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ΚΕΕΕΈΕΒΕΝΟΕΚ ΙΝ ΤῊΒΞ ΜΑΒΝΟΙΝ ΤῸ ΡΑΒΑΙΙΓΕΙ, ΡΑΒΒΑΘΕΙΒ 

ΟΕ ΤῊΕΒ ΟἹ ΑΝῸ ἸΤῊΒ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

Θϑχτοτὺ 

ΑΤ ΤΗ͂Ε ΟΙΑΒΈΕΈΝΠΌΟΝ. ΡΕΕΘ9 

1882 

[ 4 γέρε γοδαγυσά ] 





ΤῊΙΒ νοϊαπιε ἰ5 ἰπεηεα ἕο 5είνε 85 ἃ σοπηραηίΐοη ἴο {Π6 

Βενίϑεα Μετβίοη οἵ {πε Νενν Τεβίαιπθπί, Ὑπὲ Κενίβειβ δῇς 

ηοΐ ΓΕΈϑροηβι 016 ἰου ἰΐ5 ρυθ]σαξίοη. ΤῈ 15 ϑίδίεά ἴῃ {πε Ῥτγαίδοε 

ἴο {πεὶγ Ἰλενίϑίοη, ἐπαΐξ πεν ἀϊ4 ποῖ εϑίεεη 1 ψ τη ἐπεῖτ 

ῬΙονίποα “ἴο σοπϑίγαςξ ἃ σοπίϊπιοιβ πα σοτηρ]είε ατεεῖς ἐεχτ᾽. 

ΤΠεν δάἀορίεα, ποννενεῦ, ἃ ἰαῦρα πυρεῦ οἱ τεδάϊηρϑ νυ] οἢ 

ἀεν!αἰεα “(τοπὶ ἐπε εχ ργεβαπηεᾶ ἴο ὑπάεη]!ε {πὸ ΑὐἱΠογβεά 

ψειβϑίοη ̓; δηά πεν ρυὰξ ἃ [ἰδὲ οἵ ἐῆεβε τεδάϊηρϑ ἰπίο {ῃ6 

Βαπαβ οἵ {πεῸὶ Τ)εϊερσαίεβ δηὰ ϑυπάϊοβ οἵ [ες Οχίογά πα 

(δηλοτασε {Πηϊνεγοίν Ῥγεϑβϑεϑ, ἴῃ ογάεγ [πὲ πεν τηρῃξ θὲ 

Ὀτουρσηξ ἰῇ οηα ΨΨΑΥ Οἵ αποίμει Ὀείογε ἴπΠ6 ρα]. Τπε 

Ἰ)εἸεσαῖες οἵ ἐς Οχίοσγά Ῥύεϑθβ ἤανε 1πουρσῃξ 1 πηοϑὲ σοη- 

νεηϊθηΐ ἰο ἱπίτοάιςοε ἐμεπὶ ἰηΐο 8 σοηζίπποι5 ατἵεεΐς εχ, δηά 

ἴο δεξ δὲ {πε ἰοοΐ οἵ βοὴ ρᾶρὲε {πε τεδάϊησβ πο πεν ἐ|5- 

Ῥίαςε, ἐορσείπεῦ νὰ ἐπο56 τεδάϊηρϑ νυν οἢ αὐὰ ποίςεα ἴῃ ἐπε 

Μαετγρίη οἵ ἐπε Ἀενίβεα Νεγϑίοη. 

ΤΠε Ῥοάν οἵ {πε ἰεχὲ ἴῃ {π1|58 νοϊππια ἰ5 ἰαίκεη [τῸπὶ ἐπε 

{πῖγά εἀϊείοπ οἵ ϑέερμδπιβ, ρυ] 5ῃ 64 ἴπ 1550. Τΐ5 εὐϊξίοη 

νν85 αι ηρυ 56 α ἀπηοηρ {πε εὐϊίοη5. οἵ {πε ϑἰχίθβεπιῃ σεη- 

τὰν Ὁν {πε Ῥεδυΐν απὰ δοσυγαον οἵ 115 ἐγρορίαρῆν, δηα α]50 

Ὀν {πε εχμϊθιἐίοη ἴῃ 115 Μαγρίη οἵ νατίουιιβ γεδδίηρϑ ἀεγίνεά 

ἔγοπὶ ἔπε (ομηρΙαἱεηϑίαπ Ῥοϊυρὶοιϊε δηα ἴτοπ Μ| 55. οἵ ψπῖςῃ 

ϑίαρἤμαπιβ δα ρτοσυγεα Το] δἰίοηβ. ΜΠ] τερεπίεα 15 ἐεχέ 

ἴῃ 1707 νυ] ἢ νεῖν ἴενν ναταιίίοηβ.Ό. Ηξε αἰ ποῖ ρυΐ [ογίῃ 

ἃ πεν ἰεχέ οἵ Πῖ5. ονσῃ. [Τὶ 18 οὐ {πε Ῥτγοϊεσροηῆεηα δηα Αρ- 

Ῥαίϑίιβ Οὐσαβ πο πα αἀάεα {παὶ 15 ἴαπιε τεϑσίβ. 115 

Τεργίηξ οἵ ϑίερῃαπαβ ὃν ΜΙΠῺ:1 Π85 [ογηβξα ἐπεῸὶ Ῥαϑὶβ οἵ 41] 

Οχίογα εὐαϊέίοησ ἔγομη 1707 ἴο ἔπε ρύεϑεπξ ἄαν. ΝΠ Πίη {πὲ 

Ιαϑὲ ὑνεηΐν γεαῖβ {πε οὔρίηδὶ ἐεχέ οἵ ϑίερμϑηιβ ἢδ5 Ὀξεη 

οαΥ αν τεργπίεα ὃν τ. ϑογίνεπεγ ἴῃ πα ψνῈ]1-Κηοννῃ εαϊ- 



νὶ 

τἰοη5 ΜΠ! οἢ ἜΧὨΙΡΙ 115 ροϊπίβ οἱ ἀϊεγεηοα ἔγοῦ σεγίαίη εχ β 

Ραΐ ἰοτἢ Ὁν ΒεζΖα, Ε]Ζενίγ, Τϑοῃτηδηπ, Τ ΎΕσΈ 1165, απ ΤΊβοπεη- 

ἄἀοτί. Βγυ {πε Κίπά ρεγπ)βϑίοη οἵ Μυ. (εούρε ΒΕῈῚ1] 1 πᾶνε 

Ὀεεη ἐπα] ἴο πηαΐζα ἔγεα τι5ὲ οἵ 1) γ, ϑουνεπεῦβ ΙΑ οιΓ5. 

Ι πᾶνε δαπείεα οἰοβϑεῖὶν ἴο ἴπΠε6 ἰεχί δηα οὐπορίαρην οἵ 

ΘΈΘΡΠδΠα5 ἴῃ 411] σαϑεβ ἴῃ ψῃϊοῆ {πε Ἀ ενίβειβ 14 ποῖ Ἔχρύεβϑ 

ἃ ῬΓείεγεηοε ἴογ οἴπεῦ τεδάϊηρθ. Ομ {Π|5. ῥῬυποῖρε 1 Πᾶνε 

ἰηνατῖα Ὁ] [Ο]]οννεα πὶ πᾳ {πε Ε{{168 οἵ ἔπε Ῥοοῖϑ σοπίαϊπεά 

ἴη ἰῇῆς Νενν Τεβίαμηεηΐ, απ ἤανε ργεβείνεα 1 ἃ σύεδί τηδ- 

Ἰογῖἐν οἵ ᾿ἰπϑίδηςεβ [15 5ρει]!ηρ οἵ Ῥήορεῦ Ναῆῆεβ. ψνῇεσγε 1Ὲ 

νγα5 ΠΊΥ ἀπέν ἴο ἰπίζοάμπςοε ἰηΐο {πε ἰεχί ἃ γεδαάϊηρ δϑορίεα 

Ὀν πε Κ ονίβειθ, ψψὶοἢ ννὰ5 ποΐ {πε τεδάϊησ οἵ ϑίερμβημϑ, 

1 Πᾶνε ρίδοε ἢί5 τεδάϊΐησ δὲ {πε ἰοοῖ οἵ πε ρᾶρε, Ἐνεπ 

Ῥεου] τ ε5. οἱ δίερμβϑηιβ, ψϊοῦ ἀρρεαίεά ἰο Ρὲ ἔγρο- 

ΘὙΥΔΡἢΪσΑ] εὐΟΥ͂Β, 1 ἤανε τεσογάεα ἴῃ {πε 88πιὲ νὰν. Α εν 

δοσεηΐθ, πονγενεύ, πᾶνε θθθη οοίγεοίεα 5116πε]ν; δηα ἴῃ σΟΠ1- 

Ῥίηδίϊοηβ οἵ ψογάβ δπογίηρ πιούε οὐ ἰε55 οἱοβεῖὶν ἰοσεΐπευ, 

ΘΟ 845 οὐκ ἔτι, ἐπὶ τὸ αὐτό, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἀπ {πε [Π|τε, 1 ἴανε 

ποῖ αἰνναγϑ σοηΐϊούπιεα ἴἰο ϑίερμδϑηιβ᾽ πιεῖποά οἱ ρυϊηξηρ, 

ΝΗ τεραγά ἴο {πε πιεβέίοη Ὀείννεεη αὐτοῦ ἀηα αὑτοῦ, εἰς. 

ΜΏαΓΕ ἐπε ρίοποιη 566 ΠῚ5 ἴο τείεγ ἴο ἰἢε ϑδυρήεςς οἵ {π6 

βεηΐξεηςα, ἰἴ νγὰ8 ἴΠ6 Παρ οἵ ϑίερῆϑηιιβ (45 οἵ ἘγαβΠΊ5 

Ῥείογε ἢπἰπὶ απ οἵ ΒεΖα αἰζξεγνναγ 8) ἴο τι58ὲ ἐπε αϑρίγαΐζε, 

ἘΠπουρ ποῖ νι ρεγίεος σοηϑίβίεδηονυ. 1 πᾶνε πη! ούτ]ν ἐπι- 

Ῥίονεά ἐπε σπιοοίῃ Ὀγεδίηίηρ ἴῃ ἔπεθε οαϑεϑ, θεοαιδε {πε 

ἘΝ ενίβειβ ἀεοϊεα 1η [15 ανου ἴῃ ἃ οὔαοίαὶ ἰηϑίδησε, [οἤπ 

11. 24, ψεύε πεν Πα δάὐορίεα {πε τεδάϊησ ΑΥ̓ΤΟΝ ἴῃ {πε 

Ρίαςε οἵ ΕΑΥ͂ΤΟΝ, Τὲ ψοιυἹᾶ πᾶνε Ῥεεη ψαβίε οἵ ἰαθοιυῦ ἴο 

ΤεσοΙα ἐνεῖν ἜΧΘΠΊΡΙῈ οἵ {Π15 σἤδηρε, ας 1 πανε εχ τε 

ΘΙεΡρΠδηι5᾽ πϑασὲ νΠεύενεῦ {Π|5 ργοποι οσουγίεα ἴῃ τεϑα!ηθ5 

οἵ ἢ5 ψῃῖοῆ Π8α ἴο θὲ ρΙδςοεά αδἕ ἐπε ἴοοΐ οἵ ἐπε ραρε. 

Ιη τς αἰϊδι υίίοη οἵ {πε ἰεχὲ ἱπίο ρααργαρῆϑ 1 ἤδνε 

[ο]Ἱοννεά {πε Ἀενίβεα Ν είβίοη. 1 ἤανε ραοεά ἴῃ {ΠῸ πηαύρίη 

{πῸὶ [8η}1Π|8ὉΓ ποίδίίοη οἵ οπαρίειβ δηά νεΐβεβ. ϑίερμβϑηιϑ 

π]αΙ κε {πε Τοπαρίειβ ἰπῃ ἢἶβ εὐϊτίοη οἵ 1550. Τα ἀϊνί βίο 

ἰπῖο νεῖβεβ, οἵ ψνῃϊοῃ Πα νγα5 ὨἰπΊ5ε] πε ἱπνεηξοι, ἀρρεαί5 



νἱ! 

ΟὨἶΪἷν ἰῃ ἰ5 Γουγίῃ εὐϊείομ, νν ῖο ννὰθ ΡῈ] ]5η6 4 ἴῃ 1551. 

ΤΠΕ ρυποίιαίίζοη οἵ ϑίερμαηιϑβ 1 πᾶνε ποί αἰζειηρίεα ἴο τα- 

ΡΙοάμοα, ποῦ πα5 ἰἴ Ῥεεη ἱπάϊοαϊεα δὲ {πε ἰοοΐ οἵ ἴῃς ραρὲ 

Ἐχοερέ ἰπ βρεοΐαὶ οσᾶβεβ. 1 ῃᾶνε [Ὁ]οννεά, 50 ἴδ 85 1 βεεπηθα 

ἴο Ὀὲ 5υϊαθ]ε ἰού α ατεεῖκ ἰοχί, {πεῸ ραποίιδίίοη οἵ [ῃς 

Κενίβεα Νεγβίοῃ. 

ΤΠ ποίαζίοη εἐπιρὶονεά ἴῃ {Π15 νο απ 15 85 [ΟΠ ]οννϑ :-- 

Α. ἀεποΐββ πε Αὐυϊποτϑεα ψεζθίοη οἱ τότι. 

ΞΘ τ ἐπε τηϊτὰ εὐϊείοη οἵ ϑίερμαπιιϑ, Ρ 1566 

ἴὴ 1550. 

Μ. , ἔπε Μαγρίη οἵ ἰδῆς Κενίβεά Ν εὐβίοῃ. 

Το {πε στεαΐ τηδ85 οἱ τεδάϊηρβ ραοςα θεῖον ἴπῈ6 ἰεχί πὸ 

ἀἰβείηρ ἰσῃίηρ Ἰεϊίε ἢα5 Ῥεεη δἀάεά. ὙΠεθα ατα τεδάϊηρϑ 

[ουπα ἴῃ ϑίερμδπιιβ᾽ εὐαϊτίοπ οἵ 1550, ἀπά ργεϑιυμηεά (πη {πε 

ΔΌϑεῆςα οἱ ενίάεποα ἰο {πε σοπίγαγυ) ἴο πᾶνε θεδη δοσερίεά 

Ὀν πε Τγβηβίαίοιβ οἵ τότι. Ὅὕῆεν πιρῃξ πᾶνε θεέ ἀεποίεά 

Ὀν {πε ἰειίειβ Α.5.; θαξ 1Ὲ ϑεεπχεα πεεά εβ5 ἴο τερεδαΐ {παῖ 

σομη ἰπϑίϊοη 8580 οΐεη. [1 85 θεεῆ επρὶογεα 1ῃ 5ρεοίβὶ 

σα5Ὲ5 οἶΐν, 85 ἴοῦ ἘχαπΊρὶα ψΠετε ἃ γεδαάϊηρ οἱ πε Μαΐρίη 

15 Γεσογαεα ἴῃ {πε δαπ|Ὲ ποία. 

Δ πεη Α. 5ἰαπάβ ψιπουῖς 5., 1 ἀεηοίεβ ἃ τεδαϊησ 8Ρ- 

ῬΑΓΕΠΕΪν [ΟἹ] οννεα ἰπ ἐπε Αὐἰποτίϑεά Ψεγβίοη, ψνπῖο 15. ποΐ 

ἰουπα ἴῃ ϑίερπαηιθ᾽ εὐϊέίοη οἵ 1550, θπὲ 5. ἰουπα ἴῃ 50ΠΊ6 

οἴπεν εὐϊίίοη οἵ ἐπεὶ ατεεῖς ἐεχὲ ρα] θη θα ἴῃ {ΠπῸ σἰχίεεηίῃ 

ςεηΐαγν. 

Δ Ώεη 5. βίαπάβ ψίποιξ Α.., 1 ἀεποίεβ α τεαάίΐησ [ουηά 

ἴῃ Θίερηδηιιδ᾽ εαϊέοη οὗ 1550, ννΐἰο ἄοεβ ποΐ βεεπὶ ἴο πᾶνε 

Ὀεεη [ο]]οννεα ἴῃ πε Αὐἰποιϑεα Νεγθίοη. 

ΟΜ τεραγά ἴο ἴῃς τεδαϊηρβ ἀἰβεϊησι 5 ηθα Ὀγ {πε [εζίεῦ 

Μ., πο αδἰξεπηρέ μα5 θεεῆ πηϑδάςξ 1ῃ {Ππ|5 νοϊαπιε ἴο ἀ!ϑογπηϊηδία 

ἴπ6 νατγίοιιβ Κίη 5. δηα ἄεσγεεβ οἵ δυϊπογίν, νος ἐπε Κε- 

νίβειβ δϑοῦίρε ἴο {πεῸ τεδάϊηρβ ποίϊοσεα ἴῃ πεῖς Μαίρίη. [Τὸ 

15. ργεδυμηεα ἐπα ἐῃς Ἐπ ενιϑεα Ν᾽ εγβίοη Μ}1}} θὲ ἴῃ ἔπε Ππαηάϑ 

οἵ {πε τεδάεοζ. 

ΤῈ γτεηηδίηθ ἴοῦ πὲ ἴο δοκπηονίεάσε πὶν οὐ] σαίίοηβ ἴο 

τ, Θογίνεπεγ, Μὴ Πα5 Ἰοοκεά. ονεῖ μεθα ϑπεείϑ ἃ5 πεν 



ΝΠ] 

Ῥα556ε4 {ῃγουρῇ {πε ρύεϑθθ, δπα ἢδ5 νεῦπε τὴν ϑἰδίεπηεπέ οὗ 

τῆς τεδάϊησβ δαορίε ἃ Ὁν (πε Ἰλενίβειβ οἵ (ἢε Αὐυϊποτίϑεά 

ψειβίοη. Ὑ7πε αβϑίβίαησε οἵ 50 δοοιζαία δηα] εἐχρεγεποεά 

ἃ ογὔεἰς σου] πανα Ῥεεη οἱ πο 5Ππ181}1] να]ιια πηάεῦ δὴν οἹΓ- 

αὐτηδίαησεθ. Ι͂ῃ (ῃε ρῥιξϑεπί οαϑὲ 1 νγὰθ γεηεγε δἰπηοϑὲ 

1πΠ 4] 5ρεηϑαθ 1ε Ὀγ πε ίαοϊ {παῖ τ. δοήνεηεν Κερὲ {πε σγεοογά 

ἴογ {πὲ Νεὲν Τεβίαπηεηε Καενίβϑίοη (ογίρϑην οἵ {πε τεδάϊηρϑ 

ψἰοἢ 1 δἀορίεά, ἀπὰ ρτεραγεα {πὰ ἰδὲ οἵ ἐπεβε τεδάϊηρϑβ 

ψνΠἰοἢ να σοπηπιαηϊσαίεα ἐο ἐπε {Ππινεύϑίεν Ῥύεβϑαβ. 

ΕΟΝΙΝ ῬΑΙΜΒΆΕ. 

ΟΧΕΟΕΡ, 

“εύγμαγγ 8, τ881. 

ΤΊ πα5 Ῥεεπ ἐπουρΐ ἀεϑίγα]ς, ἴῃ τεργίπεησ ἘΠ15. νοΪππΠΊε, 

ἰο δα τείδγεμοαβ ἴο ραῦα}16] ραβϑαρεβ οἵ {πη6 ΟἹ δπὰ {πε Νεν 

Τεβίατηεης. Εὸοῦ {πε οἤοῖςε οἵ ἴπεβδε τείεγεηοεβ 1 ΔΠ|Ὶ δἷοπε 

Τεϑροηϑίθ]α. ΑἸπιοϑέ 41} οἵ ἔπεπὶ αύὰ ἴβίκεη ἔγοτη ἰαγρεῦ οΟ]- 

Ἰεςξίοη5 νοι πᾶνε ἀρρεαγεα ἴῃ {πε πιαύρίη οἵ ατεεῖς Τ ϑία- 

πιεηΐβ οἱ Επρο]5ἢ ΒΙ10165 ρτπίεα δὲ ἐπε ΟἸαγεηάοη ῬΥεβ5. 

ἘΝ: 

ΟΧΕΟΕΡ, 

Ἴαππμαῦν τ, 1882. 



ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘΑΙΟΝ 

ΑΤΓΊΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. 

1 Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβίδ, υἱοῦ ΟΡ Ἶλῖκε 3.23. 

Ἁβραάμ. 

3 «Ἁβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ' ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν 

᾿Ιακώβ' ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελ- 

3 φοὺς αὐτοῦ: ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ 

ἐκ τῆς Θάμαρ' Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ' ᾿Εσρὼμ 

4 δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿ἀράμ: ᾿ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Δμιναδάβ: 

᾿Δμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών' Ναασσὼν δὲ ἐγέν- 

Βνησε τὸν Σαλμών' Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸς ἐκ τῆς 

ἹΡαχάβ' Βοὺξζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβὴδ ἐκ τῆς “Ρούθ' 

6᾽Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαΐί: ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν 

ΖΔαβὶδ τὸν βασιλέα. 

Δαβὶδ δὲ 5-[,[ ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ 

" Οὐρίου: Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ' Ῥοβοὰμ δὲ 

ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιάν ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽4σάφ' 

8 4σὰφ! δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφάτ' ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε 

οτὸν ᾿Ιωράμ' ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿᾽Ο ξίαν: ᾽Ο ξίας δὲ 

ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωάθαμ: ᾿Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Αχας 

τοχας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ε ζεκίαν' ᾿Ε ξεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν 

Μανασσῆ: Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ομώς: ᾿Αμὼς! 

τι δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσίαν' ᾿Ιωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιεχο- 

Ὁ δα ὁ βασιλεὺς Ὁ ᾽Ασά᾽ ᾿Ασὰ ὁ ᾿Αμών" ᾿Αμὼν 

Β 



Ορ.ΙλΚε τ. 26. 

Τρ. θεαί. 24.1. 

15. 7. 14. 

2 ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 1. 11-- 

νίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυ- 

λῶνος. 

Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾿Ιεχονίας ἐγέν- τ2 

νησε τὸν Σαλαθιήλ' Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζορο- 

βάβελ' Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιούδ' ᾿Αβιοὺδ δὲ τ: 

ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιακείμ: ᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿4 ξώρ' 

᾿Δφζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Σ᾿αδώκ' Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν τα 

᾿ἀχείμ: ᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ' ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέν- το 

νησε τὸν ᾿Ελεάξαρ' ᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν ατθάν' 

Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ:- ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τό 

τὸν ᾿Ιωσήφ, τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς 

ὁ λεγόμενος Χριστός. 

Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἁβραὰμ ἕως Ζαβὶδ γενεαὶ τ7 

δεκατέσσαρες: καὶ ἀπὸ Δαβὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυ- 

λῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες: καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας 

Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 

Τοῦ δὲ Δ᾽ Ιησοῦ! Χριστοῦ ἡ “γένεσις! οὕτως ἣν" μνη- 18 

στευθείσης ἴ-] τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν 

ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύ- 

ματος ΑΑγίου. ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὦν, καὶ μὴ το 

θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι 

αὐτήν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου 20 

κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, ᾿Ιωσήφ, υἱὸς Δαβίδ, μὴ 

φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου τὸ γὰρ 

ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν “Αγίου. τέξεται δὲ “τ 

υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν, αὐτὸς γὰρ 

σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. τοῦτο δὲ 22 

ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ 

τοῦ προφήτου λέγοντος, ᾿Ιδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, 23 
“} 

καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἘΞμμανουήλ' 

ἃ ρχη, Ἰησοῦ Μ. 8 γέννησις ἔ δαά γὰρ 



ΕἾΘ. αἷς. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 2 

24 ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. δ ἐγερθεὶς ! 
Ἂς 49 Α ϑ..- τς σ΄ ὦ Ι ἃ ’ ε Ἄ » κ' δὲ ὁ Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ 

25 ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" καὶ 

οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν, ἕως οὗ ἔτεκεν " υἱόν" καὶ ἐκάλεσε 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἸΗΣΟΥ͂Ν. 
ΟΡ. 1λικα 2.21. 

2 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας, 

ἐν ἡμέραις “Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνα- 
“- «ς “ 

2 τολῶν παρεγένοντο εἰς “Ιεροσόλυμα λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ 
“ ) “ 

τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν 

ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι ἀὐτῷ ρ ῇ ῇ; καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι ἀὐτῷ. 
.3 ἀκούσας δὲ Ηρώδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη, καὶ πᾶσα “1ε- 

) “ 

4ροσόλυμα μετ΄ αὐτοῦ. καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχι- 
“ “ “- “- ᾽ “- 

ερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν 
“- “, ΩΝ αν 3 

5ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ 
“ ) “- 

τῆς Ιουδαίας. οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου, 
“ιΣ “᾿ “ 

6 Καὶ σύ, Βηθλεέμ, γῆ ᾿Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν 

τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα' ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 
“ , ε 

ἡ ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ισραήλ. τότε ᾿ Ἡρώδης, 
; “ 

λάθρα καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβδωσε παρ᾽ αὐτῶν τὸν 
᾽7 “ Ρ 3 Ά ᾿Ὶ δ ᾽ Ἂν 2 8 χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος. καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς 

Βηθλεὲμ εἶπε, Πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ 

παιδίου: ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ 

9 ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως 

ἐπορεύθησαν" καὶ ἰδού, ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, 
“- ᾽ » σ 2 Ν δ 3 ϑ, Ὥς ΧΟ Ν 

προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἣν τὸ παι- 

το δίον. ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην 

τι σφόδρα. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον! τὸ παιδίον 
Ἂν ΓΔ “ μν 3 “ ., Ψ , 

μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύ- 

νησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προ- 

σήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. 

Β διεγερθεὶς Ὦ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον 1 εὗρον 8. Ὑερ υ] 

Β42 

Μῖς. Ρ. 2: 
ΟΡ. ]οη 7. 42. 



Ἶ ο΄ ΒΥΑΓΓΈΛΙΟΝ ΣΝ 
Ε 

καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ᾿Ηρώ- τ 

δην δ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου φαί- τ3 
Ὁ ὦ 2 

νεται κατ᾽ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων, ᾿Εγερθεὶς παράλαβε 
ὯΝ ’ Ἂ; τΝ “2 ᾽ “- ᾿Ὶ “- 3 “ 

τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, 

καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί μέλλει γὰρ ᾿Ηρώδης ζητεῖν 

τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τα 
Ν ,’ ᾿] ἊΝ , 3 “-“ ᾽ὔ Ν ᾿) ’ τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν 

“5 2 “-“ “. “ « . 

εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἣν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ᾿Ηρώδου' ἵνα - 5 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέ- 

Ηος. τι. 1. γοντος, Εξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μον. τότε ᾿Ἡρώ- τό 

δης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, 

καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθ- 

λεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κα- 

τωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. 

τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν Ἐδιὰ! “Ἱερεμίου τοῦ προφήτου 17 

7ετ. 3148 λέγοντος, Φωνὴ ἐν 'Ραμᾶ ἠκούσθη, 1-! κλαυθμὸς καὶ ὀδυρ- τ8 

πη μὸς πολύς, Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ 

ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί, 

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ᾿Ηρώδου, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου τὸ 

κατὶ ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων, ᾿Εγερ- 50 

θεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 

πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ' τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν 

ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον «1: 

καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ' ἀκούσας 22 

δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ᾿Ηρώδου 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν' χρηματισθεὶς 

δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαΐίας, καὶ 23 

ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ' ὅπως 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, ὅτι Ναζωραῖος 

κληθήσεται. 

Ἐ ὑπὸ 1 ᾳα θρῆνος καὶ 
Ι 



--8. 13. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 5 

Ε “ ᾽ 

86. Ἂν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ Μαιῖκ τ. 2, 
{λικα 3. 2 Ἂν » ᾿ ἀνν μᾶς. “- ) μ᾿ ας ΄ , 

2 βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ιουδαίας, τπι-| λέ.- ΤοΠη 1. 6. 

γων, Μετανοεῖτε: ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
“Ὁ ς .““ “ 

3οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς "διὰ! ᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου 
“ “, τ 

λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ᾿Εἰτοιμάσατε τὴν 15. 40. 3. 

4 ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ 
ς » γι “. Ὅν δ ) σεσγφνθα ἃ Ν “ ᾿ς " 
ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ 

ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ: ἡ δὲ τροφὴ αὐ- 
“-“ “ ᾽ “ Ν Ἂ Ψ, Ἂ ; ’ δὴ 

5τοῦ ἣν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. τότε ἐξεπορεύετο πρὸς 
“. 2 , “ 

αὐτὸν “Ιεροσόλυμα, καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία, καὶ πᾶσα ἡ 
7 “΄΄,» ΄ ᾿ Ν . 7, Σ ΚΟΥ . περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου" καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿1ορ- 

“κ᾿ ) “- 

δάνῃ “ποταμῷ! ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 

γαὐτῶν. ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σ᾽ αδδου- Τκᾷε 3. 7. 
» 2 Ἁ 2 Ν Ν ’ ᾽ “- ον , “ἢΒ καίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, 

Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 

8 μελλούσης ὀργῆς ; ποιήσατε οὖν Ῥκαρπὸν ἄξιον! τῆς μετα- 

ονοίας' καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν 

τὸν Ἁβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν 
΄ ᾽ ) - 2 ΥΜΡᾺ ΄ “ ΧΝ ἜΞῚ] « τολίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Αβραάμ. ἤδη δὲ «-Ἰ ἡ 

ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται: πᾶν οὖν δέν- 

δρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλ- 

ττλεται. ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν" Ματῖ τ. 7, 
εἰ ὯΝ 5.05 ΣῊ ἢ ΄, ΄ ΠΕ πον ἴλικε 3. 15, ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ Τομη τ. τὸ. 

εἰμὶ ἱκανὸξ τὰ ὑποδήματα βαστάσαι: αὐτὸς ὑμᾶς βατπ- 
«ς "Ὁ “π᾿. 

τ: τίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ 
Ἀ Ν “ Ν θ - Ν [4 δ] “- Ἂ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συν- 

ἄξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον 
’ Ν ᾿) 4 κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 

δὲ ΧΆ 

:: Τότε παραγίνεται ὁ ᾿]ησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ Ματϊ 1. ο, 
ε Α Τλιῖκα 3..21: 

τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ οΡ. Τοΐη τ. 32. 

τὰ (4 καὶ Ὁ ὑπὸ 9 οἵ, ποταμῷ Ῥ καρποὺς ἀξίους 

ᾳ Δ44 καὶ 



6 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 8.. 13-- 

“-- ) ἐς ᾽ 

αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων, ᾿Εγὼ χρείαν τα 
ὅν δι ς “ β θῆ Ξ Ν δ ὦ, ’ Ἔ ] ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι: καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; ἀπο- τ5 

) “ “" 
κριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι: οὕτω 

γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. 
᾽ “- 

τότε ἀφίησιν αὐτόν. καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη τό 

εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος: καὶ ἰδού, ἀνεῴχθησαν τ αὐτῷ! οἱ 

οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ 
΄ Νὴ ὔ 3. τω 3. ἡ Ἀν Ὁ ’ δ, ὦ περιστεράν, καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν: καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τ7 

“ ᾽ “ε »» ΓΟ αὐ ὰ 2 ε ᾽ὕὔ ε 3 , 

τῶν οὐρανῶν λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 
τ 3. ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

, “-- “ῖ 

"τ τ. 12, Τότε ὁ Ἰ]ησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύ- 4 
π|κ6 4.1. ᾿ Ἂ 

ματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ νηστεύσας 2 

ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον 

ἐπείνασε. καὶ προσελθὼν ὅ“-| ὁ πειράζων εἶπεν ἱ αὐτῷ!, 5 

Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένων- 
ε Χ : Ν ΩΣ ͵ ΕΣ 3. Εν ᾿ Ῥεαῖ. 8,3. ται. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε, Γέγραπται, Οὐκ ἐπὶ ἄρτῳ, 

᾽ 

μόνῳ ζήσεται ὁ! ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπο- 

ρευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. τότε παραλαμβάνει αὐτὸν 5 

ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ Ξἔστησεν! αὐτὸν ἐπὶ 
Ἂν ’ δου δ “- Χ , 3. Τὰ ) ἐκ 5» “- τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 

Ῥξ.ο1 (90). 11. Θεοῦ, βάλε- σεαυτὸν κάτω: γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγ- 
᾽ , ὦ Σ “ Ν “΄“ Ν 5.4 “ 2 ““92 γέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί 

σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ. ἔφη 7 
“ , “- 

Ῥεαϊ. 6.16, αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον 

τὸν Θεόν σου. πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος 8 

εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βα- 
΄ “- » Ν ΝΥ δό ΠΕ ΤΣ Ν 5" Ϊ » Φ 

σιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, καὶ Υ εἶπεν! αὐτῷ, 9 
“- , δώ Ξ.Ν Ν »» Ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 

“᾿ , “ , “" 

τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Ὕπαγε, Σατανᾶ: γέγραπται το 
’ ω. Ἂ; Ψ ’ Ν ΡΝ » Ῥεῖ, 6,12. γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σον προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ 

Τ οη. αὐτῷ Μ. 5 Δ αὐτῷ ὕ οχη. αὐτῷ ἃ ΟΠ]. ὁ 
ἰχὦ ’ 

Σ ἵστησιν ᾽ λέγει 



ἘΠΕῚ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. ᾿ 

Ν « τι λατρεύσεις. τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος" καὶ ἰδού, 

ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 

12: Ἄἠκούσας δὲ τ-ἰ ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς Μαιῖκ τ. 14. 

13 τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴ- 

κησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζα- 

14 βουλὼν καὶ Νεφθαλείμ' ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου 

το τοῦ προφήτου λέγοντος, Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλεὶμ 15. 9. τ. 

ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 

ι6ό ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς 

καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐ- 

αὐτοῖς. ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, 

“Μετανοεῖτε: ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

ι8 Περιπατῶν δὲ 5-| παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας Μαιῖκ τ. τό, 

εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿᾽Α4ν- τὐν τ 

δρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς 

τοτὴν θάλασσαν: ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε 

20 ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐ- 

21 θέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ προβὰς 

ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζε- 

βεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ 

Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 

22 αὐτῶν: καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ 

πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

23 Καὶ περιῆγεν Ὁἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ! 5 ὁ ̓ Ιησοῦς!, διδάσ- 

κων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγ- 

γέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ : 

Ξ44Ξ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ 

εἰς ὅλην τὴν Συρίαν: καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς 

κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομέ- 

νους, ἅ- δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλύ- 

2 (4 ὁ Ἰησοῦς 8 Δα ὁ Ἰησοῦς Ὁ ὅλην τὴν Ταλιλαίαν 

ὁ οχῃς ὁ Ἰησοῦς Μ, ἃ αἀἠᾷ καὶ 



ζρ. Μαϊῖ 3. 7. 

ΟρΟΙμλΚε 6. 20. 

Όρ. Ρ5. 37(36). 
11. 

8 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 4. ,4-- 

τικούς" καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ 25 

ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ΖΔεκαπόλεως καὶ 'Ἰερο- 
2 “ 

σολύμων καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. 
, 

Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος: καὶ καθίσαντος Ὁ 

αὐτοῦ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ: καὶ ἀνοίξας τὸ : 

στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων, Μακάριοι οἱ πτωχοὶ 3 
ΜᾺ » [ῳ Ἄδαν, Σ ε » “ δ) “ τῷ πνεύματι: ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

ὁ μακάριοι οὗ πενθοῦντες: ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 4 

μακάριοι οἱ πρᾳεῖς" ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 5 

μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην" ὅτι ὁ 
᾽ Ν Ἔ ’ ες Σ ’ Ω͂ 3 ἊΝ αὐτοὶ χορτασθήσονται. μακάριοι οἱ ἐλεήμονες" ὅτι αὐτοὶ 7 

ἐλεηθήσονται ακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ" ὅτι αὐτοὶ 8 ηθή . μακάρ ροὶ τῇ καρδίς 
τὸν Θεὸν ὄψονται. μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί: ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ ὁ 

Θεοῦ κληθήσονται. μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιο- το 
» [ 3 σι 2 ε ,᾿ “ ᾽ “ ΄ Ἵν» σύνης" ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. μακάριοί τι 

2 4 ΡΣ Ψ ε “σ᾿ δῇ ΑΝ Ἃ, » “ ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν 
᾽ φΞ-" “-- πονηρὸν ἵ-! καθ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι, ἕνεκεν ἐμοῦ. χαίρετε τ2 

καὶ ἀγαλλιᾶσθε: ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 
ἦν - “- “ “ Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς" ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, τ3 

ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ 8 βληθὲν 

ἔξω! καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τῷ 
»" ΄, : ᾽ , ΄ π 5... τὰ » τοῦ κόσμου" οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κει- 

3 ΟΝ ἤΡ. ’ Ν 2 3. ας « Ν. ἊΝ ᾽ μένη" οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μό- το 
᾽ “" -“ “ διον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ" 

οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, τό 

ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα 

ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προ- τῇ 

φήτας" οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ τ8 

θ {γ8Π5ρ. ΥΥ. 4; 5 Μ. ἔ Ἀβὰ ῥῆμα Β βληθῆναι ἔξω καὶ 



ΗΒ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 9 

- ΔῈ “ 2 Ἂ᾿ ἃ 

λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἕν 
“ ᾿» Ἃ ΄ζ 

ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα 

το γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν 
3 

ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος 
“ “ ΄“. ἃ 2 “Ὁ 

κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ 
“Ὁ κ ͵ “ 

καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

2ο οὐρανῶν. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιο- 

σύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ 

εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

21. ἩΗκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις, ὃς Ἐχοά. 20. 13 
»,Δ , " " ἐς Σ ἘΠ ΝΝ δὲ. ΧΣ ε α (15), θαι. 5. 

22 δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει: ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, τῇ. 

ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ "-! ἔνοχος ἔσται 
“ ἃ ) “, “ “- Ε 

τῇ κρίσει: ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, 'Ῥακά, ἔνοχος 

ἔσται τῷ συνεδρίῳ: ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς βιουζος ΠΡ “ποῦξ ΞΟ 
ΣΝ ἴά “ ᾽’ ᾽Ν “᾿ γ᾿ ἊΝ ἘΦ 23 τὴν γέενναν τοῦ πυρός. ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου 

ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει 

244τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσια- 

στηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ 

25 τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντι- 
δί Ὥ ἘΡ « 1 , ) σὰν 3 “- “δῶ [- 7΄ 2 ίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ ἱ μετ΄ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ!" μήποτέ 
επ δῶ ε 2 (δ “Ὰ “ Ἂς ΤΕ ͵7 τ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε παρα- 
ἢ “ ε 7 τὴ : Ἂν; ς Ξ 3 ΞΕῸΝ 2 26 δῷ! τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ: ἀμὴν λέγω 

, Ἂν 2452 ) " [4 Ἃ 3 “ Ἂς μὲ σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον 
ἊΆ κοδράντην. 

) ᾿ 

27,28 Ηἰκούσατε ὅτι ἐρρέθη 1-, Οὐ μοιχεύσεις" ἐγὼ δὲ λέγω ἐπ 14 
γᾷ " δι μὲ 13), 1)επῖ. 5. 

ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐ- 18. 

φτοτῆς ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. εἰ δὲ ὁ 

ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ 

βάλε ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν 

μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 

᾿ ῇἡά εἰκῆ Α.5.Μ. ἱ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ Κι ρχη. σε παραδῷ Μ. 

1 (4 τοῖς ἀρχαίοις 



Όρ. θεαί. 24. 

1 (3). 

ζρ. Ἐχοά. 20. 
θεῖ. 5. τὰ, 
25 2: 

ΟΡ. 15. 66. 1. 

ΓΟρ."Ὀ5.48 (47). 
Ὡς 

Ἑχοά. 21. 24, 
Τονΐ. 24. 20, 
Ἰ)επΐ, το. 21. 

Τιονϊί, το. 18, 

ΙΟ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ δ. 30-- 

καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν 3ο 

καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν 
“Ὁ “᾿ Ν ἊΝ [ νδν ““ Ὡ ΤΩ , ἊΣ 

τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν 
ἃ . ἀπέλθῃ!. ἐρρέθη δὲ ὅτι θς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 3: 

ὃ) “ Ψι 3 διὰ 3 ’ 2 Ν ., 2 εἰ [ αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον: ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι 32 

πᾶς ὁ ἀπολύων! τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορ- 

νείας, ποιεῖ αὐτὴν 5 μοιχευθῆναι" καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην 

γαμήσῃ, μοιχᾶται. 

Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορ- 33 
Ἦ, δ) “4 Χ “Ἄ Ων: Ἁ [4 2 ἊΝ Ν κήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου; ἐγὼ δὲ 34 
“4 ᾿ΦῬΕΝ , ὯΝ ϑ’ ΤῊΝ [ ᾽ὔ 3 Κ᾿ , “Ἀ Ω͂ »» λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως: μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος 

2 Ν “- “ ’ἤ 2 “. “ τ [ ’ ᾽ὔ 2 “ 

ἐστὶ τοῦ Θεοῦ: μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν 35 
“ “- « “ 

ποδῶν αὐτοῦ: μήτε εἰς “Ιεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ 

μεγάλου βασιλέως: μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ 36 

δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. ῬΈἔστω 37 

δὲ ὁ λόγος ὑμῶν, Ναὶ ναί, Οὗ οὔ: τὸ δὲ περισσὸν τούτων 
“ “" ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 

᾽ , “ Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ᾿Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ 38 

ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος: ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι 39 
“. “" , 

τῷ πονηρῷ: ἀλλ ὅστις σε 4 ῥαπίζει εἰς! τὴν δεξιάν σου 
7 Ψ, 3. Ὁ σὰ Ν Ἁ » Ν “ ΄ ὡ», 

σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην: καὶ τῷ θέλοντί 40 

σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ 
διὰ Ἀν , , “ “ ᾽ δ ἱμάτιον: καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾿ 4τ 

, “ 22 ὑπ) 3; “ ») » Ἷ Ν ΝΥ ὡ 3 Ἂν “ αὐτοῦ δύο' τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ 4: 
’ Ἁ ) “, ᾿ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 

᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ᾿4γαπήσεις τὸν πλησίον σου, καὶ 43 
Ὡ» Ν Σ ἿᾺ 2 ἂν δὲ » Φσαρινσς, 3 “" Υ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν͵ ἀγαπᾶτε τοὺς 44 

ἐχθροὺς ὑμῶν, τ-] καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν "-! διωκόντων 

ὑμᾶς: ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς" 45 

τὰ βληθῇ εἰς γέενναν πὶ ὃς ἂν ἀπολύσῃ ο μοιχᾶσθαι ῬΡ ἔσται Μ. 

ᾳ ῥαπίσει ἐπὶ Τ ᾳα( εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε 

τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, 5 (4 ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ 

μων μμονονδιννσαινδινσισ σαι ἐννα.- ΜΩνΔ. Αδδω. ω} 



Ἐ ΘῚ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. ΠΠ 

“ Ἁ 

ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, 

46 καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε 
ν ᾽ - ες , κ “ Ὰ »Ν ᾿ Γ τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ 

47 τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελ- 

φοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε ; οὐχὶ καὶ οἱ " ἐθνικοὶ! 

48 τὸ αὐτὸ! ποιοῦσιν ; ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, 5 ὡς ὁ πατὴρ 

ὑμῶν ὁ Υ͂ οὐράνιος ! τέλειός ἐστι. 

6. Προσέχετε τὴν 3 δικαιοσύνην! ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν 
“ 3 , Ν Ν ὦ , “ , Ν ἊΣ Ἂ τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς: εἰ δὲ μήγε, μισθὸν 

οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
“ “ “- : , Ν , Μ 7 

2 ὍῳΌταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν 

σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν 
πὶ νῷ. “ “ ἣν “ΟΝ “ ᾽ ΄ 51 Ὁ ἢ ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: ἀμὴν 

3λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σοῦ δὲ ποιοῦντος 

ἐλεημοσύνην, μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά 
: οὔ" ε ῶ κε ε ἐλ ,’ 2 “ χὰ ὶ ε ατή σου" ὅπως ἡ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ: καὶ ὁ πατήρ 

σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 5-1 ἀποδώσει σοι "-!. 

5 «Καὶ ὅταν “προσεύχησθε! οὐκ Δ ἔσεσθε! " ὡς! οἱ ὑποκρι- 

ταί: ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις 

τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς 
, ’ὔ 3 δΝν Ὡ, ἐν γεν [4 3 72 Ἂν Ν ᾽ ὯΝ ἀνθρώποις: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 

6 σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ 

κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ ἣν θύρ ρ ῷ πατρ ῷ ἐν τᾷ 
κρυπτῷ: καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώ ρυπτῇῷ ήρ ῷ κρυπτᾷ - 

γ σει σοι ἵ-ἴ, προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, ὥσπερ οἱ 
) »» “ Ἁ [ἡ 2 “ » 3 τὸ δὰ ) 
ἐθνικοί: δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακου-- 

8 σθήσονται. μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς" οἷδε γὰρ 8-| ὁ πατὴρ 

οὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. οὕτως 

οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς' Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, σρ.1κικε ττ. 2. 

ὃ χελῶναι α οὕτω Σ ὥσπερ Υ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 5 ἐλεη- 
΄, 5. ᾽ κ “ ᾿ μοσύνην 8. Δ4α αὐτὸς Ὁ ἀά ἐν τῷ φανερῷ ὃ προσεὔχῃ 

ἔσῃ 9 ὥσπερ ἔ λα ἐν τῷ φανερῷ 8 Δα ὁ Θεὸς Μ. 
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Ἰ ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου; ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου; γενη- το 

θήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ Ἀ-Ι γῆς" τὸν ττ 
ΕΝ φ Ψ-Ν Ν » ’ Ἀ ς ΄Ὰ ’ ἌΣ, ς δὴ ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον' καὶ ἄφες ἡμῖν τ2 

τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἱ ἀφήκαμεν! τοῖς ὀφειλέ- 
ἐν Ἐςσὰ . κ᾿ ᾽ ΄ ΕΑΔ ᾽ ᾽ ᾽ τ 

ταις ἡμῶν καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ τ5 

ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. "-! ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀν- τὰ 

θρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ 
ΧΩ ξ ᾽ , 3"΄Ν “» “ 

ὑμῶν ὁ οὐράνιος" ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παρα- τ5 
». 9 ζπὰ 2 Χ ς Ἀ ς ““᾿ 3 ὍΆ Ν "Φ πτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώ- 

ματα ὑμῶν. 
͵ Ἂ ᾿ 

Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε, 1 ὡς! οἱ ὑποκριταί, σκυ- τὸ 
᾽ “ “, 

θρωποί: ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσι 
-“- 2 θ , ΖΨ ΣΝ ὩΣ 2 ΓΑΦΑΤΕΣ [ ΡΒ ο ὦ τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι 

τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἀἄλειψαί σου τὴν κε- τῇ 

φαλήν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι: ὅπως μὴ φανῇς τοῖς τ8 
δ) ’ » δ) Ἁ “Ὁ ’ ΔΑ 15 “ “ ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ" 

[1 [ « ε 

Δ ΤΕ ’ ε Ζ Ω “ΟΣ δά τὴ ἢ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι “.-!. 

Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς τὸ 

καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ 
ΨΞ ’, δ πε τα ἣν Σ 9 “Ὁ [ἡ κλέπτουσι: θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου 20 

οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσ- 
δὲ Ζ [ἡ ,’ Σ ς θ ΓΑ ΓΙ ἤ σουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν: ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός " σου, 21 

, “2 ἈΝ ἢ δί Ὥ ἤ « » “- , ΄ " ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία " σου!. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 22 
δ “-“ 5“ )) ὁ ὀφθαλμός: ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἡ, ὅλον τὸ 

σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται: ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς 23 
“ “ ὯΣ “π᾿ 2 ἢ; ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται: εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν 

. , ᾽ ΄ κ ΄ ΄ ᾿ "ὃ κι δύ ὃ ᾿ σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον ; οὐδεὶς δύναται δυσὶ 24 

κυρίοις δουλεύειν: ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 
ἜΡΟΝ , 3 ζ μὴ ᾿ Ἁ ΓΝ ἀπο , 

ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει' 

Β δ (ἃ τῆς ἱ ἀφίεμεν Ε (ά ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ 
δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. Α.5.Μ. 1 ὥσπερ τὰ 44 
Ξ ΡΝ « ΕΣ 
ἐν τῷ φανερῷ π᾿ ὑμῶν 
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25 οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμμωνᾷ. διὰ τοῦτο λέγω 

ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε “ἢ! τί πίητε: 

μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε: οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν 

26 ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ; ἐμβλέψατε 
, Ἁ δ “- ΕΣ -““ὦῳ Ε , » ῶΧ 7 εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίῤου-- 

20 Χ ’, ") δ 7 Ν Φ ἊΝ ς ὌΝ ς σιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 

οὐράνιος τρέφει αὐτά: οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν ; 
, Ἀν Εἰ ἶν “ » σὰ 3.9 ἃ Ἁ ς 2 27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν 

28 αὐτοῦ πῆχυν ἕνα ; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε ; κατα- 

μάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ 

29 νήθει: λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ 
ΕῚ “ γι [ ἃ ’»Ἠ 3 Ν ἊΝ » “- 3. αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ 

ἀγροῦ, σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, 

ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγό- 

31: πίστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, Τί φάγωμεν ; ἢ Τί 

3, πίωμεν ; ἢ Τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 
, » το Ν᾿ [ ΝΥ ε “ ἰ 3 ΩΝ Υ͂ "φ ἐπιζητεῖ: οἷδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε 

33 τούτων ἁπάντων" ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν ν-ἴ καὶ 

τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται 

34 ὑμῖν. μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον: ἡ γὰρ αὔριον 

μεριμνήσει 4-| ἑαυτῆς: ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 

7.:,. Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε' ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρί- 
θή θ Ν »᾿ “Ξ 2 ἴ; Ῥ θή ἤ νετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε " μετρηθήσεται 

3 ὑμῖν. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 

ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς ; 
“ “- “ [ο , 

4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος " ἐκ! 
παν “- Ξ ΝΣ ἔδοντες ἊΝ ) σοι αχον “ τ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου" καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; 

5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, 

καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ 

τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

ο καὶ Ρ δἠά τοῦ Θεοῦ, ᾳ Δα τὰ δ ἀντιμετρηθήσεται 5. ἀπὸ 



4 ΕΥΑΓΙΤΈΔΙΟΝ γι πΞ 

Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργα- 6 

ρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν 
3 Ἂν 2 “ Ἁ ΕΞ ΣΝ Ν » Ὁ» ΙΒ ΄- αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" 7 
ὯΝ Ν 3 γα [ὰ »“"} -“ ἈΝ “ ΩΣ ’ κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, 8 

γε “. ιν Ἂ [φ. ’» 2 ἋΣ Ἃ ,, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. ἢ τίς 9 

ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ᾿ αἰτήσει! ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, 

μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ ; πὴ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν το 
: π ἐατεν, ἍΟΝ 1 Ὧν « “ ΑΓ ς Ψ ’ ἐπιδώσει αὐτῷ ; εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα τι 

[ 

ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 
ΓΈ ΕΝ (ξ ὴμ..5, “ 3 - , , Ν “ ; “ 3. ἐῶσι, ἐς 
ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν ; 

, “ Ἃ θέ [μ “ ΓΟΕΝΕΥ. δ΄. ἡ θ πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, τ2 

οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ 
4 “,“ 

οἱ προφῆται. 

Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης" ὅτι πλατεῖα Ξ ἡ πύλη! 13 
Ἁ Ὶ ζς « «ὧλ « 9 Ὁ. }) ΝΥ 3 Ψ Ν καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ 

7 “" 

πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δί αὐτῆς: Υ ὅτι! στενὴ ἡ πύλη τῷ 

καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι 
ΞΕ Ν ε τ᾽ , Ὑ»" εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 

Προσέχετε 5-| ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχον- τ5 

ται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι 
4 ΞΘΟΣ “ ἰφὲ ϑσοσι , ’ ΕἸ ’ὕ ἅρπαγες. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. τό 

μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλήν, ἢ ἀπὸ τριβόλων 
“- 5 6 “" δέ ὃ 3 θὸ Ἁ εΥ̓ “-“ ν᾿ 

σῦκα; οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ τ7 

δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. οὐ δύναται τ8 

δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπ- 

ρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρ- το 

πὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. ἄραγε ἀπὸ :ο 
“ “ 4. δὰ 3 ᾽΄ θ “ ὔ 3 “ ς ΥΩ 

τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. οὐ πᾶς ὁ λέγων 21 

μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

ἵ ἐὰν αἰτήσῃ ἃ καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτησῃ,γ δ οἴῃ. ἡ πύλη Μ. τί Μ. 

5 δαᾷ δὲ 

ϑδϑκορυν.. ΔΑ κὐ λνουσυδ, ρφοί μον φιοννι κι κασι μος, 0... κπ 
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2 οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 

22 οὐρανοῖς. πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, 
’ ᾽ “ “Ἄ δέπῳ Δ » Ν Ὰ »“ Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ 

ΨΈ ΟΣ, 72 ᾿ ’’ Ν “ “. 5.τ ὦ Δ ’ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις 
“-“ γι 

23 πολλὰς ἐποιήσαμεν ; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέ- 
“ “- ) “ ποτε ἔγνων ὑμᾶς: ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν 

24 ἀνομίαν. πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους, 
᾿ ζω ᾽ , ΕΝ: ὕ  Ξ δ , « 2 Ἢ καὶ ποιεῖ αὐτούς, " ὁμοιωθήσεται! ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ὠκο 

Ἂ ΝΥ 3. Δ 3 “ 3 Ν ΝΥ ὔ Ἃ ». « 25 δόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν: καὶ κατέβη ἡ 

βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ 
2 - ,.», 2 ’ ᾿ »,. Ὑ Η θ λέ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε" τεθεμελίωτο 

Ν, ΣΕΒΕῚ Ἁ Ψ»; δ “ Ἔτσ » ἂν ’ 26 γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους 
5 Ν “ Ψ»Φ ω» ε 72 ᾿ “ τούτους, καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, 

εἴ , ς δ ΣΙ ᾽ ἢ 3 Ἁ , ὯΝ 27 ὅστις ῳκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον" καὶ 
ε ᾿Ὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ 

,» ᾽ ΨᾺ 

ἄνεμοι, καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε: καὶ ἣν ς 
ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε " ἐτέλεσεν! ὁ ̓ Ιησοῦς τοὺς λόγους τού- 

το τους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ: ἦν γὰρ σρ.Ματῖτ.:2, 

διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμμα- τὴν χα 

τεῖς “ αὐτῶν!. 

8 Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ 
͵ 

2 ὄχλοι πολλοί. καὶ ἰδού, λεπρὸς ἃ προσελθὼν! προσεκύνει Μαιῖ τ. 4, 
" Ταῖκε 5. 12. 

3 αὐτῷ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. καὶ Ἷ 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ 5-1 λέγων, Θέλω, καθα- 

4 ρίσθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. καὶ λέγει 
““ 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς" ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν Ορ. Τιενί!. τ4. 
[ 

-“ “-“ “ ἃ 2 5664: 
δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξε 

Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

5 ᾿Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ! εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν 1μκε γ. τ. 

ἃ ὁμοιώσω αὐτὸν Ὁ συνετέλεσεν ὁ οχῃ. αὐτῶν ἃ ἐλθὼν 
8 844 ὁ Ἰησοῦς ἔ Εἰσελθόντι δὲ τῷ Ἰησοῦ 



Μαδτῖς τ. 20, 
Ταῖκα 4. 38. 

Μαῖΐ 1. 32, 
λα 4. 40. 

Γρ. ἴ5. 53. 4. 

Με 4. 35. 

Τα 9. 57. 

ἀδ ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ δι. Ξ 
3. Ὁ ε » ΨΦ» ΤΒΕΙΝ Ἁ ᾿ “ ’ ε αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Κύριε, ὁ 6 

“ Ἄ 3 “ 3. τ ᾽ “ 

παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βα- 

σανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ 8-|,᾽ Εγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω 7 

αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ 8 

εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς: ἀλλὰ μόνον 

εἰπὲ λόγῳ!, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ ἐγὼ 9 
» θ » ; ἕν Νὰ ’ 1-- “ἤ εἰ δ ὦ τὰ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν ἷ-!, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρα- 

Ὡ» ΝΝ 74 ’ » Ν 72 ΑΥ τιώτας: καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται: καὶ 
ΒΩ ΕᾺ Ἦν ΤΣ Ν “Ὁ (' ΦΆᾺ ἄλλῳ, "Ἔρχου, καὶ ἔρχεται: καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον 

“- τὶ “- 3 ,» Ν ἐπε “- 2 , Δ. ν ν 
τοῦτο, καὶ ποιεῖ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε, καὶ εἶπε το 

“ 3 “- 9 Ἁ »,Ἤ φ:- “ὦ π ΡΝ 2 “-ΑὈ 2 Ἁ 

τοῖς ἀκολουθοῦσιν, μὴν λέγω ὑμῖν, Ἐ οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ 

τοσαύτην πίστιν! εὗρον. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τι 

ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ 
[4 ᾽ “- “ 
«βραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐ- 

ρανῶν: οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ τ2 

σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς 
“' δό Ὁ ε ἿἾ “- “Ὁ “ “ἢ τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντἄρχῳ, Ὕπαγε, τ3 

1-1 ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς πι-ἰ ἐν 
ΠΥ τ Ὁ ἋΣ 3 ’, 

τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 
) “ “5 

Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδε τὴν τ4 

πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν' καὶ ἥψατο 15 

τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός" καὶ ἠγέρθη, 
Ν ’ 3 “Ὰ 3 ἤ Ἂν; {2 καὶ διηκόνει τ αὐτῷ!. ὀψίας" δὲ γενομένης προσήνεγκαν τό 

αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς" καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα 
» Ν ᾽’ Ἁ νι 4 2 Ὁ» [ λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν: ὅπως τῇ 

- ς -, “-“ 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Α4ὑ- 

τὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. 
2 “- 

Ἰδὼν δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν τ8 

ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς τὸ 

8 αἀὰ ὁ Ἰησοῦς Β λόγον 1 44 τασσόμενος Μ. Κ παρ᾽ 
οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ Μ. 1 Δα καὶ τὰ δα αὐτοῦ 
ἢ αὐτοῖς 

υϑδρ τυ λῶν, κου... 
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δ“ κ " ᾿ ΚΔ 
εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι, ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 

“ Γ; “ Ἶ 7 

2ο καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, 

καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις" ὁ δὲ υἱὸς τοῦ 
“- ἦ: 2ι ἀνθρώπου οὐκ ἔχει, ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. ἕτερος δὲ 

τῶν μαθητῶν ο-1] εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον 
“ ἐ: “-“ ; 22 ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει 

σιν 9 ’ Ἂ ἡ ὧν ν ν 4 Ν αὐτῷ, ᾿Ακολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς 

ἑαυτῶν νεκρούς. 

23 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς «-Ἰ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ ἈΝ ΤΗΝ 4. 36, 
χ δ τι ΝΑ 3:2) κ᾿ Ζ ΠΕ ἢ ΓΝ εὶς Θὃς ἐδ. 244 μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ 

. θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων' 

25ᾳ αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. καὶ προσελθόντες τ-] ἤγειραν αὐτὸν 

26 λέγοντες, Κύριε, "σῶσον" ἀπολλύμεθα. καὶ λέγει αὐτοῖς, 

Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι: τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς 
8Ε. δ Ἂν “ ’ ἈΝ.» ἊΣ: Ψ; Μὰ ε 27 ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. οἱ 

δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες, ΠΠ]οταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι 
“ Χ πον» ὯΝ » ε , τ 

Και οἱ ἄνεμοι Και ἢ θάλασσα υτακούυούῦσιν αὐτῷ ὌΝ 

2 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν ΜΡῊ αὶ ̓ 
ἜΚ ὃ, 20. 

ἐ ἘΝ Ϊ ς ὩΣ 3Ι ΡΝ ὯΔ, Ψ 2 ΧΆ. Γαδαρηνῶν! ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν 
’ 2 »» Δ ’ [4 Ν ) ν᾿ Α Ν 

μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 

29 παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης" καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες, 

Τί ἡμῖν καὶ σοί, υ-| υἱὲ τοῦ Θεοῦ: ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ 
Ψ ΟΕΨῈ γσι Ὅν Ν Ν 51:3 2ε ὅν δυς ΟΖ ΄ 3. βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων 

3: πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέ- 

γοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, γ᾿ ἀπόστειλον ἡμᾶς! εἰς τὴν 

32 ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, «Ὑπάγετε. οἱ δὲ 

ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς σ᾿ τοὺς χοίρους: καὶ ἰδού, ὥρμησε 

πᾶσα ἡ ἀγέλη “-| κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, 

33 καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ 

9 Δ4ἃ αὐτοῦ Ῥ εἶπεν ᾳ Δ4ἃ τὸ τ᾿ 44 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

5 σῶσον ἡμᾶς" ὑ Τεργεσηνῶν ἃ λα Ἰησοῦ, Υ͂ ἐπίτρεψον 

ἡμῖν ἀπελθεῖν Ὑ τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων Σ δ(α τῶν χοίρων 

ξὸ Ὁ 
Ν 



Μ ατΐς 2.1, 
Τ1αὰκςε 5. 17. 

ΜΙ 2. 14: 
1λικε 5. 27. 

Ηὸο», 6. 6 (7). 

18 ἙΕΥΑΤΙΤΈΛΙΟΝ ΓΗ: 

ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν 

δαιμονιζομένων. καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάν- 34 
Υ ἢ “ ἊΝ 223 4.3 δ ’᾿ ὯΑ 

τησιν τῷ ᾿Ιησοῦ' καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως 
“ 3 Ν “ εἰ Ὁ» κι 

μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν... 

Καὶ ἐμβὰς εἰς γ-|Ι πλοῖον διεπέρασε, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν 9 

ἰδίαν πόλιν. καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ 2 
) “- “ 

κλίνης βεβλημένον: καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν 
“ “᾿ Χ “᾿ Θ ᾽ὕ ζ 3 “2 χ “- ἤ ε εἶπε τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, τέκνον, ἀφέωνταί 2 σου! αἱ 

ε , 8.-- Νὴ ἰδ γι ᾿ “ μ 2 ἁμαρτίαι 3-Ι, καὶ ἰδού, τινὲξ τῶν γραμματέων εἶπον ἐν 3 
“ Ὁ “- ) “- 

ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ. καὶ ὃ εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐν- 4 
θ Ζ ὈΞΈΩΣ ΩΝ τ “ 6.--ἢ 2 θ “ θ ΝΟ “ υμήσεις αὐτῶν εἶπεν, [Ινατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς 

» ΣΟ ΜῈ ΄ ὔ Ρ) τὶ ᾳ : “- 2 ΨΖ 
καρδίαις ὑμῶν ; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον ; εἰπεῖν, (4 φέων- 5 

7 ἃ ἤ τε », Ἐν κὰ , “ ὝἬὝἜἪ δ , - ταί ἃ σου! αἱ ἁμαρτίαι ; ἢ εἰπεῖν," ἔγειραι καὶ περιπάτει ; 
[4 Ἃ Σῶ [4 2 ’ “{ ε [2 φ΄-“ὄ «3 ’ 3 Ν “- ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς 6 

γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας (τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ), ᾿Εγερ- 
Α λας τα ἊΝ Ψ. Ν , Ν Ὅν ὙΝ ᾿Ὶ θεὶς ἀρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ 7 

ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι 8 

9 ἐφοβήθησαν!, καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν 

τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 
Ω τς Ξ ΕῚ 

Καὶ παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθή-9 

μενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, 
Ε) “ 

᾿Ακολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, το 

πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ 
) ἘΞ Υ Ξ ᾿Ξ Εν κι . 92 ς κ. Τησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι τι 

53 - “ δ] “ ’ Ἁ “ “΄Ὄ Ν εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 

ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν ; ὁ δὲ ἴ-1 ἀκούσας τ2 
“᾿ “ ᾽ εἶπεν 8-ἰ͵ Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ 

“ ὕ ΄ Ἃ Ῥ ἈΑΡΣ Ὁ "“ 

κακῶς ἔχοντες. πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, "Ελεον τ3 

δ᾽ Δα τὸ 2 σοι ἃ Δα σου Ὁ ἰδὼν 5.Μ. ὁ δῇὰ ὑμεῖς 

ἃ σοι ὃ ἐθαύμασαν ἔ Δα Ἰησοῦς Β Δα αὐτοῖς 

ΩΣ ΧΗ 
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δὴ ᾽ 
θέλω, καὶ οὐ θυσίαν: οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλ 

ἁμαρτωλούς Ἀ-Ι, 
“ ) 

ι4 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου λέγοντες, Μαικ 2. 18, 
᾿ ΤαΚε 5. 32. 

Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν ἱπολλά!, οἱ δὲ 
“ ΄“ δ “ 

το μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
“ “, “-“ δ Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν, ἐφ ὅσον μετ᾽ 

αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος ; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ 
ΠΝ Ὁ δ ς ᾽, Χ » ’ ᾽ Ν ΝΣ τό ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. οὐδεὶς δὲ ἐπι- 

δι 2 ᾽’ εὐ δ) ἿἌ 2 ἊΣ ὁ ’ “ “, βάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ: αἴρει 
᾿Ν ἊΝ, ἊΝ , αι, «18 Ἃ᾽ “ ς , Ἂς “ 72 γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα 

τ) γίνεται. οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" 
Σ ὧχ ὕ ΕΖ Ἐ.5» ΄ Ἂν εξ το ον ὃ “- Ν ε εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται, καὶ οἱ 

ἀσκοὶ Ἷ ἀπόλλυνται!- ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 

καινούς, καὶ ἀμφότερα συντηροῦνται. 

ι8 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχων " εἷς ἐλθὼν Ματῖς 5. 22, 
, ϑε δι Ζ “ « : ’ ᾿ 2 ’» Ταῖς 8. 41: προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Η θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύ- 

»“» ᾽ 

τησεν' ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ 
' : Η τ 

19 ζήσεται. καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ, καὶ οἱ 

29. μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδού, γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη, Ορ. Τιενίε. 15. 
“ “ “- 25. προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 

“ ἔσθ δεῚ δ “ 21 αὐτοῦ: ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ᾿Εὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου 
“΄“ ) ““ὄᾳ 22 αὐτοῦ, σωθήσομαι. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ' στραφεὶς! καὶ ἰδὼν αὐτὴν 

εἶ; Θά θύ ΜΕ: ΄ Ζ 2 ΝΣ 40 πε, Θάρσει, θύγατερ: ἡ πίστις σον σέσωκέ σε. καὶ ἐσώθη 

23 ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. καὶ ἐλθὼν ὁ Τησοῦς εἰς τὴν 
 Σ: ς΄ Ἔν. Ν ᾿ ᾿ ΜΝ ΟΝ ερνὴ οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον 

, - 

44. θορυβούμενον, τ ἔλεγεν!, ᾿Αναχωρεῖτε' οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ 

25ᾳ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. ὅτε δὲ 

ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς, 

26 καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς 
[ἐ ἣν “ 2 χΑ 

ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 

Β ἤά εἰς μετάνοιαν ἱ οχη. πολλά Μ. ͵ ἀπολοῦνται Κι ρῃη. εἷς 

1 ἐπιστραφεὶς τὰ λέγει αὐτοῖς 

ς 2 



ὯὋΡ: 12. 22; 
Τλικε ΤΙ. 14. 

ΟΡ. ΜΑΙ 3.22. 

Ματῖκ 6, γ, 
Τλ|κε 9.1. 

Μαυῖς 2. τό, 
Τλικε 6. 14. 

20 ΕΥ̓ΑΓΙΤΈΛΙΟΝ νον 

Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο 27 

τυφλοὶ κράξοντες καὶ λέγοντες, ᾿Ελέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαβίδ. 

ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί: καὶ 28 

λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ ᾿Ιησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆ- 

σαι; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, Κύριε. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλ- 29 

μῶν αὐτῶν λέγων, Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 

καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήσατο 30 

αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς λέγων, ᾿Ορᾶτε, μηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ 31 

ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 

«Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδού, προσήνεγκαν αὐτῷ 5-| κωφὸν 32 

δαιμονιζόμενον. καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ 33 

κωφός" καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, ο-' Οὐδέποτε 

ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, ᾿Εν 34 

τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 

Καὶ περιῆγεν δ᾽ Τησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 35 

διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγ- 

γέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶ- 

σαν μαλακίαν »-!. ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ 36 

αὐτῶν, ὅτι ἦσαν “ ἐσκυλμένοι! καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα 

μὴ ἔχοντα ποιμένα. τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ο μὲν 37 

θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι: δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου 38 

τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ, 

καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν 10 

αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν 

αὐτά, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 

Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα" πρῶ- 2 

τος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος, καὶ ᾿ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ: 

᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ" 

Φίλιππος, καὶ Βαρθολομαῖος: Θωμᾶς, καὶ Ματθαῖος ὁ τελώ- 3 

νης: ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου, καὶ τ-Ι Θαδδαῖος" Σίμων ὁ 4 

Ὁ 44 ἄνθρωπον ο 844 ὅτι 8. Ρ δαά ἐν τῷ λαῷ ᾳ ἐκλελυ- 

μένοι τ λαα Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς 
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5" Καναναῖος!, καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 

5 τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς παραγγείλας Μαικ 6. 7, 
Σ ἘΞ ἢ Τλῖκα 9. 2. 

αὐτοῖς, λέγων, 

Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σ᾽ αμαρειτῶν 

6 μὴ εἰσέλθητε' πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ 

7 ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγον- 

8τες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσθενοῦντας 

θεραπεύετε, ἱ νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαι- 

ο μόνια ἐκβάλλετε: δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. μὴ κτή- 

σησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας 

το ὑμῶν, μὴ πήραν εἰς ὁδόν, μηδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑποδή- 

ματα, μηδὲ τ ῥάβδον!- ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς 

τι αὐτοῦ ἐστιν. εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξε- 
’ ’ 2 δον, «Ὁ Ὁ »ἤὔ; ) ) “ 7 “ Ἅ ΣΙΘΙΣ τάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἀξιός ἐστι, κἀκεῖ μείνατε, ἕως ἂν ἐξέλ- 

) ͵7 Ἃ ) Ἀ δι᾿ 4) ’ ᾽’ 12 θητε. εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν' 
Ἂν; ΒΩ Χ ΓΟ τ: καὶ ἐὰν μὲν 7) 

φ. 
ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπὶ 

᾽ ,, ΣΝ Χ δΝ ἴον »»2 ε 3᾽. ς Κ᾿ Ν ΄ “ 3 αὐτήν: ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπι- 

τι στραφήτω. καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς 

λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι γ᾿ ἔξω! τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως 
» ἊΝ 2 γι ἮΝ Ἂς ΄Ὁ -ΝἍ ε ΓρΣ 3 Ἂν, τ5 ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν: ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Τομόρρων 
}] ε 2 “π΄ Ἁ “-“ ΄ τ) ’, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

τό ᾿[δού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων’: 
» “᾿ ΄ Ὄ Εἰ ΥὟ' Ἂν νἶν Ὁ Ὁ Ἑ γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περισ- 

“᾿ Ἂ Ν , Ν “᾿ 3, ’ Ζς ἊΝ 17 τεραί. προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων' παραδώσουσι γὰρ 

ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώ- 

τϑ σουσιν ὑμᾶς" καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε 
“ ᾿ “ ) χε τ »“Ὰ Ν “Ἀ; Ὁ Ὁ᾽ [ἡ ἿΝ το ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. ὅταν δὲ 

παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε: 

20 δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε: οὐ γὰρ 

5 Κανανίτης ὑ λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, α ῥάβδους ἃ. 

Υ Ομ. ἔξω 
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ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν 

τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς 21 

θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον: καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ 
“-“ ἊΝ ᾽ ᾽ ’ ἃ ΜΨ γε γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὐτούς: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 22 

ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου: ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, 
τ 4 « Χ τ « “ 2 “- ΄ » οὗτος σωθήσεται. ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, 23 

ἐς ) Ν. χ ΠΡ γς ἤ ) ἈΝ ἊΝ ἼΑ ς »- 3 ἈΝ φεύγετε εἰς τὴν Σ ἑτέραν!Ί. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
“-͵7 “- τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ᾿Ισραήλ, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 

3 ᾿, ἀνθρώπου. 

Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος 24 
Ν ἊΡ' ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται 25 

ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. 

εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἡ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλ- 

λον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ; μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς" οὐδὲν 26 
΄ 2 Ζ ἃ ᾽ , ΄ ᾿ ; 

γάρ ἐστι κεκαλυμμένον, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυ- 
᾽ὔ ΝΥ ΕῚ » ἃ ,Ξ 4' οἶσε 3 σι ᾽’ “7 πτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε 27 

Σ - ἄχος τὰ έν αν, Ὁ Δ τ τν ΠΡ 170 , 3. ἽΝ “ ἐν τῷ φωτί: καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν 

δωμάτων. καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ 28 

σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι: φοβήθητε 

δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν 
͵ στον Πα ,"» ΄ κ᾿ ς Ἀν, ἥν ἐμ γεέννῃ. οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἕν ἐξ 29 

αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν: ὑμῶν 30 
Ν, Ν [ 72 “- ΄- “" 3 [4 ἌΣ ΟὟ ἈΝ δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. μὴ 3: 

οὖν φοβηθῆτε: πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. πᾶς 32 
ὮΝ [ἡ ε ’ :) ᾿ δῶν 2. “ 9 ’ οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

« { , Ν 2 ἌΠΑ Ν" ΚΝ “ Ἂν» “ ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ 
» " κ᾿ “ » ἃ ὈΕΚΕΟΟΝ) , “ - ᾿ ᾿ ἐν οὐρανοῖς: ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀν- 33 ] 
θ ὩΣ ᾽ “4 ϑυβίας 3 Δ. “ ᾽ ρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου - 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν" οὐκ 34 

ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. ἦλθον γὰρ διχάσαι 5 

Σ ἄλλην δ᾽ ἐκάλεσαν 
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ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς 
Χ » δ . ΄ να τ ᾿ », ᾿ 36 μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς" καὶ 

37) ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. ὁ φιλῶν πατέρα ἢ 

μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος" καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ 

38 θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος: καὶ ὃς οὐ λαμβάνει 
Ἂς Ν. " “ Ν ) ψ᾿ 2 ΤΆ , “ἷ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου 

39 ἄξιος. ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν: καὶ ὁ 
᾽ Ἂ Ν ἈΝ , ὅν ὦ ) “ ς Ἂς ᾽ » ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 

«ε “Ἅ 

40) Ὃ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέ- 
ν΄ .93 , ἘΡΒΕῚ 7 ᾿ » ἡ 4 χεται τὸν ἀποστείλαντά με ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα 

᾿ Ν προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον 
᾿ Ἂ ἃ 42 εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται: καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ 

, “ “ ; “ 

ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα 

μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 
δ] “- “ 

11 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς διατάσσων τοῖς δώ- 
“. ΕῚ “ 7 5) “ “-" ᾽ Ἁ 

δεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ 

κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 
«ς ΝΣ , 3 Ψ 2 “ , ἌΝ» - 2 Ὃ δὲ ᾿Ιωάννης, ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ 

“- ζ Ζ ν ἢ “ “ : “- ΟΣ ΕΞ 
3 Χριστοῦ, πέμψας 5 διὰ! τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, 
Σὺ ὌΝ αν) ’ πο δ Εν δ ." Ἔ ἊΣ θ Ν Ἁ Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ; ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν ; καὶ ἀποκριθεὶς 

, “- “" “, , 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ 

5ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε: τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, καὶ χωλοὶ (ρ. 151. 35. 
ότι. 1. “ Ἂ » Ν Ν , » περιπατοῦσι λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσι: 

8 δ] Ἂν, ε. Ψ" Ν Ν 3 ’ ἊΝ 
6 δκαι νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται' καὶ 

Ό». Μῖςο. γ. 6. 

Τακε 7. 18. 

5: 

7 μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. τούτων Τκκε γ. 34. 

δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ ᾽᾿Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ 

᾿Ιωάννου, Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον 

8 ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον ; ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρω- 

πον ἐν μαλακοῖς ν-] ἠμφιεσμένον ; ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ φο- 

ο ροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. ἀλλὰ τί “ ἐξήλ- 

2 δύο 8. οχη. καὶ Ὁ «αἀ ἱματίοις ὁ ἐξήλθετε ἰδεῖν ; προφή- 

την; Α.5,Μ, 



Μαδ]. 3.1. 

(Ρ. Μαὶ, 4. 5. 

Ορ. {μλικεὲ το. 
ΠΣ 

5ἢ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 11. 9-- 

θετε; ἰδεῖν προφήτην ;] ναΐ, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον 
“ Φ ᾽ προφήτου. οὗτός ἅ-! ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, ᾿1δού, ἐγὼ το 

ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατα- 
΄ Ἁ «.«Ωο.7 ΕΒ ΄Ζ ϑ᾽ «αὶ μ δ᾽. αὶ σκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ττ 

οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ 
“-“ [ Ν ἐφ ᾽ “ Ξ' ν» “ ΕῚ “ βαπτιστοῦ: ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν 

“- “ “ , “- 

μείζων αὐτοῦ ἐστιν. ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπ- τ2 

τιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζξεται, καὶ βια- 
Ν ις 4 ) ΄ ’ Ἁ ε “ Ἂς ε σταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὃ τ3 

: ᾿ νόμος ἕως ᾿Ιωάννου προεφήτευσαν. καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, τ 
3, ὌΝ αὐτός ἐστιν ᾿Ηλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. ὁ ἔχων ὦτα " ἀκού- τ5 

ἤ , Ξ Ψ δὲ « ’ Ν Ν ἤ - ς ’, 6 ειν! ἀκουέτω. τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην ; ὁμοίατ 

ἐστὶ ᾿παιδίοις! ἐν ἀγοραῖς καθημένοις, Βὰἃ προσφωνοῦντα 

τοῖς ἑταίροις λέγουσιν, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε" τῇ 
5 ; 

ἐθρηνήσαμεν "-, καὶ οὐκ ἐκόψασθε. ἦλθε γὰρ ᾿Ιωάννης τ 

μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσι, Δαιμόνιον ἔχει. ἦλθεν το 
“ , ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, ᾿Ιδού, 

“κ᾿ Ν ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρ- 

τωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἴἱ ἔργων! αὐτῆς. 

Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις, ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ 2ο 
“ ’ Ε “ [ Ε ᾽’ Δ) ,΄ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν. Οὐαΐ σοι, 21 

Χοραξίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδάν, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 
) Ἅ [ , ε Ψ 3, ξ ἴω Ὡ Ἃ Σ ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν 

»" Ν “Ὁ υν Ν Ψ' ΓΞ 55 ΩΡ. . 
σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν. πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ 32 

Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν. καὶ σύ, : ρ ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν. 33 
- “ “-“ " τ Καπερναούμ, Ἰ μὴ! ἕως τοῦ οὐρανοῦ " ὑψωθήσῃ ;!} ἕως ἅδου 

Ἰκαταβήσῃ "" ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γε- 
ἐᾷ ) ρ᾿, Ἅ' Ἃ »»" “Ὁ ΄ Ἂν πᾷ 

νόμεναι ἐν σοΐ, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. πλὴν λέγω 24 

ἃ 444 γὰρ 9 οῃῇ. ἀκούειν Μ. ἔ παιδαρίοις Β καὶ προσ- 
φωνοῦσι τοῖς ἑταίροις αὑτῶν καὶ λέγυυσιν, Β δα ὑμῖν ἱ τέκνων 

Α.85.Μ. ἡ Κ ὑψωθεῖσα, 1 καταβιβασθήσῃ 

Βα νὰ 
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ς “ « “᾿ δό 3 ᾽ ἤὕ ᾽ ε γι ὕ 

ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 

ἢ σοί. 
) ᾿ ΄ “᾿ ὯΝ ὦ δ .ε “ “ ἈΕΧΣ 25 Ἂν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Τησοῦς εἶπεν,᾽ Εξομολο-- Τιῖκε το. 21. 
“ δὲ ’ ὡ» “ Ε) “ δ “ “ [ 3 ζ γοῦμαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέ- 

κρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 
ἌΓΟΝ ὩΣ Ὁ ζᾳ ῳ Ὁ πὴ ὯΝ, ) γ “ 26 αὐτὰ νηπίοις: ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμ- 

ω ’, 60 ΟΝ “- Ψ 27 προσθέν σου. πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου' 
Ἁ καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ: οὐδὲ τὸν 

Ἂ 3 ᾽᾿ὔ 3 Ν κε ΠΟΡΑ ἊΝ ον 5... ’ ε πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ 

28 υἱὸς ἀποκαλύψαι. δεῦτε πρός με, πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ 
2 . Ἂ 2 ’ ε “ Ψ Ν ᾽’ 29 πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς: ἄρατε τὸν ζυγόν μου 

3. 2,5. ἀφ, ας Ν , 3. Ἄν “ζ “.2 ᾽ λ Ν 
ἐφ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς 

“ 7. Ν « ἦξ Ἵ δι  ο, “ “ ς “ 

τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν' 
« δὰ “ ᾿ Ν Ν Ψ" 2 Ψ' Σ 

39 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστῦς, καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν. 
2 2 Ὁ» “. ὌΣ ΄ .} “- “ ’ Ν 

12 ᾿Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς σάββασι διὰ Ματῖκ 2. 23, 
» ε«ὧχ Ν Ι : ᾽ Ν {χε 6. ᾿: “ “ “7, 

τῶν σπορίμων' οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο ερ. Ὅεαι. 23. 
Ξ Ξ 25 (24. 1). 

2 τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον “: 
πο σὰ 9. 7 ε ’ὕ “΄“- ἃ ΕΣ “ἢ “ ᾿Ὶ 

αὐτῷ, ᾿Ιδού, οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν 

Ξσαββάτῳ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησε τ ὅ6πι. 21. 6. 
ἐ) “" “ ΄- 

4 Δαβίδ, ὅτε π ἐπείνασε,, καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; πῶς εἰσῆλθεν 
) Ν. “ “ “ ἊΝ τ » “ »» 

εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως 
Μἢ δ δ ΣὲΝΧ., 5 ΤΕ [εὸ ᾿ ΚΝ “ 3 ᾽ “- . 

μὴ ἔφαγεν!, οὖς οὐκ ἐξὸν ἣν αὕτῳ φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ αὑτοῦ, Τρ. Τιονῖϊ. 24. 

5. ΩΝ, ΚΑΣ τ τε Ν᾿ ΄, ΠΥ ὙΠ ὙΠ ᾽ ΝΝ ΄ ἐενν Ὁ 
5 εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι μόνοις ; ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι 

ων ἊΝ ε “τ 2 σι Μὲ ὌΝ »Υ̓ ΄ “ τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι, 

6 καὶ ἀναίτιοί εἰσι ; λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι τοῦ ἱεροῦ ο μεῖζόν! ἐστιν 

, ὧδε. εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν, "Ελεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν, Ἐ1ο5. 6. 6 ()). 
, Ἃ δ Ζ, οι 3 ’, ’ Ψ Σ] ἘΞ 8οὺκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. κύριος γάρ ἐστι ν 

τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

9 ΚΚαὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. Ματῖ 3. τ, 
Χ ἐδ »: Ὃ θ ᾳ-ἴ - " "ΝΣ . Ζ ΤακΚα 6. 6. 

το Καὶ ἰοοῦ, ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν: καὶ ἐπηρώτησαν 

ἴὰ ἐπείνασεν αὐτὸς Ὁ ἔφαγον Μ, ο μείζων Ρ (ἃ καὶ 

ᾳ δα ἦν τὴν 



15. 212. 1- 

Τλκα τι. 14. 

(Ρ. 9. 34, 
Ματῖῖς 2. 22. 

ἘΥΑΙΤΈΛΙΟΝ - 

αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι θεραπεύειν ; ἵνα 
7 ΄ “-“ « ἊΝ, “" ᾽ “ γζγι Ψ 3 ς “ κατηγορήσωσιν αὐτοῦ, ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 1ἰς ἔσται ἐξ ὑμῶν τι 

Ε ἃ σ » 4 Ν ΣΝ 2 ᾿ς “- “ 

ἄνθρωπος, ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς 

σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; πόσῳ τ2 2 Χ ρ ) γ ρ 3 . 

οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου; ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι 
“-“ “- ᾽ ΨΖ “ 3 ᾽7ὔ ῇ Ἁ ὥρα ας 

καλῶς ποιεῖν. τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ," Εκτεινον τὴν χεῖρά τ3 

σου. καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. 
“ ΣῚ “ 

» ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ αὐτοῦ, τὰ 
4 3. ΠΝ ) 2 ε Ν' 3 “ ν ᾽ ὕΖ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ὁ δὲ Ιησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν τ5 

ἐκεῖθεν: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ "-! πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν 
ΠΕΡ ΟῚ , ἌΣ , γι. ΑΞ ψ . ΚΑΤ αὐτοὺς πάντας: καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μὴ φανερὸν τό 

Ὰ « .. - 
αὐτὸν ποιήσωσιν' ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ησαΐου τοῦ τ7 

; ΒΞ ἃ ε 
προφήτου λέγοντος, ᾿Ιδού, ὁ παῖς μου, ὃν ἡρέτισα: ὁ ἀγαπη- τ 

τός μου, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου θήσω τὸ Πνεῦμά 
3. 5.9. δ ν Σ Ν 2: ΜΑΣ σ ἢ 3 Ξ , δέον μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. οὐκ ἐρίσει, το 

5 0Χ τα 2 ῸΧΝ 3 3) 2 “ γε ἣξ, οὐδὲ κραυγάσει: οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν 
᾿ οὐδ ῆτν ΄ 2 2 ΄, . ς φωνὴν αὐτοῦ: κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει, καὶ 20 

λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν 
Ἂ; Ν ἐ-π| ΔΑ ἌΝ. 3 “-ὠ ἔθ 2 “- κρίσιν. καὶ -| τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι. 21 

Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός" 3: 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν ἅ-] κωφὸν τ- λαλεῖν καὶ 

βλέπειν. καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι 23 

οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαβίδ, οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, 24 
ΩΣ - ) “ϑ' Ν κ᾿ 3 Ν 2 "5 ΑΥ Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ. δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ 

ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. εἰδὼς δὲ 5-ἰ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν 25 
“" »“ “ε “ ) κ-. 

εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρη- 
΄“- Ν “" Ψ΄'' δὴ δ. μεὺν, “ ; «ς “ 3 μοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ 

σταθήσεται: καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ 26 
ε ΜΈ. ΄ ᾿ “5 ΄, ς ΄ ΠΡ πὰ 
ἑαυτὸν ἐμερίσθη: πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 

Τ οἱ δὲ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ ἐξελθόντες, 5 αὐά 

ὄχλοι ὑ δ4ἃ ἐν π 44 τυφλὸν καὶ Υ Δ4ἃ καὶ Ξ ααὰ 

ὁ Ἰησοῦς 

«ον {1 γί, 

ρυχο τ; δοθεὶς 

ΣΡ 



Στ. 15. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 2 

3... 9 ’ὔ ε Πρβλ “ 

27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν 
“ “ 7 

ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταί. 
“- ᾽’ Ψἵ 

28εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα 
“ “ “κ“- “Ὁ “ 

29 ἔφθασεν ἐφ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ἢ πῶς δύναταί τις 
᾽ “ ) τ 3, Ὑἡ' “ ᾿] “-“ ἊΝ δ “" ᾽ “- εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ 

, ΣΝ . ᾿ ) ἈΠῸ» ΧΟ ΔῊ ἀπὸ ἘΠ ᾿ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν ; καὶ τότε τὴν 
»΄ις ἢ 3 “- ΄ ε Ἀτ ος ἮΝ δον Ο “- 3.» “.Σ 3ο οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. ὁ μὴ ὧν μετ' ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι, 

31: καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 

πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται ν-ἰτοῖς ἀνθρώποις" 
“- λ ἃ 

32 ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται “-]. καὶ ὃς 

ἂν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ" 
ἃ “ «- ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσε- 

“. “, “ “ ᾽ Ἃ 33ται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. ἢ 

ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ 
ΤΑ ἊΝ 74 Ν Ν ἊΝ, ὯΝ ) “ 2 ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν" 

2 “ Ἂ 3,4 ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. γεννήματα 
.2 “ “ “ 2 

ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες ; ἐκ γὰρ 

35 τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. ὁ ἀγαθὸς 

ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 5-| ἐκβάλλει "-] ἀγαθά: 

καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πομηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει 
’, 2 χ. « “-“ [2 “" σ΄ 3 ᾽’ “«Φ...»" 72 

36 πονηρά. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργόν, ὃ ἐὰν λαλήσω-- 

σιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ ρώποι, ρ γ ἡμέρς 
ἣν 2 Ἅ “ 7 ͵ Ν ) “ 37) Κρίσεως: ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν 

Ἄ [ λόγων σου καταδικασθήσῃ. 

33 Τότε ἀπεκρίθησαν “ αὐτῷ! τινὲς τῶν γραμματέων καὶ 

Φαρισαίων λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον 

39 ἰδεῖν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ Τκῖκε τι. 29. 
᾿ . ᾽ ΄ δ - " “, », δ 

μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ. καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, 

“οεἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου: ὥσπερ γὰρ ἢν ο- τι τ (-- 

᾿Ιωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς 

᾽ Δα ὑμῖν Μ᾿ 2 δαά τοῖς ἀνθρώποις ἃ λᾷᾷ τῆς καρδίας 

Ῥ Δα τὰ ὁ ργῃ, αὐτῷ 



1 Κίπρϑβ 10.1, 
2 ΘΙ ΟΣ 1: 

{λι|κα 11. 24. 

Ματῖς 2. 31, 
Τ1λικε ὃ, 19. 

Μαῖῖκ 4.1, 
Τλικο ὃ. 4. 

28 ΕΥΑΓΙΤΈΛΙΟΝ 12. ,ο-- 

“-“ δ “ “ 

νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς 
"- πὰ εξ ΤΣ, Ν κι , ᾿ ὃ Ν - ᾽ 

γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. ἄνδρες Νινευΐῖται ἀνα- 41 
“ “" “- Ν 

στήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατα- 
“- ᾽ “ 

κρινοῦσιν αὐτήν" ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ, καὶ 

ἰδού, πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε. βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ 42 
“ “ -“ 

κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτήν" ὅτι 

ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκούσαι τὴν σοφίαν Σ᾿ ολομῶν-- 

τος, καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. ὅταν δὲ τὸ ἀκά- 43 
“ “ ᾽ 

θαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι΄ 
») ’ ζ “ ᾽ ἊΣ, Ν :} τ »» ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. τότε 4. 

λέγει, ᾿Επιστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου, ὅθεν ἐξῆλθον: καὶ 
2 Ν [ἩΗ͂ΒΕΥ ὁ γὰ 3 Ν Ἄ 

ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 
“2 ’ Ν »» τς “ « Ἁ {4 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα 45 

πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. 
Ν ὑφ. ον ΩΣ “ ᾽ γα 2 ᾽’ ὯΔ “ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν 
ζς “ 4 Ν “ “ ’ὕ “- “Ὁ 

πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 

ἜΕτι 4-1 αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ 46 
ΩΤ ΤΩ Ἀ ϑ ον Εἰς ,ὕ “ ᾿ », δ Ἂ 

οἱ ἀδελφοὶ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 
,35. “Ἐπ 5 2 δ ,ὕ Ν εἰ ὦ ΄ εἶπε δέ τις αὐτῷ, ᾿Ιδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου 47 

ἔξω ἑστήκασι ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 48 
ὩΣ “ 3 3 ΞΕυσΝ, Γί 2 ἢ ΄ ᾿ λ ΄ εἶπε τῷ εἰπόντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου; καὶ τίνες 
» ἊΝ ΠΩΣ , Ὰ ΝΠ» ΄ ᾿ 5 2:.:3. Ἂς αὐτῶν ν εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου ; καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς 49 

“-“. φ᾿ ) μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ιδού, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου: 
Ω͂ Ἀ Ἃ Ζ Ν 2 “ ᾽ὔ αν 23 ᾽ ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα- 5ο 

νοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 
ω “ τ " ᾽ “ - 
Ἐν 86-1 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ιησοῦς ἀπὸ τῆς 15 

οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν' καὶ συνήχθησαν πρὸς 2 

αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς Ἀ-] πλοῖον ἐμβάντα 

καθῆσθαι: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. καὶ 3 
κ “ 9 “ 

ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων, ᾿Ιδού, ἐξῆλθεν 

ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν 4 

ἃ δῇ δὲ 9 44 αὐτοῦ ἔ οτη. νοσ, 47 Μ. 8 αἀὰ δὲ Β αά τὸ 



--18. 21. ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 29 

ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν' καὶ ἦλθε τὰ πετεινά, καὶ κατέφαγεν 

αὐτά. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν 

πολλήν: καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, 

6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν 

ἡ ῥίζαν ἐξηράνθη. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας" καὶ 

8 ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. ἄλλα δὲ ἔπεσεν 

ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ 

9 δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. ὁ ἔχων ὦτα ἷ-! ἀκουέτω. 

το Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῷ, 4ιατί ἐν παρα- 

τι βολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς ; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι 

Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρα- 

τ2 νῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ, 

καὶ περισσευθήσεται: ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσε- 

1ι3ται ἀπ᾿ αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι 

βλέποντες οὐ βλέπουσι, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ 

τ4 συνιοῦσι. καὶ ἀναπληροῦται ͵}-! αὐτοῖς ἡ προφητεία ᾿ Ἡσαΐου 

ἡ λέγουσα, ᾿Ακοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε: καὶ βλέποντες 158. 6. ο. 

15 βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε: ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ 

λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν: μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ 

τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, 

τό καὶ Ἐ ἰάσομαι! αὐτούς. ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ὅτι 

τ7 βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούει: ἀμὴν γὰρ λέγω 

ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ 

βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ 

1ι8 ἤκουσαν. ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείρον- 

τοτος. παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ 

συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρός, καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν 
- δή 2 σο Ὸ., . ε Ἂ, δ δὸ 7 ε 

2οτῇ καροίᾳ αὑτοῦ" οὑτὸς ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὅὸὸν σπαρείς. ὁ 
« δὲ σεν ἡ ἃ ὯΝ , δι τ χιὰ Ὁ χ ᾽ ,ὕ 

ε ἐπι Τὰ ΠΤετΤρωθὴ σταρεις, οὗτος ἐστιν ὁ τον λόγον ακουῶν 

21 καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν' οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν 

' λα ἀκούειν Α.8.Μ. ὁ δΔαὰ ἐπ᾽ ΕΚ ἰάσωμαι 



Μεῖῖ 4. 20, 
Ταῖκα 12. 18. 

20 ΕΥΑΤΤΈΛΙΟΝ 13..91-- 
» Ὃ 9 Ἁ ψ Ἁ 3 γή Ἁ ’, ΠΥ ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστι, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ 

διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. ὁ δὲ εἰς τὰς 22 

ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ 
, “ 2 κ᾿ 133} Δ, ΜΕ “ , “- λ » ΩΡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος 1-] καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει 

τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 23 
» ἘΣ Ἐ 2 ε ἈΝ ὔ ᾽ ὦ ᾿ ΡΟ ἃ σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιών" ὃς 

δὴ καρποφορεῖ, καὶ ποιεῖ ὁ μὲν ἑκατόν, ὁ δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ 

τριάκοντα. 
“ ε 

ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, ᾿᾿(Ωμοιώθη 24 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ "' σπείραντι! καλὸν σπέρ- 
ἢ οι) ΝᾺ Ὅσον, δὴ δὲ Ὰ θ 78 Ἀν» θ ΄, μα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ! ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους 25 

ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ " ἐπέσπειρε! ἐξιξάνια ἀνὰ μέσον 
ΡΞ “κ᾿ 2 

τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος, καὶ 26 

καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ἐιζάνια. προσελθόντες 27 

δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν 
γά ΒΕ Ὡ “» “᾿ 3 ζπ σι 60 “" ΜΨ ο--ἴ ὔ σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζά- 

Ξ , “ 
νια; ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, ᾿Εχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. 28 

οἱ δὲ δοῦλοι Ῥ αὐτῷ λέγουσι!, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλ- 

λέξωμεν αὐτά: ὁ δὲ 4 φησίν!, Οὔ" μήποτε συλλέγοντες τὰ 29 
’ 2 “Ζ [ ᾽ ΄“ Ν Ἂ ᾿ ’ 

ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. ἀῴφετε συναυξά- 50 
3 ΄, ΄ κ“ ΡῈ . 2) ᾿ ἘΞ νεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ" καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ 

θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ἐιζάνια, 
δ 3 τὶς πῆι ΟΝ κ Χ κ᾿ τς καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά" τὸν 

δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου. 
Ξ ε 

άλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, ᾿ Ομοία ἐστὶν 31 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἀνθρω- 
" ; ΡῚ “ ΡΘΟΥΝ τ , Ζ΄ ; πος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ ὃ μικρότερον μέν ἐστι 3: 

πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν λαχά- 

νων ἐστί, καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ, 

1 λάᾷ τούτου [ἃ σπείροντι 8. Ὁ ἔσπειρε ο 44 τὰ Ρ εἶπον 
3 “ ᾿»{Ὶ αὐτῷ ᾳ ἔφη 



να γψυυν. 

νὰ» τ νυ δ μασέἔστΨ Ὁ ον ΗΝ 

-18. 4. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 21 

33. ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, Ομοία ἐστὶν ἡ βα- Τλῖκε 13. 2ο. 

σιλεία τῶν οὐρανῶν ξύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς 

ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐξυμώθη ὅλον. 

3. Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς Μαϊϊ 4. 33. 

35 ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς " οὐδὲν! ἐλάλει αὐτοῖς" ὅπως 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, ᾿ἀνοίξω ἐν Ῥϑ5. 78 (77). 2. 
» Ν. ᾽’ 2 ὕὔ ὙΆ 3 Ἂς παραβολαῖς τὸ στόμα μου: ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ κατα- 

βολῆς " κόσμου!.’ 

34 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν ὑ-]. καὶ 

προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, ἃ Διασάφησον! 

3ηἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ἀιζανίων τοῦ ἀγροῦ. ὁ δὲ ἀπο- 

κριθεὶς εἶπεν γ-, “Ο σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς 

38 τοῦ ἀνθρώπου: ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος" τὸ δὲ καλὸν 

σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας" τὰ δὲ ἐιζάνιά 

39 εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ" ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν 

ὁ διάβολος: ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια 5-] αἰῶνός ἐστιν" οἱ 

“ο δὲ θερισταὶ ἀγγελοί εἰσιν. ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζά- 

νια, Καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ 

41τ αἰῶνος 5-Ι. ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους 

αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ 

“2 σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, καὶ βαλοῦσιν 

αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός" ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

“3 καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν 

ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὁ ἔχων ὦτα 

2--ἰ ἀκούετω. 

41...) δ' Ὁμοία! ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμ- 

μένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς 

χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει, καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ, καὶ ἀγοράζει 
Ν ᾽ ἈΝ και ἔσς 

ΤΟν αγρον εΚΕΙΡΟΡ. 

ΟΡ. θη. 12. 3. 
᾿ 

Τ οὐκ 5 οἵῆ. κόσμου Μ. Ὁ λἥά ὁ Ἰησοῦς α Φράσον 

Υ͂ Δ4ἢ αὐτοῖς Σ Δ(ἃ τοῦ ῦ Δα τούτου 2 αἄἀά ἀκούειν Δ.5.Μ. 

ἃ Πάλιν ὁμοία 



Μαῖῖς 6.1 : 6Ρ. 
τ λΚα 4. τό. 

Ὁρ. Τοβῃ 6. 42. 

Μδαῖκ 6. 14; 
1 ΚΘ 9. 7. 

22 ἘΕΥΑΓΤΈΛΙΟΝ 43. Ξ 
3 “»Ἔ “ἍΒΜ 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 45 

ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας" ὃ εὑρὼν δὲ! ἕνα πολύ- 46 

τιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε, καὶ 

ἠγόρασεν αὐτόν. 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βλη- 47 
ω», 3 δι ’ ὋἫΗ Ν, 7 ὩΣ 

θείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ" 

ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, καὶ καθί- 48 

σαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω 

ἔβαλον. οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" ἐξελεύ- 49 
δ οἷ Ἂν, 5. “ Υ Ἁ 2 ,» σονται οἱ ἄγγελοι, καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου 

“ ’ Ν “ ; Ν , Ν ᾽ “- δε το τῶν δικαίων, καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός" 50 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

ο-] Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί ἅ-, κἱ 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς 5: 
6 “ γ Ϊ “ , “ἌΝ [ Ὺ,).: 2 3 ’ ; 

τῇ βασιλείᾳ! τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδε- 
Ψ, [ἡ ᾿ 7.1 2 “- “ Ρ “ ἈΝ Ν σπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ 

παλαιά. 
) “-- 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Τησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, 53 
“" 2 τ0 αὶ ἌΣ θὰ ) Ν. [δ , ζοἃὦὦ ων ϑλοί 

μετῆρεν ἐκεῖθεν" καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν 54 
Ὶ ἈΝ 2 “᾿ “ » “κ᾿ [72 Ὶ 7 Α ΠῚ Α 

αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς 

καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις ; 

οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός ; οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 55 
“} δ) 

λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ιάκωβος καὶ  Ιωσὴφ! 
) “- “ 

καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας ; καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὲ πᾶσαι 56 

πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα ; καὶ ἐσκαν- 57 
- ) “- - “ 

δαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἔστι 
᾽ὔ ὕὕ ᾿] ἣΝ ἃ 49 “, [δ 3, “- ΟΣ “, ϑιι αν, προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ 

αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν 58 

ἀπιστίαν αὐτῶν. 
᾽ :) ’, “ ΚΑ ἌΡ ς Ὅ, ε Ψ Χ 
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ᾿Ηρώδης ὁ τετράρχης τὴν 14 

Ὁ ὃς εὑρὼν ὁ δὰ Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ἃ δᾷὰ Κύριε θ εἰς 
τὴν βασιλείαν ἔ Ἰωσῆς : 



--14. 1τ8. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 55 

2 ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ, καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν 

᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστής" αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ 

3 διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷς ὁ γὰρ ᾿Ηρώδης 

κρατήσας τὸν ᾿Ιωάννην 8 ἔδησε! καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ διὰ 

4 Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ' ἔλεγε 
“Ὄ δι «ὦ 5 γὰρ αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάννης, Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν. καὶ 

θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφή- 

ὅτην αὐτὸν εἶχον. Ἀ γενεσίοις δὲ γενομένοις! τοῦ ᾿ΗἩρώδου 

ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς ᾿Ηρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρεσε 

"τῷ ᾿Ηρώδῃ: ὅθεν μεθ᾽ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν 

8 αἰτήσηται. ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, 
ΝΣ , “- 

Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ 

9 βαπτιστοῦ. καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς, διὰ δὲ τοὺς ὅρκους 

το Καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε δοθῆναι: καὶ πέμψας 

τ ἀπεκεφάλισε τὸν ᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. καὶ ἠνέχθη ἡ 
σὰν 9... Ὁ 23 “ 

κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ' καὶ ἤνεγκε 
“ Ἃ 3. ὑσὶ ᾿Ὶ θό ε θ Ν ] ΄-“΄“΄. 5 τ τῇ μητρὶ αὐτῆς. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν 

τὸ ἱπτῶμα!, καὶ ἔθαψαν αὐτόν: καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν 
“ γ" “ 

τῷ ᾿Ιησοῦ. 
3 “- “- 

1. ΞἙἈΑκούσας δὲ! ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ Ἀκις 6. 30, 
ΚΕ 9. ΤΟ, 

εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν: καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολού-. 7ομη 6. τ. 

τάθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. καὶ ἐξελθὼν 1-| εἶδε 
, 

πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ Ὁ αὐτούς, καὶ ἐθερά- 
Ἅ ᾽ Ψ» 3, ὧδ 2 ’ Ἁ ΖΖ “" 

τι5 πευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλ- 

θον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ "-! λέγοντες, "Ερημός ἐστιν ὁ τόπος, 

καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν: ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελ-- 

τό θόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν: δότε 
ΘόΤ δ παν [ἢ ς: Ἔ ΟΣ ε δ [4 ϑε σα :] “ 17 αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἔχομεν 

1τι8 ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε, Φέρετέ 

8 ἔδησεν αὐτὸν 8 γενεσίων δὲ ἀγομένω ἱσῶμα ῥαὺτό Ξ Καὶ 
ἀκούσας 1844 ὁ Ἰησοῦς ἵλ αὐτοῦς ( ἴογ αὐτοῖς ) 5.(ἁἩ. 5 δαἀ αὐτοῦ 

9) 



Μαῖκ 6. 45, 
Τομη 6. τό. 

34 ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ 14. 18-- 

μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τὸ 

τοὺς χόρτους, καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο 

ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε, καὶ κλάσας 

ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 

καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν: καὶ ἦραν τὸ περισ- 20 

σεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσ- 21 

θίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν 

καὶ παιδίων. 

Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε ο-! τοὺς μαθητὰς ν»-] ἐμβῆναι εἰς 2: 
Ν “ Ἂ ἤ ΔΌΣ ΝΕ ) Ν Ζ σ΄ ὯΣ ᾽ ’ τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ 

τοὺς ὄχλους. καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος 23 
3. , τ Ζ Ν ΤΑ ᾽ὔ πῆς Σ “- 

κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι: ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἣν ἐκεῖ. 

τὸ δὲ πλοῖον ἤδη « μέσον τῆς θαλάσσης ἣν!, βασανιζόμενον :4 
« Ἅ “᾿ ’ “" ΙΝ , ’, ε ἦὕ ’ Ν ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἣν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. τετάρτῃ δὲ 25 

φυλακῇ τῆς νυκτὸς τἦλθε! πρὸς αὐτούς "-ἴ, περιπατῶν ἐπὶ 

ἐἰχὴν θάλασσαν!. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ ἃ τῆς 5:6 

θαλάσσης! περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάν- 

τασμά ἐστι: καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. εὐθέως δὲ ἐλά- 27 

λησεν αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς λέγων, Θαρσεῖτε: ἐγώ εἰμι: μὴ φο- 

βεῖσθε. ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε, Κύριε, εἰ σὺ :8 

εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. ὁ δὲ εἶπεν, 29 
9) “ Ελθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτη- 

σεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, τ ἐλθεῖν! πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. βλέπων δὲ 3ο 

τὸν ἄνεμον “- ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι 
» ) -«φ 

ἔκραξε λέγων, Κύριε, σῶσόν με. εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκ- 31 
“ ΝΥ “- 2 ’ ; “΄“ , [4 ᾿ ν ΄ τείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ολιγό- 

; ’ ἐδί. - Ν Υ 3 ,’ Ἵ 3... τς σαὶ ᾽ Ν πιστε, εἰς τί ἐδίστασας ; καὶ Υ ἀναβάντων! αὐτῶν εἰς τὸ 32 

πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος: οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ 2-ἰ προσεκύ- 33 

νησαν αὐτῷ λέγοντες, Δληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. 

ο (ά ὁ Ἰησοῦς Ρ δἄά αὑτοῦ 4 σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀπεῖχε Μ. 1 ἀπῆλθε 5 λἥά ὁ Ἰησοῦς ὕ τῆς θαλάσσης 

ἃ τὴν θάλασσαν ΥΓ καὶ ἦλθε Μ. Σ λαὰ ἰσχυρὸν Α.5.Μ. Υ᾽ ἐμβάν- 

τῶν 2 δἀά ἐλθόντες 

» 



“-]1 δ. 14. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. Ἀ5 

3, ΚΚαὶ διαπεράσαντες ἦλθον 5 ἐπὶ! τὴν γῆν ὃ εἰς" Γεννησα- Μαιῖς 6. 53. 
᾿ ΝΟ , »Χ ει - ͵ ΠΡ 35ρέτ. καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου 

3 »,) , [ ἈΝ ’ἅ᾽ .} 7 Ν 7 ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν 
ΩΣ ΜᾺ ’ ΝΥ ,Ὰ τὴ ’ ΡΒ “ 36 αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας" καὶ παρεκάλουν αὐτόν, ἵνα 
᾽᾿ φ 5 Ζ κὰν δὴ τα ὁ τ ΠΡῚΝ .» μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: καὶ ὅσοι 

ἥψαντο, διεσώθησαν. 
΄, 2 οι» ΕΠ τ πριῸ ,΄ ἃἂ ΠΣ 16 Τότε προσέρχονται τῷ ᾿Ιησοῦ “-| ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων ἃ Φα- Μαιῖ 7. τ. 

2 ρισαῖοι καὶ γραμματεῖς! λέγοντες, Διατί οἱ μαθηταί σου 

παραβαίνουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ; οὐ γὰρ 

3 νίπτονται τὰς χεῖρας “-' ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. ὁ δὲ ἀπο- 

κριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διατί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐν- 

“τολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν ; ὁ γὰρ Θεὸς 

ἐεΐπε!, Τίμα τὸν πατέρα 8-! καὶ τὴν μητέρα: καί, Ο κακο- Ἐχοά. 20. 12, 
κ ᾿ Ε᾿ Ζ , ᾿Ξ ἙΘΛΩΣΞ Ν ᾿ Τ δα. Βε τίς: 

5 λογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω" ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐχοά. 21. 17 
ἃ ΕῚ “) “ ᾿ Αὐτὰ “᾿ Υ “ στ ΒΈλιν : ) ,. (π6). Ος ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 

6 ὠφεληθῇς, "-! οὐ μὴ ἱτιμήσει! τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἐ-]" καὶ 

ἠκυρώσατε 1 τὸν λόγον! τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 

γ ὑποκριταΐ, καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν ᾿Ησαΐας λέγων, 
ες “Ὁ “- »" 

8. Ο λαὸς! οὗτος 5-] τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία 158. 29. τ3. 
3.πὶ σιν ’ 2 3. Ἐϑὸ τὰ πὸ ζ Ν 4 , 9 αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ" μάτην δὲ σέβονταί με, δι- 

το δάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. καὶ προσκα- 
“ “" , 

τι λεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, “Ακούετε καὶ συνίετε οὐ 

τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον" ἀλλὰ τὸ 

ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

τ2 τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ ο-] εἶπον αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ 

13 Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν ; ὁ δὲ 

ἀποκριθεὶς εἶπε, Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ 

τᾷ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. ἄφετε αὐτούς" ὁδηγοί εἰσι 

ἃ εἰς Ὁ ογη. εἰς ὁ δάὰ οἱ ἃ γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
9 λη΄ αὑτῶν ἔ ἐνετείλατο λέγων Β Δάἃ σου Β λαὰ καὶ 

1 τιμήσῃ Ἐ δὰ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἀ.5.Μ. 1 τὴν ἐντολὴν Δ.8.: 

τὸν νόμον Μ. τὰ ᾿Ἐ γγίζει μοι ὁ λαὸς Ὁ Δἤἀ τῷ στόματι αὑτῶν 

καὶ ο χἥά αὐτοῦ ᾿ 

δ Ὠ 2 



ΜδῖΚκ 7. 24. 

Μετ 7. 31. 

26 ᾿ς ΕΥ̓ΑΙΤΈΔΙΟΝ 15. γ-- 
“-“ ᾽ 

τυφλοί ν»-]- τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βό- 
“- , Ν δ ς 4 “" 3. θυνον πεσοῦνται. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐὔτῳ, τ5 

“ Ὧν ) 

Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν «-ἰ͵ ὁ δὲ τ-ῦ εἶπεν, Αἰ κμὴν τό 

ὶ « “ ᾽ ’ »." Ξ 5 7 ων [ “ Ν. , ἐξ καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 5 οὐ! νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευό- 1 
᾽ Χ ὕ 5... Ἐκν , - 02 κ᾿ μενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα 

ἐκβάλλεται; τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς τ8 
᾽’ »»2 3 ἴω τ: Ν. Ε 2 ἊΝ καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. ἐκ γὰρ το 

“» ’ »»2 ἃ ’ " [π᾿ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροΐ, φόνοι, μοιχείαι, 

πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι: ταῦτά ἐστι 20 
ἊΝ “ Ν. Ε Ν. Ν 8.» Ν τ-- οΣ τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον: τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ 

κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
-» ) “Ἐ Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη :τ 

Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν 22 
“ , ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασε ἱ-] λέγουσα, ᾿Ελέησόν 

με, Κύριε, υἱὲ Δαβίδ' ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 

ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθη- 23 
Α ᾽ σῷ ΠΡΌΣ ὦ 3. Θὰ , ὗ 3 ὕ 3. ΤΡ ῳ 

ταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Απόλυσον αὐτήν, ὅτι 

κράξει ὄπισθεν ἡμῶν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπε- 24 
) 

στάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. 

ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι. 25 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 26 

τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπε, Ναί, Κύριε' 27 
Ν Ἁ Ν ΄ ) Ἅ 3 ὯΝ “" ἊΣ “ ’ καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων 

9. τὰν “ 2 “᾿ ’, ϑι. ὧὰ ᾽’ ὃ θ Ν « ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶς ὁ 28 
, “ ΚΣ π᾿ Τησοῦς εἶπεν αὐτῇ, .Ω γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις" γενη- 

θήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς 
“ 3 ’ ὥρας ἐκείνης. 

Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ ̓ Ιησοῦς ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν 29 

τῆς Γαλιλαίας: καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. καὶ 3ο 
“5: ϑιενν τὐλ Ψ»ὡ ΓΝ" « “᾿ ’ 

προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, 

" Ρ δά τυφλῶν ᾳ Δἀὰ ταύτην : αἥά Ἰησοῦς 5 οὔπω 

᾽ Δα αὐτῷ 
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τυφλούς, κωφούς, κυλλούς,͵ καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν 
ἽῸΝ . ᾿ δ ΠΥ ΟΣ κα πη ἡ ἐδερά. δ: 25. αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας ἃ αὐτοῦ" καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς 

31 ὥστε “τὸν ὄχλον! θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, ΟΡ. 15α. 35. 5. 

κυλλοὺς ὑγιεῖς, Υ καὶ! χωλοὺς περιπατοῦντας, καὶ τυφλοὺς 
, 

βλέποντας" καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν ᾿Ισραήλ. 

32 ἋὋ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε, Μαιῖ 8. τ. 

Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη 5 ἡμέραι! τρεῖς προσ- 
΄ ΄, . Ὁ» ὦ , , ᾿ ἈΝ τ » μένουσί μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι' καὶ ἀπολῦσαι αὐ- 

33 τοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. καὶ 
“Ὰ “ 1 ) λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί 5-|, Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι 

. 34 τοσοῦτοι, ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον ; καὶ λέγει αὐτοῖς 
“- “" « 

ὁ ᾿Ιησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον, ᾿Επτά, καὶ 
7 » “ Χο “ “΄'ἼὮἼ; 3 παν ΟΝ 35 ὀλίγα ἰχθύδια. καὶ Ὁπαραγγείλας τῷ ὄχλῳ! ἀναπεσεῖν ἐπὶ 

36τὴν γῆν “ἔλαβε! τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, ἃ καὶ! 

εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ 5 ἐδίδου! τοῖς μαθηταῖς 1-ῖ, οἱ δὲ 

3) μαθηταὶ ϑτοῖς ὄχλοις!. καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτά- 

σθησαν: καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἑπτὰ σπυ- 

38 ρίδας πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, 
Ν “ Ν ,» Ν ΩΣ ’ Χ Υ 39 χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους 

ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Ὁ Μαγαδάν!. 

16 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σ᾿ αδδουκαῖοι πειρά- Νατῖς 8. τι. 

ζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι 

οαὐτοῖς. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ᾿᾿Οψίας γενομένης Ορ. Τιυκε τ2. 
“ 54: 

3 λέγετε, Εὐδία' πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός: καὶ πρωΐ, Σήμερον 
, , δ ΄ ε ἢ , κ-- Χ ᾿ χειμών: πυρράξει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν 

“πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα 

4τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε. γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς ση- Ορ. 12. 39, 
ἜΩΝ, 5 ᾿ ᾿ Ξ 5 » ΕΝ ΕΣ ὙΜΈΝΙ Ι «τ Ὁ ΤΟΎ 00). 

μεῖον ἐπιζητεῖ: καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ 
“ 2 “" “ 

σημεῖον Ιωνᾶ 1-|, καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθε. 

ἃ τοῦ ᾿Ιησοῦ Χ τοὺς ὄχλους ὅ᾽ οἵη. καὶ 2 ἡμέρας ἃ Δα4 

αὐτοῦ " ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ὃ καὶ λαβὼν ἃ οχη, καὶ 

ὁ ἔδωκε ἔ λα αὑτοῦ ὃ τῷ ὄχλῳ ᾿ Μαγδαλά 1 οἵη, ᾿Οψίας 
γενομένης---οὐ δύνασθε. Μ. ἘΞ (ἃ ὑποκριταί, 1 λᾷα τοῦ προφήτου 



Ματῖ 8, 14. 

Ματῖς 8, 27, 
Τλικε 9. τ, 

Ὁ. Τομη 6,68, 

ΟΡ». τ8.. 18, 
]οῆπ 20, 22. 

28 ἙΥΑΓΓΕΈΔΙΟΝ 16. 5-- 

᾽ αὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ τ-ἴ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο 5 
“- ) “- “ “ « “" 

ἄρτους λαβεῖν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ορᾶτε καὶ 6 

προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σ᾿ αδδουκαίων. 

οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι ἌἌρτους οὐκ ἐλά- 7 

βομεν. γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε "-ἴ, Τί διαλογίζεσθε ἐν 8 
ε “ ; ΄ [ἡ » “Ὁ ο ἤ- γ η ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους. οὐκ ο ἔχετε; οὔπω νοεῖτε, 9 

2 ὉΧ 74 Ἁ [η ΒΗ ΄Ὄ ’ οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων, 

καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν το 
» ἊΝ ᾽ὔ 74 δ Τα “ Ε “ 

τετρακισχιλίων, καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε; πῶς οὐ νοεῖτε, ττ 
“ . "ππ" ἤ “" ΟἿ ΡΠΠΒΟ , δὲ! ἀπὸ ΄- ὅτι οὐ περὶ Ῥάρτων! εἶπον «ὑμῖν ; προσέχετε δὲ! ἀπὸ τῆς 

»ῶ “᾿ ’ ᾿Ὶ ᾽’ » “- [ ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σ᾽ αδδουκαίων. “τότε συνῆκαν, ὅτι τ2 
τ “- “ ] 

οὐκ εἶπε προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων!, ἀλλ ἀπὸ 

τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σ᾿ αδδουκαίων. 
ω ) - “-- 

Ελθὼν δὲ δ᾽ Τησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου τ3 

ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων, Τίνα 5-| λέγουσιν οἱ 
Ε Ὁ Ν «ἈΝ πᾳ; Ὁ5 Ψ,, ε Ν “ ε Ν ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; οἱ δὲ εἶπον, Οἱ μὲν τα 

᾿Ιωάννην τὸν βαπτιστήν" ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν' ἕτεροι δὲ ἱΤερε- 
’᾿ Ἄς “ “ ἌΖ ὧὴ ΖΆΣ. οἱξ' ΄Ν Ν ’ μίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. λέγει αὐτοῖς, “Ὑμεῖς δὲ τίνα με τ5 

λέγετε εἶναι: ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε, Σὺ εἶ ὁ τό 

Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὃ ἀποκριθεὶς δὲ! 17 
) “- τοὶ ΄ν “" 2 “-ς 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος εἶ, Σίμων Βὰρ ᾿Ιωνᾶ, ὅτι 
λ Ξε 2 σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς, κἀγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ τ8 
ΣΌΞΕΝ ’ “ ᾽ ) 7 Ἁ : ’, Ἂ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ 

τ “ 

πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. υ-ὶ δώσω σοὶ τὰς τὸ 

κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν: καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς 
“- ͵]ἷ . “ “- ἃ 

γῆς; ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς" καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ 
“᾿ “κ᾿, Μ 2 ᾽ “ 3 “ ᾽ ,΄ 

τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. τότε διεστείλατο 20 

τὰ Δα αὐτοῦ Ὁ Δα αὐτοῖς 9 ἐλάβετε Ρ ἄρτου ᾳ ὑμῖν 

προσέχειν Σ᾿ τοῦ ἄρτου 5 ᾷά με Α.5.Μ. ὑ καὶ ἀποκριθεὶς 
ἃ Δα4ἃ καὶ 
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τοῖς μαθηταῖς “-] ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν γ-1 

ὁ Χριστός. 
᾽ , “-“- ζω -“" 

2. «ἀπὸ τότε ἤρξατο τὸ ]ησοῦς! δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς Μαιῖ 8. 31, 
τι Ἂ: Ἢ ΤλΚε 9, 22. 

αὐτοῦ, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς “Ιεροσόλυμα, καὶ πολλὰ 
Ἵ θ “ ᾽ ΕΥ̓ “ νι Ἀ 5... χά ἃ [ή παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, 

Ἀν .9 “κι Ν “ ᾽ὔ ε ᾿ς -" “. Μ᾿ 22 καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. καὶ προσ- 
[4 3. ᾿ ε ΄ “ὔ ) “ὦ ΞΕ ΤΩΣ ᾽ λαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων, 

33 Ιλεώς σοι, Κύριε: οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. ὁ δὲ στραφεὶς 

εἶπε τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ: σκάνδαλον 

ἃ εἶ ἐμοῦ!- ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώ- 

χήπῶν, τότε ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει 
, ’, 2 “-“ 3 ῪΣ ε ᾽ ἣν 3, ’ Ν ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν 

25 σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν 
“- “ ἃ 2 κα Ὶ 

ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν" ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν 

26 ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν᾽ τί γὰρ ὃ ὠφελη- 

θήσεται! ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ 

ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα 

27 τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι (». το. 28,ι 24. 
᾿ ΠΡΆΩΣ ς ᾿ ἐβιτε ΤΩΝ ατὴ ΜᾺ ΝΥ ΣΤΑΙ; πέρ . 30, 25.231, 26. 
εν Τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ δι, Τλαῃ. 7. 13. 

᾽ὔ ᾽ Ζ᾿ ε γᾷ Ἁ Ν “ ᾽ “- ϑυῖς ἃς ,» 28 τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται 
, {4 Ἃ ὕ, Ν «ἈΝ “- 3 κς 2 » 3) θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν 

“ ’ὕ :) “ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 
) ἃ , “ 

.17 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἑξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον Ματῖς ο. 2, 
Τλακο 9. 28: ) “ε 

καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει «ςρ. 2 ῬῪει. τ. τό. 
, 

, αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν: καὶ μετεμορφώθη ἔμ- 

προσθεν αὐτῶν' καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, 

τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς, καὶ ἰδού, 
“ “ , , “- “ 

ὥφθησαν αὐτοῖς Πωσῆς καὶ Ἡλίας μετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 

4“ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν 

Σ δαά αὑτοῦ Υ Δα Ἰησοῦς 2 Ἰησοῦς Χριστὸς Μ. 8 μου εἶ 

» ὠφελεῖται 



ΜΑΙΚ 9. 9. 

Όρ. Μαδι. 4. 5. 

ΜΚ 9. 14; 
Τ κε 9. 37. 

40 ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 17. 

“ εν “5 Ὁ ἡμᾶς ὧδε εἶναι" εἰ θέλεις, “ ποιήσω! ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ 
“. ) “ μίαν, καὶ Μωσῇ μίαν, καὶ Δ᾽ Ηλίᾳ μίαν!, ἔτι αὐτοῦ λα- 5 

λοῦντος, ἰδού, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς" καὶ ἰδού, 

φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ 
“ δ] 3 7 " “ τ “ 3 Ὁ ν 3 » 

ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα αὐτοῦ ἀκούετε. καὶ ἀκούσαντες 6 
« 

ε ΝΥ ἫΝ 2 Ν γφ ΣΕ ΕΥΣΣ Ν ᾽ 72 

οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ἐφοβήθησαν 
, “ “ φ᾿ 

σφόδρα. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἥψατο αὐτῶν, καὶ εἶπεν, 7 

᾿Εγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς 8 
3. εἰσι 02 Ἂ 3 ἈΝ Ἂς: ἰὼ ΄- ». αὐτῶν οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τὸν ᾿[ησοῦν μόνον. 

Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ! τοῦ ὄρους ἐνετείλατο 9 

αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως οὗ ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. καὶ ἐπηρώτησαν το 

αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέ- 

γουσιν, ὅτι ᾿Πλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον : ὁ δὲ ἵ-ἰ ἀποκριθεὶς τι 

εἶπεν 8-’͵, ᾿ Ηλίας μὲν ἔρχεται "-], καὶ ἀποκαταστήσει πάντα" 
κ , - 

λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ᾿Ηλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν τ: 
) “Ὁ 

αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν: οὕτω καὶ ὁ υἱὸς 
“΄ἼῚ Σ έ 3: ΄ ΚΡΕΩΣ 3. αν ’ “- ε 

τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾿ αὐτῶν. τότε συνῆκαν οἱ τ3 
ἊΝ τε ΝΠ κι “- “- ὍΣ 3 “ 

μαθηταΐ, ὅτι περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 

Καὶ ἐλθόντων ἱ-! πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄν- τὰ 

ρωπος γονυπετῶν " αὐτὸν! καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν μου τ5 

τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει: πολλάκις γὰρ 
᾽’ ᾿ Ν “ δ Ζ , Ἄν, ΩΣ Ἂ, ,΄ 

πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσή- τό 
3. Ν “ “- Ἂ δ] ] ᾽΄ ϑε Ν 

νεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν 
“- ᾽ “ “" ᾽ θεραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπι- τῇ 

Ν ἌΣ, [4 ψ' δ ) Εἰ ὗν σ΄ στος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν : ἕως 
Ψ», ᾽ ἐξ ΓΕΒ ΤῸ ͵ 7 3. ταν Ὧ δ Δ ΦΡ ’, 8 πότε ἀνέξομαι ὑμῶν ; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν τ 

“ ) “- “- ᾽ “- 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ 
Ρ] ’ ε -“ 3 Ἂς “ Ψ 2 ΄΄ Ψ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. τότε προσελ- τὸ 

"Ἂς “- τ Φ “ 
θόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον, Διατί ἡμεῖς 

5 ποιήσωμεν ἃ μίαν Ἠλίᾳ 9 ἀπὸ Ε λάαά Ἰησοῦς Β «αα ἤσωμ. μ ῃ Ἶ 
αὐτοῖς Β λα πρῶτον 1 δά αὐτῶν ΚΕ αὐτῷ 
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2οοὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό: ὁ δὲ 1-| τ λέγει αὐτοῖς, 

Διὰ τὴν 5" ὀλιγοπιστίαν! ὑμῶν: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν 
Μἷ “ “ 

ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, 

“ΜΜἜετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται" καὶ οὐδὲν ἀδυνα- 

ό ὟΣ ο-ἴ τήσει ὑμῖν. 
ΔΝ ὝΣ ὉΣ Σ) 22 Ρ᾽ Δναστρεφομένων! δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐ- Μαειῖ ο. 30, 

Τ1Κε 9. 42. 
« τοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι 

23 εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ 

ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

24 ᾿ἙΕλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ (Τρ. Ἐχοά. 3ο. 

δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ, καὶ εἶπον, Ο διδάσκαλος κι 

25 ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα ; λέγει, Ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν 

εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων, Τί σοι 

δοκεῖ, Σίμων : οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι 

τέλη ἢ κῆνσον ; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ; 

26 «εἰπόντος δέ! ᾿(πὸ τῶν τ ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς, 

27 ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν 

αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ 

τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον" καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα 

αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα' ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ 

ἐμοῦ καὶ σοῦ. 

18 ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ λέ- Μιαῖς ο. 8, 
τκε 9. 46. “" Τί. Ψ ίζω , ὶ ἐ “ β ιλ , “ ΕῚ ᾿ 

γοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν : 
7 2 καὶ προσκαλεσάμενος 5-] παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ 

» “κ« Δ Ἐν ᾽ δ 2 Ἐστεν 2. Ν “- Ἁ 
Ξαὐτῶν, καὶ εἶπεν, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ 

γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 

«τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσῃ ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον 
“ ΣΌΣ 2 ε ΄ .} “Ὁ Ψ, “ ΕῚ “ 

τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

1 44 Ἰησοῦς ἴα εἶπεν Ὁ ἀπιστίαν Ο Δάά νεῦ. 21 τοῦτο 

δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Α.5.Μ. 

Ρ Συστρεφομένων Μ. ᾳ λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Σ᾿ ἀλλοτρίων. 

5 Δα ὁ ἸΙησοῦς 



υὐῆίνθι 

42 ᾿ς ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 18.. 3 

ν ἃ , “ καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἕν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 5 
ἃ ᾿ “ “ 

ἐμὲ δέχεται: ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 6 
“᾿ ᾽ 3.4. ΟΥ̓ " ΓΦ ν ὑχά θῃ “λ τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ, ἵνα κρεμασθῇ μύλος 

) Ν. τ λ Ν 2 λ ᾽ “ Ν θῃ 2 ὀνικὸς περὶ! τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν 

ΟΡ Ἶλικο 17.1, τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκαν- 

δάλων: ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα' πλὴν οὐαὶ 
“Ὁ ᾽ “Ὁ 

τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. εἰ δὲ 8 

ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον ' αὐτὸν! 

καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ: καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 

Υκυλλὸν ἢ χωλόν!, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βλη- 
“ - Ν ΄“- Ν »», Ν δ. .Ε. ,..3 Ἷ θῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκαν-9 

δαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" καλόν σοι ἐστὶ 

μονόφθαλμον εἰς τὴν ἑωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς 
“ἷἶ “ 3. ΝΥ Ψ “ ᾽ὔ ε ΨᾺ: ΑΝ ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. ὁρᾶτε μὴ το 

4 ἜΡΟΝ μὰ “-ς » Ψ» Ἁ « "φὸ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων" λέγω γὰρ ὑμῖν, 

ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ 

Ορ.Ϊμικε 15.4. πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. “-| τί ὑμῖν τ2 

δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλα- 

νηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐπὶ τὰ 

ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον ; καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν 13 
ΒΕ, 3. ΣᾺΝ, ς [2 ποῖ 4 ’, 3. ΚΟ “0 Ὁ ΚΝ - Εν Υν, ΞῚ 

αὐτὸ, ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὁτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ 

τοῖς ἐννενηκονταεννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. οὕτως οὐκ τΆ 
Μ θέ “ θ “ Ων [1 πΝ ἢ γοῦν ἘΠ ν ζω ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς Υ ὑμῶν! τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 
, Ὄ “ “ 

ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων. 
, 

Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ 5 εἰς σὲ! ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε, δ-! τ5 
γ » κ ᾿ - . 3... δι χει, κα τὴν ἈΠ ᾽ , ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου: ἐάν σου ἀκούσῃ, 

ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε τό 

Ορ. Ῥεαξ, το. μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ 
18, ΖΞ ΖΞ -“ ἮΝ “ “- 

τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ τῇ 

ὑ ἐπὶ π αὐτὰ Υ χωλὸν ἢ κυλλόν Σ Δ4α γϑὺ. τἰ ἦλθε γὰρ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός. Α.5.Μ. Σ μου Μ. 2 9Π1. 
εἰς σὲ Μ. ἃ δα καὶ 
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ἐκκλησίᾳ: ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι 
. 

« ι8 ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν Ορ. τ6. το, 
Β 7ομη 20, 22. δὴ σὲ τ νύν ἐρυννααν ἐν ϑεδεπς ; ὯΙ Σ -Ἔ ἢ ἥσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ὅσα 

ἐὰν λύσ ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ τε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστα μ ῷ οὐρανῷ. 
“ “. ᾽ “ 

το πάλιν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς 
“"εἌ “" ᾽ γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται 

20 αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. οὗ γάρ εἰσι 

δύο ἢ τρεῖ; ένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, μι ἐν μέσᾳ 

αὐτῶν. 
ε 2. Τότε προσελθὼν "ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ποσάκις σρ.1ικε 17.3. 

δι .τᾺς ε , ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ ; ἕως 
, “- , 22 ἑπτάκις ; λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, 

) : “ 

23 ἀλλ᾽ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασι- 
ὥν. “᾿ ) “ 3 Υ »“» ἃ , Ἅ “"Ἅ 

λεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι 

24 λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναΐ- 

25 ρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. μὴ 

ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ 

πραθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα 

ς6 ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει 
5: δὶ λέ ΚκΚύ θύ Σ᾽ ἘΣ τς , ᾿] ΄ αὐτῷ λέγων, Κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοί, καὶ πάντα σοι 

27) ἀποδώσω. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 

28 ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελθὼν δὲ 

ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὥφειλεν 
Σ᾿ ἘΞθζαν. ε Ν δ ἤ ᾿Ὶ 2 3. "ἷ λέ αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων, 

) “ “- 

29 Απόδος “-! ἃ εἴ τι! ὀφείλεις. πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ 
2 

9-1 παρεκάλει αὐτὸν λέγων, ακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ ἴ-! 

3. ἀποδώσω σοι. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν 
Ὁ “" 2272 ὌΝ 

31: εἰς φυλακήν, ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. ἰδόντες 8 οὖν! 

οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα: καὶ 

ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ αὐτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 

Ὁ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε ὁ λἥά μοι ἃ ὅ τι 9 Δ ἀ εἰς τοὺς 

πόδας αὐτοῦ Ε Ἀ(α πάντα ὃ δὲ 



ἍΜ δκ το. 1. 

Μδ το. 2. 

ἐπ: τι 27. 

6εη. 2. 24. 

ζ. Ῥεῖ. 24. 

1 (3). 

ἍΜαῖκ το. 11: 
οΡ. Μαεαίϊ. 5. 32, 
1|Κα τό. 18. 

44 ἘΥΑΙΤΈΛΙΟΝ ἐδ. ξΕὲΞ: 
ΝΣ “2 ΟΝ [ γ'. Β “-“ 2. , 3. τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, 3: 

Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ 

παρεκάλεσάς με' οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν 53: 
ε ἍΤ Ά » 2 “ς . τὶ Ν ε ἐᾳ , “- σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ 34 

» 3 Ὁ “- “- “ ΩΣ 3 “ν “ Ν παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ 
ἢ ΄, ἢ ἢ τ δ ΄ ες 2 ΄ ΄ ὀφειλόμενον ᾿-], οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιή- 35 

σει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 

καρδιῶν ὑμῶν 1-!, 
5 “ Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 19 

μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς 
, “ “ 

Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ιορδάνου: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι 2 
ὡ, ἊΨ Ὡ, ") Ἁ 3, “ 

πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 

Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Ἐ-] Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν 3 

καὶ λέγοντες 1-|, Εἰ ἔξεστιν α-! ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα 

αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 5-ἰ, Οὐκ 4 
) σ᾿ “ “ , 

ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ο ποιήσας! ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίη- 
» ἢ 

σεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, “Ἐνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος 5 

τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυ- 
Ν ᾽ “ ἊΝ ΘΚ, δ ω». 5) ᾿, “κ΄ “ 39. ὉΨΆ, ναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν ; ὥστε οὐκέτι 6 

εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρω- 
“ “" “π᾿ :} 

πὸς μὴ χωριζέτω. λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν Μωσῆς ἐνετεί- 7 

λατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν ; λέγει 8 
“- “. “ ) αὐτοῖς ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν 

ε “. 3 “- Ν “ « “ Θ᾿. “δὲ. ὁ δ “ οΝ ᾽ 7 ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν: ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν 
)ὰ “- ἃ » “ οὕτω. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 9 

) 2 Ἃ, “" Ἁ Ῥ εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται! «καὶ ὁ 

ἀπολελυμέ ή ᾶται." λέ ὑτῷ οἱ μαθη- το μένην γαμήσας μοιχᾶται. λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθη- 
“ “ ταί τ-!͵ Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυ- 

Ὁ 44 αὑτῷ 1 δα τὰ παραπτώματα αὐτῶν Κ᾿ Ἀἥά οἱ Α.5.Μ. 

1 λαὰ αὐτῷ τὰ ἃ44 ἀνθρώπῳ Ὁ δα αὐτοῖς ὁ κτίσας Μ. 
Ῥ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι. Μ. ᾳ οη]. καὶ ὁ 

ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται. Μ. Σ᾿ δα αὐτοῦ 
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ν “ . ᾽ὔ ᾽ γ “ ε ΄“Ο , ’ τι ναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες 
“ “- ᾽ ὋΣ “ 12 χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. εἰσὶ γὰρ εὐνοῦ- 
[4 2 ’ Ν ) ᾽’ [ ’ 9 χοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω: καί εἰσιν 

᾽ “ φ 3 ᾿ᾷ « Ἂς “Ὁ. δ ’ »ὕὔ εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: καί 
᾽ 3 “- Ὁ 3 Ψ Ἔ Ν »} Ἃ ’ὦ εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν 

τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. 

123 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ Ματῖς το. 13, 
ΒΨ Χ , ε οΧ Ν᾽ , ΕΣ πὸ Τ1ακε 18. 15. 

αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 
"ἢ “- “ ͵ 

τ4 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ 
᾿ “ ᾽ὔ “ Ν , 2 Ἃ ες Ψ»" “ ἐλθεῖν πρός με’ τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 

3 “, Ἀν ἊΣ Ν ᾽ ων Ν - ) ὔ 2 χων τ οὐρανῶν. καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας ἐπορεύθη ἐκεῖθεν... 

ιό Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν 5 αὐτῷ εἴἶπεῖ, Διδάσκαλε 1-|, δἰ ἍΓΟτΙ Το τῇ, 
͵ τ λα 18. τ8. 

17 ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον ; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, 

α Τί με ἐρωτᾶς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός: εἰ δὲ 

18 θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. λέγει 
“ , “- π᾿ 

αὐτῷ, ἸΠοίας ; ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπε, Τὸ Οὐ φονεύσεις: Οὐ Ἐχοά. 2ο. τ2 
5664., [)εαϊ. 5. 

τς μοιχεύσεις: Οὐ κλέψεις" Οὐ ψευδομαρτυρήσεις: Τίμα τὸν τό Ξ(ῃ. 
2 Ἃ Ἁ Ζ Α ᾽΄» ’ὕ ἈΡῊ ’ . πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα' καί, 4 γαπήσεις τὸν πλησίον Τ,ενῖι. 19. 18. 

ς 7 ς ἐκ Ψ. ἸΟΝ « ὥ» ’ “ 2οσοῦ ὡς σεαυτόν. λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα 
“ “ , “- 

21 ἐφυλαξάμην “-1- τί ἔτι ὑστερῶ ; ἔφη αὐτῷ ὁ᾿Ιησοῦς, Εἰ 
4 2 “" “ ΄ ᾽’ ἌΣ, τε ὅ4 δ 

θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ 
Α “- “- ἊΝ ἢ Ν Σ δ] κι ἊΝ “ δὸς ἡ τοῖς! πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ": καὶ δεῦρο, 

22 ἀκολούθει μοι. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε 

λυπούμενος" ἣν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 

23 ἋὉ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, μὴν λέγω ὑμῖν, τος τ. ἘΣ. 
ΚῸ 18, 2.. “ 

ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

24 οὐρανῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον 

διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασι- 

25 λείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ τ-ῖ 

5 εἶπεν αὐτῷ ' ᾳἀἀ ἀγαθέ Α.85.Μ. ἃ Τί με λέγεις ἀγαθόν; 

οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός" Α.5.Μ. Σ (ἃ ἐκ νεότητός μου 

δ᾽ ΟΙη. τοῖς 2 Δ4ἃ αὐτοῦ 

» 
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46 ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ 19. 1 
Σ Ξ “ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι ; 

᾽ ΤΑ ἤς δλσν Ξ τὰ ἐμβλέψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο 26 

ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι. τότε ἀπο- 27 
Ν ς 2 “ 3... λιν 3 τ γε “- 3. ΄ 

κριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, 
“ , “ 

καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿[ησοῦς 28 

εἶπεν αὐτοῖς, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές 
3 “ χᾺ [ » «ε [ΦΥ̓ “ , 7 μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 

θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς 29 

ὃς ἀφῆκεν οἰκίας, ἣ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μη- 
2 8.-- «ἃ 4 τὰ, ἐν ’ [4 Ὡς α δὲ οὐλ »» ὍΔΑ τέρα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ὃ ἑκα- 

τονταπλασίονα! λήψεται, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 
Ν Χ ΝΜ “- “ Ἂς, ἢ “" 

πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 30 

ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδε- 20 

σπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς 

τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν 2 
2 ’ ΝΥ ε γ 3 ἊΨ , Ν ) Ν 3 “ 

ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα 

αὐτοῦ. καὶ ἐξελθὼν περὶ τὴν τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους 3 
[ “ ὦ ν᾿ 3 ΟΣ (ὧδ {᾿ Ι Ψ “" ,, Ν ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς, κἀκείνοις εἶπεν, “Ὑπάγετε καὶ 4 
[ χω 2 ΝΝ ᾽ λῶ δ 02. ΓΝ δί δώ ΠΗ 2 ς ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἢ) δίκαιον δώσω ὑμῖν. οἱ 5 

δὲ ἀπῆλθον. πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐννάτην ὥραν 

ἐποίησεν ὡσαύτως. περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην “-ἰ ἐξελθὼν εὗρεν 6 

ἄλλους ἑστῶτας ἅ-, καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην 
“ Ωῦ “" 

τὴν ἡμέραν ἀργοί; λέγουσιν αὐτῷ,“Οτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώ- 7 
Ξ 5. τα κοι σο Κ ΄, νι κε α ᾽ Ν 3 ζο σατο. λέγει αὐτοῖς, “Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα 

ε- 5.1.2 . ΄ Ω ει κ΄ 2 ᾿ ἣΝ 
. ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ὃ 

ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς 
Ν Ν 3 ’ 3 Ν “, ; ’ “ “ Ἂ» τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 

καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ 9 

δηνάριον, ἑκαὶ ἐλθόντες! οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα το 

8 Δα ἢ γυναῖκα, Α.5.Μ. Ὁ πολλαπλασίονα Μ. ὁ δά ὥραν 

ἃ λῇὰ ἀγρούς 9 ἡ“ καὶ ὃ ἐὰν ἢ δίκαιον λήψεσθε Σ ἐλθόντες δὲ 

“ΣΝ 
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τι λήψονται: καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον. λαβόντες 

12 δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου λέγοντες ὅτι Οὗτοι οἱ 
4 , οἵ : , ΝΟ] ΓΥΡΕ ΕΣ ᾽ Ἀν} ΄ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας 

ον Ἂ Ν ΄ δ “ὍΝ ἜΣ Ά Ν Ν ζ « 13 τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. ὁ 
“ “ « “ “π᾿ 

δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν, ᾿Εταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε οὐχὶ 
, ΄ , 5 ΑΝ ν ὦ ἬαΡ, γς 14 δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ἄρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε" θέλω 

15 δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί, 8- Τ οὐκ ἔξεστί μοι 

ποιῆσαι ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς - " ἢ! ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός 
" ε ἌΕΟΡΙΝ, ονϑ ΄, ) Ὁ ,, εν, “ τό ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἶμι; οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶ- 

ἀσἐπε “ ΒΩ ὶ--" 
Τοι, Και οἱ Τρῶωτοὶ εἐσχατοι “ 

17 ΚΚαὶ ἀναβαίνων ὁ ̓ Ιησοῦς εἰς ᾿Ιεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς Μαικ το. 35, 
δ “, “" “" “ δώδεκα μαθητὰς κατ' ἰδίαν, " καὶ ἐν τῇ ὁδῷ! εἶπεν αὐτοῖς, 

) εχ -ς Ὲ 
1ι8 Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατα- 
“ ΦΈΣΩΝ, ϑ Ν' ’ἦ Ψ Ἐπ “ Μἤ το Κρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνε- 

σιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι: καὶ 
“, ’ ς Ὄ;: 1 2 θ ̓7 ͵ 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 1 ἐγερθήσεται!. 

29 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ 
“ “ “ “ “ ᾽ “- 

τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ αὐτοῦ. 

21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις ; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν 

οὗτοι οἱ δύο υἱοΐ μου, εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων 
2 π᾿ “ 2 Ν δ ἴ ὦ “ 5 22 ππ σου, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, 

Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε, δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον, ὃ ἐγὼ 

23 μέλλω πίνειν ᾿-]. λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα. ο-| λέγει 

αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε Ῥ-]" τὸ δὲ καθίσαι ἐκ 
“"᾿ “- ᾽ 

δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων 4-| οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ 
ΣΝ τα , ΕΝ “- Γ᾿ ΝΟΣ » .« 492 24. οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μον. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 

25 ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκα- 

Β (ἃ ἢ Ἐ εἰ 8. ἱ Δα πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί 
Κ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ 1 ἀναστήσεται τὰ οΥη. σου π δά καὶ τὸ 

βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι ο 44 καὶ Ρ δαὰ καὶ 

τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε ᾳ ἡ μου 

1λικε 18. 21. 

Ματῖς το, 38. 



Ματῖς το. 46, 
1λικε 18. 358. 

Μαϊκ 11. 1, 
Τλιῖῖκα 19. 29: 
ΟΡ. Τοἢπ 12. 12. 

ζ. 158. 62. 11, 
Ζεςῃ. 9. 9. 

4ὃ ἙΥΑΓΓΈΛΙΟΝ 20. 25-- 

λεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 
» ϑι' ΡΝ Ν ς ᾽’ Ζ κατακυριεύουσιν. αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάξουσιν 

“" “- 2 ἃ 

αὐτῶν. οὐχ οὕτως τ-! ἔσται ἐν ὑμῖν: ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν :6 
δ᾽ “κ᾿ ψ χη θ ." ΤΣ ὃ ’ - δι ων ΦΖᾺ ὑμῖν μέγας γενέσθαι, "ἔσται! ὑμῶν διάκονος" καὶ ὃς ἐὰν 27 

θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, " ἔσται! ὑμῶν δοῦλος: ὥσπερ ὁ 28 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 
ἈΝ “3 Ζ 3 ι Ὡς Ρ Ν,..9 , ΩΝ Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ ᾿Ιεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ 29 

ὄχλος πολύς, καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν 3ο 

ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι ᾿Ιησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, 
ες 1 Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς!, υἱὸς Δαβίδ. ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν 31 

' “ [ ͵7΄ ε Ν “Ἢ Μ “ 

αὐτοῖς, ἵνα σιωπήσωσιν: οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον λέγοντες, 

1 Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς!, υἱὸς Δαβίδ. καὶ στὰς ὁ ᾿Ιησοῦς 32 

ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπε, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν ; λέγουσιν 33 
9, »" ᾿ “ 3 “ ε “ δ... », 

αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί. σπλαγχνισ- 34 

θεὶς δὲ ὁ ᾿Τησοῦς ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν: καὶ εὐθέως 

ἀνέβλεψαν «-Ι, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς “Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγῆ 21 
“εἍ “ , “ 

Κ εἰς! τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπέστειλε δύο 

μαθητὰς λέγων αὐτοῖς, ΠΠορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέ- 2 

ναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον 
ὅ,Ὁ πο τ συ τς , ἜΕΝ , ν.3.2 . κι μετ᾽ αὐτῆς" λύσαντες ἀγάγετέ μοι. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 3 

τι, ἐρεῖτε ὅτι “Ο Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει: εὐθέως δὲ ἀπο- 

στελεῖ αὐτούς. τοῦτο δὲ γ-| γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 4 
“" “, ) διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ᾿1δού, 5 

ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῦς καὶ ἔπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον 

καὶ τ ἐπὶ! πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. πορευθέντες δὲ οἱ μαθη- 6 
,Ω Ε “- 

ταί, καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν! αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
“ δ Υ̓͂ Ν Ν “ ἈΈΤΑ έθ » ὕ λυ αν 

ἤγαγον Τὴν νον Καὶ Τὸν πῶλον, Και ἐπεῦηκαν ἐπάνω αὕτων 7 

τ Δἥα δὲ 8 ἔστω Ὁ Ἐλέησον ἡμᾶς, Ἰζύριε ἃ Πα αὐτῶν 
οἱ ὀφθαλμοί Ξ πρὸς ᾽ δά ὅλον 2 οἤ, ἐπὶ ἃ προσ- 
έταξεν 
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8τὰ ἱμάτια αὐτῶν' καὶ ὃ ἐπεκάθισεν! ἐπάνω αὐτῶν. ὁ δὲ 
ξ΄ Υ̓ Μ ε “ Ἀ δου ΣᾺ “- ε«ῷ 5 

πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ: 

ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ ἐστρώννυον 

ο ἐν τῇ ὁδῷ. οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες “ αὐτὸν! καὶ οἱ ἀκο- 
“- « “Ἀ “᾿ λουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες, ᾿Ωσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ' εὐλο- Τρ. Ῥ5. τι8 

Ζ, εἰ 9 » Ὡ 3. 2. ἌΉΜΣς Ε Ἂν, 2 - (117). 258 584. 
γημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου: (Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 

το ὑψίστοις. καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ιεροσόλυμα ἐσείσθη 

τι πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος ; οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, 

Οὗτός ἐστιν δὸ προφήτης, ᾿Ιησοῦς!, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς 

Γαλιλαίας. 
“- Ε] “- “- “- 

τι25 Καὶ εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν 5 τοῦ Θεοῦ!, καὶ ἐξέ- Μαής ττ. τ, 
: Ταῖκε το. 45: 

Ψ οἷ “- Ἄν Ὁ δ, κι 
βαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, ορ. 7ομη 2. 14. 

καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψε καὶ τὰς 
Ζ κι ὕ Ν , ΝΖ .} ς 

13 καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς, καὶ λέγει αὐτοῖς, 

Γέγραπται, 'Ο οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται: ὑμεῖς ΟΡ. 15. 56. 7. 
ἊΝ - μὲ ΠΕ ἢ ππὸ 

τ4 δὲ αὐτὸν ποιεῖτε! σπήλαιον λῃστῶν. καὶ προσῆλθον αὐτῷ 

τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ' καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 
ΣᾺ ἈΝ ε δ) ΄“- Α Ἕ ῳ ἍΝ ’ ἃ 15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ 

ἐποίησε, καὶ τοὺς παῖδας 8 τοὺς! κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ 
« “»Ἅ “᾿ “ 

τό λέγοντας, ᾿σαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ, ἠγανάκτησαν, καὶ εἶπον 
“. "Ὁ ) “- -" 

αὐτῷ, ᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, 

Ναΐ: οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ᾽ΕΚ στόματος νηπίων καὶ θη- Ῥε-. 8. 2. 

17 λαζόντων κατηρτίσω αἶνον ; καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν 

ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ, 

18,170 Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε. καὶ Ματῖκ τι. τ2. 
“ “ “- 5“ ; 

ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν 

εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι 
) “ Ν 4 , ἊΝ Σ) κι Ἂν. ἘΣ Ζ ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παρα- 

“ο ε “" Ν »9 72 ε ΔΎ ’ ζ 2.9 χρῆμα ἡ συκῆ. καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες, 
“᾿ “" “ ) “-“ 

21 Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ ; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 

" ἐπεκάθισαν Ἀ. 5 οχῇ. αὐτὸν ἃ ᾿Ιησοῦς ὃ προφήτης 8 911. 

τοῦ Θεοῦ Μ. ἔ ἐποιήσατε ΒΕ οτγ. τοὺς 

Ἐ 
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Ξ- σε Ρ Ὰ 
εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ 

διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ 

ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἼἌρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, 

γενήσεται: καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, 22 

πιστεύοντες, λήψεσθε. 

Μαῖκ τι. 2, Καὶ " ἐλθόντος αὐτοῦ! εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ δι- 23 
Τακε 20. 1. ᾿ ᾿ , ἔ ; ε ΓΞ ε Ἄ, “. “ 

δάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες, 

Ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξου- 
΄ , ὃ ᾿ . . εν} -: - χ,.. Ξς ΜΈ 

σίαν ταύτην ; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ερω- 24 
’ ε “ 3. ΕΝ ᾽ [4 ἃ ΣΝ “ὔ : ἐ σας εν αὶ τήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν 

3. ἊΝ 3, ’ , ,’ “ “᾿ Ν Ὁ», ) ’ 
ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου 5 

πόθεν ἣν ; ἐξ οὐρανοῦ ; ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; οἱ δὲ διελογίζοντο 
ΕῚ “- ᾽ , “- “" “ 

παρ᾽ ἑαυτοῖς λέγοντες, ᾽Εὰν εἴπωμεν, ᾿Εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, 
3 : ΖΝ α 3 Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ᾿Εξ 56 

ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον᾽ πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν 
ἽἼ , ε ΄ Ἄν. θέ τ “" “- τ ὡάννην ὡς προφήτην. καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ιησοῦ εἶπον, 27 

Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 

ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος 28 
ἕτὰ “4 Υ. Ν Ἁ “᾿ , “ 7ὔ εἶχε τέκνα δύο’ καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπε, Τέκνον, 
[ », 2 ἣ» ) ΜᾺ , λῶ 1-- « δὲ , ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι ἱ-΄. ὁ δὲ ἀπο- 29 

κριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω" ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθε, 

καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 3ο 
“5 ὡ “ -“ εἶπεν, Εγώ, κύριε: καὶ οὐκ ἀπῆλθε, τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε 3: 

“-“ . « “᾿ 

τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν ͵-!,Ο πρῶτος. λέγει 
“ “ Ε] “ “ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ 

πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. ἦλθε 3: 
“" ᾽ “᾿ 

γὰρ πρὸς ὑμᾶς ᾿Ιωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπι- 
ἴα 3: ρας ε ᾿: “᾿ }Ὶ ε ᾽’ 2 ’ἅ στεύσατε αὐτῷ οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν 

αὐτῷ ὑμεῖς δὲ ἰδόντες "οὐδὲ! μετεμελήθητε ὕστερον, τοῦ 

πιστεῦσαι αὐτῷ. 

Ἀ ἐλθόντι αὐτῷ ' αἀά μου ἡ ααὰ αὐτῷ ἧπ σὴ 



ἜΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. ΒΙ 

33 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε' ἄνθρωπος 1- ἣν οἰκοδεσ- Ματῖ τ2. τ, 
΄, 4 5», 1. ᾽ Α ἃ ΞῈΓΕ Τλικα 20. 9: 

πότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ πε- «ρ. 1ς. Ε. 1. 

ριέθηκε, καὶ ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ φκοδύμησε πύργον, 

34 Καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν, ὅτε δὲ ἤγγισεν 

ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς 

35 τοὺς γεωργούς, λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ' καὶ λαβόντες 

οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέ- 

36 κτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους 

δούλους πλείονας τῶν πρώτων' καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 

37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων, 

38 Εντραπήσονται τὸν υἱόν μου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν 

υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" δεῦτε, ἀπο- 

39 κτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἢ σχῶμεν! τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. καὶ 

λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 

49 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωρ- 

41: γοῖς ἐκείνοις ; λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐ- 

τούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδόσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες 

ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 

42 λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ Τησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, 

“Δίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς Ῥ5. τι8 (117). 

κεφαλὴν γωνίας" παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυ- θν 

43 μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ; διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθή- 

σεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει 

44 ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. " καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον 

τοῦτον συνθλασθήσεται' ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν." 

45 καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς 

46 αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει; καὶ ζητοῦντες αὐτὸν 

κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπειδὴ 5 εἰς! προφήτην 

αὐτὸν εἶχον, 

22 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν εἶπεν »ἐν παραβολαῖς 

1 «4ά τις τὰ κατάσχωμεν Ὁ ογη. καὶ ὁ πεσὼν ... λικμήσει 

αὐτόν. Μ. 9 ὡς Ρ αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς 

ΒΕ 2 



ζΡ. {μ|κε 14. 
τό. 

Ματῖῖς 12. 13, 
Τ1αῖκα 20, 20. 

52 ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 99, τ-- 

» “ ᾿ 4 « ᾽᾿ὔ « ᾿» “ ᾽ “ 3 ’ὕ αὐτοῖς λέγων, ᾿Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 5 
πος ἢ τῇ :, 7, ὔ “᾿ [ ; “- ΝΥ “Ζ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε 

τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γά- 

μους καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους 4 
"“" 2 

δούλους λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις, ᾿1δού, τὸ ἄριστόν 
ᾳ ς ’, ἤ. ε “ Ὡ" Ν ἊΝ, ἮΝ, θ Ἄ Χ μου « ἡτοίμακα" οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ 

, Ψ ς κ“ ᾽ . , .χ » , πάντα ἕτοιμα" δεῦτε εἰς τοὺς γάμους, οἱ δὲ ἀμελήσαντες 5 

ἀπῆλθον, ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ τ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν 

αὐτοῦ" οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν 6 

καὶ ἀπέκτειναν. " ὁ δὲ βασιλεὺς! ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ 7 
’ ΡῚ “-“ 3 ζ Ἁ “ 2 » Ν Ν στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ τὴν 

πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὃ 8 
Χ χ [4 Ὥ ᾿ ε δὲ ΤᾺ ᾽ ὅτ ΕΝ Ὡ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι 

πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἂν 9 

εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι το 

ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, πονη- 
’ὕ νον θ γς Ἃ Ἂς 3 ,’ θ ε ζ, 3 χὰ ρούς τε καὶ ἀγαθούς: καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. 

εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ττ 

ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου" καὶ λέγει τ2 
3 τ ὦ “ “ ϑυλος κὶν “ Ἂ ἂν "ὕ Ν᾿ Ἶ αὐτῷ, ᾿ Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου ; 

ὁ δὲ ἐφιμώθη. τότε ὁ βασιλεὺς εἶπε! τοῖς διακόνοις, Ζή- τ5 

σαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας υ-| ἐκβάλετε Ξ αὐτὸν! εἰς τὸ 

σκότος τὸ ἐξώτερον᾽ ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς 

τῶν ὀδόντων, πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. τά 

Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως τ5 

αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς τό 
“. “. ι. “ 

μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν ᾿Ηρωδιανῶν Υ λέγοντας, 4ιδά- 

σκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν 

ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός" οὐ γὰρ 
“»" γι 5 »Ἅ 3 ’ ἘΞΕΝ τ δι σὰ ’, 

βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι τῇ 

3 ᾳ ἡτοίμασα Σ εἰς 5 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἴ εἶπεν ὁ 

βασιλεὺς ἃ 44 ἄρατε αὐτὸν καὶ Χ οτη. αὐτὸν δ᾽ λέγοντες 



-22. 37. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 53 

1ι8 δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι: ἢ οὔ; γνοὺς δὲ ὁ 

᾿Ιησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε, Τί με πειράξετε, ὑποκρι- 

το ταί: ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσή- 

ζονεγκαν αὐτῷ δηνάριον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν 

οἱ αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος, τότε 

λέγει αὐτοῖς, ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ 

22 τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῴ. καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες 

αὐτὸν ἀπῆλθον. 

23: Ἂν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σ᾿ αδδουκαῖοι, 5-| Μαικ τ2. 18, 
1λιῖκα 20. 27. 

2 χά Ἁ οὶ δ. δμν» ΔῚΣ ᾿ δον δὶ 24 λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέ- 
“»“ κ ) 

γοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, ᾿Εάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων Τρ. Ῥεαϊ. 25. 
“- “ “- 5: τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 

25 καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἦσαν δὲ παρ᾽ υ) ρμ ᾿ ι ον ἢ ρ 

ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί: καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ 

μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ 
᾽ “ “ « ’,᾿ Ν « ὑκ Ν ε “" ἘΝ “ ε ,’ 26 αὐτοῦ; ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 

[4 δὲ ’ 3 έθ 8..--- ς ᾽ 2 “ Ῥ 3 27) 238 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή. ἐν τῇ "Ὁ ἀνα- 
Ὁ “᾿ ἤ ἐδ “ « ἊΝ: ΟΣ, ζΞΖ.Ξ , Ν᾽ “ στάσει οὖν! τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή : πάντες γὰρ ἔσχον 

ω “- “" “- “- 
29 αὐτήν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε, μὴ 

30 εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. ἐν γὰρ τῇ 

ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι 

3:1. -ἰ| ἐν οὐρανῷ εἰσι. περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, 
“ “- “-- ᾧ) 

3, οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος, Εἰ γώ Ἐχοά. 3. 6. 
, 2 

εἰμι ὁ Θεὸς Ἁβραάμ, καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ισαάκ, καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ ; 

33 οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς ἅ- νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. καὶ ἀκούσαντες 

οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

3: Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς Σ' αὅδου- Ματῖ- τ2. 28: 
’, ’ὕ ΕΞ ΑΝ ἈΝ ΓΕΕΙ. ἈΠ ΉΩ ἧς - »,ς Ῥ.: Τακε το. 35 Καίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό; καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ 25. 

36 αὐτῶν νομικὸς πειράζων αὐτόν 5-ἴ, Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ 
δ ἃ ἊΝ “-“ 2 37 μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ ; ὁ δὲ ἵ-| εἶπεν αὐτῷ, ᾿4γαπήσεις Κύριον Ὅειυι. 6. 5. 

2 4ἃ οἱ 8 Δ6ἃ καὶ Ὀ οὖν ἀναστάσει 9 Δα τοῦ Θεοῦ 

Α.5.Μ. ἃ λα Θεὸς 9 (ἃ καὶ λέγων  ᾿ἀά Ἰησοῦς 



Τιονὶῖ, το. 18. 

Μετ 12. 38, 
1λικε 2ο. 41. 

Ῥϑ, τὸ (1ο9). 
τς 

Ορ. {λ|κὲ τι, 
30 566.: 4150 
Μαῖκ 12. 38 
546., [λΚ6 20, 

40 566. 

54 ᾿ ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ Ὁ. ἘΡῈ 
Ν , :) [ “ ᾽ Ἄγ ἐν {' “᾿. “- 

τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ 

σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. αὕτη ἐστὶν 8 ἡ μεγάλη καὶ 38 
, 

πρώτη! ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία ὃ αὕτη!, “4γαπήσεις τὸν 39 
’ Ξ ,π 2 ὕ» 5. Α , “ πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 40 

ὅλος ὁ νόμος ἱ κρέμαται καὶ οἱ προφῆται. 
7 Χ “ ’ 2 ἵᾳ , ν ε Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ 4τ 

δ) “ “- “ “-- - Ιησοῦς λέγων, Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ ; τίνος υἱός 42 

ἐστι; λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ Δαβίδ, λέγει αὐτοῖς, Πῶς οὖν 43 

Δαβὶδ ἐν Πνεύματι κύριον αὐτὸν καλεῖ λέγων, Εἶπεν ὁ 44 

Κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς 

ἐχθρούς σου 1 ὑποκάτω! τῶν ποδῶν σου; εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ 45 

αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ 46 
᾽ “- , τ ΣΧ.» 7 2 5. Ἴδιος 3 ΄ οι αν 
ἀποκριθῆναι λόγον" οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας 

ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 
υ “- “- - “-“ 

Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς 28 
“ ᾽ ΄“- αὐτοῦ λέγων, ᾿Επὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμ- 2 

ματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι: πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν 3 

κ-] Ἱποιήσατε καὶ τηρεῖτε" κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ 

ποιεῖτε; λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσι. δεσμεύουσι τ δὲ! 4 

φορτία βαρέα " καὶ δυσβάστακτα!, καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς 

ὥμους τῶν ἀνθρώπων “αὐτοὶ δὲ τῷ! δακτύλῳ αὐτῶν οὐ 
Ζ ᾿ “ δ. ταν» , Ν Ν᾿ ΕΞ ΤΣ “ θέλουσι κινῆσαι αὐτά, πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι 5 

πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις" πλατύνουσι Ῥ γὰρ! τὰ 

φυλακτήρια αὐτῶν, καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα “-!, φι- 6 

λοῦσι τδὲ! τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις, καὶ τὰς πρω- 

τοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 7 

ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων " ῥαββί!, ὑμεῖς 8 

δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί: εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ " διδάσκαλος! 

Β πρώτη καὶ μεγάλη Δ.8.Μ. Β αὐτῇ Α.5.Μ. ἱ καὶ οἱ προφῆται 
κρέμανται 7 ὑποπόδιον Ἐ 44 τηρεῖν 1 γηρεῖτε καὶ ποιεῖτε 

τὰ γὰρ Ὁ ΟΠ. καὶ δυσβάστακτα Μ. ο τῷ δὲ Ρ δὲ ᾳ αἠά 

τῶν ἱματίων αὑτῶν Τ τε 5. ῥαββί, ῥαββί ὑ καθηγητής 
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9 ἅπ]: πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε, καὶ πατέρα μὴ καλέ- 

σητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς" εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ 

το οὐράνιος, μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί: εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν 

τι ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός: ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν 

12 διάκονος, ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται" καὶ 

ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν, ὑψωθήσεται. 

13. Οὐαὶ : δὲ! ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι 

κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ- 
᾿Ξ ΠΝ ι- ᾿ » » 2 »ῸΧ . ᾿ Ζ΄ πων ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους 

ἀφίετε εἰσελθεῖν. τὙ-| 
ΕΝ Ὁ νὰ “Ὁ Ν -“ ε γεν τὲ τῷ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι περι- 

ὮΡ. δὰ ’ Ἂν Ἁ Ἂ “ν ἴ Ψ ἄγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσή- 

λυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλό- 

τερον ὑμῶν. 
»-»"»ἪθἼ ἃ ιό Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες, Ος ἂν ὀμόσῃ ἐν 

(πὴ “ὍὝ 02 Ὡ ἌΝ δου ἣν 3 ἘΣ ) “" “ “ “- τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν' ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, 

17 ὀφείλει. μωροὶ καὶ τυφλοί" τίς γὰρ μείζων ἐστίν; ὁ χρυσός ; 
ἃ 18 ἢ ὁ ναὸς ὁ “ ἁγιάσας! τὸν χρυσόν : καί, Ὃς ἐὰν ὀμόσῃ ἐν 

τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν: ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ 

19 ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει, 5-| τυφλοί: τί γὰρ μεῖζον ; τὸ δῶρον ; 
Ν “ “Ὁ 

20 ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον ; ὁ οὖν ὀμόσας ἐν 
-- 

, 5. “ τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ" 
Ἀν δὸς 5 Ὁ, Σ “Ὁ ΝΣ. » ) ὁ ΤΕΣ ΝΕ» “ “ 

21: Και ὁ ὁμοόσὰξς εν Τῷ ναῷ ομνῦύυει εν αὐτῷ Και εν τῳ Κατοικουντι 

2 ἘΒΕΕ ΟΨΌΝΙ παν ’, 2 “Ἀ 3 ΚΣ) ’» Ἄ “Ἀ θ ὡ» ““ 2 αὐτόν' καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 
ΔΝ δα -“" Ν δ ν ε γι ὡς οΥ , 23. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι ἀπο- 

δ - » κι) λ ΝΣ δ Ν Ἔ Ν εκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ 

ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον 

ἃ Δα ὁ Χριστός Υ͂ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Σ οη. δὲ 8. Υ δαά 

ΘΓ, 14 οὐαὶ (δὲ 8.) ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε 

τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι" διὰ τοῦτο λήψεσθε 
περισσότερον κρῖμα. Ἀ.8.Μ. : (ΓΔΠ5ρΡ. ΥΥ. 13) 14 8. 2 ἁγιάζων ἃ 844 

μωροὶ καὶ 



Ορ. {λικε τι. 

49. 

Όρ. 6σεη. 4. 8, 
2 ΘΠ 24. 21. 

Τρ. {λ|κε 12. 

34: 
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καὶ τὴν πίστιν' ταῦτα ὃ δὲ! ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ “ ἀφεῖ- 

ναι!, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διϑλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ 24 

κάμηλον καταπίνοντες, 

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι καθα- 25 

ρίξζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ 

γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. Φαρισαῖε τυφλέ, καθά- 26 

ρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα 
4 ἈΝ Αὐνἢ5 Ν ἃ ϑ᾽ “ἢ θ "» γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς ἃ αὐτοῦ! καθαρόν. 

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι πταρο- 27 

μοιάξετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται 
ς “ υ, Ἂ Ἄ 3 3 “ ἊΝ ’ 3 ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκα- 

θαρσίας. οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώ- :8 
»» “Ψἷ ἊΝ Ψε ς ἐξ Ἄν ΔΝ τ 

ποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταΐ, ὅτι οἰκο- 29 

δομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα 
“π᾿ , Ν (4 ΚΟΥ ) Ξ « ΄ “ .᾿ τῶν δικαίων, καὶ λέγετε, Εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέ- το 

ρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἢμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν 

προφητῶν. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς, ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευ- 31 
, Ν Ὁ ἊΣ ἀν ΕΝ, Ψ. Ν 2 “ σάντων τοὺς προφήτας. καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν 3: 

᾽ ὌΣΡΝ Υ̓ ,, : ὃδ “ “᾿ Ὥ, 3, (νι πατέρων ὑμῶν. ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ 33 
“͵ ων “" ’ δὰ “- ) Ἂ 2 Ν δ) 2 

τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; διὰ τοῦτο, ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω“34 

πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς" 4-| ἐξ 

αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώ- 
3 “- “ « “- Ἂν ΟΝ, 5» Ν ὕξ, ᾿] 

σετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς 
2, ) “ -“ Ὄ 

πόλιν. ὅπως ἔλθῃ ἐφ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον 35 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἂελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ 

αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ 
κ- . κ ΓΙΕΝ ΓΤ Ν 2 εὐτὺς ῳ - ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα 36 

πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 

“Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 37 
᾽ 

Ὁ οχ. δὲ ὁ ἀφιέναι ἃ αὐτῶν 9 δά καὶ 



-24. τ4. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 57 

“ , καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις 
᾽ , ) “Ἢ. ΝΥ ἊΝ ἃ ’ Σ , ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει 

“ Ν 

ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελή- 
“ “ “᾿ Ψ 

38,39 σατε, ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ξἔρημος!, λέγω 
ζω ἐν Ε 

γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε, Εἰὐλογη- (ρ. Ῥ5. τ18 
᾿ ἘΠΕ ὰ δ σα ἢ , (117). 26. μένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

24 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς δ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο!" καὶ Μαιῖ 13. 1, 
Τλικα 21. 5. 

΄- ε Ν ᾽ - Σ δι 3 “Ἄ Ν , Ν 

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς 

2 τοῦ ἱεροῦ, ὁ δὲ Ἀ- ἰ ἀποκριθεὶς! εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε 

πάντα ταῦτα ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ 

. φλίθον, ὃς οὐ 1-1 καταλυθήσεται. καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ 
“- “. “ “» “Ὁ ) 

τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν 

λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται: καὶ τί τὸ σημεῖον 

“τῆς σῆς παρουσίας, καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος : καὶ 
) “- “ ΄σ “ 

ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε, μή τις ὑμᾶς 

5 πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέ- 

γοντες, ᾿Εγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 

6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων" ὁρᾶτε, 
 - “ , » 

μὴ θροεῖσθε' δεῖ γὰρ Ἐ-! γενέσθαι: ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶ τὸ 

τέλος. ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ 
Ἀεἤση: . ὦ ΝΠ Ξ ἢ . . ΕΌν ἃ βασιλείαν: καὶ ἔσονται λιμοὶ 1-| καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους 

8,9 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς 

εἰς θλῖψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 

το ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου: καὶ τότε σκαν- 

δαλισθήσονται πολλοί, καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι, καὶ μισή- 

τι σουσιν ἀλλήλους" καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, 

12 καὶ πλανήσουσι πολλούς" καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνο- 

13 μίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν: ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς 
2 τὰ ’ὔ Ν ’ “ Ἂν ᾽ 4 

14 τέλος, οὗτος σωθήσεται. καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέ- 

Ε ὁχτη. ἔρημος Μ. Β ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ π βά ᾿Ιησοῦς 
ἱ οχη. ἀποκριθεὶς ͵ δα ὰ μὴ κ᾿ αἥα πάντα 1 44 καὶ λοιμοὶ 



ΜΙ 13. 14, 
Ταῖκα 21. 20: 
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58 ᾿ς ΕΥ̓ΑΙΤΈΔΙΟΝ 94. τ4:-- 

λιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσι 

τοῖς ἔθνεσι" καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 
“ ἰοὺ “ ἽὍΟταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν τ5 

»᾿ ἈΝ “ ’ ε Ν , ᾽ ε ’ ΞΕ 3 διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ (ὁ ἀνα- 
, ΄΄ ᾽ὔ Θν “2 ᾽ [4 ΟΝ γινώσκων νοείτω), τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τό 

τὰ ὄρη" ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἄραι τ τὰ ! ἐκ τῇ 

τῆς οἰκίας αὐτοῦ: καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω τ8 Ἷ ὦ οὐδῷ "1 ρ 
ἄραι "τὸ ἱμάτιον! αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις το 

κ Ἷν , 3ὲ. ὦ ΤΣ ΞΔ ΙΣ ΤΕ ᾿Ξ ΄ 
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις" προσεύχεσθε 20 

Ἀδνιδ, ἊΝ ζ « Ἂ ἐρ “ “ Ν ο-- Ὁ» ῷ δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος, μηδὲ ο-' σαββάτῳ 
“ἷἤ δ ζΩ ζν γ : 4 3... 4.8. ὅὴΝ “- ἔσται γὰρ τότε θλίψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς :τ 

ἴς σ “σι δ δ᾽ , Ἀ Ζ ἕ Ἕ ) δ Ά λ κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται καὶ εἰ μὴ ἐκολο- 22 
ων ε ε Ψ,. 2 “ ᾽ Ἃ 2 » “ γὰ Ἁ βώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ' διὰ 

δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. τότε 23 

ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ᾿Ιδού, ὧδε ὁ Χριστός, ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε" 

ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώ- 24 

σουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, 
Ἀν Δ 2 » 2 » ’ τυ σι ᾽ν κῊ “΄ καὶ τοὺς ἐκλεκτούς, ἰδού, προείρηκα ὑμῖν. ἐὰν οὖν εἴπωσιν 25, 26 
“ , “ . -»Ἵ 

ὑμῖν, ᾿Ιδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε" ᾿1δού, ἐν τοῖς 
’ Ν ων» [4 Ἂν [ 5] ΝΠ ΧΘΟΣ ταμείοις, μὴ πιστεύσητε: ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται 27 

ϑὺ κρϑνεν,9' “ Ν ’ [4 δ “᾿ Ὁ ΜΙ φΡ-ῖ ε ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ 
΄ “ “«- π'ἷ θ ,ς “ ᾳ-|| ΣᾺ νὴ, “ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ὅπου 4“-| ἐὰν ἢ τὸ πτῶμα, :8 

ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί, 

Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος 29 

σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ 

οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν 
᾿ “Ὁ Ψ», Ν ’ "Β ΝΥ “ “ οὐρανῶν σαλευθήσονται: καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ 30 
δὸς “ 3 , 2 σϑῖς ᾽ ΄ "4 ᾽’ “ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ: καὶ τότε κόψονται πᾶσαι 

αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχό- 

μενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης 

ἴὰ σι πὶ τὰ ἱμάτια 9 Δ΄ ἐν Ρ δά καὶ ᾳ δ(ὰ γὰρ 



οὐ συ ροέοοΨοὁΕοέσΣς στ! 

-δ4. 46. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 50 

31 πολλῆς. καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος 

τ φωνῆς! μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ 

τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. 
᾽ “" “᾿ 32 “πὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν' ὅταν ἤδη ὁ Ματῖκ 12. 28, 
Μ ΟΣ ΞΥ͂ΞΒ Ζ ς ᾽ δ Ἁ, » δ ’ 4 {λικε 21. 290: 

κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώ- 
Υ͵ ᾿ Ἁ Ν Ζ “ Ψ ἈΝ τε » “ ὕ, ΖΞ 33 σκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος" οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα 

“ ’ [ 2 Ὁ» 2 2 Ν ’ 3 Ἂν 2 34 ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις: ἀμὴν λέγω 
ν » δ. ἊΝ 3 ε Ν 4 4 Ἃ »». “ ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα 

Ζ ε , Ν Ἀοτλε ΄“ » ε » 
35 γένηται. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι 

36 μου οὐ μὴ παρέλθωσι. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ 5-] σρ. Αοἰδ τ. 7. 

ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, ᾿οὐδὲ ὁ 
ε [ Ζ, “ 3γυΐϊός,! εἰ μὴ ὁ πατὴρ ἅ-! μόνος. ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Ορ. Τα τ7. 

τ ἢ ὦ ΠΡ ΟΡ ΠΡ ΜΡ 26 566. Νῶε, οὕτως ἔσται γ-! ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
Ψ . “5 ᾿ ΠΕΣ χ ,» Ϊ κ Α σι 38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις “ ἐκείναις! ταῖς πρὸ τοῦ 

κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγα- 

39 μίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ Ορ. ἀεη. 7. 13. 
) ΕΝ Ψ “5 ε ἊἹ νει { 

οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, 
[ἡ “ γ--] κα ’ “- μα -ὅ 2 θ , Ψ 49 οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. τότε 

δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ" γ-| εἷς παραλαμβάνεται, καὶ γ- 
Ω »,,.2 εἰ » ϑΙ ΥΣ :) “ ’ὕ [- ’ὔ τ 41 εἷς ἀφίεται: δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ 5 μύλῳ" μία παραλαμβά- 

Ν Ζ 3. εἰνν “ ὩΣ [ἡ ] Ὑ ,. 42 νεται, καὶ μία ἀφίεται, γρηγορεῖτε οὖν; ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ 

43 "ἡμέρᾳ! ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ 
"δ « ) δ ’ » λ “ῪἌἭ ε λέ “, ) ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρη- 

», » Ν 3 Ἃ δ “ δ τς “ γόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 

44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι: ὅτι ἣ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε 

45 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος σρ. Το τ2.. 
ἃ Ξ 42. 

καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ὕ-! ἐπὶ τῆς “ οἰκετείας 

46 αὐτοῦ, τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ ; μακάριος 

ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα 

Σ οῃ. φωνῆς Μ. 5 δΔαὰ τῆς ὃ ριῃ. οὐδὲ ὁ υἱός, Α.5.Μ. 

ἃ λα μου Υ δά καὶ ἐΞ οπη. ἐκείναις Υ δὰ ὁ 2 μύλωνι 
3 ὥρᾳ Ὁ λᾷά αὐτοῦ ὁ θεραπείας 



όο ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 24, ,6-- 

οὕτως" ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ 47 

καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν 48 

τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός μου ἅ-!, καὶ ἄρξηται 49 

τύπτειν τοὺς συνδούλους 5 αὐτοῦ!, ' ἐσθίῃ! δὲ καὶ ὃ πίνῃ! μετὰ 
“. ᾽΄ [4 ς ’» “ ’ 2 χὰ ) « 2 

τῶν μεθυόντων, ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ 5ο 
“- τὸ , “ ν ὦ ἐς , , Ν ’ ἡ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ἧ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει 51 

αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει: ἐκεῖ 

ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρ- 25 

θένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν ἐξῆλθον εἰς 
" , “- Ψ » δὲ “ν Ὁ ὅέασσν Η 7 ἀπάντησιν τοῦ νυμφίου. πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν " μωραί!, 2 

καὶ ἱ-| πέντε Ἰ φρόνιμοι!, "αὶ γὰρ! μωραΐ, λαβοῦσαι τὰς 53 
΄“ ) “ “, 

λαμπάδας ἑαυτῶν, οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον: αἱ δὲ 4 
᾽’ Μ “ » - ᾽ 74 3. δὰ Ν “- φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ τῶν 

λαμπάδων αὐτῶν. χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν 5 
“ Δ Ὸ93 ’ ΄ Ἂ, ΝΥ δὰ Ἄν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, 6 

᾿Ιδού, ὁ νυμφίος 1-1" ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ, τότε 7 
3 »» “ ε ,, 3 “ὦ Ἂ ΣΑΒΕΝᾺ Ν ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς 

λαμπάδας αὐτῶν. αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον, 4ότε 8 

ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 

ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι, Μήποτε "π' οὐ μὴ 9 

ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν: πορεύεσθε "-| μᾶλλον πρὸς τοὺς πω- 

λοῦντας, καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν το 

ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος" καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ 
δ δ τ: Ἄχ. , ε ’ὕ “ 4 εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. ὕστερον δὲ ἔρχονται ττ 

καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον 
“ “5 δ) ΄σ “5 

ἡμῖν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα τ2 
ΞΕ “ ΄σ΄ι Ἂν [“ ι δ) οἵδ ε ἈΝ ( ὕ δὲ ᾿Ν ὑμᾶς. γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἰόατε τὴν ἡμέραν οὔδε τὴν 13 

ὥραν ο-ἰ͵ 

ἃ «ἠδ ἐλθεῖν 9 οχη. αὐτοῦ ἔ ἐσθίειν Β πίνειν 5 φρό- 

νιμοι 1 λαὰ αἱ ἦ μωραί Κ' αἵτινες 1 δα ἔρχεται 

τὰ οὐκ Ὁ 444 δὲ ο 44 ἐν ἣ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται 



λ 

-ϑῦ, δ. ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 61 

ι4 ἽΩσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δού- (ρ. Ταῖκε το. 
κ Ζ φι,πῖχσι Ἄν ἐν Ὁ ον ἘΦ πτ ν. δ ὲ το λους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ" καὶ ᾧ μὲν 

ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν 

τό ἰδίαν δύναμιν’ καὶ ν ἀπεδήμησεν. εὐθέως πορευθεὶς! ὁ τὰ 
᾽ Ὡδ' Ν " ὡς 3 , »-"ἢ ᾿ , ’ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν 

17 ἄλλα πέντε τάλαντα. ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν “-1 

ι8 ἄλλα δύο. ὁ δὲ τὸ ἐν λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξε τγῆν!, καὶ 
᾿) 2 Ν ᾽ ᾿ς “ μ» φ “ ΑΝ ᾿ ΄ το ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. μετὰ δὲ χρόνον 

ἂς Ψ ς ων “ 4 2 ’ ΝῚ 7 πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων, καὶ συναίρει 
, 3. Νὰ 7) ᾿ Ν ε Ἀ 2 ΄ 

29. μετ αὐτῶν λόγον. καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λα- 

βὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων, Κύριε, πέντε 

τάλαντά μοι παρέδωκας" ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα 

21.5-|͵ ἔφη ὑπ! αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ 
ν στιν τς 2 “ ΄, 55 τ ΩΝ Ψ Ξ 

πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω 

22 εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ 

ὁ τὰ δύο τάλαντα ὑ- εἶπε, Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέ- 

23 δωκας᾽ ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα "-!, ἔφη αὐτῷ ὁ 

κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς 

πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω' εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν 

24 Τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰλη- 
Σ 3 φὼς εἶπε, Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων 

“ 5», “7 ν ΄, εἴ ᾽ ᾿ Ἀ ᾿ 25 ὅπου οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας" καὶ 

φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ ἴδε, 
ΕΝ 5 Ν γᾳ Ρ) Ν Ἀ ε ’ ᾽ “- Ὧν 3. Κ᾿ 

.26 ἐχείς τὸ σόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἰπεν αὐτῷ, 
“- 7 Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ἤδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, 

27 Καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα' ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ 
᾽ , ᾽ὔ Ξ-᾿᾿ ’, ἊΝ, οὖ δΝ 2 Ἁ ) ἣ. ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην 
δ ΝΟ δ Κ ν 7 , “ 3... ᾿ “ Ἀ , ,ϑἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. ἄρατε οὖν ἀπ αὐτοῦ τὸ τάλαντον, 

ἈΝ ᾽ὔ μα ἘΝ Ν. 72 Υ ν “ὌΝ Ἁ “ Ἁ 29 καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα᾽ τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ 

δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται. “τοῦ δὲ! μὴ ἔχοντος, καὶ 

Ρ ἀπεδήμησεν εὐθέως. πορευθεὶς δὲ ᾳ Δη4 καὶ αὐτὸς Τ᾿ ἐν τῇ γῇ 

5 Δ4ἃ ἐπ᾽ αὐτοῖς τ δα δὲ ἃ 44 λαβὼν Σ ἀπὸ δὲ τοῦ 

12 546. 



6 τό: 27. 

ΌΡ. 7οὁΠὴ 5.27, 
Αοἴϑβ το. 42, 
17. 31, Κοτη. 
14. το, 2 (ΟΥ. 
5. το, Ἀδν. 20. 
ΤΩ: 

62 ἘΕΥΑΤΤΈΔΙΟΝ 2δ. 29-- 

ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ! καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκ- 30 

βάλλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

“Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ 3τ 

πάντες οἱ Υ-| ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 

δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ 32 

ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν 

ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν 33 

πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. τότε 34 

ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι 

τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν 

βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώ- 35 

κατέ μοι φαγεῖν: ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με' ξένος ἤμην, 

καὶ συνηγάγετέ με᾽ γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με' ἠσθένησα, 36 

καὶ ἐπεσκέψασθέ με ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός 

με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, 37 

πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, καὶ ἐθρέψαμεν : ἢ διψῶντα, καὶ 

ἐποτίσαμεν ; πότε δέ σε εἴδομεν ξένον, καὶ συνηγάγομεν ; ἢ 38 

γυμνόν, καὶ περιεβάλομεν ; πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ, ἢ ἐν 39 

φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς 4ο 

ἐρεῖ αὐτοῖς, ᾿Δμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὲ τούτων 

τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. τότε 4τ 

ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, “-1 κατηρα- 

μένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ 

καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ .2 

μοι φαγεῖν: ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με: ξένος ἤμην, καὶ 43 

οὐ συνηγάγετέ με γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με: ἀσθενής, 

καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. τότε ἀποκριθήσον- 44 

ται 3-| καὶ αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, 

ἢ διψῶντα, ἢ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ 

Σ᾽ δΔαἃ ἅγιοι 2 α( οἱ 8 Δα αὐτῷ 



-26. 17. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 63 

45οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, 
, “ ᾽ “- 

μὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 

46 ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι 

εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, 
) “ 

26 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿]ησοῦς πάντας τοὺς λόγους ΤΠ 00 
ἼΚΘ 22.1. 

“5 “ “ “- ᾿ 
, Τούτους, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο 

Ἔ ." ἣΝ Ὡ ’ ΣΎ: Κν ΤΥ ἥν: θ γς δί ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδί- 

3 δοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι, τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς "-] 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως 

4 τοῦ λεγομένου Καϊάφα, καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν ᾿Ιησοῦν 
᾽΄ ᾽΄ Ν 3 Ἅ'. Ἐ Ψ η ΝΣ 2 “ 5 Κρατήσωσι δόλῳ καὶ ἀποκτείνωσιν' ἔλεγον δέ, Μὴ ἐν τῇ 

ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. 

6 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος Ματικ τ4. 3, 
Ξ ᾿ ᾿ ἈΝΑ, το τ : Σ 7ομη 12. 3: 

7 τοῦ λεπροῦ προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα Ὁρ. ΤλκοΥ. 37. 
»,. Χ 2 ΞΈΞΟΟΝ 6 “ “ ᾿] , κῳ, 15 

βαρυτίμου, καὶ κατέχεεν ἐπὶ “τῆς κεφαλῆς! αὐτοῦ ἀνακει- 
γι: 

8 μένου. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ -ὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες, 

9 Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; ἠδύνατο γὰρ τοῦτο “-ἰ πραθῆναι 
“ -“" “ ΡῚ “ὦ “" 

τοπολλοῦ, καὶ δοθῆναι πτωχοῖς, γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
ΕῚ “ ὕ ͵7ὕ ᾽ “, ᾽’ ,᾽ Ἀ Ων 

αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν 
ἢ ΄ 51 5. 2 , . κ᾿ "ὦ : ; 

τι εἰργάσατο εἰς ἐμέ' πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ 

12 ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε᾽' βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ 
᾽ὔ “ ) Ν “- Ξ "4 ἊΝ Ν 2 ’ 

μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με 

13 ἐποίησεν. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον 
“- Ε [2 “ » ᾳ πε αΝ ΡᾺ ’, [2 

τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη 

εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 

1 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας Μαιῖ τ4. το, 
"τ᾽ :- ἘΩ͂Ν " “Υ ΤΆ Κα 22. 3: 

τ5 Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, εἶπε, Τί θέλετέ μοι δοῦναι, ςρ. Τζομη 13. 2. 

κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν : οἱ δὲ ἔ ὑτῷ ζ γὼ ὑμ ρ : ἑ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα Ο(ρ. 2}. 3, 
ΓΝ ΣΝ  εχν δ νεῦ κι, Φ τς 5. ΖδεοΙ. τι. 12. τ6 ἀργύρια" καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. 

17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Μαϊῖ τ4. τ2, 
Ταῖκα 22. γ.. 

Ὁ λ(ά καὶ οἱ γραμματεῖς ὁ τὴν κεφαλὴν ἃ λ4ἃ αὐτοῦ 9 αά 
τὸ μύρον 



Μαῖΐ 14. 18, 
ΤιΚα 22. 21, 
7Τομη 13. 21. 

ΜδϑΙκ 14. 22, 
Ταῖκα 22. 10, 
Ι ὍοΥ. 11. 23: 
ΟΡ. [οΠη 6. δι. 

ζρ. Ἐχοά, 24. 
8. 

Με 14. 26. 

Μδικ 14. 27. 

Γρ. Ζεςοδ. 13.7. 

ΟΡ. 28. γ7. 

64 ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ 28. 17- 
᾽ ---. “. “ 

Ιησοῦ λέγοντες '-ἴ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ 
“" ιν ζω πάσχα; ὁ δὲ εἶπεν, (ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα, τ8 

Χ “᾿ δος σὴν “ἢ ΄ 2 ς ἵς ᾿ ΄ καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ο διδάσκαλος λέγει, Ο καιρὸς μου ἐγγύς 

βἐστι!- πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. 
Ἀν Ὁ ’ ε Νεν δ, 2 3 ἘΠ “- Α 

καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ τὸ 
: , Ἀ , 2.1.2 δὲ 2 », 2 Ἢ 
ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ 20 

“-“ “"Ἄ “π᾿. “ ") 

τῶν δώδεκα " μαθητῶν!- καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, «μὴν 21 
2 πον εν [ ὯΝ Σ ἜΕΥ͂ΣΝ ΄ Χ »Ἥ λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. καὶ λυπούμενοι 22 

σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἰ εἷς ἕκαστος], Μήτι ἐγώ εἰμι, 
Ν “- « Ω ἐ ΓΞ Ὶ 

Κύριε; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ο ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ 1 τὴν 23 
“- Ω “ ιν ΡΞ ας δώ ε Ν ΣΝ “- 

χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ!, οὗτός με παραδώσει. ὁ μὲν υἱὸς τοῦ 24 
“ χὰ ς ’ θὰ Ζ, Ν , “΄-“ ΦΡΤΡΝΝ Ν “᾿ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ! οὐαὶ δὲ τῷ 

᾿ “- τ 
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται" 

Ν. “ 3, ΣΝ Ν , ᾽ 2 40 Εἰς ἸΝΝ, θ : “ 3 

καλὸν ἣν αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. ἀπο- 25 

κριθεὶς δὲ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπε, Μήτι ἐγώ εἶμι, 

ῥαββί; λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπας. ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν 26 

ὁ Ιησοῦς Ἐ-Ι ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασε, καὶ 1 δοὺς τοῖς 

μαθηταῖς! εἶπε, “άβετε, φάγετε: τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου. 
. Ν τα--ἴ , δος, ΄ ξδ » καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς 27 

λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου, :8 
“ “ Σ 

τὸ τῆς "-! διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν 
ε “ ͵ δὲ ἘΠῚ γύδὲ { , Ν , δι. οϑνυ ρον ὃ ,’ ἁμαρτιῶν. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ ἄρτι ἐκ τούτου :9 

-- ͵7 κι 3 7 4 “ « γκς Σ ’ὕ Ω 

τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν 
3. Ἐδῷ , ΟΝ Ἂ Ω “ , “- ᾽ 

αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 
“᾿ 7 “ “ 

Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 30 
“ε δ) “-- 

Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθή- 31 

σεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ: γέγραπται γάρ, Πατάξω 
Ν » Ν 7, Ν Ν, “- ’ 

τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης. 

μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 32 

ἔ λῇά αὐτῷ Β ἐστιν 8. ᾿ οἵη. μαθητῶν Α.5.Μ. ἱ ἕκαστος 
αὐτῶν ἦ ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα κι λαά τὸν 1 ἐδίδου τοῖς 

μαθηταῖς καὶ τὰ (ἃ τὸ Α.5.Μ. π Δ4ἃ καινῆς Δ.5.Μ. 
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33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ ο-] πάντες σκανδα- 

34 λισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. ἔφη Μαῖῖ τ,.3ο: 
0 ἀρ νι ; ἜΘ Ο δ Ἄ Ἄ 2 « 0Ρ. [{πι|κ6 22. 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Αμὴν λέγω σοι, ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν 3,. Τομη 13. 
3, 2 “ ΄, , ὮΡ ων ᾽ σις, ᾽ 9 35 ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, 

Κὰν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. 

ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. 
δ) “κ“Ἄ͵ , “ 

36 Τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Ματῖ τα. 32, 
τ Αι ἐν Τ1λικα 22. 39 

Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς ν αὐτοῦ!, Καθίσατε αὐ- Τομη τ8. τ᾿ 

37 τοῦ, ἕως οὗ ἀπελθὼν « ἐκεῖ προσεύξωμαι!. καὶ παραλαβὼν 

τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι 

38 καὶ ἀδημονεῖν. τότε λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή 

μου ἕως θανάτου: μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ. 

39 Καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευ- ΟΡ. Τοῖιη τ2. 
’ τὸ , ’ ) ᾽ὔ : 7 27; ΗΞεΡ. δ᾽ 7: 

χόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω 
) “- “ ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ 

ε » “ Ας ἈΝ , Ν ΓΕ, , δ 49 ὡς σύ. καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητάς, καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς 

καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν 

41 ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, 
Ψ Ν 3... 3 ἊΨ, δ Χ “ ἐ ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, 

42 ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο 

λέγων, Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τ-! παρελθεῖν 5-, 

“3 ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. καὶ ἐλθὼν 

ὑπάλιν εὗρεν αὐτοὺς! καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφ- 

44 θαλμοὶ βεβαρημένοι. καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἃ πάλιν ἀπελθὼν 

προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν Ξπάλιν!. 

45τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητάς γΥ-΄, καὶ λέγει αὐτοῖς, 

Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε' ἰδού, ἤγγικεν ἡ ὥρα, 
Ν τ [Υ ΄-“ 5 ᾽ὕὔ » ᾿Ὶ “ ε “ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 

46 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν: ἰδού, ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με. 

ο (ἃ καὶ Ρ οἵη. αὐτοῦ ᾳ προσεύξωμαι ἐκεῖ : δ΄( τὸ 
ποτήριον 5 λῇὰ ἀπ᾽ ἐμοῦ ὃ εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν ἃ ἀπελ- 

θὼν πάλιν Σ οἵη. πάλιν ᾽ Δα αὑτοῦ 

Ε' 



ΜΑΙ 14. 43; 
Τλικα 22. 47, 
7οΠπ 18, 3. 

Μαῖῖκ 14. 532, 
1 Κα 22. Ρ4: 
οΡ. οΒη 18. 
12, 24. 

66 ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ ΒΒ. ἮΞ 
7 “ “- , , "ὃ “. 

Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα 47 
“3 ᾽ “«. “ει 

ἦλθε, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 
, Ἂς Ν , Ζ' Ν ά “- “ ς Ν ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. ὁ δὲ παρα- 48 

διδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων, Ον ἂν φιλήσω, 

αὐτός ἐστι’ κρατήσατε αὐτόν. καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ 49 
, “ “" “ Ιησοῦ εἶπε, Χαῖρε, ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. ὁ δὲ 5ο 
, “ “" “ῪΠΊ ε “ 3 "ἃ 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ᾿Εταῖρε, “ἐφ ὃ πάρει. τότε προσελ- 
“ ᾽ “ 

θόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ιησοῦν, καὶ ἐκράτησαν 
δι δ ΖΚ. ἘΣ 9 » ὋΣ “᾿ Ἂν {Ὁ “ : 7 τς ἣν αὐτόν. καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ ᾿Ιησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 5τ 

᾽ “ Ἂν Ὡ» 3 ΄“- Ν ὕ Ἂς “ “- ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ 

ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. τότε λέγει αὐτῷ ὁ 52 ΡΧίερ - γ ᾿ 
᾿Ιησοῦς, Δπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς" 

πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται γὰρ μάχαιρ μουν: 5 
ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι 5-1 παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, 53 

καὶ παραστήσει μοι ὃ ἄρτι! πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας 

ἀγγέλων ; πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαΐ, ὅτι οὕτω δεῖ 54 
Ἄ ἘΝΣ δ , Ξ δῇ 5“, .} “ ΣΕ ἊΝ « 

γενέσθαι ; ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ ΤΙησοῦς τοῖς ὄχλοις, ᾿ς 55 

ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν 

με; καθ᾽ ἡμέραν “ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων!, καὶ 
2 Σ χά Ψ»: »“ ἌΝ εῇ ζω [4 “ 

οὐκ ἐκρατήσατέ με. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῶσιν 56 
Ξ τ ϑθει- “ ͵ ς θ ι ΄ »,,Ζ 

αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε οἱ μαθηταῖ πάντες ἀφέντες 
ΦΎΚΡΙΝ, “ἷἤ 

αὐτὸν εφυγον. 
) “Ἵ “: 

Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ιησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν 57 

τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνή- 

χθησαν. ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως 58 

τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ 
“᾿ “. ΄ “ Ν 

τῶν ὑπηρετῶν, ἰδεῖν τὸ τέλος. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἅ-ἴ καὶ τὸ 59 
ἐς Ὁ χδ “- 

συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ ᾿[Ιησοῦ, 

ὅπως αὐτὸν θανατώσωσι: καὶ οὐχ " εὗρον! πολλῶν ἕπροσ- όο 

2 ἐφ᾽ ᾧ πάρει: ἃ Δαά ἄρτι Ὁ οη1. ἄρτι ὃ πρὸς ὑμᾶς 

-«ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ ἃ ἃΔά καὶ οἱ πρεσβύτεροι 9 εὗρον" 

καὶ ἔ ψευδομαρτύρων προσελθόντων οὐχ εὗρον. 



- οτος δ 

ἀν αν ἐν 
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ελθόντων ψευδομαρτύρων." ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 8-! 

όι εἶπον, Οὗτος ἔφη, ΖΔύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, (Πρ. Τοβη 2. 19. 

"62 καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν. καὶ ἀναστὰς ὁ 
3 Ν᾿ 5“ 5. ΕΑ, » ὃΧ Ὡ ζὰ κε Στ ᾽, ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ ; τί οὗτοί σου κατα- 

“ , “ 

63 μαρτυροῦσιν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐσιώπα. καὶ Ἀ-] ὁ ἀρχιερεὺς 
“Ὁ ) ᾽ Ὡ “- “ “- “ 
εἶπεν αὐτῷ, Εἰξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα 

64 ἡμῖν εἴπῃς, εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, λέγει 

αὐτῷ ὁ ̓Ιησοῦς, Σὺ εἶπας" πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε ἽΠ 14. Γ 
ὌΚΘ 22. 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως ςρ. Μείι. (ὦ 
27, 8. 7. 123. ἊΝ 2 Ψ. ΘΈΣΟΝ “᾿ “ “- , “ 7 ἘΣ 65 καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. τότε ὁ ἀρχιε- 

ρεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ὅτι ᾿Εβλασφήμησε: τί Μαϊῖ τ4. 64. 
ὕ Ὡ» Μ“ἷ] ζ ΕΝ “-“ ) ,Ά ἈΝ ἵ ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ; ἴδε, νῦν ἠκούσατε τὴν βλασ- 

66 φημίαν ᾿-1' τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον," Ενοχος Ορ. 7ομη το. 
10. 7; 

ὁ θανάτου ἐστί, τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ΠΡ : 16. 

68 ἐκολάφισαν αὐτόν" οἱ δὲ ἐρράπισαν λέγοντες, Προφήτευσον 
« “ ΕΝ ’, 3 ε ἊΨ ἡμῖν, Χριστέ" τίς ἐστιν ὁ παίσας σε: 

« 7 3 , “ “ “ 

ὅν Ὃὧ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ: καὶ προσῆλθεν Μαϊκ τ4. 66, 
ἊΞ ᾿ - 5 ἐν , 1λικα 22. 55: 

αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ «ρ. Τοιη 18. 

γο Γαλιλαίου. ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων, Οὐκ" “δ᾽ 

γι οἶδα τί λέγεις. ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν 

αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, Καὶ οὗτος ἣν μετὰ ᾿Ιησοῦ 

γε. τοῦ Ναζωραίου. καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ᾽ ὅρκου ὅτι Οὐκ 

73 οἶδα τὸν ἄνθρωπον. μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες 

εἶπον τῷ Πέτρῳ, ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ: καὶ γὰρ ἡ 

γε λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. τότε ἤρξατο  καταθεματίξειν! 

καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ 

γ5 ἐφώνησε. καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ ᾿Ιησοῦ 

εἰρηκότος 1-| ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ 

με καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς, 

,γΙ Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρ- δες τῇ τ: 
6Ρ. [λικε 22. 

: 66. 
.Β δα ψευδομάρτυρες δ δηὰ ἀποκριθες ἷ Δα αὐτοῦ Ἐ κατανα- : 

θεματίζειν 1 δὰ αὐτῷ 

Ε2 



Τα 22.1, 
7ομη τ. 28. 

ζΡ. 26. 15. 

Όρ. Δοίβ τ. 18, 

Όρ. Ζεοϊ. 11. 
Τ5: 

Ματῖκ 15. 2, 
Πππ|ς 6 27. 3. 
Τομη 18. 32. 

Ματῖς 15. 6, 
7Τομη 18. 3209: 
οΡ. {π|κε 23. 
18. 

68 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 27. 1.-- 

“ ᾿ ε , “- “ Ἀν “7 ΄- χιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ιησοῦ, ὥστε 

θανατῶσαι αὐτόν: καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον, καὶ παρέ- 2 

δωκαν “ι-| Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 
) 

Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτόν, ὅτι κατεκρίθη, 3 

μεταμεληθεὶς "ἔστρεψε! τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχι- 

ερεῦσι καὶ ο-ἰ πρεσβυτέροις λέγων, “Η͂μαρτον παραδοὺς 4 

αἷμα νἀθῶον!. οἱ δὲ εἶπον, Τί πρὸς ἡμᾶς ; σὺ ὄψει. καὶ 5 

ῥίψας τὰ ἀργύρια “4 εἰς τὸν ναὸν! ἀνεχώρησε' καὶ ἀπελθὼν 

ἀπήγξατο. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον, Οὐκ 6 
"΄) “Ὁ 3 Ν ) Ἂν, “, 3 ΝἉ Ἂς [ “ 2 ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἱματὸς ἐστι. 

συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ 7 

κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος 8 
, Ἀ Ψ Ψ - ᾽ὕ Ψ 2 ᾿ς Νινυ τα νΝ ᾿Δγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον. τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 9 

διὰ τ᾿ Τερεμίου! τοῦ προφήτου λέγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριά- 

κοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο 
," “ε Σ “ 

ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ " ἔδωκαν! αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ το 

κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος, 
ς ) “- “-ςἨ 

Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος" καὶ ἐπ- τι 

ηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾽Ιου- 
᾽ “- “᾿ “ 

δαίων ; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ, Σὺ λέγεις. καὶ ἐν τῷ κατ- τὸ 

ηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ ὑ-! πρεσβυτέρων 

οὐδὲν ἀπεκρίνατο. τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκ ἀκούεις τ { 2 3 

“- “- ᾿ς “ 

πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσι; καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς τ4 

οὐδὲ ἐν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. κατὰ δὲ το 

ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν 

ἤθελον. εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον, λεγόμενον Βα- τό 

ραββᾶν. συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, τῇ 
͵΄ » ΄- “ ; “- 

Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν; ἢ ᾿Ιησοῦν τὸν λεγό- 
7 

μενον Χριστόν ; ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. τ8 

καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν το 

τὰ φῇ αὐτὸν Ποντίῳ πὶ ἀπέστρεψε ο αἀά τοῖς Ρ δίκαιον Μ. 
4 ἐν τῷ ναῷ ᾿ Ἰερεμίου 8. 5 ἔδωκα Μ. { δά τῶν Ὁ ΡΟ βρεμ 
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ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα, Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ' 
2 ) ] 

29 πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δὶ αὐτόν. οἱ δὲ ἀρ- 
»»Ἄ Ν « ’ ,᾽ Ἂν, Ε “ ϑι ει» χιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους, ἵνα αἰτή- 

“ ᾽ ““ 

21 σῶνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. ἀποκρι- 

θεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο 

22 ἀπολύσω ὑμῖν ; οἱ δὲ εἶπον, Βαραββᾶν. λέγει αὐτοῖς ὁ 

Πιλάτος, Τί οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν ; 

23 λέγουσι α-] πάντες, Σταυρωθήτω. ὁ δὲ γ-! ἔφη, Τί γὰρ 
ἈΡΎΨΗ, ν ε οχ “Ὁ ᾿ 

κακὸν ἐποίησεν ; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες, Σταυρω- 

24 θήτω. ἰδὼν δὲ ὁ Πιλάτος, ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον 

θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι 
“-“- , “- “ ὔ “ 

τοῦ ὄχλου λέγων, 4 θῶός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος " τοῦ δικαίου! 

25 τούτου: ὑμεῖς ὄψεσθε. καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε, Τὸ 
-ο , Κ᾿ ὡϑν 15,3: μεν ὅς ἐν Δ ΩΝ 4 ἜΝ ᾽ὔ ΕΝ Α 26 αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. τότε ἀπέλυσεν 

φΞ-" “ ) “- 

αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν: τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας παρέ- 

δωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 

27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες τὸν Μαιῖ 15. τό, 
Ὁ “ ᾽ Ἀ “Φ ᾽ 5 ΜΘ 5. ἘΠ [τ δ 7οβη Το: ὅς ησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν 

28 σπεῖραν. καὶ Υ ἐκδύσαντες! αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα 

29 Κοκκίνην' καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν. 
ΣῚ ΔΑΥ Ζ “" “κ“᾿ ἤ ΕῚ “-ε Ν ω 8 3 “τ᾿ ,Ν ἢ 9 - ἐπὶ 5 τῆς κεφαλῆς! αὐτοῦ, καὶ κάλαμον ἃ ἐν τῇ δεξιᾷ! αὐτοῦ 

δ ’ Μ , ΟΥ̓ ΘῈ ς ΦΥΕΣ ΔΑ » καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέ- 
“- “" 3) 

3, γοντες, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων: καὶ ἐμπτύσαντες 

εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν 

31: αὐτοῦ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα, 
ἌΣ «Ὁ Ψ ᾺΝς Ν ε υϑ ᾽ - Ν 3 ἧν, 3. «Ἃ καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 

εἰς τὸ σταυρῶσαι. 
ε Ὁ “-“ 

32 ᾿Εξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Μαιῖ τ5. 21, 
Τα Κα 232. 26: 

“- 3 “- 

Σίμωνα: τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. ςρ. 7ομῃ το. τ7. 

33 καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅς ἐστι λεγό- 

ἃ 44 αὐτῷ Υ 844 ἡγεμὼν Σ οχη. τοῦ δικαίου Μ. ῦ᾽ ἐνδύ- 

σαντες Μ. 2 τὴν κεφαλὴν ἃ ἐπὶ τὴν δεξιὰν 
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"οΟ ἙΕΥΑΙΤΈΛΙΟΝ δΥ, ΞῈΣ 
Ἴ Υ ͵ ΄Ὰ “- “ ΓΝ 

μενος Κρανίου τόπος, ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν Ὁ οἶνον! μετὰ χολῆς 34 

μεμιγμένον" καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε πιεῖν. σταυρώσαντες 35 

δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον" 
ο--ῇ Ν θή 3... ΞΎΣΣΝΝ Σ - ἈΠ. 9 έθ καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. καὶ ἐπέθηκαν 36, 37 
3 ων. “᾿ “ , “- Ἁ δ᾽ τῶ Ὶ “-“ ᾽ ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην, 

Ὁ ) “- “ ) 
Οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. τότε σταῦυ- 58 

ροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐω- 
γε ε Ν ’ὔ’ 3 4 3. ΔΡῸν, “ 

νύμων. οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν κινοῦντες 390 
“Ἀ « 

τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες, Ο καταλύων τὸν ναὸν καὶ 40 

ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν: εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 
΄- “. “ »: Ν 3 Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. ὁμοίως ἅ-ἰ καὶ οἱ ἀρχι- 4τ 

ερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων 

ἔλεγον, [ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται ὁ σῶσαι. ἵ-| ,.2 
, “ “- “- 

βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐστι καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, 
Ν ’ ΠΣ , δ σι ἢ 2 θ 3. ἐδ δ ΟΣ ε ΄ καὶ πιστεύσομεν 8 ἐπ᾿ αὐτόν!, πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν: ῥυσά- 45 

σθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. 
() “ 

τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον 44 

αὐτῷ. 
᾽ “- “᾿ 

“Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 45 

ἕως ὥρας ἐννάτης. περὶ δὲ τὴν ἐννάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ 46 
, “- “, ᾽ ) , “ 

Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, ᾿Ηλί, ᾿Ηλί, χλαμὰ σαβαχθανί; 
-΄-᾽ ΓΚ» χη 2 ε » ) ͵ ν 

τοῦτ ἔστι, Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες - τινὲς 47 
“ “ 5 ) “-“ 

δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι "᾿ Ηλίαν! φωνεῖ 

οὗτος. καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον 48 
Ων, Υ͂ Ν Ν Ψ». ) ᾿ ν ἀρεῖς τα ϑ Ἑ Χ πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιξεν αὐτόν' οἱ δὲ 49 

ἌΡΑ 7 7 , 
λοιποὶ ἔλεγον, Ἄφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας σώσων αὐτόν. 

. , “- “, “ “- 

1-| ὁ δὲ Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. 50 

καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ 5: 

Ὁ ὄξος ὁ 44 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου, Διεμερίσαντο 
τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. ἃ κἠἃ 

δὲ θ σῶσαι; Μ. Ε πὰ εἰ 8 αὐτῷ μ Ἡλίαν 8. 

1 Δ44 ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν, καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ 
καὶ αἷμα. Μ. 



“ὄσῖνν 

--7. 66, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. γι 
ΕΝ » “ 

ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 
ΥΨΕΡῚ “ 2 ’ Ν Ἁ 7 “ 

52 Καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν, καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμη- 
»» “ 

53 μένων ἁγίων ἠγέρθη, καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ 
,ἷ “ “ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνε- 

54. φανίσθησαν πολλοῖς, ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 

τηροῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα, 
2 “ “- “5 ἥν ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 

55 ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, 

αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ̓ Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦ- 

5ό σαι αὐτῷ" ἐν αἷς ἣν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ 
) ) “ “ “᾿ 

Ἰακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 
- “ 57 Ογψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ 'ἀρι- 

Ε ; ἃ 4 “,»2 “ μαθαίας, τοὔνομα ᾿Ιωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ ᾿Ιησοῦ' 
“Ὁ “ “ «7 “ 

58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 

δο τότε ὁ Πιλάτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι 1-Ι. καὶ λαβὼν τὸ 
[οὶ «7 ν : ’ Σ ΩΝ ᾽΄ - ΝΥ, όο σῶμα ὁ ᾿Ιωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν 
ϑακν,.3 Σ “Ἂ “Ὁ , “ ’ ἃ ἐλ Ἂ ᾿ “  χ, ᾿ αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ 

καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 
ὕ γ Σ 

ὅ: ἣν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθή- 

μεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 

ό;) Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθη- 

63 σαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλάτον λέγοντες, 

Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ 

64 τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν 
΄ Ψ “ ζ: δ ΩΣ Δ ; ᾽ὕὔ ε " τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας' μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ Ἐ-! κλέψωσιν αὐτόν, καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, Πγέρθη ἀπὸ 
τ [ .« 

τῶν νεκρῶν: καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 

65 ἔφη 1-| αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, "Εχετε κουστωδίαν' ὑπάγετε, 

66 ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο 

τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας. 

ὁ ἡ τὸ σῶμα ΚΕ (ἃ νυκτὸς 1 δλαά δὲ ) 

Όρ. {πικε 8. 2. 

ΜΙ 15. 42. 
Τα 22. 50, 
7Τομη το. 28. 

ΟΡ. τό. 21, 17. 
23, 20. 10. 



Μαῖῖς τό. 1, 
Τα|Κα 24.1: 
οΡ. [μη 20.1. 

Ό. 12. 40, 
ἘΘΣΖ2Ι, 1 7.:.22, 
20. 19. 

δέ ρΡ. 26. 22. 

5 ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. α55..-.- 

᾿Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, 28 

ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, θεωρῆσαι 

τὸν τάφον. καὶ ἰδού, σεισμὸς ἐγένετο μέγας: ἄγγελος γὰρ 2 

Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ τὸ καὶ! προσελθὼν ἀπεκύλισε 

τὸν λίθον υ-|, καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ἣν δὲ ἡ ἰδέα 3 

αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. 

ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες, καὶ 4 

ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς 5 

γυναιξί, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς: οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν 

ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. οὐκ ἔστιν ὧδε' ἠγέρθη γάρ, καθὼς 6 

εἶπε. δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ο ὁ Κύριος. καὶ 7 

ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ᾿ΗΙ γέρθη 

ἀπὸ τῶν νεκρῶν: καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 

ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδού, εἶπον ὑμῖν. καὶ ν ἀπελθοῦσαι! 8 

ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου, μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, 

ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. «-Ι| καὶ ἰδού, ὃ 9 

᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦ- 

σαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 

τότε λέγει αὐταῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε: ὑπάγετε, ἀπαγ- το 

γείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 

κἀκεῖ με ὄψονται. 

Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού, τινὲς τῆς κουστωδίας ἐλθόν- τι 

τες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ 

γενόμενα. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, συμ- τ2 

βούλιόν τε λαβόντες, ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις 
“- Ν λέγοντες, Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες τ3 

ΝΜ “ “- ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο τὰ 
3. τ “- “ “ ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτόν, καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους 

ποιήσομεν. οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθη- τ5 

Τὰ Ογη, καὶ τ Δα ἀπὸ τῆς θύρας ο οη. ὁ Κύριος Μ. Ρ ἐξεὰλ- 

θοῦσαι ᾳ δά ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
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σαν" καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ιουδαίοις μέχρι 

τῆς σήμερον. 

ι6 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 

17 εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτόν 

18 προσεκύνησαν τ- "" οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ ̓ Ιησοῦς 

ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, ᾿Εδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ 

τὸ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, Μαιΐ τό. τ. 

βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ Τρ. 7οβΒη 3. 5. 

20 Καὶ τοῦ “γίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα 

ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν" καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας 
Ν, ς » { “ “4 “- 2 κι 5-- 

τας Ὥμεραϑς εῶς ΤῊ συντελείας του αἰῶνος. 

ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ 
ΑΤΊΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

΄“ 2 - -ΝΒ Ὁ - ἴω 1 ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δυϊοῦ τοῦ Θεοῦ!. 

2 ὃ Καθὼς! γέγραπται ἐν ο τῷ ̓ Ησαΐᾳ τῷ προφήτῃ!, ᾿1δού, τ 3.1, 
3 Ὁ 3 ΖΦ Ἀ » ᾽ ᾿ »» ἃ 5. 40. 23. 

ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἀγγελὸν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς 

3 κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἅ-]. φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

“Ετοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 

4 αὐτοῦ: ἐγένετο ᾿Ιωάννης “ὁ! βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ Μαῖϊ. 3. τ, 
γ ἊΣ ἮΝ 3 ᾿ὕ ε “ Ἀ Τακα 2. 2. ᾿5 Κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ Τομη τ. ὁ. 

“-“ « 

ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ̓ Ιουδαΐα χώρα, καὶ οἱ “Τερο- 
ΤΩ Ῥ Ψ 2 ᾿ Ϊ 2 “2 ’ὕ “ 

σολυμῖται ἱπάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο! ἐν τῷ Ιορδάνῃ ποταμῷ 

6 ὑπ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ἢν δὲ 

᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην 

περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 

Σ λα αὐτῷ 5 Δ44 ἀμήν. ἃ οτῇ. υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Μ. Ὁ ὡς 
ὁ τοῖς προφήταις Ἀ.8.Μ, ἃ 44 ἔμπροσθέν σου Θ οῃῇ. ὁ ἔ καὶ 

ἐβαπτίζοντο πάντες 



Μαῖί. 3. τι, 
Τλῖκο 2. 18. 
7ομπ 1. 1ο. 

Μαίί. 3. 13, 
1λι|κα 2. 21: 
6Ρ. 7 0ΠΗπ|1. 232. 

Μαείι. 4.1, 
18 4. 1. 

Μείϊί. 4. 12. 

Μεῖί. 4. 18, 
Ταῖκε 5. 1. 

Τλικε 4. 31. 

74 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ἣν. 

Ἂς 3 ἜΝ , » 5 Ὡ] ’ ω» 3 γώ 

καὶ ἐκήρυσσε λέγων," ρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, 7 
“Ὁ , ΞΧΩΝ, Ἔ Ν ὅ» “- Ν Ἐς: ὦ» “ ε , οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 

αὐτοῦ. ἐγὼ 8-| ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει 8 

ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 
“᾿ “ ) “ Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν ᾿Ιησοῦς ἀπὸ 9 

“ 3 

Ναζαρὲτ. τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ ᾿Ιωάννου εἰς τὸν 
) “- ;ἊὌ» Τορδάνην. καὶ εὐθέως ἀναβαίνων Ἀ ἐκ! τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζο- το 

4 Ν ᾽ 5 Ἂ ἊΣ Π “- 1 κοΐ δὰ μένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ Πνεῦμα 1 ὡς! περιστερὰν κατα- 
δὰ “- ὩΣ ὩΣ 3. ἢ 3 Ἂς: ὙΌΣ ; “ ᾽ “ 5 - 

βαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν' καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ τι 
᾿ Ἕ 3 2 2 τ λΊ ἡδό 

υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν Ἐ σοὶ! εὐδόκησα. 
, ΄ἮὌῬ 7 

Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. τ 
ν δ ΕΝ] 2 ἐράνων 3 τ ε Ὡ»: , ᾽’ 

καὶ ἣν 1-] ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος 13 
ες: κ κὶ . 5 , “ ᾽ Ν ς. Κν 
ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἢν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι 

διηκόνουϊὰλ αὐτῷ. 
Ξ ΄ ) “5 ΝΝ Ξ Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν ᾿Ιωάννην ἦλθεν ὁ ̓ Ιησοῦς εἰς τῇ 

τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τι- τοῦ Θεοῦ, καὶ τ5 

'χέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ: μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 

Ὁ Καὶ παράγων! παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε τό 

Σίμωνα καὶ ᾿ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν ο τοῦ Σίμωνος! » ἀμφιβάλ- 

λοντας! ἐν τῇ θαλάσσῃ: ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ι7 

ὁ ΤΙησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς 

ἀνθρώπων. καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα «-! ἠκολούθησαν τ8 

αὐτῷ. καὶ προβὰς τ-! ὀλίγον εἶδεν ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβε- το 

δαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ 

πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς" 20 

καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ, μετὰ 

τῶν μισθωτῶν, ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ' καὶ εὐθέως τοῖς σάβ- 21 

ΒΕ ἀὰ μὲν Β ἀπὸ 1 ὡσεὶ κ 1 (ἃ ἐκεῖ τὰ 44 

τῆς βασιλείας π Περιπατῶν δὲ 0 αὐτοῦ Ρ βάλλοντας ἀμφί» 

βληστρον ᾳ δἀᾷ αὑτῶν Τ᾿ 44 ἐκεῖθεν 

-Θ. 



ΕΝ τὰ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Σ 

22 βασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκε. καὶ ἐξεττλήσ-. Ορ.Μαιι.7.:9, 

σοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ: ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς 

23 ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. καὶ 5 εὐθὺς! ἢν ἐν 

τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ 
“ ᾽ “- 5" 

24 ἀνέκραξε λέγων, ἡ Τί! ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Τησοῦ ΝΝαζαρηνέ; ἦλθες 

25 ἀπολέσαι ἡμᾶς ; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ, καὶ 

ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ 
, “ ἊΝ Ἷὰ ϑ'ν τὰς τν “ Ἂς δ Ὡ» }Ὶ 26 αὐτοῦ. καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ 

27 ἃ φωνῆσαν! φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. καὶ ἐθαμβή- 

θησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς “ ἑαυτοὺς! λέγοντας, Τί 

ἐστι τοῦτο; Υ διδαχὴ καινή] 1-1 κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς 

πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 

28 ἐξῆλθε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς δ πανταχοῦ! εἰς ὅλην τὴν 

περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 

2929 Καὶ εὐθέως, ἐκ τῆς συναγωγῆς ὃ ἐξελθόντες, ἦλθον! εἰς Μαιι. 8. τα, 
[κ|κο 4. 38. 2 

τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ ᾿ἀνδρέου μετὰ ᾿Γακώβου καὶ ᾿Τωάννου. 
[2 Ν Ν ’,, Ἄ Ὑ Ν Ὶ ζ 

39 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα' καὶ εὐθέως 
γ ἜΑ ΝΝ ἂν 8} σις ἊΝ ἂν "“ ὍΝ Ἂς 3ι λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς" καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν 

γή4 ΞΣ Ἂς 3 αν ἌΓ ϑυαν ἸΚᾺ ἌΜΚΟΝ, ε ν 6- κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός “-!, 
ἊΝ γ , “Ὁ 

καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 

32 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν Μαιι. 8. τό, 
ΐ 1λΚ6 4. 40. 

« 33 πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους. καὶ ἡ 

34 πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἣν πρὸς τὴν θύραν. καὶ ἐθεράπευσε 

πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ 

ἐξέβαλε: καὶ οὐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν 

αὐτόν ἅ-!͵ 

33 Καὶ πρωὶ ὁ ἔννυχα! λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθε, καὶ ἀπῆλθεν Τιιῖο 4. 42. 
" Ψ Ἂ; 3 “ ᾽᾿ Ν ’ ἌΣ ΡΟΝ 36 εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν 

Α δ “ “Ὁ 
37 ὁ Σίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ: καὶ ᾿ εὗρον αὐτόν, καὶ! λέγουσιν 

5 ὁγη. εὐθὺς Ὁ Ἔα, τί ἃ κράξαν Ξ αὐτοὺς 8. ὃ τίς 
ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη ; 2 644 ὅτι 8. οη]. πανταχοῦ Ὁ ἐξελθών, 

ἦλθεν Μ. ὁ (ἃ εὐθέως ἃ (4 Χριστὸν εἶναι Μ. 9 ἔννυχον 
ἜΣ λιν ἘΥΞΕΚῚ 
εὑὐροντες αὑτὸν 



Μείι. 8. 2, 
Ταικε 5. 12. 

"6 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ἐς ἘΞ 

αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσί σε. καὶ λέγει αὐτοῖς, "άγωμεν 38 

8 ἀλλαχοῦ! εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα κἀκεῖ κηρύξω' 

εἰς τοῦτο γὰρ " ἐξῆλθον!. καὶ Ἰῆλθε! κηρύσσων Ἑ εἰς τὰς 39 

συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια 

ἐκβάλλων. 

Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτόν, 1 καὶ 40 

γονυπετῶν αὐτόν," καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι ᾽Εὰν θέλῃς, δύνασαΐ 

με καθαρίσαι. τ καὶ! σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ,τ 

ἥψατο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ 5-| 2 

εὐθέως ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. καὶ 43 
3. “᾿ 

ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, 44 

σρ. Ιονΐς. τ4. Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς" ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ 
2 566. 

Μαΐίϊ. 9.1, 
Τα 5. 17. 

ἃ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε 

Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς, ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσ- 45 

σειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν 

δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν’ ἀλλ᾽ ἔξω ἐν ἐρήμοις 

τόποις ἦν" καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν ο πάντοθεν!. 

Καὶ "εἰσελθὼν πάλιν! εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν «-| ἃ 

ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ τ-! συνήχθησαν πολλοΐί, 2 

ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν: καὶ ἐλάλει 

αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται 5 φέροντες πρὸς αὐτὸν παρα- 3 

λυτικὸν! αἰρόμενον ὑπὸ τεσσἄρων: καὶ μὴ δυνάμενοι ὑπροσ- 4 

εγγίσαι! αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην 

ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράββατον, ἐφ᾽ ᾧ ὁ 

παραλυτικὸς κατέκειτο. ἃ καὶ ἰδὼν! ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν 5 

αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ, Τέκνον, ἀφέωνταί Ξ σου! αἱ 

ἁμαρτίαι γ-!, ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθή- 6 

μενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, Τί οὗτος 7 

5 οἵη. ἀλλαχοῦ Ὁ ἐξελήλυθα ἱ ἣν Κ ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

1 ογῇ. καὶ γονυπετῶν αὐτόν, Μ. τὰ ὁ δὲ Ἰησοῦς π (Δα εἰπόντος 
αὐτοῦ Ὁ πανταχόθεν Ρ πάλιν εἰσῆλθεν ᾳ δάά καὶ Τ᾿ αῇά 
εὐθέως Β πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες ' προσενέγκαι Μ, 
ἃ ἰδὼν δὲ Σ σοι Υ αὐά σου 
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οὕτω " λαλεῖ; βλασφημεῖ"! τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ 
ΣΟ ΕῚ ἘΣ . .»42 ᾿ τε 7 Ξ ΡΥ , 8 μὴ εἷς, ὁ Θεός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι 

αὐτοῦ, ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, δ λέγει! αὐτοῖς, 

ο Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις. ὑμῶν; τί ἐστιν 
᾿ ᾽ ᾿ " - “ “ Ἄ 2 » Ἢ Ϊ ε 

εὐκοπώτερον ; εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ΔΑ φέωνταί ὃ" σου! αἱ 
ς ΕΠ αν Ἀν ..5: ἰδ. ἐν Ν Φ Ὲ Ν , ἁμαρτίαι; ἢ εἰπεῖν, "γειραι, καὶ ἀρόν σου τὸν κράββατον, 

᾿ 4 Α { Χ Σῷ κα [ἡ 3 Ψ' “' ε «ἈΝ “- το καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου " ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι! ἁμαρτίας, (λέγει τῷ παρα- 

τι λυτικῷ) Σοὶ λέγω, ἔγειραι, ἅ-Ι ἄρον τὸν κράββατόν σου, 

τ2 καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη 9-ἴ, καὶ εὐθὺς! 

ἄρας τὸν κράββατον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων: ὥστε ἐξίστα-: 

σθαι πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι Οὐδέποτε 

οὕτως εἴδομεν. 

1: Καὶ ἐξῆλθε πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν" καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

τ4 ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. καὶ παράγων εἶδε Μαείι. 9. 9. 
ΤΕ 5. 27. 

Δευῖν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ 
“-΄Σ “ 

λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 
ὌΡτν. 5-} - θ ΑΙ 2 τὰ ὍΤΙΣ ἘΝ ᾿ 15 καὶ ἐγένετο κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ 

“ “2 “- πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ καὶ 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ: ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ " ἠκολούθουν 

τό αὐτῷ. καὶ οἱ γραμματεῖς ἱτῶν Φαρισαίων!, ἰδόντες ᾿ὅτι 

ἐσθίει! μετὰ τῶν Ἐἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, ἔλεγον τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ 1 ὅτι Μετὰ! τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 

τ7 ἐσθίει τ καὶ πίνει. καὶ ἀκούσας ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, 
, , “ὕ εΣ ,ὕ ᾿ αν ϑινν ὁ τὰν ον 

Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ οἱ κακῶς ἔχοντες" 

οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς υ-!|. 
“" ᾽ “ 

ι8 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ ο Φαρισαῖοι! νηστεύ- Μαίϊ. 9. τα, 
. ν᾿ 2 » δ “΄, -εΦ . [αΚε δ: 996. 

ΟνΤεφ' Και ερχονται Και λέγουσιν αυτῷῳ, Διατί οι μαθηταὶ 

2 λαλεῖ βλασφημίας : 8 εἶπεν Ὁ σοι ὁ ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς 
ἃ λῇά καὶ 9 Δα εὐθέως Ε ὁγῃ. εὐθὺς Β Δ44 ἐν τῷ Β ηκολού- 

θησαν Ϊ καὶ οἱ Φαρισαῖοι Δ.5.Μ. ͵ αὐτὸν ἐσθίοντα Ἐ τελωνῶν 
Καὶ ἁμαρτωλῶν 1 Τί ὅτι μετὰ τὰ καὶ πίνει ; Δ.5. : ΟΠ]. καὶ πίνει Μ. 

π Δ(ἃ εἰς μετάνοιαν 9 τῶν Φαρισαίων 
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᾿Ιωάννου καὶ οἱ ν μαθηταὶ! τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ 
δὲ Ν Ν , ὔ τ Ν “᾿ ᾽ “ ς » “ ὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσι; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, τὸ 

“- “ Ὁ ) 

Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ 
3, δὰ 2 ’ Ξ [“ Ἅ θ᾽ ε “ ΜΨ ΑΝ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν 

νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν 20 
3 “- 3. 3 ΩΣ 5 ε ’, Ἃ Χ ΄ “5 ᾽ ἀπαρθῇ ἀπ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν 

«ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ!. τ-] οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου :: 
7 ἐπιρράπτει ἐπὶ " ἱμάτιον παλαιόν 1" εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα 

ιτ͵,9 7 ΕῚ “ ἊΝ ἈἉ “ “- Χ χω ’, Ψ ἀπ᾽ Τ αὐτοῦ, τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνε- 

ται. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" 22 

εἰ δὲ μή, ῥήξει! ὁ οἶνος 5- τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος 

Υ ἀπόλλυται! καὶ οἱ ἀσκοί 2-Ι" ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 

καινούς 5:-ἰ͵ 
3 “. Μαίί. 12. 1, Καὶ ἐγένετο Ὁ αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασι διαπορεύεσθαι διὰ 23 

1λικε 6.1: ΄ " ν᾽ ε ν ; “ς΄ τῶν ἴω 
ὈΡ. Τοαί. 22. τῶν σποριμῶν, Και ἤρξαντο Οἱ μαθηταὶ αὐτου ὁδὸν ποιίιειν 

ΡΟ τ Αλούτες ποὺς στάχυας. καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, 24 

Ἴδε, τί ποιοῦσι “-Ι τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστι; καὶ ἅ-ἰ 25 

1 ϑάτη. 21. 6, ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε, τί ἐποίησε Ζαβίδ, ὅτε 

χρείαν ἔσχε καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; πῶς 26 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ “4 βιάθαρ 5-! ἀρχιερέως, 

ΟΡ. Τιονίξ. 24. καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὺς οὐκ ἔξεστι 

τ φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσι; 

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, 27 

ἑκαὶ! οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον: ὥστε κύριός ἐστιν 28 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 

ΕΠ ΕἼ5: 8, Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν" καὶ ἣν ἐκεῖ ἄν- 8 

θρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. καὶ παρετήρουν αὐτὸν 2 
ὙΣ πκς ΄, θ , 5. τ» Ὲ το το ΄ » δα 

εἰ ΤΟΙς σάββασι εράπεύσει αὐτὸν, νὰ Κατηγορησῶσιν αὕτου. 

Ρ οἵη. μαθηταὶ ᾳ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις Σ᾿ (ἃ καὶ 5. ἱματίῳ 

παλαιῷ ὑ οτη. ἀπ᾽ π ῥήσσει Σ Δ4ἃ ὁ νέος Υ ἐκχεῖται, 

2 λα ἀπολοῦνται ἃ Δἀα βλητέον Ὁ παραπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν τοῖς 

σάββασι ο δἥά ἐν - ἃ δήά αὐτὸς 8 δά τοῦ Α.8.Μ. ἔ οῃη. καὶ 
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Ν , Ὁ 9 4 ᾽ἪἭ»Ἤ Ν ζω “ ΚΣ 3 καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ὃ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν," ἔγγειραι 

4 εἰς τὸ μέσον. καὶ λέγει αὐτοῖς," Εξεστι τοῖς σάββασιν ἀγα- 

θοποιῆσαι ; ἢ κακοποιῆσαι ; ψυχὴν σῶσαι; ἢ ἀποκτεῖναι ; 
2 “- 

5 οἱ δὲ ἐσιώπων. καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ ὀργῆς, 

συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώ ῆ δίας αὐτῶν, λέγει τῷ μενος τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τᾷ 

ἀνθρώπῳ, "Ἑ κτεινον τὴν χεῖρά σου. καὶ ἐξέτεινε" καὶ ἀπο- 

6 κατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ "-|. καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ΟΡ. τ2. τ3. 
“. “. ) “ 

εὐθέως μετὰ τῶν ᾿Πρρωδιανῶν συμβούλιον ἐποίουν κατ᾽ αὐτοῦ, 
[ἡ δ. ας ᾽ 2 ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι. 

, “ , “ “ “ 

γ) ΚΚαὶ ὁ ᾿Ιησοῦς Ἱμετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησε! 

πρὸς τὴν θάλασσαν" καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας Τρ. Μεῖ!. 4. 
28. 

“" «ς 

8 ἠκολούθησαν Ἐ-:]: καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ ἀπὸ Τεροσο- 
“ ) ᾿ “} 

λύμων, καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ 

1-| περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, “ ἀκούοντες! ὅσα 
" ’ 5 Ν ὁ ἩΒΕΙΣ Ἁ “᾿ “-“ “: ᾽ -ψ, 9 ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν. καὶ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα 

πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἵνα μὴ θλίβωσιν 
ϑι. ΣΟ δ Ἁ ) ’ [4 , » δι. ταν ἡ Ὁ το αὐτόν: πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα 
3: ἴα ὦ 4 5. Ὡ Ἀμλν αι , ᾿ τι αὐτοῦ ἅψωνται, ὅσοι εἶχον μάστιγας. καὶ τὰ πνεύματα τὰ 

ϑισῖν 2 [ἡ ϑέδδι, . ’, Ἃ 3΄. δὰ Ν ἡ 
- ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν αὐτῷ͵ καὶ ἔκραζε 

δὸς τ δ τιΖ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ πολλὰ ἐπετίμα 

αὐτοῖς, ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσι. 

1: Καὶ ἀναβαΐνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὺς ἤθελεν Ταῖκε 6. 12. 

τι αὐτός: καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. καὶ ἐποίησε δώδεκα, "-] 
Φ “π᾿ ; ΤΥ ἘΠ .ὦ 3 Ζ ΓΙ Αὐτὰ ᾿ ἵνα ὦσι μετ' αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν͵ 

15, τό καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ο-| ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια: ν-! καὶ ΟΡ. Μείέ. το. 
προς, ἜΨΕ ΤΙΣ ἢ ᾿ ΤῸς ᾿ . 2, 168ὴ 1. 42. 

τη ἐπέθηκε τῷ Σίμωνι ὄνομα Πέτρον: καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ 
, “2 

Ζεβεδαίου καὶ ᾿Τωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιακώβου, καὶ ἐπ- 

18 ἔθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανεργές, ὅ ἐστιν Υἱοὶ βροντῆς: καὶ 

Β ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα ᾿ αβᾷ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη ἱ ἄνε- 

χώρησε μετὰ τῶν μαθητῶν αὑτοῦ Κ δάἀά αὐτῷ 1 δά οἱ τὰ ἀκού- 

σαντες Ὁ ἀα οὗς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, Μ. ο Δἥά θερα- 

πεύειν τὰς νόσους καὶ Ῥ δάὰά καὶ ἐποίησε τοὺς δώδεκα" Μ. 



ΟΡ. Μαίϊ. 9. 
34, 12. 24, 
ΤᾺΚα 11. 18. 

Μείι. 12. 46, 
Ταῖκο 8. 19. 

8ο ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 8. 18. 

᾽ ᾽ ΑΣ » » ᾿ἀνδρέαν, καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον, καὶ Ματθαῖον, 
“" -7 “ 

καὶ Θωμᾶν, καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ “λφαίου, καὶ Θαδδαῖον, 
“ ) 

καὶ Σίμωνα τὸν « Καναναῖον!, καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς το 
Ν Ψ,. δ ΕΖ, καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 

Καὶ τἔρχεται! εἰς οἶκον. καὶ συνέρχεται πάλιν 5 ὁ] ὄχλος; 20 

ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ᾿ μηδὲ! ἄρτον φαγεῖν. καὶ ἀκού- 21 
ε ᾽ - 24“ “ 3 ΤΩ “ Ἀ σαντες οἱ παρ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν. ἔλεγον γὰρ 

, “ 

ὅτι ᾿Ε ξέστη. καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων κατα- 22 
, “7 [ ν “ λυ 9 “ἐμ 

βάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι Εἶν τῷ ἀρχοντι 

τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. καὶ προσκαλεσάμενος 23 

αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς δύναται Σατανᾶς 
“. , “ 

Σατανᾶν ἐκβάλλειν ; καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, 324 

οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη" καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ 25 

ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ ἡ δυνήσεται! σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη" 
Ν “ , 

καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ “ ἐμερίσθη!, οὐ 26 
΄“- , 

δύναται σταθῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει. ἀλλ] οὐ δύναται 27 

οὐδεὶς Φ εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ 
ὃδ 4 ἤ ΣΌΝ Ἁ “᾿ Ν ) Ν δή Ἀ Ἷ 4 Ν ιαρπάσαι,! ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν 

οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθή- 28 
3 “- δα “ δ) θ γς Ἀ « Δ, ἤ δ ἢ σεται δ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα!, καὶ ἢ αἱ 

ἃ ᾽ 

βλασφημίαι ς ὅσα! ἂν βλασφημήσωσιν: ὃς ὃ ἂν βλασφημήσῃ 39 
“ “ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, 

ἀλλ᾽ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἃ ἁμαρτήματος!. ὅτι ἔλεγον, 30 

Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 

9 Καὶ ἔρχονται ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ!, καὶ 31: 

ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν φωνοῦντες αὐτόν. καὶ 32 
᾽ΠΠΙΣ2 

ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν: ἴ καὶ λέγουσιν! αὐτῷ, ᾿1δού, ἡ 

μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε. καὶ 8 ἀποκρι- 33 

- ’ 

4 Κανανίτην Σ ἔρχονται 5. ΟΠ]. ὁ ὃ μήτε ἃ δύναται 

Σ μεμέρισται δ᾽ οἵη. ἀλλ᾽ 2 τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, εἰσελθὼν εἰς 
- “ “ “ ϑ, 

τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, διαρπάσαι, 8 τὰ ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων 
3 

Ὁ οχη. αἱ ὁ ὅσας ἃ κρίσεως Θ'Ἔρχονται οὖν οἱ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ε εἶπον δὲ Β ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων 
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θεὶς αὐτοῖς λέγει!, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου " καὶ! οἱ ἀδελφοί 

Ξ4ι μου; καὶ περιβλεψάμενος ἱτοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ! καθη- 

35 μένους λέγει, "1δε, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. ὃς γὰρ 

ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ 

ἀδελφὴ "-! καὶ μήτηρ ἐστί. 

4 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ 

1᾿συνάγεται! πρὸς αὐτὸν ὄχλος “ πλεῖστος!, ὥστε αὐτὸν 5 εἰς 

πλοῖον ἐμβάντα! καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ο ἦσαν!. καὶ ἐδίδασκεν 

αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ 

3,4 αὐτοῦ, (ἀκούετε: ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι" καὶ 

ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν: καὶ 

5 ἦλθε τὰ πετεινά »-], καὶ κατέφαγεν αὐτός. «καὶ ἄλλο! 

ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν: καὶ 

6 εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, " καὶ ὅτε 

ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν 

ἐξηράνθη. καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας" καὶ ἀνέβησαν 

αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε. 

8 καὶ " ἄλλα! ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν' καὶ ἐδίδου καρπὸν 

ἀναβαίνοντα καὶ ᾿αὐξανόμενα!, καὶ ἔφερεν ἃ εἰς! τριάκοντα, 

ο καὶ ἃ εἰς! ἑξήκοντα, καὶ ἃ εἰς Ι ἑκατόν. καὶ ἔλεγεν Ξ-ἰ, γος 

ἔχει! ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 

το ΞΖ Καὶ ὅτε ἐγένετο καταμόνας, ἃ ἠρώτων! αὐτὸν οἱ περὶ 

τι αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα ἢ τὰς παραβολάς!. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 

“Ὑμῖν “τὸ μυστήριον δέδοται! τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ" ἐκεί- 

τ νοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται: ἵνα βλέ- 

ποντες βλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσι, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι, καὶ μὴ 

13 συνιῶσι: μήποτε ἐπιστρέψωσι, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς ἅ-Ι͵ καὶ 

Β ἢ ἱ κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν κ αάἠά μου 1 συνήχθη 

τὰ πολύς π ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον οἦν Ρ ἃ τοῦ οὐρανοῦ 

ᾳ ἄλλο δὲ. Τ᾿ ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 5. ἄλλο Ὁ αὐξάνοντα 

ἃ ἐν Σ δά αὐτοῖς Υ Ὃ ἔχων 2 Ὅτε δὲ ἃ ἠρώτησαν Ὁ τὴν 

παραβολήν ὃ δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον ἃ λᾷα τὰ ἁμαρτήματα 

α 

Μαίί. 132.1, 
Τλικε 8, 4. 

Γι. 15. 6. 9. 



1λ|κε 8.16: 
ΟΡ. Μαίί. 5.18, 
Τα 11. 32. 

ζρ. Μαῖί. 7. 2, 
Τακε 6. 28. 
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΄ - “ 

λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην ; καὶ πῶς 

πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε: ὁ σπείρων τὸν λόγον τ4 
’ "Ὁ [4 2 ε Ἂν ἿΝ «Ωω΄7 [ ᾿' - σπείρει. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου σπείρεται τ5 

ε φ Ν τῇ δ γα ΣΔ2 , ε “ Ἂ ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθέως ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ 
4 Ἂς ων Ν 2 , 6 2 , ὥΖᾳ, Ι Ν "“ ’’ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον 5 εἰς αὐτούς!. καὶ οὗτοί τό 
2 ε ’ ον δ Ν ΖΑ »" δὺς. τ Ξ “ΜΆ εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἵ, ὅταν ἀκού- 

σωσι τὸν λόγον, εὐθέως μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, καὶ τῇ 
ε Ψ ε΄ 2 ε σι 2 Ν Ἁ ’, . “. ᾿ 

οὐκ ἔχουσι ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ προσκαιροί εἰσιν: εἶτα 

γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθέως σκανδα- 

λίζονται. καὶ ἄλλοι! εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι:" τ8 

Β οὗτοί εἰσιν! οἱ τὸν λόγον ἢ ἀκούσαντες!, καὶ αἱ μέριμναι τοῦ το 

αἰῶνος ἱ-| καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ 
Β᾽ Ζ ) Κι Η Ν Ν Ἃ “Ὁ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσι τὸν λόγον, καὶ ἄκαρ- 

“δ ἈΝ 5 75: 7! ) ΡΟΣ Ν Ἂν “ Ἀ Ἂς 

πος γίνεται. καὶ 1 ἐκεῖνοί! εἰσιν οἱ ἔπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 20 
ἊΣ {4 3 ζ, ΙΝ Ὡῃ ἊΝ Ψ, 

σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον καὶ παραδέχονται, 

καὶ καρποφοροῦσιν Ἐἐν! τριάκοντα, καὶ Ἐ ἐν! ἑξήκοντα, καὶ 

Ἐ ἐν] ἑκατόν. 

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ὁ λύχνος ἔρχεται, ἵνα ὑπὸ τὸν 21 

μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν 

Ἰχεθῇ!; οὐ γάρ ἐστί τι κρυπτόν, Ὁ ἐὰν μὴ ἵνα! φανερωθῇ" 22 
' οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα εἰς φανερὸν ἔλθῃ. εἴ τις 23 

[τ Ἂν 7 “- 

ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί 24 

ἀκούετε: ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμῖν" καὶ 
΄ ΠΡ τ -- ἢ ἃ ἊΝ ο “ ͵ ᾽ὕ ΤΕΕΖΟΣ προστεθήσεται ὑμῖν π-!, ὃς γὰρ “ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ" 25 

ν ἃ , Μ᾿ λᾶὰν 3 θή ἸΞΕ. . “ καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ν-! 26 
2 “ “" 

ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ καθεύδῃ καὶ 27 
2 ’, “ Ἂν [ Ψ. Ν ς γε ν Ν ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ καὶ. 

2 ὕ» . 

μηκύνηται ὡς οὐκ οἷδεν αὐτός. αὐτομάτη 4-| ἡ γῆ καρπο- 28 

8 ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν Ε οὗτοί Β οἵη. οὗτοί εἰσιν Α. 
μ ἀκούοντες ἱ (ἃ τούτου ἡ οὗτοί κ ἐν 1 ἐπιτεθῇ 

τὰ ὃ ἐὰν μὴ Ὁ Πα τοῖς ἀκούουσιν ο ἂν ἔχῃ Ρ 844 ἐὰν 

ᾳ δΔάά γὰρ 
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΄“ “. ὔ ΩΣ Ψ ἊΣ ’ - Ε “ φορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν τῷ 

29 στάχυϊ. ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπός, εὐθέως ἀποστέλλει τὸ 

δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. 

32) ΚΚαὶ ἔλεγε, Πῶς! ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ; 

31 ἢ ἐν "τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν!; ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὅς, 

ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, "μικρότερον ὃν! πάντων τῶν σπερ- 
,’ π--} “ 3... Ἂν “ “ν᾿ Ἀ  τεἢ “ ᾽ ’ Ν 32 μάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαΐνει, καὶ 

γίνεται Ξ μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων!, καὶ ποιεῖ κλάδους 
ωϑ [4 δύ θ [ ἊΝ Ν Ἂν 2 “ Ἀ Ν μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 

33 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 

3, λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν: χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ 
“ ) “ - 

ἐλάλει αὐτοῖς" κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς υ ἰδίοις μαθηταῖς! ἐπέλυε 

πάντα. 
Ν ἡ κὶ 3 ζω ) 2 ’ “ ε γχ 5 » 72 

35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης, 

36 Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παρα- 

λαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἣν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα “-| 
» εν Ὶ - “" 3) ὅ πλοῖα! ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου μεγάλη, 

καὶ τὰ! κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε “ ἤδη γεμί- 

38 ζεσθαι τὸ πλοῖον!, καὶ Δαὐτὸς ἣν ἐν! τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ 

προσκεφάλαιον καθεύδων: καὶ 9 ἐγείρουσιν! αὐτόν, καὶ λέ- 

γουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα ; 

καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπε τῇ θαλά 39 γερ μησε τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ, 
, ὥ Ν δ ον» - »᾿ν Σ », Κ; Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο 

,“ο γαλήνη μεγάλη. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί ᾿ἐστε: οὔπω 

41 ἔχετε πίστιν ; καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον 
᾽’ Σ πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ 
“ 

ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ ; 
«-᾿ 

1 Τίνι 5 ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν ὃ μικρότερος 

ἃ 44 ἐστὶ Σ πάντων τῶν λαχάνων μείζων Υ͂ μαθηταῖς αὑτοῦ 
2 αἤα δὲ 8 πλοιάρια Ὁ τὰ δὲ ὁ αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι 

ἃ ἣν αὐτὸς ἐπὶ 9 διεγείρουσιν Σ ἐστε οὕτω; πῶς οὐκ 

ᾳ 2 

ΜΠ411: Ὑχ. στ 
Τλικο 12. 18. 
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Μαίι. 8. 23, 
Ταῖκο 8. 22. 
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84 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ δ. τ-- 
Νν 5 “" “᾿ Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν ὅ 

8 Γερασηνῶν!͵, καὶ " ἐξελθόντος αὐτοῦ! ἐκ τοῦ πλοίου εὐθέως 2 

ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι 
δ) θ γ ἃ Ἂ᾽ ’΄ [ΩΣ ) ἌἜΞᾺ τὶ ’ ἤ- Ν ἀκαθάρτῳ, ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς ᾿ μνήμασι" καὶ 3 

ἡ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι! οὐδεὶς ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι, διὰ τὸ 4 

αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπάσθαι 

ὑπ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι: καὶ 
3 Ν ΕΝ Ὑ] γϑ Ξ Ἁ Ν Ν ΝΟΥ κα οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε δαμάσαι' καὶ διαπαντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέ- 5 

ρας ἐν τοῖς Ἐμνήμασι! καὶ ἐν τοῖς 1 ὄρεσιν! ἣν κράζων καὶ 

κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. πὶ καὶ ἰδὼν! τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ 6 
’ὔ “ἷ Ν ἼΩΝ ᾽ “Ἄ Χ 2 “ μακρόθεν ἔδραμε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, καὶ κράξας φωνῇ 7 

ϑ “ “ “ “-- 

μεγάλῃ "πλέγει!, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ: 

ὑψίστου ; ὁρκίζω σε τὸν Θεόν, μή με βασανίσῃς. ἔλεγε γὰρ 8 

αὐτῷ, "Εξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 

καὶ ἐπηρώ ὑτόν, ΤΊ σοι ὄ . καὶ ολέ ὑτῷ!, Δεγεὰ ηρώτα αὐτόν, Τί σοι ὄνομα ; καὶ 5 λέγει αὐτῷ!, Δεγεὼν 9 

ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν. καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, το 
ἘΝ ἊΝ , ἊΝ 3, Ε) 4 “« ΩΡ «ν᾿ Ν ") - Ν ἵνα μὴ αὐτοὺς ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τι 

»τῷ ὄρει! ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη. καὶ παρεκά- τ 

λεσαν αὐτὸν «-! λέγοντες, Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, 

ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς τ-]. καὶ τ3 

ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς 
, ΑΥ γ ε 3. ς ΤΆ, Ἀ “ “-“ Σ Ν χοίρους: καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 

θάλασσαν 5-! ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 

ἱ καὶ οἱ! βόσκοντες ἃ αὐτοὺς! ἔφυγον, καὶ " ἀπήγγειλαν! εἰς τὰ 

τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. καὶ Υ ἦλθον ! ἰδεῖν τί ἐστι τὸ 
. κ δ ἂ “ . θ “ Ἀ γεγονός. καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ιησοῦν, καὶ θεωροῦσι τὸν τ5 

δαιμονιζόμενον καθήμενον 5-| ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, 

τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα' καὶ ἐφοβήθησαν. καὶ διηγή- τό 

8 Ταδαρηνῶν 8 ἐξελθόντι αὐτῷ 1 μνημείοις ὁ οὔτε ἁλύσεσιν ρη ἔ μνημ 
Ἰ- ὄρεσι 1 μνήμασιν τὰ ἰδὼν δὲ ἢ εἶπε 9 ἀπεκρίθη λέγων 

Ρ τὰ ὄρη ᾳ 4 πάντες οἱ δαίμονες τ ΔΑ εὐθέως ὁ Ἰησοῦς 
5 44 ἦσαν δὲ ἔ οἱ δὲ ἃ τοὺς χοίρυυς δ ἀνήγγειλαν δ ἐξῆλθον 

2 (ἃ καὶ 
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σαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ ὑτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, 
αἱ “ ". δι᾿, “ Ἅ,.: ὅς 3 » τη περὶ τῶν χοίρων. καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν 

ι8 ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. καὶ 5ἐμβαίνοντος! αὐτοῦ εἰς τὸ 
“-“ πὸ 2 “ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθείς, ἵνα ἢ μετ᾽ αὐτοῦ. 

᾿ ΄“- ζῶν ΚΟ το ἢ καὶ! οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ὕπαγε εἰς τὸν 

οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ “ὁ ἀπάγγειλον! αὐτοῖς ὅσα 

2οσοι ὁ Κύριος  πεποίηκε!, καὶ ἠλέησέ σε. καὶ ἀπῆλθε, καὶ 
ΝΕ, δ ’ Σ “ ᾽’ Ω͂ ) ἢ 3 ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ 4εκαπόλει, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ 

᾿Ιησοῦς" καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 

2: Καὶ διαπεράσαντος τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ 
Ζ ὕ 7 ν᾿ ΔΠΕΩ͂ ΣΕ, ΟἿ ΤῸ Ἁ Ν πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν' καὶ ἣν παρὰ τὴν 

22 θάλασσαν. καὶ 5-] ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνό- Μαίὶ. 9. 18, 
δέχ Ἄν. Ρ Ν ’ Ἀ ν 7) , “- Τὰς δ, 41. ματι ᾿Ιάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 

23 Καὶ ἱπαρακαλεῖ! αὐτὸν πολλά, λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου 

ἐσχάτως ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς αὐτῇ τὰς χεῖρας, ξ ἵνα! 
“ “ ) “ 24 σωθῇ" καὶ " ζήσῃ!-. καὶ ἀπῆλθε μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ ἠκολούθει 

αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 

25,ὕ.6 Καὶ γυνὴ ᾿ἱ-] οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ Ορ. Τιενίξ, τ5. 
Ξ Ὰ ᾿ 25. 

πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ 
᾽ “" “ “ 

παρ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον 

27 εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, ἀκούσασα ἱτὰ! περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, 
3 “- ᾽ “ 2 Υ̓͂ [72 “- ε ’ 9 “- ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 
9 ᾽ “ “-“ 28 ἔλεγε γὰρ ὅτι Ε᾿᾽ ὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ!, 

29 σωθήσομαι. καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, 
Ν᾿ “ Ψ» [ “ δι: ἧς “- 7 Ἂ 542 30 καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. καὶ εὐθέως 

ὁ ᾿Ιησοῦς, ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελ- 

θοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε, Τίς μου ἥψατο τῶν 
ς ΄ 3 ιν ὦ λυ σις ὧν κι ὅτ ἧς Ζ Χ 31: ἱματίων ; καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν 

32 ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, Τίς μον ἥψατο; καὶ 

ἃ ἐμβάντος Ὁ ὁ δὲ Ἰησοῦς 9 ἀνάγγειλον ἃ ἐποίησε 8 44 

ἰδού, ἔ παρεκάλει ΕΒ ὅπως Β ζήσεται 1 Δ44 τις ἦ οἵη. τὰ 

Κ' Κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι 



Μαῖί. 13. 54: 
ΟΡ. [πι|κ6 4. τύ. 

ζ. Τοδη 6. 42. 

86 ἘΥΑΤΙΤΈΛΙΟΝ δι -- 

22 (ἡ “- περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. ἡ δὲ γυνὴ φοβη- 33 

θεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν 1-! αὐτῇ, ἦλθε καὶ 
᾽7 ᾿ς γας ἐγ “5 ἥν ασι, “ Ν ᾽ 40 γυβε 

προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. ὁ 34 
Ν “ 300 ἦτον ’ὔ ς »; 2 7: [4 . 

δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε' ὕπαγε εἰς 

εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου. 
Ψ ᾽ “ “ “ἤ 3 Ν “ ᾽ ’, Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου 535 

λέγοντες ὅτι ᾿Η θυγάτηρ σου ἀπέθανε τί ἔτι σκύλλεις τὸν 
δ “- διδάσκαλον ; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἃ παρακούσας τὸν λόγον λαλού- 36 

, Ρ. , ᾿ “- ᾿ ΄ ς 
μενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. 

“ , “ “ 

καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα " μετ᾽ αὐτοῦ! συνακολουθῆσαι, εἰ μὴ 37 
, 

Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. 

καὶ “ἔρχονται! εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ 38 

θόρυβον, ν καὶ! κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά. καὶ εἰσ- 39 

ελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον 

οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. « αὐτὸς! 4ο 

δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου 

καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου 
“ Ἀ δί 85-- . 7 “ ἈΝ κα δί ἣν τὸ παιδίον 5-|. καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου 4τ 

λέγει αὐτῇ, Ταλιθά, κοῦμι' ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Τὸ 
72 Νὴ ζ μ4 Ν θέ Σ Ξ 2 ὦ Ν ΩΣ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειραι. καὶ εὐθέως ἀνέστη τὸ κοράσιον 42 

καὶ περιεπάτει: ἣν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν "ἢ εὐθὺς 

ἐκστάσει μεγάλῃ. καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλά, ἵνα μηδεὶς 43 

γνῷ τοῦτο: καὶ εἶπε δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 

Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ' ἔρχεται! εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ" Θ 
Ν 3 “ , “᾿ ε Ν ᾽ “- ἊΝ Ἂ: ξ καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ γενομένου 2 

σαββάτου ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν: καὶ 5 πολλοὶ! 

ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα ; καὶ 

τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα Υ͂ τούτῳ καὶ αἱ! δυνάμεις τοιαῦται διὰ 

τῶν χειρῶν αὐτοῦ " γινόμεναι! ; οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ 3 

1 δά ἐπ᾽ τι εὐθέως ἀκούσας αὐτῷ 0 ἔρχεται Ρ οπ1. καὶ 8. 

ᾳ ὁ τ ἅπαντας 5 Δα ἀνακείμενον Ὁ οη1. εὐθὺς α ἦλθεν 

Σ οἱ πολλοὶ Μ. δ᾽ αὐτῷ, ὅτι καὶ . Ὁ γίνονται ι} 
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υἱὸς Μαρίας "καὶ ἀδελφὸς! ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ καὶ ᾿Ιούδα 

καὶ Σίμωνος ; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς 

«ἡμᾶς ; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὃ" καὶ ἔλεγεν! αὐτοῖς ὁ 
᾿] ΝΝ ) “ “ 

Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι 

αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς συγγενέσιν “ αὐτοῦ!, καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

5 καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ ὀλίγοις 

6 ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσε. καὶ ἐθαύμαζε διὰ 

τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

Καὶ περιῆγε τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. 

7 ΚΚαὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀπο- Μαῖϊ. το. τ, 
ἡ . κ' Ταῖκε 9. τ. 

στέλλειν δύο δύο' καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων 
Φ Ὸ ΄, δ ᾿ ΄ »,., αὶ Ψ ᾿ » 8 τῶν ἀκαθάρτων καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς, ἵνα μηδὲν αἴρωσιν 

εἰς ὁδόν, εἰ μὴ ῥάβδον μόνον: μὴ ἃ ἄρτον, μὴ πήραν!, μὴ 
2 

ο εἰς τὴν ζώνην χαλκόν' ἀλλ᾽ ὑποδεδεμένους σανδάλια: καὶ 

το μὴ “ἐνδύσησθε! δύο χιτῶνας. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Ὅπου ἐὰν 

εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 

τι καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται! ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, 
2 "κ Σ » 2 ’ Ν. “- Ν ς ᾽ “᾿ ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν 

τ2 ποδῶν ὑμῶν, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 8--| καὶ ἐξελθόντες " ἐκή- 

13 ρυξαν! ἵνα μετανοήσωσι' καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, 

καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. ΟΡ. 7ατα. 5. τΆ. 

1. Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς ᾿ΗΙρώδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο Μαίι. τ4. τ, 
Ἂς ἢ , σο ΩΣ ΕἸ εἶ Ἴ ,΄ ε “ κ ),,,Ζ Τλῖκε 9. 7: τὸ ὄνομα αὐτοῦ" καὶ ἔλεγεν! ὅτι Τωάννης ὁ βαπτίζων " ἐγή- 

γερται ἐκ νεκρῶν!, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις 
“ ; , 

τα ἐν αὐτῷ. ἄλλοι 1 δὲ! ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίας ἐστίν. ἄλλοι δὲ 

τό ἔλεγον ὅτι Ὁ ΠΙροφήτης, ὡς εἷς τῶν προφητῶν, ἀκούσας 
ἃ ΕῚ 

δὲ ὁ ᾿Ηρώδης " ἔλεγεν, ον ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿Ιωάννην, 
ι7 οὗτος ο-΄ ἠγέρθη ν»-΄͵ αὐτὸς γὰρ ὁ ᾿Ηρώδης ἀποστείλας οὶ 3.10, 

ΘΕ 5: ΞΡ... οἰ τ ΣΟ ΕΣ ΚΟΒΕΗ ΟΣ ΕΘΕΕΘΈΣ ΝΣ ΟΠ 8. 24. 

ἃ ἀδελφὸς δὲ Ὁ ἔλεγε δὲ ὁ Οη1. αὐτοῦ ἃ πήραν, μὴ ἄρτον 

9 ἐνδύσασθαι Δ. ἔ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται ΒΕ δα ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Τομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

᾿ ἐκήρυσσον ἷέλεγον ἴ. ΞΕ ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη ἷ οἵη. δὲ 1 Προ- 

φήτης ἐστίν, ἢ Ὦ εἶπεν ὅτι ο δβά ἐστιν αὐτὸξ Ρ δα ἐκ νεκρῶν 
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ἐκράτησε τὸν ᾿Ιωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν «-| φυλακῇ, διὰ 

᾿Ηρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὅτι 

αὐτὴν ἐγάμησεν. ἔλεγε γὰρ ὁ ̓ Ιωάννης τῷ ᾿Ηρώδῃ ὅτι Οὐκ τ8 

ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. ἡ δὲ ᾿Ήρω- το 

διὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι: καὶ οὐκ 

ἠδύνατο: ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν 20 

ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν: καὶ ἀκούσας 

αὐτοῦ πολλὰ τἠπόρει!, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε. καὶ γενο- 21 

μένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε ᾿Ηρώδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ 

δεῖπνον " ἐποίησε! τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις 

καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγα- 22 

τρὸς Τ᾿ αὐτῆς τῆς! ᾿Ηρωδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, ἃ ἤρεσε! τῷ 

᾿Ἡρώδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, "ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπε! τῷ 

κορασίῳ, Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί. καὶ ὥμοσεν 23 

αὐτῇ ὅτι Ὃ ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βα: 

σιλείας μου. καὶ! ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί 24 

 αἰτήσωμαι!; ἡ δὲ εἶπε, Τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ ὃ βαπτί- 

ζοντος!. καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν 25 

βασιλέα ἠτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἢ ἐξαυτῆς δῷς μοι! ἐπὶ 

πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. καὶ περίλυπος 26 

γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς “ ἀνακει- 

μένους! οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. καὶ εὐθέως ἀπο- 27 

στείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν ἃ ἐνέγκαι! τὴν 

κεφαλὴν αὐτοῦ: "9 καὶ! ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ 

φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ :8 

ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ' καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ 

μητρὶ αὐτῆς. καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον, καὶ 29 
“5 Ἀ ΄“ , “ ἈΨ ΝΣ, χει ἢ Ψ, 
ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 

ᾳ λἤἀ τῇ Σ ἐποίει Δ.8.Μ. 5 ἐποίει ὑ αὐτοῦ Μ. ἃ καὶ 
3 3 “- ἀρεσάσης Ἑ εἶπεν ὁ βασιλεὺς δ ἡ δὲ 2 αἰτήσομαι δ βαπτιστοῦ 

““ 3 “ -“ 

Ὁ μοι δῴς ἐξαυτῆς ὁ συνανακειμένους ἃ ἐνεχθῆναι 9 ὁ δὲ 

᾿ δα τῷ 8. 
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829 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν' καὶ ἀπήγ- Τχῖκε ο. το. 

γειλαν αὐτῷ πάντα, 8-! ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 

381 καὶ Ἀλέγει! αὐτοῖς, Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον 

τόπον, καὶ Ἰ᾿ἀναπαύσασθε! ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι 

32 καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν ηὐκαίρουν. καὶ Μαιι. τ4. 13, 

33 ἀπῆλθον Ἑ ἐν τῷ πλοίῳ, εἰς ἔρημον τόπον! κατ᾽ ἰδίαν. καὶ τ ὀπν 

εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας 1-|, καὶ ἐπέγνωσαν τ'.-] πολλοί, 

καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ, καὶ προ- 

34 ἢλθον αὐτούς υ-!,͵, καὶ ἐξελθὼν εἶδε ο-ἰ πολὺν ὄχλον, καὶ 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ ναὐτούς!, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα 

.35 ποιμένα: καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. καὶ ἤδη ὥρας 

πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

«ἔλεγον! ὅτι "Ερημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή" 

36 ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς 

37 καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς "τί φάγωσιν! ὁ δὲ ἀπο- 

κριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν 

αὐτῷ, ᾿Δπελθόντες ἀγοράσωμεν διακοσίων δηναρίων ἄρτους, 

38 καὶ 5" δώσομεν! αὐτοῖς φαγεῖν ; ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Πόσους 

ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε, '-! ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσι, 

39 Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς α ἀνακλιθῆναι 

“ο πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. καὶ ἀνέ- 

πεσον πρασιαὶ πρασιαὶ ἀνὰ ἑκατὸν καὶ ἀνὰ πεντήκοντα. 

4“ καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀνα- 

βλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε, καὶ κατέκλασε τοὺς 

ἄρτους" καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς "-! ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς" 

42 καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι. καὶ ἔφαγον πάντες, 
ΔΨ: ΄ ςς Ἂν εἶν , γς ΄ὕ 

43 καὶ ἐχορτάσθησαν" καὶ ἦραν Υ κλάσματα, δώδεκα κοφίνων 

8 δ(( καὶ 8. εἶπεν ἱ ἀναπαύεσθε Κ εἰς ἔρημον τόπον τῷ 

πλοίῳ 1 αἀά οἱ ὄχλοι τὰ 44 αὐτὸν π δα καὶ συνῆλθον 

πρὸς αὐτόν ο Δ4ἃ ὁ Ἰησοῦς Ρ αὐτοῖς 4 λέγουσιν Σ ἄρτους" 

τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν. 5 δῶμεν ὑ Δαἀ καὶ ἃ ἀνακλῖναι 

Σ Δα αὑτοῦ Υ͂ κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις 



Μαίί. 14. 22, 
Τομη 6. τό. 

Μεῖί, 14. 34. 

Μαίί. 15. 1. 

09οΟ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 6. 43-- 

πληρώματα!, καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες 44 

τοὺς ἄρτους “-Ἰ πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 

Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ 45 

πλοῖον, καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως 

αὐτὸς " ἀπολύει! τὸν ὄχλον. καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλ- 46 

θεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ 47 

πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆ μέσῳ τῆ ης; ς μόνος ῆς γῆς. 
καὶ υἱἰδὼν! αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ 48 

ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, “- περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς 
Ἂς Μ Ν , Ἁ “ 3.1 ἃ “ , 

νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 

καὶ ἤθελε παρελθεῖν αὐτούς: οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἃ ἐπὶ τῆς 49 

θαλάσσης περιπατοῦντα! ἔδοξαν 9 ὅτι φάντασμά ἐστι!, καὶ 

ἀνέκραξαν πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον, καὶ ἐταράχθησαν" “ὁ δὲ 5ο 
3 “ “ » 

εὐθὺς! ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε' ἐγώ 

εἰμι μὴ φοβεῖσθε. καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ 51 

ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. καὶ λίαν 8-| ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο "1" 
Ἶ “κ᾿ “ . Σ᾿ “ 

οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ᾽ ἢν! ἡ καρδία αὐτῶν 52 

πεπωρωμένη. 

Καὶ διαπεράσαντες Ἐἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον! 1 εἰς! Γενη- 53 
᾿ 4 ΄ ν Ν᾽ 9, ͵΄ ΝΡ ᾿Ξ σαρέτ, καὶ προσωρμίσθησαν. καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ 54 

πλοίου εὐθέως ἐπιγνόντες αὐτὸν Ὁ περιέδραμον! ὅλην τὴν 55 

5 χώραν! ἐκείνην, ο καὶ! ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραββάτοις τοὺς 
“ ΜΨ Ἂ [ , [“ ΞΞ 2 » Ν κακῶς ἔχοντας περιφέρειν, ὅπου ἤκουον ὅτι ν-! ἐστί. καὶ 56 

ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ “ εἰς πόλεις ἢ 4 εἰς! ἀγρούς, 
2 “ 3 » δου ΝΥ 3 “- Ν ἄν ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθουν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν 

δος φ Ἃ “-“ Ζ αν ΟΝ γι ) χεο ΤΟΝ : αὐτόν, ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται" 

καὶ ὅσοι ἂν τ ἥψαντο! αὐτοῦ, ἐσώζοντο. 

Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι, καί τινες τῶν ἢ 

2 αἀὰ ὡσεὶ ἃ ἀπολύσῃ Ὁ εἶδεν ο δἥά καὶ ἃ περι- 

πατοῆντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης 9 φάντασμα εἶναι ἔ καὶ εὐθέως 

8 ααὰ ἐκ περισσοῦ π ᾿(( καὶ ἐθαύμαζον ἱ ἣν γὰρ Ἰε ἦλθον 
ἐπὶ τὴν γῆν 1 ογη. εἰς τὰ περιδραμόντες Ὁ περίχωρον 9 ΟΠ]. 

καὶ Ρ δαὰ ἐκεῖ αι ογη. εἰς Τ ἥπτοντο 



ἘΠ7Ὶ 18. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΟΙ 

2 γραμματέων, ἐλθόντες ἀπὸ ἱΙεροσολύμων, καὶ ἰδόντες τινὰς 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ " ὅτι! κοιναῖς χερσί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις, 

3 ἐσθίουσι τοὺς! ἄρτους “-!. οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες 

οἱ Ιουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, 

4 κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων' καὶ ἀπὸ ἀγο- 

ρᾶς, ἐὰν μὴ Υ βαπτίσωνταιϊ, οὐκ ἐσθίουσι: καὶ ἄλλα πολλά 

ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν 

5 καὶ χαλκίων “-!, ἃ καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ 

οἱ γραμματεῖς, Διατί οἱ μαθηταί σον οὐ περιπατοῦσι κατὰ 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ὃ κοιναῖς ! χερσὶν 

. 6 ἐσθίουσι τὸν ἄρτον ; ὁ δὲ “-| εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Καλῶς προε- 

φήτευσεν ᾿Ησαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται, 

Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω 15. 20. 13. 

" ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ: μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδα- 

8 σκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. ἀφέντες ἅ-! τὴν ἐντολὴν τοῦ 

9 Θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων “-!, καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὴν 

τοπαράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. Μωσῆς γὰρ εἶπε, Τίμα τὸν Ἐχοά. 2ο. τ2. 
2 ἈΝ ττ ᾿ ,ε -- 2 Τ)ευί. 5. τ6; 

πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καί, Ο κακολογῶν πατέρα Ἐχοά. 2:1. τῇ 
Ε Ἄ (16). 

ττἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω: ὑμεῖς δὲ λέγετε, ᾿Εὰν εἴπῃ 
,» “ ἈΦ 58) “ ᾽’ “-- ΩΣ “ ᾿ς 

ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Κορβᾶν, ὅ ἐστι δῶρον, ὃ 

τ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, ἴ-| οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι 

13 τῷ πᾳτρὶ αὐτοῦ ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ἀκυροῦντες τὸν λόγον 
ὌΣ τοῦ Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ἡ παρεδώκατε' καὶ παρόμοια 

τ4 τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν! τὸν 
““ , 

ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς, ᾿Ακούετξέ μου πάντες, καὶ συνίετε' 
22 2 4 “-᾿ 2 » , ’ ") ᾽ το οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορενόμενον εἰς αὐ- 

τόν, ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι" ἀλλὰ τὰ Ὁ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 

ὃ οη1. ὅτι ἃ ἐσθίοντας Σ (ἃ ἐμέμψαντο ῦ΄ ῥαντίσωνται Μ. 

2 δα «αἱ κλινῶν Α.5.Μ. ἃ ἔπειτα Ὁ ἀνίπτοις ὁ (4 ἀποκριθεὶς 
ἃ αἰ γὰρ 9 «αἀἀ βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων" καὶ ἄλλα παρό- 

μοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε ἔ λαά καὶ 8 πάντα πὶ ἐκπορευό- 

μενα ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐκεῖνα 
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ῃ , 47 2 . » ἕν νῇ τ να ἐκπορευόμενά! ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. καὶ ὅτε τῇ 

εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μα- υ) ; μ 

θηταὶ αὐτοῦ Ἐτὴν παραβολήν!, καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτω καὶ 18 η ᾽ 
ἘΣ ὩΣ 5.πὶ “2 ὴ » - “ - . ἡ ᾽ 
ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπο- 

7 "ἢ Ν » Σ », ΕΞ ΩΝ “Ὄ [4 ρευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, ὅτι το 
“ ᾽ 

οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, 

καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται ; 1 καθαρίζων! πάντα τὰ 
᾿ Μῇ ἈΠ Ἀν ...9, “᾿ 3 ᾿ 2 4 ὦματα. ἔλεγε δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, 20 2 

3 “ “ ΗΥ̓ ΕΣ ὕ ὕ 2 “- 7, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. ἔσωθεν γάρ, ἐκ τῆς καρδίας 2τ 
“Ὁ 3 θ , ε ὃδ Ἄ ε 9 Ψ ΤᾺ τῶν ἀνθρώπων, οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, τὰ πορ- 

νεῖαι, κλοπαΐί, φόνοι, μοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, 22 

ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφρο- 2 2 2 2 

“- Ν 
σύνη: πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ 23 ρ ᾽ 

“ Ν ᾿ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
, “ “κ“ Μαίι. τ5.21. δ΄ Εκεῖθεν δὲ! ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Τύρου 24 

οκαὶ Σιδῶνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς »-ἰ οἰκίαν οὐδένα ἤθελε 
“εμ “ 2 

γνῶναι" καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν: «ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα! 25 
Ἀ Ν ᾽ ᾿ς ΕΝ 5, Ν ὔ 5 σὸν “ δεν. γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκά- 

“-- “- ΩΝ Ν θαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ: ἣν δὲ 26 
« “ 

ἡ γυνὴ ᾿Ελληνίς, Συροφοίνισσα τῷ γένει: καὶ ἠρώτα αὐτὸν 
“" Ν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. “ καὶ 327 : μ) 

Ξ“φ- ΩΝ. “.Ἐ σ΄. τ 

ἔλεγεν᾽ αὐτῇ, Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα' οὐ γὰρ 

καλόν ἐστι λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς 2 

κυναρίοις. ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, Ναί, Κύριε: καὶ 28 

5: τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων 

τῶν παιδίων. καὶ εἶπεν αὐτῇ, Ζιὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, 29 “ 

ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρός σου. καὶ ἀπελ- 3ο 
. 

Ὶ 

1 λαά νου. τό εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. Ἀ.8.Μ. Κ περὶ τῆς 

παραβολῆς 1 καθαρίζον τὰ μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, κλοπαί, 
-“ - τ ᾿ 

π Καὶ ἐκεῖθεν ο οῃῃ. καὶ Σιδῶνος Μ. Ρ αἀὰ τὴν 8. ᾳ ἀκού- 

σασα γὰρ τ ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 5 φαἀἄ γὰρ 
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θοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρε ᾿τὸ παιδίον βεβλημένον 

ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός.!" 

31: ΚΚαὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου τ ἦλθε διὰ Σ΄ι- Μαίι. 15. 29. 

δῶνος εἰς! τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων 
ἊΣ Ν ᾽ὔ δι “ ἊΝ Χ ") ὅν 32 ΖΙεκαπόλεως. καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν 5 και μογιλάλον, 

Ν “-“ ΓΡΕΞΡΟΝ [4 ᾿ “ 3. τ ἍΝ Ἅ »ο» Ν 33 Καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. καὶ 

ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν ἔβαλε τοὺς 

δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, καὶ πτύσας ἥψατο τῆς 

34 γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξε, 
“ 2 

35 καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Εφφαθά, ὅ ἐστι Διανοίχθητι. καὶ υ- 

διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσ- 

36 σης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα 

μηδενὶ εἴπωσιν: ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον 

3) περισσότερον ἐκήρυσσον: καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο 

λέγοντες, Καλῶς πάντα πεποίηκε: καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ 

ἀκούειν, καὶ 2-ἰ|:: ἀλάλους λαλεῖν. 
, “ “- 8 ᾿Εν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, " πάλιν πολλοῦ! ὄχλου ὄντος, Μαίί. 15. 32. 7,."Ξ| τὸ : δ: ὃ 

καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάμενος "-] τοὺς μα- 

2 θητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς, Σ πλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, 
[ "δ οα,. 2 ἴ “ 2 Ἂ Ν Ε] 4 Ψ΄ ὅτι ἤδη “ ἡμέραι! τρεῖς προσμένουσί μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί 

͵ . ΣΝ " , ὍΣΣ ΣᾺ, 7 ἀπ) ᾿ ΩΣ 3 φάγωσι: καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, 

ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ" ἃ καὶ τινὲς! αὐτῶν " ἀπὸ μακρόθεν! 

“ἥκασι. καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Πόθεν 
γι ᾽ὕ » δ , Ψ» ΕἸΣ ΟΣ Ψ Ε ΝῚ 5 τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας ; καὶ 

5 « 
ἐπηρώτα αὐτούς, Πόσους ἔχετε ἄρτους ; οἱ δὲ εἶπον, ᾿Επτά. 

λΡ , Ϊ σαι 09}. 3 ζω ἌΚΡΑΝ, “ ΤΥ Ε 4 
6 καὶ ἱπαραγγέλλει! τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς᾽ Καὶ 

λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἐδίδου 
ζκὰ θ χω Ε] ἘΝ Τος “ ᾿ Ν ᾿ᾳ ΠΥ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα παραθῶσι' καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 

ὑ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός, καὶ τὴν θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης, 

ἃ καὶ Σιδῶνος ἦλθε πρὸς Σ οη1. καὶ γ᾽ Δ44 εὐθέως 2 Δἡ4 
τοὺς ἃ παμπόλλου Ὁ δαά ὁ Ἰησοῦς ὁ ἡμέρας ἃ τινὲς γὰρ 

ὃ μακρόθεν ἔ παρήγγειλε 



Μεαίι. τό. 1. 

Μαῖίϊ. τό. 5. 

Όρ. ἘΖεϊ,, 12. 
2; 

94 . ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΛΙΟΝ. 8, γ-- 

καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα: καὶ εὐλογήσας 8 αὐτὰ εἶπε καὶ 

ταῦτα παρατιθέναι. ὃ καὶ ἔφαγον!, καὶ ἐχορτάσθησαν' 8 

καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων, ἑπτὰ σπυρίδας" ἦσαν 9 

δὲ 1-| ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς" καὶ εὐθέως το 

ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ 

μέρη Δαλμανουθά. 

Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι, καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, τι η ᾽ Ώρ ῆ Ὁ; 
“- ὡς “- ζω “ “- 

τοῦντες παρ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες υ) ῆ ; 
9 ΤΑ Ν 3 γ᾿ “Ἄ ω» 3 “ ᾽ ’ ς αὐτόν. καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί ἡ τ2 

γενεὰ αὕτη Ἐ ζητεῖ σημεῖον! ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται 
“-“ “Ὁ ’ “ Ν 3 Ν ᾽ Ν ’ 2 Ἂν τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς Ἰπάλιν ἐμβὰς τ3 

ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 

Καὶ ἐπελάθοντο τ-ἰ λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον τὰ 

οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. καὶ διεστέλλετο αὐὖ- τ5 
“ « “ “ “ 

τοῖς λέγων, Ορᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων 9 ρ 2 ) μ) 

καὶ τῆς ζύμης ᾿Πρώδου. καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους τό 
»ὔ “ 

τ λέγοντες ὅτι "ἄρτους οὐκ ἔχομεν!. καὶ γνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τ7 ρ 

λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω 
᾿ ἡ δὲ ᾿ θῆς Ὑ ΟΞ, 2 “ τι δέ νοεῖτε, οὐδὲ συνίετε πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν 

2 ) ρ 

ὑμῶν ; ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε ; καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ τ8 

ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε ; ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασατ ᾿ , 9 

εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους πλήρεις κλασμά- Ώρ 

των ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα. “Οτε δὲ τοὺς ἑπτὰ 20 ω ᾽ “5: 
᾽ ἊΝ ’ Ῥ» ’ » 

εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασ- 
“᾿ ς 

μάτων ἤρατε; Ῥκαὶ λέγουσιν αὐτῷ!, ᾿Επτά. καὶ ἔλεγεν 21 

αὐτοῖς, «Οὔπω! συνίετε ; 

Καὶ τἔρχονται! εἰς Βηθσαϊδάν, καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυ- 22 

φλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται, καὶ 23 

8 εἶπε παραθεῖναι καὶ αὐτά Β ἔφαγον δέ Ἶ λάα οἱ φαγόντες Ὗ γ 
ε ᾽ κ » “ 

Ἐ σημεῖον ἐπιζητεῖ 1 ἐμβὰς πάλιν εἰς τὸ πλοῖον τὰ ἃἃ4 οἱ μαθηταὶ Ἀ. 

Ὦ ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσι Μ. ο 844 ἔτι Ρ οἱ δὲ εἶπον ᾳ Πῶς οὐ 
Σ ἢ ερχεται 
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ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ " ἐξήνεγκεν! αὐτὸν ἔξω 
“ ᾽ὔ Ν Ἃ , ν Ε ἢ ΄--ὀ 3 θ ᾿ Ν τῆς κώμης: καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς 

“ “ Ἂ Ἅ, ᾽ 24 χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτόν, Εἴ τι ᾿ βλέπεις :] καὶ ἀνα- 
2, 2 “ βλέψας ἔλεγε, Βλέπω τοὺς ὑ ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ 
“ Ι “ ͵΄ ᾿ έθ Ἁ “ Ἄν Ἃς ἈΝ 25 περιπατοῦντας! εἶτα πάλιν ἐπέθηκε τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς 

“ Ν 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ: καὶ 5 διέβλεψε,, καὶ ἀποκατεστάθη, καὶ 

26 Υἐνέβλεπε! τηλαυγῶς 5 ἅπαντα!. καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς 

8.--] οἶκον αὐτοῦ λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς ὑ-!, 
“ , “- “- 

27 Καὶ ἐξῆλθεν δ᾽ Τησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Μαίι. τ6. τ3, 
κ ΝΣ κι  λζ Έ » ἕ ΤλΚ6 9. 18. 

αἰσαρείας τῆς Φιλίππου" καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μα- 

θητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 

28 εἶναι ; οἱ δὲ ς εἶπον αὐτῷ λέγοντες!, ᾿[ωάννην τὸν βαπτιστήν' 

29 καὶ ἄλλοι ᾿Ηλίαν: ἄλλοι δὲ ἃ ὅτι Εἷς! τῶν προφητῶν. καὶ 

αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς!, “Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ; 

30 ἀποκριθεὶς 1-| ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ Χριστός. καὶ (ρ. Τομη 6.68. 

31 ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ λέγωσι περὶ αὐτοῦ. καὶ Μαίϊ. τό. 21, 
“ὔ ὃ δά , , « ὃ π᾿ δ [ν Ἀδο 8, θ ᾿ς ἴπκε ὉὉ 22. ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 8 ὑπὸ! τῶν πρεσβυτέρων 
" ΗΠ “ ἤ ᾽ 74 οὗ Ἧι πὶ Ϊ Ξ ἌΡ καὶ "τῶν! ἀρχιερέων καὶ "τῶν! γραμματέων, καὶ ἀποκταν- 

32 θῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. καὶ παρρησίᾳ τὸν 

λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο 

33 ἐπιτιμᾷν αὐτῷ. ὁ δὲ ἐπιστραφείς, καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς 
“- “ 3 

αὐτοῦ, ἐπετίμησε τῷ Πέτρῳ ἰ καὶ λέγει!, “ὕπαγε ὀπίσω μου, 

Σατανᾶ: ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
δ ΄ Ν Υ Χ “. σε , “ 34 καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

εἶπεν αὐτοῖς, " ΕἾ τις! θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω 
4 ,, Δ 5 , Ν Ἂς δ “ Ν 3. ’,ἅ ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν' 

5 ἐξήγαγεν ὑ βλέπει. ἃ ἀνθρώπους ὡς δένδρα περιπατοῦντας Ἀ. 

Σ ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι" ῦ ἐνέβλεψε 2 ἅπαντας ἃ αὐά 

τὸν Ὁ Δ4α μηδὲ εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ κώμῃ ὁ ἀπεκρίθησαν ἁ ἕνα 
8 λέγει αὐτοῖς ἔ δα δὲ 8 ἀπὸ π οχη. τῶν ἱ λέγων 
Κσοστις 
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ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ 

εὐαγγελίου, 1-1 σώσει αὐτήν. τί γὰρ τ ὠφελεῖ! ἄνθρωπον 36 

π κερδῆσαι! τὸν κόσμον ὅλον καὶ 9 ζημιωθῆναι! τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ; »τί γὰρ δοῖ! ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς 37 

αὐτοῦ ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν 38 

τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 

ΟΡ. τ4.6ὅ2, ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
1) 4η. 7. 13. Ἔ Ν ΠΆΡΕ πον ΣΡ ΉῪ ΣΟΥ ΡΕΣ Ὁ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. καὶ ἔλεγεν 9 

αὐτοῖς, ᾿Δμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶ τινὲς « ὧδε τῶν! ἑστηκότων, 

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

ἐμῆς ΤΥ: Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ ̓ Ιησοῦς τὸν Πέτρον : 

6Ρ. ἍΡοι. το τό, καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν ᾿Ιωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς 

ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους: καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν 

αὐτῶν: καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα, λευκὰ λίαν 3 

τ, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται " οὕτω! λευκᾶναι. 

καὶ ὥφθη αὐτοῖς ᾿Ηλίας σὺν ἹΜωσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες 4 

τῷ ̓ Ιησοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ ̓ ᾿Ιησοῦ, ᾿Ῥαββί, 5 

καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, 

σοὶ μίαν, καὶ Μωσεῖ μίαν, καὶ ᾿Ηλίᾳ μίαν. οὐ γὰρ ἤδει τί6 

ἱ ἀποκριθῇ: ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο." καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπι- 

σκιάξουσα αὐτοῖς: καὶ ἃ ἐγένετο! φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης ““!, 

Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός: αὐτοῦ ἀκούετε. καὶ 8 

ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον, Υ εἰ μὴ! τὸν 

᾿Ιησοῦν μόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν. 

Μαΐὶ. 17.0: 1 Καὶ καταβαινόντων! αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους διεστείλατο 9 
οΡ. {λ|Κε ο. 26. οἰ τ ΝῊ ὅ ᾿ ἘΣ Ὲ ; ᾿ ᾿ 

αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγήσωνται ἃ εἶδον, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς 
ἥκων τ » ᾽ “᾿ δ, “ Ν Ν ϑ, δ , 

τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν το 

1. αἠά οὗτος τὰ ὠφελήσει π ἐὰν κερδήσῃ 9 ἑημιωθῆ 

ῬΡ ἢ τί δώσει ᾳ τῶν ὧδε : ααά ὡς χιών 8. 0Π1. οὕτω ὑ λαλήσῃ" 

ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι. π ἦλθε Σ δα λέγουσα δ ἀλλὰ 2 Κατα- 

βαινόντων δὲ 
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πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστι τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 
ΝΑ ι» ρος 7 8 ω Δ4έ ! ε “ τι Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες ὃ ὅτι Μέγουσιν! οἱ γραμματεῖς, 

΄ “. “ “ ) - 

12 ὅτι ᾿Πλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον. ὁ δὲ “ ἔφη! αὐτοῖς, ᾿Ηλίας Τρ. Μαὶ. 4. 5. 
ΕἿ 2 Νὴ “ , [4] ψΖ' Ν “ 3 μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστᾷ πάντα: καὶ πῶς γέγραπται 

ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἃ ἐξουδενωθῇ ;} 
“, “ ) 

13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ Ηλίας ἐλήλυθε, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ 
[ἡ 39 Δ, Ν ͵ ἐξ ΞΕῚ 3, τὴν ὅσα ἠθέλησαν, καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 

1 ΚΚαὶ ὁἐλθόντες! πρὸς τοὺς μαθητὰς 1 εἶδον! ὄχλον πολὺν ΤΣ 17. 14, 
δι τ ἼΚῸ 9. 27. 

περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας β πρὸς αὐτούς !. 

15 καὶ εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαμβήθη, καὶ προσ- 
2 ) , ΣΞ 2 Ἀν: το ΄, τ αυ» ἢ τότρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. καὶ ἐπηρώτησεν 5 αὐτούς!, 

τη Τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς ; καὶ ἱ ἀπεκρίθη αὐτῷ! εἷς ἐκ τοῦ 

ὄχλου Ἐ-|, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα 

τ8 πνεῦμα ἄλαλον' καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν' 

καὶ ἀφρίξει, καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας 1-|, καὶ ξηραίνεται" καὶ 
π᾿ -Ξ “ Φ ἢ ἂν 5 ͵΄ τ 2 “» 
εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυ- 

τοσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς τ αὐτοῖς! λέγει, Ὦ γενεὰ ἄπιστος, 
“ Ψ: ἊΝ [ “Ὅ. ΕΝ [4 Ψ'' 3 2 ε “ ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν: 

2 δ, ᾽’ ΝΣ ἘΚ ἐγ ΈΩς ἊΝ Ψ ᾿. ἊΝ 20 φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ 

ἰδὼν αὐτόν, "τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν! αὐτόν: καὶ 
Ἂ Σ ἊΝ “ “᾿ 2 ’ ᾽ ’ ἂν.» ἋΑ ἃς. 21 πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε τὸν 
Ζ, ΡῚ “ ᾽7ὔ ᾿»" 2 ᾽ὔ « “- » 3 ον 

πατέρα αὐτοῦ, ΙΠόσος χρόνος ἐστίν, ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ; 
5 ἢ 5 22 ὁ δὲ εἶπεν, ο᾽Εἰκ παιδιόθεν!. καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ 

᾽ , 

αὐτὸν! ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν' ἀλλ᾽ εἴ τι 
“- Ε “ 

23 δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ ἡμᾶς. ὁ δὲ 
᾽ “- “᾿ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τὸ εἰ « δύνασαι"! πάντα δυνατὰ τῷ πι- 

24 στεύοντι. τ-! εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου "-! ἔλεγε, 

25 Πιστεύω ὑ-] βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 

ἃ Ὅτι λέγουσιν Ὁ πρῶτον; ὁ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἃ ἐξου- 
δενωθῇ. 8 ἐλθὼν ἔ εἶδεν Β αὐτοῖς ἢ τοὺς γραμματεῖς 
ἴ ἀποκριθεὶς ΚΞ ἥὰ εἶπε 1 (ἃ αὐτοῦ τὰ αὐτῷ Ὁ εὐθέως 

τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν ο Παιδιόθεν Ρ αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ᾳ δύνασαι 

πιστεῦσαι, τ Δ] καὶ 8 (ἃ μετὰ δακρύων Α.5.Μ. ὅ «ἀὰ Κύριε 

Η 



Μϑίι. 18..1, 
Ταῖκε 9. 46. 

Τα 9. 49 54. 

ο8 ΕΥΑΤΤΈΛΙΟΝ εξ. 

ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 

λέγων αὐτῷ, Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπι- 

τάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ 26 

π κράξας!, καὶ πολλὰ Ξσπαράξας!, ἐξῆλθε: καὶ ἐγένετο 

ὡσεὶ νεκρός, ὥστε Υ τοὺς! πολλοὺς λέγειν ὅτι ᾿Απέθανεν. ὁ 27 

δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας “τῆς χειρὸς αὐτοῦ! ἤγειρεν αὐτόν καὶ 

ἀνέστη. καὶ δ εἰσελθόντος αὐτοῦ! εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ς8 

κατ᾽ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτὸν ὅτι ᾿Ημεῖς! οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκ- 

βαλεῖν “5 αὐτό, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ 2:9 

δύναται ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ “-!. 

Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας" 30 

καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ. ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς 3: 

αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι “Ο υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα- 

δίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν" καὶ 

ἀποκτανθεὶς ὁ μετὰ τρεῖς ἡμέρας! ἀναστήσεται. οἱ δὲ ἠγνόουν 3ἅ2 

τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

Καὶ ἦλθον! εἰς Καπερναούμ: καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος 33 

ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν τῇ ὁδῷ 8- διελογίζεσθε ; οἱ δὲ ἐσιώ- 34 

πων! πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ, τίς μείζων. 

καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις 35 

θέλει πρῶτος “εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων διά- 

κονος. καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν'᾽ 36 

καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς, Ος ἐὰν ἕν τῶν 37 

τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται: 

καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ Ὁ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀπο- 

στείλαντά με. 

ῬΕφη! αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάννης "-], Διδάσκαλε, εἴδομέν τινα 38 

Ἰ ἐν! τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια Ὡ-. καὶ ὑ ἐκω- 

ἃ κράξαν Σ σπαράξαν αὐτόν δ᾽ οἴη. τοὺς 2 αὐτὸν τῆς χειρὸς 

ἃ εἰσελθόντα αὐτὸν Ὁ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν, Ὅτι ἡμεῖς ὁ αὐτό; 

ἀ 44 καὶ νηστείᾳ Δ.5.Μ. 9 τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Ε ἦλθεν 8 Δα 

πρὸς ἑαυτοὺς Ὁ δέξηται 1 ̓ Απεκρίθη δὲ Κ' Δα λέγων 1 οἵη. 
ἐν 8. τὰ (ἃ ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν πὶ ἐκωλύσαμεν 
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39 λύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ο ἠκολούθει! ἡμῖν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε, 

Μὴ κωλύετε αὐτόν: οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν 
ΑΕ “Ἄ δι. ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με. 

ἐ 

40,4τ ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ᾽ νἡμῶν!, ὑπὲρ ν ἡμῶν! ἐστιν. ὃς 

γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν « ὀνόματι! ὅτι Χρισ- 

τοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, τ ὅτι! οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν 

“5. αὐτοῦ. καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν " τούτων! τῶν 

πιστευόντων ᾿ εἰς ἐμέ!, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον, εἰ περί- 

κειται ἃ μύλος ὀνικὸς! περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ βέβλη- 

43Ται εἰς τὴν θάλασσαν. καὶ ἐὰν τ σκανδαλίσῃ! σε ἡ χείρ 

σου, ἀπόκοψον αὐτήν: καλόν 5 ἐστί σε! κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν 

εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, 

45 εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον Υ-΄. καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ 

σε, ἀπόκοψον αὐτόν: καλόν ἐστί 5 σε! εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 

χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν 5 γέενναν! 

47 ὃ-΄, καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν" 

καλόν “σε! ἐστὶ μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέεν- 

4Ἅϑναν ἅ-| ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ 

49, 59 σβέννυται. πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται 5-|. καλὸν τὸ ἅλας" 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε : ἔχετε 

ἐν ἑαυτοῖς ἅλας, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 

10 Κἀκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας ἱ καὶ! 

πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου' καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς 

2 αὐτόν: καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. καὶ προσ- 

ελθόντες 5-ἰ Φαρισαῖοι ἢ ἐπηρώτων 1 αὐτόν, εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ 

9 ἀκολουθεῖ Ρ ὑμῶν 8. ᾳ τῷ ὀνόματί μου, Τ οχη. ὅτι 

8. 0Π1. τούτων 8. ὕ ὁπ. εἰς ἐμέ Μ. ἃ λίθος μυλικὸς Υ σκανδα- 
Ψ, “- 3) 

λίῳ Σ σοι ἐστὶ δ Δ4ἃ νεγ. 44 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, 

καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται 2 σοι ἃ γέεναν 8. Ὁ 864 εἰς τὸ πῦρ 
ν ΕΝ [ἡ ἴς , ᾿ς ἘΣ ᾽ “ Ἂ! Ἂν; “- » , 

τὸ ἄσβεστον, ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται 

. (σεΓ. 46) ὃ σοι ἃ (4 τοῦ πυρός 9 44 καὶ πᾶσα θυσία 
᾽ “- 

ἁλὶ ἁλισθήσεται Ἀ.5.Μ. ἔ διὰ τοῦ 8 Δ(ἃ οἵ ᾿ ἐπηρώτησαν 

Η 2 
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χω 3 “ Ἃ Ἵν ε Ἅ,, Ἀὰ Ν “5 γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 3 

αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωσῆς ; οἱ δὲ εἶπον, Μωσῆς ἐπέ- 4 

τρεψε βιβλίον ἀποστασίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι. ἰὸ δὲ! 5 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν 

ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ρσεν καὶ 6 

θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς Ἐ-Ι, ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἂἄν- 7 

θρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, 1 καὶ προσκολ- 

ληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,! καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς 8 

σάρκα μίαν: ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία σάρξ. ὃ οὖν 9 

ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. καὶ Ὁ εἰς τὴν το 

οἰκίαν ! πάλιν οἱ μαθηταὶ "-| περὶ 5 τούτου ἐπηρώτων! αὐτόν. 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Ος ἐὰν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶττ 

γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν: καὶ ἐὰν Ῥαύὐτὴ ἀπο- τ2 

λύσασα! τὸν ἄνδρα αὐτῆς «γαμήσῃ ἄλλον!, μοιχᾶται. 

Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα ἅψηται αὐτῶν" οἱ δὲ τ3 

μαθηταὶ ἐπετίμων " αὐτοῖς !. ἰδὼν δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς ἠγανάκτησε, τὰ 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, "-! 

μὴ κωλύετε αὐτά: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ τ5 

Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. καὶ ἐναγκαλι- τό 

σάμενος αὐτὰ " κατηυλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά. 

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ 17 

γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί 

ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν τ8 

αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. 

τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ χα φονεύσῃς: Μὴ μοιχεύσῃς!: Μὴ τὸ 

κλέψῃς" Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς: Μὴ ἀποστερήσῃς: Τίμα 

τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. ὁ δὲ 5 ἔφη! αὐτῷ, 4ιδά- :ο 

Ϊ καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ξ δ4]1ἃ ὁ Θεός 1 ὁπ. καὶ προσκολληθήσεται 
πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, Μ. τὰ ἐν τῇ οἰκίᾳ π (ἃ αὐτοῦ ο τοῦ 

αὐτοῦ ἐπηρώτησαν Ρ γυνὴ ἀπολύσῃ ᾳ καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ Τ᾿ τοῖς 

προσφέρουσιν 8. Δαἀ καὶ ὑ τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτά, ηὐλόγει 
’ 

αὐτά. α μοιχεύσῃς᾽ Μὴ φονεύσῃς Σ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
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“- ᾽ 

αι σκᾶλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. ὁ δὲ 

᾿Ιησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 

ὝἝν σε! ὑστερεῖ: ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς :- 

πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ" καὶ δεῦρο, ἀκολούθει 
4--Π εχ ΄ 3... σῦς Ἂς ΄ ». κα Ζ Ν 22 μοι 5-΄, ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθε λυπούμενος 

κὺ Ἂ Ψ Ἄ γ4 
ἣν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 

23 Καὶ περιβλεψάμενος δ᾽ Τησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἡταῖ: Ἰσυδ 
᾿ ἢ αἶκε 18, 24. 

Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν 

24 τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς 

λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, 

Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστι Ὁ τοὺς πεποιθότας ἐπὶ “-| χρήμα- 

25 σιν! εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εὐκοπώτερόν 

ἐστι κάμηλον διὰ ἅ-| τρυμαλιᾶς 4-| ῥαφίδος ὁ διελθεῖν!, ἢ 

26 πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. οἱ δὲ περισ- 

σῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ᾿ αὐτόν!, Καὶ τίς δύναται 

27 σωθῆναι; ἐμβλέψας 8-| αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς λέγει, Παρὰ ἀν- 

θρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ Θεῷ" πάντα γὰρ δυνατά 
Ὶ Ἁ “᾿ “᾿ Ἐ--" ΕΣ ε 2 4: 3: 9 ἤ 28 ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ, Ιδού, 

29 ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἱἠκολουθήκαμέν! σοι. Ἐἔφη! ὁ 
ὗ ὅΞξ ᾽ ΖΞ) ἃ κα 

᾿Ιησοῦς 1-Ἰ͵ ᾿Δμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν, ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν 

ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἃ ἣ μητέρα ἢ πατέρα! τ-1 ἢ τέκνα ἢ 
, Χ, [4 2 “- Ν ο ΄ ͵ “- ) λί Θ᾽ Ἀ 3. ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ 9 ἕνεκεν! τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ 

» ε Ὁ. “- » “ ἘΝ ’ὔ ΔΕΖ, Ν 

λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ 

ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, 
Ἁ “ Ἄον 5, “ » “π᾿ αν τὶ » δε ΘΙ», 

μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 
Ἂ ἌΠΟ “΄᾿ ΜΨ Ν δ “ 

31. πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἐσχάτοι, Καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, 
ἧ; “- “ ε 5 

32. ἮΗσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς “Ιεροσόλυμα, καὶ ἦν Μαίι. 2ο. τ7, 
Τλικε 18. 321 

δ “- “- Α 

προάγων αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς: καὶ ἐθαμβοῦντο, » οἱ δὲ! ἀκο- 

Υ͂ σοι 2 δαὰ τοῖς 8 Δ4ἃ ἄρας τὸν σταυρόν Ὁ ρῃη. τοὺς 
πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν Μ. ὁ 844 τοῖς ἃ (ἃ τῆς 9 εἰσεὰλ- 

θεῖν 8. Ἐ ἑαυτούς Α.5.Μ. ΕΒ Δ΄ δὲ Β 4 καὶ ἱ ἠκολου- 

θήσαμέν ΚΕ ἀποκριθεὶς δὲ 1 (ἃ εἶπεν τὰ ἢ πατέρα ἢ μητέρα 

π (ἃ ἢ γυναῖκα 9 οχῇ. ἕνεκεν Β καὶ 
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“- “- Ἁ ἽΑ 
λουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα 

“- π᾿ ἐ 

ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαΐνειν, ὅτι 33 
ς ὅπῷ εῶἶϑ' ’ 

᾿1δού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
τὶ ΄ “ χω “ Ν 

παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς γραμματεῦσι, καὶ 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς 
“ κ 

ἔθνεσι καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ « ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ 34 

μαστιγώσουσιν αὐτόν!, καὶ ἀποκτενοῦσιν τ-1" καὶ ὃ μετὰ τρεῖς 
ς γᾷ ᾽ ᾽ ᾽’ ἡμέρας ! ἀναστήσεται. 

ἴδ᾽ ὦ , ες Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ Ιωάννης οἱ υἱοὶ 35 
ἃ Σ 

Ζεβεδαίου λέγοντες " αὐτῷ!, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν 
“, “ -“ γι 

αἰτήσωμέν ἃ σεῖ, ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετε 36 
σ΄ ζω “5 “ »" ὍΣ ) ποιῆσαί με ὑμῖν : οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς εκ 37 
"ὶ “- ᾽ “ ΄ 

δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων “-! καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ 
Το “" “ 9 ΡῚ -“ 

σου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. 58 

δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, Υ ἢ! τὸ βάπτισμα ὃ 

ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι ; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Δυνάμεθα. 39 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ 2-ἰ| ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, 

καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε' τὸ δὲ 40 

καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου πὴ! ἐξ. εὐωνύμων ὕ-] οὐκ ἔστιν ἐμὸν 
“- ᾽ ω (ΩΣ « »» ἈΝ, 9 Ὡ» ε 2 “ 

δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο 4τ 
2 »“ Ἄχ ΟΣ “΄ ΝΥ ᾽ὔ ο Ν , ἀγανακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου. 5 καὶ προσκαλεσά- 42 

2 “- “- “-“ 

μενος αὐτοὺς ὁ ᾿᾿Ϊησοῦς! λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες 
» ἌΝ, , “ , “ Ν τ “Ψ' ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι 

3 “κ᾿ ,’ ᾿ΕΞΙΩΣΝ 2 “ ,ὕ ᾶ : ͵ 2 αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτω δέ ἉἊ ἐστιν! ἐν 43 
κ 3. Ἃ δ- 

ὑμῖν. ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται διά- 

κονος ὑμῶν: καὶ ὃς ἂν θέλῃ “ἐν ὑμῖν εἶναι! πρῶτος, ἔσται 44 

πάντων δοῦλος" καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε δια- 45 

κονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

4 μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ Σ᾿ δά αὐτόν 5 χῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ὑ οη1. αὐτῷ ἃ ογη. σε Ξ Δ4ἃ σου Υ καὶ 

2 Δαἀ μὲν 8 καὶ Ὁ δαά μου ὁ ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος 

αὐτοὺς ἃ ἔσται 9 ὑμῶν γενέσθαι 



ΕΠ. 8. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΙΟ23 

46 Καὶ ἔρχονται εἰς ἱΙεριχώ' καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Μαῖι. 2ο. 29, 
ς Ν ΩΝ κ᾿ ᾽ “ ΝΡ ε πο ἈΝ Ταῖς 18. 25: Τεριχώ, καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, 1ὁ!] υἱὸς 

}] 

Τιμαίου Βαρτίμαιος, 8-1 τυφλὸς " προσαίτης!, ἐκάθητο παρὰ 

47 τὴν ὁδόν ἱ-|, καὶ ἀκούσας ὅτι ᾿Τησοῦς ὁ Ἐ Ναζαρηνός! ἐστιν 
Ε ᾽ “- 

ἤρξατο κράξειν καὶ λέγειν, Ο υἱὸς Δαβίδ, ᾿Ιησοῦ, ἐλέησόν 

48 με. καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα σιωπήσῃ ὁ δὲ πολλῷ 
“- ) “- 

“9 μᾶλλον ἔκραξεν, Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με. καὶ στὰς ὁ Ιησοῦς 

Ἰ εἶπε, Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν λέγοντες 

50 αὐτῷ, Θάρσει: ἔγειραι, φωνεῖ σε. ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον 

51 αὐτοῦ π' ἀναπηδήσας! ἦλθε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. καὶ ἀποκρι- 

θεὶς π αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε!, Τί θέλεις ποιήσω σοί; ὁ δὲ 
(ΟΥ̓ΌΕ Βα “ ε δ “- 

52 τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ραββονί, ἵνα ἀναβλέψω. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ΝΣ ἘΠ πλλ δι Ὁ Λ Ἔν: 2 Φ ζ' Ἀ, 2Δ 2 

εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε: ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ εὐθέως 
3 ἈΠ.» ὮΝ, ο ) Φ 3, “ « “» 

ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει ο αὐτῷ! ἐν τῇ ὁδῷ. 

11 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, εἰς Βηθφαγὴ καὶ Μαίί. 21.τ γ δ ᾽ 
» 3 ΕΣ ΣΌΝ, μὰ Ἂ ᾿ 2 ; ,α [λι|Κὲ 19. 29: 

Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν ερ. Τομη τ2. 
ΓΝ Σ “- Ν 2 ; ὭΣ Ὁ , ᾿ ΝΥ ς 12 566. 2 μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην 

Ν Ψ' [ “ Ἂ 3Δ2 3 ἤφ , 3. 7 οἷς τὴν κατέναντι ὑμῶν: καὶ εὐθέως εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν 
Ξι 3“, ἡ ἃ 

εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς ν᾿ οὔπω! ἀνθρώπων 

3 “ἐκάθισε λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε!. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, 
“ “ Ε { “ 

Τί ποιεῖτε τοῦτο: εἴπατε, τ-] Ο Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει: ) Ε 

4“ καὶ εὐθέως αὐτὸν " ἀποστέλλει πάλιν! ὧδε. ὑ καὶ ἀπῆλθον!, 

καὶ εὗρον ἅ-] πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ 
) ᾿ ,.ν.2 » 2 , πὰ 5. ἤγπν ΄ 

5 ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων 

6 ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον ; οἱ δὲ εἶπον 
“-“ ὋΣ ᾽ “ “- 

γαύὐτοῖς καθὼς " εἶπεν! ὁ ᾿Ιησοῦς: καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. καὶ 

Υ φέρουσι! τὸν πῶλον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ 5 ἐπιβάλλουσιν! 
“ δι 2 

8 αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ " αὐτόν!. πολλοὶ 

Ἐ ογη. ὃ 8 δαὰ ὁ Β οχη. προσαίτης 1 Δα προσαιτῶν 

Ἐ Ναζωραῖός 1 εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι τὰ ἀναστὰς π λέγει 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 9 τῷ Ἰησοῦ Ρ οη. οὔπω 4 κεκάθικε" λύσαντες 
αὐτὸν ἀγάγετε Τ᾿ Δα ὅτι Β ἀποστελεῖ ὑ ἀπῆλθον δὲ ὰ 644 

τὸν Χ ἐνετείλατο ᾽ ἤγαγον 2 ἐπέβαλον 8 αὐτῷ 



Ῥ5, τιϑλ(117)- 
28 86. : 

Μαίι. 21. 18. 

Μαίί. 21. 12, 
Ταῖκε το. 45: 
ΟΡ. [οΠη 2. 14. 

ΟΡ. 15.56.7 
ΠΕ ἢ αἰ: 

Όρ. Μαίι. 21, 
20, 

ΙΟ4 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 11..8-- 

δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν: ἄλλοι δὲ ὃ στι- 

βάδας, κόψαντες! ἐκ τῶν “ ἀγρῶν. ἀ-Ι καὶ οἱ προάγοντες 9 
“΄“- ΕΣ «ς 

καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον 5-|, “Ωσαννά: εὐλογημένος 
ε 2 ν»»" " 3). «ὦ ἣν 2 ᾽ [ 2 ,, ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου: εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη το 

βασιλεία ἴ-1 τοῦ πατρὸς ἡμῶν 4αβίδ' “ΩὩσαννὰ ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. 
“ ε Καὶ εἰσῆλθεν εἰς ᾿Τεροσόλυμα 8-! εἰς τὸ ἱερόν: καὶ περι- τι 

βλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς 

Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 

αὶ τῇ ἐπαύριον, ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπεί- τ2 “ , ᾽ 

νασε. καὶ ἰδὼν συκῆν ὃ ἀπὸ μακρόθεν! ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν τ3 
) » ΕΑ Δ 2 ΣΦ Χ 9 Ν }5 ἐ) ΣΝ, »ῸΧ ὋΣ εἰ ἄρα εὑρήσει τι ἐν αὐτῇ: καὶ ἐλθὼν ἐπ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν 

εἰ μὴ φύλλα: ἰὸ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν! σύκων. καὶ ἀποκριθεὶς τα 

καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν 
ἦ΄ Ν ε θ δον αν δός τ φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

«ς 

Καὶ ἔρχονται εἰς “Ιεροσόλυμα: καὶ εἰσελθὼν Ἐ-Ι εἰς τὸ τ5 

ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ 1 τοὺς! ἀγορά- 

ῴονντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ 

τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψε: 

καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. καὶ τό, τ7 
ΕΣ “ « το 

ἐδίδασκε, τ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι ᾿Ο οἶκός 

μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ; ὑμεῖς 

δὲ ππεποιήκατε! αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. καὶ ἤκουσαν οἱ τ8 
ο ᾽ “-“ Ν ε “ ἢ ν » .» 323 “ 3: ὩΝ » ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς!, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπο- 

λέσουσιν: ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν’ »πᾶς γὰρ! ὁ ὄχλος ἐξε- 

πλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

Καὶ «ὅταν! ὀψὲ ἐγένετο, τ ἐξεπορεύετο! ἔξω τῆς πόλεως. τὸ 
κ Δ ΕΞ ᾽ὕ ΝΠ δ Ν “ ) 

αἱ παραπορευόμενοι πρωΐ! εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμ- 20 

Ὁ στοιβάδας ἔκοπτον ὁ δένδρων, ἃ (44 καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν 

ὁδόν. 9 8414 λέγοντες ἔ λ΄ ἐν ὀνόματι Κυρίου Β δαὰ ὁ Ἰησοῦς, 
καὶ Β μακρόθεν 1 οὐ γὰρ ἦν καιρὸς Κ (ἃ ὁ ἸΙησοῦς 1 οχη. 
τοὺς τὰ λέγων π ἐποιήσατε ο γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 

Ρ ὅτι πᾶς ᾳ ὅτε Τ ἐξεπορεύοντο Μ.. 5 πρωὶ παραπορευόμενοι 



--12. τ΄ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. τος 

21 μένην ἐκ ῥιζῶν' καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, 
«ε Ὁ Ἢ ᾿ 224 Ραββί, ἴδε, ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. καὶ ἀποκρι- 

“-“ “ 7 “ 23 θεὶς ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, ἔχετε πίστιν Θεοῦ. ἀμὴν 1-| 

λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, 'Αρθητι, καὶ βλή- 

θητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ 

24 ἀλλὰ κυ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ! γίνεται, ἔσται αὐτῷ τ-!. διὰ 
“ Ἂ δ αν Ὡν [4 .Ὗ ΡΝ θ λ) , ν θ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶντα ὅσα ᾿' προσεύχεσθε καὶ! αἰτεῖσθε, 

ὡϑ ε χ. ,’ ͵ ΝΥ .  τχ ΝΟ ΤῸ ᾽΄ 25 πιστεύετε ὅτι " ἐλάβετε!, καὶ ἔσταὶ ὑμῖν. καὶ ὅταν στήκητε 
᾽7ὔ 2 » “΄ Ψ ζ [4 Ν ε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ 

πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα 

ὑμῶν. γὙ-| 
« “ “ 

2) Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ιεροσόλυμα: καὶ ἐν τῷ ἱερῷ Μαῖι. 21. 23, 
“ : ας : Ν ΟΝ, Ἐρ 5 ζω . [κε 20. 1, περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

ε το Ν ε » Ν Ψ] ) ἧζ “ιν 0. 

28 οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι, καὶ 5 ἔλεγον! αὐτῷ, ᾿Εν 
Ὡ» 2 Ζ' “ ἦσο ΠῚ Δ] ἊΨ: Ἁ 2 7: 72 

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς : ἢ! τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην 
[7 [ 

“- “ ) “- τ “- 29 ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς "ὑ-Ι εἶπεν αὐτοῖς, 
Ἢ 2 ον Ὁ 6--, “ λό ΝΥ (0 2 ΝΥ περωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ 
δι ε “" : ᾽’ ) Ψ'. “-“ ““ Ν ἊΝ ᾶ ᾿Υ ἠ 

39 ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. τὸ βάπτισμα ἃτὸ 
, -΄.“ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ; ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; ἀποκρίθητέ μοι. 

) 

31: καὶ 5 διελογίζοντο! πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, ᾿Εὰν εἴπωμεν, 
ν} “ -“ ὯΝ 

32 Ες οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ ; Γἀλλὰ! 
) “ 

εἴπωμεν, ᾿Εξ 8 ἀνθρώπων, --Ἰ ἐφοβοῦντο τὸν λαόν: ἅπαντες 
- . “5 

33 γὰρ εἶχον τὸν ᾿Ιωάννην " ὄντως ὅτι! προφήτης ἦν. καὶ ἀπο- 
2 ΕΝ “- 2 ᾿ Ϊ ) ὕ ΟΣ “ 

κριθέντες ἷ τῷ ᾿Ιησοῦ λέγουσιν!, Οὐκ οἴδαμεν. καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς 

7-| λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 

ποιῶ. 
“ “ “ , “ 

12 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς " λαλεῖν!" ᾿Αμπελῶνα Μαῖι. 21. 33, 
Τλιῖῖτε 20. ο: 
ΟΡ. 15. 5.1. 

ὁ 44 γὰρ ἃ πιστεύσῃ ὅτι ἃ λέγει Υ 844 ὃ ἐὰν εἴπῃ γ ἂν 

προσευχόμενοι Σ λαμβάνετε Υ Δα νεσ. 26 εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ 

ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

Α.5.Μ. 2 λέγουσιν ἃ καὶ Ὁ 44 ἀποκριθεὶς 9 «η(«ἃ γ ρ 
κἀγὼ ἃ ρτη. τὸ 9 ἐλογίζοντο ἔ ἀλλ᾽ ἐὰν Β ἀνθρώπων; Μ. 

Ἀ ὅτι ὄντως ; λέγουσι τῷ Ἰησοῦ ὁ Δα ἀποκριθεὶς ΚΕ λέγειν 



Τοῦ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 19. ἘΞ 

» , Ε᾿ Ά Ξ Ἂ Ν Β ἐφύτευσεν ἄνθρωπος, καὶ περιέθηκε φραγμόν, καὶ ὥρυξεν 

ὑπολήνιον, καὶ ὠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεω ἥνιον, καὶ φκοδόμησε πύργον, ὑτὸν γεωρ- 
“- Ἀν Ζ ἈΝ τ Ἀ Χ ᾿ ἌΝ γοῖς, καὶ ἀπεδήμησε. καὶ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ 3 

Ὁ: “-“ 7) “ “ “ 

καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ ἱ τῶν 

καρπῶν! τοῦ ἀμπελῶνος" Ἢ καὶ! λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν, καὶ 3 

ἀπέστειλαν κενόν. καὶ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς ἄλλον 4 

δοῦλον: κἀκεῖνον " ἐκεφαλίωσαν!, καὶ ο ἠτίμασαν!, καὶ Ρ-1] 5 

ἄλλον ἀπέστειλε: κἀκεῖνον ἀπέκτειναν: καὶ πολλοὺς ἄλλους, 
δ Χ 2 ν δ ἢ , “ “ “ ὐ τοὺς μὲν δέροντες, τοὺς δὲ ἀποκτείνοντες. ἔτι «ἕνα εἶχεν, ὁ 

“ἿΝ ᾿ εκ τῇ ὙΠ Σ γ»-} ἼΣ ΧῚ Ἀ » υἱὸν ἀγαπητόν"! ἀπέστειλεν αὐτὸν "ἔσχατον πρὸς αὖ- 
λα 2 [ ) ᾽ὕ Ν ΤΑ ᾿ “ Ν ε τοὺς! λέγων ὅτι ᾿ Εντραπήσονται τὸν υἱόν μου. ἐκεῖνοι δὲ οἱ 7 

Ν “5 Ν « δ ε ὍΝ Ἐς ᾿ ε ᾿ Ξ γεωργοὶ εἶπον πρὸς ἑαυτοὺς ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος 
“- δ, ’ ΣΕ», ἈΝΈΡΙ: σὰ “ἷ ς ’,΄ δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. 

καὶ λαβόντες ἱ ἀπέκτειναν αὐτόν!, καὶ ἐξέβαλον ἃ αὐτὸν! ἔξω 8 
“-“ 3 “ ’ κεν ᾿ ς ’ “- 5 “ 

τοῦ ἀμπελῶνος. τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος : 9 
, ’ Ν ᾽ ν- ἊΣ » Ν ΓΑ ΝΥ 2 

ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμ- 
“ΟΝ Ν Ῥᾳ, τι (117). πελῶνα ἄλλοις, οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε, Δίθον το 

22 56. ι ἐξ Ἃ 
ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 

Ν ὁ δ Κκ' » ΘΟ, “ ΝΑ θ ἊΝ ΤΣ γωνίας παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν τι 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ; καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβή- τ 
Ν Υ͂ “ἷ δῇ [ἡ Ν ᾽ Ν ΑΝ θησαν τὸν ὄχλον: ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παρα- 

βολὴν εἶπε' καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 

Μαῖί. 22.18, ΟᾳΚαὶ ᾶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τ3 
ἘΠΠΚΕ ΖΘ 20. τὺ ς τ 

τῶν Ηρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ. "καὶ! ἐλ- τὰ 

θόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ 

οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός" οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀν- 
᾽ὔ ᾽ ) “ “΄- 

θρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. 

ἔξεστι κῆνσον Καίσαρι δοῦναι; ἢ οὔ; δῶμεν; ἢ μὴ δῶμεν ; 

- “ ,ὔ 

1 τοῦ καρποῦ τὰ οἱ δὲ ἢ λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαίωσαν ο ἀπέ- 
τ 3 γ΄ στεῖλαν ἠτιμωμένον Ρ Δ64 πάλιν ᾳ οὖν ἕνα υἱὸν ἔχων ἀγαπητὸν 

αὑτοῦ τ δαὰ καὶ 5 πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον ὁ αὐτὸν ἀπέκτειναν 
ἃ οχη. αὐτὸν Σ οἱ δὲ 
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᾿ }] “ “5 πὶ 

15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί με πειρά- 
Ξ “ τό ἐετε;: φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ 

λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή : οἱ δὲ 
“ “ , 3 “ ον “ 

τη εἶπον αὐτῷ, Καίσαρος. Υ ὁ δὲ! ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, " Τὰ 

Καίσαρος ἀπόδοτε! Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. καὶ 
8 2 . ͵ »ι ΟΥ̓ ἐἸδε οὶ 
ἐξεθαύμαζον! ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ι8 Καὶ ἔρχονται Σ᾽ αδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν 
3 “᾿ το ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ Ὁ ἐπηρώτων ! αὐτὸν λέγοντες, Ζιδά- 

“" ΄σ ) 

σκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ᾿Εάν τινος ἀδελφὸς ἀπο- 
θά Ν ὕς “ ΝᾺ 6 Ἀ 3 “᾿ “4 Ϊ “ ’ 

ἄνῃ, καὶ καταλίπῃ γυναΐκα, καὶ ὁ μὴ ἀφῇ τέκνον!, ἵνα λάβῃ 
εἰ Χ 5. ον δ ὧν, ᾿ »,ν ΧΣ ᾿ Ζ 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα 

ξοτῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἑπτὰ ἅ-| ἀδελφοὶ ἦσαν᾽ καὶ ὁ πρῶτος 
“ - Ἂς 3 ἦ ὕ » 753 7 : Ν τε 21 ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα: καὶ ὁ 

δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανε ὃ μὴ καταλιπὼν σπέρμα" 

22 καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως" καὶ -Ι οἱ ἑπτὰ 85-| οὐκ ἀφῆκαν 
[Ἁ Ἢ 2 ͵ ὕ ἱ ἊΝ Ὁ Ἂ 3 έθ Ϊ 2 » 23 σπέρμα. " ἔσχατον! πάντων ἱ καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν!. ἐν τῇ 

κι , , ἢ 2:2 σε νος ἡ ΄ ς ᾿ ε ᾿ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή : οἱ γὰρ ἑπτὰ 
“-“ “-“ ) “"᾿ “ 

24 ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. τ ἔφη αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς!, Οὐ διὰ τοῦτο 

πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ 

25 Θεοῦ ; ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε 
᾽’ ) ᾽ ΟΝ « ν᾿ τ --ἴ ᾿ “ ) “- 

γαμίσκονται, ἀλλ εἰσὶν ὡς ἀγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοίς. 
Ν ᾿ χ “ “ « ΕΣ » ) 3. ΟΣ : “- 

26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ 

βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τῆς βάτου, ο πῶς! εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς 
) « 2 

λέγων, Εἰγὼ ὁ Θεὸς ᾿Α βραάμ, καὶ Ῥ-1 Θεὸς ᾿Ισαάκ, καὶ ν-! 

27 Θεὸς ᾿Ιακώβ: οὐκ ἔστι Ῥ»-Ι Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ «-] ἐώντων" 

:- πολὺ πλανᾶσθε. 
Ν Ν -“ “ Β ᾽ 2 » πὶ 

2 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν συ- 

Υ καὶ ἀποκριθεὶς ὃ 2 ᾽᾿Απόδοτε τὰ Καίσαρος ἃ ἐθαύμασαν 

Ὁ ἐπηρώτησαν ὁ τέκνα μὴ ἀφῇ ἃ 4ἃ οὖν Α. θ καὶ οὐδὲ 

αὐτὸς ἀφῆκε ἔ (ἃ ἔλαβον αὐτὴν Β 844 καὶ Β ἐσχάτη 
1 ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή Κ᾿ )ηά οὖν 1 244 ὅταν ἀναστῶσι τὰ καὶ 

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς π Δαα οἱ ο ὡς Ρ δΔ4α ὁ 

ᾳ 844 Θεὸς Τ᾿ Δα( ὑμεῖς οὖν 

ἍΜ 511:.22.. 2.3. 
ΤλΚε 20. 27. 

ζρ. Ἰθευῖ. 25. 

Ἐχοά. 3. 6. 

Μαΐ. 22. 25: 
ΟΡ. {μπ|κε το. 
25. 



1 επί, 6. 4 564. 

Τ εν. 19. 18. 

Μείι. 22. 41, 
Ταῖκε 20. 41. 

Ῥϑ, ττὸ (109). 
Τρ 

Τακε 2ο. 46: 
ΟΡ. Μαῖίί, 23. 
1 564., [π|κ6 
11, 39 566. 

Ιοῦ ΕΥ̓ΑΓΓΕΜΙΟΝ 12. 28.- 

ζητούντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν 

αὐτόν, Ποία ἐστὶν " ἐντολὴ πρώτη πάντων!- ἀπεκρίθη ὁ 29 

᾿Ιησοῦς! ὅτι ΤΙρώτη  ἐστίν!, ἴάκουε,᾿ Τσραήλ' Κύριος ὁ Θεὸς 

ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστί: καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου 3ο 

ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ 

ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 

χπὶ δευτέρα Υ-] αὕτη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 31 

σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι. καὶ εἶπεν 32 
φ ς “ ) “"" 

αὐτῷ ὁ γραμματεύς, Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾿ ἀληθείας εἶπας, 
ΠΡ τ ὅτι εἷς ἐστι 2-ἰ, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ: καὶ τὸ 33 

᾽ “ δι. ὧὃἃ 2 {' “"» , ΟῪ 4 “ ἊΝ 

ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέ- 

εως, ἃ- καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίο σεως; ης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον 
ς «ς ᾽’ὔ Ῥ ἊΝ 7 ἤ 2) ’ “Ζνν δ Ἂ ὡς ἑαυτόν, Ὁ περισσότερόν! ἐστι πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων 

Ν “ “ Ἀν Ὁ 2 “ 0 ϑ᾿ ΑΝ, [ σὰ καὶ τῶν θυσιῶν. καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς, ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς 34 
, 7 ΩΣ 5Ε σι ᾽ Ν ΟΣ ΈΞΩΝΝ “- ΄ “-“ ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ 

Θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
) “- Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, 35 

Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱός ἐστι Δαβίδ; 
5 κ το Ὁ 5 αὐτὸς “-Ἰ Δαβὶδ εἶπεν ἐν τῷ Πνεύματι τῷ Αγίῳ, Εἶπεν ὁ 36 

ὧ Ν ᾽ » δ “ [4 Ἃ “ὌΝ ΑΥ Κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς 

ἐχθρούς σου ὑποπόδιον! τῶν ποδῶν σου. αὐτὸς 5-ἰ Δαβὶδ 37 

λέγει αὐτὸν κύριον" καὶ πόθεν υἱὸς αὐτοῦ ἐστι: καὶ ὁ πολὺς 

ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως, 

Καὶ 'ὲν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγε!, Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμ- 38 
Ζ “ ᾽’ ) “ ἧφζ΄- Ὁ) Χ 

ματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς 

ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 39 
. , ; - , ξ ς , ὟΝ καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις" οἱ κατεσθίοντες τὰς 40 

οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι, οὗτοι 
ζφ ͵7 “ 

λήψονται περισσότερον κρῖμα. 

5. πρώτη πασῶν ἐντολή ὑ ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ἃ πασῶν 

τῶν ἐντολῶν ἔΞ Δ΄ αὕτη πρώτη ἐντολή. καὶ Υ Δαἃ ὁμοία 2 δαά 
Θεός ἃ δ4ἃ καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, Ὁ πλεῖόν ὁ λᾷά γὰρ 

ἃ ὑποκάτω Μ΄. 9 δαά οὖν ἔ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὑτοῦ 
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41 Καὶ καθίσας 8-! κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς Τιιῖο 21. τ: 

ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον, καὶ πολλοὶ ΕἸ ποῖγοι 

42 πλούσιοι ἔβαλλον πολλά, καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ 

“3 βαλε λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κοδράντης. καὶ προσκαλεσάμενος 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 5" εἶπεν! αὐτοῖς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἰ ἔβαλε! τῶν "ὶ βαλ- 

44 λόντων ] εἰς τὸ γαζοφυλάκιον' πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύ- 

οντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς 

πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς, 

18 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν Μαίὶ. 24. τ, 
Τλῖκο 21. 5. 

μαθητῶν αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἴδε, ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ ᾽ 

2 οἰκοδομαί. καὶ ὁ ̓ Τησοῦς 1-1 εἶπεν αὐτῷ, Βλέπεις ταύτας τὰς 

μεγάλας οἰκοδομάς ; οὐ μὴ ἀφεθῇ τ ὧδε! λίθος ἐπὶ πλίθον!, 

ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. 

3. Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι 

τοῦ ἱεροῦ ο ἐπηρώτα! αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος 

4 καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿ἀνδρέας, Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται : 

καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ Ῥ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα! : 

5 ὁ δὲ ᾿ΙΓησοῦς “-]| αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς 
“ ϑν ΓΝ 6 πλανήσῃ. πολλοὶ τ-] ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέ- 

γ γοντες ὅτι ᾿Εγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. ὅταν δὲ 

ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε: δεῖ 

8 1-ἰ| γενέσθαι: ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος 

ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν: 5-] ἔσονται σεισμοὶ 

κατὰ τόπους" "-! ἔσονται λιμοί ᾿-1- α ἀρχὴ! ὠδίνων ταῦτα. 

9 Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς: παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς 
ἊΝ; Ν ᾽ ἈΝ ᾽΄ ΔΑΝ Ν [ ᾽’ συνέδρια, καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων 

καὶ βασιλέων Ξσταθήσεσθεϊῖ ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον 
», κα ΝΎΞ, , "ὦ κ᾿ κ Ξ Ν 

το αὐτοῖς: καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ 

Β 844 ὁ Ἰησοῦς Β λέγει 1 βέβληκε Ἰ- βαλόντων 1 δ 
ἀποκριθεὶς τὰ Τὴ. ὧδε π λίθῳ 9 ἐπηρώτων Ρ πάντα 

ταῦτα συντελεῖσθαι ᾳ “ἃ ἀποκριθεὶς Τ᾿ λἀά γὰρ 5 «(ἀ 

καὶ ὑ (4 καὶ ταραχαί ἃ ἀρχαὶ Σ ἀχθήσεσθε Α. 



Μαῖί. 24. 18. 
Τκλικα 21. 20: 
ςΡ. 1)4η. 9. 27: 
12. 1. 

Μαῖίί. 24. 29 
5646. : ΟΡ. {λικα 
21, 25 566. 

11ΙῸ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 18. το-- 

εὐαγγέλιον. Υ καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προ- ττ 
“-“ δ νι ἢ “ “-“ 

μεριμνᾶτε τί λαλήσητε “-!- ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ 

τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε' οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, 
“- τῇ ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ “Ἅγιον. δ καὶ παραδώσει! ἀδελφὸς τΖ 

᾽ Χ ᾽ ΄ ᾿ τι Ζ ὡ Ἂν 5 ᾽, ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον᾽ καὶ ἐπαναστήσον- 
Ζ δ ἐν . ᾿ ΄ 5.λὲ «ἦέ Ἂν 57 

Ται τεκνὰ ἐπι γόονεις, Και θανατώσουσιν αὐὑτοῦυς" Και ἔσεσθε 13 

γά « Ν , ὃδ Ν ἊΝ ἄν ν᾿ ὦ ᾿Ξ δὲ “- ψ" ᾽ 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς 

τέλος, οὗτος σωθήσεται. 
τ “ Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως -] ὁ ἑστη- τὰ 

ἐΖ ͵ [ἡ , ὃδ --: ε 3 ’ ’ ἐς ε , “. κότα! ὅπου οὐ δεῖ (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω), τότε οἱ ἐν τῇ 
) “ 

Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη: ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ μι 5 

καταβάτω Ἅ-!, μηδὲ εἰσελθέτω ἂραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ" 
χὐΐεν.» Ν δ ΧΟ ΚΟ ἢ πον , ᾽ ᾷ, 4..τ - καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν 5-ἰ μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἄραι τό 

ΟΥ̓ ὦ ᾿»; ; “-“ ἀθενας Ν “ ) ἌΣ Ά ’ Ν ΄ν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς τῇ 

θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις: προσεύχεσθε δὲ ἵνα τ8 
δ Ζ 6-1} ΝΝ δ. δ᾽ . δα τ αν Σ », α μὴ γένηται χειμῶνος: ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι το 

θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν 

ὁ Θεὸς ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ μὴ γένηται: καὶ εἰ μὴ Κύριος 2ο 

ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ' ἀλλὰ διὰ 

τοὺς ἐκλεκτούς, οὺς ἐξελέξατο, ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας. καὶ 21 
᾽Ε ) - ) κ 

τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ᾿1Ιδού, ὧδε ὁ Χριστός, ἢ ᾿1δού, ἐκεῖ, 

μὴ πιστεύσητε: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευ- 22 

δοπροφῆται, καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα, πρὸς τὸ ἀπο- βοφη ᾽ 5 

πλανᾷν, εἰ δυνατόν, 8-| τοὺς ἐκλεκτούς. ὑμεῖς δὲ βλέπετε" 23 
") ’ ’ [ὦ “ ’ ἰδού, προείρηκα ὑμῖν πάντα. 

5} ) -“ “ 

4λλ᾽ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην, 24 

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος 
γε: Δ" Αὐξα:5 2 Β“ ; ΠΤ ξὰ ΒΟΥΆ Ϊ 

αὕτης, Καὶ οἱ ἀστέρες “εἐσονται εκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες. 25 

Υ ὅταν δὲ ἀγάγωσιν 2 ἃ(α μηδὲ μελετᾶτε ἃ παραδώσει δὲ 

Ὁ 844 τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου 9 ἑστὸς ἀ δα εἰς τὴν 

οἰκίαν 8 ,ἠἀ ὧν ἔ λάᾷ ἡ φυγὴ ὑμῶν ξ δαὰ καὶ Ὁ τοῦ 

οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες 
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26 καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται: καὶ τότε Ο». τ4. 62, 
Μεαίί. τό. 27, 

ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ 24. 3ο, 26. 64, 
Σ μι ΑΝ ἀμεανα : Μποὺ» ΠΟΙ 2π| ΖΑ 

27 δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἄγγέ- 22. όρ, Ὅαη. 
7. 13. 

λους ᾿-|, καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσά- 
ΣΉΜ αι 3. 3 ν “ . Ψ : “ ρὼν ἀνέμων, ἀπὶ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

) “» “ “" 

28 ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν ὅταν αὐτῆς Μαῖϊ. 24. 32, 
ΤλΚα 21. 20. 

ἤδη ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται, καὶ Ἐ ἐκφύῃ! τὰ φύλλα, γινώ- 
4 δ Ν Ν 4 ) ἥ [ἢ δε ων ψ “- 29 σκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστιν οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ταῦτα 

ΒΩ » ’ « 3 νὰ ) 2 Ν ’ 3 ΝΥ 30 ἴδητε γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις: ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, μέχρις οὗ Ἰ ταῦτα 
, Ἷ,,2 ἐὰν τ Χ "-: ἜΣ , ε δὲ 31: πάντα! γένηται. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται: οἱ δὲ 

32 λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης Μαῖι. 24. 36: 
ὉΡ- ΔΟΙΘ τ ἡ: 

΄΄ι 

τὰ ἢ! τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι "- ἐν οὐρανῷ, 
δὲ « ἐς 5 Ν νε ᾽ὕ , : ΄-“ ο δ 33 οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε 5 καὶ προσ- 
Ὁ» θ ἢ] υ} ἴδ Ν ἐς ς ἐξ , «ς ᾿ 3, εὔχεσθε!. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν. ὡς ἀν- 

θ 3 όδ δ) Ἂ Ν  Ὲ Εν, ᾽ “ ΟΥ̓ ὃ Χ “ ρῶπος ἀπόδημος, ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ δοὺς τοῖς 

δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ν»-! ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ 
“- “'ἷ 2) Φ κ “ “" ; 35 τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. γρηγορεῖτε οὖν: οὐκ 
ἴδ Ἂν Ἂ ε ’ “. 35. Ἵ{ ᾳ Δ] 2 Ἄ Δ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, 4 ἢ! ὀψέ, ἢ 

36 μεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτοροφωνίας, ἢ πρωΐ: μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης 

37) εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. τὸ! δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω, 

γρηγορεῖτε. 

14 ἮἪΝν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας: καὶ Μαιι, 26. τ, 
β' Τα 22. 1. 

ἐξήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ 
᾽’ “ ΧΑ Ψ Β Ἂ» ἤ Μὴ 2 “, ε “ 2 κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν' ἔλεγον "γάρ!, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, 

μήποτε θόρυβος ἔσται τοῦ λαοῦ. 
’ 

3. ΚΚαὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ Μαῖι. :6. 6, 
- ΄ Ἴ ξεφοην . ὦ ὅν 2 ΤοΒη 12. 3: 

λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθε γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον Ὡρ.1κικο 7. 37. 

ὕρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς" -| συντρίψασα τὸ ἀλά- ρου νάρ 

1 δΔαά αὑτοῦ ΚΕ ἐκφυῇ 8. 1 πάντα ταῦτα τὰ καὶ πὶ (ἃ οἱ 

ο οἴῃ. καὶ προσεύχεσθε Μ. Ρ δαά καὶ ᾳ οἴη. ἢ τ ἃ 58. 

8. δέ Ὁ αά καὶ 



Μαείί. 26. 14; 
1 τ|}:6 22. 2: 
ΟΡ. ] οΠπῃ 13. 2. 

Μεαίί. 26. 17, 
Τλικε 22. 7: 
ΟΡ. Εχοά, 12. 
6, 18. 

Μείι. 26. 20, 
Τακε 22. 14, 
Τοθη 13. 1. 

112 ΕΥ̓ΑΓΓΕΜΛΙΟΝ μ᾿Ξ 

βαστρον κατέχεεν αὐτοῦ -| τῆς κεφαλῆς. ἦσαν δέ τινες 4 

ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, γ-! Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ 
᾽’ 4 3 ἡδύ Ν “ δ Ν ’ ἤ θη μύρου γέγονεν; ἠδύνατο γὰρ τοῦτο “τὸ μύρον ! πραθῆναι 5 

ἐπάνω τριακοσίων δηναρίων, καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς. καὶ 
“ “ ; “- “ “ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Ἄφετε αὐτήν' τίό 

δ κα, τὰ Ζ Ξ ἈΝ το ῃ , ΠΡ αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργάσατο 5 ἐν ἐμοί!. 
ν᾿ ᾽ “κ“. 

πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν 7 
[2 Ἃ . Ν “ν᾽ “ νον Χ , ΄ δ θέλητε, δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 

ἃ Ζ Μἷ Ϊ 2 ’, Ξ Ἅ ’ Ν. “᾿ , Ν ὃ 5 ἔσχεν!, ἐποίησε' προέλαβε μυρίσαι μου τὸ σῶμα εἰς τὸν 8 

ἐνταφιασμόν" ἀμὴν " δὲ! λέγω ὑμῖν, ὅπου ἂν κηρυχθῇ τὸ9 
» ΄ τὰν τ χ ᾽, ΜΝ {3.8 ΚῚΣ φ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη 

λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 
; ) - Ξ ΡῚ 

Καὶ ὁ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης, “ ὁ εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθε το 
Ν Ἁ 3 “ Ὁ ᾳ ϑ'ς “ἃς » ὭΣ [4 Χ ) υω πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς. οἱ δὲ ἀκού- ττ 

2 », ἈΉΡ, ᾽ νἀ ν.5 γι, “΄“ σαντες ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. 

καὶ ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ ἥτει πῶς εὐκαίρ ραδῷ. 
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, τ: 

λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες 
ε Ζψ' 6 ᾽ ἊΣ Ψ» - ἌΝ ἐν ζ ᾿ “ ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα ; καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν τ3 

“ “- “ « 

μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, “ὕπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ 
2 Ὁ ς ἊΝ "ὕ ’ [ 2 ᾽ὔ 3 ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων" ἀκο- 

λουθήσατε αὐτῷ, καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ, εἴπατε τῷ οἰκοδε- τὰ 
«ε “. 

σπότῃ ὅτι᾽ Ο διδάσκαλος λέγει, Ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμά ἃ μου!, 
“ Ν ΄, δ “ “ ΄ Ρ ᾿ 3. τᾶς ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; καὶ αὐτὸς τ5 
ων σι ὃ ’, 3 Ρ ἡ Ἤ» ) ,Α [4 Ε' Θ λ , “ 

ὑμῖν δείξει ἀνώγεον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον" 5 καὶ ἐκεῖ 

ἑτοιμάσατε ἡμῖν. καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταί ἴ-!, καὶ ἦλθον εἰς τό 
ἈΝ 7 Ἁ “Ὁ Ν δῆς ᾽ σι ἢ Ἂ, 5. ’ Ν 

τὴν πόλιν, καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς" καὶ ἡτοίμασαν τὸ 

πάσχα. 

Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. καὶ 17, τ8 

ἃ λἥά κατὰ Υ δα καὶ λέγοντες, ΞΣ οη. τὸ μύρον Υ͂ εἰς 
ἐμέ 2 εἶχεν αὕτη ἃ οχη, δὲ Ὁ δᾷαά τοῦτο ὁ οη. ὁ 

ἃ οχῃ. μου Θ οη1. καὶ Γ ᾿ἠά αὐτοῦ 
᾿Ν 



-14. 12. ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. ΤῸ 

ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Αμὴν 
: .) λέγω ὑμῖν͵ ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ὁ ἐσθίων μετ᾽ 

το ἐμοῦ. Ε- ἤρξαντο λυπεῖσθαι, καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς καθ᾽ εἷς, 

2ο Μή τι ἐγώ; "-| ὁ δὲ ἴ-| εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, 

21 ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυβλίον. 1 ὅτι! ὁ μὲν υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ" οὐαὶ δὲ 

τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δί οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται" 

᾿ καλὸν ἣν αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν Ἐ-| ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασε, Μαίι. 26. 26, 
Τλκα 22. 10 ᾿Ὶ 7 “ “" “- , 

καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ εἶπε, Δάβετε: 1-] τοῦτό ἐστι τὸ τ (ον. ττ. 23: 
Ξ Γ ΟΡ. Τοβη 6. 51. 

2 σῶμά μου. καὶ λαβὼν τ-ἰ ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν Ρ.] 3 

24 αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες" καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό Τρ. Ἐχοά. 24. 

ἐστι τὸ αἷμά μου π-ἰ τῆς ο-ἴ διαθήκης τὸ ὑπὲρ! πολλῶν 
, Ψ 3 ἊΣ Ζ, ΓΣΘΈΣ [4 Ὶ 3 ᾽ τ Ἢ 3 “- 25 ἐκχυνόμενον. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ 

᾿ 4 “ 3 72 4 “ ς ἊΣ 2 ’ ῳ δ Ἂς γεννήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 

πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. Μαίε, 26. 30. 

27 ΚΚαὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Τησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε Μαίϊ. 26. 3:. 

«-|- ὅτι γέγραπται, ΠΠατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπι- Ορ.Ζεοι. 13. 7. 

28 σθήσεται τὰ πρόβατα. ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω Ὁ». τ6. γ. 

29 ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, τ Εἰ καὶ 

3ο πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. καὶ λέγει αὐτῷ Π6Ε εὐ: 34: 
ιν ορ. {λιῖκα 22. 

ὁ Ιησοῦς, ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι "σὺ! σήμερον ἱταύτῃ τῇ 34. Τοῖιῃ 13. 
"7 ., Ἅ δὶ 2 Ν᾿ ἀπ ν ΄ ε 8. 381: νυκτί!, πρὶν ἣ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. ὁ 

δὲ υ ἐκπερισσῶς ἐλάλει!, ᾿Εάν με δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὐ 

μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 

32 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανῆ" καὶ Μαῖὶ. 26. 36, 
ἐπ Ἀξ δὴ Α' ν᾿ Ταῖκα 22. 39 

λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε, ἕως προσεύξωμαι. 7ομη 18. 1. 

Β Δ΄ οἱ δὲ Β Δῇά καὶ ἄλλος, Μή τι ἐγὼ ; 1 δἀά ἀποκριθεὶς 
ἦ οἵη. ὅτι Κ Δα ὁ Ἰησοῦς 1 ᾳἀἀ φάγετε" τὰ ἃ4ἃ τὸ π Δ4ἀ τὸ 

9 Δα καινῆς Δ.5.Μ. Ῥ περὶ 4 δα ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ 

: Καὶ εἰ 5 οἵη. σὺ ὁ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ π ἐκ περισσοῦ 

ἔλεγε μᾶλλον 

Ι 



Όρ. 7οβη 12. 
2 ἘΠΕ 5. ἢ 

Μαίϊ. 26. 47, 
Τλκα 22. 47, 
7οθη 18. 3. 

114 ἘΕΥΑΤΤΈΔΙΟΝ 14..1:..- 

3 ν᾽ 

καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ Ιωάννην 33 

μεθ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. καὶ 34 

λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου" 

μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. καὶ προελθὼν μικρὸν τ ἔπιπτεν! 35 
3.5 τὰ “" “ ἃ ζ [4 2 72 , ἣν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο, ἵνα, εἰ δυνατόν ἐστι, παρέλθῃ 

“- ) “. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα, καὶ ἔλεγεν, ᾿4ββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα δυνατά 36 
Η , Ἀ ΄ 5,5 ἘΣ Ὁ ΔῈ ἐπε διε ΛΑ 5,  θν σοι" παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο ἀλλ οὐ τί ἐγὼ 

θέλω, ἀλλὰ τί σύ. καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύ- 37 

δοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις : οὐκ ἴσχυσας 

μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;; " γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα! 38 
δ νι ᾽ χες δ ὸ ΠῊΝ - ΄, ς« ὧχ μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν" τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ 

σὰρξ ἀσθενής. καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν 39 

λόγον εἰπών. καὶ ὕὑπάλιν ἐλθὼν! εὗρεν αὐτοὺς “-| καθεύ- 40 

δοντας, ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 5 καταβαρυνόμενοι [" 

καὶ οὐκ ἤδεισαν τί αὐτῷ ἀποκριθῶσι. καὶ ἔρχεται τὸ τρί; ῇ “ ρ : ρΧ τρίτον, 4τ 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε" 

ἀπέχει: ἦλθεν ἡ ὥρα' ἰδού, παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

που εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν" ἰδού, 42 
ε ’ “ ὁ παραδιδούς με ἤγγικε. 

Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται ᾿Ιούδας, εἷς 43 
“ δ “ “- 

Ὁ-! τῶν δώδεκα, καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος “-Ι μετὰ μαχαιρῶν 

καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν 

πρεσβυτέρων. δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐ- 44 

τοῖς λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι κρατήσατε αὐτόν, 

καὶ ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς. καὶ ἐλθών, εὐθέως προσελθὼν 45 
“ ε αὐτῷ λέγει, ἱῬαββί, 4-1 καὶ κατεφίλησεν αὐτόν: οἱ δὲ ἐπέ- 46 

5. 5.1 ὅδὰ Ν, “ ΕΞ ΩΣ ιν ,’ ϑις Ὁ βαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν 47 

ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ 

Υ ἔπεσεν Σ γρηγορεῖτε, καὶ προσεύχεσθε ἵνα Μ. Υ ὑποστρέψας 
2 η΄ πάλιν ἃ βεβαρημένοι Ρ «ἐἠά ὧν ὁ ααά πολὺς ἃ αἠά 

ῥαββί, 



“ΝΣ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. τς 

) “ “ 

48 ὠτίον. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “ς ἐπὶ λῃ- 

στὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με: 

καθ᾽ ἡμέραν ἤ ὃς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδά ὶ οὐ 49 ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ 

5ο ἐκρατήσατέ με: ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. καὶ ἀφέν- 
ΟΝ ’ Ψἤ 

τες αὑτὸν πάντες εφυγον. 

51: Καὶ ὁ νεανίσκος τις συνηκολούθει! αὐτῷ περιβεβλημένος 

52 σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ: καὶ κρατοῦσιν αὐτόν ἴ-]. ὁ δὲ κατα- 

λιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγε 8:-!, 
Ε ““ὀ 53 Καὶ ἀπήγαγον τὸν ᾿Ιησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα" καὶ συνέρ-- Μαίι. 26. 57, 

»" ἽΞ Τλικα 22. 54: 
χονται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ςρ. Τομη 18. 

54. γραμματεῖ: ὶ ὁ Πέ ὑπὸ όθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ Ὁ 54. γραμματεῖς. καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκ ἡσεν αὐτῷ 
΄ 37 , Ν δ) Ν Ὁ Ψ ν τὶ , ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἣν συγκαθήμενος 

ἊΣ “᾿ Ε “᾿ Ν , ἊΝ Ν ΜΝ ε Ἃ; 55 μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. οἱ δὲ 
᾽ ῳ ΩΤ Ν 2 2» . «7 “ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ιησοῦ μαρ- 

56 τυρίαν, εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν" καὶ οὐχ εὕρισκον πολλοὶ 
, Ω ,, ἐ ᾽ “- Ν ε γ ) γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ 

5 ’ 3 ,, 3 ,ὕ ) δ “ 57 ἦσαν. καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ 

58 λέγοντες ὅτι ᾿Ημεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ᾿Εγὼ Ορ. 7οΒη 2. το. 

καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν 

59 ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. καὶ οὐδὲ οὕτως 

ὅοἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ 
2 " ," Ἀπ το, “- ζὲ Ι 3 ’ » 02 μέσον ἐπηρώτησε τὸν ᾿Ιησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν - 

6: τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν ; ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ " οὐκ ἀπε- 

Κρίνατο οὐδέν!. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν, καὶ 

62 λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ ; ὁ δὲ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν, ᾿Εγώ εἰμι" καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου Μαῖι. :6. 64, 
ὕὔ ; “. “κ“ 7 .ι » ᾽ὕ Ἢ ΡΥ Τα κε 22. όρ: 

καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν «ςρ. Μετ 8.38, 
Ξ τ Ξ 1) 4ῃ. 7. 12. 

63 νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χι- 
“, “᾿ γ 7 "4 

6, τῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων : ἠκού- Μαῖι. 26. 65. 

σατε τῆς βλασφημίας: τί ὑμῖν φαίνεται: οἱ δὲ πάντες Ορ. 7οΒπ το. 
32; 10. 7: 

1 ον. 24. τό. - 
9 εἷς τις νεανίσκος ἠκολούθει ἔ λ(4 οἱ νεανίσκοι 8 Δα ἀπ᾽ αὐτῶν 

ἢ οὐδὲν ἀπεκρίνατο 

12 



Μείι. 26. 58, 
Ταιῖκα 22. 55: 
ΟΡ. ]οπ 1δ. 
17, 25. 

Μαῖί. 27. 1, 
Τλκα 23.1, 
7Τοἢη τ:8. 28. 

Μαῖί. 27. 11, 
Τλῖῖκα 232. 23, 
7Τομη 18. 32. 
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κατέκριναν αὐτὸν εἶναι ἔνοχον θανάτου. καὶ ἤρξαντό τινες 65 

ἐμπτύειν αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ 

κολαφίζξειν αὐτόν, καὶ λέγειν αὐτῷ, ΤΙροφήτευσον". καὶ οἱ 

ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἰ ἔλαβον!, 

Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου " κάτω ἐν τῇ αὐλῇ! ἔρχεται μία 66. 

τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερ- 67 

μαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζα- 

ρηνοῦ 1ἦσθα, τοῦ ᾿Ιησοῦ!, ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, " Οὔτε! 68 

οἶδα " οὔτε! ἐπίσταμαι ο σὺ τί! λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς 

τὸ προαύλιον' Ῥκαὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε!, καὶ ἡ παιδίσκη 69 

ἰδοῦσα αὐτὸν «ἤρξατο πάλιν! λέγειν τοῖς παρεστηκόσιν ὅτι 

Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μι- 7ο 
ἈΝ “2 ς “ δ “ ͵ ω “ Ὦ 'κρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, ἀληθῶς ἐξ 

αὐτῶν εἶ. καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ τ-ἴ, ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθε- 7ι 

ματίξειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν 

λέγετε. καὶ "εὐθὺς! ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησε, καὶ 72 

ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα, ὡς! εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, 

ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δίς, ὅ τρίς με ἀπαρνήσῃ" καὶ 

ἐπιβαλὼν ἔκλαιε. 

Καὶ εὐθέως --] πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς 15 

μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων, καὶ ὅλον τὸ συνέ- 

δριον, δήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ 

Πιλάτῳ, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 2 

τῶν ᾿Ιουδαίων ; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς Υ αὐτῷ λέγει!, Σὺ λέγεις. 

καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά, “-|ἰ ὁ δὲ Πι-3,4 

λάτος πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 

ἴδε, πόσα σου ἃ κατηγοροῦσιν!. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς οὐκέτι οὐδὲν 5 

ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον. 

1 ἔβαλλον Κ ἐν τῇ αὐλῇ; κάτω 1 Ἰησοῦ ἦσθα. τὰ Οὐκ 

π οὐδὲ ο τί σὺ Ρ' Οτη. καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Μ. ᾳ πάλιν 

ἤρξατο Τ᾿ Δα καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει 5. οΠ1. εὐθὺς ὑ τοῦ 
ῥήματος οὗ ἃ ἀπαρνήσῃ με τρίς Σ αἀὰ ἐπὶ τὸ Υ͂ εἶπεν αὐτῷ 
2 δα αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο. Ἀ. ἃ καταμαρτυροῦσιν 
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“-“ 2 ἃ 
6 ΚΚατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, Ὁ ὃν παρῇῃ- Μαίι. 27. τ, 

ΡΞ τ Φ τῇ 7ομη 18. 29: 
γτοῦντο!. ἣν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν “ στασια- Ὁρ. Τιῖκο 23. 

“ ἤ ὃ δ ἸΝ, [4 2 “ “4 Ἃ Ἅ 18, στῶν! δεδεμένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 

8 καὶ ἀἀναβὰς! ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι, καθὼς 5-1 ἐποίει 

οαὐτοῖς. ὁ δὲ Πιλάτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπο- 
“ “ , 

τολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ιουδαίων ; ἐγίνωσκε γὰρ ὅτι 

τι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ δὲ ἀρ- 

χιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν 

12 ἀπολύσῃ αὐτοῖς, ὁ δὲ Πιλάτος ἱπάλιν ἀποκριθεὶς! εἶπεν 

αὐτοῖς, Τί οὖν 8-| ποιήσω ὃν λέγετε τὸν! βασιλέα τῶν 
) 

13,11 Ιουδαίων ; οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν, ὁ 

δὲ ΠΠιλάτος ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ; οἱ δὲ 

15 περισσῶς! ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν. ὁ δὲ Πιλάτος, βου- 

λόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν 
“. δ “ 

Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκε τὸν ᾿Ιησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα 

σταυρωθῇ. 

τό Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ Μαῖι. 27. 27, 
) Ρ᾽ Ν “- 7 ἊΝ ζω Ν 7ομη 10. 2. τ7 ἐστι πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. καὶ 

ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες 

18 ἀκάνθινον στέφανον᾽ καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε, 
“- “ 2 “ το βασιλεῦ τῶν ᾿Ιουδαίων: καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν 

’ Ἀν Ἄγεν 3 “απ Ν , ΑΝ; » καλάμῳ, καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσ- 
’ὕ ᾽ “Ὁ Ἂς ἢ 2 Ξ 9 “ 2 ὔ Με - Ὑ8. Ἀ 29 ἐεκύνουν αὐτῷ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν 

πορφύραν, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ!" καὶ ἐξά- 

γουσιν αὐτόν, ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 

21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, Μαῖι. 27. 32, 
χίρς τιν ».).) δε ρλως, ρῶν. Ὁ , τ πε " 1λι|κε 23. 26: 
ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ, τὸν πατέρα «Αλεξάνδρου καὶ ᾿ Ῥούφου, «ρ. Τομῃ το. 

Ὁ“ »-“-“ 1 . 22 ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ Ἷ 

23 τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Κρανίου τόπος, καὶ ἐδίδουν Τρ.Ρ5.69 (68). 
21. 

Ὁ ὅνπερ ἡτοῦντο ὁ συστασιαστῶν ἃ ἀναβοήσας 8 αἠά 
ἀεὶ Ἐ ἀποκριθεὶς πάλιν 8 Δα θέλετε Β Οχη. τὸν ἱ περισ- 
σοτέρως Κ τὰ ἴδια 



Ορ. 5. 22 (21). 
τϑ. 

ζ. 15. 53. 12. 

Ορ. 5.22 (21). 
ἿΣ 

ΟΡ. 14. 58, 
Τολη 2. 19. 

Μαείϊ. 27. 44: 
ΟΡ. {λ|κ8 223. 

39. 

Μαίι. 27. 48, 
ΤλΚε 22. 44. 
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αὐτῷ 1-|1 ἐσμυρνισμένον οἶνον' ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε. καὶ τ' σταυ- 24 

ροῦσιν αὐτόν, καὶ διαμερίζονται" τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες 
“ 3. Ἐινϑ , . ζ ον. δ Ν Ψ ’, Ἂν 72 κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά, τίς τί ἄρῃ. ἣν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύ- 25 

3 ΞΕΥ, ἊΣ Ἐν Ὁ Ν “ 5: ὧδ , -“ Σ ρῶσαν αὐτόν. καὶ ἣν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγε- 26 
« “ , 

γραμμένη, Ο βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. καὶ σὺν αὐτῷ σταυ- 27 

ροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων 

αὐτοῦ. 5-] καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κι- 29 

νοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες, Οὐά, ὁ καταλύων 
Ἀ ,͵ ἈΝ Ὁ “ἃ δ “᾿ 9 Ν ε , ͵ “ Ν ϊ τὸν ναόν, καὶ 5 οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις!, σῶσον σεαυτὸν 30 

ν καταβὰς! ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. ὁμοίως 4-ἰ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 31 

ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον, 

Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται τ σῶσαι. ὁ Χριστὸς ὁ 32 
“ς᾽ “ “- “ βασιλεὺς τοῦ "᾿Τσραὴλ! καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα 

“ὔ Ἂ ΓΑ Ν ε γ᾽ 9. τοι ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ 

ὠνείδιζον αὐτόν. 
2 

ἱ Καὶ γενομένης] ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν 33 
“ Ψ Ὡ δ , Ν “ 4 ἥδ Ὁ» “2 2 ᾽ [ 

γὴν εἐὡς ὡρᾶς ἐννάτης. Καὶ Τῇ ὡρῷ τῇ ἐννάτῃ ἐβόησεν ὁ 34 

σρ.᾿5. 22(21). ᾿Τησοῦς φωνῇ μεγάλῃ “-Ἰ, ᾿Ελωΐ, ᾿Ελωΐ, τ λαμὰ! σαβαχ- 
Ι. 

Μαίί. 27. 48: 
ΟΡ. {λπ|8 223. 
36, 7οἢπ το. 
20, Ἐ5. ύο (68). 
21. 

θανί; ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον .Ο Θεός μου, ὁ Θεός μου, 

εἰς τί με ἐγκατέλιπες ; καὶ τινὲς τῶν παρεστηκότων ἀκού- 35 

σαντες ἔλεγον, ᾿Ι1δού, ᾿Ηλίαν φωνεῖ, δραμὼν δέ τ τις, 5- 36 

γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθεὶς Υ-| καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτὸν 

λέγων, Ἄφετε, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας καθελεῖν αὐτόν. 
᾽ “- 

ὁ δὲ Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε. καὶ τὸ 37, 38 
2 “ ὦ » » “8 3. ΤῸΝ Ὁ σὸν “ 

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως 
’ 2. ΧΝ Ὅν 2Ε, Ων ε Ἁ .) 2 ’,᾿ ᾽ “- κάτω. ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, 39 

ὅτι “οὕτως! ἐξέπνευσεν, εἶπεν, ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος 
[Δ “" “- 5 Ν Ν »“ 3 Ἃς ἐφ “- υἱὸς ἦν Θεοῦ. ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦ- 4ο 

1 αᾷά πιεῖν τὰ σταυρώσαντες αὐτὸν διεμέριζον Ὁ Δαα γεΥ. 28 

καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. Ἀ.5.Μ. 

9 ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν Ῥ καὶ κατάβα 4 δα δὲ 7 σῶσαι; Μ. 

5 Ἱσραὴλ 8. ὑ Τενομένης δὲ π ααά λέγων Υ λαμμᾶ 8. 

Υ εἷς ΣΧ δαά καὶ Υ (ἃ τε 2 οὕτω κράξας Ἀ.5.Μ. 
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σαι, ἐν αἷς 5-| καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ 

41 ᾿Ιακώβου τοῦ μικροῦ καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ Σαλώμη, αἱ "-! (ρ. Τκικο 8, 2. 

ὅτε ἣν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, 

καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ιεροσόλυμα. 

42 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἣν παρασκευή, ὅ ἐστι Μαίι. 27. 57, 
Τλῖῖκε 22. 50 

43 προσάββατον, “" ἐλθὼν! ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿ἀριμαθαίας, εὐσχήμων 7ομα τὸ. 38. 

βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλάτον, καὶ ἠτήσατο τὸ 
“ “΄᾿: “ 

4 σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ Πιλάτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε: 

καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ 
ἃ ᾽΄ ͵ 3 έθ ᾿ Ν Ἂ 3 Ν ΤΥ Ὁ ἊΣ: ἐδ ᾿Ξ .45 πάλαι! ἀπέθανε" καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο 

46 τὸ “πτῶμα! τῷ ̓ Ιωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα, '-| καθελὼν 
αὐτὸ ἐ εἰλ “᾿ δό δ 5 ἔθ ἤ ϑς ὡς ) ’ ὃν ἐνείλησε τῇ σινδόνι, καὶ 8 ἔθηκεν! αὐτὸν ἐν μνημείῳ, 
Ἁ Ὁ 2 3) ΄Ζ δ Ν ΄ ’ Ἄ ΤΟΝ ὃ ἣν λελατομημένον ἐκ πέτρας" καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ 

“τὴν θύραν τοῦ μνημείου. ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ 

Μαρία ἡ] Ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ ἰτέθειται!. 

16 ΜΚαὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ Μαίι. 28. τ, 
1λιῖκα 24.1: 

καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, «ρ. Τομη 2ο. τ. 

2 ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωΐ Ἐτῇ μιᾷ τῶν 

σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 

3 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ 

4 τῆς θύρας τοῦ μνημείου ; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι 

5 Ἰἀνακεκύλισται ὁ λίθος" ἣν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελ- 

θοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς 

δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν" καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 

6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε: ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Τρ. Μαίι. 28. 
Ε “Ὁ 5 564. 

ΝΝαξαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον: ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε' ἴδε, 
ε ΄ [ ΜΨ 3: : ω ε ,ὕ “7 “- γὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾽ ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς 

“ ᾽ “ ᾿ “ΟΝ 2 [ ΄ ΒΓΕ δὲ ) δ 
μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι ΠΙροάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Ορ. τ4. 28. 

8 Δ44ἃ ἦν Ὁ 444 καὶ ὁ ἦλθεν ἀ ἤδη Μ. 9 σῶμα 

ἔ λάά καὶ ξ κατέθηκεν Β οχη. ἡ ' τίθεται Ε τῆς μιᾶς 

1 ἀποκεκύλισται 



Γρ. 7οβη 20. 
14. 

Ορ. [κι 24. 
13. 

Όρ. Γλικε 24. 
326, Το 20. 10. 

Με. 28, το: 
ΟΡ. {λικα 24. 
417. 

Τλῖκε 24. 51, 
Ἀοἱδ 1. 9: 0Ρ. 

ἘΡΗ. 4: 9, 
τ Τίμα. 3. τό. 

ζρ. Δοἰβ 14. 3, 
ἨΞΕΡ. 2. 4. 
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Γαλιλαίαν' ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν, καὶ 8 

ἐξελθοῦσαι Ὁ-! ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχε " γὰρ! αὐτὰς 

τρόμος καὶ ἔκστασις καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο 

γάρ. 

, Ἂν ἃ. “2 “-- 

οΔναστὰς δὲ πρωΐ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ 9 
Ὰ “" ) “- 

τῇ Μαγδαληνῇ, παρ! ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. ἐκείνη το 
“ ΐ ““ Ὁ) “- “- πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι 

“-- »"»". ; 

καὶ κλαίουσι. κἀκεῖνοι ἀκούσαντες, ὅτι (ἢ καὶ ἐθεάθη ὑπ τι 

αὐτῆς, ἠπίστησαν. 

Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη τ2 
3 δοὺνὕνρἤ “ χά 3, εἰρ..5 ᾽ὔ 3 “ 3 »ἤἬ ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν. κἀκεῖνοι ἀπελθόντες 153 
) Ψ» “ Στ, δὲ 2 Ἂ»: 2 ’ ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς" οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 

Ἵ “ “ “Ὕστερον Α δὲ! ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, τΆ 
Ἄγ ΤΆ, »» δ 3 γ ΟΞ ΩΣ ΙΝ, Τὰ Ε »» καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς 

θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. καὶ εἶπεν τ5 

αὐτοῖς, ΙΠορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ 

εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς τό 

σωθήσεται" ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. σημεῖα δὲ τοῖς 17 
, “ , τς τ 5. 7 , πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει' ἐν τῷ ὀνόματί μου δαι- 

μόνια ἐκβαλοῦσι. γλώσσαις λαλήσουσι “ καιναῖς!" ὄφεις τ8 

ἀροῦσι, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ οὐτοὺς " βλάψῃ" 
5. ΣᾺΝ ἐκ τ λσ ᾿ . ᾿ ΄ . “ι΄ «0 ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξουσιν. 

« “ » “" “" “ 

Ο μὲν οὖν Κύριος ᾿ Ἰησοῦς !, μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, τὸ 

ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. 

ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνερ- 2ο 

γοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούν- 
“2 3 Ἄ, ἤ 

τῶν σημείιῶν, ἀμήν. 

τὰ (Δα ταχὺ Ὠ δὲ 9 961. γΥ. 9-ώ20 Μ. Ῥ ἀφ᾽ ᾳ οἵη. δὲ 
Τ᾿ οΙη, καιναῖς Μ. 5 βλάψει ἴ οη1. ᾿Ιησοῦς 



ΤΟ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ 

ΑΓΙΟΝ ΒΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ, 

1 ᾿Επειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν 
Ν “κ“ »ϑ τ᾿ ε΄: ’ θὰ 

“περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, καθὼς 
“- , “ παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενό- (ρ.17ομη τ.τ. 

Ἢ μας 2 Ῥεῖ. 1. τό. 
3 μενοι τοῦ λόγου, ἔδοξε κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν 

4 ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, ἵνα ἐπι- Τρ. Δεἰϑ5 τ. τ. 

γνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 
) “- “" 

5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις “Ηρώδου 5-1 βασιλέως τῆς 
9 , Τουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά" (ν. - Οὐ, 24. 

ΙΟ Εἢ, 12. 4: 

καὶ Ὀγυνὴ αὐτῷ! ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Δαρών, καὶ τὸ ὄνομα τ7. " Ὑ Ὁ») ΓΞ 0: {109 07: 

6 αὐτῆς ᾿Ελισάβετ. ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι “ ἐναντίον τοῦ 

Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι 

γτοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. καὶ οὐκ ἣν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ 
2 “ “ ΄- 

Ἐλισάβετ ἣν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς 

ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. ' 

8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφη- ΟΡ. τ (ἢτ. 24. 
, 5. τὸ χα “ κ ᾿ Ν ἔθ ΠΑΝῚ ΄ το: 9 μερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, 

ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου. ΟΡ. Ἐχοά. 30. 
ΡΞ ᾿Ξ χ κ κ ΡΣ ΄ » κ. ἡ ᾽ 

το καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ ἣν προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ 

ττ τοῦ θυμιάματος. ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ 
δ “ “- θ ’, “- θ » Ἂ 2 ’ θ τ2 δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. καὶ ἐταράχθη 

13 Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. εἶπε δὲ πρὸς 

ἃ Δ4 τοῦ Ὁ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ὁ ἐνώπιον 



σρ. Νυμ. 6. 3, 
7υά, 13. 14. 

Όρ. Μαδὶ. 3. 1, 
4. 5: 6. 

Όρ. ἴδῃ. ὃ. 
16, 9. 21. 
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αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία: διότι εἰσηκούσθη ἡ 
) 

δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ 
Ζ Ν᾽ , “7 γ Δ , ΤΕ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην. καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ τα 

ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ ἃ γενέσει! αὐτοῦ χαρήσονται. 
Ψ Ν Ψ 2 ’ “ ’ Ν ὍΣ Ν Ἂ» ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα τ5 

οὐ μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος «Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας 
“ “ “ 3 μητρὸς αὐτοῦ. καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ τό 

Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν. καὶ αὐτὸς " προελεύσεται! ἐνώπιον τ7 
“-- 2 

αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηχλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας 
,΄ 3... πὸ Ψ Ν 5 κυ 3 ᾽’ ’ ε πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑἕτοι- 

μάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. καὶ εἶπε Ζαχαρίας τ8 
Ν ἊΝ; »ὕ ἂν ’ ’ “ 2 Ἂν ΄ ᾽ πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο: ἐγὼ γάρ εἰμι 

πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις 
ἢ “π᾿ “.Ἅ , ᾽ 

αὐτῆς. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι τὸ 

Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: καὶ ἀπεστάλην 

λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. καὶ ἰδού, 20 
“ “, Ν ΝΥ δ ’ λ λῆ Ν᾿ ““ ε ᾽ Ἄ ᾿ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένη- 

“- Ὁ ἸΝ “ 

ται ταῦτα ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες 
᾽’ 2 Ν ᾿ ἊΝ 3 τα Ἀν 5. ες Ν πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. καὶ ἣν ὁ λαὸς προσ- 2τ 

δοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν 

ἐν τῷ ναῷ. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς" καὶ 22 
’ ΩΡ, :) “ “"Ἅ “5 

ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἣν 

'διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενε κωφός. καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλή- 23 

Όρ. Μαίϊ. ᾿. 18. 

Ὁ Ζ, ζ ’ , “- 3, παν " Ἂς σθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν 

οἶκον αὐτοῦ. 
) 

Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ 24 
9 “-- Ἁ ᾽ « τς “ χ γι ε αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα ὅτι 

Οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν 25 

τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 

Ἔν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ 26 

ἃ γεννήσει 9 προσελεύσεται Μ. 
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ἔ ἀπὸ! τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ἣ ὄνομα Ναζαρέτ, 

27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ 

28 οἴκου ΖΔαβίδ' καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ" καὶ εἰσ- 

ελθὼν 8- πρὸς αὐτὴν εἶπε, Χαῖρε, κεχαριτωμένη: ὁ Κύριος 

29 μετὰ σοῦ, "- ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη !, καὶ διελογί- 

30 ἔετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος 

αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 

31: καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 
᾿" Υ͂ Ω “} “- ὯΣ “ Ψ Ἂ «Ν ε 

32 ὄνομα αὐτοῦ Ιησοῦν. οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου 

κληθήσεται: καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Ὁ». 15. 9. 7. 

33 Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ: καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
) “-“ “- “ 

Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 

3, Τέλος. εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, 
Δ ΉΡΕ Ν, ᾿ἦὕ δ ᾽ ἔς Ν δ θ Ν ε Ψ ᾿ 35 ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν 

αὐτῇ, Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψί- 
» , ὲ ὃ Ν ΝΜ ΑΡΟΝ. , Ἐν στου ἐπισκιάσει σοι: διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κλη- 

36 θήσεται Υἱὸς Θεοῦ, καὶ ἰδού, ᾿Ελισάβετ ἡ 1 συγγενίς! σου 

καὶ αὐτὴ τ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρᾳ αὐτῆς" καὶ οὗτος μὴν 
[4 2 Ν ϑιιτας “» Ἴ ᾽’ « ΕῚ Δ) » 37 ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ' ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει 

“ “" “ “" “ ) 

38 παρὰ "τοῦ Θεοῦ! πᾶν ῥῆμα. εἶπε δὲ Μαριάμ, ᾿1δού, ἡ δούλη 

Κυρίου: γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ 
, “ ΕΝ Φο 

αὑτῆς ὁ ἀγγελος. 
δ) “- “ 

3) “ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη 

40 εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν ᾿Ιούδα, καὶ εἰσῆλθεν 
“" ) 

4τ εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν ᾿Ελισάβετ. καὶ 
, “ 

- ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ ᾿Ελισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς αρίας, 

ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη 
ς ) “- 

42 Πνεύματος Αγίου ἡ Ἐλισάβετ, καὶ ἀνεφώνησε ο κραυγῇ! 

μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογη- 

Ε ὑπὸ Β' Δα ὁ ἄγγελος ἢ Δα εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. Α.5.Μ. 

1 ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ Κ᾿ αἀὰ ἐκ σοῦ Α.Μ. 1 συγ- 

γενής τὰ συνειληφυῖα π τῷ Θεῷ 9 φωνῇ 



ΟΡ.Ῥ5,98 (97). 
. 

ζρ. 6εηῃ. 17. 
12,1 εν]. 12.2. 

124 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 1: “2-Ξ 

᾿μένος ὃ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα 43 

ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγέ- 44 

γετὸ ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν 

ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. καὶ μακαρία ἡ 45 

Ῥπιστεύσασα, ὅτι! ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ 

παρὰ Κυρίου. καὶ εἶπε Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 46 
᾽ ἌΣ. Ψ». Ν “ ’ 39. ὡἉΝ “ “ “ ἕας..Ὁ9" Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί 417 

μου: ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. 48 

ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαΐί. ὅτι 49 

ἐποίησέ μοι «μεγάλα! ὁ δυνατός: καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ' 

καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς " καὶ γενεὰς! τοῖς φοβουμένοις 5ο 
, ΄ 2 ’ “κ 3, ὧν, » “- 4 αὐτόν. ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ! διεσκόρπισεν 51 

ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 5: 

θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπεινούς: πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, 53 

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. ἀντελάβετο ᾿Ισραὴλ 54 

παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους (καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 55 

ἔρας ἡμῶν) τῷ Ἁβραὰ ὶ τῷ σπέ ι αὐτοῦ εἰς τὸ πατέρας ἡμῶν) τῷ “Ἡβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

ἜἜμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ " ὡς! μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέ- 56 

στρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 
“, ) “- “- 

Τῇ δὲ ᾿Ελισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ 57 

ἐγέννησεν υἱόν: καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς 58 
“" “"ἍἽ δ] “" αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ 
᾽ ϑοΩΣ σὰ ον ΚΣ 2 Ὧν Ὁ ΄, τς ΤΩΣ 5 συνέχαιρον αὐτῇ. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ, ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, ἦλθον 59 

"“" Ν »» Ὁ Δ 3 τὰν, 3 ἊΝ ο ΨΦΙ ΕΝΝ, “- περιτεμεῖν τὸ παιδίον" καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ 
Ν ) “ ἋΣ Ἂ, ὁ ΑΣ “ ε Ὁ» Ε “- ὴ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ όο 

“ ) “ 

εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται ᾿Ιωάννης. καὶ εἶπον πρὸς 6τ 

αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ᾿ ἐκ τῆς συγγενείας! σου, ὃς καλεῖται 
μην ϑια τ, γ 3). πὸ, Ἂν ἐν, Ἂν; 2 “-“ ἊΝ ν τῷ ὀνόματι τούτῳ. ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν 62 

θέλοι καλεῖσθαι αὐτόν. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψε λέ- 63 

Ῥ πιστεύσασα ὅτι Μ. ᾳ μεγαλεῖα Τ γενεῶν 5 ὡσεὲ ᾧ ἐν τῇ 
συγγενείᾳ 
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γῶν, ᾿Ιωάννης ἐστὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες, 

64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, 

65 καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν Θεόν, καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος 

τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς" καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ιουδαίας 

66 διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα. καὶ ἔθεντο πάντες οἱ 

ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον 

τοῦτο ἔσται; καὶ ὃ γὰρ! χεὶρ Κυρίου ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. 

67) ΚΚαὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος “Αγίου, 

68 καὶ προεφήτευσε λέγων, Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ ᾽1σ- 

ραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 
Ἂς "Ἂν ᾽ ᾿" δύο σι δ ΝΣ λοι Σὰ ον) Ἂ ΄- Ν 69 καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαβὲὶδ τοῦ παιδὸς τς 183 

7γο αὐτοῦ (καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων “-! ἀπ᾽ αἰῶνος ““΄ 
“ 3 “- 4  ς » Σ “ « “ Ἁ [) ΗΥ̓͂ 

γι προφητῶν αὐτοῦ), σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς 

γ2 πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς" ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέ- 

73 ρὼν ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, ὅρκον ὃν (Τρ. Θεη, 22. 
Ξ Ν ΜΞ , τόξα. 

ὦμοσε πρὸς Ἁβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν ω) ᾽ ) 
3 ᾽ 3 ὡνΝ “ ; “ ε “ ε , ’ γᾳ ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας λατρεύειν 

᾽ “΄“ Ἢ [ ΄,: Ἁ ’ 3 Ψ5 Σ “-- 72 ᾿Ὶ 

75 αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς 

η6 ἡμέρας "-! ἡμῶν. καὶ σὺ 5 δέ!, παιδίον, προφήτης ὑψίστου 

κληθήσῃ" προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου, ἑτοιμάσαι (ρ. Μαὶ. 3. τ, 
ε δ ΕῚ “- “ε “- “" ὔ “"Ἅ ζω » ἜΑ, ΒΒ) 15, 40. 2. 7η ὁδοὺς αὐτοῦ, τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν 

η8 ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν 

79 οἷς ἃ ἐπισκέψεται! ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν ΟΡ. Μαὶ. 4. 2. 

σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς 

πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 

80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε, καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἣν 
3 » ν δ ΓῊ Ψ ς 2 ᾽ ’ ἔ “-- Ἂς Ν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν 

᾿Ισραήλ. 

2. ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε δόγμα παρὰ 

Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 

Ἱ ΟΠ. γὰρ Σ δα τῶν Υ Δ(ἃ τῆς ζωῆς 2 οἵη. δέ ἃ ἐπε- 

σκέψατο Α.5.Μ. 



Όρ. Με. 2. 1. 

126 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 2, 2-- 

αὕτη Ὁ-! ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας 2 

Κυρηνίου. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος 3 

εἰς τὴν “ ἑαυτοῦ! πόλιν. ἀνέβη δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλι- 4 

λαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαβίδ, 

ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πα- 

τριᾶς Δαβίδ, ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ 5 
ω) ἊΝ ἅ-π| » 3; ’ ) Ὁ» δὲ 2 τ: ὍΣ ΕῚ Ἁ 3 “ αὐτῷ ἀ-ἰ, οὔσῃ ἐγκύῳ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, 6 

Ξ Ψ' ει ἼΦ “ ΄“ , ἊΝ ἀκ Ν ἘΝ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν. καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν 7 

αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ἀνέ- 

κλινεν αὐτὸν ἐν 5-| φάτνῃ, διότι οὐκ ἣν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ 

καταλύματι. 

Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ 8 
’΄ Ν ΄“- ἊΝ 2 Χ Ἁ “ νον φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 

καὶ Ξ-Ι ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου 9 

περιέλαμψεν αὐτούς: καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. καὶ τὸ 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε' ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελξ 
ἐν ν᾿ Ἁ ΄ [1 4 Ν ν ὑπ [ἡ 5 

ὧοσμαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῳ. ὅτι τὶ 

ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν 

πόλει Δαβίδ. καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον. εὑρήσετε βρέφος τὮ 

ἐσπαργανωμένον 8 καὶ! κείμενον ἐν "-] φάτνῃ. καὶ ἐξαίφνης τ3 
᾽ 72: ἂν ΚΣ Δεν, η0 “ , ’ , ζ᾿ 

ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων 

τὸν Θεόν, καὶ λεγόντων, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς τά 

εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις ἷ εὐδοκίας. 
“κ᾿ » “κ᾿ 

Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπὶ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ τ5 

ἄγγελοι, 1-| οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ 

ἕως Βηθλεέμ, καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ 

Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τό 
᾽ “ 

τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ 

φάτνῃ. ἰδόντες δὲ Ἐ ἐγνώρισαν! περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαλη- τῇ 

Ῥ ἃἀά ἡ ὁ ἰδίαν ἃ (ἃ γυναικί θ δἃ τῇ Ε δά ἰδού, 

8 οχῃ. καὶ ᾿ δ΄ τῇ 1 εὐδοκία Α.5.Μ, ὁ δα καὶ οἱ ἄνθρωποι 

Κ᾿ διεγνώρισαν 
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18 θέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. καὶ πάντες οἱ ἀκού- 

σαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων 

το πρὸς αὐτούς. ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα 

2. ταῦτα, συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς, καὶ 1 ὑπέστρεψαν! 

οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς 

ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

2. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τ αὐτόν!, 

καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγ- ΤΟ». Μαίι. τ. 

γέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ, δυθιΣ 

22 «Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ " αὐτῶν ΟΡ. Τιενῖε. τ2. 

κατὰ τὸν νόμον Μωσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ιεροσόλυμα, ᾿ 

23 "Πα τῷ Κυρίῳ (καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου 

τι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθή- ΕΝ Ἐχοᾶ. 13. 

24 ε καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ 

25 Κυρίου, Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν. καὶ Τωενῖξ. 12. 8. 

ὌὩ - ᾿» ἈΝ » 2) « Ἄ ΕΝ ,’ ων (Ἢ ἰδού, ἣν ἄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλήμ, ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ 

ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παρά- ΟΡ. 15. 4ο. τ. 
“- Υ “- “π᾿ {4 ) 

26 κλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ᾿ καὶ Πνεῦμα οἣν Ἅγιον! ἐπ᾽ αὐτόν... καὶ 
κν ἐ ΑΒΕ ρος Ἔ ΞΞΕςΣ “ ’ «- ͵ Ν ἣν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Αγίου, μὴ 

27 ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδη τὸν Χριστὸν Κυρίους καὶ ἦλθεν ἐν 
5, ΤΠνεῦ » ΝῈ 08}: τ χοάς ΧΣ “ιν, κ ἐς κ 

τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν: καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς 
Ν , , “- “- “ ᾽ δ ἊΝ Ν : Ἷ 

τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον 

28 τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας 

29 αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησε τὸν Θεόν, καὶ εἶπε, ΝΝΌν ἀπολύεις τὸν 
“ “ Ξ ι, 

3ο δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ" ὅτι 

31 εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ ΟΡ». 15. 51. 5. 

3, πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, Ορ. 15. 42. 6, 
Ξ ἢ 3 ος 49. 6. 

33 καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ. καὶ ἦν Ῥὸ πατὴρ αὐτοῦ! καὶ ἡ 

μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ" 

34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν 

᾿ “ το 
1 ἐπέστρεψαν τὰ τὸ παιδίον Ὁ αὐτῆς Δ. οἿΆγιον ἦν 

Ρ Ἰωσὴφ 



Όρ». Ῥεαΐ. τό. 
τ6. 

12ὃ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 8. .34:. 

2 2 “΄͵, 2 , ῳ - 2 “ Ἄς ἌΞΚΣ μητέρα αὐτοῦ, ᾿Ιδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν 
“- »" “- 

πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον᾽ καὶ 35 

σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία: ὅπως ἂν 

ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. καὶ ἢν 36 
7 “" “ ΕΣ 

Ἄννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿4σήρ (αὕτη 

προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς 

ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, καὶ «αὐτὴ! χήρα τ ἕως! ἐτῶν 537 
) Ἂ» ἃ , 3 Ἂ» 3 Ἀν, “ ς “-- ὀγδοηκοντατεσσάρων), ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, νη- 

᾿ 4 ἊΝ ὃ ΄ “δ ’’ δι Ὁ Ἂ ἊΝ 5-π|ἰ στείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. καὶ 5- 38 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ ὑ Θεῷ!, καὶ ἐλάλει 
Ὶ ΕῚ “- “" “ δ ᾽ὔ » πι--" ς 

περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Τερου- 

σαλήμ. καὶ ὡς ἐτέλεσαν 5 πάντα! τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυ- 39 

ρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν 

Ναᾷΐβαρέτ. 

Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε, καὶ ἐκραταιοῦτο γ-ἴ, πληρούμενον 4ο 
“σ΄, “5 3 σοφίας" καὶ χάρις Θεοῦ ἣν ἐπ᾽ αὐτό. 

“ “. 3 ς 

Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 4: 
: “, “. ὮΝ Ἂ, 3 [Ἁ ϑψ ας δώδ - 3 τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, " ἀνα- 42 

βαινόντων! αὐτῶν 5-] κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, καὶ τελειω- 43 
, ἊΝ ΕΖ 3 τς Ἄ , ἊΝ δι τ σάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν 

ῃ ας ΘΟ ΕΝΝ “ιΣ ΕΠ ΣΝ ΥΥ Ὡ ε κεἴ Τησοῦς ὁ παῖς ἐν ᾿Ιερουσαλήμ᾽ καὶ οὐκ "Ὁ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς 

ὑτοῦ; νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέ αὐτοῦ: νομίσαντες τὸ ῇ συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέ- 44 

ρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ “-| 

τοῖς γνωστοῖς" καὶ μὴ εὑρόντες ἅ-! ὑπέστρεψαν εἰς ᾿Τερου- 45 

σαλήμ, 9 ἀναζητοῦντες! αὐτόν, καὶ ἐγένετο μεθ᾽ ἡμέρας 46 

τρεῖς, εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν 

διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς" 

ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ 47 

ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν" 48 

ᾳ αὕτη τ ὡς 5 δα αὕτη ὑ Κυρίῳ ἃ ΔΠ4 ἐν Σ ἅπαντα 
Υ ἃ πνεύματι 2 ἀναβάντων 8 844 εἰς Ἱεροσόλυμα Ὁ ἔγνω 
᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ ο δα ἐν ἃ ῇἀ αὐτὸν 9 ζητοῦντες 
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[ἢ ἐς , Ἂ -ς Δι τ ΝΣ “ εν Ἅ. ᾿ς. ᾽’ καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε, Τέκνον, τί ἐποίησας 
Ἔν Ε. ον Ὁ ἰδ ’» ε Ψ ) ἈΝ δ ,’ ΣῚ πο ΤΑ, ἡμῖν οὕτως ; ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν 

49σε. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐξητεῖτέ με; οὐκ ἤδειτε 

5ο ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆ- 
“ ἁ “ , “ 

σι καν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν, 

καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς: καὶ ἡ 
Ν Σ ““ δ Ψ, ἐκ Ἁ ᾿7᾿ {-.-} 2 “ δί μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ 

αὐτῆς. 
ν} “- ζ ἊΝ δ 6, ’ Ν γι ἊὋ 

52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ 

Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, 
“ “ Χ “ ἐ Ζ ζ, ζ, 

8. Ἂν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καί. 

σαρος, ἡγεμονεύοντος ]Ποντίου Πιλάτου τῆς ᾿Τουδαίας, καὶ 
“- “» ᾿ «ς “-“ 

τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ Τραχωνί- 

τιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς ᾿Αβιληνῆς τετραρχοῦντος, 

2 8 ἐπὶ ἀρχιερέως! ἌΙΜΨννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Μει!. 3. τ, 
1) ͵ Ἁ “ ΄ [Υ ; ἵν Ὡς τῷ ν δ " ΜαΙῖ 1. 2, 

3 Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου υἱὸν ἐν Τῇ ἐρήμῷ. Και ἦλθεν εἰς Τομη τ. 6. 
“- Ἁ , “7 » ’ ΄ πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ιορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα 

, 3. Ὁ - σπ ΓΟ ε 2 ἢ , 4 μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν". ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ 
ς “ “ “ 3 “ 

λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου "-], Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 15. 49. 3. 

ἐρήμῳ, ᾿Ετοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς 

5 τρίβους αὐτοῦ: πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος 

καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται: καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς 1 εὐ- 

6 θείας!, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας" καὶ ὄψεται πᾶσα ΟΡ. 15. 82. το. 

σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ. 

7 ἜΕλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾽ Μαίι. 3. 7. 

αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ 

8τῆς μελλούσης ὀργῆς; ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς 
’ ἊΝ ΝΥ ὕὕ 2 ) « “ Ζ; 4 

μετανοίας: καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχο- 

μεν τὸν Ἁβραάμ: λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ 

ἔ Ἀ414 ταῦτα Β ἐπ᾽ ἀρχιερέων Β 44 λέγοντος ἷ εὐθεῖαν 

Κ 
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“- 2 , 2 ζω 2 φι ο , ", Ν ᾿ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἁβραάμ. ἤδη δὲ καὶ9 

ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται" πᾶν οὖν δένδρον 

μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται, 

καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντές, Τί οὖν Ἐποιήσωμεν;"; το 

ἀποκριθεὶς δὲ 1 ἔλεγεν! αὐτοῖς, Ο ἔχων δύο χιτῶνας μετα- ττ 

δότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω. 

ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, τ2 

Διδάσκαλε, τί ἃ ποιήσωμεν! ; ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μηδὲν τ3 
᾿ δὴ Ἁ » Γὰ  Ἐ ἴπὸ ’ Σ , ᾿ πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. ἐπηρώτων δὲ τ. 

αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες, Ὁ Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς !- ρ μεν γοντές, ἡσὼμ ἡμεις; 

καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μηδένα διασείσητε, μηδὲ συκοφαν- 
7 3 Ἧ Ἐ᾿ “ “ , Ὁ» ε “ τήσητε" καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 

ΟΡ. Μαίι.3.1, Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων τ5 
Μδτῖκ 1. 7, ᾿ 
Τοβη τ. 19. ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη 

ΟῚ ) 

ὁ Χριστός, ἀπεκρίνατο ὁ ᾿Ιωάννης ἅπασι λέγων, ᾿Εγὼ μὲν τό 
“ "» Ἐλο σΝ Μ ον Τὸ ὔ ῬἍ ἊΣ ᾽ ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς, ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ 

ἐς φν, Ν “- Ν᾽ ἰς ων “ ε , 2 “-ε 3. ὅς εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς 
“ ε “Ὁ 

ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ πυρί οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ 

τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ο διακαθᾶραι! τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ Ὁ συνα- 
εν, ἤ Ν “ ) ἣν 2 θή , ΤΌ ΣΙ Ἁ δὲ Ψ γαγεῖν! τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ" τὸ δὲ ἄχυρον 

ὯΝ Ν , 2 κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 

Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν τ8 
« ) “- 

Γρ. Μαίϊ. ᾿4. λαόν. ὁ δὲ ᾿Ηρώδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ το 
3. Μίατκ 6. 17, ν , “ κ Ι ἢ κ» ἐχα χ 7ομη 3.24. περὶ Ηρωδιάδος τῆς γυναικὸς «-ἰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ 

ἊΝ γ᾿ “" ) , “ ες Ζ χ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἡρώδης, προσέθηκε 20 

καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι, "-! κατέκλεισε τὸν ᾿Ιωάννην ἐν 5-| 

φυλακῇ. 
) “ “ 

Μαΐίί. 3. 13, Ἐγένετο δέ, ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ 2:1: 
Μδτῖς 1. 9: οΡ. 

7ομη 1. τ ᾿ ᾿Ιησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεωχθῆναι τὸν οὐ- ῆ βοσευχομ ὀχθη 

ΞΕ ποιήσομεν 1 λέγει τὰ ποιήσομεν Ὁ Καὶ ἡμεῖς τί ποιή- 

σομεν ο καὶ διακαθαριεῖ ῬΡ συνάξει ᾳ Δα Φιλίππου Σ᾿ αά 

καὶ 5 Δ6ἃ τῇ 
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22 ρανόν, καὶ καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σωματικῷ εἴδει 

ἐ ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι 

ἀ-ἰ Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα. 

22 Καὶ αὐτὸς ἦν δ᾽ ΤΙησοῦς Σ ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα!, Ορ. Μαῖι. τ. τ, 

24 ὧν υἱὸς (ὡς ἐνομίζετο)! ᾿Ιωσήφ, τοῦ ᾿Ηλί, τοῦ Ματθάτ, τοῦ 

25 Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ “᾿Τανναί!, τοῦ ᾿Ιωσήφ, τοῦ Ματταθίου, 

26 τοῦ Δμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ ᾿Εσλί, τοῦ Ναγγαί, τοῦ Μαάθ, 

τοῦ Πατταθίου, τοῦ " Σεμεείν!, τοῦ Ὁ᾽Ιωσήχ!, τοῦ “ ᾽Ιωδά!, 

27 τοῦ Δ᾽ Ιωανάν!, τοῦ 'Ρησά, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σ᾿ αλαθιήλ, 

28 τοῦ Νηρί, τοῦ Μελχί, τοῦ ᾿4δδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ 9᾽Ἐλμα- 

29 δάμ!, τοῦ "Ἤρ, τοῦ Τ᾽Ιησοῦ!, τοῦ ᾿Ελιέξερ, τοῦ ᾿Ιωρείμ, τοῦ 

3. Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, τοῦ Συμεών, τοῦ ᾿Ιούδα, τοῦ ᾿Ιωσήφ, τοῦ 

31 Β Ιωνάμ!, τοῦ ᾿Ελιακείμ, τοῦ Μελεᾶ, τοῦ ὃ εννά!, τοῦ 

32 Ματταθά, τοῦ Ναθάν, τοῦ Δαβίδ, τοῦ ᾿Ιεσσαί, τοῦ ᾿Ωβήδ, 

33 τοῦ Βοός, τοῦ ἸΣ᾽αλμών!, τοῦ Ναασσών, τοῦ "΄Δμιναδάβ, 

Ξε,τοῦ τ᾿ Αρνεί!, τοῦ ᾿Εσρών, τοῦ Φαρές, τοῦ ᾿Ιούδα, τοῦ 

᾿Ιακώβ, τοῦ ᾿Ισαάκ, τοῦ Ἁβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ, 

35 τοῦ Σ᾽αρούχ, τοῦ Ραγαῦ, τοῦ Φαλέκ, τοῦ ᾿Εβέρ, τοῦ Σ᾽ αλά, 

36 τοῦ Καϊνάν, τοῦ ᾿ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ, 

37) τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ ᾿Ενώχ, τοῦ ᾿Ιαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ 

38 Καϊνάν, τοῦ ᾿Ενώς, τοῦ Σήθ, τοῦ ᾿Αδάμ, τοῦ Θεοῦ. 

4 ᾿Ιησοῦς δὲ Πνεύματος “Αγίου πλήρης ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Μαῖ!. 4. τ, 

2᾿ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι τ ἐν τῇ ἐρήμῳ! ἡμέρας ΡΤ ΐ 1 ΐα 
τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφα- 

γεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις" καὶ συντελεσθεισῶν αὐ- 

3 τῶν ἅ-| ἐπείνασε. 5 εἶπε δὲ! αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 
“ “ΦνΝ “Ὰ ’, ; [ά Ν 

4 Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. καὶ ἀπεκρίθη 

ὑ ὡσεὶ α 44 λέγουσαν Σ ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος 
᾽ ὧν (ὡς ἐνομίζετο) υἱὸς 2 Ἶαννά 8 Σεμεΐ Ρ Ἰωσήφ ὁ Ἰούδα 

ἃ Ἰωαννᾶ 69 Ἐλμωδάμ Ε Ἰωσή 5 Ιωνάν μ Μενάμ Ἀ.; 

Μαϊνάν 8. ἱ Σαλά Μ. κ ᾿Αδμείν, ΟΥ̓ ᾿Αμιναδάβ, τοῦ ᾿Αδμείν, Μ. 
1 ̓ Αράμ Δ.5.Μ. Τὰ εἰς τὴν ἔρημον π Δα ὕστερον ο καὶ 

εἶπεν 

ΚΑ 



ἸΘΕΙ, ὃ: 2. 

θεαί. 6, 12. 

Ῥϑ, ΟἹ (00). 11. 

Τ)εαί. 6. τ6. 

ζρ. Μαείϊ. 12. 
54, Μετ 6. 1. 

ἘΠ Νεῖν 8.1; 
ἘΣ 

15. 61..1. 

132 ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΛΙΟΝ 4. Ἀ-- 

᾽ “Ξ Ἀ 5, τὴν ἜΝ , εἴ ἮΝ ΣΝ ΄ 
Τησοῦς πρὸς αὐτόν »-!, Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ 

ζήσεται ὁ ἄνθρωπος «-ῖ. καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν τ- ἔδειξεν 5 
ΤΣ οὶ ᾽ ΕΥ λ “ ᾽ ᾿ 4 2 “ ᾽ὔ 

αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου. 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην 6 
[ἢ ᾿ Ἂ; δό πε σι 4 2 Ἂ δέδ Ἀπ ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν' ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ 

ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν: σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον 7 
ψ. 

5ἐμοῦ!, ἔσται σον ἱπᾶσα!, καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ 8 

᾿Ιησοῦς, ἅ-Ι Γέγραπται Ξ-, Υ Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυ- 
’ Ν ΞΌΒΕΨΑ, ’ ’ Ζ τ Χ ἢ ἌΡΦΕΑΝ , Ξ νήσεις!, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 5 ἤγαγε δὲ! αὐτὸν εἰς 9 

Ἵ λή ν᾽.» Ἄ. ΟΝ 3. ἂν Ἂ , σὰ ἢ “ ερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 

καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ "υἱὸς! εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦ- 
ζ' »: Ἂς Ω͂ ων 3 ᾿ς Ε . “- θεν κάτω: γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται το 

“- “κ᾿ , “ “ 

περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε' καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, τι 

μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. καὶ ἀποκρι- τΖ 
Ν 5 σεν δ ἐλ - . Ἵ 2 2 ᾽ 

θεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ιησοῦς ὅτι Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις 

Κύριον τὸν Θεόν σου. καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν 13 
᾽ “- “ 

ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 
ΝἸΟ ΤΥ ΈΞΕΈΕ ὁ τ» “ }) “- ᾽ὕ “᾿ 7 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος τ4 

“ ) “-“ 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθε καθ᾽ ὅλης τῆς περι- 
᾽΄ Ἁ ὃΣ ““ οἷ ᾽ Ν ἐδίδ Σ “ “ χώρου περὶ αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς τ5 

αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 
Ὄ ϑρεν Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος" καὶ τό 

εἰσῆλθε, κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 

εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ 1112 γῶγήν, , , οὐ, . 1 ( 17 
“ « “Δ 

βιβλίον " τοῦ προφήτου ᾿Ησαΐου!, καὶ ο ἀνοίξας! τὸ βιβλίον 
- χ 7 - 5 Ζ ᾽ν ΄ ΠΕ ΤΠ εὗρε τὸν τόπον οὗ ἣν γεγραμμένον, Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, τ8 
} " ᾿ ἀπ ,΄ θαι! ΡΤΈΡΡΙΥ. .1. Ζ οὗ ἕνεκεν ἔχρισε με Δ εὐαγγελίσασθαι! πτωχοῖς: ἀπέσταλκε 

με 5-! κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 

Ῥ (ἃ λέγων ᾳ Δα ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ ᾿ (4 ὁ διά- 
βολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν 5. μου ἐ πάντα  Ἀα Ὕπαγε ὀπίσω 
μου, Σατανᾶ" Σ δα γάρ Υ͂ Προσκυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου 

2 καὶ ἤγαγεν ἃ ὃ υἱὸς Ὁ “Ἡσαΐου τοῦ προφήτου ὁ ἀναπτύξας 

ἃ εὐαγγελίζεσθαι 9 φαἀ ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, 
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, »“"» , 2 3 Ἂ “ 3 ΝΥ κ το ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυ- 
Ὑ, ᾽ὔ Ν ’ Ν ’, 3 Ἁ “ ε Ὑ φορίου δεκτόν. καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, 

ἐκάθισε: καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ! ἦσαν 
, ’ ϑια, ΦᾺ " Ν , Ν , Ν [ἡ ᾿ᾳ 21 ἀτενίζοντες αὐτῷ. ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σ᾿ή- 

’ἤ ἐν Ν [ἡ 2 - 3 ε “ Ν 22 μερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. καὶ 

πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς 
“ “- “- δ χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ' καὶ 

, 

23 ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ᾿Ιωσήφ; καὶ εἶπε πρὸς Ορ. Τομη 6. 42. 
“ 9 

αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, ᾿Ιατρέ, 
θ ΄ σις [ἡ ) , Ψ ) ἢ ἐεράπευσον σεαυτόν: ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα 8 εἰς τὴν 

’ "4 νος ΤΟΝ 3 ““ Ζ. 5“ χά 244 Καπερναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. εἶπε δέ, 
) ᾽ - “ 

᾿Δμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ 
Ἔ ; : Ξ Ἀὶ 

25 πατρίδι αὐτοῦ. ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι 
“ “ ᾽ “" 

ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ηλίου ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, ὅτε ἐκλείσθη 
ΙΕ .3 Ν : Δ 7,4 ὯΝ “ ὔ“ « Σ ’, ᾿ ἊΣ ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας 

26 ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν᾽ καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη 

᾿Ηλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς " Σιδωνίας! πρὸς γυναῖκα τ ἸΚίπρε5 17. 9. 
πν ͵7 Ἁ Χ Ν Π 2 “2 Α ᾽ ΔΝ 

27 χήραν. καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἷ ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ ἔλι- 

σαίου τοῦ προφήτου! καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ 2 Κίπρϑ5 5. τ4, 

28 Νεεμὰν ὁ Σύρος. καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ 
Κῶ, .9. γ “ ἈΠ 9 , 5.2 3, 29 συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα, καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν 

ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως "-! ὀφρύος τοῦ ὄρους, 
Σ κ᾽ πε Δα ἊΝ 3. σὸ , δό 1 «' Ϊ " ἐφ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν φκοδόμητο, ὥστε! κατακρημνίσαι 

3ο αὐτόν᾽ αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 

3 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας. καὶ Μαιῖκ τ. :ι. 

32 ἣν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασι' καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ ςρ. Μαίι. 7. 
ἘΠ “ ; “ [ Σ 2 ἊΨ “᾿ « ’ , “ αι 8 20. 33 τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἣν ὁ λόγος αὐτοῦ. καὶ ἐν 

τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, 
“- Μ “- “ 

3. καὶ ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ "-", ΓἙα, τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ 

Ἐ ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ Β ἐν τῇ " Σιδῶνος Ι ἐπὶ 

Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ Κ λαά τῆς 1 εἰς τὸ 

τὰ λα λέγων 



Μαίι. 8. Τῆς 
Μϑικ 1. 29. 

Μαῖ, 8. τό, 
Μδικ 1. 32. 

Μαῖκ 1. 35. 

ζΌρ. Μαῖι. 4. 
18, Μαδῖκ 1:.. 
τό. 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 4...,.-- -- [ΘῈ τς 

ἊΣ Ναΐξαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς ; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος 

τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς λέγων, Φιμώθητι, 35 

καὶ ἔξελθε " ἀπ αὐτοῦ!. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς 

τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν. καὶ ἐγέ- 36 

νετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους 

λέγοντες, Τίς ὁ λόγος ο οὗτος ; ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει 
2 γΩ “ 3 θ0 ’ , Ἂ ΘΝ ἤ Ἁ 

ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ ἐξέρχονται. καὶ 37 

ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περι- 

χώρου. 
, “ “ “- 

᾿Δναστὰς δὲ ν ἀπὸ! τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 38 
Σ 4--ἴ θ Χ δὲ "- Σί Ξ , -- 

ίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἣν συνεχομένη πυρετῷ 
᾽ Ἅ “Ψ. , π ΩΝ Ν ϑύσεσν Ἂν Ν 2 ἢ μεγάλῳ: καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω 39 

αὐτῆς ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν' παραχρῆμα 

δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 
. 

Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νό- 40 

σοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν" ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ 
3. σα δ Γ᾿" 9 Ἁ ᾿) ’ , » , Ψ» Ἃ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν αὐτούς. ἐξήρχετο δὲ 41 

καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ 
-“ “ “« “ τ 

τὶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι 

ἤδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον' 42 ) 

καὶ οἱ ὄχλοι 5" ἐπεζήτουν! αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ 
(: 20ἘΝ - Ν , θ Ὦ) -ἐὶ 3. Ὁ τὰ ε δὲ “ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν. ὁ δὲ εἴπε 43 

πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαίΐ 

με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" ὅτι ἰ ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 

Καὶ ἢν κηρύσσων ἃ εἰς τὰς συναγωγὰς! τῆς " Γαλιλαίας . 4 
ΕΣ ἴων ΄“ “ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ Υ καὶ! ἀκούειν ὅ 

τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἣν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην 

Γεννησαρέτ' καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην" 2 

Ὁ ἐξ αὐτοῦ Ὁ οὗτος, . « « « .« ἐξέρχονται Ρ ἐκ ᾳ δάά ἡ 

Τ᾿ ἀὰ ὁ Χριστός, 8 ἐζήτουν ὗ εἰς τοῦτο ἀπέσταλμαι ἃ ἐν ταῖς 

συναγωγαῖς Ξ Ἰουδαίας Μ. δ᾽ τοῦ 
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3 οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾽ αὐτῶν " ἔπλυνον! τὰ δίκτυα. ἐμ- 

βὰς δὲ εἰς ἕν τῶν πλοίων, ὃ ἣν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν 

ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. δ καθίσας δὲ! ἐδίδασκεν 

4ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε 

πρὸς τὸν Σίμωνα, ᾿Επανάγαγε εἰς τὸ βάθος, καὶ χαλάσατε 

5 τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν "-|, 
, 

Ἐπιστάτα, δι ὅλης “-| νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν" 

6 ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω ἃ τὰ δίκτυα!. καὶ τοῦτο ποιή- 

σαντες συνέκλεισαν ἰχθύων πλῆθος πολύ! διερρήγνυτο δὲ 
ἃ. δ δί ͵ ὈΒΕΕΣ Ν ᾿ “ 4 6--ῇ ἐ “ , ἃ τὰ δίκτυα! αὐτῶν: καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ 

ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς’ καὶ ἦλθον, 

καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 
᾿ “ -ζ ᾽ » “- 

8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασι τοῦ ᾿Ιησοῦ 
᾽ “- λέγων, "Ε ξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἶμι, Κύριε. 

θ ’ Ἁ 2 δι ὙΝ Ν ’ ν Ν 3» δν οθάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτόν, καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, 
3 “ “ [ΟΥ̓́ το ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ἰῶὧν! συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ 

) ) ἃ “5 “Μ.. 

Ἰάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἱ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ 

Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς, Μὴ φοβοῦ: 
, Ν “- “ , ’ ΒΩ “ Ν » ἊΝ τι ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. καὶ καταγαγόντες τὰ 

“ ἌΡ ΟΝ ΝΥ “" 3 , Ψ 3 γ, “ιν 

πλοῖα ἔπι τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
ιν. 2 “᾿ ἊΣ 3. ον ) “Ὁ “ ͵ὕ Α 12: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ 

᾽ “- ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας: 8 ἰδὼν δὲ! τὸν ᾿Ιησοῦν, πεσὼν ἐπὶ 

πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί 

13 με καθαρίσαι. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ "λέγων!, 
" “ , “- 

Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

τ4 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν: ἀλλὰ ἀπελθὼν 
“ “ “ 2 ἈΝ “ “ 

δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ 

τόσου, καθὼς προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. δι- 

ἤρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ: καὶ συνήρχοντο 

2 ἀπέπλυναν ἃ καὶ καθίσας Ὁ δάὰᾷ αὐτῷ ο («ἃ τῆς ἃ τὸ 
δίκτυον θ χαά τοῖς ἔἣ ὃ καὶ ἰδὼν Ἐ εἰπών 

Όρ. 7οἙὁπη 21. 6. 

Μαίι. 8. 2, 
Μαδτῖκ 1. 40. 

Ο᾿. 1ιονιί, 14. 
2 566. 



Μαίΐίι. 9.1, 
ἍΜδτΙκ 2.1. 

Μαῖΐϊι. 9. 9, 
ΜεΙΐ 2. 14. 

1326 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ δ. τ5-- 

ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι '-| ἀπὸ τῶν ἀσθε- 
“ σε ε σι 3. τ ἃς ΝΟΥ τ - “ δ ων δ, Ν νειῶὼν αὐτῶν. αὐτὸς δὲ ἣν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις, καὶ τό 

προσευχόμενος. 
ΠΣ τ ; γα, ας σι δ κ᾿ Α, ἢ ς Ὅν ἘΦᾺΝ τσὶ , μ᾿ Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων" τ7 

Ἃ Ψ»" “ Ν ’ δ ον καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἱ ἦσαν 

ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ιουδαίας καὶ 

“Ἱερουσαλήμ: καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι 1 αὐτόν!. 

καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἣν παρα- τ8 

λελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον 
᾽ “- ᾿Ὶ (ς ς »», κ ’ ͵ , Ψ" ΒΡ ἐν, δ Ἀ Ν αὐτοῦ. καὶ μὴ εὑρόντες "ποίας! εἰσενέγκωσιν αὐτόν, διὰ τὸν το 

3 “. “ “» ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν 
“}7ὔὕ “- αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ ᾿Ιησοῦ. 

καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν 1-|, 'άνθρωπε, ἀφέωνταί 2ο 

σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμ- 921 

ματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ 

βλασφημίας ; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ὁ 
3 “-“ κ Θεός ; ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀπο- 22 

κριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις 
ἀπ τν -“- ὦ Ζ 5.4 ἘΞ ᾽ ᾿ ΄, Ως. ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον ; εἰπεῖν, ἀφέωνταί σοι αἱ 23 
ε ΄ Ρ Ἁ ᾽ ὭΣ ον Ν Μ, ΑΙ Ὁ; ἣν ἁμαρτίαι σου; ἢ εἰπεῖν, " ἔγειραι καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ 24 

Σῶ “ εἶ 2 Ψ» ΕΝ ΞΕ ΕΝ “ 9 ΔΨ. ) Ν “- “" εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς 

ἀφιέναι ἁμαρτίας, (εἶπε τῷ παραλελυμένῳ) Σ'οὶ λέγω, ἔγειραϊ, 
νὸν ΝΥ , ᾽ὔ ( , Ν σιν: ἘΣ δΥ καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ 25 

- ᾽ Ἀ δεν 5. ἘΞ σὰ Ψ “25 ΜΝ ᾽ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ᾧ κατέκειτο, 

ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν Θεόν. καὶ ἔκστασις 26 

ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν 

φόβου, λέγοντες ὅτι Εἴδομεν παράδοξα σήμερον. 
“- “. ΨΩ 

Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι 27 
“Δ ΟΣ ) 

Δευΐν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Α κολούθει 

μοι. καὶ καταλιπὼν ᾿ππάντα! ἀναστὰς " ἠκολούθει! αὐτῷ, 28 

1 Δα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἡ αὐτούς Α.5.Μ. Κ διὰ ποίας 1 λῇὰ αὐτῷ 

τὰ ἅπαντα Ὁ ἠκολούθησεν 
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Ἧς 9 ’ καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ὁ Λευϊῖς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ" 29 ῆ χῇν μεγαλήη Ὁ Η 9 
“ “ ἃ ἋΣ δ ΄ καὶ ἣν ὄχλος τελωνῶν πολὺς καὶ ἄλλων οἱ ἦσαν μετ αὐτῶν 

ὩΡ, ΑῸΣ ᾽7 ο ΄- Φ αω ᾿ ε “ 3. κατακείμενοι. καὶ ἐγόγγυζον “5 οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς 

αὐτῶν! πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες, Διατί μετὰ ν τῶν! 
“Ἂ δρεκξ “ 2 ἴδ Ἁ ’ Φ Ν 31 τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε: καὶ ἀποκριθεὶς 

᾽ “- ἊΝ 2 ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες 
“ , “ 32 ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δι- 

33 καίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. οἱ δὲ εἶπον πρὸς Μαίι. ο. τά, 
2 Μδῖκ 2. 18. 

αὐτόν, «Οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά, καὶ δεήσεις 
“ « ᾽’ Ν ε “᾿ Ψ « δι Ὁ" ’ ποιοῦνται: ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων: οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσι 

2 “- ὯΟΣ : .34 καὶ πίνουσιν." ὁ δὲ τ᾽ Τησοῦς! εἶπε πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε 
Ν ἜΠΤΟΝΝ - “ : ον. Ἂ , 3.1 Ἐ ὰ ᾿ τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ΄ αὐτῶν ἐστι, 

- ,΄ πὰ ΦΡΩΣ δὲ. Ζ . ὦ 3 ι 35 ποιῆσαι νηστεύειν ; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι: καὶ ὅταν ἀπαρθῇ 
3. .3 ἌΓ τ ε ζ, ΄ “ 2 2 , “- ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς 

36 ἡμέραις. ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς 

ἐπίβλημα " ἀπὸ! ἱματίου καινοῦ ᾿' σχίσας! ἐπιβάλλει ἐπὶ 

ἱμάτιον παλαιόν: εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν ἃ σχίσειϊ, καὶ 
 Ὰ ἕφς ᾽ ’ὔ ἈΝΕ έτσι ἤ Ν ἀ)ῳϑιν Ἂς “ “ τῷ παλαιῷ οὐ “ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα ! τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 

3) καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ 
, ἘΝ ἘΠ [ΟΣ ἊΝ 3 , Χ Ξ᾽ ΟΝ δ ’ μήγε, ῥήξει ὁ νέος οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται, 

38 καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται' ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς 

39 βλητέον. γ-| καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν 2-| θέλει νέον" λέγει 
«ε γάρ, Ο παλαιὸς ἃ χρηστός! ἐστιν. 

6 ᾿ΗΕγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ "-! διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ “-| Μαί!. τ2. τ, 
΄ Χο ε λ ιν, ν ,“ ΜατΚ 2.28: ΟΡ. 

σποριμῶν' Και ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς σταχῦας, Ἰρευί. 23. 25 
(ὦ: τ). 

4 καὶ ἤσθιον ψώχοντες ταῖς χερσί. τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων 

εἶπον ἅ-Ι͵ ΤΊ ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν 5-| τοῖς σάββασι: 

3 καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο 

9 οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι Ρ οἴη. τῶν ᾳ Διατί οἱ 

νον πίνουσιν; Τ᾿ ογη. ᾿Ιησοῦς 5 ΟΠ. ἀπὸ. Ὁ οχη. σχίσας 
ἃ σχίζει Χ συμφωνεῖ ἐπίβλημα Υ 444 καὶ ἀμφότεροι συντηροῦν- 

ται 2 Δα εὐθέως ἃ χρηστότερός Α.5.Μ. Ὁ δαά δευτερο- 

πρώτῳ Α.5.Μ. ὁ βά τῶν ἃ λῇά αὐτοῖς θ Δα ἐν 



1 581). 21. 6. 

ΟΡ. Τινιτί, 24. 
9. 

Μαίί. 12. 9, 
Ματῖΐ 3. 1. 

Μαιῖ 2. 132. 

Τρ. Μαείί. το. 2, 
7ολη 1. 42. 

128 ἙΥΑΓΓΈΜΛΙΟΝ 8. 3-- 

ἃ Ε ἀνέγνωτε, ὃ ἐποίησε Δαβίδ, ᾿ ὅτε! ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ' 

αὐτοῦ ὄντες : ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς 4 

ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν! ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς 
᾽ ῈΞ ἃ » ᾽Ν 

μετ᾽ αὐτοῦ, οὺς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς : 

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου Ἀ-] 5 

τοῦ σαββάτου. 

᾿Εγένετο δὲ 1- ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς 6 

τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν: καὶ ἣν Ἑ ἄνθρωπος ἐκεῖ, καὶ 

ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἣν ξηρά. Ἱπαρετηροῦντο! δὲ αὐτὸν οἱ 7 
“» Ν ε -" ΞΟ, “ , γε γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύσει: 

ἵνα εὕρωσι τ κατηγορεῖν! αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς δια- 8 
“Ὃ. ΣΣΞΞΟΥ͂ΞΕΝ ΠῚ ἜΣ Χ 3 γε “ ον Μ᾿ λογισμοὺς αὐτῶν: 5" εἶπε δὲ! τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι 

“ 7 “" 

τὴν χεῖρα, "Εγειραι, καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. ο καὶ! ἀνα- 

στὰς ἔστη. Ῥεῖπε δὲ! ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτούς, «᾿ Επερωτῶ 9 
« “" ᾿ Ε ΄“ ’ 3 ΄“" Π ἃ “ ὑμᾶς, εἰ! ἔξεστι "τῷ σαββάτῳ! ἀγαθοποιῆσαι ; ἢ κακοποιῆ- 

σαι; ψυχὴν σῶσαι; ἢ ἀπολέσαι; καὶ περιβλεψάμενος πάν- το 
τ “Ὁ “ “ τας αὐτοὺς "εἶπεν αὐτῷ!, "Ἑκτεινον τὴν χεῖρά σου. ὁ δὲ 

3 “- ἐποίησε "-!- καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ «-Ι, αὐτοὶ δὲ τι 
3 

ἐπλήσθησαν ἀνοίας: καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους, τί ἂν 
᾽ὔ 7) “ “ 

ποιήσειαν τῷ ᾿Ιησοῦ. 
, ΄- “" 

Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις γ ἐξελθεῖν αὐτὸν! εἰς τ2 

τὸ ὄρος προσεύξασθαι: καὶ ἣν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ ρος προσεύξασθαι: καὶ ἣν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ 
΄ι “ ἈΝ ϑς νι. ς ᾽ ᾿» Ἁ τοῦ Θεοῦ. καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθη- τ3 

“- , “ «ὃ τὰς αὐτοῦ: καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα, οὺς καὶ 

ἀποστόλους ὠνόμασε, Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ τΆ 
“- δ 

᾿ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, " καὶ! ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, 

πκαὶ! Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, 5 καὶ! Ματθαῖον καὶ το 

Θωμᾶν, " καὶ! ᾿Ιάκωβον γ-! ᾿Αλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν κα- 

Ἐ ὁπότε Β ἔλαβε, καὶ Ἀ δαά καὶ 1 δάά καὶ Κ ἐκεῖ 

ἄνθρωπος 1 παρετήρουν τὰ κατηγορίαν Ὁ καὶ εἶπε ο ὁ δὲ 

Ρ εἶπεν οὖν “«Επερωτήσω ὑμᾶς, τί 8.: “περωτήσω ὑμᾶς τι Α. 9 τοῖς 

σάββασιν 5 εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ ὑ δΔαά οὕτω ἃ λβά ὑγιὴς ὡς 
ἡ ἄλλη Υ ἐξῆλθεν ΣΧ ΟΠ. καὶ Υ (ἃ τὸν τοῦ 
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᾽ 

τό λούμενον Ζηλωτήν, γΥ καὶ! ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου, καὶ ᾿Ιούδαν 
᾿ ) ᾽ 

17 Ισκαριώτην, ὃς 5-| ἐγένετο προδότης, καὶ καταβὰς μετ 

αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος "πολὺς! μαθητῶν 
“ “-“ “- “ “ Ε αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας σρ.Μαῖι...25, 

Μδτῖκ 3. 7. 
« “ “. ἃ καὶ ἱΙερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἱ 

5“ θ ᾽ “- ) “- ΟΜ] “- 3. Ὁ τὴν π᾿ [ή ΟΡ ΤΕΙ͂Σ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν 
δ δα νὰ 18 καὶ οἱ ἢ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ! πνευμάτων ἀκαθάρτων “- ἐθε- 

τοραπεύοντο. καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ" ὅτι 
δύ ᾽ ᾽ -᾿282.2 ν ) αὶ τ ὕναμις παρ αὐτοῦ ἐξήρχετο, καὶ ἰᾶτο πάντας. 

25 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθη- 

τὰς αὐτοῦ ἔλεγε, Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ Τρ. Μαῖι. 5. 3 
᾽ ΄ “ “ ΄ ε “ “ [ἢ 546. 21: βασιλεία τοῦ Θεοῦ. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασ- 

22 θήσεσθε, μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. μακάριοί; 
2 [ῳ , [ΒΕ Ύκὸ δ κ 90 ἐν δ) " ἐστε, ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορί- 

σωσιν ὑμᾶς, καὶ ὀνειδίσωσι, καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς 
᾽ὔ Ψ “-“ ΟΣ ΄“Ξ΄ 3 » ᾷ » ͵ ) " ’ 23 πονηρόν, ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ἃ χάρητεϊ ἐν ἐκείνῃ 

[ον ἀξ Ἁ “ 

τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε' ἰδοὺ γάρ, ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς 
2 ἊΝ ) ΟΣ Ἀν δύ ον ΞΕ δ᾿ ; ζ - , ἐν τῷ οὐρανῷ: κατὰ ὁτὰ αὐτὰ! γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις 

ε 4 δα πτσν, Ν δ τες ΟΣ “ ΄ «“ ΗΕ. ἡ 24 οἱ πατέρες αὐτῶν. πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὁτι ἀπε- 

25 χετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν, οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι 

ἐνθν!, ὅτι πεινάσετε. οὐαί 8-|, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθή- 

26 σετε καὶ κλαύσετε. οὐαί 5-|, ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες 

οἱ ἄνθρωποι: κατὰ "τὰ αὐτὰ! γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπρο- 

φήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 
, , ΄“ “ “Ἅ ᾽ 

27 ᾿Αλλ᾽ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς Τρ. Μαίι. 5.4 
»“-“»- ΄“Ἢ -“ΒἌ ΄ς΄“ ΄“ ἴων »"“" 566. ν 

28 ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, εὐλογεῖτε τοὺς κατα- , 
Ζ ΠΕΡ ΤΙ ΞῚ] σὰ θ δ ἡ σός, 3 ᾽, ς- κ ρωμένους ὑμῖν, ᾿-| προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 

ἴον ἜΦΥ. ἐν. δὲ ΨΦΑ ΤΩΝ, , ΄ ΝΜ ἘΝ ᾿ ᾿ κ 
29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἀλλην" καὶ 

ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 

δ᾽ οἵη. καὶ 2 Δα( καὶ ἃ οἵη. πολὺς Ὁ ὀχλούμενοι ὑπὸ 

9 δα καὶ ἃ χαίρετε θ ταῦτα ἔ στη. νῦν ΒΕ Δα ὑμῖν 

᾿ ταῦτα 1 δαά καὶ 
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παντὶ Ἐ-Ι αἰτοῦντί σε δίδου: καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ 3ο 

ἀπαίτει. καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 3τ 

καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγα- 32 
“ ς “ ’ ἘΣ αν γὴ , ΚΕ Ἂ Ἀ ες κἱξ λ Ν πῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ 

τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς 33 
᾽ “ ε “ Ψ ς “κ᾿ γ᾿ 3 »"": Ν Ας. ε ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ 
ς Ἄν ὖΝ, ΕΝ “- ΝΟ ΩΝ », 3 τα δ , 
ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ ὧν ἐλπί- 34 

τε Ἰλαβεῖν!, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ Ὁ-Ι ἁμαρτωλοὶ 

ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγα- 35 
[5 ᾿ν 2 Ἂν ἐ ὯΝ Ν 3 »“" Ν ᾽’ πᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε 

Ὁ μηδὲν! ἀπελπίζοντες" καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ 
“ ΕΝ φῶς “Ε Ψ Α [ ϑ τας 7 ) 3», “Ὁ δ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου" ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς 
, Ἂν»; δ ’ ζ, θ ο--ῇ :) ᾽’ θὰ ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. γίνεσθε οἰκτίρμονες, καθὼς 3ἅ6 

“ 2 

Ῥ-" ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί, « καὶ! μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ 37 

κριθῆτε: τ καὶ! μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε' 

ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε: δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 38 
΄σ λό ,΄ 5.-ὶ λ 4 5-ὶ ε μέτρον καλόν, πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὅ-ἰ ὑπερεκχυ- 

νόμενον, δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. ἐᾧῷ γὰρ μέτρῳ! ἡΡΕΟΙΟ, μων. ὦ γὰρ μέτρῳ 

μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν. 
Ὁ δ “- 

Εἶπε δὲ α καὶ! παραβολὴν αὐτοῖς, Πήτι δύναται τυφλὸς 39 
“ , ἉΨΎΝ, ἐφ 3 “- 

τυφλὸν ὁδηγεῖν ; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἡ ἐμπεσοῦνται!; 

οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον “-]' κατηρτισμένος 4ο 

δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. τί δὲ βλέπεις τὸ 4τ 
ἊΨ 2 “ ᾿ “᾿ “- 3 “ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν 
Ἂς 3 »““ ΝΟΣ ) μον 9 “ ΝΥ “ τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς ; ἢ πῶς δύνασαι λέγειν 42 
ἃ ἢ “᾿ ) Ἅ Ἡ δ » Ν 2 στὰ τῷ ἀδελφῷ σου, ᾿4δελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 

ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέ- 

'πῶν ; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλ- 

μοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 
« 

Κ᾿ δαὰ δὲ τῷ 1 ἀπολαβεῖν τι Δα γὰρ οἱ π μηδένα Μ. 

ο ΔΠ4 οὖν Ρ δάά καὶ 4 ογη. καὶ Δ. Τ οχη. καὶ 5 δΔ(ἀ καὶ 

ὁ τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳᾧ ἃ Οῃῃ. καὶ Υ͂ πεσοῦνται Σ δα αὐτοῦ 
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“ “- “ 3 ᾽ 

,“3ὀὐφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὸν 

ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ ἡ πάλιν! δένδρον σαπρὸν ποιοῦν 
Α ΨΕ [ Α, δέ δ 2 “-“ ἰδίι “ 

“4 καρπὸν καλόν: ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ 

γινώσκεται" οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ 

45 βάτου τρυγῶσι σταφυλήν. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγα- 
“ “ »"» ’ 3 “ 3; ΝΥ 3 Μ ΝΎ ἢ θοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν' καὶ ὁ 

ὯΝ ἢ Ὁ Ν ἈΠ ΕΥΞΙ, 2 κ 3 » πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν: ἐκ 
δὰ Ὀ » δί ἤ δ λ »ε ΄ ἐδ ᾽ “ γὰρ ὑπερισσεύματος καρδίας! λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ, 

,.6 Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε, Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω: 

47 πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ 
“. , ’ ε 7, ἘΕΑ » 2 Ὧν, ἐᾳ Ἐ [ χζὸ ν 

. 48 ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος" ὅμοιός ἐστιν 

ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε, καὶ 
« 

ἔθηκε θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν᾽ πλημμύρας δὲ γενομένης 
ὔ ε ὩΝ " ᾿ ἯΒΕῚ ς 3 ’ Ν ᾽ ,᾽) προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε 

49 σαλεῦσαι αὐτὴν “ διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν!. ὁ δὲ 
᾽ γι Ἂ ἈΝ Ὁ» [4 ᾽ὔ δ , θ 7 ᾽ δ Ω» ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομή- 

Ἅ. 7 δι ἐν ἐν - . ἤν τῳ ττὶ Ζ΄ ε σαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου: ἡ προσέρρηξεν ὁ 
’ λᾷ ἡθὺ 2 Ι Ἀ.3. ἊΝ ἐκ “- ποταμός, καὶ Δ εὐθὺς συνέπεσε!, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς 

“ινκν» 3, ᾽’ 7 οἰκίας ἐκείνης μέγα. 
, “- 

7 ᾽ Επειδὴ! ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς Μαίι. 8. 5. 

τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ. 

2 “Εκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλε τελευ- 
τον Δ 5 35 αν 2 ’" Ν Ν “} “΄«- ὅϑε 3τᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἀπέ- 

Ν » κ ΄ τ , ᾽ Ξι γῶν 
στειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν 

4 ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. οἱ δὲ παραγενόμενοι 
) “" πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες ὅτι 

" για Φ , κ ) ἌΞΩΝ νι ᾿ 5.“Αξιός ἐστιν ᾧ ἑπαρέξῃ! τοῦτο’ ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, 
Ν Χ Ν πος ᾽ ὔ εἰ ε Ν “- 6 καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ῳκοδόμησεν ἡμῖν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 

2 ’ ον 3 »: ΑΝ Ἂν, , “ ᾽ Ἂν ᾽ 7 ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος 

Υ οἵῇ. πάλιν 2 κά ἄνθρωπος 8 Δα θησαυροῦ τῆς καρδίας 
«αὑτοῦ Ὁ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας ὁ τεθεμέλιωτο γὰρ ἐπὶ 

τὴν πέτραν Α.5.Μ. ἃ εὐθέως ἔπεσε 6 ᾿Επεὶ δὲ ἔ παρέξει 



142 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 0 ΣΞ 

ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους 

λέγων αὐτῷ, Κύριε, μὴ σκύλλου᾽ οὐ γάρ εἰμι ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ 

τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς: διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε 

ἐλθεῖν: ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ 8 
« 

) Ἁ ΒΕ ἐᾷ 9, [ Ἂς: (5 ’ 7 ἷ; ΤΡ ἢ ἐγὼ ἀνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυ- 
Ν ᾽’ Ν 3 ’» ’ Ν » τὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται" 
ΔΛ » ΠΗ ὃ Ν “ ’ » καὶ ἄλλῳ," Ἔρχου, καὶ ἔρχεται: καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον 
“- Ν “- 3 ,’ Ν “- ε » “ , ᾽ τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασεν 9 

αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε, Δέγω 
(ΕΣ »ῸΧ 2 ξρῦκπο) ΝΥ , , Ὁ Νς κε ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. καὶ ὑπο- το 

στρέψαντες 8 εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες εὗρον τὸν "- δοῦ- 

λον ὑγιαίνοντα. 
Ἀὐν 3. Ν 2 ΄ σι ἢ ε»“. Ἐπ 2 ’ὕ Ι ᾽ ’ ΞΕ. Καὶ ἐγένετο ἐν ἱτῷ! ἑξῆς, Ἐ ἐπορεύθη! εἰς πόλιν καλουμέ- ττ 

Ν “ ν , » δ ςε θ Ν », ταὶ ἡ ἢ νην Ναΐν' καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 1-!, 

καὶ ὄχλος πολύς, ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ τ2 

ἰδού, ἐξεκομίξζετο τεθνηκώς, υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 

καὶ τ αὐτὴ! ἣν χήρα" καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς " ἦν! σὺν 
“ ) “ Υ αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ, καὶ τ3 

εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε. καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ' οἱ τα 

δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἶπε, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρ- 

θητι. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός, καὶ ἤρξατο λαλεῖν. καὶ ἔδω- τ5 

κεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ἔλαβε δὲ φόβος ἅπαντας" καὶ τό 

ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας “5 ἠγέρθη! 

ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ᾿Επεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. καὶ τ7 
Ν 

ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ [Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ, καὶ. 
ΞΞ- ,΄ “ ᾽ Ρ-΄ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

Μαῖε. τι. 2. Καὶ ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τ8 
“ , ᾿ ᾿ ᾿ . ΝΝ δι ἐν ΠΣ τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ το 
“ 

ὁ ̓ Ιωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν ἃ Κύριον! λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχό- 

Β οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον Β ῇᾷά ἀσθενοῦντα ᾿ τῇ Δ.5.Μ. 
Ἰ ἐπορεύετο 1 44 ἱκανοί τὰ αὕτη π ΟΠ. ἦν ο ἐγήγερται 
Ρ Δἥὰ ἐν ᾳ Ἰησοῦν 
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Ν 20 μενος ; ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν ; παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν 
«ν τος , « ἊΝ κεν» “ 

οἱ ἄνδρες εἶπον͵ ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός 

21 σε λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ; ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν ; ἐν 

τ κείνῃ! τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστί- 
Ν ’ “᾿ Ν “ὋΟ “ 2 Ψ, 

γῶν καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο 

22 ὅ-' βλέπειν, καὶ ἀποκριθεὶς "-] εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες 
᾽ ἃ 

ἀπαγγείλατε Ιωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε: «-! τυφλοὶ ἀνα- ΟΡ. 15: 35. 5, 
ἹΠΡ ΤΠΣ 

βλέπουσι, χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίῤζονται, “ καὶ! 
Ν ᾽ Ψὥ. δι ν ’, Ν 9' ’ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίῴονται. 

Ἂ Μὴ Ψ Σ ἃ Ξ:Ν' ἊΝ “2 , Υ 23 καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 
Ε] “Ἵ ἢ 

.24 ΑἈπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων ᾿Ιωάννου ἤρξατο λέγειν Μαίϊ. ττ. 7. 
, Σ 

πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου, Τί Υ ἐξήλθετεϊ εἰς τὴν ἔρη- 
» Ἔνι ᾽ δον, οί δα, ὡ ᾿ ᾽ Ἀ 25 μον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον ; ἀλλὰ 

τί Υ ἐξήλθετε! ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφι- 

εσμένον ; ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες Μμ 2 μ με { ρ 1 ΡΧ ᾿ 
2 “- “-“ 

26 ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. ἀλλὰ τί Υ ἐξήλθετε! ἰδεῖν ; προ- 

27 φήτην ; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. οὗτός 
Ὁ Ε 

ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, ᾿Ιδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν Μεὶ. 3. τ. 

μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμ- 

28 προσθέν σου. λέγω 2-! ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν 
, “ 

8-| ᾿Ιωάννου ὕ"-! οὐδείς ἐστιν' ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασι- 

29 λείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας 

καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπ- 
, “ 

ς3οτίσμα ᾿Ιωάννου: οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν 
“ “ , “- 

τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
ἜΣ Τί ΤΣ , κ᾿ ᾽ θ “, ᾿ 2) ΄ Ἂ 

31 νι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης : 
Ν 72 3. Ὡδ « ἃ [ ’ , 2 “ ; 3 “Ὁ 32 καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ 

καθημένοις, καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, ἃ ἃ λέγει!, Ἡὐλή- 

σαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε: ἐθρηνήσαμεν 5-!, καὶ οὐκ 

Τ αὐτῇ δὲ 5 Δ(ἃ τὸ ὑ Δ4ἃ ὁ Ἰησοῦς τ 64 ὅτι Σ οἵη. καὶ 

5 ἐξεληλύθατε 2 λα γὰρ 8 Δα προφήτης Ὁ δἥά τοῦ βαπ- 
τιστοῦ ὁ (4 εἶπε δὲ ὁ Κύριος, ἃ καὶ λέγουσιν 9 αἀά ὑμῖν 
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σρ. Μαίϊ. 26. 6, 
ΜΙ 14. 3, 
7Τοῆπ 12. 3. 

144 ᾿ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ Ἴ- 

ἐκλαύσατε: ἐλήλυθε γὰρ ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς ἱ μὴ! ἄρτον 35 
9 ’ 7 “ ’ ἊΝ, 2 ’ Μ ῃ; 7 ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων, καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. ἐλή- 34 

ε [ΦῪ “-- ὁ) Ψ 2 ’ Ἃ ,, Ν » λυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, 

᾿Ιδού, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 

ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς 35 

πάντων. 
2 “ ; “ 
Ἡρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ" 36 

καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Φαρισαίου ὃ κατεκλίθη ΄. 

καὶ ἰδού, γυνὴ " ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει, ἁμαρτωλός"! 1 καὶ! 3) 
2 “ Ω͂ τ ’ Ϊ 3 “, 35, “-“ ’ ἐπιγνοῦσα ὅτι " κατάκειται! ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κο- 

ζ 9 ,» ὍΡ Ν “ 1 :) Ὡ" Ὰ, μίσασα ἀλάβαστρον μύρου, καὶ στᾶσα 1 ὀπίσω παρὰ τοὺς 58 

πόδας αὐτοῦ! κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ 

τοῖς δάκρυσι, καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς " ἐξέμαξε!, 
ο Ν ἠφ 3 “ Ἂ, ἐν τὰ Ψ 2. ἈΝ 

καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἤλειφε τῷ μύρῳ. ἰδὼν 39 
Χ ς ΄ν ε ΨΖ 3. Ἃ Ὁ , ε “ [4 

δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, 

Οὗτος, εἰ ἣν "προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ 
γ Φ ψ , “- [4 ἰς ᾽ὔ : γυνή, ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ ὅτι ἁμαρτωλός ἐστι. 

3 “- “" Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν, Σίμων, ἔχω σοΐ 4ο 

τι εἰπεῖν. ὁ δέ φησι, Διδάσκαλε, εἰπέ. Δύο χρεωφειλέται 41 

ἦσαν δανειστῇ τινι ὁ εἷς ὥφειλε δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ 
“ ᾿ ΜΕ ΡΖ, ἢ αὐτῶν ἀπ οὗν ἢ ᾽ ἕτερος πεντήκοντα. μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφο- 42 

, » , ,» “5 » κα ἢ - 5; 3 ΄ τέροις ἐχαρίσατο: τίς οὖν αὐτῶν »-] πλεῖον αὐτὸν ἀγαπή- 
“" «ε - σει; ἀποκριθεὶς «-ἰ ὁ Σίμων εἶπεν, ᾿Υπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ 43 

πὸ δ) " ε Ἄν τὰ 9. εὐ α “ Ἐς Ἂ 
πλεῖον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ορθῶς ἔκρινας. καὶ 44 

Ν ἊΝ Ἀ 12. “ ’, “ἷἤ ᾽ 4 ἊΝ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη, Βλέπεις ταύτην 

τὴν γυναῖκα ; εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ ἐπὶ τοὺς 

πόδας μου οὐκ ἔδωκας: αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέ μου 

τοὺς πόδας, καὶ ταῖς θριξὶν τ-] αὐτῆς ἐξέμαξε. φίλημά μοι 45 

’ 5;᾽ Υ “ 3 Ε μήτε Β ἀνεκλίθη Ἀ ἐν τῇ πόλει, ἥτις ἣν ἁμαρτωλός, ᾿ οχη. 
᾿ “ καὶ ΚΕ ἀνάκειται 1 παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσω τὰ ἐξέμασσε 

Ὁ ὁ προφήτης Μ. ο δά δὲ Ρ (ἃ εἰπέ, ᾳ δ΄ δὲ ᾽ αὐὰ 

τῆς κεφαλῆς 
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“»" 

οὐκ ἔδωκας: αὕτη δέ, ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον, οὐ διέλιπε καταφι- 

46 λοῦσά μου τοὺς πόδας. ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψαε" 
[ Ν ’ "“ Ψψ, δ ᾽’ ὩΣ ’ ᾽΄ 47 αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψέ μου τοὺς πόδας. οὗ χάριν, λέγω σοι, 

᾿ ρ. ε « ᾽’ ᾽ »“ ε γ [ , ν»; Ἂ 

ἄφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε πολύ' 
ὌΝ Ὁ», δ ἃ ϑίν [ το Χ 9.1 κ«ὡ »ϑ γ ᾽’ 

48 ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. εἶπε δὲ αὐτῇ, ᾿Αφέωνταί 
ε ς ’’ ἊΣ Ὁ, ε ,ἷ ᾽ "2 49 σου αἱ ἁμαρτίαι. καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν 

ς [ο »Ἅ Ὁ Σ ἃ Ἂν τὸ βεδὲκ...) ᾿ ΟΣ Χ 50 ἑαυτοῖς, Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν ; εἶπε δὲ 
Ν Ὁ "εν ς » 2 ὕΡ, , . 

πρὸς τὴν γυναῖκα, Η πίστις σου σέσωκέ σε; πορεύου εἰς 
ϑαδα εἰρήνην. 

8 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν 
Ν ’ ζ: ΩΝ ᾽ ’ δ" τς 74 “ καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ 

“ Ν ε Υς ν 3), ««ὧ΄ν Ν »“Η Ὑ» ἄν ΩΣ 2 Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, καὶ γυναῖκές τινες αἱ ἦσαν 

τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, 

Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξ- 
) “. «ς 

3 εληλύθει, καὶ ᾿Ιωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρώδου, καὶ 
Σ' , Ἁ {4 Ἂ 4 δ 7 5 , »- ͵ 

ουσάννα, καὶ ἐτεραι πολλαΐ, αἵτινες διηκόνουν 5 αὐτοῖς 
ἐ Σ ͵ “᾿ ε » 3 Ἂν 

εκ’ τῶν υπαρχοντῶν αὕσταιξ. 

Όρ. 23. 49; 
Μαίί. 27. 585; 
Μαχῖκ 15. 41. 

Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπο- Μαίι. 12. 3, 4 ) 

ἊΣ “- τ “ πρευομένων πρὸς αὐτόν, εἶπε διὰ παραβολῆς: ᾿Εξῆλθεν ὁ 

σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ: καὶ ἐν τῷ σπείρειν 
ΘΕῸΝ ΟΥ̓ Ν' Ἵ δ ΝΥ ὁδό ΝῚ 40 Ἃ Ἁ αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ 

6 πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. καὶ ἕτερον ἃ κατέ- 

πεσεν! ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν 
3 , ἊΝ ΟΡ ΕΝ Ω 2 “ 3 “Μ Α γ ἰκμάδα. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμ- 

» ς ΕΗ 3 » δ δι ν᾿» δ [4 τ 8 φυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν 
χ 2 ͵ Ἀ “ ΝΥ 3 θή Ν Ἂν 3 Ψ Ν ε εἰς! τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκα- 

τ ͵΄ »" , 5.1.2 ς " π᾿" τ: τὲ τονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει, “Ο ἔχων ὦτα ἀκούειν 

ἀκουέτω. 
) ΠῚ 

9 ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ττίς εἴη ἡ παρα- 

το βολὴ αὕτη. ὁ δὲ εἶπεν, Ὑ μῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια 

5 αὐτῷ Α.5.Μ, ὑ ἀπὸ ἃ ἔπεσεν Σ ἐπὶ ὅ λέγοντες 
Τίς... αὕτη; 

Ι, 

. ΜΔ 4. τ. 
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ΟΡ. 15. 6.9. τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ: τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα 

βλέποντες μὴ βλέπωσι, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ τι 

αὕτη ἡ παραβολή: ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. οἱ δὲ τα 

παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ " ἀκούσαντες!" εἶτα ἔρχεται ὁ διά- 
Ν “ἷἴ Ἂς ’ 3 Ν. “-“ ᾽’ 5᾿. «πο 2 Α 

βολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ 
, ΄ Ἑ ἈΝ, Ἂ φ“ “» Ψ ἃ ῦ ᾽ ’ 

πιστεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἱ ὅταν ἀκού- τ5 
Η ᾿ , Ἀ ΄, νι 5 « " 

σωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον' καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ 
»᾽ ἃ Ἂν ΩΝ ᾽ὕ Ἄλ5 “ - 

ἔχουσιν, οἱ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ 

ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ τά 

᾿ ’ὕ Δ Ὁ ἿΝ “ ἈΝ » ἈΝ ες “ “ 

ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ 

βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ το 
, “᾿ “. “, “Ὁ ἌἍ ) 4 Ὡ ’ἅ “» δ 

ἐν τῇ καλῇ γῇ: οὗτοι εἰσιν οἰτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ 

3 “᾿ , Ὁ τ »Ἅ Ξ Ν “ 

ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι, καὶ καρποφοροῦσιν 

ἐν ὑπομονῇ. 

Ματῖς 4. 21: Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑπο- τό 
ΠΡ. Μαῖίϊι. 5. 15, Ἶ 
Τπκὸ τι, 833. κάτω κλίνης τίθησιν: ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας 5 τίθησιν!, ἵνα οἱ 

, ΨΝ ΄Ζ Ν ΄“ 3 ΩΣ 2 »; ἃ 2 

εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς. οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν, ὃ οὔ τῇ 

φανερὸν γενήσεται: οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ " οὐ μὴ γνωσθῇ! καὶ 

εἰς φανερὸν ἔλθῃ. βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε: ὃς γὰρ ἂν τᾶ 
4 δοθή ΣΙ ΕΕΥΚΝΗ ἌΨ Ἃ ἈΝ ΔΝ Σ δὲ “νον 
ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ: καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν 
" ᾽ὕ 5. Ὁ ᾽ “- ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

Μαίϊ. 12. 46, Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ το 
Ματῖς 3. 31. ἌΣ ἘΜᾺ Ε ΩΝ π΄ 

αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 
“ « 

ο ἀπηγγέλη δὲ! αὐτῷ, ἅ-Ἰ Η μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου :ο 

ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς 21: 

αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον 

τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες 5, 
) “ “ “ Ἷ 

λό λραι, 23, {Τ᾽ Ἐγένετο δὲ! ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς 22 

πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ' καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, 4Διέλ- 
θ ᾽ ΑΞ ΩΣ - ΄, Ἂ ΠΣ ὉΣ , 
ὠμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης" καὶ ἀνήχθησαν. πλεόντων 23 

2 ἀκούοντες ἃ ἐπιτίθησιν Ὁ οὐ γνωσθήσεται ὁ καὶ ἀπηγ- 
γέλη ἃ λῇἥὰ λεγόντων, 9 ἡ αὐτόν ἔ Καὶ ἐγένετο ' 
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δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν 

24 λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκινδύνευον. προσελθόντες 
Ε 

δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες, ᾿Επιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύ- 

μεθα. ὁ δὲ 8 διεγερθεὶς ! ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι 
ΤΥ Ἂς; Ἀ. ἝΑ ἌΛΟΣ 3 Ἂ ΟΣ ἈΝ 25 Τοῦ ὕδατος" καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. εἶπε δὲ 

αὐτοῖς, Ποῦ "-] ἡ πίστις ὑμῶν ; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν 

λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς 
,᾽.». 2 ᾽ , Στ ν ε ΄ ϑγεν αῸΣ ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ ; 

2466 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν ἱ Γερασηνῶν!, ἥτις Μαίί. 8. 28, 
Ματῖκ 5. 1. 

27 ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς Γαλιλαίας. ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν 

γῆν ὑπήντησεν Ἐ-] ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, 1 ἔχων δαιμόνια" 
Ἂ Ἄ ε “ , 2 Ω δ Ὁ ἤ “(9 7. ᾽ 

καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ 
, “-“ ͵ 2 “- 

28 ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν, ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν τπ-| 

ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε, Τί ἐμοὶ 
Ν ψ “ἢ Π “ [ν “ Θ “ -““«ε , δέ »" » καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου : δέομαί σου, μή 

29 με βασανίσῃς. "παρήγγελλε! γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκα- ομ 2.5. ΡΏΥΎ γα Ὑς μ ΄ ὥ 

θάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις 
»: 3 ἊΝ Ν ο ἐδ ἊΨ» ] ἡλ ἐς Ν ἐδ συνηρπάκει αὐτόν, καὶ 9 ἐδεσμεύετο! ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυ- 

λασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 
Ῥ ὃ ΚΣ ΠῚ δ 3 ; γ᾿ ἥ δὲ 5. ΤῸΝ «7 - 30} δαιμονίου! εἰς τὰς ἐρήμους. ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς 

«-ἰ͵ Τί σοι ἐστὶν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε, Δ εγεών: ὅτι δαιμόνια 

3: πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν. καὶ ᾿παρεκάλουν! αὐτὸν ἵνα μὴ 

32 ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ἣν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη 

χοίρων ἱκανῶν 5" βοσκομένη! ἐν τῷ ὄρει: καὶ παρεκάλουν 

αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέ- 

33τἁρεψεν αὐτοῖς, ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου 
ν “ Ν (4 “ 
εἰσῆλθεν εἰς τοὺς χοίρους: καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ 

34 Κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἀπεπνίγη. ἰδόντες δὲ οἱ βόσκον- 

Β ἐγερθεὶς Β 44 ἐστιν ἱ Ταδαρηνῶν Δ.5.Μ., οὐ Τεργεσηνῶν Μ. 

Κ αἀά αὐτῷ 1 ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδι- 

δύσκετο, τὰ 44 καὶ Ὁ παρήγγειλε Α. 9 ἐδεσμεῖτο Ρ δαίμονος 

ᾳ (ἃ λέγων Τ᾿ παρεκάλει 5 βοσκομένων 

1,2 



Μαῖί. 9. 18, 
ΜαΙΚ 5. 22. 

ΟΡ. μεν. 15. 
258. 
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τες τὸ ᾿γεγονὸς ! ἔφυγον, καὶ ν-| ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν 

καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός" καὶ ἦλθον 35 

πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ οὗ 

τὰ δαιμόνια 5 ἐξῆλθεν!, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ 

τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ: καὶ ἐφοβήθησαν. ἀπήγγειλαν δὲ 36 

αὐτοῖς Υ-| οἱ ἰδόντες, πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. καὶ 5 ἠρώ- 37 

τησεν! αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν ἃ Γεραση- 

νῶν! ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο: 

αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς Ῥ-1 πλοῖον ὑπέστρεψεν. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ 38 

ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέ- 

λυσε δὲ αὐτὸν 9-Ἰ λέγων, «Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ 39 

διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθε καθ᾽ ὅλην τὴν 

πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς. 

ἀν δὲ τῷ ὑποστρέφειν ' τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ 40 

ὄχλος" ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν, καὶ ἰδού, ἦλ- 4τ 
“ ) “-“ “᾿ 

θεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς 
« “Ο Ν ἂν Ν δὰ 4 “-“} “- ΄ ὑπῆρχε: καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ [Ιησοῦ παρεκάλει 

ιν. ἃ, 2 - ᾿ Ν Ὁ 3 “- ε Μ ἊΝ αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ! ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς 42 
ὍΝ ΦΈΑΥ͂ΟΝ "ΔΕ 3, χε αν δώδ Ν 4 3 έθ 2 Ν ““ ἣν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν, ἐν δὲ τῷ 
ς ( (3... θῇς δ (ς Ε] [4 ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 

Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις 43 
“- ) 

ὁ ἐατροῖς! προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ἴ ἀπ᾽ 
“- “- 7 “ 

οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ μ4 
2 “ ε 23 δ] ΄- ΔῊ “- “ ε ς κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις 

“- “ ων ᾽ “ τοῦ αἵματος αὐτῆς. καὶ εἶπεν ὁ Ιησοῦς, Τίς ὁ ἁψάμενός 45 

μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ ὃ σὺν 

αὐτῷ!͵, ᾿Επιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι. 

ὑ γεγενημένον ἃ ἃ4ἃ ἀπελθόντες ΣΧ ἐξεληλύθει Υ δἀά 

καὶ 2 ἠρώτησαν ἃ Ταδαρηνῶν Δ.5.Μ., οΥ Τεργεσηνῶν Μ. 
Ὁ δἤά τὸ ὁ 4 ὅ Ἰησοῦς ἃ 'Εγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι 

9 εἰς ἰατροὺς Δ.8.: οπι. ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον Μ. Γ ὑπ᾽ 

Β μετ᾽ αὐτοῦ Α.8.; οΠ1. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μ, 
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) “ " “ εἰ 2 46 Ἐπ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, ΗΜ ψατό μού τις ἐγὼ γὰρ ἔγνων 

47 δύναμιν 1 ἐξεληλυθυΐϊαν! ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ 
“ “ “Ἂ ) ἃ 

ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε, καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δὲ ἣν αἰτίαν 

ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν Ἐ-] ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ 

48 ὡς ἰάθη παραχρῆμα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, 1 Θύγατερ," ἡ πίστις 

σου σέσωκέ σε. πορεύου εἰς εἰρήνην. 
"ἶῇ » “- “ Ψἤ ὡν Ν, “Ζ.23 » 49 τι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώ- 

γου λέγων τι-| ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου" μὴ σκύλλε τὸν 

50 διδάσκαλον. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ κ-|, Μὴ 

51: φοβοῦ: μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται. ο ἐλθὼν! δὲ εἰς τὴν 
Ἄν ον 2 3 “" , »“ τ , “Ἄ ἱ) ΝΥ Ξ 

οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν ὑτινα σὺν αὐτῷ!, εἰ μὴ Πέτρον 
) 2 ΄ 

« καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβον!, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς 
Ν Ἀ ἊἋ 4 Ἷ δὲ , ΝΣ ΠΗΨΕ ἡ ΞΘ 

52 καὶ τὴν μητέρα. ἔκλαιον δὲ πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν" 

ὁ δὲ εἶπε, Μὴ κλαίετε. τ οὐ γὰρ! ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 

53,54 Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. αὐτὸς δὲ 

5-] κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων, ἪΗ παῖς, 
) ᾽’΄ τα ρα ζ ΝΥ “-“- 3 “ δ ΦῈ ΟἿ 55 ἐγείρου. καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παρα- 

56 χρῆμα" καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. καὶ ἐξέστησαν 
ε -“ 3) νος ε δὲ » δ] “ Ν ; “ Ν οἱ γονεῖς αὐτῆς" ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ 

γεγονός. 

9 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ᾿-] ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν Μαί!. το. τ, 
Ἂν Ὦ Ἄ Ξὲν ἐν ᾽ὕ Ἀ ΄, Ν ΄, » Μετῖκ 6. 7: καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ νόσους θεραπεύειν. 

2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 

3 καὶ ἰᾶσθαι ἃ τοὺς ἀσθενοῦντας!. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μηδὲν 

αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ἡ ῥάβδον!, μήτε πήραν, μήτε ἄρτον, 

4 μήτε ἀργύριον, μήτε “-! δύο χιτῶνας ἔχειν, καὶ εἰς ἣν ἂν 

5 οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. καὶ 

ὅσοι ἂν μὴ Υ δέχωνται! ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως 

Β (ἃ καὶ λέγεις, Τίς ὃ ἁψάμενός μου; 1 ἐξελθοῦσαν ΚΞ ααά 
αὐτῷ 1 Θάρσει, θύγατερ" τὰ Δα αὐτῷ π Δα λέγων 

ο εἰσελθὼν Ρ οὐδένα ᾳ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην Τ οὐκ 

5 Δα ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ  δ4α μαθητὰς αὑτοῦ ὰ ογη. τοὺς 

ἀσθενοῦντας Μ. Υ ῥάβδους Σ δὰ ἀνὰ ὅ δέξωνται 
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2 ’, 2--Π Ν τΝ Ἄν Ῥξῦτας “ δῶ ἐ “ ᾽ , ἐκείνης 5-Ι τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε, 

εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς 6 

κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 
" ς 

Μαΐΐ. 14. 1, Ἤκουσε δὲ ᾿Ηρώδης ὁ τετράρχης τὰ γινόμενα ὅ-Ἰπάντα" 7 
Μαῖκ 6. 14. Χ ΄ Ν Ν Ζ ΠΕ ΨΕΙΣ « 5 ΄ ὌΝ καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων, ὅτι ᾿Ιωάννης ἢ ἠγέρ- 

΄“ Ε] 

θη! ἐκ νεκρῶν, ὑπό τινων δέ, ὅτι ᾿Πϊλίας ἐφάνη, ἄλλων δέ, ὅτι 8 
“ “ « 

προφήτης “τις! τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. Ἁ εἶπε δὲ! ὁ Ἡρώδης, 9 
2 ΄ ον ΣΤῊ, ΄ Ὁ ΄, ΚΖ, - Χο ες ἢ ἸΙωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα τίς δέ ἐστιν οὗτος, περὶ οὗ 

9 ΄ Ξ: ὲ ΝΞ Ὁ δ ὅτ σα ἀκούω τοιαῦτα ; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 

Ματῖ 6. 30. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα το 
Ξ : 

Μαῖι. τ4. τ5, ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησε κατ᾽ ἰδίαν ἴ εἰς 
Μδικ 6. 21, 
Τοβη 6.1. πόλιν καλουμένην! Βηθσαϊδά. οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολού- ττ 

θησαν αὐτῷ: καὶ 8 ἀποδεξάμενος! αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ 

τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας 

ἰᾶτο. ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν. προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα τ2 
“ ἀπο ὦ 

εἶπον αὐτῷ, ᾿Δπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα "πορευθέντες! εἰς τὰς 
, Χ ΄ ἘΠ κι δῦ ν « ᾿ κύκλῳ κώμας καὶ ἱ-᾿ ἀγροὺς καταλύσωσι, καὶ εὕρωσιν ἐπι- 

σιτισμόν. ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. εἶπε δὲ πρὸς τ μ βρημςᾳ { μ ᾿ ρ 3 

αὐτούς, Ζ4ότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπον, Οὐκ εἰσὶν 

ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ δύο ἰχθύες, εἰ μήτι πορευθέν-- 
ς “Ὁ 3 2 ) ΩΡ. Ἂς Ἂ: “- ΄ τες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα. 

ον Ν ς Ν ν᾿ ,΄ ὯΣ Ἂν; Ἂ᾽ ᾿, ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι, εἶπε δὲ πρὸς τοὺς τὰ 

μαθητὰς αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ᾿ ὡσεὶ! ἀνὰ 
Ζ Ν᾽ ΄ “ Ζ ἢ πεντήκοντα. καὶ ἐποίησαν οὕτω, καὶ ' κατέκλιναν! ἅπαντας. τ5 

λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας τό 
, Ν ᾽ » ᾽ ͵’ ᾽ ’» Ν ζ4 ἈΝΑ 

εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου 
΄ θ σ΄ θέ ΚΡ, ἈΩ, Ἂν ΄ 

τοίς μαθηταῖς παρατιθέναι τῷ ὄχλῳ. καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτά- τῇ 
θ ΄ Σ ὶ ἤρθ κ » 5. δὲ ΄, σθησαν πάντες" καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων 

κόφινοι δώδεκα. 

2 δαά καὶ ἃ (ἃ ὑπ᾽ αὐτοῦ Ὁ ἐγήγερται ο εἷς ἃ καὶ εἶπεν 

8 ἠἀ ἐγὼ ἔ εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Β δεξάμενος 
Β ἀπελθόντες 1 (ἃ τοὺς Κ οχη. ὡσεὶ 1 ἀνέκλιναν 
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: νν {ΕΑ 3 ΄ᾳ “Ν ’ὔ ͵ὔ 

ι8 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, Μαιι. τό. 13. 
ε- σΑ ο τὴς θ ᾿ τς » ΞΕ ΕΚ Μαῖῖς 8. 27. 

συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων, 
’ ᾽ δἰ ἊΣ “" [ ον ΤΕ 7 “ το Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, 

) βὴ 

Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν: ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν: ἄλλοι δέ, ὅτι 
΄ “᾿ ᾽ Ἄ 3 “ Χ , “- « Ἂ 2. προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς 

δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε, Τὸν Τρ. Τομη 6. 68. 

21 Χριστὸν τοῦ Θεοῦ. ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε 

22 μηδενὶ τ λέγειν τοῦτο, εἰπὼν ὅτι Ζεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου Μαίι. τ6. :τ:, 
᾿ ἣν τας ᾿ τ ϑῆ ΔΕ γε ν Μαῖκ 8. 21. 

πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 

καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ 

23 τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας, ΕΤ τις θέλει 
) ἌΝ ΠΝ Ψ θ 3 ’ θ Ι ε Ἢ Ν 2 γὴ Ν ὀπίσω μου " ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω! ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν 

Ν , “ ΌΒΞΕΙΑ Ἂν (..5 ᾽, ἃ Χ Ἃ 24 σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν 
π' - ἃ ; 

θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ᾽ ἂν 
3 “: Ἁ ἊΝ 3 σὰ ΟΣ 2 “ ΩΣ ’ ᾽ γ ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 

25 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν 

26 δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς ; ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 
ἣν ᾿ ΝΥ ΄- ε ΕΝ “- ᾽ ᾽ὕ Ὦ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυν- 

θήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν μηδ 21 
- κ κ “ “ τος ἐν 

27 ἁγίων ἀγγέλων. λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε Ται. 7. 13. 
{ Ψ Δ ᾽ Ν Ἄ Ἄ 4 Ἃ ὔ Ἁ ἑστηκότων, οἱ οὐ μὴ γεύσονται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 
) 28 ᾿Εγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, Μαίι. τ7. τ, 

Μδϑτκ 9. 2: 6Ρ. 
καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ Ιωάννην καὶ Ιάκωβον ἀνέβη 2 Ῥει.΄:. τ6. 

9. ΨΥ ΤΑ 7 ἌΣ Ψ , “ ᾿ 29 εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι 
ἌΡΕΙ Ν ΠΕ. “- ; ἘΝῚ τὸ Ν εἴς ᾿Ν αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς 

30 αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν 
“ “5 [ΩΣ ω ᾿ 311 αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας" οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ 

-φ«Δἃ 9, “" ς 

ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 
ε ἊΝ ἐπ Ν ἐ Ν ἋΣ τα δ Μ᾿, [ ᾿ 32 ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ' δια- 

πὰ εἰπεῖν Ὁ ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω 



ΓΌρ. Μαίϊ. 17. 
9. Ματῖῖκ 9. 9. 

Μαίί. 17. 14; 
Ματζῖς 9. 14. 
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γρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας 
Ἁ “ 3. Ἐ ΤᾺΝ Ν 2 ᾽ 2 “Ὁ 4 τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίξεσθαι 33 

) “ “ “ ) 

αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, ᾿Εἶπι- 
’ 7 Ὁ ς “ - “ Ἔ ΩΝ 7 Ἀ 

στάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι" καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς 
΄- τ “ Ὶ 

τρεῖς, μίαν σοί, καὶ Μωσεῖ μίαν, καὶ μίαν ᾿Ηλίᾳ: μὴ εἰδὼς 

ὃ λέγει. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη, καὶ ἐπε- 34 

σκίασεν αὐτούς: ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ο εἰσελθεῖν αὐτοὺς 

εἰς τὴν νεφέλην. καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, 55 

Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ν ἐκλελεγμένος [- αὐτοῦ ἀκούετε. 
Ἂ Ὁ.» [ά “4 9 “ Ψ Ν καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη ὁ ᾿Ιησοῦς μόνος. καὶ 36 

Ἄ ὯΝ Τὰ Ψ ἊΝ , Ἂ: Ψ δ) 2 , “- « ὔ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
» οΧ κῇ ε 5 ραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν. 

) “.Ἅ “ “ 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ 37 
τὸν ἐν Ἄ Ὅν 55. » Δ ἫΝ ’» 3. ΑΝῬὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. καὶ ἰδού, ἀνὴρ 3ἅ8 

ἀπὸ τοῦ ὄχλου « ἐβόησε! λέγων, Διδάσκαλε, δέομαί σου τ ἐπι- 

βλέψαι! ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής ἐστί μοι: καὶ ἰδού, 39 

πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει: καὶ σπαράσσει 
ΣΕΊΩΝ Ν ᾽ “ Ν Ψ 3 “᾿ς «8. 5..9 Ε) “ “ αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ συντρῖβον 

αὐτόν. καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου, ἵνα " ἐκβάλωσιν! αὐτό, ,ο 
, “- Φ ᾽ καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, γενεὰ 4τ 

Ψ Ὁ » “ » Ψ, ἂν Φι ποῖον Ν ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ 
ἐν Κς ἘΝ ΣΑΣ ον , ὩΣ ἈΝ ε᾿ 4 Ν ἀνέξομαι ὑμῶν ; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. ἔτι δὲ προσ- 42 

ὑπ 3 ΄-Φ 5» ἘΞ ἣν Ν [4 ἊΝ Ὁ ἐρχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον, καὶ συνεσπά-. 
2 ὔ δὲ ς - “ ’ ΜΆ) ὦ ΤᾺ, θά ραξεν. ἐπετίμησε δὲ ὁ Ιησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, 

ΧΟ. ΙΝ “Ὁ Ν ᾽ Ἅ 3ΙΆκας “Ἄ Ν ) “ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 
2 [Ὰ Ν , 53. ἂν “, ὔ “ “-“ 
ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ. 43 

Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς " ἐποίει! εἶπε πρὸς 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς 44 

λόγους τούτους" ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδί- 

δοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, 45 

9 ἐκείνους εἰσελθεῖν Ρ ἀγαπητός Α.5.Μ. ᾳ ἀνεβόησε Τ᾿ ἐπί- 

βλεψον 5 ἐκβάλλωσιν ἵ ἐποίησεν ὁ ̓ Ιησοῦς 
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ἊΣ δᾺ 2 7ΈΕΙ; ἈΠ χὰ Ψ ᾿ ΕΝ θ ὅδε: ἡ 

καὶ ἣν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό' 
δ..3 “ ᾽ “ ΞΕ ἊΝ “τ πί,ἤ ’ καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

46 Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων Μαίι. 18, τ, 
ἋΣ σὰ ε Ν᾽ “ 2ῶ Χ Ν ΕΥ “ , Ματκ 9. 29. 

“7 αὐτῶν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς, ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας 
“ 9 ᾽ “κ᾿ 

αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος ὑ παιδίον! ἔστησεν αὐτὸ παρ ἑαυτῷ, 

48 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ος ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ 
δὲ» Ὡ 3}... Ὁ. Α Ἂν ἃ ᾽ν Ξνν 2 7 

ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται: καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέχεται 
Ν ᾽ , ΄ Ἔα ΕΝ ΄ ; “- ΠΑΡ Αι Σ᾽ ὁ τς τὸν ἀποστείλαντά με. ὁ γὰρ΄ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρ- 

Ὁ. 4 χ 2 ἤ Ὁ χων, οὗτός “ ἐστι! μέγας. 
δ Ω ἶ ᾿ 2 49 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶπεν, ᾿Επιστάτα, εἴδομέν τινα Μαιῖς ο. 38, 

ἐν! τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα “-]Ἰ δαιμόνια: καὶ 5" ἐκω- 
“ ; “ σὰ 50 λύομεν! αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. ὃ εἶπε δὲ! πρὸς 

) “ ᾿ ἃ .] “ 

αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς, Μὴ κωλύετε: ὃς γὰρ οὐκ ἔστι “ καθ᾽ ὑμῶν, 
ε Χ ἽΝ ““ ͵ 2 ὑπὲρ ὑμῶν! ἐστιν. 

) 2 “; “Ὁ “-“ “ 5 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλή- 

Ψψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξε τοῦ 
ς 52 πορεύεσθαι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ 

ὧν, ᾽ “ Ν Ψ, Ἄνες σιν 2 ’ προσώπου αὐτοῦ' καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σ'αμα- 
ἊΝ Ψ « ΄ 3. το σα δὰ :] 265 53: « 53 ρειτῶν, ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ. καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι 

Ν ὕ , - 5 ΄ τ ’ὕ 7 54 τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἣν πορευόμενον εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. ἰδόντες 
“- 72 ) “ 

δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης εἶπον, Κύριε, 
᾽ “΄ “᾿ “" 3 ἊΝ “- 3 “-“ Ἂς 3 . θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀνα- ΟΡ. « ἹΚίπρϑ 

Τ. Τὶ 

55 λῶσαι αὐτούς ἅ-Ι. στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς. “-| 
ΝΠ ὍΔ 3;  ΨῸΣ . ᾽’ . 56 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. 

“ δ “π᾿, “ ον 57 ᾿Καὶ! πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέ τις πρὸς αὐτόν, Μαιι. 8. το. 
2 “" “ 

58 ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ 5-!. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 
7 “- “- 

Ιησοῦς, 4ὲ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 
“" “΄“ ὩΣ « Ν ΓΝ “- 3 7: ᾽ », 

οὐρανοῦ κατασκηνώσεις" ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 

ἃ παιδίου Σ ἔσται Υ ἐπὶ 2 δα τὰ ἃ ἐκωλύσαμεν 
Φν ᾽ ““ “- Ὁ καὶ εἶπε ὁ καθ᾽ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἃ δλἥά ὡς καὶ ᾿Ηλίας ἐποίησε 

Α.5.Μ. 8 Δα(( καὶ εἶπεν, Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς" ὁ γὰρ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. Δ.5.Μ,. 

Ε ᾿Εγένετο δὲ Ε Δα Κύριε 
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ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον, ᾿4 κολούθει 59 

μοι. ὁ δὲ εἶπε, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον͵ 

θάψαι τὸν πατέρα μου. εἶπε δὲ αὐτῷ "-|, ἔλφες τοὺς νε- όο 

κροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς: σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγ- 

γελλε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. εἶπε δὲ καὶ ἕτερος, 'Ἄκο- ὅτ 

λουθήσω σοι, Κύριε' πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι 

τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς, 62 

Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον, καὶ βλέ- 

πων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος ᾿-] ἑτέρους ἑβδομή- 10 

κοντα Ἐ-!, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου 

αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχε- 

σθαι. Ἰἔλεγε δὲ! πρὸς αὐτούς, 'Ο μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ 2 

ἐργάται ὀλίγοι: δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως 

ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ, ὑπάγετε: ἰδού, 3 

ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. μὴ βασ-4 

τάζετε βαλάντιον, μὴ πήραν, ἢ μὴ! ὑποδήματα: καὶ μηδένα 

κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. εἰς ἣν δ᾽ ἂν " εἰσέλθητε οἰκίαν," 5 
ΤΟ κ ΄ Ἵ ΑΖ ὩΣ, ΣΕΡΩΣ ,ὕ ΧΑ ἢ Ξ πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. καὶ ἐὰν ἢ ἐκεῖ 6 

Ῥ ΘΙ 2.2 2 χ ἌΣ ἙΝ ε 3: πε τον Σ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν" εἰ 
3.01 “" “π᾿ “ 

δὲ μήγε, ἐφ ὑμᾶς ἀνακάμψει. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, 7 
᾿ 2 Ν Ψ Ἀ ᾽ ἘΕΈΕΙ ΟΣ ΕΝ Ἀ ἐν ΝΆ ΄ ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν: ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 

τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ «-Ι- μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 

καὶ εἰς ἣν τ-1 ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 8 
Σ θί Χ ΄ ΕΣ Ὁ Ν » ν 2 ΟΕ πὸ ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν: καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ 9 

“ ΄-. ) “ 

ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤ γγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 
“. “- Ν' ) τοῦ Θεοῦ. εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν " εἰσέλθητε!, καὶ μὴ δέχωνται το 

ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε, Καὶ τὸν ττ 

Β δά ὁ Ἰησοῦς ' λα καὶ Ἐ δαά δύο Μ. 1 ἔλεγεν οὖν 

τὰ μηδὲ Ὦ οἰκίαν εἰσέρχησθε, Ἀ.8. (οἰκίαν πρῶτον, Μ.) ο ᾳἀἀ μὲν 
Ῥ ὁ υἱὸς Α. ᾳ «(( ἐστι Τ αὰ δ᾽ Β εἰσέρχησθε 
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κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ᾿ εἰς 

τοὺς πόδας! ἀπομασσόμεθα ὑμῖν' πλὴν τοῦτο γινώσκετε, 

12 ὅτι ἤγγικεν ἀ-' ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. λέγω “-! ὑμῖν, ὅτι 

Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει 

13 ἐκείνῃ. οὐαί σοι, Χωραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά: ὅτι εἰ ἐν 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι Υ ἐγενήθησαν! αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι 

ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ " καθήμενοι! μετε- 

τ νόησαν. πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ 

το κρίσει ἢ ὑμῖν. καὶ σύ, Καπερναούμ, " μὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ 
᾽ » ς “ 3 

Ἶ Ἢ 
τό ὑψωθήσῃ ;! ἕως ἅδου καταβιβασθήσῃ. ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ 

ἀκούει: καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ; ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν 
3 “ Ἀ 3 Δ » ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. 

ε ᾿ - 
170 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα Ῥ-] μετὰ χαρᾶς λε- 

“- :) “ 

γοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ 
“" “- ) “" 

1ι8 ὀνόματί σου. εἶπε δὲ αὐτοῖς, ᾿Εθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς 

19 ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. ἰδού, “ δέδωκα! ὑμῖν 
ἊΝ Σ ’ ἶ “ “" 3 , τὴς Ν “9 ΝΥ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ 

»ν ᾿ . , προ .9 ἘΠ Ἀν ΠΤ νι εκ ᾽ . ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ" καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ 
δ ἣν λὴ 2 ’ Ν ΤᾺ 4 Ἂν, ’, « »Ὰ 20 ἀδικήσῃ. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν 

ε , ΄, δὲ 4 ἢ ἢ «ἘΜ ταν ΡΥ ΚΥΥ ΤΡΕΧΡῸ ΄ ὑποτάσσεται: χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν “ ἐγγέ- 

γραπται! ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
᾿ ΠΕΣ ΕΥΡΑΝ ὁ τὴ » ᾿" ΤΣ ον , ἘΣ Ὲς χοῦ 21 Εν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο ἵτῷ Πνεύματι τῷ Αγίῳ 

Ν “ , “- “ 
8-ἰ, καὶ εἶπεν, Εἰ ξομολογοῦμαΐ σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρα- 

“- Ἃ “ “ [ἡ 8. “ ΒΌΣΩΝ, “ Χ νοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνε- 
“π᾿ Ν 9 

τῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις" ναΐ, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως 
Ἂ ΄ ξ) 22 ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. "-] πάντα παρεδόθη μοι 
ς Ν “- Ἃ ς 

ζρΡ. Μαΐϊ. :σ. 
21: 

Μαίί. 11. 28- 

ὑπὸ τοῦ πατρός μου" καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ ΟΡ. Τομη γ. 29. 
Χ ἴς 

ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ. εἰ μὴ ὁ υἱό ὶ ᾧ ἐὰ μὴ ήρ, ἤρ, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν 

ὕ ογ1. εἰς τοὺς πόδας π 44 ἐφ᾽ ὑμᾶς Σ Δἥ( δὲ Υ ἐγένοντο 

5 καθήμεναι ἃ ἣ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, Ὁ «44 δύο Μ. 
ὁ δίδωμι ἃ ἃ μᾶλλον 9 ἐγράφη ἔ τῷ πνεύματι 8 δαὰ 

ὃ Ἰησοῦς Β δὰ καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπε, 8. 
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βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μα- 23 
δ “ 

θητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπε, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες 

ἃ βλέπετε: λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βα- 24 

σιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ 

ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

σρ. πος 22. ΚΜΚΚαὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτόν, ᾿-1 λέγων, 25 
25, Μδιῖς 12. 
28. Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ 26 

ἊΣ Ν Σ “ Ἢ “᾿ ᾽ὔ ΄ 2 Ξ “ ᾽ ἥς εἶπε πρὸς αὐτόν, ᾿Εἶν τῷ νόμῳ τί γέγραπται ; πῶς ἀναγινώ- 

Ῥεαϊ. 6.5. σκεις: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, 4γαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν 27 

σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ Ἐἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, 

Τιενίτ, το. 18. καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ! σου" καὶ τὸν 

πλησίον σου ὧς σεαυτόν. εἶπε δὲ αὐτῷ, ᾿Ορθῶς ἀπεκρίθης" 28 

Ορ. 1μενΐτ. 18, τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ. ὁ δὲ θέλων 1 δικαιῶσαι! ἑαυτὸν εἶπε 29 
8: » ἐπ 

πρὸς τὸν ᾿Τησοῦν, Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον ; ὑπολαβὼν τι-ἰ 30 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν," Ανθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ᾿Ιερουσαλὴμ 
3.γὴξ , Ν “ ΣΙΝ ἃ ἊΣ 1.3, ΧΑ δι ΟΝ εἰς “Ἱεριχώ: καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἱ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν 

καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ "-]. κατὰ 3τ 
ὩΣ ἢ ὦ Ψ" ᾿» δὲ ε ἍΛ, Ἅ ) “ δ Ξ Ν συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ: καὶ 

ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ καὶ “ευΐτης ο-’ κατὰ 3: 

τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν νἀντιπαρῆλθε!. Σ΄ αμαρείτης δέ 533 
ΓΝ -) 

τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾽ αὐτόν: καὶ ἰδὼν «“-| ἐσπλαγχνίσθη, καὶ 34 
Ν 2 Ἁ , , κ ΝΣ χω “ ᾿ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ 

οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν 
᾿ ΄“ Ἄ γὴν ᾽ὔ 7) “ Ἄν Ε5,.1 ἘΝ Ν Ε εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον 35 

τ-| ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν ὅ-!, 
ω “- ᾽ 3 “ Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ: καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ 
3 2 θ ᾽’ , ’ ’ ἐ-- } ᾽ὔ ἴα ΄Ν ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. τίς τούτων τῶν τριῶν 36 

΄“ “ 2 

δοκεῖ σοι πλησίον γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃ- 

1 44 καὶ Ε ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου; καὶ 
ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 1 δικαιοῦν τὰ 44 δὲ Ὁ Δ4ἃ τυγχάνοντα 

ο (ἃ γενόμενος Ρ ἀντιπαρῆλθεν 8. ᾳ δα αὐτὸν Τ᾿ αά 

ἐξελθών, 5 Δα αὐτῷ ὑ Δα οὖν 



οἹ1. γ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΠΕ᾿ 
ε "Ὁ . ) “- “ 3ηστάς ; ὁ δὲ εἶπεν, Ο ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. ἃ εἶπε 

“" , “ 

δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Πορεύου, καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. 
Ω “ “" 

33 ΥΕν δὲ! τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς "- αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς Τρ. 7ομ τι.1, 
12. 1 546. 

κώμην τινά: γυνὴ δέ τις ὀνόματι Πάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς 

39 τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἣν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ 

καὶ Υπαρακαθεσθεῖσα πρὸς! τοὺς πόδας τοῦ 5 Κυρίου! ἤκουε 

“οτὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν 

διακονίαν: ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ᾽ ρ } ω) 

ἀδελφή μου μόνην με ὃ κατέλειπε! διακονεῖν ; εἰπὲ οὖν αὐτῇ 

4τ ἵνα μοι συναντιλάβηται, ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ " Κύ- 

ριος!, οΜάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ ἃ θορυβάζῃ! περὶ 

42 πολλά: 5 ἑνὸς δέ ἐστι χρεία!" Μαρία ἱγὰρ! τὴν ἀγαθὴν 
ε δ “κ᾿ 

μερίδα ἐξελέξατο!, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς. 

11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχό- 

μενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 
““ ) 

αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ ᾽Ιω- 

2 ἄννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Οταν 

προσεύχησθε, λέγετε, 8]ΠΠάτερ!, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" Τρ. Μείι. 6. 9. 

3 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου: "-| τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
-“ ᾽ Σ “ 

4 δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας 
ἐ Δ. Ἂ Ἁ “' Ἂ, "Ὁ ἌΝ Δ , ξ Ἂν Ἂ Ν 
ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμίν καὶ μὴ 

εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν 1-Ἰ. 

5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύ- 
Ν. 3. “ν, οΝ 57 3» ΦΨῃ, Φίλ “- ᾽7ὔ σεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν 

6 μοι τρεῖς ἄρτους, ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός 
ἝΝ , Ψ΄ ἃ θ ΤΑ , διὸ δ) 3 Ψ θ :) 7 με, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ' κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκρι- 

θεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε' ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, 

ἃ εἶπεν οὖν Υ ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν ΣΧ Δ΄( καὶ Υ παρακαθίσασα 
παρὰ 2 Ἰησοῦ ἃ κατέλιπε Ὁ Ἰησοῦς ὁ Μάρθα, Μάρθα, 

θορυβάζῃ" Μαρία τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο κιτιλ. Μ. ἃ τυρβάζῃ 

9 ὀλίγων δέ ἐστι χρεία ἢ ἑνός Μ, ἔ δὲ Β Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς Α.5.Μ. Ἀ λα γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ 

ἐπὶ τῆς γῆς Α.5.Μ. [ἔδἀά ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ Α.8.Μ. 



ΝΙαῦ 12:22: 
ΠΡ. Μαίϊ. 9. 32. 

Ορ. Μαιῖ 3.22. 

15ὃ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 11. γ-- 

ΝᾺ ὭΤΩ χανε... 9 Ν »: ἜΤ ας. , , καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσΐν" οὐ δύναμαι 
3 Ν “- ὔ Ι » ε “ 3 Ν ᾽ ’, 3, τὴ σὰν ἀναστὰς δοῦναί σοι; λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ 8 

ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν 
Σ ἘΝ) Ν φ 3.1. ΚΝ ῊΝ ἘΠ, [4 ΔΙ Ο ΑΝ, Ὁ Γου κασι - αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. κἀγὼ ὑμῖν λέγω, 9 
3 “ Ἁ ΡΝ 6 5 “ Ἃ ε ζ4 ὩΣ αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" κρούετε, 
δ 4. 65 ᾽’ ἐπ τ “ Ἂ ε “Ἐς δὰ Ψ. Δ ξ καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν: πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζη- το 

Ζ- ε Ψ. Ν “Ὁ Ὡ 3 ᾽ ΝΣ δὲ τ 3 ͵ τῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. τίνα δὲ Ἐ ἐξ! ττ 
{ ΡΝ Ν , ἌΣ, τ τ», « ἘΝ Ἷ ΒΗ ᾿Ν (0 , δώ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς 1 ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει 

3 ας σγὴ ΕΝ ἢ ἢ ’ ἈΝ 99 δ 9 ’ὕ εἰ τ 3: δα ΟΝ αὐτῷ; Ὁ] καὶ! ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ τ 
, ΕἾ ϑύ» Ϊ 3. δ᾿ 3 δ Ὡ» ᾽ “ ΄ Ε ) “ [2 “- καὶ "αἰτήσει! ὠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον ; εἰ οὖν ὑμεῖς τ3 

Ὁ Τ0 ,’ " - Ν ,“ ᾽’ ΄- ζ πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε ἀγαθὰ δόματα διδόναι τοῖς τέκ- 
« ΚᾺ ᾽ὔ »“ ε ἊΝ ς. ᾽ “- , “- 

νοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα 
Ὕ“ »ι ὡ “ ὈΡΞΣ ΡΤΝ Ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν ; 

Καὶ ἣν ἐκβάλλων δαιμόνιον ο-1 κωφόν' ἐγένετο δέ, τοῦ τΆ 

δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός" καὶ ἐθαύμασαν οἱ 
- ΕῚ ; κ᾿ 

ὄχλοι. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Εν Βεελζεβοὺλ τῷ! ἄρ- τ5 

χοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. ἕτεροι δὲ πειρά- τό 
ὅούαε αὲ , -»2 2 ) αἡ “σεῖς δὲ ζοντες σημεῖον «ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ αὐτοῦ!. αὐτὸς δὲ τῇ 

“ “ “ “ 2 

εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ 

ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται' καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 
“ , “ 

εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται τ8 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ. ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με 

τὰ δαιμόνια. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελξεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, το 

οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν 

αὐτοὶ ἔσονται. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ τ ἐγὼ! ἐκβάλλω τὰ 20 
» Ξ - “3 κ 

δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ὅταν :1 

ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν 
3. ὧν 2 Ἃ Ἂς: ἣν Ὰ , “-ἧ 2 ἊΝ δὲ 5-- , Ψ; εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ! ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος 22 

αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει, 

Κ οη. ἐξ 1 χη, ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ : ἢ καὶ Μ. Τὰ εἰ 

8 ἐὰν αἰτήσῃ ο Δ4ἃ καὶ αὐτὸ ἢν Ρ οῃ. τῷ 4 παρ᾽ αὐτοῦ 

ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ Το. ἐγὼ 5 Δ(α ὁ 



Ξ7ΙΣ Ξἢ: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 150 

ἈΠ Ὁ “ “ 23 ἐφ ἡ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. ὁ μὴ ὧν 
ἂν} “ ) “- “- μετ' ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορ- 

24 πίζει. ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
) “- 

διέρχεται δί ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν" καὶ μὴ εὑρί- 
«ς “ “ 

σκον λέγει, “ὕποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον" 
ἮΝ 15 Ν ως .Ά ἈΝ 7 ᾽ὔ 25,26 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. τότε 

ὩΡ Ν γὴ ἷς δι ’, Ἅ πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρό- 

τερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ: καὶ γίνεται τὰ 
“ἷ ΤᾺΣ ἼΒΗῚ , 2 , Ζ, “ ᾽’ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 

, ΨΞ Νὰ 2 (9) Ψ ΕΝ “- .} Ψ ,’ 27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις 
3 “- “ ὁδν τς 

ἃ φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία 

28 ἡ βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὃὺς ἐθήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπε, 

κ Μενοῦν! μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ 

φυλάσσοντες Υ-!. 
“ ς 

29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, “Ἢ γενεὰ Μαί!. τ2. 39: 
ως .] ΕΥΝᾺ ᾿ς “Ἱ Ε τ » ΟΡ. Μείϊ. τ6. 4. 

αὕτη γενεὰ! πονηρά ἐστι: σημεῖον ἃ ζητεῖ!, καὶ σημεῖον οὐ 
“ “- , “" 

30 δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ Ὁ-΄, καθὼς γὰρ Τ7οη. τ. τ7 
ΠΕ δ “- “- - “ “2 “ νας (2. 1). ἐγένετο Ιωνᾶς σημεῖον τοῖς Νινευΐταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ 

«Ν “ 3 ΄ς “ “ ᾽ὔ γώ ᾽ 2 . 31: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. βασίλισσα νότου ἔγερ- τ Κίπρ5 το. τ, 
" Ἐ μᾺ Ἔ ἮΝ 2. ὉΠ; Ὁ: ΤῈ 

θήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, 

καὶ κατακρινεῖ αὐτούς: ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς 

ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδού, πλεῖον Σ΄ ολο- 
“ δ 8 Ψ ὃ Ν Δ.) 27 : “ Ζ," δ 32 μῶντος ὧδε. ἄνδρες Νινευὶ ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ 

τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν᾽ ὅτι μετενόησαν 

εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδού, πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε. 

3: Οὐδεὶς 9-|ἰ λύχνον ἅψας εἰς ἃ κρύπτην! τίθησιν, οὐδὲ ὑπὸ 
᾽ Ἀν γόνον ε ΄ 

ε΄ Τὸν μόδιον, ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ 
“ ἵ. “ 

34 φῶς! βλέπωσιν. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός 

ἴσου! ὅταν 8-1 ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἢ, καὶ ὅλον τὸ 

ἃ γυνὴ φωνὴν Σ Μενοῦνγε Υ δά αὐτόν 2 ΟΠ. γενεὰ 

ἃ ἐπιζητεῖ Ὁ Δ ́ 44 τοῦ προφήτου ὁ δα δὲ ἃ κρυπτὸν 

9 φέγγος ἔ ὁπ. σου Β Δα οὖν 



ζ. 7. 36. 

ζρ. Μαείϊ. 1:5. 
ἘΝ ΠΑ τς 7: 2. 

Γρ. Μείι. 22. 
25. 

ζΟρ. Μαίί. 22. 
23. 

Όρ. Μεβαίι. 23.6. 

ζρ. Μαῖίί. 23. 
ΠΣ 

Τρ. Μαίί. 23. 4. 

ΟΡ. Μαίί. 22. 
20. 

Όρ. Μεῖίι. 23. 

94. 

Ι6ο ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 11. 8ὲ,-- 

σὰ ζ δ 3 ᾺἋ Χ Ἀ 5 Α Ά, ΚΣ δα σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν' ἐπὰν δὲ πονηρὸς ἢ, καὶ τὸ σῶμά 
’ κ στν Ν ἈΝ “᾿ Ἂ Ὁ Ν 7 ᾿ 2 ὔ σου σκοτεινόν. σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 35 

, εν Ν ΄“ κι [γέ 72 Ν “ἷ ΨΖ, εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τι μέρος σκο- 36 
Ψ. “ Ν [ { [“ ς γς “ τ “, τεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ 

᾿ ΖΞ 

φωτίζῃ σε. 
, “ “ “ὦ “- - 

Εν δὲ τῷ λαλῆσαι "ἐρωτᾷ! αὐτὸν Φαρισαῖος ἱ-1 ὅπως 37 
) “Ἂ “ 

ἀριστήσῃ παρ αὐτῷ: εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. ὁ δὲ Φαρισαῖος 38 
ΟΝ ) Ὁ, [ , “ 2 ᾽’ὔ Ν “- ΡῈ 0 ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 

εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ 39 
ΝΜ, “- » ΝΥ “- ἐὲ χ᾽ ἊΝ Ν ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου. καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ 
Νἤ « “ 27 ε κῃ Ὁ ᾽’ »ὕ , « ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. ἄφρονες, οὐχ ὁ 40 

, Χὺ Ἂς, -ἶν, 9... 2 ἕ . Ἀν 3. ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε; πλὴν τὰ ἐνόντα 41 

δότε ἐλεημοσύνην: καὶ ἰδού, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. 
; Σ Ξ' Ξ ἊΝ 
Ἀλλ᾽ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ 42 

ἐ ΟΝ, Ν ὯΝ 3 Ἁ “» ’ Ἅ. ὔ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε 

τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ: ταῦτα ὃ δὲ! ἔδει 
“" 3 ἜΣ ἊΝ ᾽ {3 3, Ν᾽ κε Ὁ ἴ» ἣν 

ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 43 

ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ 
ἌΣ ΕΟνΣ Ἄν" 9, π᾿) - ᾿οΧ ε πὶ ὉΠ Σ τἀν ξ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, οὐαὶ ὑμῖν, 1-1 ὅτι ἐστὲ ὡς 44 

Ἁ 3) ἊΝ ΕΝ Ν Ὁ ε “ τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες 
) ’ ᾽ ὕ΄ ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 

) “ὄ “ “ 

᾿Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, 45 

ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις, ὁ δὲ εἶπε, Καὶ ὑμῖν τοῖς 46 

νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβά- 

στακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὲ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε 
(:: Ψ 3... ἋΣ πεν νοι [ἡ ᾽ δ ΄“ δῇ »" 3) τοῖς φορτίοις. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν 47 

“ ε ΧΝ Ὑ Φιι τ νΝ 3. Ἐξ ἀν , γι ΒΩ προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. ἄρα 48 
Τὴ ’΄ ζ , ἤ Ἂ δ “ ζω “ “, 4 μάρτυρές ἐστεῖ καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων 
ε “ [ ᾽ δ Ν 3 [ή 3 » {ἢ »ν Ν ᾽ “ ὑμῶν: ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε 

“- “ “5: δ “ ᾽ 
Ἀπ|͵ διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν, ““ποστελῶῷ εἰς 49 

Ὁ ἠρώτα 1 λαά τις Ἰκ οχη, δὲ 1 44 γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, τὰ μαρτυρεῖτε Ὁ δΔαά αὐτῶν τὰ μνημεῖα 



--ἰ12. 8. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Ι61 

αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι 

5ο καὶ ο διώξουσιν!, ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφη- 
ΨΜἊ Ἀϊ,..9 ’ὔ ᾽ Α΄ “ Ά 3 ,, “ “ τῶν τὸ ἐκχυνόμενον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς 

51: ταύτης, ἀπὸ τοῦ αἵματος 4βελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου 
σῷ 8. 4 ΝΥ “ ’ ΑῚ “ 4 ’ τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ναΐ, 

ὔ ΓΤ ΟΣ , » 9 ΩΝ “ “ ᾿ὕ βνες ἃ. 52 λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. οὐαὶ 
ἘΠ σι ΄“ ων « "“, Ἀ πε »᾿ ἤκ. ) δὴ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως" αὐτοὶ 

, ΘΕ ἦν, ΑΥ Ἁ ᾿ [4 2 ’ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. 

53 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ! ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ 
ε 2) “ 3 ὧϑ ἘΦ.) ’ ΟἸΞΕ ΤΣ Ν οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν, καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ 

᾽, ; ὃ ΄ ΣΝ τα ἢ θ - ΄ » " , 54 πλειόνων, ἐνεδρεύοντες αὐτόν, ηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στό- 

ματος αὐτοῦ τ-!. 
᾽ ΤΟΣ ται “ “ “- 

19 ᾿Εν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε 

καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς 
] “- ΄“ ἊΣ ε “ 3. ᾿Υ “,“ 7 “ 

αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρι- 
͵ Ψ 3 Ἂ ἘΞ » ΟΧ ἣΝ 4 ςσαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις. οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον 

ἐστίν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθή- 
2 θ᾽ “ [ Ἄ ΓΝ ’, "ὕὔ ΕΣ “᾿ Ν "» 3σεται. ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκου- 

σθήσεται' καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, 

« κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις 

μου, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ 

5 μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. ὑποδείξω 

δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε: φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι 

ἐξουσίαν ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν: ναΐ, λέγω ὑμῖν, 

6 τοῦτον φοβήθητε. οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται ἀσσαρίων 

δύο: καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον 

γτοῦ Θεοῦ. ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι 

ἠρίθμηνται. μὴ "-! φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 

8 λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν 

ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ 

9 ἐκδιώξουσιν Ρ Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτοὺς ᾳ« ἠά 

καὶ ζητοῦντες ᾿ (4 ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ 5 δά οὖν 

Μ 

ζῃ. ἀεη. 4. 8, 
2 ὍΣ, 24. 21- 

Ορ. Μαίϊι. τό. 
6, Μετ 8. 15. 

ζρ. Μαίϊ. το. 
28. 



ζρ. Μαίϊ. 12. 
231, Μαδῖῖ 3. 
28. 

ζΌρ. Μαίϊ. το. 
19, Ματῖῖς 12. 
ἘΠῚ, 

ζρ. Μαείί, 6. 
28. 

162 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 12. 8-- 

ΕΝ “ ϑ 2 “ “ ε ᾿ ᾽ ν» » ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ! ὁ δὲ ἀρνησάμενός με9 
»,Ζ - 3 ΄ 3 ΄ 5: ὦ ΝΝ ᾽ ᾽ 
ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 

τοῦ Θεοῦ. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, το 
δ) 7 ΔΙ ΈΕΟΝ “ ἈΝ τὶ »“΄Σκνκυ “ ᾽ ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημή- 

σαντι οὐκ ἀφεθήσεται. ὅταν δὲ ᾿ εἰσφέρωσιν! ὑμᾶς ἐπὶ τὰς τι 
Ν Ἁ Ν, δ Ν Ἂν Ν 2 Ψ» Ἂς τ 7 συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ ἃ μεριμνή- 

Ι “ ἃ γα Ὁ) 2 θ δ 5 Ἐν Ν Ἁ “4 σητε! πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ τί εἴπητε: τὸ γὰρ ᾿ἅγιον τὮ 
“ὅς ͵ ε “. 2 3. δ χα, ΓΑ πιτΔ ἃ “ ) ξ΄" Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

Εἶπε δέ τις Ξἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ!, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ τ3 
᾽ “ ᾽ ΕΠ) “- ἊΝ ᾽ ε Χ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ' ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. ὁ δὲ τὰ 
ὌΣ δι ταν "07 θ0 , Ζ Υ ἈΝ τ ΚᾺ Ν εἶπεν αὐτῷ, ἄνθρωπε, τίς με κατέστησε Υ κριτὴν! ἢ μεριστὴν 

“" ΓςᾺ ε “ 

ἐφ᾿ ὑμᾶς ; εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, 'Ορᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τ5 
᾽’ ἤ ’ Ἢ [ ΦΨ Σ ἔσο ’ Ἂ, τὴ Ν πάσης! πλεονεξίας" ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ 

ΕῚ ζὰ; 3 2 “ ε ὔ - “ “ Ν Ἁ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ. εἶπε δὲ παραβολὴν τό 

πρὸς αὐτοὺς λέγων, ᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ 

χώρα’ καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ τ7 
“ “ ΄ ν ’» - δ δὶ “ Ψ. ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου ; καὶ εἶπε, Τοῦτο ποιήσω" τ8 

καθελῷ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ 
νὰ 2 “ ’ 8 ΝΣ ἊΣ Ϊ Ἂ ἊΝ 3 θ Ὁ» ει συνάξω ἐκεῖ πάντα "τὸν σῖτον! καὶ τὰ ἀγαθά μου καὶ τὸ 

“, “. “ 7 ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς 

ἔτη πολλά: ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ :ο 
« Ὁ " ’ “- Ν ὃν ᾽ 3 “ 
ὁ Θεός, ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν 
3 τῶν “ δ ἈΠ ΧΕ ἊΨ Ἔ “, Ξ [ἡ ε ΄ ἀπὸ σοῦ: ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; οὕτως ὁ θησαυρίζων 2: 

ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. 

Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο ἢ λέγω ὑμῖν, 22 
. Ρ ᾽ πα ὩΞΞΙ ΄ , ᾽ δὲ ὮΝ ᾿ 

μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ““!, τί φάγητε: μηδὲ τῷ σώματι 

ἀὑμῶν!, τί ἐνδύσησθε' ἡ “γὰρ! ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς 23 
“ “ “΄-- 2 

τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. κατανοήσατε τοὺς 24 
Ζ 4 ΟἹ ἐδ 5 ῸΧ ὦ τ , ἤ 

κόρακας, ὁτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οἱς οὐκ ἐστι 

ὑ προσφέρωσιν ἃ μεριμνᾶτε Σ αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου 7 δικασ- 
τὴν 2 τῆς ἃ τὰ γενήματά μου Ὁ ὑμῖν λέγω ο δαά 

ὑμῶν ἃ οχῃη. ὑμῶν 9 ΟΠ. γὰρ 
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»Ἕ 5 Χ 3 ’ Ν « Ν ᾽ ᾽ Ψ», 4 ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς: πόσῳ 

25 μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν ; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν 
“Ξ. ,".: »" 2 Ν Ν ς ’ ᾽ “ “" μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν 

26 “1. εἰ οὖν ε οὐδὲ! ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν 
““ ἕ ᾽ὕ μὸ ’ ΄“ »᾽,.2 Ξ "] ἴφ. 27) μεριμνᾶτε; κατανοήσατε τὰ κρίνα, πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ, 

οὐδὲ νήθει᾽ λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σ᾽ ολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ 
8 , “ β ζᾺ ς ἃ ’ 2 δὲ 2 , “Ἀ Ν Ἃ 28 αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. εἰ δὲ ἢ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον, 

ὄντα σήμερον!, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς 
[ 3 - ᾽ὔ “ ς “" 9, ἊΝ Δ γτὉ ἀν 

29 οὕτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι ; καὶ ὑμεῖς 

μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, ᾿ἰ καὶ! τί πίητε' καὶ μὴ μετεωρίξεσθε: 
“- Ἁ ’ ἊΣ, ἐν “ ’ ; 2 “ « “ δὴν ΨῚ 

Ξοταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ: ὑμῶν δὲ ὁ 

31: πατὴρ οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων: πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν 

32  αὐτοῦ!, καὶ ταῦτα 1-] προστεθήσεται ὑμῖν. μὴ φοβοῦ, τὸ 
Ν , ἜΝ ΨΩ »Ω 2 ε ᾿ ε, δ σασθαι τόνὰς πετί γεν μικρὸν ποίμνιον. ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν 

Ξτὴν βασιλείαν. πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, καὶ δότε 

ἐλεημοσύνην: ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλάντια μὴ παλαιούμενα, 

θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ 

3, ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς 

ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 
“ “ 

335 ᾿Ἑστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι Τρ. Μαί!. 24. 
, - Ἀν 1 2; [“ , Ψ, Ζ . 142: 36 καιόμενοι" καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν 

κύριον ἑαυτῶν, πότε τ ἀναλύσῃ! ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος 
Ν ’ , γ 3 ἊΨ ᾽ “Ἄ Ὡ» ( “ 37) καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. μακάριοι οἱ δοῦλοι 

2 "ρὲ ὮΝ τ ΚΑ , ἐλθὰ Ϊ Ἔν τ “- ΘΚ ΟΝΙ ἐκεῖνοι, οὺς " ὁ κύριος ἐλθὼν] εὑρήσει γρηγοροῦντας, ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελ-- 
“ Ἁ “- “- 38 θὼν διακονήσει αὐτοῖς. οκἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν! ἐν τῇ 

τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν ν-! 
2 “- “ Ὰ , “ » Μ“Μ ε :) Ψ 

39 ἐκεῖνοι. τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ ὥρα ὁ κλέ ἔρχεται, ἐ όρησεν ἄ ὶ οὐκ «-ἰ ᾳ ὥρᾳ ὁ πτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ 

“Δ σ΄ -,΄ " Χ ’ :] ὌΝ ΤΕ “ “ ΕΣ ε 
ἔ δλαά ἕνα Β οὔτε τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα ἢ 

Ἐ τοῦ Θεοῦ Α.5.Μ. 1 .44 πάντα τὰ ἀναλύσει Ὁ ἐλθὼν ὃ κύριος 
ο καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, κὶ ῬΡὼᾶδΔ(ἄ οἱ δοῦλοι ᾳ ᾳἤά ἂν 

Μ 12 



σρ. Μαῖίί. 24. 

45. 

ΟΡ. Μαείϊ, το. 

34. 

Ὁ». ΝΙϊο, ἢ. ὅ. 

τ64 ἘΕΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ιΞ- 

“- “ 5 “- Ν “ ἍΝ ἀφῆκε διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ ὑμεῖς τ-! γίνεσθε 4ο 
“ [εἴ τ ᾽ κ ε [ ὌΝ 3 "4 ΕΝ 
ἕτοιμοι; ὅτι ἣ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται, 

Εἶπε δὲ 5-| ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν 41 

ταύτην λέγεις ; ἢ καὶ πρὸς πάντας ; ̓ καὶ εἶπεν! ὁ Κύριος, 45 

Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ἃ ὁ! φρόνιμος, ὃν κατα- 
͵7 [ ’ὔ 2 Ἂ σ᾿ μι Ζ “ “- ων 3; στήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν 

καιρῷ τὸ σιτομέτριον ; μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν 43 
ς , :) ““ [ ᾽’ “ 4 ᾿ ς΄“ ,΄ [4 ΤΣ 

ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, 44 

ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν 45 
ἈΝ “ ε “- 2 “- 2 “ » , “- ’ὔ ε δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ 
’ κ “[ θ Ἄς Ἐν ζὲ Ἂν 1ὃδ Ἂ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ 

Α τὰς παιδίσκας ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, ἥξει 46 
“ ε » “ ὃ γα , ζ ) ς , 3 δ “ Ν ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἡ οὐ προσδοκᾷ, καὶ 

) [ Ξε Ὧ ’ Ν δ ᾽΄ 3. τ, Ν ἈΝ Ἄ ἐν ὥρᾳ ἡ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος 
3 ΄“ ἊΣ “ 3 ᾽ὔ 7 2 “ ἊΝ ε “ « Α 

αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς 47 

τὸ θέλημα τοῦ κυρίου Ξ αὐτοῦ!, καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ! ποιή- 

σας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς: ὁ δὲ μὴ 48 

γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ 
- , “- το 

ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ αὐτοῦ: καὶ ᾧ παρέ- 

θεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν, 

Πῦρ ἦλθον βαλεῖν " ἐπὶ! τὴν γῆν καὶ τί θέλω εἰ ἤδη 49 
“΄ “- “ 

ἀνήφθη; βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι" καὶ πῶς συνέχομαι 50 

ἕως ἃ ὅτου! τελεσθῇ ; δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι 51 
“ “ “ , :" 

ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν: ἔσονται 52 
ον ᾽ Ν “ “ , 3 Ῥ Εἶεν, Ε) 4 ͵ ὃ γι “ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ὃ ἑνὲ οἴκῳ! διαμεμερισμένοι, τρεῖς 

ἐπὶ δυσί, καὶ δύο ἐπὶ τρισί. “ διαμερισθήσονται,, πατὴρ 53 

ἐφ᾽ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί μήτηρ ἐπὶ ἃ θυγατέρα!, καὶ 
7 2 “ 

θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα!- πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, 

καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν 1“ !, 

τ λἥά οὖν 5. δή αὐτῷ ὃ εἶπε δὲ α καὶ ΣΦ ἑαυτοῦ 
« : τ 

Υ͂ μηδὲ 2 εἰς ἃ οὗ Ὁ οἴκῳ ἑνὶ ὁ διαμερισθήσεται 

ἃ θυγατρί 8 μητρί ἔ δλάά αὑτῆς 
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“ ͵ 54 ᾿Ελεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, 'Ὅταν ἴδητε 8-] νεφέλην Τρ. Μαιι. τό.2. 

ἀνατέλλουσαν ἐπὶ! δυσμῶν, εὐθέως λέγετε 1 ὅτι! Ομβρος 
"ὕ ἣ Ν᾽ ᾽ “ δος ἐγ ᾽ὔ 4 ,΄ 55 ἔρχεται καὶ γίνεται οὕτω' καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε 
τῇ ὔ “ἷ, Ν ΄, ς Ἂ Ν Ἁ, 56 ὅτι Καύσων ἔσται: καὶ γίνεται. ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον 

ἘΚ τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ! οἴδατε δοκιμάζειν: τὸν δὲ καιρὸν 
“- “-“- ) “" 

57 τοῦτον πῶς Ἰοὐκ οἴδατε δοκιμάζειν! ; τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
Ὶ ’ Ν » ς λῚ ε ’ ἈΝ “- δ) 72 58 οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον: ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου 

δὲν δὲ ον ) “Εἰ Ν. δ ὕ», 3 , δυο δ 

σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ 

αὐτοῦ; μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής 
, Ι [οὶ Ἄ δηε Ὑ ε Ὧ] σε πιπαραδώσει! τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε 5 βαλεῖ 

59 εἰς φυλακήν᾽ λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καὶ 
ᾷνν ἊΝ 2 ΄Ν τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 

“ ’ ᾽ ϑιοαν μν “᾿ σῶν 19 ᾽ Δ ΟἿ Να 

18 Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ 

περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξε μετὰ τῶν 

2 θυσιῶν αὐτῶν. καὶ ἀποκριθεὶς ο-| εἶπεν αὐτοῖς, Ζοκεῖτε, 

ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλι- 
λ ’ δ. τ [“ Ῥ “- Ϊ ’ θ τὴ ) » λέ ΟΕ ΣΝ 3 λαίους ἐγένοντο, ὅτι Ῥταῦτα! πεπόνθασιν ; οὐχί, λέγω ὑμῖν 

ΕΣ “ “ “-“ 

4 ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες «ὁμοίως! ἀπολεῖσθε. ἢ ἐκεῖς 
) “δ “ 

νοι οἱ δέκα καὶ ὀκτώ, ἐφ᾽ οὺς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωάμ, 

καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε, ὅτι τ αὐτοὶ! ὀφειλέται ἐγέ- 
. . ΄ ΠΤ ὩΠ: ν᾿ κ᾿ ἐ-1 νοντο παρὰ πάντας " τοὺς! ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας 
ε “- , “ 

5 Ἱερουσαλήμ; οὐχί, λέγω ὑμῖν: ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, 

πάντες ἃ ὡσαύτως! ἀπολεῖσθε. 

6 Ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν παραβολήν' Συκῆν εἶχέ τις 5 πεφυ- 

τευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ!: καὶ ἦλθε Υ ζητῶν καρπὸν! 
2 ΜΈΡΕΣ ΤΟΝ Ν δ] ΩΣ ὩΣ Χ Ν Ν 3 ων; γἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. εἶπε δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, 

Ε . ΕΣ ΣΟΥ, Δ ΠΣ ΩΝ “ Ν : “- - 
Ιδού, τρία ἔτη 5 ἀφ οὗ! ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ 

ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω' ἔκκοψον αὐτήν: ἱνατί καὶ τὴν γῆν 

Β δα τὴν ᾿ ἀπὸ ' οχη. ὅτι Ἑ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς Α. 
1 οὐ δοκιμάζετε τὰ πῃραδῷ π βάλλῃ οΔ44 ὁ ᾿Ιησοῦς 

ΡΒ τοιαῦτα 4 ὡσαύτως Τ' οὗτοι 5 οἵη. τοὺς ᾿ δαά ἐν 
ἃ ὁμοίως Σ ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὑτοῦ πεφυτευμένην δ καρπὸν ζητῶν 

2 οπῖ. ἀφ᾽ οὗ 
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διὸ . »; κι ᾿ » δ , . ΟΝ καταργεῖ; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἀφες αὐτὴν 8 

καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν, καὶ βάλω 
3 κοπρίαν: κἂν μὲν ποιήσῃ ἃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον" εἰ δὲ μήγε, 9 

ἐκκόψεις αὐτήν. 

ἪΝ δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. το 
ὦ 

καὶ ἰδού, γυνὴ ὕ-] πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ τι 
3 ’ ἈΝ το ζς ὧν ΧΩΝ, Ἂς , . γα ᾿ Ἂς ὀκτώ, καὶ ἣν συγκύπτουσα, καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ 

παντελές. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ̓ ΤΙησοῦς προσεφώνησε, καὶ εἶπεν τ2 

αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σοῦ. καὶ ἐπέθηκεν 13 
», δ ΩΩΝ ᾿ ἔ ᾿ κ᾿ 93 ΄ τ σῷ Ζς, κ αὐτῇ τὰς χεῖρας" καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζε τὸν 

» 5 Ν Ἄν ΤΕ ᾽ " 3 “ “4 “Ἀ Θεόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ τ 
, Σ ,, ε}2 “ “) ἴπῦ ΣΙ ἃ Ἐπ ΑἿΣ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ, “Εξ ἡμέραι 

εἰσίν, ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι: ἐν “ αὐταῖς! οὖν ἐρχόμενοι θερα- 
“ « ζ “ πεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. ἀπεκρίθη ἃ δὲ! ιτ5 
Ν μὴ αὐτῷ ὁ Κύριος, καὶ εἶπεν, 5 Ὑποκριταί!, ἕκαστος ὑμῶν τῷ 

σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἣ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, 

καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα “4 βραὰμ οὖσαν, τό 

ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδού, δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυ- 

θῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ; καὶ τῇ 

ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι 

αὐτῷ: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς 

γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

Τ Ἔλεγεν οὖν!, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ; καὶ τ8 

τίνι ὁμοιώσω αὐτήν ; ὁμοία ἐστὲ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν το 

ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ! καὶ ηὔξησε, καὶ ἐγένετο 

εἰς δένδρον 5-|, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν 

ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. καὶ πάλιν εἶπε, Τίνι ὁμοιώσω τὴν 20 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ : ὁμοία ἐστὶ ξύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ 21 

" ἔκρυψεν! εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας, διδάσκων, καὶ 25 

ἃ καρπόν" εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ὃ 844 ἢν ὁ ταύτας ἃ οὖν 
8 Ὕποκριτά Ε Ἔλεγε δέ 8 δα μέγα ἢ ἐνέκρυψεν 
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ς “3 ““ 

23 πορείαν ποιούμενος εἰς “Ιερουσαλήμ. εἶπε δέ τις αὐτῷ, Κύριε, 
“᾿ ) 

24 εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι: ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, ᾿4γωνίζεσθε Τρ. Μαίι. 7. 
- “ “- ᾿ - 13. 

εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς ἰθύρας!" ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, 
κ᾿ : ΣΝ ὑπὸ νὰ 25 ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν! ἀφ οὗ ἂν 

3 “ὌΝ ε , Ψ, Ν 3 Ὡ» Ν Ἴ 4 ἊΝ ΒΩ ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης, καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρ- 

ξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, 

Ἐ-! ἄνοιξον ἡμῖν: καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, 
) 

26 πόθεν ἐστέ’ τότε ἄρξεσθε λέγειν, ᾿Εφάγομεν ἐνώπιόν σου 

27 καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας: καὶ 
2 ζω 2 ὌΝ υκα ) ἰδ 1--} 60 : 2 5. τὴν ψ:,..3 ἐρεῖ, Μέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέξ ἀπόστητε ἀπ' 

28 ἐμοῦ πάντες " ἐργάται ἀδικίας!. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ 
[ “ «ς 9 

ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἁβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ 
ῳ ᾿ 3 Ἂς Ν γΩ ἑ Χ γΩ 2 “ ζ “- καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

29 Θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνα- Τρ. Μαίι. 8. 
11. 

τολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου, καὶ ἀνακλιθή- 
Σ “ ’ “ “ ὩΡΕ. ’ Ψ. ΧΑ “ἷ ἃ 3. σονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. καὶ ἰδού, εἰσὶν ἔσχατοι οἱ 

ἔσονται πρῶτοι, καί εἰσι πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔσχατοι. 
Ω “- - “- “ 

3: ᾿Εν αὐτῇ τῇ " ὥρᾳ! προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι, λέγοντες 
“᾿ “- « 

αὐτῷ, "Ἐξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι ᾿ Ἡρώδης θέλει σε 
2 “ ἌΝ ΡΕῚ , ζω ᾽ὕ “, “σι 2,2 32 ἀποκτεῖναι. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώ- 

πεκι ταύτῃ, ᾿Ιδού, ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ο ἀποτελῶ ! 
᾽ ΝῚ Β ᾿ “, ᾽΄ “ ΕΥ̓ “ 

33 σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. πλὴν δεῖ με 
4 δ Β Ἁ “ 3 4 ’, [4 » σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι: ὅτι οὐκ 

9, «ε ἕ 

34 ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω ᾿Ιερουσαλήμ. “Ιερου- ΟΡ. Μαίε. 23. 
51: «ε ᾽ 

σαλήμ, ᾿Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας, Καὶ 

. λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέ- 

λησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς 

35 νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. ἰδού, ἀφίε- 

ται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν »-]- «λέγω δὲ! ὑμῖν, τ-! οὐ μή με 

' πύλης ἦ ἰσχύσουσιν, Μ. Κ αἡά Κύριε, 1 844 ὑμᾶς 
τὰ οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας Ὁ ἡμέρᾳ 9 ἐπιτελῶ Ρ δαά ἔρημος 

ᾳ ἀμὴν δὲ λέγω ᾿ Δα ὅτι 



168 ἘΥΑΙΤΈΛΙΟΝ 1.5. 
9 2 Ορ. Ῥ5. 118 ἴδητε ἕως 5-! εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

(117). 26. ἊΝ 
Κυρίου. 

ΟΡ. 7. 36,11. [Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόν- 14 
21. - , , ᾽ν "ὕ Χ , ν 

τῶν τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν 

παρατηρούμενοι αὐτόν. καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἣν ὑδρωπικὸς 2 

ἔμπροσθεν αὐτοῦ: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς 3 

Ορ. Μαῖι. 12. νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων, ὑ"Ἐ ξεστι! τῷ σαββάτῳ 
1οΟ. 

α θεραπεῦσαι; ἢ οὔ;! οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόμενος 4 

ἰάσατο αὐτόν, καὶ ἀπέλυσε. καὶ Ξ-] πρὸς αὐτοὺς εἶπε, 5 

Ορ. 13.156. Τίνος ὑμῶν Υὄνος! ἢ βοῦς εἰς φρέαρ " πεσεῖται!, καὶ οὐκ 
542 93 , » Χ ᾿ Ἐν ΝΣ ΖΥ , ς κ 

εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἃ-' ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ; καὶ 6 

οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι "-] πρὸς ταῦτα. 

ἼἜΒλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς 7 
“ 

τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς, “ Οταν 8 

κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτο- 
᾽, ΄ 2 , ᾿ εν 2 Ἐ ΕΣ, ᾽ς κλισίαν: μήποτε ἐντιμότερός σου ἢ κεκλημένος ὑπ αὐτοῦ, 

καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Ζὸς τούτῳ 9 
΄Ζ Ν ζ “ὕ ἐ 2 ,Ψ ΝΝ Ε ᾽ὕ τόπον: καὶ τότε ἄρξῃ μετ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον 

, “ 

κατέχειν. ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν το 
ΒΩ “ ἘΠ [“ Ν, θ « 74 6 ᾽ “ῇ 

ἔσχατον τόπον" ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, “ ἐρεῖ! σοι, 

Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον: τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον 
ἃ ’ ἢ “᾿ Ἄ ΄ [ “" κ᾿ τ ΡΝ ε Ν πάντων! τῶν συνανακειμένων σοί. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ττ 

Ἧ Ἂν τε “ ἰς Ν. [ἢ , ταπεινωθήσεται: καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 

ἼἜΒλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν͵ “Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ τ2 
γι 

δεΐπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, 

μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους: μήποτε 
Ν 3, ΄ 2 ὕΖ, Ἂ, ; Θ ᾽ ’ ζ, ! καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, καὶ γένηται 9 ἀνταπόδομά σοι!. 

3 ἐλε  δὲ “. 

ἀλλ᾽ ὅταν ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, 13 
Ἁ 9, “᾿ τυφλούς: καὶ μακάριος ἔσῃ" ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦ- τὴ 

5 Δα ἂν ἥξη ὅτε ὑ Εἰ ἔξεστι ἃ θεραπεύειν ; Σ αἥά ἀπο- 
κριθεὶς Υ υἱὸς Μ. 2 ἐμπεσεῖται ἃ 44 τῇ Ὁ δαά αὐτῷ 

3, 

ὁ εἴπῃ ἃ ρχῃ, πάντων 9 σοι ἀνταπόδομα 
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ναΐ σοι: ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν 

δικαίων. 
᾽ 2 2 “ 7 “- “" δ. εὐὔζας 15. «ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, 

ὡϑ, 6“ Ϊ ’’ » 2 “ ’, “ “- 
Μακάριος, ᾿ὅστις! φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

τό ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ανθρωπός τις 8 ἐποίει! δεῖπνον μέγα, καὶ Τρ. Μεῖί.22.2. 

17 ἐκάλεσε πολλούς: καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ 
“- , ; “ “- 2 Υ 4 “ἷ 4 ΄ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις," Ερχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά 

18 ἐστι Ἀ-], καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς Ἰπάντες παραιτεῖσθαι!. ὁ 
“ “" ὙΈΌΤΕΝ, δ Ν δον ΝΟΣ ὩΣ λα κπ 2 

πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, ΑΙ γρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἔ ἐξελ- 
θὰ ͵ ἰδ [Ξὸ ὡς 2 “ Ψ Ι ΝΥ δα το θὼν! ἰδεῖν αὐτόν᾽ ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος 
5 , ΦᾺΣ ΤΕΡΏΣ Σ Ζ΄ ᾽ν ΄, “΄ εἶπε, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι 

29 αὐτά' ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε, Γυ- 
- » Χ δον τ. τὰς ᾽ , ἢ ᾿ κ 21 ναῖίκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παρα- 

γενόμενος ὁ δοῦλος 1-1 ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. 

τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ, "Εἰ ξελθε 
τ 2 Ἂν Ζ: ἊΝ ἜΑ, »“" ἦς Ν δ 

ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς 

πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ Ὁ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς! εἰσάγαγε 

24 ὧδε, καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν " ὃ! ἐπέταξας, καὶ 
7 “ “- 33 ἔτι τόπος ἐστί, καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, "Εἰ ξελθε 
:λ “- 

εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα 

24 γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν 
2 Ὡβ “ 2 ὔ Ὡ “ Ὁ ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. 

25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί: καὶ στραφεὶς εἶπε 
ἈΝ ] » “ῇ “] ᾽’ ἊΝ , »“ Ν ͵ "6 πρὸς αὐτούς, Εἴ τις ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα Τρ. Μείι. το. 

« “ δ δ 2 Ν Νι “ Ν . [4 Ν 37: ἑαυτοῦ, καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ 

τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι οτεῖ καὶ τὴν ἑαυτοῦ 

27 ψυχήν, οὐ δύναταί μου μαθητὴς εἶναι. »-! ὅστις οὐ βαστάζει 
Ν ὯΝ ιν τὰ ἢ Ἄν , κῃ 2 δύ ’ τὸν σταυρὸν “4 ἑαυτοῦ!, καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναταί 

28 μου εἶναι μαθητής. τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδο- 

ἔς ΒΒ ἐποίσε Ἐδάάπάντα ἷ παραιτεῖσθαι πάντες Ἐ ἐξεὰλ- 
θεῖν καὶ 1 Δ ἐκεῖνος τὰ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς π ὡς ο δὲ 
Ρ Δαά καὶ ᾳ αὑτοῦ 



Ορ. Μαιῖ 9. 
50. 

ΟΡ. 5. 20. 

Ορ. Μεαίϊ. 18. 
12, 

170 ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΛΙΟΝ 14. 28-- 

“" “ 5. ΟΝ μῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει 
“ ἐμ Σ εἰς ! ἀπαρτισμόν ; ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον, καὶ 29 

μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμ- 
᾿ 3. δὰ 2 [τ ον ες: » τ “ ᾽ παίζειν αὐτῷ λέγοντες ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκο- 30 

δομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. ἢ τίς βασιλεύς, πορευό- τ 2 2 

μενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχὶ καθίσας 

πρῶτον 5 βουλεύσεται! εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν 
ι{ ζρ Ι “Ὰ Ἁ, “ λ δ " Ψ » » 9 ΣΎΕΣ ὑπαντῆσαι! τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν ; 

εἰ δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας 3: 

ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρή ὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ 33 ρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς 33 

ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου 

εἶναι μαθητής. καλὸν ἃ οὖν! τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ Ξ καὶ! τὸ ἅλας 34 
“ΟΣ Τὰ ᾽ γι οι " " “ ΕΝ ᾿ Ψ. μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται ; οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν 35 

εὔθετόν ἐστιν' ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 
᾽ » ἀκουέτω. 

᾽Ησαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρ- 15 
“ “ Ν τωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ. καὶ διεγόγγυζον 5 οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ 2 

οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται, 

καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 
ἊΣ ἊΝ 

Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων, Τίς 3,4 

ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας “ ἐξ 
, “ σ Ϊ ᾽ ἊΝ ’ Ν Ξ Ζ» 2 Ἀν ΨΆ ΜΔ, ῶ αὐτῶν ἕν!, οὐ καταλείπει τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό; καὶ εὑρὼν 5 

ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὥμους " αὐτοῦ! χαίρων, καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν 6 

οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, 

Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. 

λέγω ὑμῖν, ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἅμαρ- 7 
τῷ “ Ἅ ϑ: τ τ ͵ γι. . τωλῷ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐννενηκονταεννέα δικαίοις, οἵτινες 

7 

οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας. 

Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν 8 

, ΡΥ 3 
Τ᾿ τὰ πρὸς 5 βουλεύεται Ὁ ἀπαντῆσαι ἃ ογη, οὖν Σ ΟΠ. καὶ 

ἁ “ κ᾿ δ᾽ οἱ 2 ἕν ἐξ αὐτῶν ἃ ἑαυτοῦ 
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᾿ ᾽ ᾿ - μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ 

9 ἐπιμελῶς, ἕως ὅτου εὕρῃ ; καὶ εὑροῦσα ἢ συγκαλεῖ! τὰς φίλας 
γΩ Ν καὶ “-ἰ γείτονας λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν 

ἃ ":: Ἀ το δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. οὕτω, λέγω ὑμῖν, ἃ γίνεται χαρὰ! 
2 τς “ 2 ὔ “ εε Ὁ Ν ξεν ες (τὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὲ ἁμαρτωλῷ μετα- 

νοοῦντι. 

11,12. Εἶπε δέ, ᾿Ανθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς" καὶ εἶπεν ὁ 
“ “ ᾿ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον 

“κ᾿ “" “ 2 

13 μέρος τῆς οὐσίας. 5 ὁ δὲ! διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ 
᾿] Ν « Υ» ἈΝ [4 [ ’ ΕΝ Ἂ 

οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἅπε- 
2 , ’’ .» ἊΝ εἰ, ωω ’ Νν , ᾿Ἕ δήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν 
Ε) “ “ ᾽ 74 [4 δ τ) “- Ψ. 2 [ήΩ τ4 αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο 

λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο 

τ5 ὑστερεῖσθαι. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς 
΄ ΟΣ . ΣΝ ; ᾿ ᾽ κ᾿ δ ψδουν χώρας ἐκείνης: καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ 

τό βόσκειν χοίρους. καὶ ἐπεθύμει ἔ χορτασθῆναι ἐκ! τῶν κερα- 

τιχτίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι' καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. εἰς 

ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν 8 ἔφη!, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου ὃπε- 

18 ρισσεύονται! ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ 1 ὧδε! ἀπόλλυμαι. ἀναστὰς 
» Ἂν Ν 2 Ν ) “ Ρ} “Ἂ 14 πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, 

[2 ) Ν , » Ν 2 ’ [δ Ἐ-"} 3 [2 αν, το ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου" οὐκέτι εἰμὶ 
» “ [74 » , ε Ψ “ ΄ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων 

φοσου. καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ 
, “- Ἁ ΞΕ, “ ΘΕῸΣ ε τὰν , “- Ν αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ 

Σ ΄ Ἂ ἈΝ 3 τε στ δος Ἄν ον, 4 τ “ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 
Ἂ) ΨΒΕΑ ὭΣ ΧΝ ϑε ασν, Ὁ Ἐ, Ἄν; [4 21 καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός, Πάτερ, ἥμαρ- 

Ψ Ἂν ᾽ δΝ δ. Ὡ». 4, 1-- " 3 ἌἍ ϑο ΒΩ τον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου" οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος 

22 Κληθῆναι υἱός σου. τ'-1 εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους 

Ὁ συγκαλεῖται ὃ ἃ4ἃ τὰς ἃ χαρὰ γίνεται 8 καὶ ἔ γεμίσαι 
τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ 8 εἶπε Β περισσεύουσιν ἱ οη1. ὧδε 
Ἰε δα καὶ 1 δά καὶ τὰ ὉΔἃ ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων 

σου. Μ. 
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αὐτοῦ, ἃ Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν! τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε 

αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ὑποδή- 
}] Ν όδ ὥ Ν ο ς΄. Ι Ν ᾽7ὔ Ν 7 ματα εἰς τοὺς πόδας" καὶ “ φέρετε! τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, 23 

θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν: ὅτι οὗτος ὁ υἱός μοῦ 24 

νεκρὸς ἣν, καὶ ἀνέζησε: Ῥῆν ἀπολωλώς!, καὶ εὑρέθη. καὶ 
, “ « ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος :5 

ἐν ἀγρῷᾳ. καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμ- 
ἂν" Ν “. Ν , “ “ ’΄ φωνίας καὶ χορῶν: καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων 26 

“ “" “ « 

«-| ἐπυνθάνετο τί " ἂν! εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ο 27 
ἐδ Ν [ώ « ᾿ ἔθ ε ’ὔ Ἂς ᾽ Ἄς ἀδελφός σου ἥκει: καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν 

σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δέ, καὶ 28 

οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν" ὁ " δὲ! πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει 
τὸ “ “- Ε αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρὶ ᾿ αὐτοῦ!, ᾿Ιδού, τοσ-- 29 

αῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλ- 

θον: καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων 
δ] “ [ἡ Ἂ «4 [74 ὩΣ: ς “Ὁ; Ν μου εὐφρανθῶ' ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν 30 

βίον μετὰ ἡ τῶν! πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ " τὸν σιτευτὸν 
2 Ι ς δὲ [ΟΣ Σ ὅδι τέ ν » 5 ΣΌΣ ΡΣ τὶ μόσχον!. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, 3τ 

Ν ’ ΝΝν 2 ς Ὡς .3. , θῃ δ Ν “ καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν. εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι 3: 

ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ Υ ἔζησε!- καὶ 

ἀπολωλώς 2-!, καὶ εὑρέθη. 
7 “Ὁ Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς «-!, ᾿ἀνθρωπός τις ἣν 16 

πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον: καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς 

διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. καὶ φωνήσας αὐτὸν 2 

εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον 
“ “- ὩΣ Ἂ τῆς οἰκονομίας σου: οὐ γὰρ ὃ δύνῃ! ἔτι οἰκονομεῖν. εἶπε δὲ 3 

« “ ε Σ ; ᾽ὕ ἤ 7. [ ε ᾽ς Ἁ , 
ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαι- 

“-“ Ρ] ΄- Ἄ 

ρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾿ ἐμοῦ ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαι- 

Ὁ Ἐξενέγκατε τὴν στολὴν 9 ἐνέγκαντες Ρ καὶ ἀπολωλὼς ἦν 

ᾳ Δ4ἃ αὐτοῦ 8. Τ ογη. ἂν 5 οὖν ὑ οῃ. αὐτοῦ ἃ οη1. τῶν 
Ξ - 

Σ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν Υ ἀνέζησε 2 δα ὰ ἦν ἃ Δα αὑτοῦ 

Ὁ δυνήσῃ 
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᾽ “ 

4τεῖν αἰσχύνομαι. ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ 
) “ “᾽ 

ο ἐκ τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί με. εἰς τοὺς οἴκους ἃ ἑαυτῶν!. 
Νὰ “ “ “- 5 Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ 

» ε ΟΝ Ἐν “Ὁ εκ 72 ) “Ὄ ’ Κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγε τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ 
“᾿ ς ΤΣ ὅ μου; ὁ δὲ εἶπεν, ᾿Εκατὸν βάτους ἐλαίουις 9ὁ δὲ! εἶπεν 

“ ἌΝ 

αὐτῷ, Δέξαι σου ἱτὰ γράμματα!, καὶ καθίσας ταχέως γράψον 

πεντήκοντα. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις ; ὁ 
ἊΣ ες “ 

δὲ εἶπεν, ᾿ Εκατὸν κόρους σίτου. 8- λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου 
9 ΤΡ Ἂν Ψ. ἤ Ν ,ὔ » ὃ ζᾳ δ. », ε τὰ γράμματα!, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. καὶ ἐπήνεσεν ὁ 

κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν" 
[“ ε Ἐκ. “ Χο ἤ ’ [ Ν Ἂν ἜΣ ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς 

“ ἊΝ ; ἷΝ ἊΝ, ἈΝ ε “ , 3 Νὰ ον ο τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι. κἀγὼ ὑμῖν 

λέγω, Ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, 
[,ἀ [ἡ 2 λί ἤ δέ ε “ Ὦ δ ) ’ “ ἵνα, ὅταν " ἐκλίπῃ!, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 

2 ἰδ Ν 2 ᾽ 72 Ἂν,» 9 “Ἀ ᾽’ὔ :Σ Ν ς 

τοῦ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν 
“"" 3 ο 

τι ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. εἰ οὖν ἐν τ 
«) 

222 ν “ἢ δ ΟΣ) 5 2 Ν 3 ΝΥ ων»  ΥΡΌΤΟΣ ἀδίκῳ ἱμαμωνᾷ! πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν 
΄ ᾿ δος μμ δῖ ὦ ΄ δον 9) 3... 2 Ν 

12 πιστεύσει; καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ 

13 ὑμετέρον! τίς " δώσει ὑμῖν! ; οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ Τρ. Μαίι. 6. 
ει: 

’ » Ἁ Ἁ ΩΝ [4 γι Ν Ν 4 κυρίοις δουλεύειν: ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 
, , τ ΤΠ τὶ ᾽ θές ᾿ ᾿Εν » ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει: 

οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ ἱ μαμωνᾷ !. 

τι. Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα 1-1 οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι 
Ἔ ’ Ν δ Ψ»: ΣΈΞΟΣ Ν “. ᾽ (τ: το ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

« τ: ) « “ ε ΑΝ 3 ἊΝ “᾿ ᾽ Ψ. Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, 

ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν: ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις 

-΄ ὁ νόμος καὶ οἱ Τρ. Μείι. ττ. 
12 56. 

ιό ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Ὁ 
κ“ , “- ΄σ 

προφῆται " μέχρι! ᾿Ιωάννου: ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

τῇ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. εὐκοπώτερον (ρ. Μεί. 5. 
18. 

ὁ ογη. ἐκ ἃ αὑτῶν θ καὶ ἔ τὸ γράμμα Β 84ἃ καὶ 
Β ἐκλίπητε ἷμαμωνᾶ 8. ἢἡὴήμέτερον Μ. Ἐ ὑμῖν δῶσι 1 844 καὶ 
τὰ (ἃ ἐστιν π ἕως 



ζρ. Μείί. 5.3, 
10. 9, Μαχς 
10, 11. 

174 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 16. τγ-- 

δέ 3 Ἁ 5) Ν, Ν ἈΝ “Ὁ θ »Ν δ “ ΩΝ ἐ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόμου 

μίαν κεραίαν πεσεῖν. πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τ8 

γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει: καὶ ο-| ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς 

γαμῶν μοιχεύει. 

ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν το 
᾽ “ 

καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ ἡμέραν λαμπρῶς" πτωχὸς 20 

δέ τις »-Ι ὀνόματι Δάζαρος 4-1 ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα 
2 “- [ Ψ ον 3 θ0 “ θη 3 Ν “ γ--Ὦ αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν 21 

πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου: ἀλλὰ καὶ οἱ 
Ψ 2 Ἂ 5 " ἐλ ἤ Ἁ ἕλ , “-“ 2 ἐπ δὲ κύνες ἐρχόμενοι "ἐπέλειχον! τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ 22 

8. μὴ “5 Ἅ Ἢ Δ ΄“ν 3. - οἷς ς δΝ “Ὰ ᾽ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν, καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγ- 
«φ 

γέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἁβραάμ: ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλού- 
) “ ἣ δ 

σιος, καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ἄδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς 23 
“. “ « 

αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρξ τὸν Αβραὰμ ἀπὸ μα- 

κρόθεν, καὶ Πάξαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς 24 

φωνήσας εἶπε, Πάτερ Ἁβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον 

Δάξαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, 

καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου' ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ 

ταύτῃ. εἶπε δὲ Ἁβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες «5 

ἐπ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Δάξαρος ὁμοίως τὰ 

κακά: νῦν δὲ πὧδε! παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. καὶ 26 

Σ ἐν! πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστή- 

ρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι Υ ἔνθεν! πρὸς ὑμᾶς μὴ 

δύνωνται, μηδὲ 2-| ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. εἶπε δέ, 27 
Ἔ “  ᾿ Ὁ [2 " Ὁ ΕΈΚΩΝ 3 Ν ΟΣ “ 

ρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 

πατρός μου' ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς: ὅπως διαμαρτύρηται 28 
" ἔσὲ ῳ Ὁ ᾿ Ε ἈΠ δ) Ν ᾽ὔ’ “- “σ᾿. 

αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς 

βασάνου. λέγει δὲ! “4 βραάμ," ἔχουσι Μωσέα καὶ τοὺς 29 
Ὁ» 3 ἐν 3. ΟΝ ε δ ἴον ΕῚ ω» 72 προφήτας: ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ 3ο 

ο δᾷά πᾶς Ῥ δάά ἦν ᾳ δἡά ὃς : αἀὰ ψιχίων τῶν 5 ἀπέ- 
5 λειχον τ καά σὺ ὰ ὅδε Σ ἐπὶ ῦ ἐντεῦθεν 5 δαά οἱ 

8 λέγει αὐτῷ 
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« Ν ᾽ ΚΑ ἌΠΟ ΟΝ σ΄“ “ Χ , ΄ 
Ἁβραάμ: ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, 

31: μετανοήσουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωσέως καὶ τῶν προφη- 
τπὰ , 3 ’ ΟΖ ἌΡ 2 “" 3 “ ΄ τῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδέ, ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθή- 

σονται. 
π π “ 17] Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς ὃ αὐτοῦ!, ᾿Ανένδεκτόν ἐστι Ορ.Μαίι..18.7, 

Μδῖκ ο. 42. “ “ , “- 

τοῦ ὁτὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν: πλὴν οὐαὶ! δ οὗ ἔρχεται. 

2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ ἃ λίθος μυλικὸς ! περίκειται περὶ τὸν τρά- 
: “- Δ Ψ 2 Ν θά νον [6 

χήλον αὐτοῦ, καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκαν- 

3 δαλίσῃ “τῶν μικρῶν τούτων ἕνα!, προσέχετε ἑαυτοῖς: ἐὰν Τρ. Μείι. 18. 
21. 

1 ἁμάρτῃ 8-ἰ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ: καὶ ἐὰν 
᾽ὔ ᾿ ΠΕΣ ΑΝ « ΄ “ ΕΣ ς , 4 μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ: καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ 

εἰς σέ, καὶ ἑπτάκις "-| ἐπιστρέψῃ ἱπρός! σε λέγων, ετα- 

νοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 

5 Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ Κυρίῳ, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν. 

6 εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Εἰ ἔχετε! πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, Ορ. Μαι!. 17. 
Ν ᾿ 20, 21. 21, 

ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, ᾿Εκριζώθητι, καὶ φυτεύθητι Μαιῖς τι. 23. 

γἐν τῇ θαλάσσῃ: καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν 
“- νι 3 ἐν Ἃ »Ὲ ἃ ᾿ ΄ ; δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ 

8 τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ 1 αὐτῷ!, Εὐθέως παρελθὼν τ ἀνάπεσε!, ἀλλ᾽ 
ἀν.) "“" Ὅν ΟΝ) Ὁ , ’’ 4 Ν , οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, ᾿Ετοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος 

ἊΨ, “ ων Ν »»᾿. Ν Ἀ “- ᾽ὔ 

διακόνει μοι, ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι 
Ν Ἄψ Κος ἈΝ , δ “ ὃ “Χ τι -- [ἡ ) Ψ, 9 καὶ πίεσαι σύ; μὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ υ-!, ὅτι ἐποίησε 

ιοτὰ διαταχθέντα ο-1: »- οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε 

πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί 

ἐσμεν; «-ἰ ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν. 
2 ζαὰ « 

1: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι 1-1 εἰς “Ιερουσαλήμ, καὶ 

12 αὐτὸς διήρχετο διὰ " μέσον! Σ᾽ αμαρείας καὶ Γαλιλαίας. καὶ 

εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα 

Ὁ οχη. αὐτοῦ ὁ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα" οὐαὶ δὲ ἃ μύλος ὀνικὸς 

8 ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ἔ λ]ἃ δὲ 8 δ4ἃ εἰς σὲ Ἀ ἃ44 τῆς 
ἡμέρας 1 ἐπί ἘΚ εἴχετε 1 οτη. αὐτῷ τὰ ἀνάπεσαι π 4 

ἐκείνῳ ο χἀά αὐτῷ Ρ Δ4ἃ οὐ δοκῶ. ᾳ δαἀ ὅτι Τ᾿ Δα αὐτὸν 
5 ΄ 

μέσου 
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“ λ Ἂς τὴν δ ΥΩ ᾽ὔ θ . Ἂ ᾽ Ν 5 δ᾽ επροὶ ἄνδρες, οἱ ἔστησαν πόρρωθεν" καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν τ3 
2 ᾽ Ὁ Σ ΄ 3, 2 ἘΝ ΠΣ ν 5.0.1 ὯΣ λέγοντες, Ιησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν τὰ 

Ορ. Τμενϊξ. τ4. αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ 
2: » 2 ᾿ ἄν ἄδοιος ς ὙΞ ΕΣ ᾿ , - ν 5 ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ τ5 

. ᾿ 

αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξά- 
Ν »"} Ἃ 9. ϑΒΕΡΑΝ 74 Ἃ; ἊΝ Ἄ ὧων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας τό 

: “π΄, σε 9. Ὁ πὶ Χ ΡΟΝ, 5 Σ , Ε) αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ: καὶ αὐτὸς ἣν Σαμαρείτης. ἀποκρι- τῇ 
᾽ “- “ 

θεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν ; οἱ δὲ 
᾽ “ “ ἐννέα ποῦ ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ τ8 

φ ἣΣ 5 Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς ᾿οὗτος .] καὶ εἶπεν αὐτῷ, Δ ναστὰς το 
« 

ε πορεύου: ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 

᾿Επερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ 20 
ἤ “ “ ᾽ ’, ) “ Ἂ, μἦΣ ᾽ ΜΨ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται 

ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως" οὐδὲ ἐροῦσιν, 2τ 
“- “-“ “- "- 

᾿Ιδού, ὧδε, ἡ -Ι ἐκεῖ, ἰδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς 
ε “. 5) Ἂν ὑμῶν ἐστίν. 

“π᾿ ") 

Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, ᾿Ελεύσονται ἡμέραι, ὅτε 22 
2 7 72 “Ἁ « “ “- ες κ“- “᾿"Ἅ - ᾽ὔ 3 “ ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, 

Ξ Ξ , ἢ - 
Ορ. Μαιί. 24. καὶ οὐκ ὄψεσθε. καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, “᾿1δού, ἐκεῖ, ᾿Ιδού, ὧδε!" 23 
23 564. Μαῖς ς, Σ δ τ “ ἈΑν ξ γ οδ ΝΠ ἢ 13. 21. μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ διώξητε᾽: ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ Ὑ-324 

᾽ 4 Σ Κα ἀνε ΟΝ ἈΝ οἢ , Ν : Ν ἘΞ 5 ) Ν ἀστράπτουσα ἐκ τῆς " ὑπὸ τὸν! οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν 

λάμπει, οὕτως ἔσται 3-] ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ΟΡ. 9. 22. αὐτοῦ!. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμα- 25 

Ορ. Μαΐὶ. 24. σθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς 26 
37 566. τ “- “ Ὁ ", Ἄν “ ἘΣ “- “κ“- 

ἡμέραις τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ 

τοῦ ἀνθρώπου" ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, “ ἐγαμίζοντο!, ἄχρι 27 

Ορ. ὅεη. 7. 13. ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατα- 

κλυσμός, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. ὁμοίως ἃ καθὼς ἐγένετο 28 

ἐν ταῖς ἡμέραις Δώτ' ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, 

ὑ οὗτος. Α.5.Μ. ἃ Δα ᾿Ιδού, Σ Ἰδού, ὧδε, ἢ ̓ Ιδού, ἐκεῖ 

Υ Δαἀ ἡ 2 ὑπ᾽ ἃ Δαἀ καὶ Ὁ οἵη. ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ Μ. 

ὁ ἐξεγαμίζοντο ἃ καὶ ὡς 
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29 ἐφύτευον, φκοδόμουν' ἣ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σ᾿ οδόμων, 

ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας" ἄεη. το. 24. 

3. κατὰ στὰ αὐτὰ! ἔσται ἣ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπο- 
λύ 2 ᾽ ’ ΨΑῚν 3 ἃ 4 3 ᾿Ὶ “ δώ 3: καλύπτεται. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, 
δ ΤΣῊΝ , ΠΗ ας (15 ἜΛΛ ϑρ ᾿ βά ᾿ Ἴκ2. καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά 
ΝᾺ Ἐς 5 σαν ΠῚ » ΝΥ 2 , " ΝΟ 3... κα καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 

32,33 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς ἀώτ, ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ἀκεῃ. το. 26. 

ψυχὴν αὐτοῦ ἱπεριποιήσασθαι!, ἀπολέσει αὐτήν" ὃς δ᾽ 

Ξ34 ἂν! ἀπολέσῃ "-], ξζωογονήσει αὐτήν, λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ 

νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς" ὁ εἷς παραληφθήσεται, 

35 καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. ἵἱ ἔσονται δύο! ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ 

αὐτό: Ἑἡ μία παραληφθήσεται, 1 ἡ δὲ! ἑτέρα ἀφεθήσεται. 

3) Ὧ-] καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, Κύριε; ὁ δὲ 
χὰ “ , “- “ 

εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ τ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυν- Τρ. Μείί. 24. 
: 28. 

αχθήσονται!, 
7 “" “- 

18 "Ελεγε δὲ ο-1 παραβολὴν αὐτοῖς, πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε 

2 προσεύχεσθαι " αὐτοὺς! καὶ μὴ «ἐγκακεῖν!, λέγων, Κριτής 

τις ἣν ἔν τινι πόλει τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον 
Ἁ 3 ᾽ 2 ΝΥ “π᾿ 2 “ 4 3 ’ Ἁ μὴ ἐντρεπόμενος. χήρα δὲ ἣν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ 

ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα, ᾿Εἰκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντι- 

4 δίκου μου. καὶ οὐκ τἤθελεν! ἐπὶ χρόνον. μετὰ δὲ ταῦτα 

εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν Θεὸν οὐ φοβοῦμαι " οὐδὲ ἄνθρω- 
͵ 3 [4 ὃ “4 Ἁ Ἂ, ᾽ τ ᾽ 5 πον! ἐντρέπομαι, διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν 

’ὕ Σ 2 ᾽ ζᾳ Ψ Ἁ 3 ᾽’ 3 Ὑ [ἢ Ὁ ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ 

ὅμε. εἶπε δὲ ὁ Κύριος, ᾿Ακούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας 

" λέγει. ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ "ποιήσῃ! τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλε- Ορ.Ζεοι. τ. τ2,. 
3 τῇ ς:. ᾿ ἊΣ την ἐν Ν : « Εν, 6. το. 
κτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων ὃ αὐτῷ! ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ 

“ 3 “" “ 

8 “μακροθυμεῖ! ἐπὶ αὐτοῖς. λέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν 

9 ταῦτα ἔ σῶσαι δ καὶ ὃς ἐὰν ᾿ 444 αὐτήν ἷ δύο 
ἔσονται Κ οἵη. ἡ 8. 1 καὶ ἢ τὰ Δα γοϑγ. 36 δύο ἔσονται ἐν 

τῷ ἀγρῷ" ὃ εἷς παραληφθήσεται, καὶ ὃ ἕτερος ἀφεθήσεται. Α.«Μ. ἅ συναχ- 
θήσονται οἱ ἀετοίὨ 95. 844 καὶ Ρ ΟΠ. αὐτοὺὶ 4 ἐκκακεῖν ἢ ἠθέλησεν 
5 καὶ ἄνθρωπον οὐκ ὃ ποιήσι ἃ πρὸς αὐτὸν δ μακροθυμῶν 

Ν 



Μαίϊ. 10. 13, 
ΜδΙΚ το. 13. 

Μαῖὶ., το. τό, 
Μδῖκ το. 17. 

Ἐχοά. 20. 12 
566. 
Τεαΐ. 5. τό 
566. 

1γὃ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 18. 8-- 

ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν 

ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 

Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι 9 

εἰσὶ δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν 

ταύτην: "άνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, το 

ὁ εἷς Φαρισαῖος, καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς τι 
““ἅῖ « ΄“ς΄ 

Υταῦτα πρὸς ἑαυτὸν! προσηύχετο, Ο Θεός, εὐχαριστῶ σοι, 
[ἡ ᾽ 3: ἙΝ “ ε Ν ““ 2 4 [γ ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, 
ΕΣ νι ΔῊΝ. Δ τ ΓΞ ε ,’ Ε ’ Ν “-- 
ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης" νηστεύω δὶς τοῦ τ2 

σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 5 ὁ δὲ! τελώνης 13 

μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελὲν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς " ἐπᾶραι 

εἰς τὸν οὐρανόν!, ἀλλ᾽ ὃ ἔτυπτε! τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων, 

Ὃ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη τα 

οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ ἐκεῖνος: ὅτι πᾶς 

ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψω- 

θήσεται. 

Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται: τ5 
““ ᾽ “ 

ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ “ἐπετίμων! αὐτοῖς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς τό 

ἁ προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων!, Αφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι 
»»Ἅ Ν Ν » 3 ’, ΄“ Ἁ ων 2 Ν « 

πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά’ τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τῇ 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς 
, ’ αὐτήν. 

Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, 4ιδάσκαλε τ8 

ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ; εἶπε δὲ αὐτῷ το 

ὁ ̓ Ιησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, 

ὁ Θεός. τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς: Μὴ φονεύσῃ" 20 

Μὴ κλέψῃς: Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς: Τίμα τὸν πατέρα σου 

καὶ τὴν μητέρα 5-|. ὁ δὲ εἶπε, Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην :: 

Υ πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα 2 καὶ ὃ 8 εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι Ὁ ἔτυ- 
πτεν εἰς ὁ ἐπετίμησαν ἃ προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν 9 δἀάᾷ σου 
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22 ἐκ νεότητός μου. ἀκούσας δὲ ἐ-| ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 

Ἔτι ἕν σοι λείπει: πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος (». τ2, 33, 
“ ἈΠ θ Ν 2 “ 9. -“ ͵ Ν “" 14. 22. πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 8 τοῖς οὐρανοῖς "- καὶ δεῦρο, 

23 ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος Ἀ ἐγενήθη Τ᾿ 

24 ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ̓ Ιησοῦς ᾿-| εἶπε, 

Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς Μαί!. το. 23, 
. ΄ τ᾿ Ἐ " " ἌΣ ΩΣ Μδῖκ το. 22. 

25 τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον 

διὰ Ἐτρήματος βελόνης! εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν 

26 βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες, 

27 Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ εἶπε, Τὰ ἀδύνατα παρὰ 

28 ἀνθρώποις δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, 
, “ 

29 ἰδού, ἡμεῖς 1 ἀφέντες τὰ ἴδια! ἠκολουθήσαμέν σοι. ὁ δὲ 
᾿ ἘΝ ' κ᾿ ἃ Ξ 

εἶπεν αὐτοῖς, μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν 

οἰκίαν, τι ἢ γυναῖκα, ἢ ἀδελφούς, ἢ γονεῖς, ἢ τέκνα, ἕνεκεν 

3. τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα 
Ἂ ΄ ἴω. ἋἌ Ν 9 “Ὁ 3“. “ 9 Ψ ΝΥ 

ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν 

αἰώνιον. 

3: «Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπε πρὸς αὐτούς, ᾿Ι1δού, Μαί!. 2ο. 17, 
3 , 5. ΄ ΠῚ ἢ Ζ ἃ Μδϑτῖκ το. 22. 

ἀναβαίνομεν εἰς “Ιεροσόλυμα, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ 

32 γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. παρα- 

δοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθή- 

33 σεται, Καὶ ἐμπτυσθήσεται, καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν 
- ΝΩ͂Ε, ὦ ᾿Ὶ ᾿ς 2 “ ω 3 Ψ' Ἂ , Ἂν » ὧχ 34 αὐτόν: καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. καὶ αὐτοὶ οὐδὲν 

τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐ- 
“κ᾿ Ν , 3. »Ὶ ’ τῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα. 

33 ᾿Ηγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς “Ιεριχώ, τυφλός τις Μαί!. 20. 20, 
ΑΝ Ἶ ΜδϑΙΚ το. 46. , ΝΣ ΤΣ δὴ ΡΥ ΝΕ δὲ ὄνλ ὃ 36 ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν ἀκούσας δὲ ὄχλου δια- 

» 2 θ ῳ» Ὅιας ἢ “- ϑ, { νΝ ϑε ὃὰ 37) πορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ, 

38 ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησε λέγων, 

Γ λα ταῦτα Β οὐρανῷ Β ἐγένετο ' λἥά περίλυπον γενό- 
Ἐπρίμακίας βαν ἐν 1 ἀφή ὌΡ πο μασι μενον τρυμαλιᾶς ῥαφίδος ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἢ γονεῖς, 

ἢ ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα 

Ν 2 



180 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 18. 58.- 

᾿Ιησοῦ, υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με. καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων 39 

αὐτῷ, ἵνα " σιγήσῃ!" αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ 
᾽ “ 

Δαβίδ, ἐλέησόν με. σταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν 49 
3 “ Ἀ 3. τρ 2 ’ Ἁ : -3 ,’ὦ 3. ΛΑ ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν: ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν 

ο- Τί σοι θέλεις ποιήσω ; ὁ δὲ εἶπε, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 4τ 

καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ἀνάβλεψον' ἡ πίστις σου σέ- 45 
“4 Ἂν “ 8. ἊΣ ΣΝ ’ 3. Ὁ σωκέ σε, καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ 43 

δοξάζων τὸν Θεόν: καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ 

Θεῴ. 
« 

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ᾿Ιεριχώ. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνό- τ,2 19 

ματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἣν ἀρχιτελώνης, καὶ 
“- ᾽ “ 

Ρ αὐτὸς πλούσιος. καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ 5 

οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ 4 
ὃ ΡΥ ἢ πΝ Χ ἡ θ 3. ἃ "Ἐν ζις τ ἢ προδραμὼν 4 εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομωραίαν, ἵνα 

ἴδῃ αὐτόν: ὅτι τ ἐκείνης! ἤμελλε διέρχεσθαι. καὶ ὡς ἦλθεν 5 
, “- “- 

ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς "-] εἶπε πρὸς αὐτόν, 
» ’ , 74 δὲ Σ »᾿ Ε)4 Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι: σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου 

δεῖ με μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν 6 

Ορ.15..2. χαίρων. καὶ ἰδόντες ' πάντες! διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ 7 

ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος 8 
“" ε “ 

εἶπε πρὸς τὸν Κύριον, ᾿Ιδού, τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, 

Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς" καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, 

ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 9 
’ 7, [πὰ “, ’ 3: εὐ [4 Ν ΞΕ Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς 

υἱὸς Ἁβραάμ ἐστιν. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι το 

καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

᾿ἈΑκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπε παραβολήν, τι 
“᾿ « “- 

διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι 'Ιερουσαλὴμ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς 

ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. 

ΟΡ. Μαΐι, 28. εἶπεν οὖν, ᾿Ανθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μα- τ2 
14 566. 

Ὁ σιωπήσῃ ο χἥά λέγων Ῥ οὗτος ἦν ᾳ οτῃ. εἰς τὸ τ δι 

ἐκείνης 5 (ἃ εἶδεν αὐτόν, καὶ ὑ ἅπαντες 
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13 κράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι. καλέσας 

δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπε 

τ4 πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἕως ἔρχομαι. οἱ δὲ πολῖται 
᾽ γι, ὮΣ ’ , ἪΝ ΑΡ.. ΞἍ γΑ ; ’ὕ Φ “ αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ 

“ “ ᾽ “ Μ  ὡν 15 λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ ἡμᾶς. καὶ ἐγέ- 

νετὸ ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ 

εἶπε φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἷς ἃ δεδώκει! τὸ 

τό ἀργύριον, ἵνα γνῷ " τί διετραγματεύσαντο!. παρεγένετο δὲ 

ὁ πρῶτος λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα μνᾶς. 

τη καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε: ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς 

18 ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. καὶ ἦλθεν 
« “ 

ὁ δεύτερος λέγων, Υ Η μνᾶ σου, Κύριε!, ἐποίησε πέντε 
“μ 5» ἊΝ ἊΝ ’ ἊΝ Ἁ ζΑ 2 .᾿᾽ ὙΣ ’ το μνᾶς. εἶπε δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων. 

20 καὶ τ ὁ! ἕτερος ἦλθε λέγων, Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον 
3 ψ Σ δ ᾽΄ 2 , ΓΑ [ἡ » θ 21 ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ: ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος 

αὐστηρὸς εἶ: αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. 
τ ΞΞ ον «9 “- ὯΝ ἊΣ “᾿ Α “- 22 λέγει 8-| αὐτῷ, ᾿Εκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. 

ἦδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἶμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, 

23 καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα' καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν 

μου ἐπὶ "-] τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα 
“ “-. “5 , “ 

,4 αὐτό; καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν 
“᾿ δ 2 Ν Ἂ γᾳ ΄- ΕΝ ΞΟ 3 Ξ ἫΝ 5 μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι, καὶ εἶπον αὐτῷ, 

26 Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς. λέγω “-! ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι Ὁ». 8. 18. 

δοθήσεται: ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ 

27 αὐτοῦ. πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἃ τούτους !, τοὺς μὴ θελήσαν- 
“- , “-᾿ 

τάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε 

8 αὐτοὺς ! ἔμπροσθέν μου. 

28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς 

“Ἱεροσόλυμα. 

ἃ ἔδωκε Σ τίς τί διεπραγματεύσατο Γ᾽ Ἰζύριε, ἣ μνᾶ σὺ δ ΟἿ. ὁ 
8. Δἥά δὲ Ὁ δᾷὰά τὴν ὁ δἀά γὰρ ἃ ἐκείνους 9 οη]: 

Ἀέχτιν 
αυτους 
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Μαίϊ. 21. 1, «Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς 29 
Μαετῖς ππὸ ἐς Ἀ Ν ’ὕ ) “ πε τὴ 2 “ “ 
6ρ. ]οῆπ 12. τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν 
12, ἘΠ , “πεν Ζ , » ξ΄ » ΄ 

-ἰ εἰπών, “ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην' ἐν ἣ εἰσπορευό- 3ο 
Ὁ“ , . μενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώ- 

,»,“ , 2 νΝ ». “ . 2 ΕΞ πων ἐκάθισε' λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. καὶ ἐάν τις ὑμᾶς 51: 

ἐρωτᾷ, Διατί λύετε. οὕτως ἐρεῖτε 8-| ὅτι .Ο Κύριος αὐτοῦ 
’ δ) 4 3 θό ΝΥ ε 3 , ΩΣ Ἂ, χρείαν ἔχει. ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς 3:2 

5. ᾽ ων , ὧν ἢν Ἁ “ τ ε γι 
εἶπεν αὐτοῖς λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπον οἱ κύριοι 35 

αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον ; οἱ δὲ εἶπον " ὅτι 34 

Ὃ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν 35 

᾿Ιησοῦν' καὶ ἐπιρρίψαντες 1 αὐτῶν! τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον 
2 ’, ΟΥΒῈ “ "ἢ Ν , “.- , ἐπεβίβασαν τὸν ᾿Ιησοῦν. πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώνννυον 36 

Ἁ Ἷ Ὁ». 3. Υὐδας 2 “, δῶ 2 γά δὲ ᾽ “- ἠδ Ν τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη, πρὸς 37 

τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος 

τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ 

ΟΡ. 5. ΤΣ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων λέγοντες, Εὐλογημένος ὁ ἐρχό- 38 
(117). 26. νας 3 ὙΠ. , »», ΩΣ ᾽ ᾿ . μενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου: εἰρήνη ἐν οὐρανῷ, καὶ 

δόξα ἐν ὑψίστοις. καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου 39 
ἘΣ Ν. ΕῚ γᾷ ῳ 2 » [53 “ “- εἶπον πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σοῦ. 

Δ ν θ Δ εν Ϊ Ζ ἘΠῚ τῶν [ἡ 2. “Ὁ 1 ᾽ὕ καὶ ἀποκριθεὶς Ξ εἴπεῖ, Μέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν οὗτοι 1 σιωπήσου- 40 

σιν οἱ λίθοι τ κράξουσι!. 

Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ λέγων 41,4: 
ΣΝ Ξ, “, 

ὅτι Εἰ ἔγνως " ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ! τὰ πρὸς εἰρήνην 
“ 3 “- 

ο-΄. νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι 43 
ϑ Ἁ , δ “- δ.» ᾽’ ᾿»Ἅ » ΝῚ 

ἐπὶ σέ, καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι, καὶ περι- 

κυκλώσουσί σε, καὶ συνέξουσί σε πάντοθεν, καὶ ἐδαφιοῦσί μ 

σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοΐ, καὶ οὐκ ἀφήσουσι »λίθον ἐπὶ 
λίθ ) 77. 3 θ᾽ κ , ΝΜ ἊΝ Ἁ “ 3 “ 
ἐσον εν σοί αν ΡΨ οὐΚ ἐγνῶὼς ΤΟΡ Καιροὸν ΤῊ 5" ἐπισκοπῆς 

σου. 

Ε δᾷά αὑτοῦ Β Δα αὐτῷ Β οχη, ὅτι ' ἑαυτῶν ἈΚ εἶπεν 

αὐτοῖς 1 σιωπήσωσιν τὰ κεκράξονται Ὦ καὶ σύ, καί γε ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, 9 λᾷά σου Β ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ 
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44 ΚΚαὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πω- Μαίί. 21. τ2, 
ΜδαΙ 11. 15: 

“6 λοῦντας “-] λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, " Καὶ ἔσται ὁ οἷκός ςρ. Τομη 2. 14. 
ΟΡ. 15. 56. γ, 
ἼΕι 7. 11: μου οἶκος προσευχῆς!" ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον 

λῃστῶν. 
Ἄς τ ’ ᾿Ὺ  ΡΕ Τα 2 Κα ς εδ ΄ν ε Ν 47 ΚΚαὶ ἣν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ. οἱ δὲ Μαίς 11, 18, 

2 ζῳ Ν ε “ 2 »2 δ. ΤᾺΣ 3 ή Ἃ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ 

48 οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ: καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν: ὁ 

λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. 

20 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν "-], διδάσκοντος αὐτοῦ Μαί!. 21. 23, 
“ Μαῖκ τι. 27. 

τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ 
ν Υὴ βᾳ Ύγ μ 2 ) 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ 
Ἅ ἐ εἶπον, λέγοντες πρὸς αὐτόν!, Εἰπὲ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 

ε κ πα νὰ ἊΝ τ 9 , τεσ 5) , , Ἶ ταῦτα ποιεῖς ; ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; 
5 ᾿ - 3 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, ᾿Ερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ὑ- 

) “- 

“λόγον, καὶ εἴπατέ μοι: τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ 
ΦΤΝ ἀτ ν 3 , Ἁ .« οχ , κ ε ᾿ ἦν; ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς 

2 2 “- “" 

λέγοντες ὅτι ᾽Εὰν εἴπωμεν, ᾿Εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί --|] οὐκ 

6 ἐπιστεύσατε αὐτῷ ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ᾿Εξ ἀνθρώπων, Υ ὁ λαὸς 
[τ ϊ λ θ ’ ΠΕΡΊ: 7 κ᾿ 2 Ἴ ,’ ἅπας! καταλιθάσει ἡμᾶς: πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ιωάννην 

7,8 προφήτην εἶναι. καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. καὶ 
ε» “- “5 Ι Ἔν 3..Ον 9... ΝΜ , Ἔρν δὶ ἡ 3 ζ 2 , ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 

ταῦτα ποιῶ. 

9 ἜἬΗρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην" Μαίϊ. 21. 33, 
ἣν Ματῖῖκ 12. 1: χ 2:7 ᾽ ΧΩ ὶ ἐξέδ ΩΝ ἄνθρωπος 2-| ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωρ- ορ. 15. 5. τ. 

κ᾿ Σ ἐδ Ω ες , ΝΠ ο΄» 2 το γοῖς, καὶ ἀπεδήμησε χρόνους ἱκανούς. καὶ ὅ-] καιρῷ ἀπέ- 
ἊΝ ν ον “- [ θῖν, “- “ “- 

στειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ 

ἀμπελῶνος Ὁ δώσουσιν! αὐτῷ' οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν 

τι ἐξαπέστειλαν κενόν. καὶ προσέθετο πέμψαι ἕτερον δοῦλον" 
εὧχ δὲν, ἣῳ 7: ν » " 2 ΄ ΄ 

οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 

ᾳ λ(ἃ ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας τ Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστιν 
5 Δα ἐκείνων ᾽ εἶπον πρὸς αὐτόν, λέγοντες α Δα ἕνα ΣΧ αὐά 

οὖν Υ πᾶς ὁ λαὸς 2 δἥά τις ἃ δά ἐν Ὁ δῶσιν 



Ῥ5. 118 (117). 
Ν 22. 

Μαίί. 22. 18, 
ΜΚ 12. 12. 

184 ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ 20. 12-- 

κι ͵΄ ᾿ , ἐς . οχ ᾿ » ΄, καὶ προσέθετο πέμψαι τρίτον. οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματί- τ2 

σαντες ἐξέβαλον, εἶπε δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω ; τ3 

πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν' ἴσως τοῦτον “-' ἐντραπή- 

σονται. ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἃ ἀλλή- τὰ 

λους! λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" 5- ἀποκτείνωμεν. 

αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν τ5 
ΒΝ {8 “᾿ 3 Ἄ ’ “ “ἢ ΣΣ »-ὠ ἐν ἍΜ, ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος 

τοῦ ἀμπελῶνος - ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τού- τό 

τους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις, ἀκούσαντες δὲ εἶπον, 

Μὴ γένοιτο. ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπε, Τί οὖν ἐστι τὸ τῇ 

γεγραμμένον τοῦτο, Δίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
ἫΝ Σ , ) Ἁ ’, “- ε Ἁ 9.3. 3, “ οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας ; πᾶς ὁ πεσὼν ἐπὶ ἐκεῖνον τ8 
Ν ’ ἣν Ἐ Σ 15 ἃ ) ἃ » ὕ τὸν λίθον συνθλασθήσεται' ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει 
δ: οὔ αὐτόν. 

Καὶ ἐζήτησαν 1 οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν το 
1), 0) 4» τ νΝ ἊΝ ζω ; 2, δ πο τ Ἂς ,3 Ἂ ἈΝ ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ᾽ καὶ ἐφοβήθησαν τὸν 

λαόν: ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην υ) 

εἶπε. καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὕποκρι- 20 
γ ε ἊΝ ὃδ ’ “ Φ 2 ζ' , “ι 7 νομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λό- 

5 4 Ι δ “- ἘΈΞῸΝ γα κ Ν, “, Ἁ “ἼὮΣ ’ “- γου, δ ὥστε! παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ 

ἡγεμόνος. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδα- 21 

μεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσ- 
3 “ “ 

ὠὦπον, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. 

ἔξεστιν Ὁ ἡμᾶς! Καίσαρι φόρον δοῦναι; ἢ οὔ; κατα- 22,23 

νοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπε πρὸς αὐτούς, ᾿ἰ ΖΙεἴ- 24 

ξατέ!. μοι δηνάριον' τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; ἕ οἱ 

δὲ! εἶπον, Καίσαρος. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 1 Τοίνυν ἀπόδοτε! 25 

τὰ Καίσαρος Καΐσαρι͵ καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῴ. καὶ οὐκ 26 

ο ἥά ἰδόντες ἃ ἑαυτοὺς 9 δά δεῦτε, ἔ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ γραμματεῖς Β εἰς τὸ μι ἡμῖν 1 τί με πειράζετε ; ἐπιδείξατέ 
Ἑ ἀποκριθέντες δὲ 1 ᾿Απόδοτε τοίνυν 
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ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι Ὁ τοῦ! ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ: καὶ 

θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. 

27 ΠΠροσελθόντες δέ τινες τῶν Σ᾽ αδδουκαίων, οἱ " λέγοντες" Μαῖέ. 22. 23, 
ΚΝ ΝΣ ᾿ "δ ἜΘ ΠΣ χ Μαῖῖ 12. 18. 

28 ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Ζ4ιδάσκαλε, 
“ “ , 7 

Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων Ορ. Ῥειϊ. 25. 
. ᾿ : “ὃ ᾿ γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος οἢ!, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

Ἂς »"» Ἄν) 13 7 ἊΝ “ 3 “ ᾽ “ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπ- 

39,31: ἔθανεν ἄτεκνος" Ῥκαὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν 

αὐτήν: ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ «“ ἑπτὰ! οὐ κατέλιπον τέκνα, καὶ 
ΕΣ έθ 1--, ,2 έθ ΜΝ τε ’ δ “ Ψ 32,33 ἀπέθανον. ὕστερον τ-] ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. ἐν τῇ οὖν 

3 , . “ἐδ 3. δὰ 5" Ἷ τα ε Ν ε Ἄν. ἀναστάσει τίνος αὐτῶν " ἔσται! γυνή: οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον 

3, αὐτὴν γυναῖκα, καὶ 1-| εἶπεν αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ 
2 κι ’, “- Ν τι ’ ἤ- ς δὲ 35 αἰῶνος τούτου γαμοῦσι καὶ ἃ γαμίσκονται" οἱ δὲ καταξιω- 

θέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ 

36 νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἃ γαμίζονται!" Ξ οὐδὲ! γὰρ ἀπο- 
“- " ’ ΞΕΘΣ Ὡ 5 Ν εὔκὰα ᾿) “ θανεῖν ἔτι δύνανται: ἰσάγγελοι γάρ εἰσι, καὶ υἱοί εἰσι τοῦ 
πὸ αῦς τ 3 , ελ « ΡΟ ΎΤΣ, ς ,΄ 37 Θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροΐ, 

καὶ Μωσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει Κύριον τὸν Θεὸν Ἐχοά. 3. 6. 
«ες , 

38 4 βραὰμ καὶ γ-] Θεὸν ᾿Ισαὰκ καὶ γ-| Θεὸν ᾿Ιακώβ. Θεὸς 
δ Ξ5 ὧ κ᾿ ᾽ . »2 ᾿ ΄ ᾿ » οιἱἷ' δ δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων" πάντες γὰρ αὐτῷ ἐῶσιν. 

39 ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον, Ζιδάσκαλε, 

49 καλῶς εἶπας. οὐκέτι 5 γὰρ! ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν. 

4 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱὸν Μαίι. 22. 4τ, 
Ἢ , Μδκ12. 35. 

42 Δαβὶδ εἶναι ; 3 αὐτὸς γὰρ! Δαβὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, 

43 Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν Ῥ5. ττο (109). ἡ 

44 θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 4αβὲδ οὖν 
, »ΩΝ 5 ἀμ τ σὰ ἘΝ ΠΈΡΙ ὙΠ) 

Κυρίον αὑήτον καλεῖ, Και Πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; 

τ αὐτοῦ Ὦ ἀντιλέγοντες 9 ἀποθάνῃ Ῥ καὶ ἔλαβεν ὁ δεύ- 

τερος τὴν γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος" ᾳ ἑπτά" καὶ Δ. ᾿ αἂά 
Ψ 

δὲ πάντων 5 γίνεται ὑ λαὰ ἀποκριθεὶς τ ἐκγαμίσκονται 

Σ οὔτε ῦ δαᾷ τὸν 2 δὲ ὃ καὶ αὐτὸς 



Μδῖῖκ 12. 28: 
ΟΡ. Μαίί. 22. 
1 5644., [πα 
11. 30 5664. 

ΜδΙκ 12. 41: 
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Μεαίί. 24. 1, 
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186 ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ 80. 4ς- 

᾽ “--ς “-“ “ »" - “- ὃ 

᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 45 

Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν 46 
Ψ “ Ν “ἢ ᾽ ν ) » ᾽ “Ἢ Ν ἐν στολαῖς, καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ 

πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν 

τοῖς δείπνοις" οἱ κατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προ- 47 
’ Ῥ Ἂς ἤ » ὋΣ 74 ’, φάσει ἢ μακρὰ! προσεύχονται' οὗτοι λήψονται περισσότερον 

κρῖμα. 
“ 5 ἀναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας “ εἰς τὸ γαζοφυλάκιον 21 

τὰ δῶρα αὐτῶν! πλουσίους, εἶδε δέ ἅ- τινα χήραν πενιχρὰν 2 

βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά. καὶ εἶπεν, 4ληθῶς λέγω ὑμῖν, 3 

ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν" 5 πάντες 4 

γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα 

Ἐ-1͵ αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ϑπάντα! τὸν βίον ὃν 

εἶχεν ἔβαλε. ' 

Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ 5 

ἀναθήμασι κεκόσμηται, εἶπε, Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται 6 

ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ " ὧδε!, ὃς οὐ 

καταλυθήσεται. ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, 7 
ὡ», ὅν “ “ ᾿ δὰ ἌΝ “- ἡ υ». “ 

πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον, ὅταν μέλλῃ ταῦτα 

γίνεσθαι; ὁ δὲ εἶπε, Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε. πολλοὶ γὰρ 8 
Σ , ΟΥ̓ΞΩῚ φι κα,ϑλςὰ Με ’, , ῳ ω γα δι ἐες Ῥ, ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ᾿Εγώ εἰμι καί, 

ς . “ “ 

Ὁ καιρὸς ἤγγικε" μὴ '-| πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. ὅταν δὲ 9 
3 ᾽᾿ ἿΞ, Ἂ .9 ’ Ἂν “" “ Ἁ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε' δεῖ γὰρ 

ταῦτα γενέσθαι πρῶτον: ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 

Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, ᾿Εγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ το 

βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν: σεισμοί τε μεγάλοι Ἑκαὶ κατὰ τι 

τόπους! λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα 
ΕΣ “- ΐ 

ἀπ᾿ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. πρὸ δὲ τούτων Ἱπάντων! ἐπι-᾿τὮ 
“- ϑ “ “ “ 

βαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ διώξουσι, παραδι- 

Ὁ μακρᾷ 8. ὁ τὰ δῶρα αὑτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον ἃ ἃ καί 

θ ἅπαντες Υ δάά τοῦ Θεοῦ Β ἅπαντα ἢ οχη, ὧδε 1 Δα οὖν 

Ἐ κατὰ τόπους καὶ 1 ἁπάντων 



--21. 48. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 187 

δόντες εἰς ᾿πτὰς! συναγωγὰς καὶ φυλακάς, " ἀπαγομένους! 
τς ἌΡ “ Ἂν "Ε ΄ σ ὁ ᾽ ᾽ 13 ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου: ἀπο- 

14 βήσεται ο-ἰ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. θέτε οὖν “ἐν ταῖς Ον. τ2. τι. 

15 Καρδίαις! ὑμῶν, μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι: ἐγὼ γὰρ 

δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ἣ οὐ δυνήσονται " ἀντιστῆναι » ἢ ῆ 

τό ἢ ἀντειπεῖν! πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. παραδοθήσεσθε 

δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων' 

τη Καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

τ8 πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου" καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 

τοοὺ μὴ ἀπόληται: ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν ϑκτήσεσθε! τὰς 

ψυχὰς ὑμῶν. 
Ἵ ΕῚ ἕ ε 290 Ὅσταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν [Ιερου- Μείϊ. 24. τ, 

Ξ Ματῖς 13. 14. 
21 σαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. τότε οἱ 

9 “σ᾿ 

ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη" καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς 

ἐκχωρείτωσαν' καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς 

32 αὐτήν" ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι, τοῦ ᾿ πλησθῆναι! 
΄ ᾿ ΄ ἢ Δ Υπ ἢ “Σ δ ἐν Ἐ2 23 πάντα τὰ γεγραμμένα. οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 
Ν “ ’ }] 2 ,ἅ ῳ ς ν ΜΨ ἈἉ καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις" ἔσται γὰρ 

ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ “-| τῷ λαῷ τούτῳ’ 

24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται 

εἰς πάντα τὰ ἔθνη" καὶ ᾿Ιερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ 

25 ἐθνῶν, ἄχρι πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν. καὶ Υ ἔσονται! σημεῖα Ορ. τὸ 24. 
29, Μδῖκ 13. 

2 2 δ ’ ἌΣ ΔΑ Ἂ. ἸΞΚῸΝ “ “- ΝΥ ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ 24. ' 

26 ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ Ξ ἤχους! θαλάσσης καὶ σάλου, ἀποψυχόντων 

ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ 

οἰκουμένῃ" αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται" 

37 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ Ο». 9. :6, 
22. ὅο, Τ)4ῃ. 

28 μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. ἀρχομένων δὲ τούτων 7. τ3. 

τὰ οχῇ, τὰς ἢ ἀγομένους ο δαά δὲ Ρ θέσθε ᾳ εἰς 
τὰς καρδίας Τ᾿ ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι 5 κτήσασθε ὑ πληρω- 

θῆναι. ἃ Δηα δὲ Σ ᾳ(ἀ ἐν ᾿ δ᾽ ἔσται 2 ἠχούσης 
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1δὸ ΕΥ̓ΑΤΤΈΕΛΙΟΝ 91. 28-- 

γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν' διότι 

ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 

αὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς" ἤ]δετε τὴν συκῆν καὶ πάντα 29 

τὰ δένδρα: ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν 3ο 
ἌΆ [ἡ "δ ᾽ Ἁ Ν θέ 2 ’ [2 Ἁ ε ιν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν: οὕτω καὶ ὑμεῖς, 31 

ε ὕ “ ὔ Ζ, [ἡ Σ ’, 2 ε ὅταν ἴδητε ταῦτα. γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ 32 
ς Ἂ [ Ψ Ἃ ἊΨ» , ε 9 ΩΝ Αἴ ε “ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα γένηται. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 33 

παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ ἃ παρελεύσονται!. 

Ιροσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μήποτε ἢ βαρηθῶσιν! ὑμῶν αἱ καρ- 34 

δίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ 
» , ι. οὐπππσν, ““Ἰὔα λ ο 2 ΄ ε »» " αἰφνίδιος ἐφ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα “ ἐκείνη ὡς παγίς" ἐπεισ- 35 

ζὰ ἈΝ ΞΘ τ ἋΣ θ »ὕ ΜΆΕ τ »" ελεύσεται γὰρ! ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον 
΄ “ “ ΣἹ (πὸ ἃ δὲ δ Ἁ ἊΝ δ ᾿ πάσης τῆς γῆς. ἀγρυπνεῖτε ἃ δὲ! ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι 36 

[4 Θ Ἄ ὸ; “" “- , ἊΝ ἐλλ » ἵνα 5 κατισχύσητε! ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνε- 
Ν “ 4 “  “« φῶ ον 65, ΟΝ σθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων: τὰς δὲ νύκτας 37 

ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν. 
Ὁ “ ε ἋΝ Ψ Ἂς 3. Ξ Νὰ 2 “ἃ ε “Ἄ 3 », καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὥρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν 38 

αὐτοῦ. 

᾿"᾿Ἢγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα. 22 
Ἂν ΚΣ Ως , ΓΑΛΗ͂ ΟΣ “ Ἂ ε “ .Ν “ 3. ἘΝ, καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλω- 2 

σιν αὐτόν: ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 
“. “"Ἅ 3 

Εἰσῆλθε δὲ ὁ Σατανᾶς εἰς ᾿Ιούδαν τὸν ἱ καλούμενον "᾽1σ- 3 

καριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα. καὶ ἀπελθὼν 4 
, - 93 »" Σ 5- κ᾿ Υ - συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ στρατηγοῖς, τὸ πῶς 

δι σι ας “Ἀ 3 - ) “ Ν 2 3. ΡΝ αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς. καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ 5 

ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ 6 

παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ. ὄχλου. 
ΜΝ ἮΗλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων ἐν ἧ ἔδει θύεσθαι τὸ 

ἃ παρέλθωσι Ὁ βαρυνθῶσιν ὁ ἐκείνη" ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύ- 

σεται ὥἃοῦν 8 καταξιωθῆτε ἔ ἐπικαλούμενον. Β δὰ τοῖς 



ἘΒ2. 23. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 180 

2 

8πάσχα. καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην εἰπών, Πορευ- 
2 [ ’ « σι Ἁ ΄ [4 ’ Φ Ν “ 9 θέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν. οἱ δὲ εἶπον 

το αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν ; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Ιδού, 

εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν, συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 
’ [ἡ ϑ ὸ 3 ’ 3: τἮχ ᾽ ΝΥ κεράμιον ὕδατος βαστάζων’ ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν 

3" 0 ΗΝ ) ἃ ἤ 3 ἤω ἕ ΆἍ 2 “- “ » δ 7 

τι οἰκίαν ὃ εἰς ἣν! εἰσπορεύεται: καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ 

τῆς οἰκίας, Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, Ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα, 
« Ν ὧδ Ἁ ἊΝ “Ὁ " 3 “-- τς ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; κἀκεῖνος 
δὰ ᾿Ἂ(᾿ ἋΆ 3 , , δ) 4 ᾿, 2 “ [ ( ὑμῖν δείξει ἀνώγεον μέγα ἐστρωμένον. ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 

13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς ἴ εἰρήκει! αὐτοῖς" καὶ ἡτοίμασαν 

τὸ πάσχα. 

τ. ΚΚαὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἱ Ἐ- ἀπόστολοι Μαίϊ. 26. 2ο, 
5 : Μδῖκ 14. 17 Ἂν ἈΝΕ σας Ν “" ΝΥ 3 ’, ᾽ »Ψ» () ᾽ 2 

τιοσὺν αὐτῷ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, ᾿Επιθυμίᾳ ἐπεθύμησα 7ομη τ3. τ. 
ΟΡ ΄“" ᾽ “".Ἄ “- “- 

τό τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν: λέγω 

γὰρ ὑμῖν, ὅτι 1-1 οὐ μὴ φάγω τ᾿ αὐτό!, ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν 

τὴ τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστή- 

τ8 σας εἶπε, Μάβετε τοῦτο, καὶ διαμερίσατε " εἰς ἑαυτούς: λέγω 
. εκ ῳ ᾽ ὖἷς ΣΟΥ ΣΣΣ ΩΝ  κ ππ ἌΝ “ι ΄ γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ πίω 5 ἀπὸ τοῦ νῦν! ἀπὸ τοῦ γεννήματος 

το τῆς ἀμπέλου, ἕως ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ. καὶ λα- Μαίὶ. 26. 26, 
δ » " , “ Δ ΕΞ, [9 2 Μαιῖς, δῆ. Φδι βὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, τ (ον. τι. 23: 

Τ' ἥχα ...9 ἊΝ “᾿ ’’ Ῥ Ἄς, ΒΕ Ν ε “ δ ’ “- ΟΡ. Τοβη 6. 51. 

οὔτό ἐστι τὸ σῶμά μου Ῥτὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον: τοῦτο 
“ 3 ΝΥ 3 ἣν, 3 ζι α δὰ ἊΝ. ’ ε Ζ: ἤ 

20 ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. « καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως 

μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη Ορ. Ἐχοά. 24. 
8, ΗΕΡ. 9. 20. Σ “ΙΌ ψΨ γ᾿ Ν, ἘΠ: εἰ πος 65 7 Ι δὴ δ 4 τε. “1 ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον!, πλὴν ἰδού, ἡ 

δὶ “ δ δό 3... φ“Ζ΄φ (9. Δ “. ώ ΓΙ Ρ 22 χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. "ὅτι 

ὁ υἱὸς μὲν! τοῦ ἀνθρώπου " κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται "" 

23 πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δ οὗ παραδίδοται. καὶ αὐτοὶ 

ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ 

τοῦτο μέλλων πράσσειν. 

.ι ἢ οὗ ἷ εἴρηκεν Κ αά δώδεκα 1 Δα οὐκέτι τὰ ἐξ 
αὐτοῦ τ ἑαυτοῖς 9 οη. ἀπὸ τοῦ νῦν Ρ οἵη. τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
διδόμενον . .. ἐκχυνόμενον Μ. ᾳ ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον Τ καὶ 
ὁ μὲν υἱὸς 5 πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον 
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190 ἘΕΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΒΘ ΤΣ 
2 “ “-- “ 

Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ 24 

εἶναι μείζων. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν 25 
’ 3... ΟΝ; Ν ε 5᾽ Ψ» 42.ῈῈ τὰς 3 Ὡρ, κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται 

“΄- “᾿ , “- 

καλοῦνται. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως" ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 26 
’ Ἁ ἐγινέσθω! ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. 

», Ἀ ’ ᾿ ΕἸΩΝ , ὃς Δ ς δ ΖΞ 39. ἀν πεν δὴ τίς γὰρ μείζων ; ὁ ἀνακείμενος ; ἢ ὁ διακονῶν ; οὐχὶ ὁ ἀνα- 27 
ζ Ξ 2 Ν δὲ ΠῚ 2 έ ε “᾿ ᾿ ει ς ε δι Μ᾿ ε τ 8 κείμενος ; ἐγὼ δὲ ὑ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι! ὡς ὁ διακονῶν. ὑμεῖς 2 

δ “- - “ 
ἔέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότ τ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖ δέ ὃ κότες μετ ἐμο τοῖς πει ς 

μου' κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ 29 

υ μου, βασιλείαν, ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης 30 

μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου' καὶ 5 καθίσεσθε! ἐπὶ θρόνων κρί- 

νοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. γ-! Σίμων, Σίμων, 3: 
ἰδ Ὁ Σ “ 3 ζ ὩΣ “- , ε Ν -' Ξ ἰδού, ὁ Σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς, τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον 

ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ 2 ἐκλίπῃ! ἡ πίστις σου" 32 

καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου. ὁ δὲ 33 

εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν 

καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. ὁ δὲ εἶπε, Μέγω σοι, Πέτρε, 34 

οὐ ἃ-1 φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ, ὃ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ 

εἰδέναι, 
“ ὕ΄.. ἤ “ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Οτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλαντίου 35 

καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ 

εἶπον, Οὐδενός. “ὁ δὲ εἶπεν! αὐτοῖς, ᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων 36 
, ». », εὐ Ν ἐν ἕ δ, ὦ πῶ κ᾽ βαλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν" καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλη- 

’ Ἄν «(6 ’ } “-- Δ 59 ’ », 3 Ν σάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. λέγω γὰρ 37 

ὑμῖν, ὅτι ἅ-] τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοΐ, 

τὸ Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη" καὶ γὰρ 5 τὸ! περὶ ἐμοῦ τέλος 

ἔχει. οἱ δὲ εἶπον, Κύριε, ἰδού, μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν 38 
2 “ « ἣ» 3 

αὐτοῖς, Ικανόν ἐστι. 

Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν 39 

ὃ γενέσθω ἃ εἶμι ἐν μέσῳ ὑμῶν γ μου 85.:;Μ. Σ καθίσησθε 

Υ δἀὰ εἶπε δὲ ὁ Κύριος, . 8 ἐκλείπῃ ὃ δά μὴ Ὁ πρὶν ἢ τρὶς 
ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με ο εἶπεν οὖν ἃ ληΠ4 ἔτι θ τὰ 
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) “ “ 

49 ἐλαιῶν: ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί ἴ-|, γενό- 

μενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς, ΠΙροσεύχεσθε μὴ εἰσελ- 

41 θεῖν εἰς πειρασμόν. καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ 

42 λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο λέγων, Πάτερ, 
3 “ “᾿ 

εἰ βούλει, Βπαρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον! ἀπ᾽ ἐμοῦ: πλὴν 

43 μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν " γινέσθω!. 1 ὥφθη δὲ αὐτῷ 
ΒΩ 3... 9 , “ 3 Ὡ» ᾿ Ψ ᾿ ἮΝ δ᾽ 44 ἄγγελος ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. καὶ γενόμενος ἐν 
3 ", : Ξ᾿ ᾿ ’ "δ Σ "“ δὲ ς δ Ν 3. “ ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο: ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ 
ε δ, θ ᾽ὔ Ὁ “2 3 Ἃ Ἀ “ ἤ δ 45 ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ 

ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς Ἐ-Ι,͵ 

46 εὗρεν αὐτοὺς κοιμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

Τί καθεύδετε: ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε 

εἰς πειρασμόν. 

Όρ. Τομη 12. 
2), ἘΠΕῚ). 5 ἢ: 

412 Ἔτι 1-| αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Μαί!. 26. 47, 
Τούδ Ὁ “ δώδ ὕ ἀν σὰ ς ΝΕ.» “᾿ Μετῖς 14. 43; 

ας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτῶν: καὶ ἤγγισε τῷ 7ομη 18, 3. 

48 Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ιούδα, 

49 φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως ; ἰδόντες δὲ οἱ 

περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπον τ-ἰ, Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν 

5ο μαχαίρᾳ; καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ 

σι ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ οὖς τὸ δεξιόν, ἀποκριθεὶς 

δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, ᾿Εᾶτε ἕως τούτου: καὶ ἁψάμενος τοῦ 

52 ὠτίου 5-| ἰάσατο αὐτόν, εἶπε δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς πρὸς τοὺς παρα- 

γενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ 

πρεσβυτέρους, ᾿ς ἐπὶ λῃστὴν 9 ἐξήλθετε! μετὰ μαχαιρῶν 

53 καὶ ξύλων ; καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ΟΡ. το. 47. 
᾽ »»; Ἀ “ 2 Ὁ. 9 : 2 6 ἜΣ ΕΟΝΝ Σ δ, δ 
ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾿ ἐμέ' ἀλλ αὕτη ὑμῶν ἐστιν ἡ ὥρα, 

ΥΥΨΥ ἢ , ἊΝ “- ἊΝ 

καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. 

54 Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον, καὶ εἰσήγαγον »-] εἰς Μαίί. 26. 57, 
{Ξ τ ΜδΙκ 14. 532: 

τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιερέως. ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. «ρ. 7Τομη 18. 
12, 24. 

ἔ λἥά αὐτοῦ 8 παρενεγκεῖν τὸ ποτήριον τοῦτο 8. ᾿ γενέσθω 
1 οχη. νυν. 43-4ὖό: Μ. Κ δάὰά αὑτοῦ Α. 1 δαά δὲ τὰ Δ44 αὐτῷ 

π Δα αὐτοῦ 9 ἐξεληλύθατε ᾿ Ρ (ἃ αὐτὸν 



Μαίί. 26. όο, 
Μετ 14.66: 
ΟΡ. Τομη 18. 
17, 25. 

Μείί. 26. 67, 
Μαῖκ 14. 65: 
οΡ. Τοβη 18. 
22. 

Ορ. Μαϊί. 27.1, 
Ματῖῖ 1ρ. 1. 

Μαίι. 26. 64, 
Ματῖς 14. 62: 
οΡ. Κα ο. 26, 
1 δι. 7. 13. 

192 ἘΕΥΑΙΤΈΛΙΟΝ 28. ἘΣΣῚ 

«περιαψάντων! δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάν- 55 

των 1-| ἐκάθητο ὁ Πέτρος ἐν μέσῳ αὐτῶν. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν 56 

παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς, καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ, 

εἶπε, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. ὁ δὲ ἠρνήσατο 5-] λέγων, 57 

ὑἐΟὺκ οἶδα αὐτόν, γύναι!. καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν 58 

ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, ὁ δὲ Πέτρος ἅ ἔφη!, Ἴλνθρωπε, 

οὐκ εἰμί, καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρί- 59 

ἄτο λέγων, ᾿Επ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν" καὶ γὰρ 

Γαλιλαῖός ἐστιν. εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ όο 

λέγεις. καὶ παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν “-| 

ἀλέκτωρ. καὶ στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρῳ. καὶ ὅτ 

ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ Υ ῥήματος! τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν 

αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι " σήμερον!, ἀπαρνήσῃ με 

τρίς" καὶ ἐξελθὼν ἔξω 5-1 ἔκλαυσε πικρῶς. 62 

Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες ἢ αὐτὸν! ἐνέπαιζον αὐτῷ δέ- 63 

ροντες. καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν “-| ἐπηρώτων αὐτὸν λέ- 64 

γοντες, Προφήτευσον' τίς ἐστιν ὃ παίσας σε; καὶ ἕτερα 65 

πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 

Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ 66 

λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἃ ἀπήγαγον! αὐτὸν εἰς 
Ν “ 

τὸ. συνέδριον ὁ αὐτῶν ! λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ 67 
- “ “- “- 

ἡμῖν. εἶπε δὲ αὐτοῖς, ᾿Εὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε" ἐὰν 68 

δὲ {-| ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτε 8-Ι, ἀπὸ τοῦ νῦν ἅ δὲ! 69 

ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως 

τοῦ Θεοῦ. εἶπον δὲ πάντες, Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ; ὁ δὲ 7ο 

πρὸς αὐτοὺς ἔφη, “Ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἐγώ εἰμι. οἱ δὲ εἶπον͵ 7: 
Τί “, »} ὕ ’ ἿΣ δῇ . . , ΡΝ ί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας ; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ 

τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

ᾳ ἁψάντων : Δα αὐτῶν 5 Δα αὐτὸν ὑ τύναι, οὐκ οἶδα αὐτόν 

ἃ εἶπεν ἔἙΞαἥά ὁ δ᾽ λόγου 2 οἵη. σήμερον 8. Δ44 ὁ Πέτρος 
ν τὸν Ἰησοῦν 9 (ἃ ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον, καὶ ἃ ἀνήγαγον 

9 ἑαυτῶν ἔ αἀὐά καὶ 8 (ἃ μοι, ἢ ἀπολύσητε Β οχη. δὲ 
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28 Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον! αὐτὸν ἐπὶ Μαίί. 27. 2, 
Μετ 1. 1, 

“τὸν Πιλάτον. ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες, Τοῦ- Τομη 18. 28, 

τὸν εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος Ἐὴμῶν!, καὶ κωλύοντα ἡμῶν"; 

Καίσαρι φόρους διδόναι, Ἰκαὶ! λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν 

3βασιλέα εἶναι. ὁ δὲ Πιλάτος τ ἠρώτησεν! αὐτὸν λέγων, ΜΕ: 27. ΤΊ, 
ΑΥΚ 15. 2. 

“3 “ δ] “ 

Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων - ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔ οἢη 18. 32. ἦ) ρ . ῆ͵ 32 

4 Σὺ λέγεις. ὁ δὲ Πιλάτος εἶπε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς 

5 ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. οἱ δὲ 
δ ᾿] 

ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι ᾿ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων καθ 

ὅλης τῆς Ιουδαίας, " καὶ! ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

6 ἕως ὧδε. Πιλάτος δὲ ἀκούσας ο-] ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄν- 

θρωπος Γαλιλαῖός ἐστι. καὶ ἐπιγνούς, ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας ρ . η 

ὴ « 

Ἡρώδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρώδην, ὄντα καὶ 
ΧΠ 8 ας, 2 « ἐψ Ἂ; ᾿ “ ε ζη 

αὐτὸν ἐν ᾿Ιεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 
᾽ “- 53 

8 ὯὋὉ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν ἐχάρη λίαν: ἣν γὰρ » ἐξ ΟΡ. 9. ο- 

ἱκανῶν χρόνων θέλων! ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν «-Ἰ περὶ 
τς “-“ “-“ δ “- 

αὐτοῦ: καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 

9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς" αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρί- 

τοναᾶτο αὐτῷ. εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
ἀν» “ 3 “ ) 7 ἣν ΕΑΝ [ 

τι εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ 
« ’ Ἁ » ζ Ὶ “- Ν 3 . Ἡρώδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας, περι- 

βαλὼν τ-1 ἐσθῆτα λαμπράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. 
« “ “ 

12 ἐγένοντο δὲ φίλοι " ὅ τε Ἡρώδης καὶ ὁ Πιλάτος! ἐν αὐτῇ τῇ 

ἡμέρᾳ μετὶ ἀλλήλων’ προὕπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς 

ἑαυτούς. 

12 Πιλάτος δέ, συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς 
ῥ ᾿ ΠΕ ἐν [᾿ ΦΣ Χ , Ζ. 2 τ4 ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν, εἶπε πρὸς αὐτούς, ΠΙροσηνέγκατέ μοι 

τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν' καὶ ἰδού, 
ἊΨ ’ 2 ὥν ς “ ᾽ ’ »ῸΧ “Ὁ 2 “ἅῬ 3 74 

ἐγώ, ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας, οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 

ἱ ἤγαγεν οἴη. ἡμῶν 1 οχη. καὶ τὰ ἐπηρώτησεν δ ΟἿ. καὶ 
ο δἠά Γαλιλαίαν Ρ θελων ἐξ ἱκανοῦ ᾳ λάά πολλὰ : αὐα 

αὐτὸν 5 ὅ τε Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρώδης 

Ο 



Ορ. Μείι. 27. 
15, ΜαΙῖ 16. 
6, Τομη 18, 39. 

Μαίί. 27. 32, 
Μδϑῖκ 15. 21: 
6Ρ. Τομη 19. 
πῆς 

ζρ. Ηονϑ. το. 8. 

194 ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 23, 1τ4-- 

Φ “- “- 3 ἰδ 

τούτῳ αἴτιον, ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ" ἀλλ᾽ οὐδὲ ᾿Ηρώδης" το 

ἰἀνέπεμψε γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς" καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον 

θανάτου ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ: παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπο- τό 

λύσω. “-| ἀνέκραξαν δὲ παμπληθεὶ λέγοντες, Αἶρε τούτον, τ8 

ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν" ὅστις ἣν διὰ στάσιν τινὰ το 

γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον " βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ!. 

γ-] πάλιν τ δὲ! ὁ Πιλάτος "προσεφώνησεν αὐτοῖς], θέλων 20 
“- , “ 

ἀπολῦσαι τὸν ᾿Τησοῦν' οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες, Σταύρωσον, :: 
Ό» 3... « [ Ν ,’ “ ἊΝ ᾽ ’ , Ἃ σταύρωσον αὐτόν. ὁ δὲ τρίτον εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ 22 
ΘΑ Σ ΠΑ Φ »ῸΧ » ΄ - Ω 9. δὧὧἜ κακὸν ἐποίησεν οὗτος :- οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ 

παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγά- 23 

λαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι. καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ 

αὐτῶν "-ὶ͵ οκαὶ! Πιλάτος ἐπέκρινε γενέσθαι τὸ αἴτημα 524 

αὐτῶν. ἀπέλυσε δὲ ἅ-! τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλη- 25 
δ ρει τς ἐ ῃ - μένον εἰς 5-| φυλακήν, ὃν ἡτοῦντο᾽ τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν παρέδωκε 

“"Μ ᾿ ,» κα 
τῷ θελήματι αὐτῶν. 

Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι ἵΣίμωνά τινα 26 
“ 2 7 ᾿} 3.5. 0Ὰ ᾽ -4Δ7,Σ γά ᾽ “ Ν ἘΞ Κυρηναῖον ἐρχόμενον! ἀπ᾿ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταὺ 

ρόν, φέρειν ὄπισθεν τοῦ ᾿Ιησοῦ. 

᾿Ηκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναι- 27 

κῶν, αἱ ξ8-| ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. στραφεὶς δὲ 28 
, “ Ὸ» « 

πρὸς αὐτὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, Θυγατέρες “Ἱερουσαλήμ, μὴ 
᾽ 3 

κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ, πλὴν ἐφ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα 
ἢ ἘΣΣ [ἢ , ΓΟ τις ε-. 2 Ξ“ : “ , ὑμῶν. ὅτι ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι, Μακάριαι 29 

ς “- λ Β, 41) ΄ ἃ , ΕΟ ΨΑ δ ᾿Ὶ αἱ στεῖραι, καὶ Ὁ αἷ! κοιλίαι αἱ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ 

οἱ οὐκ Ἰέθρεψαν!. τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, Πέσετε 3ο 

 ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν ἃ λ΄ γε. 17 ἀνάγκην δὲ εἶχεν 

ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. Α.5.Μ. Ξ βεβλημένος εἰς φυλακήν 

Υ δὰ (νεσ. 17) ἀνάγκην δὲ. ... ἕνα. Μ, 2 οὖν ἃ προσεφώνησε 
" δα καὶ τῶν ἀρχιερέων ὁ ὁ δὲ ἃ (ἃ αὐτοῖς 9 Δαὰ τὴν 
ἔ Σίμωνός τινος Κυρηναίου τοῦ ἐρχομένου Β Δ44 καὶ Ἀ οχη, αἱ 

1 ἐθήλασαν 
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31: ἐφ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς. ὅτι εἰ ἐν τῷ 
« ’ “ “ 2 » ΄“ ’ὔ’ ἼΤΩ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται ; 

32 ἜἬἬγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο, κακοῦργοι, σὺν αὐτῷ ἀναιρε- ΟΡ. 15. 53. 12. 

θῆναι. 

32: Καὶ ὅτε Ἑἦλθον! ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, Μλεν 27. 33. 
μ ΔΥΚ 15. 22, 

ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ 7οβη το. 17. 

34 δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 1ὸ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε, Πάτερ, 

ἄφες αὐτοῖς" οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ΕἸΕ ΠΡΒ ΟΣ 
1, 

35 ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον, καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. 

ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες τι -ἴ λέγοντες, “ἄλλους 

ἔσωσε σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς " τοῦ Θεοῦ, 

36 ὁ ἐκλεκτός." ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερ- ΟΡυΕΘύο (68). 
» 21, Μαζί. 27. 

3) χόμενοι, ο-] ὄξος προσφέροντες αὐτῷ, καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ 48, Μεης 15. 
3, κ Ἁ ΞΕ. , ἧς Ἄ “: Ἷ . 36, 1οΠη 19. 29. 

38 εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν. ἣν δὲ καὶ 
“ ς “" 

ἐπιγραφὴ »-] ἐπ᾿ αὐτῷ «-!, τ Ο βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων 

οὗτος. 

32 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν οι 3. 
5 τ ᾿ς 44, Μαῖῖκ 15. 

λέγων, " Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός :! σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 32. 
Σ ᾿ ΝΝ εἰ ΠΝ ᾿ “ Ἄς δας τ » ῶΧ “-“ 4“ο ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ᾿ ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη!, Οὐδὲ φοβῇ 

. ὸν Θ ᾿ “ » “ » κ , “- δ ύνετς δ κι 4τσὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; καὶ ἡμεῖς μὲν 

δικαίως: ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν" οὗτος δὲ 
ἕ ᾿ 5: 

42 οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. καὶ  ἔλεγεν,! ᾿Ιησοῦ, μνήσθητί μου, 

,35-| ὅταν ἔλθῃς γὲν τῇ βασιλείᾳ σου]. καὶ εἶπεν αὐτῷ 
᾽ “΄- “Ἢ 

-1 ᾿Δμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παρα- 

δείσῳ. 

4. "Καὶ ἣν ἤδη! ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ Μαίϊ. 27. 45, 
Σ ΜδΚ 15. 33. 

ΚΕ ἀπῆλθον 1 οηλ. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς" οὐ γὰρ 
οἴδασι τί ποιοῦσι. Μ. τὰ 44 σὺν αὐτοῖς π ὃ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός. 

ο δά καὶ Ρ (ἃ γεγραμμένη ᾳ Δἥ γράμμασιν “Ἑλληνικοῖς καὶ 

Ῥωμαϊκοῖς καὶ βραϊκοῖς 1: Οὗτός ἐστιν ὃ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων 
5 Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, ᾿ ἐπετίμα αὐτῷ λέγων ἃ ἔλεγε τῷ Σ αἀὐὰ 

Κύριε, ῦ εἰς τὴν βασιλείαν σου Μ. 2 δαά ὁ ̓ Ιησοῦς 8 Ἣν δὲ 

Ο 2 
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ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος" 45 

οἐσχίσθη δὲ! τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. καὶ φω- 46 

Ορ.Ἐ5.31 (30). νήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπε, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου 
5. 

Ο». 8. 2. 

4 

Μαίί. 27. 57, 
ΜΑΙ 15. 42, 
7οἢη το. 38. 

Μαίί. 28. 1, 
Ματῖῖς τό. 1 9 

ἁ παρατίθεμαι! τὸ πνεῦμά μου. " τοῦτο δὲ! εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 

ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ᾿ ἐδόξαζε! τὸν Θεὸν 47 

λέγων, Γοντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. καὶ πάντες 48 
ε ἤς Υ Σ ΜΕΕΞΕΑῚ Ἃς θ »» Ξ 50 

οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, 8 θεω- 

ρήσαντες! τὰ γενόμενα, τύπτοντες "-' τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 

εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ ἷἱ αὐτῷ! " ἀπὸ μακρόθεν!, 49 

καὶ γυναῖκες αἱ Ἰσυνακολουθοῦσαι! αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλι- 

λαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 
, 

Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι ᾿Ιωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, 5ο 
Ξ,ΌΣΝ, ᾿ Ν Ν "" Ὁ: " τοὺ ΄ 

ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, (οὗτος οὐκ ἣν συγκατατεθειμένος 51 

τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν,) ἀπὸ ᾿ἀριμαθαίας πόλεως 

τῶν ᾿Ιουδαίων, ὃς ᾿'-ὶ προσεδέχετο Ἀ-| τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ, οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ 5: 

᾿Ιησοῦ. καὶ καθελὼν 5-| ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν 53 
3. ΞεῖΝν ͵ 2 ζΩ “Ἂ ὩΣ ᾽ ἣν , Ν ΒᾺ ) Ὡ». 

Ρ αὐτὸν! ἐν μνήματι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἣν «οὐδεὶς οὔπω! κεί- 

ΥΨΨΕ ΕΣ 7 κα 5 Υ “οὔ Ν Ζ΄ ἘΣΕΝΕ Δ μενος. καὶ ἡμέρα ἣν "παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέ- 54 
λ θή δὲ 5 ἐΠ [55 «4 “5 ᾿ φωσκε. κατακολουθήσασαι δὲ 5 αἱ! γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν 55 

συνεληλυθυῖαι ᾿ ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ!, ἐθεάσαντο τὸ μνη- 

μεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοί- 56 

μασαν ἀρώματα καὶ μύρα. 
Ν Ἂν Χ κ ε , μ᾿ Ν 2 ’ “- 

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν. τῇ Δ4 

ορ. Τομη 20. :. δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, ὄρθρου βαθέος, ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα 

φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα -!. εὗρον δὲ τὸν λίθον 

ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου. γ᾽ εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ 3 

Ὁ καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, ὁ καὶ ἐσχίσθη ἃ παραθήσομαι 

9 καὶ ταῦτα ἔ ἐδόξασε Β' θεωροῦντες Β δἥά ἑαυτῶν 1 αὐτοῦ 

Κ᾿ μακρόθεν 1 συνακολουθήσασαι τι 444 καὶ Ὁ Δ4ἃ καὶ αὐτὸς 
ο (ἃ αὐτὸ Ρ αὐτὸ ᾳ οὐδέπω οὐδεὶς Ῥ παρασκευή 5 καὶ 
ὃ αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας π Πἀ καί τινες σὺν αὐταῖς Υ͂ καὶ εἰσελ- 

θοῦσαι 
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“Ὃ “Ν “᾿ “ “- 7. , καῇ ΟΣ δ - “ 4εὗρον τὸ σῶμα Υ' τοῦ Κυρίου ΤΙησοῦ!. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

Ξ ἀπορεῖσθαι! αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδού, δύο ἄνδρες ἐπέ- 

πστησαν αὐταῖς ἐν Υ ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ!: ἐμφόβων δὲ γε- 
2 ᾽ “ Ἅ λ “" Ζ Ν Ψῃ ἢ , Ν. “φ“- νομένων αὐτῶν, καὶ κλινουσῶν Στὰ πρόσωπα! εἰς τὴν γῆν, 

ο Ν. 3. που ὕ “ Ἀ “ 4 “ ΉΟΝ 
εἶπον πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν ; 

Ὁ , “ 

6 οὺκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρθη"! μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν, 

γ ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὃ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι Ορ. 9. 22, 
ς Ξ : τ : Σ ὲ Ξ « Μαίι. 20. το. 

δεῖ! παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, καὶ 

8 σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνή- 
θ ΄" « ’ 3 “ Ν ς ᾽ 6 , ἮΝ “ οσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι “ ἀπὸ τοῦ 

’ ͵ ο) ’ “΄“᾿ ᾿ »“"ν»Ρ [4 ΝῚ “ μνημείου! ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι 
α κ δ“ ᾽ 

τὸ τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ 

Μαρία ἃ ἡ! ̓ Ιακώβου: καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς 95-| ἔλεγον 
Χ Ν 3 Ἷ “ Ἀν ϑ εν ΠΕΡ 3... ὕκι, Ὁ τι πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν 

τ2 ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα 'ταῦτα!, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 8 ὁ δὲ (ρ. ΤοΠη 2ο. 3. 
΄ ΠΡ ΤΣ ἌΝ τὰν » ᾿ , Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας 

λέπει τὰ ὀθόνια "- μόνα: καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυ- μ ἤλθε πρ 
μάζων τὸ γεγονός. ἱ 

ἊΣ ,.13 , “ - »“ »“. τ 13. (Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ἰ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευό- σρ. Ματκ τό. 
Ι ; ἍΝ δ. Φ ᾽ὔ ε ᾽7ὔ 3 ὡς Ἀ 12. μενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ᾿ΤΙερου- 

- ) 
τ4 σαλήμ, ἡ ὄνομα ᾿Εμμαούς. καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους 

Ν ’ “Ἄ ᾽ὔ ἐς ΝΥ ΤΡ πὸ οὐρα 2 “Ὁ τ5 περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας 

τό συνεπορεύετο αὐτοῖς. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο 

17 τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λό- 

γοι οὗτοι, οὃς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους " περιπατοῦντες ; 

18 καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. ἀποκριθεὶς δὲ 1-| εἷς, τὰ ὀνό- 

Ὑ ΟΤη. τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Μ. Σ διαπορεῖσθαι Υ͂ ἐσθήσεσιν 

ἀστραπτούσαις δὅ τὸ πρόσωπον ἃ ΟΠ], οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρθη" Μ. 
Ὁ ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὁ οῃ]. ἀπὸ τοῦ μνημείου Μ. 

ἃ οχη. ἡ 9 44ἃ αἵ Ἑ αὐτῶν 8 οἵη. γεῦ. τ2 Μ. ᾿ αἥά 

κείμενα ἱ ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ Ἐ περιπατοῦντες, 

καί ἐστε σκυθρωποί ; 1 44 ὁ τὰ ᾧ ὄνομα 



ΟΡ. τ. 68, 2. 
5,8: 21: 29; 
ἈΑοἴϑβ 7. 25; 
4150 Μαίί. 20. 
28, Ματῖς το. 

45. 

19 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 24, 18-- 

ματι! Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς 5- 
ε Ν Ν ᾿ “7 Ἁ ,Α 2 : 3, ΟΝ ΝΣ “ 

Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς 
Ὁ Με. , "Ξ τιον 3, ων Π ας ε δὲ “. 3, πον : ἡμέραις ταύταις ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα : οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, τὸ 

Τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ ο Ναζαρηνοῦ!, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης 

δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς 

τοῦ λαοῦ' ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 20 

ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 

ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν :τ 

᾿Ισραήλ. ἀλλά γε Ὁ καὶ! σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ραήη 

ἡμέραν ἄγει 4-ἰ ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. ἀλλὰ καὶ γυναῖκές 22 
ΕῚ ε “ 3 ζ ε “" ͵7 Γ ) θ δ , δ Ν 

τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι " ὀρθριναὶ! ἐπὶ τὸ 

μνημεῖον καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι 23 

καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἱ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 
Ἀν γλλυ νοῦν ᾽ὕ δ ἿΝ ς κα ϑεξαι, ἈΝ -- δ Οὐ καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον 24 

οὕτω καθὼς "- αἱ γυναῖκες εἶπον" αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. καὶ 25 

αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς, ἾΩ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ 

τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται" οὐχὶ 26 

ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν 
3 “ Ν 2 ’ 3 Ν 2 ἃ 2 Ν ’ [ον αὐτοῦ; καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν 527 

προφητῶν ὑδιερμήνευσεν! αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς βοφήη ω) 

τὰ περὶ ἑαυτοῦ. καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο" 28 

καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι. καὶ παρε- 29 
“ ) “ 

βιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν: ὅτι πρὸς ἐσ- 

πέραν ἐστί, καὶ κέκλικεν α ἤδη! ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ 

μεῖναι σὺν αὐτοῖς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν 3ο 
) “ ΕῚ γι μετ᾽ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου 

αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν 531: -) 

ἌΡΕΕΥ͂,, Ν ΦΌΣΕΝ » ἐλατὰ δ). ο) 3. τὖσιεν δ [ αὐτόν: καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. καὶ εἶπον 32 

πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἣν ἐν ἡμῖν, 
ε 3 2 ς- κα ) “ς΄ ει ΟΞ ς 2 εἰ Ἀ ; ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, “-| ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γρα- 

π δά ἐν ο Ναζωραίου Ῥ ΟΠ]. καὶ ᾳ αἄἠά σήμερον ὃ ὄρθριαι 

5 δα καὶ ὕ διηρμήνευεν π οχη. ἤδ Σ δἥά καὶ ρμη ἤθη 
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ΓοῚ “ ε 

33 φάς καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς “Τερου- 

σαλήμ, καὶ εὗρον Υ ἠθροισμένους! τοὺς ἕνδεκα, καὶ τοὺς σὺν 

34 αὐτοῖς, λέγοντας ὅτι Ξ΄Οντως ἠγέρθη ὁ Κύριος!, καὶ ὥφθη Ορ. τ (οι. τρ. 
’ ἊΝ 3 Ἄν. “ Ἄξι, “3, Ὁ ΝΥ τς 2 γ 5: 35 Σίμωνι. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη 
, “ 2 “ ’ ὦ: ΚΣ αὑτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

34 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς 5-] ἔστη ἐν μέσῳ αὐ- Τρ. Μαϊκ τ6. 
“ Ῥ . Ζ », δ Εἰ ΄ ..,5.,1 θέ δὲ « 14; Τοῦπ 20. 

3)τῶν, Ὁ καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. πτοηθέντες δὲ καὶ το. 

38 ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

Τί τεταραγμένοι ἐστέ; καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν 

39 ἐν ὁτῇ καρδίᾳ! ὑμῶν ; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας 

μου, ὅτι ἃ ἐγώ εἰμι αὐτός!- ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε' ὅτι 
“ ’ ᾿Ὶ ) ΨΖ , 4 Ν 3 ὮΝ ΄" πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε 

" ϑ ᾿ κ ἜΣ ΔΟΝ ἐδ ΓΞ; . κ᾿ . 4ο ἔχοντα. “καὶ τοῦτο εἰπὼν "ἔδειξεν! αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ 

“τ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ Ορ. 7ομη 2:1. 
τὶ ει 1ο. 

42 θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς, "Εχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε : οἱ 

43 δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος 8-!͵ καὶ λαβὼν ἐνώ- 
9. ἐτ σα Ψ 

πιον αὑτῶν ἐφαγεν. 

4ὯἭἀ.ὺὄυ Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς!, Οὗτοι οἱ λόγοι ἵ μου! οὺς ἐλά- 

λησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα ΟΡ. 18. 31. 
Ν ΄ 2 “ " Μ 4 Ἁ ’ ΧΝ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως καὶ προφήταις καὶ 

45 Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ 
͵ δὰ ΄ οὖ ὙΣΩΣ ) ἜΣ εν. Ὡ Ξ 46 συνιέναι τὰς γραφάς" καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτω γέγραπται, 

Ἐ-! παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ 

47 ἡμέρᾳ: καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν 

1 καὶ! ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ πι ἔθνη, "5 ἀρξάμενοι! 

48,49 ἀπὸ ᾿Ιερουσαλήμ. ὑμεῖς ο- ἐστεῖ μάρτυρες τούτων. καὶ 

ἰδού, ἐγὼ νἐξαποστέλλω! τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου τ Αοίϑ τι 4, 
ὁΒη 14. τό. 

Υ͂ συνηθροισμένους 2 Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως ἃ ἃ ὁ Ἰησοῦς 

Ὁ οχῇ. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐϊρήνη ὑμῖν. Μ. ᾿ ὁ ταῖς καρδίαις ἃ αὐτὸς 
ἐγώ εἰμι Θ οῃ. νεῖ. 40 Μ. ἔ ἐπέδειξεν Β Δα καὶ ἀπὸ 

μελισσίου κηρίου ἃ.5.Μ. ἢ αὐτοῖς ' ογ. μου ἘΚ 44 καὶ 

οὕτως ἔδει 1 εἰς Μ. τι ἔθνη. ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ ὑμεῖς 

ἐστε Μ. τ ἀρξάμενον ο ῇά δὲ Β ἀποστέλλω 
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ἐφ᾽ ὑμᾶς: ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει «-Ἰ, ἕως οὗ ἐνδύ- 

σησθε τἐξ ὕψους δύναμιν!. 

᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς "-! ἕως ' πρὸς! Βηθανίαν" καὶ ἐπάρας 50 

τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 51 

εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν, ἡ καὶ ἀνεφέρετο 

εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ αὐτοὶ Σ προσκυνήσαντες αὐτὸν! ὑπέ- 5: 

στρεψαν εἰς ἱΙερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης: καὶ ἦσαν 53 

διαπαντὸς ἐν τῷ ἱερῷ Υ-| εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. 5--ἰ| 

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΤΙΕΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΙΟΝ, 

Ἔν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἣν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ 1 

Θεὸς ἦν ὁ λόγος. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα 2, 3 

δ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ " ἕν ὃ γέγονεν. 
“ 5" “" “ “ ᾽ 

ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἣν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 4 
᾿ ᾿ “ Σ “ Ζ ’ αλός (Ἰ , 3. ὰς , ὟΣ καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέ- 5 

λαβεν. ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα 6 
ἐγδαῆςς. Ἴ , ΩΝ ἦλθ ᾽ 5 ’ 4 ᾽ὕ αὐτῷ ᾿Ιωάννης. οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ 1 

“ ) “- “ 

περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δί αὐτοῦ. οὐκ ἦν 8 

ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. ἣν 

τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἢ ἄνθρωπον, ἐρχόμενον! 
“ 5" ) “ 

εἰς τὸν κόσμον. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δὶ αὐτοῦ το 

ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, ττ 

καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, τ2 
ΕΝ ΕῚ “ 2 ν «3 “᾿ γ {τε » ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύ- 

ᾳ 44 Ἱερουσαλήμ Τ᾿ δύναμιν ἐξ ὕψους 5 αἀά ἔξω ὃ εἰς 

ἃ ογ, καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. Μ. Σ οἵη. προσκυνήσαντες 

αὐτὸν Μ. Υ Δα αἰνοῦντες αὶ δ δαἀ ἀμήν. ἃ ἕν, ὃ γέγονεν ἐν Μ. 
Ὁ ἄνθρωπον ἐρχόμενον ΝΜ. 
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“ ἃ , τ3 ουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ: οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελή- 

Ε “- 

ματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ΄ ἐκ Θεοῦ ἐγεν- 

τ νήθησαν. καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν 

(καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ 
2 “ 

τ5 πατρός), πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ 
φιὰ ὋΣ 5 ἃ “5 «ς περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων, “Οὗτος ἣν ὃν εἶπον, “Ο 

ὅπ.) ᾿ , “ Ζ 2 ΕΝ “2 ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός 

τό μου ἦν. ἅδτι! ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλά- 

τ βομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος" ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως 

ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 

ι8 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε: 9 ὁ μονογενὴς υἱός!, ὁ ὧν εἰς 
Ν Ἄ “ Ψ 2 -" 2 »Ἥ τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

ἊΣ ὑτοον 2 δῶ πδικὼς , “7 , { 3. 2 ιτι0 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ᾿Ιωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν Μαιι. 5. τι, 
ΡΞ Ξ ἢ Μϑῖκ 1. γ. 

ἱπρὸς αὐτὸν! οἱ ᾿Ιουδαΐῖοι ἐξ ἱΤεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Δευΐτας, Τιικς 5. ᾿ 
“- Ἄν 1Ε 20 ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ: καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ 

ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, (ρ. Ταπ. 9.25. 

21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν ; ̓Ηλίας εἶ σύ; καὶ λέγει, Οὐκ ορ. Μαὶϊ. 4. ε. 

22 εἰμί, Ὃ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ, εἶπον οὖν Τρ. Τευί. τ8. 

αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς. ἣν 

23 τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; ἔφη, ᾿Εγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου: καθὼς εἶπεν ᾿ Ἡσαΐας ὁ 15. ,ο. 3. 

24 προφήτης. καὶ 8-| ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων. 

25 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, καὶ εἶπον αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ 

σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστός, " οὐδὲ! ᾿Ηλίας, Ὁ οὐδὲ! ὁ προφήτης ; 

ς6 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ̓ Ιωάννης λέγων, ᾿Εγὼ βαπτίξζω ἐν ὕδατι: 

27 μέσος 1- ὑμῶν Ἱἱστήκει! ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, Ἐ-Ι ὁ ὀπίσω 

μου ἐρχόμενος, 1-] οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ 

28 τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. ταῦτα ἐν ᾿ Βηθανίᾳ! ἐγένετο 

πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ὅπου ἣν ̓ Ιωάννης βαπτίζων. 

ὃ (οὗτος ἦν ὁ εἰπών) Μ. ἃ καὶ 9 μονογενὴς Θεός Μ. Ε οχη. 

πρὸς αὐτὸν 8 Δἀά οἱ Ἀ οὔτε 1 δ44 δὲ Ἶ ἔστηκεν 
Ἰς 444 αὐτός ἐστιν 1 λᾷά ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, τὰ Βηθα- 

βαρᾶ Α.5.Μ.: Βηθαραβᾷ Μ. 
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ΟΣ “- Ξ 

Τῇ ἐπαύριον βλέπει τ-! τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐ- 29 

ΟΣ ̓  88. γ, τόν, καὶ λέγει, δε, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρ- 
ΘΝΕΙ τοῦ ὅ53. τι - : 3 τ Ῥεί. τι το, τΤίαν τοῦ κόσμου. οὗτός ο ἐστιν ὑπὲρ! οὗ ἐγὼ εἶπον, ᾿Οπίσω 3ο 

Ἐδν. 5. 6. " ». “2 ἃ “ὔ » Ζ «“ “ὦ ἶ - μου ἔρχεται ἀνήρ, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός 
Ὁ Ξε ΟΝ, . Ψ 3. δας, , ἀν “ “ μου ἦν. κἀγὼ οὐκ ἤἥδειν αὐτόν: ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ 3: 

ΕΣ “- “ ᾿ 
Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν »-] ὕδατι βαπτίζων. καὶ 3: 

Ε) “-“ 

Ορ.Μαίῖέ. 3.τ6, ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα κατα- 
Ματῖῖς 1. 1ο, " ΠΕΣ ΑΙ ἹΨΕΡΙΝ, ! Π ἜΣ Ἔν. 
Τα 3.21. βαῖνον «ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾿ αὐτόν. 

κἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν: ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίξειν ἐν ὕδατι, 33 
ἘΣ 5 ω δ ἃ ἡ “ ἮΝ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Εφ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον 

, ΩΣ καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι 
ς » ΚΝ ( χ Ν Ὁ. [ἡ ΟΕ ν 2 « ““γίῳ. κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 34 

υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ ᾿Ιωάννης, καὶ ἐκ τῶν μα- 3ἅ5 

θητῶν αὐτοῦ δύο' καὶ ἐμβλέψας τῷ ᾿Ιησοῦ περιπατοῦντι 36 

λέγει, Ἴδε, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἤκουσαν το ὁἑ δύο μαθηταὶ 37 

αὐτοῦ! λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ. στραφεὶς 38 
) “- ΄“- 

δὲ ὁ [Ιησοῦς, καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει 
) “ ,ὕ “- Ξ ε Χ - δι αν, τς ΩΝ ΟΝ Ζ 

αὐτοῖς, Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ραββί, ὃ λέγεται 

5 μεθερμηνευόμενον! Διδάσκαλε, ποῦ μένεις ; λέγει αὐτοῖς, 39 

ἜΕρχεσθε καὶ ἰὄψεσθε!. ἦλθον α οὖν! καὶ εἶδον ποῦ μένει, 
Ἃ , ρα ΝΣ, ἊΝ ε ΄ :) ’ὔ - “ ν--ῇ “5 ε 

καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην: ὥρα ἦν ὡς 

δεκάτη. ἣν ᾿ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν 40 
΄" δ) 

δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων 

αὐτῷ. εὑρίσκει οὗτος ἡ πρῶτον! τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον ΣΊ- 4 

μωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν: ὅ ἔστι 

μεθερμηνευόμενον 5-! Χριστός, Υ-! ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς 42 
“- ὑπ ω “ 5. [ΟΣ τὸν ᾿Ιησοῦν. ἐμβλέψας “-1 αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, Σὺ εἶ 

ἐ 

π δ4ἃ ὁ Ἰωάννης 9 ἐστι περὶ Ρ ααὰ τῷ 4 ὡσεὶ Τ αὐτοῦ 
οἱ δύο μαθηταὶ 5 ἑρμηνευόμενον ὑ ἴδετε α ρχη. οὖν Υ͂ Δα δὲ 

Ὑ πρῶτος Σ Δ΄(ά ὁ Υ δαά καὶ 2 δα δὲ 
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Σίμων ὁ υἱὸς "᾿Ιωάνου!" σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς" ὃ ἑρμηνεύε- ΠΤ ΤΟ, 
ΑΥΚ 2. τό, 

ται Πέτρος. 1λικο ὁ. τα. 

43 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὕ-! ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
“ “- ᾽ 

44 καὶ εὑρίσκει Φίλιππον: καὶ λέγει αὐτῷ “ ὁ ᾿Ιησοῦς!, ᾿4κο- 

λούθει μοι. ἣν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως 

45 ἀνδρέου καὶ Πέτρου εὑρίσκει Φίλιππος τὸν ΝΝθαναήλ, καὶ Ὁ». 2:. 2. 
Ζ σε ισε τὰ “ “- :, “ ὕ Ν ε “ 

λέγει αὐτῷ, Ον ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται 

εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν ἅ-! υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζα- 

46 ρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, ᾿Εκ Ναζαρὲτ δύναταί τι 

47 ἀγαθὸν εἶναι ; λέγει αὐτῷ Φίλιππος, "Ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν 

ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει 

περὶ αὐτοῦ, "Ἴδε, ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. 

48 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις ; ἀπεκρίθη ὁ 

᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, 

49 ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ἀπεκρίθη " αὐτῷ Ναθαναήλ, 

“Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ ' βασιλεὺς εἶ! τοῦ ᾿Ισραήλ. 

5ο ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οτι εἶπόν σοι 8 ὅτι! Εἶδόν 
ς εἰ “- “ ΥΩ Ξ ἌΣ » Υ δ 51 σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις ; μείζω τούτων ὄψει. καὶ 

ζω » “ 2) 

λέγει αὐτῷ, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Ἀ-1 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν Τρ. αεη. 28. 
᾽ ΄ Ν ᾿ 9 2 - “2 ᾽ Ἶ τ: ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ 

’ὔ’ 2 Ν δ ΕΝ ἴσαν: .3 Ψ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
γς “ 2 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλι- 

Ἂ, ἐπὶ ε “-ἷἝἦ 2 “- “ 

2 λαίας. καὶ ἣν ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ; ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ 
) “ Ν ε Ἂ 3 “- 2) ΄ς ’ Ὄπ 3 3᾽ Ἰησοῦς καὶ οὗ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. καὶ ὑστερή- 

σαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον 

«οὐκ ἔχουσι. ἱκαὶ! λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, 

5 γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς 

6 διακόνοις,Ο τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε. ἦσαν δὲ ἐκεῖ Ἐλξ 

8 Ἰωνᾶ Ὁ 444 ὁ Ἰησοῦς ὁ οῃη. ὁ Ἰησοῦς ἃ λα τὸν 

9 Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, ἔ εἶ ὁ βασιλεὺς ΕΒ οπλ. ὅτι Β δά 

ἀπ᾽ ἄρτι : οχη. καὶ Ε' ὑδρίαι λίθιναι ἐξ κείμεναι κατὰ τὸν καθα- 
ρισμὸν τῶν Ἰουδαίων 
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Ορ. Μαιῖς 7.3. θιναι ὑδρίαι ἐξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίων κείμε- 

ζΌρ. Μαί. 21. 
12, Μαδτῖ τι. 
15, [λικε το. 

45. 

Ρ5, 69 (68). ο. 

Ορ. Μείι. ,)ό. 
61, Μϑῖκ 14. 
58. 

ναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. λέγει αὐτοῖς ὁ 7 

᾿Ιησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς 
2, ΄σ , “ “ 

ἕως ἄνω. καὶ λέγει αὐτοῖς, ἀντλήσατε νῦν, καὶ φέρετε τῷ 8 

ἀρχιτρικλίνῳ. Ἰοὶ δὲ! ἤνεγκαν. ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχι- 9 
,ὔ ν ὦ) 5“, ᾽ Ν , 4 7 τρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ἤδει πόθεν 

ἐστίν (οἱ δὲ διάκονοι ἤδειδαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ), φωνεῖ 

τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος, καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος το 

πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι Ὡ-ἴ τὸν 
2 ’ Ἁ ’ Ν Ν ἫΝ [ὰ Ψ ’ ἐλάσσω: σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. ταύτην τι 

ἐποίησεν "-| ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς 

Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ! καὶ ἐπίστευσαν 
2 8. ΞΟ ς Ἂ 3 “--Ἠ εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναούμ, αὐτός, καὶ ἡ μήτηρ τ 

αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοί ο-|, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ! καὶ ἐκεῖ 

ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 
Ἄν, “ “᾿ Καὶ ἐγγὺς ἣν τὸ πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς τ3 

ε ᾽ [πὴ “ Ν “Ὁ ΕῚ Ὡ ἢ ἴΩΩ ΕΥ̓ “- 
Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦν- τ4 

Ἂ Ν "4 Ν ’ Ν ΝΥ Ἂς τας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστὰς 

καθημένους: καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας τ5 

ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας: καὶ 

τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεε »τὰ κέρματα! καὶ τὰς τραπέξας 

ἀνέστρεψε: καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, Ἄρατε τό 

ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον 
3 ᾿» 3, θ ᾳ--| ε θ Ν . “ [ ἐμπορίου. ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ὅτι γεγραμ- τῇ 

« “ον “- μένον ἐστίν, “Ο ζῆλος τοῦ οἴκου σου τ καταφάγεταί! με, 
“" ᾽ » Ω , Ξ: ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, Τί σημεῖον τ8 

’ Ὁ σι [ “- πεῖς Ἃ ΕΣ ΄, ς » “- Ν δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς ; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ το 
5" , ΄“ » Ἀ . “-- Ὁ ΝΣ νὰ « , εἶπεν αὐτοῖς, Δύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 

ἐγερῶ αὐτόν. εἶπον οὖν οἱ ᾿Τουδαῖοι, Τεσσαράκοντα καὶ ἕξ 20 

1 καὶ τὰ Δ τότε πι 44 τὴν ο Δ4ἃ αὐτοῦ Ρ τὸ κέρμα 

ᾳ δἥά δὲ Τ᾽ κατέφαγέ 
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ἔτεσιν ὠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραι ἔτεσιν φκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, ρ ἡμέραις 

241 ἐγερεῖς αὐτόν ; ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος 
) “ [ἡ ΩΣ Ἄν Ὁ ) “ ) ᾽ ε ᾿] 22 αὐτοῦ, ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ 
. σῷ ἐς τῇ “ Μ 8-- ΝΡ ΤΡ ἡ “ “- Ν αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγε 5-], καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ, καὶ 

ἥδονς ἴον .ἌἍ ἮΝ ᾽ὔ “ 

τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ ]ησοῦς. 
« ἐδ ῳ, ΚΟΥ 2 « »Ἅ δ “ ὡ» 3 Ἄν Ε “- 23 ᾿ς δὲ ἦν ἐν ἹΙεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα, ἐν τῇ ἑορτῇ, 

ΔΝ ..9 » ) δ ΤΙ ὁ οἱ “ “ ὃΣ “ Ἁ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ 

24 σημεῖα ἃ ἐποίει. αὐτὸς δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς οὐκ ἐπίστευεν ᾿ αὐτὸν! 
᾽ Ἴ» μὴ Ἂν ϑά ΙΝ Ψ ’ ἣν [ , Ὡ»: 25 αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας" καὶ ὅτι οὐ χρείαν 

εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου' αὐτὸς γὰρ ἐγί- 

ονωσκε τί ἣν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. , 

86 Ἐν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα Ὁ. 7. 50, το. 
39. “ “ ) “Ὁ “5 

2 αὐτῷ, ἄρχων τῶν ᾿Ιουδαΐίων' οὗτος ἦλθε πρὸς ἃ αὐτὸν! νυκ- 
ὋΣ σαν τ “ 

τός, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ραββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας 

διδάσκαλος: οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ 
- 5 2 ““ , “ 

3 ποιεῖς, ἐὰν μὴ ἢ ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ 
“Ὁ 3. πῆ συν Ν δίνας [4 ΞΝ » ὌΧ εἶπεν αὐτῷ, ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, 

4 οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. λέγει πρὸς αὐτὸν 

ὁ Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὧν ; 

μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελ- 

5 θεῖν καὶ γεννηθῆναι ; ἀπεκρίθη ὁ ̓ Ιησοῦς, μὴν ἀμὴν λέγω Ορ. Μαιί. 28. 
ϑ' 19, Μδῖκ τό. 

σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐὲ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται τό, ΤΊι. 3. 5. 
ι ΒΕ; 2. 2: 

6 εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. τὸ γεγεννημένον ἐκ 
“ ΝΥ ’ 2 Ν Ν Ά 2 “- ᾿ὔ 

τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος 
“ ἌΣ 5 Ν ’ τῇ ΓΟ ας σῷ, δ 16 “- 

" πνεῦμά ἐστι. μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Ζ:εῖ ὑμᾶς γεννη- 

8 θῆναι ἄνωθεν. τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν Ορ. Ἐρεϊ. τι. 5. 
“- δ “ “- αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει: 

Ὁ ) Ν “ ς ΖΑ. 2 “- ’, ᾽ ᾿, 
ο οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος. ἀπεκρίθη 

Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι ; 
2 “- ΓΓῊ “ γτῖον “- το ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ 

τ Ἰσραήλ, καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι 

Β Δῇά αὐτοῖς ὑ ἑαυτὸν ἃ τὸν ᾿Ιησοῦν 
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ἃ “- ἃ “-- - Α ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν" καὶ τὴν 
΄ τ υἷς ᾽ , , αὐ τ ᾿ .-κ 

μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν, τ2 
᾿Ὶ , “ “ ΣΑ͂ Ψ᾽ ς κεν Ἄν, 2 Ὁ» 4 

καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς, ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια, πιστεύ- 

σετε; καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ τ3 
᾽ “ ’ ε [Υ̓ -ἷ 2) θ ’ χΑ Ἃ 2 “᾿ , “ἢ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, " ὁ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ!. 

Ορ.Νυαι.21.9. Καὶ καθὼς Μωσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὕψω- τὰ 

θῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου: ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων δ ἐν τ5 

αὐτῷ! :-|1 ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 

Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τό 
3 “- Υ “κα,ν» [2 “« ε ὔ ᾽ 4... ἊΝ Ἁ 

αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ 

ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ τῇ 
, 

Θεὸς τὸν υἱὸν 8-] εἰς τὸν κόσμον, ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον͵ ἀλλ 

ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δὶ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρί- τ8 
«-»-} δ Ἂ» ἥδ 7, [ Ἀ ,΄ 

νεται: ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν 
» »» “ “͵ ς “« “ “ [2 5, 5 ε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. αὕτη δέ ἐστιν ἡ τὸ 

κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν 

οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς: ἣν γὰρ πονηρὰ 
ΩΣ ΣΝ ρὸν “ Ἁ ς “- ᾽7 “"Ἅ « “ 

αὐτῶν τὰ ἔργα. πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς, 20 
δ 3 Ψ ἊΝ ΝΥ “ [2 Ἁ Σ “, Ἁ Ε 

καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα 

αὐτοῦ: ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα 21 
“ ᾽ “- ΟΝ 2 [2 ) ΟΣ ᾽ ἊΣ 

φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα. 
“- εν ) “- “ 

Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν 22 

᾿Ιουδαίαν γῆν" καὶ ἐκεῖ διέτριβε μετ αὐτῶν, καὶ ἐβάπτιξεν. 
5“ ἣν δὲ καὶ ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σ᾿ αλείμ, 23 

ὅτι ὕδατα πολλὰ ἣν ἐκεῖ: καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 

Ορ.Μαίὶ.14.3, οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν δ᾽ Ιωάννης. ἐγέ- 24,25 
Μαδῖκ 6. 17, φ' 2 Ὄ »" “κεν ἢ , ᾿ Ε ζῇ 
Τλκα 3.19. ΨΡετὸ οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννου μετὰ ο᾽ Ιουδαίου 

περὶ καθαρισμοῦ. καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην καὶ εἶπον 26 

αὐτῷ, Ραββί, ὃς ἣν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ᾧ σὺ 
’ Ε4 “Ὁ ’ Ν Ψ 4 ΌΝ μεμαρτύρηκας, ἴδε, οὗτος βαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς 

Σ οτη. ὁ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ Μ. Υ͂ εἰς αὐτὸν 2 αἀά μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ 

ἃ Δα αὑτοῦ Ὁ δ4ἃ δὲ 9 Ἰουδαίων 
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27 αὐτόν. ἀπεκρίθη ᾿Ιωάννης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος 

λαμβάνειν οὐδέν, ἐὰν μὴ 7 δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 

28 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον, Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, 
Ε , 29 ἀλλ᾽ ὅτι ᾿4πεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. ὁ ἔχων τὴν 

νύμφην νυμφίος ἐστίν' ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς 
Ν 9 ’ Ε] “ “ » δ Ἁ ΝΥ ἈΝ “ νυ εν καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου 

[ ἕΟΣ ς Ἂν πες σρε τς, » Σ “ ζω 24 .,.2 30. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, 

ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 
« ᾿ 2 4 3», ’ 2 , εἰ ἢ Σ Ξ 3: ἋὋ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν' ὁ ὧν ἐκ τῆ 

γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστι, καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ ἀὸ ἐκ τοῦ 
ΣἽ -2 ὩΣ ) » Ὁ 3 » 6- νος Τα Ὺ τ ΝΥ 32 οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὃ ἑώρακε καὶ 

ἤκουσε, τοῦτο μαρτυρεῖ"! καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς 

33 λαμβάνει. ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ 

3, Θεὸς ἀληθής ἐστιν. ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός, τὰ ῥήματα 

τοῦ Θεοῦ λαλεῖ: οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσι ἴ-] τὸ Πνεῦμα. 
[ ΑΥ 2 “ Ν ΟΝ Ν ᾿ κε 2 “ Ν 35 ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ 

36 αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον: ὁ δὲ 
- “ “᾿ ξ ἢ ΒΕ ᾿» , ον ᾿) δΝ “- “ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽’ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ 
ΖΞ 3 9 Ὁ ΥΡ γ᾽ μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 

“" “" ᾽ 

4 ως οὖν ἔγνω ὁ Κύριος, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι ᾽Τη- 
“ ζω , 2 σοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ᾿Ιωάννης (καί- 

, “-- , “ 

τοιγε᾿ Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ), 

3 ἀφῆκε τὴν ᾿Ιουδαίαν, καὶ ἀπῆλθε πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

ΟΡ. 1. 19 564. 

4,5 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σ᾽ αμαρείας. ἔρχεται οὖν ᾿ 

εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χω- 

6 ρίου ὃ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ: ἣν δὲ ἐκεῖ πηγὴ 

τοῦ ᾿Ιακώβ. ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας 

γ ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. ὥρα ἦν 8 ὡς! ἕκτη. ἔρχεται 

γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ιησοῦς, 

8 Δός μοι πιεῖν. οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν 

πε μοι, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ὃ ἑώρακε καὶ ἤκουσε μαρτυρεῖ" Μ. 9 «(4 

καὶ ἔ δᾷά ὁ Θεὸς Β ὡσεὶ 

Όῃ. ἀεη. 48. 
22; 8150 ἀεη. 
33. 10, [ο5Ἀ. 
24. 32. 



ΓΤ Ρ. Μαίϊ. το. 8, 
ΤαΚα ο. 52,17. 
18; 4͵50 
2 ΚΙηρϑ 17. 24. 

(ρ. 761. 2. 12. 

Όρ. Ῥααΐ. 12. 
5, 11,1 Κίηρϑ 

9. Ὁ. 

2οὃ ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΛΙΟΝ ἢ. δ -Ξ 

7 [4 ἊΝ 3 Ὡ» “: “᾿ ὈΈΞΤΟΣ ε Ἂν ε πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἢ 9 
“ “ ) “ “ “ “ 

Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, 
ὯΝ “ 2 πὶ 

οὔσης γυναικὸς Σ᾽ αμαρείτιδος ; " οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Τουδαῖοι 
᾽ κι ἡ ΩΣ “- 

Σ᾽ αμαρείταις ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ἤδεις τὸ 
Ν ᾿Ν ΄α “- ᾿ ΖΣ οδϑ ς Ζ΄ Ζ τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Ζός μοι 

Ξ δ Ψ οΝ-- Τὰ Ἄς ΕΝ “ “ πιεῖν, σὺ ἂν ἤτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ἐῶν. 

λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ τι 

ἐστὶ βαθύ' πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν ; μὴ σὺ μείζων τ2 
κ “ “ ) ἃ “ 

εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ 
3, πος - ΟΗΥ Ν ε εὀ}ὡὧὰκδ -) “ Ἂ δὴ ΨΞ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ θρέμματα 
» σῶϊς " , ε9 “ ον "ΚΣ Ὁ 70. “ ε ’, Ὁ 

αὐτοῦ ; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τ3 
“- ἃ κὰδ “- τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν' ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος τα 

ὩΣ ΤΣ ΒᾺΝ Ὁ ΩΣ τ ᾽ γον γ᾽ 2 Ν ) Ὁ Θ Ν Ν οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ ' διψήσει! εἰς τὸν αἰῶνα᾽ ἀλλὰ τὸ 
ὕδ ἃ  Φ 2 Ν Ι δώ 9 “ δ 2 3 “Ὄ Ν ὕδ ὕδωρ, ὃ " ἐγὼ! δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος 

ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, το 

Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ 1 διέρχω- 
“ “- ᾽ “- "" μαι! ἐνθάδε ἀντλεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, Ὕπαγε, φώνη- τό 

σον τὸν ἄνδρα. σου, καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε, ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ τῇ 
“" “ “- ) “- “ 

εἶπεν τ αὐτῷ!, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, Καλῶς 

εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω' πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν τ8 
ἃ ᾽ ΕῚ "΄) Ὁ ΚΑ “- ᾽ ΝΥ “7 Ὡ- ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σον ἀνήρ' τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας, λέγει τὸ 

αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. οἱ πατέρες 20 

ἡμῶν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει προσεκύνησαν" καὶ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι 

ἐν ἱἹΙεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. λέγει 2: 
ΠΈΨΙΣ 1π 0) “- π᾿ Πί Ζ ’ χ - 4 Ψ [ αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, " Πίστευέ μοι, γύναι!, ὅτι ἔρχεται ὥρα, ὅτε 

οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν ᾿ἱΙεροσολύμοις προσκυνήσετε ῷ ὄρ Ἂ ροσολύμοις προσκυνή 
τὴ ᾿ ε “ : ΟΥ , “ἤ ἐ ε “- τῷ πατρί. ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε: ἡμεῖς προσκυ- 22 
-- ἃ ἢ 

νοῦμεν ὃ οἴδαμεν: ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐστίν. 
ἿΣ ϑὲ ΟΝ “ Ἁ “ ΕΣ [ἡ δ... Ν Ν 
ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ 23 

3 ἌΡ Ο) , ιν; 9 ᾽ Ἂ Ν 
προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ: καὶ γὰρ 

Β οχη, οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιουδαῖοι Σαμαρείταις. Μ. 1 διψήσῃ 

ΚΕ οῃ. ἐγὼ 1 ἔρχωμαι τὰ οχη, αὐτῷ Ἀ Τύναι, πίστευσόν μοι 
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24. ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. πνεῦμὰ 

ὁ Θεός: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀλη- 
“ 

25 θείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας 
« 

’ ἔρχεται (ὁ λεγόμενος Χριστός)" ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγ- 

26 γελεῖ ἡμῖν πάντα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ᾿Εγώ εἰμι, ὁ λαλῶν 

σοι. 

2] Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ' καὶ 9 ἐθαύμαζον ! 

ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει: οὐδεὶς μέντοι εἶπε, Τί ξητεῖς; ἢ 

28 Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς: ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή, 

29 καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 4εῦτε, 

ἴδετε ἄνθρωπον, ὃς εἶπέ μοι πάντα ἃ! ἐποίησα' μήτι οὗτός 

3. ἐστιν ὁ Χριστός ; ἐξῆλθον «-! ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρχοντο 

31: πρὸς αὐτόν. ἐν τ-| τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 

32 λέγοντες, Ραββί, φάγε. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Εγὼ βρῶσιν 

33 ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ 

3ς πρὸς ἀλλήλους, Μήτις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; λέγει αὐτοῖς 

ὁ ̓ Ιησοῦς, ᾿Εμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα "ποιήσω! τὸ θέλημα τοῦ 

35 πέμψαντός με, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. οὐχ ὑμεῖς 

λέγετε ὅτι "τι ᾿τετράμηνός! ἐστι, καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται ; 

ἰδού, λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ θεά- 

36 σασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς ἃ θερισμὸν ἤδη. τ-' 

ὁ θερίζων! μισθὸν λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν 

37 αἰώνιον ἵνα “-| ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. ἐν 

γὰρ τούτῳ ὃ λόγος ἐστὶν Υ-’ ἀληθινὸς ὅτι 'Αλλος ἐστὶν ὃ 

38 σπείρων, καὶ ἄλλος ὃ θερίζων. ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίξειν 

ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε' ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς 

τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. 

32 ᾿Εκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν 

τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικός, μαρτυρούσης 

9 ἐθαύμασαν Ρ ὅσα ᾳ 844 οὖν Τ᾿ λαά δὲ Β ποιῶ 

ὑ τετράμηνόν ἃ θερισμόν. ἤδη ὁ θερίζων Μ. Υ δαά καὶ Σ δαὰ 

καὶ Υ Δαἀ ὁ 8. 

Ρ 
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ὅτι Εἶπέ μοι πάντα ἃ! ἐποίησα. ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν 40 
ἐ - ἌΓ τ Ἄκ ἃ “- δ , “: ἌΝ οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς: καὶ ἔμεινεν 

ἐκεῖ δύο ἡμέρας. καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν 41 
λό 3 “ “᾿ Ν ἔλ « Ο 3. ΡΥ Ψ». δ ἊἋ; Ν Ν γον αὐτοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν 42 

Ἁ , , Ν Ἂ ᾽ ᾽ Ν ὕ, [ἡ λαλιὰν πιστεύομεν: αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι 

οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου 3-!. 

Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν Ὁ-] εἰς τὴν 43 
) “- 

Γαλιλαίαν. αὐτὸς γὰρ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν, ὅτι προ- 44 
΄ ων τὰ ἰδί (δ ἈΝ ) Ψ « εν κ θ φήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. ὅτε οὖν ἦλθεν 45 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα 
« ᾽ὔ 6 [4 ͵ ᾽ ’ 3 ε Ψ» 2 κῃ “ ΝῚ ἑωρακότες “5 ὅσα! ἐποίησεν ἐν ᾿Ιεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ" καὶ 

ΡΣ Ἂ Ἂν; “5 , Ἁ ε Ψ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 

ἌΗλθεν οὖν ἅ-| πάλιν εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας ὅπου 46 

ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἣν τις βασιλικός, οὗ ὁ υἱὸς 
ΕΣ 2 δ Ὥ» ὯΣ 93 γα [ἡ 7 “- « ἠσθένει ἐν Καπερναούμ. οὗτος, ἀκούσας ὅτι ᾿Ιησοῦς ἥκει 47 

“ , ΄σ 

ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθε πρὸς αὐτόν, καὶ 

ἠρώτα 5-| ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν: ἤμελλε 
Μὴν “ν 3 “ ) γὰρ ἀποθνήσκειν. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτόν, ᾿Εἰὰν μὴ 48 

“ Νὰ 4 ΒΕ 9. δ , ὔ Ν σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. λέγει πρὸς 49 

αὐτὸν ὁ βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παι- 
“ Ε “- τ “ 

δίον μου. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Πορεύου ὁ υἱός σου (ῇ. 5ο 
6:3: 7 Ὁ ὦ εἰς} θ “ ὔ ΟΦΎΤ ΤΟΣ », δι΄ “ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν αὐτῷ [ησοῦς, 

καὶ ἐπορεύετο. ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 5τ 
ς ᾿ ἤ » “Ἄ Ἡ-- ἐς [4 Ἑ “2. Ἷ ᾽ σι »“ 

Βὑπήντησαν! αὐτῷ λέγοντες, ὅτι ὁ παῖς ἰαὐτοῦ! (ῇ. 
δ 40 “ ϑ 9. κ᾿ Ἁ Φ 3 -“ 4 , ἐπύθετο οὖν παρ αὐτῶν τὴν ὥραν ἐν ἣ κομψότερον ἔσχε. 5: 

'φ Ὧν “Ὁ ᾿ Ἂ , ᾽ὔ “ 

Κεῖπον οὖν! αὐτῷ ὅτι Χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν 
« ᾽ὔ “7 “" ε ͵7 [2 1--Π Σ ᾽’ “, [4 Ἄ “- ὁ πυρετός. ἔγνω οὖν ὁ πατήρ, ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐν ἢ 53 

΄ᾳ ταν ὦ “" “ ε “-“ 
εἴπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, τ-Ἰ Ὃ υἱός σου ζῇ" καὶ ἐπίστευσεν 

« 

Ν Ν ’ “-. “ 

αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. τοῦτο πάλιν δεύτερον ση- 54 

2 ὅσα ἃ λ΄( ὁ Χριστός Ὁ δἀά καὶ ἀπῆλθεν ο ἃ ἃ α΄ 

ὁ Ἰησοῦς 9 44 αὐτὸν ἔ δὰ καὶ Β ἀπήντησαν Β δῇά 
καὶ ἀπήγγειλαν ἴσου Κ καὶ εἶπον δέν πὸ βη4 ὅτι 
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- ] “ε “ Ι 

μεῖον ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἐλθὼν ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν. 
“- ὅν ἱκὼ ᾽ ὃ Μετὰ ταῦτα ἣν ν-] ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ 

ΕΙ κ «ς 

Τησοῦς εἰς Ιεροσόλυμα, 
γα Ε΄ Ἔ “ “ 2 Ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμ- 

ήἤθρα, ἡ ἐπιλεγομένη ᾿Εβραϊστὶ ο Βηθεσδά!, πέντε στοὰς Ε] ᾽ 

“ἷ , ’ 2 λΧῆ0 Ρ-η “ : θ Ἧ 3 ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, 

5 τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν «-ἰ͵, ἣν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τρια- 
ἊΣ 0 » ὃ 3; “ 3 θ "»" Υ ᾽ κπ ἢ “΄“ ἰδὰ 6 κονταοκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ " αὐτοῦ!. τοῦτον ἰδὼν 

ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον 

γ ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ 
᾽ “᾿ ’ὕ "ἷὕ δ] Υ Ψ « “- τς ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ 

ὕδωρ, " βάλῃ! με εἰς τὴν κολυμβήθραν' ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι 
“- “ Σ σε 8 ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ϊησοῦς, 

9 Εγειραι, ἄρον τὸν κράββατόν σου, καὶ περιπάτει. καὶ εὐ- 
2 ὑπ πραν ε ἊΝ « Ψ Ν ὋΣ Ν ἊΨ» θέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράββατον 

αὐτοῦ, καὶ περιεπάτει. 
Ῥπι Εἰ ᾿ Π 

το ἮΝν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ Ιου- 
“- “᾿ ᾽ γ᾿ Ζ΄' ἐ λ] ᾽ “ὔ ’, δαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, Σ᾽ άββατόν ἐστι, ᾿ καὶ! οὐκ ἔξεστί 

τι σοι ἄραι τὸν κράββατον. υ ὃς δὲ! ἀπεκρίθη αὐτοῖς, “Ο ποιή- 

σας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, ἄρον τὸν κράββατόν σου, 

12 Καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν “-! αὐτόν, Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος 

13 ὁ εἰπών σοι, ρον γ-ἴ, καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ἤδει 

τίς ἐστιν ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 

14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ εἶπεν 
δ΄. σαὶ ἌΝ ε νι , ς; ΄ ς ΄ Ψ ΝΥ κι ΤᾺ -αὐτῷ, Ἴδε, ὑγιὴς γέγονας: μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν 

15 Ζσοί τι! γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀνήγγειλε τοῖς 

π Δα ἡ Μ. 9 Βηθσαϊδά οΥ Βηθζαθά Μ. Ρ Δαά πολὺ ᾳ δά 
ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν" ἄγγελος γὰρ (Κυρίου Μ.) κατὰ καιρὸν 

κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ᾽ ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς 

μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο, ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. 

(σευ. 4) Δ.58.Μ. τ οπι. αὐτοῦ ὃ βάλλῃ ἴἧ οπι. καὶ ἃ Οπῇ. ὃς δὲ 
Σ λ(ὰ οὖν δ᾽ δά τὸν κράββατόν σου 2 τί σοι 

ΡΖ 
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212 ΕΥΑΙΤΈΛΙΟΝ 8, ΝΣ 
τ ᾽ ““- Ἰουδαίοις, ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. καὶ διὰ τό 

“- “ “- ἢ “- 

τοῦτο ἐδίωκον ἃ οἱ ᾿Ιουδαῖοι τὸν ᾿Ιησοῦν!, ὕ-] ὅτι ταῦτα 
᾽ “-- ΄“ ες 

ἐποίει ἐν σαββάτῳ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ο τ7 
’ [4 Ψ 2 γι 3 ἈΝ 2 ’ Ν “ν πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. διὰ τοῦτο 18 

χ “- Ρ] “- “Ἠ 

οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ 
ψ 

μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν 

Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. 
“" ) “- “ “Ἐ 

ἀπεκρίνατο οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 19 
) “ “-“" υ 

μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ 
ε “ 02 ᾽Ν 2 2 Ν ᾿Ξ “ ἃ Ἀ 
ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα: ἃ γὰρ 

ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. ὁ γὰρ πατὴρ 20 
. “ ἈΝ εὕὔ, ἊΝ 7 ’, ΕΞ οΩΣ στλὶ ἜΥΣΞΩΝ 3: φιλεῖ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ: 

καὶ μείζο οὕτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάξητε αἱ μείζονα τ ν ὑτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς μάξητε. 
Ὡ Ν ε Ἀ 2 γι δ ΣΥ Ἃ; “-“ [2 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτω 21 

καὶ ὁ υἱὸς οὺς θέλει ἑξωοποιεῖ, οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει 22 

οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ, ἵνα πάντες 23 
“ Ν. [4 Ν “ Ἁ Ἄ ε Ἀ “ ᾿ς τιμῶσι τὸν υἱόν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν 

[Ὺ 3 “ Ἁ ᾽΄ ον “Ζ ᾽ 72 3 Ἁ 3 Ν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. ἀμὴν ἀμὴν 24 

λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ τὸν λόγον μον ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ 
7] 

πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, 

ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. ἀμὴν 25 
ὩΡΕΚ ΑΝ Ἄ δι κα [ἡ “, Ὁ Νὴ “- ᾽ [ ε ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ 

ἿΥ ΡῚ 2 »“»εἨ »“-. “- ς» “- “, Ἂν [4 

νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ 
7 ᾽ 

ἀκούσαντες ζήσονται. ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν 26 
« “᾿ [“ 6 Ν “ Ἐν ἔδ ἤ Ν, “, ) ἕ ᾿Θ Ὺ Ν ἑαυτῷ, οὕτως “ καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκε! ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ: καὶ 27 

Ψ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἅ-! κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου 

ἐστί. μὴ θαυμάξετε τοῦτο' ὅτι ἔρχεται ὥρα, ἐν ἡ πάντες 28 

οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκ- 29 
» Η } 3 ἊΝ ’ ᾽ 3 ,Ω “" 

πορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, 

οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 

8 τὸν Ἰησοῦν οἱ ᾿Ιουδαῖοι Ὁ Δα καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι; 

ὁ ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ἃ λἥά καὶ 
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32 Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐδέν: καθὼς ἀκούω, 
ΚΝΕΩΝ . ε ΄ ἐς τι ἊΝ ΤΟΣ “ ᾽ Αν κὰκ 'ὰ 

κρίνω: καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ 

θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με “-!, 

31: ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν 

3. ἀληθής. ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι 
᾽ ’ ) ε , ἃ “ Ν 2 “- ς “"- 33 ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. ὑμεῖς Ο». τ. 19. 

ἀπεστάλκατε πρὸς ᾿Ιωάννην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθείᾳ. 
[2 « 

34 ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ 
΄- ψΖ [ῳ ς ΄“- “ Σ Το 'ν ς , ε ᾽ 35 ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιό- 

μενος καὶ φαίνων" ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιασθῆναι πρὸς 
4 2 “Ὰ Ν , “-“ 2 Ν Ἂς δ ΝΥ ’ 72 36 ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω 

“7 ,’ Ἀ Ν Μ ἃ Ε δέδ, ΖΠ ε δ “ τοῦ ᾿Ιωάννου' τὰ γὰρ ἔργα ἃ ᾿ δέδωκέ! μοι ὁ πατὴρ ἵνα τε- 

λειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ 8-! ποιῷ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ 
[“ [ 3 4 3 γι ἊΝ ε ,., ἤ 3) ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκε, καὶ ὁ πέμψας με πατήρ, 
ΗΠ , ΄-“ ͵ ν, Ἅ,. ὦ “ ΒΕ Ν 2 “΄ἽἼ 1 ’ ἐκεῖνος! μεμαρτύρηκε περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ ἱπώ- 

2 ᾽ὕ Ι ΕᾺ δ , ““« ͵ Ν Ν λό 38 ποτε ἀκηκύατε!, οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε. καὶ τὸν λόγον 
9 “- , Ψ κπ. 4. ὧν 2 ἢ [ἡ ἃ ϑ;ς.. 23 λ 3, “- αὐτοῦ οὐκ ἔχετε " ἐν ὑμῖν μένοντα!, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος 

39 τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς 
ὃδ ( ) , “ δ τς "“ ᾿ Ν 2 “ ὔ ; ε οκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν" καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ 

“ ΝΕ. ΄--ς ἊΝ δ} 7. 2 ΄“ »; [φ 

4ο μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ; καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με, ἵνα 
) 

41,42 ζωὴν ἔχητε. δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω. ἀλλ 
ὕ, ε ΄“ [ἡ Ἀν 3 ’ “ Θ “- ; “ ᾿ « Σ᾿ ἔγνωκα ὑμᾶς, ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 

43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμ- 

βάνετέ με: ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον 

“4λήψεσθε. πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλ- 

. λήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου ω , 

“51 Θεοῦ! οὐ ζητεῖτε; μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν 
Ν ἊΝ γ τ 4 ε “ ΓΟ Ύος “ ᾿ πρὸς τὸν πατέρα: ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, Μωσῆς, εἰς 

46 ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωσῇ, ἐπιστεύετε 
Ὶ Σ 4 Ν Ἀ 2 -2 [πὶ “ἷ, ) ὧχ ΓΦ μι. , 47 ἂν ἐμοί: περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου 

9 ἀἀ πατρός ἔ ἔδωκέ Β Δαἀ ἐγὼ Β αὐτὸς ' ἀκη- 

κόατε πώποτε Κ' μένοντα ἐν ὑμῖν 1 οπ. Θεοῦ Μ, 
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γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασι πιστεύ- 

σετε: 

ΠΣ ΤῸ Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης 6 

τοῖς 9. Ὁ τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος. ᾿ ἠκολούθει δὲ! αὐτῷ ὄχλος 2 

πολύς, ὅτι κα ἐθεώρουν! ο-! τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθε- 
Ν κ 2 “- “ 

νούντων. ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο 3 
5 Η κ 60 π δ. ἘῚ τ ὯΣ ᾿ κ᾿ τὰ “΄ ἘΠ ἰ τ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ 4 

Ἐς δ) ᾿ ) Ἄ 
τῶν ᾿Ιουδαίων. ἐπάρας οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ 5 

Ψ ψ Χ Ε “ Ἂ, 5. Ἐπ, ζ Ν 
θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς 

τὸν Φίλιππον, Πόθεν ν ἀγοράσωμεν! ἄρτους, ἵνα φάγωσιν 
εν “ ΄“ δὲ ἔλ ’ ᾽ γε Ἄ ὌΞΟΣ Ν Ἷδ [6 οὗτοι ; τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν: αὐτὸς γὰρ ἤδει τί 

ἔμελλε ποιεῖν. ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος, διακοσίων δηνα- 7 
» , , 3 “ ΓΗ ΝΠ “ αΞἢ ρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος βραχύ τι 

27 “" - 3 “ “ “- 9 Ψ 

λάβῃ. λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας 8 

ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου," ἔστι παιδάριον τ-! ὧδε, ὃ ἔχει 9 

πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια: ἀλλὰ ταῦτα τί 
τ ) “ 

ἐστιν εἰς τοσούτους. “εἶπεν! ὁ ᾿Ιησοῦς, Ποιήσατε τοὺς το 
δὶ , ᾽ ἴα: ἊΣ δ Ψ δ ᾿, “Ν ᾽ὕ ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. 
ΡΣ, ᾿ 5 ε.» ὃ Χ 93 θ ὈΥΤΕΘΕΤ ΕΓ ΟΥΝΕ Π ΄ ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς! πεντακισχίλιοι. 

Ξ ᾿ κ 
πἔλαβεν οὖν! τοὺς ἄρτους ὁ Ιησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας διέ- τι 

δωκε “- τοῖς ἀνακειμένοις" ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον 

ἤθελον. ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, τ2 
»» Ἂς » Ὁ» Φ ζς 3) 4 Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπό- 

ληται. συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασ- τ3 

μάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων, ἃ ἐπερίσσευσε 

τοῖς βεβρωκόσιν. οἱ οὖν ἄνθρωποι, ἰδόντες Υὃ ἐποίησε τὰ 

σημεῖον! -|, ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης 

ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 
) “- “᾿ Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν τ5 

τὰ καὶ ἠκολούθει π ἑώρων ο (ἃ αὐτοῦ Ρ ἀγοράσομεν 
ᾳ αἀά αὐτῶν Τ᾿ Πα ἐν 5 εἶπε δὲ ὡσεὶ ἃ ἔλαβε δὲ Σ ααά 

τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ Υ ἃ ἐποίησε σημεῖα Μ. 2 Δα ὁ ̓ Ιησοῦς 
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αὐτόν, ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχώρησε πάλιν εἰς 
Ἀν 3 Ν Ἄ, τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 

[ σας ἢ.3.. «Ὁ 
ι6 “ὥς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ ΟΡΈΠΠΣΗΙ 

2 . . 
Ν θά Ἂν. 9 , ᾽ 8.-- “ “ [4 5; ἠὼ 15 τ7 τὴν θάλασσαν, καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν 
“ ’ }] ’ Ν Ψ ᾿ὕ 3 ’ τῆς θαλάσσης εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει, 

, “ τ8 καὶ Ὁ οὔπω! ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς. ἥ τε θάλασσα 
δες 2. ᾽ὔ Ψ. ’ 2 ’ἤ Φν « 

τοιἀνέμου μεγάλου πνέοντος διηγείρετος. ἐληλακότες οὖν ὡς 
4 ᾿ 2 Ἁ , “ γέ: ὦ “ σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν περι- 
“- 2 Ν “ ,’ ἊΝ 2 ΝΥ “ ψ »" πατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινό-- 

΄“ ) 

29 μενον" καὶ ἐφοβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, ᾿Εγώ εἰμι: μὴ 

21 φοβεῖσθε. ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον: καὶ 
Ε] γ᾿ Ν “Ὁ ) Ὡ» .} Ἂς “" “π᾿ - ἉἉ « “" 

εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 

22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης 

ο εἶδον! ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἣν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν 4-, καὶ 
΄σ' “ “ “- ) “- 

ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ 

23 ὁπλοῖον! ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον (ἀλλὰ! 

ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον 

ρᾳ τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου) ὅτε οὖν εἶδεν ὁ 
) - "“ “" 

ὄχλος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέ- 

βησαν 8- αὐτοὶ εἰς τὰ "' πλοιάρια!, καὶ ἦλθον εἰς Καπερ- 
Ν “- Ἂ, ω “ ἊΝ νει 3. Δἰνι 2 “ 25 ναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ιησοῦν. καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς 

“" ΄ὦἹ Ὁ ᾽ὔ Ὁ 7 

26 θαλάσσης εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας ; ἀπεκρίθη 
χω “- “" ) Β “- “ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ 
Ἔ “Ξι ᾿ γέ 5 

με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων 

27 καὶ ἐχορτάσθητε. ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυ- 

μένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, 
ἃ ἰς ὡνΝ “ ᾽ ’΄ ε ΄"» δώ “ ἊΝ ε ΝΥ ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει: τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ 

28 ἐσφράγισεν, ὁ Θεός. εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ἱποιῶμεν!, 

29 ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ; ἀπεκρίθη ὁ ̓ Ιησοῦς καὶ 

ἃ 844 τὸ Ὁ οὐκ ὁ ἰδὼν ἃ (4 ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ 8 πλοιάριον Ε ἄλλα δὲ 8 Δα καὶ ἢ πλοῖα 

1 ποιοῦμεν 8. ἣ ͵ 



Ῥ5, γ8 (17). 
24: ορ. Εχοά. 
16. 4, ΝΥ 154. 
Τὸ: 720.1 (Ὅτ. 
10, 3. 

Ορ. Μαῖίί. 12. 
55, Μδτικ 6. 3, 
Ταῖς 4. 22. 

516 ΕΥ̓ΑΙΤΈΛΙΟΝ Εν 
“ δ] “ ΓΝ Ὁ} ἈΝ “- Θ “-“Φ. ΡΨ τπ γά ἤ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα Ἐπιστεύητε 
) ἃ 5 Σου δ κα “- ΩΝ 3. δὰ ἌΣ Δαν ἕω ν᾿ εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ 30 

- “ Ε Ν » ᾽ Κι Οδ ,’ ε σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι: τί ἐργάζῃ; οἱ 3: 
, ε “ ἊΝ ,’ Ψ 2 Ἂν ἐν ε , .) 

πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι 
,ἦ Μ Ὁ “᾿ ΕῚ ΟἊΟΥ ΕῚ “ “ 

γεγραμμένον, ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 
π᾿" ζν “ ] “᾿ “, ΝΣ 

εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Τησοῦς,᾿ μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωσῆς 3: 
 “ “- “- ᾽ 

Ἰἔδωκεν! ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου 

δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν: ὁ γὰρ 33 
ὕ “" -- ε ’ 2 “- ΕῚ “ κ ΝΥ 

ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν 

διδοὺς τῷ κόσμῳ. εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε 34 

δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. εἶπεν τ-ί αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 35 

᾿Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ 

πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ υ διψήσει! πώποτε. 
2 2 “ ΓΕ ΒΕΤΟΣ Ω Ν ΙΕ ᾽ Ὡ" Ἁ ᾽ » ἀλλ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με, καὶ οὐ πιστεύετε. 36 

πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατήρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει" καὶ τὸν ἐρχόμενον 37 

πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. ὅτι καταβέβηκα ο ἀπὸ! τοῦ 38 

οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα 

τοῦ πέμψαντός με. τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 39 
ἈΤΑ ΤᾺ ἄγοῖος 

με Ῥ-!͵ ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι, μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ 
᾽ ΄ "ἘΝ αΞ πὶ ἃ “΄ ΓΉΡΑΟΣ κ“ χρχ ζει Χ ἀναστήσω αὐτὸ «-ἰ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. τοῦτο 1 γάρ! ἐστι τὸ 4ο 
θέλ - 5 » ἤ “ ““ «ς θ “ Ν. εν Ν έλημα τοῦ “πατρός μου!, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ 

, » αἷς ἀν τς ᾿ »., ᾿ Ανν Ὦ ΄ 3... ὦ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον: καὶ ἀναστήσω αὐτὸν 
3 ΕΥ̓ Α ΚΟ Β, ᾽ὕὔ « , 

ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
ἐς ᾽ὔ’ ὌΡ ε» “ Ἂ ᾽ “ 4 “᾿" , , Ἐγόγγυζον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν, ᾿Εγώ 4τ 

εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔλεγον, Οὐχ 45 
“- ΕῚ “ , “ “ “ 

οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ υἱὸς ᾿Ιωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν 

πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς ἱνῦν! λέγει -| ὅτι ᾿Εκ τοῦ 

οὐρανοῦ καταβέβηκα; ἀπεκρίθη Ξ-]1 ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 45 
“ Ε “ 

αὐτοῖς, Μὴ γογγύζετε μετ ἀλλήλων. οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν 44 

Ἐ πιστεύσητε 1 δέδωκεν τὰ 44 δὲ π διψήσῃ ο ἐκ 
Ρ Δα πατρός 4 λ(ἀ ἐν Σ δέ 5 πέμψαντός με ἵ οὖν 
ὑ 44 οὗτος “ Σ (ἃ οὖν 
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πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν: καὶ 
» Ν ᾽ ὔ Ἀν ΝΣ ᾿ ͵ 2 ζ « Ψ΄ ἵ[ 45 ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν Υ ἐν! τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἔστι γεγραμ- 

μένον ἐν τοῖς προφήταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ τοῦ 15. 54. 13. 

Θεοῦ. πᾶς 2-| ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρ- 
Α , [ Ν Ὁ» ΒΓΑ ᾿ Ἃς ς 46 χεται πρός με. οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ 

Ἃ Ρ ἊΝ “- “-- “- 6, 3 74 ᾽ ΝΥ 3 Ἂς ,“η ὧν πᾶρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα. ἀμὴν ἀμὴν 

48 λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων 5-] ἔχει ζωὴν αἰώνιον. ἐγώ εἰμι ὁ 
» “ “" ε 2' ε “. ΒΩ Ῥ 2 “ 6} 7 

49 ἄρτος τῆς ζωῆς. οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον Ῥἐν τῇ ἐρήμῳ 
"Υ ’ὔ ἤ ΝῚ 3 έθ Ἄς 2 «ε Ψ « 2 “ βοτὸ μάννα!, καὶ ἀπέθανον. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ 
3 “ ’ Ψ δ ᾽ “, ζᾳ Ἂ Ἁ 3 ΄ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 

ἌΠΑΙΣ Ὁ 15 . ν ε 5» 5 εΣ “ ΠΤ ἜΓῸ “ » 51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς: ἐάν τις 

φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα: καὶ ὁ ΟΤΤΗ 26. 
; 20, Μίανκ 14. 

ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστίν, “-| ὑπὲρ τῆς τοῦ 22, Τλιῖκε 22. 
Ἂ Ἢ 10, 1 (ογ. 11. 

κόσμου ζωῆς. 23. 
) χν “ “ 

5) ᾿Εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες, Πῶς 

53 δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν 
“" 2 “- “ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς,͵ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν 

σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ 
᾿ ἈΝ ) { “-“ ε 4 Ἀ ’, Ν ’ 54 ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων 

Ν ὍΣ Ψ Ἀ ΞΙΤΆ ΝΟ Ἀ 3 ζ 3.55 δὲς “ μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ 
) ἣν ς 2 ς δ᾿ , ἃ ,) Ἦ, : “ 

55 ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἃ ἀληθής! ἐστι βρῶσις, 

56 καὶ τὸ αἷμά μου ἃ ἀληθής! ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν 
Ἂ Ν ’ Ἂς - 2 3 Ν ζ; 3 Ἁ Ὧ 3 τὰν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 

57 καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατήρ, κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα: 
ἌΓ ἃ , Ε χω ’ δέν 2. Ὁ περι Ἃ ὃ 58 Καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται δί ἐμέ. οὗτός ἐστιν 

ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς" οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ 
Ὰ 6-ῇ ἌΝ, 9 έθ ε ν» “- ΙΝ » , πατέρες 5-ἰ|, καὶ ἀπέθανον: ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζή- 

59 σεται εἰς τὸν αἰῶνα. ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν 

Καπερναούμ. 

ὅδ Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον, 

Υ οἵη. ἐν 2 δἥὰ οὖν ἃ Δ4ἃ εἰς ἐμὲ Ὁ τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἂ μ ἢ ἐρημᾷ 
ὁ Δα ἣν ἐγὼ δώσω ἃ ἀληθῶς 8 Δα ὑμῶν τὸ μάννα 
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Ορ. Μδικ3.21. 

21ὃ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 6. 6ο-- 

Σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος: τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν ; 
εἰδὰ δὲ ε 7 -᾿ 2 ε “΄Ὄ ῳ , Α ,’ ἱ 6 ἰδὼς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν ἑαυτῷ, ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ ότ 

μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; ἐὰν 62 

οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ 
᾽, ᾿ς κ ἘΞΌΝ) Ν Ξ- ε . ᾽ ἢ πρότερον; τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφε- 63 

λεῖ οὐδέν: τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ ᾿λελάληκα! ὑμῖν πνεῦμά ἐστι 
, Γ " καὶ ζωή ἐστιν. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἱ οὐ πιστεύουσιν. 64 

Ἴ . Ω ᾽ ἮΝ ε Ἵ ΞΞ ὕ ΣΕ ΝΣ ε ν᾿ , ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ᾿ΤΙησοῦς, τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, 
Ν 7, 2 ε ’ βόες ἢ Ἄν ἊΝ “- 

καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. καὶ ἔλεγε, 4΄ιὰ τοῦτο 65 
“ 

εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ἢ 

δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός 8-. 

Ἔκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ 66 

ὀπίσω, καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. εἶπεν οὖν ὁ 67 

᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν ; ἀπε- 68 

κρίθη Ἀ-| αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσό- 
᾿ ε ““ » ΕΝ Ἂς, τ {τ ’ 

μεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις: καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν 60 
ὯῸΣ ε καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ 1 ὁ ἅγιος! τοῦ Θεοῦ "-!. ἀπεκρίθη 70 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, 

καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν ; ἔλεγε δὲ τὸν ᾿Ιούδαν Σἴ- γι 

μωνος 1᾿Ισκαριώτου!-: οὗτος γὰρ ἤμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι, 

εἷς τι-ἰ ἐκ τῶν δώδεκα. 

Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ ̓ Ιησοῦς! ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ: ἢ 

οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν 
[2 ε Ἀ εἰ σι ᾽ (Ξ [ΟΝ Ἄὐ τ δ σικς ΟᾺ ΄ οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι. ἣν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων, 2 

ς » Μ᾿» Ὧν Ν ϑ ιν τὰς ε δ) Ν Ε “ 

ἡ σκηνοπηγία. εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 3 
΄- ) 

Μετάβηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα’ καὶ οἱ 
΄ » Ἄς ἂν ἃ “ ; Ν Ν μαθηταί σου θεωρήσωσι τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς, οὐδεὶς γὰρ 4 

Ξ ᾧ τι ποιεῖ, καὶ ζητεῖ ο αὐτὸς! ἐν πα ίᾳ εἶναι. εἰ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ, ἢ τὸς! ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ 
“- - Ζ, Ν “Ὰ ’ ΣΧ Ν « 

ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. οὐδὲ γὰρ οἱ 5 

ἔ λαλῷ 8 αἀά μου Ὁ ἥά οὖν 1 ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς Κι 4 

τοῦ ζῶντος 1 Ἰσκαριώτην τὰ αῇᾷ ὧν ἢ περιεπάτει ὁ ̓ Ιησοῦς 

μετὰ ταῦτα ο αὐτὸ Μ. 
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6 ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ 
ε 

᾿Ιησοῦς, Ο καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν" ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέ- 

Ἴτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν 
ς “ ϑο ἂν δΝ ΝΟΥ ) Ν “Ὁ Ἂν, ᾽ χα ΔΝ, Δ ΝΣ ὑμᾶς" ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα 

᾽ “-“ ᾿Σ] « ΄σ , Ἄ " Ἁ « ἤ Ρ»-|] 2 Ν 8 αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν Ῥ-]" ἐγὼ 

ᾳρὔπω! ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς 
Β ’ “- δὲ τὶ Ἂν , κα ἊΝ 2 “» οοὔπω πεπλήρωται. ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ 

Γαλιλαίᾳ. 
« “ το Ὥς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ " εἰς τὴν ἑορτήν!, τότε 
Ν » Ὑ Ζ ἘΞ » ᾿ 5. Ἃ7 κ« ) Ν ἢ τι Καὶ αὐτὸς ἀνέβη "-, οὐ φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ. οἱ 

“" ) -“" ΄-ὥ. “ 2 “ οὖν ᾿Ιουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ ἔλεγον, Ποῦ 
3. 2 “ Ν Ν τ Ν δ] -- “5, ἊΝ ἤ 2 “ 

12 ἐστιν ἐκεῖνος - καὶ γογγυσμὸς ὑ περὶ αὐτοῦ ἣν πολὺς ἐν τοῖς 
ἼΩΝ 

ὄχλοις" οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ᾿4γαθός ἐστιν ἄλλοι δὲ ἔλεγον, 

1 Οὔ: ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει 
“᾿ “ δ] 

περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿[Ιουδαίων. 
“ “κ᾿ ) “ 

1. Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ 
᾿ ; κ- 15 ἱερόν, καὶ ἐδίδασκε. υ ἐθαύμαζον οὖν! οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες, 

τό Πῶς οὗτος γράμματα οἶδε, μὴ μεμαθηκώς ; ἀπεκρίθη τ οὖν! 
χω 3 “ ΜΝ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν, ᾿ΗΙ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή, 

17 ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ 
κ“ ω ΜΝ ΄“ ΄σ. ᾽ὔ 2 “ “- 

ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ 
“ἣ δ] “- “ 5 “᾿ “ 

18 ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. ὁ ἀφ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν 

δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ: ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος 
ΣΣΨΟ ο 3 “ : ἈΜΩΣ ἩΔΣ ζ 3 3. ΦᾺ Ε] “ ) το αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστι, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. οὐ 

Μωσῆς “ἔδωκεν! ὑμῖν τὸν νόμον, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ 

2. τὸν νόμον : τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι : ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος σ5-, 
Ψ “- “- ἐ) 

21 Ζαιμόνιον ἔχεις τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιη- 
“- ΚΟΥ ἜΡΓ .Σ ἜΝ Μἷ 2 ,ὕ Χ , σοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Εἶνν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες 2 θαυ- 

22 μάξετε. διὰ τοῦτο Μωσῆς! δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν (οὐχ 1,ενίι. τ2. 3: 
ΟΡ. ὕεῃ. 7.10. 

Ρ (4 ταύτην ᾳ οὐκ Μ. τ ογη. εἰς τὴν ἑορτήν 5 Δαηὰ εἰς 

τὴν ἑορτὴν ὑ πολὺς περὶ αὐτοῦ ἣν ἃ καὶ ἐθαύμαζον Υ οἵη. οὖν ͵ ρ ἦν μ 
Χ δέδωκεν 5 Δα( καὶ εἶπε 2 θαυμάζετε διὰ τοῦτο. Μωσῆς Μ. 
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“- , “ 72 

ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων), καὶ ἐν 
’ 2 » ) δ᾿ » σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. εἰ περιτομὴν λαμβάνει 23 

᾿ 2 ’ ρ Ἂν. δοΣ (Ε ᾿ἤ Ἷ 2 Ν 
ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ, ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωσέως, ἐμοὶ 

“ [ἡ [ ΕΝ θ « πὸ Ἃ », ᾿ ν Ξ ἈΝ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ ; μὴ 24 
2 

κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. 

Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν “Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτός 25 

ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; καὶ ἴδ ίᾳ λαλεῖ, 26 ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι: καὶ ἴδε, παρρησίᾳ λαλεῖ, 2 

καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι ἤἥποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ Ξ γ 5 {|| υ) γ 

ἄρχοντες, ὅτι οὗτός ἐστιν ὅ-' ὁ Χριστός; ἀλλὰ τοῦτον 27 

οἴδαμεν πόθεν ἐστίν: ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς 
ὩΣ ᾽ ) » Ψ Ὁ 2 φ΄π ε “Ὰ ἊΨ. γινώσκει πόθεν ἐστίν. ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων 28 

᾽ - 
ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί: 

; Ξ: ; ) 
καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας 

δ οοξανς ᾽ ἴδ 5 ἢ ἢ ῖδ 7 “ ΠΡ Ὺ - με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. . ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ αὐτοῦ 29 
; ᾽ » εἰ. ᾽ ᾽ Σ 5. “Ὁ Ων. ὧς ’ εἰμι, κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι" 30 

δ] “΄“ 

καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐλη- 

λύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. “ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ! ἐπίστευσαν 3: 
« 

εἰς αὐτόν: καὶ ἔλεγον, ἃ-Ι “ὋὋ Χριστὸς ὅταν ἐλθῃ, 5 μὴ! 
λ ᾽, “ ξ-Ώ ᾽ ΩΣ ΩΣ ) ’ - Εὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν ; ἤκουσαν 32 
ε ὰ “΄΄γ ’ Ν ᾽ “-“ “ Ἂν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα: καὶ 

) ᾿2 ς 3 : Ν ε Φ “ ἢ [ [4 [“ἀ ἀπέστειλαν 8 οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι! ὑπηρέτας, ἵνα 
᾿ ᾿ 2 “ πιάσωσιν αὐτόν. εἶπεν οὖν "-] ὁ ᾿Ιησοῦς, "Ἐτι μικρὸν 33 

͵΄ ἈΠ τον ΤῊΝ ᾿ Δ τ γι Ν Ν 2 , χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. 
’ , Ν Ε ε ’ Ζ' ἱ ἤ Ἄν ἐν -. ἊΝ ἌΡ' ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετέ ἱμεῖ. καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, 34 

Ξ Ξ “5 ᾿ ; Ξ 
ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. εἶπον οὖν οἱ Ιουδαῖοι πρὸς ἑαυ- 35 

τούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρή- 
“ «ς 

σομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν ᾿Ελλήνων μέλλει 

πορεύεσθαι, καὶ διδάσκειν τοὺς “Ελληνας ; τίς ἐστιν οὗτος 36 

8 αἀά ἀληθῶς Ὁ 44 δὲ ὁ πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἃ ῇά ὅτι 
θ μήτι Ε λα τούτων Β οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς Β αἀά 

αὐτοῖς 1 οτη. με 
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ὁ λόγος ὃν εἶπε, Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετέ " με!, καὶ 

ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν ; 

32) ἊἜν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει 

ὁ ̓ Ιησοῦς, καὶ ἔκραξε λέγων, ᾿Εάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός 

38 με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 

ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 

39 τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν 

οἱ Ἐ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν: οὔπω γὰρ ἣν Πνεῦμα 1-!, ὅτι 

4ο ὁ ̓Ιησοῦς Ὁ οὔπω! ἐδοξάσθη. τἐκ τοῦ ὄχλου οὖν! ἀκού- 

σαντες ὁτῶν λόγων τούτων! ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ 

41 προφήτης. ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. ν οὗ! δὲ 

ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 

42 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν, ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαβίδ, καὶ ἀπὸ 

Βηθλεέμ, τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαβίδ, «ἔρχεται ὁ Χριστός!: 

43,44 σχίσμα οὖν τ ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ! δι αὐτόν. τινὲς δὲ 

ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ 

αὐτὸν τὰς χεῖρας. 

45. ἮΗλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρι- 

σαίους: καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν ; 

46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε " ἐλάλησεν οὕτως! ἄν- 

47 θρωπος ᾿-Ι. ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Πὴ καὶ 

48 ὑμεῖς πεπλάνησθε; μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν 
“ , Ὄ 

49 εἰς αὐτόν, ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων ; ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ 

ΟΡ. Τινι. 22. 

ΟΡ. τό. 7, 
Αοίϑβ 19. 2. 

Ῥβϑ. 122 (121). 
11, Μῖςο. 5. 2: 
ΟΡ. Μαίϊ. 2. 6. 

5ο γινώσκων τὸν νόμον ἃ ἐππάρατοί! εἰσι. λέγει Νικόδημος Ο». 3. τ, το. 

πρὸς αὐτούς (ὁ ἐλθὼν τ-! πρὸς αὐτὸν " πρότερον", εἷς ὧν 

51 ἐξ αὐτῶν), Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν 
Ν᾿ " » ζο Ὁ , “7 Ν ΚΑ ἐς ων» ΩΝ 3 52 μὴ ἀκούσῃ Υ πρῶτον παρ αὐτοῦ!, καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπε- 

κρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας (Ὁ; ) 

ΟΠ. με Κ πιστεύοντες 1 44 ἽΛγιον Α.8.,) Δγιον δεδομένον Μ. 

Ὁ τὸν λόγον Ρ ἄλλοι τὰ οὐδέπω ἩἈ πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου 
4 ὁ Χριστὸς ἔρχεται τ ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο 5 οὕτως ἐλάλησεν 
ὃ Δ44 ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἃ ἐπικατάρατοι Υ Δ44 νυκτὸς Σ οΠ]. 
πρότερον 5 παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον 

39. 
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εἶ; ἐρεύνησον, καὶ τ ἴδε! ὅτι δἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης 
2 2 ’ ἤ 

οὐκ ἐγείρεται. 

[Καὶ “ἐπορεύθησαν! ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ" 53 
“- “ ᾽ “ 

Ορ. [κῖκε 21. ᾿Ιησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν Ελαιῶν. ὄρθρου 1,2 8 
57: Χ , Ζ ᾿ ἀονυύδοέ ον . οι κε κ “7 δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο 

πρὸς αὐτόν. καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. ἄγουσι δὲ οἱ 3 

αμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἀ-Ι γυναῖκα 9 ἐπὶ! μοιχείᾳ γραμμ ρ γ μοιχείς 
ζᾳ Ν ’ὔ 3. αἷς ᾿ 74 “ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ λέγουσιν 4 

ϑπα δι 4 Ὁ“ ς Ἂς Ε ψ' ᾿ 2 » 

αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ ἱκατείληπται! ἐπαυτοφώρῳ 

Ορ. τ 29, μοιχευομένη. ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς 5 
το, Πεαί. 22. Ξ τὶ - 
22, τοιαύτας βλιθάξειν!" σὺ οὖν τί λέγεις ὃ" περὶ αὐτῆς! - τοῦτο 6 

δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσι κατηγορεῖν αὐτοῦ. 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἱ κατέγραφεν! εἰς τὴν 
ΞΕ ἢ ς ΔΝ 9. τσ, 2 “ 52}. 17 Κ. 3 , 5“ γῆν Ἐ-΄, ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνακύψας εἶπε 7. 

“ “ Ε 

πρὸς αὐτούς, .“Ο ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος 1-| λίθον ἐπ 
᾽ “, 2 Ν ζ4 Ἂ- ’» Τη “ ἤ ͵ Ε 

αὐτῇ βαλέτω. καὶ πάλιν κάτω κύψας Ὁ τῷ δακτύλῳ ! ἔγρα- 8 
᾿ Α - ς δὲ 3.0}, ἐ7 π--ἰ 2ξ.2 Ὁ ᾿ φεν εἰς τὴν γῆν. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ ὁ 

- ᾽ ΄, » ν᾿ δ , “ αι Σ , ὃ . εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων" καὶ 
) “κ ᾿ 

κατελείφθη μόνος ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ 5 οὖσα!. 
ς » “κ“ “᾿ “)΄Ἴ ῖιΑιᾷᾳκ “- 

ἀνακύψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς Ὁ-] εἶπεν αὐτῇ, Η γυνή, ποῦ εἰσιν το 

τ]. οὐδείς σε κατέκρινεν ; ἡ δὲ εἶπεν, Οὐδείς, Κύριε. εἶπε τι 
) “-“ 

δὲ 5-͵ ὁ Ιησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω: πορεύου: ἀπὸ 
-“ “ ἤ Ψ ε ’ ͵ τοῦ νῦν! μηκέτι ἁμάρτανε." 

“"" ) “- “-. ἔ 

Πάλιν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε λέγων, ᾿Εγώ εἰμι τ 

τὸ φῶς τοῦ κόσμου: ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ ' περιπατήσῃ! 
2 “, 3, “ “ “εἍ “᾿ “" “- 

ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. εἶπον οὖν αὐτῷ τ3 

2 ἴδε ΑΜ. ἃ προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται Ὁ οΙη. 

ΨΕΙ.. 53 8η4 8. νΥ. 1-τὶι Μ. ὁ ἐπορεύθη ἃ 44 πρὸς αὐτὸν 9 ἐν 

ἔ κατειλήφθη 8 λιθοβολεῖσθαι π οτη. περὶ αὐτῆς ἱ ἔγραφεν 

Ἐ δά μὴ προσποιούμενος Α. 1 Δα τὸν τὰ ΟΠ. τῷ δακτύλῳ 

Ἂ Δαἀ καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι ο ἑστῶσα Ρ δῇὰ καὶ 

μηδένα θεασάμενος πλὴν τῆς γυναικὸς Σ 4 ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου 

8. Δ(ἃ αὐτῇ ἷ καὶ ἃ περιπατήσει ᾿ 
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»“"»" “- »“" Ψ. 

οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς" ἡ μαρτυρία σου 
Ε] “ “ “ Ἃ 

τ4 οὐκ ἔστιν ἀληθής. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Καὶ ἂν 
) Ἀ “ ΩΡ. “ ᾽ θή δ « ΄ Μ“ ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου 

ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον, καὶ ποῦ ὑπάγω" ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε 

ι5ᾳ πόθεν ἔρχομαι, “ἢ! ποῦ ὑπάγω. ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα 
’ 2 

τό κρίνετε: ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, .«Ξ» 

ΑΨ ᾽ 

κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής ἐστιν' ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ ἐγὼ 
ἌΤ τ “Ὁ ᾽ὔ Ἀ ΦΆ 2 

1 καὶ ὁ πέμψας με πατήρ' καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ 
ἼΣ 2 3, 

γέγραπται, ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 
“ “- Ν “ 25 “ 

1τ8 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ 

19 ὁ πέμψας με πατήρ. ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ 
, “ , 2 

σου; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα 
ΒᾺΝ “, ὮΝ Ν 2 4 Ψἤ “-“ 

2ο μου: εἰ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἤδειτε ἄν. ταῦτα 

τὰ ῥήματα ἐλάλησεν γ-] ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν 

τῷ ἱερῷ: καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα 

αὐτοῦ. “ 
᾿ π᾿ « ᾽ Ν 2 2: Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς Υ-|, ᾿Εγὼ ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ 

ιν, 3 ἴσο Ὁ ’ ε “ 3 ρων [ ) Ν « ’ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε: ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, 
“" “ “" ) “- 

22 ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, Μήτι 
) “" « ’ὔ [ἡ [ή “ Σ ἈΝ ε ’ ς 53 δ ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, όπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ 

“- “ ε “-“ “ 

23 δύνασθε ἐλθεῖν ; καὶ Ξ ἔλεγεν! αὐτοῖς, “Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω 
2 »» 2 Ν Σ “ , ϑ᾿» ὦν ε “ 2 “- » 4 ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί: ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου 
» » ΝΣ ΠΑΝ , ΣΝ, 2 “- ὕ » “5 τὰ εἰ σὺ 24 ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἶπον οὖν ὑμῖν, 
[ἡ δ - : πῦον, ’ ΘΕ σΝ Σ᾿ τ Ὁ ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν: ἐὰν γὰρ μὴ πισ- 

’» [“ 2 ’» 3. 4 ς .) “ ) ων ε ’ δ ΑΝ τεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμὶ, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 

25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; 5-| εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
ἐὲ “ “ “-εἮΟ 26 Τὴν ἀρχὴν "ὅ τι! καὶ λαλῶ ὑμῖν. πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν 

- Ἂ Τ Ε] 5 εν δ ͵ 3 Ε 
λαλεῖν καὶ κρίνειν. ἀλλ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ 
ἃ ᾽ “-- “ “ 

27 ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ, ταῦτα “ λαλῶ! εἰς τὸν κόσμον. οὐκ 
᾿ς “- “" “" 

28 ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. εἶπεν οὖν ἅ-] ὁ 

Σ καὶ Υ͂ Δα ὁ Ἰησοῦς 5 εἶπεν 8 Ἀ4ἃ καὶ Ὁ ὅτι 5.:Μ. 

ὁ λέγω ἃ ῇά αὐτοῖς 

ΓΡ. εαῖ. τος. 
15. 
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ΟΡ. 3. 14. ᾿Ιησοῦς, θΟταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώ- 

σεσθε ὅτι ἐγώ 9 εἰμι, καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ 

καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ ἴ-!, ταῦτα λαλῶ. καὶ ὁ πέμψας 29 
3. τυ αϑο ᾽ 3. ἐν ᾿ ρ-| ἣ »Ν ᾿ με μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν: οὐκ ἀφῆκέ με μόνον ὅ-- ὅτι ἐγὼ τὰ 

ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ 3ο 
2 Ψ»" ) Ψ, ΦᾺΑ, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 

Ἔλεγεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ 531 
᾽ 2, ἢ ς Ξ ’, 2 “ ΄ ες ΑἹ. δ 9 “ 
Ἰουδαίους, ᾿Εὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς 

μαθηταί μου ἐστέ' καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλή- 32 

θεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. ἀπεκρίθησαν " πρὸς αὐτόν, Σ' πέρμα 33 

Ἁβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε πῶς σὺ 
Ε σ΄ ) “- 

λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Τησοῦς, 34 

᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦ- 
Ψ , “ ς » ε ᾿ “ , [ή "} “ ϑ'. ὧν 

λός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ 35 
; Ν » σὰ ᾿ ε ΓῪ 2 ᾽ Ἂς 2 σὰ εὐκὶ ἴρε [ «ἈΝ εἰς τὸν αἰῶνα ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς 36 

ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. οἶδα ὅτι σπέρμα 31 
« “ “ 

Ἁβραάμ ἐστε: ἀλλὰ ῥητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ 

ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. ἰὰ ἐγὼ! ἑώρακα ὰ τῷ [1-|, 38 μ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. γ ρακα παρὰ τῷ πατρί 1-!, 3 

λαλῶ: καὶ ὑμεῖς οὖν "ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρός," ποι- 
“ “ πν ὦ “ 

εἴτε. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, .Ο πατὴρ ἡμῶν Ἁβραάμ 39 

ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Αβραάμ 1 ἐστε!, 
-- “ “ “ 

τὰ ἔργα τοῦ Ἁβραὰμ " ἐποιεῖτε!. νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀπο- 4ο 

κτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα 
ν “ “- “ ς Ἀ ᾽ »Ἄ « “" “ 

παρὰ τοῦ Θεοῦ: τοῦτο Ἁβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. ὑμεῖς ποιεῖτε 4τ 
2 “ “ “ ὑπς ἊΣ “ 

τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον "-| αὐτῷ, ᾿Ημεῖς ἐκ πορ- 

νείας “οὐκ ἐγεννήθημεν!" ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 
" “ ᾽ “ “ ἥ᾿ ν 

εἶπεν Ῥ-] αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἣν, ἠγα- 42 

πᾶτε ἂν ἐμέ’ ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω" οὐδὲ 

θ εἰμι" Μ. ἔ λα μου 5 Δα ὁ πατήρ ᾿ αὐτῷ 1 ἐγὼ ὃ 
ὁ ἀἀά μου Ἰς ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν, 1 ἦτε ἴα ἐποιεῖτε 
ἄν Ἀ.8.: ποιεῖτε ΜΙ. Ὁ Δα οὖν 9 οὐ γεγεννήμεθα Ρ δά 
οὖν 8. 
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43 γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. διατί 

τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν 

“4 τὸν λόγον τὸν ἐμόν. ὑμεῖς ἐκ «τοῦ! πατρὸς τοῦ διαβόλου 
, ᾽ὔ Ν Ν 2 ᾿ς “ Ν [1 “ 2 ΄σ 

ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. 
᾽ “ ᾽ ᾽’ὔ “5 ΩΣ 3 “ ΝΟΣ “ ᾽ ’ὔ ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ 

τοὺκ ἔστηκεν!, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ 

τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ 

45 πατὴρ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ 

46 μοι. τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας ; εἰ "-] ἀλή- 
“ Ἅ “" “. 

47 θειαν λέγω, διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; ὁ ὧν ἐκ τοῦ Θεοῦ 

τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει: διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, 
“ “ ᾽ ΄ 

48 ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ. ἀπεκρίθησαν ὑ-! οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ 
τ ἍΝ ᾽ Και. Ζ ς ὌΞΩ , μκὺ ΄ εἶπον αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σ'αμαρείτης εἶ σύ, 

᾽ “᾿ ) 

49 καὶ δαιμόνιον ἔχεις ; ἀπεκρίθη Ιησοῦς, ᾿Εγὼ δαιμόνιον οὐκ 
“ ἔν . πὸ τ Ν Ζ ΤΡ ἩΡΡΉΡΕΝ ΄ Ζ΄ 
ἔχω" ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 

πο ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου' ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. 
Ξ αν, ΑΡΕΖΕ, ἢ Ψ ξιυσοα Ψ Ν ὡν, Ν 3. ας γα 51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, 
θ »Ἤ ᾽ ἈΝ θ ,,4 3 Ν Χο “᾿ {--} ᾽ “ ς 54 θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. εἶπον ὑπ] αὐτῷ οἱ 

᾽ “ “- ς 

Ιουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἁβραὰμ 

ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, ᾿Εάν τις τὸν λόγον 
»ἢ; ᾽ Ας ι ’ ͵ θ »,. 3 ὍΥ 2 κι Ν 53 μου τηρήσῃ, οὐ μὴ ᾿ γεύσηται! θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. μὴ 

Ν Ψ “" “ ἊΝ δα  συσο, Ε ΄ 4 ΞΕΙΑ Ν σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἁ βραάμ, ὅστις ἀπέθανε ; καὶ 
ε “ 3 έθ »" Ν ν--ῇ “Ὁ 3 (0 54 οἱ προφῆται ἀπέθανον: τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; ἀπεκρίθη 

᾽ “ ) Ἰησοῦς, ᾿Εὰν ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν’ 

ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς 
« “. .} Ν ᾽ 2 “ ᾿ΏΒΕΡ κα ) Ν) Ν “ 3. τ» Ν 55 ὑμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν: ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν, καὶ 

ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν ψεύστης" 
ω τ “- “ 

56 ἀλλ᾽ οἶδα αὐτόν, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. Ἁβραὰμ ὁ 

πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν' 
ρ) “Ὁ “ ᾽ “- 

57 καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη. εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεν- 

4 οἠ]. τοῦ Τ᾿ οὐχ ἕστηκεν Α.8.Μ. 5 Δα δὲ { ἀἀ οὖν 
ἃ γεύσεται Υ ᾳ(ά σὺ 

Ω 
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τήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις, καὶ 4 (βραὰμ ἑώρακας ; εἶπεν αὐτοῖς 58 
ΣΙ ΡΥ “ ε 

ὁ ᾿Ιησοῦς, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν «Ἁβραὰμ γενέσθαι, 
ΕἸ Ὸ ᾽ “ “ , 4 χ 3.5. (Ά 3» ᾽ “- " 
ἐγώ εἰμι. ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾿ αὐτόν: ᾿[Ιησοῦς 59 

δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τ -!͵ 

Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ τ,2 9 
: ᾿ ; 

ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς 

ἥμαρτεν, οὗτος, ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ, ἀπε- 3 

κρίθη ὁ ̓ Ιησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ" 
, “ “ “-ῖἿἼ 2) “ “ “ 

ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. “ ἡμᾶς! δεῖ 4 
Σ ’ ΝΥ “- [ή ἽΝ [4 Ἷ: μ 2 "ὁ. ἃ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν 
Ψ,ἤ 5: ᾽ὔ [ » ΑΥ Ὁ» 2 “ [ ) “" ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ 5 

κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαΐ, 6 
ἊΣ "3 ’ὔ Υ Ὁ “-“ »Ἅ ἌΞΕΙ 7 ΕῚ “1 καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν Υ αὐτοῦ 

“5 “ σ 
τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς τ-], καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ὑπαγε,7 

νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύεται ἀπε- 

σταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. 
ε (ΩΣ ’΄ Ν ε θ “ 3. ΞῶΝ. Ἂς 3 [ οἱ οὖν γείτονες, καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι 8 

ἃ προσαίτης! ἦν, ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ 
“ δ ἥν προσαιτῶν ; ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν: ἄλλοι "-] ὁ ἔλε- 9 

, “ ΄ ΕῚ 

γον, Οὐχί, ἀλλ᾽ ὅμοιος! αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ᾿Εγώ 
, “ “" ΘῈ εἰσὶ οι ΠΡ ΣΝ ΄ ΄ ε.2 εἶμι. ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Πῶς ἃ οὖν! ἀνεῳχθησάν σου οἱ ὀφθαλ- το 

“- « 

μοί; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος “-Ἰ, 0 ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος! ᾽Ιη- τι 
“- 2 

σοῦς πηλὸν ἐποίησε, καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ 

εἶπέ μοι Ξὅτι! Ὕπαγε εἰς " τὸν Σιλωάμ!, καὶ νίψαι: ἀπελ- 

θὼν Ἰοῦν! καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 5" καὶ εἶπον! αὐτῷ, Ποῦ τ2 

ἐστιν ἐκεῖνος ; λέγει, Οὐκ οἶδα. 

'Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. τ3 

ἣν δὲ σάββατον 1 ἐν ἡ ἡμέρᾳ! τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ᾿[ησοῦς, τ4 

Ὑ αά διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν᾽ καὶ παρῆγεν οὕτω Ἀ.8. : καὶ διελθὼν διὰ 
’ ᾿ ΣΙ ρον 3 ’, Ν ςς- ν Μ Χ 5 νΝ ᾽ “- μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο, καὶ παρῆγεν οὕτω Μί. ἐμὲ Υ ΟΠ. αὐτοῦ 

2 864 τοῦ τυφλοῦ ἃ τυφλὸς " (4 δὲ ὁ ὅτι Ὅμοιος ἃ οἵη. οὖν 

9 (ἃ καὶ εἶπεν ΕΥ̓Αγνθρωπος λεγόμενος 8. οχη. ὅτι Ἀ χὴν 
κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ ἶ δὲ Ἐ εἶπον οὖν 1 ὅτε 
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το καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν 
Ν “- “- “- Ἂς 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι, πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Πηλὸν 
΄ ᾽ ᾽ 

, ψβ Ν τι ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς !, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. 
' “᾿" “" Ὁ τό ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, Ὁ Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ 

Ε 

Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος!, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ο δὲ! 
7 “ “ ἴε ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα 

σαῖς ἧς Ν ᾽ὔ’ “" , ᾽ »“»" 2 “" ἤ “ “"Μ 

τ ποιεῖν ; καὶ σχίσμα ἣν ἐν αὐτοῖς. Ῥλέγουσιν οὖν! τῷ τυφλῷ 

πάλιν, « Τί σὺ! λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλ- 

1ι8 μούς : ὁ δὲ εἶπεν ὅτι ΠΙροφήτης ἐστίν. οὐκ ἐπίστευσαν οὖν , η 
“ “- 5 ἐ οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι τυφλὸς ἣν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως 

το ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος, καὶ 
2 

ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς 

2.9 λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη : πῶς οὖν τ βλέπει ἄρτι! : ἀπε- 

κρίθησαν "-! οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός 

21 ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν, καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη: πῶς δὲ νῦν 

βλέπει, οὐκ οἴδαμεν: ἡ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς, 

ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν᾽ " αὐτὸν ἐρωτήσατε: ἡλικίαν ἔχει"! αὐτὸς 
λιᾷ “} λ λή “ ἴον Ὁ “ τ πα, ΕΓ 22 περὶ ἃ ἑαυτοῦ! λαλήσει. ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι 

ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿Ιουδαίους: ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Τουϑαῖοι 
2 

Ὁ 3 ϑυειΝ « » ΄ ᾽ , 2 

ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. 
ὃ Α, “ ε “ , “-“ “" Ω ς , Μ᾿ ἌΞῸΝ, 23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ᾿ Ηλικίαν ἔχει: αὐτὸν 

2 2 γ᾿ ) ,’ ἘΣ χ ἊΝ ᾿ θ 2 δ 9. ͵ ἃ » 4 ἐρωτήσατε. ἐφώνησαν οὖν " τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἣν 

τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ: ἡμεῖς οἴδαμεν 2 [πα ι { Ἷ 
« οὐ Ὁ ς Ψ ) , ’ Ἄν τοι “ 25 ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος 

“5 “ Ν πὶ], Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ οἶδα' ἕν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὧν 

26 ἄρτι βλέπω. εἶπον οὖν! αὐτῷ 5-|, Τί ἐποίησέ σοι: πῶς 

27 ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς ; ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν 

ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε" τί πάλιν θέλετε ἀκούειν ; μὴ καὶ 

τὰ ἐπέθηκεν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς μου πὶ Οὗτος ὃ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι 

παρὰ τοῦ Θεοῦ Ο οχη. δὲ Ρ λέγουσι ᾳ Σὺ τί Τ᾿ ἄρτι 

βλέπει 5 Δα αὐτοῖς ὃ αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει" αὐτὸν ἐρωτήσατε" 

. ἃ αὑτοῦ Σ ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον δ᾽ Δ64 καὶ εἶπεν 2 δὲ 
8 Δ4ἃ πάλιν 

. 2 
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ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι ; ὃ καὶ! ἐλοιδόρησαν 28 

9-| αὐτόν, καὶ εἶπον, Σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου: ἡμεῖς δὲ τοῦ 

ἹΜωσέως ἐσμὲν μαθηταί. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωσῇ λελάληκεν 29 1) η ΐ 

ὁ Θεός: τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. ἀπεκρίθη ὁ 3ο 

ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Εν γὰρ τούτῳ 4 τὸ! θαυμαστόν 
2 [4 [ “Ὁ ) ἴδ 60 2 ’ ἊΝ Ε ; Ἅ 

ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς 

ὀφθαλμούς. οἴδαμεν 5-| ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει" 31 

ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς ἡ, καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου 

ἀκούει. ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη, ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς 32 

τυφλοῦ γεγεννημένου. εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύ- 33 
- δέ 3 (0 δ ν 3.5 δὰ Ἢ ς νατο ποιεῖν οὐδέν. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, ᾿Εἶν ἁμαρ- 34 

τίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς ; καὶ ἐξέβαλον 
Ἄν ΞΑς “ἷ αὐτὸν ἔξω. 

᾽ “- 
"Ἤκουσεν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν 35 

αὐτὸν ἰεἶπε!, Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ 5 Θεοῦ! ἀπε- 36 

κρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε, " αὶ τίς! ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω 
δ ΤᾺ ΟῚ “ 

εἰς αὐτόν ; ἰεἶπεν! αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ 37 

ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη, Πιστεύω, Κύριε" 3Ψ8 
Ν ὕ ὙΕΞΟΣ ΛΠ ΚΟ ε ἽἼ “- Εἰ “ θυ ΟΝ, καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, Εἰς κρῖμα ἐγὼ 39 

εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι, 

καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. Ἐ-! ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρι- 4ο 
» “- δ ἢ δ ) “΄ἽἝ ΥἹ Ϊ Ἄν ρ ν ΞΞῚ Ὁ, ὃν Ν 

σαίων ταῦτα οἱ ἱμετ αὐτοῦ ὀντες!, καὶ εἶπον αὐτῳ, Πὴ καὶ 
.Ν ᾿ ᾽ Ὀ Ξ- π᾿ 

ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τυφλοὶ ἦτε, 4τ 

οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν᾽ ἡ τπ- 

ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
᾽ “ 3 Ψ» “κ“» 

᾿Δμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας 1Ὸ 

εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, 

ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής. ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς 2 

θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτω οὕτῳ ὁ θ ὃς ἀνοίγ ρ μή ν πρ ν. τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, 5 

Ὁ οι. καὶ ὁ 44 οὖν ἃ ὁχη. τὸ 9 αἡἀ δὲ ἔ εἶπεν 

αὐτῷ 8 ἀνθρώπου Μ. ᾿ Τίς ἷ εἶπε δὲ Ἐ δά καὶ, 
1 ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ τὰ ἃ οὖν 
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καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρό- 
- 2 

4 βατα ὃ φωνεῖ! κατ᾽ ὄνομα, καὶ ἐξάγει αὐτά. ο- ὅταν τὰ ἴδια 

Ῥπάντα! ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται. καὶ τὰ πρό- 
δ: ἀν 5». » Ν Ν Ε “ δ, ΄ 5 βατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ. ἀλλοτρίῳ 

: “- 

δὲ οὐ μὴ « ἀκολουθήσουσιν!, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι 

6 οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. ταύτην τὴν παροι- 
’ὔ ὌΧ 9) “ εὸ “ 2 "“ Ν ᾽ "ἷ » “᾿ 

μίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς" ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἣν 

ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
- “" “- 2 “ ᾽ ᾽ , ΄σ 

7 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς, Δ μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

8 1-| ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων" πάντες ὅσοι 5 ἦλθον πρὸ 
“- , “ 

ἐμοῦ!, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί: ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ 
) “- ᾽ 

ο πρόβατα. ἐγώ εἰμι ἡ θύρα" δί ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθή- 
Χ » , Ὶ 2 , Ν . ΟΥ̓ σεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. 

το ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπο- 

τι λέσῃ: ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι, καὶ περισσὸν ἔχωσιν. ἐγώ ΟΡ. 15. 40. το 
᾽ ε ν ε ΄ ς δι ς Χ Ν δ , ΞΕ ἘΖεὶς. 94: εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός: ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τι Ξηα. 

“ Ἃ 
τετίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. ὁ μισθωτὸς ᾿-Ι καὶ οὐκ ὧν 

΄ ΖῈΣ ) »3'΄δν ἐν » “ἵ χω ΈΞΟΝ ’ :Ὶ ᾽ ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχό- 

μενον, καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα, καὶ φεύγει: καὶ ὁ λύκος 

13 ἁρπάξει αὐτά, καὶ σκορπίζει ν-1. κ-| ὅτι μισθωτός ἐστι, καὶ 
3, ΄ ᾿ ) “Ἄ Ν τ: ΄ 2 ’ 2 ε Ν «ς τις οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ 

Ψ' ΑΥ χά Ν. ) ὡρ Ν ὩΝ ω Ν 2 7. Ι καλός: καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, καὶ Υ γινώσκουσί με τὰ ἐμά, 
ἂν γις ἰς 7 , Ν ’ Ἂν, Ζζ4 Ἀ τ5 καθὼς γινώσκει με ὁ πατήρ, κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα: καὶ 

τότὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. καὶ ἄλλα πρό- 
Ψ ΩΝ , “ Σ “ ) “ γι 2 ἵξ: ΄ βατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης: κἀκεῖνα ὅ δεῖ 

᾿ ᾽ σι Ἃ “ “ 3 ᾽ νι 8 Ἂ, με! ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι: καὶ δ γενή- 
Ϊ » ΄ “Ὁ ΄ δ Ἀ “,2ώ « ν,, ἢ 17 σονται! μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ 

ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω 

Ὁ καλεῖ ο δἥὰ καὶ Ρ πρόβατα ᾳ ἀκολουθήσωσιν τ Δαἀ ὅτι 

5 πρὸ ἐμοῦ ἦλθον ᾿ 244 δὲ ἃ Δ4ἃ τὰ πρόβατα Σ δά ὁ δὲ 

μισθωτὸς φεύγει, Υ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. 2 με δεῖ 8 γενή- 
δ στα σεται Ο ΠπΤαΤῆρ με 
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530 ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ ΓΕ 

) ς΄) 2. Ὁ 3. ΝᾺ, , ἘΠΕῚ: αὐτήν. οὐδεὶς “ αἴρει! αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν τ8 
Ἂ - Ἄν» ΄ ᾿ 

ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω 
“ ; ἈΝ 7 Ἂ “ 

πάλιν λαβεῖν αὐτήν: ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ 

πατρός μου. 
ΣΝ, " 

Σχίσμα ἅ-!| πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ιουδαίοις διὰ τοὺς λό- τὸ 
“ ὕ Χ 

γους τούτους. ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἔχει καὶ 20 

μαίνεται: τί αὐτοῦ ἀκούετε ; ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα :: 

οὐκ ἔστι δαιμονιζομένου: μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφ- 

θαλμοὺς ἀνοίγειν ; 
) 

ΟῚ 

᾿Εγένετο 5 δὲ! τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις" {-] χει- 22 
“ ) “- “ ὕυ 2) “- ἴφ “ 

μὼν ἦν: καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ 23 
“ ΤῈ ἊΝ - Σολομῶντος. ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ ἔλεγον 24 

“ “ Ἂν ᾽ὔ 

αὐτῷ, “Είως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις ; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, 
“ “- , “ π᾿" “- 

εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ΤΙησοῦς, Εἶπον ὑμῖν, 25 
Ν ᾽ 74 Ἀν, ἘΔ ἊΝ “᾿ ) “Ἂ 3. ΓΌΩΝ “ καὶ οὐ πιστεύετε: τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 

Ἂ “- “ ἌΣ “κ ΕῚ )ς “- ΕῚ 

πατρὸς μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. ἀλλ ὑμεῖς οὐ πισ- “6 

τεύετε, 8 ὅτι οὐκ! ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν ᾿-|. τὰ 27 
»9 Ἄν Ἁ “ “ : ’ 2 . γα Ε) Ὁ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, 

καὶ ἀκολουθοῦσί μοι: κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ 28 
δ ΡΝ ΩΤ ᾽ ᾿ » κι Ν᾿ ἢ ΄ δ. οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ 

2 ἴου Ἂ π᾿ δ 7 ἃ »Ξ χε ᾽’ ἐκ τῆς χειρός μου. ἰὸ πατήρ μου, ὃς δέδωκέ μοι, μείζων 29 
Μ, Ὡ Ϊ. Ν δ λ δύ ς κα Σ σι Ἃ “πὴ πάντων ἐστι!" καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ 

πατρός 1-|͵ ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. ἐβάστασαν Ἐ“ 30, 31 
, - 

πάλιν λίθους οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. ἀπεκρίθη 3: 
“- ΕΣ “- - “-“ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Πολλὰ καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ 
, “ “ 

πατρός 1-1' διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιθάξζετέ με. ἀπεκρί- 33 
: ) “- “ 

θησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι τ-|, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζο- 
Ψ' 

μέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν 

ὁ ἦρεν Μ. ἃ 44 οὖν 9 τότε Μ. ἔ δαά καὶ 8 οὐ γὰρ 
Ὦ 44 καθὼς εἶπον ὑμῖν ἱ ὃ πατήρ μου ὃ δέδωκέ μοι πάντων μεῖζόν 

ἐστι Μ. ἦ λἀὰ μου ΚΕ Δα οὖν 1 λᾷὰ μου τὰ ααα 
λέγοντες 
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“κ᾿ “- ᾽ “ 

34 ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐκ ἔστι 
,ὕ ᾿ “ , ἘΠΕ ΑΝ μη "Ἢ Ν Τὰ θ ΔΆ ᾿ 35 γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν, Εγὼ εἶπα, θεοί ἐστε: εἰ 

ἐκείνους εἶπε θεούς, πρὸς οὺς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο (καὶ 
“- ἃ ’, Ν 

36 οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή), ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασε καὶ ἀπέ- 
“ ὔ ) “ 

στειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι 
“ [ΟΥ̓ “-“ “Ἅ 3 ᾿Ὶ ᾽ “ Ν ΕΝ “ ͵7 37 εἶπον, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι; εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός 

δ τλ ον ) Χ σι Ἃ 2 ᾿ Ν Ψ 38 μου, μὴ πιστεύετέ μοι. εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, 
3 Ψ Ὥ ’ Ι [2 ΨΑΝ ἢ ο ΜΝ ἤ Ω͂ ) τοῖς ἔργοις "πιστεύετε!: ἵνα γνῶτε καὶ “ γινώσκητε!, ὅτι ἐν 

39 ἐμοὶ ὁ πατήρ, κἀγὼ ἐν τῷ πατρί!. ἐζήτουν «-! πάλιν αὐτὸν 

πιάσαι: καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 
“κ᾿ “7 [ 40 Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου 

Ἄν ΝΑ ᾽ Χ “ ΄ ἈΝ : “ ἣν 
4“τ ἣν Ιωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων: καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. καὶ πολ- 

5 : , , κι 
λοὲ ἦλθον πρὸς αὐτόν: καὶ ἔλεγον ὅτι Ιωάννης μὲν σημεῖον 
2 ’ 0 Ζ , Δ εν 5. ω 7 δ , ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν ᾿Ιωάννης περὶ τούτου 

45 ἀληθῆ ἦν. καὶ τ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ!͵ 

1 ἮἬἊἪῃν δέ τις ἀσθενῶν, Μάξαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης 

2 "Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. ἣν δὲ Μαρία ἡ 
3 Ν ’ ’ Ἄνα 9 ,, ᾿ς Ὥ “ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ 

3ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. ἀπέστει-. 

λαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε, ὃν 
“ “-“ ) “- “ 

4 φιλεῖς ἀσθενεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθέ- 
" ; φι - ΒΞ 

νεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, 
“ [ “. “- ) ΄σ ΡῚ ὙΣ 

5 ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι αὐτῆς. ἠγάπα δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 

ὁτὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Μάζαρον. ὡς 
“ , [ἡ 3 “ ᾽ὔ Ν “ 2 ὌΝ Ὡς ’, ᾽» οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἣν τόπῳ δύο 

« « 

ἐν γ Ψ Ν “΄“ ἊΣ “ “ δ 4 ἡμέρας. ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, ἄγωμεν 
2 “ 

8 εἰς τὴν Ιουδαίαν πάλιν. λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, 'Ῥαββί, 
“- ) “ “ 

νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ ; 
᾽ - - Ξ 

ο ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας: 
2 »" 2 “ ᾽ “ 

ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς 

Ψ» ’, “ 3 

Ὁ πιστεύσατε 9 πιστεύσητε Ρ αὐτῷ ᾳ Δ΄ οὖν : ἐπί- 
ΝΥ 5 “ 3 3 ’ 

στευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν 

Ρᾳ, 82 (81). 6. 

ζρ. [με το. 
28 56. 

ΌΡ. 12. 3. 
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ἜΝ ᾿ ΄ τ ΟἿ ΄ δ 5: ΄ τοῦ κόσμου τούτου βλέπει" ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, το 
, ᾿ ΑΝ “ Σ Ψ 2 , “Ἄ “ “Ὁ Ν προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. ταῦτα εἶπε, καὶ τι 

μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Δάξαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται" 
2 Ν , “ ) ΄, ἜΒΕΙς ἊΣ τ 5 3... σοὶ ς 
ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. εἶπον οὖν "“ αὐτῷ οἱ τ2 

, 

μαθηταί!, Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. εἰρήκει δὲ ὁ τ3 
2 Ἂ ᾿Ξ τ Ζι ᾿ 
Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ: ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ 

τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ τῇ 
᾽ “- ᾿ , “-“- 
Ιησοῦς παρρησίᾳ, Δάξαρος ἀπέθανε: καὶ χαίρω δί ὑμᾶς, το 
σ ’ [ἡ ) “, 2 - ) δ» ἈΝ Ὁ ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ: ἀλλ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 

εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, τυῖς συμμαθηταῖς, τό 
ἊἌ πγφλξ, “- [4 Ρ] ὕ ᾽ : “-“ γωμεν καὶ ἡμεῖς, ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ. 

ω “ δ σ᾿ Ὁ Ἐλθὼν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη τὴ 

ἔχο ἐν τῷ ίῳ: ἣν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν ἱΤεροσο- τ8 χοντα ἐν τῷ μνημείῳ: ἣν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς ροσο- 

λύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε: πολλοὶ δὲ! ἐκ τῶν τὸ 

᾿Ιουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς ἅ τὴν! ΜΠ άρθαν καὶ Μαρίαν, ἵνα 

παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ 5-Ἰ. ἡ οὖν Μάρθα, :ο 
ς ᾽ [τ ΠῚ) “ “ ε ΄ Ἔν τ σΝ Α ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ: Παρία 

“-“ “ “" Ε 

δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν ᾽[Ιη- 21 

σοῦν, Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, Υοὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου!, 

ἀπ! καὶ νῦν οἶδα ὅτι, ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεόν, δώσει σοι ὁ 22 
Ἅ “ ω - Ε] 

Θεός. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 23 

λέγει αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει 24 
Σ “ΙΣ ΄ δὰ ΌΖ ὯΣ ΟΝ ΤΙ Ἴ - Ἢ ᾽ ε ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. εἶπεν αὐτῇ ὁ Ιησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ 25 
" 

ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, 
Ζ Ἂ “- « “ Ν ’ "Ὶ ϑυύρδ 3 ἂν ᾽ ’ ζήσεται καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ 26 
, 2“ “- 

εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; λέγει αὐτῷ, Ναί, Κύριε" 27 
ΟΣ Τἴς ) “" “ 

ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς 
Ἂς 72 Σ ᾽ὔ Ν ὃ “ ͵ }] “- 5 “" Ν τὸν κόσμον ἐρχόμενος. καὶ “τοῦτο! εἰποῦσα ἀπῆλθε, καὶ :8 

“) ’’ “" “-ι ἷ] εξ ἐφώνησε Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα εἰποῦσα, 'Ο δι- 

δάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεῖ σε. ἐκείνη ὃ δέ!, ὡς ἤκουσεν, 29 

5 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὑ καὶ πολλοὶ ἃ τὰς περὶ Σ δά αὐτῶν 

) ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει 2 αἀά ἀλλὰ 8 ταῦτα ὃ οἵη. δέ 
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7 Ἂν 1 3. ἠγέρθη! ταχὺ καὶ Δ ἤρχετο! πρὸς αὐτόν. οὔπω δὲ ἐλη- 
, εν - , Ν ΄ ) Ἄν ον ἘΠ “ ΄ 

λύθει ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀὰλ ἣν 9ἔτι! ἐν τῷ τόπῳ 
“ “" , “- 7 

31 ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι οἱ ὄντες 
ϑ.. οὐκὶ ) “- ἌΡ, Α θ ’, 2, Ἐ ἰδό μετ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες 

τὴν Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν 

αὐτῇ, 1 δόξαντες! ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα κλαύσῃ 
“ “" “ “5 , “ “΄᾿ 32 ἐκεῖ, ἡ οὖν Μαρία, ὡς ἦλθεν ὅπου ἣν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἰδοῦσα 

» ΒΕ. τὸ Ὑ, ) τ ἊΨ Ε) “ » ϑὲς ΚΝ ὅ - 

αὐτὸν ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ 
“5 “- ) - ὍΣ 

33 ἧς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανέ μου ὁ ἀδελφός. [Ιησοῦς οὖν, ὡς 
“" -“»“΄»Ζ 

εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν, καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ [Ιουδαίους 

κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι, καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν ᾽ ριμη : ἐλυ. ρ ᾽ 
“" “ Κ᾿ 7 34 καὶ εἶπε, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν . λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου 

“ , “- “ ) “- 35,36 καὶ ἴδε. ἐδάκρυσεν ὁ ᾿Ιησοῦς. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 

37.1δε, πῶς ἐφίλει αὐτόν. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Οὐκ ἠδύ- 

νατο οὗτος, ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι Ὁ». 9. τ 546. 
“ ΩΣ “- ΩΝ 38 ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ ; ᾿Ιησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος 
ἐ έ ΠΥ , Ἂν ς ΩΣ δὲ λ Ν λίθ 

ν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον. ἣν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος 
2 “- 39 ἐπέκειτο ἔπ᾽ αὐτῷ. λέγει ὁ ᾿'Ιησοῦς, ἄρατε τὸν λίθον. λέγει 

3}... ΟΡΝΝ «ς 3 ἣν “- Ψ ’ ’ “ αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ βτετελευτηκότος! Μάρθα, Κύριε, ἤδη 
“ “ δ “ “ 4ο ὄζει: τεταρταῖος γάρ ἐστι. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐκ εἶπόν 

ἐν “- “ “ ον 41 σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; ἦραν οὖν 
Ε “- 5 τὸν λίθον "-Ι͵ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ 

42 εἶπε, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. ἐγὼ δὲ ἤδειν 
ἡ ΄σ ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις: ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα 

43 εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. καὶ ταῦτα 
ϑδι ΟΝ “ “ " “ 

44 εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε, ΜΠ άξαρε, δεῦρο ἔξω. 1-1 ἐξῆλ- 
ε ὑ ; 7 ς Ἂν 7 Ἂς Ν ΄“ » θεν ὁ τεθνηκώς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, 

Ἃ “- “- Ὁ) καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾽Ιη- 

σοῦς, Δύσατε αὐτόν, καὶ ἄφετε " αὐτὸν! ὑπάγειν. 
“. 
Ὕ “ΌΟΖΟ 

45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν 

ὁ ἐγείρεται ἃ ἔρχεται 8 ο11. ἔτι ἔ λέγοντες Β τεθνη- 
κότος ἢ δαά οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος Δ] καὶ ἔ Ομ. αὐτὸν 
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Μαρίαν καὶ θεασάμενοι 1ὃ} ἐποίησεν "πι-ἰ͵ ἐπίστευσαν εἰς 

αὐτόν. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, 46 
Ἂς ρὲ 3 ἌΝ Κ ΄ ἔπ 5 “ καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς. 

χά Ν ε 3 “ Ν [ ψι ,Ξ Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, 47 

καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν ; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ση- 
 - - ΣᾺ: “Ὁ Ν ΤΣ τὶ [ , τ μεῖα ποιεῖ. ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, πάντες πιστεύσουσιν 48 

2 ΕΣ ζ ἊΝ 2 » ἘΞ ΄“ Ν ) “ ς ἊΝ εἰς αὐτόν: καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν 

καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, 49 
) ον Ἃ χὰ Κ᾿, "ι ΟΣ "5 “" , - ς “- ᾽ ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ 

οἴδατε οὐδέν, οὐδὲ " λογίζεσθε! ὅτι συμφέρει οὑμῖν!, ἵνα εἷς 50 

ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος 
“- ; “-“- ΟΣ ἀπόληται. τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν: ἀλλὰ ἀρχιερεὺς 51 

Ἃ “ΠΣ “ἋΣ ΄ ᾽ὕ [2 “ εἰ 
ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν, ὅτι ἔμελλεν ὁ [η- 

“- 9 ΄ Ἐώ- Ἂν “΄-» ᾿ Ν ) εἰ ὡἱ ““ἕο., σοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους" καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους 52 
2 ᾽ ᾿] [4 ἈΝ Ν » “ “ ἈΝ ᾿ξ 

μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα 
, ᾿) “ 3.6. 9 ’, “᾿ “- ΦΡ» ) ’» συναγάγῃ εἰς ἕν, ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ν ἐβουλεύ- 53 

σαντο! ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 
ἊἽὟ “- “ 8: , γ2 5 “- ἌΓ ὃ ΄ 

ησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, 54 

ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς 
) Ἂ. “ ΄“ “ 

Ἐφραΐμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ «ἔμεινε! μετὰ τῶν μαθητῶν 
“ “ ᾽ 

τὶ ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων: καὶ ἀνέβησαν 55 
“" “-“ Ν πολλοὶ εἰς “Ιεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα. 

“" ᾽) “ 7 

ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. ἐζήτουν οὖν τὸν [Ιησοῦν, καὶ ἔλεγον 56 
) “ “ “-“ “ 

μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν ; ὅτι οὐ 
“ δ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν ; δεδώκεισαν δὲ 5-! οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 57 

οἱ Φαρισαῖοι ' ἐντολάς!, ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστι, μηνύσῃ, 
[ ’ 3 ᾽’ ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 

« σὸς τὸν “- ἃ “. “ “5 Ο οὖν Ιησοῦς πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθα- 12 
ΩΝ ἃ “ δ] “ 

νίαν, ὅπου ἣν Δάξαρος "-Ι, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ξ᾿ΤΙησοῦς!. 

1 ἃ Δ.5.Μ. τὰ Δα ὁ ᾿Ιησοῦς Ὦ διαλογίζεσθε 9 ἡμῖν 

Ρ συνεβουλεύσαντο ᾳ διέτριβε Τ᾿ Πα αὑτοῦ 5 Δα καὶ 

ὃ ἐντολήν ἃ βὰ ὁ τεθνηκώς Σ Ομ. Ἰησοῦς 
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2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ 

3 δὲ Μάξαρος εἷς ἣν Υ ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ!. ἡ οὖν ΠῚ 26. 6, 
ΔΙΙΣ τῇ. 2: 

“- “᾿ “Κ΄. -- 
Μαρία λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου «ρ. Ταῖκε 7. 37. 

“.} ΄- 1 2: Ν ΓΈΡΟΝ 

ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς 
“ » “" , “" “-- 

τοὺς πόδας αὐτοῦ: ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ 
᾽ ; - Ξ 

“μύρου. “λέγει δὲ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης εἷς τῶν μαθη- 

5 τῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, Διατί τοῦτο τὸ 
’ ᾽ 2 ’ ᾿" Ψ: Ἂν ἐδόθ τ κι μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων, καὶ ἐδόθη πτωχοῖς ; 

ἊΝ “- “- “ Ὦρ “ 3 2 6 εἶπε δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ 
“5 Ψ 

ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον " ἔχων! τὰ βαλλόμενα Ὁ. 13. 20. 
ἊΣ ὯΝ ἘΠῚ “- 7 ε η βάσταζεν. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἄφες " αὐτὴν ἵνα! εἰς τὴν 

8 ς ζή “ ὃ “ 6 7 ᾿ ) χῳ οὗ ῶ ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου “τηρήσῃ! αὐτό. τοὺς πτω- 
Ἂ Ἀ ΄ ὀέσύνς 2 τ “ ΣΧ Χ ᾽ ΄ χοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε 

ἔχετε. 
πν ε - δεν δ [33 9 Ἔγνω οὖν ἃ ! ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ 

) 5“ ᾽ “- δ΄ ὦ 
ἐστι καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν 

το Δ άξαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ 
᾽ “ ο ἈΝ ὮΝ ΄ δ, ’ ᾿ [4 Ν 

τι ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Δάζαρον ἀποκτείνωσιν" ὅτι πολλοὶ 
) “ “ Ε) 

δὶ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ιουδαίων, καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν 
᾽ “- 
Τησοῦν. 

“ ) 2 

12 Τῇ ἐπαύριον “-ἰ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, σρ. Μαίι. 2:. 
ἌΣ; ΤΡΟΚΟΥΣ τ Ξ ΔΨ Ἃ ᾿ς 1, ΜδΙΚκΊΙ1. 1, 

13 ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Τησοῦς εἰς “Ιεροσόλυμα, ἔλαβον Τιὰκε 19. 29. 

τὰ βαΐα τῶν φοινίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ 
« ε ἑἐκραύγαζον!, Ώσαννά: εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνό- Ῥ5. ττ8 (117). 

' 25 5364. 
-΄“᾽7ἤὔ ε τ ματι Κυρίου βϑκαὶ! ὁ βασιλεὺς τοῦ Ισραήλ. εὑρὼν δὲ ὁ 

ἩΠ “ 3» ὙΡΝ , {0 ΣΙΝ) Εν θώ ) 2 

᾽]ησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον, 

15 Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών: ἰδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται Ζεεῇ. 9. ο. 

τό καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. ταῦτα "-] οὐκ ἔγνωσαν οἱ μα- 

Υτρῷ ΄ ».. κα Ζλ2 πὶ 5 - κι 9. «α τῶν συνανακειμένων αὐτῷ λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 
5 ’ ΕῚ 3 

Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, ὃ εἶχε καὶ Ὁ αὐτήν" Α.8.: αὐτήν" 
[κἡ ,, 

ἵνα Μ. ὁ χετήρηκεν ἃ Ὅχη, ὁ 8 4 ὁ Μ. ἔ ἔκραζον 

Β οἵη. καὶ ᾿ Πα δὲ 



536 ἘΕΥΑΙΤΈΛΙΟΝ τὰ. ἘΞ 
“- “ ) “- θηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον: ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, τότε 

“ “5 “ ἊΣ Ν “- ἐμνήσθησαν, ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα 
ΕΣ ΄ 3. ΦᾺ , ὯΝ ν εἰ ἐ ) “ ῤ{ ἐποίησαν αὐτῷ. ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τ7 

Ν ΄ 2 , Ἄ, “- ’ Ἂν ϑι. Δδς τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν 
“- “- τ 7 ΠΩΣ 

ἐκ νεκρῶν. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι τ8 

ἤκουσαν! τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. οἱ οὖν Φαρι- το 
Ξ- ΕῚ Ξ κε : ΄ 

σαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε ’ οὐδέν"! 
“΄ « γ 2 ΄ Ὁ) “- 2 “᾿ ἴδε, ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 

Ησαν δέ τινες “λληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσ- 320 ῆ 
7 : π᾿ « “π᾿ “π “" ΄σ΄ ᾽΄ “ 

Ορ.1..44. κυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ" οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ «τ 

ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, 
3 “ “ Κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. ἔρχεται Φίλιππος καὶ 22 

, Ν λέγει τῷ ᾿ἀνδρέᾳ: " ἔρχεται! ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος 1: καὶ! 
φ- 9 “κ᾿ ) “ ΓΝ λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκρίνεται! αὐτοῖς 23 

΄ ἴω “ γι 

λέγων, ᾿Ελήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
“ “- 2 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς 24 

τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν 

καρπὸν φέρει. ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ " ἀπολλύει! αὐτήν" 25 
ΔΎ Τὰ ἜΝ, Ν ἊΝ ΝῚ σὸ Ἃ ἌΝ Ἄ “ ἐ Ν καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν 

αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολου- 26 υ) ἢ Τίι9, 
θείτω: δον ΡΝ ΟΝ, οἴ, Ὁ γρὸ ὶ ὁ διά εὐ ϑΜΕ Ε - εἰτω: καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται 

Ορ. Μαῖὶ. 26. ο-ἴ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. νῦν ἡ 27 
30, Μεῖῖ 14. ἊΝ ὃ Π 
35, [λκθ 22, ψυχή μου τετάρακται: καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς 
42, ΠΕΡ. 5. 7. ΠΡ, ΗΝ 

ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 

πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐ- 28 

ανοῦ, Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω. ὁ οὖν ὄχλος ὁ 29 2) :) 

ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι: ἄλλοι ἔλεγον, 
“" ) “ φ᾿ 

"Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν, 30 
ν) 5) “- “- 

Οὐ δί ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δί ὑμᾶς. νῦν κρίσις 31 
3 

ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου: νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου 

Ϊ ἤκουσε ἡ οὐδέν ; Κ καὶ πάλιν 1 οἵη. καὶ τὰ ἀπε- 

κρίνατο Ὁ ἀπολέσει ο δἤἀ καὶ Ρ ταύτης; Μ. 
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32 ἐκβληθήσεται ἔξω. κἀγώ, ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας Ο».3.14. 8.28. 

33 ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. τοῦτο δὲ. ἔλεγε σημαίνων ποίῳ θα- 
ΠῚ εν, “977 

34 νάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. ἀπεκρίθη «οὖν! αὐτῷ ὁ ὄχλος, 
.« 

ξ “ “ Ὑ Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν ΟΡ. 2 ὅατη. 7. 
ΤᾺ ἐν ἌΣ τς Ἑ ἘΝ ἐν Ἶ τὰ ,. 13, Ἰδῃ. 7. 14: 

αἰῶνα: καὶ πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ζεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ 
᾽ , Α το Ὁ ε Ν ς΄» ΄ 3 - 35 ἀνθρώπου ; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; εἶπεν 
ὍΣ “ “ 7 “ “ οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, "τι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς "ἐν ὑμῖν! 

δὶ “ Ξ ε ͵ Ν. “, “,΄ [4 τΝ ’ « “"᾿Ἅ ἐστι. περιπατεῖτε " ὡς! τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς 
ΖᾺ Ν ς “᾿ 2 ΄ιὰ ’ ᾽ “ “ καταλάβῃ: καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἷδε ποῦ 

7 

36 ὑπάγει. " ὡς! τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ 
Ν , ᾿ φωτὸς γένησθε. 

“ 3 “᾿ ᾽ 

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ 

3) αὐτῶν. τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν 
»,. Δ ᾽ 3. “2 ᾽ 55 ὌΡΕΙ Σ ἐν δδ ΄ ε ., κ 38 αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν: ἵνα ὁ λόγος Ησαΐου τοῦ 

προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπε, Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ 15. 53. τ. 

399 ἡμῶν ; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη ; διὰ τοῦτο 

λ“οοὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν ᾿Ησαΐας, Τετύ- (ρ. 15. 6. 9. 

ῴλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ᾿ἐπώρωσεν! αὐτῶν τὴν 

καρδίαν: ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ νοήσωσι τῇ καρ- 
Χ “᾿ “ ΗΣ 41 δίᾳ, καὶ ἃ στραφῶσι!, καὶ τ ἰάσομαι! αὐτούς. ταῦτα εἶπεν 

ες “Δ “ “ 

Ἡσαΐας, τ ὅτι! εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησε περὶ 
) “- [φ Ψ ον, “ 3, τ διὰ 3. 42 αὐτοῦ. ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν 

εἰς αὐτόν: ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα 
ἈΝ 2 Ὡ, “ 2) ’ὔ Ν ἊΝ 7 “΄“" 43 μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται: ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν 

ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 
Ω “ " “ « 44 ᾿]Ιησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπεν, .ὋΟ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ 

» 2 , ““" 

45 πιστεύει εἰς ἐμέ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν πέμψαντά με: καὶ ὁ θεωρῶν 

46 ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλή- 
[4 “Γ ε ’ 2 ΡΎΡΟΝ Σ ᾿" ΝΥ Ψ: λυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 

1) “ 

47 καὶ ἐάν τις μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ “ φυλάξῃ!, 

ᾳ ΟἸ. οὖν Τ᾿ μεθ' ὑμῶν 5. ἕως ὃ πεπώρωκεν ἃ ἐπι- 
“ ν 2 τ μὲ Χ ,’ 

στραφῶσι κασῶμαι ΟΤΕε πιστευσῇῃ 



ζρ. Μαεί. 26. 
20, Μεδτῖς 14. 
τὴ. ἔπιε 22. 
14. 

28 ΕΥ̓ΑΤΤΈΔΙΟΝ τᾶ. ΕΞ 
, Ἂ, ᾽ ’ }) ᾽’ 3 ἣν 5 θ φ, Ζ' Ν. ΄, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν: οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, 

ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων 48 

τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν. ὁ λόγος ὃν ἐλά- 
λ 3 “ “ ΕΝ 2 ὌΧΘΟΝ ’ ς Ἂ « 3 Ὁ χὴν ησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ὅτι ἐγὼ ἐξ 49 

“ , ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα: ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με πατήρ, αὐτός μοι 

ἐντολὴν Υ δέδωκε!, τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. καὶ οἶδα ὅτι ἡ 50 

ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν: ἃ οὖν 5 ἐγὼ λαλῶ!, καθὼς 
"ὕ, Ψ « Ὁ» [4 “᾿ εἰρηκε μοι ὁ πατήρ, οὕτω λαλῶ. 

“ “ “- , “- ΓΟ 
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 5 ἦλθεν! 18 

] φῦ Οὐαὶ [4 Φ νὰ τὰ “. Σ ’ Ν Ἂν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν 
ζκ: 3 ἊΨ, ἊΝ; ἰδίι ἂν Ὁ “᾿ ᾽’ , Ἴς 

πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος 
Σ , ᾽ Ἁ ἈΥ δ “- Ὁ ξ ἤ “- ὃ ἊΆ ἠγάπησεν αὐτούς. καὶ δείπνου ὃ γινομένου!, τοῦ διαβόλου 2 

ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν “5 ἵνα παραδοῖ αὐτὸν ᾿Ιούδας 
᾽ 

Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης!, εἰδὼς ἅ-| ὅτι πάντα " ἔδωκεν! αὐτῷ 3 
[ Ν ) ν Ζὰ ἌΡ ἀμ ΞΕ ήρ2425“5 Ἃ Ν ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθε καὶ πρὸς 
ἂν Θ Ν [ ,’ , Ὁ» 2 “-“ ὃ ’ Ν (0 δ τὸν Θεὸν ὑπάγει, ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τίθησι τὰ 4 

ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν. εἶτα βάλλει 5 
ὑδ ᾿ Χ “- ΧΡ] Ἄ Ν τῷ “ 
πυοῶρ εἰς Τὸν νιΠΤΤΏΉρα, Και ἤρξατο Μνιττειν τους ποῦὰς Τῶν 

δια αθητῶν, καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἣν διεζωσμένος. ἔρχε- 6 
μ μ) 2 μ Ἷ ΠΆΡΟΣ μ) μ Η ΡΧ 

ται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. ἴ-| λέγει αὐτῷ 8-|, Κύριε, 
γε » Ἀν » Ξ 5. , 9 ΝᾺ Ν “. σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 7 

αὐτῷ, Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 

λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς τὸν 8 
“- “᾿ , “-“- αἰῶνα. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Εὰν μὴ νίψω σε, οὐκ 

“, ; “- “-ν ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, 9 

μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν 
“ν ) “- « 

κεφαλήν. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Ο λελουμένος οὐ χρείαν το 

ἔχει " εἰ μὴ! τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστι καθαρὸς ὅλος" 

Υ ἔδωκε 2 λαλῷ ἐγώ ἃ ἐλήλυθεν Ὁ γενομένου ὁ ᾿Ιούδα 
Σίμωνος Ἰσκαριώτου ἵνα αὐτὸν παραδῷ ἃ ἃ ὁ Ἰησοῦς 9 δέ- 

δωκεν ἔ δαὰ καὶ Β Δ(ἀ ἐκεῖνος μι ἢ Α.8.: οΠ1. εἰ μὴ τοὺς 

πόδας Μ. 
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κ᾿ 2 ᾿ , τι καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. ἤδει γὰρ τὸν 

παραδιδόντα αὐτόν: διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι! Οὐχὶ πάντες 

καθαροί ἐστε. 
ἢ χὺ “ Δνχιάθι γ. 

12 Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια 
ζῶ . “ ΄- ’ 

αὐτοῦ, Ἰ καὶ ἀνέπεσε! πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πε- 
“ -“ “- ς ς 

13 ποίηκα ὑμῖν ; ὑμεῖς φωνεῖτέ με, Ο διδάσκαλος, καὶ Ο κύριος" 

τ4 καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὲ γάρ. εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς 

πόδας, ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλή-- 
“ ; 

τὸ λὼν νίπτειν τοὺς πόδας. ὑπόδειγμα γὰρ " δέδωκα! ὑμῖν, ἵνα ΟΡ. Μαίε. ττ. 
29- 

“ “- “ Ψ» 

τό καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
“ “ “- “- 3 ὑμῖν, οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπό- 

τὴ στόλος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. εἰ ταῦτα οἴδατε, μα- 
“ξ ᾿ “ ΖΞ 

18 κάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω" 
“ ἃ , αν Ὁ 

ἐγὼ οἶδα οὺς ἐξελεξάμην: ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ο "5. 4τ (.0). ο. 
’ 1 ἤ ἊΝ ὕ Ἄ δυσυκα 5 τ ν ἀϑυδχν ἈΝ » Ε] “- τρώγων ἵ μου! τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 

ἀρτον ν ὺς.5) » ΣΕ Έζος ἈΝ “- ὔε θ Ψ τη Τῷ το ἀπ ἄρτι λέγω, ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα Ὁ πιστεύσητε, 

20 ὅταν γένηται," ὅτι ἐγώ εἰμι. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμ- 

βάνων ἐάν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει: ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων 

λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. 
΄“ᾳ 2 ΄“ 2. Ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι, καὶ ἐμαρ- Μαίι. 26. 21, 

, Ν. Ων ; Α 9. κα , εἰ πξ ᾿" ΓΕ ἘΞ Μδτκ 14. 18, 

τύρησε καὶ εἶπεν, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν Τικε 22. 21. 

22 παραδώσει με. ἔβλεπον "-] εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπο- 
, Ἀ , 2 ᾿Ξ ΒΑ ΕΜ 05 ΄ Ὧν ἢ 23 ρούμενοι περὶ τίνος λέγει. ἦν ἀνακείμενος εἷς Ρὸἐκ 

ὧν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ ὍὉρ. 21. 7. 29 τῶν μαθη ἐν τῷ κόλπῳ τ ησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ὁ». 2:. 7, 29. 
φε, “- “ “ 24 Ἰησοῦς. νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος, «καὶ λέγει αὐτῷ, 

2 “- “ 

25 Εἰπὲ τίς ἐστι! περὶ οὗ λέγει. τ ἀναπεσὼν! ἐκεῖνος " οὕτως 
“- -} “ “᾿ 3 

ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ ᾿Ιησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν ; 
“5: ; “- , “- - 

26 ἀποκρίνεται ὑοὖν! ὁ ᾿Ιησοῦς, Εἰκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ ἡ βάψω! 
ἐ 

1 01. ὅτι ἦ ἀναπεσὼν Κ᾿ ἔδωκα 1 μετ᾽ ἐμοῦ Α.5.Μ. μετ᾽ ἐμ 
τὰ ὅταν γένηται, πιστεύσητε π δἢα οὖν , 9 (ἃ δὲ ᾿ Ροη,. ἐκ 

ᾳ πυθέσθαι τίς ἂν εἴη Τ ἐπιπεσὼν δὲ 5. οἵη. οὕτως ὑ οχῇ. οὖν 

α βάψας 



ὉΡ᾿ 12: ὕ: 

Γρ. Μεαῖίϊ. 26. 
324, Μεῖκ 14. 
30, [λι|Κα 22. 

34. 

240 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 13. 26-.- 

τὸ ψωμίον “καὶ δώσω αὐτῷ!. Υ βάψας οὖν! τὸ ψωμίον 
2 ΕΣ 

λαμβάνει καὶ! δίδωσιν ᾿Ιούδᾳ Σίμωνος "᾿Ισκαριώτου!. καὶ 27 

μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει 
“" “" ) “- “ “ 

οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον. τοῦτο δὲ 28 
) Ἄνες δ “ 3 Ζ ἈΝ ΖΑ ΡΣ 3. τι Ν π᾿ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. τινὲς γὰρ 29 

“" " 

ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ὁ ᾿Ιούδας, ὅτι λέγει 
ΔΕ ΑΙ κε “ ᾽ Ἁ “Ὁ ΄ Ὑὕ ᾿ Ν ε ΄ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, γόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν" 

ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷς λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος 3ο 

Ὁ ἐξῆλθεν εὐθύς!- ἣν δὲ “ νύξ. 

ἄσρτε οὖν ἐξῆλθε, λέγει! ὁ ̓ Ιησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς 5τ 

τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ “-Ι καὶ ὁ 32 

Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαὐτῷ!, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 
; ΒΩ Ν ἤνυε  σχ Ὁ 7 Ζ Ν Ν τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι. ζητήσετέ με: καὶ καθὼς 33 

ὌΝ “- " ἠ, “ 

εἶπον τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι Ὅπου 8 ἐγὼ ὑπάγω! ὑμεῖς οὐ δύ- 

νασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. ἐντολὴν καινὴν δίδωμι 34 
« “ [ , “᾿ 3 72 λΝ , ’ « “ [4 Ἂς 

ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους: καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ 
{ ἊΝ, 3 “ ὰ ᾽ὔ 2 ΩΝ , Ὁ» [2 ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι 35 
Ψ Ν »,»,3 ϑῦδς 3 , Ψ ᾽ 3 Ψ 

ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 

Δέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις ; ἀπε- 36 
) “-ὄ “-“ 

κρίθη Β᾽Τησοῦς!, “Ὅπου ὑπάγω, οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολου- 
ΒΕ ΎΝ: θῆσαι: Ἰἀάκολουθήσεις δὲ ὕστερον!. λέγει αὐτῷ ὁ ]Πέτρος, 37 

Κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν 
“-- - , “ μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 1 ἀποκρίνεται ΤΙησοῦς!, Τὴν ψυχήν σου 38 

ἜΞΕΝ ᾽ “- ΄, Ξ  ἿΝ 3. ἃ 2 ᾽ ν ἐς 
ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ 

κ᾿ φωνήσῃ! ἕως οὗ 1 ἀρνήσῃ! με τρίς. 3 

Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία: πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, 14. 

καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ 2 

πολλαί εἰσιν: εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν: τ ὅτι! πορεύομαι 

Σ ἐπιδώσω . ῦ καὶ ἐμβάψας 2 οἵῆ. λαμβάνει καὶ ἃ Ἶσκα- 

ριώτῃ Ὁ εὐθέως ἐξῆλθεν ὁ νὺξ ὅτε ἐξῆλθε. 8. ἃ Λέγει 8. 

9 δά εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, ἔ ἑαυτῷ 8 ὑπάγω ἐγὼ Β αὐτῷ 
ΧΡ Ὁ) - 1 σ΄ δα5, , Ἵ 5 , 5 “Ὁ; “ 

ὁ Ἰησοῦς ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μοι ἦ ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 

Ἐ φωνήσει 1 ἀπαρνήσῃ τὰ ΟΤ. ὅτι 
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3 ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν 
» “" ᾽ 

τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν" 
Ψ ( ΣΥΝ ΣΣΧΕΝΝ ΝΕ νιν (ὧν λὰ 38 Ἀὰ ὦ ὕ 4 ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε 

5 τὴν ὁδόν. λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ 

6 ὑπάγεις" ο-’ πῶς Ρ οἴδαμεν τὴν ὁδόν! ; λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, 
᾽ 

Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή: οὐδεὶς ἔρχεται 
Ἀ . ζ ; ᾿ Σ) “- 2» , 2 ᾿ Υ " πρὸς τὸν πατέρα, εἰ μὴ δι ἐμοῦ. εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν 

᾽ 

πατέρα μου «ἂν ἤδειτεῖ. τ-} ἀπ᾿ ἄρτι γινώσκετε αὐτόν, καὶ 

8 ἑωράκατε αὐτόν. λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡμῖν 
ΝΥ [4 ΡΎΡΩ δ τ ἔν: σὰ ΄ 3.Ξ Πανὶ ΠΕΙ͂Ν “- “- οτὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. λέγει αὐτῷ ὁ Ιησοῦς, Τοσοῦ- 

7 θ᾽ “Δ ᾽ δ κ πέϑιος, ὥχον , Φίλ ὡς τον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ 

ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα: “-] πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον 
ιν ἣν Ἴ τ 9 3 ’ [ 3. ΟΝ ᾿ “᾿ ἊΝ ἌΣ το ἡμῖν τὸν πατέρα ; οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὃ 

Ἀ στι, 9. 0.9 Α ἊΝ ὙΠΟ ἃ ἐγὼ 5λέ ἢ ΣΝ ἘΞ) πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ " λέγω! ὑμῖν, ἀπ' 

ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ: ὁ δὲ πατὴρ ὑ-| ἐν ἐμοὶ μένων ἃ ποιεῖ τὰ " 
δ ) “ἢ ’ Ζ' [ 3. τ Ν Σ “ Ν ἌΩ ΤΕ ττ ἔργα αὐτοῦ. πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ 

ΝΥ 2 2 ΖΞ 2 δὲ ’ δ Ν᾿ Ἂς δ ἌΝ. χά Ἁ πατὴρ ἐν ἐμοί: εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι. 
3 ΑΥ̓͂ 3, ἂν , ε ΄- ε ’ 3 .Σ [4 ΝΥ ,, ἃ ἊΨ Ἁ 12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ 

ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ 
Ἀ ΝΥ ΄ ἜΞ᾿ , ν « Ε »,», ἢ 13 πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι. καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν 

ῶ 3... ἢ ἊΝ ο “- “ Π “ δ "Θῃ ε ἊΝ 2 “ τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω' ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ 
διε )».»,ἵ 2 γὰ , Ἷ ) “Ὁ 3 ζ, ’ Ζ “- ἤ ιεαυΐῷ. ἐάν τι αἰτήσητέ Υμεῖ ἐν τῷ ὀνόματί μου, 5 τοῦτο 

Ἂ» ΡΥ 3 γον εν ΓΑ; ν 2 Ν Ἁ 2 Ὺ 8 2 ἤ τ5 ποιήσω. ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς ἃ τηρήσετε!,͵ 
ἈΠ Ὰ δ 15 ὔ Ν [4 ἌΜΟΝ ’ ὯΆ 

τό καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ΟΡ. νετ. 26, 
ἘΝ ᾿ "ῷ δ Ἂ 15. 26, τό. 7 

17 ὑμῖν, ἵνα Ὁ ἢ] μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀλη- τ, Ταῖκε “4. 
ἑ "Ν Ἀ 9, Δοίβ 1. 4, 

θείας ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτό, εἰ ἘΞΕΝ 
᾿ Ξ 1 Τοῇπ 2. 1. 
οὐδὲ γινώσκει αὐτό: ὑμεῖς “-] γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ] 

18 ὑμῖν μένει, καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς' 

πὶ καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε. Α.8.Μ. ο Δ44 καὶ Ρ δυνάμεθα τὴν 
ὁδὸν εἰδέναι 4 ἐγνώκειτε ἄν Τ᾿ (ἃ καὶ 5. λαλῷ ἰ 44Ἃ ὁ 
ἃ αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα Σ δα μου Υ͂ οπι. με Δ.5.Μ. 2 ἐγὼ 
ἃ τηρήσατε Ὁ μένῃ ὁ λῇ(ά δὲ ; 

Ἀκ 



ΟΡ. νεῖ. τό. 

Γ(. νν. 2 56.» 
18. 

242 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 14. 18-- 

Ψὕ ᾿Υ δ δν Ψ ᾿Υ δ ς 7 3. ΣΥ͂Σ θ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεω- τὸ 

ρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με' ὅτι ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε. 
2 3. ’ »Ὰ;, ΚΕ ζ , ε “ [4 Σ Ἁ 2 “᾿ ’ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου, 2ο 

Α. τῷ “-“ 2 2 , ΣΝ, 2 εἰρξ σι ε» Ἀ ᾽ ΄ καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μοῦ 21 
Ἂ “ 3 , 2 ΔΕ 2 ἘΣΎ “, ε δὲ 2 ΄“ καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με’ ὁ δὲ ἀγαπῶν 

3 ᾽ὔ΄ ε ὯΝ “ ’ Ν , ἊΝ 3 Ά με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω 
»"- »"»») 

αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας (οὐχ 2:2 
, ΄“ 

ὁ ᾿Ισκαριώτης), Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφα- 

νίζξει ὄν, καὶ οὐχὶ τῷ κό . ἃ [θη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ 2 ν σεαυτόν, καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ ; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς 3 
᾿ς πὰ 

εἶπεν αὐτῷ, Εάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει" καὶ 

ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα, 

καὶ μονὴν παρ αὐτῷ ἃ ὀμεθα!. ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς 2 μονὴν παρ αὐτῷ ἃ ποιησόμεθα!, ὁ μὴ ἀγαπῶν μ 4 

λόγους μου οὐ τηρεῖ: καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός, 

ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. 

Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων. ὁ δὲ παρά- 25, 26 
“- Ἢ ἃ 2 ζΩ" 

κλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ “ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνό- 
) “ « “" ὃ δ ’ ’ Δ λξ ἤ ς “ ματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς 

, ἃ “ ον δέει 3 ’ ΓΑΕ κα ιν ΤΑ δῷ 2 ἊΝ πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν 27 

δίδωμι ὑμῖν: οὐ κἀθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. 

μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω. ἠκούσατε 28 
4 ΒΝ “" ἘΠ Ἐν « ’ ἈΠ δ εὐ ᾿ς ; ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ 
ἐ ζτν τΥ γα ο φ ν᾿ [ῳ 6--} ’ὕ Ν δ ὰ ΒΞ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἄν, ὅτι 5-] πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα 
[“ ε Ν ἘΞ ἢ ’΄ Σ ’ ἊΝ “- Ψ ΓΕ ΠῚ ἊΝ ὅτι ὁ πατὴρ ἵ“! μείζων μου ἐστί. καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὸὲν 29 

Ζ, θ “ [᾿ ᾿ Ψ .ΒΕΡ . ἐν 
γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. οὐκέτι πολλὰ λα- 3ο 
λή θ᾽ Ἰπ σι Ν Ν ε “ ’ὔ 5--| Βν Ν ἤσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων: καὶ 
Σ 2 Ν 3 “ δέ ξ ὐλλ᾽ φ “ ς ὕ ε : “. ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν: ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος, ὅτι ἀγαπῶ 3: 

τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ, οὕτω ποιῶ. 
2 (, Νἤ 2 “σι 

ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 
᾽ ΚΑ) 
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωρ- 15 

» 2 “ “. 

γός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό: 2 

ἃ ποιήσομεν 9 δα εἶπον, ἔ λαὰ μου ΒΕ λα τούτου 
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καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρ- 

3πὸν φέρῃ. ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελά- 
δία ’ , , ’ , Ἁ ) ον Ἁ ἊΣ “» 

4 ληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα 
, ῷ » Ν "4 3. 3. ΠΕ “- ΣΝ Ἀ ’ 2 “ οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ 

3 Α “ ὙΝ ἐν 6 »“- ᾽ν δ τλον, 5 Ἃ ’ Χὰ δον 5 ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. ἐγώ 

εἶμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα: ὁ μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ 
2 1] ΄ "π" ζᾺ ἮΝ δ Ξ ς [ Ν 2 “ 3 γι, ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν: ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύ- 

όνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω 
ς ᾿Υ “΄“" νυ » Ν “,: 3 Ἂ, Ν » ὡς τὸ κλῆμα, καὶ ἐξηράνθη: καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς 

" τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται. ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί, καὶ 

τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε 1 αἰτήσασθε!, καὶ 

8γενήσεται ὑμῖν. ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου, ἵνα 

ο καρπὸν πολὺν " φέρητε' καὶ γενήσεσθε! ἐμοὶ μαθηταί. καθὼς 

ἠγάπησέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς: μείνατε ἐν τῇ 

το ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτέ ἐν 

τῇ ἀγάπῃ μου: καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετή- 
ἃ 2 δ ον γεν 3 ΣΤΡ ᾿Ξ , ΕΞ 

τι ρηκα, καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, 
εὐϑιενιιοις δεν φὶ  κὺ ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν 157], καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 

τ2 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς 
) ». « “᾿ [4 Ὡ» 3 ’ ᾽ Ν 4 ἴ 13 ἠγάπησα ὑμᾶς. μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις 

ττὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. ὑμεῖς φίλοι 

το μου ἐστέ, ἐὰν ποιῆτε ἃ ἃ! ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. οὐκέτι 

πλέγω ὑμᾶς! δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἷδε τί ποιεῖ αὐτοῦ 

ὁ κύριος: ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ. 

τό τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, 

ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς, ἵνα ὑμεῖς ὑπά- 
Ν ἊΝ , δ - Ν ε “ , [ [4 γητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ: ἵνα ὅ τι 

17 ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν. ταῦτα 
3. 048 1ι8 ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς 

“ Ἄδα Ἂς “" “ 

το μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. εἰ ἐκ 

Β οχη. τὸ Ϊ αἰτήσεσθε Ἑ φέρητε, καὶ γένησθε Μ. Ἰ μείνῃ 
τὰ ὅσα π ὑμᾶς λέγω 

Ν2 
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244 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 15. 19-- 

τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει: ὅτι δὲ ἐκ τοῦ 
) “Ἔ σι 

κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, 

διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ 20 
2 Ἁ “ ε “ 3 4 “-“ ὰ “-- Ἴς , “ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 

εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν: εἰ τὸν λόγον μου ἐτή- 
Ἁ ἊΝ ς , ὑκ 3 »᾿ “ ’ ρήσαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. ἀλλὰ ταῦτα πάντα 21 

ποιήσουσιν 5 εἰς ὑμᾶς! διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν 

πέμψαντά με. εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν 2: 
ΕΣ “ “- χ Ω Ψ Ν “- ς ΄ οὐκ εἶχον. νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας 

αὐτῶν. ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. εἰ τὰ 23,24 
ἽΜ ἊΝ 2 ’ , 3, κὸν ΩΥ δ Ἂ "" 2 ’ ἤ 

ἐργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, ἃ οὐδείς ἄλλος "ὶ ἐποίησεν", 
ε , Ι 3.) ᾿ “ ΝΝ Ἄγ πε ΄ ᾿ ΄ ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι 

“, καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ 25 
ν ᾽ “ , Ὁ « 3 ’ Ὁ» ’ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν ὅτι ᾿Εμίσησάν με δωρεάν. 

ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ 26 

πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπο- 

ρεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ; καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυ- 27 
“- , ΄- δ “ 

ρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε. 

Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. ἀπο- τ,216 
“ ’ ΓΕ ΤῸ ᾽ ᾽ν Ψ [ - συναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς. ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς 

ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. καὶ 3 
“- ᾽ὕ ᾳ--ἴ [ῳ Ε »ἤ Ἀ Ἕ δὲ 3. οὐ Ἃ ταῦτα ποιήσουσιν “-, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 

ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα τ αὐτῶν!, 4 
, ΟΞ ΚΣ Ω͂ δος ΟΝ, Ὁ» ΓΗ 5 “- Ἀπ τ Σ μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ 

᾽ “- ΩΣ “ τ τ τὸ τ ΩΣ " “- ν ε , Ἀ 
ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ ὑμῶν ἤμην. νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς 5 

Ν ὔ γὰ ἊΝ ΕῚ ἊΝ 2) « “ 2 “ φᾷ ΔΕ ’ τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με, Ποῦ ὑπά- 
δ “ “ 

γεις ; ἀλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἡ λύπη πεπλήρωκεν 6 
“"Μ, ; ΄“΄ 

ὑμῶν τὴν καρδίαν. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν: συμ- 

φέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω: ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παρά- 

κλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς" ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω 

ο ὑμῖν Ρ πεποίηκεν ᾳ (ἃ ὑμῖν Τ᾿ οἵη. αὐτῶν 
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8 αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον 
ἘΜ » 4 

ο περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως: περὶ 
[ ’ Ψ. [ 9᾽ ’ , ΘΟ ΟΣ Α » το ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ’ περὶ δικαιοσύνης 
δέ [ἡ Ν Ν. 4 5--| ς ὧδ᾽ Ν “ΩΣ θ γΤΕ ας " έ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα "-! ὑπάγω, καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με 

Χ Ν ’ [ ΓΝ “ ᾽ὔ ’ ᾿., τι περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 
“ , 

τ2 ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 

13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει 
“᾿ “ ᾽ “- 

ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν: οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 
, “-“ 

ἀλλ᾽ ὅσα ᾿ ἀκούσει! λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ 

τ4 ὑμῖν. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει: ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ 
, ἵ ἢ Α ζ6. ὡδ᾽ « Ε ε δ 2 "Ὁ Ἁ τ5 ἀναγγελεῖ ὑμῖν. πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι: διὰ 

τοῦτο εἶπον, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει, καὶ ἀναγγελεῖ 

τό ὑμῖν. μικρὸν καὶ Ξοὐκέτι! θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν 

17 καὶ ὄψεσθέ με γ-΄. εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 

ἀλλήλους, Τί ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεω- 
“- Υ̓ 

ρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί, “Οτι τ-1 

ι8 ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; ἔλεγον οὖν, δ Τί ἐστι τοῦτο! ὃ 

το λέγει, τὸ μικρόν ; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. ἔγνω Ὁ-] ᾿Τησοῦς 

ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου 
“ , τ “- 

ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων, ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ 

2ομε, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρή- 

σεται: ὑμεῖς “-| λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν 

21 γενήσεται. ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα 
ας, ἀκ Ὁ, εἶ . , ΥΥ̓͂ , Ἄ ΕΖ, ᾿ “- αὐτῆς" ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς 
’ ε 

θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν 

22 κόσμον. καὶ ὑμεῖς οὖν ἃνῦν μὲν λύπην! ἔχετε: πάλιν δὲ 
ΕΝ “-“ Ν “ 
ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν 

“΄ ) “ »"» 23 ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ ὑμῶν. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ 

5 244 μου ὃ ἂν ἀκούσῃ ἃ λήψεται Σ οὗ Υ δαὰ 

ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα 2 Δ4ἃ ἐγὼ ἃ Τοῦτο τί ἐστιν 
Ὁ 44 οὖν ὁ 9 (4 δὲ ἃ λύπην μὲν νῦν 

Ορ. 14. τό. 



ζρ. Μαίι. “τό. 
21, ΜδΙῖκ 14. 
27. 

246 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 16. 23-- 

ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ ἄν τι! αἰτήσητε 
ἊΝ [4 ἕ δώ ς “ ) “Ἄ ΑΥΤΑ ,» ἤ σ ΕΝ Ε] 

τὸν πατέρα, ' δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου], ἕως ἀρτι οὐκ 24 
ΦῈ εν  ὧΧ 2 λυ ὩΣ τ ΄ 2 κα δ Ἄ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου' αἰτεῖτε, καὶ λήψεσθε, 
ῳ ς ΝΕ τες ΣΝ, 53 » ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη. 

Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν 58-] ἔρχεται ὥρα 25 
[4 Φ ΠΙ 2 ’ ὩΣ Ἐς ἀὐἦὰ ᾽ Ἁ Ἢ ἈΝ 

ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ 
“ Ἀ Ὥ , λῶϊ! εκ » ΕΖ Ὡς ᾿ “ 6 τοῦ πατρὸς ἃ ἀπαγγελῶ! ὑμῖν. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ 2 

», 2 , »., ε ΕΝ ἐν ἘΡΠΕΝ ΠΌΡΕΝ; 3. ΟΣ ΄ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε: καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω 

τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν: αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι 27 
ς “ ᾽ν ἈΝ ᾽’ δ ' Ω͂ 2 ἊΝ Ἁ “ ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ 

ἱπατρὸς! ἐξῆλθον. ἐξῆλθον " ἐκ! τοῦ πατρός, καὶ ἐλήλυθα :8 
3 Ν 7 ’ 3 , ἊΝ ᾽’ Ν ἌΝ εἰς τὸν κόσμον: πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον, καὶ πορεύομαι 

πρὸς τὸν πατέρα. 

Δέγουσιν 1-1] οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,"1δε, νῦν παρρησίᾳ λαλεῖς, 29 
Ν ,΄ 3 , , “- Ἵ, . “ , καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα 3ο 

καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ" ἐν τούτῳ πιστεύομεν 
“-- “. “- ω “- 

ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, "Ἄρτι 31 

πιστεύετε ; ἰδού, ἔρχεται ὥρα καὶ ᾿-! ἐλήλυθεν, ἵνα σκορ- 32 
“" σ΄ ) ἈΦ δι ϑυτῶΝ 72 , ΄ι ἊΝ Ε πισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια, καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε: καὶ οὐκ 

9 Ν ᾽7 [ἢ ς Ν Φ "05 ἘΤΟ] “- " 

εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστι. ταῦτα λελάληκα 33 
“ ο ὕ “᾿ “- 

ὑμῖν, ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν 

Ὁ ἔχετε" ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 
“- , “- Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ 5 ἐπάρας! τοὺς ὀφθαλμοὺς 117 

αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν ν»-! εἶπε, Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα' 

δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα “ ὁ υἱὸς! δοξάσῃ σε' καθὼς ἔδωκας 2 
σὰ ἘΜ ’ ’ 72 [4 “ ἃ ὰ Σ᾽ κ᾿ ͵ αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ 

αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα 3 

γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλας 

᾿Ιησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 4 

9 ὅτι ὅσα ἂν ἔξ ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν Ε (ἃ ἀλλ᾽ 8. 
Β ἀναγγελῷ 1 Θεοῦ ΚΕ παρὰ 1 αἀἀ αὐτῷ τὰ Δ(4 νῦν 

π ἕξετε Α. 9 ἐπῆρε Ρ δαά καὶ ᾳ καὶ ὁ υἱός σου 
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5 ᾿ τελειώσας! ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω: καὶ νῦν δόξασόν με 
’ Μ Ἂν “ “- δό “Ἕ “" ἈΝ ΄“- Ἂν σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ. δόξῃ ἡ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν 

6 κόσμον εἶναι παρὰ σοί, ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 
Ω θ [ες Ἁ 5. δ φῇ ᾿ “ ὔ Ν δ ἀνθρώποις οὺς " ἔδωκάς! μοι ἐκ τοῦ κόσμου σοὶ ἦσαν, καὶ 
δ Ε “ 7 ἐμοὶ αὐτοὺς " ἔδωκας!- καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι, νῦν 

8 ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν ὅτι 

τὰ ῥήματα ἃ " ἔδωκάς! μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, 
ἊΨ .) “ [ δὰ ΦὉπὩΌΣκ“κπ. ν᾿ ΎΨΉ.. ἧς καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν 

[4 ἤ’ 3 ἴμ 2 Ν ἊΝ , “Ὁ ᾿ “΄“᾿ ; Ν οὗτι σύ με ἀπέστειλας. ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ' οὐ περὶ 
“ ᾽’ 2 “ , Ν, Ν ΩΣ ΨΞ ’ [ ’΄ , τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοΐ εἰσι 

το καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά: καὶ δεδόξασμαι 

ιι ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ 
Ζ, ἥν» Ἀν 9 Ν᾽ τς τὸν. » ’ [4 [4 κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρός σε ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον 
Ε Ἀ 3 σάν 5... ᾽’ ἐ χω] δέδ, ᾽ Ὁ τὸ “ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, ' ᾧ! δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν, 
θὰ « - « “ 2 5ὲ ἐκις ὰ Ξ ΣΣ, ἘΣ ΟΖ , ν τ2 Καθὼς ἡμεῖς. ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν «-ἰ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς 

Σ δ 3, ᾽ὔ χΙῇ 2 » ᾿ ΝΣ Ϊ ᾿ ἐν τῷ ὀνόματί σου, " ᾧ! δέδωκάς μοι: καὶ ἐφύλαξα!, καὶ 

οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας" ἵνα 
ς Ν “- “- Χ κ᾿ 4 “ 13ἡ γραφὴ πληρωθῇ. νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι: καὶ ταῦτα 

λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρω ἧ μῷ, Χ ην χὰρ “1. ΞΙΗΠ ρῶς 
“Α ) Ζ ε “ ἤ ) Ν δέδ Ε) -“ »ᾧ ἫΝ Ν τ4 μένην ἐν Φ ἑαυτοῖς! ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ 

ς Α 3. “4 ᾽ ’» [“ . 8. 2 “ ᾽’ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, 
Ἀ 2 Ν᾽; ᾽ ϑρεοσδυς νὸϑ, “ Υ, 9 , σαῖς (ὉΝ Ε τα καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς 

, ν᾿ δ - ᾽ὕ ᾽ 3. τ γ ) ᾿ ; “ αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ 
“ 2 “-“ Ψῃ Ε 3. 4, δ 2 ΟΣ “- ’ τό πονηροῦ. ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσί, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου 

ιγ οὐκ εἰμί. ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ 5-1 ὁ λόγος ὁ 

ι8 σὸς ἀλήθειά ἐστι. καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, 
3 Ἁ ν Ψ 3 ἵν , Ν ᾽ δ ὁ ρ Ν 3, “ΝᾺ το κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον. καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 

ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσι καὶ αὐτοὶ! ἡγιασμένοι ἐν 
) , ᾽ Ν Ἄ Ν 2 “ ᾽’ 3 Ν, ἡ Ν 2ο ἀληθείᾳ. οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ 

Τ᾿ ἐτελείωσα 5 δέδωκας ὑ οὖς ἃ ᾷὰ ἐν τῷ κόσμῳ 
Σ οὗς ῦ μοι ἐφύλαξα 5 αὑτοῖς ἃ Δα σου Ὁ καὶ αὐτοὶ 
ὦσιν 



Μαῖι. 26. 36, 
ἽἍΜατ 14. 32, 
Ταῖκα 22. 30: 
ΩΡ. 2 58ηι. 15. 
23. 

Μαίι. 26. 47. 
Μδτῖκ 14. 43, 
Τλκα 22. 47. 

ΟΡ. 17. 12. 

248 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 17. 2ο-- 

“" ο ᾽ Ι ὃ Ἀ “- λό 3. ἊΝ 3 3. ας ΡΝ , τῶν “πιστευόντων! διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες 21 
ἃ “" ἊΝ , ’ 3 3 Ν ᾽ δ 3; ’ Ὁ Ἁ ἕν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ 

ΕΣ Ἄ»ἍἉ ἘΣ ΠΕ ΠΣ Ξ [« ε ἊΝ τι [“ ,Ψ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με 

ἀπέστειλας. καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα 22 
ΕῚ “- [2 “᾿ Φ θὰ ς ΄“΄ “ 6--. ) δ » ᾽ “ Ἁ 

αὕτοις, ἵνα ὦσιν ἐν, Καθὼς ἡμεῖς ἐν ἐγω ἐν αὕτοις, Καὶ 23 

σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν᾽ - ἵνα γινώσκῃ ὁ 
Ζ ων ’ὔ 3 2 Ἀν ..9 )α 3 ἣ Ἁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς 

ἐμὲ ἠγάπησας. πάτερ, 85ὺ! δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα, ὅπου 324 
Ἐς Ψ Με τ ᾽ “ πὰ 3. “. ψ “ Ἀ , εἰμὶ ἐγώ, κἀκεῖνοι ὦσι μετ ἐμοῦ; ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν 

τὴν ἐμήν, ἣν Ὁ δέδωκάς! μοι' ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ κατα- 
“᾿ ’ γ4 , ᾿Ὶ « ἊΝ 3 “, βολῆς κόσμου. πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, 25 

ΘΗΝ , ,, ἈΝ “Ὁ Ψ [4 72 3 ζχ ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας" 
Ἄ»ἭἬ , , ο ἊΝ Υ͂ ,’ Ν ’ “ « καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω: ἵνα ἡ 26 

ϑέν δ , ΄ , Σ , ΚΑῚ ΠΝ ἸΕΕ. Ὁ Ὑ) , τε ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ἢ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 
“- 2 “-ι “ “ »“ “-“ 

Ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 18 
, “ Ἂ “ Ἃ [ἡ “ σι : ἃ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἣν κῆπος, εἰς ὃν 

“ “- 7 .) 

εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ἤδει δὲ καὶ ᾿Ιούδας, 2 

ὁ παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον" ὅτι πολλάκις συνήχθη ὁ 
2 “- » ““Ἅ “Ἅ. “- “- ἿΝἪἝἪ 39 

Τησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. ὁ οὖν ᾿Ιούδας, λαβὼν 3 
ἊΝ ζω Ν 2 “ ὯΣ ,Ά, Ν ἱ “ Ι͂ᾧΦ » τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἱτῶν Φαρισαίων 

ς ζε Ψ, 2 “- Ἀ “ Ν , ἊΝ ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπ- 
᾽ “- “ Σ 

λων. ᾿[Ιησοῦς οὖν, εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, 4 

Κ ἐξῆλθε καὶ λέγει! αὐτοῖς, Τίνα ξητεῖτε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, 5 
2 “- “ “ “- ) 

Ἰησοῦν τὸν ΝΝαζωραῖον. λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, ᾿Εγώ εἰμι. 
Ω ) “ εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν. ὡς 6 

“" “ “-“ ν᾽ ᾽ “ 

οὖν εἶπεν αὐτοῖς, 1-1᾿ Εγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ 
ψ 5 ἔπεσον χαμαί. πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώτησε, Τίνα ζητεῖτε; 7 

“ 2 “- “ “- 

οἱ δὲ εἶπον, ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς, 8 
πὶ “ ᾿ 1) ἥ" “ 

Εἶπον ὑμῖν, ὅτι ἐγώ εἰμι’ εἰ οὖν ἐμὲ ξητεῖτε, ἄφετε τούτους 

ὑπάγειν: ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὺς δέδωκάς 9 

ὁ πιστευσόντων ἃ 44 ἐν 9 αἡἠά ἐσμεν ἔ δά καὶ Β οὺς 
Α.5.Μ. Β ἔδωκάς 1 τη. τῶν Κὶ ἐξελθὼν εἶπεν 1 (4 ὅτι 
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το μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐὲξ αὐτῶν οὐδένα. Σίμων οὖν Πέτρος Μαίι. 26. 51, 
Μδιῖ 14. 47: 

ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν, καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχίιε- Τικε 22. 50. 

ρέως δοῦλον, καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ τ ὠτάριον! τὸ δεξιόν. 
“5 “ “" “" , “- “" 

τι ἣν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ 

Πέτρῳ, Βάλε τὴν μάχαιραν "Ἀ-] εἰς τὴν θήκην᾽ τὸ ποτήριον 
ἃ 92 ΄ ς ᾿ »κ , 5.  Ὰ ὃ δέδωκέ μοι ὁ πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό; 

12 ἫἩ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ᾽Ιου- Τρ. Μαῖι. 26. 
ὔ Ζ ἈΞ Σ “ .ν 5. τεῦ Χ ον ἤ 57 Μαετῖς πάν 

τ3 δαίων συνέλαβον τὸν ᾿Τησοῦν, καὶ ἔδησαν αὐτόν, καὶ “ἤγαγον! 8.5, Τικε 22. 
Ἔ Ξ ᾿ ΝΑ ν ας « 54: 850 [λικε 

πρὸς ᾿ἄνναν πρῶτον: ἦν γὰρ πενθέρὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἣν 2. 2. 

τ4 ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνους ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβου- ΟΡ. τι. 49. 

λεύσας τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον » ἀπο- 
θ σε ΝΥ “ “- 
ανεῖν! ὑπερ τοῦ λαοῦ. 

) “ “- ι5 ᾿Ηκολούθει δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ « ἄλλος! ΠῚ 26. 58, 
Ν Ν Ἂ , Μαῖκ τΆ. 54, 

μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, Τῖκε 22. 54. 
Α “- 2 ““ἸἼὮῚΟΣ δ ΔΛ ΄- «3 ψ, «ς} τ τό καὶ συνεισῆλθε τῷ Ιησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως" ὁ δὲ 
Ψ ε ’ Ἂ “ ’ Μ 25, ΟΣ ε δ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς 

ὁ ἄλλος ὃς ἣν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπε τῇ θυρωρῷ, καὶ 
ΟΚ5 ἣν γν 1105) ι βχίερει, ῃ ρῶρῳ, 

ϑ.᾿ὲ Ὁ ὔ “ “. 

17 εἰσήγαγε τὸν Πέτρον. λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρὸς τῷ Μαίι. 26. ὅο, 
2 ν δ χάδν “ “ “5 ΡΟ) γ᾿ , Ματς ΤΊ. 66, Πέτρῳ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου ; Τκικε 22. 56: 

ἿΣ Ἢ (Ρ. νεῖ. 25. 
τ8 λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰμί, εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ 

ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερ- 

μαίνοντο' ἦν δὲ τκαὶ ὁ Πέτρος μετ αὐτῶν! ἑστὼς καὶ 

θερμαινόμενος. 
«ς Ὁ 3 δ 3 ’ Ἀ , “ Ἂ “-- “ ι90 Ὃ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν ᾿Ιησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν 

20 αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ̓ Ιη- 
“- , Ν ’, , “Ὰ ς 3. Ὁ ΄ 5 ἤ - σοῦς, Εγὼ παρρησίᾳ " λελάληκα! τῷ κόσμῳ: ἐγὼ πάντοτε 

»Ω 7 δια ἐπε ο . 2 ᾿ς ὅΦ'ὶ { Ἧ 2 ΓΕ ἐδίδαξα ἐν ᾿-Ι συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου ἃ πάντες οἱ 
) “- - 

21 Ιουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. τί 

με Ξἐρωτᾶς ; ἐρώτησον! τοὺς ἀκηκοότας, τί ἐλάλησα αὐτοῖς" 

τὰ ὠτίον π Δα σου 9 ἀπήγαγον αὐτὸν Ρ ἀπολέσθαι 

ᾳ ὁ ἄλλος 8. Σ μετ᾽ αὐτῶν ὁ ἹΠέτρος 5 ἐλάλησα ὑ δ΄ἃ τῇ 

τ πάντοτε ΣΧ ἐπερωτᾷς; ἐπερώτησον 



(Ρ: μεῖς: τἢ- 

ΝΠ Εν. 27. 2: 
Μδατῖκ 15.1, 
Τα Κα 223. 1. 

Μαίϊ. 2ο. το; 
7Τοἢη 3. 14: 
ΟΡ. Μδῖῖκ το. 
32 56., [λικα 
18. 32 56. 

Μαίί. 27. 11, 
Ματῖῖς 15. 2, 
ἘΠ Ὸ 25: 5. 

"ὕ “Ὁ ΄ ἃ “ 2 ’ “- Χ Σὰ “ Ὦ ᾽ὔ - ἴδε, οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς 22 
“ . “᾿ Ἂν ἔδ, ς», τοδ ἶ “- 5. χες ὺρ τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκε ῥάπισμα τῷ ᾿Ιησοῦ εἰπών, 

“ “ ᾽ “- 
Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Εἰἰ53" 

ς΄ 2 ᾿ Ν “ χὰ » οΧχ ἿΝ ΄ 
κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ" εἰ δὲ καλῶς, τί 

με δέρεις ; ἀπέστειλεν γΥ͂ οὖν! αὐτὸν ὁ Ἄννας δεδεμένον πρὸς 24 

Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 

Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον 25 
“Ὧν ᾽ 5. Ν Ν Ν 2 ΄“ “᾿ 3 “- “ Σ 4 οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο 

ἐκεῖνος, καὶ εἶπεν, Οὐκ᾽ εἰμί. λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ 26 
Ἃ ὩΣ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ 

ΕΟ» δ ) ’ ) Ω ΣΥΝ ΖᾺ ΚΝ ΄ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ πάλιν οὖν ἠρνήσατο 27 

ὁ Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 
ὌΣ ᾽ “- “-“- “. 'άγουσιν οὖν τὸν Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώ- 28 

“" Ν "" Ν , Ν , ΤΕ ΚΞ ; Ἂὗ; ἂν ριον: ἢν δὲ πρωΐα, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, 

ἵνα μὴ μιανθῶσιν, 5 ἀλλὰ! φάγωσι τὸ πάσχα. ἐξῆλθεν οὖν 29 

ὁ Πιλάτος " ἔξω! πρὸς αὐτούς, καί ἢ φησι!, Τίνα κατηγορίαν 
Ζ Ἀ σὰ " , ᾽ Ψ Ἂ “» φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον 3ο 

αὐτῷ, Εἰ μὴ ἣν οὗτος κακοποιός, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν (Ὁ; μῆ ἢ ᾽ ρ μ 

αὐτόν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, άβετε αὐτὸν ὑμεῖς, 31: 
᾿ Ἂ χω , ες: αὶ , ἥ Ἄν 5 Ὁ ἢ ΟΝ 8 καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ 

3 » {: “- “ 

Ἰουδαῖοι, ᾿Ημῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα" ἵνα ὁ λόγος 32 
“7 “- “ ι΄ ἃ 5“ τοῦ ᾿Ιησοῦ πληρωθῇ, ὃν εἶπε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν 

᾽ ζ ἀποθνήσκειν. 
ε Εἰσῆλθεν οὖν ἁ πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον! ὁ Πιλάτος, καὶ 33 

ΓΟ εἰς τ “Ἵ “ “νὴ “ 

ἐφώνησε τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 

᾿Ιουδαίων: ἀπεκρίθη “-1 ᾿Ιησοῦς, ᾿4φ᾽ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο 34 

λέγεις ; ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ: ἀπεκρίθη ὁ Πιλάτος, 35 
ϑυσε 9. “2 ; τς Ἐτ Ἂ ΠῚ « 

Μήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
, “- παρέδωκάν σε ἐμοί: τί ἐποίησας ; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς͵ Η 36 

Ψ ».) Ἂς 3 Ψ, : “ Γι γε Ἄνς:: - βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου: εἰ ἐκ τοῦ 

δ᾽ ΟΠ1. οὖν 8. 2 ἀλλ᾽ ἵνα ἃ οχη. ἔξω Ὁ εἶπε ο ἀά 
ΓΟ ΨῚ ἡ οὖν ἃ εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν 9 δα αὐτῷ ὁ 
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κόσμου τούτου ἣν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ 

ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῷ τοῖς ᾿Ιουδαίοις: νῦν δὲ ἡ βασι- 

3) λεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, 

Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ ̓ Ιησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι 
2 

’’ ) 2 ἍΝ. , Ν 2 “ »Ἤ: Ν " “- βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο 
“ 7 ““ 

ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ 
Ἃ 2 “- Ὁ ΄ Ἄ “ “ ͵ ᾿ ε 

38 ὧν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μον τῆς φωνῆς. λέγει αὐτῳ ὁ 

Πιλάτος, Τί ἐστιν ἀλήθεια : 
“ “" , Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθε πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους, καὶ 

“ “ ) 77 " 

39 λέγει αὐτοῖς, ᾿Εγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. ἔστι Μαίί. 27. τ; 
Ἔ 5" - 

Χ Ψ,, ἰἀεμεζ ον “ 4 ΟἸἾΤΈΓΟΝ 3 ᾽ὕ ᾽ “- , ἣ Ματῖς 15. 6 ̓ 

δὲ συνήθεια υὑμιν, ινὰ ενὰ ὑμιν ἁπολύσω ἐν τῷ πάσχα" ορ. [κε 23. 
18. π᾿ ἿΞ ξρνν ἢ 

βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ιουδαίων ; 

40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν ἵ-! λέγοντες, Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν 
΄“.ἄ κὰν Χ « “᾿ ἊΆ Βαραββᾶν. ἣν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής. 
τὸ ἢ - 

19 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλάτος τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐμαστίγωσε. 
Ὧν ε “ “Ξ: Ψ; , Ψ “ Σ Ψ 

2 Καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν Μαίι. 27. 27, 
Ε “ Γο “ Ὅσα ’, ΄“ Ψ ϑ.-ς ὡ» Ματῖκ 15. τό. αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν' 

ἊΝ “-“ 

3 καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς 

4 τῶν ᾿Ιουδαίων: καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα. ὃ καὶ ἐξῆλθε! 
» ͵ “- 

πάλιν ἔξω ὁ ΠΠιλάτος, καὶ λέγει αὐτοῖς, ΄1δε, ἄγω ὑμῖν αὐτὸν 
, Ὁ “ [1 2 3 δ 3 ᾽’ Ἄν»; « γ Σ Ωσ 5 ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω. ἐξῆλ- 

“ , “- “ Ἷ θεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ. 
ἊΝ “-“ κ 

τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, δε, ὁ ἄνθρωπος. 
[ εν “ 6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν 

. » 

λέγοντες, Σταύρωσον, σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, 

 άβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε: ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω 
, , ΄Ν, ᾿) 3 “) “ “ 

γἐν αὐτῳ αἰτίαν. ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ᾿ Ἡμεῖς 
᾽΄ “΄ ἊΝ - “ νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ᾿'-] ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ΟΡ. το. 33, 

Αἱ Ἕ 1 ον. 24. τό, 
8 ἑαυτὸν υἱὸν Θεοῦ ἐποίησεν. ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλάτος Μαῖι. 26. 6ξ, 

Μδῖκ 14. 64. 
οτοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη: καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ 

Ε (4 πάντες Β' ὁπ]. καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν, Β ἐξῆλθεν οὖν 
' δἀά ἡμῶν 
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, “- ἣν πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ, Πόθεν εἶ σύ: ὁ δὲ 
᾽ “- “ “ 

Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. λέγει οὖν αὐτῷ ὅὃτο 

Πιλάτος, ᾿Εμοὶ οὐ λαλεῖς: οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω 
τ ᾽ “- ’, δ ’ ΕΝ “ ΄΄ .«ἤ } (0 ἀπολῦσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαΐ σε} ἀπεκρίθη ττ 
ΤΕΣ κεν “- ᾽ 5. Σ ,ὔ ᾽ 2 ΣῸΣ “ 2 αὐτῷ! ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ, εἰ 

μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν" διὰ τοῦτο ὁ π' παραδούς μέ σοι 

μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλάτος ἀπο- τ2 
“ ω “ 2 “- 

λῦσαι αὐτόν" οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες, Πὰν τοῦτον 

ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος" πᾶς ὁ βασιλέα 

Ὁ ἑαυτὸν! ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. ὁ οὖν ΠΙιλάτος, τ3 
“ , “ 

ἀκούσας οτῶν λόγων τούτων], ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ 

ἐκάθισεν ἐπὶ »-!] βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Διθόστρωτον, 
« “. “»" “" “ Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ. ἢν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα: ὥρα τῇ 

“" “ ) 

«ἦν ὡς! ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις, "Ἴδε, ὁ βασιλεὺς 

ὑμῶν. τ ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι, Ἄ ρον, ἄρον, σταύρωσον τ5 2 2 2 

αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυ- 2 

ὌΡ , ΄, ε : γ: 3 Ψ 2 ρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα 

εἰ μὴ Καίσαρα. τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα τό 

σταυρωθῇ. 
5" ) “ “᾿ 

Τρ. Μαῖϊί. 27... Παρέλαβον 5 οὖν] τὸν ᾿Ιησοῦν ὅ-1- καὶ βαστάζων ἃ ἑαυτῷ τῇ 
32, Μαῖκ 1ρ. 
21, Τλικε 28. τὸν σταυρὸν! ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου τόπον, " ὃ! 
26 

λέγεται ᾿Εβραϊστὶ Τολγοθᾶ: ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ τ8 

μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο, ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν 

᾿Ιησοῦν. ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλάτος, καὶ ἔθηκεν ἐπὶ το 

τοῦ σταυροῦ. ἦν δὲ γεγραμμένον, ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ 

βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέ- 20 

γνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἣν Υ ὁ τόπος τῆς πόλεως], 

ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ̓ Ιησοῦς: καὶ ἣν γεγραμμένον ᾿Ε βραϊστί, 

Κ σταυρῶσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε: 1 ὁπ. αὐτῷ 

τὰ παραδιδούς Ὁ αὑτὸν Ὁ τοῦτον τὸν λόγον Ρ δἀά τοῦ 
, , 

ᾳ δὲ ὡσεὶ Τ οἱ δὲ ἐκραύγασαν 5 δὲ ᾿ Δα ά καὶ ἀπήγαγον 
ἃ τὸν σταυρὸν αὑτοῦ Σ ὃς Υ͂ τῆς πόλεως ὁ τόπος 
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ς “. φ ιν 7ῆ Ω “ “ , δὶ ὦ 2132 Ῥωμαϊστί, ᾿Ελληνιστί. ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιε- 
“ “ε« « “ ᾽ 

ρεῖς τῶν ᾿Ιουδαίων, Μὴ γράφε, Ο βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων᾽ 

22 ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, Βασιλεύς εἰμι τῶν ᾿Ιουδαίων. ἀπε- 
ἃ κρίθη ὁ Πιλάτος, Ὃ γέγραφα, γέγραφα. 

π᾿ Ξ ᾽ ἘΞ 
23 Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν ᾿Ιησοῦν, ἔλαβον 

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρα- 
’ 7 Ν Ν μη ν δ εξ Ἁ ᾿ἤ 2 “ τιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα: ἢν δὲ ὁ χιτὼν ἄρραφος, ἐκ τῶν 

» 5 Ξ 24 ἄνωθεν ὑφαντὸς δὶ ὅλου. εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ 
, »..2 ἢ ᾿ ΄ ΝΣ τον να, ΠΣ ᾿ . 
ΩΝ αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται" ἵνα 

γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου Ῥ-5. 22 (1). 
18. 

ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν 

25 οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ 
“ « σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μη- 

ε τρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ ΪΜαγδαληνή. 
2 “- Ἵ 20 Ἁ γ,κ ἊΝ; ἊΝ Ν ΔΝ 26 Ἰησοῦς οὖν, ἰδὼν τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα 

27 ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί 5-|, Γύναι, ἰδού, ὁ υἱός σου. εἶτα 

λέγει τῷ μαθητῇ, ᾿1δού, ἡ μή αἱ ἀπ᾽ ἐκεί ἢ γει τῷ μαθητῇ, , ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς 

ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια. 

23 [Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ ̓ Τησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα 

29 τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει, Διψῶ. σκεῦος "-] ἔκειτο ὄξους (ρ.Ρ-. 69 (68). 
΄, 6 ᾿ “5 χ “ὺ Ι « ΄ , 21, Μείϊ. 27. 

μεστόν: ὁ σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους! ὑσσώπῳ περιθέντες ,.8, Ματῖς τε. 
, ιν, ΣΙΝ , “ ἣν -ἶλ . 26: αἷ5βο {{|κὸ 

3. προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ 2- -ς, 
᾿] “- “ 
Ἰησοῦς, εἶπε, Τετέλεσται: καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέ- 

δωκε τὸ πνεῦμα. 
κὰ ἣ 3 ζω , Ν 

3Ξ: Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἃ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ 
“- “ ν , ᾿ “ Ζ, ἘΠ ΤΣ . ᾽΄ 

τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ 5-! (ἣν γὰρ μεγάλη 

ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου), ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον, ἵνα 
“ Σ τ Ἀ 3 Ν 95 “ 5 ᾽ ε 32 κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν. ἦλθον οὖν οἱ 

στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ 

2 Ἕλληνιστί, 'Ρωμαϊστί. ἃ Δ4ἃ αὑτοῦ Ῥ Δ44 οὖν ὁ οἱ δὲ 

πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ἃ οχῃ. ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, 8. 9 Δα 
ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, 8. - 
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- “" ) ἔ “- 

ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ. ἐπὶ δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐλθόν- 535 

τες, ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ 

σκέλη: ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν 34 

ἔνυξε, καὶ (ἐξῆλθεν εὐθὺς! αἷμα καὶ ὕδωρ. καὶ ὁ ἑωρακὼς 35 
, . » δ 5. τε  κ ( ε ΓΥΡΕ 9 ἢ τ σι 

μεμαρτύρηκε, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία" κἀκεῖνος 

οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα δ καὶ! ὑμεῖς πιστεύσητε. ἐγένετο 36 
“΄- ὩΣ “ γὰρ ταῦτα, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, ᾿Οστοῦν οὐ συντριβή- 

“- δ 4 

σεται αὐτοῦ. καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, ΄ Οψονται εἰς 37 
ἃ 2 

ὃν ἐξεκέντησαν. 
“ , 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλάτον ὁ ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ 38 
ΕΣ) ΌΌΝ “- 

᾿Δριμαθαίας, ὧν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν 
“ ) { “ “ “΄- 

φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ: καὶ ἐπέ- 

τρεψεν ὁ Πιλάτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρε τὸ σῶμα ὃ αὐτοῦ!. 

ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς ἷ αὐτὸν! νυκτὸς τὸ 39 

πρῶτον, φέρων 'μίγμα! σμύρνης καὶ ἀλόης ὅ ὡς! λίτρας 
ε Ἅ “ “ Ν “ “7 “-“ ΝΟ 5. ΤΆΞΙΝ ἑκατόν. ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἔδησαν αὐτὸ 40 
2 ’ Ν “ Ὡ ,’ Ἂ ὁ Κ 2}, ) ᾿) -,}» 
ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις 

ἐνταφιάζειν. ἣν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ 4τ Ἕ Ω) ΤΠ ΤΙ ρ ) “) 2 4 

“ Σ “ ᾽7ὕ “ Ψ 2 δέ δ Ν Σ έθ ) “ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη. ἐκεῖ 45 
ὯΝ Ν ΑΥ̓͂ Ν “΄“ 3 Ψ; [ 2 Χ “5 Ἂς οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἣν τὸ μνη- 

- ὕ ἈΠῊῸΣ “ μεῖον, ἔθηκαν τὸν ᾿Ιησοῦν. 

Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται Δ0 
“ ΄ “ " ᾿ ΗΝ “ ᾿ Ζ΄ ΧΕ πρωΐ, σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν 

λίθον ἡρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς 2 

Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ 

᾿Ιησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς, ἾἮΙραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, 

καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος 3 

καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. ἔτρεχον 4 

δὲ οἱ δύο ὁμοῦ: καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ 

Πέτρου, καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον: καὶ παρακύψας 5 

Ἐ εὐθὺς ἐξῆλθεν Β οχη. καὶ Β τοῦ Ἰησοῦ ' τὸν Ἰησοῦν 

ὅ ἔλιγμα Μ. Ἐ ὡσεὶ 
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6 βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. ἔρχεται οὖν 

1 καὶ! Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ 
“- ὃς Ἁ “ Ἂς. 55Δ7 ’ Ν ὯΝ ’ ἃ ἡ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, καὶ τὸ σουδάριον, ὃ 

5" 3: ..Ἃ “" “ ᾽ “ 5 ΝΝ “ 2 ’ ΄ ἣν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, 

8 ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. τότε οὖν εἰσῆλθε 

καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ 
“ “}ὔ 

ο εἶδε, καὶ ἐπίστευσεν. οὐδέπω γὰρ ἤδεισαν τὴν γραφήν, ὅτι 

το δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς 

ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί, 
ἤ Ν « ὯΔ, Ν “Ὁ ’ ΨΥ ’ὔ ς 

τι (Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς ᾿ τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα!" ὡς 

12 οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέ- 

λους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα 
Ν ω "" “ Ψ Ν “ “7 “- Χ Ζ 13 πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ ]Ιησοῦ. καὶ λέ- 

γουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, Γύναι, τί κλαίεις ; λέγει αὐτοῖς, “Ὅτι 

ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 5-1 
“᾿ “- “ , 

τι ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν ᾽]η- (Τρ. Ματῖ τό. 
“ ε “᾿ ᾿ , Ἵ Ω ΓΝ, “- 2 , Στ αν, Εἰ 9 

15 σοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ἤδει ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς ἐστι. λέγει αὐτῇ ὁ 
2 “- “ “᾿- 

Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις :- τίνα ζητεῖς ; ἐκείνη, δοκοῦσα ὅτι 
« ᾽’ 2 [4 Ψ [φ ᾿ , ΚΕ Ὁ ὑα 9 ᾽ ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, 
3, 2 “ ς ξειςΝ ΒΩ 3 Ἁ 3). ος 3 “κ᾿ ἌΞ, ᾽ » « τό εἶπέ μοι ποῦ αὐτὸν ἔθηκας, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. λέγει αὐτῇ ὁ 

“-“- - “, ς “. 

᾿Ιησοῦς, Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ ο᾿ Εβραϊστί!, 
«ς ΄)΄' ΟΥ̓ , , 2 ἍΜ κι “- 

τ7 Ραββουνί: ὃ λέγεται Διδάσκαλε. λέγει αὐτῇ ὁ Ιησοῦς, 

Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα Ρ-]" 

πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, ᾽'άνα- 
’ Ν. ἊΝ ἯΙ δ Ὡν ς “Ἁ Ν ᾽’ βαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ Θεόν μου 

“ , 1ι8 καὶ Θεὸν ὑμῶν. ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ « ἀγγέλλουσα! 
Ξ Ξ Ξ' ς ὦ πὸ 
τοῖς μαθηταῖς ὅτι " Εώρακα! τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν 

αὐτῇ. 

ι0 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ "-] σαββάτων, Τρ. Ματκ τό. 
14, ἴλικε 24. 
36. 

1 ογη. καὶ ἃ τὸ μνημεῖον κλαίουσα ἔξω π Δ44 καὶ 9 οἵ. 

“Ἑβραϊστί Ρ δαά μου ᾳ ἀπαγγέλλουσα τ᾿ ἑώρακε 5 δαὰ 

τῶν 



ζρ. Μαείϊ. τό. 
19, 18. 18, 

556 ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ οὐ, ΤῊ 

“ “Μ “ὮΝ Ψ, τς καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταί ὑ-1, διὰ 
“ “5 ) “ Ν 7 ) 

τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ 
“- ἴξ: Ν ΄“ 

μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν 20 
“ ““ 2 “" 

ἔδειξε τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς]. ἐχάρησαν οὖν 
“ 5" “ ᾿ς “ 

οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς 21 
“ ᾽ 

πάλιν, Εἰρήνη ὑμῖν: καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ 
ὩΞ « “" Ἂς “-“ 2 ΝΥ 3 γι Ν : , ων πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς, 22 

“- Ἢ σ᾿ Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 23 

ἀφίενται αὐτοῖς" ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 

Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἣν 324 
) “ 5" ) “- [ΩΣ μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι 25 

ΕῚ Ὁ 
μαθηταΐί, “Εωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Εἰὰν 

μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω 

τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν 
ἤϑς χα , Ἁ Ἁ 3, “- ) ἊΝ ’ χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 

Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 26 
ΝΥ “" ) » κα Μ ἴϑι ὁ) “- “ “ καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς, τῶν θυρῶν κε- 

Ζ Α, ᾽ Ἂ “4 Δ, Ν ΞΕ δἰ ον κλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ εἶπεν, Εἰἰρήνη ὑμῖν. 

εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε 27 

τὰς χεῖράς μου καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν 

πλευράν μου: καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. τς! 
᾿Ξ “5 ε 

ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ο Κύριός μου καὶ ὁ 28 
Ὁ) “- ἠ, 

Θεός μου. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ὅτι ἑώρακάς με, δ - 29 
ΣΧ ’, ἢ ΤΡ, ε ΑΝ ἰδό Ν ’ πεπίστευκας"! μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες. 

“"» “κ“ ) “ 

Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς 3ο 

ἐνώπιον τῶ θητῶν γ-, ἃ οὐκ ἔστι γε ένα ἐν τῷ τῶν μαθητῶν νυ-΄, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τᾷ 
Ζ » ἢ “- δ , Ψ ’ « ε βιβλίῳ τούτῳ ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε ὅτι ὃ 3: 

ἐ) ΄- “ “ 

Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύ- 
ΝΥ ΠΝ 2 ὥπν πὦ » οἹ “- οντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 

Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς 2] 

ὁ Πα συνηγμένοι ἃ αὐτοῖς τὰς γεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὑτοῦ Ὧγμ υ 

Υ Δα( καὶ Ὑ αα Θωμᾶ, Σ πεπίστευκας; Μ.  Δαἀ αὑτοῦ 
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μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος: ἐφανέρωσε δὲ 

οὕτως. ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος 

Δίδυμος, καὶ : Ναθαναὴλ! ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ 

οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 

3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, «ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν 
Ὁ ὀ 3 “ “ 

αὐτῷ, Ερχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ " ἐνέβησαν 

εἰς τὸ πλοῖον ὕ"-΄, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 
Ψ ; κ ; 4 πρωΐας δὲ ἤδη “ γινομένης! ἔστη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν' 

} Ξ Μ, ε ον ΤΕΣ δ “ 2 ζκ (γι 5 οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. λέγει οὖν 
 - ) “- 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπε- 

6 κρίθησαν αὐτῷ, Οὔ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ 

μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ 

οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἃ ἴσχυον! ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 

ἡ λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Τησοῦς τῷ Πέτρῳ, 
Ξ “ Ο Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός 

ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἣν γὰρ γυμνός), καὶ ἔβαλεν 

8 ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ 
Ξ 5 "- ϑ ἃ ἦλθον (οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ 

“᾿ ’ ’ Ν [4 “ , ’ « ὌΝ 9 πηχῶν διακοσίων), σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. ὡς οὖν 
3 Ἦν ; Ἂς. “" 72, 3 Ν Α Ν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην, καὶ 

“ , “- το ὀψάριον ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
ω “᾿ ᾽ν “- ΤΣ τι ΕΒνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. ἀνέβη 5 οὖν! 
Σί Πέ }] ἵλ Ν δί ἜΝ 9 ἣν ἌΣ ἢ Ν ίμων Πέτρος, καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἴ εἰς τὴν γῆν!, μεστὸν 
, τς ΄ ε Ν “᾿ Ν ζ ΕΝ ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντηκοντατριῶν: καὶ τοσούτων ὄν-- 

τς τῶν οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, Δεῦτε, 

ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, 

13 Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. ἔρχεται 8-] ᾿Ιησοῦς, 

καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον, καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον 

14 ὁμοίως. τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ΤΙησοῦς τοῖς μαθη- 
“ Ἠ-} 2 Ἂ 2 “ 

ταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

2 Ναθανὴλ 8. ἃ ἀνέβησαν Ὁ δὰ εὐθύς ὁ γενομένης 

ἃ ἴσχυσαν 9 οἴη. οὖν ἔ ἐπὶ τῆς γε Β Δᾷὰ οὖ δ 8 δ(ά αὑτοῦ 

5 

ΟΡ τι 28- 

Όρ. [πικε 5.4. 



Ορ. 2ἑῥ᾿'Ῥεί. 1. 14. 

2.-39 ΕἘΥΑΓΙΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 531. τ--.::. 
ῃ “ “- Οτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ ᾿Ιησοῦς, τ5 

Σίμων Ἰ᾿Ιωάνου!, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων ; λέγει αὐτῷ, 

Ναί, Κύριε: σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ 
2 

ἀρνία μου. λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων 1᾿Ιωάνου!, τό 
δ “- 2 » “Ὁ , , ἘΞ 5 [2 “ 
ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ, Ναί, Κύριε' σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. 

3 3: ΩΝ , Ν »», 7 , 3. ἊΝ Ν λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. λέγει αὐτῷ τὸ τῇ 
“2 “ 3 

τρίτον, Σίμων ᾿᾿Τωάνου!, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος, ὅτι 
"3: 5. ΠΝ ἐς ΘΕᾺ ’, ζω - Ν ἊΣ Ὁ ἴσα ’ εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς με: καὶ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, 

Ἐπάντα σὺ οἶδας: σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ 
, “- ὁ ᾿Ιησοῦς, Βόσκε τὰ Ἰπροβάτιά! μου. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, τ8 

« “5 γᾺ 2. ’ Ν ὧι [4 ὅτε ἧς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτόν, καὶ περιεπάτεις ὅπου 
-“ [πὶ Ἂν 

ἤθελες" ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος 

σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. τοῦτο δὲ εἶπε σημαίνων το 

ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει 
Ε Ν᾿ , 

αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. ἐπιστραφεὶς τ'-] ὁ Πέτρος βλέπει 20 
[1 

, (τ δὶ Ζ τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ᾿Τησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέ- 

πέσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε, Κύριε, 
« 

τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε: τοῦτον " οὖν! ἰδὼν ὁ Πέτρος 21 
“ᾷΛ ε} ἔα τ “- ἴξὸ ᾿ “- λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί; λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, 2: 

5) 

Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σὺ ἀκο- 

λούθει μοι. ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφούς, 23 

ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει: “οὐκ εἶπε δὲ! αὐτῷ 
ἢ ΓΑΙ »} 

ὁ ᾿[ησοῦς, ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει" ἀλλ᾽, Εὰν αὐτὸν θέλω μένειν 
“ “ ΄ . Ν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 

Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γρά- 24 
“᾿ δ “ἷ [ 3 7 ) [2 ’ Ε] “-“ ψας ταῦτα: καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 

ἃ ) “ 

ἜΕστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ! ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἅτινα 25 
2 “ ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον 4 χωρή- 

σειν! τὰ γραφόμενα βιβλία. τ- 

1 Ἰωνᾶ Κ σὺ πάντα Ι πρόβατά τὰ ἕά δὲ Ὁ 9Π1. οὖν 
ο καὶ οὐκ εἶπεν Ρῦσα 4 χωρῆσαι τ αά ἀμήν 



ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΤΩΝ ΑΤΓΙῺΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 

1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεό- σρ. Τκκε τ. 3. 

αι ῴιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι 

ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος 

3 Ἁγίου οὺς ἐξελέξατο ἀνελήφθη" οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ΟΡ. νει. 9. 
“ “ “͵ 2 ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δί ἡμε- 

ρῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ σρ. Μαικτ.15, 
τὸ ᾿ ἰ Ἄ ΐ ᾽ Ἶ Ταῖκα τῇ. 20 54. 

4 τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ: καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν 

αὐτοῖς ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων μὴ χωρίξεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν (ρ. Τιῖκε 2.. 
δὰ ’ “- ΄, ΟῚ 3 ,» ᾽ ἜΣ 5 , 49: ὁμπ 14. τό. 5 τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, ἣν ἠκούσατέ μου' ὅτι Ιωάννης 

μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ΕΠ 3. 
11, Ματῖκ 1. 8 

ε »» " δ᾿ Ἁ , ε Ὁ ᾽ . ὦ, 

“Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Τλκα 3. τό. 

6 ᾿ Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, ΟΡ. Τλικε το. 
ἘΠῚ, 

εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ 

γ Ισραήλ ; εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρό- (ρ. Μαίϊ. 24. 
᾿ τ τ 26, ΜβδΙκ 12. 

8 νους ἢ καιροὺς οὺς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. ἀλλὰ 5. 

λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ 

- ὑμᾶς: καὶ ἔσεσθέ ἃ μου! μάρτυρες ἔν τε ἱΙερουσαλὴμ καὶ 
2 γ᾿ “,᾽ , Ν ’, ὡς, γα Ψ “ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς 

9 γῆς. καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη Μαιῖς τό. το, 
Τ1λῖκα 24. 51: 

το ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. καὶ ὡς ἀτενΐί- ςρ. Το 9. 51, 
5 ; Χ , » ͵΄ δ. Ὁ τ 4,56. ἢ 7Τομη 6. 62, 

ᾧοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανόν, πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδού, Ἐρῃ. 4. ο, 
1 Τί). 3. τύ. 

8 μοι 

5.2 



Ορ. Μαῖίι. 26. 
6., Μαιῖκ 14. 
)2. 

Ταικθ 24, 52. 

ΟΡ. Μείί. 27. 
5 866. 

Ῥ», 0 (68), 
25. 

3: 1οο (1ο8). 

260 ΠΡΑΞΈΕΙΣ ἸΠπ  ποὶς- 

ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ὃ ἐσθήσεσι λευκαῖς!, 

οἱ καὶ εἶπον, ᾿ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ο βλέποντες τι 
μα “ ᾽ “ εἰς τὸν οὐρανόν ; οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ ὑμῶν 

εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν 

πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν, 

Τότε ὑπέστρεψαν εἰς ἱΙερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλου- τ 

μένου ᾿Πλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς “Ιερουσαλήμ, σαββάτου 

ἔχον ὁδόν. καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἃ εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν 13 
- ᾽ ᾽ 

οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ 5᾿Τωάννης καὶ ᾿Ιά- 

κωβος! καὶ ᾿ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος 

καὶ Ματθαῖος, ᾿Ιάκωβος ᾿ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτής, 
τον “ ᾽ , Ὁ " “ »" καὶ Ἰούδας ᾿Ιακώβου. οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες τ4 

ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ ἴ“!, σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ 

μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 
δ να -“ {ς 2 ὅν ᾽ Ἃ 4 , Ψ' Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τ5 

τῶν βἀδελφῶν! εἶπεν (ἣν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν), ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν τό 

γραφήν Ἀ-|͵ ἣν προεῖπε τὸ Πνεῦμα τὸ “Ἅγιον διὰ στόματος 
᾽ “᾿ “- “ “- Δαβὶδ περὶ ᾿Ιούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσι 

τὸν ᾿Ιησοῦν. ὅτι κατηριθμημένος ἣν ' ἐν! ἡμῖν, καὶ ἔλαχε τῇ 
Ἀ “ “ ’ » πὶ ἐν “ 2 , τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. (οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο τ8 

2 : Ἰι - θ “ “ ἐδ ’ ᾿ 4 χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος 

ἐλάκησε μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ' 

καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν ἱΙερουσαλήμ, τὸ 
[ “ Ν ’ ΕῚ “ ΝᾺ 1--} Ὧ» 3' "ΝΣ 

ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν 
᾽ “-- 

ΔΑκελδαμά, τοῦτ᾽ ἔστι Χωρίον αἵματος.) γέγραπται γὰρ ἐν 20 

βίβλῳ ψαλμῶν, Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ μὴ 

ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ καὶ Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ Ὁλα- 

βέτω! ἕτερος. δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν 21 

» ἐσθῆτι λευκῇ ὁ ἐμβλέποντες ἃ ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον 

9 Ἰάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης Ε δαὰ καὶ τῇ δεήσει Β μαθητῶν Ἀ δα 
ταύτην ἱ σὺν Ἰ᾿ δα τοῦ 1 ᾳαὰ ἰδίᾳ ἴὰ λάβοι 
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παντὶ χρόνῳ "-! ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ Κύριος 

22 Ἰησοῦς, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ᾿Ιωάννου ἕως τῆς 

ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως 

23 αὐτοῦ οσὺν ἡμῖν γενέσθαι! ἕνα τούτων, καὶ ἔστησαν δύο, 

᾿Ιωσὴφ τὸν καλούμενον ῬΒαρσαββᾶν!, ὃς ἐπεκλήθη ᾿Ιοῦστος, 

24 καὶ Ματθίαν. καὶ προσευξάμενοι εἶπον, Σύ, Κύριε, καρδιο- 

γνῶστα πάντων, ἀνάδειξον «ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο 

25 ἕνα! λαβεῖν τὸν ττόπον! τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστο- 

λῆς, "ἀφ᾽! ἧς παρέβη ᾿Ιούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν 

26 ἴδιον. καὶ ἔδωκαν κλήρους " αὐτοῖς!, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος 

ἐπὶ Ματθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀπο- 

στόλων. 

2. Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῇς 

,ἦσαν πάντες ὁμοῦ! ἐπὶ τὸ αὐτός καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλή- 

Ξρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι. καὶ ὥφθησαν 

αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, “ καὶ ἐκάθισεν! 

4“ἐφ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. καὶ ἐπλήσθησαν Υ πάντες! Πνεύ- 

ματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς 

τὸ Πνεῦμα ἐδίδου " ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς !. 

5 Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρες 

6 εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. γενο- 

μένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνε- 

χύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων 

γαὐτῶν. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες 5-, 

Οὐκ, ἰδού, ἡ ἅπαντες ! οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι ; 

8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἢ 

ο ἐγεννήθημεν; Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ 

Ὁ Δα ἐν ο γενέσθαι σὺν ἡμῖν Ρ Βαρσαβᾶν 4 ἐκ τούτων 
τῶν δύο ὃν ἕνα (ἕνα ὃν 8.) ἐξελέξω Τ᾿ κλῆρον 5 ἐξ ὕ αὐτῶν 

ἃ ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ΣΧ ἐκάθισέ τε Υ ἅπαντες 2 αὐτοῖς 
ἀποφθέγγεσθαι 8 Δ4ἃ πρὸς ἀλλήλους Ὁ πάντες 

ΟΡ: 2. 12. ἢ 
15,.4.. 33, 10, 
Ἅ1ὸὴ "5. ὅ1η 

ΟΡ, 1.5, .. 1; 
10, 44 56ᾳ., 
1 (ζοτ. 14. 2 
566. 



562 ΠΡΑΞΕΙΣ ; ὅ 7, 

κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδο- 
, 

κίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, το 

Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ 

ἐπιδημοῦντες “Ῥωμαῖοι͵ ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες τι 

καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις 

γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ τ2 

ο διηποροῦντο!, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, Τί ἃ θέλει] τοῦτο 

εἶναι ; ἕτεροι δὲ 5 διαχλευάζξοντες! ἔλεγον ὅτι Γλεύκους με- τ3 

μεστωμένοι εἰσί. 

Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε. τὴν φωνὴν τὰ 
“--ο “. , “- 

αὐτοῦ, καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες Ιουδαῖοι, καὶ οἱ κατ- 
“- ἘΠ Ἁ δ ’ ἴ “ ες »“» Ν. Μἷ οικοῦντες ᾿Ιερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, 

καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβά- τ5 
“Ὁ χι ὕ’ Ν [2 ’ “ ε “ἢ ᾽ Ἁ νετε, οὗτοι μεθύουσιν" ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας" ἀλλὰ τό 

“-“- “ , 7οεὶ 2,28, τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου ᾿Ιωήλ, Καὶ ἔσται τῇ 
Ω “ ᾿ , Ἐ ΞΕΙΖ “Ζ ε Ζ' “ 4. ὅς “- ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 

’» ᾽ὔ 5 Ν “ὍΝ ’ δ ’ ε Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα: καὶ προφητεύσουσιν οἱ 

υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν 

ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν 8 ἐνυπνίοις ! ἐνυ- 

πνιασθήσονται: καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς τ 

δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύ- 
ν Ν »Ἅ Ν ’, 3 2 “. ματός μου, καὶ προφητεύσουσι. καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ το 

οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ 
Ν 3 7, “- ἰχ ( ὩΣ , ἋἍ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ: ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος, 2ο 

καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν Ἐ-1 ἐλθεῖν 1-| ἡμέραν Κυρίου 

τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ: καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέ- 21: 

σηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. ἄνδρες ᾿Ισραηλίται, 25 
) “- 2 “ 

ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους: ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον, 

ἄνδρα ᾿ ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ! εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι 

καὶ τέρασι καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησε δὶ αὐτοῦ ὁ Θεὸς ἐν 

ὁ διηπόρουν ἃ ἂν θέλοι 6 χλευάζοντες ἔ ἅπαντες Β ἐνύπνια 

" Δ44 ἢ 1 λῇα τὴν Κ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον 
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23 μέσῳ ὑμῶν, καθὼς 1-1 αὐτοὶ οἴδατε, τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ 

βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον 1-] διὰ τ χειρὸς! 

24 ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλετε' ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησε λύσας 

τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἣν δυνατὸν κρατεῖσθαι 
) “ἅΨ “5 αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 4αβὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν, Προωρώμην ΡΒ. τό (15). 8. 

Ἂ ΜῈ ) ἿΞ Ἂ δὴ ’ [ ;) “ ᾽ ’ τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός" ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστίν, 

26 ἵνα μὴ σαλευθῶ: διὰ τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ 
᾽ , ς “ ’ ὕ Χ ἌΝ ΄ 
ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατα- 

27 σκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι: ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου 

28 εἰς ἅδου, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. ἐγνώ- 

ρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ 

29 προσώπου σου. ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας 

πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαβίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησε 
Δ νον, Ν Ν “ , Κα ὩΣ δ ἘΔ ον νΨ “- καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς 

δῸ εν, ’ ’ Ὄ; « ,’ λ ΣΝ [ἡ [“ 
30 ἡμέρας ταύτης. προφήτης οὐν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ Ὁ. 5. τ32 

(131). 11. 
ὥὦμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ο-! καθ- 

31 ίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον! αὐτοῦ, προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς 

ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι « οὔτε ἐγκατελείφθη ! εἰς ἅδου, 

32 Τοὔτε! ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν. τοῦτον τὸν ᾿Ιησοῦν 

3: ἀνέστησεν ὁ Θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες. τῇ 

δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθείς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ ᾿Αγίου 

Πνεύματος λαβὼν παρὰ τοῦ πατρός, ἐξέχεε τοῦτο ὃ "5-! 

34 ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε. οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς 

οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ κυρίῳ μου, Ῥ5. τιο (το9). 

35 Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον " 

.36 τῶν ποδῶν σου. ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος ᾿Ισραήλ, 

ὅτι καὶ Κύριον ' αὐτὸν καὶ Χριστὸν! ὁ Θεὸς ἐποίησε, τοῦτον 

τὸν ᾿Ιησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 

32) ᾿Ακούσαντες δὲ κατενύγησαν ἃ τὴν καρδίαν!, εἶπόν τε πρὸς 

1 λα καὶ τὰ 44 λαβόντες π᾿ χειρῶν ο δ4ἃ τὸ κατὰ σάρκα 
ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν Ρ τοῦ θρόνου 4 οὐ κατελείφθη ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ : οὐδὲ 5 Δα( νῦν ὑ καὶ Χριστὸν αὐτὸν ὰ τῇ καρδίᾳ 



Ορ. τό. 3ο. 

Όρ. [π|8 24. 
47. 

Ο- 15:. 87. τὸ. 

Όρ. {π|κὲ 24. 
25, Δοίβ 20. 7. 

ΟΡ. 4: 22 564. 

(ρ. 7οὁΒη ο. 8. 

264 ΠΡΆΞΕΙΣ - 

τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ᾿ ποιήσωμεν!, 

ἄνδρες ἀδελφοί; Πέτρος δὲ Ξ-| πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, 38 
Ν β θή “ τς, τῷ γὲ Ι “ 3.5 Ἂ “ καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν Τἐν! τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν “τῶν! ἁμαρτιῶν ὑμῶν: καὶ λήψεσθε 
«- - 

τὴν δωρεὰν τοῦ Αγίου Πνεύματος. ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγ- 39 

γελία, καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, ὅσους 

ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. ἑτέροις τε λόγοις 4ο 

πλείοσι Ὁ διεμαρτύρατο!, καὶ παρεκάλει “ αὐτοὺς! λέγων, 

Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. οἱ μὲν οὖν 4τ 

ἀ- ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν" καὶ προσ- 
’ Θ 2 Ϊ “, ς , 3 »» ΝΝ ς Ν - ετέθησαν ἐν! τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 

ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ 45 

τῇ κοινωνίᾳ, ἴ-1 τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 
2 “" 

5᾽ Πγίνετο! δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος: πολλά τε τέρατα καὶ 43 
σ ζ:» δ ἈΝ “ ᾽ όλ 2 ὕι Ἠ-- ἢ} ὡ» δὲ ςε ’» ημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο Ἀ-Ι͵ πάντες δὲ οἱ πιστεύ- 44 

οντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά: καὶ τὰ 45 
’ Ν Ν ς ’ 2 ᾿" ᾿ . 2 Ν, κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον, καὶ διεμέριζον αὐτὰ 

Ξ' 5 ) 
πᾶσι, καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε. καθ᾽ ἡμέραν τε προσκαρ- 46 

“ « Ἀ 9 “ « “" “ 7 , ον τεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον 

ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι 
" , “ Ν Ν ΝΟ Ψ , ΩΝ { καρδίας, αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον 47 

, 

τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σωζομένους καθ 
« ζ ἱ 2 Ν Ν ᾽ Ζῇ ἡμέραν 1 ἐπὶ τὸ αὐτό!. 

ἡ Πέτρος δὲ! καὶ ᾿Ιωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν 8 
Ψ “ “- δΥ ) γ ’ δι. δὰ ΝΝ 2 ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐννάτην. καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ 2- 

“- ἃ ω 
κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ 

Ν ᾿ » ᾿- ε 
ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ᾿(Ὡραΐαν, 

τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων. εἰς τὸ 

Υ ποιήσομεν Χ δῇ ἔφη Υ ἐπὶ 2 οἵη. τῶν 8 οἵη. ὑμῶν 

Ὁ διεμαρτύρετο ο οχη. αὐτοὺς ἃ ήά ἀσμένως 9 οη. ἐν 

ἔ λαά καὶ Β ᾽᾿Εγένετο Β Δῇα ἐν Ἱερουσαλήμ' φόβος τε ἦν μέγας 

ἐπὶ πάντας Μ. ἱ τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος 
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3 ἱερόν" ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς 
“κ᾿ 7 

4 τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην Ἐλαβεῖν!, ἀτενίσας δὲ ἹΠέτρος 
Ε) “" “ Ν 5 εἰς αὐτὸν σὺν τῷ ᾿Ιωάννῃ εἶπε, Βλέψον εἰς ἡμᾶς. ὁ δὲ 

“ ΄ “κ᾿. ] “ “ δ 

6 ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ αὐτῶν λαβεῖν. εἶπε δὲ 
᾽ ἃ 7 Πέτρος, ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι" ὃ δὲ ἔχω, 

- “" , “ “΄“. “ 

τοῦτό σοι δίδωμι. ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζω- 
, 1 ΄ ν ΄ Ὁ Ν ς ὃ - Χ " ραίου περιπάτει. καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς 

τὴ "7 ΔΕΖ ἢ “ δὲ 2 40 : “- ς ἤγειρεν αὐτόν! παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αὐτοῦ αἱ 

8 βάσεις καὶ τὰ σφυρά. καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει" 
Ν ἌΝ σὰ Ἁ ᾽ ΡΨ. ) ἈΝ αν ᾽ὔ’ “Ὄ ἈΡΑΓΕῚ 4 . καὶ εἰσῆλθε σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν, περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος 
Ν ϑὲς δὰ Ν » Ν ἊΣ 3. «Ὁ ἋΣ σι « ἊΝ ο καὶ αἰνῶν τὸν Θεόν. καὶ εἶδεν αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς περιπα- 
»" ἈαΣ ϑ Σὰ. δὰ Ν Θ ΝᾺ , π δὲ! 9 .Χ “ το τοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν Θεόν" ἐπεγίνωσκον " δὲ! αὐτόν, ὅτι 

- ᾿ς Ν ν. 9 ΄ 2 διῶ ας ΄] οὗτος ἣν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ (ραίᾳ 

πύλῃ τοῦ ἱεροῦ: καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως 
) “Ὰ “ 

ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ. 
“- “ δ 

1: Κρατοῦντος δὲ 9 αὐτοῦ! τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην συνέ- 
ὃ Ν 3 Ἁ “ Ἑ λ Ν ϑιοΝ “ “ “ ,: 

ραμε πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ 

12 Σολομῶντος ἔκθαμβοι. ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς 
, ) “- 

τὸν λαόν, ᾿ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ 
« “ ἃ » ,᾿ « ΣΩ , δὴ , Ν ΑΝ 

ἡμῖν τί ἀτενίζετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι 

13 τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; ὁ Θεὸς Ἁβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ 
᾽ - ὅν Ξ Ξ 
Ἰακώβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασε τὸν παῖδα αὐτοῦ 

) “- ἃ κ 
Τησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν! παρεδώκατε, καὶ ἠρνήσασθε «-! 

δὰ » Ψ. ν,. 2 "" 2 ᾳ [ἢ - 

τ4 κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. ὑμεῖς Τικε 23. τό. 

δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ἠτήσασθε ἄνδρα 
΄ θη Γι τες Ν᾽ δὲ ) Ν “- “" ᾿ » 

τ5 φονέα χαρισθῆναι ὑμίν, τὸν δὲ ἀρχήγον τὴ" ζωῆς ἀπεκτεί- (ρ. ΗεΡ. 2. 

ἃ ξ Θ Ν “ ) “᾿ ὌΝ τ “Ὁ ὮΝ 7 2 1ο. νατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. 
9 “ ΄“- “ “-- ἃ ὑπὸ τό καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε 

καὶ οἴδατε ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ: καὶ ἡ πίστις ἡ δὲ 

αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων 

Ε οχη, λαβεῖν Α. 1 44 ἔγειραι καὶ τὰ ἤγειρε τε 
9 τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ Ρ οἵη. μὲν ᾳ δα αὐτὸν 



Όρ, 1Κὸ 24. 
46. 

Όρ. 1[Κ6 24. 
41. 

ΠΟ 18. ΤῈ: 

ἵν». τὸ: 212: 

(ἀεδῃ. 22. 18. 

ΟΡ. 13. 46. 

ΟΡ. 5. 11. 25: 
6. : 

566 ΠΡΑΞΕΙΣ Ἤν. 
“ Ὁ “- “" . ὑμῶν. καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, τ7 

ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν. ὁ δὲ Θεός, ἃ προκατήγγειλε 18 

διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν "παθεῖν τὸν Χριστὸν 
᾽ “- ͵ , 4 [4 ᾽’ φς ἈΠ 9. γ αὐτοῦ," ἐπλήρωσεν οὕτω. μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε, τὸ 

εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως ἂν ἔλθωσι 

καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, καὶ ἀποστείλῃ 20 
“ , “- ἐ “ 

τὸν "προκεχειρισμένον! ὑμῖν ' Χριστὸν ᾿Ιησοῦν" ὃν δεῖ οὐ- 21 
Ν. ἊΝ Ζ' ΜΪ ᾽’ὔ 3 ἐκ ᾽ ρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, 

- κ᾿ ) » 
ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος 

αὐτοῦ προφητῶν!. Μωσῆς μὲν τ-! εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν 25 

ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς “-] ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέ: 

αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 
Μ » “- Ν Ὁ Ἃ Ν " , “- ͵΄ ἔσται δέ, πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου 23 

ἐκείνου ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. καὶ πάντες δὲ οἱ 24 

προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν, 
Ἂν “2 ἤ Ν « γι, 4 ε 2) 2 Ζ “1 δ ὡΝ καὶ Υ κατήγγειλαν! τὰς ἡμέρας ταύτας. ὑμεῖς ἐστε ὅ οἱ! υἱοὶ 25 

τῶν προφητῶν, καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς 
ν Ζ ἈΞ ΧΙ Ζ ΝΗ Ὁ γ Σ θέν πχπῷ τοὺς πατέρας δὑμῶν! λέγων πρὸς ᾿Α βραάμ, Καὶ "ἐν! τῷ 

σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 
ε ἜΣ “Ὁ ε Θ » ἐ 3 Ν ὃ , “ 65--͵ ) 4 ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεός, ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ “-!, ἀπέ- 26 

ἘΝ 5} “-“ ς ΞΝ 2 “Ἄ ) Ζ “ στειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον 

ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 

“αλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ 4 

ἃ ἱερεῖς! καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σ᾿ αδδουκαῖοι, 

διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγ- 2 
ζ ΕΣ πὰ ΤΑ “ δ 88 5, τῳ ᾽ν ὃ “ Ἂ 

γέλλειν ἐν τῷ ]ησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν, καὶ 3 

ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας, καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν 

αὔριον: ἣν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων 4 

1 αὑτοῦ, παθεῖν τὸν Χριστόν, 5 προκεκηρυγμένον Ὁ Ἰησοῦν 
Χριστόν ἃ πάντων ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ’ αἰῶνος Υ (ἃ γὰρ 

πρὸς τοὺς πατέρας Σ λἥὰ ὑμῶν ὅ προκατήγγειλαν 2 οἵη. οἱ 

8 ἡμῶν Ὁ οχη. ἐν ο 44 Ἰησοῦν ἃ ἀρχιερεῖς Μ. 
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τὸν λόγον ἐπίστευσαν" καὶ ἐγενήθη 5-] ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν 

ὡσεὶ χιλιάδες πέντε. 
᾽ “ “Φ , 

5 ᾿Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχον- 

τας καὶ ἱτοὺς! πρεσβυτέρους καὶ ἱτοὺς γραμματεῖς 8 ἐν! 
. ) “. 

οἱΙερουσαλήμ, καὶ "άννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ 
Ἂ “5 Ἰωάννης καὶ ᾿Αλέξανδρος!!, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερα- 

“ Ν ΄ 3 ν Σ “ 7 2 θ ́ Ἢ " τικοῦ. καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο, Εἶν 
᾽ , ἋΣ Ες 5. 57 Ω ΄ - εὐουωδς ΄ 8 ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς ; τότε 
[ « 

Πέτρος πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου εἶπε πρὸς αὐτούς, ἼΑ4ρ- 
“᾿ “ Ν ,’ Ἴ ) ε σα Ψ οΧχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι ἱ-], εἰ ἡμεῖς σήμερον 

᾽ , 51. ᾽ , ᾽ ἐξ Ὁ “- ; ΄ ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι 
[2 

το οὗτος σέσωσται, γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ 
) “ ᾿ “ “- “ Ἰσραήλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, 
δ « σ--ὦν 2 ’ ἃ « Ἂν, ", δ. “ 2 ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θέὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν 

τι τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. οὗτός ἐστιν 
, “ “, 

ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων, ὁ γενό- (ρ. Ρ5. ττ8 
(11γ). 22. 

τ μενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ 
ε ’, Ξ κ δὲ Ϊ ἊΝ Υ͂ ΡΣ 4 « ΩΝ Ἂς ᾽ Ν ἡ σωτηρία: Ἐοὐδὲ! γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν 
Ν Ζ΄ ᾽ ) ΄ ᾽ ᾿ κε Ξ ἝΞ 

τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 
“- “- ᾽ 1: Θϑεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ ᾿Ιωάννου, 

καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ΟΡ. Τομη 7. 15. 

ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτούς, ὅτι σὺν τῷ ᾿Ιησοῦ ἦσαν μ : γ ; Ὁ συ! ω . 

τε τόν ἱτεῖ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθε- 
Ψ, » ὧχ ἊΣ 3 ἴω » Ν , δ 

τα ραπευμένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς 

τό ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλον πρὸς ἀλλήλους λέ- 
Τί Τὰ ᾿»; Ϊ “ , θ ΖΞ, » - [ἡ Χ γοντες, Τί πὰ ποιήσωμεν! τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ; ὅτι μὲν 

γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονε δι’ αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοι- 

κοῦσιν ἱΙερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα " ἀρνεῖσθαι!͵ 

17 ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ο-ἰ ἀπειλη- 

Θ ἥά ὁ ἔ οἵη. τοὺς Β εἰς πἾΑΨνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ 
Καϊάφαν καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Αλέξανδρον ' λα τοῦ Ἰσραήλ Κ οὔτε 

1 δὲ τ. ποιήσομεν π ἀρνήσασθαι ο Δα ἀπειλῇ 



26ὃ ΠΡΆΞΕΙΣ 4. τ7-- 

σώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ 

ἀνθρώπων. καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν Ῥ-! τὸ τϑ 

καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ. 

᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ἀποκριθέντες πρὸς αὐτοὺς το 

ζ. 5. 29. 

Ορ. τ 7οβη 1. 
ΤΠ 2 ΡῬΕΙ τ τὸ 
566. 

Ῥς 2.1. 

Ορ. κε 22. 
78 

Ορ. Μαῖκ τό. 
17 566. 

ΓΟ 5 » "2 ) πε τ, “ πὰ ἴδ “ ) ᾽’ “" εἶπον, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλ- 

λον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε" οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδομεν 20 
Ν 2 ’ ΝΜ (τὰ ε Ν ζ 9 Υ̓ι 

καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέ- 2: 

λυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτοὺς 

διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι. 
νὴ ΟΣ Ἀ τοὺ ΄, ,΄ ε », 2. ,2 ΔἋ, ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος, ἐφ᾽ ὃν 22 

ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 

᾿Δπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ ἀπήγγειλαν 23 
« Ν 3 δ ε ᾿) “ Ἂν ω » “ « ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον. οἱ 24 

δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ 
᾿ 4ε “αἴ “ἃ , ΝΥ ᾽ Χ εις “ εἶπον, Φέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

Ἂς Ν θ ́ Ν ’ Ν 2 3 ων Υ Ἑ “- Ν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, " ὁ τοῦ πατρὸς 25 
“ « 

ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου στόματος Δαβὶδ παιδός σου 
«ς 

εἰπών, “Ινατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά ; 
΄ ε [3 “- “ Ν εὐ ον , παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθη- 26 

σαν ἐπὶ τὸ αὐτό, κατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ 
“- 1 “- αὐτοῦ: συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας " ἐν τῇ πόλει ταύτῃ! 27 

- ᾽ “- ἃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, ᾿Ηρώδης τε 
Φαῖς Δ, “ 

καὶ Πόντιος Πιλάτος, σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς ᾿Ισραήλ, ποιῆσαι 28 
[ ε ’ ἊΝ « 7 ᾽ὔὕ 7 Ν ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε γενέσθαι. καὶ 29 

τανῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς 

δούλοις σον μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σοῦ, 
) “Ἄ Ν Εν) ἢ , » ) “ἷ Ν “ Ν ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν, καὶ σημεῖα καὶ 3ο 

Ὡ»Ρ ᾽’ Ν “- δίων, “ ε ὡ». Ψ' τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου 
ὯΝ ) “- Ν γι “νι 3 ’ὕ ε ᾽ὕ ) Φ 

Ιησοῦ. καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν 31 

Ῥ δἀὰ αὐτοῖς ᾳ Δα ὁ Θεὸς τ ὁ διὰ στόματος Δαβὶδ τοῦ 

παιδός σου εἰπών, 5. οἵη. ἐν τῇ πόλει ταύτῃ 
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συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες 'τοῦ Αγίου Πνεύ- 
“ “ ’ 

βατος!, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας. 
ὡς ἘΞ δ ΄, δ 

32 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἣν -! καρδία καὶ -| 

ψυχὴ μία" καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον 

33 εἶναι, ἀλλ᾽ ἣν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. καὶ μεγάλῃ δυνάμει 
ΕἿ , ᾿ ἈΝ ’ ς ) ἴα. “ ᾽ ᾿ 1 “-- ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ 

] “-. “ 

Κυρίου τ᾽ Ιησοῦ "" χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 

34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ΞΣ ἦν! ἐν αὐτοῖς" ὅσοι γὰρ κτήτορες 
’ δὴ ) “ « “" “- “, Ἂν Ἁ μῃς χωρίων ἣ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν 

35 πιπρασκομένων καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀπο- 

στόλων" διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ, καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 
39 “ 

36 τυ ΖΙωσὴφ! δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας Ξ ἀπὸ! τῶν ἀποστό- 

λων (ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Υἱὸς παρακλήσεως), Δευΐτης, 

Κύπριος τῷ γένει, ὑπά ὑτῷ ἀγροῦ πωλή ἤ 37) Κύπριος τῷ γένει, ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκε 
ΝΣ “ δ δ Ἂν ’ “᾿ 3 ΄΄ τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, 

, ᾽ “, 

5 «Δνὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι, σὺν Σ᾽ απφείρῃ τῇ γυναικὶ 
ΣΡ ἀν Ξ Ἀγ Ὁ κ , δ ΜΕ αὶ - " 

αὐτοῦ, ἐπώλησε κτῆμα, καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, 
δ , Ν “ ’ 8.-- ἈΠ, ΩΝ, Ἄ Ἅ συνειδυίας καὶ τῆς γυναικός ὅ-|, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ 

3 τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. εἶπε δὲ Πέτρος, ᾿ἀνανία, 

διατί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε 
“- “ “" “" τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ 

ὡ» 3 Ἃ 2 Ἄν Ν Ν ᾽ -“ ὄπ νι. 9. ’ 4 χωρίου ; οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε, καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ 

ὑπῆρχε; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ δίᾳ ὃ πρᾶ ῦτο: πῆρχε; τι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο: 

5 οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ. ἀκούων δὲ ̓ Ανανίας 
ἌΓΟΝ τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξε' καὶ ἐγένετο φόβος 

μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας Ὁ-]. ἀναστάντες δὲ οἱ 
,».: Ψ: ΦΙΣ ἊΥ..3 ζ “ὕγ 

νεώτεροι συνέστειλαν αὐτόν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 
Ω ᾽ Ν, ε ΓᾺ τον “ Ἂν ΐ ἊΝ ΠΕ ΝΥ ᾽ “ 7 Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 

8 μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. ἀπεκρίθη δὲ “πρὸς αὐτὴν! 

ὁ Πέτρος, Εἰπέ μοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε. ἡ δὲ 

ὁ Πνεύματος ᾿Αγίου π Πα ἡ Υ Ἰησοῦ Χριστοῦ Μ. Σ ὑπῆρχεν 
7 Ἰωσῆς 2 ὑπὸ ἃ Δα( αὐτοῦ » )΄Δα ταῦτα ὁ αὐτῇ 

Ορ 2. 44 56. 



Όρ. 19. 11. 

ΟΡ. ΔΠῚ, 22. 6. 

ΟΡ. 12. 7, τό. 
26. 

270 ΠΡΆΞΕΙΣ δ. 8-- 

εἶπε, Ναί, τοσούτου. ὁ δὲ Πέτρος ἃ-! πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι 9 

συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ Πνεῦμα Κυρίου ; ἰδού, οἱ πόδες 
“ ,’ Ν ΕΝ 3,. ὦ ἔοὶ γι Ἕ,Ἴ ἋΣ 3 , τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσί 

“΄ δὲ “ Θ χω ν όδ ) “- Ἁ σε. ἔπεσε δὲ παραχρῆμα πρὸς! τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ το 

ἐξέψυξεν" εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, 

καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. καὶ ἐγέ- τι 
} 

νετὸ φόβος μέγας ἐφ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἐπὶ πάντας 

τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 

Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἴ ἐγίνετο! σημεῖα καὶ τὰ 

τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά: καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν 

τῇ στοᾷ Σολομῶντος. τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολ- 13 
“Ἔ “- 2 “ 

λᾶσθαι αὐτοῖς: ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός, μᾶλλον δὲ τα 

προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ 
“ [ 5 ἃ 5; Ι Ν 7, 2 2 Ἃ 3 θ υναικῶν: ὥστε ὃ καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἄσθε-τ γ 

νεῖς, καὶ τιθέναι ἐπὶ " κλιναρίων! καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχο- 
γ᾿ 2 δὴ « ἈΠ" Ὡ,, Ν , “ Ψ, μένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν, συνήρχετο τό 

“-“ “". Π ε 

δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων ἱ-| “Ιερουσαλήμ, φέρον- 
3 ζω δι 5. Ψ, ΟΝ ’ 2 τ τ τες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων 

[4 2 74 [“ οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 
δὰ Ἂ Ἀεὶ Ὁ . Ω ,, ε ἊΝ 3. όχι ἊΣ Αναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ (ἡ οὖσα τ7 

αἵρεσις τῶν Σ᾽ αδδουκαίων) ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἐπέβαλον τ8 

τὰς χεῖρας Ἐ-Ι ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν 
,ὦ ’ ΕΝ Ἂν ’΄ Ἁ 1--, Ν. 9Λι τηρήσει δημοσίᾳ. ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ 1-| νυκτὸς ἤνοιξε τὸ 

τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε, Πορεύ- 20 
ἊΝ 2 “ 3 “᾿ ε ΄ ΄ “ἅ,. ͵ Ἁ 

εσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ 
Εν, “" “ , ᾽ » Ν ΣΙ: «ς Ν Ν 

ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν 21 
Υ͂ ) ἊΝ ς ᾽’ Ἃ 222 »“" ἊΝ ε ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. παραγενόμενος δὲ ὃ 
Ψ Ἁ Ἂ ε Δ ΞΕ Ως Ν , ν. ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ 
“- ΝΥ , “ εαὶ » Ὁ , 

πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ισραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς 

τὸ δεσμωτήριον, ἀχθῆναι αὐτούς. οἱ δὲ ἢ παραγενόμενοι 22 

ἃ 44 εἶπε 9 παρὰ Ε ἐγένετο 8. Β κατὰ ἃ κλινῶν 
1 (ἃ ες ἘΔάΔα αὑτῶ 1Δἀα τῆς 1 ὑπηρέται παραγενόμενοι 
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ς ͵ Ἐ. 3 Ὁ ἀκ 5 ᾽ ἌΣ 3 , ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ" ἀναστρέψαντες 

23 δὲ ἀπήγγειλαν λέγοντες ὅτι Τὸ π5-| δεσμωτήριον εὕρομεν 

κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας ο-ἴ ἑστῶ- 
Ῥ 2 ) “ θ ᾿Ν ὦ 3 ΄, δὲ Ψ δέ [ς ς 24τας ἐπὶ! τῶν θυρῶν ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν. ὡς 

δὲ " ν λό ᾽΄ [ α--ἴ Ν “ε “ ἃ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε 4-| στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ 
Ν ξἰ.9 “ [4 Ν 4 Ε σκα ΄κἃ Ψ “ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 

ΓΩ Ε 

25 παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς "-! ὅτι ᾿Ιδού, οἱ 

ἄνδρες, οὺς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ, εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες 

26 καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν 

τοῖς ὑπηρέταις ἤγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ 

27 τὸν λαόν, "-' μὴ λιθασθῶσιν. ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν 
8 ᾽ “ ὃ ’ Ξ ἈΠ 9. ἊΝ ᾽ Ἁ [ δ ΝΥ λέ 28 ἐν τῷ συνεδρίῳ: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς λέγων, 

Ἀν Ἐν ς..5.} ΠᾺΡ, ὑΠαραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνό- 

ματι τούτῳ"! καὶ ἰδού, πεπληρώκατε τὴν “]ερουσαλὴμ τῆς 
“ “ “ δ “-“ -ς “- 

- διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ 
3 ’ γι: 3 δὴ Ν ε ΄΄ ἈΝ 3) Ἕ 29 ἀνθρώπου τούτου. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι 
“5 - “ “, “" “ἡ 3 ’ ε Ν 

30 εἶπον, Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. ὁ Θεὸς Ο». 4. το. 
“κ“ 2 ε “ “ ᾽ “ ἃ ς ζω ’,Ξ 

τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν ᾿Ιησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε 
᾿ ὦ 3 ἊΝ γ. “- « ἊΝ 3 Ἂν Ν “" 

31 Κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα 
[4 “ “Ὁ ᾽ “ “- “ Ὡ» “2 Ἁ ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ἃ τοῦ! δοῦναι μετάνοιαν τῷ ᾿Ισραὴλ Ον. Τικε 24. 

Ν υ ς “ Ν τε π 5 ν--ἴ , “ ῆ 32 καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν 

ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ Πνεῦμα γ-! τὸ Ἅγιον, 5 ὃ! ἔδωκεν 

ὁ Θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 

33 Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο, καὶ Υ ἐβούλοντο! ἀνελεῖν Ορ. 7. 54. 

34 αὐτούς͵ ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος, ὀνόματι ΟΡ. 22. 3. 

Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν 

35 ἔξω "5 βραχὺ! τοὺς ἃ ἀνθρώπους! ποιῆσαι. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς, 

"άνδρες ᾿Ισραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις 

π 4 μν οφαἀάέξνυ Ῥπρὸ 4 Δ44 ἱερεὺς καὶ ὁ Τ Δα λέγων 

5 δα ἵνα ὁ Οὐ παραγγελίᾳ. . . . τούτῳ ; α ογη. τοῦ Υ 244 

αὐτοῦ Α.8., ἐν αὐτῷ Μ. Υ δαὰ δὲ Σ οπὴ. ὃ (πα {π6 σοπηπη4) Μ.. 

Υ ἐβουλεύοντο 2 βραχύ τι ἃ ἀποστόλους 
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τούτοις, τί μέλλετε πράσσειν. πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν 36 

ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, ᾧ "προσεκλίθη 

ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς! τετρακοσίων" ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες 

ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. μετὰ 37 

τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος, ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς 

ἀπογραφῆς, καὶ ἀπέστησε λαὸν “-ἰ ὀπίσω αὐτοῦ: κἀκεῖνος 

ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 

καὶ τανῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων, 38 

καὶ ἃ ἄφετε! αὐτούς" ὅτι ἐὰν ἦ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη" 

ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται: εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ 39 

ὁ δυνήσεσθε! καταλῦσαι ξ αὐτούς - μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρε- 

θῆτε. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ: καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀπο- 4ο 
“Ἂ ϑοδ 

στόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν 8-!. οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαΐ- 4τ 
3 Ν ΩΝ, “- δ 74 [ἡ " ’ ε δὰ ροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι " κατηξιώθησαν ὑπὲρ 

φυ: οϑιὺς Ὠ» ͵ 3 “" “". ᾽᾿ « Υ “" ςἷ΄΄ε ΄“"ἅΜ 

τοῦ ὀνόματος! ἀτιμασθῆναι. πᾶσάν τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ 42 
᾿ δ 3 , δ. Ν ΑΚ. ΄, καὶ κατ᾽ οἶκον, οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζό- 

μενοι ἱτὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν!. 
᾽ “ “- “ 

Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν, Θ 
“ ς -“ 

ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ᾿Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ᾿Εβραίους, 
“ “- 2 “ » “ “᾿, ε “ ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι 

αὐτῶν. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθη- 2 

τῶν εἶπον, Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. ἐπισκέψασθε  οὖν!, 3 
3 ’ Ψἤ δ ε “᾿ . 2 11 ’ Ψ": ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις 

Πνεύματος 1-! καὶ σοφίας, οὃς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας 

ταύτης. ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου 4 

προσκαρτερήσομεν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ 5 

πλήθους" καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως 

" προσεκολλήθη ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ ὁ 44 ἱκανὸν ἃ ἐάσατε 

8 δύνασθε Ε αὐτό Β Δ(ἃ αὐτούς Β ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 
κατηξιώθησαρλρ ἷ ᾿Ιησοῦν τὸν Χριστόν κ δέ Μ. 1 δἥά ᾿Αγίου 
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καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον, καὶ (ρ. 8. 5, 21. 8 

Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσή- 
) ᾽ὔ Δ “ὔ “ ᾽’ “ ᾽ 7. Ἂς 

6 λυτον ΑΙντιοχέα: οὺς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων" καὶ Ορ. 13. 3, 
" ὍΣ Α 1 Τίηη. 4. 14; 

θηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας 22, 2 ΤΊ Πὶ προσευξάμενοι ἐπέθη χεῖρας. δ᾽ 55, : 
Ι, 0. 

7 ΚΚαὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε" καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς 
“-“ “ «ς “ 

τῶν μαθητῶν ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ σφόδρα: πολύς τε ὄχλος τῶν 

ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 

8 Στέφανος δὲ πλήρης ᾿ χάριτος! καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα 
Ν ΄“ κι ) “ “ 3 ΤΣ “ “ ᾿ 

ο Καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ 

τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Διβερτίνων, καὶ Κυρηναίων, 
) “ Ἶ 

καὶ Δλεξανδρέων, καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἁ σίας, συζη- 

το τοῦντες τῷ Στεφάνῳ. καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ 

τι καὶ τῷ Πνεύματι ᾧ ἐλάλει. τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας 
) “- “΄“- 

ὅτι Δκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς 

12 Μωσῆν καὶ τὸν Θεόν. συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς 

πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρ- 
9.5. δ ἮΝ 3 ) Ἂν, 4 » γ᾿ , τ πάσαν αὐτόν, καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, ἔστησάν τε μάρ- 

Ξ ς Ι - τυρας Ψευδεῖς λέγοντας, Ο ἀνθρωπος οὗτος οὐ παύεται Ορ. 2:. 28. 
᾿ τ --Ὦ “ ᾿ “ ’ “κε ΄ ὅ4 Ἂν “- βήματα λαλὼν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ 

τι νόμου. ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζω- ΟΣ γιὰ 26. 
1, Μειῖς τα. 

Φ 

ραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον, καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη 58, Τολη 2. το. 
ἃ ἐδ, [ » Μ “9. “ ἌΩΝΣ Ζ,. 3 ΣΝ ο ζε 15 ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωῦσῆς. καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν οπάν- 

ἤ ε θ ͵ 2 “Ἂ δ Ἂ» δ Ν Ψ 3 “ τες! οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
Ε Νὴ ἐᾷ , Ψ 

ὥσει πρόσωπον ἀγγέλου. 

7:,. Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Εἰ »-! ταῦτα οὕτως ἔχει; ὁ δὲ ἔφη, 

Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ Θεὸς τῆς δόξης (ρ. Θεη. τι. 
“ “- « 7 “πὶ 21 56. 

ὥφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Αβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, 
Χ “Ὁ “σ᾿ ΨΠ ΟΝ Σ , Ν τ Ν ΣΕ ΞΑ 3 πρὶν ἣ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, 

ΒΕ ξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ ὅεα. 12. τ. 

4 δεῦρο εἰς «τὴν! γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς 

τὰ πίστεως Ἱ Δ44 βλάσφημα ο ἅπαντες Ρ (ἀ ἄρα ἃ οπὶ. 
ΑῚ 

την 
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, ᾽Ν κ᾿ 

Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν: κἀκεῖθεν, μετὰ τὸ ἀποθανεῖν 
Ν Ἄ , “ ’, τος ) ἊΝ “ » ") τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς 

ΩΥ͂ Ἢ “ “ ΄“ Ξ Ν ΡῚ “ἷῇ τας αν "- ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε. καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν 5 
3; “, “ 2 ἤ» “ 

Ἐς 7, ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός: καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι εἰς 
, “ “ ) 

κατάσχεσιν αὐτήν, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ αὐτόν, οὐκ 

ὅεπ. 15. 18. ὄντος αὐτῷ τέκνου. ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός, ὅτι ἔσται τὸ 6 

σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσι ρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ τρίᾳ, σουσιν 
ΟΥ̓ πος Ν ΖΖ ,“΄ ͵΄ Ἂ ἌΝ ἜΣ ΣΝΝ αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια. καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν 7 

τ δουλεύσουσι!, κρινῶ ἐγώ, εἶπεν ὁ Θεός, καὶ μετὰ ταῦτα 

ὅεη. 17. το, ἐξελεύσονται! καὶ λατρεύσουσί μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. καὶ 8 

ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς: καὶ οὕτως ἐγέννησε τὸν ΄ ηΚΏΉ βιτομ 
4} , τ Φ . ΤΙΝ ἔν ὙΠ Θὰ ΚΡ ΤΣ δό ; ΝΎ Σ σαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ: καὶ ὁ 
, ) 

Ἰσαὰκ τὸν ᾿Ιακώβ, καὶ ὁ ᾿Ιακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 
) 

καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ιωσὴῴ ἀπέδοντο εἰς 9 
“" , “ 

Αἴγυπτον: καὶ ἦν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ το 
“ “ 4 ᾽ “““ ἈΝ “, , “ ἊΝ δ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ 

σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου: καὶ κατέστη- 
3...“ ἂν « Υ ; ΣΟῚ “΄ Ἂ ἢ Ν τ 3 “-. σεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

“5 ) - 

ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ ὅλην τὴν "Αἴγυπτον! καὶ Χαναάν, καὶττι 

θλῖψις μεγάλη: καὶ οὐχ εὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες 
“ ) 

ἡμῶν. ἀκούσας δὲ ᾿Ιακὼβ ὄντα ᾿ σιτία εἰς Αἴγυπτον! ἐξα- τὮ 

έστειλ ὺ έ ἡμῶν πρῶτον. καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ πέστειλε τοὺς πατέρας ἡμῶν πρ ζ ρῷ 13 

ἀνεγνωρίσθη ᾿Ιωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγέ- 
“Ὰ Ν Ἂς κι “} » ᾽ αι. 5 ἈΝ νετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ιωσήφ. ἀποστείλας δὲ Ιωσὴφ τὰ 

͵ ι Ν Ἂς ᾽ [ “ἢ Ν “ Ν μετεκαλέσατο α᾿]Ιακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ!, καὶ πᾶσαν τὴν 

συγγένειαν 5-ἰ, ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε. κατέβη δὲ τ5 
Ε 

Τακὼβ εἰς Αἴγυπτον: καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες 

Ορ. ὅεη. δο. ἡμῶν: καὶ μετετέθησαν εἰς Συχέμ, καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ τό 
12, 105}. 35: ΔΖΕ « ᾿ “- ᾽ ᾽ ᾿ “ π Ξ,ξι μνήματι ὃ ὠνήσατο Ἁβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν 

) “- 2 Ἐμμὸρ γΥ ἐν! Συχέμ. καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγ- τ7 

Ἐ δουλεύσωσι 5 γῆν Αἰγύπτου ὑ σῖτα ἐν Αἰγύπτῳ ἃ τὸν 

πατέρα αὑτοῦ ᾿Ιακώβ Σ Δα αὑτοῦ Υ͂ τοῦ 
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ε ελίας, ἧς Τὡμολόγησεν! ὁ Θεὸς τῷ Ἁβραάμ, ηὔξησεν ὁ Ἐχοά. 1. 7 546. ἧς "ὡμολόγη ῷ “Ἁβραάμ, ηὔξη 4 
1ι8 λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ, ἄχρις οὗ ἀνέστη βασιλεὺς 

το ἕτερος ἃ ἐπ᾿ Αἰγυπτον, ὃς οὐκ ἤδει τὸν ᾿Ιωσήφ. οὗτος κατα- 

σοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν, τοῦ γένος ἡμ ρας ἡμῶν, 
“ ἤδοῖνς Ἀν, ᾿Ὶ ΤᾺ Ἐς ὑπ ᾽ Ἁ ΝΥ “ 2 20 ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι. ἐν ᾧ Ἐχοά. 2. 2 544. 

καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς, καὶ ἣν ἀστεῖος τῷ Θεῷ: ὃς ἀνε- 
’ “ ΄-“-“ 2 “Ὰ “7 “- ’ ῬὈ--] 6 3 θέ 21 τράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός "-]: “ ἐκτεθέντος 

δὲ αὐτοῦ! ἀνείλετο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραώ, καὶ ἀνεθρέψατο 
8 τὰν « “᾿ 3 ὔ ιν. “" 22 αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν. καὶ ἐπαιδεύθη Μωσῆς πάσῃ σοφίᾳ 

23 Αἰγυπτίων: ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἃ ἔργοις αὐτοῦ, ὡς 

δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τε Κ ὴ ό ἐνέβη ἐπὶ τὴ ρ ᾧ τεσσαρακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν 

καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς 
Ω Ζ΄ . 92 : ᾽ , 3. Χ.Σ ᾽ 24 Ἰσραήλ. καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο, καὶ ἐποίησεν 

25 ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον; ἐνόμιζε 
5 ῆ { μ Ω γ ᾿ μ 

δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφούς “-ἰ, ὅτι ὁ Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ 
“- “» “ , 

26 ἰ δίδωσι σωτηρίαν αὐτοῖς !- οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. τῇ τε ἐπιούσῃ 

ἡμέρᾳ ὥφθη αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ 8 συνήλλασσεν αὐτοὺς 

εἰς εἰρήνην εἰπών, Ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε "-]: ἱνατί ἀδικεῖτε 

27 ἀλλήλους ; ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών, 

28 Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ᾿ ἡμῶν! μὴ Ἐχοά. 2. 14. 

ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες χθὲς τὸν Αἰγύπτιον ; 
7 Ἂν; “" ΕῚ “ Δ ψ.9 γχ ᾽’ 

29 ἔφυγε δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος 

Ξοἐν γῇ Μαδιάμ: οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο. καὶ πληρωθέντων 
ϑ τ σα , 4 Ὁ ἐξ ΤΟΝ τ Ἂς 5 τὸ δ “ 
ἐτῶν τεσσαράκοντα ὥφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾷ Ἐχοά. 3. 2 546. 

31: ἄγγελος Ἐ-Ι ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου. ὁ δὲ Μωσῆς ἰδὼν 

ἐθαύμασε τὸ ὅραμα' προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι 
: Ω κ᾿ 

32 ἐγένετο φωνὴ Κυρίου 1-!͵, ᾿Εγὼ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου, 

ὁ Θεὸς Ἁβραὰμ καὶ τ-Ι ᾿Ισαὰκ καὶ πι-1Τακώβ, ἔντρομος 

2 ὦμοσεν ἃ Ο1. ἐπ᾿ Αἴγυπτον Ὁ δ4ἃ αὐτοῦ 95 ἐκτεθέντα 
δὲ αὐτὸν ἃ ἐν ἔργοις 9 (ἃ αὑτοῦ ἔ δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν 

ἕ συνήλασεν Ὁ (ά ὑμεῖς ἱ ἡμᾶς Κ κάὰ Κυρίου 1 ααἀ 

πρὸς αὐτόν τὰ 44 ὁ Θεὸς 

ἸΤ42 
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Ἐὐχοά, 32.1. 

ΑἸΔΟΒ 5. 25. 
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. Σ ΕΚ δὲ γενόμενος ωσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. εἶπε δὲ αὐτῷ 33 
΄ ὁ Κύριος, Μῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου ὁ γὰρ τόπος 

τ. ἢ ὦ “πὶ τ ὦ ἐν ; , δὰ ἴδ ἊΝ » “ ἐφ᾽! ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ 34 

λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα" 
« 

καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς" καὶ νῦν δεῦρο, ο ἀποστείλω! 
) ,ἤ “- Ν “. “ ἃ ᾽ (4 }) " 

σε εἰς Αἴγυπτον. τοῦτον τὸν ἱΜωῦσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, 35 

Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν ; τοῦτον ὁ Θεὸς 

Ῥ καὶ! ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἃ ἀπέσταλκε σὺν! χειρὶ ἀγγέλου 
“ἍΜ ᾽ τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. οὗτος ἐξήγαγεν αὐτούς, 36 
« 

“ οιή 4 ἴα ἐν τῇ Αὐνύ ἤ ὶ ἐν Ερυθρᾶ ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν τ τῇ Αἰγύπτῳ!, καὶ ἐν Εἰρυθρᾷ 

θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαράκοντα" οὗτός ἐστιν 37 
“. “- “ ὥρας ψ -- 

ὁ Μωῦσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀνα- 

στήσει "ὁ Θεὸς! ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέ ᾿-Ι, οὗτός 38 
2 « ᾽ 3 ν᾿ ἀν} .9. Χ » ᾽ ΝΡ) ς Ἁ “ 

ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ 
, ἊΨ “ “ 3, αὐαν 18 ΤΡ “ ἊΝ “ γῇ 
ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὀρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέ- 

ρων ἡμῶν' ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν" ᾧ οὐκ ἠθέ- 39 
“-“ , 

λησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἀπώσαντο, 

καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 
τ ΜΑΙ πον (2 ἥς Ψ, ες Ἂ ἃ ᾽ εἰπόντες τῷ Δαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προπορεύσονται 40 

ἡμῶν" ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Δ ἰγύ- 
᾽ ἴδ “ δ 2 , ͵ 3 “Ὁ δ ὯΝ Ὡ». 2 Ἶ πτου, οὐκ οἴδαμεν τί " ἐγένετο! αὐτῷ. καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν 4τ 

ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ ς ἡμέραις τ ήγαγ ΐ ῳ, κα 
; 72 ) “ “ἷ “, “. 3 ΚΕ ΖᾺ δ ἈΝ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. ἔστρεψε δὲ ,2 

ε ΄, ἢ 2 ᾽ Ἂ ’» “ “ “-“ ὁ Θεός, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ 

οὐρανοῦ: καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ 
ἊΨ Ν ζ [4 ΠΣ Ψ ἊΨ, 2 σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσαράκοντα ἐν 

- 5 ᾽ Π Ν ᾽ “ 

τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ισραήλ; καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ 43 

Μολόχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ " ᾿ῬῬεφάν!, τοὺς τύπους οὺς 

ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς" καὶ μετοικιῷ ὑμᾶς ἐπέκεινα 

π ἐν 9 ἀποστελῶ Ρ οἵη. καὶ ᾳ ἀπέστειλεν ἐν Τ γῇ 

Αἰγύπτου 8 Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ὦ δαὰ αὐτοῦ ἀκούσεσθε α ογη. ἐν 
Υ͂ γέγονεν Σ ὑμῶν Ῥεμφάν 
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4 Βαβυλῶνος. ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἣν Υ-! τοῖς πατράσιν (ρ. Ἐχοά. 4ο. 
᾿ Ἑ Ἢ Ἂν , 2; 25. 40 56ῆ: 

ἡμῶν " ἐν! τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωσῇ, ᾿ ἐδ’: " 

45 ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει. ἣν καὶ εἰσήγαγον Τρ». 705". 22. 

διαδεξάμενοι ἃ-] οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ ᾿Ιησοῦ ἐν τῇ [᾿ μ ρες ἡμῶν μετὰ ᾽Ιη ἐν τῇ κατα- 
2 ΄“ , “ ἊΝ  ο ε Ν ) ἊΝ ’ “ σχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πα- 

27 “ “ “ ἃ Ὁ 

46 τέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν 4αβίδ' ὃς εὗρε χάριν ἐνώπιον 
΄" “ δ) “- κ΄ 

τοῦ Θεοῦ, καὶ ῃτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ. Ορ. Ῥ5. τ32 
αι ΟΝ ἢ , ἜΣ Ξ ΕΑ ΥΑκ ον (131). 5; 8150 

47,48 Σολομῶν δὲ φκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ὕψιστος 1 Κίπρε 8. 17 
μὰ 5646. 

2 ΄ Ῥ--Ἴ Ν ἈΝ ε ᾽ὔ 2 «ς 49 ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖῖξ καθὼς ὁ προφήτης λέγει, ὋὋ Ις. 66. το, 

οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου ᾿Ξ 77 

ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς 

5ο Καταπαύσεώς μου; οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα πάντα: 

51 Σ΄ κληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι “ καρδίαις! καὶ τοῖς ὠσίν, 
« "-“" ἌΝ - “Ὰ 7 να »» 3 ’ [ ε 2 

ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ ἀντιπίπτετε' ὡς οἱ πατέρες 
ε “" τς ΄“ »} “ “ ΕῚ 222 ε ᾽ 

52 ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς. τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες 

ὑμῶν ; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς 
2 ’ἤ “»Ἥ ᾽’ Ὁ “- ς “ ᾽ὕ Ἁ “ 

ἐλεύσεως τοῦ δικαίου: οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς 

53 δ ἐγένεσθε!- οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέ- Τρ. 6. 3. το. 

λων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 

54. Ακούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, καὶ (». 5. 33. 
ὃ) 

55 ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύ- 

ματος Ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ, καὶ 
-ς “-“ “. “- “ Ὄ ᾽ “. 

56 Τησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν, ᾿Ιδού, θεωρῶ 
Ἂς Ἀ) Ἂν Θ ὃ γ ͵ Ν Ν «ἈΝ ῃρῷΛΘ 39 θ ᾽’ τοὺς οὐρανοὺς " διηνοιγμένους!], καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ 

57 δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ. κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέ- 
ἣν 3. σι ν ε θ δὸ 3... ἈΠ Χο Ν 58 σχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν" καὶ 

ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν' καὶ οἱ μάρτυρες Ορ. 22. 2ο. 
3 ζὰ Ἂν, ε ἊΨ, ᾽ “᾿ ΗΝ; Ἁ : κε 

ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλου- 

59 μένου Σ᾽αύλου. καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Σ᾽ τέφανον, ἐπικαλού- 

όο μενον καὶ λέγοντα, Κύριε ᾿Ιησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. θεὶς σρ. Τκικε 23. 
- Ἐπ᾿ τις κε τδειεν, δειιει, “ 46. 

Υ αἀὐά ἐν 8. 2 οἵ. ἐν 8. ἃ Δα ἐν 8. »Ῥ ἥά ναοῖς 

ὁ τῇ καρδίᾳ ἃ γεγένησθε 9 ἀνεῳγμένους 



Ορ. [μι|κῈ 23. 

94. 

ΟΡ. 22. 20, 

Ορ. 22. 4: 26. 
9: (δὶ. 1. 13, 
1 ΤΙμ). 1. 123. 

ΟΡ. 6. 5, 21. 8. 

ΟΡ. 5. 26. 
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δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς 
Ἁ [ ’, Δ Ν “᾿ ᾽ ,, 5" ὔ “ Ν 

τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη. Σ᾿ αῦλος δὲ 8 

ἣν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. 
ἪἜἪ ͵ δὲ ; . ’ δος τ ὃ Ἀ ᾽ Ἄς ΣΕΕΝΝ ὌΝ γένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν 

« , 

ἐκκλησίαν τὴν ἐν ᾿Ιεροσολύμοις' πάντες δὲ! διεσπάρησαν 
“. 2 “ 

κατὰ τὰς χώρας τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν 

ἀποστόλων. συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, 5 

καὶ δἐποίησαν! κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ. Σ᾽ αῦλος δὲ ἐλυ- 3 
’ ΝΥ 3 » ΔΝ ΝΥ “ἷ ) ᾽ μαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, 

σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 

Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν 4 

λόγον. Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς "τὴν! πόλιν τῆς Σαμα-5 
’ὔ : ων ᾽ Σ Ἀ ,’ δαὶ ΎΣ, ε΄ ρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. προσεῖχόν τε οἱ ὄχλοι 6 

τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν 

αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. ἱπολλοὶ! γὰρ τῶν 7 

ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα, βοῶντα Ἐ φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρ- 

χοντοῖ: πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν. 

Ἰ ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ! ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 8 
, Ἁ Ψ» ΜΑΡ, » “: “. 3 “ 7 ᾿Δνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προὐπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μα-9 
ὕρ ἌΚΟΣ “Ὰ ἈΠ “ 7, ᾿΄ “ ’’ γεύων καὶ ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σ᾽ αμαρείας, λέγων εἶναί τινα 

ἑαυτὸν μέγαν: ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου το 
ς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ Ὁ καλουμένη! 

εγάλη. προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μα- ττ μεγάλη. ρ Χ ᾿ Ὁ ΧρΟΡα 5 μα- 
Ψ», ) ἀξ 3 γι [ἡ ἈΝ 3 ’ “᾿ Ἄ γείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ τ: 

; ΄ ---ἴ Ἁ “ ΄ “ - κ “ 
εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ 

ὀνόματος τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ 

γυναῖκες. ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ βαπτισθεὶς ἢν τ3 

προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ: θεωρῶν τε “ σημεῖα καὶ δυνάμεις 
« « 

μεγάλας γινομένας! ἐξίστατο. 

Ετε Β ἐποιήσαντο Β οχῇ, τὴν ἱ πολλῶν Κ᾿ μεγάλῃ 

φωνῇ ἐξήρχετο Δ.85.: φωνῇ μεγάλῃ, ἐξήρχοντο Μ. 1 καὶ ἐγένετο χαρὰ 

μεγάλη τὰ ΟΠ]. καλουμένη π Δ(ἀ τὰ 9 δυνάμεις καὶ σημεῖα 

γινόμενα Δ. 
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τ. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἐν “Ιεροσολύμοις ἀπόστολοι, ὅτι δέδε- Ορ. τ. 8. 

κται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς 

τ5 τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην' οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο 

τό περὶ αὐτῶν, ὅπως λάβωσι Πνεῦμα Ἅγιον᾽ νοὐδέπω! γὰρ 
“ φ.. 9 

ἣν ἐπ᾿ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι (ρ. 2. 38, 
1ο. 48. 

Ἐς. ( “- ) -“ τὴ ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. τότε ἐπετίθουν 
“. ) “ 18 τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον. « ἰδὼν Τ Ορ. 2.4. το. 44. 

δὲ ὁ Σίμων, ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ΟΡ. 19. 6. 

δίδοται τὸ Πνεῦμα " τὸ “Ἅγιον, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα 
γᾳ 7 3 ᾿ ὡς ᾽ ’ὔ ᾽ὔ [ σεν ΒΥ Ἱ “ το λέγων, Ζότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἂν ἐπιθῷ 

2ο Τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ Πνεῦμα Ἅγιον. Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς 
δ) Ψ» ΌΝ , ’ Ἃ Ἁ Ν “΄ ) δ) ᾽’ [ Ἁ αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν 

. “- ΠΑ ΑΝ λ Ἂν ᾽ “- Ι “) 21 δωρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. οὐκ ἔστι 

σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ: ἡ γὰρ καρδία σου μερ ἢρ ῷ λόγῳ τούτῳ: ἡ γὰρ καρ 
, Ψ ἦθ0 ́ “ 5" ἤ “ Θ - ᾽ὔ ον 3. τὰς 

22οὐκ ἔστιν εὐθεῖα "ἔναντι! τοῦ Θεοῦ. μετανόησον οὖν ἀπὸ 

τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ " Κυρίου!, εἰ ἄρα 
᾽ ζς ’͵ [ὦ 2 ΖΞ “ ’ 2 Ἂν Ν 23 ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου. εἰς γὰρ χολὴν 

’ Ν γι 3 ᾽ὔ ΓΑ ΩΝ Ε ᾽ Ν᾿ ἌΣ τε 24 πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 

Σίμων εἶπε, 4Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον, ὅπως 
Χ τε ἊΣ ΣΥΝ, ΟΝ ϑὸς τ, μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε. 

25 Οἱ μὲν οὖν, διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον 
“““" « 

τοῦ Κυρίου, ἃ ὑπέστρεφον! εἰς “Τερουσαλήμ, πολλάς τε κώμας 

τῶν Σ᾽ αμαρειτῶν ᾿ εὐηγγελίζοντο!. 
2 

26 Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον λέγων, ᾿Ανά- 
Ἂ ὑπ δ τ ἐ Ν δΝ «.«ΟΧχ ᾿ 

στηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν κατα- 
͵ά ϑέσαδς 6 Ἀ , 72 [ ) Ἂ Υ 

 βαίνουσαν ἀπὸ ᾿Ιερουσαλὴμ εἰς Γάζαν: αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 

27 καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη: καὶ ἰδού, ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος 

δυνάστης Κανδάκης τ-[ βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἣν ἐπὶ 

πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς ᾿Τερου- 
᾽ “5 ε γε Ν Ἄ 2. ᾺΝ ἐπι τύ 

28 σαλήμ. ἣν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος 

Ρ οὔπω ᾳ θεασάμενος Τ᾿ ογη. τὸ ἽΔΑγιον Μ. 8 ἐνώπιον 

ἵ Θεοῦ ἃ ὑπέστρεψαν Υ εὐηγγελίσαντο Σ λ(ά τῆς 



ΠΕΡ 52: ἡ“: Ὁ Ρ. 
Τολη τ. 29, 
τ Ῥεῖ. 1. 10. 

ΟΡ 22. 5. 20: 
12. 
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“. «ς ." ον αὐτοῦ, Υ καὶ! ἀνεγίνωσκε τὸν προφήτην ᾿Ησαΐαν. εἶπε δὲ τὸ 29 

Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, ΠΙρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι 
», Ἀ ἊΝ ὦ 6 , "ἷ , ζὩ ΠΣ , τούτῳ. προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώ- 3ο 

ε " 5 Ξ 
σκοντος 5 Ἡσαΐαν τὸν προφήτην!, καὶ εἶπεν, ᾽'4ρά γε γινώ- 

σκεις ἃ ἀναγινώσκεις ; ὁ δὲ εἶπε, Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην, ἐὰν 31 

μή τις ὃ ὁδηγήσει! με: παρεκάλεσέ τε τὸν Φίλιππον ἀνα- 
,’ , δ ΠΡ ΕΝ [ Ν Ἂν “᾿ “ ἃ βάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν 32 

3 ό 5 “ ς ΄, 3. Ν “ Ν 
ἀνεγίνωσκεν ἣν αὕτη, Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη" καὶ 
ε 3 Ν 2 ’ “- ζ ϑιὃκ εἷς ,᾿ ἰν , ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ 
3; » Ν ἐξ 9, Ν 3 “ , ΤΡ τι: 4 δ “ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ" ἐν τῇ ταπεινώσει Ὁ-] ἡ κρίσις αὐτοῦ 35 
Ψ, θ Ξ ΣΝ 6ο-- ] δὴ 5 “- Ψ. δ ᾽’ [ἡ “, βιὰ -ἰπ ἤρθη" τὴν “-| γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ; ὅτι αἴρεται ἀπὸ 

“» - ε ΑΝ , “-“ Ὁ) Ἂ ΝΠ , “- “ ’ 
τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ 34 
Ὧν ᾽ ,ὔ Ν ΄ ε ᾽ ᾽ “- Ν εἶπε, Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο: περὶ 

ἑαυτοῦ; ἢ περὶ ἑτέρου τινός ; ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ 35 
7 , “ ἌΝ 5. ἐ 2 ὉΝ “ “. ’» , στόμα αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγ- 

“" ) ΄“- 

γελίσατο αὐτῷ τὸν ᾿Ιησοῦν. ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, 36 
“5 “-“ , 

ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ' καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, ᾿Ιδού, ὕδωρ: τί 

κωλύει με βαπτισθῆναι; 4-| καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα" 38 

καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ 
3 “ Ν 5 ’΄ ϑι ἀν [ἐ Ν ΡΝ ΟΑ 2 “ 

εὐνοῦχος: καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ 39 
" ζὴ “5 ὕδατος, Πνεῦμα Κυρίου ἥρπασε τὸν Φίλιππον: καὶ οὐκ εἶδεν 

ΘύΡ  ς 3; Ά « 8) “ δ Ψ" Ἂν Ν κῶν , “ αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ 
7 χαίρων. Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς ᾿“Δῴωτον' καὶ διερχόμενος 40 

εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς 

Καισάρειαν. 
« ΄- » :) “" 

Ο δὲ Σ᾽αῦλος, ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς 9 
Ἀ “- , Ν “᾿" ᾽ πὰς Ὁ) 7 ) 

μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ ἠἡτήσατο παρ᾽ 2 
] ΟΡ ἈΝ τ) ἊΝ Ν Ν ΄ [ἡ 

αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς ΖΙαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως 

Υ οπη. καὶ (απὰ {π6 σοτηπη4) ἃ. 2 τὸν προφήτην Ἡσαϊαν ἃ δδηγήσῃ 
Ὁ δῇῆά αὐτοῦ ὁ δαὰ δὲ ἃ λᾷαὰ γε. 37 εἶπε δὲ ὁ Φίλιππος, Ἐὲΐ 

, 2 6 “- Ὁ » 2 Ν ν 3, Ὧ ν 

πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε, Πιστεύω τὸν 

υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστόν. Ἀ.8.Μ. 



τ ἢ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 281 

ἌΡ ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδε- Ορ. το. 9, 23» 
24. 22. 

“2 3 Ζ ἌΣ: ον ,ὕ " Ν “Ὰ ,ὕ᾿ θ 2,0. 3 μένους ἀγάγῃ εἰς 'Ιερουσαλήμ. ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο 

αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ" “ ἐξαίφνης τεῖ περιήστραψεν 
δι “ τ ) Ι “ , “-“ ἣ -- ἣ 3. ΣΝ Ἂς “ ὕἤ 4, αὐτὸν φῶς 1 ἐκ! τοῦ οὐρανοῦ: καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσε 

᾿ φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαούλ, Σ᾽ αούλ, τί με διώκεις ; εἶπε 
5 ) δ “ ἃ 

δέ, Τίς εἶ, Κύριε; ὁ δέ 6-Ἰ͵ Ἐγώ εἶμι Ιησοῦς ὃν σὺ διώκεις" 

6 Ἀ-1 ἰ ἀλλὰ ἀνάστηθι! καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθή- 

" σεταί σοι Ἐ ὅ τι! σε δεῖ ποιεῖν. οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες 
Ἄνες ἸΡᾺς ε ᾽ 2 Ἁ 3 "4 Ν “" “ Ψ αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐννεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα 

8 δὲ θεωροῦντες. ἠγέρθη δὲ ὁ Σ᾽ αῦλος ἀπὸ τῆς γῆς ἀνεῳ- 

γμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ 1 οὐδὲν! ἔβλεπε: χειραγω- 
“- Ἂ 5 τ 72 , Α Ὧν δὲ « 3 

ο γοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. καὶ ἢν ἡμέρας 

τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 
᾽ “ τὰ 

το ἮΝν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι ᾿Ανανίας: καὶ 
δ“ ) 

εἶπε πρὸς αὐτὸν πἐν ὁράματι ὁ Κύριος!, Ἀνανία. ὁ δὲ 
“" δ 

τι εἶπεν, ᾿Ιδού, ἐγώ, Κύριε. ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν, ἀναστὰς 
’ δ Ν ἊΝ ἜΑ, Ἁ μι ) ωω Ἂ. γι πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εἰὐθεῖαν, καὶ ζήτη- 

) ΄ 

σον ἐν οἰκίᾳ ᾿Ιούδα Σ᾽ αῦλον ὀνόματι, Ταρσέα' ἰδοὺ γάρ, 
ΝΥ ) 

12 προσεύχεται, καὶ εἶδεν κ-1 ἄνδρα ο᾽Δἀνανίαν ὀνόματι! εἰσελ-- 
) 

θόντα, καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ »τὰς χεῖρας !, ὅπως ἀναβλέψῃ. 
) 

13 ἀπεκρίθη δὲ ὁ ᾿ἀνανίας, Κύριε, «ἤκουσα! ἀπὸ πολλὼν περὶ 
“ ᾽ Ἂς ἐς [ . 2 ς “ ε Μ ) τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σου ἐν 

-: , Ἀν Υ 2 2 δ  ᾿ ᾽ 2 τ4]ερουσαλήμ: καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων 
δῆ Ψ δ " ͵ Δ: ΟὟ, , “ δὲ 15 δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. εἶπε δὲ 

πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς 1 ἐστί 
Ϊ ὋΣ “- ὥ τς Ὁ. ζ ϑικικ ας ΓΞ: ἐθ “ 

- μοι! οὗτος, τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον "τῶν ἐθνῶν 
“ Ε “ 

τό τεῖ καὶ βασιλέων, υἱῶν τε ᾿Ισραήλ' ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ, 
4 ΄᾿ ΕΎΘΕΟν ς Ν ΣΎ τς Α΄ ἾΣ 2 “. Ν 17 ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. ἀπῆλθε δὲ 

9 καὶ ἐξαίφνης Γ ἀπὸ Β ααἀ Κύριος εἶπεν Ἀπ δ(α σκληρόν σοι 

πρὸς κέντρα λακτίζειν. τρέμων τε καὶ θαμβῶν εἶπε, Κύριε, τί με θέλεις 
- 3 »":» ᾿ ὉΘΕΤ, 1 ’, 8 τ , 1 ὑδέ 

ποιῆσαι ; καὶ ὃ ἵζυριος πρὸς αὐτὸν, ἈΑναστηδι τι οὐδένα 

τὶ ὁ Κύριος ἐν ὁράματι π Δα ἐν ὁράματι - Ὁ ὀνόματι ᾿Ανανίαν 

ῬΡ χεῖρα 4 ἀκήκοα Τ᾿ μοι ἐστὶν 5. ἐθνῶν 
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, “κ᾿ - 

᾿Δνανίας, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν: καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾿ αὐτὸν 

τὰς χεῖρας εἶπε, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ με, 
δ “ - ἔν ΗΝ 
Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἡ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς 

καὶ πλησθῇς Πνεύματος Ἁγίου. καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τ8 

τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε "-1" καὶ 

ἀναστὰς ἐβαπτίσθη: καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. 19 
) » Α π--ἴ Υ “ 3 “ “ « 7 

Ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας 
Μ Ν θέ 3 - εν ὩΣ χα ἝΝ χ᾽ τινάς. καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσε τὸν Ξ᾿ [η- 20 

σοῦν!, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. ἐξίσταντο δὲ πάντες 21 

οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν 
[ “- Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα Υ τοῦτο: καὶ 

ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ 

τοὺς ἀρχιερεῖς. Σ᾿ αῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέ- 22 
, ἢ κ ; ᾿ 

ΟΡ. 18.238, χύνεν 2-|᾿ Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν ΖΦ αμασκῷ, συμβι- 

βάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. 
« “ Ὥς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ 23 

Ε] “ “- “ 

Ιουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν: ἐγνώσθη δὲ τῷ Σ᾽ αύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ 24 

αὐτῶν. Ὡπαρετηροῦντο δὲ καὶ! "τὰς! πύλας ἡμέρας τε καὶ 

2 Οοτ. τι. 38. γυκτός, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσι' λαβόντες δὲ “οἱ μαθηταὶ αὐ- 25 

τοῦ! νυκτὸς 4 διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτόν, χαλάσαντες ἐν 
ΩΡ, σπυρίδι. 

Παραγενόμενος δὲ 5-ἰ εἰς “Ιερουσαλὴμ ἐπείραζε! κολ- 26 

λᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς: καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ 

πιστεύοντες ὅτι ἐστὶ μαθητής. Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος 27 
3». (ΤἋς 5. Νι ΝΥ , Ἷκ Ν ἦ . ὩΣ αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς 

πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν Κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ 

πῶς ἐν Ζ4α Ὁ ἐ ιά ἐν τῷ ὀνό Ὁ ᾿Ιησοῦ ὥς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ. 
5" ᾿) “ 

καὶ ἦν μετ αὐτῶν εἰσπορενόμενος καὶ ἐκπορευόμενος 8 εἰς Τ 28 

Ὁ λαά παραχρῆμα ἃ Πα ὁ Σαῦλος Σ Χριστόν ῦ τοῦτο, 

καὶ .. « « ἀρχιερεῖς ; 2 (ἃ τοὺς ἃ παρετήρουν τε Ὁ τὰ 8. 
ὁ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἃ καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους 9 δά ὁ Σαῦλος 

ἔ ἐπειρᾶτο Β ἐν 
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ε , Ἠ--ἰ , ᾿ τ. 12 - Ἢ 
Ἱερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυ 

. «ς 

29 ρίου 1-- ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ελληνιστάς' οἱ 

3. δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνελεῖν. ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατή- 
ΦΕΑ, ; ΄ Ἂν, »,( ͵ ΕΥΞΕΝ " 

γαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν, καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς 

Ταρσόν. 
5" ας δ 

8: ΞΚῊ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Γα- 

λιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη, καὶ 

πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ 
ε 

«γίου Πνεύματος ἐπληθύνετο. 
) -“ 

32 ᾿Πγένετο δὲ Πέτρον, διερχόμενον διὰ πάντων, κατελθεῖν 
ἊΝ Ν Ἀ [ ’, Ν “ ’ ἊΣ Ν 33 καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Δύδδαν. εὗρε δὲ 

) ὭΣ ἘΠῚ » 3. 4 ϑ. ν 2 ΞΔ σιν 2 Ν ,΄ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακεί- 

34 μενον ἐπὶ Ἰκραββάτου!, ὃς ἦν παραλελυμένος. καὶ εἶπεν 
“ “ ᾽ “ 

αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε ᾿Ιησοῦς Ὁ-Ἰ Χριστός: ἀνά- 
Ν “ Ὧν ἊΝ ΤΥ  ῷ ϑ.α, " ὌὮ 35 στηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη. καὶ εἶδον 

αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Δύδδαν καὶ τὸν Σ᾽ αρωνᾶν, 

οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον. 
) ) “᾿ ἃ Ξ.7ὸο ᾿Εν Ιόππῃ δέτις ἢν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ διερμη- 

[4 2 ’ “ ΤΩΣ ’ὔ ᾽ “ Ψ νευομένη λέγεται Δορκάς: αὕτη ἣν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων 
ΝΟ ᾿ “ 5.:α ἐχι 5.2 . 2 ἘΣ ἀΠΌΤΩΣ 37) καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει: ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν. λούσαντες δὲ αὐτὴν 
Ε 2 “,} 38 ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. ἐγγὺς δὲ οὔσης Δύδδης τῇ Ιόππῃ οἱ 

Ν ; ’» [2 ἝΞ 2 Ἅ 2 ΨΞ δὲ 9 ὡ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν 

δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες, "Μὴ ὀκνήσης ! διελ- 

39 θεῖν ἕως οἡμῶν!. ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς" ὃν 
᾽7 ᾽ ’ δ) ἈΝ ς τ “ ἊΝ χΣ 

παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον: καὶ παρέστησαν 
᾽ ΓΟ ΄-“ « “"Ἵ ’ ἌΡ, ᾽ὔ “ 

αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας 
᾽ - ᾿ 

4ο καὶ ἱμάτια, ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. ἐκβαλὼν 

δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος Υ καὶ! θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο" 

Β 44 καὶ ' δα Ἰησοῦ Κ Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι... εἶχον... 

οἰκοδομούμεναι.,.. πορευόμεναι.... ἐπληθύνοντο. ἷ κραββάτῳ [ἃ δ(ἃ ὁ 

πὶ μὴ ὀκνῆσαι 9 αὐτῶν Ρ οἵη. καὶ 
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“- χν 9 Ν 

καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε, Ταβιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ 

ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς: καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκά- 

θισε. δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν᾽ φωνήσας δὲ 4τ 

τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. γνω- 42 
Ξ » Ἐπ Ὁ) 

στὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης τῆς Ιόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν 
2 Ν ὯΝ ’ 1 ζ, Ἂ.: ς 4 ε Ὶ “ φὰς ΜΚ ) ἐπὶ τὸν Κύριον. ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν ἐν 43 

2 “ 

Τόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ. 
, ᾿ ΄ Ψ ) ΄, ,,.,.2, ,’ ε ᾿Ανὴρ δέ τις «-]Ϊ ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκα- 1Ὸ 

᾿ 3 ’ “κ᾿ 2 ᾽ “" ΕῚ Ἧ Ν τοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ιταλικῆς, εὐσεβὴς καὶ 2 
΄ ὃν Θεὸ ν Ἂς ἐσύ ται ἘΦ, ΥΤς κὰ ΣΧ τ΄ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν 

ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ, καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ δια- 
Σ ἰδ :) δ, ΚΖ “ ε δ Δ Φ 1 κ παντός. εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ " περὶ! ὥραν ἐννά- 53 

την τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ Θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτόν, 
Ν 3, 3... ἀν ΄ « Ἃς οι ’ὔ 3 νος Ἂν ἢ 

καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλ:ε. ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἔμφο- 4 

ΟΡ. αι. το. βὸος γενόμενος, εἶπε, Τί ἐστι, Κύριε ; εἶπε δὲ αὐτῷ, Αἱ προσ- 
ἘΦ: ͵ Ν ΕΣ ΤΣ , Ὁ ᾽ ΄ εὐχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον 

“- “΄- “ , 

ἔμπροσθεν! τοῦ Θεοῦ. καὶ νῦν πέμψον ἃ ἄνδρας εἰς Ιόππην!, 5 

καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά Ξτινα! ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος" 

οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ 6 ρ μ ᾧ ρ 
θάλασσαν. 5-] ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν 5 αὐτῷ!, 7 

,ὕ δ ᾿ ᾿ σα τῇ ῷ ᾿ ᾽ “δ φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν 

προσκαρτερούντων αὐτῷ, καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα, 8 
δ λεοος , ν " ΑΝ, ΣΤ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Τόππην. 

Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων, καὶ τῇ πόλει 9 

ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ 
Ψ Ψ“ ϑ ῪΣ κ ͵ ν. "7 ᾿ τ ὥραν ἕκτην ἐγένετο δὲ πρόσπεινος, καὶ ἤθελε γεύσασθαι" το 

, δὲ Ῥ ΓΑΕΕ ΤΟΣ 31. γὴν 7 2 ΡΟΝ 4 παρασκευαζόντων δὲ Ὁ αὐτῶν ἐγένετο! ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις, 
. “- Ἀ , Ἀ ᾽ 2 ν κ .ς--Π 

καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεωγμένον, καὶ καταβαῖνον ΙΙ 

ᾳ αἡἤά ἢν Τ᾿ λα τε 5. 9Π1. περὶ ὑ ἐνώπιον εἰς ᾿Ιόππην 

ἄνδρας Σ Ογη. τινα Υ δα οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. 

2 τῷ Κορνηλίῳ 8 δα αὑτοῦ Ὁ ἐκείνων ἐπέπεσεν ο ἀά 
8. αὐάσ δι ιν 
ΕἾ αὐυτον 
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σκεῦός τι, ὡς ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς ἅ-Ἰ καθιέ- 

12 μενον ἐπὶ τῆς γῆς᾽ ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα “-! 

13 καὶ ἱἑρπετὰ τῆς γῆς! καὶ 8-| πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ “ 

ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 

14 ὁ δὲ Πέτρος εἶπε, Μηδαμῶς, Κύριε: ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον 

15 πᾶν κοινὸν Βκαὶ! ἀκάθαρτον. καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου 

τό πρὸς αὐτόν, Α ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου. τοῦτο δὲ Τρ. Ματῖ 7. 
δι οἷν ,.».Ἃ 7) : ἡθὺ ΠΣ ΄ θ ἐν “ - ΝΥ 19, ΟΟοΐ. 2. τό, 
ἐγένετο ἐπὶ τρίς" καὶ ἱ εὐθὺς! ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν τ Τίπι. 4. 4. 

οὐρανόν. 

17 ὥς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος, τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα 

ὃ εἶδε, Ἐ-| ἰδού, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι 1 ὑπὸ! τοῦ Κορνη- 
, 4 ΝΥ Χο», »» 2 ᾽ :} Ν ἊΝ λίου, διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν 

ι8 πυλῶνα, καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλού- 

τὸ μενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. τοῦ δὲ Πέτρου Ὁ διενθυμου- 
“ ον “ “- , 

μένου! περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν αὐτῷ τὸ Πνεῦμα, ᾿Ιδού, 

20 ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσί σε. ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι, καὶ 
Ων ἣν 5) ἩΩΡ δὲ ὃ ’ ἃ ΠῚ [ἡ Ϊ Σ ἊΝ 3 2 πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος" " ὅτι! ἐγὼ ἀπέ- 

τι σταλκα αὐτούς. καταβὰς δὲ ἹΤέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας ο-ἰ 
“ ) ὑφ; ᾽ ᾽ ἿΝ “- ᾽ὕὔ ε ϑῸ» τλν ἐκ 7, εἶπεν, Ιδού, ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε: τίς ἡ αἰτία δι ἣν πάρεστε: 

22 οἱ δὲ εἶπον, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ 

φοβούμενος τὸν Θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους 
“ 2 

τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμ- 

ψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ 

23 σοῦ. εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. 

Τῇ δὲ ἐπαύριον ν ἀναστὰς! ἐξῆλθε σὺν αὐτοῖς, καί τινες 
“᾿ “ “ “ , “νὉ ἐν “ν 

φ4τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τῆς Ιόππης συνῆλθον αὐτῷ. «τῇ 

δὲ] ἐπαύριον " εἰσῆλθον! εἰς τὴν Καισάρειαν. ὁ δὲ Κορ- 

γήλιος ἣν προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς 

ἃ 44 δεδεμένον καὶ 9 δ(4 τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία ἔ τὰ ἑρπετὰ 
8. )αἀ τὰ 8 ἢ ἱ πάλιν κ᾿ δ(4 καὶ 1 ἀπὸ τι ἐνθυ- 

μουμένου π διότι ο δά τοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου 

πρὸς αὑτὸν Ρ ὃ Πέτρος ᾳ καὶ τῇ Τ εἰσῆλθεν Μ, 
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αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. ὡς δὲ ἐγένετο 5 τοῦ! 25 

εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν 

ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν ἤγειρε 26 
2 λέγων, ἀνάστηθι: κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. καὶ συνο- 27 

μιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, 

ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν 28 
, ΝΟ Ω “- δ Ψ 3 ’ὕ ᾿Ν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ: καὶ 

ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἣ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρω- 

πον διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι 29 
ὋΣ ,͵ ὩΣ 5 Ψῃ. ΝΑ ε ͵7ὕ Μ οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με. καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη, 30 

Ἄ Ν , ΠΥ κς ἴᾺ Ἅ “ “ " ἀ--Ώ ἊΝ πὸ τετάρτης ἡμέρας, μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην ᾿-! τὴν 

ἐννάτην ἅ-ῖ προ ὄμενος ἐν τῷ οἴ ου: καὶ ἰδού, ἀνὴ ἐννάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου: καὶ ἰδού, ἀνὴρ 

ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, καί φησι, Κορνήλιε, 3: 
᾿ ζ Ε , Ν ἘΣΤΕ , 2 ᾽ εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχή, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνή- 

2 72 “ “ ἄπ “ , 27 3 Ν᾿ σθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. πέμψον οὖν εἰς ᾿Ιόππην, καὶ 32 

μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος" οὗτος ἕενίζεται 
, 3. 2) , ΩΣ ᾿ , ἘΞ Ρ “Ξι ᾿ ἐν οἰκία Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν. ἐξαυτῆς οὖν 33 
" , ἊΝ , κι Σ , ΄ Ξ ἔπεμψα πρός σε σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν 

οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα 

τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ Υ Κυρίου!. ἀνοίξας δὲ ἹΤέτρος 34 

τὸ στόμα εἶπεν, 

᾽Ἔπ’ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστι προσωπο- 
2 

λήπτης ὁ Θεός: ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ 35 

ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστι. τὸν λόγον 5 ὃν 36 
- ΚΝ 7.5, 

ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (οὗτός ἐστι πάντων Κύριος)- ὑμεῖς οἴδατε 37 
“- ᾽ “- ΕΙΣ 

τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ ὅλης τῆς Ιουδαίας, 5 ἀρξάμενος 
“. ἃ Ω 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ᾿Ιωάννης, 
, “ Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι 3ψ8 
ε ΄Ξ . ὰ - .Ν ι 2 
“4γίῳ καὶ δυνάμει: ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας 

5. ΟΠ]. τοῦ ὑ δα νηστεύων, καὶ α λα ὥραν Σ δαά ὃς ν) ἢ ρ 
παραγενόμενος λαλήσει σοι. γ Θεῦ 8 οἵη. ὃν Μ. δἅ ἀρξάμενον 
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τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ Θεὸς ἦν 
᾿] Ρῃ “- “ 39 μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἡμεῖς ὑ-! μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν 

“ “»Ἔ «ε ἃ ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἐν ᾿Ιερουσαλήμ' ὃν “ καὶ! 
᾽ ᾿ 3.4. κὰ ’ “ « Ν " “- 4ο ἀνεῖλον κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε τῇ 

τ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, οὐ παντὶ 41 τρίτῃ ἡμέρᾳ, ν αὑτὸν ἐμφανῆ γεν ᾽ 
τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ 

{ . βαρ ρ Χ ρ ηΜμ 

Θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ (ρ. Τκκε 24. 
κ : ,α, 48, ]ὁΒὴ 2:. 

“τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν 13. 

κηρῦξαι τῷ λαῷ, καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι δοῦτός! ἐστιν ΟΡ. τ. 31, 
Ἐν ΄ ἜΡΕΣ λὶ “ “ κ ΄, κ κ 7ΤοΠη 5. 22, 

ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 2 σοτὶ 5. το. 

“3 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ΟΡ. 3. 24. 

λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς 
3 ᾽ὔ αὐτόν. 

7 - ΄΄“β ῸΗ 

44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσε Ο»’. 2. 4, 8. τ7. 

τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 

καὶ ἐξέστησ ἱ ἐκ ῆς πιστοί, ὃ' ῆλθον τῷ 45 σαν ο περιτομῆς πιστοί, ὅσοι συνῆλθον τᾷ 
Ε «“- Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Αγίου Πνεύματος 

46 ἐκκέχυται. ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις, καὶ 

47 μεγαλυνόντων τὸν Θεόν. τότε ἀπεκρίθη ὁ ΠΙέτρος, Μήτι τὸ 

ὕδωρ κωλῦσαι δύναταί τις, τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, 
“- “ “-“ 48 οἵτινες τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔλαβον " ὡς! καὶ ἡμεῖς ; προσ- Ὁ. 2. 38, 8. 

δ Ἶ ᾿ Β' τό. 
ἔταξε δὲ! αὐτοὺς δ ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ βαπτι- 

« 

θη ͵ » 2 ἈΑ͂ ϑ' πξας ) "- « Ζ. ΄΄ σθῆναι!. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡ μέρας τινάς. 

11 ᾿Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ 
) “- 

τὴν ᾿Ιουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ 
“ « 2 Θεοῦ. "ὅτε δὲ! ἀνέβη Πέτρος εἰς “Ιεροσόλυμα, διεκρίνοντο 

3 πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς, λέγοντες ὅτι Πρὸς ἄνδρας ἀκρο- ΟΡ. 68]. 2. τ2. 

4 βυστίαν ἔχοντας εἰσῆλθες, καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. ἀρξάμενος 
“- ΝΣ 2 

5 δὲ ὁ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων, ᾿Εγὼ ἤμην ἐν 
, 12 ΄, Ξ . 5 515. Ὁ ΄ “ πόλει ᾿Ιόππῃ προσευχόμενος" καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, 

Ὁ 44 ἐσμεν ὁ οῃ]. καὶ ἃ αὐτός 9 καθὼς ἔ τε 

8 βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Β καὶ ὅτε 
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ΓὩᾺ “}᾿, « ΞΔ, , » 3 “ 

καταβαῖνον σκεῦός τι, ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς 
ὙΝ 2 “ Ρ] “- ον το Ψ 2 “ ) ΑΥ̓͂ καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ: εἰς ἣν 6 

δ, ’ ὮΝ Ἂ Γρὴ Ἂν Ζ. “ “ Ν Ἂ ἀτενίσας κατενόουν, καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ 

θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. ἤκουσα 7 
Π “- Ω “ 

δὲ ἱκαὶ! φωνῆς λεγούσης μοι, ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ ) 2 2 2 

φάγε. εἶπον δέ, Μηδαμῶς, Κύριε: ὅτι ξ-Ι κοινὸν ἢ ἀκάθαρ- 8 

τον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου. ἀπεκρίθη δὲ 1-|9 

φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Ἅ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ 
Ν. », “ δι 2 7 . κὸ ’ὕ Ν ’ 3 7. μὴ κοίνου. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς: καὶ πάλιν ἀνεσπάσθη το 

[τ ἢ ἮΝ 3 » ΔΝ ’» 2 “σ᾿ “ ,ὕὔ᾿ ὶ ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ ἰδού, ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες τι 
»-: Ἢ 9 Ν Ἀ 5. 2 δ δ᾽ .39 Ζ δι τὸν ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν, ἐν ἡ πὰ ἦμεν!, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ 

Καισαρείας πρός με. εἶπε δέ μοι τὸ Πνεῦμα συνελθεῖν τ2 

αὐτοῖς μηδὲν ἃ διακρίναντα!" ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἕξ 

ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός" 
3 Ψ ὌΠΑ ἀε ΠΝ “ (ΟΣ ον ΕΝ 2 ΚΔ ΣΝ 3 “- 
ἀπήγγειλε ο δὲ! ἡμῖν πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ τ3 

᾽ ) 

σταθέντα καὶ εἰπόντα ν-!, ἀπόστειλον εἰς ᾿Ιόππην «-!, καὶ 

μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον, ὃς λαλήσει τ4 
ΟΣ » 2 Ξε ᾽ὕ Ἂ ὯΝ ΄ι ει Φ 2 ῥήματα πρός σε, ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου. ἐν τ5 

“ “- “ 7 , δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾽ 

αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. ἐμνήσθην δὲ τοῦ τό 
) 

ῥήματος Κυρίου, ὡς ἔλεγεν, ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, 
“ « ΚΓ 

ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι “4γίῳ. εἰ οὖν τὴν 17 

ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν 

ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τ-! τίς ἤμην δυνατὸς 
“ “- Ν κωλῦσαι τὸν Θεόν ; ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν, καὶ τ8 

5 ἐδόξασαν! τὸν Θεὸν λέγοντες, ὑ΄Αρα! καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ 

Θεὸς τὴν μετάνοιαν ἅ εἰς ζωὴν ἔδωκεν!, 
ΩΝ “κ᾿ , κ᾿ Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης το 

“ ) 

ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ 'ἁντιο- 

1 οχη. καὶ Κι )(ἃ πᾶν 1 δα μοι τὰ ἤμην Ὁ διακρινόμενον 
9 τε Ρ δαά αὐτῷ ᾳ 444 ἄνδρας ΤΣ Δα δὲ 5 ἐδόξαζον 
ὉΥΑραγε ἃ ἔδωκεν εἰς ζωήν 
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“σι , 

χείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον ᾿Ιουδαίοις. 

2ο ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, 

οἵτινες ᾿ ἐλθόντες! εἰς ᾿ἀντιόχειαν ἐλάλουν γΥ͂ καὶ! πρὸς τοὺς 
Ὶ “ὄ “" 

21 'Ελληνας εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν. καὶ ἢν 

χεὶρ Κυρίου μετ᾽ αὐτῶν: πολύς τε ἀριθμὸς 5" ὁ! πιστεύσας 

22 ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα 

τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης! ἐν ᾿Ιεροσολύμοις περὶ αὐτῶν' 
᾽ ἃ 23 καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν “-! ἕως ᾿Αντιοχείας: ὃς παρα- 

γενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν ἁτὴν! τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ 

παρεκάλει πάντας τῇ θέ ἢ δί ένειν 5-| ρ ῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν 
“ “" [- 

24 τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἣν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος «ΑἸγίου 
Ν ’ Ὁ 7 Υ̓͂ « Ἂς “ ’,’ ) 5 π 25 καὶ πίστεως" καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. ἐξῆλθε 

26 δὲ εἰς Ταρσὸν ἴ-| ἀναζητῆσαι Σ᾿ αῦλον, καὶ εὑρὼν 8-| ἤγαγεν 

8-| εἰς ᾿Δντιόχειαν. ἐγένετο δὲ " αὐτοῖς καὶ! ἐνιαυτὸν ὅλον 

συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, 
᾿ὕ “ ; ᾽ Ψ Ἁ Ἁ 

χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χρισ- 

τιανούς. 

2) Εν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων 

28 προφῆται εἰς ᾿Δἀντιόχειαν. ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν, ὀνόματι Ο». 21. το. 

Ἄγαβος, ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μέλλειν 
ΕΝ θ Σ.,2 ὦ Ν - ΨΖ [ἡ 4... 2.22 2ύδτα, ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην" ὅστις ἐγένετο ἐπὶ 

29 Κλαυδίου Ἐ-1. τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρι- ΟΡ. 24. τῇ, 
Ἀοτη. 15. 25, 

“ ΟῚ “ ᾽ γι ᾽’ “-“ “΄- 3 - 

σαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τ (οτ. 16. 1, 
(δὶ. 2. το. 

30 τῇ Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖς: ὃ καὶ ἐποίησαν, ἀποστείλαντες πρὸς 

τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σ᾿ αύλου. 

12 Κατ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν ᾿ Πρώδης ὁ βασιλεὺς 

2 τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. ἀνεῖλε δὲ (ρ. Μαίξ, 20. 
23, Μδῖκ το. 

3᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου μαχαίρᾳ. 1 ἰδὼν δὲ! ὅτι ἀρε- 39. 

Φ εἰσελθόντες Υ͂ οἵη. καὶ 2 Ἑλληνιστὰς Α.5.Μ. 8 οἵη. ὁ 

Ὁ οχη, οὔσης ὁ λβὰ διελθεῖν ἅ οχῃ. τὴν 9 Δἀἀ ἐν Μ. 
ἔ λαά ὁ Βαρνάβας Β Δ4ἃ αὐτὸν Β αὐτοὺς 1 δαά καὶ κ᾿ ααά 

᾿ Καίσαρος 1 καὶ ἰδὼν 
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“»ὋἼἧΣ » ᾿ 4 

στόν ἐστι τοῖς ᾿Ιουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον" 
“5 π᾿ ἃ ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀξύμων' ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλα- 4 

᾽ ΝΥ Ὑ, Ἂ» “ ἊΨ κήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν 
[ω] 

αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ 
2 μ μ Χ Ύ Ύ Υὴ - « 

ε “» ΧΝ ΞΝ Ψ, ) “- 2 “ “ Ν Δ 5 ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ" προσευχὴ δὲ ἣν 5 

τὰ ἐκτενῶς ! γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν " περὶ! 
“- « “- αὐτοῦ. ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ ᾿ Ἡρώδης, τῇ νυκτὶ 6 

2 ». 5 ε ᾿ , Ν δύ ζφν ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, 

δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί: φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν 

(ρ. 5. 19, τ6. τὴν φυλακήν. καὶ ἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς 7 
26. Ψ Ὡ [οὶ 51 Ὁ 2 δὲ δ ὧδ “ ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι. πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ 

Ξ᾿ 

Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, ἀνάστα ἐν τάχει. καὶ ἐξέ- 
» “ Οὐ» : “ “ Ὧν ΠΡ εἰ ΘΛ πεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. εἶπέ τε ὁ ἄγγελος 8 

πρὸς αὐτόν, ο Ζῶσαι!, καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποί- 

ησε δὲ οὕτω. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου, 

καὶ ἀκολούθει μοι. καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει »-ἴ- καὶ οὐκ ἤδει 9 

ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ 

ὅραμα βλέπειν. διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν το 

ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν 

πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς: καὶ ἐξελθόντες προῆλ- 
[ον ,ὔ Χ Δ 2 3. Ἐς Ὁ ϑΈΣδι » “- 

θον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
“" καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε, Νῦν οἶδα ἀληθῶς, τι 

ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετό με 

ἐκ χειρὸς Ηρώδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν 

᾿Ιουδαίων. συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μαρίας τῆς τὸ 

ΟΡ. νετ. 28, μητρὸς [ωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ 
13. 5; 13, , ἊΝ ἤ γὴ Ν Ψ Αἢ 

τῷ. 27 56,9, συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι. κρούσαντος δὲ « αὐτοῦ τ5 
(οἱ. 4. 1ο, Ξ - -Ξ Ξ 
Ῥῃΐε. 24, Τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθε παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνό- 
2 Τίηι. 4. 11. ἼΞ Ξ ΝΗ 

᾿ ματι ἹΡόδη: καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς τΆ 

χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν 

τὰ ἐκτενὶξὁ ἃ ὑπὲρ ο Περίζωσαι Ρ δάά αὐτῷ ᾳ τοῦ Πέτρου 



τ΄ 19." 2, ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 50: 

τ5 ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν 

εἶπον, Μαίνῃ. ἡ δὲ διϊσχυρίξετο οὕτως ἔχειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον, 

ι6 Ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν. ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενε κρούων" 

17 ἀνοίξαντες δὲ εἶδον αὐτόν, καὶ ἐξέστησαν. κατασείσας δὲ 

αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾷν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ Κύριος αὐτὸν 

ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς" εἶπέ τ τεῖ, ᾿Απαγγείλατε᾽ Ιακώβῳ ΕΒ: 15. 13, 21. 

καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον : 

ι8 τόπον. γενομένης δὲ ἡμέρας ἣν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς 

το στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. “Ἡρώδης δὲ ἐπιζξη- 

τήσας αὐτόν, καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέ- 

λευσεν ἀπαχθῆναι; καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν 

Καισάρειαν διέτριβεν. 

22 Ἂν δὲ "-! θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις: ὁμοθυμαδὸν 

δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον, τὸν ἐπὶ 

τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ἡτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφε- ΟΡ. τ Κίπρε5 

21 σθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ Σ νι 
ὕ 4 

ὁ Ηρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν, "-]1 καθίσας ἐπὶ 

22 τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς. ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει, 

23 Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου. παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν 

αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκε τὴν δόξαν τῷ 

Θεῷ: καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν. 

24 Ὃ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπληθύνετο. 

25 ΞΒαρνάβας δὲ καὶ Σ᾿αῦλος ὑπέστρεψαν ν ἐξ! ᾿Ιερουσαλήμ, 

πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες 5-!᾽ Τωάννην ΟΡ. νετ. τ2. 

τὸν ἐπικληθέντα Μάρκον. 

19. Ἦσαν δὲ γὙ-| ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν 

προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ 

καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε 

, Ἡρώδου τοῦ τετράρχου σύντροφος, καὶ Σ᾽ αῦλος. λειτουρ- 

γούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπε τὸ Πνεῦμα 

τ δὲ 5. .4α ὁ Ἡρώδης ὑ δ44 καὶ π εἰς Μ. Σ αἥά καὶ 

Υ δα τινες 

ῦ 2 
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τὸ Ἅγιον, ᾿Αφορίσατε δή μοι τὸν “-ἰ Βαρνάβαν καὶ τὸν 
“ 2 Ἄν δι ΑΥ Ὧ 2 ὯΆ ᾽ὔ Ἂ 

Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς. τότε νηστεύ- 3 

σρ.6.6, 1 Τίπι. σαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς 
ἼΤΙ 
2 Τίπι, τ. 6, ἀπέλυσαν. 

ἃ Αὐτοὶ! μὲν οὖν, ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ 4 

«Αγίου, κατῆλθον εἰς τὴν Σ᾽ ελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν 

εἰς τὴν Κύπρον. καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον 5 
“ “. »“ -“ “ 2 

τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ιουδαίων" 
“" ) ΟΡ. 12.228. εἶχον δὲ καὶ ᾿Ιωάννην ὑπηρέτην. διελθόντες δὲ ὃ ὅλην τὴν 6 

νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον “ ἄνδρα! τινὰ μάγον ψευδοπρο- 
; ἘΞ - ᾿Ξ Ἔ ᾿ “5. - 

φήτην ᾿Ιουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦς, ὃς ἣν σὺν τῷ ἀνθυ-7 
, , ΄ : ᾿ “᾿ ων ,΄ πάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος 

Βαρνάβαν καὶ Σ᾿ αῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ 
“ “-“ ) “ 

Θεοῦ. ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿Ελύμας, ὁ μάγος (οὕτω γὰρ 8 

μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ), ζητῶν διαστρέψαι τὸν 

ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. Σ᾽ αῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, 9 
ε 5 πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου, ἅ-1 ἀτενίσας εἰς αὐτὸν εἶπεν, το 

ἾΩ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ δια- 

βόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς 

ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας : καὶ νῦν ἰδού, χεὶρ τοῦ Κυρίου τι 

ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλός, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. 
- δὲ 6." ΠΕΣ δ το Ν, , Χ Ἂ Ψ Ν παραχρῆμα δὲ ὁἔπεσεν! ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ 

» 2.» ’ νν ἰδὰ ε 9 θύ Ν περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ 12 
ἈΝ Σ »» 2 74 2 Ν “ δ δ “ “-᾿ γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ 

Κυρίου. 
, - “- “" . 

ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον 13 
“" ᾽ 

ΟΡ. τ5. 37 5ᾳ. εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας: ᾿Ιωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ’ 

αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα. αὐτοὶ δὲ διελθόντες τα 
“κ᾿. ᾽ 

ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς «ντιόχειαν ᾿τὴν Πισιδίαν", 
Ν Σ “ Ν “ 

καὶ 8 ἐλθόντες] εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 

2 44 τε 8 Οὗτοι Ὁ οτη, ὅλην ο οχη. ἄνδρα ἃ ᾿αά καὶ 

θ ἐπέπεσεν ἔ τῆς Πισιδίας Β εἰσελθόντες 
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᾿ ΄ Ἁ Ν ἈΝ 3 “ Ἄ Ν “ ι5 ἐκάθισαν. μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προ- 

“ .} Ἂ᾿ τ9 Ζ Ων ᾽ Ν ᾽ὔ 

φητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, 

'άνδρες ἀδελφοί, " εἴ τις! ἔστι λόγος ἐν ὑμῖν παρακλήσεως 

τό πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας 

τῇ χειρί, εἶπεν, 
, “-“ 

Ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ἀκού- 
“ “ , 

᾿ι7σᾶατε, ὁ Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου ᾿Ισραὴλ ἐξελέξατο τοὺς 
ς “᾿ Ν Ν Ν [ 2 “ 7. ) “ν πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν ω) 2 ύ Φ η 

ῖ Αἰγύπτου!, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ 

ι8 αὐτῆς. καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον " ἐτροποφόρησεν! 
᾽ ἂς ) σῷ ΤΆ 7 κ Ν “ « ΚΟ, “, ΝΥ το αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν 

» 1 λ ’ ! ἈἉ “ 3.“ Ρὰς γὴ ,ἷ Ψ ᾽’ 20 ἰκατεκληρονόμησε! τὴν γῆν αὐτῶν, Ὁ ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις η ; 

καὶ πεντήκοντα: καὶ μετὰ ταῦτα! ἔδωκε κριτὰς ἕως Σ᾽ αμουὴλ 
“ δ “ 

21 Ἀπ] προφήτου. κἀκεῖθεν ἡτήσαντο βασιλέα" καὶ ἔδωκεν 

αὐτοῖς ὁ Θεὸς τὸν Σ᾽ αοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενια- 
’΄ “ , ἈΝ , ϑ.Φ Ἂς ο “" νῷ 22 μίν, ἔτη τεσσαράκοντα, καὶ μεταστήσας αὐτὸν “ ἤγειρε τὸν 

Δαβὶδ αὐτοῖς! εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπε μαρτυρήσας, Εὗρον 
-᾿:» ἃ Δαβὶδ τὸν τοῦ ᾿Ιεσσαΐί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς 

23 ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου. τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ 
ψῳ 9 - 

σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγαγε! τῷ ᾿Ισραὴλ σωτῆρα η Ὁ η 
᾽ “ » ᾽ ΄ Ν [ᾳ “- 3. 24. Ἰησοῦν, προκηρύξαντος Ιωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου ΡΙ 

δι “- ψψ. ἊΝ Ν ζφ “Ὁ ὦ ἐς ἰ- Ν 25 αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ ᾿Ισραήλ. ὡς δὲ 

Όρ. 5. 89 (88). 
20, 1 541η. 12. 
14. 

, “ 

ἐπλήρου ὁ Ιωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε, « Τί ἐμὲ! ὑπονοεῖτε Ορ.Μείε. 3. τι, 
π᾿ Ξ : δ, τας υϑ νι, Ὑ ᾽ 0 15 »γ», » Ἄν δ ΟΝ ΩΝ ᾽ νον Μαῖκ 1. 7, 

εἶναι ; οὐκ εἰμὶ ἐγώ: ἀλλ᾽ ἰδού, ἔρχεται μετ᾽ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ Τκῖκε 53. 15, 
ε 26 ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ 

. γένους Αβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν, ν ἡμῖν! 

27 ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης " ἐξαπεστάλη!. οἱ γὰρ κατοι- 
“- »᾿ε Ὁ Ἀ ΡΥ ΣῈ} 3.1 δὰ “ ᾿ 7 

κοῦντες ἐν Ιερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοή- 

3 ἑ ᾽ “Ψ, κ » ᾿ 1 , 

Ἐ εἰ Αἰγύπτῳ ἐτροφοφόρησεν Μ. κατεκληροδότησεν 
΄“ - , 

αὐτοῖς τὰ καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα; 
- “ , 

τ ἈηΠἀ τοῦ ο ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν Δαβὶδ Ρ ἤγειρε ᾳ Τίνα με 

Σ ὑμῖν 5 ἀπεστάλη 

« 1ὁ8η 1. 19. 



ΟΡ. 1ρ. 21. 

Ρ᾿ ἃ; 22. 

ἸῈς Τ  ι 

ΟΡ. 15. 55. 3. 

Ῥο, τ6 (165). το. 

ἘΡ᾿ 2. 20. 

Ορ. Ἰκοπι, 8. 2. 

ΗΔ}, 1. 5. 
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σαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον 
᾽ ἴά ’ 2 ͵7 ἣν ἐφ ΨΞ, ἐν ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν. καὶ μηδεμίαν αἰτίαν 28 
θ , Ἔν ΞΕ Πιλά 3 θῃ ιν ΟΝ ανάτου εὑρόντες ηἠτήσαντο Πιλάτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. 
[ δὲ 3} τὸ ΧΑ { γι ἢ δ. Ν Η “ Ἂ δ ὡς δὲ ἐτέλεσαν ἱπάντα! τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα; καθε- 29 

λόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. ὁ δὲ Θεὸς 30 
δ ΤΞΕΡῚ , ΑΙ ΤᾺΝ ἃ 2 3... ΣᾺ α ΓΟ γι “- 
ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν᾽ ὃς ὥφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς 31: 

“ ἢ εν ίσως ] Ἂς “" ’ 3 Ε. ᾽΄ “ 
συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, οἵ- 

τινες ἅἁνθν! εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. καὶ ἡμεῖς 32 
ι “ δ] ᾽΄ θ ἊΝ Ν δ χ 2 ’ ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν 

4 [ἡ σι [ ἊΝ 2 » σὲ Ζ Η [ γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε τοῖς τέκνοις 553 
“ 2 “- “ “, 

χ ἡμῶν, ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν' ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευ- 
γ᾽ , γΥἱό ἊΝ ἘΣ Ν 7 Ψ ’ " τέρῳ γέγραπται, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 

[ἡ δὲ ἌΜΕ ΟΣ 3 ΤῸΝ ; “ ἌΡι [ά δ Ξ ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέ- 34 

φειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι ΖΔώσω ὑμῖν τὰ ὅσια 
Ἃ 

Δαβὶδ τὰ πιστά. υ διότι! καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Οὐ δώσεις 35 
Ν [ ΄ ) “ ᾽ Ἂ ἈΝ Ν 202 “- τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. Δαβὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ 36 

ὑπηρετήσας τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη 
Ν ἂν » “-“ “ ἃ 

πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδε διαφθοράν" ὃν δὲ ὁ Θεὸς 37 
“ ) ὯΝ “"» -“ 

ἤγειρεν, οὐκ εἶδε διαφθοράν. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες 38 
᾽ ἘΝ Ν “ “ 

ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλε- 
τ Α  ὐκε ον -» ἿΣ 2 Ὁ ᾽ὕ ε “ ͵ ὧΣ 

ται καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως 39 
ξ΄“ Μ ΄“ “-“ 

δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται, βλέπετε 4ο 
“᾿ ἈΠ Έ9.. 0 ἐσ - 

οὖν μὴ ἐπέλθῃ "-! τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις, ἤ1δετε, οἱ 4τ 
»»ϑ Ν καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε, καὶ ἀφανίσθητε: ὅτι ἔργον 

8 2 ὕ ) 7 ) ΄“ « Ζ΄ ε “ τ “ .] ΙΝ ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ᾧ οὐ μὴ πι- 
΄ δ “ -“ στεύσητε, ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 

᾽ ΄, Ἀ - Ἐξιόντων δὲ Ὁ αὐτῶν Τ παρεκάλουν “-] εἰς τὸ μεταξὺ σάβ- ,: 
βατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. λυθείσης δὲ 43 

- ἮΝ ) πὸ ΄-“ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ τῶν 

' ἅπαντα ἃ ογη. νῦν ΣΧ αὐτῶν ἡμῖν δ διὸ 2 δα ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἃ ἐγὼ ἐργάζομαι " ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων ο λᾷαὰ τὰ 
ἔθνη 
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σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ' οἵτινες 
“- ) “ » θ 3 Ἂν ᾷ , ἤ “ ’ 

προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὑτοὺς ὁ προσμένειν" τῇ χά- 

ριτι τοῦ Θεοῦ. 
“Ὰ Ὁ) 4 Ν ΄-“: ε 7 » 41. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη 

45 ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ " Θεοῦ!. ἰδόντες δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι τοὺς 

ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ 

,6 Παύλου ἱλαλουμένοις!, 8-1 βλασφημοῦντες. παρρησια- 
“- οὶ [2 “εἍ “" 

σάμενοί τε! ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπον, Ὑμῖν ἣν Ορ. 3. 26. 

ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. ἐπειδὴ Ορ. 18. 6, 28. 
1-- ἢ 3 - ΟΣ» ᾿ ΕΣ »4ω“2 ᾽ὕ ε Α “ 28. ῖ-1 ἀπωθεῖσθε αὐτόν, καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 

47 αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. οὕτω γὰρ ἐντέ- 

ταλται ἡμῖν ὁ Κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί 15. 49. 6. 
) ’ σ“ ϑγξ ’ “, “ 3 ’ Ἃ ΑΙ 48 σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη 

ἔχαιρον, καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ " Θεοῦ! καὶ ἐπίστευ- 
[ ΤῈ Ψ» ᾿ ἊΝ »», 4 ἌΓ “9 σαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. διεφέρετο δὲ ὁ 

5ο λόγος τοῦ Κυρίου δί ὅλης τῆς χώρας. οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώ- 

τρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας 1-:| τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς 

πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον ΟΡ. 2 Τίπι. 3. 
11. 

καὶ τὸν Βαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
“ “ ) 

51 οἱ δέ, ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν τ-] ἐπ᾽ αὐτούς, 

55 ἦλθον εἰς ᾿Ικόνιον. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ 

Πνεύματος Ἁγίου. 
) “ 

14 ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν ᾿Ικονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς 
2 Ν Ν τὰ τὼ ζ Ν “- 4 “ εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε 

“- δ) σ΄ πρτῷ 

2 πιστεῦσαι ᾿Ιουδαίων τε καὶ ᾿ Ελλήνων πολὺ πλῆθος. οἱ δὲ Ορ. 2 Τίπι, 3. 
2 κ 11, ᾿ 

" ἀπειθήσαντες "᾿Ιουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς 

:τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον 
Ψ ᾽’ ΓΑ “ χὰ “ “- 

διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι 
᾿ ΄ - ΄ δον τ τ Ξε ͵΄ - ΛΈΣ 

τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα 

α ἐπιμένειν 9 Κυρίου Μ. Ἐ λεγομένοις 5 ἡ ἀντιλέ- 
γοντες καὶ Ἀ δὲ 1 κα δὲ Ἐ Κυρίου Δ.5.Μ. 1 δὰ καὶ 

τὰ (Πα αὑτῶν π ἀπειθοῦντες ο δα καὶ 



Ορ. 17. 22 
5644.;, οΙΏ. 1. 
19 566. 
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γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς 4 

πόλεως: καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς 

ἀποστόλοις. ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ ᾿Τουδαίων 5 

σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς, 

συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Δυκαονίας, “ύστραν 6 

καὶ Δέρβην, καὶ τὴν περίχωρον: κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζό- 7 

μένοι. 

Καί τις ἀνὴρ ἐν Δύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, 8. 

χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ν-, ὃς οὐδέποτε “περιεπά- 

τησενῖ. οὗτος ἤκουε τοῦ Παύλου λαλοῦντος: ὃς ἀτενίσας 9 

αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι, εἶπε μεγάλῃ το 

τ’ φωνῇ, ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ " ἥλατο! 

καὶ περιεπάτει. " οἵ τε! ὄχλοι, ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὁ Παῦλος, τι 

ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Δυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ 

ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. ἐκάλουν τε τ2 

τὸν -| Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον ᾿ Ερμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς 

ἣν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. “ὅ τεί ἱερεὺς τοῦ 4ιὸς τοῦ τ3 

ὄντος πρὸ τῆς πόλεως Υ-!, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς 

πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν. ἀκούσαντες τ4 

δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ 

ἱμάτια αὐτῶν, 5 ἐξεπήδησαν! εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες καὶ τ5 

λέγοντες, Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε: καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς 

ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν 

ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ Θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησε τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν 

αὐτοῖς" ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ τό 

ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. ὃ καίτοι! οὐκ ἀμάρτυρον τῇ 

ἑαυτὸν ἀφῆκεν, “ ἀγαθουργῶν!, οὐρανόθεν ἃ ὑμῖν! ὑετοὺς 

διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφρο- 

Ρ (4 ὑπάρχων ᾳ περιπεπατήκει Τ᾿ ἀὰ τῇ 5 ἥλλετο 

' οἱ δὲ π Πα μὲν Σ ὁ δὲ Υ͂ Δα αὐτῶν 2 εἰσεπήδησαν 

8 τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα Ὁ καίτοιγε ὁ ἀγαθοποιῶν ἃ ἡμῖν 



συ ρα ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΟΣ 

ι8 σύνης τὰς καρδίας "5 ὑμῶν!, καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέ- 
Ν Υ “ ἈΝ » , 5) παυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς. 

ε] ΄σ ) , “- . 

το ᾿Επῆλθον δὲ ἀπὸ ᾿Αντιοχείας καὶ ᾿Ικονίου ᾿Ιουδαῖοι, καὶ ΟΡ. 2 Τίπι, 3. 
11. 

πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον 

20 ἔξω τῆς πόλεως, ἵ νομίζοντες! αὐτὸν τεθνάναι. κυκλωσάντων 

δὲ αὐτὸν τῶν μαθητῶν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν" καὶ 

21 τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. εὐαγγε- 

λισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην, καὶ μαθητεύσαντες ἱκανούς, 
) 

ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Δύστραν καὶ 8 εἰς! ᾿Ικόνιον καὶ ἔ εἰς 
, » ΄ Ἁ Ν. “-“- ζω 

22 Δ ντιόχειαν, ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρα- 

καλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων 

23 δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. χειροτονή- ΟΡ. 2ο. τ7, 
᾿ πω} ; 3 ΕΣ Ρ ΓΙ: ἘΣ 

σαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ ἐκκλησίαν, προσευ- 

ἑάμενοι μετὰ δ ἔθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ εἰς ὃ μενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ εἰς ὃν 

24 πεπιστεύκεισαν. καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς 

25 Παμφυλίαν. καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέ- 
. 3 

26 βησαν εἰς ᾿ἀττάλειαν' κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Δντιόχειαν, 
Ἂν “- “- “- 7 ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ ἔργον 

ἃ ) 7 Ψ» , Ν 7κ Ν 27 ὃ ἐπλήρωσαν. παραγενόμενοι δέ, καὶ συναγαγόντες τὴν 
ν ) ΄- 

ἐκκλησίαν, " ἀνήγγελλον! ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ΄ αὐτῶν, 

28 καὶ ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πίστεως. διέτριβον δὲ ἱ-| 

χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς. 
σ΄ ΕΙ δ 

15 Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ιουδαίας ἐδίδασκον τοὺς 
3 ὯΝ [᾿ , Ν Ἀ “ Δ τῶν “. 2 ἀδελφοὺς ὅτι ᾿Εὰν μὴ " περιτμηθῆτε! τῷ ἔθει Μωῦύσέως, 

«οὐ δύνασθε σωθῆναι. γενομένης 1δὲ! στάσεως καὶ Ἂ φητή- 

σεως! οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς 

ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους 
΄σ « 

ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς ᾿Τερου- 

Ξ:σαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. οἱ μὲν οὖν, προπεμ- 

φθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διήρχοντο τήν " τεῖ Φοινίκην καὶ 

8 ἡμῶν ἔ νομίσαντες Β οπη. εἰς ἢ ἀνήγγειλαν 1 δαά ἐκεῖ 

Ἐ περιτέμνησθε 1 οὖν τὸ συζητήσεως π οΙΏ. τε 



ΟΡ. το. 544. 

(ΟΡ. πῆρ. ΠΣ 
21, 1. 

ΑἸΩΟΒ 9. 11. 

298 ΠΡΑΞΕΙΣ 15 

», . ’ Ν δ δ “ δ “ Ν Σαμάρειαν ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν: καὶ 
3) ’ Ν ᾽ “"Ἅ “ ᾽ “ 

ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. παραγενόμενοι 4 
. « “" 

δὲ εἰς ᾿Ἱερουσαλὴμ οπαρεδέχθησαν! ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ 
“ 3 ᾽ὔ Ἁ ζφὸ ἤ 3 ζς ’ «“ 

τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα 
ς Ν ὃ ,΄ ᾽ », τὶ ζς ᾽ “ 5.πὶὰὸ ὁ Θεὸς ἐποίησε μετ᾽ αὐτῶν. ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ 5 

“ Ἐς “Ἅ ἅ 7 7 [2 τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι 

Δεῖ περιτέμνειν αὐτούς, παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον 

Μωῦύσέως. 
Ν “ 

Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν 6 

περὶ τοῦ λόγου τούτου. πολλῆς δὲ Ῥῴητήσεως γενομένης 7 
3 Ἁ , “ Ν. ᾽ ’ ἀναστὰς Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτούς, 

Ἄλνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων 

αἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ Θεύός!, διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι 

τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ πιστεῦσαι. καὶ ὁ 8 

καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς, δοὺς "-| τὸ Πνεῦμα 
ῇ “, “ 

τὸ Ἅγιον, καθὼς καὶ ἡμῖν" καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν 9 

τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. νῦν το 

οὖν τί πειράξετε τὸν Θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχη- 

λον τῶν μαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς 
“- Τῷ) “- 

ἰσχύσαμεν βαστάσαι; ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος Κυρίου ᾿Ιησοῦ ττ 
Ε-- » θη θ᾽ ἃ ΄ ᾽ - πιστεύομεν σωθῆναι, καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. 

, “" “ 

ἘΕσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ τε 

Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα 
ὃ πΝ , Ὅς ΤᾺ Ν, ἌΝ ΣΙΝ, “' ᾿ ν᾿ 3 ΄ ἐν τοῖς ἔθνεσι δἰ αὐτῶν. μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη τ3 

᾿Ιάκωβος λέγων, 

Ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου: Συμεὼν ἐξηγήσατο, καθὼς τὰ 

πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν. ἐξ ἐθνῶν λαὸν ὑπ τῷ 
ΡΞ. ἐς ᾽ “ Ν “2 “ ε λό “᾿ 
ὀνόματι αὐτοῦ. καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφη- τ5 

τῶν, καθὼς γέγραπται, Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικο- τό 

δομήσω τὴν σκηνὴν Δαβὶδ τὴν πεπτωκυΐαν᾽ καὶ τὰ ἃ κατε- 

ο ἀπεδέχθησαν Ρ συζητήσεως ᾳ ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο 

Τ Δα αὐτοῖς 5. Δα Χριστοῦ ὁ ᾳαἀ ἐπὶ ἃ κατεσκαμμένα 



“-Ι1 δ. 20. ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΜΩΝ. 2009 

χν δ ΘΕΞΞΙΕ δου . » θώ Ως ζεται Τ᾽ 17 στραμμένα! αὐτῆς ἀνοικοδομήσω, καὶ ἀνορθώσω αὐτήν" ὅπως 

ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν Κύριον, 
᾿ ΄ ἈΠ ὍΛ Σ κ᾽ δ ; ΄ ν Υ ΄ ) » 

καὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ οὺς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ' 
“ ΄- ᾽ “ 

ι8 αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ ποιῶν “ταῦτα γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνος. 
Ἀν ΤΆ. ὁ «ἃ ’ Ἂν “ -- 3. “ δ “ ; ᾿΄ τ9 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέ- 

20 φουσιν ἐπὶ τὸν Θεόν᾽ ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι 
ϑυδν ὡς ἴον δ) ’ “. 20 2 Ν “-“ ’ Ν “ ἀπὸ τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ 

21 πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος. Μωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων Ορ. 13. 27. 

κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει, ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
Ν “Ἄ ὡϑι 3 » κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος. 

22 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν 
“ δ, ΄ ) “ 

ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι 
᾽ “ 

εἰς ᾿ἀντιόχειαν, σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, ᾿Ιούδαν τὸν 

Υ καλούμενον Βαρσαββᾶν!, καὶ Σίλαν, ἄνδρας ἡγουμένους 

ε3ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν 5-|, Οἱ 

ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι 5-! ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν 
3; “- “ “κ“ 

Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν 

24 χαίρειν: ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ὃ ἐξελθόντες " 

ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις, ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, 9-| 

25 οἷς οὐ διεστειλάμεθα: ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, 
Σ 2 Ψ᾿ Ζ ἊΝ ε,, δ Α - ᾽ - 
ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς 
« “᾿ ,, Ν ’ 3, ἌΡ ͵7ὔ Ν. 26 ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς 

Ἁ ΕΞ ΟΣ « Ν σα 9. ὩΣ “ , « “" , “- 

ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ΤΙησοῦ 
- Ὧν, ὦ 27 Χριστοῦ. ἀπεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς 

“οε 
28 διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. ἔδοξε γὰρ τῷ Αγίῳ 

. Πνεύματι καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν 

29 τῶν ἐπάναγκες τούτων͵ ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος Ορ. Νυπι. 25. 
ἘΠ ἈΠ ἢ ᾿ ᾿ ὝΕΣ Ξ : τ -αΡη- πον: 2: 

καὶ ἁ πνικτῶν! καὶ πορνείας: ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ τ,. 20. 

πράξετε. ἔρρωσθε. 

Σ ταῦτα πάντα. γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὑτοῦ. 

Υ͂ ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν 2 Δα τάδε 8 444 καὶ οἱ Ῥ οἵη. 

ἐξελθόντες Μ. ὁ δα λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν νόμον; 

ἃ πνικτοῦ 
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Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες ὁ κατῆλθον εἰς ᾿Αντιόχειαν' καὶ 30 

συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. ἀνα- 31: 

γνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. ᾿Ιούδας τε καὶ 3: 

Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρε- 

κάλεσαν τοὺς ἀδελφούς, καὶ ἐπεστήριξαν. ποιήσαντες δὲ 33 

χρόνον ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς ἱτοὺς 

ἀποστείλαντας αὐτούς!. 85-1 Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτρι- 35 

βον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι, μετὰ 

καὶ ἑτέρων πολλῶν, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. 

Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος πρὸς Βαρνάβαν, 36 

᾿Επιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς Ἐ-Ι κατὰ 

πᾶσαν πόλιν, ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, 

πῶς ἔχουσι. Βαρνάβας δὲ ' ἐβούλετο! συμπαραλαβεῖν Ἶ} καὶ! 37 

᾿Ιωάννην τὸν καλούμενον ]Πάρκον. ]Παῦλος δὲ ἠξίου τὸν 38 

ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας, καὶ μὴ συνελθόντα 

αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ Ἐσυμπαραλαμβάνειν! τοῦτον. ἐγέ- 39 

νετὸ δὲ! παροξυσμός, ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ᾽ 

ἀλλήλων, τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μάρκον ἐκ- 

πλεῦσαι εἰς Κύπρον: Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σ'ΐλαν ἐξῆλθε, ,ο 

παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Κυρίου! ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. 

διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκ- 4τ 

κλησίας. 

Κατήντησε δὲ " καὶ! εἰς Δέρβην καὶ " εἰς! Δύστραν" καὶ 1Ὸ 

ἰδού, μαθητής τις ἣν ἐκεῖ, ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς 

Ρ-" ᾿Ιουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ “Ελληνος: ὃς ἐμαρτυρεῖτο 2 

ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ ᾿Ικονίῳ ἀδελφῶν. τοῦτον ἠθέλησεν 3 

ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν 

διὰ τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις" ἤδει- 

σαν γὰρ ἅπαντες «ὅτι “Ελλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ! ὑπῆρχεν. 

8 ἦλθον ἔ τοὺς ἀποστόλους Β Δ4ἃ νοῦ. 34 ἔδοξε δὲ τῷ Σίλᾳ 
ἐπιμεῖναι αὐτοῦ. Α.5.Μ. Β αἥά ἡμῶν 1 ἐβουλεύσατο ἡ τὸν 

Ἰε συμπαραλαβεῖν 1 οὖν τὰ Θεοῦ π᾿ οἵη, καὶ ο οχη. εἰς 

Ρ δαὰ τινος 4 τὸν πατέρα αὐτοῦ, ὅτι “Ἑλλην 



τα. ἴω. ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΔΟΙ[ 

4 ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσ- ΟΡ. τ5. 28 56, 

σειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ τ- 

5 πρεσβυτέρων τῶν ἐν ἱΙερουσαλήμ. αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι 

ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ 

ἡμέραν. 

6 5Διῆλθον! δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ ὑ-] Γαλατικὴν χώραν, 

κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον 

γ ἐν τῇ "᾿Ασίᾳ.! ἐλθόντες τ δὲ! κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον 

5 εἰς! τὴν Βιθυνίαν Υ πορευθῆναι!" καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς 

βδτὸ Πνεῦμα 2᾽Τησοῦ!. παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέ- 

οβησαν εἰς Τρωάδα. καὶ ὅραμα διὰ 5-] νυκτὸς ὥφθη τῷ 

Παύλῳ: ἀνὴρ ἡ Μακεδών τις ἦν! ἑστὼς “ καὶ! παρακαλῶν 

αὐτὸν καὶ λέγων, 4ιαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. 

το ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν 

Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ ἃ Θεὸς" 

εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 

τι ᾿Αναχθέντες οὖν ἀπὸ τῆς Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς 

12 Σ αμοθράκην, τῇ " δὲ! ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν, κἀκεῖθεν! 

εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῆς μερίδος 8-|ἰ ΜΙακεδονίας 

πόλις, κολωνία: ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες 

13 ἡμέρας τινάς. τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω 

τῆς "πύλης! παρὰ ποταμόν, οὗ ἰἐνομίζομεν προσευχὴν 

εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξῖί, 

τ4 καί τις γυνὴ ὀνόματι Δυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατεί- 

ρων, σεβομένη τὸν Θεόν, ἤκουεν: ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν 

15 καρδίαν, προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. ὡς 

δὲ ἐβαπτίσθη, καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα, Εἰ 

κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν 

οἶκόν μου μείνατε. καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 

τ᾿ Δα τῶν 5 Διελθόντες ὁ λα τνῪῳ ἈἈπκπ᾿Ασίᾳ, Υ οχη. δὲ 

Σ κατὰ Υ͂ πορεύεσθαι 2 οἵη. Ἰησοῦ 8 Δα τῆς Ὁ τις 

ἦν Μακεδὼν ὁ οχῇ. καὶ ἃ Κύριος θ τε ἔ Νεάπολιν, 
ἐκεῖθέν τε Β Δα τῆς Ἀ πόλεως ἱ ἐνομίζετο προσευχὴ 



Ορ. ε Τῇδβ5. 
2. 2. 

ΌΡ. 5. το, 12. 
Ἴ: 

202 ΠΡΑΞΕΙΣ 16. 16-- 

, “ Ἐγένετο δέ, πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν! προσευχήν, τό 
δί ν Ὁ ΤᾺ “- 1 40 ς ΄“Ῥ ΕΞ Σ παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα ᾿πύθωνα ὑπαντῆσαι! ἡμῖν, 

ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευο- 

μένη. αὕτη, τ᾿ κατακολουθοῦσα! τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν, ἔκραζε τῇ 

λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου 

εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν! ὁδὸν σωτηρίας. τοῦτο δὲ τ 

ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπι- 

στρέψας τῷ πνεύματι εἶπε, Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι 
3 σι “- “ ) “-. ΄σ “ “, 

ΤΙησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 
2 “. “ “ Ιδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργα- τὸ 

σίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν 

εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς 20 

τοῖς στρατηγοῖς εἶπον, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν 
“ , “ 

ἡμῶν τὴν πόλιν ᾿Ιουδαῖοι ὑπάρχοντες, καὶ καταγγέλλουσιν 21 
ἃ κ ΤΙΣ ἢ. 

ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις 
“ δ 2 ΕΥ̓ ) 2, τὶ Ν ε ᾿ οὖσι. καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ΄ αὐτῶν' καὶ οἱ στρατηγοὶ 22 

περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν. πολλάς 23 

τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγ- 

γείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς" ὃς 24 

παραγγελίαν τοιαύτην 5“ λαβὼν! ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσω- 

τέραν φυλακήν, καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ 
λ - 

ξύλον. κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευ- 25 
᾽ὔὕ [τὰ Ν Θ Ψ δ “᾿ δὲ δ}. τς ε Ἷ - χόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι 

ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια 6 
“ δ Ψ. Μ ἥ θ δὲ ἤ “" Ἐ »» τοῦ δεσμωτηρίου: ἀνεῴχθησαν δὲ! παραχρῆμα αἱ θύραι 
“. Ν ’ Ν ἈΝ ΘΕΌΝ Ψ Ν ’ὔ πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. ἔξυπνος δὲ γενόμενος 27 

«ς Δ 5.0. 3 [4 Ν ώ “Ἄ “κ᾿ 

ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, 

σπασάμενος τὴν! μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων 

ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ 28 
“ , “ 

Παῦλος λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν: ἅπαντες γάρ 

Ἑ οχτη. τὴν 1 τηύθωνος ἀπαντῆσαι τὰ κατακολουθήσασα π ἡμῖν 

ο εἰληφὼς Ρ τε 4 οη]. τὴν 



-7γ..}. ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΜΩΝ. 303 
“ , Ἄ 

29 ἐσμεν ἐνθάδε. αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος 
᾽ Ἄ “Ὰ ἿΑ Ν “Ὰ “" Ν 

30 γενόμενος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, καὶ προαγα- 

γὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ ; ΟΡ. 2. 37. 
᾿ ) “- 

31 οἱ δὲ εἶπον, Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν τ-[, καὶ σω- 
“ 

32. θήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον 

33 τοῦ ὃ" Κυρίου! ἱσὺν! πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ 
δ Ἂ᾿ ΜΝ Ὁ) ) ’ “᾿ 4 “- Ἂς ὕ΄"φ 

παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν 

ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες 

3, παραχρῆμα. ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον «-ἰ παρέθηκε 
’ ΝΜ ΓΩ “ δ ἣν δὰ ὯΣ 

τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῴ.. 
ς ξ δ χά 3 ζε' [ὦ Ἁ, Ὶ 3.) Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς 

ῥαβδούχους λέγοντες, ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 

36 ἀπήγγειλε δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους “-Ι πρὸς τὸν 
“ 2 “ 

ΤΙαῦλον ὅτι “ἀπεστάλκασιν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε᾽ 

37) νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη 

πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώ- ΟΡ. 22. 25. 

πους Ρωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον εἰς φυλακήν" καὶ νῦν 

λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν ; οὐ γάρ' ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ 
ε “ , 72 3 ’ ͵ δὲ “ “Ξ: « 

38 ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. Υ ἀπήγγειλαν! δὲ τοῖς στρατήγοις οἱ 

ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα 5 ἐφοβήθησαν δὲ! ἀκούσαντες 
«ς “- 

39 ὅτι “Ῥωμαῖοί εἰσι' καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ 

49 ἐξαγαγόντες ἠρώτων 5 ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως. ἐξελθόν- 

τες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον Ὀπρὸς! τὴν Δυδίαν: καὶ 

ἰδόντες “παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφούς !, καὶ ἐξῆλθον. 
᾽ ) “ 

17 Διοδεύσαντες δὲ τὴν ᾿ἀμφίπολιν καὶ ᾿4πολλωνίαν ἦλθον 

εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἣν ἀ-' συναγωγὴ τῶν ᾿Ιουδαίων' 

2 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ 

3σάββατα τρία " διελέξατο! αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, διανοΐ- 

γῶν καὶ παρατιθέμενος, ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ (ρ. Τκικε 24. 
Ἵ 46. 

Σ᾿ Δα Χριστόν 5 Θεοῦ Μ. ἰ καὶ Ὁ 44 αὑτοῦ Σ δἥά 
τούτους Υ ἀνήγγειλαν 2 καὶ ἐφοβήθησαν 8 ἐξελθεῖν Ῥ εἰς 

ὁ τοὺς ἀδελφούς, παρεκάλεσαν αὐτούς ἃ λαά ἡ 9 διελέγετο 



Ορ. ΤοΒη 5. 29. 

204 ΠΡΑΞΕΙΣ 17. 1- 

τ “ ᾿ “ Ἄ; «Ὁ δες», . ε Χ » 1. ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, ἴἽ ὁ 
2 πρνι Ἄντι ΣἊΝ Ζ ε,» ᾿ ᾽ ΠΕΡ Ὁ ἢ ΄ 
ΤΙησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπεί- 4 

Χ “ ’ Ν τας “ σθησαν, καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν 
ες “-“ “ “ 

τε σεβομένων ᾿Ελλήνων πολὺ πλῆθος, γυναικῶν τε τῶν 
. Ε “-“ 

πρώτων οὐκ ὀλίγαι. ζηλώσαντες δὲ οἱ 8-Ἰ Ιουδαῖοι, καὶ 5 
Ἕ “ . » Ν Μἤ Ὁ» Ν προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πονηρούς, καὶ 

ὀχλοποιήσαντες, ἐθορύβουν τὴν πόλιν: " καὶ ἐπιστάντες! τῇ 

οἰκίᾳ ᾿Ιάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς Ἰπροαγαγεῖν! εἰς τὸν δῆμον ἰκίᾳ Ιάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς ἱπροαγαγ ς τὸν δῆμον. 
) 

μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον τὸν ᾿Ιάσονα καί τινας ἀδελ- 6 
᾿ς 2 ἃ Χ » “᾿ [ ε Ἀ ᾿Ὶ 5 φοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην 

ϑι ΩΝ ἊΣ Ἂς "2 ᾽΄ ,’ “ὁ ε ᾽΄ ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν: οὺὃς ὑποδέδεκται 7 
Ἵ ’, Ὁ “ῸΣ »; 3 , “ ων» “κ' 

άσων' καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος 

πράττουσι, βασιλέα λέγοντες ἕτερον εἶναι, ᾿Ιησοῦν. ἐτά- 8 

ραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα. 
Χ Ψ ἘΜ ἰς Ν Ἀ “΄'7}1 Ν “ “- καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ιάσονος καὶ τῶν λοιπῶν 9 

᾽ Ἅ 3 ’ 

ἀπέλυσαν αὑτούς, 

Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ Ἐ-Ι νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τετο 

Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν: οἵτινες παραγενόμενοι 
; Ν ν “ Ἧ δ 7 ΕΣ ἘΣ δὲ 5 εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπήεσαν. οὗτοι δὲ ἦσαν τι 
᾽ ΄ Ξ ᾽ ΄ Ψ 2.2 Υ̓ 

εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν 
7 ΝΥ ΄ ,΄ Ν ΣΙ Ε , λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες 
Ἀ γέ 9. Ψ “ [4 ΝΝ Ν “ 9 3. πὰ 

τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν τ2 
2 Ξ “ “ ε (δ “ “ ; ’ 

ἐπίστευσαν, καὶ τῶν ᾿Ελληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων 
119, “ ᾽ 2 ’ ( 90 ε 2 Ἁ “ 

καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσα- τ3 
2 “" ὃ ᾽ “ ’ “-“ 

λονίκης ᾿Ιουδαῖοι, ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ 

Παύλου ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες 1 καὶ 

ταράσσοντες! τοὺς ὄχλους. εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον τα 

ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι Ὁ ἕως! ἐπὶ τὴν θάλασ- 

σαν; πὑπέμεινάν τε! ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ, οἱ δὲ τ5 

καθιστῶντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ο-ἰ ἕως ᾿ἀθηνῶν: καὶ λα- 

ἔτη. ὁ 8 δαὰά ἀπειθοῦντες Ὦ ἐπιστάντες τε ἷἀγαγεν Ἐ δἀὰ 
- Ε 

τῆς 1ογη. καὶ ταράσσοντες ὼς ὑπέμενον δὲ ὃ Δ(ά αὐτὸν 



Ἐ πη πε, ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 305 
, βόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Τιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα 

ἔλθωσι πρὸς αὐτόν, ἐξήεσαν. 
Ε “- ᾽ “- 

ι6 Εν δὲ ταῖς Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου 
ᾧ,. Ν “ ᾽ -Φφ 393 ΟΥἸΣ υγτ Ῥ θ “ ἢ 76 παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ν θεωροῦντος! κατεί- 

“ ἂν Ἄ , Ν ΟΣ .1 “- “ τ δωλον οὖσαν τὴν πόλιν, διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις, καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ μ Ἵ, Φ)}08 
“ « ᾽ ἫΝ Ν , νΥ δὲ ᾳ 7] τ8 πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας, τινὲς δὲ « καὶ 

τῶν ᾿Επικουρείων καὶ τ-! Στωϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον 

αὐτῷ. καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος 

λέγειν ; οἱ δέ, Ἐένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι" 
« Ἀ Ἷ »" ἌΓ απ τ ΠΕΡ ἜΞΕΠ,. 25 ν ) τὸ ὅτι τὸν [ησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν "-ἴ εὐηγγελίζετο. ἐπι- 

λαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν "ἄρειον πάγον ἤγαγον λέγοντες, 

ΖΔυνάμεθα γνῶναι, τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη 

20 διδαχή ; ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν' 

4:1 βουλόμεθα οὖν γνῶναι, ἱ τίνα θέλει! ταῦτα εἶναι. (4 θηναῖοι 
δ Ὡ, Ὶ ἊΝ Ἐν “- [4 » 30Χ Ψ , ἊΝ δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαΐ. 

22 ρουν, ἢ λέγειν τι ἃ ἢ ἀκούειν τι! καινότερον.) σταθεὶς δὲ ὁ 
“- “- 7 Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ ᾿Δρείου πάγου ἔφη, 

, ΄- -“" 

“Ἄνδρες «θηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς (ρ.τ4.τ55.α.. 
Ε , ΄ .; δ) Εἰς , Ἀοχα, 1.10 566. 23 θεωρῶ. διερχόμενος γάρ, καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα 

ὑμῶν, εὗρο ὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέ γνώ Θεῷ ὑμῶν, εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, Αγνώστῳ Θεῷ. 

τὸ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, " τοῦτο! ἐγὼ καταγγέλλω 
« τε « ἿΝ ἰ ΩΡ Ν Ἄ Ν ἣ», Ἀ 9 , “ 24 ὑμῖν. ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, 

οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις Ο». γ. 48. 

25 ναοῖς κατοικεῖ οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν Υ ἀνθρωπίνων θεραπεύεται (ρ.ῬΞ. ξο(49). 
“4 Ἷκ ΣΥΝ ὃδ Ν “ ἊΝ Ἄ δΝ Ζ Ν 8 544. 

-“προσδεύμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ἑωὴν καὶ πνοὴν Ξ καὶ 

Ξότὰ πάντα!' ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς ἅ-| πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων 

κατοικεῖν ἐπὶ "παντὸς προσώπου! τῆς γῆς, ὁρίσας ὁπροστε- 

Ῥ θεωροῦντι 4 οἵη. καὶ Τ᾿ λἥά τῶν 5 Δα αὐτοῖς ὗ τί ἂν 
θέλοι ἃ καὶ ἀκούειν Υ ὃν ΣΧ τοῦτον δ᾽ ἀνθρώπων 

2. κατὰ πάντα 8. ἃ Δἀά αἵματος Ὁ πᾶν τὸ πρόσωπον ὁ προ- 

τεταγμένους 

Χ 



Όρ. 15. 40. 18 
56. 

Όρ. 14. τό, 

ΟΡ. το. 42, 
2 (ογ. Ρ. 1Ο. 

ΟΡ. 26. 8. 

Όρ. νν. 18, 26, 
Ἄοι. τό. 3, 
1 (οΥ. τύ. Το, 
2 ΤΊ. 4. 10. 

ΟΡ. 20. 34. 
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ταγμένους] καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν" 

ζητεῖν τὸν ἃ Θεόν], εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, 27 
Θ ’ ῆ » . 3 Ἂς δ ως « “ῷ {ἢ “ὌΝ {ς ὯΝ ϑ 2 καίγε! οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα" ἐν 28 

αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καί ἐσμεν: ὡς καί τινες τῶν ῷ γὰρ (ῶμ μ μ 
ἈΦ “ “ ΟΣ “ Α ἊΝ Ψ Σ Ψ 7 καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι, Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. γένος 29 

ΩΝ ε , “ ΄“- : 2 ΄ ΄ ΄' τ 
οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ 
3; ’ Ἃ ’, 7Ω ᾽΄ Ἂ7.9. ’ , ἐς ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, 

τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας 30 

ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς τανῦν ἱπαραγγέλλει! τοῖς ἀνθρώποις ὃ πάν- 
Ϊ “ ας ΗΝ θό , 2 δἰ ΤΣ ᾿ μὰ τας! πανταχοῦ μετανοεῖν: ᾿ καθότι! ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ἢ 31 

᾽ ΄ ἣν , 2 2 ’ ᾿ Σ Ἅ, ὑδ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ 

ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
᾽ “- 

Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ 32 
Ξ- ᾿ : 

εἶπον, ἀκουσόμεθά σου ἱπερὶ τούτου καὶ πάλιν. οὕτως 33 

ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. τινὲς δὲ ἄνδρες κολλη- 34 
Ὄ , 

θέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν: ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ ρεοπα- 
’ Ἃ Ἁ ΣΥ Σ Ἄῳ ’ ἀν ἰγ Ἂν , [33 γίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι ΖΔάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς, . 

“ Ἷ “ Ε “ “ 

Μετὰ Ἐ-Ι ταῦτα χωρισθεὶς 1-| ἐκ τῶν ᾿4θηνῶν ἦλθεν εἰς 18 
“ “ ) 

Κόρινθον. καὶ εὑρών τινα ᾿Ιουδαῖον ὀνόματι Α κύλαν, ΠΠον- 2 ρ , 
“ σὸς 

τικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, καὶ 

Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον 
) “ « 

χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ιουδαίους ἃ ἀπὸ! τῆς Ῥώμης, προσ- 
“σ᾿ ᾽ (δὴ κα Ἂ. Ἂν Ν τους, [4 “ , ; 2 κι ἦλθεν αὐτοῖς" καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενε παρ᾽ αὐτοῖς, 3 

καὶ Ὁ ἠργάζοντο- ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ ὁ τῇ τέχνῃ!. διελέ- 4 

γετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέ τε 

᾿Ιουδαίους καὶ “Ελληνας. 

Ως δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὃ τε Σίλας καὶ ὁ 5 

Τιμόθεος, συνείχετο τῷ Ῥλόγῳ! ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος 
Ὁ “ ) “ 

τοῖς Ιουδαίοις «εἶναι! τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. ἀντιτασσομέ- 6 

ἃ κύριον 8 καίτοιγε ἔ ἀπαγγέλλει Μ. Β πᾶσι Β διότι 

'ς πάλιν περὶ τούτου. καὶ οὕτως Κ ἥά δὲ 1 Δα ὁ Παῦλος ἃ ἐκ 
π εἰργάζετο 9 τὴν τέχνην Ρ πνεύματι 4 οπΠ1. εἶναι 
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νὼν δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια 

εἶπε πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν᾽ 

" καθαρὸς ἐγώ: ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. καὶ ΟΡ. 13. 46, 
Ἂ 28. 28. 

μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι τ Τίτου! 
, “Ὁ “ “- 

Ἰούστου, σεβομένου τὸν Θεόν, οὗ ἡ οἰκία ἣν συνομοροῦσα 

8τῇ συναγωγῇ. Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ 

Κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ; καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων 

ο ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. εἶπε δὲ ὁ Κύριος 5 ἐν (ρ. 22. 18, 23. 
: ΤΗΣ Η ΤΙ, 27. 28, 

νυκτὶ δι ὁράματος! τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ 
Ν ΄ Σ ΄ ΠΥ . - δε Ὁ Ἃ- ΄ το μὴ σιωπήσῃς" διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθή- 

, “ κ᾿ ΄ : ᾽, ΚΡ Ὁ ΟΝ ΤΕ ὙΠ " 
σεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε" διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ 

τι πόλει ταύτῃ. ἐκάθισε " δὲ! ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, διδάσκων 

ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 
“Ἠ ; .-, 

12 ΤΓαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς ἀχαΐας κατεπέστησαν 

ὁμοθυμαδὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ Παύλῳ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ 

1ι3Τὸ βῆμα, λέγοντες ὅτι Παρὰ τὸν νόμον ἃ ἀναπείθει οὗτος ἴ 

τφτοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν Θεόν. μέλλοντος δὲ τοῦ 
“- , 

ΤΠαύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς ᾽Ιου- 

δαίους, Εἰ μὲν τ-! ἣν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιού α πονηρόν, σ. 23. 29. 28. ᾿ ῃ “84 ἢ ᾿ 9:20. 25 
“2 κ τι 1 54. 

15 ὦ ̓Ιουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν' εἰ δὲ 5 ζητή- 
ἌΣ ᾿ λό Ἀν χ}}5 ΄ Ν 7 “- θ᾽ ματά! ἐστι περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ κα 

ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς Υ- ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι 
οὶ Ἂ 3 ΩΣ , ἣν 3 Ἂς “ ἢ 2 τό, 17 εἶναι. καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος. ἐπιλα- 

βόμενοι δὲ πάντες 5-ἰ| Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον 

ἔμπροσθεν τοῦ βήματος. καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι 

. ἔμελεν. 
« “. - ι8 Ὁ δὲ Παῦλος, ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελ- ᾿ μ) ᾽ 

φοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρΐ- τ». νετ. 2. 
2 τ ρ Ρ 

σκιλλα καὶ “Ακύλας, κειράμενος τὴν κεφαλὴν ἐν Κεγχρεαῖς" (ρ. 2:1. 14. 

Τ' οἵη. Τίτου 5 δ ὁράματος ἐν νυκτὶ ὗ γε ἃ οὗτος ἀνα- 
πείθει Υ (ἃ οὖν Σ ζήτημά Υ Δα ἃ γὰρ 2 δ(ὰ οἱ 

Ἕλληνες 

Χ42 



ΡΟ 2. 

Ὁ; τὸ: 3: 

ΟΡ υν 2, τ 
56. 

Όρ. τ Όου. 3. 6. 

ΟΡ. Ὁ: 22: 

ΟΡ. Τοδη γ. 30, 
ΠῚ: 

εἶχε γὰρ εὐχήν. δ κατήντησαν! δὲ εἰς "Ε φεσον, κἀκεῖ. τὸ 

νους κατέλιπεν αὐτοῦ! αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν 

διελέχθη τοῖς ᾿Ιουδαίοις. ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα 20 

χρόνον μεῖναι Ὁ-] οὐκ ἐπένευσεν, ὁ ἀλλὰ ἀποταξάμενος, καὶ 21 

εἰπών, Πάλιν! ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ Θεοῦ θέλοντος, 

ἅ-ἰ ἀνήχθη ἀπὸ τῆς ᾿Εφέσου. καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, 52 

ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς ᾿Αντιό- 

χειαν. καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθε, διερχόμενος καθ- 23 

εἑῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, "ὁ στηρίζων ' πάντας 

τοὺς μαθητάς. 

᾿Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, 24 

ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς "Εφεσον, δυνατὸς ὧν ἐν ταῖς 

γραφαῖς. οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου: καὶ 25 

ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ 

ΕἸ Τησοῦ!, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου: οὗτός 26 

τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαντες 

δὲ αὐτοῦ 8 Πρίσκιλλα καὶ ᾿ἀκύλας! προσελάβοντο αὐτόν, 

καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν τοῦ Θεοῦ ὁδόν. βουλο- 27 

μένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Δ χαΐαν προτρεψάμενοι οἱ 

ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν: ὃς 

παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι διὰ τῆς 

χάριτος: εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις διακατηλέγχετο δη- 28 

μοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν ᾽Ιη- 

σοῦν. 

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ᾿4πολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον 19 

διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς "Ε φεσον, καὶ " εὑρεῖν! 

τινας μαθητάς: εἶπέ τε πρὸς αὐτούς, Εἰ Πνεῦμα Ἅγιον 2 
) ἐλάβετε πιστεύσαντες ; οἱ δὲ Ἐ-’' πρὸς αὐτόν, Αλλ᾽ οὐδὲ εἰ 

΄ ΄ ΄-΄ 

ἃ κατήντησε Ὁ δ΄ἥά παρ᾽ αὐτοῖς ὁ ἀλλ᾽ ἀπετάξατο αὐτοῖς εἰπών, 
“ ΄ δ ε Ν ᾿ ΕῚ ΄ -- ». ε ΄' , ᾿ Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα, πάλιν δὲ 

ἃ λ΄( καὶ 8 ἐπιστηρίζων Ε Κυρίου Β ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα 

Δ εὑρών 1 μαθητὰς εἶπε Κ' (4 εἶπον 
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“ “" ᾽ “" 3 Πνεῦμα Ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. εἶπέ τε 1-|, Εἰς τί οὖν 

“ ᾽ “" , ἐβαπτίσθητε ; οἱ δὲ εἶπον, Εἰς τὸ Ιωάννου βάπτισμα. εἶπε (ρ. 17. 25. 

δὲ Παῦλος, ᾿Ιωάννης π--ἰ ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ ΤΡ. Μαῖι.3.1τ, 
- 2 ᾽ Ν 2 , ᾽ »Ν Ψ “ Ματῖς 1. 4, λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, ᾿ς ξ᾿ 3 

ΟΠΠ 1. 20. 

5 τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν "-| ᾿Ιησοῦν. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν 

6 εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Ο». 8. 17. 
»“» ν γ- (4 ) 

Παύλου ο-Ι χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, 

7 ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. ἦσαν δὲ οἱ πάντες 

ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο. 
3 “" 

8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας 

τρεῖς, διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ (». τ. 3, 8. 12, 
“ ε ς , :] ’ ΝΟ, ,3 ’, “- 10 ὃ, 20. 28; 

ο Θεοῦ. ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες 28. 23, 31. 
“ , “ 

τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀφώρισε (». 9. 2. 
᾽ “ “ 

τοὺς μαθητάς, καθ᾽ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράν- 
- “. δὲ 2 [4 Σ, ἌΤΑΣ δύ ἘΛΕ ’ δ τονον Ῥπ-ῖ, τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς 

“ ) “΄“ “Ὅὥὄ κατοικοῦντας τὴν Ασίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου «-1 
) 

τι Ιουδαίους τε καὶ “Ελληνας. δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας 

12 ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς (». 5. 15. 

ἀσθενοῦντας " ἀποφέρεσθαι! ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια 

ἢ σιμικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά 
’ ᾿Ὺ Ν 5 ) γι θ Π] ᾽ ’ὕ δέ 131ε πνεύματα τὰ πονηρὰ "ἐκπορεύεσθαι. ἐπεχείρησαν δέ 

Π Χ] κ᾿ 2 ; δ ’ ) “᾿ ᾿ τινες ᾿καὶ! τῶν περιερχομένων ᾿Ιουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνο- 
’ἤ Σ ΞΕΩΣ Ἁ δ Ἂς » Ἀ Ν Ἂς ἌΓ μάξειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα 
“-ο ) “- « “εἉ ) “- 

τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ λέγοντες, ἃ Ορκίζω! ὑμᾶς τὸν Ιησοῦν 
ἃ “- -Ν “7 τεὺν ὁ Παῦλος κηρύσσει. ἦσαν δέ ᾿Ξ τινος! Σ᾽ κευᾶ ᾿Ιουδαίου 
, ζι ε Ἀ ε δ] “ “- 3 θὲ δὲ Ν 15 ἀρχιερέως ἑπτὰ γ υἱοὶ! τοῦτο ποιοῦντες, ἀποκριθὲν δὲ τὸ 

“- δ ὡς ΄- ,7. 3 ἢ Ν ᾽ “ ,ς πνεῦμα τὸ πονηρὸν 2 εἶπεν αὐτοῖς!, Τὸν Ιησοῦν γινώσκω, 

τό καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι: ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; καὶ 5 ἐφα- 

1 Δα πρὸς αὐτούς τὰ Δα μὲν π δα Χριστὸν ο (ἃ τὰς 
Ρ Δ46 τινός ᾳ Ἀα Ἰησοῦ Τ᾿ ἐπιφέρεσθαι 5 ἐξέρχεσθαι ἀπ᾽ 

αὐτῶν. ὑ ἀπὸ α “Ορκίζομεν Ἀ τινες υἱοὶ Υ οἱ 2 εἶπε 
ἃ ἐφαλλόμενος 



Ορ. Κοπλ. 1.11, 
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᾽ “-“ “ “- 

λόμενος! ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος, ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ 
΄ Ῥ-- , ο, 7 ͵ " 3 ᾽ πονηρόν, κατακυριεύσας “ἀμφοτέρων! ἴσχυσε κατ᾽ αὖ- 

“ 2 “ “- 

τῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ 
ὕ, ; ’, “ Ἀς δ νυ Ν “ 2 ΄ οἴκου ἐκείνου. τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ᾿Ιουδαίοις τῇ 

“ “ 2 ᾿ 

τε καὶ “Ελλησι τοῖς κατοικοῦσι τὴν "Εἰφεσον' καὶ ἐπέπεσε 
9.5. εἰς ΄ ὅσους ἢ ΠΣ , Ἀ, ἡ 5 φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ 

2 “ “- 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ: πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο, ἐξο- τ8 
Ψ» 22 γι Ἂς "Α 5" πο «ς Ἂ 

μολογούμενοι, καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. ἱκανοὶ τὸ 

δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους 
7 ᾽ ζ γὴ Ἁ ἌΡ ἊΝ Ἀ , κατέκαιον ἐνώπιον πάντων" καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐ- 

τῶν, καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. οὕτω κατὰ κράτος 20 

ἃ γρῦ Κυρίου ὁ λόγος! ηὔξανε καὶ ἴσχυεν. 
« “- “- “ Ν ς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι :1 

:] ““ « 

διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ 4 χαΐαν πορεύεσθαι εἰς ᾿Τερου- 

σαλήμ, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ 
« “- “ Ρώμην ἰδεῖν. ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν 22 

ὕ 9. σαν ᾽ὔ ΝΜ ΣΝ 2 Ψ 

διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ "Εραστον, αὐτὸς ἐπέσχε 
Ὡ ᾿ Ν ᾽ », χρόνον εἰς τὴν «Ασίαν. 
Ἢ Φ δὲ Ἀ Ἀ ἈΝ ὮΝ ᾽ 72 γένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος 23 

Ἁ “ ε “ » ’’ 3 ἊΨ»,͵ 3 ΄ περὶ τῆς ὁδοῦ. Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, 24 
“ “- , “ 

ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Αρτέμιδος, παρείχετο τοῖς τεχνίταις 
) ἐπ ; δας, αν ΩΥ ,. Ν Ν Ἂν Ἃ; ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην. οὺς συναθροίσας, καὶ τοὺς περὶ τὰ 25 

“ 3 ’ τ Μ ΣΕ ὦ [ἡ ) ’ τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, “ἄνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης 
“ ᾽ , ε ] ’ διε ἤ Σ Ν θ σὰ Ν τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία "ἡμῖν! ἐστι. καὶ θεωρεῖτε καὶ 26 

Ε] “-“ 

ἀκούετε, ὅτι οὐ μόνον ᾿Εφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς 

᾿Ασίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, 

λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶ θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. οὐ μόνον 27 

δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, 
“Ὁ “ ) 

ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν 

λογισθῆναι, μέλλειν ἔτεῖ καὶ καθαιρεῖσθαι 8 τῆς μεγαλειό- 

Ὁ δ4ἃ κὶ ἔὄὅ αὐτῶν ἃ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου. 5 ἡμῶν ἔ δὲ 5. 
8 τὴν μεγαλειότητα 
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τητος! αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Δσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται. 

28 ἀκούσαντες δέ, καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ, ἔκραζον λέ- 

9 γοντες, Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις ᾿Εφεσίων. καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις 
" “᾿ ἤ ’ ᾿ [ς ’ « θ0 δὸ 3 ΄ς θέ τῆς! συγχύσεως: ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον, 

συναρπάσαντες Γάϊον καὶ ᾿᾿ρίσταρχον, Μακεδόνας, συνεκ- Ορ. 2ο. 4, 27. 
Ἔ “ . 2, ΟΕ. 4. 1ο 

3ο δήμους τοῦ Παύλου. τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου εἰσελθεῖν ῬμΠειι. 24. 
2 Ν. “᾿ , Μ, ἸΣΕΕΟν ε ’ Ν Ἂ Ἁ “-“ 31 εἰς τὸν δῆμον οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί. τινὲς δὲ καὶ τῶν 

) ΄“΄ Σ “κ᾿ 

᾿Ασιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν παρε- 
΄ Ἂν “ « Ἀ " Ν Ῥ » δὰ Ὅν 32 κάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον. ἄλλοι μὲν οὖν 

ΕΒ 4 ΚΝ ἊΝ ε΄... ’ , ἊΝ ε 

ἄλλο τι ἔκραζον' ἣν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ 

33 πλείους οὐκ ἤδεισαν τίνος ἕνεκεν συνεληλύθεισαν. ἐκ δὲ 
-Ξ : : ; τοῦ ὄχλου ἱσυνεβίβασαν! ᾿Αλέξανδρον, προβαλόντων αὐτὸν 

“ε. Ὁ Ζ “- 

τῶν ᾿Ιουδαίων. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος, κατασείσας τὴν χεῖρα, 
“ “ 3 “ 

34 ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. ἐπιγνόντων δέ, ὅτι ᾿Τουδαϊός 
2 Ἁ Σ ᾽΄ ᾿» 2 ’ ε 3 Ν “ ’ ἐστι, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κρα- 

Ε , 35 ζόντων, Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις ᾿Εφεσίων. καταστείλας δὲ ὁ 
2 

γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν, Ἄνδρες Εφέσιοι, τίς γάρ 

ἐστιν Ἐ ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν ᾿Εφεσίων πόλιν νεω- 

κόρον οὖσαν τῆς μεγάλης 1-! ᾿Αρτέμιδος καὶ τοῦ Διοπετοῦς ; 
3 Ἄ ὍΝ Υ ω ,΄ 2) Ν [ “ 36 ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλ- 

37 μένους ὑπάρχειν, καὶ μηδὲν προπετὲς πράττειν. ἠγάγετε γὰρ 

τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας 

38 τὴν πι θεὸν ἡμῶν!. εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 

τεχνῖται πρός τινα λόγον ἔχουσιν, ἀγοραῖοι ἄγονται, καὶ 

39 ἀνθύπατοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. εἰ δέ τι περὶ ἐτέ- 

ὧν ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. καὶ 4ο ρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμᾳ λησίς ή ᾿ 
ἊΝ δ ἤὕ Ἄ -“ θ ,’ Ν “ ὟΝ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, 

μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος: περὶ οὗ " οὐ! δυνησόμεθα ἀπο- 
δ - ᾽ ΠῚ δῇ “ “- , Ν “ 

4 δοῦναι λόγον ὅπερι' τῆς συστροφῆς ταὔτης. καὶ ταῦτα 

εἰπὼν ἀπέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. 

Ὦ ὅλ ἱ προεβίβασαν Κ ἄνθρωπος 1 Δα θεᾶς τῇ θεὰν ὑμῶν η ρ ρ μ 
π οΙη,. οὐ ο ρῃ. περὶ Ἶ 
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Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον Ὁ μεταπεμψάμενος! 20 

ὁ Παῦλος τοὺς μαθητάς, καὶ «παρακαλέσας, ἀσπασάμενος 

ἐξῆλθε τπορεύεσθαι! εἰς τὴν Μακεδονίαν. διελθὼν δὲ τὰ 2 

μέρη ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ, ἦλθεν 
3 Ἁ « 7 ’ “ 5. 7 τς ὑπ 

εἰς τὴν Ελλάδα. ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, γενομένης αὐτῷ 1 

ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν 

Συρίαν, ἐγένετο " γνώμης! τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. 
“ Σ “ , 

συνείπετο δὲ αὐτῷ ' ἄχρι τῆς “σίας! Σώπατρος ἃ Πύρρου 4 
“ ) “΄- 

Βεροιαῖος: Θεσσαλονικέων δέ, ἀρίσταρχος καὶ Σ᾽ εκοῦνδος" 
“ “ 2 

καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος: “4σιανοὶ δέ, Τυχικὸς καὶ 

Τρόφιμος. οὗτοι " δὲ! Υ προελθόντες! ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρωάδι. 5 

ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ 6 

Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρωάδα ἄχρις 
Ὡ Ὰὰ ᾿ - , Γι ε ᾿ 
ἡμερῶν πέντε: οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά. 

Ἔν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων 5 ἡμῶν κλάσαι 7 

ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύ- 
ὍΝ. 2 Ν ’ ’ 5 Ἂ. ριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου. ἦσαν δὲ 8 

» Ἕ Ν δ “Ἀ « "ς ὭΣ Ὃ ᾿ 7 

λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ δἣμεν! συνηγμένοι. 

ν καθεζόμενος! δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς 9 

θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ 1Παύ- 
2 ἈΝ “ Ἂ 2 Ν. σῷ χδν, Ν 3 Ν “ 

λου ἐπὶ πλεῖον κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ 

τριστέγου κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός. καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος το 
2 Ψ 3 εἴας Ἁ δ “ Ἁ “Ἀ 

ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβὼν εἶπε, Μὴ θορυβεῖσθε' 

ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τι 
᾽ Σ 

ογὸν! ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρις 

αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ τ2 

παρεκλήθησαν οὐ μετρίως. 

Ἡμεῖς δέ, προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν ἃ ἐπὶ! 13 

Ρ προσκαλεσάμενος 8 Οἴη. παρακαλέσας, Τ᾿ πορευθῆναι 8 γνώμη 

ὃ οχη. ἄχρι τῆς ᾿Ασίας Μ. ἃ οχη. Πύρρου Χ οτη. δὲ Υ προσ- 

ελθόντες Μ. 2 τῶν μαθητῶν τοῦ ἃ ἦσαν Ὁ καθήμενος 
ο Οῃ. τὸν ἃ εἰς 
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τὴν ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον" 

τ4 οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. ὡς δὲ 

οσυνέβαλλεν! ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλ- 

15 θομεν εἰς Μιτυλήνην. κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ 

κατηντήσαμεν ἀντικρὺ Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς 

τό Σάμον, ᾿τῇ δὲ ἐχομένῃ! ἤλθομεν εἰς Μίλητον. 8 κεκρίκει! 

γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν "Ε φεσον, ὅπως μὴ γένηται 
πὶ βῆ δ “ ἮἯ τς Ψ, δ , ἢ δ Ν αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ασίᾳ: ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν 

Ἀ εἴη! αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς 
ς 

Τεροσόλυμα. 
“" 77 

17 «ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς "Ε φεσον μετεκαλέσατο 
δῇ Ἂ “ 2 5 ε ᾿: ΄;; Ἂν; 1ι8 τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς ΟΡ. τ4. 23. 

αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς, 
ε “ τ (ἸΥῚ , ε ζ, 312 δ 3. ΤῸ ᾽ 

Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ ἧς ἐπέβην εἰς 
Ἂ ᾿ “ ΣΑΙ Ος Χ ΄ ΄ " ὕ τὴν Δσίαν, πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, 

το δουλεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ ἱ-| 

δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπι- 

29 βουλαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων: ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφε- 
᾽ὔ “ Ἁ 3 τὸ ἀ ΒΈΓας Ν , [ “ ’ ρόντων, τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ 

Ε) 

21 καὶ κατ᾽ οἴκους, διαμαρτυρόμενος ᾿Ιουδαίοις τε καὶ “Ελλησι 

τὴν εἰς τὸν Θεὸν μετάνοιαν, καὶ πίστιν Ἐ-:] εἰς τὸν Κύριον 
εἰσιν: κϑ “- 1 ἢ Ν “- ) δ ΩΝ ΑΝ 2 “" 22 ἡμῶν Ιησοῦν 1 Χριστόν!. καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ δεδεμένος τῷ 

πνεύματι πορεύομαι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ ή νεύματι πορεύομαι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντή- 

23 σοντά μοι μὴ εἰδώς, πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κατὰ 

πόλιν διαμαρτύρεταί ᾿ μοι! λέγον ὅτι δεσμά με καὶ θλίψεις 
, “. 

24 μένουσιν. ἀλλ᾽ οὐδενὸς " λόγου! ποιοῦμαι ο-Ι τὴν ψυχὴν 

Ῥ- τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου «-!, καὶ 

τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, διαμαρ- 

9 συνέβαλεν ἔ καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ, τῇ ἐχομένῃ Δ.8.Μ. 
Β ἔκρινε Ἀ ἣν ' λαά πολλῶν Ε λα τὴν 1 οχη. Χριστόν Μ. 

Τὰ ΟΤη. μοι π λόγον ο 44 οὐδὲ ἔχω Ρ δἀά μου ᾳ δἀά 
μετὰ χαρᾶς 
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“ “" “ ᾿ “- 

τύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. καὶ νῦν, 25 

ἰδού, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς 

Ορ. 19.8. πάντες, ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν τ-, 5 διότι! 26 
» ΩΣ Σ “- τ « , « θ0 Ψ' ἘῈΣ Π μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι καθαρός " εἶμι 

ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων. οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ 27 

ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ. προσέχετε 28 
ὯΝ ΠΕ Ορ. ΡἈΒΠ. τ. τ, ἃ-ἰ ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἘΠΕ ΠΥ “2. , τ τὸ ᾿ 
Ω ο 7 Ω 2 , “- 

Τίς, 1, 7. Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 

Ξ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ ὕτοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου!. 

ἐγὼ 2-Ι οἶδα 5-1 ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἀφιξίν μοῦ 29 

Ορ. σ᾿ Τίπι. 4. λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου: καὶ ἐξ 3ο 
Ι, 2 Ῥεῖ, 2. 1. τσ ην ΘῈ ἷ ᾿ ἡ νδὃ τὴ ὃ ἢ 

ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, 
“ 2 “ Ἂν Ἂν :) ’, Ψ “᾿ Ν ἴε: τοῦ ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. διὸ γρηγορεῖτε, 31: 

ν , 

μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην 

μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. καὶ τανῦν παρατί- 32 
ς “ Ῥ--} ἴω. Ο σι ἢ πΝ “Ὁ ᾽ “" 27 » “΄" θεμαι ὑμᾶς τῷ “Θεῷ! καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ 

τῷ δυναμένῳ ἃ οἰκοδομῆσαι! καὶ δοῦναι "τὴν! κληρονομίαν 
“ “- Ν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισ- 33 

Όρ. 18.3, μοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα. αὐτοὶ -ἴ γινώσκετε ὅτι ταῖς 34 
1 ΤΏὮε55. 2. 9. 

- “5 ) “ [ον 2 ΤΠμεββ. 3. 8. χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες 
ΩΣ ΄ « ἐδ (δ  ΟΤΟΣ « [ “ ὃ φὰς ἮΝ αὗται. πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντι- 35 

΄ π ᾿ , τ , “ ΄ λαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων 

τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε, Μακάριόν ἐστι 8 μᾶλλον 

διδόναι! ἣ λαμβάνειν. 

Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, σὺν πᾶσιν αὐτοῖς 36 

προσηύξατο. ἱκανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθμὸς πάντων: καὶ ἐπι- 37 

πεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν, 
9. 2 ’ ’ , Ν “Ά » ΩΣ [ἡ ΓΥΡ 5 2 

ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι μέλ-- 38 

Τ᾿ (ἃ τοῦ Θεοῦ 8. διὸ ἰ ἐγὼ α Πα οὖν Σ Κυρίου Μ. 

Υ τοῦ ἰδίου αἵματος 2 λἥά γὰρ ἃ Δ4ἃ τοῦτο, " λαά ἀδελφοί, 

ὃ Κυρίῳ Μ. ἃ ἐποικοδομῆσαι 9 ὑμῖν ἔ δαὰ δὲ 8 διδόναι 

μᾶλλον 
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ἊΝ ’ Ὶ “-“- “ , ἈΝ φηνο ας ᾽ λουσι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς 

τὸ πλοῖον. 
ς-ἡ “  “ ᾽ “ 

21 ᾿ς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾿ αὐτῶν, 

εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Ὁ ΚΩΙ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν 
«ς “ “ “ 

2 Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα: καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν 

.3 εἰς Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. ἀναφάναντες δὲ τὴν 

Κύπρον, καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον, ἐπλέομεν εἰς 

Συρίαν, καὶ Ἰκατήλθομεν! εἰς Τύρον: ἐκεῖσε γὰρ ἢν τὸ 

4 πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. 1 ἀνευρόντες δὲ! Ἐ τοὺς 

μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά᾽ οἵτινες τῷ Παύλῳ 

ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος μὴ 1 ἐπιβαίνειν εἰς ᾿Τερουσαλήμ. 
᾿ [ ΝΥ 2 2 « “" 2 ἊΝ Ἁ [ ᾽ 2 Ζ 4 2 5 ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπο- 

ρευόμεθα, προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκ- 
“ ΕΝ “ Ἂ Χ ΄ δὰ ζφ ΑΞΒΟΙῚ Ν νοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως: καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν 

6 αἰγιαλὸν τ προσευξάμενοι ἀπησπασάμεθα! ἀλλήλους, 5 καὶ 

ἐνέβημεν! εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 
ς “ “ 

, ἩΗμεῖς δέ, τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου, κατηντή- 

σαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς 
8 ἐ εἴ « ᾽ ὕ δ] ᾽ “- “- δὲ 3 ἯΙ ι ἐξ λ μείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελ- 

θόντες ο-Ι νἤλθομεν! εἰς Καισάρειαν: καὶ εἰσελθόντες εἰς 

τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, «-] ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, Ο». 6. ξ. 8. 5. 
2 , 2 3. ὃν ’ ΝΕ τσὶ ἌΣ 2 9 ἐμείναμεν παρ αὐτῷ. τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες “τέσσαρες 

το παρθένοι! προφητεύουσαι. ἐπιμενόντων δὲ ὅ-! ἡμέρας πλείους 
“» “ ) 

κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς [Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι "άγαβος. Ορ. τι. 28. 

ττ καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας 

- ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας! εἶπε, Τάδε λέγει τὸ 
“- , 2 -“Ὁ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη οὕτω 

᾽ 2 « , - 

δήσουσιν ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ παραδώσουσιν εἰς 

Β Κῶν 1 κατήχθημεν ὁ καὶ ἀνευρόντες Κ ογγ. τοὺς Α. 
1 ἀναβαίνειν τὰ προσηυξάμεθα, καὶ ἀσπασάμενοι π ἐπέβημεν 

ο 244 οἱ περὶ τὸν Ταῦλον Ρ ἦλθον 8. ᾳ (ἃ τοῦ 1 παρθένοι 
Ψ' ς “- - “ ᾿ 

τέσσαρες 5 Δα ἡμῶν ὕ τε αὑτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας 
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χείρας ἐθνῶν. ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τ2 
Ν πέρα ΄, “- ἊΝ γα , ἍΝ 3... ἐ , τε καὶ οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλήμ. 

ἀχότε ἀπεκρίθη! ὁ Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συν- 13 
θ »». , ἂν δί - 3 Ἁ Ν ᾽ ’ ὃ θη ρύπτοντές μου τὴν καρδίαν ; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι 

“ ς “- 

ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ 
“ Ρ ) “ “ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυ- τΆ 

χάσαμεν εἰπόντες, Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω. 

Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας Σ ἐπισκευασάμενοι! ἀνεβαΐξ. το 
ς σι “ “ 

νομεν εἰς Ιερουσαλήμ. συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ τό 
, ἈΝ ΡΟ Ε 2 καὶ “ Ζ, » Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνί 

ινι Κυπρίῳ, ἀρχαί. θητῇ τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ. 
“ ς 

Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ιεροσόλυμα ἀσμένως Υ ἀπεδέξαντο τῇ 

Ορ. τ2. 17|,Ὀ, ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν τ8 
18. 12. ΔΈ 3 , Ο ἣν», 4 ε ’ Ν πρὸς Ιάκωβον᾽ πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. καὶ το 

3 » ᾽ Ἁ 2 “ ) ἃ 4 ὯΣ 2 ’ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν 

ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. οἱ δὲ ἀκού- 20 

σαντες ἐδόξαζον τὸν 5 Θεόν!" εἶπόν τε αὐτῷ, Θεωρεῖς, ἀδελφέ, 
’ ζὃ ΟΝ 8, 2 ὕξὸς ὦ δ ’ ͵ “ ’ ἐἰ πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἃ ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις ! τῶν πεπιστευκότων 

Ν “-“- 

καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσι: κατηχήθησαν δὲ 2τ 
Ν “- [ 3 , Ὡ, , Ν Ἄ ἊΣ δὰ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ ωσέως τοὺς κατὰ 

Ν, Ψ ὠ ζ Ἄ Ν Ψ , δ Ἂν τὰ ἔθνη πάντας ᾿Ιουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ 
΄ ᾿ “ιν κ᾿ συ ε ΄ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν. τί οὖν ἐστι; πάντως 22 

ν ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας. τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν" 23 
ΕΞ ΓΕ ,» Ἄ 3... ἐδ. δ 3.2 δίς ἔρος ας εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ ἑαυτῶν" τού- 24 

“  ΕΡῸ) 

τους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ 

ΟΡ. 18.18. αὐτοῖς, ἵνα “ ξυρήσονται! τὴν κεφαλήν, καὶ ἃ γνώσονται 
΄ [ “ , Ν “ δέ δ ᾽ Ἁ, πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ 

΄- Ν ΦΌΡΟΝ, Ἂς Ψ. ἊΨ, Ν δὲ “ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων. περὶ δὲ τῶν πεπι- 25 

ΟΡ. 15. 23.544. στευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς " ἐπεστείλαμεν !, κρίναντες 1-| φυλάσ- 

ἃ ἀπεκρίθη δὲ Σ ἀποσκευασάμενοι Υ ἐδέξαντο 2 Κύριον 
ἃ Ιουδαίων Ὁ δεῖ πλῆθος συνελθεῖν᾽ ἀκούσονται γὰρ ὁ ξυρή- 

σωνται ἃ γνῶσι 9 ἀπεστείλαμεν Μ.  λᾷἀά μηδὲν τοιοῦτον 

τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ 



ἘΤῚ ν, ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΔΩΝ. 317 
Ν ο ᾿ 

σεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ 8-| αἷμα καὶ πνικτὸν 

26 καὶ πορνείαν. τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ 
, δ « 2 ἊΝ; , (ο: ς Νὰ ΤΕΥ ᾽ Ας ᾿; ,΄ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῇει εἰς τὸ ἱερόν, 

ἦ τῷ 3 ᾽ “ ε “ σῷ “Ἁ “ 

διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως 
ΩΝ »Ἅ. ΘΕᾺ ἘΠ, ΓΡΗ͂Ὸ. ο 3 οἰ ε οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. 

27 Ὥς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς 
μ » ᾽ σ , τος ὃ ΦΑ Υ (ἢ “Ὰ ἊΨ “Ασίας ᾿Ιουδαῖοι, θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, συνέχεον 

““ 2 

28 πάντα τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτὸν κράζον- 
ΒΕ 2 

τες, Ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται, βοηθεῖτε' οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος Ορ. 6. 13. 

ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας 

πανταχοῦ διδάσκων" ἔτι τε καὶ “Ελληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ (ρ. 2:4. 6. 

29 ἱερόν, καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. ἦσαν γὰρ 
Ψ Ἢ ν᾿ - 2 “, “» 

προεωρακότες Τρόφιμον τὸν Εφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ΤΟ». 9ο. 4, 

30 ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. ἐκινήθη 

τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπιλα- 

βόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ: καὶ εὐθέως 

31: ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. ξητούντων ἅτε! αὐτὸν ἀποκτεῖναι 

ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης, ὅτι ὅλη ἱ συγχύ- 

3, νεται! “Ἱερουσαλήμ: ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας 

καὶ ἑκατοντάρχους κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ δὲ ἰδόντες τὸν 

χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν 

3: Παῦλον. τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ 

ἐκέλευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί: καὶ ἐπυνθάνετο τίς Ἐ-! εἴη, 

34 καὶ τί ἐστι πεποιηκώς. ἄλλοι δὲ ἄλλο τι 1ἐπεφώνουν! ἐν 

τῷ ὄχλῳφ' μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν 

35. θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν. ὅτε 

δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάξεσθαι αὐτὸν 

36 ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου" ἠκολούθει γὰρ 

τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ κρᾶζον, Αἶρε αὐτόν. 

37) Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος 

Β λαά τὸ Β δὲ 1 συγκέχυται ΚΕ Ἀάά ἂν 1 ἐβόων 

2 ΤΊΗ1. 4. 20. 



Ό. 5. 34. 

ἘΡ- 8: 5. 
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λέγει τῷ χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρός σε; ὁ δὲ 

ἔφη, ᾿ Ἑλληνιστὶ γινώσκεις ; οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ 38 

πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν 
Μ Ἂς ’, Ψ “Ὰ » Ὃ “ Ν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων ; εἶπε δὲ 39 

ὁ Παῦλος, ᾿Εγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι ᾿Ιουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς 

Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης: δέομαι δέ σου, ἐπί- 

τρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ 4ο 

ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ 
“᾿ “ ἣν “- “ γ9 “ο΄ “Λ 

λαῷ: πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης προσεφώνησε τῇ Ἐβραΐδι 

διαλέκτῳ λέγων, 
᾿ « 

Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς δὰ 
Ὡ Ξ Ξ ᾽ ΄, 
ὑμᾶς νῦν ἀπολογίας. 

᾽ , ἈΠ ὦ -“.ιε .“Λ 2 ΄ ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ᾿Εβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει 2 
» κα - 2 ε ΣΙ ταν ἤ 

αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν" καί φησιν, 

᾿Εγώ π-Ἰ εἰμι ἀνὴρ ᾿Ιουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς 53 

Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς 
“ Ἁ ζς ἊΝ 3 ’ “-- ᾽ὔ πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου 

νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ, καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε 

σήμερον" ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων 4 

καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὡς καὶ 5 

ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι, καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον: παρ᾽ 

ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Ζαμα- 
Ν δ ᾽’ »ὕ Ν ἊΝ 2) “ Υ Ἕ ᾽ 

σκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς 

“Ἱερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν. ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ 6 

καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ 
“" Ὶ “΄“- Ρ “ὌΝ ε Ἀ Ἄν 495 Ζ ΕΝ χ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ. ἔπεσόν τε 7 

εἰς τὸ ἔδαφος, καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι, Σαούλ, 

Σαούλ, τί με διώκεις - ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, Κύριε: 8 
“- Ε , “ ἐξ. ἃ εἶπέ τε πρός με, ᾿Εγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ 

διώκεις, οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, "-19. 

τὰ 44 μέν π δαά καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, 
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τιοτὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. εἶπον δέ, Τί 
) 

ποιήσω, Κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπε πρός με, ἀναστὰς πορεύου 

εἰς Δαμασκόν: κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν 

τι τέτακταί σοι ποιῆσαι. ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης 

τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι 
5 ; τ2 ἦλθον εἰς Δαμασκόν. ᾿ἀνανίας δέ τις, ἀνὴρ ο εὐλαβὴς κατὰ 

τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων 
ω 5 13 Ιουδαίων, ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπέ μοι, Σαοὺλ 

ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς 
“ « “κ᾿ “ 

τ, αὐτόν. ὁ δὲ εἶπεν, 'Ο Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρί- 

σατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ Ορ. 3. τΆ, 7. 
᾽ “ Α : “- ΄ὔ 3 π “ ΄, ΓΕ δν 2: 15 ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ 

ἊΝ ’ 3 ’» " ΩΣ ΕΓ. Ἂν, Ν ΄“ ιό πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας. καὶ νῦν 

τί μέλλεις ; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας Ορ. τ (ον. 6. 
Ὦ ΄, Ἀ,, ΟΜ , “7 ΣΕ. δέ πος τή σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα Ῥαύὐτοῦ!. ἐγένετο δέ μοι 

ε Ἄ αν ᾽ὕ ᾿ 2 , ᾿ ὑποστρέψαντι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ προσευχομένου μὸν ἐν 
“᾿ ε “ ζᾳ 2 2 ᾿ Ν , ες ΩΝ Ψ» Ὥ 

ι8 Τῷ ἱερῷ, γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει, Και ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά Ὁ». 18. 9, 23. 
11 2 25 

“ ε ᾽ 

μοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ 'Ιερουσαλήμ' διότι οὐ 
δέ ΄, 4--" ,΄, ΝΡ ’ς ΠΝ - το παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. κἀγὼ εἶπον, 

Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων 
δ᾿ Ἁ Ὶ Ν » 3 ν 3 Ν 4 

2Ζοκατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ' Καὶ 0ΤΕε Όρ. 7. 58 544. 

δ, εν ἊΝ Σ ἋἍ “ ’ ’ Ἃ 3 αὐ ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς Ὁρ. Βεν. 2. 13. 
.; “ 

ἤμην ἐφεστώς, καὶ συνευδοκῶν τ-!, καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια 
“᾿ ᾽ » ΓΕ γα Ἁ ΟΣ ’ γι [ ) ἊΝ 21 τῶν ἀναιρούντων αὐτόν. καὶ εἶπε πρός με, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ 
᾽ Μἷ ᾿Ὶ 2 “" 

εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε. 
7 “ “-“ “ 22 "Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν 

ὰ . », δ ΄ ζ 3. ἰὴ τς ἣν κ᾿ “ ᾿ φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Αἶἷρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον. οὐ 

23 γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῆν. κραυγαζόντων δὲ αὐτῶν, καὶ ῥι- 
Ν᾽ πτούντων τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα, 

24 ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, 

9 εὐσεβὴς ῬΡ τοῦ Κυρίου ᾳ« δα τὴν 7 δάά τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ 
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εἰπὼν μάστιξιν ἀνετάξεσθαι αὐτόν, ἵνα ἐπιγνῷ δὶ ἣν αἰτίαν 

οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. ὡς δὲ "προέτειναν! αὐτὸν τοῖς 25 

ΟΡ. τό. 3... ἱμᾶσιν, εἶπε πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος, Εἰ 

ἄνθρωπον ἱ Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν ; 

ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατόνταρχος προσελθὼν ὃ τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγ- 26 

γειλε λέγων, ἃ Τί μέλλεις ποιεῖν ,] ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος 

“Ρωμαῖός ἐστι, προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε 27 

μοι, ξ-| σὺ Ρωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη, Ναί. ἀπεκρίθη Υ δὲ! ὁ 8 

χιλίαρχος, ᾿Εγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην 

ἐκτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη, ᾿Εγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 

εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνε- 29 

τάξειν' καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι ᾿Ῥωμαῖός 

ἐστι, καὶ ὅτι ἣν αὐτὸν δεδεκώς. 

Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί3ο 

κατηγορεῖται “ὑπὸ! τῶν ᾿Ιουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν 5-|, καὶ 

Ὁ ἐκέλευσε συνελθεῖν ! τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὁ πᾶν! τὸ συνέδριον 

ἃ- καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 

᾿Ατενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, Ἄνδρες ἀδελ- 28 

ΟΡ. 24. τό. φοΐί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι 

ταύτης τῆς ἡμέρας. ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας ἐπέταξε τοῖς 2 

παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα. τότε ὁ Παῦλος 3 

πρὸς αὐτὸν εἶπε, Τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε κεκονια- 

μένε" καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν 

κελεύεις με τύπτεσθαι; οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον, Τὸν ἀρ- 4 

χιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς ; ἔφη τε ὁ Παῦλος, Οὐκ ἤδειν, 5 

Ἐχοά, 22. 28. ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς γέγραπται γάρ, ἄρχοντα τοῦ 

ΟΡ. 4.1,5.17. λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἕν 6 

μέρος ἐστὶ Σ᾿ αδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων 5 ἔκραζεν" 
“ “ ζω 

ἐν τῷ συνεδρίῳ, ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς 

5 προέτεινεν 8. ὑ ἀπήγγειλε τῷ χιλιάρχῳ ἃ “Ὅρα τί μέλλεις 

ποιεῖν. Σ δ΄( εἰ Υ τε 2 παρὰ 8 δαἃ ἀπὸ τῶν δεσμῶν 
᾿ ν» ἐκέλευσεν ἐλθεῖν ὁ ὅλον ἃ δᾷά αὐτῶν 9 ἔκραξεν 
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ἔ Φαρισαίων!" περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ 

" Κρίνομαι. τοῦτο δὲ αὐτοῦ δ εἰπόντος! ἐγένετο στάσις τῶν 

Φαρισαίων καὶ "-| Σαδδουκαίων’ καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος. 

8 Σ᾽ αδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν, ἵ μήτε! Ορ. Μαίε. 22. 
" , Η ΡΞ ΧΟ ΧΙΣ Η ᾿ς , 23, Μδῖκ 12. 
ἄγγελον μήτε πνεῦμα: Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι τὰ ἀμφό- τ8, Τιῦῖε 2ο. 

2 Ψ, δὲ Ν 72 Ἂ , ’ τ νΝ 27. 

ϑτερα. ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη: καὶ ἀναστάντες Ἐ τινὲς 

τῶν γραμματέων! τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο 

λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ: 

το εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ 1ἄγγελος .] πολλῆς δὲ 

τὰ γινομένης! στάσεως " φοβηθεὶς! ὁ χιλίαρχος, μὴ δια- 
“- “ ) “ Ρ 

σπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐκέλευσε τὸ στράτευμα κατα- 
δ ε ΄ Ν 2 Ζ ΞΕ ΤΌΣ ᾿ ) ΝΥ βὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν 

παρεμβολήν. 

τ Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε, Θάρσει (ρ. 18. 9, 22. 
"5: Ἶ Σ Ν ΣΡ Αρ δ νέολς ἶ . 18,27.23; 8150 

-|. ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, οὕτω το. “τ. 
“ Ἀν Ὁ , “ 

σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι. 

12 Τενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες Ῥ συστροφὴν οἱ ’Ιουδαΐοι! 
3 ’ « ’ χ, Ὥ' ΄“. ἊΝ “ΞΣ [4 ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς, λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως 
ον. 9, ,ἅ Ἀ “- τιν Ν ’ ΄ 13 οὗ ἀποκτείνωσι τὸν Παῦλον: ἦσαν δὲ πλείους τεσσαράκοντα 
ε » Ἁ ’, ᾳ ’ δ, τ4 οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν “ποιησάμενοι: οἵτινες προσελ-- 

θόντες τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπον, ἄνα- 
Ψ , ἐφ « δι ἊΝ γᾷ [4 χϑι θέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ 

3 ’ Ν “᾿ “ ον ε “ 2 ’, “Ἄ 15 ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ 

χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως " καταγάγῃ αὐτὸν εἰς! 
« “ « 2 » 3 Ζ Ν }Ὶ 

ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ 
, “ « “ν᾿ ᾽ Ν χσαε 5.5 ᾽’ 3. ΞΊΩ [4 “" Ἅ “-“ αὐτοῦ! ἡμεῖς δέ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν, ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ 

τό ἀνελεῖν αὐτόν. ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὸ 

ἔνεδρον, παραγενόμενος, καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολήν, 

Ε Φαρισαίου Β λαλήσαντος Β 4 τῶν ἱ μηδὲ Ἑ οἱ 
γραμματεῖς 1 ἄγγελος, μὴ θεομαχῶμεν. τὰ γενομένης π εὐλα- 

βηθεὶς ο ᾳαἀἀ Παῦλε Ρ τινες τῶν ᾿Ιουδαίων συστροφὴν 4 πεποιη- 
κότες Τ᾿ αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς 

Υ 



Όρ. 18. 14 .54., 
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ἀπήγγειλε τῷ Παύλῳ. προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῇ 
“ ε , “ Ν ’ “- δ) γι ἣν 

τῶν ἑκατοντάρχων ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς 
Ν. ’ ὟΝ νὰ 3 ΄“»" ϑς ΤῊΝ « Ν ὯΝ τὸν χιλίαρχον" ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ, ὁ μὲν οὖν τ8 

παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί φησιν, 

Ὃ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησε τοῦτον 
ἿΝ. Ὁ, ᾽ “Ἂ ’ » ἐς “ 7’ » 

τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸς σε, ἐχοντά τι λαλῆσαί σοι. ἐπίι- το 

λαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας 

κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; 
τ᾿ δα τ εἰ “ 2 “ Σ - ΄ . εἶπε δὲ ὅτι Οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε, ὅπως 20 

αὔριον εἰς τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦλον, ὡς " μέλλων! 
2 “ γά Ἁ ᾽ “-“ Ἁ “) Ἂν τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. σὺ οὖν μὴ πει- 21 

- ὙΣΩθ κυ κἐ αν , ΝΥ ἌΡ ΕΝΤ ὦ 2) Σιν Μ0 15) ΄, 
σθῇς αὐτοῖς" ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους 

’, “ Ὁ ᾽ « Ἁ Ψ ἴσι τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν 
Ἄ: ζτ σ΄ “ 3. ΤΑ ΝΕ ὁ ἊΝ “ 4 ᾽’ » μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν: καὶ νῦν ἕτοιμοί εἰσι, 

,, ἣν 2. τΝ -““Ἕ, Σ ΄ ε ΝΝ “ ΤῊΝ προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. ὁ μὲν οὖν χιλί: 22 
᾽ ΨΆ, Ἂν » ἊΝ ΝΡ» “ ἀρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίαν, παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι, 

[ἡ “΄“ 3 “ἢ » δν ὅς ΡΣ ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός με. καὶ προσκαλεσάμενος δύο 23 
“᾿ ον «ς 

τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν, ᾿Εἰτοιμάσατε στρατιώτας 

διακοσίους, ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς 

ἑβδομήκοντα, καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας 
“ ὙΆΝς ᾽ “" 6 " ». Ν τῆς νυκτός" κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν 24 

Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα' γράψας ἐπι- 25 
λλ } Ϊ »Ὺ ὕ “- Ξ στολὴν ἱἔχουσαν ! τὸν τύπον τοῦτον 

Κλαύδιος Μυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν. 26 
“ “ 2 

τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφθέντα ὑπὸ τῶν Ιουδαίων, καὶ μέλ- 27 
“- , “ “Ὁ 

λοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν͵ ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι 
ς “ 

ἐξειλόμην «-΄͵ μαθὼν ὅτι ᾿Ῥωμαῖός ἐστι. βουλόμενός Ξ τε 28 
» “ ἤ ΝΥ ϑ3.ε τ» δὲ ἃ δ) ΧᾺ 3 - Ὁ Υ 4 ἐπιγνῶναι! τὴν αἰτίαν δι ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ γΥ κατήγαγον 

3... ὡς , Ν ἐδ 3. ΞΕ αν ͵ ἃ Ὁ 2 ὕὔ Ν αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν!. ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ 29 

ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσ- 

5 μέλλοντές ἵ περιέχουσαν π Δ44 αὐτόν Σ δὲ γνῶναι 

5 ΟΠ. κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν Μ. 
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“᾿ Ψ 7; Ἄ ᾽ “ " Ν 3. μῶν ἔγκλημα ἔχοντα. μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν 

ἄνδρα “-Ι ἔσεσθαι 5-1 ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρός σε, παρ- 
ΙΧ ᾿ “ ΄ Φ 1ῃ-ἡ ἈΝ 3, ἀκὴν αγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ 

σοῦ. “-|] 
ε Ν ὌΝ “᾿ Ν Ν , , »ὰ 3.1. Οἱὲ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς, 

ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ ἅ-! νυκτὸς εἰς τὴν 
Ε κ᾿ “ 

32. ἀντιπατρίδα. τῇ δὲ ἐπαύριον, ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς 5 ἀπέρ- 

33 χεσθαι! σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν: οἵτινες 

εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστο- 
ἈΝ ἴὰ [2 ἐν »» αὐ ἊΝ “- ϑρος πὰ 3 34 λὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. ἀνα- 

Ν 4 ἘἜΞΞῇ ἈΝ 3 Ἔ , τ; 2 Ψ" 2 ἊΝ Ν γνοὺς δέ “-Ι, καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστί, καὶ 

35 πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν 
Ν ε ᾽’ὔ ’ὔ 2 [Ἰ "" ἤ , “. 

καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται: ϑ κελεύσας! ἐν τῷ 
“.- 

πραιτωρίῳ τοῦ ᾿Ηρώδου φυλάσσεσθαι ὃ αὐτόν!. 
) 

24 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ᾿ἀνανίας μετὰ 

ἱπρεσβυτέρων τινῶν! καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός: οἵτινες 

2 ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. κληθέντος δὲ 

αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ ΤΤέρτυλλος λέγων, 

3. Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, καὶ " διορθωμάτων! 

γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας, πάντῃ τε 

καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης 
, Ὡ» [4 Χ ἌΘΕΟΝ “ἢ 3 7 “ «εὐχαριστίας. ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ 

3 “ » [2 “, ’ “ ἴδον ἘΣ Ἂν « ᾽’ Ν 5 ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. εὑρόντες γὰρ 

τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμόν, καὶ κινοῦντα 1 στάσεις! πᾶσι τοῖς ΟΡ. τ. 6, 
᾽ , κ᾿ Ν᾿ ἂν ᾽ ͵ Σ “π΄ Τὴ 22. 2 ΞΩΠ: 
Τουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε τῆς τῶν 

 ΡᾺ. Ν 6 Ναζωραίων αἱρέσεως" ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλῶσαι: (Ὁ ». ::. 28.. 
ἃ Ν 7 Ἄ τὰ -- ἢ δ ὋΣ ὃ 2 θα, ᾽ Ψ: 

80ν Καί εκρατήησαμεν πὰρ οὐ ουνησῇ, αὐτος ἀανακρίνας, 

2 44 μέλλειν 8 44 ὑπὸ τῶν Ιουδαίων Ὁ 44 τὰ ὁ 44 ἔρρω- 

σο. Α.5.Μ. ἃ 44 τῆς 9 πορεύεσθαι ἔ Δα ὁ ἡγεμών 8 ἐκέ- 

λευσέ τε αὐτὸν δ οἴη. αὐτόν ὦ τῶν πρεσβυτέρων Ἐ κατορθωμάτων 
Ἰ στάσιν Τὰ Δ(( καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν. παρ- 
ελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, 

κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ" (γετ. 7, ἅς.) Α.8.Μ. 

δὴ Ὁ) 
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ΟΡ. 23. 6. 
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περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐ- 
“- ᾽ “ “- 

τοῦ. ἃσυνεπέθεντο! δὲ καὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα 9 

οὕτως ἔχειν. 
, “- “ “ΑΔπεκρίθη 5τε! ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος το 

4 

χά 

λέγειν, 
, “ “ “ 

Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπι- 
’ Ῥ θύ ἤ ἊΝ ἿΝ 3 “ ᾽ “- ὃδ στάμενος Ῥεὐθύμως! τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, δυνα- τι 

»; Σ “᾿ ͵ [2 » ’ Ξ, Αρ « 2 τ--ἴ μένου σου “ἐπιγνῶναι! ὅτι οὐ πλείους εἰσί μοι ἡμέραι τ 
γ ν δεκαδύο, ἀφ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων 5 εἰς! “Ιερουσαλήμ:' 

καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρό ό διαλεγό ἢ τε ἐν τῷ ἱερῷ εὑρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ τ2 
ἢ 2,.7 ἤ “ Υ Υ Σ σι ᾿ν " ἐπίστασιν! ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς, οὔτε 

κατὰ τὴν πόλιν. τ οὐδὲ! παραστῆσαι 5-| δύνανταΐ Υ σοι 13 

περὶ ὧν νῦν κατηγοροῦσί μου. ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοὶ, ὅτι τὰ 

κατὰ τὴν ὁδόν, ἣν λέγουσιν αἵρεσιν, οὕτω λατρεύω τῷ πα- 

τρῳῴῳ Θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ “τοῖς 
2 “ 

ἐν! τοῖς προφήταις γεγραμμένοις, ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν, τ5 
ἃ Δ ον ΣΟ, χερὶ Ζ 5. ὩΣ Ζ “ ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι 

δ-΄ δικαίων τε καὶ ἀδίκων. ἐν τούτῳ ὃ καὶ! αὐτὸς ἀσκῶ, τό 
3 Ψ Ὑ Μ{ Ν Ν Ν Ἂν Ν 2 
ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀν- 

μι 

, “ 

θρώπους διαπαντός. δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων “-| ἐλεημοσύνας τῇ 
ὔ .) ΔΖ ἃ ὔ ἤ ΕΥΤΣ τὸ ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου ἁπαρεγενόμην! καὶ προσφοράΞ' 

᾽ ἊΣ Ό,ῳ ε ᾽ 2 πὸ ἢ “ , Ἄνα ΤΌΝ, ἐν ὁ αἷς! εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου 18 
ἘΝ ἘΝ. δ “ 

οὐδὲ μετὰ θορύβου" τινὲς ἰδὲ! ἀπὸ τῆς «ΤΙσίας ᾿Ιουδαῖοι--- 
ΔΑ “ἷῇ ἤ ᾽ Ἁ “- “ ᾿ “ “ Μ ᾽ὔ οὺς 8 ἔδει! ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός το 

Ἃ . ᾿ ΩΣ δι 92. π» 7ἢ ὭΣ ᾿--ἢ ἐδί με. ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, Ἀτί! εὗρον ἀδίκημα 2ο 
’ 2 ἙΝ “ ὃδ ᾿ς Ων Ν “ ’ “κ᾿ στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς, 2: 

ὋΣ Μ ἘΣ ᾽ “-“ ε ΟΣ Ὁ τ Π δον , “- ἧς ἔκραξα Ἐὲν αὐτοῖς ἑστώς!, ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν 
᾽ Ν ᾽ ζ ΤΣ ΞΕ, 

᾿ εγῶ Κρίνομαι σήμερον εφ υμων. 

τ συνέθεντο ο δὲ Ρ εὐθυμότερον ᾳ γνῶναι τ λα ἢ 
58ἐν - ἔδέἐπισύστασιν ἃ οὔτε Σ ἃ με 8. 7 οἵη. σοι 
2 ΟΠ]. τοῖς ἐν ἃ Δα νεκρῶν Ὁ δὲ ὁ (ἃ παρεγενόμην 

ἃ οηη. παρεγενόμην 9 οἷς ἔ στη, δὲ Α. 8 δεῖ 8. Ἀ εἴ τι 
ἱ δἀά ἐν ἐμοὶ Κὶ ἑστὼς ἐν αὐτοῖς 1 ὑφ᾽ 
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, “ 

22 πὶ νεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ!, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ 

περὶ τῆς ὁδοῦ, εἰπών, Οταν Μυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ, Ο». 9. 2. 
; “᾿Ἅ “ 

23 διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς" διαταξάμενος π-] τῷ ἑκατον- 
΄ ᾿ “ θ ο 3 ες ΠᾺΡ ἐΣ: » " δέ τάρχῃ τηρεῖσθαι “ αὐτόν!, ἔχειν τε ἄνεσιν, καὶ μηδένα κω- 

λύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν »-] αὐτῷ, 

24 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φηλιξ σὺν ΖΔρου- 
ΝΝ »Ω 2 Χ “ ᾽ Ὡ. Ζ Ν σίλλῃ τῇ «ἰδίᾳ γυναικὶ! οὔσῃ ᾿Ιουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν 

“ “ ΄-- ) “ 

Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν " Τησοῦν] 
ΜΆ ᾽΄ Ν , “ ἈΝ ὕς δ ᾽ 25 πίστεως. διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγ- 

κρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος "-! ἔμφοβος γενό- 

μενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον πορεύου: καιρὸν δὲ 

26 μεταλαβὼν μετακαλέσομαΐ σε' ἅμα ὑ-! καὶ ἐλπίζων ὅτι 

χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου “-- διὸ καὶ πυκ- 

27 νότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ. διετίας δὲ 

πληρωθείσης ἔλαβε διάδοχον ὁ Φῆλιξ ἸΠόρκιον Φῆστον' 
“- ) “ 

θέλων τε χάριτα! καταθέσθαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὁ Φῆλιξ 

κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 

25 Φῆστος οὖν, ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη 

2 εἰς Ιεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας. ἐνεφάνισάν ὕτεῖ αὐτῷ 
““ ΄“ σ΄ Ἦ “- 

5 οἱ ἀρχιερεῖς! καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ιουδαίων κατὰ τοῦ Π|αύ- 
Χ ΄ 9 ΔΝ , ’, , 3 “ 

Ξ3λου: καὶ παρεκάλουν αὑτόν, αἰτούμενοι χάριν κατ αὑτοῦ, 
. 2 ΟΈΞΩΝ εν Ε ὕ ἌΡ “ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦν- 

4τες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπε- 

κρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον 5" εἰς Καισάρειαν!, ἑαυτὸν δὲ 

5 μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι. Οἱ οὖν "ἐν ὑμῖν, φησί, 

. δυνατοὶ! συγκαταβάντες, εἴ τι ἐστὶν ἐν τῷ ἀνδρὶ “ ἄτοπον, 

κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 

6 Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας ἃ οὐ πλείους ὀκτὼ! ἢ δέκα, 

τὰ ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς π Δ64ἀ τε 9 τὸν 

Παῦλον Ρ ἃ ἢ προσέρχεσθαι ᾳ γυναικὶ αὑτοῦ Τ' οἵη. Ἰησοῦν 

8 844 ἔσεσθαι ὑ δαα δὲ ἃ 44 ὅπως λύσῃ αὐτόν Σ χάριτας 
3 ΄ , 

Υ δὲ 2 ὃ ἀρχιερεὺς ἃ ἐν Καισαρείᾳ Ὁ δυνατοὶ ἐν ὑμῖν, φησί, 

ὃ τούτῳ ἃ πλείους 



Όρ. νεῦ. 25; 
Τλικα 23. 15. 

226 ΠΡΆΞΕΙΣ : ὃ. 6.- 

καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βή- 

ματος ἐκέλευσε τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. παραγενομένου δὲ 7 

αὐτοῦ περιέστησαν " αὐτὸν! οἱ ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων καταβε- 

βηκότες ᾿Ιουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέ- 

ροντες!, ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι, 8 τοῦ Παύλου ἀπολογου- 8 

μένου! ὅτι Οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν ᾿Ιουδαίων, οὔτε εἰς τὸ 

ἱερόν, οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον. ὁ Φῆστος δέ, τοῖς 9 

᾿Ιουδαίοις θέλων χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ 
5: « ἢ εἶπε, Θέλεις εἰς Ιεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κρί- 

“- “" “ , “- νεσθαι ἐπ᾽ ἐμοῦ; εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, ᾿Επὶ τοῦ βήματος Καξ- το 
“- “ ) 

σαρος ἑστώς εἶμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι: ᾿Ιουδαίους οὐδὲν 

ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. εἰ μὲν " οὖν "τι 
“᾿ , “ 

ἀδικῷ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ 
9 “ Ὁ Ἂν 502 2 ὭΣ ὋΣ “ ’ ἀποθανεῖν: εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί μου, 

οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. Καίσαρα ἐπικαλοῦ- 

μαι. τότε ὁ Φῆστος, συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου, τα 
᾽ , ΄] 12 , ἢ 5. Ὁ , “΄ ἀπεκρίθη, Καίσαρα ἰ ἐπικέκλησαι"! ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ. 

ς “ “". ) ἢ 

Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν ᾿γρίππας ὁ βασιλεὺς 13 
Ν Β ζ ,Ὰ ) κ᾿ ω» ᾿] ᾽ Ἂ. ἤ ὯΝ καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν 1 ἀσπασάμενοι! τὸν 

Φῆστον. ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῇ 

τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον λέγων, ᾿Ανήρ τις 

ἐστὶ καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος" περὶ οὗ, γενο- 15 
’ ") « 72 }) » δ , ΄-“ Ν ε μένου μου εἰς Ιεροσόλυμα, ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

, “ ἐ , ’ , .Σ “Ι κΚ 
πρεσβύτεροι τῶν ᾿Ιουδαίων, αἰτούμενοι κατ αὐτοῦ “ κατα- 

ἃ « δίκην!- πρὸς οὺς ἀπεκρίθην, ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος ᾿ Ῥωμαίοις τό 

χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον 1-!, πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος 

κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους, τόπον τε ἀπολογίας 

λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, τῇ 

ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος, τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ 

Θ οῃη. αὐτὸν ἔ αἰτιάματα φέροντες κατὰ τοῦ Παύλου Β ἀπο- 
λογουμένου αὐτοῦ Β γὰ 1 ἐπικέκλησαι: ἦ ἀσπασόμενοι ρ σαι: 

{ Κ δίκην 1 δᾷὰ εἰς ἀπώλειαν 
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18 βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα' περὶ οὗ σταθέντες Ο». 18. τι 56. 

οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν "" ἔφερον! ὧν " ἐγὼ ὑπενόουν 
“ ἤ 7 δέ δ “" ἰδί δ δ ’ 

το πονηρῶν," ξητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας 
5 Ν 3:5 ΝΝ “ ᾽ “ 7 ἃ εἶχον πρὸς αὐτόν, καὶ περί τινος ᾿Ιησοῦ τεθνηκότος, ὃν 

7 “ “ οἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν. ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ ο-Ι τὴν περὶ 
«ς 

Ῥ τούτων! ζήτησιν ἔλεγον, εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς ᾿Τερου- 
ἵ. 3 “ [2 Ν » “ Ν ’ὔ 2 21 σαλήμ, κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. τοῦ δὲ Παύλου ἐπικα- 

λεσαμένου, τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σ᾿ ἐβαστοῦ διάγνωσιν, 
2 “ “-᾿ 

ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ « ἀναπέμψω! αὐτὸν πρὸς 
, σ΄“ 

22 Καίσαρα. ᾿Δγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον τ΄, ᾿Ε βουλόμην 
Ἀ 9 “ 2 ’ 3 ΄ 

καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. "5-ἰ Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ 

αὐτοῦ. ᾿ 
“ “Ὄ ᾽ 2 “-} “ν 

23 Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ ᾿4γρίππα καὶ τῆς Βερνίκης 

μετὰ πολλῆς φαντασίας, καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον 

σύν τε ᾿- χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσι τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν “- τῆς 

24 πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου, ἤχθη ὁ Παῦλος. καί 

φησιν ὁ Φῆστος, Δ γρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρ- 

ὄντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον, περὶ οὗ Ξ ἅπαν! τὸ 
“" “᾿ ᾽ ες 

πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε ᾿Ιεροσολύμοις καὶ 

25 ἐνθάδε, Υ βοῶντες! μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν μηκέτι. ἐγὼ δὲ 5 κατε- ΟΡ. νετ. τι. 

λαβόμην! μηδὲν ἄξιον θανάτου αὐτὸν πεπραχέναι" "- αὐτοῦ 

δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σ᾿ εβαστόν, ἔκρινα πέμπειν ὑ-!͵ 
Χ δ Ψ ΄ τῆς ᾿: " 4 Ἂν 26 περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω. διὸ προ- 

ἤγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ 
Ἄ ’ [“ “΄“ν ᾽ Ψ. 7 ν Ὁ ’ ’ ἤ γρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ “ τί γράψω!. 
» ΄, δ “ Ζ δέ Ν Ν δ᾽ 5 .27 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ, πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ 

αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. 

26 ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παύλον ἔφη, ᾿Επιτρέπεταί σοι 

τὰ ἐπέφερον ἃ ὑπενόουν ἐγώ, ο 44 εἰς Ῥ τούτου ᾳ πέμψω 

Τ᾿ Δα ἔφη 5 Δα ὁ δέ, ὑ Δ4ἃ τοῖς ἃ (ἃ οὖσι Σ πᾶν 
ῦ᾽ ἐπιβοῶντες 2 καταλαβόμενος ὃ Δα καὶ ν (4 αὐτόν 

ὁ τι γράψαι 



(νΡ. 28. 20. 

(0}} 17. 32. 

[5 8. 2: 

ΟΡ. 9. 1 564. 

328 ΠΡΆΞΕΙΣ 58. Ὁ 

ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τότε ὁ Παῦλος ἃ ἐκτείνας τὴν χείρα 

ἀπελογεῖτο," 
΄ν “- , “- 

Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων, βασιλεῦ 2 
: “΄“- 

᾿Αγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον " ἐπὶ σοῦ μέλλων σή- 
᾽ ζ:. θ ἤ ΄ γᾷ γ Ζ, μερον ἀπολογεῖσθαι,! μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων 3 

τῶν κατὰ ᾿Ιουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων: διὸ δέομαι ὅ-1 
» 3 “ Ἂν» ἊΝ Ἂ “ ’ ,Ὲ Ἁ 2 μακροθύμως ἀκοῦσαί μου. τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ 4 

᾽ὔ εν ΠΣ ΤΕ ΨΕῚ “- ͵ ) “ ἔθ σ Ϊ 

νεῦΤΉΤος, Τὴν ἀπ ἀρχὴ γένομενὴην ἐν τῷ εὔνει μου σ“ἐν ΤΕ 
3) “- 

“Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες Ἀ-! ᾽᾿Ιουδαῖοι, προγινώσκοντές 5 
, Ξ'Ν Ζ “ ῳ Ν Ν ᾽ , 

με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην 
. “ « “Ζ ’ Ψ “ Ν “ 

αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. καὶ νῦν 6 

ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς 1 εἰς! τοὺς πατέρας " ἡμῶν! ἐπαγγελίας γενο- 

μένης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, εἰς ἣν τὸ δωδεκά- 7 

φυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει 
πε - ὡς ᾽ 

καταντῆσαι. περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι 1 ὑπὸ ᾿Ιουδαίων, 
Ὁ} οἷ “ν᾿ 

, ΄“ 

βασιλεῦ!. τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς 8 
[) ’, ᾿ 3. ΠΡΤΗ͂Ν ἿΝ ὯΝ Ψὔ 2 “ Ν Ὅτι 9} Ε] “- 

ἐγείρει: ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα [Ιησοῦ9 

τοῦ Ναξωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι" ὃ καὶ ἐποίησα ἐν το 

“Ιεροσολύμοις" καὶ πολλούς τ τε τῶν ἁγίων ἐγὼ 5 ἐν! φυλα- 
“ 72 ΝΥ Ἂν “ ) Ζ 3 "»" ’’ 

καῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, 
3 Ξ 3, Ὁ » “" Ν δ᾽ ᾽’ ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ον. καὶ κατὰ πάσας τι υ) 

τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασ- 

φημεῖν. περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ 

εἰς τὰς ἔξω πόλεις. ἐν οἷς ο-] πορευόμενος εἰς τὴν Ζίαμασ- τ2 
Ζ Θ᾿ ἘΝ ΄ δον “- “- -" “ 3 » 

κόν, μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς Ῥ-] τῶν ἀρχιερέων, 

ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τ3 

τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς 

σὺν ἐμοὶ πορευομένους. πάντων 4τε! καταπεσόντων ἡμῶν τ4 

ἃ ἀπελογεῖτο, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, 8 μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ 

σήμερον" Ε λάά σου 8 ἐν Β Δα οἱ ἱ πρὸς ΚΞ ογη. ἡμῶν 

1 βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ΤᾺ ΟΥ. τε π οχη, ἐν 

ο αἥά καὶ Ρ δαά παρὰ ᾳ δὲ 
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εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν " λέγουσαν πρός με! τῇ ᾿ Εβραΐδι 

διαλέκτῳ, Σ᾽ αούλ, Σ᾿ αούλ, τί με διώκεις ; σκληρόν σοι πρὸς 

το Κέντρα λακτίζειν. ἐγὼ δὲ εἶπον, Τίς εἶ, Κύριε; ὁ δὲ " Κύ- 

τό ριος! εἶπεν, Εγώ εἰμι ᾿Τησοῦς ὃν σὺ διώκεις. ἀλλὰ ἀνάστηθι, 

καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου: εἰς τοῦτο γὰρ ὥφθην σοι, 

π ἰσασθαί έ ὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές ὑμεῖ ροχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρ μ 

τη ὧν τε ὀφθήσομαΐ σοι, ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἃ ἐκ! 

1ι8 τῶν ἐθνῶν, εἰς οὺς Ξ ἐγὼ ἀποστέλλω σε ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς 

αὐτῶν, ἡ τοῦ! ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξου- 

σίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 

το ὅθεν, βασιλεῦ ᾿4γρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ 

2. ὀπτασίᾳ: ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν 5τε! καὶ ᾿Ιεροσολύ- 

μοις, 8-] πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τοῖς ἔθ- 

νεσιν, Ὁ ἀπήγγελλον! μετανοεῖν, καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν 

21 Θεὸν ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. ἕνεκα τούτων ΟΡ. 2:. 30. 

με “-| ᾿Ιουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο δια- 

22 χειρίσασθαι. ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς δ ἀπὸ! τοῦ Θεοῦ 

ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα ὃ μαρτυρόμενος! μικρῷ τε 

καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν ΟΡ. Τκικε 24. 

23 μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωσῆς, εἰ παθητὸς ὁ Χριστός, εἰ προ τ 

πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ Ορ. τ Οοτ. τρ. 

ἔτεῖ λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσι. τὰς τον Ε ἦ Ἐπ τὶ 

24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ 

8 φησί!, Μαίνῃ, Παῦλε' τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν 

25. περιτρέπει. ὁ δὲ υ Παῦλος, Οὐ μαίνομαι, φησί, κράτιστε 

Φῆστε, ἀλλ᾽ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγ- 
δ ,’ ἊΝ Ν »᾿ « {4 Ν ἃ ᾿ 26 γομαι. ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ 

Τ᾿ λαλοῦσαν πρός με καὶ λέγουσαν 5 οη. Κύριος ὑ οχη. με 

Α.5.Μ. π οτη. ἐκ Σ νῦν σε ἀποστέλλω Υ καὶ Δ. 2 ΟΠ. τε 

ἃ Δ4ἃ εἰς Ὁ ἀπαγγέλλων 8. ὁ 464ἃ οἱ ἃ παρὰ 9 μαρ- 

τυρούμενος ἔρχῃ. τε Β ἔφη Β γῇ. Παῦλος 
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παρρησιαζόμενος λαλῶ: λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ 

πείθομαι οὐδέν: οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. 

πιστεύεις, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, τοῖς προφήταις ; οἶδα ὅτι πι- 927 

στεύεις. ὁ δὲ ᾿Δγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον ἱ-|, ᾿Εν ὀλίγῳ με 28 

πείθεις Χριστιανὸν Ἐποιῆσαιϊ, ὁ δὲ Παῦλος 1-!, Εὐξαίμην 29 

ἂν τῷ Θεῷ, καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν Ὁ μεγάλῳ!, οὐ μόνον σὲ 

ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοι- 

οὕτους ὁποῖος κἀγώ εἶμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. 

πα νέστη τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν ἥ τε Βερνίκη καὶ 30 

οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς: καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς 531 

Ορ. 25.1τ|.- ἀλλήλους, λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου ἄξιον ἢ δεσμῶν 

πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος. ᾿ἀΔγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, 3: 

᾿4πολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος, εἰ μὴ ἐπεκέκλητο 

Καίσαρα. 

“Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, παρε- 21 

δίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατον- 

τάρχῃ; ὀνόματι ᾿Ιουλίῳ, σπείρης Σεβαστῆς. ἐπιβάντες δὲ 2 

πλοίῳ ᾿Αδραμυττηνῷ, ο μέλλοντι! πλεῖν Υ εἰς! τοὺς κατὰ τὴν 

ΟΡ. 19. 29, 2ο. 4'σίαν τόπους, ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν ἀριστάρχου Μα- 

ΤῊΝ ̓ κεδόνος Θεσσαλονικέως. τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα" 3 

φιλανθρώπως τε ὁ ̓ Ιούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψε 

πρὸς «τοὺς φίλους πορευθέντα ἐπιμελείας τυχεῖν. κἀκεῖθεν 4 

ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους 

εἶναι ἐναντίους. τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ 5 

Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. 

κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατόνταρχος πλοῖον ᾿ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς 6 

τὴν ᾿Ιταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό. ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέ- 7 

ραις βραδυπλοοῦντες, καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, 
Α “ ς “ σαὶ .3. [ ’ ἊΝ ν᾿, 

μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην 

1 λα ἔφη Κ᾿ γενέσθαι 1 (ἃ εἶπεν τὰ πολλῷ π Καὶ 
- 3 ᾽ὔ 3 “-“ » ’ ο ,ὔ εἰ 

ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ, ἀνέστη μέλλοντες Ρ οἵη. εἰς ᾳ οπη. 

τοὺς 8. 
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8 κατὰ Σαλμώνην: μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν 
ἶ Ὁ μ) “ 

εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Διμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν 

πόλις Λασαία. 
« “- “ 

9 ἹΙκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου, καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς 

τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, πα- ΟΡ. Τανίϊ, 23. 
27 546. 

’ὔ “- “ “ 

τορήνει ὁ Παῦλος λέγων αὐτοῖς, '᾿άνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ 

ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας, οὐ μόνον τοῦ τ φορτίου! καὶ 

τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, μέλλειν ἔσεσθαι 
ἣν “ ε Ν « ᾽ὔ “Ὰ ὔ Ν φὰ τι τὸν πλοῦν. ὁ δὲ ἑκατόνταρχος τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυ- 

κλήρῳ "μᾶλλον ἐπείθετο! ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις. 
) τ ΝΣ “ 2 [ ’ὔ Ν ’ 12 ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν 

οἱ πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι " ἐκεῖθεν!, εἴπως δύ- 

ναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς 

13 Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον. ὑποπνεύ- 
Ἂς » ᾽7ὔ “- » 2 σαντος δὲ νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, 
π᾿ ; 

14 ἄραντες ἄσσον! παρελέγοντο τὴν Κρήτην. μετ΄ οὐ πολὺ 
5) ΄ι δὲ ἔβαλε κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός, ὁ καλούμενος " εὐ- 

τ5 ρακύλων!- συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυνα- 

τό μένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντες ἐφερόμεθα. νησίον 

δέ τι ὑποδραμόντες, καλούμενον ἡ Καῦδα!, “ἰσχύσαμεν μό- 

17 λις! περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης: ἣν ἄραντες βοηθείαις 

ἐχρῶντο, ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον: φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν 

ἃ Σύρτιν! ἐκπέσωσι, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 

1ι8 σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο' 
δ “ , δὲ «Ὁ δ Ν “ λ ’, Ὁ“ ἤ το καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ὃ ἔρριψαν. 

͵7 Ν « »Ὦ,;α 7 Ψ ) 74 Ψ ἣΝ ’ « 7 

φρο μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμε- 

ρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο 

οἱ πᾶσα ἐλπὶς τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς. πολλῆς “ τεῖ ἀσιτίας ὑπαρ- 

χούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, "Ἐδει 

Τ᾿ φόρτου Β ἐπείθετο μᾶλλον ἵ κἀκεῖθεν πἴάσσον 8. 

ΣΦ εὐροκλύδων Υ Κλαύδην Δ.8.: Κλαῦδα Μ. ἅ μόλις ἰσχύσαμεν 

ἃ σύρτιν Ὁ ἐρρίψαμεν ὃ δὲ 



Ὀρ. 18. 9, 22. 
18, 22. 1Ἰ- 

ΟΡ. 2. 42, 
29: 7: Εἰ: 
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μέν,ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς 

Κρήτης, κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. καὶ 22 

τανῦν παραινῷ ὑμᾶς εὐθυμεῖν: ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία 
δ .) ς “ Ν ΄“- ,’ 2 ’ “ Ν 
ἔσται ἐξ ὑμῶν, πλὴν τοῦ πλοίου. παρέστη γάρ μοι τῇ νυκτὶ 23 

’, ἃ--" “ “- “Ὁ ᾽ κ ἊΝ, , 6.22 ταύτῃ τοῦ Θεοῦ, οὗ εἶμι, ᾧ καὶ λατρεύω, 5 ἄγγελος! 

λέγων, Μὴ φοβοῦ, ΙΠαῦλε: Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι: καὶ 24 

ἰδού, κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ 

σοῦ. διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες: πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι οὕτως 25 

ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ 26 

ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 
« “"ἜἌ 

Ὥς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο, διαφερομένων ἡμῶν 27 
Ω ἊΝ ’, Ἀν Ψ, “-“ Ν ε ᾽ὔ ε “- ἐν τῷ Αδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται 

, τὰ ; “ ’ " ᾿ , “- δ λὴ προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν" καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς “8 

εἴκοσι: βραχὺ δὲ διαστήσαντες, καὶ πάλιν βολίσαντες, εὗρον 

ὀργυιὰς δεκαπέντε. φοβούμενοί τε, ἱμήπου κατὰ! τραχεῖς 29 
᾽’ 5 2 “3 ἤ 3 γΑ { 3 ὔ ΖΞ τύπους 8ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσ- 

"7 [2 Ἷ »» θ “᾿ δὲ “ » σαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι. τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων 3ο 

φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν 
θ ,’ ὑκ ε 2 ἌΡ, ᾽ὔ δ, ΖΕ 2 

άλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρώρας μελλόντων ἀγκύρας ἐκ- 

τείνειν, εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντά ὶ τοῖ: ύ Ἷ ΐ ρΧχῇ καὶ τοῖς στρατιώ- 31 
δ, Ν. Ἁ Ὁ ,- :) “ ’ [ »-“" “ ) 

ταις, Εὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ 
᾿ 74 « “ 3 » Ἁ ᾽ὔὕ σι. δύνασθε. τότε οἱ στρατιῶται ἀπέκοψαν τὰ σχοινία τῆς 3: 

σκάφης, καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν 33 

ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν 
“- ζ ΄ ’ ἘΠ ΕΚ τροφῆς λέγων͵ Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσ- 

δοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι. διὸ πα- 34 

ρακαλῶ ὑμᾶς ἢ μεταλαβεῖν! τροφῆς: τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς 

ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει: οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ 1 ἀπὸ! 

τῆς κεφαλῆς ἕ ἀπολεῖται!. εἰπὼν δὲ ταῦτα, καὶ λαβὼν ἄρτον, 35 
Ξ ͵΄ Ρ οις , κ ΄ " εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ κλάσας ἤρξατο 

ἃ λ44 ἄγγελος 9 οἵη. ἄγγελος ἔ μήπως εἰς Β ἐκπέσωσιν 8. 

Ἀ προσλαβεῖν 1 ἐκ Κ πεσεῖται 
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36 ἐσθίειν. εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελά- 

37 βοντο τροφῆς. ἦμεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ " δια- 

..38 κόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ!. κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον 

39 τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. ὅτε 

δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον᾽ κόλπον δέ τινα 

κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν ᾿ ἐβουλεύοντο!, εἰ δύναιντο, 

40 ὃ ἐξῶσαι! τὸ πλοῖον. καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς 

τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων" 

καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν 

41 αἰγιαλόν: περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον " ἐπέκει- 

λαν! τὴν ναῦν καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσά- 

42 λευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας “-Ἰ. τῶν δὲ 

στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσι, 

43 μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγοι. ὁ δὲ ἑκατόνταρχος, βουλό- 

μενος διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλή- 

ματος" ἐκέλευσέ τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾷν ἀπορρίψαντας 

“4 πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, καὶ τοὺς λοιπούς, οὺς μὲν ἐπὶ 

σανίσιν, οὺς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. καὶ οὕτως 

ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 

28 ΚΚαὶ διασωθέντες τότε " ἐπέγνωμεν! ὅτι " Μελίτη! ἡ νῆσος 

2 καλεῖται. ὃ οἵ τεῖ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλαν- 

θρωπίαν ἡμῖν: ἀνάψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας 

Ξἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος. συ- 

στρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων ὅ τι! πλῆθος, καὶ ἐπι- 

θέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα τ ἀπὸ! τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα 

4 καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμε- 

νον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, 

Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ 

5 τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν. ὁ μὲν οὖν, ἀποτινάξας 

τὰ ὡς ἑβδομήκοντα ἕξ Μ. Ὁ ἐβουλεύσαντο 9 ἐκσῶσαι Μ. 
Ρ ἐπώκειλαν ἃ 4 τῶν κυμάτων 1: ἐπέγνωσαν 8 Μελιτήνη Μ. 

ὑ οἱ δὲ π ΟΠ. τί Υ ἐκ 
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τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαθεν οὐδὲν κακόν. οἱ δὲ προσεδόκων 6 
ΤΟ ΣΟΙ͂Ν 7. »Ἥ Ἃ “" ᾿Ἁ Ἂ Αννα 

αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἣ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν" ἐπί 

πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων, καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον 
ὡ 4} .- » Σ ᾽ ἤ “ θ Ν 4“ “πὰς 

εἰς αὐτὸν γινόμενον, Σ μεταβαλόμενοι! ἔλεγον θεὸν αὑτὸν 

εἶναι. 

Ἔν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ πρώ ν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ πρῶώ- 

τῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ: ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ῳ τῆς νήσου, ὀνόματ : μενος ἡμᾶς τρ 
ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν. ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ 8 

Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίᾳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι. 

πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθών, καὶ προσευξάμενος, ἐπιθεὶς τὰς 
Ε) Ἔ σι “Ὁ ΨΙ 9. ΞΡ “ δὲ ͵ 2 Ἂς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν. τούτου Υ δὲ! γενομένου καὶ οἱ 9 

λοιποὶ οἱ Ξἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας! προσήρχοντο καὶ 
᾿ , ᾿ ἃ Χ κ. ΓΝ ΠΣ δα Χ 
ἐθεραπεύοντο' οἱ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, Καὶ το 
᾽ ψ 2 έθ Ἂν ἊΝ 8 Ν 7 ͵ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς "τὰς χρείας !. 

Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχει- ττ 
,ᾷ 2 “ 7 , ’ ᾽’ ’ μακότι ἐν τῇ νήσῳ, Αλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις. 

καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖδξ. τ 

ὅθεν ὑπεριελθόντες ! κατηντήσαμεν “ εἰς! Ῥήγιον: καὶ μετὰ τ3 
’ « [4 ) Ἄ ’ δι "“ " μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς 

ΠΟοτιόλους: οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν ἅπαρ τα 
Ε σι 2 - ΓΞ ἘΠ 74 ε ," Ν Ὁ " δ ς , αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά: καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην 

ἤλθομεν. κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοί, ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, τ5 

ἦλθον! εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρις ᾿4ππίου Φόρου καὶ Τριῶν 

Ταβερνῶν' οὺς ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ ἔλαβε 

θάρσος. 
“ Α ριι Ψ ῆ 3.νψς ’ ) ,ὕ “ ’ὕ Οτε δὲ εἰσήλθομεν! εἰς “Ρώμην, 8 ἐπετράπη τῷ Παύλῳ! τό 

- 72 Στ Ἂν δ “᾿ , Ψ ἘΩ͂Ν, ς 
μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. 

᾿Εγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι " αὐτὸν 17 

ΣΧ μεταβαλλόμενοι Υ οὖν 2 ἔχοντες ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ 

8 τὴν χρείαν Ὁ περιελόντες Μ. ὃ εἰν 8. ἃ ἐπ᾽ 6 ἐξῆλθον 

ἔ ἤλθομεν 8 ὁ ἑκατό ἐδ ὺς δεσμί ἢ δάρχῃ" ἤλθομ, ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκε τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ 

τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη Ἀ.5.Μ. ἢ τὸν Παῦλον 



ὌΠ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. - 435 
ἴω κ »-“" 

τοὺς ὄντας τῶν ᾿Ιουδαίων πρώτους: συνελθόντων δὲ αὐτῶν 

ἔλεγε πρὸς αὐτούς, ᾿Εγώ, ἄνδρες ἀδελφοί,! οὐδὲν ἐναντίον 
7 “ “ “Ὁ “ Ψ] ΄“ Ἅ 4 Μ᾽ ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ 

« ΄ “ « “ 

τι8 Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ρωμαίων" οἵ- 

τινες, ἀνακρίναντές με, ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν 
“ ) 

ιο αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. ἀντιλεγόντων δὲ τῶν ᾿Ιου- (ρ. 25. το. 

δαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθ- 

2. νους μον ἔχων τι κατηγορῆσαι. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 

παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι' ἕνεκεν γὰρ τῆς Ορ. :6. 6. 
“- 3 

21 ἐλπίδος τοῦ Ισραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. οἱ δὲ 
Ν 3. τὰς Ὧν Ἥ κ ΕΝ , : Ν σὰ ΟΣ , θ πρὸς αὐτὸν εἶπον, Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα 

σ΄ ) “ “-“ 

ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν 

22 ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέ τι περὶ σοῦ πονηρόν. ἀξιοῦμεν δὲ 

παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς" περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ΟΡ. 24 5, 14. 
"ἜΝ Ἂν τ ς ἴω , ͵ [ἡ “-“ 3 γ ταύτης γνωστὸν " ἡμῖν ἐστιν! ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. 

23 Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἧκον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν 

πλείονες" οἷς ἐξετίθετο, διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ (». το. 8. 

Θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς 1-| περὶ τοῦ Τησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου Ορ. Τλικε 2:. 
ΖΦ Ν “- “ ἘΠΩ͂Ν, , ὦ ε 2 . 27. 44. 24 Μωσέως καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας. καὶ 

{ Ἂν Ἄ ’: “ Ἂ { δὰ δ. )Ζ ᾽ Ψ 25 οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν. ἀσύμφω- 

νοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου 
- “ “ ͵ ΄ 

ῥῆμα ἕν, ὅτι Καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐλάλησε διὰ 
« “Λ “σ᾿ ΄Ὁ 26 Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας τ ὑμῶν! λέγον, 

Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπέ, 4 κοῇ ἀκούσετε, 15. 6. 9. 

καὶ οὐ μὴ συνῆτε' καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε" 
5 γ Ἂν Ἔ ’ “" “ “2 ον “ ) ᾿ς 2] ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ 

ΥΞ, Ε δὴ) Ν ΕΣ Χ 3. αὶ 2. ἘῈ: βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν'" 

μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ 

τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ " ἰάσομαι! αὐτούς. 

τἤΆνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Κ ἐστιν ἡμῖν 1 δαά τὰ ΤΆ ἡμῶν ρ ὙΕῪ μ ἼΜμ 

Ὁ ἰάσωμαι 



Ορ. 13. 46, 
τὃ. 6. 

Ο». 19. 8. 

Όρ. 16. 19. 

426 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΔΜΩΝ. 28. 28-- 

γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη “ τοῦτο 28 
κ , - - 5, ΞᾺ ΟΣ, α Ρ»- τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ: αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 

ἊΝ 

«᾽ Ενέμεινε! δὲ τ-ἰ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ 30 
3 γα Ὡ Ἂ, 2 [4 ἊΣ 3. ἘΟΛ' γά ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν, κηρύσ- 31 

“ “- ἊΝ ᾿ “- 

σὼων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, μετὰ πάσης παρρησίας, ἀκωλύτως. 

ΠΑΥΛΔΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΡΩΜΑΙΟΥΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

“- “. ) “ “ Παῦλος δοῦλος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφω- Ἰ 
᾽ ) ᾽ Ἕ “ ἃ ἊΝ ὃ Ν “᾿ ρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ, ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν 2 

προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις, περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 3 
“ , 3 » Ν Ν ’ “- « τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Ζαβὶδ κατὰ σάρκα, τοῦ ὁρι- 4 

σθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ 
“ ΕΙ “ “ “- “ ) 

ἀναστάσεως νεκρῶν, ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, δὲ 5 
ὩΣ ΥΩ χ, ἌΡΕΩΣ Ἁ ᾽ ε Ν ’ : 

οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν 
- “ἂν εν ον ὈΡ πρ ἢ ΠΡ νος τ Ὡς ΟΣ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ" ἐν οἷς ἐστε 6 

“ δ “ “- “"Ἔ “ “" « 

καὶ ὑμεῖς, κλητοὶ Ιησοῦ Χριστοῦ: πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν “Ῥώμῃ 7 
᾽ “- “ ων « ᾽΄ γὴ “πα είς Ἂ ΣΈ ΑΙ, σοι, ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 

“- κ᾿. Ε - “- 

Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. 
“"Μ “ “᾿ δ “- “ 

ΤΙρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 8 

ὃ περὶ! πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν 
[ “ 2 , , " Ν ς ὕ Ξε ’» ὅλῳ τῷ κόσμῳ. μάρτυς γάρ μου ἐστὶν ὁ Θεός, ᾧ λατρεύω 9 
2 “᾿ Χ ὔ ) “Ἀ » λέ “- ὩΣ 3 “ ς ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς 

9 ο[η. τοῦτο Ρ Δαά νεγ. 29 καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἱ 

᾿Ιουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν. Α.85.Μ. α΄ Ἐμέινε 
Σ λ΄ ὁ Παῦλος ἃ ὑπὲρ 



-Ξ 1. 24. ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ. 5.2 

ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, πάντοτε ἐπὶ τῶν προσ- 

το εὐχῶν μου δεόμενος, εἴπως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ 

τι θελήματι τοῦ Θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν (ρ. 18. 23, 
πο Ψ π , τς ἄς " ἥ « ΔΑοίβ 19. 21. 
ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν, εἰς τὸ 

2 στηριχθῆναι ὑμᾶς, τοῦτο δέ ἐστι, συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν 

13 διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. οὐ θέλω 

δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν 

πρὸς ὑμᾶς (καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο), ἵνα ἢ τινὰ καρ- 

πὸν! σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 

τι“ Ελλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης 

15 εἰμί. οὕτω τὸ κατ᾿ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ 

τό εὐαγγελίσασθαι. οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον “-]" 

δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, 

17 Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ “Ελληνι. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν Ορ. 3. 21 54., 

αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν: καθὼς γέγρα- νι Ὁ 

πται, Ὃ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. ΗΔ5. 2. 4. 

ι8, ᾿ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν 

ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ 

το Κατεχόντων' διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν Ὁρ. Αεἰϑ 14. 

φοαὐτοῖς: δὸ Θεὸς γὰρ! αὐτοῖς ἐφανέρωσε. τὰ γὰρ ἀόρατα ταν ψ 

αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθο- 

ρᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι 

21: αὐτοὺς ἀναπολογήτους' διότι, γνόντες τὸν Θεόν, οὐχ ὡς 

Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾽ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς 

διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία" 

22,23 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν Ορ. Ρ5. τοῦ 

δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ }. 

ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 

24 Διὸ 9-ἰ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν 
“ 3, Ὁ ΡΝ ) 5) ’ Ἄν.) ’’ Ν ’ 

καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα 

Ὁ καρπόν τινα ὁ (ἃ τοῦ Χριστοῦ ἃ ὁ γὰρ Θεὸς 9 Δ(( καὶ 

Ζ 



Ορ. 14.123, 
Μείϊ. 7.1, 
Ταῖῖκα 6. 27, 
1 ΟοΥ. 4. 5. 

338 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 1. 44-- 
“ “ 3 - αὐτῶν ἐν αὐτοῖς!" οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ 25 
“- ““ Ἂς 5 ΄ “, Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ 

, ᾿ 

κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
Σ κι 3 Ψ αἰῶνας. ἀμήν. 

“- 5. ἿΝ Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας" 26 
" “ ἈΝ σ᾿ αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν 

3 ἕ Ἀ εἰς τὴν παρὰ φύσιν: ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρρενες, ἀφέντες τὴν 27 
“- “" 3 ὌΝ ὟΣ ΦΡ, Ε) φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐ-. 

“- 3 ’᾿ 

τῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατ- 
ἃ 7 “ ,΄ ΞΕ ΟΣ ἐργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν 

) ε χω 2 Α ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 
Ψ 2 γὰ «Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, 28 

“ “ ἈΝ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ 

καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, 8-1 πονηρίᾳ, πλε- 29 
7 2 δὶ ’ γφ ΜΨ "»} γα 

ονεξίᾳ, κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου, κα- 

κοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, 3ο 
Ε “ “- 3 ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπει- 

θ . ᾽ 2 ᾽ θέ ᾽ ᾽, ἘΞ ΧΡ Ν εἰς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας᾽ 31 
[μ, ἈΝ , “ παν γ 59. Ζξς 4 ε Ἀ “- οἵτινες, τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα 32 

’ Ψ, 4 ων». 3 ’ ᾽ Ν “ πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, 

ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι. 
ΓΟ ΡΩΝ “ 5, ζοῦν 2 - 4ιὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων" ἐν ᾧ γὰρ ἃ 

΄ ν ὦ . , ᾿ . . »Χ ΄ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις" τὰ γὰρ αὐτὰ πράσ- 

σεις ὁ κρίνων. οἴδαμεν Ἰδὲ! ὅτι τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ ἐστι 2 
Ἂν; 3 { , Ἂ Ν . “- τ ’ 

κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. λογίζῃ 3 

δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας 
Ν “ ; ἐ: [ Ἂν 49 ὔ Ν “- “ Θ ἄν τας δ ΝΡ καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ ; ἢ τοῦ 4 

πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς 
θ ΄ “ , ΄Ν Ὁ Ν Ν “ Θ “- μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ 

εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ 5 

ἔ ἑαυτοῖς Β Δα πορνείᾳ, ᾿ 44 ἀσπόνδους, 1 γὰρ Μ. 



Ἐπ τς ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΊΟΥΣ. 339 
᾽ "5 , ( τ Ἁ 2 ς κι ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ 

6 ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, ὃς ἀποδώ- 
δ Ἀ ἊΝ ἐν , “ » Ν ΔΥΤΝ: Ν  σει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ' τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν 

ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσι, ζωὴν 

8 αἰώνιον: τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσι 1-1 τῇ ἀληθείᾳ 

9 πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, Ἑὀργὴ καὶ θυμός!, θλῖψις καὶ 

στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζο- 

το μένου τὸ κακόν, ᾿Ιουδαΐου τε πρῶτον καὶ “Ελληνος" δόξα 

δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν μη βηΡνη ( Φρ ως ὦ): ὍΣΟ, ; 
) “ 

τι ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ “Ελληνι: οὐ γάρ ἐστι προσωπο- ΕἸ ΤΡ ΕΙΡ το. 
ἢ Ἢ 17, ΔΟΙβ 1Ο. 34, 

12 ληψία παρὰ τῷ Θεῷ. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως τ Ῥεῖ: τ. 17. 

καὶ ἀπολοῦνται: καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κρι- 

13 θήσονται" οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ 1-| νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ (ρ. Μείι. 7. 
Υ 21, 7ϑτηεβ 1. 

14 Θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ 1-| νόμου δικαιωθήσονται: ὅταν γὰρ 22564.,1 7ομα 
ἔθ δΝ Ἂν ᾽ὔ Ψ » δὴ “ 7 ΓΗ ἤ τ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου " ποιῶσιν, 

τα οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος: οἵτινες ἐνδεῖ: 

κνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 

συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, καὶ μεταξὺ ἀλλή- 

λων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων: 

τό ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ! ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ Ορ. Αεἰϑ το. 
ΑΖ: Ὑἴν 31 

τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 2 Ὁος. 8. το. 

112 “Εἰ δὲ! σὺ ᾿Ιουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ »-! νόμῳ, 

1ι8 καὶ καυχᾶσαι ἐν Θεῷ, καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκι- σρ. ῬΒΙ. τ. το. 
,ὕ . ΄ ΄ ᾽ ΤΑ τς Ζ , το μάζεις τὰ διαφέροντα, κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, πέποιθάς 

29οτε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παι- 

δευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν 

21 τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ ὁ οὖν διδάσκων (ρ.'Ῥ-. ξο(49). 
“ χ ) διὸ “ ἄς οδ , . ΄ τό 566. ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις ; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, 

22 κλέπτεις ; ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν, μοιχεύεις ; ὁ βδελυσσό-᾽ 

43 μενος τὰ εἴδωλα, ἱεροσυλεῖς ; ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ -. 

7 Δα μὲν Ἑ θυμὸς καὶ ὀργή ἰ᾿δάάτοῦ πὶ ποῇῇς Ἁ κρίνει Μ, 
ΟΡ δε ῬΡ ᾳαὰ τῷ 

ΖΔ 



(ρ. 15. 52. 5. 

Ῥξ, ρὲ (50). 4. 

(Ρ. 665, 18. 
25. 

Όρ. 6]. 23. 22. 

Ῥξ, 14 (12).1 
Ξ6ᾳ. 

240 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΔΩ 
«. ᾽ὔ “-. »ἴἬἹ, Ἂν ΝΥ 3 Ψ» - Ν Ν, τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις ; τὸ γὰρ 1:4 

“ “ ᾽ “"Ἅ “- “- 9, 

ὄνομα τοῦ Θεοῦ δὶ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, 

καθὼς γέγραπται. περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον 25 
, 2. Χ ἵς ὧν ς , 

πράσσῃς' ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς, ἡ περιτομή σου 
3 » γέ ΣΝ ἊΣ ς 3 Ἄ ἊΣ ᾿ς ἀκροβυστία γέγονεν. ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα 26 

Ἐπ ΕΣ ΄ : ΣΌΝ ἐεὶ γηο5 ΄, 256 Ἐς ΝΕ τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτο- 

μὴν λογισθήσεται, καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν 27 

νόμον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παρα- 
“ “ἷὋ» “ 

βάτην νόμου ; οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ ᾿Ιουδαϊός ἐστιν, οὐδὲ 28 
ΤΣ ὩΣ “ ““ Ά Ν ΨΩ 3 , εἰ Δ" “ “ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ 29 
Ἵ δ σι Ν . δί. 2 , , ΄ ἃ ουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι 

οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ Θεοῦ. 
“ν “7 “ 

Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ ᾿Ιουδαίου ; ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς 8 

περιτομῆς ; πολὺ κατὰ πάντα τρόπον: πρῶτον μὲν »-] ὅτι 2 

ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν 3 

τινες ; μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ καταρ- 

γήσει; μὴ γένοιτο’ γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ 4 
Ὡἕ ᾿ “- 

ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπται, “Ὅπως ἂν δικαιωθῇς 
2 :» ΄ Ν " ᾽΄ , ᾿ ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. εἰ5 

δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, τί ἐροῦμεν ; 

μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν ; (κατὰ ἄνθρωπον 

λέγω.) μὴ γένοιτο' ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ; 6 
᾽ 7 « ᾽ ὔ “ ΟΣ.) “ , “Ὰ ’ ) ’ 

εἰ «δὲ! ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσ- 7 

σευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς 

κρίνομαι ; καὶ μὴ (καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθώς φασί 

τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι) ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ 
᾽ “- Ξ 
ἀγαθά: ὧν τὸ κρῖμα ἔνδικόν ἐστι. 

Τί οὖν; προεχόμεθα ; οὐ πάντως: προῃτιασάμεθα γὰρ 9 
ε τ, “" ", 

Ἰουδαίους τε καὶ Ελληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι" καθὼς τὸ 

γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς, οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, τι 

Ρ Δα γὰρ ᾳ γὰρ Δ.85.Μ. 
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" “ ἢ 

τιςοὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν’ πᾶντες ἐξέκλιναν, ἅμα 
) ὅς δ] ΕΝ “ . , δ “, “ ἠχρειώθησαν' οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως 

ϑ "» “ “ 13 ἑνός τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις 

τ, αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν: ὧν 
Ν , 3 “" Ν ᾽’ ὩΞ υ) ““" ε Ἄ ΞΘ: τιοτὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει: ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν 

) 2 -οὃὋ ’ Ν ’ὔ δ “ εὴ Ἄ ᾿ τό ἐκχέαι αἷμα: σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὖὐ- 

17,18 τῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν: οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ 

ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

ι90 Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, 
ε! “ Ψ “ Ἀν... ’,’ ἿΖ “ ε ζ ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος 

“᾿ σϑς ᾽ὔ ὃ Μ᾿ " . ᾽’ »“Ἄ ἊΝ τοτῷ Θεῷ: διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ (ρ. 6|. 2. τό. 
᾿ ωρ 3 “- Ἃ Ν, ᾽΄ 3 ἣν» ς ΒΡ Α » 21 ἐνώπιον αὐτοῦ" διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. νυνὶ δὲ (ρ.τ.τ7, το. 3. 

ΑΥ ᾽ὔ ,’ ι “ ᾽ 7 χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη 

22 ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν: δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ 

πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας "-! τοὺς πιστεύοντας" 
᾽ ἈΠ ,. , ., ὦ ΝΞ . ᾿ 23 οὐ γάρ ἐστι διαστολή᾽ πάντες γὰρ ἥμαρτον, καὶ ὑστεροῦνται 

24 τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι 

25 διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ' ὃν προέθετο ΟΡ. τ Οον. τ. 
ΙΝ τὰ , 30, ΒΡΗ. 1. 7, 

ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, εἰς (ο]. τ. τΆ, 
» τῇ ἨΕΡ. 9. 15; 

ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προ- «αἴΞο Μαίξ, 2ο. 
Ἢ ᾿ Σ ΣΥΝ ΤΣ πε ἀν ν ΙΑ Ἶ ΕΣ 28, Ματῖς το. 

26 γεγονότων ἁμαρτημάτων ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ! πρὸς “τὴν! ,-, Τί!. 2. τΆ, 
ΗΕΡ. 9- 12, 

ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι τ Ῥεὶ "τ. τῇ. 
ψ εν Ἂς " Ν “- Ν. ᾽ ,’ “ “ 27 αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ. ποῦ 

οὖν ἡ καύχησις ; ἐξεκλείσθη, διὰ ποίου νόμου ; τῶν ἔργων ; 

28 οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως. λογιζόμεθα οὖν ' ἃ δικαιοῦ- 

29 σθαι πίστει! ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. ἢ ̓ Ιουδαίων ὁ 

309 Θεὸς μόνον ; οὐχὶ “- καὶ ἐθνῶν ; ναΐ, καὶ ἐθνῶν" Υ εἴπερ! 

εἷς ὁ Θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως, καὶ ἀκρο- 
ὮΝ Ἅ “ ’ ᾽ὔ “᾿ “ Ν “-“ 

31 βυστίαν διὰ τῆς πίστεως. νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς 

πίστεως ; μὴ γένοιτο' ἀλλὰ νόμον ἱστῶμεν. 

1 Δἢἀ καὶ ἐπὶ πάντας Α.5.Μ, 5 οἵη. τὴν ᾿ γὰρ Μ, ἃ πίστει 

δικαιοῦσθαι Σ δαὰ δὲ δ᾽ ἐπείπερ 



6επ.1Ρ.6: ΟΡ. 
ΟδὯ!]. 3. 6. 

5 75) (51) 1: 

Ορ. αεη.17.10. 

Ορ. 6ϑ!. 3. 18. 

242 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ἡ. ὃς 

Τί οὖν ἐροῦμεν 5 εὑρηκέναι “4 βραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν! 4 

κατὰ σάρκα; εἰ γὰρ Ἁβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει 2 

καύχημα, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸν Θεόν. τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; 3᾿ 

᾿Επίστευσε δὲ Ἁβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δι- 

καιοσύνην. τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ 4 

χάριν, ἀλλὰ κατὰ 5-1 ὀφείλημα. τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, 5 

πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται ἡ 

πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην. καθάπερ καὶ Ζιαβὶδ λέγει 6 
“λα τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου, ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται δικαιοσύ- 
{ 

ῷ Ψἤ , “Ὁ 2. ἢ 2 ὠῖοΩΣ »Ὰ Α 
νην χωρὶς ἔργων, Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ 7 
“- 2 ,ὕ ε ε ᾽’ γι ϑ.Ὸ ΝΣ Ω Ε Ἀ 
ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι: μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὐ μὴ 8 

Ώ Σ 

λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν. ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ 
ἊΝ Ψ π δὴ ΡΒ Α 3 ’ 2 ᾽ τὴν περιτομήν ; ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν ; λέγομεν γάρ, 

Ὁ-1 ᾿Βλογίσθη τῷ Ἁβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην. πῶς το 
ΟΣ) ΄, χ᾽ τὺ ΤΡ ΠΡ ΕΣ ἘΠΕ », οὖν ἐλογίσθη ; ἐν περιτομῇ ὄντι; ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ ; οὐκ ἐν 

“᾿ 3 ᾽ Σ 3 ’ Ν “ “7 

περιτομῇ, ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ: καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτο- τι 

μῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκρο- 

βυστίᾳ: εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων 
δ) “ “ 

δ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι “-[ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύ- 

νην, καὶ πατέρα περιτομῆς, τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, 12 

ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσι τοῖς ἴχνεσι τῆς ἐν ἅ-ἰ ἀκροβυστίᾳ Χ Χ ω) ρ : 
ὶ “ “" ἐ 

πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἁβραάμ. οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ 13 

ἐπαγγελία τῷ Ἁβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον 
ΩΝ αὐτὸν εἶναι 5-| κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. εἰ γὰρ τά 

οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις, καὶ κατήργηται 

ἡ ἐπαγγελία: ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται: οὗ ἴδὲ! οὐκ το 

ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις. διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα τό 
Ἀ ,’ 3 ΩΥ “5 7 Ἁ ΄ δ “᾿ κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ 

3 ᾽ Ὁ “ Ψ᾿ ’ 3 Ν ἈΝ “Ἂ 3 Ψν 

σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πί- 
« ἢ “" 

στεως Ἁβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν (καθὼς γέ- τὉ 

2 οηῇ. εὑρηκέναι Μ. : ̓ Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι Δ.5, 8 6 τὸ 
Ὁ δ4ἀ ὅτι ὁ δἀὰά καὶ ἃ αΠἀ τῇ 9 δἀά τοῦ ἔ γὰρ 
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γραπται ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε) κατέναντι οὗ 
ΙΕ ΈΝΣ “ “- “ Ἂ. ΝΝ Ν “" ἐπίστευσε Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦν- 

ἃ 3 ι8τος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα. ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπί- 

στευσεν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ 
Ν. 3 » Ω Ψ, Ἂς "4 Α ἣν 3 το τὸ εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου. καὶ μὴ ἀσ- 

θενήσας τῇ πίστει 8-1 κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα "ἤδη 

νενεκρωμένον (ἑκατονταετής που ὑπάρχων), καὶ τὴν νέκρω- 

ζοσιν τῆς μήτρας Σάρρας: εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ 

οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλ᾽ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς 
’ “ “ Ν δ [ἡ Αὐτυϑος 21 δόξαν τῷ Θεῷ, καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται δὺυ- 

γι 5 ι ᾽ν ᾿ ν 3.,.,.,,2 3... ἔσὸ δὴν» . γινατός ἐστι καὶ ποιῆσαι. διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαι- 

23 σύνην. οὐκ ἐγράφη δὲ δ αὐτὸν μόνον, ὅτι ἐλογίσθη 
δ᾽ πεῖσον, τ 9 . κ »ς α Ὁ ΄ ΄ 

“4 αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ δι’ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πι- 
72 3 πανὶ Ν 2 , ᾽ “ Ν 7 φα  σὰ Σ στεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐκ 

25 νεκρῶν, ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν, καὶ ἠγέρθη 

διὰ τὴν δικαίωσιν ἡ μῶν. 

δ Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἱ ἔχωμεν! πρὸς τὸν 
“- “ ) “- ΖΞ “ 

2 Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δὲ οὗ καὶ τὴν 

προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν "τῇ πίστει! εἰς τὴν χάριν ταύτην 
Ὁ ) “" “-- 

ἐν ἡ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ 

3 Θεοῦ. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, 

ὁ εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ 

5 δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα' ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, 
[“ [: , , “ “ ) ᾽ 3 - ’ ε “-“ ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν 

«ς “- - 
6 διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. ἔτι γὰρ Χριστὸς 

ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν 1ἔτι! κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέ. 

7 θανε. μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται: ὑπὲρ γὰρ 

8 τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. συνίστησι δὲ 

τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν 
“Ἄ ἈΝ “ ᾽ “ “᾿ 

οὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. πολλῷ οὖν 

Ε ἃ(ἀ οὐ Β οχη. ἤδη Μ. 1 ἔχομεν Δ.5.Μ. Ἐ οχη. τῇ 

πίστει Μ. 1 οχη. ἔτε ᾿ 

δπ, 17. 5. 

αδη. 15. 5. 

Ό. 741. 1. 2 
566. 



ζρ. Μαείι. 3. 7, 
1 Τοθ5. 1. 1Ο. 

Ὁρ. ᾿ ον. 18. 
21 544. 

24 ἘΠΙΣΤΟΛΗ δικῶν: 

μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δὲ 
, “ 3 ΟΥ̓ “ὍΝ 3 »“ ᾽ δὰ ω ΥΩ β ’ 

αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν το 

τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον 

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ: οὐ μόνον δέ, ττ 
᾽ . “΄ 2 ΠΝ ᾿ . Ε ΄ Εἰ τΣ ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δί οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 

Διὰ τοῦτο, ὥσπερ δί ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν τ2 

κόσμον εἰσῆλθε, καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως 

εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες 

ἥμαρτον, --- ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ: ἁμαρτία τ3 

δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος νόμου. ἀλλ᾽ ἐβασίλευσεν ὃ τὰ 
, 

θάνατος ἀπὸ Αδὰμ μέχρι Μωσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρ- 
’ 3 Ἃ ᾿ς Ὁ ’ -“ βά δά [“ 2 τήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Αδάμ, ὅς ἐστι 
, “ , ᾽ , ε ἊΝ ΄ “ 

τύπος τοῦ μέλλοντος. ἀλλ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτω τ5 
Ν Ων 7} 5 Ἁ “ Μ“« εὐδύτεν, ’ ε καὶ τὸ χάρισμα. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολ-- 

Ἀύον »», “ “" [2 ’ “΄“- ““ νιν ἢ ἢ Ἀ λοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ 
2 “ ἥκει ὁ ΚΕΙΣΝ, 3 , ᾽ “ “ ἐ ν 
ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς 

ν " ’ Ν 3 ε Ὧν ἐξνας ς {ἢ πολλοὺς ἐπερίσσευσε. καὶ οὐχ ὡς δὶ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος, τό 
Ἀ ΄ Ρ' ΠΟΤ Ἀ -π ᾽ Ἐν ῃ , χ Χ τὸ δώρημα: τὸ μὲν γὰρ κρῖμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ 
᾽ 9 “. , 3 ᾽7ὔ 2 ΝῚ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα. εἰ γὰρ τῇ 

τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσε διὰ τοῦ 

ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος Καὶ 

τὰ τῆς δωρεᾶς! τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασι- 
“ ᾽ “- “᾿ “ὌΝ 

λεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἄρα οὖν ὡς δὲ ἑνὸς τ8 

παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτω 
Ἂ 5. ς« ζ ) , 3 , ᾽ Ψ 

καὶ δὲ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν 
“- [4 Ἁ Ἁ “" “ “ π ν 3 ᾽’ ζωῆς. ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου το 

ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὑπα- 

κοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται" οἱ πολλοί. νόμος δὲ 20 

παρεισῆλθεν, ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα οὗ δὲ ἐπλεό- 

τὰ Ο1η. τῆς δωρεᾶς Μ. 
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φινᾶσεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις ἵνα ὥσπερ 

ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θὰάνάτῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις ἡ ἁμαρτ ᾧ Ὁ, ἡ χάρ 
, “ 

βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ ᾿Ιησοῦ 

“Χριστοῦ τοῦ Κυρίον ἡμῶν. 

6 Τί οὖν ἐροῦμεν ; " πιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις 
λ ,’ Η δ ἿΖ [ῳ δ θά “ ς , 2 πλεονάσῃ ; μὴ γένοιτο. οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, 
“ “ ’ Σ ἜΞΞ ΤΟΣ ΙΝ “- “ [“ 2 ’, 3 πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ ; ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθη- 

) “- ΄ μεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθη- 
ὃ , δϑὰ 3. ΔΡᾺ δ δὰ “- ᾽’ , Ν) 4 μεν; συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν 

θά Ξ ψ “ ϑ Ν δ ΄᾿ Ἀ “ άνατον᾽ ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς 
᾽’ “ ᾽’ [4 δὰ “ 2 ᾽΄ “ δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περι- 

5 πατήσωμεν. εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ 

6 θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα" τοῦτο 
ὡ» [“ ς ὧν [ “᾿ , θ 40 γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἀνθρωπος συνεσταυρώθη, 

ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δου- 

" λεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ 
“. ε ’ὔ 2 Ν 3 ’’ Ἂν “Ἄ 7 8τῆς ἁμαρτίας. εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν 

οὔτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ, εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ 
ιν ιν ᾽ ᾽’ ὯΝ ᾽ “ 3 ων » νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 

τοὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ' ὃ δὲ (ῆῇ, 

τῇ τῷ Θεῷ. οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς 

μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ ᾿Ιη- 

σοῦ ο-ἴ͵ 
Ἁ “᾿ ζω «ε ςε Ψ) 3 “ “ ε “ε Υ 12 (“Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώ- 

13 ματι, εἰς τὸ ὑπακούειν Ῥ-! ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ" μηδὲ παρ- 
’ Ν, γα ε ΄ν [“ 9 ω». ἴρ ε Ἂ" 3 Ν 

ἱστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ: ἀλλὰ 
74 ε ἊΝ - Θ “ ᾳ ε λ] 2 “- “ 

παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, «ὡσεὶ! ἐκ νεκρῶν ζῶντας, 
Ν Ἁ 4 Ἐΐ τὶ [ » “Ἀ “Ὰ ε Ψ- Ἀ τ4 καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ Θεῷ. ἁμαρτία γὰρ 

ὑμῶν οὐ κυριεύσει: οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

χάριν. 

π ἐπιμενοῦμεν ο δὰ τῴ Κυρίῳ ἡμῶν Ῥ αἀᾷ αὐτῇ ἐν 4 ὡς 

Όρ. 6δ!. 2. 20. 



ΟΡ. Τοδη 8.34. 

ΟΡ. 1 Οου. 7. 
39. 

ζρ. Ὁ]. 2. 19. 
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Σ κ᾿ 

᾿ ΕΣ 

Τί οὖν; τ͵ἁμαρτήσωμεν!, ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ τ5 
εκ ,΄ Ζ ᾿ 2 ᾽ “ἤ “ τ , ε ὑπὸ χάριν ; μὴ γένοιτο. οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυ- τό 

τοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι 

ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην ; χάρις δὲ τῇ 

τῷ Θεῷ, ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ 

καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, ἐλευθερωθέντες τ8 

δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. ἀνθρώ- τὸ 

πινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν ὥσπερ 
Ν γα Ν 2 ς “ “ “ 3 ’΄ 5. γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ 
“ 3 ’ , ΙΝ 3 μι [4 “- : ὔ ᾿Ὶ ἐλ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη 

ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. ὅτε γὰρ δοῦλοι 20 
“᾿ σι ε » 2 , “5 “ , » ὍΣ ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. τίνα οὖν 21 

ἐο “- καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε ; τὸ γὰρ τέλος 

ἐκείνων θάνατος. νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, 22 
Ζ, Ν “Ὰ ΩΝ μὰ ἊΝ Ἂς ἘΠΟΙ͂ΚΑΝ " ς δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγια- 

σμόν, τὸ δὲ τέλος ἑωὴν αἰώνιον. τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρ- 23 
“ “ ἐ 

τίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν 
““.) “ε “Ἅ ’ ε “ΟΜ 

“Χριστῷ [ησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 
“ “- ἐ 

ἊἪ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, (γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ,) ὅτι 
ε ’ Ὥ ἧσο 29 , Σ.,) ὦ » ῬἌ ὦ [ μ᾽ ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῆ ; ἡ γὰρ 2 

ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ' ἐὰν δὲ ἀπο- 
Ζ,; οι ω» {4 , Ν “-“ ᾽’ “ 3 ᾽ὔ » θάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. ἄρα 5 
δ“ “ “- 3 ΙΕ Ν ᾽΄ ᾽ν 2 

οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, ἐὰν γένηται 

ἀνδρὶ ἑτέρῳ: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ 
“" ᾽’ -“ Ἀ “ 9.5} ἰς ’ Ἷ 3 δῦ 

τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα, γενομένην ἀνδρὲ 

ἑτέρῳ. ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ 4 
ΝΥ “" 72 “ “ ᾽ Σ “2 [1 “" ΕΝ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ͵, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, 
ΚΑ» “ 3, , ῳ Ὁ», “Ἂ “ Υ͂ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ. ὅτε 5 
Χ 

δ᾿ 5 :) “ Ψ. κὺ θή “ ε “ Ἁ ὃ Ἁ 
ἂρ ἣμεν ἐν τῇ σαρκὶ, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ οιὰ 

Ὁ 

» τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφο-. 

τ᾿ ἁμαρτήσομεν 
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“ “ᾳἬ: , 4 ᾿ ᾽ὔὕ ὩΡΑΘῸΝ “ ᾽’ 6 ρῆσαι τῷ θανάτῳ. νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, 

5 ἀποθανόντες! ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν 

καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος. 

7 Τί οὖν ἐροῦμεν ; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο' ἀλλὰ τὴν 
ξ , , Ψ ) ΝΥ Ἂν Ψ ἊΨ Ἁ , 7Ζά ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων, εἰ μὴ διὰ νόμου: τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν 

« Ἵ 9 ᾽ ϑοὺκ ἤδειν, εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ ἐπιθυμήσεις" ἀφορ- Ἐχοά. 20. 17, 
Υ " 5 Ἔρος Σ δ τ λνδὲ ΕἾ Σ Ἰ)εαΐ. 5. 21. 

μὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο 
2 2 Ν “ , ’, ᾿ Ν » ε ’ γΩ ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν' χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. 
) 2, - “ 

ο ἐγὼ δὲ ἔξων χωρὶς νόμου ποτέ’ ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς 

το ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέθανον. καὶ εὑρέθη μοι ἡ 

αι ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς θάνατον ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορ- 
“ε “ “ ᾽ “" 

μὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέ με, καὶ δι αὐτῆς 

12 ἀπέκτεινεν. ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ (ρ. ττίτι. τ.8. 

13 δικαία καὶ ἀγαθή. τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ 1 ἐγένετο! θάνατος : 

μὴ γένοιτο. ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ 
δ “-“ γε , Ὁ ἌΝ ὦ ας 

ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ---ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερ- 

14 βολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. οἴδαμεν γὰρ Τρ. Ο(ἱ. 5. τό 
« ἘΣῪ ΡΟΡΕΣ οι ΟΝ Θὲ ἀρ ΚΣ 54. ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν ἐγὼ δὲ ἃ σάρκινός ] εἰμι, 

᾽ ς Ν Ἁ ε ’ ἃ Ν , ᾽ τ5 πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ 
ἃ “᾿ κα “"Ἥ' γινώσκω: οὐ γὰρ ὃ θέλω, τοῦτο πράσσω: ἀλλ ὃ μισῶ, 

“ Κ Ν ) ν ἃ ᾽ Ψ “΄“ “ Ψ. ΜᾺ » τό τοῦτο ποιῶ. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω, τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ 
, 

17 ὅτι καλός. νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ ἡ 
Σ “ δ . χὰ ξ ,͵ 5“ Ἀ ΕΝ ς ΤΣ 3) δον κα ΟΣ δ ’, τ8 οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, 
παν, ΥΑΡ 3 “ ἊΝ 3 ’ὔ Ἁ Ἁ ᾿ 7: τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν: τὸ γὰρ θέλειν παρά- 

το Κειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν " οὔ]. οὐ γὰρ ὃ 
“- Ψ ἢ “- θέλω ποιῶ ἀγαθόν: ἀλλ᾽ ὃ οὐ θέλω κακόν, τοῦτο πράσσω. 

2ο εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τυ-ἴ, τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι 
ἱ ΚΕΦ ἃ 3 , ε , “" 3 3 Ἁ [ ἐᾷ ΓΕ Σὲ ᾿ὕ ΝΥ 

21 αὐτό, ἀλλ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. εὑρίσκω ἄρα τὸν 

νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν 

22 παράκειται. συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν 
ρ ϑ ω] μ γΎ ρ « μᾳ 

5 ἀποθανόντος Ἀ. ὕ γέγονε ἃ σαρκικός Σ οὐχ εὑρίσκω 

Υ 344 ἐγώ 



Όρ. Δοίβ 13. 
39. ἱ 

Όρ. 2 Οουύ. 13. 
5, (δ!. 4. 19. 

448 ἘΠΙΣΤΟΛΗ τ - 

ἔσω ἄνθρωπον: βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου, 23 
3 ἿΖ “ ᾽’ “΄“ ᾽’ Ν ᾿ ’ ἃ ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου, καὶ αἰχμαλωτί-. 
- Ὁ» ΄ 2 ἤ “Ὁ. » “ὌΝ ἰν Ὡ, Ὁ Ξ Υ̓͂ 2 ἌΝ ᾿: Γὰ ὧντά με τ ἐν! τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί 

, 2 Ν ΕΝ ’ . 2 “- μου. ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος: τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ 24 

σώματος τοῦ θανάτου τούτου; "εὐχαριστῶ! τῷ Θεῷ διὰ 25 
ὦ “- “ “- 2 Ε “ Ε) Ων ες 2 Ἂν “Ἀ 

Τησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ 

μὲν νοὶ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 
“ “ ΦἊν 9, “- 

Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ Ὁ-Ι. 8 
“ “᾿ “" πὰ ἀπ “- 

ὁ γὰρ νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 2 

ἠλευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. 
“- “ 2 “κ᾿ 

τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ 3 

Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας 

καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, ἵνα 4 
ἊΝ ’ “ "». “ΟΣ δι τ ὐδν “ Ν δὰ ’ τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν, τοῖς μὴ κατὰ σάρκα 

“- ) ον ἈΝ “ ὡ Ἁ δὰ ζ, Ε 

περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντεξ 5 
᾿, “ Ἂν, “- ε Ἁ Ἁ “ Ν “- 2 τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύ- 

ματος. τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα 6 

τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη" διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς 7 

ἔχθρα εἰς Θεόν: τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται 
Χ β { γὰρ μᾷ Χ 2 

οὐδὲ γὰρ δύναται: οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύ- 8 
ς “Ξ: δὶ , 2 ἊΝ ’ .] 5) 1) ’ 4 νανται. ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι, εἰπερ 9 

Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ 
ΩΣ - “ ᾽ “- δ) Ν ᾿Υ͂ ᾽ ς ἿΩΣ Ν δ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν το 

“ ; “ 

σῶμα νεκρὸν δι ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύ- 
) Ν Ν. “ -᾿΄.: ᾽’ , “ε 3 “ Ὶ “ 

νην. εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ΤΙησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ τι 
“- , “Ἵ᾿' “ 

ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας 5 Χριστὸν ᾿Ιησοῦν! ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει 
δ Ἂ θ ἊΝ Ψ ε “ ὃ ἊΣ ἃ “ἼΣ “ ᾽ “- καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ ἃ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ 

Πνεύματος! ἐν ὑμῖν. 
Ψ “ “ Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκί, τοῦ τ2 

2 οῃ. ἐν Δ.5.Μ. ἃ χάρις δὲ Μ. Ὁ ἤά μὴ κατὰ σάρκα περι- 
πατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα ὁ τὸν Χριστὸν ἃ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ 

Πνεῦμα 85.Μ. 
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“ “" ᾽ 13 Κατὰ σάρκα ζῆν' εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνή- 

σκειν" εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, 
“- “ , ΓΑΕΝ.Σ 

4 ζήσεσθε. ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ 
“- “- ᾽ ᾽ 15 Θεοῦ. οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ΟΡ. 6ε]. 4. 6. 

) “ κὺ Ε] ΄“ ε ἀλλ᾽ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, ᾿4ββᾶ, ὁ 

τό πατήρ. αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν, 

17 ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ" εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι: κληρο- ΟΡ. Τοβη 1.12. 
“ “ ΄ νόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ' εἴπερ συμπά- 

[ἐκ Ν “ σχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν. 

ι8 Δογίῴζρμαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ δ 2 (ογ. 4. 
τό 564. 

 - “ Ν 

το πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. ἡ γὰρ 

ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ 

29 Θεοῦ ἀπεκδέχεται. τῇ γὰ 6 ἡ κτίσις ὑπετά ἷ χεται. τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις γῆ; 

21 οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ᾽ " ἐλπίδι! ὅτι καὶ 

αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς 

22 εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. οἴδαμεν 

γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ 

23 νῦν. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύ- 
4 ἔν: -- ἢ Ν -Ὁ}} ) ἌΣ ΤΣ ε “ ΄΄ ματος ἔχοντες ᾿ἡμεῖς!, καὶ 8-| αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν, 

ε ’ 9 ’ Ν. Ψ Ὡ: “ , υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος 

24 ἡμῶν. τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν: ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ 

25 ἔστιν ἐλπίς" ὃ γὰρ ὃ βλέπει, τίς 1 ἐλπίζει! ; εἰ δὲ ὃ οὐ βλέ- 
3 “» 

πομεν ἐλπίζομεν, δ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 

26 “Ὠσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθε- 

νείᾳ! ἡμῶν: τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν" 
δ “ “- ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει 1-| στεναγμοῖς ἀλα- 

27 λήτοις" ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἷδε τί τὸ φρόνημα τοῦ Ο». Ἐ5. 1. 9. 

28 Πνεύματος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων. οἴδα- 

μεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ τι-ἴ εἰς 

9 ἐλπίδι, Α.5.Μ. ἔ οτη, ἡμεῖς Β Δα ἡμεῖς μ βλέπει 

τις, τί καὶ Α.5.Μ. 1 ὑπομένει Μ. ἘΚ ταῖς ἀσθενείαις 1 ,ἀαὰ 

ὑπὲρ ἡμῶν τὰ Δ4α ὁ Θεὸς Μ. 



Όρ. 1 Ὁοσ. 18. 
49, ΒΒ], 3. 21. 

Ῥ5,44. (43). 22. 

250 ἱ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 8. 28-- 

3 ΄ ας ἊΣ ΄, “ ἊΣ [ Δ ἵ ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. ὅτι οὺς προέγνω, 29 

καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς 

τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς" οὺς δὲ 3ο 

προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε' καὶ οὺς ἐκάλεσε, τούτους 

καὶ ἐδικαίωσεν: οὺς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε. 
“ “ “ " “ ’ ; Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα ; εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾽ 31: 

“, “- “,΄ἷ ᾽ “ ἡμῶν ; ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν 3: 
-» Ἄ, θην» “. Θ᾿ ΤῸΝ Ἃ) ἊΝ ϑισΕυ ΤᾺ; Ἂν , πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα 

ἡμῖν χαρίσεται ; τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ: Θεὸς ὁ 33 
“ “- “ 

ἃ δικαιῶν" τίς ὁ ο κατακρινῶν! ; Χριστὸς ν᾽ Τησοῦς! ὁ ἀποθα- 34 

νών, μᾶλλον δὲ «ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ὃς τ-] ἐστιν ἐν δεξιᾷ 
“- “{ςὰ ἍΠ , ἜΧΟΝ 5. «ἡ “᾿ ἴ ν᾽; ε “- τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ " ἡμῶν." τίς ἡμᾶς χωρίσει 35 

ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ ᾿ Χριστοῦ! ; θλῖψις ; ἢ στενοχωρία : 

ἢ διωγμός ; ἢ λιμός ; ἢ γυμνότης ; ἢ κίνδυνος ; ἢ μάχαιρα ; 
, καθὼς γέγραπται ὅτι “Ενεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν 36 

“" 2 

ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. ἀλλ᾽ ἐν τούτοις 37 

πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. πέπεισμαι 38 

γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ 

ἃ ρὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις! οὔτε ὕψωμα 39 

οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι 
3 ΕΥ̓͂ “᾿ 3 Ὁ» “- “- “κ᾿ ᾽ “Ὃ΄ “- “ ͵ 

ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ]Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ 

ἡμῶν. 
Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης 9 

“" ε 

μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν Πνεύματι “Ἁγίῳ, ὅτι λύπη μοι 2 
2 Ν ’ Ἄν γω ἘΚ α “ ’ 3 2 ἐστὶ μεγάλη, καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου. ηὐχόμην 53 

γὰρ Ξ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν 
93 “. “-. “ Ν χὰ [4 ὑπ ΕΣ 

ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα: οἵτινές εἶσιν 4 

᾿Ισραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ 
ς ’ Ἄμε ’ Ἃ τὰϑ , ΝΣ ε 2 
ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, ὧν οἱ πατέρες, 5 

π δικαιῶν; Μ. 9 κατακρίνων Ρ οἵη. Ἰησοῦς ᾳ καὶ ἐγερθείς, 

Σ δ(ἀ καὶ 5 ἡμῶν; Μ, ὑ Θεοῦ Μ. α οὔτε δυνάμεις οὔτε 
5 “ ΕΣ λλ το 3 Δ » Ν ᾿) 10 8. ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι 
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καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ Υ σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεὸς! 

6 εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέ- 
“ “ Ε “Ὁ πτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ ᾿Ισραήλ, οὗτοι 

) ΕΣ) 

γ Ισραήλ' οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶ σπέρμα Ἁ βραάμ, πάντες τέκνα ἀλλ᾽ Ορ. Τοβη 8. 37. 
πὰ “9. ΓἍ 8 Εν Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα. τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα ἀεπ. 21. 12. 

τῆς σαρκός, ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ: ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ΟΡ. 6μ!. 4. 28. 

9 ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα. ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος 

οὗτος, Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ ἔσται τῇ ἀκα. 18. το. 

το Σάρρᾳ υἱός. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην 
Μἷ ᾽ ,Ὶ “ Ν ς “ ᾽’ὔ μ᾽ 4 τι ἔχουσα, Ισαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, -- μήπω γὰρ γεννηθέν- 

“" 2 

τῶν, μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ “φαῦλον!, ἵνα ἡ κατ 

ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ Θεοῦ! μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ’ 
“- “- ““ « “ 

12 ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρήθη αὐτῇ ὅτι Ο μείζων δουλεύσει τῷ ὅεῃ. 25. 23. 
) 

13 ἐλάσσονι: καθὼς γέγραπται, Τὸν ᾿Ιακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Μαὶ. τ. 2, 3. 

᾿Ησαῦ ἐμίσησα. 
ΑΜ, Οὐ τ ας 5 Ἂν 9 , ν κδ ΓΝ ἈΠ Ψ ΔΕΖ 1. Τίοὖὗν ἐροῦμεν ; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ Θεῷ ; μὴ γένοιτο. 

“᾿ τ΄ “, Ἷ τὶ ὔ ἃ Ἃ ) “-. Ἃ ᾽ 2 15 τῷ γὰρ Μωσῇ λέγει, ᾿Ελεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω Ἐχοά. 33. το. 
ἃ Ἃ 2 ζ) ΒΩ ὩΣ Ε) “ 2 2 ῶΧ “-“ 2 τό ὃν ἂν οἰκτείρώὥ. ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέ- 

τῇ χοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ. λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ 

Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι Ἐχοά. ο. τό. 
2 Ἂ Ν » , Ἄς “ ἌΡ Ὁ, , ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου 

τι8 ἐν πάσῃ τῇ γῇ. ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκλη- 

ρὕύνει. 
) “ “" “ 

ι. Ἐρεῖς ὕμοι οὖν], Τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι 
ἷ Ψ, “- ᾽΄ " θέ ω ο ΟΣ Κτ ς 0 “- ἤ Ἁ ᾽ “ν,.8 2ο αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκε: “ὦ ἄνθρωπε, μενοῦνγε! σὺ τίς εἶ ὁ 

3 ᾽ “Ἄ “. Ν Σ “ Ἂς ᾽ς “Ἀ ’ ἀνταποκρινόμενος τῷ Θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλά- Ορ. 15. 45. 9.. 
: » ᾿ » “ ᾿ Ἃ . 4 2 ’,’ ε 2 σαντι, Τί με ἐποίησας οὕτως ; ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κερα- 

᾿μεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς 

22 τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν ; εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδεί- 

ἡ σάρκα. ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεὸς ΟΥ̓ σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων. Θεὸς Μ.. 
Ξ κακόν ἃ τοῦ Θεοῦ πρόθεσις Ὁ οὖν μοι ὁ μενοῦνγε, ὦ 

ἄνθρωπε, 



Ηοϑ. 2. 22. 

Η0οϑ. 1. 1ο. 

1ς. 1ο. 22. 

15.1.9. 

ΟΡ. 15. 28.16; 
δἶϑο 15, 8. 14. 

Ομ. 1. 17, ὃ. 
21 54., ΡὨ]]. 3. 
9. 

252 ἘΠΙΣΤΟΛΗ Ὄν-- 

ἈΝ ὃ Ἁ Ν Ἁ Ν Ἂν. ) "ἫΝ κγ ξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν 
ἐν λλῇῆ θ " ’ Ω “- 2 .) ᾿) ’,Ν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώ- 

λειαν, ἃ καὶ! ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ 23 
( ΣΩ, Ζ ἃ ἐν , Ψ “ὉὋ ΝΌΟΑ ΄ σκεύη ἐλέους ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν, οὺς καὶ ἐκάλεσεν 24 

ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ ᾿Ιουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν ; ὡς καὶ ἐν 25 
σ᾿, Ν ζ4 ΄ ΟΥ̓ 3, » κα Ν δ τῷ (Ὡσηὲ λέγει, Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου, καὶ τὴν 

) 
οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην, καὶ ἔσται, ἐν τῷ τόπῳ οὗ 26 

ἐρρήθη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ 

Θεοῦ ζῶντος. ᾿Ἡσαΐας δὲ κράξει ὑπὲρ τοῦ ᾿Ισραήλ, ᾿Εὰν ἢ 27 

ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ 

οὑπόλειμμα! σωθήσεται' λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμ- 28 

νων ἴ-| ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ καθὼς προείρηκεν 29 

Ἡσαΐας, Εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, 

ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὧς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν. 

Τί οὖν ἐροῦμεν ; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην 30 

κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως" 

᾿Ισραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον 8- οὐκ 3τ 

ἔφθασε. διατί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ "ἔργων. 32 

προσέκοψαν ἱ-] τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος, καθὼς γέ- 33 

γραπται, ᾿Ιδού, τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ 

πέτραν σκανδάλου" καὶ Ἐ-Ι ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καται- 

σχυνθήσεται. 

᾿Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις 10 

1-1 πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ π' αὐτῶν! εἰς σωτηρίαν. μαρτυρῶ 2 

γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν. 

ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν 5-1 3 

ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. 

τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύ- 4 

ἃ οχη. καὶ Μ. 9 κατάλειμμα ἔ λᾷά ἐν δικαιοσύνῃ" ὅτι λόγον 

συντετμημένον 8 αἀἀ δικαιοσύνης μ᾿ ἔργων νόμου. Δ.8.: ἔργων, Μ. 

1 δα γὰρ Κ' (ἃ πᾶς 1 Ἀῇ]ά ἡ τὰ τσρῦ ᾿Ισραήλ ἐστιν π ἥά 
δικαιοσύνην 
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δόντι. Μωσῆς γὰρ γράφει οὅτι! τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ 
ἜΞ ἢ] ’ ται} ε ὔ τ-- Ε ’ ) 5 ᾽ “ἢ “ μ 

πὶ νόμου 4- ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν 5" αὐτῇ!. Τ,ενίι. 18. 5. 

6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ Τρ. Ὁευΐ. 39. 
12 564. ᾽ὕ “- » , 

καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν ; (τοῦτ᾽ ἔστι, 

ἡ Χριστὸν καταγαγεῖν") ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον ; 
-} Ἔ -ς “" 

8 (τοῦτ᾽ ἔστι, Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.) ἀλλὰ τί λέγει ; 
Ἢ , ἈΚ μεῖσν .» «5 2 “ 2 Ἂ ἀν ΚΠ - γγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ 

» Ξ -᾿»΄7΄ᾳΩπ7 ΝΑ “- ᾽ ἃ , ὰ καρδίᾳ σου! τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν 

9 ὅτι ἐὰν ἐὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον ᾿Ιησοῦν,]! 

καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ 

το νεκρῶν, σωθήσῃ" καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, 
᾿ , . ΔΕ νΕ πὸ " ’, Ἄ Ἁ « ἌΣ, τι στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν, λέγει γὰρ ἡ γραφή, 

“ “". 3 - 12 Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. οὐ γάρ 15. 28. τ. 

ἐστι διαστολὴ ᾿Ιουδαίου τε καὶ Ελληνος" ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος 
“ ' ΝΝ 3 , Ἀπετς» ἶ , ΠΣ ΝΣ τὴς 

πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν 

τ) Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. 7οεὶ 2. 32. 
“ “ - }] 2 ε ἤ , ἃἁ Ε) , Ψ ἃ “-“ ᾿ 

τά πῶς οὖν " ἐπικαλέσωνται! εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν ; πῶς δὲ 

χπιστεύσωσιν! οὗ οὐκ ἤκουσαν ; πῶς δὲ Υ ἀκούσωσι! χωρὶς 

το Κηρύσσοντος ; πῶς δὲ ἐκηρύξωσιν!, ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι ; 

καθὼς γέγραπται͵ “Ὥς ὡραῖοι οὗ πόδες 5-| τῶν εὐαγγελιζο- 15. 52. 7: ορ. 
5 υ-ὶ ἀναθά δῇ. 1. 15. 

μένων ἀγαθά. 

ιό Ἂ4λλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. ᾿Ησαΐας γὰρ 

τ7 λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν ; ἄρα ἡ πίστις ἐξ 15. 53. τ. 

18 ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος “5 Χριστοῦ. ἀλλὰ λέγω, μὴ 

οὐκ ἤκουσαν ; μενοῦνγε Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγ- Ον.Ῥ5.το(18). 
β Ε 4 

γος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 
Υ “᾿ ᾽ ἴω “- 

το αὐτῶν. ἀλλὰ λέγω, μὴ ἃ Ισραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωσῆς 

λέγει, ᾿Εγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει Ὅευϊ. 32. 21, 

9 οη1. ὅτι Ρ δὰ τοῦ ᾳ« Δ4ἀ ὅτι Σ᾿ Ἀ(α αὐτὰ 5 αὐτοῖς 
ὃ ὁμολογήσῃς τὸ ῥῆμα ἐν τῷ στόματί σου, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς, Μ. ἃ ἐπι- 
καλέσονται Σ πιστεύσουσιν Υ͂ ἀκούσουσι 2 κηρύξουσιν 

8 44 τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, Ὁ δἀά τὰ ὁ Θεοῦ ἃ οὐκ 

ἔγνω Ἰσραήλ 

Δα 



15. 65. τ. 

15, 65. 2. 

ΟΡ ἤε τ΄ 50 

(38. 35). 

1 ΚΙηρθ10.10. 

1 Κίηρϑ το. 18. 

15. 29. 1Ο: (Ρ. 
15. 6. 9. 

Ῥ5. όρ (68). 22. 

254 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 10. 19-- 

3 ») “- ε “ « Ὁ" ἈΝ 3 “Ὁ, Ἂ, , ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. ᾿Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει, 2ο 

Εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ 
“"Ἅ 2 

μὴ ἐπερωτῶσι. πρὸς δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ λέγει, Ὅλην τὴν ἡμέ- 21 
2 χά Ν ΚΕ ἊΝ ἊΝ 3 “- Ἂν ραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ 

3 Ω 

ἀντιλέγοντα. ' 

“έγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γέ- 11 
) . ε 

νοιτο. καὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος « βραάμ, 

φυλῆς Βενϊαμίν. οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν 2 

προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν ᾿Ηλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή; ὡς. 
΄ “, “-} 

ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ ᾿Ισραήλ “-!, Κύριε, τοὺς προ- 3 
2 3. ΞΕΙΣ 6--ἴ πὰ θ ΡΟΣ ΕΝ, Ὡ , φήτας σου ἀπέκτειναν, ἴ-] τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψιαν' 

κἀγὼ. ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου. ἀλλὰ 4 
᾽ λέ Ξ “ ε 7 " κ ἐλ 2 Ε ῸΝ ε τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός ; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισ- 

χιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. οὕτως 5 
οὔ Κ τ, 9 ῶ “- “. ἊΝ “ Ἅ..,..53 λ ΝΝ ’ 2 ν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέ- 

Σ δὲ , »,.2 »». ΨΚ ΠΕ τἀ τον ἢ ΄ »,.2 γονεν. εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων᾽ ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι 6 
τ ᾿ σι ἢ - ἘΝ 

γίνεται χάρις. 8-1 τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ισραήλ, "τοῦτο! 7 

οὐκ ἐπέτυχεν: ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώ- 
“4 “- “- θησαν: καθὼς γέγραπται," Εδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα 8 

κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ ὦτα τοῦ μὴ 

ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. καὶ Δαβὶδ λέγει, Γενη- 9 

θήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα, καὶ εἰς θήραν, καὶ εἰς 

σκάνδαλον, καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς: σκοτισθήτωσαν οἷ το 

ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν δια- 
ἊΝ, . 4 “ Ἁ “7 [4 Ζ Μ᾿ παντὸς σύγκαμψον. λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν, ἵνα πέσωσι; ττ 

Ἀ ΄ 3 . “- » δ ε ΄) .Ν 
μὴ γένοιτο ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς 
ἔθ ) Ἂς: “ , » , δὲ Ν ὯΝ Ὁ 

ἐθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. εἰ ὃὲ τὸ παράπτωμα Ἱ2 
9. 5 σὰ “- δ ,, ν 3. Ἐπ σὰ “- 5 αν δ 

αὐτῶν πλοῦτος κόσμου, καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, 
᾽, “ Ν ᾽ὕ ΤΕΥ σα αμοι 

πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὑτῶν ; 

Ὑμῖν.᾿ δὲ! λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾽ ὅσον μὲν Ἑοῦν! εἰμι τ3 

θ᾽ 4Δ4ἃ λέγων ἔ δαά καὶ 8 δ΄ά εἰ δὲ ἐξ ἔργων, οὐκέτι ἐστὶ χάρις" 
ϑν τ ς "ὦ 5. Ὁ » ΔῈΝ ὧν, Ή “ 1 Χ κ “Ὄ η ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστὶν ἔργον. τούτου γὰρ ΟΠ]. οὖν 
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14 ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω; εἴ πως 
’ ἊΝ ’ ἘΝ ἊΣ 2 ΡῬΕΡ,Σ παραζηλώσω μου τὴν σάρκα, καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 

τσ εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόύσ- 

τό ληψις, εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν ; εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ 

τ7 φύραμα: καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. εἰ δέ τινες τῶν 

κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὧν ἐνεκεντρίσθης 
2 " “- Ν Ν “ ., 1---} “- ᾽7ὔ “- ἐν αὐτοῖς, καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης 1-' τῆς πιότητος τῆς 

18 ἐλαίας ἐγένου, μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων" εἰ δὲ κατα- 

καυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάξεις, ἀλλ᾽ ἡ ῥίζα σέ. 
“ ἥ" ) “Ἔ 

τ ἐρεῖς οὖν, ᾿Εἰξεκλάσθησαν τι-| κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ. 
ΟΣ, ΝΕ σας .9 , ἸῸΝ πῶς τὰ “ .20 Καλῶς" τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας“. 

21 μὴ ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ: εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ 

22 φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, 5-! οὐδέ σου 5 φείσεται! ἴδε 
μῃν ἊΨ, Ἂν, 9 ᾽’ “- Ξε: Ν Ν Ἁ Ἕ οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν Θεοῦ' ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας 

Ῥ ἀποτομία,! ἐπὶ δὲ σὲ α χρηστότης Θεοῦ!, ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ 
᾽’ 4; Ἂν ᾿Ὶ ΝΕ.» 74 ΔΝ 3 ἴω 27 τ Ἀ 23 χρηστότητι: ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. καὶ ἐκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ 

ἐπιμείνωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται: δυνατὸς γάρ 
) ε Ν »»ἭἬ , ζκ 3 » 2 δὴ ἌΡΟΣ “ 24 ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς. εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς 

ἊΝ ’ ᾽ Ἂ 3 ,» Ἁ δ. » 2 ᾽’ κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρί-. 

σθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν 
3 ᾽ ζ΄". 5» 3 2» ᾿ ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ ; 

25. Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, 
. Δ πν ἐλ τ ἴω ᾽ [ ες ΔΕ Ν Ζ ἵνα μὴ τε παρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους. 

κι) - “ “- 
τῷ ᾿Ισραὴλ γέγονεν, ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ" 

26 καὶ οὕτω πᾶς ᾿Ισραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται, Ἡ ἕει ἐκ 15. 59. 20. 

27 Σιὼν ὁ ῥυόμενος, τ-] ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ᾿Ιακώβ' καὶ 
“΄“ Ὅν 18, “ 

αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρ- ΟΡ. 15. 27. 9. 

28τίας αὐτῶν, κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δὶ ὑμᾶς" κατὰ 

.29 δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας. ἀμεταμέλητα 

30 γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ. ὥσπερ γὰρ "-! 

1 δ4ἃ καὶ Α.5.Μ. τὰ Δα οἱ πὶ 44 μήπως ο φείσηται 

Ρ ἀποτομίαν" 4 χρηστότητα Τ᾿ Δα( καὶ 5 δά καὶ 

Α8δ2 
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ΟΡ. 1 Οου. 12. 
12 566. 

Όρ. 1 Οου. 12. 
4 544., 1 Ῥεῖ. 
4. το. 

ΟΡ. 2 (οχσ. 9.7. 
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ς ; 2 ᾽ὔ “᾿β “ “- Ἁ ᾿ ’ “ ὡς, ὑμεῖς ποτε ἤἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων 

ἀπειθείᾳ, οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέ α, οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει 3: 

ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν! ἐλεηθῶσι, συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς 32 
, 3 3 ’͵ [2 Ἁ », " ὧν πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. 

Ἂ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ. ὡς 33 

ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ, καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ 

αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ 34 
,».». 2 δ ἐλ ΘΟ ΣΣ ΄ » δ ν » ΄ 3. ΡΟ ῸΕ ἐγένετο ; ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ ; 35 

“-“ ; “- “ 
ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δί αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα: αὐτῷ ἡ 36 

᾽ : Ἁ 2 “Ἅ δ) ἤ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ 12 

Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, 
9». , ΜᾺ ΦᾺ δ ἈΝ ’ { ΨᾺ ᾿ Ἂν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. καὶ μὴ 2 

συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ 

ἀνακαινώσει τοῦ νοός «-ἴ, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέ- 

λημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. 
Ψ Ἁ ΑΝ “ν , “ , Ν Ὁ Ὁ “έγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι 3 
“ “ ϑ “ “-“ “-“" 

ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν 
3 Ν ΓΞ « , τ ὦ Ἁ 3 , , Ὁ» εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως. 

7 

καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι “πολλὰ μέλη! ἔχομεν, τὰ δὲ 4 

μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν" οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν 5 

σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὑ τὸ! δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη. 

ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν 6 

διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως" 

εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ: εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδα- 7 

σκαλίᾳ: εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει" ὁ μεταδιδούς, 8 
2 ε ζ ε τ: , ; “- ε- 9 “ Ψ ε Ψ, 
ἐν ἁπλότητι: ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ: ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρό- 

τητι. ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν,9 
΄ ΡΣ ΡῚ - ΄ Π 3 ΄ ΄, 

κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλό- το 
»“ “ λλ ὅλ ’ “ δῆ ΝΝ 

στοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ τι 

ἴ οχῃ, γὺν π Πα ὑμῶν Σ μέλη πολλὰ ῇ ὁ 
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12 ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ῥέοντες, τῷ “ Κυρίῳ! δουλεύοντες, τῇ 
, “᾿ “ “ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ 

13 προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν ΟΡ. 158. 26. 

τ4 φιλοξενίαν διώκοντες. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς" (ρ. Μεέί. 5.44, 
᾿ 1 Κα 6. 27. 

15 εὐλογεῖτε, καὶ μὴ καταρᾶσθε. χαίρειν μετὰ χαιρόντων, 5-| 

τό κλαίειν μετὰ κλαιόντων. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες" ΟΡ. ῬΗ]]. 2. 2 
πος ν᾿ Ἂ τῆς ΑΝ δ Ζ , 344.» 1 Ῥεῖ. 3. 

μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγό- 8 546. 

κ , ΄ 5. Ἐπ πος Χ ἐπ τῇ μενοι, μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς" μηδενὶ κακὸν 
3 Ν πὰ Ν 18. ᾽ὔ Ἃ ΝΆ, Ψ ’ ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες: προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων 

τ8 ἀνθρώπων" εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων 

το εἰρηνεύοντες᾽ μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε 
Ἄ Ὡς Ὁ Ἄς ᾽ὔ φ ) ἌΣ, Αι ΄ Ψ ΔΙΝ Ε τύπον τῇ ὀργῇ γέγραπται γάρ, Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀντα- Τλεαῖ. 32. 35. 

ϊ ) ἤν 2. ποδώσω, λέγει Κύριος. ἢ ἀλλὰ ᾿Εὰν! πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, Ῥιον. 25. 21. 

ψώμιζε αὐτόν: ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν: τοῦτο γὰρ ποιῶν 
» Ἂν ’ ) Ὰ Ἁ ΝΥ , “ Ἁ ΓΝ 21 ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. μὴ νικῶ 
«ς Ν “ “ δὴ Ν , ) “ 2 “Ἄ ἊΝ ’ 

ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. 

18 Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω' οὐ Ὅρ. Μαῖῖ. 22. 
21, Μαδῖκ 12. 

“- λ δ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ “ὑπὸ! Θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ἅ- ὑπὸ τῇ, Ταῖκε 20. 
ἘΞ} Ρ" “ ἌΧΟΣ “ δ 2...» ᾽ - 28, ΤῊ, 9:1. 2 Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ τ Ῥεῖ. 2. 13 56. 
2 Ὁ» “" “- “ “ ᾽ ζὰ ε Ν , ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν" οἱ δὲ ἀνθεστη- 

3 Κότες ἑαυτοῖς κρῖμα λήψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ 
΄ Ἐν κ᾿ Ρ) “ν δ ) Ν ΦᾺ ἊΝ ἢ 2 Ν ἊΝ φόβος ἱτῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ!, θέλεις δὲ μὴ 

φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν ; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον 

“ἐξ αὐτῆς: Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν 
Χ ΝΥ ἈΝ “ “ 3 ἈΝ 3 ὕει ἊΝ ,’ ».} δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ: οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ 

Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν 
’ Ν 3 , [ ὡ } ν᾽ Ἂς Ἁ 5» πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν 

6 ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ 

φόρους τελεῖτε' λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν, εἰς αὐτὸ τοῦτο 

προσκαρτεροῦντες. ἀπόδοτε 8-| πᾶσι τὰς ὀφειλάς" τῷ τὸν 

2 καιρῷ 5.Μ. 8 Δα κὶ Ρ᾿ Ἐὰν οὖν ὃ ἀπὸ ἃ δήά ἐξουσίαι 

9 αἀὰ τοῦ ἔ τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν Β αἀὰ οὖν 
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φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν 

φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. 

Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους" ὁ γὰρ 8 

ἀν ον 13. ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε. τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύ- 9 

ἜΑΡ ὩΣ ̓ σεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, "-1 Οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ 

εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, 

Τιανίε. το. 18, ἐν τῷ ᾿4γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. ἡ ἀγάπη το 

ΟΡ. 681. 5. τ4. τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται' πλήρωμα οὖν νόμου ἡ 

ἀγάπη. 

ἘΡΡΡ ΤΟΣ, γ. ΚΜΚΚαὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς! ἐξ τι 

τ των ὦ ὕπνου ἐγερθῆναι: νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία, ἢ ὅτε 

ἐπιστεύσαμεν. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν: ἀπο- τ 

θώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, Ἐ ἐνδυσώμεθα δὲ! τὰ ὅπλα 

τοῦ φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ τ3 

κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ 

ζήλῳ. ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τὰ 

τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. 

ΟΡ. 18. 1, 7, Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς 14 
1 (ΟΥ̓. 8. 0 566. ᾿ δ ᾿ ᾿ ῷ 

διακρίσεις διαλογισμῶν. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, 2 

ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα 3 

μὴ ἐξουθενείτω, 1 ὁ δὲ! μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω" 
ε ον 1, Ορ. 7απιεβ. 4. ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλό- 4 

10: 3. 7 “΄ ΣΩ2 , ΄ Ἃ , ὕ 
Τριον ΟἰΚΕΤΉΡ ; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκΚει ἡ πίπτει. σταθήσεται 

ΟΡ. 66]. 4. το, δέ: τὰ δυνατεῖ γὰρ ὁ Κύριος! στῆσαι αὐτόν. ὃς μὲν κρίνει 5 
(ΟἹ. 2. τό. , Ν 

ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν. ἕκαστος 
2 π᾿ ἌΡ Ἂ. “" ε “ ΝΥ ς “2 »Ἅ ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ πληροφορείσθω. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ 6 

φρονεῖ; ὑ-| οκαὶ ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ 

τῷ Θεῷ’ καὶ ὁ μὴ ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ 
“4 “᾿Ἅ Ὁ Ν “- ΄΄ιἃὦ »“»" “Ὁ 

ΟΡ. 2 (ον. 5. τῷ Θεῷ. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ (ῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀπο- 
158. 

μι Δα Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, ἱ ἡμᾶς ἤδη Κ καὶ ἐνδυσώμεθα 

1 καὶ ὃ τὰ δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς π Δ44 καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν 
ἡμέραν Κυρίῳ οὐ φρονεῖ" 9 οῃη. καὶ 
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8 θνήσκει. ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν: ἐάν τε ἀπο- 

θνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν ἐάν τε οὖν ζῶμεν, ἐάν 

ὁ τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν. εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς 

»-] ἀπέθανε καὶ «ἔξησεν!, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυ- 

ιοριεύσῃ. σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί 

ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα Ὁ». 2 (οι. 5. 

τι τῷ βήματι τοῦ " Θεοῦ!. γέγραπται γάρ, Ζῶ ἐγώ, λέγει ΤῸ χε: 23. 

Κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξο- 

12 μολογήσεται τῷ Θεῷ. ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ 

λόγον δώσει τῷ Θεῷ. ι 

13. (Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν" ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλ- (ρ. Μαίι. 7. τ, 

λον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σα δαλοπ τς ̓  ̓ 
᾿ “- ᾽ 

τ4 οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ, ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ Ορ. Μαιῖς7.το, 
ἃ ἘνδοΣ ᾿ εἶ τ (οὐ. 8.1 564.; 

σι ὦ “ Ν Ω 2 2 ᾽’ 

εαὐυτοῦυ εἰ μὴ τῶ λογιζομένῳ τι Κοινὸν εἰναι, εκεέινῷ ΚΟΙΨΟΨ. το. 23 56464.; 

1 ΤΊπ,. 4. 4; 
τ5 εἰ "γὰρ! διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ Τί. τ. 15. 

ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλνε, 

τό ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανε. μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ 

17 ἀγαθόν: οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ 

πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύμάτι 

τ8 Δγίῳ. ὁ γὰρ ἐν ἱτούτῳ! δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος 

τοτῷ Θεῷ, καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρή- 

20 νης ἃ διώκωμεν!, καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. μὴ 

ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μὲν 

καθαρά: ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσ- 

21 θίοντι. καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα, μηδὲ πιεῖν οἶνον, μηδὲ 

22 ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει “-ἴ͵ σὺ πίστιν γὴν ἔχεις 
« 

Ν ΕΥ̓͂ Ε) 4 3 ’ “- “ , « Αχ ᾽ὔ 

κατὰ σαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ κρίνων 

23 ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει. ὁ δὲ διακρινόμενος, ἐὰν φάγῃ, 

Ρ δαά καὶ ᾳ ἀνέστη καὶ ἀνέζησεν ΟΟἋΥ Χριστοῦ 5 δὲ 

ὕ τούτοις ἃ διώκομεν Μ, Σ Δ(4 ἢ σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖ Δ.8.Μ. 

Υ͂ ἔχεις; ᾿ 
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ἃ , “ δ Σκον ΄ β κ᾿ ᾿ 5. Ἃ 5 , κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως" πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, 

ἁμαρτία ἐστίν. -ἰ 

6ρ. 14. 1, ᾿Οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυ- 15 
1 (ογ. 8, 9344. , ᾿ ἀν ἘΝ δὰ ἘΠΤΗΥῸΣ τὶ ἕω 

νάτων βαστάξειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. ἕκαστος ἅ-]2 

ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. 
Ἂ, Ἃ ε Ν , ε ΔΝ ἢ 2 λῚ Ἀ Σ, 

ΟρυΙλκε 22. καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν: ἀλλὰ καθὼς γέγρα- 3 
42. δὰ» ἊΣ “᾿ 3 δ 2 [4 ϑι "Ωι 3 χά Ῥξ. 69 (68). 9. πται Οἱἑ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμέ. 

Ορ.τ σοι. το. ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ὃ ἐγρά- 4 
11. Ν » ᾿ς 

φη!, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ “ διὰ! τῆς παρακλήσεως τῶν 

γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ 5 
“-. Ψ ΄ ἱ ΘΠ ὯΝ ΩΝ 52 2 3 » 

τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις 

κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν᾽ ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξά- 6 

ὧγτε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Ὅπ ππ τ διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσ- 7 

ελάβετο ἃὑμᾶς!, εἰς δόξαν Θεοῦ. “λέγω γὰρ Χριστὸν! 8 

διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς τὸ 

βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ὁ 

Ῥε, 18. (17). ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, καθὼς γέγραπται, 4ιὰ τοῦτο ἐξο- 
40. “ “᾿ τ 

μολογήσομαΐ σοι ἐν ἔθνεσι, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. καὶ το 

Ῥειῖ. 32.432. πάλιν λέγει, Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. καὶτι 

Ῥξ. ττ7 (1τ6). πάλιν, Αἰνεῖτε, Ἰπάντα τὰ ἔθνη, τὸν Κύριον, καὶ ἐπαινεσάτω- 
1, «ς .-, 

15. 1ττ.1τοθ. σαν! αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. καὶ πάλιν ᾿Ησαΐας λέγει, ἤΕϊσται τ2 

ἡ ῥίζα τοῦ ᾿Ιεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν" ἐπὶ 

αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι τ3 

ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περ- 

ισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου. 

Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, τ4 
[ἡ Ν Ε) ἃ »,; 05 Ψ ᾽ὔ Ὦ» ᾽’ ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πά- 

σης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. τολμη- 15 

“ΖΦ Ἰῃβοσέ ΠΕΙῸ νυ. 25--27 οἱ οῃδρ. χνΐ. Μ. ἃ (4 γὰρ Ὁ προε- 

γράφη ὁ οχῃ, διὰ ἁ ἡμᾶς Α.5.Μ. 9 λέγω δὲ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 

ἔ τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαινέσατε 
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᾽’ δὲ “ Ὧν δὰ Ξη 3 ἣν ’ ἐ ) ᾽7ὔ ρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν 8-| ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων 

τό ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ᾿ ἀπὸ! τοῦ Θεοῦ εἰς 
᾿Ξ : Ξν - 

τὸ εἶναί με λειτουργὸν ' Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ! εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουρ- 

γοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ 
“ “ « τὴ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. ἔχω 

οὖν Ἐτὴν! καύχησιν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τὰ πρὸς 1 τὸν! Θεόν. 

τι8 οὐ γὰρ τολμήσω ᾿τι λαλεῖν! ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς 

το δὲ ἐμοῦ, εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, ἐν δυνάμει ΟΡ. τ (ον. τ4. 
!. αὶ 18, 2 (οΥ. 12- 

σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος " Ἁγίου!" ὥστε τ. 

με ἀπὸ 'Ιερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ πεπλη- 

'2ο ρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ; οὕτω δὲ φιλοτιμού- 

μένον εὐαγγελίξεσθαι, οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ 
) “ 21 ἐπ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶς ἀλλὰ καθὼς γέγραπται 

͵ - “ ἃ οὔρψυονται οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ!, καὶ οἱ οὐκ ἀκη- 15. 52. 15.ὄ 

κύασι συνήσουσι. 

22 Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 

23 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἘΠ ἢ ΟΡ. τ. τ, 
οἶδ 19. 21. 

244 δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ὡς νὰν! 

Σ 4«-| (ἐλ ὃ πορεύωμαι εἰς τὴν Σ᾽ πανίαν ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος 

θεάσασθαι ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν 

25 πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ)---νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς “1ε- ΟΡ. Αοἰδ 24. 
17. 

26 ρουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις. εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία ΤΟ». 2 (ον. 8 
ΕΟ , μος τ 1 544., 9. 1 86. 

καὶ Δχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν 

27 ἁγίων τῶν ἐν ἹΙερουσαλήμ. εὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται 

τ εἰσὶν αὐτῶν!. εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν 

τὰ ἔθνη, ὀφείλουσι καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι 
᾽ »“" “- ΓΝ 2 4 Ν Ὡρ 3 σι 28 αὐτοῖς. τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς 

δὲ Ν “- 3 ὕ 3. πρὸς ὁ δὰ ᾿ Ἀ ’᾽ 
ΤΟν κΚαρπον Τοῦτον, ἀπελεύσομαι δὶ υμὼν εἰ ΤῊΡ Σ΄ πανίαν. 

Ε λα ἀδελφοί, ᾿ ὑπὸ ἱ Ἰησοῦ Χριστοῦ Κ' οη1. τὴν 

1 οῃλ. τὸν τὰ λαλεῖν τι π Θεοῦ Α.85.Μ., οΥἦ οπι. ᾿Αγίου Μ. 

ο Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται Ρ ἐὰν ᾳ (4 ἐλεύσομαι 

πρὸς ὑμᾶς" Τ᾿ αὐτῶν εἰσιν 



Όρ. Δοίβ 20. 
22, 2 ΤΠΏΕΘ5. 2. 
2. 

ζ. Δοἰβ 18. 
18, 

Όρ. Δοἰβ 18. 2, 
ι (οὐ. τό. 19, 
2 Τίτη. 4. 19. 
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οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας 29 

5- Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 
“ “ “ “ ) “ Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ 30 

Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, συναγωνίσα- 
’ 2. “ ΄“ ςε Ν 2 “ Ν, Ἂν » [4 σθαΐ μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν: ἵνα 3: 

ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ, καὶ ὑ-! ἡ δια- 

κονία μου ἡ εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος ἃ τοῖς ἁγίοις γένη- 
» Ὁ Σ ᾿Ἰι ΧΔ Ν.,,ἤ Ἂς ς Κ΄" δ ὅτ δὰ ται! ἵνα ἐν χαρᾷ " ἐλθὼν! πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ 32 

γ-] συναναπαύσωμαι ὑμῖν. ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ 33 

πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διά- 16 
Ξῦς Ὁ ΄ Αοτὸν ἶς δι. «Ὁ ΣΝ δέ 

κονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς᾽ ἵνα αὐτὴν προσδέ- 2 

ξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ 

ἂν ὑμῶν χρήζη πράγματι: καὶ γὰρ “ αὐτὴ! προστάτις πολ- 

λῶν ἐγενήθη, καὶ " ἐμοῦ αὐτοῦ!. 
, 

Δ σπάσασθε ὃ Πρίσκαν! καὶ ᾿Ακύλαν τοὺς συνεργούς μοῦ 3 
᾽ ΧΙ, “᾿ Ἵ - [7 ε ἊΝ “ “" Ἂς ε “ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν 4 

τράχηλον ὑπέθηκαν'" οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ 
σ- ε» » “ΝΙΣ “- δ ἐδν ᾽ν »,..ἥΔἋἱ 5 πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν: καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκ- 5 

, 

κλησίαν. ἀσπάσασθε᾽ Επαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν 
“" Ε 

ἀπαρχὴ τῆς " Ασίας! εἰς Χριστόν. ἀσπάσασθε ἃ Μαρίαν!, 6 
“ -) 

ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς 9 ὑμᾶς!. ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον 7 
) “- 

καὶ ᾿Ιουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, 
[ Ψ» 3 2 ᾽’ ᾽ “ 3 Τὰ ΩΝ Ν ἣ ὐκ ν5 “ οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἱ καὶ πρὸ ἐμοῦ 

ἴω ) “ γεγόνασιν ἐν Χριστῷς ἀσπάσασθε Τ᾿Δμπλιᾶτον! τὸν ἀγα- 8 

πητόν μου ἐν Κυρίῳ. ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν 9 

ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. ἀσπά- το 
: “- σασθε πελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς 

᾽ “ “ 

ἐκ τῶν ἀβριστοβούλουκ ἀσπάσασθε ᾿ Ἡροδίωνα τὸν συγγενῆ τι 

5 Δ4ἃ τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ἐ αἀά ἵνα ἃ γένηται τοῖς ἁγίοις 
Ξ ἔλθω Υ Δ44 καὶ 2 αὕτη 8 αὐτοῦ ἐμοῦ Ὁ Πρίσκιλλαν 
ὁ ᾿Αχαΐας ἃ Μαριάμ θ ἡμᾶς ἘΑμπλίαν 
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μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν 

12 Κυρίῳ. ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας 

ἐν Κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ 

13 ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ. ἀσπάσασθε ᾿Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν 

τ4 Κυρίῳ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. ἀσπάσασθε ᾿4σύγ- 

κριτον, Φλέγοντα, δ΄ Ερμῆν, Πατρόβαν, Ἑρμᾶν," καὶ τοὺς 

το σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ ᾿Ιουλίαν, 

Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ᾿᾽Ολυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν 

τό αὐτοῖς πάντας ἁγίους. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι Ο». τ (οι. τό. 
τ Ὃ Ἂ 20:2 (ΒῸΓ 2. 

ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι "πᾶσαι! τοῦ Χριστοῦ. το, τ Ἴπεες. . 
τῇ εξ δ 26, τ Ῥεί, 5. 14. 

17 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας ᾿ 

καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποι- 
“- Ἐ Ἂν 9 3 “Σ 3,.πῆι ε Ν “- “᾿ ’ 18 οὔντας᾽ Καὶ ἐκκλίνατε ἀπ αὐτῶν. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ 

ἡμῶν 1-1 Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ" 
Ν Ν᾽ “ ’ Ν ΕῚ » ᾽ “ 4 καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρ- 

ἐξ “ 3 .» « Ἀ ς ἃ ε ἈΝ ) » Ψ , 
το δίας τῶν ἀκάκων. ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰ5 πάντας ἀφίκετο. ΟΡ. τ. 8. 

κ ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω! θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς σρ. Μαίι. το. 
ς ἃ 9 ᾽ὔ 2 ’ ον ) ἈΝ Κ᾿ ε δ - “. 3). π΄ τό. 

2οτὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης 

συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. 

1 Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν." “. 

τη --ἴ 

21 π᾿ σπάζεται! ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Δού- Ορ. Αοἰ τό.1 
. 7Ἱ2 ᾿ , ε Ἃ : , 544. 20. 4. 

22 Κκιος καὶ ᾿Ιάσων καὶ Σ᾽ ωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου. ἀσπά- 

ὦομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν Κυρίῳ. 

23 ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ οὅλης τῆς ἐκκλη- Ορ. τ Οον. τ. 
ἐς δ: 14. 

σίας!. ἀσπάζεται ὑμᾶς "Εξραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ ρ. Αεἰδ5 το. 
22, 2 Τὴ. 4. 

Κούαρτος ὁ ἀδελφός. ν-! ΞΕ 1 

25 “Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου 

8 Ἕρμᾶν, Πατρόβαν, Ἑρμῆν, Β ογῃη. πᾶσαι ἱ Δ Ἰησοῦ 
ἘΚ χαίρω οὖν τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν 1 οχη. Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρισ- 

τοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. Μ. τὰ (4 ἀμήν. Ἀ. π ᾿Ασπάζονται ο τῆς 
ἐκκλησίας ὅλης Ρ δαά νου. 24 Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρισ- 

τοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. Δ.5.Μ. ᾳ ΟΠ]. ΥΥ͂. 25-27 Μ. 
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ΕἼΣ 8 τ. 2. καὶ τὸ κήρυγμα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστη- 
γ, ἘΡΕ. 3.9 Ἀγ νιν, ἐ 
544., Οοἷ. 1. ρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου φανερωθέντος δὲ νῦν 26 
26 56. 5 “" "εἰ »» “᾿ ᾽ ᾽΄ “ διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ 

) ε ἈΝ ’ , ᾽ὔ Ν᾽ Ψ »Ἅ ᾽ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος, μόνῳ 27 
“ “» « } “- “-“ “ "2 ; 2 κι 

σοφῷ Θεῷ, διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, " ᾧ! ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, 
3 ψν; ἤ ἀμήν. 

5--ἴ 

1 ΠΡῸΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΩΤΗ. 

ΠΠαῦλος κλητὸς ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος 1 

ΟΡ. Αοἰβ 18. Θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ 5 
Ἢ 566: “ΓΙ Σ “- “ 

οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, κλητοῖς 
ς ’ὔ Νὰ ΄“ “ δ [4 ΝΥ ἘΝ “΄“- ’ ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου 
« “ ) “- Χ, -“΄ἷῚΙ 2 Ἀν ͵ὕ 3 χὰ τ. ἢ  ». τα ον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν 

» δ τσι Χ 5.5: ΟἿΆ ξεως Θ - Ν δ τῶν Ν κι ΄ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου 3 
) “ “ 

Τησοῦ Χριστοῦ. ἱ 
; “ “᾿ ΔΟΙΡ ἤ , Ν [ ον Εις “ 

Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου! πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ 4 
Η ΄ 5 κι δ ͵ ἘΠ Ξὶ Ὁ “.} “ὦ » Ορ. 2 ον. 8.7. χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ [Ιησοῦ, ὅτι ἐν 5 

: ἍΟΥ ΄ : ως Ὁ) Ν ΄, δὴ » ζς παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώ- 

σει, καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν" 6 

Ορ. ῬΗ]]. 3.20, ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχο- 
ΤΙ. 2. 13, ξ, δ τες 
2 Ῥεῖ. 3.12. μένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

ἃ Ν ἊἍ « “" “ ͵ὰ 3) ὔ 2 “κε ΩΣ ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ 8 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. πιστὸς ὁ Θεός, δι᾿ οὗ 9 
“- “ “-.} “- “-“ “- 

ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν. 

τ ρα, ᾧ ΑΜ. 5 844 5υθβοτίρεϊοη Πρὸς Ῥωμαίους ἐγράφη ἀπὸ 
Κορίνθου διὰ Φοίβης τῆς διακόνου τῆς ἐν Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας, ἃ λα τε 

Ὁ οῃ. μου Μ, 



-...5. ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 4. 65: 

το Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἢ 

ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καὶ 

ττ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί 

τ μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. λέγω δὲ τοῦτο, ΟΡ. 3. 4. 

ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, ᾿Εγὼ μέν εἰμι Παύλου, ᾿Εγὼ δὲ 

13 Ἀπολλώ, ᾿Εγὼ δὲ Κηφᾶ, ᾿Εγὼ δὲ Χριστοῦ, μεμέρισται ὁ 

ο Χριστός ;! μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν ; ἢ εἰς τὸ 

τεὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; εὐχαριστῶ ἁτῷ Θεῷ! ὅτι 

το οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον" ἵνα μή Ὁρ. Βοπι. τό. 

τό τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα 9 ἐβαπτίσθητε!. ἐβάπτισα " 

δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον: λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον 

τὴ ἐβάπτισα. οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾽ 

εὐαγγελίζεσθαι: οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ 

σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, 

ι8ι Ὃ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία 

το ἐστί, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. γέγραπται 

γάρ, ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν 15. 29. τ4. 
» 

γζοσυνετῶν ἀθετήσω. ποῦ σοφός ; ποῦ γραμματεύς ; ποῦ συ- 
᾿ -- κι ΄ : 35. ον ΤΩΣ ε ΝΥ ᾿ ζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν 

21 σοφίαν τοῦ κόσμου ἴ-“!; ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ 

οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ 

Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύ- 

22 οντας. ἐπειδὴ καὶ ᾿Ιουδαῖοι 8 σημεῖα! αἰτοῦσι, καὶ “ Ελληνες Πρ. Μαίι. τ2. 
ἦ΄ κ ε. 5 ι ΄ ἜΦ 38, ὅς. 23 σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρω- ὕρ. 2. 2. 

24. μένον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ὁ ἔθνεσι! δὲ μωρίαν, αὐτοῖς 

“δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τε καὶ “Ελλησι, Χριστὸν Θεοῦ 

25 δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον 
“- 3 Ὡ» 2 ’΄ τ ς ϑ Ἁ “-“ ων ἢ «5 ’ 

τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον 
“ 3 » 2 ἊΝ 

τῶν ἀνθρώπων ἐστί. 

ὁ Χριστός, Μ. ἃ ὁχ, τῷ Θεῷ Μ. 9 ἐβάπτισα ἔ ᾿ἂά 
τούτου Β σημεῖον Ἀ Ἕλλησι 
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Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ 26 

σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς" 

ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα ἴ καται- 27 

σχύνῃ τοὺς σοφούς" καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ 

Θεός, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά: καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου 28 

καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, 1 καὶ! τὰ μὴ ὄντα, 

ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ: ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ 29 

ἐνώπιον Ἐτοῦ Θεοῦ!. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ 3ο 
δ “- ἃ “ - 

Τησοῦ, ὃς ἐγενήθη Ἰ σοφία ἡμῖν! ἀπὸ Θεοῦ δικαιοσύνη τε 
τε Ἂς ΑΨ τι , Ψ Ν »ῃ « καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις: ἵνα, καθὼς γέγραπται, 'Ο 3: 

’’ 2 ’ ὮΡ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. 
Ξ δ. » 

Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπερ- ἃ 

οχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ ἃ μυστήριον! τοῦ 
Θ “ , ν “{ Ὡ--ῇ ἰδέ Σ ἘΠΕ ἰσο ) Ν 4} “- εοῦ. οὐ γὰρ ἔκρινα εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ ᾿Ιησοῦν 2 

Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ 3. 

καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. καὶ αἱ ἐν φύβᾳ ρόμᾳ ᾧ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. 4 
ὁ λόγος μου καὶ τὸ κἠρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς “ο-! σοφίας 

λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως: ἵνα ἡ 5 
“ “ 3 

πίστις ὑμῶν μὴ ἢ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ΄ ἐν δυνάμει 

Θεοῦ. 

Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις: σοφίαν δὲ οὐ τοῦ 6 

αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν 

καταργουμένων' ἀλλὰ λαλοῦμεν Ὁ Θεοῦ σοφίαν! ἐν μυστηρίῳ, 7 
Ἀ δ 72 ἃ ὥν. ε Ἂς ἈΝ “᾿ ΞΨ. τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων 

εἰς δόξαν ἡμῶν, ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου 8 

ἔγνωκεν" εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύ- 

ρωσαν: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ 9 

οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, «ὅσα. 

ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. ἡμῖν 1 δὲ! 5 ἀπε- το 

ἱ τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ ὁ οἵη. καὶ Μ.. ἜΚ αὐτοῦ 1 ἡμῖν 
σοφία τὰ μαρτύριον Α.8.Μ. Ὁ αἀά τοῦ ο ᾳἀὐά ἀνθρωπίνης 

Ρ σοφίαν Θεοῦ « ἃ : γὰρ Μ. 5 ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε 
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κάλυψεν ὁ Θεὸς! διὰ τοῦ Πνεύματος ᾽- ὃ γὰρ Πνεῦμα 
, , “ Ν Ν ,’ “- “ Ζ᾿΄ ἊΝ τοὶ δ ’ τ πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων 

Ν νων Ν ᾽ , Ν Ν “ ΄ὰ ΘΚ ω» Ἀν... , “Ἄ τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ : 
“ 

οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς ἃ ἔγνωκεν!, εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ 

12 Θεοῦ. ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ 

πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρι- 

1 σθέντα ἡμῖν. ἃ καὶ λαλοῦμεν, οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης 

σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος “-!, πνευματι- 

τ4 Κοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέ- 
κὰν οὐδ᾽ 

χεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ' μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι, 
[ 

ε Ν , χά “᾿ [4 “ 3 ’ ἂν τ5 Καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. ὁ δὲ 
; Ν ᾽ ’΄ » Μ 3. ἘΝ ἈΝ ΠΡΟΣ , Ν ᾽ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνα- 

τό κρίνεται. Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς συμβιβάσει αὐτόν ; 15. 4ο. 13. 
ς ἃ Ν “ “-ΟΥ ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 

8 Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευ- 
“ 2 “ 

2 ματικοῖς, ἀλλ᾽ ὡς Υ σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ, γάλα Ορ. ΗΘΡ. 5. 
5 Ξ 12 566. 

ὑμᾶς ἐπότισα, “-' οὐ βρῶμα: οὔπω γὰρ ἠδύνασθε' ἀλλ᾽ 

Ξϑούδὲε! ἔτι νῦν δύνασθε, ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε' ὅπου γὰρ 
2 Ἐπ σι “ Ἀ ΤΣ Ῥ-- 3 ΚΑ ΡΣ 8, Ν δ. ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις Ὁ-Ι, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε, καὶ κατὰ 
Ε “ [ ἈΝ ζε , δὰ Ζ ᾿ 4 ἄνθρωπον περιπατεῖτε : ὅταν γὰρ λέγῃ τις, ᾿Εγὼ μέν εἶμι (ρ. τ. τ2. 

, , 

Παύλου, ἕτερος δέ, ᾿Εγὼ ᾿Απολλώ, “οὐκ ἀνθρωποί! ἐστε; 
“" ) ᾿ -ν Ἃ 3 

πἅτί οὖν ἐστιν Απολλώς : τί δέ ἐστι Παῦλος ; διάκονοι δι 

6 ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ Κύριος ἔδωκεν ἐγὼ 

ἐφύτευσα, πολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς ηὔξανεν. ὥστε Ορ. Αοἰϑ 18. 
27 54. 

ε Η , 

οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ ὁ αὐξάνων 

8 Θεός. ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν: ἕκαστος δὲ 

ο τὸν ἴδιον μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. Θεοῦ γάρ 
2 ’ “ ’ “ ϑ' Ψ» 05, 

ἐσμεν συνεργοί: Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. 

το Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς 

ὑ 4ά αὐτοῦ ἃ οἶδεν Σ δαά ᾿Αγίου 7 σαρκικοῖς 2 ᾷά καὶ 

8 οὔτε Ὁ 444 καὶ διχοστασίαι ὁ οὐχὶ σαρκικοί ἃ τίς οὖν 

ἐστι ἸΠαῦλος, τίς δὲ ᾿Απολλώς, ἀλλ᾽ ἢ διάκονοι δι ὧν . .. ἔδωκεν : 
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ΟΡ. Μαῖίΐί. 24. 
45: [λικε 12." 
42, ΤΙΙ. 1. 7, 
1 Ῥεί. 4. το. 

268 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ὃ. τὸ 

ἀρχιτέκτων θεμέλιον « ἔθηκα!" ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ, ἕκα- 

στος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. θεμέλιον γὰρ ἄλλον ττ 

οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς 

:-] Χριστός, εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον 5- τ2 
’, ᾿χρυσίον, ἀργύριον ͵] λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 

{5 7. ἌΝ Α ἊΨ, δ τ Ἂ; ὌΟΆ τα ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται" ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, τ3 
[ἡ Σ Ἐν μι] » δ Ἑ ν Ὑ ἘΜ ας ΝΟΣ ε 4 ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται: καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν 

ἐστι, τὸ πῦρ " αὐτὸ! δοκιμάσει. εἴ τινος τὸ ἔργον Υ μενεῖ!, τὰ 

ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται. εἴ τινος τὸ ἔργον κατα- τὸ 

καήσεται, ζημιωθήσεται: αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτω δὲ ὡς 

διὰ πυρός. 

Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τό 

οἰκεῖ ἐν ὑμῖν ; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τῇ 

τοῦτον ὁ Θεός: ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές 

ἐστε ὑμεῖς. 

Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω: εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν τ 
ΚΕΝ ΕΟ ΟΣ “Ἂ » “" “2 ἊΝ Ἅ [ἐ4 2 ᾽’ ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός. 
ς Ἁ ᾿ “- ὔ ὕ 2 δ “᾿ Θ ΠΣ) ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι. το 

ς 2 “ 

γέγραπται γάρ, .Ο δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουρ- 

γίᾳ αὐτῶν: καὶ πάλιν, Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς 20 
“ [ον [ ΦΒΟΑ, ’, [4 ὃ Ἃ 7, θ 3) τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ μάταιοι. ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν 2: 

: »» “ , 

ἀνθρώποις. πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, εἴτε Παῦλος, εἴτε Απολ-- 22 

λώς, εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωή, εἴτε θάνατος, εἴτε ; ω ᾿ ᾽ ᾽ , 

ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα: πάντα ὑμῶν τ-ἴ, ὑμεῖς δὲ Χρι- 23 

στοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ, 

Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ 4 ηΜ ἢ 
“ κὰ "»" 2 καὶ οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ. “ ὧδε, λοιπόν, ζητεῖται ἐν 2 

τοῖς οἰκονόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν 3 

ἐστιν ἵνα ὑφ ὑμῶν ἀνακριθῶ, ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας" 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω. οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, 4 

ᾳ τέθεικα Σ Δα( ὁ 5 Δ4ἃ τοῦτον ὑ χρυσόν, ἄργυρον; 
τ οχη, αὐτὸ Υ μένει γ΄ δ4ἃ ἐστιν Σ ὃ δὲ λοιπόν, 
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ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι: ὁ δὲ ἀνακρίνων με Κύριός 

5 ἐστιν. ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, Ορ. Βοπι. τ4. 
 χὰν . , ν ᾿ - ΄ ν ΄ « 19. ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους, καὶ φανερώσει τὰς 

Ν μοὶ »΄οὦὃ Ν ὔ εν ᾽’ ΠῈ 72 βουλὰς τῶν καρδιῶν: καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ 

ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. 

6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ ᾿4πολ- Ὁ. τ. τ2. 3. 4, 
Τό: 12. 11. 2: 

, “" εἰ ““ ἃ λὼ δί ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ Υ ἃ! γέγραπται 13. 
“-- Ὁ . - - καὶ ἥν Ὁ 6 ΤΩΝ, κ θ Ἀ χα ἐλ. ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 

τίς γάρ σε διακρίνει. τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες ; εἰ δὲ καὶ 

8 ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών ; ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, 

ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε: καὶ ὄφελόν 

9γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν. δοκῶ Ορ. 2 (ον. 4. 
ἘΝ ᾿ 7 544. 6. 4 

Βγάρ,] ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν 5.6. 
ε ἢ , ᾿' « , » 2 Ἂ ΄, ν ὡς ἐπιθανατίους᾽" ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ 

το ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς. δὲ 
᾽ 3 Χο ΧΑ « “- ) 0 “- [ἢ “ δὲ , Ψ: « πε οι φρόνιμοι ἐν Χριστῷ" ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί ὑμεῖς 

Μἷ ς Ξ 9) 2 ΄“ , Ψ Ν “Ὰ τι ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν, 

καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ κολαφιζόμεθα, καὶ ἀσ- 

τη τατοῦμεν, καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί: ΟΡ. ΑοἰΞ5 2ο. 
υϑ ; 24,1 ΤΠ 655. 

13 λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν: διωκόμενοι ἀνεχόμεθα" ὃ δυσφη- 5.9, 2 ΤΠε55. 
Ἶ ὦ 

μούμενοι! παρακαλοῦμεν: ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου 
; ἊΝ ἊΝ ’, οκ ΙΔ ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. 

1 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου 
Η ο Ἄ θ δὰ ἡ ἢ 3δὰ αὖ ᾽’ ὃδ Ἁ “ 15. ἀγαπητὰ “ νουθετῶν. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε 

“" ᾽ δ “ “εἈ 

ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας: ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

τό διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, 

17 μιμηταί μου γίνεσθε. διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς (ρ. τ6. το, 
Αοίβ 19. 22. ““ ) » ἃ 4 ͵ ) ᾿ς Ν ΝΥ 2 κ΄ ’΄ ἃ [ 

εστι ἐθὺ ΤεΕΚνον. αγαπήτοΟν Καὶ πιστον εν υρίιφῳ, ΠΥ υμας 

᾽ 7 . ε , Ἁ ᾽ “ ᾿ ἜΣ 
ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν “Χριστῷ, καθὼς πανταχοῦ 

ι8 ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς (ρ. 2 (οι. τ. 
15 366. 

Υ ὃ 2 δά φρονεῖν 8. γὰρ ὅτι Ὁ βλασφημούμενοι ὃ νρυθετῶ 
ἃ τέκνον μου 

ΒΡ 
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Ορ. τ Τίπι. 1. 
20. 

ΓΟ ρ. 6δ|, 5. 9.᾿ 

Ορ. Ῥεαῖ. τό. 
3, Μαίι. τό. 6. 

370 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 4. 1τ8.-- 
“- τς “ ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες" ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, το 

ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πε- 
) 

φυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν. οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία 20 

τοῦ Θεοῦ ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει. τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς 21 
ΠΕ ἘΝ ΄, , ᾿ Ἢ ὑμᾶς ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πρᾳότητος : 

“Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, ἥτις ὃ 
5ῸΧ » - ἔθ ἢ “ “2 - Ν 

οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἅ-!, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς 
Ψ ἘΣ ἃ "55 ΄ Θ Ὦ ; Ἂ ᾽ Ἁ “" 2 
ἔχειν. καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ὃ ἐστέ, καὶ οὐχί μᾶλλον ἐπεν- 2 
θῇ “4, ἐν ᾽ θη! ) ὔ [ “ ε ΝΣ ΄“ ᾽ ἤ ἥσατε, ἵνα ἱ ἀρθῇ ! ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας. 
2 Ἀ Ἁ ἐπ δ--| 3 Ἂν της , Ἁ δὲ [ον ’ ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, 3 

ἤδη κέκρικα ὡς παρών, τὸν οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον, ἐν 4 
Ως “ 7, Ἐκ ΤΑῚ ΔῊ “σ΄ Ἀ--" Ζ . κ 

τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ "-], συναχθέντων ὑμῶν 
Ν γον 553. “- Ἅ . ΄ Ὁ», “ ΄ ὌΝ 

καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
) “- “- “- - “ 

Ιησοῦ Ἀ-!͵ παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σ᾿ ατανᾷ εἰς ὄλεθρον 5 

ἢ ὄός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίο τῆς σαρκός, ἵνα τὸ μ ῇ ῇ ἡμέρᾳ τ ρίου 

1 Ιησοῦ!. οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι 6 

μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; ἐκκαθάρατε }-1 τὴν 7 
δι ; , [4 “ [ή ζι θώ ) ΕΝ παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄξυμοι. 

καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν Ἐ-Ι ἐτύθη Χριστός: ὥστε ἑορτά- 8 

ωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, 

ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 

Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρ- 9 

νοις" 1-| οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου, ἢ τοῖς το 

πλεονέκταις Ἢ καὶ! ἅρπαξιν, ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ 5 ὠφεί- 

λετεῖ ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν" νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ τι 

συναναμίγνυσθαι, ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος “ἢ! πόρνος, 

ἢ πλεονέκτης, ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ λοίδορος, ἢ μέθυσος, ἢ 

ἅρπαξ' τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. τί γάρ μοι »-' τοὺς ι2 

ἃ λἡα ὀνομάζεται 9 ἐστέ; . .. ποιήσας: Μ. ἢ ἐξαρθῇ 

δ αἀὐὰ ὡς Ἀ δαᾶ Χριστοῦ ᾿ οηλ. Ἰησοῦ Μ. ἦ (ἃ οὖν ρ η 
ΚΞ πὰ ὑπὲρ ἡμῶν 1 «44 καὶ τὰ ἢ π ὀφείλετε ο ἢ 8. 
Ῥ δαὰ καὶ 
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13 ἔξω κρίνειν ; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε, τοὺς δὲ ἔξω ὁ 

Θεὸς κρίνει ; «“ ἐξάρατε! τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. σρ. θεαί. 22. 
: 24. 

Ὁ σα ας “ ΕΝ Ν Ἂν “ ’, 6 Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι 

ςἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων ; τὴ! οὐκ οἴδατε (Ὁ πη, 7 41, 
αἷί. 19. 28, 

ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι:; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ Τλικοε 22. 30. 
΄ 3 ζ, »“" ’ 3 ’ Ξ ᾽ ἴδ [ἡ 3 κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων ; οὐκ οἴδατε ὅτι 

᾽ 7 - ε , , . Ν “ 4 ἀγγέλους κρινοῦμεν ; μήτι γε βιωτικά. βιωτικὰ μὲν οὖν 
, Ὶ Ψ ν 2 , . Ν , κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 

5 Τούτους " καθίζετε ;! πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ 

ἐένι! ἐν ὑμῖν ἃ οὐδεὶς σοφός!, ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ 

ὁ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ 
, Α “- ΘΕ  ἸΑ τ ἴθ. να 3 Ε » Ν ΩΝ [ 4 ἡ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων ; ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα 

πὶ πο ῆη 7: ᾿ [ δι ΨΥ, Ἅ. 1 “ ’ὔ ΣΥΝ -! ὑμῖν ἐστιν, ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν. διατί οὐχὶ 

8 μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; ἀλλὰ 

οὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ ὑ τοῦτο! ἀδελφούς. ἢ Ορ. 6. 5. 21, 
) 8 8 Θεοῦ λ ες λ ΄ 5 ἘΡΆ. δ. δ: 

οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι 5 Θεοῦ βασιλείαν! οὐ κληρονομήσουσι; 

μὴ πλανᾶσθε: οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί, 

το οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται, οὔτε κλέπται, οὔτε πλεο- 

νέκται, δ οὐ! μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες, βασιλείαν 

τι Θεοῦ ὕ-Ι κληρονομήσουσι. καὶ ταῦτά τινες ἦτε: ἀλλὰ 
) “ 

ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνό- Τρ. ΑοἰΞ 22. 
τό. 

“- , “ “ “ κ ματι τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ “ Χριστοῦ! καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν. 
:) 

τὸ Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα μοι (ρ. το. 23. 
, 

13 ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. τὰ βρώ- 

ματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν: ὁ δὲ Θεὸς καὶ 
γι Ἁ “- υ. Ἂς ἊΝ “Ν , “ , 

ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ 
3 ὩΣ "" Ν Φφ᾿ τι4 ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι: ὁ δὲ Θεὸς καὶ (ρ. 15. 23, 

Ξ Ἢ Ἃ Ἔσοιη. 8. 11, 
τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως 2 (οι. 4. τη. 

ᾳ καὶ ἐξαρεῖτε Τ' οτη. ἢ 8 καθίζετε. Δ.5.Μ. ἑ ἔστιν 

ἃ σοφὸς οὐδὲ εἷς Σ δῇά ἐν δ᾽ ταῦτα 5 βασιλείαν Θεοῦ 
ἃ οὔτε. Ὁ «ἀἀ οὐ ὁ οχῃ. Χριστοῦ 
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(σἜπ, 2. 27: 

Ορ. Μαῖίί. το. 
1 Ξη: 

ἘΡ ΒΕΙ Τ᾿ 

ζΡ. Μαίϊ. 5. 
32, 19. 9; 
ΤΑΙ Το. 11, 
1|κὲ τό. 18. 
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“ “᾿Μ ζᾳ “-“ αὐτοῦ, οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ το 
Ξ ἐξ - ΄ Ζ΄ Ἴ 

ἐστιν ; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη ; 
“ ᾽ὔ ἃ 

μὴ γένοιτο. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν τό 
“ ᾽ 

σῶμά ἐστιν ; "σονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 
ε Ἂ: ,ς “ ’ ἃ “- ρι ΟΑ ’ ἣν ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστι. φεύγετε τὴν τ7,τ18 

ὩΡ, “» ε ’ ἃ ΔἿΝ ᾽’ ὕἤ θ ) Ν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα, ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος, ἐκτὸς 
“ ,’ ᾽’ δ « δὲ Ὧ 2 Ν ἴδ ΄“ ἰν τοῦ σώματός ἐστιν: ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρ- 

’ δὴ Ψ “, [4 πὴ “ὌΝ ε ΝἊὌ Ν “ , ε »“- τάνει. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὺς τοῦ ἐν ὑμῖν το 

Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ ; καὶ οὐκ ἐστὲ 
“ “ 5 

ἑαυτῶν, ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς: δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν 20 

ἌΡΤΙ ἔν, αἢ τῷ σώματι ὑμῶν ἅ-!͵ 

Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε “-Ἰ, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἢ 

ἅπτεσθαι: διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα 2 

ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. τῇ γυναικὶ ὁ 3 

ἀνὴρ τὴν Τὀφειλὴν! ἀποδιδότω' ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ 
- ᾽ 

ἀνδρί. ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ὁ 4 
“ 2 ἀνήρ' ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξου- 

Ε “-“ 3 

σιάξει, ἀλλ᾽ ἡ γυνή, μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι 5 
Ἃ ᾿ ,᾿ Ν ζ φ σ , ͵ “ ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα 8 σχολάσητε! τῇ προσ- 

ἐπὰ Ἂ ἘΞ τῶ Ν ΘΕΟΝ ἀφ Ὁ ΓΞ ἊΝ , δά αι θπες 
εὐχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ " ἠτεῖ, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς 

ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. τοῦτο δὲ λέγω κατὰ 6 
2 - 

συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν. θέλω ἰ δὲ! πάντας ἀνθρώπους 7 
“ ) 

εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν: ἀλλ᾽ ἕκαστος ἴδιον " ἔχει χάρισμα! 

ἐκ Θεοῦ, 1ὁ! μὲν οὕτως, 1ὁ!] δὲ οὕτως. 

“Δέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς τι-ἰ 8 
ΣΝ ΤΩ ς 2 7 3 Ἂ ἔ) 2 ’ ’ ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ. εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησά- 9 

τῶσαν' κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι. τοῖς δὲ το 
, ΄ 

γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ᾽ ὁ Κύριος, γυναῖκα 

ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι (ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω τι 

ἃ λἥά καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ 8 44 μοι 

ἔ ὀφειλομένην εὔνοιαν 8 σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ ᾿' συνέρχησθε 

Ἰ γὰρ Α.5.Μ. Κ' χάρισμα ἔχει 1 ὃς τὰ Δ(ἀ ἐστιν 



ΠῚ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α. 473 

ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω), καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ 

12 ἀφιέναι. τοῖς δὲ λοιποῖς " λέγω ἐγώ!, οὐχ ὁ Κύριος" εἴ τις 
) Ν. ει ΕΝ ν᾿ Ν 31: τῃψἷ “ 3 “- ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν 

, - ᾿ ) 2 3. τὰ Ν Δ ΠΝ “, ΕΣ 13 μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν: καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα 
Ε Δ Οὐ ΤΣ Ϊ δ ἈΝ ΟἾΔ Ὁ σαὶ δ ὥ ΤᾺ ΝΟ ζ ἄπιστον, καὶ 5 οὗτος! συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ΄ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω 

τ4 τὸν ἄνδρα! ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, 1 βρα΄. ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ Τῇ γῦυναικί, 

καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ «ἀδελφῷ! ἐπεὶ ἄρα 
« ι5 τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. εἰ δὲ ὁ 

ἄπιστος χωρίξεται, χωριζέσθω' οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ 

ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις: ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν " ἡμᾶς! 

τόὁ Θεός. τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις ; ἢ τί 
δ ΠῚ ; ἊΝ “ , Ἂ ᾿ τ α εὐ τεσ ς 5 τ7 οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις ; εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ὃ με- 

μέρικεν ὁ Κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Θεός, οὕτω 
’ἅ Ἂ [“ ) “ὅἰ! .) Ἂν» ’ ’ περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσ- 

͵ ᾽ ΄ Η͂ ΝΠ 5 , ᾿ 
ι8 σομαι. περιτετμημένος τις ἐκλήθη ; μὴ ἐπισπάσθω. ἐν 

3 ἌΣ τ 012 λ , Ἶ. ᾿ 2 θ ε ᾿ τς ἀκροβυστίᾳ ἃ κέκληταί τις! ; μὴ περιτεμνέσθω., ἡ περιτομὴ 

οὐδέν ἐστι, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις 

20 ἐντολῶν Θεοῦ. ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἡ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ 

21 μενέτω. δοῦλος ἐκλήθης ; μή σοι μελέτω: ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύ- 

22 νᾶσαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ 

κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν: ὁμοίως “-] ὁ 

23 ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστι Χριστοῦ. τιμῆς ἠγοράσθητε᾽ (ρ. 6. 2ο, 63]. 
3. 183, 4: 8; 

24 μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελ-- Ῥεῖ, 2.1, Βεν. 
Ἂς Ὁ 1 5" 

φοί, ἐν τούτῳ μένετω παρὰ Υ-! Θεῷ. Ὁ 
28. 

25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω: γνώμην 

26 δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι. νομίζω οὖν 
“ ἊΝ ς ΄ Ἁ δ ΩΣ φ΄" 31 [᾿ Ὁ τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν 

27 ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν. 

28 λέλυσαι ἀπὸ γυναικός ; μὴ ζήτει γυναῖκα. ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, 

π ἐγὼ λέγω 9 αὐτὸς Ρ αὐτόν ᾳ ἀνδρί τ ὑμᾶς Μ. 
5 ἐμέρισεν ὁ Θεός ὑ ὁ Κύριος ἃ τις ἐκλήθη Σ δῇᾺ καὶ 

δ᾽ Δἥα τῷ 



274 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ἢ; ἐδ 
δ Ν ᾿ οὐχ ἥμαρτες" καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτε: θλῖψιν 

Ορ. οι. 12- 
ἘΠΠῚ ΓΕῚ 7 
1 Τοῆῃ 2. 18. 

Ορ. Μαίῖι. 6.27 
566., [|κ6 το. 
41 534. 

ρ. ἔοπι. 7. 2. 

ΟΡ. 1 Τίμι. 5. 

ὃ 566. 

δὲ “ Ν “ ε “- : Ν δὲ ς “ (δ - ὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 

τοῦτο" δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς “ συνεσταλμένος ἐστί, τὸ 29 
ἢ , κ᾿ Ξ᾿ 

λοιπὸν ἵνα! καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι, καὶ 30 
ἢ ’ ξ Ἂν ’ Ν Ω ’ εν ΝΥ Ἂ 

οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, Καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαί- 
Ν ἘΡ.5 ΄ ε Χ 2 Ν ἐ ΧΟ ΝΣ ροντες, Καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, καὶ οἱ χρώ- 31 

μενοι τὸν κόσμον! ὡς μὴ καταχρώμενοι: παράγει γὰρ τὸ 
“ “- " » ΄ Δ ιν “ Σ , δὶ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτους θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. 32 

Ὁ ὧν ΜᾺ Ἁ “ ζ, “ Ὁ 22,2 ͵ “Ὰ ζοςἜἌ « ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς " ἀρέσῃ! τῷ Κυρίῳ' ὁ 33 

δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ὃ ἀρέσῃ! “ τῇ γυναικί. 
ᾷ Ν] 4 8 Δ Ν ἊΝ " θέ ἐν" καὶ! μεμέρισται " καὶ! ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος, ἡ ἄγαμος 34 

μεριμνᾷ! τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ἢ ἁγία καὶ ᾿τῷ! σώματι καὶ 
ΤΕΒΡΑ ἢ » ἘΣ τ Ἃ ’ [φ) Ἁ “- 7 τν 

τῷ! πνεύματι: ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς 
5} ἴᾺ ΄ν 3) ω», “ Ν ὯΝ ἊΝ [ ὑφὰ ΄Ν " ’ 8 ἀρέσῃ! τῷ ἀνδρί. τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν ἢ σύμφο- 35 

ρον' λέγω' οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ 

εὔσχημον καὶ 1 εὐπάρεδρον! τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως. εἰ δέ 36 
. ΞΕ ἀϑυ ΟΝ, δ 2 3 - 2 ΞΝ ἸΝ δ ἈΕ ΤῈ γ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ἡ ὑπέρ- 

ακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω" οὐχ 
ὲ 74 ἐ ἊΣ ἃ δὲ χ“ : “ δί ΕῚ “- ἁμαρτάνει: γαμείτωσαν. ὃς δὲ ἕστηκεν 1}ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 37 
ς ζω Ι ἈΝ ἈΠ αον ἐΌ δ ’ δὲ ἦ, ἊΝ “ ἰδίι ἑδραῖος! μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου 

᾽ Ν “ ζᾳ ᾽ “ τ 7 ’, ͵ 1} “-“ 

θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ὃ ἰδίᾳ καρδίᾳ!, 1-:| τηρεῖν 

τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς " ποιήσει!͵ ὥστε καὶ ὁ ὃ γαμί- 38 

ὧων τὴν παρθένον ἑαυτοῦ! καλῶς ποιεῖ" ο καὶ ὁ μὴ γαμίζων 
κ᾿ ο ᾿ “ κρεῖσσον "ποιήσει!. γυνὴ δέδεται »-] ἐφ ὅσον χρόνον (ἢ 39 

ἘΣ ΌΤΙΝ Ε ῷ Ὶ Χ ῦν ΝΕῚ ΧΤϑΊ ΣΡ τ, Σ Ζ : Ν - . ᾳ--ῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς" ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ «-!, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ 
’, 

θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ. μακαριωτέρα δέ; ἐστιν 49 

5 συνεσταλμένος ἐστὶ τὸ λοιπόν, ἵνα Μ. : συνεσταλμένος" τὸ λοιπόν ἐστιν 
“ Α π: 8, ΝᾺ ’ , ᾿ 2 ΄΄ Ο δὰ ΄ δ ἵνα Δ.8. τῷ κόσμῳ τούτῳ ἀρέσει τῇ γυναικί, καὶ 
μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος" ἣ ἄγαμος μεριμνᾷ ΟΥ̓ τῇ γυναικί, 

΄ {ς - 

καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ Μ. ἃ οχη. 
κ τ “ ΟΥΑΙ , καὶ 9 οπλ. καὶ 8. Ε οχγη. τῷ Β ἀρέσι Ὲ συμφέρον 

ἱ εὐπρόσεδρον ἦ ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ Κ' καρδίᾳ αὑτοῦ 1 «ἀἀ 

τοῦ τὰ ποιεῖ π ἐκγαμίζων ο ὁ δὲ μὴ ἐκγαμίζων Ρ 64 

νόμῳ ᾳ δαά αὐτῆς : 



πος ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α. 475 
ΣΝ ῳ ᾽ὕ Ν Ἁ ΝΠ ΟΝ, ς δ δ σι δὲ Ἄ Το ῦΝ ἐὰν οὕτω μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην δοκῶ δὲ κἀγὼ 

Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν. 

8 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ΟΡ. το. τ4566., 
» ς σι 5 ΟΝ ὡὥπξ Ὁ κι τς ἡ πα αν 

φἔχομεν, ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 5 εἴ τις] Αεἰς 15. 20. 
ὃ σις δ ᾿ ΄Ζ Ι͂ ἐ 7}. ἵ ἤ θὰ δ “ “ ᾿ 3 δοκεῖ " ἐγνωκέναι! τι, ὑοὔπω ἔγνω! καθὼς δεῖ γνῶναι: εἰ 
δέ Ε “ Ν ξ “Ὁ Γ (λέπας : - Ν 4“δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῦ. περὶ 

τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδω- 

5.λὸν ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς υ-! εἰ μὴ εἷς, καὶ γὰρ 
"ἷ, ἜΡΟΝ, λ ’΄ θ Ν “ἷ Σ ᾽ ἴον "ὕ, , Ν υ-- “ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς; 

᾽ “- - 
6 ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς 

Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ 
- κ᾿ 5). ΤΠ σι “- ; 

εἷς Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, δὶ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς δι ΟΡ Πρ πτ 3, 
' 91. 1. τό, 

ἵπι. ) “". “, ΄- 

γ αὐτοῦ. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις" τινὲς δὲ τῇ Υ συνηθείᾳ ΗεὉ. τ. 2. 

ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου! ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ ἡ συν- 

8είδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται. βρῶμα δὲ ἡμᾶς 
΄ χ 72 ἤ “. ΟΝ ΒΕ ΣᾺΝ ἊΝ Ἷ, ς τη. οὐ “παραστήσει! τῷ Θεῷ’ ὕγοῦτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερού 

ο μεθα, οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσευόμεθα.! βλέπετε δὲ μήπως 
« ) ’ « “ [ ᾽ὔ’ ζ “ Ζ 2 0 7 ἤ 

ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς 5 ἀσθενέσιν!, 
3ΌΝ. , ὕ΄ Ν "“ἷ ΄“- . ) ᾽ὔ Ἦ το ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακεί- 

) ΝΣ  ΧῚ (δ ) “- δ) θ “ Ε ) δ θή μένον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθή- 

τι σεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; δ᾽ ἀπόλλυται γὰρ ὁ 

ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέ- 

τφθανεν, οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ 
“» ΄- , 

τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς Χριστὸν 

1 ἁμαρτάνετε. διόπερ, εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν 
“ ο 3 

μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν 
ἊΣ 

μου σκανδαλίσω. 

9 Οὐκ εἰμὶ" ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ « ἀπόστολος; οὐχὶ᾿Τησοῦν (ρ. τ5. 8, Δοίβ 
26. τό. 

, ν 

Ι εἰ δέ τις 5 εἰδέναι οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε α Δη4 ἕτερος 

Υ Δαά τῆς Ὑ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι Σ παρίστησι 
»ἤὕἌ ν ᾽ν" ’ ΄ Ε. Σ" ΑΝ ’ ε ’ ᾽ οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. 

2 ἀσθ “- 8 Ἄν ἈΘ λεῖ ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῆ , ..-» ἀσθενοῦσιν καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δὲ 

ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν ; Ὁ ἀπόστολος ὁ ἐλεύθερος 



Ορ. Μαῖίὶ. 8. 
14. Ματῖς 1. 30, 
1ακε 4. 328. 

1)επί. 25. 4. 

(ρ. τ ΤΠε85. 2. 
6 544.. 2 ΤὮ655. 
2. ὃ 56. 

Γρ. Νιμη. 18. 
ὃ 5η4., Π)6αΐ, 
τὸ, 1 566. 

(ρ. Μαεῖίι. το. 
9 34.» {λπι|κεὲ το, 
Ξ 
ἐ" 

376 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕ 

ἃ-͵ Ἁ Κύ ΓΑΕ ΩΣ ΒΡ Ὄ ᾽ ἍΕΥ δ᾽ ε “ . τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα ; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε 
3 -“ 

ἐν Κυρίῳ ; εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἶμι" 2 

ἡ γὰρ σφραγίς “ὁ μου τῆς ἀποστολῆς ! ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 
« ϑιν χὰ Ὁ) ΄ [Ξ: Ἄν, ΛΟ Ἂι Ψ ὔ ἔν ) [4 ἤ- Ἁ ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἱέστιν αὕτη!" μὴ 3,4 
δ) ἿἷΌ 2 Ψ ΄“ Ἃ 5. Ἀ 3. Ψ » οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν ; μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξου- 5 
Ζ, ) Ἂς Ὰ 74 « δ ς Ν ᾽ » 

σίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπύ- 
“ δ “ 

στολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς ; ἢ μόνος 6 
μ ἊΝ ἅ ζω , "΄ ᾽ ὧν 5 ἢ ΩΝ , ͵ τ 

ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν 8-! μὴ ἐργάζεσθαι; 
΄ , »9 2 ᾽ ΄ ΝΕ ΄ , ᾽ τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπε- 7 

λῶνα, καὶ " τὸν καρπὸν! αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει: ἢ τίς ποιμαίνει 
᾽ ἌΣ» “ ’ “ ’ 53; δ ᾽ὔ εν ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; μὴ 8 

κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ ἱκαὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ 
ἐπ 2 Ἐκ ς “Ἀ χ, ΖΡ, γα 3 ν ἤ λέγει; ἐν γὰρ τῷ Μωσέως νόμῳ γέγραπται, Οὐ φιμώσεις 9 

“- “ “-“ “ “" “" δ ΄σ 

βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; ἢ δι ἡμᾶς το 
2 “- 2 - 3, 

πάντως λέγει; δὲ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ͵ ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλ- 
“- “- “ , “ 

πίδι! ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν ὃ ἐπ᾿ ἐλπίδι τοῦ 

μετέχειν!. εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα τι 

εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν ; εἰ ἄλλοι τῆς 1 ὑμῶν τ: 
“" ΄σ "ὰ 

ἐξουσίας! μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς ; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρη- 
»» θ0 χ᾽ ΝΣ χὰ 2 Α Σλλὰ ». 2 . ᾽ σάμεθα τῇ ἐξουσία ταύτῃ: ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μή 

ΤᾺ 2 ΩΝ Ι “Ν “Ὁ , ’ ““ “- ᾽ τινα ἐγκοπὴν! δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. οὐκ τ3 

οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι "τὰ! ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθ 

ουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ “ παρεδρεύοντες ! τῷ θυσιαστηρίῳ Ψ, ΙἽ Ώηρ Ψ ρ Ρ « ηριᾳ 

συμμερίφονται; οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέ- τῷ 
“2 3 “- , » “ Σ Ἁ Ἃ δ) 

λιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῇν. ἐγὼ δὲ Ροὺ τ5 
Ζ δ ᾿] ΄ Ὁ δ: »Κ, τ δὲ ἐς “ ῳ κέχρημαι οὐδενὶ! τούτων: οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα, ἵνα οὕτω 
Ζ΄Ζ 2 2 ," Χ “ σὰ ᾽ θ κι ΩΥ Χ 

γένηται ἐν ἐμοί καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ τὸ 

καύχημά μου «οὐδεὶς κενώσει!. ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, τό 

ἃ ᾿ἥά Χριστὸν 9 τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς Ε αὕτη ἐστί ΒΕ Δηἃ τοῦ 

Β ἐκ τοῦ καρποῦ ἱ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα ὁ ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει 
Ἐ τῆς ἐλπίδος αὑτοῦ μετέχειν ἐπ᾽ ἐλπίδι 1 ἐξουσίας ὑμῶν τὰ ἐγ- 

κοπήν τινα π ΟΠ]. τὰ 9 προσεδρεύοντες Ρ οὐδενὶ ἐχρησάμην “) 
[ὦ 

ᾳ ἵνα τις κενώσῃ 



π“ν 

ἜΠΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. Ἴ77 
Ν ᾽ » 

οὐκ ἔστι μοι καύχημα’ ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται: οὐαὶ 

17" γάρ! μοι ἐστίν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο 
,΄ Ν “ ᾽ Ἀπ " » Ψ, 

πράσσω, μισθὸν ἔχω: εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι, 

18 τίς οὖν μοι ἐστὶν ὁ μισθός. ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον ΟΡ. 5 (ον. ττ. 
: 

“΄ 2 

θήσω τὸ εὐαγγέλιον 5-ἴ, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξου- 

ΐ. ἐν τῷ εὐ λίῳ. ἐλεύθερος γὰρ ὧν ἐκ πάντω το σίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. ἐλεύθερος γὰρ ντῶν 

2. πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω. καὶ 
“ ) “ ὁ) 

ἐγενόμην τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα Ιουδαίους κερδήσω" 
ὭΣ το τ ν Ζ « Εἰ ΣΟ ῸΝ, ΄ ΓΡΡΑΣ ὰ ΞΕ Ν ἘΠ ΨᾺ, ζ Ι τ τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ὑμὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον,] ἵνα 
Ἂ ἣν ἊΝ Ζ Ψ, Ὁ , [4 ε ᾿᾿ Ν Ἃ οἱ τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω: τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὧν 

“- , “- 

ἄνομος ἃ Θεοῦ! ἀλλ᾽ ἔννομος "5 Χριστοῦ!, ἵνα Υ κερδάνω τοὺς 
4). 2 Ϊ ᾽ ΄ ᾿ ῃ θ , ΣΞ θ ΄ “ ᾿ 22 ἀνόμους. ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς 
- θ » δή ζοτυδ “ ὕχι 8.-- ,’ Ὁ , ἀσθενεῖς κερδήσω. τοῖς πᾶσι γέγονα 5-] πάντα, ἵνα πάν- 

2 Ἂν, ’ Ῥ ’ ͵ δὲ »Ὄ ὃ Ἂν Ν Ὁ) ἐλ [4 7τῶς τινὰς σώσω. πάντα! δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα 
Ν 3 “- ' , “ἷ Ω͂ ε ) Ζ; 24 συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. οὐκ οἴδατε, ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ Ορ. 61. 2. 2, 

7 ΄ χ ΄ - Ν Ζ ᾿ ἘΠ ἢ: ΒΒ 2. 

τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βρα- 16, 3. τ4, 
2 ΤΊη. 4. ἢ, 

25 βεῖον . οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζό- Ἠερ. τ2. τ. 
Ἔ 2 ’ὕ δ) “ ἊΝ “ Ὁ ὧν 

μενος πάντα ἐγκρατεύεται. ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν 

26 στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. ἐγὼ τοίνυν οὕτ 
γκ ε Ρ] , 3 [4 Ψ»" Ε 3; ΞΖ ᾽ὔ 

τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτω πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων" 
, “ “ 

47 ἀλλ᾽ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ “ δουλαγωγῶῷ!, μήπως Τρ. Βοπι. 6. 
ν᾿ ὭΝ Ψ:.ο: ᾽ Ἅ ’’ 10. 

ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 
ζᾳ “- ΄ 

10 Οὐ θέλω ἀγὰρ! ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες 

ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς Ἐχοά. 13. 21. 

2 θαλάσσης διῆλθον, καὶ πάντες εἰς τὸν Μωσῆν ἐβαπτίσαντο 
2 ἴω ἴ Ἀν Ἢ “" “ 

3 ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα Ἐχοά. τό. 35... 
7 Ν 

« πνευματικὸν ἔφαγον, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν Ἐχοά. τ7. 6. 
“ Δα, . ) Ξ 5 ΄ Ζ΄ ἢ 
ἔπιον᾽ ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ 

ΝΥ ; ΒΞ πΞ 
5 δὲ πέτρα ἣν ὁ Χριστός." ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν Τρ. Νύπι. τ4. 

22 564. 

Τ δέ 5 6 τοῦ Χριστοῦ ὑ οῃ, μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἃ Θεῷ 

ΣΧ Χριστῷ δ κερδήσω ἀνόμους 2 δαά ὡς ἃ Δα τὰ Ὁ τοῦτο 

9 δουλαγαγῶ 8. ἃ δὲ 



Ναπι. 11. 4. 

ἘΧΘΘΕ 5.2. ὁ. 

ΝΠ. 25. 1,9. 

ΝΠ. 21. 5. 56. 

ΝΠ. 14. 2, 327. 

ΟΡ. Κοπι. 15. 4. 

ΓΡ. 8. 1 5644. 

ζρ. Μείϊ. 26. 
206 566., Μδτῖκ 
14. 22 544., 
Τλιῖκο 22. 

ἀφ) Ξις, 

ὍΡ 12. 27; 
λοηι. 12. 5. 

ζ . Τιονιί, γ. 

15, 20 (5, 10). 

Όρ. 5. τού 

(195). 37: 

ζρ. Μαι!. τ. 7, 
12. 

Ξ. 70: ἘΠΙΣΤΟΛΗ 10... 

ΕῚ "4 ᾽ὔ 3 ως, “ εὐδόκησεν ὁ Θεός: κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. ταῦτα 6 
δὲ ’ ἐς ΟΣ :) 40 Ρ} Ν Χ το ς “- : θ Ν ὃ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς 

κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. μηδὲ εἰδωλολάτραι 7 

γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν 9 ὥσπερ! γέγραπται, ᾿Εκάθισεν 

ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. μηδὲ 8 

πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσον ἐν 
»“". ᾽7ὔ ΄- 

μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες, μηδὲ ἐκπειράξωμεν τὸν 9 

ἐ Κύριον!, καθώς 8-1 τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν 

ὄφεων ἢ ἀπώλλυντο!. μηδὲ γογγύζετε, ἱ καθάπερ! τινὲς αὐ- το 
“ 3. ϑ, ἐς ΙΕ ἊΝ ζκὼ ππ, “7 ΄- τῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ Ἰὀλοθρευτοῦ!. ταῦτα τι 

δὲ τυπικῶς! συνέβαινον ἐκείνοις" ἐγράφη δὲ πρὸς νουθε- 
΄ ΓΕ ΣΝ ) ΩΥ Ά ΄ “- ᾿ς 1 ,’ ἤ σίαν ἡμῶν, εἰς οὺὃς τὰ τέλη τῶν αἰώνων 1 κατήντηκεν!. τ2 

{γς « “ ε γι , ΔΝ 2 Ν ς ΖΑ ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ. πειρασμὸς ὑμᾶς τ 

οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος: πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ 

ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν 
“ “ ἊΝ, ον Μ “- γ Τα -- ς τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ὑπ- 

ἐνεγκεῖν. 

Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας. τ4 

ὡς φρονίμοις λέγω: κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι. τὸ ποτήριον τ5,1τό 
ἼΞς ) ᾿ὕ ἂν ; 5 2». Ν ΄, “-“ “ ἘΞ 

τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἱματος τοῦ 

Χριστοῦ ἐστι; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ 
“ “ ἜΟΥΝ) Α [“ - Ε ἃ “, ε σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος ἕν σῶμα οἱ τ7 

“) ΕΥΡ ττὴς ἩΚῚ ΄ ᾿ πο δε πλὴν τ ΄ 
πολλοί ἐσμεν᾽ οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἐνὸς ἄρτου μετέχομεν. 

:} Ν νὰ ) ) 

βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ σάρκα: οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὰς 18 
, Χ “ » ὅΕ , ΚΛ ἐτὸ « θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσί; τί οὖν φημι; ὅτι τὸ 

, ; 
π εἰδωλόθυτόν! τι ἐστίν ; ἢ ὅτι ο εἴδωλόν τι ἐστίν ; ἀλλ᾽ ὅτι 2ο 

ἃ θύει τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει καὶ οὐ Θεῷ: οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς 
Υ “, ’ Ὁ» ᾽ ᾽ Ὡ κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. οὐ δύνασθε ποτήριον 21 

7 

Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων" οὐ δύνασθε τραπέζης 

9 ὡς ἔ Χριστόν Α.5.Μ. Β Δ4ἃ καί ἢ ἀπώλοντο ἱ καθὼς 
καί δ ὁλοθρευτοῦ 8. Κ᾿ πάντα τύποι 1 κατήντησεν τὰ Δα ὑμᾶς 

Ὁ εἴδωλόν ο εἰδωλόθυτόν : 

παν νππδὰΑβνννυὐτϑνο  ηντ 

-ἰγυμάρνακ τῶνδ» ας 

οὐκ δυο,» 



-11. 6. ΠΡΟΣ ΧΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α. 479 

22 Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. ἢ παραζηλοῦμεν 

τὸν Κύριον ; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν ; 
. ᾽ 

2 Πάντα ν-! ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα ν- (ρ. 6. τ2. 
Ἀοτη. 14. 14; 

24 ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ, μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ΤΠ 4: 4; 
1ἴ, 1, 15. 

25[ᾳ ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου «-Ι, πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον 

26 ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν’ Τοῦ γὰρ Ῥ5. 24 (23). τ- 

27 Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. “ εἴ τις! καλεῖ ὑμᾶς 
“ ᾽ ’ Ν “4 » “" Ἁ 7 τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον 

28 ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. ἐὰν 
“ “ ) 

δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο "ἱερόθυτόν! ἐστι, μὴ ἐσθίετε, δι 
», Χ , ΟὟ ταις (ὃ ἘΠῚ [ὃ 29 ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν συνείδησιν 
χ ᾺΖ ὑπ τς ἃ ε ἘΠ ᾿ κ᾿ δ᾿ ἘΦ ἀκ ΚΌΣΤΟΝ 

δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου" ἱνατί γὰρ 

39 ἡ ἐλευθερία μον κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως : εἰ «-ἰ 
“ΚΟ ΣΙΣΜΟΝ 7 ΄ “- ὌΕΌΝ πὸ ΟΕΝ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχα- 

Ξι ριστῶ; εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα 
κ “ , 

32 εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. ἀπρόσκοποι Σ καὶ ᾿Ιουδαίοις γίνεσθε! 
" “π᾿ ΄“ - 

32 καὶ “Ελλησι καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ: καθὼς κἀγὼ πάντα 
“- ᾽ ἊΝ Δ “ Ἄν ὦ “ Ὑ 3 Ἅι ἊΝ “Ἄ πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν 

“ . “- ’ ᾿Ὲ Ἂν ᾽ Ν 11] πολλῶν, ἵνα σωθῶσι. μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ 

Χριστοῦ. 
ΡΣ “. “" { 

2 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, Υ-] ὅτι πάντα μου μέμνησθε, καὶ καθὼς ΟΡ. 2 ΤΌΣ 
2.18, 3. 6. « 

3παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε. θέλω δὲ ὑμᾶς 

εἰδέναι, ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστι, κεφαλὴ 

4 δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ “τοῦ! Χριστοῦ ὁ Θεός. πᾶς 
ἐλδε οἷ Ψ' δὴ Ψ ἊΝ “- Ψἷ 
ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων, κατὰ κεφαλῆς ἔχων, 

᾽» ΝΥ ον ) “ ““ Ν Ἀ 5 Καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχο- 
ἮΝ Ἁ 2 Ψ», “ “᾿ χω 

μένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει 

τὴν κεφαλὴν 5 αὐτῆς!" ἕν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 

6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω- εἰ δὲ αἰσχρὸν 

Ρ δῇά μοι ᾳ 44 ἕκαστος Τ εἰ δέ τις 5 εἰδωλόθυτόν 

ὁ λἀα Τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἃ 44 δὲ Ξ γίνεσθε 

καὶ Ἰουδαίοις Υ δαα ἀδελφοί, ᾿ 3 ΟΤη, τοῦ 8 ἑαυτῆς 



Όρ. ἀξεη. 2. 
18, 223. 

Μαΐι. 26. )ύ, 
ΜαΙ 14. 22, 
Ταῖῖτα 22. 19. 

380 ἘΠΙΣΤΟΛῊ 11 Ὁ 

γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. ἀνὴρ 7 

μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν 

καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων: νὴ! γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. 
ΕΣ) ’ : ΒΟΥ 2 » 3 ἊΝ δος ) , ᾽’ Ν 

οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός" καὶ 8,9 

γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 

ἄνδρα: διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς το 

κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους. πλὴν οὔτε “ὁ γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς ττ 

οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς! ἐν Κυρίῳ. ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ τ2 ὴρ χωρὶς γυναικὸς ρίφ. ρ γὰρ ἡ γυνὴ 
2 “΄“΄ . ᾽’ τ Ν Ε ΟΝ, ἊΝ “. » Ν ΕΑ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ 

’ ) “ “ Ὡ αν 9 .] ων ’ ᾿ , . πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ. ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε: πρέπον ἐστὶ τ3 
σι δ) 4 ΄“Ὰ Θ “Ἀ ὯΞ θ : ᾶἃ 2 ῸΧ 6 γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι; Ἁοὐδὲ ἡ τ4 

Ψ» ἘΣ ΞΩΣΝ Ϊ ὃδ δ ’ « “. [ἡ 5... ΕΝ Ν ΘΑ, “ 3 7 Ω φύσις αὐτὴ! διδάσκει ὑμᾶς, ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία 
Ἀν παύσο Ξ Ν δὲ ΨΌΝ, “Ὁ δό ΔΕ τ ΥΡᾺ ΕΟ μὰ ς Ψ, αὐτῷ ἐστι; γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν: ὅτι ἡ κόμη τ5 

ἐντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος τό 
“ { “Ν 74 ᾽ὔ ᾽ “ 3. ΉῊΗΝ ἜΡΟΝ, εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλη- 

σίαι τοῦ Θεοῦ. 

Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ, ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον τῇ 
᾽ ᾽ ) ν Ὁ , ; “ Ν Ν ,Ζ 
ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἧττον συνέρχεσθε. πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομέ- τ 

Ἐπ τσὶ ὍΣ Ὲ το ΤΣ λ ΄ » ΄ ΄, 2: ὦ ΕΑ - νων ὑμῶν ἐν “-| ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν 

καὶ μέρος τι πιστεύω. δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, το 
[4 « “ Ν ψ ) ζ “ ΖΞ “᾿ ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. συνερχομένων οὖν 20 
[4 ΨΝ 2 Ν ἊΝ 9 Ἂν Ὶ “ἷ Ν. ζοΣ Φ᾿ [{ ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστι Κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν: ἕκαστος 21 

γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐκ τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν 

πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει. μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίει νᾷ ὃς δὲ μεθύει. μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν 22 
ἈΝ ’ δ “ 2 ΤΩ “ “ Ὁ Ν καὶ πίνειν: ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ 

’ Ἁ ΟΣ δ ὃ ἋΣ ἢ 5 2 ἐπ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας ; τί ᾿εἴπω ὑμῖν! ; ὃ ἐπαινέσω 
ς “ , ͵ ΕῚ 3 “ ᾿ » δν Ἀν ὔ 9 ἿΝ “" 

ὑμᾶς ἐν τούτῳ : οὐκ ἐπαινῶ.!] ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ 23 
ἃ “ ) “- “ 

Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ 
“" Ἄ Ὲ δίδ ἔλ β ΕΗ Ν » Ψ “ λ 

νυκτι ἢ παρξεξοίοοτο ἐλαᾶαβὲν ἄρτον, Και εὐχαριστήσας εκλᾶσε, 24 

Ὁ οχῇ. ἡ 6 ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδὸς  δἃ ἢ οὐδὲ 

αὐτὴ ἡ φύσις 9 ᾳ4ἃ τῇ ἔ ὑμῖν εἴπω 8 ἐπαινέσω ὑμᾶς ; ἐν 

τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ, Μ. 

ἐ 
" 
᾿ 

ἃ 
ν 
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Ν τον " “ 2 Ν τς “᾿ Ἂς ἘΝ ε “᾿ 1-ὴ καὶ εἶπε, "Τοῦτό! μου ἐστὲ τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν [-|" 

25 τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ 

ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ Τρ. Ἐχοῇ. 24. 
8, ΗΕΡ. 9. 20. 

ἊΝ ᾽ὔ 2 δ , ΠΣ “ “ “ ΄σ ε ᾿ὔ Ε 

καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι: τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις 
6 Ὰ ᾿ᾷ ᾽ Ν ΩΝ 3} ,Α ἜΕΣΣ Ἂ δὴ ; θί 26 ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε 

Ἀ ᾿ “ ἃς οἷς ΄ κ-- ἢ} ΄ Χ θ ́ τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον 

27 τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ. ὥστε ὃς ἂν 

ἐσθίῃ τὸν ἄρτον 1-| ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, 
᾿ Ψ “ ἢ Ν Τὴ πῇ Ὁ “ ,ν: ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ "Ὁ τοῦ! αἵματος τοῦ Κυρίου. 

28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου 
2 4 Ν 2 “-“ ’ ᾿» ε Ων 2 ἊΝ δν ο ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω. ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ 

πίνων -] κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ ρῖμ ͵ νει, μὴ διακρίν 
3. σῶμα ο-ἴ, διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, 

Ν “ ε Ψ " Ῥ δὲ ΩΝ δὰ ὃ Ἅ , Ἃ 31: καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. εἰ ν δὲ! ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν 
Σ ’ὔ ΨΨ, ἌΝ ἃ Ν ’ ᾽ὔ . ἃ 32 ἐκρινόμεθα. κρινόμενοι δὲ ὑπὸ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ (ρ. εν. τ2. 

Α “" ᾽ὔ “ [ς ᾽ Ψ »3 δ 566. 33 σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν. ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχό- 

34 μενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε' « εἴ τις! πεινᾷ, ἐν 
»Ἤ 2 Ὡ»». " ") δ: ἤ Ἂν Ν Ν οἴκῳ ἐσθιέτω: ἵνα μὴ εἰς κρῖμα συνέρχησθε. τὰ δὲ λοιπὰ 

ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι. 

12 Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. 

2 οἴδατε ὅτι τ ὅτε! ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα, ὡς ἂν (ρ. Ἐρβ. 2.11 
Σ } 54..ὄδ ΤΠ εβ85. 

3 ἤγεσθε, ἀπαγόμενοι. διὸ γνωρίζω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς ἐν ΠΙνεύ- τ΄ 9. 
“- “ ) “ ματι Θεοῦ λαλῶν 5" λέγει, 'Δνάθεμα ᾿Ιησοῦς"] καὶ οὐδεὶς δύ- 

ἐ 4} [αν , ω δσο ἥ 5 δ Ὁ ’ « ψ' ναται "εἰπεῖν, Κύριος ᾿Ιησοῦς,] εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Αγίῳ. 

4ἉἍ. Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα: Τρ. Βοπι. τ2. 
δ ὃ 2 ὃ “ ᾿ ΜΑΣ 5. τ ὕς Ν 6 Ξοιος Ἐρᾷ. 4: 5,6 καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος: καὶ 4. Ξαᾳ., τ Ῥεῖ. 

ΕΠ τὸ 
διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτὸς ἅ- Θεός, ὁ ἐνεργῶν 

ἊΝ δδ' 2 “ « ’ Ν ΄ « [ή “ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ 

Β Λάβετε, φάγετε τοῦτό 1 44 κλώμενον Α.5.Μ. Κ' Δα τοῦτο 

1 λ44 τοῦτον τὰ ΟΤη. τοῦ Ὁ Δ4α ἀναξίως ο (ἃ τοῦ Κυρίου 
Ρ γὰρ ᾳ εἰ δέ τις τ οΠη. ὅτε 5 λέγει ἀνάθεμα Ἰησοῦν" 

ὗ εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, ἃ 44 ἐστι 
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Ν ἈΝ ’ Ν ἊΝ ,» (ν Ά, “ χη Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον. ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύ- ὃ 

ματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ 
Χ 5 εν ᾿" . Ζ Ξ ἘΠ ΄ ᾽ “ », Δ ΄ τὸ αὐτὸ ΠΙἼνεῦμα, ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι, 9 

ΒΩ Ν » 2 , 2 “ ἘΞῸΝ » »᾿᾽ ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ Υ ἑνὶ! Πνεύματι, ἄλλῳ το 
ἈΠ ΠΣ 

δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ δια- 
ἣν; » ΘΣΩ͂Σ “--Π ,ὔ “ Ψ Ἂ ἈΠΕ 

κρίσεις πνευμάτων, ἐτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἐρ- 

μηνεία γλωσσῶν: πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ τι 

Πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 

Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι, καὶ μέλη " πολλὰ ἔχει!, τ2 

πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος ὕ- πολλὰ ὄντα ἕν ἐστι 

σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς τ3 
ἃ “ “-“ Τὰ πάντες εἰς ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε ᾿Ιουδαῖοι εἴτε “Ελ- 

ληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι: καὶ πάντες “-| ἕν Πνεῦμα 

ἐποτίσθημεν. καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν μέλος, ἀλλὰ τα 
"4 ΣΝ 57 « ἐς “ » 3. εὐ ’ , 3 ἢ “- πολλά. ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Οτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὲ ἐκ τοῦ τ5 

’΄ , ἊΣ “ ᾽ Ἵὕ 2 “ ᾶ ᾽’ Ϊ δ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ἃ σώματος. καὶ τό 
ἘΣ Ἴ “ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, “Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 

“ , Ἂ “- , » δ ΠΡΟ Ὶ τα ὔ " σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ἅἁσώματος. εἰ τ7 

ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή ; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ 

ὄσφρησις ; 5 νῦν! δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη ἕν ἕκαστον αὐτῶν τ8 
, “ “ ἃ ᾽ 
ἐν τῷ σώματι, καθὼς ἠθέλησεν. εἰ δὲ ἣν τὰ πάντα ἕν μέλος, το 

ποῦ τὸ σῶμα; νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἕν δὲ σῶμα. οὐ 520,21 

δύναται δὲ ὁ! ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ 
7 “- “ 7 ἔχω: ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσί, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω. 

ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθε- 22 

νέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστι: καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα 23 

εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν" 

καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει: τὰ 24 
ΘῈ τὸ ΄, ες, , δ ᾽ , “ ΓΝ ἈΝ τε Ν 2 
ἑ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει: ἀλλ ὁ Θεὸς συνεκέρασε 
Ν “᾿ “5 [ ε Ζ Ι [4 ὃ Ἂν [4 Ὁ 

τὸ σῶμα, τῷ δύστερουμένῳ! περισσοτέραν ὁοὺς τιμήν, ἱνὰ 25 

ΣΧ Δ(α δὲ Σ᾽ αὐτῷ 5 Δ(( δὲ 8 ἔχει πολλά Ὁ 44 τοῦ ἑνὸς 

9 Δ(6 εἰς ἃ σώματος; 9 νυνὶ ἔρχῃ. ὁ Ε ὑστεροῦντι 

φχ δ, 3: ἀκ ν᾿} 

δ οουδυυυνιν κν":..... μον μα, ου κα; τι γα ἐϑ δ κὶ 
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᾽ “ ἈΝ 

μὴ ἢ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων 
“ Ἂν , ᾿ 4 ὡ»: ἂν; ἃ γι ’ 26 μεριμνῶσι τὰ μέλη. καὶ εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει 

΄ ΤΩΝ 
πάντα τὰ μέλη: εἴτε δοξάζεται Ἐ-:] μέλος, συγχαίρει πάντα 

“ “ “ Ξ 2 Ψ 

27 τὰ μέλη. ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους. 

28 καὶ οὺς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, 

δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, 

ἱ ἔπειτα! χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη 
- Χ ΄ σα Ἢ - Χ ΄ 5 φ . 29 γλωσσῶν. μὴ πάντες ἀπόστολοι ; μὴ πάντες προφῆται ; 

309 μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις ; μὴ πάντες 
» Ψἤ :) ,΄ - ΝΝ Ψ, ὑφ ΄- - 

χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων ; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι :; 

3: μὴ πάντες διερμηνεύουσι; ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ 
᾿] “ ’ 

Ἑ μείζονα!, καὶ ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. 
Ω “- ΕΝ ἣν “ 

18 ᾿ΗΕὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέ- 

λων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον 

24 ἀλαλάζον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια 

πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν 
ῳ ΕΝ θ ζ, 3 » δὲ τος 26 θέ : Ν 3 ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. καὶ 
ΣΝ ’Ἰὕ , Ἁ ς , Ὡ» ἊΝ ΤῸΝ τ Ν ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ 
σῶ ζ4 Ὁ 1 θή Ϊ , ΒΡ δὲ Ἂν Μ δὲ μά μου ἵνα 1 καυθήσωμαι!, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν 
) “ « 3 ’΄ θ0 ἴω ’ « ) ’ 4 ὠφελοῦμαι. ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται: ἡ ἀγάπη 

5» οὐ ζηλοῖ; ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσ- 

χημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται 
Ἂς ἊΝ 3, »ἤ , ἊΝ “ ) Ψ ’ ἍΝ “ ᾽ ’ 6 τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ, 

͵ “Φ ’ Δ ΄ ) . γ [ἢ η πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπο- 

8 μένει. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πι πίπτει εἴτε δὲ προφητεῖαι, 
" “ Ε “᾿ 

καταργηθήσονται: εἴτε γλῶσσαι, παύσονται: εἴτε γνῶσις, 
Σ [4 Ν 

9 Καταργηθήσεται. ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν, καὶ ἐκ μέρους 
Ω͂ 9 

το προφητεύομεν' ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, "-] τὸ ἐκ μέρους 
θ 7 “ δ) ( ο 2 ὑε ις Ἄ τι Καταργηθήσεται. ὅτε ἤμην νήπιος, “ἐλάλουν ὡς νήπιος, 

Β Ἀἤα ἕν 1 εἶτα Κ' κρείττονα 1 καυχήσωμαι Μ. Δ ἐκπίπτει 

Ὁ Δαὰ τότε Ὁ ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος 
ἐλογιζόμην" 

Όρ. φῇ. 5. 30. 

Ορ. ΕΡΆ. 4.11. 

ΌΡ. 14. 1. 

ζ΄. Μαῖίί. 1γ. 
20, 21. 21. 
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ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος] ὅτε »-΄ γέγονα 
ϑέ ΤΣ ὕ Ν, - » ΄ Χ ΣΙ , ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι τ2 

ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον" 
Ε ’ 5" ΨΚ ᾽’ὔ Χ ) ’ ἊΝ Ν ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ 

ἐπεγνώσθην. νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία τ3 

ταῦτα: μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. 

ΖΔιώκετε τὴν ἀγάπην" ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον 14 

δὲ ἵνα προφητεύητε. ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις 2 

λαλεῖ, ἀλλὰ 4“-| Θεῷ: οὐδεὶς γὰρ ἀκούει: πνεύματι δὲ λαλεῖ 

μυστήρια. ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν 3 

καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν. ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν 4 

οἰκοδομεῖ, ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. θέλω δὲ 5 

πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε" 

μείζων τ δὲ! ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ 

μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. " νῦν! δέ, 6 

ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς 

ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν 

γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ; ὅμως τὰ ἀψυχαγ 

ὠνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς. εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς 1) ᾽ ᾽ ω) 

φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ 

κιθαριζόμενον ; καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ δῷ, 8 
, , ᾽ 2 Σ φ ἀπε ς . κ᾿ 

τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον ; οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς 9 

γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ 

λαλούμενον ; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες, τοσαῦτα, εἰ το 

τύχοι, γένη φωνῶν ᾿ εἰσιν! ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν α-! ἄφωνον. 
ΞῸΝ, “νι Ἁ Σὺ κα ΝΕ ᾿ “ “ “ ἊΝ “-- 
ἐὰν οὖν μὴ «εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι τι 

βάρβαρος, καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. οὕτω καὶ ὑμεῖς, τ2 
2 Ν γα δ) Ὁ» Ν Ν .) Ἂν “- 2 

ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκ- 

κλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. διὸ! ὁ λαλῶν γλώσσῃ ι ῆ υ) γ ἢ.13 

προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὰ 

Ρ δαὰ δὲ ᾳ Δα τῷ τ γὰρ 8 νυνὶ ἵ ἐστιν πα λα αὐτῶν 8. 

Σ διόπερ ᾿ 



ΟκόΝ.. 

28. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 2485 

“ “ "ὕ τς ᾽ τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἀκαρπός ἐστι. 
ὟΝ : Ἂ , “ Ι ζε δὲ ε τ5 τί οὖν ἐστι; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ 

τ “»" "᾿ς “Ἔἰ “κ“»". 7 “--. ν Ἀ “ὦ “Μ ᾽ ΒΟ ΌΦΟ ΙΑ, τό τῷ νοΐ: ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. ἐπεὶ ἐὰν 
ΓοῚ “ “-“ γέ 

Υ εὐλογῇς πνεύματι!, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου 
“ 2 “ Ν , ΝΥ ϑένΝ, “ “ Ε) ’ 1 Ἁ ’ 7 , πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ 

ΩΝ “ “- 3 τη οἶδε; σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ 

τ8 οἰκοδομεῖται. εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ “-!, πάντων ὑμῶν μᾶλλον (ρ. Βοπι. 15. 
10, 2 (ΟἿ. 12. 

“ , το γλώσσαις “λαλῶ! ἀλλ΄ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους 12. 

τῷ νοΐ! μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους 
, 2 Ω 

λόγους ἐν γλώσσῃ. 
, ζω “Ὁ. 

22 ᾿Δ4δελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν: ἀλλὰ τῇ κακίᾳ 

21 νηπιάξετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε. ἐν τῷ νόμῳ γέ- 

γραπται ὅτι ᾿Εἶν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν “ ἑτέρων " (. 15. 28. 11 
ων, “Ἀ “Ἄ ων Ν ᾽ [4 , ὩΣ Ξ'" 54. λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου, 

22 λέγει Κύριος. ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς 

πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις' ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς 
ΡῚ ’ 4 Ν ἴω ᾽ὔ ΟἾὰΝ “" »», ε ᾽ 

23 ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκ- 

κλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ πάντες ἃ λαλῶσι γλώσσαις, 

εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε ; 

24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ 
ἰδ ’ ἃ 2 « ἫΝ γα 3 ὧι Εἰ Ν , 6- ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, 

Ἂ Ν ἴων δί δ] “- Ν ἊΨ Ν “ 25 τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται: καὶ οὕτω 

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ΟΡ. Ζεοβ, 8. 
25: 

ε ἱὄντως ὁ Θεὸς! ἐν ὑμῖν ἐστι. 

26 Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος 8--| 

ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, " ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν 

ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. πάντα πρὸς οἰκοδομὴν ἱγινέσθω!. 

27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ 

28 ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω: ἐὰν δὲ μὴ 7 διερμηνευτής, 

Υ εὐλογήσῃς τῷ πνεύματι 2 δα μου 8 λαλῶν Ὁ διὰ τοῦ 
νοός ὃ ἑτέροις ἃ γλώσσαις λαλῶσιν 9 844 καὶ οὕτω ὁ Θεὸς 
ὄντως 8 δα ὑμῶν ἢ γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἷἿ γενέσθω 

ςς 



ΟΡ. ἀεη. 3. τό. 

ΟΡ (δὲ τ- τις 

Όρ. Τκ|κε 24. 
34, 86. 

2486 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 14. 28-- 

“. Ν “. ““ 

σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ Θεῷ. προ- 29 

φῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτω- 

σαν. ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω. 3ο 
[4 

δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μαν- 31 

θάνωσι καὶ πάντες παρακαλῶνται, καὶ πνεύματα προφητῶν 32 
7 ε » 3 ’ Σ 3 ὦ « Θ Ἂν 

προφήταις ὑποτάσσεται, οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς 33 

ἀλλ᾽ εἰρήνης, ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. 
Αὲ “ Κ- Σ 79. 2 λ ὡν. ’ " , Ἁ ἱἑ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν᾽ οὐ γὰρ 34 

“ “ , 

Ἰ ἐπιτρέπεται! αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ᾽ τὶ ὑποτασσέσθωσαν!, κα- 

θὼς καὶ ὁ νόμος λέγει. εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ 35 
ν. 07 " ᾽ “΄ ᾿ ᾽ Ν ζᾳ Ψ» ἢ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν᾽ αἰσχρὸν γάρ ἐστι ἅγυ- 

ΡΞ ) “. “- “Ἠ 

ναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ!, ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 36 
ἐξ ηλθ Ἐ ἃ Ψ « “ ᾽’ κ - ἤλθεν ; ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν : 

“- “" δ 

Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω 37 

ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι ο- Κυρίου νἐστὶν ἐντολή!. εἰ δέ τις 38 
3 “5: ᾳ 3 ἊΞ ἢ ἀγνοεῖ, « ἀγνοείτω!. 

7 “ 
Ὥστε, ἀδελφοί " μου, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ 39. 

λαλεῖν "μὴ κωλύετε γλώσσαις]. πάντα "δὲ! εὐσχημόνως 4ο 

καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω. 

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην 15 
Ὁ τσ ΟΥ Ν γ " Ω ἈΝΕ ᾽ὕ 3 τὴν Ν ὔ ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δί οὗ καὶ σώ- 2 

ἔεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὃ ὑμῖν, εἰ! κατέ ἐκτὸ »Τινι Λογῷ εὐ γΎγ μη μιν, εἰ" κατέχετε, ἐκτὸς 

εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, 3 

ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν 

ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς: καὶ ὅτι ἐτάφη" καὶ ὅτι ἐγήγερται 4 
ν».» 2 κα ζ - ’ ἢ δὰ Ν ΒΑ ἊἍ ἐ .» ΜῈ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ! κατὰ τὰς γραφάς: καὶ ὅτι φθη Κηφᾷ'" 5 

εἶτα τοῖς δώδεκα: ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελ- 6 

φοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ 
1! , π᾿" “- 

τ’ ἐκοιμήθησαν' ἔπειτα ὥφθη ᾿Ιακώβῳ' εἶτα τοῖς ἀποστό- 7 

Κ' Ἀ( ὑμῶν 1 ἐπιτέτραπται τὰ ὑποτάσσεσθαι Ἡ γυναιξὶν 

ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν ο ἃ τοῦ Ρ εἰσὶν ἐντολαί ᾳ ἀγνοεῖται Μ. 

Τ ΟΠ. μου . 8 γλώσσαις μὴ κωλύετε ὃ οη1. δὲ α ὑμῖν εἰ Α.Μ. 
Υ͂ “- ’ Ε: , δ ἀά Α 

«τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Δα καὶ 

ΡΣ ἂν 



ΠΤ} ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α. 487 
»“" ΨΜ, Ν , ς Ν “Ἄ ᾽ ΑΓ. ϑλοις πᾶσιν" ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι, ΟΡ. ο. τ, Αοἰ5 

" Ἀ. ἜΚΚᾺ “ΠΝ , ἢ ς« 3 2 δ 3 ᾽ὕ 26, τό. οὥφθη κἀμοί. ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, 
“ ᾿ ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν (ρ. Δοἰ5 8. 3, 

» , κα ν᾿ , Χ Ρ᾿ ᾿ ΦῸὋ» Ν τς Οδὶ. 1. 18, τοἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὃ εἶμι, καὶ ἡ τ Ὑίπι. τὶ 13. 

χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον 
“ , “ “- 

αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα" οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾽ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ 
χ--" Ν 2 ’ “ “᾿ ϑι Ὡ “ἷ δ) “ Ὁ γ 1 σὺν ἐμοί. εἴτε οὖν ἐγώ, εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσο- 

μεν, καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 

12: Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς (ρ. 2 Τίπι. 2. 
᾽ ) ἘΠ κι Ϊ “! 3 , “ ᾽ Μ, Ν 18, λέγουσιν Υ ἐν ὑμῖν τινες! ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν ; 
ΠΝ ᾿ », Οἵ » οὧΧ Ν᾿ πἰ 53. τ ᾿ α εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται 
Ἂ, Ν Ν » 3 7: »Υ Ε Ν ’ Ἔ ὯΝ 14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, 

το Κενὴ 2-| καὶ ἡ πίστις "ὑμῶν. εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευ- 
Ὡ» “- “ 4 2 ὔ Ν “ “- δομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ 

[ἡ “, ὡΝ Χ, [4 ἃ ᾽ ὕ, » ΕΝ Ν ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ 
, ) »" , δὰ δ ᾽ 3 ΄ ΟΝ Ἂν τό οὐκ ἐγείρονται. εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς 

) ἼΣ 3, ἊΝ Ων 3 2 ὔ γα, [2 ζ 17 ἐγήγερται: εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις 
« “ τς 3 ΝΥ 3 “ ε ’ « “ ΒΕ ἃ ς 1ι8 ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἄρα καὶ οἱ κοι- 

το μηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ὃ ἐν 
“ 2 Ἀ ὃ 

“Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀν- 

θρώπων ἐσμέν. 
»- 3 “ “᾿ 

22 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοι- Ὀρ. Αοἰδ 26. 
Σ 23, (ΟἹ. 1. 18, 

ο-! ἐπειδὴ γὰρ δί ἀνθρώ ἀ-Ἰ θά ὶ 21 μημένων “-ἰ, ἐπειδὴ γὰρ δ ἀνθρώπου ἄνατος, καὶ εν. τ. 5. 
Ἢ ἜΣ Ὁ» 3 γ “ [4 εν ᾿Ὶ ις 5.3, Ἀ 22 δὶ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ Ορ.Βοχι.5. 17. 

’ ᾽ 7 [4 ἈΝ 09 “"  “. »; πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζω- 

23 ὁποιηθήσονται. ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τά ες ἃ ὴ 3 ηθή ὃ ῷ ἰδίω τάγματι: ἀπαρχὴ 
"4 “ “- “ “- Χριστός, ἔπειτα οἱ " τοῦ! Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. Ορ. τ ὙπεεΞ. 

τὰ τ - “ “. 4: τύ. 24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν ᾿ παραδιδοῖ! τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ 

πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν 

Σ ἥὰ ἡ Υ͂ τινες ἐν ὑμῖν 2 ἥά δὲ ἃ ἡμῶν Μ. Ὁ ἠλπικότες 
ἐσμὲν ἐν Χριστῷ ὁ λήἥά ἐγένετο ἃ λ4ἃ ὁ θ οΠ1. τοῦ 
παραδῷ 

ςςο2 



Όρ. 5. τὸ 
(το9). 1. 
ζν. Βεν. 20. 
14. 
ζ». Ῥϑ5. 8, 6. 

ΠΕ 22. 12: 

Ορ. ΤοΒῃ 12. 
24. 

288 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 15. 24-- 

Χ , ζς: Ἁ " ΜΝ ἘΞ “- καὶ δύναμιν. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις οὗ ξ-] θῇ 25 
Ἂν Ἅ 3, Ν [ ἊΝ Ἁ ως ἀν, 13, “ Ψ 2 πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας ἀὐτοῦ. ἔσχατος ἐχ- 26 

θρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος. Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 27 

πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα "ὑποτέτακται, δῆλον 
γν Ν »» [ῳ « 3) Ἁ “,-ε ζ, 3, δὲ! [ “ 

ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα. ὅταν δεῖ ὑποταγῇ 28 
« 

ἊΝ ε 4 αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑπο- 
ὯΝ τάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ἢ ὁ Θεὸς 1-] πάντα ἐν πᾶσιν. 

᾿Επεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶ κρῶν; πεὶ τί ποιήσουσ απτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν ; 29 
Ὁ Ὁ Ν ᾽ :) 2 ». Ν ’’ ἘῸΝ 

εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ 
κπ ΣΕ τὰ ἤ Ω , ἌΝ ἢ “ ὃ , “"Ἵ [2 μ θ᾽ αὐτῶν! ; τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; καθ᾿ 10, 31 

ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν 1 ὑμετέραν! καύχησιν, τ ἀδελφοί," 
ἃ 23) 9) “- “ “ 

ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. εἰ κατὰ ἄνθρω- 32 
" πον ἐθηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ, τί μοι "τὸ ὄφελος ; εἰ νεκροὶ 

Ν) 2 4 ἢ Φ Ζζ' Ν ζ2 » δὰ οἷ θ Ψ οὐκ ἐγείρονται, Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνή- 

σκομεν. μὴ πλανᾶσθε: Φθείρουσιν ἤθη χρήσθ᾽ ὁμιλίαι κακαΐ. 33 
. ἴ ͵ δ δον 18 Ψ ᾽ ζ Ἂς “ ἐκνήψατε δικαίως, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε' ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ 34 

τινὲς ἔχουσι: πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν ο λαλῶ!. 
3 ) “- “ , 

Αλλ᾽ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι 35 
ἃ ἔρχονται: Ῥάφρων! σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται, ἐὰν μὴ 36 9 φ) 2 

τ θ , 3 νὰ ζα ᾽ Ἂς ΄Ὃ ἊΝ »Ἄ ᾿ ἀποθάνῃ" καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπεί- 37 
δ) Ν Ν Ὑ» 3 ’ ’ " . “ ρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, σίτου, ἤ τινος τῶν 

λοιπῶν: ὁ δὲ Θεὸς «δίδωσιν αὐτῷ! σῶμα καθὼς ἠθέλησε, 38 
4“ ὦ ἣν ΄ τ-- 8 ἿΝ ᾽ ᾿Ξ . καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων τ-! ἴδιον σῶμα. οὐ πᾶσα σὰρξ 39 

ἡ αὐτὴ σάρξ᾽ ἀλλὰ ἄλλη μὲν 5-| ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ 

κτηνῶν, ἄλλη δὲ ὑ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων!, καὶ σώ- 40 
ὃ » Α ,ς “,  ) ἣι ἷλ 3. ΚΟ Νν ε “ 

ματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια' ἀλλ᾽ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν 

ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. ἄλλη δόξα ἡλίου, 41 

καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων᾽ ἀστὴρ γὰρ 

δ (ἃ ἂν Β' ὑποτέτακται (δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ 

πάντα), ὅταν δὲ Μ. ἱ δά τὰ Κ᾿ τῶν νεκρῶν 1 ἡμετέραν 8. 

τὰ οχη. ἀδελφοί, ἢ τὸ ὄφελος, εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; Α.8.Μ. 
ο λέγω Β ἄφρον ᾳ αὐτῷ δίδωσι τ: δῇ τὸ 5 Δα σὰρξ 

ὃ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πτηνῶν 



--15. 58. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α. 280 

3 2 , 2 Ἄ “ δκο...3.....9 “ “ 42 ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. 

σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ' ίρεται ἐ 43 σπείρ ν φθορᾷ, ἐγείρ φθαρσίᾳ' σπείρεται ἐν 
3 Ὡ» 2 ,. 3 δό Ε ’ 2 3 θ » 2 “, ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ: σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται 

44 ἐν δυνάμει: σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευ- 

ματικόν. ἃ εἰ! ἔστι σῶμα ψυχικόν, " ἔστι καὶ! πνευματικόν. 
, “- 

“5οὕτω καὶ γέγραπται, ᾿Εγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ ἀει. 2. 7. 
“ , “- “- εἰς ψυχὴν ζῶσαν. ὁ ἔσχατος ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. 

) “ : Ε 46 ἀλλ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν: ἔπειτα 

47 τὸ πνευματικόν. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοϊκός. ὁ Ορ. 6εη. 2. 7, 
κᾺ Ἷ 7ΤοΒη 3. 13. 

δ » »ὕ Ξ- ἢ δ , “- τ ε ᾽’ὔ “- 48 δεύτερος ἄνθρωπος γ-! ἐξ οὐρανοῦ. οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι 
Ἃ ε “. ’ ν᾿ 1 ας ΄ “ Ν τ Ἢ καὶ οἱ χοϊκοί: καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἔπου- 

49 ράνιοι' καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, 5 φορέ- Τρ. 6επ. 5. 3. 
' Βοτη. 8. 29; 

σομεν! καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. ῬΆΙΙ. 3. 21. 
: “ - 50 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν 

Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύνανται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρ- 
΄ κ᾿ ἰδού ΄ ΠΥ» ΩΤ τΣ , ΕΘΝ οι σίαν κληρονομεῖ, ἰδού, μυστήριον ὑμῖν λέγω: πάντες 

52 οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, ἐν ἀτόμῳ, ἐν 

ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι: σαλπίσει γάρ, Τρ. Μαίι. 24. 
δ δ ὦ θή 20 Ν ες νὴὦ 31, 1 ὙΠΕΒ5, 4. 

καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγη- 16. 

53 σόμεθα. δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, 

54 καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. ὅταν δὲ ὃ τὸ 

φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ! τὸ θνητὸν τοῦτο 
2 2) ϑ ᾿ς ᾽ὔ γᾺ ς ἧς ε "4 ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμέ- 

Ἴδανος, κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος. ποῦ σου, θάνατε, τὸ 15. 25. 8, Ηοϑ. 
ο εἶ 13. 14. 

56 ὁνῖκος!. ποῦ σου, Δ θάνατεϊ, τὸ “κέντρον! : τὸ δὲ κέντρον 

τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία: ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος" ΟΡ. Βοπι. 7. 
“ “᾿ “Ὁ “ “ πε 7 566. 

57 τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου 
“ Ε] “-“- “ “ 58 ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι 

ΩΣ » Ψ ἌΑ , αν “- γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυ- 

ἃ Ογη, εἰ Σ καὶ ἔστι σῶμα Υ Δα ὁ Κύριος 2 φορέσωμεν Μ. 
8 δά μὲν Ὁ οχη, τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ Μ. 
ὁ κέντρον ἃ ὕδη 8 γῖκος 
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Κυρίῳ. 

Όρ. Κοπι. 6. Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα 16 
26, 2 (οτ. 9.1, 

ρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν 

(Δ]. 2. το. ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 

κατὰ μίαν ᾿σαββάτου! ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω μ μ ρ᾽ ἑαυτᾷ ΔΌΣ 
θησαυρίζων ὅ τι ἂν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι 

΄ 4 δὲ Φῷ Δ 2. ὃδ ΄ δύ ι γίνωνται. ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὺς ἐὰν 8 δοκιμάσητε δὲ 3 
2 “ ’ ἤ ζ 3 -ξ- ἈΝ ’ « “ »} 

ἐπιστολῶν, τούτους! πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς 
ε ον “- 
Ἱερουσαλήμ' ἐὰν δὲ ὃ" ἄξιον ῃ! τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν 4 } 

ΟΨῃ Ορ. Αοίβ το. ἐμοὶ πορεύσονται. ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδο- 5 
21 564. Α 

νίαν διέλθω: Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι: πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν 6 

παραμενῶ, ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε 
ὩΣ ΩΣ » ᾽ Ψ δ ς “ ᾿ὕ ) 7 2 ἴεν τ οὗ ἐὰν πορεύωμαϊι. οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν" 7 

ἐλπίζω ' γὰρ! χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν Κύριος 

ἐπιτρέψῃ!. ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς" 8 : 
“ἢ ὔ Ψι ν ζ' Ἀ 9 ’ Ν 3 »; 

ΟΡ. Δοἰβ 19.20. θύρα γάρ μοι ἄνέῳγε μεγάλη καὶ ἐνεργῆς, καὶ ἀντικείμενοι 9 ἢ 

πολλοί. ες ἢ 

ΟΡ. 4.17, Δοῖς Εὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸ τὸ 
10. 22. Ξ 5“ ᾿ ᾿ ὑμᾶς: τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου " ἐργάζεται! ὡς καὶ ἐγώ: μή τις τι 

οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἃ 

ἔλθῃ πρός με' ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 
ῬΨᾳ" 

, “ “ 

ὯΡ 1 Ὁ. περὶ δὲ ᾿ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα τα 

ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν. καὶ πάντως οὐκ ἣν 

θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 
Τ' ἴα ᾽ 3 “ ’ὕ 3 δ ’΄ θ 

Ῥηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραται- τ3 
“κ᾿ ’ « “ ᾽ ᾽ ᾽᾿ ,», 

οὔσθε. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 14 

Ἔρι τ τὸ Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, (οἴδατε τὴν οἰκίαν Σ᾽ τεφανᾶ, τ5 
« 2 Νὴ 3 ν σκύλα .“ ; Ἂς 5: » “ « Ζ, 

ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Δ χαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις 
Ψ {4 Ὁ» Φ Ἂ) [4 "ὩΣ « ἤ’ » 73 

ἔταξαν ἑαυτούς,) ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, τό 
ἈΤΥΣῚ ᾿ “"» Ο “ , δὲ "ἃ ω 

καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ τῇ 

ἔ σαββάτων Β δοκιμάσητε, δι᾿ ἐπιστολῶν τούτους Μ. π ἢ ἄξιον 

1 δὲ Ἶ ἐπιτρέπῃ ΚΕ ἐγάζεται 8. 
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παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ 1 Φορτουνάτου! καὶ ᾿Α χαϊκοῦ, ὅτι τὸ Τρ. ῬΒΪ]. 2. 30. 
ε: κα ε ῃ - ᾽ ; » 2 . . ι8 ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν. ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ 

ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους͵ 
“ “ , - 

το ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Δ σίἀς. τ ἀσπάζεται! (ρ. Αεἰ5 18. 2, 
19, Άοτα. τό. 3 

“"Ἅ Ε ΄΄ι ) ᾽ 

ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿“Ακύλας καὶ κυ Πρίσκα! σὺν τῇ κατ᾽ 2Τιπι. 4. το. 

20 οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 

ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ορ. Βοπι. τό. 
᾿ τό 

21,,24 ὋὉ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. εἴ τις οὐ φιλεῖ (ρ. Οσο!. 4. 18, 
Ἵ ,. 2 Τῇδδ5. 3. 17. 

"ἢ τὸν Κύριον ο-ἴ, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά. ἡ χάρις τοῦ Ἶ 

24 Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. ἡ ἀγάπη μου μετὰ 
΄ εκ ᾿ ΄ν “ 5 ΕΣ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ΤΙησοῦ. ἀμήν. 

Ρ- 

ΕΠ ΠΡΟΣ ΤΟΥ͂Σ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 

ΔΕΥΤΈΡΑ. 

1 Παῦλος ἀπόστολος "Χριστοῦ Ιησοῦ! διὰ θελήματος Θεοῦ, 

καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν 

Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Δχαΐᾳ' 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

.3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλή- 

4 σεως, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ ΟΡ. γ. 6. 

δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς 

5 παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. ὅτι 

καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτω (Τρ. ῬΏΙ. 3. το, 
ΞΕ ΨῈΞ πες, 6. ΡΟ ΟΨΕ Ε ΓΕ ΒΕΕΕΑΘΨΙΡΕΥ (ΟἹ: τ᾿ 27. 

1 Φουρτουνάτου τὰ ἀσπάζονται π Πρίσκιλλα ο Δα Ἰησοῦν 

Χριστόν Ῥ 44 5υρεογὶρίϊοθ Πρὸς Κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπὸ 

Φιλίππων διὰ Στεφαινᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ ᾿Αχαϊκοῦ καὶ Τιμοθέου. 
ἃ Ἰησοῦ Χριστοῦ 



Οὑ- τιοτ. 18. 
32, Αοἰβ 19. 
23 5664. 

ΟΡ. 1 Ὁου. 4. 
18. 

392 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 1: 5. 

διὰ Ῥτοῦ! Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν. 

εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτη- 6 

ρίας “-Ἰ" εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως 

ἃ τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ 

ἡμεῖς πάσχομεν"! καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν" ἢ 
ἰδό [ ΓΙ: Ϊ Ὁ. ἸΆ “᾿ 0 , [ ΜΝ -“ εἰδότες ὅτι 9 ὡς! κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτω καὶ τῆς 

παρακλήσεως. οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ! 8 
“- “ ΄ ΤΣ ; 

τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης 85-| ἐν τῇ Ασίᾳ, ὅτι καθ 

ὑπερβολὴν "ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν!, ὥστε ἐξαπορηθῆναι 
ς - Ν “ ὭΣ ΟΣ 3 Ἂν, , Ἂν « “ Ν 3 Α “- 

ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῇν: ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ9 
Μ Σ ͵7 [φ Ν ὔ φ“᾿ Σ ,) ς “ 

θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ ἑαυτοῖς, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς" ὃς ἐκ τηλικούτου το 

θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ἱ ῥύσεται!" εἰς ὃν " ἠλπίκαμεν 

ὅτι! καὶ ἔτι ῥύσεται, συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τι 

τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα 
Ν “᾿ , ον τᾷ Ν «ς ΄ν διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 
Ἥ Ἁ ’ εἰ τς 2 Ἴ Ν Ψ» “ ὴ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί, τὸ μαρτύριον τῆς 12 

συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν 1 ἁγιότητι! καὶ εἰλικρινείᾳ Θεοῦ, 
“ , “-“ οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι Θεοῦ, ἀνεστράφημεν 

2 δ᾿ ἊΝ Ξ δὲ Ἀ εὐ ᾽ Ἀ ὑλλ ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. οὐ γὰρ ἄλλα τ3 
ἣν ἘΠ ΣῸ ᾽ ΑΝ ΟΣ 5 ᾿ς Ὁ ΝΟ ΄ 

γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ ἢ ἃ ἀναγινῶώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινῶσκετε, 

ἐλπίζω δὲ ὅτι Ὁ-] ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε: καθὼς καὶ τῷ 
3 72 « “ ᾽ Ἂς γά [ ’ ς ἕο 2 θ θ᾽ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ 

“ “ “ “- “ ) “- 

καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου " ἡμῶν! ᾿Ιησοῦ. 

Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην “ πρότερον πρὸς ὑμᾶς τ5 
“ “. , “ “ 

ἐλθεῖν!, ἵνα δευτέραν Ρ χάριν! « σχῆτε!, καὶ δί ὑμῶν διελθεῖν τό 

εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, 

καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν. τοῦτο οὖν τῇ 

οἵη. τοῦ ὁ (ἃ τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων 

ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν ἃ καὶ σωτηρίας" 9 ὥσπερ ἔ ὑπὲρ 

Β δα( ἡμῖν Β ἐβαρήθημεν ὑπὲρ δύναμιν ' ῥύεται ΚΕ ἠλπίκαμεν" Μ. 

1 ἁπλότητι τὰ Δ44 καὶ π ΟΠ, ἡμῶν ο πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν 
πρότερον Ρ χαρὰν Μ. 4 ἔχητε 



.-ὃ, Ὁ. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 8. 2902 

τ βουλόμενος! μή τι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην ; ἢ ἃ βου- 
ὍΑ ᾽ 

λεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι͵ ἵνα ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ 

ι8 Καὶ τὸ οὗ οὔ; πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς 

το ὑμᾶς οὐκ 5ἔστι! ναὶ καὶ οὔ, ὑὁ τοῦ Θεοῦ γὰρ υἱὸς ! ̓Ιησοῦς 
ἤ ΕῚ “κ᾿ ᾽ “- Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δὶ ἡμῶν κηρυχθείς, δὲ ἐμοῦ καὶ Σ΄ι- (ρ. Αοἰ5 18. 5, 

“ κ 27 ) εν, Ν Ν κι 15 Ν , ...23 1 ΤΒΕΒ5, Ἴνα, 
λουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν 2 Ὕπερ5. τ. τ. 

2ο αὐτῷ γέ δ ὰρ ἐ λίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναΐί: τῷ γέγονεν. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ν 
Ν. Ν ) ᾽ “ Ν 3 Ψ “" “»". κ Ψ 3. τ “. 

ἃ διὸ καὶ δί αὐτοῦ! τὸ ἀμήν, τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δί ἡμῶν. 

21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστόν, καὶ χρίσας ἡμᾶς, 

22 Θεός, γ-Ι καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα Ο». 5. 5, ἘρΒ. 
Ε ; ΑΗ ΣΘΑΙ 1.1354., 4.30. 

τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 

2. ᾿Εγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν (ρ. 13. 2, το 4 γὼ δὲ μάρτυρ μ ἣν ἐμὴν σρ, τ8. 5, το, 
Ρ Ἂς Ἰ ΟΥ, ἡ: 21 

24 Ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. οὐχ 

ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς 
“- ΟΝ Β "- δὰ Ψ»" ε χη “ὔ χδ " Σ “ 2 χαρᾶς ὑμῶν' τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. ἔκρινα “δεῖ ἐμαυτῷ 

ς τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν!. εἰ γὰρ 
ϑ' ες “ιε κ » γ δέν ΣΕ, ΜΆς ᾽ ἦ΄,Ἱ ᾽ ᾿ς τ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ὁ εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ 
λ 72 2 2 σὰ τ Ἂν ον 8.--ἴ “- “. ὉΑ “ Ἁ Ξ3λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; καὶ ἔγραψα 5-! τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ 

“ Σ᾽ δ Ε ἐλθὼν λύπην Ὁ σχῶ! ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ 

«πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. ἐκ γὰρ 

πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ 

πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα 

γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 

5. Εἰ δέτις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ “μέρους 
ό ῳ Ἀ τ β “ , ΠΩΣ ε Ν “Ὰ » ΕΣ (ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ) πάντας! ὑμᾶς. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπι- (ρ. τ (οι. δ. 

κ 566. 
ἡ τιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων: ὥστε τοὐναντίον ἃ μᾶλλον! ὁ “τ᾿ 

ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μήπως τῇ περισσοτέρᾳ 

ϑλύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι 

ο εἰς αὐτὸν ἀγάπην. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν 

: βουλευόμενος 5 ἐγένετο ὑ ὁ γὰρ τοῦ Θεοῦ υἱὸς ἃ καὶ 

ἐν αὐτῷ Υ δἥά ὁ Σ γὰρ Μ. Υ͂ ἐλθεῖν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς 

2 Δ44 ἐστιν ἃ Δα( ὑμῖν “Ῥ ἔχω ὁ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ 

πάντας ἃ οῃγ. μᾶλλον Μ. : 



204 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ὁ: δὲ 
Ν ἐπε τν Θ ες} " , εἰ ΞΟ »,᾽,2 ὯΝ γ Ὑ, δοκιμὴν ὑμῶν, 5 εἶ! εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε. ᾧ δέ τι χαρί- ιο 

ἕεσθε, καὶ ἐγώ: καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι," 
) ΄“-“ “ “" δί ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τι 

τοῦ Σατανᾶ: οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν. 
2 “ “ 

Ελθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, τ2 

καὶ θύρας μοι ἀνεωγμένης ἐν Κυρίῳ, οὐκ ἔ ἀ ῷ ρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ, οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ τ3 

ΟΡ. ἯΣ 8. 6, πνεύματί μου, τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου ἀλλὰ. 
12. 1ὸ., 

ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. τῷ δὲ Θεῷ τὰ 

χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ τὴν 

ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δ ἡμῶν ἐν παντὶ 

τόπῳ. ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζο- τ5 

μένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις" οἷς μὲν ὀσμὴ 8 ἐκ! θανάτου τό 

εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ 8 ἐκ! ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα 
ΣῈ ΚΟΥ: »ἘἜ ᾽ ὙΡΈΓΩ ε ς ΄ 2 κ 

τίς ἱκανὸς ; οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοί, καπηλεύοντες τὸν τῇ 

λόγον τοῦ Θεοῦ: ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ Θεοῦ, 

Β κατέναντι Θεοῦ! ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 
) Ψ ’ « Ἁ ΄ τ Σ Δ ᾿Ν ’ ᾿Δρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν ; 1ὴ! μὴ χρήζομεν, 8 

Ψ “ λῷ Ἀ Ἐν ἋΣ «ΖΝ Κ-- - ὥς τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν Ἐ-Ι; 
ΕΟ δ εν τς αγαν ς σὺ. Ὁ , 4 Ὡ “ , ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις 2 

ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώ- 

πων" φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ, διακονηθεῖσα 3 

ὑφ ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ 
“ δ] Ορ. Ἐχοᾶ. 34. ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ 1 καρδίαις 

1, 7ετ. 91 (38). ΄ “, χ ΄ " Ν -- 
33, κεῖ. τσ. σαρκίναις. πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ 4 
10. Ε ἢ σι 

πρὸς τὸν Θεόν. οὐχ ὅτι ἃ ἀφ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν! λογί: 5 
΄ [- “ ᾽ “ ) “. ΄“ 

σασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ": 

ν" “Α:ωλτοσ Ορ.οπι. 2.29, ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης" οὐ γράμμα- 6 
9: 

᾿ 

τος, ἀλλὰ πνεύματος: τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ ᾿ 
“- “-“ , δὲ ε ὃδ ν “ θ ᾽’ 2 '». πνεῦμα ζωοποιεῖ.. εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμα- 7 

θῇ Μ. Ε εἴ τι κεχάρισμαι, ᾧ κεχάρισμαι, 8 οη1. ἐκ Β κατε- 

νώπιον τοῦ Θεῦ ἰἴεἰ8. ΚΕ ἀά συστατικῶν ἷ καρδίας ΤᾺ ἱκανοί 
Ε 3 3, ,6 “ 

ἐσμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν 



-4. 3. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Β. ὅ05 

σιν ἐντετυπωμένη π-ἴ λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ Τρ. Ἐχοά. 34. 

δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον μον 

Μωσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργου- 

8 μένην, πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν 

ο δόξῃ ; εἰ γὰρ “ἡ διακονία! τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ 

μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης ν»ν-] δόξῃ. 

ιοκαὶ γὰρ “οὐ! δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ 

ι: μέρει, ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. εἰ γὰρ τὸ κατ- 

ἀργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. 

12 ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα, 
’ 

13 καὶ οὐ καθάπερ Μωσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον Ορ». Ἐχοά. 34. 
Ξ 23. 

ταὐτοῦ!, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ 
ἴω δ ἴων 14 τέλος τοῦ καταργουμένου: ἀλλ᾽ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν᾽ Ορ. Μαιί. 13. 

» ν κ᾿ , π.ἢ,,Ζ -.-: ΠΡΌΣ ΄ πᾶις Ὁ 566: ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον "ἡμέρας! τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ 
3 ’ὔ “ “- δ θή ἘΦ ΝΣ τῳ ᾽ 
ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς ὀιαθήκης ἵμένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον; 

ιοὅ τι ἐν Χριστῷ καταργεῖται. ἀλλ᾽ ἕως σήμερον, ἡνίκα 

ἃ ἂν ἀναγινώσκηται! Μωσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν 
“- ) “ Ξ: 

τό κεῖται. ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, περιαιρεῖται τὸ Ορ. Ἐχοά. 34. 
Ξ - πο τηςς Γ7 26: 

τ) κάλυμμα. ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν. οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα 
, χ--ἢ 2 ΄, Ἐσν, ὑπὶ χ ΄ ᾽ 2 18 Κυρίου, ἐλευθερία. ἡμεῖς δὲ πάντες, ἀνακεκαλυμμένῳ 

προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν 

εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ 

Κυρίου Πνεύματος. 

4 διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθημεν, 
“- ᾽ “ 2 οὐκ Υ ἐγκακοῦμεν!" ἀλλ᾽ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύ- 

νης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνι- 

στῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ. εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν 3 μ) ᾿ 

πὶ 44 ἐν 9 τῇ διακονίᾳ Μ. Ρ δ΄ ἐν 4 οὐδὲ Τ᾿ ἑαυτοῦ 

5. 0η1. ἡμέρας ὁ μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖ- 

ται. Μ. ἃ ἀναγινώσκεται Σ δαὰ ἐκεῖ ῦ ἐκκακοῦμεν 



ἘΡ᾿ (ΘΟἹ. το τῷ: 

ΡΟΝ 1:3: 

Όρ. 6. 4 564.» 
1: (ογ. 4. 9 564. 

Τρ." 5.44 (43). 
22, κοτη. 8, 26. 

Ῥ-. ττό. το 
(115. 1). 

Όρ. Βοιῃ. 8. 
11,1 (οΥ. 6. 
14. 

ΓΌρ. ἔοπι. 8. 
τὃ 5646. 

2906 ἘΠΙΣΤΟΛῊΗ ἅ. 

» ΞΡ ἢ , ὅν δι εἰν, Ὡ ΔῊ ἐ5 ας “ἢ κ “ 
ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον" ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ 4 

2 κι ’ ᾽ Ὁ» Ν ζῳ! “. 5) ’ὔ , Νὰ Ν αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων, εἰς τὸ μὴ 

αὐγάσαι ὅ-! τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ 

Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσ- 5 
: ᾿ Ν 

σομεν ἀλλὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν Κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους 
“ ; “ ε ε Ε] “ ὑμῶν διὰ ν᾽Τησοῦν!. ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν Ὁ Εἰκ σκότους φῶς 6 

λάμψει!, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς φωτισμὸν 
σι “, - Ψ, “- “ΙΙ Σ Τὰ ᾽ “ 

τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ ᾿[Ιησοῦ 

“Χριστοῦ. 
7 “κ᾿ ᾿ "Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, 7 

ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν" 
) 

ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι᾽ ἀπορούμενοι, 8 
᾽ ᾽ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι: διωκόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλει- 9 

πόμενοι: καταβαλλόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι: πάντοτε το 
ΙΝ Ω ΠΟ ἢ ω “-- “᾿ ὕ ΄ τὴν νέκρωσιν τοῦ Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, 

[ ἈΝ τς Ν “- Ἴ ΄- ἘΣ “Ὰ ’ δ: Ὅν θῃ ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 
“ἢ Ἕ ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ ᾽Ιη- τι 

σοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ 

ἡμῶν. ὥστε ὁ 4-| θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν τε 

ὑμῖν. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γε- τ3 

γραμμένον, ᾿Επίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, 

διὸ καὶ λαλοῦμεν" εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν " Κύριον! ᾽᾿Ιησοῦν τ4 

καὶ ἡμᾶς 'σὺν! ᾿Ιησοῦ ἐγερεῖ, καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 

τὰ γὰρ πάντα δὶ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν τ5 

πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ 

Θεοῦ. 

Διὸ οὐκ 8 γκακοῦμεν!" ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος τό 

διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ "ἔσω ἡμῶν! ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ 

ἡμέρᾳ. τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ᾽ τὴ 

2 δά αὐτοῖς ἃ Ἰησοῦ Μ. Ὁ ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ο αἀἂά 
Κυρίου ἀ ῇά μὲν θ οχῃ. Κύριον Μ. ἔ διὰ Ε ἐκκακοῦμεν 

Β ἔσωθεν 
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ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται 

τι8 ἡμῖν, μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλε- 

πόμενα' τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα 

αἰώνια. 

ὃ Οἴδαμεν γὰρ ὅτι, ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους 

καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, 

2 αἰώνιον, ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ 

οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες" 

3,4. εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. καὶ γὰρ 

οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι: ἰ ἐφ᾽ ᾧ! οὐ 

θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ 

5 θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ 

τοῦτο Θεός, ὁ Ἐ-] δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος. 

6 θαρροῦντες οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ 

7 σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου (διὰ πίστεως γὰρ περι- 

8 πατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους), θαρροῦμεν δέ, καὶ εὐδοκοῦμεν 

μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν 

ο Κύριον. διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκ- 

Ορ. Κοπι. 8.223... 

ΕΡῚ Ὶ 22. 

ΟΡ’ ΕΙΗΙΣ τ. 71 
5646. 

“- 3. 2 3. ἜΤ δᾺ Ξ5 ν Ἁ ’, δ ΖΝ 
το δημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἰναι. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς ζ». Τοβη δ. 27, 

φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα 
’ “ ον »᾿ “-“- »: Ν ΩΝ δ 4 κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, 

εἴτε ἀγαθόν, εἴτε 1 φαῦλον!. 

τι ΕΕἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, 

Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα' ἐλπίῤξω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν 

τ2 ὑμῶν πεφανερῶσθαι. οὐ τι-ἴ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν 
» 3 “ ΄ 

ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, 
Ψ Ψ τε Ν ὺ 2 7 4 λῃ "3 ἤ ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ " μὴ ἐν 

Ὧ “ “ “ 13 καρδίᾳ. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, Θεῷ: εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 
Ν ϑ, ὕ “-- - - ΡῈ τ4 ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο 

ΓΝ 

ὅτι ο-ἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον' 

ἷ ἐπειδὴ 8. Κ᾿ αἥὰ καὶ 1 κακόν τὰ Δ44 γὰρ Ὁ οὐ 

ο 644 εἰ 

Αοἰίβ το. 42, 17. 
21, ἈοΠ. 14. 
το, δν. 20. 12. 
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Ὁρ.Βομι.14.7. καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς τ5 

“ ζῶσιν ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. ὥστε τό 

ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἰδαμεν κατὰ σάρκα' εἰ »-] καὶ 
, χς Ν Ὡ»: ’ὔ 3 ἊΝ “-“ 3 ᾽ 74, 

ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινῶσκο- 

ΟΡ. 68]. 6. 15, μεν. ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις: τὰ ἀρχαῖα τῇ 
15. 43. 18 54. Ξ ο..2 ῷ “΄ Ι ᾿ Χ , ᾿ “ 

παρῆλθεν: ἰδού, γέγονε καινά «-ἴ, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ τ8 

Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ τ-!] Χριστοῦ καὶ 

δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς, ὡς ὅτι Θεὸς ἣν το 
) Α [φΩ. ᾽, ’’ ε Ν ἊΝ 7 

ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἕαυτῳ, μὴ λογιζόμενος 

αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν 

λόγον τῆς καταλλαγῆς. 

Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ παρα- 20 
“- , “» “ 

καλοῦντος δι ἡμῶν. δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε 
ἜΡῚ ἀροὸ Θ “ Ν 5-- δ ᾿ς ε ’ εν ἃ ἐπ ο ὩΣ ε ’ 

ΟΡ. 6 Δ]. 3.12. τῷ Θεῷ. τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπέρ ἡμῶν ἁμαρτίαν 2τ 
» ’ . ε -“- ἐ ,’᾿ θ0 ᾿] δ ’ “Ὃ[ΟΙ Σ 3. σὺν 

ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα! δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 
“ ἿΧ Ν “- δ 2 Ν τ ΄ 

συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν 

Ις, 49. 8. τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς (λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπή-: 
Ψ, Ν 2 « »" Ὦ» 3 » ὌΝ 3. ἊΨ 

κουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι: ἰδού, 
“ Ν ᾽ ’ 2 ’ “ « Ζ ’ 

νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού͵ νῦν ἡμέρα σωτηρίας)" μη- 3 

δεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ 
- ᾽ “ “- 
ΟΡ. 4. 8 544., διακονία: ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διά- 4 
τ ΟοΥ, 4:-.9 560: ᾿ ε κ᾿ “  Σ , ἢ »., ᾽ 

κονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν 
, 2 σι 3 “ , 2) ’ 

στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασΐίαις, 5 
3 ἤ 2 3 ’ 3 ’ ) ε Ἅ } γᾷ ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώ- 6 

σει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματ: “Ἁγίῳ, ἐν 
3 ᾽ ’ὔ’ ) 3 » : “- ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, 7 

Όρ. το. 4, Ἐρῃ. διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 
6. 11 5664. 

διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας: ὡς 8 
’ Ν ᾽ δι, ε 3 Ὡ ιν 2,3 ᾽’ 

πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς: ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι" 9 

ὡς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδού, ζῶμεν: ὡς παιδευόμενοι, καὶ 

Ρ ἃ δὲ α δαήά τὰ πάντα τ ἃ Ἰησοῦ 5 Δα γρ ὃ γινώ- 
μεθα 
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’ 

το μὴ θανατούμενοι: ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες" ὡς 
᾿ Μ΄ ᾿ 

πτωχοΐ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες. ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ 

πάντα κατέχοντες. 
“ “. , 

τι Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία 

12 ἡμῶν πεπλάτυνται. οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχω- 

13 ρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν. τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμι- 

σθίαν (ὡς τέκνοις λέγω) πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 

τι. [Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις" τίς γὰρ μετοχὴ Ον. τ (οτ. το. 
14.564. , ᾿ ᾽ λεῦς ΕἾ “. 1 ᾿ . κ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; "ἢ τίς! κοινωνία φωτὶ πρὸς 

15 σκότος ; τίς δὲ συμφώνησις " Χριστοῦ! πρὸς Υ Βελίαλ! ; 
ἊΝ τ . Ν ᾿. 3. δ κ ΄- δὲ {0 ΝΝ τό ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου ; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ 

Θεοῦ μετὰ εἰδώλων ; “ ἡμεῖς ! γὰρ ναὸς Θεοῦ ὃ ἐσμεν! ἐῶν- 

τος καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ᾿Ενοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ Τιενῖϊ.26. ττ 54. 
2 ’ Ἂν 5». ἰἥξεῖως ή ᾿ ᾽ ἊΨ ’, ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί 

ἢ : κα τη μου λαός. διὸ ᾿Εξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορί- 1ς. -2. τι. 

σθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε: κἀγὼ εἰσ- 

18 δέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ (». 7ετ. 31 
, δοΟ ᾽ ὯΝ ἌΣ Ω ’ γΩ (38). 9. μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. 

» “ 4 Ν , ΄ ᾽ ’, » 7 ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν Ορ. τ 7ομη 3. 

ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπι- 
“- « ’ἤ , ᾽ὔ “- 

τελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. 

2 ΧΧωρήσατε ἡμᾶς: οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, (». τ2. τ7, 
δέ ἢ , ΠΡΊΝ ᾿ ἢ ΤΩ ἈΑοίβ 20. 32. 

3 οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. “πρὸς κατάκρισιν οὐ! λέγω" προ- 

είρηκα γάρ, ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συναπο- 

4 θανεῖν καὶ συζῆν. πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή 

μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν: πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερ- 

περισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν. 

5. Καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχη-- (ρ. 2. τ2 54. 
2, “ 2 

κεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ θλιβόμενοι: ἔξωθεν 
Ἑ τ “ 

6 μάχαι, ἔσωθεν φόβοι. ἀλλ' ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς Ορ. τ. 4. 

τ τίς δὲ Σ Χριστῷ Υ͂ Βελίαρ 85.Μ. 2 ὑμεῖς ἃ ἐστε 
Ὁ μοι ὃ οὐ πρὸς κατάκρισιν 



Όρ. 2. 4, 1ο. 
1Ο, 1 (ΟοΥ. 5. 
1 5646. 

Ορ. οι, 15. 
26. 

40οο ἘΠΙΣΤΟΛΗ 7. ἘΞ 

παρεκάλεσεν ἡμᾶς, ὁ Θεός, ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου οὐ μόνον 7 

δὲ ἐν τῇ ουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἣ ν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἣ 
) “- “ “ 

παρεκλήθη ἐφ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθη- 
Ν ε “᾿ 3 ,Φ Ν «ς » τὸ [ Ἂ Σ “ τ σιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε 

“ “ [“ 3 Ἄ ’ ς “ 2 ΡΣ: 

με μᾶλλον χαρῆναι. ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπι- 8 

στολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην: βλέπω 4 γὰρ! 
[4 « 3 Ν ) ’ δ Ν Ν « » 2 ε “. 

ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ πρὸς ὥραν, ἐλύπησεν ὑμᾶς. 
“ » 

νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετά- 9 

νοιαν' ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε 
2 « ΩΣ « Ἂν ΝΝ ΩΝ 72 ’ 2 Τρ, ἐξ ἡμῶν. ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν το 
3 [4 Θ ) ’ ͵ ε δὲ “- ᾽ὔ ’ υΑ͂᾽ 
ἀμεταμέλητον ὃ ἐργάζεται: ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον 

κατεργάζεται. ἰδοὺ γάρ, αὐτὸ τοῦτο, τὸ κατὰ Θεὸν λυπη- ττ 
᾿θῆ {--Π] ΄ , ει κα δή , κ ᾽ 
ναι π', πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπο- 

λογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, 
“» ᾽ 

ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλ᾽ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς 
ς δ “" σ-ῖ “Ὰ Υ ΒΩ 1) ὧν κε τ ο- οὐκὶ ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, τ2 

, [4 “ 3 Υ 5 ἈΝ Ὁ “ ᾿) ὥΡ, 

οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, 
) “ “΄“ “ 

ἀλλ᾽ εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι Ῥτὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ 
ε “. ͵ ΕΥ ε “᾿ » Ὁ» “ Θ “-“ δ ΚΝ “- Ἷ ἡμῶν! πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. διὰ τοῦτο Ἰπαρακε- 13 

κλήμεθα: ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλ- 

λον! ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ 

πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν. ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ τᾷ 
εἴ ταὶ » ᾽ ,ὕ 3 »ς , " ) 
ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην: ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἐν ἀλη- 

θείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ ήσαμεν ὑμῖν, ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ 

Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη. καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσο- το 

τέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν, ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν 

ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. χαίρω τό 
κ-} [2 τ Ν θ αν 13) [2 »“» ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν. 

Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν 8 

ἃ ὁγη. γὰρ Μ. 9 κατεργάζεται ἔ (4 ὑμᾶς ΕΒ λαὰ ἐν 

Β τὴν σπουδὴν ἡμῶν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν Δ. ἱ παρακεκλήμεθα ἐπὶ τῇ παρα- 
κλήσει ὑμῶν᾽ περισσοτέρως δὲ μᾶλλον ἘΚ δαὰ οὖν Α. 



αν ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β. 401 
, 

2 δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας: ὅτι ἐν πολλῇ 

δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ 
{0 Ἂ; Ὅν τὰς 2 » Ὦ 1. ὰ “ Π “΄“᾿ 

βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς Ἰτὸ πλοῦτος! τῆς 

3 ἁπλότητος αὐτῶν. ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ 'ἃ παρὰ! 

4 δύναμιν, αὐθαίρετοι, μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι 

ἡμῶν, τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς 

5 τοὺς ἁγίους "-1 καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς 
᾽᾿ 

ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ" 
“ 

6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο, Ο». νν. 17, 53, 
12; 18. “. Ε] 

γ οὕτω καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. ἀλλ 
Ψ“ , ἊΝ γι ’ Ἂ Ψ' Ν Ψ,. ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει, καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, ΟΡ. τ (ον. τ. 

“ε ΄“-“ γξ “- 5 56. 

καὶ πάσῃ σπουδῇ, καὶ τῇ “ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν! ἀγάπῃ, ἵνα καὶ 
) ,ὕ ἊΝ , ’ Ὁ 2.) ΝΥ λέ 8ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω, 

ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης 

ογνήσιον δοκιμάζων. γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δ᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὦν, ζρ, Τκῖῖτε ο. 

το ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε. καὶ γνώμην ἐν ἊΝ τ στ η 
28- 

τούτῳ δίδωμι’ τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον 

τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι. 
Ἂν ον Ἃ Ἐν “ 2 Ἄ [“ ζ᾿ ς ᾿ τι νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως, καθάπερ ἡ προ- 

θυμία τοῦ θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 

τ, εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ νυ-!, εὐπρόσ- 
Ἷ “4 { “- 

13 δεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει. οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν 
“ :} ἴων “- “ “ 14 4-| θλίψις ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος: ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν 

᾽΄ ᾽ ἈΠ , ς ᾽΄ Ψ δὴ Ἂς 2 ’, περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων 

περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται 
« 

τ5 ἰσότης: καθὼς γέγραπται, Ὃ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασε, καὶ Ἐχοά. 16. τβ. 

ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησε. 
“-Ἐ ““ “ ᾽’ ἥ 

ιό Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ 

17 ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου. ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, (6. νει. 6. 

1 τὸν πλοῦτον τὰ ὑπὲρ Ὁ δαά δέξασθαι ἡμᾶς 9 ἐξ ἡμῶν 
ἐν ὑμῖν Μ. Ρ δ(ά τις ᾳ δῇά δὲ 

Ὠ ἃ 



Όρ. ι Ὁογ. 16. 
3 56. 

402 ἘΠΙΣΤΟΛῊ 8. τ7- 

σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθε πρὸς ὑμᾶς. 
) Ἂς - 

συνεπέμψαμεν δὲ τὸν ἀδελφὸν μετ᾽ αὐτοῦ! οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τ8 

τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν: οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ τὸ 
Ν θ Χ ἜΚΣΕΝ, πὶ 2 τὸ 2 δ ΟΝ ΒΔ2ι7 καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν 5 ἐν 

- , ’ “ δ ΄ ΠΣ ες τὶ Ν Ν ἐ-- - τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν ὑπ] τοῦ 

Κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἃ ἡμῶν!- στελλόμενοι τοῦτο, 20 
Ψ": ς “ ἔκ 2 “Ἰ χ ἐδ » ἤ τ “᾿ ὃδ μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ “ ἁδρότητι! ταύτῃ τῇ διακονου- 
» ς ἘΡΨΕΙ ΄“- ΄-“ ἊΝ ͵ Ν 3 Ψ δ ὔ μένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν: Υὑπρονοοῦμεν γὰρ! καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον 2τ 

Κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων: συνεπέμψαμεν δὲ 22 

αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς 

πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον 
΄ “- “- ) [ “ “, ΠΤ εει ’, Ν 

πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς 23 

ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός: εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι 

ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης 24 

Ορ. οηλ. 15. 
26,1 (οτ.τό.1. 

ἌΝ Ἄμε αν ’ ἜΕΞΟΝ εὐπῦνν ) , ν Ω δ ΄ θ ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε 

ἀ-ἰ εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 
Ἃ, Ν δ “᾿ γὰ “" 3 ΝΥ « ’, », Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν ὃ 

ΨΌΟΣ Ν , Ὁ τῆν ἊΣ Ἀ Χ Ἅ ΤΕ σςΣ ΟΥ̓ μοί ἐστι τὸ γράφειν ὑμῖν" οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν, ἣν 2 
“Ἔ͵ “ ) .“Λ 

ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι χαΐα παρεσκεύασται 

ἀπὸ πέρυσι: καὶ ὁ 5-1 ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας. 

ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ 3 
« “ “ι΄ Σ “᾿ ζ ᾽ [4 ἂν δ 

ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ: ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρε- 

σκευασμένοι ἦτε: μή πως, ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες 4 

καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς 
φ Ἀ ΄ 5 « “σ᾿ Σ αν οἶς Ψ" ὑπ Ῥ--Ἶ Ὧ (Ψα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς) ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ "-]. ἀναγ- 5 

καῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφούς, ἵνα προέλ- 

θωσιν εἰς ὑμᾶς, καὶ προκαταρτίσωσι τὴν “ προεπηγγελμένην! 

εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ 

μὴ ἃ ὡς! πλεονεξίαν. 

τ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν 5 σὺν ὑ λα αὐτοῦ ὰ ὑμῶν 
ἋΣ ἀδρότητι 8. 7 προνοούμενοι 2 (ἃ καὶ ἃ δαά ἐξ » 844 

τῆς καυχήσεως 9 προκατηγγελμένην ἃ ὥσπερ 



ΕΝ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Β. 403 

6 Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, 
ΔῚΣ τς 7 ὌΠ ΑΣ , ὕ 31. ᾽ , ᾿ θ ’ καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 

Ἷ “» :] “3 " ἕκαστος καθὼς ὁ προήρηται! τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ 
᾽ ,’ ᾿Ξ ε ἊΝ ἊΝ ᾽ὔ ᾽ ΜᾺ, τῷ Ῥ δὰ “"Ι Χ 8 ἀνάγκης" ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. ἔ δυνατεῖ! δὲ 

ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ 

πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν 
᾽ 77 “ ᾿ 

οἔργον ἀγαθόν: καθὼς γέγραπται, ᾿Εσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς ἘΞ. τ 2 (111). 
)Β « Ὡ» ᾽ “- 4 , Ἂ ΩΣ « δὲ 9. το πένησιν' ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ὁ δὲ 

ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ ἄρτον 8 εἰς βρῶσιν, 

χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ! τὸν σπόρον ὑμῶν, καὶ " αὐξήσει! 
᾿ ΄ κ , Ἔν Ὁ ᾿ ᾿ τι τὰ γεννήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν" ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι 
) “- ε λό Ψ {ς δι εἰ, σὲ ) ἠ εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι ἡμῶν εὐχαριστίαν 
“Ξ “ [2 « ἤ “. ’ ἊΨ ᾽ » τς τῷ Θεῷ. ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον 

3) Ἂν, “ ἊΝ ε Ὁ “ ε ’ : Ἃ Ν ἐστὶ προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ : 

13 περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ Θεῷ διὰ τῆς 
“ “"» Ἷ ’ Ὁ» Ν τ ) Ἂν “ δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν Θεὸν ἐπὶ τῇ 

« “, “ « λ ’ ε “᾿ , Ν 3 έλ “ Ὁ “- 

ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, 
Ἂ; τς Ἄ; “Ὁ » ) 3 ἣν Ν , ἣν ΩΝ τ4 καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας: καὶ 

αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερ- 
͵7 ὔ “" -“΄,},} Ξ ΄σ΄ ᾿ ᾿--ἢ “ν “Ὡς Ὶ τ5 βάλλουσαν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ ὑμῖν. χάρις ἱ-] τῷ Θεῷ ἐπὶ 

ἌΝ ἐπ ᾽ὔ 3 “- “. τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ. 

10 «Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πρᾳότητος 
ΧΡ» ’΄ “ αι ΤῊΝ δὰ ᾽’ Ν Ν 

καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς (ρ. νετ. το. 

τἐν ὑμῖν ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς" δέομαι δέ, τὸ μὴ παρὼν 
“. . - 7 -π“ »» “σν ΒΕ» 

θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ἧ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας 

3τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. ἐν 
. ᾿ κ- ᾽ . ΄ , .. 4 σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα (τὰ Ο». 6. 7. 

-γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ 
“ ἮΝ ’ 3 ’, Ἁ “ 5 Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων), λογισμοὺς καθαιροῦντες 

Ν “ “ 2 [4 Ν “ ΄ “- “ καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, 

9 προαιρεέτι  ἔ δυνατὸς Β εἰς βρῶσιν χορηγήσαι, καὶ πληθύναι 

Β αὐξῆσαι  Ἀἰἐδαὰδὲ 

ἃ 2 



Όρ. 7. 8 544. 

(ΠΣ ΜΕ Ἱ; 

ΠΕ Ὁ 25 
56.,ὄ 1 ΟΟΥ, 1. 
3: 

ΟΡ. Ερῃ. 5.32. 

404 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 1 ἘΞ 

Ἂ ᾽ ᾽’ “Θ 2 ᾽ Ν [2 ΄ς “ ““ καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, 
ὯΝ Ὁ ε γι Ἷἤ ) “ “ ῥ. 4 καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πλη- 6 

ρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή. τὰ κατὰ πρόσωπον Ἐ βλέπετε. εἴ7 

τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν 
, “- “. “ 

Ἰ ἐφ᾽! ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτω καὶ ἡμεῖς τι-, 
7 Ἀν Ξ ἢ ͵΄ ΄ ΄ Ἔν ἐἢ ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξου- 8 

σίας ἡμῶν (ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ο-! εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ 

εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν), οὐκ αἰσχυνθήσομαι: ἵνα μὴ δόξω ὡς 9 

ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. ὅτι, Αἱ μὲν ἐπιστολαΐ, το 
»" “ Ἃ, 3 ’ [ Ἃ; Ὡ- “-- ’ 

φησί, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος 

ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος. τοῦτο λογιζέσθω ὅὃιτ 
“ Α͂ λον, 2 “. 7 ᾽ 2 “ 3 ων 

τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, 

τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι τ 

ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων᾽ ἀλλὰ 

αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς 

ἑαυτοῖς, οὐ συνιοῦσιν, ἡμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα καυχη- 13 
Ψ, 3 ἊΝ δ ὯΝ » “ ᾽’ὔ ον »);: « “ σόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν 

ε Ἀ χη 2 "4 », Ν ζ “Ὁ ) Ἁ ς Ν ὁ Θεὸς μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. οὐ γὰρ ὡς μὴ τὰ 
“ ἤᾺ 3, ἐ “ ἐ 27 [ ᾽ὕ Ψ Ν Ν ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς" ἄχρι γὰρ καὶ 
[ἢ “Ὁ .) Ζ' 2 ἊΝ » ’ “- “ 3 ) ΑΥ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ! οὐκ εἰς τὰ τ5 
,» ὧν 2 3 , ᾽ὔ 2 , ὌΝ Τα 
ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, 

ΕῚ ΖΦ “ ’, ἐ “ ) ΤΥ ΕΣ “΄“. Ἀ αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν, ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ 

τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν τό 
Ε ᾽’ τὶ 2 2 »" γᾳ 2 Ἂν 4 

εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα 
᾽7 « Ν 7 . ᾽,ὕ ᾽ Ἢ Ε καυχήσασθαι. ᾽Ο δὲ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω" οὐ τ7, τ8 

΄- “᾿ Σ ἃ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστῶν, ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὁ 

Κύριος συνίστησιν. 

"Οφελον ἀνείχεσθέ μου Ὁ μικρόν τι ἀφροσύνης! ἀλλὰ καὶ 11 
» 2 Ὥ κι νΝ .- δα -2.»2 εἴ τε ΄ ᾿ 
ἀνέχεσθέ μου. ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ ἡρμοσάμην γὰρ 2 

ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί, παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ μ ρί, παρ γνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ. 

Ἑ βλέπετε; Α.5.Μ. 1 ἀφ᾽ τὰ Δα Χριστοῦ Ὁ ἃ4ἃ καὶ 

9 αἀὰ ἡμῖν Ρ μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ 
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3 φοβοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὁ ὄφις «ἐξηπάτησεν Ἐδαν! ἐν τῇ ΤΟ». αει. 3.13. 

πανουργίᾳ αὐτοῦ, τ-1] φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς 

4 ἁπλότητος "καὶ τῆς ἁγνότητος! τῆς εἰς τὸν Χριστόν. εἰ ΟΡ. 65]. τ. 6 
χ ΟΕ ΡΤ, “ ᾽ » ,ὕ ἃ ὌΥῸΝ 506: μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον ᾿Ιησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκη- 

Ἃ ρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ 

5 εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ' ἀνέχεσθε!. λογί- ΕΣ 12. 11, 
ἘΠ ΘΟΤ, 15. [ΟῚ 

Ὡ 6 ζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. εἰ 
΄“. ) “᾿ 3 

δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει: ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 

 “φανερώσαντες! ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα Ὁ». τ2. 13, 
» . - ψ ἘΠ ἐν ε - “ . Χ 59 ΤΟΥ, 9.12,18. ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ 

8 Θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; ἄλλας ἐκκλησίας 

οἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν: καὶ 
Χ ἈΚ τς" ΟΞ, χε Ν » ΄ ᾽ γ 3 παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐδενός 

τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες Ο». ῬΒΙΙ. 4. 15 
54. 

ἀπὸ Μακεδονίας" καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ " ἐμαυτὸν ὑμῖν! ἐτή- 
Ν᾿ ὔ ΒΩ 3 ἊΣ “ 2 2 ΟΣ Ἣν ε ιορηῆσα καὶ τηρήσω. ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί, ὅτι ἡ 

’ Ὁ ᾽ ᾽’ ͵ , ΟΣ ΟΣ ζω ’, “-Ἅ καύχησις αὕτη οὐ ἡ φραγήσεται! εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασι τῆς 
, . “ “ “ ἃ τι,12 «χαΐας. διατί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς : ὁ Θεὸς οἶδεν. ὃ 

δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων 
Ων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς. 

13 οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχη- 

τ4 ματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. καὶ οὐ "θαῦμα!" 

αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός, 

15 οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίῤονται ὡς 

διάκονοι δικαιοσύνης." ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα 

αὐτῶν. 

ιό Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι: εἰ δὲ μή γε, 

“κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα "κἀγὼ μικρόν τι! καυχή- 

τσωμαι. ὃ λαλῶ, οὐ ὑκατὰ Κύριον λαλῶ!, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 

« Εὔαν ἐξηπάτησεν ἢ δα οὕτω δ ΟΠ. καὶ τῆς ἁγνότητος ὃ ἠνεί- 

χεσθε ἃ φανερωθέντες Ξ ὑμῖν ἐμαυτὸν ῦ σφραγίσεται 8. 

2 θαυμαστόν ἃ μικρόν τι κἀγὼ Ὁ λαλῷ κατὰ Κύριον 



ΟΡ. ῬὨΠ, 3. ξ. 

ΟΡ. δα, 25. 3. 

τὰ οὶ 9. 2 

" 

»" 

ἤν 

406 ἘΠΙΣΤΟΛΗ Ἡ.ΣΞ 

᾽ ’ ᾽ ᾽᾿ “ ε Ψ»" “- ’ , Ν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. ἐπεὶ τ8 
ἊΝ “ Ἁ ἈΝ ’, 3 ἊΝ Ἷ « [ά 

πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι. ἡδέως τὸ 
. ». 2 ΠΥ 8. , , » ν᾽ 5 Ζυλὲ γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες. ἀνέχεσθε γάρ, 2ο 

"ὕἷ ἐ “" “΄“ Ψ ’ “,ὔ » 

εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, 
δ 3 ’,Ξ 4 6 ) Ψ « “ ἤΪ δέ Ἀ εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις “ εἰς πρόσωπον ὑμᾶς! δέρει. κατὰ 2: 
3 ΄ Ζ ε 4 { ΕΞ, πε  γ θ Ψ Ϊ Σ τὸ δ᾽ ΒΩ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἃ ἠσθενήκαμεν!. ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις 

“ “ ς ““ 

τολμᾷ, (ἐν ἀφροσύνῃ λέγω) τολμῶ κἀγώ. ᾿Εβραῖοί εἰσι ; 2: 
3 » ) “ ’ἅ 2 ᾽ ’ ΓΑ, { ᾽’ ᾿] κἀγώ. ᾿Ισραηλῖταί εἰσι: κἀγώ. σπέρμα Ἁβραάμ εἰσι; 

κἀγώ. διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; (παραφρονῶν λαλῶ) ὑπὲρ ἐγώ' 23 
) Ἂ ͵ ) “"» Ψ 2 

ἐν κόποις περισσοτέρως, ὃ ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πλη- 
- , 

γαῖς ὑπερβαλλόντως," ἐν θανάτοις πολλάκις. ὑπὸ ᾿Ιουδαΐων 24 
΄». ’ Ν »Ἤ 27) ἊΝ 9 »» πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς ἐρραβδίσθην, 25 

[4 , κε Ἂν , , 27 , ἴω “ 

ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ 

πεποίηκα" ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύ- 26 

νοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις 

ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύ- 

νοις ἐν ψευδαδέλφοις, ᾿-΄ κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις 27 

πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν 
ω» Ν 74 Ν “ ᾽ὔ [ "} Ὡ» ’͵ ψύχει καὶ γυμνότητι. χωρὶς τῶν παρεκτός, 8 ἡ ἐπίστασίς 28 
Ϊ « ΞΘ βε, ε 7 “᾿ - ) “ ᾿ 

μοι! ἡ καθ᾽ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν, τίς 29 

ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ 

πυροῦμαι ; εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχή- 30 
" ; ἐπ ᾿- σομαι: ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ᾿-1 ᾿Ιησοῦ ἷ-| οἶδεν, 31 

ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. ἐν 35 
ἴω « 3 2 ᾽ 7 “κ᾿ » 3 » 4 Ἄ 

Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Δρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν 

ΖΔαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με }-1: καὶ διὰ θυρίδος ἐν 33 

σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους, καὶ ἐξέφυγον τὰς 

χεῖρας αὐτοῦ. 

᾿ Καυχάσθαι 1δεῖ,! οὐ συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι δὲ! εἰς 12 

ο ὑμᾶς εἰς πρόσωπον ἃ ἡσθενήσαμεν 9 ἐν πληγαῖς ὑπερβαλ- 

λόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἔ δαά ἐν Β ἡ ἐπισύὐστασίς μου 

Β 44 ἡμῶν 1 Δα Χριστοῦ  ααα θέλων Κ' Καυχᾶσθαι δὴ 

οὐ συμφέρει μοι" ἐλεύσομαι γὰρ 1 δὲ Μ. 
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ς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. οἶδα ἄνθρωπον ἐν 

Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων (εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, 
4 δ; Ν “ , Ε ΔΝ ε Ν ΩΝ ς , εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν), ἁρπαγέντα 

τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον 
» θ 4 δ ἊΨ ὕ Τὴ δλαή “ Ἂ ; ἄνθρωπον (εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἢ χωρὶς! τοῦ σώματος οὐκ 

4 οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν), ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ 

ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. 

5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι: ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχή- 

ὅσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις "-ῖ, ἐὰν γὰρ θελήσω 

καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ φεί- 

δομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ 

ἡ ἀκούει ο-| ἐξ ἐμοῦ. καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων--- 
᾿ “ Ῥδιὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, 

"ὕ “ { 8 ἄγγελος Σ᾽ατᾶν ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. ὑπὲρ 
ε “ Σ) σ΄ 

τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
Ν “. 

9 Καὶ εἴρηκέ μοι, ᾿'Αρκεῖ σοι ἡ χάρις μου: ἡ γὰρ δύναμις 1-| 
2 ΠΑΝ Χο ἐν ἴω ἤ “ ἊΣ “- ὕ :) 
ἐν ἀσθενείᾳ " τελεῖται]. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν 

ΤΡ ᾽ ᾿, [4 ) χὸ δος ΡΝ ἢ τὴ , ΄- ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ 

το Χριστοῦ. διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, 
᾽ - 2 »» ς Ν “ [ Ν ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ: ὅταν γὰρ 
3 “ »" ἐξ , ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι. 

τ: Τέγονα ἄφρων 5-!- ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ 
) “ “ 

ὥφειλον ὑφ ὑμῶν συνίστασθαι: οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν Ορ. τι. 5. 
« Ψ» 3 Ζῷ ᾽ Ν 5522 ᾽ Ν Ν “-“ “- τ2 ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἶμι. τὰ μὲν σημεῖα τοῦ 
3 ͵7ὕ » θ Σ δι τευ 2 μ" ς “ςι ι ’, ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ᾿ σημείοις Ορ. Βσμπι. τ5. 

Ι ἌΣ ἢ Ἀν Θέ ὃ ὑττήθ ὅς ἃ 10, 1 ΟΟτ. ΤΆ. 13 τε καὶ τέρασι καὶ δυνάμεσι. τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ 18. 

τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα 
ἘΤΈΜΕ, “ ᾽΄ 2 ἈΝ Μ᾿ γ, γς ὑμῶν ; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. 

2 “- “ “-. Ν Ἂ τι4{ ᾿[δού, τρίτον ἃ τοῦτο! ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ Ὁ». τ. τ5, 13. 
1, 

τὰ ἐκτὸς π δα μου ο δήά τι Ρ οι. διὸ (αῃά {Π6 πγα 

οἵ ἃ ὈγδαΚ) ᾳ Δα μου ᾿ τελειοῦται 5. δα καυχώμενος 

ὑ ἐν σημείοις . ἃ ΟΠ]. τοῦτο 



Ορ. 2 ΤΊ". 2. 
10. 

Ὁ. 2. 

(Ρ᾽ 8: δ᾽: 

4οὃ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 8. 15. 1 

“ “ 3 , ας 

οὐ καταναρκήσω 3-]" οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλ ὑμᾶς" οὐ 
“ -“ , 

γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ οἱ 
“ “ ο 5. 

γονεῖς τοῖς τέκνοις: ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπα- τ5 

νηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν Υ ὑμῶν. εἰ! περισσοτέρως ὑμᾶς 

5 ἀγαπῶ, ἧττον ὃ ἀγαπῶμαι;! ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβά- τό 
“" ) “ “ 7 

ρησα ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 
ὡ “ ΔΌΣ Ν ἘΠΕῚ κα ᾽ Ὥ γῷ ΡΨ 2 

μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δί αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα τῇ 

ὑμᾶς ; παρεκάλεσα Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν. τ8 
΄ 2 ἐς δον 2 Ω ) ΄Ν 3 ἘΠ ΟΝ ΄ 

μή τι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος ; οὐ τῷ αὐτῷ [Π]|νεύματι 

περιεπατήσαμεν : οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι : 

ν Πάλαι! δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ὁ ἀπολογούμεθα.] ἃ κατέναντι τὸ 

τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, 
σι “ “- “- 2 Ν 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. φοβοῦμαι γάρ, μή πως ἐλθὼν 20 

οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε: 
Ε) “" 2 “ 

μή πως " ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυ-- 
᾽ὔ » 3 χε - ΝΝ Ἂ τ Σ θό ρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι: μὴ πάλιν Τἐλθόντος μου 21 

ταπεινώσῃ με! ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς 

τῶν προημαρτηκότων, καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκα- 

. θαρσίᾳ καὶ πορνεία καὶ ἀσελγείᾳ ἡ ἔ ξ ρσίᾳ κα ρνείς γείᾳ ἡ ἔπραξαν. 

ΟΡ τ2: 11: 

ΟΡ. )εαΐ, 10. 
ΤΡ. 

ΠΡ 1 25: 

Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. ἐπὶ στόματος δύο!ϑ 

μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. προείρηκα καὶ 3 
λέ ε ΝΝ ἊΝ ὃ ’ Ν » Ἂ 5 “΄“ Ϊ σι προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν 8 νῦν, τοῖς 

». Ν Ἂ “ “ [7 ΟΝ Μἤ ᾽ 

προημαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς 

τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ 3 

λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ 

ἐν ὑμῖν: καὶ γὰρ "-1 ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ 4 

δυνάμεως Θεοῦ. καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν 1 ἐν! αὐτῷ, ἀλλὰ 
πὸ Ὡ 

Κ ήσομεν! σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς ὑμᾶς. ἑαυτοὺς 5 
« 

᾽ὔ Ψ»"" ἈΠ .3 “᾿ ᾽’ ε Ἂν Ὡ». Δ , 

πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. ἢ οὐκ 

Σ αὐ ὑμῶν δ ὑμῶν, εἰ αὶ δ ἀγαπῶν ἃ ἀγαπῶμαι. Ὁ Πάλιν 
ὁ ἀπολογούμεθα; Δ.5.Μ. ἃ κατενώπιον 9 ἔρεις, ζῆλοι, ἔ ἐλθόντα 
με ταπεινώσῃ Β νῦν γράφω Β δ(ά εἰ ἱ σὺν Μ. κ ησόμεθα 
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᾿) “- “- ἐπιγινώσκετε ἑαυτούς, ὅτι ᾿Ι[ησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν ; εἰ (Πρ. Βοπι. 8. 
, » 2 “» ᾿ ΄, ν ῳ ΄ “ ὧν ΧΑ ὙῸ; Οἱ]. 4. 19. 6 μή τι ἀδόκιμοί ἐστε. ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ 

ἡ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. Ἰεὐχόμεθα! δὲ πρὸς τὸν Θεόν, μὴ ποιῆσαι 

ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα 

8 ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. οὐ γὰρ 
ν ΄ ᾽ “ 

δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 
΄ Ν “ « Ἂ 3 θ ον { σὸ Α Ν 5 ο χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε: 

το τοῦτο τι-| καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. διὰ τοῦτο 
“ ) Ν ,’ ῳ Ἂν δ 2 Ἕ ἤ ἣν ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ Ο». τ. 23. 

τὴν ἐξουσίαν ἣν τ ὁ Κύριος ἔδωκέ μοι! εἰς οἰκοδομὴν καὶ 

οὐκ εἰς καθαίρεσιν. 

ι: «Δ οιπόν, ἀδελφοί, ο χαίρετε. καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, 
Ν ΣΕ τας γῆς ) ᾿ὔ Χ ἰ Ν “ ) ὮΝ ᾿) τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε' καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ 

12 εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ Τρ. Βοπι. τό. 
» 1 

φιλήματι. 
) “- 

1: «σπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες, 

1. ἫἪἩ χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων 

ὑμῶν. ΡῈ] 

4ᾳ--ἴ 

Π1 ΠΡῸΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕἘΠΙΣΤΓΟΛΗ 

ΠΑΥΛΟΥ͂. 

“-“ , 

1 Παῦλος ἀπόστολος (οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δ ἀνθρώπου, 

ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος 

2 αὐτὸν ἐκ νεκρῶν), καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκ- 

3 κλησίαις τῆς Γαλατίας: χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ (». Δοίς τ6. 6, 
18. 22. 

1 εὔχομαι τὰ ῇὰ δὲ ἢ ἔδωκέ μοι ὃ Κύριος ο χαίρετε, 8.: 

χαίρετε" Α.Μ. Ῥ 44 ἀμήν. ᾳ δ(« κιιθβογριίοῃ Πρὸς Κορινθίους 
δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων τῆς Μακεδονίας διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ, 



Όρ. 2. 20, ΕΡἢ. 
5.2, ΤΊ. 2. 14. 

Ορ. 2 οι. 11. 
4. 

ΓΟρ. Δοίϑ 15. 
24. 

Όρ. ᾿ Οου. 18. 
1. 
ζρ. Ἐφῆ. 3. 2. 

Γρ. Δοίϑβ 8. 3. 

ΟΡ. Δοῖβ 22. 3, 
26. 5, ῬΗΙ]. 3. 
6. - 

Ορ. οηι. 1. 1. 

ΟΡ. Δοίβ 9. 3 
564. 

4το ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ὝῈ. 

πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν! ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δόντος 4 
ε ΙΝ . Ν “ [ἢ “ « “, [2 Σ.2 « “" ; 

ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ 
Ῥ “- » “ιν ΄-“΄Σ “ Ι “- τὰ ἈΝ θέ “ 
τοῦ αἰῶνος Τοὺῦ ἐνεστῶτος. ἸΟΨΉρου, Κατὰ ΤΟ ἐλημα του 

ὯὩ “ ἊΣ Ἂς ΕΑ ΣΟ ΘΟ ς κ : δὰ ) κ᾿ “- Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν' ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 5 
"5 δ) 7,5 αἰώνων. ἀμήν. 

Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέ- 6 
« “" ᾽ 7 “- ᾿ σ ΕῚ Ψ ἃ σαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ 7 

: Ψ Ψ " ,’ Ζ Σ ε ΄ εν λ 
οὐκ ἔστιν ἀλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ 

θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ἀλλὰ 8 

καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ “ εὐαγγελίσηται! ἃ ὑμῖν! 
δ Δο, 93 “ ἘΠῚ 5. τὴν Ψ « ᾽ὕ παρ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, 9 

“π᾿ δ ως καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ ὃ παρε- 

λάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ; ἢ τὸν το 

Θεόν: ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν : εἰ 5-| ἔτι ἀνθρώποις 

ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 

Γνωρίζω 'γὰρ! ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγε- ττ 
᾽ “ 

λισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον. οὐδὲ γὰρ τὮ 

ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ 
) ) “ “- 

δι ἀποκαλύψεως Ιησοῦ Χριστοῦ. ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν τ3 
ΝΣ “. “ 

ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν 

ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπόρθουν αὐτήν" καὶ τὰ 
““.,.}) .“. “- 

προέκοπτον ἐν τῷ [Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας 
"πὰ ΨΑ “ 

ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πα- 

τρικῶν μου παραδόσεων. ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφο- το 
ζ Ὡ »» μα δ γα Ἁ ΄“Ν Ψ» ρίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος 
Ὶ ΄- » ὕΑ ἿΝ ΘΝ ᾽ “Σ) 2 ὥΖε Ἐ ᾽ ’ αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι τό 
ΟΞΞΩ ΣΝ 2 “ Ψ 2 Ὁ» Ὶ Ψ» Ἂ Ἂ, αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ 

αἵματι: οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ τ7 
2 “" 2 

ἀποστόλους, ἀλλ᾽ ἀπῆλθον εἰς ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέ- 

στρεψα εἰς Δαμασκόν. 

8ἃ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Μ. Ὁ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος ὃ εὐαγ- 

γελίζηται ἃ οῃῃ. ὑμῖν Μ. 9 («ἃ γὰρ ἔ δὲ 
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ι8 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ιεροσόλυμα ἱστορῆσαι 

το 8. Κηφᾶν!, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε. ἕτερον 

δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν ΟΡ. Μαης 6. 3. 

ροτοῦ Κυρίου. ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι 

21 οὐ ψεύδομαι. ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ 

22 τῆς Κιλικίας, ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκ- 

23 κλησίαις τῆς ᾿Ιουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ: μόνον δὲ ἀκούοντες 

ἦσαν ὅτι .ὋὋ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν 

24 ἥν ποτε ἐπόρθει, καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν. 

2 “Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς ᾿Τεροσό- Τρ. Δοἰδ 15.τ 

“λυμὰα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον. ἀνέβην δὲ ὋΣ 

κατὰ ἀποκάλυψιν, καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κη- 

ρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μή πως 

3 εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον. ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, 

4“ Ελλην ὦν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι: διὰ δὲ τοὺς παρεισάκ- 

τους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν 

ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἡμᾶς 

5 ἢ καταδουλώσουσιν!" οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑπο- 

ταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίον διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι (ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι 

διαφέρει, πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει)---ἐμοὶ γὰρ Τρ. Ῥεαί. το. 

γ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο' ἀλλὰ τοὐναντίον, ἰδόντες εἰ 

ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέ- ΟνΡ. ἘρΒ. 3. 8. 

8 τρος τῆς περιτομῆς (ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν 

ο τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη), καὶ γνόντες 

τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, ᾿Ιάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ ᾽Ιω- 

ἄννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ (. Ἀεν. 3. 12. 

- Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν 

το περιτομήν: μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ΟΡ. Δοίδ5 τι. 
᾿ : ΕΘ ΤΑ, ΞΞ 29 54.,) ἈοΙη. 
ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. ΤΠ 25 Ξῖ]. 

8 πέτρον ἢ καταδουλώσωνται 



412 ἘΠΙΣΤΟΛΗ Ἔν 
ΞΞ κ᾿ : ἐς ; 
Ὅτε δὲ ἦλθε ἰ Κηφᾶς! εἰς ᾿Δἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον τι 

Ορ. Αεἰβ τι. 3. αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τ2 Ρ. .3. αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. πρὸ τοῦ γὰρ 
, “ “ 

τινας ἀπὸ ᾿Ιακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν: ὅτε δὲ 

ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτὸν φοβούμενος τοὺς ἐκ 
“- Ν ᾽, ἌΝ σι Ν ς τς περιτομῆς. καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ ᾽Ιου- τ3 

“ [4 ἊΝ Ὗ ὔ 3. ὕσν, ΄Ν ὙΠ ἍΝ δαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 
δ “5 “ “ ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ τα 

εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ! ἔμπροσθεν πάντων, Εἰ σὺ 
ΕΙ ΄ “ [δὴ ) “᾿᾿ “-“ ΄“ 

Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ξῆς καὶ οὐκ ᾿Ιουδαϊκῶς, πῶς! τὰ 
"4 Σ .“ ΄“΄ , “-“ 

ἔθνη ἀναγκάζεις ᾿Ιουδαΐζειν ; ἡμεῖς φύσει ᾿Ιουδαῖοι, καὶ οὐκ τ5 

ΟΡ. 8.1, ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, εἰδότες Ὁ δὲ! ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρω- τό 
ΟΤΏ. 3. 20, : 

28, Αοἴβ 156. πὸς ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
1- 

- ) “- 

καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιω- 
θῶ 2 ΖΑ “. Χ Ρ] 3 Ψῇ Ἷ Ὡ»" ὥμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου: διότι 

:] ͵7 2 ", ’ “" ’ Ρ) Ν οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. εἰ δὲ ζη- τῇ 
“ΩΝ “-“ 2 “ [2 ΄ δ ᾿} Ν ς τοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρ- 

τωλοί, ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος : μὴ γένοιτο. εἰ 18 
Ἂν ἃ γε “-“ ΄ 2 “" γα 2 ἊΝ, γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 

Ορ. Βοχι. γ.4. συνίστημι. ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ το 

Ορ. Βοπι. 6.6. ζσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι: " (ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ 20 
᾽ Ε “- ἘΞ κ᾿ κ᾿ 

ἐν ἐμοὶ Χριστός: ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ 
“ Ἔ; τε “ “ “σ᾿ τ ᾽΄ ’ Ν ’ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος 

ε Ν ς Ν 2 “ες Ρ] 3 “ Ἂν ’ “ “ ) δ ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ! εἰ γὰρ τ 

διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν. 
πὶ Ἂς - ᾽ 

ὌΡΕΙ ἢ Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν ο-!, οἷς κατ᾿ 8 
) “-“ ὀφθαλμοὺς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς προεγράφη ν-! ἐσταυρωμένος : 

“-“ “ 3, “᾿ 

τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ 2 

Ορ. Αοίβ το. Πνεῦμα ἐλάβετε; ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; οὕτως ἀνόητοί ἐστε: 3 
44: ἘΡΒ. 1. 18. Σ , , - Ἀν ὦ Ξ “ ἋΣ τ ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; τοσαῦτα ἐπά- 4 

θ ΡΞΩΝ “ δ 3. πν ε ΟΑΞΕΝ τοι “ ἀν ἈΝ Π “ ετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ. ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα 5 

ἱ Πέτρος Ἐ Πέτρῳ 1 τί τὰ οτη. δὲ Ὁ ζῷ δὲ οὐκέτι ἐγώ, Μ, 
9 δαά τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι Ρ δαά ἐν ὑμῖν 
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Ν᾿. “ ΄ , ἘΠΕ Ἂς ᾿ “ἷ Ψ. Ἵ Δ 2 3 “-“ καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ; ἢ ἐξ ἀκοῆς 

6 πίστεως ; καθὼς Ἁβραὰμ ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη (Τρ. σει. 15. 
6, Ἰλοπι. 4. 23. 

͵ αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, (Πρ. Βοπι. 4. 

- ΕΤΤΤΝ : τ: 
8 οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἁβραάμ. προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ 

“ ὄπ 

πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ Δ βραὰμ 

ο ὅτι ᾿ΕΠνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. ὥστε οἱ ἐκ ἀεη. 12. 3. 
»Ἥὄ , ΄- Ν “Ὰ Ων 5 ΄ “ Ν, δ το πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Αβραάμ. ὅσοι γὰρ ἐξ 

» ΄, Ὑπαε, φξε ἷςΝ ΄ ὅτ Ζ΄ ΠΟ ἢ ἔργων νόμου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσί γέγραπται 4 γὰρ ὅτι 
; " -ς, ᾿ ἃ ᾽ , Ζ Π κ - Ζ Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμέ- Ῥεαϊ. 27. 26. 

τι νοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου, τοῦ ποιῆσαι αὐτά. ὅτι δὲ ἐν 
« . μ 5) μ) - 

νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον: ὅτι “Ο δίκαιος Ἠδ5. 2. 4. 

τ2 ἐκ πίστεως ζήσεται: ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ 

13 Ὁ ποιήσας αὐτὰ τ-| ξήσεται ἐν αὐτοῖς. Χριστὸς ἡμᾶς ἐξη- Τ ενῖι. 18. δ. 

γόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν ΤΙ 2 (ΟΥ. 5. 

κατάρα: ὃ" ὅτι γέγραπται, ᾿Επικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος δἰ επξν 23. 

14 ἐπὶ ξύλου: ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἁβραὰμ γένηται 
Ξ σὴν ΟΝ “- Φ Ν . ’, “ ,ὕ Ἴ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος (ρ. Δοἰϑ 2. 33. 

λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 

ι5. Ζ4δελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω: ὅμως ἀνθρώπου κεκυρω- 

τό μένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. τῷ δὲ 

Ἁβραὰμ ἐρρήθησαν αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. (». ἀεη. 13. 
“ “Τ᾿ Ε) 15. 

οὐ λέγει Καὶ τοῖς σπέρμασιν ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ 

1 ἑνὸς Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός, τοῦτο δὲ 

λέγω, διαθήκην δ ἐρι ον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ {-| ὁ μετὰ Ορ. (θε τὴ, 
1 564., Εχο 

π χετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη! γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, τ2. 49 56. 

18 εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ (ρ. Βοπι. 4. 

ὕὔ ΤΕΣ Ρ) : ὕὔ ῃ “κ᾿ κι Ν ὦ. Ἂ 

κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας: τῷ δὲ Ἁβραὰμ δι ἐπαγ- 
΄ ΄ ς ΄ Ἄν σαι τες, οὗ μι “ , τ9 γελίας κεχάρισται ὁ Θεός. τί οὖν ὁ νόμος ; τῶν παραβάσεων 

χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, 

20 διαταγεὶς δὶ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσΐίτου. ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς Ορ. Δοίδ 7. 53. 

4 γάρ, Τ᾿ δα ἄνθρωπος 5 γέγραπται γάρ Ὁ Δα εἰς Χριστὸν 

ἃ ἔτῃ τετρακόσια καὶ τριάκοντα 



Όρ. Βοπῖ. 3. 9. 

414 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 8. 20-- 

» Ἂ Ὁ “ “-᾿ οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν. ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγ- 21 

γελιῶν τοῦ Θεοῦ: μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνά- 
- ΝΥ (τ μενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη. ἀλλὰ 22 

" Ξ 
συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγ- 

ὡ “ “ “, » 
γελία ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι. 

Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα 23 

ΕΥ̓ συγκλειόμενοι! εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 

ΟΡ. 7οἤηῃ 1. 12. 

ΟΡ. τ Οου. 12. 
12, (Ο]. 3.10 

“56. 

ΓΌρ. Βοπι. 9. 8. 

Όρ. νεῖ. 9. 
(ΘΙ 2 9.29. 
ζρ. Μδῖ ᾿. 
15, ΕρΗἢ. 1. το. 

ζρ. 2. 12, 

1 ΘΌΤ 75 22. 

Όρ. οτῃ. δ, 
15. 

Γ᾽. Βοπι. 8. 
ἘΠΕ 

ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ 24 

πίστεως δικαιωθῶμεν. ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ 25 

παιδαγωγόν ἐσμεν. πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς “26 

πίστεως ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπ- 27 

τίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. οὐκ ἔνι ᾿Τουδαῖος οὐδὲ “Ελλην, 28 

οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἕνι ἄρσεν καὶ θῆλυ: 

πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. εἰ δὲ ὑμεῖς 29 

Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἁβραὰμ σπέρμα ἐστέ, --Ι κατ' ἐπαγ- 

γελίαν κληρονόμοι. 

Λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, 4 

οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὥν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπι- 2 

τρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πα- 

τρός. οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ 3 

κόσμου ἣμεν δεδουλωμένοι: ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ 4 

χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ 

γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγο- 5 

ράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. ὅτι δέ ἐστε υἱοί, 6 

ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς 

καρδίας νυ ἡμῶν! κρᾶζον, Αββᾶ ὁ πατήρ. ὥστε οὐκέτι εἶ 7. 

δοῦλος, ἀλλ᾽ υἱός" εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος "5 διὰ Θεοῦ!, 

Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς 8 

δ φύσει μὴ! οὖσι θεοῖς: νῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ 9 

γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ 

Υ συγκεκλεισμένοι Σ δἥά καὶ Υ ὑμῶν 2 Θεοῦ διὰ Χριστοῦ 
8 Ν ,ὔ 

μὴ φύσει 
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καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε ; 
« 2 “ Ν “" ᾿ ’ὕ Ἂν,..2 ᾽ὔ το ἡμέρας παρατηρεῖσθε, καὶ μῆνας, καὶ καιρούς, καὶ ἐνιαυτούς. ποῦς τά. 

ἐν γῇ "δ Ἂν 5, ΘΟοΙ, 2. τῦ-: 
τι φοβοῦμαι ὑμᾶς, μή πως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 

12. Τίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι 

13 ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε' οἴδατε δὲ ὅτι δί ἀσθένειαν τῆς 

τ4 σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον' καὶ τὸν πειρασμὸν 

ὑμῶν! ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, 

ἀλλ’ ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 

15 ὁποῦ! οὖν ἅ-! ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν ; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι, 

εἰ δυνατόν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες 5-1 ἐδώκατέ 

τό, 17 μοι. ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν ; φηλοῦ- 

σιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα 

1ι8 αὐτοὺς ζηλοῦτε. καλὸν δὲ ὅ-| ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, 

το καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς. τεκνία μου, οὺς 

2ο πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἤθελον δὲ Τρ. Βοπι. 8. 
- Χ Ωρ ῷ " Νι.5 ΄ Ν , ΠΣ θυνς Οογ. 13. παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἀρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ξ. 

ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 

21 «έγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ 

24 ἀκούετε; γέγραπται γάρ, ὅτι Ἁβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα Τρ. αεη. τό. 
5 - ΄ ἝΝ τ Ι “ΟΣ Ζ 3 5. δ ) 15,21. 2, 'λοτη. 

23 ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ 9. 7 54. 

τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας Τρ. αεη. 18. 
- 1Ο. 

24 8 δ ἐπαγγελίας!. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα: αὗται γάρ 

εἰσι Ἀ-1 δύο διαθῆκαι: μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν 

25 γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν “4γαρ. τὸ ἰδὲ! ΕἾΑ4γαρ! Σινᾶ ὄρος 
“ ζω “ “ « 

ἐστὶν ἐν τῇ ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν “Ιερουσαλήμ' 
΄“ “, « 

26 δουλεύει 1 γὰρ! μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς" ἡ δὲ ἄνω ᾿Τερουσα- ΟΡ. ἨξΌ. 12. 
Ἀν Ὁ ᾿ 3, ΠΣ ἢ « Ποῦ ν  ν, 14.- ἢ πὸ ΠῚ ΄ 22, ᾿Εν. 3. 12. 27 λὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ ἡμῶν γέγραπται 

-γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον, καὶ βόησον, 15. 54. τ. 

ἡ οὐκ ὠδίνουσα: ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ 

Ὁ μόυ τὸν ὁ τίς ἃ ἈΠ4 ἣν 9 4 ἂν ἔ ἃἀά τὸ Β διὰ 

τῆς ἐπαγγελίας ᾿ χἥά αἱ 1 γὰρ Α.5.Μ. ΚΕ οηχ. ἴΔγαρ Μ. 
1 δὲ τὰ 44 πάντων 



ζΡ. Βοπῖ. 9. 

7 56: 
Τρ. ἄξεη. 21.9- 

(εη. 21. το. 

Ορ. Τομη 8.32, 
Αοἴϑβ 15. το. 

ΟΡ. ΟΣ τρὶ 

ὍΡ. 2:1. 

Όρ. τ Οου. 5.6. 

Εν. τ Βεΐ- 2. 
τ} 2. ἘΔῚ 2: 
10, [πᾶ6 4. 

Όρ. Ἀοιη. 18. 
Το. 
Τνϊί. το. 18. 

4τ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 4, 25-- 

π᾿» “ ) 

τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα, "ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ ᾿Ισαὰκ 28 
2 “2 ΄ Σ Ψ, ͵ 3 Ε «“ ᾽ ε ἐν ὔ 

ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. ἀλλ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα 29 

γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ Πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν. ἀλλὰ τί3ο 
“4 “" 

λέγει ἡ γραφή ; "ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, 
) Ἀ Ἁ ’ ς ἈΝ “ ζ Ας “- ς-ς κ“ οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ 

τῆς ἐλευθέρας. ο διό!, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, 31: 

ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας: τῇ ἐλευθερίᾳ νἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέ- ὅ 

ρωσε' στήκετε οὖν, καὶ μὴ πάλιν ξυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. 

Ἴ1δε, ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χρισ- : 

τὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ 53 
3 Κ 4 [“ , τ 2 Ν [{ Ἂς Ψ, 

ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον 

ποιῆσαι. κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, οἵτινες ἐν νόμῳ 4 
“ Φ “" ᾽7 Ξ ἌΡ, « “ Ἀ “2 2 δικαιοῦσθε' τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. ἡμεῖς γὰρ Πνεύματι ἐκ 5 

πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. ἐν γὰρ Χριστῷ 6 
Ἂ “- , 

ἸΤησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ 
, 5. ΚΟΣΣ πὰ : Ζ 2 Ζ “ “τ αξε νοςν πίστις δί ἀγάπης ἐνεργουμένη. ἐτρέχετε καλῶς" τίς ὑμᾶς 7 

«ἐνέκοψε! τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ 8 
4 

τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα (υμοῖ. 9 

ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε' το 
ε Χ ΄ Ὁ Σ ,΄ Χ “ [ Ἃ εν 9 ἂν ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρῖμα, ὅστις. ἂν ἡ. ἐγὼ τι 

δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι : 
ΨΪ ὧν Ν , δ “ “ Υ δ ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. ὄφελον καὶ τ2 

ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 
« “ ) ͵ 

Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί: μόνον μὴ τὴν 13 

ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης 

δουλεύετε ἀλλήλοις, ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ " πεπλή- τΆ 
“»}ὕ 

ρωται!, ἐν τῷ «4γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 5 σεαυτόν. 

εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ το 

ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

τ ὑμεῖς .. « «. ἐστέ. Μ. 9 ἄρα Ρ οὖν ἣ Χριστὸς ἡμᾶς ἤλευ- 

θέρωσε, στήκετε, ᾳ ἀνέκοψε 1 πληροῦται 5 ἑαυτόν 
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ιό6 Μέγω δέ, Πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ Ορ. Βοπι. 7. 
᾿ς εἰ 14 544,; 8. 4 

1 μὴ τελέσητε. ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ Πνεύματος -«μ. 

τὸ δὲ Πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα ᾿ γὰρ ἀλλήλοις ἀντί- 

1τ8 κειται!, ἵνα μὴ ἃ ἂν θέλητε ταῦτα ποιῆτε. εἰ δὲ Πνεύματι (. Βοιη. 6. 
ΠῚ ᾽ δ τ ῶΝ ᾽ὔ Ν ΦΩ͂ ας “ 14, 8.1 566. 

το ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς 
ὕ ἢ ΨΩ π--Ὦ ’ὕ ᾽ θ ᾿΄ ὝΕΣ δ 20 σαρκός, ἅτινά ἐστι πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδω- 

λολατρεία, φαρμακεία, ἔχθραι, " ἔρις !, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, 

21 διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, γ-| μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ 

ὅμοια τούτοις" ἃ προλέγω ὑμῖν, καθὼς “-] προεῖπον, ὅτι οἱ Τρ. τ (ον. 6. 
9 54.; ΕΡΗ. 5, 

Ἂν “ ἢ’ »» “ ΕῚ 7 

τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. Ξ. 
ε ἈΝ Ν “ » ’ 2 3 ’ Ὁ 3. τ 22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, 

23 μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγ- 
, ΑΝ τε ’ 3 »Ἤ ’ ε Ἂς “- 5 24 Κράτεια' κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. οἱ δὲ τοῦ Ο». τ Τίπι. τ. 

- Ξ Ζ 9. 
Χριστοῦ 5 ᾽Τησοῦ! τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι ζρ. Βοπι. 6. 6. 

Α “ 2 , καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 

25,2.06. Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. μὴ 

γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις 

φθονοῦντες. 
Ψ “ 

6 ΖΔ4δελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώ- 

ματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν 

πνεύματι πρᾳότητος, σκοπῶν σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 

2 ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν Ορ. Τοῖπ 13. 
, “ “ ἢ Ἀ - ΟΝ ΤΣ Χ ἘΠ Έ ΤΟ: τ. Ξνόμον τοῦ Χριστοῦ. εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὦν, 

Ῥ ἮΝ . ͵ Ν δὲ 4 « “ [4 ἘΝ 4 ᾿φρεναπατᾷ ἑαυτόν. τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκασ- 
Ν ᾽ὔ }) « Ν 7 ἊΝ ’ ῬΝ ΝΝ 2 :) τος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς 

5 τὸν ἕτερον. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 
’ ἈΝ “Ἄ “ 6 ΚΚοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ΟΡ. τ Οοτ. 9. 

Ξς Υ » “ ἃ 7 566: 

,χἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. μὴ πλανᾶσθε: Θεὸς οὐ μυκτηρίξεται: ὃ 

8 γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει. ὅτι ὁ σπείρων 

εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ 

ὑ δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις ἃ Πα μοιχεία, Σ ἔρεις 5 δαά 
φόνοι, 3 (ἃ καὶ 8. ΟἿη. Ἰησοῦ Ὁ ἑαυτὸν φρεναπατᾷ 

ἘΕ 
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ζ(Ρ. Δοὶϑβ 18. 
10, 19.1 5646. 
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σπείρων εἰς τὸ Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πνεύματος θερίσει ζωὴν 

αἰώνιον. τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ “ ἐγκακῶμεν]" καιρῷ γὰρ 9 
222 ».: ἈΝ Ὑ ἐκ ψ “ν Γὸ Ἂς Ψ ἰδίῳ θερίσομεν, μὴ ἐκλυόμενοι. ἄρα οὖν, ὡς καιρὸν ἔχομεν, το 

ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς 

οἰκείους τῆς πίστεως. 

Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. τι 

ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν τ2 
ς “ Ζ θ 72 “ ᾷ “Ἂ “Ὁ “ ᾿ς ι οὔ ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα ἀτῷ σταυρῷ τοῦ Χριστ 

ν 7 ΄, "δὲ . ερ ΄, Ι ἡπτὴ τ ν μὴ] διώκωνται. οὐδὲ γὰρ οἱ 5 περιτεμνόμενοι! αὐτοὶ νόμον 13. 

φυλάσσουσιν: ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ 
ς ζ, . ᾽΄ 2 Ἁ δὲ Ν » “- θ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι τα 

“᾿ “ “ “ 3 “ “ δ] 

εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, δὶ 
ὭΣ Ἐ0) Ν Ὁ δ γᾺ ΕΝ: ΕΞ " 5 Υ δ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ κόσμῳ. ϑοῦτε γὰρ τ5 

περιτομή τι ἔστιν! οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 
Ἧς Ων “ ὕ , ΄ ΣΡ ΞΩΘΙΝ , δ 6 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς τ 

, “ “ 

καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. 

Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω: ἐγὼ γὰρ τὰ τ7 
΄ ΠΣ ΤΉ, “ ζ 7, , στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 

ὟΣ “Ξ᾿ ) Ξ τι “- 
Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ τ8 

πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. ἀμήν. 
1-| 

ΠΡῸΣ ΠἘΦΕΣΞΙΟΥΣ ἘΠΙΞΣΤΟΛΗ 

ΠΑΥΛΟΥ. 

Παῦλος ἀπόστολος ἃ Χριστοῦ ᾿Τησοῦ! διὰ θελήματος Θεοῦ 1 
“ “-" “"" 5) “ “ 

τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἢ ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ 

ὁ ἐκκακῶμεν ἃ μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ 9 περιτετμημένοι Μ. 

ἔ δά τῷ Β ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει ᾿ 44 

Κυρίου ἱ αἀα 5Ξιιθϑοτγὶ ρίίοη Πρὸς Γαλάτας ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. ἃ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ Ὁ ρη, ἐν Ἐφέσῳ Μ. ᾿ 
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; “ “ μὰ “- 
2 Ἰησοῦ: χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
“ “ ᾽ “ 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν 

4 τοῖς ἐπουρανίοις “ἐν! Χριστῷ, καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν Τρ. 2 ὙΠεβ5. 
ν .- τ Ἷ 2. 12. 

αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους Ορ. (οι. τ. 22. 
ἊΝ ἃ 3 “΄ΦᾶΦὲἋἪἝ3ἊἽΙ..,Σ 3 ’ Ὡ», ἢ « “ ᾽ « θ0 ’ 5 Κατενώπιον ἃ αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν 

2 “- “- “ 

διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελή- 

ὅ ματος αὐτοῦ, εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, " ἧς 
) , ε “ Σ “ χι ) ὩΣ ΤΣ Ν 

 ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἡγαπημένῳ' ἐν ᾧ ἔχομεν ΤΉῊΡ (. ΟΟ]. 1. 14, 

ἢ , ᾿ Φο Κ ἐΑχες ξεν Ἀν τνν ἘΝ ἣν Ἰλοτη. 3. 24. 
ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν πα- 

, Ἂ ἘΠῚΝ “-“ Ϊ “ ᾽ , “ ὋΣ 8 ραπτωμάτων, κατὰ ἵ'τὸ πλοῦτος! τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἧς 
2 ’ 2 « “ ) ’ ’ Ἁ 74 » 

9 ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, γνωρί- ΟΡ. (ο]. τ. 26. 

σας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν 

το εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ εἰς οἰκονομίαν τοῦ Τρ. Μειῖ τ. 
Ἕ Ἂ μὲ ἢ Ὰ ρον , 15, 6 (ἱ. 4. 4: 

πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν 

τῷ Χριστῷ, 8 τὰ ἐπὶ! τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς" ἐν Χριστῷ, ᾿ς Οοὔρ ϑ 5 γῆ 

τι αὐτῷ, ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν, προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν Ορ. (οἱ. τ. 12. 

τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος 

12 αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον Ἐ-] δόξης αὐτοῦ τοὺς 

13 προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ" ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν (ρ. (οἱ. 1. 5. 

λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, -ἐν (ρ. 4. 2ο, 
ΞΕΞΕ ΝΗ ᾿ Σ " ΓΑ Σ ἐὰν 4 Ὅοτ. 1. 22, 
ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύματι τῆς ἐπαγγε- -. 5: α15ο 

’ὔ “ 4 ’, ἱ «Π 2 }) δ “ ’ [ “ Τακε 24. 49. 
τι λίας τῷ Ἁγίῳ, 1ὅ! ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, 

2 ) ’» ΄Ν ΄ 2 “ἷὔ “κ. ͵ὔ 

εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης 

αὐτοῦ. 

1ις.0 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ (ρ. (οὶ. τ. 
᾿Ξ 54. 9 54. τό Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ καὶ "-Ι τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, οὐ ὁ 

“ Ἁ ΄“- 

. παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν 1-| ποιούμενος ἐπὶ 

ὁ ογη. ἐν 8. ἃ αὐτοῦ" ἐν ἀγάπῃ προορίσας Μ. 9 ἐν ἥ ἔ τὸν 

πλοῦτον Βτάτεν Βδαάτῆς ἰὅδς Ἐ δαᾶ τὴν ἀγάπην Δ.5.Μ. 
1 44 ὑμῶν 

Ἐ642 



ΟΡ 2. 8. ΘῸ 
ὙΠ 
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(199). 1, Οο]. 
ΟΣ 5. Π 
τ οι; 2. 22: 

Όρ. Ρ5. 8. 6. 

ΟΡ. 5. 23, (ΟἹ. 
1, 18. 

ΟΡ (Θ01. 1 21: 
δα Τῶν 

ὉΡ: ΘΙ 5: , 
Ἴδην, Φ.. Ε}. 1 ΠΡ ξίς 
4. 2 56. 

Όρ. 1 Τοβηῃ 4. 
1Ο. 
ΟΡ. (ΟἹ. 2. 12. 

ὉΡ- νεῖ: ὃ. 
2 ΤΊ. 1. 0. 
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“ “ [4 ς Ν “ »Ἅ ε “ 3 “- 

τῶν προσευχῶν μου, ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ τ7 
ΠΑΝ Ν - ᾽ ι ΠΣ ΚΩΣ ΄“ ΄ Χ 

Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ 

ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, πεφωτισμένους τοὺς ὀφ- τ8 

θαλμοὺς τῆς τ καρδίας! ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν 

ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, "-] τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης 
“π᾿ ’ 3 σαν ἵρο Ἑ ’, Ν , ἈΗς ΠΡ 

τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον τὸ 

μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ 

τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ἣν ἐνήργησεν 20 
. “ ῬΑ; 3 » 3 Ν 2 “ Ν ο θί. ἤ ; 
ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ ο καθίσας! ἐν 

“ Ε -“.Σ ὑσ ᾿ , ς ».: Ψ' Ὁ “- Ν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ 2: 
2 ζὴ Ν ’ Ν ἣν Ν ἊΝ 3. Ὁ ΠΑ, 

ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος 
2 ἌΆ, ᾽ ᾽’ὔ Σ ἱφῷ ) “. Ὡ» 3 Ν Δ» “ 

ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 
Ἂ “ ἐ ὙΡ ε ἈΝ Χ ᾽ὔ ; “ τ 

μέλλοντι: καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ 2: 
“ 2 

αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶ 23 
Ν “᾿ , “ .Ν ’ “ Ῥ ἈΠ ἢ ,᾿ 2 “--ι τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ Ὁτὰ! πάντα ἐν πᾶσι πλη- 

ρουμένου. 

Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἅμαρ- ἃ 

τίαις «ὑμῶν!, ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ 2 
’ ’ Ν Ν τὰ “- Σ ’ “ δ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, 

τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπει- 
,’ 5 Σ εο᾽'ῚἿἽ ἌΣ ΜΔ] τ ’ , τ ζΑ : “- 

θείας ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς 3 
2 » “ ἣΝ « ΚΝ “ ἊΝ ὠ “ ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς 

σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ τἤμεθα! τέκνα φύσει ὀργῆς, 

ὡς καὶ οἱ λοιποί:---ὁ δὲ Θεός, πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν 4 
Ἂ Ν ΕΣ ὅν ; σὰ τὶ ) τσ Ἐπ πεῖσιν ἌΟ ΓΑΕ πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς 5 

νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι Ξσυνεζωοποίησε! τῷ Χριστῷ ρ ραπτώμ ῷ Χριστῷ 
7Ζα Ὡ Ὡ »» ΝῚ Ἂ Ἅ ᾽ὕὔ (χάριτί ἐστε σεσωσμένοι), καὶ συνήγειρε, καὶ συνεκάθισεν 6 

Ω “ ᾿ »Ἅ δ Ν᾿. τ σπς , ) 
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἵνα ἐνδείξηται ἐν 7 

““ “Ἄ “ ὮΡΙ “ ΄. 

τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις ὃ τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος! τῆς 
, ΕῚ “ΠΣ, ᾽ 3. 1 .κ “ ᾿) “2 ἜΝ ἘΞ 

χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ' τῇ 8 

τὰ διανοίας Ὁ Δ4α καὶ 9 ἐκάθισεν Ρ οἵ. τὰ 4 οῃ1. ὑμῶν 

ΣΕ ἦμεν 5 συνεζωοποίησεν ἐν Μ. ὑ τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον 
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.Ν ’ “ἹἘ. 2 δ Ν 11--ἰ Ὑ Ν “᾿ ᾽ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως, καὶ τοῦτο οὐκ 

ο ἐξ ὑμῶν: Θεοῦ τὸ δῶρον: οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχή- Τρ. Βοπι. 3. 

ἘΠ πὶ ἀὐτοῦ γάρ. ἐσμὲν ποίημα, κτισθέντες ἐν “Χριστῷ ᾽ ηται. γάρ ἐσμ μα, ριστᾷ 
ΒΘ Ἀοα δ ν ΟΣ ’ ε Ν Ψ ᾿ 

Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν 

αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 

τι Διὸ μνημονεύετε, ὅτι Σ ποτὲ ὑμεῖς! τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ ΟΡ. τ (ον. τ2. 
Ζ: (Ὁ 2: 12. 

λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ 
᾽ὕ [ἡ “ Ξἢ “᾿ σα ἢ ᾽’ Ν “- 12 χειροποιήτου, ὅτι ἦτε Υ-΄ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, 

“κ᾿ -ὅ“ 2 “ 

ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ξένοι τῶν Ορ. (οἱ. τ. 21. 

διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν 
““ ἌΣ κα “- “- 

13 τῷ κόσμῳ. νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτὲ ὄντες 

τ4 μακρὰν ξ ἐγενήθητε ἐγγὺς! ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. αὐτὸς Τρ. (οἱ. τ. 2ο. 

γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ (ρ. σε]. 3. 28. 

15 μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ Ορ. (οἱ. 2. τ4. 
, “ ςς 7’ “, 3. λῶ δ δό ᾽’ δ Ψ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι, καταργήσας" ἵνα 
᾿Ν δύ ἥν; 2 ἃ ᾽ π᾿ ἢ 3 Ω͂ ἊΣ Ψ θ ζφν τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἃ αὐτῷ! εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν 

τό εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι (ρ. (οἱ. τ. 2ο. 

τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ" ΥἹ ᾿ β ὥ 7 Χ ρ . 

17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ ὃ εἰρή- ΟἹ 15. 57. 19, 
οἱβ το. 326. 

τι8 νην! τοῖς ἐγγύς" ὅτι δ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ 
᾽ ᾽’ὔὕ Σ ΕΑ, ’ ἊΝ: Ν ζ4 ΒΩ ΟΝ τ9 ἀμφότεροι ἐν ἑνὲ Πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. ἄρα οὖν 

οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλά “ ἐστεῖ συμπολῖται τῶν 

29 ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ Ορ. τ (ον. 3. 
ἐξ ξ ς Ἢ Η ᾿ Ἔ τ Ὁ Εζδρ. ἢ Ῥεί. 

Τῶν ἁποστόλων Και προφητῶν, οντος αἀΚρογωνιαιοῦυ αὐυτοῦυ 2. 4 5ᾳ., Ἀδν. 

21- 15} 
οἱ ἃ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ!, ἐν ᾧ πᾶσα “-! οἰκοδομὴ συναρμολογου- 

{ 

κὰν Ψ " " Ν. “ ) κ΄ , 3 ἌΝ 16 “ 
22 μενῆ αὔξει εἰ5' νῶοὸν αἀγίον ἐν υρίῳ, εν ᾧὦ Και ὑμειρ συνοι- 

« 

κοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 

8. Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ Ὁ». (οΙ. τ. 24 
τ παν ΠΣ ἘΣ “ ἐθ - "ὕ, ᾽ ’» Ἀ ᾿ 7, ας. 38} 

2 ὕπέρ υμὼν τῶν εὔνωῶν.,----εἰγέ ἡΚουσατε Τὴν οἰκονομίαν Τη 59 

π Πα τῆς Σ ὑμεῖς ποτε Υ Δ4ἃ ἐν 2 ἐγγὺς ἐγενήθητε 
ἃ ἑαυτῷ Ὁ οχη. εἰρήνην ὁ οῃη. ἐστε ἃ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

8 λα ἡ 



Γρ. 6α]. τ. 12. 

Ορ. Οοἱ. τ. 26. 

ΟΡ. ςΙβ. ΤῈ. 

Όρ. Ὁο]. 1. 23, 

Ὁρ. τ (ον. 15. 
9. 

Ορ. κοιῃ. τό. 
25 54..1 (οΥ. 
2 ΘΟ: 

26 56. 

Ὁ». (Ὁ 1.25: 
ΡΣ 
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, “- “ “- ᾽ ΟΈΡΗΝ Υ͂͵ Ν χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς, ὅτι κατὰ 3 

ἀποκάλυψιν ᾿ἐγνωρίσθη! μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέ- 

γραψα ἐν ὀλίγῳ, πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν 4 
’ ’ : “Ἄ Ζ, “΄“ ἼΧΠ ““ ἃ 5-ὶ ε 2 σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, ὃ ἑτέραις 5 

γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν 

ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν 

Πνεύματι: εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ 6 

συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας "-] ἐν ἰ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ! διὰ τοῦ 

εὐαγγελίου, οὗ Ἐἐγενήθην! διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς 7 
Ζ' “ Θ -“] “ δ θ0 ». ͵ Ἁ ἈΝ παρα “ χάριτος τοῦ Θεοῦ 1! τῆς δοθείσης! μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς 

2 ΠῚ τ ΣΌΣ ΩΝ, και δεῖν 1) ΄ ΄ τὴς ΣΕ δυνάμεως αὐτοῦ. ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων 8 

ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, "-1 τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι ο τὸ 

ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος! τοῦ Χριστοῦ, καὶ φωτίσαι Ὁ πάντας 9 

τίς ἡ «οἰκονομία! τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ 
“ »», ) “ “ “ δ ’΄ »": 1--} σ΄ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι τα, ἵνα το 

γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρα- 

νίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ, 
Ἂ 60 “ 3. ΩΥ 2 ,’ 2 ἘΚ ἢ “ἈΝ κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν “τῷ! Χριστῷ ττ 

᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν πα ίαν καὶ 1-} ησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν͵ ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησία 12 
Ν 3 θ Ἄ ὃδ Ἀ “ ’ ) “- ὃδ Ν᾽ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. διὸ τ3 

αἰτοῦμαι μὴ " ἐγκακεῖν! ἐν ταῖς θλίψεσί μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις 

ἐστὶ δόξα ὑμῶν. 

Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα τ4 

χα’ ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, τ5 

ἵνα ἡ δῷ! ὑμῖν κατὰ “τὸ πλοῦτος! τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει τό 

κραταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 
“ ᾿ Ν Ἀ - ΄ ; κ Ὧ κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις τὴ 

ὑμῶν" ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύ- 18 

ἔ ἐγνώρισέ Βεαάδάέν δ δα αὐτοῦ ἷἔ τῷ Χριστῷ Κ ἐγενόμην 
1 τὴν δοθεῖσάν τὰ Ἀ44 τῶν τι 44 ἐν 9 τὸν ἀνεξιχνίαστον 

πλοῦτον Ρ Ομ. πάντας Μ. ᾳ κοινωνία 1: λ΄ἃ διὰ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ 8. οῃ. τῷ ' ἃ τὴν ἃ ἐκκακεῖν ΣΧ (ἃ τοῦ 
, ς- ΄“΄ 32 αὶ δΦ' “-“ , μη ΝῚ - 

Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Υ δῴη τὸν πλοῦτον 
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σητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ 

τ μῆκος καὶ "ὕψος καὶ βάθος!, γνῶναΐ τε τὴν ὑπερβάλλουσαν 

τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν Ὅν. τ. 23, (ο], 
Ἰ1Ο. 

τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. 

22 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν ὦ μένῳ ὑπὲρ ῆ ρεκπερ 
αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν (ρ. (οΙ]. τ. 29. 

“ “ “ “2 “- 
21 ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὃ καὶ! ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

4 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ, ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως ΠΟΤ Ἴς 
ν΄» ν΄ “- 1 . τς 7 

2 περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης τα- 2 Τίμι. τ. 8: 
» χ » τ ᾽ 3 β 4150 (ο]. 1.1ὸ 

πεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι «(.. 5. τ ξ(ᾳ, 
᾿ ΄ - - ἘΠῚ τὸ 21. Ξἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Ὁ ' 

᾽7ὔ ) ““ 7 “" ἅνὲ ψ ἃἁ “ Ν 
«Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. ἕν σῶμα καὶ Ορ. Βοπι. 12. 

᾿ ξ δὶ 3 5644.,1 (οΥ. 
ἕν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως 12. 4. 544. 

1 ΒΕῖ, 4.τὸ" 
5,6 ὑμῶν, εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα, εἷς Θεὸς 

Ν δ ’, δα τ 3. τὰ, , } ὃ Ὧν ’ Ἂν. καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν 

πᾶσιν “-ἰ͵ ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ 

8 μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. διὸ λέγει, ἀναβὰς εἰς Ῥ5. 68 (67). 18. 

ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς 
, Ξ 

9 ἀνθρώποις. (τὸ δὲ ᾿ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη 

το ἅ- εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς ; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι (ρ. Τοβη 5. 153, 
6. 41 544. Ἄ “5 Ν- ε ᾿΄ ΨΞ “᾿ Μ “᾿ Ὁ ἌΆ ᾿Ὶ 

καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ 

τι πάντα.) καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ (ρ. Βοπι. τ2.6, 
1 (οὐ. 12. 28. 

προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ δι- 
χα Ἂς Ν Ἂς “᾿ ε ’΄ 3 4 12 δασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον 

᾽’ , ᾽ ΝΣ “ , “, “- ΡΣ 13 διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ: μέχρι 

καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ 
ΕἸ κι κι ΄ πεῖν ΚΣ δος χς “ ΤΑΣ ΟΣ νας ἐν 2 : ᾽ 
τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς 

τ4 μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ ἵνα μηκέτι Ορ. τ (ον. τ4. 
ϑ 20. 
ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ Τρ. ΗεΡ. 13. 9: 

“" ’΄ 2 “Ἂ "»» “ , ’ 2 γι 

τῆς διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ, 

ἃ βάθος καὶ ὕψος Ὁ οἵη. κὶ δα ὑμν ἀἅ δἠὰ πρῶτον Α.5.Μ. 



ΟΡ» ΟΌΠ τ: 18; 
2. Το. 

ΟΡ. Ύ ῬΕΙ. 2. 2: 

Ορ. Βοιι. 6. 6, 
{1 7:0: 

Τρ. Κοπῃ. 12. 
5. (Ὁ: 2 τὸ. 

(ρ. Ζες!.8. τό. 
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2 ΤΕ 

ΟΡ- ΟΟΙ. 2. 8; 
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Όρ. 15. 632. το. 

ὯΡ, τὶ τῶν 
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πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ τ5 

αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, “-| 

Χριστός, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμ- τό 
᾽ Ἀ , ε “-“ “ ᾽ Ψ». 

βιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας, κατ᾽ ἐνέργειαν 
; Ψ" τας ε , ͵ Ἀ ΒΕ - ’ 

ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος 

ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 

Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς τῇ 
“ θὰ Ἃ } ἧξε ς ἔθ συ ΓΑ περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ ἴ-! ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι 

τοῦ νοὸς αὐτῶν, ἐσκοτισμένοι τῇ 8 διανοίᾳ ὄντες,! ἀπηλλο- τ8 
᾽ὕ ΄ “ “ “ Ν. Ν » ΄᾿ “ τριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν 

, ᾽ ψ΄΄-νθ Ν ἈΝ χα »- ’ Φεθοῦσνι “ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν: οἵτινες τὸ 
3, λ ᾽ ε Ά ἐδ, “ ᾽ λ γὰ ᾽ ; ᾽’ ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν 
᾽ Ψ' ΄ 2 ἐφ « ΄σ΄' Χ , 4 ; ,΄ ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε 20 

τὸν Χριστόν: εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, 21 
ΧὩ “- “ 

καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ 22 

τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθει- 
᾽ὔ Ἀ Ἅ, , θ ’, “- ᾿ 74 , “-“ θ δὲ “ 

ρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ 23 
Ψ “- Ν. « “ ἌΣ ’ὕ Ν Ων ΕΝ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν, καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρω- 24 

Ν Ν, Ν κ; Σ ’» ἌΨ 1 27 “ πον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς 

ἀληθείας. 

Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ 25 

τοῦ πλησίον αὐτοῦ: ὅτι ἐσμὲν " ἀλλήλων! μέλη. ὀργίζεσθε 26 
" πο ΄ ἀξ κε τεν Ἂς ΤΣ ὃ Ζ΄ 5. δ ἢ καὶ μὴ ἁμαρτάνετε' ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ παρορ- 

γισμῷ ὑμῶν, Ἐμηδὲ! δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. ὁ κλέπ- 27,28 

τῶν μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ 

ἀγαθὸν ταῖς χερσίν, ἵνα ἔ εταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι γ ς χερσίν, ἵνα ἔχῃ μ ῷ χρείαν ἔχοντι. 
πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, 29 

Ε 2 “ “᾿ 

ἀλλ΄ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν 

τοῖς ἀκούουσι. καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τοῦ 3ο 
“ΟΣ ὭΣ ἢ Ψ». , 4 ) ἊΝ “ 

Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. πᾶσα 3: 

9 δά ὁ λα λοιπὰ Β διανοίᾳ, ὄντες ἃ ἀλλήλοιν 8. 

1 δὰ τῷ ΚΕ μήτε 
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πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρ- 

32 θήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ: γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους 
αἱ ὁ ΤΡ. Μαί. 18. 

32 5646. 1 [οππ 

Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο 1 ὑμῖν . “τὶ 

χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς κ 

51,2 Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὧς τέκνα ἀγαπητά: καὶ ΠΣ "Ὲ 

περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν : ) 

τὰ ὑμᾶς, καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ Ὁ ἡμῶν! προσφορὰν Ὁ». 6β!. τ. 4. 

3Ξκαὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. πορνεία δὲ καὶ Ορ. ΟοΙ. 3. 5.᾿ 

ο ἀκαθαρσία πᾶσα! ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, 

“ καθὼς πρέπει ἁγίοις, καὶ αἰσχρότης, καὶ μωρολογία ἢ εὐ- 

τραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα' ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 

5 τοῦτο γὰρ Ῥἴστε! γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, Ον.τ Εὐξ 6. 

ἢ πλεονέκτης, 4 ὅ! ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἄν ὐνυψς 

6 ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. μηδεὶς ὑμᾶς ἀπα- 

τάτω κενοῖς λόγοις διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Ὁ». (ΟἹ. 3. 6. 

" Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. μὴ οὖν γίνεσθε συμ- 

8 μέτοχοι αὐτῶν" ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ: σρ. (οἹ. τ. 13. 

9 ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε (ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ " φωτὸς ἐν 

τοπάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ), δοκιμάζοντες ΟΡ. Βοπι.τ2. 2. 

τι τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳφ' καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς 

ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, 

12 τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν. 

ι3τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται: πᾶν Ορ. 7ΤοΒη 3. 2ο. 

14 γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. διὸ λέγει, "γειραι, ὁ κα- 

θεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ 

Χριστός. 

15 Βλέπετε οὖν " ἀκριβῶς πῶς! περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι Ορ. (ο]. 4. 5. 

τό ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι 

τὴ πονηραί εἰσι. διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ ὑ συνίετε! 

ι8τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ 

1 ἡμῖν Μ. τι ἡμᾶς π ὑμῶν Μ. 9 πᾶσα ἀκαθαρσία Ρ ἐστε 

ᾳ ὅς Τ᾽ Πνεύματος 5 πῶς ἀκριβῶς ὑ συνιέντες 



(ρ. (ο]. 3. τό 
564. 

Γζ. τ Ῥεῖ. 5. 5. 

ΟΡ. (οἱ. 3. τ, 
τ οτ τι, 
1 ΕΞ 19. φὴς Ἧς 

Όρ. Ὁ]. 3. 19; 
ἵν ἘΞΕΤ 5 ἢ: 

Όρ. ΤΙ. 3. 5» 
1 ΒΕ 2 21: 

ΓΟ». (οἱ. 1. 22. 

6 εη. 2. 24. 

ΟΡ. ἴ5. 54. 5 
54., 62. 5, Η]ο5. 
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7 Ξ 21:2; ἢ: 

ΟΡ. ΟοἹ]. 3. 20. 

Ἑχοά. 20. 12, 
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426 ἘΠΙΣΤΟΛΗ δ. τἂ-: 

ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες το 
“-“ “ 2 “ “ 

ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾧῳδαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες 
Χ ΄ Ἂ, “- ΄, «κα “ , " “ καὶ ψάλλοντες ἅ-| τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ, εὐχαριστοῦν- 20 

χα ΘΈΑ Ζ δ) ἘΣ πε ς “- » ΤΑΝΕ ΤΣ “ τες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ΤΙησοῦ 

Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν 21 

ό Σ η} φόβῳ " Χριστοῦ!. 

Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν Υ-| ὡς τῷ Κυρίῳ" ὅτι 322, 23 

2-| ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κε- 
- “- ᾽ 

φαλὴ τῆς ἐκκλησίας, ὃ αὐτὸς! σωτὴρ τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ ὃ ὡς 24 

ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες 

τοῖς “-ἰ ἀνδράσιν ἐν παντί. οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖς 25 
Ν 

κας “-Ἰ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν, καὶ 

ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς: ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας 56 
“᾿ δ “ “- “δ . . “ ΄ ΓΞ ΞΞΞΕΗΙΙ τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ " αὐτὸς" 27 

«ς ΦᾺΣ Ὗ, Ἁ "ἃ ’ ΑΝ λα 53: Ἃ ς ’, ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα 
“ ΠΩ 5: ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἢ ἁγία καὶ ἄμωμος. οὕτως 28 

᾿ὀφείλουσι καὶ! οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς 

τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν 
3 “ ᾿) Ν ᾽΄ Ἀ «ε “, “2 τὴ ’ 3 , ἀγαπᾷ. οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾽ 29 

2 

ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν: καθὼς καὶ ὁ 8 Χριστὸς! τὴν ἐκ- 
“Ἠ “"Ἅ ἐλ κλησίαν, ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ "-, ἊΑντὶ 30, 31 

ς λ » ΕΝ θ Ν) ζω 1-- Ἃ; δ 3 τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα ᾿-! καὶ τὴν μητέρα, 
Ν , ΩΝ ἈΝ ἴον 3 “ ἌΝ, ἢν 

καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται 
ε ἊΝ ) Δ Ἄ. Ν χά “- ζ 2 ’ὔ οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν" 32 

ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. πλὴν 33 
Δ Γἐξ ἴω ε »" “ ν ε “- κπ Ὁ καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως 

ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 

Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ τοῦτο Ο 

γάρ ἐστι δίκαιον. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα 2 

ι 44 ἐν Σ Θεοῦ Σ᾽ Δ(ἃ ὑποτάσσεσθε 2 δὰ ὁ ἃ καὶ 

αὐτός ἐστι Ὁ ὥσπερ ὁ δαά ἰδίοις ἃ 4 ἑαυτῶν 9 αὐτὴν 
ξ ὀφείλουσιν Β Κύριος Β Δ(ἃ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν 

ὀστέων αὐτοῦ ἱ λἀά αὑτοῦ 
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3(ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ), ἵνα εὖ σοι γένηται, 
ἈΠ ΌΝ Ἃ ἐ δον οὶ “ “ Ν ε [4 Ἀ 

4 καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ οἱ πατέρες, μὴ ΟΡ. ΟΟΙ. 2. 21. 
’ Ν Ἕ ε “᾿ ᾿ ΧΟ ὦ 4 κά δ. Ψ 

παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ 

καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου. 

ς Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς Ἑκατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ Ορ. (ΟἹ. 3. 22. 

φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ 
δ ἢ , ε ᾽ ΄ ἢ ᾽ 6 Χριστῷ, μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ 

ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκ 

" Ψυχῆς, μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες Ἰὼς! τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ 

8 ἀνθρώποις, εἰδότες ὅτι τ ἕκαστος ὃ ἐὰν! ποιήσῃ ἀγαθόν, 

τοῦτο κομιεῖται παρὰ "-] Κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. 

ο καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτοὺς ἀνιέντες τὴν Ορ. (οἱ. 4. τ. 

ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι οκαὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν! ὁ κύριός ἐστιν 
2 , ἕω ᾿ 74 ΟΣ δ 4 ᾽ ἈΈΡΝ 

ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωποληψία οὐκ ἔστι παρ αὑτῷ. ΟΡ. Ὁ]. 3. 25- 

το Τοῦ λοιποῦ! ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει Ορ. (ο!. τ. ττ. 

τι τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸς Ορ. Βοπι. 13. 
Ξ Ξ' ἐῇ 12, 2 Οοτ. 6. 7, 

τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου. το. 4, τ ΎΠεδ5. 

12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς Ἵν 

τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ 

σκότους 4-! τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν 

13 τοῖς ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ 

Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ 

τ4 ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. στῆτε οὖν περιζωσάμενοι Ὁ». 15. τι. 5, 
59. 17. 

τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα 
“ ’ ἈΝ ῊΝ ἴ ἋἍ Ν ’ὔ 2 « Ἄ 15 Τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ 

τό τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, " ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν 

θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ 
᾿ “ Ν Ά ὔ οἵ ἊΝ Ψ 17 πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι. καὶ τὴν περικεφαλαίαν 

“ ἤ [Ὰ δὴ Ἂν ὡ» “ Ἂ 

τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, 

Ἐ κυρίοις κατὰ σάρκα 1 οῃ1. ὡς 8. τὰ ὃ ἐάν τι ἕκαστος π δαά 

τοῦ 9 καὶ ὑμῶν αὐτῶν Ρ Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ᾳ δαά 

τοῦ αἰῶνος : ἐπὶ 



ζ. Ὁ]. 4. 2. 

ΟΡ ΘΟ ἡ: 5, 
2. ΠΠΈΞΒ: 3: 1: 

ΟΡ. Δοῖβ 28. 
20. 

ἘΡ: ( Ὁ] 2: ἡ; 
Αοἴβ 20. 4, 
ΕΠ Ὁ} 12: 
2 ἼΠτη. 4. 12. 

ΟΡ. Δοΐβ τό. 
12 544., 20. 6. 
ζΡ. Αοἴβ 20. 
25. ΤΠ ΠΤ 211 
5644., ΤΙΐ. 1. 7. 

ΟΡ. νεΐ. 7, 4- 
14 56. 

428 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΊΟΥΣ. θ. 17-- 

ἢ... ἐκ “ δὰ ᾽’ “ Ν ὔ ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ, διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσ- τ8 
᾿ ᾿ . κι 2) Π , Χ ᾽ Στὸν ἘΞ εὐχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ 5-! 

ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάν- 
κ᾿ - ἮΝ β ; 

των τῶν ἁγίων, καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι ᾿ δοθῇ λόγος ἐν το 
3 ’ “- ᾽ὔ γᾳ 2 σ΄,» » ἊΝ ᾽’ ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστή- 

-" - ᾽ ριον τοῦ εὐαγγελίου ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν 20 

αὐτῷ πα ιάσωμαι, ὡς δεῖ με λαλῆ ᾧ παρρησιάσωμαι, ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 
, “ “ Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα 21 

ἃ γνωρίσει ὑμῖν! Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς 

διάκονος ἐν Κυρίῳ: ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, 25 
4 “΄- 4 να τε ἢ “ Ν “ Ν δί ς ὌΝ ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν, καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 

Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ Θεοῦ 23 
) ΄σ “ πατρὸς καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἡ χάρις μετὰ πάντων 24 

“ “"Ἅ ) “- 2 

τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφ- 

χ- θαρσίᾳ. 
γ- 

Η ΠΡῸΣ ΤΟΥ͂Σ ΦΙΛΙΗΙΠΙΗΣΙΟΥ͂Σ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

“Οὁ “-“ “7 “- “ “ 

Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι " Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ! πᾶσι τοῖς 1 
ζ΄ κ“ κ ἥ᾿ ἁγίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν ἐπι- 

’ δ Ζ, ' ΓΕ ΣΕΤΟΣ δὴ ϑυΣν ᾽ν 3 Ἂς “ σκόποις καὶ διακόνοις: χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ 2 
“ ) “- “ 

πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
ΓῚ “ “κ“" “ " 5 δὴ ᾽΄ “, ᾽ὔ « “Ὁ γ 

Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, πάντοτε 3,4 

ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν 

δέησιν ποιούμενος, ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 5 

5 Δα τοῦτο ὁ δοθείη ἃ ὑμῖν γνωρίσει Σ δὰ ἀμήν. 8. 

Υ Δ44 Ξυρϑουρίίοη Πρὸς ᾿Εφεσίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ. 

ἃ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
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“-“ “- “ Ν 6 ἀπὸ "τῆς! πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, πεποιθὼς αὐτὸ 
“ “ ᾿) 2 τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει 

“- “ ) ἈΝ “ ἡ ἄχρις ἡμέρας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ! καθώς ἐστι δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο 
“ « ἈΝ ω- [ “ δ Ἀ Ἂν 2 “ δί φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ 

ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ “ ἐν! τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βε- (». ἘΡΒ. 4. τ, 

βαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάν- 2 Τίπι, 1. 8, 

8τας ὑμᾶς ὄντας, μάρτυς γάρ μου ἅ-! ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ 
“" ἀσυὰ Ὁ “ “ 

ο πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις " Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ!. καὶ τοῦτο 

προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον 

το περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, εἰς τὸ δοκιμά- ΟΡ. οπι. 2.18, 
ς 2. . ζ [2 “ 2 “πιὸ ΜΝ  ν ’ ζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι 

τι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, πεπληρωμένοι ἱ καρπὸν δικαιοσύνης 

δτὸν! διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ. 
“-“ ) 

τι. ΓΙινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ΄ ἐμὲ 

13 μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, ὥστε τοὺς 
) “ 3 ἐς “᾿ 

δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραι- 

τ4 τωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν 

ἐν Κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾷ ἐν Κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περ ρ μᾷν 

τις ἀφόβως τὸν λόγον "τοῦ Θεοῦ! λαλεῖν. τινὲς μὲν καὶ διὰ 
.} 

φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δὶ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κη- 

τό ρύσσουσιν' Ἰἰοὶ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν 

17 τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι" οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγ- 

γέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς 
Ι ἌΣ ς ἈΠΟ νου το ἢ . ᾽, " ΄ » τϑ μου." τί γάρ; πλὴν Ἐ ὅτι! παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε 

᾿ ΄ Ἂ . » ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται' καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ 
Ἁ 7 “᾿ Ν Ω͂ ΔῸΣ δ 3 “ Ξ 

το καὶ χαρήσομαι. οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σω- 
’ Ἂ, “ν ἷς “᾿ ζ Ἂ 3 ’΄ “- γι 

τηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος 

2ο᾽ Τησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου 

Ὁ Οη]. τῆς ὁ οχη. ἐν ἃ 444 ἐστὶν 9 Ἰησοῦ Χριστοῦ 

ἔ καρπῶν 8 τῶν ἢ Ογ. τοῦ Θεοῦ ἱ οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τὸν 

Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς 

μου" οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι. 

Κ οχ,, ὅτι 



ἜΡ. 2. 27. 

Όρ. Ἐρῆ. 4. 1, 
ΘΌΙ  Ἐ ΤΟΣ 
1 ΤΠ ε55. 2. 12. 

ΟΡ. Δοίϑ 5. 41. 

Ορ. Δοείβ τό. 
19 566. 

ζρ. Βοηι. 12. 
14 Ξ644., 1 Ρεΐ. 
3. 8 566. 

Όρ. Μαίι. 11. 
29, Το 13. 2, 
ΤΕ 

430 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 1. 20-- 

[ῳ 2 , Ν ᾿ “2 Ε) 5'ν 5 ΄ ’ ε ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς 
,᾿’ Ἂν “ » ἈΝ Σ “ ᾽’ ἊΝ πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί 

μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. ἐμοὶ γὰρ τὸ (ῇν 2: 

Χριστός, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί, 22 
πιὰ ΕΣ Ν 1" Ϊ Ν “ἦ γὴ αν ͵ Ε] Ψ, τοῦτό μοι καρπὸς Ἱἔργου,] καὶ τί Ὁ αἱρήσομαι! οὐ γνωρίζω. 

συνέχομαι " δὲ! ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀνα- 23 
΄-“ αΥ Ν “ “" “ ο ΝΥ ἤ “ν᾿ “ ᾿Ξ 

λῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ ο γὰρ! μᾶλλον κρεῖσσον 
δ δὲ ; 2 --] “- ἌΣ ΟΣ 7 δὲ ΟΥΣΣ ᾿ ; τὸ δὲ ἐπιμένειν »- τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δὶ ὑμᾶς. καὶ 24,25 

τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ, καὶ “ἁπαραμενῶ! πᾶσιν ὑμῖν, 
, Ἂν [ “᾿ δΝ Ἂ ἊΝ “ ’ [2 ἊΝ ’ εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, ἵνα τὸ καύ- 26 

ὉΠ ἊΝ ’ 2 “ὋἼἝὮ» ᾿Ξ Σ ) ᾿ "ᾧ “- 
χημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς 
2 “" ,’ ’ ἊΝ [2 “ ᾽’ 3.52 “- τὶ ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγε- 27 

λίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν 
[ἢ “" »ἤ 3 Υ - ’» Ἀ Ν {ἢ “ [4 Ἂ Σ ΘΝ ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ 

22 “Ὁ “-“ “ “ ’ “- , ’, πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 
Ν ἂν ᾽ὔ ) δ ἈΠΟ Ν “᾿ ᾽ »: [4 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων: ἥτις 28 

τἐστὶν αὐτοῖς! ἔνδειξις ἀπωλείας, "ὑμῶν! δὲ σωτηρίας, καὶ 

τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ: ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ 29 
4 Ν. 2 3... γε ἊΝ, » ) Ἂ ἈΝ Ν Ἑ Ἃ. , “ 

μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὑτοῦ 
Ψ Γι τιν ΦΙΤΩΝ 3 “᾿ .. - ἐ ἴδ ἤ , » »" πάσχειν: τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον ᾿ εἴδετε ἐν ἐμοί, 30 
Ν “ 3 ’ 2 2 Ἂς καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 

Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἃ 

ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία Πνεύματος, εἴ ἅτις! σπλάγχνα καὶ 
) ’ ΄ς Ζ. Ν ΄ “ ἊΝ 3, Ἃς ΄-- οἰκτιρμοί, πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, 2 

τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ “ ἑν! φρονοῦντες" 

μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἡ μηδὲ κατὰ! κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ τα- 3 

πεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν: μὴ 4 
“ “- ἐ 

τὰ ἑαυτῶν τ ἕκαστοι σκοποῦντες!, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ὃ ἕκα- 
“-“ “- “ ἃ -“΄ “- 

στοι!. τοῦτο φρονεῖτε! ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ [ησοῦ, 5 

1 ἔργου" Α.Μ. τὰ αἱρήσομαι; Μ. π γὰρ 9 οχῇ. γὰρ 

Ρ Δαὰ ἐν ᾳ συμπαραμενῶ Σ αὐτοῖς μέν ἐστιν 5 ὑμῖν ὑ ἴδετε 8. 

α τινα Σ αὐτὸ Μ, Υ ἢ 2 ἕκαστος σκοπεῖτε ἃ ἕκαστος 

Ὁ τοῦτο γὰρ φρονείσθω 
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6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ΟΡ. Τομη τ. 1, 
15: 5. ΞΙΩ;, Τὴ. 

“᾿ “ ) 

"ἶσα Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσε, μορφὴν δούλου λαβών, ἐν 5; Ηρ. 1. 3. 
ε , ἢ , , Ἶ . ΄ ες ᾿ « 8 ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος" καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς 
» 2 Ψ «ε ᾽’ ς Ά ,΄ θ Ψ, ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανά- 

οτου͵ θανάτου δὲ σταυροῦ. διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε, (». τὴν 1ο. 
. Σ ͵΄ δ πος ΘΚ Ζ.Ὶ κεν -᾿ ΠΤ ᾿ ΤΥ ἘΣ ΣΕ ΝΣ το καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ “ τὸ! ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα' ἵνα ἐν ἘΡΙι. τ. 20 54. 

συν 36. ἢ ἘΠ “- “ ’ὕ ΄ ὃ », ἌΣ ψχ τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων 

τι καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Ὁ Δοίδ 2. 86, 
οἵη. 14. 9, 

Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. τ Οου. 8, 6, τ2. 
2. 

ἡ 
1. “(στε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ἃ ὡς! 

ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ 
9 ’, Ν Ἃ Ν ’ὔ ΝΥ « “ ’ ἀπουσίᾳ μον, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν 

. 13 κατεργάζεσθε: 9-| Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ Τρ. ΗξεΡ. 13. 
θέ Ἂ ἈΤΤΕΣ Ἄς ΚΕΝ “ δ ᾽ κ 20 54: τ4 θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. πάντα ποιεῖτε 

τ5 χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι 

καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ ἴ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ Ορ. 7ομη τ.12. 

διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ, Τρ. Μαῖϊ. 5. 
Ἂ ᾿ς 14 564. 

τό λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 

17 ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. ἀλλ᾽ “ἢ 2 Τίτη. 4. 

εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως 
μ “) ὄ ΡΎ ἕ {) 

ε, ἡ , Ἂ , “ ἝΣΤΩΣ ΤΣ Ἅ , 3:Ἐν Ἂς Ν τΕ ζω τ8 ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς 

χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι. 

ιο ᾿Ελπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι 

2ο ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. οὐδένα γὰρ ΟΡ. ΔΛεῖϑ τό. τ, 
“ ».» « ἦ΄, ἈΝ ,»ς α ,ὕ ᾿ , ότι. 16. 21, 

21 ἐχῶ ἰσόψυχον, ὁστιβ γνησίως Τὰ περί ὑμῶν μεριμνήσει" οἱ τ Πε85. 3. 2, 

΄ . . ε τ ᾿Ξ πὰς ἐν 061 Χ “Ὁ ἀλπν τν, 
πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ τοῦ δ᾿ ΤΙησοῦ Χριστοῦ!. 18, διε, 

Ἁ δ ἈΝ , “ χὰ [“ [ Ν ζη τὰ Δ τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν 

23 ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω 

24 πέμψαι, ὡς ἂν ἀπίδω τὰ περὶ ἐμέ, ἐξαυτῆς: πέποιθα δὲ ἐν Ορ. τ. 25, 
δ . ῬΒΠ]6Π,. 22. 

25 Κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι, ἀναγκαῖον δὲ 
« 

ΟΙ. Τὸ ὃ ΟΙΏ. ως Μ. Δ4ἃ ο αμω τα εν μέσῷ 
μ' μ . 



Όρ. 4. 18. 

Ό. τ Ὁογ. τό. 
17. 

. ΟΡ. 4. 4. 

Όρ. 2 (ον. τι. 
13. 
Όρ. Βοπι. 4. 
ἘΣ (ΘΟ 2. 1. 

Ὁ" 2 (δῸπ ττ᾿ 
22. 
Όρ. 6]. 1. 13 
56. 
ΟΡ. Δοίβ 23.1. 

Ορ. οι. 1.17, 
3. 21 56., 10. 3. 

Γρ. Βοχα. 6. 8. 
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, Ν Ν 

ἡγησάμην ᾿Επαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ 
,ἦ ταν ᾿ , ᾽’ Ἂ Ν) “- 

συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς 

χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς" ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας 26 

ὑμᾶς Ἐ-|, καὶ ἀδημονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησε: καὶ 27 
2 

γὰρ ἠσθένησε παραπλήσιον θανάτῳ ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὸν 

ἠλέησεν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην 

ἐπὶ ἰἸλύπην! σχῶ. σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα 28 

ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ προσδέ- 29 

χεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς 

τοιούτους ἐντίμους ἔχετε: ὅτι διὰ τὸ ἔργον ͵ Χριστοῦ! 3ο 
“᾿ “ ἠ 

μέχρι θανάτου ἤγγισε, Ἑπαραβολευσάμενος! τῇ ψυχῇ ἵνα 

ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας. 

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. τὰ αὐτὰ 8 ᾽ ) ρ ( 
’ ἘΠ᾿ τ ν 2 Ν ᾿ 3 ὃ "" Ἐκ Ἃ 3 Ἂ 

γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. 

λέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε 2 2 2 

τὴν κατατομήν: ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ Πνεύματι 3 
“ ὕ4 Ν γᾷ Ἄ ΄ι 92, “- Ἂν 

1 Θεοῦ! λατρεύοντες, καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ [ησοῦ, καὶ 
, δ Ν ᾽7 Ψ'. Ψ, Ν “΄ ’, Ν οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες: καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ 4 

ἐν σαρκί: εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον" 
“ , “ τὰ περιτομῇ ! ὀκταήμερος, ἐκ γένους ᾿Ισραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, 5 

Ἑβραῖος ἐξ ̓ Εβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, κατὰ " ζῆλος! 6 

διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενό- 
» ᾽ ἌΝ εν “" , - Ὁ μένος ἄμεμπτος. ἀλλ᾽ ἅτινα ἣν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι 7 

διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν: ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα 8 
» “5 ἈΝ ἈΠΕ Ψ “ ’ “- “ ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ [ησοῦ 

τοῦ Κυρίου μου: δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι 
, Ἧ Ψ δ , . ς«- Δα » » ὦ 

σκύβαλα “-ἴ, ἵνα Χριστὸν κερδήσω, καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, 9 

μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ 
» “ ἊΝ Σ “- 7 ἌΚΟΣ “- ἊΨ ᾿ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει 

τοῦ γνῶναι αὐτόν, καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, το 

᾿ ααὰ ἰδεῖν Μ. ἰλύπῃ Κυρίου Μ.: τοῦ Χριστοῦ Α.8. Ἐ παρα- 
βουλευσάμενος 1 Θεῷ τὰ περιτομὴ π᾿ λον 9 44 εἶναι 
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καὶ ν»-] κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, « συμμορφιζό- Ο». 2 (ον. τ. 5, 

τι μενος! τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξα- ἜΡΙΣ 

τι: νάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον, ἢ ἤδη 

τετελείωμαι: διώκω δέ, εἰ καὶ καταλάβω ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελήφθην 

13 ὑπὸ "-' Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν "οὔπω! 

λογίζομαι κατειληφέναι: ἕν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανό- ΕΝ 12. 

τ4 μενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω. 

ἃ εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ 

15 Ιησοῦ. ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν᾽ καὶ εἴ τι ἑτέρως Ορ. τ (ον. 2. 6, 
14. 20. 

ἃ ιό φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει: πλὴν εἰς ὃ 

ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν τ-!. 

17 Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω 

..18 περιπατοῦντας, καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς. πολλοὶ γὰρ περι- ΤΟ». Βοιη, τό. 
'ξ Ε 17 564. 

πατοῦσιν, οὃς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων 

το λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. ὧν τὸ τέλος 
τς ’ὔ “- ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία, καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ 

ΓΈ τπΣ ε Ν 2 ’ “- ε “ Ν Ν ἥν 29 αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα 

ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ὁ». τ (ον. τ. 
ΤΙ. 2. 12 

Ὁ τὰ ἃ “Ἅ “ 7; , ᾽ 

21 Ἰησοῦν Χριστόν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπει- 5 Ῥεῖ. 3. 12: 
-: ἜΠΟΣ τος ΤΣ, ἀδον δν ΞΖ Ἂ ν» κ δἰ5οι Οοι. 15. 

νώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, ,., (ο!. 3. 4. 
δ ἊΝ 3.ΕΠ ῦ δύ θ ἘῸΝ Ν ἰς , ᾽ αἡ ἵ 1ομη 3. 2. κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι Υ αὐτῷ 

τὰ πάντα. 

4 “στε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ 
ζ 7 [4 Ά 2 ’ 3 ’ 

στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί. 

, Ἑὐωδίαν παρακαλῶ, καὶ Συντύχην παρακαλῷ, τὸ αὐτὸ 

3 φρονεῖν ἐν Κυρίῳ. “ναί, ἐρωτῶ καί σε, " γνήσιε σύζυγε!, 
Ψ' , “ Φ 2 ζος ᾽ ἐᾷ ᾽7΄ ἊΣ 

συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν 
Ἁ Ν ’ Ν “ “- “ “-' 

μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου ὧν 

τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. ΟΡ. Ταῖκα το. 
20, κεν. 23.12. 

Ῥ δῇαά τὴν ᾳ συμμορφούμενος τῶν Βδάά τοῦ ὃ οὐ Α.5.Μ. 
ἃ ἐπὶ Υ Δ]ἀ κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν Χ δἥά εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ 
δ᾽ ἑαυτῷ 2 καὶ ἃ σύζυγε γνήσιε 

« 

Ε 
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Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε" πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ 4, 5 

ζρ. Ηεβ. το. ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. 
25; 78γῖεβ 5. 8. Ἢ ΞΞ 3 3» ᾿Υ “ “ Ν “ Ψ» 
ἐν ὦ μηδὲν μέριμνατε, ἀλλ ἐν παντὶ Τῇ προσευχῇ Καὶ Τῇῃ δεήσει 6 

1ΠΠΙΚΟ 12. 22, 

μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν 
2 “ “ “-. 

Θεόν. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, 7 
᾽ Ν δί ε “Ὁ ἊΝ Ἁ Ὁ [ “ 2 “ φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ 

) “. 

Τησοῦ. 

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα 8 

δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ 

Ορ. 2 Τμεββ, καὶ εἴ τις ἔπαινος, Ταῦτα λογίζεσθε. ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ 9 
ἜΤ: , ΝΡ» , ᾿ ἣΣ ϑμν ΣΉ ΤΕ τα κ᾿ , παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσ- 

τς Ἀ Ν ἘΣ “ ΠΑΡ Σὰ ἢ σετε' καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 
2 

Ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως, ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε το 
ἈΝ ΟΣΕΡΕΔΝ ὃ - Ἂ ΣῪ, 80 5 ΠΝ λα τἷ - ) “- 2 τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν: ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ. 
3 [2 3... Ὁ 7 γ: 2 Ν Ἂς Ψ ; -ς ᾽ 

οὐχ ὅτι καθ᾽ ὑστέρησιν λέγω: ἐγὼ γὰρ ἔμαθον, ἐν οἷς εἰμι, τι 
αὐ ζ 4 τ" ὃ Ῥ "" “ θ ἴδ δ ὑτάρκης εἶναι. οἶδα ὃ καὶ! ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισ- τὸ 

τς 2 Ν Ἀν ΑΙ κα “. ἤ Ν ’ Ν σεύειν: ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ 

πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι. πάντα ἰσχύω ἐν τ3 
“ ᾽ δ “- ΄ ο--ἴ Ν λῶ 2 ΄ 

τῷ ἐνδυναμοῦντί με “-ἴ, πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοι- τὰ 

Ορ. τ. 5, 2 σου. νωνήσαντές μου τῇ θλίψει. οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, τ5 
τοῖς ΟῚ, ᾿ 

ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, 
δ) ἊΨ» 2 Ψ 3 » ) ’ »; Ν οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ 

λήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι: ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ τό 
Ψ ἊΝ Ν ) ὯΝ Σ ’ 2 Ψ 3 [2 ) “ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. οὐκ ὅτι ἐπιζητῶ τ7 

Ορ. οπι. 1ρ. τὸ δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς 

; λόγον ὑμῶν. ἀπέχω δὲ πάντα, καὶ περισσεύω: πεπλήρωμαι, τ8 
Ἢ , “ 

Ορ. 2.28. δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου τὰ παρ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, 
» 4 3Ὲ 2, Κ᾿ Ἂν « Χ ’ὕ ΐ θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῴ. ὁ δὲ Θεός μου πλη- το 

᾽ὔ “" »ἢ « “- Α ἃ Ν σ΄ ͵ ) ἐν κν». δό ρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ ἃ τὸ πλοῦτος! αὐτοῦ ἐν δόξῃ 
2 ΩΣ τὸ - “Ὰ Ν ΓᾺ Ν ἈΜΕΚ δὴν τ τὰ « ΄, ᾿ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς 20 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

" δὲ 5, ὁ δαᾷ Χριστῷ ἁ τὸν πλοῦτον 
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21. ᾿Δσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ. ᾿Ιησοῦ. ἀσπάζονται 

22 ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί, ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ 

ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 

23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου “-Ἰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ ζτοῦ 

πνεύματος! ὑμῶν, 8-| 
"- 

Η ΠΡῸΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙ͂Σ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ. 

1 Παῦλος ἀπόστολος ἃ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ! διὰ θελήματος 

2 Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τοῖς ἐν ἢ Κολοσσαῖς! ἁγίοις 

καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 

Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν “-!͵ 
“- “. “ “- ἄὰρ 9 “ 

3. Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἅ-] πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν [Ιησοῦ (ρ. ἘρΗ. 1. τὸ Ὁ ἷ η Ρ. ΒΡ : 
“- “ 56: 4 Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, ἀκούσαντες τὴν 

πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε! μ ριστῷ ᾽Ἴη ἣν ἀγάπην “ἣν ἔχε 
5 εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας Ορ. Ἐρ". τ. 13. 

6 τοῦ εὐαγγελίου τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ 

τῷ κόσμῳ ἐστὶ! καρποφορούμενον δκαὶ αὐξανδὅμενον!, 
Ν ἈΓΤΩΣ ἘΠ ΤΑΝ 5.515) ΤΣ ἘΠΕ» Ε , 2. οἷ καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε 

γτὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ: καθὼς Ὁ-1 ἐμάθετε ἀπὸ (ρ. 4. τ5, 
Ὕ " - : ΠΝ ῬΒΙ]θι. 23. 

“ “" “-“- ψν Ν Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστι πιστὸς 

8 ὑπὲρ ἡμῶν! διάκονος τοῦ Χριστοῦ, ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν 
- ἊΝ 3 ’ 3 ’ ὑμῶν ἀγάπην ἐν Πνεύματι. 

9 Δ4 ἡμῶν ἔ πάντων 8 Δαά ἀμήν. 8 δά συ δβοτγίρεϊομ 

Πρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης δι ᾽᾿Επαφροδίτου. 8 Ἰησοῦ 

Χριστοῦ Ὁ Κολασσαῖς 8. ὁ δῇήά καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἃ πᾷ καὶ θ τὴν" ἔ κόσμῳ, καὶ ἔστι Β ΟΠ. καὶ αὐξανόμενον 

᾿ 44 καὶ ἱ ὑμῶν Α.5.Μ. ᾿ 

ΕΓ2 



ΟΡ. ΕΡἢ.1.15 
566. 

Όρ. Ἐρῇ. 4.1, 
ῬὨ]]. 1. 27. 

ζρ. ἘρΆ. 6. το. 

Τρ. Ερῃ. 1. τι. 

Όρ. Ἐρῃ. 5. 8. 

Όρ. Ἐρῃ. 1. 7. 

Όρ. 2 Οοσ. 4.4: 

Όρ. 7οὁἤη 1:. 3, 
1 (ογ. 8. 6, 
ἘΠῸΡ τ. 2: 

ζρ. Ἐρῇ. 1. 22; 
ὥς ὩΞ). 
Όρ. Αοἰϑ5 26. 
25,1 (ΟΥ.: 18, 
20, εν. 1. 5. 

ΟΦ. 2. 9. 

ΟΡ. Ερῃ. 2.18 
56. 
Όρ. Ἐρῃ. 2.1 
564., 12. 

ζρ. ἘΡΗ. 1. 4; 
5. 27. 

ΕΡ Σ  ἸΡΙΝ 
3. 17. 

436 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ᾿ Ὁ 
“- “ Σ) κ» 

’ὕ 

Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυό- 9 
Ε Ν [ ΄“" ΄ γ Ν , χά [4 μεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρω- 

θῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ 
τ “- “ κ-- 2452 “ κ , ) συνέσει πνευματικῇ, περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς το 

“- ϑι δι δι : ἈΝ τ “᾿ “ 

πᾶσαν ἀρέσκειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες 

καὶ αὐξανόμενοι 1 τῇ ἐπιγνώσει! τοῦ Θεοῦ: ἐν πάσῃ δυνάμει τι 

δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν 

ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς: εὐχαριστοῦντες τῷ τ2 

πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ᾿ ἡμᾶς! εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου 
“ ΤΣ : “ κὰν ΟΝ . , ἘΟΣΗ ὼ 2 σὰ 2 ζ τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί: ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τ3 

“ ’ ἃ “2 ) ὡΝ ’ “ ς « τοῦ σκότους, καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ 
“- 9. ἐψι τ ) 3 ὩΣ ΤΉ τΝ ᾽ λύ τι--ῇ δΝ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν "-ἴ, τὴν τὰ 

»ὕ “΄“᾿ ς “ “ 3 ΈᾺ “ “ -“΄“.93 Νὴ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, τ5 
᾽, τυ, ’ « 2 ἼΩΝ Ὁ ΄ Ἁ ᾿ πρωτότοκος πάσης κτίσεως" ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τό 

ο-ἴ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ο-ἴ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 
Ὁ ΒΕ Ἂ Ψ ’ὔ “: ᾽ Ἂν "ὕ , ἿΡ, ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι: 
Ἀ ζ , , “ Δ} δ ἌΞΕΝ “Ψὔ Χ ᾽»..2 2 τὰ πάντα δὶ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται: καὶ αὐτός ἐστι τῇ 

ἊΝ Τ᾿ ἈΝ Ὶ Ἄ δ 3. ΡΝ 2 ἊΝ 3. ον, πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε. καὶ αὐτός τ8 
3 « Ἁ “-- Ὁ» “- 2 » «ὦ 3 3 » 
ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας" ὃς ἐστιν ἀρχή, 

πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς 
’ [4 2 3 “Ἄ , γ “᾿ ἂν γι πρωτεύων. ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοι- το 

“- ) “ κῆσαι, καὶ δ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, 20 
; ͵' ΝΥ “ Ψ “ “ ϑ “- ᾽ 3 “- εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι αὐτοῦ, 

ε “" 

εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὑμᾶς ποτε 21 
Υ͂ ᾽ ζὰ Ν 2 Ἀ “ ’, 3 “-“ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς 
,, “ ἴω Ν Ἂν 3 ᾽΄ 2 “" γ Ρ ἴ ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ Ῥ ἀποκατήλλαξεν! ἐν τῷ σώματι 2: 

τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους 
ἊΨ ’ Ἂς .9) ὔ ,΄ ; “-“ 4 Σ καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ! εἴγε ἐπι- 23 

ἊΨ “ "» ζ Ἀν δι Ἂν ἣν 

μένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραΐοι, καὶ μὴ μετακι- 
, 3 ἊΣ “ , (δ, “-“ , ΄ “Ὁ 3 ’ “ νούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ 

Ἐ αἄά ὑμᾶς 1 εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὰ ὑμᾶς Μ. π Δ4ἃ διὰ 
τοῦ αἵματος αὐτοῦ ο δἤἀ τὰ Ρ ἀποκατηλλάγητε Μ. 
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κηρυχθέντος ἐν πάσῃ “-] κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ Τρ. Ματῖκ 16. 
15. 

ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 

24. Νῦν! χαίρω ἐν τοῖς παθήμασι "-! ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ Ορ'Ὁ (οτ. τ. 5, 
ΓΣ 1]. 3. 1ο. 

ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν 
“ ’΄ ς ᾿ “ ἐς Ε) “ ἘΞ [ ᾽ ’ τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία: 

25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν Ορ. ἘρΗ. 3. 7 

26 δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς, πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸ (Τρ. Βοπι. 16. 
“25 55.. 1 ΤΟΥΣ 

μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν 53; 7, Ἐρῃ. 3. 

27 γενεῶν" ὑνῦν! δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠθέλησεν Ὁ 5} 

ὁ Θεὸς γνωρίσαι τί τὸ! πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου ΕἸΣ ἘΡΒ. 1. 18, 
5.8. 

τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, Σ ὃ] ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς 

28 τῆς δόξης" ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα 

ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, 

ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ ν-!"- 
2 ἃ Χ “᾿ 3 ᾽’ »Ὶ Ἁ Ἂ» -Ὁ 3 “ ἊΣ 29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν Ορ. Ἐρβ. τ. 19 

᾽ " Εν ΜΕΥ ΤΡ ΄ 56. ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 
“ “» «ς “ 

2 Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω “ὑπὲρ! ὑμῶν 

καὶ τῶν ἐν Μαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασι τὸ πρόσωπόν Ο». 4. 13, τ5, 
δ Ὥ, θῶ ε δέ 3. Ἐν ἀν τό. 2 μου ἐν σαρκί, ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, ὃ συμβι- 

βασθέντες! ἐν ἀγάπῃ, καὶ εἰς "ἡ πᾶν πλοῦτος! τῆς πληροφο- 

ρίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ “ Θεοῦ, 

3 Χριστοῦ, ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ ἅ-ἰ 

«γνώσεως ἀπόκρυφοι. τοῦτο “- λέγω, ἵνα μηδεὶς! ὑμᾶς 

5 παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, (ρ. τον. 5. 3. 
: Ν “Ἄ γ4 ἊΝ « »ν 3 . ἈΥ [4 « “ 

ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν 

τὴν τάξιν, καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. 
“ ὃ “ 6 “Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον, ἐν (Πρ. Ἐρῃ. 4. τ. 

γ αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, (. τ. 23, ΕρΕ. 
53: 19. 

ᾳ ααά τῇ τὸρς νῦν Α. 5 Δα μου ἔ γυνὶ α τίς ὁ 
Σ ὃς Υ Δ44 Ἰησοῦ 2 περὶ ἃ συμβιβασθέντων Ὁ πάντα 

πλοῦτον ὁ Θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ, ἃ Δαὰ τῆς 9 ααὰ δὲ 

ἔ μή τις 



Ορ. νεῖ. 20, 
( 3]. 4. 3; 9. 
ΟΡ. 1. 19. 

Όρ. Ἐρῃ. 1. 21. 

Όρ. οχα. 6. 6. 

Ορ. οχι. 6. 4. 

ζ(ρ. Ἐρῆ. 2. 6. 

Ορ. Ἐρῃ. 2.1 
566. 

438 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 5. ἐΞ 

Ἃ 72 ἈΝ “, » Ἂς Σ , καὶ βεβαιούμενοι 85-] τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισ- 
, ἈΞῸ ΟΣ εν ΐ σεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ. 

Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλο- 8 
᾽’ὔ Ἂν “ δ, ’ Νν ἊΣ , “ 3 ’ 

σοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώ- 

πων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν' 
[2 3; γε ὑπὸ ωω “ Ν 2 “κ᾿ ᾽ ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωμα-9 

“ γος ΤΩ .) ΣΕ το λ 2 [“ 2 ς λὴ : τικῶς, καί ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ το 
, ᾿ - . 2 ΄, » ἢ . ΄ ἐν ἘΓῸΝ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας" ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ τι 

ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος ᾿'-] τῆς σαρκός, 
2 “κ᾿ “. “- “- » ᾽ ἀολῆς 2) “, 

ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπ- τ2 
» : Ο Ν Ἢ Ἀ “ ’ “- Ὁ Σὰ 

τίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας 

τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν. καὶ ὑμᾶς, 13 
Ἀρτιέον κ-- κ ᾽Ψ Ἀ Ἐπ δ᾽ ΄ ἮΝ 

νεκροὺς ὄντας τοῖς παραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς 

σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς! σὺν αὐτῷ, χαρισά- 

Ορ. Ἐρῃ. 2.15. μενος πιὰ ἡμῖν! πάντα τὰ παραπτώματα, ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ τΆ 

Ορ. Ἀουμα. 14. 5: 
( 4]. 4. το. 
Όρ. ΗδΡ. 8. 5, 
10. 1. 

Όρ. Ἐρῆ. 4.15 
56. 

ζρ. Ἐοχα. 7. 4: 
6, (αἱ. 2. 19: 4- 
9. 

ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν, ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν" καὶ 

αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου, προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ" 
᾽ κς Ἂν 3 Ἁ Ν ἿΝ, 2 » 2 Μὴ ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν τ5 
ἐ σα ’ θ β Ὁ». ᾽ ὺ 2 ᾽ ζῷὰ ν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 

ν “ 2 ’ δ Ὁ ’ δ... ζ 
Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει τό 

ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων' ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόν- 17 

των, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω τ8 
͵ 3 ,Ῥ δ ζ “ Ε ζκ' ἃ ἊΣ θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ 5- 

ΕἸ ) ἊΣ αν ζ4 ἔν Ν. ““ Ν »"» ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς 
Ν 3 “ Ν δ τ ἈΝ ’’ " “Ὁ Φ" ἊΝ σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ το 

σῶ ΔΝ ΩΝ Δ ΤΕΣ ᾿ δέ ῃ : , Σ ὦμα, διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ 

συμβιβαζόμενον, αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ. 

Εἰ “-ἰ ἀπεθάνετε σὺν »-! Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ 20 

κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίξζεσθε, Μὴ ἅψῃ, :: 

ΒΕ δα ἐν Β δῇ4 ἐν αὐτῇ Α.5.Μ. 1 λα τῶν ἁμαρτιῶν κ᾿ 44 ἐν 

1 οτη. ὑμᾶς (συνεζωποίησε 8.) ἴὰ ὑμῖν Α. πα δαά μὴ Α.8.Μ, 
ο 44 οὖν Ρ (4 τῷ 
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22 μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ θίγῃς (ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀπο- 

χρήσει), κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώ- ΟΡ. 15. 29. τ2. 
. ,Σ) , .ν , δὰ, ΄ 23 πῶν ; ἅτινα ἐστι λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ 

ἊΝ ’ Ν ᾽ »ἤ τϑ, , 2 “ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι 

πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 

8. Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ῥητεῖτε, οὗ ὁ 

2 Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος. τὰ ἄνω φρο- 
“ Ν ΚΔ) Ν “" “᾿ 3 »᾿ ὔ ΤΡ ΝΥ ε “. 

3 νεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν 

“Κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ. ὅταν ὁ Χριστὸς 

φανερωθῇ, ἡ ζωὴ «ἡμῶν!, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερω- “ἢ τὺ 15. 
ΕΠ]: 2: 21; 

θήσεσθε ἐν δόξῃ. 1 ]ΟΠη 3. 2. 

5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη "-] τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, Τρ. Βοπι. 8. 
13, ΕΡΏ. 5. 3. 

ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν 
2 

2 Ν' “ “. 

6 ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, δί ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ 

" "ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας" ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπα- Ορ. ἘρΒ. 2. 2 
Ξ; 56. 

8 τήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν ἱτούτοις!. νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ (Τρ. Ἐρ. 4. 25 
Ἐξ 5 

ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρο- 

ο λογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν" μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, 

ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν (ρ. Ἐρῃ. 4. 22. 
» -“- Ἂ 2 ἊΨ; Ν ὕ ἊΝ 3 ’ ) το αὐτοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς Ορ. ἀεη. τ. 27. 

᾽ ’ με» “ , 3. ΓΑ [4 , Ψ εἰ ἐπίγνωσιν κατ΄ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν: ὅπου οὐκ ἔνι Ορ. τ (ον. τ2. 
ἐξ 12, (δ]. 3. 28. 

Ἕλλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, 

Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι 

Χριστός. 

12 Ενδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγα- Τρ. ἘρΒ. 4. 32 
2 , Ὁ π κο Ζ 5664. 

πημένοι, σπλάγχνα ἅ οἰκτιρμοῦ!, χρηστότητα, ταπεινοῴφρο- 

13 σύνην, πρᾳότητα, μακροθυμίαν: ἀνεχόμενοι ἀλλήλων, καὶ 

χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν: καθὼς Ορ. Μαίι. τ8 
᾿ νυν Κύ ἿΞ ͵ Ως “ νι ε ἜΡ ΈΣΙΣΕΝ “ 832 54. 1 [οδη τ4 καὶ ὁ Υ Κύριος! ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω καὶ ὑμεῖς: ἐπὶ πᾶσι δ. τι. 

δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, " δ! ἐστι σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 

ᾳ« ὑμῶν Μ. : Δα ὑμῶν 5. οἵ. ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας Μ. 

ἢ αὐτοῖς ἃ οἰκτιρμῶν Υ Χριστὸς Α.8.Μ. Σ ἥτις 



440 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ἢ περς 

“Ἵ- “- 3 νιν » 

ΟΡ. Ἐρξ. 4.3. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Υ Χριστοῦ! βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις το 
56. “ε ἃ ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι: καὶ εὐχάριστοι 

ΟΡ. Ἐρβ. 5.19 γίνεσθε. ὁ λόγος τοῦ " Χριστοῦ! ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως τό 
56. Ἂς 

ἐν πάσῃ σοφίᾳ" διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ὃ" ψαλ- 
κ οἵ ῆ δ “ “ ) ’ χδ ᾽ Ῥ “-“ 

. μοῖς, ὕμνοις, ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν ὑταῖς 

καρδίαις! ὑμῶν τῷ “ Θεῷ!: καὶ πᾶν ὅ τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ 17 
135 "7 », ᾽ 53.232 Κ᾿ , 41} “ :) “- 

ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου ᾿Ιησοῦ, εὐχαριστοῦντες 
“᾿ “π᾿ δ “ ᾿τῷ Θεῷ Ἅ- πατρὶ δι αὐτοῦ. 

Ορ. Ερῃ. 5.22. Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς 5-' ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν τ8 

Ορ. ἘρΒ. 5.25. ἐν Κυρίῳ. οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καὶ μὴ πικραΐ- τὸ 

Ορ, Ἐρᾷ. 6.1. νεσθε πρὸς αὐτάς. τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ 20 

Ορ. Ἐρᾷ. 6.4. πάντα, τοῦτο γὰρ ἴ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν! Κυρίῳ. οἱ πατέρες, 21 

Ορ. ἘρΒ. 6. 5. μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν. οἱ δοῦλοι, 22 
« » Ἂν Τ4 733 Ν , Ζ, Ἁ 2 3 ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφ- 

θαλμοδουλείαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρ- 

δίας, φοβούμενοι τὸν 8 Κύριον!" ὃ ἐὰν! ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς 23 

ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, εἰδότες ὅτι ἀπὸ 24 
’ὔ 3 ζ Ν 3 7 “ ζ “Ὁ Κυρίου ἀπολήψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας: τῷ 

ὶ--" 7 “᾿ ᾽᾿ εὐ ΠΣ ἈΝ ἤ ΕῚ “ “- Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε. ὁ γὰρ! ἀδικῶν κομιεῖται 25 

Ορ. Ἐρῃ. 6.9. ὃ ἠδίκησε" καὶ οὐκ ἔστι προσωποληψία. οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον 4 
Ν Ἁ 3 ᾽7ὔ (τὶ ’ ᾽’ δ» Ω͂ Ἂ καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ 

ς σαδς, ΠᾺΡ, Ζ 2 1 3 “ἢ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν 1 οὐρανῷ!. 
“ “. “ “ : 9. τῶν, ἢ 

ΟΡ. Ἐρμ.6.τ8, Τῇ προσευχῇ προσκαρτέρειτε, γὙρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν 2 

Ορ. Ἐρῃ. 6. το, εὐχαριστίᾳ, προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς 3 
2 ΠΕ πε 9 τὸν ἐπχιν Η ΣΥ̓ΑΤΩΣ εν ἥ Ε ἐπ 

ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ 
“σ᾿ Ἄν κΩΝ ᾿ ““- 

Ορ. Ἐρ᾿. 4.1. Χριστοῦ, δὶ ὃ καὶ δέδεμαι, ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με4 

Ορ. Ερῃι. 5.18 λαλῆσαι. ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν 5 
54., 1 Π 655. 4: : Σ βου ΑΙ : Ζ 7 Σ 
5; ἐξαγοραζόμενοι. ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι 6 

ΝΑ [2 ὮΝ ΟΣ 

Ορ. τΡεῖ. 3.158. ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὲ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 

Υ Θεοῦ 2 Κυρίου οΥ Θεοῦ Μ. ἃ ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ Ὁ τῇ 

καρδίᾳ ὁ Κυρίῳ ἃ δλαά καὶ 8 Δ4α ἰδίοις ἔ ἐστιν εὐάρ- 

εστον τῷ 8 Θεόν Ἀ καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν 1 δἀά γὰρ Κι δὲ 
1 Ε ΄ 

οὐρανοῖς 



--4. 18. ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ. 441: 

7. Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς Ορ. Ἐρὶ. 6. 2:, 
Αοἴϑβ 20. 4; 

8 ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ: ὃν Τίξ. 3. τ2, 
δ᾽ ΗΝ 2 ΤΊη,, 4. 12. 

«ς “ , ΟΞΞΟΝ “ [4 τη “᾿ Π ἊΝ, ἦς ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα α γνῶτε! τὰ περὶ 
“ “ ) 5 

9 Ὁ ἡμῶν! καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, σὺν ᾿Ονησίμῳ ΟνΡ.ῬΠεπι. το. 
»Ὰ “ Ἄν 9 Ἄν 3 “ [ 2 . «- “᾿ ΄ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν. πάντα 

ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε. 
, “ - το σπάξεται ὑμᾶς ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Τρ. ῬΙΊεπ,. 24; 

ἐν ἈΙΒ. ΖΟ; 4, 27: 
Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς οΒαρνάβα! (περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς: ἐὰν 2 τ ΤΕ ἽΝ, 

τ Σ “τ 2. ΠΊΙΩ: Ἅ.. 11: 
τι ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν), καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος 

᾿Ιοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς᾽ οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς 
ἊΝ: ’ “- “ [4 2 ᾽ὔ ’ ’ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. 

πν 9 “ “  “ “- Ε 

12 ἀσπάζεται ὑμᾶς ᾿Επαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ ν᾽ Ιη- 

σοῦ!, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, 

ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ «πεπληροφορημένοι! ἐν παντὶ θελήματι 

13 τοῦ Θεοῦ υρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει τ πολὺν πόνον! ὑπὲ 3 . μαρτυρῶ γὰρ αὖὔτᾷ χ ρ 

τ4 ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Δαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν “Ιεραπόλει. ἀσπάζεται Ο». 2. τ. 

το ὑμᾶς ΔΠουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός, καὶ Δημᾶς. ἀσπάσασθε το 
2 ΤΠ. 4. 10 

Ἂ Σ ΄ ᾽ ὕ Χ ἢ Ἂ Ν 3 τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ. ἀδελφούς, καὶ " Νυμφᾶν!, καὶ τὴν κατ᾽ 54. 
τό οἶκο ταν τς ἢ. 78 Ἀν ᾽ θῃ σι τοσ ς ν Σ᾿ αὐτῶν! ἐκκλησίαν. καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ ὑμῖν 

ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ “Δαοδικέων ἐκκλησία 
3 “- ἊΝ ἊΝ 2 ’ [4 Ἄς -: ᾽ “ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Δαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 

17 καὶ εἴπατε ᾿ἀρχίππῳ, Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Ορ, Ῥμίϊεπι. 2. 

Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 

ι8 Ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν Ὁ». τ (ον. τό. 
21, 2 ΤΠ655. 3. 

δεσμῶν. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. «- τς 
χ-| 

τὰ γνῷ πι ὑμῶν 9 Βαρνάβᾳ Α. Ρ οἵη. Ἰησοῦ 4 πεπλη- 

ρωμένοι Φ ζῆλον πολὺν 5 Νύμφαν Μ. ὑ αὐτοῦ Α.8.: αὐτῆς Μ. 

ι 44 ἀμήν. Ξ δα ϑυθϑοτὶρίϊομ Πρὸς Κολασσαεῖς ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης 

διὰ Τυχικοῦ καὶ ᾿Ονησίμον. 



Όρ. Δοἰβ 17.1 
5646., 20. 1, 
ῬΆὨ]]. 4. τό. 

Όρ. 2 ΤἼ6δ55. 2. 
12. 

ζῃ. Δοίβ 17. 5 
546. 

Ορ. Κοπι, 1. 8. 

Η ΠΡῸΣ ΘΕΣΞΑΛΟΝΙΚΒΕΙ͂Σ 

ἘΕἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΩΤΗ. 

Παῦλος καὶ Σ᾿ιλονανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσ- 
Ψ. , “ ἊΝ ᾿Ὶ ’ 2 “-- ζονς ’ 

σαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ καὶ Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ: χάρις 
ες. α Ἀπ “2 ἀ.-ἴ ὑμῖν καὶ εἰρήνη 53-!, 

᾽ “ “Ἄ Ν᾿ , Ἂ᾽ ὡ», ε “ , Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν 2 

ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνη- 3 

μονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς 
“ “" “ “- “ , 

ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου. ἡμῶν [η- 

σοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, εἰδότες, 4 

ἀδελφοὶ “ ἠγαπημένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν,! ὅτι τὸ 5 

εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ 
«ς 

καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ ἅ-| πληροφορίᾳ 
“ 9 .Ος “ ] “ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν 5-ἰ ὑμῖν δ ὑμᾶς. καὶ 6 

ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, δεξάμενοι 
“ “ «ε 

τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος Αγίου, 

ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς ἱτύπον! πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ 7 
,ὔ ᾿ ΕΑ ΠΤ ΕΞΈΡΟ ΤΣ »" 5. δὲ ἰδ δὶ Ἁ 24,2 ε Μακεδονίᾳ καὶ 8 ἐν τῇ ἀχαΐᾳ. ἀφ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ 8 

“ “ , .““ 2 

λόγος τοῦ Κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Δ χαΐᾳ, Ῥάλλ 

ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, 
“ ἈΝ ’ 1 Ψ ε ΄“Ἅ ἤ ΄σ“΄ ᾽ ἊΝ Ἁ Ἂ 

ὥστε μὴ χρείαν ᾿Ἰέχειν ἡμᾶς! λαλεῖν τι. αὕτοὶ γὰρ περί 9 
ς τς 3 Ζ ε ἌΣ " ὃδ : Ὑ ἤ ΡΟΝ ὍΣΣ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον 1 ἔσχομεν] πρὸς ὑμᾶς, 

καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων, δου- 

8 Δα ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Ὁ (4 ὑμῶν 

ὁ γαπημένοι, ὑπὸ Θεοῦ τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, ἃ ἃ ἐν 9 (ἃ ἐν 

ἔ τύπους 8 οἵη. ἐν Β ἀλλὰ καὶ ἐὲὰΩ͵ ἰ ἡμᾶς ἔχιν [ἔχομεν 8. 



ΡΣ Σ, ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Α. 443 

το λεύειν Θεῷ ζώντι καὶ ἀληθινῷ, καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ΟΡ. Αοἰ5 τ. τι, 
τὸ οὐ. Τὴ ἢ 

“"εἍ “ ἃ “ “ ᾽ “ Ἔ ᾿ 

ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ Ἐ τῶν! νεκρῶν, ΤΙησοῦν, τὸν ῬΗΙΙ. 3. 20, 
Ἄ ὙΠ: 2: 15. 

ῥνυόμενον ἡμᾶς 1 ἐκ! τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 

2 «Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς 

2 ὑμᾶς, ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν: ἀλλὰ πι-| προπαθόντες καὶ ὕβρι- (ρ. Αοἰδ τό. 
Ζ . » ἢ ΄ ᾽ ΄ , 19.566; ῬΒΠ. σθέντες, καθὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τ. 3ο. 

““΄“ ᾿ς “ ᾿ “. φι « “ Ν ΟῚ ͵ “ “- 

τῷ Θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ 

3ἐν πολλῷ ἀγῶνι. ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης, 

“ οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, " οὐδὲ! ἐν δόλῳ: ἀλλὰ καθὼς δεδοκι- 

μάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον, οὕτω ὉΠ ΤΊ αν 1. 
ΤΠ ΠῚ ΤΣ 

λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ ο-1 Θεῷ τῷ Ὁ». 6. τ. το. 

5 δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ 

κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεο- 

6 νεξίας, Θεὸς μάρτυς, οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, 

οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν οὔτε ἀπ᾿ ἄλλων, δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι, ὡς ΟΡ. τ Οοτ. 9. 
“π' Ω σι 4 564: 

γ Χριστοῦ ἀπόστολοι. ἀλλ᾽ ἐγενήθημεν ν ἤπιοι! ἐν μέσῳ ὑμῶν, 

8 ὡς ἂν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα: οὕτως « ὁμειρόμενοι!! 
ς “᾿ ) ΄-“ “ « ἴσι 3 ἐς Ν ΙΣ [ή ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον 

τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν 

9 ᾿ἐγενήθητε!. μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡ μῶν Ορ. 2 ΤΠεβ5. 
3. 8, Αοίδ 20: 

καὶ τὸν μόχθον᾽ νυκτὸς "-! καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι, πρὸς 34. 
Ν ἌΓΟΣ “ ’ «ς ἘΝ δ ’ , ὦ (τὰ Ν᾽ , 'τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγ- 

τογέλιον τοῦ Θεοῦ. ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ Θεός, ὡς ὁσίως 
Ν Ψ' ως Ἐν ὅς ΠΣ προ ζω ’» Σ ΓΑ καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν' 

’ Ψ ε 4 [4 ε “᾿ ς ἊΝ χε τι Καθάπερ οἴδατε, ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέκνα 

ἑαυτοῦ, παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ ὃ μαρ- 

τ2 τυρόμενοι!, εἰς τὸ περιπατεῖν! ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Θεοῦ τοῦ ΤΡ. ἘρΠ. 4. τ, 
᾿ ἘΠῚ τα 27. 

ἡ καλοῦντος ! ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. (Οἱ. 1. 1ο. 

12 5 Καὶ διὰ! τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδια- 

Ε οη1. τῶν 1 ἀπὸ τὰ Δ4ἃ καὶ Β οὔτε ο δἥά τῷ 

Ρ νήπιοι Μ. ᾳ ἱμειρόμενοι ΣΕ γεγένησθε 5 Δ44 γὰρ ὃ μαρτυ- 

ρούμενοι ἃ περιπατῆσαι Υ͂ καλέσαντος Μ. ΣΧ Διὰ 



ΓΟ». Δοίϑ τῇ. 5. 

Ορ. Δοἰίβ 12. 
50, 14. 10, ὅζο, 

Όρ. Δοῖϑβ 17. 
ΠΕ 9: ΟΣ 

ΟΡ. Δοἰϑβ 14. 
22. 

444 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ Ἄ. 
“ Ε] “ “ λείπτως, ὅτι, παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ ἡμῶν τοῦ 

Θεοῦ, ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ (καθώς ἐστιν ἀλη- 
π 2 “ἃ ν᾽ Σ - 5. ἀεσλ ένα - , θῶς) λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 

ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ τὰ 
“ “ “ “9 “ “ 

Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ: ὅτι Υ τὰ 

αὐτὰ! ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼς 
Χ ἢ Ν ῖς οἷς σα Ὁ , “ δέ αον , , , καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ιουδαίων, τῶν καὶ τὸν Κύριον ἀποκτεινάν-- το 

) - “ τῶν ]ησοῦν καὶ τοὺς “-Ἰ προφήτας, καὶ " ἡμᾶς! ἐκδιωξάντων, 
Ν “ Ἅ 2 5 Ἂν, “" ᾽ ’, 3 ’ καὶ Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, κω- τό 

λυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ 
᾽ “ » κα Ἀ ς ᾽’ Ψ» ᾿ Ψ .ὉΝ 3. ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε' ἔφθασε δὲ ἐπ 

αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος. 
ε “ Υ ᾽ “ἢ 

Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν τ7 

ὥρας προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ 

πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ: ὃ διότι! ἠθελή- τ8 

σαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, 

καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς. τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ το 
Ἁ 2 ͵΄ Ξ Ων ΙΕ ΟΝ Ἄνλοσε: σ΄ “7 θ0 “ ἢ στέφανος καυχήσεως ; ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ 

“ 2 - μον, - Ἔ -“ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ “-| ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ ; ὑμεῖς γάρ 20 
) “ 

ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά. 
“ 405, Ζιὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν ᾿4θή- 8 

“ Ν ναις μόνοι, καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ 2 
“ “- “- “ , ἃ διάκονον! τοῦ Θεοῦ 9-| ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ εἰς 

Ν ’ ς “" δὶ “2 εκ Ν ᾽ “ ζ « “ τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ! τῆς πίστεως ὑμῶν, 
“ Ν Β τὸ! μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις" αὐτοὶ γὰρ 3 

οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα. καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἣμεν, 4 

προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο 
Ν “ἷ ἊΝ “ 5 ΝΝ »; ’ Ψ ) Ν καὶ οἴδατε. διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ 5 

γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων, 

καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν. ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τι- 6 

Υ ταὐτὰ 2 δαὰ ἰδίους 8 ὑμᾶς 8. Ὁ διὸ ὁ δά Χριστοῦ 

ἃ συνεργὸν Μ, 6 Δ(α καὶ συνεργὸν ἡμῶν ἔ ὑμᾶς πρὶ 8 τῷ 



δ ς, ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΔΟΝΙΚΕΙΣ Α. 44- 

« “. 3 ὔ , 1 “ Ν ᾽ ᾿ « »“ Ἂν, 

μοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν 
“ 7 “ 

πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν 
ΕῚ θὴ) ’ 2 θ0 “- ε “ ἰδ “ θ ’ ΕΠ Ρ “ 
ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν, καθάπερ καὶ ἡμεῖς 

ἴον ΡΞ , “ 2 ᾿Ὶ ὑμᾶς, διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾿ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ 
“ “ “- “ “ 

8 τῇ " ἀνάγκῃ καὶ θλίψει! ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως" ὅτι νῦν 
“ »κ ς ΄“ ᾽ ᾽ ὕ ’ὕ Ν Ε] ’ 

ο ζῶμεν, ἐὰν ὑμεῖς στήκητε ἐν Κυρίῳ. τίνα γὰρ εὐχαριστίαν 
“ ΄“ “- “ 2 »“»" 

δυνάμεθα τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ 
-“’ΝΚἝ δ ᾽ὔ δὲ ς “- Ἐς θ “-- Θ ἘΣ: “ 

το χαρᾷ ἣ χαίρομεν δ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, νυκ- 
Ν ἊΣ οἱ ᾽ ε “- ὃ ᾽ὔ ; Α ἰδ “ « “ 

τὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν 

τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως 

ὑμῶν ; 

τι Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν 
ὅ) “- - “᾿ “κ᾿ “Ο 

12 Ιησοῦς ἱ-[, κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς: ὑμᾶς δὲ 

ὁ Κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλή- Ορ. 5. 15. 

13 λους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, εἰς τὸ Ορ. 5. 23, 
, δα νΑν ᾿ ᾽΄ ». 2 ) ε , ᾿ μ (οΥ. τς ὃ, 

στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἀγιωσύνῃ εμ- ῬΆ1. τ. το, 

προσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Ἐ-Ι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. 1-| 

4 ἃ Μοιπὸν! οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακα- Ορ. 5. τ2. 
»Ό-» , ὌΝ λοῦμεν ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ, " ἵνα! καθὼς παρελάβετε παρ᾽ 

« “ " “ δ “8 “Ὅ" -“ ΑἉ ᾽ 2 υ “3. ο Ν 

ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ο καθὼς 
Ν “ ᾿ «“ ’ὔ ΧΧᾺ ἴδ Ν) 7 

2 καὶ περιπατεῖτε,! ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. οἴδατε γὰρ τίνας 

3 παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. τοῦτο (. τ (οι. 6. 
5 ᾿ Ἄ 13 5644., ΕΡΗ. 

γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι :" 5, (οι. 3. 5. 

«ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας" εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ 

5 σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας, Τρ. Βοτι. τ. 26. 
ἘΡΗ. 4. 17. 

6 καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν" τὸ μὴ ὑπερ- 

᾿βαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: 

διότι ἔκδικος Ῥ-] Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ 

Ἀ θλίψει καὶ ἀνάγκῃ 1 λα Χριστός Κ᾿ 44 Χριστοῦ 1 44 
ἀμήν. Μ. τὰ Τὸ λοιπὸν π᾿ οχη. ἵνα 9 οχῇ. καθὼς καὶ περιπατεῖτε, 

Ρ δαὰ ὁ 



Όρ. 7οδη 13. 
34, ΡΒ. 5. 2, 
ΗΘ. 13..1, 
1 Ρεί., 4. 8, 
1 ΤοΠη 2. 11, 

Ορ. 2 Τῇ 685. 
ἘΠ ΠΘῈ 
ΟΡ. (ΟἹ. 4. 8; 
1 Ρεί. 2. 12. 

ΟΡ. Τοδη 5. 25; 
6. 40, 1 (οτ. 
15. 20 566. 

ζρ. Μαῖίί. 24. 
5: ΘΟ ΤΠ: 

23, 52. 

(ρ. Τοδη 12. 
Σύ, Τῇ 5. 1. 
24. 

Όρ. Μαίϊ. 24. 
42 54. [π|κ6 
21. 34 56.» 
2. Βδ6ῖ..2: τῶ 
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’, ε κ᾿ ᾿ ΄ ; δ ) , ε “ 

προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς 7 
ς Ν  ΦΟΝν ννσ ζω :) 3γ.,9 « “ ἐστ 

ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῷ, τοιγαροῦν ὁ ἀθε- 8 

τῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν « διδόντα! τὸ 

Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ “Ἅγιον εἰς " ὑμᾶς !. 

Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν" 9 

αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους" 

καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ το 

τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν 

μᾶλλον, καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν, καὶ πράσσειν τὰ ἴδια, ττ 

καὶ ἐργάξεσθαι ταῖς "-! χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγ- 
{2 “ 9, ἐφ Ἂς Ἁ “ ᾿ 

γείλαμεν: ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω, καὶ τε 
ἊΝ ΄ δ) 4 μηδενὸς χρείαν ἐχῆτε. 

Οὐ ὑθέλομεν! δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν ἃ κοι- τ3 

μωμένων!, ἵνα μὴ λυπῆσθε, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ 
Μ᾽ Σ ΄ Ἷ) . ’ὕ [ ᾿ “ 3. δ'ῷΚ 

ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανε τα 
Ν ΠΝ τς [4 Ν [ Ν Α Ὰ Ἂν “- καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ 

, “- - “- “- Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ τ5 

Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν πα- 

ρουσίαν τοῦ Κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας. 

ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, τό 
ἌΡ ΄ ἃ “- : ἘΞ ΕῚ “ ν « 

καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ, καταβήσεται ἀπ οὐρανοῦ: καὶ οἱ 

νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον: ἔπειτα ἡμεῖς οἱ 17 
“ [ ῳ «“ Ἁ 3 ἴξς ε ᾿ς 

ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὕτοις ἁρπαγησόμεθα 
Ὡ ’ 3 3 » “- ἣ»" ) 3 Ν [4 

ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα: καὶ οὕτω 

πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα. ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους τ8 
2 -- ᾿ς ᾿’ 

ἐν τοῖς λόγοις τοῦτοι». 

Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν δ 

ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι. αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι “-12 

ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. ὅταν Υ-| 3 

λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφί- 

4 καὶ δόντα Τ ἡμᾶς 5 Δα ἰδίαις { θέλω ἃ κεκοιμημένων 

Σ δα ἡ Υ δά γὰρ 
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7 {τ [ 2 ῶΧ “ 2 Ν }] ͵ὔ Α 

σταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ 

“οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, 

ΟΡ. Ἶαῖκε τό. 8, 5 ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς "κλέπτης! καταλάβῃ" πάντες " γὰρ! Ἵπε, 
, Ὅ Ὁ 

ε Ξ εν ὩΣ ΑΕ ς πἀγ εἰν ὁ ᾽ ) κ ΝΥ ἡδὲ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας" οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ 

6 σκότους" ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς "-! οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρη- 

7 γορῶμεν καὶ νήφωμεν. οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσι, 

8 καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς “ μεθύουσιν!. ἡμεῖς δὲ ἡμέρας 

ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης ΟΡ. ἘρΒ. 6. τα. 

9 καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας. ὅτι οὐκ ἔθετο. ἡμᾶς 
2 “- 

ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ 

το Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, 
. 4 “᾿ "ἷ΄ “, “ Ν᾽ ΞΕ ας , ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ξήσω- 

τι μεν. διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους, καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, 

καθὼς καὶ ποιεῖτε. 

ι2 Πρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ΟΡ. 6. 6. 6, 9, 2 ΤΊ 
ἴ " δ Ξ: 1 1πῃ. Ρ. 17, 

ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ΗΞΕΡ. τ. 17. 
« “". Ἁ ζς ἵπ ᾽ Ν ε “ , 3 4 Ν 13 ὑμᾶς, καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ 

τ4 τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. παρακαλοῦμεν δὲ 

ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς 

ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς 
’  ΦΕΡΎΣΟ ζΩ Ν Μ᾿ Ν ΄΄. 3 “ , Ἁ τό πάντας. ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ: ἀλλὰ 

πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε ἅ-ἰ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 
, ΄ 3 ΄, ,΄ ) ᾿ τό, 17,18 πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ 

“- “ “- σι 3 “- εὐχαριστεῖτε' τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς 

19,20 ὑμᾶς" τὸ ΠΙνεῦμα μὴ σβέννυτε, προφητείας μὴ ἐξου- (ρ. τ (οι. τι. 
θενεῖ; ΄ ὁ-1 ὃ ΄ ᾿ λὸ 2 . «1806. 1 Τοιπ 

21,22 θενεῖτε, πάντα οκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε, ἀπὸ 4. τ. 
ΙΝ “{ Φαρὰν 9. ΒΡ 

παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. 

2. «Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, 

καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 

2 κλέπτας Μ. 8 οἵη. γὰρ Ὁ δάὰά καὶ ὁ μεθύουσι 8. 
ἃ λα καὶ 9 δαὰά δὲ Μ. 
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3...» 3 “- γ᾿ “- ’ ΟΣ Εν “- “ ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ]Ιησοῦ Χριστοῦ 
τ΄ Ἁ « “ « -ν» ἃ Ἁ ’ τηρηθείη. πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 24 

᾿Αδελφοί, προσεύχεσθε ἴ-! περὶ ἡμῶν. 25 

Ορ. οι, τό. Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 26 
τό. 

Β ἐνορκίζω! ὑμᾶς τὸν Κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν 27 

πᾶσι τοῖς Ἀ-| ἀδελφοῖς. 

Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. ἱ-1 28 
κ-ὶ 

ῊΗ ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΗΙΚΙΝΞ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΈΡΑ. 

Παῦλος καὶ Σιλονανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσα- 
, ᾽ ᾿ ν᾿ δ ᾿ Τὴ » ως 

λονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ 
“ “- ᾽ “- 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς "-! καὶ Κυρίου Ιησοῦ 2 

“Χριστοῦ. 

Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελ- 3 
Ἧ Ἀ ,ὕ Ζ . [ῳ ε ζ ς ’ὔ ἘΣ εν Ν 

φοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν, καὶ 

πλεονάξει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, 

ΟΡ. 1 Τμεββ. ὥστε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν ὑμῖν Ὁ ἐγκαυχᾶσθαι! ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 4 
3. 2 5664. “- “" « Ν “" ε “-. « “ ΝῚ ’ ; “ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσι 

τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε, ἔνδειγμα 5 
“. ’ ᾽’ “ “΄“-“ Ν ἕν “" « “ ΄“ 

τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς 
’, “ σον ΙΟΚΣ ΣΌΝ “δ Ἂ , 4 Ψ» 

βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε' εἴπερ δίκαιον 6 

παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν, καὶ 7 
.- κα » Ζ ᾿ὕ 2. τς “ 2 αὶ τῷ 5 2 

Ορ. τ Τμεββ. ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ᾽ ἡμῶν, ἐν τῇ ἀποκαλύψει 
1. 10, τς , ᾽ ΤΠ νΣ ἦ.. δ5 - » ΄ ΄ ᾽ “ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ μετ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ 

 δἥὰ καὶ Μ. ΒΕ ὁρκίζω Β δαά ἁγίοις Α.5.Μ. 1 δα ἀμήν. 

Κ' δὐὰ πυρβογρείοη Πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτη ἐγράφη ἀπὸ ᾿Αθηνῶν. 

ἃ (ἃ ἡμῶν Ὁ καυχᾶσθαι ͵ 
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8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεὸν καὶ Ορ. Ἀοπι. 2. 5 
ων . κ , Αι λί 5) ΤΠ ἤ ΠΩ͂Σ πΆ ΠΩΣ τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

9 5-Ι. οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου ΟΡ. 15. 2. 19. 

τοτοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος ἀὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ 
; “" ψ “- « ’ὔ ᾽ “ ᾿Ὶ “ ᾽ “" ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι 

Ἄς ἃ χ ἢ 2 70 Χ , Ἐλτῦσι 2..,3 τοῖς ἀπιστεύσασιν! (ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ 
« “" , ἵν τ. ᾽΄ , ’ , ἃ Ἃ Ἂ ’ τι ὑμᾶς) ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε 

Ἄν “ [4 « »“ . “ς “ ’ ε Ν ς “Ὁ Ν περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ 
, “- , δ » νιν , ; 

πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν 

12 δυνάμει ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

5: ἐν ἑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
, “᾿ ἫΝ εν κι ᾽ ,΄ τ ἐν “ ’ “᾿ 

2 ᾿Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ 
“ 2 “ “ “ “ 2 

Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ 
ϑὦ,, ; Ν ἌΆ λ θῃ ἐ “ {πῆρε τος “ ᾽ὔ φ αὐτόν, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νούς, 

ἐμηδὲ! θροεῖσθαι, μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε 
“ ᾽ “ “-- 

δὶ ἐπιστολῆς ὡς δ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ 

38 Κυρίου "" μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον" ὅτι Ορ.Μαί!.24.4, 
Μδῖκ 13. 21, 

ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον, καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρω- Τικε τῇ. 23, 
“ Ἢ ὁ »ἬἬ Ι ε ΕΝ “ , ἊΨ». ε 3 ’Ψ ᾿Ὶ 21. ὃ. 

4 πος τῆς " ἁμαρτίας!, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος Καὶ (ρ. ΤῬδη. 7. 28, 
Ἃ ς 7ὔ 3... οἷα , ͵, Α Ζ Ἷ ἘΠῚ 26. 

ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε 
» Ν ) ἈΝ . ἢ Θεοῦ ἢ θί ᾽ ὃ ᾿ ε ᾿ αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ᾿'-] καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν 

4“ ε δ ᾽ὕ Ω ’» “ " Ἃ Ν ΓΕ ΩΝ “- 5 ὅτι ἐστὶ θεός. οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὧν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα 
2 “ “- ᾿: Ε κ 

6 ἔλεγον ὑμῖν ; καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθή- 
3,ΔῈ τὰν 2 “Ἄ κ ᾽ ἢ ᾳ. Ἂ; Ἂν ζ ἤ δ᾽ ναι αὐτὸν ἐν τῷ "αὐτοῦ! καιρῷ. τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη 

ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας" μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ 

8 μέσου γένηται: καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν 
) “- “ “ “- 

ὁ Κύριος 1᾿Τησοῦς! τ ἀνελεῖ! τῷ πνεύματι τοῦ στόματος 0. 15. τι. 4. 

αὐτοῦ, καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ: 

ὁ δἢἀ Χριστοῦ ἃ πιστεύουσιν 9 ,αηἠἀ Χριστοῦ ἔ μήτε ρ ρ μή 
8 Χριστοῦ Ἀ ἀνομίας Μ. 1 Δα ὡς θεὸν ἈΚ ἑαυτοῦ 1 οχη. 

Ἰησοῦς Α.Ξ5.Μ. τὰ ἀναλώσει Ἀ.5.Μ. 

ας 
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“Ὁ ᾽ “ ΑΝ Ὁ 

τ λον ες πο. ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ 9 
2" ΕΥΡ Εϑ ὃ ΄ . ,Ἅ ἈἾ σν, ͵ . , 5. || 13 5366. υνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους, καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ το 

Ἀ-ἴ ἀδικίας ο-ἰ τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς 

ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. καὶ διὰ τοῦτο τι 
Ῥ “ ἤ ΕῚ “ ς Θ ἊΝ Ὡ ΝΣ λ ’ » Ν “ πέμπει! αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ πιστεῦσαι 

, ἊΝ Μ᾿ ὡ: 4 “΄“᾿ , ς ἊΝ Ὁ αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τ2 
“ ᾽ , , , 3 7 ΜΆ ἢ 3 ’, 4ᾳ--ἴ τῇ ἀληθείᾳ ἀλλ᾽ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ. 

ς ζω ΄“ “᾿" 

Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ τ3 
ε Ορ. τ Τμεββ, ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι εἵλετο ὑμᾶς ὁ 

1, 4: 4. 7. ,- -: 
Θεὸς τἀπ᾽ ἀ ς" εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος καὶ βρχῆ Ὥρ γιασμᾳ μ 

πίστει ἀληθείας: εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου τ4 

ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρισ- 

Ορ. 3. 6, τος, τοῦ. ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδύσεις τ5 
1. 2, ε ΄ Ε Ἃ 

ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δί ἐπιστολῆς ἡμῶν. 

Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, καὶ ὁ Θεὸς " ὁ τό 

πατὴρ ἡμῶν ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν 

καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας τῇ 
κ ἦ΄ ΠΕΣ Ὲ τ ἢ 72 ΠΣ ᾿ 

καὶ στηρίξαι ᾿-| ἐν παντὶ ὃ ἔργῳ καὶ λόγῳ! ἀγαθῷ. 

Ορ. Ἐρμ. 6.19, Τὸ λοιπόν, προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος 8 
(ο]. 4: ὅ. κ ΄, Ζ Ἀ ΄ Ἀ ᾿ 5 κ τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, καὶ 5 

[2 « “ 3 Ἂν “ δι Ἁ “ ) { ᾽ Ορ. Βοπι. 15. ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων οὐ 
21. 

γὰρ πάντων ἡ πίστις. πιστὸς δέ " ἐστιν! ὁ Κύριος, ὃς 3 

στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. πεποίθαμεν δὲ 4 

ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν γ- καὶ ποιεῖτε καὶ 

ποιήσετε. ὁ δὲ Κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς 5 

τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς “ τὴν! ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. 

Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου 6 

Ορ. οπι. τ6, ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ 
17. ἢ ; 
Ορ.2.150. ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν ὃ παρ- 

π (Πα τῆς ο δ4ἃ ἐν Ρ πέμψει ᾳ δἥὰ ἐν Τ᾿ ἀπαρχὴν Μ. 
5. καὶ Ὁ Δ44 ὑμᾶς ἃ λόγῳ καὶ ἔργῳ Σ ἐστι 8. Υ δαὰ ὑμῖν 

32 οἵη. τὴν 8. ἃ παρέλαβε Δ.8.: παρελάβετε Μ. 
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γ ἐλάβοσαν" παρ᾽ ἡμῶν. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι 

8 ἡμᾶς. ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν, οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον Ορ. τ ΎΠε55. 
δι 1.2 “΄ Δ᾽ Σ , ΟΡ ἢ θ Ῥ Χ . 2:9, ΔοΙβ 20. ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ὃ νυκτὸς καὶ 34: 
ΓΡΕΝ ὁ Ϊ 2 ψ Α Ν Ὅν Κ “ Ν ει κ ἡμέρας ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν' 

οοὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ΟΡ. τ (ον. ο. 
δ τσὶ ᾿ Ν ᾿ ΠΕ ὰ δ Χ “ 5 ἜΣ ΠΝ, περ κον το ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, 

τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι ΕἾ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, 

τι μηδὲ ἐσθιέτω. ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν 
, τα ἊΝ 2 2 , Ν ἴὰ “-“ 

12 ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους. τοῖς 

δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν, καὶ παρακαλοῦμεν “ἐν Κυρίῳ 
Ἢ “- Χ νὰ ἢ ΄ ΝΥ [ἢ ᾽’ 3 ᾿ξ ΩΝ { “ ησοῦ Χριστῷ!, ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν 

13 ἄρτον ἐσθίωσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἃ ἐγκακήσητε! καλο- (ρ. 6ϑ!. 6. ο. 
“ ; , ᾽ ε ’» ΄“' ζ [ “ Ἁ “ . τὰ ποιοῦντες. εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς 

ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε, 5 μὴ συναναμίγνυσθαι! αὐτῷ, Ορ. τ (ον. 5. 
ἱ ὅ ΙΙ, 

15 ἵνα ἐντραπῇ. καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε 

ὡς ἀδελφόν. 
ἌΘΕΟΝ δ τ , “- δ ΤΣ ’ ΓΤ Ω ὡς Στ», ὼ ιό6 Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ 
ὯΝ 2 Ν ὔ « ’ ἊΝ ’ ε “᾿ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

17 Ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι σημεῖον ἐν Ορ. τ σον. τό. 
,΄ ) ᾿Ξ τ; ᾿ ἐ “ ΕΥ̓ ᾿ 21) (01. 2. 18: 

ι8 πάσῃ ἐπιστολῇ: οὕτω γράφω. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
, “ΘΦ - »-»- Τησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. {-| 

5--| 

Η ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

ΒΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ. 

1 Παῦλος ἀπόστολος " Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ! κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν καὶ ὃ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ! τῆς ἐλπίδος ἡμῶν 

Ὁ νύκτα καὶ ἡμέραν ὃ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἃ ἐκκα- 
κήσητε 9 καὶ μὴ συναναμίγνυσθε ἔ (4 ἀμήν. 8 Δαἃ 50Ὁ- 

βου ρίίοη Τρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ ᾿Αθηνῶν. ἃ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ Ὁ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 

αΡ52 
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ΟΡ 4. 7. 
1. 14, 3.9. 
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14. 

ΟΡ. 6. 21. 

Όρ. Βοπι. 7. 
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ΟΡ. 6δ]. 5. 23. 

ζρ. 2 Τιπι. 4. 
ΙΕ Ὁ: 2. 
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Όρ. Δοίϑ 8. 3, 
(Δ. 1. 18. 

Ορ. Μαίι.9.18, 
Ταῖκα 19. 1Ο, 
ἌοτΩ, 5. 8. 
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3 ’ “ 3 ᾽’ὔ ’ » δ. 3 Ν Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει: χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ : 

Θεοῦ πατρὸς “-| καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 
Ν ΄ , κ 2) 585.) Ζ Υς Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Εφέσῳ πορευόμενος 3 

εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, 
: Ἂν γ 72 ον Ὡ» ᾽ ἊΨ. σ΄ 

μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες 4 

ἃ ἐκῥητήσεις! παρέχουσι μᾶλλον ἢ " οἰκονομίαν! Θεοῦ τὴν ἐν 
» ΝΥ Ἁ ᾽ “ν , 2 ἊΝ 3 , 2 

πίστει, -- τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθα- 5 
“ ’ Ἀ ὯΝ 3 “ Ἁ Ἷ ᾽ Ἂν ρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρί- 

του: ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, 6 

θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι 7 

μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ 8 
4 Ζ, 39. “ἡ » “ ἰδὰ “- [2 δ γ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ 9 
72 ᾽ .ο“ 9. ἐν Ν ἊΣ 3 ΓΑ 3 ζῶ Ἃ, νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ 

ς “ 3 Ὁ» Ἃ ζΖ Ἂ Ν 
ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατραλῴαις καὶ μητρα- 

λῴαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, το 
ζῳ ) ’ Ν “ σ “, ε ΥΩ ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδα- 

ἊΨ, 3, γι Ἁ Ν ᾽ [4 “ ’ “ 

σκαλίᾳ ἀντίκειται, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακα- τι 
»» “- ἌΣ. ΥΩ 3 »; 

ρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. 
τε » ͵ 4 “ , Ἂ». 7 ΟΣ “ “" Χάριν! ἔχω τῷ 8 ἐνδυναμώσαντί! με Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ τΖ 

Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο, θέμενος εἰς διακονίαν, 

Ἀτὸ! πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν' τ3 

ἀλλ᾽ ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, ὑπερεπλεό- τ4 
ἈΝ δ ’ “-- Ἂ» ε ον Ν Ὁ», Ἂν 3 ’ νασε δὲ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης 

τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς τ υ) βι στῶ τὐϊσίῶς. γ υ) ΧῊ 5 1τ5 
) “- “ 

ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς 
“ςἮ Ὁ σὸς 72 ᾽ ; χά 3 Ἀ ἣν “ 3. γα Ψ ϑ σῶσαι: ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ: ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν τό 

ὃ Ἁ », ᾿ ΄΄ ω “- Ἁ Ἂ ἱ “4 ἤ ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ]ησοῦς Χριστὸς τὴν ' ἅπασαν  μακρο- 
θ , Ν ε ω» “᾿ λλό ’ 39 .-ῷἢ ϑσενν υμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ 

; ΑΝ »»ἦ “ Ἂ. ἴπ “᾿ ϑ., » 4 

εἰς ζωὴν αἰώνιον. τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, τ7 

6 χὐὰᾶ ἡμῶν ἁ ξητήσεις θ οἰκοδομίαν Δ. ἔ Καὶ χάριν 

8 ἐνδυναμοῦντί Μ. ᾿ τὸν ᾿ πᾶσαν : 
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ἀοράτῳ, μόνῳ ͵- Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
3, ΕῚ ᾽ὔ αἰώνων. ἀμήν. 

ι8 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι,τέκνον Τιμόθεε, 
Ἁ δὰ ’ 2 Ἃ Ν ’ 4 ᾽ὔ , κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν 

, “ δ ἊΝ ’ ὕ ’ ΝΠ. ἈΝ 7 το αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνεί- Ορ. 3. 9. 

δησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐνανάγησαν' 
Ὁ ε 5 ἢ 4) 2. ὧν ἐστιν “Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὃς παρέδωκα τῷ Σ᾽ α- ΟΡ. τοτ. 5. 5. 

ὦ “" “ 

τανᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. 

2 Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευ- 
’ 2 ἊΝ ᾽ , ς ν γὰ 3 ΄ς ς Ἁ 2 χάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων; ὑπὲρ 

͵7ὔ ᾿ “ ᾿ ς -Ἴ Υ̓͂ Ψ " λὶ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ 
« ’» ζὰ ’ 3 ’ , ’ Ν ᾽ὔ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. 

“ Ἐ-- ἙΝ Ν ᾽ όδ ) Υ “- “ « “- 

3 τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

4 Θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν Ορ. Ἐξεῖϊκ. 18. 
τὴ ο: ἣν ξ 22. ]ομη 3. τό 

5 ἀληθείας ἐλθεῖν. εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ 5ὰ.. Τίς. 2. τ, 
᾿ Ε᾽ 2 Ῥεί. 3. 9. 

6 ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντί. Ορ. Μϑιι: 2ο. 
εχ , Ν , ἘΠ ΠΟῪΣ ΠΧ ΕΣ 28, Μϑιῖϊς το. 

γλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, εἰς ὃ ἐτέθην ,:. 

ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος (ἀλήθειαν λέγω 1-, οὐ ψεύδομαι), 

διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἁληϑείω. -.. ὙΠ ΤΕ ΠΑΡ Εν 

8. Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, " 

ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ: 

ο ὡσαύτως πι-ἰ γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς 

καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασι " καὶ χρυ- (ρ. τ Ῥεὶ. 3. 

το σίῳ! ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ (ὃ πρέπει : 

γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν) δ ἔργων ἀγαθῶν. 

11,12 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ. “ διδάσκειν Ορ. τ (ον. τα. 

δὲ γυναικὶ! οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι 

13,14 ἐν ἡσυχίᾳ. ᾿4δὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα » Εὔα!- καὶ αει. 2. 22. 

᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ “ἐξαπατηθεῖσα! ἐν παρα- 6εη. 3. 6: ςρ. 
2 ΘΕ ΤΙΣ ὩΣ 

 λἀὰ σοφῷ ΚΞ αἠά γὰρ 1 δᾷά ἐν Χριστῷ τι Δ(4 καὶ τὰς 
᾿ ἢ χρυσῷ ο γυναικὶ δὲ διδάσκειν Ρ Εὗα 8. 4 ἀπατηθεῖσα 



ζρ. Δοἰβ 20. 
285, ΒΒΠ τ, τὶ 
ἘΠΕ ττ: 

ζῃ. Αοἰβ 6. 3, 
ῬΠῚ τς Ἐ- 

Ορ. Μϑδῖ τό. 
19, Δοίβ 1.11. 
Τρ. Δοἴβ2ο.30ο. 

454 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 2. 1τ4-- 

, 2 ᾿ ἂν Χ ν “- ΄ Σκ ΄ 

βάσει γέγονε: σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μεί- τ5 

νωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ " σωφροσύνης γάπῃ γιασμῷ μ φροσύνης. 
Πιστὸς ὁ λόγος, Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ 8 

Ε} 2 “Ὗβ! σε “" χὰ , ’͵ ᾽ ἢ “Ὁ ἔργου ἐπιθυμεῖ. δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, 2 

μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, " νηφάλιον!, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξε- 
, “ 

νον, διδακτικόν: μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, ᾿-ὶ ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, 3 
ΒΝ ) ᾽’ Ξ -Φᾳ, »ΣΩ “ “ “- ᾽ὕ 

ἄμαχον, ἀφιλάργυρον" τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, 4 

τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος" (εἰ δέ τις 5 
εξ δον. » “- Ε] ω “ Σ ἊΝ “- 

τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ 

ἐπιμελήσεται) μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρῖμα 6 

ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. δεῖ δὲ «-! καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν 7 
ἁἀ ᾿Υ “ ἊΜ θ ἀ Ν ᾽ ᾽ δ - Σ ᾽ 2 Ἁ δ 

πὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα 

τοῦ διαβόλου. διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, 8 
Ὁ “ “ ΄ Ν ; - Ἵἵ Ν, 

μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, ἐχοντὰς τὸ 9 

μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. καὶ οὗτοι το 
Ἢ 2 “ τος ᾽ ΞΕ ΩΝ δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι 

ὄντες. γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, ττ 

πιστὰς ἐν πᾶσι. διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τΖ 
᾽᾿ὕ ΝΥ τ ω5..»-- Ν “ Ὁ “ ε Ν 

τέκεν»..:" καλῶς προϊστάμεέενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. οἱ γὰρ 13 
“ ᾽ὔ Ν ε -“ Ν. “ 

καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται, 
ἈΝ Ἂς ," ; “ Ξ ᾽ σῳ .» ΄“- 

καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ [Ιησοῦ. 

Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε Υ ἐν τάχει "" τὰ 
»νν ΟΣ 2 4 Σῶ « “ Ξ .;: “Ἴ “ ᾽ Ὁ» ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφε- τ5 

σθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα 
“ ᾿ ’ ἈΝ ΤΕ » Ἂ, ᾿ ΧΝ Ν “ 3 

τῆς ἀληθείας. καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσε- τό 

βείας μυστήριον᾽ “ὃς! ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν 

πνεύματι, ὥφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη 
2 ᾽7 3 ᾽7ὕ ; 7 ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ. 

Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀπο- 4 

τ᾿ σωφροσύνης" πιστὸς ὁ λόγος. Μ. 5 νηφάλεον 8.; Δπά 50 ἴῃ ΨΕΓ. 11. 

τ Δῇα μὴ αἰσχροκερδῆ, ὰ λῇά αὐτὸν Υ τάχιον πὸ Μ.: 

Θεὸς Α.8. 
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στήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις 

2 καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κε- 
74 ἈΝ 222 ’, ’ » 

3 καυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεῖν, 

ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ 
δ] ’ ΄“ κω ΝΣ ᾽’ Ν. 3 40 Γ᾿ “ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. ὅτι Τρ. Οεπ. 1.31, 
- , - , ν πο ΣΕ ΤΩΣ Ἰλοτη. 14. 14: 

πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον, μετὰ εὐχα- τ (ον. το. 23 
Ξ 566 

5 ριστίας λαμβανόμενον: ἁγιάξεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ 

ἐντεύξεως. 

6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος 

ῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ!, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως Ορ. 2 Τίπι. 3. 
᾿ - - 14. 

γ καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ἣ παρηκολούθηκας" τοὺς δὲ βε- Ον. τ. 4. 

βήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. γύμναζε δὲ σεαυτὸν 

8 πρὸς εὐσέβειαν: ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον 

ἐστὶν ὠφέλιμος" ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, 
) ὯΝ 4 “ - “ Ν “. » Ἂς, 

9 ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. πιστὸς 

το ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. εἰς τοῦτο γὰρ 1-1 

κοπιῶμεν καὶ " ἀγωνιζόμεθα!, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ (ῶντι, 

τι ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. παρ- 

τς ἄγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. μηδείς σου τῆς νεότητος 

καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν τ τε 2. ἢ; 
1 Ῥεῖ. 5. 2. 

2 ς ᾽ “Ὡ ) 3 Ά Ῥ--ἢ 2 7, ἽΝ . Ψ, 13 ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. ἕως ἔρ- 

χομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκα- 

τ᾿ λίᾳ. μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ ΟΡ. 2 Τίπι. 1.6. 

προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ορ. 5.22, Αοίε 
“ “ , » “ἷ, “ [2 Ἂν, ἊΣ 6. 6, 13. 3: 

το ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σον ἡ προκοπὴ φανερὰ 
ν “ ᾿ ,ἷ “π᾿ “- τό ἢ 9-1 πᾶσιν. ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ. ἐπίμενε 

αὐτοῖς" τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκού- 

οντάς σου. 
74 3 5 Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, 

ζ ε 3 Ψ": γα ε γι “νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεω- 

Υ Ἰησοῦ Χριστοῦ 2 λ(ά καὶ ἃ ὀνειδιζόμεθα Ὁ ἀὰ ἐν 

πνεύματι, ὁ 46 ἐν 



Ορ. 1 ΟοΥ, 7. 
40. 

(ρ. 2 ΤΊηι. 23. 
ἘΠ α- τὸ; 

Ορ. 1 ὕοσ, 7.9. 

ΟΡ. 1 ΟοΥυ. 9. 

7 564. 

Τ)ευί. 25. 4; 
Τακςε το. 7. 

ζΡ. Ἰθααΐ. 19. 
15. 

456 ᾿ ἘΠΙΣΤΟΛΗ δ. 2- 

»: 3 ᾽ 

τέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. χήρας τίμα τὰς ὄντως 3 
, 3, δέ ’ ζκ ἌΓ, Ψ, θ ,’ χήρας. εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν 4 

πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν, καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι 
“ .: “ » , ᾶ--ῇ 3 όδ 3: “ τοῖς προγόνοις" τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ 

Θεοῦ. ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ “-ἴ 5 

Θεόν, καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκ- 

τὸς καὶ ἡμέρας. ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκε. καὶ 6,7 
“- ’΄ [ῳ ᾽ ΓΝ 2 , “ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίληπτοι ὦσιν. εἰ δέ τις τῶν 8 

ὍΝ ΣΎ ἘἘΠ ΕΣ ΡΣ ᾽ ον , " ἰδίων καὶ μάλιστα ἵ-] οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται 
Ἂν ΤῊ 3 » 3. ’ 2 ἊΣ 

καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον 9 

ἐτῶν 8 ἑξήκοντα γεγονυΐα, ἑνὸς! ἀνδρὸς γυνή, ἐν ἔργοις καλοῖς το 
, ϑ. ἐξ τ ΤῺ Ἃ 3. Ὁ ’ μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων 

ἐκ δ) ) ᾽΄ : ἐπ 2 ..ν» 3 ΄- πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ 
» , ΄ Χ Ὥ Δ ον ᾿ ἐπηκολούθησε. νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ: ὅταν γὰρ κατα- τι 

στρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, ἔχουσαι κρῖμα τ2 
[“ ἈΝ , ν" , θέ [4 δὲ Ἃ 3 Ἃ ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν. ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μαν- τ3 
θ γι ἐξ Ἁ ΟΕ ἡ Ἂ ἊΨ ἿΝ 3 ,͵ ᾽ Ἀ 

ἄάνουσι, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαί, ἀλλὰ 

καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. βούλο- τΆ 

μαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδε- 

μίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν: ἤδη τ5 

γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ. εἴ τις "-:] πιστὴ τό 
Ψ ᾽ὔ , » , ΄““ Ν Ἀ ’ [ἢ 2 ᾽’ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία: 

ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 

Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιού- τῇ 

σθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. 

λέγει γὰρ ἡ γραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις" καί, Ἄ ξιος τ8 

ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν το 
δ ͵ , Ν ᾿ Ὁ ΕΞΑΑῪ δύ δἉ “᾿ Ἄ ΑΥ μὴ παραδέχου ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. τοὺς 20 

{ ἊΨ 2 γε ’ δ) [4 ἊΝ ε ΕΥ̓ ᾽ὔ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φό- 

βον ἔχωσι. διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἱ Χριστοῦ ει 

ἃ Πα καλὸν καὶ 9 φἠά τὸν ἔ δα τῶν Β ἑξήκοντα, γεγονυῖα 

ἑνὸς ᾿ Δα πιστὸς ἢ ἱ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
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᾽ “ “ “ “ 

Ἰησοῦ! καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς 
᾿] » Ἁ “ Ἁ » »ἕ 22 χωρὶς προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. χεῖρας ΟΡ. 4. τ4, Αοί5 
2 ἈΝ ’, Ν , ς ΄ ᾽ 2 ΣΤ ΨΩΣ 

ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις 
᾽ 

23 σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ᾽ οἴνῳ ὀλίγῳ 

χρῶ διὰ τὸν στόμαχον 1-| καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. 
“Ἄ ᾽ "4 να ,’ Ἅ, ’ ᾽ , ᾽ 24 τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσι, προάγουσαι εἰς 

’ Ν δὲ ΔῊ 9, θ “ ε , λκ ἊΨ 25 Κρίσιν, τισὶ δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. ὡσαύτως καὶ Ἐτὰ ἔργα 

τὰ καλὰ! πρόδηλα 1-|, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ 

δύναται. ὶ 

6 ὍΟσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης Τρ. ἘρΡΒ. 6. 5, 
“- 5457 ε 7 “ ᾿ . “ κ“ Α Ἔ (ΟΙ]. Ῥρ τῷ 

τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ΤΊι. 2. 9, τ Ῥεῖ, 
2: 19. 

2 διδασκαλία βλασφημῆται. οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας 

μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν. ἀλλὰ μᾶλλον δου- 

λευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας 

ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 

35. Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι Ορ. 2 Τίπι. τ. 
“ “ “ “΄- “- “᾿ 13. 

λόγοις, τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ' 

4 εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ 

νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ΟΡ. 2 Τίπι. 2. 
Ν 22, 11. 5. Ὁ. 

5 ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, Ὁ διαπαρατριβαὶ! διε- 
Ψ 3 ’’ Ν “ Ν 3 4 “" 3 φθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀλη- 

6 θείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. τ-] ἔστι 
᾿ ἊΝ ἐξ [ ἌΔΕΣΖ Ἶ Ἂν δ] 7, » ῶΧ Ἁ 7 δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας: οὐδὲν γὰρ 
᾽ ζ }) Ν. ᾽’ ο-ῇ « δὲ 2 " εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι 

8 δυνάμεθα: ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα τούτοις 

ο ἀρκεσθησόμεθα. οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν 

εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους 

καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον 

το καὶ ἀπώλειαν. ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαρ- 

 λαὰ σου Κ τὰ καλὰ ἔργα 1 δα ἐστι τὰ παραδιατριβαὶ 

πὶ δαἃ ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. ο δα δῆλον 



τ 1 

ζ». θεαί. το. 
ἘΠῚ ον. 17: 
14, το. τό. 

ζρ. Ἐχοά. 32. 
20, [ΟΠ τ. τϑ, 
6. 46, 1 Τοπη 
ΖΦ, 

Ορ. 781. 5.1 
564. 

Όρ. Μείι.6. 20, 
Τα τό. 9. 

Όρ. 2 Τί. 1. 
14. 2. τό 564. 

ζ». 2 Τίπι. 4. 
22, ΤΙ 5. ΤῈ: 

45ὃ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 6. το--21- 

» ῃ 3 »} δ : ΔΕ Ν “ “ 
γυρία' ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως, 

ΟΝ "1. Ν [4 95. “ 
καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

" Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε »-] Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε: δίωκε δὲ δικαι- ττ 
’ ; Ψ ’, 3 ’ [ ’ ᾳ .“. {0 Π] οσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, ᾿πραῦπάθειαν!, 

᾽ ’ Ν Ν , “ “" 72 3, “- “ , 
ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰω- 12 

νίου ζωῆς, εἰς ἣν τ-] ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν 
« ’ 3 .» “ 72 χη 3 νι 

ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. παραγγέλλω σοι ἐνώ- τ3 

πιον τοῦ Θεοῦ τοῦ " ζωογονοῦντος! τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ 
, “- “ 

Τησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν 
ε ’ “ », Ν 2 Ἂν Ε 3 , 
ὁμολογίαν, τηρῆσαΐ σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, τά 

“. ΡῈ “-. ΡῚ “κ᾿ “εἮ ἃ μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: ἣν τ5 

καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βα- 
ον “ Ἢ Α “ “΄“᾿ ; », [ σιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ τό 

ὕ Ε ᾽ 3, “ ΣΕ αν . ᾽ὕ ΟΥ Ξ᾿ ᾽ Ν μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς 
ΕΣ χ “ΟΝ 0. 5 )2 Ὧν Ν Ν , »., ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται, ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον. 
3 Ζ ἀμήν. 

- ὔ ϑ “. “ 3“᾿ ’ νν ἐ 

Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλο- τ7 
“- ) 

φρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ " ἐπὶ! 

Θεῷ «-| τῷ παρέχοντι ἡμῖν “πάντα πλουσίως! εἰς ἀπόλαυ- 

σιν ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους τ8 

εἶναι, κοινωνικούς, ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν το 

εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς Υ ὄντως! ζωῆς. 

Ὦ  Τιμόθεε, τὴν “παραθήκην! φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς 20 

βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώ- 
Ψ 2 ͵ ᾿ τ δῷ, , » ᾿ σεως, ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. 2: 

Ἢ χάρις 5 μεθ᾽ ὑμῶν. ν- 
ο- 

Ρ δαά τοῦ 4 πρᾳότητα τ᾿ α(( καὶ 5 ζωοποιοῦντος ὑ ἐν τῷ 

ὰ λαὰ τῷ ζῶντι Σ πλουσίως πάντα Υ͂ αἰωνίου 2 παρακαταθήκην 

ἃ μετὰ σοῦ Ὁ («ἃ ἀμήν. ὁ Δα Ξυρεοτίρείοη Πρὸς Τιμόθεον πρώτη 

ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας ἥτις ἐστὶ μητρόπολις Φρυγίας τῆς ΠΙακατιανῆς. 



Η ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

ἘΒΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΈΡΑ. 

1 Παῦλος ἀπόστολος " Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ! διὰ θελήματος Θεοῦ 
Ὁ, ΑΤῚ ’ “" “ ᾽ “ΠΣ “ ΨΆ 3 2 κατ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ Τιμοθέῳ ἀγα- Τρ. Αεἰο 16. τ, 

ΦΟΡΈΣ Ζ ΄ " », οξσν μϑ δ τα (ΟἹ, 7: Τὴ: 
πητῷ τέκνῳ' χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

3. Χάριν ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ (ρ. Αεἰε 22. 3, 
΄ « 2 ΄ Ἶ Ψ ν Ν “- ’, ᾽ ,., 28.1. συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς 

ὃ 2 ΄ ᾿ ἈΝ ἘΠ Ψ, ᾽ θῶ δ κ 4 δεήσεσί μου, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνη- 
Ζ “κ᾿, ὃ “ “ δι Ὁ θῶ. ΕΥΈΞΕῚΣ 5 μένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς Ῥπληρωθῶ. ὑπόμνησιν 

ὁλαβὼν! τῆς ἐν σοὶ ἀ Ἵ Ἵ ἥ ἐνῴ ῆ νυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησε 
“ 2 “ τ “"" Ν ἴον Ἂ δ] »» 

πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Δωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνείκῃ, 
2 Ἀ ἂν ΤῊΣ , )ὰ Σ δ) ΄ 6 πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. δι ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε 

ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς (ρ. τ Τίπν. 4. 
» ΄ κ᾿ - πο ΕΣ ΕΣ ἜΣ « 14: 450 5.22, 

γ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου. οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς Αεἰς 6. 6, 13. 

πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισο- ὃ 
“ ἈΝ ὌΝ Σ “ Ν γ 2 “ ἔρ ς “᾿ 8 μοῦ. μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν, 

μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ: ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐ- 

9 ἀγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέ- 

σαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν Ορ. Ἀοκι. 8. 
ἘῬΗ. 1. 

πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 1.1 ἐπ Σ χάὰρ Ί ημ (τῷ .51] 5 ππὴ τυὔοο το ας 

το πρὸ χρόνων αἰωνίων φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας 
“" “ “ “:᾽ “- τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἃ Χριστοῦ Τησοῦ!, καταργήσαντος μὲν τὸν (ρ. τ Οοτ. 15. 

26, ΗΘΡ. 2. 14. 
θάνατον φωτίσαντος δὲ ἑωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγ- 

ἃ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ὁ πληρωθῶ Μ. ὁ λαμβάνων ἃ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ 



σρ.τ Τίμα. 6. 3. 

ΟΡ τ τη; ὕ. 
20. 

9 1. τὸ: 

ΡΤ 1- 8 
566. 

ζρ. τ (ογσ. 15. 

4 566. 

ἘΡ: ἘΡῚ-: 4. τ- 

Γρ. 2 Οου. 12. 
15. 

Όρ. Βοπα. 6. 8. 

46ο ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ες: 

γελίου, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος τι 
)ὰδὰ “ , 9-ἰ, δύ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω: ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, τ2 

- ΝΥ ὯΝ ᾽ὔ ᾿ 2 4 ΧΆΟΣ Χ οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν 
ἐς ’ ) 2 ’ Νς [ ΨΞ { ὩΣ παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. ὑποτύπωσιν τ3 

“ ε ᾽ὔ ᾽ὕ Ὁ 2.7.3 “ἴἷἼ 0, Ε Ψ ᾿ ἔχε ὑγιαινόντων λόγων, ὧν παρ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ 
“- , “ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. τὴν καλὴν ἵ παραθήκην φύ- τὰ 

« “. “- “- 

λαξον διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 
ἐρὰ “ δὰ» 

Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀτεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ΑΑσίᾳ" τ5 
ὋΣ ὥρτς » ἤ ΔῈ Ζ ἐπε τες ε ,» ἔν ὧν ἐστι 8 Φύγελος! καὶ Ερμογένης. δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ τό 

, 

Ονησιφόρου οἴκῳ ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξε, καὶ τὴν ἅλυσίν 
τ 

μου οὐκ ἐπῃσχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν “Ῥώμῃ ὃ" σπουδαίως τῇ 
Σ» 2 ΟἿ ΞΤῸΣ ΄ δ ΕΝ τε ’» ε - “7 Ἀ ἐξήτησέ με καὶ εὗρε (δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ τ8 

2 “ δ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ)" καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησε, 
Ζ' Ν ’ βέλτιον σὺ γινώσκεις. 

Σὺ οὖν, τέκνο ἐνδ ῦ ἐν τῇ χά ἢ ἐν Χριστῷ ἃ ν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστᾷ 
ΡῚ “- ἃ ἔκ “, Τησοῦ. καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, 3 

“ ΄΄ - ᾽ ζᾳ [ς ε ΑΥ Ἐμὲ Ἂ ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ 

ἑτέρους διδάξαι. ἰἱσυγκακοπάθησον! ὡς καλὸς στρατιώτης 3 
“7 “ ΄ 

Ἐ Χριστοῦ Ιησοῦ!. οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς 4 
“ ’ ’ ο “ ὧν. 3. ΣΝ τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ἐὰν 5 

δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. 

τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμ- 6 

βάνειν. νόει 1ὸὃ! λέγω: τ δώσει! γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν 7 
Σ ΄- Ψ , “ Χ ΕΣ ΖᾺ ᾿ ἐν πᾶσι. μνημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νε- ὃ 

κρῶν ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου ἐν ᾧ 9 
π᾿ ͵ “ ς “ ᾽ 2 τς “ 

κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλ ὁ λόγος τοῦ 

Θεοῦ οὐ δέδεται. διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκ- το 
», [4 ΕῚ ᾽ ἈΝ ὩΣ ’ “ 3 ἐπ ἃ “- 

τούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ [Ιησοῦ 

μετὰ δόξης αἰωνίου. πιστὸς ὁ "λόγος, Εἰ! γὰρ συναπεθάνο- τι 

9 ααἀ ἐθνῶν ἔ παρακαταθήκην Β Φύγελλος Β σπουδαιό- 

τερον ἴ σὺ οὖν κακοπάθησον ΚΕ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ι ἃ τὰ δῴη 

τ λόγος" εἰ Μ. 



ἘΠ, 2, ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 46ι 

12 μεν, καὶ συζήσομεν' εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν" εἰ Ὁ ΈΣΩΤΗΙ 1ο. 
23, [λικα 12. 9. 

“ “ 3 “- ᾿ “ 

13 ϑ ἀρνησόμεθα!, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς" εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖ- 

νος πιστὸς μένει: ἀρνήσασθαι Ῥ γὰρ! ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

14 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ « Κυ- 
“ ) “ 

ρίου! μὴ λογομαχεῖν τ ἐπ᾽! οὐδὲν χρήσιμον ἐπὶ καταστροφῇ 

15 τῶν ἀκουόντων. σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ 
“ “ , “ 

Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς 

τό ἀληθείας. τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο' ἐπὶ ΟΡ. τ Τίπι. 6. 
΄» ἊΣ ἡδ, 3 » Ἄς διε ὙΖ ϑξυν δι « 20 56. 

1 πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς 
-Ὁ «ς - 

ι8 γάγγραινα νομὴν ἕξει: ὧν ἐστιν “Ὑ μέναιος καὶ Φιλητός, οἵ- (ρ. τ Τίπι. τ. 
20. 

τινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες " τὴν! ἀνάστα- 

τοσιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσι. τήν τινων πίστιν. ὁ 

μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφρα- 

γῖδα ταύτην," ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καὶ ᾿4ποστήτω 

20 ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα ᾿ Κυρίου!. ἐν μεγάλῃ 
Ε) “ Ν “ 

δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ 
’ ἊΝ 5.9. , ἌΝ Ν " ΝΥ ἃ Ν ) ᾽ ’ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν. 

ΞΔ “᾿ 3 ’ ε Ν 3 Ἂν ,᾿ “, “ , 

21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς 
7 « 2 π-- Β “Ἄ δ ᾽ὔ ; “. “] τιμήν, ἡγιασμένον, ἅ-| εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον 

᾽ ν.. ε Ζ Ἀ δὲ Σ Ἄν ἐς οἰ , “ 22 ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, 

δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην, μετὰ τῶν ἐπι-- 

23 καλουμένων τὸν Κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. τὰς δὲ μωρὰς Ορ. τ Τίπι. 6. 
- Ξ 4. ΤΙΐ. 3. 9. 

καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας. 
- -“ ω “ ς 

24 δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἤπιον εἶναι πρὸς Ορ. Τίι. 3. 2. 

25 πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, ἐν πρᾳότητι παιδεύοντα τοὺς Ορ. Τίϊ. τ. 9. 
4 “ 

ἀντιδιατιθεμένους:" μήποτε “ δῴη! αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν 

26 εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου 
᾽ “- 

“παγίδος ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 

8. Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται (ρ. Αοἰ5 20. 
Ἶ , 309,17. 4. 

2 καιροὶ χαλεποί. ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάρ- τ, Τυᾶς 18, 

ο ἀρνούμεθα Ρ οἴη. γὰρ 4 Θεοῦ Μ. Τ εἰς 5 ο[. τὴν Μ. 

᾿ Χριστοῦ α λαά καὶ Σ δῷ 



Όρ. {λι|κε 20. 
7, 1 τι. 

Ορ. Ἐχοᾶ, γ. 
ἘΠῚ 

Όρ. τ Τίτη. 4: 
6. 

Όρ. Δοἰβ 18. 
50, 14. 2, 19. 

ΟΡ. 1 ΤΊ πὶ. 4. 
6. 

Ορ. Το 5.309. 

ζρ. Βοιῃ. 15. 
4: 

ζρ. Μαίϊ. 25. 
831, Αοἴβ το. 

42. 

462 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝ 

γυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 

ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, 3. 

ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, 4 

φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας 5 
δ χ 8.2 » δ΄» ΄ ο κ ΄ ᾽ 2 ) τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι" καὶ τούτους ἀποτρέπου. ἐκ 6 

» ’ , εν» » , ἈΝ 3.5, νι }) 9 τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ Υ αἰχμα- 

λωτίζοντες! γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα 
2 » » ’΄ ’ Ἂ 7» : 

ἐπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς 7 
᾿Ξ ἃ ; ἿΣ 

ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. ὃν τρόπον δὲ ᾿Ιαννῆς 8 
) - “. - ὯΝ καὶ ᾿Ιαμβρῆς ἀντέστησαν Μωῦσεϊῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίσταν- 

ται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι 
9 “ 

περὶ τὴν πίστιν. ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον: ἡ γὰρ 9 
, ΕΞ ὸ “ “ “ ε νι ἐν ΄. 3. ΟΕ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 

“ 3 “ σὺ δὲ Σπαρηκολούθησάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ το 
[7 

’ “. 

προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 
κ᾿ » - ᾿ : δ“ Ὧ 2 ὅν ΄ τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ττ 

, ἠέ 

ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν Δύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα, καὶ ἐκ 

πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες τ5. 
“ ΩΣ , “ Σ εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται. πονηροὶ δὲ τ3 

» Ν ς τ ͵ ϑΞΈΡΑΣ ἘΝ - “ 
ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες 

Ν Ψ ΝΥ Χ ὑ 2 τὰ “, Ὁ ἀχοὶ ἐς καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, τα 

εἰδὼς παρὰ "τίνων! ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους "-! ἱερὰ τα 
, “ Ἀ “ κῳ Ψ» , Ψ, Ν γράμματα οἶδας τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ 

2 κ 9 ᾿ “-Ὃ' “- Ε “ Ἁ Ἷ 

πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος τό 

καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς “ ἐλεγμόν!, πρὸς ἔπα- 
“ Ἂ Ψ ἦν 2 ὃδ , Ὁ » ρ᾽ ας. Ὁ νόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ: ἵνα ἄρτιος ἢ ὁ τῇ 
“- “ 2 θ ἃ “» 4 5 θὸ 3 ὔ 

τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 

ἃ διαμαρτύρομαι! ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ 9 Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ! 4 

τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, ἱ καὶ! τὴν ἐπιφά- 

Υ αἰχμαλωτεύοντες τὰ 2 παρηκολούθηκάς ἃ τίνος Ὁ δαὰ τὰ 

ὁ ἔλεγχον ἃ Διαμαρτύρομαι, Μ.: Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἃ.8. 9 τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔ κατὰ ! 
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ὁ νειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν 8 αὐτοῦ,] κήρυξον τὸν λόγον, 
3: Σ ἢ , ’,ὔ ᾽ ’ Ψ ) ’ , ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακά- 

λεσον, ἐν πά θυμίᾳ καὶ διδαχῇ. ἔσται γὰρ καιρὸ 3 , ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. ἔσται γὰρ καιρὸς 

᾿ ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ Ο». τ Τίι», τ. 
ἊΣ Σ ’ ὯΝ 22 ε “- 3 , Δ 1Ο, Τιί. 1. 9: 

τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους 2. τ. 

4 κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν 

5 ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. σὺ δὲ 
“- Ἂ: “ ’ δ , , “- νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, 

6 τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, (ρ. ῬΕ]. 2. 17. 
Ν [2 Ν “ ας τον ᾽ ᾽᾿ὔ 2 ἐ ἈΝ - “ 

γ καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα 
Ν ΝΣ 2 γε ἊΝ » ΄ ἈΝ ’ τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τε- 

8 τήρηκα' λοιπὸν ἀπόκειταΐ μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, 
ἃ 3 ’ ε ’ Σ 2 ’ “, ἐ 7 ε Ψ ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος 

ὩΣ ᾽ ᾽ δ ’ὔ 3 ΝΣ ᾿Ὶ “ 2 Ἂ ᾽’ Ἁ 

κριτής" οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν 
2 ’ Ἧ ; “- ' 

ἐπιφάνειαν αὑτοῦ. 

9,1. Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως: 4Δημᾶς γάρ με Ορ. (οι. 4. τ4, 
3 3 ᾽’ ἊΣ “ Σ κὦν Ἁ ἐλ ὔ }) ῬΒΊΘηι. 24. ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς 

Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν" 
“. ᾽ “κ᾿ 

τι Δουκᾶς ἐστι μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ (ρ. Δεῖ 15. 
ταῖν δ οὐ , μὴ ᾿ Ἢ « 37, ΟΟΙ. 4: το. 

12 σεαυτοῦ: ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. Τυχικὸν ὃρ. Αεἰδ 20. 4, 
: ἘΡΗ. 6. 21. 

13 δὲ ἀπέστειλα εἰς "Ε φεσον. τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν (οι. 4. 7, Τίι. 

Τρωάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα ὅ᾽ “" 

τι τὰς μεμβράνας. ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνε- 

δείξατο' " ἀποδώσει! αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ: 

το ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἴ ἀντέστη! τοῖς ἡμετέροις 

τό λόγοις. ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι Ἐπαρεγένετοί, 

τὴ ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον: μὴ αὐτοῖς λογισθείη. ὁ δὲ 

Κύριός μοι παρέστη, καὶ ἐνεδυνάμωσέ με, ἵνα δ᾽ ἐμοῦ τὸ 

κήρυγμα πληροφορηθῇ, καὶ ἀκούσῃ πάντα τὰ ἔθνη: καὶ (ρ.᾿ῬΞ5. 22(21). 
21. 

1ι8 ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. 1-] ῥύσεταί με ὁ Κύριος 

. Βὶ αὐτοῦ" Μ. ᾿ ἀποδῴη ἱ ἀνθέστηκε ΚΕ συμπαρεγένετο 

1 λα καὶ ᾿ 



Όρ. Αοἰβ 18, 
2, τ 544.; 
Ἄοτη. τύ. 3, 
τ (οΥ. τό. το; 
2 ΤΠ. τ. τ6; 
Ἄοπ. τό. 23; 
Αοἰβ 20. 4, 21. 
29. 

ζρ. Αοἰβ 14. 
22, 2 ΤΊτΩ, 2. 2:- 

Ορ. Δοίβ 20. 
28, ΒΠΙ τ τα, 
1 ΤΙπὶ 3. 2. 

464 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 4. τ8-- 

ϑιντταν τὰ “,ῃ “- ΝΥ Ψ ᾽ τ ,ὕ ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ, καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν 
Ι “ΙΝ " γ ερὅδτἷε ,΄ ) ν ον “ Ξ.Ά αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

2 7 ἀμήν. 
Ὶ 

ἌἌάσπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ἀκύλαν, καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου το 
“ δ Ἐς Σ ’ ’ἤ’ Ν 3 Ὧ οἶκον. ΓΕ ραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ: Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον 20 

ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ἀσ- 21 

πάξεταί σε Εὔβουλος, καὶ Πούδης, καὶ Δῖνος, καὶ Κλαυδία, 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 

Ὃ Κύριος ᾿-ἰ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ᾽ 22 

ὑμῶν. 5-| 

ο-ἰ 

ΠΡΟΣ. ΠῚΤΟΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ. 

“ “- “-“ ᾽ “- “- Παῦλος δοῦλος Θεοῦ ἀπόστολος δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ 1 
,’ 3, “ “- ἊΝ 3 νυ τ ᾽ “» “ ) 

πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ 
᾿ Ὶ “" ἃ 

εὐσέβειαν, ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψεὺυ- 2 

δὴς Θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, ἐφανέρωσε δὲ καιροῖς ἰδίοις 3 
ΕΥ̓ ͵’ ᾽ -2 ’ ὯΝ» “ 35 ἘΝ Δ Ὁ Ν. 

. τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾿ ἐπιταγὴν 
“"Ἅ “" « “. -- ’ ’ ᾽ Ν ΗΝ 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν 4 

πίστιν: ὃ χάρις καὶ! εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ ἢ Χριστοῦ 
, “- “ “ “"᾿ 
Τησοῦ! τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

» κε ᾽’ Τούτου χάριν “ ἀπέλιπόν! σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα 5 

ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς 
»., , τ, τ. ; κ᾿ 3. ὦ ᾿ ᾿ 
ἐγώ σοι διεταξάμην᾽ εἴ τις ἐστὶν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς 6 
3 ᾿ γ Ψ] , ΝΥ 2 » 9, ᾿" “Ἃ ων 

ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀν- 
ἊΨ σι Ἁ Ν 2 ’ 9 .α, ρὲ ἫΝ “-“ υπότακτα. δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι, ὧς Θεοῦ 7 

τὰ ἃ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς π (ἃ ἀμήν. ο Δ4ἃ 5Ξυρβογίρεϊοη Πρὸς 
Τιμόθεον δευτέρα τῆς ᾿Εφεσίων ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα 
» (4 2 ς [ - “- 

ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης ὅτε ἐκ δευτέρου παρέστη Παῦλος τῷ Καίσαρι Νέρωνι. 

8. χάρις, ἔλεος, Ὁ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ὃ κατέλιπόν 
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οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, Ε᾿ τ (ογ. 4.1, 
1 Ῥεΐ. 4. το. 

.ι8 μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, 

ο δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν Ορ. 2 Τίπι. 2. 
“ ᾽ “ ΑΙ ἢ Ν ὌΣΟΣ “ , 24: 56: 

πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ἢ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ον». 2. τ. 
 Ἃ. ’, Ν Ν 9, Ψ 3 τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 

το Εἰσὶ γὰρ πολλοὶ ἀ-] ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρε- (ρ. τ Τίπι. τ.6. 
΄, ΄ τι - ἃ “ Σ ΄ 5 τι νΨαπάται, μάλιστα οἱ ἐκ περιτομῆς, οὺς δεῖ ἐπιστομίζειν 

οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσι διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ (ρ. τΤίπι. 6. 5. 

12 αἰσχροῦ κέρδους χάριν. εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προ- 

13 φήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. ἡ 

μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δὲ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς 

14 ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, μὴ προσέχοντες 

᾿Ιουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων Ὁ». 3. ο. 

ιοτὴν ἀλήθειαν. πάντα .5-] καθαρὰ τοῖς καθαροῖς" τοῖς δὲ (ρ. Βοπι. 14. 
2 δον 3. Ἂ» » ῶχ ᾽ : ἂν ΄ 14, τ Τίτη. 4. 4: μεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται 

τό αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέ- 

ναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς (ρ. 7πᾶε 4. 
Ν Ν “. ΄ 3 Ν 222 καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 

21,2 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ" πρεσ- Ο». τ. 9. 
ἧς - π Πρ ητηο πὸ τς, 

βύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ 2 Τίπι. 4 3. 
’, “ 53 ,’ “ ε “ γ ε ΡΙ δ) Ξ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ: πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν 

καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους, ᾿μηδὲ! οἴνῳ πολλῷ 

4 δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, ἵνα σωφρονίζωσι τὰς νέας 

5 φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, σώφρονας, ἁγνάς, 8 οἰκουρ- 

γούς!, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ 

6 ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται' τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως 

7 παρακάλεισωφρονεϊῖν᾽ περὶ πάντασεαυτὸν παρεχόμενος τύπον Ὁ». τ Τίπι. 4. 
δι Ἢ τὰ το Βα 8 

καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ " ἀφθορίαν!, σεμνότητα, 1-! 
, .- δ» , “ .- 8» , ) Ξ ι 8 λόγον ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν 

"4 “ “ 

9 ἔχων Ἐλέγειν περὶ ἡμῶν! φαῦλον: δούλους ἰδίοις δεσπόταις (ρ. τΤΊων. 6. τ. 

ἃ πᾶ καὶ 9 («ἃ μὲν ἔ μὴ 8 οἰκουρούς ᾿ ἀδιαφθορίαν 
1 λαά ἀφθαρσίαν, Κ περὶ ὑμῶν λέγειν 

Η ἢ 



466 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. Β ἘΣ 
- δ᾿ ᾽ 

ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, μὴ το 

νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν! ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, 

ἵνα τὴν διδασκαλίαν Ὁ τὴν! τοῦ σωτῆρος " ἡμῶν! Θεοῦ κοσ- 

Όρ.3.4,1 Τῆι. μῶσιν ἐν πᾶσιν, ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ο-]| σωτή-ττ 
2.1: - ἐνθροώ δεύ στε ῶς πὶ ᾽ ΄ Χ ριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν τ2 

ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως 

Ορ.τ ον. τ.7, καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν 13 
' ῬΏΠ. ὅς 9: » ) ΄ Ἂν ͵ “ 7 “- ᾽ “- 

2 Ῥεῖ. 3.12. μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ 

ΟΡ. 6ε]. 1. 4. καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ν4 

Ορ.ΗεΡ.0. 14, ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθα- 
τΡεί. 1. 18 58. ς ἃς ἕ Σ δ, πωρεῦ 

ρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 

Ταῦτα λάλει, καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης 15 

ἐπιταγῆς. μηδείς σου περιφρονείτω. 

Ορ.Βοπι.13.1, Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς »-] ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, 8 
1 Ῥεί. 2. τ 56. Τρὰ Ἂς “" ἢ 3 ἊΝ ε ’ ᾿ ᾿Ξ πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, μηδένα 2 

βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους 
» Ἂς ΄ δ, ’, ὩΣ ἊΨ, Ἀπ: Ἢ  Ὰ 

ΟΡ. τ Ὁοσ. 6. πρᾳότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους“. μεν γὰρ ποτε Καὶ Ἠμειϑ 3 
1τ, ΕΡΗ. 5. 8, Ε 
ΟΟΙ. 3. 7. ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ 

“ ἤ Σ» ’ ἂν »" ’ ’ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, 

Ορ. 2. τι. μισοῦντες ἀλλήλους. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία 4 

ΟΡ. Ἐρῃ. 2.8 ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δι- 5 
54. ’ ἃ ἤ 2 ᾽’ Γ: ὯΣ δ) ᾿Ν Ἂν ρ ἊΝ 9 “ὦ»-Ά ἤ 

καἀιοσύνῃ “ἃ! ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ "τὸ αὐτοῦ ἔλεος 

ΟΡ. 7 πη 3.5, ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως 
ἘΡΗ. 5. 26, Ξ ᾿ τ Ῥεῖ. 3.211. Πνεύματος ᾿Αγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ 6 

ΝΧ “- “ “ « “ [ ὃ θέ “ 2 ». ριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου 7 

χάριτι κληρονόμοι " γενηθῶμεν! κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 

πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, 8 
“ ΄ “᾿ ΕΝ . Εἰ ,» ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες 

ἐπ! Θεῷ. ταῦτά ἐστι -! καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις" 
Ἁ δὲ ᾽ ᾿ λ ’ ἈΝ Ν ων Ορ. τ.14,. μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομι- 9 

1 ΤΊ, 1. 4. ΞΘ . ὑπ τὰ σὰς 

Ἰ πίστιν πᾶσαν τὰ Ογῃ, τὴν π ὑμῶν 8. ο αἥἤά ἡ Ρ δαά καὶ 

ᾳ ὧν Τ τὸν αὐτοῦ ἔλεον 8. γενώμεθα ὁ λα τῷ υ λἥά τὰ 
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}Ὶ “ὋΛ δὲ“ Ν 3 »- Ν ’, ε ς το Κὰς περιΐϊστασο" εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αἱρετικὸν 
᾿ θ ἊΝ Ἢ Ν δ Ψ θ »ἬἬ “ ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 

΄““β Δ τι εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτο- 

κατάκριτος. 

12 Ὅνταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ΟΡΡΔΡΙΕ 20. 4: 
ἶ ῬΗ. 6. 21, 

ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν: ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχει- ΕΥ̓ 0 
2 ΤΊΤΩ, 4- 12. 

13 μάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿πολλὼ σπουδαίως πρό- Ον. Αοἰ5 18. 
οι 24.1 (ογ. 2. ὅ. 

τά πέμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ τό. τ’. 
« 2 “ ΕΝ “Ὁ }] ον 3, ’ ’ν ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, 

ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 

ι5. “σπάζονταί σε οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φι- 

λοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 

Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 5-| ΟΡ. τ Τίπι. ὁ, 
πὶ, 

γ-] 

ΠΡΟΣ. ΦΙΛΗΜΟΝΑᾺΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ͂. 

τι Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 
᾽ “κ" 3 “ Ἀ ἈΦ “. Ν 9 ’ “ 

2 Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν͵ καὶ Απφίᾳ τῇ 
“- δ “ “. “-“ 

ἃ ἀδελφῇ!, καὶ ᾿Δρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν, καὶ τῇ κατ᾽ Ορ. (οἱ. 4. τ7. 
ΟΕ ὁ 2 Ἣ» ’ ΠΕ ΕΞ. Ν 3. Ὡ Ρι 3 ᾽ν “-Ἠ ἊΝ 3 οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 

ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

4 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος 

5 ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν Ορ. (οὶ. τ. 4. 

πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς 
δον 4 « ’, “ » 7 2 Ν “ 6 ἁγίους, ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται 

ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν Ὁ ὑμῖν! εἰς Χριστόν «-!, 

ἃ χαρὰν! γὰρ “πολλὴν ἔσχον! καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ 

ΣΦ Δ4ἃ ἀμήν. Υ Δα Ξ βου ρίϊοη Πρὸς Τίτον τῆς Κρητῶν ἐκκλησίας 

πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας. 
ἃ ἀγαπητῇ . Ὁ ἡμῖν Μ. “ αἀὰᾶ Ἰησοῦν ἃ χάριν8. 8 ἔχομεν πολλὴν 

Η ἢ 2 



Γρ. Ἐρῆ. 3.1, 
4. 1, ΟΟΪ. 4. 3, 
18. 

Όρ. (ΟἹ. 4. 9. 

Όρ. 2 ΟοΥ. 9. 7. 

(ρ. ΡΗΪ1. τ. 28, 
2. Σ2ΠΑ. 

ΟΡ. ὉΟΟοΙ. 1. γ, 
ἼΤ2: 
(Ρ. ὉΟΟοἹ. 4. το 
ΞΣ66. 

468 ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ. γεοῖες 

σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, 

ἀδελφέ. 

Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ 8 

ἀνῆκον, διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὧν ὡς 9 

Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος ᾿ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ!" 

παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσ- το 

μοῖς 5-|͵ ᾿᾽Ονήσιμον, τόν ποτε σοὶ ἄχρηστον νυνὶ δὲ σοὶ καὶ τι 

ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν ἃ ἀνέπεμψά σοι! αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἐμὰ τ2 

σπλάγχνα ᾿ἴ-], ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, τ3 

ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ! ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου" 

χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς τά 

κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἢ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. τάχα τ5 

γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέ- 

χῃΞ᾽ οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, τό 

μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοί, καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν 

Κυρίῳ. εἰ οὖν 1 μεῖ ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. τ 

εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ τ ἐλλόγα]" ἐγὼ τ8, το 

Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω: ἵνα μὴ λέγω 

σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου 20 

ὀναίμην ἐν Κυρίῳ: ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν " Χρισ- 

τῷ!. πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ 21 

ὑπὲρ “ἃ! λέγω ποιήσεις. ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν" 22 

ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν. 

Ρ Ἡσπάζξζεταί! σε ᾿Επαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν 23 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, Μάρκος, ᾿Αρίσταρχος, Δημᾶς, Δουκᾶς, οἱ 24 

συνεργοί μου. 

Η χάρις τοῦ Κυρίου «ἡμῶν! ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ 25 
, εἰ υ σῆς τ 22} 

πνευματος ὑμῶν. ἀμήν. 

5- 

ἔ Ἰησοῦ Χριστοῦ 8 δ4ἃ μου ᾿ ἀνέπεμψα" σὺ δὲ ἱκΔἀά προσ- 
λαβοῦ ΚΕ διακονῇ μοι 1 ἐμὲ τὰ ἐλλόγει π Κυρίῳ ο ὃ 
Ρ᾽Ασπάζονταί͵ο 4 οπι, ἡμῶν Μ. τ ογη. ἀμήν. Μ. 5 Δάᾳ 5 5ογ!ρ- 

ἐἰοῃ Πρὸς Φιλήμονα ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ ᾿Ονησίμου οἰκέτου. 



Η ΠΡῸΣ ἙἘΒΡΑΙΟΥΣ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ. 

1 ΠΠολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς Ορ. Μαίί. 21. 
27, Μδ1ῖκ 12. 6, 

“- δ) “ἢ “. 

2 πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις ἐπ᾽ " ἐσχάτου! τῶν ἡμερῶν τού- ἵλικε 2ο. 13. 
“ “Ὁ ἃ , 

τῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι ΕΝ τ '- 8, 
τ (οι. 8. 6, 

3 οὗ καὶ ἢ ἐποίησε τοὺς αἰῶνας "" ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης (οὶ. τ. τό. 
Ἂν ἈΝ “" ς Ψ ᾿] “ Ζ ἊΝ , “Ὁ καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ Ὁ». 2 Οοι. 4. 

.» Ἐς δ με ἽΕ  ΕΕΞΙ ΕΟ ἈΠ ΠΕ ἘΌΝ τς κ΄ 4, (ΟἹ. τ, 15, 
ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν ἃ τῶν ἁμαρτιῶν ῬῃΙ. 2. 6.. 

ποιησάμενος! ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψη- ΟΡ. 8. τ, το. 
ἣ } δ δ, ἐὲ Ν -: ᾧ 12,12. 2, ΒΗ. 

“λοῖς, τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ δια- τ. 20, Ῥ5. ττο 
(199). 1. 

’ ᾽ ᾽ Ν ’ Υ͂ ἤ Ν 5 φορώτερον παρ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα, τίνι γὰρ 
ΟΝΕΡ ἐ “ ᾽ Ἅ . “ 2 Εις κᾺὶ Ψ, Ζ, 

εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέν- ῬΞ5. 2. 7. 

νηκά σε; καὶ πάλιν, Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς 2 ὅαπι. 7. τα. 

6 ἔσται μοι εἰς υἱόν ; ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον ΟΡ. το. 5. 

εἰς τὴν οἰκουμένην λέγει, Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες Ῥ5. 97 (96) ω) μενη γέεί, ρ η (ι . 97 (96). 7. 

, ἄγγελοι Θεοῦ. καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, Ο ποιῶν Ῥ5. τοι (103). 
Ἐν 5 2 » “ ΄ Χ ν ᾿ , -.45 τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ 

8 πυρὸς φλόγα: πρὸς δὲ τὸν υἱόν, “Ο θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς ῬΞ. 45 (44). 6 
“. “- “ “- 56: 

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, 9 καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος! 

οτῆς βασιλείας ἴσου!. ἠγάπησας δικαιοσύνην, καὶ ἐμίσησας 

ἀνομίαν" διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, ἔλαιον 

τὸ ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. καί, Σὺ κατ᾽ ἀρχάς, Ῥ5. τοῦ (το1). 
’ ἫΝ “ 2 , ἊΨ “ “. 3: 2 566. 

Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν 

τι οἱ οὐρανοί: αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις" καὶ πάντες 

ἃ ἐσχάτων Ὁ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν ο ΄ἀ δι’ ἑαυτοῦ ἃ ποιη- 

σάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν 5 ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδοε αὐτοῦ Μ. 



Ῥϑ, ττο (1ο9). 
Ι. 

ζρ. Δοίβ 7. 52; 
1 2 ΤῸ: 

ζρ. Μαεῖς τό. 
Ὸ: ΔΟΙΒ ΤΉ. 2: 

ΤΟΥ 12. 4 
566. 

δ}: τ ΘΟ ΤΡ: 
25 566. 

Όρ. 12. 2, Δοίβ 
ΘΡΤΕΡῚ 5. 21, 

470 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ὙΠ: 

ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον 8 ἑλίξεις "τα 

αὐτούς, " ὡς ἱμάτιον, καὶ ἀλλαγήσονται: σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, 

καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων 13 

εἴρηκέ ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς 
ε ᾽ “ “ Ε] ΝΥ “ᾷ ϑ. δν δ 

σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου ; οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ τ4 

πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας 

κληρονομεῖν σωτηρίαν ; 
Ἐς κ . - - 3 

Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως Ἰπροσέχειν ἡμᾶς ! τοῖς ἀκου- ἃ 
“-“ “ ΄ Ν σθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν. εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς 2 

λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ 

ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλι- 3 

καύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ; ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖ- 
“ “ ξ΄“ , 

σθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 
“- “-“ “ Ν γ 

συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ 4 
(: “ 

ποικίλαις δυνάμεσι καὶ Πνεύματος Αγίου μερισμοῖς κατὰ 

τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 

Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, 5 

περὶ ἧς λαλοῦμεν. διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων, Τί ἐστιν 6 
»ὔ [ψ ὑπ ) 5 Ὁ δ «Ν ᾿ ΄ [ Σ ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ; ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἔπι- 

) 

σκέπτῃ αὐτόν ; ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ ἀγγέλους" 7 

δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, Ἑ καὶ κατέστησας αὐτὸν 
3 Ν δὰ τ “ “ «ἢ ὕ ε 27 « “ “ ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου" πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν 8 

ποδῶν αὐτοῦ. ἐν Ἰτῷ γὰρ! ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν 
δ “ 3. ΟΝ ) ᾽’ “- Ν γ ὑξες ου Φ᾿Σε Θ Ἂν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ 

, ἐ 2 Νὴ Ν ζ, 3.5 Ζ πάντα ὑποτεταγμένα. τὸν δὲ βραχύ τι παρ ἀγγέλους ἦλατ- 9 
2 “ “ τωμένον βλέπομεν, ᾿Ιησοῦν, διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ 

Ν ον 2 [ , πὰ κέδρος ὅν Ν ,Ά καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύ- 
, “ Ν ΓΊΡΕΣ, ον Σ ἃ Ἀ ΄ λ ἀΨΈΓΟ σηται θανάτου. ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ, δὶ ὃν τὰ πάντα καὶ δὲ οὗ το 

τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν 

τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. ὃ τε γὰρτι 

8 ἐλίξεις 8. π᾿ χη. ὡς ἱμάτιον; 1 ἡμᾶς προσέχειν Κ οχη. 

καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου" Μ. 1 γὰρ τῷ 
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ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες δι’ ἣν αἰτίαν Ο». το. το, τ4. 
“ ) “ 

τ οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν λέγων, 4παγγελῶ Ῥξε. 22(21). 22. 

τὸ ὀνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω 
, 9 “" 

13 σε. καὶ πάλιν͵ ᾿Εγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ. καὶ πάλιν, 1ς. 8. τῇ. 
3 5 τ41δού, ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. ἐπεὶ οὖν τὰ 15. 8. 18. 

δί ’ Τὴ “ δ ᾽ὔ ἤ Ν , Ν παιδία κεκοινώνηκεν τ αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς παρα- 
’ἅ ’ “ 3 “. 4 Ν “ε« ᾽’ ᾽7 πλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ (ρ. τ (ον. 15. 

Ξ Α ᾿ τ Ν᾿ ᾿ ΠΕΡ ς Υ 26, 2 ΤΊπη. 1. 
τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν διάβολον, το. 

τ5 Καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ 

τό ζἣν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμ- 
« 

17 βάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἁβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. ὅθεν (. 4.15, 7.26, 
- Ξ - ς 9. ΤΊ 566. 

ὥφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων 

γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ Ορ. Κοπι. 3. 25, 
: 1 ΤοΠη 2. 2. 

τ8 ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν ,. το. 
ἐ 

τἀ αδθος θ »» δύ “ 4, θῆ αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 

9 Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατα- (. ῬΗΪ]. 3. τ4. 
΄ ἈΝ 3... ἊΣ , - ε ΄ ἘΞ 

νοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν 
) “-“ “᾿ “ 

2 Ἀ-Τησοῦν, πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωσῆς Τρ. Νυπι. τ2. 
“Ὰ 9, “ “Ὁ 7: 

3ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. πλείονος γὰρ “ οὗτος δόξης! παρὰ 

ἹΜωσῆν ἠξίωται, καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ 

«“Κατασκευάσας αὐτόν. πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπὸ 

τινός" ὁ δὲ ν-Ι πάντα κατασκευάσας Θεός. καὶ Μωσῆς 
Ἂν Ἃ, 2 [ἡ ζ2. Υ, ᾽ -“΄΄.ς θ ’’ Σ ’ μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων, εἰς μαρτύριον 

ὁτῶν λαληθησομένων' Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον 

αὐτοῦ: οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, «ἐὰν! τὴν παρρησίαν καὶ τὸ ΟΡ. νετ. τά, 
Μαῖί. το. 22, 

καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. (οι. τ. 23. 
“ “ “" 

" διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Σήμερον ἐὰν τῆς 5. 95 (94). 7 
κ δι λον ει τινι ὁδόν ΤῊΣ ΟΣ κ᾿ “΄ . , ἘΠ ΣΓΠ]: διφωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν 

ς 2 “Ὰ “Ἄ Ν δ « Ἂ “ ἘΣ 

ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν ΤῊ Νπι. τ4. 

9 τῇ ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρασαν 1-:| οἱ πατέρες 5" ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ, : ἢ ἐρήμῳ, ρ ρες " ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ, 

τὰ σαρκὸς καὶ αἵματος π δα Χριστὸν ὁ δόξης οὗτος Ρ 844 τὰ 

ᾳ ἐάνπερ Τ᾿ δαά με 5 ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με, 



ζρ. Νιμι. 14. 
28 566. 

Όρ. οπι. 8. 
17,1 ΟοΥ. 1.9. 

Ῥϑ, ο5 (94). 7: 

ζρ. Νύυμῃ. 14. 
29 86. 

ζ(ρ. Νυπι. 14. 
22, 26. 64 54. 

Ῥ5,.905.(0.). 11. 

ἄδη. 2. 2. 

76 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 8.85 

δ δ ἊΣ Ὁ » ΕΝ δ Ν γι θ καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσαράκοντα ἔτη. διὸ προσώχθισα το 
δ “ιι , Ι Ν το ἈἌ Ν λ “ “- δί ἢ 

τῇ γενεᾷ 'ἱταύτῃ!, καὶ εἶπον, ΑΑεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ 
9 Ἂ Χ ) Ψ δὰ “δ ὅ ἈΞ ς Ψ ; “- αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου: ὡς ὠὦμοσαὰ ἐν τῇ τι 

ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου. βλέ- τ 

πετε, ἀδελφοί, μή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ 

ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος: ἀλλὰ παρα- τ3 
“- ε ν ΦΚΟΜΑΝ ΕΖ »ὕ ΤΣ ᾿Υ τ καλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ σήμερον 
΄σ [4 ΝΥ “ ) [ “, ) Ζ “ ς ᾿ 

καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας" 
΄ χΣ Ωἢ Ξ χ9 ͵ ] 2,72 ᾿ ᾽ ᾿ μέτοχοι γὰρ "τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν 1, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τ4 
“- ς , ἐξ ζ ψν ’ ; “ 

τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν: ἐν τῷ 15 

λέγεσθαι, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκλη- 
4 Ἅ δί Ἑ [φ ε 3 “ “᾿ Ἕ Ψ ] ρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ. δ“ τίνες τό 

Ε 

γὰρ ἀκούσαντες Υ παρεπίκραναν ;! ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελ- 

θόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ “ Μωσέως ;! τίσι δὲ προσώχθισε τῇ 

τεσσαράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα 
“, ᾿ “ιὺνΣ ἃ ΄ ᾿; Ἂν . ᾽ ΄ ; ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; τίσι δὲ ὥμοσε μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τ 

Ν ΄ », κα δ, ἡ, ῊΝ ἜΣΡΤΤΩΣ ΄ Ν κ ᾿ τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασι; καὶ βλέπο- το 

μεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δ ἀπιστίαν. 

Φοβηθῶμεν οὖν μή ποτε, καταλειπομένης ἐπαγγελίας 4 
) “ , ΔΝ ’, ὁ “ “ν Σ « “- 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν 
«- Ψ ἊΝ , ) 3 7 , 3, ὑστερηκέναι. καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι, καθάπερ κἀ- 2 

΄“΄ , “» “» 

κεῖνοι: ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ 

ἃ συγκεκερασμένους!! τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. εἰσερχόμεθα 3 
Ῥ δ ἢ 3, Ἂν 4 ε 7 θὰ “ἷ γὰρ! εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, 

“Ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατά- 

παυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενη- 
Ἅ, “, γά Ν “ { Ἂ [“ Ἂ ᾽ θέντων. εἴρηκε γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτω, Καὶ κατέ- 4 

παυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν 
Ψἷ , ““ ἌΤ3, ἦα ᾽’ Δ) » ὮΝ 2 δ ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 5 

’ ἐ, 3 Ἄ πν ) ᾽’ ἊΣ , “ ᾽ κατάπαυσίν μου. ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς 6 

ὕ ἐκείνῃ ἃ γεγόναμεν τοῦ Χριστοῦ Σ τινὲς Υ͂ παρεπίκραναν, 

2 Μωσέως. ἃ συγκεκερασμένος Μ.: συγκεκραμένος Ἀ.5. Ὁ οὖν Μ. 
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“" , 

αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι 
2 Ν 

" ἀπείθειαν, πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, Σήμερον ἐν Δαβὶδ 
Ψ. ὯΝ “ 7. Ἁ ’ Ζ 

λέγων, μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς “ προείρηται, Σήμερον Ῥς-. 95 (94). 7. 

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας 

8 ὑμῶν. εἰ γὰρ αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης 

ο ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας. ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς 

τοτῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ. ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν 
] “ ΑἹ ΕἼΒΕΙΝ » ᾿ΙΈΦΟΩΝ “᾿ “ , “-ὉΨὉ ι ΕΞ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ 

τι τῶν ἰδίων ὁ Θεός. σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν 
’ 4 ἣν 3 “΄ 9 “ « ’ [4 “ 

κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς 

τ2 ἀπειθείας. ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνεργής, καὶ τομώ- 

τερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον, καὶ διϊκνούμενος ἄχρι 

μερισμοῦ ψυχῆς ἅ-! καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, 
Ν Ν 2 ἊΝ, 9 “ ’΄ Ν ᾽ ὕ 

13 καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας. καὶ οὐκ ἔστι (ρ. 7οὉ 26. 6, 
ν ὃ Εν; ἐς ΕΒΜΜΝΝ ᾿ ᾿ Ε Ῥτον. 15. 11. 

κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχη- 

λισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος. 

14 ";ἢἤχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ορ. 7. :6, ο. 
, ““ Ν ἘΝ “" Ξ- ““ κ « ͵΄ ᾽ ᾿ 24. 

15 Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. οὐ γὰρ Τρ. Βοπι. τ. 4, 
", Β ͵΄ τ » Σὶ ΞΕ τ 2 ( 4]. 2. 20. 
ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις 

ἡμῶν, “ πεπειρασμένον! δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς Ο». 2. 18, 
τὶ ἣν Τλιῖκα 22. 28. 

τό ἁμαρτίας. προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ 
“᾿ ,’ [4 γω ἐξλ ἤ Ν ’ [4 :) τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν :ἔλεος, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς 

εὔκαιρον βοήθειαν. 

δ Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ 

ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά 

24τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς 
᾽ “-“ Ν᾽, γά ) ἊΝ ἊΝ δ ΚΡΉΙΝ Ἂ»; 3 72 ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθέ- 

3νειαν᾽ καὶ 8 δὲ αὐτὴν! ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ οὕτω Ὁ». Τιενί!. 9. 7, 
ι ιν ε τι , ᾿ ἡ τ: τ δ, 16. 11,15 56. 

4 καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν "περὶ! ἁμαρτιῶν. καὶ οὐχ 

ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ ἱ-| καλούμενος ὑπὸ τοῦ (ὩΣ ἘΑΡ ΤΕΣ 
τ, Ν πα. τύ. 40. 

ὁ εἴρηται ἃ λ4ἃ τε 9 πεπειραμένον 8. ἔ ἔλεον Β διὰ ταύτην 

Β ὑπὲρ ἱ δά ὁ 
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“. ᾿ , 

Θεοῦ, 1 καθώσπερ! καὶ Ἐ-|Δαρών. οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ 5 
“-“ ᾽ 

ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς 
3᾽. ψ'}ὦ» 4 τ ’ 2 δ ’ 24 ὑπ Ν αὐτόν, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε: καθὼς 6 

καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 

Μελχισεδέκ. ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις 7 
ἊΣ 74 ν ἊΝ, , Ψ ΑΝ 2 ’ τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου 

μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσα- 

κουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, καίπερ ὧν υἱὸς ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν 8 
Ψ θ Ἀ ΄- ζω Ν θ Ν 2 ζω 1 “ “- « ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο ἱπᾶσι τοῖς ὑπα- 9 

ζ 2 ἀν} “ἶῇ| ’ ᾽ ’ θ ᾿ «- Ἂς κούουσιν αὐτῷ! αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, προσαγορευθεὶς ὑπὸ το 

τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ττ 
) Ν Ν "Α -Ν ᾽ σ-ν ἮΝ Ἀ ) ,» ὭΣ ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι τ2 

διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν 

τ ὑμᾶς τινὰ! τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, 

καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τρο- 
“-“ “ Ν « 2 ᾽΄ Ε ἔς 

φῆς. πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιο- τ3 
, ς Φ ἜΑ ΕΣ , 3... ε . ΄ σύνης" νήπιος γάρ ἐστι: τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τὰ 
“- Ν. ὯΝ “ Ν ἐ) ἿΆ ΨΡΙ ) Ὧι 

τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων 

πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 

Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν 6 

τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι 
Ψ, , ἊΝ “ “ Ν Ὁ» ) ΑΥ » μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν, βαπτισ- 2 

“ Τῇ “" ͵ 2 ἤκ » “ 2 Ὡ,, » ᾿ “ 

μῶν Ὁ διδαχῆς !, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, 

καὶ κρίματος αἰωνίου. καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ 3 

ὁ Θεός. ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους 4 
“" “ “ " Ὡ» κι ͵΄ ᾽ ᾽ 

τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου, καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεύ- 
ΟΣ ᾿ Ν ΄ -“΄..“ “2 ματος “Αγίου, καὶ καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις 5 

᾿ ΄ » “»Ἅ Ν ᾽’ δι, ) Ὡ», 

τε μέλλοντος αἰῶνος, Καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν 6 

εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ 

ὁ καθάπερ Κι αῇὰ ὁ 1 τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν τὰ ὑμᾶς, 
τίνα Δ.8.Μ. π διδαχήν Μ. 
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ἊΝ ᾽ὕ ᾿ “κι ε “ ΕΥ̓͂ 3, 5 4. - δ 

" καὶ παραδειγματίζοντας. γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ' αὐτῆς 

ο ἐρχόμενον πολλάκις! ὑετόν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον 

ἐκείνοις δ οὺς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ 

8 τοῦ Θεοῦ: ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος 
δ ᾽ ) ᾽’ ἊΝ Ν. Πα ) “ 

καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 

9 Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείττονα καὶ 

το ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω λαλοῦμεν: οὐ γὰρ ἄδικος 

ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν, καὶ »-] τῆς ἀγάπης 

ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ διακονήσαντες τοῖς (ρ. Βοπι. 15. 
ἘΣ Ν “ ᾽ “ νῦ .- κα Ν 25. 2 (ὟΣ, ὃ. 4: 

τι ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν οἵ, τ. 

αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλ- 

12 πίδος ἄχρι τέλους: ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν Ορ. Βοπι. 4. 
Ν ᾽’ Χ ἊΨ, ’, Ν 2 13 566. διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγ- 

γελίας. 

1: Τῷ γὰρ Ἁβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς 

τ4 εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὥμοσε καθ᾽ ἑαυτοῦ λέγων, « Εἰ μὴν ἀεη. 22. τό 54. 

τ5 εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῷ σε. καὶ οὕτω 

τό μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. ἄνθρωποι τ-! γὰρ 
’ 2 κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι: καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας Τρ. Ἐχοά. 22. 

τη πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος. ἐν ᾧ περισσότερον βουλό- τ 

μενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ 

ι8 ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ 

δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι 

Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρα- 

το Τῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος: ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς 

ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ 

20 ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν Ορ. 9. τ2, 24. 

εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γε- 

νόμενος εἰς τὸν αἰῶνα. 

οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σ᾽αλήμ, ἱερεὺς τοῦ Τρ. αεη. τ4. 
1ὃ 5664. 

9 πολλάκις ἐρχόμενον Ρ δῇά τοῦ κόπου ᾳ« Ἢ τ ἃ μὲν 



ΟΡ. Νιτη. 18. 
21. 
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ΟρΟΙμκε τ. 32. 

476 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 7. ἘΞ 

Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας Ἁβραὰμ ὑποστρέφοντι 

ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν, ᾧ καὶ 2 

δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν “4 βραάμ (πρῶτον μὲν ἑρμηνευ- 

όμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σ᾽ αλὴμ 

ὅ ἐστι βασιλεὺς εἰρήνης, ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, 3 

μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος 

δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ), μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. 

Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτός, ᾧ "-! δεκάτην Ἁ βραὰμ ἔδωκεν 4 

ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης. καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν 5 

Δευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκα- 

τοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς ἀδελφοὺς 

αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἁβραάμ' ὁ δὲ ὁ 

μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν ᾿-| Ἁβραάμ, καὶ 

τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκε. χωρὶς δὲ πάσης ἀντι- 7 

λογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. καὶ ὧδε 8 

μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν" ἐκεῖ δὲ 

μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ «Αβραὰμ καὶ 9 

Δευὶ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται' ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ το 

τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ -' Μελχισεδέκ. 

Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Δευϊτικῆς ἱερωσύνης ἣν (ὁ τι 

λαὸς γὰρ "ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται), τίς ἔτι χρεία κατὰ 

τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ 

τὴν τάξιν ᾿Δαρὼν λέγεσθαι; μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερω- τ2 

σύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. ἐφ᾽ ὃν γὰρ τ3 

λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς 

προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ̓ Ιούδα τὰ 

ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν Υπερὶ ἱερέων 

οὐδὲν! Μωσῆς ἐλάλησε. καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν τ5 

ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς 

ἕτερος, ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς ξ σαρκίνης! γέγονεν ἀλλὰ τό 

5 8644 καὶ ὑ Δ4ἃ τὸν Ὁ 44 ὁ Σ ἐπ᾽ αὐτῇ νενομοθέτητο 

δ᾽ οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης 2 σαρκικῆς 
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17 κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου" 5 μαρτυρεῖται! γὰρ ὅτι Σὺ Ῥ5. ττο (1ο9). 
΄-“ 4. τ8 ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. ἀθέτησις (ρ. Βοπι. 8. 3. 

μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς 

το καὶ ἢ ἀνωφελές (οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος), ἐπεισαγωγὴ 

20 δὲ! κρείττονος ἐλπίδος, δί ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ. καὶ καθ᾽ Τρ. ἘρΗ. 2.18, 
5.11. 

21 ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας (οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας 
ΒΕ ς “ »ἥ « Ἁ Ν ς , Ν “ Ζ εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέ- 

γοντος πρὸς αὐτόν, "Ὥμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Ῥ5. ττο (199). 
Σὺ ςε ν ; Ἀ » π᾿ 6--ἢ Ἀ “ ᾶ ν] ΄ ἕ 22 Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα “-ἴ), κατὰ τοσοῦτον ἃ καὶ! κρείττο- 

, Ζ ΕΝ , ΄- δ ε Χ 3 ΕΣ 
23 νοὸς διαθήκης γέγονεν ἔγγυος ]Ιησοῦς, καὶ οἱ μὲν πλείονές 

εἰσι γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν" 

244 ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει 

25 τὴν ἱερωσύνην. ὅθεν καὶ σώξειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται 

τοὺς προσερχομένους δ αὐτοῦ τῷ Θεῷ πάντοτε ἐῶν εἰς τὸ ΘΕ δι 
τ ς ΟΠ, ὃ. 34. 

ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. τ Τοῆπ 2. 1. 
“ ἈΝ εεκων 3 ’ [ς »ὕ 3 τ 26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμί- 

Ἷ2 ᾽ ἘΝ “ ς ΧᾺ Ἂν ς “ αντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος 

27 τῶν οὐρανῶν γενόμενος" ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην, 

ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν 

θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ: τοῦτο γὰρ ἐποίησεν 
2 ε Ν 3 ξ. ε ᾽΄ Ἂν Ψ ᾽ , 28 ἐφάπαξ, ἑαυτὸν ἀνενέγκας. ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθί- 

᾽ ἌΑ ΝΟ 3 2 ε 72 Χ “ « στησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκω- 

μοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 

8 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρ- 

χιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ΟΡ. τ. 3, ἘρΒ. 
1. 20. 

2 ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς 

3 ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, 5-Ἰ οὐκ ἄνθρωπος. πᾶς γὰρ 

ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται: 
ἃ ἢ - “ 4 ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. εἰ μὲν 

8 μαρτυρεῖ Ὁ ἀνωφελές" οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ 

ὁ (ἃ κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ ἃ ὁη1. καὶ. 9 (ἃ καὶ 



ΟΡ. το. 1, (ο]. 
2. 17. 

Ἐχοᾶ, 25. 40. 

7ετ. 31 (38). 
31 566. 

ζρ. Ἐχοά, 40. 
22 566. 

Όῃ. Ἐχοά, 26. 
39. 
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πΙ 2 α ᾿ 3 Ἢ οὖν! ἣν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἣν ἱερεύς, ὄντων 86-] τῶν προσφε- 

᾽᾿ να ἢ ΄, . κ“ φ « ὃ ΄ ξ ᾿ ρόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα, οἵτινες ὑποδείγματι καὶ 5 

σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κε άτισται ω ΐ ρ ρανίων, 5 Κέχρὴμ τ 
σῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν" ΄Ορα γάρ, φησί, ποιήσεις! 

πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει. νυνὶ 6 

δὲ διαφορωτέρας Ἐτέτυχε! λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός 
3, 72 Ἂ 3 Ν ’ 2 γα ἐστι διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νε- 

, 2 Ἀ [ ’ 2 ’, ὯΝ ,» , ἃ νομοθέτηται. εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἣν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν 7 
᾿ “ ; “ 2 

δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει, Ἰδού, 8 
Γπν πὸ “ 2 , Ν ᾽ ,.- ΜΕΝ 5 ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον 

᾿ 5 Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα διαθήκην καινήν" οὐ κατὰ 9 

τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπι- μ᾽ ἩΚΉὴν ἢ μ) ρ ἤμερᾳ 
᾽ “" Ων ας τὰ Σ “ , ΝΥ Σὰ “" λαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς 

13. ΑΥ, Ἐ [ 3 Ν Ε) ως }] “ δ 3 Ἁ Αἰγύπτου" ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ 

ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος. ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν δια- το 
“ 5) 

θήσομαι τῷ οἴκῳ Ισραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει 

Κύριος: διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ 
Ψ, ἘΆΣΕΙΣ 3 » 3 » δ 4 3 δι ᾽ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς: καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς 

Θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν τι 

ἕκαστος τὸν ἱπολίτην! αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ λέγων, Γνῶθι τὸν Κύριον: ὅτι πάντες εἰδήσουσί με, 

ἀπὸ μικροῦ τι-| ἕως μεγάλου αὐτῶν: ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς τ2 
δ ΄, 5. κα  ἀΑδη δῆς ᾿ ΘΒ, ΤΠ ἢ ᾿ θῶ ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ 

ἔτι. ἐν τῷ λέγειν Καινήν, πεπαλαίωκε τὴν πρώτην" τὸ δὲ τ3 
ὡ᾿. Ἁ Ὁ»; 3 Ἁ 3 “ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ, 

Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη “-! δικαιώματα λατρείας τό τε 9 
Ψ ᾿; ἈΝ Ἁ », θ ε , Ὄ ὦ ἅγιον κοσμικόν. σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ἡ ἥ 2 

’, Ἂς: Ψ ἌΣ ςΕ 60 “᾿ , [4 τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις 

λέγεται Ὁ ἅγια!. μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ 3 

ἔ γὰρ Β δα τῶν ἱερέων Ἀ 44 τὸν ἱ ποιήσῃς Ἐ τέτευχε 
1 πλησίον τὰ 44 αὐτῶν Ὁ δ 4ἃ καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν ο «(ἃ 

σκηνὴ 8. Ρ ἁγία 8. : 
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4 ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ ΟΡ. Ἐχοά. 25. 
, ἜΤ Ν ᾿ ο; ᾿ 10 564., 40. 20 

τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυ- 54. (8 54.) 

σίῳ, ἐν ἣ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος : ΤῊ ἘΧΗΙ͂: τό. 
ς “- ΄ 4.» ἘΠῚ, 

5 4αρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, ὑπεράνω Ἰγ. το. 
ΧΡ ἃ τε κι 2 ᾿ ἈΝ τς κ « ΟΡ. Ἐχοά. 25. 

δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον' περὶ τ7 Ξηᾳ. 

6 ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. τούτων δὲ οὕτω κατε- 
᾽ὔ ) Ν Ἀ ’ Ν Ν 5. (0 σκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διαπαντὸς εἰσίασιν ΟΡ. Ἐχοά. 30. 

᾿Ν 6 54.; 40.260 54. 
ἡ οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ (2454.); Ἐχοά. 

“΄ἷἽἿΣ “ ΄ τ ν.5 , , ᾿ Ψ ἃ 90. 10, Πιενϊῖ, τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσ-- 16. 5, 31. 
Ζ εν « - ν - - “2 ΄, ς “ 8 φέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων᾽ τοῦτο 

δηλοῦντος τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι Ὁ». το. το 54 
Ν “- ε »ἕ εὧλν ,, “" ’ “- ) Ἅ ω Ξ 

τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν 

ο ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ᾽ «ἣν! 

δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνεί- 

το δησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, " μόνον (ἐπὶ! βρώμασι καὶ 

πόμασι καὶ διαφόροις " βαπτισμοῖς) δικαιώματα σαρκός," 

μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα. 

τι «Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν " μελλόντων ΟΡ. το. τ. 
᾽ “ ἊΣ “ {: δ γ᾿ “κ“ 93 ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειρο- 

7 α΄, ΣΌ ΕΣ ὕ “ ’ 2 ῸΧ Ψ 12 ποιήτου, τοῦτ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δὶ αἵματος (Πρ. Αοἰδ5 20. 
28:1 ῬΕΙ τ᾿ 

γ4 Ν Ἂ Ν Ὁ “- 242. Θ᾿ Ὁ ΣΙ 

τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίον αἵματος, εἰσῆλθεν τ8 κα. 

13 ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. εἰ γὰρ τὸ Τρ. Τιενΐξ. τό. 
- Ὄ ΄, ᾿ ,» Ϊ Χ δὲ δ ΄ ς ΄, τά: ἘΕῖσς Νύτα, αἷμα ἃ τράγων καὶ ταύρων] καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα το. 9. 
ΝῊ ὡ: ε , Ν ΩΝ “" ἊΝ ᾽’ τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρό- 

τ4τητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος ᾿ Τ291. 
Ἰὲ ᾿ὸ " 1 ]ομπ 1. 7. 

αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν 

συνείδησιν ᾿ ὑμῶν! ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ Ο». Τί! 2. τ4. 
“ Ἢ Νὴ δ Ἃ “- δ θή “ 72 2 ἊΨ" Ω τ5 ζῶντι; καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως, Ορ. τ2. 24, 

, Ζ ὩΣ , ΥΩ 5. Ν ὡς ΄ 1 Τίπη. 2. 5. θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ δια- (Πρ. Βοπι. 3. 
ε Φ 24. θήκῃ παραβάσεων, τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι 

ᾳ ἃ Τ ’ ἈΠῸ ΒΕ Ξ “ ν ὃ , ’ ἐ Ξ ὃν μόνον ἐπὶ απτισμοῖς, καὶ δικαιώμασι σαρκός, γενο 
μένων Μ. ἃ ταύρων καὶ τράγων Υ ἡμῶν Μ. ; 



480 ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΕΣ: 
- : ᾽’ , [ῳ ὃν θή θ , ὩΣ τῆς αἰωνίου κληρονομίας. ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη τό 

φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου. διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαΐία, τὴ 
Ξε ᾿ 

ἐπεὶ μή ποτε ἰσχύει ὅτε (ἢ ὁ ὑ' διαθέμενος ;] ὅθεν οὐδ ἡ τ8 
Ὡ». Ἅ, [4 3 Ζ θ ’ Ν ν» 

πρώτη χωρὶς αἵματος ἐγκεκαίνισται. λαληθείσης γὰρ πά- το 

σης ἐντολῆς κατὰ “τὸν! νόμον ὑπὸ Μωῦσέως παντὶ τῷ 
“ Ν Ν Ξε τ ὕ δ “ιν, ἤ ᾽ Ἂν λαῷ λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ Υ τῶν! τράγων, μετὰ 

[ Ἀν , "Ὁ ἴς ΘΒΕ ὁ μῊ Ψ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον 

Ἐχοᾶ, 24.8. καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισε λέγων, Τοῦτο τὸ αἷμα 20 

τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ Θεός. καὶ τὴν 21 
Ν δὲ Ἃ ’ Ἂς ’» “ ἂν “Ἀ Ὁ σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι 

ε » 2 ’ Ν δὸ 9 [4 Ὁ» θ Ψ; ὁμοίως ἐρράντισε. καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται 22 

Ορ. 1μονῖς. 17. κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσιο. 
ΜῈ ᾽ , Ὁ Χ νΝ ς ὃ ᾽ - ᾽ - ᾽ σε ΟΡ. 8. 5. ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς 23 

Ὡ,: ΄ , ἈΝ Ἂ ἈΝ 2 ἦς 4 τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσι θυ- 

ΟΡ. 7. 26 54ᾳᾳ. σίαις παρὰ ταύτας. οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια 5 εἰσῆλθε! 24 
“ “ : 

Χριστὸς ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, 
“- : θῆ “Ἄ , “- Θ σὰν ἘΣ ὧν ΠΑ Ξ οτ δ᾽ νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν οὐδ᾽ 25 

[7 ’ 4 ε ,, [4 «ς δ) Ν Ἄ.. ὦ 

ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτὸν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρ- 
) Ἂ [ἡ 2 ῸΣ Ν 2 Ψ“ δ) ΠΕΡ ΣΣ Χ 

χέται εἰς τὰ ἅγια κατ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ" ἐπεὶ 26 

ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου: ἃ νυνὶ! 
Ἂ, [4 2 Ν ᾿ “ 3», ) .) γκ ς » δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας 

Ἢ δι ΄ τ ᾿ κ ,» ἢ ὅδε διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπό- 27 
- ᾽ ’, “ :, πὶ Ἁ δ “- , 

κειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, 

οὕτως Ῥκαὶ! ὁ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν 28 
3 "“" ς ’ 2 ,ὔ Ν « ». ΡῚ ’ ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται 

τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 

ΟΡ. 8. 5, ὅο. Σ΄ κιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν 10 
2: ΤΠ. ΗΝ ) “ 

τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις 

ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε “ δύνανται τοὺς 

προσερχομένους τελειῶσαι. ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσ- 3 

Υ διαθέμενος. Α.5.Μ. ΣΧ ὁη1. τὸν δ᾽ οἴ. τῶν 2 εἰσῆλθεν ὁ 

ἃ νῦν Ὁ ογη. καὶ 9 δύναται Α.5.Μ. 
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φερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν 

38 τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ ἃ κεκαθαρισμένους !: ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς 

4 ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν: ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύ- 

5 ρὼν καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. διὸ εἰσερχόμενος εἰς Ορ. τ. 6. 

τὸν κόσμον λέγει, Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, ὕ5. 40 (39). 6 

6 σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι' ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας ε 

ἡ οὐκ εὐδόκησας' τότε εἶπον, ᾿1δού, ἥκω (ἐν κεφαλίδι βιβλίου 

γέγραπται περὶ ἐμοῦ) τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου. 

8 ἀνώτερον λέγων ὅτι " Θυσίας! καὶ ἱπροσφορὰς! καὶ ὁλο- 

καυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας 

9 (αἵτινες κατὰ ξ-] νόμον προσφέρονται), τότε εἴρηκεν, ᾿1δού, 

ἥκω τοῦ ποιῆσαι "-] τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, 

το ΐἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν Ορ. Ο(!. τ. 4. 

ἴ-] διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἐ-] ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

τι ἐφάπαξ. καὶ πᾶς μὲν 1 ἱερεὺς! ἕστηκε καθ᾽ ἡμέραν λειτουρ- ΟΡ. 7. 27. 

γῶν, καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες 

12 οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας: τὰ οὗτος! δὲ μίαν 

ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἔτι ΠῸ 

τι3ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ “αν 

14 ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. μιᾷ γὰρ προσ- 

15 φορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. μαρ- 

τυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον: μετὰ γὰρ τὸ 

τό ἃ εἰρηκέναι!, Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ Τ7ετ. 31 (38). 33 

τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος: διδοὺς νόμους μου ἐπὶ ν 

καρδίας αὐτῶν καὶ ἐπὶ οτὴν διάνοιαν! αὐτῶν ἐπιγράψω 

τὴ αὐτούς: καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ 

1ι8 μὴ Ῥμνησθήσομαι! ἔτι, ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι 

προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας. 

τι. "ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ΓΉΣΕΕΣ 2.13, 
18, 3. 12. 

ἃ κεκαθαρμένους 8 Θυσίαν ἔ προσφορὰν 85 Δα τὸν 
Ὁ Δα ὁ Θεός, ' δὰ οἱ 8. Κ᾿ (ἃ τοῦ 1 ἀρχιερεὺς Μ᾿ 

χὰ αὐτὸς Ὁ προειρηκέναι 9 τῶν διανοιῶν Ρ μνησθῶ 

11 
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ἁγίων ἐν τῷ αἵματι ᾿Ιησοῦ, ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσ- 20 
“ “ 0 “ φατον καὶ ζῶσαν, διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς 

Ν Ε) “- Ν ε 7 2 ΚΕ ις Ν ἊΝ “ “ σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, :: 

προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίσ- 22 
ὃ , Ἁ δί ΠΈΨΙΣ δή ᾳ πὸ ἢ τεως, ἐρραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως « πονηρᾶς, 

καὶ λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι τ καθαρῷ"! κατέχωμεν τὴν 23 

ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος" 

καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν 24 

ἔργων, μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς 25 

ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ 

βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 
ε “ “-“ Εκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν, μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν 26 

3 Ὡ» “-“ 3 Ζ2 3) ΑΝ: Ἂν ε ῬΝ 3 ’ ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται 

θυσία, φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος 27 

ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. ἀθετήσας τις νόμον 28 

Μωσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνή- 

σκει πόσῳ, δοκεῖτε, χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν 29 

υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν 

ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρί- 

σας ; οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, ᾿ΠΒ μοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀντα- 30 

ποδώσω "-]" καὶ πάλιν, ἡ Κρινεῖ Κύριος! τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
Ν τας Ὁ) ζω , “ “- “-“ φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. 31 

Ἢ Ω “Αναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισ- 32 

θέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, τοῦτὸ μὲν 33 

ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ 

τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες. καὶ γὰρ τοῖς 34 

ἃ δεσμίοις! συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων 
ε “᾿ Ἁ “" δέ θ ’ 4 δι ε ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν “ ἑαυ- 

τοὺς! κρείττονα ὕπαρξιν 5-| καὶ μένουσαν. μὴ ἀποβάλητε 35 

4 πονηρᾶς" Μ. Τ καθαρῷ, Μ. 5. 4414 λέγει Κύριος ὑ Κύριος. 
κρινεῖ ἃ δεσμοῖς μου Σ ἑαυτοῖς Μ. : ἐν ἑαυτοῖς Α.8. Υ δα 
ἐν οὐρανοῖς 

δυννννννννυ. ὦ 



π᾿ εἰ: ΠΡΟΣ ἙἘΒΡΑΙΟΥΣ. 485 

οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει Σμεγάλην μισθαποδοσίαν!. 

36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιή- Τρ». Τιῖο 2:1. 
ζὴ τ : ᾽, “΄ Νν Ν 4 ΩΣ 3) σαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον 

38 ὅσον .Ο ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ, ὁ δὲ δίκαιός ὃ μου! 45. 2. 3 54. 

ἐκ πίστεως ζήσεται: καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ 

39 ψυχή μου ἐν αὐτῷ. ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώ- 

λειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς. 

11 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγ- ΟΡ. οπι. 8. 
ἢ Ζ , ᾿ ἜΑΡ Σ ἥ 2456. 

2 χος οὐ βλεπομένων. ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσ- 

3 βύτεροι. πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι 

Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων "τὸ βλεπόμενον! γεγονέναι. 

4 πίστει πλείονα θυσίαν 4βελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκε τῷ Θεῷ, αεη. ς. 4 54. 

δὶ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις 

αὐτοῦ “τοῦ Θεοῦ!' καὶ δ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι ἃ λαλεῖ!. 

5 πίστει ᾿Ενὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ εὑρί- ἀκει. 5. 24. 

σκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός" πρὸ γὰρ τῆς μετα- 
Β ΖΞ 6.-7 ’ὕ ᾽ Ψ “Ὰ ΜΑΤΑ Ν νΝ 6 θέσεως 5“ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ Θεῷ χωρὶς δὲ 

πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι: πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν 
Ἄ “ “ [ ,᾿ ἈΝ “ ) “ 3. ΕΣ προσερχόμενον τῷ Θεῷ, ὅτι ἔστι, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν 

7 μισθαποδότης γίνεται. πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν ἄεη. 6. 13 546. 

μηδέπω βλεπομένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς 

σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ! δι’ ἧς κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ 
“ Α ’ 72 3. 4 Ψ᾿ » 8τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. πίστει ἀεῃ. 12. τ 566. 

καλούμενος Ἁβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς “-ἰ τόπον ὃν 

ἤμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστά- 

9 μενος ποῦ ἔρχεται. πίστει παρῴκησεν εἰς 8-| γῆν τῆς ἐπαγ- 

γελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας, μετὰ ᾿Ισαὰκ 
" ΩΣ “. “κ᾿ “"» “Ἵ"Ἅ 

καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς" 

το ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης 

1 Καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἶς. σρ. ἄεα, 18, 
εἰξαξοῦς δ ϑες πων πρτ ΓἩ δῆ. χὲτι τ ὁ οτί Ὡς, 11 5664. 

2 μισθαποδοσίαν μεγάλην ἃ οή. μου Α.5.Μ. Ὁ τὰ βλεπόμενα 

ὁ τῷ Θεῷ Μ, ἀἄλαλεῖται 5... 9 244 αὐτοῦ ἢ δἀά τὸ Β8Β δαὰ τὴν 
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484 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 11 τὸ 

καταβολὴν σπέρματος ἔλαβε καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας Ἐ-!, 
᾽ 

ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον: διὸ καὶ ἀφ ἑνὸς τ2 

ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ 
ΕῚ “- “Ὁ “2 ΔΝ ἡ « , ε ἈΝ Ν “-ν οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ Ἰὼς ἡ] ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 

θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος. 

Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ Ἐ κομισάμενοι 13 

τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες 1-| καὶ ἀσ- 
ΞΖ Ἃ ε ’ [ (4 Ἁ 7 Ψ΄' πασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί 

, ϑμι τὸν “ “. ς Ν “ ᾽ 2 ᾽’ εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν τα 
[4 Ὡ 2 “-Ἠ οΥ 3 ἈΝ , ’ 3 Ἥ ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι. καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον τ5 

ἀφ᾽ ἧς τ ἐξέβησαν!, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι. τ νῦν! δὲ τό 
’ 5.Ξ ΕΑ -ς«-: Κ 2 Ὦ,. Ν 3 2 κρείττονος ὀρέγονται τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπουρανίου: διὸ οὐκ ἐπαι- 

σχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεός, Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν: ἡτοίμασε 

γὰρ αὐτοῖς πόλιν. 
ε , 

Πίστει προσενήνοχεν « βραὰμ τὸν Ισαὰκ πειραζόμενος" τῇ 

καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμε- 
ἃ 2 

νος, πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι Εν Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα" τ8 

λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ Θεός: ὅθεν τοὸ 

αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. πίστει 5 καὶ! περὶ μελ- 20 
ΕῚ , «ς “- 

λόντων εὐλόγησεν ᾿Ισαὰκ τὸν Ιακὼβ καὶ τὸν ν᾿ ΗΠ σαῦ!͵, πίστει 52: 
“ “ 2 

᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ εὐλόγησε, καὶ 
’ 2 Ἀ Ἀ ΕΒ “᾿ Ο» δ , “- ’ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. πίστει 22 

“"ἜΜ “ “εἘ “ , 

᾿Ιωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐμνημό- 
Ν Ν “ 3 2 3 2 ’ “Ἄ 

νευσε, καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. πίστει Μωσῆς 23 
Ν 2 7. ’ [4 »Υ “ Ψ. ' Ξ “- Ἂ» γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι 

εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον: καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα 

τοῦ βασιλέως. πίστει Μωσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο 24 

λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκα- 25 

ουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας κουχ ῷ λαᾷ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρ 
ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν 4 Αἰγύπτου 26 

Β ἥά ἔτεκεν ἱ ὡσεὶ Ε λαβόντες 1 Δ(( καὶ πεισθέντες, 

Ἢ ἐξῆλθον Ἢ γυνὶ 9 οΟῃ], καὶ Ρ Ἠσαῦ 8. 4 ἐν Αἰγύπτῳ 



--12. 1. ΠΡΟΣ ἙἘΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 485 

θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ: ἀπέβλεπε γὰρ εἰς 

27 τὴν μισθαποδοσίαν. πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον μὴ φοβη- Ορ. Ἐχοά. 2. 
Χ ᾿ Ὦ “ 2 ἈΝ Χ 2.» ς ΠΕ ΤΣ Τδ. θεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως: τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν 

28 ἐκαρτέρησε. πίστει πεποίηκε τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν Ἐχοά. 12. 28. 
“ “ [“ Ν. ἐντὶ Ἄ Ἃ ἐς » 3, ἘΣ ΡΝ τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. 

Ε “" “" 

29 πίστει διέβησαν τὴν Ερυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς 1 γῆς "" Ἐχοά. τ4. 29. 

30 ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. πίστει τὰ 7051. 6. 2ο. 

31: τείχη “Ἰεριχὼ " ἔπεσαν! κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. πίστει 7ο5ι. 6. 23. 

ἱΡαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασι δεξαμένη 
Ν ’ , 3. Ν »»ν »ᾳ,Ἱ ) Ζ: 32 τοὺς κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης. καὶ τί ἔτι λέγω ; ἐπιλείψει 

με γὰρ! διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, ἡ Βαράκ, Σαμ- ΟΣ 7ι4.6. ττ; 
: ἐπ Πο: τῷ 2᾿ 

ψών,! Τεφθάε, Δαβίδ τε καὶ Σ αμονὴλ καὶ τῶν προφητῶν'᾽ 1. Θάτη. 
16. 12; 1. 20. 

33 οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δι- 
ω» , “ ) “ “ ᾽ ᾽ὔ καιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 

3, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, Υ ἐδυ- 

ναμώθ ! ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέ μώθησαν! ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθη χυροὶ ἐν πολέμῳ, 

35 παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀνα- 

στάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν: ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ 
γι ἈΝ 3 Ψ» [4 ζ, 3 Ψ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως 

’ 4 ἌΨΟΣ “, Ν ’, “ Ψἷ 36 τύχωσιν. ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, 

37) ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς" ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, 
Σ ᾽’ 2 ν» ΄ ΦΟΝ » “- Σ ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον: περιῆλθον ἐν 

-“ 3) 2 “ ἊἜ [ γε ΄ μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, 
’ “Ὁ , “5 » ς ᾽ὔ Ξ 2, 7 2 ΄ 38 κακουχούμενοι (ὧν οὐκ ἣν ἄξιος ὁ κόσμος), " ἐπὶ! ἐρημίαις 

πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 

39 καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομί- 

4ο σαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προ- 

᾿βλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 

12 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν 
[4 Ἂ» Υ̓ 2 4 ’ Ν ον , ἧς νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερζ- 

Τ' 01. γῆς 5 ἔπεσε ὑ γάρ με ὰ Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ 

Υ ἐνεδυναμώθησαν Σ ἐν 
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ζρ.Ὀ5.34 (33). 
14. 

Όρ. Ἰθεπί. 29. 
18. 
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3 “" 

στατον ἁμαρτίαν δὶ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον 

ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ 2 

τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς 

ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ μ βὸν, χυνήη βονῆσας, ο 

θρόνου τοῦ Θεοῦ Υκεκάθικεν!. ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν 53 
’ ε ἴξ {ς ἈΝ “᾿ ς λῷ » Ζ « δ ͵ τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ξ ἑαυτοὺς 

3 ’ [4 Ἂς ’ ξ“ Ξ' Γειν « “᾿ , » 
ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. 

οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 4 

ἀνταγωνιζόμενοι" καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις 5 

ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται, Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας 
" ΔΩ , εὐ , ““ἷἝ“ἽΨΓ Σ 2 4, ΟΝ ν ᾽ Ὁ Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος" ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 6 

Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 
ἃ εἣ ᾽’ ς Ἢ “ἢ ε εν ΠΥ ΕΝ τ ε εἰς παιδείαν ὑπομένετε! ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ7 

Θεός: τίς γὰρ Ὁ-! υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ ; εἰ δὲ χωρίς 8 
2 δ ’ “Ὁ “ ἊΝ “Φ ᾿ὕ 60 6 Ν ἐστε παιδείας, ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι “ καὶ 

οὐχ υἱοί ἐστε. εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας 9 

εἴχομεν παιδευτάς, καὶ ἐνετρεπόμεθα' οὐ πολὺ μᾶλλον 

ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων, καὶ ζήσομεν ; οἱ το 

μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον" 

ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐ- 
“- “" Θ ἈΝ ͵ δ Ἷᾳ Ν Ν ἊΝ Ν » δ “- “ τοῦ. πᾶσα " μὲν! παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς τι 

΄“ ) 

εἶναι, ἀλλὰ λύπης: ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι 
φύσιος “ἃ 3 ’ . γἉ Ν δ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. διὸ τὰς πα- τὸ 

ζ “ Ν ΝΥ 24 [4 3 ’ 

ρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε, 

καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ τ3 

χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 

Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμὸν οὗ χωρὶς τΆ 

οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον: ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν τ5 

ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα 

ἐνοχλῇ, καὶ διὰ ταύτης μιανθῶσιν οἱ πολλοί, μή τις πόρνος τό 

Υ͂ ἐκάθισεν 13 αὑτὸν Α.8. : ἑαυτὸν Μ. ἃ εἰ παιδείαν ὑπομένετε, 
Ὁ δῇὰ ἐστιν ὁ ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί ἃ πολλῷ ὁ δὲ ἔσροηῃ. οἱ 
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ἣ βέβηλος, ὡς ᾿Ησαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδοτο τὰ ἀεῃ. 25. 34. 
’ 5 ε “ἢ "ὕ Ἂ [ἢ Ν γη θέλ τ πρωτοτόκια 8 ἑαυτοῦ!. ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων 6εη. 27.34546. 

κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν Ἐ ἀπεδοκιμάσθη ! (μετανοίας γὰρ 
[4 Ε] ον ’ Ἁ » 2 7. ΟΝ τόπον οὐχ εὗρε), καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 

ι8 Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ ἰ-! καὶ κεκαυμένῳ (ρ. Ἐχοά. το. 
: τό. 

το πυρί, καὶ γνόφῳ, καὶ ͵ ζόφῳ!, καὶ θυέλλῃ, καὶ σάλπιγγος 
“, Ν “ῴᾷκ ’ Ὧν δὰ 69 » » Ἂς ἤχῳ, καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ Ἐχοά. 2ο. το. 

2. προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον: οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλό- 

μενον, Καν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται Ἐ-" Ἐχοά. το. 13, 

21 Καὶ οὕτω φοβερὸν ἣν τὸ φανταζόμενον, Μωσῆς εἶπεν," Εκφο- 

22 βός εἰμι καὶ ἔντρομος: ἀλλὰ προσεληλύθατε Σ᾿ ιὼν ὄρει, καὶ 

πόλει Θεοῦ ζῶντος, ᾿Ιερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν Ορ. 6 (1. 4. 26. 

23 ἀγγέλων, πανηγύρει! καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων 1 ἀπογε- Ορ. [πικε το. 
τ 20. 

γραμμένων ἐν οὐρανοῖς!, καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύ- 
’, ἴ᾿ ᾿Ὶ γ᾿ 4 ’ ᾽ “ 24 μασι δικαίων τετελειωμένων, καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ιησοῦ, (ρ. 9. 15. 

καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ " κρεῖττον! λαλοῦντι παρὰ " τὸν ΄4βελ. (ρ. τ Ῥεῖ. τ. 2. 

25 βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα, εἰ γὰρ ἐκεῖνοι ΟΡ. 2. 2,το. 28. 

οὐκ Ὁ ἐξέφυγον! ἐπὶ «- γῆς παραιτησάμενοι 1 τὸν! χρηματί- 

ὦντα, "πολὺ! μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν ἀποστρεφό- 

26 μενοι: οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται 

λέγων, ἽΕτι ἅπαξ ἐγὼ 1 σείσω! οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ Ηδ6. 2. 6 (γ). 

27 τὸν οὐρανόν. τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ ὑτὴν τῶν σαλευομέ- 

νων] μετάθεσιν, ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. 

28 διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, 

δί ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ τ εὐλαβείας καὶ 

29 δέους" καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. Γρ. Ῥεαὶ, 4. 
Ε 24, 9. 3. 

181,.2. ὯΗ φιλαδελφία μενέτω. τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθά- ΟΣ 

νεσθε' διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. ἀπ ος προς 
᾿Ξ ΕΤΟΥΣ πὐΘῈ ΒΕ Ι ΘΕΘΕΒΗΡΘΕΒΕΡΕΕ το: 2: 

θ᾽ αὑτοῦ  ἀπεδοκιμάσθη" (πο ρᾶγοπί 6515) δα ὄρει 1 σκότῳ 
Σ 

ΚΕ αἀα ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται 1 ἀγγέλων πανηγύρει, 5.Μ. τὰ ἐν 

οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων Ὦ κρείττονα ο τὸ Α. Ρ ἔφυγον, τὸν 
ᾳ δα τς 3 οἵη. τὸν 8 πολλῷ ᾿ σείω ἃ τῶν σαλευομένων τὴν 

Σ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας 



ΌΡ. το. 34. 

ζρ. Ἰθευΐ, 21. 
6, 8. 
Ῥ5, 118 (117). 
6. 

Όρ. νν. 17, 24. 

Γρ. Ἐρῆῇ. 4. 14. 

(Ρ. 1μεντι. τό. 
27. 

ΟΡ. Τοδη 19. 
17, 20. 

ζρ. Τμνῖῖ. 7. 
12 (2), Ρ5. δοὸ 

(49). 14, 28: 
Ἠοϑβ. 14. 3 
(ϑερί.). 

(ρ. τ ΤΏ εβ5. 5. 
12 586. 

Όρ. Δοἰβ 23. 1, 
24: τό. 

48ὃ ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 13:3: 

“μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχου- 3 
Ἷ Ὁ ΑἹ , Ἂς ἫΝ, δ ἼΣ, ΄, ε ΄ δ “ μένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι, 4 

. ε , 9.“ Ξ , ν οἵ ᾿ ᾿ κ᾿ καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος" πόρνους Υ γὰρ! καὶ μοιχοὺς κρινεῖ 

ὁ Θεός. ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος" ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν" 5 
“-ο ᾽) 

αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω" 

ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν, Κύριος ἐμοὶ βοηθός, 5 οὐ φο- 6 

βηθήσομαι: τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος ; 

ἹΜνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν 1 
Ἁ » “- “-“- ΩΝ 3 “ ον Ψἷ “ 4 τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ: ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀνα- 

“ “ ᾽ “ στροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. ᾿Ιησοῦς Χριστὸς " ἐχθὲς! καὶ 8 
᾽’ ε ἄγε τι ἢ Ἂν ᾿ ΑΥ̓͂ 2 κ᾿ ὃ δ - ίλ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. διδαχαῖς ποικίλαις 9 

καὶ ξέναις μὴ ὑπαραφέρεσθε!" καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦ- 

σθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ 

περιπατήσαντες. ἔχομεν θυσιαστήριον, ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ το 
Μ δ , ε “- “- φ ε“' Ἀ ᾿ "4 ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. ὧν γὰρ εἰσφέρε- ττ 

’ Ἂν Ὁ τὰς »ὮἬ " Ν ἐν Ἁ ας Ὑ 2 
ται ζώων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, 

72 δ ,’ ’, “΄) “ κ᾿ 4 Ἁ 

τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς. διὸ καὶ τα 
3 “- φ, ες ἤ᾿ ὃδ δ “ ἰδί Ὁ ἂν 2 Ἐς “Ν 

Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς 
’ 4 γι ) ὭΡΑ ὯΝ ϑνς ον Ψ “" πύλης ἔπαθε. τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμ- 13 

“ Ἀ 2 ἊΝ . “ 2 ᾽ Ἁ “ἷ, ον 
βολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες. οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε τὰ 

μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. δὲ αὐτοῦ τ5 

ο οὖν! ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διαπαντὸς τῷ Θεῷ τοῦτ᾽ 
» Ἃ ιλέ « Ολο οὔν ῶ ῷ πα , “ ΄σ 6 ἔστι καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. τῆς τ 

δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε' τοιαύταις γὰρ 
θ » , ἵκαε ε ». “7 “ ς υσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός. πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις 17 
ε ΄“ Δ Ὁ ’, 3 Ν Ν 3 “ « ΝΥ “"Μ ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε: αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυ- 

χῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες. ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο 

ποιῶσι, καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 

Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν' ἀπειθόμεθα! γὰρ ὅτι καλὴν τ8 

συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 

γ δὲ 2 καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος. ἃ χθὲς 

Ὁ περιφέρεσθε ὁ οη]. οὖν Μ. ἃ πεποίθαμεν 
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το περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀπο- 

κατασταθῷῶ ὑμῖν. 

22 Ὃ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποι- ΟΡ. 7101 το. 

μένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, Ἐπὶ : ̓  Ἶ 

οἱ τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ “-| 

ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ᾿ὴἡμίν! 
. 

τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: ᾧ ἡ δόξα 
2 ἣν ΩΣ “ ϑΙ Δ 3 Ἴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

22 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς 

23 παρακλήσεως: καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. γινώ- 

σκετε τὸν ἀδελφὸν Ε ἡμῶν! Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾽ οὗ, ΟΡ. Λοὶς τό. τ, 
ΣΝ ’ Ψ ΕΜ ε Ἂ, ἐὰν τάχιον ἔρχηται, ὄψομαι ὑμᾶς. 

- ΕΙ Ά γι Ἁ ς ὔ [ “ Ν ’ 24 Δοπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν, καὶ πάντας Ορ. νν. 7, τ. 
“" “κ“ ) 

τοὺς ἁγίους. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ιταλίας, 
« ’ Ἂν , «. μὰ δ) ζς 2. Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 
Ἀ--ἴ 

ΤΙΑΚΩΒΟΥ ΒΙΠΣΤΌΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ. 

1 ᾿Ιάκωβος Θεοῦ καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς 
᾽7ὔ “. “ » », “Ὁ ζ 

δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. Ορ. 1 Ῥεῖ. 1.1, 

ἔφ) Ὰ ς ’ δ) Ω" Ω͂ “ 7ΤοΒη 7. 35. 

2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς Ὁρ. Βοχι. 5. 
3 5466: 

3 περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς 
΄ ΄ ἐ 4 ς δν Ὁ ΝΥ 2 4 πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν. ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον 

3 2 [4 κ᾿ γι Ἂ Ὁ γᾷ 2 ἋΣ ᾽’ 

ἐχέτω, ἱνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 

5» Εἰ δέτις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος (Πρ. Ῥτον. 2. 
“ “ “ “ 3 566. 

Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ, 

6 αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος: ὁ γὰρ διακρινό- ΟΡ. Ματῖς τι. 
“7 ’ Ὄ . Ἷ χὰ γὃ 2 23 54. μενος ἔοικε κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. 

9 λα ἔργῳ Δ.5.Μ. Ε ὑμῖν Α.5.Μ. Β' ΟΙη. ἡμῶν Β αῇἥά 

Βι ϑογρίίοη Πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας διὰ Τιμοθέου. 



ΟΡ. 15. 40. 6 
546. 

Όρ. τ Ῥεί. 2. 1. 

Όρ. Μαίϊ. 7. 
24 564., [π|κ6 
ἘΠῚ 28: 
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μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί τι παρὰ τοῦ 7 

8 Κυρίου, ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος! ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς 8 

αὐτοῦ. 

Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ" ο 

ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ" ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου τὸ 

παρελεύσεται. ἀνέτειλε γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι, καὶ τι 

ἐξήρανε τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε, καὶ ἡ εὐ- 

πρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο' οὕτω καὶ ὁ πλούσιος 

ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται. 

Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν: ὅτι δόκιμος γενό- 12 

μενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο "- 

τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ᾿4πὸ 13 

τοῦ Θεοῦ πειράζομαι: ὁ γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστι κακῶν, 

πειράξει δὲ αὐτὸς οὐδένα: ἕκαστος δὲ “ πειράζεται, ὑπὸ τῆς τ4 

ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος! καὶ δελεαζόμενος. εἶτα ἡ ἐπι- 15 

θυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν: ἡ δὲ ἁμαρτία ἀπο- 

τελεσθεῖσα ἀποκυεῖ θάνατον. μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου τό 

ἀγαπητοί. πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον τ7 
» Ζ ᾽ “ 9 ΣΝ Ας “- Ν “, γέ ᾽ 
ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ 

«0 
οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. βουληθεὶς τ8 

ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν 

τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 

ἁἼστε, ἀδελφοί μον ἀγαπητοί. ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος το 

ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς 

ὀργήν᾽ ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ 5 οὐκ ἐργάζεται. 20 

διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν 21 

πρᾳὕὔτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάμενον σῶσαι 

τὰς ψυχὰς ὑμῶν, γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου, καὶ μὴ μόνον 22 

8 Κυρίου. ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος Ἀ. : Κυρίου ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατά- 

στατος Μ. Ὁ δ4ἃ ὁ Κύριος ὁ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας, 

ἐξελκόμενος Μ. στε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς 9 οὐ 

κατεργάζεται 
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23 ἀκροαταὶ παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου 

ἐστὶ καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσ- 

ρ,ᾳ ὠπὸον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσύπτρῳ' κατενόησε γὰρ ἑαυ- 

25 τὸν καὶ ἀπελήλυθε, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. ὁ δὲ 

παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας, καὶ παρα- Ορ. 2. τ. 

μείνας, ἴ-| οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιη- 

26 τὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. εἴ τις 

δοκεῖ θρῆσκος εἶναι 8-], μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ 

ἀλλ᾽ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἡ θρησκεία. 

27 θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη Ο». 15. τ. τό 
2 ΄, ὃ 2 θ 2 ν᾿ Ν » 2 “- θ 2 54., Μαίΐ, 28. ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐ- 34. 5.6. 

τῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 

2. ᾿Αδελφοί μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ 

2 Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς " δόξης. ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ ΟΡ. τ ζου. 2. 
: 8; αἷἶβο Ρ5. 24 

εἰς ἰ-] συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι (23). 1 544. 

3 λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, καὶ ἐπι- 

βλέψητε ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπράν, καὶ 

εἴπητε Ἐ-Ι, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ 

“στῆθι ἐκεῖ, ἢ κάθου 1-1 ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου, τ'-] οὐ διε- 
{0 ᾿) ε “ ἈΥ9 72 θ Ν δ λ “ “, ᾿ κρίθητε ἐν ἑαυτοῖς, καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν ; 

5 ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο (ρ. Τχῖκε 6. 
Ε τ ἜΧΕ ἠ 3 Σ Ν 20; δἴ5ο Μαείί. 

τοὺς πτωχοὺς "τῷ κόσμῳ! πλουσίους ἐν πίστει, καὶ Κληρο- τι. 25, Τλῖκε 
, ἘΞ: ΄ ἜΣ υ5 πᾶσ τὰ Ἐπ  Ο 21: τ 01: 

νόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; τ 4). 

6 ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδὺυ- 

ναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια ; 
“ Ε) 

" οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσι τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ 

8 ὑμᾶς; εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικόν, κατὰ τὴν γραφήν, 
, “. “ 

᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε" 1 ενῖξ. το. 18: 
Ξ ΟΡ. Μεαίϊ. 22. 

οεἰ δὲ προσωποληπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε ἐλεγχόμενοι ᾿ Ματῖς 12. 
321, [μ|κῈ το. 

το ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται. ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον ν᾽ 

ἔ λαά οὗτος 8 Δ΄ἀ ἐν ὑμῖν Β δόξης; Μ. ' 44 τὴν 

Κ λα αὐτῷ 1 444 ὧδε. τὰ Δ44 καὶ ἢ τοῦ κόσμου τούτου 
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492 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 9, το-- 

Σ Ἐς ἐν ζ οτηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος. ὁ γὰρτι 

εἰπὼν Μὴ μοιχεύσῃς εἶπε καὶ Μὴ φονεύσῃς. εἰ δὲ οὐ  μοι- 

χεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου. οὕτω λα- τ2 

λεῖτε καὶ οὕτω ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες 

κρίνεσθαι. ἡ γὰρ κρίσις ἀνίλεως τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος" 13 

«-ἰ κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 

Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, τά 

ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν ; ἐὰν το 

τ’ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ λειπόμενοι 5-| 

τῆς ἐφημέρου τροφῆς, εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, “Ὑπάγετε τό 

ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ 

ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος ; οὕτω καὶ ἡ πίστις, τ7 

ἐὰν μὴ " ἔχῃ ἔργα!, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις, τ8 

Σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω: δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου 

ἃ χωρὶς! τῶν ἔργων 5-ἰ, κἀγὼ δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων μου 

τὴν πίστιν γ-ἴ͵ σὺ πιστεύεις ὅτι 9 εἷς ἐστιν ὁ Θεός: καλῶς το 

ποιεῖς" καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι, καὶ φρίσσουσι. θέλεις 20 

δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων 

5 ἀργή! ἐστιν; Ἁβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδι- 21: 

καιώθη ἀνενέγκας ᾿Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 

βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν 22 

ἔργων ἡ πίστις ὃ ἐτελειώθη, καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέ- 23 

γουσα, ᾿ Επίστευσε δὲ Ἁβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ 

εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος Θεοῦ ἐκλήθη. ὁρᾶτε “-| ὅτι ἐξ 24 

ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος, καὶ οὐκ ἐκ πίστεως ἃ μόνον." 

ὁμοίως δὲ καὶ Ραὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑπο- :5 

δεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα ; ὥσπερ :6 

γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ 
’ἅ Ν 6-} ΕΝ ψ᾿ 3 

πιστις Χχώρις εργῶν νεκρὰ εστιί. 

9 τηρήσει, πταίσει Ρ μοιχεύσεις, φονεύσες Ἁ 8ἃἃ κὶ Τ δΔαὰ δὲ 
5 δαὰ ὦσι ὃ ἔργα ἔχῃ ὑ ἐκ 8. Σ λάά σου ᾽ δα μου 

2 ὃ Θεὸς εἷς ἐστι Δ.8.: εἷς Θεὸς ἔστι Μ. ἃ νεκρά Ὁ ἐτελειώθη ; 

Α.5.Μ. 9 (4 τοίνυν ἃ μόνον ; 3. 9 αἠά τῶν 
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8. Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι Τρ. Μαίί. 7. τ. 

2 μεῖζον κρῖμα ληψόμεθα: πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες. εἴ 

τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλινα- 

.3 γωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. ἴ εἰ δὲ! τῶν ἵππων τοὺς χαλι- 

νοὺς εἰς τὰ στόματα βάλλομεν 8 εἰς! τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς 

4 ἡμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν. ἰδού, καὶ τὰ πλοῖα, 

τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ σκληρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, μετά- 

γεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου, ὅπου "-] ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύ- 

5νοντος ἴ βούλεται, οὕτω καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστί, 

καὶ Ἐμεγάλα αὐχεῖ!. ἰδού, 1 ἡλίκον Ἰ πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει. 

6 καὶ ἡ γλῶσσα Ὁ πῦρ: ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας ἡ γλῶσσα κα- 

θίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, ἡ σπιλοῦσα! ὅλον τὸ σῶμα 

καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη 

" ὑπὸ τῆς γεέννης. πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν, 

ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων, δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει 

8 τῇ ἀνθρωπίνῃ: τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δύναται ἀνθρώπων 

᾿δαμάσαι: πἀκατάστατον! κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 

οἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν 5 Κύριον! καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ 

καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγο- ΟΡ. ὅεη, ο. 6. 

το νότας" ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. 

τι οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτω γίνεσθαι. μήτι ἡ πηγὴ 

12 ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν : μὴ δύνα- 

ται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι; ἢ ἄμπελος σῦκα ; 

Ῥοῦτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 

13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν ; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς 

τῷ ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πρᾳὕτητι σοφίας. εἰ δὲ ζῆλον 
ν. Ὁ . Σ θ , 2 , δία ὑπῶ . 

πικρὸν ἔχέτε Και ερισείαν ἐν τῃ Καροίᾷ ὑμῶν, μὴ Κατακαῦυ- 

Ε ἰδοὺ Β πρὸς Β ῇά ἂν ἱ βούληται ἘΚ μεγαλαυχεῖ 

1 ὀλίγον τὰ πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας" οὕτως ἡ γλῶσσα κοΟτιλ. Δ.5.: 
πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας" ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν 

ἡ σπιλοῦσα ΟΥ πῦρ ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας, ἡ γλῶσσα, καθίσταται ἐν τοῖς 

μέλεσιν ἡμῶν ἡ σπιλοῦσα Μ. Ὁ ἀκατάσχετον ο Θεὸν Ρ οὕτως 

οὐδεμία πηγὴ ἁλυκὸν καὶ. 
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494 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 8. 14-- 

“- “" » χᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. οὐκ ἔστιν αὕτη τὸ 
, 

ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ᾽ ἐπίγειος, ψυχική, δαι- 

μονιώδης. ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία τό 

καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν τ 

ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους 

καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, «-΄ ἀνυπόκριτος. καρ- τ8 

πὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν 

εἰρήνην. 

Πόθεν πόλεμοι καὶ " πόθεν! μάχαι ἐν ὑμῖν : οὐκ ἐντεῦθεν, 4 

ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν 

ὑμῶν ; ἐπιθυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε: φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ 2. 

οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν: μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε: οὐκ ἔχετε 

5-| διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς" αἰτεῖτε, καὶ οὐ λαμβάνετε, 3 

διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε. . 

- μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα 4 

τοῦ Θεοῦ ἐστιν ; ὃς ἂν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, 

ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται. ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ 5 

ἃ λέγει ; πρὸς φθόνον! ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ " κατῴκισεν! 

ἐν σὴμῖν ! μείζονα δὲ δίδωσι χάριν: διὸ λέγει, Ὁ Θεὸς 6 

ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. ὑπο- 7 
’, Ὥν “ ΚΑΣ 3 ’ Ε ἷ΄ ἊΝ ἢ “Ἀ »Ἥ Ν Δ, τάγητε οὖν τῷ Θεῷ' ἀντίστητε “ δὲ] τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξε- 

ι ἀφ᾽ ὑμῶν. ἐγγίσατε τῷ Θεῷ, καὶ ἐ ΐ ὑμῖ! θαρίσατε 8 ται ἀφ᾽ ὑμῶν. ἐγγίσατε τῷ Θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. καθαρίσατ 

χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι. ταλαι-9 
(4 Ν 4 ΝῚ ’» ε 2 « “ ) 

πωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε' ὁ γέλως ὑμῶν εἰς 
Τ, θ ’ Ἂν Δὲ δ Ξ 4 ᾷ 

πένθος μεταστραφήτω, καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν. ταπεινώ- τὸ 
θ ΛΟ Ου, “-“ »} Ν᾿ ΔῈ “4 ς “" 

ητε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς. 

Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ, τι 

δῇ] κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καταλαλεῖ νόμου, καὶ κρίνει 

νόμον᾽ εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου, ἀλλὰ κριτής. 

ᾳ Δ44 καὶ Σ οτη. πόθεν 5 δά δὲ ὃ δά μοιχοὶ καὶ 

ἃ λέγει, Πρὸς φθόνον Δ.5.Μ. Σ κατῴκησεν Δ.5.Μ, Υ͂ ἡμῖν. Μ᾿ 
5. ὁ, δὲ ἃ καὶ 
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τ2 εἷς ἐστιν ὁ νομοθέτης ἢ καὶ κριτής, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ 

ἀπολέσαι: σὺ “ δὲ! τίς εἶ ἃ ὁ κρίνων τὸν πλησίον! ; Ορ. Βοπι. 14.4. 
Ἃ 1: Ἄ4γε νῦν, οἱ λέγοντες, Σήμερον 5ἢ] αὔριον 'πορευσόμεθα! (ρ. Ῥιον. 27. τ, 

, ΄ ν ὕ ΝΣ" ᾽ ΠΣ ΈΞΣΝ τὶ ἢ ᾿ [λκα 12. τό 

εἰς τήνδε τὴν πόλιν, καὶ ποιήσομεν! ἐκεῖ ἐνιαυτόν Ἐ-, καὶ 54. 

14 ἱἐμπορευσόμεθα, καὶ κερδήσομεν!" οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε 

τὸ τῆς αὔριον: ποία Ἐ- ἡ ζωὴ ὑμῶν ; ἀτμὶς γάρ 1 ἐστεῖ ἡ ΟΡ. 70} 7. 7, 
᾿ ὅχ 2 , " πὸ Χ] ,} δι ΦΕΥ͂Ν ἢ Ἧς Ἐς, 78 (77). 39. 

τ5 πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα ᾿ καὶ! ἀφανιζομένη" ἀντὶ τοῦ 

λέγειν ὑμᾶς, ᾿ΕἘὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ " φήσομεν, καὶ Ὁ: ἌΝ 18. 
Ἢ ᾿ Ἢ Ἂ 1 ΟοΥ. 4. 

τό ποιήσομεν! τοῦτο ἣ ἐκεῖνο. νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλα- το, ἨδΡ. 6. 3. 

17 ζονείαις ὑμῶν: πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν, εἰδότι Τρ. Τιῖκε τ2. 
“ Ν “ Ν Ν “ ε ἠπ ϑυσοαν, 5 47 56. οὖν καλὸν ποιεῖν, καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν. 

5 ἜἌ4γε νῦν, οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς σρ. Απιος 6. 
Β »» - ᾿ “- “ 4566: 

2 ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέ- 

3σηπε, καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν. ὁ χρυσὸς 

ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον 
ε., ο΄ὖἷ ΡΨ Ν γ Ἂς δ ΓΒ ΑΣ ε “- δ ὑμῖν ἔσται, καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. ἐθησαυ- 

4ρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. ἰδού, ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν ΟΡ. Τιενί!. το. 
δ ἐὰν « 13, Ῥααῖ. 24. 

τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν τὰ (16) Ξᾳ. 

κράξει: καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σ᾿ α- 

5 βαὼθ εἰσεληλύθασιν. ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐσπα- 
, ᾿ ΤΣ... . , εκ ΣΉ ΣΘΣΣ ἘΣΘ » ταλήσατε" ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ο-] ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 

6 κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον' οὐκ ἀντιτάσσεται 

ὑμῖν. 

7 ἹΜακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ 

Κυρίου. ἰδού, ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς ΟΡ. Ὀεαΐ. τι. 
“ “᾿ ) “ “. 14. 

γῆς, μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ, ἕως ν»-] λάβῃ ὑετὸν πρώϊμον 

8 καὶ ὄψιμον. μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρ- 

ο δίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικε. μὴ στενάζετε, Ορ. ῬΆΠ. 4. 5, 
ἨΞΡ. 1ο. 28. 

Ὁ οπΊ. καὶ κριτής; ο οη. δὲ ἃ ὃς κρίνεις τὸν ἕτερον 9 καὶ 5. 

ἔ πορευσώμεθα 5. Β ποιήσωμεν 5. ᾿ 4 ἕνα δ ἷ ἐμπορευ- 
σώμεθα, καὶ κερδήσωμεν 5. Κ αἥά γὰρ 1 ἐστιν τὰ δὲ 
π ζήσωμεν; καὶ ποιήσωμεν 3. ο αἀά ὡς Ρ δαὰ ἂν 



ζΡ. Μαίϊ. 24. 
92. 
Όρ. Μαείϊ. 5. 
12. 

Όῃ. 70} 42. 
12. 

ΟΡ. Μαίϊ. 5. 

34 566. 

ζΡ. Ἐρῆ. 5. 19; 
(ΟἹ. 3. τό. 

Όρ. Μαιῖς 6. 
13. 

Όρ. Το 9. 31. 

Ορ. τ Κίηρς 
17. 1 566. 

Όῃ. Ῥσον. 1ο. 
12. 
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2 “ 

« ἀδελφοί, κατ΄ ἀλλήλων!, ἵνα μὴ ᾿κριθῆτε!: ἰδού, 5 ὁ! 

κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. ὑπόδειγμα λάβετε, 1 ἀδελ- το 
22 “" θ »: ἢ Ν “- θ » Δ ’ φοί, τῆς κακοπαθείας! καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας 

οἱ ἐλάλησαν ἐν! τῷ ὀνόματι Κυρίου. ἰδού, μακαρίζομεν τι 

τοὺς “ὑπομείναντας " τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ 

τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος 

καὶ οἰκτίρμων. 

Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρα- τ2 

νόν, μήτε τὴν γῆν, μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ 
ἊΝ 72 Ἂ' Ν δ Ὡς Ὁ Ν ς Ν ’ ἤ 4 ναὶ ναί, καὶ τὸ οὗ οὔ ἵνα μὴ Υ ὑπὸ κρίσιν] πέσητε. 

Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω. εὐθυμεῖ τις; ψαλ- τ3 

λέτω. ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν ; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσ- τά 
Ζ “- δ ’ Ἃ, ’ 3. ὦ 3. ἐδ βυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν 

᾽ » 3, «αἋ, 2 ’ ᾿ ΣΡ ΝΑ “- ’ἤ - “6 ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου: καὶ ἡ τὸ 

εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ 
, ἃ Ἃ ς ’ εν ἥς 3 , » “Ὁ Ι Κύριος: κἂν ἁμαρτίας ἢ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. ἐξο- τό 

μολογεῖσθε τοὖν! ἀλλήλοις δ τὰς ἁμαρτίας, καὶ εὔχεσθε 

ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου 
32 “" “. 

ἐνεργουμένη. ᾿Ηλίας ἄνθρωπος ἣν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ τῇ 

προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι' καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ 
“" “ Σ Ἁ “ Ἂν “- Ψ Ν ᾽’ ’ 

τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ. καὶ πάλιν προσηύξατο" τ8 

καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε, καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν 

αὐτῆς. 
, Ἂ Ῥ ἤ ».»ὕ 2 Φ ὸ “ ϑω τας “ ) ἃ 

“«Αδελφοί ὃ μου!, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀλη- το 
θ ’ Ν ; “Ζ 8. . δὲ 6 Ψ» ͵ [ ε 2 

είας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, “ γινωσκέτω! ὅτι ὁ ἐπι- 20 

στρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ 

θανάτου, καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 

4 κατ᾽ ἀλλήλων, ἀδελφοί Σ κατακριθῆτε Β οἵη. ὁ 3. ὑ τῆς 

κακοπαθείας, ἀδελφοί μου, π χη. ἐν Σ ὑπομένοντας Υ εἰς 

ὑπόκρισιν 5. 2 οη1. οὖν ἃ τὰ παραπτώματα Ὁ οἵη. μου 
ὁ γινώσκετε Μ᾿ 



ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚῊ ΕΠΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΩΤΗ. 

1 Πέτρος ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις Ο». 5. τ. 

διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, ᾿4 σίας, καὶ Βι- (ρ. 7ατι. τ. τ, 
Σ Ἂς 7οΠη 7. 35. 

2 θυνίας, κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ Πνεύ- 

ματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" σρ. ἨεΡ. 12. 
΄ .,,.5 ΝΣ τ ς ΄ ὶ 24. 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 

3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς 

ἐλπίδα ἑξῶσαν δι’ ἀναστάσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 
2) Ψ Ε ἌΝ υσ Ψ, Ν 3. 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τε- 

, , ᾽ “ ) 8 ““ ἤ Ἅ 2 ὃδ γῳ Θ “ 5 τηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς οὑμᾶς! τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ 

φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκα- 

6 λυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι, 

γεἰ δέον ἐστί, λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, ἵνα τὸ ΟΡ. 75πι. 1. 2. 

δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως Ῥπολυτιμότερον! χρυσίου τοῦ 

ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον 

8 καὶ ο δόξαν καὶ τιμὴν! ἐν ἀποκαλύψει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ! ὃν Ορ. τ 7ολη 4. 
δα τ ἢ δό ΤΣ: - ΞΟ τὰς ΠῚ ἀν ἐν ΩΝ , ἐἴϑν οὐκ ἃ ἰδόντες! ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες 

9 δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, κομιζό- Τρ. Ἀοπι. 6. 
22. 

το μενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν. περὶ 
ΓΝ , ᾽ ᾿ "2 ΄φ ξὶ ἢ . ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ 

τι τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, ἐρευνῶντες εἰς τίνα 

ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς Πνεῦμα Χριστοῦ, προ- Τρ. Τκῖε 24. 
Ζ πους ᾿ ὰ τς τὴ ᾿ τ 25 54.; Δοίβ 

μαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα 6. 22 Ξ6. 

8 ἡμᾶς 8. Ὁ πολὺ τιμιώτερον ὁ τιμὴν καὶ δόξαν ἃ εἰδότες 8. 

Κ ἰκ 



Τιενιί. Σ1. 44. 

ΟΡ. ΟΟοΙ, 3. 25. 

Όρ. Αοἰβ 20. 
28, ΗΕΡ. 9. 12 
566. 

(ρ. Ἐχοᾷ. 12. 
5, 1ιενϊί, 22. 
10, [οΠη 1. 20, 
Κεν. 12. ὃ; 
4150 15. 52. 7) 
Αοἰβ 8, 32. 

Ορ. τ᾿ Τ6ββ. 
4. 9; ΗΞΕΡ. 13. 
1: 

ΟΡ. ]οΒῃ 1. 13. 

15, 40. 6 544. 

ΟΡ. 7απι.1.21. 
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δόξας. οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς " ὑμῖν! δὲ διηκό- τ2 

νουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων 

ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ᾿Ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ: εἰς ἃ 

ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 

Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νή- τ3 

φοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν 

ἐν ἀποκαλύψει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συ- τὰ 

σχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις" 

ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν τ5 

πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε' διότι γέγραπται, Ἅγιοι ᾿ ἔσεσθε!, τό 

ὅτι ἐγὼ ἅγιος 8-|. καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσω- τῇ 

πολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν 

τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε, εἰδότες ὅτι οὐ τ8 

φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαΐας 

ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς το 

ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, προεγνωσμένου μὲν 20 

πρὸ καταβολῆς κόσμου φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ 5 ἐσχάτου! 

τῶν χρόνων δὶ ὑμᾶς τοὺς δι’ αὐτοῦ ἱπιστοὺς! εἰς Θεὸν 21 

τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε 

τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς Θεόν. τὰς ψυχὰς 22 

ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας "- εἰς φιλα- 

δελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ 1-| καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε 

ἐκτενῶς, ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ 23 

ἀφθάρτου διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος ᾿.-], διότι 24 

Πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα " αὐτῆς! ὡς ἄνθος 

χόρτου. ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ο-ἰ ἐξέπεσε' τὸ 25 

δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα 

τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 

᾿Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑπο- ἃ 

9 ἡμῖν ἔ γένεσθε Ε λαὰ εἰμι Β ἐσχάτων Ἰ πιστεύοντας 
Κ ἡ διὰ Πνεύματος 1 44 καθαρᾶς Α.8.Μ. τὰ αῇὰ εἰς τὸν αἰῶνα 
Ὡ ἀνθρώπου 9 λ΄ αὐτοῦ 
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2 κρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιὰς ὡς ἀρτιγέννητα 

βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ 

3 αὐξηθῆτε Ῥ εἰς σωτηρίαν!, ᾳ εἰ} ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς 6 ὉΡ. Ρ5.34(33). 

,. Κύριος: πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώ- ἔρ. Ἐρ]ι. 2. 20. 

᾿ πὼν μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτόν, ἔντιμον, 

5 Καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος τ πνευματικός, 

5 εἰς" ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσ- ΟΡ. Ῥοτα. τ2. 

6 δέκτους ᾿-! Θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἃ διότι! περιέχει ἐν ον ὦ 

χ-πὶ γραφῇ, ᾿1δού, τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκ- 15. 28. τό. 

τόν, ἔντιμον καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 

ἡ ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν: γ᾽ ἀπιστοῦσι! δὲ 9 Λίθος εν 118 (117). 

ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 

.8 γωνίας, καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου, οἱ (ρ. 15. 8. τ4. 

προσκόπτουσι τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 

ο ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, ΟΡ. Ἐχοά. το. 

λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ Ν 

το σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς, οἱ ΟΡ. ΗοΞ. 2. 23. 

ποτὲ οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ, οἱ. οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ 

ἐλεηθέντες. Ὁ 
1 ᾿4γαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέ- ΠῚ Ῥς, 30 (38). 

χεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τ 7δτα. 4.τ. 

ι:τῆς Ψυχῆς τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες 
κν καλήν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν ΓΗ Μαίί. 5. 

1 Φ “ “ δ 2 » ἢ ’ Ν ἈΝ , ς Ψ 
καλῶν ἔργων ᾿ ἐποπτεύοντες! δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ 

ἐπισκοπῆς. 

13. Ὑποτάγητε ὕ-' πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἰ 13. 
ΤΙ 2. τ 

τ4 εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι’ αὐτοῦ 
᾿ » δί δ-- “΄Ιν . 

πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθο- 
Ξ“"» [ἡ [ δ Ν Ἂϊ ΄ “ “- 3 “- 

15 ποιῶν: ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας 

Ῥ οἵη. εἰς σωτηρίαν 4 εἴπερ Τ᾿ πνευματικὸς Μ. 8. οἵη. εἰς 
ὃ αἀ τῷ ἃ διὸ καὶ Σ (ἃ τῇ ῦ ἀπειθοῦσι 2 Λίθον 
8 ἐποπτεύσαντες ν αἠά οὖν ὁ Δ4ἃ μὲν 

ΚΙ. 
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Ορ. 681. 5. τ3; φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν" ὡς ἐλεύθεροι, τό 
ΕΞ 2. Βεῖ. 2. ; " Ἐν 
19, [πᾶ 2. καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, 

ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Θεοῦ. πάντας τιμήσατε: τὴν ἀδελφότητα τῇ 

Ορ. Ῥιον. 24. ἀγαπᾶτε: τὸν Θεὸν φοβεῖσθε' τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 
21. ε ΕΒ { ’ 2 ἊΝ ᾽ὔ “ ν΄ 

ΓΟ . Ἐρῆ. 6. 5, Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, τ8 
(οὶ. 3. 22, ᾽ ΄, Ἄξι κ5 - Ὁ 5 2 ᾽ . δ - ἜΣ τ Τα. 6.1, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 
ἼΠΠ. 2. Ὁ. Ἢ ἿΞ 

: τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας τὸ 
’ 222 “ ) ζ ἌΡΟΔΕ, ’ Ὶ πάσχων ἀδίκως. ποῖον γὰρ κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κο- 20 

“ , “ 

λαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε : ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσ- 

χοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ. εἰς τοῦτο γὰροετι 

Ορ. Τοβη τ8. ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν! ὑπολιμ- 
ἘΞ 

Ὁ» [ ᾽ὔ [4 , ’ ΡΝ ὙΑΡΣΝ 3 “ πάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ" 

Ορ. 15. 53.9. ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι 25 
᾽ “- ἃ ’ ᾽ 3 ᾽’ Ἂν 3 2 ΄ αὐτοῦ: ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπεί- 23 

ΟΡ. 15. 58.4, λει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως" ὃς τὰς ἁμαρτίας 24 
τς .- δ ΣΝ »,.., ᾿ - ΄ 3. ΕΝ ΟΝ , ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, 
Ὁ Ἐ 6 “ Ὥ ς ΄ ΩΣ ἧ, “ ὃ 4 , ὡ Ρ- βσπι. 6. 2, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν 
ΠῚ ἈΕΨΣ ε -" 
ΟΡ. 15. 53. 8. οὗ τῷ μώλωπι “-! ἰάθητες. ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα 'πλανώ- 5 

) “ 

Ορ. 8.4, εβ. μενοι, ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκο- 
12. 20; 850 ἐ ἐμ ΔΝ 
Τομη το. τ. πὸν τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 

ἘΝ ΕΠΠΕῸ ὩΣ “Ὁμοίως, 85-| γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν͵ 8 
Ὁ. 2 τ8: ΠΕ. 

δ, Ν "“ῇ 3 “ [ον ’ δὰ ΄“ “᾿ “ 5. ξρ ἵνα, καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν 
“ , 2 

ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου Ἀ κερδηθήσονται!, ἐποπτεύσαντες 2 
. Ν δ) Ἃ ς Ἃ, ᾿) Ἂς ε ἊΝ ὭΣ Ψ 3 εν 

Ορ. σ Τίπι, 2. τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξω- 3 
9 566. 6 ) “ε “ δ Ψ, ’ δὴ 3.ἘῈ 

δεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως 
᾽ “" 

ἱματίων κόσμος, ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος, ἐν 4 
“ 3 θά “ ζκ Ν « , γᾳ ε ; τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πρᾳέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν 

) ΄ “ “- » [4 ὡ" Ἃ, ον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. οὕτω γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι ς 

γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἷ εἰς! Θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑπο- 

τασσόμεναι τοῖς ἰδίοις Ἐ ἀνδράσιν ὡς Σάρρα ὑπήκουσε Τῷ 6 

ἃ ἡμῶν, ἡμῖν 9 8444 αὐτοῦ ἔ πλανώμενα Β δηά αἱ Ἐ κερδη- 

θήσωνται ἷξ ἐπὶ τὸν ΚΕ ἀνδράσιν (ὡς Σάρρα... . . ἐγενήθητε τέκνα), Μ. 



τ 8. 18. ΠΕΤΡΟΥ͂ Α. 5ΟΙ 

Ἁβραὰμ κύριον αὐτὸν καλοῦσα, ἧς ἐγενήθητε τέκνα, ἀγαθο- Τρ. 6εη. 18. 
ΤΩ. 

ποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. Ορ. Ρτον. 3. 
“ “" 28. 

5 Οἱ ἄνδρες, ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενε- ΟΡ. τ (ον. 7. 
3, ΕΡΗ. 5. 28» ᾿ , “- ’ ᾽ Ζ ΄ ς Ν στέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγ- Ὁο]. 3. ἴο. 

κληρονόμοι χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ 1ἐγκόπτεσθαι! τὰς 

προσευχὰς ὑμῶν. 

8 Τὸ δὲ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, Ορ. Κοπι. τ2. 
" Τὰ 2 ἤ Δ ΌΚΕ ὃ δό Ἀ ,»κ 9560» ῬΒΙ. 9 εὔσπλαγχνοι, "ἃ ταπεινόφρονες!, μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ 2. τ 546. 

κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, 

τ] ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 

το γὰρ θέλων ἑωὴν ἀγαπᾷν, καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς, παυσάτω Ρ-. 3..(33). τα 
“ “- “ “" 5664: 

τὴν γλῶσσαν ὃ-! ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη »-Ι τοῦ μὴ λαλῆσαι 

τι δόλον: ἐκκλινάτω 4« δὲ! ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποιησάτω τ ἀγαθόν" 

12 ζητησάτω! εἰρήνην, καὶ διωξάτω αὐτήν. ὅτι 5-! ὀφθαλμοὶ 

Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν: πρόσ- 

ὠπον δὲ Κυρίον ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 

13 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ " ζηλωταὶ! γέ- 

τάνησθε; ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι: Τὸν Ορ. Μείι. 5. 
Ἂς γ΄ ἐξ 1Ο; 15. ὃ. 12 

15 δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε, μηδὲ ταραχθῆτε, Κύριον δὲ ς4. 

τὸν ἃ Χριστὸν! ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν" ἕτοιμοι Τρ. (οἱ. 4. 6. 
ἘΞ 3. ἊΝ 3 ΄ Ν “ ") “ ε “. ͵ Ν 

χ- ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ 
ΡΝ κ Ν4 

τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, ΥΣ ἀλλὰ! μετὰ πρᾳὕτητος καὶ φόβου: 
’ » 3 Ἴ;, Ὁ ᾿ κν - 

ιό συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα, ἐν ᾧ " καταλαλεῖσθε!, κατ- (ρ. 5. 12, 4..4. 

αισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ 

17 ἀναστροφήν. κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ ἃ θέλοι! τὸ 

1τι8 θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. ὅτι καὶ Χριστὸς (ρ. Βοπι. 5. 6, 
φ Ἄν κα “᾿ Ῥ θ ͵ δί ἜΥΕΕ ἐδί “ « “- ΗΘ60. 9. 28. 
ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ὃ ἔπαθε!, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς 

προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ 

1 ἐκκόπτεσθαι τὰ φιλόφρονες π ἃ 44 εἰδότες ο Δ]ἃ αὑτοῦ 

Ρ Δηἀ αὑτοῦ 4 οχη. δὲ το. ἀγαθόν" ζητησάτω 8. 5 Δ(ἃ οἱ 

ὑ μιμηταὶ τ Θεὸν Σ δαὰ δὲ Υ οὔ. ἀλλὰ 2 καταλα- 

λῶσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν ἃ θέλει Ὁ ἀπέθανε Μ. 



(ρ. αεη. 6. 13 
566. 

ΟΡ. 7οἤη 3. 5. 
ἘρΆ. 5. 26, 
510 5. 5: 

ΌρΡ. τ Οου. 15. 
24 5644., ΕΡἢ. 
1. 20 54. 

Ορ. οπι. 6. 2 
566. 

ὁ Ρ᾽ ΤΡῚΣ 2: 2, 
4. τὴ. 

ζ». 2 Τίπι. 4. 
Ἷ: 

ΓΟ ρ. Βοπι. 12. 
ἘΠῚ (01: ἡ: 
29,1 Τοἢη 2. 
18, 
ΟΡ. Ῥτον. 1ο. 
12. 
Όρ. Βοπι. 12. 
6 544., 1 (οΥ. 
12. 4.566:; 4150 
ΤΠ ΤΉ 
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ο-ἴ πνεύματι, ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς τὸ 

ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασί ποτε, ὅτε ἃ ἀπεξεδέχετοί ἡ τοῦ Θεοῦ 20 

μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε, κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς 

ἣν 9 ὀλίγοι!, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαΐ, διεσώθησαν δι ὕδατος" 

ἐδ καὶ δὑμᾶς! ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς 21 

ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς 

Θεόν, δ᾽ ἀναστάσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 22 

Θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ 

ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 

Χριστοῦ οὖν παθόντος Ἀ-] σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν 4 

ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθὼν ᾿'-| σαρκὶ πέπαυται Ἐ ἁμαρ- 

τίας!, εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι 2 

Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. ἀρκετὸς γὰρ 3 

1-1 ὁ παρεληλυθὼς χρόνος "-] τὸ ἃ βούλημα! τῶν ἐθνῶν 

οκατειργάσθαι!, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, 

οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις" 
2 τἂν ’ Ἂς »:} ς “, , Ων ϑρῦ να “. ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς 4 

ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες" οἱ ἀποδώσουσι λόγον 5 

τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. εἰς τοῦτο γὰρ 6 
Ν “ ᾽ [2 [4 “ Ν ἊΝ ᾽ ἴΆ 

καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους 

σαρκί, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι. 

Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε: σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε 7 

εἰς »-] προσευχάς: πρὸ πάντων “-] τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην 8 

ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη "καλύπτει! πλῆθος ἁμαρτιῶν" φιλό- 9 

ἕενοι εἰς ἀλλήλους, ἄνευ " γογγυσμοῦ: ἕκαστος καθὼς ἔλαβε το 

άρισ ἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ ὃ ῦ ἣ λοὶ οἰκονό χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι 

ποικίλης χάριτος Θεοῦ" εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ" εἴ τις ττ 

διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός" ἵνα ἐν πᾶσι δοξά- 

ὁ 44 τῷ ἃ ἅπαξ ἐξεδέχετο 9 ὀλίγαι ἔ ᾧ Α. Β ἡμᾶς 
Β δἥά ὑπὲρ ἡμῶν 1 δα ἐν Κ ἁμαρτίαις Μ. 1 αἀὰ ἡμῖν 

τὰ Δ44ἃ τοῦ βίου πὶ θέλημα 9 κατεργάσασθαι Ρ δάὰ τὰς 
ᾳ δἥὰ δὲ Τ᾿ καλύψει 5 γογγυσμῶν 
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; “- ὼς 
ᾧχαι ὁ Θεὸς διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ 

κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
; ἊἝ 5: : 

12 “ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πει- (ρ. ΗΞΕΡ. τ2. 
ἮΝ κι Ἄ ε ,  ...». ͵7 ὰ 4 2 5664. 

εαϑ ρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος" ἀλλὰ 

καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι, χαίρετε, ἵνα ΟΡ. βσῖι 8, 
Ν Ἂς 3 τ 17, 2 Τοτ. 4. 

καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. το, Ῥμὶὶ. 3. το. 

τ4 εἰ ὀνειδίξεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι' ὅτι τὸ τῆς ΟΡ. Αείΐϑ 5. 41. 
“ “-“ “ ᾽ “" 15 δόξης καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ ὑμᾶς ἀναπαύεται. 1-] μὴ 

Ἃ ἜΣ ς ἐ ’» δ 2 Ἁ ζ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεύς, ἢ κλέπτης, ἢ κακοποιός, 

τό ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος" εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυ- 

τ) νέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ἐν τῷ ἃ ὀνόματι! τούτῳ. ὅτι ΟΡ. 15. το. 12, 
16ῃ. 25. 20, 

« ἊΝ “ ν᾿ Ν (: 3 Ν “- Ε 4 “ “- 

ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ" Ἰλῖκε 23. 3:1. 
Σ ὧΧ “ ΘΟ τ αν ΄ “ 3 ’» “. “ εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ 

σι πῺ ζω, ἢ ν. 1Μ|ῦ ε 2 ΄ , «2 . 1ι8 Θεοῦ εὐαγγελίῳ ; καὶ Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, ὁ ἀσεβὴς Ῥτον. ττ. 31. 
ΔΝ ΚΕ Ἂς “ ζω ἊἜ σ Ἂ ε ᾽ ἈΝ το καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται ; ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ 

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 5-| πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς 

ψυχὰς Υ αὐτῶν! ἐν ἀγαθοποιΐᾳ. 

5 Πρεσβυτέρους οὖν! ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύ- ΟΡ. τ. τ. 

τερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς ΟΡ. Ἀοπι. 8. 
, 93 , ᾿ ΄ ͵ κ ΤΊξα: 

2 μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός" ποιμάνατε τὸ 

ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἃ ἐπισκοποῦντες! μὴ ἀναγκαστῶς 

ἀλλ᾽ ἑκουσίως Ὁ κατὰ Θεόν!, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προ- 

3 θύμως, μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι ΕΝ ας 4. 
12, ΤΙΐ, 2. 7. 

4 γινόμενοι τοῦ ποιμνίου. καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος Τρ. 2. 25. 
“ Ν 3 ’ “ ᾽’ Ὡ» ε ’ 5 κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. ὁμοίως, 

νεώτεροι, ὑποτάγητε “πρεσβυτέροις. πάντες δὲ ἀλλήλοις! 

ἀ-ἰ τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε' ὅτι᾿Ο Θεὸς ὑπερη- Ῥιον. 3. 34. 

6 φάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. ταπεινώ- ΤΡ. Τικε τα. 
11, 

δ Δα κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται. ἃ μέρει 

Σ δἥά ὡς Υ͂ ἑαυτῶν 2 τοὺς ἃ οἵη. ἐπισκοποῦντες Μ. Ὁ οτη. 

κατὰ Θεόν Α.8.Μ, ὁ πρεσβυτέροις" πάντες δὲ ἀλλήλοις, Μ, ἀ ήἀ 
ὑποτασσόμενοι 
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θητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ 

ΦΡΙΡΕΊΟΝ (54). ἐν καιρῷ, πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ᾽ αὐτόν, 7 

ΤᾺΝ πὴ αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. νήψατε, γρηγορήσατε' “-| ὁ 8 

ἐν ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος, ὡς λέων ὠρυόμενος, περιπατεῖ 
᾽ ’ ᾿ 

Ορ. Ἐρβ. 6.11, ζητῶν ἔτινα καταπιεῖν!" ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει «Ὁ. 1., 4 ρ “) 29 

7ὅτὰ, 4. 7: δ Ἀ 5. ΟΝ ον θ ΄ “ Σ ΄ εν 2 εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελ- 

φότητι ἐπιτελεῖσθαι. ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας το 

δ ὑμᾶς! εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἀ-, ὀλίγον 
θό ὈΑΛΈΞΕΡΟΝ ΗΠ Ζὰ ’΄ θ ’ ͵ 3 Ξε δ κ-- παθόντας αὐτὸς ἱ καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει: αὐτῷ ΤΙ 

Ν 2 }) Ἁ 3“ “ »»ἤ 3 Ψ, τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

ΟΡ. 2 ὕοτ. 1. Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, τ᾿ 
το: δὲ 7 “ ᾿ . Σ ᾿ , 

ἐ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην 

εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ Ἰ Θεοῦ: εἰς ἣν στῆτε! ἀσπάζξεται 13 

ΟΡ. ΟοἹ. 4. το. ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή, καὶ Πάρκος ὁ υἱός μου. 

Ορ. Κοπι, τ6. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. τά 
τό. 

ΣΑΣ . κα ᾿ Ἄν ἐξ Δ χη-ἢ -ῷῇ 
Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ -ἰ, ἡ 

ΒΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 

ΔΕΥΤΈΡΑ. 

ἃ Σίμων! Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 1 
΄- ϑινς Κι 4 τιν “ ’ ) » “ “- τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ 

ε “ Ν “ 3 “- “ 4 ς κα δὴ 8,» ονν ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 2 

πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου 
« “ ε τ [2 ἴω “ » ὡ» ὃ) “ Ἂν, Ἂν; 

ἡμῶν, ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς 3 

ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ 

9 ᾳ(4 ὅτι ἔ τίνα καταπίῃ 8 ἡμᾶς Β 44 Ἰησοῦ 44 

θεμελιώσει Μ.: καταρτίσαι ὑμᾶς, στηρίξαι, σθενώσαι, θεμελιώσαι Ἀ.8. 

Κ᾿ δἡά ἡ δόξα καὶ 1 Θεοῦ εἰς ἣν ἑστήκατε. τὰ Δ44 Ἰησοῦ Ἀ Δ44 

ἀμήν. ἃ Συμεὼν 5.Μ, 



ὌΤΕῸ ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΕΤΡΟΥ Β. ποῦ 
“ “.. “ ΕΣ ΩΝ “καλέσαντος ἡμᾶς ὃ ἰδίᾳ, δόξῃ καὶ ἀρετῇ!" δ ὧν τὰ “ὁ τίμια 

ἡμῖν καὶ μέγιστα! ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων 
“ , “ 

γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν ἅ τῷ! (Τρ. ΗεΡ. 6. 4, 
12. 1ο. 

κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν 

πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν 
ἈΝ ) ᾽ 2 ᾿ νι ον “- Ν ΄“ ) ἊΝ ““ ζς ἊΝ ὁ τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν 

ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπο- 
“ “, 2 

γ μονῇ τὴν εὐσέβειαν, ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν ΟΡ Η͂ΕΡ: 13. 
1; [λιῖκεὲ το. 

Χ “ ’,ν ἈΝ 3 , “φ-“ ἊΝ δια : , 8 δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα 29 54. 

καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς 

οτὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν. ᾧ γὰρ μὴ Ὁ». τ 7ομη 2. 
Υξ τ Ὁ ΞΟ 

πάρεστι ταῦτα τυφλός ἐστι, μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ 

ἴο Καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν. διὸ μᾶλλον, ἀδελ- 

φοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν 

τι ποιεῖσθαι: ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε; οὕτω 
Ἁ ’ 2 ες υ-«ΝὉ ς ὕ, 2 Ἂς γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν 

“ “᾿ “. ) “- αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ 

“Χριστοῦ. 

12 Ζ4ιὸ ὁμελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς! ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, 
καίπε εἰδό ΑΥ ὉΡ) γκ 1) “" » ὐλ θ ’ Ρ εἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 

, Ν ς “- 3. 3 κε, 3. ΑΝ ὮΝ “ , 13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, 
δ »ἤ « “ 2 τ ὔ πον [ἡ 18 ε 3 4 τ4 διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπό- 

“ ἤν Τ6) “- 
θεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς (ρ. 7ομη 21. 

18. 
15 Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν 

ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. ΟΡ.ΊκΚεο. 31. 

τό οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν Ορ. Τλικε τ. 2, 
ΓΥ ΕΈΟῚ Ν “ ᾽ ε ““σοχ Σ» -ι Ξ , Ἣ Αοἴβ 4: 20, 

ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρ- τ Τομη τ. τ. 
Ξ δ “κ᾿ 

οὐσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος" 

17 λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχ- 
“. “ Ν “- “- ὔ “ 

θείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, Οὗτός Μαῖι. τ7. 5. 

Ὁ διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς Α.5.Μ. ὁ μέγιστα ἡμῖν καὶ τίμια ἃ ογη. τῷ 

ὃ οὐκ ἀμελήσω ὑμᾶς ἀεὶ 



Μαίι. τγ. 6; 
ΟΡ. Μαῖΐκ ο. 7. 
Ταιῖκε 9. 35. 

ΟΡ. Το 5. 35. 

Ὁ τ ΒΕΙ τ᾿ 
10 564. 

Ορ. Αοίβ 20. 
30, [πά6 4, 18, 

Ὁ ΡῚ τ ΘΌΤ 
23, ΤΡεῖ, 1.18; 
Τπάε 4. 

Όρ. 1 Τίπι. 6. 
5, ΤΙ[. 1. 11, 
Τυάε τι. 

ΟΡ. {πάε 6. 

(εη. 7. 1 546.: 
ΘΡ. 1 Ρεί. 3. 20. 

επ.19.1544.: 
6Ρ. [πᾶ6 7. 

ΟΡ. 1 (σου. 1ο. 
12. 

ΟΡ. [πάε 7 5ἃ. 

5ού ἘΠΙΣΤΟΛῊ ἐς 
3 Ἂ ΕΣ ε 3 Ἅ 3 ἃ ΨΦΟ Ν, ᾽8ό ᾿ ἊΝ ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα' καὶ τ8 

ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν 

ὺν αὐτῷ ὄ; ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. καὶ ἔχομεν βεβαιότερο σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. Χχομ ρον τῷ 

τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς ρ η γον, { ρ Χ ᾽ 

λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, 
χ , ᾽ ᾿ . ΄, ΠΕΣ κα ΡΝ 

καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τοῦτο πρῶτον 2ο 

γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως 

οὐ γίνεται: οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ἵπροφητεία 2: 
« 

ποτέ!, ἀλλ᾽ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν 

Β ἀπὸ! Θεοῦ ἄνθρωποι. 
) 2 Ἀ Α “ 3 “᾿ “ ε α Σ Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ἃ 

ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέ- 
3 , Ν ἊΝ δια ῳ ,’ ᾽ ἂχ » 3 Ἃ σεις ἀπωλείας καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνού- 

2 Ὁ» { ΄ς“ Ἅ ᾽ ’, Ν ᾿) 

μενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοὶ 2 
“-  “ ; Δ 

ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ὃ ἀσελγείαις, δί οὺς ἡ ὁδὸς 

τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται. καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλα- 3 

στοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται' οἷς τὸ κρῖμα ἔκπαλαι οὐκ 

ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. εἰ γὰρ ὁ Θεὸς 4 

ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ἱ σειροῖς ζόφου 

ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν Ἰ τηρουμένους"" καὶ ἀρ- 5 

χαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης 
, 5... ᾿ Ω ἢ ΓΟ ΩΝ ΤΣ ᾿ κ κήρυκα ἐφύλαξε κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας" καὶ 6 

πόλεις Σ᾿ οδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφῇ κατέ- 

κρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς, καὶ δίκαιον 7 

Δώτ, καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ 

ἀναστροφῆς, ἐρρύσατο (βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, 8 
2 “ Σ ᾽ ΄- ς ζ ) ἐ 4 Ἁ ψ" νος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνό- 

μοις ἔργοις ἐβασάνιζεν) οἷδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ "πειρασμοῦ! 9 

ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, 
, δὰ Ἁ 3 74 Ἂς "} 3 Ψ» “ μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευο- το 

ἔ ποτὲ προφητεία 8 οἱ ἅγιοι Β' ἀπωλείαις ἱ σειραῖς Α.5.Μ. 

ἦ τετηρημένους Ἐ πειρασμῶν Α. 



Ἐ-Ξ3 22. ΠΕΤΡΟΥ Β. 507 

μένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταΐ, αὐθάδεις, 

τι δόξας οὐ τρέμουσι βλασφημοῦντες: ὅπου ἄγγελοι, ἰσχύϊ ΟΡ. 7υάς ο. 

καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσι κατ᾽ αὐτῶν παρὰ 

12 Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῶα 1γε- ΟΡ. 7πἀε το. 

γεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσι 

βλασφημοῦντες ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται!, 

13 Ὁ ἀδικούμενοί! μισθὸν ἀδικίας: ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν 

ἡμέρᾳ τρυφήν, σπῖλοι καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ΟΡ. 704ε 12. 

τ4 δ ἀγάπαις! αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν, ὀφθαλμοὺς ἔχοντες 

μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζον- 

τες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην Ῥπλεονε- 

15 ξίας! ἔχοντες, κατάρας τέκνα: ἃ καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν 

ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Νυπι, 22. 5 

τό τ Βεώρ!, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας οὐδε: πὸ 

παρανομίας" ὑποζύγιον ἄφωνον, ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξά- 

τ7 μενον, ἐκώλυσε τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. οὗτοί εἶσι (ρ. Ταάς 12. 

πηγαὶ ἀνυδροι, " καὶ ὁμίχλαι! ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς 

τ8 ὁ ζόφος τοῦ σκότους "-] τετήρηται. ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος ΟΡ. 7υᾶε τό, 

φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκός, ἀσελγείαις, 

τοὺς ἃ ὀλίγως ἀποφεύγοντας! τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 
2 ΄ε , το ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες Τρ. Βοπι.6.τ6, 

κε τὰ Ξ ( 8]. 5. 12, 
2. Τῆς φθορᾶς: ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται. εἰ ἜΤΟΣ 4. τό, 

Ἁ, ᾿ Ἁ Ζ ΄- ᾽ὕ ) 2 , - γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ 
“ Ε] “- “ Κυρίου “-] καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν 

) “εΜ “- 

ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα ΟΡ. Μαίι. τ2. 
Ἔ ε ᾽ ἐσ δν ἃ ΡΩ͂Ξ ΩΣ ᾿ . 4354, Ταῖῖκα 

21: ΤΩΡ πρώτων. Κρειττον γὰρ ΏΨ αὐυτοις μὴ εἐπεγνῶώκεναι ΤΡ ἘΠῚ { 

ΕὉ. Το. 2 
ὁδὸν τῆς δικαιοσύμης, ἢ ἐπιγνοῦσιν Υ ὑποστρέψαι! ἐκ τῆς Ξ6. 

22 παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. συμβέβηκεν ! αὐτοῖς 

1 φυσικὰ γεγενημένα Τὰ καταφθαρήσονται Ἢ κομιούμενοι 5 ἀπά- 

ταις Α.5.Μ. Ρ πλεονεξίαις ἃ καταλιπόντες τὴν Τ᾿ Βοσόρ Α.5.Μ. 
5 νεφέλαι ὑ (ἃ εἰς αἰῶνα ἃ ὄντως ἀποφυγόντας Σ δαὰ ἡμῶν Μ. 

Υ ἐπιστρέψαι 2 συμβέβηκε δὲ 



5οῦ ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΕΤΡΟΥ Β. 2. 22-- 

Ορ. Ῥτου. 26. τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον 
11. Ξ 

ἐξέραμα, καὶ ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου. 

Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, 8 

ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 

μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προ- 2 

Ορ. 7π4ε 17. φητῶν, καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων " ὑμῶν! ἐντολῆς τοῦ Κυρίου 
“" “- “ 2 

ΟΡ. 704ε 18, καὶ σωτῆρος: τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ 3 

Ῥέσχάτων! τῶν ἡμερῶν “ἐν ἐμπαιγμονῇ! ἐμπαῖκται, κατὰ 

ΟΡ. 15. 5. 1ο, τὰς ἰδίας ἃ ἐπιθυμίας αὐτῶν! πορευόμενοι, καὶ λέγοντες, Ποῦ 4. 
εν. 17. 18, Ε ΠΑΝ: μέ ἊΝ ΄ 5: Ὁ πρῶ ν᾽, 5, ΠΣ τς ᾿ ε ἜΖεῖς. τ2..22, ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ 
Μαίι. 24. 48, 5 Ἔ “θ " ὕτω ὃ ; ο ΤΩΡ ἢ Ἂ 
1λικε 12. 45. πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτω διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως. 

λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκ- 5 ᾽ η 
ΡΞ" “" ᾽ “Ἄ͵ “, “-- Ορ ὅεηπ. τ. 9, παλαι, καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δί ὕδατος συνεστῶσα, τῷ τοῦ 
7. 24. ὃς . 

Θεοῦ λόγῳ, δὶ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώ- 6 
ἄ Ἑ Ν “ ᾽ Ἂ, Ν [ἢ ΧΞ “ , Κα ’ λετο' οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ “τῷ αὐτῷ! λόγῳ τεθη-7 

4 Ῥ 3. Ν Ἂ ἤ , , ε 2 “2 Ν σαυρισμένοι εἰσὶ πυρί, τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ 

ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 
Ξ ἃ Ζ Ξ 
Ορ.Ῥ5,9οο(8ο. Ἔν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα 8 
4. 

παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. οὐ9 

βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα 

ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς 8 ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας 

Ορ. Μαῖξ. 24. ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. ἥξει δὲ το 
Ἴ2 50. Γαῖα ἮΡΕ πὸ, ΄ ε ΄ ἀδε ῆς ΚΥΝ ἐξα; ΞελυρΣ Ἂν 7 δὸ 
21. 34.56. ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης 1-!, ἐν ἡ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν 
1 ΤΠΕ655. 5. 2. Ξ 

παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα " λυθήσεται!, καὶ γὴη 
ΙΝ ὦ 5 5) 1 Ἷ 7 ,ὕ τὰ ,.«7 Ι . καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα 1 κατακαήσεται!. τούτων τ οὕτως πάν-ττ 

2 ν νι "Ὁ ΄ ἜΣΤΕ ΑΝ Σ ΘΝ, ὃ τῶν λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀνα- 

τ Οοτ. τ. 7, στροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν τ2 
11. 2. 20, ᾿ ᾿ Α ΤῊΝ 

Τί: 2.13. παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δὶ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι 
᾿ ᾿ - , ,ὕ Ν ᾿Ν 

λυθήσονται, Και στοίχεια Καυσουμεέενα ΤΉήΚετΤαι  Καινοὺυς δὲ 13 

3 ἡμῶν Ὁ ἐσχάτου  οῃ. ἐν ἐμπαιγμονῇ ἃ αὑτῶν ἐπι- 
θυμίας 9 αὐτοῦ 5. ἔ εἰσί, πυρὶ Β ἡμᾶς ᾿ δῇά ἡ 

1 δαὰ ἐν νυκτί ἈΚ λυθήσονται 1 εὑρεθήσεται Μ. τὰ οὖν 



᾿ ἰ, ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ͂ Α. 509 

“" 3 “ε ἿΞ 

οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσ- ἢ ΤΕ 65. 17 
Εν, 21... 1Σ 

δοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 

14. ΣᾷἍΔιό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε ἄσπιλοι 
Ν ΡῚ “δ, ᾽ “Ἄ [ “ » ΕἸ 7.4 Ν Ν “ ᾽’ 

τ5 καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ. καὶ τὴν τοῦ Κυρίου 

᾿ ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ΟΡ. Βοῃι. 9. .. 

ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν 

ι6 ἔγραψεν ὑμῖν: ὡς καὶ ἐν πάσαις "-] ἐπιστολαῖς, λαλῶν 
» Ρ 9 “ Νὴ ων Ξ 3 ο ͵ Ἐς δ Ψ΄ ’ ἃ « 

ἐν αὐταῖς περὶ τούτων᾽ ἐν 5 αἷς! ἔστι δυσνόητά τινα, ἃ οἱ 

ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς 
’ Ἁ ἈΝ 2Ὶ2 3. Ὁ σα 3 Ψ [ φ᾿ “" 3 

17 γραφάς, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. ὑμεῖς οὖν, ἀγαπη- 
͵7ὔ ,ς Ψ 4 “᾿ “κ᾿ 939ΛΔ 2 

τοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων 
, , » Ζ7 “. 97 ΣᾺ 3 

ι8 πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ. αὐ- 
᾽ὔ “9 ’ Ἂν ’ “- δ « “εἌ Ων σ᾿ 

ξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέ ἰῶνο η ρ : ῷ ἡ ὁ ἡμέραν αἰῶνος. 

ἀμήν. 

ΒΠΙΣΙΤΌΛΗ ΙΘΑΝΝΟΥ͂ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 

ΠΡΩΤΗ. 

ἃ 5 9. 2 3 “" ἃ 3 ᾽’ ἊΣ Ρ χω ) 
ΤΙ ἘΞ 1 Ὃ ἦν ἀπ' ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλ ὈΡ τ τς 

μοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, ᾿ τ 1: 

ζρ. 7οΒη 1. 4, 

μεν, καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν 14. δ᾽ 

2 περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς (καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκα- 

τὴν αἰώνιον, ἥτις ἣν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν) 
᾿ ἢ Η ὑοΦΡΠ ἽΠ}Π 0 τις [οἴππι πὶ τ 

Ἂ Ἔ ’ Ἁ 3 ἐφ ) Ἂ Δ ς “ Ψ 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ἃ καὶ! ὑμῖν, ἵνα 

καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν καὶ ἡ ία δὲ ἡ μ χητε μεθ ἡμῶν" καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ (.., Τομὴ 17. 

ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ 2" 
-ς ΝΥ “-- Ῥ» Ῥ «ε ΄“ ͵ [4 ε Ν «ε “ 

4 Χριστοῦ" καὶ ταῦτα γράφομεν ὃ ἡμεῖς!, ἵνα ἡ χαρὰ “ἡμῶν! ΟΡ. 7οῖιπ τὶ 
τὶ : ατ|ὶ αὖ: 27. ἢ πεπληρωμένη. : 1 

π Δηα ταῖς 9 οἷς ἃ οῃ. καὶ Ὁ ὑμῖν ὁ ὑμῶν Α.Μ. 



510 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 1. 5.- 

Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἃ ἀγγελία! ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ 5 

ΟΡ. 7οβη τ. 5, ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι, καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ 
9. ᾿ Ψἤ , ’, χοῦ » [ , ἣ, ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ 6 

ὑτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει πε ῷ δόμεθ ὶ οὐ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ 
“ Ἂς 3 ’ὔ ᾿ 24 ἊΝ 3 “ Ἁ “"“ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν' ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, 7 

ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων, 

ΟΡ. Ηεβ. 9.14, καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ 5-1 τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ 
ΑΉΖηΣ , ς ᾿ ᾽ν» “ὔ ε ς , » » πάσης ἁμαρτίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, 8 

(ρ.Ἐ5.32(81). ἑαυτοὺς πλανῶμεν, καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. ἐὰν 9 
5, ε “. Ἁ ς ’ ε “᾿ ὕ" 2 ᾿ ’ Ὁ ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα 

ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας, καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδι- 

ἘΡΉ οτΝ 3..» κίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν το 
9, ( 8]. 3. 22. 5 

αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 
τ' , “ ». ς ““ [4 Ἁ ε ,’ γα » εἐκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν 

ε ’ ’ Μἤ Ν ὡς 72 ) “-Ἣ 

ΟΡ. Τομπ 14-. τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, ΤΙησοῦν 
τό. ἈΝ ΄ ΝΣ υδας ΨΈΙΝΤ, 885 ΣΙ ΤΕ ΠΟ “ ΟΡ. 4.16, «Χριστὸν δίκαιον: καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν 2 
Τοβῃ 1. 29, τς ἐ 
Ἔοπι. 3.25. ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου 
π “ες »,Ἤ ΙΝ 3, ’ ’ [ ; Ψ' 8} ΣΝ 

Ορ, Τοβη 14. τοῦ κόσμου. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, 3 
21,.23. Ἂ Ξ " ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. ὁ λέγων ἴδτι " Εγνωκα 4 

3: δ ΑΥ 2 Ν Σ “ Ἁ “ ’ δ ’ ᾿ αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καὶ 
2 ’, ΓΟ Ν ἀ ΡΕνΣ , “ - ΠΝ Ὡς δὰ “- , - δ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν: ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν 5 

λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. ἐν 
, ΄ “ 2 » κοι'ἰἷ 2 Η ε ᾿ ᾽ » ἡ 

ΟΡ. Τοβη 15. τούτῳ γινώσκομεν ὁτι ἐν αὕτῳ ἐσμεν Ο λέγων ἐν αὐτῷ 6 
4 534. Ξ 

μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησε καὶ αὐτὸς ὅ8-! 

περιπατεῖν. 

Ορ Μαῖι. 22. δ᾽ 4γαπητοί!, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐν- 7 
329, Μδῖκ 12. ἔ ΙΝ : 

81, [χκε το. τολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά 
27. : 
ΟΡ. 7ομπ 12. ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε -]. πάλιν ἐντολὴν καινὴν 8 
34. »“» “ “ 

ὍΡ. 7οβη 8,12. γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν: ὅτι ἡ 

σκοτία παράγεται, καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. ὁ 

ἃ ἐπαγγελία 8. 6 Δα Χριστοῦ Ε οχη, ὅτι ΒΕ ἃἀὰ οὕτως 
π ᾿Αδελφοί ἱ ααά ἀπ᾽ ἀρχῆς 



-. 2, ΙΩΑΝΝΟΥ͂ 4. 511 
νΨ, " “ ἌΣ Ν Ἂ δ Ν ; “ “ " “ 

λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ 

το σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ 

τι φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. ὁ δὲ μισῶν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί, καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περι- ΟΡ. 7οβη 12. 
᾿ 5. ᾿ πΥΑΛΕΣΑΝ τ, 4 ς ΖΝ . 95: 

πατεῖ, καὶ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει, ὁτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 

ι2 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ ΤΡ. τα 24. 
47, Δοῖίβ το. 

“ “- , 

13 τὸ ὄνομα αὐτοῦ. γράφω ὑμῖν͵ πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ 43. 

ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. 
κ"] ΕΝ δί [ἡ , ’ ἃ » “ τ4 " ἔγραψα! ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα 
ΓΑ ΤαΣ ἵ “ 2 " Ν δίν δ τ “ “ ΓΕ: ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, 

ὧν [ ) »-:ς 5 δ [ ’ “-- χᾳ..3 ΓΥΜΕτςΣ νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε, καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν 

15 μένει, καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσ- ΟΡ. Τοβη 15. 
δὲ . κ“ ,»., ᾽ δ Υ̓͂ ΄, 19, 17. 14, 

μον, μη ε Τὰ εν τῳ ΚΟσΩ: εαν Τις ἀγαπᾷ ΤΟΡν Κοσμον; 7ατὰεβ 4. 4- 

Ὸ΄ο“ , ὕ « ᾽ ’ “ Ν. 2 3 [ “ νν 6.3 “᾿ 
16 οὐκ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὕτῷ. τι πᾶν Τὸ ἐν Τῷ 

- 

ς ἜΝ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλ- 

μῶν, καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, 

1η ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί, καὶ ὁ κόσμος παράγεται, καὶ ἡ 

ἐπιθυμία αὐτοῦ: ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς 

τὸν αἰῶνα. 

ι8ι Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί: καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι 1-| ΤῈ Μαίε. 24. 

ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν" ψῳ 

το ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, τε ΔοΙδ 20. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν" εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν , 

ἂν μεθ᾽ ἡμῶν" ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ 

2ο ἡμῶν. καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε ΟΡ. 2 ΘΟΣΝ 

φι πάντα. οὐκ ἔγραψα ὑμῖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἘΠΕ ᾿ς ἐπ 

ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας 

,τοὐκ ἔστι. τίς ἐστιν ὁ ψεύστης, εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι 
Ε “-- “" 

Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός ; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, 

Ἐ γράφω 1 λαά ὁ τὰ πάντες Μ, 



Ορ. 7οἙὁδη 15. 
52). 

τ. Τοδη 17. Ἵ 

(Ρ. 7ε1. 31 

(38). 33 54. 

ΟΡ. 7οῇῃ 1. 12. 

Όρ. 7Ἑὁδη τό. 3. 

Όρ. 1 Ὅσοι. 15. 
40, ῬὨ]]. 2. 21, 
(οΙ. 3. 4. 

Όρ. Μαείϊ. 5. 8, 

Γ. 7ομῃ 1. 29. 

512 ἘΠΙΣΤΟΛΗ δι. τπῖς 

ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. πᾶς ὁ ἀρνούμενος 23 

τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει: " ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ 
ΝΥ », ἷ ἤ ε [52 ο-| ἃ ἢ ’ 3... οὗ 3 “" 3 [1 κω τὸν πατέρα ἔχει. ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν 24 

᾽ 2. ἜΣ ΤΕ ΚῸ , δε  ϑι εν. ..5 “ , Δ τς -- μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς 
:) “ [ον νι) “ Ν -“ δι 4 :) Ν ε. ὦ ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγ- 25 

γελία, ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. 
“ “ Ἐς τἰκὸ Ν “᾿ , ς ΄ν ἌΣ ΞΕ “Γ ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς. καὶ ὑμεῖς 26, 27 

'Ξ, ἃ ᾽ Σ Ξ 
τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ, «μένει ἐν ὑμῖν!, καὶ οὐ 

“" δ) “- 

χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ὡς τὸ τ αὐτοῦ! 

χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι, καὶ 
“- Ἁ “ οὐκ ἔστι " ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, "μένετε! ἐν 

αὐτῷ. καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ἃ ἐὰν! φανε- 28 
τι χ ον Ϊ , Ν δ ᾽ θῶ 3. ὩΣ ᾽ “- ρωθῇ, " σχῶμεν! παρρησίαν, καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

2 “, Ψ» , “ ΨἊΝ ἰδῇ εΥ͂ δί ἐκ ᾽ ’ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστι, γινώ- 29 
[ἡ Υ Χ “ « σ᾿ Ν δ ’» δ ᾿ “- σκετε ὅτι Υκαὶ! πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ 

γεγέννηται. 

Ἴδετε, ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα 8 

Θεοῦ κληθῶμεν: “καί ἐσμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γι- 
’, ς σὸ 4 ᾽ 4 3. ἘΝ 3 ζ “- ἴ νώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. ἀγαπητοί, νῦν τέκνα 2 

Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν 5-! 
" 3... “. Ν ΚΝ ας, ΦΊΈΕΕ Ἢ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν 

» 3; Χ “- ὟΝ ΑΝ ζ ’ ζς ϑ Σιδὲ 3, τῆν 

καθώς ἐστι. καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ 3 
ς ΄, ε ͵΄ ΔΩ 3.5.5 ἢ μῶν κ5 Ἐο - ᾿ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστι. πᾶς ὁ ποιῶν τὴν 4 
ς , Ἁ Ἁ 3 ὥν, Ψ᾿ Δ ἰδ ς ἐς ) δ « 3 ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνο- 

μία. καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας "- "5 
ΕΝ ΜΡ κί ’ 2 3. , δ 4 “. ΕἊ ΦΏΕΝ Ἄ 6 ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι. πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων 

» ς , Ξ ΤῊΝ ΄ ᾽ ε, »,.2 »οΧ οὐχ ἁμαρτάνει: πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτόν, οὐδὲ 

ἔγνωκεν αὐτόν. τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς" ὁ ποιῶν τὴν 7 

Ά ργῃ. ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. Δ. ()) 5. ο ἃ4ὰ οὖν 
Ρ ὑμῖν Μ. ᾳ ἐν ὑμῖν μένει Τ' αὐτὸ 5 ψεῦδος" Μ. ὑ μενεῖτε 

ὰ ὅταν Χ ἔχωμεν 7 οἵη. καὶ 2 ὁπ. καί ἐσμεν. ἃ Δ4ἃ δὲ 

Ὁ δ(ἄ ἡμῶν 



-3. 20. ΙΩΑΝΝΟΥ͂ Α. 513 
᾽ “ ,’ ᾽’ ᾿ 

8 δικαιοσύνην δίκαιός ἐστι, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν! ὁ ΟΡ. 7οΒη 8. 44. 
“Ἄ δ ε “" ) “- ᾽ὔ 2 ’,’ [ἡ δυνωδν, “ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς 

“ 2 “ 

ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ 
“ “- “" , ο Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ γεγεννημέ- 

“ “᾿ " -᾿«ἰΨ[.2 

νος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν Ορ.τΡεὶ. τ.23. 

αὐτῷ μένει: καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ 
“ “ Ν 

το γεγέννηται. ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ 

τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου: πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ 

ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
δ » - Ἢ 

τι ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγα- ΟΡ. 2. 7, Τοῖα 
Α ; Ν δ ΣῈ 13. 34. 

τις πῶμεν ἀλλήλους" οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν, καὶ (ρ. Ὅεη. 4. 8 
- 544. 

ἔσφαξε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν ; 

ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἣν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

δίκαια. 

123 (Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί “-ἰ, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. ΟΡ. 7οΒη 15. 
« “- »»Ά ε ΄ " “- ΄ : ᾿ 18, 17. 14. τ4 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
ζ »» [ἡ δ, “ δ δ ’, « ΝΥ 3, “᾿ ἅ--} 2 ὡήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς. ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει 

το ἐν τῷ θανάτῳ. πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωπ-- Τρ. Μαίι. 5. 
᾿ , ΄, Ν᾿ ὦ “ ᾿ ᾽ 7 ᾽ “ 55 ες κτόνος ἐστί: καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει 

6 ᾧ ᾿ ».Ζ ) », δ , τ 3 , ᾽ ΄ Η 
τό ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν 

ἀγάπην “-!, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε" ΟΡ. 7ΤοΒη το. 

καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς 1 θεῖναι. 56. 
ἃ ῃ -Ξ- κ᾿ 

1 ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου, καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν 
᾽ “- Ὧι Ὑ,. ἊΝ ᾽’ Ἂν, ’ 3 “-- λυ 

αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα, καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ 
, “Ἴ “ ε ) ἊΝ “ε Θ “"- » ᾽ ᾽ ΠΡ ᾽’ 5-| ι8 αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ ; τεκνία 8-!, 

μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ Ἐτῇ! γλώσσῃ, ἀλλ᾽ 1ἐν! ἔργῳ (ρ. Ἐσχι. 12. 
; ὶ 9. 

το καὶ ἀληθείᾳ. 1-| ἐν τούτῳ " γνωσόμεθα! ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας 
2 Ἑ Ἂς, Ὁ, θ ᾽» ΄- ᾽’ 1 ἊΝ »Ἤ.Ἤ [ “᾿ ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν, 

20 ὅ τιί ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ 

ὁ λα μου ἃ λᾷά τὸν ἀδελφὸν 9 Δἃ τοῦ Θεοῦ Δ. ἔ τιθέναι 
Β 84 μου Β ογ1. τῇ ἴ οχη. ἐν ὁ αἀά καὶ Ε γινώσκομεν 

1 τὰς καρδίας ἡμῶν. ὅτι 

1,1] 



Όρ. 7ὁΒη 6. 29. 

34. 
ζρ. 7οῇη 14. 
21, 15. 1οΟ. 
ΟΡ. 4. 13, 
Ἰλοπι. 8. 9. 

(ρ.: ΤΏ εβ88. 5. 
10 564. 
Όρ. [0646 4. 

ὍΡΟΙ (Ὅτ: Τ2. 
3: 

ΟΡ. Τοῆη 15. 
19. Ε 
Ορ. 7οη τό. 
32: 

ζρ. [Ἂμ 8. 47. 
17: 
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“ “- 2 Θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν, καὶ γινώσκει πάντα. ἀγαπητοί, ἐὰν 21 
ε δέ ΣΤ ΕΞΙ χα Ἐν ΄ εἴτι » “ὕ Χ 
ἡ καρδία μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς 

ἃ “ ) “- 
τὸν Θεόν, καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν, λαμβάνομεν " ἀπ᾽ ' αὐτοῦ, ὅτι 22 

νΝ :) Ν ᾽ “ “ Ν ἈΝ 3 Ν 3.5. ΤῊ, Ε] ΄ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν, καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ 
“ ἃ [4 Σ ἊΝ ἹῸΞ ΟΆ, δ. , “ [ἡ ᾿» ποιοῦμεν. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν 23 

παν ΑΝ Ὁ “ ς “ Ὶ “-“ “ἢ “ Χ “ Ν ᾽ μον τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν 

ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. καὶ ὁ τηρῶν τὰς 24 
2 δ ) “ἷ Σ 3. Κὰ 2 Ν Ὁ ΧΝ 2 3 ἜΣΩΟΝ ΑΨ ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν 

, , [ Ζ Σ ᾿ ΕΣ ΡΣ Σ “ 11 » ΟΝ τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ {Πνεύματος οὗ 
ς “ , ἡμῖν ἔδωκεν. 

5) ᾿4γαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε 4 

τὰ πνεύματα, εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν: ὅτι πολλοὶ ψευδοπρο- 
“ ) γι , ἊΝ ᾽ὔ , ’ 7. 

φῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. ἐν τούτῳ γινώσκετε 2 
“ “- “- “ “- ἃ γτς 0] “ὄ 

τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ: πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ [Ιησοῦν 

Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι: καὶ πᾶν 3 
“ ἃ “ , “- “ “- πνεῦμα ὃ ομὴ ὁμολογεῖ! τὸν ᾿Ιησοῦν »-] ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ 

ὕ ᾿ Ἕ σάνε Ὁ. 3, Ν, “- , , ΟΥ̓ 3 ’ [ ἔστι. καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι 
" Ν “ 2 “ » ) Ν ἤδ ε “ ) - ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. ὑμεῖς ἐκ τοῦ 4 

-ὋΠἄἝ» Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς: ὅτι μείζων ἐστὶν 
ἐἄδιν; Κι ᾽ν ἘΜᾺ “ 7», δ ἌΣ “- ΄ ΞΕ ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί 5 
ὃδ ἊΝ Ἷ “- 2 “ Ψ “ ἊΝ ε Ὁ» δὴ πύσος ἰὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμον λαλοῦσι, καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν 

) , ε πεν ΚΣ ΖΞ ἜΣ ΠΩ ΄ Χ Ν ἀκούει. ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν ὁ γινώσκων τὸν Θεὸν 6 
δ) ’ ε “ ἃ , “ : “ “ ΕῚ 2) » ε “ 

ἀκούει ἡμῶν: ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἀκούει ἡμῶν. 
) ᾽ὔ "4 ΩΝ “ “Ὁ 9 ΄ Ν ἈΝ “ ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα 

τῆς πλάνης. 
Ε “ “ “ 

᾿4γαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους" ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ 7 

ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει 
“ 7 . 

τὸν Θεόν. ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν" ὅτι ὁ Θεὸς 8 
᾽ ’ 2 ’ 2 ’, 2 " [2 ᾽ , “ “-“ » ἀγάπη ἐστίν. ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν 9 
ε “ [2 ᾿Υ τα ΕῚ “ Ἀ “. 3 ἴἉ ς Ν. ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς 

τὰ 4 ἡμῶν π παρ᾽ ο λύει Μ. Ρ δαά Χριστὸν ἐν σαρκὶ 
» , 

ἐληλυθότα 
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ε , , ; “ - το εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δί αὐτοῦ. ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ΟΡ. ἘΡΗ. 2. 4. 
κ δι ν Ἐ 

ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς 
εἰ ’’ [ ΄“ οὐσ ὦ ω» Ν ἘᾺΝ , τις Ν Ν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ Ο». 2. 2. 

τι τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ΤΡ. Μαίι. 18, 
Ὶ “ “- “- 22. 

12 ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν. Θεὸν οὐδεὶς Ὦξρ. [μη τ. 18, 
τὰ 6. 46, τ ΤΊπ,, 

πώποτε τεθέαται: ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν 6. τ6. 
,᾿ Ν Ἑ ἊΝ , ; “ ᾽7 ᾽ " ᾽ .« “5 ᾽ 13 μένει, καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν᾽ ἐν Ορ. 3. 24. 
’ »“ « 2 ΜΡ ΕΝ 72 Ν ΡΣΘΑΝ 2 ε ΄-: τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν, καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, 

τ4 ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. καὶ ἡμεῖς τε- Ορ. Τοβη τ. 
θεάμεθ » ἢ κ ] “4 ε . », 2 . 14; 3.17; 21. 
εάμεθα καὶ «μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν 2.. 
ΠΗ “- “ Ψ. ἃ ΕῚ ᾿ ᾽ὔ [“ , “ το υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι ᾿Ιησοῦς (Τρ. Μειι. τ6. 

2 « ΕΝ “- γον Ν ᾿ ΕΣ σα ᾽΄ Ν ἌΣ Ἂς :) τό, Τομη 6. 68, ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν ο. 3: Ξαα. 

τό τῷ Θεῷ. καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγά- ι Ω. ἡμεῖς ἐγ Ἵ ΕΡΑ ΤΠ Υ, 
ἃ τ Φ Ἂς :} [ “Ὁ « ς Ψ, ἣν» 2 » Ν, ᾿ πην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων 

ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ " μένει!. 
Σ γῳ λ ᾽ [ ; ᾽ὕ θ᾽ « “ “ α ’΄, 17 ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν 

,, 3 “. « ᾽7 “κ. ᾽ὔ’ [2 Ν. ᾽ 72 ; ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστι 
ἊΣ Ὁ “- " 2 ΄ς“ ἜΣ ’ ᾽ Ὶ ,} 3 τι8 καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν 

“ , 

τῇ ἀγάπῃ ἀλλ᾽ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, 

ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται 
᾽ Ἂ λι 1.2 ς “- ᾽ - Ε--" ΤΥΣΡΕΝ “ ΥΤΕ, το ἐν τῇ ἀγάπῃ. ἡμεῖς ἀγαπῶμεν 5-, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγά- 

ε “-“- ἌΡ .᾽ [2 2 “ “νυ Ψ, ΝΥ Ν 

ζοπὴσεν ἡμᾶς. ἐάν τις εἴπῃ ὅτι 4 γαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν: ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὃν ἑώρακε, τὸν Θεόν, ὃν οὐχ ἑώρακεν, 

21 ᾿οὺ δύναται ἀγαπᾷν. καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ Τρ. Μαι!. 22. 
ΠΕΣ τὸ ε .9 κ᾿ ΝΥ ᾿ ᾽ τι Ἢ . 2 « -91566 Μαῖκ 

αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν 12. 20 Ξ44., 
δ: ὅς Ταῦτα το. 27 56. 

αὐτοῦ. 
“- εἰ ω “- “- “ 5 - Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ἐκ τοῦ Θεοῦ “Ῥ.]98η τ. τ2. 

γεγέννηται: καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ ΟΡ. 7οδη τ5. 
22. 

, “ ξ, 
2 τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγα- 

4 μαρτοῦμεν 8. Τ' 0η1. μένει 5. Δ αὐτόν ὑ πῶς δύναται 

ἀγαπᾷν; Δ.5.Μ. 

1» 



Όρ. 7οἙὁδη 14. 
ΤΡ 21. 22: 
ζΌρ. Μείι. τι. 
320. 
(Ρ. 7ομη τό. 
92. 

ΓῬ. Τοβη 19. 
34. 

Όρ. 7οδη 14. 
17, 15. 26, τύ. 
12. 

Ορ. Τοβη 5. 36 
56. 

Όρ. 7Τοβη 3. τό, 
17. 2. 
ΟΡ. 7ομι 1. 4. 

Όρ. 7οΒῃ 3. 36. 

ζ(Ρ. 7οΒη 2ο. 
231. 
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πῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν, καὶ τὰς 
«ε 2 λὰ ᾽ “ὰ “᾿ Ι 4 , » 3 ᾽΄ “- ἐντολὰς αὐτοῦ 'ποιῶμεν!. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ 53 

Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν" καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ 
“ ᾽ ϑος  » [ἡ “ Ν Ὑδ' , “- “ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ. 

ἀ τὸν κό ., καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν νικᾷ τὸν κόσμον" καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νική 
ε Ψ, ’ [ἢ “ ’ Χ δέ Σ « “Ὰ Ν 4 κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. τίς Σ δέ ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον, 5 

εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ; οὗτός 6 
) 3 “-- ᾽’ 

ἐστιν ὁ ἐλθὼν δί ὕδατος καὶ αἵματος, Ιησοῦς Υ-] Χριστός" 

οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ 5 ἐν! τῷ αἵματι. 

καὶ τὸ Πνεῦμά ἐστι τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ Πνεῦμά ἐστιν ἡ 

ἀλήθεια. ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες δ-1;τὸ Πνεῦμα, 7, 8 
Ξ . -« καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἷμα: καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν ὃ εἰσιν! εἰ9 

ἣς Ὡ» “᾿ 3 ὩΣ ’ « ἤ “ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ 

Θεοῦ μείζων ἐστίν: ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, 

οὅτι! μεμαρτύρηκε περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς το 
ἊΝ ἘΝ “- ἡπὺ ἀν ΝΥ »" 2 ἃ , σις ε Ἀ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν Δαὐτῷ!: ὁ μὴ 

,΄ - ΡΝ , , » 2) “ ᾽ 
πιστεύων τῷ Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πε- 

» .) Ἁ ’΄ ἉΔ ’ ι Ν Ν πίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεὸς περὲ 
“- 6 κε Ε] “ ᾿Ὶ [4 : ᾿ ς γι Ω͂ ἊΝ ». τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώ- τι 

"“ εἰ αι ε Ψ δ “ ε ἘΠ ΟΣ σι [74] , “- νιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ 
2 εν» Ν [Ὁ Υ Ν ’, ε Ἂς ΑΟΣ Ν ΕΝ ἐστιν. ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν: ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τ΄ 

“- “ 7 

τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. 
“΄“- “ ἐ 3 α 

Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν “-!, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώ- τ3 
6  ““ ’ ἤ ) ἊΣ ΑΓ “ εκ“ “- “- 

νιον, τοῖς πιστεύουσιν! εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 
δ καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τΆ 

Ἄν, δ αν θ Ν, ᾽Υ̓͂ θέλ , “ 3 » 5 ε σὰ τ ἢ Ν 
τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἀκούει 8 ἡμῶν!" καὶ ἐὰν τ5 

“᾿ ἃ ἃ 
οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἂν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν 

ἃ 9 ) - 
τὰ αἰτήματα ἃ ἡτήκαμεν παρ᾽ αὐτοῦ. ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελ- τό 

ἃ τῃρῶμεν Σ οἵη. δέ Υ Δαά ὁ 2 οἵ. ἐν 8 (ἃ ἐν 
ρα ΕἸ -“ τ , ες λ Ν, κὰ Ν τον “- . ν Ὁ ΞΕ, -“ -» ᾽ 

τῷ οὐρανῷ, ὃ πατήρ, ὁ λόγος, καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα" καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἶσι. 
ὯΝ σ΄ 9 ιν “ ΡῚ ΄- ζ. Ὀ Ε] Δ ἃ ς ΨᾺΝ 

καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ εἰσι 8. ο ἣν ἑαυτῷ 
»“ ’ “᾿ - - ΄“΄ 

9 84 τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἔ καὶ ἵνα πισ- 

τεύητε Β ὑμῶν 8. 
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Ν ᾽ πὰ τ 8 ’ ε ’, Ἁ οὐ θ ̓’ " Ψ᾽ πγυϑι φὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, Ἀ αἰτήσει, 

καὶ δώσει! αὐτῷ ζωὴν τοῖς ἁμαρτάνουσι μὴ πρὸς θάνατον ῷ ζωὴ μαρ μὴ πρ ; 
" ς ἦ΄Ἱ κ , 5 ῃ ΣΡ ἘΣ ΄ “ ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον᾽ οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα 
᾽ » “- 3 ’ « Ἄ . ’ ἌΝ, οδΆ, ς ὔ ᾽ 17 ἐρωτήσῃ. πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστί: καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ 

πρὸς θάνατον. 
“". Ὁ} “ “ ι8 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐχ ἁμαρ- 

; “-ι “σι χανε 

τάνει, ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ τηρεῖ ἰαύτόν!, καὶ ὁ 
ἊΝ ; [“ :) “ "“ἷ [ἡ ) “ .: το πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, 

ν“ ε ’ [ . “Ὰ “᾿ “ ,“ Ν ψ Ὡςοκαὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. οἴδαμεν δὲ ὅτι 

ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν, ἵνα Ἐ γινώ- Τρ. 7ομη 17. 

σκομεν! τὸν ἀληθινόν, καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ ἢ “ μ : μ Ἢ ῆ .} { . 
“2 “ “ε ΩΝ 

αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεός, καὶ Ὁ». :. 2. 

᾿φι 1-| ἑωὴ αἰώνιος. τεκνία, φυλάξατε Ὁ ἑαυτὰ! ἀπὸ τῶν εἰδώ- 

λων. 5- 

ΒἘΠΙΞΣΤΟΛΗ ΙΖΘΑΝΝΟΥ ΔΕΥΤΈΡΑ. 

« “ “ “- 

τ: Ὃ πρεσβύτερος " ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, ΕΣ 8 ]οπη τ, , 
Ξ δὲ. δ. 1. 

οὺς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ 

2 πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν Ορ. Τοβη 8. 32. 
,ὔ ᾽ ΤΕ αὶ Ν »ς “ ὔ) ; Ἂ, ΟΣ “ἤ 3 μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα: ἔσται 

; “ 9, “ 

μεθ᾽ Ὁ ἡμῶν! χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρός, καὶ 
, “-“ “- “ “ “-“ 

παρὰ “-ἰ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ 
ἀκ αι ’ καὶ ἀγάπῃ. 
3 ΄ Ψ, [ [7 " “π᾿ - 4 Εχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας Ορ. 3 7ομη 2 

Ξ δι 54. 

5 ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. καὶ 

νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν ἃ γράφων! σοι καινήν, ΟΡ. τ Τοῖῃ 2, 
ΠΕΈΡΤΥ ὁ δ Ὁ ΘΟ ΎΘΕΗΕΒΕ 7: 

Ἀ αἰτήσει καὶ δώσει Μ. ' ἑαυτόν Ἐ' γινώσκωμεν 1 Δ44 ἡ 

τὰ ἑᾳυτοὺς π Δ4α ἀμήν. ἃ Ἐκλεκτῇ 8. Ὁ ὑμῶν Α. ο αἀὰ 

Κυρίου ἃ γράφω 8. 



Όρ. τ Τομῃ 3. 
11. 
Όρ. τ 7οῇηῃ 5. 
3. 

ΟΡ. 1 Του 2. 
τ 5646. 4: 2 
564. 

Όρ. οχη. τό. 
17, (4]. 1. 8 
56. 

Ό . 3 ]ὁΒη 13 
56. 

Όρ. νεσ. 1, 
ΧΕΙ Β. 15: 

ΓΌρΡ. 2 Τ᾿" π 1, 
ἘΡΕῚ τ 

Τρ. 2 Το 4. 

51ὃ ἘΠΙΣΤΟΛΗ ἸΤΩΑΝΝΟΥ Β. ΕΞ 

ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. καὶ 6 
Ω :} Ἂ [ 2 ’ [4 “ ἐς Ν 2 Ν αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς 
᾽ “ Ὁ 6,᾿ δ »Ἅ}}8. Ι θὰ δ) ’ 3... 09 2 “ αὐτοῦ. αὕτη “ἡ ἐντολή ἐστι!, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, 

ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον! εἰς 7 
Ν ,ᾳ ε Ν ἰε “- , “- Ἀ 2 ᾽ὔ τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον 

, “ ἔρον τ ἦς " ἱ ἊΨ"; Ἄς " 72 ᾽ 

ἐν σαρκί. οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. βλέπετε 8 

ἑαυτούς, ἵνα μὴ 8 ἀπολέσητε! ἃ " εἰργασάμεθα!, ἀλλὰ μισθὸν 

πλήρη ἰἀπολάβητεῖ. πᾶς ὁ Ἱπροάγων! καὶ μὴ μένων ἐν 9 

τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει" ὁ μένων ἐν τῇ δι- 

δαχῇ ἔς, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. εἴ τις το 
»ἤ Ν « “΄“᾿ Ἁ ’ ἈΝ ΑΝ » γκ Ἀ᾽ ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ 
λ β ’ ΞοςΣ 1) ϑεει ἌΝ, ἴΦ χ ι ") ῶ ἊΝ λέ τ αμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε 
ε . ᾿ » δὶ , “ “,ὦ».λΥυ ᾽ “ “ ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς τι 

πονηροῖς. 

Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ τ2 

μέλανος: ἀλλὰ ἐλπίζω 1 γενέσθαι! πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόμα 

πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ τ ὑμῶν! ἢ πεπληρωμένη. 

ἀσπάζεταίΐ σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς " ἐκλεκτῆς!, 9-| 13 

ΕἸΠΣΤΟΛΗ ἸΩΆΝΝΟΥ ΤΡΙΤῊ. 

Ὃ πρεσβύτερος Ταΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐντ 

ἀληθείᾳ. 
{ 

) “ 

“γαπητέ,περὶ πάντων εὔχομαΐ σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, 5 

καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων 3 
2 “ ἊΝ "Ξ χά “ 2 Ὡ» δὰ Ἁ "ἢ ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀλήθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν 

ὃ ἐστὶν ἡ ἐντολή Ἐ εἰσῆλθον Β ἀπολέσωμεν ἢ εἰργάσασθε Μ. 

ἱ ἀπολάβωμεν ὁ παραβαίνων Ἰξ ἃ τοῦ Χριστοῦ ᾿ 1 ἐλθεῖν 
τὰ ἡμῶν ᾿ ᾿Εκλεκτῆς 8. 9 (ἃ ἀμήν. 
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“ , 

4 ἀληθείᾳ περιπατεῖς. μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω ὃ χαράν!, 
[κ ᾽ ’ Ν ) Ν Ἄ 2 Ῥ “ἢ ᾽ θ ’ὕ “- ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν Ῥτῇ! ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 

5 ᾿4γαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς 
ὁ καὶ ο π Ι ἐξέ ἌΣ , , ΚΓ ΠΡΟΣ ».“ τοῦτο! ξένους, οἱ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον 

ἐκκλησίας" οὺς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ" 

ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἅ-! ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ Ορ. ΔεἰΞ5 20. 
332 54.,1 (οὐ. 

8 τῶν “ἐθνικῶν. ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν! τοὺς 0. τ2, τ ΤΗ695. 
͵ φ Χ , ἜΗΝ ΄ 2. 9, 2 ΤΠ655. 

τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. 5. 8. 

9 "Ἐγραψά ὅτι! τῇ ἐκκλησίᾳ" ἀλλ᾽ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν 

το ΖΦιοτρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπο- 
7 ᾿) “ Ων δ ἃ ἴω ᾿, “" “ μνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν 

Ἐ ὐχ,ς ἘΟΘΕ ΟΡ , ΕΝ “ » Σ᾽, ΑΓ τὺ 5 2 ἡμᾶς" καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται 

τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει, καὶ ἐκ τῆς 

τι ἐκκλησίας ἐκβάλλει. ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ΠΡ: Ῥ5, ΚΠ 

ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν: ὁ Ἐ-| κακοποιῶν ἘΠ. 1 7ομη 3.6. 

12 οὐχ ἑώρακε τὸν Θεόν. Ζημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων, 

καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας" καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ ΟΡ. 7Τομη 21. 
24. 

ἱ οἶδας! ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι. 

13 Πολλὰ εἶχον Ἐγράψαι σοι, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος ΟΡ. 2 7οΒη τ2. 

τ4 καὶ καλάμου σοι Ἰγράφειν!- ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ 

στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. εἰρήνη σοι, ἀσπάζονταί σε 
᾽ 

οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα. 

ΕΠΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ. 

ι ᾿[ούδας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου τοῖς 
᾿ “. ) “ “4 

ἐν Θεῷ πατρὶ " ἠγαπημένοις] καὶ Τησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις 

2 Κλητοῖς" ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. 

ὃ χάριν Μ. Ὁ οἵη. τῇ ὃ εἰς τοὺς ἃ ῇᾷ αὐτοῦ Α. 8 ἐθνῶν 

Ἐ ἀπολαμβάνειν Β ΟΥ. τι δ ,αά δὲ 1 οἴδατε Ε γράφειν 

1 γράψαι ἃ ἡγιασμένοις 
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520 ἘΠΙΣΤΟΛΗ γε 

, ζ, “ Ν ’ ,’ δι ΕὖἮΝ Α ᾿4γαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ 3 
“κ“ “κ“" Ῥκ “ Ϊ ’ 3 , ὕ ’ὔ {ΠΕΕΤ3Σ τῆς κοινῆς Ῥὴἡμῶν! σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν 

παρακαλῶν ἐπαγωνίξεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις 
» ζ , ψ ε , πίστει. παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγε- 4 

γραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
» θέ ") 3 ἼΖ Ἂν ΑΝ » οδ ᾽’ ἤ χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον “ δεσπότην 

“ ᾽ “-“ 

καὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. 

“Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅ-] ἅπαξ “πάντα, 5 

ὅτι ὁ ἴ Κύριος!, λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον 

τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τη- 6 

ρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον 
[4 “-“ “. 

οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ 

ζόφον τετήρηκεν. ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ αἱ περὶ αὐτὰς 7 
᾽7ὔ δ ΥΩ »; » ἢ , 7, ἊΣ τα πόλεις, τὸν ὅμοιον ὃ τρόπον τούτοις! ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελ- 
“-Ἠ 3 Ὡ, Ἀ ἐπε α ’ὔ "ἢ δ ωὼ Ν , θοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται " δεῖγμα, πυρὸς αἰω- 

,ἅ ἤ ’ « ἍΞ, ε » 3. ἈΠ, 2 72 

νίου ! δίκην ὑπέχουσαι. ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι 8 

σάρκα μὲν μιαίνουσι, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασ- 

φημοῦσιν. ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ 9 
᾽ γχ Δ “" 27 ’ ) 

διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωσέως σώματος, οὐκ 
“" “ ΙΝ 

ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾽ εἶπεν, ᾿Επι- 

τιμήσαι σοι Κύριος. οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφη- το 
“ Ὁ [ἡ ον “᾿ ς Ἀ » “᾿ ΔῸΣ τα Σ μοῦσιν. ὅσα δὲ φυσικῶς, ὧς τὰ ἄλογα ζῶα, ἐπίστανται, ἐν 

τούτοις φθείρονται. οὐαὶ αὐτοῖς" ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπο- τι 

ρεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ 

τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. οὗτοί εἰσιν ἱ οἱ! ἐν ταῖς τ5 

ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς 

ποιμαίνοντες: νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων Ἐπαραφερό- 

μεναι" δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκρι- 

ζωθέντα" κύματα ἄγρια θαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν 13 

»ΌΠ1. ἡμῶν ὁ δεσπότην, Μ.: δεσπότην Θεόν, Δ.8. ἃ 44 ὑμᾶς 

9 τοῦτο ἔ Ἰησοῦς Μ. 8 τούτοις τρόπον Β δεῖγμα πυρὸς 
αἰωνίου, Μ. ' οχη. οἱ Κ περιφερόμεναι 
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; ὕ ΚΎΤΟΣ ΕΣ κ᾿ ἜΣ, ἀξ 5 κα ᾽, ῃ 

αἰσχύνας ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζύφος τοῦ σκότους εἰς 

141-| αἰῶνα τετήρηται. προεφήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος (ρ. αεη. 5. 18. 
ἢ 5 ἀπὸ ᾿Αδὰμ ᾿Ενὼχ λέγων, ᾿Ιδού, ἦλθε Κύριος ἐν Ὁ ἁγίαις 

΄ ΠΣ ΕΙΣ “ Ψ λ ΄ ὶ π ἐλέ ἤ τ5 μυριάσιν αὐτοῦ, ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ " ἐλέγξαι 
’΄ Ἂν δ) κι ρ.-ἢ ἊΝ Ζ. “᾿ “ὕ, δ ’, 

πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας 
ΣΤΟΝ Ὡς δ Ν δὰ ΄ “ “- “- “ΝΖ 

αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλά- 
Ἁ , “κι ἌΡ “- Ὁ ἘΞ ΄ τό λησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. οὗτοί εἰσι γογγυσταΐ, 

Ψ Ν Ἂν 1 " ᾽ “ 7 Ἂ Αν μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι (καὶ τὸ 

στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα), θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφε- 

λείας χάριν. 
« “ δέ ᾽ ’ὕ ζᾳ θ “Ὁ ς ζε' ΄Ν 17 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρη- Ορ. 2 Ῥεὶ. 3. 

“ “- “ “ “- 1 566: 
μένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

“ ) 2, »“ Β 

18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, »-! «᾿Εἰπ’ ἐσχάτου χρόνου! ἔσονται ἐμπαῖκ- ΟΡ. ἸΤ 4: 
ἃ. Ὦ ὌΠ ΤΣ ΤΠ π  ν 

ται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 

το οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες τ-ἴ, ψυχικοί, Πνεῦμα μὴ ἔχον- ΟΡ. τ Οον. 2: 
τ ἱ: 14,15. 44, 46, 

2οτες. ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, " ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιω- 7απι. 3. 15. 
“ « 

τάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν Πνεύματι «Αγίῳ προσευχόμενοι, ΕἸΣ ΚΠ ΤΣ 
ν Ν 2 3 ὥΆ, “ 7 ’ ἈΠ ΓΑ Ῥ οτος 21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος 

“- “ , “ “. Δ 

,2 τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. καὶ οὺς 

23 μὲν ᾿ἐλεᾶτε διακρινομένους, οὺς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπά- 
Δ Ἄς Ὅν ὦΣ “ 2 » ͵ “- Ν Ν ΦΥΣ ΩΝ “- ζοντες, οὺς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς 

σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα, 

2 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι υ ὑμᾶς! ἀπταίστους, καὶ στῆσαι 
’ “" Ψ , “ ) ’ 2 , ’ Ἃ 

25 κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, μόνῳ 
“, “ “ ᾽ “ “ “- 

Ἐπὶ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν, Υ͂ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν," “δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία, ὃ πρὸ παν- 

τὸς τοῦ αἰῶνος! καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 

1 δαά τὸν τὰ μυριάσιν ἁγίαις Ὁ ἐξελέγξαι ο 44 αὐτῶν 
., » “ 

Ρ 8Δ644 ὅτι 4 ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ Τ᾿ λα ἑαυτούς Δ. 5 τῇ ἁγιωτάτῃ 
ς “- , :} ὃ - ε ’, ἢ Σ - , ἃ » 

ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς, ἐλεεῖτε διακρινόμενοι, οὺς δὲ 

ἐν φόβῳ σώζετε, ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάζοντες, π αὐτοὺς 8. Σ δα σοφῷ 
᾽ ΕΥ̓ - Ξ Ξ 

δ᾽ ΟΠ. διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, 2 δόξα καὶ ἃ οἵΏ. πρὸ 

παντὸς τοῦ αἰῶνος 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

ΙΏΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ͂. 

» Σ “- “- ἃ 

«Αποκάλυψις Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ "ὁ Θεὸς 1 

δείξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ἃ! δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει: καὶ 

ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ 
) , ἃ 2 ΥΩ Ἂν ᾽ὔ “-“- “- "ἡ ΩΝ 

Ἰωάννῃ, ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρ-2 
) “΄- “- δι 

τυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅσα "-! εἶδε. μακάριος ὁ ἀναγι- 3 
ε ᾽ ’ὔ ἣν; νώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ 

τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα: ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 
ἢ ᾽ - « οὖ ἐκκλ ’ὔ ι ζω Σ “-“ ΣΙ ἌΑΡΕΝ , ὠάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ασίᾳ: χάρις 4 

ἬΝ Ν πἰ ταδὶ αὐ δὶ θεν Ν᾿ ἢ Ὁ ΤᾺ Ἂ ΝΣ εἰ, Ά, νὰνἥἤὮἨὨ Ν ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ “-ἰ ὁ ὧν καὶ ὁ ἣν καὶ ὁ ἐρχόμενος: καὶ 
σον « ᾿ ΄, ΑΘ ΟΡ τς κ θ ΄ ΡΣ σς ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ" 

ΝΟ ΥΣΤΧ ΩΣ - Ἐς ,΄ ε ΝΕ τ ἦ΄, 
καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος 5 
Ἐ- “ “ Υαμς σῦν", “ΟΜ ΓΑ “ “ “Ἂ 

τῶν νεκρῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ 

ἐἀγαπῶντι! ἡμᾶς, καὶ β λύσαντι! ἡμᾶς " ἐκ! τῶν ἁμαρτιῶν 
« ΄- Σ “ [ὦ ; “ ἈΝ ᾿ Ά « “ Η ’ ͵ ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ: καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς Ἰ βασιλείαν, 6 

ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ: αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 
ερ 5 “ ἐ ρ ἑ ἯΙ ρ 

᾿) ξ. Χο κ “-“ Φ ͵ ᾽ ͵7 ἰδ γος: κα Ἀ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!. ἀμήν. ἰδού, ἔρχεται μετὰ 7 

τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός, καὶ οἵτινες 
, “ 

αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ 
΄ “ ὯΝ τ ὯΡ τῆς γῆς. ναΐ, ἀμήν. 

Ἐγώ εἰμι τὸ 4 καὶ τὸ Ώ, 1-] λέγει π Κύριος ὁ Θεός," 8 
Ἐὶ γι δ νον κὰ ΑΥΎΜ Κι ΤΡ. » ε ΄ 
οὧῶν Και ον Καίο ερχόμένος, ο παντοκράτωρ. 

ἃ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὑτοῦ ἃ Α.5.Ν. ν ,44ἀτε ὁ δαά τοῦ 
ἃ ᾿ῇά ἐστιν 8 844 ἐκ ἔ ἀγαπήσαντι 8 λούσαντι Α.5.Μ. 
Β ἀπὸ ; βασιλεῖς καὶ ΚΕ οχγη. τῶν αἰώνων Νί. 1 λάά ἀρχὴ 

καὶ τέλος, τὰ ὁ Κύριος, Ἀ.8.: Κύριος, ὁ Θεός, Μ. 

»υ τὰν “Φιωὐ ἀμ 
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᾽ “ 

9 ᾿Εγὼ ᾿Ιωάννης, ὁ 5-1 ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν 
“ “ ᾽ “- τῇ θλίψει καὶ ο-Ἰ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ " ἐν ᾿Ιησοῦ!, ἐγε- 
ἃ ᾽ “ ΄ “ ζ ’΄ .} Ν Ζ “ νόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ 

“ ᾽ “- 

το Θεοῦ καὶ «-! τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ τ-!, ἐγενόμην ἐν Πνεύ- Ορ. Μαίι. 22. 
Α Σ Ξ ΠΡᾺΝ 43, Μαῖκ 12. 

ματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν 55. 

τι μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης, "-' Ὃ βλέπεις γράψον 

εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον ταῖς "ἑπτὰ! ἐκκλησίαις “-Ι, εἰς 
Μ 
Ἔφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς Θυά- 

τειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Δαοδί- 

12 Κειαν. καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις " ἐλάλει! 
ὩΎΡΩ “ 5 Ἂ ,-» ε Ν ΄ “- Χ 13 μετ ἐμοῦ. καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, καὶ 

ἐν μέσῳ τῶν γ-! λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμέ μέσῳ τ Χ μοιον νἱῷ ἀνῦρώπου, ἐνοεουμένον ΟΡ. Ῥδη. 7.13. 

ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν. 

τ4 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ 5 ὡς! ἔριον λευκόν, Ορ. Ταπ. 7. 9, 
ς ΠΡ τ Ἔ 5 κ " “.ε Χ ΄, ᾿ - ἘΡ- 6. 

τ5 ὡς χιών' καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός" καὶ οἱ 
όδ ᾿Ξ “ [ Ἃ Ἂ β ’ ε ᾽ ωῳ 2 πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ δπεπυρω- 

τό μένης!" καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν. καὶ 
» ; π᾿ δ οι ΑἿΣ τ π τ ὦ ΄ ε Ζ, {2 ΕΞ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ ἢ χειρὶ αὐτοῦ! ἀστέρας ἑπτά καὶ ἐκ τοῦ 

᾽ 3 “ ε 7 ΄, ᾽ »“" : Ψ» Ἀ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη" καὶ 

τη ἡ ὄψις αὐτοῦ, ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. καὶ 

ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός" (ρ. Ταη. 8. 17 
δ 564.. 10. 9 56. 

καὶ “ἔθηκε! τὴν δεξιὰν αὐτοῦ 4-! ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων “-!, Μὴ 

1ι8 φοβοῦ" ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, καὶ ὁ ζῶν: καὶ Ορ. 15. 41. 4, 
; ΄, Ζ Ἄρ..5. , “- ᾿ ᾽ ν κ᾿ ΞΕ 55 6, 48. 12. ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδού, ἐῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων, ἴ-! καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ Εθανάτου καὶ τοῦ ἅδου!. 

τογράψον "οὖν! ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι, καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι 
4 “ “- Ἂ ΄ ;Σ- ε Ἂν}.5 ἴα ἥ εὐ σῇ βε-. ἢ 

20 μέτα ταῦυτα᾿ Το μυστήριον Τῶν ΕἼΤΑ ἀστέρων “ουὺυς εἶδες ἐπὶ 

π δ(ά καὶ ο («ἃ ἐν τῇ Ρ Ἰησοῦ Χριστοῦ 4 λαά διὰ 

Τ᾿ δά Χριστοῦ 5 Δα Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ ῶ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" 
καὶ ἔρτῃ. ἑπτὰϑ. ἃ δαὰ ταῖς ἐν ᾿Ασίᾳ δ ἐλάλησε Υ͂ Δαἃ ἑπτὰ 

2 ὡσεὶ 8 πεπυρωμένοι Ὁ αὑτοῦ χειρὶ ὁ ἐπέθηκε ἃ (ἃ χεῖρα 

8 δά μοι  λᾷβὰ ἀμήν" Ε ἅδου καὶ τοῦ θανάτου Β οχη. οὖν 

1 ὧν 
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τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ 
3 ἐκ , “- “«- 

ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι" καὶ ᾿ αἱ λυχνίαι 
2 αἱ ἑπτὰ! ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσί. 

ῬΑ ΟΝ ᾽ 1 ΚΝ 3, ] ἊΨ ͵ , Ρ, ,’ 
Ὁ Αοἰβ 18. Τῷ ἀγγέλῳ ' τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ! ἐκκλησίας γράψον, 2 

" »; ᾽ “ “ “- “ 
ΟΡ. τ. τό. Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, 

ε “ ᾽ “ “ “-Ἅ “ “5 ΟΡ. 1.13. ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν Οἶδα 2 

τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον ᾿-ῖ καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ 

ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ " ἐπείρασας τοὺς ο λέγον- 

τας ἑαυτοὺς! ἀποστόλους, καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες αὐτοὺς 

ψευδεῖς, καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά 

μου, καὶ οὐ κεκοπίακας.[ ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν 4 

ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας. μνημόνευε οὖν πόθεν 5 

«πέπτωκας], καὶ μετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον" 

εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι τ-ῖ, καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ 

τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, 6 

(ρ. Μαῖίι. τ2. ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ. ὁ ἔχων 7 

᾿ οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ 

ὅπ γι 5 ἢ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν 

ἫΥ̓ Δ δ} ἐν ὃ τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ ἵτῷ ἐν Σ᾽ μύρνῃ ἐκκλησίας! γράψον, 8 

Ορ. 1. 17 54. Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ 

ἔζησεν: Οἶδά σου ἅ-! τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν (" ἀλλὰ 9 

Όρ. 3.9. πλούσιος! εἶ), καὶ τὴν βλασφημίαν γ ἐκ! τῶν λεγόντων ᾽Ιου- 

δαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ 

τ 1.12, Σατανᾶ. ἐμὴ! φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδού, μέλλει το 

τὴν ἃ βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν! εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθῆτε' 

καὶ Ὁ ἕξετε! θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, 

Ξι ᾿Ξ » 
Κ' αἱ ἑπτὰ λυχνίαι ἃς εἶδες 1 τῆς ᾽Εφεσίνης τὰ Δα σου Ὁ ἐπει- 

, ο , Ξ: ἈΠΟ ΝΥ ᾿ ᾿| ράσω φάσκοντας εἶναι Ρ καὶ ἐβάστασας, καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, 
ΩΥ̓ ὃ ν᾿ ν .»᾿ , , Ν 3 ΄ " ᾳ 2 » Τ ἀά καὶ διὰ τὸ ὄνομά μου κεκοπίακας καὶ οὐ κέκμηκας ἐκπέπτωκας ἃ 

τάχει 5. μέσῳ τοῦ παραδείσου ὃ τῆς ἐκκλησίας Σμυρναίων α χἥὰ 

τὰ ἔργα καὶ Σ πλούσιος δὲ 7 ΟΠ]. ἐκ 2 μηδὲν ἃ βαλεῖν 

ἐξ ὑμῶν ὁ διάβολος Ὁ ἔχητε Μ. 
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τι καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω 

τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ΕΡΆΙΘΙ 6, 14. 
21. ὃ, 

2 “᾿ , “ 2 ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου. 
3 “ 3 Ἂ “" Σ ’ ᾽ ’ », 12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον, 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν" Ορ. τ. τό. 

ι: Οἶδα “-Ι ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ καὶ 
φι ἈΠ ’ Ν :) :} ἕ Ἀ ἊΨ ἌΡ, κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν 

“ Ε ἃ 

ταῖς ἡμέραις ἃ-] Αντίπας ὁ μάρτυς μου, ὁ πιστός ὃ μου, ὃς ΟΡ. τ7. 6, Αοἰϑ 
22. 20. 

) “ “εΜ “- ) 

τ4 ἀπεκτάνθη παρ ὑμῖν, ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ! ἀλλ᾽ ἔχω 
κα ὰ “ λί [ ἔ ι , “ “- 4 δ δ Ἀ τὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν 

Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκε τῷ! Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώ- Τρ. Νυαπι. 3:1. 
16. 

“"ξι “. ) “Ἠ -- 

πίον τῶν υἱῶν Ισραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. ΤΡ. Νύπι. 25.ὄ 
᾿ 1 56. 

5 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν "-] Νικολαϊτῶν 
ΩΣ Ζε ὔ ἘΣ: ᾽ δὲ ᾿» ΄ ᾿ 16 ἱ ὁμοίως, μετανόησον Ἐοὖν]" εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, 

Ν ᾽ὔ , ) Ξ- : ““΄ε ’ “- ᾽΄ ὕ καὶ πολεμήσω μετ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 
εὖ] τΣ ᾽ , ΄ Ν “- 4 κε ϑ' ’ τη ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
“. “ ’ ΚΕ ΤΕΣ ἊΝ “ Ὁ “- ᾽ 

τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ 1-1 τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ 
ἐπ 9. “κ᾿ “- 2 Ἂ. » Ν ΝΥ “, 

δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν ΟΡ. 3. 12, το. 
ΕΞ 12. 

γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς τ οἶδεν! εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. 

ι8ι Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον, 6. Αοεἰϑ 16. 

Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ τς τὸ ΤΕ 

ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνφῳ' 

το Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν 

διακονίαν! καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα “σου τὰ! 

29 ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ νυ-, ὅτι 

«ἀφεῖς! τὴν γυναῖκα τ-!] Ξ᾽Τεξάβελ!, ἡ λέγουσα! ἑαυτὴν 

προφῆτιν, ἅ καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς! ἐμοὺς δούλους, 

21 πορνεῦσαι καὶ " φαγεῖν εἰδωλόθυτα!. καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρό- ΟΡ. νετ. τ4,΄. 
Αοἰδβ 15. 29. 

ὁ λἥ4 τὰ ἔργα σου καὶ ἃ 44 ἐν αἷς Θ 9η1. μου ἔ κατοικεῖ 

ὁ Σατανᾶς Β τὸν Α.: ἐν τῷ 8. Β 44 τῶν ' ὃ μισῶ ΚΕ οχη. 
οὖν 1 44 φαγεῖν ἀπὸ τι ἔγνῳ Ὁ διακονίαν καὶ τὴν πίστιν 

ο σου, καὶ τὰ Ρ δ΄( ὀλίγα ᾳ ἐᾷς Τ᾿ Δαἀ σου Μ. 5 Ἰεζαβήλ 

ὑ τὴν λέγουσαν ἃ διδάσκειν καὶ πλανᾶσθαι Ὁ εἰδωλόθυτα φαγεῖν 
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νον ἵνα ὃ μετανοήσῃ᾽ καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορ- 

νείας αὐτῆς. ἰδού, “-Ι βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς 22 
2 - “ . 

οἰχεύοντας μετ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετα- 2 

νοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων δ αὐτῆς. καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀπο- 23 
“ΟΣ δαις . ΄ ἊΝ ε» ΄“ « κτενῶ ἐν θανάτῳ' καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι 

3 ᾽ ) ς » “ Ἁ Ν ’ ἊΝ  « Ἅ: -νΝ ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας" καὶ δώσω ὑμῖν 
ε »: Ν ἈΝ “᾿) ς “--. « “" Νὴ ᾽ὔ Ῥ ΝΠ “ 

ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. ὑμῖν δὲ λέγω ὃ τοῖς! λοιποῖς 24 
΄“΄ 3 Ων, [ ὉΣ “ἷ{ Ν. ον ὃ» 

τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, 

9-ἴ οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα! τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέ- 
Ἁἃ γουσιν: οὐ βάλλω! ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος. πλὴν ὃ ἔχετε 25 

, ὍΣ καὶ Ψ ε ὁ ἐξ κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω. καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι 26 
4 Ἀν οὐ, Ἄ ϑ.- ἘΝ σον 3 ἐ 35 ὡν “ ᾿ ΟΣ ΙΝ τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν 

Χ ὑπὰ " Χ 2 ε»᾿ δὰ - ις ἊΝ » Χ καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ 327 
Ἂ », ἤ ς ΦΤΩΝ 7: δ “ ν΄ κεραμικὰ συντρίβεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός 

᾿ Ν »»» ΕΤΟΥΣ Ν ΩΣ » ὮΝ αἰαὶ ΤΟΣ εὐ μου καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. ὁ ἔχων 28,29 

οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. : 
Ν “Ἄ ᾿) ΄ “ 2 » , ἜΤ Ὁ, Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον, Θ 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ 8 ἑπτὰ! πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς 

ἑπτὰ ἀστέρας: Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι "-] ὄνομα ἔχεις ὅτι 
ζῆ Ν, Ν Φ » “ δ Ψ » δ Ἁ »" Ὥς, καὶ νεκρὸς εἶ. γίνου γρηγορῶν, καὶ στήριξον τὰ λοιπὰ 2 

ἃ Ἰἔμελλον! ἀποθανεῖν: οὐ γὰρ εὕρηκά σου Ἐ-:|] ἔργα πεπλη- 
Ζ ΣΡ Ὁ 7. “ Θ “1 Ϊ ὕ ἜΠῸ “ » 

ρωμέενα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 'μου". μνημόνευε οὖν πῶς εἰληφας 3 

καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγο- 

ρήσῃς, ἥξω Ὁ- ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω 

ἐπί σε. " ἀλλὰ! ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ο-ἰ ἐν Σάρδεσιν, ἃ 4 
Ψ' Σ Ψ ἈΝ ε , ᾽ “ Ἁ 2 ΦΩΝ “" οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν: καὶ περιπατήσουσι μετ᾽ ἐμοῦ 

ς ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. ὁ νικῶν οὕτως! περιβαλεῖται 5 
δα, κίε ΄ ἊΣ ἀξ ΝΣ 99 Ἀν αν ᾽, ν᾿ ΠΑΝ ΤῊΣ 
ἐν ἱματίοις λευκοῖς" καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ 

, :) “ , {Ὁ Ν » Ἣ, - Σὰ ντρς Υ μετανοήσῃ ἐκ τῆς πορνείας αὑτῆς, καὶ οὐ μετενοήσεν. «ἀ4 ἐγὼ 
ἃ αὑτῶν Α.8.: αὐτῶν Μ. Ὁ καὶ ὁ (ἃ καὶ ἃ βάθη 9 βαλῶ 

ἔ σιδηρᾷ" ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικά, συντρίβεται" Ἀ.Μ. Β' οἵη. ἑπτὰ 8. 

Ὁ 44 τὸ 1 μέλλει ΒΞ δαὰ τὰ Α.5.Μ. 1 οηλ. μου τὰ Ἁ(ά ἐπί, σε 

Ὁ ρηη, ἀλλὰ ο δαά καὶ Ρ οὗτος 
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τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ «ὁμολογήσω! τὸ ὄνομα αὐτοῦ ΟΕΠΤ: 1ο. 
Ξ 22, {λ|Κ6 12. 8, 

ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 

6 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

7 ΚΚαὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον, 

Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν ἴ κλεῖν Δαβίδ, (ρ. 15. 22. 22. 

ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς 5" κλείσει!, καὶ ὑκλείων! καὶ οὐδεὶς 

8 ἀνοίγει: Οἶδά σου τὰ ἔργα (ἰδού, δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν Ὁ». ὭΡΩΣ, τό. 
9; 2 Οογ. 2. 12. 

ἀνεῳγμένην, ὃ ἣν! οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν), ὅτι μικρὰν 
» ’ Ἄγ, ᾽ ’ Ν ᾽7 Ν Ἂ; , 7 ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω 

οτὸ ὄνομά μου. ἰδού, 5 διδῶ! ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σ᾽ ατανᾶ Ὁ». 5. 9. 

τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ 

ψεύδονται: ἰδού, ποιήσω αὐτοὺς ἵνα Υ ἥξουσι καὶ προσκυνή- 
Ι 2,,.,Ζ “ ὌΣ ἢ “ εἰς Ὁ Δ 2 ΄ σουσιν! ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά 

τοσε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε 

τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι 

ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς 

τι γῆς. “-| ἔρχομαι ταχύ: κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ ἘΡ' 22. ἤ, 12, 
ἊΝ ὩΣ ᾽ὔ τ: τὸν στέφανόν σου. ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ Π 6(1. 2. 9. 

ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι: καὶ γράψω 
ϑυτ 4. Ἂς Ἀ ὩΣ “- “- Ν Ν ἢ “ φ 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Ορ. 21. 2. το, 

- ᾿Ξ Ξ ἘΕΨΎ. ΄ ὲ 2 : (051: 4: 20. 
τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ιερουσαλημ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ Ἠερ. τῶ. 25. 

“ , εν ἡ ένα “-“ “ Ἂ ἈΠ ΝΣ Ζ᾿ Ν. 4 τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. (ρ. 2. τ7, το. 
ὯΝ “ » 12. 

13 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

1. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς "ἐν Δαοδικείᾳ ἐκκλησίας! γράψον, Ο». (ο]. 2. τ. 

Τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ Ορ.}5.80 (88). 
27; Ῥτον. 8. 

15 ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ: Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε 22. 

ψυχρὸς εἶ οὔτε ξεστός" ὄφελον ψυχρὸς "ῆς!, ἢ ἐεστός. 

τ6 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε “ ζεστὸς οὔτε ψυχρός !, μέλλω 

17 σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. ὅτι λέγεις ὅτι ΠἊλούσιός ΟΡ. Ἠο-. 12. 
8, τ (οΥ. 4. 8, 

4 ἐξομολογήσομαι ς- κλεῖδα τοῦ Δαβίδ 5. κλείει ὕ κλείει 

ἃ καὶ Σ δίδωμι ῦ΄ ἥξωσι καὶ προσκυνήσωσιν 2 δ(ά ἰδοὺ 

ὃ ἐκκλησίας Λαοδικέων Ὁ εἴης ὁ ψυχρὸς οὔτε ζεστός 



Όρ. Ρτον. 3. 
12, ΗεΡ. 12. 6. 

ΟΡ. 7ὁδη 14. 
3. 

ζσρ. Μαίϊ. το. 
28, [λιῖτα 22. 
30; [οΒη τό. 

83: 17. δ. 

ἘΡ- τ ΤΟ: 

Όρ. Ἐζεῖὶς. 1. 
26 544., 1Ο. 1. 

Ορ. Ἐχοά. 37: 
23 (38. 17) 
ΖΕΟὮ, 4. 2. 
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εἰμι, καὶ πεπλούτηκα, καὶ ἃ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας 
Κβν ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς 

Ν Ἷφ ΦΨ 3 ’, ᾽ 3 “- ἊΨ καὶ γυμνός, συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ ἐμοῦ χρυσίον τ8 
ἼἜ 2 ᾽ Ψ ’ Ν ε ’ ἌΡ πεπυρωμένον ἐκ πυρός, ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκά, 

(4 , Ὶ ΝΥ αν μὲ τι ’ὔὕ “ ’ Ψ 

ἵνα περιβάλῃ, καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός 

σου, καὶ κολλούριον ὁἐγχρῖσαι! τοὺς ὀφθαλμούς σου, ἵνα 

βλέπῃς. ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω" ᾿ζήλευε! το 
“- ΙΝ .24 ᾿) ’ σ ) ΑΥ Ν Ψ» ἊΝ, ’» οὖν καὶ μετανόησον. ἰδού, ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω" 20 

3. Ὁ» ᾽ ’ “ “ Ἀν, ’, ὉΝ Υ " ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου, καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσε- 
Ν 5 “- 

λεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς 
ὅν “- ε “ δώ .». τ θί. 3 ον πον ὁ ὟΝ “ μετ ἐμοῦ. ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ ἐμοῦ ἐν τῷ “1 

θ ᾽ « 3 δὴ 3. ἐὰν Υ 5, 70 Ν “- Ζ 

ρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα, καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός 
ἢ “ » , “ ἘΣ ΚΣ, ΩΣ τ) ’ ᾿αἰψα  ὩΣ “ μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα 22 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
“- “ Ν 

Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐ- 4 
γι ἃ 

ρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λα- 
) γι ; - ἃ 

λούσης μετὶ ἐμοῦ, Βλέγων!, ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ 

δεῖ Β γενέσθαι μετὰ ταῦτα. ἱ-] εὐθέως ἐγενόμην ἐν Πνεύ- 2 
3 “ 

ματι: καὶ ἰδού, θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ "τὸν 

θρόνον! καθήμενος: καὶ ὁ καθήμενος 1-] ὅμοιος ὁράσει 3 

λίθῳ ἰάσπιδι καὶ τ σαρδίῳ!.- καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρό- 
“, « “4 » Νὰ ΄ “ ᾽ νου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ. καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου 4 

᾽ 

θρόνοι " εἰκοσιτέσσαρες" καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους 5 εἰκοσιτέσ- 
ἊΨ 

σαρας! πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ἐν ἱμα- 
“ ᾽ “ 

τίοις λευκοῖς, καὶ Ῥ»-] ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους 

χρυσοῦς. καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ 5 

ᾳ« φωναὶ καὶ βρονταί], καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι 
3 » “- 7 Ψ ; δ « Ἅ ’ “ “ ἐνώπιον τοῦ θρόνου, αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ" 

καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τ ὡς! θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυ- 6 

ἃ οὐδενὸς 9 ἔγχρισον ἔ ζηλωσον Β λέγουσα Β γενέσθαι. 

μετὰ ταῦτα Μ. ἐ δαά καὶ Κ τοῦ θρόνου Ια ἦν πὶ σαρδίνῳ 
Ὁ εἴκοσι καὶ τέσσαρες ο εἶδον τοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας Ρ ἀἀ 

ἔσχον ᾳ βρονταὶ καὶ φωναί Τ οἵη. ὡς 
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“- ᾿ “-. στάλλῳ' καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου Ορ. Ἐκεϊκ. τ. 5 

566. 
“ “ “ 

τέσσαρα ζῶα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. 

ἡ καὶ τὸ ζῶον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον 
“᾿ ͵ 

ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῶον "ἔχων! τὸ πρόσωπον ὡς 
“ ᾽ [φ » 

τ ἀνθρώπου!, καὶ τὸ τέταρτον ζῶον ὅμοιον ἀετῷ ἅ πετομένῳ!. 
“ ἃ Ἄν ἃ “ 

8 καὶ “τὰ! τέσσαρα ζῶα, ἕν Υ καθ᾽ ἕν αὐτῶν! 5 ἔχων! ἀνὰ πτέ- 

ρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν 5 γέμουσιν! ὀφθαλμῶν' καὶ 
ἰ 

ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὃ λέγοντες, “Ἅγιος, (ρ. 15. 6. 3. 

ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἣν καὶ ὁ ὧν 

ο καὶ ὁ ἐρχόμενος. καὶ ὅταν δώσουσι τὰ ζῶα δόξαν καὶ τιμὴν 

καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς σρ. Ῥαπ. τ2.7. 

ιοτοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, πεσοῦνται οἱ “ εἰκοσιτέσσαρες 
Ψ'. δ) γι “᾿ “κ 3 Ἁ “ 74 Ν πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ 

ἃ προσκυνήσουσι! τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ 

οβαλοῦσι! τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέ- 

τι γοντες, ἄξιος εἶ, Τὸ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν Ορ. 5. 12 54. 
4 Ν Ἁ ΝΥ Ν Νν " [2 δ ΟΝ, 4 δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν: ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ 

πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου 8 ἦσαν! καὶ ἐκτίσθησαν. 

δ Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου (Τρ. Ἐεῖκ. 2. 
’ , Ψ ἸΛ ͵ 9 54. 

βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον 
ω ε , ᾿ “ Ψ " Ν , σφραγῖσιν ἑπτά. καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα 

Βἐν! φωνῇ μεγάλῃ, Τίς ἱ-1 ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, καὶ 

Ξλῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ 
ΕΣ ΄Ἂ δὲ Σ) Ἂι “. “᾿ δὲ ε ,’ “- “" ᾽ “ ΝΥ οὐρανῷ, οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς, ἀνοῖξαι τὸ 

« βιβλίον, Ἐ οὔτε! βλέπειν αὐτό. καὶ ἐγὼ ἔκλαιον ἱ πολύ!, 

ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τι-ἰ τὸ βιβλίον, οὔτε βλέπειν 
ὃ 5 αὐτό: καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαΐῖε' 

ἰδού, ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ "- ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίζα Τρ. ἄεη. 49. 
ἘΦ ἐτε Ὁὐτ  γὲθ. “0 τ. 2 ωὺ. 9; 15. 11. 10. 

5 ἔχον ὑ ἄνθρωπος ὰ πετωμένῳ Χ οἵη. τὰ Υ' καθ᾽ 
ς ᾿ ΓΎΞΕΣ 8 ,ὕ Ῥ ΄ α ,᾿ Ν ἑαυτὸ εἶχον γέμοντα λέγοντα εἴκοσι καὶ 
τέσσαρες ἃ προσκυνοῦσι 9 βάλλουσι ἔ Κύριε Β εἰσὶ 

Β οχη. ἐν 1 δα ἃ ἐστιν Ἰ' οὐδὲ 1 πολλά τὰ 44 καὶ 

ἀναγνῶναι π᾿ (ἃ ὧν 

Μ τῇ 



Ομ. 13. 8, οΒη 
1. 29,1 Ῥεῖ. 
1. 10. 

(Ρ. 3.1, 4. 5; 
Ζεοῆ. 4. το. 

ΟΡ. 1. 6, Εχοά. 
19. 6. 

Όρ. ἴδῃ. 7. 
ΤΟ. 

ζρ. ῬΗ]]. 2. 1ο. 

ΘΡ᾽ γεῖ- 12, 
οὗ. 4.11. 
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Δαβίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, καὶ ο-] τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐ- 

τοῦ. καὶ εἶδον ν»-Ι ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ὁ 
, Ἀ ΌΣ ͵ “, β ᾽ ᾽ » « Ν ἰδῖξες. ζώων, καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων, ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς 

ἐσφαγμένον, «ἔχων! κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ 

εἰσι τὰ τ ἑπτὰ! "πνεύματα τοῦ Θεοῦ, ἀπεσταλμένοι! εἰς 

πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ ἦλθε, καὶ εἴληφεν -] ἐκ τῆς δεξιᾶς 7 

τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, 8 
Ἁ ,,  “ ἊΝ; « » 7 ,» 4 τὰ τέσσαρα ζῶα καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον 

ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος  κιθάραν!, καὶ φιάλας 

χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν 
ἘΠΩΩΡ Ἂ. 29 Χ Ν 4 Ψ κε ψν ἁγίων. καὶ ἄδουσιν ὠδὴν καινὴν λέγοντες, Ἄ ξιος εἶ λαβεῖν 9 

τὸ βιβλίον, καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ: ὅτι ἐσφάγης, 
Ἀν δ 2 ΘΕ ΞῚ ᾽ “΄ Ψ ΄ » , Χ; καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς 

καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, καὶ ἐποίησας Υ͂ αὐτοὺς το 

οὐ ϑεῶ πη ἰδν Οὐ  ἠξαὶ ἐερ εξ θυ ας 7 Ι τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλείαν! καὶ ἱερεῖς, καὶ " βασιλεύουσιν 

ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν τι 

κυκλόθεν τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, 

Ὁ καὶ ἣν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων! καὶ χιλιάδες 

χιλιάδων, λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, “Δ ξιόν ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ τ2 
2 Ἂ -“ Ἁ ’ Ν “ Ν Ὡ». Ν 

ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 
, Ἀ Ἂ ἊΝ Ν ᾽’ Ν 2 ἣν, ἊΝ “" γ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. καὶ πᾶν κτίσμα τ3 
ἃ 6-- 1 ΄--ὦἪ ᾽ “΄΄᾿ κῚ ᾶ 3, ΝΥ “" “ ἤ ἊΝ ᾽ὔ ΄ ἴω 

ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἃ ἐπὶ τῆς γῆς! καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς 
Ν..9 Ἁ “" θ ’ 6--ἴ 3 ’ Ἂν Ν 2 , φ“" γά καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστί, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, 

Ε 4 Ρ “Ὰ 3 :} Ν “- Ψ' Ν τ ᾽΄ ἤκουσα λέγοντας, Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ 

ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς 
» κι “ 3.7 Ν τ , “᾿ Ν, , Ὁ», αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα ἔλεγον, Ἀμήν. τὰ 

καὶ οἱ 1-1 πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν 8-. 

ο (4 λῦσαι Ρ Δ4ἃ καὶ ἰδοὺ ᾳ ἔχον ΣΦ ογ. ἑπτὰ Μ. 

8 τοῦ Θεοῦ πνεύματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑ δαά τὸ βιβλίον ἃ κιθάρας 

Σ 44 ἡμᾶς 7 ἡμᾶς 2 βασιλεῖς ἃ βασιλεύσομεν Ὁ οχη. καὶ 

ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων 8. ὁ (4 ἐστιν ἃ ἐν τῇ γῇ 

9 44 ἅ ᾿ ἔ λῇὰ εἰκοσιτέσσαρες Β Δα ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
»» 

αἰώνων 
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6. Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν " ἑπτὰ! σῴφρα- 

γίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγοντος ὡς 

,ἰφωνὴ! βροντῆς, "Ερχου Ἐ-Ι. καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἵππος Τρ. Ζεοῖ. 6. 

λευκός: καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ 1 αὐτὸν! ἔχων τόξον: καὶ ἐδόθη μ. 

αὐτῷ στέφανος" καὶ ἐξῆλθε νικῶν, καὶ ἵνα νικήσῃ. 

3. Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν τ σφραγῖδα τὴν δευτέραν!, ἤκουσα τοῦ 

“δευτέρου ἑώου λέγοντος, "Ἔρχου "-, καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος 

ἵππος πυρρός" καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ 1 αὐτὸν! ἐδόθη αὐτῷ 

λαβεῖν τὴν εἰρήνην 5 ἐκ! τῆς γῆς, καὶ ἵνα ἀλλήλους Ῥσῴφά- 

ξουσι!" καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 

5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν «σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ 

τρίτου ζώου λέγοντος, "Ερχου τ-ἴ. καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἵππος 

μέλας- καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ 1 αὐτὸν ! ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ 

6 αὐτοῦ. καὶ ἤκουσα " ὡς! φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζώων 

λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες ὃ Κρι- 

θῶν! δηναρίου: καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 

7 Καὶ ὅτεἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν 

8 τοῦ τετάρτου ζώου ἃ λέγοντος!, Έ ρχου "-!͵ καὶ εἶδον, καὶ 

ἰδού, ἵππος χλωρός" καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα 

αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ Υ ἅδης! "ἠκολούθει! μετ᾽ αὐτοῦ: καὶ (ρ. :ο. τ4. 

ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία 5 ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἀποκτεῖναι! 

ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων (ρ. Ἐκεῖ. τ4. 

τῆς γῆς. ἣν 

9 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ 

θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον Ο». 2ο. 4. 

τοτοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον, καὶ " ἔκραξαν! ορ. Ζεεξ. τ. 
- : 12, ἔλικε 18. 7. 

φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, ἽἙως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ᾿ 

Ἀπ οχη. ἑπτὰ ' φωνῆς Κι ̓ἥα καὶ βλέπε Α.8.Μ. 1 αὐτῷ 

ἴὰ δευτέραν σφραγῖδα Ὁ Δ4α καὶ βλέπε Α.5.Μ. ο ἀπὸ Α.8.: 
οἵη. ἐκ Μ. Ρ σφάξωσι 4 τρίτην σφραγῖδα 1 Δα( καὶ 

βλέπε Α.58.Μ. 8. 9Π1. ὡς ὃ κριθῆς ἃ λέγουσαν. Χ δαὰ 

«καὶ βλέπε Α.5.Μ. γ Αδης 8. 2 ἀκολουθεῖ ἃ ἀποκτεῖναι 
ΡΞ 98. ᾿ ω. ὕσι - Ῥ ᾿, 

ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἔκραζον 

Μὴ 2 



ΟΡ. 15. 34. 4; 
70ε] 2. 1ο, 31, 
Ματῖῖς 12. 24. 

Όρ. 15. 2. 17 
544. - 

Όρ. Ηοϑβ.ο. δ, 
{μ|κε 22. 20. 

Γ᾽. Ἐζεῖ. 9. 4. 

532 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ἌΡ: 

6-ἰ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἃ ἐκ! τῶν 
ων .} Ἂν - “ Α Ἂν 8 ἐδόθ 3 - « » λὴ κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς ; καὶ ὁ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ τι 

»ῆ δὲ 3 4 » “ Ὁ 3 ’ “, Ψ λευκή!, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον 

μικρόν, ἱἕέως πληρωθῶσι! καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτείνεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. 

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ 8-| τ2 
ἈΝ χά 2 Ὧι Ν, ἀεὶ ττρ): 2 ζχ 2 ξ ζ, 

σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὃ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος 
’ ΑΨ ΤΙ ζ: ἜΠ ΓΕ [ -ς ᾿] εν » τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ἢ ὅλη] ἐγένετο ὡς αἷμα, καὶ οἱ ἀστέρες τ3 

τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύν- 
ἘΣ ΕΞΣΣ ἵ ἿΝ, 3, Σς ζ ἊΝ Ἷ «7 Ε) Ν θους αὐτῆς ὑπὸ μεγάλου ἀνέμον σειομένη. καὶ ἱ ὁ! οὐρανὸς τά 

ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον εἱλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος 
2 “ » 3Ε ΡΝ 2 Ψ Χ « “- “ “ ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, το 

Ν ε “ Ν ες τε ’ Ν ε ’ ͵ Ἁ ε καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ Ἐ χιλίαρχοι, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ 

1 ἰσχυροί!, καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ᾿- ἐλεύθερος, ἔκρυψαν ἑαυ- 
Ἀ ) Ν ’ ᾿) " Ἁ Ζ' “Ἂ ρα ε Ν [μή 

τοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, καὶ λε- τό 
ξ΄“ », Ν “ Ψ» 4 » ,2 Π “ ἊΣ γουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ ἡμᾶς, καὶ 

γώ « ἘΝ ) ΝΥ ζ “-“ ὔ 2 Ν “ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, 
Δ ΩΝ, “- 2) “ τὰ ῳ Ἂν εἰ ΟΣ, ς Ψ 

καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου: ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τ7 
σὸς: τ ΚΑ ἀπ ΣΤ τσὶ ἢ ΝΥ δύ θῆ Ἑ τῆς ὀργῆς " αὐτῶν!, καὶ τίς δύναται σταθῆναι : 

ο Μετὰ τοῦτο! εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς 
“" “΄“᾿ “- Ἃ 

τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, Κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέ- 

μους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς 

θαλάσσης, μήτε ν ἐπί τι! δένδρον. καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον 2 

« ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ 
᾿ - . ὦ ἮΝ , κ᾿ , ᾽ ΄ 

ζῶντος" καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, 

οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, λέγων, 3 

Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, 

τ ἄχρι! Ξσφραγίσωμεν! τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ 

ὁ δαά ὁ ἃ ἀπὸ 8 ἐδόθησαν ἑκάστοις στολαὶ λευκαί ἔ ἕως 

οὗ πληρώσονται Δ.8.: ἕως πληρώσωσι Μ. 8 δαά ἰδοὺ Ἐπ οπη. ὅλη 

' οτη. ὁ 5. Κ᾿ πλούσιοι, καὶ οἱ χιλίαρχοι, 1 δυνατοί τὰ Δ44 πᾶς 

π αὐτοῦ 9 Καὶ μετὰ ταῦτα Ρ ἐπὶ πᾶν ᾳ ἀναβάντα 3. 

Τ᾿ ἄχρις οὗ 5 σφραγίζωμεν 8. 
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“τῶν μετώπων αὐτῶν. καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσῴφρα- 

γισμένων, ρμδ΄ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς 

5 υἱῶν ᾿Ισραήλ. ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα ιβ΄ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι" 

. ἐκ φυλῆς Ρουβὴν ιβ΄ χιλιάδες "-1- ἐκ φυλῆς Γὰδ ιβ' χιλιά- 

6 δὲς ὑ-]. ἐκ φυλῆς ᾿4σὴρ ιβ΄ χιλιάδες "-1. ἐκ φυλῆς Νεῴφ- 

θαλεὶμ ιβ΄ χιλιάδες "-|- ἐκ φυλῆς Μανασσῆ ιβ΄ χιλιάδες 1-|- 

ἡ ἐκ φυλῆς Συμεὼν ιβ΄ χιλιάδες 1-|- ἐκ φυλῆς Λευὶ ιβ΄ χιλιά- 

8 δὲς ἐπ]: ἐκ φυλῆς " Ισσαχὰρ! ιβ΄ χιλιάδες ὑ-]- ἐκ φυλῆς 

Ζαβουλὼν ιβ΄ χιλιάδες "-΄: ἐκ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ ιβ΄ χιλιάδες 

9 ᾽π!. ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν ιβ' χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. μετὰ 

ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν 

οὐδεὶς ἠδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν 

καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ 

ἀρνίου, “περιβεβλημένους! στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν 

τοταῖς χερσὶν αὐτῶν: καὶ Υ κράζουσι! φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, 

Ἢ σωτηρία “τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὲ τοῦ θρόνου! Ορ. Ρ5. 3. 8. 

ιι Καὶ τῷ ἀρνίῳ. καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἑστήκεσαν κύκλῳ τοῦ 

θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζώων καὶ 

ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ "τὰ πρόσωπα! αὐτῶν, καὶ 

τ, προσεκύνησαν τῷ Θεῷ λέγοντες, μήν: ἡ εὐλογία καὶ ἡ 

δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις 
δ 9 Ν Υ “" Υ: “ε :} Ά »“» “ ΠΝ » ᾽ 

καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
ἊΝ .95 »ἶ2 ὍΣ . “ ᾽’ Ψ»" πὰ ς 13 καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι οἱ 

περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκάς, τίνες εἰσί; καὶ πόθεν 

14 ἦλθον ; καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Ὁ Κύριέ μου!, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέ 
ο Ὡ"  ..Ὁ5 εᾺ Ρ ᾿ “ Ἄ» “- ᾿΄ 

μοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, σρ. Μαῖὶ, 24. 
9, ΄-“Ἵ Ῥ Ἢ ἘΞ 

καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν, καὶ ἐλεύκαναν “ αὐτὰς! ἐν ΟΡ. 22. 14, 15, 
1. τό, 18, ; ὥκι.. 3 τὶ Ξ σα, «“ πταα ς »»" ἈΝ ’ “ 7 

15 τῷ αἰματι τοῦ ἀρνιου. διὰ Τοῦτο εἰσιν ἐνώτιον τοῦ θρόνου 

“ “- ᾿ ’ δὰ ΚΡ (Θ ,Ά ᾿Ὶ Α 3 “. ΄ι 

τοῦ Θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ 
ἐ 

Ὁ Δ4α ἐσφραγισμένοι ἃ ἸΙἾσαχὰρ 5. Σ περιβεβλημένοι ῦ κρά- χὰρ ριβεβλημ ρ 
ζοντες 2 τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 5. ἃ πρόσωπον 

Ὁ Κύριε ὁ στολὰς αὐτῶν 3, 



ΓΡ. 21. 3. 

(ρ. 15. 49. το. 

ΟΡ.Ἐ5.22 (22). 
1 54. 
Γρ. 15. 25. ὃ. 

(ρ. 9. 13; 
Ἡ χοῦ. 40. 24. 

Όρ. Ἐ5. 141 
(:40). 2. 

Όρ. ΕζΖεκ. 38. 
22. 

ΌΡ. 781. δι 
(28)..:25. 

524 ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΙΣ ἧς 18:5 

᾽ πο τὰν ΓΚ ’ ΔΝ “- ὔ »ἢ 3.5 ΜΝ, ᾽ ’ 
αὐτοῦ" καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ αὐτούς. 

᾽ 

οὐ πεινάσουσιν ἔτι, οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ τό 

αὐτοὺς ὁ ἥλιος, οὐδὲ πᾶν καῦμα: ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀναμέσον τ] 

τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ἃ ζωῆς 

πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον " ἐκ! τῶν 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

Καὶ ὅταν! ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο 8 
Νι Ὁ “ ) ΤᾺΝ ε , Ν 78 ν ε Ἀ Ω ἢ: κα σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον. καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέ- 2 

ἘΝ ΩΝ, “4 “ “-᾿ ε ζᾺ Ἂ 3 ΟΣ ΕΣ ΄“ς-ςᾧἌ 

λους, οἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς 
« »᾿ ΄ 
ἑπτὰ σάλπιγγες. 

Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε καὶ ἐστάθη ἐπὶ 8 τοῦ θυσιαστη- 3 
, “-“ “π᾿. 

ρίου! ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν. καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα 
»᾿ τ ᾿ δῴ ἤ “- “ “ ΠΆΡΩΘ: ,’ 3. ἘΝ 

πολλά, ἵνα " δώσει! ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐἔπὲ 
Ν ἊΣ Ἂς “-- Ἀ 2 ’ “ ων Ν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. καὶ 4 

ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων 
“ ἂν ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. καὶ εἴληφεν δ᾽ 5 

»ὕ Ν 4 δι ὩΣ »" 5. τα υνν “ Ν “ ἄγγελος τὸ λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν αὐτὸ ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ 

θυσιαστηρίου, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν" καὶ ἐγένοντο ἷ βρονταὶ 

καὶ φωναὶ! καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός. 

Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἕ οἱ! ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας 6. 
ς ’ 1 ᾽ ἈΝ ἤ [4 » ἡτοίμασαν 1αὐτοὺς! ἵνα σαλπίσωσι. 

Καὶ ὁ πρῶτος ᾿- ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ 7 

μεμιγμένα "ἐν! αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν “καὶ τὸ 
’ “" “" ’ ἤ Ἂν ᾿Υ ᾽’ “ ΩΣ . ’ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη,] καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, 

καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 
Χ » Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ 8 

καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν: καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον 
“- “΄ εὃἷ Δ ΌΡΑΤΝΙ Ἂ ’ “ ’ τῆς θαλάσσης αἷμα, καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων ο. 

ἃ ζώσας 9 ἀπὸ Ε ὅτε Β τὸ θυσιαστήριον Ἀ δώσῃ 
' φωναὶ καὶ βρονταὶ Κ ὁπ, οἱ 8. 1 ἑαυτοὺς τι ἃ ἄγγελος ρ Ὑγ 
π ΟΠ. ἐν 9 Οῃ1. καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς. Κατεκάη, 
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“ὌΝ “") Ν Π “ τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν 

πλοίων νδιεφθάρησαν!. 

το Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
3 νς τ ᾽’ ς ᾽’ Δ 2 ᾿Ὶ Ν ’ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον 
“ ΄“ Ν 2 Ν Ν ἿΝ ᾳ οὶ ] ς ὃ ’ Ὁ Ν Ν τι τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς “τῶν! ὑδάτων: καὶ τὸ 

ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται " ὁ! Ἄψινθος" καὶ " ἐγένετο! τὸ 

τρίτον τῶν ὑδάτων! εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ ἃ τῶν! ἀνθρώ- 
3 ζΑ 2 “ « ’ [ 2 ’ πων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 

12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον 
γα τὰ » Ν Ν ’ “ ’, Ἃ, Ν ΄ “ . ἌἍ τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέ- 

ρῶν, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ ἡμέρα μὴ " φάνῃ! 
ον ν᾽ ταν Ἄν δ τ « 72 

τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
ἢ Κκ ) ϊδ Ν οἷν Ἃς 5» “ 2 ἤ ᾿ 13 αἱ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς Υ ἀετοῦ πετομένου! ἐν μεσουρα- 

νήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ " τοὺς κατοι- 

κοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος 

τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 

9 Καὶ ὁπέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν" καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ ρ 115 Ὑ11] ω) 1) 

2 φρέατος τῆς ἀβύσσου. καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, 
ἂν ,5.. Α ὯΝ δ, “΄“ Ὧ δ Ν ζ: ,Ά 

καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, 
Ἄς. Ψ ΩΝ ΔΟΡΓ ΕΣ ΚΎΘΟΝ, 2 “- “ “ 2 καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 

3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη 
- “ 2 ’, ς ᾿΄, ὃ Ψ ε ’ “" “κ᾿ 

αὐταῖς ἐξουσία, ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 
ων.» 72 , “Ὁ “ Ἁ 5) Ψ Ν γ “ “ξ“- ς 

«καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς, 

οὐδὲ πᾶν χλωρόν, οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους 5-1 (ρ. 7. 2, Ἐχεῖ. 
[ῳ , Μ,[ ἐν “- “ ΚΠ Ὡ ΞΕΑΝ “ Ὡ 9. 4 564. 

οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων 

5 Ὁ-!͵ καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα 

ο βασανισθήσονται! μῆνας πέντε: καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν 

6 ὧς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. καὶ ἐν ταῖς 

Ρ διεφθάρη ᾳ οἴη. τῶν Τ' οτη. ὁ 5 γίνεται Ὁ οχῃ. τῶν 

ὑδάτων 8. ἃ ργῃ. τῶν Σ φαίνῃ Υ͂ ἀγγέλου πετωμένου 2 τοῖς 
κατοικοῦσιν 8 Δα μόνους Ὁ δ αὑτῶν ὁ βασανισθῶσι 



(ν. 70} 3. 21. 

(Ρ. 706] 2. 4. 

(ρ, Τοεὶ 1. 6. 

Όρ. Ἐχοᾷ, 40. 
24. 

5326 ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΙΣ 9. 6-- 

ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον, καὶ 
“» Ἁ ἃ οὐ μὴ εὕρωσιν! αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ 

8 ’ - θά Ἄμ: 5 3... εἰσὶ Α ΝΟΥ , “- : ’ φεύγει! ὁ θάνατος ἀπ᾿ αὐτῶν. καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρί- 7 

δων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον͵ καὶ ἐπὶ τὰς 

κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα 
μ ΧΡ «2 ρ 

αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων. καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας 8 

γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν. καὶ εἶχον 9 
» « ’ “ Ἀϊ 6 τ »" ’ θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων 
, “᾿ « εν ε ’Ῥ .. “ ᾿ Ψ νῪᾳ αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πό- 

λ ΝΟ 3. εἰν ε 72 ᾽ Ν Ζ γι: τ εμον. καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις, καὶ ἴ κέντρα" το 
ἌΣ". σι , “- 3... ἂν ΓᾺΡ 5.) ἢ ἘΞ ὧ9 ᾽ “ ΑΥ ) καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία! αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀν- 

“" , “ 

θρώπους μῆνας πέντε. 8-[ ἔχουσιν ὃ" ἐπ᾿ αὐτῶν! βασιλέα τι 
“᾿ “ικ “. ) 

τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου. ὄνομα αὐτῷ ᾿Ε βραϊστὶ ᾿Α βαδδών, 
“ »“ , 

καὶ ἐν τῇ ᾿Ελληνικῇ ὄνομα ἔχει ἀπολλύων. 

Ἢ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν" ἰδού, ἱ ἔρχεται! ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ τ2 

ταῦτα. 

Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ 13 

τῶν Ἐ-Ι κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον 
“-Ἠ “ 1 3 ͵ “ [4 3 χά Τὰ ξ: ( Ἂν ͵ ἊΝ ᾽’ 

τοῦ Θεοῦ, ᾿ λέγοντα! τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ Ὁ ὁ ἔχων! τὴν σάλ- τὰ 

ἢ “ῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ πιγγα, Δῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς μένους ἐπὶ 
“Ἄ “Ἄ “Ἄ ’ , , ΝΖ ’ ε », 

τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ, Εὐφράτῃ. καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες τ5 
»ὕ δ. 2Ε “ ; Ἂ [ς Ἃς Χ “ ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα 

Ἂν ,͵5 » [,ἀ 3 ,’ Ν ἊΣ “ ) ὯΞ Α καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. καὶ τό 

ὁ ἀριθμὸς " τῶν! στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δύο μυριάδες 

μυριάδων: “-] ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. καὶ οὕτως εἶδον τ7 
Ἂ -“ 2 ες γὴ ΝΥ Ἂς [4 3).5..5; » “«᾿ τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει, καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, 

ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις: καὶ 

αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στο- 

μάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. ν ἀπὸ! 18 

ἃ οὐχ εὑρήσουσιν 9 φεύξεται ἔ κέντρα ἦν ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν" 

καὶ ἡ ἐξουσία Β ἤἀ καὶ Β ἐφ᾽ αὑτῶν 8. ἱ ἔρχονται κ᾿ αα(ἀ 

τεσσάρων 1 λέγουσαν τὰ ὃς εἶχε πι Οη]. τῶν 5, ο δαά καὶ 
Ρ ὑπὸ 
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“ “"Ἅ ᾳ δι αἢ 9 , θ Ν » ᾿ ας τῶν τριῶν «πληγῶν! τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν 

ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ -] τοῦ καπνοῦ καὶ τ-! τοῦ 

19 θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 5ἡ γὰρ 
“ “ “᾿ 2 

ἐξουσία! ἐτῶν ἵππων! ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἃ ἐστι, 5 καὶ ἐν 
“ ΄ “ “ ἵ Μἤ 

ταῖς οὐραῖς αὐτῶν 7" αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχου- 

29 σαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσι. καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀν- 
0 » ἃ 3 3 ὔ θ0 δ "- λ “ χὰ Υ 3 ] ῥρώπων, οἱ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, 5 οὐ 

μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ 5 προσ- 

κυνήσουσι! τὰ δαιμόνια, καὶ δ τὰ! εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ Ὁ». Ῥ5. τ25 
3 - ΝΣ ΟΝ 5 ΝΥ͂Ν ον 7 Ν κ-Ἃἃ ΄, δ, (134). 15 564. ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε Ὅαη. 5. 23. 

21 βλέπειν ὃ δύνανται! οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν καὶ οὐ 
Α' , “ Ζ, , “᾿ ΒΩ ) »“ 6 Ψ', ͵ 

μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν “φαρμάκων 

αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων 

αὐτῶν. 

10 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ, ἡ} ἶρις ἐπὶ "τὴν 

κεφαλὴν αὐτοῦ!, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ σρ. Μαιΐ. τγ. 
2. 

“οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, καὶ ἔχων! ἐν τῇ χειρὶ 

αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἀνεῳγμένον: καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ 

τὸν δεξιὸν ἐπὶ 8 τῆς θαλάσσης! τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ " τῆς 
“ 7 “» “ 3 γῆς!, καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται: καὶ 

ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 

4 καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί ἴ-1, ἔμελλον γράφειν: καὶ 

ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν "-!, Σ᾽ φράγισον ἃ 

5 ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ 1 αὐτὰ! γράψῃς. καὶ ὁ 
2 ἃ “ « “ σιν “ , ΨΚ ΈΒΕΝ “- “- 
ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, 

6 ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τ τὴν δεξιὰν! εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ὥμο- (Πρ. Ῥαπ. τ2.7. 
" 2 “᾿ “ ; Α 3“᾿ “ ΕΝ ἃ “ὕ Ν 

σεν εν Τῷ ζῶντι εἰς τους αἰῶνας Τῶν αἰιῶνῶν, ο᾽'᾽ ἐεκτισε Τὸν 

4 ογ. πληγῶν τ᾿ χἥὰ ἐκ 5 αἱ γὰρ ἐξουσίαι 8. ἵ αὐτῶν Α.8. 
ἃ εἰσιν 8, Σ ο΄]. καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν 8. ὅ οὔτε 8. 2 προσ- 
κυνήσωσι ἃ οτη. τὰ 8. Ὁ δύναται ὁ φαρμακειῶν ἃ οχῃ. ἡ 

9 τῆς κεφαλῆς ἢ εἶχεν Β τὴν θάλασσαν Ὁ τὴν γῆν ἷ δά τὰς 
φωνὰς ἑαυτῶν Κ᾿ δαά μοι 1 ταῦτα ἴὰ Ογ. τὴν δεξιὰν 
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" ᾿Ν Ν Ἀ 9 ΤΩ Ν Ἁ “ Ἄ ον κκν, .. Ἂν ἢ Ν Ἁ 
᾿ ουρανον Και Τὰ εν αὐτῷ Και Τὴν γὴν Καιίιτα εν αὐτῃ Και ΤῊΡ 

ζρ. Ἐζεκ. 3. 
Ι 5646. 

Όρ. Ἐζεϊς. 40. 
3, Ζεοῇ. 2. 1. 

ΟΡ. Ζεςῇ. 4. 3. 

θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ!, ὅτι χρόνος ο οὐκέτι ἔσται!, ἀλλὰ 7 

ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ 

σαλπίζειν, καὶ Ῥ ἐτελέσθη! τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐηγ- 

γέλισε «τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας!. καὶ ἡ φωνὴ 8 
ΕΥ̓ "“ 2 “- ᾽ “ λ ΤᾺ “ ἤ Ἄν τ “ τὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν τ λαλοῦσαν! μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ 

5 λέγουσαν!, Ὕπαγε, λάβε τὸ " βιβλίον! τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ 

χειρὶ ἃ τοῦ! ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ 

τῆς γῆς. καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων 5 αὐτῷ δοῦ- 9 

ναί! μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, “άβε καὶ κατάφαγε 
3.5. Ν “ ἊΝ Ψ Ω ἘΣ “ Ψ' “ 

αὑτο' καὶ πικρανεῖ σου τὴν Κοιλίαν, ἀλλ ἐν τῷ στόματί σου 

ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χει- το 
Ἂς “ ᾽ ᾽ Ὶ » Ὁ ἿΑΣ, ΦΥΛΣΝ Σ “Ὰ 74 ἊΨ, ρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό: καὶ ἣν ἐν τῷ στόματί 

μου ὡς μέλι γλυκύ" καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία 

μου. καὶ Υ λέγουσί! μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς τι 

καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς. 
“ Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, 5-1 λέγων," γειραι, 11 

Ν Ἅ »Υ ἊΣ “΄“ “- Ἂ ΝΥ 7 ἊΝ καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ 

τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ: καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἃ ἔξωθεν 2 
“ -“΄“ᾳῃἊῇ»ἽΜὐ β λ ῬἍἥ θ ) Χ Ἂς 3. ὦ [4 [ἡ τοῦ ναοῦ ἔκβαλε " ἔξωθεν!, καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι 

252 “ Ψ Ν Ν γᾷ Ν ς ΄, »Ἤ., [5 ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας 
Ψ» ὅς Ν “ς ἴω Ν ’ Ψ'. ἈΝ 

τεσσαράκοντα δύο. καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ 3 
ζι ε γα ’, ’ « ᾽ὔ 

προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβε- 

βλημένοι σάκκους. οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι, καὶ “ αἱ! δύο 4 

λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ ἃ Κυρίου! τῆς γῆς 5 ἑστῶτες!, καὶ 5 
"ὕ ] ΝΣ δὰ θέ ͵ 3 “ “σ᾿ 2 ; ὦ» 5) “ ’ εἴ τις αὐτοὺς ἐθέλει! ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στό- 

9 τον Ν θί. Ν Σ θ ἊΝ 3; ἐσ τς “ἢ δ ματος αὐτῶν͵ καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν: καὶ εἴ τις 

Β θελήσῃ αὐτοὺς! ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 

πὶ ογη. καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ Μ. Ο οὐκ ἔσται ἔτι Ρ τε- 

λεσθῆ α τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις τοῖς προφήτας 7 λαλοῦσα δ λέγουσα 

ὑ βιβλαρίδιον ἃ Οῃη. τοῦ 8. ΣΦ αὐτῷ, Δός ΄ λέγει 2 (ἃ καὶ 
ὁ ἄγγελος εἱστήκει Α. ἃ ἔσωθεν 8. Ὁ ἔξω 8. ΟΠ]. αἱ 8. 

ἃ Θεοῦ 9 ἑστῶσαι ἔ θέλῃ ΕΞ αὐτοὺς θέλῃ 
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6 οὗτοι ἔχουσι "τὴν! ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ΟΡ. τ Κίπρε5 
Τῇ. 1: 

ἰῥετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν!" καὶ ἐξου- ΟΡ. Ἐχοά. 7. 
τ 10; 

σίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ 

πατάξαι τὴν γῆν Ἐἐν! πάσῃ πληγῇ; ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. 
Ἀν “δ Ἂ ἈΝ ’ ᾽ “Ὁ Ν ἧς Ν 3 " καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀνα- 
“- “ , “- 

βαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει Ἰ μετ αὐτῶν πόλεμον!, καὶ 
ἥΞ. » ΜΑΙ “9 “ ᾽ » Ἁ τὰ Ν [ης ᾿] ᾽ 8 γικήσει αὐτούς, καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. καὶ Ὁ τὸ πτῶμα! αὐ- 

τῶν ἐπὶ τῆς πλατείας " τῆς! πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις κα- 

λεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος 

ο αὐτῶν! ἐσταυρώθη. καὶ » βλέπουσιν! ἐκ τῶν λαῶν καὶ 

φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν «τὸ πτῶμα! αὐτῶν ἡμέρας 
Ῥ ἜΝ Ἃ; ἢ Ἂ Ἂν γᾷ 3ι - ΤΟΝ δ] Υ ᾽ ΄ ἤ θῃ τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ὑ ἀφίουσι! τεθῆῇ- 

τὸ ναὶ εἰς " μνῆμα!. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς " χαίρουσιν! 
δ] “ “ 

ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ ἃ εὐφραίνονται!, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλή- 

λοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοι- 

τι Κοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ 

πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν Ξ ἐν αὐτοῖς!, καὶ ἔστησαν Τρ. Ἐξεϊ. 37. 
2 Ν Ν ὁδ :) “᾿ Ν 7 [ή 3 [ά ἤ - Ν Ἁ 5 566. 

ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας Υ ἐπέπεσεν! ἐπὶ τοὺς 

12 θεωροῦντας αὐτούς. καὶ ἤκουσαν ὅ φωνῆς μεγάλης! ἐκ τοῦ 
“-“ “π᾿ ) Ὁ 

οὐρανοῦ "λεγούσης! αὐτοῖς, "ἀνάβατε! ὧδε. καὶ ἀνέβησαν 
) ἊΝ ᾽ Ν , “ ἊΨ ΟῚ . ἐς , ΝΥ δι εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ 

ἔς Ν  αΥ ΦᾺ τὰς Κ0. 2 »» ΩΣ ἰγὰ 3ι , ἣΝ , 

13 ἐχθροὶ αὐτῶν. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, 
᾿] ἈΝ 2 σι Ἄ “ ἊΝ τ9, , ; “ καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ 

σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά: καὶ οἱ λοιποὶ 
“- 3 ἔμφοβοι ἐγένοντο, καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 

1. Ἢ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν: “-1 ἰδού, ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη 
Ψ » ἔρχεται ταχύ. 

ι8: Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένοντο φωναὶ 

Β οτη. τὴν ἱ βρέχῃ ὑετὸς ἐν ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφητείας ΚΕ οχη. 

ἐν 1 πόλεμον μετ᾽ αὐτῶν ἴὰ τὰ πτώματα π οχη. τῆς 8. ο ἡμῶν 
Ρ βλέψουσιν 4 τὰ πτώματα Τ᾿ ἀφήσουσι 8 μνήματα ὃ χαροῦσιν 

ἃ εὐφρανθήσονται Σ ἐπ᾽ αὐτούς Υ ἔπεσεν 2 φωνὴν μεγάλην 

ἃ λέγουσαν Ὁ ᾿Ανάβητε ὃ δαά καὶ ΔΑ. 
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σρ.Ὅδη. 2.44, μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντες, 5᾿ Ἐγένετο ἡ βασιλεία! 
7. 14. 18, 27. 

Όρ. Ἐχοᾷᾶ, 31. 
7; 1 Κίηρβ 
8. 6. 

Όρ. 15. 26. 17. 

ζρ. 8η. 8.10. 

Όρ. Ῥ5, 2. 9. 

τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ 
» ) ἂν 2 Ὰ “ ΚΑ Ἃ ᾿ς δι βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ οἱ ἑείκοσι- τό 

τέσσαρες! πρεσβύτεροι, 8 οἱ! ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὃ κάθηνται! 
ϑσ ΝΥ ἐφ ΕΞ ΩΝ δ 2 ἊΝ ΝΣ ᾽΄ . ΣΕΞΘ ΟἽ Ν ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, καὶ 

, “ “ ΄ ᾽ -φκ: , προσεκύνησαν τῷ Θεῷ λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε τ7 

ὁ Θεός, ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὧν καὶ ὁ ἣν 1-|, ὅτι εἴληφας τὴν 

δύναμίν σου τὴν μεγάλην, καὶ ἐβασίλευσας. καὶ τὰ ἔθνη τ8 
3 » ἌΣ ε ) ’ Ἄς δ ἊΣ ΩΣ ΄Ν ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου, καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν 

κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σοὺ τοῖς προ- 

φήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, 

ἡ τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι τοὺς δια- 

φθείροντας τὴν γῆν. 
ΟΣ ’, ε Ν “- σι ΚΑ 1 “ ) “᾿ Ἃς λ Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ "ὶ ὁ! ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὥφθη τὸ 

ς Ν “᾿ δ θή ᾽ -Σ “ ἔρ , “ 5 Ψ'; ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο 

ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα 
,“ 

μεγάλη. ᾿ 
Ν “ Ψ 3. “Ἀ Ε πὸ Ν Καὶ σημεῖον μέγα ὥφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλη- 12 

“ “ “" ᾿ 

μένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ 
κ“ ΩΝ “ 2 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, καὶ ἐν 2 
ἊΝ ΕΝ 1 λ ᾽ 2 22 ΝΝ , γαστρὶ ἔχουσα: 1 καὶ! κράζει ὠδίνουσα, καὶ βασανιζομένη 

σι Ν ", Ψ “ 3 “Ὁ 3 ΜᾺ ΝΣ τεκεῖν. καὶ ὥφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδού, 3 

δράκων  πυρρὸς μέγας!, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα 

δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ " ἑπτὰ διαδήματα!. καὶ 4 

ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 

ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ο ἔστηκεν ! ἐνώπιον 
-ν Ν ἴω γι ζεὶ (ἢ [“ Ἃ Ν 2 τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον 

αὐτῆς καταφάγῃ" καὶ ἕτεκεν υἱόν, Ῥ ἄρσεν!, ὃς μέλλει ποι- 5 

ἃ λέγουσαι 9 ᾿Εγένοντο αἱ βασιλεῖαι ἢ εἴκοσι καὶ τέσσαρες 
Β οἱ ᾿ καθήμενοι ' λἀά καὶ ὁ ἐρχόμενος Ἶ τοῖς μικροῖς καὶ 
τοῖς μεγάλοις Κ ροχη. ὁ 1 οχη. καὶ τι μέγας πυρρός Ὁ διαδή- 

ματα ἑπτά 9 ἕστηκεν Ρ ἄρρενα 
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μαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ' καὶ ἡρπάσθη τὸ 

τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ «πρὸς! τὸν θρόνον αὐτοῦ. 

6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ! τόπον 
[ 2 ᾽ Ἂς “ ἤΟ τα 2 “ Ἕ 3). δὲ ς “4 

ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας 

χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 

7 ΚΚαὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ Τρ. Ῥαη. το. 
Ἂς δ 2, 21, 12. ἢν 

ἄγγελοι αὐτοῦ " τοῦ πολεμῆσαι μετὰ! τοῦ δράκοντος: καὶ 

8 ὁ δράκων ἐπολέμησε, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἴσχυσαν, 

οἰ οὐδὲ! τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ ἐβλήθη 

ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος διάβολος Ορ. 2ο. 2, αεη. 
ὧ Ἔ 3.1, [00 1. 6, 

καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην: ἐβλήθη εἰς Ὑγι54. 2. 24, 
Ἢ ΗΣ ἀντ ΕΚ πος ρας οανο « ΕΟ] 5. 21, 27. 

τοτὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. καὶ 
“ “᾿ 7 

ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν!, ἄρτι 
2 2 ε ’ ἊΣ Ἔ » Ἂν, ἰῈ Ζ, “ “ ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ: ὅτι Ξἐβλήθη! ὁ 
͵ “ε ᾽ “ « “᾿ « “ 3 τ σὰς , ΖΝ, 

κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον 
“ --ς “ « 2 Α Ψ΄ Ἁ , Ὁ ΠΕ ΩΝ τι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν 

διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου, καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας 
: ἈΞΕΡΤ ΟΣ ἊΝ “Σ ) ’ ον ΑΝ 3, ὮΝ ᾿ὕ|͵ ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 

ὃ . κ ) ΄, θ ἘΠ ᾽ ᾿ ΝΣ ἢ ΤΣ » κα 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, Υ-] οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκη- 

νοῦντες" οὐαὶ 2-ἰ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη 

ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον 

καιρὸν ἔχει. 

1: Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν 
“ [ Ψ Ν ΕΣ Ἀ, 5.0. “ Ἁ 14 γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ 

δ αἱ! δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς Ορ. νετ. 6, 
Ἂν ἀν οὐ ᾽ ᾿ , » δ “ ΄ ΙΝ ῬΕ Ἣ 

τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν Ορ. Ταη.7. 25, 
Ν ἂν ἊΝ [4 “ , Ν ’, γὰρ ὦ ἌΝ 12. 7: καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 

15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις Ὁ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυ-“ 

ᾳ οἵη. πρὸς Τ᾿ ογη. ἐκεῖ 8 ἐπολέμησαν κατὰ ὗ οὔτε 

“ἃ λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ Ἀ κατεβλήθ Υ Δ4ἃ οἱ 2 (ἃ τοῖς γ 4 Φρ τς ἡϑῆ 
κατοικοῦσι ἃ ΟΠ. αἱ Ὁ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ἐν τοῦ στόματος αὑτοῦ 



Όρ. )δη. 7. 3. 

ΟΡ: θ5ῃ. 7: 8. 

Όρ, θη. 7.21. 

542 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΒιΠ τι-- 

ναικὸς! ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα “αὐτὴν] ποταμοφόρητον 

ποιήσῃ. καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τό 
Ν Ψ᾿ 9. “ ΝΝ , πῚ ΩΝ ἃ “ « δ ’ τὸ στόμα αὐτῆς, καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων 

2 “ ᾽ 3 “- ᾿Ὶ 3 ’ « Ὁ» 2 ᾿Ὶ “ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυ- τῇ 

ναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ 
2 Φ, ἶφι “-“ ΥΩ Υ 2 ΝΥ “΄“" “ Ν σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ 

᾽ “ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Δ᾽ Τησοῦ' καὶ ἐστάθη! ἐπὶ τὴν ἄμμον 18 

τῆς θαλάσσης. 

Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον ὃ κέρατα 

δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά!, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα 

διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα! βλασφη- 

μίας. καὶ τὸ θηρίον, ὃ εἶδον, ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες 2 

αὐτοῦ ὡς 8 ἀρκου!, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος" 
Ἂν ἐν ΣΑΣ ’ δὰ ἐπ , “ Ἅ ἿΝ ᾽΄ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον 

5. ΤΣ . Σ , , χ ἡ Ξ ἢ 1.2, ΝΝ αὐτοῦ, καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. καὶ μίαν ἰέκ! τῶν κε-3 

φαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον: καὶ ἡ πληγὴ τοῦ 

θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ! ὀπίσω 

τοῦ θηρίου: καὶ προσεκύνησαν Ἱτῷ δράκοντι, ὅτι! ἔδωκε Ώρ ρ ῆ « ρ 2 4 

γὴν! ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν "τῷ θηρίῳ! 

λέγοντες, Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ ; ο καὶ! τίς δύναται πολε- 
κ᾿ Στ ἐϑ ἐπε τν ὶ ἐδόθ », πὶ , λ »" ΄ 

μῆσαι μετ αὐτοῦ; καὶ ἐδόθη αὐτῳ στόμα λαλοῦν μεγάλα 5 

καὶ βλασφημίας: καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας 

τεσσαράκοντα δύο. καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς »βλασ- 6 

φημίας! πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὲ 
Ν ᾿ Ἄ ΞΕ Σιν ἐπξῇ ἀν ν 9 ΤΆ οἷ - - - . τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, «-] τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. ᾿ καὶ 7 

ἐδόθ » “Ἄ Ξ “ όλ Ο ͵ Ἂν “ ε ’ Ν “" 

ἐδόθη αὐτῷ " ποιῆσαι πόλεμον! μετὰ τῶν ἁγίων, καὶ νικῆσαι 

αὐτούς] καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν " καὶ 

ὃ ταύτην ἃ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. καὶ ἐστάθην ὃ κεφαλὰς ἑπτὰ 
καὶ κέρατα δέκα ἔ ὄνομα Β ἄρκτου μι 844 εἶδον 1 οχη. ἐκ 

Κ ἐθαυμάσθη ἐν ὅλῃ τῇ γῇ 8. 1 τὸν δράκοντα ὃς τὰ ΟΤ. τὴν π τὸ 

θηρίον ο ογη. καὶ Ρ βλασφημίαν ᾳ Δ44 καὶ Τ' οτη. 
ἂς σκ Ὑνν “ , Η͂ τ ἘΩ͂ΘΟΣ κ ᾽ γ τς 

καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων, καὶ νικῆσαι αὐτούς" Μ΄ 

8 πόλεμον ποιῆσαι ὕ οχῃ. καὶ λαὸν 
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8 λαὸν! καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. καὶ προσκυνήσουσιν ἃ αὐτὸν! 
, « “ τ δρ “ “- Χχ Φ ἢ ᾽ ᾽ Υ Ν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, " οὗ! οὐ γέγραπται Υ τὸ 

Υ͂ ; Ἢ ν- σι, ῊΝ ΕΑΝ, “ “ “ Ι ΄ 8 ηἴς "8: 
ὄνομα αὐτοῦ! ἐν τῷ βιβλίω! τ ωῆς τοῦ ἀρνίου δ᾽ τοῦ! ΟΡ. 3.5.τ7.8: 

᾿ς ὕ ΠΡ ᾿ ἘΣ ΚΟῊΣ Ρ ἀπο ΒΕΓ τ, 
2 ΄ 3 ΝΥ “ 7 . "“ἷ ΕἸ 4 “- ᾽ 9 ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκου- 2ο. 

το σάτω. εἴ τις Ὁ εἰς! αἰχμαλωσίαν “-͵ εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει" 

εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκταν- ΟΡ. Μαίι. 26. 
“ ἜΩΖΣ ἀνε δ ΟΡ. ΄ “ ες. Τὰ τδ- θῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 

1: Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε 

έ δύο ὃ ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δρά καὶ τὴν τ2 κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. καὶ τὴ 
3  ς “ Ὡ» ἊΨ» “" --" ᾽ ’ ᾽ ΄“- ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. 

καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς Δ ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας! ἵνα 
6 ΝΑ ἢ Ν θ »Ἅ ἃς μϑς σ- ἐθ 70 « ᾿Θπροσκυνήσουσι! τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ 

13 πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα Τρ. Μαίε. 24. 
» Ἂ! ἣ Η" “ὦ, 24, 2. ΤΠΒΕΒΞ. Σ᾿ 

καὶ πῦρ ποιῇ “ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν! εἰς τὴν γῆν ο. 
2 , “ ᾽ ’’ [ Ν ἴον ε “ 2 Ἁ τ4 ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ 

“ “. “- Ὃ “ Ἂν. ΦΥᾺ ἍῈ ΤΟΝ “ Σ ὡ ΄-“ 

τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ 

θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα 
“ ᾽ ἃ 7 Ν - »» δ ΩΣ» ας 

τῷ θηρίῳ εὃς! ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. 
Άι ἐδόθ Η , ᾿ΑἿ ὦ δ “-“ ΄“-“ “» ΑΚ ΩΝ “ θ Ἂν» “ τ5 καὶ ἐδόθη ὃ αὐτῇ! δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα 
Ν “- - ε 

καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ Ἱποιήσῃ! ᾿ ἵνα ὅσοι 
ΤΥΧΌΝ ΄ τῶ 5 ΣΕ Τῇ κ θ ΄, ἢ - 1.5 ἐὰν! μὴ προσκυνήσωσι "ἃ τῇ εἰκόνι! τοῦ θηρίου ἀποκταν- 

΄“ Ν “- ’ Ἀ ἈῪ ᾿ Ἁ Ψ. τό θῶσι. καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, 
δι Ἁ ἌἌ.: “ὃ Ἂν ’ὔ Ν ν᾿ ; ὰ 

καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους 

καὶ τοὺς δούλους, ἵνα ο δῶσιν! αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς 
ΕῚ “-- “- δ “ ἃ» Ὁ Ῥ Ἀ ἊΞ ͵ ᾽ “ 4φἶῷ Ὑγ ὧν 

17 αὐτῶν τῆς δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ Ῥτὸ μέτωπον! αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις 

δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, «-Ἰ| 

18 τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ὧδε 

ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων τ-! νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν 

ἃ αὐτῷ Σ ὧν Υ τὰ ὀνόματα 2 τῇ βίβλῳ 8. ΟΠ]. τοῦ 

Ὁ οῃ. εἰς ὁ λα συνάγει ἃ κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ θ προσ- 
΄ Ε , » Ἐπ νιν τι τ ᾿ Ἰ 5: 

κυνήσωσι καταβαίνειν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Β ὃ αὐτῷ 
Η 2 

1 ποιήσει Μ. Ε ὁπ. ἵνα 1 ἂν τὰ τὴν εἰκόνα 5 δ(ἀ ἵνα 

ο δώσῃ Β τῶν μετώπων « δΔήἀ ἢ τ Δα τὸν 
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τοῦ θηρίου: ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί: καὶ ὁ ἀριθμὸς 
“΄“- Υ͂ 

αὐτοῦ "χξτ΄ . 
“ ἈΝ "ἡ Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, " τὸ! ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, 14 

Ν δ, πω Ν , Ζ {δ καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, 

ἔχουσαι τὸ ὄνομα ἅ αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα! τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. καὶ ἤκουσα φωνὴν 2 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν 

βροντῆς μεγάλης: καὶ Ξ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν 
“-“ “ , 

κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν" καὶ ἄδουσιν ὡς δὴν 3 
᾿ Σ  ν Σ Ξ: ΄ ἀν πλιν τῷ κ , ΄ καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνον, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων 

Ν “ Φ Θ Ν ᾽ Ν ) πν ὡς 2 ῶ.3 καὶ τῶν πρεσβυτέρων" καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο μαθεῖν τὴν ῳδήν, 
ἐμ ἊΝ 

ΟΡ. 5. 9. εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασ-- 
1 Οογ. 7: 23. 2 3 ἘΝ “- “- “Ὁ 3} Ἃ Ἁ, “ ᾽ " μένοι ἀπὸ τῆς γῆς. οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμο- 4 

λύνθησαν: παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι Υ-] οἱ ἀκολουθοῦντες 
“Ἄ Δ) Ψ [ἢ Ἃ ε , ἘΣ Σ » θ ὈΕ ὧν σ᾿ τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν 

ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ. καὶ ἐν τῷ στό- 
νυρ 4 ΡΧΊ { { . Ῥυ - ΤΣ 3 

ματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη “ ψεῦδος!" ὃ ἄμωμοί εἰσιν. 

Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἢ πετόμενον ' ἐν μεσουρανήματι, 6 
“ ) , δ): 29 Ε ζ ο » δ ἊΝ ἃ θ ζΖ 

ἐχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι “ ἐπι' τοὺς ὁ καθημε- 

νους] ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 9 ἐπὶ! πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσ-- 

σαν καὶ λαόν, λέγων! ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν Θεόν, 7 
δ [4 Ἅ; ΕΥ̓ΤᾺ » τ ὍΣ Ἐπ τ “- ’ ἢ “-“ καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, 
Ν ων “Ἄ »" ἊΝ 3 Ἂς Ν Ἂς “" Ἂν καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 

’ Ἂ Ν [ὦ γι θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 
Ε) ͵, 

Ορ. 18, 2, 15.  ΖΚααὶ ἄλλος 8 δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησε λέγων͵," Επεσεν 8 
21. 9. ἵ ἣς Ξ - ἔπεσε Βαβυλὼν Ἀ-Ι ἡ μεγάλη, 1ὴ! ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ 

“" ᾽’ ᾽ “ ᾽ ᾽΄ τ Ἁ ἤ ἔθ 

ΟΡ. 7εσ. Ῥ1 τῆξς πορνείας αὕτης πεπότικε πάντα “Τα' εὔνη. 
(ϑϑ, ἢ: : ᾿ Ζ ἶ 

αὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος! ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν 9 

5 χις΄ Μ. ὁ ογη. τὸ ἃ οχη. αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα Σ φωνὴν 

ἤκουσα κιθαρῳδῶν Υ͂ 844 εἰσιν 2 δόλος ἃ ἄμωμοι γάρ 

εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ. Ὁ πετώμενον ὁ οχη. ἐπὶ 

ἃ κατοικοῦντας θ οη]. ἐπὶ ἔ λέγοντα Β' ὁΠ1. δεύτερος 
᾿ αἥᾷ ἡ πόλις ἱ ὅτι Ἐ οχη. τὰ 1 τρίτος ἄγγελος 
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φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις Ὁ προσκυνεῖ τὸ θηρίον] καὶ τὴν εἰκόνα 
} “ ΝΝ ’, ’ 1 Ν “- ’ Ε) ἐν. Ν αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ 

τοτὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ (ΡΣ γ5(74). 
Ἶ ᾿ς 8, 786 2.5 

τοῦ Θεοῦ, τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς (33.1). 
᾽ Ὁ" , “ ἊΝ 4 2 Ἂς Ν ἊΣ , ’ ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον 

1 ἃ ἀγγέλων ἁγίων!, καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου: καὶ ὁ καπνὸς τοῦ ΟΡ. 15. 34. το. 
“ ΣΕ ες Ὁ ἢ π᾿ ».9 " ’ ᾿ Ν ᾽ 

βασανισμοῦ αὐτῶν " εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει". καὶ οὐκ 

ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θη- 
» Ν Ἂς ι» ΕῚ “ Ἃ, ὕ΄ ΝᾺ ἊΝ , ρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα 

σαν Υϑων ὦ ) “-“- δ [ Ι « ἊΝ “᾿ ε ’ 2 » 4ᾳ--. 12 τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ὧδε »ὴ! ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, 
ε “- Ἁ 2 Ἀ “- “- Ν Ἀ ’ , “- 

οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿Ιησοῦ. 

13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης τ-!, Τράψον, 
3... Ὧν Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ " ἀποθνήσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι’ 

ψὴ ἌΡ Ν Π “΄“ [ { » 4 ἢ ᾿) “.ε ᾽ ναΐ,! λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ᾿ ἀναπαήσονται! ἐκ τῶν κόπων 
ἔλεγε. ὙΠ Ν πΚΙΝ , ἢ: 5 » δ ᾽ θ . , ὍΣ σι ᾿ 

αὐτῶν" τὰ ἃ γὰρ! ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν. 

1. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην Τρ. Ῥαη. 7. 13. 

Χ καθήμενον ὅμοιον υἱὸν! ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐ- 
“- [ά “ δ 2) “ὌΝ Ἁ Ε) “- 72 »" 2 τοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 

τ5 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν μεγάλῃ 
“᾿ “ χη 3, σας “ ’ 

φωνῇ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν Ο». 7οεὶ 3. 13. 

σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν γ-| ἡ ὥρα :-| θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη 

τό ὁ θερισμὸς τῆς γῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ ὃ τῆς νεφέ- 

λης! τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. 

17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, 

ι8 ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν 
Ὁ “-- 7: Ῥ «.} “ 3; ᾽ Ψ ἊΝ “ ᾽ὔ Ε 

ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ὃ ὁ! ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ 
Ὡ “" “᾿ , 7 

“φώνησε “φωνῇ! μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ 

“λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς 
- “κ" “- 

βότρυας ἃ τῆς ἀμπέλου! τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ 

τὰ τὸ θηρίον προσκυνεῖ δ τῶν ἁγίων ἀγγέλων 5 ἀναβαίνει εἰς αἰῶνας 
αἰώνων Ῥοη.ἡ 4ΔΠ] ὧδε Τό δή μοὲ 8 ἀποθνήσκοντες. ἀπ᾽ ἄρτι 

ναί, Μ, ὃ ἀναπαύσωνται ὥ δὲ ΣΦ καθήμενος ὅμοιος υἱῷ Υὕ Δ44 σοι 

ἃ δα τοῦ ἃ τὴν νεφέλην ἢ οἵη. ὁ 9 κραυγῇ ἃ οἴῃ, τῆς ἀμπέλου 8. 

Ν ἢ 



(ρ. 15.63.2 4., 
ΤΆτη. 1. 15. 

Γ(Ρ. Τὐχοά. 28. 

89. 

Ορ. ᾿ Κιηρϑ 
8. 1ο 56., 15. 6. 
4. 

546 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14. 1τ8-- 

αὐτῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν τὸ 

γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν 

ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μεγάλην. καὶ ἐπατήθη ἡ λη- 20 

νὸς 5 ἔξωθεν! τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι 
“ “ “ Ὁ » Ν ἂ» ’ ε Ἂ» 

τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 
Ἁ 3) ΕΣ ζω , Ὁ 3 “ Ὁ» ἊΝ 

Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμα- 15 
, 9 7 (- Ἀπ ἊΣ ἊΝ « τ δ ) γὰ στόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι 

ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 
᾿ “ δὴ Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ 2 

τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου, καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ, καὶ 
- 2 ΣῊ ΠΣ - ὑξος ΤΟΥ, μὴ, ΠΡΟ τ 3. - αν ἐπὰν ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν 
θ ’ δ « » ᾿ θ , “ Θ “- Ἂν ἄλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ. καὶ 3 

“- “ “- Ν 

ἄδουσι τὴν ὡδὴν Μωσέως 8 τοῦ! δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν 
2 Ὸχ πα 2) , ᾽ὕ ΄ Ν Ν ἣν ἐ ὠδὴν τοῦ ἀρνίου, λέγοντες, εγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα 

σου, Κύριε ὁ Θεός, ὁ παντοκράτωρ: δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ 

ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ὃ αἰώνων!. τίς οὐ μὴ φοβηθῇ 1-,4 

Κύριε, καὶ Ἐ δοξάσει! τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος" ὅτι 
, Ἀ Υ {γ Ἂ γκ 3. 7 πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, 

[2 Ν Ά ὕὔ 2 ,’ ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. 
κ ν ᾿ - ὃ ΝΣ ἢ ὦ , ε Ἀ - ᾿ 

αἱ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ 1-| ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς 5 
“ » 2 “ , 53 Ἂν ΡΙΣΝ (Ὡς ας Ἁ 27) τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ' καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι 6 

τι οἱ! ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι 

λίθον! καθαρὸν “-ἴ λαμπρόν, καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ 
΄-“᾿ ἃ Ν “ 

στήθη ζώνας χρυσᾶς. καὶ ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκε 7 

τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυ- 

μοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ 8 
΄-φρΦ 2 “" “ “-.- “" 

ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τῆς 

δυνάμεως αὐτοῦ" καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναόν, 

ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 

Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς 16 

9 ἔξω ἔ λα ἐκ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ, Β οη. τοῦ Β ἁγίων 

Α.85,; ἐθνῶν Μ. 1 δαά σε Ξε δοξάσῃ 1 ααὰ ἰδοὺ Τὰ ΟΤη. οὗ 

π λίνον Α.5.Μ. ο᾽ 844 καὶ 
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ἑπτὰ ἀγγέλοις, “ὑπάγετε, καὶ ἐκχέατε τὰς ν ἑπτὰ] φιάλας 
“ “ “ “ " Ν “ὌΝ τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 

2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος, καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ «εἰς 
Ἄν Δαν κοι Ἄ... 7 ἕλ Ξ Ἂ Ν Ν Υ :} ΝῊ Ἁ Ὁ Ἐ ᾶ ἴ τὴν γῆν' καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν " ἐπὶ τοὺς Τρ. Εχοά. 9.9 

3 Ξ ᾽ " ν , “ », Ν Ν. 

ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς 

5 προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ!. 

3. Καὶ ὁ δεύτερος "-! ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θά- 

λασσαν" καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ " ζωῆς (ρ. Ἐχοά. 7. 
3. χιλῇ ) - , ; ΖΘ. ΣΟ; ἀπέθανε, Σ τὰ! ἐν τῇ θαλάσσῃ. 

4 Καὶ ὁ τρίτος Υ-| ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποτα- 

μοὺς καὶ “-ἰΙ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων᾽ καὶ ὃ ἐγένετο! αἷμα. 

5 καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος Ὁ-! 
Ἦν Ἃ 5 ᾿ “- 6 εἶ, ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν, “-ἰ ὃ ἄδσιος!, ὅτι ταῦτα 5 ἔκρινας"! ὅτι ᾿ 
ΟΣ ἘΣ τον Χ [οὶ 5. ῈΈ Ἃ ᾿ ΩΣ . κ᾿ δέ αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς “ δέ- 

 δωκας! πιεῖν: ἄξιοί 8-ἰ εἰσι. καὶ ἤκουσα Ἐ-] τοῦ θυσιαστη- 

ρίου λέγοντος, Ναί, Κύριε ὁ Θεός, ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ 
Ἂ ’ δ ᾽ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 

8 Καὶ ὁ τέταρτος ἱ-! ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 
[ς ΝΘ, ΟΣ ΞΕ ον Ψ. δ ᾽ ’ Ἂ ’, ἥλιον: καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί, 

9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφή- 
Ἄν “ Θ “ πὶ ὦ; τ Ἀ ͵ 2 ’ἢ ) Ν μήῆσαν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος " τὴν! ἐξουσίαν ἐπὶ 

τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 

το Καὶ ὁ πέμπτος 1-! ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρό- 
“ ’ τ νὰ ΚΑ ΎἘ « ’ .) ῃ“ὍΟΛΠΙΕΙΣ ᾽΄ 

νον τοῦ θηρίου" καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη:" 
δ ν..3 “ὌΝ Ν ’ ΟΣ ΒΞ ρ ᾽ “΄ι ᾽ὔ ἌΓΟΣ τι Καὶ ἐμασσῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, καὶ ἐβλασ- 

. ἊΝ ἊΣ “-“ ἂς 909) “ Ψ' ᾿ς ἸΕΚΑ, τὰ Ν φήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ 
δ “ ε “ ἐχεῖσος ἊΝ ’ Σ “᾿ Μ᾽ 3.5 ΠΝ, ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 

12. Καὶ ὁ ἕκτος Ὁ- ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποτα- 

μὸν τὸν μέγαν, τὸν Εὐφράτην" καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, 

Ρ ὁπ. ἕπτ “ἐπὶ Τ εἰς 8 τῇ εἰκόνι αὐτοῦ προσκυνοῦντας ὃ δά 

ἄγγελος ἃ ζῶσα “Ξ οἵη.τὰ δ Δα ἄγγελος 5 δή εἰς ἃ ἐγένοντο ΝΜ. 

ν δα Κύρι, ὁ δα καὶ ἃ ἐσόμενος Δ. δ ἔκρινας. Μ. ἔ ἔδωκας 
8 Δαἃ γάρ Ἀ 444 ἄλλου ἐκ 44 ἄγγελος Ἐ οἵη. τὴν 1 δαα 
ἄγγελος τὰ Πα ἄγγελος 

Ν ἢ 2 



ΟΡ. 3. 3, Μαῖίί. 
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548 ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΙΣ 16. 12-- 

ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. 

καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος, καὶ ἐκ τοῦ στόμα- τ3 

τος τοῦ θηρίου, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου, 

πνεύματα τρία ἀκάθαρτα " ὡς βάτραχοι!" εἰσὶ γὰρ πνεύματα τ4 

ο δαιμονίων! ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται! ἐπὶ τοὺς βα- 

σιλεῖς «-| τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς " τὸν! 

πόλεμον τῆς ἡμέρας "-! τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντο- 
, ᾽ ἐν. ἐὰ ε , ΄, ς “᾿ κράτορος. (᾿1δού, ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος ὁ γρηγορῶν τ5 

καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ, καὶ 

βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.) καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς τό 

εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ᾿Εἰ βραϊστὶ ' Ἁρμαγεδών!. 

Καὶ ὁ ἕβδομος ὑ-| ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ " ἐπὶ! τὸν τ7 

ἀέρα: καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη γΥ ἐκῖ τοῦ ναοῦ 2-| ἀπὸ τοῦ 

θρόνου λέγουσα, Γέγονε: καὶ ἐγένοντο ἃ ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ τ8 
Ν 7] Ν ᾿Υ 2, ΟΥΆ {3 Ξε“ ΩΣ 3... καὶ βρονταί!, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο 
, Ὁ ᾿ “» “ Ξ “ 

ἀφ οὗ »-] οἄνθρωποι ἐγένοντο! ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος 
Ψ, [4 Ζ. ἀνα Ὦ) , « Ἦ, « ᾽ ") ἐ: 

σεισμὸς, οὕτω μέγας. καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἣ μεγάλη εἰς τρία το 

μέρη, καὶ αἑ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσον' καὶ Βαβυλὼν ἡ με- 

γάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον 

τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. καὶ πᾶσα νῆσος 20 

ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς τα- 21 
᾽’ γ 2 “ Ψ -Ῥ 3 ον Ἁ Φ, Ἄ» λαντιαία .καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους" 

καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς 

χαλάξης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. 

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς 17 
3 “ “΄- 

ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ λέγων ἀ-ἴ, Δεῦρο, 

δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης 

ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν!, μεθ’ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς 2 

ἢ ὅμοια βατράχοις 5 δαιμόνων Ρ σημεῖα ἐκπορεύεσθαι 8. ἃ δαὰ 

τῆς γῆς καὶ ΤΣ οΙἢ, τὸν 5 Δα ἐκείνης Ὁ ᾿Αρμαγεδδών  Δ4ἀ 
ἄγγελος Σ εἰς ῦ ἀπὸ 2 λα τοῦ οὐρανοῦ ἃ φωναὶ 

καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαί Ὁ «ἀά οἱ 9 ἄνθρωπος ἐγένετο Μ, 
ἃ 44 μοι 9 τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν 
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γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν 1 οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου 21 ΒΙ 
28). 7 

3 τῆς πορνείας αὐτῆς! καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν Πνεύ- (ρ. Ἐζεκ. 2. 
ν 2 ᾿ , . ὁ » ; , 12,14.57,.8. 5 

ματι καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον, 8 γέ- 

μοντα ὀνόματα! βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα 

“δέκα. καὶ ἡ γυνὴ "ἢν περιβεβλημένη ἱπορφυροῦν καὶ 

κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη " χρυσίῳ! καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ 

μαργαρίταις, ἔχουσα Ἱποτήριον χρυσοῦν! ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς 

γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς! πορνείας αὐ- 
ἴων ΔΩ Ν Ν Ζ Ἄχενκι Υ̓ ΄ π ΠῚ ς 5 τῆς, καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, "Μυστή- 

ριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν Ο». τ4. 8, 18. 
ΕΞ Ἂ 2. 

6 βδελυγμάτων τῆς γῆς. καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν (ρ. 18. 4. 

ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ὁ». 2. 13, 
 ΔΟΙ5, Ζ2 ΖΝ 

Ε] “ “σ᾿ τ “Ἰησοῦ: καὶ ἐθαύμασα, ἰδὼν αὐτήν, θαῦμα μέγα. καὶ εἶπέ 
3 “-“- 

μοι ὁ ἄγγελος, Διατί ἐθαύμασας : ἐγὼ 5 ἐρῶ σοι! τὸ μυστή- 
΄ο ᾽ Ἃ, “ ν “ “, Ὡ ᾽ δ ριον τῆς γυναικός, καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτὴν 

8τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. ντὸ! 

θηρίον, ὃ εἶδες, ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ 
“" “; ’ Ν 53 3 ,’ ᾳ [ ΩΆ Ν θ ’ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν «ὑπάγειν!. καὶ θαυμάσονται 

οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται 1 τὸ ὄνομα Ορ. 3. 5, 13. 8, 
71: 27. 3 “» “" “» 

ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, 5" βλεπόν- ὁ. 

ο των! τὸ θηρίον, ᾿ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ παρέσται. ὧδε 

ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἃ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν!, 
, “ ΄“ 

το ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν: καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν’ 

τ οἱ πέντε ἔπεσαν, ξ-] ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε: καὶ 

τι ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. καὶ τὸ θηρίον, ὃ ἦν, 
Ν . “ Ν δὼ Ε δ [4 ᾿ 9 “- τ 4.25 καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, 

12 Καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. καὶ τὰ δέκα κέρατα, ἃ εἶδες, (ρ. Ῥαῃ. 7. 24. 

- δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾽ 

ἔ ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν Ε γέμον 
» ᾽ ἢ ς Ω ὲ ’,΄ Ἁ ’, κ ἊΝ 1 Α ὀνομάτων ἡ 8. πορφύρᾳ καὶ κοκκίνῳ χρυσῷ χρυ 
σοῦν ποτήριον τὰ ἀκαθάρτητος Ὁ μυστήριον, Μ. ο σοι ἐρῶ 

Ρ οτῇ. τὸ 8. ᾳ ὑπάγει ΝΜ. 1: τὰ ὀνόματα 5 βλέποντες ὖ ὃ τι 
3 

ἡ ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καίπερ ἔστιν. ἃ ὄρη εἰσὶν ἑπτά Σ Δ(( καὶ 
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ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θη- 
΄, “Ὁ ’ ων. Ν Ν Ἀν δύ Ἂ ΞΟ ρίους. οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ ΥὙ-| 13 

ἐξουσίαν τ αὐτῶν! τῷ θηρίῳ " διδόασινΙΊ. οὗτοι μετὰ τοῦ τΆ 
᾽ Ζ, Ψ», Ν ἈΦ ’, Ἂ. Ε] ζ Ω͂ ἢ ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος 

κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλη- 

τοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα, ἃ τ5 

εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ 

γλῶσσαι. καὶ τὰ δέκα κέρατα, ἃ εἶδες, Ὁ καὶ! τὸ θηρίον, τό 

οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν 
3. Ἂς Ἂν, ,ἦ ἊΝ Ν ,’ 3... δὲ ’ Ν 3... 5 ἐ λῆς αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν 

’ 2 ’ « Ἂν Ἂν Ψ “ Ν. ’ κατακαύσουσιν ἐν πυρί. ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας κι7 

αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην 
ἈΝ “ Ν » 9 “ “ ’ » ο 2 καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι ὁτελεσθήσον- 

ται οἱ λόγοι! τοῦ Θεοῦ. καὶ ἡ γυνή, ἣν εἶδες, ἐστὶν ἡ πόλις τ8 

ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 

ἃ Μετὰ! ταῦτα εἶδον 5 ἄλλον! ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ 18 
“ ᾽ ας ΤΣ 1) ’ὔ ΄ ἌΡ ετε πλὴν »ὄ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην: καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη 

ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. καὶ ἔκραξεν Τἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων, 2 
“ "Ἔπεσεν ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητή- 

ριον 8 δαιμονίων], καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, 
Ν ΑΝ Ἀ : Ψ, ᾽ ΄ δ [4 ἢ καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου. ὅτι 3 

) " “ ΒΩ ἤ “ θ “- Ξ Ψ» ΟΝ 1 2 ἤ 

ἐκ τοῦ οἴνου! τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς ἱ πέπτωκαν 
΄ ἈΠΡΣ, Ν ε “ “ “- , ως τ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευ- 

“. “κ᾿ 3 “" “ 

σαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους - 
3 Ἄδτκν δ 72 

αὐτῆς ἐπλούτησαν. 

Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν υ) ] ,γ4 
᾽ . Ξ “ 

Ἐξέλθετε, 1 ὁ λαός μου, ἐξ αὐτῆς!, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε 
σιν ἷς 22 3 “ Ν τ 2 ΄“ ΄- Ὁ) “ν᾿ ΄ Ν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ "ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ 

λάβητε!- ὅτι 1 ἐκολλήθησαν! αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ 5 

) Δἀὰ τὴν 2 ἑαυτῶν ἃ διαδιδώσουσιν ὃ ἐπὶ Ὁ“ τελεσθῇ τὰ ῥήματα 
ἃ Καὶ μετὰ 98 οἵη. ἄλλον 8ὁ6 ἔ ἐν ἰσχύϊ, φωνῇ μεγάλῃ Ε δαιμόνων 
᾿ οχη. τοῦ οἴνου Μ. ἱ πέπωκε Α.5.Μ. ὁ ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου 
Ἐ ἵνα μὴ λάβητε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς 1 ἠκολούθησαν 
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οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 

6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε τι-, καὶ διπλώσατε Ον. 7ει. ξο 
(27)» τῷ ΤΞ: Α ἮΝ Α Ἀν. Ἂν ΙΕ κι τ .) “ γι ΝΠ 

χὰ διπλᾶ! κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς: ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε 137 (136). 8. “89 

" κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. ὅσα ἐδόξασεν ο αὐτὴν! καὶ ἐστρη-- 

νίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος: ὅτι ἐν (ρ.15. 47. 8 54. 

τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει νὅτι! Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα 
8 Ὶ Ξ ΧΟ, Ν ᾽΄ θ ὩΣ Ν ἴδ δ Ν “ 2 ““ « ,΄ 

οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω. διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ 

ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, 

καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται, ὅτι ἰσχυρὸς « Κύριος! ὁ Θεὸς 

οὁ τκρίνας! αὐτήν. καὶ κλαύσονται 5-] καὶ κόψονται ἐπ᾽ (ρ. Ἐτεϊ. 26. 
ἐ ΦπΩΝ ἢ ε ἊΝ “ “" Το ε 2 ΠΕ - ᾿,͵ τό 56: 

αὐτὴν! οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες 
Ν ὥ; [ ᾽ὔ ΕΥ̓ ΕΥ κ. ᾽ 

καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώ- 

τοσεῶς αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ 
δι ἀκώρογο 16; “΄“ “᾿ ' 

βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαΐ, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Ορ. Ἐκεῖ. 27. 
: 2 3646. 

"Φ « ζ ὥ; [ἡ τ-- “Σ᾿ Ψ τ ε 
Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ 

" ᾿ Ξ ᾿Ξ 
τι Κρίσις σου. καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσι καὶ πενθοῦσιν 

Ὁ χ . ἢ Ν “ »Ὲ κὰ δ Ἂ 3 , ΠΣ ἐπ Ξ αὐτήν!, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 
᾿ς “ ἊΣ ΟΝ » ΙΝ {0 ἐ Ν 12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ Υ͂ μαργαρι- 

τῶν! καὶ 5 βυσσίνου! καὶ πορφύρας καὶ " σιρικοῦ! καὶ κοκκί- 

νου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ 
“ “΄“ Σ ὙΑ ’ Ἃ “ Ν Ων Ν πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ 

’΄ ΝΣ Ῥ ἐς ἤ ο ἈΝ τ ἤ Ν 6 γι 13 μαρμάρου, καὶ κιννάμωμον “ὁ καὶ ἄμωμον! καὶ θυμιάματα 

καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν 
΄, ΄σ Ν Ἄ .Ν ᾽’ ἌΡ, Ἂ “-,Ὲ “ Ν 

καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ 

τ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. καὶ ἡ ὀπώρα ἅσου τῆς Ορ. Ἐξεὶς, 27. 
Ξ Ξ ΣΝ Ἃ τὰ 13. 

ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς! ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ 

λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο! ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι 
ἘΠΔΕΣΆ " Ἂς Ουὐς ἤ Εἰ ἊΨ ’» ε ’ το αὐτὰ οὐ μὴ εὑρήσουσιν!. οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτή- 

) “"Ἅ Ἐ 

σαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον 

ὦ ἀὰ ὑμῖν 5 αὐτῇ διπλὰ 09 ἑαυτὴν ΡῬ ΟΠ. ὅτι 4 οηϊ. Κύριος Μ. 
Σ κρίνων 8 Δα αὐτὴν ἤαύτῇ πδάὰάέν Σ αὐτῇ Ὁ μαργαρίτου 
2 βύσσου ὃ σηρικοῦ Ὁ κινάμωμον ὁ οχη. καὶ ἄμωμον ἃ τῆς 

ἐπιθυμίας τῆς Ψυχῆς σου 9 ἀπῆλθεν ἔ οὐ μὴ εὑρήσῃς αὐτά 
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τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 8-| λέγον- τό 

τες, Οὐαΐ, οὐαΐ, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσ- ; , ἢ ῃ ῆ; ἢ μενη 

σινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη ὃ" χρυσίῳ! 

καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ ἱ μαργαρίτῃ!, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ 
. . 2 μ γ ρῳ ὩΡΉΜ μ) 

“- “ Ν “ ᾽ὔ Ν “ ἘΠ ΣΞΟΝ τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης, καὶ πᾶς Ἐὸ ἐπὶ τ7 

τόπον πλέων!, καὶ ναῦται, καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργά- 

ὦνται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν, καὶ ἔκραξαν βλέποντες  τ8 
Ἂς ᾿Υ̓ “ 74 ᾽ “" 7 ’ « ’ ΩΝ τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες, Τίς ὁμοία τ ) ᾽ ᾿ ῃ 

πόλει τῇ μεγάλῃ ; καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, το 

καὶ π ἔκραξαν! κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαί, 2 γ 2 Ρ] 

3. κύνσ ναξ γα ΄: “ . ἥον 19 ᾽ τὰν 
οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ἡ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες 

τ τὰ! πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ {) [ η Ή 2 ἕ 

3 ’ Ψ 0 , ’ ΣΟ ὃ “ἈΝ ) 2 Ν εἰ ὦ ὥρᾳ ἠρημώθη. εὐφραίνου ἐπ᾽ ο αὐτῇ!, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι 20 

Ρ καὶ οἱ! ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ 

κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 

Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς ἃ μύλινον! μέγαν, 21 

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως ὁρμήματι βλη- 

θήσεται Βαβυλών, ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῃ ἔτι. 

καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλ- 2: 
“᾿ Ὶ Ἁ οὶ θῃ 2 Δ Ν “ Ὁ» τ “2 πιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης ᾿ πάσης 

τέχνης! οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ 

ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ " φάνῃ! ἐν σοὶ 23 

ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ 

ἔτι ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς᾽ ὅτι 
2 ἊΝ ἢ ," ᾽ὔ ’ ὯΝ ΠΑ Ἄν ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη. καὶ ἐν 24 

5. ΠΣ Δ Ι “- δῆς ὁ λυ ε ἐθ Ν ΄ “ 
αὐτῇ "αἵματα! προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, καὶ πάντων τῶν 
2 τ 2 τ “ “ 

ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆ. 

ἃ Μετὰ! ταῦτα ἤκουσα “ ὡς! φωνὴν Υ μεγάλην ὄχλου 19 
“!Ι “ , “ ἵς ὡ ΚΟΞΕΕ 7 

πολλοῦ! ἐν τῷ οὐρανῷ “λεγόντων!, λληλούϊα' ἡ σωτηρία 

8 δΔ(ἀ καὶ ἢ ἐν χρυσῷ ἱ μαργαρίταις ΚΕ ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ 

ὅμιλος 1 ἔκραζον ὁρῶντες τὰ ἔκραζον π οχη. τὰ ο αὐτήν 
Ρ οχῇ. καὶ οἱ μύλον Τ᾿ οη. πάσης τέχνης Μ. 5 φανῇ ὑ αἷμα 

ἃ Καὶ μετὰ Σ οἵη. ὡς δ᾽ ὄχλου πολλοῦ μεγάλην λέγοντος 
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2 καὶ ἡ δόξα 5-| καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ! ἡμῶν: ὅτι ἀλη- 
Ἄ Ν ’ὔ [ Ψ᾿ “ [ἡ Μἷ ἈΝ 4 θιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ: ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην 

Ν , [ς ὕ θ Ἂς “ ᾿ »» μ" ϑέεῦσι τὴν μεγάλην, ἥτις ἔφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, 

καὶ ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ “-! χειρὸς αὐτῆς. 
, “. “ 

3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν, ἀλληλούϊα: καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀνα- 
᾽ὔ , δὰ 3 “᾿ “ ΜῈ Ἄν Ἑ 4 βαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσ- 

βύ [ ᾷ , ᾿΄ ᾿ Ν ἣΝ , “ λ ὕτεροι οἱ Δεἰκοσιτέσσαρες!, καὶ τὰ τέσσαρα (ζῶα, καὶ 
7 “ “" “Ἅ Ἷ ΣΕ δ 7ὔ ] 7 

προσεκύνησαν τῷ Θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ “τῷ θρόνῳ! λέ- 
, ; ἕὰ ἐς 

5 γόντες, ἀμήν: ἀλληλούϊα. καὶ φωνὴ ἀπὸ! τοῦ θρόνου 
) 5“. Ὡ, ) “Ὁ “Ἀ “ἢ [4 [ ’, ε “ ἐξῆλθε λέγουσα, Αἰνεῖτε Βτῷ Θεῷ! ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι 

αὐτοῦ, "-:1 οἱ φοβούμενοι αὐτόν, ᾿-! οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 

6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων 
“ “ “ Ξ ) 

πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, Ἰἱλεγόντων!, 4λλη- 

λούϊα' ὅτι ἐβασίλευσε. Κύριος ὁ Θεὸς " ἡμῶν!, ὁ παντο- 

κράτωρ. χαίρωμεν καὶ 1 ἀγαλλιῶμεν!, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν 
αν ας Ὁ ἦλθ « ,, ἐν ΨῸ ἐς ἈΔ Ἰ-: Ἂν } Ὑταν Α: ’ αὐτῷ" ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοΐ- 

8 μασεν ἑαυτήν. καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον 

λαμπρὸν καθαρόν!- τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα " τῶν 

ο ἁγίων ἐστί!. καὶ λέγει μοι, Τράψον, Μακάριοι οἱ εἰς τὸ 
“ ΄“- 75 “ 3 ’, γε Ἁ , δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι, 

το Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ ο τοῦ Θεοῦ εἰσι!. καὶ ἔπεσον ἔμ- 

προσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ" καὶ λέγει μοι, 

Ὅρα μή: σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν 
Ξ ἂν, Ἁ ’ὔ Ρ»- ΝΠ} σ᾿: “ Θ “" ΄ ν 

ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν σοῦ: τῷ Θεῷ προσκύνησον 
ε δὴ ’' Ρ»--ῇ 41} “΄΄,Σ ΝΥ “-“ “-“ Ἷ 
ἡ γὰρ μαρτυρία ησοῦ ἐστι τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 

δὴ τ Ν , ἯΝ Ὁ) »,;, Ἂν 13, ὥς (ΟΝ ’ὔ 1 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδού, ἵππος λευκός, 
, 

καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν « καλούμενος! πιστὸς καὶ ἀλη- 

τὸ θινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ: οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 

αὐτοῦ τ-! φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα 

ἃ Δ4α καὶ ἡ τιμὴ Ὁ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὁ (ἃ τῆς ἃ εἴκοσι καὶ τέσ- 

σαρες δ τοῦ θρόνου ἔέἐκ 8 τὸν Θεὸν Β ἃ(ά καὶ ἰ λέγοντας 
Ἐ οηλ. ἡμῶν 1 ἀγαλλιώμεθα Τὰ καθαρὸν καὶ λαμπρόν ἃ ἐστι τῶν ἁγίων 

9 εἰσι τοῦ Θεοῦ ΡῬδάάτοῦ 4 ΟΠΊ, καλούμενος Μ. Τὰ ωἧἃἃ ὡς 

ΟΡ. 15. 34. το. 

ΓΌρ. Μϑίι. 22. 
2 5644.,) ΕρΡΗἢ. 

5: 25 566: 

Όρ. Ῥ5. 122 

(131). 9. 

ζΡ. 22. 9, Δοῖς 
10, 26, 14. 14. 

(Ρ: 15: τὸ 
564.; Βεν. 1, 
14. 
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ΤΕ 62:2. 

ΟΡ τῇ. τᾶν 
ΕΠ ΤῸ 17, 
1 ΤΊ. 6. 15. 

Γ(ρ. Ἐζεϊς, 20. 
17 5646. 

δ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19. 5 

, ν ἃ τον πολλά: ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 

καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον ὃ" ῥεραντισμένον αἵματι" καὶ ὃ κέ- 13 
«- “᾿ “- κληται! τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὋΟ λόγος τοῦ Θεοῦ. καὶ τὰ στρα- τὰ 

᾽ ΠῚ ἊΝ, ἢ ) “ Ε] “ ᾽ ’ὔ ΕΝ, ΤΣ ϑιεδι ς ΨΡΙ 

τεύματα “τὰ! ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ ἵπποις 

λευκοῖς ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν Ξ-' καθαρόν. καὶ ἐκτ5 

τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν 

αὐτῇ ὑπατάξῃ! τὰ ἔθνη" καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβ- 
“- Ν ΄σ “- “ “- 

δῳ σιδηρᾷ καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ 
Ζ--ῇ “- 2 “- “ Θ ΄- “ ’ ἘΞ ΑΛ 3. ἘΝ Ἂς τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ τό 
(δα γα ἌΝ ΕΘ Ἃ ἊΝ Ν ᾽ γ ΑΞ 2 ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, 

Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. 
Ὧ Ὁ σ΄ Ε « “ Ὦ ΚῈΣ ΧΕ ΡΟ Ὁ Ἂ Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ' καὶ ἔκραξε τῇ 

“ ὮΝ λέ “ 5 2 . “ Ῥ ͵ 

φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς Ὁ πετομένοις 

ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε, ᾿ς συνάχθητε! εἰς τὸ δεῖπνον ἃ τὸ 

μέγα τοῦ! Θεοῦ, ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας 18 

χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν 
΄ ΣΡ ΕΚ σε Ν ΄ γλαροεὶ 2 2 6 Ϊ καθημένων ἐπ᾽ " αὐτούς !, καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέρων ἴτε 

᾿ ΄ὕ ἘΝ ᾿ Χ ΄΄ 
καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 

Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ το 

στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι 8 τὸν πόλεμον μετὰ 

τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος 
3 “- ὝΛΩΣ ΄ θ Ν 0 ’, ΧΗ δ , “! κα αὐτοῦ. καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ Ὁ μετ᾽ αὐτοῦ! ὁ ψεὺυ- :ο 

ὭΡ, ς ΩΝ δ “ 2 Ὁ» ᾽ “ 2 - δοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς 

ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς 
“- (Ν ΣΕΡΎΨ, 3 “΄- “- 2 ͵΄ ε ’ προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ: ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο 

εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς ἱτῆς καιομένης! ἐν Ἐ-Ι θείῳ: καὶ 2: 
ῳ ὯΝ ᾽ Ὡ ᾽ -- ς ’ “- 7 ; Ἀ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ 

σα Ε’ ταν Ἷ λθ Ψ' ͵ Σ “ ΄ ) ΚΙ ΧΝ Ζ τοῦ ἵππου τῃ 1 ἐξελθούσῃ! ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ: καὶ πάντα 

τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 

5. βεβαμμένον Ἀ.5.Μ. ' καλεῖται π οτη. τὰ 8. Σ δά καὶ 

Υ͂ πατάσσῃ 2 (4 καὶ 8 Δ(( τὸ 8. Ὁ πετωμένοις ὃ καὶ 
συνάγεσθε ἃ τοῦ μεγάλου 9 αὐτῶν ἔ οη. τε 8. - 8 οἵ. τὸν 

Ἀ μετὰ τούτου 1 τὴν καιομένην Ε ααᾷ τῷ 1 ἐκπορευομέν μ υ) μενη - βρευομενῇ 
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Ἂν : “ “- 
20 ΒΑΚΚαὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα 

τὴν Ἐκλεῖν! τῆς ἀβύσσου, καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν 
“ 2 “ Χ ) Ά Ν θ᾽ Ν Υ͂ ς ς χεῖρα αὐτοῦ. καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν 

ἀρχαῖον, ὅς ἐστι διάβολος καὶ κ ὁ! Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν 
πες ΄, Ψ, ἌΓ λ τ γεσῖνς ) ἈΝ Ψὔ Ν 3 αὐτὸν χίλια ἔτη, καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ 

ΜΝ θ--ῇ Δ» ΄ Σ᾽» .. τ ὁ . ΄ ἔκλεισε καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ 

Ῥἔτι τὰ ἔθνη!, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη: «-! μετὰ ταῦτα 

δεῖ τλυθῆναι αὐτὸν ! μικρὸν χρόνον. 
Ξ » . 4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ κρῖμα 

ἐδόθη αὐτοῖς" καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρ- 
) “ “- “" 

τυρίαν Τησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσε- 

κύνησαν ὃ τὸ θηρίον οὐδὲ! τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ 
΄ ΠΡ 7 ἃς , .-} ἈΝ Ξμεολον τν ᾿ δ πο ἢ . χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον ἱ-! καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν: καὶ 

ἔζησαν, καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ ὃ τοῦ! Χριστοῦ τ-! χίλια ἔτη. 

5 οἱ “-| λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἡ ἔζησαν ἄχρι! τελεσθῇ τὰ 
Ρ Δ Ν Ὁ ε 3. ΤᾺ « “ς »3 δ δ, ε 6 χίλια ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. μακάριος καὶ ἅγιος ὁ 

Ψ ᾽ 2 ἘΝ Αι Κα “ ζ 2 ἊΙ ’ ΄ (ν δ ’ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ" ἐπὶ τούτων Ξ ὁ δεύτερος 
60 ́ Ι , " Ω , . Ἃ) ε π “- “ 
άνατος! οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ 

“- “. ᾽ κι 

καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσι μετ᾽ αὐτοῦ 5-] χίλια ἔτη. 

7 «Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σ᾽ ατανᾶς ἐκ 

8 τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ η ᾿ 

ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ ὑ-Ι Μαγώγ, 
ν ἴ: ) ἊΝ 2: το αν τ ἢ ’ [ὰ εν θ Αἰ ἢ ΠΣ συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς “ τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς ἃ αὐτῶν 

οὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος 

τῆς γῆς, καὶ 5 ἐκύκλευσαν! τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ 
ΧΝ όλ ΕΝ ) Φ ᾿ Ν γι “ {-- 2 “ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην' καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ 
5) “- Ἁ ἊΣ 9 ’ Ἂν « Ψ. « ΜΝ 

το οὐρανοῦ, καὶ κατέφαγεν αὐτούς, καὶ ὃ διάβολος ὁ πλανῶν 

᾿αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου 

τὰ κλεῖδα Ἐ οΙη, ὁ ο δῇά αὐτόν, Ῥ τὰ ἔθνη ἔτι ᾳ δῇὰ καὶ 

Τ᾿ αὐτὸν λυθῆναι 5 τῷ θηρίῳ, οὔτε τ ἀά αὑτῶν ἃ 0Π1. τοῦ 

Υ 4 τὰ 5. Σ δαὰ δὲ ὅ ἀνέζησαν ἕως 2 ὁ θάνατος ὁ δεύτερος 

ἃ 44 τὰ Μ. Ὁ 4ἃ τὸν ὁ ὁγη. τὸν ἃ οχη. αὐτῶν 8 ἐκύκλωσαν 

ΣΕ δαᾷ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ Δ.8.Μ, 

ΟΡ. 12... 

Ορ. Τδη. 7. 9, 
22, Μαίϊ. το. 
28. 
ζ». 6. 9. 

ΟΡ. νεσ. 14, 
Ὧ: 11 21. ὃ. 

ζρ. ἘζΖεκ. 38. 
2 564. 
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2 ἘδΠ: 2. 12] 

Ὁ: 15. 52:1. 
Ὁ. 4. 26, 
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ΟΡ 7. 17, 15: 
25. 8. 

Όρ. 15. 25. 10. 

556 ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΙΣ 20. το-- 

Βκαὶ! τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης: καὶ βασανισθή- 

σονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
5. ᾽ 

αὶ εἶδον θρόνον ἃ μέγαν λευκόν!, καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ τι 
᾽ “. “" 3 ΝΥ ἱ κ ἢ} - “ἤ ε “ ΚΟΥ. ᾽ ᾽ὔ 

αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ ἱτοῦ! προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, 

καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, Ἐ τοὺς τ2 
ἊΝ ΝῚ Ἁ ’ Π « “᾿ Ὡ ’ ΡΝ] θ ᾽’ . μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς!, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ 1 θρόνου 

καὶ βιβλία τ" ἠνοίχθησαν!- καὶ " ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη!, ὅ 

ἐστι τῆς ζωῆς" καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων 

ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τ3 
- Ἢ 

τοὺς ο νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ!, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἅδης ἔδω- 
Ψ Ν ἣν 2 , » Π ἌΣ Α [0 σ“ καν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς !- καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος 

“ Ἢ 

κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἅδης ἐβλήθησαν τ4 

εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός: «οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, 

ἡ λίμνη τοῦ πυρός.! καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τ5 

τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν: ὁ γὰρ πρῶτος 21 

οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ " ἀπῆλθον!, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ 
3 [ 

ἔστιν ἔτι. καὶ "-| τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, "Ἱερουσαλὴμ καινήν, 2 

ἃ εἶδον! καταβαίνουσαν τ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ!, 
« γι ε ἊΨ »Ἥ: ἌΣ τ) ὃδ εἶ ᾽ν Ν ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. καὶ 3 

“ Ἵ “- Ε 

ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ τ᾽ θρόνου! λεγούσης, [δού, ἡ 
Ν “- - Ἂ “΄“ 3 γι Ν ς ᾽ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ 

΄“  -.. ᾽ 

αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς Ξ μετ 

αὐτῶν ἔσται!, Υ Θεὸς αὐτῶν!, καὶ ἐξαλείψει “-Ι πᾶν δά- 4 

κρυον "ἐκ! τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν: καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται 
4 Ε γ Ε 3; Ε ΄ , Ψ ἔτι: οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή, οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι 

"-] τὰ πρῶτα ἀπῆλθον: καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ “τῷ 5 ῆ : 

Β' ΟΥη. καὶ ἢ λευκὸν μέγαν ἱ οχη. τοῦ ἸΞ μικροὺς καὶ μεγάλους 
1 Θεοῦ τὰ ἠνεῴχθησαν π βιβλίον ἄλλο ἠνεῴχθη ο ἐν αὐτῇ 

νεκρούς Ρ ἐν αὐτοῖς νεκρούς ᾳ οὗτός ἐστιν ὁ δεύτερος θάνατος. 
Σ παρῆλθε 5 Δα ἐγὼ ᾿Ιωάννης εἶδον ὑ Ἱερουσαλήμ, καινὴν Μ. 

ἃ ργη. εἶδον Υ͂ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ὑ᾽ οὐρανοῦ Χ ἔσται 

μετ᾽ αὐτῶν ὅ οΠ1. Θεὸς αὐτῶν Μ. 2 δἀὰ ὁ Θεὸς 8 ἀπὸ 

» λάά ὅτι ὁ τοῦ θρόνου 
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᾽ “ 

θρόνῳ!, ᾿1δού, καινὰ ἃ ποιῶ πάντα!. καὶ λέγει 5-|, ἐΤράψον'" (ρ. 15. 43. το, 
Ξ- 2 (ον. 5. 17. 

6 ὅτι οὗτοι! οἱ λόγοι δ πιστοὶ καὶ ἀληθινοί! εἰσι, καὶ εἶπέ 

μοι, Ἐ Γέγοναν!. ἐγὼ ἱ-Ι τὸ Α καὶ τὸ 2, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ Ο». τ. 8, 18, 
ν 2 Ἁ “Ὰ “ ’ 2 “" “" “ 6 22. 13. 

τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ον. 15. 58.1. 

γ τῆς ζωῆς δωρεάν. ὁ νικῶν κληρονομήσει Ἐ ταῦτα!, καὶ ἔσο- 

8 μαι αὐτῷ Θεός, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι 1-| υἱός. τ τοῖς δὲ 

δειλοῖς! καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ 

πόρνοις καὶ ᾿ φαρμακοῖς! καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσι τοῖς 

ψευδέσι, τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ 

θείῳ, ὅ ἐστιν ο ὁ θάνατος ὁ δεύτερος !. ΟΡ. 2. 11, 20. 
φῷ - ᾿ Ἂ 6, 14. 

9 Καὶ ἦλθεν ν-! εἷς «ἐκ! τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων ᾿ ἢ 

τὰς ἑπτὰ φιάλας "τῶν γεμόντων! τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν 
) “ “ 

ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησε μετ' ἐμοῦ λέγων, 4εῦρο, δείξω σοι Ο». το. 7. 
ΝΥ . Ξ Ν τς “- ᾽ 2 ἤ Ν ) 7 η τοτὴν νύμφην, "τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου!. καὶ ἀπήνεγκέ με σρ.Ἐξεϊ..ο. 2. 

) 

ἐν Πνεύματι ἐπ᾽ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέ μοι τὴν (. νει. 2. 
ὕ ἐ--Ἴ ν δ τ “ἢ 7 ’, : “- πόλιν τὴν ἁγίαν, Ϊερουσαλήμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ 

τι οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ: υ- 

ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι 

12 Κρυσταλλίζοντι: " ἔχουσα! τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἡ ἔχουσα! 

πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ (ρ. Ἐξεκ. 48. 
δ. τ ᾽ Ζ Ψ7ὕ κ“ δώδ ἜΠΟΣ .«« 9156ᾳ6: 

ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστι τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν 

13 Ἰσραήλ. ἀπὶ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, ὃ καὶ! ἀπὸ βορρᾶ πυ- 

λῶνες τρεῖς, "καὶ! ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, δ᾽ καὶ! ἀπὸ 
δ “- “ “" ΝῚ Ν “ “ ᾽ὔ ΠΑ ἤ 

14 δυσμῶν πυλῶνες τρείς. καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως "ἔχων 
ἐ; ΄“ “ 

θεμελίους δώδεκα, καὶ “ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα! ὀνόματα τῶν Ορ. Ἐρβ. 2. 2ο. 

το δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ (ρ.Ἐξεϊκ.4ο. 3, 
ΖΕἜΟΠ. 2.1: “- ἘΣ, Ϊ , “- Ψ ΄ὔ ἈΝ 3, 

εἶχε ἱ μέτρον, κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν 41Ξο Βεν. ττ. 
ΝΝ -  “ τῆς 1 566. 

τό καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. καὶ ἡ πόλις τ 

ἃ πάντα ποιῶ 9 φαἀ μοι ἔ τράψον ὅτι Οὗτοι Μ. Β ἀληθινοὶ 

καὶ πιστοί δ Τέγονε ἷ 44 εἰμι. Ἐπάντα ἰδ ἵ δειλοῖς δὲ 
τ φαρμακεῦσι ο δεύτερος θάνατος Ρ Δα πρός με 4 ΟΠῚ: ἐκ 
Τ τὰς γεμούσας 5 τοῦ ἀρνίου τὴν γυνακα ὃ Δ4ἃ τὴν μεγάλην, ἃ δά 

καὶ Σ ἔχουσάν τε ὅ ἔχουσαν 2 δα τῶν ἃ Ογη. καὶ 
ν ἔχον ὁ ἐν αὐτοῖς ἃ οχγη. μέτρον, 
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ΟΡ. 20. 15. 

ΟΡ. Ἐζεὶς. 47. 
1, Ζεοῇ. 14. 8. 

55 ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΣ 91. τό--- 

τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς 5-1 ὅσον ἵ-΄ τὸ 
Ὧ Ἂ Σ “ Ἁ 7 ΄Ὰ ᾽ 2 Ἃ: ’ 

πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων 

δώδεκα χιλιάδων: τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος 

αὐτῆς ἴσα ἐστί, καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσ- τῇ 

σαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγ- 

γέλου. καὶ 8-1 ἡ " ἐνδώμησις! τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις. τ8 
Ἄν κε ᾽’ὔ » ͵ 1 » Ω ἔην κ--"] καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρόν, ἷ ὅμοιον! ὑάλῳ καθαρῷ. 

ε 4 “ ’ “" 7 Ν [4 ’ οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ το 
Ὁ: ε “5 ε “. “΄ ε » κεκοσμημένοι: ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος 

σάπφειρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος, 

ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος ἱσάρδιονῖ, ὁ ἕβδομος χρυ- 20 

σόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος 
, ε ε , δον, «ε { 3 Ἄ χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος. 

Ν ε , “ [φ “ ϑο ταὶ ἜΘΟΣ καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται: ἀνὰ εἷς ἕκαστος 21 
ς ον ’ “" 2 ἜμΤΟΝ, ’΄ ΝῚ “ “π᾿ 

τῶν πυλώνων ἣν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς 

πόλεως χρυσίον καθαρόν, ὡς ὕαλος τι διαυγής!. καὶ ναὸν 22 

οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ: ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεός, ὁ παντοκράτωρ, 
Ν ΞΟ ΞΘ .) Ν ΙΝ 3 ’, ἊΝ ε Ὑ, ᾽ ’ ναὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ ἀρνίον. καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν 53 

ἔχει τοῦ ἡλίου, οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν π-] αὐτῇ" 

ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς 

τὸ ἀρνίον. οκαὶ περιπατήσουσι τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς 24 

αὐτῆς"! καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν ν-! 
»,, δ ᾽ ἄν ρδις ἈΝ κοὲ - 5.1 τε ᾽ ᾿ κ᾿ 

αὐτῶν εἰς αὐτήν' καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν 25 

ἡμέρας (νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ) καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ 26 

τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν; καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν 537 

πᾶν «κοινόν!, καὶ τ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος" εἰ μὴ οἱ 

γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. καὶ ἔδειξέ 22 

μοι 5-] ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκ- 
2 )) “- θ ᾽ὔ “- Θ “ Ν “σι, ΄ δ 

πορευόμενον εκ τοῦ ὕρονοῦ τοῦ εοῦ Και τοῦ ἀρνίοῦυ, εν 2 

9 (Δ τοσοῦτόν ἐστιν ἔδαά καὶ ΒΒ ἀ ἦν δ ἐνδόμησις ἷ ὁμοία 
Ἐ λαὰ καὶ 1 σάρδιος δἰ διαφανής Ἢ ἡ ἐν 0 καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζο- 

΄ » - νῸ» α , ἃ Ν πἢ ι “ μένων ἐν τῷ φωτὶ αὐτῆς περιπατήσουσι' Ῥ Δ4ἃ καὶ τὴν τιμὴν ἃ κοινοῦν 

Σ ποιοῦν ἣ 84 καθαρὸν ὖ ἀρνίου. ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ Δ.5.Μ. 

νον εν ταν 

παν νυ δΝδυ ψυνυν 
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μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς. καὶ! τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ΟΡ, Ἐζεῖς, 47. 

ἃ ἐκεῖθεν! ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ζρ. τ 

χ-| ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ! καὶ τὰ φύλλα ὃ, ἐν 1 ἐπε 

3 τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. καὶ πᾶν Υ κατάθεμα ΟΡ. Ζεολ. τη. 

οὐκ ἔσται ἔτι" καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ 

4 ἔσται: καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ, καὶ ὄψονται ΟΡΙ ΤΕ 5.8, 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ! καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων τ 7ομη ΟἿΣ ̓ 

5 αὐτῶν. καὶ νὺξ οὐκ ἔσται " ἔτι!" καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσι 5 φω- ΟΡ. 15. ὅο. το. 
ε 56: τὸς! λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς ὃ φωτίσει 

ἐπ᾿ αὐτούς!" καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ορ. Τϑαπ. γ. 27. 

6 Καὶ εἶπέ μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί: καὶ “ ὁ 

Κύριος, ὁ Θεὸς ἃ τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλε 

τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι 

" ἐν τάχει. " καὶ! ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς ρος 20; 

λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐνὸς 

8 ΚΚαὶ ἐγὼ ᾿Ιωάννης ὁ ' ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα!. καὶ ὅτε 

ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν 

ο ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. καὶ λέγει (ρ. το. το. 

μοι, Ὅρα μή: σύνδουλός σου 8-ἰ εἰμί, καὶ τῶν ἀδελφῶν 

σου τῶν προφητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ 

βιβλίου τούτου: τῷ Θεῷ προσκύνησον. 

το Καὶ λέγει μοι͵ Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας Τρ». Ὅεη. 8. 26. 

τι τοῦ βιβλίου τούτου: ὃ ὁ καιρὸς γὰρ! ἐγγύς ἐστιν. ὁ ἀδικῶν (Πρ. Ὅαη, τ2. 

ἀδικησάτω ἔτι: καὶ ὁ ἱ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω! ἔτι: καὶ ὁ δί- νος 

καιος ὃ δικαιοσύνην ποιησάτω! ἔτι: καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω 

τα ἔτι. ἰἰδού,, ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ, Ορ. 15. 4ο. το, 

13 ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον τ ἐστὶν αὐτοῦ!, ἐγὼ 5-| ἀπ τη 

τὸ 4 καὶ τὸ Ώ),, οὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ Ὁ». τ. 8, 18, 
21 . 6. 

» “: “ ἃ ἐντεῦθεν Σ Δα ἕνα Υ͂ κατανάθεμα 2 ἐκεῖ 8. πη. φωτὸς 
Ὁ φωτίζει αὐτούς 8 οχη. ὃ ἃ τῶν ἁγίων προφητῶν 9 οῃ. καὶ 
ἔ βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων Β Δα γάρ ἃ ὅτι ὃ καιρὸς ἱ ῥυπῶν 
ε . 

ῥυπωσάτω ΚΕ δικαιωθήτω 1 καὶ ἰδοὺ τὰ αὐτοῦ ἔσται π δά 
2 ο 3 Α Ν ἐλ ε - ἈΠ ΡΡ ᾺΡ, 

εἰμι ἀρχὴ Και τελος, ὁ πρῶτος Και οὁ εσχατος. 
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560 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΔΑΝΝΟΥ͂. 22. 1τ3--ῶτ. 

τέλος. μακάριοι οἱ Ῥπλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν!, ἵνα τΆ 

ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυ- 

λῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. ἔξω “-1 οἱ κύνες καὶ οἱ τ5 

φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, 

καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 

᾿Εγὼ ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἀγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν τό 

ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἶμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος τ-1 

Δαβίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς "ὁ πρωϊνός!. 

Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, ᾿"Ερχου!. καὶ τῇ 

ὁ ἀκούων εἰπάτω, 1" Ερχου!. καὶ ὁ διψῶν ἡ ἐρχέσθω!- “-ἰ ὁ 

θέλων Υ λαβέτω ὕδωρ! ζωῆς δωρεάν. 

“ΙΜαρτυρῶ ἐγὼ! παντὶ "τῷ! ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς ι8 

προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου: ἐάν τις ὃ ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά!, 

ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν 

σγτῷ! βιβλίῳ τούτῳ' καὶ ἐάν τις ἃ ἀφέλῃ! ἀπὸ τῶν λόγων τὸ 

ὁτοῦ βιβλίου! τῆς προφητείας ταύτης, ἰἀφελεῖ! ὁ Θεὸς τὸ 

μέρος αὐτοῦ ἀπὸ δτοῦ ξύλου! τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς πόλεως 

τῆς ἁγίας, "-1 τῶν γεγραμμένων ἐν ἱτῷ! βιβλίῳ τούτῳ. 

“Δέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί: ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν' 20 

ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ. 

Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου Ἐ-Ι ᾿Ιησοῦ 1-1 τ μετὰ τῶν ἁγίων." 21 

ἀμήν. 

ῬΡ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ᾳ Δαά δὲ τ Δα τοῦ δΒ καὶ 

ὀρθρινός Ὁ Ἔλθέ ἃ ἐλθέτω Σ Δ΄( καὶ ᾽ λαμβανέτω τὸ ὕδωρ 

2 Συμμαρτυροῦμαι γὰρ ἃ ΟΠ]. τῷ Ὁ ἐπιτιθῇ πρὸς τοῦτα ὃ ΟΠ]. 
τῷ ἃ ἀφαιρῇ 8 βίβλου ἔ ἀφαιρήσει 8. βίβλου 8 δἀά καὶ 
1 ὉΠ. τῷ ἦ Ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, πὶ δὰ ἡμῶν 

1 Δα Χριστοῦ Δ.5.Μ. τὰ μετὰ πάντων. Μ΄. : μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀ.8. 

ΤΕΖΠΌΣ. 
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