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ΡΠΗΕΕΑΟΕΒΕ) 

Έος ΠΊοΤθ μαπ ἃ οδηὔΙΣΥ, 5ἵηοῬ ἴλο παπηθ ΄ΘΥηΠορίίο (οβροίβ’ πας Πταῦ 

αρρ]θά {ο ουν Πτεδύ ἐμτοο (Ἀοβροί5, Ῥοσαιδο οἱ ὑλπαῖγ ορβοινοά 5Ιπηϊ]ατΙϐγ ἵη οοη{θηῦ 

αηΏᾶ βἰταούττα, {πε {αδ]ς οἳ αδοετίαΙπῖης {πο πιιὔιια] το]αίῖοης5 οἳ ύπαςο {ητος Ῥοοἷς 

θηΏά {λπείτ 6οατοθς Πας οησασαθά πο αἰϊοηίίοη οἱ Ναπ ΤΓοδίαπιοηύ βοποίατ. Τηθ 

Ι16ύ οἳ {Ποξε πο Πανο οοπίτιριίαᾶ {ο ἴπο βο]ιήίοη οἱ έπο ρτοβί]επα ἵ5 8 Ίοησ οηθ 

Πησ]αάϊηπς, απποης οἴμοις, (ατίθβραοΠ, Ἠμομποτη, ΦοΠ]δίοτωβοΏοτ, (α6βείοτ, Ἰ]]κα, 

Ῥαυιτ, Ἠι]σεπ[ε]ᾶά, Ἰλεϊςσεο, Ηο]ίσπιαπη, Ηο]είεη, Ῥ]θεις, /αιςς, Ἀσγετ, /επάζ, 

ἨεΙμαιδεη, {]σ[ατ, Ἰλογπ]ςα, Βρϊίία, απά Ἡατηβοῖς ἵη (ΘΓΠΙΔΠΥ, Απά ΑΠιοηΏς 

Επο]]ςΗ νυτῖίους, Όχθη, Μ αγ, Ἰοςίοοίῦ, Ώτιος, Ί/οοάς, Βαάματῃ, ΑΡΡροῦῦ, βαίπιοἩ, 

ἨτισΏί, Παν]κίης, Βίαπίοῦ, ΒΑΠάΒΥ, απά Ῥίἰτοσίογ. Όπο τορυ]έ οἱ {ιο ]αροτς οἱ 

ἴΏθδο πηεη 15 ὑπαῦ {πο αΙθ5ίΙοη 15 ΠΟ ΊἸοῃσ6γ 9ης ἹΠΙοὮ ϱΟΠΟΘΙΠΡ5 {πο ἰθομηῖσα] 

βοιοίατ οηΙΥ Ῥαΐῦ ἀθπιαπάς Πο οοηριάθταθῖοη οἳ αἱ] νο α5ΡΏΙΤΟ ὓο ΔΏΥ ΠΙΘΑΡΙΤΘ Οἱ 

Ππάθρεπάεηοθ η {λμαῖτ Ἰιάσπηθηῦ οἱ ἴΠο να]αο οἵ ἴπο (ποβρεί.. Ὑαϊαιο ἶ5 πού 

Ἰηπάεεά αἀεἰετπι]ηθά ὮΥ οτἱσῖη, Ὀιό υπο ἴπνο πιαζύοι5 αἴθ 5ο ΙπΙπιαύαΙγ το]αίεά λαί 

οηθ οαηηοῦ ἀείοιπιῖηπο {Πο {οτπθτ πού αΏ Ιπίθ]]Ισοηύ ]αάσπισηύ οἩη {1ο Ια0ΐ6τ. 

Ῥοτ {116 τεασβῖηςσ οἳ 5ιοὮ α Ἱπάσπιεηύ αη ΙΠΙ5ρ6ηΡδαΡΙ6 Ιηδίγαπηεηῦ 15 4Ώ ΑΙΓΤΑΏΡΕ- 

πιεηῦ οἱ {Πε (ποβρο]5 ἵπ ρατα]]6]Ισπι γ/πΙοῇ τηα]ος Ροββῖρἰθ αη αοοιταίθ οΟΠΙΡΒΓΙΣΟΠ 

οἳ 0Παῖτ ἰοχί, βεηίοηςο ὮΥ 5οηίθηςθ, ΡΏταδο ὮΥ Ῥῃταδθ, γ'οτά ὮΥ ποτα. 

Οοπν]ποθᾶ ΡΥ οχροτίοποθ {λαῦ ποπο οἳ {Πο ποτ] ργθρατθοά απᾶά ραρ]Ηβμθά Του 

ἴΠ]5 Ριτροςθ {]1γ πιεί {πο πεοεβεϊ(]θος οἱ {Ποθ σ856, 6 Ὀδσαη 50116 Ύ68Ι5 45ο [πα 

ῥτεραταθίοη οἳ α, ποσ]ς πΙο]ι «Ποι]ά πποτθ ροτ[θοῦΙγ 5οἴνο ἴμο ποοᾶς οἱ {Πο 5ὐαάεηζ. 

Τπο πιαῖη πες {οΥ 5Ι6Ώ α. Ἱγοτ]ς Ίγετε ]αϊά ἀοπύΏ ἵη 4η 65δαυ ραρΙςμεα ἵω 19041 

Πανίης ἵη πι]ηςά {Π6 πΙάσηϊης Ιη{οτοςί 1η {πο 5αρ]αεοῦ ο {πο ρατῦ οἳ πυαάςεηίς τΏο 

ᾳο πού τοαᾶά (τοεῖς, απά ἀἰδοονετίης {Παῦ πο πιαίη 1005 οαη 6 οχηΙρ]ιθά ενοη 

Ἱη πε Επσ]ς]Ὦ εχύ, πο τεοεηϐ]γ ραρΗβδῃεά υπ ϱµατίες Βοτῖρπετ5 Φοης οἵ 

1966 Βιιτίοη, Φοπιε Βγιποίρίες οἱ Ιἱεγατη Ο6γηἱοίδηι ατιᾶ Τ)ιοίτ Αργιἰοαίῖοπι {ο ἰ]ιε υπορίϊο 

Ρτοῦϊίεπι, ΟΠῖσαρο, 1904; οἵ. αἱδο Βωτίοηυ, '"Βοπιθ Ῥμαςος οἳ ἴπο Ὀγπορίϊο Ῥτοβίοαπα”’ ἵη «ζομγπιαὶ 

οἱ ΕΒιθίῖσαίι Ιίεταίωτε, Νοἱ. ΧΧΧΙ, Ῥατί 11, 1912. 

ν 



ΡΕΕΡΑςΕ 

Ναν Ὑοτ]ς, Α Παγπιοπῃ! οἱ ἰ]ιο (»πιορίῖο «οερεῖς /ογ Ηἰςίοτιεαϊ| απ Οτίμοαί έν. 

Ἐκοερῦ {ου 105 15ο οἳ {πο (Τοαο]ς ἰοχύ ἵη ρ]αοθ οἵ πο Ἐησ]ίδΗ, υμο ρτοδοπῦ πποτῖς 15 

η πηθηΏοά απά οχοοιίοη 5 ὈείαπθΙα]ΙΥ ιάδηίῖοα] πηίΏ παῦ. 

Α5 πο Ριτρος5θ οἳ 5 Ῥου]ς ἶ5 ποῦ Ὠαγπιοπίζα{Ιοη ΟΥ Πο ἄἴδοονοατγ ἴτοπι γα 

παττα(νος οἳ α Πϊδίοτιοα] οτἆετ οἳ ενεηῦς, Ῥιῦ {ωο οχΏϊρῖῦ οἳ πο {αοῦ5 τοδρεοίης 

ἴπο ρατα]]ο]Ιδπα οἵ {πο (Ἀοδρείς α5 (Που 5ἰαπᾶ, πο Ὠανο Ιη σθηστα] τοίβίηεά 68ο] οἵ 

ἴΠο {ητεο (Ἀοβρείς ἵηπ 195 ούΏ οτάστ. Τηο οηΙγ οχοθρίϊοης5 0ο 0Πῖ5 δἰαζοπιεηύ ατθ 

ἴπαί Πο πιαίοτ]α] οἳ Μαῦῦ. οΏαρς. 5-11, ἵη πυπῖο Μαίπαυν Πας Γοἱ]ογγθά απ οτάθι 

οἳ Π5 οἵΏ, πο Ώανο αΓγαησθά 1π ἴ]πο ογάθι οἳ ο οίποτ οναησε]δίς, απά {λαί 

Ίπ]κα 8:19-21, πΠῖοη ὑποιρΏ οἰοβαΙΥ ρατα]θὶ {ο Ματς 9:19-26 ἵδ ρίασεά Ὦγ 

Ί]α αξίθγ ἴ]λο Ῥαταρίος ὈΥ ἴμο Όδα Ιηξίεαά οἱ Ῥοε[οταο {ματ ας ἵη Μπατίς, πο Ώαγε 

ρίασοεᾶ ἵη Ματ]ς5 ροβίθίοη. 

ΊΜαε Ἠανοα Τοιπά πα Ἱπίτιοαίο ἀοοπππεηζατυ το]αοπςΠῖρς οἱ ο Βγυπορίο 

(.ορροῖς στοαί]γ οἰατιποά ὮΥ τηα]ῖης α 5Ώατρ ἀἰδιποῦοη Ῥδύγεεη (1) ρατα]]αι 

Β6ΟίΊΟΠ5, απα (2) ρατα]]οὶ τηαίθτία] ἵη ποηπ-ρατα]]οὶ 5οοῦοης. Ῥατα]]α] 5οοῦίοης 

819 5οοὔΙοης πΥΠΙοΏ ὮΥ Ρροβίοη απά οοπίθηῦ ΟΥ ὮΥ οοπίθηῦ οΠΙΥ αἴθ 5ΠούΏ {ο Ῥα 

5 5οοίῖοΏης Ὀαδα]1γ Ιάδηζ]οα]-- παττανος οἳ {Πο 6απιθ ουαηῦ, ΟΥ ἀἴδοοιτδος ἆθα]ίης 

πη(Ώ ἴΏο βαπηθ 5ιΏ]θοῦ ἵη οἱοβεῖΥ ρατα]]οὶ Ιαησιασθο. ΤΏ6υ πια ἆῑ[ειτ στθαῦ]γ 1η 

εχύεηύ ὮΥ τ6ᾶδοηπ οἳ οηπς οναησο]ςίς Ιπο]ιαάίησ πιαἰετία] πυΠΙοη απούἸπογ οπηῖζς. 

Ῥατα]]εὶ ρᾶξεασας ἵπ ποη-ρατα]]6ὶ 5οοδῖοηΒ 4ἴθ ῥρᾶςξασας ΠΙΟ, ἰποισ] οίαπαϊῖης 

Ίη βεοοης ποῦ Ῥαδα]γ Ιάδηίῖσα], οἱοβθ]γ τοβεπιρίθ 68ο οἴματ Ιω ἰΠοισβί οΥ 

Ιβησιασθο. ΤΠΙ5 ΒΠαγπιοπῃ Ῥίασοός 1η ρατα]]θΙδπι ποῦ οΏΙΥ πο γυηο]ο οἳ υπε πο 

ΟΥ ΠΠΟΤΘ ρατα]]θἰ 5οοῖοης Ῥαΐ αἱδο αἲἱ ρατα]]οὶ πιαῦστια] ἵη ποη-ραΑ]]6ἱ 5οοίῖοης. 

Τπο Ἱαζίοι ἵ5 Ρτϊηίθά ἵῃ απια]]οτ {Ύρο απᾶ 5οπιθίπιθς [ου Ρργαοίίοα] οοπνεηῖθηςθ 

αἲ ἴ]ιο Ῥούίοπι οἳ {πο ραρο. 

ΤΠο9 Ῥουίς 15 ὑπεταίοτο πού οοηβίτιοίαᾶ ἵπ πο Ιπίοτοξυ Οἱ ΑΏΥ ἰπθοτΥ. Χο 

Ῥν ουσ εἰιιάγ οἳ ἴπο [αοῦς, πΏ]οὮ ὨΒ5 οχοπάθά ποῖἵ 0ΠτοιισΏ ΤΩΔΠΥ Υ6α15, πθ Ἠανα 

6ΟΠ16 {ο Πο]ά ορταῖη ἀθβηῖζθο ορϊηῖοης πμ τοσατά {ο ἴμο τοἰα ος οἱ ἴπο Βγπορίϊο 

(«οβρεῖς {ο οηθ αποίμοετ απά ἐλαίτ ΠίθΓαΥ 5οιτοθ5, αηΏα ν/θ ]αάσο 10 ποῦ ἀπρτοΠίαΡ]θ 

{ο δἰαΐο Ῥτίιοῇβγ {πο ἴπθοτυ πΠΙοἩὮ πο [8ου 566Πι {ο 5 ἰο ἀεπιαης---α ΌΠδοτΥ 

πΠΙΟὮ Ὑθ 8Τθ ΠΠΟΤΘ απά Π1οτθ οοηνῖποθᾶ Γυτηῖξηθς {πα οἶιαο ἴο {μα οοπιρῃοαύες 

Ρτοβ]θΠη. 

1 Ῥυτίοηή, Ρτίποϊρίες οἱ Ιίεγατι 6τιοῖςσπι, ϱρ. 54 Τ. 

να 



ΡΕΗΕΓΑ(ΕΡ 

1. Οµτ Θεοοπᾶ (οβρο], οἵ α ἆοοιπιθηῦ ἵπ Ίαγσο ρατὺ Ιάθηίίοα] πηθὮ 16, πας 

εππρ]ογθά α5 α 5οπτος ὮΥ Ῥούῦι ουν Εϊτδί απά Τηϊτά (ποβροῖ. 

2. ΜαἰίΠαυ απ Τμ]κθ αδο Ῥοββεβδεά ἵη ΟΟΠΙΠΙΟΠ α ἆοοιπιοπύ οοπ{αίηίηρ 

ει ρείαη{1β]1γ πο ποή-ΜατκαΠ πιαίετία] πού Τουπά ἵπ 11ο ὃ:1---θ: 60, νἰπ., 1μα]κα 

8:7-18, 29-95; 4:2-50; δ:1-11; ϐ6:20--8:5. Έοιτ οοπναπθησθ, ἵὸ ΠιαΥ ὃ6 

οα]]εά (. 

ὃ. ΜαἰίΠοιν απά Τα ροββθβ5ε α ὑμ]τά ἀοοιπιεπό οοπβἰεῖησ βαρείαπ/θϊθ]]γ 

οἳ {πα ποπ-Ματίκαη πιαἰετία] ποὺ {ουμπα ἵη Τμαίο 9:561---19:25, νἰσ., Τπι]κε 9:51--- 

18:14 απά 19:1-25, ἴτοπι πο] Μαὐίμενη ται αροαί οπο-Πα][; οἱ {Πί5 Ροτίῖοη 

οἱ Τμαίο ἵ5 1156] οοπιροβίζθ, οοηβίςῖηρ οἱ πο ἀοοιπιθηίς, οΏς οἱ γ/η]οὮ Μαζί]ιαν; 

Ροββθβςθά, Ὀαΐ Ὀούῦμ οἳ πΠΙοὮ Ίγθίθ Ιη 0πθ παπάς οἳ Ίμ1κα, ρτοραβ!]γ αἰγομάγ οοπιρίηθᾶ 

πιο οπθ. ΤΠ9 ΡοΓῦοη πγηΙοὮ Ίνας αθθά ὮΥ Τακο οΠ]γ, απἆ Ρροτηαρ5 πού ἵη {πα 

παηᾶς οἱ Μαὐίπαιν, π]αΥ Ὀε οα]]εα ΡΙ; πο τοπιαϊπάθτ Ῥπι; οὐ ἴ]πο γοἰο ἀοοιπιθηῦ Ρ. 

4. Μαιυπθυν αἱδο Ῥοβδεδδδά α ἀοοιπιθηύ ποῦ ἵπ πο Παπάς οἱ 11. ᾖ1ί 

ἰπο]αάεά αροιό οπς Ὠιπάτθά απά ΒΕΏΥ νειςες οἱ εαγίηρς οἳ Ζθ515, πον; βοαἰ{οτοά 

ὑμτοισΏ ο[αρίετς ὅ-25 οἳ Μαἴίῃενν. 

5. Βεβιάθς {1656 ΠἹα]οΥ 8Ο1ΙΟΘ5, (Ώετο πἹετε, ΙπάοιβίεαΙγ, 8ενοΓαἱ οἴμοατ 

6ουγοε5 οἳ Μαἰίπεη απά Τα, οταΙ οἳ Ἡτισύεη, εαοΏ Πανίης Πῖ5 οἵη; {Ἠπς, ϱ.ς., 

11ο πας ]5 ΙπίαπΟΥ πατταίῖἶνε απᾶ α δρεοία] παττα(ἶνο οἵ {Πο ραβδίοΏ απά ΤΕΞΙΙΤΤΕΟ- 

οη αύοτυ; Μαίύμαειν Πα Ὠὶ5 1ΠΙΑΠΟΥ 5ΌοτΥ απἆά α 8οιτοθ ΟΙ 58ΟΗΠ0ΘΕ οἱ ταίῃες 

]αῦς οτΙρῖη απά Ῥρετίαϊηῖης 0ο {πο ρα Ώ]ο παϊπϊςίτγ απ {ο {πο ραββίοη ΠΙ5ίοτγ. 

Τε {εσύ οἳ {πο (.οβρείδ επιρἰογθά ἵη {Πῖ5 Ῥοοί ἵ5 {Παῦ οἳ Ἰδξίοοῦῦ απά Ἠοτί, 

ἴπα οτιάσα] «κοε]επορ οἳ πΠῖοΏ 16 ποπ, {Πὶτύγ-ηίηρ γεατς αζατ 105 ρι]σαίίοη, 

ΠΟΤΟ ΗτπηΙγ αξιαρΗ5ιεά {παπ 6ν6τ, απά 15 ποπ ΏθΓθΘ ΠΠΟΤΘ βΙση]Ποαπύ ἵπαη 1Π {πα 

οοπηρατίδοη οἳ {πο (ποβρεῖ. Το 5ο οἵ {Πΐ5 {εχύ πΙζΏ 1ΐ5 πιατσίηα] τοράίησς Ώας 

πιαςᾶς 16 Ῥοββῖρ]θ {ος 45 0ο Ἠπιῦ ουσ αἀάϊῖοπς {ο ἴῑι Ἰαζΐετ [οΥ {πο πιοδῦ ρατύ ύᾳα 

ἴποςο νατιαηύ τεαᾶίησς π/ΏΙσΒ Π]αβἰταίε {πο ε[ῆεοῦ οἵ Παγπιοπ]ςίῖο οοιταρ{ίοη Ὀθαγίης 

ἀϊτεοῦ]γ οη {6 βυπορίϊο ρτοβ]απα. 

Ῥεγπηϊβεῖοη οἳ πο ραρΗβῃετς, ΜαοΜΗ]άηΠ απά Οοπιραηγ, 1/14., Τιοπάση, {ο 

πια] Ίςδο οἱ λμῖς ἰοχῦ ἵ5 Ποτοπ]ίη σταἰο[υ]]γ αοἰκηοπ]εάρες. 

Το Ρτεριάεπί ἁαάδοη απά πο Ὀπινειειγ οἱ ΟΠίοασο πο ἀεεῖτο {ο 6ΧΡΤΟΞ5 

οι ἄθερ αρρτεοϊαοη οἱ {]πεῖίτ οο-ορεταβίοὮη ἵπ ἴἶπο ραρΠσαθίοη οἳ {Πῖδ νο]ατῃθ. 

Ἠιποιῦ ἴπο οαοδιάν πΠΙοἩΏ {πο Ὀπίινετβιῦυ, οἩη ο τοοοπιπιοπάα{ίοη οἳ {ια 

ναι 



ΕΒΗΕΕΑςΕΡ 

Ῥτοριάσηῦ, σγαπίθᾶά πζἩ ηο οχροοίαίοη οἳ ταϊπριτβαιηθη{, ον ποτ πιαδύ 5ὔ1]] 

Ἠανο τοπηαίηθᾶά ἵη πιαπαβοπρύ. ΌΟατ Ὠοατγ (Παπκς ατα ἆαε ο Μις Ἠτιάα]]ο 

ΝοαπΏοιροι, Μτςδ. Μαβροα Ο. Τιοο, Ντ. Παπ Ἡ. ἨΠοτάπιαἨ, ἸΜτ5δ. ΕΠπαβοῦ 

Μαάοτ, απά Μτς. {οβρίο Ὀιπίθη {οΏΏηδοἨ, Πο πι αΏ Ιπύετοςί, 5ΙΚΙ1, αηΏαᾶ οΏθοί- 

{αἱηοςδς απεαια]οά Ιηπ οιΓ εχροΓίοΠοθ, Ώανθ «ο-ορεταίεά πΙίΏ 5 {ο πια]κα {πο 

Ῥουῖς ἰγρορταρβ]σα]1γ οοτταοῦ. 

Ἐπνεβτ Ὀειττ Βτῆβτον 

ΈΡάΑΕ ΖοΗκδον (400ΡΒΡΒΕΡ 
[ἹνπτνεββιπΥγ ΟΕ ΟΠισβαο 

Ααριιξί 1, 1920 

νΠι 



ΑΝΑΙΧΤΙΟΔΙ ΟύΤΙΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΘΥΝΟΡΤΙΟ αΟΡΘΡΗΕΙΡ 

ΡΑΗΤΊΙ 

ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ ΥΟῦΌΤΗ ΟΕ ΤΕΡΌΏΡ 

ῬλΠπΑΙΙ ΕΙ, ΜΑΤΗΕΠΙΑΙ ΙΝ Μον- ῬΈλΠΑΙΙΕΙ, ΘΕΟΤΙΟΝΑΒ αλ σπι ποσα 

Ώπῃστιον Τ1τ1ΒΒ ο κα ώς σα τς Ρ 

Μασυ | Ματς | Ίμκο Μας | Ματς Τ/1]ςο 

1. Τμα]εο)ς Ῥτοίαος 1:1-4 1 
2. ΤΠο ἄεπεαΙορν (Μ90 1:1-1π 9:28--84 ] 

3. Τῃο ΒΙτίῃ οἳ {ον Ῥτοπιϊβοά 1:5-25 4 
4. ΤΠε Αππιποϊαβίοη {ο Ματν 1:26-58 |1: 180, 20ο, 4 

2]α 

δ. Τε Αππηιηοϊαῖοη {0 ἆοβερα ᾖ|1:18-.45 πο ο 5 
ον, 4. 1: 

οᾳ οὐ: 

Τα, 210 

6. Μαιν’ ἱβΒΙί ο ΕΙΙπαβεί 1:39- 56 6 
7. Τ1ο Βϊτί]π οἱ ζοχπ υπο Βαρίξί 1:51-80 7 
8. Τπε Βϊτίμ οἱ ᾗοβας 2-1-Π 1:200;211; δ 

11180, 

25α 

9. ΤΠο Αποε]ςβ απάἆ {πο ΘΠερμοτάς 2:5-20 8 
10. Τηο ΟΙτοαπιοϊβῖοη 2:21 1:250 9 

11. Τπε ῬτεξεπίαίίοηἨ ἵη ἴμο Τοπαρ]α 2:22-399 ||2:25α 9 
12. ΤΠο Ἰίξεπιεη {ἔτοπι ἰμο Ἐαεί |9:1-15 2:14 10 
18. ΤΠε Ἐ]ΙσΕί Ἱπίο Ἐσυρί 2:19-958 2:590 11 
14. Οµηάποοά αὖὐ Ναπ8τε«Ἡ 9:40 11 

15. Υιβιῦ 0ο {εταδβ]θτ 9:41-50 11 

16. Ἑήσπίθεοηυ Υεατβ αὖ Νασατεί] 9:51, 59 19 

ΡΑΗΤ ΤΠ 

ΙΝΤΕΟΡΌσΟΤΙΟΝ το ΡΠΒΙΙΟ ΟΕΚ 

Ῥαβατῆι, ΘΒΒΟΤΙΟΝΑΒ μι πο τον. 

Βπστιον ΤΊτ{ββ οποια κια ο νο τι αι ἐκ. ο ο μασ οι ο 

Μαις | Ματς Τ1ακθ Μα(ύ ΜαγΙς Τπ1]κθ 

17. Τηο ΜΙπΙΒί1γ οἵ {πο Βαραςι |9:1-12 |1:1-8 3:1-20 |4:1Τὸ; 1111 :150; 617:2Τυ; 9: 18 
1060; 121 17, 18 21 

ὥμις ρε 

98: :19: 

14:95, 4 



ΑΝΑΙΥΤΙςΑΙ ΟοὐΤΙΝΗΕ 

ᾗ 

ῬαΒαΙΙβι,  ΜΑΤΕΗΙΑΙ ΙΝ Μον- 
ΒΑΒΑΥΤΗΙ, ΒΒΟΤΙΟΝΒ ῬΑαβΑΙ1 ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 

ΘΤΙΟΤΙΟΝ Τ1ΤΙ/ΕΒ νο ών ο μμ μω ια αερα μις εν ος ῃ ]. 
Τ 

Μαυς | ἹΠατ]κς Τα]ς9 ΜΠαυῦ ΜΠατ]ς Τ]9 

18. ΤΠε Βαρίάίσπι οἱ ἆθβδας, απά {πειὸ:13- 1Τ με» 3:21-05 |ι9:6:17:5:1:5: 9:7 |9:556 17 

(κεποαίοσΥ (1.19) 1:1--16 

19. ΤΠε Τεπιρίαβθῖοη 4.1 -11 μας, 19 41-19 : 20 

ΡΑΕΤ ΤΙ 

ΤΗΕ 6ΔΙΠΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥ 

ΈΑΠΑΙΙΕΙ ΜατΕβΒιαι1ν Ἠον- ῬαπΑιτΕι, ΘΕΟΤΙΟΝΒ Ῥλπαττρς ππο πο 

Μαυῦ ΜΜατ]ς Τα]ςθ ΜΠαυυ | Ματ]ς | 1μ1]ςο 
ΒΗστΙιον ΤΙΤΙΕΒ ; 

ΟΠΑΡΤΗΕΒ Ι. ΤΗΕ ΒΕΒάΙΝΝΙΝάΡ ΟΕ 1 π5δυβ’ Ί/οαπκ τν (ΑΙΤΙΙΕΕΙ, 
δξ 20-25 

1:14,15 14:14,15 9:2:4:2411:01, 28,4:91, 44 | 25 

20α; 9:| 99α; 6:60 

| ὅδα 

21. Τε Ἠε]οοίίοτ αἲ Ναπατοαί]ι (1116) 416-950 |19:558-58 |Ι6:1-θα 24 

22. Τ1ο 0411 οἳ {πε Ἐοιτ (ΜΙ-ΜΙ)4:18-25 1116-30 δ:1-11 2ᾖ 

25. ΤΠο Ἐδβροπερ {ο ζθοδιβ Ἰλοτ]ς |4:9-256 9:95 1:99: 6:14:44, 14α | 2 

θὐ; 1:28, 15, ο, 
92, ὅΌ4αρ 140, 40: 

9:Τὸ, ὃ 6: 170 

2 [ο-] . Τ]μο Ὠσδρατίμτο ΙΠύο (α]ι]θα 4.12-1Τ 

ΟΠΑΡΤΕΗΕ ΤΙ. ΤΕΑδσΠβινα ΑΝΟ (ΑΤΗΒΗΙΝά ΤΙΒΟΙΡΙΙΕΒ, δδ 24-27 

24. Α Όαν ἵπ Ο8ρεΓηβΙπα 8.14-17 [11-84 4:91-41 4:15. Τ.δ:11, 12 4: 140 ὃρ 

250, 29: 

4:24α; 

12:16 

25. Α ῬτεαοΏῖηρ Τους 1η (α]]θα μ1125-59 4:42-44 |4:29:9:95/6:60 5.18” τη δα 

15α 

26. Τηο Ο811 οἱ ἴμο Ἐοιατ (Τις) | δ.1-11 |4:18-22 |1:16-20 94 

97. Το Ηοα]ίπα οἳ α Ίμερετ 8:1-4. 1140-46 [5:14 -16 86 

χΧ 



ΑΝΑΙΠΥΤΙςσ4Ι, ΟὐΤΙΙΝΗΕ 

ῬἙλΕλΙΕΙ,  ΝΜΑΤΕΗΙΑΙ ΙΝ Νον- ῬλβΑίτ ΕΙ ΒΒΟΤΙΟΝΒ Ῥλ πλήν Ῥσππονα 

ΒἩοτΙον ΤΙΤΙ/ΠΒ Νας Ματς | Τ11]ςθ Μα0ῦ ΜΠατ]ς Τπ1]κο 

ΟΠαρτης ΤΠ. Τηπ ἄποπινα ΗΟΒΤΙΠΗΠΥ ΟΕ ΤΗΕ ῬΗΑΗΙΒΗΕΡΑΒ, 
δὲ 25-92 

285. ΤΠο Ἡοα]ϊπρ οἳ α Ῥατα]γ ὑἷο 9.1-8 211-125 |5:11-.26 ο ο 9ο 97 

99. Τηο Οµα11 οἳ Τον 9:9-15 |1:139-1Τ |5:21-92 40 

90. Τ1ο Ωιοθβίῖοη αροιί Εαβίησ ᾖ{|Ι9:14-1ΠΤ Ι2:18-252 |5:33-99 41 

91. Ῥ]αο]ίπο (ταῖπ οὗ α βαρραία |14:1-8 |2:349-258 Ι6:1-5 49 

99. Τμο ἸΠ{πετοά Ἡρπά 13:9--14 |9:1-6 6:6-11 14:5: 19: 44 

24: 14:8, 

4α 

98. 

94, 

95. 

96. 

97. 

9δ. 

99. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΙΝ. ΤΗΓ ΟΠΑΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΕ 0ΕβΌβ᾽ ΕΟΙΙΙΟΊΓΕΕΒ, 
δξ 59, 94 

Τηο Ἐαπαο οἳ ;θβι5 13:15- 21/9 :1-12 | 4:25 1 :940 6:17--19; | 46 

4:41 

Τηο Ολοοβῖπρ οἱ {πο Τηγε]νο 3.15-19α6:13-19 |Ι5:1α; 10:11:95: 8: 48 

2-4. 12: 7-10 

15: 4:96 

ΟπΠδρτεη . ΤΗΕ ΘΕΗΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ Μουῦντ, δδ 95-44 
εκ κμο μιαμώς χμωσμμα ας ιο μπε ωκεκάςοάκα μκξωκκα. 

| 
ΤΠο ΟΠαταούετ απά ΓὨι{165 οἵ]5:1-16 - 6:20-.26 9:15; 9: 16:15, 18, 49 

Τ1βοῖρἱεβ οσο, 4: 1 17: 14: 

210 940, ὅδα; 

11:98: 8: 

16 
Τηε Ἡ]σῃίθοισποςς οἱ ίπ9 Κίπρ-ιδ. 11-40 16:7 52 

ἆοπι απά ἴπο Ταν ’ 

Τ{οε Ἠιρπίεοιβποςξβ οἳ {πε Κίπο-ι5: 21-48 6:27-56 |18:9, δ; |9:47, 48119:58, 597] 52 

ἆοπα απά 1ἴπο Τοαεμῖης οἳ ἴ]πο 1915, 95 10:14, 11.1 16:18 

ΘΥΠΒβΡοΟΡΙΙθ το ὧπ {ο ρου 

Τ19 Ἠ]ρβίθοιξηθβΒ οἵ ἴπε Ἐπρ-[6:1-18 6:50: 26:14:56, 95:19:80: 1111 57 

ἆοπι απά {πο ΟΡβίοπίαοπ οἱ πε 41:18:96ἱ11:25 |ο- 9ο: 
16υν5 40 

Τταβιηρ απά Βετνίησ «οά|θ:19-94 12:99, 94: 60 
ΑΙοπθ πο 

σ- 16: 
18:12:22 

-ᾱ] 
. Όπ οαάρῖηρ πτ.1-6 6:97-45 15: 140; 4 :240 68 

10: 24, 

25α 

. Όπ ΑΡ]ΐης οἱ (οά πιτ-11 21:25 11:24 11:9-15 | 64 



ΑΝΑΙΥΤΙςΦΑΙ,  οὐΤΙΗΝΕ 

ῬαβαττΕι, ΜΑΤΕΗΗΙΑΙ 1Ν Νον- 
Ῥαβαίτ ΕΙ, ΘΒΟΤΙΟΝΒ Τθ η, τι σμπισ τς. 

Ώποπτον Τ1τΙΕΒ μι ώς Ηπωη θα ιοε δια. Ρ 

Μαῦῦ Ματς Ταήκο Μαυῦ Ματς 1πικο 

42. Τηο (οἱάθη Ἡιι]α τ.12 22:40 6:91 65 

4ὸ. Όπ Ὠοῖης Ἡ]σΏηίθδοιβηθςβ. π.19-οΤ 6:45-49 Ἰ19 ο ο- 19:24:5: | 65 

106; 12: 9ου; 19: 

9δ, ὁ40 26, 2 

44. ΤῃΠοε Ὑοπάετ οἳ εμο Μια] Π(αάᾶο |ΙΤ:28, 99 1:22 Τ:]α 68 

ΟΠΒΗΑΡΤΕΗ ΥΠ. «(ΑΙΠΙΕΑΝ ΕΝΕΝΤΡ ΝΜοτ ΝΑΒΗΒΑΤΕΡ ΒΥ 
ΜΑΕΚΕ, δξ 45-49 

45. Τηο Οθηιυτῖοη)5 βετναηῦ 8:50-13 π.1-10 ||Τ:2δα;19: 19:29, 65 

42, ο; 250, α 

22:190; 

24:51: 

25:90 

46. Το Ἠαϊκίπςσ οἳ ἴπε Ἰιάον”5 π.11-1Τ σα 
Βου 

47. ΤΠε Μεββαρο ἴτοπι «οἨῃ /Πει11:9-30 π:.19-95 ||21:916, 1:12:9:15 16:16:85: 1 τὸ 

Ῥαρίαςί 92:19:09, 4:90, 25 | δῦ; 14: 

4δὐ; 10: 9δὺ; 10: 

15: 28: 19--16, 

150 12.21, 22 

48. Τηο Αποϊηζησ οἳ ζεδας (Τ119) π:36-50 |[26:6, 7 άν οῃ 7 

49. Α Ῥτεαοπίησ Τομιτ, Ί/Γοπιθη Αο- 8:13 79 

οοπιραηγίης 

ΟΠΑΡτΕΕ ὙΠΙ. ΟΕΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝΡ ΘΤΏΘΡΙΟΙΟΝ, δὲ 50, 51 

50. Οπ Οαδρείΐπσ οαῦ Ώεπιοπς Βγ/194:02-4ε|1:190-30 9 : 92-54:8:25Ε: 9: 11:14 --98:| 79 
Ῥεείπεριαρ (Μίι-ΜΙ 7116-20 40:85:12 | 9:506; 

ὃ : 100, 12:10:6: 

ᾖπὺ; 20: 49-45: ὃ: 

99:16:4α οὐ, Τὸ; 
11 :29-- 

92, 24--26 

51. ΤΠο ΜΙπάτεά οἳ 6εβις 19:46-503:81-35 [8:19-201 86 

Οπαρτεη ΥΙΠΙΙ. ὮῬΑαΒΑδΒΙΙΕΡ ΕΥ ΤΗΕ ΒΑ, δδ 602-656 

52. Τ{ο Βοῖ]8 189:1-9 |4:1-9 8:4-8 οι δα Ι05δ4τ οἱ δ 8τ| 87 

69. Τηοε Ἐεαβοη {οτ {μθ Ῥαταρ]ιες |19:10--1Ττ4:10-14 18:9, 10 4:25 δ : 15ὺ, | 59 

120:10: 

29, 24 



54. 

55. 

Τ2. 

ΑΝΑΠΥΤΙ641, ΟύΤΙΗΝΗ 

ῬΑΠΑΙΙΕΙ, ΜΑΤΕΗΙΑΙ 1Ν Μον- 1191, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 
ΒΑΠΑΙΙΗΥ Ῥεο ν ῬΑλΗΑΙΙΒΙ, ΘΕΟΤΙΟΝΒ 

Ώποτιον Τιτι,ΕΒ λος Ῥ. 

Ναῦῦ ΝΠαγ]ς Τπι]κο Μαῦῦ Ματκ Τ,α]ςθ 

Τῃο Εκρ]απβίίοη οἱ πο Ῥαταβίς]138:18-454:19-20 Ι8:11-15 4.120 90 

οἱ ἴπο Φο!]5 

ὋΟη ἴπο Ὀεε οἱ Ῥαταρίας 4:21-25 [8:16-18 5:15: 10: 10ἱ8 47 πο ο οὐ 

260. Οἵ 2. 01847. 

δ 4τ. 7: 6:98δ0; 

ο, 159. 19:26 

12:25:29 

. Τηο ΤαταῬ 19:24 90 938 

. Τηο βοεοᾶ (τοπῖηςρ οἵ Πἱβοι/ 4.20-29 94 

. Τπο Μαδίατά βοεᾶ 19:91, 924: 90-25 19:18, 19 | 94 

. Τηο Τιεᾶνεπ 19:95 19:20, 21 | 95 

. 1εδας’ Οαξίοπι οἵ Βροα]ίηπςρ 1Πί19:94, 954:99, 94 95 

Ῥαταβ]ες 

. Τηο Εκρ]απαθῖοη οἳ πο Ῥαταβίς|19:36-49 Οἳ 6δ 45, ΙΩἱ1δ47 Οἱ 5 45. 95 

οἳ ένο Τατ68 47 13:28. ΟΙ 
δ47 

. Τπο Πιάάσει Ττοβξβατο 19:44 97 

. Τμπο Ῥοαατ] οἳ ἀατεαῦ ῬτίοῬ. 19:45, 46 07 

.. ΤΠο Ότας Ναί 13:41--50 Οἱ δ 45. ΟΙ 5 46. | 97 
19:48 19:25 

. Τπο Ὀπαετρίαπάϊηςσ απά Ὀδο ο13:51-59 95 

Ῥαταρ]ες 

Οπαδρτεη ΓΣ. ὮΤὮΕΒΌΒ ΟΕ ῬοΨΕΕΒ ΑΒΟΌύΤ ΤΗΕ ΘΕΑ ΟΕ (1ΑΙΤΙΙΡΕ.. 
ΑΝΡ ΠΕΤΠΗΕΝ το ΝΑΖΑΒΕΤΗ, δξ 66-69 

. Το Θ0]Ηπς οἳ {πο Τοπιρεδυ [8:18-2τ Ι4:55-41 Ι8:22-25 9: 5-60 ος 

. Τηο (οτᾶβεπο Γοπιοηί8ο 8:259-94 |5:1-20 |18:16-99 100 

. ΤΠε Ἠαϊρίης οἳ ζαἰτας᾽ Ώαισῇ-|9:18-54 |5:21-45 Ι9:40-56 Ι9:1. ΟΙΓἱΟἱ δ 141.ΙΟἱ δ 141.104 

σετ, απά Οὐπετ Αοἲς οἳ Ἡοαα]ίης δδ141,50| 5:22-26.| 11:14, 15 

ο δ 50 

. Τπε Ἐε]εοίοη αὖὐ Ναπατείμ|19:54-58|6:1-6α 4:16-24 |109 
(Μί--ΜΙ) 

ΟπΠΑρτεη Χ. ὨιβσοῦΒβΒΕΗ το ΤΗΕ ΤΥΤΕΙΥΕ ΟΝ ΡΗΕΑσΗΙΝα 
ΤΗΕ (108ΡΕΙ,, δδ 70-76 

. Τπε Θεπάϊπσ Ἐοτίῃ οἳ (πειθ:55-10:6:60,τ |9:1 4:28: 14: ῥ 84: 1: [(ψε ἀπ 

ΑΡΟοβίΙεΒ 4 14 99:9:16-| 44: 6:14-- 

19α 16 

. ΠπβιΓΙΟΘΙΟΩΒ {ογ {πο ᾖουτπου |10:0-15 [6:8-11 |9:0-5 θα, 4. 1-0 το ος πας 

1σ 10: | 15:6:1851 12 

16, ἵδ. 

11:24 

Ῥεταοοιθῖοη Ῥτεάϊοίεά 10:16-25 11:24: 24:19:09: 6: 10:89:91: 116 

9, 19 1105; 15: | 15-19: 

11-19 1211112 



78. 

Τ4. 

75. 

76. 

ππς 
78. 

79. 

50. 

51. 

δ2. 

88. 

84. 

86. 

ΑΝΑΙΠΥΤΙΖςΑΙ,  ΟΟΤΙΗΝΕ 

ῬλπβΑί1 ΕΙ, ΘΒΟΤΙΟΝΒ 
ῬαπαΙ]ΙΕι. ΝΑΤΕΗΙΑΙ, ΙΝ Νον- 

ἘλδπβΑδΙΙΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 
Ώπστιον ΤΙΤΙΒΒ Ἑ 

Μαυῦ Ματς 1πα]ςα Μαίῦῦ Ματ]ς 1α]ςθ 

Οουταρε απά ΕαἲτἩ 10:24-399 5 ρο:. 4-16: 10 5» 

22:85:95 1τ.12:2- 

9: 21:15; 

9:26 

ΟµἨ Τακίηςσ αρ Οπε΄β Οτοββ 10:94-59 16:240, 2519112: δ:12:51--505:120 

940, 95 14:26, 

2/59: 

290, 24: 

17:98 

Οµπ Ἐεπνατάβ 10:40-45 18:56 θ:57,. 41 Πρ 91ο 

4δ0 

Τ1ο Ὠοερατίωτε οἱ ᾳ6βα5 απά {Πει11:1 6:124,15 |9:6 ρα 122 

Τ1βοΙΡΙΘΒ τρ, το 

δο. θεα 

26:1 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΧΙ. ΤΗΕ ΟΙΙΜΑΧ ΟΕ ΤΗΕ (4ΑΙ1ΙΤΙΕΑΝ ΟΕΚ, δδ τ7-50 

ΤἩηο ὨΏεαί]1 οἳ ζοΏηπ πο Βαρίβδίι14:1-12 16:14-209 |9:1-9 9:19.20 |129 

ΤΠο Ἐεεάίπρ οἳἵ {ἴπε ἈἘΙνειΙβ:19- |6:50-46 |9:10-1Τ |15:92-ὀ918:1--10 1256 

Τηοιβαπά 29ᾳ 9:96 

ΤΠε Ἠα]]ΐτπρ οη {πο Φθε8 14:280-- Ι6:47-56 15:99 129 
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Τῃο βυτορ]οσηϊοίαηπ Ίοππβι |15:21-28|1:24-30 

ΤΠο Ἠείυτη {ο {πο 68 οἱ (α1-115:949- 81/1:31-97 

ες 

Οπαρτεη ΧΙΠΙ. 

Τποε Ἐθοεάϊπσ οἵ {ἴπο Ἐοιτ[10:92-399|8:1-10 

ΤΠποιιβαπά 

Ὀεπιαπάίηρα βίση Ιτοπι Ἡθανεπ|16:1-11 [8:11-21 

Τηο Β]ϊπά Ματ οἳ Βούμβαϊ]άα 8:22-26 
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10:6 10:40 194 

196 

ἨΕτύηβν το ΤΗΕ ΘΕΙΑ ΟΕ (ΑΙΙΤΙΒΕ, δδ 9-35 

14:19-29α6:90-46 |9:10-17 [185 

12:9960 121:54--561199 

11 :290; 

12:10 

141 



ΑΝΑΙΠΥΤΙςΑΙ ΟὐΟΤΙΩΝΕ 

ῬΑλΒΑλΙΙΗΙ, ΝΓΑΤΕΠΙΑΙ.1Ν Μον- 
ΒΑΒΑΙΙΙΕΙ, ΘΒΒΕΟΤΙΟΝΒ Ῥληβατῆ, ΘΒΡΟΤΙΟΝΒ 

Θπστιον ΤΙΤΙ.ΕΒ 
ΜΠατῦ ΜΠατ]ς Τ11]9 ἹΤατ]ς | Τη1]ςθ Μαυῦ 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΙ. «ούηνεσ το ΟΑΕΒΑΒΕΑ ῬΗΙΠΡΡΙ, δδ 36-91 
τς 

86. Ῥείοτ΄5 Οοπ/[θββΙοΏ 16:15-208:21-50 /9:18-01 ΙΙ18:18 142 

8. ἆθδιβ Ἐοτοίθ]]5 Ἠι5 Γοδαί] 16:21-28/8:51-9:1/9:22 27 17:22, 2919:81; 10:1/17:25:0: 1148 

20: 18: | 98, 84 44: 18: 

10 : 88, 91 -δ5; 

99, 98 14: 27: 
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12:9 
88δ. Τηο ΤταηββριιΓβ{Ιοη 1Τ:1-19 |9:2-19 |9:28-56 [9:17 πα 9:22 1468 
89. Τπε ἨριερΏίο Βου 1Τ:14-20|9:14-29 |9:97- 48α[21:91 11:22, 28 Ι17:6 149 
90. πεξις Αραϊπ Ἐετείο]ς Ηίς1Τ:29, 25|9:50-8. |9:450-45]16:21: 20:58:81: 10:9:99:17: [152 

ῬεαίἩ 18 99, 94 205 15: 

91-98 
91. Τηε Τεπιρὶο Τας 11:24- οἳ ϱ:385α 152 
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28: 11: | 15 17:10:16 
20 : 26, 

97:10:40 
98. ΤΠε Μαπ Οαβίΐπρ οιὲ Ώθπιοπ5 9:98-41 |9:49, 50 ||19 : 80α; 11 :08α 154 
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94. Οµπ ΟΠθποῬθΒ 18:6--10 |9:41-50 5:90, 29, 17:10, 2115 

19560 14:54 

95. ΤΠο Νιποῦν απᾶ Νίπο 18:134-14 15:47 157 

96. Οοποετηϊΐησ Ἡιαοοποῖϊ]]αθῖοη 18:15-17 17:38 158 

97. Βιπάϊησ απά Τιοοδίπς 18:18-20 16:190 159 
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ΟΠΗΑΡΤΕΕ Ι. ΒΗΕΝΡΙΝά ΜΕΒΕΒΕΗΝάΕΗΒ ΒΕΕΟΒΕ ἨΗΙβ ΕΑΟΒ, ξδ 99-103 
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99. Τηε Ὠερατίωτε τοπ ἀα11εε |19:1,2 |10:1 9:561-56 169 

100. Απβνγετς {ο Τητεε Γἱβοῖρ]ες 9:51-6.ὰ |Ι8:19-22 168 
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Θποτιον ΤΙΤΙΕΘ 

Ματῦ Ματς 
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ΈΒΑΥΕΕ, δὲξ 104, 105 

10:58-45 

11:1-15 |6:9-19: 14114:56, 95 
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990 
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25, 26 
Της (α]εατπς β]αΐη ὃν Ῥι]αίε 19:1-9 199 

ΟΠΑΡΤτΕΕ ΥΠ. Ύπασηιναβ ΕΣ της ΊΑτ, δδ 119-194 

Τῃε ἸΤοπιαη Ἠεε]εά οη α Βαδβ- 19:10-1Π 14:56 199 
ΡαΐἩ 

ΤΏο Ῥαταβίες οἱ πα Μαδίατα 19:18-2119:91-95 4 :90-85 1938 
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δ45. 19: 
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ΑΝΑΠΥΤΙΖςΑΙ οὐΤΙΠΗΝΗΕ 

ῬΑαΠπΑΙΙΕΙ, ΜΑΤΕΗΤΑΙ 1Ν Νον- 
ΈΑΠΑΊΙΗΙ. ΒΕΟΤΙΟΝΒ ῬΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΘΒΕΟΤΙΟΝΒ 

1. 

ὀπαρματι πα Μαυυ Μα τ]ς 11119 Μαῦυ Ματ]ς Τ11ςΘ 

ΟπΠΑΡτΕς ΥΠ. ἸΤδηβνικαβ ΑααινΕβτ [])νεαιτΗςεῦΙΙΝΕΙΘΒ, 
ὈνμεβοιεῦΙκΕΒΒΒ, ΑΝΡ ΑΥΑΕΙΟΕ, δξ 125-191 

198. ΤΠο Ὀπ]αςδυ Βὐοπγατά 16:1--19 |Ι6:24 204 

199. Οοποθγηῖηρ {πο Τη απἀ ἴλπο 16:14-18ἱ111:19, 12 1110:11, 19 205 

Ἐϊησάοπα 56:15, 90” 

19:9 

190. Τηο ΒΙοἩμ Μαη απά Ἱ,ασαταβ 16:19-91 206 

191. Οοποετηϊησ Ἐοτρίνεηθβς απά 17:1-10 185:7, 6, 19:42: 11: 207 

ατα ιο, οἱ, | 22,25 

2ο οἳ- 

21 Ἰω- 

200 

ΟΠΗΑΡΤΕΗ ΙΧ. ΟοΟνΝσΕΗΝΙΝα ΤΠπανκεῦΙΝΕβΒΒ, Ί/ατοη- 
ΕὉΙΝΕΘΘ, ΑΝΡ ΗύΜΙΙΙΤΥ, δξ 192-194 

192. Τηο Το6η Τ,6ροτ8 1111-19 209 

199. ΤΠο Οοπαῖηρ οἱ {πο ἘΙἰπράοπι 1π:20-- ΙΙ24:25,26, 19:21: 8:19:22, 44: |209 

18:8 οἱ: 6: [οἱ ο:οἳ ο 15. οἱ 

ορ πε θες. ο ρήι 

22, 28. | 94. 19: 2ἱ:9:24 

20. Ἱδ 15 δν 

24 : ὃσ- | 8:55 

99, 17, 
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25. 24: 

40, 41,28 
194. ΤηΠο Ῥπατίδος απά ἴλμο Ῥιβ]ίοαη 19:9-14 29:12 14:11 2138 

Οπαρτεηπ Χ. ΤΕΑσΗΙΝΕΡ ΒΕΤΟΝΡ ζοΒΡΑΝ, δδ 195-141 

195. Οοποθγηῖηρ ὨϊνοτοῬ 1919-15 110:2-14 5:02 16:18 214 

196. Ῥ]εβρίως Τα00ἱο ΟΠΙ]άτοη 19:15-15110:159-1618:15-1Τ/18:9 ή 

197. Τηοε Ἠ]οῃ Ὑουιπρο Μαπ 19:10-50:10:11-9118:18-50/22:99: 20:12:91 10:27: 221917 

16 900; 18: 

90 
198. ΤΠο Ὑϊπεγατά απἀ {πο Ἠις-ι2θ:1-16 19:90 10:91 19:90 221 

Ῥαπάτπςη 

199. ΤΠο Ῥτοεαάιοίοη οἳ ἴμο Οτιοῖ-|20:11-1910:35-9418:91-9416:21:17:19:91:9:91/9:22, 441222 

ΗχΙΟΠ. 2, 20 πσ:ο5 

140. Τηο Απιριζοι οἳ ἆαπιθβ απα|ὰ0:20-24810:950-45 2) 9:950 12 : οθ0α; 1225 
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ΑΝΑΙΥΤΙςΑΙ, οΟὐΤΙΗΝΗ 

ῬΑΒΑΙΙΠΙ, ΜΑΤΕΠΙΑΙ ΙΝ ΝΜον- 
ΒΑΒΑΙΙΕΙ. ΒΒΟΤΙΟΝΒ ἘλΕλΙΙΕΒΙ, ΒΒΟΤΙΟΝΒ 

ΒΕστΙιον ΤΙΤΙ,ΕΒ 
Μασυ Ματς Τπικο Ματ]ς | Τ1]ςο Μαυῦ 

ΟΠΑβρτεη ΧΙ. ΤΗΕ ΑΡΡΗΟΑσΟΗ το ΦΕΒΕΌΒΑΙΙΕΜ, δδ 142, 149 

142. Ζ8ουΏβραςδ πο Ῥαβ]ίσβη 19.1-10 225 

148. Ῥαταρίιο οἳ πε Μίηα 19:11-28||25:14, 19--/19:54;: 4:5: 180 228 

20.519:12ἱ 25:10:52 

ΡΑΗΤΥ 

ΤΓΑΡΤ ΡΑΥΡ ΙΝ ΤΕΕΌΡΑΙΕΝΜ 

ῬαΠΑΙΤΗΙ, ΜΑΤΕΗΙΑΙΙΝ Μον- ΤΙ 
ἘΑΒΑΥΙΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ ῬΑΕΑΙΙΙ ΕΙ, ΘΒΒΟΤΙΟΝΒ 

ΘΗΙΟτΙιον ΤττΙ,ΕΒ Μαύῦ Ματ]ς 11119 Ματ]ς | 11ο Μαΐσῦ 

ΟΠΑΡΤΕΕ Ι. Τη ΑύΤΗΟΗΙΤΥ ΟΕ 4Πβ505 ΑΒΒΕἨΏΤΕΡ ΑΝΡ ΏΕΝΙΕΡ 
ΙΝ ύΕΕὉΒΑΤΙΕΙΜ, ὃδ 144-145 

144. Το Ττιαπιρῃα] Επίτν 31 :1-11 11:31 -11 19:29 4424: 90; 91119:9 21:60, 9 9959 
1τ 

145. Τ]ο Οιατβῖης οἵ ἴπο Εϊσ Ττεε 11:19-14 21:15, 19 11:20 295 

146. Τ]ο Οἰθαηδίης οἱ πο Τεπιρ]ο [21:12-11111:15-19/19:45-48::99:98 11: 110 ροή 295 
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1 ΒΑΡΕΒΒ, δδ 149-151 
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151. Τηο Ματτίαρο Εεαξδί 22.114 8:12: δ 45 14 : 16 ἄ. 9248 
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49, 44 9 : 480; 

22 : 26; 

14: 11: 

15 : 140 
γατῖοιςβ ΒΙΠ8 35:14. 56 Ώ:94-20: [12:55 11:52, 99 |258 

(ὃς οοΣτ(ς -44: 20: 

19:94 46: 11: 

4/,45:9: 

σος ἵς 

49-51 
Τ,Απηεηύ ονετ ᾳοταδα]θοΏ 25 :391-99 19:94, 95 |257 

Τπο Ἰπιάον5 Μτίε 19:41- 44101 :1-4 255 

ΟΠΑΡΤΕΕΗ Υ. ὨιτβδοοῦΒΒΕ ΟΝ ΤΗΕ 1,Α5τ ΤΗΙΝαΡ, δὲ 160-169 

Ῥτοααάϊσείίοπ οἳ {πο Ὀοβίτασοπ|24:1,.3 |19:1,9 |91:5,6 19:44 255 

οἱ {πο Τοαπιρ]α 

Τηο (τεαί Ττιρα]α ο 24:9-14 |19:9-19 4111-19 10:17- 2219 :22 1.11, 1ο 259 

90 Τα 

ΤΠε Αροπιπαοη οἱ Γοβοἱαίίοη|24:15-28/18:14 48:91 :40-54 Ἱσ:οἳ, ο 128» 

24, τὸ 

Οοποετηίης {πο Οοπιῖης οἳ {Πε[δ4:29- 81/15:44- 2191 :25-98 2605 

Θοη οἳ ΜαπΠ 

Τηπε Ἠοιτ ἴμαῦ Νο Οπο Κπον-/34:535-4έ19:28- 31/21:29-838|95:14, 18 17:26, 27,266 

οίΏ 94, 95; 

19 πο 

{ορ το. 

99, 40 
Οοποοετηϊηπς Ἑ αἰ(μ{α]ηθςς 24:45 οἱ ᾷ41:94-56/5:12. Οἵ 12:42--46:|265 

δ45 19 :28δα 

Ῥαταρ]ο οἱ ἴπε Τεη Ὑ]τσίης 25:1-19 24:42 19:55, ὃδα|12:556, 961269 

19:250 

ΧΣ 



ΑΝΑΠΗΥΤΙΟςΑΙ  ΟὐΟΤΙΗΝΗ 
Ὅ----υὔυὔυὔὐ- -υ-υὔ-- ----ἷ-ἷ--υ-υὍσυ-. ο ἊἽἊἍΎἹἊἹἹ.. 

ῬΑπΑΙ ΤΕΙ, ΝΓΑΤΠΗΙΑΙΙΙΝ Μον- ΈΛΗΑΙΤΕΙ, ΘΒΟΤΙΟΝΒ 
ῬλΠΑΙΙΒΙ, ΒΒΟΤΙΟΝΒ 

Βποτιον ΤΙΤΙΕΒ Ἰ νο Ε πετ με μήν Ῥ. 

ΝΓαυυ ΝΠατ]ς Τπι]κο Μαυῦ Πατ]ς Τ1]ο 

167. Ῥαταρ]α οἳ ἴπο Τα]εηῖβ 25:14-90 19:12; δ: 19:54; 4:19:19- 971971 
ρα ου ο 8δ: 150; 

δ 45 19 : 28 
168. Οοποεγηῖης {πο οιαάρπιεπυ ο{15:31-46 οτά 

ἴηθ Θοη οἱ Μαη 

169. ὅοβις Τιοᾶσθ5 οη ἴπο Μοιτπί οἳ 21.931, 9821:28, 17 19:35; 14: 975 
ΟΙίνεβΒ 49:11 

11, 19 

ΟΠαρταηη ΥΠ. οὔ5πβυβ) ΤΑ ΙΝΤΕΕΝΥΙΕΥΓΡ πιτη Ἠτβ ΤΙΒΟΙΡΙΙΕΒ, 
δξ 170-175 

170. Οοπερῖταον οἳ {πε ΟΠΙε[ Ῥτ]εδίςιᾶ6:1-5 |14:1,4 2911, 7:98: 11: 275 

 θεσος 

19:1 

171. Τηο Αποϊημησ οἱ ύε8δι5 (Μ{-|26:6-18 Ι14:5-9 7196-55 |276 

ΜΙ) 

172. Ῥ]οῦ οἵ ζαάθ5 απά ἴπε Ἠπ]ετς |26:14-16/14:10,1199:3-6 2 

1τ9. Τηε Τιαξ5ί βαρρετ 346:17-59514:12-9122:1-358 [15:1:90: 19:94: 10:19:46, 48ε 278 

25 - 25; | 42-45:9: 

ὀὃ : ΠΠ | συ 

19:25 

ΟπΠαρτεε ΥΠ. ΤΗΕ ΘΟΕΕΕΒΙΝά ΑΝΡ ΓΕΑΤΗ ΟΕ 08505, 
δξ 174-150 

174. Τηε Ασοπσ ἵηπ (θίῃδεπιαπε 36:36-4614:92-4223:99--46::6: Ί8α 11 :40 254 
1Τ5. Τηο Βοείταγα] απά Αττοδύ 36:41-5614:45-52/92:41- 5858: 17 297 
176. Ττία] Ινεἴῖοτο ιο Σονγίδῃ Αιίμοι-ἱορ: 57- Τ5Ι14:53. ποσο: 54 π1 999 

1168 

177. Τπο ΤτίαΙ Ῥείοτο Ῥϊ]αΐε οἩ:1. 91 15:1-90 199:1.95 903 

18. Τ19 Οπιοἰβσκίοη οἳ πεσει» . 21:33 56/15:01-4193:56-49 999 
119. Τµο9 Βυτία] οἱ Πεεας 91:57-6115:45-4193:50-56 Ἴθ πα 804 
180. Τηε ὙΓαίοβ αὖ {πε Βερι]οῃτε |ο9π:.ρ0. 66 806 



ΑΝΑΙΥΤΙςΑΙ, ΟὐΤΙΙΝΗΕ 

151. 

182. 

1869. 

184. 

1565. 

186. 

ἙινπΕ Ἡ 

ΑΡΡΕΑΕΑΝΟΕΡ ΙΝ ΙΕΕΌΡΑΙΕΜ ΑΝΕΡ 6ΑΙΠΕΕ 

ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΘΕΟΤΙΟΝΒ 

Όποπιον ΤΊΙΤΙΙΕΙΡΒ 

Ῥαπαιτῆι ΜΑτΕπται τν Νον- 
ῬαπΑ ΙΤ ΕΙ, ΘΕΟΤΙΟΝΒ 

Τη Ἐοεξιττεοῦίοη ΜΠοτηϊησ 28:1--10 116:1-8, |94:1-12 

ᾖθ-11ῇ 

ΤΏο Ἐεροτί οἳ {πε Ἰλαίο]ι 38:11-15 

Πο Ὑα]]ς ο Ἐπωπιβ8 Π16:19, |34:159-35 

19Ἠ 

ΤἩο9 ΑΡρρεαταηΏοσθ {ο ἴπο Ἐ]ονεη Ππ16:14Π |44:36-49 

Ἰη ᾖοταβδαίθπῃ, απά πο Οοπηπιϊς- 

βἶοηπ οἱ ἴμο Ὠϊβοῖρ]αο5 (Τ119) 

ΤἩΏο Αρρθβταποε {ο {πο ΕΙενεπ|28:16-460/Π106:15-- 

Ίπ (.11ἱ6α8, απά {πο Οοπιτηϊββῖοη 181 

οἱ {πο ὨὈϊβοῖρ]εβ (Μ4) 

ΤἩο9 Αβοθηβῖοη Π16:19, |54-50-.58 

20Η 

Πἡ τρία 10:2ρα, 198314 

8156 

ας ἱ ὔἧήπ  -- --υἧἤῴὔἧήπ .  -υ-υ----ἴ-ἲ ο -ὔ-θθθθθθ-------------------- 

πχϊϊ 



[ΤμΗθ ρασο βρυτο Ιπάϊοβῦες ἴμο ρᾶσθ οη πἨΙοΗ {1θ ραββαρο το[οττοᾶ 6ο Ῥορίης. 

ΤΑΡΙΕ ΕΟΝ ΕΊἸΝΡΟΙΝΑ ΑΝΥ ΡΑΡΡΑ(Ε 

Της Ταβ]ο ἆοθς 

ποῦ τοῖθΓ {ο Ῥββδαροβ {τοπα ποη-ΡραΓα]]οἱ βεοίοΏ8 Ρρεϊηίθά {π ρατα]]ο]ίδτα {οτ {1θ Ῥιτροβο οἳ οοπαρατῖδοη.] 
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ΜαιΌι 

Μαιῦ 

5. 

16: 

ππ 

18: 

ΒΕΒΟΤΙΟΝ ΡΑΕ 
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ΤΑΡΙΙΕ ΚΕΟΙΝ ΕΙΝΡΙΝά ΑΝΥ ΡΑΦΡΑάΕΒ 

Μαιν 

Μαυῦ 

Μαυυ 

Μαυῦ0 

Μαυῦ 

Μαιύ 

Μαυν 

Μαυῦ 

Ματι 

Μαιν 

Ματι 

Ματ]ς 

20: 

21 

22: 

29: 

24: 

260: 

26: 

οµ- 

28: 

ΒΕΏΟΤΙΟΝ ΡΑΣ 

159 

162 

214 

21 

217 

221 

222 

229 

225 

252 

2556 

2057 

299 

240 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΡΑΑΒ 

Ματ Γρ ο-.... οόῤῥόοσος 19 

ορ ορ "ορρορόρο. 

πο μα ορ οσους 22 

πα μα ποσο 24 

ας ον ας ος οθρώο 25 

40:58. ος ο ὃ ος οἡ 

ΝΙατΙΕ ο πιω ο Βρνο. 28 

ο αν ο ο Ῥόσσοδο 29 

ος ντος ο ρος 90 

ο νο μας ρε ὖο 91 

Με ὃς ος θιιον «ο--- 92 

ος πο οσους 989 

19--19α. οιβόδσσσα 94 

1900. ος κ ὀνοις ο ουν οιαῖ» : θ 

δ1--ὅοι «τος τς ο να ος ο 

Ματκ 4: 1- 9..... οσα οσοσσο 52 

10 ος «ο νο ους αρα 59 

ο ο βρ οορσος ο 

ο ο ορ οῤριῤοο 5ο 

20-29..... ο τος σσ 

ὦβ οσο. να κΕίωο ια Ἐν 58 

ΙΑ ο οὀρύσοςό 60 

ο δρ ο πο σος 66 
Μας ο ο ο νο δος 6ὔ 

ο ο ο οσο 68 

Ματς 6]: θ8ι ος νο 69 

ο πρ οας 70 
Προ σορο τι 

πο ιο οσο σος 76 

14-20 νο ο τον ν εκσις ν ττ 

ο ο ορρος τδ 

τι δθι τους αἰ πως ὃ 79 

Μάο βλ ο πο ῥοσσοόοο 980 

ο ο ο μες ορ οο 51 

ολ πο ο αρός 82 

Ντα 8ο θε νο η ἃ 589 

η ο ορ σορ 84 

ρω ο ας σορ ή ο ατίοι. εν 

απο οτε ανν ος 86 

Ναρεῖς δα] ΟΠ πα.” 87 

Ματς Θς 25] ων ουρανος δδ 

αρ σος ο ρρο 59 

ο Αρ Πο ο ος 90 

σος Ον ο ρώσος 92 

8Η. νο 95 

ολ πο ο ο δαρο 94: 

ντασ]ς Εν ο ονοσ ον. 99 

ος ο ο 195 

χχὶν 



ΤΑΡΙΗΝ ΡΟΙ ΡΕΙΝΡΙΝά ΑΝΥ ΡΑΡΦΦΑὀΦΗ 
-----Ὑ'Ὑ'Ὑ'Ὑ'Ὑ'Ὃ'-'. 

ΒΗΕΟΤΙΟΝ ῬλαΒ 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΡΑΕ 

Ματς 10:18-16....... ος ομιοξ 196 ορ Ἰλίκα . 9441-80... κο εεων. 15 1 
ο τας ο οσα 917 οσο ο ενας 16 19 
ο ο ον 199 229 ή ο μμ... 17 18 
δα ο ος. 140 298 ο ολο... 18 17 
θα ος. ον 184 225 οι ο μα... 19 20 

μις ος μμ ο... 144 2982 απ κωμ ο μ 20 98 
ο αν οτε ττως 145 235 Πο θν τταων 91 24 
ος ο νρεες ενδασὰ 146 985 κ μμ... 24 80 
ο ον ρο νεα 147 28τ ΑΝ Αν ο ον 25 88 
ο ο ο νο 148 289 μα μπα... 96 84 

Φις Προ μαρωμ᾿ώ 150 940 ος οσα ς 27 86 
πο ο τος 159 245 σος ρα. 28 97 
πε προσ ος ώς 158 946 κ κανα ο 29 40 
Εν τα. 154 948 ολο το ο ας 90 41 
μονο κν σος 950 Ῥακε θΠς δρ ον τσοονἩ 91 42 

αν κο κώλο όκὴ 156 35] πο ρου... 82 44 
σπα 159 958 ο ο ο ου ας 84 45 

ασε μα. ο 160. 32568 ο ο ος 5ῦ 49 
ο ο... ος 161 3959 ο πα ὃτ 65 
πριν τος. ος Ἴρο ο 302 ον ο σας 40 65 
ο ως. ορ ας ον ος πα ο σοοςς 48 65 
ο ο αν δν 164 966 Τμα]κο 1 θε νε ο οε 45 65 

παν... 1το 576 11 Τεν νο λκοτνν» 46 71 ος αν πση οπ6 ασ ον. 4τ το 
ο οκ ο μάς 7Τ ο ΠΕ ο ορσος 172 977 

ηκο  Βς θν το τς ος 49 79 πο αρ Ἡ 178 978 
ο ος 52 67 ο πω τος ο. 1Τ4 984 
οριημμ οκας- 58 89 πο ο ο ος 175 987 
ασ παει. δ4 90 βαν  κΑ οα οι 176 989 ος .. -- 

ης Τρι {θεος «κο κκ ος 177 ο ο ο ο ο ώς ον; 
ο ο ον. δ1 86 Σε μας 178 299 
αρ ον κ. 66 95 ἀθεακα. -- Ἡ 179 804 οσο δν ο 

Ματς 16: 1-8[9-11 [ιν τον. 181 ο ο ο μονος 
ιο αρα ἲς 68 104 ἱμθερωώμ ο 1858 810 

14 - 313 μοι θα σε κο πθ πα 
[ΠΠ νε νννννέν ντ Ἡ ο ΡΕ ο Τι 113 
μμ. ο 814 ο κα δα 76 199 
Ιαν οο. 186 815 ο εν αι  ππ 1938 

ο ΕΙ ο Ες κο νονενας 1 1 κ ο ρα 78 196 
ο ος ο μες οσο 8 4 πο ΙΑ ο .α 86 142 

ο μαι ᾱ- 4 4 ο τες νο 67 148 
ο ο κ ονος 6 6 ΑΙΜΑ ος 88 146 
νο λος. ἄ π ο αν, 89 149 

Πε μπαμ ο 8 8 ορ δα νο πτος 90 152 
ἳ ος οκ ος ναξ 9 8 46-48. ος ήθος 92 158 

ο ον ας πο 10 9 4 οι οςς ος, 98 154 
νο εοτ. 11 9 ΙΕ Θες 99 162 
ο ο αμα 14 11 ο Μο οι κοεκώςς 100 168 

ΧΧνΝ 



ΤΑΒΡΙΙΙ ΡΟΙ ΡΕΙΝΡΙΝά ΑΝΥ ΡΑΡΣΑἄΕΒ 

ΒΕΟΤΙΟΝ ῬΛαΕΒ ΒΕΟΤΙΟΝ ῬΑΛαΕΒ 

Ὅπκο 1ος 1-θιι νο. νο. 101 164 κο; Ιδτ18- 00. οσον ὄρνοιοτ 197 217 

Το να νεος 102 165 ο ο αμ τροε 199 222 

ΟΠ ος οτε το οἱ ος 1089 169 ο ορ οσο 141 225 

ο ο οσο ὁ 104: 171 Ῥακο 1θι ΙΞΤθ. νο ος. 142 225 

Μακεδ ος ος νς σον 105 1τ2 11 δν εος α οο ος 1459 225 

14 28 ο ο ον. 106 174 ο πο ος 144 299 

ο ο ος νο Εἴνονο τε ντ ικὴς 107 17 ο μμ ο ος 146 295 

δο Όθι ες ο ως τ εδ αμς ὃς 108 1τ8 Τμ]εο' 0 Βιντεο ος. Ἡ 148 259 

ο ροο οος 109 179 θα ων 150 240 

αν Ας ες ολ τιο εν είνοοον 110 181 ο ρλ  ο ουος 152 245 

κε δι ο ον ο ο ο ος 111 1889 Πε Αλ ας ποσο οὐ οἩ 1589 246 

Το 2Η ον ο εδ δια 112 186 ος ο οοο 154 248 
το τον ο ολες αἰς ο τιοισῖς 119 156 41:84 ος ος 155 250 

ο ον νεα στ ος ης 114 188 ο ο ορ οο 156 251 

πλ εκ να 115 159 πρ ς π ο όσο 159 255 

ο που ο ον δι κνος 116 190 ο ο ος ο σασοο 160 258 

ον μωρο ς 117 191 ο ος ο ος ο ο) 161 259 

πικα Ἱδο απ Ον νο ον ε» 118 192 Αν τα ο ος 162 262 

Πθτ ος ον ναι ο ειε ο ιό 119 1959 λα ο αοροσσς δὃ 168 265 

κο νο ο σταής 120 1959 ολ ο ΑΟ ως ον 164 266 
ο ος νο ες ος ών εἁ «ας 121 194 οκ ερ ρος 165 269 

η αμ σα, 122 196 Ὀ ωδς οο οσοα 169 2Ττ5 

Ίακο 14: 1--24.... 9... ιν... 128 19Τ Ῥωκοι ο νο σας ον 170 2τ5 

ο ο ο 124 200 ος ος δρ ς πο 2Ττ 

Ἱωμκο: "σοι ἅτ- ιν τι κος ο ασ ος 125 202 ΙΡ ΕΣ ος 19 2Τ8δ 

ο ο οοροσ ο 126 2089 9-46 νο τας 174. 294. 

ΕΝ Ορ ροος 127 2059 πςδος νεο οσα 1τ5 281 

Ππκθ 6. πο ο κατ δι νο 125 204 ο ιο ο ρώσος 176 259 

Ια δς Έρος το ος ον ἃ 129 205 Ἰωήςρ ο5 ορ το ο ο. 1ττ 2959 

ο ος «να ονς 190 206 ολο μες νο ο; 178 299 
μες σε πςθο οοω. 191 207 ΟΞΡΘὲ ος ες αν ον. 179 904 

ο πο ο ορ οσα ας 192 209 κο ος ος ον ο. 181 907 

ΊαΚκο 17: 20---18:8... «κος. 1989 209 ο ορ ορ ο σρρς 1589 910 

κο δε κο ος ο οοά 194 219 θα κα ον 154 919 

1δ-ὔδε νε. ο εοι-. ος μποθ 917 πο οσο σςσο 186 815 

ο σσ μμ 



οσο 

Ρα -« αἱ -ἲ ὂρ τὸ) "ώ 

ΤΕΣΧΤΟΑΙ, ΘΥΜΡΟΙ5 ΑΝΕΓ ΑΒΒΠΕΝΙΑΤΙΟΝΡ 

ΘΥΜΡΟΙ5 ΑΝΡ ΑΒΒΒΗΝΙΑΤΙΟΝ5 ὉΞΡΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΡΑΠΑΤΟΙΣ 

ΟΕ ΕΕΒΑΡΙΝ(αΣ 

ΤΟαΕΤΗΕΗ ΝΙΤΗ ΤΗΕ ΜΑΝΟΡΟΒΙΡΤ ΘΥΜΒΟΙ. ΟΒ ΝΟΝ ΘΟΡΕΝ 

Οοα. βιπαϊαΙσας, {οαγίΏ οεπίτγ. Ῥοίτοστας. Βοά. ὃ 2. 
Ο0οά. Αἰεχαπατίπας, ΑΓΙ οδηύιτΥ. Πιοπάοηι. Θοά. ὃ 4. 
Οοά. Ὑαάὔϊσοαπις, ΤοιτίΏ οθΏηῦιτΥ. Ἐοπιο. Φος. ὃ 1. 

Οοά. Ερῃτασπαϊ Ἡεδοτιρίύιας, ΠΕΠ οθΏῦιτγ. ᾖῬατίς. Φοά. ὃ 9. 
0ο. Βεζα6, εἰκί]ι ορηύτγ. Οαπιρτιάσα. Θοά. ὃ δ. 
0ο. Βαξιιεηςίς, οἰσῃί]Ώ οοΏηῦΙτΥ. ἘῬαδἱο. Θοά. εὔδδ. 

0οἆ. Βοτθθ]ι, πΙη{Ὦ οοηύΙτΥ. Ὀίταοσπί. Βοά. εδθ. 

0οα. ἸΝο1βΙ Α, πΙηζΏ ορηπίιτγ. Ἰοηάο”, Οαπιρτιάσο. Θοά. ε δ7. 
Ο0οἆ. Ἰοἱ{1 ἙΒ, πΙιπ{ῃ ορηύἁτΥ. ἩἨαπιριτρ, Οαπιρτιάσο. βΦοά. εδ8. 
οἰχίἩ οδηύιτΥ. Ῥοίΐτορταά. Φος. ε 16. 

Οοαά. ΟΥΡρτΙΗ5, πΙη(Ὦ οθηῦιτΥ. Ῥατὶς. Φοα. ε7Ι. 

Ο0οα. Βεστας, οἰσΏπίΏ οοηύΙτΥγ. ῥῬατὶς. βοἆ. εδθ. 

Οοἆ. Οαπιρίαηις, ηΙηῦὮ οθηζυΥΥ. ὃῬατῖδ. Φος. ετ2. 

Ο0οά. Ῥυτρυτει5 Ῥείτορομίαπας, εἰχίῃ ορπίἁτΥ. Ῥοαΐτοστας, Ῥαίπιοςβ, Ώοπιθ 
Τιηάοη, Ὑϊεηηπα. ΒΦοά. ε 19. 

Ο0οα. (ια]ριετργίαηας Α., οἰχίῃ οροηύιτΥ. Ἰομοπριθίαι. βοά. εὼδ. 

Ο0οα. (ιε]ρμετργίαπιας Β, ΑΓΙ οοπύιτΥγ. ἸΝοϊεηρι(θε]. Θοά. εα. 

Ο0οα. Νππ]θηςϊς, εΙχίΏ οδΏῦιτΥ. Τοηπάοηυ. βοαᾶ. ε22. 

0ο. Ὑαὐοαηις 964, ὑοηπίΏ ορηὐΙτΥ. Ἀοιιθ. ο. ε1027. 

Ο0οἆ. Ῥοτρίαπιας, ΑΓΙ οθΏῦιτΥγ. ἘἩοπιθο. Φος. εδ. 

0οα. ΝαπίαΏΙς, {οηῦἩ οοΏῦιτΥ. Ὑσαηϊοθ. Φος. ε90. 

Ο0οά. Μοβαιθηςῖς, πΙηῦΏ οθΏηΔΙΙΤΥ. ἸΜοβοον. βοά. εὔἴδ. 

Έγαετ (ποερθἱς, Τουτοῃ ος ΠΤ{Ἡ ορηύτΥγ. Ὀοίτοῖῦ. 

0ο. Μοπασθηβῖς, ὑεηίἩ οδη/ΙΤΥ. ΠΜιπίοῃ. ο Αὲ. 

Ο0οἆ. Ὀαρμποηδϊς, αἰχίΏ οοηύιτΥ. Ὀιρ]π. ο. ε26. 

0οα. Γδοβεπάοτβαηας ΤΥ, πΙπ{ίΏ ορηίιτγ. Οσίοτά, Ῥοίτοσταά. βΦοἆ. ε7θ. 

Ο0οἆ. βαπρα]]θηςῖς, πΙηῦΏ ος ὑοηίΏ οοηῦΙτγ. ῥΘδύ. (α]]. Βοά. ε7θ. 

ΧΧΝΙΙ 

η] 



ΤΕΧΤΟΑΙ, ΦΥΜΒΟΙ ΑΝΡ ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝ5 

5) Κοτὶάοἰ(]ά (.οεραῖς, 5ονεηίΏ, οἴσ]{1, ο πΙηΘΏ οεπύασΥ. ΤΙΠΙ8. 

5 Οοά. Ζαογπζμίις, οἰσΏίἩ οοπύιτΥ. Ἰοπάοῃ. Θοά. Α'. 

π Οοά. Ῥείτορο][ίαηας, πΙπίῃ ορηίἁτγ. Ῥείτορταά. ΘΒοά. ετδ. 

Σ 0οἆ. Ἐοξεαπεηβῖς, οἰχίΏ οοΏηύιτΥ. ἈἩοξεαπο. Φοά. ε{ἰδ. 

Ψ ΕΙΡΠίΙ οἱ πἰπ{Ώ ορηῦἁτγ. ΑίΠοβ. ο. ὃ 6. 

070 ἘπίΙ οοηύἁτΥ. Οχίοτα. δοά. εθ. 

009 ΘΒοενοπί{Ώ οἱ οἱσΏί] ορπύατυ Ῥατῖ. Θο. ε47. 

0112 ΒονεπίΏ οδΏῦΙτγ. ΒἰηαΙ. Βοά. εάθ. 

ΜΙΝΠΌΠΞΟῦΙΕ ΟΕ ΟῦΒΡΙΝΕ ΟΟΡΙΟΕΣ 

1] ΤποαΙίἩ οοπῦιτγ. ἈῬαβίο. Βοᾶ. ὃ 254. 

19 Τηϊτιθεη{Ώ οοηῦΙτγ. Ῥατῖ. 9οά. ε9θδ. 

22». ὙΤπαΠὮ οοηῦΙτγ. Ῥατὶῖς. Θοά. ε2δδ. 

25 ἨενεηπίΏ οθηύιτΥ. Ῥατί. Βοά. ε1Θ08. 

98 (ΕΠομ]οτη”5 “«Θιθεη οἱ {Πο 0πΠβῖνοβ’), πΙπία οἵ ὑεπίῃ ορηίτγ. ῥΡατίς. 
Φρα. ὃ 48. 

ϐθ9 Τοπίῃ οτ εἰονεπίΏ οοηύἁτγ. Ὀιρ]ηπ. βοά. Α1. 

04 Τποἰ{ οἱ ἐΙτυδεηίΏ οθηύιτΥ. ἹΜΤαταιεςς οἳ Βαΐθ. βΒοᾶ ε 1287. 

69 ἨιπιθθπἩ οοπίύατΥγ. Ἰιαϊοροδίετ. Βδοά. ὃ 505. 

79 ἨιεεπίἩ οοπίιτΥγ. Ἰιεγάεπ. Θοᾶ. εὔ29. 

124 Τπε][ε]ι οοπύιτΥ. Ὑϊεηπα. Θοᾷ. εΙ211. 

191 ῬοιτίοοπύἩ οι Π{{θοπίΏ οθη{ἹΙΥ. ἜΠοιπθ. Βοαᾶ. ὃ 467. 

142» ἘενεπίΏ οεπύτΥ. Ἀοιπθ. Θοά. ὃ 151. 

157 ὮἘπο]ῦὮ οοηύιτγ. ἘἨοπιθ. Βοά. ε 20. 

245 ΤΠιτιθεπίΏ οθηύιτΥγ. ἩΝΤοβοον. Β9οά. εδθσ. 

οτι ἘονεηίΏ (0) οοπύιτγ. ᾖῥῬατὶς. δοᾶ. εἶΙθ69. 

2τ4 ΤεπίΏ οεηύιτΥγ. Ῥατῖ. Βοα. ε1024. 

346 ἸΤν/ε]ζἩ οοηύΙἉΥ. ἩΜΠίαπ. Θοᾶ. ε22θ. 

πιῖῃπ ΜΙπιδοι]ο οἵ ομγ5ῖνθ οος16θ8. 

Ἐετ Τ]ο Ἐσττατ στοιῥ, οἳ 5οιΏ ΓαΠαη οτ]σῖη, Ιποαάῑησ Οοαἆ. 19, 69, 124, 250, 
946, 549, 55, 5260, 525, 989, 1059, 1109. 

ΥΕΒΡΟΙΟΝ5 

ΑΥΠΙ ΑγπιδΠΙΔΠ νΥοΓΒΙΟΏ, ΠΟΠ (0) οδεηῦτγ. 

αἴΏ Ἠπιορίο νοτδίοη, Π[{Π {ο 5ενεη{Ώ οδηΜτῖθς. 

οοΡρ Ῥο]μαῖτίο (Οορ{ς) νοαιδίοη, αἰχίῃ απά βεναοη{Ώ οθηῦιΓΙΘ8. 

σο (ᾳοὐμῖιο ναιρίοη͵, {ουτίὮ οθη{ΙτΥ. 

πχνι] 



ΝΟΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΤΗΡΤΟΟΤΊ ΑΝΡ ΗΟΡΤ ΤΕΧΤ 

Λατ ἨΠατ]κεηρίαη Θγτίαο νατείοη, 5ονοηί{Ώ ορηΜιτγ. 

ἥη ΟΙά (Ταἱα) Ταἰῖη νοαιβίοη, 5οοοπά απάἆ {Πίτά οθηΜτῖθβ. 

Ρθ8Ί γυ]ραίο (ΡεςΠϊζία) Ὀγτίας νοιβίοη, Β{{Ώ οθηίτΥ. 
βα]Ώ ΒαΏ]αϊο (ΟορίΙο) νουδίοη, ὑΠ]τα απά Γοιτίῃ οθη/τίθ8. 
“νου Οἱ4 Ῥγτίας γετείοῦ, (Πτα οοπίατγ, 0ος. Οπτεζοπίαηιις (1151 ορη6τγ). 
6ΥΥ 5ΙΏΠ Οἱά Ἁψτίαο νοτείοη, Πίτά ορπύτγ, Οοἆ. βΒἰπαϊθίοις (οτί οἱ ΒΗ 

οεη{ΙΤΥ). 

να γπι]σαίε ΤιαῦΙΏ νετείοη, Γοατίῃ οδηζτΥ. 
ναι  νθΙ5ΙΟΠΡ. 

ΕΑΤΗΕΕΣ 

ΈπΙΒ Ἐπαδορίας οἳ 08654τΤ6α, ἐΠπϊτά απαἆ {ουτί] οδηΆιτίθ5. 

ἨΗιοατ ἨΠετοπγπηις (ύ6Γ91Π6), Τουτί απά ΒΕ{Π οδη(τίθΒ. 
οτ Οπίσοη, ὑπτά οθηΜατΥ. 

ΤΗΕ,  ΝΟΤΑΤΊΙΟΝ ΤΙΝ ΤΗΕ ΙΤΕΞΤΟΟΤΤ ΑΝΡ ΗΟΗΒΤ ΤΕΧΤ 
[Οοπάφηδαᾶ ἔτοπι ἸΜεείεοίί απά Ἠοτί, Τ1ε Νεω Τεδίαπιοπί ἵπ ἄτεε], Ῥρ. 581-835] 

ΑΓ ΤΕΒΝΑΤΙΝΕ ΕΕΒΑΡΙΝΟ6ΕΡ 

Ἠ/ηοατοανετ ἴῦ Λας Ῥεεπ Γοατπά Ιπιροβδίρ]θ {ο ἀθοῖάς ἰ]ιαί οπθ οἱ ἔπγο οἵ πιοτθ νατίοις τοαςῖησς 
ἵ6 οεγίαίπ]γ τϱ]{, αΠεγπα/ῖνο τοαᾶίησς ατε ρῖνεη: απᾶ πο α]ἐογπαίίνο τοαᾶίησ 15 σῖνεη πγΏ]ςοὮ ἆοοας 

ποῦ ΑΡΡΕΒΙ 0ο Ἠαγο α ΤεαδοπαΡΙθ ΡρτοβαΡΙΠ{γ οἳ Ρείηρ {λε ίτιε τοαᾶϊῖης. Τῃα ΡΙΤΙΠΙΑΤΥ Ῥ]αος Ιπ {Πε 

οτί 15ο]! 15 αρείσπεά 6ο ἴλοςε τεαάίησς πνη]ο]ι οη ύπθ γ/Πο]ε ατα {μα πποτθ Ρτοβαβ]θ, ΟΥ ἵπ 63565 
οἵ οσα] ρτοβραὈ!Π1ζΥ {μο Ῥεύίος αὐίορίεα (5εε Ρ. 6695 απά Τπἰτοάιοίῖοη δ 977). Τ]α οίμοτ αἩθτπα- 

ὤνο τοαᾶἴησξ οσςΙΡΥ α 5εοοπᾶατγ Ρ]ας6, ψζΏ α ποίαίοη πΥΠΙοΏ γατῖες αεοοτᾶϊῖτπς ας ἴπαυ ἀϊβοι 

τοπι ἴμθ Ρτίπ]ατΥ τεααῖηρς ΡΥ Οπιὶβεῖοη, Ὀν ΑάάῑδΙοῃ, οτ Ὦν Θαρ5Ιἑποη. 

Α βθοοπάατγ τεαάϊίηᾳ οοηβϊςέῖης η {με Οπιἱςείοπ οἳ ποτά τείαϊπεά ἵπ {με ρτίπιατγ τεπάἶησ ἵς 
πηατκαᾶ ΡΥ εἰππρ]ε Ὀτασ]κείς [] ἵπ {Πα {εχί. Της ἵη Μαίΐ 7:24 τοὺς λόγους τούτους ἶ5 {πα ΡΤΙΠΙΑΤΥ 
ΤΘΔ(ΙΠ6, τοὺς λόγους πΙποιἰ τούτους ἴῃπο βεοοπάατγ τοδίῃς. 

Α. βοοοπάατγ τεαάϊης οοπεϊείῖης ἴπ {πο Αάάῑδῑοπ οἵ πνοτάς οπαδέεά {π {Πο ῥτίπΙΣΤΥ τολάῖης 

ἰ5 ρηη{οά αἲ {Πο Γοοῦ οἵ {Πο Ρᾶςο πέμοα 6 ΑΏΥ αοοοπηραηγίης πιατ], ἴ]α Ρίαος οἳ Ιπδετίίοη Ρεΐησ 

ἰπαΙοβίεά Ὦν πο τηατ]ς τ ἴη {μθ ἰοχί. Τῆας ἵπ Μα(ί 29:35 ὁ οἶκος ὑμῶν π{Ποιύ ἔρημος ἵς ἴα 
ΡΤΙΠΙΑΤΥ τεαάἶΏβ, ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος {λα 5εοοπάατγ τεαάἶης. 

Α. βεοοπάατΥ τεαᾶίηπσ οοηβίςῖηρ ἵπ {Πο Φαρεαθίοη οἱ οἴμετ ποτάς {οτ {ο ποτάς οἱ έμε 

ΡΤΙΠΙΑΥΥ τοδΘ πρ ἶ5 ργ]π{εά αὖ {πε {οοί οἱ {πε ραρε πΙέΠοιῦ απΥγ αοοοπιραηγΊης πηατῖς, {Πο νγοτάς οἱ 

ιο Ρτίπιατγ τεαςῖης Ῥεῖης Ιπο]αάεά πλ] {Πε πιατ]ς Γ Ἱ ἵπ {Πο οχύ. Τῆις ἵπ Μαΐέ 16:20 
ἐπετίμησεν ἶ5 {Πο ΡΤΙΠΙΑΤΥ ΤθαςΊηρ, διεστείλατο {Πε 5εοοπζατΥ τοβαϊῖπς. 

Ί/πετε {πετ αΤθ {πγο ΟΥ ΠΟΙΟ βεοοηάατγ τεαάἴπρς, {Πε6Υ αΤε 5εραταίαἆ ὮΥ υ. αἲ {πε [οοί οἳ {πο 

ραρε, απ]ο5ς {μου ἀῑῆετ Ίτοπ 61ο] οίῃμετ πιετε]γ ὮΥ ἐμο οπηβείοη οἵ αἀάἰδίοη οἱ γοτάς; ἵπ τΥἨίο]ι 
ο.5θ {πεγ ατε ἀἰδῆηςι]ςηοᾶ Γτοπι Θ86Ἠ οίμετ ΡΥ Ὀτασκείς αἲ {1ο [οοῦ οἵ {πο ρᾳρο, επο]οδίπςσ ρατί οἵ 
ἴπο π]ιοἷο οἱ {πε Ιοηρετ τεαίηρ. 

Χχὶχ 



ΝΟΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΥΕΣΡΤΟΟΤΤ ΑΝΡ ΗΟΗΤ ΤΕΧΤ 
μαι σα αν εαν ο πο ο ως υἶιω σαι αλα. μα ο. 

ΡΌΡΡΕΟΤΕΡ ΒΕΒΑΡΙΝάΡΒ 

Ἡ/ηετενε 16 Πα5 αρροεατθά {ο ἴμε δά1ίος, οἵ {ο εἰίπετ οἱ (πεπι, (μαίῦ ἴπο ἰεχύ ρτοβραΡΙγ οοη- 

ἑαΐπς 5οπηθ Ρτϊπα1νο 6ἵτοτ, {Παῦ 15, ηα5 ποῦ Ὀθεη απθε τἱΏ{Ιγ ρτοβεγνας ἵπ αΠΥ εχἰςίῖηας ἆοοι- 

πιοηέ, οἱ αἱ Ἰθαςῦ ἵη απγ εχἰσήτρ ἀοουπχεπύ οἳ 5αβμο]επύ ααἰΠοτίόγ, {Πο πιατ]ς Τ 1 ατο ρ]ασεᾷ αὖἲ 

Πιο Γοοί οἳ 6ο Ῥαρο, ἰμε οχίτεπιθ Ππαϊῦς οἳ πα ποτά βαδροούθά (ο οοηίαϊη απ Θ6ΙΤΟΓ οἳ ἵταῃ- 

εοτἱρθίοη Ῥεῖτπρ Ιπάϊοαίεά ὮΥ ἴἩο πιατίς Γ Ἰ ἵη {θ ὑεχύ. Τη α Γ6ψ/ 63565 α. τοπᾶῖηρ αΡρρατεη{ΙΥ 
πρΏέ, απά αἶξο αἰθεσίοά Ιατρε]γ Πποιρ] πού Ὦγ πο Ρο5ύ ἀοσαπιεπίς, αίπς Ρτοβαβ!γ α βαοσθςς{α] 
αποϊεπέ οοπ]θοίατο, ἵρ Ρτϊηἰθά ἵπ ἴ]ιε θεχῖ, ἴπε Ρεύύοτ αἰ{οξίοά τοαάἶης Ρεῖης ρ]ασθά αὖἲ {πε {οοῦ 

σηὮ “ΜΡΦ32 αἀάεᾶ, απά α ποῖθ ΙἸηδοτίαςά ἵπ {με ΑρρεπάΙχ. 

ΝΟΤΕΝΥΟΕΒΤΗΥ ΕΕΙΕΟΤΕΡ ΕΕΑΡΙΝάΞ ΡΗΙΝΤΕΡ ΥΜΝΙΤΗΙΝ ΡΟΌὈΡΙΕ ΒΒΑΟΚΕΤΡ 

Α επι νοΓΥ οατ]Υ Ιπίετρο]αίίοηπς ἵπ {πε (.οδραίς, οπαϊσύοά ὮΥ ''ὙΓοξίετη” ἀοοιππεηίς αἶοπε 

(1μακε 22:19 Ε.; 24:89, 6, 12, 56, 40, 61, 62), οἳ ὮΥ ''ἩΓοδίοτπ” απά “"Ουτίαπ’’ ἀοοιπαθηϊ5 3]οπε 

(Μαι. 97:49), ατα ἱηφετύοά υυΠίη ἀοαδ]ε Ρτασκοαῦς [[ Ἱ. ἵΠ ὕμε Ῥοάγ οἱ πε θεχί. 
Α {ου Ἱπζοτρο]αίίοης ἵπ ἐπθ (οδρεῖς, ΡρτοβραΡ!γ ''Ἡ/εδίετη”” ἵπ οτὶρίη, οοπ{αΙπίηρ Ἱπεροτίαπί 

πιαξίοτ αρρατοπ{]γ ἀοτῖνοά τοπι θχίτἍηθοας 5οατ665, ατθ ἱπβετίθὰ πη(λῖη ἀοαβ]ε Ῥτασ]είς [[ Τ ἵπ 
πο Ῥοάγ οἳ 1ο ἰοχί (Μαΐέ. 16:21. Ίπακε 22:45 1. 25:54), οἵ 5εραταθεὶν (Ματς 16:9-20, 

πΏθτθ ἴ]ο 5.Π1θ ποῄαθίοη ἶδ ιδθά {ο {ιο αἱθετπαίίνε Θποτίετ Οοπο]αβίοη οἳ ἴῑο (οδρεί; 

Ἴομη 7:55--δ:11). 

.994 



ΕΡΑΠΒΓ Ἱ 

ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ ΥΟῦΤΗ ΟΕ 1Ε505 

ια. ΤΟΚΕΡ ΡΕΒΒΒΑΟΕΒ; 

Ίσκε 1:1-4 

ΕΠΕΙΔΗΠΗΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διἠγησιω περὶ τῶν πεπληροφο- 
ρηµένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 3 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ 

ὑπηρέται Ὑενόμενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς 
σοι Ὑράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἔπιγνῷς περὶ ὢν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

2. ΤΗΕ αΕΝΒΑΙΟάΥ (ΜΑττ) 

Μαπτ 15117 

ΒΙΒΛΟΣ Ἅγενέσεως ᾿Ἰησοῦ 
Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ ᾿Αβ- 
ραάμ. 

2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν 
Ἴσαάκ, 
Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἴα- 

κώβ, 
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Τού- 
δαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 
ὃ ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς 

Θάμαρ, 
Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἔνσ- 

ρώμ, 
Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

᾿Αράμ, 
4 ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

᾽Αμιναδάρ, 
᾽Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ναασσών, 
Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Σαλμών, 
ὅ Φαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ῥοὲς ἐκ τῆς 'Ῥαχάβ, 

[πτοπι Ίισκε ὃ:29-94| 

94 ᾿Αβραάμ 

Ἰσαάκ 

᾿Ἰακώβ 

99 ᾿Ἰούδας 

Φαρές 

Ἑσρών 

᾿Αρνεί 

[ρΑδμείν! 

32 Ναασσών 

Σαλά 

ΓΗ τρ: Τις 9:98 'Αδάμ 



82 ΙΝΡΕΑΝόΥ ΑΝΡ ΥουτΗ 

Μαπτ 1 

Ροὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰ]ωβρὴὸ 
ἐκ τῆς 'Ῥούθ, 
Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἴεσ- 
σαἰ, 
ϐ Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Δαυεὶδ τὸν βασιλέα. 

Δαυεὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὗρίου, 
7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ῥοβοάμ, 
Ῥοβοὰμ δὲ ἔγέννησεν τὸν 
᾿Αβιά, 
᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ασάφ, 

5 ᾿Ασὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰωσαφάτ, 
Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰωράμ, 

Ἰωρὰμ δὲ ἔγέννησεν τὸν 
᾿Οζείαν, 
ϱ ᾿Οζείας δὲ ἔγέννησεν τὸν 
Ἰωαθάμ, 
Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
"Αχας, 
”Αχας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἔζε- 
κίαν͵, 
10 'Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Μ ανασσῆ, 
Μ ανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν 
᾽Αμώς, 
᾽Αμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰ]ω- 
σείαν͵ 
11 Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀυελφοὺς 
αὐτοῦ ἐπὶ τῆς µετοικεσίας 
Βαβυλῶγνος. 

12 Μετὰ δὲ τὴν µετοικε- 
σίαν Βαβυλῶνος 

[Ἠτοπα Ίσκε 9] 

Ῥοός 

Ἰωβήλ 

Ἰεσσαί 

9ἶ Δαυείδ 

Ναθάμ 

ἹΜατταθά 

Μεννά 

Μελεά 

90 Ἐλιακείμ 

Ἰωνάμ 

Ἰωσήφ 

Ἰούδας 

Συμεών 

29 Λευεί 

Μαθθάτ 

Ἰωρείμ 

Ἐλιέζερ 

Ἰησοῦς 

25 Ἠρ 

Ἐλμαδάμ 

Κωσάμ 

᾿Αδδεί 

Μελχεί 



ΤΗΕ αΗΝΗΑΙΠΟαΥ 92 

ΜΑπττ 1 

Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλα- 

θιήλ, 
Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ζοροβάβελ, 
198 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν 

τὸν ᾿Αβιοῦδὃ, 
᾽᾿Αβιοὺδὸ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἐλιακείμ, 
Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

᾽Αζώρ, 
14 ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὀν 

Σαδώκ, 
Σαδὼκ δὲ «ἐγέννησεν τὸν 
᾽Αχείμ, 
᾽Αχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Βλι- 

οὐδ, 
15 ᾿Βλιοὺὸ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἐλεάξαρ, 
Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Μαθθάν, 

Μαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰακώβ, 
16 ᾿Ἰ]ακὼβ δὲ ἐγέννησεν 
τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, 
ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγό- 
µενος Ἀριστός. 

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ 
Αβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ 
δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ 
ἕως τῆς µετοικεσίας Βαβυλῶνος 
γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ 

τῆς µετοικεσία. Βαβυλῶνος 
ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκα- 

τέσσαρες. 

Π'τοπι σεν ο] 

27 Νηρεί 

Σαλαθιήλ 

Ζοροβάβελ 

Ῥησά 

Ἰωανάν 

260 Ἰωδά 

᾿Ἰωσήχ 

Σεμεείν 

Ματταθίας 

Μαάθ 

20 Ναγγαί 

ἘἨσλεί 

Ναούμ 

᾽Αμώς 

Ματταθίας 

24 Ἰωσήφ 

Ἰανναί 

Μελχεί 

Λευεί 

Ματθάτ 

20 Ἡλεί 

Ἰωσήφ (518) 



59 ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ ΥοῦτΗ 

93. ΤΗΕ ΒΙΕΤΗ ΟΕ Ι0ΟΗΝ ΡΕΗΟΜΙΡΕὉ 

Ίσκε 1:5-25 

ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ὑἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχα- 
ρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Λαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς 
Ἐλεισάβετ. ϐ ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, πορευόµενοι ἐν πάσαις 
ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. ᾖ καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖ τέκνον, 

καθότι ἦν [ὴ] Ἐλεισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότε ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν 
ἦσαν. 8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ 
ἔναντι τοῦ θεοῦ Ὁ κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατίας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν 

τοῦ κυρίου, 10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόµενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιά- 
µατος 11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελο Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ 
θυµιάµατος. 192 καὶ ἐταράχθη αχαρίας ἰδών, καὶ Φόβος ἔπέπεσεν ἔπ᾽ αὐτόν. 15 εἶπεν 

δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ Φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δἐησίς σου, καὶ ἡ 
γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, Καὶ Καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ἱωάνην' 14 καὶ 
ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἔπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται' 15 ἔσται 
γὰρ µέγας ἐνώπιον [Κυρίου], καὶ 1" οἶνον καὶ σἰκερα οὐ μὴ πίῃ,; καὶ πνεύματος ἁγίου 
πλησθήσεται ἔτι ἔκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει 
ἔπὶ Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν 17 καὶ αὐτὸς ἱπροελεύσεταιὶ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύµατι καὶ 
δυνάµει 3 Ἠλεία, ἔπιστρέψαι Καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα”) καὶ ἀπειθες ἐν Φφρονήσει 
δικαίων, ἑτοιμάσαι Ἐυρίῳ λαὸν κατεσκευασµένον. 18 καὶ εἶπεν Ἄαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγε- 
λον Κατὰ τἰ γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ Ύάρ εἶμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή µου προβεβηκυῖα 
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ ᾿ἘΕγώ εἶμι Γαβριὴλ ὁ 
παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι 
ταῦτα 320 καὶ ἰδοὺ ἔση σιωπῶν καὶ μὴ δυνάµενο λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται 
ταῦτα, ἀνθ᾽ ὢν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις µου, οἵτινε πληρωθήσονται εἰ τὸν καιρὸν 
αὐτῶν. 91 καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ἰαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἔν τῷ Χχρονίζειν 
ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. 22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς. καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι 
ὁπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ' καὶ αὐτὸ ἦν διανεύων αὐτοῖ., καὶ διέµενεν κωφό». 
98 Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. 24 Μετὰ δὲ ταῦτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ" 
καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα 35 ὅτι Οὕτως µοι πεποίηκεν Κύριος ἐν 
ἡμέραις αἷς ἔπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός µου ἐν ἀνθρώποις. 

4. ΤΗΕ  ΑΝΝΌΝΟΙΑΤΙΟΝ ΤΟ ΜΑΗΥ 

Ίσκε 4:260-595 

Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν 
τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναξαρὲτ 27 “πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ 

Μί 1: 150 
α Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελ- 
θεῖν αὐτοὺς (55) 

1ΝΙπθ:95: Τβα1:11ΤΧΣ ΜΑΙ 4:51 (9:25 Ε) 

ΠΕ πρ: ΙΤ 1:15 τοῦ κυρίου 17 προσελεύσεται 25. ὁ κύριος 
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ΤΗΕ ΑΝΝΟΝάΙΑΤΙΟΝ Το ῦΟ5ΗΡΗ δὃ 

Ίσκε 1 

ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν 

εἶπεν Χαἴρε, κεχαριτωµένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ. 29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ 
διελογἰζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 93θ καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μἡ Φοβοῦ, 
Μαριάµμ, εὗρει γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ' 8 “καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ 
υἱόν, καὶ καλέσει τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸ Ὑψίστου 
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Ἰύριος ὁ θεὸς Σ΄ τὸν θρὀνον Δαυεὶδ’ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 
38 “καὶ βασιλεύσει᾽ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿]ακὼβ "εἰς τοὺς αἰῶνας,) καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
οὐκ ἔσται τέλος. 34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα 
οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ 
σέ, καὶ δύναµις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γεγνώμενον 2 ἅγιον κληθήσεται, 
υἱὸς θεοῦ 96 καὶ ἰδοὺ ᾿Ἠλεισάβετ ἡ συγγενς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει 
αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ Κκαλουμένῃ στεἰρᾳ 97 ὅτι δ΄ οὐκ ἀδυνατήσει 
παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.) 388 εἶπεν δὲ Μαριάμ ᾿Ιδοὺ ἡ δούλη Κυρίου Ὑγένοιτὀ µοι 

ε 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

δ. ΤΗΕ ΑΝΝΠΝΟΙΑΤΙΟΝ Το ΙΟΡΕΗΡΗ 

Μαπττ 1:15-25 

τοῦ ΔΕ ΠτΗΣΟΥ] ΧΡΙΣΤΟΥΙ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. «Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς 
αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύµα- 
τος ἁγίου. 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιο ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, 
ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτῆν. 20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου 
κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων ἅ Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν ΙΜαρίανὶ τὴν 
γυναϊκά σου, “τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματόὀς ἐστιν ἁγίου 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ 

Μί 1:206, 2ἱα 
α τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύ- 
µατός ἐστιν ἁγίου. 21 τέξεται δὲ 
υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν, (55) 
υ Οἳ Μι 1:20ςε (55 

ο (45) Τε 1:97 
6 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἄν- 
δρὶ ᾧ ὄνομα ᾿]ωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυείδο, 
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 

(94) 
ΤΙς 2:50 

ο σὺν Μαριὰμ τῇῃ  ἐμνηστευμένῃ 
αὐτῷ, οὔσῃ ἐνκύῳ. 

ἆ Οἱ Τ]ς 2:4 (58) 

ΤΙ 1:91 
ἑ καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ 
τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ Ἰησοῦν. (54) Οἱ Τις 1:95 

(93) 

11δα 9:7 2Ώκ 19:12 ΔΕΠ 18:14 

ΊΝΨΗ πρ: Μί 1:18 χριστοῦ ᾿]ησοῦ 20 Μαριὰμ 

ὅ 



δο ΙΝΡΑΝΕΟΥ ΑΝΕΟ ΥπουτΗ 

Μαπττ 1 

Καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
22 Τοῦτο δὲ ὅλον Ὑέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ ἘΚυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος 
25 1: 'Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, 

καὶ Καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εμμανοιήλ} 

ὅ ἐστιν μεθερμηνευόµενον “Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός... 94 ᾿Ἐγερθεὶ δὲ [ὸ] Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου 
ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 25 ἄκαὶ 

οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως [οὗ] ἔτεκεν υἱόν' Ὀκαὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 

6. ΜΑΗΥΡΣ ΝΙΡΙΤ Το ΕΙΙΡΑΡΗ ΤΗ 

Ίσκαη 1:990-56 

᾿ ω " 3 ο) ε μ / 3 ϕι 3 νι » ἀ Δ ον 

Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὁρινὴν μετὰ σπουδῆς 
; / Π] / μ ον 2 Δ 5 / ο / µ 2 / 

εἰς πόλιν Ιούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν ᾿Ἐλεισάβετ. 
41 καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ ᾿Βλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος 
ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλεισάβετ, 42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ 
µεγάλῃ καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ Καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 

48 καὶ πὀθεν µοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ µήτηρ τοῦ Κυρίου µου πρὸς ἐμέ; 44 ἰδοὺ γὰρ ὡς 
ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὥὣτά µου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος 

ἐν τῇ κοιλίᾳ µου. 49 καὶ µακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις 
αὐτῇ παρὰ Ἰυρίου. 46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ 

Μεγαλύνει 3 ἡ ψυχή µου τὸν κύριον, « 
47 καὶ ΄ ἠγαλλίασεν” τὸ πνεῦμά µου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί µου 

ω ω 227 48 ὅτι δ΄ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, 
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν κε πᾶσαι αἱ Ύενεαί; 

40 ὅτι ἔποίησέν µοι μεγάλα ὁ δυνατός, 
καὶ  ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,” 

50 καὶ δ΄” τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεάς 
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.) 

51 ᾿Εποίησεν κράτος 9 ἐν βραχἰονι’) αὐτοῦ, 
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους)) διανοίᾳ καρδἰας αὐτῶν" 

62 Τ/καθεῖλεν δυνάστας᾽ ἀπὸ θρόνων καὶ ὃὕψωσεν ταπεινούς, 
Ωω ω ες [ῳ) 69 ὀπεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν᾽ καὶ ΄ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

1]ς 2:7α 
α καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν 
πρωτότοκον, (58) 

ΤΙ 2:210 

ὃ Καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἴη- 
σοῦς, (510) 

α1]δ6α 7:14 3Ί δαΠῃ 211 8] βαπι 1:11 4Ρ5 111 (110):9 ὅΡῬς 105 (102):117 ϱΡς 59 (58):10 
Ἰ1οβ 12:19 δορδ.:11;: 1 βαπιο:ττ 5Ρ5107(106):9;: 94(99):101 ΧΣ: 1 βαπ 2:56 
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ΤΗΗ ΡΙΠΤΗ ΟΡ ῦΟΗΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ δ7 

Ίσκε 1 

54 Ιἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 
"μνησθῆναι ἐλέους, 

56 ὃκαθὼς) ἐλάλησεν “πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, 
ω 22 [α4 ο ο] 

τῷ ᾿Αβραὰμ᾽) καὶ τῷ ΄ σπέρµατι’) αὐτοῦ εἷς τὸν αἰῶνα. 

ο ε ο 

56 "Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. [ η η 

τπ. ΤΗΕ ΒΙΗΤΗ ΟΒ' 4οΗΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ 

Ίσκε 1:5Τ-50 

Τῃ δὲ ᾿Βλεισάβετ ἐπλήσθη ὃὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 

58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ μετ) αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇῃ. 69 Ῥαἱ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθαν 
περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 
ϐ0 καὶ ἀποκριθεσα ἡ µήτηρ αὐτοῦ εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται ᾿Ἰωάνης. 61 καὶ 
εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδεὶ ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι 
τούτῳ. ϐ2 ἔνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. ϐ8 καὶ αἰτή- 
σας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 
64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόµα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν 

τὸν θεόν. 65 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
ὁρινῇ τῆς Ιουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκού- 

σαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντε Τἰ ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ 
Κυρίου ἦν μετ) αὐτοῦ. 07 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος 
ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων 

68 3 Βὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς τοῦ ᾿Ἱσραήλ,) 
/ ϱ) ; ῃ ; δίς / αν ων ΄ ο 2) 

ὅτι ἔπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν δ΄ λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 
69 καὶ δ΄΄ἤγειρεν κέρας) σωτηρίας ἡμῖν 

Ελ 5, ες ας}} Δ 2 ω 
ἐν οἴκῳ ' Δαυεὶδ' παιδὸς αὐτοῦ, 

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 
Τι Ἰέέσωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς᾽ πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, 
72 ποιῆσαι δ΄ ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν” 

καὶ 'μνησθῆναι διαθήκης’) ἁγίας “αὐτοῦ, 

78 “ὅρκον) ὃν ' ὤμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ᾽ τὸν πατέρα ἡμῶν, 
74 τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας 
76 λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ 

ἐνώπιον αὐτοῦ Ἱπάσαις ταῖς ἡμέραις! ἡμῶν. 

1]δα 41:81 35 98(97):9 ΣΜΙο. 7:20 «Ρε 41(40):15;: Τ2ο(71ι):15; 106(1068):48 
εεῖς νο 19 60ς 192/(191):15: 1 βαπι 2:10 Ἰ Ρ5 106(105):10 8Ῥε 105(104):8 1; 106(105):45; 
ΥΙ1σ 4: 

ΤΗ πρ: ΤΙ 1:Τ5 πάσας τὰς ἡμέρας 



7 ΙΝΕΡΑΝΟΥ ΑΝΡ τοῦυτηῃ 

Ίσκεε 1 

76 Καὶ σὺ δὲ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, 
προπορεύσῃ ὙΥὰρ Ι'ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,” 

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρἰας τῷ λαῷ αὐτοῦ 
9 9 / ε Γωἳ 2 Γω) 

ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, 
ϱ) ο » [] ε Ωω 9 ] 9 «/ 

ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 
τ9 ΣΜέἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθηµένοις, 

τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 

90 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως 
ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ισραήλ. 

6. ΤΗΕ ΡΙΕΤΗ ΟΒ οπδῦδ 

Ίσκε ἃ: 1-- 

ἜἘγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγµα παρὰ Καΐσαρος Αὐγούστου 
ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην 39 (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος 
τῆς Συρίας [Κυρηνίουϊ) ὃ καὶ ἔπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ πόλιν. 4 ᾿Ανέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρέτ εἰς 

τὴν ᾿Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται “Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ 

πατριᾶς Δαυείδ, ὅ ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ δἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὕσῃ ἐγκύῳ. 

ϐ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, Ἱ καὶ 

χτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν 

ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 

9. ΤΗΕ ΑΝαΕΒΙΡ ΑΝΩ ΤΗΕ ΘΗΕΡΗΕΕΡΡ 

Ίσκε ἆ:9-20 

Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς 
τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίµνην αὐτῶν. 9 καὶ ἄγγελος Ἰυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα 
Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν Φόβον μέεγαν 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
ἄγγέλο Μὴ Φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ 

αοῖ Μι 1:200 (95): 2:1 (812) 

Μι 1:150 
ὃ Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
Μαρίας τῷ ᾿]ωσήφ, πρὶν ἢ συνελ- 
θεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα 
ἐκ πνεύματος ἁγίου. (55) 

Μί 1:25α 
6 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως [οὗ] 
ἔτεκεν υἱόν' (95) 

αι Μα] 5:1 2Ίξα 9:2 

ΗΒ τις: Τις 2:2 Κυρείνου 



ΤΗΗ ΡΠΗΕΡΗΝΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΤΗΜΡΙΕΗ δ11 

Ίσκε 2 

τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἔτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἔστιν χριστὸς Κύριος ἐν πὀλει Δαυείδ' 
12 καὶ τοῦτο ὑμῖν Τ σηµεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείµενον ἐν φάτνῃ. 
19 καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς τοὐρανίου! αἰνούντων τὸν 

.θεὸν καὶ λεγόντων 
14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις' τεὐδοκίας]. 
15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἶς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν 

πρὸς ἀλλήλους  Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ 
κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν 
Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείµενον ἐν τῇ φάτνῃ 17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος 
τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν 
περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς, 19 ἡ δὲ ΙΜαρίαὶ πάντα συνετήρει τὰ 
ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδἰᾳ αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξά- 
ζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

10. ΤΠΕ ΟΙΒΟΡΜΟΙΡΙΟΝ 

Ίσκε 4:21 

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, «καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ᾿]ησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλἰᾳ. 

141. ΤΗΕ ΡΕΕΡΗΝΤΑΤΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΤΕΜΕΙ,Ε 

Ίσκε 2:22-59 

αἱ ὅτε 1’ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ’) αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωνυσέως, 
ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 28 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ 
Κυρίου ὅτι 2 Πᾶν ἄρσεν διανοιγον µήτραν ἅγιον τῷ κυρἰῳ κληθήσεται,) 94 καὶ 
τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Ἐυρίου, δ΄ ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο 
νοσσοὺς περιστερῶν.) 25 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα 
Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόµενος παράκλησιν τοῦ 
Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ) αὐτόν 326 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηµατισµένον ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν [ῆ] ἂν ἵδῃ τὸν χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ 
ἦλθεν ἐν τῷ πνεύµατι εἰς τὸ ἱερόν' καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς Ὑονεῖς τὸ παιδίον 
Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόµου περὶ αὐτοῦ 28 καὶ αὐτὸς 
ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν 
29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ' 
80 ὅτι "' εἶδον) οἱ ὀφθαλμοί µου “τὸ σωτήριὀν σου’) 
91 ὃ ἠτοίμασας “κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 
82 ὄφῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν᾽) 

καὶ δ΄ δόξαν’ λαοῦ σου “'Ἰσραήλ.” 

αΟἲ Μί 1:250 (955) 

116ν12:6 2Εχκ19:12 8Τεν12:5;: 5:11 « 1Ι68α4β0:5:59:10 ὅδ]δα25δ:7 Που; 429:6:49:6 6156α46:19 

ΝΕ πρ: Τῆς 92:12 τὸ 19 οὐρανοῦ 14. εὐδοκία 19 Μαριὰμ 
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δβ11 ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ τουτη 

Ίσκε ἃ 

88 καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 
84 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν µητέρα αὐτοῦ Ιδοὺ 
οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἶς σηµεῖον ἀντι- 
λεγόμενον, 35 καὶ σοῦ τ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν 
ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοἰ. 86 ἹΚαὶ ἦν "Αννα προφῆτις, θυγάτηρ 
Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, (αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς 
ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων;) 
ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστεἰαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 98 καὶ 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς 

προσδεχοµένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ. 
89 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, Ἰἐπέστρεψαν εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν εἷς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 

12. ΤΗΕ; ΠΙΡΗ-ΜΕΝ ΕΒΏΟΜ ΤΗΕ ἘΑΡΤ 

Μαπτ 2-1 -12 

ποῦ δὲ ᾿]ησοῦ γεννηθέντος ἐν ὀΒηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις 'Ἡρῴδου τοῦ βασι- 
λέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα λέγοντε 2 Ποῦ ἐστὶν ὁ 
τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇῃ ἀνατολῇ καὶ 
ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ὃ ᾽Ακούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα 
Ἱεροσόλυμα μετ) αὐτοῦ, 4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ 
λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ) αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται. ὅ οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐν ἘΒηθ- 
λεὲμ τῆς Ἰουδαίας οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου 

ϐ 1 Καὶ σύ, Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, 
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα" 

ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν µου τὸν ᾿Ἱσραήλ.” 

7 Τότε Ἡρώδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ 
φαινομένου ἀστέρος, ὃ καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς Ῥηθλεὲμ εἶπεν Ἰορευθέντες ἐξετάσατε 
ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ µοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυ- 
νῄσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἔἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον 
ἐν τῇ ἀνατολῇ προῇγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες 
δὲ τὸν ἀστέΓα ἔχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν 
εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντε προσεκύνγησαν αὐτῷ, 
καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον 

καὶ σμύρναν. 19 καὶ χρηµατισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ᾿Ἡρώδην δι ἄλλης 
ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

Μί 2:289αᾳ 
4 Καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἶς πόλιν 
λεγομένην Ναζαρέτ. (519) ὃ ο  Τής ο-ᾱ (9 

2: δ 

1 Μίς 5δ:2 

ΤΗ τησ: Τις 9:55 δὲ 



ΥΙΦΙΤ' ΤΟ «ὉΕΒΕΟΡΑΙΗΜ δβ150 

19. ΤΗΕ ΕΙΙαάΠΤ ΙΝΤΟ ΕαΥΡΤ 

Ματτ 2:19-29 

᾿᾽Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Ἰυρίου φαίνεται κατ ὄναρὶ τῷ ᾿Ιωσὴφ 
λέγων Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἶς Αἴγυπτον, 

"καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι µέλλει γὰρ Ἡρῴδης ἕζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ 
) / ) / ας Δ 9 ᾿ / κ] [ή Δ Λ ’ » [ο ] 

ἀπολέσαι αὐτό. 14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ νυκτὸς 
καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 16 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου ἵνα πλη- 
ρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἰυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντο "Εξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα 

δ] ε} 22 , ε , δολ ϱ/ Ε] / ει ον ω / 
τὸν υἱόν µου. 16 Τότε “Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων 
ελ / / η) 3 ή 9 [α) / 4 ο) η 2 μ 4 λ 

ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ καὶ ἓν 
πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς Καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ 

τα) / / ” / Ν « .] Ἆ ι] / [οὶ / / 

τῶν μάγων. 17 Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος 
18 3 Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, 

κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς 
Ῥ ἡ ’ Ν] , ” αλ 

αχἡὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, 
καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν.)) 

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ 'Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Ἰυρίου φαίνεται κατ) ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ 
ον] 9 / , ι Δ { Ν [ή ὴ λ / ω α 

ἐν Αἰγύπτῳ λέγων 20 ᾿Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ 
πορεύου εἷς γῆν ᾿Ισραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχἠὴν τοῦ παιδίου. 21 ὁ δὲ 
ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 
22 ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 'Ἡρῴδου 
ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθειν χρηματισθεὶς δὲ κατ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰ τὰ µέρη τῆς 
Γαλιλαίας, 259 “καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 

14. ΟΠΠ ΡΗΠΟΟΟΡ ΑΤ ΝΑΖΔΕΒΒΕΒΤΗ 

Ίσκε ἃ-:40 

Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν 
ἐπ᾽ αὐτό. 

1δ. ΝΙΡΙΤ ΤΟ όοΕΒΕΌΡΑΙΤΙΕΜ 

Ίσκη 9:41-50 
Καὶ ἐπορεύοντο οἱ Ὑονεῖς αὐτοῦ κατ) ἔτος εἷς ᾿Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ. τοῦ πάσχα. 

42 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 
45 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ 
παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ Ὑονεῖς αὐτοῦ. 44 νοµίσαγτες δὲ αὐτὸν 

1]ς 2:990 
α ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν 
εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. (811) 

1Ἠος 11:1 216 ο1(398):15 

ΨΝΗ πρ: ὨΜί 29:19 κατ’ ὄναρ ἐφάνη 



δ15 ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ Υοῦυτῃ 

Ίσκε 2 

εἶναι ἐν τῇ συνοδἰᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν 
καὶ τοῖς Ὑνωστοῖς, 46 καὶ μὴ εὑρόντε ὑπέστρεψαν εἰ ᾿Ἱερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες 
αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόὀµενον ἓν 
µέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἔπερωτῶντα αὐτού 4Τ ἐξίσταντο 
δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ 
ἱδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τἰ ἔποίησας 
ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἐγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε. 49 καὶ εἶπεν πρὸς 
αὐτοῦ Τί ὅτι ἐζητειτὲέ µε; οὐκ ᾖδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρόὀς µου δεῖ εἶναί µε; 
60 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 

16. ΕΙάΗΤΕΕΝ ΥΒΑΗΒΡ ΑΤ ΝΑΖΑΒΕΤΗ 

Ίσκε 2:51, 52 

καὶ κατέβη μετ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενο αὐτοῖ». καὶ 
ἡ µήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 62 Καὶ 
Ἴ [ο] 1έ ῃ 22 ων ῃ Ν λ. [ (6 µ / .) .ν 4 9 ; .] 

ησοῦς 1΄΄ προέκοπτεν’ τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ ΄ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 

.] βαπΠι 2:26 
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ΡΑΠΤ ΤΙ 

ΙΝΤΕΟΡΌςΟΤΙΟΝ το ΡΌΒΙΟ ΝΟοΕΚκ 

17. ΤΗΕ ΜΙΝΙΡΊΕΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ 

ΜΑπτ 5:1--12 Μληκ 1:1-8 Ίσκη 3:1-20 

ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου ἼἸη- 
σοῦ Ἀριστοῦτ. 

ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΗΕΡΑΙΣ ΕΝ ΕΤΕΙ δὲ πεντεκαιδε- 
ἐκείναις κάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου 

Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος ΤΠου- 
τίου Πειλάτου τῆς Ἰουδαίας, 
καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλι- 
λαίας Ἡρώδου, Φιλίππου δὲ 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρ- 
χοῦντος τῆς ᾿ἸἹτουραίας καὶ 
Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυ- 
σανίου τῆς ᾿Αβειληνῆς τετρα- 
αρχοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέως 
"Ἄγνα καὶ Καιάφα, 

παραγίνεται [Οἱ ν 4 Ρε]οπ] ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ 
Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς ἐπὶ ᾿Ἰ]ωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν 
κηρύσσων 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας ἐν τῇ ἐρήμῳ. 
2 λέγων “Μετανοεῖτε, 

ἤγγικεν γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

8 καὶ ἦλθεν 
[Οἱ ν 5 Ροἱοπ] εἰς πᾶσαν περίχωρον τοῦ ἸἼορ- 

δάνου 
[ΟΕ ν 4 Ρο]οπ] κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 
------- σα πμ Αα. ο οκ τι πἰσα κα. πα ασ η 

Μι 4: 170 ΜΚ 1: 150 
ᾱ ΠΜετανοεῖτε, 
ἤγγικεν γὰρ] α καὶ ἢγγικεν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (920) ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ" 

μετανοεῖτε 
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 
(920) 

ΝΗ πρ: Μς 1:1 υἱοῦ θεοῦ 

Τ]ς 9:29 πᾶσαν ψθαι ΑΒΙΙΥΥ ΟΥ εὔο; πᾶσαν τὴν ΝΟ ΧΔθΘ οίο 
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.Μ17 Ι1ΝΤΡΕΟΡΟΟΤΙΟΝ το ΡΟΡΠΗόΖ ΤΥΟΠΚ 

Μαπττ ὃ 

8 Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ 

ἨἩσαίου τοῦ προφήτου λέγον- 

τος 

[Μάαπτ 11: 100] 

Γή Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν µου 

πρὸ προσώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 

ἔμπροσθέν σου. (842) 

ΖΕφωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ε / Δ ς Δ [ή 

Ἠτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
αὐτοῦ.” 

[0Ο ν 1 αΏοτοι 

4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάνης 
εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ 
ἀπὸ τριχῶν καµήλου 
καὶ ζώνην δερµατίνην 
περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 
ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ 
ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 
ὅ Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν 
Ἱεροσόλυμα 
καὶ πᾶσα ἤ Ιουδαία 

καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ 
Ἰορδάνου, 
ϐ καὶ ἐβαπτίζοντο 

Μληκ 1 

2 Καθὼς γέγραπται ἔν 

τῷ ᾿Ἡσαίαᾳ τῷ προφήτῃ 

144]δοὺ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν µου 
πρὸ προσώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου”) 

9 3 «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρί µ ἡν ὁδὸν Κυρίου, 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 

αὐτοῦ, 

4 ἐγένετο 
Ἰωάνης ὁ βαπτἰίζων 

ἐν τῇ ἐρήμῳ 
κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

[Οοἵ ν 6 Ρ6]οπ 

ὅ καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν 

ο) ε 3 [ή ιο 

πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα 
καὶ οἱ Ἱεροσολυμεῖται πάντες, 

καὶ ἐβαπτίζοντο 

Ίωσκεη ὃ 

4 ὡς γέγρατπται ἐν βίβλῳ λό- 
γων 
ἨἩσαίου τοῦ προφήτου 

πσκε τ: 20] 
6 Γ΄ Ἰδοὺ ἀποστέλλω 

. / / 

τὸν ἄγγελόν µου 

πρὸ προσώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 

(40) 

ὃΜεΦωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ε / Δ ε Δ / 

Ἠτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
αὐτοῦ. 

ὅ πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται 
καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς τα- 

πεινωθήσεται, 
ολ 3 Δ Γι ” , 

καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας 
καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας᾽ 
ϐ καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ 

ω α 2 
σωτήριον τοῦ θεοῦ. 

[Οἱ ν 2 αΏογε] 

ἔμπροσθέν σου.) 

[0 ν ὃ αρονο] 

[Οἱ ν 85 αροτο] 

[Οἱ Ίπκο 9:21 (8518)] 

ΙΜαΙ ο:1 2Ίς6α 40:59 8Ίςα 40:59 
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ΤΗΗ ΜΙΝΙΦΤΗΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ 

Ματτ ὃ 
ω ω 7 

ἐν τῷ ἸἹορδάνῃ ποταμῷ ὑπ 
αὐτοῦ 
” ῤ ] ς [) 

ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. 

[ΟΙ ν 4 αρονο 

᾿]δὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φα- 

ρισαίων καὶ Σαδδουκαίων 

ἐρχομένους 
. λ ΔΝ / 

ἐπὶ τὸ βάπτισμα 
εἶπεν αὐτοῖς 
“Γεννήµατα ἐχιδνῶν, 

, ε / ς [ο οἳ 

τἰς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖιν 

ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς; 
8 ποιήσατε οὖν καρπὸν 
ἄξιον τῆς µετανοίας' 
ϱ καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς 

/ ”, Δ ι / 

Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ, 
/ ο) ε| 

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται 
ε 1 . ω [ή / 

ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων 
ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 

10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς 
τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται’ 
ὑπᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πΌρ βάλλεται. 

δ17 

Μαπκ 1 Ίσκη ὃ 

ε ] ῃ [οἳ ῃ αν. 

ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ 
ποταμῷ 
αλ / ἡ « / 

ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. 

ϐ καὶ ἦν ὁ Ἰωάνης 
3 / 

ἐνδεδυμένος 
τρίχας καµήλου 
καὶ ζΓώνην δερµατίνην 
περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 
καὶ ἔσθων 
ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 

Ἰορδάνῃ 

7 Ἔλεγεν οὖν 
τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις 
βαπτισθῆναι ὑπ) αὐτοῦ 

ΖΓεννήµατα ἔχιδνῶν, 
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν Φφυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς : 
8 ποιήσατε οὖν [καρποὺς 
ἀξίους! τῆς µετανοίας' 
καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς 
Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ. 
λέγω Ύὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται 

ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων 
ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 

ϱ ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς 
τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται΄ 
ὑπᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν [καλὸν] 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

αΟἱ ΜΙ 19:54 (950); 99:38 (8151) 
Μί σ:19 

ὃ πᾶν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἷς πῦρ βάλλεται. (545) 

ΥΧΝΗ πις: 1] 3:18 ἀξίους καρποὺς 

ΝΕύ 8:5 καρπὸν ἄξιον Ψ]υα ΝΒΟ θοὔο; καρποὺς ἀξίους [,Ὀ οίύο ος τε 9:5) 
ΝΑΟΙ,ΧΔΘ οἵς; ἀξίους καρποὺς Ῥ ΟΥ; καρπὸν ἄξιον Ὦ  οἵο, ἴτοπι Μύ 8 
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δ17 

ΜαΑπτ ὁὃ 

11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτἰίζω 
ἐν ὕδατι εἰς µετάνοιαν' 
ὁ δὲ ὀπίσω µου ἐρχόμενος 
ἰσχυρότερός µου ἐστίν, 

ὃ οὐκ εἰμὶ ἑκανὸς ου 

νε , / 5 
τὰ ὑποδήματα βαστάσαι 

[0Ο αΏονε] 
2 Ν τ [ο , 

αὐτὸς ὑμᾶς Θαπτίσει 
ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί᾽ 
12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ, 
καὶ διακαθαριε τὴν ἅλωνα 
αὐτοῦ, 

Μαηκ 1 

7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων 

[Οὲ ν 8 ρεΙοπ] 

Ἔρχεται 

ὁ ἰσχυρότερός µου ὀπίσω [µου], 
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα 
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" 
8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, 
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς 
πνεύµατι ἁγίῳ. 

ΙΝΤΕΟΡΟσΤΙΩΝ το ΡΟύΟΡΙΗσ ΤΟΙΚ 

Ίσκε ὃ 

10 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ 
ὄχλοι λέγοντε Τί οὖν ποιή- 
σωµεν; 11 ἀποκριθεὶς δὲ ἔλε- 
Ύεν αὐτος Ὅ ἔχων 
χιτῶνας µεταδότω τῷ 
ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα 
ὁμοίως ποιεἰτω. 12 ἦλθον δὲ 
καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ 
εἶπαν πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε, 
τί ποιήσωµεν; 19 ὁ δὲ εἶπεν 
πρὸς αὐτούὐ Μηδὲν πλέον 
παρὰ τὸ διατεταγµένον ὑμῖν 
πράσσετε. 14 ἐπηρώτων δὲ 
αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι λέ- 
Ύοντε Τί ποιήσωµεν καὶ 
ἡμεῖς ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς  Μη- 
δένα διασείσητε μηδὲ συκο- 
Φαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς 
ὀψωνίοις ὑμῶν. 

16 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ 
λαοῦ καὶ διαλογιζοµένων πάγ- 
των ἔν ταῖς καρδίαις αὐτῶν 
περὶ τοῦ Ἰωάνου, µή ποτε 
αὐτὸς εἴη ὁ χριστός, 
16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν 
ὁ Ἰωάνης 
Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς' 

ἔρχεται δὲ 
ὁ ἰσχυρότερός µου, 
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκαγνὸς 
λῦσαι τὸν ἱμάντα 
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" 

[Οΐ αροντο] 

αὐτὸς ὑμᾶς βαττίἰσει 

ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί" 
17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ 
διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα 
αὐτοῦ 

Μ]ς 1:7 ὀπίσω µου ἄοοο Ρ]ετ;; Δ οίο ΟπΠ1; Β Οτ ΟΠ1 µου 
ΝΑΡΗΡΊΓΘ οίο 
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ΤΗΕ ΒΡΑΡΤΙΣΜ ΟΡ ὐΠδῦςδ, ΑΝΡ ΤΗΠ ἀαΠΝΕΑΙΟἄΥ δ18 

Μαπτ ὃ 

καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ 
εἰς τὴν ἀποθήκην 1, 
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 
πυρὶ ἀσβέστῳ. 

ΠΜΑαττ 14:98, 4] 

ὍὉ γὰρ ΠἩρῴδης 

κρατήσας τὸν Ἰωάνην 

ἔδησεν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο 

διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα 

Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

[ΙΟ ν ὃ αρονθ] 

4 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης 

αὐτῷ 

Οὐκ Εξεστίν σοι ἔχειν 

αὐτήν. (ὗττ) 

Μλδηκ 1 

Μληκ 6:17, 15] 

Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης 
ϱ 
ἀποστείλας 
ν) / ἁ Ι) / 

ἐκράτησεν τὸν Ἰωάνην 

καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν Φφυλακῇ 

διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν ΎὝυναῖκα 

Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
η 5 ϱ 
ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν 

[Οἱ ν 17 αΏοτο] 

15 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης 

τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι 

Οὐκ ἐξεστίν σοι ἔχειν 

τὴν Ὕγυναῖκα τοῦ ἀἁδελφοῦ σου. 

(τω 

Ίσκῃη ὃ 

καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον 
εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, 
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 
πυρὶ ἀσβέστῳ. 

185 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα 
παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν 
λαόν 

19 ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, 

[Οἱ ν 20 Ρο]οπ] 

ἐλεγχόμενος ὑπ) αὐτοῦ 
η / αὶ Δ 

περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν 
[ο κε Φ 

πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης, 20 προ- 
σέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, 
Κατέκλεισεν τὸν Ἰωάνην ἐν 
Φυλακῇ. 

16. ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΜ ΟΕ ὀΕοδῦδ, ΑΝΟΌ ΤΗΕ αΡΝΕΑΙΓΟαΥ (Γκ) 

Μαπττ ὃ:19-17 

Τότε 
παραγἰνεται ὁ ᾿Ἰ]ησοῦς 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

Μαηκ 1:9-11 

ΠΚΑΙ ΕΓΤΕΝΕΤΟΙ 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 
ἦλθεν Ἰησοῦς 
ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας 
καὶ ἐβαπτίσθη 

ἐπὶ τὸν ᾿Ἱορδάνην πρὸς τὸν | εἰς τὸν Ἱορδάνην ὑπὸ ᾿Ἰωάνου. 
Ἰωάνην 
τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ αὐτοῦ. 

ἩΨΗ της: Μί 9:12 αὐτοῦ Μὰ 1:9 ᾿Εγένετο 

Ίσκε ὃ: 2-98 

Ἐγένετο δὲ 

ΜΟ 8:19 ἀποθήκην (η ΔΟΧΚΜΔ ἰό νς 5αἩ εὔο; ΒΕΤΟ ΤΥ 5υτ δη οἱ θὗο αᾶά αὐτοῦ 
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ΣΝ15 ΙΝΤΠΟΡΟΕΟΤΙΟΝ το ΡΟύΡΙΗσ ΟΚ 

Ματτ ὃ Μακ 1 Ίσκε ὃ 

14 ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέ- 
γων ᾿Εγὼ Χχρείαν ἔχω ὑπὸ 

σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ 
πρὀς µε; 15 ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ ησοῦς εἶπεν [αὐτῷ] ᾿"Αϕες 
ἄρτι, οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν 

ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιο- 
σύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 

[οί Μασί 5:6 (817)1 [οἱ Ματίς 1:56 (517)] ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα 
τὸν λαὸν 

16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ ᾿ησοῦς καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος 
καὶ προσευχοµένου 

εὐθὺς ἀνέβη 10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων 
ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ ἰδοὺ ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν 
ἠνεῴχθησαν Ἰ οἱ οὐρανοί, σχιζοµένους τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν 
καὶ εἶδεν πνεῦμα θεοῦ καὶ τὸ πνεῦμα 22 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα 

τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει 

καταβαϊνον ὡσεὶ περιστερὰν | ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ὡς περιστερὰν 
ἐρχόμενον ἐπ) αὐτόν" εἰς αὐτόν' ἐπ) αὐτόν, 
17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ 11 καὶ φωνὴ καὶ φωνὴν 
ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα [ἐγένετο] ἔκ τῶν οὐρανῶν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι 
αΟδτός ἐστιν Σὺ εἶ Σὺ εἲ 
ὁ υἱός ἴμου ὁ ἀγαπητός, ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, 
ἐν] ᾧ εὐδόκησα. ἐν σοὶ εὐδόκησα. ἐν σοὶ εὐδόκησα. 

2ὸ Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς 
ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριά- 

κοντα, ὢν υἱός, ὧς ἐνομίζετο, 
Ἰωσήφ 

[ΟΙ Μαΐΐ 1:1--16 (52) τοῦ Ηλεί 

24 τοῦ Ματθάτ 
τοῦ Λευεί 
τοῦ Μελχεί 
τοῦ Ἰανναί 
τοῦ Ἰωσήφ 
25 τοῦ Ματταθίου 
τοῦ ᾽Αμώς 

αοἲ Μι 17:5 (588) αοί Μι 9:τ (558) α Οἱ Τής 9:95 (558) 

ΜΗ τρ: Μί 9:15 πρὸς αὐτόν 16 αὐτῷ 17 µου, ὁ ἀγαπητὸς ἐν 

ο Μυ 8:11 Οὗτός ἐστι: ὮὉ 1 Το 5γι δίπ ουΓ τοι δὺ εἶ --- ὁ υἱός µου: ΝΤ 8ἱΠ ΟΥ α4ᾷ καὶ ΝΜΙ 1:11 ἐγένετο 
Μια ΑΒΤΙΥΥ οἵυο; ΞΓθΘ οίο οι Τ]ς 9:22 Σὺ εἶ . . . . εὐδόκησα: Ὦ ὃ ἶῦ εῦο τοᾶβᾷ υἱός µου εἶ συ, ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε (τοπ Ὁς ο: 7) 
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ΤΗΗ ΒΑΡΤΙΡΜ ΟΡ ῦΒδῦδ, ΑΝΡ ΤΗΗΒ ἄαΕΝΒΗΑΙΟἄΥ 

ΝΗ πρ: ]ἰς 9:95 ᾿Αδάμ 

19 

Ίσκε ὃ 

τοῦ Ναούμ 

τοῦ Ἐσλεί 
τοῦ Ναγγαί 
26 τοῦ Μαάθ 

τοῦ Ματταθίου 
τοῦ Σεμεείν 
τοῦ ᾿Ἰωσήχ 
τοῦ Ἰωδά 
27 τοῦ ᾿]ωανάν 
τοῦ Ῥησά 
τοῦ Ζοροβάβελ 
τοῦ Σαλαθιήλ 
τοῦ Νηρεί 

25 τοῦ Μελχεί 
τοῦ ᾿Αδδεί 
τοῦ Κωσάμ 

τοῦ ᾿Ἐλμαδάμ 
τοῦ Ἠρ 

29 τοῦ ᾿]ησοῦ 
τοῦ ᾿Ελιέζερ 
τοῦ Ἰωρείμ 
τοῦ Μαθθάτ 

τοῦ Δευεί 

90 τοῦ Συμεών 
τοῦ ᾿]ούδα 
τοῦ Ιωσήφ 
τοῦ Ἰωνάμ 
τοῦ ᾿Ἐλιακείμ 

9] τοῦ Μελεά 
τοῦ Μεννά 
τοῦ Ματταθά 

τοῦ Ναθάμ 
τοῦ Δαυείδ 
32 τοῦ Ἴεσσαί 
τοῦ Ἱωβήλ 
τοῦ Βούς 
τοῦ Σαλά 
τοῦ Ναασσών 
89 τοῦ ἵ᾿Αδμείνὶ 
τοῦ ᾿Αρνεί 

τοῦ 'Ἡσρών 

δβ18 



δ18 ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ Το ΡύΡΙσ ΤΤΟΡΚ 

Ίσκε ὃ 

τοῦ Φαρές 
τοῦ ᾿]ούδα 
94 τοῦ Ἰακώβ 
τοῦ Ἴσαάκ 
τοῦ ᾿Δβραάμ 

τοῦ Θαρά 
τοῦ Ναχώρ 

3ὅ τοῦ Σερούχ 
τοῦ Ῥαγαύ 
τοῦ Φάλεκ 
τοῦ "Ἔβερ 
τοῦ Σαλά 
96 τοῦ Καινάμ 
τοῦ ᾿Αρϕαξάδ 
τοῦ Σήμµ 

τοῦ Νῶε 
τοῦ Δάμεχ 
87 τοῦ Μαθουσαλά 
τοῦ ᾿Ενώχ 
τοῦ Ἰάρετ 
τοῦ Μαλελεήλ 
τοῦ Καινάμ 

88 τοῦ ᾿Ενώς 
τοῦ Σή0 

κ τοῦ ᾿Αδάμ 
τοῦ θεοῦ. 

19. ΤΗΕ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ 

ΜαΑπτ 41-11 Μλεακ 1:12, 19 Ίσκε 4:1--1ὸ 

Τότε [ὁ] Ἰησοῦς Καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς δὲ 
τὸ πνεῦμα πλήρης πνεύματος ἁγίου 

ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ᾿Ἱορδάνου, 
ἀνήχθη εἷς τὴν ἔρημον αὐτὸν ἐκβάλλει εἷς τὴν ἔρηµον. | καὶ ἤΎγετο 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ἐν τῷ πνεύµατι 

19 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ ἐρήμῳ 
τεσσεράκοντα ἡμέρας 2 ἥμερας τεσσεράκοντα 

πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβό- | πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, | πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ διαβό- 
λου. λου. 
9 καὶ νηστεύσας Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν 
ἡμέρας τεσσεράκοντα ἐν ταῖς ἡμεέραις ἐκείναις, 

Μί 4:1 ὁ πια ΝΟὈΙΙΥ οὐς; ἘὈδ οµπι 
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Ματτ 4 

καὶ νύκτας τεσσεράκοντα 
ὕστερον 
ἐπείνασεν. 

ὃ Καὶ προσελθὼν 
ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ 
Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι 
ἄρτοι γένωνται. 
4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

Γέγραπται 
1 4«Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ 
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, 
] ο οἱ ο ελ 
ἀλλ) ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἔκπο- 
ρευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.’) 

ΙΟ νν 85-10 Ροϊο] 

6 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν 
ὁ διάβολος 
εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, 

ὰ 
και 

ΜαΑηκ 1 

ωὶ 
ἦν μετὰ τῶν θηρίων, 

Ίσκε 4 

καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν 

ἐπείνασεν. 

8 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος 
Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα 
γένηται ἄρτος. 
4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν 
ὁ ᾿]ησοῦς 
Γέγραπται ὅτι 
14Οὐκ ἐπ) ἄρτῳ µόνῳ 
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.” 

ὅ Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν 
ἔδειξεν αὐτῷ 
πάσας τὰς βασιλείας 
τῆς οἰκουμένης 
ἐν στιγμῇ χρόνου’ 
ϐ καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ὁ διάβολος 
Σοὶ δώσω 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν 
καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 
ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ 
ἂν θέλω δίδωµι αὐτήν' 

7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς 
ἐνώπιον ἐμοῦ, 
ἔσται σοῦ πᾶσα. 
8 καὶ ἀποκριθεὶς 
[ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
Γέγραπται 
2/Κύριον τὸν θεὀν σου 

προσκυγήσεις 
καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.᾽ 
ϱ "Ηγαγεν δὲ αὐτὸν 

1 

η 

εἰς Ἱερουσαλὴμ 

αι Ῥουί 85:59 2Ώοειῦ 6:18 

ΓΗ πας: Τις 4:58 αὐτῷ εἶπεν [ὸ] ᾿Τησοῦς 



δΜ19 ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝ το ΡΟΡΙΗΟ ΤΟΗΕΚ 

Μαπτ 4 

καὶ ἔστησεν αὐτὸν 
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 
ϐ καὶ λέγει αὐτῷ 
Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
βάλε σεαυτὸν κάτω 

γέγραπται γὰρ ὅτι 
1έΤοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἔντε- 

λεῖται περὶ σοῦ 

καὶ 
ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, 

µή ποτε προσκόψῃς 
πρὸς λίθον τὸν πὀδα σου.’ 

7 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 

Πάλιν γέγραπται 

3 Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον 
τὸν θεὀν σου.’ 
8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν 
ε { 

ὁ διάβολος 
εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, 

καὶ δείκνυσιν αὐτῷ 
/ λ / 

πάσας τὰς βασιλείας 
τοῦ κόσμου 

α Μ! / 9 Ωω 

καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 
9 καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Ταῦτά σοι πάντα δώσω 
ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς µοι. 

10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 
Ὕπαγε, Σατανᾶ' 
γέγραπται γάρ 

δἹύριον τὸν θεὀν σου 
προσκυνήσεις 
λ νέων / / 22 καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις. 

11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διά- 
βολος, 

καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον 
καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 

Μληκ 1 

καὶ οἱ ἄγγελοι 
διηκόνουν αὐτῷ. 

Ίσκε 4 

καὶ ἔστησεν 
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 
καὶ εἶπεν [αὐτῷ] 
Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κἀτω' 
10 γέγραπται γὰρ ὅτι 
1 {τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἔντε- 

λεῖται περὶ σοῦ 
τοῦ διαφυλάξαι σε, 

11 καὶ ὅτι 
(επὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε 
µή ποτε προσκόψῃς 

πρὸς λίθον τὸν πὀδα σου.’ 
12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
Ἐἴρηται 

3Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον 
τὸν θεὀν σου.) 

[0 νν ὅ-δ 8ρογε] 

19 Καὶ συντελέσας πάντα 
πειρασμὸν 

η ο 
ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ 

ἄχρι καιροῦ. 

1Ρς 91 (90):1111 2Ώοθιίῦ 6:16 «Ώοιύ 6:18 
22 



ΡΑΗΤ ΤΠ 

ΤΗΕ Ο6ΑΙΠΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥ 

ΟΗΠΑΡΤΕΕ 1. ΤΗΕ ΒΕΕΙΝΝΙΝΟΑΡ ΟΕ ΤΕΞΌ5) ΟΕΚ ΙΝ 6ΑΗΠΕΕ, δδ20 258 

20. ΤΗΕ ΡΕΡΑΕΤΌΗΕΕ ΙΝΤΟ ἀαΑΔΙΠΤΙΕΗ 

Ματτ 4112-17 ΜΑηκ 1:14, 15 Ίπσκε 4:14, 15 

᾿᾽Ακούσας δὲ ὅτι ᾿Ἰωάνης!| Ἐαὶ μετὰ τὸ παραδοθῆναι| Καὶ 
παρεδόθη τὸν ᾿Ἰωάνην 
ἀνεχώρησεν ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ὑπέστρεψεν ὁ ᾿]ησοῦς 

ἐν τῇ δυνάµει τοῦ πνεύματος 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν. εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

19 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ 
.ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς ἸΚαφαρ- [οι Ματίς 1:21 (924)] [Οἱ Τιαίκο 4:81 (324)] 
ναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν 
ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθα- 
λείμ᾽ 
14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
'ἨἩσαίου τοῦ προφήτου λέγογν- 
τος 
15 1 Γῆ ὔαβουλὼν καὶ γῆ 
Νεφθαλείµ, 

ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, 

Ταλιλαία τῶν ἐθνῶν, 
16 ὁ λαὸς ὁ καθήµενος ἐν 

σκοτίᾳ 
φῶς εἶδεν μέγα, 
καὶ τοῖς καθηµένοις ἐν χώρᾳ 

καὶ σκιᾷ θανάτου 
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.) 

17 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ 
Ἰησοῦς 
κηρύσσειν 16 κηρύσσων 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 
καὶ λέγειν [καὶ λέγων] 

1Τρα 9:11 

ΜΙς 1:15 καὶ λέγων θὰ ΒΙΙΙΜΥΔΘ 16 νς ρο5Η θοἵο; λέγων ΑΒΕΕ οὔο; 3 5νγ δίη οτι 
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520 ΤΗΕ ἄΑΙΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΦΤΗΥ 

ΜαΑπτ 4 Μακ 1 Ίσκςβ 4 

ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς 
αΠγ[ετανοεῖτε, 
ἤγγικεν γὰρὶ ακαὶ ἤγγικεν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ' 

µετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ. 

ΠΜήΑπτ 4:24] Πάβακ 1:25] 

καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ καὶ φήμη ἐξῆλθεν 

εὐθὺς πανταχοῦ 

εἰς ὅλην τὴν εἰς ὅλην τὴν περἰχωρον καθ᾽ ὕλης τῆς περιχώρου 

Συρίαν' (529) τῆς Γαλιλαίας. (324) 

περὶ αὐτοῦ. 
[Ματτ 4: 25α] Πάληκ 1:99α] 

ὑΚαἱ περιῆγεν ὃ αἱ ἦλθεν 15 καὶ αὐτὸς 

ἐν ὅλῃ τῇ Ταλιλαίᾳ, ἰσεν 99ὺ (625) ] 

διδάσκων κηρύσσων ἐδίδασκεν 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν (328) | εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν (425) | ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 

δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 

αἱ. ΤΗΕ ΕΒΟΙΒΟΤΙΟΝ ΑΤ ΝΑΖΑΒΒΕΗΤΗ (σκβ) 

[Μαπτ 19:55-55] Πήληκ ϐ6:1-θα] Ίσκε 4:10-90 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἔτέλεσεν ὁ 

Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, 

μετῆρεν ἐκεῖθεν. (5605) Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, 

54 καὶ ἐλθὼν καὶ ἔρχεται Καὶ ἦλθεν 

εἷς τὴν πατρίδα αὐτοῦ εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, ες Ναζαρά, οὗ ἦν ἵτεθραμ- 

μένος!, 
καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ. 

καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς 
αὐτῷ 

Μι 9:2 
ᾱ Μετανοεῖτε, 

ἤγγικεν γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (8132) 

Μί 9:9δα Μι 6:60 ΤΙς 4:44 
ὃ Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿]ησοῦς ὃ Καὶ περιῆγεν ὃ Καὶ ἦν 

τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, τὰς κώμας κύκλῳ 
διδάσκων διδάσκων. (ὁ (0) κηρύσσων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν (ὃ τ0) εἰς τὰς συναγωγὰς 

τῆς Ἰουδαίας. (525) 

ΗΒ πι: Μίύ 4:17 “Ηγγικεν Τ]ς 4:16 ἀνατεθραμμένος 
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ΠΜαττ 19] 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς 

ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, 

ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς 

καὶ λέγειν Ἰ[όθεν τούτῳ 

ἡ σοφία αὕτη 

καὶ αἱ δυνάμεις; 

56 οὐχ οὗτός ἔστιν 

ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; 

οὐχ ἡ µήτηρ αὐτοῦ λέγεται ἹΜαρ- 

ιὰμ 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

11δα 61:14 

[Μληκ ϐ] 

2 Καὶ γενομένου σαββάτου 

ἤρξατο διδάσκειν 

ἐν τῇ συναγωγῇ" 

καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες 

ἐξεπλήσσοντο 

λέγοντε Ἰόθεν τούτῳ ταῦτα, 

καὶ τἰς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ, 

καὶ αἱ δυνάµεις τοιαῦται 

διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ Ὑινόμεναι ; 

ὃ οὐχ οὗτός ἐστιν 

ὁ τέκτων, 

ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας 

καὶ ἀδελφὸς 

25 

Ίσκεη 4 
ῃ α ὁ - , 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 

εἰς τὴν συναγωγήν, 
καὶ ἀνέστη ἀναγγνῶναι. 
17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον 
τοῦ προφήτου ᾿Ἡσαίου, καὶ 
ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὗρεν [τὸν] 
τόπον οὗ ἦν γεγραμμµένον 
18 1’ Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, 
οὗ εἴἵνεκεν ἐχρισέν µε εὐαγ- 

γελίσασθαι πτωχοῖς, 
ἀπέσταλκέν µε κηρύξαι αἴχμα- 

λώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς 
ἀνάβλεψιν, 

ἀποστεῖλαι τεθραυσµένους ἐν 
ἀφέσει, 

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου 
δεκτὀν.; 

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον 
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν᾿ 
καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν 
τῇ συναγωγῇῃ ἦσαν ἀτενί- 
ζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ 
λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σή- 
µερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ 
αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 
22 καὶ πάντε ἐμαρτύρουν 
αὐτῷ 
καὶ ἐθαύμαζον 
ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος 
τοῖς ἐκπορευομένοις 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 
καὶ ἔλεγον 

Οὐχὶ 
υἱός ἐστιν ᾿]ωσὴφ οὗτος ; 
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[Ματτ 19] 

Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ 

καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας ; 

56 καὶ 

πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν ; 

αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ 

πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 
ο 

Βτ καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ο] 

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

Οὐκ ἐστιν προφήτης ἄτιμος 

εἰ μὴ ἐν τῇ Τ πατρίδι 

καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

55 Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνά- 

µεις πολλὰς 

(569) διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

11 Κίηπρς5 17:9 

[ΜΑεηκ ϐ] Ίσκε 4 

Ἰακώβου καὶ ᾿Ἰωσῆτος 

καὶ Ιούδα καὶ Σίμωνος; 

καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 

ὧδε πρὸς ἡμᾶς; 

[σεν 2 αρογνε] 

καὶ ἐσκαγδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
25 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Πάντως ἐρεῖτέ µοι τὴν παρα- 
βολὴν ταύτην Ἰατρε, θερά- 
πευσον σεαυτὀν ὅσα ἠκούσα- 
μεν γεγόµενα εἰς τὴν Καφαρ- 
ναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ 
πατρίδι σου. 
24 εἶπεν δὲ ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτιοὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν 
ἐν τῇ πατρἰδι αὐτοῦ. 

4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὃ ᾿]ησοῦς 

ὅτι Οὖκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος 

εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ 

καὶ ἓν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ 

καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

ϐ Καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι 

οὐδεμίαν δύναμιν, 

εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς 

χεῖρας ἐθεράπευσεν᾿ 

ϐ καὶ [ἐθαύμασεν] 

(569) διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 
95 ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω 
ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν 
ταῖς ἡμέραις ᾿Ηλείου ἐν τῷ 
Ἱσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐ- 
ραγὸς Τ ἔτη τρἰα καὶ μῆνας 
ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 26 καὶ 
πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἔπέεμ- 
Φθη Ηλείας εἰ μὴ 1 εἰ 
Σάρεπτα τῆς Σιδωνίἰας πρὸς 
γυναῖκα Χχήραν.  οὔ καὶ 
πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ 
Ἱσραὴλ ἐπὶ ᾿Βλισαίου τοῦ 
προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν 
ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ 
Σύρος. 328 καὶ ἐπλήσθησαν 
πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ 

ΊΝΝΗ πρ: Τικ 4:25 ἐπὶ 
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Ίσκε 4 

ἀκούοντες ταῦτα, 29 καὶ 
α) { 3 / ) ] 

ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν 
ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον 
αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους 
ο μϱ) {. ε / η / 
ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλι  ᾠκοδόμητο 

αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι 
αὐτόν 90 αὐτὸς δὲ διελθὼν 
διὰ µέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 

2». ΤΗΕΒ ΟΔΙ, ΟΡ ΤΗΕ ΕΟΌΒ (ΜΑττΜΑπκ) 

ΜΑππτ 4:15-22 Μαηκ 1:16-20 Ππσκε δ:1-11] 

Ἐϊγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον 

ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν 

λόγον τοῦ θεοῦ 

Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν] ἸΚαὶ παράγων παρὰ τὴν] καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν 

θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας λίμνην Γεννησαρέτ, 
εἶδεν δύο ἀδελφούς, } εἶδεν 2 καὶ εἶδεν Γπλοῖα δύοὶ ἑστῶτσ 

παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ ἀλεεῖς ἀπ᾿ 

αὐτῶν ἀποβάντες 

[Οἱ ν 21 Ρο]οπ] [ον 19 Ὀειοπ] Γέἔπλυνον! τὰ δίκτυα. 

Ὁ ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, 

Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον | Σίμωνα ὃ ἦν Σίμωνος, 
ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 

ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας δὲ 

ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 

4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν 

πρὸς τὸν Σίμωνα Ἠπανάγαγε 

εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ 

δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. ὃ καὶ 

ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν ᾿Βπιστά- 

τα, δι ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες 

οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί 

σου χαλάσω τὰ δίκτυα. ϐ καὶ 

τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆ- 

θος ἰχθύων πολύ, διερήσσετο δὲ 

τὰ δίκτυα αὐτῶν. ᾖ καὶ κατένευ- 

σαν τοῖς µετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ 

πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι 

Μί 4:15 περιπατῶν Ψ]υπ ΔΝΒΟΙΙΥΥΔ θἵο; παράγων Ὦ Ἱῦ 5ντ δἶπ ΜΙ 1:16 καὶ παράγων πὶια ΝΒΕΟΤ, 
98. Τ0 νρ οὔο; περιπατῶν δὲ ΑΊ7ΓΔΘΠ 5ντ 5ἵη ρεξῃΏ οἵς 
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Μαπτ 48 

[Οἱ ν 21 ρε]οπ] 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, 
βάλλοντας ἀμφίβληστρον 
εἰς τὴν θάλασσαν, 
ἦσαν γὰρ ἁἀλεεῖς᾽ 
19 καὶ λέγει αὐτοῖς 

Δεῦτε ὀπίσω µου, 
καὶ ποιήσω ὑμᾶς 
ο .ν 3 / 

ἀλεεῖς ἀνθρώπων. 

20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 
Δ ῃ 2 /  ω 

τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
91 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 

ἄλλους δύο ἀδελφούς, 

Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 
καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
᾿ Ωω [ή ν) ᾖι 

ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου 
τοῦ πατρὸς αὐτῶν 
καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 
αὐτῶν, 

ον 3 / 9 / 

καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 

92 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 
τὸ πλοῖον 

καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

ΤΗΕ «ΑΙΙΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΦΤΗΥ 

Μακ 1 Πσκε δ] 

αὐτοῖς" καὶ ἦλθαν, καὶ ἔπλησαν 

ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βιυ- 

θίζεσθαι αὐτά. ὃ ἰδὼν δὲ Σίμων 

Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν 

Ἰησοῦ λέγων 

ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἶμι, 

Ἔϊξελθε ἀπ] ἐμοῦ, 

κύριε" 

ϱ θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ 

πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ 

ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων [ὧν]! 

ΙΟἵ ν 19 Ρε]ον] 10 ὁμοίως δὲ καὶ 

᾿Ἰωάνην υἱοὺς Ζεβεδαίου, 

οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Ῥίμωνι. 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 
Σίμωνος 
ἀμφιβάλλοντας 
ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς' 
17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς 
Δεῦτε ὀπίσω µου, 
καὶ ποιήσω ὑμᾶς 
γενέσθαι ἁλεεις ἀνθρώπων. 

ν) - .] ἐς] [ἰ 

καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Ῥίμωνα 
Τ. [ο] 

ησοῦς 

Μἡ φοβοῦ: 

ἀπὸ τοῦ νῦν 

ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 

ἐπὶ τῇ 

συνέλαβον, 

᾿Ιάκωβον καὶ 

11 καὶ καταγαγὀντες τὰ πλοῖα 

ἐπὶ τὴν γῆν 

18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες 
Ν / ο) / 3 ω 

τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν 

ἀφέντες 
/ 5. / ε] αν 

πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

᾿Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου [Οἱ ν 10 αΏογο] 

καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 

, ἡ } καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, [Οΐ ν 2 αροτο] 

καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. 
20 καὶ ἀφέντες 

τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον 
ἐν τῷ πλοίῳ 
μετὰ τῶν μισθωτῶν 
ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

(526) 

ΜΜ]ς 1:16 ἀμφιβάλλοντας πΙῦη ΔΣΑ (Ύ-τε) ΕΕΓΙΠΙΥΓΔ οὔο; ἀμφιβαλοντες Θ; βάλλοντας ΜΓ οἵο; ΑΨΤΔΑΠ οὔ" 
84 ἀμφίβληστρον": Θ 845 τὰ δίκτυα 
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29. ΤΗΕ ΠΕΡΘΡΟΝΡΕ; ΤΟ ὔΗ505’ ΨΟΗΒΚ 

ΜΑπτ 4:29-325 [-:Γδὸδ Πήλπκ 1:99] Πισκε 4:44] 

αΚαὶ περιῆγεν ἄχκαὶ ἦλθεν σΚαὶ ἦν 

ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, 
διδάσκων κηρύσσων κηρύσσων 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν | εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς τὰς συναγωγὰς 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας 

εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν τῆς ᾿ουδαίας. (525) 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον | καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. (4925) 
καὶ πᾶσαν μµαλακίαν 
ἐν τῷ λαφῷ. 

ΠΜληκ 1:25, 92, 94α] Πκε 4: 97] 

24 ὀκαὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ ὑΚαὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ ὑκαὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ 

εὐθὺς πανταχοῦ 

ες ὅλην τὴν Συρίαν᾿ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Ταλι-]| εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 

λαΐας. ο ---- (524) 

92 ᾿Ὀψίας δὲ γενομένης, Πκε 4:40] 

ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος, Δύνοιτος δὲ τοῦ ἡλίου 

καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ ἔφερον πρὸς αὐτὸν 

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας [ἄπαντες! ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας 

ποικίλαις νόσοις ΟΙ ν 54 Ῥοα]ογ] νόσοις ποικίλαις 
καὶ βασάνοις συνεχοµένους, 
δαιμονιζομµένους καὶ σέληνια- | καὶ τοὺς δαιμονιζομένους .. .. 

ζομένους καὶ παραλυτικούς, 
4 Δ ἀ ε) 

ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν: 

Μι 9:95 ΜΚ 6:60 Τὴς 4:14α, 15 

α Καὶ περιῆηγεν ὁ Ἰησοῦς α Καὶ περιῆγεν ἃ Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς 
ἐν τῇ δυνάµει τοῦ πνεύματος 
εἰς τὴν Ταλιλαίαν. . . .. 

τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, τὰς κὠμας κύκλῳ 

διδάσκων διδάσκων. (50) 15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν - ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 
καὶ πᾶσαν µαλακίαν. (570) 

δοξαζόµενος ὑπὸ πάντων. (520) 

Τής 4: 140 
ῦ καὶ φήμη ἐξῆλθεν 
καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου 
περὶ αὐτοῦ. (520) 

Μί 4:24 καὶ . . . Συρίαν: 5ΥΙ 5ἱΏ ΟΠΙ ---- δαιμονιζομένους πΙ(Π ΒΟ θίς; καὶ δαιµ. ΔΝΤ ΕΙΥΥΤΣ ἵο νςσ 5ντ ο δίο 
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Μαπτ 4 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοῦς. 

ων 

25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοὶ 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
ὃν / 

καὶ Δεκαπόλεως 

καὶ Ἱεροσολύμων 
καὶ Ιουδαίας 

καὶ πέραν τοῦ ᾿Ἰορδάνου. 

(1-555) 

Μληκ 1] 

94. καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κα- 

κῶς Έχοντας 

ποικίλαις νόσοις, 

πολλὰ ἃ 
και 

(524) 
ἐξέβαλεν, δαιμόνια 

Μαπκ ὁ: τὸ, 8] 

καὶ πολὺ πλῆθος 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

[ἠκολούθησεν, 

5 καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίαςὶ 

καὶ ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων 
Μ] » .] αὶ ϱ) ” 

καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας 
Ν ’ ο ο) {. 

καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου 

καὶ περὶ Τύρον 

καὶ [Σιδῶνα,ὶ 

πλῆθος πολύ, 
Γ Ἶ] ἀκούοντες ὅσα ᾿ποιεῖ 

ἦλθαν πρὸς αὐτόν. (599) 

Πισκε 4] 

ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας 

ἐπιτιθεὶς 

Γἐθεράπευενὶ αὐτούς. (924) 

Πσκε 6: 170] 

καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, 

καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ 

ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας 

καὶ Ἱερουσαλὴμ 

καὶ τῆς παραλίου Τύρου 

καὶ Φιδῶνος, 

οἳ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ 

καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν 

(559) 

ΟΠΑΡΤΕΕ Π. ΤΕΑΟΗΙΝά ΑΝΡ ἄ6ΑΤΗΕΒΙΝΟ ΡΙΡΟΙΡΙΕΡ, ὁδαα ατ 

4. Α ΡΑΥ ΙΝ ΟΑΡΕΗΒΝΑΟΜ 

δ45- | Μαπττ 8δ:14-17 [-Γὸθ6 

ΙΟἵ Μαΐίϊ 4:18 (620)] 

ΜΜαπτ 7:25δ0, 29] 

ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι 

ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" 

Μαηκ 1:21ἱ-94 

Καὶ εἰσπορεύονται 
εἷς Καφαργναούμ. 

Καὶ 
εὐθὺς τοῖς σάββασιν 
[εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν 
ἐδίδασκεν]. 
92 καὶ ἐξεπλήσσοντο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇῃ αὐτοῦ, 

Ίσκε 4:901-41 

ζΚαὶ κατῆλθεν 
εἰς Καφαρναοὺμ 
πόλιν τῆς Γαλιλαίας. 
Καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς 
ἐν τοῖς σάββασιν᾿ 

82 καὶ ἐξεπλήσσοντο 
, Ν Γν ων 9 [ο 

ἐπὶ τῇ διδαχῇῃ αὐτοῦ, 

ΤΗ πι: ἵΠς 1:21 ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν 
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ΤΗΑΖΟΗΙΝά6 ΑΝΡ ἄαΑΤΗΒΗΙΝά6 ΡΙΡΟΙΡΙΙΜ5 δ24 

ΠΜαττ 7] ΜαΑηκ 1 Ίσκηπ 48 

29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς 

ὡς ἐξουσίαν ἔχων ὡς ἐξουσίαν ἔχων ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ 
ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 

καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 

αὐτῶν. (844) 

285 καὶ εὐθὺς 38 καὶ 
ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν | ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν 
ἄνθρωπος ἄνθρωπος 
ἐν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ, ἔχων πνεῦμα δαιµονίου ἆκα- 

θάρτου, 
καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ µεγάλῃ 
Τι ἡμῖν καὶ σοί, 94 Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, 
Ἰησοῦ  Ναζαρηνέ; ᾿]ησοῦ Ναζαρηνέ; 

ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; 
Ιοῖδάὶ σε τίς εἶ, οἶδά σε τίς εἶ, 
ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 
2ὔ καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ 96 καὶ ἐπετίμητεν αὐτῷ 
ὁ Ἰ]ησοῦς [λέγων] ὁ Ἰησοῦς λέγων 
Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. | Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ᾿ αὐτοῦ 
26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν καὶ ῥίψαν αὐτὸν 
τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον τὸ δαιµόνιον εἰς τὸ µέσον 

καὶ φωνῆσαν φωνῇ µεγάλη 
ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ 

μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 
27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, | 96 καὶ ἐγένετο θάµμβος ἐπ 

πάντας, 

ς-- 

ὥστε συνζητεῖν Γαὐτοὺςὶ καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους 
λέγοντας λέγοντες 
Τί ἔστιν τοῦτο; διδαχἡ καινή΄ | Τίς ὁ λόγος οὗτος 
κατ) ἐξουσίαν ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάµει 
καὶ τοῖς πνεύµασι τοῖς ἀκα-| ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις 

θάρτοις ἐπιτάσσει, πνεύμασιν, 
[Ματτ 4:24α] καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. καὶ ἐξέρχονται ; 

ἄκαὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ ο 1295 ἄΚαὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ ὃτ «Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος 
αὐτοῦ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ περὶ αὐτοῦ 
εἰς ὅλην τὴν Συρίαν (9259) εἰς ὅλην τὴν περίχωρον εἰς πάντα τὀπον τῆς περιχώρου. 

τῆς Γαλιλαίας. 

Τῆς 4: 140 
ᾱ καὶ φήμη ἐξῆλθεν 
καθ) ὅλης τῆς περιχώρου 
περὶ αὐτοῦ. 

ΤΗ πρ: Μς 1:24 οἴδαμέν 27 πρὸς ἑαυτοὺς 

ΜΙΚ 1:27 αὐτοὺς ὉπΙ(ι ΔΔΒ οἵο; πρὸς ἑαυτοὺ ΑΟΥΝΥΓΔΘ οἵο 
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324 ΤΗΕ ΑΠΙΠΙΒΜΑΝ ΜΙΝΙΦΤΗΥ 

ΜαΑπι 8 

Καἱ 

ἐλθὼν ὁ ᾿]ησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν 
Πέτρου 

ν µ κ] . [ο] 

εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ 
βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν' 

15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, 

καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, 
καὶ ἠγέρθη, καὶ 
διηκόνει αὐτῷ. 

16 ἸΟὈψίας δὲ γενομένης 

προσήνεγκαν αὐτῷ 
[Οἱ Ῥοϊοπ απά Μαίιύ 4:24 (529)] 

δαιμονιζομένους πολλούς" 

καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα 

λόγῳ, 
καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας 

ἐθεράπευσεν' 

Μληκ 1 

29 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συνα- 
[ο] [2 λθό 

γωγῆς 'ἐξελθόντες 

ἠλθαν] εἰς τὴν οἰκίαν 
Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου 

Δ Ἡ) ’ ἡ ι] { 

μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάνου. 
380 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος 
κατέκειτο πυρέσσουσα, 

Δ 2 αι" ; 2 Γω. 

καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ 
περὶ αὐτῆς. 
81 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν 
κρατήσας τῆς χειρός 

καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, 
καὶ 
διηκόνει αὐτοῖς. 

382 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, 
ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος, 
ἔφερον πρὸς αὐτὸν 
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας 
1ο ν 94 ρε]ον] 

καὶ τοὺς δαιμονιζοµένους᾽ 

88 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἔπι- 
συνηγµένη πρὸς τὴν θύραν. 

94 καὶ 
ἐθεράπευσεν 

πολλοὺς κακῶς ἔχοντας 
ποικίλαις νόσοις, 
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, 

Πήάαηκ 9:11] 

καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, 

ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, 

προσέπιπτον αὐτῷ 

Ίσκε 4 

38 ᾿Αναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς 

συναγωγῆς 
εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 
ἈῬίμωνος. 

πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν 
συνεχοµένη πυρετῷ µεγάλῳ, 
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν 
περὶ αὐτῆς. 
99 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς 

ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, 
καὶ ἀφῆκεν αὐτήν' 

παραχρῆΏμα δὲ ἀναστᾶσα 
διηκόνει αὐτοῖς. 

40 Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου 

ἅπαντες! ὅσοι εἶχον 
ἀσθενοῦντας 

γόσοις ποικίλαις 

[ 

ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν" 

« κ τε ον Αα 4 
ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς 

χεῖρας ἐπιτιθεὶς 

[ἐθεράπευεν] 
αὐτούς. 

41 Ιἐξήρχετοὶ δὲ καὶ δαιμόνια 
ἀπὸ πολλῶν, 

καὶ ἔκραζον Γλέγοντα! ὅτι κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι 

Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. (599) Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ" 

ΊΥΗ πιςσ: ΜΙς 1:29 ἐξελθὼν ἦλθεν Τ]ς 4:40 πάντες ἐθεράπευσεν 4] ἐξήρχοντο 
ο πες αιμα ην ία ας αι ποπ αι κιν ιοο ο ο πα ος αμα". 

ΜΙς 1:99 ἐκ τῆς συν. ἐξελθόντες ἦλθαν ππΙ(Ἡ Τ,; ἐκ τ.σ. ἐξελθόντες ᾖλθον ΔΑ ΟΔΓ 6ο; ἐκτ.ς. ἐξελθὼν ἦλθεν Ὦ ος; (καὶ Σ, 
καὶ εὐθέως Θ) ἐξελθὼν (δὲ Ὦ ΥΝ, εὐθὺς 2) ἐκ τ.σ. ἦλθεν ΏΥΝΝΘΣ 
ΔΑΟΓΤΙΔΘ οίο ο] 
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[ΠΜαττ 12:16] 

καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 

ίνα μὴ 

φανερὸν αὐτὸν 

ποιήσωσιω (898) 

ΜΑπτ 8 

17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
διὰ Ἡσαίου τοῦ προφήτου 
λέγοντος 1’  Αὐτὸς τὰς ἆἀσ- 
θενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς 
νόσους ἐβάστασεν.’’ (-: 566) 

Μλαπκ 1 Μληκ ο: 12] 

καὶ οὐκ ἤφιεν 
λαλεῖν ετἰµα αὐτοῖς 

τὰ δαιμόνια, 
ἵνα μὴ 

αὐτὸν φανερὸν 

ποιήσωσιν. (399) 

ὅτι ᾖδεισαν 
αὐτὸν | Χριστὸν 
εἶναι]. 

Ίσκε 4 

καὶ πολλὰ ἐἔπ-| καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ 
λαλεῖν, 

ὅτι ᾖδεισαν 
τὸν χριστὸν αὐτὸν 
εἶναι. 

2. Α ΡΒΒΑΟΗΙΝα ΤΟΌΗ, ΤΙΝ αΑΤΙΤΙΕΕ 

Μλδακ 1:95-99 

Καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν 
ἀναστὰς ἐξῆλθεν [καὶ ἀπῆλ- 
θεν] 
εἰς ἔρημον τόπον 
κἀκεῖ προσηύχετο. 

96 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σί- 
μων 
καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ, 
97 καὶ εὗρον αὐτὸν 
καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι 
Πάντες ζητοῦσίν σε. 

3ὃδ καὶ λέγει αὐτοῖς 
”Αγωμεν ἀλλαχοῦ 
εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, 
ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, 

εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 

Ίσκε 4-42-44 

Τενοµένης δὲ ἡμέρας 
ἐξελθὼν ἐπορεύθη 

εἷς ἔρημον τόπον’ 
[Οἱ Ίιικοε 5:16 (527)] 

καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, 

καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, 
καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ 
πορεύεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν. 
49 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 

Καὶ ταῖς ἑτέραις πὀλεσιν 
Γεὐαγγελίσασθαί µε δεῖ 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 
ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 

α1]εα 59:4 

ΤΗ πρ: Τις 4:45 εὐαγγελίσασθαι δεῖ µε 

ΜΕ 1:54 λαλεῖν τὰ δαιμόνια υηθ ΑΟΓΙΥΥΔ ϱὔς; τὰ δαιμ. λαλ. Β; αὐτὰ λαλεῖν Ώθ Ιΐ νρ οἴς --- Χριστὸν εἶναι υΥ1Ρ{ι 
ΒΟ (τὸν Χρ. αὐτὸν εἶναι) 1199 ΘΣ 99. ους; ΑΔ 10 νς 5υτ 5ἱη Ρ65Η θίο οπι 
φαιπ ΝΑΟΡΤ/Θ οἵς; οµπι Β είς 

95 ἐξῆλθεν καὶ: ΊΝ ΟΠΙ ---- καὶ ἀπῆλθεν 
95 ἀλλαχοῦ Μια ΔΒΟΤ, 98. οἵο; ΑΡΓΑ 16 νς 5ντ δη ῬθξἩ θίο ΟἨΏα 
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δο5 ΤΗΗ άΑΙΙΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

ΠΙαττ 4:29] 

αΚαὶ περιῆγεν 

ἐν ὅλῃ τῇ Ταλιλαίᾳ, 

διδάσκων 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 

καὶ πᾶσαν µαλακίαν 

(428) ἐν τῷ λαφῷ. 

26. 

ΠΙαττ 4:19-22] 

Περιπατῶν δὲ παρὰ 

τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 

εἶδεν δύο ἀδελφούς, 

ιοεν 21 ρε]οπ] 

Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον 

Μλεακ 1 

89 ἄκαὶ ἦλθεν 

κηρύσσων 
εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν 

εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν 
καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 

Ίσκε 4 

44 αΚαὶ ἦν 

κηρύσσων 
εἰς τὰς συναγωγὰς 

τῆς Ἰουδαίας. 

ΤΗΕ, ΟΑΙΠ, ΟΕ ΤΗΕ; ΕΟΌΒ, (ωσκε) 

Μλδακ 1: 16-20] 

Καὶ παράγων παρὰ 

τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 

εἶδεν 

[οἵν 19 Ρρε]οπ] 

Σίμωνα 

Ίσκε δ:1--11 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν 
ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ 
ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 
καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ 
τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 
9 καὶ εἶδεν ἵπλοῖα δύοὶ ἑστῶτα 

Δ 1 μα ε κ ς ω 

παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ ἀλεεῖς 
ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποβάντες 
[ο) 1 η / 
ἔπλυνον' τὰ δίκτυα. 
8 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων. 

ὃ ἦν Σίμωνος, 
ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας 

δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν 
Δ / ε Δ » / 

τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύ- 
σατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν 
Σίμωνα ᾿Επανάγαγε εἰς τὸ 

Μί 9:95 
α Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς 

Μι 6:60 
α Καὶ περιῆγεν 

Δ ΄ / 8 ν] ’ Α ΄ ’ 

τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς Κώμας, τὰς κώμας κύκλῳ 

διδάσκων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 

μα Γοὰ {) καὶ πᾶσαν µαλακίαν. (ὗ το) 

(20) διδάσκων. 

Της 4: Ίδα 

ᾱ καὶ αὐτὸς 

ἐδίδασκεν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, (920) 

ΓΗ πρ: Τις 6:32 δύο πλοιάρια ἔπλυναν 

Τ.]ς 4:44 τῆς Ἰουδαίας πα ΧΔΒΟΙ,; 5Υτ δἶηπ οὔο6; τῆς Γαλιλαία ΑΤΏΧΔθΘ 10 νρ αἱ ΡΙ6Ι; τῶν Ἰουδαίων 
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ΤΗΑ6ΗΙΝά ΑΝΡ αΑΤΗΕΗΙΝάα ΡΙΡΟΙΡΙΙΜ5 δ26 

[άλττ 4] 

[0Οἵ ν 21 Ρρε]οπ] 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, 

βάλλοντας ἀμφίβληστρον 

εἰς τὴν θάλασσαν, 

ἦσαν γὰρ ἁἀλεεῖς' 

19 καὶ λέγει αὐτοῖς 

Δεῦτε ὀπίσω µου, 

καὶ ποιῄσω ὑμᾶς 

ἀλεεῖς ἀνθρώπων. 

20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 
ο 

τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. ο 

ΨΗ τρ: Τής5:9 ᾗ 

ΠΙλπκ 1] 

[0ὲν 19 Ρε]οπ] 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 

Σίμωνος 

ἀμφιβάλλοντας 

ἐν τῇ θαλάσσῃ, 

ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς' 

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

ὁ Ἰησοῦς 

Δεῦτε ὀπίσω µου, 

καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι 

ἁλεεῖς ἀνθρώπων. 

15 καὶ εὐθὺς ἀφέντες 
ω 

τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. ο 

9δ 

Ίΐσκε 6 

βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκ- 
τυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. ὅ καὶ 
ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ἐπι- 
στάτα, δι ὅλης νυκτὸς κοπιά- 
σαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ 
τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ 
δίκτυα. ϐ καὶ τοῦτο ποιή- 
σαντες συνέκλεισαν πλῆθος 
ἰχθύων πολύ, διερήσσετο δὲ 

τὰ δίκτυα αὐτῶν. ἢὙ καὶ κα- 
τένευσαν τοῖς µετὀχοις ἐν τῷ 
ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας 
συλλαβέσθαι αὐτοῖς' καὶ ἦλ- 
θαν, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα 
τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι 
αὐτά. 5 ἰδὼν δὲ Σίμων 
Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνα- 
σιν ᾿]ησοῦ λέγων Ἔκξελθε 
ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτω- 
λός εἰμι, κύριε 9 θάμβος γὰρ 
περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας 
τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ 
τῶν ἴχθύων Ιὼνὶ συνέλαβον, 
10 ὁμοίως δὲ καὶ 

Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην υἱοὺς 
Ζεβεδαίου, 
οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. 

καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα 
Ἰησοῦς 
Μὴ φοβοῦ: 

ἀπὸ τοῦ νῦν 

ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 

11 καὶ καταγαγόντε τὰ 
πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν 
ἀφέντες 

πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ 
Οι 



526 ΤΗΕ ἄαΑΙΗΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

[Ματτ 4] 

2ἱ Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 

ἄλλους δύο ἀδελφούς, 

Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 

καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 

ἐν τῷ πλοίῳ 

μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν 

καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, 

καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 

22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 

τὸ πλοῖον 

καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. (522) 

2Τ. 

δ44-Γ] Μλαττ 8:1-4 [-Γὸ45 

Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ 
τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοι. 
2 Καὶ ἰδοὺ 
λεπρὸς προσελθὼν 

ω 

προσεκύνει αὐτῷ 

λέγων 
Κύριε, ἐὰν θέλῃς 
δύνασαἰ µε καθαρίσαι. 
ὃ καὶ 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἤψατο αὐτοῦ 

λέγων 
θέλω, καθαρίσθητι’ 
καὶ εὐθέως 

ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 

ΜΙΑαηκ 1] 

19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν 

Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 

καὶ ᾿Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 

καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 

[ή 3 [/ 

καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 
α 3 Ἀ ϱ) μ . , 

20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. 

καὶ ἀφέντες 

τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον 
; - η 
ἐν τῷ πλοίῳ 

μετὰ τῶν μισθωτῶν 

(922) ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

Ίσκε 6 

[Οἱ ν 10 αρονε] 

[Οὲν 5 αρονο] 

ΤΗΕ ΗΒΑΙΙΝα ΟΕΒ Α ΤΒΡΕΗ, 

Μαηκ 1:40-45 

Καἱ 
” μ ) Δ Ἀ 

ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς 

παρακαλῶν αὐτὸν [καὶ Ύονυ- 
πετῶν] 
λέγων αὐτῷ ὅτι 
᾿Εὰν θέλῃς 
δὐνασαἰ µε καθαρίσαι. 
41 καὶ σπλαγχνισθεὶς 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

αὐτοῦ ἥψατο 
καὶ λέγει αὐτῷ 
Θέλω, καθαρίσθητι’ 

42 καὶ εὐθὺς 

Ίσκε δ:12-16 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 
αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων 

καὶ ἰδοὺ 
ἀνὴρ πλήρης λέπρας' 
ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Γησοῦν 
πεσὼν ἐπὶ πρὀσωπον ἐδεήθη 
αὐτοῦ 
λέγων 

Κύριε, ἐὰν θέλῃς 
δύνασαί µε καθαρίσαι. 
19 καὶ 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἥψατο αὐτοῦ 
λέγων 

Θέλω, καθαρίσθητι; 
καὶ εὐθέως 

ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέπρα,]| ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
ὴ 3 / 

καὶ ἐκαθερίσθη. 
48 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ 
εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, 

Μ1ς 1:40 καὶ γονυπετῶν ὙηΙ ΑΔΤΙΘ θἴΟ; καὶ Ύον. αὐτὸν ΑΟΔ ΕΥΙ Εἶπ Θὗο; καὶ Ν;, ΒΡΑΤ οἵο οπι 
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ΤΗΗ απΟομΙΝα ΗΟΡΤΠΗΤΥ ΟΡ ΤΗΗΒ ΡΗΑΠΙΡΕΕΙΣ 528 
-----------ο-ττ-το-ἷ . .ἳ. 

Μαπτ 8 ΜΑηκ 1 Ίσκε 6 

4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς | 44 καὶ λέγει αὐτῷ 14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν 
αὐτῷ 

Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, μηδενὶ εἰπεῖν, 
ἀλλὰ ὕπαγε ἀλλὰ ὕπαγε ἀλλὰ ἀπελθὼν 
σεαυτὸν 1΄ δεῖξον τῷ ἱερεῖ,” | σεαυτὸν 1" δεῖξον τῷ ἱερεῖ). | 1δεῖξον” σεαυτὸν ἑετῷ ἱερεῖ, 
καὶ προσένεγκον καὶ προσένεγκε καὶ προσένεγκε 
τὸ δῶρον περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 
ὃ προσέταξεν Μωυσῆς ἃ προσέταξεν Μωυσῆς καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. (-:δ45) | εἲς μαρτύριον αὐτοῖς. εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο 15 διήρχετο δὲ μᾶλλον 
κηρύσσειν πολλὰ 
καὶ διαφηµίζειν τὸν λόγον, |ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, 

καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ 
ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι 
ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν' 

ὥστε µηκέτι αὐτὸν δύνασθαι 
Ιφανερῶς εἰς πὀλι] εἰσελθεῖν, 
ἀλλὰ ἔξω 16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν 
ἐπ) ἐρήμοις τόποις [ἦν]' ἐν ταῖς ἐρήμοις 

[Οἱ Ματ] 1:55 (525)] καὶ προσευχόµενος.. 
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάν- 
τοθεν. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΠΙ. ΤΗΕ 6ΡΟΝΠΙΝά ΗΟΡΤΠΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΛΕΙΞΕΕς, δδαθ-δ2 

2δ. ΤΗΕ ΗΕΒΑΙΙΝα ΟΡ Α ΡΑΒΑΙΥΤΙΟ 

φθτ--] Ματτ 9:1-5 ΜλΑηκ 21112 Ίσκε δ:17-206 

Καὶ ἐγένετο 
Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον [οἱ Ματ]ς 5:91 (Φ68)] 

διεπέρασεν, καὶ ἦλθεν Καὶ εἰσελθὼν πάλιν 
εἰς τὴν ἰδίαν πὀλιν. εἰς Καφαρναοὺμ 

δι. ἡμερῶν ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 
ἠκούσθη ὅτι [ἐν οἴκῳ ἐστίν]: 

καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, 
---------------ὙὙ''''--. 

ο... 

1Τ1ον 19:49 

ΓΗ παρ: ΜΚ 1:45 εἰς πόλιν φανερῶς 2:1] εἰς οἶκόν ἐστιν 

ΤΙ δ:14 Ὦ αάας ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν καὶ διαφηµείζειν τὸν λόγον ὥστε µηκέτι δύνασθαι αὐτὸν φανερῶς εἰς 
πόλιν εἰσελθεῖν' ἀλλὰ ἔξω ἦν ἐν ἐρήμοις τόποι καὶ συνήρχοντο πρὸς αὐτόν καὶ ἦλθεν πάλιν εἰς Ἐαφαρναοὺμ (Οἱ ΝΙς 1:45: 9:1) 

υχι 
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Μαπτ 9 

2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ 

παραλυτικὸν 
ἐπὶ κλ.νης βεβλημένον. 

καὶ ἰδὼν ὁ ᾿]ησοῦς 
τὴν πίστιν αὐτῶν 
εἶπεν τῷ παραλυτικῷ 
Θάρσει, τέκνον᾿ 
ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 

8 Καὶ ἰδού τινες 
τῶν γραμματέων 

εἶπαν 

ἐν ἑαυτοῖς 
Οὗτος 
βλασφημεῖ. 

Μληκ 2 

2 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ 
[οξ Ματ 9:22 (550)] 

ὥστε µηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ 
πρὸς τὴν θύραν, 

καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 

ὃ καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς 
αὐτὸν 

ῳι 

παραλυτικὸν 
αἱρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 

4 καὶ μὴ δυνάµενοι 
προσενέγκαι αὐτῷ 
διὰ τὸν ὄχλον 
ἀπεστέγασαν τὴν στέγην 
ὕπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες 
χαλῶσι τὸν κράβαττον 
ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 

6 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰ]ησοῦς 
τὴν πίστιν αὐτῶν 

λέγει τῷ παραλυτικῷ 
Τέκνον, 
ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 
ϐ ἦσαν δέ τινες 
τῶν Ὑραμματέων 
θήμενοι 
καὶ διαλογιζόµενοι 
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν 
7 ΙΤιὶ οὗτος οὕτω λαλεῖ; 
βλασφημεῖ 

΄ / ” ; ς [ 

τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας 

ἐκεῖ κα- 

Ίσκε 6 

καὶ ἦσαν καθήµενοι Φαρισαῖοι 
καὶ νοµοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν 
ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης 

τῆς Γαλιλαίας καὶ Ιουδαίας 

καὶ Ἱερουσαλήμ’ 

καὶ δύναμις Ἰυρίου ἦν εἰς τὸ 
ἰᾶσθαι αὐτόν. 

18 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες Φέροντες 

ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον 
ὃς ἦν παραλελυµένος, 
καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγ- 
κεϊν καὶ θεῖναι [αὐτὸν] ἐνώπιον 
αὐτοῦ. 
19 καὶ μὴ εὑρόντες 
ποἰας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν 
διὰ τὸν ὄχλον 
9 { ᾿ ἀἁ ο} [ω) 

ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα 
διὰ τῶν κεράµων 

αν Ε ] ν οὴ Σ. 

καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ 

εἰς τὸ µέσον ἔμπροσθεν τοῦ 
Ἰησοῦ. 
20 καὶ ἰδὼν 
τὴν πίστιν αὐτῶν 
εἶπεν 
"Ανγθρωπε, 
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 

21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι 
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 
σαῖοι 

λέγοντες 

Τίς ἔστιν οὗτος 
ὃς λαλεῖ βλασφημίας; 
τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφειναι 

ΝΗ πι: Μικ 2:7 Ὅτι 

Μκ 2:17 Τι: Ὅτι Βθ 
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ΜαΑττ 9 

4 καὶ [εϊδὼςὶ ὁ ᾿]ησοῦς 

Λ μ / ” να) 

τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν 

εἶπεν 
Ἵνα τἰ ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν » 
ὃ τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, 
εἰπεῖν 
᾿᾽Αϕίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, 
ἢ εἰπεῖν ”"Ἔγειρε 

καὶ περιπάτει ; 
ϐ ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

που 
ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας-- 
τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ 
["Εγειρεὶ 
ἀρόν σου τὴν κλίνην 
καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 
7 καὶ ἐγερθεὶς 

ἀπῆλθεν εἷς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

8 Ἰδόντες δὲ 
οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν 

καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν 

Δ / » ; / 

τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην 
τοῖς ἀνθρώποις. 

Μαηκ 4 

εἰ μὴ εἷς ὁ θεός ; 
8 καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς 
τῷ πνεύµατι αὐτοῦ 
ὅτι [οὕτως] διαλογίζονται 
ἐν ἑαυτοῖς 
λέγει [αὐτοῖς] 
Τί ταῦτα διαλογἰζεσθε 
ἐν ταῖς Καρδίαις ὑμῶν ; 
ϱ τἰ ἐστιν εὐκοπώτερον, 
εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ 
᾽Αφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, 

ἢ εἶπεν ᾿Εγείρου 
[καὶ] ἆρον τὸν κρἀβαττὀν σου 
καὶ περιπάτει ; 
10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που 
[ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς] 
“λέγει τῷ παραλυτικῷ 
11 Σοὶ λέγω, ἔγειρε 
ἆρον τὸν κρἀβαττὀν σου 
καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 
19 καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς 

ἄρας τὸν κράβαττον 
ἐξῆλθεν 
ἔμπροσθεν πάντων, 

«/ 3 ; 

ὥστε ἐξίστασθαι 
πάντας 

καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν 

[λέγοντας] ὅτι 
Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 

Ίσκε 6 

εἰ μὴ µόνος ὁ θεός; 
22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ᾿Ἰησοῦς 

τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν 

ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Τί διαλογίζεσθε 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ; 
25 τἰ ἔστιν εὐκοπώτερον, 
εἰπεῖν 
᾿᾽Αφϕέωνταίσοι αἱ ἁμαρτίαι σου, 
ἢ εἶπεν ᾿Ἔνγειρε 

καὶ περιπάτει ; 
24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
ε ελ ο) ) ’ ι / 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν 
ἔχει 
μ Ν Γρ) ο] 9 , ᾳ { 

ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας- 
εἶπεν τῷ Γπαραλελυμένῳ! 
Σοὶ λέγω, ἔγειρε 

λ μά Ν / / 

καὶ ἄρας τὸ κλιίδιὀν σου 
πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 
25 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς 
ἐνώπιον αὐτῶν, 
/ 3187} ἃ , 
ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατεκειτο, 
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 

δοξάζων τὸν θεὀν. 

296 Καὶ ἔκστασις 
ἅπαντας 
καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὀν, 
καὶ ἐπλήσθησαν φόβου 
λέγοντες ὅτι 
Ἐήϊδαμεν παράδοξα σήμερον. 

ἔλαβεν 

ΊΗ τις: Μί 9:14 ἰδὼν 6 ᾿Εγερθεὶς Μ1 9:10 ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας 1]ς 5:24 παραλυτικῷ 

ΜΜ] 9:85 αὐτοῖς: ὮἘθ ΟἵῃΠ ---ταῦτα: Θ ΟΠΙ 
ΔΝΑΕΓΔΘ οἵς; ΟΡΙΤ, 99. Ῥο5Ἡ οἵο ΟΠ 
ΔΟΡΙΤΙΔ οἷςο; ἀφ. ἐπὶ τ. γ. ἁμ. ΑΕ Η' εἴο 
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9 ᾿Ἐγείρου ΝΙυα ΒΤ/Θ 28. 
10 ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς φΙιιῃ Βθ 142. 15ύ5.; ἐπὶ τ. Υγ. ἀφ. ἁμ. 
Τς 5:34 παραλελυμένῳ ψΙτιῃ ΑΒΒ)ΓΔ 6ὔ6; παραλυτιφῷ ΝΟὈΙ,ΧΘΞ οἵς 

Ἔγειρε ΔΑΟΏΤ 98. οὓς ---καὶὶ πα 
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Ματτ 9:9-9 

Καὶ παράγων ὁ ᾿Ἰησοῦς 
ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον 
καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 
Μαθθαῖον λεγόμενον, 
καὶ λέγει αὐτῷ 
᾿᾽Ακολούθει μοι 

καὶ 
ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

10 ζΚαἱ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνα- 
κειµένου 

ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι 
καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες 
συνανέκειντο τῷ ᾿]ησοῦ 
καὶ τοῖς μµαθηταῖς αὐτοῦ. 

11 καὶ ἰδόντες 
οἱ Φαρισαῖοι 

2 ο) . 9 ο 
ἔλεγον τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 

Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν 

καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει 
ε { ε Γιο 5 

ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 
19 ὁ δὲ ἀκούσας 

εἶπεν 
Οὐ Χχρείαν ἔχουσιν 
οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ 
3 Ν ε αλ 4 

ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. 

39. ΤΗΕ ΟΑΙ1, ΟΕ ΤΕΒΝΙ 

Μαηκ 19-17 

Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν 
ἃ λὶ / ο 

παρὰ τὴν θάλασσαν 
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς 
αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 
14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευεὶν 
τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου 

/ 9 ὴ Δ [ή 

καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 

καὶ λέγει αὐτῷ 
᾿᾽Ακολούθει µοι. 
καὶ 
ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

16 ἸΚαὶ γίνεται κατακεῖσ- 
θαι αὐτὸν 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, 
καὶ πολλοὶ τελῶναι 
καὶ ἁμαρτωλοὶ 
συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ 
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολού- 
θουν αὐτῷ. 
16 καὶ 
οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων 

Ε] { ε/ 9 [ ἡ [ωἳ 

ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν 
ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν 
ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

“ Ν ωλ [οἳ 

Οτι μετὰ τῶν τελωνῶν 
με λῶ 2 θἰ τ. 

καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει Τ; 

17 καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς 
λέγει αὐτοῖς [ὅτι] 
Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ 
Ε] 7 ε ω 2 - 
ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες 

Ίκε δ:27-952 

Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν 

Αν) / / νλ Ψ. 

καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι 
Λευεὶν 
καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 

καὶ εἶπεν αὐτῷ 
᾿Ακολούθει µοι. 

25 καὶ καταλιπὼν πάντα 
ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ. 
29 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν µεγά- 
λην Λευεὶς αὐτῷ 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ" 
καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν 
καὶ ἄλλων 
οἳ ἦσαν μετ᾽ 
κατακείµενοι. 

[ 1 αὐτῶν 

90 καὶ ἐγόγγυζον 
οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Ύραμ- 
ματεῖς αὐτῶν 

πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λε- 
Ύοντες 
Διὰ τἰ μετὰ τῶν τελωνῶν 
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε 
καὶ πίνετε; 
81 καὶ ἀποκριθεὶς [ὁ] ᾿Τησοῦς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ 
ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες' 

πΗτηςσ: Μι 2:16 καὶ πίνει 

λ{{0 9:09 ἠκολούθησεν ΨΙ(Ἡ Ε0Θ αἱ Ρἱ6Γ; ἠκολούθει ΔΙ) οἵο 
16 καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρ(ε)ισαίων ΨΙα Ἑ 124.:. ΔΙ, 99. θοἵο ΟΙΠ οἱ; Δ ΟΠΙ καὶ οἱ; ΑΟΡΓΘΠ ους ΑΟΡΙΔ οἵο 

Τ]ς 5:29 αὐτοῦ 

ΊΠ]ς 9:15 γίνεται πι ΔΕΒΙ, 99. Θὔς9; ἐγένετο 

Γθβᾶ καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ---- ἐσθίειΣ πῖυι ΔΒΤ ος, ἐσθίεται (1οτ -τε) Θ; ΑΟΤΙΔ αἱ ρ]οΓ αάα καὶ πίνει: 
ΝΟΤΙΔ αάά αἱ5Ο ὁ διδάσκαλος ὑμῶν Ῥ]1. 22. θ60ς αὐτοῦ 

40 
]ς 5:29 αὐτῶν: 



ΤΗ αποιΙΝά ΗΟΡΤΠΗΠΤΥ οὗ ΤΗΕ ΡΗΑΙΙΡΗΗΣ 

Ματτ 9 

19 πορευθέντες δὲ µάθετε τί 

ἐστιν 1΄΄Ἔλεος θέλω καὶ οὐ 
θυσίἰαν 
οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι 
δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 

90. 

Μας 9: 14-17 [-:δ05 

. τι” , 2 

Ἰότε προσέρχονται αὐτῷ 

οἱ μαθηταὶ ᾿ἹἸωάνου 

λέγοντες 
Δ [ « αν 

Διὰ τἰ ἡμεῖς 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

νηστεύομενῖ, 
ε κ] κ [ο 

οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ 
οὐ νηστεύουσιν ; 
15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿|ησοῦς 

Μὴ δύνανται 

οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 
πενθεῖν 
πο 0) ανν Β λ 
ἐφ᾽ ὕσον μετ) αὐτῶν ἐστὶν 
ὁ νυμφίος; 

2 ΄ ΑΝ) ε [/ 

ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι 
ε ων ] [ον 

ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν 
ὁ νυμφίος, 

1 Ἠος5 6:6; οἳ Μι 1217 (8 91) 

ΝΤΗ πρ: ΝΤ 9:14 πολλά 

Μληκ 2 

οὐκ ἦλθον καλέσαι 
δικαίου ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 

Μδηκ 3:19-22 

Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωά- 
νου 

Δ κ [ο / 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες. 
καὶ ἔρχονται 

ων Αν α] 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ 
ώ 

Διὰ τί οἱ μαθηταὶ ᾿Ἰωάνου 

ὴ « Ν Ωω [ 

καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων 
νηστεύουσιν, 

, Δ λ ἀ 

οἱ δὲ σοὶ [μαθηταὶ] 
οὐ νηστεύουσιν ; 
19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς 

Μὴ δύνανται 

οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 

.λ ο Ἀἱ 

ἐν ᾧ ὁ 
αχ 

ἐστὶν 
νηστεύειν ; 
ὕσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυµ- 

φίον μετ) αὐτῶν οὐ δύνανται 
νηστεύειν᾿ 

20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι 

ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν 
ὁ νυμφίος, 

/ ) σα ον 
νυμφίος µετ΄ αὐτῶν 

590 

Ί.σκε 6 

32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι 
δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
εἰς µετάνοιαν. 

ΤΗΕ ΟΟΗΡΤΙΟΝ ΑΡΟΌΤ ΕΑΡΤΙΝα 

Ίσκε δ:99-90 

Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν 
Οἱ μαθηταὶ ᾿]ωάνου 
νηστεύουσιν πυκνὰ 
καὶ δεήσεις ποιοῦνται, 
ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, 

οἱ δὲ σοὶ 
ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. 

94 ὁ δὲ ᾿Τησοῦς εἶπεν πρὸς 
αὐτούς 
Μἡ δύνασθε 
τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος 

ἐν ᾧ ὁ νυμφίἰος μετ) αὐτῶν 
ἐστὶν 

ποιῆσαι νηστεῦσαι ; 

96 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, 
καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν 
ὁ νυμφίος 

Μύ 9:19 ἁμαρτωλούς ΝΙ δΒΕΩΝΥΔ οἷο; 
ΥΓ ΧΔΘ νοτβς ούο αᾶᾶ πολλά ΔΒ πιῖῃ ραιμο;: ΟΠ, 

µαθ. σου ΧΘ οἵο;, Ἑ παπῖηῃ Ῥ81ο ΟΠΠ µαθ. 
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ΟΙ Χθ 5ντ βἵηπ δα] ούο αᾶᾶ εἰς µετάνοιαν 14 νηστεύοµεν ΥΥΙΌΠ 
ΜΙ 2:15 σοὶ μαθηταὶ πουν ΑΟΠΙ,ΥΥ οἵο; σου µαθ. Δ; 

Τις 5:94 νηστεῦσαι πι Ἐ ΧἘ  3δ8.: νηστεύεν ΔΑΟΙ/ΥΥΔΘ οίο 



δ90 ΤΗΕ σΑΙΗΠΙΠΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

ΜΑπτ 9 Μακ 2 Ίσκε 6 

καὶ τότε νηστεύσουσιν. καὶ τότε νηστεύσουσιν τότε νηστεύσουσιν 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμερᾳ. ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 

96 ἜἜλεγεν δὲ καὶ παρα- 
βολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 

16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἔπί-| 21 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους | Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου 
βληµα ῥάκους ἀγνάφου ἀγνάφου ἐπιράπτει καινοῦ σχἰσας ἐπιβάλλει 
ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ' ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν᾿ ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν΄ 

εἰ δὲ µή, εἰ δὲ µήγε, 
αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ | αἴρει τὸ πλήρωμα 
ἀπὸ τοῦ ἱματίου, ἀπ᾿ αὐτοῦ 

τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ τὸ καινὸν σχίσει 
καὶ χεῖρον σχἰσµα Ὑίνεται. | καὶ χεῖρον σχἰσµα γίνεται. 

καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει 
τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ 
καινοῦ. 

17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον 92 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον | 97 καὶ οὐδεὶ βάλλει οἶνον 
νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς' νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς’ 
εἰ δὲ µήγε, ῥήγνυνται εἰ δὲ µή, ῥήξει εἰ δὲ µήγε, ῥήξει 

οἱ ἀσκοί, ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, 
καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται 
καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται" καὶ οἱ ἀσκοι. καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται" 
ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον | [ἀλλὰ οἶνον νέον 36 ἀλλὰ οἶνον νέον 
εἰς ἀσκοὺς καινούς, εἰς ἀσκοὺς καινούς.] εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητεον. 
καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 
(--δ668) 99 [Οὐδεὶςι πιὼν παλαιὸν 

θέλει νέον᾽ λέγει γάρ ο 
παλαιὸς χρηστός ἐστιν.] 

51. ΡΙΌΟΚΙΝα ἀαΒΑΙΝ ΟΝ Α ΘΑΒΡΒΑΤΗ 

ῥ47- ΕΙ Μαπτ 12:1-8 Μλατηκ 4:25-25δ Ίσκε ϐ6:1-5 

Ἔνν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ Καὶ ἐγένετο Ἐγένετο δὲ 
ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάβ-| αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν ἴδια-| ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι 
βασιν πορεύεσθαιὶ αὐτὸν 
διὰ τῶν σπορίµων' διὰ τῶν σπορἰµων, διὰ σπορίµων, 

ε Δ Δ .] [οὶ ὴ ε λ 2 [ων χα / ε ν ) [ο' 

οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τἰλ-| ἤρξαντο |ὁδὸν ποιεινὶ τίλ- 
λειν λοντες 

ΓΗ παρ: ΜΜ] 2:28 παραπορεύεσθαι ὁδοποιεῖν Τ]ς 6:99 Καὶ οὐδεὶς 

ΜΜ] 2:22 ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί ΥΙΓΏΠ Ἑ ΟΟΡ; καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται Ὦ 10 οοᾶᾶ; ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦντα 
ΝΑΟΥ (ἀπόλλυνται) Δθ (ἀπολυνται) 606; ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοί 1. --- ἀλλὰ ... . καιούς πΙῦι ἃΒ 102.; 
ΑΟΤΙΔΘ οἵο αάά βλητέο; ἩΝ αἀάᾶξδ βάλλουσυ: Ὁ Ἱυ οοᾶᾶ Ο1Π ἀλλὰ . . . . καινούς 1]ς 5:95 βλητέον υΙυι 
ΑΒΟΗΒΗ ΧθΘ οἵο; βάλλουσιν ἃ Ὁ Ἱυ οἵς -- ΑΟΤΓ (τηροῦνται) ἩΧθ νοΓβ οἵο αἀά καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται: 
ΧΕΒΤΙΥΥ 98. οἵο οτι 99 Ὀ 10 Βά5 οτι ν 99 

42 



ΤΗΕ σπΟςΙΝαάα ΗΟΡΤΠΗΤΥ ΟΡ ΤΗΗΕΒ ΡΗΑΠΙΡΕΗΡ δδΙ 

Μαπτ 12 Μληκ 2 ΤΕΒ ϐ 

στάχυας καὶ ἐσθίειν. τοὺς στάχυας. καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας 
ψώχοντες ταῖς χερσἰν. 

2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες 24 καὶ οἳ Φαρισαῖοι 2 τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων 
εἶπαν αὐτῷ ἔλεγον αὐτῷ εἶπαν 
Ἰδοὺ οἱ µαθηταί σου ποιοῦσιν | Ἴδε τί ποιοῦσιν Τι ποιεῖτε 
δοὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. | τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν »| ὃ οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ; 

8 καὶ ἀποκριθεὶς 
8 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 95 καὶ λέγει αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν [ὁ] ᾿Τησοῦς 
Οὐκ ἀνέγνωτε Οὐδέποτε ἀνέγνωτε Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε 
τί ἐποίησεν Δαυεὶδ τἰ ἐποίησεν Δαυεὶδ ὃ ἐποίησεν Δανεὶδ 

ὅτε χρείαν ἔσχεν 
ὅτε ἐπείνασεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς 
καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ ; καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ ; καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ ; 
4 πῶς εἰσῆλθεν 96 [πῶς] εἰσῆλθεν 4 [ὼς] εἰσῆλθεν 
εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ 

ἐπὶ ᾿Δβιάθαρ ἀρχιερέως 
1ές 1έέ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προ-| καὶ 1’ τοὺς ἄρτους τῆς προ-| καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προ- 

θέσεως’ ἔφαγον, θέσεως ἔφαγεν, θέσεως’) λαβὼν ἔφαγεν 
καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ) αὐτοῦ, 

ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν | οὓς οὐκ ἔξεστιν Φαγεῖν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν 
οὐδὲ τοῖς μετ) αὐτοῦ, 
εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοι; |εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, εἰ μὴ µόνους τοὺς ὑερεῖς ; 

καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ 
οὖσιν » 

ὅ ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόµῳ 
ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν 

ο « Γω. Ν / 

τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βε- 
βηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἶσιν ; 
ϐ λέγω δὲ ὑμῖν 27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 6 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζὀν ἐστιν 
ὧδε. ᾖ7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί 
ἐστιν 2 Ἔλεος θέλω καὶ οὐ 
θυσίαν,”” οὐκ ἂν κατεδικάσατε 
τοὺς ἀναιτίους. 

Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄν- 
θρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ 
ο, λ ] / . 
ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον 

11 βατ 21 :6 3Ἠο5 6:6; οἵ Μι 9:19 (529) 

ΝΟ 192:4 ἔφαγον ΨΙῦἩῃ ΔΒ; ἔφαγεν 0Ο03ΥΝΥΘ αἱ ρ]ετ ΜΙς 2:26 πῶς πΙη ΦΟΤΙΔΘ αἱ πει ΒΕὈ οπι --- 
ἐπὶ ᾿Λβιάθαρ (τοῦ ΑΟ) ἀρχιερέως ο Η ΔΡΒΤΙΘ αἱ ρ]ο;; ΌὉΙΝ 271. Ἱν οοἆᾶ ΟΠ1 ---- τοὺς ὑερεῖς πι ῦ ΔΕΒΤ;; τοῖς ἱερεῦσιν 
ΑΟΥΥΔΘ αἱ ρ]6τ 25.25 Ὁ ΟΠ1 Τὸ σάβ. διὰ . . . . ὥστε Τ]ς 6:32 ἔξεστιν πὶυἃι ΒΕ Ἱυ νο ατπι; ΔΑΟΥΥΣΘ 
ΟΟΡ Ρ65Η οίο αάά ποιεῖν 4 ὡς νιυη ΜΣΞΑΟΤΓ. 8ἱ Ῥρι6υ; πῶς ΤἨΧθ 98. οἵο; ΒΓ οµπι 5 Ὦ Ἱπερτῦς εηΐς ν 
αἲύοτ ν 10, απᾶ τθαᾶς ἩθΓθ; τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ θεασάμενός τινα ἐργαζόμενον τῷ σαββάτῳ εἶπεν αὐτῷ Ὕβνθρωπε εἰ μὲν 
οἶδας τἰ ποιεῖς µακάριος εἶ " εἰ δὲ μὴ οἶδας ἐπικατάρατος καὶ παραβάτης εἶ τοῦ νόμου 

4ὃ 



91 ΤΗΒ ΑΙΙΙΡΣΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥ 

Μαπτ 12 Μλεηκ 2 Ίσππ ϐ 

8 κύριος γάρ ἐστιν 25 ὥστε κὐριός ἐστιν Κύριός ἐστιν 
τοῦ σαββάτου [ποῦ σαββάτου 
ε ο] ο ϐ / « η] εν 9 θ ; ς ελ ω Ε] ; 1 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου'. 

καὶ τοῦ σαββάτου. 

3ὲ. ΤΗΕ ΝΙΤΗΕΕΒΕὉΌ ΗΑΝΟ 

ΜΑπτ 14:9-14 Μαηκ ὃ-:1-6 ΊΏσκε 6:6-11 {[::δ5Φ 

Ἐγένετο δὲ ἓν ἑτέρῳ σαβ- 

βάτῳ 
Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν] Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰσελθεῖν αὐτὸν 

εἷς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν | εἰς συναγωγήν, εἰς τὴν συναγωγὴν 
καὶ διδάσκειν᾿ 

καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ 
χεῖρα ἔχων ξηράν. ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα |καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν 

ξηρά᾿ 
10 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν | 2 καὶ παρετήρουν αὐτὸν 7 παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν 
λέγοντες οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 

σαῖοι 
Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν εἰ τοῖς σάββασιν εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ 
θεραπεύειν » θεραπεύσει αὐτόν, [θεραπεύει], 
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 

8δ αὐτὸς δὲ ᾖδει τοὺς διαλο- 
γισμοὺς αὐτῶν, 

ὃ καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ 
τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν| τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα 
Ἔνγειρε Ἔϊνγειρε καὶ στῆθι 
εἰς τὸ μέσον. εἰς τὸ μέσον’ 

καὶ ἀναστὰς ἔστη. 

Πισκε 14: 5] 

11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν 

Τίς [έσται] ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος Τίνος ὑμῶν 
ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, υἱὸς ἢ βοῦς 
καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο εἷς φρέαρ πεσεῖται, 

τοῖς σάββασιν 
εἰς βόθυνον, 

ΤΗ πρ: Τ]ς 6:5 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου Τ. θεραπεύσει 

ΜΙς 9:32 τοῖς πὶῃ ΑΒΙ ΓΔ αἱ Ρἱ6ΥΓ; ἐν τοῖ ΔΟΤἩΙΜΘ 90Ρ --- θεραπεύσει ΨΙ(Ἀ ΑΒΟ ΤΘ αἱ ρ]ΘΓ; θεραπεύει 
ΔΝΊΔ 271.  Τκ 6:5 τοῦ σαβ. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθ. ηΙη ΔΒΝ Ρε5Ώ αχ ορ θὔΠ; ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθ. καὶ τοῦ σαβ. 
ΑΟΙ.Ἠ ΧΔθ Ιο νᾳ οἷο Τ θεραπεύει πΙη ΝΑΤὮΤΙΥΝ θὔς: θεραπεύσει Ἑ ΧΔθΘ ϱοΡρ οἵς 
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ΤΗΕ αΠπΟΙΥΙΝάα ΗΟΡΤΙΠΗΤΥ ΟΕ ΤΗΗΕ ΡΗΑΙΙΡΕΗΣ 

ΜαΑπτ 12 

οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 

19 πὀσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρω- 
πος προβάτου. 

ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν 
καλῶς ποιεῖν. 

19 Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
Ἔκκτεινόν σου τὴν χεῖρα᾽ 
καὶ ἐξέτεινεν, καὶ 
ἀπεκατεστάθη 
ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. 
14 Ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρι- 
σαῖοι 

) η] [ο 

συμβούλιον ἔλαβον κατ΄ αὐτοῦ 
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 

ΜλΑηκ ὃ 

4 Ξκαὶ λέγει αὐτοῖς 

Ἔϊξεστιν τοῖς σάββασιν 
ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 

ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι ; 
οἱ δὲ ἐσιώπων. 
ὅ καὶ περιβλεψάμενος 
αὐτοὺς 

μετ) ὀργῆς, 
συνλυπούµενος ἐπὶ τῇ πωρώσει 
τῆς καρδίας αὐτῶν, 
λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
Ἔλκτεινον τὴν ἵχειρά σου 
καὶ ἐξέτεινεν, καὶ 
ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 

Ἱ- 

ϐ Καὶ ἐξελθόντε οἱ Φαρι- 
σαῖοι 
εὐθὺς μετὰ τῶν ᾿Ἡρωῳδιανῶν 

συμβούλιον Ιἐδίδουν] κατ’ αὐτοῦ 
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 

δ8ρ 

Πικε 14] 

καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν 

ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; (5123) 

[ΟΓ1 9 12:24 (δ1139)] 

9 5εῖπεν δὲ [ὁ] ᾿ησοῦς πρὸς 
αὐτούς ᾿Ἠπερωτῶ ἡμᾶς, 
3 ω / 

εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ 

ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 
ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 

10 καὶ περιβλεψάμενος 
πάντας αὐτοὺς 

εἶπεν αὐτῷ 
Ἔλκτεινον τὴν χεῖρἀ σου’ 
ὁ δὲ ἐποίησεν, καὶ 

ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 

11 Αὐτοὶ δὲ 

μ 2 / 

ἐπλήσθησαν ἀνοίας, 
καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους 
τί ἂν ποιήσαιεν τῷ ᾿]ησοῦ. 

(1854) 

Τῆς 14:98, 4α 

καὶ ἀποκριθεὶ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους 
λέγων 

Ἔχξεστιν τῷ σαββάτῳ 
θεραπεῦσαι ἢ οὔ; 
4 οἱ δὲ ἠσύχασαν. (9129) 

α 

ΥΝΗ πρ: ΜΙΚ 85:5 χεῖρα 6 ἐποίησαν 

Γ]ς 6:10 αὐτοῦ: 
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598 ΤΗΕ ἄΑΙΠΙΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΥ’. ΤΗΕ ΟΒΕάΑΝΙΖΑΤΠΟΝ ΟΕ ΤΕ50Ό5) ΕΟΙΙΟΥΕΕΣ, 6988, 84 

Μαπτ 14:15-21 [--550 

Ὁ δὲ Ἰησοῦς γγνοὺς 

ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. 
[ΜΑττ 4:25] 

Καὶ ἠκολούθη- καὶ ἠκολούθησαν 

σαν αὐτῷ αὐτῷ 
πολλοί, ὄχλοι πολλοὶ 

ἀπὸ τῇς Ταλι- 

λαίας 

καὶ Δεκαπόλεως 

καὶ Ἱεροσολύμων 

καὶ Ἰουδαίας 

καὶ πέραν τοῦ 

Ἰορδάνου. (529) 

1 9 / ) ] / 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάν- 
τας, 

ΤΗ πρ: ΜΙς 3:7 καὶ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας ἠκολούθησεν, 

359. ΤΗΕ ΕΑΜΕ; ΟΕ ΕΙ 908 

Μληκ ὃ--12 

Καὶ ὁ Ἰησοῦς 
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασ- 
σαν᾿ 
καὶ 

πολὺ, πλῆθος 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

Γἠκολούθησεν, 

8 καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας) 
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας 
καὶ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου 

καὶ περὶ Τύρον 
καὶ ΓΣιδῶνα,! 
πλῆθος πολύ, 
ἀκούοντες ὅσα ᾿ποιεῖ 
ἦλθαν πρὸς αὐτόν. 

[ Ί 

ϱ καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσ- 
καρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον 
5) η ῃ ος 
ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν 

10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, 
ο ση. ών” 
ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ 
ἵνα αὐτοῦ ἄψωνται 
ὅσοι εἶχον µάστιγας. 

ὃ Σιδῶνα,--- 

46 

Πισκε 6: 17-19] 

καὶ καταβὰς 
” . 

µετ᾽ αὐτῶν 
” 3 [ά ια] ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, 

καὶ 

ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, 

καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ 

ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας 

καὶ Ἱερουσαλὴμ 

καὶ τῆς παραλίου Τύρου 

καὶ Σιδῶνος, 

οἳ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ 

ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν" 

18 καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευ- 

µάτων ἀκαθάρτων 

ἐθεραπεύοντο" 

19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν 

ἅπτεσθαι αὐτοῦ, 

ὅτι δύναµις παρ) αὐτοῦ ἐξήρχετο 

καὶ ἰᾶτο πάντας. (5648) 

ἐποίει 



ΤΗΗ ΟΝάΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΕ ῦΒ5δύδ ΡΟΙΙΟΙΥΗΙΣ δ98 

Μαπτ 12 

16 ὅκαὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 
ἵνα μὴ Φανερὸν αὐτὸν 

ποιήσωσιγ᾿ 
17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
ἨἩσαίου τοῦ προφήτου λέ- 
γοντος 
18 1’ Ἰδοὺ ὁ παῖς µου ὃν 
ἠρέτισα, 

ὁ ἀγαπητός µου ὃν εὐδόκησεν 

ἡ ψυχή µου] 
θήσω τὸ πνεῦμά µου ἐπ᾽ αὐτόν, 
καὶ Κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἁπ- 

αγγελεῖ. 

19 Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, 
οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς 

πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 
20 Κάλαμον συντετριμμένον 

οὐ κατεάξει 
καὶ λίνον τυφόµενον οὐ σβέσει, 
ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν 

κρίσιν. 
21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη 

ἐλπιοῦσιν.’ (-:-ὰ50) 

ΜΑηκ ἃ 

11 “καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκά- 
θαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, 

προσέπιπτον αὐτῷ 

καὶ ἔκραζον [λέγοντα 

Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 

12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς 

ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν 
ποιήσωσιγ. 

α 

Μι 1: 940 
καὶ δαιμόνια πολλὰ 

καὶ οὐκ ἤφιεν 
λαλεῖν τὰ δαιμόνια, 
μή ., ΑΙ Γ Δ 
ὅτι ῄδεισαν αὐτὸν ιΧριστὸν 
εἶναι]. (424) 

α Γἐξήρχετο! δὲ καὶ δαιμόνια 
ἀπὸ πολλῶν, 

/ κ ο «/ 

κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι 
Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ: 
καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ 
λαλεῖν, 
«/ 3/ .Ἰ Ἆ ” . 

ὅτι ῄδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν 
εἶναι. (9248) 

11ο 42: 1-4: 41:18 ἳ 

ΊΝΗ τας: ΝΤ 9:11 λέγοντες Ί]]ς 4:41 ἐξήρχοντο 

ΜΚ 9:12 ποιήσωσι(ν): Ο οἷο ιά ὅτι ᾖδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι (οἳ ἹΝις 1:54: Τῆς 4:41. 554) 



δοά 

94. 

[οί Μαΐΐ δ:1α (955)] 

[Μλττ 10:2-4] 

Τῶν δὲ δώδεκα 

ἀποστόλων 
ἡ ρ Ε] - . 

τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα 

πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος 

Πέτρος 

καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

καὶ ᾿Ἰάκωβος 

ὁ τοῦ Ἰεβεδαίου 

καὶ Ἰωάνης ὁ ἀδελφὸς 

αὐτοῦ, 

Ὁ Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, 

Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, 

Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου 

καὶ Θαδδαῖος, 

4 Σίμων ὁ Καναναῖος 

καὶ ἸἸούδας ὁ ᾿Ἱσκαριώτης 

ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. (870) 

Μλεηκ ὃ-:]9-ἱθα 

Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος 
[οἵ Ματ] 1:95 (525)] 

καὶ προσκαλεῖται 
Ὀ] εά 2 / 

οὓς ἤθελεν αὐτός, 
Ν 3 ία] ΔΝ 9 / 

καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 

14 καὶ ἐποίησεν δώδεκα, 
οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, 

ἵνα ὥσιν μετ) αὐτοῦ καὶ ἵνα 
ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν 
15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλ- 
λειν τὰ δαιμόνια᾽ 
16 καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα 
(καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίµωνι) 
Πέτρο», 

17 καὶ ᾽᾿Ἰάκωβον 
τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 
καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν 
τοῦ ᾿]ακώβου 
(καὶ ἔπέθηκεν αὐτοῖς [ὄνομα] 
Ῥοανηργές, ὅ ἔστιν Τὶοὶ Βρον- 

τῆς), 
18 καὶ ᾿Ανδρέαν 
καὶ Φίλιππον καὶ ἈΒαρθολο- 
μαῖον 

καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν 
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου 
καὶ Θαδδαῖον 
καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον 

19 καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, 
ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 

ΤΗΕ σΑΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

ΤΗΕ ΟΠΟΟΡΙΝα ΟΡ ΤΗΕ, ΤΝΨΕΤΗΝΕ 

Ίσκε ϐ6:12-19 

Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέ- 
ραις ταύταις 
ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος 
προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτε- 
ρεύων ἐν τῇ προσευχᾖ τοῦ θεοῦ. 
19 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, 
προσεφώνησεν 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 
καὶ 
ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, 
οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, 

14 Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν 
Πέτρον 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
καὶ ᾿Ἰάκωβον 

καὶ Ἰωάνην 

καὶ Φίλιππον καὶ ΒῬαρθολο- 
μαῖον 
16 καὶ Μαθθαῖον καὶ θωμᾶν 

[καὶ] ᾿Ἰάκωβον ᾿Αλφαίου 

καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον 
Ζηλωτὴν 
16 καὶ ᾿]ούδαν ᾿]ακώβου 
καὶ Ιούδαν ᾿Ισκαριὼθ 

ὃς ἐγένετο προδότης, 

ΝΗ τρ: Μι 9:17 ὀνόματα 

ΜΚ 9:14 οὓς . . 
Ρ]6ύ οἵα 

45 

.. ὠνόμασεν πι ΔΔΒΟΧΥΝΥ (αΓ0θΓ μετ) αὐτοῦ) ΔΘ π]Ίη ρ8ι1ο σορ είς; ΑΡΤ; 10 νΕ Ρεξῃ αἱ 
16 καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα Ὑϊϊἁ ΔΒΟΥΝΥΔ; ΑΡΙΘ αἱ Ρος οπι 



ΤΗΕ 5ΗΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕΗ ΜΟΟΝΤ δ9δ ο ου...” ίσο ο ο κ αμα μμ μον ο... Επ ωτίωωι τω κ ων. Ἑι τς 

[οί Μαῦυῦ 12:15 (538)] 

[οί Μαιῦ 4:25 (529)] 

Μαηκ ὃ 

[ΟΙ Ματ]ς 9:7--10 (959)] 

Ίσκεη 6 

17 καὶ καταβὰς μετ) αὐτῶν 
ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, 
καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν 
αὐτοῦ, 
καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ 
ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας 
καὶ Ἱερουσαλὴμ 
καὶ τῆς παραλίου Τύρου 
καὶ Σιδῶνος, 
18 οἳ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ 
ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν" 
καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευ- 
µάτων ἀκαθάρτων 
ἐθεραπεύοντο" 

19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 
ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, 
ὅτι δύναµις παρ) αὐτοῦ ἐξήρ- 
χετο 
καὶ ἰᾶτο πάντας. 

Ο6ΗΑΡΤΕΕ Υ. ΤΗΕ ΘΕΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟῦΝΤ, 8386-44 

3δ. ΤΗΕ ΟΠΑΒΑΟΤΕΗΕ ΑΝΟ ΡΌΤΙΗΡ ΟΕ ΡΙΡΟΙΡΙΕΡ 

ψ29--] Μαπττ δ:1-16 

᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους 
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος' 
καὶ καθἰίσαντος αὐτοῦ 
προσῆλθαν [αὐτῷ] 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" 
9 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων 
8 ΜΑΚΑΡΙΟΙ 1΄οἱ πτωχοὶ” 
τῷ πνεύματι, 
ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. 
4 µακάριοι ΄ οἱ πενθοῦντες, 
ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.’) 

[οί Ματς 5:15 (554)] 

Ίσκε 6:20-26 

[οί Τκο 6:12, 18, 17 (954)] 

Καἱ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς αὐτοῦ εἷς τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ 
ἔλεγεν 

ἹΜακάριοι οἱ πτωχοί, 

ε/ ε , ἓ ὴ ε [ή 

ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία 

τοῦ θεοῦ. 
[Οἱ ν 210 Ῥε]οπ] 

1Ίδα 61:11 

49 



δ9δ ΤΗΕ ΑΙΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΦΤΕΗΥ 

Μαπτ 6 

6 µακάριοι Ἱ οἱ πραεῖς,) 
ὅτι αὐτοὶ ' κληρονομήσουσι 
τὴν γῆν.) 
ϐ µακάριοι οἱ πεινῶντες 
καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, 
ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 

[0Ο ν 4 εΡρονε] 

7 µακάριοι οἱ ἐλεήμονες, 
ϱ/ ο; πα 9 / 

ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 
8 µακάριοι ΄ οἱ καθαροὶ τῇ 
καρδίᾳ,᾽) 
ε/ 2 Δ Ν Δ ”/ 

ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 
9 µακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, 
ε/ ) λ ει ο) 

ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ θεοῦ κλη- 
θήσονται. 
10 µακάριοι οἱ δεδιωγµένοι 
ἔνεκεν δικαιοσύνης, 
ὅτι αὐτῶν ἐστὶν 
ε κ [ωἳ ε Γοἳ 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
11 μακάριοί ἐστε ὅταν 

ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν 
καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ) 
ὑμῶν ψευδόµενοι 
ἕνεκεν ἐμοῦ" 

12 χαἰρετε 

καὶ ἀγαλλιᾶσθε, 
ὅτι ὁ μιοθὸς ὑμῶν 
πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς' 
οὕτως γὰρ 
ἐδίωξαν τοὺς προφήτας 
τοὺς πρὸ ὑμῶν. 

«κ ο ο. ο ο μα ο κ μρωμις μιαν ανα πως μις 

1Ῥε 97 (96) :11 105 24 (99) :4 

Ίσκε ϐ 

2] µακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, 

ὅτι χορτασθήσεσθε. 
µακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, 
ὅτι γελάσετε. 

22 μακάριοἰ ἔστε ὅταν 
µισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, 
καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς 
καὶ ὀνειδίσωσιν 
καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν 
ὡς πονηρὸν 
ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
25 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
καὶ σκιρτήσατε, 
ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν 
πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ' 
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ 
ἐποίουν τοῖς προφήταις 
οἱ πατέρες αὐτῶν. 
24 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλου- 
σίοις, 
ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν 
ὑαῶν. 

Μ 5:11 ψευδόµενοι πι ΔΒΟΝΥΘ αἱ ρῖ6τ; Ὦ 16 εἴο Οἱ 
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ΤΗΗ ΗΠΡΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟῦΝΤ 

Μαπτ 6 

19 Ὑμεῖς ἐστὲτὸ ἅλας τῆς γῆς' 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας µωρανθῇ, 
ἐν τίνι ἁλισθήσεται ; 
εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι 

εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσ- 
θαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 
14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ 
κὀσµου. οὐ δύναται πόλις 
κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη᾽ 

15 Δοὐδὲ Καίουσιν λύχνον 
καὶ τιθέασιν αὐτὸν 
ὑπὸ τὸν µόδιον 
ἀλλ) ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ 
οἰκίᾳ. 
16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς 
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ- 
πων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ 
καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν 

πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. 

ΠΙάληκ 9: 500] 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, 

ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; (594) 

ξ9ῦ 

ΤὉΚΕ ϐ 

25 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἔμπεπλησ- 
: 5 

µένοι νῦν, 
ὅτι πεινάσετε. 
οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, 
ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 
26 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς 

εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, 
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἔποίουν 
τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πα- 
τέρες αὐτῶν. 

Πιοκε 14: 940, ὅδα] 

ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μµωρανθῇ, 

ἐν τίνι ἀρτυθήσεται ; 

90 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίἰαν 

εὐθετόν ἔστιν' 

(9124) ἔξω βάλλουσιν αὐτό. 

πΠσκε 11:99] 

βοῑδεὶς λύχνον ἄψας 

εἰς κρύπτην τίθησιν 

οὐδὲ ὑπὸ τὸν µόδιον 

ἀλλ) ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 

ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέ- 

(5108) πῶώσιγ. 

Μις 4:210 

α Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος 
ἵνα ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ 
ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, 
οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ; 

(556) 

5ἱ 

Τῆς δ: 16 
ᾱ Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας 

καλύπτει αὐτὸν σκεύει 
ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, 
ἀλλ) ἐπὶ λυχνίας τίθησι», 
ἵνα οἳ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ 
φῶς. (555) 



δ96 ΤΗΕ ΟΑΙΠΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥ 

36. ΤΗΕ ΕΙάΗΤΕΟΌΡΝΕΡΣ ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝαάΡΟΜ ΑΝΗΟ ΤΗΕ ΤΑΙΥ 

Μαπτ 5δ:17-20 

Μὴ νοµίσητε ὅτι ἠἦλθον 
καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς 
προφήτας' οὐκ ἦλθον κατα- 
λῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι' 

15 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, Πισκε 16:17] 

ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν 

καὶ ἡ γῆ, καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν 

ἰῶτα ἓν ἢ µία κερέα ἢ τοῦ νόµου ᾿μίαν κερέανὶ 

οὗ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόµου πεσεῖν. (8129) 

ἕως [ἂν] πάντα γένηται. 
19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν 
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίσ- 
των καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς 
ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κλη- 
θήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν' ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ 
καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθή- 
σεται ἐν τῇ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. 20 λέγω γὰρ ὑμῖν 
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ 
δικαιοσύνη πλεῖον τῶν Ύραμ- 
µατέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ 
εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν. 

97. ΤΗΕ ΕΙάΗΤΕΟΌΡΝΗΡ5 ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝάΡΟΜ ΑΝΡ ΤΗΕ ΤΕΑΟΠΗΙΝα ΟΕ ΤΗΒ 
δΥΝΑαοαῦΕ 

Μαπττ 6:2--48δ Ίσκε 6:21-506 

ἨἩκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς 
ἀρχαίοις 1 Οὐ φονεύσεις’) ὃς 
δ) ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται 
τῇ κρίἰσε.. 22 ᾿Εγὼ δὲ λέγω 
ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται 
τῇ κρίσει' ὃς δ) ἂν εἴπῃ τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά, ἔνοχος 
ἔσται τῷ συνεδρἰῳ' ὃς δ ἂν 
εἴπῃ Μωρε, ἔνοχος ἔσται εἰς 

1Εκ 20118: Ὠοιί δ:17 
5ὁ 



ΤΗΕ ΗΡΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟΝΤ δὀτ 

ΜαΑττ 6 

λ / [ο] / »λ 

τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς. 29 έαν 

οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου 
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ 

μα) ε{ ε 5 / 

µνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου 
” Δ [οἳ .”/ 

ἔχει τι κατὰ σοῦ, 24 ἄφες 

ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν 
τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε 
πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελ- 

φῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρὀσ- 
Φερε τὸ δῶρόν σου. 

25 ἴσθι εὐνοῶν 
τῶ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ 

Π εἰ Ὡ .] [ο 

ἕως ὅτου εἶ µετ΄ αὐτοῦ 
ἐν τῇ ὁδῷ, 

µή ποτέ σε παραξῷ 

ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, 
καὶ ὁ κριτὴς 

ε [ῥ 

τῷ ὑπηρετῃ, 
αἱ 

εἰς φυλακὴν βληθήσῃ' 
26 ἁμὴν λέγω σοι, 
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν 
ἕως ἂν 
ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράν- 
την. 

27 ᾿Ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη 
1εΟὐ μοιχεύσεις.. 928 Ἐγὼ 
δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλε- 
πων ὙὝυναῖκα πρὸς τὸ ἔπιθυ- 
μῆσαι [αὐτὴν] ἤδη ἐμοίχευσεν 
αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 
29 αεὶ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου 
ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, 

Πισκε 12:58, 59] 

ὧς γὰρ ὑπάγεις 

3 [ ια [ή 

μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου 
᾽ 

ἔπ᾽ ἄρχοντα, 

ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν 

ἀπηλλάχθαι [ἀπ] αὐτοῦ 

µή ποτε κατασύρῃ σε 

πρὸς τὸν κριτήν, 

καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει 

τῷ πράκτορι, 

καὶ ὁ πράκτωρ 

σε βαλεῖ εἶς φυλακήν. 

59 λέγω σοι, 

οὗ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν 

ἕως καὶ 

τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. (51132) 

Μ4 18:9α 

α καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 
σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπό σου" (394) 

α καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου 
σκανδαλίζῃ σε, 
ἔκβαλε αὐτόν" (594) 

1 Ἡκ 20:14: Ὀθιί 5:15 



δ87 ΤΗΗ άΑΙΙΙΠΒΑΝ ΜΙΝΙΡΦΤΗΕΥ 

Μαπτ 6 

συμφέρει γάρ σοι 
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν 
σου 

ἡ Ψ' ε/ Ν Γωἳ / 

καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
βληθῇ εἷς γέενναν' 
80 Ὀκαὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ 
σκανδαλίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ, 
συμφέρει γάρ σοι 
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν 
σου 

ὴ 1 ε/ Ν Ωω / 

καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 

εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 
91 ᾿Ερρέθη δέ 

1ο Ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 
δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.’) 

Μι 15:90 

α καλόν σοί ἔστιν 
μονόφθαλμον 

η η μι . 

εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, 
ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν 
τοῦ πυρός. (594) 

Μί 18:58 

Ὁ Ἐϊ δὲ ἡ χεἰρ σου 
ἢ ὁ πούς σου 
σκανδαλίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ" 
καλόν σοἱ ἐστιν 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν 
ἢ χωλόν, 
ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα 
βληθῆναι 

(594) εἰς τὸ πρ τὸ αἰώνιον. 

οί Μι 19:7 (51556) 

Μκ 9:40 

4 καλόν σε ἔστιν 
μονόφθαλμον 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς τ γέενναν, (594) 

ΜΙ 9:45 

ὑῦΚαὶ ἐὰν 

ε [σκανδαλίσῃ] σε ἡ χείρ σου, 
ἀπόκοψον αὐτήν 

κα;.ὀν ἐστίν σε 

κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 

ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα 
5 ω Γι Μι α 

ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, 
εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. (994) 

εΟἳ ΜΙς 10:4 (9156) 

αιΏοιύ 24:1 (9) 
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ΤΗ ΗΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΙ ΜΟΟΝΤ δ97 

ΜαΑπττ δ6 

92 "Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 
ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
παρεκτὸς λόγου πορνείας 

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι 
[, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην 
γαμήσῃ μοιχᾶται]. 

9δὸ Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρ- 
ρέθη τοῖς ἀρχαίοις 1 Οὐκ 
» , 5 / 22 ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις᾽ δὲ 
έ ο] ε (τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.) 
94 ᾿ΕΒγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ 
ΡΜ} «/) ο , 9 Φές 
ὀμόσαι ὅλως μήτε ἐν 3 τῷ 

2 ω 12) ὁ (6 , 9 λ οὐρανῷ, ᾽ ὅτι ᾿ θρόνος ἐστὶν 
τοῦ θεοῦ". 85 µήτε ἐν “τῇ 
γῇ,. ὅτι 'ὑποπόδιόν ἐστιν 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ") μήτε εἰς 
Ἱεροσόλυμα, ὅτι δ΄ πόλις 
[λ μ ές [ον / 
ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασι- 
λέως”. 86 µήτε ἐν τῇ κε- 
Φαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ 
δύνασαι μίαν τρἰχα λευκὴν 

ρὴ ΕΙ έλ [17 ποιῆσαι ἢ µέλαιναν. 97 Ιἔσ- 
τω] δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναἰ, 
οὗ οὔ' τὸ δὲ περισσὸν τούτων 

ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν. 

3ὃδ ᾿Ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη 
44 Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ” 

Μι 19:9 

α Γλέγω δὲ ὑμῖν 
ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν Ύγυναῖκα αὐτοῦ 
μὴ ἐπὶ πορνείᾳ 
καὶ γαμήσῃ ἄλλην 
μοιχᾶται.ὶ (5195) 

α1Νυπ 90:12: Ῥει 25:21 

Πκεη 16:18] 

α - 

Πᾶς ὁ ἀπολύων 

τὴν Ύγυναῖκα αὐτοῦ 

καὶ γαμῶν ἑτέραν 

μοιχεύει, 

καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀγδρὸς 

γαμῶν µοιχεύει. (5129) 

Μκ 10:11, 12 

α καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

καὶ γαμήσῃ ἄλλην 
μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν, 
12 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα 
τὸν ἄνδρα αὐτῆς 
γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται. (9195) 

2Ίδα 66:1 5ὲῬς 45(47):2 «Εκ 01:24: Τον 24:20: Ὀοεπίο 19:91 

ΝΗ τρ: Μίύ δ:97 ἔσται 

Μί 5:82 πᾶς ὁ ἀπολύων σι ΔΒΤΙΘ νΡ Ρθ5Η αἱ ΡΙΘΓ; ὃς ἂν ἀπολύσῃ Ὦ θἵο --- καὶ ὃς . . . μοιχᾶται: Ἑ Πιῖη 
καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται: Ὦ 64. 8 Τὸ οἵπι 
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δοτ ΤΗΕ ἄΑΙΙΙΕΡΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

ΜΑπτ 6 
ῃ 27 

καὶ '΄ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 
39 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 

Ι0ἱν 44 ρε]οπ] 

μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ' 
ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει 
εἷς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], 
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην' 
40 καὶ τῷ θελοντἰ σοι κριθῆναι 
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, 
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον' 
41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει 
μἰλιον ἕν, ὕπαγε μετ) αὐτοῦ 
δύο. 
42 τῷ αἰτοῦντί σε δός, 
καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανἰ- 
σασθαι 
μὴ ἀποστραφῇς. 

Πάααπττ ᾖ: 12α] 

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε 

ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 

οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς' 

(942) 
48 ᾿Ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη 
᾽Αγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου 
καὶ µισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 
44 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν 
καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν 
διωκόνγτων ὑμᾶς' 

1 

1Τεν 19:18 

ΓΗ πρ: Τ]ς 6:91 καὶ ὑμεῖς 

[οἱ Ματίς 12:91 απᾶ Ρρατα]]ε]ς 
154)] 

ΊΤσκε ϐ 

27 ᾽Αλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς 
ἀκούουσιν, 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 
καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν 
ὑμᾶς, 
28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρω- 
µένους ὑμᾶς, 
προσεύχεσθε περὶ τῶν ἔπη- 
ρεαζόντων ὑμᾶς. 

29 τῷ τύπτοντἰί σε 
ἐπὶ τὴν σιαγόνα 

/ Δ μ 5! 

πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, 

καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου 
τὸ ἱμάτιον 
καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 

90 παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ 

μὴ ἀπαίτει. 

9] καὶ καθὼς θέλετε 
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
τ ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 

[06ὲν 27 8ρονθο, απᾶ ν ὅδα Ὀθίοπ 

[Οἱ ν 28 αΏονο] 

Μί 5:99 δεξιὰν: ὮὉ 1 ἵῦ 5υτ 5ἱη οἱΓ αἱ ΟΠΠ --- σιαγόνα σου ΙΤ Β ΤΠ ΝΕ; σου σιαγόνα 1:Θ αἱ ρίθετ; ΑΙ παῖη θύο 
σιαγόνα 44 τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν πι ΔΝΒ πῖπ 10 νρ 5ντ ουν δἶπ οἵο; ὨὉΤ,ΥΥΔ αἱ ρἱοΓ αάά εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους 
ἡμᾶς (ὑμῖν Ὁ 3); ὈΙΤΥΔΘΣ αἱ ρ]οτΓ αάᾶ καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν (ΠΙΊΏ τοὺς μισοῦντας) ὑμᾶς (ἴτοπι Τικ 6:27) 
Ὀκ 6:29 ἐπὶ πὶαι ΑΒΤΙΕ αἱ ρίθς; εἰ ΔΟΥΘ Οἶ6πι ΟΥ 90 αἰτοῦντί ΨΙη ΔΡ; τῷ αἰτ. Α1)ἨΏΘ αἱ ΡΙοΓ 



ΤΗΕ ΗΠΒΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕΡ ΜΟΝΤ δ9δ 

Μαπτ 6 

45 ὅπως υγένησθε υἱοὶ τοῦ 
πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει 

ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς 
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ 
ἀδίκους. 
46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε 
τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
τίνα μισθὸν ἔχετε; 
οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι 
[πὸ αὐτὸ] ποιοῦσιν ; 

47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε 
τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν µόνον. 
τί περισσὸν ποιεῖτε; 

” λ λ ε μ Δ 

οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ 

τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ; 

[Οἱ ν 44 αρονο] 

[Οί ν 45 αρονο] 

48 1:'"]εσεσθε᾽) οὖν ὑμεῖς 
ἑἐτέλειοι)) 
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 
τέλειός ἐστιν. | 

Ίσκε ϐ 

[οί ν ὃδυ ΡεΙο| 

392 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε 
τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
ποἰα ὑμῖν χάρις ἐστίν ; 
καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἆγα- 
πῶσιν. 

98 καὶ [γὰρ] ἐὰν ἀγαθοποιῆτε 
τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, 
ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν ; 
καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ 

τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 
94 καὶ ἐὰν δανίσητε παρ) ὧν 
ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν 

χάρις [ἐστίν]; καὶ ἁμαρτωλοὶ 
ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα 
ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 
96 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἔχ- 
θροὺς ὑμῶν 
καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δαγίζετε 
Γμηδὲνὶ ἀπελπίζοντες' 
καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, 
καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου, 
ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ 
τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 
96 Γίνεσθε 
οἰκτίρμονες 
καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν 
οἰκτίρμων ἐστίν' 

9ὃδ. ΤΗΕ, ΕΙάΗΤΕΟὕΡΝΕΡ5 ΟΡ ΤΗΕ ΚΙΝάΡΟΜ ΑΝΟ ΤΗΕ ΟΡΤΕΝΤΑΤΙΟΝ 

Μαπτ 6:1-18 

Προσέχετε ᾖ[δὲ] τὴν δι- 
καιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν 

ι Ὀοευῦ 15:19 

ΟΕ ΤΗΕ; 0Ε195 

ΤΗ πρ: Μί 5:46 οὕτως ΣΤ] 6:95 µηδένα 



δ98 ΤΗΕ ΑΙΙΙΕΑΝ ΜΙΝ/ΙΦΤΕΥ 

Μαπτ 6 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς 
τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς εἰ δὲ 
µήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ 
τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. 

9 "Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημο- 
σύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσ- 
θἐν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ 
ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ ἔν ταῖς ῥύμαι., ὅπως 
δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώ- 
πων ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέ- 
χουσιν τὸν µμισθὸν αὐτῶν. 
ὃ σοῦ δὲ ποιοῦντος ἔλεημο- 
σύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά 
σου τἰ ποιει ἡ δεξιά σου, 
4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη 
ἐν τῷ κρυπτῷ' καὶ ὁ πατήρ 
σου ὁ βλέπων ἓν τῷ κρυπτῷ 
ἀποδώσει σοι. 

ὅ Καὶ ὅταν προσεύχησθε, 
οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί' 
ὅτι φιλοῦσιν ἔν ταῖς συναγώ- 
γαῖς καὶ ἔν ταῖς γωνίαις τῶν 
πλατειῶν ἑστῶτες προσεύ- 
χεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς 
ἀνθρώποις ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
ϐ σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, 1 εἴσ- 
ελθε εἰς τὸ ταμεῖὀν σου 
καὶ Κλείσας τὴν θύραν σου 
πρὀσευξαι’) τῷ πατρἰ σου τῷ 
ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ 
σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 
ἀποδώσει σοι. 7 Προσευχό- 
µενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε 
ὥσπερ οἱ ἔθνικοί, δοκοῦσιν 
γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ 
αὐτῶν εἰσακουσθήσονται: 
5 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, 

α1]1ε8 26:20: 9 ΚϊηπρςῬς 4:35. 

ὅδ 

Πισκε 12: 90] 

ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ 

κόσμου ἐπιζητοῦσιν, 



ΤΗΕ ΡΗΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟῦΝΤ' 688 

ΜλΑπτ 6 

αρῖδεν γὰρ [ὸ θεὸς] ὁ πατὴρ 
ὑμῶν 
ὧν χρεἰαν ἔχετε 
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 

ϱ Οὕτως οὖν προσεύχεσθε 
ὑμεῖς 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἓν τοῖς οὖρα- 

νοῖς᾽ 
"Αγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 
10 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου, 
γενηθήτω τὸ θέληµά σου, 
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς 
11 Τὸν ἄρτον ἡμῶν 

τὸν ἐπιούσιον | 
δὸς ἡμῖν σήμερον 
12 καὶ ἄφες ἡμῖν 
τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν' 

19 Όκαὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 
εἰς πειρασμµόὀν, 

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ. 

14 ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρώποις 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος' 

σδ 
156 «ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 

[οἱ Ματς 14:56 (5174)] 

Μαπκ 11:25] 

καὶ ὅταν στήκετε προσευχόµενοι, 

ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, 

ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 
ς εν εως. 

οὐρανοῖς ἀφῇῃ ὑμιν 

τὰ παραπτώματα ὑμῶν. (140 

Πισκτπ 12] 

ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν 

ὅτι χρῄζετε τούτων (8119) 

Ππσκε 11: 2-4] 

εἶπεν δὲ αὐτοῖς 

Ὅταν προσεὐχησθε, λέγετε 

Πάτερ, 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου: 

ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου" 

ὃ τὸν ἄρτον ἡμῶν 

τὸν ἐπιούσιον 

δίδου ἡμῖν τὸ καθ) ἡμέραν' 

4 καὶ ἄφες ἡμῖν 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν 

παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν" 

ὃ αἱ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 

εἰς πειρασµόν. (8105) 

αΟξ Μι 6:55 (989) 
ὃ Οἱ Με 96:41 (8174) 

Μι 18: 95 

6 Οὕτως καὶ ὁ πατή ὁ οὐρά ἧρ µου ὁ οὐράνιος 
ποιήσει ὑμῖν 
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. (998) 

υ Οἱ Μι 14:55 (5174) υ ΟΙ Της 22:40 (5174) 

Μύ 6:58 ὁ θεὸς πΙΌἩη δὶΒ 5ας;. ΓΊΥΔΘΣ αἱ ρ]6ς οἱ 
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δὸδ ΤΗΕ άΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΦΘΤΗΥ 

Μαπτ 6 

τοῖς ἀνθρώποις 
[τὰ παραπτώματα αὐτῶν], 
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει 
τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

16 "Όταν δὲ νηστεύητε, μὴ 
γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυ- 
θρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν 
τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες᾽ 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν 
τὸν µμισθὸν αὐτῶν. 17 σὺ 
δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν 
κεφαλὴν καὶ τὸ πρὀσωπὀν σου 
γίψαι, 18 ὅπως μὴ Φανῇς 
[ποῖς ἀνθρώποις νηστεύων] ἀλ- 
λὰ τῷ πατρἰ σου τῷ ἐν τῷ 
κρυφαίῳ' καὶ ὁ πατήρ σου ὁ 
βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀπο- 

δώσει σοι. 

89. τΕῦΡτΙινα ΑΝΡ ΡΗΗΒΝΥΙΝα αοΡ ΑΠΟΝΗ 

Μαπτ 6:19-04 

Μἡ θησαυρἰζετεὑμῖν θησαυ- 
ροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς 

] ω) 2 [ή λ 

καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 
ὕπου κλέπται διορύσσουσιν 

καὶ κλέπτουσιν᾿ 
90 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 
θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, 
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις 
3 ; 

ἀφανίζει, 
καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσ- 
σουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν᾿ 

21 ὅπου γάρ ἔστιν ὁ θησαυρός 
σου, 
Γ ο 4 ἃ ε [ή 

ἐκεῖ ἔσται [καὶ] ἡ καρδία σου. 

Πισκε 12:99, 94] 

Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν 

καὶ δότε ἐλεημοσύνην ποιήσατε 

ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιού- 

μενα, 

θησαυρὸν ἀνέκλειπτον 

ἐν τοῖς οὐραγοῖς, 

ὅπου κλέπτης οὖκ ἐγγίζει 

οὐδὲ σὴς διαφθείρει" 

94 ὅπου γἀρ ἔστιν ὁ θησαυρὸς 

ὑμῶν, 

ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 

(5119) 
-ἓὕ“ἃθθῬθθ-------------------------------------------- 

ΙΥΗ πισ: Μί 6:18 νηστεύων τοῖς ἀνθρώποις 
σι ὕυ-θὐθ ο --ὔ-θ-----------

------ 

Μι 6:21 Ἑ ΟΠ1 καὶ 

00 



ΤΗΕ ΘΗΠΡΜΟΝ ΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΤ δ99 

Ματτ ϐ 

22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός 
ἔστιν ὁ ὀφθαλμός». 
ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου 
ἁπλοῦς, 

"ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν 
ἔσται' 
983 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου 

πονηρὸς ᾖ, 
ὕλον τὸ σῶμά σου σκοτινὸν 

ἔσται. 
εἰ οὖν τὸ φῶς 
τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, 
τὸ σκότος πόσον. 

24 Οὐδεὶς δύναται 
δυσὶ κυρίοις δουλεύειν᾿ 
ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει 
«καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, 
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 
ἑτέρου καταφρονήσει᾽ 
οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν 
καὶ μαμωνᾷ. 

25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν 
τἰ φάγητε [ἢ τἰ πίητε], 
μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν 
τἰ ἐνδύσησθε' 
οὐχὶ ἡ ψυχἠ πλεῖὀν ἐστι 
τῆς τροφῆς 
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 
26 ἐμβλέψατε εἶς τὰ πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ 
ὅτι οὐ σπείρουσιν 
οὐδὲ θερἰζουσιν 
οὐδὲ συνἀΎγουσιν 
εἰς ἀποθήκας, 
καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

Νο 6:22 οὖν ΒΤΙΔΘ αἱ ρἱος; ἃὶ οοᾶς {0 νς 5υτ ος οὐς οτι 

Πισκε 11:94, 95] 

ὍὉ λύχνος τοῦ σώματός 

ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. 

ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου 

ἁπλοῦς ᾖ, 

καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινόν 

ἐστιν: 

ἐπὰν δὲ 

πονηρὸς ᾖ, 

καὶ τὸ σῶμά σου σκοτινὀν. 

96 Ισκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς 

τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. (8108) 

Πικε 16:19] 

Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται 

δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" 
ἈΑ 

ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει 

καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, 
” ε Δ 3 ’ ἀα ω ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 

ἑτέρου καταφρονήσει. 

οὗ δύνασθε θεῷ δουλεύειν 

καὶ µαμωνᾷ. (5125) 

Πισκε 12:22-81] 

Ἐἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 

[αὐτοῦ] 

Διὰ τοῦτο ἵλέγω ὑμῖν], 

μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ 
τί φάγητε, 

μηδὲ τῷ σώματι [ὑμῶν] 

τί ἐνδύσησθε. 

25 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖὀν ἐστιν 

τῆς τροφῆς 

καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 

24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας 

ὅτι [οὗ σπείἰρουσιν 

οὐδὲ! θερἰζουσιν, 

οἷς οὐκ ἐστιν ταμεῖον 

οὐδὲ ἀποθήκη, 

καὶ ὁ θεὸς 



559 ΤΗΗ σΑΙΙΠΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΟΙ 

Ματτ ϐ 

ὁ οὐράγιος τρέφει αὐτά' 
οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον 
διαφέρετε αὐτῶν ; 
97 τἰς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 
δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν 
ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 

258 καὶ περὶ ἐνδύματος τί 
μεριμνᾶτε; 
καταμάθετε τὰ κρἰνατοῦ ἀγροῦ 

πῶς αὐξάνουσιν' 
οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν’ 
29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
οὐδὲ Σολομὼν 
ἐν πάσῃ τῇ δὀξῃ αὐτοῦ 
περιεβάλετο ὧς ἓν τούτων. 
90 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ 
σήµερον ὄντα καὶ αὕὔριον 
εἰς κλίβανον βαλλόμενον 
ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, 
οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 
ὀλιγόπιστοι; 
31 μὴ οὖν µεριµνήσητε λέ- 
γοντες 
Τί φάγωμεν; ἤ Τί πίωμεν ; 
{ἤ Τί περιβαλώμεθα; 

32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 
ἐπιζητοῦσιν' 
αρῖδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος 
ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 
ὃὸ ζητεῖτε δὲ πρῶτον 
τὴν βασιλείαν 
καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 
καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν. 
94 μὴ οὖν µεριµμνήσητε εἰς 
τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον 

µεριμνήσει αὑτῆς ἀρκετὸν τῇ 
ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 

Πικε 12] 

τρέφει αὐτούς' 

πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς 

διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 

250 τἰς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 

δύναται [ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 

προσθεῖναιὶ πῆχυν ; 

26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, 

τί περὶ τῶν λοιπῶν 

μεριμνᾶτε; 

27 κατανοήσατε τὰ κρίνα 

πῶς αὐξάνει" 

οὗ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει" 

λέγω δὲ ὑμῖν, 

οὐδὲ Σολομὼν 

ἐν πάσῃ τῇ δόὀξῃ αὐτοῦ 

περιεβάλετο ὣς ἓν τούτων. 

25 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον 

ὄντα σήμερον καὶ αὕριον 

εἰς κλίβανον βαλλόμενον 

ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, 

πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, 

ὀλιγόπιστοι. 

29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε 

[4 / ὴ ’ ’ 

τί φάγητε καὶ τί πίητε, 

καὶ μὴ µετεωρίζεσθε, 
Γω μα / Ν΄ ν 

90 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη 

τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσι», 

αὐμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν 

Πα / / . ὅτι χρῄζετε τούτων 

9ἱ πλὴν ζητεῖτε 
] ΄ εὰ - 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 

- 
καὶ ταῦτα 

; Ξ 
προστεθήσεται ὑμῖν. 

92 μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποἰµνιον, 
ε/ Ε] , . Γ . Γω. Γον 

ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι 

ὑμῖν τὴν βασιλείαν. (8119) 

αἱ Μί 6:58 (598) 



ΤΗΕ ΦΕΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕΡ ΜΟΝΤ’ δ40 
----ὐ---υ-υ- ο -ὔὐὐ 

40. ΟΝ αυραινα 

ΜαΑπτ τ:1-6 Ίπκη 6:07-42 

Μὴ κρίνετε, καὶ μὴ κρίνετε, 

ἵνα μὴ κριθῆτε' καὶ οὐ μὴ κριθῆτε' 
λ ἀ / Δ ” 

καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ 

μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, 
το. , : 

καὶ ἀπολυθήσεσθε 

9 ἐν ᾧ γὰρ κρἰματι κρίνετε 
κριθήσεσθε, 

388 δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
µέτρον καλὸν πεπιεσµένον 
σεσαλευµένον ὑπερεκχυννόμε- 
νον δώσουσιν εἷς τὸν κόλπον 

[Μλακ 4:240] ὑμῶν' 

καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε ᾧ γὰρ µέτρῳ μετρεῖτε 
µετρηθήσεται ὑμῖν. µετρηθήσεται ὑμῖν [ἀντιμετρηθήσεται! ὑμῖν. 

καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. (555) 

[Μλττ 15: 140] 89 Ἐϊπεν δὲ καὶ παραβολἠὴν 
αὐτοῖς 

τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν 

ὁδηγεῖν ; 

ἀμφότεροι εἷς βόθυνον οὐχὶ ἀμφότεροι εἶς βόθυνον 

πεσοῦνται. (550) ἐμπεσοῦνται; 

ΠΜλδπτ 10:24, 25α] 

Οὐκ ἔστιν μαθητὴς 40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς 

ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, 

οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 

25 ἀρκετὸν τῷ µαθητῇ ἵνα γένηται κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται 

ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 

καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. 

(579) 
8 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος 41 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος 
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
τοῦ ἀδελφοῦ σου, τοῦ ἀδελφοῦ σου, 
τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἓν τῷ ἰδίῳ 
δοκὸν οὐ κατανοεῖς ; ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς; 
4 ἢ πῶς ἐρεῖς 42 πῶς δύνασαι λέγειν 
τῷ ἀδελφῷ σου τῷ ἀδελφῷ σου ᾿Αδελφέ, 
”Αφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος 

 ΝΗ τις: Τικ 6:98 µετρηθήσεται 

ΤΙς 6:37 καὶ οὐ μὴι ψὶῦα ΔΒΟΙ;,ΧθΘ αἱ ΡΙΘΓ; ἵνα μὴ ΑΏΝΥ οἷς --- καὶ οὐ μὴῖ: ἵνα μὴ Ώ ΝΑ Τὸ ϱῦῃ εἴο 
38 ἀντιμετρηθήσεται πΙῦι ΔΑ ΙΕ ΥΓΘ θὔο; µετρηθήσεται Ὦ ἘΡ ὃ Ιῦ ατπι εὔο 
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δ40 ΤΗΕ «ΑΙΠΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙ ΤΗΥ 

Ματτ Τ 

ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, 
καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν 

ὀφθαλμῷ σοῦ; 
6 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον 
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκὀν, 
καὶ τὀτε διαβλέψεις 
ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
ϐ Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς 
κυσἰν, μηδὲ βάλητε τοὺς µαρ- 
γαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 
χοίρων, µή ποτεκαταπατήσου- 
σιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν 
καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

τῷ 

Μαπτ τετ-]11 

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν' 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' 
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 
8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει 
καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει 
καὶ τῷ κρούοντι [ἀνοιγήσεται.. 
ϱ ἢ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, 
ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον-- 

λ / 9 / 9 ο 5 

μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει- 

ι ν ϱ / ο ρςς 
μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 

11 εἶ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 
ὄντες 
οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 
πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
δώσει ἀγαθὰ 
τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 

41. ΟΝ ΑΡΚΙΝα ΟΡ σου 

[σέ Ματικ 11:24 αηἀά ΡραΓα1]οΙ 
(δ142)] 

Ίσκε ϐ 

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, 
Ε) Ν η αλ ω 5ο ο . 

αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ 
δοκὸν οὐ βλέπων ; 
ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον 

Α Δ 3 ω 5 .ν Γον 

τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, 
καὶ τότε διαβλέψεις 
τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν. 

Πισκη 11:9-19] 

Κάγὼ ὑμῖν λέγω, 

αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: 

ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε᾽ 

κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, 

καὶ τῷ κρούοντι [ἀνοιγήσεται]. 

11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν [τὸν πατέρα 

αἰτήσειὶ ὁ υἱὸς τ 

ῃ » 
τὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει ; τ ον Ώ» κ 

12 ἢ καὶ αἰτῆσει ᾠᾧόν, ἐπιδώσει 
-- 

αὐτῷ 

19 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 

σκορπίον } 

ὑπάρχοντες 

οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 

πόὀσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 
μ. Γ Ε] Γω 

[ὁ] ἐξ οὐρανοῦ 

δώσει πγνεῦμα ἅγιον 

(5105) ο) ᾿ Γω) 2 / 

τοις αἴιτουσιν αυτον. 

Η τας: Μίύ Τ:8 ἀνοίγεται 

ΜΜ 7:85 ἀνοιγήσεται Ὁὶθἃ ΔΟΙΙΥΝΥΧΔΣ αἱ Ῥίθς; ἀνοιχθήσεται Θ; ἀνοίγεται Ὦ 6ΟΡ 5ΥΤ οι Ρρε5Ώ 
Β3Ί, 3 16 5ντ οιτ θὔς; τίς ἐστιν ΔΟΝ ΧΘΣ αἱ Ῥι6υ 
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ΤΗΗ ΡΗΠΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟΟΝΤ δ4ὸ 

ΜΑ Τ.Ι2 

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε 
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς' 
αρὗτος γάρ ἔστιν ὁ νόμος 
καὶ οἱ προφῆται. 

49. 

Μαπτ τ.19-27 

Εἰσέλθατε 
διὰ τῆς στεγῆς πύλης 
ὅτι πλατεῖα Ἱ καὶ εὐρύχωρος 
ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν 
ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἶσιν 
οἱ εἰσερχόμενοι δι αὐτῆς' 
14 ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ 
τεθλιµμµένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπά- 
Ὕουσα εἰς τὴν ζωήν, 
καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες 
αὐτήν. 

15 Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευ- 
δοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται 
πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προ- 
βάτων ἔσωθεν δέ εἶσιν λύκοι 
ἅρπαγες. 
16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν 
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς' [6 ν 20 
Ῥρο]οπ] 

µήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν 
σταφυλὰς 
Ελ ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 

42. ΤΗΕ, αΟΓΡΕΝ ΕὈΙΙΕ 

Πισκε 6:91] 

καὶ Καθὼς θέλετε 

ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 

Τ ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. (9832) 

ΟΝ ΡΟΙΝά ΒΙάΗΤΕΟΌΡΝΕΙΡΡ 

Ίσκε 6:49-49 

Πισκε 19:24] 

᾽Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν 

διὰ τῆς στενῆς θύρας, 

ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, Κζητή- 
σουσιν εἰσελθεῖν 

καὶ οὐκ ἰσχύσουσι», (8121) 

[οί ν 44 ῥοεϊοπ] 

Μι 22:40 

ᾱ ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 
ὅλος ὁ νόμος κρέµαται 
καὶ οἱ προφῆται. (8158) 

Μι 12:9590 
ὃ ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ 
τὸ δένδρον γινώσκεται. (550) 

ΝΗ πι: Μύ 7:15 ἡ πύλη 



δ45 ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΜΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Μαπτ τ 

17 «οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν 
καρποὺς [καλοὺς ποιεῖ., 
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς 
πονηροὺς ποιεῖ᾽ 
18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν 

καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν, 
οὐδὲ ὃδένδρον σαπρὸν 
καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 

19 ὑπᾶν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

20 “ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν 
αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. [Οἱ 
ν Ίθα αρονο] 

[0Ο ν 160 8αΏονο 

[Ματτ 19:35, 940] 
90 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

ἐκβάλλει Τ ἀγαθά, 

καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος 

Ίσκε 6 

49 ὑΟὺ γὰρ ἔστιν δένδρον 
καλὸν 
ποιοῦν καρπὸν σαπρὀν, 
οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν 
ποιοῦν καρπὸν καλόν. 

44 Οἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ 
τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται᾽ 

οὗ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγου- 
σιν σῦκα, 
οὐδὲ ἔκ βάτου σταφυλὴν τρυ- 
γῶσυ. 

4ῦ ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

τῆς καρδίας 
προφἑρει τὸ ἀγαθόν, 
καὶ ὁ πονηρὸς 

Μί 12:98δα 
α "Ἡ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν 

καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, 
ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν 
καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόὀν΄ 

(550) 
Μη 5: 100 

ὃ πᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πρ βάλλεται. (917) 

Μη 12:950 

ὁ ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 
γινώσκεται. (350) 

ΤΙ 9: 90 
ὃ πᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν [καλὸν] 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πΌρ βάλλεται. (917) 

ΊΥΗ πις: Μύ 7:17 ποιεῖὶ καλούς 

Μύ 7:17 καρποὺς καλοὺς ποιεῖὶ: Ἑ καρπ. ποιεῖ καλ.: Δ καλ. ποιεῖὶ καρπ. 
Ψση ΤΥΥ ΧΔθΘ είς Τ,]ς 6:48 καρπὸν σαπρὀν: 
ΒἱΠ Ῥθβ] καρποὺς καλούς 

15 ἐνεγκεῖν Ὁϊυα  Β οἷο; ποιεῖν 
Ὦ Ἱῦ νο ΥΓ 8ἱΠ ΏθβΠ καρποὺς σαπρούς --- καρπὸν καλόν: ὉὮ ἵὸ εντ 



ΤΗ δΗΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟΝΤ’ δ49ὸ 

[Ματτ 12] 

ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ 

ἐκβάλλει πονηρά. 

940 ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος 

τῆς καρδίας 

τὸ στόµα λαλει. (550) 

ΜαΑττ Ἱ 

21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων µοι 
Κύριε κύριε 
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασι- 
λείαν τῶν οὐρανῶν, 
ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα 
τοῦ πατρός µου τοῦ ἔν τοῖς 
οὐρανοῖς. 
22 πολλοὶ ἐροῦσίν µοι ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἸΕύριε κύριε, 
οὐ 1 τῷ σῷ ὀνόματι ἔπρο- 
Φητεύσαμεν,᾽ καὶ τῷ σῷ 

:ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, 
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάµεις 
πολλὰς ἐποιήσαμεν ; 
29 καὶ τότεὁμολογήσω αὐτοῖς 
ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς' 
έ ο ω 

3 ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ 
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν., 

94 Πᾶς οὖν ὅστις 
ἀκούει µου τοὺς λόγους 
[τούτους] καὶ ποιεῖ αὐτούς, 

ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, 
ὕστις ᾠκοδόμησεν 
αὐτοῦ τὴν οἰκίαν 

ἐπὶ τὴν πέτραν. 
20 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ 
καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ 
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι 
καὶ προσέπεσαν 
τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, 

Ίσκεη 6 

ἐκ τοῦ πονηροῦ 

προφέρει τὸ πονηρὀν᾿ 
ἐκ γὰρ περισσεύµατος 
καρδίας 

λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

46 Τί δε µε καλεῖτε 
Κύριε κύριε, 

καὶ οὐ ποιεῖτε [ἃὶ λέγω; 

Πισκε 19:26, 27] 

τότε [ἄρξεσθε] λέγει ᾿ΕΒφάγομεν 

ἐνώπιόν σου καὶ ἔπίομεν, καὶ ἐν 

ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας' 

27 καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν 

Οὐκ οἶδα πὀθεν ἐστέ' 
41) Ὠ 2 ο αν ω ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ, 

πάντες ἐργάται ἀδικίας. (5121) 

47 πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρὀς µε 
καὶ ἀκούων µου τῶν λόγων 
καὶ ποιῶν αὐτούς, 
ὑποδείξω ὑμῖντίνι ἐστὶν ὅμοιος: 
45 ὅμοιός ἔστιν ἀνθρώπῳ 
οἰκοδομοῦντι 
οἰκίαν 

ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ 
ἔθηκεν θεμέλιον 

ἐπὶ τὴν πέτραν᾿ 

πλημμύρης δὲ γενομένης 
προσέρηξεν ὁ ποταμὸς 

119Γ 27:156(94:12): 14:14 

ΓΗ τηρ: ΤΙ 6:46 ὃ 



94ὐ ΤΗΕ «ΑΙΠΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

Μαπτ Τ 

καὶ οὐκ ἔπεσεν, 
τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν 
πέτραγ. 
260 Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων 
µου τοὺς λόγους τούτους 
καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς 
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, 
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν 

οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 
27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ 
καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ 
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι 
καὶ προσέκοψαν 
τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, 
καὶ ἔπεσεν, 
καὶ ἦν ἡ πτῶσις 
αὐτῆς µεγάλη. 

ΊΏσκε ϐ 
ὴ ” ” ω ) ν καὶ οὐκῖσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν 

διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι 
αὐτήν. 
49 ὁ δὲ ἀκούσας 

καὶ μὴ ποιήσας 
ὅμοιός ἔστιν ἀνθρώπῳ 
οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν 

γην χωρὶς θεµελίου, 

ε 

ᾗ προσἐρηξεν ὁ ποταμός, 

καὶ εὐθὺς συνέπεσεν, 
καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα 
τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. 

44. ΤΗΕ, ΨΟΝΡΕΗ ΟΣΕ ΤΗΕ ΜΟΙΤΙΤΟΡΕ 

ΜΑπτ Τ:25, 209 [-Γδ2σ 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν 
ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 

ΜΑαηκ 1:22] 

[Οἱ Ώακο τ:]1α (945)] 

ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" ἐπὶ τῇ διδαχΏ αὐτοῦ, 
29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς | ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς 
ὧς ἐξουσίαν ἔχων ὡς ἐξουσίαν ἔχων 
καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. (524) 

αὐτῶν. (-Ε527) 

ΟΗΠΑΡΤΕΕ ΥΙ. 6ΑΙΠΕΑΝ ΕΝΥΝΕΝΤΕ5 ΝΟΤ ΝΑΒΕΑΤΕΡ ΒΥ ΜΑΕΚΕ, 5945-49 

4δ. ΤΗΕ, ΟΒΝΤΟΕΙΟΝ5 ΘΕΗΕΝΑΝΤ 

δ2γ--] Ματτ 9:50-15 [-]-δ24 Ίσκε Τ:1-10 

(ος Ματῦ 7:58α (44)] [Ἐπειδὴϊ ἐπλήρωσεν 
πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ 
εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, 

Ἠϊσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰσῆλθεν 
εἰς Καφαρναοὺμ εἰς Καφαρναούμ. 

ΜΗ πρ: Τ]ς 7:1 ᾿Ἐπεὶ δὲ 

1] 6:48 διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν ΨΙΌῃ ΔΒΤΙΞ 2 πΙῖῃ 60Ρ; τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν ΑΟΓ ΧθΘ αἱ ρ]οι; 
5νγ αἴηπ Οτ1 

08 



σΑΙΙΠΙΠΒΑΝ ΕΗΥΗΕΗΝΤΡ ΝΟΤ ΝΑΠΒΠΑΤΗΡ ΒΥ ΜΑΠΚ δ45 

ΜΑπτ 8 

προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος 

παρακαλῶν αὐτὸν ϐ καὶ λέγων 
Κύριε, ὁ παῖς µου βέβληται 
ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικὀς, δεινῶς 
βασανιζόµενος. 

7 λέγει αὐτῷ ᾿ἘΕγὼ ἐλθών 
θεραπεύσω αὐτόν. 

8 ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ ἑκατόνταρχος 
”/ 

ἔφη 
ο) 

Κύριε, 
Δ 

οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
ἵνα µου ὑπὸ τὴν στέγην 

3 / ο 

εἰσέλθῃς 

ἀλλὰ µόνον εἰπὲ λόγῳ, 
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου᾽ 
ϱ καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι 
ὑπὸ ἐξουσίαν [τασσόμενος], ̓  
ἔχων ὑπ) ἐμαυτὸν στρατιώτας, 
καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, 
καὶ πορεύεται, 
καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, 
καὶ τῷ δούλῳ µου 
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 

Ίσκτ Τ 

2 Ἑκατοντάρχου δέ τινος 
δοῦλος Κκακῶς ἔχων Ίμελλεν 
τελευτᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 
ὃ ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ 
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσ- 
βυτέρους τῶν Ἰουδαίων, 
ἐρωτῶν αὐτὸν 

ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον 
αὐτοῦ. 

4 οἱ δὲ παραγενόµενοι πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὖ- 
τὸν σπουδαίως λέγοντες ὅτι 
ἄξιός ἔστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο, 
6 ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν 
καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾧκο- 
δόµησεν ἡμῖν. 
ϐ ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν 
αὐτοῖς. 
ἤδη δὲ αὐτοῦ οὗ µμακρὰν 
ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας 
ἔπεμψεν φίλους 
ὁ ἑκατοντάρχης 
λέγων αὐτῷ 
Κύριε, μὴ σκύλλου, 
οὐ γὰρ ἱκαγός εἶμι 
ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην µου 
εἰσέλθῃς' 
7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα 
πρὸς σὲ ἐλθεῖν' 
ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, 
καὶ ἰαθήτω ὁ παῖς µου" 
8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι 
ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόµετνος, 
ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, 
καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, 
καὶ πορεύεται, 
καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, 
καὶ τῷ δούλῳ µου 
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 

ΝΓῦ 8: 9 τασσόµενος γη Η ΑΒ ὃ παῖη νρ σοᾷᾷ οὔο; ΟΤΙ ΧΔΘΣ αἱ ρ]6Υ οτι Τὴς 7:6 αὐτῷ ψὶιι ΑΒΟΟΙ ΕΤ 
αἱ ρἱ6ου; ΧἱΘ 2 ἵυνρ οπι 7 διὸ .. .. ἐλθεν: Ὦ 610 5υτ 5ἵη ΟΠΙ --- ἰαθήτω ππΙυἩ Β1;; ἰαθήσεται ΔΑΟΏΕΥΥΘ αἱ ρ]ος 



δ45 ΤΗΕ σΑΙΠΙΙΗΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΠΥ 

Μαπτ 8 

10 ἀκούσας δὲ 
ε ι] [ο 3 /{ 

ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν 
καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
παρ) οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν 
ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. 

11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ 
1έέ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν᾽; 

καὶ ἀνακλιθήσονται 

μετὰ ᾿Αβραὰμ 
καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾿]Ιακὼβ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' 
12 αοἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας 
ἐκβληθήσονται 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' 

Ίσκε Τ 

ϱ ἀκούσας δὲ ταῦτα 
ε ι] ω μ /΄ ” / ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, 
καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι 
αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν 

μ ε [ο] 

Λέγω ὑμῖν, 
ς ο 

οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ἱσραὴλ 
τοσαύτην πίστιν εὗρον 

Πσκε 19:29, 280, αἱ 
3 «/ 

καὶ ἤξουσιν 
6 - - . 

1Μέὰπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν᾽ 

καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου 

καὶ ἀνακλιθήσονται 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 

250 ὅταν [ὄψησθει ᾿Αβραὰμ 

καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾿]ακὼβ 

καὶ πάντας τοὺς προφήτας 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 

αἡμᾶς δὲ 

ἐκβαλλομένους 
” 
εζω. 

Μι 19:42αΞ19:50α 

ᾱ καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς 
εἰς τὴν κἀµινον τοῦ πυρός (8861, 
64) 

Μι 22: 190 

α Λῄήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας 
ἐκβάλετε αὐτόν 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' (8151) 

Μί 24:5]α 

ᾱ καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν 
καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ 

μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει' (5165) 

Μί 256: ὃθα 

ᾱ καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον 
ἐκβάλετε 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον" (5163) 

1ΜαΙ 1:11: δα 59:19 

ΝΤΟ 8:10 παρ) οὐδενὶ . . . « εὗρον Ιλ ΒΝΝ παῖπ ραις ὃ ἵῦ 5ντ ο 58 «ορ Θὔς6; οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην 
πίστιν εὗρον ΝΟ1;ΧΘ αἱ ρ]ετ (Ξ1κ 7:96) 
Ὦ; ἐν οὐδένι ἐν τῷ ᾿Ἱσραὴλ τοσ. πἰσ. εὗρον Θ 

1 7:9 οὐδὲ . . . . εὗρον: οὐδέποτε τοσαύτην πίστιν εὗρον ἐν τῷ ᾿Ισραήλ 



σΑΠΙΙΒΑΝ ΕΗΥΗΝΤΣ ΝΟΤ ΝΑΠΠΑΤΗΗΡ ΒΥ ΜΑΠΚ δ46 

ΜαΑττ 8 

πεκει ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
18 καὶ εἶπεν ὁ ᾿]ησοῦς τῷ 
ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε, ὡς 
ἐπίστευσας γενηθήτω σοι 

1 μι ε ο) 9 .ν ε/ 

καὶ ἰάθη ὁ παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ 
ἐκείνῃ. (--524) 

Πισκεη 19] 

2δα "'Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, (8121) 

Ίσκε Ἱ 

10 καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν 
οἶκον οἱ πεμφθέντες 
εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα. 

46. ΤΠΕ ΒΑΙρΙΝα ΟΡ ΤΗΕ ΝΙΡΟΥΝ”5 5ΘΟΝ 

Ίσκε π.11--17 

Καὶ ἐγένετο ἐν [τῷ] ἑξῆς 
5 / Ε / 

ἐπορεύθη εἰς πόλιν Κκαλου- 
µένην Ναἰν, καὶ συνεπορεύοντο 

αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ 
ὄχλος πολύς. 12 ὡς δὲ ἤγ- 

Ύισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, 
καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς 
μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 
καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος 
τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν 

) Ωω Δ » Δ ” ἀ ε 

αὐτῃ. 19 καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ 
Κύριο ἐσπλαγχνίσθη ἐπ] 
αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτ] Μὴ 
κλαῖε. 14 καὶ προσελθὼν 
«/ ερ [ο ε Δ /. 

ἤψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστά- 
ζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν 

/ Δ ; 9 μ 

Νεαγίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρ- 
θητι. 15 καὶ [ἀνεκάθισενὶ ὁ 
νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ 
ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 

αΜί 19:490 --19: 50ῦ --22: 18ο 
Ξ4:510--25: 900 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

(9561, 64, 151, 165, 167) 

ΝΗ πρ: Τὰ 7:11 τῇ 15 ἐκάθισεν 

Μί 8:19 ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ (0Δθ 98. ὃ Ιῦ θἵο. ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης) πο ὮΒΤ, 7 (ἡμέρᾳ) θύο; ΧΤΟΜΧ6Θ οἷίς 
ας καὶ ὑποστρέψας ὁ ἑκατόνταρχος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ (ἐν... 
ὑγιαίνοντα 

. ὥρᾳ ΟΠι ἂν Ἐ) εὗρεν τὸν παῖδα (αὐτοῦ ΝΓ) 



δ46 ΤΗΕ ἄσΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Ίσκε Τ 

16 Ἔλαβεν δὲ φόβος ἵπάν- 
τας], καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν 
λέγοντες ὅτι Προφήτης µε- 
Ύας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι 
Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν 
αὐτοῦ. 17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ 
λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἴου- 
δαἰᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ 
τῇ περιχώρῳ. 

4]. ΤΗΕ, ΜΕΡΡΘΑΟΩΕ; ΕΒΟΜ όοΟΗΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΊΙΡΤ 

6 76-Γ] Ματτ 11:290 [ή-85ἱ1 

Ὁ δὲ Ἰωάνης ἀκούσας 
ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ 

τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ 

πέμψαν 
διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ὃ εἶπεν αὐτῷ 
Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος 
Αν εϐ 
ἢ ἕτερον προσδοκῶμει ; 

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Πορευθέντες ἀπαγγείλατε 
Ἰωάνει 
ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε’ 

ἹΏσκε Τ:18-25 

Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάνει 

οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ 
περὶ πάντων τούτων. 
καὶ προσκαλεσάµενος 
δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ὁ Ἰωάνης ἔπεμψεν 

πρὸς τὸν κύριον λέγων 
19 Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος 
ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν ; 
20 παραγενόµενοι δὲ πρὸς 
αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν Ἰω- 
άνης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν 
ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων Σὺ εἶ ὁ 
ἐρχόμενος ἢ [ᾶλλονὶ προσδο- 
κῶμεν; 2] ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳα 
ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νό- 
σων καὶ μαστίγων καὶ πνευµά- 
των πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς 
πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 

29 καὶ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Πορευθέντες ἀπαγγείλατε 
Ἰωάνει 
.] ” νο ῃ π 
ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε 

ΜΗ τρ: Τι] 7:16 ἅπαντας 20 ἕτερον 
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σΑΙΗΠΙΠΒΑΝ ΠΥΨΗΕΗΝΤΕ ΝΟΤ ΝΑΠΠΑΤΗΕΗΡ ΒΡΥ ΜΑΠΙΚ δ47 

Ματτ 11 Ίσκεο Τ 

ὅ 1/έτυφλοὶ [ἀναβλέπουσιν) 1/ἐτυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, 
καὶὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, 
λεπροὶ καθαρἰζονται λεπροὶ καθαρίζονται 

καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ Κωφοὶ ἀκούουσιν, 
καὶ νεκροὶ ἐγείρονται νεκροὶ ἐγείρονται, 

καὶ 'πτωχοὶ εὐαγγελίζον- (ἑπτωχοὶ εὐαγγελίζονται")) 
ται" 
ϐ καὶ µακάριός ἐστιν 29 καὶ µακάριὀς ἔστιν 
ὃς ἂν μὴ σκανγδαλισθῇ ἐν ἐμοί. ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

7 Τούτων δὲ πορευοµένων 24 ᾽Απελθόντων δὲ τῶν ἀγ- 
γέλων Ἰωάνου 

ἤρξατο ὁ ᾿]ησοῦς λέγειν ἤρξατο λέγειν 
τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ἰωάνου πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάνου 
Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον 
θεάσασθαι ; θεάσασθαι ; 
Κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευό- Κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευό- 
µενον ; μενον ; 
δ ἀλλὰ τἰ ἐξήλθατε ἰδεῖν ; 26 ἀλλὰ τἰ ἐξήλθατε ἰδεῖν ; 
ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἑματίοις 
ἠμφιεσμένον ; ξ ἠμφιεσμένον ; 

ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ ροοδνον ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ 
καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες 

ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων. ἐν τοῖς βασιλείἰοις εἰσίν. 

ϱ ἀλλὰ τἰ ἐξήλθατε; 26 ἀλλὰ τἰ ἐξήλθατε ἰδεῖν ; 
προφήτην ἰδεῖν ; προφήτην; 
ναί, λέγω ὑμῖν, ναί, λέγω ὑμῖν, 
καὶ περισσότερον προφήτου. καὶ περισσότερον προφήτου. 

[Μληκ 1:2] 

10 οὗτός ἔστιν περὶ οὗ γέ-| ἈΚαθὼς γἐγραπται 27 οὗτός ἔστιν περὶ οὗ γέ- 
γραπται γραπται 

ἐν τῷ ᾿Ἠσαίᾳ τῷ προφήτῃ 

Σ/']δοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ΣΜ4]δοὺ ἀποστέλλω 344']δοὺ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν µου τὸν ἄγγελόν µου τὸν ἄγγελόν µου 
πρὸ προσώπου σου, πρὸ προσώπου σου, πρὸ προσώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου | ὃς κατασκευάσει τὴν ῥὁδόν σου" | ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 
ἔμπροσθέν σου.’ (δ17) ἔμπροσθέν σου.’ 

11 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 25 λέγω ὑμῖν, 
οὐκ ἐγήγερται 

116α 61:1 2Μα] 9:11 

ΤΗ Της: ΝΟ 11:5 ἀναβλέπουσιν, 

Μίύ 11:5 καὶ πΙζῃ ΔΒΟΤΙΙΥΥΘ αἱ ρ]οτ; 7δ 28. 6 Ἱῦ νς «ορ οἵο οπι 8 μαλακοῖς ψϊηῃ ΔΒΠΖ Ἱυ νσ οἵς; 
µαλ. ἑματίοις ὉΙΙΥΧΔΘ αἱ] ρΙ6ΥΓ Ὁ προφήτην ἰδεῖν πι ΔΡ ΥΖ Οτ: ἰδεῖν; προφήτην 0ΟΡ1,Χθ αἱ ρἱθΓ 
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δ4Τ 

Μαπττ 11 

ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων 
Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ: 
ὁ δὲ μικρότερος 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν 
μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 

[οί Μαῦῦ 91 :910, 925 (8149)] 

(Οἱ ν 19 Ὀο]ου] 

12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάνου 
τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
βιάζεται, 

Δ ος / 2 / 

καὶβιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 

19 πάντες γὰρ 
οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος 
ἕως Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν᾽ 
14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, 
αὐτός ἔστιν ᾿Ἠλείας ὁ µέλλων 
ἔρχεσθαι. 

Ματτ 19:09 
Ξ 490] 

16 Ὁ ἔχων ὦτα 
ἀκουέτω. ἀκουέτω. 

(5852, 61) 

16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω 
τὴν γενεὰν ταύτην; 

ὁμοία ἐστὶν παιδίοις 
καθηµένοις ἔν ταῖς ἀγοραῖς 
ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 
17 λέγουσιν 
Ἠὐλήσαμεν ὑμῖν 

καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' 

[οἱ Ματς 9:1 

ΠΙδηκ 4: 90] 

ὍὉ ἔχων ὦτα | Ὃς ἔχει ὦτα 

ἀκούειν ἀκουέτω. 

(562) 

8 (558)Ι 

Μακ 4:25] 

Ἡϊΐ τις ἔχει ὥτα 

ἀκούειν ἀκουέτω. 

(565) 

ΤΗΕ σΑΙΙΙΜΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Ίσκε Ἱ 

μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν 
Ἰωάνου οὐδεὶς ἔστιν' 
ὁ δὲ μικρότερος 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 
μείζων αὐτοῦ ἐστίν.--- 
29 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας 
καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν 
τὸν θεὀν, βαπτισθέντες τὸ 
βάπτισμα Ἰωάνου 90 οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν 
βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς 
ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ) 
αὐτοῦ.--- 

Πισκε 16: 16] 

ὍὉ νόμος καὶ οἳ προφῆται 

µέχρι Ἰωάνου ἀπὸ τὀτε 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται 

καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. (5129) 

[Οἱ Τ1κθ 16:16α αρογε] 

Πισκε; ο: 50] 

Ὅ ἔχων ὥτα 

πσκε 14: 950] 

ὍὉ ἔχων ὦτα 

ἀκούειν ἀκουέτω. 

(5124 
ἀκούειν ἀκουέτω. 

(552) 

981 Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς 
ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, 
καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι ; 
92 ὑὅμοιοί εἶσιν παιδίοις 
τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθηµένοις 
καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, 
ἃ λέγει 
Ἠύὐλήσαμεν ὑμῖν 

καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' 

Τ]ς 7:92 ἃ λέγει πὶυι ΑΣ 3Β1.; καὶ λέγουσυ ΑΣΔθΘ νρ θἵὔς; λέγοντε Ὦ1, 4 Ἐοτ 6 Ἱ0 ο0Ώ θὔς; λέγοντα 
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σΑΙΠΙΙΜΒΑΝ ΕΗΥΗΕΝΤΕ ΝΟΤ ΝΑΠΒΠΑΤΗΝ ΒΡΥ ΜΑΠΚ δ47 

Μαπτ 11 

εθρηνήσαµεν 
καὶ οὐκ ἐκόψασθε᾽ 

18 ἦλθεν γὰρ 
Ἰωάνης 
µήτε ἐσθίων 
μήτε πίνων, 
καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει' 
19 ᾖλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

Γ » ὰ ; 

ἐσθίων καὶ πίνων, 
καὶ λέγουσιν 
Ἰδοὺ ἄνθρωπος Φάγος 
καὶ οἰνοπότης, 
τελωνῶν φίλοςκαὶ ἁμαρτωλῶν. 

η] ΓΙ ’ ίν / 

καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία 
ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. 

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν 
τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ 
πλεῖσται δυνάµεις αὐτοῦ, ὅτι 
οὐ µετενόησαν᾿ 

21 Οὖὐαί σοι, Χοραζείν᾿ 
οὖαί σοι, ῬΒηθσαιδάν' 
ε/ 9 / ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ 
καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο 
αἱ δυνάµεις αἱ γενόμεναι ἓν 
ὑμῖν, 

{ ΕΙ 3 / ἃ ω 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 
µετενόησαν. 
22 πλὴν λέγω ὑμῖν, 

/ ων 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον 
ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 
ἢ ὑμῖν. 
25 ἸΚαὶ σύ, Καφαρναούμ, 

ιν Τί ” ὧν τι / π 
μὴ 1 ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; 
ϱ/ « / 2 
ἕως ἆδου καταβήσῃ. 

1]δα 14:19, 15 

Ίσκε Τ 

ἐθρηνήσο,ιεν 
καὶ οὐκ ἐκλαύσατε' 

985 ἐλήλυθεν γὰρ 
Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς 
μὴ ἔσθων ἄρτον 
µήτε πίνων οἶνον, 
καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει. 
94 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου 

ἔσθων καὶ πίνων, 
καὶ λέγετε 

᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος Φάγος 

καὶ οἰνοπότης, 
φίλος τελωνῶνκαὶ ἁμαρτωλῶν. 
96 καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία 
ἀπὸ ἱπάντων τῶν τέκνων αὐ- 
τῆς]. 

Πισκε 10:19--15] 

Οὖαί σοι, Χοραζείν' 

οὐαί σοι, Ῥηθσαιδά' 

ὅτι εἰ ἐν Γύρῳ 

καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν 

αἱ δυνάµεις αἱ γενόµεναι ἐν 

ὑμῖν, 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 

καθήµενοι µετενόησαν. 

14 πλὴν 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον 

ἔσται ἐν τῇ κρίσει 

ἢ ὑμῖν. 

15 Καὶ σύ, Καφαρναούμ, 

μὴ 1 ἕως οὐρανοῦ ὑψωθ]σῃ ; 

ἕως τοῦ ἆδου ἱκαταβήσῃ!.’᾽ (5101) 

ο ΝΗ τις: Τ]ς Τ:95 τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων 

Μύῦ 11:19 ἔργων γα ΣΕ ΥΜ 194. ΟΡ Ρθ5Η θἵὔς; τέκνων ΟΡΙ/ΧθΘ αἱ ρ]οΓ 1]ς Τ:98 μὴ πι ΒΝΥΞ 
157.: µήτεΑΡΙ;Χθ αἱ ΡΙ6Γ ---- ἔσθων πΥΙθ Β 1); ἐσβίων ΔΑΤ,Χ9Θ οεἴς --- Ὁ 6 παῖπ 7 Τῦ 5υτ δῖη ο θίο ΟΠ1 ἄρτον, οἶνον 
95 τέκνων: ἃὃ ἔργων 



δ47 ΤΗΕ σΑΙΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Μαπτ 11 

ὅτι εἰ ἐν Σοδόµοις ἐγενη- 
θησαν αἱ δυνάµεις αἱ γενό- 
µεναι ἐν σοί, ἔμειεν ἂν 
μέχρι τῆς σήμερον. 

[ΜαΑττ 10: 15] 

24 πλὴν ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν ὅτι λέγω ὑμῖν, 

ἀνεκτότερον 

ἔσται 

Υῇ Σοδόµων  γῇ Σοδόµων 
καὶ Τοµόρρων 

ἀνεκτότερον 

ἔσται 

ἐν ἡμέρᾳ κρἰ- ἐν ἡμέρᾳ κρί- 
σεὼς σεως 

ἤ σοι. ἢ τῇ πόλει 

ἐκείνῃ. (δτ1) 

25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καἰρῳ 
ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ἰ]ησοῦς 
εἶπεν 
Ἠξομολογοῦμαί σοι, πάτερ 

κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, 
ὅτι ἔκρυψας ταῦτα 
ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 
καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίἰοις᾽ 
26 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως 
εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθεν σου. 

Πάαττ 28: 150] 

27 Πάντα µοι Ἐδόθη µοι 

παρεδόθη πᾶσα ἐξουσία 

ἐν οὐρανῷ καὶ 

ἐπὶ [τῆς] γῆς. 

(5155) 

ὑπὸ τοῦ πατρός µου, 
καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει 
τὸν υἱὸν 

9 1 ιά 

εἰ μὴ ὁ πατήρ, 
οὐδὲ τὸν πατέρα 

Πισκη 10:12] 

λέγω ὑμῖν ὅτι 

Σοδόμοις 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

ἀνεκτότερον ἐσται 
Ἀ ρα / 

ἢ τῇ πόλει 

ἐκείνῃ. (5102) 

Πισκε 10:21, 22] 

Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
λ βρ αν ψ 

ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύµατι 

τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν 
” ω [ή ’ 

Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ 

Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, 

ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα 

ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίἰοις' 

ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως 

εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 

20 Πάντα µοι 

παρεδόθη 

ε ω |) 

ὑπὸ τοῦ πατρός µου, 
α α) Μ} , 

καὶ οὐδεὶς γινώσκει 
[/ 3 .. ελ 

τίς ἔστιν ὁ υἱὸς 

εἰ μὴ ὁ πατήρ, 

καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ 



σΑΙΗΙΠΒΑΝ ΗΥΗΝΤΡ ΝΟΤ ΝΑΕΠΒΠΑΤΗΙ ΒΥ ΜΑΛΚ δ458 

ΜαΑπτ 11 Πσκη 10] 

τις ἐπιγινώσκει 

εἰ μὴ ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ υἱὸς 
Γ ιν »λ / « 1 Αα κ ΄ ΓΗ καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἂν βούληται ὁ υἱὸς 

ἀποκαλύψαι. ἀποκαλίψαι. (8103) 
95 Δεῦτε πρὀς µε πάντες οἱ 
κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι, 
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
99 ἄρατε τὸν ζυγὀν µου ἐφ᾽ 
ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ) ἐμοῦ, 
ὅτι πραῦς εἰμι καὶ ταπεινὸς 
τῇ καρδίᾳ, καὶ 1 εὑρήσετε 
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς 
ὑμῶν" 80 ὁ γὰρ ζυγός µου 
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον µου 
ἐλαφρόν ἐστι. (-:-5581) 

4δ. ΤΗΕ, ΑΝΟΙΝΤΙΝα ΟΒ {Ε508 (μσκε) 

[Ματτ 26:6, 7] [Μακ 14:31] σκα Τ:36-50 
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν 

Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ) 
αὐτοῦ καὶ εἰσελθὼν 

Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γενοµένου Καὶ ὄντος αὐτοῦ 

ἐν Βηθανίᾳ ἐν Βηθανίᾳ 

ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, ἔν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ | εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου 

ἰσέν 7 ρε]οπ] κατακειµένου αὐτοῦ κατεκλίθη. 

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἦλθεν γυνὴ 97 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ 

ἥτις ἦν ἐν τῇ πὀλει ἁμαρτωλός, 
καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται 
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, 

ἔχουσα ἀλάβαστρον μµύρου ἔχουσα ἀλάβαστρον µύρου νάρδου| Κοµίσασα ἀλάβαστρον μύρου 

βαρυτίµου : πιστικῆς Γπολυτελοῦς:] 

88 καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ Κκλαίουσα, 
τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν 
τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς 
θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς 
ἐξέμασσεν, καὶ κατεφίλει 
τοὺς πόδας αὐτοῦ 

------- Ἓ ὴῷῇῷῇΐῇῷὴᾶῦ ἝὝ ο  Ὕ ςῷὝῖ.. . η ἝὝῇὝὝΩὝΩὝῦΩΨΥὝἜὝἜὝῦΥὝ οι ''''.'' μμ ομμμιμμμμμω, 

11ο 6:16 ἨἩοεῦυ 

τσ 



δ48 ΤΗΕ σΑΙΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

ΠΜαττ 26] 

Ἡ 
καὶ κατέχεεν 
νὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

(519 ἀνακειμένου. 

[0Οἱ Μαΐῦ 26:6 αρονο] 

Πάλακ 14] 

συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον 

κατέχεεν 

αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 

[οἵ Ματ]ς 14:85 αρονο] 

(411) 

Ίσκε Τ 

καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 

99 ᾿Ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖτος ὁ 

καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ 
λέγων Οὗτος εἰ ἦν [ό] προ- 
Φήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τἰς καὶ 
ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται 
αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 
40 καὶ ἀποκριθεὶ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν πρὸς αὐτόν 
Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὁ 

δέ Διδάσκαλε, εἰπέ, Φησίν. 
4] δύο Ἁχρεοφιλέτι ἦσαν 
δανιστῇ τιί ὁ εἷς ὤφειλεν 
δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ 
ἕτερος πεντήκοντα. 452 μὴ 

ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμ- 
Φοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν 
αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐ- 
τόν; 498 ἀποκριθες ὈῬίμων 
εἶπεν Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ 
τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἔκρινας. 
44 καὶ στραφεὶ πρὸς τὴν 
γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη ἙΒλέ- 

πεις ταύτην τὴν Ύγυναῖκα ; 
εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, 
ὕδωρ μοι ἐπὶ] πόδας οὐκ ἔδω- 
κας αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν 
ἔβρεξέν µου τοὺς πόδας καὶ ταῖς 
θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φί- 

λημά µοι οὐκ ἔδωκας αὕτη 
δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον οὐ ἴδιέλιπεν] 
καταφιλοῦσά µου τοὺς πόδας. 
46 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν µου 
οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ μύρῳ 
ἤλειψεν τοὺς πόδας µου. 
47 οὗ χάριν λέγω σοι, 
ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς 

ΓΗ πις: Τ]ς 7:44 µου ἐπὶ τοὺς 45 διέλειπε 

Τδ 



ΟΡΡΟΡΙΤΙΟΝ ΑΝΡ δΟΡΡΙΟΙΟΝ δο0 

Ίισκη π 

αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν 
πολύ ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, 
ὀλίγον ἀγαπᾶᾷ. 48 εἶπεν δὲ 

) ο] ] , ’ κε 

αὐτῇ ᾿᾽Αϕέωνταί σου αἱ ἆἁμαρ- 
[ή Δ ”/ ε 

τίαι. 49 καὶ ἤρξαντο οἱ συ- 
νανακεἰµενοι λέγειν ἔν ἑαυτοῖς 
Τίς οὗτός ἔστιν ὃς καὶ ἁμαρ- 
τίας ἀφίησιν; 50 εἶπεν δὲ 
πρὸς τὴν Ύυναικα "Ἡ πίστις 
σου σἐσωκέν σε πορεύου εἶς 
εἰρήνην. 

49. Α ΡΒΕΕΑΟΗΙΝα τοῦ”, ΝΟΜΕΝ ΑΟΟΟΜΡΑΝΥΙΝα 

Ίσκε 8:1-8 [952 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ 
εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναϊκές τινες 
αἳ ἦσαν τεθεραπευµέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη 

Μαγδαληνή, ἀφ᾿ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθε, ὃ καὶ ᾿Ἰωάνα γυνὴ Χουζᾶ ἔπιτρόπου 
Ἡρώδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαίἰ, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 

αὐταῖς. (-Γ552) 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΥΠ. ΟΡΡΟΡΙΠΟΝ ΑΝΡ ΘΌΡΡΙΟΙΟΝ, δὲ50, 561 

δ0. ΟΝ ΟΑΡΤΊΙΝα οῦτ ΡΕΜΟΝΡ ΒΥ ΒΕΕΙΖΕΒΡΌΒ (ΜαΑττΜΑπκ) 

δοο-Ε| Ματτ 12:22-45 Μλεακ ὁ:190-50 

Καὶ ἔρχεται εἰ οἶκον 
20 καὶ συνέρχεται πἀλιν [ὁ] 
ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι 
αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον Φφαγεῖν. 
91 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ) αὐ- 
τοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν, 
ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. 

[ΜΑττ 
0: 92-94] Πισκε 11:14-29] 

Τότε Αὐτῶν δὲ Καὶ 
ἐξερχομένων ἦν ἐκβάλλων 

ἰδοὺ 

πρ) 



660 ΤΗΕ σΑΙΠΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΟΥ 

ΜΑπτ 12 

[προσήνεγκαν 
αὐτῷ 

δαιμονιζόµε- 
νον 
τυφλὸν καὶ 
κωφόν]: 
καὶ 

ἐθεράπευσεν 
αὐτόν, 

ὥστε τὸν κω- 
φὸν 
λαλεῖν 
καὶ βλέπειν. 
29 Καὶ ἐξίσ- 
ταντο πάντες 

ε μά 

οἱ ὄχλοι 
λ ελ 

καὶ ἔλεγον 
Μήτι οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱὸς 
Δαυείδ 
24 οἱ δὲ 
Φαρισαῖοι 

ἀκούσαντες 

εἶπον 

Οὗτος οὖκ 
ἐκβάλλει 
τὰ δαιμόνια 
εἰ µὴ ἐν τῷ 
Βεεζεβοὺλ 
ἄρχοντι 

τῶν δαιµονίων. 

[Ματτ 9] 

προσήνεγκαν 

αὐτῷ 

κωφὸν 

δαιμονιζόµενον΄ 

99 καὶ 

ἐκβληθέντος 

τοῦ δαιμονίου 

ἐλάλησεν 

ὁ κωφός. 

καὶ ἐθαύμασαν 

οἱ ὄχλοι 

λέγοντες 

Οὐδέποτε ἐφάνη 

οὕτως ἐν τῷ 

Ἱσραήλ. 

[94 οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι 

ἔλεγον 

Ἐν τῷ 

ἄρχοντι 

τῶν δαιµονίων 

ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια.] 

(568) 
[οί Μαύυΐς 12:95 Ῥο]ουν] 

Μλδηκ ὃ 

[οί Ματ 85:20 (585)] 

92 καὶ οἱ 
γραμματεῖς 
οἱ ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων κατα- 
βάντες 

ἔλεγον ὅτι 
Βεεζεβοὺλ ἔχει, 

καὶ ὅτι ἐν 

τῷ ἄρχοντι 

τῶν δαιµονίων 
ἐκβάλλει 

ἀ ψ. 

τὰ δαιμόνια. 

Πσκε 11] 

δαιµόνιον 

κωφόν’ 

ἐγένετο δὲ 

τοῦ δαιμονίου 
ή 

| ἐξελθόντος 

Καὶ ἐθαύμασα» 

οἳ ὄχλοι" 

15 τινὲς δὲ 

ἐξ αὐτῶν 

εἶπαν 

Ἐν 

Βεεζεβοὺλ 

τῷ ἄρχοντι 

τῶν δαιµονίων 

ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια 

16. ἕτεροι δὲ πειράζοντες 

ΝΗ πρ: Μί 12:22 προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός 

δ0 



ΟΡΡΟΡΙΤΙΟΝ ΑΝΡ δΌΡΡΙΟΙΟΝ 

ΜαΑπττ 14 

25 Εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις 
αὐτῶν 

φ πως 
ειπεν αυτοι» 

Πᾶσα βασιλεία 
μερισθεῖσα καθ) ἑαυτῆς 
ἐρημοῦται, 

Ν [ο / Ελ] 3 Ε 

καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 
Γον .] .ν 

μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς 
οὐ 

, 

σταθήσεται. 
96 καὶ εἶ ὁ Σατανᾶς 
τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, 
πρ ον ] 9) ῃ ο 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη 
πῶς οὖν σταθήσεται 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 

27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ 
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
οἱ υἱοὶ ὑμῶν 
ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; 
διὰ τοῦτο 
αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 
258 εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ 

ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 
29 ἢ πῶς δύναταί τις 
εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ 

κ νΒ. α) / 2 [ο 

καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ 
ἁρπάσαι. 

Μαηκ ἃ 

25 καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς 
ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς 
Πῶς δύναται Σατανᾶς Φατα- 
νᾶν ἐκβάλλειν ; 
24. καὶ ἐὰν βασιλεία 
ἐφ᾽ ἑαυτὴν µερισθῇ, 
οὐ δύναται σταθῆναι 

ἡ βασιλεία ἐκείνη" 
20 καὶ ἐὰν οἰκία 
ἐφ᾽ ἑαυτὴν µερισθῇ, 
οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη 
στῆναι 

26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 
ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
καὶ ἐμερίσθη, 
οὐ δύναται στῆναι 
ἀλλὰ τέλος ἔχει. 

[0ἵ ν 50 Ῥοιοπ] 

27 ἀλλ) οὐ δύναται οὐδεὶς 

εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ 
εἰσελθὼν 

τὰ σκεύη αὐτοῦ 
διαρπάσαι 

550 

Πισκε 11] 

σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ 

αὐτοῦ. 

17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν 
" ’ 

τὰ διανοήµατα 

γ τα 
ειπεν αυτοι5 

Πᾶσα βασιλεία 

[ἐΦ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα] 

ἐρημοῦται, 

καὶ οἶκος 
| λ 3 

ἐπὶ οἶκον 

πίπτει. 

15 εἰ δὲ καὶ ὁ Σαταγνᾶς 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεµερίσθη, 

πῶς σταθήσεται 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 

ὅτι λέγετε ἐν Βεεζεβοὺλ 

ἐκβάλλειν µε τὰ δαιμόνια. 

19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

οἱ υἱοὶ ὑμῶν 

ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν ; 

διὰ τοῦτο 

αὐτοὶ [ὑμῶν κριταὶὶ ἔσονται. 

20 εἰ δὲ ἓν δακτύλῳ θεοῦ 

[ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

2ἱ ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος 

φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, 
τν . ΄ ει μα ἓν εἰρήνῃ ἐστὶν 

τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ" 

δι 



50 ΤΗΕ ΑΙΠΙΙΕΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

ΜαΑττ 12 

ἐὰν μὴ πρῶτον 
δήσῃ τὸν ἰσχυρόν ; 

καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

διαρπάσει. 
90 αὁ μὴ ὢν μετ) ἐμοῦ 
κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, 
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ) ἐμοῦ 

σκορπίζει. 
31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία 

ἀφεθήσεται τ 

τοῖς ἀνθρώποις, 

ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία 

οὐκ ἀφεθήσεται. 

95 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον 
κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀφεθήσεται αὐτῷ' 
ὃς δ) ἂν εἴπῃ 
κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 

[οὺκ ἀφεθήσεταιὶ αὐτῷ 
οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι 
οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι. 

ΜλΑηκ ὃ 

ἐὰν μὴ πρῶτον 
τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, 

καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 
διαρπάσει. 

25 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
πάντα 
ἀφεθήσεται 
τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 
τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασ- 
Φημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημή- 
σωσιγ᾿ 
90 ὃς δ) ἂν βλασφημήσῃ 
εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
οὐκ ἔχει ἄφεσιν 

εἰς τὸν αἰῶνα, 

ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου 
ἁμαρτήματος. 

80 ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκά- 
θαρτον ἔχει. 

Πσκε 11] 

0) 3 Δ μ 3 να .ν 

ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ 

ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, 

τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ 
3 / 

ᾗ ἐπεποίθει, 

καὶ τὰ σκΌλα αὐτοῦ 

διαδίδωσιν. 
29 αι ν΄ αλ . ω 

ὁ μὴ ὢν µετ᾽ ἐμοῦ 
.) .ν 

κατ᾿ ἐμοῦ ἐστίν, 

καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ) ἐμοῦ 

(5106) σκορπίζει. 

Πισκε 12: 10] 

Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον 
. 1 ει [οἳ , εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 

ἀφεθήσεται αὐτῷ: 

τῷ δὲ 

εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα 

βλασφημήσαντι 

οὐκ ἀφεθήσεται. (8111) 

[Οἱ Τικο 11:19 αΏοτοι 

ΜΙς 9:40 

α ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ) ἡμῶν, 
ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. (5959) 

ΤΗς 9: 500 

ὃς γὰρ οὖκ ἔστιν καθ) ὑμῶν 

(995) 
α 

πω 
ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν. 

πΝΗ τις: Μῖ 12:91 ὑμῖν 92 οὐ μὴ ἀφεθῃῇ 

δ2 



ΟΡΡΟΡΙΤΙΟΝ ΑΝΡ 5ΌΡΡΙΟΙΟΝ δ50 

ΜαΑπττ 12 

ὃδ ὪἩ Ἠποιή- 
σατε τὸ 
δένδρον καλὸν 
καὶ τὸν καρπὸν 

αὐτοῦ καλόν, 
ἢ ποιήσατε τὸ 
δένδρον σατ- 
ρὸν 
καὶ τὸν καρπὸν 
αὐτοῦ σαπρόν᾿ 

[ΟΕ Μαί09:105 
(812)] 

ἐκ γὰρ τοῦ 
καρποῦ 

τὸ δένδρον 
γινώσκεται. 

ΠΜΑττ 
7: 16--20] 

ἀπὸ τῶν καρπῶν 

αὐτῶν 

ἐπιγνώσεσθε αὖ- 

τούς" 

µήτι συλλέγου- 

σιν ἀπὸ ἄκαν- 

θῶν σταφυλὰς 

ἢ ἀπὸ τριβόλων 

σῦκα ; 

17 οὕτω πᾶν 

δένδρον ἀγαθὸν 

καρποὺς [καλοὺς 

ποιεῖι, 

τὸ δὲ 

σαπρὸν δένδρον 

καρποὺς 

πονηροὺς ποιεῖ᾽ 

15 οὐ δύναται 

δένδρον ἀγαθὸν 

καρποὺς πονη- 

ροὺς ἐνεγκεῖν, 

οὐδὲ δένδρον 

σαπρὸν 

καρποὺς καλοὺς 

ποιεῖν. 

19 πᾶν δένδρον 

μὴ ποιοῦν καρ- 

πὸν καλὸν 

ἐκκόπτεται 

καὶ εἰς πρ βάλ- 

λεται. 

20 ἄραγε ἀπὸ 

τῶν καρπῶν αὖ- 

τῶν 

ἐπιγνώσεσθε 

αὐτούς. (549) 
ΙΟεΜαίυ7:16 

Ώογε] 

[01 Τι] 6:440 Ῥοοπ] 

Πισκη 6:45 -45] 

Οὐ γὰρ ἔστιν 

δένδρον καλὸν 

ποιοῦν καρπὸν σαπρὀν, 

οὐδὲ πάλιν δένδρον 

σαπρὸν 

ποιοῦν καρπὸν καλὀν. 

[σξέΤι]κο 9:96 (817)] 

44 ἕκαστον γὰρ δένδρον 
» ο) ] ΄ 

ἐκ τοῦ ἰδίου 

καρποῦ 

γινώσκεται 

οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν 



δ5σθ ΤΗΕ ΞΑΙΙΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΦΤΕΥ 

Μαπτ 15 

94 αγεγνήµατα 
ἐχιδνῶν, 
πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν 
πονηροὶ ὄντες ; 
ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος 
τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 
9ὃὅ ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

ἐκβάλλει Τ ἀγαθά, 
καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος 
ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ 
ἐκβάλλει πονηρά. 

[Οἱ ν 540 αρογο] 

36 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν 
ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ 
ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ 
αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρα κρἰ- 
σεως 9τ ἐκ γὰρ τῶν λόγων 
σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν 
λόγων σου καταδικασθήσῃ. 

398 Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
τινὲ. τῶν Ὑραμματέων καὶ 
Φαρισαίων λέγοντες 
Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ 
σημεῖον ἰδεῖν. 

ΠΜΑπτ 16: 4α] 

99 ὁ δὲ ἆπο- 

κριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Γενεὰ πονηρὰ ΤΓενεὰ πονηρὰ 

Μληκ 9:12] 

καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύµατι 

Πισκε ϐ] 

συλλέγουσιν σῦκα, 

οὐδὲ ἐκ βάτου 

σταφυλὴν τρυγῶσιν. 

[οὲν 450 Ρε]οπ] 

45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

τῆς καρδίας 

προφερει τὸ ἀγαθόν, 

καὶ ὁ πονηρὸς 

ἐκ τοῦ πονηροῦ 

προφέρει τὸ πονηρόν’ 

ἐκ γὰρ περισσεύµατος καρδίας 

λαλεῖ τὸ στόµα αὐτοῦ. (849) 

[σε Τικθ 11:16 αροτο (5106)] 

Πισκε 11:290-52] 

Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων 

1 ἤρξατο λέγειν 

Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά 

Μι ο: 70 
α Γεννήµατα ἐχιδνῶν, (817) 
Οἵ Μι 29:99 (8157) 

Τς ὃ: τὸ 
α Ῥεννήματα ἐχιδνῶν, (812) 

ἨΝΥΗ πι: Μί 12:95 τὰ 

Μί 12:35 ἀγαθά ψὶ(ι ΒΡΥΥΧΘ ος; τὰ ἀγαθά ΔΟΤΙΔΣ οἵςο 



ΟΡΕΡΟΡΦΙΤΙΟΝ ΑΝΡ ΦδΌΡΡΙΟΙΟΝ σ0 

ΜΑιτ 12 

[Μαπτ 16] 

καὶ μοιχαλὶς 

[ΠΙληκ 8] 

λ ἃ 

καὶ μοιχαλὶς 
σημεῖον ἔπι- 
ζητεῖ, 

σημεῖον ἔπιζη- | ζητεῖ σημεῖον 

τεῖ, 

ἀμὴν λέγω Τ, 

καὶ σημεῖον 

οὗ δοθήσεται 

καὶ σημεῖον 
” / 

οὐ δοθήσεται 
αὐτῇ 
εἰ μὴ τὸ 
σημεῖον Ἰωνᾶ 
τοῦ προφήτου. 

εἰ δοθήσεται 

αὐτῇ τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 
εἰ μὴ τὸ 

σημεῖον ᾿Ἰωνᾶ. 

(9354) 

3 40 ὥσπερ γὰρ ΄ ἦν Ἰωνᾶς 

1ἐν τῇ κοιλἰᾳ τοῦ κήτους τρεῖς 
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, 
οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που 

ἐν τῇ καρδἰᾳ τῆς γῆς τρεῖς 
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 
41 ἄνδρες Νινευεῖται 
ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 
μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν' 
ὅτι µετενόησαν εἶς τὸ κηρυγµα 
Ἰωνᾶ, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον ἸἸωνᾶ ὧδε. 
42 βασίλισσα νότου 
ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει 
μετὰ 

τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινεὶ αὐτήν' 
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων 
τῆς γῆς 
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Ζολομῶ- 
νος, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ὀολομῶνος 
ῶδε. 

[0ἵ ν 41 αὐονο] 

(954) 

Πισκη 11] 

ἐστιν' 

σημεῖον ζητεῖ, 

καὶ σημεῖον 

οὐ δοθήσεται 

αὐτῇ 

εἰ μὴ τὸ 

σημεῖον ᾿Ἰ]ωνᾶ. 

90 καθὼς γὰρ ἐγένετο [ὸὁ] ᾿]ωνᾶς 

τοῖς ἨΜιψευείταις σημεῖον, 

οὕτως ἐσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

που 

τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 

[0ὲν 95 Ρρε]οπ] 

9] βασίλισσα νότου 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρἰσει 

μετὰ τῶν ἀνδρῶν 

τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινει αὐτούς' 

ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων 

τῆς γῆς 

ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 

92 ἄνδρες Νινευεῖται 

ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 

α11οη 1:17(2:1) 
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Ματτ 14 

48 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον 
πνεῦμα 
ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
διέρχεται δι) ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦν ἀνάπανυσιν, 
καὶ οὐχ εὑρίσκει. 
44 τότε λέγει 
Βὶς τὸν οἶκόν µου ἐπιστρέψω 
ὅθεν ἐξῆλθον' 
καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 
σχολάζοντα [καὶ] σεσαρω- 
µένον καὶ κεκοσµηµένον. 
45 τὀτε πορεύεται 
καὶ παραλαμβάνει μεθ) ἑαυτοῦ 
ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρό- 
τερα ἑαυτοῦ, 
καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ" 
καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 
τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 
χείρονα τῶν πρώτων. 
Οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ 
ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 

Πισκε 11] 

μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν' 

ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα 
]ωνᾷ 
ωνᾶ, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. (5103) 

Ππσκε 11:24-26] 

Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον 

πνεῦμα 

ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 

διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων 

ζητοῦν [ἀνάπαυσιν, 

καὶ μὴ εὑρίσκον 

[τότε]ὶ λέγει 

Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου 

ὅθεν ἐξῆλθον: 

25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 

[σχολάζοντα,] σεσαρωμένον 

καὶ κεκοσμημµένον. 

20 τότε πορεύεται 

καὶ παραλαμβάνει 

ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ 

ἑπτά, 

καὶ εἰσελθόντα κατοικει ἐκεῖ, 

καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 

τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 

χείρονα τῶν πρώτων. (5106) 

δΙ. ΤΗΕ ΚΙΝΡΕΒΕΡ ΟΒ σΗ908Ρ 

Μαπτ 14:40-50 

"Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς 

ὄχλοις 
» 4 

ἰδοὺ 
ε [ὰ 

π μµητηρ 
4 ὧν 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

Μακ ὁ-:91-ὐ5 

Καὶ ἔρχονται 
ἡ µήτηρ αὐτοῦ 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

δ5ῦ-Ε] Ὥσκε 8:19-21 [--ὰ6θ6 

Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν 

ἡ µήτηρ 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 

ΜΜ]ς 9:91 ἔρχονται πὶυι ΑΒΟΙΙΔ αἱ ΡΙ6Γ; έρχεται ΔΙ ΥΝΘ 1. 6 Ἱἵυ οἵο Τ]ς 8:19 µήτηρ πϊυι ΑΒΙΙΥΧΘ 
ἵο νο αἱ Ρο; ΔΌ 69. 5ντ δἵπ ουν 6ο θίο αἀά αὐτοῦ --- ἰδεῖν θἐλοντές σε Ὁῖυι Ἑ ΊΞ; ἰδ. σε θέλοντε ΔΑΙ,ΧΘ 
αἱ Ρί6ς; ὮὉ ζητοῦντές σε 
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ΜΑττ 14 

ἱστήκεισαν ἔξω 
ζητοῦντες 
αὐτῷ λαλῆσαι.τ 

45 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ 
Τίς ἔστιν ἡ µήτηρ µου, 

Δ [4 9 Δ κ / 

καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί 

μου; 
49 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

[αὐτοῦ] 
9 χ Δ Δ α] [ο 

ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

εἶπεν 
Ἰδοὺ ἡ µήτηρ µου 
καὶ οἱ ἀδελφοί µου᾽ 
50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ 
τὸ θέλημα τοῦ πατρός µου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 

αὐτός µου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ 
καὶ µήτηρ ἐστίν. 

Μληκ ὃ 

καὶ ἔξω στήκοντες 
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν 
καλοῦντες αὐτόν. 
93 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν 

ὄχλος, 
καὶ λέγουσιν αὐτῷ 
Ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου 
καὶ οἱ ἀδελφοί σου 
ἔξω 
ζητοῦσίν σε. 
88 καὶ ἀποκριθεὶς 
αὐτοῖς λέγει 
Τίς ἔστιν ἡ µήτηρ µου 
καὶ οἱ ἀδελφοί ; 

84 καὶ περιβλεψάμενος 

τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθη- 
µένους λέγει 

Ἴδε ἡ µήτηρ µου 
καὶ οἱ ἀδελφοί µου᾽ 
96 ὃς Τ ἂν ποιήσῃ 
Ιτὸ θέλημα! τοῦ θεοῦ, 

οὗτος ἀδελφός µου καὶ ἀδελφὴ 
καὶ µήτηρ ἐστίν. 

10Κ«Εβ 8 

καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν 

αὐτῷ 
διὰ τὸν ὄχλον. 

20 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ 
Ἡ µήτηρ σου 

καὶ οἱ ἀδελφοί σου 
ἑστήκασιν ἔξω 
ἰδεῖν θέελοντές σε. 
91 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς 

Μήτηρ µου 
καὶ ἀδελφοί µου οὗτοί εἶσιν 

ε κ / Γον [ο 3 / 

οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούον- 

τες 
καὶ ποιοῦντες. (-ἱ-566) 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΙΠ. ΡΑΕΒΑΒΙΕΣ ΒΥ ΤΗΕ ΘΕΑ, 5ὲ52-66 

Μαππτ 19:1-9 

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν 

ὁ ᾿]ησοῦς Τ τῆς οἰκίας 
» / ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν | διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. 

δα. ΤΗΕ; ΟΙ 

Μλαηκ 4:1-9 

Καὶ πάλιν ἤρξατο 

δ49-Ε] Ίσκε 8:4-8 

ΨΗ πς: Μί 12:47 εἶπεν δὲ τις αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡ µήτηρ σου καὶ οἳ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντ «σοι λαλῆσαι. 
19:1 ἐκ ΜΙ 9:95 γὰρ | τὰ θελήµατα 

Νύ 19:47 εἶπεν δὲ τις αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι ΟΠπι πια 
ΔΣΒΕΤΙΓ 4 παῖη 5 15 5υντ δἵπ ους: ΟὈΥΥΧ6Θ 10 νςδ Ρε5Ηῃ αἱ ρΙεγ αάά 45 Ἑ 
(καὶ ὃς) 2 10 ο0Ρ; ὃς γὰρ ΔΑΟΡΤΙΔΘ αἱ ρ]ετ 

δη 

ΟΠ1 μου2 ΜΙς 9:55 ὃς πια ΒΘΥΗ 



δο2 ΤΗΕ ΑΙΙΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 
μ.ο... ....-.-.-ᾱ...' ο -- .ἈἀἾ.ὓἷὓὸ)ὸὲ-.------ὐ-ὐ-ὐ

--μ- μ-ὑ- - - - - - - - - ὑµὑμ-ὑµὑµμµμµμµμµμµὺµ-υ--ἷ 

Μαπττ 18 Μαηκ 4 Ίσκε 8 

2 καὶ συνήχθησαν καὶ συνάγεται Συνιόντος δὲ 

πρὸς αὐτὸν πρὸς αὐτὸν 
ὄχλοι πολλοί, ὄχλος πλεῖστος, ὄχλου πολλοῦ καὶ 

τῶν κατὰ πόλιν ἔπιπορευο- 
µένων πρὸς αὐτὸν 

«/. 9 Δ 9 ο) 9 «/ ε) Ν ” ο) Γι 

ὥστε αὐτὸν εἷς πλοῖον ἐμ-| ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμ- 

βάντα βάντα 
καθῆσθαι, καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν 
ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἑστήκει. θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς σαν. 
8 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς 2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς εἶπεν 
πολλὰ ἐν παραβολαῖς ἐν παραβολαῖς πολλά, διὰ παραβολῆς 
λέγων καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

ἐν τῇ διδαχῇῃ αὐτοῦ ᾿Ακούετε. 
Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 5 Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 
τοῦ σπείρειν. σπεῖραι. τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. 
4 καὶ ἐν τῷ σπεἰρειν αὐτὸν | 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπεἰρειν | καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν 

ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδὀν, | ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, |ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 

καὶ κατεπατήθη 

6 καὶ [ἐλθόντα τὰ πετεινὰ] | 6 καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατέφαγεν αὐτά. καὶ κατέφαγεν αὐτό. κατέφαγεν αὐτό. 
ἄλλα δὲ ἔπεσεν καὶ ἄλλο ἔπεσεν ϐ καὶ ἕτερον κατέπεσεν 
ἐπὶ τὰ πετρώδη ἐπὶ τὸ πετρῶδες [καὶ] ἐπὶ τὴν πέτραν, 
ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, | ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, 
καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς᾽ 
ϐ ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ϐ καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος | καὶ φυὲν 
ἐκαυματίσθη [ἐκαυματίσθη] 

' ἐξηράνθη 

καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἱκμάδα. 
ἐξηράνθη. ἐξηράνθη. 
7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν 7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν 
ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, εἰς τὰς ἀκάνθας, ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, 
καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι 
καὶ [ἀπέπνιξαν! αὐτά. καὶ συνέπνιξαν αὐτό, ἀπέπνιξαν αὐτό. 

καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 
8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν 8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν 
ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, 

μμμμμμμμμωυυμυ ο ἹἹἹἹ-.Ἱ..Ἱπ.-ἷἷ
τἷτκ τὴ 

ΤΗ πρ: Μίύ 19:4 ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ 7 ἔπνιξαν Μ]ς 4:6 ἐκαυματίσθησαν 
μμ... ο. .ὶὲὲ.ὲ.ὰ.--ὲ----.ὲ...ὲὲὲὲ----ὲὲὲὲ-ὲ-ὲὲ-ὲ-.-ὲ--ὲ-.-ὲ-ὲ--..-.ὲ

ὲὲ.-ὲ--.-.-ὲ----- 

ΝΓῦ 19:4 ἐλθόντα τὰ πετεινὰ ὙπΙθἩ Βθ ΠΙΊΠ; ᾖλθεν τὰ πετ. καὶ ΔΟΝ Χ θὔο; ἦλθον τ.π. κ. Ώ Τι 7 ἀπέπνιξαν 
γα ΒΟΥΥ αἱ Ρε; ἔπνιξαν 3 ΓθΘ ὃ τηῖπ ΝΠΙς 4:5 καὶ ὅπου πΙυἩ Ἑ 1 Ιω; ὅπου ΔΑΟΤΙΔΘ αἱ ΡΙ6Γ; καὶ ὅτι Ὁ ΥΥ 
10 816; καὶ ὅπου . . . . πολλήν ΟΠ ΒΥΤ 8ΙΠ 11ς 8:5 τοῦ οὐρανοῦ: Ὀ}Υ 610 5ντ 5ἶη οἱ Ώθ5Ἡ ΟΠ1 --- αὐτό: Ἑ αὐτά 

δδ 
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Μαπττ 19 

καὶ ἐδίδου Καρπόὀν, 

μὲν ἑκατὸν 
δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα. ο» ο: 

ϱ Ὁ ἔχων ὧτα 
ἀκουέτω. [Οἱ δ 47, ρ. 74] 

69. 

ΜαΑπττ 19: 10-17 

Καὶ προσελύώντες 
οἳ μαθηταὶ 

.. 

εἶπαν αὐτῷ 

Διὰ τἰ ἐν παραβολαῖς λαλεῖς 
αὐτοῖς ; 
11 ὁ δὲ ἀποκριθὲὶς εἶπεν Τ ὅτι 
Ὕμῖν δέδοται Ὑγνῶναι τὰ 
μυστήρια 
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 
ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. 
12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται 
αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται᾽ 
ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται ἀπ) αὐτοῦ. 
19 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς 
αὐτοῖς λαλῶ, 
ὅτι 
βλέποντες οὐ βλεπουσιν 

ΜαΑηκ 4 

καὶ ἐδίδου καρπὸν 
ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, 
καὶ ἔφερεν 
εἰς τριάκοντα καὶ 
καὶ ἐνὶ ἑκατόν. 

[ἐν ἑξήκοντα 

ϱ Καὶ ἔλεγεν 
Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω. [οί δ 47, ρ. 74] 

Μληκ 4:10-12 

Καἱ ὅτε ἐγένετο κατὰ µόνας, 

ἠρώτων αὐτὸν 
ς λ ) Ν 4 .. , 

οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα 
τὰς παραβολάς. 

2) - 
11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
Ὕμῖν τὸ µυστήριον δέδοται 

τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ" 
ἐκείνοις δὲ τοῖς [έξωϊ 

[οϊῖ Ματ] 4:25 (555)] 

ἔν παραβολαῖς 
τὰ πάντα Ὑίνεται, 
12 ἵνα 
1{«βλέποντες βλέπωσι 

καὶ μὴ ἴδωσιν, 

Ίσκε 8 

καὶ Φυὲν 
ἐποίησεν καρπὸν 

ἑκατονταπλασίονα. 

Ταῦτα λέγων ἐφώνει 
ὍὉ ἔχων ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω. [Οἱ δ α7, Ρ. 74] 

ΤΗΕ ΒΕΒΑΡΟΝ ΕΟΗ, ΤΗΕ ΡΑΒΑΡΙΕΡ 

Ίσκε 8:09, 10 

Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή. 

10 ὁ δὲ εἶπεν 
Ὕμῖν δέδοται γνῶναι τὰ 
μυστήρια 
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 
τοῖς δὲ λοιποῖς 

ἴσε]πικο 85:1850 (955)] 

ἐν παραβολαῖς, 

ἵνα 
2ἐβλέποντες μὴ βλέπωσιν 

116α 6:91 2Ίςα 6:9 

ΝΕ τς: Μίύ 19:11 αὐτοῖς Μα 4:58 εἰς . εἰς ο ἐρ.. ἐν 11 ἐἔξωθεν 

Μ40 19:11 εἶπεν πι ΝΟ οορ ους; ΒΠΙΙΥΧΘ 5ντ βἵη οὔο αἆᾶ αὐτοῖς ΜΙ 4:10 ἠρώτων πι ΑΒΤΙΔ 
98. Θἵ{6; ἠρώτουν ΧΟ; ἐπηρώτων Ὦθ θΘὗ96; ἠρώτησαν Ἡ θἵο; ἐπηρώτησαν ἩἨ --- οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα: Ὦ1Θ 5 
παῖπ 10 5ΥΤ 8ἱῃΠ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
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Ματτ 19 Μλδηκ 4 Ίσκε 8 

καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν | καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ ἀκούοντες 

οὐδὲ συνἰουσιν΄ καὶ μὴ συνίωσι», μὴ συνἰωσιν.) 
14 καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ 
προφητεία ᾿Ἠσαίου ἡ λέἔγουσα 

14έ)Ακοῇ ἀκούσετε 
καὶ οὐ μὴ συνῆτε, 

καὶ βλέποντες βλέψετε 
καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 

15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία 
τοῦ λαοῦ τούτου, 

καὶ τοῖς ὡσὶν 
βαρέως ἤκουσαν, 

καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν 

ἐκάμμυσαγ' 

µή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς | µή ποτε [σι 1/11 8:190 (554)] 

καὶ τοῖς ὡσὶν ἀκούσωσιν 
καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν 

Γ 3 / 3 , 

καὶ ἐπιστρέψωσιν, ἐπιστρέψωσιν 
ο] 2 οι) ο) ον 2 ον 2 

καὶ ἰάσομαι αὐτοῦς. καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. 
Πισκε 10:25, 24] 

Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς 

μαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπεν 
ᾳ Γεν / « 9 

16 ὑμῶν δὲ µακάριοι οἱ ὀφ- Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 

θαλμοὶ 
ὅτι βλεπουσιν ὶ βλε ἃ βλε : οἳ βλέποντες ἃ βλέπετε. 

Ν να) ε ων ε/{ 9 καὶ τὰ ὦτα [ὑμῶν] ὅτι ἀκούου- 
σιν. 
17 9 ν Δ λέ ε Ωω ε/ . . ες 

ἁἀμὴν γαρ λέγω ὑμιν ὅτι 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
πι οὰ κ [ή 

πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς 
9 / 9 ο) αν / 

ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε 

καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ οὐκ εἶδαν, 

καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε 
λ ] 3/ 

καὶ οὐκ ἤκουσαν. καὶ οὐκ ἤκουσαν. (85102) 

64. ΤΗΕ ΕΣΚΡΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕΒ ΤΗΕ ΡΑΒΑΡΙΕ ΟΡ ΤΗΕ 5ΟΠΡ 

ΜΑττ 195:15-25 Μλαηκ 4:19-20 1σεΕ 86:11 --156 

καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε Οὐκ οἴδατε 

τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραν-| τὴν παραβολὴν ταύτην, ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή. 
τος. 

1158 6:91 
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ΜΑπτ 19 

19 Παντὸς ἀκούοντος 
τὸν λόγον τῆς βασιλείας 
καὶ μὴ συνιέντος, 
ἔρχεται ὁ πονηρὸς 
καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ" 

οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν 
σπαρείς. 

20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη 
σπαρείς, 
οὗτός ἔστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων 
καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 

λαμβάνων αὐτόν' 
21 οὐκ έχει δὲ ῥίζαν 

ἐν ἑαυτῷ 
ἀλλὰ πρὀσκαιρὀς ἐστιν. 
γενομένης δὲ θλίψεως 
ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 
εὐθὺς σκανδαλίἰζεται. 
92 ὁ δὲ 
εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, 
οὗτός ἐστιν 
ὁ τὸν λόγον ἀκούων 
καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος 
καὶ ἡ ἀἁπάτη τοῦ πλούτου : 

συνπνίγει τὸν λόγον, 
καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

ΡΑΡΑΒΡΙΗΣ ΒΥ ΤΗΕ 5ΕΑ 

Μλδηκ 4 

καὶ πῶς πάσας τὰς 
βολὰς γνώσεσθε; 
14 Ὁ σπείρων τὸν λόγον 
σπείρει. 
16 οὗτοι δέ εἶσιν οἱ παρὰ 

τὴν ὁδὸν 
ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, 
καὶ ὅταν ἀκούσωσιν 

παρα- 

ς 

εὐθὺς έρχεται ὁ Σατανᾶς 
καὶ αἴρει τὸν λόγον 
ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 
[ο Ματς 4:120 (58)] 

τὸν 

16 καὶ οὗτοί εἶσιν ὁμοίως 
οἱ ἐπὶ τὰ πετρὠδη 
σπειρόµενοι, 
οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον 

εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 
λαμβάνουσιν αὐτόν, 
17 καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν 

ἐν ἑαυτοῖς 
ἀλλὰ πρόὀσκαιροἰ εἶσιν, 

εἶτα γενομένης θλίψεως 
ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 
εὐθὺς σκανδαλίἰζονται. 
18 καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ 
εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόµενοι΄ 

οὗτοί εἶσιν 
οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, 
19 καὶ αἱ µέριμναι τοῦ αἰῶνος 
καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου 
καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι 
εἰσπορευόμεναι 
συ»πνίγουσιν τὸν λόγον, 
καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

δδ4 

Ίσκε 8 

Ὁ σπὀρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ 
θεοῦ. 
19 οἱ δὲ παρὰ 
τὴν ὁδόν 

εἶσιν οἱ ἀκούσαντες, 

εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος 
καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς 
καρδίας αὐτῶν, 
ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσι». 

[τη ᾖ 1 ῆς πέτρας 19 οἱ δὲ ἐπὶ 

ο ε/ 9 / 

οἳ ὅταν ἀκούσωσιν 
μετὰ χαρᾶς 

; Δ / 

δέχονται τὸν λόγον, 
καὶ [οὗτοι! ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, 

οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν 
καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ 

3 [ή 

ἀφιστανται. 

14 τὸ δὲ 
Ε ἀ 9 / / 

εἰς τὰς ἀκάνθας πεσὀν, 
οὗτοί εἰσιν 
οἱ ἀκούσαντες, 
καὶ ὑπὸ μεριμνῶν 
καὶ πλούτου 

Ν ε ων [ο ; 

καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου 
πορευόµενοι 
συνπνίγονται 

Δ » Γω) 

καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. 

ΤΗ πρ: Τ]ς 8:19 τὴν πέτραν | αὐτοὶ 

ΜΙ 4:15 εἷς αὐτούς ισα Β ΥΥ ταῖη; ἐν αὐτοῖς 
πέτρας πια ΑΡΒΙΤ;ΕΥΥΘ αἱ ΡΙ6Ι; τὴν πέτραν ΝΓ})Χ γ οἵο 

9 

ΟΤΙΔ οἵὔο; ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν Ὦθ ἵῦ οἵο Τ]ς 85:19 τῆς 
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ΜαΑττ 19 

25 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν 
σπαρείς, 
οὗτός ἐστιν 

ὁ τὸν λόγον ἀκούων 
καὶ συνιείς, 
ο νι . 4 [ο 

ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ 
ὃ μὲν ἑκατὸν 

ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα. 

ῦδ. 

[Ματτ δ: 15] 

ἄρὐδὲ καἰουσιν λύχνον 

καὶ τιθέασιν αὐτὸν 

ὑπὸ τὸν µόδιον 

ἀλλ) ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 

καὶ λάμπει πᾶσιν 

(555) τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

Μαηκ 4 

20 καὶ ἐκεινοί εἶσιν 
οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
σπαρέντες, 
οἵτινες 

ἀκούουσιν τὸν λόγον 
καὶ παραδέχονται 
καὶ καρποφοροῦσιν 

[έν τριάκοντα καὶ [ἐν] ἑξή- 
κοντα 

Ἡ Βλ Ἡι ῃ καὶ [ἐν] ἑκατόν. 

Ίσκε 8 

16 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ Υῇ, 

οὗτοί εἶσιν οἵτινες 
ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ 
ἀκούσαντες τὸν λόγον 
κατέχουσιν 

καὶ καρποφοροῦσιν 

πομονῇ. αν. 5. ν 

ΟΝ ΤΗΕ ὉδεΕ ΟΕ ΡΑΒΑΡΙΙΕ5 

Μλαηκ 4:21-25 

” ” ο) ϱ/ 

ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι 
ἔρχεται ὁ λύχνος 

Καὶ 

αΜήτι 

ἵνα ὑπὸ τὸν μµόδιον 
τεθῇ 
ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, 
οὐχ ἵνα Τεπὶ] τὴν λυχνίαν 
τεθῇ ; 

Ίσκε 6:16-18 [-δὃσι 

αΟὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας 
καλύπτει αὐτὸν 

σκεύει 

ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, 
ἀλλ) ἐπὶ λυχνίας 
τίθησι», 

ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 

βλέπωσιν τὸ φῶς. 

ΤΙς 11:98 

α Οὐδεὶς λύχνον ἄψας 
εἷς κρύπτην τίθησιν 

εν) μ « κι .' [) 

οὐδὲ ὑπὸ τὸν µόδιον 
ἀλλ) ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 
τὸ φῶς βλέπωσιν. (8108) 

ΝΝΥΗ πιρ: ΜΙ4:20 ἓν.. Πρ. Πε] 21 ΜΡΒ ὑπὸ 

Τὰ 85:16 ἐπὶ λυχνίας ΨΙῃ ΑΒΙΙ ΥΣ οἵο; ἐπὶ τὴν λυχνίαν ΔΙ) Χ οἵςο; ἐπὶ λυχνίαν Θ--- ὮἙ ΟΠ1 ἵνα .... 
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[ΜΑττ 10: 200] 

Δοὐδὲν Ὑάρ ἔστιν κεκαλυμμµένον 

ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 

καὶ κρυπτὸν 

ὃ οὗ γνωσθήσεται. (279) 

[Οἱ δ 47, ρ. 74] 

ΠΜάΑπτ 7: 20] 

καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε 

(540) µετρηθήσεται ὑμῖν. 

ΠήΑττ]ὸ:12] [Μαπττὸς:29] 

ὅστις γὰρ τῷ γὰρ 

ἔχει, ἔχοντι παντὶ 

Δοθήσεται αὐτῷ δοθήπεται 

καὶ περισσευ- καὶ περισσευ- 

θήσεται θήσεται" 

ὅστις δὲ οὐκ τοῦ δὲ μὴ 

ἔχει, ἔχοντος 

καὶ ὃ ἔχει καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται ἀρθήσεται 

ἀπ αὐτοῦ. ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

(5559) (3167) 

λλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων 

Μαηπκ 4 Ίσκε 8 

22 αοὐ [γὰρ ἔστινὶ κρυπτὸν | 17 «οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν 
ον 4 ο αν 

ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, 
οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον 
ἀλλ) ἵνα ἔλθῃ εἰς Φανερόν. 

29 Ἠϊ τις ἔχει ὥτα ἀκούειν 
ἀκουέτω. ᾖ{[Οἵ δ 47, ρ. 74] 

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
Βλέπετε τἰ ἀκούετε. 

ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε 
µετρηθήσεται ὑμῖν 
καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. 

. 

δοθήσεται αὐτῷ' 

καὶ ὃς οὖκ 
ἔχει, 
καὶ ὃ ἔχει 

3 [λ 

ἀρθήσεται 
ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

δ6. ΤΗΕ ΤΑΕΒΒΗΡ 

Μαπτ 19:24-90 

ἀνθρώπῳ σπεἰραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 

ἀνθρώπους ᾖἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου καὶ 

ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, 
οὐδὲ ἀπόκρυφον 
ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἷς 
Φανερὸν ἐλθῃ. 

[οί δ 47, Ρ. 74] 

15 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε' 

Πισκε 6: 950] 

ᾧ γὰρ µέτρῳ μετρεῖτε 

Γἀντιμετρηθήσεταιὶ ὑμῖν. (840) 

Ίσκε 8 Πισκε 19: 26] 

λέγω ὑμῖν ὅτι 

ὃς ἂν γὰρ παντὶ 
ἔχη, τῷ ἔχοντι 

δοθήσεται αὖ- δοθήσεται, 

τῷ, 

καὶ ὃς ἂν μὴ ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ 

έχῃ, ἔχοντος 

καὶ ὃ δοκεῖ καὶ ὃ ἔχει 

ἔχειν 
ἀρθήσεται ἀρθήσεται. 

ἀπ) αὐτοῦ. (8149) 

(1351) 

Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς 

ΜΗ τας: ΜΙ 4:22 γάρ ἐστίν τι 1 6:98 µετρηθήσεται 
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Τῆς 12:2 

4 0ὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμµένον ἐστὶν 
ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 
καὶ κρυπτὸν 
ὃ οὐ γνωσθήσεται. (5111) 
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ἀπῆλοεν. 

ζιζάνια. 
καλὸν σπέρµα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; 

Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. 
29 ὁ δὲ φησιν 

90 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα 

Ῥυλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ 

αὐτοῖς 
συλλέξωμεν αὐτά; 
σητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον' 
καὶ ἐν Καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς 
δήσατε αὐτὰ [εἰς] δέσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον 
ἀποθήκην µου. 

Ματτ 149 

26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὃ ἆχόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ 
97 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ 

πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια ; 
ε ο) ο) / 

οἱ δὲ αὐτῷ λέγουσιν 
Οὔ, µή ποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώ- 

Κύριε, οὐχὶ 
25 ὁ δὲ ἔφη 

Οέλεις οὖν ἀπελθόντες 

[έως] τοῦ θερισμοῦ: 

[ 1 συνάγετε' εἰς τὴν 

6. ΤΗΕ ΡΕΕΡ αβονήνα ΟΕ ΙΤΡΕΙΙΕ 

ἸΚαὶ ἔλεγεν 
ἐπὶ τῆς γῆς 927 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ 
καὶ µηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 
εἶπεν στάχυν, εἶτεν Γπλήρη 
εὐθὺς 1 ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισµὀ». 

ΜαΑττ 19:91, 92 

Ἕλλλην ταραβολὴν παρέ- 
θηκεν αὐτοῖς λέγων 
ε [ή 5 ν] 

Οµοία ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

κὀκκῳ σινάπεως, 
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος 
ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ" 

32 ὃ µικρότερον μέν ἔστιν 
πάντων τῶν σπερµάτων, 

ὅταν δὲ αὐξηθῇῃῇ 

μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν 
λ / / 

καὶ γίνεται δένδρον, 
ὥστε ἐλθεῖν 

11061 9(4):18 

Μλαηκ 4:260-29 

σιτονὶ ἐν τῷ στάἀχυϊι. 

6ῦδ. ΤΗΕ ΜΟΡΤΑΗΟ ΘΕΕΗΡΟ 

Μαηκ 4:90-92 

Καὶ ἔλεγεν 

Πῶς ὁμοιώσωμεν 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 
ἢ ἔν τίνι αὐτὴν παραβολῇ 
θῶμεν ; 

81 ὡς κόκκῳ σινάπεως, 
ὃς 
ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς. 
µικρότερον ὂν 
πάντων τῶν σπερµάτων 

τῶν ἐπὶ τῆς γῆς-- 

/ 

Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὧς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπὀρον 
ε 

σπόρος βλαστᾶ 
286 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, 

29 ὅταν δὲ παραδοῖι ὁ καρπός, 
27 

Πισκε 19:15, 19] 

Ἔλλεγεν οὖν 

Τΐνι ὁμοία ἐστὶν 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, 

καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν : 

« / αλ ἃ 

19 ὁμοία ἐστὶν 

κόκκῳ σινάπεως, 

ὃν λαβὼν ἄνθρωπος 
- κ : ς 
ἔβαλεν εἲς κῆπον ἑαυτοῦ. 

32 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει | καὶ ηὔξησεν 
καὶ γίνεται 
μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων 
καὶ ποιεῖὶ κλάδους μεγάλους, | καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, 

ὥστε δύνασθαι 

Η τπισ: Μί 19:90 ἄχρι υ. μέχρι | συναγάγετε ΜΚ 4:28 1... .ἳ 
94 



ΡΑΠΑΡΒΡΙΙΕΗΟ ΕΒΡΥ ΤΗΕ 5ΗΒΑ ξ6ι 

ΜΑττ 19 Μαπκ 4 Πισκε 19] 
ο τν η Δ ῃ [ο 

ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ 
1 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ”) | τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 1“ «τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ “κατασκηνοῖν κατασκηνοῖν.) κατεσκήνωσεν 
ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ." ἐν τοῖς Κλάδοις αὐτοῦ... (5120) 

69. ΤΗΕ ΙΒΑΝΕΒΝ 

ΜΑπτ 19:59 Πισκε 19:20, 21] 

"λλλην παραβολὴν [ἐλάλη- Καὶ πάλιν εἶπεν 

σεν αὐτοῖς |’ 
Ὁμοία ἐστὶν Τΐνι ὁμοιώσω 
ε [ή ω ΕΙ] [ωἳ 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
/ 

ζύμῃ, 
ε [ων ᾿ [ 

ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 
εἰς ἀλεύρου σάτα τρία 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 
μι ΄ ” 3 ῤ 2] ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, 

ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν 

εἰς ἀλεύρου σἀάτα τρία 

ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. (8120) 

60. ὁμοῦδ’ ΟΌΡΤΟΜ ΟΕ ΘΡΗΑΚΙΝάΑ ΙΝ ΡΑΒΑΒΙΕΡ 

ΜΑττ 15:54, ὃδ Μληκ 4:95, 94 

Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ] Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς 
ι) Γω 3 ο) ο) [ο] ελ / ” ο) Δ 

]ησοῦς ἐν παραβολαϊῖς τοῖς| πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 

ὄχλοις, λόγον, 
καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν' 

καὶ χωρὶς παραβολῆς 94 χωρὶς δὲ παραβολῆς 
οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς' οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, 

κατ) ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις µα- 
θηταῖς ἔπέλυεν πάντα. 

96 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 

διὰ τ τοῦ προφήτου λέγοντος 
δΜέΑνοίξω ἐν παραβολαῖς 

τὸ στόµα µου, 
ἐρεύξομαι κεκρυµµένα ἀπὸ 

καταβολῆς.᾽ 

6Ι. ΤΗΕ ΏΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΑΒΛΡΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑΒΕΡ 

ΜαΑπτ 19:960-459 

Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους 
ᾖλθεν εἰ τὴν οἰκίαν. Καὶ 
προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

1Ώαπ 4:12, 21 ΟΠα]ά .ΏαἨπ 4:12, 21 Οπα]ᾷ: Ἐτοις 17:29 8Ῥς Τ5(ΤΤ):2 

ΊΝΗ πρ: Μύ 19:55 'Ἡσαίου 

ΜΜ] 4:94 χωρὶς δὲ: καὶ χωρὶς Ἑ Ο6ΟΡ Ῥθ5Ώ 
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ΜαΑπτ 19 

αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον 
ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζι- 
ζανίων τοῦ ἀγροῦ. 87 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ σπείρων 
τὸ καλὸν σπέρµα ἐστὶν ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου 98 ὁ δὲ ἀγρός 
ἔστιν ὁ κὀσμος τὸ δὲ καλὸν 
σπέρµα, οὗτοί εἶσιν οἱ υἱοὶ 
τῆς βασιλείας τὰ δὲ ζιζἀάνιά 
εἶσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 

399 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας 
αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος ὁ δὲ 
θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐσ- 
τιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί 
εἶσιν. 40 ὥσπερ οὖν συλ- 
λέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ 
κατακαἰεται, οὕτως ἔσται ἐν 
τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος' 
4] ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, 
καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασι- 
λείας αὐτοῦ πάντα τὰ 
σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας 
τὴν ἀνομίαν, 
καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς [οἱ 1ο 13:980 Ῥο]ου απᾶ 

εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός ο 
[Οἱ 546, ρ. 70] Πιυκε 19:25] 

42 αέκει ἔσται ὁ κλαυθμὸς α Ἠκεῖ ἔσται ὁ Κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

49 Τότε ὅταν [ὄψησθεὶ 

Σ46οἱ δίκαιοι ᾿᾽Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ 

καὶ πάντας τοὺς προφήτας 
72 « 

ἐκλάμψουσιν' ὡς ὁ ἥλιος 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 
αὐτῶν. 

ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους 

ἔξω. (8121) 
Ὁ ἔχων ὥτα ἀκουέτω. [Οἱ 847, [Οἱ 847, ρ. 74] [ος 847, ρ. 74] 
ρ. 74] 

αἱ 646, ρ.7Ι 

1 Ζθρῃ 1:9 Περ 2ΏαηἨ 12:98 

ΥΝΓΗ παρ: Τ]ς 19:28 ὄψεσθε 
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61. ΤΗΕ ΠΗΙΡΡΗΕΝ ΤΕΒΕΑΡΟΒΕ 

Μαπτ 19:44 

Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυµ- 
µένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν 
” ” Ν 2 Δ 

ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ 
τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ 
πωλεῖ 1 ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει 
τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

65 

ΜαΑπτ 19:45, 46 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασι- 
λεία τῶν οὐρανῶν τ ἐμπόρῳ 
ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας' 
46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον 
μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρα- 
κεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγό- 
ρασεν αὐτόν. 

ΜαΑππτ 19-47-50 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασι- 
λεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ 
βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν 
καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγα- 
γούσῃ᾽ 45 ἣν ὅτε ἐπληρώθη 
ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἶγια- 
λὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν 
τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ 

σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὗ- 
τως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 
τοῦ αἰῶνος ἐξελεύσονται οἱ 
ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς 
πονηροὺς ἐκ µέσου τῶν δικαίων 
καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς 
εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός 

ΤΗΕ ΡΕΑΗΙ, ΟΒ ἀΒΕΑΤ ΡΗΙΟΡΕ 

64. ΤΗΕ Ῥββα ΝΕΤ 

[0Οἳ Τωκο 18:25ὺ Ὀθιούυ απᾶά 
δ45, ϱ. 70] 

ΥΝΥΗ παρ: Μί 19:44 πάντα 45 ἀνθοώπῳ 
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δ64 ΤΗΕ σΑΙΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΦΤΗΥ 

Μαπττ 19 

50 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
[ΟΙ 545, Ρρ. 71] 

[οί Μαιί 19:45 (9561) 

Πισκε 19:28] 

Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

ὅταν [ὄψησθε]ὶ 

᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾽᾿]ακὼβ 

καὶ πάντας τοὺς προφήτας 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 

ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους 

ἔξω. (5121) 

66. ΤΗΕ ὉΝΡΕΒΡΤΑΝΡΙΝαά ΑΝΡ ὉΡδΕ ΟΡ ΡΑΒΑΡΙΗΕΗΡ 

ΜΑπττ 19:51-55 [569 

Συνήκατε ταῦτα πάντα; 
λέγουσιν αὐτῷ Ναί. 52 ὁ 
δὲ [εἶπεν] αὐτοῖς  Διὰ τοῦτο 
πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς 
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν 
ὅμοιός ἔστιν ἀνθρώπῳ οἰἶκο- 
δεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ 
τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ 
καὶ παλαιά. 

δὸ ἸΚαὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέ- 
λεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παρα- 
βολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖ- 

θεν. (-:569) 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΙΧ. ΡΕΕΡΣ5 ΟΕ ΡΟΝΕΕ ΑΡΒΟῦΤ ΤΗΕ ΘΕΑ ΟΕ 6ΑΙΠΕΕ, ΑΝΡ ΕΕΤΤΕΝ 

ΤΟ ΝΑΖΑΕΕΤΗ, 6ξ66-69 

66. ΤΗΕ ΘΤΗΙΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΜΡΕΡΤ 

δο4--] ΜΑαπτ 8:19-27 

Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς [ὄχλον] 
περὶ αὐτὸν 

ΊΝΗ τρ: Μίύ 19:52 λεγει 

Μακ 4:95-41 

8:18 [πολλοὺς] ὄχλους 

661-Ε] Ίμσκε 8:92:55 

Ἐγένετο δὲ 

ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 
Δ 2 Δ 9 / ω 

καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἶς πλοῖον 
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ΜΑττ 8 

ἐκέλευσεν 

ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 

19 Καἱ 

προσελθὼν εἷς γραμματεὺς 
εἶπεν αὐτῷ 
Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι 
ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 

90 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν 
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατασκηνώσεις, 
ς . ελ ωὰ /; ” 5.’ 

ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 
ω µ 1 ΄ 

ποῦ τὴν κεφαλὴν κλἰνῃ. 
21 "Έτερος δὲ τῶν μαθητῶν 

εἶπεν αὐτῷ 
Κύριε, ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον 
ἀπελθεῖν 
καὶ θάψαι τὸν πατέρα µου. 
22 ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ 
᾿᾽Ακολούθει µοι, 
καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς 
θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρού». 

25 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς 
πλοῖον 
5 ΄ ν ω ες λ 

ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μµαί(ηταὶ 
αὐτοῦ. 

Μαηκ 4 

Ἰαὶ λέγει αὐτοῖς 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
ὀψίας γενομένης 
Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 

396 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον 
παραλαμβάνουσιν αὐτὸν 
ὡς ἦν ἐν τῷ 

/ 

πλοίῳ, 

καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ) αὐτοῦ. 

99 

Ίσκε 8 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 

Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν 
τῆς λίμνης, 

Πισκε ο: 67-60] 

Καἱ 

πορευοµένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ 

εἶπέν τις πρὸς αὐτόν 

᾿Ακολουθήσω σοι 

ὕπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 

58 καὶ εἶπεν αὐτῷ [ὁ] ᾿Ιησοῦς 

Αἱ ἁλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν 

καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατασκηνώσεις, 

ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 

ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

50 Ἐἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον 

᾿Ακολούθει µου. 

ὁ δὲ εἶπεν 

[Ἠπίτρεψόν] µοι πρῶτον 

ἀπελθόντι 

θάψαι τὸν πατέρα µου. 

00. εἶπεν δὲ αὐτῷ 

"Αφες τοὺς νεκροὺς 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, 

σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν 

(5100) βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

καὶ ἀνήχθησαν. 

29 πλεύντων δὲ αὐτῶν 
ἀφύπνωσεν. 



06 ΤΗΕ «ΑΙΗΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΘΤΗΥ 

πιω μμ πω ας ο ο ο ο πμ ὐμµμ---
--καο στ τπτ ο πο 

Μαπτ 8 

94 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας 
ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, 

ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι 

ὑπὸ τῶν κυμάτων] 

αὐτὸς δὲ 

ἐκάθευδεν. 
96 καὶ προσελθόντες ἤγειραν 

αὐτὸν λέγοντες 

Κύριε, σῶσον, 
ἀπολλύμεθα. 

96 καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί 

ἔστε, ὁὀλιγόπιστοι ; 
τότε ἐγερθεὶς 
ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις 

καὶ τῇ θαλάσσῃ, 

καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 

97 Οἱ δὲ ἄνθρωποι 
ἐθαύμασαν 

λέγοντες 
Ποταπός ἔστιν οὗτος 
ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι 

καὶ ἡ θάλασσα 
αὐτῷ ὑπακούουσιν ; 

Μαηκ 4 Ί0ύΚΕ 8 

37 καὶ γἰνεταιλαϊλαψ µεγάλη | καὶ κατέβη λαῖλαψ 

ἀνέμου, 
καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν 
εἰς τὸ πλοῖον, 
ὥστεῆδη γεμἰζεσθαι τὸπλοῖον. 

88 καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ 
ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον 

καθεύδων᾿ 
καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ 
λέγουσιν αὐτῷ 
Διδάσκαλε, οὐ µέλει σοι 
ὅτι ἀπολλύμεθα ; 

89 καὶ διεγερθεὶς 
ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ 
καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ 
Σιώπα, πεφίµωσο. 
καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, 
καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 

40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἔἱἰδειλοί 
ἔστε; οὕπω ἔχετε πίστιν; 
41 καὶ 
ἐφοβήθησαν Φόβον µέγαν, 

καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους 
Τίς ἄρα οὗτός ἔστιν 
ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος 
καὶ ἡ θάλασσα 

ὑπακούει αὐτῷ; 

[ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην]!, 

καὶ συνεπληροῦντο 

καὶ ἐκινδύνευον. 

24 προσελθόντες δὲ διήγειραν 
αὐτὸν λέγοντες 

᾿Ἐπιστάτα ἐπιστάτα, 
ἀπολλύμεθα' 

ὁ δὲ διεγερθεὶς 
ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ 
καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος. 

καὶ ἐπαύσαντο, 
καὶ ἐγένετο γαλήνη. 
25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς 
Ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν ; 

Φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, 
λέγοντες πρὸς ἀλλήλους 
Τϊς ἄρα οὗτός ἐστιν 
ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτᾶσσει 
καὶ τῷ ὕδατι, 
καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ ; 

ζ 

61. ΤΗΕ αβΡΒΑΡΘΗΝΗ ΡΕΜΟΝΙΑΟ 

Μαπττ 8:25-04 [--525 

ἐλθόντος αὐτοῦ 

πέραν 
Καἱ 

9 Ν 

εἰ το 

Μακ δ:1-20 

ζΚαὶ ἦλθον 
3 Ν / ων ᾗ 

εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης 

Ίσκε 8:26-99 

Καὶ κατέπλευσαν 

ο ἶὔἶ σού ἼὭἼὔᾷοο“-Ὑ- ο -------------------τ-ττττ πι 

ΙΝΕ τας: ΤΙ 8:28 εἶς τὴν λίμνην ἀνέμου 

ΝΤ] 4:41 ὑπακούει αὐτῷ Ὁθ ὮΒΤ,; αὐτῷ ὑπακούει ΔδΟΔ ΠΠ; ὑπακούουσιν αὐτῷ ΑΥΝΨΘ αἱ Ρε 
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ΜΑττ 8 

εἰς τὴν χώραν τῶν Τ αδαρηνῶν 

ὑπήντησαν αὐτῷ 
δύο δαιμονιζόμενοι 
ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, 
χαλεποὶ λίαν 

ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 
. Δ τρ) ε [ο { 

παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 

29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν 
λέγοντες 

/ ς ω κ] / 

Τι ἡμῖν καὶ σοί, 
ελ [ω [ο] 

υἱὲ τοῦ θεοῦ ; 

ΜαΑηκ ὅ 

εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν. 

2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ 
ἐκ τοῦ πλοίου 

3 1 ε / ” οὶ [εὐθὺς] ὑπήντησεν αὐτῷ 

ἐκ τῶν μνημείων 

ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι ἀκα- 

θάρτῳ, 

ὃ ὃς τὴν κατοἰκησιν εἶχεν 
ἐν τοῖς µνήµασι», 
καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς 
ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι 
4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις 
πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι 
καὶ διεσπάσθαι ὑπ) αὐτοῦ τὰς 
ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντε- 
τρίφθαι, 

καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν 
αὐτὸν δαμάσαι’ 

6 καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας ἐν τοῖς µνήµασιν καὶ 
ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ 
κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοι». 
ϐ καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἀπὸ µακρόθεν 
ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὖὐ- 

τόν, 
7 καὶ κράξας φωνῇ µεγάλῃ 
λέγει 
Τί ἐμοὶ καὶ σοί, 
᾿]ησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ 
τοῦ ὑψίστου; 

Ίσκε 8 

εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, 
ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς Γαλι- 
λαίας. 
27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ 
ἐπὶ τὴν γῆν 
[ὑπήντησεν 

ἀνήρ τις] 

ἐκ τῆς πόλεως 

” / ο 
ἔχων δαιμόνια 

καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο 
ἱμάτιον, 
καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν 
2 ο ω ῃ 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς µνήµασιν. 

[Οἱ ν 290 Ρε]ον] 

28 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν 

ο 

ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ 

καὶ φωνῇ µεγάλῃ 
εἶπεν 
Τι ἐμοὶ καὶ σοί, 
Ἰησοῦ υἱὲ [τοῦ θεοῦ] 
τοῦ ὑψίστου ; 

ΊΝΥΗ πρ: ΤΙ 8:27 ὑπήντησέν [τις] ἀνὴρ 

Μί 8:25 Γαδαρηνῶν ὉΙα ΔΑ Χ(Γαξ.)ΒΟ ἘΔ(Γαραδ.) Θ 5Υτ 5ἵη ῬεξδΏ θύο; Γερασηνῶν 10 να 5αἩ οἵο; Γεργεσηνῶν 
ΣΕ ΤΙΥΥΧ οορ αἱ ρ[οτ ΜΜ 5 
1:Δ6Θ 99. 5υτ 5ἱΏ σορ ος; 
ΟΤΠ. 

Γεργυστηνῶν 
ϐ αὐτόν φὶιαπ ΑΒΟΤΙΔ δοἵο; αὐτῷ ΝΓΥΥΘ αἱ ρ]εγ 

ΑΗ ΊΥΔ Αντ δἶπ οἱ ροθ5Ἡ αἱ ρἱ6Γ; Γεργεσηνῶν ΧΙ,Χ6Θ 989. 6οΡρ οἵο 
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τ1. Τερασηνῶν πμ ΝΒΏ 6 νο; Γαδαρηνῶν ΑΟΣ Ρε5Ώ αἱ ῬΙ6Γ; Τεργεσηνῶν 
9 εὐθὺς: ΒΥΥ 5 ἵυ ΥΤ 6ἶπ Ώθ65Ώ ΟΠι --- ἐκ τῶν μνημείων: 8ΥΤ 5ἱΏ 

Τ]ς 9:26 Γερασηνῶν πα ΒΤΌ Τὸ νς 5αἩ; Γαδαρηνῶν 
998 τοῦ θεο: ὉΞ 1.2 10 οἵο οπι 



667 ΤΗΕ ΑΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

ΜαΑππτ 8 

ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ 
βασανἰσαι ἡμᾶς; 

980 'Ἡν δὲ μακρὰν ἀπ) αὐτῶν 
9 [4 / [ο] 

ἀγέλη χοίρων πολλῶν 
βοσκοµένη. 
91 οἱ δὲ δαίμονες 
παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες 

) 5 / ε [αὴ 

Εὶ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, 
ἀπόστειλον ἡμᾶς 
εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 

92 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε. 
οἱ δὲ ἐξελθόντες 

ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους᾽ 
καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν 
πᾶσα ἢἡ ἀγέλη 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 
θάλασσαν, 

ΜαΑηκ 6 

ὁρκίζω σε τὸν θεὀν͵ 
µή µε βασανίσῃ». 

8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ 
Ἔξελθε 
τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον 
ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 

[οἱ ν 4 αρονο] 

ϱ καὶ ἐπηρώτα αὐτόν 

ϱ α. 5 
Τι ὄνομά σοι; 

Μ / ) [ο] 

καὶ λέγει αὐτῷ 
Δ ./ / [ 

Λεγιὼν ὄνομά μοι], 
ὅτι πολλοί ἐσμεν' 

10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ 
ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ 
ἔξω τῆς χώρας. 
11 Ἡν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει 
ἀγέλη χοίρων µεγάλη 
βοσκομένη᾿ 

12 καὶ 

παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες 

Πέμψον ἡμᾶς 
εἰς τοὺς χοίρους, 
ἵνα εἷς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 
19 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
καὶ ἐξελθόντα 
τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα 

εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, 
καὶ ὥρμησεν 
ἡ ἀγέλη 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἶς τὴν 
θάλασσαν, 

1σες 8 
με , 

δέοµαί σου, 
µή µε βασανἰσῃς' 

29 [παρήγγελλενὶ γὰρ 

τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ 
ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου 
πολλοῖς γὰρ χρόνοις 
συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἔδεσ- 
μεύετο 

ἁλύσεσιν καὶ πέδαις Φυλασ- 
σόμενος, 

μ 4 4. ] 

καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ 
ἠλ / [2 | [ο , 
ἠλαύνετο ᾿ἀπὸ' τοῦ δαιµονίου 
εἰς τὰς ἐρήμους. 
90 ἐπηρώτησεν δὲ 
ὁ Ἰησοῦς 
Τί σοὶ ὄνομά ἐστιν; 
ὁ δὲ εἶπεν 
Λεγιών, 
ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλα 
εἰς αὐτόν. 

91 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 

ν) Δ ”/ τν ω εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 
92 Ἡν δὲ ἐκεῖ 
ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν 
Ιβοσκομένη! ἐν τῷ ὄρει' 
καὶ 

/ εν) Δ 

παρεκάλεσαν αὐτὸν 

2” Δ 

αυτον 

ε/ 9 ; 2 Ωω 

ἵνα ἔπιτρέψῃ αὐτοῖς 
ασ .η, 9 αλά 

εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν 

καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
99 ἐξελθόντα δὲ 
τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώποι 

εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, 
καὶ ὥρμησεν 
ἡ ἀγέλη 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 
λίμνην 

ΓΗ πρ: ΜΙ 5:9 µοί ἐστιν ΤΙς 9:99 παρήγγειλεν | ὑπὸ 
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Μαπτ 8 

καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 
3ὸ Οἱ δὲ βόσκοντες 
ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες 
εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν 
πάντα καὶ τὰ τῶν δαιµονιζο- 
μένων. 

94 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις 
ἐξῆλθεν 

[ η ς / ω] 9 .ν 

εἰς ὑπάντησιν 'τῷ' Ἰησοῦ, 

ν] ΕΙ / 

καὶ ἰδόντες 

αὐτὸν παρεκάλεσαν 

ὅπως µεταβῇῃ 
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. (-{Γ 525) 

ΜαΑηκ 6 

ε / 

ὧς δισχἰλιοι, 
Ἱ ὁ / μ ο] / 

καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 
14 αἱ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς 
ἔφυγον καὶ 
3 / , Δ / 

ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν 

καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς' 

καὶ ἦλθον 
ἰδεῖν τἰ ἐστιν τὸ γεγονός. 
καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 
15 καὶ θεωροῦσιν 

τὸν δαιμονιζόμενον καθήµενον 

ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, 

τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, 

καὶ ἐφοβήθησαν. 
16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς 
οἱ ἰδόντες 
πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ 
καὶ περὶ τῶν χοίρων. 
17 καὶ ἤρξαντο 
παρακαλεῖν αὐτὸν 

ἀπελθεῖν 
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

18 Καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ 
εἰς τὸ πλοῖον 
παρεκάλει αὐτὸν 
ὁ δαιμονισθεὶς 

5/ ᾿ (ον να ἵνα μετ) αὐτοῦ ᾖ. 
19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, 
ἀλλὰ λέγει αὐτῷ 

δ67 

Ίσκε 8 

καὶ ἀπεπνίγη. 
94 ᾿]δόντες δὲ οἱ βόσκοντες 
τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ 
ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν 

καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 

36δ ἐξῆλθον δὲ 
ἰδεῖν τὸ γεγονὸς 
καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν, 
καὶ εὗραν 
καθήµενον τὸν ἄνθρωπον 
ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα 

1 λ / .ν ι] [ο 

παρὰ τοὺς πόδας [τοῦ] Ἰησοῦ, 
λ μ ΄ 

καὶ ἐφοβήθησαν. 
96 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς 
οἱ ἰδόντες 

οἳ 3 ; « / 

πῶς ἐσώθη ὁ δαιµονισθείς. 

37 καὶ 

ἠρώτησεν αὐτὸν 

ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώ- 
ρου τῶν Γερασηνῶν 
ξ - 
ἀπελθεῖν 

ἀπ᾽ αὐτῶν, 

ὅτι φόβῳ μµεγάλῳ συνείχοντο᾽ 
3 Ν λ 3 ἀ 

αὐτὸς δὲ ἐμβὰς 
εἰ) . ε ’ 

εἷς πλοῖον ὑπέστρεψεν. 
95 ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ 

) Ὁ 
ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει τὰ 

δαιμόνια 

εἶναι σὺν αὐτῷ' 
ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν 

λέγων 

ΝΗ τρ: Μί 8:94 τοῦ 

1]ς 85:97 ἠρώτησεν πὶιι ΝΔΑΒΟΒ, θοὔο; ἠρώτησαν ὮΤΙΥΝ νοτ5δς εἰς; ἐπαρεκάλεσαν 6Θ--- πλοῖον πΙιπ ΔΒΟΤΙἨ Χθ 
Θΐ6; τὸ πλοῖον ΑΔ αἱ ρἱο; 
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607 

Μλδηκ 6 

Ὕπαγε εἷς τὸν οἶκόν σου 
πρὸς τοὺς σούς, 
καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς 
ὅσα ὁ κὐριός σοι πεποίηκεν 
καὶ ἠλέησέν σε. 
20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο 
κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει 

ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς, 
καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 

ΤΗΗ σΑΙΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

Ώσκε 8 

39 Ὑπόστρεφε εἷς τὸν οἶκόν 
σου, 

: οι 
καὶ διηγοῦ 
ε/ ϱ) ! 1 

ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. 

καὶ ἀπῆλθεν 

καθ᾽ ὅλην τὴν πὀλιν κηρύσσων 
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦ. 

698. ΤΗΕ ΒΑΙΡΙΝα ΟΡ «ΑΙΗῦΣ ΡΑΌαάΗΤΕΗ ΑΝΡ ΟΤΗΕΗ ΑΟΤΡ 

990-:-] Ματτ 9:15-54 [-ὰσ0 

[οί Μαῦυι 9:1 (527)] 

Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος 

αὐτοῖς 

ἰδοὺ 
ἄρχων [[εῖς]| προσελθὼν] 

προσεκύνει 

αὐτῷ 

λέγων ὅτι 
Ἡ θυγάτηρ µου 

ΟΡ ΗΡΒΑΙΙνΝα 

Μλαηκ δ:2-49 

Καὶ διαπεράσαντος 
τοῦ Ἰησοῦ 
Ἡ ω. / / 9 Δ ’ 

ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν 
/ ., Ν ω, ) 

συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ 

αὐτόν, 

1 

ν παρὰ τὴν θάλασσαν. - καὶ 

22 ἹἸΚαὶ 
εἷς τῶν 
ὀνόματι 

ἔρχεται 
ἀρχισυναγώγων, 

᾿Ιάειρος, 

Δ 5) Δ » Ν / 

καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 
98 καὶ Ἱπαρακαλει 
πολλὰ 

ον 
αυτον 

λέγων ὅτι 
Τὸ θυγάτριὀν µου 

[Οἱ ν 42 Ρροε]ου] 

Ίσκε 8:40-56 

Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν 
τὸν ᾿]ησοῦν 

ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος, 

ἦσαν γὰρ πάντες προσδο- 
κῶντες αὐτόν. 

41 Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν 

ἀνὴρ 
ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ [οὗτος]! 
ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρ- 

Χχέν; 
καὶ πεσὼν 
παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ 
παρεκάλει αὐτὸν 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

49 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν 
αὐτῷ 
ὡς ἐτῶν δώδεκα 

ΙΥΗ τις: Μί 9:15 εἰσελθὼν ΜΜ] 5:25 παρεκάλει 1] 8:41 αὐτὸς 

Ί]ς 5:98 καὶ παρακαλεῖ ΨΙΌΙ ΔΑΟΤ, 98. θἵς; καὶ παρεκάλει ΕΙ 1ΝΥΔΘ αἱ ΡΙΘΓ; παρακαλῶν Ὁ ϐ ἹΙῦ 

104 



ΡΗΗΒΡ5 ΟΡ ΡΟΙΨΥΗΙΠ αβοῦτ ΤΗΙΗ ΘΕΑ ΟΡ σΑΙΠΙΙΓΜΗ 5608 

Μαπττ 9 

ἄρτι ἐτελεύτησεν' 
ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες 
τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, 
καὶ ζήσεται. 
19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 

Γἠκολούθειὶ αὐτῷ 
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτου. 

290 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ 
αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη 

προσελθοῦσα ὄπισθεν 
ἥψατο τοῦ κρασπέδου 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" 
21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ 
.) µ᾿ / ε/{ ον τὸ / Ἐὰν µόνον ἄψωμαι τοῦ ἑἱματίου 
αὐτοῦ σωθήσομαι. 

92 ὁ δὲ Ἰησοῦς 

στραφεὶς 

ΊΝΗ πρ: Μί{ 9:19 ἠκολούθησεν 

Μληκ 6 

ἐσχάτως ἔχει, 
ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς 
τὰς χεῖρας αὐτῇ 
“ αν ] / 

ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. 

24 καὶ ἀπῆλθεν μετ) 
Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ 
.”/ / 

ὄχλος πολύς, 
καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 
20 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 
αἵματος δώδεκα ἔτη 
26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ 
πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανή- 
σασα τὰ παρ) Ιαὐτῆς! πάντα 
καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ 

ο) Ε) Δ ω 9 [ο] 
μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 

27 ἀκούὐσασά τὰ περὶ τοῦ 
Ἰησοῦ, 
ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν 
ἥψατο 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" 
25 ἔλεγεν γὰρ ὅτι 
᾿Εὰν ἄψωμαι κἂν τῶν ἱματίων 
αὐτοῦ σωθήσομαι. 
29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ 
τοῦ αἵματος αὐτῆς, 
καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι 
ἴαται ἀπὸ τῆς µάστιγος. 

90 καὶ εὐθὺς ὁ ᾿]ησοῦς 
ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ 
τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελ- 
θοῦσαν 
ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ 
ἔλεγεν 
Τίς µου ἥψατο τῶν ἱματίων ; 

αγ ε) ω ε ὴ 

51 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ 

Μ]ς 5:26 ἑαυτῆς 

Ίσκεη 8 

καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν. 

Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν 

οἱ ὄχλοι 
συνέπνιγον αὐτόν. 
45 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 
αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, 

ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ] οὐδενὸς 
θεραπευθῆναι, 

44 προσελθοῦσα ὄπισθεν 

ἥψατο τοῦ Κκρασπέδου 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, 

καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις 
τοῦ αἵματος αὐτῆς. 

[σὲεν 46 Ρρε]οπ] 

45 καὶ εἶπεν ὁ ᾿]ησοῦς 
Τίς ὁ ἀψάμενός µου; 
ἀρνουμένων δὲ πάντων 

εἶπεν ὁ Πέτρος 

Τ]ς 9:45 ἥτι ΒΓ ατπα 5ΥΤ βἶπ 5α;. ἄοσο Ρε αάά ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον 45 Πέτρος ππἹυἩ 
ῬΠπ εντ δἵη οἱΓ βας;: ΔΑΟΡΤΙΒΥΥΘ οἵο αάά καὶ οἱ σὺν αὐτῷ: Β)ΧΔ αἱ ρ]ογ αάά καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ 
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ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 
ο ο Ἱ'  -ὔ-Ῥθθθ------- 

καὶ ἰδὼν αὐτὴν 

εἶπεν 
Θάρσει, θύγατερ' 
ἡ πἰστις σου σἐσωκέν σε. 

ὴ 9 / ε Δ 

καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

Μληκ ὃ 

ἙῬλέπεις τὸν ὄχλον 

συνθλἰβοντά σε, 
καὶ λέγεις Τίς µου ἥψατο; 
82 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν 
τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 

[Οἱ ν 90 αΏογε] 

95 ἡ δὲ γυνὴ 

Φοβηθεισα καὶ τρέµουσα, 
εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, 
ᾖλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ 
καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν 
ἀλήθειαν. 

94 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ 

Θυγάτηρ, 
ἡ πίστις σου σἐσωκέν σε’ 
ὕπαγε εἶς εἰρήνην, 
καὶ ἴσθι ὑγιὴς 
ἀπὸ τῆς μάστιγὀς σου. 
36 "τι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἔρχονται 
ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου 
λέγοντες ὅτι 
Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν' 
τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκα- 
λον ; 
96 ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας 
τὸν λόγον λαλούμενον 
λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ 
Μὴ φοβοῦ, µόνον πἰστευε. 

37 καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα 
μετ) αὐτοῦ συνακολουθῆσαι 
εἰ μὴ τὸν Πέτρον 
καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην 

1ΚΕ 8 

Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχου 
σίν σε 
καὶ ἀποθλίβουσιν. 

46 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
"Ἠψατό μού τις, 
ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν 
ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. 
47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ 
ὅτι οὐκ ἔλαθεν 
τρέµουσα 

ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτά 
δὺ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοί 
ἀπήγγειλεν 
ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ 
καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 
45 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ 

θυγάτηρ, 
ἡ πίστις σου σἐσωκέν σε’ 
πορεύου εἰς εἰρήνην. 

49 "Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἔρχεταί τις 
παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου 
λέγων ὅτι 
Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου, 
µηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκα- 
λον. 

50 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἀκούσας 

ἀπεκρίθη αὐτῷ 
Μὴ φοβοῦ, µόνον πἰστευσον, 

καὶ σωθήσεται. 
51 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 
οὖκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ 

σὺν αὐτῷ 
η Ν , 

εἰ μὴ Πέτρον 
καὶ Ἰωάνην καὶ ᾿Ἰάκωβον 

Τις 8:45 ἀποθλίβουσιν πὶι ΔΒΤΙΘ 4 παῖη 5αἩ οορ ος; ΑΟ(τί) Ὀίτίς µου ἥψατο) ΕΝ Χ αἱ ρἱθ; αἆα καὶ 
λέχεις΄ τίς ὁ ἂψ ἀμενός µου 
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ΜαΑπττ 9 

2ὐ Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿]ησοῦς εἰς 
τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος 
καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν 
ὄχλον θορυβούμενον 
24 ἔλεγεν 
᾿Αναχωρεῖτε, 

οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον 
ἀλλὰ καθεύδει" 
καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 

95 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, 

εἰσελθὼν 

ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, 

Δ 3 ’ ν] / 

καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 

Μληκ 6 

τὸν ἀδελφὸν Ιακώβου. 
[σέ ν 40 ρο]οπ] 

98 καὶ ἔρχονται εἷς 
τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, 
καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ Κλαίον- 
τας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, 
89 καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς 
Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; 
τὸ παιδίον οὐκ ἀπεθανεν 
ἀλλὰ καθεύδει. 
40 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 

αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας 
παραλαμβάνει 
τὸν πατέρα τοῦ παιδίου 
καὶ τὴν μητέρα 
καὶ τοὺς μετ) αὐτοῦ, 
καὶ εἰσπορεύεται 
ὕπου ἦν τὸ παιδἰον 41 καὶ 
κρατἠσαςτῆς χειρὸςτοῦπαιδίου 
λέγει αὐτῇ Ἔαλειθά κούμ, 
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόµενον 
Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 

42 καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ Κορά- 
σιον 
καὶ περιεπάτει, 
ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. 

[0Ο ν 45 Ῥο]οτ] 

καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς 
ἐκστάσει µεγάλῃ. 
49 καὶ διεστείλατο 
πολλὰ 
ἵνα μηδεὶς Ὑγνοῖ τοῦτο, 
καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φα- 
γεῖν. 

αὐτοῖς 

Ίσκε 8 

καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς 
καὶ τὴν µητέρα. 

52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπ- 
τοντο αὐτήν. 

ὁ δὲ εἶπεν 
Μὴ κλαίετε, 
οὐ γὰρ ἀπέθανεν 
ἀλλὰ καθεύδει. 

59 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, 
εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 
54 αὐτὸς δὲ 

[οί ν 510 αΏογε] 

κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς 
ἐφώνησεν λέγων 

Ἡ παῖς, ἔγειρε. 

55 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα 
αὐτῆς, 
καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, 

[ΟΙ ν 45 αΏοτο] 

καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι 
φΦαγεῖν. 
56 καὶ ἐξέστησαν 
οἱ γονεῖς αὐτῆς: 
ς 

ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς 

μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 
[0Οξ ν ὅδ αΏογε] 

ΤΙ 8:52 οὗ γὰρ πὶ(ι ΔΒΟΡΤ;/ΧΊΥΘ οὐς; οὐκ ΑΕ αἱ ρ]ογ 54 αὐτὸς δὲ πα ΔΒΤΏΌΤ;Σ οἵο; Ἰ παπῖηπ α 
ἐκβαλὼν ἔξω πάντας (Ἠ πάντας ἔξω) καὶ: Θ ἐκβ. π. ἔξω --- ἔγειρε πια ΔΒΟΏθΘ 1. 88. θὔο; ἐγείρυ ΑΕ ΤΥ αἱ Ῥ]ει 
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568 ΤΗΕ ΑΙΙΠΙΙΕΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 
... ή 1ή1ή141ήἨψ1ϐ 00 ϐ«ὅὃοὃοςῦ0ύ«“«“ὪἨ(ῬἛθθθθθθθ-------

------ 

Μαπτ 9 Μαηκ 6 

96 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη Γαὕτη] 
εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 

ο7 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν ιοί Ματ]ς 10:46--52 απᾶ ΡραΓ8]- 
ο Ὦ ο 6ἱ5 (5141)] 

τῷ ᾿]ησοῦ 
ἠκολούθησαν Τ δύο τυφλοὶ [Οἱ αἰδο Ματίς 5:22:26 (555)] 

κράζοντες καὶ λέγοντες 
Ἐλέησον ἡμᾶς, [υἱὲ] Δαυείδ. 
98 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 

προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, 

καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς 
Πιστεύετε ὅτι [δύναμαι τοῦτο 

ποιῆσαι ; 
λέγουσιν αὐτῷ Ναί, κύριε. 
99 τὀτε ἤἥψατο τῶν ὀφθαλ- 
μῶν αὐτῶν λέγων 
Κατὰ τὴν πἰστιν ὑμῶν γενη- 

θήτω ὑμῖν. 

80 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν 

οἱ ὀφθαλμοί. 
Καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ 
᾿ησοῦς λέγων “Ορᾶτε μηδεὶς 

γινωσκέτω᾽ 

81 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήµι- 

σαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ Υῇ ἐκείνῃ. 
30 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων [οϊ Ματς 9:190-322 απά ραγα]- 

ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ Γιο ο 

1 

Πσκε 11:14, 15] 

Καὶ ἦν ἐκβάλλων 

κωφὸν δαιμονιζόμενον᾿ δαιµόνιον κωφόν' 

385 καὶ ἐγένετο δὲ 

ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου τοῦ δαιµονίου ἐξελθόντος 

ἐλάλησεν ὁ κωφός. ἐλάλησεν ὁ κωφός. 

καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι' 

λέγοντες 
Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ 
Ἱσραήλ. 

[84 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον 15 τινὲς δὲ αὐτῶν εἶπαν 

Ἐν Ἐν Βεεζεβοὺλ 

τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµογχίων 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.] ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια" (9106) 

(4-70) ἴοι Μαῦί 12:23-54 (450)] 

ΙΝΗ πιρ: Μί 9:26 αὐτῆς 27 αὐτῷ | υἱὸς 28 τοῦτο δύναμαι 
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ΡΗΗΡ5 ΟΡ ΡΟΨΥΗΕΗΠΡ ΑΡΟΟΤ' ΤΗΕ 5δΗΑ ΟΙ ἄΑΙΗΠΙΒΗΕ δ69 

69. ΤΗΕ, ΠΕ ΟΗΟΤΙΟΝ ΑΤ ΝΑΖΑΒΕΤΗ (ΜΑττ-ΜΑπκ) 

θ5-/-] ΜαΑπττ 19:54-55 [- στ 

καὶ ἐλθὼν 
.) μ / 9 [ο 

εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς 
ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, 

ε/ 9 { 9 ν] 

ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς 

καὶ λέγειν 
ΠἨόθεν τούτῳ 
ἡ σοφία αὕτη 

καὶ αἱ δυνάµεις ; 

Μαακ 6:1-θα 

Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, 
καὶ ἔρχεται 
εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, 
καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ 
μµαθηταὶ αὐτοῦ. 

2 Καὶ γενοµένου σαββάτου 
ἤρξατο διδάσκειν 
ἐν τῇ συναγωγῇ' 

καὶ οἳ πο;.λοὶ ἀκούοντες 

ἐξεπλήσσοντο 

λέγοντες 
Πόθεν τούτῳ ταῦτα, 

ἃ [ή ε / ε ο) 

καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα 
τούτῳ, 

λ ε / [ο Λ 

καὶ αἱ δυνάµεις τοιαῦται διὰ 
τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόµεναι ; 

Π/σκε 4: 16-24] 

Καὶ ἦλθεν 

εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν ἵτεθραμμένος], 

καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 

εἰς τὴν συναγωγήν, 

καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 

17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ 

προφήτου ᾿Ἡσαίου, καὶ ἀνοίξας τὸ 

βιβλίον εὗρεν [τὸν] τόπον οὗ ἦν 

γεγραμμένον 

18 '"ΤΠνεῦμα Ῥυρίου ἔπ᾽ ἐμε, 

οὗ εἴἵνεκεν Ἐχρισέν µε εὐαγγελί- 

σασθαι πτωχοῖς, 

ἀπέσταλκέν μεκηρύξαι αἰχμαλώτοις 

ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 

ἀποστεῖλαι τεθραυσµένους ἐν ἀφέ- 

σει, 

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκ- 

τόν.” 

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς 

τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν καὶ πάντων 

οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν 

2ἱ ἤρξατο δὲ 

Σήμερον 

ο) [4 ν . 

ἀτενίζοντες αὐτῷ. 

λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 
, ᾳ ν. ε/ ὴ) . 

πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς 

ὠσὶν ὑμῶν. 

22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ 

καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις 

τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις 

ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 

καὶ ἔλεγον 
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669 ΤΗΕ ΕΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

Μαπτ 19 Ματπκ ϐ Πσκε 4] 

55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ οὐχ οὗτός ἔστιν Οὐχὶ 
ὁ τοῦ τέκτονος υἱός ; ὁ τέκτων, υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος ; 

οὐχ ἡ µήτηρ αὐτοῦ λέγεται | ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας 
Μ αριὰμ 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφὸς 
Ἰάκωβος καὶ ᾿]ωσὴφ Ἰακώβου καὶ ᾿]ωσῆτος 
καὶ Σίμων καὶ ᾿]ούδας ; καὶ ᾿Ιούδα καὶ Ῥίμωνος; 
56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ | καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 
πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν ; ὧδε πρὸς ἡμᾶς; 
πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα» ([ΙΟῖ ν 2 αρογε] 
57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐ-] καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
τῷ. 

20 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Πάντως 

ἐρεῖτέ µοι τὴν παραβολὴν ταύτην 

Ἰατρε, θεράπευσον σεαυτὀν ὕσα 

ἠκούσαμεν γενόµενα εἰς τὴν ἆἜα- 

φαρναοὺμ Ἠποίησον καὶ ὧδε ἐν 

τῇ πατρίδι σου. 

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς | 24 εἶπεν δε ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι ὅτι 

Οὐκ ἐστιν προφήτης ἄτιμος | Οὖὐκ ἐστιν προφήτης ἄτιμος | οὐδεὶ προφήτης δεκτός ἔστιν 
εἰ μὴ ἐν τῇ Τ πατρἰδι εἰ μὴ ἐν τῇ πατρἰδι αὐτοῦ | ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. (821) 

καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ 
καὶ ἐν τῇ οἰπίᾳ αὐτοῦ. καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
68 Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ ὅ Καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι 
δυνάµεις πολλὰς οὐδεμίαν δύναμιν, 

εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἔπι- 
θεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν᾿ 
ϐ καὶ [ἐθαύμασεν]ὶ 

διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

(α- τω. 

ΝΥΗ τησ: Μύ 19:57 ἰδίᾳ ΜΜ] 6:6 ἐθαύμαζεν 

Μ40 19:55 Ἰωσὴφ ψτα ΕΟ09 88. 5ντ οἵηπ οἳγ οὐς; ᾿Ἰωσῆς ΤΥΔ ῬθξδῃΏ οὔς; Ἰωάννης Ο.Χ οἵςο 57 πατρἰδι 
πια ΕΩΓθ 88 οὔο; ἰδίᾳ πατ. ΔΙ 6ἵο; πατ. αὐτοῦ ΤΝ ΧΔ οἵο; ἰδ.πατ. αὐτ. ο ΜΙς 6:59 ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς: ὁ τοῦ 
τέκτονος υἱὸς καὶ τηῖτ 10 οὗς --- Ἰωσῆτος πὶθὰ ΒὈΤΔθ οὔο; Ἰωσῆ ΑΟΥΝΥ ροξΗ αἱ ρ]6υ; ᾿Ἰωσὴφ ἃ Ἱῦ νςδ ες 
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ΡΙΣΡΟΟῦΌΠΟΡΗΕ Το ΤΗΕ ΤΙΗΙΥΗΕΗ ΟΝ ΡΠΜΗΑςΟΗΙΝα ΤΗΕ ἄαΟδΡΗΕΙ, 70 

ΟΗΑΡΤΕΕ Χ. ΤΗΕ ΡΙΞΡΟΟὉΕΒΡΕ ΤΟ ΤΗΕ ΤΙΨΕΙΝΕΒ ΟΝ ΡΕΒΑΟΗΙΝα ΤΗΕ 

60ΟΒΘΡΕΙ,, δ3τ0-Τ6 

το. ΤΗΕ ΘΕΝΡΙΝα ΕΟΒΤΗ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΤΙΗΡ 

φ68-:-] ΜαΑπτ 9:950--10:4 

α]αὶ περιῆγεν ὁ ᾿]ησοῦς 

τὰς πόλεις πάσας 
καὶ τὰς κώμας, 
διδάσκων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 
καὶ πᾶσαν µαλακίαν. 

96 ὃ ]δὼν δὲ τοὺς ὄχλους 
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι 
ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι 
1ἑὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα 

37 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ 

Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, 
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι' 

Μι 4:29 

α Καὶ περιῆγεν 
ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, 
διδάσκων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 
καὶ πᾶσαν µαλακίαν ' 
ἐν τῷ λαῷ. (5259) 

Μι 14:14 
ὃ Καἱ ἐξελθὼν εἶδεν 
πολὺν ὄχλον, 
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἔπ᾽ αὐτοῖς 
καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους 

αὐτῶν. (5τ8) 

Μαπκ 6:00, 7 Ίσκε 9:11 

αΚαὶ περιῆγεν 

ἡ / /΄ 

τὰς κώμας κύκλῳ 
διδάσκων. 

Μληκ ϐ: 94] 

ὑχκαὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, 
ν ῃ ως) Ε] 1 η 

καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοὺς ὅτι 

ἦσαν 
(ές ε ρ Πέέὧς πρόβατα μὴ ἔχοντα 

ποιμένα, 

Πισκε 10:2] 

καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς 

πολλά. (518) ὍὉ μὲν θερισμὸς πολύς, 

οἳ δὲ ἐργάται ὀλίγοι' 

Μις 1:99 Τῆς 4:44 

4 καὶ ἦλθεν α Καὶ ἦν 

κηρύσσων κηρύσσων 
εἷς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς τὰς συναγωγὰς 
ες ὅλην τὴν Γαλιλαίαν τῆς Ἰουδαίας. (925) 

καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. (325) 

Ντ 27:17; Ἐτεις 94:15 

Μί 9:95 µαλακίαν πὶ(α ΒΟΊΥΥ 5ντ 5ἶπ ϱοΡ ος; Χ1,ΧΘ οίο αἆᾶ ἐν τῷ λαῷ 
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δ70 ΤΗΕ ἄΑΙΗΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΦΤΗΥ 
ος  ῶήῆή “θήΠσψσ0ο0τ“ἃ ἤἤῬὭῬὭῬῬθθθ----------------

------- 

Μαππ 9 ΜΑηκ ϐ Πισκε 10] 

88 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ 

θερισμοῦ θερισμοῦ 

ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ 

εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. (5100) 

Μαπτ 10 Ίσκε 9 

1 Καὶ προσκαλεσάµενος 7 ἹΚαὶ προσκαλεῖται Συνκαλεσάµενος δὲ 

τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ | τοὺς δώδεκα, τοὺς δώδεκα 

καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλ- 

λειν δύο δύο, 

ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἔδωκεν [αὐτοῖς δύναμιν] καὶ 

ἐξουσίαν ἐξουσίαν ἐξουσίαν 

πνευμάτων ἀκαθάρτω τῶν πνευμάτωντῶν ἀκαθάρτων, | ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια 

ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ 

καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ νόσους θεραπεύειν, 

καὶ πᾶσαν µαλακίαν. 
9 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων 

τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα" 
[Μλδηκ οὁ: 16-19α] Πισκε 6: 14-16] 

πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος (καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι) Ῥίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν 

Πέτρος ΙΠέτρον, Πέτρον 

καὶ ᾿Αγδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ [οἳν 18 Ρε]οπ] καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Λεβεδαίου | 1{ καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου | καὶ ᾿Ιάκωβον 

καὶ Ἰωάνης ὁ ἀδελφὸς καὶ ᾿Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν καὶ Ἰωάνην 

αὐτοῦ, τοῦ Ιακώβου 

(καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς [ὄνομαὶ 

Βοανηργές, ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς), 

[Οἱ ν 2 αρονε] 15 καὶ ᾿Ανδρέαν [Οἱ ν 14 αΡρογε] 

ϱ Φιλίππος καὶ Βαρθολομαῖος, | καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον | 15 καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον 

Θωμᾶς καὶ Μ αθθαῖος καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν 

ὁ τελώνης, 

Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφ αίου καὶ ᾽᾿Ἰάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου [καὶ] Ἰάκωβον ᾿Αλφαίου 

καὶ ΟΘαδδαῖος, καὶ Θαδδαῖον 

4 Σίμων ὁ Ἰαναναῖος καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον 

Ἰηλωτὴν 

16. καὶ ᾿Ἰούδαν ᾿Ἰακώβου 

καὶ Ἰούδας ὁ ἸἹσκαριώτης 19 καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, καὶ Ἰούδαν ᾿Ισκαριὼθ 

ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. (864) ὃς ἐγένετο προδότης, (554) 

ο. ὕ-ὕὅὕἨ/ὐ/ἨΓήῬς ςςὔθθθθθθθθ-------------------
- 

ΜΗ της: Τικ 9:1 δύναμιν αὐτοῖς 
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ΡΙΡ6ΟΟΟΠΡΗ Το ΤΗΝ ΤΤΙΕΙΝΥΗΕΗ ΟΝ ΡΠΕΒΑςΗΙΝα ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ, δτ1 

τι. ΙΝΡΤΗΕὉΟΤΙΟΝΡ ΡΟΗ ΤΗΕ ΙΟΌΒΝΕΥ 

ΜαΑπτ 10:5-15 Μληκ 6:5-11 Ίισκε 9:2-5 

Πούτους τοὺς δώδεκα [οί Ματίς 6:7 απᾶ ῥρατα]]οις 

ἀπέστειλεν ὁ ᾿]ησοῦς (570)] καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς 
παραγγείλας αὐτοῖς λέγων 
Ες ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, 

καὶ εἰς πόλιν Φαμαρειτῶν 

μὴ εἰσέλθητε ϐ πορεύεσθε δὲ 
μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα 
τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 

Πισκε 10:5-12] 

7 πορευόµενοι δὲ [οι Ματς 6:12 (76)] ὑπάγετε" 
κηρύσσετε κηρύσσειν 

λέγοντες ὅτι 

ὪΗγγικεν ἡ βασιλεία [Οι Ματς 1:16 απά ρατα]]οῖς| τὴν βασιλείαν [ΟΙ νν 9, 11 

τῶν οὐρανῶν. (520)] τοῦ θεοῦ ΡοΙοπγ] 

8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, [σε Ματίς 6:15 (476)] καὶ ἰᾶσθαι, [σεν 9 Ῥοἱοντ] 

νεκροὺς ἐγείρετε, 
λεπροὺς καθαρἰζετε, 
δαιμόνια ἐκβάλλετε' 
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 

[ΟΙ Ματσῦ 10:16 (572)] ἰδοὺ ἀποστέλλω 

ὑμᾶς ὡς ἄρνας 

ἐν µέσῳ λύκων. 

καὶ παρήγγειλεν ὃ καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς πρὸς αὐτούς 

ϱ Μὴ κτήσησθε ἵνα μηδὲν αἴρωσιν ἸΜηδὲν αἴρετε 4 μὴ βαστάζετε 
βαλλάντιον, 

εἰς ὁδὸν εἰς τὴν ὁδόν, 
[Οἱ ν 10 Ροἱοπ] εἰ μὴ ῥάβδον µόνον, µήτε ῥάβδον 

μὴ ἄρτον, 
μὴ πήρα», µήτε πήραν μὴ πήραν, 

µήτε ἄρτον 

χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον µήτε ἀργύ- 
ριον, 

μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζΓώνας | μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 
ὑμῶν, 
10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν 
μηδὲ δύο µήτε δύο 
χιτῶνας χιτῶνας ἔχειν. 

Τις 9:92 ἰᾶσθαι ψΙτα Β Εντ ἷη ους; ΔΣΑΓΤ; οἴο αᾶά τοὺς ἀσθενεῖς.: ΟΝΝ Χθ α] ρΙ6ΥΓ αᾶᾶ τοὺς ἀσθενοῦντας 
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δι ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΦΤΗΕΥ 

Μαπτ 10 

μηδὲ ὑποδήματα 

μηδὲ ῥάβδον 

ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 
τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 

11 εἷς ἣν δ) ἂν 
πόλιν ἢ κώμην 
εἰσέλθητε, 

τν / 

ἐξετάσατε 
/ » 5 ω 3 / 9 - 

τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν 
κἀκεῖ µείνατε 
ἕως ἂν ἐξέλθητε. 

12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰ τὴν 
οἰκίαν 
3 { 2 / 

ἀσπάσασθε αὐτήν' 

19 καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, 
ἐλθάτω 

ἡ εἰρήνη ὑμῶν 
[ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 

ΙΟ ν 10 αρονο] 

[Οἵ ν 11 απά ρατα]]οις αΏονε] 

ΓΗ τις: Μί 10:18 πρὸς 

ΜαΑηκ 6 

ϱ ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδά- 
λια, 
καὶ ᾽μὴ ἐνδύσασθαιὶ δύο 
χιτῶνας. 

[Οοἵ ν 5 αρονε] 

10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ὝὍπου ἐὰν 

η) [ῥ ΓΕ ο μςβ. 

εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, 

ἐκεῖ µένετε 
ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 

Μι 6:9 Μὴ ἐνδύσησθε 

Ίσκε 9 πσκε 10] 

μὴ ὑποδήματα, 

[σεν σρε]οπ] 

καὶ µηδένα 

κατὰ τὴν ὁδὸν 

ἀσπάσησθε. 

4 καὶ εἰς ἣν ἂν ὅ εἰς ἣν δ) ἂν 

οἰκίαν εἰσέλ- εἰσέλθητε οἰκίαν 

θητε, 
πρῶτον λέγετε 

ἐκεῖ µένετε [οεν 7 ΡοΙοψ] 
καὶ ἐκεῖθεν 
ἐξέρχεσθε. 

Πισκε 10] 

Εἱρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 
6 η ον [ο πν ον] ελ 9 μι 

καὶ ἐὰν |ἐκεῖ ᾖ' υἱὸς εἰρήνης, 

ἐπαναπαήσεται 
ας) ων ε ος ο οῖς-ξ, 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν 

εἰ δὲ µήγε, 

ο) .. 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 
Ε) ε] ο) κ οὰ » ” , 

7. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε, 

ἔσθοντες καὶ πίνοντες 

τὰ παρ) αὐτῶν, 
” Δ μ. 3 / 

ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 

τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 
ᾳ ” 3 3 ιά 

μὴ µεταβαίνετε ἐξ οἰκίας 

εἰς οἰκίαν. 
Ν η «ἲ Ευ] ΄ . , ὃ καὶ εἰς ἣν ἂν πὀλιν εἰσέρχησθε 

καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
Γ ΄ Ν. ’ « [ο 

ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑμῖν, 

Μο 10:19 ἐφ᾽ πῖη ΧΕΒ ΥΥ εἴο: πρὸς 0ΟΏ1,Σ9 αἱ ρ]ετ 

114 



ΡΙΡΟΟΟΠΡΗ Το ΤΗ ΤΙΨΥΗΒΙΥΗΕΗ ΟΝ ΡΠΡΑΟςΗΙΝα ΤΗΕ ἄΟΡΡΗΕΙ, δτ1 

Μαπτ 10 

ΙΟ ν 8 ἂρονε] 

(Οἱ ν 7 απά Ῥρατα]]θις αΏονο, 
ρ. 119] 

14 καὶ ὃς ἂν 

μὴ δέξηται 
ὑμᾶς 
μηδὲ ἀκούσῃ 
τοὺς λόγους ὑμῶν, 
ἐξερχόμενοι 
ἔξω τῆς οἰκίας 
ἢ τῆς πόλεως 
ἐκείνης 

ἐκτινάξατε 
τὸν κονιορτὸν 

τ τῶν ποδῶν 

ὑμῶν. 

[οἱ Μαΐυυ 10:18 απᾶά ρατα]]θις 
 (δ72)] 

[οι ην 7 απᾶ ρατα]]οὶ5 αρογο, 
Ρρ. 119 

Μληκ 6 

Δ Ευ] 
11 καὶ ὃς ἂν 
τόπος 
μὴ δέξηται 
ὑμᾶς 
μηδὲ ἀκούσωσιν 
ὑμῶν, 
ἐκπορευόμενοι 
ἐκεῖθεν 

᾿ / 

ἐκτινάξατε 
τὸν χοῦν 

τὸν ὑποκάτω 

τῶν ποδῶν 

ὑμῶν 

εἰς μαρτύριον 
αὐτοῖς. 

Πισκε 10] 

Ὁ καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ 

ἀσθενεῖς, 

καὶ λέγετε αὐτοῖς 

ὪἍἨγχικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 

τοῦ θεοῦ. [οέν 11] 

Ίσκε 9 

ὃ καὶ ὕσοι ἂν 

) ’ 

μὴ δέχωνται 

ὑμᾶς, 

μ / 

ἐξερχόμενοι 

αλ μ] ον 4 

ἀπὸ τῆς πὀ- 
λεως ἐκείνης 

τὸν κονιορτὸν 

3 Ν 

ἀπὸ 

τῶν ποδῶν 

ὑμῶν 
ἀποτινάσσετε 
εἰς μαρτύριον 
ἐπ᾽ αὐτούς. 

Πισκε 10] 

10 εἰς ἣν δ) ἂν 

πόλιν εἰσέλθητε 

καὶ μὴ δέχωνται 

ὑμᾶς, 

ἐξελθόντες 

εἰς τὰς πλατείας 

αὐτῆς 
” 

ειπατε 

11 Ἐαὶ τὸν κο- 

νιορτὸν 

τὸν κολληθέντα 

ἡμῖν ἐκ τῆς 
. « αλ 

πόλεως ὑμῶν 

εἷς τοὺς πόδας 

ἀπομασσόμεθα 

ὑμῖν: 

πλὴν τοῦτο 

γινώσκετε 

ὅτι ἤγγικεν 

ἡ βασιλεία τοῦ 

θεοῦ. 

[6ὲν 9 αΏονε] 

ἩΝἩΗ πιρ: Μίύ 10:14 ἐκ 

Μύ 10:14 τῶν ποδῶν ὙΌ Ῥιος 8] Ῥ]6ύ; ἐκτ.π. ΝΟ 38. ἵῦ νΕ Ρθ5Ἡ ενος 
Ἱς 9:5 ἀποτινάσσετε πΙιμ ΑΒ ὃ τη; 
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1 ΤΗΕ «ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

Ματτ 10 

15 αἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀνεκτότερον ἔσται 
Υῇ Σοδόµων καὶ Γομόρρων 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 

ο) ο] / 2 [ή ἢ τῇ πόὀλει ἐκείνῃ. 

τὸ. 

Μαπττ 10:16-25 

Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς 
ὡς πρόβατα ἐν µέσῳ λύκων 
γίνεσθε οὖν ὀρόνιμοι ὡς |οἱ 
ὄφειςὶ 
καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραἰ. 

17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν 
ἀνθρώπωγ' 

ὑπαραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς 
εἰς συνέδρια, 
καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
µαστιγώσουσιν ὑμᾶς' 
18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ 

βασιλεῖς ἀχθήσεσθε 
ἔνεκεν ἐμοῦ 
οεὶς μαρτύριον αὐτοῖς 
καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 

Πισκε 10] 

12 ἄλέγω ὑμῖν 

ὅτι Σοδόµοις 

ἐν τῇ ἡμερᾳ ἐκείνῃ 

ἀνεκτότερον ἔσται 

ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. (101) 

ΡΕΗΡΕΟὉῦΤΙΟΝ ΡΠΕΡΙΟΤΕΟ 

ΠΙλδηκ 19:9] 

βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς' 

ὑπαραδώσουσιν ὑμᾶς 

εἲς συνέδρια 

καὶ εἰς συναγωγὰς 

δαρήσεσθε 

καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων 

σταθήσεσθε 

ἕνεκεν ἐμοῦ 

(9161) δείς μαρτύριον αὐτοῖς. 

Πκε 10:89] 

ὑπάγετε' ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς 

ὡς ἄρνας ἐν µἔσῳ λύκων. (8101) 

Ππκε 21:12-19] 

πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν 
17 .ν . 
ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ 

, 

διώξουσι, 

παραδιδόντες 

εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, 

ϱ ο 
ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ 

ἡγεμόνας 

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός µου" 
ο Ξ 

19 “ἀποβήσεταιὑμῖν εἰς μαρτύριον 

ο.  ὕὔἶήθυὔυὔθὔὧὤίύίύίύθθθθ--
---- 

Μι 11:24 
α πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
γῃ Ῥοδόμων 
ἀνεκτότερον ἔσται 

ἓν ἡμέρᾳ κρίσεως 

(342) 
Μι 24:9α 

ὃ τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς 
εἷς θλίψιν 

(5161) καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, 

Ἀ 
ἢ σοἰ. 

οΟΙ ΜΙ θ6:110 (871) οἳ ΤήΚ9: δῦ (571) 

ΜΗ πιςσ: Μί 10:16 ὁ ὄφις 

ΜΠό 10:16 ἐν µέσῳ: Ἑ εἰς μέσον 

116 



ΡΙΡΟΟΟΠΡΗ Το της ΤΙΥΠΜΙΥΠ ΟΝ ΡΙΕΠΑόΜΗΙΝα ΤΗΝ ἄσΟΡΡΗΙ, δτο 

Ματτ 10 

19 ἀὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, 

μὴ µεριµνήσητε 
πῶς ἢ τί λαλήσητε’ 
δοθήσεται γὰρ ὑμῖν 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
τί λαλήσητε' 

20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ 
οἱ λαλοῦντες 
» Ν) μα [ων [ο 4 

ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 
Φ1 ὁπαραδώσει δὲ 

ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον 
καὶ πατὴρ τέκνον, 

καὶ '"Ιἐπαναστήσονται! τέκνα 
ἐπὶ γονεῖς) | 
καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 
22 καὶ ἔσεσθε μισούµμενοι ὑπὸ 
πάντων 
διὰ τὸ ὄνομά µου᾽ 

Μληκ 19:11-19| 
πο : . 
καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶςπαραδιδόντεν, 

μὴ προμεριμνᾶτε 

τί λαλήσητε, 

ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

τοῦτο λαλεῖτε, 

) / ει α ο 

οὐ γάρ ἔστε ὑμεῖς 

οἱ λαλοῦντες 
ο δν . α 
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

12 ὂ ἃ ῃ 
καὶ παραδώσει 

ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἶς θάνατον 

καὶ πατὴρ τέκνον, 

[α4 
καὶ ΄ ἐπαναστήσονται τέκνα 

ω. 22 
γονεῖς 

Να α , - 

καὶ θανατώσουσιν αὐτούς 

19 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

πάντων 

διὰ τὸ ὄνομά µου. 

σ- 

Πισκηπ 21] 

Ι4 “θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν 

μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι, 

[5 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν 

στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται 
[ ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν [ἅπαντες] 

« [ο « [ο 

οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 

[Οἱ Τ 119 12:12α Ὠοθἱοπ] 

16 ὑπαραδοθήσεσθε δὲ 

ὑπὸ γονέων 

ἀδελφῶν 

ὶ συγγενῶν καὶ φίλων, 

. , 2ζ- ε Γω 

καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 

17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

πάντων 

διὰ τὸ ὄνομά µου. 

18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
εν] 4 3 / 

οὗ μὴ ἀπόληται. 

Μι 24:9 
ὃ τότε παραδώσουσω ὑμᾶς 
εἰς θλίψιν 
καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, 
καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 
πάντων τῶν ἐθνῶν 
διὰ τὸ ὄνομά µου. (8161) 

Της 12:11, 12 

α "Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ 
τὰς συναγωγὰς 
καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, 

μὴ µεριµνήσητε 
πῶς [ἢ τί] ἀπολογήσησθε 
ἢ τί εἴπητε' 
12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα 
διδάξει ὑμᾶς 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἃ δεῖ εἰπεῖν. (8111) 

ΥΝΗ πας: Μί 10:21 ἐπαναστήσεται 

μα 



δσ2 ΤΗΕ ἄσΑΙΙΙΜΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

Μαπτ 10 

πὸ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος 
οὗτος σωθήσεται. 
295 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν 
τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς 
τὴν ἑτέραν ἀμὴν γὰρ λέγω 
ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς 
πόλεις [τοῦ] ᾿Ἱσραὴλ ἕως 
ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

ΜαΑττ 10:24-59 

Οὐκ ἔστιν µαθητὴς 
ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον 
οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον 
αὐτοῦ. 
25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇῃ 
ἵνα γένηται 
ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, 

νε Ωω ε « χι 3 [ο 

καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. 

εἰ [τὸν οἰκοδεσπότην ῬΒεεζε- 
Δ 9 / / [ο 

βοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλ- 
λον τοὺς οἰκιακοὺςὶ αὐτοῦ. 

26 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς' 
ὑοὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον 
Γη ” 9 [ν 

ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 
καὶ κρυπτὸν 
υ] ο] / 

ὃ οὐ γνωσθήσεται. 

[Μληκ 19] 

3ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος 

οὗτος σωθήσεται. (9161) 

τδ. ΟΟΌΒΑάΒ ΑΝΕΡ ΕΑΙΤΗ 

[ΟΙ Ματς 5:25 (550)] 

Πσκε 21] 

19 Δέν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν 

κτήσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. (5161) 

Π/σκε 6:40] 
ν ” ν Ί 

οὖκ ἔστιν μαθητὴς 

ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, 

κατηρτισµένος δὲ πᾶς 

ἔσται 

ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. (540) 

πσκεη 12:2-0] 

δ0ὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν 
” , 

ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 

καὶ κρυπτὸν 

ὃ οὐ γνωσθήσεται. 

Μί 24:19 

α ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος 
οὗτος σωθήοεται. (8161) 

ΜΙΚκ 4:22 

ὃ οὐ Ιγὰρ ἔστινὶ κρυπτὸν 
ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, 
οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον 
ἀλλ) ἵνα 
Ἐλθῃ εἰς Φανερόν. (555) 

Τής 5:17 

Ὁ οὗ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν 
ὃ οὗ φανερὸν γενήσεται, 
οὐδὲ ἀπόκρυφον 
ὃ οὗ μὴ γνωσθῇ καὶ 
εἰς φΦανερὸν ἔλθῃ. (555) 

ΜΗ πρ: Μίύ 10:25 τῷ οἰκοδεσπότῃ .. .. τοῖς οἰκιακοῖς 
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ΡΙΣΡΟΟΟΠΡΗ Το ΤΗ ΤΊΗΙΥΗΕ ΟΝ ΡΠΕΑςΗΙΝα ΤΗΙΕ ἄσΟδΡΗΕΙ, δτὸ 

Ναττ 10 

27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, 
εἴπατε ἐν τῷ φωτί' 
καὶ ὃ εἰς τὸ οὓς ἀκούετε, 

/ 9 κ] Φ { 

κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωµάτων. 
28 καὶ 

ῃ ω φ δ α 9 
μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτει- 
νόντων τὸ σῶμα 
τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναµένων 

ἀποκτεῖναι" 

φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν 
δυνάµενον 
καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα 
ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 

29 οὐχὶ δύο στρουθία 
ἀσσαρίου πωλεῖται; 
καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν 
οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γην 
ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 
30 αὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες 
τῆς κεφαλῆς 
πᾶσαι ἠριθμημέναι εἶἰσίν. 
91 μὴ οὖν Φοβεισθε' 
πολλῶν στρουθίων διαφέρετε 
ὑμεῖς. 

382 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει 
ἐν ἐμοὶ 
”/ [ο] 3 / 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ὁμολογήσω κἀγὼ ἔν αὐτῷ 
ἔμπροσθεν 
τοῦ πατρός µου 
τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς' 

Πικε 12] 

9 ἀνθ) ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτἰᾳ εἴπατε 

ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, 

καὶ ὃ πρὸς τὸ οὓς ἐλαλήσατε 

ἐν τοῖς ταµείοις 

κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωµάτων. 

4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις µου, 

μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτει- 

νόντων τὸ σῶμα 

καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἔχόντων 

περισσότερόὀν τι ποιῆσαι. 

ὃ ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε' 

φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι 

ἔχοντα ἐξουσίαν 

ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν' 

ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 

0. οὐχὶ πέντε στρουθία 

πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; 

καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν 

οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

7 ΔΠάλλὰ καὶ αἱ τρίχες 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 

πᾶσαι ἠρίθμηνται" 

μὴ φοβεῖσθε' 

πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 

, μ ε -. 

δ Λέγω δὲ ὑμῖν, 
.ν μὴ Ευ ε 4 

πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει 

ἐν ἐμοὶ 
” Γωὶ ε ΄ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
λ ε ει [ο . , 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ε 4 ε) αν 

ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ 
” αλ ν ια 

ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων 

τοῦ θεοῦ: 

1] 21:18 

α καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
οὐ μὴ ἀπόληται. (5161) 

ΊΝΥΗ πιςσ: Μί 10:99 δ) ἂν 

ως 



ὴτ9 ΤΗΕ σΑΙΗΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Ματτ 10 Πισκε 12] 

35 αὔστις [δὲ ἀρνήσηταί µε ϱ Δὁ δὲ ἀρνησάμενός µε 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 

ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἀπαρνηθήσεται 

ἔμπροσθεν ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 

τοῦ πατρός µου τοῦ θεοῦ. (8111) 

τοῦ ἔν τοῖς οὐρανοῖς. 

πα. ΟΝ ΤΑΚΙνΝα ὉΡ ΟΝΗ5 ΟΒΟΡΡ 

ΜαΑπτ 10:94-99 Πισκε 12: 51-59] 

Μὴ γοµίσητε ὅτι ἦλθον δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόµην 

βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν᾿ δοῦναι ἐν τῇ γῇ; 

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην οὐχί, λέγω ὑμῖν, 

ἀλλὰ µάχαιραγ. ἀλλ) ἢ διαµερισμὀν. 

52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν 

πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμµερισμένοι, 
.. » ὰ λ) ηλ] ” ελ 8 { 

τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 

4δ ᾖλθον γὰρ διχάσαι 59. διαµερισθήσονται 

ἄνθρωπον 1 κατὰ τοῦ πατρὸς πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ 1΄ υἱὸς ἐπὶ 

αὐτοῦ πατρί, 
µήτηρ ἐπὶ θυγατέρα 

Ἂ χ {έ , ον ῃ ῃ . 

καὶ θυγατέρα κατὰ της μητρὸς καὶ  θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα. : 

αὐτῆς 
πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς 

ο κ) Γρ ον μ) οάρὁ 5 η μη 
και γύμφην κατα της πενθερᾶς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν. 

αὐτῆς, (8116) 
36 καὶ “ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου] [οι Ματς 15:15 απά Ρρατα]]εῖς 

ω 22 
οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. (8161) 

Πιυκε 14:26, 27] 

Ἠϊ τις ἔρχεται πρὀς µε 

387 Ὁ Φφιλῶν πατέρα 
τω) οὐ μισα τὸν αλα 

ας».  ΓὅΓθθθ 0 τσ ------------------------
 

ΜΙ 5:95 ΤΙς 9: 26 
α-α ν 2 2 ο α ν Ἀ.. 2 ω 

ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ µε γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 
ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ µοιχαλίδι 
καὶ ἁμαρτωλῷ, 

ος Ὀν] 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ἐπαισχυνθήσεται, 
ὅταν Ἐλθῃ ἐν τῇ δόξῃ ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. (584) 

(450 
ο μμ μισο μμ μαμα ονομα ος ο ος ο ο 

.ὶΜΙο 7:6 
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ΡΙΡΟΟΟΒΡΗ ΤΟ ΤΗΕ ΤΙΥΕΙΥΗΕΗ ΟΝ ΡΕΒΑΓΗΙΝά ΤΗΕ ἄαοΟδΡΕΙ, 675 

ΜΑπττ 10 

ἢ µητέρα ὑπὲρ ἐμὲ 
οὐκ ἔστιν µου ἄξιος' 
καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα 

ὑπὲρ ἐμὲ 

οὐκ ἔστιν µου ἄξιος' 
98 ἄκαὶ ὃς οὐ λαμβάνει 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, 
οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. 

99 ὁ εὑρὼν 
λ µ ο 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἀπολέσει αὐτήν, 

Δ 4 α) Ἰμ Μ µ 

καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 
εὑρήσει αὐτήν. 

Μαπττ 10:40-42 

δὉ) δεχόμενος ὑμᾶς 
9 1 µ 

ἐμὲ δέχεται, 

πδ. ΟΝ ΕΒΙΝΑΗΡΡ 

Πισκτ 14] 

καὶ τὴν µητέρα 

καὶ τὴν Ύγυναῖκα καὶ τὰ τέκνα 

καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, 

ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, 
” /΄ π / , 

οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής. 

27 3ὅστις οὐ βαστάζει 

τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ 

καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, 

µου µαθητής. οὐ δύναται εἶναί 

(5124) 
Πικε 17:95] 

ὃς ἐὰν ζητήσῃ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι 

ἀπολέσει αὐτήν, 

ὃς δ) ἂν ἀπολέσει 

(3159) ζωογονήσει αὐτήν. 

Πισκε 10:16] 

ὃϱ. ἀκούων ὑμῶν 

ἐμοῦ ἀκούει, 

καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ' 

ΜΠ4 16:240, 25 

α Ἐϊ τις θελει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καὶ ἀκολουθείτω µοι. 
20 ὃς γὰρ ἐὰν Θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν' 
ὃς δ) ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 
εὑρήσει αὐτήν. (55) 

Μί 15: ὅ 
:ῦ καὶ ὃς ἐὰν 
δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, 
μὲ δέχεται. (392) πν 

Μι 8: 940, ὃδ 

α Ἐϊ τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καὶ ἀκολουθείτω µοι. 
αν λ λ / 96 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ 

τὴν Γἑαυτοῦ ψυχὴνὶ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν' 
ὃς δ) ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν [ἐμοῦ καὶ] τοῦ εὐαγγελίου 

, ο) / 

σώσει αὐτήν. (88ς 

Μ]ς 9:97α 

ὃ Ὃς ἂν 
[ἓν] τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, 
ἐμὲ δέχεται" (592) 

οι 

1] 9: 250, 24 

α Ἐϊ τις θελει ὀπίσω µου ἔρχεσθαι, 
[ἀρνησάσθω! ἑαυτὸν 
καὶ ἁράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
καθ) ἡμέραν, 

ὴ ελ ” 

καὶ ἀκολουθείτω µοι. 
Γι Δ ἃ µ 24 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν' 
α᾿ ον Ε) ; ] ῃ . 
ὃς δ) ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ, 
οὗτος σώσει αὐτήν. (581) 

Τῆς 9: 450 

ὃ Ὃς ἂν 
δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου 
μὲ δέχεται, (992) πι» 



δ75 ΤΗΗ ἄσΑΙΙΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

Μαππτ 10 

σκαὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος 
δέχεται 

τὸν ἀποστείλαντά µε. 
4] ὁ δεχόμενος προφήτην εἷς 
ὄνομα προφήτου 
μισθὸν προφήτου λήμψεται, 
καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς 
ὄνομα δικαίου 
μισθὸν δικαίου λήμψεται. 
42 καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ 

«ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 

ποτήριον ψυχροῦ µόνον 
εἰς ὄνομα μαθητοῦ, 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

Πάληκ 9:41] 

Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ 
ε ο 

ὑμᾶς 
, «/ 

ποτήριον ὕδατος 

ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστε, 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν µισθὸν | οὗ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν 
9 [ο 

αυτου. (9958) αὐτοῦ. 

Ππκε 10] 

4ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν 

ἀθετεῖ 

(410) τὸν ἀποστείλαντά µε. 

πθ. ΤΗΕ ΡΕΡΑΒΤΌΕΕ ΟΒ 1ΕΡ90Ό5 ΑΝΡ ΤΗΕ ΠΙΡΟΙΡΙΕΡ 

Μαπτ 11:1 

[οἳ Μαυϊ 10:7, 5 (571)] 

[Π- 841 

ὁΚαἱ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 
Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώ- 
δεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, µετέβη 
ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκει καὶ 
κηρύσσειν ἐν ταῖς πόὀλεσιν 
αὐτῶν. (--δ47) 

Μαηκ 6:12, 19 

Καὶ ἐξελθόντες 

ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν, 
19 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέ- 
βαλλον, 
καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς 
ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 

Ίσκε 9:6 

Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο 
κατὰ τὰς κὠώμας 
εὐαγγελιζόμενοι 

καὶ 
θεραπεύοντες πανταχοῦ. 

ΡΟ Μι 7:28 (644); 18:58 
(66); 19:1 (699); 26:1 (3170) 

ΜΚ 9:90 

α καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, 
οὖκ ἐμὲ δέχεται 
ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. (5892) 

ΜΌ 10:45 ἀπολέσῃ τὸν µισθὸν: ἀπόληται ὁ μισθὸς Ὦ Ἱο 5υτ 5ἱη σοβ ούο 
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α καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται 
δέχεται 

τὸν ἀποστείλαντά µε (592) 



ΤΗΕ ΟόΩΜαΑΧ οὗ ΤΗΕ ἄΑΙΙΠΙΜΑΝ ΤΟΝΚ σκι 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ. ΤΗΕ ΟΗΙΜΑΣΧ ΟΕ ΤΗΕ 6ΑΙΠΕΑΝ ΟΕΕ, 5577-80 

πτ. ΤΗΕ ΡΕΑΤΗ ΟΕ ΙΟΗΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ 

δθθ--] Ματτ 14:1-12 

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 
ἤκουσεν 

Ἡρώῴδης ὁ τετραάρχης 
τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, 

9 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ 
Οὗτός ἐστιν 
Ἰωάνης ὁ βαπτιστής᾽ 
αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, 
καὶ διὰ τοῦτο 
αἱ δυνάμεις 
αὐτῷ. 

[Οἱ Μαιί 16:14 (556)] 

ἐνεργοῦσιν ἐν 

9 Ὁ γὰρ Ἡρώδης 

κρατήσας τὸν Ἰωάνην 
ἔδησεν καὶ ἔν φυλακῇ ἀπέθετο 
διὰ Ἡρωῳδιάδα τὴν γυναῖκα 
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

Μδηκ ϐ6:14-29 

Καὶ ἤκουσεν 
ὁ βασιλεὺς 'Ἡρώωδης, 
φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, 

καὶ [ἔλεγονὶ ὅτι 
[οί Ματικ 8:25 (556)] 

᾿Ἰωάνης ὁ βαπτίζων 
ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, 
καὶ διὰ τοῦτο 
ἐνεργοῦσιν αἱ 
αὐτῷ' 
15 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι 
Ἠλείας ἐστίν' 
ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης 
ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 
16 ἀκούσας δὲ 
ὁ Ἡρώδης ἔλεγεν 
Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάνην, 
οὗτος ἠγέρθη. 

δυνάµεις ἐν 

17 Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης 

ἀποστείλας 
ἐκράτησεν τὸν ᾿Ἰωάνην 
καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἔν Φυλακῇ 
διὰ 'Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα 
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν' 

Ίσκε 9:7-9 

ὌἨκουσεν δὲ 
Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης 
τὰ γινόμενα πάντα, 

καὶ διηπόρει 
διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι 

[οἱ Τπικο 9:19 (586)] 

Ἰωάνης 
ἠγέρθη ἔκ νεκρῶν, 

6 ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι 
Ἠλείας ἐφάνη, 
ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις 
τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 

9 εἶπεν δὲ [ὁ] 'Ἡρῴδης 
Ἰωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα' 

τίς δὲ ἐστιν οὗτος 
περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα ; 

ὰ τν / » ο) α] Ἀ 

καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 

Πισκε 9:19, 20] 

ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, 

ἐλεγχόμενος ὑπ) αὐτοῦ 

περὶ ᾿Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς 

τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν 
ς 

πονηρῶν ὁ ἨἩρῴδης, 

Η πας: ΜΚ 6:14 ἔλεγεν 

Μύ 14:59 ἔδησεν πΙυῃ ΣΕ 2 10Ο; ΟΡ3ΥΥΘ αἱ ριες αἆά αὐτὸν --- Διλίππου: Ὦ 6 ἵυ νς οἵο οτα 
ἔλεγον ΙΤ ὮΓ) (-οσαν) ἨΝ 2 τηῖηπ ὃ 10 ος; ἔλεγεν ΔΑΟΤΙΔΘ αἱ ρ]ογ 
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Ὕκι ΤΗΕ σΑΙΙΠΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

ΜαΑπτ 14 

4 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης αὐτῷ 

Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν 

αὐτήν' 

6 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι 

ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, 

ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

ϐ γενεσίοις δὲ γενομένοις 
[ολ « [4 

τοῦ Ἡρώῳδου 

ὠρχήσατο 
ἡ θυγάτηρ τῆς ᾿Ἡρωῳδιάδος 

ἐν τῷ µέσῳ 
καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ, 

7. ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν 
αὐτῇ 
δοῦναι ὃ 

αν 9 ῤ 

ἐὰν αἰτήσηται. 

Μληκ 6 Πισκε ο] 

20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, 

κατέκλεισεν τὸν Ἰ.ωάνην ἐν φυλακῇ. 

(512) 
18 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης τῷ 

Ἡρῴδῃ 
ὅτι Οὐκ ἐξεστίν σοι ἔχειν 
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
19 ἡ δὲ Ἡ ρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ 
καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, 
καὶ οὐκ ἠδύνατο' 
20 ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο 
τὸν Ἰωάνην, 
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον 
καὶ ἅγιον, 
καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκού- 
σας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ 
ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 
21 Καὶ γενομένης ἡμέρας 
εὐκαίρου 
ε/ ε [ ο) [4 

ὅτε 'Ἡρῴδης τοῖς Ὑγενεσίοις 
αὐτοῦ 
δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς µεγισ- 
τᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρ- 
χοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς 

Γαλιλαίας, 
22 καὶ εἰσελθούσης 

τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος 
καὶ ὀρχησαμένης, 

ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ 
καὶ τοῖς συνανακειµένοις. 
ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ 
Αἴτησόν µε ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ 

δώσω σοι” 
25 καὶ ὤμοσεν 

αὐτῇῃῇ 
Οτι] Τἐάν μεὶ αἰτήσῃς δώσω 
σοι 
ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας µου. 

ΊΝΗ πι: ΜΕ 6:22 ὅτι Ὁ | ἐὰν 

ΜΙ 6:25 αὐτοῦ ΨΙ(ῃ ΔΣΒΏΙΙΔ οἵο; αὐτῆς τῆς ΑΟΥΝΘ αἱ Ρίο; τῆς ὃ ΠΙῖη 5ΥΨΥ δἵη είο 295 ἐάν ΨΙῦη ΒΔ 
9 τηῖη οἵο; ὃ ἐάν ΝΑΟΤΙΘ αἱ ΡΙ6Υ --- µε αἰτήσῃς: αἰτήσῃς µε Α. θὔο; ΧΗΤ, 4 ἵῦ να οορ οίο ΟΠ1 µε 
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ΤΗΙΠ ΟΠΜΜΑΝΧ ΟΕ ΤΗΗ σΑΙΠΙΜΑΝ ΙΨΟΙΚ 678 

Μαπττ 14 

8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα 
ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς 

Δός µοι, φησίν, ὣδε 
3 . / µ Δ 

ἐπὶ πἰνακι τὴν κεφαλὴν 
Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ. 

ϱ καὶ λυπηθεὶς 
ὁ βασιλεὺς 
διὰ τοὺς ὅρκους 
καὶ τοὺς συνανακειµένους 
ον Ἡ}. αν 

ἐκέλευσεν δοθῆναι, 
10 καὶ πέµψας 

ἀπεκεφάλισεν 
Ἰωάνην ἐν τῇ φυλακῇ' 
11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ 
αὐτοῦ 
ἐπὶ πἰνακι 

αν 5 ῥ) . , 

καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, 
καὶ ἤνεγκεν 
τῇ μητρὶ αὐτῆς. 
12 Καὶ προσελθὀντες 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ἦραν τὸ πτῶμα 

Δ ” ε) / 

καὶ ἔθαψαν αὐτόν, 
λ ” / να / Γω. 

καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ 
Ἰησοῦ. 

Μαηκ ϐ 

24 καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν 
τῇ μητρὶ αὐτῆς 
Τί αἰτήσωμαι ; 
ἡ δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν 
᾿Ἰωάνου τοῦ βαπτἰζοντος. 
25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ 
σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα 
ἠτήσατο λέγουσα 

θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς µοι 
ἐπὶ πἰνακι τὴν κεφαλὴν 
᾿Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ. 
26 καὶ περίλυπος γενόμενος 
ὁ βασιλεὺς 
διὰ τοὺς ὅρκους 
καὶ τοὺς ἀνακειμένους 
οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν' 
27 καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ 
βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέ- 
ταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ. 
25 καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν 
αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ 
καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ 
ἐπὶ πίνακι 
καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασἰω, 
καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν 
τῇ μητρὶ αὐτῆς. 
99 καὶ ἀκούσαντες 
οἱ μµαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθαν 
καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ 
καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 

πθ. «ΤΗΕ ΕΕΗΡΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΕ ΤΗΟὈΌΡΑΝΏΟ 

Μαπτ 14:19-25α Μλακ 6:ὁ00-46 

Καὶ συνάγονται 

Ίΐσκε 9:10-17 

Καὶ ὑποστρέψαντες 
οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, | οἱ ἀπόστολοι 

αἱ Μί 15:52-09 (98589) αο Μι δ:1-10 (5858) 

ΜΙς 6:29 αὐτὸ γΙιῃ ΑΒΟΤΙΔΘ παῖῃ εἴο; αὐτὸν ὶ Υ/ 946. 
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ΤΗΕ σΑΙΗΠΙΜΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΗΥ 

ΜΑπττ 14 

᾿᾽Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ 
εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν" 

καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
ἠκολούθησαν αὐτῷ 
Ιπεζῃ! 
3 Δ [ο] / 

ἀπὸ τῶν πόλεων. 

14 “Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν 
ὄχλον, 
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ) αὐτοῖς 

Ἀ , / ν) 9 [ 

καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώσ- 
τους αὐτῶν. 

Μληκ ϐ 

καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα 
ὅσα ἐποίησαν 
καὶ ὕσα ἐδίδαξαν. 
91 καὶ λέγει αὐτοῖς 
Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ 
κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον 
καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. 
ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ 
ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ 
φΦαγεῖν εὐκαίρουν. 

82 καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ 
εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν. 

89 καὶ εἶδαν αὐτοὺς ὑπάγοντας 
ν 1 λλ , 

καὶ ᾿ἔγνωσανὶ πολλοί, 

καὶ πεζῃ 
ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων 
συνέδραµμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον 
αὐτούς. 
94 σΚαὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν 
ὄχλον, 
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ) αὐτοὺς 
ὅτι ἦσαν 
1έέὼς πρόβατα μὴ ἔχοντα 
ποιµένα,᾽) 
καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς 
πολλά. 

Ίσκε 9 

διηγήσαντο αὐτῷ 
ὕσα ἐποίησαν. 

Καὶ παραλαβὠν αὐτοὺς 

ὑπεχώρησεν 
κατ’ ἰδίαν εἰς πόλιν 
καλουµένην Βηθσαιδά. 

11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

9 / 1 

καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς 

ἐλάλει αὐτοῖς 
Γι] [ρὶ , [ο Γωἳ 

περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 
καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θερα- 
πεἰας ἴᾶτο. 

Μι 9: 96 

α 'Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους 
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν 
ε/{ ὰ ” , α ” ’ 

ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι 

1/4ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα 
ποιμένα... (Στθ) 

1Ναπ 27:17: Ἐσοεκ 94:56 

ΤΗ πρ: Μίύ 14:15 πεζοὶ ΝΤ] 6:99 ἐπέγνωσαν 

ΤΙς 9:10 πόλιν καλουμένην Ψϊθὰ ΒΤ,ΧΈ 909. 6ὔς; κώμην λεγομένην Ὦθ; τόπον ἔρημον ἃ ΠΠ Ῥα]ο ἶῦ νο 5ντ ος 
ΡθΕ5Η; τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Α{ἐρ. τόπ.)ΟΝΥΔ αἱ ΡΙ6Γ ---- Ῥηθσαιδά: Οπα ἃξ 4 πῖπ 5ντ ο 
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ΤΗΕ ΟΙΠΜΙΜΑΧ ΟΕ ΤΗΕ ἄαΑΙΗΙΜΑΝ ΤΟΠΚ 678 

Μαπτ 14 

15 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 

προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
λέγοντες 
ΤΙ / 9 ε 

Ἠρημός ἔστιν ὁ τόπος 
καὶ ἡ ὥρα [ἤδη παρῆλθεν' 

ἀπόλυσονὶ τοὺς ὄχλους, 
“ α] / Ε 

ἵνα ἀπελθόντες εἰς 
τὰς κὠώμας 
ἀγοράσωσι ἑαυτοῖς 
βρώματα. 

16 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν' 
δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 

[Οἱ ν 21 Ρε]οπ] 

.ν 

17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ 
Οὐκ ἔχομεν ὣῶδε εἰ μὴ 
πέντε ἄρτους καὶ δύο ἴχθύας. 
18 ὁ δὲεἶπεν Φερετέ µοι ὧδε 
αὐτούς. 
19 καὶ ἱκελεύσας τοὺς ὄχλους 

ἀνακλιθῆναι 

ἐπὶ τοῦ χόρτου, 

Μληκ ϐ 

86 Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς 
[γενομένης] 
προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι 

"Ἠρημός ἐστιν ὁ τόπος, 
χα «/ λος 

καὶ ἤδη ὥρα πολλή 

396 ἀπόλυσον αὐτούς, 
5 ε] / Ε 

ἵνα ἀπελθόντες εἰς 

τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας 
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 
τἰ φάγωσιν. 

37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 

Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
λ ; , 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ὀ 

᾿᾽Απελθόντες 
ἀγοράσωμεν 

δηναρἰων διακοσίων ἄρτους 
καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν ; 

[Οἱ ν 44 ρε]οττ] 

98 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς 
/ ” Ελ - 

Πόσους ἔχετε ἄρτους ; 
ὑπάγετε ἴδετε. 
καὶ γγνόντες λέγουσιν 

Πέντε, καὶ δύο ἴχθύας. 

939 καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς 

[ἀνακλιθῆναιὶ πάντας 
συμπόσια συμπόσια 
ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 

Ίσκε 9 

12 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλἰ- 
νειν᾿ 
προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα 
εἶπαν αὐτῷ 

᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, 
ἵνα πορευθέντες εἰς 
τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς 
καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν 
ἐπισιτισμόν, 
ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 
19 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς 

Δότε αὐτοῖς Ιφαγεῖν ὑμεῖς]. 
οἱ δὲ εἶπαν 
Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ 
[ ῃ 1 ν 5 / / 
ἄρτοι πέντε' καὶ ἰχθύες δύο, 

εἰ µήτι πορευθέντε ἡμεῖς 
ἀγοράσωμεν 
εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον 
βρώματα. 

14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες 
πεντακισχἰλιοι. 

εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ 

ἹΚατακλίνατε αὐτοὺς 
Κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα. 

ΜΗ πρ: Μῖύ 14:15 παρῆλθεν ἤδη" ἀπόλυσον οὖν 
9:19 ὑμεῖς φαγεῖν | πέντε ἄρτοι μένης 90 ἀνακλῖναι 1] 

19 ἐκέλευσεν τοὺς . . .. χόρτου καὶ λαβὼν ΜΜ] 6:35 Ύινο- 

Μί 14:16 ᾿Τησοῦς φΙ(ῃ ΒΟΙΙΥΥΧΘ ους; ΑΓ 5ντ οι Ῥε5δῃ θούο οπα 
ὑμεῖς φαγεῖν ΝΔΑΟΡΤΙἨΑ 9 εἴο 
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Τ]ς 9:19 φαγεῖν ὑμεῖς πΙιαπ Ἑ 5 Ττ; 
14 ὡσεὶξ πιο ΣδΡΒΟὈΠΙἩ οἷο; ΑΊ/ΧΔΘ αἱ ρου ΟΠ1: Θ ἀνὰ ἑκατὸν καὶ 



3Τδ ΡΗΠ ΑΙΗΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

ο. ἼἶὔἥΈὩἥὐἶῖ ο -----------------ω
ὪπὪἼπ-------- 

Μαπτ 14 Μαεακ 6 Ίσκε 9 

40 καὶ 15 καὶ ἐποίησαν οὕτως 
ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ | καὶ κατέκλιναν [ἅπαντας]. 
κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεν- 

τήκοντα. 

λαβὼν! 41 καὶ λαβὼν 16 λαβὸὺν δὲ 

τοὺς πέντε ἄρτους τοὺς πέντε ἄρτους τοὺς πέντε ἄρτους 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 

ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 

εὐλόγησεν εὐλόγησεν εὐλόγησεν αὐτοὺς 

καὶ Κλάσας καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους | καὶ κατέκλασεν 

ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς 

τοὺς ἄρτους 
οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ. 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν 

πᾶσιν. 

90 καὶ ἔφαγον 45 καὶ ἔφαγον 17 καὶ ἔφαγον 

πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, | πάντες καὶ ἔχορτάσθησαν' καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, 

καὶ Ἴραν τὸ περισσεῦον τῶν | 48 καὶ ἦραν καὶ ἤρθη τὸπερισσεῦσαν αὐτοῖς 

κλασμάτων κλάσματα κλασμάτων 

δώδεκα κοφίνους πλήρεις. δώδεκα κοφἰνων πληρώματα | κὀφινοι δώδεκα. 

καὶ ἀπὸ τῶν ἴχθύων. 

ο] οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες 
τοὺς ἄρτους 

ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι | πεντακισχίλιοι ἄνδρες. [Οἱ ν 14 αβονθ] 

σχωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 

90 Καὶ [εὐθέως] ἠνάγκασεν| 46 Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν 

τοὺς μαθητὰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

ἐμβῆναι εἰς Ἱ πλοῖον ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον 

καὶ προάγειν αὐτὸν καὶ προάγειν 

εἰς τὸ πέραν, εἰς τὸ πέραν 
πρὸς Βηθσαιδάν, 

ϱ/ έεν 2 / ν) Εά 5 2 Δ 9 / ΜΙ / 

ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. | ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 

93 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους]| 46 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς 

ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος 

κατ’ ἰδίαν 

προσεύξασθαι. προσεύξασθαι. 

ος υὕὥθθθθθθθίέθθθθθου---------------
--------------------------------- 

αο Μι 15:95δὺ (559) 
ο ο ο ο. ο ο συὔυ-ῦὔὔῴο-υ---υ--υ-.. 

συ ο. Ὑ'Ὑ'}']) ' 

ΙΕ τις: Μί 14:22 τὸ Τ]ς 9:15 πάντας 
ο ος τς ο -ὔῶ ὕ-ὃἥθουὃ ---------θ---- 

λΠ6 14:19 λαβὼν νά Ἡ ἘΤ/Θ αἱ ῬΙ6Γ; καὶ λαθὼν ΑΟ ΣΥΝ εύο; ἔλαβεν ὮὉ 232 εὐθέως φΙια ΕΠΓ1Νθ Ιῦ νρ αἱ 
Ρος; ΔΟ 5ντ οι εἴο ΟΠΙ ---- μαθητὰς πάση ΔΟΡΤΙΝΥ α1ρί6Υ; Β Χθ 10 σορ εὔο αᾶᾷ αὐτοῦ ---- πλοῖον γη ῦ]ι ὮΣ παῖπ οἵς; 

τὸ πλ. ΝΟΡΙΙΥΧ0 αἱ ῬΙετ ΜΙ 6:48 κλάσματα ΜΙΌΗ ΒΤΙΔ 28.: κλασμάτων ΧΑ ΓΊΝΘ αἱ ΡΙ6Υ --- κοφίνων ὙγΙΟΗ 

ΔΝΒ 6 Π]ΙΠ; κοφίνους ΑΡΙΙΩΥΔΘ α] ΡΙ6Γ --- πληρώματα Πα ΔΣΒΤΙΔ 6 πΙΙΠ; πλήρες ΑΏθ αἱ Ῥίογ 
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ΤΗΕ ΟΙΗΜΑαΧ ΟΡ ΤΗΕ ἄΑΙΙΒΑΝ ΤΟΙΝΚ 

Το. 

Μαπττ 14:200-06 

ὀψίας δὲ γενομένης 
μόνος ἦν ἐκεῖ. 
24 Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη 
[σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀπεῖχεν], 

βασανιζ΄μενον 
ὑπὸ τῶν κυμάτων, 
ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 

25 Τετάρτῃ δὲ Φφυλακῇ τῆς 
νυκτὸς 
ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς 
περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 

26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν 
ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπα- 
τοῦντα 

ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι 
Φάντασμά ἐστιν, 
καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 

27 εὐθὺς δὲ 
.) Γω' 

]ησοῦς] 
ε) ω , 

αὐτοῖς λέγων 
Θαρσεῖτε, ἐγώ εἶμι' 
βεῖσθε. 

25 ἀποκριθεὶ δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ εἶ, 

/ / 3 [ο] Δ Δ 

κέελευσόν µε ἐλθεῖν πρὸς σὲ 
ο ν ἁ « ν 8 
ἐπὶ τὰ ὕδατα 29 ὁ δὲ εἶπεν 
Ἔλθε. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ 
πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν 
εως λ ε/ [ Δ ων ἤ 
ἐπὶ τὰ ὕδατα 'καὶ ἦλθεν 

ἐλάλησεν {[ὁ 

μὴ Φο- 

ΥΝΗ πας: Μῖύ 14:24 μέσον τῆς θαλάσσης ἦν 

ΜΙ 14:24 σταδ. πολ. ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν ΜΙΑ Β 4 πιῖπ 5ντ οἱτ Ῥοθ5δἩ οοΡρ οὔς; 
ἱκανούς Θ; μέσον τῆς θαλάσσης ἦν ΔΟΙΙΝΝ Χ Τῦ νς αἱ ῬΙ6Γ; ἦν εἲς μέσον τῆς θαλάσσης Ὦ. 

4 τηῖηΏ; καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ΟΙ: Χ αἱ ΡΙ6Γ; ἰδόντες δὲ αὐτὸν 99 Ἱῦ νο σι ΒΟ) 

ΤΗΕ ΝΑΙΚΙΝα ΟΝ ΤΗΕ, ΘΕΑ 

Μαηκ 6:47-.56 

καὶ ὀψίας γενομένης 

ἦν τὸ πλοῖον 
µ ’ ία) { 

ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης, 

καὶ αὐτὸς µόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 
48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς 
βασαγιζοµένους 
ἐν τῷ ἐλαύνειν, 
ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος 
αὐτοῖς, 
περὶ τετάρτην Φφυλακὴν τῆς 
νυκτὸς 
ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς 
περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης᾽ 
καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. 
49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν 
ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπα- 
τοῦντα 

ἔδοξαν ὅτι 
φάντασμά ἔστιν 
καὶ ἀγέκραξαν, 
50 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδαν 
καὶ ἐταράχθησαν. 
ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν 

0) ω ὧν 
µετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς 
Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι, μὴ Φο- 
βεισθε. 

29 ἐλθεῖν 

η ΑΒ 191.;: αὐτοῖς ὁ Ἴησ. ΟΤΙΥΝ Χθ αἱ ΡΙ6Γ; αὐτοῖς ΔΝΤ) 5ντ οιτ οοΡ οίο 
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ἀπῖχεν ἀπὸ τῆς γῆς σταδ. 
26 οἱ δὲ µαθ. ἰδόντες αὐτὸν 

27 ὁ ᾿]ησοῦς αὐτοῖς 



679 ΤΗΗ ἄαΑΙΙΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΦΤΗΕΥ 

Μαπτ 14 

πρὸς τὸν ᾿ησοῦν. 80 βλέ- 
πων δὲ τὸν ἄνεμον ἐφοβήθη, 
καὶ ἀρξάμενος Καταποντίζεσ- 

θαι ἔκραξεν λέγων Κύριε, 
σῶσόν µε. ὃδ] εὐθέως δὲ ὁ 
Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει 
αὐτῷ Ὀλιγόπιστε, εἷς τἰ 
ἐδίστασας ; 
92 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν 
εἰς τὸ πλοῖον 
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 
98 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ 
προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες 
᾽Αληθῶς θεοῦ υἱὸς εἷ. 

94 Καὶ διαπεράσαντες 
ἦλθαν ἐπὶ τὴν γῆν 
εἰς Γεννησαρέτ. 

80 καὶ ἐπιγγόντες αὐτὸν 
οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου 

ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν 
περίχωρον ἐκείνην, 
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ 

ο 

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, 

86 καὶ παρεκάλουν [αὐτὸν] 
ἵνα µόνον ἄψωνται τοῦ κρασ- 
πέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" 
καὶ ὅσοι ἥψαντο 
διεσώθησαν. 

Μληκ ϐ 

51 καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς 
εἰς τὸ πλοῖον, 
καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 
καὶ 

λίαν ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, 
[σί Ματς 15:99 (51758)] 

52 οὗ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς 
ἄρτοις, ἀλλ) ἦν αὐτῶν ἡ Καρ- 
δία πεπωρωµένηή. 

59 Καὶ διαπεράσαντες 
ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον 
εἰς Γεννησαρὲτ 
καὶ προσωρµίσθησαν. 
54 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ 
τοῦ πλοίου 
εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν 

55 περιέδραµον ὅλην τὴν 
χώραν ἐκείνην 
καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάτ- 
τοις 
τοὺς κακῶς ἔχοντας 
περιφέρειν 
ὅπου ἤκουον ὅτι ἔστιν. 
56 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο 
εἰς κώμας ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς 
ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτί- 
θεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, 
καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ 
ἱματίου αὐτοῦ ἄψωνται" 
καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ 
ἐσώζοντο. 

190 



ΤΗΕ ΟΩΗΜΑΧ ΟΡ ΤΗΕ ἄΑΙΙΠΙΒΑΝ ΤΟΠ 

80. ΏΑΤΙινα ΝΙΤΗ ὉΝΙΝΑΡΗΕΝ ΗΑΝΡΡΘ 

Μαπτ 1δ6:1-20 

Τότε προσέρχονται 
τῷ Ἰησοῦ 
ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων 
Φαρισαῖοι 

καὶ γραμματεῖς 

λέγοντες 

2 Διὰ τἰ 
ε ’ [ή 

οἱ µαθηταἰ σου παραβαίνουσιν 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυ- 
τέρων ; 
οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας 
ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 

8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 
[Οἱ νν Τ-9 Ρεϊοι] 

Μαπκ τ:1-25 

Καὶ συνάγονται 
πρὸς αὐτὸν 

οἱ Φαρισαῖοι 
καὶ τινες τῶν γραμμµατέων 
ἐλθόντες ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων 
2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν µαθη- 
τῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν, 
τοῦτ) ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθί- 
ουσιν τοὺς ἄρτους.- ὁ οἱ 
γὰρ «Φαρισαῖοι καὶ πάντες 
οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ 

νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθί- 
ουσιν, κρατοῦντες τὴν παρά- 
δοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 4 καὶ 

ἀπ᾿ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ Ιῥαντίσων- 
ται! οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα 
πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρα- 
τεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρἰων καὶ 
ξεστῶν καὶ χαλκίων.-- 
ὅ καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ 
Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς 
Διὰ τἰ 
οὐπεριπατοῦσιν οἱ µαθηταί σου 
κατὰ 
τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυ- 
τέρων, 
ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν 
ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον ; 
ϐ ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
Καλῶς ἐπροφήτευσεν ᾿Ἠσαίας 
περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, 
ὡς γέγραπται ὅτι 
1Μέ[Οὗτος ὁ λαὸς! τοῖς χείλε- 

σίν µε τιμᾷ, 
ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω 

ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ 

580 

α1]δα 29:19 

ΊΥΗ τισ: Μαι Τ:4 βαπτίσωνται 6 Ὁ λαὸς οὗτος 
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980 ΤΗΗ σΑΙΠΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΦΤΙΟΥ 

Μαπττ 16 

Διὰ τἰ καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε 
τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ 
διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 

4 ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν 
1 Ῥίμα τὸν πατέρα 
καὶ τὴν μητέρα, 
καί Σ΄ Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ 
μητέρα θανάτῳ τελευτάτω' ) 
6 ὑμεῖς δὲ λέγετε 
Ὃς ἂν εἴπῃ 
τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί 
Δῶρον 
ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇῆς, 
οὐ μὴ τιµήσει τὸν πατέρα 

αὐτοῦ" 
ϐ καὶ ἠκυρώσατε 
τὸν [λόγον] τοῦ θεοῦ 
διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 

7 ὑποκριταί, 
αν. ελ ἷα 

καλῶς ἐπροφήτευσεν 
λ ε ω .] [ή / 

περὶ ὑμῶν ᾿Ἡσαίας λέγων 
8 δ' Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χεἰ- 

[ .ν 

λεσίν µε τιμᾷ, 
ω / 

ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω 

ἀπέχει ἀπ) ἐμοῦ: 
ϱ µάτην δὲ σἐβονταί µε, 
διδάσκοντες διδασκαλίας ἐν- 
τάλµατα ἀνθρώπων.” 

Εκ 20:12: Ὀειῦ 5:16 

ΜΝΗ πρ: Μῖ 15:60 νόμον 
ο σ-υὅἧὅιοὕἥ “ο θθῬθθθθθθθθθθθθθθθφθφφφθφθθφφφθφθθφφφθακααος 

2ΕΏκ 21:17 
1 θθφθφθθφθθθθθῬθῬθφ

θθηηΏἍῬἜΆ. 

Μαεηκ Τ 

7 µάτην δὲ σέβονταί µε, 
διδάσκοντες διδασκαλίας ἐἔν- 
τάλµατα ἀνθρώπων 

8 ἀφέντε τὴν ἐντολὴν τοῦ 
θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν 
τῶν ἀνθρώπων. 

ϱ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
Καλῶς ἀθετεῖτε 
τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, 
ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν 
τηρήσητε’ 
10 Μωυσῆς γὰρ εἶπεν 
16 Ῥίμα τὸν πατέρα σου 
καὶ τὴν μητέρα σου, 
καί Ζ΄ Ὅ κακολογῶν πατέρα ἢ 
μητέρα θανάτῳ τελευτάτω") 
11 ὑμεῖς δὲ λέγετε 
Εὰν εἴπῃ ἄνθρωπος 
τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί 
Κορβάν, ὅ ἐστιν Δῶρον, 
ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς, 
19 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν 

ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί, 
19 ἀκυροῦντες 
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 
τῇ παραδόσει ὑμῶν 
ᾗ παρεδώκατε' 
καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ 
ποιεῖτε. 

[Οἱ νν 6, 7 8Ώογο] 

8Ίςα 29:19 

ΜΜ 15:5 αὐτοῦ Ψψὶ(ῃ ΝΒΌ Αντ οµς; αάᾶ ἢ τὴν µητέρα αὐτοῦ ΟΤΙΥΝ.Χθ (ΟΠ αὐτοῦξ) 8] ρου 
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ΤΗΕ ΟΩΜΑΧ ΟΡ ΤΗΗ ΑΙΠΙΒΑΝ ΤΟΠ 580 

Μαπττ 15 

10 Καὶ προσκαλεσάµενος 

τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς 
᾿Ακούετε καὶ συνίετε' 

11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ 
στόμα 

κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, 
ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ 
στόματος 
τοῦτο κοινοῖ 
τὸν ἄνθρωπον. 

19 Τότε προσελθόντες οἱ 
μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας 
ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 
τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν ; 
18 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Πᾶσα Φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν 
ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος ἔκρι- 
ζωθήσεται. 14 ἄφετε αὐ- 
τούς [τυφλοί εἶσιν ὁδηγοί]: 

τυφλὸς δὲ 
τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, 
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 
πεσοῦνται. 

16 ᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ 
Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν. 
16 ὁ δὲ εἶπεν ᾽Ακμὴν 
καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 
17 οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 
εἰσπορευόμενον 
εἰς τὸ στόμα 

Μληκ Τ 

14 Καὶ προσκαλεσάµενος 
πάλιν 
τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς 
᾿Ακούσατέ µου πάντες καὶ 

σύνετε. 
15 οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν τοῦ 
ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς 
αὐτὸν 
ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν 
ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκπορευόμενά 
ἐστιν τὰ κοινοῦντα 

τὸν ἄνθρωπον. 

17 Καὶ ὅτε εἶσῆλθεν εἷς οἶκον 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 
ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ 
τὴν παραβολήν. 
18 καὶ λέγει αὐτοῖς Οὕτως 
καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 
οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν 
εἰσπορευόμενον 
εἰς τὸν ἄνθρωπον 

οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, 
19 ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὖ- 

τοῦ εἰς τὴν καρδίαν 

Πισκαη 6:99] 

Ἐἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς 

Μήτι δύναται τυφλὸς 

τυφλὸν ὁδηγεῖν ; 

οὐχὶ ἀμφότεροι εἷς βόθυνον 

ἐμπεσοῦνται; (940) 

ΨΗ τρ: Μί 15:14 ὁδηγοί εἶσιν τυφλοὶ [τυφλῶν] 

ΜΚκ 7:16 οἩπι γα ΔΣΒΤΙΔ 2 πιῖη «ΟΡ; αά εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω (Ξ4:25) ΑΡΝΝ Χθ Ἱῦ νε αἱ Ρ]εγ 
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50 ΤΗΕ ΞΑΙΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Μαπτ 15 Μακ τπτ 

εἰς τὴν κοιλίἰαν χωρεῖ ἀλλ) εἰς τὴν κοιλἰαν, 
καὶ εἷς ἀφεδρῶνα καὶ εἷς τὸν ἀφεδρῶνα 
ἐκβάλλεται ; ἐκπορεύεται ; 

--καθαρίζων πάντα τὰ βρώ- 

ματα. 
20 ἔλεγεν δὲ ὅτι 

18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἔκ τοῦ| Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἔκπορευ- 
στόματος όμενον 
ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, 
κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. | ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον' 
19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας 21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας 

τῶν ἀνθρώπων 
« λ ας Δ 

οἱ διαλογισμ»οὶ οἱ κακοὶ 

ἐξέρχονται ἐκπορεύονται, 
διαλογισμοὶ πονηροί, 

πορνεῖαι, Κλοπαί, 
Φόνοι, μοιχεῖαι, Φόνοι, µοιχεῖαι, 

πορνεῖαι, κλοπαίἰ, 
22 πλεονεξίαι, πονηρίαι, δό- 
λος, ἀσέλγεια, 
» Δ / 

ὀφθαλμὸς πονηρός, 
ψευδοµαρτυρίαι, 
βλασφημίαι. βλασφημία, 

ὑπερηφανία, ἀφροσύνη' 
20 ταῦτά ἐστιν 29 πάντα ταῦτα 

τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται 

τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, | καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
τὸ δὲ ἀγίπτοις χερσὶν φαγεῖν 
οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΠ. ΤΗΕ ΘΥΕΟΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΙΟῦ58ΕΝΕΥΣ, 5681, 82 

81. ΤΗΕ, ΘΥΒΟΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΝΟΜΑΝ 

ΜΑπτ 15:21-25 Μλααηκ π:24-ο0 

Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν Ἐικεῖθεν δὲ ἀναστὰς 
ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἀπήῆλθεν 
εἰς τὰ µέρη Τύρου εἰς τὰ ὅρια Τύρου 
καὶ Σιδῶνος. [καὶ Σιδῶνος]. 

ΜΜ] Τ:19 ἐκπορεύεται: ἐκβάλλεται ἃὃ 6 ΠΙΙΠ 5ΥΥ 8ἱΠ; ἐξέρχεται Ὦ, χωρεῖ 24 καὶ Σιδῶνος Ψῖυα ΑΕΧ 
αἱ ρ]οτ; Ὠ11ΥΔδθΘ 5 10 ϱντ 5ἵηπ οἵο οἱ} : 
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ΤΗΕ ΥΠΟΡΗΟΠΝΙΟΙΑΝ ὐοὔΡΝΕΥ 
------υ--ἵἵ------ε ος τς ο αι αν. κ κ ος ντ τμ 

ΜαΑππτ 16 

932 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία 
ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων 
ἐξελθοῦσα [ἔκραζενὶ λέγουσα 
Ἐλέησόν µε, Κύριε [υὶὸς] 
Δαυείδ᾽ 
ἡ θυγάτηρ µου κακῶς 
δαιµονίζεται. 
25 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ 
λόγον. καὶ προσελθὀντες οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν 
λέγοντες ᾿Απόλυσον αὐτήν, 
ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 
24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
πΟὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ 
εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
οἴκου Ἱσραήλ. 
25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει 
αὐτῷ 

λέγουσα 
Κύριε, βοήθει µοι. 

26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβειν 
τὸν ἄρτον τῶν τέκνων 
καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 
27 ἡ δὲ εἶπεν 
Ναί, κύριε, 
καὶ [γὰρ] τὰ κυνάρια 

Μι 10:6 
4 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον 
πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
οἴκου Ἴσραήλ. (551) 

ΝΗ Ππιςσ: Μτ 15:92 ἔκραξεν | υἱὲ 

Μυ 15:27 γὰρ: οτι Β 1 Ιῦ 5υτ 5δίη Ρο5Η οἵο 

Μακ Τ 

Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα 
ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυ- 

/ ΓοΤ 

νάσθη λαθεῖν 

26 ἀλλ) εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ 
περὶ αὐτοῦ, 

[Οοἵ Ματ] 10:4Ττὸ (δ141)] 

ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς 
πνεῦμα ἀκάθαρτον, 

ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς 
πόδας αὐτοῦ" 

26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, 
ΓΣυροφοινἰκισσαὶ τῷ γένει" 
καὶ ἠρώτα αὐτὸν 
ἵνα τὸ δαιµόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς 
θυγατρὸς αὐτῆς. 
27 καὶ ἔλεγεν αὐτῇ 
”"Αφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ 
τέκνα, 
οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν 
τὸν ἄρτον τῶν τέκνων 

καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 
ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ 
25 Ναί, κύριε, 

Ν ν) / 

καὶ τὰ κυνάρια 
ὑποκάτω τῆς τραπέζης 

ἍπΠι 7:26 Σύρα Φοινίκισσα 

καὶ 1) ὃ Ἱῦ; καὶ γὰρ ΑΙ; Χ Τῦ νρ αἱ ρ]ετ 

1956 

Μιὰ Τ:28 καὶΣ γυΙυι ΔΕΒΔΘ πιῖπ ραμο Ῥοξ5η οεἴς; 

581 

ἀλλὰ 



58ἱ ΤΗΙΒ «ΑΙΗΠΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

'.. . ο -ὑθθθθθῬθῬθθθθθυ-------------------
---π-------------- 

Μαπτ 16 

ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων 
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τρα- 

πέζης 
τῶν κυρίων αὐτῶν. 
98 τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Τησοῦς 

εἶπεν αὐτῇ 
ΣΏ γύναι, µεγάλη σου ἡ πίστις᾽ 
γενηθήτω σοι ὣς θέλεις. 

ιά ε / 9 ο) ] Δ 

ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ 
ὥρας ἐκείνης. 

8. ΤΗΕ 

ΜαΑττ 15:29-51 

Καὶ µμεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ 

Ἰησοῦς 

ᾖλθεν παρὰ 
τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, 

καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκά- 

θητο ἐκεῖ. 
30 καὶ προσῆλθον αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντε μεθ 
ἑαυτῶν 
Γχωλούς, κυλλούς, τυφλούς, 
κωφούς,ὶ καὶ ἑτέρους πολλούς, 
καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ, 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς' 

ΕΕΤΌΗΕΝ το ΤΗΕ ΘΒΙΑ ΟΕ 

Μακ Τ 

ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων 

τῶν παιδίωγ. 

29 καὶ εἶπεν αὐτῇ 
Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, 
ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου 
τὸ δαιµόνιον. 
90 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον 
αὐτῆς εὗρεν 
τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ 
τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιµόνιον 

ἐξεληλυθός. 

αΑΙΙΤΙΕΕ 

Μαηκ Τ:91-ὀσ 

Καὶ πάλιν ἐξελθὼν 

ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου 
ᾖλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς 
τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 
ἀνὰ µέσον τῶν ὁρίων Δεκαπό- 

λεως. 

ω 

82 Καὶ φέρουσιν αὐτῷ ο 

κωφὸν καὶ µογιλάλον, 
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα 
ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 
98 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ) ἰδίαν 

ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ 
εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας 
ἥψατο τῆς γλὠώσσης αὐτοῦ, 
34 καὶ ἀναβλέψας εἰ τὸν 

... υπ 
----ωθβ----ἊἌ 

ΥΕ πιςσ: Μί 15:90 Τ....Τ 
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ΕΥΗΝΤΟΡ ΑΠΟΟΌΝΗΟ ΤΗΕ ΕΑ ΟΡ ἄΑΙΠΙΙΕΗΕ 8ο 

ἹΜλδητ 16 

81 ὥστε [τὸν ὄχλονὶ 
θαυμάσαι 

βλέποντας κωφοὺς [λαλοῦντας! 

Τ καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας 
καὶ τυφλοὺς βλέποντας 
καὶ ᾖ[ἐδόξασανὶ τὸν θεὸν 
, ιά ' Ισραήλ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΕΒ ΧΠ. ΕΝΕΝΤΕ ΑΚΕΟὉΡΝΡ ΤΗΕ ΘΕΑ ΟΕ 6ΑΙΠΕΕ, δὲ8ὸ-δδ 

85. «ΤΗΕ ΕΕΕΡΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΕΟὈΗ ΤΗΟΌΡΑΝΟ 

ΜαΑπτ 16:92-59 

Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
προσκαλεσάµενος 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν 
πλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ὄχλον, 
ε{ / ε , ο) 

ὅτι [ἤδη] ἡμέραι τρεῖς 
προσμένουσίν µοι καὶ 

Μληκ Τ 

οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει 
αὐτῷ ᾿Εφφαθά, ὅ ἐστιν Δια- 
νοίχθητι' 95 καὶ ἠνοίγησαν 

2 [ο] « ελ { η 3 / ε 

αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ 
δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 
καὶ ἐλάλει ὀρθῶς' 9θ καὶ 
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ 
λέγωσιν ὅσον δὲ αὐτοῖς διε- 
στέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον πε- 
ρισσότερον ἐκήρυσσογ. 
97 καὶ 
ε Γω) 9 / 

ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντε  Καλῶς πάντα πε- 
ποίηκεν, 
τ 4 ᾳ η ο 5 , 
καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν 

καὶ ἀλάλους λαλεῖν. 

Μλακ 6:1-10 

Ἐν ἔἐκείναις ταῖς ἡμέραις 
πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος 
καὶ μὴ ἐχόντων τἰ φάγωσιν, 

προσκαλεσάµενος 
τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς 
2 πλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ὄχλον 
«/ / ας ..Ἱ 
ὅτι ἤδη ᾽ἡμέραι τρεῖς 
προσμένουσίν μοι] καὶ 

αΟἳ Μι 14:19-28α (978) 

τρισὶν | προσµένουσιν 

σα! ΜΙ 6: 90-46 (518) 

ἨΝΗ πρ: Μίύ 15:91 τοὺς ὄχλους | ἀκούοντας | κυλλοὺς ὑγιεῖς | ἐδόξαζον 

αΟἳ Τῆς 9: 10--1τ (118) . 

8:2 ἡμέραις 

Μύ 15:91] λαλοῦντας: ἀκούοντας Β ὃ ΑΠ; ἀκούοντας, ἀλάλους λαλοῦντας ΠΠΊΏ ΡᾶιΙΟ; ἀκούοντας καὶ λαλοῦντας Σ 
92 ἤδη: οπι Ἑ 5υντ δἵπ οἷο ΜΙ 5:1 µαθητάς πΙυι ΔΏΤΙΔ 16 νς οἵο; αὐτοῦ αάᾶ ΑΒΙΥΣΧΘ ΑΥΓ 5ἱΠ Ρε5ῃ αἱ 
ρου 2 ἡμέραι τρεῖς πι ΝΑΙ. ΥΧθΘ αἱ Ῥ]6ύ: ἡμέραις τρισἰ Ὦ: ἡμέρας τρεῖς Δ 63ο --- µοι: Οπ Ὦ 
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89 

Μαπττ 156 

5 ” , / π 
οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν 

καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς 
νῄστεις οὐ θέλω, µή ποτε 

[ωὶ 5 [μ ε ο] 

ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 

85 καὶ λέγουσιν αὐτῷ 
οἱ µαθηταί 
Πόθεν ἡμῖν 

ἐν ἐρημίᾳ 
ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι 

ὄχλον τοσοῦτον ; 
94 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
Πόσους ἄρτους ἔχετε; 
οἱ δὲ εἶπαν “Ἑπτά, 
καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 
96 καὶ παραγγεἰίλας τῷ ὄχλῳ 
ἀναπεσεῖιν ἐπὶ τὴν γῆν 

96 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 
καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ 
εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ 
ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς 

οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 

97 καὶ ἔφαγον πάντες 
καὶ ἐχορτάσθησαν, 
καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασ- 
µάτων ἡραν 
ἑπτὰ σφυρίδας πλήρεις. 
98 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
Τ τετρακισχἰλιοι ἄνδρες 
αχωρὶς [γυναικῶν καὶ παιδίων]. 

αΟί Μι 14:210 (19) 

ΤΗΕ ΑΙΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΘΤΙΟΥ 

Μαηκ 8 

οὖκ ἔχουσιν τἰ φάγωσιν’ 
ὃ καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς 
νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, 
ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ' 
καὶ τινες αὐτῶν ἀπὸ µακρόθεν 
εἰσίν. 
4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι 
ΠἨόθεν τούτους δυνήσεταἰ τις 
ὧδε 
χορτάσαι ἄρτων 

ἐπ) ἐρημίας ; 

6 καὶ ἠρώτα αὐτούς 
/ ’ ”/ ο 

Πόσους ἔχετε ἄρτους 
ες Δ τν ε { 

οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά. 

ϐ καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ 
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς' 

Δ λ Ν ε ἀ 3 

καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 

εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ 
ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 
ἵνα παρατιθῶσιν 
καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 
7 καὶ εἶχαν ἰχθύδια ὀλίγα' 
καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ 
ταῦτα παρατιθέναι. 

8 καὶ ἔφαγον 
καὶ ἐχορτάσθησαν, 
καὶ ἦραν περισσεύµατα Κλασ- 

μµάτων 

ἑπτὰ σφυρἰδας. 
ϱ ἦσαν δὲ 
ὡς τετρακισχἰλιοι. 

ΤΝΗ παρ: Μίύ 15:58 ὡς | παιδίων καὶ γυναικῶν 

Μτύ 15:98 τετρακισχἰλιοι: ὡς τετρακισχἰλιοι ἙθΘ τηῖπ ος 
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ΕΥΗΝΤΊΡ ΑΝΟΟΝΡ ΤΗΙ ΜΕΒΑ ΟΡ αΑΙΠΠΙΙΗΕ ὃ 84: 

ΜαΑππ 16 Μληκ 8 

989 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους | καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 

ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, 
10 Καὶ εὐθὺς 
ἐμβὰς Τ εἰς τὸ πλοῖον 
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

καὶ ἠλθεν εἶς τὰ ὅρια Μαγαδάν. | ᾖλθεν εἰς τὰ µέρη Δαλμανουθά. 

84. ΏΕΗΜΑΝΡΙΝα Α ΦΘΙΝ ΕΕΒΟΜ ΗΒΑΝΥΕΝ 

ΜαΑπττ 16:1-12 

Καὶ προσελθόντες 
[οἱ] Φαρισαῖοι καὶ Σαδςδου- 
καῖοι 

πειράζοντες 
Γἐπηρώτησαν] αὐτὸν 
σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 

(κ) 9 [ο] 

εἶπεν αὐτοῖς 

['Οψίας γενομένης 
λέγετε 
Βὐδία, 
πυρράζει γὰρ ὁ οὐραγός' 

ὃ καὶ πρωί 
Σήµερον χειµών, 
πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ 
οὐρανός. 

τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ 
οὐρανοῦ γινώσκετε διακρἰνειν, 
τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν 
οὐ δύνασθε.] 

ΜΑπκ 8:11-2ἱ 

Ἰζαὶ ἐξῆλθον 
οἱ Φαρισαῖοι 

καὶ ἤρξαντο συνζητεῖν αὐτῷ, 

[ο] » .. 

ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ 
σηµεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 

πειράζοντες αὐτόν. 
12 καὶ ἀναστενάξας 
τῷ πνεύµατι αὐτοῦ 
λέγει 

Πιυκε 12:54-56] 

Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις 

Ὅταν ἴδητε νεφέλην 

ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, 

εὐθέως λέγετε ὅτι 

Ὄμβρος ἔρχεται, 

ὴ [ η) 5 
καὶ γίνεται οὕτως 

55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, 

λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, 

3 [4 

καὶ γίνεται. 

50 ὑποκριταί, 

τὸ πρὀσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ 

οὐρανοῦ οἴδατε δοκιµάζειν, 
μη [ μ! λ] ω 

τὸν ᾿καιρὸν δὲ τοῦτον 

πῶς οὐκ οἴδατε δοκιµάζειν; (81 17) 

ΝΗ πισ: Μῖ 16:1 ἐπηρώτων ΜΗ] 8:10 αὐτὸς 

Μίύ 16:1 οἱ: οἵἳι τηῖηῃ ραιιο ΟΥ Ὁ, Ὁ ᾿Οψίας . . . . δύνασθε (η ΟΤΠΗΙΥΤ (ΟΠ1 ὁ οὐρανός' . . . . πυρράζει 
γὰρ) ΘΣ 10 νς Ρ65Η οϱοΡρ αἱ ρίοτ; ΧΕΣΧ ππίη 5υτ δη οι θοὗο οτι 
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84: ΤΗΕ άαΑΙΗΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

Μαπτ 16 ΠΜαπτ 12: 990] 

4 Γενεὰ πον- Τενεὰ πονηρὰ 

ηρὰ 
καὶ μοιχαλὶς καὶ μοιχαλὶς 

σημεῖον ἔπι- σημεῖον ἔπι- 

ζητεῖ, ζητεῖ, 

4 ο] 

καὶ σηµεῖον 
: ο 

καὶ σηµεῖον 

οὗ δοθήσεται οὐ δοθήσεται 

αὐτῇ αὐτῇ 

εἰ μὴ τὸ εἶ μὴ τὸ 

σημεῖον Ἰωνᾶ. σηµεῖον ᾿]ωνᾶ 

τοῦ προφήτου. 

(5560) 
καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς 
ἀπῆλθεν. 

6 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 
εἰς τὸ πέραν 
ἐπελάθοντο [ἄρτους λαβεῖν]. 

6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε 
ἀπὸ τῆς ζύμης 

τῶν Φαρισαίων 

καὶ Φαδδουκαίων. 
7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς 

λέγοντες ὅτι 
Ἔλρτους οὐκ ἐλάβομεν. 
Ὦ γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
Τί διαλογίζεσθε ἔν ἑαυτοῖς, 

ὀλιγόπιστοι, 
ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 
ϱ οὕπω νοεῖτε, 

ΜλΑηκ 8 

Τί ἡ γενεὰ αὕτη 

ζητεῖ σημεῖον; 

ἀμὴν λέγωτ, 

εἰ δοθήσεται 
τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
σηµεῖϊον. 

καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς 
ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 

14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν 
ἄρτους, 
καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον 
μεθ) ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 

16 καὶ 
λέγων 

Ὁρᾶτε, βλέπετε 
ἀπὸ τῆς ζύμης 

διεστέλλετο αὐτοῖς 

τῶν Φαρισαίων 
καὶ τῆς ζύμης 'Ἡρῷδου. 
16 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἆλ- 
λήλους 
ὅτι 

ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. 
17 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς 
Τί διαλογίζεσθε 

μή 9) 2) 
ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 

οὕπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; 

πσκε 11:290] 

Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά 

ἐστιν" 

σημεῖον ζητεῖ, 

καὶ σημεῖον 

οὐ δοθήσεται 

αὐτῇ 

εἰ μὴ τὸ 

σημεῖον Ἰωνᾶ. (8102) 

Πισκε 12:12] 

ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ πρῶτον 

Προσέχετε ἑαυτοῖς 
ν] . , 

ἀπὸ τῆς ζύμης, 

ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, 

(4111) τῶν Φαρισαίων. 

ΥΤΗ πις: ΜΑ 16:65 λαβεῖν ἄρτους Μι 8:12 ὑμῖν 

Μύ 16:4 σημ. ἐπιζητεῖ: Ἑ σημ. αἰτεῖ: Ὦ ζητεῖ σημεῖον: Θ σημῖον ζητῖ 
ΣΑΟΡΙΥΧΣΘύ6 Ιῦ 5ν 8ΙΠ αἱ ΡΙοΓ αἆα ὁ ᾿Ἱησοῦς 
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ΕΗΥΗΕΗΝΤΡ ΑΠΟΟΝΟΡ ΤΗ ΗΠΑ ΟΝΒ ἄΑΙΗΙΙΜΗ δδῦ 

ΜλΑττ 16 Μλακ 8 

πεπωρωµένην ἔχετε τὴν Καρ- 
δίαν ὑμῶν ; 
18 1’ ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ 
βλέπετε 
καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; 

οὐδὲ μνημονεύετε 19 καὶ οὐ μνημονεύετε ὅτε 
τοὺς πέντε ἄρτους τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα 
τῶν πεντακισχιλίων εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, 

καὶ πόσους κοφίνους πόσους κοφίνους 
ἐλάβετε; κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; 

λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα. 
10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 90 ὅτε Τ τοὺς ἑπτὰ 
τῶν τετρακισχιλίων εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 
καὶ πὀσας σφυρἰδας ἐλάβετε;| πὀσων σφυρίδων πληρώματα 

κλασμάτων Πρατε; 
κ! / ο. ε / 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ ἙἝπτά. 
21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

11 πῶς οὐ νοεῖτε Οὕπω συνίετε; 
ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν ; 
προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης [Οἱ ν 16 αβογο] [Οἱ Τ1]ς9 19:15 αβονθ] 
τῶν Φαρισαίων 

καὶ Σαδδουκαίων. 

192 τὀτε συνῆκαν ὅτι οὐκ 
εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς [ΟΙ Ίο 12:10 αρονο] 

ζύμης [τῶν ἄρτων] ἀλλὰ ἀπὸ 
τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων 

καὶ Σαδδουκαίων. 

86. ΤΠΕ ΒΙΙΝΌ ΜΑΝ ΟΕ ΒΗΤΗΡΑΙΡΔΑ 

Μαηκ 9:22-260 

Καὶ ἔρχονται εἶς Βηθσαιδάν. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν 
ἵνα αὐτοῦ ἄψηται. 928 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς 
κώµης, καὶ πτύσας εἷς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα [αὐτόν Εϊ 
τι βλέπεις; 'Ἱ 94 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν ἙῬλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶῷ 
περιπατοῦντας. 325 εἶτα πάλιν ἔθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν, 
καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν [τηλαυγῶς! ἅπαντα. 3926 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον 
αὐτοῦ λέγων ᾗΜΠηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς. 

11ου 5:21: Ἐτζοκ 12:12 

ΝΗ πρ: ΜΙ 8:20 καὶ 29 αὐτὸν εἴ τι βλέπει. 20 δηλαυγῶς 

ΜΙ δ:19 πόσους πΙοι ΑΒΤΙΥΝ Χ. αἱ ΡΙΘΓ; καὶ πόσους ΣΟΡΜΔΘ ους 21 οὕπω πι ΔΟΤΙΔ οἵο; πῶς οὕπω 
ΑΡΥΣΧ6Θ 1ῦ Ρρ651Ἡ οἵο; πῶς οὐ Β πιῖη ὃ 10 6ΟοΡ θίς; πῶς οὖν οὕπω τηῖη Ραϊ16 θἵς --- συνίετε: Ἑ νοεῖτε: Ὦ συννοεῖτε 
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86 ΤΗΕ ΑΙΠΠΙΜΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙΝ. ΙΟῦΕΝΕΥ ΤΟ Ο6ΑΕΡΑΕΕΑ ΡΗΠΙΡΡΙ, 5986-91 

Μαππ 16: 19-20 

Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 

εἰς τὰ µέρη 
Καισαρίας τῆς Φιλίππου 
ἠρώτα 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
λέγων 
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; 
14 οἱ δὲ εἶπαν 
Οὲ μὲν 
. / Ν ιά 

]Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, 
ἄλλοι δὲ ᾿Ηλείαν, 
«/ Δ ει) ({ ΕΙ 

ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ 
ἕνα τῶν προφητῶν. 

15 λέγει αὐτοῖς 
Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι ; 
16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίµων Πέτρος 

εἶπεν 
Σὺ εἶ ὁ χριστὸς 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 

17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτῷ ἹΜακάριος εἷὖ, 
Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ 

ω τς) 2 / / αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι 
ἀλλ) ὁ πατήρ µου ὁ ἐν [τοῖς] 
οὐρανοῖς 18 κἀγὼ δέ σοι 
λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ 
ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω 
µου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι 
ἅδου οὗ κατισχύσουσιν αὐτῆς' 
19 δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 

86. ΡΗΤΗ ΟΟΝΕΗΡΡΙΟΝ 

Μαηκ 8:2/-ὀ0 

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿]ησοῦς 
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

εἰς τὰς κὠώμας 

Καισαρίας τῆς Φιλίππου' 
καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
λέγων αὐτοῖς 
Τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι ; 
28 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες 
ὅτι 
Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, 
καὶ ἄλλοι ᾿Ηλείαν, 
ἄλλοι δὲ ὅτι 
εἲς τῶν προφητῶν. 

29 καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς 
ε ω υπ / οι 9 Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι ; 
9 Δ ες [ῥ 

ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
λέγει αὐτῷ 
Σὺ εἲ ὁ χριστός. 

Ίσκε 9:18-21 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 
αὐτὸν προσευχόµενον κατὰ 
μόνας 

Ισυνῆσαν]ὶ αὐτῷ οἱ µαθηταἰ, 

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς 

λέγων 
Ῥίνα µε οἱ ὄχλοι λέγουσιν 
εἶναι ; 
19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν 

Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, 
ἄλλοι δὲ ᾿ΗἨλεία», 
ἄλλοι δὲ ὅτι 
προφήτης τις τῶν ἀρχαίων 
ἀνέστη. 
20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς 
Ὑμεῖς δὲ τἰνα µε λέγετε εἶναι 
Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν 
Τὸν χριστὸν 
τοῦ θεοῦ. 

ΧΝΥΗ πρ: Τι 9:15 συνήντησαν 

Μύ 16:18 τίνα ψΙθι ΔΒ νς οοΡ οἵς; ΟΡΙΙΝΝΥΧΟ9 ἵῦ 5ντ δἵη οιγ αἱ Ρ]6ΥΓ αᾶαᾶ µε (ΟΥ α[ῦθγ λέγουσιν) 
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ύΟ0ΡΝΗΥ ΤΟ 6Α4ΗΡΑΠΒΗΕΑ ΡΠΗΙΙΡΡΙ δδγ 

ΜαΑπττ 16 ΜλΑηκ 8 Ίσκη 9 

Ἰκαὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται δεδεµένον ἐν τοῖς οὐρα- 

νοῖς, 
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὖρα- 

νοῖς. 
90 Τότε [ἐπετίμησενὶ τοῖς | 90 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 21 ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς 
μαθηταῖς παρήγγειλεν 
ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ἵνα μηδενὶ λέγωσιν μηδενὶ λέγειν 
ὅτι αὐτός ἔστιν ὁ Χριστός. | περὶ αὐτοῦ. τοῦτο, 

87. Πορ ΡΟΒΕΤΕΙΙΡ ΠΗΙΡ ΡΕΑΤΗ 

ΜαΑπτ 16:21-28 Μαηκ 8:91--9:1 Ίσκε 9:22-27 

δΛΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο Ἰη-| ὀΚαὶ ἤρξατο διδάσκειν εἰπὼν 
σοῦς Ἀριστὸς αὐτοὺς 
δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
ὅτι δεῖ αὐτὸν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου | ὅτι ὃ λεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ 
πολλὰ παθεῖν πολλὰ παθεῖν πολλὰ παθεῖν 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
καὶ ἀρχιερέων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἀρχιερέων 
καὶ γραμματέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ γραμματέων 
καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ ἀποκτανθῆνα: καὶ ἀποκτανθῆναι 
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
ἐγερθῆναι. ἀναστῆναι" [ἐγερθῆναι]. 

Μι 15:18 

α ἸΑμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ 
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. (897) 

Τῆς 11:25 

ὃ πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν 
πολλὰ παθεῖν 
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. (5199) 

ὑΟί Μι 17:22, 25 (890); 20:15 ὃ Οἱ Μικ 9:51 (590); 10:98, 94 Οἱ αἱξο Τις 9:44 (590); 18:91- 
(51599) (8199) 95 (5199) 

ΝΤΗ πρ: Μί 16:20 διεστείλατο Ί]ς 9:29 ἀναστῆναι 

' ΜΙς 8:81 μετὰ τρεῖς ἡμέρας: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ΥΝ παῖῃπ 2 Το 5Υτ δἶη Ῥεξ5ῃ εἴο 1 9:22 τῇ τρίτῃ ἡμέρ: Ὁ 7 
10 5ντ θἵη Θ{ς μεθ᾽ ἡμέρας τρεῖς 
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ΤΗΕ σΑΙΠΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Ματτ 16 

93 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ 

Πέτρος 
[ήρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ 
λέγων] “Τλεώς σοι, κὑριε' 
οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. 

98 ὁ δὲ στραφεὶς 

εἶπεν τῷ Πέτρῳ 
Ὕπαγε ὀπίσω µου, Φατανᾶ' 

σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, 
ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

94 Τότε [ὸὁ] ᾿Ἰησοῦς 

εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 
αἙ τις θέλει ὀπίσω µου 

ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καὶ ἀκολουθείτω µοι. 
96 ὃὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν' 

Μαεηκ 8 

92 καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον 
2 / 

ἐλάλει. 
καὶ προσλαβόμενος ὁ Πέτρος 
αὐτὸν 
3/ :} [ο ) [ο 

ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ. 

88 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ 
ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
” /{ , Δ [ῤ 

ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει 
Ὕπαγε ὀπίσω µου, Σατανᾶ, 

ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ 
9 λ ἡ Γω Ε ’ 

ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
94 Καὶ προσκαλεσάµενος 

τὸν ὄχλον σὺν τοῖς µαθηταῖς 

αὐτοῦ 
εἶπεν αὐτοῖς 
αἩῖ τις θέλει 
ἐλθεῖν, 
2 / « 3 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

ὀπίσω µου 

καὶ ἀκολουθείτω µοι. 
96 Ὁὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ 
τὴν [ἑαυτοῦ ψυχἠὴνὶ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν' 

Ίσκε 9ο 

2 "Ελεγεν δὲ 
πρὸς πάντας 

απ τις 
”’ 

ἔρχεσθαι, 
[. / Πε Δ 
ἀρνησάσθω' ἑαυτὸν 

καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
καθ) ἡμέραν, 

Ν 9 / 

καὶ ἀκολουθείτω µοι. 

24 Όὃς γὰρ ἂν θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν' 

θέλει ὀπίσω µου 

Μ4 10: 98 

ᾱ καὶ ὃς οὗ λαμβάνει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ 
καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, 
οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. (54) 

Μί 10:5θα 

ὃ ὁ εὑρὼν 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἀπολέσει αὐτήν, 

ΤΗ πρ: Μίύ 16:22 λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν Με 5:95 ψυχὴν αὐτοῦ 

1] 14:27 

ᾱ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν 
ἑαυτοῦ 
καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, 
οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής. 

(5124) 
1]ς 11: ὅὃδα 

ῦ ὃς ἐὰν ζητήσῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιῄσασθαι 
ἀπολέσει αὐτήν, 

Τ]ς 9:25 ἀπαρνησάσθω 

ΜΙ 8:94 ἐλθεῖν υηϊθα ΔΒΙ, 4 10 Ῥο5η οεἶς; 
85. ἑαυτοῦ ψυχὴν ὉΙη Ἑ ΟΥ; ψυχὴν αὐτοῦ ΔΑΟΟΙΙΥΧΔθ αἱ ρἱογ 

ἀκολουθεν ΟΡΥΥΧΘ Ἱυν νς αἱ ρίος; ἐλθεῖν καὶ ἀκολουθῖν Δ 
1]ς 9:28 ἀρνησάσθω πψῖια ΔΑΡΤΙΘ αἷς; 

ἀπαρνησάσθω ΏΒΟΕΒΥΥ Χ αἱ ΡΙ6ΥΓ --- καθ) ἡμέραν πΙ(ὰ ΔΑΕΒΙ.ΕΥΥΘ 5αἩ οοΡ ντ οι ρο58; 6ΟΡΧΔ 7 ἵῦ υγ θἵηπ 58] 
αἱ Ῥ]6Γ οπα 
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Ο0ΗΕΝΕΥ ΤΟ 6ΑΗΦΑΠΗΑ ΡΗΙΙΗΡΡΙ δδγ 

ΜαΑπτ 16 

αὓς δ) ἂν ἀπολέσῃ 
λί ο [ο 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 

εὑρήσει αὐτήν. 
26 τἰ γὰρ ὠφεληθήσεται 
ἄνθρωπος 
ἐὰν τὸν κὀσµμον ὅλον κερδήσῃ 
τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; 

ἢ τἰ δώσει ἄνθρωπος 
ἀντάλλαγμα τῆςψυχῆς αὐτοῦ ; 

27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου 

ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, 
καὶ τότε 1 ἀποδώσει ἑκάστῳ 
κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.” 

Μληκ 8 

αὓς δ) ἂν ἀπολέσει 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν [ἐμοῦ 
καὶ] τοῦ εὐαγγελίου 
σώσει αὐτήν. 
86 τἰ γὰρ Ιώφελεῖ 
ἄνθρωπον] 
κερδῆσαι τὸν κὀσµον ὅλον 
καὶ ἕζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ; 
ὃσ τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος 
ἀντάλλαγμα τῆςψυχῆς αὐτοῦ; 
88 ὃὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μµοιχαλίἰδι 
καὶ ἁμαρτωλῷ, 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν 
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 

Ίσκε 9 

αὓς δ) ἂν ἀπολέσῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ, 

οὗτος σώσει αὐτήν. 
25 τἰ γὰρ [ώφελεῖταιὶ 
ἄνθρωπος 

/ Ν / «/ 

κερδήσας τν κὀσµον ὅλον 
ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιω- 
θείς ; 

96 ὃδς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε 

καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 

[ο τὰ 

τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται, 
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 

Μι 10:990 

ᾱ καὶ ὁ ἀπολέσας 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 
εὑρήσει αὐτήν. (854) 

Μι 10: 98 

ὃ ὅστις [δὲ ἀρνήσηταί µε 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

1] 11:9590 
ὃν Ἐψ 

α ὃς δ) ἂν ἀπολέσει 

(91595) 

1κ 12:9 

ὃ ὁ δὲ ἀρνησάμενός µε 
ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 

ζωογονήσει αὐτήν. 

ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἀπαρνηθήσεται 
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου ἐνώπιον 
τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. (ὃ τὃ) 

τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. (85111) 

1 Ῥ5 62/(61):12;: Ῥτον 24:12 

Η πρ: Μι 8:56 ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπον Τ]ς 9:25 ὠφελεῖ 

Μ0 16:26 ὠφεληθήσεται υΙυη ΔΣΒ1:Θ 8 παῖη 5αἩ ο0Ρ εἴς; ὠφελεῖται ΟΡΥΝ ΧΔ Ιῦ νς αἱ ρ]ογ ΜΙς 8:95 ἐμοῦ 
πο Ῥ 4 Ἱή οἵο οἱι 
φυση ΒΙς5 οίο; τὸν ἄνθρωπον ΑΟ3ΞΡΓΥΝΘ οἶς; 

κος ζημιωθῇ ΑΟΟΥΥ ΧΔΘ αἱ ρΙεΥ ἐὰν κερδήσῃ . « 
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587 ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

Μαπιτ 16 

25 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων 

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανά- 

του 
ε/ Ε" .”/ 

ἕως ἂν ἴδωσιν 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ 
αὐτοῦ. 

Μαηκ 9 

1 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων 

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανά- 
του 
ε/ Εῃ ./ 

ἕως ἂν ἴδωσιν 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

Ίσκε 9 

27 Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, 
εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστη- 

κότων 
οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου 

ἕως ἂν ἴδωσιν 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

88. ΤΗΕ ΤΗβΑΝΡΕΊἹά ΒΑΤΙΟΝ 

Μαπτ 1Τ.1--19 

Καὶ μεθ) ἡμέρας ἓξ 
παραλαμβάνει ὁ ᾿]ησοῦς 
τὸν Πέτρον 
καὶ Τ ᾿]άκωβον καὶ Ἰωάνην 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος 

ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν. 

2 καὶ µετεμορφώθη ἔμπροσθεν 
αὐτῶν, 
καὶ ἔλαμψεν τὸ πρὀσωπον 
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, 
τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 

ὃ καὶ ἰδοὺ 
ὤφθη αὐτοῖς 

Μωυσῆς καὶ ᾿Ἠλείας 

συνλαλοῦντες μετ) αὐτοῦ. 

Μαηκ 9:2-19 

Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ 
/ 4 ” Γω 

παραλαμβάνει ὁ ᾿]ησοῦς 
τὸν Πέτρον 
καὶ τὸν ᾿]άκωβον καὶτ Ἰωάνην, 

Δ 9 μ ο) Α) 3 Βὰ 

καὶ ἀναφεέρει αὐτοὺς εἰς Όρος 
ε ΔΝ } σα / 
ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους. 

καὶ µετεμορφώθη ἔμπροσθεν 
αὐτῶν, 

ὃ καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
στίλβοντα λευκὰ λίαν 
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ 
δύναται οὕτως λευκᾶναι. 
4 καὶ 
ὤφθη αὐτοῖς 

Ἠλείας σὺν Μωνυσεῖ, 
καὶ ἦσαν συνλαλοῦντες 
Ἰησοῦ. 

τῷ 

Ίσκε 9: 25-06 

Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λό- 

Ύους τούτους 
ε ὴ ε / Β στ τ 

ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ 
Δ 

παραλαβὼν 
Πέτρον 

καὶ Ἰωάνην καὶ Ἰάκωβον 

ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος 
προσεύξασθαι. 
29 καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν 
τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ 
ἕτερον 

καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ 
λευκὸς ἐξαστράπτωγ. 

90 καὶ ἰδοὺ 

ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, 
οἵτινες ἦσαν 
Μωυσῆς καὶ ᾿Ἠλείας, 

ΜΗ πι: Μι 17:1 τὸν Με 9:2 τὸν 1 9:28 καὶ 

Μι 9:95 οἷα . . 
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ύΟῦ0ΡΒΝΗΥ Το ζσ4ΗΦΑΠΗΑ ΡΗΙΠΗΕΡΡΙ 85 

Ματ 1Τ 

4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν τῷ ᾿]ησοῦ 
Κύριε, καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὣδε εἶναι) 
εἰ θέλεις, 
ποιήσω ὧδε ἱτρεῖς σκηνάς], 
σοὶ µίαν καὶ Μωνυσεῖ μίαν 
καὶ ᾿Ηλείᾳ μίαν. 

[0Ο ν θὺ Ὀε6]ογ| 

6 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἰδοὺ νεφέλη φωτινὴ 
ἐπεσκίασεν αὐτούς, 

[Οἱ ν 60 Ρε]οπ] 

καὶ ἰδοὺ φωνὴ 
ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
α(ὑτός ἐστιν ὁ υἱός µου 

ἀγαπητός, 
ἐν ᾧ εὐδόκησα᾽ 
ἀκούετε αὐτοῦ. 
ϐ καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ 
ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν 
καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. ̓  
7 καὶ προσῆλθεν ὁ ᾿Ἰησοῦς 
καὶ ἀψάμενος αὐτῶν εἶπεν 
Ἐγέρθητε καὶ μὴ Φφοβεῖσθε. 

μα (ςς 

Μληκ 9 

ὅ καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
λέγει τῷ ᾿]ησοῦ 
ε / / λ 

Ῥαββεί, καλόν ἔστιν 
ἡμᾶς ὣδε εἶναι, 

καὶ ποιήσωµεν τρεῖς σκηνάς, 
σοὶ µίαν καὶ Μωυσεῖ μίαν 

κ) 3 / ; 

καὶ ᾿Ηλείᾳ μίαν. 
ϐ οὐ γὰρ Ίδει τἰ ἀποκριθῇ, 
ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 

7 καὶ ἐγένετο νεφέλη 
ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, 

[06 ν θὺ αΏονε] 

καὶ ἐγένετο φωνὴ 
3 μα / 

ἐκ τῆς νεφέλης 
πως Ὁ ῃ « ε/ 
Οὗτός ἔστιν ὁ υἱός µου 
ὁ ἀγαπητός, 

ε) β. 9 ο 

ακονύυετε αυτου. 

[ΟΙ ν 60 αρονο] 

Ώσκε 9 

81 οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ 
ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ 
ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερου- 
σαλήμ. ὁ2 ὁ δὲ Πέτρος καὶ 
οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι 
ὕπνῳ' διαγρηγορήσαντες δὲ 

εἶδαν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ 
τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνε- 
στῶτας αὐτῷ. 
95 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρί- 
ζεσθαι αὐτοὺς ἀπ αὐτοῦ 
εἶπεν ὁ Πέτρος 
πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν 
Ἠπιστάτα, Καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι, 

καὶ ποιήσωµεν σκηνὰς τρεῖς, 
µίαν σοὶ καὶ µίαν Μωυσεῖ 
καὶ µίαν ᾿Ηλεία, 
μὴ εἰδὼς ὃ λέχει. 

[οί ν 940 ρε]ονγ] 

94 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος 
ἐγένετο νεφέλη 

καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς' 
ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν 
αὐτοὺς εἷς τὴν νεφέλην. 
96 καὶ φωνὴ ἐγένετο 
ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
αὗ / 9 ε ε/ ὑτός ἔστιν ὁ υἱός µου 
ε 9 / 

ὁ ἐκλελεγμένος, 

[ο ο) / 

αυτου ακουετε. 

[οί ν 940 αβρονο] 

αΟΙ Μί 5:17 (518) ας ΜΙ 1:11 (618) αΟΙ Τις 9:22 (518) 

ΓΗ τις: Μυ 17:4 σκηνὰς τρεῖς 

Τ]ς 9:95 ἐκλελεγμένο ὉΙίαι ΔΕΒΙΙΞ ὃ Ιῦ 5Υτ Εἶηπ 5αΏ «ΟΡ θΘἵ06; ἐκλεκτός Θ; ἀγαπητό ΑΟΡΗΕΥΚΣΧ 5 ἵυ νο 
αντ οι ρε5Ἡ εἵο; Ὦ οίο αᾶα ἐν ᾧ πὐδόκησα 
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588 ΤΗΕ «ΑΙΗΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΘΤΗΥ 

Μαπτ 17 

8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς αὐτῶν 
οὐδένα εἶδον 
εἰ μὴ [αὐτὸν] Ἰησοῦν µόνον. 
ϱ Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν 
ἐκ τοῦ ὄρους 

ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
λέγων 
Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα 
ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ νεκρῶν [ἐγερθῃ]. 

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
οἱ μαθηταὶ λέγοντες 
Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν 
ὅτι ᾿Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον ; 
11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Ιέ Ἠλείας) μὲν ἔρχεται καὶ 
(ἑἀποκαταστήσει) πάντα" 

[Οἱ ν 120 Ῥε]ον] 

12 λέγω δὲ ὑμῖν 
ὅτι ᾿Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, 
καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 
ε) Δ ’ ” ” Γο' 

ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ 
ῃῃ »Ω/ ὃ 
ὅσα ἠθέλησαν 
οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
μέλλει πάσχειν ὑπ) αὐτῶν. 

19 τὀτε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ 
ὅτι περὶ ᾿Ἰωάνου τοῦ βαπ- 
τιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 

Μακ 9 

8 καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμµενοι 

οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἵμεθ᾽ ἑαυτῶν 
εἰ μὴ τὸν ᾿]ησοῦν μόνον]. 
ϱ Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν 

[ἐκ] τοῦ ὄρους 
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα 

μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, 
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ νεκρῶν ἀναστῇῃ. 
10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν 
πρὸς ἑαυτοὺς 

συνζητοῦντες τἰ ἔστιν τὸ ἐκ 
νεκρῶν ἀναστῆναι. 
11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 
λέγοντες 
Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς 
ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον ; 
12 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς 
14 Ἠλείας”) μὲν ἐλθὼν πρῶτον 
(ἑἀποκατιστάνει’’ πάντα, 
καὶ πῶς γέγραπται 
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἔξουδε- 

νηθῇ; 
19 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν 
ὅτι καὶ ᾿Ἠλείας ἐλήλυθεν, 

καὶ ἐποίησαν αὐτῷ 
ὕσα ἤθελον, 

[06ἱ ν 120 αΏονε] 

λ , ο ο 
καθὼς γέγραπται ἔπ᾽ αὐτόν. 

Ίσκε 9 

96 καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν 
φωνὴν 

εὑρεθη 
᾿]ησοῦς μόνος. 

καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ 
ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 

1Μα] 4:51 (9:25 8) 

ΨΗ πιρ: Μίύ 17:58 τὸν ϱ ἀναστῇ ΜΙ 9:58 ἀλλὰ τὸν ᾿Ιησοῦν µόνον μεθ) ἑαυτῶν Ὁ ἀπὸ 

Μύ 17:8 αὐτὸν ᾿]ησοῦν µόνον οι Ὦθ; Ἡ ΟΠΠ αὐτὸν; ᾿Ἰησοῦν αὐτὸν µόνον Ἆδ; µόνον τὸν ᾿]ησοῦν Ὁ Ἱό6 νε; 
τὸν ᾿]ησοῦν µόνον 8] ϱ ἐγερθῇ ππΙυῃ ΒΠ; ἀναστῇῃ ΝΟ ΥΘ αἱ ρ]εὈ 
ΔΘ αἱ Ώἱ6Γ; οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γρ. 1, 4 ἵυ νς 

1458 

ΜΙί 9:11 οἱ γραμματεῖς πιιι ΑΒΟΡΥΙΥΣΧ 



ΨΟΟΌΠΝΗΕΗΥ ΤΟ σΑΗΒΡΑΝΗΑ ΕΓΠΗΙΙΠΗΕΡΙ 689 

Μαπτ 1Τ:14-20 

Καὶ ἐλθόντων 

πρὸς τὸν ὄχλον 

προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος 
γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων 
15 Κύριε, ἐλέησόν 

4 ε/ 
µου το» υιον; 

ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς 
ἔχει], 

πολλάκις γὰρ 
πίπτει εἰς τὸ πΌρ 
καὶ πολλάκις εἷς τὸ ὕδωρ᾽ 
16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν 
τοῖς μαθηταῖς σου, 

καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν 
αὐτὸν θεραπεῦσαι. 
17 Ιἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν 
Ὢ γενεὰ ἄπιστος 
καὶ διεστραμµένη, 

89. ΤΗΕ ΕΡΙΤΗΒΡΤΙΟ ΒΟΥ 

Μληκ 9:14-29 

Καὶ ἐλθόντες 

πρὸς τοὺς μαθητὰς 

Ίσκε 9:5ύ-485α 

Ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ 
κατελθόντων αὐτῶν 

ἀπὸ τοῦ ὄρους 
εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς | συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 
καὶ γραμματεῖς συνζητοῦντας 
πρὸς αὐτούς. 15 καὶ εὐθὺς 
πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντε αὐτὸν 

ἐξεθαμβήθησαν, καὶ Άπροσ- 
τρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 
16 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς 
Τί συνζητεῖτε πρὸς αὐτούς ; 
17 καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς 
ἐκ τοῦ ὄχλου 
Διδάσκαλε, ἤνεγκα 

τὸν υἱόν µου πρὸς σε, 

” [ο / ἀ 
ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον 

18 καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν κατα- 

λάβῃ 
ῥήσσει αὐτόν, 
καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς 
ὀδόντας καὶ ξηραίνεται᾽ 

[Οἱ ν 22 Ἠοἱοπ] 

καὶ εἶπα 
τοῖς μαθηταῖς σου 
ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, 
καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 

19 ὁ δὲ 
λέγει 
Ὢ γενεὰ 

ἀποκριθεὶς αὐτοῖς 

ἄπιστος, 

398 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ 
ὄχλου ἐβόησεν λέγων 
Διδάσκαλε, δέοµαἰ σου ἔπι- 
βλέψαι 
ἐπὶ τὸν υἱόν µου, 
ὅτι μονογενής μοί ἔστιν, 
99 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει 
αὐτόν, 
καὶ ἐξέφνης κράζει, καὶ 

σπαράσσει αὐτὸν 
μετὰ ἀφροῦ 

καὶ μόλις ἀποχωρεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ 
συντρῖβον αὐτόν: 

40 καὶ ἐδεήθην 
τῶν μαθητῶν σου 
ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, 
καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 

41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ἰησοῦς 
εἶπεν 
Ὢ γενεὰ ἄπιστος 
καὶ διεστραμµένη, 

ΝΗ πρ: Μί 17:15 πάσχει 17 [τότε] ἀποκριθεὶς 
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589 ΤΗΕ ἄΑΙΗΠΙΠΒΑΝ ΜΙΝΙΡΦΤΗΥ 

Μαπτ 1Τ 

εἰ η) ων 5! ὦ 
ἕως πότε μεθ) ὑμῶν ἔσομαι ; 
ἕως πὀτε ἀνέξομαι ὑμῶν ; 
Φέρετέ µοι αὐτὸν ὧδε. 

ΙΟ ν 150 αρονθο] 

18 καὶ ἐπετίμησεν 
αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς, Ὀ 

καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ 
δαιμόνιον’ 

Μληκ 9 

ἕως πὀτε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι ; 
ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν ; 

φέρετε αὐτὸν πρὀς µε. 
20 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς 
αὐτόν. 

Ν ει Δ 3 Ν 

καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
τὸ πνεῦμα 

9 λ / ν 

εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, 
καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο 
2 [ή Ν α / 

ἀφρίζων. 21 καὶ ἐπηρώτη- 

σεν τὸν πατέρα αὐτοῦ ἸΠόσος 
χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν 
αὐτῷ; 
239 ὁ δὲ εἶπεν 
καὶ πολλάκις 
καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν 
καὶ εἰς ὕδατα 
π] ῃ ῃ να 
ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν 
ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν 

λ μη τε ω 
σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

95 ὁ δὲ ᾿Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
ΠΓόϊ Εί δύνῃ, πάντα δυνατὰ 

Γον / ] 3) 

τῷ Ἠπιστεύοντι. 24 εὐθὺς 
κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου 

Ἐκ παιδιόθεν΄ 

ἔλεγεν Πιστεύω  βοήθει 

µου τῇ ἀπιστίᾳ. 
25 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ἰησοῦς ὅτι 
ἐπισυντρέχει ὄχλος 
ἐπετίμησεν 
τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ 
λέγων αὐτῷ Τὸ ἄλαλον καὶ 
κωφὸν πγνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω 
σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ µηκέτι 
εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 
26 καὶ κράξας καὶ 
σπαράξας ἐξῆλθεν' 
καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρὸς ὥστε 
τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέ- 

θανεν. 
27 ὁ δὲ ᾿]Ιησοῦς κρατήσας τῆς 
χειρὸς αὐτοῦ 

πολλὰ 

Ὅσκε 9 

ἕως πὀτε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς 
καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν ; 
προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. 

49 ἔτι δὲ προσερχοµένου αὐτοῦ 
ἔρρήξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον 

καὶ συνεσπάραξεν᾿ 

ἐπετίμησεν δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 
τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ, 

θςοοιιιἃἍιιιἒἒώώἥἒιᾧώώώώώώώἒἒἧἥἍἒιἒἒἥἧἃἍύθθ-------------αααακκκκκες...
.---ν 

ΥΝΗ πρ: ΝΤ 9:28 τὀ 
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ύΟύΠΝΗΥ Το σ4ΗΒΦΑΠΒΡΒΑ ΡΗΙΙΗΡΡΙ 68ο 

Μαπτ 1Τ 

3 3 / ε [ο] 9 » 

καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ 

τῆς ὥρας ἐκείνης. 

19 Τότε προσελθόντες 

οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿]ησοῦ 
κατ’ ἰδίαν εἶπαν 
Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 
ἐκβαλεῖν αὐτό; 

20 αὁὸ δὲ λέγει αὐτοῖς 
Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν' 
ἁμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ 
Μετάβα ἔνθεν 
ἐκεῖ, 

ὰ / 

καὶ µεταβήσεται, 
ἃ ] Μὶ ον / 4 [ο 

καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

Μληκ 9 

ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 

25 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ 
εἰς οἶκον 

ε Δ ” [ων 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
κατ) ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν 
“ ε ο) ” 9 / 

Οτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 
β ω Ες 
ἐκβαλεῖν αὐτό; 

29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ 

δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἔἓν προσ- 
ευχῃ. 

ΊΤσκε 9 

καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα 

καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ 
ο. 

αὐτοῦ. 
45 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες 
ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. 

Πισκη 17: 6] 

Φεῖπεν δὲ ὁ Κύριος 

Εἰ ἔχετε πἰστιν 

ὡς κόκκον σινάπεως, 

ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ] 

Ἐικριζώθητι καὶ Φυτεύθητι 

ἐν τῇ θαλάσσῃ: 

καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. (9191) 

Μι 21:21 

ἀπυκριθεὶς δὲ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

α 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
καὶ μὴ διακριθῆτε, 
οὗ µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, 
ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε 
"Αρθητι καὶ βλήθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν», 

(9140) γενήσεται’ 

ΜΙ 11:29, 98 
α καὶ ἀποκριθεὶς 
ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς 
Ἔϊχετε πίστιν θεοῦ" 
20 ἁἀμὴν λέγω ὑμῖν 

«/ «Α Ελα [ο Εά ΄ 

ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ 
Αρθητι καὶ βλήθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν, 

α µ ον - ὧν / ΄ [ 

καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
Ε) λ ’ ε/ «ν ο ΄ 

ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, 

(5149 ἔσται αὐτῷ. 

Μύ 17:21 ἃ"Ρθ 98. 2 10 5ντ 5ἵη οΙΓ 58Ἡ ΟΡ 8] Ῥαιο ΟΠ1; δξυ (ἐκβάλλεται) ΟΡΤΙΥΥΧ αἱ Ρρ]6Γ αᾶᾶ τοῦτο δὲ 
τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ (οἳ Μ]ς 9:29) 
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δ90 ΤΗΕ ἄΑΙΙΠΙΕΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 
΄Ἴ'οἎὐκὐΚὐὑὩἛ͵ὐϐεἛῑΚ5ἛυὕἹυὙὐᾷὓᾷ4ῄᾖᾷᾱῆὰὸ}Ὑ-υῑ ο σ---ίφθ---------------------------------

----- 

90. Εβδ ΑαΑΙΝ ΕΟΒΕΤΕΙΙΙ5 ΗΙ5 ΏΕΑΤΗ 

ΜΑπτ 11:22, 29 Μαηκ 9:00-552 Ίσκε 9:490-45 

Συστρεφομµένων δὲ αὐτῶν Κάκειθεν ἐξελθόντες 

ἐν τῇ Ταλιλαίᾳ Ιἐπορεύοντοὶ διὰ τῆς Ταλι- 

λαίας, 
καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γγνοῖ΄ 

Πάντων δὲ θαυμαζόντων 
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει 

81 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς µα- 
θητὰς αὐτοῦ 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς καὶ ἔλεγεν [αὐτοῖς] ὅτι εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
44 Οέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὥτα 
ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους, 

αἨ{έλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]| Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

παραδίδοσθαι παραδίδοται μέλλει παραδίδοσθαι 

ες χεῖρας ἀνθρώπων, εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 

93 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, | καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
καὶ ἀποκτανθεὶς 

καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
[ἐγερθήσεται.. ἀναστήσεται. 

82 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, | 46 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα 
τοῦτο, 
καὶ ἦν παρακεκαλυμµένον ἀπ᾿ 
αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, 

καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἔπερω-| καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν 
τῆσαι. περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

91. ΤΗΕ; ΤΕΗΜΡΙΕ ΤΑΧ 

Μαππτ 1Τ:24-2/ 

ὃ Ἠλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχµα λαμβάνοντες τῷ 

Πέτρῳ καὶ εἶπαν ὉὍὉ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχµα; 325 λέγει Ναι. καὶ 

[ἐλθόνταὶ εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ ᾿Τησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ 

βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ [τίνωνὶ λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ 

ας ολ δρ ο κε αώιο Ὁς μη λ πτι ο αι καπ ο αμ ο 

αο Μι 16:91 (957); 20:18 αΟῖ ΜΙΚ 8:51 (9857); 10:55, αΟἱ Της 9:22 (ζ5τ); 17:25 
(8199) 94 (5199) (8199); 18:81-95 (5199) 

υ Οἳ Μις 9:98α (592) 

ΝΗ ΠςΡ: Μύ 1:25 ἀναστήσεται 25 εἰσελθόντα | τίνος ΝΕ 9:90 παρεπορεύοντο 

ο υυ-ἱῆἥπἧἥπο ΓἃῆθῬ σσ 0 σος --ὔ-ὔθ----------- 

Μό 17:98 ἐγερθήσεται για ΧΟ0Ρθ αἱ Ρε; Β πΩΙΏΠ Θ00 ἀναστήσεται ΜΙ 9:91] μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἹΝΙυΠ 
ΣΒΟΡΤΙΔ Τυ ορ εἴο; ΑΝΧθ Ιῦ ραμο νς 5 5η Ῥθ51 αἱ ΡΙ6Υ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
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ΡΙΡΟΟὈΙΩΦΗΕΗ ΟΝ ΗΟΜΙΙΠΗΤΥ δ92 

ΜαΑττ 1Τ 

τῶν ἀλλοτρίων ; 26 εἰπόντος δὲ ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς ”Λραγε ἐλεύ- 
θεροἰ εἰσιν οἱ υἱοί 27 ἵνα δὲ μὴ Ισκανδαλίσωμεν] αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε 
ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀγοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ εὑρήσεις 
στατῆρα᾽ ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 

Ο6ΒΑΡΤΕΕΒ Χν. ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ ΟΝ ΠΗΟὉΜΠΗΙΤΥ, ξξ9ς-98 

92. ΠΟ 15 αΒΕΑΤΕΡΤΟ 

ΜΑπτ 18:1--5 Μαηκ 9:98-ὅσ Ίσκε 9:46-48 

[οί Μαού 17:34α (591)] Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ. 
Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος 

Ἐν ἐκείνῃ Τ τῇ ὥρᾳ προσ- 
ᾖλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ 

ἐπηρώτα αὐτούς Τί ἐν τῇ ὁδῷ 
διελογίζεσθε; 94 οἱ δὲ ἐσιώ- 
πων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ 

λέγοντες διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ Ἐσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς 
ἐν αὐτοῖς, 

Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν τίς μείζων. τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ; 

47 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς Πεἰδὼςὶ τὸν 
διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν 

85 καὶ καθἰσας ἐφώνησεν τοὺς 
[Ματτ 25:11] δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς 

αὐ δὲ μείζων ὑμῶν ΖΕΙ τις θέλει πρῶτος εἶναι [Οἱ ν 48ε Ὀδουγ] 
ἔσται ἔσται πάντων ἔσχατος 
ὑμῶν διάκονος. (δ156) καὶ πάντων διάκονος. 

2 καὶ προσκαλεσάµενος 86 καὶ λαβὼν ἐπιλαβόμενος 
παιδίον παιδίον παιδίον 

ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν | ἔστησεν αὐτὸ ἔν µέσῳ αὐτῶν | ἔστησεν αὐτὸ παρ) ἑαυτῷ, 
8 καὶ καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ 458 καὶ 

εἶπεν εἶπεν αὐτοῖς εἶπεν αὐτοῖς 

Μι 20:26, 27 ΜΙ 10:49, 44 Τῆς 22: 26 

α οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν: α οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν: 3 ἡὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 
ἀλλ᾽ ὃς ἂν Θέλῃ [ἐν ὑμῖν μέγας! ἀλλ) ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ἀλλ) ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 
γενέσθαι ὑμῖν, 

ἔσται ὑμῶν διάκονος, Γέσταιὶ ὑμῶν διάκονος, γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος. 
27 καὶ ὃς ἂν ΘΕλῃ [ἐν ὑμῖν εἶναι! 44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι καὶ ὁ ἡγούμενος 
πρῶτος πρῶτος, 

ἔσται ὑμῶν δοῦλος (5140) ἔσται πάντων δοῦλος (5140) ὡς ὁ διακονῶν: (8179) 

ΜΗ πις: Μί 17:27 σκανδαλίζωµεν 18:1 δὲ 1] 9:47 ἰδὼν 
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ΜαΑττ 18 ΠΙλδακ 10:15] Πσκε 18:17] 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἁἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησίε] ὃς ἂν μὴ δέξηται ὃς ἂν μὴ δέξηται 

ὡς τὰ παιδία, τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, | τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, 

οὐ μὴ εἰσέλθητε οὐ μὴ εἰσελθῃ οὗ μὴ εἰσέλθῃ 

εἰς τὴν βασιλείἰαν τῶν οὐρανῶγ. | εἰς αὐτήν. (8196) εἰς αὐτήν. (8196) 

4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν 
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, 
οὗτός ἔστιν ὁ μείζων 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' Μληκ 9 Ώσκε 9 
6 ακαὶ ὃς ἐὰν 97 αὋς ἂν [ὲν] αὋς ἂν 
δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο | τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται | δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου 
ἐμὲ δέχεται ἐμὲ δέχεται; ἐμὲ δέχεται, 

καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται 
οὐκ ἐμὲ δέχεται δέχεται 
ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. | τὸν ἀποστείλαντά µε' 
[Οὲ ν 386 αΏονο] ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν 

ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν 
μέγα». 

90. ΤΗΕ ΜΑΝ ΟΑΡΤΙΝα ΟὔὐΤ ΡΕΜΟΝΒ 

Μακ 9:08-41 Ίσκε 9:49, 50 

Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ἰωάνης ᾽Αποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν 
Διδάσκαλε, Ἐπιστάτα, 
εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου | εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου 
ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ἐκβάλλοντα δαιμόνια, 
καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν 
ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ) ἡμῶν. 
99 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 50 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς 
Μὴἡ κωλύετε αὐτόν, Μὴ κωλύετε, 

3 Δ ὃν 5, αν / 

οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς ποιῆσει 

Μι 10:40 ΤΙς 10:16 

ᾱ ὍὉ δεχόμενος ὑμᾶς α Ὁ ἀκούων ὑμῶν 
ἐμὲ δέχεται, ἐμοῦ ἀκούει, 

καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς 
ἐμὲ ἀθετεῖ" 

καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν 
δέχεται ἀθετεῖ 
τὸν ἀποστείλαντά µε. (Φτο) τὸν ἀποστείλαντά µε. (5101) 

ΜΜ] 9:37 δέχηται ΨΙσα ΔΒΤ, 5 0 ενος; δέξηται ΑΟΡΥΓΧΘ 5 Τῦ νς αἱ Ρος 35 ἠκολούθει πΙταῃ ΝΒΊΔΘ; 
ἀκολουθεῖ ΑΟΤ, 5Υτ 5η οἵο 
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[Μαπτ 10:42] 

καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ 

ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 

ποτήριον ψυχροῦ µόνον 

εἰς ὄνομα μαθητοῦ, 

ἁἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

οὐ μὴ ἀπολέσῃ 

(75) τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 

Μαπτ 19:6-10 

[οέν Του ροιον] 

ὃς δ) ἂν σκαγδαλίσῃ ἕνα 
τῶν μικρῶν τούτων 
τῶν πιστευόντων εἰς ἐμε, 
συμφέρει αὐτῷ 
ε/ ων / .λ λἱ 

ἵνα κρεµασθῇ μύλος ὀνικὸς 
περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 
καὶ Καταποντισθῇῃ 
μ Γω᾿ { αὴ / 

ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 

7 Οὐαὶ τῷ κὀσμῳ ἀπὸ τῶν 
σκαγδάλων' 
ἀνάγκη γὰρ 
ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, 

Ἂν ] Ν ω . / 

πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ 
δι οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 

Μληκ 9 

δύναμιν ἔπι τῷ ὀνόματί µου 
καὶ δυνήσεται ταχὺ Κακολο- 

γῆσαί µε' 
40 αὓς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ 

ἡμῶν, 
ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. 
41 Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ 
ὑμᾶς 
ποτήριον ὕδατος 
ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστε, 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι οὗ μὴ ἀπολέσῃ 
τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 

94. ΟΝ ΟΕΕΗΕΗΝΡΘΗΙ5 

Μλεακ 9:42-50 

Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα 
τῶν μικρῶν τούτων 
τῶν πιστευόντων, 
καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον - 
εἰ περἰκειται μύλος ὀνικὸς 
περὶ τὸν τρἀχηλον αὐτοῦ 
καὶ βέβληται 
εἷς τὴν θάλασσαν. 

Ίσκε 9 

αὓς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ) 
ὑμῶν 
ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν. 

πισκε 17:15, 2] 

᾿Ανένδεκτὀν ἐστιν 

τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, 

πλὴν οὐαὶ 

δι οὗ ἔρχεται' 

2 λυσιτελει αὐτῷ 

εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται 

περὶ τὸν τράἀχηλον αὐτοῦ 

καὶ ἔρριπται 

εἰς τὴν θάλασσαν 
ΕΙ 

ή] 
, «/ 

τούτων ἕνα. 

ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν 

(53151) 

[ΟΙ Τπικε 17:10 αΏονε] 

Μι 12:60α 

ᾱ ὁ μὴ ὢν μετ) ἐμοῦ 
κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, (550) 

Τ]ς 11:29α 

α ὁ μὴ ὢν μετ) ἐμοῦ 
κατ) ἐμοῦ ἐστίν, (5106) 

ἹΜ]ς 9:49 πιστευόντων ΨτἩ ΔΔ 4 16 «ορ οὔς; ΑΒΙΙΥΘ ἵῦ να 5υτ Επ Ῥε5ῃ 58 οὔο αᾶά εἰς ἐμε:; ΟΡ 1 Ιΐ 
πίστιν ἐχόντων 
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δο 

ΜαΑπττ 18 

ὃ σΕἱ δὲ 
ἡ χείρ σου 
οι 
ἢ ὁ πούς σου σκαγδαλίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ 
σοῦ" 

καλόν σοί ἐστιν 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν 
ἢ χωλόν, 
ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας 
ἔχοντα 

βληθῆναι 
εἰς τὸ πΌρ τὸ αἰώνιον. 

[Οἱ ν 8 ἀροτο] 

9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 
σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" 
καλόν σοἱἰ ἐστιν μονόφθαλμον 

Ε Δ ἃ α) [ο] 

εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, 

ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν 
----------------θθ---''''......... 

Μί 5:90 
καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδα- 

λίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, 
συμφερει γάρ σοι 
ἵνα ἁἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου 
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. (897) 

Μι 5:29 
ϐ εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς 
σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, 
συμφέρει Ύάρ σοι ἵνα ἀπόληται 
ἓν τῶν μελῶν σου 
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
βληθῇ εἰς γέενναν' (953) 

ΓΗ παρ: ΜΙ 9:45 σκανδαλίζῃ 

α 

ΜΙς 9:48 σκανδαλίσῃ υπῦΏι ΔΔΒΤΙΔ εἰο; σκανδαλὶζῃ ΑΟΤ αἱ Ρίετ; -λίζει Ε:ΧθΘ εἴο 
οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται ΟΠ. Πτι ΔΡΟΤΙΝΔ 8υτ 5Ίπ οοΡ οἴο 
8ἱ Ῥ]ετ 

ΤΗΕ ἄΑΙΗΠΙΠΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΠΥ 

Μακ 9 

48 «Καἱ ἐὰν ἰσκαγδαλίσῃ] σε 
ἡ χείρ σου, 

[0 ν 45 ρε]οπν] 

ἀπόκοψον αὐτήν' 

καλόν ἐστίν σε 
κυλλὸν εἰσελθεῖν εἷς τὴν ζωὴν 

ἢ τὰς δύο χεῖρας 
ἔχοντα 

ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, 
εἰς τὸ πΌρ τὸ ἄσβεστον. 
45 καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδα- 
λίζῃ σε, 
ἀπόκοψον αὐτόν 
καλόν ἐστίν σε 
εἰσελθεῖν εἷς τὴν ζωὴν χωλὸν 
ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 
47 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου 
σκανδαλίζῃ σε, 
ἔκβαλε αὐτόν' 

καλόν σὲ ἔστιν μονόφθαλμον 
εἰσελθεῖν εἰ τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ 
ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς Ἱ γέενναν, 

4 τὴν 
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Μαππτ 18 

τοῦ πυρός. 

[ΜΑπττ 5: 190] 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μµωρανθῇ, 

ἐν τίνι ἁλισθήσεται; (395) 

10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονή- 
σητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων, 
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι 
αὐτῶν [ἐν οὐρανοῖς! διὰ παν- 
τὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον 
τοῦ πατρὀς µου τοῦ ἐν οὖρα- 
νοῖς. 

Μδηκ 9 

48 ὅπου 1’ ὁ σκώληξ αὐτῶν 
οὐ τελευτᾷ 
καὶ τὸ πρ οὐ σβέννυται"; 
49 πᾶς γὰρπυρὶ ἁλισθήσεται. 
50 Ἰαλὸν τὸ ἅλας' 
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, 
ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, καὶ 
εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 

πισκεη 14:94] 

Καλὸν οὖν τὸ ἅλας: 

ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας µωρανθῇ, 

(3124) ἐν τίνι ἀρτυθήσεται ; 

«9δ. ΤΗΕ ΝΙΝΕΤΥ ΑΝΕΟ ΝΙΝΕ; 

ΜΑπτ 1686:12-14 

τί ὑμῖν δοκεῖ » 
ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ 

ἑκατὸν πρόβατα 
καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, 
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα 
ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη 
καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώ- 

ἐὰν Ὑένηται εὑρεῖν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον 
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα 
τοῖς μὴ πεπλανημµένοις. 

Πισκε 15: 4--7] 

Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων 

ἑκατὸν πρόβατα 

καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν 

οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα 

ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ 

καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἁπολωλὸς 

ἕως εὕρῃ αὐτό; 

Ὁ καὶ εὑρὼν 

ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ 

χαίρων, 

[ος ν 7 ρε]οπ] 

1]6α 66:24 

ΝΗ τις: Μί 15:10 [ἐν τῷ οὐρανῷ] 

Μυ18:11 δΒΙΑΘΑΥ 1.319. 98. 2 10 ΑΥΤ 8ἵΏ 5αΏ ο0Ρ αἱ Ραυσ οπι; ΏΕΙΥ7Χθυ 10 να 5ντ οἳγ Ῥθξ5η αἱ Ρ]ετ 
844 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός (οἳ Τῆς 19:10) 
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Μαπττ 18 

14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα 
ἔμπροσθεν [τοῦ πατρός μου] 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς 

[Ον 19 αΏοτο] 

ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν 
τούτων. 

Πσκε 15] 

ϐ καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συνκαλεῖ 
κ / 3 ) ’ 

τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, 

λέγων αὐτοῖς Ῥυνχάρητέ µοι 

ὅτι εὗρον τὸ πρὀβατόὀν µου τὸ 

ἁπολωλός. 

7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ 

» 
ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται 

ἁ ς α ς ων) ο) ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι 

ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις 

οἵτινες οὗ Χχρείαν ἔχουσιν µετα- 

νοίας. (5125) 

96. ΟΟΝΟΕΒΗΝΙΝα ΒΕΕΟΟΝΟΠΗΙΑΤΙΟΝ 

ΜαΑπττ 18:15-17 

Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἄδελ- 
φός σου, 
ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν 
μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. 
ἐάν σου ἀκούσῃ, 
ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου᾿ 

16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παρά- 
λαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ 
δύοῖ, ἵνα 1 ἐπὶ στόματος δύο 
μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν 
ῥῆμα””.17 ἐὰν δὲ παρα- 
κούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἔκκλη- 
σἰᾳ ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας 
παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ 
ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 

ι Ῥουιῦ 19:15 

Ππισκε 11:59] 

προσέχετε ἑαυτοῖς. 

ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου 

μα [ὁ ε) Αν 

Εεπιτιµησο» αὐτῷ; 

καὶ ἐὰν µετανοήσῃ 

ἄφες αὐτῷ (8191) 

ΊΝΝΨΗ πι: Μίύ 18:14 τοῦ πατρὸς ὑμῶν 16. ἔτι ἕνα ἢ δύο μετὰ σοῦ 
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97. ΒΙΝΡΙΝα ΑΝΟ ΤΟΟΡΙΝΑ 

ΜαΑπτ 18:159-20 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

αὅὔσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ 
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς 

γῆς 
ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 
19 Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν 
ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ 
ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς 
πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, 
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ 
πατρός µου τοῦ ἐν οὐραγνοῖς. 
20 οὗ γάρ εἶσιν δύο ἢ τρεῖς 
συνηγµένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, 
ἐκεῖ εἰμὶ ἐν µέσῳ αὐτῶν. 

Μαπτ 19:21-95 

Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος 
εἶπεν [αὐτῷ] 
Κύριε, ποσάκις 
ς / π 3 νε 3 / 

ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός µου 

μ 2 ῃ Φε μον. ος Τε] σα 
καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑτ 

{ 

τάκις; 
22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 

Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις . 

ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 

Μί 16: 190 

ϐ καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται δεδεµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

(556) 

96. ΟΝ ΕΟΒαΙΝΕΝΗΡΡ 

159 

Πισκε 17:4] 

ΑΙ ε / Γν ε ΄ 

καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 

ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ 

καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ 

λέγων Μετανοῶ, 

ἀφήσεις αὐτῷ. (1158) 
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Μαπτ 18 

28 Διὰ τοῦτο ὡὠμοιώδη ἡἢ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀν- 
θρώπῳ βασιλει ὃς ἠθέλησεν 
συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 
δούλων αὐτοῦ 24 ἀρξαμέ- 
νου δὲ αὐτοῦ συναἰρειν προσήχ- 
θη εἲς αὐτῷ ὀφειλέτης µυρίων 
ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ 
αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν 
αὐτὸν ὁ Κύριος πραθῆναι καὶ 
τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ 
πάντα ὕσα ἔχει, καὶ ἀποδο- 
θῆναι. 26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦ- 
λος προσεκύνει αὐτῷ λέγων 
Μ ακροθύµησον ἐπ) ἐμοί, καὶ 
πάντα ἁἀποδώσω σοι. 27 
σπλαγχνισθεὶ δὲ ὁ κύριος 
τοῦ δούλου ᾖ[ἐκείνου] ἀπέ- 
λυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνιον 
ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελθὼν δὲ 
ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν 
συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν 
αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ 
κρατήσας αὐτὸν  ἔπγιγεν 
λέγων ᾿Απόδος εἴ τι ὀφεί- 
λει.. 29 πεσὼν οὖν ὁ σύν- 
δουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν 

λέγων  Μακροθύμησον ἐπ] 
ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. 90 ὁ 
δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν 
ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως 
ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. οἱ 
ἱδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ 
τὰ Ἅγενόµεα ἐλυπήθησαν 
σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσά- 
Ἴφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα 
τὰ γενόµενα. ὁὃ9δ τότε προσ- 
καλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος 
αὐτοῦ λέγει αὐτῷ δΔοῦλε 
πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν 
ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρε- 

Κἀλεσάς µε ὁδ οὐκ ἔδει καὶ 
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ΜΑττ 18 Πάλακ 11:25] 

σὲ ἐλεῆσαι τὸν σὐνδουλόν σου, 
ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 94 καὶ 
ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέ- 
δωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς 
ἕως [οὗ] ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλό- 
μενον. 

καὶ ὅταν στήκετε προσευχόµετοι, 

96 “Οὔτως καὶ ὁ πατήρ µου 
ὁ οὐράνιος 
ποιήσει ὑμῖν 
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἀφίετε εἴ τι ἔχετε 

ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ κατά τινος, 

ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 
ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

ἀφῃῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

(5140) 

Μί 6:15 

α ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρώποις 
[τὰ παραπτώματα αὐτῶν], 
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

(558) 
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99ο. ΤΗΕ ΡΕΡΑΗΤΌΕΕ ΕΒΟΜ ἀαΔΙΠ/ΒΗ 

Μαπτ 19:12 ΜΑακ 10:11 Ώσκεη 9:51-56 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἐγένετο δὲ 

ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 
μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς 
καὶ ἦλθεν εἷς τὰ ὅρια ἔρχεται εἷς τὰ ὅρια 
τῆς ᾿]ουδαίας τῆς Ἰουδαίας 
πέραν τοῦ ᾿Ἱορδάνου. καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 
9 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ καὶ συνπορεύονται πάλιν 
ὄχλοι πολλοί, ὄχλοι πρὸς αὐτόν, 

καὶ ἐθεράπευσεν καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν 

αὐτοὺς ἐκεῖ. αὐτούς. 
9 [ο [ο 4 ε µ 

ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμε- 
ρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ καὶ 
αὐτὸς τὸ πρὀσωπον ἐστήρισεν 
τοῦ πορεύεσθαι εἰς ἼἹερουσα- 
λήμ, ὄλ καὶ ἀπέστειλεν ἆγ- 
γέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. 
ἸΚαὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς 
κώµην Σαμαρειτῶν, ὡς ἑτοι- 

/ ο ρα Ἡ ῃ δο/ 
µάσαι αὐτῷ' 58 καὶ οὐκ ἐδέ- 
ζαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρὀσωπον 
αὐτοῦ ἦν πορευόµενον εἰς 
Ἱερουσαλήμ. 64 ἰδόντες 
δὲ οἱ μαθηταὶ ᾿ἹἸάκωβος καὶ 
Ἰωάνης εἶπαν  Ἰύριε, θε- 
λεις εἴπωμεν 1 πρ κατα- 
βῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ἀναλῶσαι')  αὐτούς; 66 

Δ 9 / 

στραφεὶς δὲ  ἐπετίμησεν 
] .ν Ν μλ / 

αὐτοῖς. δ5θ καὶ ἐπορεύθησαν 
εἰς ἑτέραν κώμην. 

κο το κα ατα ωωσκθια ας μα σε κω;ἰκκο. μσς μας στα µ--μ 

ΤΙ Κίηπος 1:10 

162 



δΕΗΝΡΙΝα ΜΗΕΒΡΡΗΝάΠΕΙΩ ΒΗΕΓΡΟΙΙΕ ΗΙ5 ΜΑΡ δ100 

100. ΑΝΡΙΨΕΗΗΣ ΤΟ ΤΗΠΕΕ ΕΙΡΟΙΡΙΙΕΗΡΒ 

[Ματτ 8:19-22] 

Καὶ 

προσελθὼν εἷς γραμματεὺς 

εἶπεν αὐτῷ 

Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι 

ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 

20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 

Δἱ ἁλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν 

καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατασκηνώσεις, 

ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 

ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

2] "Ἔτερος δὲ τῶν μαθητῶν 

εἶπεν αὐτῷ 

Κύριε, ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον 

ἀπελθεῖν 

καὶ θάψαι τὸν πατέρα µου. 

93 ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ 

᾿Ακολούθει µοι, 

καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. (566) 

Ίσκε 9:57-652 

Καἱ 

πορευοµένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ 

εἶπέν τις πρὸς αὐτόν 
᾿Ακολουθήσω σοι 
ὕπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 
68 καὶ εἶπεν αὐτῷ [ὁ] ᾿]ησοῦς 
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν 
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατασκηνώσεις, 
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 
ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 
69 Ἐἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον 
᾿Ακολούθει µοι. 
ὁ δὲ εἶπεν 
[Ἠπίτρεψόν] µοι πρῶτον 
ἀπελθόντι 
θάψαι τὸν πατέρα µου. 
60 εἶπεν δὲ αὐτῷ 

"Αφες τοὺς γνεκροὺς 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, 
σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
61 εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος 
᾿Ακολουθήσω σοι, µκύριε' 
πρῶτον δὲ ἔπίτρεψόν µοι 
ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν 
οἶκὸόν µου. ϐ2 εἶπεν δὲ 
[πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦ) Οὐ- 
δεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ] 
ἄροτρον καὶ βλέπων εἷς τὰ 
ὀπίσω εὔθετός ἔστιν τῇ βασι- 
λείᾳ τοῦ θεοῦ. 

ΝΗ πρ: Τις 9:59 Κύριε, ἐπίτρεψόν 
α---ῄοσ«ὌθΏ-----------------------------------------------------------------------ο-υ-υ-υ-σ-υ-υ-υ-υ---------υ- 

Τῆς 9:59 ᾿Επίτρεψόν πι ΕΡΓΝ οἷς; κύριε, ἐπίτρεψόν ΔΑΟΙ,Υ Χδθ αἱ ρἱθ6γΓ 
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101. 

ιοί Μαῦυῦ 10:1 (570)] 

[Ματτ 9:07, ὁδ] 

τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

ὍὉ μὲν θερισμὸς πολύς, 

οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 

95. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου 

τοῦ θερισμοῦ 

ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας 

(570) 

[Μαπτ 10:7-1ἱ6α] 

πορευόµενοι δὲ 

ο | νί .] 3 9” 

εἰ» ΤΟΝ θερισμὸν αυτου. 

κηρύσσετε 

λέγοντες ὅτι 

ἜἨγχικεν ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν. 

ὃ ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, 

νεκροὺς ἐγείρετε, 

λεπροὺς καθαρίζετε, 

δαιμόνια ἐκβάλλετε' 

δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 

[0ἱν 16 ρε]ον] 

ϱ Μὴ κτήσησθε 

ΜΙΡΡΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΘΗΝΥΕΝΤΥ 

ἰσῖ Ματι 6:7 απᾶ ρατα]]αῖς 

(Φτ0)] 

Μληκ ϐ6:5-11] 

καὶ παρήγγειλεν 

αὐτοῖς ἵνα 

μηδὲν αἴρωσιν 

εἰς ὁδὸν 

εἰ μὴ ῥάβδον µόνον, 

μὴ ἄρτον, 

Ίσκε 10:1--16 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀγέδειξεν ὁ 
Κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα 
[δύο] καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ 
δύο [δύο] πρὸ προσώπου 
αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πὀλιν καὶ 
τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσ- 
θαι. 

2 ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς 
Ὅ μὲν θερισμὸς πολύς, 
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου 
τοῦ θερισμοῦ 
ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ 

εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 

Πισκε ϱ:2-4] 

ὃ ὑπάγετε' καὶ 
αὐτοὺς 

α ’ 

ἀπέστειλεν 

κηρύσσειν 

[σεν 11 Ῥοεἱον] 

τὴν βασιλείαν 

τοῦ θεοῦ 

καὶ ἰᾶσθαι, 

ἰδοὺ ἀποστέλλω 
ὑμᾶς ὡς ἄρνας 
ἐν µέσῳ λύκων. 

ὃ καὶ εἶπεν 

πρὸς αὐτούς 

4 μὴ βαστά- Μηδὲν αἴρετε 

ζετε 

βαλλάντιον, 
εἰς τὴν ὁδόν, 

µήτε ῥάβδον 
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[Μαπττ 10] 

χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον 

μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας 

ὑμῶν, 

10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν 

μηδὲ δύο 

χιτῶνας 

μηδὲ ὑποδήματα 

μηδὲ ῥάβδον" 

ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 

τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 

11 εἰς ἣν δ ἂν 

πόλιν ἢ κώµην 

εἰσέλθητε, 

ἐξετάσατε 

τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν 

κἀκεῖ µείνατε 

ἕως ἂν ἐξέλθητε. 

12 εἰσερχόμενοι δὲ εἷς τὴν οἰκίαν 

ἀσπάσασθε αὐτήν" 

19 καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, 

ἐλθάτω 

ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν' 

ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, 
« η 
ἡ εἰρήνη ὑμῶν 

[ἐφ᾽Ι ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 

[0ἱν 10 αρογε] 

[Μακ ϐ] 

μὴ πήραν, 

μὴ εἷς τὴν ζώνην χαλκόν, 

ϱ ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια, 

καὶ μὴ ἐνδύσασθαιὶ δύο 

χιτῶνας. 

10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

Ὅπου ἐὰν 

εἴσέλθητε εἰς οἰκίαν, 

Ε] - , ἐκεῖ µένετε 

ἕως ἂν ἐξέλθΊτε ἐκεῖθεν. 

Ίσκη 10 Πσκε 9] 

μὴ πήραν», µήτε πήραν 

µήτε ἄρτον 

µήτε ἀργύριον, 

µήτε δύο 

χιτῶνας ἔχειν. 

μὴ ὑποδήματα, 

[σεν 7 Ὀε]οπ] 

καὶ µηδένα 
Δ Δ ε .] 

κατὰ τὴν ὁδὸν 
ἀσπάσησθε. 

6 εἷς ἣν δ) ἂν 4 καὶ εἰς ἣν ἂν 

εἰσέλθητε οἱ- 
κίαν 

τω) [ 

πρῶτον λέγετε 

οἰκίαν εἴσελθητε, 

ε] ο ΄ 

ἐκεῖ µένετε 

καὶ ἐκείθεν 

ἐξέρχεσθε. (δτ1) 

Ἠέρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 
6 καὶ ἐὰν [ἐκει ᾖ] υἱὸς εἰρήνης, 
ἐπαναπαήσεται 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν' 
εἰ δὲ µήγε, 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 
7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε, 
ἔσθοντες καὶ πἰνοντες 
τὰ παρ) αὐτῶν, 
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 
τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 

ΝΗ της: Τικ 10:6 ᾖ ἐκεῖ 
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[Μαπτ 10] 

[σεν 11 απᾶά ρατα]]εὶς αΏονε] 

ιΟοἳ ν 5 8Ρονθ] 

[0Οὲν 7 αροτο] 

14 καὶ ὃς ἂν 

μὴ δέξηται 

ὑμᾶς 

μηδὲ ἀκούσῃ 

τοὺς λόγους ὑμῶν, 

ἐξερχόμενοι 

ἔξω τῆς οἰκίας 

ἢ τῆς πόλεως 
” {ά 

ἐκείνης 

ἐκτινάξατε 

τὸν κονιορτὸν 

τ 

[οἱ Μαυΐ 10:15 απά ρατα]]ε]ς 

Ὅ(ΔΤΡ)] 

τῶν ποδῶν ὑμῶν. 

[ΜΑηακ ϐ] 

11 καὶ ὃς ἂν 

τόπος 

μὴ δέξηται 

ὑμᾶς 

μηδὲ ἀκούσωσιν 

ὑμῶν, 

ἐκπορευόμενοι 

ἐκεῖθεν 

ἐκτινάξατε 

τὸν χοῦν 

τὸν ὑποκάτω 

τῶν ποδῶν ὑμῶν 

εἰς μαρτύριον 

αὐτοῖς. (91) 
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Ίσκε 10 

μὴ µεταβαίνετε ἐξ οἰκίας 
εἰς οἰκίαν. 
8 καὶ εἰς ἣν ἂν πὀλιν εἰσέρ- 
χησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑμῖν, 

9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ 
ἀσθενεῖς, 
καὶ λέγετε αὐτοῖς 
ὪἨγχγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. [ον 11] 

10 εἰς ἣν δ) ἂν 
πόλιν εἰσέλ- 
θητε 

Δ µ , 

καὶ μὴ δέχων- 

ται 
ὑμᾶς, 

ἐξελθόντες 
τ) Δ 

εἰς τὰς πλα- 

τείας 

αὐτῆς 
εἴπατε 

11 Καὶ τὸν 
κογνιορτὸν 
τὸν κολληθεν- 
τα 
ἡμῖν ἐκ τῆς 
πόλεως ὑμῶν 

εἰς τοὺς πόδας 
ἀπομασσόμεθα 

ὑμῖν" 
: ρ 

πλὴν τοῦτο 
γινώσκετε 
ὅτι ἤγγικεν 

ἡ βασιλεία 
τοῦ θεοῦ. 

Πισκε 9: 5] 

καὶ ὅσοι ἂν 

μὴ δέχωνται 

ὑμᾶς, 

ἐξερχόμενοι 

ἀπὸ τῆς πόλεως 

ἐκείνης 

τὸν κονιορτὸν 

ελ ν] 

απο 

τῶν ποδῶν ὑμῶν 

ἀποτινάσσετε 

εἰς μαρτύριον 

ἐπ᾽ αὐτούς. (ὃϱ1) 
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-----------------------.'Κτ'.'.......ύῦὴἳύὸ. 

[Μλττ 10] 

15 Ὁἁμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἀνεκτότερον έσται 

γῇ Ῥοδόμων καὶ Γομόρρων 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 

ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς 

ὡς πρόβατα ἓν µέσῳ λύκων: (871) 

Πάλττ 11: 21--24] 

Οὖαί σοι, ΧἈοραζείν' 

οὖαί σοι, ῬΒηθσαιδάν' 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 

ἐγένοντο αἱ δυνάµεις 

αἱ γενόµεναι ἐν ὑμῖν, 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ 

σποδῷ µετενόησαν. 

220 πλὴν λέγω ὑμῖν, 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 

ἀνεκτότερον ἔσται 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 

ἢ ὑμῖν. 

25 ἘΓαἱ σύ, Καφαρναούμ, 

μὴ 1 ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; 

ἕως ἅδου καταβήσῃ. 

ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις 

ἐγενήθησαν αἳ δυνάµεις 

αἱ γενόµεναι ἐν σοί, 

ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 

24 πλὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι γΏ Σοδόμων 

ἀνεκτότερον ἔσται 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 

ἢ σοι. (8432) 

αΟῖ Μι 11:24 (847), αἲ ἴοοῦ οἵ 
οοΙάπΙἩ. 

Ἱσκη 10 

12 “λέγω ὑμῖν 

ἢ τῇ πὀλει ἐκείνῃ. 
[ΟΙ ν ὃ αρονο] 

19 Οὖαί σοι, Χοραζείν' 
οὖαί σοι, Βηθσαιδά: 
ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 
ἐγενήθησαν αἱ δυνάµεις 
αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, 
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ 
σποδῷ καθήµενοι µετενόησαν. 
14 πλὴν 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 
ἀνεκτότερον ἔσται 
ἐν τῇ κρίσει 
ἢ ὑμῖν. 

15 Καὶ σύ, Καφαρναούμ, 
μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; 
ἕως τοῦ ὧδου ἱκαταβήσῃ!.᾽ 

[Οἱ ν 19 απᾶ ρατα]]θ] αρονε] 

[Οἱ ν 12 απᾶ ρατα]]εὶ αΏονοα 

1]6α, 14:19, 15 

ΗΕ παρ: ΤΙ 10:15 καταβιβασθήσῃ 

Τ]ς 10:15 τοῦ ἆδου πι ΒΙ, πῇηπ ραις; ΔΑΟΡΕΥΥΣΧΘ αἱ ΡρΙ6ί ΟΠΙ τοῦ 



δ101 ΕΓΡΒΟΜ ἄΑΙΠΙΡΗ ΤΟ ὉΕΒΒΡΟΌΟΡΑΙΗΜ 

ΠΜαττ 10:40] Ίισκε 10 

8.0 δεχόμενος ὑμᾶς 16 3ὍὉ ἀκούων ὑμῶν 

ἐμὲ δέχεται, ἐμοῦ ἀκούει, 

καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ᾽ 

ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ 
τὸν ἀποστείλαντά µε. (το) τὸν ἀποστείλαντά µε. 

101. ΤΗΕ ΒΕΤΌΟΕΝ ΟΡ ΤΗΕ ΡΘΕΗΝΕΝΤΥ 

Ίσκε 10:17-24 

Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομή- 
κοντα [δύο] μετὰ χαρᾶς λέ- 
Ὕοντες Κύριε, καὶ τὰ δαι- 
µόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν 
τῷ ὀνόματί σου. 18 εἶπεν 
δὲ αὐτοῖς Ἐθεώρουν τὸν 
Σατανᾶν [ἵὼς ἀστραπὴν ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦὶ πεσόντα. 
19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν 

Ιληκ 16: 18] ἐξουσίαν 

[[καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις τοῦ 1’ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων᾽) 

ἀροῦσιν καὶ σκορπίων, 

καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 
ἐχθροῦ, 

Ἀ , , [ μ ” λ ς [ον 
κἂν θανάἀσιμὀν τι πίωσιν καὶ οὐδὲν ὑμᾶς 

οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, οὐ μὴ [ἀδικήσει]. 

ἐπὶ ἀρρώστους 

χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς 

ἔξουσιν.] (5155) 

90 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε 
ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσ- 
σεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνό- 
µατα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἓν 

τοῖς οὐρανοῖς. 

Μί 15: 5 ΜΙς 9: ὀσ Τικ 9: 450 
α καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον α Ὃς ἂν [ὲν] τῶν τοιούτων παιδίων ἅ Ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον 
τοιοῦτο δέξηται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου 
ἐμὲ δέχεται" (8992) ἐμὲ δέχεται; ἐμὲ δέχεται, 

καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται 
εν Ελ νι ΄ ) ] 

οὖκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ δέχεται 
τὸν ἀποστείλαντά µε. (592) τὸν ἀποστείλαντά µε' (592) 

1Ρ5 91(90):159 

ΓΗ πρ: Τ]ς 10:18 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς ἀστραπὴν 19 ἀδικήσῃ 

165 



ΦΕΗΝΡΙΝα ΜΗΔΡΡΕΝάΜΙΟ ΒΗΙΠΟΙΗ ΗΙο ΡΑΕ δ105 

ΜΙαττ 11: 25-27] 

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 

ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 

εἶπεν ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, 

πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ τῆς γῆς, 

ὅτι ἔκρυψας ταῦτα 

ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίἰοις' 

26 ναἰ, ὁ πατήρ, 

ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο 

ἔμπροσθέν σου. 

27 "Πάντα µοι παρεδόθη 

ὑπὸ τοῦ πατρός µου, 

καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει 

τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, 
ν η 

οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει 

καλύψαι. (943) 

ΠΜαττ 19:16, 17] 

ὑμῶν δὲ µακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 

ὅτι βλέπουσι», 

καὶ τὰ ὥτα [ὑμῶν] ὅτι ἀκούουσιν. 

17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι 

πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι 

ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε 

καὶ οὐκ εἶδαν, 

καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε 

καὶ οὐκ ἤκουσαν. (559) 

Ίωσκε 10 

21 Ἐν αὐτῇῃ τῇ ὥρᾳ 
ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύµατι τῷ 
ἁγίῳ 
καὶ εἶπεν ᾿Βξομολογοῦμαί σοι, 
πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ τῆς γῆς, 
ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα 
ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 
καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις᾽ 
ναἰ, ὁ πατήρ, 
ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο 
ἔμπροσθέν σου. 

22 α]]άντα µοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ πατρός µου, 
καὶ οὐδεὶς γινώσκει 
τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, 
καὶ τίς ἔστιν ὁ πατὴρ 
εἰ μὴ ὁ υἱὸς 
καὶ ᾧ ἂν βούληται ὁ υἱὸς ἆπο- 
καλύψαι. 
25 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς 
μαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπεν 
Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 
οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 

24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς 
ἠθελησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε 

καὶ οὐκ εἶδαν, 
καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε 
καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

108. ΤΗΕ αοΟΟΡ ΘΑΜΑΗΙΤΑΝ 

Ίσκε 10:256-ὀσ 

Καὶ ἰδοὺ ὀνομικός τις ἀνέσ- 
τη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων 
Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν 

Μί 25: 150 
α ᾿Εδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς: (5185) 

ὁ Οἱ Μι 22:95α (8154) 



δ108 ΓΠΟΜ αΑΙΙΠΙΡΗΕΗ Το ὉΕΒΠΡΟΡΑΙΕΜ 

[ΠΜλττ 22: 97-40] 

ὁ δὲ έφη αὐτῷ 

1έέΣΑγαπήσεις Ἐύριον τὸν θεὀν 

σου 

ἔν ὅλῃ καρδἰᾳ σου 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχΏ σου 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου" 

95 αὕτη ἐστὶν ἡ µεγάλη καὶ 
’ Ελ , 

πρώτη ἐντολή. 

90 δευτέρα [ὁμοία [αὕτη!ὶ 

Σ(έ)Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 

ὡς σεαυτόν.” 

40Ώ ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 

ὅλος ὁ νόμος κρέµαται 

καὶ οἱ προφῆται. (81548) 

καὶ 

και 

ΠΜαηκ 12:29-51] 

Πρώτη ἐστίν 

σου 

ὰ 

ε ῃ 1 
5 σεαυτογ. 

ἀπεκρίθη ὁ ᾿]ησοῦς ὅτι 

δέ"λκουε, Ἰσραήλ, Εύριος ὁ 

θεὸς [ἡμῶν κύριος! εἷς ἐστίν, 

90 καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεὀν 

ἐξ ὅλης Τ καρδίας σου 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 

ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου 

ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.”΄ 

9] δευτέρα αὕτη 

Ξ2»Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 

μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ 

οὐκ ἔστιν. (8154) 

Ίσκε 10 
3ῇ [λ ε 

αἰώνιον Κληρονομήσω; 26 ὁ 
δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐν 
τῷ νόµμῳ τἰ γέγραπται; πῶς 
ἀναγινώσκεις } 
27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

14 "Αγαπήσεις Κύριον τὸν ἴθε- 
ὀν σου] 
ἐξ ὅλης Τ καρδίας σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου 

ον) «/ ων ῃ 27 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, 

καὶ τὸν πλησίον σου 
ὡς σεαυτόν.) 

28 εἶπεν δὲ αὐτῷ ᾿Ορθῶς 
ἀπεκρίθης' 3΄ τοῦτο ποἰει καὶ 
ζήσῃ.͵ 29 Ὁ δὲ θέλων ὃι- 
καιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν Καὶ τίς ἐστίν 
µου πλησίον; 90 ὑπολαβὼν 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ᾿Ανθρωπός 
τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἴερουσα- 
λὴμ εἷς ᾿Ἱερειχὼ καὶ λῃσταῖς 
περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες 
αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες 
ἀπῆλθον ἀφέντε ἡμιθανῆ. 
81 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς 
τις κατέβαινεν [ἐν] τῇ ὁδᾷ 
ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀἄντι- 
παρῆλθεν 392 ὁμοίως δὲ καὶ 
Λευείτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν 

ιῬευίθ:5 .1,εν 19:18 3Ωο8Ιῦθ:4 ἴ 4Τιν 18:56 

ΝΤΗ πρ: Τ]ς 10:27 θεὸν | τῆς 
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Ίσκε 10 

καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 88 
Ῥαμαρείτης δέ τις ὁδεύων 

ἦλθεν κατ) αὐτὸν καὶ ἰδὼν 
ἐσπλαγχνίσθη, 94 καὶ προσ- 
ελθὼν κατέδησεν τὰ τραί- 
µατα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον 

Ν ο) ε / μ ’ 

καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐ- 
τὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν 
αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ 

ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 95 καὶ ἐπὶ 
τὴν αὔριον ἐκβαλὼν Ι δύο δηνά- 
ρια ἔδωκενὶ τῷ πανδοχεῖ καὶ 
εἶπεν Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, 
καὶ ὅτι ἂν προσδαπανήσῃς 
ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε 
ἀποδώσω σοι. ὁ9θ τίς τούτων 
τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι 
γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς 

Δ οι ε . 9 
τοὺς λἈῃστάς; 9Τ ὁ δὲ εἶπεν 
« / Δ ”, η) 
Ο ποιῆσας τὸ ἔλεος µετ 
αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ {[δ] 
᾽ ω / α Δ 

]ησοῦς Πορεύου καὶ σὺ 
ποίει ὁμοίως. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ἩΠ. 5ΙΝΟΙΕΝΕΘ5 ΟΕ ΡΤΕΡΟΘΕ ΑΝΡ ΒΕΙΙΕΥΙΝΩ ΡΕΑΥΕΕ 
68104, 106 

104. ΝΙΡΙΤ ΤΟ ΜΑΗΤΗΑ ΑΝΕΡ ΜΑΕΒΥ 

Ίσκε 10:55-42 

Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά γυνὴ δέ τις ὀνόματι 
Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν Ιεὶς τὴν οἰκίαν. 39 καὶ τῆδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάµ, 
[ὴ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 ἡ δὲ 
Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν'᾽ ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν Ἰύριε, οὐ µέλει σοι 
ὅτι ἡ ἀδελφή µου µόνην µε κατέλειπεν διακονεῖν; εἶπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα µοι συναντιλά- 

Ε) Ἡ Δ Θ) ιἷον ς / / / [ [ο ὰ / 
βηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Κύριο Μάρθα Μάρθα, ᾿μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ 

Ελ] ε 

περὶ πολλά, ὀλίγων δὲ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός 42 Μαριὰμ γὰρ! τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέ- 
ἔατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 

ΤΗ πας: Τ]ς 10:95 ἔδωκεν δύο δηνάρια 98 [εῖς τὸν οἶκον αὐτῆς] 4] θορυβάζῃ᾽ Μαριὰμ 
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---θ-----ὐ-ὐ-υἧὕυὐὓυὓὐὓὐ-ὐι« «σσ  . Ἅ|-..... 

[Μαπτ 6:9-19] 

Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἔν τοῖς οὐρανοῖς' 

'ΑἉγιασθήτω τὸ ὄνομά σου μ η 

10 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου, 

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς: 

11 ἘΤὸν ἄρτον ἡμῶν 

τὸν ἐπιούσιον 

δὸς ἡμῖν σήμερον 

12 καὶ ἄφες ἡμῖν 

τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 

τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν" 

19 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 

εἷς πειρασμὀν, 

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

πονηροῦ. (898) 

[οί Ματ]ς 14:56 απᾶ ρατα]]ε]ς 
(9174)] 

[οί Ματ]ς 14:58 απᾶ ρατα]]ο]ς 
(514)] 

10. ΟΟΝΟΕΒΝΙΝάΑ ΡΕΑΥΕΒΕ, 

Ίσκε 11:1--19 

Καὶ ἐγένετο ἔν τῷ εἶναι 
αὐτὸν ἐν τόπῳ τιὶ προσευχό- 
µενον, ὧς ἐπαύσατο, εἶπεν τις 
τῶν µμαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 
αὐτόν Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς 
προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ 
Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ. 
2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς 
Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε 
Πάτερ, 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου᾿ 
ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου᾽ 

ὃ τὸν ἄρτον ἡμῶν 
τὸν ἐπιούσιον 
δίδου ἡμῖν τὸ καθ) ἡμέραν' 
4 καὶ ἄφες ἡμῖν 
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν 
παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν' 
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 
εἰς πειρασμόὀν. 

6 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει Φφίλον καὶ 
πορεύσεται πρὸς αὐτὸν µεσο- 
νυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, 
χρῆσόν µοι τρεῖς ἄρτους, 
ϐ ἐπειδὴ Φίλος µου παρεγέ- 
νετο ἐξ ὁδοῦ πρὀς µε καὶ 
οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ' 
7 κἀκεῖινος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς 

ΤΙ 11:2 Πάτερ ψΙ(Ἡ ΧΒ νρ 5ντ εἵη ος; 1, αάά ἡμῶν; ΑΟΡΥΥΧΣ6Θ 9 16 εντ οἵτ ρθςε] αἱ Ῥ]οι αάά ἡμῶν ὁ 
ἐν τοῖς οὐραγοῖς --- ἡ βασιλεία σου ὙΙζα Β1, νο Εντ οι οἵο; 
θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς 

ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ 

ΝΑΟΙΡΥΧΘ Ἱῦ ροξ5Ώ αἱ Ῥρι6γΓ αἆαά γενηθήτω τὸ 
Ὁ. δίδου: δὸς ΔΓ ούο --- τὸ καθ ἡμέραν: σήμερον Ὦ πῖπ 16 ευο 4 τὰς 

ἁμαρτίας: τὰ ὀφειλήματα Ὦ 191. 9 16 εἴς ---- καὶ γὰρ: ὡς καὶ ΜΓ) 6 16 5υτ οιΙΓ ---- αὐτοὶ: ἡμεῖς Ὁ 4 18 5υτ ο --- πειρασ- 
µόν (πΙυποαύ αάά) ψΙυἉ ΕΙ, παῖη νρ 5ντ 5η ος; ΑΟΡΗΒΙΥΧΘ Ἱν οορ 5ντ οαΓ ρο5Ἡ αἱ Ρο: αάά ἀλλὰ ῥῦσαι 
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Μαπτ τ.τ--11] 

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: 

ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' 

κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 

ὃ πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν 

λαμβάνει 
« ο ε / 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει 
[ Ἰ καὶ τῷ κρούοντι Ι ἀνοιγήσεται.. 

Ἀ ” λ ε τω) 4 

9 ἢ τἰς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, 

ὃν αἰτήῆσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον--- 

μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 

10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει--- 
1 ” 

μὴ ὄφιν 
Β ῃ ο ο 
ἐπιδώσει αὐτῷ ; 

11 Η 4 ε α αν 
ει ουν Όυμεις πονηρου Όντες 

οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 
΄ .ν ε μ ε αλ 

πὀσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

δώσει ἀγαθὰ 

τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. (841). 

Ίσκη 11 

εἴπῃ Μή µοι κὀπους πάρ- 

εχε ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, 
καὶ τὰ παιδία µου μετ᾽ ἐμοῦ 
εἰς τὴν κοἰτην εἰσίν' οὐ δύναµαι 

ἀναστὰς δοῦναί σοι. 8 λέγω 
ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ 
ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι Φφίλον 
αὐτοῦ, διά Ύε τὴν ἀναιδίαν 
αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ 
ὕσων χρῄζει. 

ϱ Κάγὼ ὑμῖν λέγω, 
αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' 
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 
10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν 
λαμβάνει, 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, 
καὶ τῷ κρούοντι [ἀνοιγήσεται.. 
11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν Ιτὸν πατέρα 

9 π ε ελ τπτ ο” / 
αἰτῆσει' ὁ υἱὸς τ ἰχθύν, 

1 3 ἀἃ τ / ή 

μὴ ἀντὶ ἴχθύος ὄφιν 
αὐτῷ ἐπιδώσει ; 
12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, 
ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον ̓  
198 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχ- 
οντες 
οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 

{ ων ε µ 

πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 
[ὁ] ἐξ οὐρανοῦ 
δώσει πνεῦμα ἅγιον 
τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 

ΓΗ παρ: ΤΙ 11:10 ἀνοίγεται 11 αἰτήσει τὸν πατέρα | ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ [καὶ] 

1]ς 11:11 υἱὸς (πΙυποαῦ ααἆά) ποσα Β 3 Τσ ντ 5ἵη 5αἩ ος; αἱ Ρὶογ αἀά ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ 
12 ἐπίδωσει ὉπΙυ 1, 88: μὴ ἐπιδώσει ΝΑΟΠΊΥ(-ση)Χθ αἱ ρ]6γ 1 πνεῦμα ἅγιον: Ἱ, ν5 θ6ἵο πνεῦμα ἀγαθὸν: 
ἀγαθὸν δόµα Ὦ 5 0 Οτ; δόµατα ἀγαθὰ Θ; ἀγαθὰ 5ΥΤ 5ἶῃπ 
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ΟΗΑΡΤΕΕ ΠΠ. ΕΕΡΕΟΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΑΕΙΡΕΕΣ ΑΝΡ ΤΑΥΝΥΕΕΣ, 59106-110 

100. ΟΝ ΟΑΡΤΙΝα οὐτ ΡΕΜΟΝΡ ΡΥ ΒΕΕΙΖΕΒΌΒ (Ίσκε) 

[ΠΜ ΑπΤ 
12: 22--24] 

Τότε 

Γπροσήνεγκαν 
οι 

αὐτῷ 

δαιμονιζόμµενον 

τυφλὸν καὶ 

κωφόνϊ- 

καὶ 

ἐθεράπευσεν 
ε) / 

αὐτόν, 

ὥστε τὸν κωφὸν 

λαλεῖν 

καὶ βλέπειν. 

20 Καἱ ἐξίσταν- 

το πάντες 

οἱ ὄχλοι 

καὶ ἔλεγον 

Μήτι οὗτός 

ἔστιν ὁ υἱὸς 

Δανείδ; 

24 οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι 

ἀκούσαντες 

εἶπον 

Οὗτος οὐκ 

ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια 

εἰ μὴ ἐν τῷ 

Ῥεεζεβοὺλ 

ΠΜ Αττ 
ϱ:92-54] 

Αὐτῶν δὲ 

ἐξερχομένων 

ἰδοὺ 

προσήνεγκαν 

αὐτῷ 

κωφὸν 

δαιμονιζόμενον’ 

9ὸ καὶ 

ἐκβληθεντος 

τοῦ δαιµονίου 

ἐλάλησεν 

ὁ κωφός. 

καὶ ἐθαύμασαν 

οἱ ὄχλοι 

λέγοντες 

Οὐδέποτε ἐφάνη 

οὕτως ἐν τῷ 

Ἱσραήλ. Μληκ 9:22-21, 90] 

94. [οἱ δὲ καὶ οἱ 

Φαρισαῖοι γραμματεῖς 

οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες 

ἔλεγον ἔλεγον ὅτι 

Ῥεεζεβοὺλ έχει, 

Ἐν καὶ ὅτι ἐν 

Ίσκεε 411:14-25 

Καὶ 

ἦν ἐκβάλλων 
δαιµόνιον 
κωφόν᾿ 

ἐγένετο δὲ 
τοῦ δαιµονίου 
ἐξελθόντος 

Καὶ ἐθαύμασαν 

οἱ ὄχλοι 

16 τινὲς δὲ 
5 2 ω 

ἐξ αὐτῶν 

εἶπαν 

Ἐν 
Βεεζεβοὺλ 
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ΠΜΙαττ 12] [ΜΜαδττ 90] 

ἄρχοντιε τῷ ἄρχοντι 

τῶν δαιµονίων. τῶν δαιµονίων 

(850) ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια.] 

(3608) 

ΠΜΙΑττ 12: 95] 

Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς 

τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων 

λέγοντες 

Διδάσκαλε, θέλοµεν ἀπὸ σοῦ σημεῖ- 

(350) 

[ΜΑαττ 12: 25-50] 

Βἰδὼς δὲ 

τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν 

ον ἰδεῖν. 

εἶπεν αὐτοῖς 

Πᾶσα βασιλεία 
.ν ε Αα 

μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς 

ἐρημοῦται, 

καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 
. ο, ε . 

μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς 

οὐ σταθήσεται. 

260 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν 

ἐκβάλλει, 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη: 
. κ / 

πῶς οὖν σταθήσεται 
; β ω ὁ ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 

2{ καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν ; 

διὰ τοῦτο αὐτοὶ 

κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 
ει) ὃν Ὦ] ΄ Γον 

25 εἰ δὲ ἐν πνεύµατι θεοῦ 

Πήληκ 9] 

τῷ ἄρχοντι 

τῶν δαιµονίων 

ἐκβάλλει 
Δ / 

τὰ δαιμόνια. 

25 καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς 

ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς 

Πῶς δύναται Σατανᾶς 

Σατανᾶν ἐκβάλλειν; 

24 καὶ ἐὰν βασιλεία 
.) ον 

ἐφ ἑαυτὴν µερισθῇ, 
ψ. ’ ὧν 

οὐ δύναται σταθῆναι 

ἡ βασιλεία ἐκείνη' 
ἀα 3λ ᾿ ’ 20 καὶ ἐὰν οἰκία 

7 
ἐφ᾽ ἑαυτὴν µερισθῇ, 

οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι" 

260 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη 

» 
ἐφ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, 

οὐ δύναται στῆναι 

ἀλλὰ τέλος ἔχει. 

[οὲν 90 ρειοπ] 

5106 

Ίσκε 11 

τῷ ἄρχοντι 
τῶν δαιµονίων 
ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια" 

16 ἕτεροι δὲ 

πειράζοντες 

σηµεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν 
" ὧν 

παρ αὐτοῦ. 

17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς 

αὐτῶν τὰ διανοήµατα 
εἶπεν αὐτοῖς 

ἨΠᾶσα βασιλεία 

[ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσαὶ 
ἐρημοῦται, 

καὶ οἶκος 
ἐπὶ οἶκον 
πίπτει. 

18 εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς 

η) 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεµερίσθη, 
πῶς σταθήσεται 
ε / [οἳ 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 

ὅτι λέγετε 
ἐν Βεεζεβοὺλ 

ἐκβάλλειν µε τὰ δαιμόνια. 
19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ 
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλ- 
λουσιν ; 
διὰ τοῦτο αὐτοὶ 
[ὑμῶν κριταὶὶ ἔσονται. 
20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ 

ΝΗ παρ: Τις 11:17 διαμερισθεῖσα ἐφ᾽ ἑαυτὴν 19 κριταὶ ὑμῶν 
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[Μαπτ 12] 

ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

29 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν 

εἲς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ 

καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, 
. .ν ιά Δ Γι) | . 

ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν ; 

καὶ τὀτε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

διαρπάσει. 
ε αν ΣΣ» . 

90 ὁ μὴ ὢν μετ) ἐμοῦ 

κατ’ ἐμοῦ ἐστίν, 
. ο 

καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ ἐμοῦ 

(950) ῃ 
σκορπίζει. 

[Μαπτ 12: 49-45] 

Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα 

ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 

διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων 

ζητοῦν ἀνάπαυσιν, 

καὶ οὐχ εὑρίσκει. 

44 τότε λέγει 

Εΐς τὸν οἶκόν µου ἐπιστρέψω 

ὅθεν ἐξῆλθον: 

καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 

σχολάζοντα 

[καὶ] σεσαρωμένον 

καὶ κεκοσµηµένον. 

40 τότε πορεύεται 

καὶ παραλαμβάνει μεθ) ἑαυτοῦ 

ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα 

ἑαυτοῦ, 

καὶ εἰσελθόντα κατοικει ἐκεῖ 

καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 

[Μαηκ ὃ] 

Ε ” 2/ ἀλλ) οὗ δύναται οὐδεὶς εἷς 
μι ) ’ [οἳ ι) [οὴ .) ν) 

τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν 

τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι 

ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, 

καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

διαρπάσει. 

[οἱ Ματ] 9:40 απἆ ρατα]]ο] 
(599)] 

90 ὅτι ἔλεγον 

Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. (550) 

Ίσκε 11 

[ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
” ” με) τες αν 
ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς 
ε { Γ[ωἳ Γωἳ 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 
21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισ- 
µένος φυλάσσῃ 

1 ε ο) α) [ῥ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, 
ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν 

τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ" 

22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ 
ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, 
τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει 
μι ο.) ῃ 
ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίθει, 
καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ 
διαδίδωσιν. 

ς ν΄ οἱ ϱ) [ο 
25 ὁ µη ὢν µετ’ ἐμου 

κατ’ ἐμοῦ ἐστίν, 
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ) ἐμοῦ 
σκορπίζει. 

[Οἱ ν 15 αροτε] 

24 "Οταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα 
ἐξελθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦν [ἀνάπαυσι», 
καὶ μὴ εὑρίσκον 
[τότε]] λέγει 
ἹὙποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου 
ὅθεν ἐξηλθον' 

25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 
[σχολάζοντα,] 
σεσαρωμένον 

καὶ κεκοσμηµένον. 
26 τότε πορεύεται 
καὶ παραλαμβάνει 
ἕτερα πνεύματα πονηρόὀτερα 
ἑαυτοῦ ἑπτά, 
καὶ εἰσελθόντα κατοικει ἐκεῖ, 
καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 

ΓΗ τας: Τις 11:24 ἀνάπαυσιν καὶ μὴ εὑρίσκον. τότε 
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ΠΙλπτ 12] Ίσκε 11 

τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 

χείρονα τῶν πρώτων. χείρονα τῶν πρώτων. 

Οὕτως ἐσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ 

τῇ πονηρᾷ. (550) 
27 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν 

αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τι 
φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου 
εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ 
κοιλία ἡ βαστἀάσασά σε καὶ 
μαστοὶ οὓς ἐθήλασας 28 αὐ- 
τὸς δὲ εἶπεν 

[οι Μαέ 19:50 (651)] [ος Ματῖς 3:35 (651) Μενοῦν µακάριοι οἱ ἀκούοντες 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ Φυ- 
λάσσοντες. 

101. ΤΗΕ ΡΙαάΝ ΟΕ ΙΟΝΑΗ 

[ΠΜαπτ 12:99-42] Ίσκεη 11:20-92 

Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομέ- 
γων 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν 

ΠΤΓενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς 5Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά 

ἐστιν᾿ 
σημεῖον ἐπιζητεῖ, σημεῖον ζητεῖ, 

καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ 

εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ εἰ μὴ τὸ σηµεῖον Ἰωνᾶ. 

τοῦ προφήτου. 

40 ὥσπερ γὰρ 80 καθὼς γὰρ ἐγένετο [ὁ] 
Πεν Ἰωγνᾶς Ἰωνᾶς 

τοῖς Νινευείταις σηµεῖον, 
ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους 

τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, 

οὕτως ἔσται οὕτως ἔσται 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 

ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς 

τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 

Μί 16:4α Μι ο: 120 
α Τενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς α Τ[ ἡ γενεὰ αὕτη 
σημεῖον ἔπιζητεῖ, ζητεῖ σημεῖον; ἁμὴν λέγω τ, 
καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ δοθήσεται τῇ γενΞᾷ ταύτῃ σημεῖον. 
εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. (554) (8584) 

1 1οπας 1:17(92:1) 

1τ 
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[ΜΑαπττ 12] 

Οἳἵ ν 42 ρε]οπ] 

4] ἄνδρες Νινευεῖται 

ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 

μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν' 

ὅτι µετενόησαν 

εἰς τὸ κήρυγμα Ἰ]ωνᾶ, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον ἸἸωνᾶ ὣδε. 

42 βασίλισσα νότου 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει 

μετὰ 

τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινεὶ αὐτήν' 

ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς 

ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Ῥολομῶνος, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 

(450) 

[Μαπττ ὅ: 15] 

Αρὐδὲ καἰουσιν λύχνον 

καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον 

ἀλλ) ἐπὶ τὴν λυχ»ίαν, 

καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

(556) 

108. ΤΗΕ ΙΝΝΕΗ, ΗΙάΗΤ 

Ίσκε 411 

38] βασίλισσα νότου 
ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει 
μετὰ τῶν ἀνδρῶν 

τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινεῖ αὐτούς' 
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων 
τῆς γῆς 
ἀκοῦσαι τὴν σοφἰαν Σολομᾶ- 
νος, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 
92 ἄνδρες Νινευεῖται 
ἀναστήσονται ἓν τῇ κρἰσει 

μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν' 
ὅτι µετενόησαν 
εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿Ἰωνᾶ ὧδε. 

[ΙΟ ν 91 8Ώονο] 

Ίσκε 11:99-96 

αΟὐδεὶς λύχνον ἄψας 
εἰς κρύπτην τίθησιν 

ε νι ε Ν . / 

οὐδὲ ὑπὸ τὸν µόδιον 

ἀλλ) ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 

ΔΝ .) ε 

τὸ φὼς βλεπωσιν. 

Μι 4:210 

α Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος 
ἵνα ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ 
ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, 
οὐχ ἵνα Ἰἐπὶ] τὴν λυχνίαν τεθῇ ; 

(955) 
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Τής 8:16 
α Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας 
καλύπτει αὐτὸν σκεύει 
ἢ ὑποκάτω κλίνης τίβησιν, 
ἀλλ) ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, 
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ 
φῶς. (8955) 
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πττσπττττεπσττς-τ περ επ σ ππττοκθ τκοκςΠσσαρορρρρωοοοςποα ΗΝ ΗΗ, 

[Ματτ 6:22, 289] 

Ο λύχνος τοῦ σώματός 

ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. 

ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, 

ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν ἔσται' 

205 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονη- 

ρὸς ᾖ, 

ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτινὸν ἔσται. 

εἰ οὖν τὸ φῶς 

τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, 

τὸ σκότος πὀσον. (899) 

Ίσκε 11 

94 Ὅ λύχνος τοῦ σώματός 
η ε μ / 

ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. 
ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, 
καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινόν 
ἐστιν' 

ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, 

καὶ τὸ σῶμά σου σκοτινὀν. 

96 Ισκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς 
τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 

96 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον 
Φωτινόν, μὴ ἔχον ἵμέρος τι] 
σκοτινόὀν, ἔσται φωτινὸν ὅλον 
ὧς ὅταν ὁ λύχνος τ τῇ ἆἀστρα- 
πῇ φωτίζῃ σε.] 

109. ΤΗΕ ΕΒΒΌΚΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΑΒΙΘΕΕΗΣ 

[σε Μαιῦ 29:25 4 Ὀε]ογπ] 

[Ματτ 25: 25--2Τ] 

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 

καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

Ίσκε 11:397-44 

Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἔρωτᾷ 
αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀρι- 
στήσῃ παρ) αὐτῷ' εἰσελθὼν 
δὲ ἀνέπεσεν. 98 ὁ δὲ Φαρι- 
σαΐος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ 
πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ 
ἀρίστου. 

99 εἶπεν δὲ ὁ κύριο; πρὸς 
αὐτόν 

Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι 
τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ 
τοῦ πἰνακος καθαρίζετε, 
τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει 
ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 
40 ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ 
ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν ; 
4] πλὴν τὰ ἐνόντα 
δότε ἐλεημοσύνην, 
καὶ ἰδοὺ πάντα 
καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν. 
42 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν 
τοῖς Φαρισαίοις, 

ΝΗ πις: ΤΚ 11:95, 96 1...Τ 96 [τι] µέρος | ἐν 
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ΠΜ Απτ 29] 

«{ Ὁ) [ον Δ ε , 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 

καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, 

καὶ ἀφήκατε 
Αλ ΄ Γεω 

τὰ βαρύτερα τοῦ νόµου, 

τὴν κρίσιν 

καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πἰστιν' 

ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι - 
αλ . Δ 3 Γω 

κἀκεινα μὴ ἀφειναι. 

24 ὁδηγοὶ τυφλοί, διυλίζοντες τὸν 
, Γ / 

κώνωπα τὴν δὲ κάµηλον κατα- 

πίνυντες. 

25 Οὗὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
3 ο) ᾳ [ καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ 

ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 

ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 

260 Φαρισαῖε τυφλέε, 

καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ 

ποτηρίου [καὶ τῆς παροψίδος], 

ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ 

καθαρὀν. 

ΜΙ 29:6, 7α 

4 φιλοῦσι δὲ 

τὴν πρὠωτοκλισίαν 
ἐν τοῖς δείπνοις 

καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς (5 156) 

ΜΙ 12: 950, 99 
ᾱ Ῥλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων 
τῶν θελόντων 
ἐν στολαῖς περιπατεῖν 

καὶ ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 

99 καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας 
ἐν τοῖς Ιδείπνοις, (8156) 
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Ίσκε 11 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 
καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχα- 
ΝΟΥ, 

λ ; 

καὶ παρέρχεσθε 

τὴν κρίσιν 
καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ" 
ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 
κἀκεινα μὴ παρεῖναι. 

[σέν 991 αροτο] 

49 Ἱοὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρι- 
σαίοις 
ὅτι ἀγαπᾶτε 
τὴν πρωτοκαθεδρἰαν 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 

1]ς 20:46 

α Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμμµατέων 
τῶν θελόντων 
περιπατεῖν ἐν στολαῖς 

καὶ φιλούγτων ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας 
ἐν τοῖς δείπνοις, (3 156) 
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ΠΙΑ 29] 

7 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 

καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι Γπαρομοιάζετεὶ 

τάφοις κεκονιαµένοις, 

οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται 

ὡραῖοι 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν 

καὶ πάσης ἀκαθαρσίας' (5157) 

Ίσκε 11 

” Ν ε ο) 

44 οὐαὶ ὑμιν, 

ὅτι ἐστὲ ὥς 
Ν . ] ” 

τὰ μνημµεῖα τὰ ἄδηλα, 
καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπα- 
τοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 

110. ΤΗΕ ΕΕΡΌΚΕΗ ΟΡ ΤΗΕ ΘΟΒΙΡΒΕΡΘ 

[ΜαΑττ 25: 4] 

δεσµεύουσιν δὲ 

φορτία βαρέα τ 
ἃ ” ΄ 

καὶ ἐπιτιθέασιν 
5 μ Δ ”. αὶ , ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, 

αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν 

οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. (5156) 

[Μαπτ 29:29-91] 

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
«/{ . ο) ν) / 

ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 

τῶν προφητῶν 

καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημµεῖα 

τῶν δικαίων, 

90 καὶ λέγεε  ἨΕὶ ἤμεθα ἓν 

ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, 

οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ 
ο... δν τος 
ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν 

9] ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς 

Ίσκε 11:45-54 

᾿᾽Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν 
λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε, 
ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρί- 
ζεις. 

46 ὁ δὲ εἶπεν 
Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὗὐαί, 

ὅτι φορτίζετε 

τοὺς ἀνθρώπους 
Φορτία δυσβάστακτα, 
καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων 
ὑμῶν 
οὐ προσψαύετε τοῖς Φορτίοις. 

47 οὐαὶ ὑμῖν, 

ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα 
τῶν προφητῶν 

ε μὴ μ ε [ο 

οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν 

ἀπέκτειναν αὐτούς. 

45 ἄρα µἀρτυρές ἐἔστε 

Τις 11:45 μἀρτυρές ἔστε ὙϊθἩ ΑΔΔΒΤΙ; μαρτυρεῖτε ΑΟΡΥΥΧΘ αἱ ΡΙοΓ 
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ΠΜΑττ 25] 

«/ ε { αι ὅτι υἱοί ἔστε 

τῶν φογευσάγτων 

τοὺς προφήτας. (8152) 

ΠΙΑπτ 25: 94-56] 

διὰ τοῦτο 

[ἱδοὺὶ ἐγὼ ἀποστέλλω 
ε ον / 

πρὸς ὑμᾶς προφήτας 

καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς' 

ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε 

καὶ σταυρώσετε, 

καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν 

καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἷς πόλιν: 

90 ὅπως ἐλθῃ 

ἐφ᾽ ὑμᾶς 
Γεν τ { 

πᾶν αἷμα δίκαιον 

ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς 

ἀπὸ τοῦ αἵματος "Αβελ τοῦ δικαίου 

ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου 
αλ ίσν [ 

υἱοῦ Βαραχίου, 
« η} ια 

ὃν ἐφονεύσατε 

μεταξὺ τοῦ ναοῦ 

καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 

96 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
” μερες ͵ 1 
ῆξει 'ταῦτα πάντα 

ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. (8153) 

Πάαττ 25:14] 

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι κλείετε 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων: 

ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, 

οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους 

ἀφίετε εἰσελθεῖν. (5153) 

Ίσκε 11 

καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις 
τῶν πατέρων ὑμῶν, 
ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν 

αὐτοὺς 
ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. 

49 διὰ τοῦτο 
Ν ε / [ο] [ο) ”ν 

καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν 
ι) [οἳ 

Αποστελῶ 
εἷς αὐτοὺς προφήτας 
καὶ ἀποστόλους, 
καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν 

καὶ διώξουσιν, 
50 ἵνα ἐκζητηθῇ 

τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν 
τὸ [ἐκκεχυμένον] 
] Ν ον / 

ἀπὸ καταβολῆς κὀσµου 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 
61 ἀπὸ αἵματος “Αβελ 
ἕως αἵματος Ζαχαρίου 

τοῦ ἀπολομένου 
μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου 
καὶ τοῦ οἴκου᾽ 

[ή , ς [ο] 

ναί, λέγω ὑμῖν, 
ἐκζητηθήσεται 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

62 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 

ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα 
τῆς γνώσεως' 

αὐτοὶ οὖκ εἰσήλθατε 
καὶ τοὺς εἰσερχομένους 
ἐκωλύσατε. 

ΥΗ πι: 1 11:50 ἐκχυννόμενον 
υὅυὃὐὐθθθθθθθθθθθθφθφθθφθ-αααααακααακακααακως 

Τ]ς 11:50 ἐκκεχυμένον ΨΙΌα Ἑ 99. 69. 8ΥΤ 8ἱΠ; ἐκχυννόμενον ΔΑΟΓΓΤ,Υ7Θ (-υνο-) οὔο 
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Ίσκε 11 

5ὃ Κἀκετθεν ἐξελθόντος 
αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν 
καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ 
πλειόνων, 54 ἐνεδρεύοντες αὐ- 
τὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στό- 
µατος αὐτοῦ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΨ. ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ ΤΕΌΘΤΕΙΙΙΝΕΘΕ, ΕΙΡΕΙΙΤΥ, ΑΝΡ 
ΙΑΤΟΗΕΌὉΙΙΝΕΘΕ, δ8δ111-116 

111. ΟΟΝΟΡΗΕΝΙΝα ΕΕΒΑΗΙΝα ΑΝΡ ΤΕῦΡΤΙΝα αουρ 

[Ματτ 16:6] ΠΜληκ 8:15] Ίσκε 14:1--12 

Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν 
µυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε 
καταπατεῖν ἀλλήλους, 

ὁ δὲ ᾿Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς "] καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς µα- 

θητὰς αὐτοῦ πρῶτον 

α Ορᾶτε καὶ προσέχετε 5 Ὁρᾶτε, βλέπετε “Ἡροσέχετε ἑαυτοῖς 

ἀπὸ τῆς ζύμης ἀπὸ τῆς ζύμης ἀπὸ τῆς ζύμης, 

ἤτις ἐστὶν ὑπόκρισις, 
τῶν Φαρισαίων τῶν Φαρισαίων τῶν Φαρισαίωγν. 

καὶ Σαδδουκαἰων. (954) καὶ τῆς ζύμης ΠἩρῴδου. (354) 

ΠΜαπτ 10: 200-958] 

ὃ οὐδὲν γάρ ἔστιν κεκαλυμμένον 9 ὑ0ὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον 

ἐστὶν 
ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 

καὶ κρυπτὸν καὶ κρυπτὸν 

ὃ οὗ γνωσθήσεται. ὃ οὐ γνωσθήσεται. 

Μι 16:110 

α προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης 
τῶν Φαρισαίων καὶ Σαλδουκαίων. 

(954) 
Μι 4:22 ΙΤ] 8:17 

ὃ οὐ [γὰρ ἔστινὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν 
ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, ὃ οὗ φανερὸν γενήσεται, 
οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὗ μὴ Ύνωσθῃ 
ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. (55) καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. (855) 
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[Μαπτ 10] 

27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, 

εἴπατε 

ἐν τῷ φωτί: 
ν΄ ἃ ῳ Δ 3. 2 / 

και ο εἰ» το ου» ἀκουετέε, 

΄ 

κηρύξατε 
μ η Γω] / 

ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

25 καὶ 
ν - 

μὴ φοβηθῆτε 
ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα 

τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναµένων 

ἀποκτεῖναι" 

φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν 

δυνάµενον 
: ; ον 

καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα 

ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 

29 οὐχὶ δύο στρουθίἰα 

ἀσσαρίου πωλεῖται; 
ὴ) λα ” ο 

καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν 

οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γὴν 

ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 

90 Ξὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες 

τῆς κεφαλῆς 
[οἳ ελ μά » { 

πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. 

9] μὴ οὖν φοβεῖσθε' 

πολλῶν στρουθίων 

διαφέρετε ὑμεῖς. 

92 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει 

ἐν ἐμοὶ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

Ἱσκε 139 

ὃ ἀνθ) ὢν ὅσα ἐν τῇ σκοτἰᾳ 
εἴπατε 
ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, 
καὶ ὃ πρὸς τὸ οὓς ἐλαλήσατε 
ἐν τοῖς ταµμείἰοις 
κηρυχθήσεται 

ἐπὶ τῶν δωµάτων. 
4 Λέγω δὲὑμῖν τοῖς φίλοις µου, 

μὴ φοβηθῆτε 
ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ 
σῶμα 
καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἔχόντων 

περισσὀτερὀν τι ποιῆσαι. 
ὃ ὑποδείζω δὲ ὑμῖν τίνα Φο- 
βηθῆτε' 
Φοβήθητε τὸν 
μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι 

ἔχοντα ἐξουσίαν 

ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν' 
/ / τα Ωω / 

ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβή- 
θητε. 
ϐ οὐχὶ πέντε στρουθία 
πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; 
καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν 

ε) .” 2 , 

οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
7 ζἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες 
τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
πᾶσαι ἠρίθμηνται 
μὴ φοβεῖσθε᾽ 
πολλῶν στρουθίων 
διαφέρετε. 
8 Λέγω δὲ ὑμῖν, 

πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει 
ἐν ἐμοὶ 
”, αλ » ᾗ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

1] 21:15 

ᾱ καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
οὗ μὴ ἀπόληται. (9161) 
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[Μαπττ 10] 

ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου 

τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

98 ἀὅστις [δὲ ἀρνήσηταί µε 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου 

(278) 

[Ματτ 12:91, 92] 

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 

πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία 

τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ἀφεθήσεται 

Τ τοῖς ἀνθρώποις, 

ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία 

-. οὖκ ἀφεθήσεται. 

92 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον 

κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 

ἀφεθήσεται αὐτῷ: 

ὃς δ) ἂν εἴπῃ 

κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 

Γοὺκ ἀφεθήσεταιὶ αὐτῷ 

οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι 

οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι. (850) 

Μαπτ 10:19, 20] 

ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, 

[Μακ 9:28, 290] 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι πάντα 

ἀφεθήσεται 

τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 

βλασ- 

Φημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν' 

τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ 

[0Ο ν 25 8βρονε] 

20 ὃς δ) ἂν βλασφημήσῃ 

εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

οὐκ ἔχει ἄφεσιν 

εἰς τὸν αἰῶνα, 

ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωγίου ἆμαρ- 

(550) 

Μακ 19:11 
ὰ 9 μ4 « [ο 

και οταν αγωσιν Όμας 

τήµατος. 

Ίωσκε 12 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ 
ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων 
τοῦ θεοῦ' 
ϱ πὸ δὲ ἀρνησάμενός µε 
ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 

ἀπαργνηθήσεται 
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 

[σίν 10 ΡοεΙἱον] 

10 Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον 
εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀφεθήσεται αὐτῷ' 
τῷ δὲ ες τὸ ἅγιον πνεῦμα 
βλασφημήσαντι 

” .ν / 

οὖκ ἀφεθήσεται. 

11 Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς 
παραδιδόντες, ἐπὶ τὰς συναγωγὰς 

καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, 

ΜΠς 8:95 ΤΙς 9:26 

α ὃς γὰρ ἐὰν ἔπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ 

ον / λ) ς .ν 

τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν 
ὅταν ἔλθῃ 
5 ων ῃ ω β ο 
ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 

(357) 
1556 

ᾱ ὃς γὰρ ἂν ἔπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 

τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπαισχυνθήσεται, 
. ώ 
ὅταν ἔλθῃ 
3 ὧν , ε .ν . . 

ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. (85ή) 
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νννν, 

ΠΜΑπτ 10] Πήληκ 19] Ώσκε 13 

μὴ µεριμνήσητε πῶς σμὴ προμεριμνᾶτε αμὴ µεριµνήσητε πῶς 
[ἢ τί] ἀπολογήσησθε 

ἢ τί λαλήσητε’ Ἡ τί λαλήσητε, ἢ τί εἴπητε' 

12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα 

δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἀλλ) ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν διδάξει ὑμᾶς 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε' ἓν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες | οὐ γάρ ἔστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες 

ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν | ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. (5161) 

τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. (812) 

119. ΤΗΕ, ΕΙΟΗ ΕΟΟΙ, 

Ίσκε 12:19-21ἱ 

Εἶπεν δὲ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ  Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ µου µερίσασθαι μετ 
Ο 

ἐμοῦ τὴν Κκληρονομίαν. 14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ανθρωπε, τἰς µε κατέστησεν κριτὴν ἢ 

μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 16 εἶτεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁρᾶτε καὶ Φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης 

πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τιὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. 

16 Ἐἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων ᾿Αγθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ 

χώρα. 17 καὶ διελογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς 

καρπούς µου; 18 καὶ εἶπεν ΤῬοῦτο ποιήσω καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας καὶ µείζονας 

οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά µου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ µου 

Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ [κείμενα εἰς ἔτη πολλά ἀναπαύου, φάγε, πἰε], εὐφραίνου. 

20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς Αφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ' 

ἃ δὲ ἠτοίμασας, τίνι ἔσται; 21 [Οὔτως ὁ θησαυρἰζων αὑτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.] 

119. ΟΟΝΟΕΒΝΙΝα αοΡ’” ΟΑΔΒΕ; 

[Μλττ ϐ: 25-95] Ίισκε 14:22--94 

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
[αὐτοῦ] 

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν]!, 

μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇῆ 
μωρο ωημαακκα ο ο ο ος, 

Τς 91:14, 15 
ᾱ βετε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν 
μὴ προμελετᾷν 
ἀπολογηθῆναι, 
15 ἐγὼ γὰρ δώσω ἡὑμῖν στόμα 
καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀἄντι- 
στῆναι ἢ ἀντειπεῖν [ἅπαντες! οἱ 
ἀντικείμενοι ὑμῖν. (8161) 

... ἧἶῑἶή υὺ«φΩοὭἜθθθθθθθθθθθθθθῬθθθηη
- 

ΥΗ πρ: Τ]ς 12:22 ὑμῖν λέγω 

Τῆς 19:11 πῶς ἢ τἰ πα ΔΑΒΣΒΝΓΧ6Θ αἱ ΡΙθ6ς; πῶς Ὦ 157. 10 ντ ουσ Ρεξ οἵο; τί 5ντ τι 

156 
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[Μαπττ ϐ] 

τἰ φάγητε [ἢ τί πίητε], 

μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν 

τἰ ἐνδύσησθε' 

οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖὀν ἐστι 

τῆς τροφῆς 

καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ; 

20 ἐμβλέψατε 

εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

ὅτι οὐ σπεἰρουσιν οὐδὲ θερἰζουσιν 

οὐδὲ συνάγουσιν εἷς ἀποθήκας, 

καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 

τρέφει αὐτά' 

οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε 

αὐτῶν ; 

27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 

δύναται προσθεῖναι 

ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 

πῆχυν ἕνα; 

95 καὶ περὶ ἐνδύματος τί µεριµ- 

νᾶτε; 

καταµάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ 

πῶς αὐξάνουσιν' 

οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν' 

20 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 

οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ 

αὐτοῦ 

περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 

90. εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ 

σήµερον ὄντα καὶ αὔριον 

εἰς κλίβανον βαλλόμενον 

ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, 

οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 

ὀλιγόπιστοι ; 

91 μὴ οὖν µεριµνήσητε λέγοντες 

Τί φάγωμεν; ἤ Τί πίωµεν; 

ἤ Τί περιβαλώμεθα ; 

Ίσκε 19 
/ { 

τί φάγητε, 
ο / « Για) 

μηδὲ τῷ σώματι [ὑμῶν] 
τἰ ἐνδύσησθε. 
25 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖὀν ἔστυ 
τῆς τροφῆς 
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 
24 καταγοήσατε 

τοὺς κόρακας 
ὅτι Ιοὺ σπείρουσιν οὐδὲὶ θερἰ- 
ζουσιν, 
οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον 
οὐδὲ ἀποθήκη, 

ἃ ε Δ 

καὶ ὁ θεὸς 
/ 2 ρα. 

τρέφει αὐτούς 

πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε 
τῶν πετεινῶν. 

25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 
δύναται 
[ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 
προσθεῖναιὶ πῆχυν ; 
26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον 
δύνασθε, 
τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμγᾶτε ; 

27 κατανοήσατε τὰ κρἰνα 
πῶς αὐξάνει' 
οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει" 
λέγω δὲ ὑμῖν, 

οὐδὲ Ζολομὼν ἔν πάσῃ τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ 

περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 
25 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον 
ὄντα σήµερον καὶ αὔριον 
εἰς κλίβανον βαλλόμενον 
ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, 
πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, 
ὀλιγόπιστοι. 
29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε 
τί φάγητε καὶ τί πίητε, 
καὶ μὴ µετεωρίζεσθε, 

ΓΗ πας: Τις 12:24 οὔτε σπείρουσιν οὔτε 25 προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 

Τ]ς 19:28 γὰρ ψΙια ΝΔΒΩΙ,Χθ ἃ ἵὸ εἰς; ΑΩΝΙΥ 7 Ιϊν ν6 αἱ Ρο; ΟΠ 
ἀμφιέννυοι ΑΩΥΝ ΧθΘ αἱ ριογ 

25 ἀμφιάζει ὉΙοη Ὦ; -εζει Ὁἳ,: 
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----- 

[Μαπττ ϐ] 

382 ἅπάγτα γὰρ ταῦτα 
ο ᾿ πας 

τὰ ἔθνη ἔπιζητοῦσιν 

οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 

ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 

99 ζητεῖτε δὲ πρῶτον 

τὴν βασιλείαν 

καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 

καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται 

ὑμῖν. (599) 

ΠΜαττ 6: 19-21] 

Μὴἡ θησαυρἰζετε ὑμῖν θησαυροὺς 

ἐπὶ τῆς γῆς, 

ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, 

καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν 
ῃ , ος 

καὶ Κλέπτουσιν 

20 θησαυρἰίζετε δὲ ὑμῖν 

θησαυροὺς 

ἐν οὐρανῷ, ὅπου 

οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, 

καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν 
ε μ α 

οὐδὲ κλέπτουσιν’ 

2] ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός 

σου, 

ἐκεῖ ἔσται [καὶ] ἡ καρδία σου. 

(559) 

Ίσκε 12 

980 αταῦτα γὰρ πάντα 
τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔπι- 
ζητοῦσιν, 
ε αν Δ ς μ ο 

ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν 

ὅτι χρῄζετε τούτων᾽ 
81 πλὴν ζητεῖτε 

] [4 .) Γωἳ 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 

καὶ ταῦτα προστεθήσεται 

ὑμῖν. 
92 μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίµ- 
γιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ 
ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασι- 

λείαν. 
88 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα 
ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην' 

ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια 
μὴ παλαιούµενα, 

θησαυρὸν ἀνέκλειπτον 
ἔν τοῖς οὐρανοῖς, 

ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει 

οὐδὲ σὴς διαφθείρει' 
94. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς 
ὑμῶν, 
” [ο] ἃ ε ; ε ζω) ” 

ἐκεῖ καὶ ἡ καρδἰα ὑμῶν ἔσται. 

114. ΟΟΝΟΕΒΗΕΝΙΝα ΝΑΤΟΗΠΕΌΤΝΗΡΡ 

ἰισί Μαῦΐ 25:5 Π (5166)] 

Ίσκε 14:95-40 

ὌἜνστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες 
περιεζωσµέναι καὶ οἱ λύχνοι 

Μί 6:89 
α μ ον « [ο] » - 

μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, 
οἶδεν γὰρ [ὁ θεὸς] ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὧν χρείαν ἔχετε 
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. (5958) 
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[Ματτ 94:43, 44] 
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι 

εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 

ἐγρηγόρησεν ἂν 

καὶ οὐκ ἂν εἴασεν 

διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 

44 διὰ τοῦτο 

καὶ ὑμεῖς Ὑίνεσθε ἔτοιμοι, 

ὅτι ᾗ οὗ δοκεῖτε ὥρᾳ 
εν [3 Ε , 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

(5163) 

116. 

ΠΜαπτ 24:45-51] 

Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς 

δοῦλος καὶ φρόνιμος 

ὃν κατέστησεν ὁ κύριος 

ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ 

τοῦ δοῦναι αὐτοῖς 

Ίσκε 12 

καιόµενοι, 96 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι 
ἀνθρώποις προσδεχοµένοις τὸν 

κύριον ἑαυτῶν πὀτε ἀναλύσῃ 
ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος 
καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοί- 
ἕωσιν αὐτῷ. ὁΤ μµακάριοι οἱ 
δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ 
κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας' 
ἀμὴν λέγω ἡὑμῖν ὅτι περι- 
ζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς 
καὶ παρελθὼν διακογήσει αὐ- 
τοῖς. 98 κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ 
κἂν ἓν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ 
καὶ εὕρῃ οὕτως, µακάριοἰ 
εἶσιν ἐκεῖνοι. 

909 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι 
εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπότης 
ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 
[ἐγρηγόρησεν ἂν 
καὶ οὐκὶ ἀφῆκεν 
διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

40 καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, 
ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

ΤΗΕ, ΕΑΙΤΗΕΟΙ, ΡΘΤΕΝΤΑΕΡΟ 

Ίσκε 14:41-458 

Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Κύριε, πρὸς 
ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην 
λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας; 
42 καὶ εἶπεν ὁ κύριος 
Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς 
οἰκονόμος, ὁ Φφρόνιμος, 
ὃν καταστήσει ὁ Κύριος 
ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ 
τοῦ διδόναι 

 ΝΝΗ πρ: ΤΙ 12:99 οὐκ ἂν 

Τ]ς 12:99 ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ πὶια ΑΒΙ.ΥΧδΔθ Ιῦ νρ Ρρεςξῃ αἱ Ρίου; ΥΌ 2 ἹΤῦ5δντ οι οῦο ΟΠ --- οὐκ ππΙσι 
ΒΤΙΥΥ εἰς; ΝΑΓΧΔΘ αἱ ΡΙ6Γ οὐκ ἂν 
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[Ματτ 24] 

τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; 
, ε αν Ε] [ο 

46 µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 

ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 

εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα᾽ 

47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν 

αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 

438 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος 

ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 

Χρονίζει µου ὁ κύριος, 

40 καὶ ἄρξηται τύπτειν 

τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, 

ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ 

μετὰ τῶν µεθυόντων, 

60 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου 

ἐκείνου 

ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ 

καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὗ γινώσκει, 

61 καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν 

καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ 

μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει᾽ 

αικεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 

Αρυγμὸς τῶν ὀδόντων. (5105) 

ΊΏσκε 14 

ἐν καιρῷ [τὸ] σιτοµέτριον ; 
48 µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, 
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 
εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως" 
44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι 
ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν 
αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 
45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος 
ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
Χρονίζει ὁ κὐριός µου ἔρχεσθαι, 
καὶ ἄρξηται τύπτειν 

τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, 
ἐσθίειν τε καὶ πίνειν 
καὶ μεθύσκεσθαι, 
46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου 
ἐκείνου 
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ 
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, 
καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν 
καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 

47 ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς 
τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ 
καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας 
πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσε- 
ται πολλάς 48 ὁ δὲ μὴ 
γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πλη- 
γῶν δαρήσεται ὀλίγας. πανγ- 

τὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ἕητη- 
θήσεται παρ) αὐτοῦ, καὶ ᾧ 
παρέθεντο πολύ, περισσότερον 
αἰτήσουσιν αὐτόν. 

116. ΟΟΝΟΕΒΝΙΝα ΕΊΒΕ ΑΝΟ ΤΙΝΙΡΙΟΝ 

Ίσκε 14:49--55 

Πῦρ ᾖλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν 
γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη 

ἀνήφθη ; 

α ΟΙ 845, ρ.σ1 

τῆς 19:49 τὸ σιτομἔτριο ψΙιαπ ΝΑΤΕΥΝΧθ αἱ ρἱ6ς; τὸ οπι ΒΕΏ 69. 
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[Μαπττ 10: 94-26] 

Μὴ νοµίσητε ὅτι ᾖλθον 

βαλεῖν εἱρήνην ἐπὶ τὴν γῆν 

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἱρήνην 

ἀλλὰ μάχαιραγ. 

95 ᾖλθον γὰρ διχάσαι 

1έέχατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἄνθρωπον 

καὶ θυγατέρα 

κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς 

καὶ νύμφην 
Ν ὧν [ο ο) ος. 

κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, 

96 καὶ ΄ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ 

οἰκιακοὶ αὐτοῦ.) (574) 

ΠΙλακ 10: 980] 

ὤδύνασθε πιεῖν 

ΤΌΚκε 12 

τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, 

ἢ τὸ βάπτισμα 

ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι 

βαπτισθῆναι; (8140) 

50 Σβάπτισµα δὲ ἔχω 

βαπτισθῆναι, 

καὶ πῶς συνέχοµαι ἕως ὅτου 
τελεσθῃ. 
51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρε- 
γενόμην 

δοῦναι ἐν τῇ γῇ; 
οὐχί, λέγω ὑμῖν, 
ἀλλ) ἢ διαμερισμὀν. 
52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν 
πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαµεµερισ- 
µένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο 
ἐπὶ τρισίν, 
69 διαµερισθήσονται 
πατὴρ ἐπὶ υἱῷ 
καὶ 1 υἱὸς ἐπὶ πατρί, 
µήτηρ ἐπὶ θυγατέρα 
καὶ ΄ θυγάτηρ 
ἐπὶ τὴν μητέρα, 

πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς 
καὶ νύμφη 
ἐπὶ τὴν πενθερἀν.’) 

ΟΗΑΡΤΕΕ Υ. ἨὙΑΕΝΙΝΟΣ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΝΠΡΗ ΝΑΤΙΟΝ, δδ11Τ, 118 

11Τ. 

[Μάαττ 16:2, ο] 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 

[᾿Ὀψίας γενομένης 

ΙΝΤΕΕΒΡΗΕΕΤΙΝα ΤΗΕ ΤΙΜΕΡΘ 

Ίσκε 194:54-59 

Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις 
Ὅταν ἴδητε νεφέλην 
ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, 

ΜΚ 10: 99ῦ 
Α 5 

α Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πἰεσθε 
καὶ τὸ βάπτισμα 
ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 
βαπτισθήσεσθε, (5140) 

ὤὪθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ---------------υὔὐὑὑὑὐ --... 

1 ΜΙο 7:6 
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17 ΕΠΟΜ αΑΙΙΠΙΡΒΕ ΤΟ ΕΕΌΟδΑΙΕΜ 

[Ματτ 16] 

λέγετε 

Εὐδία, 

πυρράζει γὰρ ὁ οὗρανός' 

ὃ καὶ πρωἰ 

Σήμερον χειµών, 

πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. 

τὸ μὲν πρὀσωπον 

τοῦ οὐρανοῦ 

γινώσκετε διακρίνειν͵, 

τὰ δὲ σηµεῖα τῶν καιρῶν 

οὐ δὐνασθε.] (554) 

[Μαπττ 5:25, 26] 

ἴσθι εὐνοῶν 

τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ 
ϱ «/ 3 7 η] ο ϱ] ο εςω 
ἕως ὅτου εἶ µετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, 

µή ποτέ σε παραδῷ 

ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, 

καὶ ὁ κριτὴς 

τῷ ὑπηρέτῃ, 

καὶ εἷς φυλακὴν βληθήσῃ: 

26 ἁμὴν λέγω σοι, 

οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν 

ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράν- 

την. (893) 

Ίσκη 14 

εὐθέως λέγετε ὅτι 
ἜὌμβρος ἔρχεται, 

καὶ Ὑίνεται οὕτως" 
66 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, 
λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, 

καὶ γίνεται. 
56 ὑποκριταί, τὸ πρὀσωπον 
τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ 
οἴδατε δοκιµάζειν, 
τὸν Ἱκαιρὸν δὲὶ τοῦτον 
πῶς οὐκ οἴδατε δοκιµάζειν ; 
ϱ7 Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ 
κρίνετε τὸ δίκαιον ; 

68 ὧς γὰρ ὑπάγεις μετὰ 

τοῦ ἀντιδίκου σου ἔπ᾽ ἄρχοντα, 
ἐν τῇ ὁδῷ 
δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι 
[ἀπ] αὐτοῦ, 
µή ποτε κατασύρῃ σε 
πρὸς τὸν κριτήν, 
καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει 
τῷ πράκτορι, 
καὶ ὁ πράκτωρ σε 
βαλεῖ εἰς φυλακήν. 
59 λέγω σοι, 
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν 
ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν 

ἀποδῷς. 

116. ΤΗΕ; ΑΙ ΠΙΕΑΝΡ ΘΙΙΑΙΝ ΒΥ ΡΠΙΑΤΗΕ 

Ίσκε 19:1-9 

Ἡαρῆσαν δὲ τινες ἓν αὐτῷ τῷ Κκαιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Ταλιλαίων ὢν 
τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 2 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δοκεῖτε 
ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα 
πεπόνθασιν; ὃ οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ)᾽ ἐὰν μὴ µετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε. 4 ἢ 
ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε 

ΜΗ πιρ: Τ]ς 19:56 δὲ καιρὸν 
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Ίσκε 19 

ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμ; 
6 οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ) ἐὰν μὴ ἱμετανοήσητεὶ πάντες ᾠὡσαύτως ἀπολεῖσθε. 

ϐ Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν. Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευµένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι 

αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. ἤ εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν 
Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾿ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω' ἔκκοψον 
αὐτήν' ἵνα τἰ καὶ τὴν γῆν καταργεῖὶ; ὃ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ Κύριε, ἄφες 
αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κὀπρια᾽ 9 κἂν μὲν ποιήσῃ 

καρπὸν εἰς τὸ µέλλον- εἰ δὲ µήγε, ἐκκόψεις αὐτήν. 

ΟΗΑΡΤΕΕ γΙ. ΤΕΑΟΗΙΝΟς ΕΥ ΤΗΕ ΠΑΣ, 68 119-154 

119. ΤΗΕ ἨΝΟΜΑΝ ἨΠΒΑΙΗΒΟ ΟΝ Α ΘΑΒΡΒΑΤΗ 

Ίσκε 19: 10-15 

"Ἡν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα 
ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ, καὶ ἦν συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναµένη ἀνακύψαι εἰς τὸ 

; ) Δ λ ε) α ε Ι ο) / λα ωχ) ” εαὶ / 3 µ 

παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ᾿]ησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇῃ Γύναι, ἀπολέ- 

λυσαι τῆς ἀσθενείας σου, 19 καὶ ἔπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, 
καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεὀν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ 
” / ε ] [ο ”/ [ω. ”/ ε/{ Ὀ ε ; λ ” ορ ῶω / . Ἡ 

ἐθεράπευσεν ὁ ᾿]ησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι Ὦξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι ἐν 
αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 15 “ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ 

ὁ κύριος καὶ εἶπεν Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ 
τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ [ἀπάγων] ποτίζει; 16 ταύτην δὲ θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, 
ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ 
ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 17 Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι 
αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ αὐτοῦ. 

190. ΤΗΕ ΡΑΒΔΑΡΙΕΣΡ ΟΡ ΤΗΕ ΜΌΡΤΑΕΒΡ ΘΕΗΒΡ ΑΝΟ ΤΗΕ, ΤΒΑΥΕΝ 

ΠάΑπτ 19:91--98] Πάληκ 4: 90-92] Ίσκε 19:158-21 

Ἕβλλην παραβολὴν παρέθηκεν Καὶ ἔλεγεν Ἔὺλεγεν οὖν 

αὐτοῖς λέγων 

'Ὁμοία ἐστὶν Πῶς ὁμοιώσωμεν Τίνι ὁμοία ἐστὶν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, 

ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν; | καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 

κόκκῳ σινάπεως, 491. ὡς κόκκῳ σινάπεως, 19 ὁμοία ἐστὶν κὀκκῳ σινά- 

πεως, 
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ὃς ὅταν σπαρῇ ὃν λαβὼγ ἄνθρωπος ἔβαλεν 

ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ" ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, 

92 ὃ µικρότερον μέν ἔστιν πάντων | µικρόὀτερον ὂν πάντων τῶν σπερ- 

τῶν σπερµάτων, µάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς--- 

ἳ α Οἱ Τῆς 14:5 (8199) 

ΥΓΗ πιρ: ΤΙ 19:5 μετανοῆτε 15 ἀπαγαγὼν 

195 



δ120 ΕΠΟΜ ἄΑΙΠΙΒΗ ΤΟ «ΕΒΕΟΡΑΙΕΜ 

[Ματ 19] 

ὅταν δὲ αὐξηθῇῃ 

μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν 
μ [ή ; 

καὶ γίνεται δένδρο», 

ὥστε ἐλθεῖν 

1έτὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
(6 . 

καὶ κατασκηνοῖν 

ἐν τοῖς Κλάδοις αὐτοῦ. (558) 

99 "Αλλην 

παραβολὴν [ἐλάλησεν αὑτοῖς]- 
« [2 ο) α 

Οµοία ἐστὶν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
4 

ζύμῃ, 

ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία 

ἕως οὗ ἐξυμώθη ὅλον. (959) 

92 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει 

μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων 
ἃ . / / 

καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, 
«/. ρ (6 α ] Ί Δ 

ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατασκηνοῖν.; 

Ίσκε 19 

καὶ ηὔξησεν 

καὶ ἐγένετο εἷς δένδρον, 

καὶ 1 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατεσκήνωσεν 
ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.” 
20 Καὶ πάλιν 
εἶπεν 
Τίνι ὁμοιώσω 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ; 
21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, 
ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν 
εἰς ἀλεύρου σάτα τρἰα 
ἕως οὗ ἐξζυμώθη ὅλον. 

191. ΤΗΕ ΟΌΕΡΤΙΟΝ ΝΗΕΤΗΕΗ ΕΕ ΑΒΕ ΡΑΝΥΕΡΟ 

ΠΜαπτ 7:19, 14] 

Ἠίἰσέλθατε 

διὰ τῆς στενῆς πύλης" 

ὅτι πλατεῖα Ἱ καὶ εὐρύχωρος ἣ 

ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἷς τὴν ἀπώλειαν, 
α [ή Ἡ] ε ει) / 

καὶ πολλοί εἶσιν οἱ εἰσερχόμενοι 

δι αὐτῆς" 

14. ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμ- 
, ε .. Ι 

µένη ἡ ὁδὸς 
ε / ι μι , 

ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, 

καὶ ὀλίγοι εἶσὶν οἱ εὑρίσκοντες 

αὐτήν. (549) 

Ίσκε 19:22-50 

Καὶ διεπορεύετο κατὰ πὀ- 
λεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ 
πορείαν ποιούµενος εἰς Ἱερο- 
σόλυμα. 929 Εἶπεν δέ τι 
αὐτῷ  ἸἈΚύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ 
σωζόµενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς 
24 ᾽Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν 
διὰ τῆς στενῆς θύρας, 

ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητή- 
σουσιν εἰσελθεῖν 

καὶ οὐκ ἰσχύσουσι», 

σωὪῬΓ σοϱ«Ἔὓ-ὅὔὺθνυὅγ ο -θθθθθθθθθη
”- --δι 

1ΏαἨπ 4:12, 21 Οπα]ά .ΏαἨ 4:19, 21 ΟΠΜα]Ιά;, Εσοες 17:28 

Τ]ς 13:91 ἔκρυψεν πο Β1, ΠΙΊῃ θὔο; ἐνέκρυψεν ΔΑΡΥΝΥ Χ παῖηπ οὔο 



ΓΒΑΖΗΙΝάΣ ΡΥ ΤΗΕ ΙΑΥ δ12Ι 

[Μλττ 25:110, 121 

Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν" 

12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 

(5106) 
[Ματτ ᾖ: 22, 29] 

πολλοὶ ἐροῦσίν µοι ἐν ἐκείνῃ τῇ 

ἡμέρᾳ Κύριε κύριε, οὐ 1 τῷ σῷ 

ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν,' καὶ τῷ 

σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, 

καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάµεις πολλὰς 

ἐποιήσαμεν ; 
μα / ε , νὰ ο) «{ 28 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι 

Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς' 

36 ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ 
ε 9. , Μι Ελ / 1} 

οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 

(45) 

[Ματτ 8:11, 12] 
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 

πολλοὶ ὃ΄΄ ἀπὸ ἀνατολῶν 

καὶ δυσμῶν᾽) ἤξουσιν 

καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ 

᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ἰσαὰκ καὶ 

Ἰακὼβ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' 

12 Δοὶ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας 

ἐκβληθήσονται 
. , κ σ- . εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. (845) 

α(Ἠ 846, Ρρ. 70, 7ι 

Ίσκη 18 
7 β ϱ 

25 ἀφ' οὗ ἂν ἐγερθῇῃ ὁ οἶκο- 
δεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν 

/ 3 μ ” ε { 

θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστά- 

ναι καὶ κρούεν τὴν θύραν 
λέγοντες 

/ ”/ ε ο) 

Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν 
η . . 

καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν 
Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πὀθεν ἐστε. 

26 τὀτε [ᾶρξεσθει λέγειν 
᾿Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ 
ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις 
ἡμῶν ἐδίδαξας' 

27 καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν 
Οὐκ οἶδα πὀθεν ἐστέ' 
 ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ, 
πάντες ἐργάται ἀδικίας. 

25 "Εκει ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

[οἱ ν 29 ϱρο]οπ] 

ὅταν [ὄψησθεὶ 
᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ 
᾿]ακὼβ 
καὶ πάντας τοὺς προφήτας 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 
ὑμᾶς δὲ 
ἐκβαλλομένους 
ἔξω. 

[Οἵ ν 25 αρονε] 

1 1εγ 2Τ:15(954:12):. 14:14 

ΤΥΝΝΗ πρ: Ε]ς 19:26 ἄρξησθε 

ΣΜα] 1:11: Ίδα 5ο:19 

ΤΙ 19:27 λέγων ΨΙῦα Ὦ 070.; λέγω α] ΡΙΘΓ; ἀμὴν λέγω 59 δἷῃ ους; οπι ἃὶ 16 νο 581 6ΟΡ Ρε5η οίς --- οἶδα 
νηἩπ ΒΤ,Β, οἵο; ὑμᾶς αᾶᾶά ΔΑΙΥΧΔΘ 71ο νςδ 5ντ δἶη οἷςο 



.Μ12ι ΕΠΟΜ ἄσΑΙΠΠΙΙΒΗ Το ῦΕΕΌΟΡΑΙΕΜ 

Ίσκε 19 

ΙΟἵ Μαθῦ 8:11 αβονο] 29 καὶ ἥξουσιν 1 ἀπὸ ἀνατο- 
λῶν 
καὶ δυσμῶν)) 
καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου 
καὶ ἀνακλιθήσονται 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 

ΠΜΑττ 19: 90] - Μληκ 10:91] 

αΤΠολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι | “πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι]| 90 ἄκαὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι 

οἳ ἔσονται πρῶτοι, 
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. (8191) καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι. (9191) | καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται 

ἔσχατοι. 

1221. ἨΕΡΙΥ το ΤΗΕ ΥΑΗΕΝΙΝα ΑάΑΙΝΡΤ ΠΕΕΒΟΓ 

Ίσκε 19-91-95 

Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλδάν 
τινε Φαρισαῖοι λέγοντες 
αὐτῷ Ἔξελθε καὶ πορεύου 
ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης θέλει 
σε ἀποκτεῖναι. 9352 καὶ εἶπει 
αὐτοῖς Πορευθέντες εἴπατι 
τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ Ἴδοὺ 
ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις 
ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, 
καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 
96 πλὴν δεῖ µε σήμερον καὶ 
αὔριον καὶ τῇ ἔχομένῃ πο- 
ρεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται 
προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω 
) / 

Ἱερουσαλήμ. 
ΠΜΑττ 25: 9 (-ὐ9] 

. ’ ΙΓ ΄ ” { . | Ἱερουσαλήμ ἸἹερουσαλήμ, 94 ᾿Ἱερουσαλήμ Ἱερουσαλήμ, 
ἡ ἁποκτείνουσα τοὺς προφήτας ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 

καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 
ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν,- - ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν,--- 

ποσάκις ἠθέλησα ἔπισυναγαγεῖν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι 

τὰ τέκνα σου, τὰ τέκνα σου 

ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ ὃν τρόπον ὄργνις τὴν ἑαυτῆς 

Μι 20: 16 
α Ό, ῃ ο] ων 
Οὕτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι 

καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. (3195) 

ΙΜαΙ 1:11: Ίδα 59:19 
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ΤΕΑΟΗΙΝΩΣ ΒΥ ΤΗΕ ΗΑΥ 6123 

[ΜΑττ 29] Ἱσκε 18 

νοσσἰα [αὐτῆς] ὑπὸ τὰς πτέρυγας, νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 

καὶ οὐκ ἠθελήσατε; καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 

38 ἰδοὺ 1΄« ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος 36 ἰδοὺ 1 ἀφίεται ὑμῖν ὁ 

ὑμῶν”τ, οἶκος ὑμῶν.) 
30 λέγω γὰρ ὑμῖν, λέγω [δὲ] ὑμῖν, 

οὐ µή µε ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι οὐ μὴ ἴδητέ µε 

ἕως ἂν εἴπητε ἕως εἴπητε 

ΣΜέἨύλογημένος ὁ ἐρχόμενος 3/Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

ἐν ὀνόματι Κυρίου.’ (8155) ἐν ὀνόματι Ἰυρίου.) 

135. ΡΙΡΟΟὉΌΗΒΡΗ ΑΤ ΤΗΕ ΤΑΡΙΕ ΟΕ Α ΟΗΙΒΕΗ ΡΗΑΗΒΙΡΕΕ 

Ίσκε 14:1-24 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν 
αὐτὸν εἷς οἶκόν τινος τῶν 
ἀρχόντων [τῶν] Φαρισαίων 
σαββάτῳ Φαγεῖν ἄρτον καὶ 
αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούµενοι 
αὐτόν. 2 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός 
τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ. 
ὃ καὶ ἀποκριθες ὁ ᾿]ησοῦς 
εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ 
Φαρισαίους 

[Ματτ 12: 100, 11] [Μληκ 9:41] 

Ἀκαὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες | “καὶ λέγει αὐτοῖς λέγων 

Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν Ἔϊξεστιν τοῖς σάββασιν Ἔϊξεστιν τῷ σαββάτῳ 

θεραπεύειν ; ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, θεραπεῦσαι ἢ οὔ; 

ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι ; 

ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

οἱ δὲ ἐσιώπων. (992) οἱ δὲ ἠσύχασαν. 
4 καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο 
αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. 

1 6:9 
ᾱ εἶπεν δὲ [ὁ] ᾿Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς 
Ἐπερωτῶ ὑμᾶς, 
εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ 
ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 
ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; (892) 

«146 22:5: 19:17 .1Ῥς 1185(117):26 

ΤΚ 19:95 ἕως πῖια ΒΤ.Ἡ, το. ῬθξἩ: ἕως ἂν ΝΜΊΝΥ ΧθΘ οἵο 
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Ν125 ΕΜΟΜ αΑΙΗΙΡΒΗΕΗ ΤΟ ΒΠΡΟΡΑΙΡΜ 

ΠΜαττ 12] 

11 Δὸ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 

Τίς [ἔσται] ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς 

ἕξει πρόβατον ἕν, 

καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάβ- 

βασιν εἰς βόθυνον, 

οὐχὶ κρατήσει αὑτὸ καὶ ἐγερεῖ ; 

(552) 

Πήαπτ 26:12] 

ὄνρστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν 

ταπεινωθήσεται, 
η. τν ’ ς ] ε 

και ὅΟστι» ταπειγῶωσει εσυτον ὑψω- 

θήσεται. (81 56) 

Ίσκε 14 

ὅ ἄκαὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν 
Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς 

εἰς Φρέαρ πεσεῖται, 

καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει 
αὐτὸν 

ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 
ϐ καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκρι- 

ον πρὸς ταῦτα. 
7 Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κε- 

Κλημένου» παραβολήν, ἐπέχων 
πῶς τὰς πρωτοκλισίας έξε- 

λέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς 

Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς 
γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν 
πρωτοκλισίαν, µή ποτε ἑντι; 
µότερός σου ῇ κεκλημένος ὑπ) 
αὐτοῦ, 9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ 
αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς 
τούτῳ τόπον, καὶ τὀτε ἄρξῃ 
μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τό- 
πον κατέχειν. 10 ἀλλ) ὅταν 

Κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς 
τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν 
ἔλθῃ ὁ κεκληκὠώς σε ἐρεῖ σοι 
Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερογν' 
τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον - 
πάντων τῶν συνανακειµένων 
σοι. 

11 ὑὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται 
καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψω- 
θήσεται. 

α ΟΙ Τῆς 19:15 (8119) 

1]ς 18: 140 
[ἡ πὰ [ο αν ο) ε Ἀἱ 

ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, 
ασ οι ος . 
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 

(5194) 
ο ων ο ιο κε οι ωνσο ο-ο αι τος ο τας οτι. παπι ος αμ αι αμ... 

Τς 14:5 υἱὸς πι ΑΒ ΊΥΔΘ παῖπ 8 ἰ0 58] Ρ651 ΘθἱΟ6; ὄνος Ι.Χ ὅ Ἱῦ νςσ οοΡ θ6ἵ6; πρόβατον 1} --- υἱὸς ἢ βοῦς: 
ΥΙ’ 3ἱΏΠ βοῦς ἢ ὄνος; ΔΥΙ Ο1ΙΓ υἱὸς ἢ βοῦς ἢ ὄνος 



ΤΕΑ(ΠΗΙΝάαΣ ΒΥ ΤΗΕ ΤΑΥ δ1259 

Ίσκε 14 

12 ἜὌἜλεγεν δὲ καὶ τῷ κε- 
κληκότι αὐτόν "Όταν ποιῇς 
ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φάνει 
τοὺς Φἰίλους σου μηδὲ τοὺς 
ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγ- 
Ὑενεῖς σου μηδὲ γείτονας 
πλουσίους, µή ποτε καὶ αὐτοὶ 
ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται 
ἀνταπόδομά σοι. 15 ἀλλ) 
ὅταν δοχὴν ποιῇς, κἀλει πτω- 
χούς, ἀναπείρους, χωλούς, 
τυφλούς 14 καὶ µακάριος 
ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἄνταπο- 
δοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται 
Ύάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν 
δικαίων. 

[σι Μι 22:1-10 (8151)] 15 ᾽Ακούὖσας δέ τις τῶν 
συνανακειµένων ταῦτα εἶπεν 
αὐτῷ Μακάριος ὅστις φά- 
Ύεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ θεοῦ. 16 ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτῷ "Ανθρωπός τις ἔποίει 
δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν 
πολλούς, 17 καὶ ἀπέστειλεν 
τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ 
δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκληµέ- 
νοι. | Ἔρχεσθεὶ ὅτι ἤδη ἔτοι- 
µά [ἐστιν]. 18 καὶ ἤρξαντο 
ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσ- 
θαι. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ 
᾽Αγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω 
ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν" 
ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτηµέ- 

νον. 19 καὶ ἕτερο εἶπεν 
Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε 
καὶ πορεύομαι δοκιµάσαι αὐτά' 
ἐρωτῶσε, ἔχεμεπαμῃτημένον. 
20 καὶ ἕτερος εἶπεν Γυ- 
ναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο 

οὐ δύναμαι ἐλθειν. 9ἱ καὶ 

παραγενόµενος ὁ δοῦλος ἀπήγ- 

ΜΗ πις: Τις 14:17 ἔρχεσθαι | εἶσιν 
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129 ΕΠΟΜ σΑΙΙΠΙΒΕ ΤΟ ὉΕΕΡΌΟΡΑΙΙΜ 

Ίσκτπ 14 

Ύειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. 
τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης 
εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Εξ- 
ελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας 
καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ 
τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους 
καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσά- 
Ύαγε ὧδε. 9232 καὶ εἶπεν ὁ 
δοῦλος Κύριε, γέγονεν ὃ 
ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 
29 καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς 
τὸν δοῦλον Ἔϊξελθε εἰς τὰς 
ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγ- 
κασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ 
µου ὁ οἶκο. 24 λέγω γὰρ 
ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκεί- 
νων τῶν κεκλημένων γεύσεταἰ 
µου τοῦ δείπνου. 

124. ΡΙΡΟΟὉΕΒΡΕ ΟΝ οούυντΙνα ΤΗΕ; ΟΟΡΘΤ 

Πήαττ 10:97, 958] 

ὍὉ Φφιλῶν πατέρα 

ἢ µητέρα ὑπὲρ ἐμὲ 

οὐκ ἔστιν µου ἄξιος' 

καὶ ὁ φιλῶν 

υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ 

οὐκ ἔστιν µου ἄξιος" 

35 ἄκαὶ ὃς οὐ λαμβάνει 

τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, 

οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. (9τ4) 

Ίσκτ 14:25-ὁ5 

Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχ- 
λοι πολλοί, καὶ στραφεὶς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς 
26 Εῖϊ τις ἔρχεται πρὀς µε 
καὶ οὗ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ 
καὶ τὴν μητέρα 

καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα 
ο ἀ Ε) ἀ Δ ἀ 

καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς 
ἀδελφάς, 
” Δ ο] ν] ε [ο 

ἔτι τε καὶ τὴν ψυχἠν ἑαυτοῦ, 
οὐ δύναται εἶναί µου μαθητής. 
27 “ὅστις οὐ βαστάζει 
τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ 
καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, 
οὐ δύναται εἶναί µου μαθητής. 

Μι 16: 240 
α Ἐϊ τις θελει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀἁράτω 

τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
καὶ ἀκολουθείτω µοι. (587) 

Μις 8: 40 1ης 9: 250 
α Ἐϊ τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, « Εῖ τις θελει ὀπίσω µου ἔρχεσθαι, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἁράτω [ἀρνησάσθω! ἑαυτὸν καὶ ἁράτω 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ) ἡμέραν, 
καὶ ἀκολουθείτω µοι. (5850) καὶ ἀκολουθείτω µοι. (98δή) 
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ΤΕΑςΗΙΝάαΣ ΡΥ ΤΗΕ ΤΑΥ δ124 

Ίσκς 14 

28 τἰς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων 
πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρᾶ- 
τον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπά- 
νην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; 
29 ἵνα µή ποτε θέντος αὐτοῦ 
θεµέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος 
ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦν- 
τες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν 
90 λέγοντες ὅτι Οὗτος ὁ 
ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν 
καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 

81 ἢ τἰς βασιλεὺς πορευόµενος 
ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν εἰς 
πόλεμον οὐχὶ καθἰσας πρῶτον 

βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν 
ἐν δέκα Χιλιάσιν ὑπαντῆσαι 
τῷ µμετὰ εἴκοσι χιλιάδων 
ἐρχομένῳ ἔπ᾽ αὐτόν; 99 εἰ 
δὲ µήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω 
ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας 
ἐρωτᾷ ([πρὸςὶ εἰρήνην. 88 
οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ 
ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυ- 
τοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται 
εἶναί µου μαθητής. 

[Μληκ 9:50α] 

Καλὸν τὸ ἅλας" 94 Καλὸν οὖν τὸ ἅλας' 
ΠΜΑττ δ: 190] ͵ 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μµωρανθῇ, ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, 

ἐν τίνι ἁλισθήσεται; ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; (594) ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; 

εἰς οὐδὲν 96ὅ οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς 
κοπρίαν 

ἰσχύει ἔτι : εὔθετόν ἔστιν' 

εἰ μὴ βληθὲν ἔξω ἔξω βάλλουσιν αὐτό. 
καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 

(456) 
α' ἔχων ὥτα ἀκούε.ν ἀκουέτω. 

σα δ47, ρ. 74 

ΊΝΗ πιρ: Τ]ς 14:50 εἰς υ. τὰ πρὸς 
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125 ΕΗΒΟΜ αΑΙΗΙΡΗ Το ὉΕΒΕΟΡΑΙΕΜ 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΠ. 

[ΜΑαττ 19:12-14] 

μῖν δοκεῖ ; ; 
τί 

ἐὰν γένηταίἰ τινι ἀνθρώπῳ 
ε .] / 

ἑκατὸν πρόβατα 

καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, 

οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα 
9 ῃ ον ν ον 
ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη 

καὶ πορευθεὶς ζητεῖ 

τὸ πλανώμενον ; 

19 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν 

ε/ ῃ Ως) 
ὅτι χαἰρει ἔπ αὐτῷ 

μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα 

ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανηµένοις. 

14 οὕτως 

[τοῦ οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν 

πατρός µου! 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς ̓  

[06ἱν 19 αρονε] 

Ό, 2 . ο 

ἵνα ἀπόληται ἓν 

(596) 
τῶν µμικρῶν 

τούτων. 

125. ΤΗΕ ΤΟΡΤ ΡΗΕΕΡ 

ΡΑΕΑΡΙΕΣ ΟΕ 6ΕΒΑΟΕ, δὲ 146-12Τ 

Ίσκε 15:1--7 

"Ἠσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες 
πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρ- 
τωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 9 καὶ 

διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι 
καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες 
ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσ- 
δέχεται καὶ συνεσθἰει αὐτοῖς. 
ὃ εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν 
παραβολὴν ταύτην λέγων 

4 Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν 
ἔχων ἑκατὸν πρόβατα 

κ 9 μ 3 3 αλ ο] 

καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν 
οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα 
ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ 
καὶ πορεύεται ἐπὶ 

Δ 3 Ν 9“ ε{ ) » 

τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; 
6 καὶ εὑρὼν 

ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους 
αὐτοῦ χαίρων, 

[οἱ ν 7 ρε]οπ] 

ϐ καὶ ἐλθὼν εἶἷς τὸν οἶκον 
συνκαλεὶ τοὺς Φίλους καὶ 

τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς 
Συνχἀρητέ µοι ὅτι εὗρον τὸ 
πρὀβατόν µου τὸ ἁπολωλός. 
7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως 
χαρὰ 

ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται 
ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι 
ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαἰοις 

οἵτινε οὐ ἈΧχρείαν ἔχουσιν 
µετανοίας. 

202 



ΡΑΙΕΑΒΙΗΗ5 ΟΕ αΕΑΟΒ δΙ27 

126. ΤΗΕ ΤΟ05Έ Ο6ΟΙΝ 

Ίσκε 15:5-10 

"Ἡ τἰς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ 
σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρη; Ὁ καὶ εὑροῦσα συνκαλεῖ τὲς φίλας καὶ 
γείτονας λέγουσα Ῥυνχάρητέ µοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10 οὕτως, 
λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 

127. ΤΗΕ ΤΟΡΤ 5ΟΝ 

Ίσκε 16:11-92 

Ἐἶπεν δε "Ανθρωπός τις εἶχεν δύο υἱού.. 132 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρὶ 
Πάτερ, δός µοι τὸ ἐπιβάλλον µέρος τῆς οὐσίας' ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 19 καὶ 

μετ) οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν Ἱπάνταὶ ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν. 
καὶ ἐκεῖ διεσκόρπ'σεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Ι4 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα 

ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 καὶ 
πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς 
αὐτοῦ βόσκειν χοίρους’ 16 καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, 
καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 εἰ ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη Ἰ]όσοι µίσθιοι τοῦ πατρὀε µου 
περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὣὧδε ἀπόλλυμαι 18 ἀναστὰς πορεύσοµμαι πρὸς τὸν 
πατέρα µου καὶ ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19 οὐκέτι 
εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησὀν µε ὧς ἕνα τῶν µισθίων σου. 20 Καὶ ἀναστὰς 

ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ ὁραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφἰλησεν αὐτόν. 
21 εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον εἶς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ 
ἄξιος κληθῆναι υἱός σου | ποίησὀν µε ὡς ἕνα τῶν µισθίων σου]. 929 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς 
τοὺς δούλους αὐτοῦ Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε 
δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἷς τοὺς πόδας, 29 καὶ φέρετε τὸν µόσχον 
τὸν σιτευτόν, θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός µου νεκρὸς ἦν καὶ 
[ἀνέζησενὶ, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 25 ἦν δὲ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ' καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνία 
καὶ χορῶν, 26 καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τἰ ἂν εἴη ταῦτα. 27 ὁ 
δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὅ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν µόσχον τὸν σιτευτὀν, 
ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 25 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελει' εἰσελθεῖν. ὁ δὲ πατὴρ 
αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ 
τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε έδωκας 
Γέριφον] ἵνα μετὰ τῶν φίλων µου εὐφρανθῶ' 90 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου 

τὸν βίον μετὰ Τ πορνῶν ἠλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν µόσχον. δἱ ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ) ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σἁ ἐστιν' 852 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ 
χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. 

ΓΗ πιρ: 1]ς 15:19 ἅπαντα 24 ἔζησεν 20 ἐρίφιον 930 τῶν 
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ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΙΠ. ΤΓΑΕΝΙΝΟΘ ΑΟΑΙΝΞΤ ὉΝΕΑΙΤΗΕὉΙΝΕΕΕΣ, ύΝΜΕΕΟΙΕὉΙΙΝΕΘΕ, 
ΑΝΡ ΑΥΑΕΙΟΕ, 65128191 

128. ΤΗΕ Ὀναῦυρτ ΡΘΤΕΝΥΑΕΟ 

Ίσκε 16:1-18 

Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς 
µαθητάς  ᾿Ανθρωπός τις ἦν 
πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, 
καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς 
διασκορπἰζων τὰ ὑπάρχοντα 
αὐτοῦ. 2 καὶ φωνήσας αὐτὸν 
εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω 
περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον 
τῆς οἰκονομίας σου, οὗ γὰρ 
δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. ἃ εἶπεν 
δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος Τί 
ποιήσω ὅτι ὁ κὐριό µου 
ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾿ 
ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, 
ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι 4 ἔγ- 

νων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν 
μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας 
δέξωνταἰ µε εἰς τοὺς οἴκους 
ἑαυτῶν. ὅ καὶ προσκαλεσά- 
µενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεο- 
Φιλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ 
ἔλεγεν τῷ πρώτῳ όσον 
ὀφείλεις τῷ κυρίῳ µου; ϐ ὁ 
δὲ εἶπεν Ἑκατὸν ᾖβάτους 
ἐλαίου ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ 
καθίσας [ταχέως γράψον! 
πεντήκοντα. ἤἜ ἔπειτα ἑτέρῳ 
εἶπεν ὸὺ δὲ πὀσον ὀφεί- 
λεις; ὁ δὲ εἶπεν “Ἑκατὸν 
κὀρους σίτου λέγει αὐτῷ 
Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ 
γράψον ὀγδοήκοντα. 8 καὶ 
ἐπήνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονό- 
μον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίµως 
ἐποίησεν ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ 
αἰῶνος τούτου Φρονιμώτεροι 

ΥΝΥΗ πρ: Τ]ς 16:6 γράψον ταχέως 
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Ίισκεα 16 
« λ 4 [ο ᾿ 

ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς 
εἰς τὴν Ὑγενεὰν τὴν ἑαυτῶν 
εἰσίν. 9 Ἰαὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, 
ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ 
τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα 
ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς 
εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 10 
ὁ πιστὸς ἔν ἐλαχίστω καὶ ἐν 
πολλῷ πιστός ἔστιν, καὶ ὁ ἔν 
» / μά Δ ηλ 

ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολ- 
λῷ ἄδικός ἐστιν. 11 εἰ οὖν 
ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ 

” 5 / 9 ] ] [ή 

οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς 
ὑμῖν πιστεύσει; 132 καὶ εἰ ἐν 
τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγέ- 
νεσθε, τὸ [ἡμέτερον! τίς Ιδώσει 

[ΠΙλττ 6:24] ὑμῖν] : 

Οὐδεὶς δύναται 19 Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται 
δυσὶ κυρίοις δουλεύειν’ δυσὶ κυρίοις δουλεύειν΄ 
ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει 
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, 

ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται 

καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει’ καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. 

οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν 

καὶ μµαμωνᾷ. (599) καὶ µαμωνᾷ. 

139. ΟΟΝΟΡΗΝΙΝα ΤΗΕ ΤΑΥ ΑΝΡ ΤΗΕ ΚΙΝαάΡΟΜ 

Ίσκε 16:14-15 
” Αν) [ο / ε 

Ἡκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ 

Φαρισαῖοι Φφιλάργυροι ὑπάρ- 
χοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐ- 
τὀν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
πρ ο) ” ε ω 

μεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες 
ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώ- 
πων, ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς 
καρδίας ὑμῶν ὅτι τὸ ἐν 
ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα 

[Ματ 11:18] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
/ Ν ε ον ὴ ς ε / Δ ο . 

πάντες Ύὸρ οἱ προφῆται καὶ ὁ 16 ὍὉ νόμος καὶ οἱ προφῆται 

νόμος 

νι ΄ Γι ω 2 . 
ἕως Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν' (545) μέχρι Ἰωάνου 

ΓΗ πρ: Τις 16:12 ὑμέτερον | ὑμῖν δώσει 
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ΜΙαπτ 11:12] 

ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν 

Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι 
ε [η ω ο ο 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

βιάζεται, 
η Λ] « / [ 

καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴν. 

(942) 
ΠΜΑπτ δ:18| 

ἁἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 

ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, 

.. Φ λα [4 , ἰῶτα ἓν ἢ µία κερέα 

οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόµου 

ἕως [ἂν] πάντα γένηται. (556) 

ΠΜαπτ 6:92] 

αἨγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 

πᾶς ὁ ἀπολύων 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

παρεκτὸς λόγου πορνείας 

ποιει αὐτὴν μοιχευθῆναι 

[, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην 
; 

γαμήσῃ 

Ίκε 16 

ἀπὸ τὀτε 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 
εὐαγγελίζεται 

καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 

17 Ἠὐκοπώτερον δέ ἐστιν 
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
παρελθεῖν 
ἢ τοῦ νόµου ἵμίαν κερέανὶ 
πεσεῖν. 

18 αΠᾶς ὁ ἀπολύων 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

καὶ γαμῶν ἑτέραν 
µοιχεύει, 
καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς 
γαμῶν 

μοιχᾶται]. (897) μοιχεύει. 

130. ΤΗΕ ΒΙΟΗ ΜΑΝ ΑΝΡ ΤΑΖΑΗΟΡ 

Ἱσκε 16:19-91 

"Ανθρωπος δὲ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος 
καθ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 πτωχὸς δὲ τι ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα 

.. [ο ω ία) 9 Δ [ω α [ο 

αὐτοῦ εἱλκωμένος 21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόνγτων ἀπὸ τῆς τραπέζης 

Μι 19:9 ΜΙΚ 10:11, 12 

α Τλέεγω δὲ ὑμῖν ὅτι α καὶ λέγει αὐτοῖς 
ὃς ἂν ἀπολύσῃ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

μὴ ἐπὶ πορνείᾳ 
καὶ Ὑαμήσῃ ἄλλην καὶ γαμήσῃ ἄλλην 
μοιχᾶται.! (8195) μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν, 

12 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα 
τὸν ἄνδρα αὐτῆς 
γαμήσῃ ἄλλον 
μοιχᾶται. (8195) 

--υὅὕὐ θθ-ἴ-υ-υ-ο-υ-υᾱ-ᾱφθθθθθθφθ--------- 

Η παρ: Τ]ς 16:17 κερέαν μίαν 
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ΊἸπκΕ 16 

τοῦ πλουσίου ἀλλὰ καὶ οἱ Κύνες ἐρχόμενοι ἔπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 95 ἐγένετο δὲ 
ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Λβραάμ’ 

ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 28 καὶ ἐν τῷ ἆδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 
ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ ᾿Αβραὰμ ἀπὸ µακρόθεν καὶ Λάζαρον ἔν τοῖς Κόλποις αὐτοῦ. 
94 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν µε καὶ πέµψον Λάζαρον ἵνα 
βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν µου, ὅτι ὀδυνῶμαι 
ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 εἶπεν δὲ ᾿Αβραάμ Τέκνον, µνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά 
σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 

26 καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα µέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες 

διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 27 εἶπεν δέ 
ἜἘρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέµψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὀς µου, 25 ἔχω γὰρ πέντε 
ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἷς τὸν τόπον τοῦτον 

τῆς βασάνου. 29 λέγει δὲ ᾿Αβραάμ Ἔχχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας' ἀκου- 
σάτωσαν αὐτῶν. 90 ὁ δὲ εἶπεν Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ) ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν 

πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς µετανοήσουσιν. δΙ εἶπεν δὲ αὐτῷ Τι Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ) ἐάν τι ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 

151. ΟΟΝΟΕΒΗΝΙΝα ΕΟΒάΙΝΕΝΗΡΟ ΑΝΏΌ ΕΑΙΤΗ 

[ΜΑαπτ 18: 7] Ίσκε 1Τ:1-10 

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µα- 
θητὰς αὐτοῦ 

Οὐαὶ τῷ κὀσμῳ ἀπὸ τῶν 

σκανδάλων" 

ἀνάγκη γὰρ ᾿Ανενδεκτὀν ἔστιν 

ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, 
πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ πλὴν οὐαὶ 

δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. (593) δι οὗ ἔρχεται' 

ΠΜαττ 15:6] [Μληκ 9:42] 

ὃς δ) ἂν σκανδαλίσῃ Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ 

ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 

τῶν πιστευόντων εἶς ἐμέε, τῶν πιστευόντων, 

συμφέρει αὐτῷ καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον 2 λυσιτελεῖ αὐτῷ 

ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς ο] εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς εἰ λίθος μυλικὸς περίἰκειται 
περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ περὶ τὸν τρἀχήηλον αὐτοῦ 

καὶ καταποντισθῇ καὶ βέβθληται καὶ ἔρριπται 

ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. εἰς τὴν θάλασσαν. (598) εἰς τὴν θάλασσαν 

(694) ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ 
τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 

[Ματτ 18: 15] ὃ προσέχετε ἑαυτοῖς. 
'Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου 

σου, 
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[Ματ 15] 

ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν 

μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. 

ἐάν σου ἀκούσῃ, 

(596) ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου’ 

[Ματ 15:21, 22] 

Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν 

[αὐτῷ] 
Κύριε, ποσάκις 

ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός µου 

καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις ; 

22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 

Οὖ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις 

ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 

(598) 

ΠΜΑδπτ 21:21] 

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ἰησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς 

Π᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐὰν ἔχητε πίστιν 

καὶ μὴ διακριθῆτε, 

οὐ µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, 

ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε 

"Αρθητι καὶ βλήθητι 

εἰς τὴν θάλασσαν», 

(5142) γενήσεται" 

Μι 1: 200 

ᾳ ἁμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ 
Μετάβα ἔνθεν 
ἐκεῖ, 
καὶ µεταβήσεται, 
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. (589) 

ΠΙΑηκ 11:22, 259] 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει 

αὐτοῖς 

Ἔχετε πίστιν θεοῦ: 

29 αἁμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ 

Αρθητι καὶ βλήθητι 

εἰς τὴν θάλασσα», 

καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 

ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, 

(5142) ἔσται αὐτῷ. 
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Ίσκεε 17 

ἐπιτίμησον αὐτῷ, 

καὶ ἐὰν µετανοήσῃ 
ἄφες αὐτῷ' 

4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 
ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ 

καὶ ἑπτάκις 
ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων 
Μετανοῦ, 

ἀφήσεις αὐτῷ. 

ὅ Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι 
τῷ κυρίῳ Πρόσθες ἡμῖν πίστιν. 
ϐ εἶπεν δὲ ὁ κύριος 

αΕἰ ἔχετε πίστιν 

ὡς Κκόκκον σιγάπεως, 

ΓΙ , ΄ [ο] ῃ 

ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ 
[ταύτῃ] 

Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι 
ἐν τῇ θαλάσσῃ' 

καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 
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7 Τις δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον 
ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιµαἰνον- 
τα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ 
ἐρεῖ αὐτῷ Ἀὐθέως παρελ- 
θὼν ἀνάπεσε, 8 ἀλλ) οὐχί 
ἐρε; αὐτῷ Ἑτοίμασον τὶ 
δειπνήσω, καὶ περιζωσάµενος 
διακόνει µοι ἕως φάγω καὶ 
πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι 
καὶ πἰεσαι σύ; 9 μὴ ἔχει 
χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν 
τὰ διαταχθέντα; 10 οὕτως 
καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε 

ε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, 
λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί 

ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι 
πεποιήκαµεν. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΧ. ΟΟΝΟΕΕΝΙΝά ΤΗΑΝΕΕΤΙΝΕΡΕ, ΑΤΟΗΕὉΙΝΕΕΞΕ, 
ΑΝΡ ΗύΜΠΙΤΥ, 68192184 

192. ΤΗΕ; ΤΕΝ ΤΕΡΕΙΗΦ 

Ίσκε 1Π:11--19 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἷς Ἱερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ µέσον Σαμα- 
ρίας καὶ Γαλιλαίας. 12 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην [ἀάπήντησαν! δέκα 
λεπροὶ ἄνδρες, οἳ [ἀνέστησαν] πόρρωθεν, 18 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες Ἰησοῦ 
ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτος  Πορευθένες 1Ι' ἐπιδείξατε᾽ 
ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς 
δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεὀν, 16 καὶ 
ἔπεσεν ἔπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ' καὶ αὐτὸς ἦν Σαμα- 
ρείτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν  Οὐχ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ [δὲ] ἔννέα 
ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος ; 
19 καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Αναστὰς πορεύου᾽ ἡ πίστις σου σἐσωκέν σε. 

19». ΤΗΕ ΟΟΜΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝαάΡΟΜ 

Ίσκε 11:20--18:5 

ἨἘπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν 
Φαρισαίων πὀτε ἔρχεται ἡ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη 

'Τιν 19:49 

ΓΗ πιςσ: Τις 17:12 ὑπήντησαν | ἔστησαν 
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δ19ὺ ΕΠΟΜ αΑΙΙΠΙΙΜΗΕ ΠΟ ὉΕΠΕΟΡδΑΙΡΜ 

[Μλττ 24:29, 26, 21] 

Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 

Ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός 

ἤ Ωδε, 

μὴ πιστεύσητε . . « 

260 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν 

Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, 

μὴ ἐξέλθητε' 

ἼἸδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, 

μὴ πιστεύσητε' 

2/ ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 

ἐξέρχεται 

ἀπὸ ἀνατολῶν 

καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, 

οὕτως ἔσται ἡ παρουσία 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. (51032) 

ΠΜαπτ 16:21] 

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο 

Ἰησοῦς Χριστὸς 

δεικνύειν τοῖς μµαθηταῖς αὐτοῦ 
Ευ . ) ί 

ὅτι δει αὐτὸν 

εἷς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν 

καὶ πολλὰ παθεῖν 

Πάλακ 19:21] 

αἱ τὀτε ἐὰν τις ὑμῖν εἴπῃ 

Ἴδε ὧδε ὁ Χριστός 

Ἴδε ἐκεῖ, 

μὴ πιστεύετε (8162) 

Μληκ 5:91] 

αΚαἱ ἤρξατο 

διδάσκειν αὐτοὺς 

ὅτι δει τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

πολλὰ παθεῖν 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

Ίσκε 17 
2 ο) λ ”ν ” 3’ 

αὐτοῖς καὶ εἶπεν Οὐκ ἔρχε- 
ται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ 
παρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦ- 
σι ᾿Ιδο ὧδε κει 
9 λ ἡ ε / .ν 

ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ 
θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 

22 Ἐϊπεν δὲ πρὸς τοὺς µα- 
θητάς ᾿Ελεύσονται ἡμέραι 
ὅτε ἔπιθυμήσετε μίαν τῶν 
ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
η) [ο] Δ ” ” 

ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε. 

25 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν 
. Δ [2 ω 
1δοὺ ᾿ἐκεῖ 

Πι ᾿Ἰδοὺ ὧδε' 

μὴ [ἀπέλθητε μηδὲ] διώξητε. 

σ 3 1 

94 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 
ἀστράπτουσα 
ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν 
εἰς τὴν ὑπ) οὐρανὸν λάμπει, 
οὕτως ἔσται 
ε ελ ω ο) θ / τ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου Τ. 

25 απρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν 

πολλὰ παθεῖν 
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

αος Μι 17:99, 98 
90:18 (5199) 

(90): αΟξ Μι 9:81 (990); 10:58, 
34 (8139) 

1ῆς 9: 22α 

α εἰπὼν ὅτι 
Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
πολλὰ παθεῖν 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

ΥΝΗ τηρ: Τῆς 17:25 ἐκεῖ, 24. ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ 
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ΤΗΑΝΚΕΟΙΝΗΡΣ, ΥΑΤΟΗΠΕΟΙΝΗΟΟ, ΑΝΡ ΠΟ ΜΠΙΙΗΙΤΥ δ1959 

[Ματτ 16] [Μακ 5] Ώσκεη 17 

πἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ὑπὸ τῶν ποεσβυτέρων καὶ τῶν πἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

ἀρχιερέων καὶ γραμματέων ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων 

καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. (δή) | μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι" 

(557) 
[ΜΑπτ 24: 97-99] 

ὥσπερ γὰρ 26 καὶ καθὼς ἐγένετο 

αἱ ἡμέραι τοῦ Νᾶε, ἐν ταῖς ἡμέραις Νά4ε, 

οὕτως ἔσται ἡ παρουσία οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου' τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου' 

9δ ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 

[ἐκείναις] ταῖς πρὸ τοῦ 

κατακλυσμοῦ 

τρώγοντες καὶ πίνοντες, 27 ἤσθιον, ἔπινον, 

γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἐγάμουν, ἐγαμίζωντο, 

ἄχρι ἧς ἡμέρας 1“ εἰσῆλθεν ἄχρι ἧς ἡμέρας 14έεἰσῆλθεν 

Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, Νῶε εἰς τὴν κιβωτόὀν,) 

90 καὶ οὐκ ἔγνωσαν 

ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 

καὶ ἦρεν ἅπαντας, καὶ ἀπώλεσεν πάντας]. 
25 ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν 
ταῖς ἡμέραις Λώτ'᾽ ἤσθιον, 
ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, 
ἐφύτευον, «ᾠκοδόμουν. 29 ᾗ 
δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Δὼτ ἀπὸ 
Ῥοδόμων,  ἔβρεξεν πρ καὶ 
θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ”) καὶ ἀπώλε- 
σεν ἱπάντας]. 

οὕτως ἔσται 90 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται 
ἡ παρουσία ᾗ ἡμέρᾳ 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. (8164) ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἀποκαλύπτεται. 

ΤΙ 9: 220 
α ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἀρχιερέων καὶ γραμματέων 
καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ [ἐγερθῆναιὶ. (58) 
Οἱ Τής 9:44 (590): 18:81-93 
(51599) 

1ου σ.σ Σ066Ἠ 19:24 

ΝΝΗ της: ΤΚ 1:27 ἅπαντας 29 ἅπαντας 
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199 ΕΠΟΜ ἄΑΙΗΙΕΒΗΕΗ ΤΟ ὉΒΕΌΡΑΙΒΗΜ 

[Ματτ 24:17, 18] 

Ὦ ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος 

μὴ καταβάτω 

ᾶραι 

τὰ ἔκ 

18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ 

μὴ ἔπιστρεψάτω ὀπίσω 

τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 

(2162) ἃραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

[Μληττ 10:99] 

δὺ εὑρὼν 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

ἀπολέσει αὐτήν, 

καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

ἕνεκεν ἐμοῦ 

εὑρήσει αὐτήν. (514) 

ΠΜάΑττ 24:40, 41] 

τὀτε ἔσονται δύο ἐν τῷ ἁγρῷ, 

εἲς παραλαμβάνεται 

καὶ εἷς ἀφίεται" 

4] δύο ἀλήθουσαι 

ἐν τῷ μύλῳ, 

µία παραλαμβάνεται 

(2164) καὶ µία ἀφίεται. 

Μι 16:25 

ὃ ὃς γὰρ ἐὰν ΘέΕΛΠῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν' 
ὃς δ) ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 
εὑρήσει αὐτήν. (554) 

Μάληκ 19:15, 16] 

α ὁ Τ ἐπὶ τοῦ δώματος 

μὴ καταβάτω 

μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι 

ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 

16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν 

μὴ ἔπιστρεψάτω εἷς τὰ ὀπίσω 

ἃραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. (5162) 

ΜΙς 9:95 

ὃ ὃς γὰρ ἐὰν Θέλῃ 
τὴν [ἑαυτοῦ ψυχἠὴνὶ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτὴν 
ὃς δ) ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν [ἐμοῦ καὶ] τοῦ εὐαγγελίου 

(957) σώσει αὐτήν. 

Ίσκε 17 

91 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
αὃς ἐσται ἐπὶ τοῦ δώματος 
καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
μὴ καταβάτω 
ἆραι αὐτά, 

3 ς Γ 5 [ο ε / 

και ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως 
έ μὴ 1’ ἔπιστρεψάτω 

ὀπίσω.; 

ῃ η 
ει τα 

92 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς 
Λώτ. 

98 δὺς ἐὰν ζητήσῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
περιποιήσασθαι 
ἀπολέσει αὐτήν, 
ὃς δ) ἂν ἀπολέσει 

ζωογονήσει αὐτήν. 
94 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ 

ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης [μιᾶς] 
ὁ εἷς παραλημφθήσεται 
καὶ ὁ ἕτερο. ἀφεθήσεται' 
96 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι 
πὶ τὸ αὐτό, 
µία παραλημφθήσεται 
δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. 
7 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν 

αν» 

ὧ9 -ν να 

αΟ8 Τ]ς 91:91 (9169) 

Τ]ς 9:24 

ὃ ὃς γὰρ ἂν θΘέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν' 
ὃς δ) ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ, 
οὗτος σώσει αὐτήν. (880) 

1α6Ἡπ 19:26 

Τς 17:98 ἀπολέσειΣ πΥΙὰἈ ΝΑΤ, οῦς; ἀπολέσῃ ΒΡΓΕΙΥ/Θ ούς; ΑΙΤΙΊΔ αἱ ρ]ο6γΓ αἀά αὐτὴν 
856 ἡ µία πΙυι ΕΓΕΒΘ παῖῃπ; ΑΙ ΥΣ αἱ ρίεύ οἱ ἡ Ὠ]ῖη ΟΡ; αἱ Ρρἱ6ύ ΟΠ1 ὁ 
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ΤΗΑΝΚΕΟΙΝΗΡ5, ΤΑΤΟΗΕΡΟΙΝΗΟΟ, ΑΝΕΡ ΗΟΜΙΙΗΙΤΥ δ194 

[Ματτ 24:29] 

ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ 

συναχθήσονται οἱ ἀετοί. (5162) 

Ίσκε 11-18 
τα ω / αν 

αὐτῷ Ποῦ, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς 
“ νι [α) ε) [ο 

Όπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ 
καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται. 

1 Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν 
αὐτοῖς πρὸς τὸ δειῖν πάντοτε 
προσεύὐχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ 
: . / / 

ἐνκακεῖν, 2 λέγων Κριτής 

τις ἦν ἔν τινι πὀλει τὸν θεὸν 
η / ὰ ”” 

μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον 
μὴ ἐντρεπόμενος. ὃ χήρα δὲ 
ἦν ἐν τῇ πὀλει ἐκείνῃ καὶ ἤρ- 
χετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα 
, / / ” Ν [ο) "] / 

Ἐικδίκησόν µε ἀπὸ τοῦ ἀντιδί- 

κου µου. 4 καὶ οὐκ ἴθελεν 
ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ 
εἶπεν ἐν ἑαυτῷ  Εἰ καὶ τὸν 
θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄν- 
θρωπον ἐντρέπομαι, ὅ διά γε 
τὸ παρέχειν µοι Κκόὀπον τὴν 
χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, 
ἵνα μὴ εἰ τέλος ἐρχομένη 
ὑπωπιάζῃ µε. ϐ6 Εἶπεν δὲ 
ὁ κύριος ᾽Ακούσατε τἰ ὁ 
κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγε 
7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν 
ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ 

τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας 
καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ 
ἐπ) αὐτοῖς; 8 λέγω ὑμῖν ὅτι 
ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν 
ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ 
3 / 3 ) μαι ε / 

ἀνθρώπου ἐλθὼν ρα εὑρήσει 

τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 

154. ΤΗΕ ΡΗΑΗΒΙΡΕΕΗ ΑΝΡ ΤΗΕ ΡΕΟΡΒΙΙΟΑΝ 

Ίσκε 18:9-14 

Ἐπεν δὲ καὶ πρὀς τινας τοὺς 
πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰἷ- 
σὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας 



δ194 ΕΠΟΜ ἄαΑΙΠΠΙΡΗ ΤΟ  ΒΗΠΡΟΡΑΠΒΜ 

Ίκε 18 

τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν 
ταύτην. 10 "Ανθρωποι δύο 
ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσ- 

/ θ σι Αρ ᾷ ω χ 
εὔὐξασθαι, Ἱ εἷς Φαρισαῖος καὶ 
ες / ε 

ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρι- 
σαῖος σταθεὶς ἱταῦτα πρὸς 
ε ο], / ε / 
ἑαυτὸν προσηύχετο Ὁ θεός, 
εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ 
Γ.η 1 « μ ο) Ε] / 
ὥσπερ' οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώ- 
πων, ἅρπαγες, ἄδικοι, µοιχοἰ, 
ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης' 
12 γηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, 
ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶ- 
µαι. 19 ὁ δὲ τελώνης µα- 

/ ε ην) .] / ν λ 

κρὀθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ 
ἀ ο) νι μλ Ωω » 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς 
ἡ η / Ε) »Σ» Δ 

τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾽ ἔτυπτε τὸ 
στῆθος ἑαυτοῦ λέγων Ὁ θεός, 
ἱλάσθητί µοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 
14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος 
δεδικαιωµένος εἰς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ παρ) ἐκεινον' 
αυ [ο] ας ε 4 
ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, 
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ς / 

ὑψωθήσεται. 

6ΠΑΡΤΕΕ Χ. ΤΕΑΟΗΙΝΟΣ ΒΕΥΟΝΡ Ι0ΟΕΡΑΝ, 591596-141 

155. ΟΟΝΟΕΠΝΙΝα ΡΙΝΟΒΟΡΝ 

ΜΑπτ 19:9--ἱ2 ΜαΑηκ 10:2-12 

Καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρι-| Καὶ [προσελθόντες Φαρισαῖοι] 
σαῖοι 

{ ε) ] 

πειράζοντες αὐτὸν 

καὶ λέγοντες ἐπηρώτων αὐτὸν 

Μήὲ 29:12 Τῆς 14:11 

α "Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν α ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, ταπεινωθήσεται 
καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται. (5150) ὑψωθήσεται (9129) 

ΜΗ πιρ: ΤΙ 18:10 ὁ 11 πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα | ὡς 
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ΤΕΑΟΗΙΝΩΣ5 ΒΗΥΟΝΡ ΟΠΡΡΑΝ δ1256 

Ματτ 19 

”” 

δἱ ἔξεστιν 
ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ; 

4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
(ΟΙ νν 7, δ Ρ6Ιον] 

Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι 
ὁ κτίσας ἀπ᾿ ἀρχῆς 
14 ἄρσεν καὶ θῆλυ 
ἐποίησεν αὐτοὺς) 
5 καὶ εἶπεν 
5/:Ἕνγεκα τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα 

καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ, 

. ν ε / 9 { 

καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 

μίαν; 
ϐ ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο 
ἀλλὰ σὰρξ μία 
εν 5. ε Δ / 

ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν 
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 
7 λέγουσιν αὐτῷ 
Τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο 
ὃδοῦναι βιβλίον ἀποστασίου 
ο ω τ «22 καὶ ἀπολῦσαι Τ; 

8 λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωυσῆς 
πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν 

166Ἡ 1:27 Σ6εη 2:24 

ΜΗ τας. Μτύ 19:7 αὐτήν 

Μκιο:7 ΔΟΡΙΙΝΥΧΔθΘ (ΑΟΓΝΔ οἵο τῇ γυναικὶ) 15 νδ οοϱ 5ας αἱ ΡΙ6Γ αάά καὶ προσκολληθήσεται πρὸς 
γυναῖκα αὐτοῦ: ΑΒ ἱ ΠπΙΠ 6ο οτι 

Μληκ 10 

ΜΕ 

εἰ ἔξεστιν 
” λ [ο] ε [α) 

ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, 

πειράζοντες αὐτόν. 

9’ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 
Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς ; 
4 οἱ δὲ εἶπαν 
Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς 
ὅ/βιβλίον ἀποστασίου γράψαι 
καὶ ἀπολῦσαι.᾽ 
5 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν 

ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν 
ταύτην᾿ 

ϐ ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως 
14 ἄρσεν καὶ θῆλυ 
Β / 2 / 3 
ἐποίησεν [αὐτούς] 

7 Ἀένεκεν τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν 

μητέρα, 

8 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 
μίαν) 
ε/ 2 ; 3 ἃ / 

ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο 
ἀλλὰ µία σάρξ' 
ϱ ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν 
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 

[0ἱ νν ὃ-5 αρονο] 

5 Ὀοιῦ 24: ἱ (9) 

2ἱ5 
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Ματτ 19 Μαηπκ 10 

ἐπέτρεψεν ὑμῖν 
ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, 
ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν 
οὕτως. 

10 Καὶ εἷς τὴν οἰκίαν πάλιν 
οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου 
ἐπηρώτων αὐτόν. 

ϱ α[λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 11 καὶ λέγει αὐτοῖς 
Πισκε 16:18] 

ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα | Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα | “Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ αὐτοῦ αὐτοῦ 
μὴ ἐπὶ πορνείᾳ 
καὶ γαμήσῃ ἄλλην καὶ γαμήσῃ ἄλλην καὶ γαμῶν ἑτέραν 

μοιχᾶται.. μοιχᾶται ἔπ᾽ αὐτήν, μοιχεύει, 
19 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα | καὶ ὁ ἀπολελυμένην 

τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἀπὸ ἀγδρὸς 

γαµήσῃ ἄλλον μοιχᾶται. γαμῶν µοιχεύει. (9129) 
10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταίἰ 
Βἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ 
ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, 
οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 11 ὁ 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες 
χωροῦσι τὸν λόγον, ἀλλ) οἷς 
δέδοται. 12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦ- 
χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς 
ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν 
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν 
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν 

Μί δ:ὁ52 

α 'Ἠγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 
πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ 

παρεκτὸς λόγου πορνείας 
ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι[, 
καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην 
γαμήσῃ μοιχᾶται]. (5893) 

ΝΗ πια: Μύ 19:9 λέγω δὲ ὑμῖν, ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν µοιχευθῆναι, 
καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται. 

3 Μύυ 19:9 ὅτι πα ΔΟΤΙΥΥΔΘ αἱ ρ]6ο;; ΒΩΖ 7 Ἱῦ οἵη ---- μὴ ἐπὶ πορνεία ΙΓ ΔΣΟΝΥΥΖΘ αἱ ρ]ο;; ΒΏ 1. 58. 
10 5ντ 5ἱη ΟΥ 5αἩΏ 6ΟΡ 600 παρεκτὸς λόγου πορνείας ---- καὶ γακήσῃ ἄλλην Ψἰζα ΝΟ ΊΥ (ΟΠ1 καὶ) 76 αἱ ρ]ε;; ΒΝΣἈσορ 
θὔο ΟΤῃ ---- μοιχᾶται ΨΙ{ῃ δΏΥΥΖ6 αἱ ΡΙ6Γ; ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι ΒΟ3ΝΣΈ 6οΡ θὔς --- μοιχᾶται (πϊυμοιῦ ααα1(Ιοι) 
ναι ΑΤΕΙ, παῖη 9 10 5υτ δἵη ογ 5αἩ οίο;: ΒΟΙΝΥΥΖΘ αἱ ρίθος αάᾶ καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας (γαμῶν Ο3ΊΝΝΓΔΘ 
εἴο) μοιχᾶται 
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Ματτ 19 

ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν 
ὁ δυνάµενος τῶν οὐραγῶν. 

χωρεῖν χωρείτω. 

196. 

ΜαΑττ 19:19-15 

Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ 
παιδία, 
ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς 
καὶ προσεύξηται’ 
οἱ δὲ μαθηταὶ 
ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 
14 ὁ δὲ ᾿Ἰ]ησοῦς 
εἶπεν Τ 
Ἔλφετε τὰ παιδία 
καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ 
ἐλθεῖν πρὀς µε, 

τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐραγῶν. 

ΠΙΑδπτ 15: 9] 

καὶ εἶπεν ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε 

ὡς τὰ παιδία, 

οὐ μὴ εἰσέλθητε 

ες τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

(992) 
15 καὶ 

ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς 
ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 

ΡΙΡΡΡΙΝα ΙΠΙΤΤΙΕ ΟΠΗΠΡΒΕΝ 

Μαηκ 10:189-16 

Καὶ προσέφερον αὐτῷ 
παιδία 
4 ο ων 9 . 
ἵνα αὐτῶν ἄψηται 

οἱ δὲ μαθηταὶ 
ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 
14 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 
ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
”Αφετε τὰ παιδία 

ἔρχεσθαι πρός µε, 
μὴ κωλύετε αὐτά, 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

16 ἁἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὃς ἂν μὴ δέξηται 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
ὡς παιδίον, 
οὗ μὴ εἰσελθῃ 
εἰς αὐτήν. 

16 καὶ ἐἔναγκαλισάµενος αὐτὰ 
κατευλόγει 

ἃ Δ ω 1ο | μξ]ς 
τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά. 

Ίσκτπ 18:15--17 
Αα. 

ΠἩροσέφερον δὲ αὐτῷ 
Λ Δ / 

καὶ τὰ βρέφη 
ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" 

ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ 
ἐπετίμων αὐτοῖς. 
16 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
προσεκαλέσατο [αὐτὰ] λέγων 
"Αφετε τὰ παιδία 

ἔρχεσθαι πρὀς µε 
καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν 
ε [ή [ο . 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

17 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὃς ἂν μὴ δέξηται 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
ὧς παιδίον, 
οὐ μὴ εἰσέλθῃ 

9 ε] ι 

εἰς αὐτήν. 

197. ΤΗΕ ΒΙΟΗ ΥΟῦΝα ΜΑΝ 

ΜαΑπτ 19:16-90 

]Καὶ 

ων 
ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ 

Οι 

Μακ 10:1Τ-91 

ἐκπορευομένου αὐτοῦ Καἱ 
9 ε Δ 

εἷς ὁδὸν 

προσδραμὼν εἷς 

Ίσκε 18:19-50 

Καἱ 

ΥΕ τας: Μί 19:14 αὐτοῖς 

Μί0 19:14 εἶπεν (πὶποιῦ αἀαϊιθῖοπ) ππΙ(α ὮἘθ αἱ ρου; 
Μ]ς 10:18 ἐπετίμησαν ἨηΙ(ῃ ΣΒΟΤΙΔ οοΡρ οἵςο; ΑΡΝΙΗΧ6Θ αἱ ΡΙ6Γ ἐπετίμων 
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ΜΑπτ 19 

εἶπεν 
Διδάσκαλε, τἰ ἀγαθὸν ποιήσω 
ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον » 

17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
[ 3 [ω) ΔΝ Ὃν 9 ση 

Τι με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ; 
εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός' 
εἰ δὲ θέλεις εἰ τὴν ζωὴν 
εἰσελθεῖν, 
[μο-μο 1 Δ 9 / 
τήρει' τὰς ἔντολάς. 
18 Τλέγει αὐτῷ Ποίας σ] 
ὁ δὲ Ἰησοῦς [Γἔφη!ϊ 
Τό 1 Οὐ φονεύσεις, 
Οὐ μοιχεύσεις, 

Οὐ κλέψεις, 
Οὐ ψευδοµαρτυρήσεις, 

19 δΤίμα τὸν πατέρα καὶ 
τὴν μητέρα, 
καὶ ᾱ4΄'Αγαπήσεις τὸν πλη- 
σίον σου ὡς σεαυτόὀν.᾽) 
20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος 

[ΠΙαῦτα πάντα! ἐφύλαξα᾽ 

. » ς ο 

τἰ ἔτι ὑστερῶ; 

91 Τέφηὶ αὐτῷ ὁ 
Οι ]ησοῦς 

αο ΜΚκ 12:91 (5154) αΟΓ Με 29:59 (6154) 

Μλαηκ 10 

καὶ γονυπετήσας αὐτὸν 
ἐπηρώτα αὐτόν 

Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω 
ἵνα ζωὴν αἰώνιον Κληρονο- 

/ . 

μµησω; 
18 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
Τί µε λέγεις ἀγαθόν ; 

” ἃ ε νὶ .) 1 - ε / 

οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. 

19 τὰς ἐντολὰς οἶδας 

14Μὴ Φφονεύσῃς, 
Μὴ μοιχεύσῃς, 

Μἡὴ κλέψης, 
Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς,) 
Μὴ ἀποστερήσῃς, 
δέ Ῥίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα.” 

ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ 
Διδάσκαλε, 

Γοἳ / 9 { 

ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην 
ἐκ νεὀτητὀς µου. 

21 ὁ δὲ ᾿Ἰησοῦς ἐμβλέψας 
αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν 
καὶ εἶπεν αὐτῷ 

ΓΡΟΜ ἄαΑΙΠΙΡΗΕΗ ΤΟ ΕΕΡΌΟΡΑΙΕΜ 

Ίσκε 18 

ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων 
λέγων 
Διδόσκαλε ἀγαθέ, τἰ ποιῆσας 
ζωὴν αἰώνιον Κληρονομήσω; 

19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾿ησοῦς 
{ ; ο) / - 

Τί με λέγεις ἀγαθόν μ. 
οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἲς [ὁ] θεώς. 

20 τὰς ἐντολὰς οἶδας 

Σ/Μὴ μοιχεύσῃς, 
Μὴ Φφονεύσῃς, 
Μὴ κλέψης, 
Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς,᾽ 

δε Ῥίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα.’ 

Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα 
ἐκ νεότητος. 

22 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτῷ Οι 

σα! Τς 10:27 (5105) 

αι Εκ 20:15-16: Ὀοθιῦ 5:17-20 2Ἡιχ 920:12--16: Ὠσοθιί 5δ:16-20 ϊΗχ 20:12: ὨὈσθιῦ 5:16 
Ιον 19:15 

ΝΗ πςδ: Μύ 19:17 τήρησον 18 Ποίας; φησιν. | εἶπεν 20 Πάντα ταῦτα 2] λέγει 

Μῦ 19:16 Διδάσκαλε πι ΝΕΤ, 9 10 είς: ΟΓ3ΝΝΘ αἱ ρ]ετ αάαά ἀγαθέ--- σχῶ φί(απ Β99 ΟΥ; Ο(3)ΝΥΔ αἱ 
ρἱ6Γ ἔχω; 91; ππῖΏ 60Ρ ΑΥΤ 8ἱΠ ΟΥ Θὗ006 κληρονομήσω 17 Τί µε ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ὙπΙυα ΑΒ Ώ (τοῦ οπι) 1:Θ 10 
ΥΕ 8ΥΤ δἱη ος οὔο; Τί µελέγεις ἀγαθόν Ο3Δ (λέγεις 11) 2 10 Ώθ5δΗ 5αΏ αἱ ΙΘΙΓ ---- εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός Ὁϊυι ΣΡΙ 
(ὁ οτι) Τ:Θ 10 5ΥΤ 5ἱΠ Ο11Γ (ὁ θεός αἀα); οὐδεὶ ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός ΟΥΝΥΔ 5 06 ρο5ῇ αἱ ρ]ογ 
ΝΔΒΕΏΤΙΘ οίο; ἐφυλαξάμην ΟΝΝΥ αἱ Ῥρ]ετ; ΟΤ) (µου ΟΠΙ) ΥΝ 10 5αἩ ο0Ρ αἱ ρου αάά ἐκ νεότητός µου 
ἀποστερήσῃς πΙναῃ ΔΝΑΟΡΤ;ΧθΘ οἵο: ΒΙΚΙΥΔ πῖη ΕΥΥ βἶπ αΓπΠ θύο οπα 
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ΜαΑπττ 19 

Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, 
ὕπαγε πὠλησόν σου τὰ ὑπάρ- 
χοντα καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν 

ἐν οὐρανοῖς, 
καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. 
93 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος 
τὸν λόγον [τοῦτον] 
ἀπῆλθεν λυπούμενος, 
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 

25 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος 
δυσκόλως 

εἰσελεύσεται 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν' 

24 πάλιν δὲ λέγω Ἰὑμῖν,ὶ 

εὐκοπώτερόν ἐστιν 
κάμηλον διὰ ἱτρήματος 
ῥαφίδος [εἰσελθεῖν 
ἢ πλούσιον! εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ. 
95 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ 
ἐξεπλήσσοντο σφόδρα 
λέγοντες 

Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι ; 
26 ἐμβλέψας δὲ 
ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

1 

Μαπκ 10 

Ἕν σε ὑστερεῖ' 
ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον 

καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν 
ἐν οὐρανῷ, 
καὶ δεΌρο ἀκολούθει µοι. 

23 ὁ δὲ στυγνάσας 
ἐπὶ τῷ λόγῳ 
ἀπῆλθεν λυπούμενος, 
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 

20 Καὶ περιβλεψάμενος 
ὁ ᾿]ησοῦς λέγει 
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 

Πῶς δυσκόλως 
οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
εἰσελεύσονται. 

24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο 
ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ 
᾿]ησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέ- 
Ύει αὐτοῖς Τέκνα, πῶς δύσ- 
κολόν ἔστιν εἰς τὴν βασι- 
λείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν: 

25 εὐκοπώτερόν ἔστιν 

κάµηλον διὰ ἱτρυμαλιᾶς] 
ῥαφίδος διελθειν 

ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 
26 οἱ δὲ 
περισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντες πρὸς αὐτόν 
Καὶ τἰς δύναται σωθῆναι ; 
27 ἐμβλέψας αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς λέγει 

Ίσκε 18 

Ἔτι ἕν σοι λείπει" 
πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον 
καὶ διάδος πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν 
ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς, 
καὶ δεΌρο ἀκολούθει µοι. 
25 ὁ δὲ ἀκούσας 
ταῦτα 
περίλυπος ἐγενήθη, 
ἦν γὰρ πλούσιος σφὀδρα. 
24 ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν 
[ὁ] ᾿Ἰησοῦς εἶπεν 

Πῶς δυσκόλως 
οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θευῦ 
εἰσπορεύονται" 

25 εὐκοπώτερον γάρ ἔστιν 
κάµηλον διὰ τρήµατος 
βελόνης εἰσελθεῖν 
ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 

260 εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες 
Καἱ τίς δύναται σωθῆναι ; 

27 ὁ δὲ εἶπεν 

ΤΗ τας: ΜΑ 19:24 ὑμῖν ὅτι | τρυπήµατος | διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν ΜΙΚ 10:26 τῆς τρυμαλιᾶς τῆς 
Ἱσστ---------------------τ----τ----ττ ττπτπππττ-τττττπεττητπππππτσττπστττττττππττττππτττττητππτ-τηπηττ-τππτπ-τοτππτπππππηπαπησ ππτατποπτοτηστττ-τττοττπτπττττας-ππτττς-Ὑππα-ττστη--τοο πο σσπος σον στο στο 

Μί 19:24 τρήµατος πῖιι ΧΡ Οτ: ὈΙ ΑΧ αἱ ῬΙ6Γ τρυπήµατος; ΟΙΘΣ θἴο τρυμαλιᾶς --- εἰσελθεῖν τΥ]ε]ι 
ΔΣΟΤ,ΊΝΔ 5αἩΏ 60Ρ 5ΥΤ 5ἵη Ρεσῃ αἱ Ρ]ε;; ΕΕ Χθ Ιῦ νΕ 5ντ οιγ διελθεῖν Θὔο --- πλούσιον (πν{σποιιθ αἀαΙθίοη) γγῖεἩ 
ΑΝΤΙΖ 5ντ ουν οἵς; Ὢθ 10 νΕ 54Π ϱοΡ Ῥθξη οἵίο αάᾶ εἰσελβεν;, ΟΥ ΧΣ αἱ Ῥϊ6Γ αάᾶ εἰσελθ. αἲίθι θεοῦ 
ΝΤΙς 10:25 διελθεν πι ΒΟ0 ἵυὸ νο οἵο; ΔΛΥΥΓΧΔΘ 3ΥΥ 5ἶπ Θὔο εἰσελθεῖν Τῆς 15:25 τρήµατος υΙῦιῃ ΔΒΓ 
49.. ΤΒθ 157. ΘὔΟ τρυπήµατος; τρυμελιᾶ ΔΑ ΧΑ αἱ ματ --- εἰσελθεῖν ψύι ΧΒΙΙΗΝΝΥΧ οοΡ ρθςἩ αἱ ρίο;; ΑΡΏθΘ 
Ι0 νς Εντ δἵη οι Θ{9 διελθεῖν 
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δ197 ΕΡΟΜ άΑΙΙΠΙΩΗ ΤΟ «ΒΠΡΟΡΑΤΕΒΜ 

Μαπτ 19 

Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνα- 
τὀν ἐστιν, 

παρὰ 
δυνατά.᾽; 

27 Τὀτεάποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ 
Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα 
καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι’ 
τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 258 ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ᾽Αμὴν 
λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολου- 
θήσαντές µοι ἐν τῇ παλινγενε- 
σίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης 
αὐτοῦ, 

τις δὲ Μεθεῷ πάντα 

καθήσεσθε καὶ [ὑμεῖςὶ 
ἐπὶ δώδεκα θρόνους 
κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς 
τοῦ Ἰσραήλ. 

99 καὶ πᾶς ὅστι ἀφῆκεν 
[οἰκίας 
ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς 
Ἀ ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα 

ἡὴ ἀγροὺςὶ 
ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, 

πολλαπλασίονα λήμψεται 

Μαεηκ 10 

Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον 

ἀλλ) οὐ παρὰ θεῷ, 
1έπάντα’) γὰρ “δυνατὰ πα- 
ρὰ [τῷ] θεῷ.” 

25 "Ἠρξατο λέγειν ὁ Πετ- 
ρος αὐτῷ 
Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα 
καὶ ἠκολουθήκαμέν σου. 

29 ἔφη ὁ Ἰησοῦς 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν 
οἰκίαν 
ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς 
ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα 
ἢ ἀγροὺς 
ἕνεκεν ἐμοῦ 
καὶ [ἔνεκεν] τοῦ εὐαγγελίου, 
30 ἐὰν μὴ λάβῃ 
ἑκατονταπλασίονα 
νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 
οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀἆδελ- 

φὰς καὶ ἱμητέρας] καὶ τέκνα 
καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, 

Ίσκε 18 

Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 

δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν. 

28 Ἐἶπεν δὲ ὁ Πέτρος 

Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια 
ἠκολουθήσαμέν σοι. 

πσκε 22:500] 

καὶ [καθῆσθεὶ 

ἐπὶ θρόνων 

τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες 

τοῦ Ἱσραήλ. (819) 

20 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν 
οἰκίαν 

ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς 
ἢ γονεῖς ἢ τέκνα 

εἵνεκεν 
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 
80 ὃς οὐχὶ μὴ [λάβῃ! 
πολλαπλασίονα 
ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 

ὥς Ὢθ-------------νααασαπκσωσνοςς 

1αθη 18:14: 1ος 429:5: ΖεοἩ 85:61 /ΧΧ 
θέ 

ΝΗ τιΡ: Μέύ 19:25 αὐτοὶ 29 ἀδελφοὺς ἢ .. ... ἀγροὺς ἢ οἰκίας ΝΤ] 10:90 μητέρα Τ]ς 15:90 ἀπολάβῃ 

ΜΠῦ 19:99 μητέρα πθποιῦ αἀαϊάᾶοτ ψΙύα Β το δντ εί Ο0, ΔΟΥΥΧΟΘ 710 5ντ ου” 5αἩ αἱ Ρ]ο; αᾶα ἣ 
γυναῖκα ---πολλαπλασίονα ὙΠΙΟη ΒΤ, 5αᾶ ΟΥ οἵς; : 

935 ἠκολουθήκαμεν πὶυαι ΒΟΡΥΝΥ; ΑΔΑΘ -ήσαμεν ΝΠΙς 10:27 τῷ: Βθ 124. ΟΠ 
ἑκατονταπλασίονα 
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ΊΤΗΑΟΠΙΝάΣ ΒΗΥΟΝΗΡ «”ΟΝΡΑΝ 51958 

Ματτ 19 Μλαηπκ 10 Ίΐσκε 18 

καὶ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ] καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ 
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. |ζωὴν αἰώνιον. ζωὴν αἰώνιον. 

Πισκε 19:50] 

30 “Πολλοὶ δὲ έσονται πρῶτοι | 91 Οπολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι | “καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι 
ἔσχατοι ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, 

καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι. καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται 
ἔσχατοι. (8121) 

1598. ΤΗΕ ΥΙΝΕΥΑΠΕΟ ΑΝΕΟ ΤΗΕ ΗΠΗΟΡΒΑΝΡΜΕΙΝ 

Ματτ 20:1-16 

Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βα- 
σιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα 
πρωὶ µμισθώὠσασθαι ἐργάτας 
εἰ τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ 
2 συµφωνήσας δὲ μετὰ τῶν 
ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέ- 
ραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν 
ἀμπελῶνα αὐτοῦ. οϐ καὶ ἐξελ- 
θὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν 
ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ 
ἀργούς 4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν 
Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν 
ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον 
δώσω ὑμῖν οἱ δὲ ἀπῆλθον. 
6 πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκ- 
την καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν 
ᾠσαύτως. ϐ περὶ δὲ τὴν ἑνδε- 
κάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους 
ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς 
Τί ὣδε ἑστήκατε ὅλην τὴν 
ἡμέραν ἀργοί; ᾖ λέγουσιν 
αὐτῷ "Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισ- 
θώσατο᾽ λέγει αὐτοῖς Ὑπά- 
Ύετε καὶ ὑμεῖς εἷς τὸν ἀμπε- 
λῶνα. ὃ ὀψίος δὲ γενομένης 

Μι 20:16 

α Οὕτως ἔσονται οἳ ἔσχατοι 
πρῶτοι 

καὶ οἱ πρῶτοι 
ἔσχατοι. (81958) 
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δ195δ ΕΡΟΜ άΑΙΗΙΙΠΗΕ ΤΟ ΕΒΠΕΌΡΑΙΙΕΜ 

Ματτ ο0 

λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος 
τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ Ἰάλεσον 
τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος Τ τὸν 
μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν 
ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 
ϱ ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τὴν 
ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ 
δηνάριον. 10 καὶ ἐλθόντες οἱ 
πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον 

λήμψονται καὶ ἔλαβον [τὸ] 
ἀνὰ δηνάριο καὶ αὐτοί. 
11 λαβόντε δὲ ἔἐγόγγυζον 
κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου 12 λέ- 
Ύοντες Οὗτοι οἱ ἔσχατοι µίαν 
ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους [ αὐ- 
τοὺς ἡμῖν] ἐποίησας τοῖς βασ- 
τάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας 
καὶ τὸν καύσωνα. 19 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς |[ἐνὶ αὐτῶν εἶπενι 
Ἑταῖρε, οὖκ ἀδικῷ σε οὐχὶ 

δηναρίου συνεφώνησάς µοι; 
14 ἄρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε' 
θέλω Ιδὲῖ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ 
δούναι ὧὣς καὶ σοί 15 οὐκ 
ἔξεστίν µοι ὃ θέλω ποιῆσαι 
ἔν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλμός 
σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ 
ἀγαθός εἶμι ; 

Πισκη 19:90] 

16 ἀΟὔτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι ᾖἤ καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται 

πρῶτοι πρῶτοι, 

καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 

(8121) 

199. ΡΕΠΕΒΡΙΟΠΙΟΝ Ο5 ΤΗΕ ΟΒΟΟΙΕΙΧΙΟΝ 

Ματτ 20:17--19 Μαηκ 10:92-54 Ίσκε 18:91--94 

ΠΜέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἔσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀνα- 
Ἰησοῦςὶ εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα βαίνοντες εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα, 

Μί 19:90 ΜιΚ 10:91 

αΤΠολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι ἅ πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι 
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. (81930) καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι (89192) 

ΥΗπα: Να 90:58 αὐτοῖς 12 ἡμῖν αὐτοὺς 19 εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν 14 [ἐγὼ] 17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ ]ησοῦ- 
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ΊΡΒΑ6ΗΙΝΟΩΣ5 ΒΕΥΟΝΡ ὑΟΠΡΡΑΝ δ140 

ΜαΑπτ ἆ0 

παρέλαβεν 
τοὺς δώδεκα [μαθητὰς] 
κατ’ ἰδίαν, 

εσω 

καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς 

18 Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν 
η Ι ή εἰς Ἱεροσέλυμα, 

ακαὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦ- 
σιν 
καὶ γραμματεῦσιν, καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτὸν [θανάτῳ|, 
19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 

τοῖς ἔθνεσιν 
εἰς τὸ ἐμπαῖξαι 

καὶ μαστιγῶσαι 
καὶ σταυρῶσαι, 
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
Ιἐγερθήσεται.. 

140. 

ΜΑπττ ο0:20-.258 

Τότε προσῆλθεν αὐτῷ 

ἡ µήτηρ 

Μαπκ 10 

καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ 
Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ 
δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. 
καὶ παραλαβὼν πάλιν 
τοὺς δώδεκα 

ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν 
Δ ’ ε) ο) { 

τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν 
96 ὅτι ᾿Ιδοὺ ἀναβαίνομεν 
εἰς Ἱεροσόλυμα, 

ακαὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦ- 
σιν 
καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ 
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
τοῖς ἔθνεσιν 
94 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ 

ἐμπτύσουσιν αὐτῷ 
µαστιγώσουσιν αὐτὸν 

καὶ ἀποκτενοῦσιν, 
καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
ἀναστήῆσεται. 

ἀὰ 

καὶ 

καὶ 

ΜαΑηκ 10:956-45 

Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ 
ο 

Ίσκε 18 

Παραλαβὼν δὲ 
τοὺς δώδεκα 

εἶπεν πρὸς αὐτούς 

Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν 
2 ᾿ / 

εἰς Ἱερουσαλήμ, 

καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ 
γεγραµµένα διὰ τῶν προ- 
φητῶν 
α . εω [ο 3 / . τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου 

92 παραδοθήσεται γὰρ 
τοῖς ἔθνεσιν 

καὶ ἐμπαιχθήσεται 
καὶ ὑβρισθήσεται 
καὶ ἐμπτυσθήσεται, 
9ὸ καὶ µαστιγώσαντες 
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ 
ἀναστήσεται. 
94 Ἰαὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων 

συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο 
κεκρυµµένον ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ 

οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα 

ΤΗΕ ΑΜΒΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ζΑΜΕΡ ΑΝΌ 40ΟΗΝ 

αοί Μι 16:21 (950): 
25 (590) 

17:99, ας Μι 8:81 (617): 9:81 
(590) 

σα! Της 9:22 (957), 44 (890); 
11:20 (5198) 

ΥΝΗ πιὶς: Μύ 20:19 ἀναστήσεται 

ΜΠί 90:17 μαθητὰς ΨΙ(ὰ ΒΟΝΙΥΧ αἱ Ρίο; ΧΡΟΤΙΖΘ 5ντ βἶπ οι σορ οἵο οπι 
αἱ ΡΙΘΓ; Ἀἃ εἰς θάνατο: ἙὮἙ ευη οτι 

18 θανάτῳ ψἰ(ι ΟΡΝΙΥΖΘ 
19 εγερθήσεται γι ΔΟΣΤΙΝΖ οἵς; ΒΡΥΗΧΔΘ αἱ Ῥ]6Γ ἀναστήσεται 

Μις 10:34 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ΨΙΙΑ ΔΒΟΤΤΙΔ 10 οορ οἵιο; ΑΝΊΥΧΘ νρ 5ντ 5δίπ Ῥοξῃ αἱ Ώ]οί τῇ τρίτῃ ἡμέρα 
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5140 ΕΡΟΜ ἄΑΙΗΙΒΕ ΤΟ ΒΕΌΡΑΙΒΜ 

ΜαΑττ 20 Μαηκ 10 

Ἰάκωβος καὶ ᾿Ἰωάνης 

τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου οἱ [δύο] υἱοὶ Ζεβεδαίου 
μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς 
προσκυνοῦσα λέγοντες αὐτῷ 

καὶ αἰτοῦσά τι [ἀπ] αὐτοῦ. | Διδάσκαλε, θέλοµεν ἵνα ὃ ἐὰν 
αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 

21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ 96 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
Τί θέλεις ; Τί [θέλετεὶ ποιήσω ὑμῖν ; 
Πλέγει αὐτῷ] 97 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
Εἰπὲ ἵνα Δὸς ἡμῖν ἵνα 

καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἷοί µου 
εἷς ἐκ δεξιῶν εἷς σου ἐκ δεξιῶν 
καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν 

καθίσωµεν 

ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. ἐν τῇ δόξῃ σου. 
99 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς | 88 ὁ δὲ ᾿Τησοῦς 
εἶπεν εἶπεν αὐτοῖς 
Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε' Οὐκ οἴδατε τἰ αἰτεῖσθε' 

δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον | δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον 

ὃ ἐγὼ µέλλω πίνειν; ὃ ἐγὼ πἰνω, 
Πισκε 12: ὅθα] 

ἢ τὸ βάπτισμα βάπτισμα δὲ 

ὃ ἐγὼ βαπτἰζοµαι βαπτισ- | ἔχω βαπτισθῆναι, (811 6) 

θῆναι; 

λέγουσιν αὐτῷ 89 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
Δυνάμεθα. Δυνάμεθα. 
99 λέγει αὐτοῖς ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Τὸ μὲν ποτήριὀν µοι Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω 
πἰεσθε, πίεσθε 

Π/σκε 12: θα] 

καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βάπτισμα δὲ 

βαπτἰζοµαι βαπτισθήσεσθε, | ἔχω βαπτισθῆναι, (3116) 

τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου] 40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου 

[καὶ ἐξ εὐωνύμων ἢ ἐξ εὐωνύμων 
οὐκ ἔστιν ἐμὸν Τ δοῦναι, οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, 

ἀλλ) οἷς ἠτοίμασται ἀλλ) οἷς ἠτοίμασται. 

ὑπὸ τοῦ πατρός µου. 
94 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 41 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 

ἠγανάκτησαν ἤρξαντο ἀγανακτεῖν 

περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. περὶ ᾿ἹἸακώβου καὶ ᾿]ωάνου. 

95 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλε-ἰ 42 καὶ προσκαλεσάμενος αὐ- 

σάµενος αὐτοὺς τοὺς ὁ ᾿]ησοῦς 
- - ὔὔἧἥἹ ἊἌἍ ο ου οι... απ ποπ ποπ πηπππς πππα. 

ΝΗ τις: Μί 20:20 παρ) 21 ἡ δὲ εἶπεν 29 ἢ {τοῦτο Μὰς 10:96 θέλετέ µε 
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ΤΠΑΟΠΙΝΟΩ5 ΒΕΥΟΝΗ «ΟΠΡΡΑΝ 

Ματτ 30 

εἶπεν Οἴδατε ὅτι 
οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἱ μεγάλοι 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 
26 οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν' 
αἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ 
[έν ὑμῖν μέγας] γενέσθαι 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, 
27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ 
[έν ὑμῖν εἶναι. πρῶτος 
ἔσται ὑμῶν δοῦλος' 

98 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 

θρώπου 
οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι 
ἀλλὰ διακονῆσαι 
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

Μαπκ 10 

λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι 
οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν 
καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 
49 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν" 

αἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ 
μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, 

Γέσταιὶ ὑμῶν διάκονος, 
44 καὶ ὃς ἂν Θέλῃ 
ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, 
ἔσται πάντων δοῦλος" 

45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου 
οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι 
ἀλλὰ διακονῆσαι 
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

δ141 

Πιυκε 29:95-021] 

250 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 

Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν 

κυριεύουσιν αὐτῶν 

26 καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν 

εὐεργέται καλοῦνται. 

ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 

ἀλλ) 

ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 

γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, 

καὶ ὁ ἡγούμενος 

ὡς ὁ διακονῶν" 
/ Α ᾗη 27 τἰς γὰρ μείζων, 

« » [4 Ελ] ω ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν 5 

οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; 

ἐγὼ δὲ ἔν µέσῳ ὑμῶν εἰμὶ 

(9179) ὡς ὁ διακονῶν. 

141. ΒΑΗΤΙΜΑΕΟΡ ΗΠΒΑΙΕΡ 

Μαππ20:20- [ΜΑπτοθ:2{- ΜΑακ 10:40-52 Ίσκε 18:960-45 
84 91] 

Ἐγένετο δὲ 
Καὶ ἔρχονται ἐν τῷ ἐγγἰζειν αὐτὸν 

εἰς Ἱερειχώ. εἰς Ἱερειχὼ 
Καὶ ἔκπο- Καὶ παράγοντι] Καὶ ἔκπο- 

ρευοµένων ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ | ρευοµένου 
αὐτῶν αὐτοῦ 
ἀπὸ ἸἹερειχὼ ἀπὸ Ἱερειχὼ 
ἠκολούθησεν  ἠκολούθησαν τ 
αὐτῷ 

καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ὄχλος πολύς. καὶ ὄχλου ἱκανοῦ 

Μι 29:11 Μς 9: ὁδῦ ΤΙς 9: 450 

α ὁ δὲ μείζων ὑμῶν 

ἔσται ὑμῶν διάκονος. (8156) 

α Ἠϊ τις θέλει πρῶτος εἶναι 

ἔσται πάντων ἔσχατος 
καὶ πάντων διάκονος. (992) 

α ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν 
ὑπάρχων 

(992) οὗτός ἐστιν μέγας. 

ΝΗ πρ: ΝΟ 20:26 µέγας ἐν ὑμῖν 27 εἶναι ὑμῶν 
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ΜαΑπτ 30 

390 καὶ ἰδοὺ 

δύο τυφλοὶ 
καθήµενοι πα- 

Δ ἀ ε / 

ρὰ τὴν ὁδόν, 

ἀκούσαντες 

ε/ .) ω 

ὅτι ᾿Ιησοῦς 

παράγει, 

31 ὁ δὲ ὄχλος 

ἐπετίμησεν 

αὐτοῖς 
ἵνα σιωπήσω- 

σιν᾿ 
οἱ δὲ μεῖζον 

ἔκραξαν 

λέγοντες 
Κύριε, 

5 ᾗ ε [ο 

ἐλέησον ἡμᾶς, 

[υἱὸςΙ Δαυείδ. 

32 καὶ στὰς 
ο. ” ο) 

[ὁ] ᾿ησοῦς 
ἐφώνησεν 

αὐτοὺς 

ΠΙλττ 9] 

δύο τυφλοὶ 

ρ 
κράζοντες 

α ; 

καὶ λέγοντες 

Ἐλέησον ἡμᾶς, 

[υἱὲὶ Δανυείδ. 

[0Ο ν 27 απᾶά 
Ῥατα]]εις αρονο, 
απά Μαῦΐῦ 15:22 

(581) 

25 ἐλθόντι δὲ 
Β Ἡ 1 

εἰς Την οικιαν 

Μδηκ 10 

ε εν ή) / 

ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος 

τυφλὸς προσαίτης 
ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 

47 καὶ ἀκούσας 

[α 
ὅτι ὁ Ναζαρηνός 

ἐστιν 
εά /. 

ἤρξατο κράζειν 
καὶ λέγειν 

᾿Γησοῦς : 

γἱὲ Δαυεὶδ ᾿]ησοῦ, 
ἐλέησόν µε. 

45 καὶ ἐπετίμων 
αὐτῷ πολλοὶ 
ἵνα σιωπήσῃ' 

ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον 
ἔκραζεν 

γἱὲ Δαυείδο, 
ἐλέησόν µε. 

49 καὶ στὰς 
κκ ” [ο 

ὁ ᾿ησοῦς 
εἶπεν Φωνήσατε 
αὐτόν. 

καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν λέ- 

ΝΕΗπτιςσ: Μύ 20:50 υἱὲ 91 υἱὲ 

Ύοντες αὐτῷ 
ρε, φωνεῖι σε. 

Δ Δ 

βαλὼν τὸ ἱμάτιον 

[ὁ .”, 

Θάρσει, ἔγει- 
50 ὁ δὲ ἄπο- 

αὐτοῦ 

ΜΕ 10:41 ἐστὶν ὁ Ναζαρηνὸς 

Ίσκε 18 

τυφλός τις 
2 / ἀ µ ε Δ 5 

ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἔπαι- 
τῶν. 

96 ἀκούσας δὲ 
ὄχλου διαπορευοµένου 
ἐπυνθάνετο τἰ τ εἴη τοῦτο" 
ὃτ ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ 
ε/{ .] Γωἳ ε αν 

ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος 
παρέρχεται. 

95 καὶ ἐβόησεν 
λέγων 

]ησοῦ υἱὲ Δανυείδ, 
ἐλέησόν µε. 
99 καὶ οἱ προάγοντες 
ἐπετίμων αὐτῷ 

ἵνα σιγήσῃ᾿ 

αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον 
ἔκραζεν 

Τὶὲ Δαυείδ, 
ἐλέησόν µε. 

40 σταθεὶς 
δὲ ᾿]ησοῦς 
3 / ε) Δ Ε) ο) . 

ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς 
αὐτόν. 

1] 18:96 ἂν 

ΜΠί 20:80 Κύριε πια ΒΓΠΙΖ 9 10 νσ 5αἩ οορ οἵο; αἲίει ἡμᾶς ΟΥ ΧΣ ὃ 0 ΡοΣΗ αἱ ρ]εν; ΔΏθ παῖπ 6 10 ντ 
οατ οἵιο οπι 
νηαία ΒΓ;: οἵἱι Α ϐ69.; ὁ Ἴησ. ΧΔΤΙΕΥΝΥ ΧΔθΘ αἱ ρΙαου 

80, 91 υἱὸς υΙυι ΒΖΔδθΘ (π 81) αἱ Ῥρίος; υἱὲ ΔΟὈΤΙΘ (ἴπ 90) Σ ους 
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Μλττ 30 

καὶ εἶπεν 

Ῥ{ θέλετε 

ποιήσω ὑμῖν ; 
9 λέγουσιν 
αὐτῷ 
Κύριε, 
ἵνα ἀνοιγῶσιν 
οἱ ὀφθαλμοὶ 
ἡμῶν. 

984 σπλαγχ- 

νισθεὶς δὲ 
ὁ ᾿]ησοῦς 
ἥψατο 
τῶν ὀμμάτων 
αὐτῶν, 

καὶ εὐθέως 

ἀνέβλεψ αν 

καὶ ἠκολούθη- 
σαν 
αὐτῷ. 

[Μλττ 9 

προσῆλθαν αὐτῷ 

οἳ τυφλοί, 

καὶ λέγει αὐτοῖς 

ὁ ᾿Τησοῦς 

Πιστεύετε 

ὅτι Ιδύναμαι 

τοῦτο] ποιῆσαι; 

λέγουσιν 

αὐτῷ 

Ναί, κύριε. 

29 τότε ἥψατο 

τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτῶν 

λέγων 

Κατὰ 

τὴν πίστιν ὑμῶν 

γενηθήτω ὑμῖν. 

90 καὶ 

Μδεακ 10 

ἀναπηδήσας 
ἦλθεν πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν. 

51 καὶ ἀποκριθεὶ αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
Τι σοι θέλεις 

ποιήσω; 
ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν 
αὐτῷ 
'Ῥαββουνεί, 
ἵνα ἀναβλέψω. 

53 καὶ ὁ Ἰησοῦς 

εἶπεν αὐτῷ 
«/, Ύπαγε, 
ἡ πἰστι» σου 
σἐσωκέν σε. 
καὶ εὐθὺς 

ἠνεῴχθησαν αὖὐ- | ἀνέβλεψεν, 

τῶν οἱ ὀφθαλμοί. 

Καὶ ἐνεβριμήθη 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

λέγων Ορᾶτεμη- 

δεὶς γινωσκέτω’ 

9ἱ οἱ δὲ ἐξελθόν- 

τες διεφήµισαν 

αὐτὸν ἐν ὅλῃ 

τῃ γῇΏ ἐκείνῃ. 

(468) 

καὶ ἠκολούθει 

αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. 

Ίσκε 18 

ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ 

ἐπηρώτησεν αὐτόν 

41 Τί σοι θέλεις 

ποιήσω; 
κ .. 

ὁ δὲ εἶπεν 

Κύριε, 
ἵνα ἀναβλέψω. 

42 καὶ ὁ Ἰησοῦς 

εἶπεν αὐτῷ 
᾿Αγάβλεψον' 
ἡ πίστις σου 
σἐσωκέν σε. 
49 καὶ παραχρῆμα 
ἀνέβλεψεν, 

καὶ ἠκολούθει 

αὐτῷ δοξάζων τὸν θεὀν. 
Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν 
ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 
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δ142 ΕΠΟΜ αΑΙΗΙΒΕ ΤΟ ΕΠΕΡΟΣΡΑΙΕΜ 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ. ΤΗΕ ΑΡΡΕΟΑΟΗ ΤΟ ΙΕΕΌΡΑΙΕΝΜ, δδ142, 145 

149. ΖΑΟΟΠΑΕΗΠΟΡ ΤΗΕ ΡΟΡΙΠΟΑΝ 

Ίσκε 19:1-10 

αλ 3 ν) ιά Δ ) ; αν η] 9 μ 3 / / .ν 

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. 2 ἹΚαι ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, 
3 ; ῃ Ὀ (ρ) αν 5 

καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης [καὶ αὐτὸς] πλούσιος ὃ καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿]ησοῦν τἰς ἐστιν, καὶ 

οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδοαμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν 
ω ο). πμ / «/ ” μή η 2 / ») / ας ο 

ἀνέβη ἐπὶ συκοµορέαν ἵνα ἵδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. ὃ καὶ ὡς ἠλθει 

ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας [ὸ] ᾿Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, 
σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ µε µεῖναι. ϐ καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν 
χαίρων. 7 καὶ ἰδόντε πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ 
εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν Κύριον Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά 
µου τῶν ὑπαρχόντων, Κύριε, [τοῖς] πτωχοῖς δίδωµι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδί- 
δωµι τετραπλοῦν. ϱ εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν [ὁ] Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ 

/ » , / λ 2 λ] ελ ] / ελ - Γωὶ Ν ε δν [ο 9 /’ 

τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ [ἐστιν] 10 ἠλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
ω Ωω 2 που 1 ζητῆσαι) καὶ σῶσαι -΄ τὸ ἀπολωλός. 

145. ῬΑΒΑΒΡΙΕ ΟΡ ΤΗΕ ΜΙΝΑΕ; 

Ίσεε 19:11-25 

᾽Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα 
προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν 
διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι ᾿Ἱερουσα- 
λὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς 
ὅτι παραχρῆμα µέλλει ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ἆἀἄνα- 
Φαίνεσθαι 12 εἶπεν οὖν 

[Ματτ 25:14] [Μαηκ 19:94] 

ὍὭσπερ γὰρ ἄνθρωπος ὡς ἄνθρωπος "Ανθρωπός τις εὐγενὴς 

ἀπεδημῶν ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ | ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν 

λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ 
ὑποστρέψαι. 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ δοὺς τοῖς δούλοις 19 καλέσας δὲ δέκα δούλους 

αὐτοῦ ἑαυτοῦ 
τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον 

αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο 

ἵνα ὙρηγορΏ. (5164) 
καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς ἔδωκεν αὐτοῖς 

τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, (81637) δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς 

1 Εσθι 94:16 
ο -υ-ὐι θθς...--  --υἴ--------ο-ο-------θ- κακο, 

ΥΝΗ πρ: Τι 19:2 καὶ ἦν 
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[Μλδττ 256: 19-29] 

μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται 

ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων 

Ν / , » ος οἷν 
καὶ συναίρει λόγον µετ᾽ αὐτῶν. 

20 καὶ προσελθὼν 

ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 

προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα 

λέγων 
’ 

Κύριε, 

πέντε τἀλαντά µοι παρέδωκας' 

ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα 
” ε [ο ε ΄ 3 .ν 21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ 

Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 
μ μα ) [) νι / 

ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, 

ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" 
” Ἡν νὶ .Ι [ο / εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου 

σου. 

22 προσελθὼν καὶ ὃ τὰ δύο τά- 

λαντα 
στ 

εἶπεν 

Κύριε, δύο τάἀλαντά 

µοι παρέδωκας' 

ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα.. 
”/ ” Γωὰ ε / λ ο" 205 έφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ 

Ἠῦ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 

ὀλίγα Ιῆς πιστός], 

πολλῶν σε καταστήσω: 

” ι νϊ νὶ ω ” 

εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου 

σου. 

Ίσκεβ 19 

αὐτοὺς πραγματεύσασθαι! ἐν 
ᾧ ἔρχομαι. 
14 Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμί- 

σουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν 
πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέ- 
γοντες Οὐ θέλομεν τοῦτον 

[ο ο τε τρν 
βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

15 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔπανελ- 
θεῖν αὐτὸν 
λαβόντα τὴν βασιλείαν 
καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς 
δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ 
ἀργύριον, ἵνα Ὑνοι τί ὃδιε- 

πραγματεύσαντο. 
16 παρεγένετο δὲ 
ὁ πρῶτος 

λέγων 
Κύριε, 
δε 
ἡ μνᾶ σου 
δέκα προσηργάσατο μνᾶς. 
17 καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Πῦγε], ἀγαθὲ δοῦλε, 
ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, 

ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἔπάνω δέκα 
πόλεων. 

18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος 

λέγων 
ἛῬ ον / 

μνᾶ σου, κύριε, 

ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 
19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ 

Καὶ σὺ ἐπάνω Ὑίνου πέντε 
πόλεων. 

ὤ--θ''Κ. ο ο οὖσσοσὖυσσοοοο ο... 

ΧΝΗ της: Τ]ς 19:18 αὐτούς Πραγματεύσασθε 17 Εὖ 
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ΠΜαπτ 25] 

α 24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν 

τάλαντον εἰληφὼς 

εἶπεν 

Κύριε, 

[Οἱ ν 25 ρε]οπ] 

ἔγνων σε 
«/{ Δ . »/ 

ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, 

θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας 
ς) / ε/{ ” 1 

καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας" 

20 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα 
/ / 

τὸ τἀλαντόν σου 

ὃν τῇ γῇ 
ἴδε ἔχεις τὸ σὀν. 

260 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ 

εἶπεν αὐτῷ 

Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρε, 

ἴδεις ὅτι 

θερἰζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα 
α / /{ το / . 

καὶ συνάγω ὕὅθεν οὗ διεσκόρπισα ; 

27 ἔδει σε οὖν βαλεῖν 

τὰ ἀργύριά µου 

τοῖς τραπεζείταις, 

καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν 
. ελ Δ / 

τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 

25 ἄρατε οὖν ἀπ αὐτοῦ 
. / 

τὸ τάλαντον 
νὴ / 

καὶ δότε 

τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα 

Ίσκε 19 

20 καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν 

λέγων 
/ 

Κύριε, 
3 ) ε ω ε κ. 

ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον 

ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ' 
21 ἐφοβούμην γάρ σε 

ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, 
αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας 

Δ / ο ) 4 

καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας 

[Οἱ ν 20 αρογε] 

22 λέγει αὐτῷ 
Ἐκ τοῦ στόµατός σου κρίνω σε, 
πονηοὲ δοῦλε" 
δεις ὅτι 
ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, 
αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα 
καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα ; 

29 καὶ διὰ τί οὐκ ἐδωκάς µου 
τὸ ἀργύριον 
ἐπὶ τράπεζαν ; 
κἀγὼ ἐλθὼν 
σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 
24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν 
Ἔλρατε ἀπ) αὐτοῦ 
τὴν μνᾶν 
καὶ δότε 
τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι-- 
25 καὶ εἶπαν αὐτῷ Κύριε, 
ἔχει δέκα μνᾶς - 
26 λέγω ὑμῖν ὅτι 

Ις 19:25 οπι ὉΝΥ 69. 8 Ἱυ 5υτ δἶη οιιγ οἵο 
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[Ματ 25] 

209 ἄτῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ 

δοθήσεται 

καὶ περισσευθήσεται" 

τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος 

καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

616 

[οἵ Ματ] 10:52 (5159)] 

Ίσκε 19 

ππαντὶ τῷ ἔχοντι 
δοθήσεται, 

ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος 
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται. 

27 Πλὴν τοὺς ἔχθρούς µου 
τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς µε 
βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγά- 
Ύετε ὧδε καὶ κατασφάξατε 
αὐτοὺς ἔἐμπροσθέν µου. 28 
Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἔπορεύετο 
ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς 
Ἱεροσόλυμα. 

Μι 19:12 

α ὕστις γὰρ ἔχει, 
δοθήσεται αὐτῷ 
καὶ περισσευθήσεται" 
ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, 
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 
ἀπ᾿ αὐτοῦ. (959) 

Μις 4:25 
α ἃ Α ” 

ὃς γὰρ ἔχει, 
δοθήσεται αὐτῷ' 

᾿ μὴ ελ ” 

και ο- ουκ εχει, 

καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 
ἀπ᾿ αὐτοῦ. (455) 
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ΓΑΡ Ν 

ΤΣΑΡΤ ΡΑΥΡ ΙΝ ΙΕΕΒΌΡΑΙΕΜ 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ἱ. ΤΗΕ ΑΌΤΗΟΕΙΤΥ ΟΕ ΤΕΘΌΡ ΑΘΘΕΕΤΕΡ ΑΝΡ ΡΕΝΙΕΡ 
ΙΝ ΤΕΕΌΘΑΙΕΜ, 88 144-148 

144. ΤΗΕ ΤΗΙΟΜΡΗΑΙ, ΕΝΤΗΕΥ 

ΜαΑπτ ο1 1-11 

Καὶ ὅτε ἤγγισαν 
εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα 
καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ 
εἰς τὸ ἜΌὌρος τῶν 

Ἐλαιῶν, 
/ .) ω φ, , 

τότε ᾿]ησοῦς ἀπέστειλεν 
δύο μαθητὰς 
2 λέγων αὐτοῖς 
Πορεύεσθε 
εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν, 

Ν . Δ 

καὶ εὐθὺς 

εὑρήσετε ὄνον 
ω Ἡ 

δεδεµένην καὶ πῶλον µετ 

αὐτῆς 

λύσαντες [ἀγάγετέὶ µοι. 
ὃ καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
τι, ἐρεῖτε ὅτι 
ὍὉ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει' 

) η λ 9. ο] ” / 

εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 

4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πλη- 
ρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προ- 

Φήτου λέγοντος 

ΝΕ πρ: Μίύ 21:32 ἄγετέ ΜΠ]ς 11:11 καὶ εἰς | τὸ 

Μαηκ 141 :1-1{ 

Κνγὶ ὅτε ἐγγίζουσιν 

εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
[είς Βηθφαγὴ καὶὶ Βηθανίαν 
πρὸς τὸ "Όρος [τῶν] 
Ἐλαιῶν, 
ἀποστέλλει 
δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῖ 

2 καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ὑπάγετε 
εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν, 
καὶ εὐθὺς 
εἰσπορευόμενοι εἶς αὐτὴν 
εὑρήσετε 
πῶλον δεδεµένον 

ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὕπω ἀνθρώπων 
ἐκάθισεν᾿ 
λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 
ὃ καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
Τι ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε 
Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει᾽ 
καὶ εὐθὺς [αὐτὸν ἀποστέλλει 
πάλιν] ὧδε. 

Ίσκε 19:20-44 

Καὶ ἐγένετο ὧς ἤγγισεν 

εἰς Ῥηθφαγὴ καὶ Ῥηθανιὰ 
πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον 
Ἐλαιῶν, 
3 / 

ἀπέστειλεν 
δύο τῶν μαθητῶν 
90 λέγων 
πρ / 

πάγετε 

εἰς τὴν κατέναντι κώμην, 

ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι 
εὑρήσετε 
πῶλον δεδεµένον, 

Σα ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων 
ἐκάθισεν, 

ν / ο) Δ ν) [ὁ 

καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 
9] καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ 
Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι 
Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

Ὦ ἀποστέλλει πάλιν αὐτὸν 

ΝΠΙς 11:1 εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πια ΒΙΥΧΔ αἱ Ῥρ]ογ. Α Ῥργαθί καὶ ἈΔΟ0θΘ αΓΠι θἴἩ εἰς Βηθφ. κ εἰ 
Βηθαν.: Ὦ Ἱῦ νΕ ΟΙ καὶ εἰς Ῥηθανίαν 
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ΑΌ1ΗΟΡΙΤΥ ΟΙ ϱΕΠοδῦς ΑΦΙΡΗΙΝΊΤΗΙ ΑΝΗΡ ΒΗΝΙΗΕΙΗ ΙΝ ὉΠΠΚΟΡΑΙΕΜ 

Ματ 21 

ὅ 1 Ῥϊπατε τῇ θυγατρὶ Σιών 
3']Ιδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἐρχεταί 

σοι 
πραὺς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον 
καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 
ϐ Πορευθέντες δὲ 

οἱ μαθηταὶ 
καὶ ποιήσαντες 

καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς 

ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ 
τὸν πῶλον, 

7 καὶ ἐπέθηκαν ἐπ) αὐτῶν 
τὰ ἱμάτια, 
καὶ ἐπεκάθισεν ἔπάνω αὐτῶν. 

5 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος 
ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια 
ἐν τῇ ὁδῷ, 
ἄλλοι δὲ ἔκοπτον Κλάδους 
ἀπὸ τῶν δένδρων 
καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 

Μλδηκ 11 

4 καὶ ἀπῆλθον 

λ πι 

καὶ εὗρον 

πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν έξω 
ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, 
καὶ λύουσιν 
αὐτόν. 

ὃ καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων 

ἔλεγον αὐτοῖς 

Τι ποιεῖτε λύοντες 
τὸν πῶλον ; 
ϐ οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς 
καθὼς εἶπεν ὁ ᾿]ησοῦς: 
καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 
7 καὶ Φέρουσιν 
τὸν πῶλον 

Ἀ Ν » [ο 
πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν, 
καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ 
τὰ ἱμάτια [αὐτῶν], 

αἱ η ον) Φεβ 
καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

8 καὶ πολλοὶ 
τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν 
εἰς τὴν ὁδόν, 
ἄλλοι δὲ στιβάδας κὀψαντες 
ἐκ τῶν ἀγρῶν. 

10σκε 19 

92 ἀπελθόντες δὲ 
οἱ ἀπεσταλμένοι 

εὗρον 
καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 

99 λυόντων δὲ αὐτῶν 

τὸν πῶλον 

εἶπαν 

οἱ Κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς 
Τί λύετε 

τὸν πῶλον ; 
94 οἱ δὲ εἶπαν ὅτι 
ὍὉ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

96 καὶ ἤγαγον 
αὐτὸν 

λ λΙ 9 [ον 

πρὸς τὸν ᾿ησοῦν, 

καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν 
τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον 
ἐπεβίβασαν τὸν ᾿]ησοῦν' 
96 πορευοµένου δὲ αὐτοῦ 

ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυ- 
τῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 

97 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη 
πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους 
τῶν ᾿Ελαιῶν 

1Ίδα 62:11 27160Π 9:9 

ΝΗ τις: ΝΕ 11: ἑαυτῶν 

ΜΕ 11:58 κόψαντε (Ο Β8Ιι ἔκοπτον) ἐκ τ. ἀγρῶν ΨΙ(η ΝΒΟΙΙΥΥΔ δαἩπ; ΑΡΝΣ 105 νς6 Θ αἱ ΡΙΘΓ ἔκοπτον ἐκ 
τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον εἰς (ΟΏ1 Τ)) τὴν ὁδόν (ἐν τῇ ὁδῷ ϐ) 
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δ144 ΑΡΤ ΒΑΥΟ ΙΝ «Ὁ«ΒΙΠΟΡΑΙΕΜ 

Μαπτ οἱ 

ϱ οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες| 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ 

αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 

ἔκραζον λέγοντες αν 
14 Ὡσαννὰ)) τῷ υἱῷ Δαυείδ' 
(«Ῥύλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

ἐν ὀνόματι Κυρίου᾽ 

27 Ὡσαννὰ᾽) ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Μληκ 11 

ἀκολουθοῦντες 

ἔκραζον 
146 Ὡσαννά' 
Ἐὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

... 
ἐν ὀνόματι Κυρίου 

10 Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη 
βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
Δαυείδ' 

{6 Ὡσαννὰ”) ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

[οἳ Ματις 19:2 απά ῥραΓα]]6Ι5 
(5160)] 

Ίσκα 19 

ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν 
μαθητῶν 

χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇῃ 
µεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον 
δυνάµεων, 
398 λέγοντες 

34Ἠύλογημένος ἴὁ ἐρχόμενος, 
ὁ] βασιλεύς, 

ἔέἐν ὀνόματι Κυρίου" 

ἐν οὐρανῷ εἰρήνη 
λ / 3 ε ; ὃς 

καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 
99 Ἐαΐ τινες τῶν Φαρισαίων 

ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς 
αὐτόν Διδάσκαλε, ἔπιτί- 
µησον τοῖς μµαθηταῖς σου. 
40 καὶ ἀποκριθες εἶπεν 
Λέγω Ιὑμῖν,] ἐὰν οὗτοι σιωπή- 
σουσιν, οἱ λίθοι κράξουσι. 

41 Ῥαἱ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν 
τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ) αὐ- 
τήν, 43 λέγων ὅτι ΠΕἰ ἔγνως 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ 
τὰ πρὸς εἰρήνην-- νῦν δὲ ἐκρύ- 
βη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 48 
ὅτι ἤξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ 
[παρεμβαλοῦσινὶ οἱ ἐχθροί 
σου χἀάρακά σοι καὶ περι- 
κυκλώὠσουσἰν σε καὶ συνέξουσἰν 
σε πάντοθεν, 44 καὶ ὃ΄΄ἔδα- 
φιοῦσίν’) σε καὶ “τὰ τέκνα 
σου’ ἐν σοί, 
καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λἰίθον ἐπὶ 
λίθον ἐν σοἰ, ἀνθ) ὢν οὐκ 
ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἔπι- 
σκοπῆς σου. 

1Ῥς 115(117):25 ἳ ΣΡ5 118(117):26 306 197(196):9 

ΤΗ πρ: Τ]ς 19:98 ὁ υ. ὁ ἐρχόμενος 40 ὑμῖν ὅτι 
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ΑΌΤΗΟΠΜΙΤΥ ΟΡ ΕΒ505 ΑΒΡΡΗΕΠΤΗΡ ΑΝΡ ΡΗΝΙΗΡ ΙΝ ὉΒΙΕὉΟΡδΑΙΕΜΗ δΙ4θ6 

Μαπτ ο Μλδηκ 11 

10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ 11 Καὶ εἰσῆλθεν [ο 1 αἱςο 91 :37 (8169)] 
εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν' 
ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέ- 
γουσα Τίς ἔστιν οὗτος; 
11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον Οὗ- 
τός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς 
ὁ ἀπὸ Ναξζαρἐὲ τῆς Ταλι- 
λαίας. (--5δ146) 

[ΟΙ Μαύΐϊ 21:17 (5146) καὶ περιβλεψάμενος πάντα 
ἰὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας! 
ἐξῆλθεν εἷς ἨῬηθανίαν μετὰ 
τῶν δώδεκα. 

145. ΤΗΕ  ΟῦΌπΠπρΙνα ΟΕ ΤΗΕ ΕΙα ΤΕΒΕ 

[Ματτ 21:18, 19] Μληκ 11:12-14 

Πρωὲὶ δὲ Ιἐπαναγαγὼν]ὶ Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων 
αὐτῶν 

εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν. ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν. 

19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν 19 καὶ ἰδὼν συκῆν 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἀπὸ µακρόθεν 

ἔχουσαν φύλλα 
ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, ἦλθεν εἶ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, 

καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν 
καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇῃ οὐδὲν εὗρεν 

εἰ μὴ φύλλα µόνον, εἰ μὴ φύλλα, 

ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 
καὶ λέγει αὐτῇ 14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ 
Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ Μηκετι εἷς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ 
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα᾽ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. 

καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆη. ἰοί Ματε 11:20 (5147)] 

(8147) 

146. ΤΗΕ, ΟΓΕΒΑΝΡΙΝα ΟΒ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΙΒ 

Μαπττ ο1:12-17 Μακ 11:15-19 Ίσκε 19:45-48 

Καὶ ἔρχονται εἰς ᾿Ἱεροσό- 
λυμα. ' 

Καὶ εἰσῆλθεν ᾿Τησοῦς Καὶ εἰσελθὼν Καὶ εἰσελθὼν 
εἰς τὸ ἑερόν, | εἷς τὸ ἱερὸν εἰς τὸ ἱερὸν 

ΝΗ πι: Μεκ 11:11 ὀψίας ἤδη οὕὔσης [τῆς ὥρας] 
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δΙ46 ΙΙΑΦΤ ΡΑΥΟ5 ΙΝ ΕΒΙΠΟΡΑΙΕΜ 

ο ο αι αι οἱ,
 ----ς,. 

Μαπτ 21 

καὶ ἔξεβαλεν 

πάντας τοὺς πωλοῦντας 

καὶ ἀγοράζοντας 

ἐν τῷ ἱερῷ 

καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυ- 

βιστῶν 

κατέστρεψεν 

καὶ τὰς καθέδρας τῶν 

πωλούντων τὰς περιστεράς, 

139 καὶ λέγει αὐτοῖς 

Γέγραπται 
ΓΩ ο} 5 νά 

οἶκός µου οἶκος προσευ 
ὧν 2} 

χῆς κληθήσεται, 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε 

Σίέσπῄλαιον ληστῶν.᾽ 

14 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυ- 

φλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 

16 ἸἹδόντες δὲ 

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ύραμ- 

ματεῖς 
Δ / ω] » ’ λ 

τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ 

τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας 

ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας 

δέ Ὡσαννὰ”” τῷ υἱῷ Δαυείδ 
ἠγανάκτησαν 

16 καὶ εἶπαν αὐτῷ ᾽Ακού- 
εις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ 
Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί’ 

« έ 

οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ 

1 Τδα 56:7 216Υ 7:11 ἓῬε 115(117):25 

ΜΑηκ 11 

ἤρξατο ἐκβάλλειν 
τοὺς πωλοῦντας 
καὶ τοὺς ἀγοράζοντας 
ἐν τῷ ὑερῷ, 
καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυ- 

βιστῶν 

καὶ τὰς Καθ.δρας τῶν 
πωλούντων τὰς περιστερὰς 
κατέστρεψεν 
16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις 
διενέγκῃ σκεΌος διὰ τοῦ ἱεροῦ, 
17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν 1 

Οὐ γέγραπται ὅτι 
1έέ Ὁ οἶκός µου οἶκος προσευ- 
χῆς κληθήσεται 
πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ;) 
ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν 
Σέέσπήλαιον λῃστῶν. 

18 καὶ ἤκουσαν 

Ίσκε 19 

ἤρξατο ἐκβάλλειν 
τοὺς πωλοῦντας, 

46 λέγων αὐτοῖς 
Γέγραπται 
έέΚαὶ ἔσται ὁ οἶκός 
οἶκος προσευχῆς,) 

μου 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιῆσατε 
έέσπήλαιον ληστῶν. 

47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ 
ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ' 

οἱ ἀρχιερες καὶ οἱ Ύραμ-| οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ύραμ- 

ματεῖς, ματεῖς 

καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἄπο-| ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι 

λέσωσιν 
καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 

4Ῥς5δ:2 

ο... -υ-ὓὔἅ-ὡἃῆθθήφΠφσοτ“ “ “0  θθθθθῬθθ--------------
----------- 

ΠΝΗ πας: ΜΙ 11:17 αὐτοῖς 

μα μας ομωμωωο --------ιιιιασ στ κωκμκώπππμ ττ 

ΊνΙς 11:17 ἔλεγεν πό Β 28. 95 ἵυ ΑΓΠΙ ΥΓ 5δἱη; αἱ αἀᾷ αὐτοῖς 
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ΑΌΤΗΟΗΙΊΙΥ ΟΗΕ ὐΗ5ῦ05δ ΑΡΦΗΙΊΗΡ ΑΝΡ ΡΗΝΙΗΒΡ ΙΝ ΕΒΙΟΟΦΑΙΠΜ δΙ4Τ 

Μαπτ 21 Μλαπκ 11 Ίσκε 19 
{ / Δ 

στόματος νηπίων καὶ θηλα- 
ζόντων κατηρτίσω αἶνον ;’) 

µ [ω) Ἆ ε 4 

ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, 
45 καὶ οὐχ ηὕρισκον τὸ τί 

ΓΜαττ 22:98] ποιήσωσιν, 
Καὶ ἀκούσαντες οἳ ὄχλοι πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ὁ λαὸς γὰρ ἅπας 

ἐξεπλήσσοντο ἐξεπλήσσετο ἐξεκρέμετο αὐτοῦ 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. (8159) ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. ἀκούων. 

Πισκε 21:97] 

"Ἡν δὲ τὰς ἡμέρας [ἐν τῷ ἱερῷ 

διδάσκων!, 

17 Ῥαἱ καταλιπὼν αὐτοὺς] 19 Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, | τὰς δὲ νύκτας 
ἐξῆλθεν [ἐξεπορεύοντο] ἐξερχόμενος 
ἔξω τῆς πόλεως ἔξω τῆς πόλεως. 
εἰς Βηθανίαν, [οἱ Ματς 11:11 (8144)] 
καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. (-{-8145) ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον 

Ἐλαιῶν' (5169) 

141. ΤΗΕ ΤΕΡΡΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΨΙΤΗΕΕΒΕΡ ΕΙα ΤΕΕΕ 

Μαπτ 21:159-22 Μαηκ 11:20-25 

Πρωὶ δὲ Ιἐπαναγαγὼν] [οὲ Ματὶς 11:19--14 (Φ145)] 

εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν. 
19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν 
ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 
ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, 
καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ 
εἰ μὴ φύλλα µόνον, 
καὶ λέγει αὐτῇ 
Οὐ µηκέτι ἐκ σοῦ 
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα" 

Καὶ παραπορευόµενοι πρωὶ 
εἶδον 

καὶ ἐξηράνθη παρσαχρῆμα ἡ | τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ 
συκῇ. ῥιζῶν. 
20 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ | 21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος 
ἐθαύμασαν λέγοντες λέγει αὐτῷ Ῥαβρβεί, 
Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ | ἴδε ἡ συκῇ ἣν κατηράσω 
συκῆ; ἐξήρανται. 

ΊΝΨΗ παρ: Μι 11:19 ἐξεπορεύετο 

2ος 
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Μαπτ οἱ 

21 Δἀποκριθεὶ δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
καὶ μὴ διακριθῆτε, 

οὐ µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, 
ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε 
ἜΑρθητι καὶ βλήθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν, 

γενήσεται" 

93 Ὀκαὶ πάντα ὅσα ἂν 
αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ 

πιστεύοντες 
λήμψεσθε. 

[Ματτ 6:14, 15] 

Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 

τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν 

πατὴρ ὑμῶν ο». 

ο» οὐράνιος: 

Μί 1:20 

α ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς 
Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν" 
ἁἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
ὡς κὀκκον σινάπεως, 
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ 
Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, 
καὶ µεταβήσεται, 
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. (559) 

ὑΟ Μιτ:7 (841); 18:19 (597) 

Μληκ 11 

22 σκαὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 
λέγει αὐτοῖς 

29 Ἔχετε πίστιν θεοῦ" 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ 
Αρθητι καὶ βλήθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν, 
καὶ μὴ διακριθῇ 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ 
γίνεται, 
ἔσται αὐτῷ. 
24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
ὑπάντα ὅσα 
προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, 
πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, 
καὶ ἔσται ὑμῖν. 
25 καὶ ὅταν στήκετε προσευ- 
χόµενοι, 

ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, 

ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

208 
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Ππσκε 17:6] 

α εἶπεν δὲ ὁ κύριος 

Εἰ ἔχετε πίστιν 

ὡς Κόκκον σινάπεως, 

ἔλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ] 

Ἠκριζώθητι καὶ φυτεύθητι 

ἐν τῇ θαλάσσῃ' 

(9191) καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 

ὁ Οἳ ΤΙ 11:9 (5106) 
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[Ματ ϐ] 

15 Ξἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 

τοῖς ἀνθρώποις 

[τὰ παραπτώματα αὐτῶν], 

οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει 

(358) τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

πάφῇ ὑμῖν 
τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

148. οΕπ»δῦς9 ΑΌΤΗΟΗΒΙΤΥ ΟΗΔΙΤΕΡΝαΡΏΌ 

Μαπττ ο1:25-2 

Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ 

εἰς τὸ ἱερὸν 

προσῆλθαν δαὐτῷ διδάσκοντι 
οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ 

λέγοντες 

Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; 
καὶ τίς σοι ἔδωκεν 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; 

24 ἀποκριθεὶς [δὲ] ὁ ᾿Τησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Ἠρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 
λόγον ἕνα, 
ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι 
κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ' 
25 τὸ βάπτισμα τὸ ᾿]ωάνου 
πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ 

Μλδηκ 11:27-9ὸ 

Καὶ ἔρχονται πάλιν 

εἰς Ἱεροσόλυμα. 

Καὶ ἐν τῷ ὑερῷ 
περιπατοῦντος αὐτοῦ 
ἔρχονται πρὸς αὐτὸν 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
25 καὶ ἔλεγον 
αὐτῷ 
Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; 
ἢ τίς σοι ἔδωκεν 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην 
ἵνα ταῦτα ποιῇς; 
29 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
ἘἨπερωτήσω ὑμᾶς 
ἕνα λόγον, 
καὶ ἀποκρίθητέ µοι, 
καὶ ἐρῶ ὑμῖν 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ' 
90 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου 
ἐξ οὐρανοῦ ἦν 

Ίπκε 30:1--8 

Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν 

ὑδιδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν 
ἐν τῷ ἱερῷ 
καὶ εὐαγγελιζομένου 
ἐπέστησαν 

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, 
2 καὶ εἶπαν λέγοντες 
πρὸς αὐτόν Ἠϊπὸν ἡμῖν 
ἐν ποίἰᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, 
ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην. 

ὃ ἀποκριθεὶς δὲ 
εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Ἠρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 
λόγον, 
καὶ εἴπατέ µοι 

4 Τὸ βάπτισμα Ἰωάνου 
ἐξ οὐρανοῦ ἦν 

Μί 15:55 

ᾱ Οὕτως καὶ ὁ πατήρ µου 
ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν 

ἐὰν μὴ ἀφῆτε 
“ ωὶ 2 .ν .) Γωἳ 

ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. (998) 

δΟΙ ΜΚ 12:95 (9156); 14:49 Ὁ Οἱ ΤΙς 91:97 (5169) 
(515) 

ο ονωσπν τν κο αμ υνιμ να μασοννωκομωνν πωμως υγ ων:  νως 

Μακ 11:26 ΣΒΙΙΘΥΝΔ ὃ Π0 ΒΥΤ 8ἵΠ 6ΟΡ ΟπΙ; εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς (οπι 6 
Θὐς) οὐρανοῖς ἀφήσει (ὑμῖν αᾶᾶ Ὦ ἵῦ νς6 206) τὰ παραπτώματα ὑμῶν αᾶᾶά ΑΟΡΒΡΧ6Θ 10 νο ρθ5ῃΏ αἴπι αἱ Ρρ]6υ (ἴτοτπα 
Μῖ 6:15) 
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Μαπτ 21 

ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 

οἱ δὲ διελογίζοντο 
[ἐν] ἑαυτοῖς λέγοντες 
Εὰν εἴπωμεν ᾿Εξ οὐρανοῦ, 
ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τἰ οὖν 
οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 
26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν 
Ἐξ ἀνθρώπων, 
φοβούμεθα τὸν ὄχλον, 
πάντες γὰρ ὡς προφήτην 
ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην᾽ 

27 καὶ ἀποκριθέντες 
τῷ Ἰησοῦ εἶπαν 
Οὐκ οἴδαμεν. 
” ) ω ἃ ) [ 

ἔφη αὖὗτοις και αὐτὸς 

Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 

Ματπκ 11 

ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; 
ἀποκρίθητέ µοι. 

91 καὶ διελογίζοντο 
πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες 
Ἐὰν εἴπωμεν ᾿Εξ οὐρανοῦ, 
ἐρεῖ Διὰ τἰ [ον] 
οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 
92 ἀλλὰ εἴπωμεν 
Ἠξ ἀνθρώπων; - 

| ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, 

ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν ᾿Ἰωάνην 
ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 
99 καὶ ἀποκριθέντες 
τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν 
Οὐκ οἴδαμεν. 
καὶ ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς 
Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 

ἐν ποἰᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.| ἐν ποἰᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΠΠ. 

Ῥί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ; 

κύριε καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 
ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόὀρναι προάγουσιν 

82 ᾖἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε τοῦ θεοῦ. 

αὐτῷ' 

ἄνθρωπος 

Τἔκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ Ιἀμπελῶνι!" 

Οὐ θέλω" ὕστερον μεταμεληθεὶς 
[λέγουσιν Ὁ ὕστερος.) 

119. ΤΗΕ ΤΝΟ ΘΟΝΡ 

Μαπττ 41 :25-92 

[ εἶχεν ἵτέκνα δύο]. 

90 προσελθὼν δὲ 

ε ω Ἡ « / 9, Ἱ . ω 
οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόὀρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ 

µελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 

Ίσκε 20 

ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; 

ὅ οἱ δὲ συνελογίσαντο 
πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι 
) Λ ” α) ” ο) 

Ἐὰν εἴπωμεν ᾿Εξ οὐρανοῦ, 
2 ω ἡ / 

ἐρεῖ Διὰ τἰ 

οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 
24Ν Δ ”/ 

6 ἐὰν δὲ εἴπωμεν 
ε) 5 [ο 

Εξ ἀνθρώπων, 
4 Δ ε/ / ε ο) 

ὁ λαὸς ἅπαςκαταλιθάσει ἡμᾶς, 

πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην 

προφήτην εἶναι" 
7 καὶ ἀπεκρίθησαν 

μὴ εἰδέναι πὀθεν. 
8 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

ΡΑΕΒΑΒΙΕΣ ΟΕ ἩΑΕΝΙΝα ΤΟ ΤΗΕ ΙΕΝΙΡΗ ΙΕΑΡΕΕΒΕΣ, 99149151 

Τ. προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν 
29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

τῷ δευτέρῳ 
ἀπῆλθεν. 

Ἐγώ, 
5. ε / π ς Δ 

εἶπεν ὡσαύτως ὁ δὲ 

31 τἰς ἐκ τῶν δύο 

λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ἰησοῦς 
ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν 

ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ µετε- 

160. ΤΗΕ ὉΝΕΑΙΤΗΕὉΙ, ΠΗΌΡΒΑΝΡΜΕΝ 

ΜΑπττ 241 :90-46 ΜαΑηκ 12:1-12 

Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς 

Ἄλλλην παραβολὴν ἀκού-| ἐν παραβολαῖς λαλεῖν 

σατε. 

Ίσκε 20:9-19 

"Ἠρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν 
λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην 

ΝΥΗ πιςσ: Μί 21:25 παρ᾽ 95 δύο τέκνα | καὶ | ἀμπελῶνί µου 
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ο Πορ ο] 

ΤΠΙς 11:31 οὖν φὶιπ ΝΒ Όε Θ νς 5δαπ ους; ΑΟ3ΞΊ1,Υ ΧΔ ἰῦ οορ 5ντ 5ίηΠ οῦο οπα 
88. οἵο; ΑΏΙΙΥ ΧΔθ αἱ ΏΙ6Γ λαόν 

92 ὄχλον φΙιαπ ΝΒΟΝΣ 
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Μαπτ οἃ 

"Ανθρωπος ἡἦν οἰκοδεσπότης 
Π αμ . ω 
ὅστις Ἱ' ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα 
καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν 

λ ἷ 3 ” Ωω Δ 

καὶ ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν 
2} 

καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, 
καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
καὶ ἀπεδήμησεν. 

94 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς 
τῶν καρπῶν, 
ἀπέστειλεν 

Δ / Φ ω 

τοὺς δούλους αὐτοῦ 
πρὸς τοὺς γεωργοὺς 

λαβεῖν 
τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 

8δ καὶ λαβόντες οἱ γεωργ»ὶ 
τοὺς δούλους αὐτοῦ 
ὃν μὲν ἔδειραν, 
ὃν δὲ ἀπέκτειναν, 
ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 
96 πάλιν ἀπέστειλεν 

ἄλλους δούλους 
πλείονας τῶν πρώτων, 
καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 

37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν 
πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

Μληκ 12 

14 Αμπελῶνα”) ἄνθρωπος 
σον τη 
ἐφύτευσεν, 
ὰ) µ ] 

καὶ περιέθηκεν φΦραγμὸν 

καὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον 
καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, 
καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 

καὶ ἀπεδήμησεν. 

2 καὶ ἀπέστειλεν 

πρὸς τοὺς γεωργοὺς 
τῷ καιρῷ δοῦλον, 
ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ 
ἀπὸ τῶν καρπῶν 
τοῦ ἀμπελῶνος' 
ὃ καὶ λαβόντες 
αὐτὸν 
ἔδειραν 

καὶ ἀπέστειλαν κενὀν. 

4 καὶ πάλιν ἀπέστειλεν 

πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον' 
κἀκεῖνον 

ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. 

6 καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν' 

κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, 

καὶ πολλοὺς ἄλλους, 

οὓς μὲν δέροντες 
οὓς δὲ ἀποκτεννύντες. 

3’ ε/ ολ 
ϐ ετι ενα εἰχεν, 

υἱὸν ἀγαπητόν' 
ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον 

πρὸς αὐτοὺς 

Ίσκε 20 

Ανθρωπος 
Σ/ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα,᾽) 

καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
καὶ ἀπεδήμησεν 

χρόνους ἱκανούς. 
10 καὶ καιρῷ 

ἀπέστειλεν 

πρὸς τοὺς γεωργοὺς 
δοῦλον, 
ἵνα 
ἀπὸ τοῦ καρποῦ 
τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ' 
οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν 

αὐτὸν 
δείραντες κενόν. 

11 καὶ προσέθετο 
ἕτερον πέµψαι δοῦλον' 

οἱ δὲ κἀκεῖνον 
δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες 
ἐξαπέστειλαν κενὀν. 
19 καὶ προσέθετο τρίτον πέµ- 

ψαι᾽ 
οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυµατί- 
σαντες ἐξέβαλον. 

19 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ 
ἀμπελῶνος 

ῃ , ῶ , 
Τί ποιήσω; πέµψω 

Δ 

τὸν υἱόν µου τὸν ἀγαπητόν' 

1Ίξδα δ:1 1 2Ίδ5α 5:1 

241 



δ150 1ΙΑΦΤ ΡΑΥΡ5 ΙΝ ὐΒΙΟΡΑΠΕΜ 

πι ος ο ο... ο ο ο ο ο ο ο ο τττττ---------οσσσσ--- 

ΜαΑπτ 21 

, 

λέγων 
λ 

Δ ε/ 

Ἠντραπήσονται τὸν υιον µου. 
ε Δ λ 

35 οἱ δὲ γεωργοί 
”ς/ ΔΝ ελ 

ἰδόντες τον υἱον 

εἶπον ἐν ἑαυτοῖς 

Οὗτός ἔστιν ὁ κληρονόμος' 

δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν 

καὶ σχῶμεν τὴν Κληρονομίαν 

αὐτοῦ" 

99 καὶ λαβόντες αὐτὸν 

ἐξέβαλον 
ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 
καὶ ἀπέκτειναν. 

40 ὅταν οὖν Ἐλθῃ 

ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, 

τἰ ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 

ἐκείνοις ; 
41 λέγουσιν αὐτῷ ΩΙ 

Ιζακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, 

καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται 

ἄλλοις γεωργοῖς, 

οἵτιωες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς 

καρποὺς ἐν τοῖς Καιροῖς αὐτῶν. 

432 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς 

Οὐδέποτε 

ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς 

1έέΛίβον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 

οἰκοδομοῦντες 

οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 

γωνίας 

παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, 

Μαηκ 12 

/ ε/{ 

λέγων ὅτι 
Ἠντραπήσονται τὸν υἱόν µου. 

7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ 

πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι 

Οὗτός ἔστιν ὁ κληρονόμος 
δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, 
καὶ ἡμῶν ἐσται ἡ κληρονομία. 

8 καὶ λαβόντες 
ἀπέκτειναν αὐτόν, 
καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν 
, ἵν, . 

ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 

ϱ τί ποιῆσει 
ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 

” 4 

ἐλεύσεται 
λ - , ν) / 

καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, 

π / Ν 2 [ω] 

καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα 

ἄλλοις. 

10. Οὐδὲ 
λ , 9 μ 

τὴν γραφην ταύτην ἀνεγνωτε 

1έέΛίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
οἰκοδομοῦντες, 

οὗτος ἐγενήθη εἶς κεφαλὴν 
γωνίας 

11 παρὰ Ἱυρίου ἐγένετο αὕτη, 

Ίσκε 920 

ἴσ'ως τοῦτον ἐντραπήσονται. 

14 ἰδόντες δὲ αὐτὸν 
οἱ γεωργοὶ 
διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους 
λέγοντες 
Οὗτός ἔστιν ὁ κληρονόμος 
ἀποκτείνωμεν αὐτόν, 
ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ Κληρο- 

νομία᾿ 

15 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν 
ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 
ἀπέκτειναν. 

τί οὖν ποιῆσει αὐτοῖς 
ε 

ὁ κύριος τοῦ ἀπμελῶνος ; 

16 ἐλεύσεται 
καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς 
τούτους, 
καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα 
ἄλλοις. 

ἀκούσαντες δὲ εἶπαν Μὴ 
γένοιτο. 
17 ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν 
Τί οὖν 
ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο 
ΣέΛίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 

οἰκοδομοῦντες, 
οὗτος ἐγενήθη 

ῃ ολ), 
γωνίας; 

εἰς κεφαλὴν 

κ ιο οσο ο ο ---- αμ πα πα πε πππππτ  οοσοο σσ 

1Ῥ6 118(117):224 2Ώ5 118(117):22 

Μι 19:9 τἰ (πἰσποαῦ αἀάθίοπ) ΒΗ 1 16 Εντ Εἴη οοΡ; ΔΑΟΡΝΝΥΣΑΔΘ 10 ν6 Ρθ6Ε8Η αἱ Ρ]6Γ ας οὖν 
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Ναπτ ἃ1 

καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφ-| καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφ- 
θαλμοῖς ἡμῶν ;) 

43 διὰ τοῦτο λέγω [ὑμῖν ὅτι 
᾽ , Ε] νο αν ο) ς 
ἀρθήσεται ἀφ ὑμῶν ἡ βασι- 
λεία τοῦ θεοῦ καὶ δοζήσεται 
ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς. 
44 [Καἳ ὁ πεσὼν 
, α Δ ! [ο 

ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον 
συνθλασθήσεται᾽ 

ολ τν κ / 
ἐφ᾽ ὃν δ' ἂν πέσῃ 
λικμήσει αὐτόν.] 

45 [Καὶ ἀκούσαντες 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν 
ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει᾽ 
46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν 

Ί 

Ί 

κρατῆσαι 

ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, 
ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

161. 

Μαπτ 24:1--14 

αΚαὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς 
αὐτοῖς λέγων 2 Ὡμοιώθη ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώ- 
πῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν 
γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ὃ καὶ 
9 , νὴ / ) [ο] 

ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ 

Μληκ 13 

θαλμοῖς ἡμῶν 

19 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν 

κρατῆσαι, 

καὶ ἐφοβήθησαν τὸρ ὄχλον, 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 
τὴν παραβολὴν εἶπεν. 
καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 

Ίσκε 20 

18 πᾶς ὁ πεσὼν 
ο, αμ ο) Δ ῃ 
ἐπ) ἐκεῖνον τὸν λίθον 
συνθλασθήσεται 
“ο Τὰ νι / 
ἐφ᾽ ὃν δ' ἂν πέσῃ, 
λικµήσει αὐτόν. 

19 Καὶ ἐζήτησαν 
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρα, 
καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν, 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 
εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. 

ΤΗΕ ΜΑΠΗΙΑαΕ, ΕΠΑΡΤ 

α Οἱ Ιῆς 14:16 Π (δ1: 

ΝΥΗ πρ: Μί 21:45 ὑμῖν, 45 ᾿᾽Ακούσαντες δὲ 

Μῦ 21:44 Καὶ . 
Γι] 20:18): Ὦ 989. 5 αό εντ Βῖη οτ οπι 
60Ρ ΤΠ 6{Π οὓς; οἱ ἀρχιερ. καὶ οἱ Ύραμ. ΔΏΌΒ 10 νο 5υτ οἵη ου Ῥθ5δΗ οἵςο 

Τις 
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8151 1Α5Τ ΡΑΥΟΡ ΙΝ ΕΡΌδΑΙΕΜ 

Μαπτ 324 

καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς 
τοὺς Ὑάμους, καὶ οὐκ ἤθελον 
ἐλθεῖν. 4 πάλιν ἀπέστειλεν 
ἄλλους δούλους λέγων Εἴ- 
πατε τοῖς κεκληµένοις ᾿]Ιδοὺ 
τὸ ἄριστόν µου ἠτοίμακα, οἱ 
ταῦροἰ µου καὶ τὰ σιτιστὰ 
τεθυµένα, καὶ πάντα ἔτοιμα' 
δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. ὅ οἱ 
δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς 
μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς 
δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ" 
ϐ οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες 
τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν 

καὶ ἀπέκτειναν. Ἰ ὁ δὲ βασι- 
λεὺς ὠργίσθη, καὶ πέµψας τὰ 
στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλε- 

σεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ 
τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 

8 τότε λέγει τοῖς δούλοις 
αὐτοῦ ὍὉ μὲν γάμος ἔτοιμός 
ἐστιν, οἱ δὲ κεκληµένοι οὐκ 
ἦσαν ἄξιοι 9 πορεύεσθε οὖν 
ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, 
καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέ- 
σατε εἰς τοὺς γάμους. 10 καὶ 
ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι 
εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάἀν- 
τας οὓς εὗρον, πονηρούς τε 
καὶ ἀγαθούς' καὶ ἐπλήσθη ὁ 
νυμφὼν ἀνακειμένων. 11 εἰ- 

σελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεά- 
σασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν 
ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον 
ἔνδυμα γάμου 12 καὶ λέγει 
αὐτῷ Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες 
ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; 
ὁ δὲ ἐφιμώθη. 19 τότε ὁ 
βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις 
Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ 

χεῖρας 
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Μαπττ 32 

αἐκβάλετε αὐτὸν 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' 
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
14 πολλοὶ γάρ εἶσιν κλητοὶ 
ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΠΠ. ΡΕΒΑΤΕ ΝΙΤΗ ΤΗΕ ΙΕΝΠΡΗ ΕΡΙ ΕΕΣ, δδ152-156 

162. ΡΑΥΙΝα ΤΗΙΒΟΤΗΕ ΤΟ ΟΑΕΡΑΗ, 

ΜαΑπττ 22:15-22 Μληακ 12:19-17 Ίσκε 20:20--26 

Τότε πορευθέντες ]αὶ Καὶ παρατηρήσαντες 
[σεν 16 δε1ουγ] ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν ἀπέστειλαν 

οἱ Φαρισαῖοι τινας τῶν Φαρισαίων ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους 
[Οἱ ν 16 Ροἱοπ] καὶ τῶν ᾿Ἡρωῳδιανῶν ἑαυτοὺς δικαίου εἶναι, 

συμβούλιον ἔλαβον 

ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιυ ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ 
ἐν λόγφ. λόγῳ. λόγου, 

ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ 

ἀρχῃ 
καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 

16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ] Ι6ῖν 18 αρονο] 

τοὺς μαθητὰς αὐτῶν 
μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν 

14 καὶ ἐλθόντες 21 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
λέγοντας λέγουσιν αὐτῷ λέγοντες 

Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 
ἀληθὴς εἶ ἀληθὴς εἶ ὀρθῶς λέγεις 
καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ καὶ 
ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, διδάσκεις 

καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός, | καὶ οὗ µέλει σοι περὶ οὐδενός, 
οὐ γὰρ βλέπεις οὐ γὰρ βλέπεις καὶ οὗ λαμβάνεις 
εἰς πρὀσωπον ἐνθρώπωγ' εἰς πρὀσωπον ἀνθρώπων, πρὀσωπον, 
[Οἱ ν 16 αρονα] ἀλλ) ἐπ᾽ ἀλ]θείας ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας 

τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις' | τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις 
« 

αοἲ Μι δ:ἱ2 (515, ϱΡρ σθ, τ1) Τ]ς 19:25 

α 'Ἐικει ἐσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 
ὅταν [ὄψησθεὶ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ 
καὶ ἸἹακὼβ καὶ πάντας τοὺς 
προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 
ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. (8121) 
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ΜαΑπττ 34 

17 εἰπὸν οὖν ἡμῖν τἰ σοι δοκεῖ᾽ 
ἔξεστιν 

ω ω / ρι ”. 
δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὗ; 

15 γνοὺς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 
τὴν πονηρἰαν αὐτῶν 
εἶπεν 
Τί µε πειράζετε, ὑποκριταί ; 

19 ἐπιδείξατέ µοι 
τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. 
οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ 
δηνάριον. 
20 καὶ λέγει αὐτοῖς Ἱ 
Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη 
καὶ ἡ ἐπιγραφή; 

λέγουσιν 
Καίσαρος. 

21 τότε λέγει αὐτοῖς 
᾿Απόδοτε οὖν τὰ Ἰαίΐσαρος 

Καίΐσαρι 
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεᾷῷ. 

93 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, 

καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 

1659. 

ΜΑττ 32:25-95 

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
προσῆλθον 
αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, 
λέγοντες 
μὴ εἶναι ἀνάστασιν, 
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 

Μληκ 124 

ἔξεστιν 
δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὗ; 
15 δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν ; 

ὁ δὲ εἰδὼς 
αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν 
εἶπεν αὐτοῖς 
Τί µε πειράζετε; 

φἐρετέ µοι 
δηνάριον ἵνα ἴδω. 
16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. 

καὶ λέγει αὐτοῖς 
Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη 
καὶ ἡ ἐπιγραφή ; 
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
Καίσαρος. 
17 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε 

Καίσαρι 
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 

καὶ ἐξεθαύμαζον 
ἐπ) αὐτῷ. 

ΜΑηκ 14:18-27 

Καὶ ἔρχονται 
Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, 

{/ / 

οἵτινες λέγουσιν 

ἀνάστασιν μὴ εἶναι, 
καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 

Ίσκε 320 

23 ἔξεστιν ἡμας 
ἸΚαίΐσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ ; 

25 κατανοῄήσας δὲ 
αὐτῶν τὴν πανουργίαν 
εἶπεν πρὸς αὐτούς 

24 Δείξατέ µοι 
δηνάριον᾿ 

τίνος ἔχει εἰκόνα 
καὶ ἐπιγραφήν ; 

οἱ δὲ εἶπαν 
Καίσαρος. 

25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
ῬΤοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος 
Καίσαρι 
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 
26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἔπιλα- 
βέσθαι τοῦ ῥήματος ἐναντίον 
τοῦ λαοῦ, 
καὶ θαυμάσαντες 
ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ 
ἐσίγησαν. 

ΤΗΕ ΩΌΕΡΤΙΟΝ ΑΡΟῦΤ ΤΗΕ ΠΒΡΌΕΒΕΟΤΙΟΝ 

ΠΚΕ 40:27-58 

Προσελθόντες δέ 
τινες τῶν Σαδδουκαίων, 
οἱ λέγοντες 
ἀνάστασιν Ἰιὴ εἶναι, 
25 [ἐπηρώτησαν] αὐτὸν 

ΝΗ τρ: Μί 22:20 ὁ ᾿]ησοῦς 1]ς 20:27 ἐπηρώτων 

ΜΟύ 99:90 αὐτοῖς πΙιι ΝΒΥΗΥΧΔΣ αἱ Ρἱ6Γ; ὁ 
ΜΙ 19:14, 15 5ΥΤ 8ἵΠ ΟΠΙ ἢ οὔ; δῶμεν ---- Ὦ 6 Ἱῦ ΟΠ1 δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; 

Τ]ς 90:28 αὐτούς ψἱυαῃ ΔΒΙ, οἱο; ΑΟΡΊΥΘ αἱ ρ]6τ αᾶᾶ τί µε πειράζετε (ὑποκριταί Ο) αάά αὐτοῖς 

2460 

Ἰησοῦς αάά Ὀ1Ζθ 1Ιύ νο ἈΒντ οι Ῥοθ5η οοΡρ οἵς 
17 εἶπεν νὰ ΒΕΓ; ΝΔΟΤΙΥΧΔΘ αἱ ρίοτ 
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Μαπττ 24 

34 λέγοντες 
Διδάσκαλε, 
Μωυσῆς εἶπεν 
1/:'Ἠάν τις ἀποθάνῃ 

μὴ ἔχων τέκνα, 
ἐπιγαμβρεύσει 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
καὶ ἀναστήσει σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.” 
ἦσαν δὲ παρ) ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελ- 
φοί’ 
25 καὶ ὁ πρῶτος γήμας 
ἐτελεύτησεν, 
καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ" 
26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος 

καὶ ὁ τρίτος, 
ἕως τῶν ἑπτά' 

27 ὕστερον δὲ πάντων 
ἀπέθανεν ἡ γυνή. 
28 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν 
τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; 
πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 

29 ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

Πλανᾶσθε 
μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 
μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ' 

Μληκ 12 

λέγοντες 
19 Διδάσκαλε, 
Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι 
1έέἐάν τινος ἀδελφὸς ἆἀπο- 
θάνῃ’) 
καὶ καταλίπῃ γυναῖκα 
(καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, 
ἵνα ΄λάβῃ 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

τὴν γυναῖκα 
καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 
20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν 

4 
καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, 
καὶ ἀποθνήσκων 

2 ιω / . 
οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα 

21 καὶ ὁ δεύτερος 
ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν 
μὴ καταλιπὼν σπέρμα, 

καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως' 
καὶ οἱ ἑπτὰ 
οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα 

22 ἔσχατον πάντων 
καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 
285 ἐν τῇ ἀναστάσει 
τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; 
οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν 
γυναῖκα. 

124 ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε 
μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 
μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ ; 

Ίσκε 30 

λέγοντες 
Διδάσκαλε, 
Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, 

τινος ἀδελφὸς ἀπο- 

ἔχων Ύυναῖκα, 
(έκαὶ οὗτος ἄτεκνος 
ἵνα '᾿λάβῃ 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν Ὕγυναῖκα 
καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 
29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν' 

ο) 

[ίρ 

ἃ ε ω] Δ -ν 

καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα 
ἀπεέθανεν 

ἄτεκνος' 

90 καὶ ὁ δεύτερος 

καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, 
91 ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ 
οὐ κατέλιπον τέκνα 
καὶ ἀπέθανον' 
82 ὕστερον 
καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 
5ὸ ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει 
τίνος αὐτῶν Ὑίνεται γυνή; 
οἳ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν 

γυναῖκα. 

94 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Τησοῦς 
Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου 
γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, 

36 οἱ δὲ καταξιωθέντε 
τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχε. 

αιῬοιί 25:5: ἄθη 98:58 
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Μαπτ 22 

90 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει 

οὔτε γαμοῦσιν 
οὔτε γαμίζονται, 

Β 
ἀλλ ὡς ἄγγελοι 
ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν' 

81 περὶ δὲ 
τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν 
οὐκ ἀνέγνωτε 

τὸ ῥηθὲν ὑμῖν 

ε ΔΝ Γω' [ων / 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος 
92 1 Ἐγώ εἰμι 
ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ 

μ ε Δ Ι) Ἆ 

καὶ ὁ θεὸς ᾿Ισαὰκ 
καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ ») 
οὐκ ἔστιν [ὸ] θεὸς νεκρῶν 
ἀλλὰ ζώντων. 

δὸ Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
ἐξεπλήσσοντο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

Μακ 12 

20 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀνα- 

στῶσιν, 
οὔτε γαμοῦσιν 
οὔτε γαμίζονται, 

ἀλλ) εἰσὶν ὡς [ἄγγελοι! 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς' 

26 περὶ δὲ 
τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται 
οὐκ ἀνέγνωτε 

ἐν τῇ ῥίβλῳ Μωυσέως 
ἐπὶ τοῦ βάτου 

ω ε 
πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ 
116 Ἐ Δ 

ὡ 
ε ἄ 3 4 

ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ 

καὶ θεὸς Ἰσαὰκ 
καὶ θεὸς ᾿Ἰακώβ ;᾿ 
27 οὐκ ἔστιν Τ θεὸς νεκρῶν 

ἀλλὰ ζώντων 
πολὺ πλανᾶσθε. 

Μληκ 11: 150] 

πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος 

θεὸς λέγων 

ἐξεπλήσσετο 

(5146) ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

Ίπκε 20 

καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ 
νεκρῶν 

οὔτε γαμοῦσιν 
οὔτε [γαμἰζονται 
96 οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι 

δύνανται, 
Ε , / ΙΓ 

ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, 

Ἱ. 

καὶ υἱοί εἶσιν θεοῦ 
τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 
ὃ7 ὅτι δὲ 
ἐγείρονται οἱ νεκροὶ 

η ον 9 / 

καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν 

ἐπὶ τῆς βάτου, 
ὧς λέγει 

1 «Κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ 
καὶ θεὸν Ἰσαὰκ 
καὶ θεὸν Ἰακώβ"' 
ὃδ θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν 

ἀλλὰ ζώντων, 
πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 

164. ΤΗΕ ΟΌΕΡΤΙΟΝ ΑΡΟῦΟΤ ΤΗΕ ἀαΒΕΑΤ ΟΟΜΜΑΝΡΜΕΝΤ 

Μαπτ 4:04-40 

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι 
ἀκούσαντες ὅτι 
ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους 
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 

1 Ες 9:6 

ΜΗ πρ: ΜΕ 12:25 οἱ ἄγγελοι οἱ 

Μαεηκ 12:25-94 

Καὶ προσελθὼν 

εἲς τῶν γραμµατέων 
ἀκούσας αὐτῶν συνζητούντων, 

27 ὁ Τὰ 20:95 γαμίσκονται 

Ίσκε 20:59, 40 
9 / , 

ἀποκριθέντες δέ 
τινες τῶν γραμματέων 

Μύ 99:99 ὁ θεὸς γη ΒΤΙΔ 5αΏ οορ 5υτ δἵπ οὗο; ΔΌ ΥΥ ππῖη ραιο εἴο θεὸς; ΕΓΘΣ αΓΠΙ αἱ ῬΙΘΓ ὁ θεὸς θεὸς 
ΜΙΚ 12:26 θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς ψΙυα ΒΟΌΥΝ Οτ;: ΝΑΟΙ, ΧΔΘ αἱ ΡΙΕΓ ὁ θεὸς Ἴσ. καὶ ὁ θεὸς 
ευο; ΔΑΟΕ θΌο ὁ θεὸς: Θ ὁ θεὸς θεὸς 
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ΒΗΡΑΤΗ ἨΙΤΗ ΤΗΕ «ΕΒΗΙΡΗ Πο ΙΠΙΟΡ δ154 

ΜαΑπττ 22 Μληκ 12 

εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς, 

9 καὶ ἐπηρώτησεν ἐπηρώτησεν αὐτόν 
εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς 
πειράζων αὐτόν 

96 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ | Ποία ἐστὶν ἐντολὴ 
µεγάλη ἐν τῷ νόµῳ; πρώτη πάντων; 

Πισκε 10:27] 

97 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ 29 ἀπεκρίθη ὁ ᾿]ησοῦς ὅτι ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

Πρώτη ἐστίν δ΄ κουε, ἸἼσ- 
ραήλ, Κύριος ὁ θεὸς [ἡμῶν 
κύριος] εἷς ἐστίν, 

14 "Αγαπήσεις Κύριον 90 καὶ ἀγαπήσεις Ἐύριον | 1’ Αγαπήσεις Κύριον 
τὸν θεὀν σου τὸν θεόν σου τὸν Ιθεόν σου] 
ἐν ὅλῃ καρὺίᾳ σου ἐξ ὅλης Τ καρδίας σου ἐξ ὅλης Τ καρδίας σου 
καὶ ἐν ὅλη τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου”. | καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου | καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.) 

985 αὕτη ἐστὶν ἡ µεγάλη καὶ 
πρώτη ἐντολή. 
89 δευτέρα [ὁμοία [αύτη!] | 81 δευτέρα αὕτη καὶ 
αλίέΑγαπήσεις αλ Αγαπήσεις 
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὀν.’᾿ ] τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.’) | 42 τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὀν.’’ 
40 δὲν ταύταις ταῖς δυσὶν {| μείζων τούτων (δ108) 
ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέµα-| ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 

ται καὶ οἱ προφῆται. Ώσκε 20 
82 [Βῖπενι αὐτῷ ὁ Ύραμ-] εἶπαν 
ματεύς 

Καλῶς, διδάσκαλε, Διδάσκαλε, καλῶς 
ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες εἶπας᾽ 
ὅτι 3 εἷς ἐστὶν ὃκαὶ οὐκ ἔστιν 
ἄλλος πλὴν αὐτοῦ") 
88 καὶ τὸ Ἱ' ἀγαπᾷν αὐτὸν 

πα σωμα μαμα 
αοἲ Μί ὅ-:45δ (5897); 19:190 
(5157) 

Μι τ:.120 

ὃ οὗτος γάρ ἔστιν 
ὁ νόμος 
καὶ οἱ προφῆται. (542) 

ι Ὀοειῖί 6:56 11ϱν 19:18 ΣΏοθιῦ 6:4 { (πο ἰοχίς οἵ ΤΙΧΧ) «οι 6:4 δΏὈοιῦ 4:55 

ΥΠ τις: ΜίΟ 22:89 ὁμοίως | αὐτῇ ΜΕ 12:29 ἡμῶν, Κύριος ϐθ τῆς 39 Καὶ εἶπεν 1 10:27 θεὸν | τῆι 
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154 

[ΜΑττ 22:46] 

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι 

αὐτῷ λόγον, 

Μληκ 12 

ἐξ ὅλης Τ καρδίας 
Δ 3 ε/ ει] / 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος) 
καὶ τὸ 3 ἀγαπᾷν 

ΔΝ ! ε ε ο 
τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν 
περισσὀτερὀν ἐστιν πάντων 
τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυ- 
σιῶν. 384 καὶ ὁ Ἰησοῦς 
ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπε- 
κρίθη εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν 

ων .) Δ σν , [ο 

[εζ] ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ 
θεοῦ. 

οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς | Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα 

ἡμέρας 

ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. (5155) | αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

156. 

ΜαΑπτ ἆ4:41-46 

Συνηγµένων δὲ τῶν Φαρι- 

σαίων 
ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ιησοῦς 
42 λέγων 
Τί ὑμῖν δοκεῖ 

περὶ τοῦ χριστοῦ ; 
τίνος υἱός ἔστιν ; 
λέγουσιν αὐτῷ ἨΤοῦ Δαυείδ. 
49 λέγει αὐτοῖς 
Πῶς οὖν Δαυεὶδ 
ἐν πνεύµατι 
καλεῖ [αὐτὸν κύριον] λέγων 
44 1 Ἐἶπεν Κύριος τῷ κυρἰῳ 

µου ἸΚάθου ἐκ δεξιῶν µου 
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 

ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου ;) 
45 εἰ οὖν Δαυεὶδ 

1Ῥςε 110(109):1 2Τ0ν 19:18 

Η τρ: Μί 22:45 κῦριον αὐτὸν 

Μλδηκ 12:95-9 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 
ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ερῷ 
Πῶς λέγουσι οἱ γραμματεῖς 
ὅτι ὁ χριστὸς 

εν / 9 π 
υἱὸς Δαυείδ ἐστιν; 

386 αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν 
ή 

ἐν τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ 

1 «Ἐἶπεν Κύριος τῷ κυρἰῳ 
µου [Κάθου] ἐκ δεξιῶν µου 

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου") 

97 αὐτὸς Δαυεὶδ 

ΣΤ βατ 15:22 

ΜΙκ 12:95 τῆς 96 Ἐάθισον 

1Α5Τ' ΒΑΥΡ ΙΝ «ΡΒΠΟΡΑΙΕΜ 

ή 

Ίσκε 930 

40 οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων 

ν [οὶ εἰ) Δ ο 

ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν. 

19905’ ΟΌΕΡΤΡΙΟΝ ΑΡΒΟῦύΤ ΤΗΕ ΦΟΝ ΟΕ ΡΑΝΙΡ) 

Ίσκε 20:41--44 

Ἠΐπεν δὲ πρὸς αὐτούς 

Πῶς λέγουσιν 

τὸν χριστὸν 
εἶναι Δαυεὶδ υἱόν ; 

42 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει 
ἐν Βίβλῳ Ψαλμῶν 

1ἨΏῖπεν Κύριος τῷ κυρίῳ 
µου ἸΚάθου ἐκ δεξιῶν µου 

49 ἕως ἂν θῷ τοὺς ἔχθρούς σου 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου” 

44 Δαυεὶδ οὖν 

Μὰ 12:96 ὑποκάτω υπ Ἑ Ώετ 7 28. 5αἩ Ο60ΟΏ; ὑποπόδιον ΔΑΙ,ΧΔθ αἱ ρ]εΓ 
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ΡΗΝΌΝΟΙΑΤΙΟΝ οὗ ΤΗΙΠ ΦΟΙΡΗΣ ΑΝΡ ΡΗΑΠΒΙΡΕΗΣ δ156 

ΜΑπττ 24 Μληκ 14 Ίσκπ 30 

καλεῖ αὐτὸν κύριον, λέγει αὐτὸν κύριον, αὐτὸν Κύριον καλεῖ, 
πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν » καὶ πὀθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱός; |καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἔστιν : 
46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκρι- 

θῆναι αὐτῷ λόγο», 
Μλακ 12:940] Π/σκε 20:40] 

οὐδὲ ἐτόλμησέν τις Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων 

ἀπ) ἐκείνης τῆς ἡμέρας 
ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. (5154) ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐξέν. (8154) 

ἸΚαὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν 
αὐτοῦ ἡδέως. 

ΟΗΒΑΡΤΕΕ ΙΥ. ΡΕΝΟΝΟΙΑΤΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΟΒΙΡΕΣ ΑΝΡ ΡΗΑΕΙΞΕΕΡ, δ5 156-159 

166. ΟΡΤΕΝΤΑΤΙΟΝ 

ΜαΑττ ἆδ:1--12 Ματπκ 14:95-40 Ίσκε 20:45-47 

Τότε [ὸὁ] ᾿Ιησοῦς Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ᾽Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ 
ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ λαοῦ 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ λέγων | ἔλεγεν εἶπεν τοῖς µαθηταῖς 
2 'Ἠπὶ τῆς Μωυσέως Κκαθεέὸ- 

ρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι. ὃ πάντα 
οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν 
ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ 
δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε, 
λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. Πισκε 11:46] 

ὁ δὲ εἶπεν 

Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὖαί, 

4 δεσμεύουσιν δὲ ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους 

φορτία βαρέα τ φορτία δυσβάστακτα, 

καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους 
τῶν ἀνθρώπων, 
αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν 

οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.(81 10) 

6 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν 

ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς 
ἀνθρώποις πλατύνουσι γὰρ 
'τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ 
µεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα, 

«ΥΗ πρ: Μύ 25:4 καὶ δυσβάστακτα 

Μί 33 :4. βαρέα (πἱθποαῦ ααα1οη) ππΙθἩ Ἡ (μεγάλα βαρέα) 1, 2 παῖτπ 5 10 ντ 5δίη οι’ Ξ Σ 
16 νρ 5αῇ αἱ ρἱογ αάά καὶ δυσβάστακτα (1) ἀδυσβ:) τς Ἴ ο ρα μας 
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δ156 1:Α5Ί' ΡΑΥΟ5 ΙΝ «᾿ΕΒΠΟΡΑΙΕΜ 

Μαπττ 29 

ὁ ἀαφιλοῦσι δὲ 

γὴν πρωτοκλισίαν 

ἐν ιοῖς δείπνοις 
καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 

ἔν ταις ἀγοραῖς 
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώ- 
πων "Ῥαββειί. 
5 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε 'Ῥαβ- 
βεί, εἷς γάρ ἔστιν ὑμῶν ὁ 
διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς 
ἀδελφοί ἐστε 9 καὶ πατέρα 
μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 
εἷς γάρ ἔστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ 
οὐράνιος 10 μηδὲ κληθῆτε 

καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς 
ὑμῶν ἐστὶν εἲς ὁ χριστός" 
11 δὸ δὲ 

Μληακ 12 

“Ῥλέπετε ἀπὸ τῶν 

γραμμµατέων 
τῶν θελόντων 
ἔν στολαῖς περιπατεῖν 

καὶ ἀσπασμοὺς 

ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
99 καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας 
ἐν τοῖς Ιδείπνοις, 

[0 ν 99 αβρογε] 

[Οἳ ν 98 αβογθο] 

[Μληκ 9:9450] 
Εή τις θέλει 

Ίσκε 20 

46 “Ἡροσέχετε ἀπὸ τῶν 
γραμµατέων 

τῶν θελόντων 

περιπατεῖν ἔν στολαῖς 
καὶ φιλούντων 

ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας 
ἐν τοῖς δείπνοις, 

ΙΟΕ ν 46ε αΏογο] 

[Οἱ ν 460 αΏοτνο] 

: Πισκε 9:450] 

ὁ γὰρ 

μείζων ὑμῶν πρῶτος εἶναι μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων 

ἔσται ἔσται πάντων ἔσχατος οὗτός ἐστιν µέγας. (593) 
[4 [ω) / 4 ῃ ; 

ὑμῶν διάκονος. καὶ πάντων διάκονος. (592) 

Τῆς 11:49 
4 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
ὅτι ἀγαπᾶτε 
τὴν πρωτοκαθεδρίἰαν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 
ἔν ταῖς ἀγοραῖς. (5109) 

Μι 20:26, 27 ΜΙ 10:45, 44 κο ος 
ὃ οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν: ὃ οὐχ οὕτως δὲ ἐστιν ἐν ὑμῖν' ὃ ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 
ἀλλ) ὃς ἂν Θέλῃ ἀλλ) ὃς ἂν θέλῃ ἀλλ) 
[έν ὑμῖν μέγας] γενέσθαι µέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 
ἔσται [ἔσται) γινέσθω 
ὑμῶν διάκονος, ὑμῶν διάκονος, ὣς ὁ νεώτερος, 

27 καὶ ὃς ἂν Θέλῃ 44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ καὶ ὁ ἡγούμενος 
[έν ὑμῖν εἶναι) πρῶτος ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος 
ἔσται ὑμῶν δοῦλος: (8140) ἔσται πάντων δοῦλος (5140) ὡς ὁ διακονῶν' (δ1Τ9) 
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ΒΗΝΌΝΕΟΙΑΤΙΟΝ ος ΤΗΕ 6ΟΠΙΡΗΡ ΑΝΗΕ ΡΗΑΠΒΙΡΕΗΣ δ157 

ΜαΑπτ 28 Μληακ 12 Πισκεο 14:11] 

19 ἄὍστις δὲ Αὔτι πᾶς 

ὑψώσει ἑαυτὸν ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 

ταπεινωθήσεται ταπεινωθήσεται 

καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν 

ὑψωθήσεται. ὑψωθήσεται. (8129) 

Ίωσκτ 20 

40 οἱ κατέσθοντες τὰς οἰκίας | 47 οἳ κατεσθἰουσιν τὰς οἰκίας 
τῶν χηρῶν τῶν χηρῶν 
καὶ προφάσει καὶ προφάσει 
μακρὰ προσευχόὀµενοι"] μακρὰ προσεύχονται᾽ 
οὗτοι λήμψονται οὗτοι λήμψονται 
περισσότερον κρίμα. περισσότερον Κρίμα. 

157. ΥΑΠΙΟΌΡ »ΙΝΡ 

ΜαΑπττ 28: 14-96 πσκε 11:52] 

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 

καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
ὅτι Κλείετε ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα 

τὴν βασιλείἰαν τῶν οὐρανῶν τῆς γνώσεως" 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων 
ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε 

οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους καὶ τοὺς εἰσερχομένους 

ἀφίετε εἰσελθεῖν. ἐκωλύσατε. (8110) 
156 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 
περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ 
τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσή- 
λυτον, καὶ ὅταν γένηται ποι- 
εἶτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλό- 
τερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, 
ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες 
Ὃς ἂν ὁὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, 

Τῆς 19: 140 
ας . 

ὅτι πᾶς 
ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, 
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται. (9194) 

ΟΝΗ πας: ΜΙ 12:59, 40 δείπνοις οἱ . . . . προσευχόµενοι, 

Μο 28:15 ΝΒΗΟΙ/2Θ εντ δἵη οἵ- οπα; παῖπ 4 Τὸ Αντ οιτ εἴο αάά αἴύου ν 14 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι ὑπυκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόµενοι' διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερο» 
κρίµα (οἳ Μ]ς 12:40: Τ]ς 20:42): αἱ Ρο; θά οὐαὶ δὲ ὑμῖν εἵο Ῥεΐοτε ν 14 
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δ167 1.Α5Τ ΡΑΥ5 ΙΝ ὉΕΠΒΌδΑΤΕΜ 

Μαπτ 28 

οὐδέν ἐστιν, ὃς δ ἂν ὀμόσῃ ἐν 
τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει" 
17 μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ 
μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ 
ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν; 
15 καί Ὅς ἂν ὁμόσῃ ἔν 
τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, 
ὃς δ) ἂν ὀμόση ἐν τῷ δώρῳ 
τῷ ἔπάνω αὐτοῦ ὀφείλει' 
19 Τ τυφλοί, τἰ γὰρ μεῖζον, 
τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον 
τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ 
οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρἰῳ 
ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι 
τοῖς ἔπάνω αὐτοῦ 92ἱ καὶ 
ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν 
αὐτῷ καὶ ἐν τῷ ἱκατοικοῦντι] 
αὐτόν 22 ὄκαὶ ὁ ὀμόσας ἐν 
τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ 
θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ 
καθηµένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 
25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 
καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, 
καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα 
τοῦ νόµου, 
τὴν κρίσιν 
καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πἰστιν’ 
ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 

κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι 
24 ὁδηγοὶ τυφλοί, διυλίζοντες 
τὸν κώνωπα τὴν δὲ κἀμήλον 
καταπίνοντες. 

26 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
ε/ { Δ τς 

ὅτι καθαρίζετε τὸ έξωθεν 
τοῦ ποτηρίου 

μ ία) [ή 

καὶ τῆς παροψίδος, 

αΟΙ Μι σδ:94 (597) 

ΝΗ πρ: Μί 98:19 μωροὶ καὶ 21 κατοικήσαντι 

[ΟΙ Τυκο 11:42 Ρε]ον] 

Πμσκε 11 :99-44] 

εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν 

Νῦν ὑμεῖς 

οἱ Φαρισαῖοι 

τὸ ἔξωθεν 

τοῦ ποτηρίου 

καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, 
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Μαπττ 28 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 
ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 
296 Φαρισαῖε τυφλέ, 

καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς 
τοῦ ποτηρίου [καὶ τῆς παροψ- 
δος], 

ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ 
καθαρὀν. 

[Οἱ ν 25 αβροτε] 

27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
ὅτι ἱπαρομοιάζετεὶ τάφοις 
κεκονιαµένοις, οἵτινες ἔξωθεν 
μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν 

δὲ γέμουσιν ὀστέων 
νεκρῶν 

καὶ πάσης ἀκαθαρσίας' 

25 οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν 
'μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις 
δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἔστε μεστυὶ 
ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 

πισκε 11] 

τὸ δὲ έσωθεν ὑμῶν γέμει 

ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 

40 ἄφρονες, 

οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν 

καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν ; 

4] πλὴν τὰ ἐνόντα 

δότε ἐλεημοσύνην, 

καὶ ἰδοὺ πάντα 

καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν. 

42 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν 

τοῖς Φαρισαίοις, 
«{ Ε . μ] { ΄ 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡἠδύοσμον 

καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, 

καὶ παρέρχεσθε 

τὴν κρίσιν 

καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ: 

ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 

κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 

45 “οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
/ [οὴ ΓΙ ” 

ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 
. Ξ ος 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 

44 οὐαὶ ὑμῖν, 

« Γ ε μ ” 

ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ µνηµεῖα 

τὰ ἄδηλα, 
ν] « ” [ο καὶ οἳ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες 

ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. (9109) 

αΟς ΜΙ 93:6 (8156) α ΟΙ ΜΙ 12:95 (8156) αΟἩ Τῃε 90:46 (9156). 
ΗΕ τις: Μί 28:24 ὁμοιάζετε 



δ157 ΙΙΑΦΤ ΡΑΥ5 ΙΝ οΕΒΕὉΦΑΙΕΜ 

Ματτ 28 

29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 

τῶν προφητῶν 
καὶ κοσμεῖτε τὰ µνηµεῖα 
τῶν δικαίων, 
80 καὶ λέγετε Βἰ ἤμεθα ἐν 
ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων 

ἡμῶν, 
οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ 
ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν' 
81 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς 

ὅτι υἱοί ἔστε 
τῶν φονευσάντων 
τοὺς προφήτας. 

939 καὶ ὑμεῖς Γπληρώὠσατεὶ τὸ 
µέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 
9ὃ ἄὄφεις γεννήµατα ἐχιδνῶν, 
πῶς φύγητε 

ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης ; 

94 διὰ τοῦτο 

Πἰδοὺὶ ἐγὼ ἀποστέλλω 
πρὸς ὑμᾶς 
προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ 
γραμματεῖς' 
ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε 
καὶ σταυρώσετε, 
καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν 

καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς 
πόλιν΄ 
36 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς 

πσκεο 11:45] 

οὐαὶ ὑμῖν, 

ευ 3 ο) Ἅ - 

ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μµνηµεῖα 

τῶν προφητῶν 

ς ; πας. 
οἳ δὲ πατέρες ὑμῶν 

ἀπέκτειναν αὐτούς. 

48 ἄρα µάρτυρές ἐστε 

καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις 

τῶν πατέρων ὑμῶν, 

ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν 

αὐτοὺς 

ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. (8110) 

πσκε 11:49-51] 

διὰ τοῦτο 

καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν 

᾽Αποστελῶ 
» ε] Δ 

εἰς αὐτοὺς 

προφήτας καὶ ἀποστόλους, 

50 καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν 

καὶ διώξουσι», 

ἵνα ἐκζητηθῇῃ 

Μι 5:70 

α Τεννήματα ἐχιδνῶν, 
/ ής. , « .ν .. 

τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; (812) 
Οἵ Μί 12:54 (550) 

1ης ο: 0 

α Γεννήµατα ἐἔχιδνῶν, 
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν Φφυγεῖν 
ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς; (813) 

ΊΝΗ πρ: Μί 259:82 πληρώσετε 
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ΜαΑπτ 25 

πᾶν αἷμα δίκαιον 
ἐκχυννόμενον 

ἐπὶ τῆς γῆς 

απὸ τοῦ αἵματος “Αβελ 
ιοῦ δικαίου 
ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου 
υἱοῦ Βαραχίου, 
ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ 
τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 
936 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἥξει [ταῦτα πάντα! 
ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 

πσκε 11] 

τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν 

Γἐκκεχυμένον] : 
τὸ 

αλ . αν / 

ἀπὸ καταβολῆς κὀσµου 

ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 

61 ἀπὸ αἵματος ᾿Αβελ 

ἕως αἵματος Ζαχαρίου 

τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ 

τοῦ θυσιαστηρίου μαὶ τοῦ οἴκου" 
/ ’ ε [ο 

ναί, λέγω ὑμῖν, 

ἐκξζητηθήσεται 

ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. (8110) 

158. ΤΑΜΕΝΤ ΟΝΥΕΗΕ «ΕΕΌΡΑΙΕΜ 

Μαπτ 359: {-ὁ9 

Ἱερουσαλήμ ᾿Ἱερουσαλήμ, 
ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 
καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 
ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν,- 
ποσάκις ἠθέλησα 
ἐπισυναγαγεῖν 
τὰ τέκνα σου, 
ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει 
τὰ νοσσία [αὐτῆς] 
ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 
καὶ οὐκ ἠθελήσατε; 
88 ἰδοὺ 1 ἀφίεται ὑμῖν 
ὁ οἶκος ὑμῶν) τ, 
99 λέγω γὰρ ὑμῖν, 
οὐ µή µε ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι 
ἕως ἂν εἴπητε 
3 «Ἐύλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
ἐν ὀνόματι Ἐυρίου. 

Πσκε 19:54, 95] 

Ἱερουσαλήμ ᾿Ἱερουσαλήμ, 

ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 

καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 
” ΄ Δ / 

ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν,- - 

ποσάκις ἠθέλησα 

ἐπισυνάξαι 

τὰ τέκνα σου 

ὃν τρόπον ὄρνις 

τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν 

ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 

καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 

36 ἰδοὺ 1: ἀφίεται ὑμῖν 
ς ι 2 
ὁ οἶκος ὑμῶν. 

, Ν ε [ο 

λέγω [δὲ] ὑμῖν, 
ε) λ ” ’ 

οὐὗ μὴ Ἰδητέ µε 

ἕως εἴπητε 

34Ἠύλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

ἐν ὀνόματι Κυρίου.” (85122) 

Σ19Γ 22:50. 1217 29 115(117):26 

ΙΝΗ πρ: Μί 29:96 πάντα ταῦτα Τις 11:50 ἐκχυννόμενον 

Μί 98:95 υἱοῦ Βαρ.: ΟΠι δὶΞ 2 π]ῖη Β5 
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1569. ΤΗΕ ΝΙΡΟΥΝΡ ΜΙΤΕ. 

Ματπκ 124:41-44 

Καὶ καθίσας 
κατέναντιὶ τοῦ γαζοφυλακἰου 
ἐθεῶρει 

πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν 
εἰς τὸ γαζοφυλάκιον' 
καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον 
πολλά᾿ 
42 καὶ ἐλθοῦσα µία χήρα 

πτωχὴ 
ἔβαλεν λεπτὰ δύο, 
ὅ ἐστιν κοδράντης. 

49 καὶ προσκαλεσάµεγος 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

εἶπεν αὐτοῖς 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ 
πλεῖον πάντων έἔβαλεν 
τῶν βαλλόντων εἰς τὸ Ύαζο- 
φυλάκιον᾿ 
44 πάντες γὰρ 

ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς 
ἔβαλον, αὕτη δὲ 

ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς 
πάντα 
ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, 
ὅλον τὸν βἰον αὐτῆς. 

[ 

1Α5Τ ΡΑΥΟ ΙΝ ὉΒΠΟΡΑΙΗΜ 

Ίσκε 21 :1-4 

᾿Αναβλέψας δὲ 

εἶδεν 
τοὺς βάλλοντας 
εἰς τὸ γαζοφυλάκιον 
τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους. 

2 εἶδεν δὲ τινα χήραν 
πενιχρὰν 

βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο. 

ὃ καὶ εἶπεν 
᾽Αληθῶς λέγω ὑμῖν 
ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ 
πλεῖον πάντων ἔβαλεν' 

4 πάντες γὰρ οὗτοι 
ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς 
ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ 
ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς 
πάντα τὸν βίον 

ὃν εἶχεν έβαλεν. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ Υ. Ρ1Ι50ΟΟὈΒΡΕ ΟΝ ΤΗΕ ΤΑΡΤ ΤΗΙΝΑ»Σ, δὲ 160-169 

160. ΡΕΕΡΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΡΤΕὉΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ; ΤΕΜΡΙΙΕ; 

ΜΑπτ 24:12 

Καὶ ἐξελθὼ» ὁ Ἰησοῦς 
ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο. 
καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ 

Γ 
ἐπιδεῖξαι αὐτῷ 

Ὀι 

τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ" 

ΥΜΥΗ της: ΜΙΚ 12:41 ἀπέναντι 

ΜαΑηκ 19:1,2 

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν 
αὐτοῦ 

Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι 
καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. 

258. 

Ίσκε 21:5, 6 

Καί τινων λεγόντων 

περὶ τοῦ ἱεροῦ, 

ὅτι λίθοις καλοῖς 
καὶ ἀναθήμασιν κεκόσµηται, 



ΡΙΡΟΟΠΡΗ ΟΝ ΤΗΕ ΠΑ5Τ ΤΗΙΝάΣΡ δ161 

Ματτ 24 

9 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς| 2 καὶ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 

αρὺ μὴ ἀφεθῇ 
ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον 

ὃς οὐ καταλυθήσεται. 

161. 

Μαπτ 24-90-14 

ἸΚαθημενου δὲ αὐτοῦ 
ἐπὶ τοῦ ἜὌρους τῶν ᾿Ἠλαιῶν 

προσῆλθον αὐτῷ 
οἱ μαθηταὶ 

κατ ἰδίαν λέγοντες 
Εϊπὸν ἡμῖν 
πότε ταῦτα ἔσται, 
καὶ τί τὸ σημεῖον 
τῆς σῆς παρουσίας 

καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνο». 
4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Ῥλεέπετε 
µή τις ὑμᾶς πλανήσῃ' 
ὃ πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου 
λέγοντες Εγώ εἰμι ὃ χριστός, 

καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 

ϐ µελλήσετε δὲ ἀκούειν 
/ ν Δ , ν 

πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων 
ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε' 

Μακ 138 Ίσκε 21 

ϐ εἶπεν 
Ἠλέπεις ταύτας τὰς µεγάλας| Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, 

. ελ. 
οἰκοδομάς ; 

ποὺ μὴ ἀφεθῇ 
ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον 
ὃς οὐ μὴ καταλυθῇῃ. 

9 / ε / : ο 

ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς 
α. 5 2 / 
οὐκ ἀφεθήσεται 

λίθος ἐπὶ λίθῳ ὣὧδε 
ὃς οὐ καταλυθήσεται. 

ΤΗΕ απΡΑΤ ΤΗΕΙΒΌΙΑΤΙΟΝ 

Μαεηκ 19:5-19 

Καὶ καθηµένου αὐτοῦ 
εἰς τὸ "Όρος τῶν ᾿Ελαιῶν 
κατέναντι τοῦ ἱεροῦ 
ἐπηρώτα αὐτὸν κατ) ἰδίαν 
Πέτρος καὶ ᾿]άκωβος 
καὶ Ἰωάνης καὶ ᾿Ανδρέας 

4 Εἰπὸν ἡμῖν 
πὀτε ταῦτα ἔσται, 
καὶ τἰ τὸ σηµεῖον 

ὅταν μέλλῃ 
ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα. 
ὃ ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 
ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς 
Ῥλεέπετε 
µή τις ὑμᾶς πλανήσῃ" 
ϐ πολλοὶ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου 
λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, 

καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 

7 ὅταν δὲ [ἀκούσητεϊ 
πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, 
μὴ θροεῖσθε' 

Ίσκε ο1:7-19 

ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν 

λέγοντες Διδάσκαλε, 

/ 5. ω 3” πὀτε οὖν ταῦτα ἔσται, 
καὶ τἰ τὸ σημεῖον 

ὅταν µέλλῃ 
ταῦτα γίνεσθαι » 
8 ὁ δὲ 
εἶπεν 
Ῥλέπετε 
μὴ πλανηθῆτε' 
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου 
λέγοντες Ἐγώ εἰμι 
καί ὍὉ καιρὸς ἤγγικεν' 

μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 
ϱ ὅταν δὲ ἀκούσητε 
πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, 
μὴ πτοηθῆτε' 

σΟΙ Της 19:44 (5144) 

ΓΗ πρ: ΜΕ 19:7 ἀκούητε 

Μις 19:2 οὐ μὴ καταλυθῇ Ψι(η ΑΒΏΧΔ αἱ ρίου; "ΤΘ εἴο οὐ καταλυθήσεται: οὐ μὴ ἀφεθῇ οὐδὲ διαλυθήσεται 

259 
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Μαπττ 24 

γὰρ γενέσθαι, 1έέ δε) 

ἀλλ) οὕπω ἐστὶν τὸ τέλος. 

7 Σ΄ ἐγερθήσεται)) γὰρ “ἔθνος 
ἐπὶ ἔθνος 
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 
καὶ ἔσονται λιμοὶ 
καὶ σεισμοὶ 

κατὰ τόπους 

8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδί- 
νων. Πάαττ 10:17-21| 

προσέχετε δὲ 

ἀπὸ τῶν ἀνθράώ- 

πων' 

ϱ τότε παρα- παραδώσουσιν 

δώσουσιν 
ὑμᾶς γὰρ ὑμᾶς 

εἰς ΘλίΨιν καὶ εἰς συνέδρια, 

καὶ ἐν ταῖς συνα- 

γωγαῖς αὐτῶν 

ἀποκτενοῦσιν µμαστιγώσουσιν 

ὑμᾶς ϱ ὑμᾶς' 

15 καὶ ἐπὶ 

ἡγεμόνας δὲ 

καὶ βασιλεῖς 

ἀχθήσεσθε 

« μ [9] 

ΕεΨεκεν εµμου 

[Οἵν 14 Ρε]οπ] εἰς μµαρτύριον 

αὐτοῖς 

καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 

ιΏατ 2:25 2Ίδα 19:2 

Μλαηκ 19 

14δεῖ γενέσθαι, 

ἀλλ) οὕπω τὸ τέλος. 

6έέθνος 
[σ4 2} 8 3” ἐγερθήσεται)) γὰρ 

) Ἡ 
ἐπ᾽ έθνος 

0) καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν͵, 

ἔσονται σεισμοὶ 
κατὰ τόπους, 
ἔσονται λιμοί’ 

5) λ ) [ή ω 

ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. 

ϱ βλέπετε δὲ 
ὑμεῖς ἑαυτούς' 

παραδώσουσιν 

ὑμᾶς 
] , 

εἰς συνέδρια 

καὶ εἷς συναγωγὰς 

δαρήσεσθε 

Ν 9 η] 

καὶ ἐπὶ 
ἡγεμόνων 

καὶ βασιλέων 
/ 

σταθήσεσθε 

ἕνεκεν ἐμοῦ 

Ε / 

εἰς μαρτύριον 
αὐτοῖς. 
10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη 

ΝΗ πρ: Τ]ς 21:11 λιμοὶ καὶ λοιμοὶ | σημεῖα μεγάλα ἀπ᾿ οὐρανοῦ 
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Ίσκε 21 

149δεῖ’) γὰρ ταῦτα ΄ γενέσθαι’) 
πρῶτον, 
ἀλλ) οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 
10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς 
3 Ἐγερθήσεται ἔθνος 
ἐπ᾽ ἔθνος 
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν͵ 

11 σεισμοἰ τε μεγάλοι καὶ 
κατὰ τόπους 
Γλοιμοὶ καὶ λιμοὶ! ἔσονται, 
φόβηθρά τε καὶ [ἀπ οὐρανοῦ 
σηµεῖια μεγάλα! ἔσται. 
12 πρὸ δὲ τούτων πάντων 
ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς 
χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, 

παραδιδόντες 

εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ 
Φυλακάς, 

ἀπαγομένους 

βασιλεῖς 

καὶ ἡγεμόνας 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός µου’ 
19 ἀποβήσεται ὑμῖν 
εἰς μαρτύριον. 
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ΜαΑπττ 24 

ΠΜαπττ 10] 

19 ἄδταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, 

μὴ µεριμνήσητε 
πῶς ἢ τί λαλήσητε' 

δοθήσεται γὰρ ὑμῖν 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

τί λαλήσητε’ 

20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες 

ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν 

τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 

2ἱ παραδώσει δὲ ἀδελφὸς 

ἀδελφὸν εἰς θάνατον 

καὶ πατὴρ τέκνον, 

1 , 
τεκνα καὶ [ἐπαναστήσονται 

ἐπὶ γονεῖς 

καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. (512) 

ὑκαὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν 
διὰ τὸ ὄνομά µου. 

Μ{ 10:22α 
ὃ καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων 

(872) 

ΜΑεηκ 19 

πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι 
τὸ εὐαγγέλιον. 
11 “καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς 
παραδιδόντες, 

μὴ προμεριμνᾶτε 
τί λαλήσητε, 
ἀλλ) ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
τοῦτο λαλεῖτε, 

οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες 
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

12 καὶ παραδώσει ἀδελφὸς 
ἀδελφὸν εἰς θάνατον 
καὶ πατὴρ τέκνον, 

καὶ 1’ ἐπαναστήσονται τέκνα 
ἐπὶ γονεῖς) 
καὶ θανατώσουσιν αὐτούς' 
19 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων 
διὰ τὸ ὄνομά µου. 

Ίσκε 2 

14 Ίβετε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν 
μὴ προμελετᾷν 
ἀπολογηθῆναι, 
15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα 
καὶ σοφίαν 

ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἣ 
ἀντειπεῖν [ἅπαντες! οἱ ἀντικεί- 
µενοι ὑμῖν. 

16 παραδοθήσεσθε δὲ 
καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν 

καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, 

καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 
17 ὑκαὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων 
διὰ τὸ ὄνομά µου. 

οί ΠΠ Τρ 

α "Όταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ 
τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ 
τὰς ἐξουσίας, 
μὴ µεριµνήσητε 
πῶς [ἢ τί] ἀπολογήσησθε 
ἢ τί εἴπητε' 
12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα 
διδάξει ὑμᾶς 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἃ δεῖ εἰπεῖν. (5111) 

διὰ τὸ ὄνομά µου' 

1 Μο 7:16 

ΤΗ πρ: Τις 21:15 πάντες 
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ΜΑττ 24 Μαδηκ 19 Ίσκε 21 

18 «καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς 
ὑμῶν οὗ μὴ ἀπόληται. 

{0 καὶ τότε 1΄΄ σκανδαλισθή- 
σονται πολλοὶ’) καὶ ἀλλήλους 
παραδώσουσυ καὶ µισήσουσιν] [ΟΙ νν 12, 18 4Ρογο] 

ἀλλήλους 11 καὶ πολλοὶ 
ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται| ἴοῖ Ματς 13:23 (3162)] 

καὶ πλανήσουσιν πολλούς" 
19 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι 
τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν. 
18 Ὀὸ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος | Ρὁ δὲ ὑπομείνας εἶς τέλος 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν 
οὗτος σωθήσεται. οὗτος σωθήσεται. κτήσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

14 καὶ κηρυχθήσεται [σεν 10 αΏοτο] 3 

τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασι- 
λείας 
ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ 
εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθ- 
νεσιν, 

μ [ω ε/ μ / 

καὶ τότε ἤξει τὸ τέλος. 

1610. ΤΗΕ ΑΡΟΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΡ ΡΕΡΟΠΑΤΙΟΝ 

Ματτ 24:15-25 ΜΑηκ 19:14-29 Ίσκε 41 :20-24 

Ὅταν οὖν ἴδητε Ὅταν δὲ ἴδητε Ὅταν δὲ ἴδητε 

24τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρημώ- |2 τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρημώ- | κυκλουµένην ὑπὸ στρατοπέδων 

σεως᾽; σεως᾽; 
τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προ- 

φήτου 
ε Ν ές , εκη 22 « / σι ῃ ω 9 [ 

ἑστὸς ΄ ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, Ἱερουσαλήμ, 
ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, 

τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ 
ἐρήμωσις αὐτῆς. 

Μι 10:90 Π]ς 12:7α 

α ἡμῶν δὲ καὶ αἳ τρίχες τῆς ᾱ ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς 
κεφαλῆς ὑμῶν | 
πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. (9) πᾶσαι ἠρίθμηνται' (8111) 

Μι 10:220 

ὐ ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος 
οὗτος σωθήσεται. (512) 

«Όλη 11:41 ΤΧΧ τΡαπ 9:17; 13:11 
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Μαπτ 24 

16 ἄτότε οἱ ἐν τῇ ἸΙουδαίᾳ 
φευγέτωσαν [εἰς] τὰ ὄρη, 
17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος 
μὴ καταβάτω 
ἆραι 
τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 
18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ 
μὴ ἔπιστρεψάτω ὀπίσω 
ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

«19 οὐαὶ δὲ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 
καὶ ταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 

20 προσεύχεσθε δὲ 
ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν 
χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ' 
21 ἐἔσται γὰρ 
τότε 3 θλίψις”. µεγάλη 

(έ ε 
οἵα οὐ γέγονεν 

ἀπ᾿ ἀρχῆς κὀσµου 

Ὀ] Γιο α 22) 

ἕως τοῦ νῦν 

οὐδ) οὐ μὴ γένηται. 
95 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν 

αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, 
ῃ β μα; ω / : 

οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σἀρξ 

διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς 

Μλπις 19 

στότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ 
φΦευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 
15 ὁ Τ ἐπὶ τοῦ δώματος 
μὴ καταβάτω 
μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι 
ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 
16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν 
μὴ ἔπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω 
ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

17 οὐαὶ δὲ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 
καὶ ταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
18 προσεύὐχεσθε δὲ 

ἵνα μὴ γένηται 
χειμῶνος 
19 ἔσονται γὰρ 
αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι 3 θλίΨις 

οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη 
ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως 
ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς 
ἔεἕως τοῦ νῦν; 
καὶ οὐ μὴ γένηται. 
20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν 

Κύριος τὰς ἡμέρας, 
οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σἀρξ. 
ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς 
οὓς ἐξελέξατο 

Ίσκηα 91 

21 τότε οἱ ἐν τῇ ᾿]ουδαίᾳ 
Φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 
καὶ οἱ ἐν µέσῳ αὐτῆς 
ἐκχωρείτωσαν, 

καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις 
μὴ εἰσερχέσθωσαν εἷς αὐτήν, 

92 ὅτι 1 ἡμέραι ἐκδικήσεως) 
αὗταί εἶσιν τοῦ πλησθῆναι 
πάντα τὰ γεγραμµεένα. 

29 οὐαὶ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἔχούσαις 

Δ [ο / 

καὶ ταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις' 

ἔσται γὰρ 
ἀνάγκη µεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 

Π]ς 17:51 

α ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος 
καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, 
καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως 
μὴ “ἔπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω., 

(51958) 

1Ἠο5ς 9ο:7 2Ώαπ 12:11 

ΜΗ πρ: Μίύ 24:16 ἐπὶ Μὰ 19:15 δὲ 
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ΜΑπττ 24 

κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι 

ἐκεῖναι. 

25 Τότε ἐάν τι ὑμῖν εἴπῃ 
Ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός ἤ δε, 
μὴ πιστεύσητε’ 
24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδό- 
χριστοι 
καὶ 3 ψευδοπροφῆται,) 
καὶ 'δώσουσιν σημεῖα”. µε- 
γάλα “καὶ τέρατα’) 
ὥστε [πλανᾶσθαιὶ 
εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς' 

] 

20 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 

26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν 
ἼἸδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, 
μὴ ἐξελθητε' 
᾿Ιδοὺ ἐν τοῖς ταµείοις, 
μὴ πιστεύσητε' 
27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 
ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν 
καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, 
οὕτως ἔσται ἡ παρουσία 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου᾽ 

28 ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, 
ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοι. 

Μαηκ 19 

ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 

21 Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
Ἴδε ὧδε ὁ χριστός δε ἐκεῖ, 
μὴ πιστεύετε᾽ 

22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδό- 
χριστοι 
καὶ 5 ψευδοπροφῆται)) 
καὶ ΄ δώσουσιν σηµεῖα 
καὶ τέρατα”; 
πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν 
εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς' 
25 ὑμεῖς δὲ βλέπετε' 
προεἰίρηκα ὑμῖν πάντα. 

Ίσκε οἱ 

24 καὶ πεσοῦνται στόµατι 
µαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισ- 
θήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, 
καὶ 1:  Ἱερουσαλὴμ”)  ἔσται 
{ἑπατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν,᾽) ἄχρι 
οὗ πληρωθῶσιν [καὶ ἔσονται] 
Καιροὶ ἐθνῶν. 

Πισκε 17:29] 

καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν 

δοὺ ἐκεῖ ἤι Ἰδοὺ ὧδε: 
μὴ [ἀπέλθητε μηδὲ] διώξητε. (5199) 

Πισκηο 11:25, 24] 

καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν 

Ἰδοὺ [ἐκεῖ ἤὶ ᾿Ιδοὺ ὣδε: 
ο ωρ 

μὴ |[άπέλθητε μηδὲ] διώξητε. 

24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 

ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὖρα- 
Ν Η ῃ ε η) ε] Δ ε 

νὸν εἰς τὴν ὑπ οὐρανὸν λάμπει, 

οὕτως ἔσται 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τ. (5195) 

Πισκε 17:970] 

Ὅπου τὸ σῶμα, 

ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται 

(51559) 

1 Ζθςη 12:83 ΤΙΧΣ; Ίξα 69:15: Ῥ5τΤο(768):1: Όαῃπ 8:19 ΣΏειύῦ 19:1 

ΥΝἩΗ πιρ: Μί 24:34 πλανῆσαι 

ΝΕ 24:98 πιστεύσητε ΨΙῦΠ δΣΏΤΙΝΖΘ α1ρίατ; Β3Χ 1 πΙΙῃ πιστεύετε 
ψΙτἩ ΤΟΝ νρ 5υτ Εἴη οἵς; Ἑ 5αἩ θά καὶ: ΑΡΏΧΔΘ Ιυ ουο αᾶα ἢ 
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10 ΟΟΝΟΡΗΝΙΝα ΤΗΕ ΟΟΜΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΘΟΝ ΟΡ ΜΑΝ 

ΝΜΑπτ 24:20-91 Μληακ 19:24-27 Ώσκη 21 :25-25 

Ἠὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν| ᾽Αλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ραις μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην 

καὶ ἔσονται σηµεῖα 
1/:ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, 14:ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, ἐν ἡλίῳ 
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει καὶ σελήνῃ 
τὸ φέγγος αὐτῆς, τὸ φέγγος αὐτῆς, 
Ἀίέκαὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται | 25 Σ΄ καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται | καὶ ἄστροις, 
ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, 

καὶ ἐπὶ τῆς Ὑγῆς συνοχὴἡ 
ΤΜἐθνῶν” ἐν ἀπορίᾳ ΄ἠχοῦς 
θαλάσσης καὶ 'σάλου,) 
26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων 

ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν 
ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, 

καὶ αἱ δυνάµεις καὶ αἱ δυνάµεις αἱ”. γὰρ “δυνάμεις 
τῶν οὐρανῶν αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τῶν οὐρανῶν 

σαλευθήσονται.) σαλευθήσονται.; σαλευθήσονται.) 
90 καὶ τότε Φανήσεται τὸ 
σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐν οὐρανῷ, καὶ τὀτε δ΄ κὀψον- 

[οἳ ς Δ « ω ο} 

ται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς 

καὶ ὄψονται 26 καὶ τότε ὄψονται 27 καὶ τὀτε ὄψονται 
4ές ον εν 3 / 4 λ μι (ον [ Δές, λ ελ ο / 

τον υιον του ἀνθρώπου ΤΟΝ υιον του ἀνθρώπου τον υιον του ἀνθρώπου 
2 η ον ω ω 9 , 9 ῥ 27 Ἡ , μλ / 22 
ερχοµενον επι των νεφελῶν ερχοµενον εν νεφελ αις ερχοµενον εν νεφέλῃ 

τοῦ οὐρανοῦ” 
μετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολ-| μετὰ δυνάµεως πολλῆς καὶ | μετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολ- 
λῆς: δόξης: λῆς. 
91 καὶ ἀποστελεῖ 27 καὶ τότε ἀποστελεῖ 
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ τοὺς ἀγγέλους 
δ μετὰ σάλπιγγοςτµεγάλης,᾽ 
καὶ δ΄ ἐπισυνάξουσιν’) καὶ δ΄ ἐπισυνάξει’) 
τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ τοὺς ἐκλεκτοὺς [αὐτοῦ] 
(«ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων: | ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων 
ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἀπ᾿ ἄκρου)) γῆς 
ἕως [τῶν] ἄκρων αὐτῶν.) (έως ἄκρου οὐρανοῦ.”) 

25 ᾿Αρχομένων δὲ τούτων 
γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπά- 
ρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι 
ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 

18α 19:10 δα 94.4 ἍΑ3ΘΟΗ 19:12 «Ώαη7:15 οἴΊεα 7:18 6ὔ6ςΠ2:6;: Ὀειίῦ 90:4 Τ1ΡῬ565δ(64):7 

ΝΥΗ πας: Μί 94:81 φωνῆς 
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μου μμμμ πω σ  ς Ἅτ '  ἀ. ἀπ
 ππττωτω------ 

164. ΤΗΕ ΠΟῦὈΗΒ ΤΗΑΤ ΝΟ ΟΝΗ ΚΝΟΝΥΕΤΗ 

ΜαΑπτ 34 :92-44 

᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς 

μάθετε τὴν παραβολήν" 
ε{ 3/ ε / ο) 

ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς 
γένηται ἁπαλὸς 
καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, 

γινώσκετε 
ε/ ῃ λ Δ ῃ 5 
ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος 
98 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 

ἐπὶ θύραις. 
94 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη 

ἕως [ἂν] 
πάντα ταῦτα Ὑγένηται. 
96 ὁ οὐραγὸς καὶ ἡ γῇῆ 
παρελεύσεται, 
οἱ δὲ λόγοι µου 
οὐ μὴ παρέλθωσιν. 
86 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν 

οὐδὲ ὁ υἱός, 
εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος. 
97 ὥσπερ γὰρ 
αἱ ἡμέραι τοῦ Νᾶε, 
οὕτως ἔσται ἡ παρουσία, 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου' 
88 ὡς γὰρ ἦσαν 
ἐν ταῖς ἡμέραις [ἐκείναις] 
ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ 
τρώγοντες καὶ πίνοντες, 
γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, 

Μαδηακ 19:25-97 

᾽Απὸ δὲ τῆς συκῆς 

μάθετε τὴν παραβολήν᾿ 
ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς 
ἁπαλὸς γένηται 
καὶ ἐκφύῃ τὰ Φύλλα, 

γινώσκετε 
ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν' 
909 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἔστιν 

ἐπὶ θύραις. 
90 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
οὗ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη 
μέχρις οὗ 
ταῦτα πάντα Ὑγένηται. 
81 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσονται, 
οἱ δὲ λόγοι µου 
οὐ Τ παρελεύσονται. 
82 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 
οὐδὲ [οὶ ἄγγελοι! ἐν οὐρανῷ 
οὐδὲ ὁ υἱός, 
εἰ μὴ ὁ πατήρ. 

Ίσκε οἱ «209-959 

Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς 
Ἴδετε τὴν συκῆν 
καὶ πάντα τὰ δένδρα 

980 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, 

βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
γινώσκετε 
ε/ / ” ν ] ; 3 ; 

ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν' 
81 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἔστιν 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

92 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη 
ἕως [ἂν] 
πάντα Ὑγένηται. 
35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσονται, 
οἱ δὲ λόγοι µου 
οὐ μὴ παρελεύσονται. 

Πκε 17:26, 27] 

καὶ καθὼς ἐγένετο 
ν} [ο] ε ; Γω. 

ἐν ταῖς ἡμέραις Νᾶε, 

οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου: 

2/ ἤσθιον, ἔπινον, 

ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, 

μμ μμ ο ο ο ο οποιος πυνππτε- πες ππππ παπα πατε τπτ 

ΠΕ τις: ΜΕ 19:51 μὴ 92 ἄγγελος 
Εμμ ο ο ---------απωπιτιμιτπεπεος πεοπτπωποςςΠππ σ ΕεεΞππ  ππρτ πττπ σπ- 

Μις 13:81 οὐ ν Ίσα ΒΟΣ: ΔΑΟΙΙΙΥΘ αἱ ΡΙεΓ οὐ μὴ ---- παρελεύσονται” γι ΑΒ, εὔο: ΑΟΡΥΥΧθ αἱ ρ]ετ 
παρέλθωσιν Τ]ς 91:30 βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν: Οἵα Ὦ 10 5ντ δἵη οιτ οὔῃ 
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Ματτ 24 

ἄχρι ἧς ἡμέρας 
1/εἰσῆλθεν Νῶε εἷς τὴν κι- 
βωτόν,᾽ 
99 καὶ οὐκ ἔγνωσαν 
ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 
καὶ ἠρεν ἅπαντας, 
οὕτως ἔσται ἡ παρουσία 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

40 τὀτε ἔσονται δύο ἐν 

ἀγρῷ, 
εἲς παραλαμβάνεται 
καὶ εἷς ἀφίεται' 
4] δύο ἀλήθουσαι 
ἐν τῷ μύλῳ, 
µία παραλαμβάνεται 
καὶ µία ἀφίεται. 

[Οἱ ν 42 ρεἱοπ] 

άαττ 25:14] 

Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος 

ἀποδημῶν 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους 

καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα 

αὐτοῦ, (9163) 

45 Ἀγρηγορεῖτε οὖν, 
ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳα 

ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 

Μαη 19 

α / ο) 988 βλεπετε ὀγρυπνεῖτε, 
5’ 

οὐκ οἴδατε γὰρ πὀτε 

ὁ καιρός [ἐστω]" 

94 ὡς ἄνθρωπος 
ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν 
αὐτοῦ 

καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ 
τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον 
αὐτοῦ, 

καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο 

ἵνα γρηγορῇ. 
36 Ζγρηγορεῖτε οὖν, 
οὐκ οἴδατε γὰρ πὀτε 
ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, 

Πισκε 17] 

ἄχρι ἧς ἡμέρας 

1έεἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 

καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 

καὶ ἀπώλεσεν [πάντας]. (8199) 

Πιυκε 17:94, 95] 

λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ 

ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης |μιᾶς], 

ὁ εἷς παραλημφθήσεται 

καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται" 

95 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι 

ἐπὶ τὸ αὐτό, 

ἡ µία παραλημφθήσεται 

ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. (8199) 

Πισκε 19:12, 19] 
3 κά 

εἶπεν οὖν 

"Αγθρωπός τις εὐγενὴς 

ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν 

λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑπο- 

στρέψαι. 

19 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς 

[ καὶ εἶπεν πρὸς [αὐτοὺς πραγ- 

ματεύσασθαι! ἐν ᾧ ἔρχομαι. (5149) 

Μί 25:19 

α Τρηγορεῖτε οὖν, 
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν 
οὐδὲ τὴν ὥραν. (5166) 

ιαθηῦ 7: 
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Ναττ 24 

49 ἐκεινο δὲ γινώσκετε 

ὅτι εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπότης 
ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχε- 
ται, 
ἐγρηγόρησεν ἂν 
καὶ οὐκ ἂν εἴασεν 
διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 
44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς 
γίνεσθε ἔτοιμοι, 
ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ 
μα ελ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

166. 

Μαπττ 34:45-5ἱ 

Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος 
καὶ φρόνιμος 
ὃν κατέστησεν ὁ κύριος 
ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ 
τοῦ δοῦναι αὐτοῖς 
τὴν τροφὴν ἔν καιρῷ; 
46 µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 
εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα" 
47 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν 
αὐτοῦ 
καταστήσει αὐτόν. 
48 ἐὰν δὲ εἴπῃ 
ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
Χρονίζει µου ὁ κύριος, 
49 καὶ ἄρξηται τύπτειν 
τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, 

Μακ 18 

ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτο- 
ροφωνίας ἢ πρωί, 96 μὴ 
ἐλθὼν ἐξέφνης εὕρῃ ὑμᾶς κα- 
θεύδοντας ὁ7 ὃ δὲ ὑμῖν λέγω 

πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε. 
Πισκεη 12:99, 40/’ 

τοῦτο δὲ γινώσκετε 

ὅτι εἰ δει ὁ οἰκοδεσπότης 

ποἰᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 

[ἐγρηγόρησεν ἂν 

καὶ οὐκὶ ἀφῆκεν 

διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

40 καὶ ὑμεῖς 

γίνεσθε ἕἔτοιμοι, 

ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται 

(9114) 

ΟΟΝΟΕΒΝΙΝα ΕΑΙΤΗΕὉΙΝΕΡΡ 

Ίσκι 21 :94-96 

Πισκε 12:42-46] 
α 3 ς | κ 

καὶ εἶπεν ὁ κύριος 

Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος, 

ὁ Φρόνιμος, 

ὃν καταστήσει ὁ κύριος 

ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ 

τοῦ διδόναι 

ἐν καιρῷ [τὸ] σιτοµέτριον ; 

49 µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 
εν ελ ) ς ΄ ” [ο 

ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 

εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως: 

44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι 

ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ 

καταστήσει αὐτόν. 

45 ἐὰν δὲ εἴπῃ 

ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 

ἐν τῇ καρδἰᾳ αὐτοῦ 

Χρονίζει ὁ κὐριός µου ἔρχεσθαι. 

καὶ ἄρξηται τύπτειν 

τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, 
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ΜαΑπτ 24 : Πισκε 12] 

ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ ἐσθίειν τε καὶ πίνειν 

μετὰ τῶν µεθυόντων, καὶ µεθύσκεσθαι, 
50 ἥξει ὁ Κύριος τοῦ δούλου 460 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου 

ἐκείνου ἐκείνου 
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ 

καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾖ οὐ γινώσκει, 

51 “καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν 

καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει' μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. (8115) 

Π,σκε 19:28α] 

ὑεκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς ὁΕκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὺς τῶν ὀδόντων. καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. (8121) 

Ίσκε οἱ 

Ἡροσέχετε δὲ ἑαυτοῖς µή 
ποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι 
ὑμῶν ἐν κρεπάλῃ καὶ μέθη 
καὶ µερίμναις βιωτικαῖς, καὶ 
ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐφνίδιος ἡ 
ἡμέρα ἐκείνη ὡς “παγίς: 
96 ἐπεισελεύσεται γὰρ 1 ἐπὶ) 
πάντας ΄ τοὺς καθηµένους ἐπὶ 
πρόσωπον πάσης “τῆς γῆς. 
96 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ 
Καιρῷ δεόµενοι ἵνα κατισ- 
χύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα 
τὰ μέλλοντα Ὑίνεσθαι, καὶ 
σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου. 

166. ΡΑΒΑΡΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΝ ΥΙΠαΙΝΡΘ 

ΜαΑπτ 26:1--19 

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασι- 
λεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρ- 

θέενοις, αἴἵτινες λαβοῦσαι τὰς 
λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς 
ὑπάντησι τοῦ νυµφίου. ὁ 
πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν 
μωραὶ καὶ πέντε Φρόνιμοι’ 
----- ο ας καν Πως ωκ ταω ιν ο κο οι ωὐλωοομ σο ως. 

αἱ Μι δ:12α (845), ρ. 70 

όοι Μι 8:190 (445), Ρ.7Ι 
ο ΏὭ ο ὭΏΏὭ ο το το” το οῖοοῖᾶοοοορμο00"0ρήώλλλλλωωωωαωωωω-.---.;ὲιὲ-ιι.....μ αμα αααακααααα--------α----ασαααασαα 

']δα 24:17 
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ο ος ο ο ὔ--Ὅ---------
--------Ὅττ το μη 

Ματτ 326 

9 αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι [οί Τακο 19:35, 86 (8114)1 

τὰς λαμπάδας [αὐτῶν] οὐκ 

ἔλαβον μεθ) ἑαυτῶν ἔλαιον' 

4 αἱ δὲ φρόνιµοι ἔλαβον ἔλαιον 

ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν 

λαμπάδων ἑαυτῶν. ὃ χρονί- 

ζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύστα- 

ἔαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. 

ϐ µέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ 

γέγονέν Ἰδοὺ ὁ νυµφίος, 

ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν. 

7 τὀτε ἠγἐρθησαν πᾶσαι αἱ 

παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσ- 

μησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 

8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίµοις 

εἶπαν Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ 

ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες 

ἡμῶν σβέννυνται- ϱ ἀπεκρί- 

θησαν δὲ ὶ ο δση λέγουσαι 

Μήποτε [οὺ μὴ] ἀρκέσῃ ἡμῖν 

καὶ ὑμῖν πορεύεσθε μᾶλλον 

πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ 

ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 10 

ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγορά- 

σαι ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ 

ἔτοιμοι εἰσῆλθον μετ] αὐτοῦ 

εἰς τοὺς Ύάμους, καὶ ἐκλείσθη 

ἡθύρα. 11 ὕστερον δὲί ἔρχου- 

ται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι Πιοκε 19:250] 

λέγουσαι 
λέγοντες 

Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμιν' Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν: 

192 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ωωὶ ε [ὴ 

. 

οὐκ οἶδα ὑμᾶ.. ΠΜληκ 19:58] Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστε. (5121) 

19 Γρηγορειτε οὖν, ἄβλεπετε ἀγρυπνεῖτε, 

ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 

οὐδὲ τὴν ὥραν. ὁ καιρός [ἐστιν]: (81648) 

Μι 24:42 ΜΙ 19:05α 

5 γρηγορεῖτε οὖν, α γρηγορεῖτε οὖν, 

ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 

ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. (δ164) ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, (8164) 

ΤΗ παρ: Μέ 25:09 οὐκ 
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161. 

Μαππτ 26: 14-90 

Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος 
ἀποδημῶν 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους 
καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς 
τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 

Ν 15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε 
τάλαντα ᾧ δὲ δύο ᾧ δὲ ἕν, 
ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύνα- 
µ.ν, καὶ ἀπεδήμησεν. 16 εὖ- 
θέως πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε 
τάλαντα λαβὼν ἠργάσατὸ 
αμ 3 .ν Δ » [ώ μά 

ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα 
/ 5 ε / πα Ν 

πέντε 17 ὡσαύτως οι πα 

δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο 15 ὁ 
δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν 
ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ 
ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 

19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον 
ἔρχεται 
ς /΄ τω] [ή 9 {ή 

ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων 
) ω. 

καὶ συναίρει λόγον µετ’ αὐτῶν. 

20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε 
τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν 

5167 

ΡΑΒΑΡΙΕ ΟΡ ΤΗΕ ΤΑΤΓΕΝΤΡΘ 

Ιληκ 19:04] 

ὡς ἄνθρωπος 
Β / 
ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ 

τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον 

αὐτοῦ, 

καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο 

ἵνα γρηγορΏ. (8164) 

Πισκη 19:12-27] 

εἶπεν οὖν ”Ανθρωπός τις εὐγενὴς 

ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν 

λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑπο- 

στρέψαι. 

19 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς 

δέκα μνᾶς 

καὶ εἶπεν πρὸς [αὐτοὺς πραγµατεύ- 
” Ἱ 5 τ 

σασθαι ἐν ᾧ ἔρχομαι. 

[ΟΕ ν 20 Ρε]οπ 

14 Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν 

αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν 

Οὐ θέλο- 

μεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

15 Καὶ ἐγένετο 

» ’ ” ὧν [2 

ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες 

ἐν τῷ ἐπανελθεῖν 

αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν 
κ τν ερ ν) [ο ο 

καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς 

δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ 

ἀργύριον, ἵνα Ὑνοῖ τίἰ διεπραγ- 

ματεύσαντο. 

16 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος 

ΝΗ πιρ: Μῖ 26:17 καὶ 
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ΜαΑπττ 326 

ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων 

Κύριε, πέντε τάλαντά µοι 
παρέδωκας᾽ 
ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα 
ἐκέρδησα. 
21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ 
Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 
ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω' 

εἴσελθε εἷς τὴν χαρὰν τοῦ 

κυρίου σου. 
22 προσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο 

τάλαντα 

εἶπεν 
Κύριε, δύο τἀλαντά µοι παρέ- 

δωκας᾽ 
ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρ- 

δησα. 
25 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ 
Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 
ἐπὶ ὀλίγα ἵῆς πιστός], 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω΄ 

εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
κυρίου σου. 
94 προσελθὼν δὲ 
καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς 
εἶπεν Κύριε, 

ἔγνων σε 
ε/ μ] - 9 

ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, 

θερἰζων ὅπου οὑκ ἔσπειρας 
καὶ συνἀγων ὅθεν οὐ διεσκὀρ- 

πισας᾽ 

25 καὶ ΦφΦοβηθες ἀπελθὼν 
ἔκρυψα τὸ τἀλαντὀν σου ἐν 
τῇ γῇ᾽ ἴδε ἔχεις τὸ σὀν. 

ΥΝΗ πι: ΝΟ 25:25 πιστὸς ἧς 

πσκε 19] 

λέγων 

Κύριε, ἡ μνᾶ σου 

δέκα προσηργάσατο μνᾶς. 

17 καὶ εἶπεν αὐτῷ 

[Ῥύγει, ἀγαθὲ δοῦλε, 
«/{ ” ” / .] ΓΙ ’ ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, 

ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα 

πόλεων. 

186 καὶ ᾖλθεν ὁ δεύτερος 

λέγων 

Ἡ μνᾶ σου, κύριε, 

3 [2 , [ο 

ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 

19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ 
[0ο ν 17 αΏονε] 

Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων. 

20 καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν 

; ϱ 
λέγων Κύριε, 
3 1 ε [ο α ιῤ 

ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον 

ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ' 

2ἱ ἐφοβούμην γάρ σε 
« / .Ι 3 

ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, 
” ευ ” ” 

αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας 

καὶ θερἰζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. 

[06έν 20 αρονθο] 
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ΜΑΙτ 26 

26 ἀποκριθεὶ δὲ ὁ κύριος 
αὐτοῦ 
εἶπεν αὐτῷ 

Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρε, 
δεις ὅτι 

θερἰζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα 
καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκὀρ- 
πισα; 
27 ἔδει σε οὖν βαλεῖν 
τὰ ἀργύριά µου τοῖς τραπε- 
ζείταις, 
καὶ ἐλθὼν ἐγὼ 
ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν 
τόκῳ. 

28 ἄρατε οὖν ἀπ) αὐτοῦ 
/ ὴ ή 

τὸ τάλαντον καὶ δότε 
α” κ) ; / τα 

τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα 

29 Ξτῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ 
δοθήσεται 
καὶ περισσευθήσεται᾽ 
τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος 
καὶ ὃ ἔχει 
9 ῃ αν, η] ο) 
ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
80 ὃκαὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον 

ἄδς γὰρ ἔχει, 

[Μληµκ 4:25] 

δοθήσεται αὐτῷ' 

καὶ ὃς οὐκ ἔχει, 

ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. (955) 

πιυκε 19] 

22 λέγει αὐτῷ 

Ἐκ τοῦ στὀματός σου κρίνω σε. 

πονηρὲ δοῦλε" 

ἤδεις ὅτι 

ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἶἰμι, 

αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα 

καὶ θερἰζων ὃ οὐκ ἔσπειρα; 

20 καὶ διὰ τί οὐκ ἐδωκάς 

µου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; 

κἀγὼ ἐλθὼν 

σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἐπραξα. 

24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν 

Ἴλρατε ἀπ᾿ αὐτοῦ 

τὴν μνᾶν καὶ δότε 

τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι -- 

25 καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἐύριε, ἔχει 

δέκα μνᾶς - 

260 λέγω ὑμῖν 

ὅτι “παντὶ τῷ ἔχοντι 
΄ 

δοθήσεται, 

ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος 

καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται. 

2/ Πλὴν τοὺς ἐχθρούς µου τούτους 

τοὺς μὴ θελήσαντάς µε βασιλεῦσαι 

ἐπ) αὐτοὺς 

Μι 19:12 
α ] 

ὅστις γὰρ ἔχει, 
δοθήσεται αὐτῷ 
καὶ περισσευθήσεται’ 
ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, 

μα 

καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. (559) 

ὁ Οἵ Μί δ:12α (845), ρ. το 

29 

ΤΙ 8: 150 

α ὃς ἂν γὰρ έχῃ, 
δοθήσεται αὐτῷ, 

"τα υα Ἂσ γ. 

καὶ ὃς ἂν μὴ έχῃ, 
καὶ ὃ δοκει ἔχειν 

ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. (8556) 
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ΜΑπτ 246 Πασκε 19] 

3 / 9 Δ 4 Δ , ιλ / 

ἐκβάλετε εἶς τὸ σκὀτος τὸ ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε 

ἐξώτερον᾿ αὐτοὺς ἔμπροσθέν µου. (8149) 

Πισκε 19:25] 

ἄεκει έσται ὁ κλαυθμὸς α,Ώκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 
ὅταν [ὄψησθεῖ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαάκ 

καὶ ᾽᾿]ακὼβ 

καὶ πάντας τοὺς προφήτας 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 

[ΟΙ ν ὃθα 8ρονο! ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. (8121) 

1686. ΟΟΝΟΕΕΝΙΝα ΤΗΕ άΟὉΡαΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΡΘΟΝ ΟΕ ΜΑΝ 

Ματτ 26:901-46 

Ὅταν δὲ 1’ ἔλθῃ᾽ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δὀξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι 
μετ) αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν 

) [ο / ἀ ” Δ 9 [ή 3 1 α 7 9 α «/ ες λ 9 / 

αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει 
τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 99 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ 
δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 94 τὀτε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ Δεῦτε, 
οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρὀς µου, Κληρονομήσατε τὴν ἠτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν 
ἀπὸ καταβολῆς κὀσμου᾽ 96 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ µοι Φφαγεῖν, ἐδίψησα καὶ 
ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤμην καὶ συνηγἀγετέ µε, 96 Ὑυμνὸς καὶ περιεβάλετέ µε, ἠσθένησα 
καὶ ἐπεσκέψασθέ µε, ἐν Φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός µε. 37 τότε ἀποκριθήσονται 
αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες Κύριε  πὀτε σε εἴδαμεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ 
διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 3δ πότε δὲ σε εἴδαμεν ξένον καὶ συνηγάγοµεν, ἢ γυμνὸν 
καὶ περιεβάλομεν; 9ὃθ πὀτε δὲ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν Φυλακῇ καὶ ἤλθομεν 

/ . μ Ε] λ ς 1 μλ ω ] ω µ / ο) ο Πό) ε/ 
πρὀς σε; 40 καὶ ἀποκριθες ὁ βασιλεὺς ἐρε αὐτοῖὶς ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὕσον 
᾽ Ιρ' ο. «η. / αἱ α) Ωω Ωω 9 / » Δ 9 / / 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 τὀτε 
ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ] ἐμοῦ κατηραµένοι εἰς τὸ πρ τὸ αἰώνιον 
τὸ ἠτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ" 40 ἐπείϊνασα γὰρ καὶ οὐκ 
ἐδώκατέ µοι Φαγεῖν, [καὶ] ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ µε, 48 ξένος Ίἤμην καὶ οὐ 
συνηγἀγετέ µε, Ὑυμνὸς καὶ οὐ περιεβἀλετέ µε, ἀσθενὴς καὶ ἐν Φυλακῇ καὶ οὐκ 
ἐπεσκέψασθέ µε. 44 τὀτε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, πὀτε σε 
εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ζένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσα- 
μέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ 
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιῆσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται 
Σέέρὗτοι εἰς κὀλασιν “αἰώνιον, οἱ δὲ’ δίκαιοι :εἷ ζωὴν αἰώνιον.’ 

αοί Μι δ:120 (845), ρ. 71 

1 7ΖθςἩἨ 14:56 2Ώατπ 12:2 
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169. 0ΠΡΌΡ ΤΟΡΑΕΡ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟΌὈΝΤ ΟΕ ΟΙΝΥΕΡ 

[ΜΑπτ 21:17] Πάδακ 11:19] [σκε 21:97, 95 

αμ 21:25 απᾶ ΡαΓα]]6ἱ6 α.Ἡν δὲ τὰς ἡμέρας 

[έν τῷ ἱερῷ διδάσκων], 
αΚαὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ὈΚαὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, τὰς δὲ νύκτας 

ἐξῆλθεν Γἐξεπορεύοντο] ἐξερχόμενος 

ἔξω τῆς πόλεως ἔξω τῆς πόλεως. (9146) 

εἰς ἨῬηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. πὐλίζετο εἷς τὸ ὄρος τὸ καλού- 

(δ146) µενον ᾿Βλαιῶν' 
38 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν 
πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν 
αὐτοῦ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ νι. ΤΕΘΌΡ’ ΤΑΞΤ ΙΝΤΕΕΝΙΕΥΝΞ ΝΙΤΗ ΗΙ5 ΡΙΡΟΙΡΙΕΡ, 98 110-115 

1πο. ΟΟΝΡΡΙΒΑΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΠΙΕΕ ΡΗΙΕΡΤΡ 

ΜΑπτ 46:1--5 Μληκ 14:1, 2 Πσκε 24.1, 2 

ὑΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ὅτε ἐτέ- 
λεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς 
λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς 
µαθηταῖς αὐτοῦ 
2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας ΗΠΓΓΙΖΕΝ δὲ 
τὸ πάσχα γίνεται, ΠΝ ΔΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

καὶ τὰ ἄζυμα ἑορτὴ τῶν ἀζύμων 
λεγομένη Πάσχα. -πδο «ο 

μετὰ δύο ἡμέρας. 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα- 
δίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. 

ὃ Τότε συνήχθησαν Καὶ ἐζήτουν 2 Καὶ ἐζήτουν 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσ-] οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς | οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 

βύτεροι τοῦ λαοῦ 
εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως 
τοῦ λεγομένου Ἰαιάφα, 

ΜΙ 11:11 

α Καὶ εἰσῆλθεν εἷς ᾿Ἱεροσόλυμα 
εἰς τὸ ἱερόν' 
καὶ περιβλεψάμενος πάντα 
[ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας! 
ἐξῆλθεν 

. εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. (8144) 

ὁ Οἵ Μι 7:28 (844): 11:11 (576); 19:55 (565): 19:1 (599) 

ΊΝΥΗ πρ: Τις 21:97 διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ 

2Τ5 
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Μαπτ 26 

4 καὶ συνεβουλεύσαντο 

Μαηκ 14 

5/ Δ ς) [ο / 4 Ωω ε) Δ 9 / / 

ἵνα τὸν ᾿Ἰησοῦν δόλῳ κρατή-| πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσατ- 
σωσιν καὶ ἀποκτείνωσινγ' 
ὃ ἔλεγον δὲ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, 
ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν 
τῷ λαφ. 

1π1. ΤΗΕ 

Ματτ 26:-1ὸ 

Τοῦ δὲ ᾿]ησοῦ γενοµένου 
μ ; 

ἐν Ῥηθανίᾳ 

5 3 β 

ἐν οἶκίᾳ 
Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 

” 9 / / 

ἔχουσα ἀλάβαστρον μµύρου 

βαρυτίµου 

καὶ κατέχεεν 
9 . 2 9 Αα 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
ἀνακειμένου. 

5 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ 
ἠγανάκτησαν λέγοντες 
Εἰς τἰ ἡ ἀπώλεια αὕτη; 

ϱ ἐδύνατο γὰρ τοῦτο 
πραθῆναι 

τες ἀποκτείνωσιν, 
2 ἔλεγον γάρ Νἡ ἐν τῇ ἑορτῇ, 
µή ποτε ἔσται θόρυβος 
τοῦ λαοῦ. 

Ίσκε 30 

νὶ Γω) 3 ᾗν 2 / 

τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, 

ἐφοβοῦντο γὰρ 

τὸν λαόν. 

ΑΝΟΙΝΤΊΝα ΟΕ οΕδῦςδ (Ματτ Μας) 

Μακ 1414:5-9 

Καὶ ὄντος αὐτοῦ 

ἐν Βηθανίᾳ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ 
Ῥίμωνος τοῦ λεπροῦ 
κατακειµένου αὐτοῦ 
ἦλθεν γυνὴ 

ἔχουσα ἀλάβαστρον μµύρου 
νάρδου 

πιστικῆς [πολυτελοῦς"] 
[ο λ τν) / 

συντρίψΨασα τὴν ἀλάβαστρον 

κατέχεεν 

αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 

4 ἦσαν δὲ τινες 
ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς 
Εϊς τἰ ἡ ἀπώλεια αὕτη 
τοῦ μµύρου γέγονεν ; 
ὅ ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ 
μύρον πραθῆναι 

Π/σκε Τ:96-98] 

᾿Ἠρώτα δέ τι αὐτὸν τῶν Φαρι- 
; υ) | 7 ε Ὡς 

σαίΐίων ἵνα φάγῃ µετ᾽ αὐτοῦ 
ν/ ει α] » Δ αι 

καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον 

τοῦ Φαρισαίου [Οο{]μικου:40 (545) 

κατεκλίθη. 

ὃ/ Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ 
{ α / α Ε] [ο) 

πόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα 

ὅτι κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ 
; 

Φαρισαίου, 
κοµίσασα 

ἀλάβαστρον 
μύρου 

95 καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, τοῖς δἀκ- 

ρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας 

αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς 

αὐτῆς ἐξέμασσεν, 

καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ 

καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. (845) 

ΤΗ πας: ΝΤ] 14:38 πολυτελοῦς,--- 

Μ0 26:7 βαρυτίµου πΙυῃ ἘΓΔ α] ὮΙ6Γ; πολυτίµου ΔΑΓΤΙΘ 989. ρο5Ἡ οίο 
4 τηῖη 5 10 5ντ βἵηπ (οἱ Μί 26:98) 
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ΙΜ]ς 14:4 τοῦ μύρο: ΟΠ 
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ΜαΑπτ 26 

πολλοῦ 
καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 

10 γνοὺς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς 

Τί κὀπους παρέχετε τῇ γυ- 
ναικί; 
” κ ) 

ἔργον γὰρ καλὸν 
ἠργάσατο εἶς ἐμέ᾽ 
11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 

ἔχετε μεθ) ἑαυτῶν, 

ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε' 

12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ 
μύρον τοῦτο 
ἐπὶ τοῦ σώματός µου 
πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε 
ἐποίησεν. 
19 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὕπου ἐὰν κηρυχθῇ 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ, 
λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν 
αὕτη 
εἰς μνηµόσυνον αὐτῆς. 

112. 

Μληκ 14 

ἐπάνω ἰδηναρίων τριακοσίων 
καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς' 
καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. 
ϐ ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 

1 

Αφετε αὐτήν' 
τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; 

καλὸν ἔργον 
ἠργάσατο ἐν ἐμοί᾽ 

7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 
ἔχετε μεθ) ἑαυτῶν, 
καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε 
αὐτοῖς [πάντοτε] εὖ ποιῆσαι, 
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε' 
8 ὃ ἔσχεν ἐποίησεν, 
προέλαβεν μυρἰσαι 

τὸ σῶμά µου 
» ΔΝ μ / 

εἰς τὸν ἐνταφιασμόὀν. 

ϱ ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, 
ὕπου ἐὰν κηρυχθῇ 
τὸ εὐαγγέλιον 

εἰς ὅλον τὸν κόσμον, 
καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαλη- 
θήσεται 
εἰς µνηµόσυνον αὐτῆς. 

ΡΙΟΤ ΟΕ ὔῦΌΏρΑβδ ΑΝΟ ΤΗΕ ΕΌΤΙΕΕΒΡ 

ΜαΑττ 26:14-16 | Μαεκ 14:10, 11 

Καὶ Ἰούδας 

Ἰσκαριὼθ 

Τότε πορευθεὶς εἷς ὁ εἷς ρ 
τῶν δώδεκα, τῶν δώδεκα 
ὁ λεγόμενος Ιούδας 
Ἰσκαριώτης, 

ἀπῆλθεν 

πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς εἶπεν | πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 

Ίσκε 22:9-6 

Ἠϊσῆλθεν δὲ Σατανᾶς 
ε) / 

εἰς ᾿]ούδαν 
Δ / . / 

τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην, 

ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ 
τῶν δώδεκα 

4 καὶ ἀπελθὼν 
συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν 

ἩΝΗ πρ: ΜΙ 14:5 τριακοσίων δηναρίων 

οητ 



512 ΠΑΦΤ ΡΑΥ5 ΙΝ ύΕΕΡΌΡΑΙΕΜ 

ΜΑττ 326 Μαπκ 14 Ίσκε 26 

καὶ στρατηγοῖς 
15 Τί θελετέ µοι δοῦναι 
κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν »| ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. | τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν. 

11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐἔχάρησαν| ὅ καὶ ἐχάρησαν 
1ές« Ἰ ο 2} νο έω ν / ὰ / 

οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ καὶ ἐπηγγείλαντο καὶ συνέθεντο 
27 ω [ο] ω ω 

ἑτριάκοντα ἀργύρια. αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. 

ϐ καὶ ἐξωμολόγησεν, 
/ Ν µ 

16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει καὶ ἐζήτει καὶ ἐζήτει 
εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. | πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ. | εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι 

αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς. 

119. ΤΗΕ ΤΑΡΤ ΡΌΡΡΕΗΕ, 

ΜΑπτ 26: 17-95 ΜλΑηκ 14:12-91 Ίσκε 22:1-2δ 

Τῃ δὲ πρώτῃ Καὶ τῇ πρὠτῃ ἡμέρᾳ ΄Ἠλθεν δὲ ἡ ἡμέρα 
τῶν ἀζύμων τῶν ἀζύμων, τῶν ἀζύμων, 

; ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, ᾗ ἐδει θύεσθαι τὸ πάσχα 
προσῆλθον [Οὲν 18 Ρο]ον] 8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ 

Ἰωάνην εἰπών 
Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν 
τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. 

οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες | λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ | 9 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
αὐτοῦ 

Ποῦ θέλεις Ποῦ θέλεις Ποῦ θέλεις 
ἑτοιμάσωμέν σοι ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἑτοιμάσωμεν ; 

Φαγεῖν τὸ πάσχα; ἵνα φΦάγῃς τὸ πάσχα; 
19 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν] ᾖ[ΙΟἱ ν 8 αβογε] 

μαθητῶν αὐτοῦ. 

18 ὁ δὲ εἶπεν καὶ λέγει αὐτοῖς 10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
Ὑπάγετε Ὑπάγετε Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν 

εἰς τὴν πόλιν εἰς τὴν πόλιν, εἰς τὴν πόλιν 
καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος | συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 
κεράµιον ὕδατος βαστάζων᾽ | κεράµιον ὕδατος βαστάζων᾿ 
14 ἀκολουθήσατε αὐτῷ, ἀκολουθήσατε αὐτῷ 
καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύ- 

εται. 
Ν .Ι [α) π ”/ 5”! [ο Γ] ή ε/ Δ αλ ο) ο. 9 

πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατει εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰἴκοδεσ- 
αὐτῷ πότῃ τῆς οἰκίας Ἱ 
ὍὉ διδάσκαλος λέγει ὍὉ διδάσκαλος λέγει Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος 
ὍὉ καιρός µου ἐγγύς ἐστιν | Ποῦ ἐστὶν τὸ κατἀλυµά µου] Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα 

1Ζ6οΟς 11:12 

ΥΓΗ πιρ: Τὴς 22:11 λέγοντες 
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Μαπτ 26 

πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα 
μετὰ τῶν μαθητῶν µου. 

19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ 

ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς, 
καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 

20 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 
ἀγέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα 

[μαθητῶν]. 

[Οἵ ν 27 Ρο]οπ] 

21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 
εἶπεν 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε. 

23 καὶ λυπούμενοι σφόδρα 

ἤρξαντο 
λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος 

, αι 2 / ν 
Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε; 
295 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

Ὁ ἐμβάψας μετ) ἐμοῦ τὴν 
χεῖρα 

λληκ 14 

ὅπου τὸ πάσχα 
μετὰ τῶν μαθητῶν µου φάγω; 
15 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει 
ἀνάγαιον 

µέγα ἐστρωμένον ἔτοιμον' 
καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 
16 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ 
καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν 
καὶ εὗρον 
καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, 
καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 

17 Καὶ ὀψίας γενομένης 
ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 

[0Οὲν 25 Ροε]οπ] 

18 καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν 

καὶ ἐσθιόντων 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ε/ ο) 3 ς ων /; 

ὅτι εἲς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε 
14Ιὁ ἐσθίων] μετ) ἐμοῦ. 
19 ἤρξαντο λυπεῖσθαι 

χ κ Ἀ Γω ω Δ α 

καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἲς 
Μήτι ἐγώ; 

20 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
Εὶς τῶν δώδεκα, 
ὁ ἐμβαπτόμενος μετ) ἐμοῦ 

Ίσκε 334 

ὅπου τὸ πάσχα 
μετὰ τῶν μαθητῶν µου φάγω; 

12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει 

ἀνάγαιον 

µέγα ἐστρωμένογν' 

ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 

19 ἀπελθόντες δὲ 
εὗρον 
καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, 
καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 

14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, 
ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι 
σὺν αὐτῷ. 
15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο 
τὸ πάσχα Φαγεῖν μεθ) ὑμῶν 
πρὸ τοῦ µε παθεῖν 16 λέγω 
γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω 

αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 17 καὶ 
δεξάµενος ποτήριον εὐχαρισ- 

τήσας εἶπεν  Δάβετε τοῦτο 
καὶ διαµερίσατε εἰς ἑαυτούς' 

[Οἱ ν 21 ρο]οπ] 

[06ἳ ν 25 Ρε]οπ] 

1Ρ5 41(40):9 

ΜΗ πι: ΜΙΕ 14:15 τῶν ἐσθιόντων 

Μύ 96:90 μαθητῶν πΙθΏ ΑΤΙΝΓΊΥΘ Ιῦ νΡρ οορ ος; οπι ΒΓ 5ντ Εἶη 5αἩ αἱ ρε 
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ΜαΑπτ 26 

ἐν τῷ τρυβλίῳ 
οὗτός µε παραδώσει’ 
24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ 

αὐτοῦ, 
” Δ Δ ω 2 ’ ᾿ / 

οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρωπῳ ἐκείνῳ 
δι οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται’ 

Δ των 2 ω » ) ελ / 

καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη 
ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνρ. 
25 ἀποκριθεὶς δὲ ᾿Ιούδας ὁ 

π ] Μ ο / 

παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν Μήτι 
ιό » ς να ῃ 
ἐγώ εἰμι, ῥαββεί; λέγει 
αὐτῷ Ῥὺ εἶπας. 

26 ᾿Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν 
λαβὼν ὁ ᾿ησοῦς ἄρτον 
καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν 
καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν 

{ / 

Λάβετε φάγετε, 
[ων / Ἆ ω / 

τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά µου. 
97 καὶ λαβὼν ποτήριον 
[καὶ] εὐχαριστήσας ἔδωκεν 

αὐτοῖς 
λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 

25 τοῦτο γάρ ἐστιν 
6 ων ές 1έέτὸ αἷμά” µου τῆς δια- 

2} 
θήκης 

Ν λ ω 5 / 

τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν' 
/ Δ ε Γιο 

29 λέγω δὲ ὑμῖν, 
ϱ) 

οὐ μὴ πἰω ἀπ᾿ ἄρτι 

ἐκ τούτου τοῦ γενήµατος 
τῆς ἀμπέλου 
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ε ] ω 

ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ ὑμῶν 

καινὸν 
3 ν [ή ον / 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὀς µου. 

Μαπκ 14 Όσκε 22 

εἷς τὸ [ὲν] τρύβλιον' 

91 ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου] [ΟΙ ν 23 Ρε]οπ] 
ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ 

αὐτοῦ, 
” αλ Δ ω εἰ / , / 

οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
;) Ὃν ω / 

δι οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

παραδἰδοται’ 
Δ 2 ω 9 ” ελ / 

καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἔγεννήθη 

ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 
λαβὼν ἄρτον 
εὐλογήσας ἔκλασεν 
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν 
Λάρετε, 
τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά µου. 
29 καὶ λαβὼν ποτήριον 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, 

[Οἱ ν 19 ρε]οπ] 

[Οἱ νν 17 ανωνο απᾶ 20 Ροθ]οπ] 

καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 

24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Τοῦτό ἐστιν 

(ων .) 1{τὸ αἱμά' µου “τῆς δια- 
θήκης’) 

ο) / ς Δ [ων ο 

τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν 

18 λέγω γὰρ ὑμῖν, 
οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἀπὸ τοῦ γενήµατος 
τῆς ἀμπέλου 
ἕως οὗ 

25 ἐμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

οὐκέτι οὗ μὴ πίω 
ἐκ τοῦ γενήµατος 
τῆς ἀμπέλου 
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ὅταν αὐτὸ πίνω 
καινὸν 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 

ας ἱυὕίἧθθ ος Ἓθθθθθ---------------------------------------θ-----------------------αστασα
ασααασσσο σνακ, 

τἩκ 24:5: Ζεος 9:11 
ου“ ὔἥἶ  υἧ-ἅ--θθθθθθθθθθθθθθ-----------------------------------

------ 

ΜΙί 26:25 τῆς διαθήκης Ὁγθι ΔΒΤΖΘ 2 πίπ; ΑΟΠΡΊΥ 10 νε 6οΡ αἱ ΡΙΕΓ τῆς καινῆς διαθ.; διαθήκη καινὴ ΒΥΤ ΒΙΠ 
ΜΙς 14:24 διαθήκης ΙΙ δΣΒΟΤΙΥΨΘ σου; ΑΧΔΣ 6 10 νς 5Υτ δΊη ΡεδΗ αἱ ΡΙ6Γ καινῆς διαθ. 1] 22:18 ὑμῖν 
(πυποαῦ αἀαϊθῖοτπ) πο ΒΟΡΤ, ο οὔς; ΔΑ ΧΑΔΘ αἱ Ῥιεγ αάᾷ ὅτι 
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Μαπττ 36 

[ΟΙ ν 26 αΏονε] 

(ΟΙ νν 27, 28 αρογθο] 

[Οἱ ν 21 αΏονο] 

ΙΟὲ ν 24 αρονθο] 

ΙΟ ν 22 αΏοτθ] 

ΠΜΑττ 20:250-25] 

ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 

προσκαλεσάµενος αὐτοὺς 

εἶπεν Οἴδατε ὅτι 

οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 

κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἱ μεγάλοι 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 

ΝΜληκ 14 

[Οἱ ν 22 ἂβρονο] 

[ΟΙ νν 289, 24 αρογο] 

ἰΟΐ ν 15 αροτο] 

[Οἵ ν 21 αΏρονο] 

ἰοΐν 19 8Ώονε] 

{[Μαηκ 10:42-45] 

καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς 

ὁ ᾿Τησοῦς 

λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι 

οἳ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 

κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἳ μεγάλοι αὐτῶν 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 

Ίσκη 332 

19 καὶ λαβὼν ἄρτον 
εὐχαριστήσας ἔκλασεν 
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων 
Τοῦτό ἔστιν τὸ σῶμά µου 

[τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόµενον' 

τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν. 

20 “καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως 
μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 
λέγων 

Τοῦτο τὸ ποτήριον 

ἡ καινὴ Ἰ διαθήκη” ἐν “τῷ 
αἵματί”᾽ µου, 
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον Ἱ. 
21 πλὴν ἰδοὺ 

ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος µε 

μετ) ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης' 
22 ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου 

κατὰ τὸ ὡὠρισμένον πορεύεται, 

πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
δι’ οὗ 
παραδίδοται. 
25 καὶ αὐτοὶ ἤρζαντο 

συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς 
τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν 
ὁ τοῦτο µέλλων πράσσει». 
24 ὉἘγένετο δὲ καὶ φ.λο- 

νεικία ἐν αὐτοῖς, 
τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι 
μείζων. 

25 ὁ δὲ 

εἶπεν αὐτοῖς 
Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν 
κυριεύουσιν αὐτῶν 

λ εν / ] [ωἳ 

καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν 
εὐεργέται καλοῦνται. 

Ὁ ---------ι...-----------------συμμμμοαα... --μαμμομμομυρϱϱ”ϱρ--ᾱ 

οοί Μι18:1 (592) 

1 Εκ 24:85: Ζθομ 9:11 

1]ς ο0:19, 90 τὸ ὑπὲρ ὑμῶν « « « « ἐκχυννόμενον (διδόµενον Θ): Ὁ 6 ἵυ οἵπι 

ὁ Οἱ ΜιΚ 9:54 (9892) 
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δ1το 1ΑΡΤ ΡΑΥΟ ΙΝ ὉῦΒΠΕΟΡΑΙΗΕΗΜ 

ΠΜαπτ 20] 

26 οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν: 

πἀλλ) ὃς ἂν θέλῃ 

Ἰ. γενέσθαι [ἐν ὑμῖν µέγας 

ἔσται ὑμῶν διάκονος, 

27 καὶ ὃς ἂν θΘέλῃ 
[ 1 ἐν ὑμῖν εἶναι, πρῶτος 

ἔσται ὑμῶν δοῦλας" 

25 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι 

ἀλλὰ διακονῆσαι 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν. (8140) 

[Μαπτ 19:25] 

ὁ δὲ ᾿Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

ὑμεῖς 

οἱ ἀκολουθήσαντές µοι 

ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, 
«{ ) ε ελ ο 2 / 

οταν καθίσῃ ο υιο»- του ἀνθρώπου 

ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 

καθήσεσθε καὶ [ὑμεῖς' 

ἐπὶ δώδεκα θρόνους 

κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς 

(8197) 

ΜΑπτ 26 

τοῦ ᾿Ἱσραήλ. 

90 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον 
εἰς τὸ Ὄρος τῶν ᾿Ἐλαιῶν. 

Μι 29:11 
α ὁ δὲ μείζων ὑμῶν 

ἔσται 
ὑμῶν διάκονος. (3156) 

ΠΙδακ 10] 

49 οὐχ οὕτως δέ ἔστιν ἐν ὑμῖν: 

αἀλλ)᾽ ὃς ἂν ΘΕλῃ 

µέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, 
[. ἵ πο ῃ 
ἔσται' ὑμῶν διάκονος, 

44 καὶ ὃς ἂν Θθέλῃ 

ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, 

ἔσται πάντων δοῦλος" 

45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι 

ἀλλὰ διακονῆσαι 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

(5140) λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

Μαηκ 14 

26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον 
εἷς τὸ ἼὌὌρος τῶν ᾿Βλαιῶν. 

Μχκ 9:950 
ᾱ Ἐ] τις θέλει πρῶτος εἶναι 

ἔσται πάντων ἔσχατος, 
καὶ πάντων διάκονος. (992) 

Ίσκε 33 
4 . 2 ε/ 

26 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 
“ἀλλ 
ε { ια ε .ν 

ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 

γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, 
καὶ 
ὁ ἡγούμενος 
ὧς ὁ διακονῶν' 

[ λ ν. 

27 τίς γὰρ μείζων, 
9 3) [ωὰ 

ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν ; 
οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος ; 
3 .) Δ 9 / « να) Ἡ .' 

ἐγὼ δὲ ἐν µέσῳ ὑμῶν εἰμὶ 

ε 

ὡς ὁ διακονῶγ. 

25 “Ὑμεῖς δὲ ἔστε 
οἱ διαμεμενήηκότες μετ) ἐμοῦ 
ἐν τοῖς πειρασμοῖς µου" 
29 κἀγὼ διατίθεµαι ὑμῖν, κα- 
θὼς διέθετὀ µοι ὁ πατήρ [μου] 
βασιλεία», 90 ἵνα ἔσθητε καὶ 
πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου 
ἐν τῇ βασιλείᾳ µου, 

καὶ [καθῆσθεὶ 
ἐπὶ θρόνων 
τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες 
τοῦ Ἰσραήλ. 

Τις 9: 48ο 
ᾱ ὁ γὰρ μικρότερος 
ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων 
οὗτός ἐστιν μέγας. (9892) 

ΜΗ της: Τις 22:20 µου, 90 καθήσεσθε 

Τι] 99:80 καθῆσθε πμ Β ΤΔ; καθήσεσθε ΔΑΤΙΦΥΥΘ οίο; καθέζησθε Ὁ 
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Ματτ 26 

91 Τότε .λέγει 
Ἰησοῦς 
Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθή- 
σεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ 
ταύτῃ, 
γέγραπται γάρ 
1{«Ἱατάξω τὸν ποιμένα, 

αὐτοῖς ὁ 

καὶ διασκορπισθήσονται 
τὰ πρόβατα τῆς ποίµνης 
382 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί µε 
προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλι- 
λαίαν. 

3ὸ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ 
Βὶ πάντες σκαγδαλισθήσονται 
ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε 
σκανδαλισθήσοµαι. 

[06 ν 55 ρε]οπ] 

94 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 
᾽Αμὴν λέγω σοι ὅτι 
ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ 
πρὶν ἀλέκτορα φωγνῆσαι 
τρὶς ἀπαρνήσῃ µε. 
96 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος 
Κἄν δέῃ µε σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, 
οὐ µή σε ἀπαρνήσομαι. 
ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ 
εἶπαν. 

Μλακ 14 

7 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ 

᾿]ησοῦς ὅτι 
Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, 

ὅτι γέγρατται 
«Πατάξω τὸν ποιμένα, 
καὶ τὰ πρόβατα 
διασκορπισθήσονται;) 

958 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί µε 
προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλι- 

λαίαν. 

29 ὁ δὲ Πέτρος 
ἔφη αὐτῷ 
Εἰ καὶ πάντες σκαγδαλισ- 

θήσονται, ἀλλ) οὐκ ἐγώ. 

[οξν 81 ΡεΙοπ] 

90 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 
᾽Αμὴν λέγω σοι ὅτι 
σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ 
πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι 
τρἰς µε ἀπαρνήσῃ. 
81 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει 
᾿Ειὰν δέῃ µε συναποθανεῖν σοι, 
οὐ µή σε ἀπαρνήσομαι. 
ὡσαύτως [δὲ] καὶ πάντες 
ἔλεγον. 

Ίσκε 22 

2 

51 Ῥίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ 
Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ 
σιιάσαι ὡς τὸν σῖτον' 
982 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ 
ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πἰστις σου᾽ 
καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρι- 
σον τοὺς ἀδελφούς σου. 

98 ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ 

Ὀχ 

Κύριε, μετὰ σοῦ 
ε/ / Γ] ἃ Γ μ 

ἔτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν 
καὶ εἷς θάνατον πορεύεσθαι. 

94 ὁ δὲ εἶπεν 
; Σ 

Λέγω σοι, Πέτρε, 

ν] / μι 2 / οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ 
ἕως τρἰς µε ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. 

[Οἱ ν 898 ἂρονο] 

86 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς "Ότε 
ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαγ- 

τίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημά- 

129860 19:7 
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Ίσκε 20 

των, µή τινος ὑστερήσατε; 
οἱ δὲ εἶπαν Οὐθενός. 
96 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾽Αλλὰ 
ζω) ο ή 3 / 

νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, 
ς 

ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ 
ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον 
αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαι- 
ραν. ὁ7 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
τοῦτο τὸ γεγραμμµένον δεῖ 
τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὀ 1 Καὶ 

Αη αρ 9 [ .λᾳ Δ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ 
γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 
98 οἱ δἑεἶπαν Κύριε, ἰδοὺ 

/ πε / ε - 

μµάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν. 

ΟΗΑΡΤΕΕ πι. ΤΗΕ ΞΘΠΕΕΕΒΙΝά ΑΝΡ ΡΕΑΤΗ ΟΕ ΤΕ505, 58174180 

114. ΤΗΕ ΑαάΟΝΥ ΙΝ αΕβΤΗΡΗΜΑΝΕ; 

ΜαΑπτ 26:06-46 

Τότε ἔρχεται μετ) αὐτῶν ὁ 
Ἰ]ησοῦς 

Μλδηκ 14:092-42 

Καὶ ἔρχονται 

εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθση- | εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Τ εθ- 
µανεί, 

καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς 
Καθίσατε αὐτοῦ 

ἕως [οὗ] ἀπελθὼν ἐκεῖ 
προσεύξωμαι. 

[Οἱ ν 41 ρε]οπ] 

97 καὶ παραλαβὼν 
τὸν Πέτρον 
καὶ τοὺς δύο υἱοὺς εβεδαίου 

ἤρξατο λυπεῖσθαι 
καὶ ἀδημονεῖν. 

11δα 589:12 

σηµανεί, 

καὶ λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 
Καθίσατε ὧδε 
ἕως 
προσεύξωμαι. 

[Οἱ ν 95 Ρε]ογ| 

389 καὶ παραλαμβάνει 
τὸν Πέτρον 
καὶ [τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν! 
Ἰωάνην μετ) αὐτοῦ, 
καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι 

καὶ ἀδημονεῖν, 

Ίσκη 24:90-46 

Καὶ ἐξελθὼν ἔπορεύθη 

κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ "Όρος 
τῶν ᾿Βλαιῶν' 

ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ [καὶ] οἱ 
µαθηταἰ. 
40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου 
εἶπεν αὐτοῖς 

Ἡροσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν 
εἰς πειρασµόὀν. [Οἱ ν 46 ροἱογη] 

ΥΝΓΗ πιρ: ἣΜς 14:98 ᾿]άκωβον καὶ 
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Μαπττ 26 

38 τότε λέγει αὐτοῖς 
1/«Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή 
µου’ ἕως θανάτου' 
µείνατε ὣῶδε καὶ γρηγορεῖτε 

μετ) ἐμοῦ. 
89 καὶ ἱπροελθὼν] 
μικρὸν 
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ 

προσευχόµενος 

καὶ λέγων Πάτερ µου, 

ε, / 3 

εἰ δυνατὀν ἐστιν, 
παρελθάτω 
ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο" 
πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω 
Ε) ᾽ ε / 
ἀλλ' ὡς σύ. 

40 καὶ ἔρχεται 
πρὸς τοὺς μαθητὰς 
καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδον- 

τας, 

καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ 

Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε 
µίαν ὥραν γρηγορῆσαι 
μετ) ἐμοῦ; 

Μαδηκ 14 

94 καὶ λέγει αὐτοῖς 
1{«Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή 
µου’ ἕως θανάτου᾽ 

µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 

96 καὶ ἱπροελθὼν' 
μικρὸν 

ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, 
καὶ προσηύχετο ἵνα 
εἰ δυνατὀν ἐστιν 
παρέλθῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ ὥρα, 
36 καὶ ἔλεγεν ᾽Αββά ὁ πατήρ, 
πάντα δυνατά σοι" 

παρένεγκε 
α » - 

τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ' 

ἀλλ) οὐ τἰ ἐγὼ θέλω 
9 Δ / / 

ἀλλὰ τἰ σύ. 

37 καὶ ἔρχεται 

Δ « / ” 4 / 

καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδον- 

τας, 

καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ 
/ / ἃ 

Ῥίμων, καθεύδεις ; 
οὐκ ἴσχυσας 
µίαν ὥραν Ὑρηγορῆσαι; 

Ίσκε 32 

4] καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη 
ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, 
καὶ θεὶς τὰ γόνατα 
προσηύχετο 

42 λέγων Πάτερ, 

εἰ βούλει 
παρένεγκε 

τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ] ἐμοῦ: 
πλὴν μὴ τὸ θέλημά µου 

ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 
48 [ῶφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος 
[ἀπὸ τοῦὶ οὐρανοῦ ἐνισχύων 
αὐτόν. 44 καὶ γενόμενος ἐν 
ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύ- 
χετο' [καὶ ἐγένετοὶ ὁ ἱδρὼς 
αὐτοῦ ὡσεὶ θρόὀµβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.[ 
45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς 
προσευχῆς 
ἐλθὼν 
πρὸς τοὺς μαθητὰς 
εὗρεν κοιµωμένους αὐτοὺς 

9 Δ Ωω / 

ἀπὸ τῆς λύπης, 
46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Τί καθεύδετε; 

1Ῥ5 42(41):5 

ΤΗ πρ: ΝΤ 26:99 προσελθὼν Μ]ς 14:95 προσελθὼν Τὰ 22:45 ἀπ᾿ 44 ἐγένετο δὲ 

Μ 0 26:99 Πάτερ µου γιὰ ΝΑΒΟΡΊΥΘ αἱ ρου; ΤΙΔΣ οὔο ΟΙ µου 
1]ς 22:45, 44 ὤφθη .. . ἔπεεν ΑΟΡΝΙΥΧΔΘ αἱ Ῥριοτ 

ΡεξΗ αἱ ρε; Δ5ΣΑΡΒΙΗΤΥΝΥ 4 Ἐου 5υτ δἶη εἴο Οἱ 
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δΡ174 1Α5Τ ΡΑΥ5 ΙΝ ὐΒΠΒΌΡΑΙΗΜ 

ΜαΑπτ 26 Νδηκ 14 Ίσκε 24 

41 “Ὕρηγορεῖτε Καὶ προσεύ-| 95 “ὙὝρηγορεῖτε καὶ προσεύ-| “ἀναστάντες προσεύχεσθε, 
χεσθε, χεσθε, 
ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἷς πειρασμόν᾿ | ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμὀν' | ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἷς πειρασμὀν. 
τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον τὸ μὲν πνεῦμα πρὀθυμον 

ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 
42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν] 99 καὶ πάλιν ἀπελθὼν 

προσηύξατο προσηύξατο 
[λέγων] Πάτερ µου, εἰ οὐ [τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών]. 
δύναται τοῦτο παρελθεῖν 
ἐὰν μὴ αὐτὸ πἰω, 
γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 
4 καὶ ἐλθὼν πάλιν 40 καὶ πάλιν ἐλθὼν 
εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, 
ἦσαν γὰρ αὐτῶν ἦσαν γὰρ αὐτῶν 
οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυγόµενοι, 

καὶ οὐκ ἤδεισαν τἰ ἀποκριθῶσιν 
αὐτῷ. 

44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν 
ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου 
τὸν αὐτὸν λόγον [εἰπὼν πἀλιν. 
45 τότε] ἔρχεται 41 καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον 
πρὸς τοὺς μαθητὰς 

Δ ’ 9 ω λ ῤ ) ο) 

καὶ λέγει αὐτοῖς καὶ λέγει αὐτοῖς 
ἸΚαθεύδετε λοιπὸν Καθεύδετε [τὸ] λοιπὸν 
καὶ ἀναπαύεσθε' καὶ ἀναπαύεσθε' 
ἰδ λ τ 9/ ς «/ 9 µ Ὥ .ν ε ε/ 

ἰδοὺ τ Ίγγικεν ἡ ὥρα ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὥρα, 

ἰδοὺ παραδίδοται 
α ε ΛΙ [ο) 9 / ε ελ [ἳ 9 / 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται 

εἰς χεῖρας εἰς τὰς χεῖρας 
ἁμαρτωλῶν. τῶν ἁμαρτωλῶν. 
46 ἐγείρεσθε ἄγωμεν᾽ 42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν' 
ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς µε. | ἰδοὺ ὁ παραδιδούς µε ἤγγικεν. 

Μί θ:19α Τῆς 11:40 

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς α καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασµόν, (55958) πειρασµόν. (5105) 

Οἱ Τ]ς 22:400 αρογνε 

α 

ΥΝΥΗ τις: Μίύ 26:44, 45 εἰπών. πἀἆλιν τότε 45 γὰρ 

Μ40 26:45 λοιπὸν πΙ(ῃ ΒΟΙΙΥ είο; ΔΑΏΔΘ αἱ Ώ]6Γ τὸ λοιπ. ἹΝΤ]ς 14:58 ἔλθητε πῖυ ΑΒ 946. 0 5ντ 
ΒἱΠ; εἰσέλθητε ΑΟΏΤΠΙΝΥΥΣΧΔΘ ὃ 10 νρ αἱ ρ]οτ 4] τὸ λοιπὸν πια ΔΒΝΔΘ αἱ ΡΙΘΓ; λοιπὸ ΑΟὈΙΥΧ Ἱ0 εἷς; 
ΟΠΠ ΥΓ βἶπ οϱοΡ 
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116. 

Μαπττ 26:47-56 

Καὶ 

ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἰδοὺ 
᾿Ιούδας 
εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν 

μ ͵ η] ω η 
καὶ μετ) αὐτοῦ ὄχλος πολὺς 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 
ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων 

καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 
48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν 
ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων 
π Ἀ ; φιβ. β Ξ 
Ον ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν 
κρατήσατε αὐτόν. 

49 καὶ εὐθέως προσελθὼν 
τῷ ᾿]ησοῦ 
εἶπεν ΧἈαἲρε ῥαββεί" 
καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 
50 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
Ἑταῖρε, ἐφ᾽ ὃ πάρει. 

τότε προσελθόντες ἐπέβαλον 
τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν ᾿]ησοῦν 
καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

51 καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ ᾿]ησοῦ 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα | 
ἀπέσπασεν τὴν µάχαιραν αὖ- 

τοῦ καὶ πατάξας 
τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως 
3 αν 

:ἀφεῖλεν 
αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 
52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ]ησοῦς 

Μδηκ 14 :49-52 

Καὶ εὐθὺς 

ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 

παραγίνεται [ὁ] Ιούδας 
εἷς τῶν δώδεκα 
καὶ μετ) αὐτοῦ ὄχλος 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 

παρὰ τῶν ἀρχιερέων 
καὶ τῶν γραμµατέων 
καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 
44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς 
αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων 
συ Ἀ / αν ῃ ςς 
Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν 
κρατήσατε αὐτὸν 

λ ” / ει [ο] 

καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς. 
45 καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν 
αὐτῷ 
λέγει Ῥαββεί, 
“καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 

46 οἱ δὲ ἐπέβαλαν 
τὰς χεῖρας αὐτῷ 
καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

47 εἷς δέ [τις] τῶν παρεστη- 
κότων 

σπασάµενος τὴν μάχαιραν 

ἔπαισεν 
Δ ο ὧα 3 ῃ 

τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως 
λ 9 .ν 

καὶ ἀφεῖλεν 

αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. 

ΤΗΕ ΒΕΤΕΑΔΥΑΙ, ΑΝΕΏ ΑΠΗΒΙΡΤ 

Ίσκε 22:47-559 

Ἔγτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ΙΕ ) ”” 

ἰδοὺ ὄχλος, 
Δ ε / ι] / 

καὶ ὁ λεγόμενος Ιούδας 

εἷς τῶν δώδεκα 
προήρχετο αὐτούς, 

καὶ ἤγγισεν 
τῷ ᾿Τηοοῦ 

φιλῆσαι αὐτόν. 
48 ᾿]ησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ 

Ἰούδα, Φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου παραδίδως ; 

49 ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν 
τὸ ἐσόμενον εἶπαν Κύριε, 
εἰ πατάξοµεν ἐν µαχαίρῃ; 
60 καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ 
αὐτῶν 

Γω 9 , Δ [ὴ 

τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον 
λ 9 αν 

καὶ ἀφεῖλεν 
Ν αν ε] [ο Δ / 

τὸ οὓς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 
51 ἀποκριθεὶς δὲ [ὁ] Ἰησοῦς 
εἶπεν 

ΤΜΙς 14:48 ὁ Ἰούδας Ψὶϊηπ ΑΒ; ΝΟΩΙΥΥΓΣΧΔΘ αἱ Ρρίθύ ΟΠΙ ὁ --- τῶν πρεσβυτέρων ψὶια ΒΟΡΙ,Χ9 αἱ Ρρ]ες; 
ΝΑΤΓΥΥ παῖη ΟΠ τῶν 47 εἲς δέ τις ιαπ ΒΟΧΔθΘ αἱ Ρίἱ6Γ; 
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ο ο υυἧὕὐθθθθθθθθθθθιυμἍἈυ-------

-------------------------- 

Μαπτ 26 

᾿Απόστρεψον τὴν μµάχαιράν 
σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάν- 
τες γὰρ οἱ λαβόντες µάχαιραν 
ἐν µαχαἰρῃ ἀπολοῦνται' 558 ἢ 
δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι παρακα- 
λέσαι τὸν πατέρα µου, καὶ 
παραστήσει µοι ἄρτι πλείω 
δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 
54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ 
γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσ- 

θαι; 

55 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
εἶπεν ὁ ᾿]ησοῦς 
τοῖς ὄχλοις 

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 
συλλαβεῖν µε; 
καθ᾽ ἡμέραν 

ελ ο ε ω Ἡ / 

ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην 

διδάσκων 
καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε. 

56 ΤΓοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν 
ἵνα ἁπληρωθῶσιν 
αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. 

Τότε οἱ μαθηταὶ Ἱ 
/ ει ; ” Δ ” 

πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἐφυγον. 

-. ὐἰῑὐξῆήπὕςθθθθθ 

αοί Μι δ:1Τ (9524) 

ΊΝΗ πας: Μίύ 26:56 αὐτοῦ 

Μληκ 14 Ίσκε 36 

Ἠᾶτε ἕως τούτου καὶ ἂψά- 
µενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. 

48 καὶ ἀποκριθεὶς 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 62 εἶπεν δὲ ᾿]ησοῦς 

αὐτοῖς πρὸς τοὺς παραγενοµένους ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρα- 
τηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσ- 

βυτέρους 

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε 

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ἑύλων | μετὰ μαχαιρῶν καὶ ἑύλων; 

συλλαβεῖν µε; 
49 καθ) ἡμέραν 63 καθ) ἡμέραν 

ἤμην πρὸς ὑμᾶς ὄντος µου μεθ) ὑμῶν 

ἐν τῷ ὑερῷ ἐν τῷ ἱερῷ 

διδάσκων 
ἃ 2 [ῥ ῃ /] 3 ῃ 9 / ] [ο 

καὶ οὐκ Ιἐκρατήσατέ' µε οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας 
ἐπ) ἐμέ' 
ἀλλ)᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα 
καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. 

ἀλλ) ἵνα “πληρωθῶσιν 
αἱ γραφαί. 
50 καὶ 
3 / ο) .Ι 5’ { 

ἀφέντες αὐτὸν ἐφυγον πάντες. 

δ1 Καὶ νεανίσκος τις συνηκο- 
λούθει αὐτῷ περιβεβλημένος 
σινδὀνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦ- 

” / ε Δ Ν] 

σιν αὐτόν, 52 ὁ δὲ καταλιπὼν 
τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν. 

ΊΝΜΙς 14:49 ἐκρατεῖτέ 
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ΤΗΕ ΟΕΡΡΠΠΗΙΝα ΑΝΡ ΡΠΑΤΗ οῦὗ οΕ5δῦδ 8176 
ὤὪθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ-- 

116. 

Μαπτ 26:57-τ5 

Οἱ δὲ κρατήσαντες 
τὸν ᾿]ησοῦν ἀπήγαγον 
πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα, 

ὅπου οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἳ πρεσβύτεροι 

συνήχθησαν. 

ὄδ ὁ δὲ Πέτρος 
ἠκολούθει αὐτῷ [ἀπὸ] µακρόθεν 

/ Γν ” Ωω 

ἕως τῆς αὐλῆς 

τοῦ ἀρχιερέως, 

καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο 
μετὰ τῶν ὑπηρετῶν 

ἰδεῖν τὸ τέλος. 

59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐξήτουν 
ψευδοµαρτυρίαν κατὰ τοῦ 
Ἰησοῦ 
ὅπως αὐτὸν θανατώσωσι», 
60 καὶ οὐχ εὗρον 
πολλῶν προσελθόντων 
ψευδομαρτύρων. 

ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 

εἶπαν 

61 Οὗτος ἔφη 
Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν 

τοῦ θεοῦ 

Μληκ 14:59-72 

Καἱ 

ἀπήγαγον τὸν ᾿]ησοῦν 
πρὸς τὸν ἀρχιερέα, 

καὶ συνέρχονται Ἱ πάντες 
οἱ ἀρχιερεῖς 

Ν « / 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι 

καὶ οἱ γραμματεῖς. 

64 καὶ ὁ Πέτρος 
ο) ] / 2 /΄ 

ἀπὸ μµακρόθεν ἠκολούθησεν 
αὐτῷ 

ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 
τοῦ ἀρχιερέως, 

καὶ ἦν συνκαθήµενος 
μετὰ τῶν ὑπηρετῶν 
καὶ θερµαινόµενος πρὸς τὸ 
φῶς. 
56 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν 
κατὰ τοῦ ᾿]ησοῦ μµαρτυρίαν 

εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, 
καὶ οὐχ ηὕρισκον' 
56 πολλοὶ γὰρ 
5 / .) 2 [ο] 
ἐψευδομαρτύρουν κατ) αὐτοῦ, 
καὶ ἴσαι αἱ μµαρτυρίαι οὐκ 
ἦσαν. [Οἱ ν 59 Ῥε]ογγ] 

57 καὶ τινε ἀναστάντες 
2 / ) 2 [ο 
«ἐψευδομαρτύρουν κατ) αὐτοῦ 

λέγοντες ὅτι 
55 Ἡμεῖς ἠκούσαμεν 
αὐτοῦ λέγοντος ὅτι 

Ἐγὼ καταλύσω τὸν 
τοῦτον 

γαὸν 

ΤΗΙΑΤ ΒΕΕΟΒΕ, ΤΗΕ ΙΕΝΠΙΡΗ ΑῦΌΤΗΟΒΙΤΙΕΡ 

Ίπκε 42:54--71 

Ῥυλλαβόντες δὲ 
αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον 
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως" 

[Οἱ ν 66 Ρο]ον] 

ὁ δὲ Πέτρος 
ἠκολούθει µακρόθεν. 

56 περιαψάντων δὲ πθρ 
ἐν µέσῳ τῆς αὐλῆς 

καὶ συγκαθισάντων 
Ἐ / ε ΄ 

ἐκάθητο ὁ Πέτρος 
µέσος αὐτῶν. 
[Ον 56 ροἱογ] 

ΥΓΗ πισ: ΜΙς 14:58 αὐτῷ 

Τ]ς 22:54 καὶ εἰσήγαγον πα ΔΣΑ ΒΤΠΧ αἱ ΡΙ6Γ; καὶ συνήγαγον Ἡ; ὮΓ6Θ παῖη 18 νς βυ βίπ οι ρθ65Η οὗ 6ΟΠ1 
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ΜαΑπτ 26 

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 

οἰκοδομῆσαι. 

62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 

εἶπεν αὐτῷ 
σολ 3: / : 

Οὐδὲν ἀποκρίνῃ ; 
τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσι}; 

69 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. 

καὶ ὁ ἀρχιερεὺς 
εἶπεν αὐτῷ 
Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ 
τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς 
εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
64 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 
Σὺ Ιεἶπας'] πλὴν λέγω ὑμῖν, 

μα ο, 3’ 
ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε 
1{έτὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

/ ελ Γω) Αα. } 

καθήµενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνά- 

μεως 
καὶ ἐρχόμενον 
3” . αν Γω) 

ἐπὶ τῶν νεφελῶν 

τοῦ οὐρανοῦ.” 

65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς 
διερηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
λέγων ᾿Εβλασφήμησεν 
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μµαρτύ- 

ρων; 
ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασ- 

φημίαν' 
66 τί ὑμῖν δοκεῖ ; 

ε 3 / - 

οἳ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν 

Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 

1ΏαἩ 7:15: Ε5 110(109):14 

ΥΝΥΗ τας: Μί 26:64 εἶπας; 

1/ΑΦΤ ΡΑΥΟ5 ΙΝ «ΕΒΕΟΡΑΙΕΜ 

Μαπκ 14 

τὸν χειροποίητον 
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
ἄλλον ἀχειροποίητον 
οἰκοδομήσω' 
59 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἢν 
ἡ μαρτυρία αὐτῶν. [οἱ ν 560] 
60 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 
εἰς µέσον 
ἐπηρώτησεν τὸν ᾿]ησοῦν λέγων 

Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 
ἴτί] οὗτοί σου καταμαρτυροῦ- 
σιν» 
61 ὁ δὲ ἐσιώπα 
καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. 
πάλιν 
ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν 
καὶ λέγει αὐτῷ 

Σὺ εἶ ὁ χριστὸς 
ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 
62 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 

καὶ 
ἀ εΙ [ο] 9 / 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
2 ω , αι ῃ 
ἐκ δεξιῶν καθήµενον τῆς δυνά- 

μεως 
καὶ ἐρχόμενον 

α Γοὰ Γωἳ 

μετὰ τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ.” 
68 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς 
διαρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ 
λέγει 
Τί ἔτι χρείἰαν ἔχομεν μαρτύ- 

ρων; 
ϐ4 ἠκούσατε τῆς ᾖβλασ- 

φημίας; 
λε τα / Ξ 

τί ὑμῖν φαίνεται; 

οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν 
ἔνοχον εἶναι θανάτου. 

ΜΙΚ 14:60 ὅτι 
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[Οἱ ν 69 Ὀθίοπ] 

(Οἱ ν Τι ρε]οπ] 



ΓΗ ΘΟΡΕΗΝΙΝάα ΑΝΡ ΡΒΗΑΤΗ ΟΡ ὐΕβοῦςδ 

ΜΑττ 26 

67 Τότε 
ἐνέπτυσαν εἶς τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ 

καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, 
65 οἱ δὲ ἐράπισαν λέγοντες 
ΠἩροφήτευσον ἡμῖν, χριστέε. 

τίς ἔστιν ὁ παίσας σε; 

69 Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο 
ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ: 
καὶ προσῆλθεν αὐτῷ µία 
παιδίσκη 

λέγουσα 
Καὶ σὺ 
ἦσθα μετὰ ᾿]ησοῦ 
τοῦ Γαλιλαίου' 
70 ὁ δὲ ἠρνήσατο 
ἔμπροσθεν πάντων λέγων 
Οὐκ οἶδα 
τί λέχεις. 

71 ἐξελθόντα δὲ εἷς τὸν πυλῶνα 

εἶδεν αὐτὸν ἄλλη 

καὶ λέγει 
τοῖς ἐκεῖ 
Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ 
Ναζωραίου' 
72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο 
μετὰ ὅρκου 

ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 
τὸ μετὰ μικρὸν δὲ προσελ- 
θόντες 
οἱ ἑστῶτες 
εἶπον τῷ Πέτρῳ 

Μληις 14 

606 Καὶ ἠρξαντό τινες 
ἐμπτύειν αὐτῷ 

καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ 
πρόσωπον 

καὶ κολαφίζειν αὐτὸν 
ὴ / 2 

καὶ λέγειν αὐτῷ 
Ἡροφήτευσον, 

καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν 

αὐτὸν ἔλαβον. 

66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου 
κάτω ἐν τῇ αὐλῇ 
ἔρχεται µία 
τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως 

67 καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον 

θερμαινόµενον 
ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει 
απκαὶ σὺ 

μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα 
τοῦ Ἰησοῦ" 
65 ὁ δὲ ἠρνήσατο 
λέγων 
Οὔτε οἶδα οὔτε [ἐπίσταμαι 
σὺ τί λέγεις,ὶ 
καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἷς τὸ προαύ- 
λιον. 
69 καὶ 
αὐτὸν 

[ήρξατο πάλιν λέγειν] 
τοῖς παρεστῶσιν ὅτι 
Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν. 

ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα 

70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. 

Δ ἡ Ἆ / 

καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν 

οἱ παρεστῶτες 

ἔλεγον τῷ Πεέετρῳ 

δ176 

Ίσκε 322 

[ΟΙ νν 68, 64 Ροουγ| 

56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν 
παιδίσκη τις 

καθήµενον πρὸς τὸ φῶς 
καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν 
67 Καὶ οὗτος 
σὺν αὐτῷ ἠἦν' 

ε λ] 9 

ὁ δὲ ἠρνήσατο 
λέγων 

Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι 

55 καὶ μετὰ βραχὺ 

ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν 

ἔφη 

Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ- 

ὁ δὲ Πέτρος ἔφη 

"Ανθρωπε, οὐκ εἰμί. 
59 καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας 
μιᾶς 
ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων 

ΝΥΗ παρ: ΜΙ 14:68 ἐπίσταμαι' σὺ τί λέγεις; 69 εἶπεν 
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5176 1:ΑΦΊ ΡΑΥΟ5 ΙΝ ᾿«ΕΒΕΌΟδΑΙΕΜ 

ΜΑπτ 36 

᾽Αληθῶς καὶ σὺ 
» ε) ω 5 

ἐξ αὐτῶν εἶ, 
καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν 

σε ποιεῖ᾽ 
74 τὀτεήρξατοκαταθεματίζειν 
καὶ ὀμνύειν ὅτι 
Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 

καὶ εὐθὺς 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν᾿ 

75 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος 
τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ 
εἰρηκότος ὅτι 
Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι 

τρὶς ἀπαρνήσῃ µε, 

καὶ ἐξελθὼν ἔξω 
ἔκλαυσεν πικρῶς. 

Οἱ ν 67 αρονε] 

[Οἱ ν 65 αρογτθ] 

[Οἱ ν 57 αβογθο] 

[Οἵί ν 65 αΏοτε] 

Μλδηκ 14 

᾽Αληθῶς 
ἐξ αὐτῶν εἶ, 
καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ- 

71 ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν 
καὶ ὀμνύναι ὅτι 
Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον 
ὃν λέγετε. 
72 καὶ εὐθὺς 
ἐκ δευτέρου 
ν/ μμ) 5 
ἀλέκτωρ ἐφώνησεν 

καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος 

τὸ ῥῆμα 
ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿ησοῦς ὅτι 
Πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι 

τρἰς µε ἀπαρνήσῃ, 
καὶ ἐπιβαλὼν 
ἔκλαιεν. 

[οἵ ν 65 αβρονο] 

[ΟΙ ν 59 αΏρονο] 

[0Ο ν 61 αΏοτο] 

Ίσκε 90 
Ι] 

Επ) ἀληθείας καὶ οὗτος 
μετ) αὐτοῦ ἦν, 
καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν" 

60. εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος 

Ανθρωπε, οὐκ οἶδα 
ὃ λέγεις. 
καὶ παραχρῆμα 
ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ 
5 ; 3 / 

ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 
61 καὶ στραφεὶς ὁ κύριος 
ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, 

Δ ε 4 ε / 

καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος 
τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου 
ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι 
Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σή- 
μερον 
ἀπαρνήσῃ µε τρίς. 
69 [καὶ ἐξελθὼν ἔξω 
ἔκλαυσεν πικρῶς.] 

ϐθ9 Καὶ οἱ ἄνδρες 
οἱ συνέχοντες αὐτὸν 
ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, 
64 καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν 
ἐπηρώτων λέγοντες 
Προφήτευσον, 
τίς ἐστιν ὁ παἰσας σε; 
606 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασ- 
φημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 

Ν ε μ µ ε ; 

66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, 
/ ’ [ων 

συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ 
λαοῦ, 
ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς. 

Δ 2 / ) Δ ΓΙ 

καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ 

συνέδριον αὐτῶν, λέγοντες 
67 Εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, 
εἰπὸν ἡμῖν. 

εἶπεν δὲ αὐτοῖς 
ἓ) Ἁ ε ο) ”/ ” Δ ΄ 

Εὰν ὑμιν εἴπω οὐ μὴ πιστεύ- 
. 3λ ν 5 ῃ 

σητε 68 ἐὰν δὲ ἐρωτήσω 

ο σ-υο-ὔἥἧ σσ υὺύσ«ςἲὅἃ ο --------------ακκαοαοοοο ος το οπκατττοοκαττατοπαπαπακαπκσαπκακοσακαακακαασακασααααααααασακακααακας 

ΜΙς 14:72 ἐκ δευτέρου: ΧΙ, οσο οἩι 
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ΤΗΕ ΟΡΡΗΠΙΝΕα ΑΝΡ ΡΗΕΗΑΤΗ ΟΕ ῦΕΠ5δῦςδ 17 

ΜΑπτ 26 

[ΟΙ ν 64 αβονε] 

ΙΟ νν 08, 64α αρονε] 

[ΟΙ ν 65 ἀροτο] 

1Ττ. 

Μαπτ οτ:1-9ἱ 

ἩΠρωίας δὲ γενομένης 
συμβούλιον ἔλαβον 
πάντες οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἳ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ 

κατὰ τοῦ Ἰησοῦ 
ὥστε θανατῶσαι αὐτόν" 
9 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπή- 
γαγον 
καὶ παρέδωκαν 
Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 

8 Τότε ἰδὼν ᾿Ἰούδας ὁ 
Γπαραδοὺςὶ αὐτὸν ὅτι κατε- 
κρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν 
τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς 

ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 
4 λέγων "Ἡμαρτον παρα- 
δοὺς αἷμα [δίκαιον]. οἱ δὲ 
εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ 

Μακ 14 Ίσκε 22 

οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. 
69 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται 
14έὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
καθήµενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνά- 
µεως τοῦ θεοῦ.) 
70 εἶπαν δὲ πάντες 
Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ; 
ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη 
Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ Τεἰμι.] 
71 οἱ δὲ εἶπαν 
Τί ἔτι ἔχομεν 
χρείαν; 

αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν 

ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

[Οἱ ν 620 αβονε] 

[ΟΕ νν 61, θ2α αβονε] 

[ΟΙ ν 63 αβονο] μαρτυρίας 

[Οἱ ν 64 αβρονε] 

ΤΗΕ ΤΗΙΑΙ, ΒΕΕΟΒΕ ΡΗΙΑΤΕ 

Μακ 15:1-20 

Καὶ εὐθὺς πρωὶ 
συμβούλιον ἱποιήσαντες! 
οἱ ἀρχιερεῖς 
μετὰ τῶν πρεσβυτέρων 
καὶ γραμματέων 
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον 

Ίσκε 98: 1-25 

Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆ- 
θος αὐτῶν 

δήσαντες τὸν ᾿]ησοῦν ἀπή- 
νεγκαν 
καὶ παρέδωκαν ἤγαγον αὐτὸν 

Πειλάτῳ. ἐπὶ τὸν ἨΠειλᾶτον. 

1Ώαπ 7:19: Ρ5110(109):1 

ΙΗ πις: Μῦ 27:85 παραδιδοὺς | ἀθῷον Μς 15:1 ἑτοιμάσαντες 
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1] 22:70 εἰμι; 
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ΜαΑπτ 2τ 

ὄψῃ. ὅ καὶ ῥίψας τὰ ἀργύ- 
ρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, 
καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. ϐ Οἱ 
δὲ ἀρχιερες λαβόντε τὰ 
ἀργύρια εἶπαν Οὐκ ἔξεσ- 
τιν βαλεῖν αὐτὰ εἰ τὸν 
κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός 
ἐστιν 7 συμβούλιον δὲ λα- 
βόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν 
τὸν ᾽Αγρὸν τοῦ ἹΚεραμέως εἷς 
ταφὴν τοῖς ξένοι.  ὃ διὸ 
ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ᾽Αγρὸς 
ΑἈἵματος ἕως τῆς σήῆµερον. 
ϱ Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 
διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου 

λέγοντος 1Καὶ ἔλαβον 
τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν 
τιμὴν τοῦ τετιµηµένου ὃν 
» ρ 9 μ] εω ᾿ κ 

ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἱσραήλ, 
10 καὶ Γἔδωκανὶ αὐτὰ εἰς τὸν 
ἀγρὸν τοῦ κεραµέως, καθὰ 

ῃ ῃ / 2} 
συνεταξέν µοι Ἰύριος. 

11 Ὁ δὲ ᾿]ησοὺς ἐστάθη 
ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος" 

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 
ὁ ἡγεμὼν 

λέγων 
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἴου- 
δαίων ; 
ὁ δὲ Ἰησοῦς έφη τ 
Σὺ [λέγεις.ὶ 

12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι 

αὐτὸν 

1Ζ6οἩ 11:19 

ΜΗ πρ: ΜΑ 27:10 ἔδωκα 11 αὐτῷ | λέγεις; 

Μακ 16 

αἱ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ο) [ες 

ὁ Πειλᾶτος 

Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἴου- 
δαίων ; 
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει 
Σὺ [λέγεις. 

9 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ 

Ν]ς 15:2 λέγεις; 

294 

Ἱσκε 29 

2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐ- 
τοῦ λέγοντες Τοῦτον εὕρα- 
μεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος 
ἡμῶν καὶ κωλύονγτα «φόρους 
Ἰαίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα 
αὑτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι. 

ὃ ὁ δὲ Πειλᾶτος 
ἠρώτησεν αὐτὸν 
λέγων 
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἸἼου- 
δαίων ; 
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη 
Σὺ [λέγεις.ὶ 

1]ς 29:93 λέγεις; 
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ΜαΑπτ 2ἵ 

ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων 
καὶ πρεσβυτέρων 
οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 
19 τότε λέγει αὐτῷ ὁ 

λᾶτος 
Οὐκ ἀκούεις 
πὀσα σου καταμαρτυροῦσιν ; 
14 καὶ 
οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ 
πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, 
ὥστε θαυμάζειν 
τὸν ἡγεμόνα λίαν. 

Τει- 

Μληκ 16 

οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 

4 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπη- 

ρώτα αὐτὸν [λέγων] 
Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 
ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν. 

ὃ ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 
οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, 

«/ / 

ὥστε θαυμάζειν 

τὸν Πειλᾶτον. 

Ίσκε 349 

4 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς 
τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχ- 
λους Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον 
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. ὅ οἱ 
δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι 
᾿Ανασείει τὸν λαὸν διδάσκων 
καθ) ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ 
ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
ἕως ὧδε. 6 Πειλᾶτος δὲ 
ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ [ὸὁ] 
ἄνθρωπος Ταλιλαῖός ἐστιν, 
7 καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς 
ἐξουσίας ᾿Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέ- 
πεµψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, 
ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν ᾿Ἱεροσολύ- 
µοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 
5 Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν 
Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ 
ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν 
αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον 
ἰδεν ὑπ αὐτοῦ γινόμενον. 
9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις 
ἱκανοῖς αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρί- 
νατο αὐτῷ. 10 ἱστήκεισαν δὲ 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 
11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν Ἱ ὁ 
ἨἩρώδης σὺν τοῖς στρατεύ- 
µασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας 

ΙΝΗ πρ: ΤΙ 28:11 καὶ 
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16 Κατὰ δὲ ἑορτὴν 
εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν 
ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσµιον ὃν ἤθε- 

λογ. 
16 εἶχον δὲ τότε δέσµιον 
ἐπίσημον 
λεγόμενον Βαραββᾶν. 

17 συνηγµένων οὖν αὐτῶν 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος 

Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, 

Μαηκ 156 

ϐ Κατὰ δὲ ἑορτὴν 
ἀπέλυεν 

αὐτοῖς 
τοῦντο. 

ἕνα δέσµιον ὃν παρῃ- 

7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς 
μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδε- 
µένος οἵτινε ἐν τῇ στάσει 
Φόνον πεποιήκεισαν. 8 καὶ 
ἀναβὰς ὃὁ ὄχλος ἠἤρξατο 
αἰτεῖσθαι καθὼς ἔποίει αὖ- 
τοῖς. 

ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς λέγων 
Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν 

1:ΑΦΊ. ΡΒΑΥΟ5 ΙΝ ΒΠΕΌΡΑΠΕΜ 

Ίσκε 38 

περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν 
ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πειλάτῳ. 
12 ᾿ΕΒγένοντο δὲ Φίλοι ὅ τε 
Ἡρώδης καὶ ὁ Πειλᾶτος ἓν 
αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ µετ) ἀλλήλων' 
προὐπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ 
ὄντες πρὸς αὑτούς. 

19 Πειλᾶτος δὲ συνκαλε- 
σάµενος τοὺς ἀρχιερεις καὶ 
τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν 
14 εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσ- 
ηνἐγκατέ µοι τὸν ἄνθρωπον 
τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν 
λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον 
ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον 
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον 
ὧν κατηγορεῖτε κατ) αὐτοῦ. 
16 ἀλλ) οὐδὲ Ἡρώῴδης, ἀνέ- 
πεµψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς' 
καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου 
ἐστὶν πεπραγµένον αὐτῷ' 

16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπο- 
λύσω. 

[Οἱ νν 18, 19, 25 Ροἱοπ] 

πως ο ο ο οἱ ----ππππτττττπππππππππηττττττππτπτττπητττπτππττητππτττητττττη
ηττττπττ--τς--τ----ττ--------------------------' 

11:98:17 ΑΒΚΙΤΠ 1 Τὸ δαἩ οἵο οτι; δΏ (αἴύου ν 19 πι 5ντ δἶπ ουν οῦπ) ΊΨΧθΘ (ὕτ ῦο κατὰ ἑορτὴν 

ἀπολύειν αὐτοῖς ἕνα) 9 ἵὸ νς οἵίο αἀά ἀνάγκην δὲ εἴχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα; ο Μυ 27:15; Μκ 15:6 
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Μαπτ 27 

[τὸν] Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν 
τὸν λεγόμενον Ἀριστόν ; 
18 δει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον 
παρέδωκαν αὐτόν. 

19 Ἰαθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ 
τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς 
αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα 
Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, 
πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον 
κατ) ὄναρ δι αὐτόν. 
20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι 

ἔπεισαν τοὺς ὄχλους 

ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν 

τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 
[0 ν 16 4ρονο 

21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν 
εἶπεν αὐτοῖς 
Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο 
ἀπολύσω ὑμῖν ; 
οἱ δὲ επαν ἘΤὸν Βαραββᾶν. 
99 λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος 
Τἰ οὖν ποιήσω ᾿Ἰ]ησοῦν 
τὸν λεγόμενον Ἀριστόν; 
λέγουσιν πάντες 
Ἀταυρωθήτω. 
99 ὁ δὲ ἔφη 

Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ; 

οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέ- 
Ὕοντες 
Σταυρωθήτω. 
94 ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι 

Μαηκ 156 

τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων ; 
10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ 
Φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν 
[οὶ ἀρχιερεῖς]. 

11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 

ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον 

ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν 
ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 

[06ὲ ν 7 αροτο] 

12 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀπο- 

κριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς 

Τί οὖν ποιήσω [ὃν] λέγετε 
τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ἰουδαίων ; 
19 οἳ δὲ πάλιν ἔκραξαν 
Ἄταύρωσον αὐτόν. 
14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν 
αὐτοῖς 
Τί γὰρ ἐποίησεν κακὀν ; 

οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν 

Σταύρωσον αὐτόν. 

Ίσκεη 28 

18 ἀνέκραγον δὲ πανπληθεὶ 
λέγοντες Αἷρε τοῦτον, 
ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραβ- 
βᾶν' 

19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ 
γενοµένην ἐν τῇ πόλει καὶ 
Φόνον βληθεὶς ἐν τῇ Φφυλακῇῃ. 
20 πάλιν δὲ ὁ Πειλᾶτος 
προσεφώνησεν αὐτοῖς, 
θέλων ἀπολῦσαι τὸν ᾿]ησοῦν. 

21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες 
ταύρου σταύρου αὐτόν. 
22 ὁ δὲ τρίτον εἶπεν 
πρὸς αὐτούς 
Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος ; 
οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον 
ἐν αὐτῷ' 

παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 
285 οἱ δὲ ἔπέκειντο φωναῖς 
µεγάλαις αἰτούμενοι 
αὐτὸν Ισταυρωθῆναι], 

-θθθθθ------------------ἴ- ο υὔἧ«ἧὙὐὅΓὑσ  ΓυΓυΓυΓὍὌ«“--υ. 

ΙΕ πρ: Τικ 28:25 σταυρῶσαι 
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Μαπττ ατ 

οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον 
θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ 
ϱ) / ω [ ῃ 
ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέ- 
ναντιὶ τοῦ ὄχλου λέγων 

᾿᾽Αθϕός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος 
/ αφ ω. Ἡ ὰ 

τούτου" ὑμεῖς ὄψεσθε. 25 καὶ 
ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν 

Ν ω η] κ ΙΟ) με τον λ 
Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ 

ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 

26 τότε 

ἀπέλυσεν αὐτοῖς 

τὸν Βαραββᾶν, 

τὸν δὲ Ἰησοῦν Φραγελλώσας 
παρέδωκεν 

ἵνα σταυρωθῇῃ. 
27 Τότε οἱ στρατιῶται 

τοῦ ἡγεμόνος 
παραλαβόντες τὸν 
εἰς τὸ 
πραιτώριον 
συνήγαγον ἐπ) αὐτὸν 
ὅλην τὴν σπεῖραν. 

95 καὶ Γἐκδύσαντες 
χλαμύδα κοκκίνην 
περιέθηκαν αὐτῷ, 
29 καὶ πλέξαντες 
στέφανον ἐξ ἀκανθῶν 
ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ 
καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, 
καὶ γονυπετήσαντες 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ 

Ἰησοῦν 

Ἰ. αὐτὸν 

Μακ 15 

15 ὁ δὲ Πειλᾶτος 

βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν 
ποιῆσαι 
9 / .) .ν 

ἀπέλυσεν αὐτοῖς 
τὸν Βαραββᾶν, [Οἱ ν 7 3ρονα] 

καὶ παρέδωκεν 
τὸν ᾿Ἰησοῦν φραγελλώσας 
ἵνα σταυρωθῇῃ. 

16 Οἱ δὲ στρατιῶται 

ἀπήγαγον αὐτὸν 
ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν 
πραιτώριον, 
καὶ συγνκαλοῦσιν 
ὅλην τὴν σπεῖραν. 
17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν 
πορφύραν 

καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ 
πλέξαντες 
ἀκάνθινον στέφανον᾿ 

18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι 
αὐτόν 

Ίσεε 39 

καὶ κατἰσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν. 
24 καὶ Πειλᾶτος ἐπέκρινεν 
γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν' 

20 ἀπέλυσεν δὲ 
ΔΝ ' { Δ ; 

τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον 

βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν 
ἠτοῦντο, 

Δ Δ 3 ία) 

τὸν δὲ ᾿]ησοῦν 
παρέδωκεν 

τῷ θελήµματι αὐτῶν. 

ἩΝΗ πισ: Μί 2Τ:24 ἀπέναντι | τοῦ δικαίου 25 ἐνδύσαντες 

ΜΠῦ 27:25 ἐκδύσαντες πὶ τα ΔΣΑΙΤΙΝΝΥΘ 10 5αἩΏ οοΡ αἱ ΡΙ6Γ; ἐνδύσαντες ΒΓ 157. 5 1ΐ 
Φραγελλώσας: Ὦ 1 Ιῦ0 58 τὸν δὲ ᾿]ησοῦν Φραγελλώσας παρέδωκεν 
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ΜΕ 15:15 καὶ... 
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Μαπτ 27 
μ / ἓ) αν [4 

ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες 
Χαἲρε, [βασιλεῦ. τῶν Ἰοι- 
δαίων, 

30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν 
” νἱ / 

ἔλαβον τὸν Κάλαμον 
καὶ ἔτυπτον 
εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 

81 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα 
καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, 
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 
εἰς τὸ σταυρῶσαι. 

118. 

Μαπτ 2Τ1:92-56 

Ἐξερχόμενοι δὲ 
εὗρον ἄνθρωπον 
Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα 

τοῦτον ἠγγάρευσαν 

ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

Μαπκ 16 

Χαΐϊρε, βασιλεὺ τῶν ἸἼου- 
δαίων᾿ 

19 καὶ ἔτυπτον 
΄ [ο Γι µ / 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ 
καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, 

καὶ τιθέντες τὰ γόνατα 

προσεκύνουν αὐτῷ. 

20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 
/ 3 Δ Γ / 

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν 
καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ. 

Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν 
ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν 

ΤΗΕ ΟΒΟΌΟΙΕΙΧΙΟΝ ΟΕ {ΕΡΌΡ 

Μαηκ 15:21-41 

καὶ 
ἀγγαρεύουσιν παράγοντά 
τινα Σίμωνα Ἐυρηναῖον 

ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ, 
τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ 
Ῥούφου, 

ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

Ίσκε 298:20-49 

Καὶ ὡς [ἀπήγαγον]ὶ αὐτόν, 
ἐπιλαβόμενοι 
Ῥίμωνά τινα Ἰυρηναῖον 
ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ 

3 / » ων 

ἐπέθηκαν αὐτῷ 
τὸν σταυρὸν Φφέρειν 

ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 

27 ᾿Ἡκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ 
πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν 
αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν 
αὐτόν. 9298 στραφεὶς δὲ πρὸς 
αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν Θυ- 
γατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαί- 

3 πε αν μ 0. ε 
ετε ἐπ᾽ ἐμε πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς 
Κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα 
ε ω / 9 ῳ ” 

ὑμῶν, 329 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται 

ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακά- 
ριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι 
αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ 

ΝΝΗ πις: Μί 27:29 ὁ βασιλεὺς 1]ς 28:26 ἀπῆγον 
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1:Α5Ί’' ΡΑΥ5 ΙΝ ΕΒΕΌΡΑΙΕΡΜΗ 

Μαπτ ο 

[Οἱ ν 38 Ρε]οπ] 

δὸ Καὶ ἐλθόντες 
εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά, 
ὅ ἐστιν 
Κραγίου Τόπος λεγόμενος, 
84 1΄ ἔδωκανἸ αὐτῷ 'πιεῖν 
5 2] πες ο 2} οἶνον μετὰ ' χολῆς µεμιγ- 

μένον καὶ 
{ 3 9 ; ο) 

γευσάµενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν. 
85 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν 

[Οἱ ν 55 Ρρειου] 

Σ{έδιεμερίσαντο 
τὰ ἱμάτια”. αὐτοῦ 
««[βάλλοντεςὶ κλῆρον,᾽) 

386 καὶ καθήµενοι 
ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 

[Οἱ ν 41 ρε]οπ] 

[Οἱ ν 42 ρε]οπ] 

Μαακ 146 

[Οἱ ν 27 ρε]οπ] 

22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν 
ἐπὶ τὸν Γολγοθὰν τόπον, 
ὅ ἐστιν Ἱμεθερμηνευόμενος! 
ἸἉρανίου Τόπος. 
25 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 

Ὀ 

ἐσμυρνισμένον οἶνον, 

ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. 
24 καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν 

[0ἵ ν 27 Ρο]ονν] 

καὶ 2΄διαμερίζονται 
τὰ ἱμάτια”.αὐτοῦ, 
(ἑβάλλοντες κλῆρον ἐπ) αὐτὰ) 
τὶς τὶ ἅρῃ. 
25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη 
καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 

[Οἵ ν 51 ροἱοτ] 

[Οἱ ν 82 Ῥο]οπ] 

Ίσκε 38 

οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 90 τὀτε ἄρ- 
ἔονται δ΄ λέγειν τοῖς ὄρεσιν 
Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ τοῖς 
βουνοῖς Ἰαλύψατε ἡμᾶς") 
81 ὅτι εἰ ἐν τ ὑγρῷ ξύλῳ 
ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ 
τί γένηται; 
92 "Ἠγοντο δὲ καὶ ἕτεροι 
κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἄναι- 
ρεθῆναι. 

9δὸ Καὶ ὅτε ἦλθαν 
. Δ 

ἐπὶ τὸν τόπον 

τὸν καλούμενον Ἐρανίον, 

ἐκειῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν 
καὶ τοὺς κακούργους, 
ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν 

ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 
84 [ὸ δὲ ᾿Ἰησοῦς ἔλεγεν 
Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὗ γὰρ 
οἴδασιν τἰ ποιοῦσιν.[ 
Σέδιαμεριζόὀμενοι δὲ “τὰ 
ἱμάτια αὐτοῦ 
ἔβαλον κλῆρον.’ 

ὃδ καὶ ἱστήκει ὁ λαὸς 
4{εθεωρῶν. 
ἐξεμυκτήριζον’) δὲ καὶ οἱ 
ἄρχοντες λέγοντες 
Ὄλλλους ἔσωσεν, 
σωσάτω ἑαυτόν, 
εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστὸς 
τοῦ θεοῦ, ὁ ἐκλεκτός. 

1Ρ5 69(68):21 156 22(51):118 ΣΏο5 10:58 «Ρε 22(91)1Τ 
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Μαπτ αἂτ 

ΙΟἱ ν 45 ῥρο]οπ] 

[Οἱ ν 40 Ῥοε]οπ] 

37 καὶ ἐπέθηκαν 
ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

τὴν αἰτίαν αὐτοῦ 

γεγραμµένην 
ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΗΣΟΥΣ 
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΙΥ- 
ΔΑΙΩΝ. 
85 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐ- 
τῷ δύο λῃσταί, 
εἷς ἐκ δεξιῶν 
καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 
99 Οἱ δὲ παραπορευόµενοι 
ἐβλασφήμουν αὐτὸν 
14έκινοῦντες τὰς κεφαλὰς 
αὐτῶν) 
40 καὶ λέγοντες 
ὍὉ καταλύων τὸν ναὸν 
καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδο- 
μῶν, 
σῶσον σεαυτὀν΄ 
εἰ υἱὸς Τε τοῦ θεοῦ], 
κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 

4] ὁμοίως [καὶ] οἱ ἀρχιερεῖς 
ἐμπαίζοντες 
μετὰ τῶν γραμµατέων 
καὶ πρεσβυτέρων 

ἔλεγον 
49 "λλλους ἔσωσεν, 
ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι' 

βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, 

Μληκ 16 

[Οἵ ν 96 ρε]οπ] 

[Οἵ ν 90 ρε]οπ] 

26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφή 

τῆς αἰτίας αὐτοῦ 
ἐπιγεγραμμένη 

0Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥ: 
ΔΑΙΩΝ. 
27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν 
δύο λῃστάς, 
ἕνα ἐκ δεξιῶν 

καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 
29 ἸΚαὶ οἱ παραπορευόµενοι 
ἐβλασφήμουν αὐτὸν 
1{κινοῦντες τὰς κεφαλὰς᾽ 
αὐτῶν 
καὶ λέγοντες Οὐὰ 
ὁ καταλύων τὸν ναὸν 
καὶ οἰκοδομῶν [ἐν] τρισὶν 

ἡμέραις, 
90 σῶσον σεαυτὸν 

καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 
9] ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους 
μετὰ τῶν γραμματέων 

ἔλεγον 
Ὄλλλους ἔσωσεν, 
ἑαυτὸν οὗ δύναται σῶσαι" 

32 ὁ χριστὸς 
ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ 

Ίυκε 238 

9θ ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ 
οἱ στρατιῶται προσερχόµενοι, 
26ὄξος)) προσφέροντες αὐτῷ 
37 καὶ λέγοντε ΕΒἰ σὺ εἶ 
ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿]ουδαίων, 
σῶσον σεαυτὀν. 
95 ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ 
ἐπ᾽ αὐτῷ 

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΙί- 
ΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ. 

[Οἱ νν 9», 9890 ἀροτο] 

[Οἵ ν 97 αρονο] 

[0ὲ ν 95 αρονθο] 

[ΟΙ ν 3δ αροτθο] 

[οί ν 37 αΏονο απᾶ ρατα]]α]ς] 
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Ματτ 2τ 

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυ- 
ροῦ 

καὶ πιστεύσοµεν ἔπ᾽ αὐτόν. 
48 1΄΄πέποιθεν ἐπὶ [τὸν θεὀν], 
ῥυσάσθω”) νῦν ' εἰ θέλει αὐ- 
τόν") εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ 
εἰμὶ υἱός. 
44 τὸ δ) αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ 
οἱ συνσταυρωθέντες 
σὺν αὐτῷ 
ὠνείδιζον αὐτόν. 

45 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας 
σκότος ἐγένετο 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 
ἕως ὥρας ἐνάτης. 

46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν 
9 / ε 5 [ο αν 

ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ µε 
γάλῃ λέγων 
24 Ἠλωί ἐλωί λεμὰ σαβαχ- 
θανεί ;’’ 
τοῦτ) ἐστιν 
ἴἜθεέ µου θεέ µου, 
/ ; 9 ῃ ο) 
ἵνα τί µε ἐγκατέλιπες; 

Μαηκ 16 

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυ- 

ροῦ, 
ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωµεν. 

καὶ οἱ συνεσταυρὠμένοι σὺν 
αὐτῷ 
ὠνείδιζον αὐτόν. 

38 Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης 
σκότος ἐγένετο 
ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν 
ἕως ὥρας ἐνάτης. 

94 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ 
ἐβόησεν ὁ ᾿]ησοῦς φωνῇ µε- 

γάλῃ 
24 Ἠλωί ἐλωί λαμὰ σαβαχ- 
θανεί 
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον 
«6 Ὁ θεός µου [ὸ θεύς µου], 
εἰς τί ἐγκατέλιπές µε; 

Ίσύκε 38 

99 Εΐς δὲ τῶν κρεµασθέντω) 
κακούργων 

ἐβλασφήμει αὐτόν 
ΜΑ. ο μεσα 

Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ χριστός ; 
ων π, αν 

σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 
40 ἀποκριθεὶ δὲ ὁ 
ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη Οὐδὲ 

ων Δ Δ / ε/ 9 

Φοβῇ σὺ τὸν θεὀν, ὅτι ἔἓν 
τῷ αὐτῷ κρίµατι εἶἲ; 41 καὶ 
εί ο) ΔΝ / ΕΑ Δ 

ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ 
ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν' 
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 
42 καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ, 

/ θ ῃ ε/ 3, [ρα 
µνήσθητί µου ὅταν ἔλθῃς |εἰς 
τὴν βασιλείανὶ σου. 48 καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ᾽Αμῆν σοι 
λέγω, σήμερον µμετ)᾽ ἐμοῦ 
ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 
44 Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη 
καὶ σκότος ἐγένετο 
ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν 

ὥρας ἐνάτης 

45 τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος, 

1Ρε 22(21):8 1Ρς 22(21) 11 
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Μαππ 27 

47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκό- 
των ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι 
Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος. 
45 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ 
αὐτῶν 

καὶ λαβὼν σπὀγγον πλήσας τε 
Γάέ ὄξους”) 

καὶ περιθεὶς καλάμῳ 
(ἐπότιζεν αὐτόν. 
49 οἱ δὲ λοιποὶ [εἶπαν] 
”"Αφες ἴδωμεν 

εἰ ἔρχεται ᾿Ηλείας 
σώσων αὐτόν. 
[ᾶλλος δὲ λαβὼν λόγχην 
ἔνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν, 
καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ αἷμα.[ 

[Οἱ ν 51 Ῥε]οπ] 

50 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 
πάλιν κράξας φωνῇ µεγάλῃ 

3 ον Γωἳ 

ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 
51 Καὶ ἰδοὺ 
τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ 
ἐσχίσθη 

3 ) Γ΄ «/ / Ε / [ἀπ] ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, 
καὶ ἡ Υγῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ 

μ 3 / Δ 

πέτραι ἐσχίσθησαν, ὄ2 καὶ 
τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ 
πολλὰ σώματα τῶν κεκοιµηµέ- 
νων ἁγίων ἠγέρθησαν, ὄδ καὶ 
ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων 
μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλ- 
θον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ 
ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 

1Ρ5 69(68):21 

ΜαΑηκ 16 

96 καὶ τινε τῶν ἵπαρεστη- 
κότων] ἀκούσαντες ἔλεγον 
Ἴδε ᾿Ηλείαν φωνεῖ. 
96 δραμὼν δέ τις 

γεµίσας σπὀ΄ΊγΎγον 
144 ὄξους 

α / 

περιθεὶς καλάμῳ 
ἐν ορ 22 μυ 

ἐπότιζεν΄΄ αὐτόν, 
λέγων 

ὌΑφετε ἴδωμεν 

εἰ ἔρχεται ᾿ΗἨλείας 
καθελεῖν αὐτόν. 

ισὲν 58 Ρε]οπ] 

Ἕ- ασ Σ- -Ἕ- 8 Ξ κ τπτ τς Φ «Ό ϱ- μυ -- κ 

ἐξεπνευσεν. 
ὃδ Καὶ 

τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ 
ἐσχίσθη 
εἰς δύο ἀπ᾿ ἄνωθεν ἕως κάτω. 

285 91(90):5 

Ίσκε 29 

[ΟΙ ν 86 αΏονο] 

ἐσχίσθη δὲ 
τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ 
μέσον. 

46 καὶ 
Φωνήσας φωνῇ µεγάλῃ 
ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
Πάτερ, 3 εἰ χεῖράς σου 
παρατίθεµαι τὸ πνεῦμά µου’ 

τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 
ΙΟ ν 450 ἂρονο] 

ΝΝΗ πις: Μί 27:49 ἔλεγον ΜΕ 15:85 ἑστηκότων 
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Μαπττ 2 

δ4 ὍὉ δὲ ἑκατόνταρχος 
καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ τηροῦντες 
τὸν ᾿]ησοῦν 
ἰδόντες τὸν σεισμὸν 
καὶ τὰ γινόμενα 
ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες 

᾽Αληθῶς 
[ρεοῦ υἱὸςὶ ἦν οὗτος. 

65 ΄Ἠσαν δὲ ἐκει γυναῖκες 
πολλαὶ 
αλ Δ / [ο 

ἀπὸ µακρὀθεν θεωροῦσαι, 

αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
διακονοῦσαι αὐτῷ' 

66 ἐν αἷς ἦν [Μαρίαὶ ἡ 
Μαγδαληνἡ 
καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου 
καὶ []Ἰωσὴφὶ µήτηρ 
καὶ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβε- 

δαίου. 
[Οἱ ν 65 αΡογο] 

Μακ 15 

39 ᾿]δὼν δὲ ὁ κεντυρίων 
ὁ παρεστηκὠς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ 

ε/ ε/ 3.) 

ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν 

εἶπεν 
᾽Αληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος 
υἱὸς θεοῦ ἦν. 

40 "σαν δὲ καὶ γυναῖκες 

9 Ν / [ο 

ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦσαι, 

[Οἱ ν 41 ρε]οπ] 

ἐν αἷς καὶ Μαριὰμ ἡ Μαγ- 
δαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ ᾿Ἱακώβου τοῦ 
μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος µήτηρ 
καὶ Σαλώμη, 

41 αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ 
ἠκολούθουν αὐτῷ 
καὶ διηκόνουν αὐτῷ, 
καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συνανα- 
βᾶσαι αὐτῷ εἷς ᾿Ἱεροσόλυμα. 

Ίσκε 38 

47 ᾿]δὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχη: 

τὸ γενόµενον 
ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων 
Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος 
δίκαιος ἦν. 
45 καὶ πάντες οἱ συνπαρα: 
γενόµενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεω- 
ρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ 
γενόµενα, τύπτοντες τὰ στήθη 
ὑπέστρεφον. 
40 14 ἱστήκεισαν”. δὲ πάντες 
(έοὶ γνωστοὶ’ αὐτῷ 
(«ἀπὸ µακρόθεν, 
καὶ Τ γυναῖκες 
αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, 

ὁρῶσαι ταῦτα. 

[Οἱ ν 49 αρονο] 

119. ΤΗΕ; ΒΌΒΙΑΙ, ΟΕ οΕ59059 

ΜαΑττ οτ:57-61 

Ὀψίας δὲ γενομένης 
[Οἱ ν 62 ρε]οπ] 

ᾖλθεν ἄνθρωπος πλούσιος 

Μαηκ 16:42-47 

Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, 
ἐπεὶ ἦν παρασκευή, 
ὅ ἐστιν προσάββατον, 
45 ἐλθὼν 
Ἰωσὴφ Τ ἀπὸ 'Αριμαθαίας 

Ίσκε 29 :50-56 

[Ον 54 Ῥοἱοπ] 

Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 
9 / 3 Δ 

ὀνόματι Ἰωσὴφ 
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ΜαΑπι 27 

ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, 

τοὔνομα ᾿]ωσήφ, 

ὃς καὶ αὐτὸς 

Ιἐμαθητεύθηὶ τῷ Ἰησοῦ: 
58 οὗτος προσελθὼν 
τῷ Πειλάτῳ 
ἠτήσατο 
τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 
τότε ὁ Πειλᾶτος 

ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 

59 καὶ 
λαβὼν τὸ σῶμα ὁ ᾿Ιωσὴφ 
ἐνετύλιξεν αὐτὸ [ἐν] σινδόνι 
καθαρᾷ, 
60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ 
ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνηµείῳ 
μα) ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, 

καὶ προσκυλίσας λίθον µέγαν 

τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν 
[0Οἳ ν 62 Ρε]ον] 

61 ν δὲ ἐκε Μαριὰμ ἡ 
Μαγδαληνὴ 

Μλακ 156 

εὐσχήμων βουλευτής, 

[ΟΕ ν 48α αβονο] 

ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόµενος 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 

τολµήσας εἰσῆλθεν 
Ἆ . αν 

πρὸς τὸν Πειλᾶτον 
καὶ ᾖἠτήσατο 
τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ. 

44 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν 
εἰ ἤδη τέθνηκεν, καὶ προσ- 
Καλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα 
ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ [ήδηὶ 
ἀπέθανεν 45 καὶ γνοὺς ἀπὸ 
τοῦ κεντυρίωνος 
ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ 
μἱ / 

ωσηφ. 

46 καὶ ἀγοράσας σιγδόνα 
καθελὼν αὐτὸν 
5 / αἲ / ἐνείλησεν τῇ σινδὀνι 

λ ” ” Ν 

καὶ ἔθηκεν αὐτὸν 
ἐν µνήµατι 
Ὀν / µ / 

ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας 

καὶ προσεκύλισεν λίθον 
ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 

[0ξ ν 42 αρονο] 

47 Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδα- 

ληνὴ 

Ίσκε 389 

βουλευτὴς ὑπάρχων, 
η [ο ] Ἡ / 1 
ἀνὴρ ᾽ἀγαθὸς καὶ δίκαιος,-- 
61 οὗτος οὐκ ἦν ἵσυνκατατεθει- 
μένος! τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει 
αὐτῶν,-- 
ἀπὸ ᾿Δριμαθαίας 
πόλεως τῶν Ἰουδαίων, 

[Οἵν 50 αρονο] 

ὃς προσεδέχετο 
ἰ / ” Γω 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 

52 οὗτος προσελθὼν 
τῷ Πειλάτῳ 
ἠτήσατο 
τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ, 

5ο καὶ 
καθελὼν 
ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδὀνι, 

καὶ ἔθηκεν αὐτὸν 
ἐν µνήµατι 
λαξευτῷ 
οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὕπω κείἰµενος. 

δ4 Καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, 
ὰ / 9 / 

καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. 
ὅδ Κατακολουθήσασαι δὲ 
αἱ Ὕγυναῖκες, αἴἵτινε ἦσαν 
συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Ταλι- 
λαίας αὐτῷ, 

ΗΕ τις: Μι 27:57 ἐμαθήτευσεν ΜΙς 15:44 πάλαι 
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δ179 1,Α5Ί' ΡΑΥ5 ΙΝ ὉΕΒΠΟδΑΙΕΜ 

Ματτ 27 Μλεηκ 156 Ίσκε 38 

καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καὶ Μαρία ἡ Ἰωσβτος 
ἐθεώρουν ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον 
ποῦ τέθειται. καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ, 

καθήµεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 
ΠΜαακ 16:1] 

Καἱ διαγενοµένου τοῦ σαββάτου 

[ἡ] Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ 

Μαρία ἡ ᾖ[τοῦ] ᾿Ἰακώβου καὶ 

Σαλώμη 

56 ὑποστρέψασαι δὲ 
ἠγόρασαν ἀρώματα ἠτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. 
ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 

(8151) 
Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύ- 

χασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, 

190. ΤΗΕ ΝΑΤΟΗΠ ΑΤ ΤΠΕ ΘΗΡΌΤΟΗΕΒΕ 

Μαπττ οτ:02-606 

Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

Φαρισαῖοι πρὸς Πειλᾶτον ϐθ8 λέγοντες Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνο ὁ πλάνος 

εἶπεν ἔτι ἕζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι' 64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν 

τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, µή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ Ἱ Κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν 

τῷ λαῷ ᾿Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη Χείρων τῆς πρώτης. 

66 ἔφη Τ αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὧς οἴδατε. 

66 οἱ δὲ πορευθέντε ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντε τὸν λίθον μετὰ τῆς 

κουστωδίας. 

ας  υὕύόθήθή/ΓΠΓ/ὐ/ὐ τς -ὔθθθθθθ-------------------------------- 

ΝΗ πισ: Μῦ 27:64 αὐτοῦ 65 δὲ 
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ΡΑΕΤ νΙ 

ΑΡΡΕΑΕΑΝΟΕΡ ΙΝ ΙΕΚΕΌΡΑΙΕΜ ΑΝΡ Ο6ΑΙΠΕΕ 

181. 

ΜαΑπτ 28-1-10 

᾿Οψὲ δὲ σαββάτων, 

τῇ ἐπιφωσκούσῃ 
.] [ή / 

εἰς µίαν σαββάτων, 

ἦλθεν 
ΠΜαρίαὶ ἡ Μαγδαληνὴ 
καὶ ἡ ἄλλη Μαρία 

θεωρῆσαι τὸν τάφον. 

2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο 
μέγας ἄγγελος γὰρ Ἰυρίου 
καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσ- 
ελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον 
καὶ ἐκάθητο ἔπάνω αὐτοῦ. 
ὃ ἦν δὲ ἡ εἰδέία αὐτοῦ ὡς 
ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ 
λευκὸν ὡς χιών. 4 ἀπὸ δὲ 
τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν 
οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν 
ὡς νεκροί. 

Μαηκ 16:1-5 [9-11] 

Καὶ διαγενοµένου τοῦ σαβ- 
βάτου 

[ἡ] Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ [τοῦ] Ιακώβου 
καὶ Σαλώμη 
ἠγόρασαν ἀρώματα 
ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 
2 καὶ λίαν πρωὶ 

[τῇ] μιᾷ τῶν σαββάτων 

ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον 
[Οἱ ν 1 αρονε] 

[ἀνατείλαντος! τοῦ ἡλίου. 

[0Οἳν 10 αρονε] 

[ο νν 4, 5 ρε]οπ] 

ὃ καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς 
Τις ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον 
ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου ; 

ΤΗΕ, ΒΕΡΌΒΒΕΟΤΙΟΝ ΜΟΒΝΙΝα 

Ίσκε 24:1--12 

Πισκτ 259:5θα] 

ὑποστρέψασαι δὲ 

[ον 10 ροιονπ] 

ἠτοίμασαν ἀρώματα καὶ µμύρα. 

(5129) 

τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων 
ὄρθρου βαθέως 
ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν 

Φέρουσαι ἃ ἠτοίμασαν ἀρά- 
ματα. 

Η τις: Μί 28:1 Μαριὰμ ΜΙ 16:29 ἀνατέλλοντος 

90Υ 



δ181 ΑΡΕΗΒΑΠΑΝόΗΡ ΙΝ «ΒΕΡΑΙΗΜ ΑΝΡ σΑΙΙΩΡΗ 

ΜΑπτ 28 

[Ον 20 αρονο] 

[οί νν 2, ὃ αροτνο] 

ὃ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος 
εἶπεν ταῖς γυναιξίν 
Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, 
οἶδα γὰρ ὅτι ᾿]ησοῦν 
τὸν ἐσταυρωμένον ἕζητεῖτε' 

ϐ οὐκ ἔστιν ὧδε, 
ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν' 

δεῦτε 
Η ] 4 υ υλ 

ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο 
7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι 
εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

ε{ 

οτι 

Μαπκ 16 

4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν 
ε/{ ο / ς ΄ 

ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ λίθος, 

ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 
6 καὶ [εἰσελθοῦσαιὶ εἰς τὸ 

μνημεῖον 

εἶδον νεανίσκον 
/ 3 .ν .ν 

καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς 
περιβεβλημένον στολὴν λευ- 
κήν, 
καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 

6 ὁ δὲ 
λέγει αὐταῖς 
Μὴ ἐκθαμβεῖσθε' 
Ἰησοῦν 

.ν μ] .] Δ 

ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν 
ἐσταυρωμένον᾿ 

» ; 

ἠγέρθη, 
οὐκ ἔστιν ὧδε' 

ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν' 
7 ἀλλὰ ὑπάγετε 
εἴπατε τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 
καὶ τῷ Πετρῳ 

᾿Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, | ὅτι 

Ίσκε 34 

2 εὗρον δὲ 
τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον 
ἀπὸ τοῦ μνημείου, 

9 εἰσελθοῦσαι δὲ 

οὐχ εὗρον τὸ σῶμα 
[τοῦ κυρἰου Ἰησοῦ]. 
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσ- 
θαι αὐτὰς περὶ τούτου . 
καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο 
ἐπέστησαν αὐταῖς 
ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. 

ὃ ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν 
καὶ κλινουσῶν τὰ πρὀσωπα 
εἰς τὴν γῆν 

εἶπαν πρὸς αὐτάς 

Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα 

μετὰ τῶν νεκρῶν » 
6 [οὐκ ἔστιν ὧδε, 
ἀλλὰ ἠγέρθη.ᾗ 

µνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν 
ἔτι ὢν ἐν τῇ Ταλιλαίᾳ, 7 λέ- 
γων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ 
σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 

Η πρ: ΜΚ 16:65 ἐλθοῦσαι 

Τ]ς 24:6 οὐκ . . . . ἠγέρθη: οπι Ὦ 5 Ισ 
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ΤΗ ΠΗΡΟΒΠΗΟΤΙΟΝ ΜΟΠΝΙΝα 8151 

ΜΑττ 28 

καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε' 
ἰδοὺ [Γεἶπονὶ ὑμῖν. 
8 καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ 
ἀπὸ τοῦ μνημείου 
μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς µε- 
γάλης 
ἔδραμον 
ἀπαγγεῖλαι τοῖς µαθηταῖς 
αὐτοῦ. 

9 καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν 
αὐταῖς 

λέγων Χαίρετε αἱ δὲ προσ- 
ελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ 
τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν 
αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς 
ὁ ᾿]ησοῦς Μὴ Φφοβεῖσθε' 

ὑπάγετε 

ἀπαγγείλατε 
τοῖς ἀδελφοῖς µου 

ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Ταλι- 
λαίαν, κἀκεῖ µε ὄψονται. 
[Ον 1 8Ώονε] 

Μαπκ 16 

Προάγει ὑμᾶς 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν' 
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, 
καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 
8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον 
ἀπὸ τοῦ μνημείου, 
εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ 
ἔκστασις᾽ 

κε 24 

καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, 

ἐφοβοῦντο γάρ": Ὁ Ἑ Ἐ Ὑ 
ϱ [’Αναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ 

σαββάτου 
ἐφάνη πρῶτον 

Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, 
παρ) ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαι- 
µόνια. 

ὃ Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων 
αὐτοῦ, 
ϱ καὶ ὑποστρέψασαι 
[ἀπὸ τοῦ μνημείου] 
ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα 
τοῖς ἕἔνδεκα 

καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 

10 ἐκείνη πορευθεῖσα 

ἀπήγγειλεν 

τοῖς μετ) αὐτοῦ γενομένοις 

πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν᾿ 
[ον 7 αροτε]| 

[Οἱ νν 1, 9 α,ονθ] 10 ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ 
Μαρία καὶ Ἰωάνα καὶ Μαρία 
ἡ ᾿Ἱακώβου' καὶ αἱ λοιπαὶ 
σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τοὺς 
ἀποστόλους ταῦτα. 

Ειταρ, Μύυρσδεσ ἡ- --ἩἝ 

Μ{κ 16:9-20 πΙθῃ ΑΟΏΝΥΘ 1ῦ νρ Εντ οι ρε5Ἡ αἱ ρίετ; ἃΒ 1 16 5υτ δίη οίο οπι; 15 099. 0112 Πανο 
ΡοῦἩ {πο Τιοης απᾶ Βπογύ Οοπο]ιβδίοἩς, οἳ Ρ. 916 Τις 24:09 ἀἄπο τοῦ μνημείου: ΟΤΙ Ὦ 6 ἵσ αττα. 
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58181 ΑΡΡΕΑΠΑΝΕΗΕΣ ΙΝ ΒΕΡΌΟδΑΙΗΜ ΑΝΗΡ ἄσΑΙΗΙΒΗΕ 

Μακ 16 Ίσκε 24 

11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ἕῇῃ 
8) / α κδ] Σ. 

καὶ ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς 
11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὖὐ- 
τῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα 
ταῦτα, 

.λ (ή λ) 2 / α [ο 

ἠπίστησαν.]] καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 
12 [Ὁ δὲ Πέτρος ἀνασ- 

τὰς ἕδραμεν ἐπὶ τὸ µνημεῖον' 
Δ / / λ 

καὶ παρακύψας βλέπει τὰ 
Ω/ , 5 ὰ αλ αωίον 
ὀθόνια μόνα καὶ ἀπῆλθεν 

Δ ε / 

πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γε 
γονός.[ 

1969. ΤΗΕ ΕΒΡΟΕΒΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΑΤΟΗ 

Μαπττ 28-11-15 

ἨΠορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰ τὴν πόλιν ἀπήγγει- 

λαν τοῖς ἀρχ:ερεῦσιν ἅπαντα τὰ Ὑγενόμενα. 19 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέ- 
] 3’ ω / / 

ρων συμβούλιόν τε λαβόντε ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώται 19 λέγοντες 
Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων' 

14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο [ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσοµεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους 
” / 

ποιήσοµεν. 15 οἱ δὲ λαβόντε Τ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ (διε- 
φημίσθηϊ ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον [ἡμέρας]. 

ρο. ΤΗΕ ΑΙΚ ΤΟ ΕΜΜΑΌΡ 

[Μακ 16:12, 19] Ίπσκε 24:19-556 

[ΠΜετὰ δὲ ταῦτα 
δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν| Γαἱ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν 

ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 
ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ 
πορευοµένοις εἰς ἀγρόν' ἦσαν πορευόµενοι εἰ. κώμην 

ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα 
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα 
Ἐμμαούς, 14 καὶ αὐτοὶ ὠμί- 
λουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάν- 
των τῶν συµβεβηκότων τού- 
των. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνζητεῖν 
[καὶ] αὐτὸς ᾿Ἰησοῦς ἐγγίσας 
συνεπορεύετο αὐτοῖς, 16 οἱ 

-.-..--.Ε.μ.υ....,ὸωυΙΟοΛοωιυιυω.Ὢ)}Ἅ
 πλ . ....----ὡ-ὡ-ὡυ-ὡυὡυμυ-ὐ-ὐ-ὐ---- 

ΝΕ πι: Μίύ 28:14 ὑπὸ 15 τὰ | ἐφημίσθη 

Τ]ς 24:19 Ὁ δὲ. .. « γεγονός (19ο 20:6, 7. 10) πῖα ΔΝΑΒΙΙΥΧθ αἱ ρου; οπι ὉὮ 4101 νς 
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ΤΗΕ ΙΑΙΝ Το ΠΓΜΜΑΟΣ 

911 

6185 

Ίσκε 34 

δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο 
τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 
17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς 
Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀἄντι- 
βάλλετε πρὸς ἀλλήλους περι- 
πατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν 
σκυθρωποἰί. 18 ἀποκριθεὶς δὲ 
εἲς ὀνόματι Ἰλεόπας εἶπεν 
πρὸς αὐτόν Σὺ μόνος πα- 
ροικεῖς Ἱερουσαλὴμ καὶ 
οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν 

αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ; 
19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα; 
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Τὰ περὶ 
Ἰησοῦ τοῦ ἈΝαζαρηνοῦ, ὃς 
ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνα- 
τὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἔναγ- 
τίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ 
λαοῦ, 20 ὅπως τε παρέδω- 
καν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίἰµα θανά- 
του καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 
21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι 
αὐτός ἔστιν ὁ µέλλων λυτροῦσ- 
θαι τὸν ἸἹσραήλ' ἀλλά γε 
καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην 
ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾿ οὗ 
ταῦτα ἐγένετο. 22 ἀλλὰ καὶ 
γυναϊκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέσ- 
τησαν ἡμᾶς, Ὑενόμεναι ὀὁρ- 
θριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον 259 καὶ 
μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ 
ἦλθαν λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν 
ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγου- 

σιν αὐτὸν ἕῃν. 24 καὶ ἀπῆλ- 
θάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ 
μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως 
καθὼς αἱ Ὑγυναἰκε εἶπον, 
αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 25 καὶ 
αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς  Ὦ 
ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίἰᾳ 



6185 ΑΕΡΗΕΗΑΠΑΝΟΠΡ ΙΝ ὉΕΠΟΡΑΙΗΜ ΑΝΗΕΡ ἄΑΙΙΠΙΙΡΗ 

[Μδακ 16] 

19 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες 

ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς' 

οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. |] 

Ίσκε 94 

τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς 
ἐλάλησαν οἱ  προφῆται' 
26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν 
τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς 
τὴν δόξαν αὐτοῦ; 27 καὶ ἀρξά- 
µενος ἀπὸ ἹΜωυσέως καὶ ἀπὸ 
πάντων τῶν προφητῶν διερ- 

µήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις 
ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 
25 Καὶ ἤγγισαν εἰ τὴν 
κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ 
αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώ- 
τερον πορεύεσθαι. 29 καὶ 
παρεβιάσαγτο αὐτὸν λέγοντες 
Μεῖνον μεθ) ἡμῶν, ὅτι πρὸς 
ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν 
ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν 
τοῦ µμεῖναι σὺν αὐτοῖς. 
90 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατα- 
Κλιθῆναι αὐτὸν μετ) αὐτῶν 
λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν 

καὶ Κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς' 
91 αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ 
ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐ- 
τόν καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγέ- 
νετο ἀπ αὐτῶν. 35 καὶ 
εἶπαν πρὸς ἀλλήλους  Οὐχὶ 
ἡ καρδία ἡμῶν καιοµένη ἦν Τ 
ὧς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, 
ὧς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 

398 Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ 
τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερου- 
σαλήμµ, καὶ εὗρον ἠθροισμέ- 
νους τοὺς ἔνδεκα καὶ τοὺς σὺν 
αὐτοῖς, 94 λέγοντας ὅτι ὄν- 
τως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὤφθη 
ίμωνι. 
36 καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ 
ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὧς ἐγνώσθη αὖ- 
τοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

ΥΝΗ πις: Τ]ς 24:92 ἐν ἡμῖν 
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1864. ΤΗΕ, ΑΡΡΕΗΑΕΒΑΝΟΕ Το ΤΗΕ ΕΤΒΥΕΝ ΙΝ 1ΕΒΌΡΑΤΕΜ, ΑΝΏ ΤΗΕ 
ΟΟΜΜΙΡΡΙΟΝ ΟΥ ΤΗΕ ΏΙΡΟΙΡΙΙΒΡΘ (κε) 

ΗΕ πιρ: Τικ 24:57 θροηθέντες 

[Μλακ 16:14] 

[ Ὕστερον [δὲ] ἀνακειμένοις 
αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, 

καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν 
αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν 
ὅτι τοῖς θεασαµένοις αὐτὸν 

ἐγηγερμένον [ἐκ νεκρῶν] οὐκ 
ἐπίστευσαν. 

919 

Ίσκε 24:ὁ0-49 

Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων 
αὐτὸς ἔστη ἐν µέσῳ αὐτῶν 
[καὶ λέγει αὐτοῖς Ἐρήνη 
ὑμῖνῃ. 87 Ἱπτοηθέντες]! δὲ 
καὶ ἔμφοβοι γενόµενοι ἐδόκουν 
πνεῦμα θεωρεῖν. 

98 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Τ{ τεταραγµένοι ἐστέ, καὶ διὰ 
τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν 
ἐν τῇ καρδἰᾳ ὑμῶν ; 

99 ἴδετε τὰς χεῖράς µου καὶ 
τοὺς πόδας µου ὅτι ἐγώ εἶμι 
αὐτός ψηλαφήσατέ µε καὶ 
ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ 
ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεω- 
ρεῖτε ἔχοντα. 40 [καὶ τοῦτο 
εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας 
καὶ τοὺς πόδας. 41 "τι δὲ 
ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς 
χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν 
αὐτοῖς "Εχετε τι βρώσιμον 
ἐνθάδε; 432 οἱ δὲ ἐπέδωκαν 
αὐτῷ ἰχθύος ὁπτοῦ µέρος᾽ 
48 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν 
ἔφαγεν. 

44 Ἐἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς 
Οὗτοι οἱ λόγοι µου οὓς ἔλά- 
λησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν 
ὑμῖν, ὅτι δε πληρωθῆναι 
πάντα τὰ γεγραμµένα ἐν τῷ 
νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς προ- 
φήταις καὶ ὙΨαλμοῖς περὶ 
ἐμοῦ. 45 τότε διήνοιξεν αὐ- 
τῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι 
τὰς γραφάς. 46 καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται 
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Ίσκε 24 

παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀνασ- 
τῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ, 47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ 
τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοια 

[είς] ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς 
πάντα τὰ [έθνη,- ἀρξάμενοι 
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ' 45 ὑμεῖςὶ 
µάρτυρες τούτων. 49 καὶ ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἔπαγ- 
γελίαν τοῦ πατρός µου ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν 
τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ 
ὕψους δύναμιν. 

18. ΤΗΕ ΑΡΡΕΑΕΒΑΝΟΕ; ΤΟ ΤΗΕ ΕΙ ΕΝΕΝ ΙΝ ἀαΑΠΤΕΗ, ΑΝΕΟ ΤΗΕ, 
ΟΟΜΜΙΡΡΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ; ΡΙΡΟΙΡΙΙΕΡ (ΜΑπτ) 

ΜαΑπτ 28: 16-20 [Μαπκ 16:15-15] 

Οἱ δὲ ἔνδεκα μαθηταὶ ἐπο- 
ρεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν 
εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς 
ς ι] [ὴ Λ » / 

ὁ Ἰησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες 
αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ 
9 [ λ 

ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελ- 
θὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς 
λέγων Πσκε 10:22α] 

α'Ἠδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία αΠάντα µοι παρεδόθη: 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς ὑπὸ τοῦ πατρός µου, (8102) 

[καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
19 πορευθέντες οὖν Πορευθέντες 

εἰς τὸν κὀσµμον ἅπαντα 
μαθητεύσατε κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον 

πάντα τὰ ἔθνη, πάσῃ τῇ κτίσει. 
Ιβαπτίζοντεςὶ αὐτοὺς εἰς τὸ 

Μήέ 11:2τΤα 

α Πάντα µοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ πατρός µου, (840) 

ΜΗ πις: Μίύ 26:19 βαπτίσαντες Τις 24:47 καὶ | ἔθνη: ἀρξάμενοι ἀπὸ ᾿Ἱερουσαλὴμ ὑμεῖς 

ΜΜ 98:19 πορευθέντες οὖν Ὑγϊη ΕΥΥΔΘΠΣ 1. 99. ἵο νσ Ῥρεξῃ οἵο; ΔΑ αἱ ΡΙΕ6Γ ΟΠΙ οὖν ΜΚ 16:15 κἀκεῖνοι 
ἀπελογοῦντε λέγοντες ὅτι ὁ αἰὼν οὗτος τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἀπιστίας ὑπὸ τὸν σατανᾶν ἐστιν ὁ μὴ ἐῶν τὰ ὑπὸ τῶν πνευμάτων 
ἀκάθαρτα τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ καταλαβέσθαι δύναμιν διὰ τοῦτο ἀποκάλυψον σου τὴν δικαιοσύνην ἤδη ἐκεῖνοι ἔλεγον τῷ χριστῷ 
καὶ ὁ χριστὸς ἐκείνοις προσέλεγεν ὅτι πεπλήρωται ὁ ὄρος τῶν ἐτῶν τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἀλλὰ ἐγγίζει ἄλλα δινὰ καὶ ὑπὲρ ὧν 
ἐγὼ ἁμαρτησάντων παρεδόθην εἰς θάνατον ἵνα ὑποστρέψωσιν εἰς τὴν ἀλήθειαν καὶ µηκέτι ἁμαρτήσωσιν ἵνα τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ 
πνευματικὴν καὶ ἄφθαρτον τῆς δικαιοσύνης δόξαν κληρονομήσωσιν ἀλλὰ ἩΥ 1Οἵ καὶ εἶπεν αὐτοῖς: κἀκεῖνοι . . . . ἤδῃ Ἠλει' 
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ΜΑπτ 28 

ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 
καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
20 διδάσκοντες αὐτοὺς ττηρεῖν 
πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν' 

ν 3 η 3 Δ αν ω 3 ον 
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμὶ 

πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος. 

ΤΠΑΚ2:11 15 110 (109):1 

[ΜΑηκ 16] 

16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισ- 
θεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἄπισ- 
τήσας κατακριθήσεται. 17 
σηµεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν 
Γἀκολουθήσει ταῦτα], ἐν τῷ 
α / γ. / η [ο 

ὀνόματί µου δαιμόνια ἐκβαλοῦ- 
σιν, γλώσσαις λαλήσουσυ Τ, 

18 [καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις 
ἀροῦσιν 

Ελ] / [) |κἂν θανάσιμὀν τι πίωσιν 
οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψη, 
ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἔπι- 
θήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν. [ 

ΤΗΕ, ΑΡΟΕΝΡΙΟΝ 

ΓΜαηκ 16:19, 20] 

1686. 

[Ὁ μὲν οὖν κύριος [Ἰησοῦς] 
μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς 

146 ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν) 

έ ω [ο 
καὶ 2΄΄ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ 

(ον ο) 
θεοῦ. 

Πισκε 10:19] 

ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν 
Π ον 

τοῦ δ'πατεῖν ἐπάνω ὄφεων᾽) καὶ 

σκορπίων, 
α μ λ [οὶ ΄ .ν 

καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 
» Γω 

ἐχθροῦ, 

καὶ οὐδὲν 

ὑμᾶς οὐ μὴ [Γἀδικήσειὶ. (85102) 

Ίσκε 34-50-59 

Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως 
πρὸς ἈἙηθανίαν, καὶ ἐπάρας 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν 
αὐτούς. 
51 καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς 
διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν 
[καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρα- 
νόν].. 

4Ῥς 91(90):13 

ΜΗ πῃσ: ἣΜΙ 16:17 ταῦτα παρακολουθήσει | καιναῖς 

Τ]ς 94:51 καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν Ψὶῦπ ΑΒΟΙΙΥΥΣ6Θ 10 νςσ Ρεξ αἱ ρ]ος; ΧΓ 5 ἵῦ 5υτ 5ἶῃ ΟµΠι 
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[Μαπκ 16ῇ 

20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκή- 
ρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου 
συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον 
βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐἔπακο- 
λουθούντων σημείων. τῇ 

ΑΛΛΩΣ 

[ΠΙάντα δὲ τὰ παρηγγελ- 
µένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον 
συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ 

δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ ᾿]ησοῦς 
ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἀχρὶ δύ- 
σεως ἐξαπέστειλεν δι αὐτῶν 
τὸ ὑερὸν καὶ ἄφθαρτον κή- 
ρυγµα τῆς αἰωνίου σωτηρίας.] 

Ίσκε 94 

62 καὶ αὐτοὶ |[προσκυνήσατ- 
τες αὐτὸν] ὑπέστρεψαν εἰς 
Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς µε- 
γάλης, 68 καὶ ἦσαν διὰ παγ- 
τὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες 
τὸν θεὀν. 

ΊΝΗ πιρ: ΜΙιΚ 16:20 ᾽Αμήν 

Φποτίῦ Οοπο]ιδίοη οἱ Μις (Πάντα δὲ εἴο) τοαᾶ ον 1 099.0112 (ππῖσοα οοηπίαϊῖτπ {π9 Τους Οοπο]αξδίοἩ, 
16:9--20, αἱδυ) 24. τρ 1 10 5ΥΤ ΠαΓ πρ θἵυῃ οοςᾱ. 

ο ο Ὃ'Ἱ 
ΡΕΙΝΤΕὉΌ ΙΝ ΤΗΕ Ὀῦ.ς.Α. 

γε 

ο "μποτ υ-ῖ--.-. 
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