀαίΐα, 
οπἱρῖπα] Ἰαησααρε, απἀ ΓΠαιίπο ογἱσίπ οἳ (θ 
Ερικί]ο {ο ἴο Ηεῦιενς, ὦ9ὔ. ἨΗὶςδ εχοε]]επί 
ΤΕΠΠΩΤΙΚ6 οἨ {πε οοπιρατΐδοη ο ίπο Ρργθεί- 
ηοοά ος Μοα]ἱομ]ςεάε]ς νι ειαί οὗ ΟΗτίεί, 418. 
Ἠ]β τεπιαγκ6 οη {η Ρῃταςξθ “ {ο θ6αγ δἰπ,” 441. 
Ἠεπιατκ5 οπ Ηεὺ. χι. 59, 40. 401. ΌΟπ {ιο ἀε- 
αἰσπ. οϐ {πα βαοτίῇοςς οὔετεά οἩ {Πο ἆαγ ο{ 
αίοπεπιεηπί 448. "ταςες α Ρρατα]]ε]ίδπι Ὀείνίθεη 
ον απα ΟΠΓΙ5ΠαΠ5, 402 ς 

Φα0]αποίίνα πιοοςᾶ ειηγ:ογεᾶ {ος ία Επίιτο Γπά[- 
σαῇνο, Ι. 116 / 

Φμ]οίᾶς, ἰεπεί οϐ {πο Ῥπατίσεςς τερρεοίῖηςσ {1θ 
Ριπ]δηπιοηί τθβοτνας Γογ 11, 1. 918 

31Η, ἀατομίηςσ οΓ 16, πιεαπ]ησ ος {Π15, 1. 191 
Φηρεγεγοσαί{οη, ἀοοίτῖπε οἩ, σγουπά]εδβδΙΥ Ιη[εττεᾶ 

{τοπ Μαί{. κχν. 9, 1256 
γνίπθ, {Πε Γεεάῖησ οἩ, αποϊεπ{]γ ἀεεπιεά απιοησςί 

Ώιο ν]εςί οπρ]ογπιεηίς, 1. 289 
Ὀνγοτά, πα ἵετ ἀδεά »γηθο]ίσα]1γ οἩ ἵναγ απἀ 

οἶνΙ] οοπππιοίίοη, 1. ὅδ. Όαγ Τιογᾷ αἀνίος {ο 
Πὶς ἀἱδοίρ]εΒβ, {ο Ῥτονιάε α βννογά, αχρ]αϊπεά, 
9ἱ4. τοίίας αοοοιηίΒ ΟΥ νε ἀϊδαῖριες Πανίηπσ 
νο βννοτάς, ο 4 

Ώγοματ, οτἰσίπα]1γ οα]]εά Βγοπεπ; ΝΗΥ α]ίετεά 
ῦγ {μα /α6υνς, . 940 

Φγιπρο]]σα] αοϊοης ργενα]επί 1Π {πε ΘΔΓΙΥ ασος, Ἱ. 
5606 

Φγπασορι6, τ]εί οἳ, παίατο ο{ Π5 οῇ/ῇσε, Ι. 175 
Ὀγτία ((ααἱ. 1. 21), ἀῑδίτιοί 5ο σα]]οά, νετ β]μαίθ, 

Π, 291 

αι 

Ταβετηασ]6β, Γεαςί οῇ, ΡΙγροςθ οῇ οι Γιοτά ἵπ αἰ- 
(εηάῖηςσ Π Ώείογτο 5 ἀθαίμ, Ι. ὀ01. Το ]αςί 
σρραί ἄαι ος, οτἰσίη οἱ 1596 πα αίίοῃ. ο 

Ταἰπιαά, ογἰσίπ απἀ σοηίεηίς οῇ 14. 1. Τὸ 
Το ἰαδίο, ἀθεἀ απΠποΙδηΙΙΥγ ἵῃ {Πε 89Π56 οΓ {ο Λαῦε 

οπρε)Ίεπες οῇ, Π. 429 
Ταγ]ος, Βρ. Σ6γαπιγ, ης Ἱπιροτίαπί ουβεγναί]οη5 ΟΠ 

Ηευ. νΙ. 4, ὅ, 6, Ι. 422 
Τοπηρ]ε, εκρι]δίοη ος {1ο Ῥαγογς απά 5ε]]ετς {Γοπη 

{π6, οἨη {πε ἆαγ α[τεν οι Τ,οτᾷ5 ραῦ]ίο επίτγ 
Ιπίο «ογαβαίεπι, 1. 101. ἈἨεπιατκς οἩ, 204. 
Τοδίίπποπγ οἳ οβερῃας τεερθοίῖπσ {16 π]ασ- 
π]έαάο ο{ {Πο βίοπθς νι πῖο] 1 ννας Ὀ]{, 
208. Ἠευιϊ]άϊπσ οἳ 1{ ὈΥ Ζοτοῦαβοα] απἀ Ηοτοά, 
540 

Τεπιρ]ο 5ογνῖοθ͵, παπποΥ απᾶ ἐπίοπί οΓ 1, ΠΠ. 498 
Γοεπιρίαίίοηπ απά τία], Ὀεπεβίς οϐ, Π. 484. ἜΤ]ο 

παίατο οΓ {Ἴοβ5θ ΦΠΙΟΠ Π]αΥ 6 αξοτὶρεά {ο (αἄσά, 
1δ. 

Τοεπιρίαίοῃ οἱ ο Τ,ογᾶ, τεπηατ]κ5 οἨ, 1. 16. Ῥατ- 
αἱ]ε]ίσπι Ὀείνναεη 1ΐ{ απά (αί οἳ Αάαπι απά 
νο ἵπ Ῥαταάϊςδο, 1. ὮῬιεγοπσοθ Ιπ ἴπο οτἆθε 
οἱ ιο ἰεπιρίαίίοης, ἃ8 γεοοτάεά ὃν Μαίίενν 
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απά Τμίῤκα, 16. 240. Οµπ ἀε]ίνεταποο {οπι 
ἱεπηρίαίίοι, Π. 194 

Τετίπ]]]απ, Πὶς εἰαίεππεηί ο Ίιο ογἆετ οῇ {πε Γοατ 
(.οδΡρεΙ», 1. 154: 

6 Τοεείαιπεηί, ἴε ννοτά διαθήκη ΕΙΓΟΠΘΟΙΒΙΥ 85ο 
τεπάοτος ἵπ Πεὺ. ἰκ. 12, Ἡ. 44ὖ 

Τοεδίπιοπίθς, ο αάϊοια!, ουν] οἰαβδίβοπίίοη οϐ, 
αοσοτᾶῖπς {ο Τσηί{οοί, 1, 214: 

6“ Τ]αί 1 πα]σΏί Ὃο [α1β]11εά,” πιεαπίης οἱ 1118 εςκ- 
ΡΓοΡ5ΙΟΠ, 1. 6 

Τ]ιεορῃγ]αοί, Ἠ18 {ε5ίΙπιοηΥ {ο {Πε ΘαΓΙΥ ἀαΐο ος 
{πε (αοε6ρε] οῇ 9ἱ. Μαΐίμενν, 1. 1. Ηὶςδ οὔβδεγνα- 
Ποπς οἨ όοβή 1. 60, 901. Ῥαταρηταςο οἱ ΡΗΙΙ. 
π. 6, Ἡ. 999. Ἠεπιατς οἩἳ {θ οματασίετ ος 
Ερίπποη]ἀ68, 950. Οὐεετναίϊοπ οῇ Πἱ8, Ρατα]]ε 
{ο α ῥαβδασε ἵπ ΤΠασγάιἀςς, 19. Ἠοεπατ]ς οἨ 
ΗΠευ. νΏ. 1, 406 

ΤΠιοςκαἰοπίαπς, 1γδέ Περὶςε[ρ ἰο, ἀαίο απά ἀθδίσῃ 
οἱ 1, 1. 9ρ4. Οτὶσίπ απᾶ οἰατασίετ οἱ ἴ]α 
οματοῇ, 10. 

Τιοςφαίοπίαπς, Βεεοπᾶ Πρὶςί[ε ο, Τὲς ἀαίε απἀ ἆθ- 
αἶσῃ. Π, 940 

Τ]ειάα», ορϊπίοπς ο{ 6οπιπιεηίαίοτβ τεαβρθοίίησ 
Πίπη, 1. 41ὁ 

ΤἼποππας, Θὲ., οἩ. Ἠἱ5 πγοτγάς «ΜΥ Τ,οτά απἁ πι 
ο,” 1. 440 

Τπουσβίς, εγ!], ἀεβ]ῖησ παίιταο ο{, Ἠε]ά ὮΥ {ια 
Ἠθαί]μεῃ ποτα]]δίς, 1. 26 

Τ]ες, ἶναί πάπ]ῦθχ αποϊεηί]γ επαιρλαίσα], 1. 609 
ΤἨαογάϊάες, αὐταρίπεςς ο{ Πὶ8 5ίγ]ο, 1. 10. Οἵία- 

Ποπ ᾖοπι Είπα, Π]αςίταίνε οἱ Τωακε αχὶν. 11, 
222: απά οϐ Αοίςδ γΙ. 22, 490: απἁ οῇ Αοΐς αν. 
21, ὅδο; απᾶ οἱ Αοΐδ χχὶν. δ. 14, ὅτπ, ὄἼ8. 
τεαί αἰτη]]αγΙγ Ώείνγεεηπ Π]ς 5ίγ]ο απἆ {αί οϐ 
οί. Ῥαι], Π. 4. 90δ. Οεσαδἰοηα]]γ ἀϊΠαςε, 869. 
Ωποίαοπ Π]αείταίνο οὗ 2 Οογ. Ικ. 7Τ. 210. 
Ῥαφκεασε ἴπ ΤΡ. νυν]. Πλαδίαίνο οὗ Ηεὺ. χ. 99, 
24, 40ὔ. Ἠῖς 5ίγΙο τεπηατκαΡΙγ Ρατεπίμείίσα!, 
419 

«ΤΗΥ 8ιπς ϱο {οισίνον {πες, τθπαϊΚ8 οἨη {ἴθςθ 
ννοτᾶς, 1. 46 

«« Ἔϊππε, {α]πεβς ο{, πιεαπίπσ οἳ {Πε εχργεβδίοη, 
1. 159 

ΤπιοίἨγ, ΥΝἩΥ οἰτοιπιοϊδεά Ὦγ Βί. Ῥαι], 1. 690. 
Ηίς ρατεηίαρο, Π, 949 

Τἰπιοί[ιη, Εἰγοέ Πρὶςίἰε {ο, ἀπίο απά ἀθδῖση οἱ ΙΕ, 
Π, 949 
.. Βεεοπά 1γὶςί[ο ο, Ι{5 ἀαίο απά ἀεδίση, 

1, 
Τ]έμες, ταπιοίε απ{]α1{γ οῇ8, αβθοτίεά απά ἆεπιοῃ- 

βἰταίεά Ὁγ Ἀρε]πιαη, Βεἱάθη, απά Ρατκλατεί, . 
429 

ΤΠ ππαπη, 5 τοπιατ]ςϐ ΟΠ {πο πθοθεεΙ{γ απἆ ο0Ἡ- 
ΒεφΙεηποθ οῇ {ο αἀνεπί οῇ {πο ἨΗοΙγ ΒρίτΙε, 1. 
419. Όπ νο Ῥταγετ οῄΠετεὰ Ὦγ οἱ Τιογά Γος 
Πὶ5 ἀῑδοῖρ]ο», 422. Ἠὶς ἀἰδμποίίοῃ Ὀθίννθσι 
ίπα ῥγοερεάΐπσ απά κοεπαϊἰπο, οἳ ΟἨληϊςί, 455. 
Μαἰπίαίης ἐαῖ ο Ἠαπηθς ἠῆορδία[ι παπά Βοπ ο 
έᾳοά ατο ποί ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙΦ, 404. 
ΤΠέ18, αοσοοιπί οϐ Ἠἶπα, 1, ὅδο. ΥΥΗΥ ποί οἵτ- 
οιπιοϊκοᾶ, 201. Ῥ]αϊπ]γ Ἱπνερίεά ὮΥ Βί. Ῥαι] 
ν Πρίδοορα] ααἰ]οτί{γ, 984 

Της, Περὶκ{/ο (0, ἀαῖο απἀ ἀθβίση οΕ 1, Πἱ. 995 
.. ολ, ἅπά {9-ΠΙΟΥΤΟΝΝ, Ἱππροτί ο ἐπί ρηταςο, 

1. 294 “ 
Τοπ105, 1568 {ο νΠπῖο]ι {αγ Ὢνθτο οοσπβΙοπα]]γ 

αρρ]ίεὰ οί] ΡΥ ας απά Ηοαί]οης, 1. 46 
Έοησις, ἀἰΠοι]ίγ απά Ἱππιροτίαπορ ο{ ρονοτηῖπσ 

π, , 495 
Τοησπος, σ]ῇϊ οἱ, 1. 451. Τοησιας ο{ ῄτο, 1). 
“ Ῥοπσαςς, Ιπίετργοίαίίοη ο, παίατο οῇ ία σἰῇ, 

Π, 148 
Τονπ-ε]ατ]ς (Αοίς χὶκ. 6), Ἱπιροτί οὗ {6 ἴθτπα, Ἱ. 

σσῦς 
Τοννπεεπά, Τ]ο Ἐεν. ἄεο., 8 οὐβεγνα{1οηθ Ο0Ἠ 

ΙΝΡΕΧ Ἱ. 

Ώιο Ὀοεέ πιοάο οΓ τεπιονίπς ἀἰβιου]έῖεΒ ἵῃ Βοτὶρ- 
ίωτε, 1. 218. Πὶς Ὀιβδετίαίίοη οἨ {πε παίιτο ο 
Όιε αρ]Γ]ί οῇ ἀῑνιπαίίοη 1πΠ πε Εγίλοπεςς, 608 

Ἑταπςβρυταοπ οὗ ου Τ,οτὰ, οὐβετναίίοης οἩ, Ἱ. 
81. Τίς εῇεοί5 προῃ {πε Αρο5198, ὃ2 

γι {8-ΠιοΠΘΥ (4 ο ἀἰάτασλπαας,)) παίατθ απά 
απιοιηί οῇ πε {αςσ, Ἱ. 84: 

Ἐτιπ{{γ, ἀοοίτίπο οῇ, ατσαππεηίς Ιπ ῬτοοΓ οἱ Τε, Ἱ, 
4215 . 146. 2944 

6 Ἔταπιρεί, ἴποι «Πμα]έ ποί δοαπά α,”’ πιεαπῖπς οΓ 
118 Ιπίετάἰοίίοη, 1. 29. “Αί Πιο Ἰαδί (ταπρ,” 
οχρ]αϊπες, Π. 1Τ1 

ΎΈγρε απἀ Α]]εσοτγ, ἀϊπετεπος Ῥείνγεεπ ἴλεπι, 11, 
49 

Ἐγταηπ8, 5ε/ιοοί ο, οοπ]εοίατεβ οὗ 6οπππιεπία- 
ἴο5 τεδρεοίῖπς 1{, 1. ὅδὁ 

υ. 

Ὀπρε]ίε[ {Πε οοπεεαιεπσθ οΓ αἶπ, 1. 206. ἜΤπε 
οα45θ ΟΓΜΙΠ, Π, 419. Τ]ε ἆαπσετ οἱ 1{, 4156 

« Τ)πἀετρίτάίης {ε 5Π{ρ ” (Αοί5 ακαν!]. 11.), πιεαΠ- 
ἰπσ οΓ {με ρµταςε, 1. ὅ90 

Ὀπιίαπίαης, ἰΠεῖτ στοιηά]εςς ορ]αοίίοηπς {ο ἴπε 
σοπιπεηεςθ ΟΡ 6 ἴννο Βτεί οΠαρίεις ο ὲ, 
Μαίίπεν/)ς (ο8ρε!, 1. 2. Ἠείαίαποῃ οἳ ἐπεῖτ 
ΡεινοΓδίοη οἱ δα. Χχχ. ὅ, ὮΥ Α0ρ. Μαρεε, 40. 
ΤΠεϊς απ{ουπάεά Ιπίετεησθες {ΟΠ Μαίί, κχῖν. 
26, 122. ἜΤπεὶγ Ἡτοης ποίίοης τθδρθοίίησ {πε 
ιοσος, 929. ᾿ἘΤΠεϊγαριςε οΓ {Πε υγοτάς ο (ητὶεί 
(6ομη χὶν. 28.), 414. "ΤΠεϊγ οαµξε ποί 5εγτνεᾷ 
Ὦγ Ερῃθς. Ἱ. 1, Ἡ. 264. ΤΠεϊγ ρετνετείοη οϐ 
{πο 5εη9θ ος 1 πι. Π. ὅ, ὁὔδ. Τηεϊτ ετγοηπθο8 
οοποθρί{ἰοπ8 ΟΕ {πε ΠΙάΠΠΕΓΤ ἴπ Νίο] έπε πηεά]- 
οίἹοπ οἱ Ο]γὶςδί ννας εβεοίεἀ, 406 

τσ, 

γα]οκπαατ, Πῖς οὈβογναίϊοη5 ΟΠ {Π6 εχοε]]επσς ος 
οί, Ρεΐει αἀάτεςεεςῬ τεοοτάεά ἵηπ {θα Αοΐς οϐ 
Ώιε Αροεί]ες 1. 461 

γαίϊσαη Μ., 15 στθαί απ] {γ, 1. 400 
γεἱ] ο{ {με Τεπηρ]ε τεπί αἲ ίπε Οτισιβχίοη, Τε- 

ΠΠαΓΙςς 0η, 1. 141 
γ]ςες, ουξετναίϊοηΏ8β οἨΠ {πο πιοᾶς ἵπ νηῖο] {εγ 

ητο οἰαδδί[ίεα ὮΥ 9. Ῥαυ!, (αἰ. ν. 19 ---οἱ15 Ἡ. 
2σῦ 

Υπο, “ΤΙ νι] ποί Ποποθ[οτίῃ ἀτιπ]ς οὗ ἐπῖς (ιέ 
ο {16, ὅσο., 86Πεθ ο{ {Π5 Ραδδασε ἀϊδοιδεεςά, Ἱ. 
196 

γϊποασαγ πιησ]οά υίἩ σα], αἀπιϊη]κίοτοά {ο ους 
Τ,οτά, τδιπατκς οἩ, 1. 140. ἘϊδοτεραποΥ Ὀείννεεπ 
Μαίέευν απἀ Ματ] τεβρεοίίπρς {π]5 ἰγαηβδασίίοἩ, 
τῤ. 

γπίησα, Ἠ]5 ἀῑδεετίαίίοη οἩ {πο Ῥτοεπιθ οῇ οἱ, 
1 οᾖη)ς (.ο6ρε] γεοοπππιεηᾶεᾶ, {. 929 

««γο]απιο οΕ ἐ1ο Ῥοο]κ,Ὀ ἐπἱς ρηταςα εχρ]αϊπεᾶ, Π]. 
449 

γπἱσαία, ἴμα, ο{ ΗΕ] αα{ποτῖ(γ ννπεπ απευρροσίθἆ 
ΒΥ πο αποϊεπί Γαζίς, 1. 406. ΕΠεοί οῇ Τί προῃ 
πο (τεεκ ἰοχί οῇ ἴωο Ὑγεδίετα απἀ ΑΠίοαΠ 
ΜΑ». 1. 142 

Ἰν. 

Ὑγακοβοε]ά, (ι]σοτέ, Πὶς πηκίταπς]αίίοη οῇ Μαί{η. 
1, 18, οχροςεάἀ Ὁγ Βρ. ΜΙἀά]είο, Ἱ. δ. ἨΒϊκηορ 
Μιά ἀ]δίοπ)5 ταδὴ αρρτονα] οῇ 5 Ιπίετργεία{]ο 
οῇ Αοίςσχ. 11, 501 

Ἰλ/αΙςἩ, Ὀτ,, οαποίαίοπ. Ποπ Ἠΐς Ττανοε]ς ἵπ Τατ- 
ΚΟΥ, Ἱ]]αθίταίῖνο οῇ ια ἰγοαίππθηί οἳ {ο Ἠθαά 
ος πο Βαρίΐςί, 1. τ0 

Ἠ/ατουτίοπ, Βρ., 8 Ἠγροί]θείς υν(Ἡ γοβρεοί {ο 
νο ρτοοίς νλίοἩ ος Τ,οτά οχ]]ρ]ίεὰά οἱ ΠΒ 
Ροναί ονατ παίατα]. απά πιοτα] ον!], 1, 20, 41. 



ΜΑΤΤΕΒΕ. 

Ηϊ5 τεπηατίκς οπ Μα. αχ, ὦ. ἨΗϊβδ οΏβοινα- 
{ἴομ5 οἩ ιο Ιπογθαφο ΟΡ ΙΠΠάΕΙΙΙΥ απά ΠΕΓΕΒΥ 1Π 
επεςε Ἰαίίοτ ἀ4αγ5, 119. Ηὶς Ιπίετργείαίίοη οῇ 
Ό1ο ννοτάς, “ΤΙ ὑε]λε]ά Βαΐαπ [αἱ] {Γοπι Ἰεανεη,) 
9085. Πῖ5 οοττοσίίοη οϐ {πε Ρρορι]αγ π]δοοῇ- 
αἰγιοίίοή ΟΕ ιο Ῥαδφεαρο ἵπ Το χα. 1, 28Ι. 
Ηις σα αἀπιίταίίοη ος ένα νΥ]κάοπι οὗ Εβγρί, 
490. ἹΜαϊπίαϊης ἴλαί (πε αποἰεπί ΡΠΙΙο8ορῃεΓ 
Ἰε]ά ένο ἀοοίῖτίπε οῇ ια απῖίη οἳ ινε (αοἀπεαά, 
540, Ὠϊεοοιγςο ον 1 Οοτ. 1. ὅ0, Π. 989. Ἐε- 
ππαγκ5 οἳ 3. Ρας αἱ]αδίοι (1 Όος. Ιχ. 24), 
{ο ο σοπίςίο οοπἰοδίς, 19]. Ἠοπιατκ5 οἨ 
ένο [,οτά5 34ΡΡΕΓ, ν]εννεὰ ας α /εαςί Ίροπ δαςγῖ- 
Λεε, 190. Ῥαταρηταδο οἳ 1 Όοτ. χα. 1Τ, 10. Όντ 
Ώιο αἀπιικίατο οῇἳ πποταὶ σοοά απἀ ον!], 145. 
Ηϊς αἀνπ]ταῦ]α ἀϊδοοιτ5ο ος 1 Οογ. αν. 11, 1602. 
Οµ ἴἶιο οῄΊσαογ οϐ αμ, Ἱπ[εττεά {οπι {ο Οἱ 
Τεεῖ., 990. ὍΟπ ια οοπίεπαρί νι νν]ο] να 
Αροεί]ες δρθαϊς ο {ἶνα ἀτθαοίῖαπ ΡΠΙΙΟΒΟΡΗΥ, 916. 
Ἐοιπατ] οη {πο Ῥαξεασο ααοίθεά ΡΥ Βέ. Ῥαυ] 
ἔτοπι Ερϊπιεπίάος, 98δῦ. Οὐβοτναίίοπ5 οπ ἴιθ 
παίμτο απᾶ εΠιοαοΥ οϐ (ε Αίοπεπιεηί, 4060. 
Ἐοπιατ]κς οἩ ἴα παίατο οῇἳ Ολμτδαη οΠαΠίγ, 
516. 618. ἨΗΙ8 αἀπι]ταῦ]ο εχρος!(ίοη οῇ 2 Ροαί. Ἱ. 
Ὁ ---Τ, 092 

Ἠ/αςμίησ οἱ {πε Γεοί, οὈβετναίίοης οἨ {9 ουξίοπη, 
1. 401 

«Ύγαγ, νε, να Ολτὶίίαπ τε]σίοη αποϊεΠ!]Υ 8ο 
ἀαποπιϊπαίες, 1. 499. ὅτ8 

Ἠοάἁῖης σαγππεηέ, οὈβεγναίίοπ8 οἩη, Ἱ. 107 
ον, Ὀν., Πὶς οὐβδετναί]οη5 οπ, 091. 1. 16, 1. 919 
έ6 ΥΨοκεά,”” ρτοβαῦ]ε ἀθτιναίίοπ οῇ έε γνοτὰ, Π. 

901 
ιά ουν ποσά, τἰτίποις, Πε]ά ἵπ στεαί Ἠοποιί απποησ 

εις /θ6ννς, 1. 206 
Ὦίπα, ἵῃπ {Ἡθ ῬαδοΠα] {δαςί, πιῖχθοά ση υναίοτ, 

1. 122. πο ἵπ {πο Εαδί ταά, ἴρ. ὙΝΙπο απἀ 
οἱ] οπιρ]ογεά {π Ραἱεείίπε Γογ {θε οἰεαηδίηρ απἀ 
Ἰδα]ίησ ο{ ννουπάς, 210 

«εγγΊδ]οπι οἳ ἀοά, 6,” (ΤωαΚε χἰ. 49.) ΡΥ ΠπιαηΥ 
Ἱπ{οτγρτείεά ο) Οητὶςί, 1. 216 

Ἰ/ικάοιη οϐ {ο Ῥοορ]ο οἱ ἐς πνοτ]ά ««ἴπ (πεῖτ 
σεπεγα{1οπ,” 1. 291 
ἡλΠομοτα[,”. Ἱπιροτί οὗ ἴ1α ἴθγπι 6ΤΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ 
8ο τοπάφταά (ἀα]. ν. 20, 11. 2050, 206 

691 

Ἰλοπιθῃ, ρα]ίο ἀπίΙας ἀἰδο]ατσοά Ὦ} {Ίνοπι ἵπ ἐς 
Εν] ήνο Οτο, 1. 90. Ἐπ]οιπθά ἴο Ἰανθ 
Ώνεϊγ Πεπάς οονοτεᾷ ἵπ ραῦ]ίο ννογδΗίρ, στουπὰ 
οῇ ο ρτεεορί, 1939. «θτοπιε” οὐβετναίίοη, 
{μαί αἲ] Πετερίος Ὀοσῖῃ ννΙίΏ Ίχεπι, 918 

“Ύψος υπηίο γοι,” (1µα]κα νἰ. 25.) εἶχε ἱπροτί οῇ εί 
ΘΧΡΙΘΡΒΡΙΟΠ ἀεείαγαίίυε, ποί πιργεοαίίνο, Ἱ. 3950 

Ἠοτά οἳ ἀοά, ἴἶνα οοτταρίίοη ος ἴί α]]αάθὰ {ο, 2 
Οοτ. Π. 11, οχρ]αϊησαά, ΙΙ. 1856 

«Ὑγοτά ο ἐτα(]ι, πἰρ]Υ ἀῑνίάϊπςσ ιε, πιεαηῖηςσ 
ο) μς, . 916, 90 

Ὑ/οτςς, οπιἱςείοπ ο{ ἀῑου]ί οπο5, ΟγῖέσαΙ οαποη 
τοβρεςίίηᾳ, 1. 3δ9 , 

ἔ Ὑψοτὰ ος γν]κάοπι, πε, (1 Όοτ. χἰῖ, 8.) παίατθ 
οΓ {6 σί[ε, Πἱ. 141 

ὙΜοτ]ά, να νν]ο]ε,”. ρτοραῦ]α Ἱπιροτί οϐ {6 
ἴετΠ]ς 5ο τεπάθγας 1π Τμα]κα . 1, 1. 999, «ουδ 
πιοάς ο οοπιραΊης Τίς ἀμταίίοη, 1. 194 

«Ὑψοτ]ιά {ο οοππς, {π6,” πιεαπίπς ΟΓ {1θ ΘχΡΓΘ6- 
βἴοη 1, 404 

9 

Χαπορμοπ, α Ππο τεπιατ]ς οἱ Πΐ5 οη ἀεθετνοά οοΙΠ- 
πιοηάαίίοἩ, Π. 19 

., 

«6 Χεα, γεα,” (2 Όοτ. 1. 17.) ἱππροτί οῇ {πο 6σΡΙ68- 
8ΙΟΠ, 11. 181 , 

Ζ. 

Ἄποεησις, ποί α (Ἴεηίῇς, ἄ8 6αρροθθἀ ΡΥ 8οΠ1Θ 
(6οπιπιθπία{οί», 1. 909 

Ζαοματίας, 5οη οϐ Βατασλίας, ορἰπίοπς ο{ Οοπι- 
ο ο τεδρεοίΊπρ {1ο Ῥθί5οη 8ο οα]]θά, 1, 

Ζαολατῖας, αΐμεγ οῇ 1οἨπ {1ο Βαρῆςί, ποί (1 
ΗΙσῆ ΕΒτὶεεί, Ἱ. 225. Θιρροβεᾷ παίιτο ΟΡ 8 
ΡΓαΥ6Τ ἵη {πο Γεππρ]ο, 224. ἹΜατκεά ἀϊβετεποθ 
Ῥείννεσεη Ἠΐ οοπάποί απά {λαί οἱ ΑΡταῄαπα, 296, 
Ἠι ἨΗγπιη οχκρτθβςεά Ίπ {ο Ίαησαασε νγμὶο] 
ἴπε Ρτορ]θίς Ἠανο επιρ]ογεά ἵπ ἀθεοτίθίηρ ἴθ 
Ώπιεβ οΓ {Ίο Μαρία, 990 
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