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ΟΥ Τ1ΤΗΕ 

ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΝ ΝΕῚ ΤΕΞΤΆΜΕΝΤ. 

ΕἸνδῖ απ Βοροῦᾷ ἘΣ ρ δι 85 τὸ {πε Τ ἰιοββαϊοηΐδηβ, ψ ΎἹ Θ ἢ Ἃ 
δὲ ον τ - Ξ ᾿ Ἁ. Ὁ. 58} 

ἔὰρίβε!ε τὸ εἶτα  Ἀ] τίλπ8, νυ τίθη αἱ ΕΡ]νοσυ5 Α.Ὁ. 585. 
Ἐπὶ ἔωρίβι!α ἕο 16 Οουϊπεμίαπβ, τυτἰτέου αὐ ρῃθβαθ Δ. Ὦ. 56 
ΕἾΡϑΕ Τρ δῖ] τὸ ΤΊηιοίπν, ψυϊτίθη αὐ ΜΙ αοοοηΐα Ἃ. 1): 56. 
Ἔπε Ερίξεϊο οἵ Ττὰ5. νυ το δ. ΝΊΘΑΡΟΙΙ ᾿ ἈΠ. 55. 
Βεροπε Ερίβι!ς (ὸ ἀπε (γί τ ίανθ, νι σἰθη ἴῃ δίαοεο- ο-. 

ΠῚ ἥν ΝΡ - : - . ἢ), 5 
ΓΝ. Ῥυρίβεῖο τὸ τε Ποιπαπβ, ψυϊτέδη κκ Οουπτὶ Ἀ59: ἜΣ 
ἢ 6 ἘΣριδείε οἵ ψαιηθ5. ψτἰτίοι αὖ Φεν βΆ] τὴ ΑΔ. Ὦ. ΘΕῚΣ 
ΤῈ Ενειὶς τὸ τὸ Εἰρ ιδϑίδβ, αἰ δθν ἀεὶ ἐξορ δ Ἁ.Ώ ΟΕ 
5 δου ἘΣ ρβι}6 τὸ να οτην,, νυ τίθη δὲ ἰοθ. ΑΞ 6 ς 
ἍἼῸ Ἐξ ρίβειο τὸ (ἢ ΕΠ ρρία5, τυρτίδη αἱ οι. Α.Ὦ.65. 
Ἔν τ ρίϑείε τὸ τη Οὐ οϑβίϑηβ, νυϊίθη δὲ Ἐοιηθ Ἀ.Ὁ Φὺ 
ΤΉ Ερ δείθ ἴο Ῥ᾽ εηνοι, νυ εἢ αἱ Π οηο Α.Ὁ 62 
Τρ ϑεία ἕο τὴ Γοῦνε 5, νυ Ἰτίε Ἀε οθ. ἘΠῸ Αροϑ- 

αἰ ῬΆΒΕ 15 σευ ΑἾἶν βαυρροβεῦ ἕο ΒῈ 1ῃ5 δα ον ἃ. Ὁ. 68 
- ἢ Ἑοϑρεὶ ἀοοογόϊηρ ἴὸ ἔμ Κα, ἀπ ἐἶἰὸ ἃ οἵ οὔ τ86 

ΑΡροϑβῖῖος ψυϊίθη ὃν 1κικεὲ. Πδδὸ ἔν ο Βοοῖβ αὐὸ 
ΒιῃρροΞοι ο ανε θθ θὴ οὐἸβτημ ν νας δ - Ἀ,Ὦ. 65 

ἘΠυΒΕ δπὰ δεθοης! ΕΣ ρ δίς οἵ Ῥοΐίον, αὐ τίου αὐ ἕο Α. Ὦ. 65 
ἜΠ6 Οοδρεὶ βοοονρήϊης τὸ δλτίμον ετο Α. Ὁ. δὰ 
ἜΠς ὐβρο! ἀφοονιο τὸ δέοι κΚ  - - Ἄ 1) δ. 
Ἔῃς Ερίϊβεῖε οὕ ας. - - - Α.1} 68 
ὍΠ 6 ΘΠ ΌΞροΙ δοοονα την τὸ ἤοθη - - Α. ἢ), 08. 
ΤΠ Ὸ ἔιρδι ριϑε!α οὐ Φοΐ ἢ - - - . Ὠ. 80. 
ἜΠε Βϑοομα ἀπ  αῖτ ἔρις 1658 οὔ Φοῦη. ΦΔοδηἶἾβ τ θα 

[Ἰρἰϑεῖϊοβ τα ᾿ποιρ ες τὸ πανὰ δεθηλιν θη αἵ ρθϑαβ Δ.Ὦ. 80 
Ο Ἔμε πονεϊδοη, ντϊζίθη ἴῃ {πὸ ἰδὲς οἵ Ῥαΐπιοβ, Ὁ Ζοῖνη. 3 

π΄ τὸ ν Ποῖ μος ἢ Ν᾽ 45 ὑδηϊθῃμεα ΒΥ ἐλονι θη Α.Ρ ποι 
Ἐ ΤᾺ ἐπ ἐ ξ Ἂς Γ᾿ 

πα ἀθονε ΤΆΑΒΙΕ 885 θδοη Ἐπ οἶν δὴ ΓΑΕ ΓΟ ν φοἰεοιοι 
ὕροη ἀπ Ὲ Ὑ ειαρϑ οἱ τμ8 ἔπμιοὰ5 ον. ΝΑ σα τεπε ακονβα, Ὁ 



ΟΥ, 

ἐμῇ τῇ ἘΥ͂ΘῸ ΤῊ 

ἐ ΤἩ 

ΠΟ, 
ἀν χηα, «οὐ οὗ χῷ 7 ἘΣ ᾿ 
ἐν τὴν ΡΤ Κ  Ζ 

» 
οὐ Υ 



ΤῸ ΚΑΊ ΑᾺ 

πλτο ἍΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
[- 

ἱ 

τὰ το ζεφο α. 1." 

8! Ὶ ΒᾺΝ ΟΣ γενέσεως 
Ἴτ:σξ᾽ ΡΨΣΝ οἱξ Δα- 

ἰδ, υἱδ΄ ̓ Αξραάμ. 
ΕΣ ̓Αξραὰμ ἐγέννησε “πὸν 

Ἰσαάκ. ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε 
τὸν Ἰακως, ᾿[ακὼς δὲ ἐγέν- 

γὴσε τὸν ᾿[εδὰν καὶ τὰς 
ἀδεχφάς αὐτῷ. 0 ᾿- 
τ 8. Ἴδδὰς δὲ ἐγέννησε τὸν 
Φ ρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ Ἐκ τῆς 
ΠΝ Φαρὲς δὲ ἐγέννησε 

Ἔσρώμ. Ἔσρωμ δὲ 
Ἐγέννησε τὸν ᾿Δράμ. 

4 ᾿Άραμ δὲ ὁ ἐγέννησε τὰν 
᾿Αμιναδαξ." Αμιναδας δὲ 
ἐγέννησε, ᾿ πὸν Ναασσων. 

Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν 

᾿ Σαλμμῶν." δὰ τάμα 

δ Σαχμὼν δὲ ἐγέννυσε τὸν 
Βοὺξ ὁ ἐκ τῆς Ῥαχάς. Βοὺζ 
δὲ “ἐγέννησε τὸν Ὡξὴδ ἐκ 
“τῆς Ῥῇϑ. Ὧξηδ δὲ ἐγέν- 
νησὲ τὸν ̓ Ιέσδαι. 
6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννηδε τὸν 
Δαξὶδ τὸν βασιλέα. Δαεὶ 

δε δ᾽ βασιλεὺς ἐγέννησε' τὸν 

᾿Σολομῶνα. ὁ ἐκ τῆς τῷ ̓Οὐ- 
ρίου. 
Δὰν πο βων. »᾿ ἐγέννησε 

᾿πὸν Ῥοξοάμ... “Ῥοξοᾶμ, δὲ 
ἐγέννησε τὸν ΑΔΙΖ, ᾿ΑΚιὰ 
δὲ ἐγένγγσε, φοῦ ̓ Α δα." 

ΑἜ 

Δ, ͵ Ν 3. 

δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Γαχώδ. 

8. ᾿Ασὰὲ δὲ ἐγέννησε΄ τὸν 
᾿Σωσαφᾶτ, “ ̓ Γωσαφὰτ᾽ δὲ 

βπ." δ δὰ ᾿ὰ Αἰαμὲδ 
ἀρου ἐρυρμνθο τον [Ιωραμ ἴωρ- 

ἀμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν. 

9 Ὀζίας δὲ ἐ ἐγέννηδε τὸν 
ἼἸωαθαμ. ᾿ξΓώαθαμ, δὲ ἐγέν- 
γῆσε τὸν Αχαζ. Αχας δὲ 
ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν. 

10 ᾿Ἐξζεκίας δὲ ἐγέννησε 
τὸν Μανάσοῆ. Ν:ανασδῇς δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾿Ἀμῶν. ᾿Αὐμὼν 
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿[ωσίαν. 

11 ἸἸωδίας δὲ ἐγέννησε 
τὸν ᾿Ιεχονίαν Ὃ τὰς ἀδελφὸς 

αὐτῷ, ἐπὶ τῆς μεϑοικεσίας 
Βαβυλῶνος. 

19 Μέϊα δὲ τὴν μεῆοικεσ- 

ἰχν Βαβυλῶνος . Ἰεχονίας 
ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ. 
Σαλχϑιλ δὲ ἐγέννησε τὸν 
“Ζοροβαξελ. ῖ 

18 Ζοροβάξελ δὲ ἐγέννησε 
τὸν ᾿λθρ. ̓ ΑΚιὸδ δὲ ἐγέν- 
γῆσε τὸν ᾿Ελιάκείμ. ᾿Ἔλια- 
κν δὲ: ἔγεννησε ἕν᾿ ̓ Αἰξῶρ, 

᾿ς ΜΑ ζὼρ δὲ ἐγέννησε, τὸν 
Σαδών Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε 
τὸν. ᾿Αχείμ. ᾿Αχεὶμ δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιεδ, 

15 ᾿Ελιὰδ δὲ ἐγέννησε τὸν 
Ἐλεάξαρ. ᾿Ελεαξαρδὲ ἐγέν- 
γησε τὸν Νἴατθάν. Μίχτθὰγ 

ΓΘ 



ύ ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

16᾽Ἰακὼς δὲ ἐγέννησε τὸν 
᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρ ίας, 

ἐξ ἢ ἧς ἐγεννήθη ἸΗΣΟΥ͂Σ, 
ὦ λεγόμνενος Χριςός. 

17 Πᾶσαι ἂν αἱ γενεαὶ ἀπὸ 
᾿Αξραὰμ ἕως Δαρὶδ, γενεαὶ 

ἧ δεκαϊέσσαρε:" κὶ ἀπὸ Δαξὶδ 
ἕως τῆς μετοικεσίας Βαζυ- 
λῶνος, γενεαὶ δεκαγέσσαρες" 

5 ἀπὸ τῆς μεϊοικεσίας Βα- 
ξυλῶνος ἕως τῇ Χρις, γεν- 

εαὶ δεκαγέσσαρες. 

18 Τῷ δὲ Ἴ.σᾷ Χριν8 ἡ 

γέννησις ὅτως ἦν. Μίνηςευ- 
“ϑείσης γὰδ τῆς μητρὸς αὐτῇ 
Μαρίας τῷ ᾿Ιωσὴφ, πρὶν ὦ 
συνελϑεῖν αὐτὰς, εὑρέϑη ἐν 
γατρὶ ἔχϑσα ἐκ ̓ Πνεύμαἶος 
ἄγίε. 

19 Ἰωσὴφ δὲ ὃ ἀνὴρ αὐ- 
τῆς, δίκαιος ὧν, κᾧ μμὴ ϑέλων 
αὑτὴν παραδειγμιαἵίσαι, ἐ- 

φολήϑη λάθρα ἀπολῦσαι 
αὐτὴν. 

20 Γαῦτα δὲ ἐκ θος τ ν. 
μηθέντος, ἰδό, ἄγ[ελος Καὶ υρίε 
καὶ" Ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέ- 
γων" ᾿ἴ[ωσὴφ υἱὸς Δαξὶ δ, μιὴ 
φοξηθῇς παραλαϑεῖν Μα- 
ριὰμν τὴν γυναῖκα σα τὸ 

γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ 
Πνεύματος ἐςιν ἁγίε. 
9] Τέξεται δὲ υἱὸν, καὶ 

καλέσεις τὸ Ὄνομα αὐτοῦ 
ΙΗΣΟΥ͂Ν: αὐτὸς γὰρ 
σώσει τὸν λαὸν αὗτῷ ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 

22. “Ὃ το δὲ ὅλον γέγονεν; 

ΠΟΥ ὁ δὲ᾿ 

βασιλεὺς ἐταρώχβοι,κὸ πᾶσα 

ἵγα τληρωθῇ τὸ ἑῳθὲν ὑπὸ 
τϑ Κυρίε διὰ τ προφήτπε, 

᾿λέγονγος" 
29 δὲ, ἡ πορϑοϑηβὲν 

γαςρὶ ἕξει, , ἡ τέξεϊαι υἱὸν, κὶ 
καλέσεσὶ τὸ ὄνομα αὐτὸ ἐγ 
μιανοήλ᾽ δ᾽ ἐξ ; μεθερμηνευ- 

ὀμένον, Μεθ᾿ αὶ ἡμιῶν ὃ Θεός. 
94 Διεγερϑεὶς δὲ δ᾽ [Ἰωσὴφ 

ἀπὸ τῷ ὕπνε,. ἐποίησεν ὡς " 
προσέταξεν αὐτῷ ὃ ἄγίελος 
Κυρίε, καὶ φαρέλαδε τὴν 

ψυναχῖκα αὗτϑ- . 

25 Καὶ ἀκ. ἐγίνωσκεν 
αὐτὴν, ξως ὃ ἅ ἔτεκε τὸν υἱὸν 
αὑτῆς τὸν ρωτότοκον᾽ καὶ 

ἐκάλεσε τὸ ὄνομα, αὐτοῦ 

ἸΗΣΟΥ͂Ν. 

κι δ᾽ ῬᾺΝ 

Ἰησῶ. γεννηθέν-, 
τος. ἐν. Βηθλεὲμ. τῆς 

: ᾿πεδαίρ παι ἐν ἡκξραις" Ἡρώδε, 
τῇ βασιλέως, ἰδὲ, μάγοι ἀπὸ 
ἀναϊολῶν ταραχάς. ̓ εἰς 
“ἽἹεροσόλυμα, ἜΣ ἡ 

9 Λέγοντες: ΠΕ ἐςιν ὃ 
τεχιθεὶς. βασιλεὺς τῶν Ἴ6- 

δαίων:; εἴδομεν “γὰρ αὐτοῦ 
τὸν. ἀςέρα ἐν τῇ ἀναϊολή, "ἢ 

ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὑτῷ 
. 3. ̓Ακόσας δὲ, Ἡρώδης ὃ , 

“Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτῇ. 
4. Καὶ συναϊχγὼν σάντας 

τὰς ἀρχιερεῖς καὶ γραμμα- 
τεῖς τῇ λαδ, ἐπυνθάνεῖο παρ᾽ 
αὐτῶν αϑδ Χ ριφὸς γεγγᾶτα!. 

" 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 7 
δ Οἱ δὲ εἶπον αὑτῷ". ̓ ν 

Βηθλεὲμ τῆς ἡ Ὁ ΡΟΝ 
γὰρ γέγρατϊαι διὰ τῷ τρο- 

φήτε" ᾿ 
Ὁ Καὶ σὺ Βηθλεὲμ, γῇ 

Ἴδα, ἐδαμῶς, ἐἔλαχιίςη εἰ 

ἐν. τοῖς, ἡγεμόσιν [δα Ἐκ 
φζφπ γὰρ ἐξεχεύσεϊαι ἦἡγέ- 

μενος, ὅςις σοιμανεὶ τὸν 

λαὸν (χει, τὸν Ἰσραήλ. 

7 Τότε Ἡρώδης λάθρα 
καλέσας τας μαγές, ἦκεί- 

βωσε σαρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον 

τϑ8 φαινομένε ἀςέρος. 

αἱ πέμψας αὐτὰς εἰς 

Βιθλεὲμ, εἶπε" ορευθέν- 
τες, ἀκριξ ὡς ἐξετάσαῖε τσερὶ 
τ ἘΣ Σιων ἐπᾶν δὲ εὕρηε, 
ἀπα[γείλατέ μοι, ὅπως κάγω 
ἐλθὼν τοροσκυνήσω αὐτῷ. .- 

ἜΣ ΓῊ ἠὲ ἀκᾶσαντες τῷ 
βασιλέως, ἐπορεύϑησαν᾽ τ 
δὰ, ὁ ἀςὴρ, ὃν εἰ ἰδὸν ἐν τῇ 

ἀναϊολῇ, Ὡροῆγεν αὐτὲς, ἕως 

ἐλθὼν ἢ ἔςη ἐπάνω ἃ ἦν τὸ 
παιδίον. 

10 Ἔλόδες δὲ τὸν ἀςέρα, 
Ἐχιαρῆσαν͵ χαρὰν. ῥεχόλαν 

σφόδρα. . 
Ἢ Καὶ ἐλθόνγες, εἰς τὴν 

ἴαν, εὗρον τὸ ταιδίον μεὰ 
αρίας τῆς μηπρὸς αὐτϑ' Ὄ 

γ7 “τ “προσεκύνησαν αὐὖ- 

τῶ" καὶ ἀνοίξανϊες τὸς ϑη- 

σαυρὰς αὐτῶν,. ̓ προσήνείκαν 

αὐτῷ δῶρα, χουσὸν, ἢ λι- 

βανον, κὰ σμώᾳναν,. δὲ κ 
ἰΝ Ρ ἕ 

βν νύν . ς ἜΝ ἤ 

12 Καὶ χρηματισθέν)ες 
κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψα;, 

ὥρὺς Ἡρώδην, δι᾿ ἄλλης δὸξ 

ἀνεχώρησαν, εἰς τὴν χώραν 
αὑτῶν. 

18 ᾿Αὐαωχωξησάνῳν, ὃ δὲ 
αὐτῶν, ἰδὰ, ἄγίελος Κυρίν 
Φαινεῖαχι κατ᾽ Ὄνχρ τῷ Ἴω- 

σὴφ, λέγων" Ἐγερθεὶς σα- 

ράλαξε τὸ τιαιδίον καὶ τὴν 

ὐἹέρα αὐτῷ, καὶ φεῦγε εἰς 

Αἰγυπῆον" Ὁ ἴσθι ἐκεῖ ἕως 
ἄν εἴπω σοὶ" μέλλει 

τέρα αὐτῇ γυκτὸς, "ἡ ἄνε- 
ιώρησεν εἰς ΑἸγυπῆον" 

15 Καὶ ἢ Ἣν ἔκεῖ ἕως τῆς 

τελευτῆς Ἡρώδα". ἵνα σλη- 
ρωθῃ τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ τῷ Κυρίε 

διὰ τῇ προφήτε, λέγονος᾽ 

ἜΣ Αἰγύπῆα “ἐκάλεσα τὸν 
υἱὸν μα. 

16 Τότε Ἥρωδης ἰδὼν 
«“ Ε υ ͵ δὼ Ὁ - 

θ0ΤτΤι ἐνετσα χη ὑὸ τῶν 

ο μάγων, ἐδυμώση λίαν" καὶ 
ἀποςείλας ἀνεῖλε ὥαντας 

τὸς σαῖδας τὲς ἐν Βηθλεὲμ, 
δ ἐν σᾶσι. τοῖς δείοις αὐτῆς, 

στὸ διετῆς καὶ χα τέρω, 

καϊὰ τὸν ̓ χρόνον ὃν ἡκρίξωσε 

παρὰ τῶν μαγων. 

17 Τότε, ἐπληρώθη, τὸ 
ῥηθὲν πο. εἰκδερίη τὸ ὥρο- 
Οὔτοι, λέγρεϊοῦτι, 

τ Ι 
3 " Μ" γί γχτ Ἐὸἀλγς 

Ἂ" « 

γὰρ 
Ἡρώδης ζητεῖν τὸ σαιδίον ὶ 

τῷ ἀπολέσαι αὐτο. : 

14 Ὃ δὲ ἐγερθεὶς “παρέ- 
“λαζε τὸ παιδίον κ τὴν μη- 

ἁ. ̓ 



ᾳ ΕὙΑΤΓΕΛΊΙΟΝ 

18 Φωνὴ ἐν Ῥαμξ ἦκ»- 

ὅθη, ϑεῦῆνος κὶ κλαυθμὸς κὶ 
ὀδυρμμὸς πολὺς, Ῥαχὴλ 
ἘΣΊΜΆΟΙΝ τὰ τέκνα. αὗτ᾽" 

ἀκ ἤθελε παραχλήθηνδι, 
« ὅτι ἀκ εἰσί, 

19 Τελευτήσαν]ος δὲ τὶ 

Ἥρωνο, Ἴδα ἀγίελος Κυρία 
κατ ὄναρ φαϊνείαι. το Ἰωσὴφ 

ἐν Αἰγύπίω, 

90 Λέγων" Ἐγερθεὶς 

παράλαθε τὸ παιδίον ἢ τὴν 

μητέρα αὐτῇ, νὰ τοορεύα εἰς 
γῆν Ἴσραηλ᾽ τεθνήκασι “ἂρ 
οἱ ζυϊδντες τῊν Ὑυχὴν τϑ 

παιδία. 
91 ὋὉ δὲ ἐγερϑεὶς σαρέ- 

λαξε τὸ ταϊδίον κὶ τὴν μὴ- 

τέρα αὖτε, ν ἀνὰ εἰς γὴν 

᾿ Ἴσραήλ. 
ὙΠ. ἸΑΉ ἐδ ἀξ δὲ ὅτι ᾿Αε- 
“χέλζος βασιλεύει, Ἐπὶ τῆς 

᾿Ιεδαίας ἀντὶ Ἡρωδε τῇ 
᾿ατρὺς αὐτῇ, ἐφοξηήθη ἐ ἐκεῖ 
ἀπελθεῖν" χεημαγισθεὶς ὃ ὲ 
κατ᾽ ὄναρ, ὦ ἀνεχώρηδεν εἰς 
τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 

95. Κ αὶ ἐλθὼν κα] ὑκησὲν 
εἰς ὥῦλιν λεγομένην ἽΝ αξα- 

δέξο ὅπως τλυςωθη τὸ ἣη- 
᾿θὲν διὰ τῶν Αδοβῆ ον! ὅτι 
Ναξωραῖος κληθήσεϊαι. 

Κιφ. ο΄. 8. 

ΕΝ δὲ ταῖς αὐ πρὰ ἐκεί- 
γαιτς᾽ ̓τσχοραγίνεϊαι Ἴω- 

ἄννης ὃ Βαπτ δεῖ "κηρύσσων 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ι ὁδαίας" 

᾿ Ὶ ᾿ 4 

9. Καὶ λέγων" Μεῆανο- 

εἴτε" ε ἤγῆκε γὰρ ̓ἡ βασιλεία 
τῶν ἐρανῶν. 

τ Οὗτος γάρ͵ ἐςιν ὃ δν- 

εὶς ὑπὸ Ἡσωΐα τῇ ὦ ροφγὶ- 

τὸ, λέγονϊος" Φωνὴ βοῶντος 
Ἐν τῇ ̓ ἐρήμῳ" “τοι άσοϊε 
τὴν ὁδὸν Κυρίε, εὐθείας. 
ποιεῖτε τὰς τρίζες αὔτξι 

4 Αὐτὸς δὲ ὃ Ἰωάννης 
εἶχε τὸ ἔνδυμα. αὐτῇ ἀπὸ 
τριχῶν "καμήλϑ, ὦ ζωνήν 
δερματίνην περὶ δὴν. ὀσφῦν 

αὐτο ἢ δὲ τροφὴ αὐτῷ ἦν 
ἀκρίδες κἱ μέχι ἄγριόν. 
ὅ Τότε ἐξεπορεύεῖο. πρὸς 

αὐτὸν Ἱεροσόλυμα, "- ̓ ᾶσα 

ἢ Ιοδαία, κὶ τοᾶσα, ἣ τοέρί- 
χώρος τῷ ᾿Τοῤδάνη" 

6 Καὶ ἐξ απΊίξονῖο ἐ ἐν τῷ 
Ἰορδάνῃ ὑπ᾽ αὐτῶ, ἔξομ- 
ἄλλου Τ νοι τὰς. τ ἀμῦναι 

ΟΥΥ ΑΝ 

ἡ ᾿Ιδὼν δὲ ἀκα ϑδ᾽ τῶν 
Φαρισαίων χαὶ Σαδδοκαίων 
ξρχομένες ἐσὶ τὸ βάπτισμα 
αὗτξ, εἶπεν αὐτοῖς" Γεννή- 

μαῖα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν 
ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς. μελ- 

λέσης ὀργῆς: 
Ὁ. Τοισα]ε, ἂν εὐνῇ 

"ἀξίας τῆς. μεϊανοίας.. ΕΔΝΑ, 
Ὁ Καὶ μὴ δόξηε λέγειν ἔ ἐν 

ξχυ]οῖς" ἸΠαϊέρα ἔχομεν τὸν 
Ἂς ραάμ᾽ λέγω γὰρ ὑμῖν, 
ὅτι ἐδυναήαι ὃ ὃ Θεὸς ἐκ τῶν 
λίθων τότων δ εῖραι ι τέκνα. 

τῷ ᾿Αβραάμ. τ᾿ 



ἣν 0 Ἤδη δὲ. καὶ ἡ ἀξίνη 
τ τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων 
κεῖται" τᾶν ἂν δένδρον μὴ 

τοιδν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπ- 
τετὰι, κὶ εἰς σῦρ βάλλεται. 

3 ͵ ΑΕ: Ω’ 
ΜῈ : Ἐγώ μὲν βαπίιίζω 

ὑμᾶς ἐν ὕδαΐϊ, εἰς μεϊχνοιαν" 

ὁ δὲ ὀπίσω μῦυ ἐρχόμενος, 
ἰσχυφότερος μου ἐςὶν, ὃ ἧκ 

ἀπῆν Ἐς Ἂχ: δ τα ᾿ δ 
εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήμαία 

βαςαται" αὐτος ὑμᾶς βαπ- 
, » ͵ Υ ὍΝ "ἃ ν τίσει ἐν τπρύϊκα ι ἁγίῳ καὶ 

πυρί... 
τ ἰδ, τὸ φῖόον ἐν τῇ 

Χειρὶ. αὑτῇ, καὶ ἀιακαβάριεῖ 
τὴν ἅλωνα αὗτϑ, Ὁ συνάξει 

τὸν σῖτον αὑτξ εἰς τὴν ἀπο- 
“ ἤκην, τὸ δὲ ὦ αὐ κώρον᾽ 'καΐα-. 

καύσει τπυξὶ ἀσξέςῳ. 
13 ἜΣ: ταραγίνεῖαι δ 

Ἰησδς ἀπὸ τῆς Ἰ αλιλαίας 

ἐπὶ τὸν Ιορδάνην ὦ πορὸς τὸν 
᾿Ιωάννην, τῷ βαπῆισθῆνάι 
ὕπ᾽ αὐτῇ. ᾿ 

14 Ὁ δὲ᾽ ἘΡΩΝ ἀΡ ΑΝ 
᾿χρῖν αὐτὸν, λέγων". Ἐγὼ 

χρείαν ἔχω ὑπὸ σβ βαπῆιο- 
θῆναι, κὶ σὺ ἔρχη πρὸς μέ; 
Ἰδ᾽ Αποκριθεὶς δὲ ὃ ἄν 
εἴπε τεὺς αὐτόν" ἼΑφες ἄς." 
ὅτω “γάρ. «ορέπον ἔξὶν ἡμῖν 
λιηρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύ- 
ἐς Γότε ἀφίτνσιν αὐτόν. 

“16 Καὶ βα 1, σθεὶς δ 
᾿Πησᾶς, ἀνέξη δὺς ἃ ἀπὸ τὸ 

ὄ Σχος" Ὁ ἰδα, ἀνεῴχθησαν 

Οἱ ὀρανοὶ,. "᾿ εἶδε τὸ 

Ξ Θ)εξ κα]αβαῖνον 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ,, 9 
τὰ : ᾿ 

ὡσεὶ περίξερᾶν, ὁ ἐρχόμενον 
ἐπ᾿ αὐτὸν. 

»» , ι ἈΠ) .“ 

117 Καὶ ἰδὲ, φωνὴ ἐκ τῶν 
δραγών, λέγοσα" Οὗτός ἐςιν 

ὃ υἱὸς μᾶ ὃ ὠγαπηϊὸς, ἐν ὧν 

εὐδόκησα. 

Κεφ. δ΄. 4. 

ΟΤῈ ὁ ὃ Ἴπσᾶς ἀγήχ,θη 
εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τῷ 

Πνεύμιϊος, τεειρασϑῆναι ὑπὸ 
τῷ διαξόλε- 

9 Καὶ νῃηςεύσας ἡμέρας 
τεσσαράκονϊα κὶ νύκας τεσ- 

͵ “ Ἂν ͵ 

σαράκονϊα, ὕςερον ἐπείνασε. 

9 Καὶ τροσελ. δὼν αὐτῷ 
ὃ πειράζων, εἴπεν" ΕἸ, υἱὸς 
εἰ τὰ Θεᾷ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι 
ὅτοι ἄρται Ὁ ϊοῖαν, Ε 
4 Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπε" 

Γέγραπβαι, Οὐς ἐπ’ ἄρτῳ 
μόνῳ ζήσεϊατἄνθρωπος, αλλ᾽ 
ἐπὶ παντὶ ἑημαῖι Ἐκπορεῦο- 

εἰλένῳ διὰ ςὀμαῖος Θεδ. 
δ Τότε παρχλαμδάνει 

αὐτὸν ὃ ̓διαξολος εἰς τὴν 

ἁγίαν σππόλιν, κᾧ ἵξήσιν αὗτὸν 

ἐπὶ τὸ περύ γιοὸν τῷ ἱερδ. 

9 Καϊλέγει αὐτο" ΕἸ υἱὸς 

“-υ 

“- ἊΣ -- Ι »᾿ ᾿ 
εἰ τὰ Θεῦ, βάλε ᾿σεχύτον 

κατω" γέγραπίαι, γάρ, Ὅτι 
τοῖς ἀϊγέλοις αὗτξ ἐνϊελεῖται 

περὶ σϑ,ι Ὁ ἐπὶ χειρῶν! Ἄἀρδοί 

σε, μκήποίε Ταβθαμερινηβαι πρὸς 

ΝΒ τὸν. όδα σα.  .: 

ἜΦ φη, αὐτῷ. δ ἢ σξες 
ΡΣ χέγραπῖαι, Οὐκ εκ-- 

πειράσεις Κύριον αὐνίΘεόν σδ. 

-. 



10 ,ἜΥΑΤΙ ΕΛΔΙΟΝ. 

-ϑ Ἴϊαλιν παραλαμές νει 

αὐτὸν ὃ διάξολος εἰς ὅρος 
ὑψηλὸν λίαν, Ὁ δείκνυσιν 

αὑτῷ ὦ τὩασᾶς τὰς βασιλείας 

τϑ κόσμε κὶ τὴν δόξαν αὐτῶν. 

0 Καὶ λέγει αὐτῷ’ αῦ- 
τὰ τανῖα σοι δώσω, ξᾶν σε- 

σὼν προσκυνήσῃς μοι. 
10 Τότε λέγει αὐτῷ ὃ 

Ἴχσεε “Ὕὕωαγε Σαΐῖάνδ' 
γεέγρατῆαι γάρ, Κύριον τὸν 

Θεόν σε. τοροσκυνήσεις, κὶ 
αὐτῷ μόνῳ λαϊρεύσει -» 

1] ἐκ ἀφίησιν αὐτὸν ὃ 

διχξοχος" καὶ ἰδὰ, ἀγίελοι 
“προσῆλθον, καὶ διγρκόνον χὐ- 
εἰσι. 

19 ᾿Ακεσας δὲ ὃ ὁ Ἴυσᾶς 
ὅτι Τωάννης ταρεδόθη, ἀνε- 
χώρησεν εἰς τὴν [ αλιλαίαν. 

Ὡς 18 Καὶ καϊχλιπὼν τὴν 

᾿Ναξαξὲτ,, ἐλθὼν κα]ῴκησεν 
εἰς Καπερναὸμ τὴνπαραθα- 
λασσίαν, ἐν δρίοις ζας δλὼν 
καὶ ̓ Νεφθαλείμ: ἂς 

: 14. “ νὰ Ὡληρωθῇ τὸ ἢ ἥ- 
ϑὲν διὰ Ἡσαΐᾳ τῇ Φροφη: τῷ, 
λέγονϊος" 

1 Γῃ Ζαθολῶν Ὁ " 

᾿Νεφθαλεὶμ, ὑδὸν θαλχσσης, 
“πέραν τὸ ᾽Ιορδα: νῷ, Ἴαλι- 

ιλζία τῶν ἐθνῶν! 

16 Ὁ λαὺς ὃ καθήμενος 

ἐν σκότει, εἶδε, Φῶς Ἱκέγα, κ 
τοῖς καθημένοις ὦ ἐν χώρᾳ κι 
σκιᾷ. ̓ϑανάτε, δὲ φνέτεινεν 

αὐτοῖς. Ὁ. 

17 ᾿Απὸ τότε ἢ ἡφξα 1) «2 

᾿ 

πε ΕΙΣ ὅλον! ἢ 

Ὁ ἀπο δ: δ ) 

᾿ 

Ἴησδε κηρύσσειν, καὶ λέγειν" 
Μεανοεῖτε: ἤγπκε γὰρ ἢ 
βασιλεία τῶνγ ἐραῶν: 

18 ΠΕεριπαϊῶν δὲ ὁ Ἴη- 
σδς παρὰ τὴν ϑζλασσαν τῆς 

Γαλιλαίας, εἶδε, δύο ἀδελ.- 
φὰς, Σίμωνα τὸν. λεγόμενον 
ἹΠέτρον, Ὁ ̓Ανδρέαν. τὸν 
ἀδελφὸν. αὐτὸ, ᾿βάλλονϊας 
ἀμφίβληςρον εἰσ τὴν ϑαλ- 
ἄσσαν᾽ (ἦσαν' γὰρ ἁλιεῖς" ἢ 

19 Καὶ λέγει αὐτοῖς" 
Δεῦτε ὀπίσω μ5, τὸ ποιήσω 
ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. » 

90 ΟἹ δὲ εὐθέως ἀφένγες 

τὰ διίῆνα, ἠκολέθησαν᾽ ἀὐ- 
κῶν ᾿ 

91 Καὶ ον ἀρϑθξ, 
ἶδεν ἄλλες δύο αἀδένφνε, 
Ιχκωΐζον τὸν τῇ Ζεξεδαίε, 
καὶ ᾿Ιωάννην. τὸν ἀδελφὸν 
αὐτῷ, ἐν τῶ ̓ αλοίῳ: ΠΩ 

ΖΕΔ α τῷ ταϊρὸξῚ αὐτῶν, 
χα πρτιάρυ ταὶ ΚῸ ᾿δίνδοα 

αὐτῶν" νι ἐλέδεν ἄστεος. 

90 Οἱ δὲ εὐθέως, ἀφὲν ἐγῖες 
τὸ ὥλοῖον καὶ Τὸν ϑατέρα 

αὐτῶν, ἠκολόϑησαν αὐτῷ. 

959 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν 
Γα). ἱλαίαν ὃ ητῆς, δάσο 
ΧῺΥ ἐν ταὶ συνωγωγὰϊα, αὖ- 

τῶν; κ χυξύσσων. τὸ εὖι 

Ψ 

“γέλιον τῆς ξασιλείας, τες ; 
ὐρο δ βόσαν: νόσον πᾶ- 

Ν 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

τὰς κακῶς εχογίας, τοοιχ!ί- 
λαις νόσοις καὶ βᾳσῷνοις συγ; 

ον ΣΡ 
. σξλγνια δμἶνες, » παρα- 
ἡικάς᾽ χὰ ἐθεράπευσεν 
τρῶν 

αὐτάς. 
9ἢ Καὶ ἠκολέθησαν αὖ- 

'πτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας, κὶ Δεκαπόλεως, 
Ὁ ἹἹεροσολύμιων, ,ᾧ ̓Ιεδαίας, 

»κὶ πέραν τῇ ᾿Ιορδάνε. 

Κεφ. ἐ ξ. ΞΕ 

139Ν δὲ τὸς ὄχλους», 
ἀνέξη εἰς τὸ Ὅρος" ὸ 

καθίσαν)ος αὐτῇ, προσῆλθον 
αὐτῷ οἱ μαθυϊαὶ αὖτέ. 
3 Καὶ ἀνοίξας τὸ ςόμα αὐ- 

τῇ, ἐδίδασκεν αὐτὰς, λέγων" 

9 Μάακαριοι οἱ αἹωχοὶ τῷ 
ἱ 3 - “3 

πουνεύμαϊι, ὅτι αὑτῶν ἔφων ἡ 
βασιλεία τῶν ἐρανῶν. 

Α Μακάριοι οἱ τσενθϑνῖες, 
ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσουῖαι. 

5. Μακάριοι οἱ. τορᾳεῖς, 
ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσδσι 
τὴν γῶν. 

6 Μακάριοι οἱ πτοεινῶντες 
Ὁ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, 
ὅτι αὐτοὶ χορ]ασθήσονϊαι.. ; 

ἂν ΠΤ Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, 
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονϊαι, 
᾿ Εν οἱ καθαροὶ 

πκροδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν 

μεν ἐυ τω 

[ 

10 Μακᾶριοι οἱ δεδιωγ- 
μένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι 
αὐτῶν ἔςιν. ἡ βασιλεία τῶν 

δρανῶν. ; 

ἢ Μακάριοι ἐςε ὅταν 
ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς κὶ διώξωσι, 
κὶ εἴπωσι τᾶν πονηρὸν ῥῆμα 
καθ᾽ ὑμῶν Ψευδόμενο:, ἕνε- 
κεν ἐμξ. 

19 Χαίιρεῖε κὶ ἀγαλλιᾶσ- 
θε, ὅτι ὃ μισθὸς ὑμῶν σο- 
λὺς ἐν τοῖς ἀρανοῖς" ὅτω γὰρ 
ἐδίωξαν τὸς σροφήτας τὰς 
πρὸ ὑμῶν. 

138 Ὕμεϊς ἐ ἐσε τὸ ἅλας 
τῆς Ὑγ ς᾽ ἐὰνδὲ τὸ ἅλας μω- 

ρανθῇ, ἐ ἐν τίνι ἁλισθήσεϊαι; 

εἰς ἀδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μιὴ 
᾿βλυϑῆναι ἕξω, καὶ καίαπα- 
7εῖσθαι ὑπὸ τῶν Φιθρότωι, 

14 Ὑμεῖς ἐ ἐςε τὸ “Φῶς τὸ 

κόσμε" ἃ δύναϊαι πόλις κρυ- 
δῆναι ἐ ἐπάνω ὅρες κειμένη" 

15 Οὐδὲ καίεσι λύχνον, 
λ σιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν 

μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχ;,- 
νίαν, κὶ λάμσει πᾶσι τοῖς ἐν 
τῇ οἰκίᾳ. ΕΞ 

16 Οὕτω χλαμψάτω τὰ 
φῶς ἐπῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀν- 
σρώπων, ὅσιως ἴδωσιν ὑμῶν 
τὰ καλὰ ἔργα, Ὁ δοξάσωσι 

τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν 
τοῖς ἀξανοῖςς 

17 Μὴ νομίσητε ὅ ὅτι ἦλ- 
ϑὸν κα]αλῦσαι τὸν νόμον, ἢ 

τὸς προφήτας", ἐκ ἦλθον κα- 
ταλῦσαι, ἀλλο τολιηρῶσσι. 
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18 ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἕως ἂν τοαρέλθῃ ὃ ἄρανὸς κ 
ἡ γῇ, ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία 
ἡ μὴ ποαεέλθῃ ἃ ἀπὸ τ νόύμϑ8, 

ἕως ὁ Ζ: πυάνϊα γένυπαι. 
19 Ὃς ἐὼν ἐν λύσῃ μίαν 

τῶν ἐν]ολῶν τήτων τῶν ἔλα- 

χίσων, καὶ διδάξῃ ὅτω τὰς 
ἐνπρὼ πῆς, ἐλάχιςος κληθή- 

᾿σεΐῖαι ἐν " βασιλείᾳ τῶν 
ἐρανῶν" ὃς δ᾽ ἄν ποιήσῃ »ὶἡ 

διδαξη, ὅποι μέγας κλησής 
σεῖαι ἐν τῇ ξασιλεία τῶν 
δρανῶν, 

90 Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι 
ἐὰν μὴ σερισσεύσῃ ἡ δικαι- 
οσύνη ὑμῶν. λεῖον τῶν 
1 ραμματέων "ἡ Φαρισαίων, 
ὃ μὴ εἰσέλθυε εἰς τὴν βα- 

σιλείαν τῶν ϑρανῶν. 

91 Ἠκέταῖε ὅτι ἐῤῥέθη 
τοῖς ἀρχαίοις" Οὐ φονεύσεις" 

ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, Ἐνοχος ἔςαι 
τῇ κρίσει, 

99 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 
ὅτι τᾶς ὃ ὀῤγιξόμενος τῶ 
ἀδελφῷ αὑτξ εἰκῇ, ἔνοχος 
ἕζαι Τῇ κρίσει" ὃς δ᾽ ἂν εἰς 
[εχ τῷ ἀδελφᾷ αὗτξ, Ῥακα, 

ἔνοχος Ἔςαι τῶ σὺν εδρίῷ' 
ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ, Μιωρὲ, ἔνοχος 

υπλύυλεν Ὁ. κ᾽ κα ον 
ἔςαι εἰς τὴν γέενναν τὲ τυρός. 

29. Ἔν ὅν τροσφέςῃς τὸ 
δῶρόν σε ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον, 
κακχεὶ μνησθῇς ὅτι ὃ ἀδελ- 
φὸς σα ἔχει τὶ καϊὰ σβ, 

94. Αφες" ἐχεῖ τὸ δῶρόν 
σε τμαροσθεν τῷ ϑυσιαςἡ- 

ΒΥΑΓΓΈΛΙΟΝ 

ρία, κὶ ὕπαχε, πρῶτον δι- 
αλλάγηθι φῷ ἀδελφῷ σϑ, 
τότε “ἐλθὼν τορόσφερῳ, τὸ 
δῶρόν σξ. 

τιδίκῳ σα ταχὺ, ἕως ὅτε 
εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτῶ μή- 
ποτὲ σε παραδῷ ὁ ὃ ἀντίδι- 
κος τῷ κριτῇ, " ὃ κριτής σε 

παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, κὶἡ εἰς 
φυλακὴν ὅληθήσῃ. 

90 ᾿Αμην. λέγω. σοι, ὃ 
μὴ "ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως ἂν 

Ὡς Μ 

95 ἤΪσθι εὐνοῶν τῷ ἄν- : 

ἀποδῷς τὸν ἔσχαῖον χοδράν- 
τῆν. 

97 Ἤκϑσωνει ὅτι ἐῤῥέθη 
τοῖς ἀρχαίοις" Οὐ τῶ Ἢ 
σεις. 

28 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 
ὅτι. πᾶς ὃ βλέπων γυναῖκα 
πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, 

ἤδη ἐ ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἕν τῇ 
καρδίᾳ αὗὑτξ. 

90 ΕἸ δὲ ὃ ἐρθϑηήνον σϑ 
ὃ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, τξε- 
λε αὐτὸν, Ὁ βαλε ἀπὸ σδ᾽ 
συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἐπό- 

ληῆῖαι ἕ εν τῶν μελῶν σὩς 'καὶ 

μὴ ὅλον τὸ σῶμα σα βλοθῇ. 
εἰς γέενναν. 
.90 Καὶ εἰ ἡ δεξιά σθ 

χεὶρ σκανδαλίξει σε, ἔκκο- 
Ψψον αὐτὴν, καὶ βάλε απτὸ 
σδ᾽ συμφέρει, γάρ σοι ἵνα. 
ἀπόληϊαι ἕ ἕν τῶν μελῶ δα, 
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα σα 

βλυθῇ εἰς γέενναν, νον 

51 Ἔ ῥῥέθη μείω ὅτι ὅς ἂν 

ἵγο 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ἐ ᾿ » - 

, ϑστολύσαη τὴν γυναῖκα αὗτα, 
ε --»ν ͵ 

δότω αὐτῇ ἀποςασιον" 
39 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 

Ω ᾿᾿ δ Ν 
ὅτι ὃς ἂν ἀπολιύσῃ τὴν γυν- 

-- ο Ἀ 

αἴκα αὑτῇ, παρεκτὸς λὸγξ 
͵ ξὸ Ὑ τὰν ΩΝ 

τοορνείας, τοιεῖ αὑτην μοι- 
- τ κὰ .᾽΄ῳψἍ Ε 

χᾶσθαι" κὶ ὃς ἐᾶν ἀπολελὺυ- 
͵ ͵ -“ 

μένην γαμιήσῃ, μοιχᾶται. 
«ς ͵ 3 ῃ ε 

535 [Ἐἀἧλὶν ἠκεσατε ὅτι 
"5; “ » , "Ἶ Ο ᾽ 

ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις ὑκ 
. 5» ͵ Χ 

ἐπιαρκήσεις, ἀποδώσεις δὲ 
- ἢ τῷ Κυρίῳ τὰς ὅρκδς σδ. 
954. Ενγὼ. δὲ λέγω ὑμῖν, 

Ν Π ἢ [ . 

(ἢ ὄμόσαι ὅλως" μήτε ἐν 
- ΕῚ .« «“ ͵ 5» ΩΝ 

τῷ πραγῷ, ὅτι ϑρόνος ἐς! τῇ 
(Θεξ" 

ΟΡ" ῃ φ πὶ Ἷ 
85 Μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι 

ὲ - - 

ὑποποδιόν ἐστι τῶν τοοδῶὼν 
Ε] δὲ ͵ ΝΣ Κι, τὸ , 

αὐταὶ μήτεεις Ἱεροσόλυμα, 
γ" Ἁ - 

ὅτι σόλις ἐξὶ τ μεγάλου 
βασιλέως" 

᾿ - 

36 Μητεὲν. τῇ κεφαλῇ 
"- ἐξ 7 

σᾷ ὁμόσῃς, ὅτι ἀ δύνασαι 
: Ἄν εν , ἐσ λον 
ἐκιᾶν τρίχα λευκὴν ἡ μελ- 

αινῶν ποιῆσαι. 
51 "Ἑ ςω δὲ ὃ λόγος ὕ- 

5} 

μμῶν, ναὶ, ναί" ἃ, δ᾽ τὸ δὲ 
τσερισσὸν τότων ἐκ τῷ Ὅον- 
ὩΡΞ ἔςιν, 

98 ᾿Ηκέσατε ὅτι ἐῤῥέθυ" 
᾿Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλριδ, 

ο καὶ ὀδόνα ἀντὶ ὀδόντος" 
39 Ἐνὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 

μὴ ἀν)ιςῆναι τῷ φονηρὼ" 
3, εἴ ἀλλ᾽ ὅςτις σε ῥατείσει ἐπὶ τὴν. 

δεξιαν σα. σιαγόνα, ςρέψον 
εν αὐτῷ κὶ τὴν ἄλλην" 

40 Καὶ τῷ ϑέλοντι σοι 
ὧν “ 

Φ 

18 
ἐν : ' 

κριθῆναι, κὰ τὸν χιτῶνα σδ 
ὸ "- γ΄ Ὧν Φὸ Ν Ν 
λαθεῖν, ἄφες αὐτῷ 'ῷ τὸ 

ἱμάτιον. 
ν εἴ 3 ; 

41 ΚΚαὶ ὅςις σε ἀγ[αρεύ- 
ε “ (4 

σει μυιίλιον ἕν, ὕπάγε μετ 
αὐτῷ δύο. 

- 39. ὦ ΓΣ ! . 

42. ᾿Γῷᾧ αἰτᾶντί σε δίδο 
κἡ τὸν Μεέλονία ἀπὸ σᾷ δα- 
νείσασθαι μὴ ἀποςραφῇς. 

ἀ8 Ἦκεσαῖε ὅτι ἐῤῥέθν" 
2 ᾿ Ἁ ΄ Αγαπήσεις τὸν τλἌἮε;ησίον σε, 
"Ὁ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σδ᾽ 

, Ε Ἃ Ἁ ͵ «ε ἀν 

44 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 
"Δ “"Ω ΤΡ: 6 ν᾽ 4 νν 

γαπᾶϊε τὰς ἐχιθθρὰς ὑμῶν, 
εὐλογεῖτε τὰς κααρωμένες 
ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τὰς 
μισδν]ας ὑμᾶς, "ἡ τροσεύ- 

χεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόν- 
τῶν ὑμᾶς, καὶ διωκόντων 
ὑμᾶς" 

45 Ο , ει 

5 σίως γένησθε υἱοὶ 
- - ας ὦ ν᾿: 

τῷ τπα]ρὸς ὑμῶν τῷ ἐν ὁρα- 
γοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὑτῷ 
» 3 ᾿ 

ἀνατέλλει ἐπὶ πονηρὰς καὶ 
3 ᾿ Ν ͵ Φ.» 5 
ἀγαθὰς, καὶ βρέχει ἐπὶ δι- 

καίας κὶ ἀδίκες. 
40 ᾽Εὰν γὰρ ἀγαπήσηϊε 

δ - - 

τὸς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα 
θὲ 327 γ ἐ ΕἸ Α Ν ς 

μισθὸν ἐχείες ἀχὶ κὶ οἱ τε- 
λῶναι τὸ αὑτὸ ποιξσι; 

᾿ Ἁ » 

47 Καὶ ἐὰν ἀσπόέπησθε 
τὸς ἀδελφὰς ὑμῶν μιό ; : ῷες ὑμυῶὼν ἐμόνον, τι 

φὸ ΗΝ » Ν ες περισσὸν τοοιεῖτε; ἐχὶ κὶ οἱ 
τελῶναι ὅτὼ σοιδσιν:; 

᾿, Ψ - 

48 "Ἐσεσθε ὅν ὑμεῖς τέ- 
λεῖοι, ὥσπερ ὃ σατὴρ ὑμῶν 
δ ἔν τοῖς δρανοῖς τέλειδε 
εξίς 



14 ἘΥΑΓΓΙΕΈΛΙΟΝ 

ἹΚεῷ; ς- δ. 

ἶ ΙΡΟΣΕΧΕΤῈ - τὴν Ἐλ- 

εὐςμοσύνην ὑμῶν μὴ 

“σοιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνβρώ- 

πῶν, σϑὸς τὸ σεαθῆναι αὐὖ- 
τοῖς" εἰ δὲ μήψε, μισθὸν 8κ 
εχρεῖε παρὰ τῷ ταὶ ὑμῶν 
τῷ ἐν τοῖς ἐρανοῖϊς. 
πὰ Ὅταν ὅν ποιῇς ἐλέη- 
ευοσύνην, μὴ σαλπίστς ὌΝ 

προσθὲν σϑ, ὥστχερ οἱ ὕπο- 
χρίϊαὶ ποοιδσιν ἐν ταῖς συνει- 

᾿γωγαῖς γἡ ἐν ταῖς ῥύμαις, 
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώσων" ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀπέχεσι τὸν μισθὸν αὑτῶν. 

8 Σὲ δὲ ποιῶντος ἐλεη-: 

᾿ἀμοσύνην, μιὴ γνώτω ἡ ἀρις- 
ερά σδ. τί ποιεῖ ἡ δεξιὰ σε᾽ 

4. “Ὅπως ἢ σε ἡ Ἐλεη- 
μοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ" καὶ 
ὃ σΘατύήρ σδ ὃ βλέπων ἐν τῷ 
κρυπτῷ, αὐτὸς ἀποξώσει σοι 
ἀπ θα Ἂν 
Ἔν μνῆμ σο μην 

«ἱ ὅταν φροσεύΧι, Ἵ, 
ἐκ Ἐσῃ ὥσατερ οἱ ὑποκριταί" 
ὅτι φιλρσιν ἐν ταῖς συναγω- 
γαὶς γὼ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν 
πολαϊειῶν ἑσῶτες. τοροσεύ- 

εσθαι. ὅπως ἄν φανῶσι 
τοῖς ἀνθρώποις" ἀμιὴν λέγω. 

-Ὡ Ἵ Ν 

ὑμῖν, ὅτι ἀπέχϑδσι τὸν μισ- 
θὸν αὑτῶν" 

0 Σὺ δὲ ὅ τροσεύ ᾿ ὑ δὲ ὅταν τοροσεύχῃῃ, 
εἰσελθε εἰς τὸ ταἰμεϊὸν σα, 

Ν ’ Ν ͵ 

καὶ χλεισὰς τὴν “ραν σῷ, 

πρόσευξαι τῷ πατρί σὰ τῷ 
- - ἦ “ς [1 ῃ 

ἐν τῷ κδυω" νἡ ὃ σατὴρ 

ὩΝ ᾿ δ- 
σῃ ὃ βλέπων ἐν τῷ κρυλίῳ, 
3 , .Ὁ "- »- 

ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 
7 1]ροσευχόμενοι δὲ μὴ 
ὥ ͵ Ω 4 «ῃ0 

βατ)οληγήσηϊε, ὥσπερ οἱ ἐθ- 
γικοί᾽ δοκξσι γὰς ὅτι ἐν τῇ 
πολυλογίᾳ αὑτῶν εἰσακδο- 

- )ήσοναι. , Ἐ 

8. Μὴ ὃν ὁμοιωθῆτε, αὐὖ- 
τοῖς" οἷδε γὰρ ὃ πατὴρ ὑ- 
μῶν ὧν χρείαν ἔχετε, τρὸ 
τῷ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 

9 Οὕτως ὅν προσεύχεσθε 
ὑμεῖς" Πάτερ ἡμῶν ὃν τοῖς 

ξρανοῖς" ἁγιασθήτω τὸ ὁγο- 

μᾶ σε) 
10 Ἐλθέτω ἡ πὰ κὰ» 

σε" γενηθήτω τὸ ὁϑέλημά σε, 
ὡς ἐν ἐρανῷ, "Ὁ ἐσὶ τῆς γῆς" 

11 Ἔὸν ὁ ἄρτον ἡμῶν τὸν 
ἐπιάσιον δὸς ἡμῖν σήμερον" 

19 Καὶ αἱ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφει- 
λημαΐῖα ἡμῶν, ὡς κὶ ἡμεῖς ἀ- 
φίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν" 

18 Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡἧ- 
μᾶς εἰς τοειρασμὸν; ἀλλὰ ἑῦ- 
σαι ἡμᾶς ἀπὸ τῇ πονηρδ" 
ὅτι σὰ ἔςιν ἢ βασιλεία, Ὁ 
ἡ δύναμις, " ἡ δόξα, εἰς 
τὸς αἰῶνας" ᾿ΑΔμήν. 

14 ᾽Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς 
ἀνθρώποις τὰ ταραπΊώμαϊα. 
αὐτῶν, ἀφήσει Ὄ ὑμῖν ὃ σα- 

τὴρ ὑμῶν ὃ ἐρανιος" 
15 'Βὰν δὲ μὴ “τι 

τοῖς ἀνθρώποις τὰ ὥαραπ- 
Ἰώμαϊα αὐτῶν, ἀδὲ δ. πατὴρ 

ὑμνῶν ἀφήσει τὰ ἡ σαραπῆ- 

μαῖα ὑμῶν. ᾿ 



ΚΑΤΑ 

16΄Οταν δὲ νηςεύητε, μὴ 
γένεσθε ὥσπερ οἱ ὑποχριταὶ, 
σκυθρωποί" ἀφανίζοσι γὰρ 
τὰ τρόσωπα αὑτῶν, ὅπως 
φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νῆς- 

, Δ 3 ΟΣ : νι 

εὔοντεο" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ἀπέχεσι τὸν μισθὸν αὖ- 
τῶν. 

᾿ ν Ν ͵ μὰ τ 

17 Σὺ δὲ νηςεόων ἀλειΨᾧ- 
᾽ Ν Ν Ν Ν 

αἱ σα τὴν κεφαλὴν, νῷ τὸ 

τρόσωπον σα γίψαι. 
18΄“ΟὍπως μὴ φανῇς τοῖς 

ᾷ ͵ , 3 Ἀ - 

ἀνθρώποις γηςεύων, ἀλλὰ τῷ 
τοατρί σα τῷ ἐν τῷ κρυπῆῷ᾽ 
Ὁ, ὃ πατὴρ σᾶ ὃ βλέπων ἐν 

τῷ κρυπΐῷ, ἀποδώσει σοι Ἐν 
τῷ Φανερῷ. 

19 Μὴ ϑησαυρίξετε ὃ ὑμῖν 
δησαυρὰς ἐ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπε!; 
σὴς τὸ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 
ὅπε κλέπϊαι διορύσσθσι καὶ 
κλέπ,ασι" 

θ Θησαυρίζε τε δὲ ὑμῖν 
ϑησαυρὸς ἐ ἐν ἐρανῷ, ὅππ ὄτε 
σῆς ἄτε βρῶσις ἀφανίξει, ἡ 
ὃπα κλέπ]αι ἃ ἐὰν ἀρθῖν, 

εοὲ κλέπ,εσιν" 

21 Ὅπε γάρ ἕξιν ὃ ϑη- 
σαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔςαι εν ὴ 
καρδία ὑμῶν. 

92 Ὃ λύχνος τ σώμα- 
τὸς ἕςιν ὃ ὀφθαλμός" ἐᾶν ὧν 

ὃ ὀφθαλμός σὰ ἀπλᾶς ἢ, 
ὅλον τὸ σῶμα σϑ Φατεινὸν 

ἕφαι.. 
95. Ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός 

58 “πονηρὸς ἦ, ὅλον τὸ σῶ- 

“μα σα σκοτεινὸ εἰ ὃν 

δυνδόδήθε" 

ΜΑΤΘ. 16 

τὸ φῶς τὸ Ἐν σοὶ σκότος ΤΡ 

τὸ σκότος τὐύσον; 
94. Οὐδεὶς πόνο ϑᾶι δυσὶ 

κυρίοις δελεύειν᾽ ἢ γὰρ τὸν 
νὰ Ἦν 

ἕγα μισήσει, τὸν ἕτερον 
ἀγαπήσει" ἢ ἑνὸς “ἀνθέξεϊαι, 

χὶ τῷ ἑτέρα καταφρονήσει" ἃ 
δύνασθε Θεῷ δολείειν καὶ 
ὠχμιμωνᾷ. 
ὃ Διὰ τῶῦτο λέγω ὑμῖν" 

Μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ 
ὑμῶν, τί [ φάγηε κα τί σίητ 

μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί 
ἀχὶ ἡ ψυχὴ 

τολεῖον ἔςι τῆς τ οφῆ: καὶ 

τὸ σῶμα τῷ ἐνδύματος ; 
90 Ἐμβλέψχτε εἰς τὰ 

τοεϊεινὰ τῷ ἐρανδ, ὅτι ἃ σπεί- 
β5σιν, ἀδὲ δερίξεσιν; ἐδὲ συν- 
ἄγασιν εἰς ἀποθήκας; ΩΝ ὃ 
πατὴρ ὑμῶν ὃ ϑράνιος τρέ- 
Φει αὐτά" δ, ὑμεῖς μᾶλλον 

διαφέρετε αὑτῶν; 
27 ΤΠ ἰς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμ- 

γῶν δύναται τοροσθεῖναι ἐπὶ 

τὴν ἡλικίαν αὖὴξ σχυν ἕνα; 

28 Καὶ περὶ ἐνδύματος 
τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε 
τὰ χρίνα τῇ ἀγρᾶ τοῦς αὖ- 
ξάνει" ὁ κοτσιᾷς δὲ νήθει. 

40 Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 

ὁδὲ Σολομῶν ἐν σᾶσῃ τῇ 
δόξῃ αὗτῷ περιεβάλετο ὡς 
εἷ ͵ 

ἕν τάέτων. 
30 Εἰ δὲ τὸν χόρτον τῷ 

ἀγρβ, σήμερον ὄντα »κὶ αὔριον 
εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὃ 

» 

(ϑεὸς ὅτως ἀμφιεννυσιν, ὁ 



1 

γόσιςοι; ἢ 
951 Μὴ ὅν μεριμνήσητε, 

Ἄδγοντες 1, φάγωμεν, ἢ τί 
πίωμεν, ἢ τὶ περι ξαλώμεθα; 

892 []ἄντα γὰρ ταῦτα τὰ 
ἔθνη ἐπιζητεῖ" οἷδε γὰρ ὃ 
“πατὴρ ὑμῶν ὃ ἐράνιος ὅτι 
χρήζετε τέτων ἀπαντων. 

38 “Φητεῖτε δὲ τρῶτον 
τὴν βασιλείαν τῇ Θεδ,κὶ τὴν 
δικαιοσύνην αὖτέ, μὰ ταῦτα . 

σαντα πιροςεθήσεῖαι ὑ ὑμῖν. 
9 Μὴ ὃν (μεριμινήσυηε εἰς 

τὴν αὔριον" τὰ γὰρ ἀὔριον με- 
φιμινήσει τὰ ἑαυτῆς" ἄρκε- 

Ν Ἄβοδν δὰ ε ᾿ πλοννα 
τον ΤΉ Ὥμερα ἢ κακιὰ αυτΊιε 

Κεφ. ζ΄. 

ΜΠ. κρίνεϊε, ἵνα μὴ κρι- 
θη7ε" 

2. Ἔν ᾧ γὰρ κρίματι κεί- 
νετΕ; κριθήσεσθε" κὶ ἐν ᾧ 
μέτρῳ μεϊρεῖτε, ἀντιμετρη- 
θήσεται ὑμῖν. 

85. ΤΙ δὲ βλέτεις τὸ καρ- 
φ0ς τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῇ 
ἀδελφῆ σα, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ 
ἀφθαλιμμῷ δοκὸν ἐ καϊανοεῖς ; 

4 Ἢ σῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ 
σθ᾽ "Αφεςξκξαάλω τὸ κἄρφος 
ἀπὸ τῷ ὀφθαλμδ σα᾽ γὁ ἰδῶ, 
ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σε; 

Ἷ Ὑποκριτὰν, ἔκξαλε 

πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τῇ ὑφ- 
θαλμξ σα, κὶ τότε διαδλέψ.- 
εἰς ἐκξαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τ 
ὀφθαλμῷ τῷ ἀδελφβ σε. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὅλως 
60 Μη Ἄω νη σὸς 

Ἢ θώτετο ΧΎιοΥν τοις 

κυσὶ, μηδὲ ζ αλυῆε τὸ υσι, (μηδε ᾿αλγίε τας μαρδ- 
͵ “φ 

γαρίτας ὑμῶν ἔμαρεσθεν 
τῶν χοίρων" μοήσοϊε καῖα- 
πατήσωσιν αὐτάς "ἐν τοῖς 
σοσὶν αὑτῶν, "κ σραφέντες. 

ῥήξωσιν ὑμᾶς, 
7 Αἰτεῖτε, κἡ δοθήσεϊαι: 

ὑμῖν" ζητεῖτε; "εὑρήσετε" 

κρόετε, ς᾽ ἀνοιγήσεῖαι ὑμῖν" 

[1ὰς γάρ’ δ αἰτῶνλαμ-ε:. 
ἢ ΝΣ ΜΕνον π᾿ ε»νὔ βάνει, »ἡὶ ὃ ζητῶν. εὑξίσκει, 
ἡ τῷ κρβοντι ἀνοιγήσεϊαι. 

Ἂ - 3 - 
9 Ἢ τίς ξἕςιν ἐξ, ὑμῶν 

Σ Ὁ ἃ ΜῊΝ » μ“ ξ 

ἀνῶρωσίος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὃ 
ον Φοο αΝ, «Ἀ} ᾿: ͵ 

υἱὸς αὐτ ἄρτον, μιὰ λίθον 

ἐστιδώσει αὐτῷ; 

10 Καὶ ἐὰν ὑχθῦν αἰτή- 
ΧΗ . ᾿ ὁ, ΠΡ Ν τ 

σης μὴ Ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ ; 
11 Εἰ ὅν ὑμεῖς, τοονηροὶ 

3) 5) , 5» ὮΝ 
ὄντες, οἴδατε δόμκαϊα ἀγαθὰ 
διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 
τόσῳ μᾶλλον. ὃ πατὴρ ὑ- 

ἐμῶν ὃ ἐν τοῖς ϑρανοῖς; δώσει 
ἀγαθὰ τοῖς αἰτῶᾶσιν αὑτὸν; 

19 αντα ὅν ὅσα ἂν 9έ- 
πο ἵγα ποιῶσιν ὑμῖν οἵ ἂἄν- 

σρώποι; ὅτω Ὁ ὑμεῖς ῶοι- 
εἴτε αὐτοῖς" ὅτος γάρ ἐςιν ἃ 
γόμιος μο οἱ προφῆται. 

13 Εἰσέλθετε διᾶ τῆς 
σἔνῆς τούλης" ὅτι πλατεῖα 

ἡ πύλη, Ὄ εὐρύχωρος ΑΝ 
δδὸς ἢ ἀπάγασα εἰς τὴν ἀ- 
πώλειαν, κἡ πολλοί εἰ ἵν οἱ 
εἰσερχόμενοι δι᾽ αὑτῆς. ; 

14 “Οτι δενη ἡ τούλη; Ὁ 

τεθλιμμένη ἡ ὑδὸς ἡ ἀπάγ- 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

δὰ εἰς τὴν ζωὴν; ΟΣ ὀλίγοι 
εἰσὶν οἱ εὑρίσκονες αὐτήν. 

15 Προσέχετε δὲ ἀπὸ 
- τ - .) 

τῶν ψευδοσροφητῶν, οἵτινες 
ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύ- 
μασι προξ χτῶν, ἔσωθεν δὲ 
εἰσι λύκοι ἅρπαίες. 

3 Ἁ - 

16 ᾿Απὸ τῶν 
3 - 3 ͵ 3 « 

«αὐτῶν ἐπιϊνώσεσθε αὐτις" 
᾿ ᾿ ͵ ἘΣ Ὁ ᾿ 

ἰνῆτι συλλεγδσιν απὸ ἀκαν- 
- Ἀ ᾿ Ν 5] 

θῶν ςαφυλὴν, ἢ ἀπὺ τριβό- 
λων σῦκα; 

« - ᾽ὔ 

17 Οὕτω πᾶν δένδρον 
ἀγαθὸν καρπὸς καλὰς ποιεῖ" 

ν ΝΣ Ν ͵ ΝΑΙ 

τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρπὲς 
τσονηρὰς οιεῖ. 

καρῷ ὧν 

18 Οὐ ραπαψῳ δένδρον. 

ἀγαθὸν. καρπᾶς - ποονηρὰς 
“οιεῖν, ἐδὲ δένδρον σαπρὸν 
παρπὰς καλὰς ποιεῖν. 

19 Πᾶν δένδρον μὴ τοοιᾶν 

χαρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται;, 

"ἃ εἰς τοῦρ βάλλεῖαι. 

90" Αραῖ ἀπὸ τῶν καρπῶν 

αὐτῶν ἐπινωσεσθε αὐτές. 
9] Οὐ τᾶς ὃ λέγων μοι; 

πα ͵ 3 ͵ 

Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται 

εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ἐρανῶν" 

ἀλλ᾽ ὃ ποιῶν τὸ ϑέλημα τῷ 
σατρὸς με τ ἕν ἐρανοῖς. 

90. Ἰ]ολλοὶ ἐρᾶσί μοι ἐν 
ε ᾿ ἽΡ ͵ Μ Κ , 

ἐκείνῃ τῷ ἡμέρα" Κύριε, 
μ - -: 

Κύριε, ὁ τῷ σῷ ὀνόματι 
τοροεφετεύσαμεν, ΓΟ τῷ σῷ. 

ὀνόματι δαιμόνια ἐξ βλος 

μὲν; κὶ τῷ σῷ ὀνόματι δὺυν- 
ἄμεις πολλὰς ἐποιή σαμεν ̓  

935 Καὶ τότε ὁμολογήσω 
25 

Ἷ. 

αὐτοῖς, ὅτι δδέποϊε ἔγνων 
ὅμᾶς᾽ ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμᾷ 
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνο(κίαν. 

94 Τ]ᾶς ὅν ὅςις ἄκδει μᾶ 

τὸς λόγες τότεος, γὼ τϑιεῖ 
αὐτὰς, ὁμοιώσω ἀὐμῶν ἀνδρὶ 
Φρονίμῳ, ὅςις ὠκοδόμησε 
τὴν οἰκίαν αὑτὸ ἐπὶ τὴν 
τσέτραν" 
9ὃ Καὶ κατέβη ἢ ἡ βροχ, 

ἀν ἦλθον οἱ “ποϊαμοὶ, γκἢ ἔω- 
γευσαν οἱ ἄνεμοι, κὶ τρὸσ- 
ἔπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, Ὁ 
ἐκ ἔπεσε" τεθεμελίωϊ 'ο γὰρ 
3 ν Ν 

ἐπὶ τὴν πέτραν. 
90 Καὶ πᾶς ὃ ἀκέων. μα 

τὸς λόγες τᾶτϑς, κἢ μὴ Ὅοι- 

ὧν αὐτὰς, ὁμοιωθήσεται ἀν- 
δρὶ κωρῷ,ὅςις ὠκοδομῆσε τὴν 
οἰκίαν αὗτϑ Ἐπὶ τὴν ἄμμον" 

ΘἿ Καὶ καέξη ἡ Ἷ βεοχιὴν 
κὶ ἦλθον οἱ “ποϊαμοὶ, κ᾿ ἔσ- 
γεύσαν οἱ ἄνεμοι, Ὁ ὥροσ- 
ἔκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ" κ᾽ 
ἔπεσε" Ὁ ἦν ἡ ̓οἸῶσίς αὖς 
τῆς μεγάλη. 

98 Καὶ ἐγένετο ὅτε συν- 
ἐτέλεσεν ὃ ̓ 'Γησᾶς τὰς λόγες 
τέτες, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὁχ.-᾿ 

΄ ᾽ Ἁ -«- - - 

λοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτῇ, 

929 Ἢν γὰρ διδάσκων αὐ-' 
τὸς ὡς ἐξασίαν ἕ ἔχων, δ᾽ ἐχ 
ὡς οἱ γευμμάτεῖς: : Ἢ 

δ Κεφ. ἡ. ὃ ἶ 

ΑΤΑΒΑΝΤῚ δὲ αὐ- 
τῷ ἀπὸ τῷ Ὄρος ἡἠκολ- 

ἐὐηρὰν αὐτῷ Ὄχλοι πολλοί. 



ἴ8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

2 Καὶ ἰδὲ" λεπρὸς ἐλθὼν 
ποροσεκύνει αὐτῷ, λέγων" 
Κι ἍΝ ϑέ δ ἣ ) 

ὕριε, εαν Φελης, ὀυνῶσα!ι 

με καθαρίσαι, 
3. Καὶ ἐκτεῖνας τὴν χεῖ- 

8ὃχ, ἥψατο αὐτῇ ὃ ᾿Ιτησῆς, 
λέγων" Θέλω, καθαρίσθηλι. 

ΝῚ ΕΣ ͵ ω » 

ΪΚ αὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐ- 
τῷ ἡ λέπρα. 

ὃ , ΧΔΗΜΔΤΣ ἢ} 
4 Καὶ λέγει αὐτῷ ὃ Ἴη- 

“- ΕΣ σᾶς" “Ὅρα μηδενὶ εἴσσῃς" 
3 4“ Ν - 

ἄλλα ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον 

τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε τὸ 
-“ « , « 

δῶρον, ὃ προσέταξε Μίωσῆς, 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

ὃ ΕΠσελθόντι δὲ τῷ ᾽Ιἡ- 
Βεὶς Καὶ δα ττροδηλ- “8 εἰς Καὶ απερναῦμ,, τοροσῆ 

3 .- 

ϑεν αὑτῷ ἑκατόνταρχος σα- 
ρακαλῶν αὐτὸν, ἢ 

6 ἴζαὶ λέγων" Κύριε, ὃ 
᾿᾿ ͵ 4 - 

παῖς μα βέβληται ἐν τῇ 

οἰκίᾳ τυαραλυτικὸς, δεινῶς 
βασανιζόμενος. 

ΜΝ ων ᾽ 

7 Καὶ λέγει αὐτῷ ὃ ᾽1η- 
“8ς" ᾿Εγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω 
αὐτὸν. 

Ν. δ ΕΝ 
8 ΚΚαὶ ἀποκριθεὶς ὃ ἑκα- 

ὌΣΣΕ: ες ἃ Κύ τὶ 
ἠνοἀρμοτρ ες ἐφ θβιε ἐνε 
9. ς Ἃ “ εἰμυὶ ἱκανὸς ἵνα μ ὕπσὸ τὴν 
φέγην εἰσέλθῃς" ἀλλὰ μόνον 
ΕΣ Α ͵ ἈΕῚ ᾽ « 

εἰπὲ λόγον, καὶ ἰαθήσεται ὃ 
σπσαὶς [μ8, 

ΙῚ Ἁ ᾿ " εν 6 

9 Καὶ γὰρ ἐγὼ ἀνθρω- 
᾿ 3 ἀν ΝΣ ’ ", 

“πὸς εἶμι ὑπὸ εξασίαν, ἔχων 
᾽ Ἁ 

ὑπ᾽ ἐμαυτὸν ςρατιώτας᾽ καὶ 
λέγω τότω, πορεύϑητιγ "ὦ 

͵ 4, «᾽ν 3 ᾽ ἣ, 
“δορεύεται" κ᾿ ἄλλῳ, ἐρχὅ) 

Ἁ .- 

καὶ ἔρχεται" καὶ τῷ δύέλῳ 

μου, ποίησον τοῦτο, καὶ 

10 ᾿Ακάσας δὲ ὃ [σᾶς 
ἐθαύμασε, κὶΨὶ εἶπε τοῖς ἀκο- 

 π- - ΕῚ Ν ͵ πὸ φῇ 
λοθδσιν" Αμῆν λέγω ὑμῖν, 
᾽ 5 φοθ Ὺ - ἀδὲ ἐν τῷ ᾿ξσραὴλ τοσαῦτη» 
σῖςιν εὗρον. 

11 Λέγω. δὲ ὕμιν, ὅτι Ύ ἐσιν 
᾿ 4... Κ᾿ 9 ἣν, Ἶ 

ὥολλοι σᾶο ἀανατόολὼν κα! 

δυσμῶν ἥξεσι, κὶ ἀνακλιθή- 
Ων 

σονγαι μείὰ ᾿Αβραὰμ, καὶ 
Ἵ δ ᾿Ὶ αι ν ᾿ - 

σαακ καὶ ᾿ἰακωβ ἐν τῇ 

βασιλεία τῶν ἐρανῶν" 
19 ΟἹ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλ- 

᾽ “᾿.. Ω ᾿ 3 ἈΝ 

εἶχε ἐκβληθήσονται εἰς τὸ 
σκότος τὸ ἐξώτερον᾽ Ἐκεῖ ἔσα! 
« Ἀ Ν ς ἂς 

ὃ κλαυθμὸς κὶ ὃ βρυγμὸν 
τῶν ὀδόντων. 

13 Καὶ εἶχεν ὃ ᾿Τησᾶς 
τῷ ς Υ Φ Δ Ὁ Γ ᾿ 

ᾧ ἑκατοντάρχῳ παῖε, 
ᾧ ὡς ἐπίτευσα9 γενηθήτω 
σοι. Καὶ ἰάθη ὃ ταῖς αὖτῷ 
. ἐν ᾿ς 5 ͵ 

ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνην, ἀν" 
14 Καὶ ἐλθὼν ὃ ᾽Ἴησᾶς 

9 ἐν: Ἀν , Ὑ 

εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρο, εἴδε 
τὴν σενδερὰν αὐτῷ βεβλη- 
μένην γχἡ πυυρέοσσεσαν. 

1ὅ ἵζκαὶ ἡψαῖο τῆς χει- 
Ἀ 3 .- 33. 3 ν 

ρθς5 αὑτῆς, κῷ ἀφῆκεν αὑτὴν 
ε ͵ ὌΝ δῚ . 
ὃ τουρετὰδ᾽ ἠγέρθη "ΒΕ Ρε ας ΒΦ ΕΘΥΕΝ 
διηκόνει αὐτοῖς. 

16 ΟΨίας δὲ γενομένης 
προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονι- 
ξομένες πολλὰς" ν» ἐξέδ αλε 
τὰ πνεύματα λόγῳ, τὸ πᾶν- 
τας τὸς κακῶς ἔχοντας ἔθε- 
ἄπευσεν.. «ὦ 

ΦΝΜ..ῳ ΑΗ 

17 “Ὅτως τληρωϑῇ τὸ 



»τι 

ΑΤἸΑ 

ῥηδὲν διὰ Ἡ σαϊα" τὸ τρο- 
φΦήτα, λέγοντος᾽ Αὐτὸς τὰς 
ἐσθενείας ἡμῶν ἔλαξε, καὶ 
τὰς νόσες Ἐξ άςασεν. 

185 Ἰδὼν δὲ ὁ ᾿᾽Ιη;σᾶς 
ποολλὲς ὄχλας περὶ αὑτὸν, 
ἐκέλευσεν ἀσελθεῖν εἰς τὸ 
πέραν. 

190 Καὶ προσελθὼν εἷς 
Γραμμιαϊεὺς, εἶπεν αὐτῷ" 
Διδάσκαλε, ἀκολεθήσαν σοι 
ὅσε ἐὰν ἀπέρχη- 

90 Καὶ λέγει αὑτῷ ὃ 
Ἴησξς" Αἱ ἀλώπεκες φωλ- 
εὡς ἔχεσι; κὶ τὰ πετεινὰ τῇ 
ὅρανξ κα]ασκηνώσεις" ὃ δὲ 
υἱὸς τῷ ἀνθρώπϑε ὁ ὅκ ἔχει τ 
τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

91] ἽἝτερος δὲ τῶν μα- 
θητῶν αὑτῇ εἶπεν αὐτῷ" 

Καὶ ύριε, ἐπσίτρεψόν μοι τρῶ- 
τον ἀπελθεῖν, καὶ ϑάψαι τὸν 
πατέρα μι. 

929 Ὃ δὲ ἼἸησξς εἶπεν 
αὐτῷ" ᾿Ακολέθει μοι, καὶ 
5 --ά 

ἄφες τὰς νεκρὰς ϑώψαι τὸς 
ἑχυτῶν γνεκρές, 

95 Καὶ ἔμᾷαντι αὐτῷ 

εἰς τὸ ὐλοῖον, ἠκοχέθησαν 
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτό. 

94 Καὶ ἰδὰ, σεισμὸς μέ- 
γα: ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
ὥςτε τὸ τλοῖον καλύπΐεσθαι 
ὑπὸ τῶν κυμάτων᾽ αὐτὸς δὲ 
ἐκάθευδε. 

95 ΚΚαὶ προσελθόντες οἱ 
μαθηταὶ αὐτῇ ἤγειραν αὐὖ- 

ΜΑΥΤΦΘ. 1 

τὸν, λέγοντετ᾽ Καὶ ὑριε, σῶσον 
ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα. 

90 Καὶ λέγει αὐτοῖς" 
ΤΙ δειλοί ἔςε, ὀλιγόπιςοι; 
Ἴότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησε 
τοῖς ἀνέμοις. κὶ τῇ ϑαλάσ- 
σῃ" κὶἡ ἐγένετο γαλήνη μεγ- 
ἀλη. 

27 Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύ- 
μᾶϑδαν; λέγοντες" Ποταπός 
ἐςιν εὅτος; ὅτι κὶ οἱ ἄνεμοι 
Ὁ ἡ πάλασσα ὑπακέεσιν 
αὑτῷ, 

ΟὉ, ΚΚ αὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς 
τὸ πέραν εἰς τὴν “χώραν τῶν 
Ι εργεσηνῶν, ὑπήντησαν αὖ- 
τῷ δύο δαιμονιζόμενοι, ἐκ 

τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, 
χαλεποὶ λίαν, ὥςε μὴ ἰσ- 

χύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ 
τῆς ὁδῇ ἐκείνης. 

290 Καὶ ἰδὲ, ἔκραξαν, λέ- 
γοντες" 1 ἡμῖν κὶ σοὶ, Ἴη-- 
σξ υἱὲ τῇ (εξ; ἦλθες ὧδε 
τσρὸ καιρβ βασανίσαι ἡμᾶς; 

80 Ἣν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολ- 
λῶν βοσκομένη. 

51 Οἱ δὲ δαίμονες σταρε- 
) ν᾽". , 3 

μπαλδν ἄρτος, λέγοντες" Εἰ 

ἔχβάλλεις ἡ ἡμᾶς, ἐπίτρεψον 
ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέ- 
λην τῶν χοίρων. 

359 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
ὝὙὝπαγεϊε. ΟἹ δὲ ἐξελθόν]ες 
Ε - 3 Ν ΕῚ ᾿ 

ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην 
τῶν χοίρων". κὶ ἰδὰ) ὥρμησε 
τᾶσα ἢ ἀγέλη, τῶν χοίρων 

. τ. 



λα 

τέκνον, 

“πΈρον, εἰπεῖν" 

90 ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ἶ ΝΥ φω : Ὄ", Ν Υ̓͂ 

καϊὰ τὸ χρημνβ εἰς τὴν 5α- 
λασσαν, κὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς 
ὕδασιν. 

38. ΟἹ δὲ βόσκονῖες ἔφυ- 
οψον, κ»ἡἃ ἀπελθόντες εἰς τὴν 
πόλιν, ἀπήγίειλαν σαντα, 
"ὶ τὰ τῶν δαιμονιξομένων. 

84 Καὶ ἰδὲ, ὡᾶσα ἡ 
σόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν 
τῷ Ἴησδ' Ὁ ἰδόντες αὐτὸν, 
παρεκάλεσαν ὅπως ΘΔ ῊΣ 

ἀπὸ τῶν ὑρίων αὐτῶν. 

Κεφ ψ΄, 9. 

Κ᾿ ἐμξ ἃς εἰς τὸ λοῖ- 
ον, διεπέρασε, νὰ ἦλθεν 

3 ΝΥ 3 ὔ Π 

εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 

9 Καὶ ἰδοὺ, προσέφερον 
αὐτῷ τπαραλυτικὸν ἐπὶ κλί- 

ἃς γης βε Θλημένον᾽ κὶ ἰδὼν. ὃ 
Ἴυησῶς τὴν πίςιν αὐτῶν, εἶπε 

τῷ ταραλυτὶκῷ" Θάρσει 

ἀφίωσαι σοι αἱ ἁ- 

μαρτίαι δοῦν ὦ ταῖς 

35 Καὶ ἰδοὺ, τινὲς τῶν 

Γραμματέων εἶστον ἐν ἕχυ- 

τοῖς Οὗτος βλασφημεῖ. 
τ 6.5 - ι 

Ὰἅ Κι αὶ ἰδὼν ὃ ᾽'[ησᾶς τὰς 
[] θ ' τ 3 - Ὰ Ψ᾽ ἌΝ 

εν ὑμνήσεις, ἀυτῶν, εἶπεν 

ἹἹνατί ὑ ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε ὥον- 

ωρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 
ὃ Τί γὰρ ἐςιν εὐκοπώ- 

ΡΑΦέ δ ας φεωνται σοι 
Δ .« Ἵ 

αἱ ἁμαρτίαι" ἢ εἰπεῖν" Ε- 
ὲ γειραι καὶ τοεριπάτει: δ 

6 Ἵνα «δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξ- 
σίαν ἔχει ὃ υἱος τῷ ἀνθρώ- 

9 ΝῪ .- .- 

που ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέγαι 

αὐτο! 

ἁμαρτίαξο, ἐξ τι δ λέγει. τῷ 
σαραλυτιχῷ) ᾿Ενγερθεὶς ἀρόν 
σΒ. τὴν κλίνην, " ὕπαγε εἰς 

τὸν οἶκόν σα. 
ψί Καὶ ἐγερθεὶς χαώλθεν. 

εἰς τὸν οἶκον «ὑτξ. 

ὃ ᾿ἸἸδόντες δὲ οἱ ὄχλοι 

ἐϑαύμασαν, κ᾽ ἐδόξασαν τὸν 
Θεὸν, τὸν δόντα ἐξουσίαν 

τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 

Ὃ Καὶ παράγων ὃ Ἴη- 
σῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον 
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 
Ματθαῖον λεγόμενον καὶ 
λέγε εἰ αὐτῷ, ᾿Ακολδθει μοι" 
καὶ ἀναςὰς ἠκολόθησεν αὖ- 

τῷ. 
10 Καὶ ἐγένετο αὑτοῦ 

9 ͵ δὲ κω ιν ᾿“ 

ανακειμενδ ἐν ΤῊ γοτν δ ψ, 

ἰδὸ, πολλοὶ πελῶνάι μὸν ἅμ- 

αρτωλοὶ ἐλθόντες; συνᾶνε-- 
κειντὸ τῷ []ησῦ κὶ τοῖς μα- 
θηταῖς αὐτοῦ. 

11 Καὶ ἰδόντες οἱ ἄγροι. 

σαῖοι, εἶπον τοῖς μαθηταῖς 
Διατί μεϊὰ τῶν τε- 

λωνῶν κ»ὶἃ ἁμαρτωλῶν. ἐσθίει 
ὃ διδάσκαλος ὑμῶν; 

19 Ὃ δὲ Ἰησᾶς ἀκάσας 
εἶπεν αὐτοῖς") Οὐ χρείαν 
ἔχϑσιν οἱ ἰσχώοντες ἰατρ, 
ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. 

19 Πορευθέντες δὲ μά- 
θετε τί ἐςιν "ἔλεον θέλω, 
καὶ  ϑυσίαν᾽ ἀ γὰρ ἦλθον 
καλέσαι δικαίους, ἀλλ᾽ ἂμ- 
μαρτωλὰὸς εἰς μετᾷνοιαν. 

14 Τότε τυροσέρχονται. 

ἘΠῚ 



ΚΑΤΑ 

αὐτῷ οἱ μαϑυταὶ ᾿Ιωᾶννου, 
λέγοντες" 
οἱ Φαρισαῖοι νηςεύομεν τολ- 

λά, οἱ. δὲ μαθηταί σου οὐ 
νῃςεύουσι; 

15 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ 
Ἴυσδς" Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ 
τῷ νυμφῶνος πενθεῖν, ἐφ᾽ ὅσον 
μετ᾽ αὐτῶν ἐςιν ὃ γυμφίος; 
ἐλεύσονται. δὲ ἡμέραι ὅταν 
ἀπαρθῇ ἀσ᾽ αὐτῶν ὃ νυμ- 
Φίος, νὶ τότε γηξεύσεσιν. 

16 "Οὐδεὶς ὃ δὲ ἐπιβάλλει 
ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου 

ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ" αἴρει 
γὰρ τὸ “σλήρωμα αὐτῇ ἀπὸ 
Δ ἱματία, κἡ χεῖρον σχίσ- 

ὃ 
(μα γίνεται. 

17 Οὐδὲ βάλλουσιν οἷ- 
γον νέον εἰς ἀσκὰς παλαιάς" 

᾿εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσ- 
Ἁ ᾿Ὶ ε ἢ “ “ 

χοι, καὶ Ὃ οἱγος ἐχχειται, 
᾿Ὶ ΕἸ Ἵ, - 

καὶ οἱ ἄσκοι ἀπολοῦνται 
Ἁ ͵ ,». ͵ ᾿ 

ἄλλα βάλλεσιν οἶνον νέον εἰς 

ὥσκῶς καινὰς, καὶ ἀμφότερα 

ευντηρϑνται. 

18 Ταῦτα αὐτοῦ λα- 
- - - ν 2 λοῦντος αὐτοῖς, ἰδὰ, ἄρχων 
δι ΔΑ ͵ 3 - ͵ 

ελύων προσεκύνει αὕτω, λε- 
Ὁ 

ων" “Ὅτι ἡ ϑυγάτηρ μου 
ΕΣ ΕῚ ν 

ἄρτι ἐτελεύτησεν" αλλα 

ἐλϑὼν, ἐπίθες τὴν χεῖρά σὰ 
ἐπ᾽ αὑτὴν, τ ζήσεται. 

19 κὸ ἐγερθεὶς ὁ δ [ησᾶς 
ἠκολιάθησεν αὐτῷ κα οἱ μα- 

θηταὶ αὐτξ. 

90 (Καὶ ἰδοὺ, γυνὴ αἱ- 
ἘΦ τ ͵ » . 

βυορροῦσᾳ. δώδεκα ἔτη ,ὥὭροσο 

ΜΑΊΤΘ. 

᾿] - 

Διατί ἡμεῖς καὶ. 

9} 

ελῆξδσα ὄπισθεν, ἥψατο τῇ 
κρασπέδα τῷ ἱματίε αὐτ. 

21" ἔλεγε γὰρ ἔν ἑαυτῇ" 
Ἔν μόνον ἅψωμαι τ ἱμ- 
“ΗΝ μὐσες σωθήσομαι, 

99 “Οδὲ Ἰησῆς ἐπιςρα- 
Ν τ ΦΧΩΝ πὰ ἃ 655... 

Φεὶς, κὶ ἰδὼν αὐτὴν, εἶπε 
Θάξσει, ϑύγατερ᾽ ἡ πίςις 

͵ " νι 4 Π « 

σε σέσωκέσε. ΚΚαὶ ἐσωθη ἢ 
ΩΣ ͵ 

γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.) 
925. Καὶ ἔλθων ὃ ᾽[ σᾶς 

εἰς τὴν οἰκίαν τῇ ἄρχοντος, 
᾿ 4 Ἀ Ἁ , Ν Ν 

ἰδὼν τὸς αὐλητας κὶ τὸν 
Ὄχιλον ϑορυς ἔμενον, 

94, Λέγει αὐτοῖς" ᾿Ανα- 
χωρεῖτε" ἢ γὰρ ἀπεθανε τὰ 

Ἷ 9 ΠῚ Ὦ-- 

κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. 
Καὶ κατεγέλων αὑτξ. 

95 “Ὅτε δὲ ἐξεβληθη ὃ 
“7 ᾽ ἣν, ν ͵ 

οχλος, εἰσελθὼν ἐχρατησε 
τῆς χειρὸς αὐτῆς" κὶ ἠγέρθη, 
τὸ κοράσιον. 

90 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη 
αὕ τ εἰς ὕλην τὴν γῆν ἐκεί- 
γην. 
᾿ς 9Ἷ Καὶ παράγοντι ἐκεῖ- 
ἢ τῷ ᾿Ιησᾶ, ἠκολέθησαν 
αὐτῷ δύο τυφλοὶ, κράξον- 
τες, κὶ λέγοντες. ᾿Ελέησον 

ἡμᾶς, υἱὲ Δαξίδ, 
8 ᾿Ελθόντι δὲ εἰς τὴν 

οἰκίαν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ 
τυφλοὶ, κὶ λέγει αὐτοῖς ὃ 
Ἴωσξ-" πράσοΝ ὅτι δύνα- 
μαι τὅτο ποιῆσαι: Λέγε- 
σιν αὐτῷ" Ναὶ Κύριε. 

90 Τότε ἥψατο τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν, λέγων" 



92. 
Κατὰ τὴν πίςιν ὑμῶν γενη- 

σήτω ὑμὶν. 
80 Καὶ ἀνεῴχϑησαν αὐ- 

τῶν οἱ ὀφθαλμοί" κὶ ἐνε- 

ξριμκήσατο αὐτοῖς ὃ ς ἧς 
“ ἷ 

λέγων" Ὁρᾶτε μηδεὶς γιν- 

ὠσκέτω. . 
51 Οἱ δὲ ἐξελθόντες διε- 

φήμισαν αὐτὸν. ἐν ὅλῃ τῇ 
ἢ ἐχείνῃ. 

82. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομ»- 
ἕνων, ἰδὰ, τυροσήνείκαν αὐτῷ 
χὐλρίνκω κωφὸν δαιμονιζό- 

ἔξνον. 

35 Καὶ ἐκξληθέντος τὸ 
δαιμονία, ἐλάλησεν ὃ κωφὸς" 
κὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, λέ- 
“οντες" Ὅτι ἐδέποτε ἐφάνη 
ὅτως ἐν τῷ ᾿ἱσραήλ. : 

52: Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλε- 
γον" Ἔν τῷ ἄρχοντι τῶν 
δαιμονίων ἐκξάλλει τὰ δαι- 
(κὐγιας 

85 Καὶ περιῆγεν ὃ ᾽]η- 
εἰς τὰς τόλεις σάτας χαὶ 
πὰς κώμιώς, 

κηρύσσων τὸ εὐα[γέλιον τῆς 

βασϊλείας, καὶ “εραπεύων 

τοᾶσαν νόσον κὶ σᾶσαν μαλ- 
ακίαν ἕν τῷ λαῷ. 

86 ᾿Ιδὼν δὲ τὴς ὕχλες, 
ἐσπλαχνίσθη σερὶ αὐτῶν, 
ὕτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ 

ἐῤῥιμμένοι ὡσεὶ τορύξατα 
μὴ ἔχοντα ποιμένα, 

357.- Ἐότε λέγει τοῖς μαᾶ- 
βηταῖς αὑτϑ' Ὡ μὲν σερισ- 

͵ 3 

διδάσκων ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, κὶ 

ΠΕΣ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. 
᾿ 

μὺς πολὺς, οἱ δὲ ἢ ἐργάται" 
ὀλίγοι" 

38 ἀιρλ το ὃ ὅν τὰ κυρ- 
ἰα τῷ ϑερισμᾷ, ὕπως Ἐκξ ἀλΉ 
ἐργάτας εἰς τὸν Μερισμὸν 
αὗτα. 

Κεφεύ 10 
(ΑἹ ττροσκαλεσάμενος 

᾿ τὴς δώδεκα μαθητὰς 
αὗτξ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξασίαν 
πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥφε 
ἐκξαάλλειν αὐτὰ, κ ϑερα- 
πεύειν τᾶσαν νόσον κὶ τᾶ- 
'σᾶν μιχλακίαν. 

Ὁ ᾿[ῶν δὲ δώδεχα ἀν 

τόλων τὰ ὀνόματα ἔςι ταῦ- 
τα πρῶτος, Σίμων ὃ λε- 
γόμενος [βέτρος, ἡ ̓ Ανδρέας 

ὃ ἀδελφὸς αὐτῶ" 
8 Ἴχκωξος ὃ τῇ Ζεξε- 

δαίε, κὶ ̓[ωᾶννὴς ὃ ἀδελφὸς 
αὐτῷ" τς ιππος, ο Βαρθο- 
χλομιαῖος" Θωμᾶς Ὁ Ματ- 
θαῖος ὃ τελώνης ᾿ἰάκωζξος 
ὃ τῷ ᾿Αλφαίε, κὶ Λεξξαῖος 

τς 4 Ό - ὡ 

ὃ ἐπικληϑεὶς (ἡ αδὸὰαῖος 

Σίμων ὃ ἵΚανανίτης, 
Ὄ Ἴέδας ὃ Ἰσκαριώτης, ὃ 
κἡ παραδὰς αὐτόν. 

ὃ Τούτους τοὺς δώδεκα 
ἀπέςειλεν ὃ Ἰησᾶς, παρα τς 
γείλας αὐτοῖς, λέγων Εἰς 
ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, κὶ 
εἰς όλιν Σαμαρειτῶν μὴ 
εἰσέλθητε. 

0 Τιορεύεσθε δὲ μᾶλλον ἣν 
; σιρὸς τὰ πρήδατα τὰ ἀπο- 

λωλοτα οἱκϑ Ἰσραήλ, 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. Ψ8 
 ἸΠορευόμενοι δὲ κηρύσ- 

σετε, λέγοντες, “Οτι ἤγΠκεν 
ε , αν.» - 

ἢ βασιλεία τῶν ἐρανῶν. 

8 ᾿Ασθενδντας ϑεραπεύ- 
ετε, λεπρὰς καθαρίζετε; νε- 
κρὰς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκ- 
ξαλλετε δωρεὰν ἐλάξετε, 
δωρεὰν δότε. 

9 Μὴ κἸήσησθε, χρυσὸν, 
μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ χαλ- 
κὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν. 

10 Μὴ σήραν εἰς ὁδὸν, 
ν Φ - Ἁ 

ατδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ 
ὑποδήματα, μηδὲ ῥάβδον" 
ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τῆς 
τροφῆς αὑτῇ ἐςιν, 

11 Εἰς ἣν δ᾽ ἂν σοόλιν ἢ 
᾿ ἊΝ “ ͵ κώμην εἰσέλθυϊε, ἐξετάσατε 

δ. ἢ ἕ, ἴδ8.. ΡΥ ͵ ΩΣ "Ξ ᾿ - 
τίς ἐν αὐτῇ ἀξιὸς ἐς" κάκεϊ 

᾽ “ ΕΝ 

μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 
19 Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς 

. Ν 3 ͵ 4 

τὴν οἰκίαν, ἀσπάσασθε αὐὖ- 
τὴν. 

γ᾿ ΠΥ ᾿ ἘΡ΄. . Δ 

18 Καὶ ἐάν μὲν ἢ ἢ 
39 ᾿ ξι ᾿ [4 ͵ ε 9Φ τς 

οἰκία αἀξια, ἐλθέτω ἢ εἰρήνη 

ὑμῶν ἐπ᾿ αὐτὴν" ἐὰν δὲ μὴ 
τ ἐξ ὝΕΣ τῆξῇ δ ε .- ν 
ἢ ἀξία, ἢ εἰρν)Ὴη ὑμιῶν τρὸς 
εοοο. , Π 

μας επιςραφητω. 
14 Κ σα "δ. Ν δὲεξ 

αι 9ὁς5 εαν μ»Ή εξ ῦ- 
φοὺ δα ΓΝ ἃ Ἁ 

ται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκέάσῃ τὰς 
. , . “-- Ν 

λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι 
- ἊἌ - 1 » 

τῆς οἰκίας 9) τῆς σοόλεως ἐ- 
Ν) » 

κείνης, ἐκτινᾶξατε τὸν κονι- 
ΙΣ - - - 

ορτὸν τῶν πποδῶν ὑμῶν. 
; " ν᾿ - 

15 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
. ᾿ 32 -Ὦ» ν'’ 

ἀνεκτότερον ἔξαι γῇ Σοδό- 
“μῶν κὶ Τομόῥξων, ὃ ἐν ἁμέρᾳ 
κρίσεως, ἤ Τϑ τεύλει ἐχείνυ. 

16 ᾿Ιδὰ, ἐγὼ ἀποςέλλω 
ὑμᾶς ὡς τρόβατα ἐν μέσῳ 

᾽ “ 

γίνεσθε ὅν Φρόνιμαι 
» ! ς 

κᾧ ἀκερᾶιοι ὡς 

λύκων" 

ὡς οἱ Ὄφεις, 
αἱ σεριξεραί. 

17 Προσέχετε δὲ ἀπὸ 
τῶν ἀνθρώπων" τταραδώσεσι 
γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ 
» - ΟΝ ς - 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς «ὑτῶν 
μαςιγώσϑεσιν. ὑμᾶς" 

18 Καὶ ἐσὶ ἡγεμόνας Ἐ 
"ἃ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ὃ ἕγε- 
'κεν ἐμῆ, εἰς μαρτύριον αὖ- 
τοῖς χὰ τοῖς ἔθνεσιν. 

19 “Ὅταν δὲ παξαδιδῶ- 
σιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε 
σῶς ἢ τί λαληήσητε᾽ δοθή- 
σεται γὰρ ὕμιν ἐν ἐκείνῃ ΤΉ 
ὥρᾳ τί λαλήσετε. 

90 Οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐςε οἱ 
λαλᾶντες, ἀλλὰ τὸ {νεῦμα 
τῷ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλδν 

ἐν ὑμῖν. 

9] [Παραδώσει δὲ ἀδελ- 
φὸς ἀδελφὸν εἰς ϑάνατον, Ὄ 

᾿πατὴρ τέκνον" Ὁ ἐπαναςύ- 
σονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, ἢ 

ϑχνατώσασιν αὑτάς. 
ΜΝ ' 

99 Καὶ ἔσεσθε μισέμενοι 
“ Ἂ -- Ἁ Ν "5 Υ͂ 

ὑπὸ ταντῶν διὰ τὸ Ὀνομά 
Ἐπ τ τ , ᾽ ͵ 

μ᾽ ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλ- 
ος, ὅτος σωθήσεται. 

9238 “Ὅταν δὲ διώκωσιν 
ὕμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, 

“ 

φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην" ᾿Α- 
μυὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὃ μη 

τελέσητε τὰς πύλεὶς τῷ Ἴ“- 
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ἩΡΧΉΛ, ἕως «ἂν ἔλθῃ ὃ υἱὸς τῷ 
ἀνθρώπου. 

94. Οὐκ ἔςι μοδητῆς 
Ὧν ΒΕ ν 
2.2: τον διδάσκαλον, ἐδὲ 
- ε ν δ ͵ ς ᾿οὁ 

δῆλος ὑπερ τὸν εὐ τὰν αυτϑ. 

ΕΘΝ ᾿Αρκετὸν τῷ μαθητῇ 
ἵγα: γένηται ὡς εἰ δι δώσνδννος 

; αὐτϑ, καὶ ὃ δῆλος ὧς ὃ κό- 

“ριρς αὖτ. Εἰ “πὸν οἰκοδεσ- 

πότην Βεελζεβὰλ ἐκάλε- 
- Α 

σαν, πόσῳ μᾶλλον τὰς οἱ- 
- " 3 Φ 

κμιαχκδς αὔτ "ἍἉ 

χες τῆς κεφαλῆς 
“ριθμιημέναι εἰσί. 

96 Μὴ ὃν φοξηθῆτε αὐὖ- 
ΟΝ ΕΝ ͵ 5 ἣ ᾽ 

τῆς" δὲν γαρ ἔξι κεκαλ- 
͵ ν δι “5 .ῃ Ἂ ͵ 

μμένον, Ὁ ἐκ ἀποκαλυθη- 
Ἁ Ν Ἃ 

σεται" καὶ Ἀρυῆπτον, Ὁ οὐ 
'͵ 

γγωσθήσεται. 
) Ἁ .“ .-“- 

ΦΥ͂ Ο λέψω ὑμῖν ἐν ΤΏ 

σκοτία, εἴπατε ἐν τῷ φωτί" 
ἡ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκδετε, κη- 
ρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

95 Καὶ μὴ φοβηθῆτε 
ἀπὸ τῶν ἀποχτεινόντων τὸ 

- Ν Ν γος ἢ Ἅ 

πῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ 
"ν" - , 
ὀυναμένων ἀποκτεῖναι". φο- 

Ε Ἁ «- Ἁ 

ζηήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυ- 
᾿γάμενον κἱ Ψυχιὴν κὶ σῶμα 

9 ͵ 3 ͵ 

ἀπολεσαι εν γεξννη. 

90 Οὐχὶ δύο ςρδθίᾳ ἀσ- 
, - ΟῚ 9 

σαριοῦ πολεῖται, χαὶι ἕν ἐξ 

«αὐτῶν ὁ πεσεῖται ἐπὶ τὴν 
γὴν, ἄνευ τῇ πατρος ὑμῶν; 

50 “Ὑμῶν δὲ »ἃ αἱ τρί- 
πᾶσαι ἡ- 

51 Μὰ οὖν φοξηθῶτε" 

πολλῶν «οουθίων διαφέρετε 

ἁμυεῖς, 

ΕΥΑΤΙΒΆΑΙΟΝ 

89 Πᾶς οὖν ὅςις ὅμολο- 
ήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κοἰ-, 
γὼ ἐν αὐτῷ ἔμυπροσθεν τοῦ 
σφατρὸς μα τῇ ἐν᾿ Βραγοῖς.᾽ 

85 “Οςις δ᾽ ἄν. ἀρνήσε- 
ταί μὲ ἔμπροσθεν τῶν ἀν- 
θρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν 

κἀγὼ, ἔμπροσθεν τὰ πατρὸς 
μὲ τῷ ἐν ὅρανοῖς, Σ 

.94. Μὴ νομίσητε ὅτι 
ἄλθον ζαλεὶν εἰρήνην ἐπὶ 
τὴν γὴν" δκ ἦλθον βαλεῖν 
εἰρήνην, ἄλλα μάχαιραν. 

ἶ 95 Ἤλθον γὰρ διχάσαι 
ἄνθρωπον κατὰ τ πατρὸς 

αὗτξ, κα θύγο ἐρα κατὰ τῆς 
μητρὸς αὐτης, Ὁ! γύμφων 

ε κατὰ τῆς πενθερᾶς αὑτῆς. 
86 Καὶ ἐχθροὶ τῷ "ἀν- 

θρώπε, οἱ οἰκιακοὶ αὐτὰ. 
51 Ὁ φιλῶν. πατέρα ἢ 

μητέρᾳ ὑπὲρ ἐμὲ, ἐκ ἔσι μ8 
ἄξιος" Ὁ ὃ φιλῶν υἱὸν ἢ θυ- 
γατέρα ὑπὲρ ἐμὲ, ἐκ ἔςι μ8 

ἄξιος. 

38 Καὶ ὅς ἡὶ λαμᾷανει 
τὸν σαυρὸν αὗτδ, Ὁ ώπολ- 

ϑθεῖ ὀπίσω τ; ἀκ ἕἔςι μ8 
"ἄξιος. 

90 Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν 
αὑτῷ, ἀπολέσει αὑτήν" ἢ ὃ ο 
ἀπολέσας τὴν ψυχὺν͵ αὑτῷ 
ἕνεκεν ἐμᾷ, εὑρήσει αὑτήν. 
40 Ὁ δεχόμενος ε ὑμᾶς, 

ἐμὲ δέχεται" κὶ ὃ ἐμὲ δε- 
χόμενος, δέχεται τὸν ἅποσν 
τείλαντά κε. 



ξ;- 

; ΚΑΤᾺ ΜΛΤΘ. 

41 Ὃ δεχόμενος πεοφή- 
τὴν εἰξ ἊΣ ὌΥΕΕΝ μμισ- 

θὸν σιροφήτα λήψεται" κὶ ὁ 
δεχόμενος δίκαιον εἰς Ὄνομα 
δικαία, μισθὸν δικαία λήὴψ- 
εταᾶι: 

49 Καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ 
ἕγα τῶν μικρῶν τούτων σο- 
τήρφιον Ψυχροῦ μόνον, εἰς 
Ὄνομα μαθητῇ, ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν 
μισθὸν αὑτοῦ. 

Κεφ, ια. 1]. 

ελε- 
" Ω , ε πὶ 

ἷς Α ΕΎξνετο οτε ετε 
“4 "“- ͵ 

σεν ὃ ᾽Ιησᾶς διατάσσων 
τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὖ- 
τοῦ, μετέξζη ἐκεῖθεν, τοῦ 
διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν 
ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

9. Ὁ δὲ. Ἰωάννης ἀκέσας 
ἐγιτῷ. δεσμωταρίῳ τὰ ἔξγα 
τῇ Χεριςῦ, πέμψας δύο τῶν 
μαθητῶν αὑτοῦ, 

38 Εἶπεν αὐτῷ" Σὺ εἰ ὃ 
ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδο- 
κῶμεν; 

αὶ Καὶ ἀποκειθεὶς ὃ Ἴη- 
σοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ἱἰόρευ- 

βέντες ἀπαγείλατε Ἰωάννῃ 
ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε" 

δ Τυφλοὶ ἀναξλέξκουσι, 

“τὸ χωλοὶ ἐσεξιπα τοῦσι; λε- 

προὶ καθαρίζονται, ον κωφοὶ 
ἄκέεσι, γεχροὶ ἐγείρονται, κὶ 
ἀρροργοὶ εὐαγίελίξονται. 

αἱ μακαριὸς ἐςιν ὃς 
ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

9 

95 

7 Τούτων δὲ πορευομί- 
ἐνων, ἤρξατο δ᾽ Τυσᾶς λέγειν 
τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου᾽ 
ΓΙ ἐξήλθετε εἰς τὴν, ἔσημον 

ζσασθαι; κάλαμον ὑπὸ 
ἔμου σαλευόμενον : - 
8 ᾿Αλλὰ τί ἐξήλθετε 

ἰδὲ ΕἸ. ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς 

ἱματίοις ἠμφιεσμυένον ; δ ἰδῶ, 

οἱ τὸ μαλακὰ Φορᾶντες, ἐν 
Ὁ 

ΣΡ 
ΓΞ, 

9 

αν 

"»- 7] » 

τοῖς οἶχοις τῶν (αχσιλέων 

εἰσίν 
Ν Ὁ ἃ ᾿ 

.9 Ἄλλχ τί ἐξήλθεσς 
ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ, λέγω 

δ. τ ᾿ ' 
ὑμῖν, καὶ ἐρὰ 50 “155- 
Φήτου. 

10 Οὗτος γάρ ἐς τι περὶ Ξ 
γέγραπται" ἜΧΕ ἐγὼ ἀποῦ- 
τέλλω τὸν ἀγίελόν μου πρὸ 

τροσώπϑ σε, ὃς κατασχευέά- 
σε! τὴν δδόν σα ἔμνπροσϑέν σε. 

11 ᾿Αμὴν λέγω μος 
οὐκ Ἐγήγερται ἔν γεννῶτοι 
γυναικῶν μείζων ΑΡΝΩΝ 
τοῦ Βαπτιςοῦ" ὃ δὲ μικρό- 
τερος ἐν τῷ βασιλείᾳ τῶν 

δρανῶν, μείξων αὐτοῦ ἐςιν. 
19 ᾿Απὸ δὲ τῶν ἡμερῶν 

᾿Ιωάννου τῷ Βαπτιςῷ ἕως 
ἄρτι, ἡ (ασιλεία τῶν ὅρα- 

γῶν βιάζεται, καὶ Ὁ) βιαςαὶ ἀρ- 
σπάξουσιν αὐτήν. 

13 1]άντες γὰρ οἱ σρο- 
φ᾿ ται καὶ ὃ γόμος ἕως Ἴω- 
ἄνγου προεφήτευσαν, 

14 Καὶ εἰ ϑέλετε δέξασ- 
θαι, αὐτὸς ἐςιν Ἤλιας ὃ 

μέλλων ἔρχεσθαι. 



20 

5.08 ἔχων ὦτα ἀκέειν, 
ἀκουέτω. 

16 Τῶι δὲ ὃ ἀπ κι τὴν 
γενεῶν ταύτην; δμοία ἐξὶ 
παιδαρίοις ἐ ἐν ἀγοραῖς καθη- 
(μένοις, καὶ τοροσφωνὅσι τοῖς 

ϑταίροις αὑτῶν, 
17 Καὶ λέγουσιν' Ηὐ- 

λήσαμεν ὑμῖν, ὦ ἐκ ὠρχή- 
σασθε ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, 

ΣΝ δκ ἐκόψασθε. 
18 Ἦλθε γὰρ ᾿Ιωάννης 

μήτε" ἐσθίων, μήτε πίνων" 
κὶ λέγεσι" Δαιμόνιον ἔχει. 

19 Ἦλθεν ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου Ἐσθίων κὶ πίνων" 
"ἡ λέγουσιν" δὲ ἄνθρωπος 
φάγος κ᾿ οἰνοτοότης, τελωνῶν 

φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν" καὶ 

ἐδικαιώθη ἢ σοφία ἀπὸ τῶν 
οὐχέκνων αὑτῆς. 

90 Τότε ἤρξατο ὀνειδί- 
δεῖν τὰς πόλεις, Ἐν ἅις ἐγ- 
ιέγοντο αἱ τλεῖςαι δυνάμεις 
αὑτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν. 

91 Οὐαί σοι Χοραζὶν, 
δαί σοι Βηθσαϊδαν" ὅτι εἰ ἐν 
Τόρῳ γᾧ Σιδῶνι Ἐγένοντο αἱ 
δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν 
ὅμῖν, πάχαι ἄν ἐν σάκκῳ »ἡ 
σποδῷ μετενόησαν. 

99 [ΓΪλὴν λέγω ὑμῖν" 
Τύρῳ ΟΝ Σιδῶνι ἀνεκτότερον 
ἔξαι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ 
ὅμιν. 
“Ὁ Καὶ σὺ Καπερναὸὴμ, 

« ἡ ἕως τοῦ ἄρανξ ὑψωθεῖσα, 

ΕὙΥ̓ΑΤΓΓΕΛΙΟΝ 

ἕως ἄδου καταβιξασθῆσῃ" 
ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγένοντο 
αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν 
σοὶ, ἔμειναν ἄν μέχρι τῆς 
σήμερον. 

ΘΑ Τ]λὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον 
ἔςαι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί. 

9ὅ Ἔν ξἘκείνῳ τῷ καιρῷ 
4 Ἡς - δὲ ᾿ ἀποκριθεὶς ὃ ᾿Ιησοῦς, εἶπεν 
ἜΣ Ὁ ͵ ͵ 

ξομολογαμναι σοι, πάτερ, 

κύριε τῷ ὄρανβ νᾧἡὸ τῆς γῆς, 
ὅτι ὠπέχρυψας᾿ ταῦτα ἀπὸ 
σοφῶν ἢ συνετῶν, Ὁ ἀπε- 

καλυψας αὐτὰ νηπίοις. 
40 Ναὶ ὃ πατὴρ, ὅτι 

οὕτως ἐγένετο εὐδοκίᾳ ἢ ἔμ. 
σροσθέν σου. 

927 Πάντα μοι παρεδόθη 
ὑπὸ τῷ πατρός ρυπῳ Ὁ δδεὶς 

ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν, εἰ μιὴ ὃ 
πατήρ᾽ δὲ τὸν πατέρα τις 
ἐπιγινώσκει, Εἰ μὴ ὃ υἱὸς, ΟΝ 
γῷ ἐὰν βέληται ὃ υἱὸς, “ἀπο- : 

“ψΨ1ι΄' 
᾿  ρονςς μι ὐδὴα 

28 Δεῦτε τρός με πάν- 
τες οἱ κοπιῶντες Ὁ πεφορ- 

τισμένοι, καἀγω ἀναπαύσω 
ὑμᾶς. 

59᾽ “Ἄρατε τὸν ξυγόν με 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἊΣ μάθετε ἀπ᾿ ἐμδ, 
ὅτι ἰῤο τί εἰμι, "ἢ ταπεινὸς 
τῇ καρ ἐρδίᾳ" μὸ εὑρήσετε ἀγά- 
παυσιν ταῖς ψυχαῖς, ὑμῶν. 
50 Ὅ γὰρ ξυγός μου 

χρησὸς, "Ὁ τὸ ἀματ: Με 

ΜΕΝ, ἐφιν, 

ὶ 
] 



"ξ 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

Α ᾿ 

Κεφ. ὲ 15. 

ἮΝ ̓ ἰἐχείνῳῳ τῷ καιρῷ 
Ά,, ͵ ΤΥ .- ο 
ἐπορεύνα ο λησους τοις 

σάββασι διὰ τῶν σπορίμνων" 

οἵ δὲ μαθηταὶ αὐτῷ ἐπείνα- 
Ἀ 5" ὰ 

σᾶν, και ἤρξαντο τίλλειν 

ςάχυας, καὶ ἐσθίειν. 
ι Ἀ .Ὁ 2 ᾿ 

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόν- 
3 2 δ εὐ ς τες, εἶπον αὐτῷ" ᾿᾿δοὺ, οἱ 

αθήται σοὺ ποιοῦσιν Ὁ οὐκ 

ἔξεξι ποιεῖν ἐν σαβέατω. 

Θ᾽ Ὃ “δὲ εἶπεν. αὐτοῖς" 
᾿ 4. : , 

Οὐκ ὠνέγνωτε τί ἐποίησε 
Ν Ὁ 9 ᾿ ΕἸ Ν 

Δαβὶδ, ὅτε ἐπείνασεν αὖτος, 
“ὃ οἵ μετ᾿ αὐτοῦ; - 

4 [Πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οἶκον τῷ Θεξ, κὶ τὸς ἄρτες 
τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὖς 

᾽ 9. ψἈ ἀρύος τ Ὁ τῷ : 53ἘΝ 
ἀκ’ ἐξὸν ἦν αὐτῷ Φαγεῖν, ἐὺς 

» - Ν - 

“τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς 
ἱερεῦσι μόνοϊε; 
ΔΕ ΤΕ νς- ἂκ ἀνέγνωτε ἕν τῷ 

νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ 
ιν - Ψῳ -ε - Ν “2 

ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σαββα- 
ϑ - ᾿ Ἁ 4 ᾽ ᾿ 

τὸν βεβηλοῦσι, καὶ ἀναίτιοι 
εἰσι. . 

ν Λέ λ «. 6.» ε “ 

6 Λέγω δὲ δμὴν, ὅτε τῷ 
σι... ͵ ΓΕΑ ΣῚ πο 

ἰεξοῦ μείζων ἔςιν δε. 
τι » ἈΔ 2 ᾿ ᾽ "» τὴ 

{ Εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἔςιν 
γ᾽ 3 Ε 

ἔλεον θέλω, νῦἡ ἃ θυσίαν" ἐκ 
᾿ .. Ο « 

ἄν καϊεδικάσαϊε τὸς ἄνα:τίας 
8. Κ ἐριὸς. ὅζο ἕξι κὶ τῷ 
δέω ἼΗΙ ΜΑΝῚ τω 3 Ἢ 

σχςςάίδβ ὃ υἱὸς τῷ το παῦρα 
9 Καὶ μεταβὰς ἐ ἐκεῖζεν, 

ἤλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν 
αὐτῶν. 

"ἃ 10 Καὶ ἰδοὺ, ̓ ἀχήρασδε 
δὲ τὴν χεῖρχ ἔχων ξηραν" 

τ 

κ ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λέγ- 

οντεσ᾽ ἮΝ ἕξεσι. τοῖς σάξδααι 

ϑεραπεύειν; ἵνα ἈΧΤΥ ὙοΡΉ 

σωσιν αὐτοῦ. 

8: ὋὉ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" 
Τίς 57 ϑ» ε -- “ ὃ 

ἰξεςαι εξ ὑμνὼν ἄνθρωπος, 
εἰ ἣ ρ »λΝ 
ἕξει προξατὸν ἕν, Ὁ εᾶν 

ξωῦχε σῃ) τοῦτο τοῖς σαζζασιν 

εἰς 8ο ϑὺν γον, οὐχὶ κρατήσει ᾿ 
αὐτὸ καὶ ἐγερεῖς 

19, 1]Ἰόύσῳ ὅν διαφέρει ἂν- 
θρωπος προς ώτϑ; ὥςε ἕξες: 
τοῖς σαάξξασι καλῶς ποιεῖν. 

15. Τότε Ἀέγει τῷ ἄν- 
θρώπρῳ' "Ἔχτεινο 
εἄ σα᾽ κὶ ἐξέτει 

τεςάθη ὑγιὴς, ὡς ἢ ἀλλῆ. 
14. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι 

ἀκα ἐφ ἔλαξον κατ᾽ αὖ- 
τοῦ ἐξελθόντες, ὅπως αὐτὸν 
ὠπολέσωσιν. 

15 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς γνοὺς 
ἀνεχώρησεν: ἐκεῖθεν" ἢ ἡ ἦκο- 
λούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολ-- 
λοὶ, "ἢ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς 
φάντας. 

16 Καὶ ἐκετίμησεν αὐὖ- 

σώσιν. 
7 Ὅπε: πληρωθη τὸ 

ἕη ΓῊΝ διὼ Ἡσαΐου τοῦ πρ»- 
φήτου, λέγοντος" 

18 ᾿1δοὺ, ὁ παῖς μου, ὃν 
ἡεέτισα" ὃ ἀγαπητὸς μου, 
εἰς ὃν εὐδόκησεν ἢ ψυχὴ 
μου" σήσω τὸ πνεῦμά μου 
ἐπ᾽ αὐτὸν, κὶ κρίσιν τοῖς ξθ- 
γεσιν ἀσαγίελεῖ. 



εὐνῇ 

98 ΕΥΑΡΓΕΛΙΟΝ 

19 Οὐκ ἐρίσει, ἐδὲ κραυ- 
γάσει, ὁδὲ ἀκέσει τις ἐν ταῖς 
πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτᾶ. 

90 Κάλαμον συντετριμ.- 
μένον οὐ κατεάξει, ΝΣ λῖνον 

τυφόμενον οὐ σθέσει, ἕως ἂν 

ἐκ αλῃ εἰς γίκος τὴν κρίσιν: 

2] Καὶ ἐν τῷ ὀνόῤατι 
αὐτοῦ ἔθνη ἐλπίιοῦσι. 

292 Τοτε προσηνέχθη 
αὑτῷ δαιμονιξόμενος, τυφ- 
Δὸς ΩΣ κωφός" Ὁ ἐθεράπευσεν 
αὐτὸν, ὥςε τὸν τυφλὸν καὶ 

κωφὸν κὶ κάλει ᾧ βλέπειν. 
9} αἱ ἐξίσαντο σαντες. 

οἱ ἱ ὄχλοι, καὶ ἔλεγον" 

οὗτός ἐςιν ὃ υἱὸς Δαξιίὸ: 
Θά Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔχ, 

σαντες, εἶπον Οὗτος οὐκ 

ἐκδάλλει τὰ δαιμόνια, εἰ 

μὴ ἐν τῷ Βεελζεξὸλ ᾿ΕΝ ἢ 
τῶν δαιμονίων. 

25 Εἰδὼς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς 
τὰς ἐγθυμνήσεις αὐτῶν, εἶπεν 
αὐτοῖς" [σα βασιλεία 
μερισθεῖσα καθ᾽ ἑχυτῆς, ἐρ- 
ημῆται" καὶ πᾶσα πόλις ἢ 
οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυ- 
σῇ“, οὐ σαθήσεται. 

920 Καὶ εἰ ὃ σατανᾶς τὸν 
σατανᾶν ἐχξαλλε;, ἐφ᾽ ἑαυ- 
μ Ἵ ᾿ 9 - με 

σὸν ἐμερίσθη" πῶς οὖν ςα- 
Ι͵ τ Ν , 3 ΓΣ 

θήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ: 
97 Καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελ- 

Ζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαι- 
, ΦΥΤΥΔΉ ΥΜΕΟΣ ΣΎΜΑΙ ἡ ͵ 

,"»ονιᾶ9 οι υἱοὶ ὑμῶν εν τινὶ 

-«ἐκβαλλοῦσι; διζ τοῦτο αἦ"- 
ὙΉ78δ᾽ - ᾽ ἂν ἫΨ' 

Τὸν ὑμνῶν ἐσονται πριται, 

Μητι 

“πὸ τόύμα λαλεῖ, 

98 ΕἸ δὲ ἐγὼ ἐν Ὡνεΐ- 
ματι Θεοῦ ἐκζξάλλω " τὰ 

; ἌΡ ΤΥ Ν ΚΙ ἀ 9 ν» 

δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐῷ 
ε τ. « ͵ - - 

ὑμᾶς ἢ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

90 Ἢ πῶς δόναταί τις 
᾽ ἣ 3 - 3 Γὲ φ 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ 
ἰσχυροῦ, κὶ τὰ σχεύη αὐτοῦ 
ιαρπάσαι, ἐᾶν μὴ πρῶτον 
δήσῃ τὸν ἰσχυρὸν, καὶ τότε 
τὴν οἰκίαν αὐτῷ διαρατάσει; 

ε, ,ὩΝΝἮ Ὁ. "ἢν - 850 Ὃ μὴ ὧν μετ᾽ ἐριοῦ, 
κατ᾽ ἐμοῦ ἐσι" κὶ ὃ μὴ σὺν- 
ἄγων μετ᾽ ἐμοῦ, σκορπίξει- 

51 Διὰ τοῦτο λέγω. ὕ- 
.“ Ἄ - « , ΣῚ 

μῖν" Πᾶσα ἁμαρτία καὶ 
βλασφηριία ἀφεθήσεται τοῖς 
ἀνθρώποις" ὦ δὲ τοῦ τνεύ- 
ματος βλασφημίᾳ οὐκ ἀφ- 
εθήσεται τοῖς ὠνθρώποις. 

92 καὶ ὃς ἂν εἶπη λόγον 
κατὰ τῷ υἱᾷ τῷ ᾿ἀρθδένπρ,, 

τὶ ὮΙ, ἍἋ 
ἄἀφεθ ἤσεται αὐτῷ" 050 ἂν 

εἰπ κατὰ τοῦ πνεύματος 
τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται . 

αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ 
αἰνῶνι, οὔτε ἕν τῷ μέλλον. 

38 Ἢ ποιήσατε τὸ δὲν-. 
δρον καλὸν, καὶ τὸν καρπὸν 
αὐτῷ καλόν" ἢ ποιήσατε τὸ 
δένδρον σαπρὸν κ᾿ τὸν καρπὸν 
αὐτὸ σαπρόν" ἐκ γὰρ τῷ καᾷ- 
σι τὸ δένδρον γινώσχεται. 

94. Γεννήματα ἐχιδνῶν 
σῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν, 
“ονηροὶ ὄντες ; Ἐκ γὰρ τοῦ 
περισσεύματος τῆς καρδίας 

855 Ὃ ὠγαθὸς ἄνθρω Ἵ 



ΚΑΤΑ 

ἐγ. ξοὺ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
τῆς καρδίας, ἐκθάλλει τὰ 

ὦγαθα" καὶ ὃ πονηρὸς ἄνὲ 
βρωτσὸς ἐκ τοῦ σπονηροῦ θ5- 
σαυροῦ ἔκδχλλει πονηρά. 

856 Λέγω δὲ ὅμῖν, ὅτι 
παν ῥῆμα ἀδγὸν, ὃ ἐὰν λα- 
λιήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀπο- 
δώσουσι περὶ, αὐτοῦ λόγον 
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 

57 Ἔκ γὰρ τῶν λόγων 
δοῦ δικαιωθήσγι, καὶ ἐκ τῶν 
λόγων σοῦ καταδικασθήσῃ. 
5 ῤτε ἀπεκρίθησαν 

τινες τῶν γραμματέων καὶ 
Φαρισαίων, λέγοντες" Δι- 
ϑάσκαλε, έλοιμεν ἀπὸ σοῦ 
σημεῖον ἰδεῖν. 

99 Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς; ε ΕἸΣ 
γεν αὐτοῖς" νεὼ “τογηρὰ 
καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἔπι- 
ζητεῖ" καὶ σημεῖον οὐ δοθή- 
σεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ ση- 

᾿ς ἀεῖον Ἴωνᾷ τοῦ πεοφήτου" 
40“ ὥσπερ γὰ ἂρ ἦν Ἰωνᾶς 

ἐν τῇ κοιλία τῷ κήτες τρεῖς 

ἡμέρας καὶ τεεῖς νύκτας" 
ὅτως ἔςαι ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρω- 

που ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς 
τρεῖς ἡμέρας να τρεῖς νύκτα“. 
41 "Άνδρες Ννευῖτα; ἂν- 

αφήσονται. ἔν τῇ κρίσει μετὰ 
τῆς γενεᾶς ταύτης, κὶ κατα- 
Ἀρινδσιν αὐτήν" ὅτι μέτενόη- 
σαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἴωνδ" 

. καὶ ἰδοὺ, πλεῖον ᾿Ιωνᾷ ὧδε. 
δώ Βασίλισσα νότϑ8 ἔγερ- 

εἶαι ἐν τῇ κρίσει μεῖὰ τῆς 
ἥ με: 

ΜΑΎΘ, 40 

γενεῶς ταύτης, ὃ καϊακρινεῖ 

αὐτὴν" ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν 
περάτων τὴς γῆς ἀκοῦσαι 

» κ᾽ ᾿ τὴν σοφίᾶν Σολομῶντος 

ἰδὸ, πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. 

48 “Ὅταν δὲ τὸ ὁ ἀκάθαρ- 
ον πνεῦμα ξ ξέλθῃ ἀπὸ τοῦ 

ἀνθρώπου, διέρχετα ει δι ἀν- 
, ᾿- 

ὑδρων τόπων. ζητοῦν ἄνα- 
φίχυσιν, καὶ οὐχ, εὑρίσκει. 

44 ἡ λέγει" Ἔπιο- 

στρέψω εἰς τὸν οἶκον μου, 
ὅθεν ἐξῆλθον. Καὶ ἐλθὸν, 
εὑρίσκει σχολάξοντα, σεσα- 
ρωμέρον, τὺ κεκοσμιημνένον. 

ἀδ Τότε πορεύεται, καὶ 
παρα. «μξάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονη- 
εὐτερα ἑαυτοῦ, Ὄ εἰσελθόντα 
κατοικεῖ ἔχει" "ὦ γίνεται τὸ 
᾿ ᾿ Ὧν, 5 ᾿ 4 ᾽ 
ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκεί- 
οὐ χείρονα τῶν πρώτων. 
Οὕτως ἔςαι καὶ τῇ γενεξ 
ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 

» 27 

46 "Ἔτι δὲ αὐτοῦ. λα- 
.-.΄. - 5 3 Ἀ ε 

λοῦντος τοῖς ὕχλοις, ἰδοῦ, ἡ 
᾿Ὶ ΝΕ: ᾿ 3 - 

ἥτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
ταν τ ἔξῳ, ξητοῦντες 
αὐτῷ λαλῆσαι. 

4 ἘΠπε δέ τις αὐτῶ" 
- “᾿] 2 ν - ᾽ ἈΊ ς 

ἰδοὺ, ἢ μήτηρ σου καὶ οἵ 
ἀδελφοί σου ἔξω ἕςήκασι» 
ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 

48 ὋὉ δὲ ἀποκριθεὶς, εἷ- 
- 2 , τ ρος - ͵ 

τε τῷ εἰπόντι αὐτῷ μἱ Ἢ ἐν 
ἔσιν ἣ μήτηρ μου, καὶ τίνες 
εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; 

Ἁ 

40 Καὶ ἐκτείνας τὴν 
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μὰ ξ απ ς τὰ 
“χεῖρα αὑτοῦ Ἐπὶ τοῦς μα- 
ἢυτὰς αὑτοῦ, εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἡ 
μήτηρ ΠΝ δ οἱ ἀδελ Φοί ὴς 

δύ Ὅεις ἢ γὰρ ἄν ποιήσῃ 
τὸ σεληα τοῦ πατρὸς μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου 

Ἀ 5 ε ᾿Ὶ 

ἀδελφὸς, καὶ ἀδελῷη, καὶ 
μήτηρ ἐξίν. ; 

Κεφ. ΑΥ΄. ἸῸΝ 
ἽΝ δὲ τῇ ἤμερα 

Ξ ἐξα ἘΝ ὃ Ἰησοῦ ς ἀπὸ 
τῆς οἰκίας, Ἐκαθητο παρὰ 
τὴν θάλασσαν. 

"αἱ Ἀ 

9 Καὶ συνήχθησαν πρὸς 
ΘΟ Ν᾽ 3} ᾿ “ 

αὐτὸν Οχλοι ποόλλοι, ὧτε 
4΄ ἊΝ 3 ,. -“ ΕΣ ,»ὕὔ 

αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμξαντά 
-,ἋΔδ κ - Δ ΒΡ 

καϑῆσθαι" καὶ πᾶς ὃ ὄχλος 
φὰς ὡἰ Ν ΓΑΩΝ ΑΘ 

ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἰςήκει- 

8. Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς 
σφολλὰ ἐν παραξολαῖς, λέ- 

ων" ᾿Ιδοὺ, ἐξῇ λθεν ὃ ὃ σπεί- 
ρῶν τοῦ σπείρειν 

Καὶ ἐν τ τῷ σπείρειν 
αὐτὸν, ἃ μκεν ἔπεσε παρὰ 
τὴν ὀδὸν: καὶ ἦλθε τὰ πε- 

ΝῚ ᾶ 

τεινὰ, καὶ κατέφαγεν αὐτὰ. 
2} ἄντ. τ β ἢ 

ὃ ΓΑλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 
τὰ πετρώδη, ὅπου οὖχκ εἶχε 

Ἀ 3 

γῆν πολλην" καὶ εὐθέως ἐξ- 
͵ ᾿ Ν 5. 

ἀνέτειλε, διὰ τὸ μὴ ἔχειν 
ξαθος γῆς. 
6 .λιου δὲ ἀνατείλαν- 

“5. , ᾿ ᾿ Δ οἴςἢ 
τὸς ἐκαυματίσθη" κ αἱ διὰ τὸ 
μὴ ἔχειν ῥίζαν, τξηράνθ." 

γέ ἼΑλλᾳ δὲ ἔσεσεν ἐπὶ 

τὰς ἀκάνθας, κὶ ἀνέξησαν αἱ 
“ἄκανθαι, κὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. 

3, 8 ΓΛλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 

ἈΠΕ Ν 
' ἐκειν 

τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίς 
ἐν καρπὸν, ὃ μὲν ἑκατὸν, ὃ 
ἐ ἑξήκοντα, ὃδὲτ' τριάκοντα. 
9 Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, 

ἀκουέτω. 
10 Καὶ προσελθόντες οἱ 

μαθηταὶ, εἶπον αὐτῷ" Δ - 
ατί ἐν πριραυον αὶς λαλεῖς 
αὐτοῖς; 
1 ἐπα ΔνῈ 

εἶπεν οὐτοῖς" Ὅτι ὑμῖν δέ- 
νῶναι τὰ μυφήρια 

τὴς βασιλείας τῶν οὐῤῥαμέία 
ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.. : 

ἴθ Ὅεις γὰρ ἔχει, δο- 
θήσεται αὐτῷ, ὁ περισσευ- 
θήσεται" ὅςις δὲ δκ ἔχει, κ 
ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὑτξ, 

13. ΔΙ ἐν παρα- 
ξρολαὶς αὑτοῖς λαλῶ, ὅτι, 

βλέποντες οὗ βλέπουσι, καὶ 

ἀκούοντες οὐκ ἄκεθσιν, οὐδὲ 
συνιοῦσι. ΜΕΤᾺ 
4 Καὶ ἀνγαπληροῦτα: 

ὃν 
ἐοδας 

ἐπ᾿ αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἣ: Ὁ 
“ 

σαΐου, ἢ λέγουσα" ᾿Ακοῦ 
ἀκούσετε, καὶ οὐ μιὴ συνῆτε" 
καὶ βλέποντες βιέμμεῦε, καὶ 
οὐ μῇ ἴδητε. 

15 Ἐπαχύνθη, ψὰρ ἣ 
καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ 
τοῖς ὠσὶ ξ χρέως ἢ ἤκεσαν,. καὶ 
τὰς ὀφθαλμὸς αὑτῶν ἐκαμ.- 

" 53 μὰ" - 

μυσᾶν, μήποτε ἰδωσι τοῖς 
Ψ.1Δ : .᾿,  Ἰκδι ΟΝ ἘΠῚ 

ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὦσιν 
Ἀ 

ἀκούσωσι, καὶ τῇ “καρδίᾳ 

ἰάσωμιαι αὐτούς 

συνιῶσι, καὶ τὰ, 

ΡΥ 



ΚΑΤΊΑ 

ξεᾺλ -- τιν ’ Ὁ 

10 “Ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ 
᾽ ᾿ εἶ 2] , . Ν 

ὀφθαλμοὶ, ὅτι βλέπουσι" κὸ 
τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούει. 

17 ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὕ- 
ἐκεῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται 
δίκαιοι ᾿ἐπεθύμσαν ἰδεῖν ἁ 
βλέσετε, Ὁ ἔκ εἶδον" τ ἀκϑ- 
σαι ἃ ἀκδετε, κ»ὶ ἐκ ἤκδσαν. 

18. Ὑμεῖς ἕν ἀκέσαΐϊε τὴν 
παραξολὴν τοῦ σαείροντος. 

19 Παντὸς ἀκῆοντος Ἄν 
λόγον τὴς ( χσιλ. είας, καὶ 

μὴ συγιέντης, ἔρχεται ὃ σο- 
γηρὸς, χαὶ ἁρπαζει τὸ ἐσ- 
παρμένον. ἐν τῇ καρδίᾳ αὐ- 
τοῦ" οὗτός ἔςιν ὃ παρὰ τὴν 
ὁδὸν σπαρείς. 

90 Ὁ δὲ ἐ ἐπὶ τὰ πετρώς- 
δὴ σπαρεὶς, οὗτός ἐςιν ὃ τὸν 
λόγον ἀκούων, κὶ εὐθὺς μετὰ 

Γ χάξας. λαμβάνων αὐτόν. 

- 

, ΞῚ Οὐκ ἔ ἔχει δὲ ῥίξαν ἐν 
ἑαυτῷ, ἀλλὰ «πρόσκαιεός 
ΠΝ γενομιένγς δὲ θλίψεως 
ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, 
εὐθὺς σχανδαλίζεται. 
99. Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας 

σπαρφεὶς, ὅτὸς ἐσιν ὃ τὸν λό- 
γον ἀχούων᾽ καὶ ἡ μέριμνα 
τϑ αἰῶνος τότε, κὶ ἡ ἀπάτη 
τὰ πλέτου συμπνίγει τὸν 
λ9 γον, χὰϊ ἄκαρπος γίνεται. 

᾿ 

πΡ Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γὴν 
τὴν καλὴν σπαρεὶς, οὗτός 

ξσιν ὃ τὸν λόγον ἀκούων χαὶ 

συγιων" ὃς δὴ καρποφορεῖ, 

καὶ ποιεῖ, ὃ μὲν ἑκατὸν, ὃ δὲ 
ἑξήκοντα, ὃ ὃ δὲ τριάχονταν 
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24. "Αλλυν παραξολὴν 
σαρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων" 
“Ὡκμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείροντι 

καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ 
αὑτοῦ, 

᾿ 25 Ἔν ἌΣ τῷ καθεύδε δι 

τοὺς ἀνθρώπες, ἦλθεν αὑτῷ 
ὃ ἐχθρὸς, καὶ ἔσπειρε ζι- 
ζάνια, ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, 
καὶ ἀπῆλθεν. 

90 Ὅτε δὲ ἐξλάςησεν ὁ 
“όρτος, καὶ καρπὸν ἐποίησε, 
τότε ἐφάνη καὶ τὰ ξιξανια. 

εἶα ΤἸροσελθόντες δὲ οἱ 
δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου, 

εἶπον αὐτῷ" Κύριε, οὐχὶ, 
καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἔν 

τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν 
ἔχει τὰ ζιζάνια; 

28 Ὃ δὲ ἔφη αὐτοῖς" 
᾿Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐ- 
στοίησεν. ΟΟἱ δὲ δὅλοι εἶπον 
αὐτῷ" Θέλεις οὖν ἀπελθόν-. 
τες συλλέξωμεν αὐτά; 

29 Ὃ δὲ ἔφη" Οὔ’ μή- 
ποτε συλλέγοντες τὰ ζι- 

ἑάνιά, κριξώσητε ἁ ἅμα αὐὖ- 
τοῖς τὸν σῖτον. 
ΘΟἾΑφετε συναυξανεσθα! 

ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισ- 
μοῦ" καὶ ἐν τῷ “καιρῷ τοῦ 

θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θεριξαῖς" 

Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζι- 
ζανια, κὶ δήσατε αὐτὰ εἰς 
δέσμας, πρὸς τὸ καακαῦσαι 
αὐτά" τὸν δὲ σῖτον συναγά- 
γετε εἰς τὴν ἀποθήκην μοῦ. 
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81 "Αλλην φπαραθδολὴν 

φιαρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων" 
Ὁμοία Ἐξὶν ἢ δὰ οἰθεθλω τῶν 

οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως; ὅν 
λαξὼν' ἄγθρωπος ἔσπειρεν Ἐν 

τῷ ἀγρῷ αὑτοῦ, 
89.) 0 μικρότερον μὲν 

ἐς! πάντων τῶν σπερμάτων, 
ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν 
λαχάνων ἔς!" ψίνεται 

δένδρον, ὥςε ἐλθεῖν τὰ πε- 

τειν τῷ οὐρανοῦ, γὑ κάταοσ- 
κηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτξ. 

., 38 "Αλληὴν παραξολὴν 
ἐλάλησεν αὐτοῖς" Ὁμοία 
ἐςὶν ἢ ϑασιλεία τῶν ϑρανῶν 

«ϑύμνῃ, ἣν λαξοῦτα γυνὴ 

ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα 
τοῖα, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

94. Ταῦτα “πάντα ἐλά- 
λησεν ὃ Ἰησοῦς ἐν παφξαῦο- 
λαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωξὶς 
παραξολῆς οὐκ ἐλάλει αὖ- 
τοῖς" 

35 “Ὅπως πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν διὰ τοῦ σπροφήτου, 
λέγοντος" ᾿Ανοίξω ὁ ἐν πσαρα- 
ζολαῖς τὸ ςύμα μου" ἐρεύξ. 
ομαι κεκρυμμένα ἀπὸ κα- 
ταξολῇς κόσμου. 
.30 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὕχ- 

λοὺς, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν ὃ 
᾿Ἴυσοῦς" Ὁ προσῆλθον αὐτῷ 
οἵ μαθηταὶ αὖτ; λέγοντεϊ" 
γδνξιζ, ἡμῖν τὴν παξαξ ολὴν 
κυ ὐνρδ τοῦ ἀγροῦ- 

χᾶι 

5) δὶ 

καλὸν σπέρμα, Ἐσιν ὃ᾽ ὑἱος 
.- 5 ͵ τοῦ ἀνθρώπου. 
88 Ὃ δὲ ἀγρὸς, ἔςιν ὃ 

χύσμιος" τὸ δὲ καλὸν σπέρ- 
μα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς, 
βασιλείατ' τὰ δὲ ζιζάνια; 
εἰσὶν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ" 

39 Ὁ δὲ ἐχθρὸς ὃ δπεί- 
9 ; 3} ε Υ 

δας αὐτὰ, ἕςιν διχξολος" 
« ΝΣ Ν ͵ Ω ὃ δὲ ϑερισμὸς, συντέλεια τ 

3 5 Ν' φ δὲ ,, ᾿ 

αἰῶγος ἐςιν" οἱ δὲ ϑερισαὶ, 
ΠΑ κα ΓΝ ᾽ 
ἄγ.ελοι εἰσιν. ᾿ 

40 “Ὥσῆερ οὖν συλλέγε- 
ΑΥ ᾿- ᾿ ΑῚ ΝῚ 

ταὶ τὰ ζιζανια, καὶ -πύρι 
καϊακαιεῖαι" ὅτως ἔςαι ἐν τὴ 
συντελείᾳ τῷ αἰῶνος ττϑ.. 

411 ᾿Αποςελεῖ ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου τοὺς ἀγ[έλους αὖ- 

“- ᾿ ' “πὰ σι λα 
τοῦ, καὶ συλλέξουσίν ἔχ τῆς 
βασιλεῖχς αὑτοῦ πάντα, τὰ 

σκάνδαλα, ἡ τοὺς ποιδντας 
τὴν ἀνομίαν" 
42 Καὶ βαλᾶσιν αὐτοὺς 

εἰς τὴν κἄμινον. τοῦ πυρός" 
ἐκεῖ ἕςαι ὃ κλαυθμὸς καὶ ὃ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

48 Τότε οἱ δίκαιοι ἐκ- 
»᾿. ν᾽ τ χα τε τἰδὴ ον ἐφ δλπρς 

λάμνψεσιν ὡς ὃ ἥλιος, ἐν τῇ 
ἣ δὶ - ᾿ φ.' ΧΦ 

βασιλείὰ τῇ πατρὸς αὑτῶν. 
Ὃ ἔχων ὥϊα ἀκόειν, ἀκδέτω. 

44. ΤΠ]Πάλιν ὁμοία ἐςὶν ὃ 
βασιλεία τῶν δρανῶν ( θησαυ- 
θῷ κεχρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ; 
ὃν εὑρὼν, ἄνθρωπος ἔκρυψε, 
καὶ ἀπὸ τῆς “χαρᾶς αὐτοῦ. 
ὑπάγει, τὸ πάντα ὅσα ἔχει 

Ὃ δὲ ὠποκριθεὶς, πωλεῖ, καὶ ἀγοράζει τὰ ὥ 
εἶπεν αὐτοῖο" Ὃ σπείρων τὸ “ἡ ἀγρὸν ἐκεῖνο. ων» 

Αἱ 



ΚΑΤᾺ ΜΑΊΤΘ. 

4δ ἴχλιν ὁμοία ἐςὶν ἡ 

βασιλείχ τῶν οὐρανῶν ἂν- 

θρώπῳ ἐμυπόρῳ, ζητοῦντι 
καλοὺς μαργαρίτας" 

46 Ὁς-ς εὑρὼν ἕνα πολύ- 
τὐδοου μαργαρίτην, ἀπελθὼν 

πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε, 
καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 

ΑἹ. [[ἀλιν δμοία ξἘςὶν ἢ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν σα- 

ογήνηι βληθείσῃ εἰς τὴν θά- 
λασσαν, καὶ ἔκ παντὸς γένδςε 
συγναγαγούσῃ" 

48 Ἣν, ὅτε ἐπληρώθη, 
ἀναξιξ χσαντες Ἐπὶ τὸν αἷ- 
γιαλὸν, καὶ καθίσαντες, συν- 
ἐλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγ[εῖα, 
τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 

49 Οὕτως ἔκαι ἐν τῇ 
συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" ἐξελ- 

. εὖσονται οἱ ἄγίελοι, καὶ 

ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς Ἐκ 
μέσου τῶν δικαίων" 
00 Καὶ βαλοῦσιν αὐτὰς 
τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς" 

εἴ ἔςχι ὃ κλαυϑιμιὸς καὶ ὃ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

81 Λέγει αὐτοῖς δ᾽ Ιησδς" 
Συνήκατε ταῦτα πάντα; 
Λέγεσιν αὐτῷ" Ναὶ, Κύριε. 
δῷ Ὃ δὲ εἶπον αὐτοῖς" 

Διὰ τοῦτο πᾶς γραμιμαϊεὺς 
μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασι- 
λείαν τῶν Βρανῶν, ὑμιοιὸς ἐς!ν 
ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὕςις 
ἐκβάλλει ἐκ τοῦ ϑησαυροῦ 
αὑτοῦ καινὰ καὶ παλαιζ. 

τ δ Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέ- 

εἰς 

εΆ 

99 

λεσεν δ᾽ [ησᾶς τὰς παραβο- 

λὰς ταύϊας, μετῆρεν ἐκεῖθεν. 
54. Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν 

πατρίδα αὑτοῦ, ἐδίδασκεν 
αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὖ- 
χῶν" ὥςε ἐκακή ξέσθαὶϊ αὐ- 
τὰς, Ὁ λέγειν" [1όθεν τότῳ 
ἡ σοφία αὕτη "Ὁ αἱ ἱ δυνάμειε; 

δ Οὐχ, οὗτός ἔξιν ὃ τοῦ 
τέκτονος υἱός; δ'χὶ ἢ μήτηρ 
αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ, Ὁ 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτῇ άκωξος, 

καὶ Ἰωσῆς, καὶ Σίμων, καὶ 
᾿Ιούδας: 

86 Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὖ- 
τοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς 
εἰσι; σοθεν ὃν τότῳ ταῦτα 
σαντα; 
δ Καὶ ἐσκαγδαλίξοντο 

ἐν αὐτῷ. Ὁ δὲ ᾿Ιησᾶς εἶπεν 
αὐτοῖς" Οὐκ: ἔςι προφήτης 

ἄτιμιος} εἰ μῇ ἐν τῇ πατείδι 
αὗτξ, κὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτῷ. 
8 Καὶ ἐκ ἐποίησεν ἐκεῖ 

δύναμεις πολλᾶς, διὰ τὴν 
ἀπιςίαν αὑτῶν. 

Κεφ. ιδ', 14. 

ΕἾ’ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκ8- 

σεν Ἥ ρώδης ὃ ὃ τετράρ- 
χης τὴν ἀκοὴν Τησοῦ. 

9 Ἰζχαὶ εἶπε τοῖς παισὶν 
αὑτοῦ" Οὗτός ἐςιν ̓ Ιωάννης 

ὃ Βαπτιςἠς" αὐτὸς ἠγέρθη 

ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ δι 
τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐ ἐνερ γξσιν 
ἐν αὐτῷ. 

8 Ὁ γὲὰς Ἡρώδης κρα- 



94, ΕὙΥ̓ΑΓΓΕΛΊΟΝ ἱ 

τήσας τὸν ᾿Ιωάννην, ἔδησεν 
αὐτὸν. κὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ, 
διὰ Ηρωδιᾶάδα τὴν γυναῖκα 
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὖ- 
τοῦ. 

4. "Ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὃ 

᾿Ιωάννη:" Οὐκ ἔξες, σοι 
ἔχειν αὐτὴν. 
ἢ Καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκ- 

τεῖναι» ἐφοβήθη τὸν ὄχ» 
λον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν 
ἔχον, 
Ὁ Γενεσίων δὲ ὧγο μένων 

τὸ Ἥρωδα, ὠρχήσατο ἡ θὺ- 
ὺ γάϊης τῆς ̓ Ἡρωδιαδος εν τῷ 

ἐμέσω" ᾿ ἤρεσε τῷ Ἣ»ρ ρώδη). 

7 “θεν μεθ᾽ ὅρκου ὡμ- 
ολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ξὼν 

αἰτήσηται. 
8 Ἢ δὲ, προξιξ χσθεῖσα 

ὑπὸ τῆς μμητρὸς αὑτῆς" Δὸς 
(κοι; Φησὶν, ὧδε ἐπὶ πίνακι 
τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωΐάγνου ποῦ 

αι ατιςοῦ. 
Θ Καὶ ἐλυπηϑη ὃ βασι- 

λεύς᾽ διῷ δὲ τοὺς ὅρκους, 
καὶ τοὺς. συνανακειμένους, 
Ἐκέλευσε δοϑηναι, 

10 Καὶ σέμψας ἀπεχε- 
φάλισε. τὸν ᾿1ωάννην ἐν τῇ 
Φυλαχῇ. 

1 Ἰὼ ἠνέχθη ἡ ἡ κεφα- 
χὰ αὐτοῦ. ἐπὶ πίνακι, καὶ 

ἐδόθη, τῷ κορασίῳ, καὶ ἢν- 
Ὑ μητρὶ αὑτῆς. 

Καὶ προσελθόντες οἱ 
μαϑηταὶ αὐτοῦ, ἦραν τὸ 
σὥμα,ς καὶ ἔθαψαν. αὐτό" 

καὶ ἐλθόντες ἀπήγϊειλαν τῷ 
᾿γ;οοῦ. ὡ 

18 Καὶ ἀκούσας ὃ ᾿[η- 
σοῦς, ἀνεχι ρῆσεν ἐκεῖθεν ἐν 
τολοίῳ εἰς ἔρημον τόπον 
κατ᾿ ἰδίαγ᾽ καὶ ἀκούσαντες 

ὃ Ά μὴ ᾿ 3 κα 

οἱ Ὄχιλοι, ἠχολάθησαν αὐτῷ 
πεζῇ ἀπὸ τῶν σόλεων. 

“ ᾽ 1ῴΦ Καὶ ἐξελθὼν δ᾽ .- 
- ὙΝ Ἁ "} . ᾶ Ἁ 

σοῦς, εἰὸξ πηλὺν ΟΧ ον" καὶ 
ΩΣ , ὧ πολυ »" 
ἐσπλα[χνίσθη ἐπ᾿ αὐτοὺς, 
καὶ ἐθεράπευσε 1 τοὺς ἀῤῥώο- 
τοὺς αὐτῶν 
1 ΤΎΤΕΝ δὲ γενομένης, 

προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
᾽ . ΠῚ δὴ , αὐτοῦ, λέψοντες" ἔρημός 

ἐςιν ὃ τόπος. καὶ ἡ ὥρα 
ἤδη Φαρῆλθεν᾽ ἀπόλυσον 

ΝΕ ΘΥ « 

τοὺς οχλδς, ἵνα ἀπελθόντες 
εἰς τὰς κώμᾳες ἀγοράσωσιν 
ἑαυτοῖς βρώματα. ΄. 

16 Ὁ "δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς" Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
ἀστε)ιθεῖν" δότε αὐτοῖς. ὑμεῖς 
φαγεῖν. 

17 Οἱ δὲ λέγδσιν αὐτῷ" 
Οὐκ ἔ ἔχομεν ὧδε. εἰ. ἐμὴ πέν- 
τε ἄρτους καὶ δύο, ἰχθύας. 

15. Ὁ δὲ εἶπε Φέρετέ 
μοι αὐτοὺς ὧδε. 

19 Καὶ κελεύσας τοὺς 
ὕχλους, ἀνχκλιθῆναι ἐπὶ τὰς 
χόρτος, ὁ λαθὼν. τὸς πένϊε 
ἄρτους καὶ τὸς δόο ἰχθύας, 
ἀναξλέψας εἰς τὸν ὀρανὸν, 
εὐλόγησε" κὶ κλάσας, ἔδωκε, 
τοῖς μαθηταῖς τοὺς αν ἢ 
οἱ δὲ: αθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 



ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΊΘ. 
“ 
- ΘΟ Καὶ ἔφαγον πάντες, 
"κ ἐχορίασθησαν" κὶ ἔραν τὸ 
«ερισσεῦον τῶν κλασμάτων, 
δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 

91] ΟἹ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
» δ ξ Α , 

. ἄνόρες ὡσειῖι πεντακισχίλιοι, 

χωρὶς γυναικῶν κὶ παιδίων. 
99 Καὶ εὐθέως ἠναῖκα- 

-.- ὦ - Ἁ Ἂ σεν ὃ ᾿Τησοῦς τοὺς μαθητὰς 
αὗτῷ ἐμζξῆναι εἰς τὸ πλοῖον, 

Ἃ 3 Ν 

καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ 
πέραν, ἕως ὃ ἀπολύσῃ τὰς 
ΕΗ 

οχλους. 
ΝΞ . 

95 Καὶ ἀπολύσας τοὺς 
47 Ὁ τὰ Σ ν 

οχλους, ἄνεβη εἰς τὸ Ὁρος 
κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. 
᾿Οψίας δὲ γενοικένης, μιόνος 
ἢν ἐκεῖ, 

944 Τὸ δὲ «λοῖον ἤδη 
μέσον τῇς ϑαλάσσωης ἦν, 
βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυ- 
μάτων" ἦν Ὑ20 ἕναντίος ὃ 
ἄνεμος. 

95 εταάοτη δὲ φυλακῇ 
τῆς γυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς 
αὐτὸς ὃ ̓ Ιησοῦς, περιπατῶν 
ἐτσὶ τῆς ϑαλασσης. 
δ Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ 

Ἡν. ν» Ιν Ἃ ͵ 

μαθηταὶ Ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν 
περιπαίαντα, ἐταράχθησαν, 

᾿ " εἶ Ἰ ͵ 
λέγοντες" “Ὅτι φαντασμα 
5 Ἢ Ν νῷ »᾽, - ͵ ᾽, ἐςι" καὶ ἀπὸ τοῦ φόξου ἔκ- 
'ραξαν. 

ΟἿ Ἐῤθέως δὲ ἐλάλησεν 
αὐτοῖς ὃ ἼἸησξς, λέγων Θαρ- 
σεῖτε᾽ ἐϊώ εἰμι" μῇ φοβεῖσθε. 

.ΩΒ.. ̓ Αφοκριθεὶς δὲ αὐτῷ 
ὃ Πέτρος, εἶπε: Κώριε, "εἰ 

[ω 

αν Ὁ] ΤΕΣ 

85 
- ᾿ , 

σὺ εἴ, κέλευσόν μὲ πρὸς σε 
» τὸ δον ᾿ ν᾿ ΨΦἁ]ΨΆΆ 

ἐλθεῖν εἐῶὶ τὰ ὕοατα. 

90 Ὁ δὲ εἶπεν Ἔλθέ. 
Α ΝῚ " Ἁ -- ,ὔ 

Καὶ καταξὰς ἀπὸ τῷ πᾷλοίβ 
᾿ ᾿ " Ὺ 

ὃ Πέτρος, περιεπάτησεν ἐσὶ 
ν, “ὅς 3 Ω - Ἁ Ν 

τὰ ὑόχτᾷ, ελθειν πρὸς τὸν 

Ἴν»σοῦν. ; 

80 Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον 
ἰσχυρὸν, Ἐφοξήθη" καὶ ἀρξ- 
ἄμιενος καταποντίζεσθαι, 
ἔκραξε, λέγων" Κύριε, σῶ- 
σὸν με. ; 

51 Εὐθέως δὲ ὃ ̓ Ιησοῦς 
ξχτείνας τὴν χεῖρα, ἔπελά- 
δετο αὐτῇ, καὶ λέγει αὐτῷ" 
Ὀλιγύπιςε, εἰς τί ἐδίςασας: 

89 Καὶ ἐμξζάντων αὐὖ- 
τῶν εἰς τὸ τολοῖον, ἐχόπασεν 
ὃ ἄνεμος. 

3585. ΟἹ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ, 
ἔλϑόντες προσεκύνησαν αὐὖ- 

λέγοντες ᾿Αλαθῶς 
Θεοῦ υἱὸς εἶ. 

94 Καὶ διαπερασανες,ἤλ- 

θοὸν εἰς τὴν γῆν 1 εννησαρέτ'. 
355 Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν 

οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου Ἐκείνου, 
ἀπέςειλαν εἰς ὅλην τὴν 

περίχωρον. ἐκείνην" χὶ τροσ- 
ἤνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς 
κακῶς ἔχοντας" 

350 Καὶ παρεκάλουν αὖ- 
τὸν, ἵνα μόνον ἅψωνται τῷ 
χρασπέδε τῷ ἱματίβ αὐτῇ 
" ὅσοι ἥψαντο, διεσώθησαν. 

Κεφ, τὲ. 15. Ἀγ εν 
4 μὰ ὦ πεοσέρχονται τῷ 

Ἴησοῦ οἱ ἀπὸ Ἵερησο- 



30. 

λύμων γραμματεῖς χἡ Φα- 
ρισαῖοι, λέγοντες" 

2. Διατί οἱ μαθηταί σου 
παραξαίνουσι τὴν παράδοσιν 
τὰν πρεσθυτέρων;. οὐ γὰρ 
νίπτονται τὰς χεῖρας αὖ- 
τῶν, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 

3 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς" Διατί καὶ ὑμιεῖς 
παραξαίνετε τὴν ἐντολὴν 
σοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν παραάδο- 
σιν ὑμῶν; 
4 Ὁ γὰρ Θεὺς ἐνετείλα- 

το, λέγων" Τίμα τὸν πα- 

τέρα σου, καὶ τὴν ματέρα" 
"ὁ ὃ κακολογῶν πατέρα ἢ 

μητέρα, θαναΐῳ τελευτάτω. 
8 Ὑμεϊς δὲ λέγετε" Ὃς 

ἄν εἴπῃ τῷ πατρὶ, ἢ τῇ 
μητεὶ, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ 
ἐμοῦ; ὠφεληθῇς" “καὶ οὐ μὴ 
τιμήσῃ τὸν πατέρα αὑτοῦ, 
ἢ τὴν μητέρα αὑτοῦ. - 

6 Καὶ ἠκυρώσατε τὴν 
ἐντολὴν τοῦ (Θεοῦ διῶ τὴν 
παράδοσιν ὑμῶν. 

» 7 Ὕποκριταὶ, καλῶς 
προεφήτευσε περὶ ὑμῶν 
ἡ τεόνις, λέγων" 
8 Ἔ γγίξεί μοι ὃ λαὺς 

οὗτος τῷ τόματι αὑτῶν, κὶ 
τοῖς χείλεσί με τιμᾷ" ἡ δὲ 
καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει 
ἀστ᾽ ἐμοῦ. 
.9 ΜΜαάτὴν δὲ σέξονταί 
με, διδάσκονῖες διδασκαλίας, 
ἐντάλματα ἀνθρώπων. 

10 Καὶ προσκαλεσάμε- 

ΕὙΑΓΓΈΛΔΙΟΝ ; 
ἥν". 

Ὡθι " Φ,Β εἶπεν αὖ- 
3 , τ ,.. ῃς , 

Ακούετε καὶ συνίετε. ᾿ 
11 Οὐ τὸ εἰσερχόμενον 

εἰς τὸ ςύμα κοινοῖ τὸν ἂν- 
θρωπον' ἀλλὰ τὸ ἐκπορεύ- 
ὄμενον ὃκ τῷ ςόμαπος, τῶᾶτο 

κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
12. Τοτε προσελθόντες 

ς Ν » .- ἊΡ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἰποῦ 
αὐτῷ" Οἶδας, ὅτι οἱ Φαρι- 
σαῖοι ἀκούσαντες τὸν λογὸν, 
. ) 7 

ἐσκανδαλισθήσαν; 
18 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἷς 
Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ 

ἐφύτευσεν ὃ πατὴρ μοὺ ὃ 
οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. 

14 "Αφεῖε αὐτός" ὅδδηγοί 

εἶσι τυφλοὶ τυφλῶν" τυφλὸς 
δὲ τυφλὸν «ἐὰν ὁδηγῷ, ἀμ- 
φότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦν- 

Ι γὸς τὸν Ὄχ,λον, 
τοῖς" 

7αι. 

15. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ὙΠ - 

τρος, εἶτεν αὐτῷ" Φρασον 
ἡμῖν τὴν παραξολὴν ταύην. 

106 Ὁ δὲ Ἴωσοῦς εἴσεν" 
᾿Αχμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοι 
ἔξε: ΤΑΜΕΝ Ἂ 

17 Οὐκω. γοεῖτε, ὅτι πᾶν 
τὸ εἰστσορευόμενον εἰς τὸ ςὁ- 
μα, εἰς τὴν κοιλίαν “χωρεῖ, 
τῷ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκδάλλεῖαι; 

18 Τὰ δὲε ἐκτπορευόμιεγα 
ἐκ τοῦ ςόματος, ἐκ τῆς καρ- 
δίας ἐξέρχεται, κάκεϊνα 
κοινοῖ τὸν ἄνθρωῶσον. 

19. Ἔκ γὰρ τῆς καρδίας 
ῤ ἐξέρχονται διαλογισμοὶ τοον- 

ἱ, Φόνοι, μουχεῖαι, εὰ - ἱ Χ “ 



γεῖχι, κλοσαὶ, Ψψευδομαρτυ- 
᾽ [0] , 

ριαι, ῬΑ ασφημιαι. 
ἢ τ: , - . 

Ταῦτα ἔς τὰ χκοι- 
- Δ Ε ν Ν δὲ γοῦντα τὸν ἄνθρωπον" τὸ ὃξ 

Δ - ᾽ 

ἀνίστοις χερσὶ φαγεῖν, οὐ 
κοινοῖ τὸν ἄνϑρωζσον. 

91 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν 
ὃ Ἰησοῦς, ἀνεχίρησεν εἰς 
τὰ μέρη “ ύρου κὶ Σιδῶνος. 

99 Καὶ ἰδοὺ, γυνὴ Χα- 
ναναία ἀπὸ τῶν δρίων ἐκεί- 
νων Ἐξελθοῦσα, ἐκραύγασεν 

, “-} - Φ 3 ͵ ͵ 

αὑτῷ. λεγοῦσα᾽ ᾿Ελέησόν 

με, Κύριε, υἱὲ Δαβίδ' ἡ 
ϑυγάτηρ μου κακῶς δαι- 
μιυονίξεται. 
εν 95. Ὃ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη 
αὐτῇ λόγον. Καὶ τροσελ- 
θόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 
ἠρώτων αὐτὸν, λέγοντες" 
᾿Απόλυσον αὐτὴν, ὅτι κράζει 
3) « - 
ὑπισθεν ἡμῶν. 

394 Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἷ- 
» ᾽ ͵ : ἐδ Ν 

σιεν᾽ Οὐκ ἀπεςάλην εἰ μὴ 
εἰς τὰ πρόξατα τὰ ἀπολω- 
λότα οἴκου Ισραηλ. 

25 Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσ- 
εκύγει αὐτῷ, λέγαεσα' Κύ- 
διε, βοήθει μοι. 

20 ὋὉ δὲ ἀποκριθεὶς εἶ- 
σεν" Οὐκ ἐςι καλὸν λαζξεῖν 

τὸν ἄρτον τῶν τεκνῶν, καὶ 
βαλεῖν τοῖς κυναςίοις. 

27 Ἢ δὲ εἶστε: Ναὶ, 
Κύριε" καὶ γὰρ ται μυναρία 
» ͵ 9. Ν ΩΣ Ἶ “χὰ 

ἐσθίει ἀπὸ τῶν Ψιχίων τῶν 
σιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέ- 
ζης τῶν κυρίων αὑτῶν. 

Α͂ 

ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ. 9] 

Ο8 Τότε ἀποκριθεὶς ὃ 

᾽[ησοῦς, εἶπεν αὐτῷ" ἢ 
γύναι, μεγάλη, σου ἢ τίςις᾽ 

᾽ [2 ͵ 

γεγηθήτω σοι; ὡς ϑϑέλειξι 
Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης, 

420 Καὶ μεταξζὰς ἐκεῖθεν 
Φ'Ά - - ᾿ ν Ν 

ὃ Ἰησοῦς, ἦλθε παρὰ τὴν 
ϑαλασσαν τῆς [ αλιλαίας" 
καὶ ἀναξὰᾶς εἰς τὸ Ὅρος; ἐκά- 
ητο ἐκεῖ. 

Α - 

50 Καὶ προσῆλϑον αὐὖ- 
ας, ὁ ἃ. Ἅλ , 3, 

τῷ ὄχλοι πολλοὶ, ἔχοντες 
- .- ΕΨῚ μεθ᾽ ἑαυϊῶν χωλὰς, τυφλὸς, 
ΙΝ λ πριν σὰ , 

κωφους, κυλλους, κἡ ἑτέρους 

πολλούς" κχὶ ἔῤῥιψαν αὐτὰς 
Ἁ ᾽ .- « ᾿Ξ 

παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησῦ, 
καὶ ἐθεράσευσεν αὐτούς" 

χ] Ἁ Ι 

351 “ὥςε τοὺς ὕχλους 
ϑαυμάσαι, βλέποντας κω- 

᾿ , ὧὼ Ἷ 

ῴους λαλοῦντας. κυλλους 

ὑγιεῖς) χωλὰς περιπαϊδνίας, 
"ὦ τυφλὰς βλέποντας: καὶ 
ἐδόξασαν τὸν Θεὸν Ισραηλ. 

5 93 : 

92 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς, προσ- 
᾿ -. 

κοαλεσάμενος τουωελαθητὰς 
᾿ς  ψ:) φ ΟΣ αὑτοῦ, εἶπε' Σπλα[χνίξζο- 

ἀρ ὡς Ἣν Ε 5", 
μαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη 
ε ] - , 

γμμερας τρεῖς προσμιενοῦσι 
Ἁ 

μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φα- 
γωσι" καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς 

, . ᾿ ͵ 7 

νήςεις οὗ θέλω, μήποτε ἐκ- 
λυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 

95 Καὶ λέγουσιν αὐτῷ 
οἱ καθηταὶ χὑτοῦ" ἸΠόϑεν 

ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοαοῦ- 
νὰ ἀπρο: ᾿ ἘΣ Ἀ ὦ τοις ὥςε χρετασαι Ὀχ)δν 

ποσοῦτον τ᾽ .;:" 
- 



99 ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

94 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὃ 
᾿Τησᾶς" ύσες ἃ ἄρτες ἔχεῖε; 
Οἱ δὲ εἶπον: Ἑπτὰ, καὶ 
ὀλίγα ἰχθύδια. 

ϑῦ Καὶ ἐκέλευσε τοῖς 
ὄχλοις ἄναπεσειν Ἐπὶ͵ τὴν 

γῆν. 
86 Καὶ λαβὼν τ τοὺς επἴὰ 

ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας) 
εὐχαρις σας, ἔκλασε, καὶ 
ἔδωχε τοῖς μαθηταῖς αὗται" 

᾿ οἵ δὲ μαθηταὶ τῷ ὄχλῳ. 
9:1 Καὶ ἔφαγον πᾶντες.9 

ὁ ἐχορτασθησαν᾽ κὶ ἦραν τὸ 
περισσεῦον τῶν κλασματων, 
ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. 

98 Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χω- 
ρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 

30 Καὶ ἀπολύσας τοὺς 
ὄχλους, ἀνέξη εἰς τὸ πλοῖον. 
καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγ- 
δαλα. 

Κι ει υς, δ, 
κι προσελήόντες οἱ 

Φαρισαῖοι καὶ Σαδδὲ- 
καῖοι, πειράζοντες ἐ ἐπηρώτη- 
σαν αὐτὸν σημεῖον ἔκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

2 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶστεν. 
αὐτοῖς" ᾿ΟΨίας γενομένης, 
λέγετε, Εὐδία᾽ σπυῤῥαάζει 

- ψὰρ ὃ οὐρανός. 
9 Καὶ πρωΐ Σήμερον 

χειικών" πυῤῥάζει γὰρ οὐ- 
νάζων ὃ ὃ ἀρανός. “Ὑποκριταὶ, 
τὸ μὲν σρύσωϊσον τὸ ἀρανᾷ 
γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ 

σημεῖα τῶν καιρῶν Ὗ δύν- 
ασθε; 

ἋὯ4 ἘΠῚ πονηρὰ καὶ μοι- 
χαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ" 

σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, 
εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τῷ 
προφήτου. Καὶ καταλιπὼν 
αὐτοὺς, ἀπῆλθε. 

δ Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθη- 
ταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, ἐπ- 
ελάθοντο ἄρτους λαξεῖν. 

6 Ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς" Ὁρᾶτε καὶ προσ- 

ἔχετε ἀπὸ τῆς ξύμης τῶν 
Φαρισαίων καὶ Σαδδεκαίων. 

7 Οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν 
ἑαυτοῖς, λέγοντε'᾽ Ὅτι 
ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. 

8 [Γνοὺς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς, 
εἶπεν αὐτοῖς" Τί διαλογί- 

ξεσθε. ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπισο-. 
τοι, ὅτι ἄρτους οὐκ Ἐλάξεῖε; 

θ᾽ Οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ 
μνημονεύτε τοὺς πέντε ἄρ- 
τοὺς τῶν πενταχισχιλίων,, 
ἨΞΟ κοφίνους ἐλάβετε; 

10 Οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄς- 
τοὺς τῶν τετρακισχιλίων, νὴ 

πούσας σπυρίδας ἐλάξετε; 
11 [Πῶς οὗ νοεῖτε, ὅτι ἐ 

περὶ ἄρτε εἶπον ὑμῖν, τροσ- 
ἔχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 

Φαρισαίων κὶ Σαδδεκαίων; 
19 ότε συνῆκαν, ὅτι ἐκ 

εἶσε σέχ ιν ἀπὸ τῆς ζό- 
μῆς του ἄρτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων 
καὶ Σαδδουκαίων. 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘὌ. 90 
18 Ἐλθὼν δὲ ὃ ̓[ησοῦς 

εἰς τὰ μέρη Καισαρείας 
τῆς Φιλίππου, ἠρώτα τοὺς 
μαῆητὰς αὑτοῦ, λέγων" 

Τίνα με λέγασιν οἱ ἄνθρωτοι 
εἶναι, τὸν υἱὸν τοῦ ἄνθρωπε; 

14. Οἱ δὲ εἶπον: ΟἹ μὲν, 
Ἰωχννὴν τὸν Βαπτιςήν" 
ἄλλοι δὲ, ᾿Ηλίαν᾽ ἕτεροι δὲ, 
Ἱερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προ- 
φητῶν. 

15 Λέγει αὐτοῖς" Ὕμεϊς 
δὲ τίνα με λέγεῖε εἶναι; 
-16 ᾿Αποκριθεὶς δὲ Σίμων 

Πέτρος. εἰπε" Σὺ εἶ ὃ Χριςὸς, 
ὃ υἱὸς τὸ Θεξ τὸ ζῶνϊος. 

ἀ μν Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ 
Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ" Μα- 
“κάριος ἘΣ Σίμων βὰρ Ἴωνᾷ, 
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπε- 
κάλυψέ σοι, ἀλλ᾽ ὃ πατήρ 
μου, ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
᾿" 18 Κἀγὼ δὲ σοὶ λέγω, 

ὕτι σὺ εἴ [Πέτρος, καὶ ἐπὶ 
ταύτῃ τῇ τεῖρχ οἰκοδομήσω 
("8 τὴν ἐκκλησίαν" κὶ σύλαι 
δε ἃ κατισχύσεσιν αὐτῆς" 

19 Καὶ δώσω σοὶ τὰς 
κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν" καὶ ὃ ἐὰν δησῃς 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἔς χι δεδεμένον 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς" καὶ ὃ ξὰν 
λύσῃς ἔσὶ τῆς γῆς, ἔςζι 
λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

90 Τότε διεςείλαῖο τοῖς 
μαθυ]αϊς αὑτοῦ, ἵν μηδενὶ 
εἴπωσιν, ὅτι αὐτὸς ἐςιν ᾽ἴη- 
σοῖς ὃ Σριςόςς ) 

2] ᾿Ασὺὸ τότε ἤρξατο ὃ 
Ἴ.σοῦς δεικνύειν τοῖς μα- 
θηῆαις αὑτοῦ. ὅτι δεῖ αὐτὸν ᾽ 
ἀπελθεῖν εἰς ἱἱεροσόλυμα, 

᾿Ὶ Ἁ - - ἈΝ - 

καὶ σολλὰ τοααθεῖν ἀτσὸ τῶν 
τιρεσβυϊέρων, " ἀρχιερέων, 
" γραμμαΐέων, κἡ ἀποκ- 
τανθῆναι; καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ ἐγερθῆνα!. 

92 Καὶ προσλαξόμριενος ὁ μ 
αὐτὸν ὃ Πέτρας, ἤρξατο 
ἐπήιμᾷν αὐτῷ, λέγων" 
" ἡσι" ἣν 

Ἵλεως σοι, κύριε". οὐ μὴ 
ἔς αι σοι τοῦτο. 

25. Ὃ δὲ ςραφεὶς, εἶσε. 
τῷ Πέτρῳ" “Ὕσαγε ὀπίσω 
μ8, Σα]ανᾶ, σκάνδαλόν με 
ὙΣ' ἈΚ Ὴ νἑ - ν “- “- 

εἰ" τι ἃ Φρονει5 τὰ τῷ Θεξ, 

ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

94, Τότε ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπε 
τοῖς μαθηταῖς αὕτου" ΕἸ 
τις σέλει ὀσίσω μου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ 
ἄρχτω τὸν ςαυρὸν αὑτοῦ, Ὁ 
ἀκολουθείτω μοι. 

95 Ὅς γὰρ ἄν ϑέλῃ τ 
Ψυχιὴν αὑτοῦ σῶδαι “;. 

ἐσει αὐτὴν" ὃς δ᾽ ἂν ἀπολ- 

ἐσῃ τὴν Ψυχὴν αὑτοῦ ἕνε- 
κεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτὴν. 

96 Τί γὰρ ὠφελεῖται 
ἄνθρωτοος,. ἐὰν τὸν κόσμιον 
ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ Ψψυχ,ὴν 
αὑτοῦ ζυμίωθῇ; ἢ δὲ δώσει 
ἄνθρωπος ἐντελνδυξεμ. τῆς 
ψυχῇς αὑτοῦ; 

ΟἿ Μέλλει γὰρ ὃ υἱὸς 
-τοῦ ἀνθξώτου ἔρχεσθαι ἐν 



40. 
φοι νἢ - Ν σα -“ Τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ 

μιεῖα τῶν ἀγ[έλων αὑτοῦ" 
καὶ τότε ἀποδώσει ἑἕκάξτῳ 
κατὰ τὴν τρᾶξιν αὐτοῦ. 

3 Ν ͵ ξι ἐϑὰ 98 ᾿Αμὴν λέγω ὕμιν 
εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑςηκοΐων, 
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνίαι 

͵ .« 2 57 ἂν 

ανάτου, ἕως ἄν Ἴδωσι τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώτου ἐρχιόμ- 
νον ἐν τῇ βασιλείᾳ «αὑτοῦ. 

Κεφ. τῷ: 17. μ 

ζ ΑἹ μεθ᾽ ἡμέρας ἐξ πα- 
βαλαμβάνει ὃ ᾿᾽[ησοῦς 

τὸν ἱ]έτρον, κὶ Ιάκωξον, ὁ 
᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτξ" 
καὶ ἀναφέρει αὑτοὺς εἰς Ὅρος 

ὑψηλὸν καὶ ἰδίαν. 
92 Καὶ μεϊεμορφώθη ἕἔμ- 

9 - Δ Υ ὡ 

προσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε 
τὸ τορόσωπον αὐτοῦ ὡς ὃ 
«.“ Ὁ ἐν ἐδὰς Ν λε ϊ 3 - 

ἥλιος", τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ 
4 , Ν ς Ν “- 

ἐγένεϊο λευκὰ ὡς τὸ φῶς, 

5. Καὶ ἰδοὺ, ὠὥφθησαν 
«ὐτοῖς 'νϊωσῃς καὶ ᾿Ηλίας, 
δεν αὐτοῦ συλλαλοῦνίες. 
"4 ᾿Ασοκριθεὶς δὲ ὃ Πέ- 

' “τς, εἶστε τῷ ̓ ]ησδ᾽ Κύριε, 

: ΒΡ ἐςιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι" 

εἰ ϑέλεις, ποιήσωμεν ὧδε 
τρεῖς σκηνὰς, σοὶ μίαν, ὦ 

Μωσῇ μίαν; Ὁ μἱαν Ηλίᾳ. 
ὃ "Ἐτι αὐτῇ λαλδϊος, 

ἐδὸ, νεφέλη Φωϊεινὴ ἐ ἐπεσκί- 
ἄσεν αὐτές" "ἢ ἰδὸ, φωνὴ ἐκ 

τῆς νεφέλης λέγθσα" Οὗτός 
ἐςιν ὃ υἱὸς μα ὃ ἀγαπηῖος, 
ΑΖ 2} μ » ὦν, 
ἐν ᾧ εὐδόκησα" αὐτῷ ἀκεεΐε. 

Καὶ ἀκούσαν]ες οἱ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 
μαβυϊαὶ, ἔπεσον ἐπὶ πορὸσ- 
ὠσπον αὑτῶν, καὶ ἐφορηθη- 

σαν σφόδρα. 
7 Καὶ προσελθὼν ὃ δ᾽ Ἶ.- 

σᾶς, ἡψναῖο αὐτῶν, "κὶ εἶσεν" 
Ἐγέρθηϊε, ἡ μὴ φοξεῖσθε. 

8. Ἐσᾳρανῖες δὲ τοὺς 
ὀφθαλμὸς αὐἹῶν, ἡδένα εἶδον, 
εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον, 

9 Καὶ καϊαξαινόντων 
αὐτῶν ἀπὸ τοῦ Ὁροῦς,, ἕνε- 
τείλαῖο αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς, 
λέγων" Μωηδενὶ εἴσση]ε τὸ 
ὅραμα, ἕως οὗ ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκ νεχρῶν ἀνας ἢ. 

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὖ- 
τὸν οἱ μαϑυϊαὶ αὐτοῦ, λέ- 
γονῆς." ΤῚ οὖν οἱ γραμμα- 
τεῖς λέγουσιν, ὅτι Ἠλίαν 
δεῖ ἐλθεῖν. πρῶτον; , 
τ Ὁ δὲ ᾿[ησοῦς ἁσοχ- 

οι δεῖς, εἶσχεν αὐτοῖς" Ἤλιίας 
μὲν ἔρχεται πρῶτον, καὶ 
ἃἁτυοκαϊαςήσει Ὀσανῖα. 

19 Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 
᾿Ηλίας ἤδε ἦλθε, κὶ ἀκ ἐσ- 
ἐνωσαᾶν αὐτὸν. ἄλλ᾽ ἐσοίη- 
σαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν" 
ὅτω »ὶἃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώτου 
μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐϊῶν. 

139 Τότε συνῆκαν οἱ μα- 
θυϊαὶ, ὅτι περὶ ᾿Ιωάννου τ 
Βατῖιςοῦ εἶτεν αὐτοῖς. 
14 Καὶ ἐλθόνων αὐτῶν 

πρὸς τὸν ὕχλον, προσῆλθεν 
αὐτῷ Ὁ ἄνθρωπος, γονυτσεϊῶν 

αὐτῷ, 
10 Καὶ λέγων' Κύριε, 

δ ὦ 



ΚΑΤὰ ΜΑΊΘ. 41 
ΓῚ ᾿ ᾿ ΝΣ εν εἴ 

ἘΛΕΉσΟν μου τὸν ραν, οτι 

σεληνιάξεῖαι, "ᾧ κακῶς τάσ- 

χει" πολλάκις γὰρ τί ΐει 

εἰς τὸ πῦρ. ὦ πολλάκις εἰς 

τὸ ὕδωρ. Ὰ 
16 Καὶ τπροσήνεϊκα αὐ- 

τὸν τοῖς μαθηϊαϊς σου, καὶ 
ΕῚ 2 ͵ φι 

οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν 5ε- 
ρασεῦσαι. 

17 ᾿Ατποκριθεὶς δὲ ὃ ὃ Ἴ"- 
σᾶς, εἴσσεν" Ὦ, γενεά ἄσσειξος 
χαὶ διεςραμμένη. ἕως τότε 
ἔσομαι μεθ᾽ ὑμνῶν; ἕως τότε 
"1 ε » ᾿ , 
ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρεϊέ μοι 
αὑτὸν ὧδε, 

18 Καὶ ἐσεηίμησεν χὐ- 

12 ὃ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν 
3... ᾽ - μ ] ἈΝ 
αῷὸ αὐτου το δαιρκόνιον, ᾳ 

ἐθεραπεύθη ὃ ταῖς ἀπὸ τῆς 

ὥρας ἐκείνης. 
19 Τότε τοροδσελθόνϊες οἱ 

, ΙΕ -᾿ - γὙΥυΥΝ, μαθη]αὶ τῷ Ἶησβ κα ἰδίαν, 
ιν τ ΨΩ ΓΝ ὁ 5 

εἶπον" Διχῆ ἡμεῖς ἔκ ἡδὺυν- 
, » - ΕῚ ͵ 

ἤϑημεν ἐκξ αλεῖν αὔτο; 

20 ὋὉ δὲ ᾿Ιητοῦς εἶσεν 
2 ς ΤῊΝ ΙΝ Ν 5 ͵ 

αὐτοῖς" Διὰ τὴν ἀσιςίαν 
«ς - .. - Ἂ ͵ «ς - 

ὑμῶν" ἀμὴν γαρ λέγω ὑμειν, 

-ὰν Ἔχρϊε τίςιν ὡς κόκκον 
δινάσεως, ἐρεῖτε τ ὄξει 
τούτῳ" ᾿Μεέάφηθι ἐδεῦθεν 
ἐκεῖ, καὶ μεϊχξ ἡσεῖχι" καὶ 

5 Ἀ 5» ᾿ . ες -" 

οὐδὲν ἀδυναγήσει ὑμῖν. 
921 Τοῦτο δὲ τὸ γένος 

οὐκ ἐκτορεύεϊαι, εἰ μιὴ ἐν 
τοροσευχῇ καὶ γήφείᾳ.. 

92. ᾿Αναςρεφομένων δὲ 
αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἴς- 
ὧεν αὐτοῖς δ᾽ Τητοῦτ᾽ Νίέλ- 

ΔῈ 

“190, 

λει ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
᾿ ᾿ - ΕἸ 

τοαραδίδοσσαι εἰς χεῖρας ἀν- 

θρώπων" 
29 Καὶ ἀποκ]ενοῦσιν 

αὐτὸν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

ἐγερθήσεῖϊαι. Καὶ ἐλυσή- 
ήσαν σφόδρα. 

24 Ἐλβ δρῶν δὲ αὐτῶν 
εἰς Καπερναοὺμ, τοροσῆλ.- 
ον οἱ τὰ δίδραχμα λαμ- 
δάνονῖες τῷ Πέτρῳ, καὶ 
εἴσον" Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν 

2 - Υ̓ ᾿ δ οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα; 
Σ λ 

ΟΡ Λέγει, Ναί. Καὶ 
« » ὦ 2 Χχ 4, κ᾽ ὃ 
ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, 
τοροέφθασεν αὐτὸν δ᾽ Ἰησοῦ:, 
ραπα Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; 

ἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ. 
, ! , 5. 

τίνων λάμξάνουσι τέλη, ἢ 

κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὖ- 
-Ὁ ΤῊΣ Έμα, - 3 ᾽ 

τῶν, ἢ α'ὸ τῶν ἀλλοτριων; 

90 Λέγει αὐτῷ ὃ. [1ε- 
Τροτ᾿ ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων. 
Ἔφη αὐτῷ ὃ Ἴησδς᾽ ̓ Άρα- 
γε ἐλεύθεροί εἰσιν Οἱ υἷοῖ. 
97 “να δὲ μὴ σκανδαλί- 

σωμιεν αὐτοὺς » πορευθεὶς εἰς 

τὴν ϑάλατσαν, βάλε τος 
καὶ τὸν. ἀναξ ἄντα 

σιφῶτον ἰχβῦν ἄρον" 
οἰξας τὸ όμια. αὐτοῦ, , εὗρή- 
σξις ςχτΊρα" ἐκεῖνον λχδων, 

Ν -- Ἂ)»6υ - ᾿. 

δὸς αὐτοῖς ὧντ' ἐμοῦ κ᾿ σοῦ, 

Κεφ. ιή. 18. 

τ: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσ- 
ἥλθον οἱ παϑῆταὶ τῷ 

᾿Ισοῦ, λέχονϊες" Τίς ἀφε 

3 
τ 



“τ 
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μείξων ἐςὶν ἔν τῇ βασιλείᾳ 
τῶν οὐρανῶν; 

9 Καὶ προσκαλεσάμενος 
᾿Ιυσοῦς παιδίον, ἔφηκεν 

αὐτὸ ἐν μέσω αὐτῶν, 
5. Καὶ εἴσεν" "Ἀὐδὸν χε: 

γω ὑμῖν, ἐὰν μιὴ ςραφῆτε, 
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, 
Οὐ μὴ εἰσέλθυϊε εἰς τὴν βα- 
σιχείαν τῶν οὐρανῶν. 

ἅ4. “Ὅςις οὖν ταστεινώσῃ 
ἑχυτὸν ὡς τὸ τυαιδίον τοῦτο, 

ἘΠ ΤΈ -: Π ᾿ 5 - οὗτός ἔςιν Ὁ μείξων ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

Β᾽ Καὶ δερδῶν δέξηται 
τσαιδίον τοιοῦτον ἕν ἐπὶ τῷ 

ὀγόμιαῇί μους ἐμὲ δέχεϊαι. 
0 Ὃς δ᾽ ἀν σκανδαλίσῃ 

[{ - - ρῷ 

εγῷ τῶν μικρῶν τούτων, τῶν 
᾿ 3 9, Ἁ ͵, “σιτευόνων εἰς ἐμιὲ, συμφέρει 

ΕἸ - “ οϑ , 

αὐτῷ, ἵνα κρεμιασθῇ μύλος 
2 ᾿ς : ω ὀνικὸς ἐσσὶ τὸν τράχηλον 

- Ὁ» 

αὐτῇ, καὶ καταποντισθῇ ἐν 
τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 
ΟἹ Οὐκδὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ 
τῶν σκανδάλων" ἀναΓκΉ γάρ 
ἔφην ξλθεῖν τὰ σκάνδαλα" 
πλὴν βαὶ τῳ Ὁ ἀνθρώπῳ ἐκεί- 

γῳ, δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔ ἔρ- 

“ετᾶι. 

8. Εἰ δὲ ἡ χείρ σϑ, ἢ ὃ 
ποῦς σα σκανδαλίζει σε, ἔχ- 

ἊἉ 

κοψον αὐτὰ, καὶ βάλε ἀπὸ 
Ἀ 

ἐςὶν εἰσελ- 
ἢ 

σοῦ" καλὸν σοι 

ϑεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ 

κυλλὸν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο 
πόδας ἔχονϊα βληθῆναι εἰς 

ὡς χουν Ν Σ᾿ 
Το ὥυρ το αἰώωγιογς 

9. Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμος σα 
σκανδαλίξει σε, ἔξελε αὐτὸν, 
καὶ βχλε ἀπὸ σοῦ" καλὸν 
σοι ἐςὶ μονόφθαλμον εἰς τὴν 
ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφ- 
θαλμοὺς. ἔχοντα βχηθῆναι 
εἰς τὴν γέενναν. τοῦ στυρός. 

10 Ὁρᾶτε μὴ κα]αφθο- ᾿ 
γήσηῇε ἑνὸς τῶν μικρῶν τά- 
τῶν" λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ 
ἄγίελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς 
διὰ τοαντὸς βλέπουσι τὸ 
πρύσωστον τοῦ “πατρὸς μου 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
11 Ἦλθε γὰρ ὃ υἱὸς τῷ 

ἀνθρωποῦ σῶσαι : τὸ ἀπολώ- 
λός, 

195: ΝΑ δοκεῖ; ἐὰν 
γένν]αί τινι ἀνθρώπῳ ἑκαΐὸν 
πρὐξαῇα, κὶ πλανηθῇ ἕν ἐξ 
αὐτῶν" οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἔννε- 
γηκον]χεννέα, ἐσσὶ τὰ ὕρη 
πορευθεὶς, ζητεῖ τὸ σλα- 
γώμενον; ᾿. 

18 Καὶ ἐᾷν γένηγαι εὖ- 
ρεῖν αὐτὸ, ἀμὴν λέγω ὕμιν, 
ὅτι χαίρει ἐτσ᾽ αὐτῷ μᾶλλον 
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐννενηκον]αεννέα 
τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 

14 Οὕτως ἐκ ἔςι θέλημα 
ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν 
τοῦ ἐν ὁρανοῖς, ἵνα ἀτσόληΐαι 
εἷς τῶν μικρῶν τούτων. 

15 ᾽Εδν δὲ ἁμαρ)ήσῃ εἰς 
σε ὃ ἀδελφός σε, ὕπαγε, ὁ 
ἔλεγξον αὐτὸν μεϊάξυ σα κὲ 
αὐτῷ μένε" Ἐν σα ἀκέσῃς 
ἐκέρδησας τὸν ἀδελιφόν σ᾽ 

ι 

ἢ 

Ἂ3. 



᾿ αὐτῶν, 

ὙΠ Ὶ 

ἐᾶν δὲ καὶ ἐκκλησίας παρα- 
, εἰ ΕῚ 

᾿κούσῃ, ἔξω σοι ὥσπερ ὃ ἐθ- 
"» 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
16 Ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, 

παράλαθε μεἸὰ σοῦ ἔτι ἕνα 

ἢ δύο" ἵνα ἐπὶ ςὁμιαἼος δύο 
μαξ)ύρων ἢ ἢ τριῶν ςαθῇ πᾶν 

ῥῆμα." 
17 ἜΔδν δὲ τποαρακούσῃ 

εἰσὲ τῇ ἐκκλησίᾳ, 

Ἂ ἣν χῷ ᾿ 

γικος καὶ ὁ τελωνῃς. 
Ἧ Ν -“᾿ 

18 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
[ ""Ἀ , 4 Α - "ΗΝ 

ὅσα ἐὰν δήσηϊε ἐπὶ τῆς γῶς 
ἔςαι δεδεμένα ἐν τῷ ἐρανῶ" 

ν κ π. Ἃ, , τ ᾿ ΝΥ τὰ 

καὶ ὅσα Ἐὰν λύσηϊε ἐπὶ τῆς 
γῆς, ἔςαι λελυμένα ἐν τῷ 

ὼ 

οὐρανῷ. ᾿ 
19 [Παλιν λέγω ὑμῖν, 

“ 35. Ὁ ͵ χὡ ὅτι ξᾶν δύο ὑμῶν συμφω- 
Ω ΕῚ ε - γήσωσιν Ἐπὶ τῆς γῆς περὶ 

ῳ“ῖφῳτ1τ 

παντὸς τραγμιαῖος, οὗ ἐὰν 
αἰτήσωνϊαι, γενήσεται αὖ- 
τοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου, 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ε 
Ὁ ͵ 9 τι'ἅ ΒΕ 

20 Οὗ γάρ εἶσι δύο ἢ 
τρεῖς συνηγμιένοι εἰς τὸ ἐμὸν 
ὄνομα, ἐκεῖ εἶμι ἐν μέσῳ 
αὐτῶν. 

᾿ ΤΑΝ 9 

9] Τότε προσελθὼν αὖ- 
τῷ ὃ Πέτρος; εἶπε" Κύριε, 
 οῤόῥως ἁμαρτήσει. εἰς ἐμὲ 
ὃ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω 

- ε΄ 

αὐτῷ; ἕως ἑπῆακις; 
ς 992 Λέγει αὐτῷ ὃ ̓ Τησῶς" 
Οὐ λέγω δορρὶ ξως ἑπίάκις, 
ἀλλ᾽ ἕως 

᾿ἑἕπῆά. 

98 Διζ τοῦτο ὠμοιώθη 
ἢ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ἀν- 

2 

ἑξδομυκοντάκις 

48 

θρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε 
συνᾷραι λόγον μετὰ τῶν 
δούλων αὑτοῦ. 

94. ᾿Αρξαμένου δὲ αὐτοῦ 
συναίρειν, προσηνέχθη αὐ- 
τῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων 
ταλάντων" 
ὃ Μὴ ἔχοντος δὲ αὖ- 

τοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν 
αὐτὸν ὃ κύριος αὐτοῦ πρα- 
θῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα αὖ- 
τοῦ, καὶ τὰ τέχνα, κὶ σᾶντα 
ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. 

20 ΤΠ]Πεσὼν οὖν ὃ δοῦλος 
φροδεκύνει αὐτῷ») λέγων" 
Κύριε, μια κροθύμησον Ἐπ᾿ ἐ- 
μοὶ, καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. 

21 Σπλα[χνισθεὶς δὲ 
᾽ - ͵ ᾽ ᾽ὔ κύριος τοῦ δούλου Ἐκείνου; 

ω κ Ἁ 

ἀπέλυσεν αὐτὸν, καὶ τὸ δα- 
γειον ἀφῆκεν αὑτῷ. 

928 Ἐξελθὼν διὸ δ᾽ ϑούλος 
ἐκείγος. εὗρεν ἕνα τῶν συν- 
δέλων αὗτξ, ὃς ἄφειλεν αὖ- 
τῷ ἑκατὸν δηνάρια" "ἢ κρα- 
τήσας αὐτὸν ἔπνιγε; λέγων". 

᾿Απόδος μοι ὅ, τι ὀφείλεις. 

29 ΠΠέσων οὖν ὃ σύνδου- 
λος αὐτοῦ εἰς τοὺς τούδας 
αὑτοῦ, παρεκάλει αὐτὸν, 
λέγων: Μακροθύμησον ἐπ᾿ 
ἐμοὶ, γὰ στάνα ἀποδώσω σοι. 
80 ὋὉ δὲ οὐκ ἤϑελεν" 

ἀλλ᾽ ἀπελθὼν, ἔλαξζεν αὖ- 
τὸν εἰς φυλακὴν, ἕως οὗ ἀ- 
ποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 

81 ᾿Ιδόν]ες δὲ οἱ σύνδου.- 
λοι αὑτοῦ τὰ γενόμεγα, Ἐλὺ: 
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πήθησαν σφηδρα" κἡ ἐλθόν- 
τὲς διεσάφησαν τῷ κυρίῳ 
αὑτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 

82. Τότε τροσκαλεσάμ- 
ενος αὐτὸν ὃ κύριος αὐτοῦ, 
λέγει αὐτῷ" Δοῦλε πονηρὲ; 
πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην 
ἀφήκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλε- ἡ 

σώς μὲ᾿ 
38 Οὐκ ἔδει καὶ σε ἔλε- 

σαι τὸν σύνδουλόν σου, ὧς 
καὶ ἐγώ σε ἠλέησα: 

84. Καὶ ὀργισθεὶς ὃ κυ- 
εἴος αὐτὰ παρέδωκεν αὐτὸν. 

τοῖς βασανιςαῖς, ἕ ἕως ὃ ἀποδῷ 
σᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. 

85 Οὕτω καὶοιὸ πατὴρ 
μου ὃ ἐπουράνιος “οιήσει 
ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαφος 
τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ ἀπὸ τῶν 
καρδιῶν ὗ ὑμῶν τὰ παραπΊω- 
ματα «αὑτῶν. 

εκ ΛΚ εφς ιθ΄..:10. 
κ ΑἹ ἐγένεϊο ὅτι ἐτέλεσεν 

ὃ Ἰησᾶς τοὺς λόγους 
τούτους, μετῇρεν ἀπὸ τῆς 
Ἐαλιλαίας, καὶ ἦλθε εἰς τὰ 
ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας, πέραν 
τοῦ ᾿Ιορδάνου. 

9 Καὶ ἠκολούθησαν αὖ- 

τῷ Ὄχλοι πολλοί" καὶ ἐθε- 
εάπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖν 

ἀπόϑον - 9 .- 

Καὶ προσῆλθον αὐτῷ 
ς - Ἵ ᾿ οἱ Φαρισαῖοι, σπειράξοντες 

αὐτὸν, καὶ λέγονἼες αὐτῷ" 
ΕἸ ἔξεςιν ἀνθρώπῳ ἀπολῶ- 
σαι τὴν γυναῖκα αὑτοῦ κα] 
χᾶσαν αἰτίαν; 

ΕΥΑΓΓ ἙΛΙΟΝ 

4 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν 
αὑτοῖς" Οὐκ ἀνέγνωϊε, ὅτι 
ὃ ποιήσας ἀπ᾽ ἀρχῶς, ἄρσεν 
καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς; 

5 Καὶ εἶπεν “Ἐνεκεν 
τούτο καϊαλείψει ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα κὶὶ τὴν μ μητέρα, 
"αὶ προσκολληθήσεται τῇ 
γυναῖκι αὑτοῦ, καὶ ἔσονται 
οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν" 

6 “ὥςε οὐκέτι εἰσὶ δύο, 
ἀλλὰ σὰρξ μία" ὃ οὖν ὃ 
Θεὸς ἀν μόνοις ἄνθρωπος. 

μὴ χώρις ζέτω. 

Λάκων αὐτῷ" ΤΙ 
οὖν Μωσῆς ἐνετείλαο δᾶναι 
βιβλίον ἀποςασίον, Ὁ ϑγυ.- 

ὕσαι αὐτήν; 
5 Λέγει. αὐτοῖς"  ῶν, 

Μωσῆς Ὡρὸς τὴν σκληρο- 
καρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὃ- 
ἐμῶν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας 
ὑμῶν" ἀπ᾽ ἀρχῆς, δι δεὶ οὐ 
γέγονεν οὕτω. 

9 Λέγω δὲ, ὑμῖν, ὅτι ὃς 
ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖα 

αὑτοῦ, εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, 
καὶ γαμησῃ ἄλλην, μοι- 

χᾶται" καὶ ὃ ἀπολελυμέ- 
γὴν γαμήσας, μοιχᾶται." 
10 Λέγουσιν αὐτῷ οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ" ΕΠ οὕτως 
ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου ᾿μεῖὰ 
τῆς γυναικὸς, οὐ ἀμθξ τι 
γαμῆσαι. 
Ὁ δὼ ̓αὐτοῖς" 

Οὐ σάν]ες χωρσι τὸν λόϊον 
τούτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοιαι. 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 4 

19 ΕΠσὶ γὰρ εὐνοῦχοι, 
οἵτινες ἐκ κοιλίας μυντεὸς 

ἐγεννήθησαν ὅτω" εἰσιν 
εὐνοῦχοι» οἵτινες εὐναχιδθη- 
σαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" κ»ἃἡ 
εἰσιν εὐνδχοι, οἵτινες εὐνᾶ- 
χισαν ἑαυτὸς διὰ τὴν βασι- 
λείαν τῶν ὀρανῶν. ὋὉ δυν- 
ἄμιενος χωρεῖν, χωρείτω. 

18 Τότε προσηνέχϑη 
«ὐτῷ παιδία, ἵ ἵγα τὰς χεῖς- 
ρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσ- 
εὐξηῖαι" οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπ- 
ἐτίμησαν αὐτοῖς. 

14. Ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν" 
ἔΑφετε τὰ ταιδία, καὶ μὴ 
κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς 
ΗΜ. τῶν γὰρ, τοιούτων ἐςὶν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
15 Καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς 

πὰς χεῖρας, ἀξκορεύδνν ἐκεῖ- 
Ἐν. 
16 Καὶ δὰ, εἷς προσελ- 

θὼν εἶπεν αὐτῷ" Διδάσκαλε 
ἄγαθε, τί ἀγαθὸν ποιήσω, 
ἵνα ἔχω αἰώνιον; 

17 (Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" 
ΤΊ με λέγεις ἀγαθόν; οὐ-. 
δεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς, ὃ 

Θεός. Εἰ δὲ θέλεις εἰσελ- 
θεῖν εἰς τὴν ζωὴι, τήρησον 

τὰς Ἐντολᾶς. 

18 Λέγει αὐτῷ" []οίας; 
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε" Ἴ Οὐ 
Φονεύσει-ς" Οὐ μοιχεύσεις" 

Οὐ κλέψεις" Οὐ Ψψευδο- 
μαρτυρήσεις" 

[19 Τίμα τὸν πατέρα 

'εχθεῖν, ἢ 

σου, καὶ τὴν μητέρα" καί" 
᾿Αγαπήσεις τὸν σλησίον σξ 
ὡς σεαυτόν. 

90 Λέγε: αὐτὼ ὃ γεαν- 
ἰσκος" ΙΠαντὰα ταῦτα ἐφυ- 
λαξάμην ἐκ νεότητός μου" 
τί ἔτι ὑςερῷ; 

21] "Ἔφη αὐτῷ ὃ Ἴωησξε" 
ΕΣ ϑέλεις τέλειος εἶναι, ὕ- 

σαγε, πωλησὸν σου τὰ ὕ- 

πάρχονϊα, γἡ δὸς τ]ωχοῖς" 
Ὁ ἕξεις θησαυρὸν ἐν ϑρανῷ" 
"ἢ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 

22 ᾿Ακούσας δὲ ὃ γεᾶν- 
ἰσκος τὸν λύῦγον, ἀπῆλθε 
λυπούμενος" ἤν γὰρ ἔχων 
κήήματα πολλα. 

9285. Ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶστε 
τοῖς μιαθυήαῖς αὗτϑ' ᾿Αμὴν 
λέγω ὕμιν, ὅτι δυσκόλως 
σλέσιος εἰσελεύσεϊαι εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

. 94. Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, 
εὐκοπωτερόν ἐςι καμηλον 
διὰ τρυτήμαῖος ῥαφίδος δὲν 

ἢ καλούσιον εἰς τὴν 

βασιλείαν τ Θεξβ εἰσελθεῖν. 
Οὔ ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ 

μαθυῇϊαὶ αὐὑτξ, ἐξεσλήσσονῖο 
σφόδρα, λέγοντες" 1 ἰς ἄρα 
-δύναϊαι σωθῆναι; 

90 ᾽᾿Εμβλέψας δὲ ὃ η- 
σοὺς, εἶτσεν αὐτοῖς" [Παρὰ 
ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν 
53 ᾿ Ἁ - 7 

ἐςι, παρὰ δὲ θεῷ ταντὰ 
δυνατά ἐςι. 

927 Τότε ἀποκριθεὶς ὃ 
ΤΊ: Ψ 5 πο 9 ΓΑ͂Ν. δ ἐτρος, εἶπεν αὑτῷ" -᾿ἰδοὺ, 
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ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, κα 
ἠκολουσδήσαμεέν σοι" τί ἄρα 
ἔςαι ἡμῖν; 

οϑ Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήτσαν]ές 
μοι, ἐν τῇ παλιγ[ενεσίᾳ, ὅ-. 

, ε [ὧ “- 32 ͵ 

ταν καθίσῃ ὃ υἱὸς τῇ ἀνθρω- 
᾽ Ὰ τὸ τῆ ͵ ς - 

σίου ἐπὶ ρύνα δόξης αὑτοῦ, 
᾿ δ κκν ὁ Ὁ ς Ν ͵ 

καδίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δω- 
δέκα “ρόνους, κρίνοντες τὰς 
δώδεκα φυλᾶς τοῦ Ἰσραήλ. 

99 Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκε, 

οἰκίας, ἢ ἢ ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελ- 
φὰς, ἢ ) παϊέρα, ἢ 7 μέρα, ἢ 

γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρὰς, 
ἕνεκεν τὸ ὀνόμαϊος μι, ἕκα- 

τονταπλασίονχ ληὴψ εἶαι; κὶ 
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 

80 Πολλοὶ δὲ ἔσονται 
τορῶτοι; ἔσχαΐοι" καὶ ἔσχα- 
τοι, πρῶτοι. 

Κεφ. κ΄. 90. 

ΜΟΙΑ γάρ ἐςιν ἡ βα- 
᾿σιίλεία τῶν οὐρανῶν. ἄν- 

ἐς; οἰκοδεσπότῃ, ὅςις 
ἐξῆλθεν ἅμα σεωΐϊ μισθώ-. 
σασθᾶι ἐ ἐργάτας εἰς τὸν ἀμ.- 
σιελῶνα αὑτοῦ. 

τ Συμφωνήσας. δὲ ΠΣ 
Σῶν ἐργατῶν ἐχ. δυγαςίου 

τὴν ἡμέραν, ἀπέ;ειλεν αὐ- 
τὸς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὕτξ. 

ν» ν ᾿ Ν 
8. Καὶ ἐξελθὼν περὶ τὴν 
, τ ΑΝ εν ΞΩ ἃ 

ΤΈΛΕΙ ὥθαγῳ, ΒΕ θεῪ ἄλλους 

ἑςῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργῆς" 
4 Κι κείνοις εἶπεν" .- 

ἑξῶτας ἀγροὺς, 

ΤΟΙ. 

πάγετε καὶ ὑμεῖς, εἰς τὸν 
ἀμπελῶνα, καὶ “ὃ ἐὰν ἡ δί- 
καιον, δώσω ὑμῖν. 

᾽ 

Τα. δ Οἱ δὲ ἀπῆλθον. 
λιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ 
ἔγνατὴν ὥραν, ἐποίησεν ὧὡσ- 
αύτως. 

6 Περ ̓  δὲ τὴν Εδε τ 
ὥραν Ὑττνο εὗξεν ὁ ἄλλους 

καὶ λέγει 

αὑτοῖς" Τί ὧδε ἑστήκατε 
ὅλην τὴν ἡμέραν ἀγροί; . 

7 Λέγεσιν αὐτῷ" Ὅτι 
οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισϑώσατο. 
Λέγει. αὐτοῖς". ὝὙσ“αγεῖε Ὁ 
ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα; Ὁ 

ὃ ἐᾶν ἦ δίκαιον, λήψεαθε. 

8 Ὄψιας δὲ γενομένης, 
λέγε; ὃ κύριος τοῦ ἀμπελῶ- 
γος τῷ ἐπιτρόπῳ. αὑτοῦ" 
Κάλεφον τοὺς ἐργάτας, Ὁ 
ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν, 
ἀρξάμενος. ἀπὸ τῶν ἐσχα-. 
των, ἕως τῶν πρώτων. 

9 [Καὶ ἐλθόντες οἱ “«ερὶ 

τὴν ἑνδεκάτην ὥραν, ἔλαβον 
, ἄνα δηνάριον. 

10 ᾿Ελθόντες δὲ οἱ ἱ τρῶς 
ἐνόμισαν ὅτι πλείονα 

λήψονται" καὶ ἔλαζον καὶ 
αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον. 
..}] Λαβόντες, δὲ ξἘγόγ- 

γυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεστό- 
του, 

τῶ Λέγοντες" Ὅτι ὃ ὅτοι 
οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποί- 
γσᾶν, καὶ ἴσους ἡμῖν δλτς 

ἐποίησας, τοῖς βαςάσα. 



..- 

δ' 

βάρος τῆς ἡμέραν, καὶ τὸν 
καύτωνα. 

15; Ὁ δὲ ἀποκειθεὶς εἰς- 
σεν ἕνὶ αὐτῶν Ἑταῖρε, 
οὐκ ἀδικῶ σε οὐχὶ δηναρία 
συνεφώνησάς μοι; 

14 ἌΔρον τὸ σὸν, καὶ" 
ὕπαγε" ϑέχω δὲ ούτῳ. τῷ 

ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καί σοι. 
18 Ἢ ἐκ ἔξεςί μοι ποιΐ)- 

σαι ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς; 
ἢ ὃ ὀφθαλμός σου πονηρὸς 
-- εἰ φὰἍ κα 1 , 3 ἐςιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθὸς εἰμι; 

16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσ- 
χαῖοὶ, σιρῶτοι; Ὁ οἱ πρῶτοι, 
ἔσχατοι" ̓ πολλοὶ γὰρ εἰσι 

κλητοι, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 

17 Καὶ ἀνχξαίνων ὃ 
Ἰησοῦς εἰς “Ἱεροσόλυμα, 
φπαρέλαξζε τοὺς δώδεκα μα- 
θητὰς καὶ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ, 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 

18 Ἰδοὺ, ἀναβαίνομεν 
» ε , ᾿ ΟΝ «Ἀν 

εις ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ σἱος 

τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσε- 
ται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 
γραμματεῦσι" καὶ καΐακρι- 
νοῦσιν αὐτὸν πανάτῳ. 

19 Καὶ παραδώσουσιν 

αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ 
ἐμπαῖξαι, καὶ μαςιγῶσαι, 
καὶ “αυρῶσαι" καὶ τῇ τρίτα 

ἡμέρᾳ ἀναςήσεται. 
90 Τότε προσῆλθεν αὖ- 

τῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεξ- 
εδαίου, μετὰ τῶν αὑτῆς, 

ὃ .- λ Φ᾿' ͵ 

χυνοῦσα, καὶ αἰτοῦσὰ τι 
παρ᾿ αὐτοῦ. 

ΚΑΤᾺ ΜΆΑΤΘ. Α7 

1 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτῇ" 
Τί ϑέλεις; δΔέγει αὐτῷ". 
Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ 
᾿ς» ὍΣΣ ο΄ ᾽ - 

ὁσὸ σἱοι μῆῦ, εἰς ἐκ δεξιῶν 

σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων, 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 

92 ᾿Αποκριθεὶς δὲ 5. Ἶ- 
σοῦς εἶπεν" Οὐκ οἰδαῆε τί 

» - 4 ͵ - Ἀ 

αἰτεῖσθε" δύνασθε «πιεῖν τὸ 
φποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πί- 
γειν, κὶ τὸ ξάπτισμα ὃ ἐγὼ 
βαπτίξομαι, βαπτισθῆναι; 

Λέγεσιν αὐτῷ" Δυνάμεθα. 

98 Καὶ λέγει αὐτοῖς" 
Ἁ ΑἹ , ͵ , Ἂ 

Τὸ μὲν ποτήριόν μι τοίεσθε, 
καὶ τὸ βαπτισμα ὃ ἐγὼ 

βαπῖῆίζομαι, βαπΊ σθήσεσθε" 
Ἃ τ - Ἅ7 5 τ 

τὸ δὲ καθίσαι Ἐκ δεξιῶν μου 

"ἡ ἔκ εὐωνύμων μιϑ, ἐκ ἔςιν 
- Ν - ᾽ 3 ν᾿ μὰ: ΄ 

ἐμιὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἧτοί- 
- Ω μαςαι ὑπὸ τοῦ παϊθὸς μου, 

9. Καὶ ἀκούσαντες. οἱ 
ς ν, ἢ ᾿Ὶ - 

δέκα, ἠγανάκίησαν περὶ τῶν 
δύο ἀδελφῶν. 

95 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσ- 
Ἁ γ καλεσάμενος αὐτοὺς, εἶπεν" 

Οἴδαῖε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν 
- Ω -“- 

ἐθνῶν καϊακυριεύεσιν αὐτῶν, 
Ἁ ͵ ᾿ 

καὶ «οἱ μεγάλοι καϊεξασιά- 
ζεασιν αὑτῶν. 

3 [χέ “ἈΝ » 90 Οὐχ, οὕτως "δὲ ἔςαι 
ἐν ὑμῖν" ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ 
ἐν ὕμιν μέγας γενέσθαι, 
35) ε - ͵ Ὁ 

ἔςω ὑμῶν διάκονος 
ΦΤ Καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν 
φὸ ᾿ - 

ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔςτω ὑ- 

μῶν δοῦλος. 
Ο8 “Ὥσπερ ὃ υἷος τοῦ 

Ὄ 



κ( 

ἀνθρώπου οὖκ ἦλθε διακον- 
θῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, κὶ 
δοῦναι τὴν ψυχὴν αὑτοῦ 
λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

940 Καὶ ἐκπορευομένων 
αὑτῶν ἀπὸ “Ἱεριχώ, ἠκολδ- 

θησεν αὐτῷ Ὄχλος πολύς. 
90 Καὶ ἰδδ,. δύο τυφλοὶ 

κα ήμενοι παρὰ τὴν ὁδὸν, 
ἀκούσαντες ὅτι ᾿Ισοῦς πα- 
ράγει, ἔκραξαν, λέγοντες" 

᾿Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς 
Δαζίξδ, 

᾿ 8] Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετί- 
μήσεν αὐτοῖς, ἵνα σιωπήσω- 
σιν" οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον, 
λέγοντες" Ελέησον ἡμᾶς, 

κύριε, υἱὸς Δαββ. 
89 Καὶ ςὰἂς ὃ ᾿Ιησοῦς 

ἐφώνησεν αὐτοὺς, καὶ εἶπε" 
ὝΙι θέλετε ποιήσω ὕμιν! 

89. Λέγεσιν αὐτῷ Κύ- 
ειξ, ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν 

οἱ ὀφθαλμοί. 

84 Σπλα[χνισθεὶς δὲ ὃ 
τησοῦς, ἡψαῖο τῶν ὀχθαλ- 
μῶν αὐτῶν' κὶ εὐθέως ἀνέ- 
ὥλεψαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, 
καὶ ἠκολούθησαν αὑτῷ. 

Κεφ. κά. 91]. 
.“ “4 ΟΜ ὁ 

ΑἹ ὅτε ἤγπσαν εἰς “Ἴε- 
ροσύλυμα, καὶ ἦλθον 

τ - Ν Ἀ 5} 

εἰς Ρηθφαγήῇ πρὸς τὸ Ὄρος 
τῶν ἐλαιῶν, τότε ὃ ᾿[σοῦς 
ἀπέςειλε δύο μαθητὰς, 
9 Λέγων αὐτοῖς" [1ο6- 

εὐθγῆε εἰς τὴν κωμὴν τὴν 

ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως 

εὑρησεῖε Ὄνον δεδεμένην, καὶ 
ΧΑ μεῖ᾽ χὐτῆς" λύσανῖ]ες 
ἀγαγεῖέ μοι. 

5. Καὶ ἐᾶν τις ὑμῖν εἴπῃ 
τι, ἐρεῖτε ὅτι ὃ Κύριος αὖ- 
"τῶν χρείαν ἔχει" εὐθέως δὲ Ἂν 
ἄποςελειῖ αὐτούςς καίω, 

4. Ἵ[ὅτο δὲ ὅλον γέγονεν, 
ἵνα πληρωθῇ τὸ. ῥηθὲν διὰ 
τοῦ προφήτου, λέγοντος". 

ὃ Εἴτπατε τῇ ϑυγατρὶ 
Σιών" ᾿Ιδοὺ, ὃ βασιλεύς σον 
ἔρχεταί σοὶ πραῦς, καὶ ἐσι- 
ξε ἐδηκὼς ἐπὶ Ὄνον, κὶ πῶλον 
υἱὸν ὑποζυγίου. ᾿ 

0 [Πορευθένες δὲ οἱ μα- 

θυϊαὶ, καὶ. ποιήσανϊες καθὼς 
προσέταξεν αὐτοῖς ὃ ̓ Ἰησᾶς, 

7 "Ἢ αν τὴν ὄνον κὶ τὸν 
σιῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω 
αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὑτῶν, γὉ 
ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. ᾿ 

8 Ὁ δὲ πλεῖςος ὔχλος 
ἔσρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱἵἱματ 
ἐν τῇ δδῷ" ἄλλοι δὲ ἔκοπῆ ἀφ 
κλάδους ἀπὸ τῶν δενδρῶν, 
καὶ Ν ὥννυον ἐν τῇ δδῷ. 

ἱ δὲ ὄχλοι οἱ προά- 
ψοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦνίες, 
ἔκραζον, λέγονες. ᾿Ὡσαννὰ 
τῷ υἱῷ Δαξίδ" εὐλο[ημένος 
ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόμαῖι Κυ- 
εἰδ᾽ “() σαννὰ ἐν τοῖς ὑψίςοις.. 

10 Καὶ εἰσελθόντος αὖ- 
τῇ εἰς “Ἱεροσόλυμα, ἐσείσθη 
σᾶσα ω σόλις, λέγδο Ἕς 

σιν οὗτος; δὲν 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

ΕἸ Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον" 
Οὗτός ξἐςιν ᾿Ιησοῦς ὃ προ- 
φήτης, ὃ ἀπὸ Ναζαρὲτ 
τῆς 1 αλιλαίας. 

19 Καὶ εἰσῆλθεν δ᾽ Ἶη- 
σὃς εἰς τὸ ἱεοὺν τῇ (Θεξ, κὶ 
ἐξέξαλε τυανίας τὸς πωλδν- 
τας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ 
ἱερῷ, τἢ τὰς τραπέξας τῶν 
κολλυβιςῶν καϊέςρεψε, καὶ 
τὰς καθέδρας τῶν πωλοῦν- 
τῶν τὰς περιςερᾶς" 

19 Καὶ λέγει αὐτοῖς" 
Τέγραπται" ὋὉ οἶκός μου, 
οἶκος προσευχῆς κληθήσε- 
ται" - ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιή- 
σαΐε σπήλαιον λῃςῶν. 

14 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ 
τυφλοὶ ἡ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, 
“καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 

15 ᾿Ιδόν]ες δὲ οἱ ἀρχιε- 
εεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ 
θαυμάσια ἃ ἐποίησε, κὶ τὸς 
παῖδας κράξοντας ἐν τῷ ἷἱε- 
ρῷ, καὶ λέγοντας" “Ὡσαννὰ 
τῷ υἱῳ Δαξὶ δ, ἡγανακήησαν" 

10 Καὶ εἶπον αὐτῷ" 

᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγουσιν ; 
ὋὉ δὲ ᾿[ησοῖξ λέγει αὐτοῖς" 
δ αἱ" οὐδέσο]ε ἀνέγνωῖε, ὅτι 
ἐκ ςὐμαΐος γηπίων κὶ θυλα- 
ζόντων καϊρτίσω αἶνον ; 

᾿ 17 Καὶ καϊαλιπὼν αὐτὰς, 
ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς 
Βηθανίαν, κὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 

18 Πρωΐας δὲ, ἐπανάίων 
"τ λιν, ἐπείνασε. 

αἱ ἰδὼν συκῆν μίαν 

40 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ δίλθεν ἐπ᾽ αὐ- 
κ ν᾽ ΦΆ ᾧ ᾿- 5 σῷ τὴν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ 

᾽ Ν , Ἡ . - ει μὴ Φυλλα μόνον" καὶι 

λέγει αὐτῇ" Μηκέτι ἐκ σοῦ 
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἱ- 
- Ὅ,,..8, , ὥνα. Καὶ ἐξηράνθη παρα- 
“ρῆμα ἡ συκῇ. 

90 Καὶ ἰδόντες οἱ μα- 
ἣν..." ᾿ ' , ῇ ῥὶς θηταὶ, ἐθαύμασαν, λέγονϊες 

-“ - ᾽ ͵ 

Πῶς παραχρῆμα ἐξηρανθη 
ἢ συκῆ 

21 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ Ἴ»- 
- κα ΕῚ καρ ς 3 δι σοὺς εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Αμὸὴν 

λ , ς«:« ὦ ᾽ Ν᾿ ΕΣ 7 ’ ΓΈ 

ἔγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχε πίς!ν, 
ῚῚ Ν -“-ρΠ » ͵ 

καὶ μὴ διακριθῆε, οὐ μόνον 
τὸ τῆς συκῆς ποιήσεϊε, ἀλλὰ 
κἄν τῷ Ὄρει τούτῳ εἴπητε" 

᾿ ᾿Ὶ ᾿ 3 

Αρθητι, καὶ βλήθητι εἰς 
τὴν θάλασσαν, γενήδεται. 

,. Ὁ9 Καὶ τᾶντα ὅσα ἂν 
3 ͵ “ «- Ξ- 

αἰτήσητε ἕν τῇ προσευχῇ, 
φιςεύοντες, λήψεσθε, 

5 Ἁ .ο 

985. ΚΚαὶ ἐλθόν, αὐτῶ εἷς 
Ἀ ες Ἁ ΄- ρ ᾿ς ε᾿ 

τὸ ἱερὸν, Φροσηλῦον αὐτῷ 

διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἵ πρεσξύτεροι τοῦ λαοῦ, 
λέγοντες" Ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
ταῦτα σποιεῖς ; καὶ τίς σοι 

ἔδωχε τὴν ἐξεσίαν ταύτην; 
24 ᾿Αποχριθεὶς δὲ ὃ [η- 

- Ψ 2 παν Ἔ Ω , 

σοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Ερωγήσω 
ὑμᾶς κρἀγὼ λόϊον ἕνα" ὃν ἐὰν 

5, 7ἐ εἰ σὰς ψ'. ψαῦ τῳ -»- 

εἰπτέ μοι, καίω ὑμῖν ἐρῶ ἐν 
“ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ" 

͵ 

95 Τὸ βαπῆιομα  Τωαᾶν- 
; φ » ἘΠ Ὁ σοῦ 

γου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρκγοῦ. ἢ 
ἐξ ἀνθρώσων; ΟἹ δὲ διε- 
λογίξζοντο πὰ ο᾽ βδαυτοῖς, λέ- 



γοντες" Ἔμαν εἴπωμεν, ἐξ 
οὐρανοῦ" ἐρεῖ ἡμῖν, Διατί 
οὖν οὐκ ἐσιςεύσατε αὐτῷ; 

90 ᾿Ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐς 
ἀνθρώπων" φοξούμεϑα τὸν 
Ὄχλον᾽ πάντες γὰρ ἔχουσι 
τὸν Ἰωαννὴν ὧς προφήτην. 

27 Καὶ ἀποκριθένἼες τῷ 
Ἴησοῦ εἶπον" Οὐκ οἴδαμεν. 
Ἐφη αὐτοῖς καὶ αὐτός" 

Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν 
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιὼ, 

98 Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; 
"Ανθρωπος εἶχε τέκνα δύο, 
καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ, 
εἶπε Τέκνον, ὕπαγε, σή- 
μέερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπε- 
λῶν! μου. 

90 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἷ- 
σεν" Οὐ ϑέλω: ὕςερον δὲ 
μεϊαμεληθεὶς, ἀπῆλθε, 

80. Καὶ προσελθὼν τῷ 
δευτέρῳ, εἶπεν ὡσαύτως. Ὶ 
δὲ ἀποχριθεὶς εἶπεν" Ἔω, 
κύριε" καὶ οὖκ ἀπῆλθε. 

351 Τίς ἐκ τῶν δύο ἐ- 
σιοίησε τὸ ϑέλημα τοῦ σα- 
τρὸς; Λέγουσιν αὐτῷ" Ὃ 
πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὃ 
᾿Ιησοῦς" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι οἱ τελῶναι "Ὁ αἱ πόρναι 

σιροάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν 
(ασιλείαν τοῦ (Θεοῦ. 

352 Ἤλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς 
Ἴωαννης ἐν ὁδξ δικαιοσύνης, 

ἡ οὐκ ἐπιςεύσαε αὐτῷ" οἱ 
δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι 

᾿ ἔπίςευσαν αὐτῷ" ὑμεῖς δὲ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙ͂ΟΝ 

ἰδόντες οὐ μετεμελήπητε 
ὕςερον, τοῦ πιςεῦσαι αὐτῷ, 
38 "Δλλὴν παραβολὴν 

ἀκούσαΐϊε" ᾿Ανθρωπός τις ἦν 
οἰκοδεσπότης, ὃςις ἐφύτευ- 
σεν ἀμπελῶνα, "ἢ φραγμὸν 

αὐτῷ περιέθηκε; Ὁ, ὥρυξεν 
ἐν αὐτῷ ληνὸν, καὶ φκοδό- 

μμῆσε πύρῃον, τὸ ν ἐξέδοϊο αὐτὸν 
γεωργοῖς, κἡ ἀπεδήμησεν. 

84 Ὅτε δὲ ἤγῇσεν ὃ 
καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέςειλε 

τοὺς δούλους αὑτῇ πρὸς τὰς 
γεωργοὺς, λαξεῖν τοὺς καρ- 
σοὺς αὑτοῦ. 

55 Καὶ λαξόν]ες οἱ γε- 
ὠργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, 
ὃν μὲν ἔδγραν, ὃν δὲ ἀπέκ- 
τειναν, ὃν δὲ ἐλιθοξόλησαν. 

86 ΠΠαλιν ἀπέςειλεν ἄλ- 
λους δούλους πλείονας τῶν. 
πρώτων" καὶ ἔσοιήσαν αὖ- 
τοῖς ὡσαύτως: 
51 ὝΡερον δὲ ἀπέςειλε 

πρὸς αὑτοὺς τὸν υἱὸν αὗτξ, 
λέγων" Ἐντρασήσονται τὸν 
υἱὸν μου. 
38:0; δὲ γεωρ!οὶ ἰδόνες 

τὸν υἱὸν, εἶπον ἐν ἑαυτοῖς" 
Οὗτος ἐςξιν ὃ κληρονόμος" 
δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτὸν, 
καὶ κατάσχωμεν τὴν κλη- 
ρονομίαν αὐτοῦ. 

39 Καὶ λαξόνες αὐτὸν, 
ἐξέδαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶ- 
γος, καὶ ἀπέκτειναν. Ν 



ΚΑ͂ΤΑ ΜΑΤΘ. 

ποιήσει τοῖς [εωξίοῖς ἐκείνοις) 
41 Λέγεσιν αὐτῷ" Κα- 

κοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτὸς, 
ΝΣ χὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται 

ἄλλοις γεωρίοϊςς οἵτινες ἀ- 
φσζοδώσδσιν αὐτῷ τὰς καρπὸς 
ἐν τοῖς καιροῖς αὑτῶν. 

49 Λέγει αὐτοῖς ὃ ᾽Ἴη- 
σους" Οὐδέπο]ε ἀνέγνωτε ἐν 
ταῖς γραφαῖς" Λίϑον ὃν ὦ- 
φεδοκίμι;σον οἱ οἰκοδομινϊες, 
οὗτος Ἐγενηϑη εἰς κεφαλὴν 
γωνίας" παρὰ Κυρίου ἐγέν- 
ετὸ αὕτη, "ἡ ἔσι θαυμαςὴ 

ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 

483 Διὰ τοῦτο λέγω ὕ- 
μῖν, ὅτι ἀρθήσεῖαι ἀφ᾽ ὑμῶν 
ἡ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, καὶ 
δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τὸς 
καρποὺς αὐτῆς. 

44 Καὶ ὃ τοεσὼν ἐπὶ τὸν 
λίθον τοῦτον, συνϑ)λασθή- 
σεται" ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, 
λικμήσει αὐτὸν. 

45 Καὶ ἀκούσαντες οἱ 
ἀρχιερεῖς κὶ οἱ ἱ Φαρισαῖοι τὰς 
παραβολὰς αὑτοῦ, ἔνωσαν 
ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει, 

,46 Καὶ ζητοῦντες αὐτὸν 
κραΐήσαι; ἐφοξήθησαν τὸς 
Ὄχλες, ἐπειδὴ ὡς προφήτην 
αὐτὸν εἴχον. - 

Κεφ. κί, 92. 
ΑἹ ἀποκριθεὶς ὃ ̓ [ησᾶς 
πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν 

παραβολαῖς, λέγων" 

2᾿ )μοιωθῆ ἡ ἡ βασιλεία ΞῈΞ 
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βα- 

: 

“ » 9 , Σ 

σιλεῖς, ὅςις ἙΠποιησε γαμοῦς 

τῷ υἱῷ αὐτῷ. 
Α , 

9 ἐ ἐφοοες - εὐ ΉΠΑῊΝ τὰς δέ- 
ΝῚ 

λες αὑτοῦ καλέσαι τοὺς κε-: 

κλημένους εἰς τοὺς γάμους" 
Ὶ 4 -. 

καὶ οὐκ ἤδελον ἐλϑεῖν. 
57 

4 [Π|ἀλιν ἀπέςειλεν ἀλ- 

λοὺς δούλους, λέγων" Εἰ- 
- ͵ »γϑ. κ 

σαῖε τοῖς κεκλη μένοις ᾿Ιδὲ, 

τὸ ἄριςόν μου ἈΠΕΤΕ ἶν 
δ Φ ΣΤῈΣ 

ταῦροί μου καὶ τὰ σιτ 
τεθυμένα, κὶ τανΐα ἕ ἐτοιλα 
δεῦτε εἰς τοὺς γά ἔμους. 

δ Οἱ δὲ 
ἀπῆλθον" ὃ μὲν εἰς τὸν ἴδιον 
ἀγρὸν, ὃ δὲ εἰς τὴν ἐμιπορίαν 
αὑτοῦ. 

6 Ο; δὲ λοιποὶ, χρατή- 

σαντες τοὺς δούλους αὐτοῖ 

ὕξρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 
 ᾿Ακέσας δὲ ὃ βασιλεὺς 

ὠργίσθη" καὶ πέμμψας τὰ 
ςρα]εύμαῖα αὑτοῦ, ἀπώλεσε 
τοὺς φονεῖς ἐκείνους, κἡ τὴν 
πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. 

8 Τότε λέγει τοῖς δού- 
λοις αὑτοῦ" ὋὉ μὲν γαμος 
ἕτοιμός ἔςιν, οἱ δὲ κεκλης- 
μένοι οὐκ ἧσαν ἄξιοι. 

9 Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς 
διεξόδουσ, τῶν ὃδὲδῶν, καὶ 
ὅσους ἂν εὕρητε, καλέσατε 
ππρλε τῶν. 

εἰς τοὺς γάμους. 
10 Καὶ ἐξελβόνγες οἱ δέά- 

λο; ἔχεῖγοι εἰς τὰς ὁδῦτος συν- 
ἤγαγον τᾶντας ὕσους εὗρον, 
πονηράς τε γκἢ ἀϊαθές" ΟΣ ἐφ- 
λύσθη δ γάμϑς ἀνακειμένων. 

3 δὲσ 

ἀμελήσαντες, 

-ς 



δο 

11 Εἰσελθὼν δὲ ὃ (ασι- 
λεὺς δεάσασϑαι τοὺς ἄνα- 
κειμένους, εἶδεν ἐκεῖ ἄνθεω- 
σον οὔκ ἐγδεδυμιένον ἔγδυμῳ 
γάμου" 

22. Καὶ λέγει αὐτῷ" 
Ἑταῖρε, σῶς 5 εἰσῆλϑες δε, 
μἢ ἔχων ἔνδυμα γάμου; 
Ὃ δὲ ἐφιμώθη. 

18 “Πότε εἶπεν ὃ βασι- 
χεὺς τοῖς διακόνοις" Δήσαν- 
τες αὐτῇ πόδας »ἢ χεῖρας, 
ἄρατε αὐτὸν, καὶ ἐχξάλετε 
εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον" 
ἐκεῖ ἕζάι ὃ ὃ κλαυθμὸς καὶ ὃ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

14 Ἰἰολλοὶ γάρ 
κλητοὶ, ὀλίγαι ἐκλεχτοί, 

ἢ Τότε πορευθέντες οἱ 
Φϑχρισαῖοι, συμβούλιον ἔλα- 
(ον, ὅπως αὑτὸν παγιδεύ- 
ἄωσιν ἐν λόγῳ. 

10 Καὶ ἀποςέλλουδιν 
ἀὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὑτῶν 

μετὰ τῶν Ἡρωδιαγῶν, λέ- 
«γονες" Διδάσκαλε, οἴδαμεν 
ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ τὴν δδὸν 
τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσε 
κεις, καὶ οὐ μέλει σοι πεεὶ 
οὐδενός" οὐ γὰρ βλέπεις εἰς 

πρόσωπον ἀνθεώπων" 
17 Εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι 

δοκεῖ: ἕξεσι. δοῦναι κῆνσον 
“Καίσαρι, ἢ δ 2 0 Ὁ 

.18 Τνοὺς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς 
τὴν πονηρίαν αὑτῶν, εἴτε" 
ΓΙ με πειράζεῖε, ὑποχρῆαί; 

19 ᾿Ἐπσιδείξαϊέ μὰν τὸ 

᾽ 
ει.σ! 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 
Ἀν 

γόμισμα τοῦ κήνσου" ΟἹ δὲ 
“ροσήνεϊκαν αὐτῷ δηνάριον. 

20 [Καὶ λέγει αὐτοῖς" 
ΤΠ νος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ 
ἐπιγραφή; 

91] ἡ λόουον αὐτῷ" 
Καίσαρος.. Τότε λόγε 
τοῖς" ᾿Ἀχπόδοτε οὖν τὰ Κα χί- 
σαρος, Καίσαρι" καὶ τὰ τοῦ 
Θεοῦ, τῷ Θεῷ. 

99 Καὶ ἀιρσονβθθε 
αὐμασαν" κ᾿ ἀφέντες αὐτὸν, 

ἀπῆλθον. 
925 ᾽ν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

προσῆλιθον αὐτῷ Σαδδεκαῖ- 
οι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀν- 
ἄςασιν" Ὁ Σ ἐπηρωϊησαν αὐῇὸν, 

ο4 Λέγονϊες" Διδασκα- 
λε, Μωσῆς εἶπεν" ᾿Εάν τις 
ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τάκνας 
ἀφσιγαμξρεύσι ὃ ἀδελφὸς 
ΚΣ ΉΩΣ Ἢ ἌΛΑ 

αὑτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 
καὶ ἀναςήσει' σπέρμα τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ, 

25 σαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν 
ἑπῆὰ ἀδελφοί" Ὁ ὃ πρῶτος, 
γαμήσας, ἐτελεύτησε" καὶ 

μὴ ἔχων. σπέρμα, ἀφῆκε 

τὴν γυναῖκα αὑτοῦ τῷ ἀ- 
δελφῷ αὑτοῦ. 

“0 Ὁμοίως καὶ ὃ δεύ- 
τερος, καὶ ὃ τρίτος, ἕως τῶν 
ἕπτα. 
οὐ ὝΣερον δὲ σἰάντὼν 

ἀπέθανε καὶ Ω γυνή. 
98 Ἔν τῇ οὖν ἀναφάσει, 

τίνος τῶν ἑπτὰ ἕξαι γυνή; 
φάγτες γὰρ ἔσχον αὐτὴν. 



ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ. 

οΝθ ᾿Αποκχριθεὶς, δὲ ὁ 
Ἴωησᾶς, εἶπεν αὐτοῖς" Πλα- 

νᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γρα- 
φὰς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ 
Θεοῦ. 
80 Ἐν γὰρ τῇ ἀνάςα- 

σει, οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε 
ἐκγαμίξονται; ἀλλ᾽ ὡς ἄγ- 

- ψελοι τῷ Θεξ ἐν δρανῷ εἰσις 

31 Περὶ δὲ τῆς ἀναςά- 
σεως τῶν νεκρῶν ὁ ἐκ ἀνέϊνωτε 
τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ἀπὸ τῇ Θεξβ, 
λέγοντος" 

39 Ἔγώ εἶμι. ὃ δ Θεὸς ᾽Α- 
ξραάμ,, καὶ ὃ (Θξὸς Ἰσαὰκ, 
χαὶ ὃ Θεὸς Ἰακως: 
ἔςιν ὁ Θεὸς. (Θεὸς νεκρῶν, 
ἄλλα ζώντων. 

39 Καὶ ἀκούσαντες οἱ 
ὄχλοι, ἐξεπλησσονο ἔσὶ τῇ 
διδαχῇ αὐτοῦ, 
3: Ο; δὲ Φαρισαῖοι, ἄ- 

χούσαντες ὅτι Ἐφίμωσε τοὺς 

Σαδδουκαίους,. συγήχ,θησαν 
ἐσὶ τὸ αὐτό" 

35 Καὶ ἐπηρώτησεν εἷς 
ἐξ αὐτῶν γομεικὸς, πειράζων. 
αὐτὸν καὶ λέγων" 

906 Διδάσκαλε, ποίχ ἐν- 
τολὴ μεγάλη ἐν τῷ γόμῳ; 

37 “Ὃ δὲ ᾿[ησοῦς εἶπεν 
αὑτῷ" ᾿Αγαπήσεις Κύριον 
τῶν' (Θεὸν σε ἐν ὅλῃ, τῇ. καρ- 
διᾳ σά, ΟῚ ἐν ὅλῃ τῇ Ψυχῇ 
σδ, κὶ ἔν ὅλῃ: τῇ διανοίᾳ σε. 

. 98 - Αὕτη ξςὶ ἊΨ, καὶ 
μεγαλή: ἐὐτολή.- 

Δευτέρα δὲ 

835 

ὕμι2 ἰᾳ 

3 
ουκ 

58 

αὐτῇ" ᾿ΑΙχπήσεις τὸν πλη- 
σίον σου ὡς σεαυτόν, 

40 Ἔν ταύταις ταῖς δυ«- 
σὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κὶ 
οἱ προφῆται κρέμανται. 

41 Συνηγμένων δὲ τῶν 
Φ ρισαίων, ἐπηρώτησεν αὖ- 
τοὺς ὃ ᾿[ησοῦς, λέγων" 

42 ΤΙ ὑμῖν δοκεῖ περὶ 
τοῦ Χριςοῦ; τίνος υἱός ἐς! 
Λέγεσιν αὐτῷ" Ποῦ Δαξίδ, 

48 Λέγει αὐτοῖς" Πῶς 
οὖν Διαξὶδ ἐν πνεύματι Καὶ ὑ- 
ειον αὐτὸν καλεῖ; λέγων" 

44 ἘΠπεν ὃ Κύριος τῷ 
Κυρίῳ ἐι8᾽ Καθ ἐκ δεξιῶν 
μ8, ἕω: ἂν ϑῶ τὸς ἔχθρός 
σϑ ὑποτόδιον τῶν ποδῶν σε. 

45 Εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ 
αὐτὸν Κύριον, τοῶς υἱὸς αὖ- 
τοῦ ἕς!;. 

46 Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο 
αὐτῷ ἀποχριθῆναι λόγον" 
οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾽ ἐκεί- 
γῆς τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι 
αὐτὸν οὐκέτι. ϊ 

Κεφ. χκγ. 938. 
ΤΟΤΕ ὃ ᾿[ησοῦς ἐλά- 

λησε τοῖς ὄχλοις καὶ 

τοῖς μαθηταῖς αὑτοῦ, 
9’ Λέϊων" ᾽Εσὶ τὴς Μίω- 

σέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ 
γραμματεῖς ΟΣ οἱ ἱ Φαρισαῖοι. 
8 Ἰ]αντα οὖν ὅσα ἂν εἴ- 

πωσιν ὑμῖν τηρεῖν,. τηρεῖτε, 
καὶ ποιεῖτε". κατὰ δὲ τὰ 
ἔργα αὐτῶν ἢ. “οιεῖτε" 

λέγοῦσι γὰρ» καὶ οὐ φοίδσι. 



θὲ 

4 Δεσμεύουσι γὰρ φορ- 
, [ Ν Ἁ ͵ 

τία βαρέα καὶ δυσξάςακτα, 
καὶ ἐπιτιϑέασιν ἐπὶ τοὺς 
ὥμους τῶν ἀνθρώπων" τῷ 
ιν. ͵ “ ἐΡ - 3 , ᾿ 

δε δακτύλῳ αὑτῶν οὐ ϑέλ- 

αὖσι κινῆσαι αὗτα. 
αντα δὲ τὰ ἕρία αὗ- δι ἔρ 

τῶν σοιοῦσι σιρὸς τὸ. θεαθῆ- 

γάι σοῖς ἀνθρώποις" ἐπλαῖό-. 
ὑσὶ δὲ τὰ φυλακτήρια αὗ- 
τῶν, ΧΙ μεϊαλύνεσι τὰ κράσ-᾽ 
πεδα τῶν ἱματίων αὑτῶν. 

6 Φιλοῦσιί τε τὴν πρω- 
τοχλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις» 
αὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς. 
᾿ 1 Καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσ- 
βαι ὑπὸ τῶν ἀγϑεώπων, 
Ῥαςς), Ῥαςςί. 

8 Ὑμεῖς ὃ δὲ μὴ κληθῶτε. 
Ῥαξξ" εἷς γάρ ἔςιν ὑμῶν 
ὃ καθηγη]ὴς, ὃ Χ ρισός" τᾶν- 
τὲς δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἔξει. 

9 Καὶ πατέρα μὴ κα- 
λήσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς" 

"εἷς γὰρ ἐςιν ὃ πατὴρ ἬΡᾺ 

ὁ ἂν τοῖς οὠφρανοῖς.. 
10 δε χληθῆτε κα- 

θηγηταί" εἷς γὰρ, ὑμῶν ἐςιν. 
ὃ. καθηγητὴς, ὃ ὃ Χρ σός. 
11 Ὁ δὲ μείξων ὑμῶν, 

ἔςαι ὑμῶν διάκονος. 
155 Οεις δὲ ὑψώσει ὃ ἑαυ- 

τὸν, ταπεινωθήσεται καὶ 
ὅςις ταπεινώσει ἑαυτὸν, ὑψ- 
ὠϑήσεταὶ. 
.. 15 Οὐαὶ δὲ ὁ ὑμῖν; γραμ- 

ἣῳ 

ν 
7 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 
-“ ΝῚ Φ “Ὁ Φ΄ ἕ 

ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὕπο- 
. «1 ῃ Ἀ 

κριταὶ, ὁτιὶ κλείετε Ἐ 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμ- 
προσϑεν τῶν ἀνϑρώσπων". ὗ- 
μεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσδε," 
οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ὡ- 
φίετε εἰσελϑεῖν.. ἀλδνν» ...} 

μαϊεῖ» ΟΣ Φαραν, ὅποκ.. 
ριταὶ, ὅτι. κατεῖυνο, τὰς 
οἰκίας τῶν χηξφω καὶ : 

ῷασει μακρὰ αρρόσευ ἐμ.» 
δνοι" διὰ τοῦτο λήψεσθε, 
περισσότερον κρίμα." 

15 Οὐαὶ ὑ ὑμῖν, γράμμα 

τεῖς καὶ Φαρισαῖοι,, ὕποκρι- 

ταὶ, ὅτι εριάγετε τὴν θά- 
λασσανχὶ τὴν ξηρὰν, ποιῆσαι 
ἕνα προσήλυτον" καὶ ὅταν͵ 

γένηται; ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν. 
γεέννης διπλότερον ὑ ὑμῶν. . 

16 Οὐαὶ ὑμῖν, δδυνγοὶ 
τυφλὸὶ οἱ λέγοντες" Ὃς ἂν 
ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐσιν" 
ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ 
τοῦ γαοῦ, ὀφείλει. ; 

1 Μωροὶ καὶ τυφλοί" 
τίς γὰρ μείξων ἐςὶν, ὃ Χρυ-- 
σὺς, ἢ ὃ ὃ γαὸς ὃ ἀγιάζων τ ΓΙ 
χρυσὸν: 

18 Καί: Ὃ:- ξὰν ὀμόσῃ 
ἐν τῷ ϑυσιαςηρίῳ, δὲν ἔς!" 
ὃς ὯΝ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ 
τῷ ἔπανω αὐτοῦ, ὀφείλει. 

19 Μωροὶ καὶ τυφλοί" 
τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον, ἢ 
τὸ υσιαφήριον τὸ πον, 
τὸ δῶρον; 



ΚΑΤᾺ ΜΑΊΤΘ. 

90 Ὃ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ 
θυσιαςηρίῳ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ, 
κὶ ἐν πᾶσι τοῖς Ἐπάνω αὑτᾶ. 

9] Καὶ ὁ ὀμόσας! ἐν τῷ 
ναῷ7 ὀμνύει ἐν αὐτῷ, καὶ 
ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν. 

, ΣΝ 

99 Καὶ ὃ ὀμόσας. ἕν τ᾿ 
οὐρανῷ, Ἢ ε) ἐν τῷ ἐς 
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν τῷ Ὁ καθη- 
μένῳ ἐπεάν αὔτοῦ. 

98. Οὐ ἡμῖν, γραμμα- 
τεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὕποκρι- 
ταὶ, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ 
δύοσμον, καὶ τὸ ἄνηθον, Ὁ 
τὸ κύμινον" Ὁ ἀφήκατε τὰ 
βαρύτερα τοῦ. γόμου, τὴν 
κρίσιν, καὶ τὸν ἔλεον, καὶ 

“τὴν πίςιν᾽ ταῦτα ἔδει ποιΐῇ- 
σαι, κακεῖνα μὴ ἀφιέναι. 

94. ᾿Οδηγοὶ τυφλοὶ, τί 
διυλιζονῖες τὸν κώνωπα, τὴν 
δὲ κάμηλον κα]απίνοντες. 
Ὁ Οὐαὶ ὁμῖν, γραμμα- 

τεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὕποκρι- 
ταὶ, ὅτι καθαρίζεῖε τὸ ἔξωθεν 
τοῦ. ποτήρι κὶ τῆς αρο- 
ψίδος, ἔσωθεν δὲ γόμουσιν 
ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 

96 Φαρισαῖε τυφλὲ, κα- 
θάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τῷ 
ποτηρίου καὶ τῆς παροψί- 
δος, ἵνα γένηται καὶ τὸ 
ἐκτὸς αὐτῶν καϑαρόν. 

91 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμμα- 
τεῖς κὶ Φαρισαῖοι, ὑποκρί]αὶ, 
τι παρομοιάξετ τάφοις 
μ  ϑκα ϑηδνή οἵτινες ἔξωθεν 
μὲν Φαίγογίαι ὡραῖοι, ἔσωθεν, 

. χεῖδ᾽ 

δῦ 

δὲ γέμουσιν ὁςέων νεχρῶγ, 
καὶ σασης ἀκαθαρσίας, 

98 Οὕτω κὶ ὑμεῖς ἔξω- 
θεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώ- 
στοις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεςοί 
ἐςε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 

99 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμμια- 
τεῖς κὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριϊαὶ, 
ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 
τῶν προφητῶν, Ἶ χοσμεῖτε 

τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 
80 Καὶ λέγετε ΕἸ ὅ- 

(κεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν 
- Ἂ }. 

σατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεν 
κοινωνοὶ αὑτῶν ἐν τῷ αἵ-΄ 
ματι τῶν προφητῶν, 

351 “ὥςε μαρτυρεῖτε 
ἑχυτοῖς, ὅτι οἷοί ἐξε τῶν 
Φονευσάντων τὰς προφήτας. 

92 Ναὶ ὑμεῖς πληρώ- 

σαῆε τὸ μέτρον τῶν πατέρων 
ὑμῶν. 

38 "Οφεις, γεννήματα, 
ἐχιδνῶν, σῶς φύγητε ἀπὸ 
τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 

84 Διὰ τοῦτο, ἰδ, ἐγὼ 
ἀποςέλλω πρὸς ὑμᾶς προφή- 
τας, Ἂ σοφοὺς; Ὁ ὙΠ" 

κὸ ἐξ αὐτῶν ἀποκϊενεῖτε 
κὶ ταυρώσετε, »ὶὶ ἐξ αὐτῶν 
μαφυγώσετε ἐν ταῖς συνα- 
γωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε 
ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν". 

8 Ὅπως ἔχθῃ ἐφ᾽ ὅ- 
αἷμα “δίκαιον, ὁ ἐκ- 

χυνόμενον ἐπὶ ̓ τῆς γῆς, ἀπὸ 
τοῦ αἵματος ΓΑξελ τοῦ 
δικαίου, ἕως τοῦ αἵματος 

-Ὸ 
τ 



δθ 

Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, 
ΩΝ 5 ’ Ὰ ΩΣ 
ον ἐφανεύπατε μεταξὺ τοῦ 

γαοῦ καὶ τοῦ ϑυσιωςηρίου. 

80 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν 
γενεὰν ταύτην. 

57 ᾿Ἱερεσαλὴμ, ἀνὰ, 
λὴμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς 
προφήτας, καὶ λιθοδολῆσα 
τὰς ἀπεςαλμένας πρὸς αὖ- 
τὴν" ποσάκις ἠθέλησα ἐπι- 
συναγαγεῖν τὰ τέκνα σϑ, ὃν 
τούπον ἐπισυνάγει Ὄρνις τὰ 
γοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πῆέρ- 
ὑγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε; 

98. ᾿Ιδαὺ, ἀφίεται ὑμῶν ὃ 
οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 

39 Λέγω γὰρ ὅμιν" Οὐ 
μὴ μὲ ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι, ἕως 
ἂν εἴπητε" Ἐὐλογημένος ὃ 
ξρχόμιενος ἐν ὀνόμαϊι Καὶ υρίδ8.. 

Κεφ. κδ΄. 94. 

ΑΙ ἐξελϑὼν ὃ ̓Ιησοῦς 
5 φιοΣ διάεΝιΝἢ “--ς -“ 

επορευετο. ΧΟ τῷ ἱερδ 

καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς 
οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 

9 ὋὉ δὲ ᾿[ησᾶς εἶπεν αὐ-. 
τοῖς" Οὐ βλέπετε πάντα 
ταῦτα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, δ 
μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίϑος ἐπὶ λί-. 
θον, ὃς ἃ μὴ καϊαλυθήσεϊαι. 

ϑ' Καθημένε. δὲ οὐτῇ ἐπὶ 
τοῦ ὕρους τῶν ἐλαιῶν, προσ- 
ἤλθον αὑτῷ οἱ μαθηΐ 
ἰδίαν, λέγοντες" Εἰπὲ ἡμῖν, 
“πότε ταῦτᾳ ἔςαι, κ»ἃὶ τί τὸ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 

σημεῖον τῆς σῆς παρθσιατ κὶ 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; 

4. Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ̓ ]η- 
σᾶς, εἶπεν αὐτοῖς" Βλέπετε 
μή τις ὑμᾶς πλανήση. 

δ Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονϊαι 
: «ἕῳ ὀνόματι, 8... "λέγον- 

᾿ Ἔγώ εἰμι, ΗΝ εἰσός" κα 
(δον τὰ πλανήσουσι. ας ἢ ῳ 

6 Μελλήσετε. δὲ ἀκέειν. 
πολέμους, καὶ ἀκ ὃς σπολέ- 
μων" δρᾶτε, μὴ θροεῖσϑε". 
δεῖ γὰρ πάντα γενέσναι" 
ἀλλ᾽ οὔπω ξςὶ τὸ τέλος. 

7 ᾿Εγερϑήσεται γὰρ ἔθ- 
νος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία, 

ἐπὶ βασιλείαν". “καὶ ἔσονται 

λιμοὶ καὶ λοιμοὶ, κὶ σεισμιοὶ 

κατὰ τόπους 
8 [Ἰαντὰ δὲ ταῦτὰ ἀρχὴ 

ὠδίνων. τὰ 
9 Τότε παραδώσουσιν. 

ὑμᾶς εἰς ϑλίψιν, Ων ἄπονκς- 
τενοῦσιν ὑμᾶς" καὶ ἔσεσϑε. 
μμισούμενοι ὕπὸ τοάντων τῶν 
ἐθγῶν, διὰ τὸ Ὄνομα: μου. 

10 Καὶ τότε σκανδαλισ-. 

θήσονται πολλοὶ, καὶ ἀλλή-, 
λους παραδώσουσι, καὶ μισ- 
ἡσουσιν ἀλλήλους. : 

11 Καὶ πολλοὶ ψευδο- 
προφῆται. ἐγερθήσονται; ὁ. 
σιλανήσουσι πολλούς... ἀν 

12 Καὶ διὰ τὸ πληθυν- 
θῆναι τὴν ἀνομίαν, “ψυγήσε- 
ται ἢ ἀγαπῇ “τῶν πολλῶν. δ 

18 Ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς. 
τέλος, οὗτος σωδήσεταὶϊ. 

ἼΣ 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
14 Καὶ κηρυχϑηήσεται 

“το τὸ εὐαγίέλιον τῇς βα- 
σιλείας Ἐν ὅλῃ τῇ οἰκΒμένῃ, 
εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθ- 
γεσι" χὶἡ τότε ἥξει τὸ τέλος. 

15 “Ὅταν οὖν ἴδη7ε τὸ 
βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως 
τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ 
σροφήτϑ, ἑςὼς ἐν τόπῳ ἃ- 

γίῳω (ὃ ἀναπνώσκων νοείτω") 
16 Τότ ἔν τῷ Ἴου- 

δαίᾳ φευϊέτωσαν ἐπὶ τὰ Ὀρη" 
17 Ὃ ἐπὶ τοῦ δώματος, 

μὴ καϊαξ χινέτω ἄραί τι ἐκ 
τῆς οἰκίας αὑτοῦ" ; 

18 Καὶ ὃ ἐν τῷ ἀγρῷ, 
μ᾿ ἐπιςρεψάτω ὀπίσω ἄραι 

δ, Φ , ς :- 

τὰ ἱμάτια αὑτοῦ. 
19 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν 

ψαςρὶ ἐχούσαις, καὶ ταῖς 
θηλχαδούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις. 

20 [ΠΠροσεύχεσϑε δὲ ἵνα 
("ἡ γένυϊαι ἡ φυγὴ ὑμιῶν 
"χειμῶνος, μηδὲ ἔν σαξξα- 
τῳ. τ 

21 "Ἔςαι γὰρ τότε θλί- 
ψις μείάλη, οἵα οὐ γέγονεν 
ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου, ἕως τοῦ 
γῦν, οὐδ᾽ οὗ μὴ γένηται. 

22 Καὶ εἰ μὴ ἐκολοξ ὠ- 
θησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, ἐκ 
ἄν ἐσώθη πᾶσα σαρξ᾽ διὰ 
δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοξω- 
θήσονϊαι αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 

95 Τότε ἐάν τις ὑμῖν 
εἰτσην" Ἰδοὺ, ὧδε ὃ Χριςςς, 
ἢ ὧδε" μὴ πιςεύσητε. 

δ7 

91. ᾿Ἐγερθήσονται γὰρ 
Ψευδόχριςοι καὶ Ψψευδοσπρο- 
φῆται, καὶ δώσουσι σημεῖα 
μεγάλα καὶ τέρατα, ὥςτε 
πλανῆσαι, εἰ δυνατὸν, καὶ 
τοὺς ἐκλεκτούς, 

25 ᾽1δὰ, προείρηκα ὑμῖν. 
960 ᾽Εὰν οὖν εἴπωσιν ὃ- 

μῖν' Ἴδα, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐςί" 
μὴ ἐξέχθητε" ᾽1δὰ, ἐν τοῖς 
ταμείοις" μὴ πιςεύσητε.. 

27 “Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀςρα- 
σ΄ ἢ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολ- 
ὧν, ᾧ φαίνεῖαι ἕως δυσμῶν, 
οὕτως ἕςαι καὶ ἡ παρουσία 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

28 “Ὅπου γὰρ ἐὰν ἡ τὸ 
πῇῶμια, ἐκεῖ συναχ,θήαον]αι. 
οἱ ἀετοί. , 

90 Ἐὀθέως δὲ μετὰ τὴν 
ϑλίψιν τῶν ἡμερῶν Ἐκείνων, 
ὃ ἥλιος σκοτισθήσεται, κὶ ἡ 
σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγίος 
αὑτῆς, κὶ οἱ ἀςέρες πεσδγ]α: 
ἀπὸ τῷ ἐρανδ, κὶ αἱ δυνάμεις 
τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονγαι. 

80 Καὶ τότε φανήσεϊα: 
τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν- 

νρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ" καὶ 
τότε κόψονται πᾶσαι αἱ 
φυλαὶ τῆς γῆς, χαὶ ὄψονῖα: 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρ- 
Χόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν 
τοῦ δρανοῦ, μετὰ δυνάμεως 
καὶ δόξης πολλῆς. 

351 Καὶ ἀποςελεῖ τοὺς 
ἀγγέλους αὑτοῦ μετὰ σαλ- 
πιΎγος φωγῆς μεγάλης, δαὶ 



ὕ8 

ἐσισυνάξουσι τοὺς ἔκλεκτοὺς 
αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀν- 
ἑμων, ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν 
ἕως ἄκρων αὐτῶν. 

89 ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς 
μάθετε τὸν παραξολήν᾽ 
ὅταν ἤδη ὃ κλάδος αὐτῆς 
γένηται ἁπαλὸς, χαὶ τὰ 
Φύχκλα ἐκφύῃ, γινώσκεται 
ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος. 

98 Οὕτω Ὁ ὑμεῖς, ὅταν 
ἴδηὴε σιάνα ταῦτα, γινώσκε- 
τε ὅτι ἐγ[ός ἐςιν ἐπὶ θύραις. 
94 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν» οὗ 

μὴ παρέλθῃ ἢ γενεὰ αὕτη, 
ἕως ἂν ὠάνα ταῦτα γέννῆαι, 

85 Ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ γῇ 
οαρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι 
μου οὐ μὴ παρέλπωσι. 

80 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης ἡ τῆς ὥρας ἀδεὶς οἷς 
δὲν, ὀδὲ οἱ ἄϊγελοι τῶν ἐρα- 
γῶν, εἰ μνὴ ὃ παήρ μὲ μόνος, 

57 “ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι 
τοῦ Νῶε, οὕτως ἕςαι καὶ ἡ 

σιαρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἂν- 
πρώπου.. 
98 “Ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν 

ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ 
κα]αχκλυσμοῦ τρώγοντες καὶ 
σπίνογῖες, γαμξνῖες ΩΣ ἐκίαμ- 
ἰξονῖες, ἃ ἄχρι. ΩΣ ἡμέρας εἰσ- 
ῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτὸν, 

909 Καὶ οὐκ. 
ἕως ἦλνεν ὃ κατακλυσμὸς, 
καὶ ἦρεν, ἅπαντας" οὕτως 
ἔςαι καὶ ἡ παρϑσία τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀννρώπου. ; 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

ἔγνωσαν, αὑτοῦ" 

5 

40 Τότε δύο ἔσονπᾶι Ἐἢ 
τῷ ἀγρῷ" ὃ εἷς σαραλαρυ- 
φάγεται, καὶ ὃ εἷς ἀφίεται. 
ΑΙ Δύο ἀλήθουσαι ἐν 

τῷ μύλωνι" μία παραλᾶμι- 
ζάνεται, καὶ μία ἀφίεται. 

492 ΓΓρηγορεῖτε, οὖν, ὅτι 
οὐκ οἴδαϊε ποίᾳ ὥρᾳ ὃ κύριος 
ὑμῶν ἔρχεται. 

48 ᾿Ἐκεῖνο δὲ ψινωσκεῖε, 
ὅτι εἰ ἤδει ὃ Ο οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ φυλακῇ ὃ κλέπτης 
ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, ναὶ 
οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν 
οἰκίαν αὑτοῦ. 

44 Διὰ τοῦτο πο ὑμιεῖς 
γίνεσϑε ὃ ἕτοιμοι" ὅτι ἢ ὥρᾳ 
οὐ δοκεῖτε ὃ υἱὸς τοῦ ἀγθρώ- 
σου ἔρχεται, 

45 Τὶς ἄρα Ἐςὶν ὃ τοισὸς 
δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κα- 

τέςησεν ὃ κύριος αὐτοῦ ἐφὶ 
τῇς θεραπείας: αὑτοῦ, τοῦ 

διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν 
ἐν καιρῷ; 

46 Μακάριος ὃ δοῦλος 
ἐκεῖνος, ὃν ἐλϑὼν ὃ κύριος αὖ- 
τοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως, 

ΑἹ ᾿Αμὴν λέγῳ ᾧὅμιν, 
ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχϑσιν. 
αὑτοῦ καταςήσει αὐτὸν. 

48 'Βὰν δὲ εἴπῃ ὃ κανὸς 
δοῦλος ἐκείνος ἐν τῇ καρδίᾳ. 

Χρονίζει ὃ ὃ κύριός 
μου ἐλθεῖν" 
49 Καὶ ἄρξυῆαι τύπτειν 

τοὺς συνδούλες, ἐσθίειν δὲ κῷ᾿ 
σίνειν μετὰ τῶν μεθυόγϑων". 



ΚΑΤΆ ΜΑΤΘ. 

δ0 Ἥξει ὃ κύριος τοῦ 
δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἢ 

οὗ προσδοκᾷ, κ ἐν ὦ χ ἢ 
οὐ γινώσκει" 

91 Καὶ διχοτομήσει. αὐ- 
τὸν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ὑποχειτῶν θήσει" 

ἐκεῖ ἔςαι ὃ κλαυθμὸς καὶ ὃ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

Κεφ, κέ. 98. 

ΟΤΕ ὁμοιωθήσεται [ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

δέκα παρθένοις, αἵτινες») λᾳ- 
ἔοῦσαι τὰς λαμπάδας ωῷ- 

τῶν, ἐξηλδον εἰς ἀπάντησιν 
τοῦ νυμφίου. 

9 ἸΠ]έντε δὲ ἤσαν ἐξ αὐ- 
τῶν Φρόνιμοι, καὶ αἱ πέντε 
ἑλωραί. 

8 Αἵτινες μωραὶ, λας ὅσαι 
τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν, οὐκ 
ἔλαξον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔλαιον. 

4 Αἱ δὲ Φρόνιμιοι ἔλαξον 

ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὖ- 
τῶν, μετὰ τῶν λαμπάδων 
αὑτῶν. 

ὃ Χρονίζοντος δὲ τῷ 
γυμφίου, ἐνύςαξαν πᾶσαι, 
καὶ ἐκάθευδον. 

6 Μέσης δὲ νυκτὸς κραυ- 
γῇ γέγονεν" ᾿[δὲ, ὃ γυμφίος 
ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπ- 
ἄντησιν αὑτοῦ. 

7 Τότε ἠϊερθησαν πᾶσαι 
αἱ ταρθένοι ἑ ἐκεῖναι, κὶ ἐκόσ- 
μῆσαν τὰς λαμπάδας αὐ]ῶν. 

8. Αἱ δὲ μωῤαὶ ταῖς Φρο- 

Χο 

νίμιοις εἶπον" Δότε ἡμῖν ἐκ 
τῇ ἐλαίβ ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμ- 
σιάδες ἡμνῶν σξέννυνται. 

9 ᾿Απεκρίθησαν δὲ αἱ 
, } . : [9] φρόνιμοι) λέγοσαι" Μηποῖε 

οὐκ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν" 
πορεύεσηπε δὲ μᾶλλον πρὸς 
τοὺς πωλοῦντας, καὶ ἀγορ- 
ἄσατε ἑχυταῖς. 

10 ᾿Απερχομένων δὲ αὐὖ- 
τῶν ἀγοράσαι, ἦχθεν ὃ γυμ.- 
φίος" κὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον 
μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμες, 

ἣν ΟΝ ’ « ͵ 

καὶ ἐκλείσϑ)η ἢ ϑύρα. 

11 Ὕερον δὲ ἔρχονται 
Ἁ ς Ἁ Ω.' , 

καὶ αἱ λοιπαι σίαρθενοι, λέ- 

γεσαι" Κύριε, κύριε, ἄνοιξον 
ημῖν. 

19 Ὁ δὲ ἀποχριθεὶς, δὲν: 
σεν" ᾿Αμῆὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ 
οἷδα ὑμᾶς. 

18 Τρηγορετε οὖν, ὅτι 
3 5) Ν ΦΎ 4Ἐν 

οὔκ οἴδατε τὴν Ὥμεραν οὐὸξ 
Ν ΕῚ «Ὁ 

τὴν ὥραν, ἐν Ὁ ὃ υἱὸς τοῦ. 
ἀνθρώπου ἔ ἔρχεται. τ 

14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος. 
ἀποδημῶν ἐκάλεσε τὰς " 
δέλ. ὩΣ Ὁ παρέδωχεν, αὐτοῖς 
τὰ ὑπάρχοντα αὕτοῦ" 

15 Καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε 
᾿ ᾽ Ἵ νι ΔΝ 

σέντε τάλαντα, ῳ δὲ δύο, 
ᾧ δὲ ἕν ἑχάςῳ κατὰ τὴν 
ἰδίαν δύναμιν" καὶ ἀπεδή- 

μσεν εὐθέως. - 
4 ὖχ ΝΥ λ 

16 Πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ 
͵ " 7 5 Ν Ε] 

πέντε τάλαντα λαξὼν, ειρ- 

[ἀσαῖο ἐν αὐτοῖς, κὶ ἐποίησεν 
ἄλλα πέντε τάλαντα... 



00 

17 Ὡσαύῆως Ὁ ὃ τὰ δύο, 
ἑκέρδησε “ἢ αὐτὸς ἀλλα δύο. 

18 Ὃ δὲ τὸ ἕν λαξὼν, 

ἀπελθὼν ὥρυξεν ἐν τῇ γῇ, 
καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἐξγύειον 
τοῦ κυρίου αὑτοῦ. 

19 Μετὰ δὲ χρόνον 

πολὺν ἔρχεται ὃ κύριος τῶν 

δούλων ἐκείνων, καὶ συναίρει 
μεῖ᾽ αὐτῶν λόγον. 

90 Καὶ προσελθὼν ὃ τὰ 

τσέν]ε τάλανῖα λαξῶν, προσ- 
ἡνεῖκεν ἄλλα πέντε τάλαν- 
τας λέγων: Κύριε, πέντε 
τάλαντά. μοι παρέδωκας" 
ἰδε, ἄλλα τοέντε τάλαντα 
ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

91 "Ἔφη δὲ αὐτῷ ὃ κύ- 
οιος αὐτοῦ" ἘΠ, δοῦλε ἀγα- 
πὲ καὶ σιςέ" ἐπὶ ὀλίγα ἧς 
πισὺς, ἐπὶ πολλῶν σε καία- 
ςήσω" εἰσεΐ.9ε εἰς τὴν χαρὰν 

τοῦ κυρίου σου. 
᾿ 5ο Προσελθὼν δὲ Ὁ δ 

πὰ δύο τάλαν]α λαξὼ Ων, εἰστε" 

Κύριε, δύο τάλαντά μοι πα- 
ρέδωκας" ἴδε, ἄλλα δύο τά- 
᾿λανῆα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

99. "Ἔφη αὐτῷ ὃ κύριος 
"αὐτοῦ" Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ κὶ 
“τιςε ἐπὶ ὀλίγα ἤς σιςὸς, 

ἐπὶ πολλὼν σε καταςήσω" 

εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
κυρίου σου. 

94. Τ]ροσελθὼν δὲ καὶ ὃ 
τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς, 
εἶπε᾽ Κύριε, ἔγνων σε ὅτι 
σκληρὸς εἶ ἄνθρωσος, θερί- 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ξων ὅ ὅπ8 ἐκ ἔσπειρας, "ἡ δυν- 
ἄγων ὅθεν καὶ διεσκόρπισας" 

9.0 Καὶ φοξηθεὶς, ἀπελ- 
θὼν ἔκρυψα τὸ ταλαν]ὸν σα 
ἐν τῷ ψῇ᾽ ἴδε, ἔχεις τὸ σόν" 

96 ᾿Αἰὠα είν δὲ ὃ κύ- 
θιος. αὐτοῦ, εἶπεν αὐτῷ" [10- 
γηρὲ δᾶλε γα ὀχνηρὲ; ἤδεις, 
ὅτι θερίξω ὅπ ἐκ ἔσπειρα να 
συναῖω ὅθεν ἃ διεσκόρπισα ; : 

97 "Ἔδει οὖν σε βαλεῖν 
τὸ ἀργύριόν μᾶ τοῖς τραῦε- 
ζίταις" Ὁ ἐλθῷν ἐ ἐγὼ ἔκομι- 
σάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 

, 98 ἤΑρατε οὖν ἀπ᾽ αὐτῷ 
τὸ τάλαντον, καὶ δύτε τῷ 
ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα" 

29 Τ ᾧ γὰρ ἔχοντι σαν- 
τὶ δοθήσεται, καὶ περισσευ- 
θήσεται" ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ 
ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθή- 
σεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

80 Καὶ τὸν ἀχρεῖον δδ- 
λον ἐκξάλλεῆε εἰς τὸ σκότος 

τὸ ἐξώτερον" ἐκεῖ ἔςαι ὃ 
κλαυθμὸς κὶ ὃ ρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων. 

31 “Ὅταν δὲ ἔλθη ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπε ἐν τῇ δόξῃ αὖ- 
τοῦ, κὶ τάντες οἱ ΠΑ. ἂἄγ- 
γελοι με} αὐτξ, τότε καθίσει 
ἐπὶ θρόνου δόξης αὑτοῦ.᾿ 

. 82. Καὶ συναχϑήηήσεται 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ ὥᾶντα τὰ 
ἔθνη" καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾽ 
ἀλλήλων, ὥστερ, ὃ ποιμὴν 
ἀφορίζει τὰ πρόξατα.. ἀπὺ 
τῶν ἐρίφων" 



; ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟ. 

959. Καὶ ςήσει, τὰ μὲν 
πρῦδατα ἐκ δεξιῶν αὑτοῦ, 
τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 

94 "“Ἐοτεὲ ἐξεῖ ὃ ξασιλεὺς 

τοῖς ἐκ δεξιῶν αὑτοῦ" Δεῦϊε 
οἱ εὐλογημένοι τοῦ φατρὸς 

μου, κληρονομήσατε τὴν 
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλεί- 
ἂν ἀπὸ κααξζολῇς κόσμιυ. 

80 Ἐπείνασα γάρ, καὶ 
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν" ἐδὶψ- 
σα, καὶ ἐποΊισαέ με" ξένος 

ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με" 
86 Γυμνὸς, καὶ περιεξ ἁ- 

λετέ με᾿ ἠσθένησα, κὰ ἐπεσ- 
κέψασθέ μμε" ἔν φυλακῇ ἡ- 
(μὴν, καὶ ἤλθετε πρός με. 

41 Τότε ἀποκριθήσονϊαι 
αὐτῷ οἱ δίκαιοι, λέγοντες" 

ύριε, πότε σε εἴδομεν δει- 
γῶντα, καὶ ἐθρέψαμεν; ἢ 
διψῶντα, καὶ ἐποτίσαμεν ; 

98 Πότε δέ σε εἴδομεν 
ξένον, καὶ ὶ συνηγάγομεν; ἢ 
γυμινὸν, "ἢ περιεξάλομεν ; 5 

99 Πότε δὲ σε εἴδομεν 
ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ καὶ 
πἰχδομὸν σρός σε; 

͵40 Καὶ ̓ ἀποκχειθεὶς ὃ ὃ βα- 
σιλεὺς, ἐρεῖ αὐτοῖς" ᾿Αμὴν 
λέϊω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσαΐϊε 
ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μ8 
τῶν ἐλαχίςων, ἐμοὶ ὑπὸ μα 
σαΐε. 
ΠΑ] Τότε ἐρεῖ κὶ τοῖς ἐξ 
εὐωνύμων" Πορεύεσθε ἀ ἀπ᾽ ἐ- 
μιῇ οἱ καϊηραμένοι, εἰς τὸ πῖρ 
τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον 
τῷ διαξόλῳ κὶ τοῖς ἀγγέλοις 
αὐτοῦ. 

οἱ 

49 ᾿Ἐπείνασα γὰρ, καὶ 
οὐκ ἐδωκατέ μοι φαγεῖν" ἐ- 
δίψησα, Ὁ 865 Σ ἐποτίσαϊέ με" 

48 Ἐένος ἤμην, 
συνηγάγετέ με" γυμνὸς, κα 
οὐ πεξιερ ἀλετέ με" ξὐιοὰ 
καὶ ἔν φυλαχῇ, καὶ οὐκ ἐπ- 

εὐ Αναδθὲ με" 
44 Πότε ἀποκριθήδονϊαι 

αὐτῷ καὶ αὐτοὶ, αὐ ψο τὰ 

Κύριε, πότε δε εἴδομεν πει- 

τς, ἢ διψῶνϊα, ἢ ξένον, ἢ 
γυμνὸν, ἢ ἀσθενῆ, 7 ἢ ἐν φυ- 

λακῇ, ἡ ὁ διηκονήσαμεν σοι; 
45) ᾿Γότε ἀποκριθήσεται 

αὐτοῖς, λέγων" ᾿Αμὴν λέγω 

ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ Ἐποιήσαε 

καὶ οὗ 

ἕν; τούτων τῶν ἐλαχίφων, 
᾽ ' 

οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

46 ἵΚχὶ ἀπελεύσονται 
σέ 7 ' 5 εἶ ς 

οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον" οἱ 
ἡ ͵7 3 νΝ 2 ἱ 

δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

Κεφ. κε. 20. 

1 ἐγένετο, δι" ἜΣΈΝδΝ 
εσεν ὃ Ἶ[ησοῦς πάντας 

τοὺς λόγους τούτους, εἶπε 

τοῖς μαθηταῖς αὑτοῦ" 

9 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο 
ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται; 
"ἡ ὃ υἱὸς τῷ ἀνθρώπϑ παρα- 
δίδοται εἰς τὸ ξαυρωθῆναι. 

35 Τότε δυνήχ θησαν οἱ 
ἀρχιερεῖς "ἡ οἱ γραμματεῖς, 
Ὁ οἱ πρεσξύτεροι τὸ λδξ, ξὶς 

τὴν αὐλὴν τῷ ἀρχιερέως τϑ 

ΤΣ Δγλονονς Καϊάφα’ " 

αὶ Καὶ συνεξουλεύφαντο, 
ἵγα τὸν Ἴσσοῦν χρατήπωσι 

δόλῳ καὶ ἀπσκτείνῷ τιν. 
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ἤρ᾽ ἔλεγον δέ᾽ Μὴ ἐν τῇ 
ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γέν- 
ται ἐν τῷ λαῷ. 

6 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομ.- 
ἕνου ἐν Βηθανία, ἐν οἰκίᾳ 
Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 

7 Προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 
ἀλάβαςρον μύρ8 ἔχεσα βα- 

ουἹίμε, νῦ καήέχεεν ὁ ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακειμένξ. 

8 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ 
αὑτῇ, ἠϊαναάκήησαν, λέγονϊες" 
Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη ; 
 Ἠδύνατο γὰρ τᾶτο τὸ 

ἐμύρον πραθῆναι πολλοῦ, κὶ 
δοθῆνοι πτωχοῖς. 

10 Γνοὺς δὲ ὃ ᾿Ιησοὺς, 
εἶσεν αὐτοῖς. Τί κόπους 
παρέχεῖε τῇ γυναικί: ; ἔῤίον 
γὰρ καλὸν εἰρ[άσαῖο. εἰς ἐμέ. 

.}1 Πάντοτε γὰρ τοὺς 
πἸωχὰς ἔχεῖε μεθ᾽ ἑαυϊῶν, 
ἐμὲ δὲ καὶ πάντοτε ἔχετε. 

[2 Βαλᾶσα γὰρ αὕτη τὸ 
μυύρον τᾶτο ἐπὶ τῇ σωματὸς 
με, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι μιε 
ἑποίησεν. 

δ᾽ Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπσαι 
ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγίέλιον 
τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, 

λαληθήσεαι Ὁ ὃ ἐποίησεν 
αὕτη, εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 

14 Τότε πορευθεὶς εἷς 
τῶν δώδεκα, ὃ λεγόμενος 
Ἰούδας ᾿Ισκαριώτης, σιρὺς 
“τοὺς ἀρχιερεῖς, ᾿ 

18 Εἶπε' Τί ϑέλετέ μοι 
δοῦναι, κργὼ ὑμῖν παραδώ- 
φσω αὐτόν; Οἱ δὲ ἔσησαν 
αὐτῷ τριάκοντα ἀῤγύρια. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

10 Καὶ ἀπὸ τότε ἐζηζει 
εὐκαιρίαν, ἵνα αὐ]ὸν παραδῷ. 

17 Τῇ δὲ πρώτῃ, τῶν 
ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθη- 
ταὶ τῷ ̓ Ιησοῦ, λέγοντες 
αὐτῷ" Π8 θέλεις ἑτοιμάσω- 
μὲν σοι φαγεῖν, τὸ πασχα; 

18 ὋὉ δὲ εἶσεν" Ὕπα!εῖς 
εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα, 
"κ εἴσαϊε αὐτῷ" Ὁ διδάσκα-.. 
λος λέγει" ᾿ Ὁ καιρός μ8 ἐΠύς. 
ἐςι, πρὸς σε ποιῶ τὸ σάσ- 
χα μετὰ τῶν μαθητῶν μϑ. 

19 Καὶ ἐποίησαν οἱ μια- 

θγῆαὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς 
ὃ ᾽Ιησϑς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ 
πασχα. 

20 Ὄψιίας δὲ γενομένης, ῷ 
ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα. 

91] Καὶ ἐσθιόνίων αὐτῶν, 
εἰπεν" ᾿Αμὴν λέγω πα 
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει δεπ., 

 ΕΥΘΕΥ {8 1 ἡ "λυπούμενοι 
σφόδρα, ἤεξαντο λέγειν αὐὖ- 
τῷ ἕκαςος αὐτῶν: Μήτι 
ἐγώ εἶμι, κύριε; 
ὯΙ Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς " 

“Ὃ ἐμξαάψας με ἐμοῦ 
ἐν τῷ τρυδλίῳ τὴν χεῖρα, 
οὗτός με παραδώσει. 

Φή, Ὃ μὲν υἱὸς τῷ ἀν- 
θρώπε ὑπάΐει, καθὼς γέ: 
[ραπῆαι περὶ αὐτδ" ῥαι ἐ δὲ. τῷ 
ἀνθρώπῳ ἐ ἐκείνῳ, δὲ’ οὗ ὃ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπε, παραδίδοται" 
καλὸν ἦν αὐτῷ, εἰ ἐκ ἐϊεννή- 
θη ὃ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ι 
Οἢ ̓Αποκριθεὶς δὲ Ἴού- 

δας, ὃ παραδιδὰς αὐτὸν, εἶν 
σε" Ἀδητι ἐγώ εἶμι; ῥαβ.. 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ, 

Εἰ; Λέγει αὐτῷ" Σὺ εἶπας. 
96 ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν, 

λαξῶὼν ὃ ᾿Ιησοὺς τὸν ἄρτον, 
εὐλογήσας, ἔκλασε, καὶ 

ἐδίδε τοῖς μιαθη]αῖς, κἡ εἶπε" 
Λαξετε, φάγετε᾽ τοῦτό ἔςι 
τὸ σῶμα μου. 

ΘἹ Καὶ χαξζὼν τὸ ποτή- 
ειον, καὶ εὐχαριςήσας, ἔδω- 
κεν αὐτοῖς, χέγων" ΠΠίετε 
ἐξ αὑτοῦ πάντες ὁ ὁ 

28 Ἴ ὅτο γάρ ἐς! τὸ αἷμα 
μ8, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, 
τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμ- 
ενγον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

' 99 Λέϊω δὲ ὑμῖν, ὅτι ὁ μὴ 
τσίω ἀπ᾽ ἀρῇι ἐκ τότε τῷ γεν- 
γήματος τῆς ὠμπέλου, ἕως 
“τῆς ἡμέρας ἐκείνηςγὅταν αὖ- 
τὸ τοίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν Ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τῇ πατρὸς μέ. 
80 Καὶ ὑμνήσαντες, ἐξ- 

ἤλθον εἰς τὸ ὅρος τῶν ἐλαιῶν. 
91 Τότε λέγει αὐτοῖς ὃ 

Ἴσσξε" Πάντες ὑμεῖς σκαν- 
δαλισθήσεσθε Ἐν ἐμοὶ Ἐν τῇ 
γυχῆϊ ταύτῃ" γέϊρατοἿαι γάρ" 
1Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ 
διασκορπισθησεῖαι τὰ τορόξ - 
'ατα τῆς ποίμνης. 

952 Μετὰ δὲ τὸ ἐἔγερ- 
θηναί με, προάξω ὑμιᾶς εἰς 
'τὴν Γαλιλαίαν. 

99 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ Πέ- 
τρος, εἶπεν αὐτῷ" ΕἸ καὶ 
΄σᾶντες σκανδαλισθήσονται 
Ἐν σοὶ, Ἐγὼ οὐδέποτε σκαν- 
δαλισθήσομαι. 

94 "Ἔφη αὐτῷ ὃ Ἰησβξς" 
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᾿Αμὴν λέγω σοι, ὅτι ἐν ταύ- 
Τῇ τῇ νυκτὶ, πρὶν ἀλέχ)ορα 

5 δρᾶ ΙῚ » , 

Φωνῆσαι, τρις α'σαφνησῃ με. 

85 Λέϊι αὐτῷ ὃ Πέτρος" 
Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθα- 
γεῖν, οὐ μὴ σε ἀπαρνήσομαι" 
Ὁμοίως καὶ σᾶντες οἱ μα- 
θηταὶ εἶπον. 

80 Τότε ἔρχεται μετ᾽ 
αὐτῶν ὃ ᾿Ιησοῦς εἰς “χωρίον 
λεγόμενον 1 Γεθσημιανη" καὶ 
λέγει τοῖς μαθηταῖς" Κα- 
θίσατε αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀπελ- 
θὼν προσεύξωμαι ἐκέϊ. 

917 Καὶ παραλαξὼν τὸν 
Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς 
Ζεξεδαίου, ἤρξατο λυπεῖσ- 
θαι καὶ ἀδημονεῖν. 

58 Τότε λέγει αὐτοῖς" 
΄. ͵ 5 ς ᾿ Περίλυπὸός ἔςιν ἡ ψυχή μ8 

« , , κυ ἕως ϑανατα' μεῤνατε ὧδε, 
"κα Ὑρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ. 

39 Καὶ προελθὼν μικρὸν, 
᾿ - 

ἔσεσεν ἐπὶ πρόσωπον. αὑτῇ, 
προσευχόμενος, κὶ λέγων᾽ 

Πάτερ με, εἰ δυνατόν ἐςι, 
͵ 3 ΕἸ μ - εν 

σπαρελϑέτω απ εμοῦ τὸ 

ποτήριον τοῦτο" πλὴν οὐχ, 
ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 

40 Καὶ ἔρχεαι τρὸς τὲς 
μαθητὰς, νὶ εὑρίσκει αὐτὰς 
καθεύδονϊας, κὶ λέγει τῷ Πέ- 
τρῳ Οὕτως ἐκ ἰσχύσαἹὲ μί- 
ἂν ὥραν γρηΐορῆσαι μεῖ ἐμξ; 

41 Ἐρυηρεῖτε, κὶ τεοσ- 
᾿ “ ΔΑ “3. Ὁ Ω Ψ γ εὐχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθυἥε εἰς 

τυειρασμιόν" τὸ μὲν νεῦμα 
Δ. «3 Ἀ Ν 5 ᾿ 

σρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 
Α2 Πάλιν, ἐκ δευτέροῦ 
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ἀπελθὼν, προσηύξατο, λέϊων᾽ 
[Πάτερ με, εἰ ἃ δύνααι τὅτο 
τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀτ᾽ 
ἐμοῖ, ἐὰν μῇ αὐτὸ πίω, 
γενηθήτω τὸ ϑέλημια σου. 

48 Καὶ ἐλϑὼν εὑρίσκει 
αὐτὸς τᾶλιν καθεύδοντας" 
(ὖσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλ- 
μοὶ δεξαρημένοι" ) 

44 Καὶ ἀφεὶς αὐτὰς, ἀτ- 

᾿ελθὼν πάλιν, προσηύξαο ἐκ 
τρίτα, τὸν αὐτὸν λοίον εἰπών. 
48 Τότε ἔρχεται πρὸς 

τοὺς μαθητὰς αὑτοῦ, καὶ 
λέγει αὑτοῖς" Καθεύδεϊε τὸ 
λοισσὸν, καὶ ἀναπαύεσθε" 
ἰδοὺ, ἤγπκεν ἡ ὥρα, καὶ ὃ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώτου παραδί- 
ϑοῖᾳι εἰς χεῖρας ἁμαεϊωλῶν. 

40 ᾿γείρεσθε, ἄγωμεν" 
Ἰδὸ, ἤγπκεν ὃ σαραδιδδς με, 

ΑἼ Κα αἱ ἔτι αὐτῷ λαλϑν- 
τος, ἰδὰ, 1 ἤδας, εἷς τῶν δώ- 
δεκα, ἦλθε, Ὁ μεῖ' αὐτὸ ὄχ.- 

γος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν 

κ ξύόλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων 

χ πυρεσθυτέρων τοῦ λαοῦ. 
᾿48 ὋὉ δὲ παραδιδὲς αὐ- 

“Σὺν, ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, 
λέγων" Ὃν ἂν φιλήσω, αὐὖ- 
“ὃς ἐξι" κρατήσατε αὑτόν, 
49 Καὶ εὐθέως ττοροσελθὼν 

τῷ Ἶησξ, εἴτε" Χαῖρε, ῥαῦ- 
ςί, Καὶ καγεφίλησεν αὐτόν. 
50 ὋὉ δὲ Ἰησξς εἶσεν αὐὖὐ- 

τῷ" Ἑταῖρε, ἐφ᾽ ᾧ πάρει; 
ὅτε προσελθόνῖες ἑπέξ αλον 

τὰς χεῖρας ἐσὶ τὸν ᾿Ιησᾶν, 
"ἡ ἐκράτησαν αὐτόν. 

8. τοῦς 

-αῳ τῦ 5 

ἱερῶ, 

ΕὙΑΓΓΈΛΙΟΝ 

5] Καὶ ἰδοὺ, εἷς τῶν 
Ὧ ὠκτ8 - 3 Σ ἣς 

μεῖα ᾿Ιησοῦ, ἐκείνας τὴν 

χεῖρα, ἀπέσωασε τὴν μᾶ- 
χαιραν αὑτοῦ" καὶ ταϊάξας 
τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως; 
ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 

δῶ “Τότε λέγει αὐτῷ ὃ 

Ἰησοῦς" ᾿Ατπόςρεψόν σον 
τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόσον 

σᾶντες γὰρ οἱ λα- 
ξόντες μάχαιραν, ἐν μια- 

᾿“« χαΐρα ἀπολοῦναι. 
δ8 Ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύν- 

ὐκον ἄρῖι παρακαλέσαι τὸν 

πατέρα μου, τἡῦὸ ταραςήσει 

μοι λείους ἢ δώδεκα λεγε- 
ὥνας ἀγίελων ; : 
δά [Πῶς οὖν ὡληρωθῶσιν 
᾿φραφαὶ, ὅτι οὕτω δὲ 

ὙΤι μ. 
δδ Ἔν ἐκείνῃ τῇ ἢ δημεῖ. 

τσεν δ᾽ Τησᾶς τοῖς ἔχλοιε" Ὥς 

ἐπὶ ΔῊ σἦν ἐξήλθεῖε μεϊὰ μια- 
αιρῶν κ»ὶ ξύλων. συλλαζεῖν 

ΕΣ ἀλρ ἣ 
ἐχαθεζόμην δ, δ σιν Ἂν τῷ 

ὅκ ἐκρατήσαϊε με. 
δ0 Τ ὅτο δὲ ὅλον γέγονεν, 

ἵνα ὡληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ 

τῶν προφητῶν. “Τότε οἱ 
μαθηταὶ τᾶντες, ἀφέντες 
αὐτὸν, ἔφυγον. 

57. Οἱ δὲ κρατήσανῖες 
“τὸν Ἴησδν, ἁτήγαγον πρὸς 
Καϊΐαφαν τὸν ἀρχιερέα, ὕστε 
οἱ γραμμαϊεῖς κὶ οἱ σρεσξύ- 
τεροι. συνήχϑήσαν, 

δ8 ὋὉ δὲ Πέτρος ἠκολέ- 
θει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἕως 

πρὸς ὑμᾶς 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως" " 

εἰσελθὼν ἔσω, ἐκάθυο μεῖὰ 
τῶν ὑττηρεϊῶν͵ ἰδεῖν τὸ τέλος. 

δ9 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς "ἢ οἱ 
πρεσβύτεροι κἡ τὸ συνέδριον 
ὅλον ἐζήταεν ψευδομάευρίαν 
καΐὰ τῷ ᾿1ησβ, ὅτσως αὐτὸν 
ϑανατώσωσι" 
60 Καὶ ἐχ, εὗρον" κα τολλῶν 

ψΨευδομαρ)ύρων τοροσελθόν- 
-ἥων, ἀἀχ, εὕρον" ὕςερον δὲ τσροσ- 
ελθόνγες δύο Ψευδομαάρίυρες. 

61 Εἶχον" Οὗτος ἔφη" 
Διύναμαι κα]αλῦσαι τὸν ναὸν 
ποὺ Θεοῦ, καὶ διὰ τριῶν 
ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν. 
“δ Καὶ ἃ ἀναςὰς δ ἄρχιε- 

᾿ ρεὺν, εἶσεεν αὑτῷ" Οὐδὲν 

ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου 
καϊαμιαρ)υροῦσιν ; 
68 ὋὉ δὲ Ἰησδς ἐσιώτα, 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ὃ ἀρχ!ερεὺς 
εἶτεν αὐτῷ" Ἔξορκίξω σε 
καῆὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶνῖος, 
ἵνα ἡμῖν εἴσσῃς, εἰ σὺ εἰ ὃ 
“Χριςὸς, ὃ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

64 Λέγει αὐτῷ ὃ ̓ [ησξς" 
Σὺ εἴ εἰσας᾽ ὡλὴν λέγω, ὑμῖν, 

ἀπ᾽ ἄρῖ: ὄψεσθε τὸν υἱὸν τῷ 
ἀνθρώτε καθήμενον ἐκ δεξιῶν 
τῆς δυνάμεως; κ᾿ ἐρχόμενον 
ἐπὶ τῶν Ῥεϑε κῶν τ δρανϑ. 
6 Τότε ὃ ἀρχιερεὺς δι- 

ἐῤῥηξε τὰ ἱματία αὑτοῦ, 
χέγων" “Ὅτι ἐδλασφήμησε" 
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρ- 

πύρων,; ἴδε, νῦν ἠκούσαϊε 
τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ. 

60 Τὸ ὑμῖν δοκεῖ; ΟἹ δὲ 
᾿ς θὲ 

65 

ἀποκριθένϊες, εἴσσον᾽ Ἐνοχος 
“ανάτου ἐςί. 

67 Τότε ἐνέσῆυσαν εἰς τὸ. 
πρύσωπὸν αὐτῇ, νὰ Ἐκολαφι- 
σαν αὐτόν" οἱ δὲ ἐῤῥάτισαν, 

68 Λέγονϊες" {Προφήτευς 
σον διμῖν, Χριτὲ, τίς ἐςιν ὃ 
σαίσας σε; 

069 Ὁ δὲ 1Τέτρος ἔξω 
ἐκάθη7ο ἐν τῇ αὐλῇ" ἡ προσ - 
ἥλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη, 
λέγουσα" Καὶ σὺ ἦσθα μεῖς 
Ἴυσοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 
"70 Ὃ δὲ ἠρνησαῖο ἔμ.- 

ὥσροσθεν ὥσάντων, λέγων" 
Οὐκ οἶδα τί λέγεις, 

71 ᾿Ἐξελθόν]α δὲ αὐτὸν 
εἰς τὸν συλῶνα, εἶδεν αὐτὸν 
ἄλλη, καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖν 
Καὶ οὗτος ἦν μεῖα ᾿Ιησοῦ 
τοῦ ρος ὡνν 

72 Καὶ σταᾶλιν ἠρνήσαῖο 
μεθ᾽ ὅρκου" Ὅτι οὐκ οἶδα 
τὸν ἄνθρωπον. 

78 Μεῖλ μικρὸν δὲ προσ- 
ελθόν]ες οἱ ἑςῶτες, εἶπον. τῷ 
Πέτρῳ" ᾿Αληϑῶς καὶ σὺ ἐξ 
αὐτῶν εἶ" καὶ γὰρ ἡ λαλιξ 

σου δγλόν σε ποιεῖ. 
714. Τότε ἤρξαῖο καανα- 

θεμια]ίξειν, κὶ ὀμνύειν" “Ὅτι 
ἧκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. Καὶ 
εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. 

715 Καὶ ἐμνήσθη ὃ Πέ- 

τϑος τῇ δήμαΐϊος τοῦ Ἰησοῦ, 
εἰρηκότος αὐτῷ" “Ὅτι : πρὶν 
ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀ- 
παρνήσῃ με. Καὶ ἘΡΙ 
ἔκλαυσε σιχρῶς. 



606 

Κεφ. ΠΑ Τ᾽, 

ΟΠ ονρέμῳ δὲ γενομένης 
συμ ὅλιον ἔλαξον σαν- 

τες οἱ ἀρχιερεῖς "ὦ οἱ “ρεσ- 

(ύτεροι τοῦ λαοῦ καϊὰ τοῦ 
Ἴησξβ, ὥςε θαναῶσαι αὐτόν. 

9 Καὶ δησανῖες αὐτὸν, 
ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν 
αὐτὸν ἸΠοντίῳ ΠΠπἰλάτῳ τῷ 

- γηγεμονι. 
ς 3. Τότε. ἰδὼν ᾿Ιούδας, ὃ 
παραδιδοὺς αὐτὸν, ὅτι κα- 
πεκρίϑη, μεϊχμεληδεὶς, ἄ- 
φπέφρεψε τὰ τριζκονία ἀρ- 

ω Ὁ 3 .- Α ψγύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 
Σοῖς τορεσξυτέροις, 
ἃ Λέων" “Ημαρῖον, τα- 

ραδὸς αἵμα ἀθῶον. Οἱ δὲ εἷ- 
σον" ΤΙᾷ πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει. 

5 Καὶ ῥίψας τὰ ἀρίύρια 
ἕν τῷ ναῷ, ἀνεχώρησε" καὶ 
ἀπελθὼν ἀπηγξαῖο. 

6 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαξὸν- 
τες τὰ ἀρίζρια, εἴπον" Οὐκ 
ἕξεςξι ΘΟ αλεῖν αὐ]ὰ εἰς τὸν κορ- 
ξανᾶν' ἐσεὶ τιμὴ αἵμιαῖὸς ἐςι. 

7 Συμᾷζβούλιον δὲ λαξόν-" 
χες, ἡγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν 
ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, εἰς 
“αφὴν τοῖς ξένοι. 

8 Διὸ ἐκλήθη ὃ ἀγρὸς 
ἐκεῖνος, ἀγρὸς αἴραίοι ἕως 
“τῇς σήμερον. 

9 7 τε ἐπλογρώθη τὸ ῥυ- 
᾿θὲν διὰ “Ἱερεμία τ προφή- 
28, λέγονῖος" Καὶ ἔλαβον τὰ 
πριάκονῖα ἀργύρια, τῆν τι- 
μὴν τ τετιμημένα, ὃν ἐτι- 
μήσαγῖο ἀπὸ υἱῶν Φρρηῆλ; 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 
ἤ 

10 Καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰξ 
τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, 
καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος, 

11 ὋὉ δὲ ᾽Ιησοῦς ἔςη 
ἔμιροσθεν τοῦ ἡγεμόνος" 

ΕῚ 4 Π ,᾽΄,νΝ 

“καὶ ἐπηρωίησεν αὐτὸν ὃ 
“γεμιὼν, λέγων" Σὺ εἶ ὃ ζα- 
σιλεὺς τῶν ᾿Ιδδαίων; Ὁ δὲ 
Ἴυσες ἔφη αὐτῷ" Σὺ λέϊεις" 

19 Καὶ ἔν τῷ καΐηγορ- 
εἶσθαι. αὐτὸν. ὑπὸ τῶν ἀρ- 
χιερέων καὶ τῶν πρεσθυ- 
τέρων, οὐδὲν ἀπεκείναΐο. ; 

18 Τότε λέγει. αὐτῷ ὃ 
ΠΙιλάτος" Οὐκ ἄκέεις τσάσα 
σου κα]αμαρτυροῦσι:: ̓ 

14 Καὶ ἐκ ἀπεκρίθη αὖ- 
τῷ πρὸς δὲ ἕν ῥῆμα" ὥςε 
θαυμάζειν τὸν ἡϊεμόνα λίαν. 

15 Καϊὰ δὲ ἑορ]ὴν εἰώθει 
ὁ ἡψεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ 

ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤϑελον. 
10 Εἶχον δὲ τότε δέσμιον 

ἐπίσημον λεγόμιενο) κύνας 
ξᾶν. ὰ 

ἹΪ Συνιγγμένων. οὖν αὖ- 
τῶν, εἶτεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος" 
Τίνα θέλεδε ἀπολύσω ὑμῖν; 
Βαραξξᾶν, ἢ ᾿Ιησοῦν τὸν 
λεγόμενον Χρισὸν;.. 

.. 18 Ἤ δει γὰρ ὅτι διὰ 
φθόνον τιαρέδωκαν αὐτόν. 

19 Καθημένου δὲ αὐτᾷ᾽ 
ἐπὶ τοῦ ςἡμαῖος, ἀπέςειλε 
πορὺς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτῇ, λέ- 
[ασα᾿ Μηδέν σοι κὶ, τῷ Ὁ δικαίῳ 
ἐχείνῳ" πολλὰ γὰρ ἔπαθον 
σήμερον καὶ ὄναρ δ αὐτόν. 

420 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ 

ἐῷ Σ 
Γ 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΊΤΘ. 

οἱ σῥεσξ ύτεροι ἔτεισαν τοὺς 
ὄχλους, ἵνα αἰτήσωνϊαι τὸν 
Βαραξθᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν 
ἀπολέσωσιν. 

9] ᾿Ατόκριθεὶς, δὲ ὃ ἡ- 
- ψεμῶὼν, εἶσεν αὐτοῖς" ἕνα 
θέλεϊε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω 
ὕμιν; ΟἹ δὲ εἶπον: Βαρ- 
αξζξᾶν. Νὰ τος 

299 Λέγει αὐτοῖς ὃ ΠΙ- 
λάτος" Τί οὖν ποιήσω ᾿᾽ἴη- 
δοῦν. τὸν λεγόμενον Χριςόν ; 
Λέγουσιν αὐτῷ στάντες" 
Σ ταυρωϑήτω. 
98 Ὁ δὲ ἡγεμὼν νος 
Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; ΟἹ 
δὲ περισσῶς ἔκραζον, λέ- 
γονες" Σταυρωθήτω. 

ΘΑ. ᾿Ιδὼν δὲ ὃ Πιλᾶτος 
ὅτι ἐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλ- 

λον ϑόρυξος γίνεζαι, λαξὼν 
ὕδωρ, ἀσενίψαΐῖο τὰς χεῖρας 
ἀτπένανϊι τῷ Ὁ λϑ, λέων" ᾽Α- 
θῷός εἶμι ἀπὸ τὸ αἱμαῖος τῇ 

ὑμεῖς ὄψεσϑε, 
95 Καὶ ἀποκριθεὶς τοᾶς ὃ 

λαὸς, εἶσε᾽ Τὺ αἷμα αὐτῷ 

Ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα 
ἡμῶν. | 

90 Τότε ἀπέλυσεν αὖ- 
τοῖς τὸν Βαρα(ξ(ᾶν, τὸν δὲ 
"Ισοῦν φραγελλώσας σα- 

ρέδωκεν, ἵνα ςχυρωθῇ. 
27 Τότε οἱ ςρα]ιῶται τῷ 

ἡγεμόνος, παραλαβξόν]ες τὸν 
Ἰησοῦν εἰς τὸ τραιτῴριον, 
συνήγαγον ᾿ΕΝ αὐτὸν ὅλην 
“τὴν σπεῖρ 
ενϑδ» τ ἘΛΟΝΩΝ αὐὖ- 

ἐξ 4. 

ΟἿ 
Ἂ ᾿ - -" τὸν, περιέθηκαν αὑτῷ χλα- 

͵ , τ δα κοκκίνην. 
98 Καὶ πλέξανες ςἐφα- 

γον Ἐκ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν 
5 , Ν Ν » -- ν 

ἐπι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ 
δ, ᾽ Ἁ ἈΝ δρ 

κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν 

αὐτοῦ" καὶ γονυσεηήσανῖες 
ἔμιροσθεν αὐτοῦ, ἐνέπαιζον 

-» ὦ ; - [ 
αὕτῳς λέγονῖ]ες Χὰ αἵρε, ο 

βασιλιεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. 
80 [χὶ ἐμττύσανϊ]ες εἰς 

ΕῚ Ἁ », Ἁ ͵ 

αὐτὸν, ἔλαζξον τὸν καλάᾶμον 
. ᾽ ᾿-" ν Ν 

μϑ ἔτυπῆον εἰς τὴν Ἀκεφαλην 

αὐτοῦ. 

91 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὖ- 
τῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλα- 
μῦδα, "ὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ 
ἱμάτια αὐτό" καὶ ἀπήγαγον 
αὐτὸν εἰς τὸ σαυρῶσαι. 

32 Ἐξερχόμιενοι δὲ ἕ; εὗρον 
ἄνθρωπον Καὶ σρηναῖον, ὀνόμα-- 
τι Σίμωνα" τϑῖον ἡγ[ά ἄρευσαν, 
ἵγάα ἀρ τὸν ταυρὸν αὐτοῦ. 

3938 Καὶ ἐλθόνες εἰς τό- 

ον λεγόμενον 1 ολγοθᾷ, ὃς 
ἔςι λεγόμενος κρανία τόσος, 

54. "Ἑδωκαν αὐτῷ πιεῖν 
Ὄξος μεῖὰ χολῆς μἐεμιμένογ" 
"ἡ γευσάμενος, ἀκ ἤθελε σιεῖν. 

395 Σταυρώσανϊες δὲ αὐὖ- 
τὸν, διεμερίσανῖο τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, βαλλονῖες κλῆρον" 
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 
τῇ τοροφήτϑ' Διεμερίσανο : 
τὰ ἱμάτιά μου ἑαυΐοῖς καὶ 
ἐσὶ τὸν ἱμαγισμὸν μου ἔξα- 
λον κλῆρον. ᾿ 

50 Καὶ καθήμενοι ἐτή: 
ροῦν αὐτὸν ἐκεῖ.- ὁ δὰ 

- 



ῦϑ. 
να 

57 Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰ- 
τίαν αὐτοῦ γεγραμμένην" 
ὍΥΤΟΣ ΕΣΤῚΙΝ ἸΗ- 
ΣΟΥΣ Ὁ ΒΑΣΙΛΕῪΣ 
ΤΩΝ ἸΟΥΔΑΙΩΝ, 

58 Τότε σαυροῦνϊαι σὺν 
αὐτῷ δύο λῃραὶ, εἷς ἐξ δεξ- 
μῶν, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 

39 Οἱ δὲ πιαρατορευόμε- 
νοι ἐξδλασφήμεν αὐτὸν,κινξν- 
τες τὰς κεφαλὰς αὑτῶν" 

Ἃ40 Καὶ λέγονϊες" Ὃ κα- 
ταλύων τὸν ναὸν Ὁ ἐν τρισὶν 

ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον 
σεαυ]όν" εἰ υἱὸς εἴ τῷ Θεδ, 
καήαξηθι ἀπὸ τοῦ σχυροῦ. 

41 Ὁμοίως δὲ κὶ οἱ ἀρ- 
Χιερεῖς; ἐμταίξονῖες μεϊὰ 
τῶν γραμμαέων καὶ πρεσ- 
ξυἹέρων, ἔλεγον" 

ς 42 Αλλους ἔσωσεν, ἕαυ- 
τὸν οὗ δύναϊαι σῶσαι" εἰ βα- 
σιλεὺς 

"καὶ φιςεύσομεν αὐτῷ" 

43 Πέποιθεν ἐπὶ τον Θεόν" 
ῥυσάσϑω. γὺν αὐτὸν, εἰ θέλει 
αὐτόν" εἶπε γαρ᾽ Ὅτι Θεᾶ 
εἰιμκι υἱός. 

Α4( Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ 
λγσαὶν, οἱ συφαυρωθέντες 
αὐτῷ, ὠνείδιζον. αὐτῷ. 

45 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας 
σκότος ἐγχένεϊο ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐννάτης. 
46 Περὶ δὲ τὴν ἐννάτην 

ὥραν ἀμεξιδνεν ὃ Ἰησοῦς 
φωνῇ μεγάλῃ, λέγων" ᾿Ηλὶ, 

Ἰσραήλ ἐς!, καΊα-.. 
δάτω γῦὺν ἀπὸ τοῦ αυροῦ, 

ἙΥΑΓΓΈΛΙΟΝ 

Ἢλὶ, λαμὰ σαξαχθανί; 
τοῦτ᾽ ἔςι,͵ Θεέ με, Θεέ με; 
ἱνατί με ἐγκατέλιπες; ἀῶ 

47 “Ιινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ 
ἑςῶτων ἀκούσανϊες, ἔλεγον" 
Ὅτι ᾿Ηλίαν φωνεῖ οὗτος. ἡ 

48 Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς 
ἐξ αὐτῶν, καὶ λας ὧν σπόγίόν; 
φλιήσας ’ )8ὲ ὕξες; " περιθεὶς 
καλάμῳ, πότιζεν. αὐτόν. 

49 Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον" 

Αφες. ἴδωμεν εἰ ἔρχεῖαι 

Ἠλίας σώσων αὐτὸν, »- 

580. Ὁ δὲ ᾿Τησοῦς, πάλιν 
χράξας φωνῇ μεγάλῃ, τ ἢ 
κε τὸ πνεῦμα. 

δ1] Καὶ ἰδὸ, τὸ ΒΡΈΤΙ 
τασμα τῷ ναϑ ἐσχίσϑη εἰς 
δύο, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω" 
ἡ ἢ γῆ ἐσείσθη, ὃ αἱ ῬΟΥ͂Ν 
ἐσχ ίσπησαν" Ξ 

59 Καὶ τὰ μνημεῖα ἄνες 
ῳχθησαν" κὶ πολχὰ σώμαϊα 
τῶν κεκοιμῆμ, ἁγίων 
ἠγέρϑη", 

88 Καὲ ἡξοκθόμβ ἐκ τῶν 
μνημείων. ̓ μεῆὰ τὴν  ἔγερσιν 
αὐτξ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν 
πόλιν, καὶ ἐνεφανίσϑησαν 
πολλοῖς. : 

δ4ᾷ Ὁ δὲ ̓ξκατόναρχος 
δ οἵ μεῖ" αὐτῷ, τηρδνες τὸν 

᾿Ιησοῦν, ἰδόν)ες τὸν. σεισμὸν. 
δ τὰ γενόμενα, ἐφοξ ἠθησᾶν 
σφόδρα, λέγονἼετ". ᾿Αληθῶς 
Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. ᾿ 
.δὅ Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναΐκες. 

πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωρ- 
οὔσαι, αἵτινες ἠκολούϑησαῦ 

ῃ δή 



ΝΩ͂Ν 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς [αλι- 
λαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ. 

δθ. Ἔν αἷς ἦν Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ. - Μαρία ἢ τῷ 

᾿Ιακώξβ κὶ ̓ Ιωσῇ μήτηρ, »ἡ 
μήϊηρ τῶν υἱῶν τὸ Ζεξεδαίε, 
δ ᾿Οψίας δὲ γενομένης, 

ὥλθεν ἄνθρωπος πλούσιος 
ἀπὸ ᾿Δριμαθαίας, τοὔνομα διμ ᾿ μ 
3 Ν “ὉΔ Ν ΕῚ 3 Α Ἵ Ἰωσὴφ, ὃς νὶ αὐτὸς ἐμαθη- 
τεῦσε τῷ Ἰησοῦ. 

58 Οὗτος προσελθὼν τῷ 
͵ 5 ͵ Ἂ - 

Πιλάτῳ, ἠτησαΐο τὸ σῶμα, 
Τότε ὁ [Π|λά- τοῦ [Ιησοῦ. 

χὸς ἐκέλευσεν ἀποδοϑῆνάι 

“πὸ σῶμα. Δ 
δ0 Καὶ λαξὼν τὸ σῶμα 

δ᾽ Ἰωσὴφ, ἐνετύλιξεν αὑτὸ 
; - 

σινδόνι καϑαρᾷ.. 
Δ ἍΜ. 3 Ἂ 9 

00 Καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν 
- » ε .᾿-.- , Δ 

τῷ καινῷ αὑτοῦ μνημείῳ, ὃ 

᾿Ἐλαϊόμησεν ἐν τῇ πέτρα" κὶ 
προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ 
“ύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλ- 

-ε ὲ ἐκεῖ ἡ Μαρία 
Μ Ἂ “  Ὗ ες "ὕ 

αγδαληνὴ, καὶ ἢ ἄλλη 
Μαρία, καθήμεναι ἀπένανῆι 
τοῦ ταφου. 

62 Ἴ ἢ δὲ ἐπαύριον, ἥτις 
ἐςὶ μεῖὰ τὴν τοαρασκευὴν, 

Φ 

͵ « 32 τ Ν "συνήχθησαν οἱ ἀρχιερ-ἴς καὶ 
οἱ Φαρισαῖοι τορὸς [Πλάτον, 

608 Λέγον]ες" Καὶ ύριε, ἐμ- 
γήσθημοεν, ὅτι Ἐκεῖνος ὃ πλα- 
γος εἶπεν ἔτι ζῶν" Μεῖὰ 
τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 

64 Κέλευσον ὄν ἀσφαλισ- 
θῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρί- 

49 

“τῆς ἡμέρας" μιήπο]ε ἐλθόνϊες 
οἱ μαθηϊαὶ αὐτῷ νυκῆὸς, κλέ- 
Ψψωσιν αὐτὸν, »ὶὶ εἴπωσι τῷ 
λαῷ" ᾿Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκ- 
ρῶν" καὶ ἔςαι ἡ ἐσχατη 
σιλάνη χείρων τῆς πρώτης. 

60ὃ "Εφα δὲ αὐτοῖς ὃ {Π᾿|- 
λάτος᾽ "Ἐχεῖε κουςωδίαν᾽ 
ὑπάγεῖε, ἀσφαλίσασϑε, ὡς 
οἴδαΐε. 

60 Οἱ δὲ πορευθέν]ες, ἦσ- 
φαλίσανϊο. τὸν τάφον, σφρα- 
γίσαν]ες τὸν λίθον, μεϊὰ τῆς 
κουξωδίας. 

Κεφ. κυ. 98, 
ΨῈ δὲ σαξξατων, τῇ... 
ἐσιφωσκούσῃ εἰς μίαν 

σαξξατων, ἤλθε Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ, κὶ ἡ ἄλλη Μία- 
ρίχ, ϑεώωρῆσαι τὸν τάφον. 
Ὁ Καὶ ἰδὲ, σεισμὸς ἐγέν- 

"εἶο μέγας" ἄγίελος γὰρ Κυ- 
“ρίου καΐαξ ας ἐξ οὐρανοῦ, 
σιροσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν 
λίθον ἀπὸ τῆς. ϑύρας, καὶ 
ἐκαθυο ἐπάνω αὐτοῦ. 

᾿. 3 Ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ 
ὡς ἀτραπὴ, καὶ τὸ ἔγδυμα 
αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. 

4 ᾿Απὸ δὲ τῷ φόξε αὐτῷ 
ἐσείσϑησων οἱ τηροῦνϊες, καὶ 
ἐγένονο ὡσεὶ νεκροί. 

ὃ ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ ἄγ[- 
λος εἶσε ταῖς γυναιξί" Μὴ 
φοξεῖσθε ὑμεῖς" οἶδα γὰρ 
ὅτι [σῦν τὸν ἐξαυρωμένον 
ξητεῖτε. 

6 Οὐκ ἔςιν ὦδε᾽ ἠγέρϑη 
γὰρ, καθὼς εἶπε. Δεῦτε, 



το 

ἴδετε τὸν τόπον ὅσου ἔκειο 
ὃ Κύριος. ελαολς 

1 Καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι, 
εἰπαῖε τοῖς μαθο)]αῖς αὐτοῦ, 
ὅτι ; ἠγέρθη ἀσὸ τῶν ῥεπρῶν" 
καὶ ἰδοὺ, προάγει ὑμᾶς εἰς 
τὴν Τ᾿ αλιλαίαν" Ἐκεῖ αὑτὸν 

ὈὌψεσνε" ἰδοὺ, εἶπον ὕμιῖν. 
8 Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ 

ἀπὰ τοῦ μνημείβ μεϊὰ φόξε 
ἢ χαρᾶς μεγάλης, ἔδραμον 
ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθη]αὶς 
αὐτοῦ. 

9 Ὡς δὲ ἐπορεύονῖο ὦπα. 
γεῖλαι τοῖς μαθηϊαῖς αὐτοῦ, 
Ὁ ἰδὸ, ὃ ᾿Ιησοῦς ὠπήντησεν 
αὐταῖς, λέγων" Χαίρεῖε. ἈΣ 
δὲ προσελθοῦσαι, ἐκράτησαν 
αὐτοῦ τοὺς τῦδας, καὶ προσ. 
εχύνησαν αὑτῷ. 

10 Τότε λέγει αὔταϊς δ᾽ 
Ἰησοῦς: Μὴ Φοξεῖσσε" 
ὑπάγεῖε, ἀπαγγείλαε τοῖς 
ἀδελφοῖς μι. ἵνα, ἀπέλθωσιν 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κακεῖ 
με ΔΡΗΟΡῊΝ 

11 ἹΠορευομένων δὲ αὐ- 
τῶν, ἰδὲ, τινὲς τῆς κοςωδίας 
ἐλθόνες εἰς τὴν πόλιν, ἀὡ- 
πήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν 

ἅπανα τὰ γενόμενα... 
12 Καὶ συναχι,θένες μεῖὰ 

τῶν πρεσξ υἹέρων, συμ ἐλιὸν 
τε λαβόνγες, ἀργ ὑρια. ἱκανὰ 
ἔδωκαν τοῖς σρατιώταις, 

οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 

᾿ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΟΝ. 

18 Λέγον)ες" Ἐϊπαῖε, 
Ὅτι οἱ μαθη]αὶ αὐτῷ νυκῇὸς 
ἐλθόνγες, ἔκλεψαν αὐτὸν, 
ἡμὼν κοιμωμένων. Ἢ 

14 Καὶ ἐὰν ᾿ἀκουσϑῇ 
τᾶὅτο ἐπὶ τῷ ἡγεμόνος, ἡμεῖς 
“σείσομεν αὐτὸν, καὶ ὑμᾶς 
ἀμερίμνους ποιήσομεν. 

1δ. ο: δὲ, λαβόν)ες τὰ 

τς ν" "Ὁ διεφημίσθη ὅ Ὃ; 

λόγος οὗτος παρὰ ̓Τουδαίοις 
μέχρι τῆς σήμερον, 

16 Οἱ δὲ ἕνδεκα ̓ μαθηϊαὶ 
᾿ἐπορεύδωσαν. εἰς τὴν Ταλι 

λαίαν, εἰς τὸ Ὄρος οὗ ἐτάξαϊο 

αὐτοῖς ὃ ̓ [ηδοῦς. 
17 Καὶ ἰδόντες αὐτὸν, 

προσεκύνησαν αὐτῷ" οἱ δὲ 
ἐδίςασᾶν. 

18 Καὶ προσελθὼν ὃ ὁ ΝΑΙ 
σᾶς, ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέων" 
᾽᾿Εδόθη μοι. πᾶσα ἐξουσία ἐ ἐν 

19 Τ]ορευθέν 
τεύσαΐϊε τουάν]α τὰ ἔ νην (απ- 
τίξον]ες αὐτὰς εἰς τὸ Ὄνομα 
τοῦ παϊρὺς. καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ 
τοῦ ἅγίου πνεύμαΐος" 

90 Διδάσκονῖες αὐτοὺς 
τηρεῖν τοάνϊα ὃ ὅσα ἐνεγειλά- 
μὴν ὑμῖν" καὶ ἰδοὺ, ἐ ἐγώ μεθ᾽ 
ὑμῶν εἰ ἰμι πάσας τὰς ἡμέρ- 

ἂς, ἕως τῆς συνεχείας τοῦ 
μῶνοξον ᾿Αμήνο τ  -Ὁ 



ΜΑΡΚΟΝ ἍΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΙΟΝ. 

Κεφ. ά. 

ΑΥΧΗ τῷ εὐαγίεαλιίε Ἴη- 
σβ Χριςᾶ, υἱξ τῇ Θεξ. 

92 Ὥς γέγραπῆαι ἐν τοῖς 
ΑῪ 

-Φ 

προφήταις" ᾽1δε, ἐ 
τέλλω τὸν ἄγίελον μ8 πρὸ 

προσώπε σδΒ, ὃς κα]ασκευάσει 
ἈΝ «ε ᾿ 9) , σὴν δὸόν σα ἔμυπροσϑέν σϑ. 
8 Φωνὴ βοῶνἶος ἐν τῇ 

σι  ς Α ͵ νι «Ὅλ ἐρήμῳ" Ἑ τοιμιάσαΐε τὴν ὁδὸν 
Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς 
τείρους αὐτοῦ. 

"Αὶ Ἔ γένεῖο ̓ Ιωάννης δαπ- 

ἄποσ- 

τίξζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κη- 
φύσσων ἜἜΡΦΝ μεϊανοίας 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρ)ιῶν. 
δ Καὶ ἐξεπορεύεῖο “πρὸς 

αὐτὸν ᾶσα ἡ Ιουδαία 

χώρα, ὃ οἱ ᾿ἱεροσολυμίται" 
"ἢ ἐξ απτί σσάντες ἐν τῷ 
᾿ξορδάνη ἰῷ ὑπ᾽ αὐτξ, 
ἐξομολογούμενοι τὰς ἄμαρ- 
τίας αὑτῶν. 
6 Ἢν δὲ ᾿Ιωᾶννοις ἔνδε- 

ν δυμένος τείχας καμήλου, 
ὁ ζώνην δεσματίνην τοερὶ 
τὸς ὀσφὺν αὐτοῦ" κὶ ἐσθίων 
ἀκρίδας Ὁ μέλι ἄγριον. 

αἱ ἐκήρυσσε, λέγων" 

"Ἔρχεῖαι ὃ ἰσχυρότερός με 
δὁτ-σίσω μμ8, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
κύψας λῦσαι τὸν ἱμκμανῖα τῶν 
ἁποδημάτων αὐτοῦ. 
8᾽ Ἐγὼ μὲν ἐξαπῆισα ὕ--: 

μᾶς ἐν ὕδϑαι" αὐτὸς δὲ βασ- 

’ὔ 5 -Ὁ 5» , 6 ᾽ οὐ 

τίσει ὑμᾶς ἐν πνεὐμαΐ, ἁγίῷ. 
9. Καὶ ἐγένεο ἐν ἐκείναις 
"»Ὥ-Ὡ- ε ͵ ᾿᾽ ΕῚ »» 

ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν ᾿Ιησᾶς 
ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς [Ἂαλι- 
λαίας, ἐξ χατίσθη ὑπὸ 
Ἴ , 9 Ἀ τῆς δ ; 

ὠάννου εἰς τὸν ᾿Ιορδανην. 
ΤΌ Καὶ εὐθέως ἀναθαίνων 

ἀπὸ τῷ ὕδαΐος, εἶδε σχιξο- 
μένους τοὺς οὐρανοὺς, κκὶ τὸ 
πονεῦμια ὡσεὶ περισερᾶν, κα- 
ταζ αῖνον ἐ ἐπ᾽ αὐτόν. 

11 Καὶ φωνὴ ἐγένεῖο ἐκ 
τῶν ἀρανῶν" Σὺ εἶ ὃ υἱός με 
ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ῳ εὐδόκησα. 

19 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα 
αὐτὸν ἐκξάλλει εἰς τὴν ἔρη- 
μον. 

18 Καὶ ἣν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρῃ- 
μῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα, 
πειραζόμενος ὑπὸ τῇ Σαῖα- 

νᾶ" Ὁ ἦν μεῖα τῶν ϑηρίων᾽ 
" οἱ ̓ άγίελοι διηκόναν αὐτῷ. 

14 Μεῖὰ δὲ τὸ παραδο- 
θῆναι τὸν ᾽Γωαννην, ἦλθεν ὃ 
᾿Γησοῦς εἰς τὴν Τ Γαλιλαίαν, 

Ν - 

κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς 

βασιλείας τοῦ Θεοῦ: 

15 Καὶ λέγων" Ὅτι 

πεπλήρωϊαι δ᾽ καιρὸς, καὶ 
“ἤγγικεν ἢ βασιλι ία : 
᾿μεϊανοεῖτε, καὶ - βνον ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ. 

16 {Πε εριπατῶν δὲ σαρὰ 
τὴν θάλασσαν τῆς 1 αλιλαί- 
φε; εἶδε Σίμωνα νἡ ̓ Δνδρέαν 
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τὺν ἀδελφὸν αὑτοῦ, βάλλον- 
τας ἀμφίβληςρον ἐν τῇ ϑα- 
λάσσῃ ἴσαν γὰρ ἁλιεῖς" 

17 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ 
᾽Τησοῦς" Δεῦτε ὀπίσω μα, 
καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσϑαι 
ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 

18 Καὶ εὐθέως ἀφέν]ες 
τὰ. δίκῆνα αὑτῶν, ἡκολού- 
ϑησαν αὐτῷ. 

19 Καὶ προθὰς δχυθθον 
ὀλίγον, εἶδεν ᾿ἰχκωΐξον τὸν 
τοῦ Ζεξεδαίου, ἊΝ ̓Ιωάννην 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. "Ὁ αὖ- 

τοὺς ἐν τῷ σιλοιῳ καϊαρτί- 

ξονΐας τὰ ΕΣ ΡΜΩΝΙ 
90 Καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν 

αὐτούς" "Ὁ ̓ἀφένϊες τὸν σα- 

τέρα αὑτῶν Ζεξεδαῖον ἐν τῷ 
«πλοίῳ μεῖὰ τῶν μισθω]ῶν, 
ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

91 Καὶ εἰσπορεῴονΐαι εἰς 
Καὶ χπερναούμ᾽ κὶ εὐθέως τοῖς 
σαξζχσιν εἰσελϑὼν εἰς τὴν 
συναγωγὴν, ἐδίδασκε. 

99 Καὶ ἐξεπλήσσονῖο ἐ ἐσὶ 
τῇ ἢ διδαχῇ αὐτξ' ἦν γὰρ δι- 
δώσκων αὐτο δὲ ἐξεσίαν ἔ- 
ΧΩ ἢ ὄχ, ὡς οἱ ἱ γραμμαϊεῖς. 

28 Καὶ ἦν ἐν τῇ συναΐω- 
γῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύ- 
μαῖι ἀκαθάρίῳ, κὶ ἀνέκραξε, 

9: Λέγων᾽ Ὥς τί ἡμῖν 
ἡ σοὶ, Ἰησοῦ Ναξαρννέ; 
ἤλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά 
σε τίς εἶ, ὃ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. 
ὃ Καὶ ἐπεϊίμησεν αὐτῷ 

ὃ ̓ Ιησϑς, λέγων Φιμωώθηῖι» 
καὶ ἔξελθε εξ αὑτοῦ. 

καὶ τοῦ! 

ἘΥΑΓΓΈΛΙΟΝ 

80 Καὶ σπαράξαν αὐτὸν 
τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, 
καὶ χράξαν φωνῇ μεγάλη, 
ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 

ΟἹ Καὶ ἐθαμξηϑησαν. 

πάντες, ὥςε συζητεῖν πρὸς 
αὑτοὺς, λέγοντας Τί ἐςε 
τοῦτο: τίς ἡ διδαχὴ ἡ 
καινὴ αὕτη, ὅτι καὶ ἐξησίαν 

χγεύμασι τοῖς ἀκα- 

θάρτοις ἐπηάσσει, καὶ ὗπα- 

κούουσιν αὐτῷ; 
οϑ Ἐξαχδε δὲ ἡ ἀκοὴ 

αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν 
περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 

99 Καὶ εὐθέως ἐκ -τῆς 
συναγωγῆς ἐξελθονες, ἦλθον 
εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ 
᾿Ανδρέου, μεῖὰ ᾿Ιακώξου κὶ 
᾽Ἶωαννου. ἥδ 

90 Ἢ δὲ πενθερὰ ΟΥ̓͂Ν 
μψωνος κα]έκει2ο τουρέσσδσα" 
καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ 
περὶ αὐτῆς. π΄. 

Γ “4 

91 Καὶ προσελθὼν ἤϊειρεν 
αὐτὴν, ἐπήρου τῆς χειρὸς 
αὐτῆς" ἀφῆκεν αὐτὴν ὃ 
τουρεῆὸς εὐθέως" "ὁ ρμ 
αὐτοῖς. 

89 ᾽ΟψΨίας δὲ γενομένης, 
ὅτε ἔδυ ὃ ἥλιος, ἔφερον πρὸς 
αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς 
ἔχρονϊας, "ἢ τοὺς. δδδμννις, 

ὡ ΤᾺ 

Καὶ ἡ τὰ πόλις ὅλη ἐσι- 

συνη λένη ἦν τρὺς τὴν θύραν. 
34 Καὶ ξθεράπευσε πολ- 

λᾶς, κακῶς ἔχονῖας σφοικίλαις 

γόσοις᾽ καὶ δαιμόνια πολλὰ 
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ἐξέξαλε, καὶ ἐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ 
δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. 

35 Καὶ «ρωΐὶ, ἔννυχον 
λίαν, ἀναςὰς ἔξῃλθε, καὶ 
ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον; 
κακεϊ προσυύχεῖο. 

86 Κ αἱ καεδίωξαν αὐτὸν 
ὁ Σίμων ἃ οἱ με αὑτοῦ. 

371 Καὶ εὑρόνϊες αὐτὸν, 
λέγεσιν αὐτῷ" Ὅτι “ανῖες 
Φυϊοῦσί σε. ; 

58 Καὶ λέϊι αὐτοῖς" Α- 
γῶμκεν εἰς τὰς ἐχομένας κω- 
μοπόλεις, ἵ ἵνα κάκεϊ κηρύξω" 

εἰς τοῦτο γὰρ ἔξελήλυϑα. 

59 αὶ ἦν κυρύσσων ἐν 
“ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, εἰς 

ὅλην τὴν [1 αλιλαίαν, καὶ 
π᾿ δαιριόνια ἐκξάλλων. 
40. Καὶ ἔρχεται πρὸς 

“αὐτὸν λεπρὸς, πρχόνθδακλίον 
αὐτὸν κ᾿ δονυπεϊῶν αὐτὸν, 

Ἂ λέγων αὐτῷ" Ὅτι ἐᾶν 

Θέλης, δύνασαί με καθαρίσαι. 
Α41Ὸ σᾶς σολαῖχ- 

νισθεὶς, ἐχήείνας τὴν χεῖρα, 
ι Ψαῖο αὖτ, κὶ λέγει αὐτῷ" 
Θέλω, καθαρίσπηι. 

42 Καὶ εἰτοόνίος αὐτοῦ, 
εὐθέως. ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
᾿ἡ λέπρα, ἐκαθαρίσϑη. 

48 Καὶ ἐμιξριμησώμενος 
αὐτῷ,εὐθέως ἐξέξαλεν αὐήὸν" 
44 Καὶ χέπει αὐτῷ" Ὅρα, 

μαδεὶὶ μηδὲν εἴπτῃς" ἀλλ᾽ 
'ὕπαϊε, σεχυϊὸν δεῖξον τῷ ιερεῖ, 
" προσένεϊκε περὶ ἡ καῦᾳ- 
βισμξ σβ, ἃ προσέταξε Μω- 
σῆς, εἰς μιαεξύριον αὐτοῖς. 

45 Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξαῖο 

κηρύσσειν πολλα, Ὁ διαφη- 
μίζειν τὸν λόγον, ὥςε μηκέτι 

αὐτὸν δύνασϑαι φανερῶς εἰς 
πόλιν εἰσελθεῖν" αλλ᾽ ἔξω ἐν 
ἐρήμυοις τόποις ἦν, Ὁ ἤρχον- 
το σρὸς αὐτὸν στανϊα χιόθεν. 

Κεφ. ζ΄. 9. 
ΑἹ πάλιν εἰσῆλθεν εἰς 
Κι απερναὸμ, δι’ ἡμερῶν' 

κὶ ἠκούσϑη ὅτι εἰς οἶκκόν ἔς!, 
9 Καὶ εὐθέως συνήχιθη- 

σαν πολλοί, ὥςε μηκέτι χω- 

ρεῖν μνδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν" 
»κἡ, ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 

5 -Καὶ ἔρχονῖαι τορὸς αὖ- 
τὸν, παραλυτικὸν φέροντες, 

αἰρόμενον ὑπὸ' τεσσάρων. 
4 Καὶ μὴ δυνάμενοι 

προσεγγίσαι αὑτῷ διὰ τὸν 
ὄχλον, ἀπεςέΐασαν τὴν ςέγην 
ὅπο ἦν" τῦὁἡ ἐξορύξανϊες χα- 
λῶσι τὸν κραξξαΐον, ἐφ᾽ ᾧ ὃ 

παρακυϊικὸς κατέκείϊο, 
5 ᾿Ιδὼν δὲ δ᾽ Ἰησοῦς τὴν 

παίςιν αὑτῶν, λέγει τῷ ὧᾳ- 
ραλυικῷ" “έκνον, ἀφέωνϊ]αί 
σοι αἱ ̓ ἁμαρῖιαι σου. 

6 Ἦσαν δέ τινες “τῶν 
γραμμαϊέων ἐκεὶ ὑ καθήμενοι, 
καὶ (ιϑλαγεΚόμενοῖς ἐν ταῖς 
καρδιας αὑτῶν" 

7 ΤΙ οὗτος. "οὕτω: λαλεῖ 
βλασφημίας; τίς δόναται 
ἀφιέναι. 'ἁμαρίίας, εἰ μὴ εἷς 

ὃ Θεός: 
8 ΠΕ εὐϑέως ἐπιγνὸς 9 

᾿Ιησοῦς τῷ πνεύριαῇ, αὑτοῦ, 
ὅτι οὕτως διαλογίζονται “ἐν 



14 
Σ Ὁ ΨῈ 

επύτοιῖς, εἰπεν αὐτοῖς" ΓΙ 

ταῦτα διαλογίζεσσε ἐν ταῖς 
καρδίας ὑμῶν; 

9 ΤΙ ἐςιν εὐκοπώτερον, 
εἰσεῖν τῷ παραλυ]ικῷ" ΕὐΛῊΣ 
φέωνϊαι σοι αἱ ἁμαεῇίαι" ἢ 
εἰπεῖν" “ἝΠειραι, "ἢ ἀρὸν σου 
τὸν κράξ ξαΐον, κὶ περιπαΐει ; ̓ 
10 Ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξα- 

σίαν ἔχει ὃ υἱὸς τ ότι 
ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρῖί- 
ας" (λέγει τῷ παραλυ]ικῷ" Ὶ 

11 Σοὶ λέγω, ἔγειραι, Ὁ 

ἄρον τὸν κράθθατόν σου, κὶἢ 
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 

19 Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, 
"ἡ ἃ χ ἄρας τὸν κράρβαον ἐξῆλ- 

θεν ἐνανήίον στάνων, ὥςε ἐξ- 
ξασθαι τοάνΐας,  κὶ δοξαξειν 
τὸν Θεὸν, λέγονῖας" ὥς 
οὐδέτοϊε οὕτως εἴδομεν. “- 

15 Καὶ ἐξῆλθε “παλιν 
παρὰ τὴν θάλασσαν" κὶ πᾶς 
ὃ ὄχλος ἤρχεῖο πρὸς αὐτὸν, 
ἡ ἐδίδασκεν αὐτές. 

14 Καὶ παραΐων εἶδε Λε- 
υἷν τὸν τοῦ ᾿Αλφαία καθή- 
μενον ἐπὶ τὸ τελώνιον" κὶ λέ- 
[ει αὐτῷ" ᾿Ἄκολέθει μοι" μ 
ἀναςὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

15 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
καϊακεῖσϑαι αὑτὸν ἐν τῇ οἱ- 
κίᾳ αὖτξ, »ἡ πολλοὶ τελῶναι 

" ἁμιαρ)ωλοὶ συνανέκεινο τῷ, 

ἡησοῦ, καὶ τοῖς μαθυ]αῖς 
αὑτοῦ" ἦσαν γὰρ πολλοὶ, [ὸ 
ἠκολούθησαν αὐτῷ" 

10 Καὶ οἱ γραμματεῖς 
Ν ἢ οἱ Φαρισαῖοι, ἰδόν)ες αὐτὸν 

ΕΥ̓ΑΙῚ; ΕΛΊΟΝ. 

ἐαϑίονα μεῖα τῶν τελωνῶν 
κἡ ἁμαρ]ωλῶν, ἔλεγον τοῖς 
μαθη]αῖς αὐτοῦ" ί ὅτι 
μεῖὰ τῶν τελωνῶν "Ὁ ἅμαρ- 

τωλῶν ἐσϑίει κὶ πίνει; 

17 Καὶ ἀκέσας ὃ ἼἼησξς, 
λέγει αὐτοῖς" Οὐ χρείαν ἔ- 

χούσιν. οἱ ἰσχχύώονες ἰαἹροῦ, 
ἄλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχρνϊες" οὐκ 

ἦλθον καλέσαι δικαίες, ἀλλὰ 
ἁμαρ]ωλοὺς εἰς μεϊάνοιαν. 

18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηῇϊαὶ 
᾿Ιωάννα " οἱ τῶν Φαριδείῃ ! 
γηςεύονῖες" ΚΟ ἔ ; 
λέγουσιν αὐτῷ" ! 

μαθυῇαὶ Ὁ ΤΑ. τ θσὶ χκὶ οἱ τῶν 
Φαεισαίων γησεύουσιν,, οἱ δὲ 
σοὶ μαθηῇαὶ οὗ νηξεύουσι; . 
.19 Καὶ εἴπεν αὐτοῖς, : 

ἼἸησδς" Μὴ δύνανϊαι οἱ: υἱοὶ 
τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὃ νήμι- 
φίος μεῖ; αὐτῶν ἐςι, νηςεύειν ; Ξ 

ὅσον. χρόνον μεῖ' ἑαυτῶν 
ἔχρῳσι τὸν γὺ δἰον, οὐ δύν- 
ανΐαι νηςεύειν 

50 ἜΤ δὲ ἡμέραι 
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὃ. 
νυμφίος, ΩΝ τότε νηςξεύσασιν 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
9] Καὶ ἐδεὶς ἐπίξλημα 

ῥάκες ἀγνάφε ἐτιῤῥάπτει ἐ ἐπὶ 
ἱμαήίῳ παλαιῷ" εἰ δὲ μὴ, 
αἴρει τὸ πλήρωμα, αὐτ τὸ 

ὃν ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ, "ἢ 

ρον σχίσμα γίνεϊαι. Ὁ ᾿ 
99 Καὶ οὐδεὶς βάλλει 

οἶνον γέον εἰς ἀσκὸς παλαιός" 

εἰ δὲ μή, ῥήσσει δ οἶνος ὃ 
νέος. τὸς ἀσκὰς, καὶ ὃ οἶνος 



ΚΑΤᾺ 

ἐκχεῖται, κἁ οἵ ἀσκοὶ ἀπο- 

λδνχι. ἀλλὰ οἶνον γέον εἰς 
» Ἀ 

ἀσκὸς καινὰς βλητέον. 

985 Καὶ ἐγένεϊο παραπο- 

ρεύεσθαι αὐτὸν ἐν τοῖς σάξ - 
ἔασι διὰ τῶν σπορίμμων, κὶ 
5] Ἵ Ἢ « 6 Ω Ι ἄρκοι Ἐπκ' 

πιρξαν!ο οἱ μιαθυίαι αὐτῷ ὁὐον 

στοιεῖν τίιλλονῖῆες τὸς «ἀχύχε. 

ΘΆ4, Καὶ οἱ ἱ Φαρισαῖοι ἘΧΕΣ 

γον ἀὐτῷ" "Ἶδε, τί ποιξσιν 
ἐν τοῖς σάξξασιν ὃ ἐκ ἕξεσι. 

Θ5 Καὶ αὐτὸς ἔλεγε ν αὐ- 
“ρ 7 ᾿ ης 

" Οὐδέποῆε ἀνέγνωε Ε Τὶ 

, ε Δαζὶδ, ὅτε χρείαν 
ἔσχε, τὁ ἐπείνασε αὐτὸς κ᾿ 
οἱ μεῖ᾽ αὐτοῦ; 

90 Πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οἶχον τὸ εξ ἐπὶ ̓ Αξιαθαρ τ 
ἀρχιερέως, "ἢ τὰς ἄρῖος τῆς 
προθέσεως ἔφαϊεν, ὃς δκ ἔξεςι 
φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι, Ὁ 

ἔδωκε κἡ τοῖς σὺν αὐτῷ ὅσι; 
ΟἹ Καὶ ἔλείεν. αὐτοῖς" Τὸ 

σάρξατον διὰ τὸν ἄνθρωπον 
ἐγένεῖο, οὐχ, ὃ ἄνθρωπος διὰ 
τὸ σαξζ ξαῇον" 

956“ ἕ)ςε κύριός ἐςιν ὃ υἱὸς 

τῷ ἀνθρώπϑ κὶ τῷ ὑὸς ρόδα 
᾿ Κεφ. γ΄.. ὃ. 

᾿ ΘΝ εἰσῆλθε σαλιν εἰς 

τὴν συναγωγήν" κὶ ἦν 
ἐκεῖ. ἄνθρωπος ἐξηραμ μένην 
ἔχων τὴν χεῖρα" 

92 Καὶ παρε]ήρεν αὐηθει 
τοῖς σάδξασι θεραπεύσε 

τὸν, ἵνα καϊηϊορήσωσιν αὐτ. 
38 Καὶ λέγει τῷ υ ἀνθρώπῳ 

τῷ ἐξηραμιμένην, ἔχον τὴν 
χεῖρα"" Εἴξιραι εἰς τὸ μέσον. 

ΜΑΡΚ. ᾿ γ6: 

ἅ4 Καὶ λέγει αὐτοῖς" ἜΕξ-. 
εξι τοῖς σαξδασιν ἀγαθο- 
ποιῆσαι, ἢ κακοποιῆσαι; 
ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀποκἹεῖναι; 
ΟἹ δὲ Ἐσιώσων. 

δ Καὶ περιξλεψάμενος 
αὐτοὺς μεῖ ὀργῆς, συλλὺυ- 
πούρανος, ἐπὶ τῇ πωρώσει 
τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει 

τῷ ἀνθρώπῳ) " ἘκἼεινον τὴν 
χεῖρα σου" κἡ ἐξέτεινε, Ὁ 

α͵εςάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ 
ὑγιὴς ὡς ἢ ἀλλή. 

6 [Καὶ ἐξελϑθόν]ες οἱ ὥχ- 
ρισαῖοι, εὐθέως μετὰ τῶν 
᾿Ἡρωδιανῶν συμβούλιον ἐ- 

σοίεν καὶ αὐτοῦ, ὕπως αὖ- 
τὸν ἀπολέσωσι. 

7 Καὶ δ᾽ Ἰησοῦς ἀνεχώ- 
ρησε μεῆὰ τῶν μαθυϊῶν αὖ- 
τοῦ πρὸς τὴν ϑαλασσαν'" 

) πολὺ πλῆδος ἀπὸ τῆς 
ρίαν: ἠκολάθησαν αὖ- 
τῷ, νὶ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας, 

8 Καὶ πὸ ἘΠΕ ῸΝ ΤΩ͂Ν 
Ὁ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, κι, 
πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου" κὶ οἱ 
σερι ἱ Τύρον κα Σιδῶνα, πλῆ- 

θος πολὺ, ἀκούσανες ὅσα 
ἐποίει, ἦχθον σρὸς αὐτὸν. 

9 Καὶ εἶπε τοῖς μαθηῆαῖς 
αὗτξ, ἵνα πλοιάριον σοῖς 

οἱ καρΐερῇ: αὐτῷ, διὰ τὸν ὄχ.- 
χον, ἵγα μὴ ὀχίξωσιν αὐτόν. 

10 Πολλοὺς γὰρ ἐθερά- 
σπευσεν, ὥςε ἐπιπίπῆειν αὐ τῷ, 
ἵγα αὑτοῦ ἅψωνται, ὅσο; 
εἶχον μάςιγας. Ἧ 

11 Καὶ τὰ πνεύμαῖϊχ τὰ 
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ἀκάθαρϊα, ὅταν αὐτὸν ἐθε- 
ὥρει, προσέπιπῆειν αὐτῷ, ΟΣ 
ἔκραξε, λέγον]α" Ὅτι σὺ εἶ 

ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
“19 Καὶ πολλὰ ἐπείρα 
αὐτοῖς, ἵνα μιὴ αὐτὸν φανερὸν 

᾿; 
ποιήσωσι. 

138 Καὶ ἀναξαίνει εἰς τὸ 
Ὅρος, ο ̓ πεσσκάλεῖται οὺς 

ἤθελεν αὐτὸς" καὶ ἀπῆλθον 

σιρὺς αὐτόν. 
14 Καὶ ἐποίησε δώδεκα, 

ἵνα ὦσι μεῖ αὐτοῦ, "ἡ ἵνα 
ἀποςἐλλῃ αὐτὰς κηρύσσσειν" 

15 Καὶ ἔχειν ἐξουσίαν 
ϑεραπεύειν τὰς γόσους, καὶ 
ἐκξαάλλειν τὰ δαιμόνια. 

16 Καὶ ἐπέθηκε τῷ Σί- 
{χωνι Ὄνομα Πέτρον" 

17 Καὶ Ἰάκωβον τὸν τῷ 
“Ζεξεδαία, κὶ ̓ Ιωάννην τὸν 
ἀδελφὸν τῷ ΤΩΣ κὶ ἐπέ- 
θηκεν αὐτοῖς ὀνόμαϊα Βοαν- 
εργὲς, ὅ ἔςιν, υἱοὶ βρονίης" 

18 Καὶ ᾿Ανδρέαν, καὶ 
Φίλισσσον, κὶ Βαρβολομαῖον, 
Ὁ ἡ ωξθωϊίι, ΟΣ (Θωμᾶν, ων 

Ἰάκωζον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου, 

ἢ Θαδδαῖον, κἡ Σίμωνα τὸν 
Κ' χνανί την" 

19 Καὶ Ἴδαν ᾿Ἰσκαριώ- 
τὴν, ὃς κὶ παρέδωκεν αὐτὸν" 
τὸ ἐῶν εἰς οἶκον. 
τ 90 ΚΚαὶ συνέρχεται πάλιν 

Ἡν ὕχλος, ὥςε μυὴ δύνασθαι αὖ- 
τὸς μήτε ἄρτον φαγεῖν. 

21 Καὶ ἀκεέσανῖες οἱ παρ᾽ 
αὐτῇ, ἐξῆλθον κρατῆσαι αὖ- 
πον" ἔχετον γάρ" Ὅτι ἐξέςη. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

292 Καὶ οἱ γραμμαΐεῖς, οἵ 
ἀπὸ “Ἱεροσολύμων καϊαξάν- 

τες, ἔλεγον" “Ὅτι Βεελζε- 
Οοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ 
ἄρχον, τῶν δαιμονίων ἐκ- 
ξζάλλει τὰ δαιμόνια. 

98 Καὶ προσκαλεσάμενος 
αὐτὰς, ἕν παραξολαῖς ἔλεϊεν 
αὐτοῖς" 1ἰῶὥς δύνααι Σαΐα- 
γᾶς Σαΐανᾶν ἐκξαλλειν ; 

94 Καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ 
ἑαυτὴν μερισθῇῷ, οὗ δύναται 
ςαθῆναι ἢ βασιλεία ἐκείνη" 

95 Καὶ ἐᾶν οἰκία ἘΦ᾽ ἑαυ- 

τὴν μερισθῇ, οὐ δύναται 
ςαθῶναι ἡ οἰκία Ἐκείνη" 

90 Καὶ εἰ ὃ Σαϊανᾶς ἀν- 
ἐς ἐφ᾽ ἑαυτὸν "ὁ μεμιέρισαι, 

οὐ δύναταὶ ςαθῆναι, ἀλλὰ 

τέλος ἔχει. 

ΟἿ Οὐ δύναΐαι οὐδεὶς. τὰ. 
σκεύη, τοῦ ἰσχυροῦ, εἰσελθὼν 
εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, διαρ- 
πᾶσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν 

ἰσχυρὸν δήσγ" καὶ τότε τὴν 
οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 

98 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
σαντα ἀφεθήσεϊαι τὰ ἅμαρ- 
τμαῖα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀἂν- 
θρώπων, "ᾧ. αἱ βλασφημίαι 
ὅσας ἂν βλασφημήσωσιν" 
2Θ.Ὃ- δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ 

εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ 
ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸναἰῶνα, ἀλλ᾽ 
ἔνοχός ἐςιν αἰωνίου κρίσεως. 

ϑ0΄“Οτι Ἐλεγον᾽ Πνεῦμα 
ἀκάθαρτον ἔ ἔχει- 

3." "Ερχονῖαι οὖν οἱ ἀ- 
δελφοὶ κὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ" 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. 1 

καὶ ἔξῳ ἐςῶτες ἀπέςειλαν 
πρὸς αὐτὸν, φωνδνἶες αὐτόν. 

52 Καὶ ἐκάθητο ὕχλος 
σερὶ αὐτόν" εἶπον δὲ αὐτῷ" 
9 ᾿ « Π Ἁ ς ε Ιδοὺ, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ 
ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε. 

., 88 Καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, 
λέγων" Τίς ἐςιν ἡ μήτηρ 

“Ὁ ει ὦ ᾿ 
ἰου, ἢ οἱ ἀδελφοί μου; 

84 Καὶ περιδλεψάμενος 
κύκλῳ τὰς περὶ αὐτὸν καθη- 

᾿ ᾿ , ἊΣ Ε7] « ; 

μένος, λέγει [δὲ ἡ μήτηρ 
μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 
ἐν ἢ Ὃ-ς γὰρ ἂν ποιήσῃ 
τὸ θέλ τὸ Θεῶ, οὗτος 
ἀδελφός μΒ, ἢ ἀδελφή μι8, 
ὦ: νρορα ἐςί. 

. δ΄, 4. 
ΚΑι- δ οῷ ἤρξαϊο διδάσε, 

κεὶιν παρὰ τὴν νάλασ- 
σαν" κὶἡ συνήχθη πρὸς αὑτὸν 
ὄχλος πολὺς, ὥςε. αὑτὸν 
ἐμξαντα εἰς τὸ πλοῖον, κα- 
θῆσδαι ἐν τῇ ϑαλάσση" καὶ 
πᾶς ὃ ὄχλος πρὸς τὴν νά- 
λασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν. 

9 Καὶ ἐδίδασκεν αὑτὰς ἐν 
σαραξολαῖς πολλά, κὶ ἔλείϊεν 
αὑτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὑτοῦ" 

8. ᾿Ακούεϊε" ᾿1δὲὰ, ἐξῆλ- 
θεν ὃ σπείρων τοῦ σπεῖραι. 

4 Καὶ ἐγένεῖο ἐν τῷ σπεί- 
ρειν) ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν 
ὁδὸν, ὁ ἦλθε τὰ πε]εινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ, ν»ὶἃὶ καέφαγε τό. 

δ᾽ Αλλο δὲ ἔ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ 
πεϊρῶδες, ὅπϑ8 ὅκ εἶχε γὴν 

πολλήν" Ὁ εὐθέως ἐξανέειλε 8 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν, δάθος γῆς. 
Χ 

6 Ἡλί5 δὲ ἀνατείλανῖος, 

ἑκαυματίσϑη, κὶὶ διὰ τὸ μὴ 
ἔχειν ῥίζαν, ἐξηράνθη. 

7 Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς 
τᾶς ἀκανθας" καὶ ἀνέξησαν 
αἱ ἄκανθαι, ων συνέπγιξαν 
αὑτὸ, »ὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε. 
8 Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν 

γῆν τὴν καλήν" ἐδιδον 
καρπὸν ἀναξ αίνονῖα κὶ αὐξάν- 
ον]α" κὶ ἔφερεν, ἕν τριάκονῖα, 

κὶ ἕν ἑξηκονῖα, κα ἕν ἑκατόν. 
9 Καὶ ἔλεγεν κὐτοῖς" Ὃ 

ἔχων ὦτα ἄκϑειν, ἀκβέτω- 
10“Οτε δὲ ἐγένεῖο καῆα- 

μόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ 
σερὶ αὑτὸν σὺν τοῖς δώδεκα 
τὴν παραξζολήν, 

11 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 
Ὑμιν δέδογαι γνῶναι τὸ μυσ- 
τήριον τῆς βαι είας τα Θεξδ’ 
ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔ ) ἐν παρα- 
(ολαῖς τὰ πᾶντα γίνεται" 

19 Ἵνα βλέπονϊες βλέπω- 
σι, "Ὁ μὴ ἴδωσι" κὶ ἀκέονἼες 

ἀκέωσι, κὶ μὴ πυνιῶσι" κκἡ- 
ποῇε ἐπιςρέψαν, "ᾧ ἀφεθῇ 

: 
αὑτοῖς τὰ ὲΛοτήδατε: 

ι8 λέγει αὑτοῖς" 
Οὐκ οἴδαϊε τὴν παραβολὴν 
ταύτην; ων πῶς σασας τὰς 
παίαμς ἢ ὃς γνώσεσϑε; : 

14 Ὁ σπείρων, τὸν λόγον 
σσείρει. 

15 Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ 
τὴν ὁδὸν, ὅ ὅπε σείρεῖαι ὃ ὃ λό- 
Ὑ05᾽ κ»ὶ ὅταν ἀκόσωσιν, εὖ-- 
θέως ἔρχεῖαι ὃ Σατανᾶς, 1; 
αἶρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμέ- 
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γον ἐν ταῖς χαρδίαις αὑτῶν. 
16 Καὶ ὅτοί εἰσιν διμοίως 

οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη. σπειρόμ.- 
ἐνόν, οἱ, ὅταν ἀκούσωσι τὸν 
λόγον, εὐθέως μετὰ χαρᾶς 
λαμᾷάνουσιν αὐτὸν" 

1. Καὶ ἐκ ἔχουσι ῥίξαν 
ἐν ἑαυοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί 

“εἰσιν εἶτα γενοβριένης θλίψ- 
εως ἢ διωγμ, διὰ τὸν λόγον, 
εὐθέως σκανδαλίιζονῖαι. 

18 Καὶ ὅτοί εἰσιν οἱ εἰς 
τὰς ἄκαάνθας σπειρόμενοι, ἃ- 
ποὶ εἰσιν οἱ τὸν λόϊον ἀκδον]ες" 

19 Καὶ αἱ μέριμναι τὰ 
αἰῶνος τούτου, κὶ ἡ ἀπάτη 
τοῦ πλούτου, τὸ αἱ περι τὰ 
λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευ- 
ὄμεναι συμυπνίίασι τὸν ἀκ 
"κα ἄκαρπος γίνεῖαι, 

ὶ ἅὅτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ 
τὴ καλὴν “σπαρέν- 

τες, οἵτινες ἄκέδσι τὸν λόϊον, 
Ὰ Ν᾿ ὐδενο τς, ᾳ. Ὁ πάρα δ δέχονϊαι ὼ κάρπο- 

φορᾶσιν, ἕν τριώκονϊα; "ὦ ἐν 
Ν 

ξξήκον]α, ἡ ἕν ἑκατόν. 
94] Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 

Μήτι ὃ ὃ λύχνος ἔρχεῖαι, ὃ ἵνα 
ὅσο τὸν μόδιον τεϑῇ, ἢ Ἵ ὑπὸ 
τὴν κλίνην; ὄχ, ἵνα ἐπὶ τὴν 
λυχνίαν ἐπιτεδ ἢ ἢ 

22 (Λὺ γὰρ ἐςὶ τι κρυπ- 
τὸν, ὃ ἐὰν μὴ φανερωΝ ἢ 5 
δδὲ ἐγένεϊο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ 
ϑνα εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 
95 ΕἸ τις ἔχει ὦτα ἀκόειν, 
ὠκϑέτω. ψ 
94 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 

Βλέπετε τί ἀκούετε" ἐν ᾧ 
μέτρῳ μεῖρεῖτε; μεῖρηνήσε- 

ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ται ὕμιν, "ἡ προςεϑήσεται. 
Ἀρκονν  ζ λον τοι, ὑμιν τοῖς ἀκούουσιν. 
οὔ Ὁ, χάρι ἂν ἔχη; δοθή- 

σεῖαι αὐτῷ" "ἡ ὃς ΝΣ ἔχει, Ὁ, 

ὃ ἔχει ἀρδήσεῖαι ἀπ᾽ αὐτὸ. 
90. Καὶ ἔλεγεν’ Οὕτως. 

ἐςὶν ἢ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
ὡς ἐὰν ἄνϑρωπος βάλῃ τὸν 
τὰς ἐστὶ τῆς γῆσ, 

97 ΚΚαὶ καθεύδῃ γκΚἡ ἐγεί- 

οὐαὶ γύχ]α τ ἡρμυέραν᾽ κὶ ὃ 
σπόρος βλαςανῃ νὰ μηκύνη- 
ται ὡς ἐκ οἶδεν αὐτός. ᾿ 

28 Αὐτομαάτη γὰρ ἡ γῇ 
καρποφορεῖν πρῶτον χόρῖον, 

εἶτα φάχωυν, εἶτα πλήϑο 

σῖτον ἐν τῷ τα χιυἱ- 
29 Ὅνταν δὲ παραδῷ ὃ ὃ 

καρπὺς, εὐθέως ἀποςέλλει 
τὸ δρέπανον, ὅτι ΚΜΟΝ 
ὃ θερισμός. 

80 Καὶ ἔλεγε" ἕως 

μοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τῷ 
Θεδ; ἢ ἔν στοίᾳ πάραξολῇ 
παραξάλωμεν αὐτὴν; 

31 Ὥς κόκκῳ σινάστεως. 
ὃς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, 
μικρότερος πάνίων τῶν σπέρ- 

᾿ 4 ἡ - ᾷ,. ᾿ς δὰ, 

μάτων ἐςὶ τῶν ἐπὶ τὴς γῆς. 
99 Καὶ ὅταν σπαρῇ ἀνα- 

Θαίνει, κἡ γίνε]αι πάν]ων τῶν 
λαχάνων μείζων, ἃ ποιεῖ 
κλάδες μεϊάλες, ἁ ὥτε δύνασ-: 

ι " ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κα- 
τασκηνοῦν. 
88 Καὶ δια πα- 

οολαΐῖς, αἰβῤκαῖα. γῆ, τ ρα! 
αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἡ 
δυγαγῇο ἀκούειν. 



ΚΑΤΑ 

84. Χωρὶς δὲ παραξολῆς 
ἀκ ἔλαλει αὐτοῖς" καὶ ἰδίαν 
δὲ τοῖς μαθηταῖς αὑτοῦ 
ἐπέλυε τανῖα. 

88 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἔ - 
κείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας [ενομέ- 
γης᾽ Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 

86 Καὶ ἀφέν]ες τὸν ὄχλον, 
παραλαμβάνεσιν αὐτὸν ὡς 
Ἦν ἐν τῷ πλοίῳ" Ὁ ἀλλὰ δὲ 

πλοιάρια ἦν με αὐτοῦ. 

517 Καὶ γίνεται λαίλαψ 
ἀνέμιϑ μεγάλη" τὰ δὲ κύμ- 
αἴα ἐπέξαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, 
ὥςε αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι". 

98 Καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ 
πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφά- 
λαιον καθεύδων" κὶ διεγεί- 
οϑσιν αὐτὸν, κ' λέγεσιν αὖ- 

Ὁ Διδάσκαλε, οὗ μέλει 
σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 

39 Καὶ διεγερθεὶς ἐπεῖι- 
μῆσε τῷ ἀνέμω, ωϑ εἶπε τῇ 
θαλάσσῃ" Σιώπα ,πεφίμωσο. 
Καὶ Ἐκόσασεν ὃ ἄνεμος, [ο 
ἐγένεο γαλήνη μεγάλη. 

Α0 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς: Γι 
, ᾿} « -Ὁ- 3 

δειλοί ἐςε οὕτω: ως οὐκ 
3, Ω , 

εχείε πίςιν; 
41 Καὶ ἐφοξήϑησων ζόζον 

μέγαν, ὃν ἔλεγον πρὸ: ἀλλή- 

(σ᾿ ἄρα. οὗτος ἔςιν» λους" 

ὅτι ΟΣ ὃ ἄνεμος ἡ θάλασσα 
ὕπακδδσιν αὐτῷ : ΗΝ 

Κεφ. ἐ. 8. πὰ 

ΤῊΝ 

κ΄ ἦλθον εἰς τὸ πέραν 
τῆς θαλάσσης, δ ὴ 

ΜΑΡΚ, : 19 

τῷ τλοίο, εὐθέως ἀπήνησεν 
αὐϊῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρω- 
πος ἐν πνεύμαϊι ἀκαθαρίῳ" 

8 Ὃ- τὴν κατοίκησιν εἰ- 
εν ἐν τοῖς μνημείοις; 
οὔτε ἁλύσεσιν ἀδεὶς ἠδύναο 

αὐτὸν δῆσαι, 
4 Διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις 

πέδαις κὶ ἁλύσεσι δεδέσϑαι, 
τ διεσπᾶσσαι ὕπ᾽ αὐτῇ τὰς 
ἁλύσεις, κὶ τὰς πέδας συν- 
τετρίφθαι" κὶ ἐδεὶς αὐτὸν 
ἴσχυε δαμώπαι. 

δ Καὶ διαπανῖὸς, νυχῇος. 
"Ὁ ἡμέρας, ἐγ Ξοῖς ὕρεσι "Ὁ ἐν 

τοῖς μνήμασιν ἦν “κράζων, κᾧ 

καακόπίων ἑχυτὸν λίθοις, 
ΘΟ ᾿Ιδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν 

ἀσπὸ μακρόθεν, ἔδραμε, καὶ 
“ροσεκύνησεν αὐτῷ" 

{1 Καὶ κρᾶ χ 

γάλῃ, εἶπε" ἱ 

Ἰησοῦ; υἱὲ τοῦ ἀρὴν τοῦ 
ὑψίσα; ; δρκίζω δὲ τὸν Θεὸν 

μὴ με βλὰ ϑνς. ἢ 

5. ( λεγε γὰρ αὐτῷ" 
ἼΕ ξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ὠκά- 
ση ἢ ἢ ἐκ τῷ ἀνθρωσβ.) 

Ξ: Ὥρονα αὐτόν" 
τὰ σοι τόπο Καὶ ἁ ἀπεκοί- 
ὅγω, λέγων" Δεγεὼν Ὄνομκα 
μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν, 

10 Καὶ παρεκάλει αὐτὸῦ 
πολλά, ἵνα μὴ αὑτοὺς ἀπ- 

οφεί λ ἔξω τῆς χώρας. ἘῸΝ 

1 Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τὰ τὰ 
ὕρη ἀγέλη χοίρων μεγάλε 

βοσκομένη.. 

12 Καὶ ἸΡΙΕ ΣῪ ἮΝ 



δύ 

αὐτὸν τοανῆες οἱ δαίμονες, 
λέγονἶες" ΓΠέμψον ἡμᾶς εἰς 
τὸς χοίρης, ἵνα εἰς αὐτοὺς 
εἰσέλθωμεν. 

18 Καὶ ἐπέτρεψεν αὕτοῖς ᾿ 
εὐθέως ὃ [ησξς. Καὶ ἐξελ- 
θόνα τὰ πνεύμαα τὰ ἀκά- 
θαρῖα, εἰσῆλθον εἰς τὰς χοί- 
ΣΝ μ ὥρμησεν ἢ ἀγέλη κα- 
τὰ τῷ χρημοδ εἰς τὴν θαλχσ- 
σαν᾽ ἤσαν δὲ ὡς δισχίλιοι" 

" ἐπνίγονο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 
14 Οἱ δὲ ἜἜΡΌΝ ΝΣ τὸς 

οίρας ἔφυγον, " ἀνήγγειλαν 

εἰς τὴν σὸόλιν εἰς τοὺς 

ἀγρούς. Καὶ ἐξῆλθον ἰδεῖν 
ἀν, Ἀ ! 

τί ἐςι τὸ γεγονός. 
15 Καὶ ἔρχοναι πρὸς τὸν 

᾿Ιησῆν, κἱ ϑεώρδσι τὸν δαι- 
μον Κόμανοι καθήμενον κὶ 

γον, χὺ σωφρονδνία, 

ἠθησαν. 
01 ΕΝ ήσαν οὐ αὐτοῖς 

οἵ ἸΣΦΗ͂ΞΕ:. σῶς ἐγένετο τῷ 
ΡΣ ῸΝ ἡ περὶ τῶν 
“χοίρων. 

17 Καὶ ἤρξαντο παρα- 
καλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ 

τῶν δρίων αὐτῶν. 
..18 Καὶ ἐμζξανῖος αὐτῇ εἷς 

« 

τὸ πλοῖον, παρεχάλει αὐτὸν ὃ 

δαιμονισθεὶς ἵνα ἡ ἡ μεῖ' αὐτῶ. 
.19. Ὁ δὲ Ἴωσϑς ὁ 5Χ ἀφῆ- 

κεν αὐτὸν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ" 

Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου 
πρὸς τὸς σὰς, οὶ ἀνάγγειλον 

᾿ αὐτοῖς, ὅσᾳ σοι ὃ Κύριος 
Ἐποίησε, Ὄ ἠλέησέ σε, “Ἷ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

90 Καὶ ἀπῆλθε, ναὶ ἡρξαῖο 
ἐμράρ. πορϑ νη ἐν τῇ Δεκαπόλει, 

ὅσα ἐσποίηδεν αὐτῷ ὃ Ἴησᾶς" 

κ᾿ τσανῆες ἐθαύμαζον. 
91 Καὶ διαπερασανῆος τῷ 

᾽Ἴησᾷ ἐν τῷ πλοίῳ σαλιν εἰς 
τὸ πέραν, συνήχϑη ὄχλος 
πολὺς ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἦν 
παρὰ τὴν ϑαλασσαν.. 

99 Κ αὶ ἰδὸ, ἔρχεῖαι εἷς 
τῶν ἀρχισυναγωΐων, ὀνόμαΐι 
Ἴαειρος" τὺ ἰδὼν αὐτὸν, πίπ- 

“τει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ" 
95 Καὶ παρεχάλει αὐτὸν 

πολλὰ, λέων" ΟΤι τὸ θυ[ά- 
τριὸν μι ἐσχάτως ἔχει" ἵνα 
ἐλθὼν ἐπιθῇς αὐτῇ τὰς χεῖ- 
ρᾶς, ὅπως σωθῇ" ) ζήσεϊαι. 

94. Καὶ ἀπῆλθε μεῖ᾽ αὐ-. 
τϑ᾿ κὶ ἤχολδθει αὐτῷ ὄχλος 
πολὺς, " συνέθλιξον αὐτόν" 

95 Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν 
ῥύσει αἵμαΐος ἕ ἔτη δώδεκα". 

90 Καὶ πολλὰ παθοῦσα 
ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, ὃ δα- 

πανήσασα τὰ παρ᾽ ἑχυτῆς 
πανία, Ω Σ μνηδὲν ὠφεληθεῖσα, 
ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον 
ἐλθοῦσα" 

97 ᾿Ακέσασα περὶ τῇ Ἴη- 
σᾶ, ἔλθξσᾳ ἐν τῷ ὕχλῳ ὕπισε 
θεν, ἥ“ψαΐο τῇ ἱμαῆία αὐτῇ. 

, Θ8" ἔλεγε γάρ' “Οτικᾷν 
τῶν ἱμια]ίων αὐτ ἅψωμαι, 
σωθήσ δομκαι.. 

Καὶ εὐθέως ἐξηράνθη 
ἡ τηγὴ τῷ αἵματος αὐτῆς" 
ἡ μδα ᾧ ὁ ὑμαΐῖι, ὅτι Ἰαῖαε 
σὺ τὴν μάτιγεν. εἰν 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ, 

350 Καὶ εὐθέως ὃ ᾽Ιησδε 
ἐπιγνὰς ἐν ἑχυτῷ τὴν ἐξ αὗ- 
-“Νε δὺς ν. » 

τῷ δύναμιν ἐξελθησαν, ἔσις- 
Ἁ 3 "- υ] 37. 

ρχῷεις ἐν τῷ οχλῷ, ἔλεγε" 

Τίς με ἥψαΐῖο τῶν ἱμιαῆίων ; 
391 Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ 

ΝῚ ΕῚ "» Π Ν 

μαβθυϊαὶ αὐτῇ Βλέπεις τὸν 
ὄχλον συνθλίξονα σε, »κα 
λέγεις" Τ ς μα ἥψαῖο; 

92 Καὶ περιεξ λέπεῖο ἰδεῖν 
τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 

335 Ἢ δὲ γυνὴ φοξηθεῖσα 
ΩΣ τρέμεσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν 
ἐπ᾿ αὑτῇ, ἦλθε ΩΣ προσέπε- 
σεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ 
πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 

54 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ" 
Θύγαερ, ἡ ἢ τίσις σα σέσωκέ 
σε" ὕπαγε εἰς - εἰρήνην, ο ἴσθι 
ἁγιὴς ἀπὸ τῆς μάςιγός σδΒ. 
88 "Ἐτι αὐτῇ λαλξδνῆος, 

ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυν- 
ῃ ͵ «“ 

αγώγου, λέγον]ες" “Ὅτι 
θυγάτηρ σα ἐπέθανε, τί ἔτι 
σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 

96 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εὐθέως, 
5 ͵ Ν Φ ͵ 

αἀκδσας τὸν τανον λάξμημε- 

γον, λέγε τῷ ἀρχισυναγώΐς "Γω" 
Μὴ φοζξ, μόνον τποίςευε. 

957 Καὶ ἐκ ἀφῆκεν ὀδένα 
αὑτῷ συνακολεθῆσαι, εἰ μὴ 
Πέτρον, ἡ Τάκωξον, καὶ Ἴω- 
ἄγνην τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιακώθε, 

58. Καὶ ἔρχεῖαι εἰς τὸν 
οἶκον τῷ ἀρχισυναγώγου, "ὁ 

θεωρεῖ θόρυθον, κλαίοντας 
ἀλαλάζοντας πολλι. 

. 39 Καὶ εἰσελθὼν λέγει 
ἀὐ τοτηὴ ἜΙ θορυξεῖσϑε καὶ 

81 

κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ 
ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 

40 Καὶ καεγέλων αὐτῇ" 
Ὁ δὲ,ἐκξαλὼν ἅπανϊας,πα- 
βαλαμβάνει, τὸν παϊέρα τϑ 

σαιδίει, ἡ τὴν μυΠέρα- νῦἡ τὰς 
μεῖ᾽ αὖτβ, τἢ εἰσπορεύεϊαι ὅ ὅφξ 
ἦν τὸ μὰς ἀνακείμενον. 

41 Καὶ κρατήσας τῆς 
χειρὸς τοῦ παιδίου, λέγει 

αὐτῷ" Ταλιθὰ, κοῦμι" ὅ ἐξ: 
μεθερμηνευόμενον" Τὸ κο- 
ράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειραι. 

42 Καὶ εὐθέως ἀνέςη τὸ 
κοράσιον, ζ περιεπάτει" ἣν 
γὰρ ἔτη δωδεκα᾽ κκἡ ἐξέςη- 
σαν ἐκςάσει μεγάλῃ. 

48. Καὶ διεςείλαο αὐτοῖς 
πολλὰ, ἵνα μοιδεὶς γνῶ τᾶτο" 
γι, εἶστε δρβηνόυ αὐτῇ φαγεῖν. 

ἦκθεν εἰς τὴν πατρίδα 

αὗτξ᾽ καὶ ἀκολεδᾶσιν αὐτῷ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
9 Καὶ γενομένασαξατε, 

ἡρξαΐο ἐν τῇ συναγωγῇ δι- 
δωσκειν" κὶ πολλοὶ ἀκέοντες 
ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες " 
Ε1όθεν τότῳ ταῦτα; κὶ τίς 
ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι 
"ἡ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν 
“χειρῶν αὐτῇ γίνονται; 

5 Οὐκ ὅτος ἐςιν ὃ τέκηων, 
δ υἱὸς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ 1- 
ἀκώξε, κ᾽ [ωσῆ, καὶ ̓[έδα, ἢ 
“Σίμωνος; Ὁ ἀκεὶσὶν αἱ ἱ ἀδελ- 

Φφαὶ αὐτοῦ ὧδε τορὸς ἡμᾶς; 
Καὶ ἐσκαλδαλίξονἼο ἐν αὐτῷ, 



892 

ή "Ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ὃ [η- 
ΡῈ λὺ: 7 " " ἢ 

σᾶς" Ὅτι ἐκ ἔςι ΦΙρΡΟφΦΉΤΉς 

ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ παΐϊρίδι 
αὑτοῦ, κὶ ἕν τοῖς συγγενέσι, 
γα ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ. 

ὃ Καὶ ἐκ ἠδύνατο ἐκεῖ 
3 , -, - 3 

ἀδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ 
δι θα 3 δ “ Α 

μη ὀλίγοις ἀῤῥώςοις ἐπιθεὶς 

τὰς χεῖρας, ἐθεράσευσε. 
λυ ͵ Ν Ἀ 

δ Καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν 
ἀπιςίαν αὐτῶν, κὶ περιξγε 
τὰς κωμας κύκλῳ, διδάσκων. 

7 Καὶ προσκαλεῖται τὰς 
»ν "ὃ Ν 5] 3 Ἄ 

δώδεκα, κὶ ἤρξατο αὐτοὺς 
ἀποςέλλειν δύο δύο" κὶ ἐδιδο 

αὐτοῖς ἐξεσίαν τῶν πνευμά- 
τῶν τῶν ἀκαθαρίων, 

8 Καὶ παρήγ[ειλεν αὐτοῖς 
ω ν -», 2. εν 3 ἵγα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν, εἰ 
μὴ ῥαθδὸν μόνον" μὴ φπήραν, 
μὴ ἄρῖον, μὴ, εἰς τὴν ζωγὴν 
χαλκόν ΤῊ 

9 ῬΑλλ᾽ ὑποδεδεμένους 
σανδάλια" κὶ μὴ ἐνδύσασθαι 
δύο χιτῶνας. 

10 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 
“Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς 
οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν 
ἐξέλϑγηε ἐκεῖθεν. 

ο 1] Καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξ- 
ὠνῆχι ὑμᾷς, μηδὲ ἀκέάσωσιν 
ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, 
2 ͵ ΧΩ ,Ξ . ε 
ἐκγιναξαε τὸν χὅν τὸν ὕτο- 
κάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν, εἰς 
μαρ]ύριον αὐτοῖς" ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἀνεκήότερον ἔσαι Σοδό- 
μοις ἢ Τ᾽ομόῤῥοις ἐν ἡμέρᾳ 
κρίσεως, ἢ ἐΧῚ σολεὶ ἐκείνῃ. 

19 Καὶ ἐξελθόντες, ἐκ- 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

ἠρυσσον ἵνα μετανοήσωσι" 
15 Καὶ δαιμόνια πολλὰ 

ἐξέξαλλον, κὶἡ ἤλειφον ἐλαίῳ 
πολλοὺς ἄῤρωννοις καὶ  ἔθε- 
εάσευον. ἣς 

14 Καὶ ἤκεσεν ὅ᾽ βασιλεὺς 
Ἡρώδης, (φανερὸν γὰρ ἐ[ένεῖο 
τὸ Ὄνομα αὐτοῦ) κὶ ἔλεγεν" 
Ὅτι Ἰωάννης ὃ βαπῆίξων ἐ ἐκ 
νεκρῶν ἡϊέρθη, διῶ, τῶτο ἐν- 
εργξσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 

15 ΓΑλλοι ἔλεγον" Ὅτι 
Ἠλίας ἐςιν" ἄλλοι δὲ ἔλεγον" 
Ὅτι “προφήτης ἐςὶν, ἢ ὡς 
εἷς τῶν προφητῶν. 

10 ᾿Ακεέσας δὲ ὃ Ἡρώδης, 
εἶπεν" Ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπέκεφ- 

ἄλισα ᾿Ιωάννην, οὗτός ἐς!ν, 
αὐτὸς ἠγέρϑη ἐκ νεκρῶν. 

17 Αὐτὸς γὰρ ὃ Ἡρώδης, 
ἀποςείλας ἐκράτησε τὸν [ω- 
ἄννην; καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν 
τῇ φυλακῇ διὰ Ἡρωδιάδα, 
τὴν γυναῖκα Φιλίωτου τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν 
ἐγάμησεν. } 

18" ἔλεγε νὸ ὃ Ἰωάννης 
τῷ Ἡρώδῃ" “Οτι ἐκ ἐξεςί 

ἐν ΐ ες ἥ 
σοι ἔχειν τὴν. γυναίκα, ὉΘΊ, 
ἀδελφοῦ σου. 

19 Ἢ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖς. 
χεν αὐτῷ, Ὁ ἤθελεν αὐτὸν 
ἀποκτεῖναι, Ὁ ἐκ ἠδύναΐϊο" 

40 Ὁ γὰρ Ἥρωδης ἐφο- 
δεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, εἰδὼς 
αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον κι ἅγιον" 

᾿ 
καὶ συνετήρει αὐτὸν, καὶ 
ἀκέσας αὖτ, πολλὰ ἐποίεί,΄ 

ἊΣ 

καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε. 



Ἶ 

91 Καὶ γενομένης ἡμέρας 
» ͵ « ε , - εὐκχίρου, ὅτε Ἡρώδης τοῖς 

Ω ς οὖν ὦ μὴ Ω ψενεσίοις αὑτῷ δεῖπνον ἐποίει 
τοῖς μιξγιςᾶσιν αὗτξ, Ὁ τοῖς 
χιλιάρχρις, "ἢ τοῖς τρώτοις 

τῆς Γαλιλαίας" 

99 Καὶ εἰσελθέσης τῆς 
θυγαΐρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρωδιά- 
δος, "Ὁ ὀρχησαμένης, "ἢ ἀς 
ρεσάσης τῷ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς 
συνανακειμένοις, εἶπεν ὃ βα- 
σιλεὺς τῷ κορασίῳ᾽ Αἴτησόν 
με. ὃ ἐὰν θέλῃς, κὶ δώσω σοί. 

985 Καὶ ὥμοσεν αὐτῇ" 
ἜΣ ἃν: ΕἸ ͵ ὃ Υ̓ 

τι ὃ ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω 
σοὶ, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλ- 
εἰᾶς μου. 

94, Ἢ δὲ ξἐξελθδσα, εἶπε 
τῇ μητρὶ αὑτῆς" ΤΊ αἰτήσο- 
μαι; Ἢ δὲ εἶπε: Τὴν κεῷ- 

αλὴν ᾿[ωᾶννε τῷ - Βαπτιςῇ, 

Θ᾽ Καὶ ἐξελθᾶσα εὐθέως 
ν - Ν Ν 

μεῖς σπουδῆς τορὸς τὸν βα- 
σιλέα, ἠτήσαϊο, λέγουσα" 
Θέλω ἵνα μοὶ δῆς ἐξ αὐτῆς 

ἐπὶ στοίνακι τὴν χεφαλὴν 
9 , - ΤΡ νὰ 

᾿ωαννα τῷ Βαπῆιςξ. 

96 Καὶ περίλυτος γενό- 
ε , ἃ Ἀ 

“μένος ὃ βασιλεὺς, διὰ τοὺς 
ὄρχεις κὶ τὸς συναγακειμένες 
ἐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθεΐῃσαι. 

97 Καὶ εὐθέως ἀποΞτείλας 
ὃ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα, 
ἐπέταξεν νας τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ. 

98 Ὃ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκε- 
φάλισεν αὐτὸν Ἐν τῇ φυλακῇ" 
Ὁ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτῇ 

Ἐπὶ τάς, ΟΣ ἔδωκεν αὐτὴν 

ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚ. 89 

- ᾽ ἐγ Ἁ ᾿ 

τω κοράσιω,ς το κοράσιον 
η ῃ ἜΞ 

ἔδωκεν αὐ]ὴν τῇ μνῇρὶ αὑτῆς. 
9ΘὉῸ Καὶ ἀκούσαντες οἵ 

μαϑθυϊαὶ αὑτοῦ, ἦλθον, καὶ 
ἦραν τὸ αῶμα αὐτοῦ, καὶ 
ἔϑηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ, 

80 Κι αἱ συναϊονῖαι οἱ ἀπό- 

φολοι πρὸς τὸν ᾿Ϊ Ὡσᾶν, κὶ ἀπ΄- 

ἡγίξιλαν αὐτῷ πανῖα, κὶ ὅσα 
ἐποίησαν. κἡ ὅσα ἐδίδαξαν. 

851 Καὶ εἶσεν αὐτοῖς" 
Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ καὶ ἰδίαν 
εἰς ἔρημον τόπον, κὶ ἀναπαύ- 
εσϑε ὀλίγον" ἦσαν γὰρ οἱ ἐρ- 

“όμενοι κὶ οἱ ὑπάϊονἼες πολ- 
λοί" κὶ ὅδὲ φαγεῖν ὐκαίραν. 

99 Καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρη- 
μὸν τόπον τῷ τλοῖῳ καὶ᾽ 
ἰδίαν. 

959 Καὶ εἶδον αὐτὰς ὑπά- 
[ον]ας οἱ Ὀχλοι" κὶ ἐπέίνωσαν 
αὐτὸν πολλοί" κἡ πέζη ἀπὸ 
“πασῶν τῶν πόλεων συνέδρα- 

μον ἐκεῖ, κα προσῆλθον αὐτᾶς, 
ἡ δυνῆλθον πρὸς αὐτόν. 

54 Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὃ 5 

Ἴησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς, 
ὅτι ἦσαν ὧς πρόξατα μὴ 
ἔχον]α ποιμένα" ς᾽ ἤρξαϊο 
διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 

95 Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς 
γενομένης, τροσελθόντες 
αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, 
λέγουσιν" Ὅτι ἔρημός ἔςιν- 
ὃ τόπος, κὶ ἤδη ὥ ὥρα πολλή" 
-86 ᾿Απόλυσον. αὐτὸς, ἵγα 

ἀπελθόνϊες εἰς τοὺς κύκλῳ. 
ἀγροὺς τὸ κώμας, ἀγηράσω- 

᾽ Ὰ 



ΕΥ̓ΑῚ 

[ὡς -“ 5) , ἣν 

σιν εαὑτοις ἀρτους" τι γὰρ 

φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν. 
57 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αὐτοῖς" Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς 
φαγεῖν. Καὶ λέγουσιν αὐτῷ" 
Σ ' ΕῚ ͵ 

Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν 
διακοσίων δηναρίων ἄρτϑες, ἡ 
δῶμεν αὐτοῖς φαγεὶν ; 

98 Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς" 
Πόσους ἄρτους ἔχεϊε: ὑπά- 

ψεῖε καὶ ἴδεῆε. Καὶ γνόντες, 
Ἢ Ω 

λέγεσι" {Πἐνΐε, ῦὶἡ δύο χθύας. 
Ἂ γ5 ᾿ - 

90 Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς 
ἀνακλῖναι ττάνῖας, συμστόσια 

ἐ ) Ἀ - - 

συμήποσια, ει τῷ χλώρῳ 

“ύρτω. 

40 Καὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ 
πρασιαὶ, ἀνὰ ἑκατὸν »ἡ ἀνὰ 
ππεντηχονα. 

ΑἹ Καὶ λαξὼν τὰς πένῖε 
ἄρτους, καὶ τὸς δύο ἰχθύας, 
» ἌΡ, νὑ γν χὰ ἣ Ε] ἣν 
ἀναξλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν, 

εὐλόγησε, καὶ κατέκλασε 
γα" [ - 

τοὺς ἄρτους᾽ καὶ ἐδίδα τοῖς 
μαθυΐϊαῖς αὑτοῦ, ἵνα παρα- 
θῶσιν αὐτοῖς" καὶ τοὺς δύο 
ἐχιβθύας ἐμέρισε πᾶσι. 

492 Καὶ ἔφαγον στανῖες, 
“καὶ ἐχορ]άσϑησαν" 
ο΄ Α8 Καὶ ἦραν κλασμάτων 

" ᾿ μ Ν 
δώδεκα κοφινους πλώϊρεις, κ 

ἀπὸ τῶν ᾿χ θύων. 
ΔΎ ς , γ 44 Καὶ ἦσαν οἱ φαγόν]ες 

«: 

Ἁ " γ) ε Ἷ ἧ » 
τους αρ ουςς ὥσει Φεγιαχισ-. 

χίλιοι ἄνδρες. 
Α5 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε 

Ἁ δνΧχ ς«.ς ὦ αὶ . 

τοὺς μαθηΐϊὰς αὑτῷ ἔἐμξῶναι 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ τοροάγειν 
᾽ Ν “Ὁ εἰς τὸ πέραν τορὸς Βηθσαΐ- 

ΤΈΛΙΟΝ. , 
ε 9." 5 “ἂν... . δαν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν 

4} 

οχ λον. ΔΝ ἡ 
ΔΝ ἵ ͵ Ν 

40 Καὶ ἀποταξάμενος 
3 - Ε - » δὶ ἢ 

αὐτοῖς, ἀτοῆλθεν εἰς τὸ Ὁρος 
᾿φροσεύξασναι. 

4 Καὶ ὀψίας γενομένης, 
ἦν τὸ «λοῖον ἐν μέσῳ τῆς 
θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος 
ἐπὶ τῆς γῆς. 

48 Καὶ εἶδεν αὑτὰς βα- 
͵ - φ... ͵ . 

σανιζομιένους ἐν τῷ Ἐλαύνειν 
(ἦν γὰρ ὃ ἄνεμος ἐναντίος 
αὐτοῖς") ᾽γὼ περὶ τεϊαρτὴν 
φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεῖαι 
τορὸς αὐτοὺς, τεριπατῶν 
ἐπὶ τῆς ϑδαλαάσσης" κὶ ἤθελε 
παρελθεῖν αὐτούς. 

49 Οἱ δὲ ἰδόνες αὐτὸν 
: Ε ᾿ - ΩΝ σεριπατοῦνϊα ἐπὶ τῆς ὅα- 

λάσσης, ἔδοξαν φαν]ασμιὰ 
εἰναι καὶ ἀνέκραξαν. 

δὺ (Πανῆες γὰρ αὐτὸν 
ΑΝ ."»Ἕ ͵ ᾿Ὶ εἶδον, κὶ ἐταράχ, ϑησανὴ καὶ 
εὐθέως ἐλάλησε μεῖ᾽ αὐτῶν, 

Ν , 4... δρυΐ δι Ὁ -“ 
γ λέγει αὕτοις ἀρσειτε, 

ἐγώ εἰμι, μὴ φοξεῖσσε, 
51 Καὶ ἀνέξη πρὸς αὐτὰς 

εἰς τὸ σὐλοῖον᾽ κὶ ἐκόπασεν ὃ 
ἄνεμος" »υ λίαν ἐκ σερισσᾷ ἐν 
ἑαυ]οῖς ἐξίςανο, ἐθαύμαξζ ον. 

δῶ Οὐ γὰρ συνῆκαν ἐσὲ 
- κ ἡ ᾿ “ἢ «. 

τοῖς ἄρϊοις᾽ ἦν γὰρ ἡ καρδία 
αὐτῶν πσετρωμένη. 

53 Καὶ διαπεράσαντες 
ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν ξ ενησα- 
ρὲτ, κὦἡ τοροσωρμίσσησαν. 

.584 Καὶ ἐξελ θονήων αὐτῶν 
ἔκ τοῦ σὐλοίου, εὐθέως ἐπε» 

ΤῊ υ 4 ΎΝ ΔΉ ᾿ ἡ 
ψγόνγες αὐτό, 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. 

δ Περιδραμόντες ὕλην 
ἋἋ ᾿ » , ὍὝ, 

Τὴν σεριΧώροΟΥ ἐκείνην, ἤρξ- 

ανῖο ἐπὶ τοῖς κραξξατοις τὸς 
κακῶς ἔχοντας περιφέρειν, 
ὅτου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ ἔςιν 

δ6 Καὶ ὅπε ἂν εἰσεσορεύ- 
ετΌ εἰς κώμας, ἢ πόλεις, ἢ 
ἀϊρὰς, ἐν ταῖς ἀϊοραῖς ἐτίθδν 
τὸς ἀσθενξνῖας, κὶ παρεκάλεν 
αὐτὸν, ἵνα κἂν τῇ κρασσπέδε 
-ς ᾽ὔ ἂς α ο δ᾽ φῇ ᾿ 

τῷ ἱμιαῖία αὐτῷ ἅψωνῖαι 

ὅσοι ἂν ἥπΊονο αὐξ, ἐσωζονῖο. 
Κεφ... ζ;. 7. 

Κι συνάγονϊαι φρὸς αὖ-' 
τὸν οἱ Φαρισαῖοι, καὶ 

τινες τῶν γραρμυιματέων, ἔλ- 
θόντες ἀπὸ “Ιεροσολύμων᾽ 

ν ΝΙΩ͂ ᾿ .ω 
- 9 Καὶ ἰδόνϊες τινὰς τῶν 

μιαθυϊῶν αὐτῇ κοιναῖς χερσὶ," 
τῶτ᾽ ἔςιν ἀνίπτοις, ἐσθίον]ας 
“» ᾿ Σ ;ὔ 

ἄρίους, ἐμέμψανῖο. 
8.0 γὰρ Φαρισαῖοι "ὁ 

τσᾶντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ἐὰν μιὴ 

 σσυγμῷ νίψωνῖαι τὰς χεῖρας, 

οὐκ ἐδθίουσι, κρατοῦν]ες τὴν 
͵ » , 

Ὡαράδοσιν τῶν σρεσξς υἹέρων" 

αὶ Καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν 
Ν ͵ -» ᾿ ,’ὔ 

μὴ βατ]ίσωνῆαι, ἐκ Ἐσθίεσι" 
ἢ ἄλλα πολλά ἐςιν, ἃ τα- 

͵ -“- ΝῚ 

ρέλαξον κραϊεῖν,. βαπῆισμὸς 
τοο]ηρίων, κὶ ξεςῶν, καὶ χαλ- 
κέων, κ»ὶ κλινῶν. 

5. "ἔσειτα “Ἐπερωτῶσιν 
-“- ὦ ε -» ΝῚ ς« 

αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
γραμματεῖς" Διατί οἱ μια- 
θηταί σοῦ οὐ περιπατοῦσι 
κατὰ τὴν ἄδοσιν τῶν 
Ὄρεσξ υτ ρων γνάλλα. ἀνί τοις 

χοροὶ ἡδμι οὶ τὸν ἄρτον; 
Σ  Θ 

.“" 

80 

Ὁ Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς" Ὅτι καλῶς τροεῷ-. 

᾿ ἥγευσεν Ἢ σαΐας περὶ ὑμῶν 
τῶν ὑποκρήῶν, ὧς γείραπῆαι" 
Οὗτος ὃ λαὸς τοῖς χειλεσί 
με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν 
τούῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἵ Ματῦν δὲ σέζον]αί με, 
διδάσκον)ες διδασκαλίας, ἐν- 
τάλμαϊα ἀνθρώπων. 
“8. ᾿Αφένϊες γάρ τὴν ἐνῆο-- 

λὴν τοῦ Θεοῦ, κρα]εῖτε τὴν 
αράδοσιν τῶν ἀνϑρώπων, 
βαπΊσμους ξεςῶν καὶ το- 

, Ἢ Ἁ ᾽, ᾿ ͵ 

τηριων" καὶ ἀλλὰ παρομοιαχ 

τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 
ἘΣ 57 "2 Ὁ .-Ὁ9. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 

Καλῶς ἀϑετεῖτε τὴν ἐντο- 
χὴν τῇ Θεξ, ἵνα τὴν παρά- 
δοσιν ὑμιῶν τηρήσυϊε. 

ΙὉΌ Μωσῆς γᾶρ εἶπε" 
Τίμα τὸν τοαἹέρα σου, καὶ 

Ἃ , “ ͵ «ες 

τὴν μηϊέρα σου" καί Ὁ 
-“- Ἢ ) ΕΝ γ 

κακολογῶν τοαϊέρα ἢ μηέα 

ρα, θανάτῳ τελευϊάτω. 
11 Ὕμεϊς δὲ λέγετε" 

Ἔ Ἂ 5, » θ ᾿ - 

ἂν εἰπῇ αἀγυρωποβς τῳ πᾶ- 
} ἊΝ - 5 - τρῖ, ἢ τῇ μητρί" Κορξᾶν 

-ρβῆιο - “ἰ. φῃ , ΕῚ .- 

(ὅ ἐςι δῶρον) ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ. 
ὠφεληθῇς" 

19 Καὶ οὐκέτι ἀφίετε 
αὐτὸν ἀδὲν ποιῆσαι τῷ παϊρὲ 

- ἍΑ ε΄ .: ᾿ ξ .- αὑτοῦ, ἢ τῇ μυϊ]ρὶ αὑτοῦ, 
139 ᾿Ακυρϑνες τὸν λόγον 

τῷ Θεξ τῇ παραδόσει ὑμῶν, 
Ὁ ν 
ἢ παρεδώκαϊε". "ἡ παρόμοια 
τοιχῦτα σολλα ποιεῖτε. 

.14. Καὶ προσκαλεσάμε.--. 
͵ ᾿ 5,, 5ω 

γος τυάνϊα τὸν ὄχλον, ἔλεγεν 



τ εφξεξετι μῆνιν 

86 

αὐτοῖς" ᾿Ακούετέ μα πάνῆες, 
καὶ συνίεϊε. 

15. Οὐδὲν ἔςιν ἔξωθεν τῇ. 
ἀνθρώσου εἰσπορευόμενον εἰς 
αὐτὸν, ὃ δύναϊαι αὐτὸν κοι- 
νῶσαι" ἀλλὰ τὰ ἐκπορευθμ.- 
ενα ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐκεῖνα ἔςι τὰ 
κοινοῦν]α τὸν ἄνθρωπον. 

16 ΕΤ τις ἔχει ὦτα ἀ- 
κούειν, ἀκουέτω. 

17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς 
οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπτη- 
ϑώτων αὑτὸν οἱ μαδηταὶ 
αὐτοῦ περὶ τῆς παραξολῆς. 

..18 Καὶ λέει αὐτοῖς" Οὕ- 
΄ω 
νοεῖτε ὅτι πᾶν Τὸ ἔξωθεν εἰσ- 
στορευόμεγον εἰς τὸν. ἄνθρω-. 

σον, ἢ δύναϊαι αὐ]ὸν κοινῶσαι;" 
19 “Ὅτι οὐκ εἰσ πορεύε]αι 

αὐτῷ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ 
εἰς τὴν κοιλίαν" καὶ εἰς τὸν 
ὠφεδρῶνα ἐκπορεύεϊαι, καθα- 
ρίξον φοανῖα τὰ βεώμαϊα. 

90. "ἔλεγε δέ’ ὅτι τὸ ἐκ. 
ΤῊ ἀνϑδῥώτσα ἐκπορευόμενον, 
ἐκεῖνο. χοινοῖ τὸν. ἄνθρωπον" 
91 "Ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς 

καρδίας τῶν ἀνθρώπων. οἱ δια-, 
λογισμοὶ οἵ κακοὶ ἔκογορεύογ-. 

ται μουιχεῖαδι τορνεῖαι, φόνοι, 

Ἀϊτῦμες ἴζιν . ὅλος. ̓ σελγεϊαγ. 

“ὄφθα αλμὸς τὐρϊηρὸς, 6. λασῴης͵ τ 
μία; δωξρηφανία, ἘΌΡΟΥΝΥ 
ἣν 95. ΠῚάντὰ ταῦτα τὰ 
πονηρὼ. ἔσωθεν Ἐκπορεύεϊαι, 
καὶ κοινοῖ τὸν. ἄνθρωπον. 

ΦΆ.. Καὶ ἐκεῖθεν. ἀναξὰς 

ΕΟ τ - 5 , ΄ 9 3 
γῳ. μεῖς ἀσύυνείοι εςξες δ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ - 
ἀτῆλθεν εἰς τὰ μεθόξια Τύό- 
ρου ἡ Σιδῶνος" εἰσελθὼν. 
εἰς τὴν οἰκίαν, νης ἤθελε. 

[νῶναι" κὶ ἐκ ἠδυνήθη λαθεῖν. 
95 ̓ Ακήσασα γὰς γυνὴ. 

περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ. θυ- 
γότριον αὐτῆς νεῦμα ἀκά- 
θαρτον, ἐλθοῦσα. τροσέτεσε 
πρὸς τοὺς τόδας αὐτοῦ, 

20. (Ἦν δὲ ἡ γυνὴ ̓ Ελ.. 
ληνὶς, Συροφοίνισσα τῷ ψένειν: 
καὶ ἠρώτα αὐτὸν, ἵνα. τὸ, 
δαιμόνιον. ἐκβάλλῃ. ἐκ. τῆς 
θυγατρὸς αὑτῆς. 
31 Ὁ δὲ ̓ Τωσᾶς εἶπεν αὖ- 
ΤΓΑφες. πρῶτον χορῖασ- 

δῆρμ τὰ. τέκνα ἃ γὰρ καλὸν; 
ἐςι λαβεῖν τὸν ἄρῇον. τῶν τέχ- 
γων, κὶ, βαλεῖν τοῖς κυναρίοισ,, 
8, Ἢ “δὲ ἀπτεχρίθη, καὶ 

λέγει αὐτῷ" Ναὶ, κύριε" ΩΝ 

γὰρ, τὰ κυνάρια ὑποκάτω 
τῆς τραπέζης. ἐσϑίει ἀπὸ 
τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 

90 Καὶ εἶτεν αὐτῇ" Διά: 
τοῦτον τὸν “λόγον. ὕπαγε" 

ἐξελήλυθε. τὰ. ἐδαιμιύγιον: ἐκ. 
τῆ θυγατρός. ἄφομ τον 
80: Καὶ. ἀαελθᾶσα εἰς τὸν 

οἶκον αὑτῆς, εὗρες : τὸ δαιμόνιον, 
ἐξεληλυθὰς;. "τὴν ( θυγατέρα 

βεξλημένην δὶ τῶς φελίνως.. 
ϑΙ Καὶ τοάκιν. ἐξελθὼν ἐκ 
τῶν; ̓δρίων. “Εὐύραι Σιδῶνος, 
ἦλθε πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς 
τ τσ ἀνὰ μέσον. τῶν 

ἐπ τοῦτο κε τ ρεχοςς ς 



5 ΚΑΤᾺ ΜΆΑ͂ΡΚ. 

καλοῦσιν αὔτὺν, ἵνα ἐσσιθῃ 
αὐτῷ τὴν “χεῖρα. 

83 Καὶ ἀπολαξόμενος 
Φιιιδιὰ δ᾽: νϑν μι “ἢ «ἃ ἢ 
τὐῦτον ἄπὸ τὸ ΟΧΛΒ καὶ ἰδίαν, 
5) ,ὦ Ἁ ) ᾳ. ΕΣ 

ἔβαλε τὰς δακ) λας αὗτϑ εἰς 
δ ᾿ ψφ ε. Ὁ 

χὰ ὦτα αὐτοῦ" καὶ τ]ύσας 
ψαῖο τῆς γλωσσῆς αὐτοῦ" 

84 Καὶ την φῆ σμς εἰς 
πὸν οὐρανὸν, ἐςέναξε » Ὁ λέγει 

αὐτῷ" Ἔφφαθα, ὅ ἔς!» δια- 
γοίχθητι. 

95 Καὶ εὐθέως διηνοίχ,- 
θησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί" καὶ 
ἐλύθη ὃ δέσμος τῆς γλώσσης 
αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 
86 Καὶ διεςείλαο αὐτοῖς, 

γα μηδενὶ εἴπωσιν" ὅσον δὲ 
αὐῇὸς αὐϊοῖς διετέλλεῖο, μᾶλ- 
λον 2 περισσότερον ἐκήρυσσον. 

- 87 Καὶ ὑπερπερισσῶς 
ἐξεσλήσσονῖο, λέγονϊες᾽ Κα- 
χῶς τοανῆα τεσοίνκε" Ὁ τὰς 
κωφὸς οιεῖ ἀκούειν, κ᾿ τοὺς 

ἀλάλους λαλεῖν. 

Κιφ. ἡ. 8. 
Νὲ: , ὲ Σιν δι κα τὰ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, 
ρου ὄχλου Ὄν- 

τος, κ (ἮΙ ἐχόνϊων τί φά- 

γῶσι; προσκαλεσάμενος ὃ 

᾿Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς ἀὗτξ, 
λέψει αὐτοῖς" 

9 Σπκαγνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ὄχλον, ὅτι ἤδη, ἡμέρας τρεῖς 
πεοσμιένουσί, μοι, καὶ οὐκ 
ἕδζουσι τί φαγῶσι. 

8 Καὶ ἐᾶν ἀπολύσω αὖ- 
τὸς γήςεις εἰς οἶκον αὑτῶν, 
ἐχχυθήσο αι Ἐν τῇ ὁδῷ" τινὲς 

ἐοόθεν ἥκουσι, 

δὲ εἰσσον" 

87 
“8. οὗ , , : - 

4 Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
6 ἱ Ἀ ᾿Ὸ- Ν ἢ , 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ [Πόθεν 
͵ τι »» ,“ ἥἔτιθ δ 

τἄτες ουγησείαι τις ὧθε χορθ- 

τάσαι ἄρτων ἐπ᾿ ἐρημίας; 
ὃ Καὶ ἔσηρώτα αὐτός" 

τ, 5 ᾿ ΕΥ ἀγοὺ ΄σὰ- Πόσους ἔχ εἶε ἄρτούς; Οἱ 
2Ω 
Εξῖῆα. 

΄ «ἡ ξὰλ. τ “ Σ - 
0 Και πάρήγγεῖλε τῷ 

ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς 
γῇ." καὶ λαξζῶν τοὺς ἑπτὰ 
ἄρτες, εὐχάρισσας ἔχασε, 

" ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὖὗ- 
τοῦ, ἵνα παραϑῶσι" καὶ 
“παρέϑυηκαν τῷ ὕχλῳ. 

7 Καὶ εἶχον. ἰχϑύδια 
ΕΣ ἈΝ ὀλίγα" Ὁ ε εὐλογήσας, εἶτε 

παραθεῖναι καὶ αὐτά. 
ΕῊ - ᾿ : 

8. ΓΕφαγον δὲ, καὶ ἐχορ- 
ταάσϑησαν" καὶ ἦραν σερ:5- 
σεύματα κλασμάτων, ἕἑπὶα 

σπυρίδας, δ᾿ 

9 Ἦσαν δὲ οἱ φαγόνες, 
ὡς τετρακισχίλιοι" καὶ ἀ- 

Η 39 ͵ 

ἥπελυσεν αὐτοὺς" 

10 Καὶ εὐθέως ἐμξὰς 
εἰς τὸ πλοῖον μεῖὰ τῶν μα- 
θητῶν αὑτοῦ, ἦλθεν εἰς τῷ 
μέρη Δαλμανουθά. 

11 Καὶ ἐξηλιθον οἱ Φδει- 
σαῖοι, καὶ ἤρξανο συζητεῖν 
αὐτῷ, .ζητῆν]ες παρ᾽ αὐτοῦ 
σημεῖον ἀπὸ τοῦ σὐρανοῦ, 
ζοείραξονῆες αὐτόν. 

19 Καὶ ἀναξεναξας τῷ 
πονεύμιαι, αὑτξ, Ἀέγει" ἐ ἢ 

γενεὰ αὕτη σημεῖον ἐπεί ζυΐει; 
ἀῤνὴν Ἀλέγω μιν, εἰ δοθησεῖα: 
τῇ γενξᾷ ταύτῃ σημεῖον ̓  

τ εἶτά 
15. Καὶ ἀφεὶς αὐτοῦΐ, 



88 ᾿ἘΥΆΤΤΕΛΙΟΝ " 
Ἐμξς πάλιν εἰς τὸ σλοῖον, 
ἀτσῆλθεν εἰς τὸ τοέραν. 

14 Καὶ ἐσελάϑοντο οἱ 
ἑκα ηταὶ λαξεῖν ἄρτους, κὶ 
.᾿ Ν « 5) ᾿ ᾿ εἰ μὴ ἕνα ἄἀρῖον οὐκ εἶχον 
ῥιεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 

10 Καὶ διεςέἐέλλεῖο αὖ- 

τοῖς, λέων" Ὅρᾶτε, (λέτεῆε 
᾿ τοὺ τῆς ξύμης τῶν Φαρισαί- 

ὧν), γα τῆς ζύμης Ἡρωδου. 
10 Καὶ διελογίξονο πρὸς 

ἀλλήλους, λέγοντες" Ὅτι 
ΕΣ 

οἀρτοὺς οὐκ ἔχομεν. 
17 Καὶ γνοὺς ὃ ᾿Ιησοῦς, 

λέγει αὑτοῖς" ΕΠ διαλογί- 
4 “ 2, 5 ᾿᾿ ζεσϑε, ὅτι ἀρίους ἐκ ἔχεῖε:; 
57 “- 2ἮΝΝ ͵ 

οὕπω νοεῖτε, οὐδὲ συνίεῖε; 
ἔτι πεσωφωμένην ἔχετε τὴν 
καρδίαν ὑμῶν; 

18 ᾿Οφθαλμὰς ἔχον]ες ὁ 
βλέσπεῖε; καὶ ὦτα ἔχονῖες ἐκ 
ἀκέεϊε; »ὶ ὁ μνημονεύεῖε; 

“4 ν ͵ μὲ 

19 “τε τὸς σπέν]ε ἄρῖες 
ἕπλασα εἰς τὸς τοεγ]ικισχι- 

, ͵ , " 

λιΒς, σοσὸς κοφινεις σλήρεις 

κλασμάτων ἤραΐε; Λέγεσιν.. 
αὐτῶ" Δώδεκα. 

940 Ὅτε δὲ τοὺς ἑστὰ 
εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 
τόσων στουρίδων ληρώμια]α 
κλασμάτων ἤρατε; ΟἹ δὲ 
εἶπον: Ἑ πῆα. 

92] Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 
Ἰ]ῶς οὐ συνίεἴε; 
929 Ἰζχὶ ἔρχεῇαι εἰς Βηθ- 
ΜΒ 2 ͵ δ. 98 σαϊδαν" καὶ φέρουσιν αὐτῷ 

Ν - 
τυφλὸν, καὶ ποαρακαλοῦσιν 

9ὡδν - ΕἸ - «.«΄ 2 

αυτον νᾶ αὐτου ἅψη αι. 

25 Καὶ ἐσιλαξόμεγος τῆς 

χειρὸς τοῦ τυφλοῦ, ξήγαγεν 
αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης" καὶ 
τόσας εἰς τὰ Ὀμμαΐῖα αὐτῷ, 
ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας «αὐτῷ, 
ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέσει. 

94. Καὶ ἀναξλέψας, ἔλ- 

εγε" Βλέπω: τὸς ἀνθρώπϑς, 
ὡς δένδρα, ποεριτσα]οῦντας. 

95 Εἶτα πάλιν ἐπέθηκε 
τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸς ὀφθαλμὲς 
αὖτϑ, κὶ ἐποίησεν αὐτόν ἀνα- 
ξςλέψαι" ἊΣ ἀποκαεςάθη,ς "Ὁ 

ἐγέξλεψε τηλαυϊῶς ἅπτανϊας. 
90 Καὶ ἀσέςειλεν αὐτὸν 

εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, λέγων" 
Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλ- 
θῃς, μηδὲ εἴσῃς τινὶ ἐν τῷ 
κώμῃ. 

97 Καὶ ἐξῆλθεν δ. Ἰησξς 
καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ εἰς 
τὰς κώμας Καισαρείας τῆς 
Φιλίωσσου" καὶ ἐν τῇ ̓ ὁδῷ 

ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὖ- 
τοῦ, λέγων αὐτοῖς" 1 ἵνα με 
λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 

98. ΟἹἱ δὲ ἀσπεκρίϑησαν, 
Ἰωάννην τὸν Βατιςήν" »ὁ 
ἄλλοι, ᾿Ηλίαν" ἄλλαι δὲ, 
ἕνα τῶν τοροφητῶν. 

90 Καὶ αὐτὸς λέγει αὖ- 
τοῖς" Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέ-" 
ψετε εἶναι; ᾿Ατοκριθεὶς δὲ 
ὃ Πέτρος λέγει αὐτῷ" Σὺ 
εἰ δι Χριφδσει Ὁ 
80 Καὶ ἐπεγίμησεν αὐτοῖς, 

ἵνα μηδενὶ λέγωσι περὶ αὐτῇ, 
31 ΚΚαὶ ἤρξαῖο διδάσκειν 

αὐτοὺς, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, ἡ ὦ 



.ν τ ἈΡΡᾺ 
ἐτοοδοκηασϑῆναι ἀπὸ τῶν 
ταρεσξυτέρων χαὶ ἀρχιερεῶν 
κ᾽ γραμματέων, κὶ ἄσοκ- 
᾿φανθηναι" - μεῖα τρεῖς ἥΣ 
ἱκέρας ἀναςῆναι. 

89 Καὶ ταῤῥησίὰά τὸν 
Χόγον ἐλάλει. Καὶ πρῦσλα- 

ξόμενος αὐτὸν ὃ Πέτρος, 
ἤρξατὸ ἐσιτιμᾷν αὐτῷ. 
38 Ὁ δὲ, ἐτοιςξαφεὶς; κὸ 

ἰδὼν τὰς μᾶϑνϊὰς αὕτα, ἐσε- 
τιρμῆσε τῷ Πέτεῳ, λέγων" : 

Ὕσαγε ὀιισῶ μ8, ἅτανξδ᾽ 

ὅτι ὅ Φρόνεῖ; τὰ τοῦ Θεοῦ, 
αλλ Τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

“34 Καὶ τφοσκαλεσάμιε- 

ὑὸξ τὸν ὄχλον ὀὺν τοῖς μαχ- 

θγῇχις αὐτῇ; εἶτεεν αὐτοῖς" 
“Ὅςξις θέλει ὀπιτὼ μ8 ἐλθεῖν, 
ἀπαῤνηδάδϑω ἑαυτὸν, κάϊ 

ἀράτω. τὸν ταῦρον αὑτοῦ, 
χαὶ ἀϊόλουθείτω ἢ βίοι... 
εὐ 85" Ὃς: γλ ἂν θέλῃ τὴν 
ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι, ἀτδολ- 
ἐσει αὐτὴν" ὃς δ᾽ ἂν ἀποκέσῃ 

ΤῊΣ ψυχὴν ἀὗτοῦ ἕνεκεν 
ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, 

οὗτος σώσει αὐτὴν: 

836 Τί γάρ ὠφεχήσει ἄν- 
θδωτσδν, Ἐὰν κερδήσῃ τὸν 
κόσμον ὅχον, καὶ ξημιωδῇ 
τὴν ψυχὴν αὑτοῦ; 

917 Ἢ τί δώσει ἄνθῥωττος 
ἀντάλλαγμα τὴς ψυχῆς 
ἄὑτοῦ; 

835 - γὰρ Υ" χω ια 
θῇ με Ὁ τὰς ἐ ἐκὰς λύγος ἐν 
τῇ! γενεᾷ ταύτῃ. τῇ ἐβοῖχα- 

Ἰωλῷ, 'χὶ ὃ δἱὸς 
οκ 

Χίδι χὰ 

Ὁ» 
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τῷ ἀνθρώσε, ἐπσαισχύνθήσε 
ἴχι αὐτὸν, ὅταν ἘλθῊ ἔν τὴϊ 
δόξῃ τῷ πατρὸς αὑτοῦ, μι Σ 
τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 

Κεφ. 5.9. 
ΑἹ ἔχεγεν αὐτοῖς" ᾿Α- 

- μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσξ 
τίνες τῶν ὧδε ἑςηκότων. οἵ- 
τινες ὶ μὴ γεύσωνϊαι θανάτε,. 
ξὼς ἂν ἴδωσιτὴν βασιλείαν τῷ 
Θεξ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει... 

5. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἐξ 
τοὰραλαμξάνει ὃ ̓ [ησᾶς τὸν 
Πέτρον, καὶ τὸν ᾿[ἀχκώζον,. 

τὸν Ιωαννην, κὶ ἀναφέρει: 
αϑτοὺς εἰς Ὀρὸς ὑψηλὸν καὶ 
ἰδίαν μόνους᾽ καὶ μετεμορ-' 
φώθη ἔμτροσϑεν αὐτῶν. 

Καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένεο ςἰλξονῖα, χευκὰ λίαν 
ὡς χιὼν, οἷά γναφεὺς ἐπὶ 
ΤῊΣ γῆς ἃ δόναϊαι λευκᾶναι.. 

4 Καὶ ὥφϑη αὐτοῖς Ἢ - 
λίας σὺν Μίωσεϊ" καὶ ἤσαν: 
σύλλαλουντες τῷ Ἰησοῦ. 

5. Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ὃ Πέ- 
τεῦ; λέψει. τῷ ᾿Ιησοῦ" 
Ῥαςςὶ ,καλὸν ἐς ἡμᾶς ὧδε: 

εἶναι: μὸ “ποιήσωμεν σχηνας 

τρεῖς, δοὶ μίαν, να Μωσεῖ. 
ίδν, ἃ Ἤχιᾷ μίαν.. τὰ 

θΘ Οὐ γὰρ ἤϑει τί χαλής 
δη" ἤδὰν γὰρ ἔκφοξοι: 

7 Και. ἐγένεϊο μρφμὶ ἕω- 

τοισκιάζοσα αὐτοῖς" κα ἦλθε. 
φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, ἐν ἀρ δῷ 

σχ᾽ Οὗτός ἐσῖν ὃ υἱὸς ὡὦμπ ὃ 

ἀγαπήτοξ, αὐτοῦ ἀκούξ]ες" 
ὃ Καὶ χὶ: ἐξάτινὰ φεῤιξχεψά.-- 
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μβενοι, ἀκέτι ἀδένα εἶδον, ἀλλὰ 
τὸν [σῶν μόνον μεθ᾽ ἑαυ]ῶν. 
9 Καήαξαινόνίων δὲ αὐτῶν 

ἀπὸ τῷ Ὅρας, διεςείλαῦο αὐὖ- 
τοῖς, ἵνα μηδενὶ διηγήσωνΐαι 
ἃ εἶδον, εἰ μιὴ ὅταν δ᾽ υἱὸς τῇ 
ἀνθρώπου ἔκ νεκρῶν ἀναςῇ-. 

. 10 Καὶ τὸν λόγον ἐκράτη- 
σὰν πρὸς ξαυΐϊὰς, συζητᾶνῖες 
τί ἔς: τὸ, ἐκ νεχρῶν ἀναςῆναι. 

1 ἩΜΠΙΕ ἐσηφώτων αὐτὸν, 
Ἀξγοντεδ᾽ ζ γον λέγεσιν οἱ 
γραμματεῖς, ὅτι ᾿Ηλιαν δεῖ 
ελθεῖν ὦ ὥτον; 

19 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶσεν 
αὑτοῖς" ἬἪλιας μὲν ἐλϑὼν 
φορῶτον, ἀσποκαθιςἃ “αν]α" 

“αὶ σχῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν 
οἷὸν τὰ ἄνθρωπε, ἵνα πολλὰ 
τυαθη, καὶ ἐξουδενωθῃ. 
. 18 ᾿Αλλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι 
ᾧ Ἤλιας ἐλήλυθε, "ἡ ἔσοί- 
πὴ ν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, 
καθὼς γέγραπται ἐστ᾽ αὐτόν. 

14 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τὰς 
μαθηϊὰς, εἶδεν ὄχλον πολὺν 
περὶ αὑτὸς, καὶ γεαμμαϊεῖς 
ευζητοῦντας αὐτοῖς. 

15 Καὶ εὐθέως σᾶς ὁ 
Ἔχ,λος ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαμ.- 

δηϑη, καὶ ὶ πιροςρέχονῖες ἦσ- 
τάζονο αὐτὸν. 

10 [Καὶ ἐπηρώτησε τοὺς 
γραμματεῖς ΤΙ συζηϊεῖτε 
τρὸς αὐτούς; 

17 Καὶ ἀποκριϑεὶς εἶ εἷς εκ 
τῇ ὄχλε, εἰτσε" Διδάσκαλε, 
ἤνεγκα τὸν υἱὸν μ τρὸς σε; 
ἔχογα πνεῦμα ἀλαλογ" 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

18 Καὶ ὅτου ἂν αὐτὸν 
καϊαλάξῃ, ῥήσσει. αὐτόν" μον 

ἀφρίζει, »ὶ τρίζει τὰς ὀδόν)ας 
αὗτξ, ξηραίνεῖαι" ὸ εἶττον 
τοῖς μαϑηϊαῖς σε, ἵνα αὐτὸ 
ἐκξάλωσι, καὶ ἐκ ἴσχυσαν. 

19 ὋὉ δὲ ἀποκριθεὶς αὖς 
τῷ λέγει" Ὦ, γενεὰ ἅπιςος, 
ἕως τοότε τορὸς ὑμᾶς ἔσομαι; 
ἕως τότε ἀνέξομαι ὑμῶν; 
φέρεϊε αὑτὸν πρὸς με. 

90 Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν 
τρὸς αὐτόν" ΟΣ ἰδὼν αὐτὸν, 
εὐθέως τὸ νεῦμα ἐστάρ- 
αξεν αὐτόν" καὶ πεσὼν ἐπὶ 
τῆς γῆς, Ἐκυλίεῖο ἀφρίξων. 
9] Καὶ ἐπηρώτησε. τὸν 

παϊέρα αὑτϑ᾽ ΠΠόσος Χρόνος 
ἐςὶν, ὡς τῶῦτο γέγονεν αὐτῷ; 
ὋὉ δὲ εἶπε" Παιδιόθεν" 

29 ἸΚαὶ πολλάκις αὐτὸν 
καὶ εἰς πῦρ ἔξαλε κὰ εἰς ὕδαϊα, 
ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν" ἀλλ᾽, 
εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν, 
σωλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
93 Ὁ δὲ Ἴησξς εἶσεεν αὖὐ- 

τῷ" Τὺ, εἰ δύνασαι σιιςεῦσαι, 
τοάν]α δυνα]ὰ τῷ τποιξεύονϊι:.. 

94, Καὶ εὐθέως κράξας ἃ ὃ 
σα]ὴρ τῷ ταιδίε, μεῖα. δακ-. 
ρύων ἔλεγε" ΤΠιςεύω, "ἴον 
βοήθει μου τῇ ἀπιςίᾳ. 

Θ5 Ἰδὼν δὲ ὃ γον ὅτι 
Ἐἐσσισυνρέχ,ει ὁχλος,ξ ἐσσεηίμη- 
σε τῷ τνεύμαϊι τῷ ἀκαθάρ- 
τῳ, λέγωναὐύτῷ" [1 ὁτνεῦμα. 
«Ὁ δύο ᾿ ἈὍΕ ἢ 

τὸ ἀλαλον χὺ πα αθον; εὐῷ ΦΩᾺ 
ἐπήάσσω" λθε ἐξ αὐτῇ, 

ης εἰς αὐτόν. 



ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚ, 

960 Καὶ κραξαν, καὶ πολ- 
λὰ σπαράξαν αὐτὸν, ἐξῆλθε" 
ΩΣ ἐγένεϊο ὡσεὶ νεκρὸς, ὥςε 

-σολλὰς λέγειν ὅτι ἀσσέθανεν. 
27 Ὁ δὲ Ἰησᾶς κραήσας 

αὐτὸν τῆς χειρὸς, ἤγειρεν 
αὐτὸν, καὶ ἀνέςη. 

ΘΩ Καὶ εἰσελθόν]α αὐτὸν 
εἰς οἶκον, οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
ἐπηρώτων αὐτὸν καΐ᾽ ἰδίαν" 
Ὅτι ἡμεῖς ἐκ ἠδυνήθημεν 
ἐκξζαλεῖν αὐτό; 
60 Καὶ εἶτεν αὐτοῖς" 

Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ 
δόναϊαι ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν 
σροσευχ,ῇ καὶ νηςείᾳ. 

80 Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόν- 
τες παρεπορεύονῖο, διὰ τῆς 
Τ αλιλαία:" καὶ οὐκ ἤθελεν 
ἵνα τις γνῶ. 
᾿ς 9] Ἐδίδασκε γὰρ τοὺς 
μαθητὰς αὑτοῦ, καὶ ἔλεγεν 
αὐτοῖς" Ὅτι ὃ υἱὸς τοῦ αν- 
θρώπε παραδιδοῖαι εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων, καὶ ἀποχῆενδσιν 
αὐτόν" κὶ ἀποκανθεὶς, τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναςησεϊαι. 
» 52 ΟἹ δὲ ἡγνόεν τὸ ῥῆμα, 
τὺ ἐφοξ δνῖο αὐτὸν ἐπερωΐῆσαι. 

935 Καὶ ἦλθεν εἰς Κα- 
περναούμ." καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
γενόμενος, ἐπηρώτα αὐτούς" 
ΓΙ ἐν τῇ ὁδῷ τρὸς ἑαυϊοὺς 
διελογίζ εὐθεῖ: ᾿ 

84, Ὁ; δὲ ἐ ἐσιώπων" πρὸς 
ἔαάνεν γὰρ 

ἐν τῇ ὁδῷ, τίς 
αἱ ὶ καθίσας ἐφώνησε 

τὸς πὐλῶνα, κᾧ λέγει αὐτοῖς" 

9] 

ΕἾ τις ϑέλει πρῶτος εἶναι, 
ἔςαι σάντων ἔσχατος, καὶ 
σαντων διάκονος. 

380 Καὶ λαζὼν σαιδίον, 

ἔςησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν" 
καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ, 
εἶσεν αὐτοῖς" 

357 ὋΣ ἐὰν ἕν τῶν τοι- 
οὕτων παιδίων δέξηγῇαι ἐπὶ 
τῷ ὀγόμαϊί, μ8, ἐμὲ δέχεἶαι" 
Ὁ, ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηαι, οὐκ 
ἐμὲ δέχεϊαι, ἀλλὰ τὸν ὡ- 

πος εἰλανῖχ με. 

358 ᾿Απεκρίθη δὲ αὐτῷ 
ὃ Ἰωάννης, λέγων" Διδάσ- 
καλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ 
ὀνόμιαῇ! δῦ ἐκξ χλλονῆα δα! 

μόνια, ὃς ὅκ ἀκολπθεῖ ἧμιν" 

καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτὸν, ὅτι 

ὃκ ἀκολουθεῖ ἡ τ μόν. 

39 Ὁ δὲ Ἰχσξ-ς εἶπε" Μὲ 
κωλύεϊε αὐτόν" οὐδεὶς γᾶρ 
ἔσιν ὃς σοιήσει δύναμιν Ἐπὶ 
τῷ ὀνόματι (μι, γα δυνήσεῖαι 
ταχὺ κακολογῆσαι με. 

40 Ὃς γὰρ ἐκ ἔςι καθ᾽ 
ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἔξιν. 

41 “Ὡς γὰρ ἂν ποτίσῃ 
ὑμᾶς τποοτήριον ὕδατος ἐν 

τῷ ὀνόμαῖ! μϑ8, ὅτι Χριροῦ 
ἔςε, ἀμνὴν λέγω ὑμῖν, 8 μὴ 

ὠτολέσῃ τὸν μισθὸν, αὕτοῦ.. 
42 Καὶδ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ 

ἕνα τῶν μικρῶν τῶν πιςξευα 
ὀγων εἰς ἐμὲ, καλόν ἐξιν 
αὐτῷ μᾶλλον, εἰ “περίκειϊαι 
λίθος μυλικὸς περὶ τὸν τρά- 

χήλον. αὐτοῦ, κἱ βέζληται 
εἰς τὴν ϑρλοιόκων. 
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ἅ8 Καὶ ἐὰν σκανδαλίξῃ 
δὲ ἡ χείρ σοῦ, ἀσόκοψον 
αὐτήν" κἀλὸν σοι ἐςὶ κόλλον 
εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ 
τὰς δύο χεῖρας ἔ ἔχονῆα ὁ ἀπελ- 
θεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ 
“πῦρ τὸ ἄσξεςὁν, 

44 “Οὔὕου ὃ σκώλο!ξ αὖ- 
᾿πῶν ἐ τελευϊᾷ, καὶ τὸ “ϑὸ 

ἃ ἐς: ἐυγυΐαι. 

45 ἴζαὶ ἐᾶν ὃ ποὺς σοὺ 
σκανδαλίζῃ σε) ἀπόκοψον 
αὐτόν" καλὸν ἕξι δόι εἰσελ- 
θεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν, ἢ 
σοὺς δύο τύδας ἔχρον]α βλη- 
θῆναν εἰς τὴν ψέεγναν, εἰς τὸ 
πῦρ τὸ ̓ ἄσξεςον, 
κι Ὅδον ὁ σκώληξ ἀὐῤ.- 

τῶν οὐ τελευϊᾷ, καὶ τὸ πῦϑ 
οὗ σξ ἐγνυῖαι. 

Α7 Καὶ ἐὰν ὃ ὀφθαλμὸς 
δου σκανδαλίζῃ σε, ἔκθ χλὲ 
αὐτόν" καλὸν σον ἐξὶ μονόφ- 
ϑάχιμαον εἰσελϑεῖν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ (Θεοῦ, ἢ δύδ 
ἐβθαλμηνο ἔχονϊα. βληθῆναι 
εἰς τὴν γέεννων τοῦ τύρος,, 

48 “Ὅπου ὃ σχώλυξ᾽ αὖ- 
σῶν οὐ τελευ]ξν καὶ τὸ πῦρ 

εὐ σξἐννυϊαι.. 
49 [Πὰς γὰρ αυρὶ ἅλισ- 

ϑήσεῖαι,. καὶ πᾶσα θυσίᾳ 

ἁλὶ ἁλισϑσεῖαι. ᾿ 
80 Καλὸν τὸ ἅλας" ξὰν 

δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηϊαι,. 
ἐν τίνη. αὐτὸ ἀρ] ύσεϊε ; ἔχεῖε 
ἂν ξαυήοῖσ. ἅλας, καὶ εἰρη 

γεύεϊε ἐγ ἀλλήλοισι ὦ ἣς- 
ε ἌΝ ἤὰ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ; 

εῷ. δι 10; 

ΠΑΚΕΓΘΙΕ ἀναστὰς 
ἔρχεϊαι εἰς τὰ ὅρια, τῆς 

᾿Ιουδαίας, διὰ τοῦ πέραν τᾷ 
᾿Ιορδάνου ΩΣ συμιπορεύοναι 
σάλι» Ὄχλοι πρὸς αὐτόν" 
καὶ ὡς εἰώσει, «τάλιν ἐδίδασ- 

κεν αὐτούς. 
2. Καὶ προσελθόντες οὗ: 

Φαρισαῖοι, ἐπηρώτηδαν ἂὺ- ᾿ 

τόν" ΕἸ ἔξεςιν ἀνδρὶ. ψυναϊκα 
ἀπολῦσαι; πειδάζονϊες ἀὐτόν. 

8. δὲ ἀποκριϑεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς" ΕΠ ἀγχρμς ἐνεθείδιαο.. 
Μίωσῃε;. . 

4 Οἱ δὲ εἶπον" Μωσῆς 
ἐπέτρεψε. διδλίον ἀπὸςασίθ. 

γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι. 
δ Καὶ ἀποχριϑεὶς δ᾽ Τησϑς 

εἶπεν αὐτοῖς" Πρὸ: τὴν σκλήν 
βοκαρδία ὑμῶν ἔγραψεν ὃ υ- 

μἂὶν τὴν ἑν]ολὴν ταύτην. 

Θ᾽ Ἀπὸ δὲ ὠρχῇῆς ΑἸ σεὼς,, 
ἄρσεν. καὶ θήλυ ἐποίησεν αὖ: 

“0ὅ54.ὃ Θεόν ωὙΞῸΝ Ἐ9 
7 “Ἐνεκὲν τούτϑδυ κακὸν 

λείψει ἄνθρωπος τὸν σταγέξα 
αὑτοῦ καὶ τὴν μ᾽] 
πεοσκολληθήσεϊαι. “εξ τὴν 
ψυναῖκα αὑτοῦ" 

8. Καὶ ἔσονγαι᾽ οἱ δόσ εἴς , 
σάρκα μίαν.. “Ὥξε οὐκέτι. 
εἰσὶ δόο, ἀλλὰ μία σάρξ. 
9 .Ὃ ὅν Θεὸς δυνἐδευξνή. 
ται συϑα μὴ χωριξέτω. , 

θ Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
οἱ ᾿μόνσς. αὐτοῦ. ερὶ τοῦ. 
αὐτοῦ αὐήγανομρνυκο. ὠβθαμν 

ἥ καὶ. ἢ 

Ν-- 

ἡ Ἧ 

ἀξ δσος οὐ χτττος τς “κε 

'σάχιν. α΄, 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. 

11 Καὶ λέγει αὐτοῖς" 
Ὃς ἐὰν ἀπολύσῃ τὴν γυ- 
γαϊκα αὑτοῦ, καὶ γαμήσῃ 
ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν. 

.19 Καὶ ξὰν γυνὴ ἀπολ- 
᾿ ν 3, “ὦ “3 , 
ὑσῃ τὸν ἄνδρα αὑτῆς, και 

-Ὡ ν᾿ -“ 

γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. 
- 1 Καὶ προσέφερον αὐτῶ 

παιδία, ἵνα ἅψυϊαι αὐτῶν" 
φὶ δὲ μαθυΐϊαὶ ἐπετίμων τοῖς 
προσφέρουσιν. 

14 ᾿Ιδὼν δὲ ὃ ᾿[ησοῦς 
ἠγανακησε, κὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
Αφεῖε τὰ παιδία ἔρχεσθαι 
πρὸς με, καὶ μὴ κωλύετε 
αὐτά" τῶν γὰρ τοιότων ἐςὶν 
«ε ͵ - - 

ἢ βασιλεία τοῦ Θϑεοῦ- 
15 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

ϑ. οἰὰν κ ͵ Γ᾿ 
ὃς ἐὰν μὴ δέξηαι τὴν βασιλ- 
εἰαν τοῦ (Θεοῦ ὡς παιδίον, 
᾿ὥ ΓΝ Ὁ. »᾽ ᾽ ͵ 

οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 

16 Καὶ ἐναγκαλισάμενος 
αὑτὰ, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ 
αὐτὰ, ηὐλόγει αὐτα. 

17 Καὶ ἐκπορευομένου 
αὐτοῦ εἰς ὁδὸν, προσδραμὼν 
εἷς, τὶ γονυπεϊήσας αὐτὰν, 
᾽ ῃ 2 ἀκ ͵ 

ἐπηρώτα αὐτόν" Διδάσκαλε 
39 Ν ͵ , “ Ἂ 

ἀγαθὲ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν 
αἰώνιον κληρονομήσω; 

18 Ὃ δὲ Ἰσᾶς εἶπεν αὐ- 
τῷ ΤΙ με λέγεις ἀγαθόν; 
δδεὶς ἀΓαϑὸς εἰ μὴ εἷς, Θεός, 

190, ὡς ἐντολᾶς Οἱ ὅς; κρ Ὡς ἐν χε 
ἍΝ μοίχευ βυῃ φογευ- 

᾿ς σης" μὴ, χλεψς μήδψευ- 
δομα παρὰ υἡ ἀἄποςε (6 ΡΥ ατος 

ς᾽ τίμα τὸν πατέρα σε 
Καὶ τὴν μητέρα. 

φῦ, 

99 

90 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶσεν 
ΕῚ - ᾿ - 

αὐτῷ" Διδάσκαλε, ταῦτα 
᾿σάνα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότ- 
ἡφὸς μου, 

94] Ὁ δὲ [Ἰησοῦς ἔμ- 
ξλέψας αὐτῷ, ἠγάπησεν αὖ- 

Ἀ 4 ἸΙΌ ἀνα τ μα “Τὰ 
τὸν, κὶ εἶπεν αὐτῷ ν σοι 
ὕςερεῖ" ὕπαγε, ὅσα ἔχεις 
πώλησον, κὶ δὸς τοῖς πίω- 
“οῖς, καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν 
ἐρανῷ" καὶ δεῦρο, ἀκολούθει 
μοι. ἄρας τὸν ςαυρὸόν. 

99 Ὁ δὲ ςυΐνασας ἔπὶ τῷ 

λόϊυ, ἀπῆλθε λυπέμενος" ἦν 

γὰρ ἔχων κ]ήμαῖα πολλά. 
95 Καὶ περιδλεψάμενος 

δ᾽ Τησᾶς, λέγει τοῖς μαθηϊαῖς 
«ς -Φ .- ς ᾿Ὶ 

αὗτξ' ᾿Ἰῶς δυσκόλως οἱ τὰ 
᾿ "᾽ ᾽ Ν 

χρήμαΐα ἔχονῖες εἰς τὴν βα-- 
σιλείαν τῇ ΘΘεξ εἰσελεύσονϊαι. 

. Θά Οἱ δὲ μαθυῆαὶ ἐθαμ- 
( βνῖο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. 
Ὁ δὲ Ἰησᾷς σάλιν ἀποκρι- 
θεὶς λέγει αὐτοῖς" 1 έκνα, 
σῶς δύσκολόν ἔςι τοὺς σε- 
σοιθότας ἐπὶ τοῖς χρήμκσιν, 

᾽ Ν , - - εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
εἰσελθεῖν - 

25 ἙΕἰὐκοπωτερόν ἐστι 
κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς 
τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ 
πλούσιον εἰς τὴν ξασιλείχν 
τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 

96 ΟἹ δὲ περισσῶς ἐξ- 
Π , ἔ ΝΥ 

επλήσσονο, λέγοντες πρὸς 
ε πῷ ἃ ἀγτιν ͵ ἑαυτούς" Καὶ τίς δύναται 
σωθῆναι; Ὦ 

27 ̓ ᾿Εμξλέψας- δὲ αὐτοῖς 
ὃ Ἰησᾶς λέγει" ΠΙαρὰ ἀν- 
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ϑρώποις ἀδύνατον; ἀλλ᾽ οὐ 
παρὰ τῷ Θεῷ" τανῆα γὰρ 
δυναῖά ἔς! παρὰ τῷ Θεῷ. 

Οὗ Καὶ ἤρξαῖο ὃ ὃ Πέτρος 
λέγειν αὐτῷ" ᾿Ιδόυ, ἡμεῖς 

ἀφήκαμεν τιάνϊα, καὶ ἠκολ- 
τυθηήσα μέν σοι. 

99 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ Ἴν- 
» Ὁ «ε΄ Ν Ἢ ὑΐόδε, ὑδὸ 

δος εἶπεν" “Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἐδείς ἐςιν, ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, 
ἢ ἀδελφοὺς, ἢ ἢ ἀδελφὰς, ἢ 
παϊέρα, ἢ μηέρα, ἢ ἢ γυναῖς- 

πα, ἢ τέκνα, ὃ) ἀγροὺς, ἕνε- 

κεν ἐμοῦ κἢ τοῦ ̓ ᾿εὐαγγελίοῦ, 

80 Ἔαν μὴ λάθῃ, ἑκὰ- 
μας 

“οναπλασίονα γῦν ἔν τω και- 

εᾧ τότῳ, οἰκίας, χἡ ἀδελφὸς, 
ΟΣ ἀδελφὰς, κὶ ᾿ μητέρας; "ἢ 
τέχγα, καὶ ᾿ἀγειδὶς μετὰ 
διωγμιῶν, "ὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 

ἐρχομένῳ ξωὴν αἰώνιον. 
951 »ἱολλχοὶ δὲ ἔδονται 

πρῶτοι, ἔσχαϊοι" καὶ οἱ ἔσ- 
'χαάτοι, πρῶτοι. 

39 σαν δὲ ἐν τῇ δὲῷ 
ἀναξαίνούες εἰ ' Τεροσόλυμα" 

Ὁ 5 ἥν προάγων αὐτὰς ὃ ᾽'ἴἡ- 
σᾶς, ᾿ὸ ἐραμεδενϊαὶ "ἢ ἄκολ8- 
θξν]ες ἐφοξϑνῖο. Καὶ πᾶρας 

λαξωὼν φάλιν τοὺς δωδεχᾶ, 
ἤρξατο αὑτοῖς Ἀέγειν τὰ 
ἐκέλλονα αὐτῷ συμβαίνειν" 

38 “Ὅτι ἰδοὺ, ἀναξ αἰνὸ- 
μὲν εἰς [Ἱεροσόλυῤιὰ, καὶ ὃ 
ἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδὸ- 
᾿θησεῖαι. τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 
τοῖς “γραμμαϊεῦσι, τ κα]ὰ- 

πρινᾶσιν αὐτὸν θανάϊῳ, 7 σα- 
εὐδώσασιν αὐτόν τοῖς ἔθνεσι" 

Ὁ» 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 
ϑῷ Καὶ ἐμίαϊξο σῇ, αὖ- 

ἁδτῶν, 

ἀποκίξνουσιν αὐτόν" 'χαὶ τῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ἄνας ἡσέ]αι. 
9 Καὶ προσαοδεύον]αι 

αὐτῷ Ἰάκωζος κὶ ̓ Τωάννηςε, 
σἱ υἱοὶ Ζεξεδαίου, λέφονϊες" 
Διδάσκαλε πέλορμοεν ἵνα ὃ 

ἐὰν »ὐδῶβον "ποιήσῃς ἡμιῖν. 

86 Ὁ δὲ. εἶπεν αὐ οὶς" 
Τι θέλεϊε ποιῆσαί με ὑμῖν; 

371 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" 
Δὸὺς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν 
σου κὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων δου 
καθίσωμεν Ἐν τῇ δόξῃ δοὺ: 

885 Ὁ δὲ Ἰῃσῶν εἶπεν αὖ- 
τοῖς Οὐκ οἴδαῇε τί αἰτεῖσθε". 

δύνασθε δέεεῖν τὸ ποτήριον. δ᾽ 

ἐγὼ δίνω, γἡ τὸ βαπΊισιμδα 
ὃ ἐγὼ βαττίζομαι, ΎΡΥ 
ναι; 

99 Οἱ δὲ εἶἴστον αὐτῷ" 
Δυνάμεθα. Ὃ δὲ Ἰηδοῦς 
εἶχεν «τοῖς Τὸ μὲν “ο- 

τό ϑίον ὃ ἐγὼ ίνω, ὥίεσθευ 
καὶ τὸ βαστίσμα, ὃ ἐγὼ 
βαπηίξομαι, βαφϊδθήσεδθε" 

40 Τὸ δὲ ἡρανριυρ δ, ἔκ δεξ- 
ιἰῶν μοὺ καὶ ἐξ εὐων μὼν 

νου. οὐγχέ δὴν ὙΟῊΣ τῆλοι, 

ἄλλ᾽ οἷς ΖΞ ΣᾺ 
41. Καὶ ἀκούσαντες. ὍΣ. 

δέκα, ἤρξανϊο ἀγανακτεῖν 
περὶ ᾿Ιακώξοῦυ κὶ ᾿Τὠαννοῦ.. 

49 Ὁ δὲ ᾿Ισοῦς προῦ- 
καλεσάμιεγος αὐτοὺς, “Δ έγει 

αὐτοῖς" ἴδατε ὅτι οἱ δὸ- 
κουντες ἄρχειν τῶν ἔδγῶν,. 

τὰν αἵ αν 
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ἐν ὕμιν" 

ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚ. 
ξεν α. Ζ 

"Ἂ ἀ]ακυριεύουσιν αὕτῶν᾽ «καὶ. 

οἱ μεγάλοι αὐτῶν καϊεξρου- 
σιαςζουρίν. αὐτῶν. 

45. Οὐχ, οὕτω. δὲ ἔςα,. 
ἀλλ᾽ ὃς, ἔαν. θέλη 

γενέφϑαι μέγας ἐν ὑμᾶν, ἔςαι 
διάκονος τῶν" 

. 44 Καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν. 
ψενέαϑαι πρῶπος, ἔςχι σαᾶν- 

τῶν. δοῦλος. 

48. Καὶ. γὰρ, ὃ υἱὸς τοῦ; 
ἀνθρώπου οὐχ. ἦλθε διακονη- 
θῇγαι, ἀλλά. διακονῆσαι». Ὁ 

“δοῦναι τὴν ψυχὴν. αὐτοῦ. 
λύτρον ἀντὶ πρλλῶν, 

Ἃ40. Καὶ ἔρχονται εἰς, 
Ἱεριχώ: καὶ ἐκσκορευοιμένου. 

αὐτοῦ ἀπὺ. “εριχῶ, Ων τῶν. 
μαθητῶν. αὑτοῦ, καὶ Ὀχλου 

ἱκανοῖ!, υἱὸς “Κιεμαίου, Βαρ- 
τίμαιος ὃ. τυφλὸς, ἐκάθητο 
σχριρο τὴν. ὁδὸν Ὡ ΝΣ 

417 Καὶ ἀκέσας, δ, Ἴω-: 
σὃς ὃ δἸΝαζωραϊόε ἐςινς ἤρξαῖο 
κράζειν, ΩΝ χέγειν᾽. ἊΣ, οἱὸςὶ 

Δαξὶδ.᾿ Ιησαῦ, ἐλέησόν με. 
48 Καὶ ἐσεδίμων αὐτῷ. 

ατολιλοὶ ἵν σιωσπήση" “δ᾽ δὲ 
πολλῷ μᾶλλον ἔκραξεν" ΎΣΣ 

ΔαξὶΣ, ἐλέησόν μι: 

49 Κιὶ «ὧς ὃ. ᾿Ι ποῦς, 
εἶπεν. αὐτὸν φωγηθῆναι" καὶ. 
Φωνᾶσι. τὸν τυφλὸν, λέγον]ες 
αὑτῷ" Θάρσει, ἔ εγθράς" Φω-. 

νεῖ σε.“ 
᾿ 80. Ὁ «δὲ ἀποβαλὼν τὸ. 

ἱμάτιον, αὑτὰ, ἄναςας ἦλθε 
φγρὸς τὸν Ἰωσοῦν. 

. δὲ Κααὲ ἀποκριθεὶς λέγε, 

98 

αὐτῷ ὃ ̓ Ι[ησοῦς" ΤΙ θέλεις. 
ποιήσω σοι; Ὃὧ) δὲ τυφλὸς 
εἶπεν. αὐτῷ" ἱῬαζζονὶ, ἵγώ 

ὠναξλέψω. 
δῷ. Ὁ δὲ Ἰωσοῦς εἶπεν 

αὐτῷ; Ὕπαγε" ἡ πέσις σοὺ 
σέσωκέ σε. ΚΚαὶ εὐθέως ἀν- 
ἐξλεψε, καὶ, ἠκολούνδι τῷ 
᾿Ιωσροῦ ἐν τὴ δῷ. 

Κεφ. ια, 11. 
ΚΊ ὅτε. ἐγγίζουσιν. εἰς. 

“Ἱερουσαλὴμ, εἰς Βηθ- 
φαγὴ͵ Ὁ. Βηθανίαν, πρὸς τὸ. 
Ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποςέλλει. 

δύο τῶν μαθη]ῶν αὑτοῦ, 
9. Καὶ λέγει αὐτοῖς". Ὡϊ- 

σαάγεῖε,. εἰς: τὴν κώμαιγ τὴν. 
κατένανῖι ὕμιν". καὶ. εὐθέως. 
εἰσπορεψόμενοι. εἰς: “αἀτῇν,. 
εὐρύσεῖε πῶλον δεδεμένον; 
ἐφ᾽ ὃν ἐδεὶς ἀνθρώπων. 'κεκάθ- 
κε" λύσανϊες αὐτὸν ἀγάγεῖε" 

3. «Καὶ ἔαν τις ὑμῖν εἴπχι". 
Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπαϊε; 

Ὅτ, ὃ ὃ χύριος. αὐτοῦ. 'χεείαν 
ἔχει". καὶ εὐθέως αὐτὸν, 
ἀποςελεῖ. ἄδει ᾿ 

ἅ ᾿Απἤλθον δὲ, κα εὗρον. 
τὸν. πῶλον. δεδεμένον πρὸς. 
τὴν θύραν. ἔξῳ. ἐπὶ τοῦ. ἀμις, 
φόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. 

δ. Καί τινες. τῶν ἐκεῖ. 
ἑςηκότων ἔλεγον αὐτοῖς" Τί 

ποιεῖτε λύον]ες τὸν πώλον;. 

6 ΟἹ δὲ. εἶπον. αὐτοῖς, 
καθῶς ἐγετείλαϊο ὃ ̓]ησοῦς" 
καὶ ἀφῆκαν. αὐτούς. ͵ 

7 Καὶ ἤγωογον. τὸν πῶλον, 
“ποὺς τὸν Ἴασᾶν, »κὶ ἐπέξαλον. 



ϑΌ 

αὑτῷ τὰ ἱμάτια αὑτῶν, καὶ 
ἔκαθισεν ἐπ᾿ αὐτῷ. 

Ὁ {[ϊἰολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια 
αὑτῶν ἕςρωσαν εἰς τὴν ὁδὸν" 
ἄλλοι δὲ ςοιξαδας ἔκοσε τον 

ἐκ τῶν δενδρῶν, κὶ ἐςρώννυον 
εἰς τὴν δον. 

9 Καὶ οἱ προάγον]ες "ἡ οἱ 
ἀκολεθδγες ἔκραζον, λέϊονες᾽ 
᾿)σαγνὰ;, εὐλογημένος ὃ ἐρ- 
“χύμενος ἐν ὀνόμαϊι Κυρίου" 

10 Εὐλογημένη ἡ ἔρχομ- 
ἕνη βασιλεία ἐν ὀνόμαΐι Κυ- 

οἴει, τῷἪ πα]οὺς ἡμῶν Διαξίδ' 
“Α)σαννὰ ἐν τοῖς ὑψίςοις. 

11 [ζαἱ εἰσῆλθεν εἰς “ἶε- 

θοσόλυμ᾽α δ᾽ Ἰησοῦς, καὶ εἰς 
τὸ ἱερόν" κὶ περιδλεψψάμενος 
σπαάνα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς 
ὥρας, ᾿ἔξῷλθεν εἰς Βηθανίαν 
μεῖὰ τῶν δωδεκαΐ 

19 Καὶ τῇ ἐπαύριον, ἐξ- 
ελθόν]ων αὐτῶν ἀπὸ Βηθα- 
γίας, ἐπείνασε, 
..18 Καὶ ἰδὼν συκὴν μα- 

χρόθεν, ἔχουσαν φύλλα, ἤλ- 
θεν εἰ ἄρα εὑρήσει τί ἐν 
αὐτῇ" Ὄ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν, 
οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα" 
οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων" 

14 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ̓ 1η- 
σοὺς εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι 
ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς 
καρπὸν φάγοι. Καὶ ἤκουον 
οἱ μαθηταὶ αὑτοῦ. 

15 Καὶ ἔρχονῖαι εἰς Ἵερο- 
σόλυμα" τ εἰσελθὼν ὃ ὃ σῶς 
εἰς τὸ ἱερὸν, ἤρξαῖο ἐκξαλ- 
λεὶν τὸς πωλδυνῖας κὶ ἀγορ- 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἀζούϊες ἐν τῷ ἱερῷ" 
τραπέζας τῶν κολλυξιςῶν, "ἡ 

τὰς καθέδρας τῶν πωλδνίων 
τὰς περισερᾶς, καϊέσρεψε" 

16 Καὶ ἐκ ἥφιεν ἵνα τὶς 
διενέγκγ, σκεῦος διὰ τῷ ἵερβ. 

17 Καὶ ἐδίδασκε, λέγων 
αὐτοῖς" Οὐ γέγραπῆαι" Ὅτι 
ὃ οἶκὸς μδ,. οἶκος προσευχῆς ς 
κληθήσεϊαι πᾶσι τοῖς ξθνεσινς 
ὑμεῖς δὲ ἐποιήσατε αὐτὸν 
σπήλαιον ληςῶν. τα 

18 Καὶ ἤκουσᾶν οἱ ἱψγραβ.- : 

" τὰς 

μαδεὶς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς; καὶ ' 

ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσο : 

οὔσι" ἐφοξοῦνῖο γὰρ αὐτὸν, 

ὅτι πᾶς ὃ Ὀχλος ἐξεπλήσσεῖο 
ἐστὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. ἘλΧΉΦ ἢ 

19 Καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένεῖο, ι 
ἐξεατορεύεῖο ἔξω τῆς πόλεως. 
90 Καὶ πρωΐ παράπορ- 

εὐόμενοι, εἶδον τὴν συκῆν 
ἐξηραμιμένην ἐκ ῥιζῶν. Ὁ 

Καὶ ἀναμνησϑεὶς ὃ 
Πέτρος, λέγει αὐτῷ" Ῥαξεὶ, “ 
ἴδε, ἡ συκῆ, ἣν καπηράσων 
ἐξήρανῖαι. : 

99 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἴ»- 
σοὺς λέγει αὐτοῖς" "Ἔχετε 
σιίςιν Θεοῦ. Ὁ 

23 ̓Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τότῳ" 
"Αρθυῆι, καὶ ὑν ον εἰς τὴν 
ϑάλασσαν" κἡ μὴ διακριϑῇ 
ἐν τῷ καρδίᾳ αὑτοῦ, ἀλλὰ 
πιτεύσῃ ὅτι. ἃ λέγει σίνε]αι" 
ἔἕςαι αὑτῷ ὃ ἐὰν εἴτχτῃ. 

Θ4 Διὰ τοῦτο λέγω. ὑμῖν͵ 
τανα ὕσα ἂν προσευχόμένο᾽ 

2 

-" 



ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚ. 

αἰτεῖσσε, τοιςεύεῖε ὅτι χαμ- 
ξἀνεῖε: καὶ ἔςαι ὑμῖν. 

ΟΡ Καὶ ὅταν ςἠχηὴε φροσ- 

εὐχόμενοι, ἀφίε)ε εἴ τι ἔχ εἶς 
κα]ά τινος᾿ ἵνα καὶ ὃ πατὴρ 
ὑμιῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ 
ὕμιν τὰ παραπ]ώμαῇα ὑμῶν. 

26 Εἰ δὲ ὅ ὑμεῖς ὅκ ἀφίεῖε, 

οὐδὲ ὃ ο παϊὴς ὑ ὑμῶν, ὃ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς, ἀφήσει τὰ πᾶρας- 

πτώματα ὑμῶν. 
21 Καὶ ἔρχονἼαι πᾶλιν εἰς 

“Ἱεροσόλυμα καὶ ἐν τῷ ἱερῷ 
τσεριπσα τοῦνῖος αὐτοῦ, ἔρχον- 
ται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς, 
καὶ οἱ γραμμαϊεῖς, καὶ οἱ 
τρεσξύτεροι" 

5 Καὶ λέγουσιν αὐτῷ" 
ν ποίᾳ ξξεσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; 

φὸ τίς σοι τὴν ἐξεσίαν ταύτην 
Ἔδωκεν, ἵνα ταῦτα πονῇς; 

, 29 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἄποκρι- 
θεὶς εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Επερωϊή- 
σω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον, κὶ 
ἀπὸκρίθητέ μοι, κὶ ἐρῶ ὑμιῖν 
ἐν ποίᾳ ἐξεσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

80 Τὸ βαπτισμα ᾽Ἶωᾶννα 
ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώ- 
πων; ἀποχρίθητέ μοι. 

ΤῊΣ ΦΑΝ ἐλογίζοντο πρὸς 
ξαυτοὺς, λέγοντες" ἂν εἴ- 

πωμεν' Ἐξ ἐρανοῦ, ἐρεῖ" Δι- 
αἿί ὅν ἐκ ἐσισεύσατε αὐτῷ; 

859 ᾿Αλλ᾽ ἐᾶν. εἴπωμεν" 
ἘΞ ἀνθρώττων" ἐφοξοῦντο 

τὸν λαύν᾽ ἅπανες γὰρ εἶχον 

τὸν Ιωαννην, ὅτι ὄντως προ- 
φήτης ἦν. 

99 Καὶ ἀποχειθέντες, λέ- 
Ἐ - . 9 , 

ων" 
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ψουσι τῷ Ἰησοῦ" Οὐκ οἴδα- 
μεν. ΚΚαὶ δ᾽ Ἰησοῦς ἄποκρι- 

θεὶς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐ ἐγὼ 

λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 

ταῦτα ποιῶ. 
Κεφ. Ὑκρῆνν ᾿" ΨαΟΩ 

1Κ. 1 τ ἄρξατο αὐτοῖς ἐν 
παραβολαῖς λέϊιν᾽ ᾽Δ μ- 

πελῶνα ἐφύτευσεν ἄνθρωπος, 
καὶ περιέθηκε φξαγμὸν, καὶ 
ὥρυξεν ὑπολήνιον, κὶ ὠκοδό- 

ρῥνῆσε πύργον, κα ἐξέδοϊο. αὐτὸν 
γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε. 

2 Καὶ ἀσέςειλε πρὸς τοὺς 
γεωργὰς τῷ καιρῷ δξλον, ἵ ἵνα 
χαρὰ τῶν γεωργῶν λαξῃ ὦ ἀπὸ 

τῷ καρπὴ τῷ ἀμπελῶνος. 
950; δὲ λαξύόντες αἱ τὸν, 

ἔδειραν, καὶ ἀπέξειλαν κενόν. 

ἅ Καὶ πάλιν ἀπέςειλε 

“ρὸς αὑτοὺς ἄλλον δοῦλον" 

κἀκεῖνον λιθοξολήσαντες ἐ- 
κεφαλαίωσαν, καὶ ἀπέςειλαν 
» ᾿ 

ἠτιμωμένον. 
δ Καὶ σάλιν ἄλλον ἀπέσ- 

τειλε᾽ κἀκεῖνον ἀπέκτειναν" 

στολλὸς ἄλλες, τὰς μὲν δέρ- 

οὐτὲς. τοὺς δὲ ἀποχτείνοντες, 
0 τι οὖν ἕνα υἱὸν ἔχων 

ἀγαπητὸν αὑτοῦ, ἀπέςειλε "ἡ 

αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον, 
λέγων" “Ὅτι ἐντρασήσονται 
τὸν υἱόν μου. 

7 Ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ 
εἶπον πρὸς ἑαυτούς" Ὅτι 
οὗτος ἐςιν ὃ κλοηρονόμος" δεῦ- 

τε, ἀποχτείνωμεν αὐτὸν, καὶ 
ἡμῶν ἕςαι ἢ κληρονομία. 

8. Καὶ λαβόντες αὐτὸν, 

- 



98 

ἀπέκίειναν, καὶ ἐξέβαλον ἔξω 
τοῦ ἀμπελῶνος. 

9. Τ' οὖν ποιήδει ὃ κύριος 
-Ὡ "» “- τ ἐν 

τῷ ἀμπελῶνος; Πιλεύσεταὶ 

ΝΣ ἀπολέσει τὰς γεωργὰς, »ἡ 
͵ Ἂ 3 [“] 5) 

δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 

10 Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύ- 
τὴν ἀνέγνωϊε: Λίϑον ὃν ἀπεδο- 
κίμασαν οἱ οἰκοδομϑν]ες, ὅτος 
» ϑῳ 3 ν᾿ ’ 

ξγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. 
11 Παρὰ Κυρίου ἐγένεΐο 

ὦ ᾿ Ν᾽ ἢ δ ν 5» 

αὕτη" καὶ ἕξι πσαυμαςὴ ἐν 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

12 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν 
“ ἱ Ν 5 ͵ ΙΣ κραΐησαι, κὶ ἐφοξ θησαν τὸν 

Ὄχλον" ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς 
αὐτοὺς τὴν παραξολὴν εἶπε" 

ΠΡ τευ: -- ἀ 5 Ά 4." εὖ 
καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 

18 Καὶ ἀποςέλλεσι πρὸς 
αὔτόν τινες τῶν Φαρισαίων 
καὶ τῶν Ἡρωδιανῶν, ἵ ἵγα αὖ- 
τὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ. 

1. ὍΣ Σὲ ἐχθόνηὲς λέγεσιν 
αὐτῷ" Διδάσκαλε, οἴδαμεν 
“ ( Ν εὺ ᾿ Ε , 

ὅτι ἀληθὴς εἰ, καὶ οὐ μέλει 
σοὶ περὶ οὐδενός" οὐ γὰρ 
βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώ- 

στων, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν 
δὲὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις" ἔξ- 
εςι κῆνσον Καίσαρι δοῦναι, ἢ 
αὖ: δῶμεν, ἢ μὴ δῶμεν; 

« ΕῚ .-- ἐν 

15 Ὃ δὲ, εἰδὼς αὐτῶν τὴν 
ς ͵ κὰ ΕἸ “ ὁ ων 

ὑπόκρισιν, εἶπεν αὐτοῖς" ἰ{ 
με πειράζετ ; φέρετέ μοι 

4: ϑέμι ἵνα ἴδω. 
᾿Ὶ 

10 Οἱ δὲ ἤνεγκαν" καὶ 
λέγει αὐτοῖς" Τίνος ἡ ἢ εἰκὼν 

αὕτη καὶ ἢ ἐπιγραφή; Οἱ 
δὲ ΝΣ ὁ σ᾽ τ Κ ᾿ 

ἕ εἶπον αὐτῷ" Νὰ αἰσαρος- 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. 
17 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἴ»- 

σοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Απόδο!ε 

τὰ Καίσαρος Καίσαρι" καὶ 

τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, Καὶ 
ἐθαύμασαν ἐ ἐσ αὐτῷ 1Ά 

18 Καὶ ἔρχονϊαι Σαδδες 
καῖοι πρὸς αὐτὸν, οἵτινες λέ- 

γδσιν ἀἄνάςασιν μὴ εἶναι" καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λε[ονες" 

19 Διδάσκαλε, Μωσῆς ᾿ 
ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐαν τινος 
ἀδελφὸς ἀττοΠάνη,, καὶ καΐα- 
λίπῃ γυναῖκα, καὶ τέκνα 
μὴ ἀφῇ; ἵνα λαξῃ ὃ ἀδελ- 
Φὸς αὐτᾷ τὴν γυναῖκα αὖτϑ, 

καὶ ἔξανα «ἡσῃ σπέριλα τῷ 

ἀδελφῷ αὑτοῦ. 
90 Ἕπῖὰ οὖν ἀποῖναος, ἢ 

σαν" καὶ ὃ πρῶτος ξλ 

γυναῖκα, κῷ ἀποθνήσκων ᾿ οὐκ 
ἀφῆκε σπέρμα. 

91 Καὶ ὃ δεύτερος ἔλαξεν 
αὐτὴν, καὶ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲ 
αὐτὸς ἀφῆκε σπέρμα" καὶ 8 
τρίτος ὡσαύτως. 

φῳ Καὶ ἔλαξον αὐτὴν οἱ 
ἑπῆα, , Ὁ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα" 
ἐσχάτη πάντων ἀπέθανε, Ὁ 
ἢ γυνῇ. 

9235 Ἔν τῇ οὖν ἀναςάσει, 
ὅταν ἀναςῶσι, τίνος αὐτῶν 
ἔςαι γυνή: Η οἱ γὰρ ἑωῖα ἔσχον , 

᾿ αὐτὴν γυναῖκα. 

94 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἴ»- 
σοὺς εἶπεν αὐτοῖς" Οὐ διῶ 
τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες ; 
τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύν- 
αμεὶν τοῦ Θεοῦ; ἤ 

φῦ Ὅταν γὰρ ἔκ νεχρῶν. 



ζναςῶσιν, οὔτε γαμλῦσιν, οὔτε 
γαμιίσκονίαι, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὧς 
», ΕἸ - - 

ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
26 Περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, 

ὅτι ἐγείρονϊαι, οὐκ ἀνέγνωτε 
ἐν ΤΏ ιβίθλῳ Μωσέως, ἐπὶ 

τῆς ἘΡΑΡΩ ὡς εἶπεν αὐτῷ ὃ 

Θεὺς, λέγων" 
Ων ραὰμι» ᾽ ὃ Θεὸς Ἰσαάκ, 
ἢ ὃ Θος Ἶακως: 

97 Οὐκ ξεφν ὃ ἐτΔᾺ νεκ- 

ρῶν, ἀλλὰ (Θεὸς ἀΡΉ590) 
- ἘΞ 

ὑμεῖς οὖν πολὺ πλαύᾶσϑε. 
28 Καὶ προσελθὼν εἷς 

τῶν. γραμματέων, ἀκούσας 

αὑτῶν συζη]οῦνων, εἰδὼς ὅτι 
Χαλῶς αὐτοῖς ἀπεκρί2η, ἐση- 
θώτησεν αὐτόν" [Ϊοία ἐςὶ 
πρωτη πασῶν ἐντολύ; 

920 Ὁ δὲ ΤἸησᾶς ΝΣ 
ν ο,, ὦ , - αὐτῷ “Ὅτι πρώτη πασῶν 
Γ᾽ “- ͵ τ 

τῶν ἐν)ολῶν" ΓΑ κεε Ἰσραὴλ, 
Κύριος, ὃ Θεὸς ἡμῶν, Κύριος 
εἷς ἐς! τ" 

. ΤΑῚ ' , 80 Καὶ ἀγασήσεις Κύριον 
Ἁ ᾿ 5 εἰ .-: 

τὸν (Θεὸν σου ἐξ ὅλης τῇς 
καρδίας σου, γχἡ ἐξ ὅλυς τῆς 
ψυχῆς σδ, κὶ ἐξ ὅλης τῆς δὲ- 
ἀνοίας σα, κἢ ἐξ ὅλης τῆς ἰσ- 

“- ᾽ ᾿ εὐχύος σβ᾽ αὕτη πρωΐη ἐν]ολή. 
᾿. 3] Καὶ δευτέρα ὁμοία, 
ε 3 ͵ Ν αὕτη" ᾿Αγαπήσεις τὸν πλη- 

σίον σοῦ ὡς σεαυτόν" μείζων 
͵ 3. ΕῚ Ἁ, ΕΙ ΕΣ 

τούτων ἀἈλΉ ἐν]ολὴ οὐκ ἔςι. 
52 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ 

γραμματεύς" Καλῶς, διὶ- 
δάσκαλε, ἐπ᾿ ἀληθείας εἶπας, 
εἰ Ὁ » Ν ἣν ΕἸ 3, 

ὅτι εἷς ἐςι Θεὺς, κὶ οὐκ ἔςιν 
3) Ν ΔΗ͂Σ 
ἄλλος πλὴν αὐτοῦ" 

ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚ. 

Ἐγὼ ὃ Θεὸς ΧΑ: 3αὶ τῶν ΕΣ 

᾿ Ἀ ΕῚ - - Ἀ 

88 Καὶ τὸ ὠγαπᾷν αὐτὸν 
ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, κὶ ἐξ 
ὅλης τῆς συνέσεως, καὶ ἐξ 
εἰ - - . ἴῳΣ ε΄ 

ὅλης τῆς Ψυχ!, καὶ ἐξ ὕλης. 
τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾷν 

τὸν πλησίον ὡς ἑαυΐὸν, τὸλειὸν 

ἔςι πάντων τῶν δληκαυτως- 
«- “Ὁ 

81 Καὶ ὃ ᾿Ιπσοῖς ἰδὼν 
αὐτὸν, ὅτι γδνεχ ὥς ἀπεκρίθη. 
εἶπεν αὐτῷ" Οὐ μακρὰν εἶ 
απὸ. τῆς εἰκλιλείας τὸ εξ. 

Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμᾳ 
αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

385 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ '1η- 
σοὺς ἔλεγε, διδάσκων ἐν τῷ 
ἱερῷ. Πῶς λέγοσιν οἱ γραμ- 
ματεῖς, ὅτι ὃ ΣΧ ριςὺς υἱὸς 

ἐςι Δα Ἐὰ: 
30 περι γὰρ Δαξὶδ 

εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ 
ἁγίῳ" Εἶπεν ὃ κύξιος τῷ κυ- 
είῳ μϑ' Καθε ἐκ δεξιῶν μα, 
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἔχιθροὺς σᾷν 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 

57 Αὐτὸς οὖν Δαᾷξὶδ λές 
γει αὑτὸν κύριον" καὶ πόθεν 
υἱὸς αὐτοῦ ἐςι; Καὶ ὃ πολὺς 
ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 

88 Καὶ ἕλεϊεν αὑτοῖς ἔν τῇ 
διδαχῇ αὖτε Βλέσεϊε ἀπὸ 

τῶν γ μαϊέων, τῶν βελόν- 

των ΡΠ περιπατεῖν, κὶ κ 
ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 

89 Καὶ δρσγύκαεςῖ,:. Ὁ, 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς, κὶ πρῶ» 
τοχλισιάς ἐν τοῖς δείπνοις" 

40 ΟἹ καεσθίονες τὰς οἷ- 
κίας τῶγ"χιηρῶν, κὶ προφάσει 
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μακρὰ προσευχόμενοι" οὗτοι 
ληήψοναι περισσότερον κρίμα. 

41 Καὶ καθίσας ὁ ̓ Ιησᾶς 
χαϊέναν], τοῦ γαζοφυλάκιου, 
ἐθεώρει πῶς ὃ ὄχλος βαλλει 
χαλκὸν εἰς τὸ γαξοφυλακίον" 

τὺ πολλοὶ τλούσιοι ἔξαλλον 
σολλα. 

Α2 Καὶ ἐλθέσα μία χήρα 
σιτωχὴς ἔραλε λεπίο δύο, ὅ 

ἐςι κοδραντής. 
48 Καὶ προσκαλεσάμενος 

ΩΝ θ 2 ὦ " Ὁ ἧς γώ 

τς μιαθγη!ας αὐτϑ, λέγει αὺὖ- 
“- 3 Ν ,»"Ἴ .-: ε 

τοῖς" ᾿Αμὴν χέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ 
͵ - 

“χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον 
σππανήων͵ βέξληκε τῶν βαλὸν- 

3 Σ ͵ 

τῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 
44 [ἰἸάντες γὰρ ἐκ τοῦ 

᾿ ᾽ ῆ 3 -ΞΨἊΨ 
“Πεοισσευονίος αὕτοις ἔξαλον᾽ 

αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑςερήσεως 
αὑτῆς ττάώντᾳ ὅσα εἶχεν ἔξα- 
λὲν, ὅλον τὸν βίον αὑτῆς, 

᾽ ἶ ͵ 1: μ 
Ι ἐΚ ἐφ, ΡΝ 

- » Ὑ - 

κι. ΑἹ ἐκπορευομένου αὑτοῦ 

ἐκ τῷ ἱεροῦ, λέγει αὑτῷ 

᾿ εἷς τῶν μα θυ]ῶν αὐτοῦ Δι. 
δάσκαλε, δε ποϊχποὶ λίθοι, 

᾿ Ἢ 
καὶ κοι οἰκοδομαί. 

2 Καὶ δ᾽ Ιησᾶς ὦ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτῷ" Βλέπεις ταύτας. 

τὰς μεγάλας οἰκοδομάς ; οὗ 

μὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς 
οὗ μὴ κα]αλυθῇ. 

ὃ Καὶ καθημέγε αὐτῇ εἰς 
τὸ ὕρος τῶν ἐλαιῶν, κα]ένανῖϊι 

18 ἵερδ, ἐπηρώτων αὐτὸν καὶ 

"ἢ ῬΙρρὸς; κ᾿ Ἴάκωξος, 
γὉ Ιωᾶννης, Ὁ ̓Ανδρέας" ὃ 
ὙΠ Εἰπὲ ἡμῖν, τότε ταῦτα 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΠΣ 
ἔξζαι, καὶ τί τὸ σημεῖον, ὅταν 
μέλλῃ τάνῖα ταῦτα συντε- 
λεῖσναι; ξ 

ὃ Ὁ δὲ ̓ [ησῶς ἀλύαδθως 
αὑτοῖς, ἤρξατο λέγειν" Βλέ- 

σεῖε μὴ τις ὑμᾶς πλανήσῃ- 
6 [ϊολλοὶ “γὰρ ἐλεύσονϊαι 

Ἐπὶ τῷ ὀνόμαί μ8, “λέγονϊες" 

“Ὅτι ἐγῴ εἰμι" καὶ πολλοὺς 
σιλανήσουσιν. 

7 Οταν δὲ ἀκούσγῇε πολ- 
ἐμους ( ἀκοὰς πολέμων, μὴ 

θροεῖσσε" δεῖ γὰρ γενέσσαι" 
ἀλλ᾽ οὕτω τὸ τέλος. 

8 ̓Β γερθήσεῖαι γὰρ ἔθνος 
ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ 
βασιλείαν" δ ἔσονἼαι σεισμιοὶ 
κα τόπους, "Ὁ ἔσονῖαι λιμοὶ 
καὶ ταραχαί. ὴ 
Ὁ τ οχαὶ ὠδίνων ταῦτα. 

δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς" 
αὐλλσυδοῦ ον" γὰρ ὑμᾶς εἰς. 
συνέδρια, εἰς συναγωγὰς 
δαρήσεσσε, »ἡ ἐπὶ ἡγεμόνων 
Ὁ βασιλέ ἐων «αθήσεσθε ἕ γε λεμ. 

ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὑτοῖς. 
10 Καὶ εἰς σάνῖα τὰ ἔθνη 

δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ 
εὐαγγέλιον. 

11 Ὅταν δὲ ἀγάγωσι, 
ὑμᾶς παραδιδόνϊες, μὴ προ-" 
μεριμνᾶτε τί [λαλήσηϊε, μηδὲ 
μελεϊᾶ τε" ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν. δοθῇ 
ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, " τῦτο 

λαλεῖτε" οὐ γάρ ἔσε ὑμεῖς 

οἱ λαλοῦντες, ἄλλα΄ τὸ ἐν, τ 
ὑα τὸ ἅγιον. : ; 

19 [Ἰαραδώσει δὲ ἀπλφᾶφ) 
ἀδελφὸν εἰς ϑάνατον, "κά. 

δὲ Ι ἣν 

᾿ 

᾿ 
. 

᾿ 
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“πατὴρ τέκνον" καὶ ἔπαναςή- 
σονῆαι τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ 
θανατώσουσιν αὐτούς. 

139 [Καὶ ἔσεσθε μισέμενοι 
ς«-ν ͵ ΟΝ ΕΝ ͵ Ἢ 
ὑπὸ πάνϊων διὰ τὸ ὕνομα μι 

δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, 
οὗτος σωϑὴήσεΐαι. 

14 “Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ 
βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, 

Ν Ε Ν ο ΟΒΝΩ, ἢ Ν - 

τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ 
προφήτου, ἕςως ὅτου οὗ δεῖ" 
(Ὁ ἀναγινώσκων νοείτω) τότε 

΄“΄.υ ΠΟΣῚ Ἐ ͵ 

οι εν τΊ Ιουδαὶ ευγετῶ- 
᾽ ἢ 5) - Ζ φ 7 τ 

σαν εἰς τὰ ὈφΉ 
15 Ὁ δὲ ξπὶ τῇ δωμαῆος, 

Ἁ ͵ Φι Ν ΕῚ ᾽ 

μὴ καίαξατω εἰς τὴν οἰκίαν, 
μηδὲ εἰσελθέτω, ἄραί τι ἐκ 
τῆς οἰκίας αὑτοῦ. 
16 Καὶ ὃ εἰς τὸν ὠγρὸν ὧν, 

(μἢ ἐπιςρεψάτω εἰς τὰ ὀπί- 
σω, ἄραι τὸ ἱμάτιον αὑτοῦ. 

11 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαςοὶ 
ἐχιέσαις ἢ ταῖς “ϑηλαξέσαις 
ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις. 

18 Προσεύξεσϑε δὲ, ἵνα 
Ἃ , ε ΕΣ ε - 

μ»Ὦ ψένηϊαι ἢ ΦυγῊ ἡμῶν 

“χειμμῶνος. 
10" Εσονῖαι γὰρ αἱ ἡμέραι 

ἐκεῖναι ϑλίψις, οἵα οὐ γέγονε 
τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῦς κἹΐσεως, 
ὥς ἔχτισεν ὃ Θεὸς, ἕως τοῦ 
γῦν, καὶ οὐ μὴ γένηῖαι., 

90 κἹ Θ5. εἰ μὴ Κύριε: ε- 
κολόξωσε τὰς ἡμέρας, ἐκ ἂν 
δ τν - δ το Ε15 νιν 
ἐσώθη πᾶσα σάρξ" ἀλλὰ διὰ 

» Α ͵ 

τοὺς ἐκλεχτὸς, ὃς ἐξελέξαγο, 
Ἐκολόξωσε τὰς ἡμέρας. 
921 Καὶ τότε ἐάν τις ὑμὶν 

3 «εἴπη, ᾿Ιδοὺ, ὧδε ὃ ΧΧριςός" 
θὲ 

Ἄ 
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ἢ.) ἰδοὺ ἐκεῖ" μὴ πιςεύσητε. 
92 Ἔ γερθήσονϊαι γὰρ ψευ- 

δόχριςοι καὶ ψευδοπροφῆται" 
κὶ δώσουσι δημεῖα κὶ τέραϊα, 
πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν, εἰ δυνα- 
τὸν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 

925 Ὑμεῖς δὲ βλέπετε" 
ἰδὰ, προείρηκα ὕμιν τοανῖα. 

ΘΑ, ᾿Αλλ᾽ ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις, μετὰ τὴν λίψιν 
ἐκείνην, ὃ ἥλιος σχο]!σθήσε- 
ται, καὶ ἢ σελήνη οὐ δώσει 
τὸ φέγγος αὑτῆς" 

ῦ Καὶ οἱ ἀςέρες τοῦ 
οὐρανοῦ ἔσονϊαι ἐκπίτπήον]ες, 
καὶ αἵ δυνάμεις, αἱ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, σαλευθήσονϊαι. 

940 Καὶ τότε ὑψονῖαι τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον 
ἐν γεφέλαις, μετὰ δυνάμεως 
πολλῆς καὶ δόξης. : 

ΟἿ Καὶ τότε ἀποςελεῖ τὰς 
ἀγγέλες αὗτο, κὶ ἐπισυνάξει 
τὰς ἐχλεκτὰς αὑτοῦ ἔχ τῶν 
τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρου 
γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

Θδὃ '᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς 
μάθεῖε τὴν παραξολήν" ὅταν 
αὐτῆς ἤδη ὃ κλάδος ἁπαλὸς 
γένηϊαι, "ἢ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, 

γινώσκεΐε, ὅτι ἐπγὺς τὸ ϑέρος 
ἐςίν. 

29 Οὕτῳ κ ὑμεῖς, ὅταν 
ταῦτα ἴδη]ε γενόμενα, γινώσ- 
κεῖε, ὅτι ἐΐγύς ἐςιν ἐπὶ θύραις. 
80 ̓ Αμὸὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

οὐ μὴ παρέλθῃ, ἡ γενεὰ αὕ- 
ΤΉ, μέχρις οὗ πάγϊα τίνας 
γέγγμαι. 
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51 Ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσονϊαι" οἱ δὲ λόγοι 

2 Ν ’ 

μου οὗ μὴ παρέλθωσι. 
52 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης δ γχῇῆς ὥρας ἐδεὶς οἷ- 

δεν, δὲ οἱ ἄγγελοι. οἱ ἐν ἐρχ- 
γῷ, δδὲ ὃ υἱὸς, εἰ μυὴ ὃ σαηρ. 

᾿ ἤ “ - 35 Ἐλέπετε, ἀγρυπνεῖτε. 
"ἃ προσεύχεσθε" οὐκ οἴδαϊε 
-᾿ 

94 “Ὡς ἄνθρωπος ἀπόδη- 
(μος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ, 

ἐξουσίαν, καὶ ἑκάφῳ τὸ ἔργον 
αὑτοῦ, "ἡ τῷ θυρωρῷ ἐγνεϊεί- 

90 ΤΓρηγορεῖτε οὖν, (οὔκ 
οἴδα]ε γὰρ τοότε ὁ κύριος τῆς: 

“235 

νυ ἴου, ἢ ἀλ 

80 Μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης, 
«“ « φ , Ἵ 

εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδονϊας. 

λέγω" 1 θηγορεῖτε. 
ἵχεφ. ι ιδ΄, 14, 

ἄζυμα μεϊὰ δύο ἡ ἡμέρας" 
"ἢ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς Ὁ οἱ 

“δόλῳ κραήσανϊες ἀποκῖεί- 
γῶσιν. 

ξορ ἢ, μήτοοϊε ϑόρυξος ἕςαι 
ποῦ λαοῦ. 

βανίᾳ, ἐν τῆν οἰκίᾳ Σίμωνος 
τοῦ λεπροῦ, κα]άκειμένου αὐ- 

γαρ τοότε ὃ καιρός ἐςιν. 

γἡ δὲς τοῖς δούλοις αὗτοῦ τὴν 

λαΐο ἵνα ὙΡΥΟΡΉ.. 

οἰκίας ἐρχεῖα ἐν, ὃ ἢ μεσο- 
[Ξ) δροφωνίας, ἢ 

πρωΐ' Ὶ 

97. Α δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι 

ἨΣΝ δὲ τὸ πάσχα, ᾿ τὰ 

ΕΥΘΔΣ τα πῶς αὐτὸν ἐν 

9" ἔλεγον δέ" Μὴ ἐν τῇ 

9. καὶ Ὄνος αὐτοῦ ἐν Βη- 

τοῦ, ἦλθε γυνὴ ἔχουσα ἀλ- 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἄξαςρον μύρϑβ, νάρδε σειξικῆς 
πολυγελοῦς" "ἢ συν]ρίψασα 
τὸ ἀλάξαςρον, καέχεεν αὖ- 

τοῦ καϊὰ τῆς κεφαλῆς. 
4 σαν δὲ τινες ἀγανακ- 

τοῦνϊες πρὸς ἑαυοὺς, καὶ λέ- 
γον]ες" Εἰς τί ἡ ἀπώλεια 
αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν: 

δ Ἠδυύναῆο γὰρ τοῦτο 
πραθῆναι ἐ ἐπάνω τριακοσίων ὴ 

δυϊμαδένοι "ἡ δοθῆναι τοῖς πῆω: 
ἐμ »κἡ Ἐνεξριμὥνο αὐτῇ. 

Ὁ δὲ Ἴησοῦς εἶπεν" 
ἡ κο, αὐτὴν" τί αὐτῇ κο- 

σους παρέχεῖε; καλὸν ἔργον 
εἰργάσαϊο εἰς ἐμέ. 

7 [[ἀνῆοτε γὰρ τοὺς πῆω- 
χροὺς ἔχεῖε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ, 
ὅταν θέλητε, δύνασϑε᾽ αὑτὰς 
εὖ ποιῆσαι" 
τοῖε ἔχεῖε.. 

8 Ὃ εἶχεν αὕτη, ἐποίησε" 
προέλαξε μυρίσαι μοὺ τὺ 
σῶμα εἰς τὸν ἐγ] χφιάσμιόν. 

9 ᾿Διμὴν λέγω ὕμιν, ὅπου 
ἂν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον 
τῶτο εἰς ὅλον τὸν κόσμον, κὶ 
ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσε- 
ταις εἰς μνημόσυνον αὑτῆς. 

10 Καὶ ὃ Ιουδας ὃ Ἴσ- 
; ἷς τῶν δωδ καριωτΏς, εἷς τῶν δωδεκᾶ, 

ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, 
ἵγα παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς. 

11 Οἱ δὲ ἀκέσανἼες ἐχά- 
ρήσαν, τ ἐπηγγείλανῖο αὐτῷ 
ἀργύριον δοῦναι" καὶ ἐξήτει 
πῶς εὐκαίρως ὁ αὐτὸν παραδῷ. 

19 Καὶ τῇ ' πρώτῃ ἡμέρᾳ 
τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ τόνε 

ἐμὲ δὲ οὐ πᾶν- 

ϑοσπι  , “-... - 

ΜῚ 

οὐ λλεσνλαι,. τος ἐὰ' ἘΡῚ 

"χὰ τρις πὶ πον .-ᾳῳ. ὃ»4 διινν “' 

2..." , 



ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚ. 

ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαᾳ- 
θηταὶ αὐτοῦ [ἰοῦ ϑέλεις 
3 ᾿ « ω [2 

ἀπελθόν]ες ἑτοιμάσωμεν, ἵνα 
φάγῃς τὸ πάσχα; 

15 Καὶ αἱ ἀποςέλλει δύο τῶν 
- : Ἁ 

μμχθητῶν αὑτοῦ, καὶ λέγει 
2 -“ ε ͵ » Ἂ 

αὐυτοιο". Ὑαπάγεῖε εἰς τὺν 
͵ Μ ἣ - Υ ; « “ 

πόλιν καὶ ἀπαΐησει ὑμῖν 

ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος 
͵ ξ 4 ᾽ » - 

βαςάζων' ἀκολοθήσαϊεαύτῳ. 
Υ 5.» 3... 1.3 ω 

14 Καὶ ὅπου ξᾶν εἰσέλθη, 
"5, - 3 " εἴ . ἥκω 

εἰπαῖε τῳ οἰκοδεσηγοτΉ, οτι ο 

διδάσκαλος λέγει" {182 ἔς: τὸ 
͵ 

καϊχχυμα,ὅτοε τὸ πάσχα με- 
τὰ τῶν μαϑυτῶν μὲ φάγω; 

υ κἂ Ἁ - ᾿» 

15 Καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει 
. ἀνγώϊεον μέγα ἐςρωμένον,ἕτοι- 
ἐμον" ἐκεῖ ἑτοιμασὰαϊε ἡμῖν. 

ἽΝ ὦ “- 

10 Καὶ ἔξῃλθον οἱ μαθη- 
Ἁ 3 - Δ.».38 ᾽ Ἀ 

ταὶ αὐτοῦ, καὶ ἦλθον εἰς τὴν 
, Ν ᾿ ᾿. εν 

πόλιν, καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν 
αὐτοῖς χκαὶ ἡτοίμασαν τὸ 
πάσχα. 

17 Καὶ ὀψίας γενομένης, 
ἔρχεται μεῖ τῶν δώδεκα. 

18 Καὶ ἀνακειμένων αὖ- 
- "» ͵ Ἐτ «Ἡ τῶν ἐσθιόνίων, εἶτεν ὃ 

“2. Ὸ Ν “ 

Ἴμησοῦς" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει 
με, ὃ ἐσθίων μεῖ᾿ ἐμοῦ. 
.19. Ο; δὲ ἤρξανῖο λυπεῖσ- 

ϑα!, καὶ λέγειν αὐτῷ καθ᾽ 
εἷς" Μήτι ἐ ἐγώ; Καὶ ἄλλος' 

Μήτι ἐγώ; 
90 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αὐτοῖς" Εἷς Ἐκ τῶν δώδεκα 
ὃ ἐμξαφήομενος με ἐμοῦ 
εἰς - τὸ δι Ὃ μέν; 

υἱὸς τοῦ ἀγ- 

ἐπε; 

τὸ 

θεώπου ὑπάγει, καθὼς γέ- 
γραῖαι περὶ αὑτοῦ" οὐχὶ δὲ 
τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι’ οὗ ὃ 

υἱὸς τ :ἀνθρώπα πᾶρα αδίδοῖαι" 
καλὸν ἦν αὐτὼ, εἰ ἐκ ἐγεννή - 
θη ὃ ἄνθρωσος ἐχεῖνος, 

99 Ἰζχὶ ἐσθιόνίων αὐτῶν, 
λαξὼν ὃ ’]ησοῦς ἄρον, εὐλο- 
γήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν 
αὐτοῖς, Ὁ εἰσε" “Λαξεῖς, φά- 

ψεῖε" τῶτό ἐςι τὸ σῶμά μ5. 
98 ἵκαὶ λαξὼν τὸ ποτή- 

θιον; εὐχαριστήσας, ἔδωκεν αὐ- 
τοῖς, κὶᾧἡ ἔπιον ἐξ᾽. αὐτῇ τάνΐες, 

94 Καὶ εἶσεν αὐτοῖς" 
Τοῦτό ἔςι τὸ αἷμα μου τὸ 
τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ τοερὶ 
πολλῶν ἐκχιυνόμενον. 

95 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεν- 
γήμαῖος τῆς ἀμπέλου, ἕως 
τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν 
αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βα- 
σιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

φῦ Καὶ ὑμνήσανϊες, ἐξῃλ- 
θον εἰς τὸ. ὄρος τῶν ἐχαιῶν. 

97 Καὶ λέγει αὐτοῖς δ᾽ [η- 
ξε᾽ ὍὍτι τ:  άν]ες σκανδαλισ- 

βήσεσσε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκῖὶ 
, εἰ ͵ 

ταὐυτη" οτι γέγρατται" [1κ- 

τάξω τὸν “ποιμένα, καὶ δια- 
σχκορτισθήσεϊαι τὰ τρόξαΐα. 
28. ᾿Αλλὰ μεῆὰ τὸ ἔγερ- 

θηναί με, τπροώξω ὑμᾶς εἰς 
τὴν Ἐαλιλαίαν. 
ΒΩ Ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὖ- 

" Καὶ εἰ τυᾶνῇες σκανδα- 
μεν ὐρνψ ἄλλ᾽ οὐκ ἐγώ: 

90 Καὶ λέγει αὐτῷ ὃ 
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᾿Ιησοῦς" ᾿Αμὴν λέγω σοι 
ὅτι σήμερον ἔν τῇ νυκῖϊ ταύ- 
ΤΉ, 
νῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 

951 Ὃ δὲ ἐκ περισσοῦ ἕλ- 

εψε μᾶλλον: Ἔδαν με δέγ 
συναποθανεῖν σοι. οὐ μὴ σε 

ἀπαρνήσομαι. “ζ)σαύτως δὲ 
καὶ τοᾶάν]ες ἔλεγον. 

89 Καὶ ἔρκχονϊαι εἰς χω- 
οἷον οὗ τὸ ὅνοιμα ἰ εθσημανῇ" 

᾿ χαὶ λέγει τοῖς μιαθηή]αὶς αὖ- 
τοῦ ΚΚαθίσαϊε ὧδε, ἕως 
σροσεύξωμααι, 

35 Καὶ παραλαμβάνει τὸν 

Πέτρον, ἡ τὸν 'Ἴἄκωζον, κ»ἡ 
᾿Ιωάννην μεθ᾽ ἑαυΐδ᾽ ἡ ἤρξα- 
τοἐκθαμᾷεῖσθαι κὶ . ἀδημονεῖνε 

84 Καὶ λέγει αὐτοῖς" {1ε- 

οἰλυπός ἐξιν ἢ ψυχιῆ μου 

ἕως θαναταῦ" μιεῖναϊε ὥδε, κὶ 
γεηγορεῖτε. ; 

858 Καὶ προελθὼν μικρὸν, 
ἔσεσεν ἐπὶ τῆς γῆς᾽ κἡ προσ- 
ηὐύχετο, ἵνα, εἰ δυνατὸν ἐς!» 
παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα. 

96 Καὶ ἔλεγεν" ᾿ΑΓ (ἃ ὁ 
πάτὴρ, φάντα δυνατά σοι" 
παρε ἔνεγκε τὸ ποτήριον ἀπ᾽ 
ἐμοῦ τοῦτο ἀλλ᾽ οὐ τὶ ἔχῳ 
θέλω, ἄλλα τί σύ. 

57, Καὶ ἔρχεϊαι, καὶ εὖ- 
εἴσχει 
κἡ λέγει τῷ Πέτρῳ" Σίμων, 
καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν 
ὥραν γρηγορῆσαι; 

θηγορεῖτε "ἡ προσεώ- 
1 ἵνα μὴ εἰσέλθη]ε εἰς 
πειρασμόν τὸ μὲν πνεῦμα 

φρὶν ἢ δὶς ἀλέκϊορα φω«-. 

αὐτοὺς καθεύδονϊχε" 

ἙΥΑΓΡΓΕΛΙΟΝ 

πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 
99 Καὶ παλιν ἀπελθὼν 

,“ Ν ΕΝ ν προσηύξαΐο, τὸν αὐτὸν λόγον 
εἰπών. ὰ 

40 Καὶ ὑποςρέψας, εὗρεν 
αὐτοὺς παλιν καθεύδοντας" 
κε ᾿Ὶ δ᾽ 5. ΙῚ Ἅ :- 

ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὑτῶν 

βεφαρήμενοι" »ἡ οὐκ ἤδεισαν 
τί αὐτῷ ἀποχρ ιθῶσι. 

41 Καὶ ἔρχεῖαι τὸ τρίτον, 
καὶ λέγει αὐτοῖς" ἸΚ χθεύδεϊε. 

Ν Ν ᾿Ὶ 3 , 

τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσϑε" 
3 , εχ αὐ ον, ὦ 3 ν 
ἀπέχει" ἦλθεν ἢ ὠρα᾽ ἰδοὺ, 

σαραδίδοϊαι ὃ υἷος τοῦ ἀἄν- 
θρώπου εἰς τὰς χεῖρα: τῶν 
ἁμαρτωλῶν. 

42 ᾿Ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν" γείρ 
ἰδὲ, ὃ παραδιδὰς με ἤγγικε, 

48 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτῷ 
λαλδνῖος, ταραγίνεϊαι 1 ὅδας, 
ΣἊΝ - , ᾿ [48] εἷς ὧν τῶν δώδεκα, καὶ μεῖ 
αὐτοῦ ὄχλος πόλυς μεϊὰ μα- 

χαιρῶν κὶ ξύλων; παρὰ τῶν 
ἀρχιερέων. ἃ τῶν γραμμα- 
τέων τῦᾧῦὶ τῶν πορεσί ὑτέρων. 

44, Δολών ὃ παραδι-. 

δὸς αὐτὸν συσσήμον αὐτοῖς, 
λέγων" Ὃν ἄν φιλήσω, αὐὖ- 
τὸς ἐς." κρατήσαϊε αὐτὸν, ων 
ἀπαγάγεϊε ἀσφαλῶς, 

45 Καὶ ἐλϑὼν, εὐθέως 
πεοσελθὼν αὐτῷ, λέϊει" Ῥαξ- 
Θὲ, ῥαθ οί" καὶ καϊεφίγησεν 
αὐτὸν. 
40 ΟἹ δὲ ἐπέξαλον ἐπ᾽ 

αὐτὸν τὰς χεῖρας αὑτῶν, γα 
ἐκράτησαν αὐτόν. 

41 ἘΠ- δέ τις τῶν παρεσ- 
τηκότων, “παδαμοοι; σῷ 

“ταν ἂς νυ ὥξω 
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μάχαιραν, ἔπαισε τὸν δοῦλον 
τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφείλεν 

αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 
48 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἴη- 

δὰς εἶτεν αὐτοῖς" ἍὯ)ς ἐπὶ 
λῃςὴν ἔξηλθεῖε μεῖλ μαχαι- 
ρῶν τὰ ξύλων συλλχξεῖν με; 
49 Καθ’ ἡμέραν ἤμην 

πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἵερῳ διδασ- 
χων, Ὄ οὐχ ἐκραϊήσατέ με" 

ἀλλ᾽ ἵνα τὸῶηρωπῶσιν αἱ 
γραψαί. 

δ0 Καὶ ἀφέντες. αὐτὸν 

΄ᾶντες ἔφυγον. 

51] Καὶ εἴς τις νεανίσκος 
ἠκολέθει αὐτῷ, περιξεθλη- 
μένος σινδόνα ἐπὶ γυμνδ" κὶ 
κχραϊοῦσιν αὐτὸν οἱ νεανίσκοι. 

δ9 Ὃ δὲ κα]αλιπὼν τὴν 
σινδόνα, γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ᾽ 
αὐτῶν. 

δ8 Καὶ ἀπήγαγον τὸν 
Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα" 
καὶ συγέρχονῖαι αὐτῷ τανῖες 
οἱ ἀρχιερεῖς, "ἡ οἱ πρεσξύτ- 
εροι, γἡ οἱ γραμμαήεῖς. 

δ4ᾷ Καὶ ὃ Πέτρος ἀπὸ 

μακρόθεν ἠκολούθησεν αὑτῷ, 
ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 

ἀρχιερέως" Ὁ ἦν συγκαθή- 
μενος μεῖὰ τῶν ὑπωηρεϊῶν, τ 
θερμαινόμενος τορὸς τὸ φῶς. 

δ ΟἹ δὲ ἀρχιερεῖς κὶ ὅλον 
τὸ συνέδριον ἔζήτεν καϊὰ τὰ 
Ἰησᾷ τρέλδε ὑφέ εἰς τὸ θαν- 
αἹῶσαι αὐτόν" Σ ἐκ εὕρισκον. 

δ0 [Ιολλοὶ γὰρ Ἔψευδο: 

ὐρύεον Μςς αὐτοῦ, κὶ ἴσαι 
αἱ μιαρ]υρίαι ὑκ ἤσαν. 

-" 
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57 Καὶ τινες ἀνχςανῆες, 
ἐψευδομᾳρ)ύρουν καὶ αὐτοῦ, 
λέγονϊες" 
δ Ὅτι ἡμεῖς ἠκόσαμεν 

αὐτοῦ λέγον]ος" “Ὅτι ἐγὼ 
καίαλύσω τὸν γαὺν τοῦτον 
τὸν χειφοποίνον, καὶ διὰ 
τριῶν ἡμέρων ἄλλον ἄχ ειξο- 

πσοίγἼον οἰκοδομνήσω. 

5890 Καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση 
ἣν ἡ μορίυρία αὐτῶν. 

60 Καὶ ἀνατὰς ὃ ἄρχιες- 

ξεὺς εἰς τὸ μέσον, ἐπηρώτησε 
᾿Ισοῦν, Οὐκ 

ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτο! σὰ 
καῖαμαοἸυροῦσιν; : 

61 Ὁ δὲ ἐσιώπα, Ὁ ἐδὲν 
ἀπεκχρίναϊο. Πάλιν ὁ ο ἄρχιε- 

εεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν, καὶ 
λέγει αὐτῷ" Σὺ εἶ ὁ Χριςὸς 

ὃ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 

62 Ὁ δὲ ᾿ἰησοῦς εἶπεν" 
Ἔγώ εἰμι" καὶ ὄψεσθε τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀγθρώπου καθήμενον 
Ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως, καὶ 
ἐρχόμενον. μεῖὰ τῶν ἘΦ ΘΟ 

τοῦ οὐρανοῦ. 
608 Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαῤ- 

ῥήξας τοὺς χιτῶνος αὑτοῦ, 
λέγει" ΤΊ ἔτι χρείαν ἔχομεν 
μαρτύρων: 

04. ἬἪκούσοε τῆς βλαο- 
φημίας; τί ὑμῖν φαίνεαι; οἱ 

τὸν λ ἐγων" 

ΝΎ Ὑ ΕΣ 
δὲ πάνϊες κατέκριναν αὐτὸν 

εἶναι ἔνοχον ϑανάτοῦ. 
0 Καὶ 7 εξανῇό τινες ἐμ- 

τειν αὐτῷ, κὶ περικαλύω- 

τειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ 
κολιαφίζειν αὐτὸν, καὶ λέγειν 
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αὐτῷ" ΠΠροφήτευσον. Καὶ οἵ 
ὑπηρέται ῥωπίσμασιν αὐτὸν 
ἕξαλλον. 

ες 66 ΚΚαὶ ὕνῆος τῷ Πέτρα ἐν 
ΤῊ αὐλῇ κάτω, ἔρχεῖαι μία 
τῶν σαιδισκῶν τῷ ἀρχιερέως" " 

67 Καὶ ἰδδσα τὸν Πέτρον 
θερμιαινόμενον, ἐμξλέψασα 

Ὶ Χ ἈΝ 

αὐτῷ, λέγει" Καὶ σὺ μεῖὰ 
ΒΕ Νιαζαφηνοῦ Ἴωσον ἦσθα. 

085 Ὃ δὲ ὲ ἠρνήσαΐο, λέγων" 
Οὐκ οἴδα, οὐδὲ ἐπίςαμαι. ὑῈ 
σὺ λέγεις. Καὶ ἐξῆλθεν ἔξω 
εἰς τὸ προαύλιον" κὶ ἀλέκωρ 
ἐφώνησε. 

609 Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδᾶσα 

αὐτὸν σάλιν, ἤρξαΐο λέγειν 
τοῖς παρεςηκόσιν" “Ὅτι ὅτος 
ἐξ αὐτῶν ἐςιν. : 

70 Ὁ δὲ σάλιν ἠρνεῖτο. 
Καὶ μεϊζ “μικρὸν πάλιν οἱ 

παρεςῶτες ἔλεγον τῷ 11έὲ τρῳ" 
᾿Αλ»,θῶς ἐξ αὐτῶν εἰ" ὦ γὰρ 
Γαλιλαῖος εἶ, κὶ ἡ λαλιά σα 
ὁμοιάζει. 

71 Ὁ δὲ ἤρξαῖο ἄναθεμα- 
τί ζειν»ὶ ὀμνύειν “Οτι ἐκ οἵδα 
τὸν ἄνθρωπον τᾶτον, ὃν λέγεϊε. 

79 Καὶ ἐκ δευϊέρου ἀλέκ- 
τῶρ ἐφωνησε" κὶ ἀνεμινήσπη 
ε ͵ “- ει Ω μὰ ὃ Ἰ]έτρος τοῦ ῥήμαϊος οὗ 
ν 3 Ὁ, 1 αὐοχ οὖν τῶ 

εἶστεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς Ὅτι 
Ἁ 3 ἣ ͵ ἣ 

τορὶν ἀλέκτορα Φωνήσαι δὶς, 
ἀπαρνήσῃ μὲ τρίς. Καὶ 
ἐσιξαλὼν ἔκλαιε, 

Κεφ. .ἐ. 15. 
᾿ ΑΙ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωΐ 

͵ ͵ [οἱ 

συμβούλιον ποιήσανγ]ες 
οἱ ἀρχιερεῖς μεϊὰ τῶν ὥρεσ- 

΄ 

ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ξ υἹέρων καὶ γραμμαῆέων, κἀὶ 
ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες, 
τὸν ᾿Ιησοῦν, ἀπήνεγκαν; κὰ 
δὲν των τῷ ΠΠλάτῳ. 

9 Καὶ ἐ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 
ἐλ ἐδ ω, Σὺ εἶ ὃ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων; ὋὉ δὲ ἀποκρι-. 
θεὶς εἶπεν αὐτῷ" Σὺ λέγεις, 

3 Καὶ καηνγόρουν αὐτοῦ. 

οἱ ἀρχιερεῖς πολλά... 
4 Ὁ δὲ Πιλᾶτος σαάλιν 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν, λέγων". 
Οὐκ ἀποκρίνῃ δέν; ἴδε τόσα 
σου καταμαρὶ)υροῦσιν. 

5 Ὁ δὲ Ἰησᾶς ἐκέτι ἀδὲν 
ἀπεκρίθη, ὥςε θαυμάξειν, τὸν 
Ἡιλατον. ι 

6 Καϊὰ δὲ ἑυρὴην ἀτσέλυεν. 
αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, ὅντερ 
ἡτοῦνίο. 

ἡ Ἣν δὲ ὃ λεγόμενος Βα-- 
ρας ἂς μεῖὰ τῶν συςασιαςῶν 
δεδεμένος. οἵτινες ἐν τῇ «ἄάσει 
Φόνον τοετοιήκεισαν. 

ὃ Καὶ ἀναξοήσας ὃ ὄχλος, 
ἤρξαῖο αἰτεῖσθαι, καθὼς ἀεὶ 
Ἑσοίει αὐτοῖς. 

9 Ὁ δὲ Πιλάτος ἀσεκ- 
ρίθη αὐτοῖς, λέγων" Θἐλεῖς 
ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασῆδα 
τῶν ᾿Ιουδαίων; 

10 ᾿Ενγίνωσκε γὰρ ὃ ὅτι διὼ 
φθόνον ᾿παραδεδώκεισαν αὖ-. 
τὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 

11 Ο; δὲ ἰρχιερεῖς, ἄνέ- 
σεισᾶν τὸν Ὄχλον, ἵνα μᾶλλον 
τὸν Βαρας (ἂν ἀπολύσῃ αὖ- 
τοῖς. 

12 Ὁ δὲ 
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ριθεὶς πάλιν εἶτσεν αὐτοῖς" 
ἽὝΙ οὖν θέλεῆε ποιήσω ὃν λέ- 
γετε βασιλέα τῶν ᾿Ιυδαίων; 

ι8 Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν᾽ 

Σταύρωσον αὐτόν. 
14 Ὁ δὲ Πιλατος ἔλεγεν 

αὑτοῖς" ἜΤ γὰρ κακὸν ἐπ᾿ οἱ- 
πλμνοῖ, ΟΣ δὲ σερισσοἹέρως 
ἔκραξαν" Σταύρωσον αὑτὸν, 

15 Ὁ δὲ ἸΠιλάτος βου- 
λόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν 

ποιῆσαι. ἀτπσέλυσεν αὑτοῖς τὸν 
Βαραξζξᾶν' καὶ ὶ τταρέδωκε τὸν 
᾿ησοῦν, 
φαυρωθῇ.. 

16 Οἱ δὲ ςραγιῶται ἀπή- 
γαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῇς, 

ὅ ἐς! πραϊώριον" ΩΝ συγκα- 
λοῦσιν ὅλην Τῇ ἣν, σ Ἰρᾶν. 

17 ἐν ὦ αὐτὸν 
τλαξι, καὶ περιτιθέασιν 
αὐτῷ πλέξανϊες ἐμ ϑὐθινὸν 
ςέφανον. 

18 Καὶ ἤςξανῖο ἀσπαζεο- 
θαι αὐτόν’ Χαΐρε βασιλεῦ 
ἡῶν ᾿Ιουδαίων. 

. 2322 ες Ζε- 
19 Καὶ ἔτῦπτον αὐτοῦ 

τὴν ἐφαλὴν καλάμῳ, κὺ ἐγ- 

ἘΠ αὐτῷ" Ὁ ἀπε εεὰ 
ἐς ἃ: 

γόνατα, ερραψ ὃν ἂν Ἃ 

.30 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὖ- 
ᾧ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορ- 

Ῥύρων, Ὄ, ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ 
ἱμάτια. τὰ ἴδια" καὶ ἐξάγδεσιν 
αὐτὸν͵ ἵνα ςαυρώσωσιν αὐτὸν. 

91 Καὶ ἀγγαρεύεπσι παρά- 

γονῖα τινα Σίμωνα Κυρυναῖ- 
ον, ἐρχόμενον ἐπ᾽ ἄγεξ, τὸν 
παἹέρα ̓ Αλεξάνδρε κὶ 

Φραγελλώσας, ἵνα 

Ῥεφο, ' 

« γ Ἁ Ἁ 3 -“- 
ἵνα ἀΘῊ τὸν ςαῦυρὸν αὐτοῦ, 

99 Καὶ φέρεσιν αὐτὸν ἐπὶ 
Γολγοθα τόπον" ὅ ἐς! μεθερ- 
μιηνευόμενον, Ἀρανίβ τῦῶος. 
τ, Καὶ ἐδίδὸς αὐτῷ πιεῖν 

2: τ2 5 εκ, 

ἐδ φαμένου, οἷνον ὃ δὲ ἀκ 
δ ἐν Ἢ 
Θά Καὶ ςχυρωσανῖῆες αὖ- 

τὸν, διεμέριζον τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, βάλλονῖες κλῆρον ἐπ᾿ 
αὐτὰ, τίς τί ρΉ. 

25 Ἣν δὲ ὥρα 
ἐςαύρωσαν αὐτὸν. 

90 Καὶ ἡ ̓ν. ὩΣ 
-φπποςσυ. 

τῆς αἰτίας ἘΣ ΤΑ γραμ.-- 
μένη" Ὃ ΒΑΣΙΛΕῪΣ 
ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΊΩΝ. 

97 Καὶ σὺν αὐτῷ σαύρδσι 
δύο λῃςάς" ἕνα ἐκ δεξιῶν, ὦ 
ἕγα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 

98 Καὶ ἐπληρώθη ἢ Ὦ Ὑῷκχ 

φὴ ἢ λέγουσα" Καὶ μετὰ 

ἀνόμων ἐλ ογίσϑη. 

90 Καὶ οἱ παραπορευόμ.- 
εγοι ἐξλασφήμιουν αὐτὸν, Χι- 

γοῦντες τὰς κεφᾶλας αὑτῶν, 

κ λέγοντες" Οὐὲ, δ κατα- 
λύων τὸν ναῦν,. καὶ ἐν τρισὶν 

ἡμέραις οἰκοδομιῶν" 

90 Σῶσον σεαυτὸν, καὶ 
καταξα ἀπὸ τοῦ σαυροῦ. 

951 Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς ἐμπαίξονες πρὸς 
ἀλλήλας, κεῖα τῶν γραμιμα.- 
τέων, ἔλεγον. Αλλες ἔσωσεν, 
ἑαυτὸν οὗ δύναται σῶσαι. 

9529 Ὃ “Χριςὸς ὁ βασιλεὺς 
τῶ ῦἵ σρχὴλ. κα]χξζ χήω νῦν ἀπὰ 

τῇ ταυρᾶ, ἵνα ἴδωμεν κ πις- 

τοί ΤῊ) ζω, 

ΑΦᾺ, ἴραὰ, 
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εύσωμεν. Καὶ οἱ συγεςαύρω- 
μένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 
9 ἵΓενομένοις δὲ ὦ ὡράς κε 

τῆς, σκότος ἔγένεϊο ΕΦ᾽ ὕλην 
τὴν γῆν. ἕως ὥρας ἐγνατης. 

94 Καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῊ 
Ἐζξόησεν ὃ Ἴησες φωνῇ μεγά-᾿ 

τς χέψων" ᾿Ελωὶς Ἔλωϊ, 

λαμμᾶ σαθαχϑανί; ὃ ἐξι 
μεβερμιηνευόμενον" ὋὉ Θεὸς 

μου, ὃ Θεός μου, εἰς τί με 
ξγκατέλισες; 

ΝΕ 50. Καί τίνες τῶν σαρεσ- 
Π 5 Υ » 

τυχκότων ἀκουσαντεςς ἐλεγΎον" 

Ἰδοὺ, ᾿Ἤλίαν φωνεῖ. 
850 Δραμὼν δὲ εἰς, "ἡ γε- 

μεῖσας σατο γγον Ὄξες, περιθείς 
τε καλ ἅμῳ, ἐπότιξεν αὐτὸν, Ὧι 
λέγων" "ΑφΦε εἶε" ἴδωμεν εἰ ἔρ- 

χεῖαι Ἤλίας καθελεῖν αὐτόν. 
57 Ὃ δὲ ᾿Ϊησοῦς ἀφεὶς 

φωνὴν μεγάλην, ἐξέπνευσε, 
858 Καὶ τὸ καϊαπέτασμα 

τοῦ ναοῦ ἐσχίσϑη εἰς δύο; 
ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. 

30. Ιδὼν δὲ ὃ κεν]υρίων, ὃ 
σπιαρετηκῶς ἐξ ἐναν]ας αὑτε, 
ὅτι οὕτως κράξας ἐξέπνευσεν, 

εἶσεν" ᾿Αληθῶς ὃ ο ἄνθρωπος 

οὗτος υἱὸς ἦν (Θεοῦ. 
40 ἦτ δὲ κὶ γυναῖκες 

ἀπὸ μῶκχροθ ἣν θεωροῦσαι, ἐν 
αἷς ἣν καὶ Μαρία ἡ Μαγὸδα- 
ληνὴ, καὶ Μὰ εία ἡ τοῦ Ἴα- 
κώξου τοῦ μικροῦ, καὶ ᾿Ιωσῇ 
μήτηρ, καὶ Σαλώμη)" 

41 Αἱ καὶ; ὅτε ἦν ἐν τῇ 
ΤΠ αλιλαίῳ, ἠκολόθον αὐτῷ, 
ἢ διηκόνον αὐτῷ" κκὶ ἄλλαι 

ΕΥ̓ΑΓΓ ΕΛΊΟΝ. 
ῬῊΝ 

πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ 
εἰς “Ἱεροσόλυμα. ; ᾧῷ 

49 Καὶ ἤδη ὀψίας γενο- 
μένης, (ἐπεὶ ἦν παρασκευὴ, 
ὅ ἐς, προσάξζ αἹον) 
48 Ἦλθεν , Ἰωσὴφ ὃ, ἐπὸ 

᾿᾿Αριμαθαίας, Ἐδ εὐσχημίων βες: 
ἌΕΟΓης, ὃς καὶ αὐτὸς ψλυλνα 

πε μανῸ τὴν βασιλείαν τῷ 
Θεξ, τολριήσας εἰσῆλθε πρὸς 
11 ἰιλάτον, καὶ ἠτήσατο τὸ 
σῶρμια τοῦ ἐν ν 

44 Ὃ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύ- 
μασεν εἰ ἤδη τέθνηκε" καὶ 
προσκαλεσάμενος τὸν κενῆυ- 

βίωνα; ἐπηρώτησεν αὐτὸν, 
εἰ πάλαι ἀπέθανε. ͵ 

45 Καὶ γνοὺς ἀπὸ κενῖυ- 
βίωνος, ἐδωρηπαια, τὸ σῶμα 
τῷ Ιωσηφ. 

Ἃ40 Καὶ ἁ ἀγοράσας σινδόνα, 
καθελὼν αὐτὸν, ἐνείλνησε 

τῇ σινδόνι" καὶ κατέθηκεν 
αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν Νελ- 

«τομημένον ἔκ πέτρας" καὶ 
προσεχύλισε λίϑον. ἐπὶ τὴν 

θύραν τοῦ μνημείου. 

47 Ἢ δὲ Μαρία ἡ Μαγ- 
δαληνὴ, γἡ Μαρία ἡ ἢ Ἰωσῆ, 
ἐθεώρουν ποῦ τίθεται, , 

Ἐξεφοιξι,, ἀθενμς 
ΑΙ --διαγενομένου τοῦ 
 σαδδα Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ, "ἢ Μαρία ἡ η τϑ 

Ἰαχώξε εκ ΚΟ ἡγόρα- 
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τὸ μνημεῖον, ἀναείλαντος 
.-: “Ἢ 

τοῦ ἡλίου. 
ν ἑν ε ἕως 

8 Καὶ ἔλεγον ἥρος ἑαυῆάς 
, ᾿ ᾽ ες - Ἂ ᾽ 

Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον 

ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου ; 
αὶ Καὶ ἀναξλέψασαι θεω- 

ϑἄσιν ὅτι ἀποοκεκύλιςαι ὃ λι- 

δος" ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 
δ᾽ Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ 

μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον 
καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, 

[ 

σεριξ εξ λημένον ολὴν, λευ- 

κήν᾽ καὶ ἐξεθαβιηθησαν. 
6 Ὃ δὲ λέγει αὐταῖς" Μὴ 

ἐκθαμξεῖσσε" ᾿ἰησῶν ξηϊεῖτε 
“Ὦ»ν τ Ἀ ἊἉ Ε] 

τὸν 'Ναζαρηνὸν τὸν ἐςαυρω- 
μένον" ἠγέρθη, οὐκ ἔςιν ὧδε" 
 ώ ε , ε " 3 ͵ 

ἴδε ὁ τόπος, ὅπει ἔθηκαν αὑτόν. 
7 ᾿Αλλ᾽ ὑπαγεῖε, εἴπαΐϊε 

τοῖς μαθυῆαῖς αὐτᾶ, καὶ τῷ 
ἹΠέτρω, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν 
ὄψεσνε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 

Ἀ ᾽ - ΄ Ἀ 

8ὃ Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχυ, 

ἔφυγον ἀπὸ τῇ μνημείε" εἶχε 
δὲ αὑτὰς τρόμος κὶ ἔκςασις" 
καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον" ἐφο- 
ξοῦντο γάρ. ᾿ 

. ᾽ Ἁ Ἁ ᾿Ν , 9 ᾿Αναςάς δὲ πρωΐ πρώτη 
δαξξατε, ἔφανη πρῶτον Νῖα- 
Ῥίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς 
Ἐχξεξζλήκει ἑπ]ὰ δαιμόνια. 
τ ΤῸ Ἔχει ορευθεῖσα ἀ- ἐπι ξσ. ἠκώη μά 
ΦΎΎγειλε τοῖς “αύτα γε- 
Ἢ , “τ "7. “τις ἌΣ 
ομένοις, ένθεσι κι, Ἀλάδιδσι. 

Ὑ ἱ τῶν ἄν γὰ ᾿ ἣν ὁ ἀπὸ μον ἀρροκβλῃ 
ὅτι ζῆ, κὶ ἐθεάθη ὕπ᾽ αὐτῆς, 

ἡνὴ- Ἐκυζο ι 
δὲ ταῦτα δυσὶν 

10 
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ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐῷαν- 
ερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφγι, πορ- 
εὐομένοις εἰς ἀγρόν. 

185 Καὶ κεῖνοι ἀπελθόντες 
9. Π 4 -“- μος 5» δὲ 

ἀπηγγειίλαν τοῖς λοιᾷτοισ᾽ 808 

ἐκείνοις ἐπίςευσαν. : 
. 14 “Ὑκερὸνν, ̓ἀνακειμένοις 

αὑτοῖς τοῖς ἕνδεκα. Ἐφανερώ- 
τες ἧς τ ς- ΕἸ ’ὔ 

θη, καὶ “ὠνείδισε τὴν ἀπιςίαν 
αὐτῶν, καὶ σκληροκαρδίαν" 
ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν 
ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίςευσαν- 
15 Καὶ εἶσεν αὐτοῖς" 
Γ]ορευθέντες εἰς τὸν κόσμον 
ε; ἢ γ74 2 Ἀ 3 
ἅπανϊα, κηρύξαϊε τὸ εὐαγο 
γέλιον τοάσῃ τῇ κΊίσει. 

16 Ὃ πιςεύσας κὶ βατ.-. 
Ὶ " « Ἅ 3 

τισθεὶς, σωθήσεϊαι" ὃ δὲ ἀπισ- 

τήσας, καϊακριθήσεῖαι. 
17 Συμεῖα δὲ τοῖς συιςεύ- 

σάσι ταῦτα τυαρακολουθήσει" 
Ἔ , .- 94 ͵ ηἱ ὃ 5 Ἐν τῷ ὀνόματί μι δαιμόνια 
ἐκξαλοῦσι" γλώσσαις λαλι- 

σούσι καιναῖς" 
18 "Οφεις ἀροῦσι" κἄν 

θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ 
᾿Ὶ “ 

αὗτας βλάψει" ἐπὶ ἀῤῥώςες 
χεῖρας ἐπιθήσεσι, καὶ καλῶς 
ἕξουσιν. ; ' 

19 Ὃ μὲν οὖν Κύριος, 
μεῖὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνε. 
λήφθη εἰς τὸν ὀρανὸν, κὶ ἐκά- 

3 - “- - 

θισεν Ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. 
90 ᾿Ἑκεῖνοι δὲ ἐξελθόν]ες 

. , Ἶ - "»»" , 

ἐκήρυξαν παναχβ, τῷ ΚΚυρίε 
συνεργξνῖος, "ἡ τὸν λόγον βε- 
ξαιξδνῆος δίιχ τῶν ἐπακολε- 
[2 δ᾿ ος 9 “ 

ὄντων σημείων. ᾿Αμῆήν. 
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ΤΟ ΚΑΤᾺ 
5. χὰ 

. 

ΛΟΥΚΑΝ ἍΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

ξωντσά Κ εῷ. γ 

ΠΕῚΔ 
τ τ φ 

ΤΠ Ρ πολλοὶ 
ΑΞΞΩ εἰρησα ἂν ἀνατάξασ- 

ϑα: διήγησιν “περὶ τῶν σε- 
πληροφορημένων ἐν ἡμῖν 
σραγμάτων, 

2 Καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν 
"οἱ ὥππτ᾿ ἀρχῆς αὐτόπῆαι Ὁ ὕ- 
σπηρέται γενόμενοι τ λόγβ᾽ 

ἂν πτκω μεδω" 

λουθηκότι ἄνωθεν τᾶσιν ἀ- 

κριδῶς, καθεδῶς σοι γράψαι, 
κράτιςε ΘΘεύφιλε" 

4. “[να ἐπιγνῶς περὶ ὧν 
χαϊηχιήθης λόγων τὴν ἀσφά- 
λείαν. 

δ ὙΈΝΕΙΩ ἐν ταῖς 
ἡμέραις ρώωώδε τοῦ 

βασιλέως τῆς Τρδαίας, ἱερεύς 
τις ὀγόματι Ζαχαρίας» ἐξ 
ἐφυμιερίας ᾿Αρια" κὶ ἡ γυνὴ 
αὖτ ἐκ τῶν θυγαήέρων ᾽Δα- 
ϑὼν, καὶ τὸ ὕνομα αὐτῆς 
Ἔλισαάξετ. 

6 Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμ- 
φότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
πορευόμενοι, ἐν σάσαις ταῖς 
ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ 
Κυρίου ἃ ἄμεμπτοι. 

7 Καὶ ἐκ ἣν αὑτοῖς τέκ- 
ον, καθότι ἡ Ἔλισαξετ ἦν 
φεῖρα, καὶ ἀμφότεροι ἠδ δ 

ξεδηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις 
αὑτῶν ἦσαν. 

8 ᾿Εγένεῖο δὲ Η τῷ ἱερα- 

ϑ "Έ δοξε κἀμοὶ, κερὶ ἐγώ το ' 

τεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς 
δ, :-: αὐ ἔ εγὰ ἀν] Το "(Θεῦ, 

0 Κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερα- 
τείας, ἔλαχε τοῦ θυμιάσαι, 
εἰσελθὼν εἰς τὸν γαὸν τοῦ 
Κυρίου" 

10 Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τὸ 
λαξ ἦν προσευχόμενον ἕξῳ 
τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 

11 "Ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγε- 
λος ἹΚυρίο, ἑςὼς ἔκ δεξιῶν τᾷ 
θυσιαςηρία τῷ θυμιάματος. 
12 Καὶ ἐτὰράχθη Ζαχ- 

«ρίας ἰδὼν, " Φόξος ἐπέσε- 
σεν ἐπ᾽ αὐτὸν. 

15 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ 
ἄγγελος" Μὴ φοςξ, Ζαχα- 

ἰα' διότι εἰσηκέσθη ἡ ἢ δέησίς 
σδ" κα ἥ γυνὴ σα Ἔλισαξετ 
γεννήσει υἱὸν σοι» Ὁ καλέσεις 

τὸ ὄνομα αὐτῇ Ἰωάννην. 
14 Καὶ ἔ ἔξαι χαρά σοι χὰ 

ἀγαλλίασις, με πολλοὶ ἐπὶ τῇῷ 
γεννήσει αὗτϑ, “χαρήσονῖαι. 

158 "Ἕκαι γὰρ μέγας ἐνώ- 
πίον τῷ Κυρία ἡ οἶνον Ὁ 
σίκερα ἃ μὴ αἰ" γν" φνεύ- 
μαΐος ἀγίε "ϑήσεῖαι ἔτι 
ἐκ κοιλίας μυηΐρος αὑτοῦ. 

16 Καὶ πολλὰς τῶν υἱῶν 
Ἰσραὴλ ἐπ' ἐ ἐπικευννι ἐπὶ Κύριον 
τὸν Θεὸν 

17 Καὶ αὐτὸ: 
ται ἐνώπιον αἱ 
᾿ ͵ Ψ 

"ἡ δυγάμει 



-" 

καρδίας πατέρων ἐπὶ τέχνα, 
"ἡ ἀπειθεὶς ἢ Ἐν φρονήσει ΠΕΣ 
ὧν, ἑτοιμᾶσαι ΟῚ οίῳ λαὸν 

κατεσχευασμένον. 
18 Καὶ εἶπε Ζαχαρίας 

πρὸς τὸν ἄγγελον Καΐὰ τί 
ϑιρσομδι: τοῦτο; ἐγὼ γ: 
εἰμοι πρεσθύτης » ἢ ἢ γυνὴ μὲ 
τρορεξηκυῖα ἐ ἐν ταῖς ἡμέραις 
αὑτῆς, 

19 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ὃ ἄγ- 
γελος εἶπεν αὐτῷ" Ἐγώ εἶμι 

Ἐαδριὴλ,, ὃ Ό τσαρεςηκὼς ἐγώ- 

σσιον τῷ Θεξ' καὶ ἀπεςάλιν 

λαλῆσαι τορός σε; ἡ εὐαγγε- 

λίσασϑαί σοι ταῦτα. 
20 Κ αἱ ἰδὲ, ἔσῃ σιωτοῶν, 

᾿ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, 
ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηαι ταῦ- 
τα ἀνθ᾽ ὧν ἐκ ἐσπίςευσας τοῖς 

λόγοις μδ, οἵτινες πληρωθή- 
σονῆαι εἰς τὸν καιρὸν αὑτῶν. 

9] Καὶ ἢ ἣν ὃ λαὸς προσ- 
δοκῶν τὸν Ζαχαείαν' καὶ 
ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν 
αὐτὸν ἐν τῷ ναῶῷ. 

“Ὁ Ἐξελθὼν δὲ ὅκ ἡἠδύναο 
λαλῆσαι αὐτοῖς Ὁ ἐτσέγνωσαν 

ὅτι ὑπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ 
γα" Ὁ αὐτὸς ἦν διανεύων 
αὐτοῖς" κὶ διέμενε κωφός. 
28 Καὶ ἐγένεϊο ὡς ἐπλήσ- 

ϑησᾶν αἱ ἡ τῆς λειτερ- 

γίας αὖτ, ἃ Ἤλθεν εἰς τὸν 
οἶκον αὑτοῦ. : 
24 Μεῖὰ, δὲ αὐτὰς τὰς 

Ελ σέθεν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. 

ἤζχδη 

1} 

2ἢ “Ὅτι οὕτω Ρὴ τ 
ἧκεν ὃ Κύριος ἐν ἢ 
ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ Ὄνειδος μ8 
Ἐν ἀνθρώποις. 

90 Ἔν δὲ τῷ μηνὶ τῷ 
ἐχῦῳ ἀπεςάλη ὃ ο ἄγγε. ο5ς Τὰ- 

αις 

Θριὴλ ὑπὸ εξ εἰς (σόλ ιν 

τῆς Γαλιίλαιας, Ὁ ὄνομα 
Ναζαρὲτ, 

97 [Πρὸς παρθένον μεμνΎ- 
σευμένην ἀνδρὶ ᾧ Ὄνομα ἡ ΡΞ 

σὴφ, ἐξ οἴκου Διαζίδ: ἡ τὸ 
ὄνομα τῆς ταρθένε, Μαειάμ." 

98 Καὶ εἰσελθὼν ὃ ἄγγε- 
λος πρὸς αὐτήν, "ἘΝ Χαῖρε, 
χεχαριτωμένη; ὃ Κύριος 
μεῖα σε" χχ, σὺ ἐν 
ψύναί εἰν. 

9 δὲ ἰδοῦσα δίεταρς- 
Ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ" 

τ ΣΌΣ ποτατυὺς εἴη ὃ 
ἀστασμὺὸς οὗτος. ὶ 

390 Καὶ εἶχεν ὃ ἄγγελος 
αὐτῇ: Μὴ φοξξ, Μαριάμ." 
ἔ τὸ γὰρ χάριν παρὰ τῷ 

ΕἾ Καὶ ἰδοὺ, τκήζηι 
ἐν γαςεὶ, καὶ τέξῃ υἱὸν, καὶ 
καλέσεις τὸ Ὄνομα αὐτοῦ 

ἸΗΣΟΥ͂Ν. 

92 Οὗτος ἔςαι μέγας, κ᾿ 
υἱὸς ὑψίς ζοῦ κληθήσεϊαι" καὶ 
δώσει αὐτῷ Κύριος ὃ (Θεὸς 
τὸν θρόνον 9. ΠΣ 5 παϊεὸς 
αὐτοῦ" 

3593 Καὶ βασιλεύσει ἐπὶ 
τὸν οἶκον ᾿Ιακὼς εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας 

2 - δι ὙΠ ͵ 

 αὕτοῦ οὐᾺ ξςφαι τέλος. 
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84 Εἶσε δὲ Μαριὰμ πρὸς 
“τὸν ἄγγελον" [Πῶς ἕςαι τᾶτο, 

ἐπεὶ ἄνδρα. οὗ γινώσκω; 
35 Καὶ αἱ ἀποκριθεὶς ὃ ὃ ἄγ- 

γελος εἶσεεν αὐτῇ" Πνεῦμα 
ἅγιον ἐπσελεύσεϊαι καὶ 
ἰλ τ Σ᾿ τος 
διὸ κὶ τὸ γεννώμενον. ἐκ σου 
ἅγιον) κληθήσεϊαι υἱὸς Θεξ, 

90 Καὶ ἰδὲ, Ἔλισαρετ ἡ ἢ 
συγγενή9 σθ, Ὁ αὐτὴ συνει- 
ληθις υἱὸν ἐν γήρᾳ αὑτῷς" 

οι οὗτος μὴν ἕκῖος Ἐςὶν αὐτῇ 
ὙῊ Ἰωριεῖ ον σείρα. 

“Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει 
"5 τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα. 

82 Εἶσε δὲ Μαριάμ: δὰ 
5 δύ, υρίε" γένοιτο μι 

παΐὰ τὸ ῥῆμά σα Καὶ ἀπγλ- 

θεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὃ ἄγγελος. 
39 ᾿Αναςᾶσα δὲ Μαριάμ, 

'Ψ᾿ - ε ͵ 

ἐν ταῖς ἡμέραις͵ ταύταιξ.» ἐ- 
ἐν 3. ταύταις, ον 

τοορεύθη εἰς ΤΎΡ ὀρεινὴν μίεία 

σπουδῆς, εἰς τῦλιν ᾿Ιοὐδα. 
᾿ς Α0 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οἶκον Ζαχαρία, χκὶ ἠστσάσαῖο 
τὴν Ἐλισάξετ. 

41] Καὶ ἐγένεῖο, ᾧ :  ἤκθσεν 
2-͵τεσει. 

ἢ Ἐλισαξετ τὸν ἀσπασμον 
τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ 
βρέζος ἐν ΤῊ ζοίλῖο αὐτῆς" 

Ν "κ᾿ ἐπλήσθη Ὁ σας ἀγίε 
ἣ ϊ. λισαξετ᾽ 

9 Καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ 
μεγάλῃ, καὶ εἶπεν" Εὐλογη- 
(μένη σὺ ἐν γυναιξὶ, καὶ εὖ- 
λογημένος ὃ καρπὺς τῆς 

κοιλίας σου. 
49 Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, δέους, 

ΕὙΑΓΓΈΛΙΟΝ. , 
ἵγα ἔλθῃ ἢ μήτηρ τὸ Ἰκυρίει 
μου τρὸς με; 

44 ᾿Ιδοὺ γὰρ, ὡς Ἐγένετο 
φωνὴ τοῦ ἀσσασμοῦ σου 

ἰς τὰ ὦτα μου, ἐσκίρτησεν 
δ ἢν δ 
ἡ ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν. 
τῇ κοιλίᾳ ὠου. 

45 Καὶ μακαρία ἡ σπιτεύ- 
« " ͵ - 

σασα, ὅτι εςαι τελειώσις5 τοῖς 

λελαλημένοις 
Κυρίου. 

40 Καὶ εἶσε Μαριάμ." 
Μεγαλόνει ἡ Ψυχή μου τὸν 
Κύριον’ ὡ Ὡὰ 

47 Καὶ ἡγάλλίασε τὸ 
τνεύμα μ8 ἐπὶ τῷ Θεῷ. τῷ 
σωτῆρί μου" 

48 “Ὅτι επέδλεψεν ἐπὶ 
τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης 
αὗτξ' ἰδὰ γὰρ, ἀπὸ τὸ νῦν 
μακαριξσί μεπᾶσαι αἱ γενεαῖ" 
49 Ὅτι ἐποίησέ μοι με- 
γαλεῖαχ ὃ δυναΐος" καὶ ἅγιον 
τὸ Ὄνομα αὐτοῦ, 

50 Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 
εἰς γενεαὶς γενεῶν τοῖς φοξζου- 
μένοις αὐτὸν. 

51 Ἐποίησε κράτος ἐν 
τ τυ αὗτδ" ὅ' διεσαόρπισεν 
πεξηφάνας διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν" ᾿ 

ὃ9 Καθε δυγάςας ἀπὺ 
θρόνων, κὶ ε ταπεινές" 

δῶ Η εἰνῶντας ἐνέπληδεν 

ἀγαθῶν, καὶ δ μάριυ τὰ ὑ χὰ 
απέσειλε 

54." 
τ Ν ε ᾿ 

παιδὸς αὗὑτ 

ΕῚ .- Ν 

ΟῚ αρῷ 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥ͂Κ. 

δῦ (Καθὼς ἐλάλησε πρὸς 
τοὺς. ταϊέρας ἡμῶν,) τῷ ᾿Α- 
δραὰμ, ἢ τῷ σπέρματι αὖ- 
τοῦ εἰς τὺν αἰῶνα. 
δ "Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ 

α σὺν ς αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς" 
Ὁ ὑπέφρεψεν εἰς τὸν οἶκον 

αὑτῆς. 

51 Γῃ δὲ Ἔλισαξετ ἐ- 
πλήσθη ὃ Χρόνος τὸ τεκεὶν 
αὐτήν" καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 

δ8 Καὶ ’ ἤκασαν οἱ περίοι- 
κοι, καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς, 
ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλ- 
εος αὑτοῦ μετ᾽ ἔπ καὶ 
σσυγέχαιξον αὐτῇ 

80 Καὶ μα βκυς ἐν τῇ 
ὀγδόῃ μέρα ἦλθον περιτε- 
μεῖν τὸ παιδίον" καὶ ἐκάλεν 
αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόμιαΐι τοῦ πα- 

“τρὸς αὐτοῦ, Ζαχαρίαν. 
ς 060. Καὶ ἀποκριθεῖσα ζὴ 
μήτηρ αὐτῇ, εἶπεν᾽ Οὐχί: 
ἄλλα. χλαιθήσεται ᾿Ἴωάνννις, 

ς 9] Καὶ εἶσον φρὺ: αὐτήν" 
Ὅτι οὐδείς ἕξιν ἐν τῇ συγ- 

γενεία φ ὃς καλεῖται τῷ 

ὀνόμαῖ, τούτῳ, ᾿ 
ΡΝ ̓ Ἐνένυον. δὲ τῷ 'φαἹρὶ 

αὐτοῦ, τὸ τί ὧν θέλοι κα- 
λεῖσϑαι αὐτόν. 

- 69 Καὶ αἰτήσας πιγακὶ- 
ΣΝ ἔγραι λέγων" Ἴωαν- 
ἧς ἐςὶ τὸ ὧν αο ὑτοῦ. Καὶ 

ἐθκύματον πάντες, 
Ἐν 
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6 Καὶ ἐγένεϑο Ἐπὶ πτον]ας 
φόξος τὸς περιοικδντας αὐ- 
τούς" καὶ ἕν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ 
τῆς ᾿Ιουδαίας διελαλεῖτο 
σαντα τὰ ῥήματα ταῦτα. 

66 Καὶ ξθενῖο πάνϊες δὲ 
ἀκούσανϊες ἐν τῇῷ καρδίᾳ αὗ- 
τῶν, λέγονῖες" Τι ἄρα τὸ 
σαιδίον Ξὰτο ἔσαι; Καὶ χεὶρ 

Κυρί ίου ἦν μι αὐτοῦ. 

67 Καὶ Ζαχαρίας ὃ πα]ὴρ 
αὐτῷ ἐπλήσθη πνεύμοϊος ἁ- 
γίδ᾽ τὦ προεφήτευσε, λέγων" 

68 Εὐλογη]ὸς Κύριος ὃ 
Θεὸς τῇ ᾿Ισραήλ᾽ ὅτι ἐσεσ- 
κέψαϊο κὶ ἐποίησε λύτρωσιν 
τῷ λαὼ αὑτοῦ" 

69 Καὶ ἤγειρε κέρας σω- 
τηρίας ἡμῖν, ἐν τῷ οἴκῳ Δα- 
(ἰδ τοῦ παιδὸς αὑτοῦ. 

70 Καθὼς ἐλάλησε διὰ 
σὐμαῖος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ 
αἰῶνος προφυϊῶν αὑτοῦ. 

ἼΣ Σωϊηρίαν ἐξ ἐχθρῶν 
ἡμῶν, χὰ ἐκ χειρὸς πάντων 
τῶν μισούνίων ἡμᾶς" Δδὰ 

792 ἸΠοιῆσαι ἔλεος μετὰ 
τῶν ποαέρων ἤ ἡμῶν, ῳ ἄγησ- 
βῆναι διαθήκης ἁγίας αὗτξ, 
γ δ δα Ὅρκον, ὃ ὃν ὥμιοσε πρὸς 

᾿Αδραὰμ τὸν παϊέρα ἡμῶν, 
τοῦ δοῦναι ἡμῖν; ᾿ 

714 ᾿λφόξως, ἢ ἔχ χειρὰ τῶν 
ἐχθρῶν ἡ ἡρῶν ῥυσθέγ]ας. λω- 
τρεύειν αὑτῷ 

78 Ἔν ὁσιότσῇι ὁ δινεαιο-- 
σύνῃ, ἐγώτσιον αὐτῇ, τοάσας 
τὰς ἡμέρας τῆς ξωῆς ἡμῶν. 

70 Καὶ σὺ, παιδίον, πρὸ- 

: 
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φήτης ὑψίςε κληθήσῃ" προ- 
τοορεύσῃ γὰρ πρὸ τοροσώπου 

ς υρίε, ἑτοιμάσαι δδδςς αὑτδ᾽ 
17 Τᾷ δέναι γνῶσιν σω- 

τηρίας τῷ λαῷ αὐτξ, ἔν ἀ- 
Φέσει ἁμᾳρ)ιῶν αὐτῶν. 

78 Διὰ σολαάγχνα ἐλέδβς 
(εξ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπσεσκέψαΐο 
ἡμᾶς ἀναϊολὴ ἐξ ὕψου" 

79 ̓Ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκό- 
τει᾿ καὶ σκίᾳ ϑανάτε καθημέ- 
νοις, τῇ ἢ ἐς κυ δέν τὰς οὐδες 
ἡμῶν εἰς δδὺὸν εἰρήνης. 

80 Τὸ δὲ τυαιδίον ἤυξανε, 
Ὁ ἐκραγαιοῦτο τυνεύμαΐι" " 

ἣν ἐν ταῖς ἐρήμοις. ἕως ἡμέρας 
ἀναδείξεως αὐτοῦ τσρὸς τὸν 
᾿Ἴσραήλ. , 

πε ν 
Δ ΓΕΝΕΤῸΟ δὲ ἐν ταῖς 

μέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε 
δόγμα παρὰ Καίσαρι Αὐ- 
γούςου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν 
τὴν οἰκουμένην. 
93 (Αὕτη ἡ ἀσπογραφὴ 
Ἰσρώτη ἐγένεο ἡγεμονεύονϊος 

τῆς ̓ Συρίας Ἰζυρηνίου.) 

8 Καὶ ἐτορεύονῖο τανῖες 
᾿ἀπογράφεσθαι, ἕκαςος εἰς τὴν 
ΤῊ πόλιν. 

4 ̓ Ανέξη δὲ κα Ἵ [ωσὴφ ἀπὸ 
πῆς Ἰ,αλιλαίας, ἐκ πόλεως 

᾿Ναξαρὲτ, εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, 
εἰς πόλιν Δαξεὶδ, ἥτις καλεῖ- 

“ται Βηθλεὲμ. (διὰ τὸ εἶναι 
«αὐτὸν ἐξ οἴχου καὶ ποαἹριᾷς 
Δαεὶδ, ἢ ἮΝ 

ὃ ᾿Α:ογράψασϑαι ὁ σὺν 
Μαριὰμ ᾿ μεμνηφευμένῃ 

; σὺν τῷ ἀγγέλ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ᾿ 

αὐτῷ γυναικὶ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 

6 ̓Ἐγένεῖο δὲ ἐν τῷ εἶναι 

αὐτὰς ἐκεῖ, ἐπλήσϑησαν αἱ 
ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν. 

7 Καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὖὗ- 
τῆς τὸν πρω]ότοκον, καὶ ἐσ-' 
παργάνωσεν αὐτὸν, κα ἀνέ- 
χλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, 

διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν 

τῷ κα]αλύμαϊι. 

8. Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν 
τῇ χωρᾷᾳ τῇ αὑτῇ ἀγραυ- 

λοῦνῖες; και ὶ φυλἀσσονῖες φυ- 

λακὰς τῆς νυκὶὸος ἐπὶ τὴν 
σοί μυινὴν “ ἢ Ἔ 

ο 9 Καὶ δὰ , ἄγγελος. Κυ- 
οίου ἐσέςη αὐτοῖς, καὶ δόξα 
Κυρίο περιέλαμψεν αὐτές" 
χα ἐφοξδήθησαν φόξον. μέγαν. 

10 Καὶ εἶπε αὐτοῖς ὃ ἀγ- 
γελοτ᾽ Μὴ φοξεῖσϑε" ἰδοὰ 
γάρ, εὐαγελίξομαι ὑ ὑμῖν χα- 
ράν μεγάλην, ἥτις ἔφαι. ταγῖὶ 

τῷ ἵδη 

Ὅτι ἐτέχϑη. ὑμῖν 
χρβι δὰ σωϊὴρ, ὅ ὅς ἐςι Χριςὸς 
Κύριος, ἐ ἐν ππόλει Δαρίδ. 

192 Καὶ τοῦτο ὕμιν τὸ 
σημεῖον" Εὑρήσεῖε, βρέφος 
ἑσπαργανωμένον, κείμενον ἐν 
τῇ φάτνῃ. 

1. Καὶ ἐ αἰφνὴς ἐγένεῖο 
τλῆθος ς σρά- 

τιᾶς οὐρανίου, αἰνούνϊων τὸν. 
Θεὸν, καὶ λεγόνϊων: ἜΕΝ 

14 Δόξα ἐν ὑψίςοις Θεῷ, 
κὶ ἐπὶ γῇ ἐν ἀνθρώ- 
σίοις εὐδοκίᾳ ὌΝ 
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θον ἐπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 
οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι 
οἵἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλη- 
λους Διέλθωμεν δὴ ἕως 
Βηθλεὲμ, ἡ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα 

"τοῦτο τὸ γεγονὸς, ὃ ὃ Καὶ ὕύριος 
ἐγνώρισεν ἡμῖν. 

160 Καὶ ἤλθον σπεύσανες, 
καὶ ἀνεῦρον τὴν τε ὐὐῤουῖοα 
"ἡ τὸν Ἰωσὴφ, Ὁ τὸ βρέ 
"κείμενον ἐν τῇ φατνη. 

17 ̓Ιδόν]ες δὲ, διεγνώρισαν 
περὶ. τοῦ ῥήμαῖος τοῦ λαλη- 

θέν]ος ἀὐτὸῖς περὶ τῷ παιδία 
'χούτου. ν᾿ ᾿ 

15 Καὶ πᾶν]ες οἱ ἀκού- 

"σανες ἐθχύμασαν περὶ τῶν 
"λαληθέντων ὑπὸ τῶν 'ποι- 
μένων πρὸς αὑτούς, 

19 Ἢ δὲ Μαριάμ᾽ ϑα, 
δυνεήρει τὰ ῥήμαϊα. ταῦτα, 
᾿συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ 
“αὑτῆς. 

40 Καὶ ἐσέςρεψαν οἱ 
᾿σοιμιένες, δοξάζον]ες καὶ αἰ- 
᾿γοῦγϊες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν 
οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς 
"ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

Θὲ Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν 
.κ , 9 ν -“ ἐν 

ημεραι ὀχγὼ ταεριεμεῖν το. 

παιδίον, κὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα 
᾿αὔτϑ Ἴσσβε, τὸ κληθὲν ὑπὸ 
τὰ ἀγγέλβ πρὸ τοῦ συλληφ- 

. θῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 
: ͵ 

ΘΟ Καὶ ὅτ 

ΛΟΥΚ. 11 
928 (Καθὼς γέγεαπῆαι ἐν 

νόμῳ Κυρίε" 5 
διχνοῖγον μήτραν, ἅγιον τῷ 

᾿ 

Κυρίῳ κληθήσεϊαι"Ὑ 
94 Καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν, 

καὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ 
Κυρίου, ζεῦγος. τρυγόνων, ἢ 
δύο νεοσσοὺς περιτερῶν. 

25 Καὶ ἰδὲ, ἦν ἄνθρωπος 
4 ε Ἔν κι 

εν Τερασαλὴμ, ᾧ ογομα Συ- 
τς εἰ, 3) τῶηρ ᾿ 

μεών ὃ ἄνθρωπος οὗτος ᾿ τ 
δίκαιος κ᾿ ΧΟ Σ σροσδε- 

χόμενος πέρα λησιν τε δ. 

ραήλ. Καὶ πνεῦμα ἅγιον ἦν. 
ἐπ᾽ αὐτὸν" 

960 Καὶ ἢ ἦν αὑτῷ κεχερη- 
᾿ μα]ισμένον ὗ ὑπὸ τ πγεύμαΐος 

τὸ ἁγία, μὴ ἰδεῖν θωναΐον 

ποὺ ἢ ἴδῃ τὸν Χριςὸν Κυρίο. 
ἴΩ Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύ- 

'μαῖ, εἰς τὸ ἱερόν" καὶ ἐν τῷ 
εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ 
παιδίον ᾿Ιησοῦν, τοῦ πηιῆσαι 
αὐτοὺς καὰ τὸ ἐν τα 
"γόμου σερὶ αὐτοῦ" ᾿ νῷ 

98 Καὶ αὐτὸς ἐδέξαο αὖ- 
τὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὑτξ, 

εὐλόγησε τὸν (Θεὺν, κὶ εἶπέ" 
9909 Νῦν ἀφολύεις τὸν δξ- 
λὸν σου, 'δέσποτα, κατὰ τὰ 
ῥῆμα σου, ἐν εἰρήνη" 

50 Ὅν:ι εἶδον οἱ 
μου τὸ σωτήριόν σου 

8581 Ὃ ἡτοίμασας κατὰ. 

ἄξνυνο πάνων τῶν λαῶν" 
99 Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν 
ΓΝ δόξαν γρντνν σοῦ Ἴ.- 

ξ. 
εαήλ.. ς Ὁ 

θαλμοί 

ει 

99 “Καὶ ἦ ἦν Ἰωσὴρ καὶ ἡ 

“Ὅτι πᾶν ἄρσεν’ 

“ὌΠ Θὰ 
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μήτηρ αὐτῇ θχυμαζονῖες ἐπὶ 
τοῖς λαλδμένοις περὶ αὐτῇ, 

94 Καὶ εὐλόγησεν αὐτὰς 
Συμεὼν, κα εἶπε πρὺς Μαει- 
ἂμ τὴν μηϊέρα αὐτῶ ᾿Ιδοὺ, 
οὗτος κεῖται εἰς πΊῶσιν "ὁ ἂν- 

ἄςχσιν πολλῶν ἐν τῷ σραῦλ, 

Ν εἰς σημεῖον τ: 

85 (Καὶ σᾷ δὲ αὑτῆς τὴν 
᾿ ψυχὴν. διελεύσεϊαι ῥομφαία" ) 
ὕπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ 
πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. 

86 Καὶ ἦν Αννα προφῆ- 
πις, θυγάτηρ Φανουὴλ, ἐκ 

᾿ Φυλῆς ̓ Ασήρ᾽ αὕτη ΟΝ 
κυῖζξ ἐν μέραις πολλαῖς, ζή)- 
σασα ἔτη μεῖὰ ἀνδρὸς ἑπῆὰ 
ὠσὸ τῆς παρθενίας αὑτῆς" 
57 Καὶ αὕτη χήρα ὡς 
ἐτῶν ὀγδοήκονϊα τεσσχρων, ἢ 
οὐκ ἀφίςα]ο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, 
γηςείαις ς δεήσεσι μεερύρρα 
γύκτα κ»ἡὶ ἡμέραν. 

Καὶ αὕτη; αὐτῇ τῇ 

ὥρᾳ , ἐπιρᾶσα, ἀνθωμολογεῖτο 
τῷ υρίῳ, καὶ ἐλάλει ποεερὶ 
αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχο- 
μένοις λύτρωσιν ἐν γαερθασρι- 

λήμ. 
39. Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅ- 

μοπὰς μὲ τὰ καὶὰ τὸν νόμον Κυ- 
"ίαυ, ὑπέξρεψαν εἰς τὴν ἴὰ- 
λιλαίαν, εἰς τὴν πόλιν αὑτῶν 

Ναζαρέτ. 
40 Τὺ δὲ ποαιδίον ἤυξανε, 

καὶ ἐκραταιοῦτο πγεύμυρτί, 

πληρόμενον. σοφίατ᾽ “Ὁ χέρι 

(Θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό. ᾿ 
- ΓᾺ]. Καὶ: ἐκαρυνν οἱ γο- 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
ἢ 

γεῖς αὐτῇ καὶ᾽ ἔτος εἰς ἽἼερα- 
σαλὴμ τῇ ἑορῖῇ τΈ πάσχα. 

“ὦ Ἰζὰ “τὰ ἐγένεῖο ἐτῶν 
δώδεκα, ἀναξ ανῆων αὑτῶν εἰς 
“ ͵ Ἁ ΝΥ, 

Ξροσολυμιᾷ, κατὰ τὸ ἔϑος 

᾿ τῆς: ἕορτης" 

45 Καὶ τελεϊωσανήων τὰς 

ἡμέρας, ἐν ὑποςρέφειν 

αὐτὰς, Ἴησδς ὃ 
τῷ 

ὑσέρμνεινεν 

παῖς ἐν. ἹἹερεσαλήμ" "ὃ, οὐκ 
ἔνω Ἰωσὴφ κὶ ἢ μ' μνήτηρ αὐτῇ, 

44 Νομιἰσαγῖες. δὲ αὐτὸν 
ἐν τῇ συνοδίᾳ. εἶναι, ἦλθον 
ἡμέρας ὁδὸν, καὶ ἀνεζήτουν 
αὐτὸγ' ἐν τοῖς συγγενέσι " ἐν 

τοῖς γνωςο 

45 Καὶ ὩΣ εὐρόνῖες αὖ- 
τὸν, ὑπέςρεψαν εἰς. “Ἱερασα- 
λὴμ, ζητοῦνες αὐτὸν. 

46. Καὶ ἐγένεῖο, μεθ' ἧ- 
μέρας τρεῖς εὗρον, αὐτὸν ἐν. τῷ 

ἱβρῷ καθεζόμενον ἐ ἐν μιέσῳ τῶν 
διδασκάλων, Ὁ ἀκέονα αὖ- 

τῶγ, καὶ Ἐσερωτῶν]α αὐτούς. 
47 ᾿Εξίσανῖο δὲ φάνῖες. οἱ 

ἀκάονϊες αὐτῇ, ἑτὶ τῇ συνέσει. 
"ἢ τοῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. , 

48 Καὶ ἰδόγῖες. αὐτὺν, ἐξ- 
επλώγγσαν" Ἷ , χρὸς αὐτὸν ἡ 

μήτηρ αὐτ εἰν ̓ Πέκνον, τί 

«ἐποίησας. ἡμὴν οὕτως; ἰδοὺ, Ἶ 

ὃ πατὴρ σα κἀγὼ ὀδναμᾶν 
ἐξητοῦμέν σειῤῆε κου 

49 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτῶν 
ἤγυ ἐ: ὅτι μη μελ «δ ἤ- 
δεῖε, ὅτι δ. πα εὖ 
μου. ἐς Εἰ: 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚ. 

81 Καὶ καϊέξη μεῖ’ αὖ- 
τῶν, καὶ ἦλθεν εἰς ἸΝαξαρέτ᾽ 

δ ἦν ὑπο]ασσόμιενος αὐτοῖς. 
Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διεγήρει 
σαανα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν 
τῇ καρδίᾳ αὑτῆς. 

δ9 Καὶ ᾿'[ησᾶς προέκοπῆε 
σοφίᾳ "ἢ ἡλικίᾳ, Ὁ χαρῆι 

παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, 

Κεφ. γ΄. : 
Ν ἔτει δὲ πενεκαιδεκά- 
τῷ τῆς ἡγεμονίας Γξε- 

εἰ8 Κ αίσαρος, ἡγειμονεύονἼος 
ΤΠον]ία Πάτα τῆς ᾿Ιδαίως, 

"ἡ τετραρχῆντος. τῆς [αλι- 
"“λαίας Ἥρωδε, Φιλίσσε δὲ 

'τῷ ἀδελφβ αὐτῇ τεϊραρχδνῖος 
τῆς Ἴτοραίας Ὁ Τραχωνί- 
τιδὸς χώρας, κὶ Λυσανίε τῆς 
᾿Αξιληνῇς τεϊραρχνῖοε, 

9 Ἐπ᾿ ἐρχιερέως "Αννῶ 
μὸ Καϊάφα, ἐγένεϊο ῥῆμα Θεξ 
ἐσὶ Ἰωάννην τὸν τῷ Ζαχα- 
οἴου υἱὸν, ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

38 Καὶ ἦχθεν εἰς σᾶσαν 
τὴν περίχωρον τῷ ᾿Ιορδᾶνε, 
κηρύσσων βαπῆισμα μεϊανοίας 
ἜἘΠΤ ἄφεσιν ἁμιαρ]ι ὧν" 

4 Ὥ- γέγρατῖαι ὁ ἐν βίξλῳ 
λόγων Ἦσαΐου τῷ προφήτθ, 

“λέγον]ος᾽ Φωνὴ βοῶνθἼος ἐν 
τῇ ἐρήμῳ" ᾿Ἑτοιμασαΐε τὴν 
ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε 

ΔΑ: τρίξζους αὐτοῦ. 
Ὶᾶσα φάραγξ πληρω- 

θήσεει; ἡ τᾶν ὕρ 

ἔμ 

6 Καὶ ἀψεῖαι τᾶσα σὰρξ 
τὸ σωϊήριον τοῦ Θεοῦ. 

7" ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορ- 
εὐομένοις ὕχλοις βατ]ισθῆναι 
ὑπ᾽ αὐτῆ" Τ᾿ ενγήμαΐα ἐχιδ- 
γῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 

8. [Ποιήσαΐἷς οὖν καρποὺς 
ἀξίες τῆς μεϊανοίας" "ἡ μΉ 
ἄρξησϑε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς" 
ΠαἹέρα ἔχομεν τὸν ̓ Αδραάμ᾽ 

λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναϊχι ὃ 
(Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων 
ἐγεῖραι τέχνα τῷ ᾿Αρραάω. 

9 "Ηδη δὲ καὶ ἢ ἀξίνη 

πρὸς τὴν ἑίξαν τῶν δένδρων 

κεῖται" τᾶν οὖν δένδρον μὴ 

σοιοῦν καρτοὺν χαλὸν, ἐκκό- 

τεῖαι, ναὶ εἰς αὖῦρ βαλλεῖαι. 
10 Καὶ ἐπηρώτων αὑτὸν 

οἱ Ὄχλοι, λέγοντες" ΤΙ οὖν 
'πσοιήσομμεν ; 

1: ᾿Αποκριθεὶς δὲ λέγει 
αὑτοῖς" Ὃ ἔ ἔχων. δύοχιῶνας, 

Ν μεϊαδότω τῷ μὴ ἔχον" ᾿" 
ὃ ἔχων βῥωμαῖα, ὁμοίως 
ποιείτω. 

19 λϑον δὲ ἡ τελῶναι 
- 

ἘατΊισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς 
αὐτόν" Διδάσκαλε, τί ποιή- 
σομεν; 

18 Ὃ δὲ εἶστε τορὸς αὐτές" 
ἹΜΜυδὲν λέον παρὰ τὸ διαΐε- 
ταγιαένον ὑμῖν πράσσεῖε. 

14. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν κὶ 
τραϊεύομενοι : λέγοντες" Καὶ 

ἡμεῖς τί ποιήσομεν; Καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτούς" Μηδένα 

διασείσητε, ἱρῶν συκοφανῖή- 
1 
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σήσε" κὶ ἀρκεῖσλε τοῖς ὄψω- 
, ε - 

γίοις ὑμῶν. 
1δ 1Προσδοκῶνῖος δὲ τοῦ 

λαοῦ, καὶ διαλογιζομιένων 
τοανίων ἐν ταῖς καρδίαις αὖ- 

τῶν περὶ τοῦ ᾿ΐωαννου, μή- 
“ποῦς αὐτὸς εἴη ὃ Χ ριςός" 

16 ᾿Απεκρίναο ὃ ᾿Ιωάν- 
γης, ἅπασι λέγων" Ἐγὼ μὲν 

ὕδαϊι βαπϊίζω ὑ ὑμιᾶς" ἔρχεαι 

δὲ ὃ ἰσχυρότερός ΜΒ, οὗ οὐκ 
εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάν)ᾳ 

τῶν ὑποδημάτων αὐτῶ" αὖ- 
τὸς ὁμᾶς βαπίσει ἐν πνεύ- 
μοῖῆι ἃ ἁγίῳ, καὶ πυρί" 

11 Οἱ τὸ “ταν ἐν τῇ 
χειρὶ αὖτξ καὶ διακαθαριεῖ 
τὴν ἅλωνα αὐτῷ, Ὁ συνάξει 

τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην 
αὑτοῦ" τὸ δὲ ἄχυρον κατα- 
καύσει πυξὶ ἀσξέςῳ. 

18 ΙἸολλὰ μὲν οὖν καὶ 
ἕτερα παρακαλῶν ἐργπελὶς 

ζεῖο τὸν λαῦν. 

19 Ὃ δὲ Ἡρώδης ὃ τε- 
τραρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ 

αὐτῷ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς 

γυναικὸς Φιλίππε τῷ ἀδελφξ 

αὐτοῦ, κὶ περὶ πάν]ων ὧν ἐ- 
σοίησε πονηξῶν ὃ “Ἡρώδης, 

90 [Προσέθηκε καὶ τοῦτο 
ἐπὶ πᾶσι, κὶ καϊέχλεισε τὸν 
Ἰωάννην ἢ ἐν τῇ φυλακῇ. 

9] ΣΡ ΎΘΗΝΝ δὲ ἐ ἐν τῷ βαπ- 

σισϑδῆναι ἅπαν]α τὸν χαὺν, Ὄ 

Ἰησοῦ βακτισθέντος, καὶ 
προσευχομένει; ἀνεῳχ, θῆναι 
τὸν οὐρανὸν, 

οἡ Καὶ χα ταξῆναι τὸ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον. σωμαδικῷ 

εἴδει, ὡσεὶ περισερᾶν, ἐπ᾿ αὖ- 
τὸν" ἢ φωνὴν ἐξ ὁ ὄξανξ γενέα- 
θαι, λέγασαν᾽ Σὺ εἶ ὃ υἱὸς μὰ 
ὃ ΣΝ μμ τ νλω ἔν σοὶ ηὐδόχησα. 

95 Καὶ αὐτὸς ἦν ὃ ̓[ησᾶς 
ὡσεὶ ἐτῶν τριάκον]α ἀρχόμε- 
γος.) ὧν (ὡς ἔγομκίζε]ο) υἱὸς 
᾿Ιωσὴφ, τὸ Ἢλὶ, 

Φ4 Τξ Μαϊθὰτ, τϑ πΛο, 
τ Μελχὶ, τᾷ. ᾿Ιαννὰ, τοῦ 

᾿Ιωσὴφ, 

φῦ “Ἐοῦ Ματταθίου, τοῦ 
᾿Αμῶς, τὰ Ναὲμ, τῷ Ἔσλὶ ̓ 

τῷ ΝΝαφγαὶ, 
960 18 Μαᾶθ, τῇ Ματ- 

ταῦθ τῷ Σεμεὶ, τ ᾿Ιωσὴφ, 
8. Ἴδα, 
“6 ΓΕ ᾿Ιωαννὰ, τὰ Ῥη.. 

σὰ, τῷ Ζοροξάξελ, τῷ Σα- 
λαθιὴλ, τὰ Νηρὶ, 

98 8 ΜΗκὼς τῷ ᾿Αδδὶ, 
τῇ Κωσὰμ, τοῦ Ἕλμωδάμο, 
τοῦ Ἢρ, 

90 Τξ αὐ τῷ Ἐλιέ- 
ζερ. τϑ ᾿Ιωρεὶμι; τῷ Μαϊθὰτ, 
τοῦ Λευΐ, 

850 18 Συμεὼν, “Τὰν 
δα, τοῦ ᾿Ιωσὴφ, τοῦ ᾿Ιωνὰν, 
τοῦ ᾿Βλιακεὶμ,» ' 

351 18 Μελεᾶ, τὸ Μαΐ- 
νὰν, τῷ Ματ]αθὰ, τοῦ Να- 
θᾶν͵, τοῦ Δια(ὶδ, : 
99 Τξ ἀγδλουν τῷ ὯΔ), 

τοῦ Βοὶξ, τοῦ Σαλμῶν, τοῦ 
Ναασσὼν, 

39 Τοῦ ᾿Αμι εἰδῦν, τοῦ . 
᾿Αρᾶμ, τῷ Ἐσρὼν 
ρὲς,) τοῦ᾿ [οὐδ 
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δ Τοῦ ακὼς, τοῦ 1- 
δαᾶκ, τοῦ Ἀξ χα, τοῦ 
Θάρα, τοῦ Ναχὼρ, 

95 "Γοῦ Σεροὺχ, τοῦ 
Ῥαγαῦ, τε Φαλὲκ, τῷ ᾿Ἐξὲρ, 
τοῦ Σαλα, 

356 Τοῦ Καϊνᾶν, τοῦ ᾿Αρ- 
φαξᾶδ, τοῦ Σὴμ... τοῦ Νῶε, 
τοῦ Λάμεχ, 

91 οὔ Μαθουσάλα, τοῦ 
Ἐνὼχ, τοῦ ᾿Ιαρὲδ, τῇ Μα- 
Χελεὴλ, τοῦ Καὶ αἰνὰν» 

58 Τοῦ Ἐνὼς, τοῦ Σὴθ, 
ποῦ ᾿Αδάμ, τοῦ Θεοῦ. 

Κεφ. δ΄. 4. 
ἙΠΣΟΥΣ. δὲ πνεύματος 

Δγίου πλήρης ὑπέςρεψεν 
ἀπὸ τῷ Ἰορδανε" Ἂ ἤγεῖο ἐν 

τῷ πνεύματι εἰς τὴν ἘρΉμον, 
2 Ἢ μέρας τεσσαρακονῖα 

φειρχζόμενος ὑπὸ τῷ διαξὁ- 
λου. [Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις᾽ κὶ 
συν]ελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕςερον 
ἐπείνασε. 

35. Καὶ εἶπεν αὐτῷ. ὃ δια- 
ξολος’ ΕἸ υἱὸς εἴ τοῦ Θεοῦ, 
εἶπε τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γέν- 

ἴηται ἄρῖος. 
Α Καὶ ἀπεχρίϑη ᾿Ιησοῦς 

πρὸς αὐτὸν; λέγων" Τ᾽ έγραπ- 
ται Ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἀρΐῳ μόνῳ 
ζήσεῖαι ὃ δ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
Ὧο ὶ ῥήμαῖ. Θεοῦ. 

"Καὶ ἃ ἀναγαγὼν αὑτὸν ὃ 
᾿διάξολον εἰς Ὅρος ὑψηλὸν, 
“ἔδειξεν ὁ »ν ἐνδλὸν " 
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6 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ διάζ- 

ζολος" Σοὶ δώσω τὴν ἐξασίαν 
ταύτην ἅπασαν, χαὶ τὴν 
δόξαν αὐτῶν" δὴ ἃ ἐμοὶ σαρα- 

δέδοαι, καὶ ᾧ ξῶν ϑέλω, 

δίδωμι αὐτήν, 
Σὺ οὖν ἔν προσκυνήσῃς 

ἐνώσιον 8, ἔςαι σα σπανῖα. 

8 Καὶ ἀπὺκειθεὶς αὑτῷ 

εἶπεν δ [Γησξ-" Ὕπαγε ὀπίσω 

μου, Σαΐῇανὰ" γέϊραπῆαι γάρ" 

ΠΙροσκυνήσεις Κύριον τὸν 
Θεόν σου, καὶ αὐτῷ μόνῳ 
λαϊρεύσεις.. "ἂν 

0 Καὶ ἢ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 
Ἱερησαλήμ, κ᾿ ἔςησεν αὐτὸν 

ἐπὶ τὸ τἹερύγιον τοῦ ἱεροῦ" 

χαὶ εἶπεν αὐτῷ" Εἰ ὃ Ὁ υἱὸς εἰ 

τοῦ Θεοῦ, βάλε δεαυτὸὺν ἐγ- 
τεῦθεν κάτω" 

10 Γέγραπῆαι γάρ' Ὅτι 

τοῖς ἀγγέλοις αὗτῷ ἐν]ελεῖται 
τερί σου, τοῦ διαφυλάξαι σε" 

{ΠῚ Κι δὴ ἐπὶ χειρῶν ἀ- 
βοὔσί σε, μιήποῖε προσκόψῃς 
πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 

19 Καὶ ἀποχριθεὶς εἶστεν 
αὐτῷ ὃ Τησβς" Ὅτι εἴρη]αι" 
ὦ 7 ἐκπειράσεις Κὶ ὑριον τὸν 
Θεὸν σους 

18 Καὶ συνϊελέσας τἀνῖα 
πειρασμὸν ὃ διάξολος, ἀσπέςη 

3 ἐφ 8 «5. 5, - ἀσ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 
14 Καὶ ὑπέςρεψεν ὃ Ἴη- 

σοὺς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ τυνεύ- 
μαΐος εἰς τὴν Γαλιλαίαν" ΩΝ 
φήμη ἐξῆλθε καθ᾽ ὅλης τῆς 
περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 

.15 Καὶ αὐτὺὴς ἐδίδασκεν 
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ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
δοξαζόμενος ὑπὸ πάνϊων. 

. 10 Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Να- 
ζαρὲτ τ᾽ οὗ ἣν τεθραμιμένος" 
καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς 
αὐτῷ, Ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαξ.- 
ξζατων, εἰς τὴν συναγωγήν" 
καὶ ἀνέςη ἀναγνῶναι. 

17 Ἰκαὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βι- 
λίον Ἡ σαϊε τῷ προφήτο᾽ 
ἀναγ ύξας τὸ βιθλίον, εὗρε 
σὸν τόωον οὗ ἦν γεγραμμένον" 

18 {Πνεῦμα ΚΚυρίον ἐπ᾽ 
ἐμὲ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ με" εὺς- 
αγγελίξεσναι τ]ωχοῖς ὠσπέ- 
ςαλκέ με, ἰάσασθαι τὼς συν- 
ειορθηένους τὴν χαρδίαν, 
Ζ5.19 Κυρύξαι αἰχμαλώτοις 
᾿ ἄφεσιν, "κ τυφλοῖς ἀναξλε- 

Ψιν, ἀσοςεῖλαι τεθραυσμένες 
᾿ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτὸν 
Κυρίου δεκτόν. ἢ 

90 Καὶ  οἹύξας τὸ βιξλιίον, 
ἀποδὰς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισε" 
καὶ τανων ἐ ἐν τῇ συναγωγῇ 
οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίφον]ες 
αὑτῷ. 
91" Ἡρξαΐῖο δὲ λέγειν πρὸς 

αὐτούς" “Ὅτι σήμερον σεῶ- 
᾿λήρωϊαι ἢ γραφὴ ᾿αὑτῃ ἐν 

τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 
ᾶΪς. 292 Καὶ τανῖῇες ἐμιαεἼύρεν 
αὐτῷ, Ὁ, ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς 
λόγοις τῆς χάριϊος, τοῖς ἐκ- 
πορευομένοις ἐκ τοῦ σὐμαῖος 
αὐὖτβ, ΠΟ ἔλεγον" Οὐκ οὗτός 

ἔςιν ὃ υἱὸς, " σὴφ: 

 ν Καὶ εἴτε “ ; 
ι ΠΠάνως ἐρεῖτέ μοι τῆν. πα-, 

μέσου αὑτῶν, ἐπορεύετ 

. 854. τως (ἢ 
ρΟ5 αὐτὸς ὅς 

᾿; ' υν αὐτοὺ ἐν τοῖς δον Φ Τὶ οὶ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 2 

βαθδολὴν ταύτην" ᾿Ιαῇρὲ, θε- 

ράπευσον σεαυΐον" ὅσα ἠκού- 
σαμεν γενόμενα ἐν τῇ Κα- 
πεεναοὺμ, τοοίησον, γὸ ὥδε ἐ ἐν 
τῇ τοαϊρίδι σου... 

94 εἷσε δέ" ̓ Αμὴν λέγω 

ὑμῖν, ὅτι ἐδεὶς προφήτης δεκ- 
τὸς ἐςιν ἐν τῇ τοαϊρίδι αὑτῇ. 

Θ᾽ Ἔπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω 
ὑμῖν, ποολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν 
ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ 

σραὴλ, ὅ ὁτε ἐκλείσθη ὃ Ο οὐ- 

ρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας 
ἐξ, ὡς Ἐγένεϊῖο λιμὸς μέγας 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῶν" 

ο 6. Καὶ πρὸς οὐδεμίαν 
αὐτῶν ἐσέμφϑη Ἠλίας, εἰ 
μὴ εἰς Σαρεπῆᾳα τῆς Σιδῶνος, 
τορὸς γυναῖκα χήραν. 

27 Καὶ πολλοὶ λεσροὶ 
ἤσαν ἐτσὶ ᾿Ελισσαίε τοῦ τρο- 
φήτε ἐν τῷ Ισραὴλ, ΟΣ ἐδεὶς 
αὐτῶν ἐκαϑαρίσϑη,. εἰ μὴ 

ΝΝεεμὰν ὃ Σύρος. 
98 Καὶ ἐπλήσθησαν σάν- 

τες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῦϊ, 
ἀκούονγες ταῦτα. 

ΓΗ) Καὶ ἀγαφάντες ἐξέξα- 
λον. αὑτὸν ἔξω. τῆς τόλεως, 
Ὁ ἤγαγον αὑτὸν τὴ τῆς ὁφ- 

βύος. τῷ Ὅρας, ἐφ᾽ οὗ ἢ πόλις 

αὐτῶν φχοδόμηϊο, εἰς τὸ κα- 
τακρυμνίσαι αὐτὸν. 

8Ό Αὐτὸς δὲ διελ 
ΒΕ ΎΤΟ 

,. 9] Καὶ ἘΠ ΤΥΛΩΝ Κ 
᾿περῤναῦμ, τ ΤΩΝ ᾧ 

ὶ ἥν 
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ν ᾿ 

89 Καὶ ἐξεσλύήσσον!ο ἐπὶ 
- - " -ψἔκᾳ 5 5 

τῇ διδαχὴ αὑτοῦ, ὅτι ἐν ἐξ- 
ουσίᾳ ἣν ὃ λόγός αὐτοῦ. 

98. Καὶ ἐν τῇ συνχγωγῃ 
γὴν ἄνϑρωπος ἔχων πνεῦμα 

, Ω . » 
δαιικονίου ἀκαθάρΐου, "ἢ ἀνέ- 
κραξε φωνῇ μεγαλΎ, 

, ͵ ει Δ Δ ὦ 
ὶ 54 Λέγων" Εα, τι ἤμαιν 

καί σοι, ᾿Ιησοῦ ἸΝααζαρηυνέ; 
κὰ ΕΙ ᾿ ε - γι.» 
ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἷδά 

τῶι ’ καὶ τῇ - Θω - 
σε τίς εἶ, ὃ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. 

. 55. Καὶ ἐσπεγίμησε αὐτῷ 
-- Ω͂ 

ὁ Ἰωσῆς, λέγων" Φιμώθυῆηις 
ἢ ἔξελθε ἐξ αὐτῷ. Καὶ ῥί- 

ἍΨαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς 
Ἃ ͵ ϑ.. 3 3 5» μη 

τὸ μέσον, ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτϑ, 

μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 

80 ΚΚαὶ ἐψγένεῖο ϑάμζος 
9. Ἁ [ ΙῚ ͵ 

ἐπὶ πάνϊας᾽ καὶ συνελαλουν 
Ν 3 ᾿ , , τρὸς ἀλλήλας, λέγονἼες" ΓἜ ἰς 

ε ᾿ Β - “ " Ω , ὃ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξεσέᾳ 
δ ᾿ ; - -" 

καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς 
ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ 
ἐξέρχονῖαι : , 

91 Καὶ ἐξεπορεύεο ἦχος 
περὶ αὐτοῦ εἰς πάν]α τόπον 
τῆς περιχώρου. 

58 ᾿Αναςὰς δὲ ἐκ τῇς συν- 
ἀγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἷ- 
π᾿ τ, ᾿ - “ Ν Ν 

κίαν Σίμωνος" κὶ πενθερὰ δὲ 
τοῦ Σίμωνος ἣν συνεχομένη 
πυρεῖῷ μεγάλῳ" ἡ ἠρώτη- 
ὅαν αὐτὸν περὶ «αὑτῆς. ᾿ 

χ ὰ- Ν» κ Ε ͵ 5 

2 Καὶ ἐπιςας ἐπάνω σὺ» 
ἄςς ΕΝ - - 

τῇς. Ἐσετίμησε τῷ πυρεῖΐξ, 
"ὁ ἀφῆκεν αὐτήν" παραχρῆμα 
δὲ. ἀναςᾶσα διηκόνει αὑτοῖς. 

40. Δ ύύνονῆος δὲ τοῦ ἡλίη, 
ω ΡῈ ἴοι “ἥ Ν Ω τον τοάν]ες. ὅσοι εἴχον ἀσθενβνϊας 

, 1 

19] 

νόσοις ποικίλαις, ἤγαγον αὖ- 
τοὺς πρὸς αὖτϑν᾿ ὃ δὲ ἕνξ 

ἑκάςῳ αὐτῶν τὰς. “χεῖρας ἐπι- 
θεὶς, ἐθεράπευσεν αὐτούς. 

4} ᾿Εξήρχεῖο δὲ καὶ δαι- 
μόνια ἀπὸ ποϊλῶν. κραζονῖα 
καὶ λέγον]α" Ὅτι σὺ εἶ ὃ 
Χριςὸς, ὃ υἱὸς τῷ ΘΘεδ. Καὶ 
ἐσ μῶν ἐκ εἴα αὑτὰ λαλεῖν, 

ὅτι ἤδεισαν τὸν Χριςὸν αδ.- 

τὸν εἶναι. 

49 1 ενομένης δὲ ἡμέρας, 
ἐξελθὼν ἐπορεύθη. εἰς ἔρημον 
τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐζήτουν 
αὐτὸν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ" 
καὶ καϊεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ 
φπορεύεσσαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 

48 ὋὉ δὲ εἶπε πρὸς αὐτές" 
“Ὅτι κὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν 

εἰαγγελίισασϑαί με δεῖ τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" ὅτι εἰς 
τοῦτο ἀπέςαλμαι. 

44 Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν. 
ταῖς συναγωγαῖς τῆς 1 αλι- 
λαίας. 

Κεφ. ἐ. 5. 

ΤΠ ΤΓΕΝΕΤΟ ) «δὐτξε νῷ 
τὸν ὕχλον ἐπικεισθαὶ αὐ- 

τῷ τῷ ἄκπβειν τὸν λόγον τοῦ 
[ῳ “- Ν 3 ᾿ν ψ' ξς- Χ Ἁ 

εὔγ γᾧ αὑτὸς ἣν ἕτως παρὰ 
᾿ς ΝΕ , .᾿ . 

τὴν λίμνην 1 ἐννησχρέτ᾽ 
ΠΡ ξὴ Ὁ 

9 Καὶ εἶδε δύο πλοῖα 
ε .- Ἁ Ν ͵ ς 

ἕεξωτα παρά τὴν λιμινὴν" οὗ 
- ᾽ Ω 3 

δὲ ἁλιεῖς ἀποβξανῖες ἐπ᾽ αὐ- 
τῶν. ἀπέπλυναν τὰ δίκῆυα.. 

3 ἐκ ΠΩ τ 

9. -Εμξας δὲ εἰς ἕν τῶν 
“- , «ι,πἙ - ᾽ 

φίλγιων, ὃ ἦν τοῦ. Σίμωνος, 
418 ς ἀ γι ον - - “ἡρωτΏσεν αὑτὸν ἀπὸ τῶοςΗ ὩΣ 
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ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον" κὶ καθί- 
σὰς ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου 
τοὺς Ὀχλους. 

Ὰἅ “Ὡς δὲ ἐπαύσαϊο λαλῶν, 
εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα" 

σγανάγαγε εἰς. τὸ βάθος. καὶ 

χαλάσαϊε: τὰ διίκῆνα ὑμῶν 
εἰς ἄγραν. 
δ. Κ αὶ ἀποκριθεὶς δ᾽ Σίμων 

εἶπεν αὐτῷ. ᾿ἕπιτάτα, δι᾽ 
ὅλης τῆς νυκὸς κοπιάσανϊες, 

᾿φὐδὲν ἐλαξομεν" ἐπὶ δὲ τῷ 
ῥήματι σ8 "χαλάσω τὸὸ ἐμ]υον 

Θ Καὶ τοῦτο ποιήσανῆῇες, 
συνέκλεισαν ἰχθύων πλῆθος 
πολύ" διεῤῥήγνυϊο δὲ τὸ δίκ- 

συον αὐτῶν. 
- ἢ Κι αἱ καΠένευσαν τοῖς με- 

τύχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, 
τοῦ ἐλθόντας συλλαξέσϑαι 
αὐτοῖς" καὶ ἦλθον, κἡ ἔωλησαν 
ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥςε 

παρά τι βυθίξζεσθαι αὐτᾶ. 
δ᾿ Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος, 

προσέπεσε τοῖς γόνασι τοῦ 
ἽἼησοῦ, λέγων". "Ἔξελθε ἀπ᾽ 
ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς 
εἶμι, κύριε. 
9 Θάμθος γὰρ περιέσχεν 

αὐτὸν, καὶ πάνϊας τοὺς σὺν 
αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχ»- 

. θύων ἢ δυνέλχωθον" 
ὺ 10. Ὁμοίως δὲ ὁ Ἴάκω- 
«δον ἡ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεδε- 
δαίου, οἵ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ 
Σίμωνι" καὶ εἶπε πρὸς τὸν 
Σίμωνα ὃ Ἴἡσῃς Μὴ φοξδ' 
ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ 
ξωγρῶν. 

τ ἜΝΙ 

λόγος τοερὶ αὐτϑ᾽ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ᾽ 

11 Καὶ καϊαγαγόν]ες τὰ 
πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφένϊες 
ἅπανῖοα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

12 ἕω ἐγένεῖο ἑ ἐν τῷ εἶναι 
αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, Ὄ 

ἰδῶ, ἀνὴρ πλήρης λέωρας" Ὄ 
ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐστὶ 
πρόσωπον, ἐδεήσϑη αὑτοῦ, 
λέγων Κύριε, ἐὰν ϑέλγς» 
δύνασαί με καθαρίσαι. 

13 Καὶ ἐκείνας τὴν χεῖ- 

ρα, ἥψαῖο αὐτῇ, εἰσιών" (Θ»έ- 
λω, ἀαθαρίπθοίν Καὶ εὐθέως 
ἢ λέπρα ἀπῆλθεν. ἀπ᾽ αὐτῇ. 
.. 14 Καὶ αὐτὸς παρήγγει- 

λεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν᾽ ἀλλὰ 
ἀπελθὼν δεῖξον σεαυϊὸν τῷ 
ἱερεῖ, »ἡ προσένεγκε περὶ τοῦ 
καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσ- 
ἑταξε Μωσῆς, εἰς βιρξιώονν 

αὐτοῖς. 
15 Διήρχεῖο: δὲ μᾶλλον ὃ ὃ 

" συγήρ- 
χονῖο ὄχλοι “᾿ολλοὶ ἀκούειν» 
καὶ θεραπεύεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν ἀσϑενειῶν αὑτῶν. 

106 Αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχω- 
ρῶν ἐν ταῖς ἐρήμϑαι 9. σροσο 
εὐχόμενος. 

ἐσ Καὶ ἐγένεῖο ἐν μιᾷ τῶν 
ἡμέρων,» καὶ αὐτὸς ἦν διδάσ- 
κων" κὶ ἦσαν καθήμενοι Φα- 
ρισαῖοι "ὁ νομοδιδάσκαλοι ἢ 
ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ᾿ 
κώμης τῇς Τ᾽ «λιλαίας 

᾿Ιουδαίας, καὶ ἽἹερουσαλν 
καὶ δύναμις Κυρίου ἦ ἦν εἰς τὸ 

ν᾿ , 

ἰᾶσϑαι αὑτούς. 
18 Καὶ ἰδ, νδρες φέρον“ ' 

“ 
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᾿ ᾿ ἃ 
τες ἐπὶ, χλίνης ἄνθρωπον, ος 

ἦν παροαλε ἔξνος, καὶ ἐξην- 

τοὺν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν, καὶ 

θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. 
"2.3 ς Ν ΝΠ. 7: Σ κ᾿ 

19 Καὶ, υ,».-εὑρόνϊες δια 
Δ 

ποίας εἰσεένέγ έσιν αὐτὸν, διὰ 
͵ “ Ἂ 

τὸν ὄχλον, ἀναξανῆςες (ἐπὶ τὸ 
δῶμα, διὰ τῶν κἔδχιχοΐ κα- 
θῆκαν αὐτὸν. σὺν τῷ κλινιδίῳ 

3 Ν ͵ 27 ἕ - 
εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν Τοῦ 

Ἴ:σοῦ. 
90 Καὶ ἰδὼν τὴν πρίςιν αὐ- 

“ ᾿ ᾽ -Κ ΓῊ Δ 

τῶν, εἶτσεν αὐτῶ Ανβρωξε, 
5... η ͵ ε΄ ς Ω’ 
«ᾧεωνίαι σοι αἱ τρὶς δὅ. 

Ὁ] καὶ ἤρξανῖο δι “λογῆς 

ξεσϑαι οἱ ψραμματεῖς καὶ δὲ 

Φ χοισαῖοι. λέγονες:" 1 ς ἐς!ν 

οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφηριίας; . 
τίς δύναῖαι ἀφιέναι ρα τωβς 

εἰ μὴ μόνος ὃ Θεός; 

929 ᾿Ἐπιγνοὺς δὲ ὃ ̓Ιησοῦς 
. Ἁ ᾿ - 

τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, 
ἀποκριθεὶς εἶστε πεὸς αὐτούς" 
1 διαλογίζεσθε ὁ ἐν ταῖς καρ- 
δίας ὑμῶν: : 

.Ψῃψ ἤξῶς ετιν εὐκοπώτερον, 

μερρος ᾿Αφέων]αί σοι αἵ ἁ- 
οι ἽΝ Δ ἃ “΄΄.» 

αρίίαι σου" ἢ εἰ ττεῖν" " Ἐγει- 

ἀρ καὶ περιπάτει; 

ΟἿ “Ἴνα δὲς εἰδῆτε, ὅτι ἐξα- 
σίαν ἔχει ὃ υἱὸς τῷ ἀνθρώπε 
Ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἅμαρ- 

χς, (εἶπε τῷ παρᾶλελυμε- 
"οὶ λέγα, ἔγειῤαι" καὶ 

τὸ κλινίδιόν σε, σπορεύα 

εἰς τὸν οἶκόν σού. 

᾿ς 98 Καὶ παραχρῆμα ἄνα- 
«ἃς ἐνώτιον αὐτῶν, ἃ ρας ἐφ᾽ 
ᾧ καϊέκεῆιο, ἀωῆλθεν εἰς τὸν 
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“ -- ἢ ἐξ, ..Α ἢ 
οἶκοναὐτε; δοξάζων τὸν Θεόν. 

96. [Καὶ ἔχςασις ἔλαξεν 
εἴ Ω γ᾽ " δος Δα; ἅπανίας, καὶ ε ὀξαζον᾽ τὸν 
Θεόν" καὶ ἐπλήσθησαν Φόξε, 
λέγονγε." “Ὅτι εἴδομεν σα- 

«δοξα σήμερον. 

97 Καὶ μεῖς ταῦτα ἐξυλ- 
θε, κὶ ἐθεχσαῖο τελώνην ὁνό- 

πι τ αο. 4 
μιᾶι Δευῖν, καθήμενον ἔσι 
τὸ τελώνιον, καὶ εἶσεεν αὐτῷ" 

᾿Ακολούθει μι; 
ΘΥὶ Καὶ καϊχλιτιὼν ἅπαν- 

3 λ 3 κ' 3 φ“ 

τα. νας ς ἡκολεηήγισεν αὕτα. 

39 Καϊξετο οἰησε δοχὴν μλε- 

Δ ἐστε αὐτῷ ἐν τῇ 
οἱ 

ν ὄχλος. "ἐξ. 

λωνῶν ιν κ ἄλλων, οἱ 
ὥσαν με αὐτῶν καϊακείμενοι. 

80 Καὶ ἐγόγγύζον Οἱ 
-" 9 -- Ν ὩΣ 

γραμμαϊεῖς αὐτῶν κὶ οἱ Φα- 
ρισαῖοι τὰῶρῦς τοὺς μαβθη]ὰς 

, ςε η; Ων 

αὖτξϑ, λέγονίες" Διαΐῆί μεϊὰ 
τελωνῶν κὶ ἁμαρ)ωλῶν ἔσ- 
θἰεἶε καὶ τίνεῖε ; 

51 Καὶ ἀποκειθεὶς ὃ ᾽[η- 
- γ Ν 2 ΓΞ » 

σοὺς εἴτε φρὺς αὑτούς" Οὐ 
“χρείαν ἔχεσιν οἱ ὑγιαίνονῆες 
2 Φϑ᾽ - “-., «- ΄- 3, 

ἰαἼρξ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχονϊες, 
39 Οὐκ ξἔληλυθα καλέσαι 

δικαίους, ἀλλὰ ἁμιαρ)ωλοὺς 
εἰς ἘΡΥΥΥΞΈΣ 
ν ϑ Οἱ δὲ εἶσσον πρὸς αὐ- 
Αια, οἱ μαθηϊαὶ Ἴω 

ἄννου γηξςεύουσι τυχγὰ; καὶ 
δεήσεις τοοιοῦνϊαι, ὃ ὁμοίως 
οἱ τῶν Φαρισαίων" οἱ δὲ σοὶ 
ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν; 
84 Ὃ δὲ εἶσε πρὸς αὐτές" 

Μὴ δύνασθε τὸς υἱὸς τῷ νυμ- 
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- 9 Φο. ς Ε] 
Φῶνος, ἕν ᾧ ὃ νυμφίος μετ 
αὐτῶν. ἐςι, τποοιῆσαι νηςεύειν ; 

ΟἿ ἵ ἡ , 

35 ᾿Ελεύσοναι δὲ ἡμέραι; 
, ) 3 - το 

κ ὅταν ἀσαρϑῇ τ᾿ αὐτῶν ὃ 
,ὔ ' 4 

νυμφίος" τοτε νηςεύσουσὶν ἐν 
ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 

50᾽ “ἔλεγε δὲ κὶ σαραζο- 
λὴν τορὸς αὐτάφ" “Ὅτι δδεὶς 

Ἢ Ὁ. ς , 

ἐσίδλημα ἱμαῆια καινδ ἔσι- 
ο΄, Ε] ὶς Ἄτην ξ. 

δαλλει εὔστι ἱμάτιον ταλαιον" 
ΕΣ Ἁ Π 

εἰ δὲ μήγε. κὶ τὸ καινὸν σχἰ- 
ει, καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμ- 
φωνεῖ ἐπσίδλημα τὸ ἀσὸ τ 
καινᾷ, 

ΡΟΛΕΝ ν ᾿ ᾿ 
97 Καὶ δδεὶς βάλλει σῖνον 

͵ ᾽ ΕῚ Ἁ Ἁ 3 Ν 

γεῶν εἰς ἀσκὰς σσαλαιῶς, εἰ δὲ 
͵ ἢ : Ὑ ν 

ἑήψε. ῥήξει ὃ γέος οἶνος τοὺς 
ἀσκὰς; κχὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεϊαι, 

Ν «ς ΕΣ Δ... - 

οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦν]αι" 
ΑΙ Ἀ ΝᾺ , 3 

98 λλὼὰ οἶνον νέον εἰς 
9 Ν Ὶ ρ ῆ, δι Ἁ 

ἀσκοὺς καιίνηῦς βλυΐεον" και 

ἀμφότεροι. συν]ηροῦνίαι. 

929. Καὶ χὶ οὐδεὶς ιὼν σα- 
λαιὸν, εὐθέως θέλει νέον" λέγει 

͵ ΤῸ ΔΝ Ν ͵ 

γάρ (Ὁ τὡαλαιὸς χρηξότε- 
εὐς ἕξιν, , 

ἐν σας - 

ϑάτῳ ὃὲ υἹεροπρώτῳ δια- 
πορεύεσδαι, αὐτὸν διζ τῶν 

σπορίμων" Ὁ ἔτιλλον οἱ μα: 

θηαὶ αὐτοῦ τοὺς οἄχιυιας, κ᾽ 
ζσθιον , ψώχρνζες, ταῖς χερδι, 

ἯΙ 1 δὲ τῶν Φαεισαίων 
εἶπον αὐτοῖς 1 1 ι ποιεῖτε, ὃ δκ 

ἔξες, στοιεῖν ἐν τοῖς ἀν ορ σι, 
9 Καὶ ἀποκειδεὶς σρὸς 

αὐτὰς εἶπεν ὃ ᾽[ησᾶς" Οὐδὲ 
ἐν ΕΣ Ἷ Δ» ’ δι Δ 

τῦτο ἀνεγνωΐε ὃ ἐποίησε Δα - 

ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

Οἱδ, ὁπότε, ἐστείνασεν αὐτὸς, 
καὶ οἱ μεῖ᾽ αὐτοῦ Ὀνῖες; 

4 ὥς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἷ- 
κον τοῦ Θεοῦ, " τοὺς ἄρῆους 
τῆς προθέσεως ἔλαξε, καὶ 

ἔφαγε, Ὁ ἔδωκε ΩΝ τοῖς με 

αὐτοῦ" οὗς οὐκ ἔξεςι φαγεὶν 
εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; Ὁ 

δ ΚΚαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" “Ὅτι 
Κύριός ἐςιν ὃ υἱὸς τοῦ ἂν- 

θρώπου καὶ τοῦ σαξζξάτου. ᾿ 
0 ᾿Εγένεϊο δὲ κἡ ἐν ἑτέρῳ 

σαρδάτῳ εἰσελθεῖν αὑτὸν εἰς 

τὴν , συναγωγὴν, κἡ διδάσκειν" 
᾿ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἡ 

χεὶρ αὐτῷ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά. 

"ὔέ ΓΙαρε)ήρουν. δὲ αὐτὸν οἱ 

γεραμμαήεῖς "ἡ οἱ Φαεισαῖοι, 
εἰ ἐν τῷ σαξξάτῳ θεραπεύ- 

σει, ἵνᾳ εὕδωσι καΐτη γορίαν 
αὐτοῦ. 

8 Αὐτὺς δὲ τδει τοὺς δὰ 

λογισμὸς αὐτῶν" κ᾽ εἶστε: τῷ 

ἀνθρώπῳ τῷ Ὁ ξηρὰν Ἐχωονήι τὴν 
χεῖρα" Εν κ᾿ τῦδι εἰς 

τὸ μέδον" Ὁ δὲ ἀνά τὰς ἕξη. 
9 Εἶπεν οὖν δ᾽ Ἰγσᾶς πρὸς 

αὐτός’ ᾿Επερωϊήσω ὃ ὑμᾶς. τί"- 

"Ἑδεω τοῖς σαί βάσιν, ἀγαθὸν 
ποιῆσαι; ἢ χα ποιήσαι;  Ψψύυς 

χὴν σῶσαι. ἢ ἀπολέσαι; 

10 Καὶ περιδλεψάμενος 

σαν] ας αὐτοὺς» εἰπὲ τῷ ἃ 
θρώπῳ᾽ ᾽ Ἐκῆεινον τὴν Ὁ 

σοῳ. Ὁ δὲ ἐποίησεν ο 
ἀποκατεςάϑ ἡ χεὶς αὖ οἵ 
ὑγιὴς ὡς ἢ ἄλλη. ἰὼ ἀν, 

11 Αὐτοὶ δ δωνηλϑυσᾶν 
εἰνοίας, καὶ διελάλουν. “πρὸς 

ἜΝ 
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ἀλλήλους, τί ἄν ποιήσειαν 
τῷ ᾿Ιησοῦ. 
19 Ἔ γγένεο δὲ ταῖς ἡμέραις 

ταύταις, ἐξῆλθεν εἰς τὸ Ὄρος 
προσεύξασθαι". κὶ ἦν διανυκῆε- 
ρεύωνεντῇ προσευχῇ ἢ τΕΘεξ, 

18: Καὶ ὅτε ἐγένεο ἡ ἡμέρα, 
προσεφώνησε τοὺς μαθυΐὰς 

αὑτοῦ" κὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ 
αὐτῶν δώδεκα, οὖς κὶ ἀποςύ- 

λους ὠνόμασε" 
14 (Σίμωνα, ὃ ὃν "ἃ ὠνόμα- 

σε Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν 
ἀδελφὸν αὑτοῦ, ᾿Ιάκωξον κὶ 
Ἴωαννην, Φίλιστον κὶ Βαρ- 
θολομιαῖον" 

{εξ .: Ματθαῖον Ὁ Θωμᾶν, 

Ἰάκωζξον τὸν τοῦ Αλφαίου, 
καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον 

Ζυηλωῖη Ἤν" 

-. 16 Ἰούδαν Ἰακώβου, καὶ 
Ἰούδαν ἸΙσκαριώτην, ὃς καὶ 
ἐγένεῖο προδοτης.) 

17 Καὶ κααξζὰς με αὐ- 

τῶν, ἔφη ἔπ τόπου τεδινοῦ" 
κὶ ὄχλος ̓ μαθηϊῶν αὐτοῦ, κὶ 
πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ 
τάσης τῆς ᾿Ιουδαίας κὶ 1ε- 
ἐπυσαλιὴμ, τῆς παραλίου 

Τύρου κὶ Σιδῶνος, οἱ ἦλθον 
ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαϑῆναι 
ἀπὸ τῶν γόσων αὑτῶν" 

18 Καὶ οἱ ὀχλούμενοι ὑπὸ 
γευμάτων ἀκαθχρτων" καὶ 

ἀπεύονἶο.. 
. 19 Καὶ σᾶς ὃ ὁ ὄχλος ἐξή- 

τει ἅπγεσθαι αὐτῇ, ὅτι δύνα- 
(ἀϊς παρ᾽ ἀὐκοῦ ἐξηρχεῖο, ᾿ὼ 
ἴξτο πάντας ἥδ 

τι» . 
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90 Καὶ αὐτὸς ἕπάρας τὰς 
ὀφθαλμοὺς, αὑτοῦ εἰς τοὺς 
μαθυὰς αὑτοῦ, ἔλεγε" Μα- 
κάριοι οἵ πἸωχοί" ὅτι ὑμεέρα 
ἐςὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

. 9] Μάακαριοὶ οἱ σεινῶν- 
τες νῦν" ὅτι χορασϑήσεσσε. 
Μακάριοι οἱ κλαίονἶες νῦν" 
ὅτι γελασεέΐε. 
22 Μακαριοί. ἐςε ὅταν 

μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, 
Ὁ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾷς, Ὁ 
ὀνξϊδίσωσι, καὶ ἐχξάλωσι τὸ 
Ὄνομα ὑμῶν ὧς πονηρὸν. ὃγε- 

χὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
νοκ, Χαίρεῖε ἐν ἐκείνῃ ΤῊ 

ἡμέρᾳ καὶ σκιο7ήσαῖε" γι: 
γὰρ ὃ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 
τῷ οὐρανῷ" κα!ὰ ταῦτα γὰρ 
ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ 
τυαἹέρες αὐτῶν. 

94, Π]λὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς 

πλουσίοις" ὅτι ἀπέχεῖε τὴν 
παράκλησιν ὑμῶν. 
5 Οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπε.- 

πληδμένοι" ὅτι πεινάσεϊε" 

Οὐαὶ ὕμῖν οἱ γελῶνἼες νῦν" 
ὅτι πενθησεῖε καὶ κλαύσεΐϊε. 

96 Οὐαὶ ὑμῖν ὅταν καλῶς 
ὑμᾶς εἴπωσι «πανῖες οἱ ἄνε 
θρωποι" καλὰ ταῦτα γὰ 
ἐποίουν τοῖς ψευδοσρδφήζαιτ' 
οἱ παίέρες τ Στ 

ὧν 1 ᾿Αλλ’ ὑμῖν λέγω τοῖν’ 
ἀκϑασιν" ᾿Αγαπᾶτε τὸς ὩΣ. 
θροὺς δμιῶν" καλῶς ποιεῖτε 
τοὶς μισοῦσιν ὑμᾶς. 
Θ8 Εὐλογεῖτε τὰς καΐαρω- 

μένους ὑμῖν" κὶ προσεύχεσθε, 
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ὑπὲρ τῶν Ἐπηρεαζοόνγων ὗ ὑμᾶς. 

99 Τῷ τύστονί σε ἐπὶ 
τὴν σιαγόνα, τάρεχε κὶ τὴν 
ἄλλην" Ὁ ἀπὸ τοῦ αἵρονῆός 

σου τὸ ἱμάτιον, κἡ τὸν χι]ῶνα 
αὐ κωλύσῃς. 

80 ΤΠ δὲ τῷ αἰτοῦνι 
δε, δίδου" . ἀπὸ τοῦ αἰρονΐος 

τὰ σὸ, μὴ ἀπαίτει. 
81 Καὶ καθὼς θέλεϊε, ἵνα 

“ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ 
ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 

9 Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τὰς 
ἀγαπῶνϊας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν 

χιῖρις ἐσί; "ἡ γὰρ οἱ ἅμας- 
τωλοὶ τοὺς ἀγαπῶνίας αὐτὸς 

ἀγαπῶσι. Ἄν 
38 ἴζαὶ ξὰν ἀγαθοσοιῆτε 

τοὺς ἀγαπῶνγϊας ὑμᾶς, ποία 
ὑμῖν χάρις ἐξί: ̓ Ὁ γὰρ οἱ ἀ- 
μιαρίωλοι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 

84 Καὶ ἐὰν δανείζηἽε τσαρ᾽ 
ὧν ἐλπίζεῖε ἀπολαθεῖν, ποία 
ὑμῖν χάρις ἐξί; κὶ γὰρ οἱ 
ἁμαρίωλοὶ ἁμιαρ]ωλοῖς δα- 
νείζουσιν, ἵνα ἀπολάξωσι τὰ 

ἶσα. ' 
80 ᾿Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς 

ἐχθροὺς ὑμῶν, κὶ ἀαθοσοιεῖτε 
» δανείζεῖε μηδὲν ἀσελίι- 
ζονΐες" Ὁ ἕςαι ὃ μισθὸς ὑ ὑμῶν 
πολὺς, Ων ἔσεσθε υἱοὶ τῷ ὑψ- 
ἰσθ᾽ ὅτι αὐτὸς χρηστός ἔσιν 
ἐπὶ τὰς ἀχαρίτες κὶ πονηρδς. 
.96 Γίνεσθε ἂν οἰκ]ίρμιονες, 

καθὼς καὶ ὃ πα]ὴρ ὑριῶν οἷκ- 
τίρμων ἐξίς Ἴὰ 

97 Καὶ μὴ κρίνεΐε, "ἡ ὁ 

μὴ κριθῆτε" μὴ ΑΝ 

Ψ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ὶ οὐ μὴ καϊαδικασθήτε" ἄ-: 
σολύεϊε, κὶ ἀπολυθήσεσϑε. ἕ 
38 Δίδο]ε, κὶ δοθήσεϊαι 

ὑμῖν" μέτρον καλὸν, πεσιεσ- 
μένην καὶ σεσαλευμένον καὶ 
ὑπερεκχυνόμενον δώσασιν εἰς 
τὸν κόλπον ὑμῶν" τῷ γὰρ 

αὑτῷ μέτρῳ ᾧ μεϊρεῖτε, ἀν- 
τιμερηθήσεϊαι ὃ ὑμῖν. 

. 39 Εέπε δὲ παραβολὴν 
αὐτοῖς" Μήτι δύναϊαι τυφλὸς 

τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμ- 
Φότεροι εἰς βόθυνον τεσανῖαι; ' 

40 Οὐκ ἔςι μαθηήὴς ὗ ὑπὲρ 
τὸν διδάσκαλον αὗτξ" καΐηρ- 

τίσμιένος δὲ τᾶς ἔςαι ὡς ὃ 
διδάσκαλος αὐτοῦ. ς 

ΑἹ ΤΙ δὲ βλέσεις τὸ κάρ- 
φος τὸ ἐν τῷ ὀφθάλμῷ τοῦ 
ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν 
τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ 
καϊανοεῖς; 

49 Ἢ πῶς δύνασαι λέγειν 
τῷ ἀδελφῷ σε ᾿Αδελφὲ, ἃ ἀ- 
φεε, ἐκβάλω τὸ καρφὸς τὸ ἐν 
τῷ ὀφθαλμῷ σϑ" αὐτὸς τὴν 

ἐγ τῷ ὀφθαλμῷ σα δοκὸν οὗ 
βλέπων; Ὑσοκριϊά, ἔκξαλε 
“σρῶτον τὴν δοκὸν ἐ ἐκ τ ὀςφ- 

θαλμδ σε, Ὁ τὸ διαρλέψεις 

ἐκξαλεῖν τὸ ̓ κάρῷος τὸ ἐν τῷ 

ἀρέαημαι τὸ ἀδελφδ ἀθοο 
48 Οὐ γάρ ἔσι δένδρον 

καλὸν, τοοιῶν χαρπὸν σαῶσρον" 

οὐδὲ δένδρον σαπρὸν, π' ' 
καρτσὸν καλόν. ᾿ 

44. “Ἕκαςον γὰρ δένδρον, 
ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ, γινώσο, 
κεται" οὐ γὰρ ἐξ ἀκανϑῶν. 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥ͂Κ. 
. 40 ͵ 

 φυλλέγεσι σῦκα, ἐδὲ ἐκ βατ8 

τρυγῶσι ςαφυλήν. 
45 Ὃ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 

ἐκ τοῦ ἀγαϑοῦ θησαυροῦ τῆς 
καρδίας αὑτοῦ τορροφέρει τὸ 
ἀγαθόν" κὶ ὃ ττονηρὸς ἄνθρω- 
τος ἐκ τῷ πονηρᾷ θησαυροῦ 

ως ᾽ὕ ς - ͵ 

τῆς καρδίας αὑτοῦ ὥσροφερει 

τὸ τοονηρόν᾽ ἐκ γὰρ τῷ σερ:σ- 
" . φῷ ’ - 

σεύμιαΐϊος τῆς καρδίας λαλεῖ 
τὸ ςόμα αὐτοῦ. 

7 ͵ - 

46 Τί δέ με καλεῖτε. 

Κύριε, κύριε" καὶ οὐ ποιεῖτε 
Ων , ἰ 

ᾳ λεγω; 

417 11ᾶς ὃ ἐρχόμενος πρός 
με,» ἄκδων μᾶ τῶν λόγων, 
καὶ ποιῶν αὐτοὺς, ὑποδείξω 
Ὃ. τῷ " 
ὑμῖν τίνι ἐςὶν ὅμοιος" 

48 “Ομοιός ἐςιν ἀνθρώπῳ 
3 τ τ πω Ζ Μκν ἊΝ οἰκοδομδν, οἰκίαν, ὃς ἔσκαψε 
κὶ ἔξάθυνε, κὶ ἔθηκε θεμέλιον. 
ἔτι τὴν πέτραν πλημμύρας 
δὲ γενομένης, τοροσέῤῥηξεν ὃ 
τοϊαμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, κὶ 
οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτήν᾽ 

͵ . 3 Ἁ ἈΝ τεθεμελίωϊο γὰρ ἐσὶ τὴν 
πέτραν. 

49 ὋὉ δὲ ἀκού Σ μὴ ἐ ἀκούσας κὶ μὴ 
τποιήσας, ὅμοιός ἐςιν ἀνθρώσῳ 
᾿δἰκοδομήσανι οἰκίαν ἐπὶ τὴν 
γῆν χωρὶς θεμελία᾽ ἦ τροσ- 
“5 

ἐῤῥηξεν ὃ τπτοϊαμός" κὶ εὐθέως 
ΕΣ ΓᾺ ο΄ 

ἔσεσε, καὶ ἐγένεϊο τὸ ῥήγμια 

᾿ Ἀ 

“τὰ ῥημαΐα αὐτοῦ εἰς τὰς 
Ἴ 4 

Νς - - ὩΣ 2 ἄχοας τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς. 

Καπερναούμ, 

197 
Ἀ [ς] δ ν᾽ ““ν 

2. “Ἑκαήον)άρχιοῦ δέ τινος 
.“- - ᾿ς Ἅ)} 

δοῦλος κακῶς ἔχων, ἤμελλςε 
ΩΣ «ὶ " 2 -“» Ω 

τελευίαν, ὃς γἋἮν αὕτῳ ενίμμκος. 
ΕἸ 7 ν δεὶ ἃ :᾽ 

5. ᾿Ακούσας δὲ περὶ τοῦ 
3 -ἢ Ε] Ὁ Ν ΜΠ Ὁ 

Ἰησοῦ, ἀπέςειλε ὥὭρος αὑτὸν 

σρεσξυϊέρους τῶν ᾿Ιουδαὶων, 
ἐρωϊῶν αὐτὸν, ὅπως ἐλϑὼων 

Ἃ - - 

διασώσῃ τὸν δοῦλον αὑτοῦ. 
4 Οἱδὲ παραϊενόμενοι πρὸς 

Ἀ , »“- ͵ 2 Ἁ 

τὸν Ἴησᾶν, σαρεκάλδν αὐτὸν 
᾽ ͵ « 

σπουδαίως, λέγονγες" “Ὅτι 
ἄξιός ἐςιν ᾧ παρέξει τοῦτο" 

ὃ ᾿Αγατᾷ γὰρ τὸ ξθγος 
ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν 
αὐτὸς ὠκοδόμησεν ἡμῖν. 

6 Ὁ δὲ ᾿Ι»σοῦς ἐπορεύεο 
. ἐς, , 3» ὧν ἡ ΚΝ 

σὺν αὐτοῖς" ἤδη δὲ αὔτου σὺ 
: ᾽ - μακρᾶν ἀπέχονϊος ἀπὸ τῆς 

“21 Ἢ 5 Ν 4. τς 
οἰκίας, ἔσεμψε προς αὐτὸν ὃ 
ἑκαγόνίαρχος φίλους, λέγων 

δος τίς Κ ’ ’ β κτλδ τ ὕριε, μΉ σκυλλου 
2 » οὐ γὰρ εἶμι ἱκανὸς ἵνα ὕπὸ 
Ν ᾽ 

τὴν ςἔγην μου εἰσέλθης. 
δι Ὧι ἐν δὲ 3 ἫΝ ὃς; 

ΔΔιὸ δδὲ ἐμαυΐον ἠξίωσα 
, τ-- Ε ᾿ πρὸς σε ἐλδεῖν: ἀλλὰ εἰπὲ 

λόγῳ͵ κὶ ἰαθήσεϊαι ὃ παῖς με, 
᾿ ΙΣ Ρ 3, Ἂ 

8 Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός 
3 ν εἶμι ὑπὸ ἐξεσίαν τασσόμενος, 

» 9 Ξ ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυΐὸν ςρα]ιώωτα-’ 
τ λέγω τάτῳ" [Πορεύθυι, κὶ 

" "3 οὐῶν πορεύεῖαι" [ ἀλλ ἼἝρχε, 

μνν ὐμαίζο "κ τῷ δέλῳ μϑ᾽ 
Ἰοίησον τᾶτο, κὶ ποιεῖ, 
Ὁ: ᾿"Δὴ ͵ δὲ - ΓῚ 

κούσας δὲ ταῦτα ὃ 
Ἴησοῦς, ἐθαύμασεν αὐτόν" 

Ἀ Α Ὁ» - 

καὶ φραφεῖς, τῷ ἀκολουθοῦνῇ, 
ἡτῷ ὄχλῳ εἶπε" Λέγω ὑμῖν, αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε; Λέγω ὑμῖν, 

οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην 
σίςξιν εὗρον. 

Ν. 
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10 ἥδ᾽ ὑποςρέψανῖες οἱ 
τεμφϑὲν ἐς εἰς τὸν οἴκον, εὗ- 
ρον τὸν ἀσθενοῦνία δδλον ὕγι- 

αἰνονΊα. 
11 Καὶ ἐγένεῖο ἐν τῷ ἑξῆς, 

ἐπορεύεϊο εἰς τοόλιν καλομένην 
ἽΝ αἵν᾽ κὶ συνε τορεύονῖο. αὐτῷ 

οἱ οἱ μαθηΐεὶ αὑτοῦ ἱκανοὶ, καὶ 
λος πολύς. 

18 Ὡς δὲ Ῥγγισε τῇ σύλῃ 
τῆς πόλεως, κὶ ἰδ, ἐξεκομί- 
ξεῖο τεθνηκὼς» υἱὸς μονογενὴς 
τῇ μαϊεὶ αὗτϑν πὸ αὕτη ἦν 

χήρα" Ὁ ὄχλος τῆς τοόλεὼς 
ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. - 

13 Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ Κύ- 
βίος, ἐσσλαγχνίσϑ ἡ ἐπ᾿ αὐτῇ, 

καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ κλαῖε. 
.14 Καὶ προσελθὼν ἥν αῇο 

τῆς σοροῦ; (οἱ δὲ βαςάζονῖες 
ἔξησαν) καὶ εἶπε" ᾿Νεανίσχε, 
σοὶ λέγω, ἐγέρθηῆι. 

15 Καὶ ἀνεκάθισεν ὃ νεκ- 
ρὺς, κ ἤρξαῖο λαλεῖν" κἡ ἔδω- 
κεν αὐτὸν τῇ μυ]ρὶ αὐτοῦ. 
16 ὙΕ χα δε δὲ φόξζος ἅ- 

«σανῆας, κὶ ἐδόξα ξον τὸν Θεὸν, 
λέγοντες" ἴθτι προφήτης 
μέγας ἔγήγερἼαι ἐν ἡμῖν, Ὁ 

ὅτι ἐπεσκέψαϊο δ᾽ “Θεὸς τὸν 
λαὸν αὑτοῦ. 
.17 Καὶ ἐξῆλθεν ὃ δ' λόγος ὃ ἕ.᾿ 

τϑς ἐν ὅλῃ τῇ ̓ Ιοδαίᾳ: περὶ αὖ- 

“5, "ἢ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

18 Καὶ ἀπήγγειλαν Ἴω- 
ἄννῃ οἱ μαθηϊαὶ αὑτοῦ κα 
πόνων τούτων. 
..19 Καὶ. “προσκαλεσάμενος 
ὧν τινὰς τῶν μαθηϊῶν αὗτϑ. 

ΕὙΆΑΓΓΕΛΙΟΝ,. Ὑκ 

ὃ ᾿Ιωάννης, ἔσεμψε πρὸς τὸν 
Ἴσον λέγων" Σὺ εἶ ὃ ἐρχό- 
μενος, ἢ ἄλλον. προσδοχῶμεν; ; 
20 [Ἰαραγενόμενοι δὲ πρὸς 

αὐτὸν οἱ ἄνδρες, εἶπον" ᾿ἰω-: 
ἄννης ὃ βαπῆιςὴς ἀπέταλκεν 
ἡμᾶς πρὸς σε, λέγων" Σὺ εἶ 
ὃ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον ἘΠῚ 
δοκῶμεν: : 

91] Ἔν αὐτῇ δὲ Ὁ τῇ ὥρᾳ 
ἐθεράτσφυσε τοὐλιλ υὸς ἀπὸ γό 
σων κὶ ματίγων νὰ πνευμάτων 
πονηρῶν, Ὁ: τυφλοῖς πολλοῖς 
ἐχαρίσαῖο τὸ βλέσειν. ἡ 

99 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ δ᾽ Ἰησῶς 
εἶπεν αὐτοῖς" [ΠῸρ ευθένἼες 

᾿ἀπαγγείλαΐϊε ΤΥ νὰ ἃ εἴδε7ε 
κὶ ἠκασαῖε" ὅτι τυφλοὶ ἀνὰ- 
Θλέπεσι, χωλοὶ περιπαῖδσι, ὦ 

λετσροὶ καθαρίζονϊαι, κωφοὶ 
ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονἼαι, 
πἸωχοὶ εὐαγγελίξοναι" τὴν 

923. Καὶ μακάριε. ἢ ἐςιν. ΩΝ 
ἐὰν μὴ σκανδαλίσθῃ ἔν ἐμοί... 

24 ᾿Ασελθόνων δὲ τῶν 
ἀγγέλων Ἴ ὠάννϑ, ἤρξαῖο λέ- 
Ὑ8) πρὸς τὸς Ὄχλϑβ: περὶ Ἴω- 

ἄννε" ΓΙ ἐξεληλύθαϊε εἰς τὴν 
ἔδηιμον θεάσασϑαι; κάλαμον 
ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; ; 

ὩΡ ᾿Αλλὰ τί ἐξεληλύθαε 
ἰδεῖν; ἄνθρωποις ἡδείως, δὲν ὴ 

ΒΝ] ὰ ἱμιαδίοις ἠμφιεσμένον: ἰ 
ἐν ἱμοῖισμιῷ ἐνδόξῳ ἡ 
ὑπάρχονϊεε ἐ ἐν τοῖς βασι 
εἰσίν. ἱ 

ὲ 

Ὶ 

90 Ἀλλὰ τί ἐξελολωθαῖο. ᾿ 
 Ν 

ἰδεῖν; “ϑξοφήτων; ναὶ, χέγωϊ 
μῖν, ἡ σερισσότερον προφήτθ, 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥ͂Κ. 

: Δ 7 Οὗτός ξἕςι περὶ οὗ 
͵ ᾿ ) Ἅ » λ " 

γέγραπ χι" ᾿1δοὺ, ἐγὼ ἀποσ- 
͵ » " Ἀ 

τελλὼ τὸν ἀγγελον μοὺ προ 

τοροσώττε σα, ὃς καϊεσκευάσει 
τὴν ὃδον σα ἔμπροσθέν σα. 

, ᾿ δ... 

25 Λέγω γὰρ ὑμῖν, μεί- 
᾿ Ω, “ - 

ζων ἐν. γεννηϊοῖς γυναικῶν 
͵ 2} ͵ τά 

τωροφήτης ᾿ἴωχννε τῷ Βαπ- 
τιςδ δεῖς. ἐξιν᾽ ὃ δὲ μικρό- 
τερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
Θεοῦ, μείζων αὐτοῦ ἐςι. 

90 Καὶ τᾶς ὃ λαὸς ἀκού-" 

σας,» οἱ τελῶναι, ἐδικαίωσαν 
τὸν ὥδν, βαττισθέντες τὸ 
βάπῆισμια ᾽Ἰὠᾶννου. 

90 Ο: δὲ Φαρισαῖοι "πὸ οἱ 

γομικοὶ τὴν βουλὴν τὰ Θεοῦ 
ἠθέτησαν εἰς ἑαυτοὺς, μνὴ 

᾿ βατῇηισθέν]ες ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
31. Εἴἶσε δὲ ὃ Κα ὑριος" 

Ὕίν, οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀν- 
θεώπους τῆς γενεᾶς ταύτης; 
"Ὁ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 
89 “Ομοιοί. εἰσι παιδίοις 

τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις, κὶ 

τοροσφωνοῦσιν ἀλλήλοις; χαὶ 
λέγεσιν" Ηὐλχήσαμεν ὑμῖν, μ 

οὔκ ὠρχιήσασϑε" ἐθρηνήσα- 
μὲν ὑμῖν, κὶ οὐκ ἐκλαύταΐϊε. 

335 Ἔλυλυθε γὰρ Ἰωαν- 

γης ὃ βαωϊιςὴς, (μήτε ἄϑϊον 
ἐσθίων, μιήτε οἶνον τοίνων". 
λέγεῖε᾽ Δαιμόνιον ἔχει. 
Ὁ Ἐχήλυθϑεν ὁ ὃ υἱὸς τοῦ. 

ὑπο ἐσθίων καὶ τίνων" 
καὶ λέγεϊε" ᾿]δοὺ, ἄνθρωπος 
φάγος κὶ οἰνοτότης, τελωγῶν 
Φίλος καὶ ἁμιαρ]ωλῶν. 

85 ἸΚαὶ ἐδικαιώθη, ἡ σο- 
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Φία ἀπὸ τῶν τέκνων αὑτῆς 

τοαϊων. , 

356 Ἢρωτα δέ τις αὐτὸν 
τῶν Φαρισαίων, ἵνα ΦΑγη 

᾽ “ - Ἁ 9 Ἀ ᾽ 

μεῖ᾿ αὑτοῦ" καὶ εἰσελθὼν εἰς 

τὴν οἰκίαν τοῦ Φχρισαίου, 
ΕἸ ͵ 

ἀνεκλίθη, 
»» , Δ4 - 

517 Καὶ ἰδοὺ», γυνὴ ἐν τῇ 
͵ εἴ κὰ ες Ν 

ὥολει, τις Ὧν ἁμαρ)ωλὸὺς, 
- ς Ω Σ “πῷ Ἐτσιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειϊαι ἐν τῇ 

οἰκίᾳ τῇ Φαρισαία, κομίσασα 
Ἷ ͵ 

ἄλαξαςρον μύρου, 
958 Καὶ ςἄσα παρὰ τοὺς 

πόδας αὐτῇ ὀσίσω, κλαίασα, 
ἤρξαῖο βρέχειν τοὺς τοὐδασς 
ἀὐτοῦ τοῖς δάκρυσι," " ταῖς 
θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὑτῦ,ς ἐ ἐξέ- 
βξσθει "ἢ καγεφίλει. τὰς τὐδας 

αὖτξ, κὶ ἄλειῷε τῷ μύρῳ: 

80 Ἰδὼν δὲ ὃ Φαρισαῖος 
ὃ καλέξας αὐτὸν, εἶπεν ἔν 

ἑαυΐῷ, λέγων" Οὗτος, εἰ ὅν 
προφήτης, ἐγίνωσκεν. ἂν, τίς 

᾿ 

ἡ ποϊχασὴ ἡ γυνὴ, “τὶς ἁτοῖς- 
ται αὐτῇ, ὅτι ἁμαρ)ωλός εςὶ, 

40 Καὶ ἀτοοκριϑεὶς 5}»- 
4 9 Ὰ Ν Ἂ, ὐσδν τ Σ, 

σἘ5 εἰ7ε ὥρος αὔτον νων, 
3) ΄ 3 - ς ͵ ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὋὉ δέ 
φησι" Διδάσκαλε, εἰσέ, 

μι 

ΑἹ Δύο χρεωφειλέται ἡ- 
σὰν δανεις ἢ τινι" ὃ εἷς ὠφειλε 
δηνάρια τε] ακόσια, ὃ δὲ ἔτε- 
ρος τεν]ήκονϊα. 

49 Μὴ ἐχόν]ων: δὲ αὐτῶν 
ἀποῦδναι, ἀμφαϊέροιε ἐχαρί- 

σαΐο. πίω οὖν αὐτῶν, εἰτὲγ 
πλεῖον αὐτὸν ἀγασήσει; 

43 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ Σί- 

μὼν εἶπεν Ὕπολαμξανω ὅτι 
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γυνᾶϊκα, 

Οὐκ ἔδωκας" 
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2 “- ἴ ᾧ τὸ λεῖον ἐχαρίσα]ο" Ὃ δὲ 
8: 5) ὡς. 8 -ἬἨ" εἶπεν αὐτῶ" ᾿Ορθῶς ἔκρινας 

44. Καὶ ςραφεὶς πρὸς τὴν 
ἊΝ μ ν 

τῳ Σίμωνι ἔφη: 

Βλέσεις ναύτην τὴν γυναῖ- 

καὶ εἰσῆλθόν σδ εἰς τὴν οἱ- 
κίαν, ὕδωρ ἐπὶ τὰς τοῦδας μα 

αὕτη δὲ τοῖς 
δάκρυσιν ἔξρεξέ μου, τοὺς 
τούδας, κὦῦ ταῖς θριξὶ τῆς κε- 

- “ε ἴω ὌΝ ͵ γα 

Φαλῃς αὑτῆς ἐξέμαξε. 
45 Φίλημα μοι οὐκ ἔδω- 
φῇ {] Χ ΠΟΥ: ) τ’ κας' αὕτη δὲ, ἀφ᾽ ἧς εἰσηλ- 

θον, οὐ διέλισε καϊαφιλοῦσα 
βου τοὺς πόδας... 

40 ᾿Ἐλαίῳ τὴν κεφαλιήν 

ὧδ ἀκ λειψα,» αὕτη δὲ μύρῳ 
ἤλειψέ μου τοὺς πόδας. 
ΑἹ Οὗ χάριν, λέγω σοι, 

ἀφέωνῖαι αἱ ἁμαρῖιαι αὐτῆς 

«αἱ πολλαὶ, ὅτι ἠγάπησε πὸ- 

λύ: ᾧ δὲ: ὀλὶ γον ἴα ὀλί- 
γον ἀγαπᾷ... 

. 48 ἘΠπε δὲ αὐτῇ" 
ἰαί δου αἱ με ίαῖ" 

͵ Καὶ ἤρξανο δὲ συν- 

ανακείμένοι λέγειν ἐ ἐν ἑξαυ]οῖς" 
Τίς οὗτος ἔςιν, ὃς Ὁ ἬΣΗΕ: 
τίχς ἀφίησιν ;" 

80 Εἶπε δὲ πρὸς τὴν γυ- 
ναῖχα᾿ Ἢ πίςις σου σέσωκέ 
σε" πορεύου εἰς εἰρΉνΉν. 

Κεφ. ἡ. 8. 

ΑΙ ἐγένεο ἐ Ἐν τῷ καθε- 
-ξῇς, καὶ αὐτὸς διώδευε 

καὰ τοόλιν καὶ κώμην, κω- 
βύσσων " εὐαγγελιζόμενος 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" "ἢ 
οἱ δώδεκα σὺν αὐτῶ, 

ι 

᾿Αφέ:- 

, σνευμιά τῶν. 79 γηρῶν 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Φ Ἰζχὶ γυναϊκές τινες, αἱ 
ἤσαν τεϑεραπευμέναι ἀπὸ 

θενειῶν" Νίαρία ἡ καλεμένη 
Μαγδαληνὴ, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια 
ἐπ7]ὰ. ἐξεληλύθει, 

8 [Καὶ ᾿[ωάννχ γυνὴ ΧΚε- 
ζᾶ ἐπιϊρύπου Ἥρωδου, καὶ᾿ 
Σασάννα, κὶ ἕτεραι πολλαὶ, 
αἵτινες διηκύνουν αὐτῷ ἀπὸ 

᾿φῶν ὑχαρχόνίων αὑταῖς. 
4 Συνιόντος δὲ ὄχλου 

πολλοῦ, "Ὁ τῶν καίὰα τοόλιν; 

ἐπι πορευομένων πρὸς αὐτὸν, 
εἶστε διὰ παραβολῆς" ᾿ 
5 ᾿Ἐξῆλθεν δ σωείφων τὸ 

σπεῖραι τὸν σπόρον. αὗτϑ'. Ὁ 

ἐν τῷ σπείρειν. αὐτὸν, ὃ μὲν 
ἔτεσε παρὰ τὴν ὁδὸν, "ὶ κα- 
τεπαγήθη, κἡ τὰ πεϊεινά τοῦ 
πον καϊεφαγεν. αὐτο. 

6 Καὶ ἕτερον ἔτεσεν ἐπὶ 
τὴν ́ φέτραν, κ φυὲν ἐξηρανθὴ, 
διῶ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα." ' 

7 ἹΚαὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν 
μέσῳ τῶν οὐδ νθῶν, καὶ συμὰ 

Φυεῖσαι ἄϊ ἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν 
αὐτὸ. ὼ 
8. Καὶ Ἑ ἕτερον ἔσεσεν ἐπὶ 

τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν, "ἡ Φυὲν 
ἐποίησε καρσσὸν ἑκα]ονίατλα- 
σίονα. Ταῦτα λέγων, Ἐ ἡγει" 

ει Οἔχων ὦτα ἀλϑειν, ἀκδέτω. 
ε ᾿Επηρώτων δ᾽ αὖτ 

μαθη]αὶ αὐτοῦ, ἜΤ ΝΣ Υ 
εἴη ἢ παραθολὴ αὕτη. ὦ 

40 Ὃ᾽ δὲ εἴπεν" 

᾿ 4 

γμῖν. 

δέδοαι γνῶναι τὰ μυτήρια 
Ἢ 

τῆς βασιλείας τὸ Θεοῦ" τοῖς 

δ. 

ἐλι- ωΣΣΣ πονδ..5... 
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ἃ. λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, 
ἵνα βλέπονϊες μὴ βλέπωσι, 

καὶ ἀκούονϊες μὴ συνιῶσιν. 

11 ἜΕς: δὲ αὕτη ἡ παρα- 
ζολή Ὁ σπόρος ἐςὶν ὁ λόγος 

τοῦ Θεοῦ. 
19 Οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν, 

εἰσὶν οἱ ἀκέονες" εἶτε ἔρχεῖαι 
ὁ διάξολος, κὶ αἴρει τὸν λοίον 
ὠπὸ τὴς Ἄς: αὐτῶν, ἵνα 
μΎ τιςεύσανἶες, σωθῶσιν. 

18 Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, 
οἵ ὅταν ἀκέσωσι, μκε]ὰ ὅευΘαξ 

δέχον]αι τὸν λόγον" Ὁ οὗτοι 
ῥίζαν ὁ δκ ἔχησιν, οἵ πρὸς καὶ- 

δὸν σσιςεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ 
πειρασμοῦ ἀφίξανζαι. 

14 Τὸ δὲ εἰς τὰς ἄκανθας 

σεσὸν, οὗτοί εἰσιν, οἱ ἀκήσαν- 
τες, 'χαὶ ὑπὸ μεειμνῶν καὶ 

τολούτου καὶ ἡδονῶν τὸ βίου 
πορευόμενοι συμπνίγονϊ]αι, ω 
οὐ τελεσφοροῦσι, 

15 Τὸ δὲ ἔφ τῇ καλῇ γῇ, 
οὗτοί εἰσιν, οἵτινες ἐν καρδίᾳ 
καλῇ ἡ ἀγαθῇ, ἀκούσαν)ες 
τὸν χάνω καγέχεσι, ἡ καρ- 
“ποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῦ. : 

10 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψ- 
ὅς, καλύπΙει αὐτὸν σκεύει, ἢ 
ὑποκάτω κλίνης τίθησιν" ἀλλ᾽ 
ἐπὶ γίας Ἐπήϊιθησιν, ἵνα 
δὲ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι 
τὸ Φῶς. 

Ἢ Οὐ γάρ ἔς! Ἰ χρυπῆὸν, ὃ 

οὐ φανερὸν γενήσεϊαι" 

ἐπόκρυφον, ὃ ὃ οὐ γνωσθήσεϊαι, 
καὶ εἰς Φανερὸν ἔλθῃ, 

18 Βλέπεϊε οὖν πῶς ἀκέ- 

οὐδὲ. 
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εἾε" ὃς γὲρ ἄν ἔχ, δοθήσεϊαι 
αὐτῷ" καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχ, κ᾿ 
ὃ δοκεῖ. ἔχειν, ἀρθήσεϊαι ἀπ᾽ 
ΣῊΝ 

αὐτοῦ. 
ι9 ἰΠαρεγένοντο δὲ πρὸς 

αὐτὸν ἡ μήτηρ μὲν οἱ ἀὲ δελφοὶ 

αὖτη, Ὁ ἐχ ἠδύνανο σωνῆυ- 
χεὶν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 

ὯΝ Καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ, 

λεγόν]ων" Ἧ μήτι σου καὶ 

οἱ ἀδελφοί σου ἑςήκασιν ΝῊ 
ἰδεῖν σε θέλονΐες. 

9] Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς. εἰ ΤῈ 
“πρὸς αὐτού-" Μήτυς μοῦ κ᾿ 

ἀδελφοί μϑυ, οὗτοί εἰσιν οἱ 

τὸν λύγον τοῦ (ϑεοῦ ὁ ἀκέονίες, 

καὶ ποιοῦν]ες αὐτόν. 

99 Καὶ ἐγένεο ὁ ἐν μιᾷ τῶν 

ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέξη εἰς 
ὥλο οἵον; ΟΝ οἱ ἱ μαθυαὶ αὐτοῦ" 
"Ὁ εἶστε πρὸς αὐτούς" Διέλξ 

θώμεν εἰς. τὸ πέραν τΎς λίμ- 

γης. Καὶ ἀνήχθωησαν. 

95. 1Πλεόνων δὲ τῶν 
ἀφύπνωσε" κ καγέξυ λαίλαψ 
ἀνέμϑ εἰς τὴν λίμνην" οὖν» 

ἐπλυροῦνἼο, μ ἐκινδύναβον. 

94 Τ]ροσελϑθόνϊες δὲ διήϊει- 
ραν αὐτὸν, λέγον]ες" Ἔπιςα- 
τα. ἔπιςατα, ἀπολλύμεθα. 
ὋὉ δὲ ἐγερθεὶς ἐπε ησε τῷ 

ἀνέμῳ καὶ" 'τῷ κλύδωνι τοῦ 

ΣΉ ἐς καὶ ἐπαύσανῖο, καὶ 

ἐγένεο γαλήνῃ. 

95 Εἶσε δὲ αὐτοῖς" Ποὺ 
ἐςιν ἢ τίςις ὑμῶν; Φοζηϑθέγ.. 

τες δὲ ἐθαύμασαν, λέγονῖες 
πεὺς ἀλλήλους" Τίς ἄρα οὗ- 

τὸς ἔςιν, ὅτι "ἢ τοῖς ἀνέμοις 
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ἐπιάσδει Ὁ τῷ ὕδαῖι, κὶὶ ὑπα- 
κούουσιν αὐτῷ: ὁ. 

90 καὶ κά τ. ἐπλευσαν εἷς 

τὴν χώραν τῶν Ι αδορηνῶν, 
οἵ Ν 4 ὕ - 

τις ες ν ἄν σπτερὰν τῆς ἴα- 

λιλαίας. 

97 Ἐ ξελθόνηι δὲ αὐτῷ ἐπὶ 
͵ 
- 3 Α - ᾿ 

τὴν γῆν, ὑπηνίησεν αὐτῷ ἀ- 
!͵ τὰ 

νὴρ τις ἐκ τῆς πόλεως; ὃς 
᾿ Ν ᾿ 4 ͵ ς 
ΕΧῈ ΑΡΚΟΥΗΝ εκ ΧΡΌΝΟΝ ἱκᾶ - 

γῶν, ἘΣ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδεδύσ.-: 

εν κὶ ἐν οἰκίᾳ οὖκ ἔμενεν» 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 

οὗ ᾿Ιδὼν δὲ τὸν ᾿[ησὲν, "ἡ 

ἀνακράξας, προσέτεσεναὐτῷ, 
ἡ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε" 1. 

δμοὶ καί σοι. ᾿Ἰ σοῦ, υἱὲ τοῦ 
(Θεοῦ τοῦ ὑψίςου; δέομαί 
ὅου, μή με βασανίσῃς. 

90 (Π]Ἰχρήγγειλε γὰρ τῷ 
σινεύμαϊι τῷ ἀχαθαξίῳ ἐξελ.- 
θεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώσε' πολ- 

λοῖς γὰρ χρόνοις συνηρσπάκει 
αὐτόν" 
καὶ πέδαις φυλασσόμενος, μ 

διαῤῥήσσων τὰ δεσμὰ, ἡἠλαύ- 
γεῖο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς 
ἐρήμους.) 

30 ᾿Επηρώτησε δὲ αὐτὸν 
Ὁ Ἰησοῦς, λέγων" ΤΙ σοι ἐςὶν 

ὄνομα ; ο Ὃ δὲ εἶπε᾽ Λεγεών᾽ 
ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν 

εἰς αὐτὸν. 
351 Καὶ παρελαλει ὍΛῸΣ 

ἵγα μιὴ ἐοαξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν 
ἄξυσσον ἀπελθεῖν. ὁ 

99 νδὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοί- 
ρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ 
͵ Χ ͵ “οὖς ͵ 
ὅρει" κὶ παρεκάλεν αὐτὸν, ἵνα 

ἢ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐπήρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους, 
εἰσελθεῖν" καὶ ἐπέτρεψεν αὖ- 
τοῖς. 

93 ᾿Ἐξελθόνα. δὰ μὰ δ κν 
μόνια ἀπὸ τῇ ἀγθρυ πίθῳ εἰσ- 
ὅλ θεν εἰς τοὺς χοίρους" καὶ 
ὥρμησεν ἢ ἀγέλη καϊὰ τοῦ 

κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην, καὶ 

ἀπετνίγη. 
84. ᾿1δόν]ες δὲ οἱ βόσκον]ες 

τὸ γεγενημένον, ἔφυγον" καὶ 
ἀπελθόνῆες ἀπήγγειλαν εἰς 
τὴν σπσόλιν, "Ὁ εἰς τὸς ἀγρής. 

3558 Ἐξῆχθον δὲ ἰδεῖν τὸ 
γεγονός" καὶ ὥλθον πρὸς τὸν ᾿ 

Ἰσοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον 
ΕΣ 3 διὰ ᾿Ξ ΝΥ 

τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαι- 
μμιόνια ἐξελσιλύθει, ἱμαγισμέ- 

Ὧν καὶ σωφρονοῖνία, παρὰ 

τοὺς ττόδας τοῦ ἰησοῦ" καὶ 

ἐφοξ θησαν. 

30 ̓ Ασήγπιλαν δὲ αὐτοῖς 
καὶ οἱ ἰδόνες, σῶς ἐσω ἢ δ᾽ 
δαιμονισϑείε. ᾿ ; 

Ν νυ τῇ Καὶ ἡρώτησαν αὐτὸν 
ἅταν τὸ τλῆθος τῆς ὥσερι- 
“χώρε τῶν Τ᾿αδαρηνῶν, ἄτελ- 

θεῖν ἀττ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ 
μεγάλῃ συνείχρον]ο᾽ αὐτὸς δὲ 
ἐμρὰς εἰς τὸ ὡλοῖον, ὑσέσ- 
τρεψεν. ἷ ᾿ 

98. ἜἘΣέεο δὲ αὐτοῦ ὃ 
ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ 
δαμεόνια, εἶναι, σὺν. αὐτῳω" 

ἀωέλυσε δὲ αὐτὸν ὃ μ} 

λέγων". " 

89 «Ὑπόσρεφε εἰ εἰς τὸν οἶκόν. 
σϑ, κὶ διηγᾷ ὅσα ἐποίησέ σοι 
ἀμηίεος, Καὶ ἀπῆλθε, καθ᾽ 

) 
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ὅλην τὴν τούλιν κηρύσσων ὅσα 
ἐσοίησεν αὐτῷ ὃ ’'Ιησοῦς. 
“ 40 Ἐγένεῖο δὲ ἐν τῷ ὕπο- 

β σρέψαι" τὸν Ἴνισῦν, ἀπεδέξαο 
αὐτὸν ὃ ὄχλος" ἤσαν γὰρ 

τάν]ες ττροσδοκῶνἶες αὐτόν. 

41 Καὶ ἰδοὺ, ἦλθεν ἀνὴρ», 

ῳ ὄνομα, Ἴαειρος, πὸ αὐτὸς 
αν τῆς συναγωγῆς ὑπῆρ- 
προσ τοαρὰ τὰς τοόδας 
τοῦ Ἰησοῦ, τταρεκάλει αὐτὸν 
εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ" 

492 “Ὅτι θυγχτηρ μονογε: 
Ν ΑΡ ΕῚ - ἐξ -“ ͵ Ἂ 

νὴς ἡναύτῳ ὡς τῶν δώδεκα, 
νι { τὰ ᾽ Ν 

χαὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. Εν δὲ 
τῷ ὑπάγειν αὐτὸν, οἱ ὄχλοι 

συνέπνιγον αὐτὸν. 
48 Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 

«ἵμαῖος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, 
ἥτις εἰς ἰαἹρὰς πεξοσαναλώσα- 

σα ὅλ ον τὸν βίον, οὐκ ἴσχιυσεν 

ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι" 
᾿Α4 1Προσελθοῦσα ὕπισθεν, 

ψαῖο τῇ κρασπέδε τῷ ἱμα- 
τία αὐτδ᾽ καὶ σαρα χρῆμα ἔς 
ἡ ῥύσις τῷ αἵμιαῖος αὑτῆς. 

45 Καὶ εἶτεεν ὁ ̓ [ησοῦς" 
Τις ὃ ἁψαμενός μϑς ᾿Άρνε- 

. μένων δὲ τένων, εἶ! εἶσεν 51} 6- 
τρος ὩΣ οἱ μεῖ᾽ αὐτε Ἔπιςα- 

ὄχλοι συνέχουσι σε Ὁ 

μὰ ΠΟΑΝ » Ὁ λέγεις" Γ(ς ὃ 

ἁψάμενός μου; 
40 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν" 

ἭΨαἹἝὁ μϑ τίς" εἰὼ γὰρ δ ἘΙνων 
δύναμιν ἐξελθῆσαν ἀπ᾽ ἐμ. 

τ Α 7 Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ, ὅτι 
οὐκ ἔλαθε, τρέμασα, ἦλθε "Ὁ 
φουσπεσδαχ αὐτῷ, δι᾿ ἢν αἷ. 

Ὰ 12 
ἃ 
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τίαν ἥἡψαῖο αὑτᾶ, ἀπηήγίειλεν 
αὐτῷ ἐνώπιον τοαν]ὸς τῷ λαξ, 
καὶ ὧς ἰαθὴ παραχρῆμα. 

48 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτῇ" 
Θάρσει; θύγαϊερ᾽ ἣ τΐσις σθ 

σέσωκέ σε᾿ πορεύου εἰς εἰρή- 
γὴν. 

49 "Ε τι αὐτοῦ λαλοῦν ος. 

ἔρχεῖαί τις σαρὰ τὸ ἀξ χισῦν- 

αγώψου λέγων αὐτῷ" Ὅτι 

τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σα μὴ 
σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 

80 Ὃ δὲ Ἰγσᾶς ἀκέσας, 
ἀπεκρίθη αὑτῷ, λέγων" Μὴ 
Φοξοῦ" μόνον πίςφευε, καὶ σω- 
᾿βησεῖαι. 

81 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν 
οἰκίαν, οὔκ ἀφῆκεν εἰσελθεῷ 
ἀδένα, εἰ μιὰ ὁ Εέτρον ᾧ Ἴχκω- 
(ον κὶ κι, Ἴωκαννην, Ὄ τὸν τολἹέρα 

τῆς παιδὸς κὶὶ τὴν μη]έρα. 
δῷ "ἔκλαιον δὲ πόν])ες καὶ 

ἐκόπΊηονο αὑτήν. ὋὉ δὲ εἶπε 
Μὴ κλαίεἶε" οὐκ ἀπέθανεν, 

ἀλλὰ καθεύδει. ᾿ 
58 Καὶ καϊεγέλων αὐτὸ, 

εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 

δ4 Αὐτὸς δὲ ἐκξαλὼν ἔξῳ 

πάν]ας » Ὁ χραήσας τῆς χει- 

υτ 

“492 

ες αὑτῆς, ἐφώνησε, 2 λέγων" 

Ἢ παῖς, ἐγείξου. 

δ Καὶ ἐσσέςς ἐψε τὸ 
τυνεῦμα αὐτῆς, χαὶ ἀνέτη 

Ἁ , παραχρῦμα καὶ διέταξεν 
αὐτῇ ἐοϑδια δα γεῖν. 
80. ἐξέσησαν οἱ φόνεῖς 

ἐγφῶν τὴ παρήγγειλεν 

αυτοῖς οέδῳ εἰπεῖν" Ὡτὸ γε- 

ογῦς. ΦΆΡΟΝ 
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Κεφ. 8’. 9. : φιδυδον οὗτος, νεροῦ οὗ ἐγὼ 
ΜΙ ΥΡΚ ΑΛΕΣΑΜΕ- ἀκούω τοιαῦτα; Καὶ γόνον 

ΝΟΣ δὲ τοὺς δώδεκα 
μιαωθηϊὰς αὑτῷ, ἔδωκεν αὑτοῖς 
δύναμιν κὶ ἐξεσίαν ἐ ἐπὶ σαν]α 
τὰ δαιμόνια, γὉ νόσους ὀρὸς 
στεύειν, 

9 Καὶ ἀπέςειλεν αὐτοὺς 
κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ 

(Θεοῦ, καὶ ἰσϑαι τοὺς ἀσθε- 
ἡουνῆας. 

3 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 
Μηδὲν αἴῤεῖε εἰς τὴν ὁδὸν, 
ὑνήτε ῥάβδους, μήτε πέραν, 
μήτε ἄρῇον, μήτε ἀργύριον, 
μήτε ἀνὰ δύο χιϊῶνας ἕ ἔχειν. 
4 Καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν 

εἰσέλθηϊε, ἐκεῖ μένεε, καὶ 
Ἐκεῖθεν ἐξέρχεσϑε. 

δ Καὶ ὅσοι ὧν μὴ δέξων- 
ται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ 
τῆς πόλεως ἐκείνης, καὶ τὸν 
κογιο ρὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὕ- 
μῶν ἀποἸιγάξεῖε, εἰς μαρῆό- 
ϑιον ἐπ᾽ αὐτούς. 
6 ᾿Εξερχόμενοι δὲ διηήρ- 

χονῖο κα] τὰς κώμας, εὐαγ- 
γελιζόμενοι χὰ θεραπεύονϊες 
πανταχοῦ. 

᾿ 7) Ἧκεσε δὲ Ἡρώδης ὃ τε- 
τράρχης τὰ γενόμενα ὅπ᾽ αὖ- 
τὸ σαν]α" ὃ ) διηπόρει, διὰ τὸ 
λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν, ὅτι Ἴω- 
ἄννης Ἐγήγερϊαι ἑ ἐκ νεκρῶν" 
8 ὙὝπότινων δὲ, ὅτι ᾿Πλίας 

ἐφάνη" ἄλλων δὲ, ὅτι ι προφή- ὶ 
τῆς εἷς τῶν ἀρχαίων ἀνέςη. 

Καὶ εἶπεν ὃ Ἡρώδης" 
ὄἼ ϑάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα" 

ἰδεῖν αὐτὸν. 
10 Καὶ ῥαϑῤμόφανἠμ οἱ 

ἀσόξολοι διννγήσαντο αὐτῷ, 
ὅσα ἐποίησαν" Ὁ παραλαξὼν 
αὐτὸς, ὑπεχώρησε καὶ ἰδίαν 
εἰς τόπον ἔρημον «πόλεως 
καλουμένης Βηθσαϊδά. 

11 Οἱ δὲ ὄχλοι γνόνϊες, 
ἠκολέθησαν αὐτῷ" 
ἱιενος αὐτοὺς, δ δῆς αὐτοῖς 

περὶ τῆς βασιλείας τῇ Θεξ, 
ἡ τὸς χρείαν ἔχονϊας, θερα- 
πείας ἰᾶτο. 

12 Ἢ δὲ ἡμέρα ἤρξατο, 
κλίνειν᾽ προσελϑόντες δὲ οἱ 

δώδεκα, εἶπον αὐτῷ" ᾿Απόλυ- 
Ν ἤ 

σον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπσελθόνο 
τες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας Ὁ 

τοὺς ἀγρϑὺς, κα]αλύσωσι, Ὁ 
εὕρωσιν ἐπισῆισμιόν᾽ ὅτι ὦδε, 
ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμεν. 

18 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς" 
Δότε αὑτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
Ο; δὲ εἶπον" 
«λεῖον ἢ ποένῖε ἄρῖοι καὶ δύο 
ἐχθύεν, εἰ μὴ τι πορευθένϊες 
ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰν ᾳώνηα 

ἢ δεξά- 

2 ϑωι ε - 

Οὐκ εἰσὶν μιν : 

τᾶς, οβρις ας, ὦ καρ καρς ς σένα: - 

“Ὁ 
κἄρχσς,ς τς 4. 

Σιων: 

" πὼ»- 

δ΄ τ Ψ Νν, 

δ  π,  ἐν σφθοσν ας 

τὸν λοὸν τοῦτον βεώμαϊα. -ν 
14 σαν γὰρ ὡσεὶ ἔνδρες 

πενϊακισχίλιοι. ΕἾσε δὲ πρὸς 
τοὺς μαθυϊὰς αὑτοῦ" Καῆα- 
κλίνας αὐτοὺς κλισίας ἀνὰ 
πσενϊήκονϊα. ι “νὰ 

15 Καὶ ἐποίησαν οὕτω, νὸ 
ἀνέκλιναν ἅπανα. 

ους, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, 
ὁ 

" 

Λαζὼν δὲ τοὺς πέντε τῷ, 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚ. 
} - 

ἀΐχξςλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν; 
εὐλόγησεν αὐτοὺς, καΊ]έ- 
κλασε, κὶ ἐδίδου τοῖς μμαθη- 
ταῖς παραιθέναι τῷ ὄχλῳ. 

11 Καὶ ἔφαγον, Ὁ ἐχοο- 
τάσθησαν τοάνες" καὶ ἤρθη 
τὸ περισσεύσαν αὑτοῖς "λασ- 

μάτων, κόφινοι δώδεκα. 
18 Καὶ ἐγένεῖο ἐ ἐν τῷ εἶναι 

αὐτὸν προσευχόμενον καΐα- 
μόνας, συνῆσαν αὑτῷ οἱ μας 
θυϊαί" κὶ ἐσσηρωΐησεν αὐτὰς, 
λέγων" ΕΥ͂Ν με λέγουσιν οἱ 
ὄχλοι εἶναι: ΕΣ 

.190 ΟἹ δὲ ἀποκριθέν)ες εἷ- 
σον" ᾿Ιωΐννην τὸν βαπῆις ν᾿ 
ἄλλοι δὲ, ᾿Ηλίαν" ἄλλοι δὲ, 
ὅτι προφήτοις τίς τῶν ἀρχαί- 

ὧν ἀνέςη. 
20 Εἶπε δὲ αὐτοῖε᾽ Ὕμεϊς 

δὲ τίνα μὲ λόγεϊε εἶναι; ᾿Α- 
ποκριθεὶς δὲ ὃ [Πέτρος εἶπε" 
“Τὸν Χριςὸν τοῦ Θεοῦ. 

9] ὋὉ δὲ ἐσῆιμήσας αὖ- 
τοῖς, παρήγγειλε μηδενὶ εἰ- 
σοεεῖν τοῦτο" 

99 Ἑϊπών- “Ὅτι δεῖ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ 
τοαθεῖν, νὶ ἀποδοκιμασθῆναι 
ἀπὸ τῶν τρεσβυἹέρων κὶ ἀρ- 
"ιερέων κὶ γεαμμαΐξων, καὶ 
ἀποκ]ανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. ἐς 

95" Ἐλεψε δὲ πρὸς πάν]α-" 
ΕΠ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλ- 
θεῖν, ἀπαρνησάσϑω ἑαυὸν, ἃ 
ἀράτω τὸν ςαυρὸν αὗτϑ καθ᾽ 
ἡμέραν, ἡ ἀκολουθείτω μοι. 

94 Ὃ-ς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν 

1ϑῷ 

Ψυχὴν αὑτῇ σῶσαι, ἀπολέ- 
σει αὐτὴν" ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ 
τὴν ψυχὴν αὗτα ἕνεκεν ἔμϑ, 
οὗτος σώσει αὐτήν. 

φ" ΕΪ γὰρ ὠφελι εἴται ἄν- 

θρωπος κερδήσας τὸν κόσμον 

ὅλον, ἑχυϊὸν δὲ ἀπολέσας, ἢ 

ζημιωθείς; 
90 Ὅ-ς γὰρ ἄν ἐπαισχυν- 

θῃ με Ὄ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 
τοῦτον ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐσαισχυνθήσεῖαι, ὅ ὅταν ἐρλϑαι 
ἐν τῇ δοξῃ, αὑτῷ, ΩΣ τῷ πα- 
τρὸς, "ἢ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 

Φ7 Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, 
εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑςηκότων, 
οἱ οὗ μιὴ γεύσονῖαι ϑανάτου, 
ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν 
τοῦ (Θεοῦ. 

98 ἜἜγένεο δὲ μεῆὰα τοὺς 
βναυ τ τότες, ὡσεὶ ἡμέραι ὄκ- 

ὃ ταραλαθὼν τὸν ἤέτρον 
ἊΥ Ἰωάννην κὶ ̓ [Ιαἀκωζον, ἀν- 
ἐξ εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 
29 Καὶ ἐγένεῖο ἐν τῷ τροσ- 

εὐχεσθαι αὐτὸν, τὸ εἶδος τῷ 
προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, χαὶ 
ὃ ἱματισμὸς αὑτοῦ λευχὺς 
ἐξαςραπῆων. 

890 Καὶ ἰδοὺ, ἄνδρες δύο 
συνελάλεν αὐτῷ, οἵτινες σὰν 

Μωσῆς καὶ ᾿ἮἬλίας" 
851 Οἱ ὀφθένες ἐν δόξῃ, 

ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτῇ, ἣν ἔ- 
μκελλε πλῃηρᾶν ἐν Ἱεροσαλήμι 

39 Ὁ δὲ] Ἰέτρος 
αὐτῷ ἦσαν βεβαρημέοοι ἑ ὕπ- 
γῳ᾿ διαγρυνγορήσανϊες δὲ εἶδον 
τὴν δόξαν αὐτῇ, κὶ τοὺς δύο 

4 Δ 
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ἄνδρας τοὺς συνεςῶτας αὐτῷ" 
ὃ8 Καὶ ἐγένεῖο ἐν τῷ ὙΜΕ 

χωρίζεσθαι αὑτὰς ἀπ᾽ αὐτῶ, 
εἶπεν ὃ Πέτρος πρὸς τὸν ᾽Ι.- 
σοῦγ" Ἐπιςάτᾳ, καλὸν ἔςιν 

ἡμᾶς ὧδε εἶγαι" κα ποιήσω- 
μεν σκηγνδὶς τρεῖς» μίαν σοὶ, 
ὁ Μωσεῖ μίαν, ᾧ μίαν Ἢ.- 
λίᾳ" μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 

Ἑ: Ὁ αὔτα δὲ αὐτοῦ λέ- 
γονῖος, ἐγένεϊο νεφέλη, καὶ 

εἰσεσκίασεν αὐτούς" ἐφοξζήθας- 
σαν δὲ ἐν τῳ ἐκείνδς εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν γεφέλην. 

ἴω 

95 Καὶ φωνὴ ἐγένεῖο ἔκ 
-᾿ 

τῆς νεφέλης, λέγασα᾽ Οὗτος 

οἔσιν ὃ υἱὸς μιὸῦσ ὃ ἀγαπυῆὸς, 
αὐτοῦ ἀκούεῖε. 

30 Καὶ αἱ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν 
φωνὴν, εὑρέθη δ᾽ [Ὡσᾶξς μόνος. 
ζ αἱ αὐτοὶ ἐσίγησαν, κὶ οὐδενὶ 

ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν. 

57 ᾿Ἐνέἐνεῖο δὲ ἐν τῇ ἑξῆς 
κατελθόντων αὐτῶν 

Ὄξους, συνήνϊησεν 
Ὄχλος πολύς. 

28 Καὶ ἰδοὺ, ἀνὴρ ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου ἀνεξόησε, λέγων" 

Ψ 

ε 

“μέρ, 
“Ἷ" ᾿ .- 

ἀπὸ τοῦ 
, -: 

συ. 

Φιδασκῷ ἀλε, δεομαί συ, ἔται- 
ἔχεψον ἐπὶ τὸν οἱόν μου, ὅτι 
ἐδνογενης ἔσί [λ0:. 

ΞΘ Καὶ αἱ ἰδὰ, σνεῦμα λαμ- 
Ὁ ΝΑΙ ἱσνσ ον; 

Ἑ 

οὐδ καὶ μόγις ἐπο- 
τοῦ, συν]ρίξον 

40 Καὶ ἐδεήθην τῶν μα-- 
“ν 

ἝΝ ἣ 

ἫΝ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. 

ξαελιμῆσε δὰ ὃ ᾿[ησοῦς τῳ ἢ 

νὰ 

θητῶν σου, Ἷ ἵνα ἐκόδλλωσιν, 
αὐτὸ, καὶ οὔκ ψαύκεγθαν. Ὁ δ 

41 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ δ Ἴη- 
σοῦς εἶπεν" Ὦ γενεὰ ἄπιςος 
καὶ διεςραμμένη,, ἕως τότε 
ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, »ὶ ἀνέξο. 
μαι ὑμῶν: πρόσαγαγε ὧδε, 
τὸν υἱὸν σου. ᾿ 

42 "Ἔτι δὲ προσερχομένε, ἢ 
αὐτοῦ, ἔῤῥηξεν αὐτὸν τὸ δαι- 
μόνον, καὶ δυνεσπάρα ξεν" ! 

τνεύμαῇι τῳ ἀκαθάρῖῳ, καὶ 
ἰάσαῖο τὸν παῖδα, νὴ ἀπέδω- 
κἂν αὐτὸν τῷ σατρι αὑτοῦ. 

48 ᾿Εξεευλήσσονῖο δὲ σάνε 
τες ἐπὶ τῇ μεγαλειότηϊι τοῦ ὦ 
Θεοῦ. Πάνϊων δὲ θαυμα-, ; 
ζόνϊων ἑ ἐσὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν. 
ὃ ᾿Ιησοῦς, εἶτε πη: τοὺς, Ἷ 
μαθητὰς αὑτοῦ. 

44 Οέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ 
ὦτα ὑμῶν, τοὺς λόγους. τού«᾽ ἣ 
τους ὃ γὰρ υἱὸς τοῦ. ΜΨΙ : 

σου μέλλει περ δίδροδιαι εἰς. 
“χεῖρας ἀνθεώπων."ς ἐφ 

45 Ο; δὲ ἡ ὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα. 
τοῦτο, κα αἱ ἦν πάρακεκαλυμ-. 
(κένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵγα μὴ ̓  ἦ 
τονε αὐτό" ὁ ἐμνῆηνο.ς 

ὑὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ, τίς ἂν εἴη ̓  
μείζων αὐτῶν. {50 "δ 

41 Ὁ δὲ Ἰνσῶς ἰδὼν τὸν 
διχλογισμιὸν τῆς καρδίας αὐ-" 

τῶν, ἐπιλαξόμενος παιδίου, : 
ἔςησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑχυτῷ 
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“48 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ὃ: 
ἐὰν δέξυγἼαι τοῦτο τὸ παιδίον 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ 
δέχεται" καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξ- 
ἡται, δέχεται τὸν ἀποςεί- 
λαντά με" ὃ γὰρ μικρότερος 
ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗ- 
τος ἔςαι μέγας. 

49 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ 'Τω- 
ἄννης εἶπεν Ἔπιςατα, εἴς- 
δομέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόμαΐῆι σα 
ἐκξαλλονῖα τὰ δαιμόνια, ο 
ἐκωλύσαμεν αὐτὸν, ὅτι οὐκ 

ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. 
50 Καὶ εἶπε πρὸς αὑτὸν 

δ ᾿Ιυ,σοῦε" Μὴ κωλύεϊε" ὃς 
γὰρ οὖκ ἔς, καθ᾿ ἡμῶν, ὑπὲρ 
ἡμῶν ἐςιν. 
3 ᾿Ἐ γένεῖο ΧΩ τῶ συμ- 

πληρᾶσθαι τὰς ἡμέρας τῆς 
ἄνα λήψεως αὐτοῦ, Ὄ μεὰν 

τὸ πρόσωπον αὗτε ἐςήριξε 15 

πορεύεσϑαι ἐἰς ᾿᾿ερεσαλήμ. 
δ9 Καὶ ἀπέςειλεν ἀγγέχες 
᾿Ν , ξ τ ΓΛ 

700 Φροσωπϑ αυτε Ά, πορ-. 
3. 

ευθένϊες εἰσῆλθον εἰς κώμων 
Ω .9 αν ττ α 5 ͵ ᾿ 

Σ αιμιαρείϊῶν, ὥξε ἑταοίάσαι. 

αὐτῷ.. 

58 Καὶ ὧκ ἐδέξαν)ο αὐτὸν, 
ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν 
πορευόμενον εἰς ᾿ἱερεσαλύμ 

δά ᾿Ιδόνϊες δὲ οἱ μαθυη αὶ 
αὐτοῦ,᾽ 
εἶπον" ᾿'Κύρε, θέλεις εἴπωμεν 
«πῦρ καϊαξζῆναι ἀπὸ τῷ ἐρα- 
νῷ, χαὶ ἀναλῶσαι αὑτὰς, ὡς 

ὑχαὶ λίας ἐποίησε; 
δ Στραφεὶς δὲ ἐπεῖίμη- 

σξν αὐτοῖς, κα εἴπεν᾽ Οὐκ οἵ- 
δ 498: 

ἰάκωβος κὶ Ἰωάννης, 

151. 

δαΐῖε, οἵα! σνεύμιαΐὸς ἐςε ὑμεῖς: 
δ0 Ὁ γὰρ υἱὸς τῇ ἀνθρωπϑ 

οὐκ ἦλθε ψυχᾶς ἀνθρώπων 
ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. Καὶ 
ἐπορεύγησαν εἰς ἑτέραν κωμήν͵ 

δ7 ᾿Ἐγένεῖο δὲ πορευομέ- 
γῶν αὐτῶν ἐν τῇ δδῷ εἶσττεέ τις 
πρὸς αὐτόν' ᾿Ακολαθήσω σοι 
ὅπου ἂν ἀπέρχῃ, κύριε. 

58 Καὶ εἶσεν αὐτῷ ὃ ̓ [η- 
σοῦ ς᾽ Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς 
ἔχουσι, καὶ τὰ πεϊεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ κα]ασκηνώσεις᾽" ὃ δὲ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 
ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 
θ Εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον᾽ 

᾿Ακολούθει μοι. Ὃ δὲ εἴσε᾽ 

Κύριε, ἐτσίτρεψον μοι ἄἀσελ- 
θόν)ι τοξῶτον ϑάψαι τὸν πα- 
τέρα μον.. 

60 Εἴτε δὲ αὐτῷ ὃ Τησξ-" 
"Αῷες ποὺς γεκροὺς ὄαψαι 
τοὺς ἑχυτῶν νεκρούς" σὺ δὲ 
ἀπελθὼν διάγγελε τὴν βα-. 
σίλείαν τοῦ Θεοῦ. 

Οἱ Εἶπε δὲ κὶ ἕτερος" ᾿Α- 
κολαθήσω σοι, κύριε" πρῶτον" 
δὲ ἐσίτρεψόν μοι ἀἐποϊάξασ- 
αι τοῖς εἰς τὸν οἰκὸν μδ- 

69 Εἶπε δὲ τρὸς αὐτὸν ἃ 
Ἴνσϑο" Οὐδεὶς ἐπιξαλὼν τὴν 
χεῖρα αὑτῷ. ἔτ᾽ ἀροῖρον, καὶ 
βλέπων εἰς τὰ ὀτοίσω, εὔθε]ὸός 
ἐς εἰς τὴν βασιλείαντε Θεξ. 

Κεφ, {. 10. 

ΜΕΔ. δὲ ταῦτα ἀνέ- 

δειξεον ὃ ο Κύριος να ἘΤΈ-.. 

ξοὺς ἑδδομή κονία, καὶ ἀπέ-. 
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ςεινεν αὐτοὺς, ἀνὰ δύο, “πρὸ 

τπωροσώπου αὑτοῦ εἰς σσᾶσαν 
-«σὐλὶν καὶ τόσον, οὗ ἔμελλεν 
αὐτὸς ἔρχεσαι. 
Ὁ "Ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτάς" 

Ὁ μὲν ϑερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ 

ἐργᾶται ὀλίγοι" δεήθηε οὖν 
τῷ κυρία τοῦ θερισμοῦ; ὅπως 
ἐχξ ΖΑλΉ ἐ ἐργάτας εἰς τὸν θε- 
οισμὸν αὑτοῦ. 

Ἐκ, “Ὑσάγεῖε" ἰδοὺ, ἐ ἐγὼ ἀ- 
-ποξέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν 

μέσῳ λύκων. 

ἌιωΜὰ βαςαζεῖς βαλαν- 
τιον, μὴ τήραν, μηδὲ ὕτο- 
δήμοαϊα" κὶ μηδένα κα]ὰ τὴν 
ὁδὸν ἀσπάσησνε, 

ὦ Εἰς ἣν δ᾽ ἂν οἰκίαν εἰσ- 
ἐρχ’σθε, πρῶτον λέγεϊε" Εἰ- 
φἡνὴ τῷ οἴκῳ τούτῳ. 

60 Καὶ ἐὰν μὲν ἢ ἐκεῖ ὃ 
οἷὸς εἰρήνης, Ἐπσανασπαύσεται 
π᾿ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν" εἰ 
δὲ μήε, ἐφ᾽ ὑμιὰς ἀνακάμψει. 

7 Ἔν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ 
μένετε, Ἐσθίοντες κὶ πίνοντες 
τὰ τσαρ᾽ αὑτῶν" ἄξι»ς γὰρ ὃ 
δργάτης τοῦ μισθοῦ αὑτοῦ 
ἐςι, Μὴ μεταζξαίνετε ἐξ οἷ- 

κίας εἰς οἰκίαν. 
43. Ἰζαὶ εἰς ἦν δ᾽ ἄν πόλιν 

εἰσέρχεσθε, κὶ δέχωνϊαι ὑ ὑμᾶς, 

ἐσθίεῖε τὰ παραιθέμενα ὑ ὑμῖν. 
8 Καὶ θεραπεύετε τοὺς 

ἦν αὐτῇ ἀσσενεῖς, »ἢ λέγετε 
αὐτοῖς" ΄Βγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἢ 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
10 Εἰς ἦν δ᾽ ἀν πόλιν 

εἰσέρχησϑε, ἡ μὴ δέχωνται 

“ 

ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ὑμᾶς, ἐξελϑόντες εἰς τὰς 
σλατείας αὐτῆς, εἴπατε" 

11 Καὶ τὸν κονιορτὸν, τὸν 
κολληθέν]α ἡμῖν ἐκ τῆς τό- 
λεως ὑμῶν; ἀπομιασσόμεθα 
ὑμὴν" τλὴν τοῦτο “γινώσκεΐε;, 
ὅτι ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βοδι 

λεία τοῦ Θεοῦ. . ᾿ 

19 Λέγω δὲ ὑ ὑμῖν, ὅτι κι: 
δόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ. ἐκείνη) 
ἀνεκήότερον ἔ ἔξαι; ἢ τῇ εἰδιχέ 
ἐχείνῃ. 

18 Οὐαί σοι, Χυραζῶν, 
ἐαϊ σοι, Βηθσαϊδα". 
Τύρῳ νὸ Σιδῶνι ἐγένοντο. αἱ 
ὑγάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ κὶ σποδῷ 
καθήμεναι μετεγόησαν. "Ν 

14 Τ]λὴν Τύρῳ ὁ Σιδῶνι 
ἀνεκότερον ἔ ἔςαι ἔν τῇ κρίσει, 
ἢ ὑμῶν. 

15 Καὶ σὺ, Καπερναὸμ, 
ἢ ἕως τῷ ὅἄραγβ ὑψωθεῖσα, 
ἕως ὥδου καϊαξ , ξ «σθήδῃ. 

16 Ὁ ἀκούων ὑμῶν. ἐμοῦ 
οἰκούει" καὶ ὃ ἀθετῶν ὑμᾶς, 
ἐμὲ ἀθεῖεῖ" ὃ δὲ ἐμὲ ἀθεϊῶν, 

αἰθεγεῖ τὸν ἀποςείλαν]ά με. 

11 Ὑσέςρεψαν δὲ οἱ ἕς- 
δομύήκονα μετὰ χαρᾶς, λέ- 
γοντες" Κύριε, καὶ τὰ δαι- 
μόγια ὑποϊασσεῖαι ἡμῖν ἕν τῷ 
ὀνόμαΐι σου. 

18 Εἶπε δὲ αὑτοῖς" Ἔθε- 
ὠρδν τὸν Σαανᾶν ὡς ἀξρα- 
στὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόνϊα. 

190 ᾿Ιδοὺ, δίδωμι. ὑμῖν τὴν. 
ἐξασίαν τ πον ἐπάνω ὅ- 
φεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ 

ω 

ὅτι εἰ ἐν 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚ. 

σιᾶσαν τὴν δύναμιν τῷ ἔχθρϑ' 
ΩΝ δὲ ἐκ ἐδ κ 9 Ν ἐδ ͵ κὶ ὁδὲν ὑμᾶς ὁ μὴ ἀδικήσῃ. 

᾿ Ἂ 

90 [Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ 
χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα 
ὑμῖν ὑποταάσσεϊαι" χαίρετε δὲ 

- οἵ Ἁ ! ε - 

μᾶλλον, ὅτι τὰ δνόμαΐϊα ὑμῶν 
ἔγφαφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

21] Ἔν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
΄ ; - ͵ « ἠγαλλιασαΐο τῷ τυνεύμαῖι ὃ 
Ἴμσξς, καὶ εἶπεν ᾿Εξομολο- 
λοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀ- 
πέκρυψας ταῦτα ἀπὺ σοφῶν 
»ὶ συνεϊῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 
αὑτὰ νητσίοις" γαὶ, ὃ παΐϊὴρ, 
- “ ὁ 3 , 
ὅτ; οὕτως ἐγένεϊο εὐδοκία 
ἔμπροσθέν σοῦ. , 

22 Καὶ ςραφεὶς πρὸς τὸς 
Ν ᾿ ͵ 

μαθυΐας, εἶπε [Πανῖῆα παρε- 
δόθη μοι ὑπὸ τῷ τοα]ρὸς μ᾽ 
Ν οὐδεὶς γινώσκει “ἰς ἐςιν ὃ 

κλ 3 δ, ὦ " Ἁ , 

Φτος, εἰ Ἢ 0 παΐήρ" καὶ τι5 

ἔςιν ὃ παϊὴρ, εἰ μὴ ὃ υἱὸς, 
,Ρ, ὅν ͵ τὰ τνΝ 

καὶ ᾧ ἐάν βούλγῆαι ὃ υἱὸς 
ἀποκαλύψαι. 

985 Καὶ ςραφεὶς πρὸς τὰς 
μαθυϊὰς, κατ᾽ ἰδίαν εἶπε" 

͵ «Ἡ 5 λ - ἹΜακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ, οἵ 
. βλέπονες ἃ βλέπεϊε. 

94. Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι 
Α - » - 

ποολλοι προφηται κὶ βασιλεῖς 
ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέ- 

Ω ν 3 » Ἐ δ ἅσι ὦ « 
πείε, κα ὅκ εἶδον ἡ ἀκᾶσαι ἃ 

ἀχκδεῖε, ᾿ ἢκ ἤκεσαγ. 
90 Κὶ αἱ ἰδοὺ, γομεικὸς τις 

δῆς 3 ͵ διὸ Ἅ Ἂ ἀγέςη, Ἐχπειράζων αὐτὸν, κὶ 
λέγων" Διδάσκαλε, τί ποιή- 

᾿ Ν γ 

σας ξωὴν αἰώνιον κληρονο- 
͵ μήσω; ' 

159 

- 96 Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν" 
Ἔν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; 
πῶς ἀναγινώσχεις ; 

97 Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν" 
᾿Αγασήσεις Κύριον τὸν (Θεόν 
σα ἐᾷ ὅλης τῆς καρδίας σϑ, 
κὶ ἐξ ὅλης τῆς Ψυχῆς σε, τ 
Ἐξ ὕλης τῆς ἰσχύος σα, κὶ ἐξ 
ὅλως τῆς διανοίας σε" κὶ τὸν 
πλησίον σα ὡς σεαυτόν. 

25 Ἐπε δὲ αὐτῷ" ᾿Ορθῶς 
ἀπεκρίθης" τοῦτο ποίει, καὶ 

ζήσῃ" 
99 ὋὉ δὲ θέλων δικαιοῦν 

ἑαυῆὸν. εἶτσε τορὸς τὸν ᾿]ἡσᾶν" 
Καὶ τίς ἐξί μου σλησίον ; 

90 Ὕπολαξων δὲ δ᾽ Ἰησῷς 
εἶπεν" "Ανθρωπός τις κατέ- 
ξχινεν ἀπὸ “Ἱερουσαλὴμ εἰς 
Ἱεριχὼ, κὶ ληςαῖς περιέπε- 
σεν" οἵ κὶ ἐκδύσαν]ες αὐτὸν, κὶ 
πληγὰς ἐπιθένες, ἀπῆλθον, 
ἀφένγες ἡμιιθανῇ τυγχ,νονῖα. 

51 Καῖὰ συγκυρίαν δὲ ἵε- 
ρεύς τις καϊέξαινεν ἐν τῷ ὁδῷ 
Ἐκείνη" καὶ ἰδὼν αὐτὸν, ἀνῆι- 
παρῆλθεν. 

32 Ὁ μοίως δὲ κὶ Λευίτης, 
γεγόμενος κατὰ τὸν τόπον, 
ἐλθὼν κὶ ἰδὼν, ἀν])ισταρῆλθεν, 

38 Σαμαρείτης δὲ τις ὃ- 
δεύων, ἦλθε κατ᾽ αὐτὸν, καὶ. 
ἰδὼν αὐτὸν, ἐσπλαγχνίσθη. 

84 Καὶ προσελθὼν κατέ- 
δησε τὰ τραὐύμαΐα αὐτε, ἔπι- 
“χέων ἔλαιον καὶ οἶνον" ἐπιζ᾿-. 
ξασάς δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον 
κγηνοςγ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τσαν- 
δοχεῖον, κὶ ἐπεμελήθη αὐτᾶ, 
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385 Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξ- 
ελθῶν, ἐκξ χλὼν δύο δηνάρια; 
ἔδωκε τῷ πανδοχ εἴ, κὶὶ εἶπεν 
αὑτῷ" ἜἘσιμελήθοῇι αὐτοῦ, 
ὦ ὅ, τι ἄν προσδαπανήσῃς, 
ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με, 
ἰποδώσω σοι. 

86 ΤῚς ὅν τόάτων τῶν τρι- 
ὧνδοκεῖ σοι πλησίον γεγονέναι 

τῷ ἐμπεσονῖος εἰς τς λῃςάας; 
917 Ὃ δὲ εἴπεν: Ὃ σοιή- 

σας τὸ ἔλεος με αὐτῷ" Εἷ- 
σῖεν οὖν αὑτῷ ὁ ̓ ξ ησούς" 17ο- 
εὐου, καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. ὦ 
38 ᾿Εγένεῖο δὲ ἐν τῷ πο: 

ρεύεσσψαι αὐτοὺς, καὶ αὐτὸς 
εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά" γυνὴ 
δέ τις ὀνόμαϊι Μάρθα ὑπε- 

δέξαϊο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον 
αὑτῆς. 

39 Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ 
καλεμένη Μαεία, ἢ Ὸ δυο μας 

καθίσασα παρὰ τὸς τούδας τῇ 
Ἴυσβ, ἤκδε τὸν λόγον αὖτ. 

40 Ἣ δὲ Μάρθα περιεοσ- 
πᾶτο σεερὶ πολλὴν διακονίαν" 
ἐττιςᾶσα δὲ εἶπε" Κύριε, οὐ 
μέλει σοι, ὅτι ἡ ἀδελφή μου 
μόνην (με καϊέλισε διακονεῖν ; 
εἰπὲ οὖν αὑτῇ ἵνα μοι συναν- 
τιλάξζηταις 

41] ᾿Ασποκριθεὶς δὲ ΙΒ 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς" Μαρϑα, 
Μάρθα, μεριμνᾷς ἡ τυρξ ἀξη 
ζϑρὶ πολλα᾿ 

49 νὸς δέ ἐξι χρεία. 
Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα 
ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρε- 
θήσεϊαι ἐπ᾿ αὐτῆς. 

μαρτίας ἡμῶν" 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ, 
“Κεφ, ιά. 11. Ἢ 

κ.͵ὶ- Ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 
αὐτὸν ἐν τότῳ τινὶ ἡθοσ- 

εὐχόμενον, ὧς ἑπαύσαῖϊο, εἶ εἶσσε 
τις τῶν μαθγμῶν αὐτοῦ πρὸς 
αὐτόν" ἸΚύριε, δίδαξον ἡμᾶς 
προσεύχεσδαι,. καδὼς καὶ 
Ιωαννης ἐδίδαξε τοὺς μα- 
θητὰς αὑτοῦ. 

9 Εἶπε δὲ αὐτοῖς" “Ὅταν 
προσεύχ,ησθε, λέγεῖε᾽ Πάτερ 
“δῶν, ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἃ- 

γιασθήτω τὸ Ὀγομά σου" ἐλ- 
θέτω ἡ βασιλεία σου" γενη- 

θήτω τὸ θέλημα σου, ὡς ἕν 
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς" 

Ν 397 ἡ .- ΝῚ 

Τὸν ἄρτὸν μῶν τοῦ 

ἐπιούσιον δίδου ἐνμὸ τὸ καθ᾽ 
ἡμέραν ι 

4 Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἃ- 
καὶ γὰρ αὖ- 

τοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλονϊε 
ἡμῖν καὶ μὴ εἰσενέγκῃς 
ς - 3 Ν 3 Ἶ - 

ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, αλλᾷκ 

ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῇ πονηρᾷ. 
5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 

Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ, 
πορεύσεϊαι πρὸς αὐτὸν μεσο- 
νυκ]ίε, κὶ εἴπῃ αὐτῷ" Φίλε, 
χρη είὰ ῥοι τρεῖς ἄρτους" 

60 ᾿ σπειδὴ. Φίλος μι σπαρε- 
γένετο ἐξ ὁδοῦ πρὸς με, χαὶ 
οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ" 

γὶ Κ ἀκεῖνος ἔσωθεν ἐποχκ- 
φιθεὶς εἶπῃ" Μη μοι κόπους 
πάρεχε" διδὸν ΕΣ ΥΝΟΝ κέχλει-. 

ἐμοῦ εἰς τὴν. οἱ. 
δύναμαι ἀναςὰς δοῦναί σοι... 

ΓῊΝν εἰσίνΝ οὐ 

ἩΡΕΜΡΟΝΕ ΝΕ ΨΌΝ Ὑ' ΤΣ 
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8 Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ 
δώσει αὐτῷ -ἀναςὰςς διὰ τὸ 
εἶναι αὐτῇ φίλον, δια γε τὴν 
ἀναίδειαν αὐτῇ ἐγερθεὶς δώσει 

αὐτῷ ὕσων χρήξει. 
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω" Αἰ- 

τεῖτεγ καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
ζυ]εῖτε, καὶ εὑρήσεϊε" κρδεῖε, 
καὶ ἀνοιγήσεϊαι ὑμῖν. 

10 [1ᾶς γὰρ ὃ αἰτῶν λαμ- 
ἕάνει, καὶ ὃ ζητῶν εὑρίσκει; 
καὶ τῷ κρούοήι ἀνουγήσεῖαι. 

11 Τίνα δὲ ὁ ὑμῶν τὸν πα- 
τέρα αἰτήσει ὃ υἱὸς ἄξϑον, μὴ 
λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; εἰ καὶ 
ἔχιθὺν, μιὴ ἀνῆὶ ἐχθύας, Ὀῷιν 
ἐσσιδώσει αὐτῷ: Σ 

19 Ἢ κα ἐὰν αἰτήσῃ ὠδν, 
μὴ ἐπιδώσει αὑτῷ σκορτσίον ; 

15 ΕἸ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ 
ὑπαάρχονῖες, οἴδαῖε ὠγαθὰ δό- 
μαΐα διδόναι τοῖς τέκνοις ὅ- 
μῶν, πόσῳ μᾶλλον ὃ παϊὴρ 
ὃ ἐξ οὐρανοῦ, δώσει τυνεῦμια 
ἅγιον τοῖς αἰτοῦτιν αὐτόν; 

14 Καὶ ἦν ἐκξχλλων δαω- 
μόνιον, καὶ αὑτὸ ἦν κωφὸν" 
ἐγένεϊο δὲ, τοῦ δαιμονίου ἐξ- 
ελιθόνῖος, ἐλαλητεν ὃ κωφός" 
καὶ ἐθαύμασαν οἱ Ὄχλοι. 

15 Γινὲς δὲ ξξ αὐτῶν εἷς- 
πον" ᾽ν Βεελζεξλ ἄρχονϊι 
τῶν δαιμονίων διϑο δάλει τὰ 

δαιμόνια. 
16΄ “Ἕτεροι δὲ πειράζονῖες, 

σημεῖον παρ᾿ αὐτοῦ ἐζήτουν 
ἐξ οὐρανοῦ. 

Ι1Δ δὲ εἰδὼς αὐτῶν 
κι δ ͵ ψ δ λον 

τὰ ὁιαγοημαίαᾳ, εἰπεν αὐτοῖς 

᾿Ὶ Ν φ«ι ͵ 

᾿κᾶιϊ μὴ εὐρίσχκον, λέγει" 

141 

Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν 
διαμερισϑεῖσα ἐρημοῦται, »ἡ 
οἶκος ἐπὶ οἶκον τίστει. 

185 Εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς 
Ἐφ᾽ ἑχυϊὸν διεμερίσθη, πῶς 
ςαθήσεϊαι ἡ βασιλεία αὐτδ; 
ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεξοὺλ 
ἐκξαλλειν ἐμὲ τὰ δαιμόνια. 

19 ΕΣ δὲ ἐγὼ ἐγ Βεελιζε- 

(οὺλ ξκξαλλω τὰ δαιμόνια, 
ες δ δ ἂν “- “ 7 4 ͵ 

οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκξ αλ- 
ἅ, τ δ Ἁ -- Ἁ ς - 

Δοῦσις οιὰ τῶτο Ἀριταὶ υμμ ων 

αὐτοὶ ἔτοιαι. 
90 Εἰ δὲ ἐ ἂξ δακ)ύλῳ Θεξ 

ἐκξαλλῳ τὰ δαιμόνια, ἄρα 
ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλείᾳ 
τοῦ Θεοῦ. ᾿ 

2] Ὅταν ὁ ἰσχυρὸς κα- 
θωπλισμένος φυλάσση τὴν 
ἑαυοῦ αὐλὴν, ἐν εἰρήνῃ ἐςὶ 
τὰ ὑπάρχονῖα αὐτοῦ. 

99 'Ἔπαν δὲ ὃ δ ἰσχυρότερος 
αὐτοῦ ἐπελθὼν γικήσῃ αὐτὸν, 

τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει; 

ἐφ᾽ ᾧ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα 
αὐτοῦ διαδίδωσιν. 

945 Ὃ μὴ ὧν μεῖ᾽ ἐμοῦ; 
καὶ ἐμοῦ ἐςι" καὶ ὃ μὴ συνγ- 
ἄγων. μεῖ ἐμοῦ, πεδίοις 

94 Ὅταν τὸ ἐκάθ βαρτον 
νεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀν- 
θρώπου, διέρχ εἶαι δι’ ἀνύδρων 
τόπων, ζητοῦν ἀνάσαυσιν" 

Ὁ 

ποςρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου, 
ὅθεν ἐξῆλθον. 

95 ΚΚαὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σε- 
σαρωμεένον κὶ κεκοσμημιένον. 

960 Τότε τοξεύεται καὶ 
Ὁ 
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παραλαμξάνει ἕωϊὰ ἕτερα 
σνεύμαϊα πογηρότερα ἕχυτξ, 
»ἡ εἰσελθόνϊᾳ καΐοικεῖ ἐκεῖ" 
γίνεϊαι τὰ ἔσχαῇα, τὸ βάνθρώ π8 
ἐκείνῃ χείρονα τῶν πρώτων. 
21 ̓Εγένεῦο δὲ ἐν τῷ λέγειν 

αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις 
γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου, 

εἶπεν αὐτῷ" ΜΜακαξία ἢ 

κοϊλία ἡ βας σασά σε ε) καὶ 
- ματοὶ οὺς ἐθήλασας. 

28 Αὐτὸς δὲ εἶπε' Με- 
νοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούογῖες 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ φυ- 

λάσσοντες αὑτὸν. 
20 Τῶν δὲ ὄχλων ἐτσαϑ-- 

δοιζομένων ἤρξαΐῖο λέγειν" Ἢ 
γενεὰ αὕτη πονηρᾶ ὃς!" ση- 
μεῖον ἐποιζηἹεῖ, σημεῖον οὗ 
δοθησεῖα, ὑμῖν, εἰ μιὴ τὸ ση- 
μεῖον ᾿Γωνᾷ τοῦ προφήτου. 

80 ΙΝαθὼς γὰρ ἐγένετο 
᾿Ιωνὰᾷς σημεῖον τοῖς ΝΝινευΐ- 
ταις, οὕτως ἔςαι Ὁ ὃ υἱὸς τῷ 
ἀνθρώπου τῇ. γενεᾷ, ταύτῃ. 

51 θωυϊνιδδώνόνω ἔγερ- 
θϑήσεΐαι ἐν τῇ κρίσει μεὰ τῶν 
ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, 
καὶ κατακρινεῖ αὐτούς" ὅτι 
ἦλθεν ἐκ “τῶν περάτων τῆς 
γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σο- 
λομῶντος" καὶ ἰδοὺ, πλεῖον 
Σολομῶντος ὧδε. 

ΞΘ Ανδρες Νιινευΐ ἀναςή- 
σονΐαι ἐν τῇ κρίσει μεῖὰ τῆς 
γενεᾶς ταύτης, καὶ καΐακρι- 
νῶσιν αὐτήν' ὅτι μεϊενόησαν 
εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾷ" καὶ 
ἰδοὺ, πλεῖον ᾿Γωνὰ ὧδε. 

᾿ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. 

89 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψ -- 
ας, εἰς χρυ ]ὸν τίθησιν, οὐδὲ. 
ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 

λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι. 
τὸ φέγγος βλέπωσινς 

84 Ὃ λύχνος τῷ σωμαΐὸς 
ἐςιν ὃ ὀφθαλμός" ὅταν οὖν ὃ 
ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾿ἦ, Ὁ 
ὅλον τὸ. σῶμά δου φωτεινὸν 

ἐφι»" ἐπᾶν δὲ πονηρὸς ἡ, καὶ 
τὸ σῶμα σοὺ σχοτεινόν. 
85 Σκόσει οὖν, μὴ τυ φῶς, 

τὸ ἐν σοὶ, σκότος ἐςίν. 

80 ΕἸ οὖν τὸ σῶμα σου 
ὅλον Φωήεινὸν, μὴ ἔχον τὶ. 

μέρος σποϊεινὸν, ἔςαι Φωΐϊεινὸν. 
ὅλον, ὡς ὅταν ὃ λύχνος τὴ 
ἀςρατσῇ Φωτίξη σε. 

51 Ἔν δὲ τῷ λαλῆσαι, 
ἐρώτα αὐεὸν Φαρισαϊός τις, 
ὅσως ἀριςήσῃ ταρ᾽ αὐτῷ" 
Εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. 

88 Ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν. 
ἐθαύμασεν, ὅτι. οὐ “πρῶτον 
ἐξαστίσϑη πρὸ τοῦ ἀρίξου. 

39 Εἶπε δὲ ὃ Κύριος σιρὸς 
αὐτόν" ΝΝν ὑμεῖς οἱ Φαρι-- 
σαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ τοοηρίου 
καὶ τοῦ τποίνακος καθαρίζεῖε: ι 
τὸ δὲ ἔσωθεν ὕμῶν γέμει 
ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.. 

40 ἼἌφρονες, οὐχ, ὃ σοιή- 
σας τὸ ἔξωθεν, κ»ὶ τὸ ἔσωθεν 
ἐποίησε; 

Α1 Πλὴν τὰ Ἐνόν]α δότε 
ἐλεημοσύνην" καὶ ἰδοὺ, πάνϊα 

ᾧ χρισαίος, ὅτι ἐἰπολυκαίοῦγε: 
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σι} ᾿ Ἁ Α ᾽ 

Ὑσὸ ἠδύοσμον, καὶ τὸ πήγανον 
καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρ- 
χεσϑε τὴν κρίσιν χκΥὶ τὴν ἀγά- 
ΠπῊν τοῦ Θεοῦ" ταῦτα ἔδει 

-- ΕἸ - ν᾽ 39 , 

Θοιῆσαι, κακεινῶ μὴ ἀφιεναι. 

45 Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ὥαρι- 
σαϊοιςγὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρω- 
“οχαθεδρίαν ἐν τοῖς συναγω- 
γαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμιοὺς ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς. 

44 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμμα- 
τεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκρίαὶ, 
ὕτι ἐςξὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ 
3, ἀφ ὁ} - 
ἄδηλα, κὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ τε- 
ειπτααν!ες ἐπάνω ἀκ οἴδασιν. 

48 ᾿Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν 
νομικῶν λέγει αὑτῷ" Διδασ- 
καλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς 
ον ὑξρίζε,ς. Ὁ 

406 Καὶ δὲ εἶπε" Καὶ ὁμῖν 
- - 3 Ν ῳᾧ 9 

τοις νομικοῖς οὔαι, ὅτι Φορίι- 
᾿ δ 2 δὴν τ , ξεῖε τοὺς ἀνθρώπους Φορτία 

δυσξαςαχῖα, καὶ αὐτοὶ ἕνὶ 
τῶν δακἸύλων ὑμῶν οὐ τροσ- 
ψαύετε τοῖς Φορτίοις, 

ΑἹ Οδαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδο- 
μεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προ- 
φητῶν, οἱ δὲ ττατέρες ὑμῶν 

. ἀᾳγέχγειναν αὑτούς. 
Α8 "ΓΑ υρεῖτε. χαὶ Ἄρα μαρ]υρεῖτε, καὶ 

συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν 

σπαϊέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν 
ἀπέκίειναν αὐτὰς, ὑμεῖς δὲ οἱ- 
κοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημιῖα. 

49 Διὰ τοῦτο κὶ ἡ σοφία 
τοῦ Θεοῦ εἶπεν" ᾿Αποςελῶ 

εἰς αὐτοὺς ΩΡ ἥτας, καὶ 

ὠποςόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν 
᾿ 7 - ἡ πτῳ ! ὃ ἐποκ]ενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν 
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50 Ἵνα ἐκζηϊηθῇ τὸ αἷρια 
τσάντων τῶν προφητῶν, τὸ 
3 ἢ » ἃ ᾿ - 
ἐκιχυνόμενον ἀσὸ καϊαξολὴς 
κόσμιϑ, ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταὖ- 
τῆς, 

- "ὕ 

δῚΙ. ᾿Αᾳὸ τοῦ αἵμαῖος" Α- 
“ ΡΨ εἶ 

(ελ, ἕως τοῦ χἵρεαἼος Ζαχα- 

εἰου, τοῦ ἀπολομένου μεϊχξὺ 
τοῦ θυσιαςηρίου κὶ τοῦ οἴκου" 
ναὶ λέγω ὑμῖν, ἐκζηοηθησεῖαι 
ἀπὸ τῇς γενεᾶς ταύτης. 

δ2 Οὐδ αὶ ὑμὶν τοῖς νομι- 
- ο΄ 3 Ἃ »ου 

κοῖς, ὅτι Ὥρατε τὴν χλεῖδα 
ἘῺΝ ἈΝ 

τῆς γνώσεως" αὐτοὶ οὐκ εἰσ- 
Π ἴ ἣν Ἁ Ε] ͵ 

ἠλθεῖε, κὶ τοὺς εἰσερχομένους 
ἐκωλύσαΐϊε. 
ὃ Λέγονϊος δὲ αὐτῷ ταῦ- 

τὰ πρὺς αὐτοὺς, ἤρξαντο οἵ 
γραμμαϊεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
δεινῶς ἐνέχειν, καὶ ἀποςξορια- 

τίζειν αὐτὸν τεερὶ πλειόνων" 
δΆ. ᾿ Ἐνεδρεύον,ες αὐτὸν, κὶ νεδρεύονίες αὐτὸν, κὶ 

“-Ω - - 

φητοῦν!ες θηρεῦσαί τι ἔκ τοῦ 
φόματος αὐτοῦ, ἵνα καΐνγο- 
ρήσωσιν αὐτοῦ. 

Κεφ, ι(. 19, 

ΝΟ οἷς ἐπισοναχθεισῶν 
τῶν μυριάδων τῷ ὄχλε, 

εἴ -“ 

ὥςε καταπατεῖν ἀλλήλους, 
57 ͵ ἈΝ ᾿ ἤρξαΐῖο λέγειν πρὸς τοὺς μα- 

᾿ - - θηϊὰς αὑτοῦ" ΤΠ]ρῶτον προσ- 
Π, ω - 

ἐχεῖε ἑαυϊοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης 
τῶν Φ χρισαίων, ἥτις ἐςὶν 

ὑπόκρισις. 
᾿ 

2 Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμ.- 
᾿ “- Ἂ «Ὁ ; 3 

μενον εςιν, ὁ οὐκ ἀσοκαλυῷ- 

θήσεῖαι" καὶ κρυπῆὸν, ὃ οὗ 
γνωσθηήδεϊαι. 

᾽ ) . κε 4 ω ᾿ 
9. Δυθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῊ σκη- 
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τίᾳ εἴταε, ὁ ἕν τῷ φωῖὶ ὦ ὠκεσ- 
δέον: Ὁ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλα- 

λησαῖε ἐν τοῖς ταμείος, κη- 

ξυχθήσεΐαι ἐπὶ τῶν δωμάτων. 
4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις 
Μὴ φοξυηθῆτε ὠπὸ τῶν 

ἀποχ)εινόντων τὸ σῶμα. καὶ 
μμεῖὰα ταῦτα μὴ ἔχόνϊων σπε- 
ισσότερόν τι ποιῆσαι. 
δ ὝὙπδείξω δὲ ὑμῖν τίνα 

φοξηθήτε" φοξηθη]ε τὸν μεῖὰ 
τὸ ἀτσοκ]εῖναι; ἐξησίαν ἔχονϊα 
ἐμθαλεῖν: εἰς τὴν γέενναν" γαὶ, 

λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοξήθυῇε, 
0 Οὐχὶ σέν]ε σρουθία 

πωλεῖται ἀσσαρίων δύο, καὶ 

ἐν ἘΣ αὐτῶν οὐκ ἔςιν ἐτσιλε- 
λησμένον ἐνώτιον τοῦ Θεοῦ; 

7 ᾿Αλλὰ νὶὁ αἱ τρίχες τῆς 
κεφολήῆς ὑμῶν πᾶσαι ὑῥρίθ- 
μη νῆα" μὴ οὖν Φοξεῖσσεν 

πολλῶν σεσθίων διαφέρεῦε, 
8. Λέγω δὲ ὕ ὑμὴν" [ἰᾶς ὃ ὃς 

ἂν ὁμολογήσῃ, ἐν ἐμοὶ ἔμ- 
τσεοσθεν τῶν ἀνθρώπων, κα ὁ 
οἷὸς τοῦ ἀνθρώτδ ὁμολογήσει 
ἐγ αὐτῷ ἔμιτυροσθεν τῶν ἂγ- 
ψέλων τοῦ (Θεοῦ. 

0 ὋὉ δὲ ἀρνησαμενός, μξε 
ἐνώπιον τῶν ἀνθεώπων, Ζῷ- 
αφνηθήσεται ἐνώπιον τῶν 

ἄνγέλων τοῦ Θεοῦ. 

τ 10 Καὶ σᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον 
εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀφεθήσεϊχι αὐτῷ" τὸ δὲ εἰς 
τὸ ἅγιον πνεῦμα βχασφηρμιή: 
«νῦν οὐκ ἀφεθήσεῖαι.. 
11" Ὅταν ὃ δὲ πιεοσφέρωσιν 

ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς κὶ 

γήμαϊά μι, 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙῸΝ 

τὰς ἀρχὰς ὶ τὰς ἐξουσίαε, 
μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἄτο- 
λογήσησθε, ἢ τί εἴτογε" 

19 Τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα 
διδαξει ὑ ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, 
ἃ δεῖ εἰσεῖν. 

18 Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ 
τοῦ ὄχλου᾽ Διδάσκαλε, εἰτσὲ 
τῷ ) ἀδελφῷ μου μερίσασϑαι 
με ἐμοῦ κληρονομίαν. 

14 Ὁ δὲ εἶσεν αὐτῷ "Αν- 
θρωπε, τίς με δ ΠΝ δὶ- 
καςὴν ἢ μερις ἦν. ἐφ᾽ ὑμᾶς; : 

1 Εἶσε δὲ τσρὸς αὐτούς" 
Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσϑε ἀτσὸ 

τῆς τλεονεξία" ὅ ὅτι ἠκ ἐν τῷ 

περισσεύειν τινὶ ἡ δωὴ αὐτοῦ 
ἐςιν ἐκ τῶν ὑτσαρχινίων αὑτῷ, 
16 Εἶπε δὲ. Ὡαραβολὴν 

σοὺς αὐτοὺς, λέγων" ᾿Ανθρώ- 

του ἀν ΑΒΕ ας εὐοελνα 

17 'καὶ διελογίζεο ἕν ἕχυ- 
τῷ, λέγων" ΤΙ ποιήσω, ὅτι 

οὐκ ἔχω τοῦ συνάξω τοὺς 
καρτούς μου; ἥν 

.18 Καὶ εἶπε" Τῶτο τσοι- 
ἡσω" καθελῶ μὲ τὰς ἀποθή- 
κας, Ὁ μείξονας οἰκοδομήσω" 

ὁ συνάξω ἐκεῖ τπᾶν]α τὰ γεν- 
δ τὰ ἀγαθά με" 

19 Καὶ ἐρῶ τῷ 5 ψυχιῇ μ᾽ 
Ἐυχὴ, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ 
κείμενα εἰς ἔτη πολλά᾽ ἄνα- 

παύου, φαγε, τε, εὐφραίνε. 

90 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὃ Θεὺς" 
ΓΑΦρον, ταύτηι τῇ γυκῇ τὴν 

ψυχήν σα αἵ πιρσιν ἀπὸ σϑ" 
ἃ δὲ ἐὐλΑ λων... τίνι ἕςαι: 

᾿ 
Σ ἥθδες 

' 



ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂Κ. 

9]. Οὕτως ὁ θησαυρίξων 
ἑχυΐῷ, κὶ μὴ εἰς Θεὸν πλεϊῶν. 

99 Εἶσε δὲ πρὸς τὰς μας- 
θχῇὲς αὑτϑ' Αι τῶτο ὑμὶν 

ὺ λέγω, μὴ. μεριμνᾶτε τῇ ψυ- 
χῇ ὑμῶν, τί φαγηΐε" μηδὲ 
τῷ σωμιαῖι, τί ἐνδύσησθε. 

25 Ἣ ψυχὴ. σιλεῖόν ἔς! 
τῆς τροφῆς. τ τὸ σῶμα, τὸῦ 

ἐνδύμαῖος. 
υ 24. Καὶ α]ανοήσαΐε τὰς κόρα- 
ὥς ὅτι οὐ σπείροσιν, ἐδὲ θε- 
οἰξησιν" οἷς οὐκ ἔςι ταμιεῖον, 
ἀδὲ ἀποθήκη, Ὁ ὃ. Θεὸς τρέ- 
φει. αὐτάς τούσῳ μᾶλλον ὕ- 
μεῖς διαφέρεϊε τῶν ᾿ποεϊεινῶν ; 

25 Ὅς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμ.-. 
γῶν δύναϊαι προσθεῖναι ἐπὶ 
τὴν ἡλικίαν αὑτῷ πῆχυν ἕνα; 

90. ΕἸ οὖν οὔτε ἐλάχισον 
δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν 
μέβιμνᾷφε Ἧ Ἷ 
97 Καὶ αἹανοήσαΐε τὰ κρίνα, 

πῶς αὐξανει" οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ 

νήθει" λέγω δὲ ὑμῖν, ἀδέδολχο. 
μιν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὑτῷ 
περεξθννίο ὡς ἕν τούτων. 

τ 98 ΕἸ δὲ τὸν χθξῖον ἐν τῷ 
ἀγρῷ σήμερον Ὀνία κὶ, αὔριον 
"Ἐς λίβανον βαλλόμενον, ὃ 
Θεὸς οὕτως ̓ ἀμφιέννυσι. τόσῳ 
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιςϑι; Ξ 
90 Καὶ ὑμεῖς μὴ ἐνδῦς. 

τί φάγηϊε, ἢ. τί πίνε" καὶ 
μὴ μεϊεωρίξεσϑε. ᾿ 
.. 80 Ταῦτα γὰρ πανῖα, τὰ 
ἔϑγη. τοῦ κα ου ἐπιξητεῖ' 

ὑμῶν δὲ ὃ Ὁ αὐ ὦ οἶδεν, ὅτι 

χρήζεῖϊε τούτων. ὶ 
ι9 
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51 Πχὴν ζυϊεῖτε τὴν βα- 
σιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα 
πανῖα προςεθηήσεῖαι ὑμῖν. 

82 Μὴ φοβοῦ, τὸ μυρερὸν 
ποίμνιον" ὅτι εὐδόκησεν, δ᾽ 
παρ ὑμῶν δοῦναι ὁρμᾶν α τὴν. 
βασιλείαν. ὶ 

99: Πέρλ δες τὰ ΈΥΝΕ 
χονῖα ὑμῶν, »ὶὶ δότε ἔλεημο- 
σύνην. ΓΙοιήσαΐε ἑαυῖοῖς βα- 
λᾶνα μὴ παλαιέμενα, θυ- 
σαυρὸν ἀνέκλειστον. Ἐν τοῖς. 

οὐρανοῖς" τ ὅσου κλέπτης οὔκ. 

ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει. 
394 “Ὅπου γάρ ἔςιν ὃ θη- 

σχυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρ- 
δία ὑμεῶν ἕςᾳι. 

30 "Ἑςωσαν ὑμῶν αἱ ὁ6- 
Φύες περιεξωμέναι. καὶ οἱ 
λύχνοι καιόμενοι. 

. 390 Καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀν- 

θρώποις προσδεχομένοις τὸν. 
κύριον ἑαυ]ῶν. τοότε ἀναλύσει: 

ες τῶν γάμων" ἵνα ἐλθόν]ος 
καὶ ; κρούσανῖος, εὐθέως μι ον 
ὡσιν αὑτῷ. 

τ δ Μακάριοι Ἢ οἱ δοῦλοι ὁ ἔπ 
κεῖνοι, οὗς ἐλθὼν ὃ κύξιος. 
εὑρήσει, γρηγοροῦνϊας" ἀμὴν. 
λέγω ὑμῖν, ὅτι περιξώσεϊαι, 
καὶ ἄνακλινγε αὐτοὺς, καὶ 

παρελθὼν διωκονήσε αὐτοῖς. 
ὃ Καὶ ἐάν ἔλθῃ εν τῇ 

δευϊέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ 
τρίτη φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ 

εὕρῃ" οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ 
δοῦλοι ἐκεῖνοι. ἑὰς ἊΣ 
. 80 Τἅτο δὲ γινώσκεῖε; ὅτι; 
εἰ ἤδε: ὃ οἰχοδεσπότης;, ποίᾳ 
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ὥρᾳ ὃ κλέπτης ἔρχεαι; ἔγρη- 
γόρησεν ἂν, Ὁ οὐκ ἄν ἄφῆχε 

διουύνομαι τὸν οἶκον αὑτοῦ. 
“40 Καὶ διεῖς οὖν γίνεσθε 

ἕτοιμοι" ὅτι ἢ ὥρᾳ ἃ δοκεῖτε, 
δ᾽ οἵὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεῖαι. 

᾿ Α4] Ἐἶπε δὲ αὐτῷ ὃ Πέ.- 
τρος" Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν 
πἀραβολὴν ταύτην λέγεις. ἢ 
καὶ πρὸς σανῖας; 
εὙ40᾽ Εἶπε δὲ ὃ Κύριε" Τίς 
ἄρα ἐςὶν ὃ “πιϑὸς οἰκονόμος 
καὶ φρόνιμος, ὃν κααςήσει ὃ 

χύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας 
αὑτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ 
τὸ σιτομέτριον; 

45 Μακαριος ὃ 
͵ 

δοῦλος 
ὲ - «“ νι ων λ 

ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὃ κύριος αὖ- 
τοῦ εὑρήσει ποιοῦνα οὕτως. 

44 ᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχρυσιν 

αὑτοῦ καϊας ἥσει αὐτόν. 
45 Ἔδν δὲ εἴσῃ ὃ δοῦλος 

ἔχεῖνος ἔν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ" 
“Χρονίζει ὃ ὃ κύριός μοὺ ἔρχεσ- 
θαι" καὶ ὶ ἄρξηΐαι. τύὐπῆειν τοὺς 
παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, 
ἐσδίειν τε καὶ τίνειν καὶ χρν 
θύσκεσϑαι" 

40 Ἥξει δ᾽ “κύριος τοῦ 
. δούλου ἐ ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ, ἢ οὐ 

δ τροσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ, ἣ οὐ 
γινώσκει" καὶ δὐνν δύνει 
αὐτὸν, καὶ μέρος αὑτοῦ μεῖὰ 
τῶν ἀπίςων θήσει, 
Α7 ̓ κεῖνος δὲ ὃ δοῦλος ὃ 

γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου 
᾿ἑαυΐδ, " μὴ ἑτοιμάσας, μη- 
δὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

αὐτοῦ, δαρήσεταϊ, πολλάς. 
. 48 Ὁ δὲ μὴ γνὰς, ποιῆ- 

σας δὲ ἄξιὰ Ὁληνγῶν, γδάρήσε-. 
ται ὀλίγας. [Πανῖϊ δὲ ὦ ἐδόθη, 
πολὺ, πολὺ » ξηγηθήσεῖαν, σαρ᾽ Γ 
αὐτοῦ" κὶ ᾧ παρέθενῖο. τοχὺ, 
τοερισσότερον αἰτήσδσιν αὐὸν. 

49. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς 

τὴν γῆν, καὶ τί ἐγέλιυ εἰ Ὠδη 
ἀνήφθη ; αν ΟΝ 

50 Βάστισμα δὲ ἤἄχω 
βαπῆ]ισθήναι,, καὶ σῶς. συνές 
χομαι ἕως οὗ τελεσθῇ; 

δ᾽ Δοκεῖτε, ὅτι. εἰρήνην 
παρεγενόμην δυο ἐν Τῇ: 
Ὑῇ: : οὐχὶ, λέγω ΡΥ ἀλλ᾽ 
ἢ διαμερισμόν. 

δ9 ᾿Ἐσονῖαι γὰρ ἀπὸ τοῦ 
γῦν τέν]ε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμ- 
ερισμεένοι, τβεὶς ἐπὶ δυσὶ, καὶ 

δύο ἐπὶ τ 
δ8 Δ ͵ εξισθήνθῶι παῖδρ, 

ἐφ᾽ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ τοαΐρί" 
μήτηρ ἐπὶ θυγαϊρὶ, κἢ θυγά- 
τὴρ ἐπὶ μηρί" πενθερὰ ἔτ! 
τὴν νύμφην αὕτως, Ὄ νύμφη. 

ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὑτῆς. 
δ4 "Ἐχεγε δὲ κἀὶ τοῖς 

Ὄχλοις" Ὅταν ἴδη7ε τὴν νε- 
φέλην ἀναέλλεσὰαν ἀπὸ δυσ- 
(μῶν, εὐθέως λέγεε" τιον δι 
ἔρχεϊαι" καὶ γίνεϊαι οὕτω. 

58 Καὶ ὅταν νότον τυνέονϊα, 
λέγεῖε" Ὅτι καύσων. ἔξω" 

καὶ γιίνεῖαι. Ὡ ρα πον τὰ Ὁ 

δθ᾽ Ὑποκεϑαὶ, τὸ πρόσωπον. 
τῆς γῆς αὶ τ' ΜΝ αρετῇ θαι ̓ 
δοκιμάζειν" ̓ ἄιρὸν 

τοῦτον τοῶς οὐ δοκηκάζεϊεξ 

αὶ 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚ. 

.δἹ ΤῚ δὲ καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν 

οὐ κρίνε]ε τὸ δίκαιον; Υ 
δ8 Ὅς γὰρ ὑπάγεις μεῖὰ 

τοῦ αν]ιδίκου σα ἐπ᾿ ἀρχονῖα, 
ἐν. τῇ ὅδῷ δὸς ἐ ἐργασίαν ἀπηλ- 

λάχϑαι. ἀπ᾽ αὐτοῦ μήποῖε 
καϊασύρῃ σε πρὸς τὸν κρι]ὴν, 
καὶ ὃ κρἥης σε παραδῷ τῷ 
πράκίορι, καὶ ὃ τοράκωρ σε 
βαλλῃ εἰς φυλακήν. 

δ9 Λέγω σοι, οὐ μὴ ξξέλ- 
θῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καὶ τὸ 
ἔσιχαϊον λεωγὸν ἀποδῷς. 

ν Κεφ, ιγ΄. 19. 

4 

ΠΙΊΆΡΗΣΑΝ δέ τινες. ἐν 
αὐτῷ τῷ καιρῷ. :ἀπαγ- 

γέλλονῖες αὐτῷ περὶ τῶν αλ.- 
Ἰλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλαάτος 

ἔμμξε μεῖὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 
2. Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ̓ἾἼησᾶς 

εἶπεν αὐτοῖς" “Δοκεῖτε, ὅτι οἱ 
1 λιλαῖοι οὗτοι ἁμαρίωλοὶ 

φαρὰ τάνας. τοὺς ἰ “λιλαί- 
οὐς ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα 
τοετόνθασιν; " 

-ὐ, 8. Οὐχὶ, λέγω διῖν" ἀλλ᾽ 
ἐὰν μὴ μετανοῆτε, στάντες 

Ἃ ὡσαύτως ἄτσολ εἴσδε. 
4 Ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ 

ὀκὼ, ἐφ᾽ οὺς ἔτεσεν ὃ σύργος 

ἐν τῷ Σιλωὰμ,, κὶ ἀπέκϊεινεν 
αὐτοὺς, δοκεῖτε. ὅτι οὗτοι 

᾿ ᾿ὀφειλέξαὶ ἐγένονο ταρὰ σῃάν- 

᾿ς πᾶς ἀνθρώπους τοὺς καῖοι- 
᾿κοῦν]ας ἐ ἐν. “Ἱερουσαλήμ; 
ψ' Οὐχὶ, λέγω ὁ ὑμῖν" ἀλλ᾽ 

ἐὰν μὴ μετανοῦῆτε, πάντες 
ὁμοίως. ἀπολεῖσθε, 

᾿ τ 
τευϊκενὴν" 

τοελουργόν᾽ 

6. ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν 
παραξολήν᾽ Συκὴν εἶχ, ἐ τὶς 

ἐν ἡμλνμο νον δὲν 
καὶ ὄλϑε καρπὸν 

ζυϊῶν ἂν αὐτῇ, κο οὐκ εὗρεν. 
1. Εἴσε δὲ ὥρὸς τὸν. ἀμ- 

Ἰδοὺ. τρία ἔτη 

ἔρχομαι ζυϊῶν καρπὸν ἐν τῷ 
συκῇ ταύτῃ, ἣ οὐχ, εὑρίσκω" 
ἔκκοψον αὐτὴν" ἵνα τί καὶ 

τὴν γῆν καταργεῖ; 
8 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει 

αὐτῷ" Κύριε; ἄφες αὐτὴν κὶ 
τοῦτο. τὸ. ἔτος, ἑώς ὅτον 
σκάψω. περὶ αὐξαννμὸ βάλω 
κοστρίαν" 

δ Ν Κἂν μὲν ποιήσῃ καρ- 
πόν" εἰ δὲ μήγε» εἰς. τὸ μέλ- 
λον ἐκκόψεις αὑτὴν. 

10 Ἣν δὲ διδάσκων ἐν 

μιᾷ τῶν συναγαγῶν ἐν τοῖς 
σαάξᾷασι. 

Ε1] Καὶ ἰδοὺ, γυνὴ ἦν 
πνεῦμα ἔχεσα ἀσπενείας ἔτη 
δέκα καὶ ὀκίῳ" καὶ ἦν συγ« 
κύπτουσα, καὶ. «μὴ δυναμέγη 
ἀνακύψαι εἰς τὸ. πανϊελές. 

19 ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὴν ὃ 1η- 
σοῦς, προσεφωνήσε, καὶ εἶπεν 

αὐτῇ" 1 ύναι, ἀπολέλυσαι τῆς 
ἀαθενείας ἜΔΕΙ Ὁ 

185 Καὶ ἐπέθηκεν. αὐτῇ 
τὰς χεῖρας᾽ καὶ σπαραχεῦμα 
ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζε τοῦ 
Θεόν. 

14 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ ἀρ- 
χισυνάγωγος, ἀγανακῆῶν, ὅτι 
τῷ σαξξάτῳ ἐθεράφευσεν ὃ 
Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ" 
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ἜΣ ἢ ἠμεέρδᾶι εἰσὶν, ἐν αἷς δεῖ 
᾿ἐργάξεσθαι" ἐν ταύταις οὖν 
Ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε,. ὶ μὴ 
τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 

288: ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτῷ ὃ 
Κύριος, καὶ εἶπεν" Ὑποκειὼ, 
ἕχαςὁς ὑμῶν τῷ σαρθάτῳ οὐ 
λύει τὸν βοῦν αὑτοῦ, ἢ τὸν 

ὑνὸν ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ 

᾿ἀπαγαψὼν ποτίξει; 
16 :Ἐαύτον δὲ, θυγαγέρα 

᾿Αξζραὰμ. οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὃ ὃ 
“Σαϊανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ 
ἔτη, οὖκ ἔδει, λυθῆναι. ἀπὸ 
τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ 
τοῦ σαξξατου; ̓ 
"17 Καὶ ταῦτα λέγοντος 

αὐτοῦ, κα τησχύνοντο ταν]ὲς 
οἱ ἀνικείμεένοι αὐτῷ" Ὁ; τᾶς 
ὃ ὄχλον ἢ ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι 

τοῖς ἐνδόξοις τοῖς Ἰαύρ εὐ 
ὑπ᾽ αὑτοῦ" 
18 "Ἔλεγε δέ" Τίνι ὃ δικοία 

ἐςὶν ἢ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; 
ΩΣ ἐμῷ τίνι δικοιώσω αὑτήν; 
“40. Ὅμοία ἐςὶ κόκκῳ σι- 
νάπεως,) ὃ λαξων᾽ ἄνθρωπο: 
ἔξαλεν εἰς κῆωον ἑαυϊοῦ" καὶ 

Ἡὔξησε, ΟΣ ἐγένεῖο᾽ εἰς δένδρον 
μέγα, καὶ τὰ τοετείνὰ τοῦ 
οὐρανοῦ καεσκήνωσεν ἐν τοῖς 
κλάδοις αὐτοῦ. ᾿ 
τὴ 90 Καὶ τάᾶλιν ΓΈΝΗ Τύν 
διλοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ; 
"591 Ὁμοία; 

ὑλχὰ Θοῦσα" γυνὴ 
"ἀλεύρου, σατα 

ἐξυμώθη ὅλον.. 

ἀγῶνα, ἡ δ 
ἐς! οὐ, ἢ ἣν 
ἐνέκρυψεν εἰς 

" Φ 
τρί, ξὼς οὗ 

ἐργάται τῆς ἀδικίας. 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

Ἡ0}9. Καὶ διεήζορεύεῖο Ἢ χαϊὰ 
πόλεις καὶ κώμας: διδάσκων, 
καὶ πορείαν στ οὐ νὰν εἰς : 

“Ἱερουσαλήμ. ἀξλέτ νι ᾿ 

98 Εἶπε δέ τις αὑτῷ ὦ 
Κύριε, εἰ ὀλίγοι" σωξόμενοι; ' 

Ὁ δὲ εἶπε φρὸς αὐτούς" 

ο4 ᾿Αγωνίξεσθε. πρέπειν ᾿ 
διὰ τῆς σεν σιύλυς 

πολλοὶ, χέγω ὑμῖν, ζηήσθοιν : 
εἰσελθεῖν, Ὁ οὖν ἰσχύσουσιν. 

95 ᾿Αφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὃ 
οἰκοδεσπότης. . ἀποκλείσῃ 
τὴν σύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω 
ἑςξάναι, κὶἡ, κρούειν τὴν θύραν, 
χέγονϊες: Κύριε, κύριε, ἄνοιξον 

ἡμῖν" κ᾽ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμ ὑμῖν" 
Οὐκ οἶδα ὅ ὑμᾶς, πόθεν ἐξέ. 
90 Τότε ἄρξεσθε. χέγειν" 

᾿Εφάγομεν ἐνώπιόν δοῦ καὶ 
ἐσείομεν;. “καὶ ἐν ταῖς ΨΚὰ- 

μῶν ἐδίδαξας. ὃ 
“97 Καὶ ἐρεῖ" ανδϑω δμῖν, 

οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐξέ" 

ἀτσός ε ἀπ᾽ Ἐμοῦ πάἄν]ες οἵ 
δῷ ᾧῷ ὃν 

»ἰ 

28 Ἔκεϊ ἕἔςαι δ κλάυθμὸς 
ὃ βρυγμὰ “τῶν ὀδόνϊων, ὅτὰν ᾿ 

ϑγαδὸν ̓ ΑΙ ραὰμι ἡ ὁ Ἴσ σαὰκ κα Γ᾿ 
᾿Ιακὼς Ὁ δ πσαγῆας τὰν προφή- 
τὰς ἐν τῇ βασιλείᾳ τῷ Θεξ, 
ὑμᾶς δὲ ἐκαλλομένης ἔξως 
90 Καὶ ἥξεσινε ἀτδὶ μβες 

λῶν νῷ δυσμῶν, Ἰρ ἀπὸ βοῤῥ 

, γότα' κὶ ἀνακλιθήσονϊαι ἐν 
τῇ ̓βασικχείᾳ τοῦ Θεοῦ." ἀζχν ᾿ 

80 Καὶ Ῥδὸ, εἰσὶν. ἑῤδῖν ᾧ 

οἵ ἔσονϊαι ὑλοῖν τοι, καί εἰσι, 

σρῶτοι, οἱ ἔσοναι ἔσχαήοιν Ὁ 

. 5.» 



τς 31 Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρα 
προσῆλθόν. τινες Φαρισαῖοι, 

᾿λέγονῖες αἱ τῷ" Ἔξελθε, καὶ 
πορεύου ἐνγεῦ ὕθεν" ὅ ὅτι πρώδν 
βέλει δε ἀποκήεῖναι. 

89. Καὶ εἴσεν αὐτοῖς" 
᾿Πορευθένες εἴπαῖς τῇ ἀλω- 
πεκι ταύτη, ̓ Ιδοὺ, ϑλλῳ ἣ 
“δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ 
σήμερον, καὶ αὔριον, καὶ τῇ 

τρί ἐν Μεδεμίμαι, 
Πλὸν ὃ δεῖ με σήμερον 

καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ. 
πορεύεσθαι". ὅτι ἀκ ἐνδέχεαι 

προφήτην ἀπολέσϑαι ἔξω 

“Ἱερουσαλήμ. δι ἡ 

πὐοοῆλβς Ἱερουσαλὴμ, Τερουσα- 
λῆμ,, ἃς ἐποκ]είνουσα τοὺς 
προφήτας, λιθορολθσα τὸς 
-ἀπεςαλμένους ' “ρὸς αὐτὴν, 

ποσάκις, ἠθέλησα ἐσισυνάξαι 
πὰ τέκνα σϑ, ὃν. εόπον ὄρνις 
ἀν δου οἷς νοκοίον απὸ τὰς 

Φθέρυγας, τὸ οὐκ, ἠθελήσατε. ' 

ῆῷ ὑἰδρυν: ἀφίεϊαι. ὑμῖν ὃ 
οἶκος ὑμῶν; ς, ᾿Αμὴν. δὲ 

ὑλέγῳ. ὑμῖν, ὅτι οὐ ᾿μνὴ μὲ 
δηΐς, ἕως ἂν ἤξῃ ὃ ὅτε εἴπημε" 
δ τυναήμῳ, ὃ ἐρχόμενος ἔν 

τὴν τὴν Κυρίου, 
Ἢ Κεφ. ὌΝ Μ. 

αρσαίων, σαθ- 
ς μωροῦ ὀξαν ἀρῖον, ῴς αὐτοὶ 

ἦσαν παρα Ἡροῦ; {βενοι αὐτὸν. 

3 Καὶ ἰδοὺ, ἄνθρωπός τις 
δἰδικαιλιϊλρητα γαύτξ. 

Ε΄ 

Ὑμ τῶν 

Υ αν ΩΣ ὧν τῷ ἐλθεῖν. 
᾿ Βλδίσενεν οἶκόν τινος τῶν. 
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8 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ὃ Ἴησᾶς 
εἶπε πρὸς τοὺς γομικοὺς καὶ 
Φαρισαίους, λέγων" ΕἸ ἔξες: 
τῷ " σαρθατῷ θερᾳτεύειν ; ΘῚ 
δὲ ἡσύχασαν. - 

Α Καὶ ἐπιλαβόμενος ὦ ἰχζ. 
σαΐῖο αὐτὸν, καὶ ἀφέλυσε. 

Ἀ Καὶ ἀποκριθεὶς, πρὸς 
αὐτοὺς εἶστε" Τίνος ὃ ὑμῶν ὃ ὄγος 
ἢ βοῦς εἰς φεέαρ ἐμπεσεῖται, 
Ὁ οὐ εὐθέως ἀνᾳσίσασε;, αὖὺ- 
τὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τὰ -σαξξατο; - 

6 Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀγῖᾳ- 
πρερίδαα' αὑτῷ πρὸς ταῦτα. 

᾿ λεγε δὲ πρὸς τοὺς 
ἀρήλο θη παραξολὴν, ἐ ἐπέ- 

χων πῶς τὰς πρωἸοκλισίας 
ἐξε ελέϊονϊο, λέγων πρὸς. αὐτός" 

8 Ὅταν. κληθῇς ὑπότινος 
εἰς γάμους, μὴ καϊακλιθῇς 

εἰς τὴν πεωϊοκλισίαν' μὐποῖε 
ἐνλιμότερός σε ἢ ξὐνολὰ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ" 

9 Καὶ ἐλθὼν ὃ ὃ σὲ καὶ αὖ- 
τὸν καλέσας, ἐρεῖ σοι" Δὸς 
τούτῳ. Ξόπον" καὶ τότε. ἄρξῃ, 

με αἰσχύνης τὸν ἔσχατον 
τόπον καϊέχειν. 

10 ᾿Αλλ᾽ ὅταν κχληβῇς, 
πορευθεὶς, ἀνάσεσον. εἰς τὸν 
ἔσχιαἴον τόπον" ἵνα ὅταν ἔλθῃ, 

δ᾽ κεκληκῶς σες. εἴπῃ σοι" 

Φίλε, πρρσανάξηθι ἀγώτερον" 

τότε ἔςχι σοι δόξα ἐ ἐγώπίον 
τῶν συγανακειικένων. σοί. 

11“Ὁτι πᾷς ὃ ὑψῶν ξ ἑαυ- 
τόν, τὰ εἰνωθὴ ΕἾ ὃ τα- 
τιν αξεεε ἜΑ 
Ἐς "Ἔλεγε δδικον τῷ κεκλη- 



μϑ 

πότε ἀὐτόν"" Ὅταν σοιῆὶς ἄ- 
᾿φἰσον ἢ ἢ δεῖσνον, μὴ φώνει. τὰς 

τιϑα.. (μηδὲ τὸς συγγενεῖς σου, 
μηδὲ γείτονας πλδσίδε᾽ μή- 

»: τπάε Ὁ ἀὐτοί σε ἀν]ικαλέσωσι, 

γα γένηϊαί σοι ἀν]ατοόδομα. 
“19. ᾿Αλλ᾽ ὅταν σονῇς δο- 

χ χὴν; κάλει. «Ἰωχοὺς,. ἄνα- 
ε 'πήρους, χωλοὺς, τυφλούς" 
-οὐ 14 Καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι 
: οὐκ ἔχουσδὶν. ἀν)αποδοῦνα! σοι" 
τ"ἀν]αποδοθήσεται γαρ σοι ἐν 
κω ̓ἀναςάδει τῶν δικαίων. 
ἐμῷ 

τῇ ̓ συγαγακειμένων ταῦτα, εἶεν 

᾿᾿αὐτῷ" Μακάριος; ὃ ὃς φάγεῖαι. 
“ἄρτον ἐγ τῇ ἀοεν τοῦ 
Θεοῦ υ. 

᾿ ϑρμπὸ, σις ἐποίησε δεῖπνον 
μέγας κ᾿ ἔχάλεσε πολλούς" 

.17 Καὶ ἀπέςειλε τὸν δοῦ- 
-λον αὑτοῦ τῇ ὥρᾳ τῇ δείπνα 

εἰπεῖν. τοῖς κεκλιημιένοι᾽ Ἔρ-. 

.16 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" "ἌΆν-: 

.ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

«οὐ δύναμαι. ἐλϑεῖνο,, ἀετὸν ἐ 

᾿Φίλας. σά, μηδὲ τὴς ἐδελφές ᾿ 
ῖ βϑρ νι ἐκεῖνος ἀπ’ ν 

: ὀργισθεὶς ὃ ὃ οἰκοδεσπότης εἶπε 
τῷ δούλῳ αὑτοῦ" “5: 

: 151 ̓ Ακούσωας δέ τις τῶν : 

χορ ἀνάγκασον. εἰσελϑεῖν;, ἵνα, ̓  
'᾿γεμισθῇ ὃ οἶκός. μού. ρὲ ᾿ 

τ χεσθε, ὅτι ἤδη, ἑτάϊβά ἐςι 
εἰφηάν]α. 

18 Καὶ ἤρξανῖο ἃ ἀπὸ μιὰς 
. παραιτεῖσθαι πάντες. 

- ν᾿ ν ἀἰάφ,υν ΤῊ 

πρῶτος εἶπεν αὐτῷ" ᾿Αγρὸν 
. ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην 
 μῸΝ ΟΝ ἰδεῖν αὐτόν" ἐρωϊῶ 

ἔχε με παρηϊημένον. 
“19. Καὶ ἕτερος εἶστε ἢ 

᾿Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πένε, ἢ 
": πορεύομαι δοκιμάσαι αὖὐ- 
"τα" ἐρωϊῶ σε, ἔχε μὲ σαρῃ- 
ἤπιρθον: 

90. Καὶ ἕτερος εἶπε Γυ- 

ῥύμας τῆς πουόλεως, καὶ τοὺς 
“πωχὸς ΟΝ ἀνατσήῤες, τ᾿ χω-, Ἵ 
λᾶς κὶ τυφλὰς εἰσάγαγε 

᾿ἑαυϊοῦ κὶ τὴν μέρα, κα 

᾿δύναϊαΐ μου ποβμανᾳ Ν 

τὰν δ γσδο, ὩΜΗΝ, 

ῖ 

γαῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο 

τας ΝΕ ων 

"γενόμενος. 91] Καὶ. 

κυρίῳ αὑτοῦ πᾶν ΟΩΡΗΝΝ 

ταχέως εἰς τὰς τλολμηδη 

να,» 

εξ ὥδε, 
29 Καὶ εἶπεν. ὃ δοῦλον 

Κύριος, γέγονεν ὡς ἐπσέταξας, Ὺ 
καὶ ἔτι τόσος" Ἐφίν. 

429. Καὶ εἶπεν ὃ κύριος 
πρὸς τὸν δοῦλον" "Ἔξελθε. ̓" 
εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ '᾿φραγμοὺς,, 

Η Σ ΠΩ “᾿ 

Δ 

94, Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι, 
ὀδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν ; 
κεκλημένων κανεαυς μου τοῦς 
δείπνου. Το 
95 Συνεπορεύονῖο δὲ αὐτῷῃ 

ὄχλοι. πολλοί: καὶ φραφεὶς 
᾿εἶπε πρὸς αὑτούς ᾿ ἐοὉ Ν 

26 ἘΓ τις ἔρχεῖαι πρὸς 
με, καὶ οὐ ἐν μἰψεν εν, Ἶ 

γυναῖκα Ὁ τὰ εὐβωρκὰ πόδη 

ἀδελφοὺς τὰς. ἀδελφάς, ἔτι. Ν 
δὲ καὶ τὴν ἑαυ]οῦ. ψυχὴν, οἱ οὗ } 

ἼΤῚ ΕΝ 

98 Τί: τ γϑο δ τε μῶν, Ὁ Ἴ 



ΟΥ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. 

ἐς τ πρῶτον καθίσας ψυφίζει ’ τὴν Ἐξ γον) ες "ἢ 

᾿δατάνην, "ἘΝ ̓νε ορὰ τὰ βὴν 

ἐἰ 20 Ἴνα λάπωῖ, θέγῆος αὖ- 
εἶτ. θεμέλιον, »»- ἰσ'χιὑονῖος 
᾿πἐχγελέφαι. τρανΐε 

ἔν ὐπϑε ἐμ ρίκὼν αὐτῷ, 
τ 0. Λέγον]ες" “Ὅτι οὗτος 

ς οἱ θεωρδνῆες : 

᾿ ᾿δ ἄνθρωπος βρξαῖο. δἰχοδοριεῖν, ᾿ 

"καὶ ὶ οὐκ ἴ ἴσιχυσεν. ἐκ]ελέσαι. 
ἜΧΗ τίς ̓ βασικχεὺτ" ζο- ᾿ 

αὐτό; τ ρμυύμοιοφ ονῥυξακεῃ, ἑτέρῳ 

- βασιλεῖ εἰς. πόλεμον, οὐχὶ 
καθίσας, πρῶτον βαλεύεϊαι, εἰ 

δυναῖός ἐςιν ἐν δέκα χιλιάσιν 
ν ἀπανϊησαι τῷ μεῖὰ εἴκοσι χι- 
πρδιορ τδτν ἐρχομένῳ ἐπ᾿ αὐτόν; 

ι.39 Εἰ δὲ μήγε, ἔ ἔστι αὐτοῦ 
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“Ὅτι οὗτος. ἅμαρ- 
τωλοὺς προσδέχεϊαι, κ καὶ συν- 

-εσθίει αὐτοῖς. 

.8 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὰς τὴν 
παραξολὴν ταύτην, λέγων' 
Α Τ|ς ἄνθρωπος ἐξ ὑ ὑμῶν 

ἔχων ἑκατὸν τπρόβαΐα, καὶ 
ἀπολέσας ἕν ἐξ αὐτῶν, οὗ κα- 
ταλείπει. τὰ" ἀρφονηκυξενέἑα 
ἔν τῇ ἐρήμῳ," 'καὶ πορεύεται 
ἐπὶ τὸ ἜΨΥΡΕΝ ἕως: εὕρῃ 

8 Καὶ εὑρὼν ἐονδίθησιν ἐπὶ 
τοὺς ὥμους ἑαυοῦ χαίρων" 

6 Καὶ ἐλθὼν εἷς τὸν οἶκον, 
συγκαλεῖ. “τοὺς φίλους Ὁ τοὺς 

- 

εορρόῤῥων: ὄγῖος, πρεσβείαν ἀπο-᾿ 
- φείλας, ἐρωΐϊᾷ τὰ ΟΝ ἣν ; 

δι. ὦ )}7Ήν. " 

ὐῷ9.: Οὕτως οὖν τᾶς ἐξ 
ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποϊάσσεται 

ςφᾶσι τοῖς "ἑαυ]οῦ: ὕπαρχϑσιν, 

- 8ήΆ. Καλὸν τὸ ἅχατς" 
3Ἂν 
εαᾶν 

ζ 

γείτονας, λέγων αὑτοῖς" Συς- - 
χαξητέ “μοι; ὅτι εὕρον τὸ 
τορόξ αἿόν μδ8 τὸ ἀπολωλός. 

ας “Λέγω; ὑμῖν, ὅτι οὕτως 
"χαρὰ ἔςαι ἐν τῷ οὐρανῷ ἐ ἐπὶ 

ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μεϊανοοῦνηι, ἢ ῃ 

τε σὶ ἐννενοκονϊαεγνέα δικαίοις, 
᾿ οἵτινες οὖ. χεείαν χοθόν με- 

ὥ οὐ δύώνα!αι μι. εἶναι. μέθης. 

δὲν τὸ ἅλας μωρανθῇ,. ἐν τίνι. 
- ἀρτυθήσεϊαι; 

85 Οὔτε εἰς γῆν; οὔτε εἰς 
Ν κοπρίαν. εὔθετόν ἐξιν" ἔξω 
- βαάλλουσιν αὐτό. 

; ἐλ χοβόμεήρε ἠὰ ἀκουέτω. ᾿ 

ΠΣ Κεφ ὑῆν 10. 

ἁμαρθωλοὶ, ἀκούειν, αὐτοῦ. 
9 Καὶ διεγόγγυζον οἱ Φα- 

᾿βαῖα, "κάλ ο; γξάμματεῖς, 

" 

1 ΓΣΑΝ δὲ ἐϊγίζονϊες αὐτῷ ; 

Β οάδες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἡ 

-ὋὉ ἔχων. 

τανοίας. ΧΡ ΤΡ 

8. Ἢ τίς γυνὴ δὴναμος 
ἀρ σϑοίέ δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ 
δραχμὴν μίαν, πχὶ ὶ ἅπῆει λύχ- 
γον, Κ᾽ σαροῖ τὴν οἰκίαν," καὶ 

δ γἥεῖ ἐτοιμελῶς ἕως ὅτϑ εὕρῃ; 
9 Καὶ εὐρδσα. συγχαλεῖται ἜΝ 

- τὰς" Φίχὰας καὶ τὰς γείτονας, 

χεϑα. Ὁ 

Ἶ Ἄδγθοι Συγχαενηε μοι: ὅτι 

εὗρον τὴν. Ἰϑβανκ βὰν 5 ἣν ἀπώ- 

10 Θύτω, λέγω ΡΝ 
χαρὰ. ̓ χίνεαι ἐνώτσιον τῶν 
ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ 
ὡμαεϊωλῷ μεϊανοοῦνι: 
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11. Εἶπε δέ" ᾿Δαϑφῳπός 
τις εἶχε δύο. υἱούς. 

19 Καὶ εἶσεεν. δ. γεώτερος, 

αὐτῶν τῷ τατρί" Πάτερ, δός 
μ . τὸ ἐπιδάλλον μέρος τῆς 

οὐσίας. ὑ Καὶ διεῖλεν αὐτοῖς 

τὸν βίον. 

18 Καὶ με οὐ. πολλὰς 
᾿ ῥδρες συναγαγὼν ἅτανϊα ὃ οΟ 

εγεώτερος υἱὸς, ἀκεδήμησεν 
- εἰς χώραν μακράν" καὶ ἐχεῖ 

διεσκόρτισε τὴν ἀσίαν αὑτοῦ, 
ζῶν ἀσώτως. 

14 ἀἰνεϑωοοῆχς δὲς ὲ αὐτῇ 
πᾶν α Ἐγένεῖο λιμὸς ἰσχυρὸς 

κα]ὰ τὴν χώραν. ἐκείνην" καὶ : 

αὐτὸς ἤρξαΐο ὑςερεῖσϑαι. 
ἀδ᾽͵ Καὶ πορευθεὶς ἐκολ- . 

λήθη. ἐνὶ τῶν. Θολιτῶν τῆς 

χώρας ἐχείνης " το ἔπεμψεν ; 
αὐτὸν -εἰς τοὺς ἀγροὺς. αὑτοῦ 
βόσκειν. “χοίρους. 

10 Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι. 
“τοῦ ἀπὸ τῶν τῆν. κοιλίαν. 

κεραγίων, ὦ ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι" 
καὶ ὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ: 

17 Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν, 
εἶπε: Πόσοι (μίσθιον τοῦ τα- 
τρὸς Δἀδ περισσεύουσιν ἀρίων, 
ἔγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι; 

ἰ48.: ̓Αναφῶς. φορεύσομαι 

πρὸ ᾿ς τὸν τα]έρα ἐμ ,6}} ὯΝ ἐρῶ 

αὐτῷ: Πάτερ, ἥμᾳθτον εἰς 
. σὸν οὐρανὸν. τὸ ἐνώπιόν σου. 

19 Καὶ οὐκέτι εἰμὶ. ἄξιος ἩΜΟ, 

“ἤθελεν εἰσελθεῖν". δὶ κληθῆναι. υἱὸς δοῦ {οϑίησὸν 
ἐμ, ὡς ἕνᾳ τῶν ῥισθίων σου. 

τ 90 Καὶ ἀναςὰς ἦλθε πρὸς 
γὸγ; τοἀἸέρᾳ. ξαυοῦ... Ἔτι: δὲς 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΔΙΟΝ 

Αἰ δὰ εἴη ταῦτα. ᾿ 

, σῷ τόνῳ: ᾿ς ὐ τὴν 

) ἶ 
ν" Ὗ Ἢ 

αὑτοῦ. μακρὰν ἄτι ἀμ 
δὲν αὐτὸν. ὃ παῖὸς ὑτοῦ, ἃ 

Ω “ὦ ἌΝ ι Ἷ » ᾿ ἢ 

ἐσαλαγχινίσϑ (“8 ρρϑῳ ραίκων. “ 

ἐπέπεσεν ἐπὶ. τὸν τράχηλον Ὁ 
αὑτοῦ, Ὄ, καϑεφίλογσεν αὐτόν." 4 

21 εἶστε δὲ αὐτῷ ὃ υἱόν" 
Πάτερ, ἥμαρῖον εἰς. τὸν ὁρα-. 
νὸν, ὧ ἐνωσιον, σ8γ Ἂ οὐκέτι, ᾧ 

εἰμὶ ἄξιος με τίρθαι υἱός. ὅθ. 

67. Εἶφε δὲ ὁ. ἩἰΒαλενὰ 
τὰς δέχος αὑτῇ: τς ξεγέγκαῇ Η 
τὴν σολὴν, τῶν ὑπ μαν εν Ἄ΄ρὶη: 

ἐνδύσαΐϊςε. αὐτὰν, ΓΟ δότε δακ 
τύλιον εἰς τὴν. χεῖρα αὐτῇ, τὸ 

ὑποδήμαϊα, εἰς, τοὺς φῳόδα-. 
“Ὁ Καὶ. ἐνέγκαντες τὸν, 

μόσχον πὸν. σιτευῖὸν. βύσαϊε" ΄. 

καὶ φαγόνϊες, εὐφρανθῶμεν". Ἦν - 

τ-οϑάιν Ὅτι οὗτος δ υἱός, μου, 
γεχρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε" “καὶ 
ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέδη. Ὁ 
Καὶ ἤρξανῖο. εὐφραίνεσθαι. πν 
95 Ἢ δὲ :ὃ. υἱὸς ̓ αὐτοῦ ὁ ὃ 

τορεσθύτερος ἢ ἕν. ̓ ἀγρῷ". καὶ ὡς 

ΓΙ 

ἕῳ, Ζ. 

ἘΞ ἸΞ εγς πῃ 

δον Ξ ΦῷΣΞ:. ἐρχόμενος. ̓ ἄγγισε τῇ, οἰκίᾳ, 
- ἤκουσε συμφωνίας Χὶ χορῶν" ᾿ 

- 90, Καὶ προσκαλεσάμενος. μὴ 

ἕγα τῶν παίδων. ἸΥσα προ τ 

ἘΞ ΨαΣ 

ΤΣ, ΜΉΝ. 
91 Ὁ δὲ εἶσεν. αὐτῷ" ν 

“Οτι ἀδελφός.  λὰν ἥκεῖ". ῥῶ ̓  
ἔθυσεν ὃ ὃ ταΐήρ. σῃ τὸν μόσχρον. ᾿ 
τὸν σιτευτὸν, ὅτε, ἥαον ῤ 
αὐτὸν ἀπέλαξεν: ΠΝ 

ΘΒ. Οργίσϑῳ ἰδὲρ. Κὶ 

αὐτοῦ. ἐξελθὼν, πω , 
ἑτῶν νι δὴν ̓  ̓ 

ταῆθ.Ὁ δὲ ιάσσοκρι Ϊ 



ἐοθήρᾳ ΛΟΥΚ, 

ὌΝ δὴ δος ΒᾺ 
). τοαρήλθου; »- -ἐϊκοὶ 

"τὰ τῶν ᾿φίζων με εὐφῥάνθῷ. - 
ι 80 Ὅτε δὲ οἷός σϑ οὗτος, 
ὃ καϊαφαψών σε τὸν βίον μεῖὰ 
πορνῶν," ἤχθεν, ἔθυσας αὐτῷ 
τὸν μόσχον. τὸν σιξευτόν; ὁ 
91 Ὃ δὲ: εἶσεν αὖτ" 
δον; σὺ πώονε με ̓ ἐμροῦ 
»ε ὃ ἴχ. τὰ ἐμὰ, σά ἸΡῸ 

ὅ9 Ἐ Εὐφρανθῆναι δὲ καὶ 
ὠμαραδω, ἔδει, ὅτι δ: ἀδελφός 
᾽δΒ ὅτος γεχρὸς--ν, »ὶ ἀνέζησε" 
ἡ δέ παν ἦν». τ εὑρέθη. - 

Κεφ. τς 16. 
ΧΛΕΓΕΘΣΣ δ σἐρὸς τοὺς 
᾿μαθη]ὰς αὑτοῦ" Ἄνθρω- 

βερῃ τις ἦν πχούσιος, ὃς εἶχεν 
ἰχονόμιον" δ οὗτος: διεδλήθη 
αὐτῷ ὡς διασκορεδίζων τὰ 

σιν 

τυρα ὐαι αὐτου... .0...]ἢ 
τ Καὶ φωνήσας αὐτὸν; εἷ- 
ὑὸν αὐτῷ" ΙΓ τοῦτο ἀκούω 
περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον 
τῆς. οἰκονομίας, σου" οὐ. “γὰρ 
ΕΣ" ἔστι οἰκονομεῖν. {19 
8 Εἶσε δὲ ἐν ξαὺ7 ὃ οἱ- 
ἤμδων. 

κύριός μου ἀφαίρεῖται τὴν 
«οἰκονομίαν ἀτ᾽ ἐμοῦ; " σκάτ- 
τειν. οὐκ. ἰσχύω; ἐπαιτεῖν 
αἰσχύνομαι. .. " 
«4. "Ε γνων τὶ ποιήσω, ἵγα, 
ὅτάν μεῖαςαθῷ τῆς οἰκονομί- 
ας, δέξωνταί με ἄξονα οἷ- 
“κούς. αὑτῶν. . 
5 Καὶ περρσκαλεσάμενος 

χ 5 Ἡῤιφον, νὰ με- 

ΓῈ “ποίήσω, ὅτι δ᾽ 
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ἕνα ἕκαςον τῶν 'χρεωφειλε]ῶν 
“τοῦ κυρίου ἑαυοῦ, ἔλεγε τῷ 
πρώτῳ" Πόσον ὀφείλεις τῷ 
ἈΡΡΩΝ μου; 

Ὁ Ὁ “Σὲ εἴσεν’ Ἕ κα]ὸν 
ΟΝ ἐλαίου. Καὶ εἶσεεν 
αὐτῷ" Δέξαι σα τὸ γράμμα, 
πεν, ἢ ταχέως γξάψον 
“ἀεγληκονα. 
τ Εσεῆα ἑτέρῳ εἰῶϑ; Σ: 
3 τοῦσον ὀφείχεις ;. ὋὉ δὲ εἷ- 

"σεν" Ῥκαϊὸν κόρους σίτου. 
Καὶ λέγει αὐτῷ" Δέξαι σου 
ντὸ ζράμμα, καὶ γράψον ὀγ- 
ἜΧΟΥΣ. 
--8 Καὶ ξἔσσήνησεν ὃ κύριος 

τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, ὅτι 
-«Φρονίμιῶς ἐποίησεν" ὅτι οἱ υἱοὶ 
1 αἰῶνος τότε Φρονιμιώτερδι 
ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τῇ φωΐϊὸς εἰς 
ἐὴν γενεὰν τὴν ἑαυϊῶν εἰσι. 

8 Κἀγὼ ὕμιν Χέγω" Γ1οι- 

ἡσαῖε ἑαυϊοῖς φίλους ἔκ τοῦ 
ὠαμωνᾷ τῆς ἀδικίας, ἵνὰ ὅταν 
ἐκλίποε,. δέξωγῖαι ὑμᾶς εἰς 

᾿τὰς αἰωνίους σκηνάς. 

10 Ὁ στίξος ἐν ἐχαχίτ, 
καὶ ἐν πολλῷ τσιςὸς ἐςφὶ". καὶ 

ὃ ἐν ἐλαχίςῳ. ἄδικος, τ ἐν 
πλγορην ἄδικός ἐςιν.͵ ' 
611 Εἰ ὅν ἐν τῷ ἀδίκῳ μα- 
αὐ αᾳιςοἱ οὐκ, ἐγένεσθε, τὸ 
ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιςεύσει;: 

ἥ 1.2 Καὶ ἐν τῷ- ἸὨλλοϊρίῳ 

«τιςοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τό ὑμέτε- 
ροὺ τίς ὑμῶν. δώσει; Σ νδοῳ 

ΤῬΞ Οὐδεὶς οἱ οἰκέτης δύναϊαι 
δυσὶ κυρίοις, δελέύειν" Ω γὰρ 
"τὸν ἕνα μεισήσειγ κὶ τὸν ἕτερον 



ἀγαπήσει" ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, 
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει" 
οὐ δύνασθε Θεῷ ἀούχεύθι Ὁ 
μαμωνᾶ. 

14 "Ἤκουον. 
τοανχ καὶ οἱ Φαρισαῖοι, φιλ- 
οίργυροι ὑπάρχοντες καὶ 

ἐξεμυκ]ήριζον αὐτόν. Ὰ 
Ἵ5 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ὕ- 

μεῖς ἔςε οἱ διριαιοῦν ες ξαυ]ὰς 
ἔγώπιον τῶν ἀνθρώπων". δ΄ δὲ 
Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας. 
ὑμῶν" ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώκοις 

ὑψηλὸν, βαρ κύον τν ἐνώπιον 
τοῦ Οϑεοῦ ἐ Εν. ΠΕῚ 

16 Ὁ νόμος καὶ οἱ προ- 
Φήται ἕως ᾿[ωχννα᾿ ἀπὸ τότε 
ἣ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγίε- 
λίδεῖαι, καὶ «ἂς εἰς «ὐτὴν 
βιαξζεῖαι. ς 

Δα τ Ἐὐκοπώτερον δὲ ἔς: ἐὸν 
βρανὸν κὶ τὴν γῆν παρελθεῖν, 
ἢ τα νόμε μίαν χεραίαν πεσεῖν, 

18. Πᾶς ὃ ὃ ἀπολύων τὴν 
γυναῖκα αὑτοῦ, καὶ γαμῶν 
ἑτέραν, μοιχεύει" 'χαὶ σᾶς ὃ 

! ἀπολελυμένην ἄπὸ Ἰπδρὸν 

γαμῶν, μουχεύει. 
19 ̓ Ανθρωπος δέ τις ἦν 

φιλούσιος,. καὶ ἐνεδιδύσκετο 
“πορφύραν κὶ βύσσον, εὐφοαι- 
γόμενος καθ᾽. ἡμέραν λαμ» 
σφρῶς, ΐ 

20. Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνό- 
μαῖι Λάξᾳρος; ὃς ἐβέδλυτο 
πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἦχ- 
κωμενος, ν 

91 Καὶ ἐπιθυμῶν χορῖασ- 
θῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων’ τῶν 

Ι] 

δὲ τοῦτα 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

᾿ τοι] όν]ων. ἀπὸ τῇς Ὁ 

τὸν ο]ωχὰν, "δὴ ᾿ἀπενεχθῆναι, Ἷ 
αὐτὸν δκὸ τῶν ἀϊγέλων εἷς τὸν Ἷ 
κόλπον τε ̓Αθραώμ᾽' ἀπέθανε, 
δὲ τἡ ὁ τολούσιος, ἡ ἐτάθηὉ 
ες 99 Καρὲν τῷ ἄρ: ἑώρας, ̓  
τὰς ὀφθαλμὸς. αὑτῷ, ὅπάρ- 

ων ἐν βασάνοις, δρᾷ τὸν ̓ ᾿Α- 
ραὰμ ἀπὸ ἐπρηὸἐ οὶ: ὑόνορλος ; 
'ᾶρον ἐν τοῖς κόλποις: ιοὔποῦ." 

ἐς Ων) Καὶ, αὐτὸς. φωνήσας, 
εἶπε" Πάτερ Αῷραάμ, ἐλέ- 
σὸν με, νὴ πέμψον ΠΝ , 
ἵνα: βάψῃ. τὸ; ἀἄκρὸν τῇ δι. Β 
«τόύλε αὗτα: ὕδαῖος, καὶ ᾿ 
ψύξῃ τὴν. γιροινάξρειν: μὰς 
ὀδυγῶμαι ἐντῇ φλογὶ ταύτῃ. ἡ 

25 Ἐπε δὲ ᾿Αξραάμ", 
Τέοον, μυήσθηῇι ὅτι ἀπίχαν: ̓ 
ξες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ 
ζωῇ. σον, δ. Λάξαρος ὃ σϑναν 
τὰ κακά! νῦν δὲ ὧδε αὶ 
καλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶδα 

9606 Καὶ ἐπὶ πᾶσι πη, 
μεϊαξὺ ὑ ὑμῶν. Ὁ, ὧν ὁξα 

Ὦ 

νᾶσαις. ων, 

ἡμῶν “συ 

μα μέγα; ̓ ἐςἠρμαι, ὅπως οἱ 
θέλοντες διαξῆναι ἐντεῦθεν 
σπρὸς ὑμᾶς, μὴ "δύνωνται, 
μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν. πρὸς ἡμᾶς, ̓ 
διαπερῶσιν. ων 

᾿.- “7 Εἶπε ΤΣ "δῇ 
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νὸς, τὴ καὶ αὐτοὶ ἔλ- 
ον ἰτιρύτι σρέψῃον "τοῦτον 

Ἔχεσι. τ ων οἱ τὰς πὸ- 

Φήτας" ἀκασάτωσαν αὑτῶν. 

«90 Ὁ. δὲ εἴσεν’ Οὐχὶ, 
πάτερ. ̓ Αβραάμ᾽ ἀλλ᾽ ἐάν 
τις. τἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς 
αὐτοὺς, ἱμεϊανοήσουσιν. 
ΤῚΝ Εἴτε δὲ αὐτῷ" 
Μωσέως καὶ τῶν προφηϊῶν 
οὐκ ἀκούθσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ 
νεκρῶν. ἀνάςῷ, ποειθήσονϊαι. 
ὅθεν. ἐζιοῷ, ιζο 12.1ὕ. 
. πριν δὲ πρὸς τοὺς μα- 

θγΐας" ᾿Ανεδεκῖόν ἐςι τοῦ 
μὴ ἔχθεῖν τὰ σκαὐδαλα" ἑαὶ 
δὲ, δι᾿ οὗ ἔρχεῖαι. 
2 “Λυσἥελεῖ αὐτῷ, εἰ εἰ μῦύλος 

ὀγικὸς περίκειϊαιτεεὶ τὸ τὸν τρά- 
χρλον αὐτοῦ, Ὁ Ἐῤῥιαῖαι εἰς 

τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδα- 

ἀφρό ἕνα τῶν μικρῶν τότων. 

δὰ Προσέχ εἶε: ἑαυῆοῖς" Ἔν 
πα μάεῖη, “εἰς σε ὃ ἀδελφὸς 

μι, Τρ ῆνω, αὐτῶ" τῷ ἐὰν 
μεϊανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ." 
ἈΌ4 - Καὶ ἐῶν ἑωϊάκις τῆς 
ἡμέρας ἁρυάεῖῃ εἰς σε, καὶ 
ἑῆακις τῆς ἡμέρας ἐπ ισρένίδῃ 
ἔπί σεν λέγων". τὰ βρεθῇ 
ἀφήσεις αὐτῷ. 

- Ὁ Καὶ εἶπον οἱ ἀπόςολοι τῷ 

Κυρίῳ" Πρόσθες ἡ ὦμῖν σίτιν- 
6. Εἶσε υὰς Κύ 

εἰὐχεῖε τοίξιν ὡς κόχα 
ὑέεϑ ̓λύόγαε ἃ ἂν τῷ συκαμι- 
γῷῳ ταύτη ᾿Εκριζωθυηῇι, καὶ 

; τῷ ̓ Αθραάμ" 

Ὡς 

ὍΝ Εἰ 

108 

φυϊεύθννι ἐν τῇ θαλάσσῃ" νὰ 
ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 

7 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον 

ἔχων ἀροϊριῶνα, Ἂ ποιμαί- 
νονΐα, ὃς εἰσελθόντι Ἐκ τοῦ 
ἀγροῦ ἔρεῖ" Ἐῤθέως ταρελ- 
θὼν ἄναπτεσαιΣ Ὡς 

δ᾽ ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῶ" 
΄ 

Ἑτοίμασον τί δεισνήσω, κ 
περιζωσώμενος διακόνει μοι, 
ἕως φάγω. κὶ πίω" καὶ μεϊὰ 
ταῦτα φάγεσαι Ὁ πίεσαι σύ; 

ὴ χάριν ἔχει τῷ δούς 
λῳ ἐκχείνῳ, ὅτι ἐποίησε τὰ 

δια θένα αὑτῷ; οὐ δοκῶ. 
10 Οὕτω " ὑ ὑμεῖς, ὅταν 

τοοιήσυῆε τπάνῖα τὰ διαῆαχ,- 
θένα ὑμῖν» λέγεε" “Ὅτι δῆλοι 
ἀχρεῖοι ἐσμεν" ὅτι ὃ ὠφείλο- 
μὲν ποιῆδαι, πεποιήκαμεν. 

11 Καὶ: ἐγένεῖο, ἐν τῷ πορεύ- 

ἰδῶ αὐτὸν εἰς ἹἽἹερουσαλῶῶμι, 
αὑτὸς διήρχεῖο ὃ διὰ μυέδου 

ἜΜΡΟΝ “ς «λιλαίας, ᾿ 

19 Καὶ εἰσεριχομένου αὖ- 
τοῦ εἰς τινὰ κώμτιν, ἀστήνγ- 

σαν αὐτῷ. Ὁ δέκα λεωροὶ ἄνδρες, 

οἵ ἔφησαν πόῤῥωθεν. 

15 Καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν, 
λέγονϊες" ᾿Ἰ]τησοῦ ἐσιςάτα, 

ἕλέησον ἡμᾶς. 

14. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς" 
ΠΠορευθέν]ες ἐφιδείξαε ἑχυ- 
τὸς τοῖς ἱερεῦσι. Κ αἱ ἐγένεο. 
ἐν τῷ ὑπάγειν. αὐτοὺς, '“ἔκα- 
θαρίσϑυισαν, ; 

.15 Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν 
ὅτι ἰάθη, ὑπέςρεψε, μεῖὰ φω- 
γῆς μείαλγς δοξάζων τὺν( θεόν. 

ῖ 
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᾿ στὸν παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
' εὐχαφιςῶν αὐτῷ" καὶ αὐτὸς 

ἦν ἐν Σαμιαρείτει. 
1 Ὁ} ̓Ασοκριθεὶς δὲ δ᾽ ἥμιν 

εἶστεν" Οὐχὶ: οἱ δέκα ἐκάθα-- 
ροἰσθησαν: οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; - 
18 Οὐχ, εὑρέθησαν ὅδο: 
ςρέψανῖες δοῦναι “δόξων τῷ 
Θεῷ, εἰ μὴ ὃ ἀλλοϊεγὴς ὅτος; 
"10. Καὶ εἶπεν αὐτῷ: ᾿Α- 

ναςὰς "πορεύου" ἣ αν: σοῦ 
σέσωκέ σε. 
90 Ἐπερωϊηϑεὶς δὲ ὑπὸ 
τῶν Φαρισαίων, τότε ἔρχεϊαι 
ἢ βασιλεία τοῦ (Θεοῦ, ἀξε- 
κρίθη αὐτοῖς, κὶ εἴσεν᾽ Οὐκ 
ἔρχεαι ἢ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
(λεῖα: παραϊηρήδεως" δεϑο Χο 

91 Οὐδὲϊ ἐρβσιν" δὲ ὧδε, 
»ἰδὰ ἐκεῖ" ἰδοὺ γὰρ, ἡ βασι- 

λεία τῷ Θεξ ἐν)ὸς ὑμῶν ἐςιν.. 
υ 99 ΕΤσπε δὲ πρὸς τὰς μα- 
θγῆας" ᾿Ἐλεύσονϊαι ἡμέραι; 

ὅτε ἐσιθυμήσεῖε μίαν τῶν ἧ- 
βιερῶν τοῦ διοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
ἰδεῖν" καὶ οὐκ ὄψεσθε: ᾿ 

45 Καὶ ἐρᾶσιν ὑμῖν" δὲ: 
ὧδε, ἢ, ἰδοὺ ἐκεῖ" μὴ ἀφέλ- 
Θνῇε; μηδὲ διώξητε.᾽ 

94 “Ὥσαερ γὰρ ἢ ἀςρατοὴ 
ἣ ἀφραάτήεσα ἐ ἐκ τῆς ὑπ᾿ ἔρα- 
νὸν, εἰς τὴν ὕτ᾽ ὀρανὸν λάμ- 

ὦπει" οὕτως ἕ ἔςαι Ὃ ὃ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὑτᾶ. 
95 Πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν 

πολλὰ παϑεῖν, καὶ" ἀποδόκι- 

μασϑῆναι ἀπὸ τῆς υγενεᾶνθος 
ΤΥ Ὁ ον α χα βλδλλᾳ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ: . 
16 Καὶ ἔσεσεν ἐπὶ σρρόσω- 

ἵν ἦν οὔ. 
ἔξαι Ὁ ν ταῖς Υ 

“97 Ἤδθιον" ΠΥ 
μουν. ἐξεγα με ῶν δήφ τα , 

᾿ ἡμέρας εἰσῆλθε Ν ὥε εἰς τὴν 
κιξωϊόν" κὶ ἦλθεν ὁ καακλυσε: ἢ 
μὺς. κα ἀπώλεσεν ἅτσαν)ας.:.- Ὁ 

Ο8 ᾿Ομοίως δὲ ὡς ἐγένεῖϊο. 
ἐν γαῖς ἡμέραις Λώτ'ὶ ἤσθιον, ὦ 
ἔτσινον,. “ἠγόραζαν, - ἐπώλουν. 
ἐφύτευαν, ̓ ὠκοδομιουν" 5. κὐνς 

99. Ἧ. δὲ ἡμέρᾳ, ἐξῆλϑε: 

Λὼτ ἀπὸ. Σοδόμων, ἔδρεξε 
“πῦρ ἣν λεῖον στ᾿ οὐρανοῦ». [9] 

ἀπώλεσεν ἅπανίας. Ὁ Ὁ 

5.90 Καϊὼ ταῦτα. ἔςαι ἢ 
ἀμμόε δ᾽ υἱὸς "τοῦ ἀνθρωτρυ. ' 
ἀποκαλύπτεῖαι., . 7 Ὁ 

εκϑᾷ. Ἐν, ἐκείνῃ, τῇ. ἁμέρᾳ; Ξ 
ὃς ἔφξαι ἐσὶ τοῦ δωμαίος, καὶ 
τὰ σκεύη «αὐτοῦ ἐν τῇ "οἰκέᾷν 

μὴ, καταξάτῳ ἄραι. αὑταῦ Ἂ 

ἦν ως 

“δ ΕΥ̓ τῶ ̓ ἀγρῷ,: ὁμοίως 'μ' 
Ὁ ὦ ἐσσιςρεψάτω. εἰς πὰ ὀσίσω. 

ο 82. Μνηϊκονεύεῖε. τῆς: ὃ Ὁ Ἷ 
αἰκὸς Λώτ. γενῶ οὐδ χον νοΐ 

.88:30-. τἐὰν᾿ ξηϊήνῃ, χὴν 
Ψυχὴν αὑτῇ πὥσαι, ἀπολέσεὶ. 
᾿ αὐτών; "καὶ δε αν. ἀπολέσῃ ἕ 

αὐτήν:. ̓ζωογονήσει. αὐτήν. Ὁ 
34 Λέγω ὑμιῖν" Ταύτῃ τῇ. ἢ 

γυχκῇ; ἔσονϊαι δύο ἐπὶ κλίνη 
μιᾶφ". -διεῖς σὰ 
ῷ ὃ ἕτε ὃς. Σος ᾿ἶν 
88 ψ Δ μ᾿" Ἴ 
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836 Ῥέω ἀποκχριθένες λέγε- 
σιν αὐτῷ" 5, κύριε; Ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτοῖς" “Ὅπε τὸ δῶμα, 
ἐχεῖ συναχιθήσονϊαι οἱ ἀεΐϊοί. 

Κεφ. τή. 18.. 
ἜΛΕΓΕ δὲ κὶ παραδολὸν 

αὐτοῖς, πρὸς τὸ δεῖν παν- 
τοῖς προσεύχεσθαι; καὶ μὴ 

ἐκκακεῖν" αὐδ 

9 Λέγων" Κοδήν τ τις ἦν 
ἕν τινι. πόλει; τὸν (Θεὸν μὴ 
φοβούμενος, κὴὺ ϑηβρδιπρὸ μ μὴ 
ἐν]ρετσόμενος. 
τρῖλ Χύήρα δὲ ἦ ἦν ἐν τῇ πόλει 

ἐκείνῃ" καὶ ἤρχεῖο πρὸς αὐτὸν, 
λέγουσα" ᾿Εκδίκησόν με ἀπὸ 

ποῦ ἀν]ιδίκου μου. 
Ὰ4. Καὶ δὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐ ἐστὶ 

“χρόνον, Μεῖαλδὲ ταῦτα εἶπεν 
ἐν ἑὰυΐῳ" Εἰ καὶ τὸν (Θεὸν. οὐ 
φοβοῦμαι». καὶ ἄνθρωπον οὔκ 
ἐν)ρέπομαι". . 

ὃ, Διά γε τὸ παρέχειν μεϑι 
κόπον τὴν χῆραν ταύτην; 
ἐκδικήσω αὐτὴν" ἵνα μὴ εἰς 
τέ ἐρχομένη: ὑποπιάζη με. 

Εἶπε δὲ δ Κύριος" ἸΑ- 

πρόνα δ τὶ Σ κρίΐγις τῆς ἀδι- 

κίας λέγει, 
ε 

ΟἿ ὋὉ δὲ Θεὸς ἃ μὴ ποιύσει 
τὴν ἐχδίκησιν τῶν ἐκλεχτῶν 

ε - - Σ- ν 5 
αὑτοῦ τῶν βοωνίων πρὸς αὺ- 
-- ἢ ᾿ς 

τὸν ἡμέρας καὶ νυχίος, 

μακ μων ἐπ᾿ αὐτοῖς: 
8 Δέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει 

τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τά- 

χει. Πλὴν ὃ δ υἱὸς τ  ἀνθρώ- 
3 δ τ Ὡς οἱ ΘΟ ἣν 

σπ οὐ ἐλθὼν ἄρα εὐρῆσει τΎν 
αὐ εν νοῦ Το 

τοῖσιν ἐπὶ τῆς γῆς; 
14 

᾿ 
καὶι 

.9. Εἶσε δὲ καὶ πρός τινας 
Ἁ Π 4 δός - 

τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυΐοῖς. 
ε ᾿ΕΝ. ᾽ὔ ν» 

ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ ἔξουθε- 
γοῦνίας τοὺς λοιποὺς, τὴν 
παραξολὴν ταύτην" 

10 ᾿Ανθρωποι. δύο ἀνέξη- 
σαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι 
δ. εἷς Φαρισαῖος, καὶ ὃ ἕτερος 
τελωνης- τλῆ 

1 Ὁ Φαρισαῖος, φαθεὶ ς- 
σιρὸς ἑαυΐὸν, ταῦτα προσηύ- 

«ε Ν 3 - 

χεῖο" Ο Θεὺς, ευχιαριςω σοι, 

ὅτι οὐκ εἰμιὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ 
τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄ- 
δίκοι, μοιχοί" ἢ καὶ ὡς οὗτος 
ὃ. τελώνης. 

.19 Νιηςεύω δὶς τοῦ κϑθνν 
βάτου, ἀποδεκα]ῷ τσἀνῇχ ὅσα 
χκ]ῶμιαι. 

13 Κ αἱ ὃ τελώνης. μακρό- 
θεν ἕξςὼς ἐκ ἤθελεν δὲ τοὺς 

ὀφθαλμᾶς εἰς τὸν ξρανὸν ἐπᾷ- 
δ ᾿ ΕΣ) 3 ἢ - 

βασι" ἀλλ ἔτυπῆεν εἰς τὸ ςῆϑος 
ς« νυ , Ὁ Ε Ν πὰ. 

αὐὑτες βλεγίων:, εος, ιλασ- 

θγῆί μοι τῷό ἁμαξίωλῷ. 

14 Λέγω ὑμῖν, κατέξη 
οὗτος ϑεδικαίωικένος εἰς τὸν 

οἶκον αὑτοῦ ἢ ἐκεῖνος ὅτι πᾶς 
δ ὑψῶν ξαυΐὸν. ταπεινωθή- 

σεῖαι" -: δὲ ταπεινῶν. ἐαϑῖδῳ 

ὑψμοθήσεϊαι. 
1 ΕἸροσέφερον δὲ αὐτῷ 

χῇ τὰ ἔφέφη, ἵ ἵἱγα αὐτῶν ἅπε 

τυΐαι" ιὀόν]ες δὲ οἱ μαβυήϊαὶ, 
ἐπεϊίυνησον αὑτοῖς. 

[6 Ὁ δὲ Τυσοῦς πεοσχα- 
“ , - 2 

λετάμενος αὖτ ἘΣ ΕΥΒ 
Ω Ἶ ς -ς ΕΣ σ᾿ ; 

τὰ παιὸιὰ ερχέσθαι προς 

κ᾿ γ Τῇ 
ὡ, εἶπεν 

ᾧείξ 
Α - ͵ ᾿ “Ἢ 

με, καὶ ἢ κμώλυύυετε αὐτα 
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τῶν γὰρ τοιούτων ἐςὶν ἡ βα- 
σιλείχ τοῦ Θεοῦ. 

17. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς 
ἐὰν μὴ δέξγῇαι τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ ὡς. “παιδίον, οὐ ν᾿ 
εἰσέλθη εἰς αὑτήν. 

17 Καὶ ἐπηρωτησέ τις 
αὐτὸν ἄρχων, λέγων" Διδασ- 
καλε ἀγαθὲ, τί ποιήσας ζωὴν 
αἰώνιον κληρονομιήσω ; ᾿ 

.19 Εἶσε δὲ αὐτῷ δ Τησῶς" 
Τί. "με λέγεις, ἀγαθόν; δδεὶς 
ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς, ὃ Θεός. 

90 Τὰς ἐντολὰς οἶδας" 
Μὴ μοιχεύσγς" μὴ Φονεύ- 
᾿σΏ 5 μὴ κλέψῃς" μὴ ψευ- 
δομαῤτυρήσῃς" τίμα τὸν 
πατέφα σου, καὶ τὴν μητέρα 
σου. 

91 ὋὉ δὲ εἶσε᾽ Ταῦτα 
πανῖα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότη- 
τὸς μου. 

99 ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὃ 
Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ" " Ἐτι ἕν 
σοι ψαίρπά, “ἀπ ὅσα ἔχεις 
σιώλησον, »ἡ διάδος πἸωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ" 
καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 

98 Ὃ δὲ, ἀκέσας ταῦτα, 
ποερίλυπος ἐγένετο" 
σιλούσιος σφόδρα. 

ΘΑ4 ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ὃ ̓ Ι σᾶς 
φοερίλυπον γενόμενον, εἶπε" 
Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρή- 
μαῖα ἔχοντες εἰσελεύσονται 
εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

925 Ἑὐκοπώτερον γάρ ἔςι» 
κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥα- 
Φίδος εἰσελθεῖν, 5 ὐλούσιον. 

νεῖς, ἢ ἀδελφοὺς, ἢ 

Υ̓ Νὴ 

ἤν γαᾶρ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

εἰς τὴν βασιλείαν. τοῦ Θεοῦ 

εἰσελθεῖν. ἣν 
, 46 Εἶπον δὲ οἵ ΔΌΛΟΣ 
Κιωλνῶ δύναζαι, σωθῆναι; 

97 Ὁ δὲ εἶπε" Τὰ ἀδόν- 
αἴα παρὰ ἀνθρώποις, δυνατά 
ἐςι παρὰ τῷ Θεῷ. 

φΩῷ. Εἶσε δὲ ὃ Πέτρος" 
᾿Ιδὸ, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πανῖα, 
καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. 

940 ὋὉ δὲ εἶτεεν αὐτοῖς" 
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδείς 
ἔσιν, ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ δ 

ἢ γυναῖκα, 
ἢ τέκγα, ἕνεκεν" τῆς ἐρρρλναρὶ 
τοῦ Θεοῦ, 

850 ὋΣ: οὐ μὴ ἀπολιώξῃι 
πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ 

τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 
ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. ᾿ 

51: Παραλαβὼν δὲ τοὺς 
δώδεκα, εἶπε πρὸς αὑτούς" 
Ἴδε, ἀναθαίνρμεν εἰς Ἵεροσό- 
λυμα; κἡ τελεσθήσεϊαι τπάνα 
τὰ γεγραμμένα ὃ διὰ τῶν προ- 
φη]ῶν τῷ υἱῷ τῇ ἀνθρ θώφρι." 

99 [Παραδοθήσεται γὰρ 
τοῖς ἔθνεσι, κὶ ) ἐμπαιχθήσεϊαι, 
γα ὑξρισθήσεῖαι, κὶ ἐμπῆυσ- 
θήσεϊαι" τυ: οὐ ΣῊ ΑΝΑ, 

858 Καὶ μαφιγώσανες ἃ ἀἐ- 
σποχθνξσιν αὐτόν" γἡ τῇ ἀκὴν 
ρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναφώσεῖαι. Ὁ ΩΝ 
84 Καὶ αὐτοὶ ἀδὲν μόθον » 

συνῆκαν" "ἡ ἦν τὸ ῥ ἥμα τῦτο, 
κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ 
οὐκ Ἐγίνωσκον τὰ Ἀεγόμενα. ἡ 

835 Ἔ γένετο δὲ ἐν τῷ 
ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς “Ἱεριχὼ, 

7 



ΚΆΤΑ 

τυφλός τις ἐκαθγῆο παρὰ τὴν 
ὁδὸν τοροσαιῶν. 

86 ᾿Ακούσας δὲ ὄχλου 

διχπορευομένου, Ἐπυνθάνετο, 
ἸΡΦ ὦ ε΄ 

τί εἴη τοῦτο. 
3517 ᾿Απήγγειλαν δὲ αὐτῷ, 
ι ᾿Ιησοῦς ὃ Ναξωραῖος 

τὐὐν ον, 
38 Καὶ ἐβόησε, λέων" ὙΡΩ 

σϑ, υἱὲ Δαξὶδ, ἐλέησόν με. 
30 Καὶ οἱ προάγονϊες ὁ ἐπε- 

τίμων αὐτῷ, ἵνα σιωπήσῃ" 
αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκρα- 
ζεν᾽ ὙἹὲ Δαξὶδ, ἐλέησόν με. 

- 460) Σταθεὶς δὲ ὃ ̓ [ησοῦς 
ἐχέλεωσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς 
αὐτόν. Ἔγγίσανῖος δὲ ϑδγοῦ,, 
ἐπηρώτησεν αὐτὸν, 

41 Λέγων᾽" τί σοι ϑέχεις 
ποιήσω; Ὃ δὲ εἶπε᾽ Κύριε, 
ἵνα ἀναξλέψω. 

42 Καὶ ὃ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
αὐτῷ" ᾿Αναξλεψον" ἡ τίςις 
δου σέσωκέ σε. 

48 Καὶ παραχρῆμα ἀνέ- 
νι ἐμὲ ὁ ἠκολόθει αὑτῷ δοξ- 

ὧν τὸν Θεόν" "ὸ πᾶς ὃ λαὸς 
ἰδῶν, ἔδωκεν αἶνον - Θεῷ. 

Κεφ. ιθ΄, ] 
ΑἹ εἰσελθὼν μρηδν ε 
τὴν [ερυχω. 

9 Καὶ ἰδοὺ, ἀνὴρ ὀνόμαΐι 
καλούμενος Ζακχαῖος" καὶ 
αὐτὸς ἦν ἀρχιήἠΠελωνης, καὶ 
οὗτος ἦν πλούσιος. 
8 Καὶ ἐζήτει. ἰδεῖν τὸν 

Ἰυσοῦν τίς ἐς! Ὁ, ἐκ ἠδύνα]ο 

ἀπὸ τοῦ  ὄχλει, ὅ ὅτι τῇ ἡλικία 

μικρὸς ἦν. : 

τ 8. Σταθεὶς δὲ 
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4 Καὶ αὶ προσδραμὼν ἔμπροσ- 
θεν, ἀνέξη ἐπὶ συκομορέαν, 
ἵνα ἴδῃ αὑτόν". ὅτι δι᾿ ἐκείνης 
ἜΦῸΝ διέρχεσϑαι. 

Καὶ ὡς ἦλθεν Ἐπὶ τὸν 
τόπον, ἀναξλέψας ὃ ὃ ᾿ξ σοὺς 
εἶδεν αὐτὸν, ἡ 
τόν" Ζακχαῖε, σπεύσας κα- 
ταξηθι᾿ σήμερον. ἐν τῷ 
οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι: 

ὃ Καὶ σπεύσας ᾿ 
κὶ ὑπσεδέξαϊο αὐτὸν χαίρων. 

ἤ Καὶ αὶ ἰδόν)ες ἅπαν)ες διε- 
γόγγυζον, λέγονϊες:" “Ὅτι 
παρὰ ἁμαρ)ωλῷ ἀνδρὶ εἰσ- 
ἤλθε καϊαλῦσαι. 

Ζακχαῖος 
εἶπε πρὸς τὸν πύριον᾽ τον 
τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόνϊ ὧν μ8, 
κύριε, δίδωμι τοῖς πἸωχοῖς" 
"“ εἴ τινός τὶ ἐσυκοφάντησα, 

ἀποδίδωμι τετρατλοῦν. 
9 Εἴτε δὲ πρὺς αὐτὸν ὃ 

Ἴησᾶε" Ὅτι σήβιερον σωϊηρία 
τῷ οἴκῳ τότῳ ξἔγένεῖο, καθότι 

ἡ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αῷραάμ, ἐςιν. 
10 Ἦλθε γὰρ ὃ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ζυϊήσαι καὶ σῶσαι 
τὸ ἀπολωλός. 

11 ᾿Ακουῤνίων δὲ αὐτῶν 
ταῦτα, προσθεὶς εἶπε παρα- 
(ολὴν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν 

εἶναι ἱἹερουσαλὴμι, κὶ δοκεῖν 
αὐτὰ- ὅτι παρξαχεῦῆμα μέλλει 

ἢ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἄνα- 

φαίνεσθαι. ᾿ 

19 Εἶπεν οὖν" " Ανθρωπός 
τις εὐγενὴς ἐπορεύν εἰς 
χώραν. μακρᾶν, λαξεῖν ἑαυϊῷ 
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ἔχων ξὅτανι 

βασιλείαν, καὶ ὑποςρέψαι. 
19 Καλέσας δὲ δέκα δού- 

λους᾽ ἑαυτοῦ, : ἔδωχεν αὐτοῖς 
δέχα μνᾶς, καὶ εἶστε πρὸς 
αὑτούς" Ηραγματεύσασϑε 
ἕως ἔρχομαι, 

14 Οἱ δὲ πολῖται 'χὐτου 

ἐμίσουν αὐτὸν, καὶ ἀπέςειλαν 
σρεσξείαν ὀτσίσω αὐτοῦ, λέ- 
γονῖες" Οὐ θέλομεν τοῦτον 
βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἼΡαΝ, 

15 Καὶ ἐγένεῖο ἐ ἐν τῳ ἐπ- 
ἀνελθεῖν. αὐτὸν λαδόνα τὴν 
βασιλείαν, κὶ εἶπε φωνηθῆναι 
αὑτῷ τοὺς δούλους τούτους, 
οἷς ἔδωκε τὸ ἀργύριον" ἵνα 
γνῷ, τίς τί διεπραγρια]εύσαϊο. 

. 16 Παρεγένεϊο δὲ ὃ πρῶ- 
τος, λέγων" Καὶ ύριε, ἡ μνᾷ σα 
προσειργάσαϊο δέκα μνᾶς. 

17 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εὖ, 
ἀγαθὲ δοῦλε" ὅτι ἐν ἐλαχίτῳ 
ππισὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν 

ἑκα πόλεων. 

18 Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, 
λέγων᾽ Κύριε, ἢ μνᾷ σου 

τς ἐφσοίησε τσένγε μνᾶς. 
19 Εἶπε δὲ χὺ τάέτῳ' Καὶ 

σὺ γίνα ἐπάνω τοξνγε ὐβδιβρν. 
90 αὶ ΘτΈρος ἤλθε. λέ. , : 

«ς 

γῶν" ̓ Κύριε, ἰδοὺ ἢ μνᾷ σοῦ, 

ἣν εἶχον ἀποκειμλένην ἐν σου- 
δαρίῳ. 

ΩἹ ᾿Εφοθούμην γάρ σε, 
ὅτι ἄνϑρωπος αὐτοιρὸς ὰ 
αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, κὶ θερί- 
ζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. 

99 Λέγει δὲ. αὐτῳ" Ἔκ 
τὴῦ τομαῆός σου κρινῶ σε, 

“- 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ἕ 

πωνηρὲ δοῦλε" ἤἥδεις ὅτι; : ἐγὼ 
ἄνθρωπος αὐςηρὸς εἰμι; αἴρων τ 
ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ ἂἱ θερίζων ὃ ὃ 
οὐκ ἔσπειρα" 

938 ΚΚαὶ διαί οὐκ ἔδωκας 
τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τὴν. 
τράσεξαν, χὰ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν. 
τόκῳ ἂν ἔπραξα αὖτο; ξ ἮΝ 

94. Καὶ ὦ πἀρετῶσιν. 
εἶπεν" "Αραῖε ἀπ᾽ αὐτοῦ. τὴν 
μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς 
μνᾶς ἔχονι. 

30 Καὶ εἶπον αὐτῳ" Κύ- 
οριε, ἔχει δέκα μνᾶς. 

2θὈ6 Λέγω. γὰρ ὑμῖν, ὅτι 
παντὶ τῳ ἔχοντι δοθήσεται" 
4 Ν Ν - Ἂς ΝΟΥ ἾΞ Α 

ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ 
ὃ ἔχει, ἀρθήσεῖαι ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

21 Πλὴν τὰς Ἐχθρές με 
ἐκείνους, τοὺς μιὴ θελήσαν]άς 
με βασϊλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτοὺς. 
ὠγάγεϊε ὧδε, κὶ καασφάξαϊε 
ἔμπροσθέν (δὺς Ὁ 

928 Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐ- 
πορεύεϊο ἔμταροσθεν, ἀναξαί- 
νων εἰς Ἱεροσόλυμα. πᾷ ν 

ν 

ἑκα Ὡ 

90 Καὶ ἐγένεῖο ὦ ὡς ἤγγισεν 
εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν, 
πρὸς. τὸ ὕρος τὸ ̓ καλούμενον. 

ἐλαιῶν, ἀπέξειλε δύο τῶν 
μαθητῶν αὑτοῦ, ἄγω 

80 Εἰσγων" Ὕ πάγεῖε εἰ εἰς 
τὴν κατέναντι. κώμην" ἐν ἢ 
εἰσπορευόμενοι. ̓ εὑρήσι ε πῷ- 
λον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς 
ΦΙΟΖΤΟΤΈ ἀνθρώπων ἐκάθισε’ 

᾿ 

λύσανϊες αὐτὸν ἀγάγετε. ᾿ 
31 Καὶ ἐᾶν τις ὑμᾶς ἐρω- 

τὰ Διατί λύετε; Οὕτως. 

᾿ 

Ν᾿ 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥ͂Κ. 

ἐρεῖτε αὐτῷ" Ὅτι ὃ Κύριος 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 
89 ᾿Απελθόνϊες δὲ οἱ ἀ- 

τ ν ν κ᾿ 

᾿φεςαλμένοι, εὗρον καθὼς εἰ- 

σ 

σεν αὐτοῖς. 
335. Λυονίων δὲ αὐτῶν τὸν 

σιῶλον, εἶπον οἱ κύριο; αὐτοῦ 
πρὸς αὑτούς" Τί λύετε τὸν 
σῶλον; 

84 ὁ; δὲ εἶπον" Ὁ Κύριος 
αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

85 Καὶ ἤγαγον αὑτὸν 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Καὶ ἐπιῤ- 
ῥίψαντες ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια 
ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεξίξασαν 
τὸν ᾿[ησοῦν. 
80 [Πορευομένου δὲ αὖτξ, 

ὑπεςρώννυον τὰ πα. αὖ- 
τῶν ἔν τῇ ὁδῷ. 

τ, Ἐγγίζονῖος δὲ αὐτοῦ 
ἤδη πρὸς τῇ καϊαξάσει τοῦ 
Ὄρους τῶν ἐλαιῶνν ἤρξαντο 

ἅπαν το ταληθος τῶν μαθυἠῶν 
χιαίρον: ς αἰνεῖν τὸν (Θεὸν 
ἐν: μεγάλῃ περὶ πασῶν 

ἴδον ΟΡ  λλοΑ 
5. Λέγον)ες" Εὐλογημέ- 

γος ὃ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν 
ὀνόματι Καὶ υρίου" εἰρήνη ἐν 

οὐρανῷ, κὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 
Κ χύ τινες τῶν ὥαρι- 

σαίων ἀπὸ τοῦ ὕχλου εἶπον 
Ν ΧΩ Ἔγνὶ ͵ , 

«πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε, ἐπι- 
τίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 
οἀ0 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αὐτοῖς" Λέγω ὅ ὑριῖν, ὅτι ἐᾶν 
οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι 

κεκράξονται. ἐλ 

ΑΙ Καὶ ὡς ἤγγισεν, ΤᾺΝ 
ΐ 44. 
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τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὖ- 
τῇ, λέγων" ᾿ 

49" Ὅτι εἰ εἰ ΕΜΑναλ σὺ, καί 
γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, 
τὰ τρὸς εἰρήνην σου" νῦν δὲ 
ἐκρύξη ἀπὸ ὀφθαλμῶν. σου. 

43 Ὅτι ἥξουσιν ἡμέρᾳ: 
ἐπί σε, καὶ περιξαλοῦσιν οἱ 

ἐχθροί σου χάρακα "σοι, καὶ 
τποερικυκλώσουσι σε; καὶ σὺν- 

ἐξουσί σε παντοθεν" 
44 Καὶ ἐδαφιοῦσί σε, κα 

τὰ τὴν σου ἔν σοί" καὶ οὐκ 
ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐσὶ 
λίθῳ" ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν 

καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου, νν 
.45 Κααὶ εἰσελϑων εἰς. τὸ 

ἱερὸν, ἤρξατο ἐκξάλλειν τοὺς 
σωλοῦντας ἐν αὐτῷ ., ἫΝ 

ράζοντας, ιν, 9.5 
τς Λέγων αὐτοῖς" Γὲ ἐγραπ- 

"Ὁ οἶκός μου οἶκος προσ- 
ΟΡ ἐστιν ὑμεῖς δὲ αὐτὸν 
Ἑποιήσατε σπήλ ιον λῃστῷν.. 

47 Καὶ ἦν  πδάσκων τὸ 
καθ᾽ ἡμέραν Ἐν τῷ ἱερῷ" οἱ δὲ 
ΕΣ - Ν ΜΡ "- 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
3 ͵ αν ΕῚ ͵ κιχλῶν 

ἐζήτουν αὔτον ἀσολέσφι, καὶ 

οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ. 

48 Καὶ οὐχ, εὕρισκον τὸ τί, 
σοιήσωσιν᾽ ὃ λαὸς γὰρ ἅτεας 
ἐξεκρέμαο αὐτοῦ ἀκούων. 

Κεφ. 

ΑἹ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν ἐκείνων, διδάσ- 

κογΐος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τω 

ἱερῷ,»ἢ εὐα γγελιζομένε, ἐπέσ- 

τήσαν οἱ ἐς χιερεῖς »αὶ οἵ γραμ- 
(ματεὶς σὺν τοῖς πρεσξυτέροις, , 



᾿Ὡορὺς ξαυϊοὺς, λέγον]ες" 

102 

9 Καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν, 
Ἀγείτνω Εἰσεὴ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; ἢ τίς 
ἐξὶν ὃ δούς σοι τὴν ἐξουσιῆν 
ταύτην; 
9 ̓ Αποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς 

αὐτός "Ἐς τής 
ἕγα λόγον, καὶ εἴ 
4 Τὸ βαάττισμα ᾿Ἶωαννου 

Ἐξ οὐρανξ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; : 
ὠ Οἱ δὲ συνελργίσαντο 

“Ὅτι 
Ἔξ οὐρανο7" 

ἙῊΞ 3) 

εῖᾶν εἰπώμνεν" 
ἄν μὰν τς Ψ ᾽ ᾿ 
ἐρεῖ" Διὰ τί οὖν οὐκ Ἐσιςεύ- 

ἰσᾶτε αὐτῷ; 
6 Ἔν δὲ εἴπωμεν" Ἔξ 

ἀνθρώπων πᾶς ὃ λαὺς κα]α- 
Ὡ δε τὰ ἢ 

λιθάσει ἡμᾶς τοετσεισμένος 
Ἶ γάρ ἐςιν, ᾿Τωκννην φροφΉΤτΉν 

εἶναϊ., - 

7 Καὶ ἀπεκειθήσαν μὴ 
εἰδέναι πόθεν. 
8 Καὶ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς» Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 
ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

9" Ἡρξατο δὲ πρὸς τὸν 
λχὸν λέγειν τὴν παραβολὴν 

ταύτην' " Ἀνθρωπός τις ἐφύ- 
τευσεν ἀμπελῶνα, κὶ ἐξέδοτο 
αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀσεδή- 
μῆσε “χρόνους ἱκανούς. 

10 Καὶ ἐν καιρῷ ἀσέςειλε 
πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, 

ὧν Υ Ἁ - “- “-,ν»ἦ 

να ἀπὸ τῷ καρῖδ τ ἀμπελ- 

ὥνος δῶσιν αὐτῶ. . Οἱ δὲ 
ΟΠ Ρῃ,Ν ͵ ΚΙ 4" 

γεωρίοὶ δείραν]ες αὐτὺν, ἐξα. 
πέςειλαν κενὸν. 
.1] Καὶ ̓ τροσέθεῖο πέμψαι 

ἕτερον δέλον" οἱ δὲ κἀκεῖνον 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

δείρανες »ἡ ϑλνλνς ἡροννυ 
απέςειλαν. κενόν. ὶ 

19 Καὶ τροσέθεῖο σέμ- ὦ 
Ψαι τρίτον" οἱ δὲ γὁ τὅτον 
τραυμαΐϊσανες ἐξέξ λον. ἡ 

18 Εἶπε δὲ ὃ κύριος τ᾿ 
ἀμπελῶνος" ΓΙ ποιήσω ; 
ποέμνψψω τὸν υἱὸν μα τὸν ἀΓ. 
απη]όν᾽ ἴσως τᾶτον. ἰδόγ]ες 
ἐν]ραπήσονι. ὃ . 

14 ᾿Ιδόνες δὲ αὐτὸν οἱ γε- ὦ 
ωρ[οὶ, διελογίζονῖο, πρὺς. ἕαυ- ̓ ᾿ 
7ὰς, λέϊονϊες᾽ Οὗτός ἐςιν ὃ 
κληρονόμος" δεῦτε, ἀποχήεί- 
νώμεν αὐτὸν, ἵνα ἡμιῶν γένη- 
7αι ἢ κληρονομία. : ᾿ 

15 Καὶ ἐκξαλόνϊες αὐτὸν 
ἔξω τῷ ἀμπελῶνος, ἀπέκλει- 

ναν. ΓῚ ἂν ποιήσει αὑτοῖς δ᾽ 

κύριος τῷ ἀμπελῶνος ; 
160 ̓ Ελεύσεῖαι κὶ ἀπολέσει ἡ 

τὰς γεωργὰς τότες, κὶ δώσει 
τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ᾿Ακε- 
σαν]ὲς δὲν εἰὐϑεν , δέν 'ψέν- 
οἷο. ἐς 
17 Ὁ δὲ ἐμ λέψας αᾶ 

εἶπε ΠῚ ὃν ἐςι τὸ ὑταοῦ 
γον τῶτο᾽ ᾿Λίθον ὃν ἀπεδοκί- 
μκᾶσαν οἱ οἰκοδομδνες, ὅτος 
ἐϊενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας ; 

18 Πᾶς ὃ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖ-- 
γον τὸν λίθον, συνθλασθήσε- 
αι" ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν τοέσῃ, λικ- 
μήσει αὑτόν. 
.19 Καὶ ἐρβωδα ἀρ- 

χιερεῖς κ᾽ οἱ γραμμαεῖς ἐν 
πιβαλεῖν ἐ ἐφ᾽ αὐτὸν τὰς. χεῖ- ; 
ρας ἐν αὐτῇ τὴ ὥρᾳ "Ὄ ἐφο- 
ζήθησαν, τὸν λαόν" ̓ ἔϊνωσαν 
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γάρ, ὅτι πρὸς αὑτὰς τὴν σα- 
ραξολὴν ταύτην εἶπε. 

90 Καὶ σαρατηρήσαντες 
ἀπέςειλαν ἐϊκαθέτας, ὕπο- 
χρινομένεος ἑαυ]ὰς δικαίες εἶ- 

γαι" ἵνα ἐπιλάξωναι αὗτξ 
λόϊα, εἰς τὸ τοαραδᾶναι αὐὖ- 
τὸν τῇ ἀρχῇ "ὁ τῇ ἐξεσίᾳ 
τὰ ἀξ οδ 
9] Καὶ ἐπηρώτησαν αὔ- 

τὸν, λέϊοντες" Διδάσκαλε, 
οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέϊεις νὶὶ δὲ- 
δάσκεις, καὶ ὁ ἐλαμδά ἄνεις τορόσ- 
ὠπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν 
ὁδὸν τ Θεξᾷ διδάσκεις. 

99 Ἔξεειν ἡ ἡμῖν Καίσαρι 
Φόρον δᾶναι, ἢ ἔ ; 

98. Κα]ανοήσας δὲ αὑτῶν 
τὴν τυανδργίαν, εἶπε τορὸς 
αὐτάς" Τί με πειράζεῖε;. 
. 94. ᾿Ἐπιδείξαϊέ μοι δηνά- 

ριον᾽ τίνος ἔχει εἰκόνα κὶ ἐ- 
πιίραφήν ; : πρεφα οι μὰ δὲ 
εἶπον" Καίσαρος. ᾿ 

95 ὋὉ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" 
᾿Απόδοϊε τοίνυν τὰ : Καίσαρος 
Καίσαρι, καὶ τὰ τῷ Θεξ. τῷ 
Θεῷ. 

ἀρ Φ60 Καὶ ἐκ ἴσχυσαν ἐπι- 
λαξέσθαι αὐτῷ ’ ῥήμαϊος ἐναν- 
τίον τῷ λαδ᾽ Ὄ ϑαυμάσανῖες 

ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτὸ, ἐσί- 
[ησαν. ς 

27 [Προσελθόνῖες δέ τινες 
τῶν Σαδδεκαίων, οἱ ἀν)ιλέ- 
[ον]ες ἀνᾶςασιν μὴ εἶναι», ἐπ- 
Ὠρώτησαν αὐτὸν, 
τς 98 Λέϊονῖες" Διδάσκαλε, 
Μωσῆς ἔϊραψεν ἡμῖν" Ἔν 
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τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων 
γυναῖκα, Ὁ ὅτος ἄτεκνος 
ἀποθάνῃ, ἵ ἵν λάξη ὃ ἀδελ- 
φὸς αὑτῷ τὴν γυναίκα, Ων 
ἐξαναςήσῃ, ἀξεῦκα τῷ ἀδελ- 

ἀπέθανεν ἄτεκνο. 
80 Καὶ ἔλαξεν ὃ χων, 

τὴν γυναῖκα, Ὁ 5:ς ἀπέ- 
ἀφ, ἄτεκνος. ΠΝ ΌΡΑ 

ἀπ ο τρίτος ἘΠ θεν 

αὐτὴν ὡσαύτως δὲ ΩΣ οἱ ἐπ- 
14" κὶ ὁ καϊέλιτοον τέκνα, κὶ 
ἀπέθανον. 

39 ὝΣερον δὲ τυάνγων 
᾿ἀσέθανε Ὁ ἡ γυνή. 

58. Ἔν τῇ ἐν ἀναςάσει, 
τίνος αὑτῶν ᾿γίνεῖαι γυνή ; 
οἱ γὰρ ἑπία ἔσχον αὐτὴν 
γυναῖκα. 5 

84. Καὶ ἀποκριθεὶς. εἶπεν 
αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησϑς᾽ ΟἹ υἱοὶ τ 
αἰῶνος τότε γαμσιν χα ἐκ- 
[κωἰσκονῖαι" 

85 Οἱ δὲ κα]αξιωθένϊες τὸ 
αἰῶνος Ἐκείνα τυχεῖν, κα τῆς ἌΣ" 

ἀναςάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν, 
ὅτε γαμᾶσιν, ὅτε ἐκίαμίοσ- 
κονίαι. 

80 Οὔτε Δ ζποθανεῖν 
ἔτι δύνανϊαι᾽ ἰσάγ[ελοι γάρ 
εἰσι" Ὁ υἱοί εἰσι τῇ Θεῷ, τὴς 
ἀναφάσεως υἱοὶ Ὄν]ες. «.. 
ὅΤ “Ὅτι δὲ ἐγείροναι οἵ ' 

νεκροὶ; κὶ Μωσῆς ἐμήνυσεν. 
ἐπὶ τῆς βάτα, ὡς λέξι Κύ- 
Θιον τὸν Θεὸν ᾿Αδραώμ: " 
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τὸν (Θεὸν ᾿Ισαὰκ, κὶ τὸν 
Θεὸν. Ἴακως, 

38 Θεὺς δὲ ἐκ. ἔςι νεκρῶν, 
ἀλλὰ ζών]ων. τοανῇες γϑρ 
αὐτῷ ζῶσιν. 

80. ̓Αποκριθέντες δέ τινες 
τῶν γράμμα ὧν, εἰπον" ἌΔι- 

δάσκαλε, κα ὥς εἶπας. αἰ 
40. Οὐκ ἔτι δὲ ἐτόλμων 

ἐπερωΐϊᾶν αὐτὸν ἀδέν, νὰ 
ες 41] Εἶπε δὲ πτορὸς αὐτῦτ" 
Πῶς λέϊαεσι τὸν ΣΧριρὸν ὦ υἱὸν. 
Δαξὶδ εἶναι εἰ 
42 Καὶ αὐτὸς Διαδὶδ λέ- 

Γι ἐν βιξλῳ ψαλμῶν" Εἶπεν 
ὃ Κύριος τῷ Κυρίῳ με᾽ 
Καθα ἐκ δεξιῶν μᾶ, 

48" ἕως ἂν θῶ τὰς ἐχθρές 
σα ὑποπόδιον τῶν τοοδῶν σδ; 

Ἷ44. Δαξὶδ ὃν Καὶ ὕριον αὐ- 
τὸν καλεῖ, τ πῶς υἱὸς αὐτῇ 
ἐξιν ; 

45 ̓ Ακέονϊος δὲ σανῆὸς τῷ 

λαῦ, εἶπε τοῖς μαθυαῖς αὐτϑ' 
46 Προσέχεῖε ἀπὸ. τῶν 

γραμμαϊέων τῶν Φελονίων 

᾿ φεριπαϊεῖν ὁ εν σολαῖς, Ὁ φι- 

Π Ἢ λενίων ἀσπασμὰς ἐν ταῖς αἴο- 
Εἰ Υ̓ ραῖς, κὶ πρωἹοκαθεδρίας ἐν 

ταῖς συναίωϊαῖς, κὶ τορωΐο- 
κλισίας ἐν τοῖς δείπνοις. 

ΑἹ Οὐ καϊεσθίεσι τὰς οἱ- 
κίας τῶν χηρῶν, "ἢ τροφά- 

σει μακρὰ τροσεύχρνϊαι" ὅ- 

7οι λήψονῖαι. ἀν λύα 
πο ἢ , 

ἹΚ εφ. κα, 91. 
᾿ ΝΑΒΛΈΨΑΣ δὲ - εἶδε 
τὸς βαλλονίας τὰ δῶρα 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

αὑτῶν εἰς τὸ ἡαῤρηγλήμῳ 
Ὡλεσίες, 

9 ἘΕπδὲ δὲ καί τινὰ χήραν 
σενι χρᾶν βάλλεσαν ἐ ἐκεῖ δύο 
λεσῆα. ᾿ 

8 Καὶ εἶπεν" ᾿Αληθῶς λέ. 
[Ι͂ὼ ὕμιν, ὅτι ἡ χήρα ἡ τῆω- 
ΧῚ αὕτη λεῖον σανῆων ἔ- 
ξαλεν. οὐδ 

4 “Απανῖῆες γὰρ ὃ ὅτοι ἐκ τῷ 
ποερισσεύογϊος αὑτοῖς ἔξαλον 
εἰς τὰ δῶρα τῷ Θεδ’ αὕτη δὲ 
ἐκ τῷ ὑςερήμαῖος αὑτῆς ἅ- 
σανῆα τὸν βίονοὃν εἴἶχεν,ἔξ αλε. 

᾿ 9 Καί τινων λεγόν]ων περὶ 
τῷ ἱερᾶς ὅτι λίθοις καλοῖς 
ἀναθήμασι κεκόσμηϊαι, εἶπε" 

06 Ταῦτα ἃ ϑεωρεῖτε, 
ἐλεώσοναι ἡμέραι ἐν αἷς ἐκ 

ἀφεθήσεῖαι λίθος ἐπὶ λίθῳ, 
ὃς ἃ κα]αλυθησεῖαι. ' 

7 ᾿Επωηρώτησαν δὲ αὐτὸν, 
λέϊονϊες" Διδάσκαλε, τότε ὅν 
ταῦτα ἔςαι ; ὮΣ τί τὸ σημεῖον 
ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι : 

8 Ὃ διδῶ εἰπε" Βλέπεϊε μὴ 

πλανηθῇ τε" πολλοὶ γὰρ Ἐ- 
λεύσον]αι Ἐπὶ τῷ ὀνόμαΐιί μ:8, 

λέϊονῖες" “Ὅτι ἐγώ. εἰμι" κα 
ὃ καιρὸς ἤγΠκε μὴ ὅν το» 
ρευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 

0 “Ὅταν δὲ ἀκάσηϊε σο- 
λέμος ὠκαΐας ασίας, μὴ 

τοηθήτε δεῖ γὰρ᾽ ταῦτα. 
γενέσθαι οτρῶτον" ἰλλ᾽. ἐκ 
εὐθεως τὸ τέλος. Ὁ 

19 Τότε ἔλεϊεν. ̓ αὐτοῖε' 
»θήσεῖαι ἔθγος ἐπὶ ἔθνος, 

ἡ Ὁ ἐπὶ βοφλμίαν με, 
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“Ὁ οἱ τε μεγάλοι 

καῖὰ Ἀ ον κὶ λιμοὶ, κὶ λοι- 
(μοὶ ἔσοναι" φοξηῖρα τε "ἢ 

σημεῖα ἀπ᾿ ἄρανδ. μεγχλὰ 
᾿ 
ἕςαι. 

19 Πρὸ δὲ τότων ἁπαν- 
Ἴων Ἐπιξαλῆσιν ἐφ᾽ ὑμᾶ: τὰς 
“εῖρας αὑτῶν, κἡ διώξεσι, 
τἀραδι δα ες εἰς συναϊωγὰς 

᾿ κα ἄς" ̓ αμένες ἐστὶ 

βασιλεῖς. κἡ ἡπμόνας, ἕ ἔνεχεν 
τῷ ὀγόμαΐος μϑ. 

18 ᾿Αποζησεῖχι δὲ Ως 

εἰς μιαρ]ύριον. 
14 Θέσθε ὅν εἰς τὰς καρ- 

δίας ὑμῶν μὴ τρομελεῖαν 
ἀπολοηθῆναι,. ἡ 

15 Ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν 
Ξ σόμια κῦἡ σοφίαν, ἢ ἀ δυνήσον- 

Ἴχι ἐήθαεν, ἡ ἀδὲ ἀν]ςῆναι 
τάνϊες οἱ ἀν]ικείμενοι ὅ ὕμιν. 

10 ΠΙαραδοθήσεσθε δὲ κὶ 
πὸ γονέων, Ὁ ἀδελφῶν, κ 
συγ[ενῶν, Ὁ φίλων" κα ϑγανα- 
Ἴώσασιν ἐξ ὑμῶν. 

17 Καὶ ἔσεσθε μισέμιενοι 
ὅπὸ τάνΊων διὰ τὸ Ὀνομά με. 

18. Καὶ ϑρὶξ ἐκ τῆς κεφα- 
- λῆς ὑμῶν καὶ μὴ ἀπόληϊαι. 

19 Ἔν τῇ ὑπομονῇ ὡρῶν 
α]ήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 
90 Ὅσταν δὲ ἴδηε κυκλε- 

μένην ὑπὸ σραϊοπέδων τὴν 
Ἱερασαλὴμ, τότε γνῶτε ὅτι 

 ἤγῆκεν ἢ ἐρήμωσις. αὐτῆς. 
321 ότε οἱ οἱ ἐν τῇ ̓Ἰοδαίᾳ, 

σαν᾽ χδν οἱ ἐν ταῖς χώραις, 

- 

σονΐαι εἰς γι. 

᾿αὐτοῖς᾽ 

168 
τς 

μὴ πα ξανμονο εἰς αὑτήν. 
Ὅτι ἦμιέβθαι ἐκδικήσε-. 

ωςαὰ - Υ̓ΜΕ- ΟΜ νϑ 
ξοκ ο δ 

τὰ γείραμιμένα. Ὁ Ἂς τᾶν 

8. Ὁ αὶ δὲ ταῖ' τάϊ: ἐν γαςρὶ 

͵ ἘΑΤ᾿ Ἢ 
πον βνὴν "ὁ 

Ἱερασαλὴμ ἌΝ ταϊεμένη 
ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι πληρωθῶσι 

“καιροὶ ἐθγῶν. 

δ Ιζαὶ ἔςαι σημεῖα ἐν 
ἡλίῳ, Ὁ σελήνῃ; " ἄςροις" 

δ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχ,ἡ ἐθνῶν 
ἐν ἐπορίᾳ [ἡ ἠχιέσης ϑαλάσσης 

δ σάλδ᾽ 

20 ᾿Αποψυχόνϊων ἀνθρώ- 
πῶὼν ἀπὸ φόθε χὺ προσδοκίας 
τῶν ἐπερχομένων τῇ οἶκδ- 
μένγ" αἱ γὰρ ΘΕΟΣ ΥΔΕΕ τῶν 
ὁρανῶν σαλευθήσονϊαι. 

97 Καὶ τότε ὄψονῖαι τὸν 
υἱὸν τῷ ἀνθρώπε ἐρχόμενον ἕν, 
νεφέλῃ μεῖς δυνάμεως κὶ 
δόξης σολλῆς. 

Θϑ ᾿Αρχομένων δὲ τότων 

γίνεσθαι, ἀνακύψαϊε κὶ ἐπφ- 
ραΐῖε τὰς κεφαλᾶς ὑμῶν" διότι 
ἐϊγίξει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 

99 Καὶ εἶπε ταραθολὴν 
"1 δεῖε τὴν συκῆν χἡ 

τάνϊα τὰ δένδρα“ ᾿ 

80 “Ὅταν προξάλωσιν 
ἤδη, βλέπονϊες, ἀφ᾽ ἑαυήῶν 



ὧσ μηδ ὅτι ἤδη ἐγὺν τὸ 
.4 ᾿ 

“καρδίαι ἐν κραιπάλῃ, χὶ μέ-, 
θη, Ὁ, μερίμναις βιωπικαῖε, 
ὁ αἰφνίδιος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιςῇ 
ἢ ἡμέρα ἐκείνη. 

85 “Ὡς παγὶς γὰρ Ἐπε- 
λεύσεϊαι ἐπὶ τοανῖας τὰς καθη- 
μένας ἐπὶ πρόσωπον τάσής 
τῆς γῆς. 

56 ΑΙξρυπνεῖτε ὅν, ἐν σαν- 
ἢ καιρῷ, δεόμενοι, ἵνα καϊαξ-- 
τωθῆτε ἐκφυϊεῖν ταῦτα σσᾶν- 
χ τὰ μέλλον]α γίνεσθαι, "ἢ 

ο φαθῆναι τ Σ τὸ υἱξ τ 
᾿ ̓ἀνθρώσα. 

517 Ἣν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν 
τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκ- 
Ἴας ἐξερχόμενος ἠυλίξεῖο εἰς 
τὸ Ὅρος τὸ καλόμενον ἐλαιῶν. 

98 Καὶ τᾶς ὃ λαὸς ἄς- 
θριξε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
ἀκόειν αὐτ. 

“Ὁ ἐἰεμνει ἡ 

Η 112Ε δὲ ἡ ἑορ7]ὴ τῶν. 

ἀξύμων, ἢ 
Πᾷασχα. 

λεϊομένη 

: ἀρνεήξίονν ἐν 

ν ὅτις Καὶ. "ἐξ , ἶ 

βεῖς ν᾽ οἱ" γραμμαϊεῖς,, τὸ, 
πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν" Ἐφοθξνῖο 
γὰρ τὸν λαὸν. 

εἰς Ιεδαν τὸν ἐπικαλέμενον 
᾿Ισκαριώτην,. Ὄν]α ἐκ τῷ ἀ- 
ειθμξ τῶν δώδεκα. ἐνΝ 

ἐλθὼν συνελά- 
χῶσε τοῖς ἀρ ́ 

«ρα]ηοῖς, τὸ, πῶς αὐτὸν σα- 
ραδῷ αὐτοῖς, 

5 Καὶ ἑ ἐχάρησαν" κὶ συν- 
᾿ἐθενῖο αὐτῷ ἀργύριον δᾶναι. 

6 Καὶ ἐξωμολόϊησε" χὶ ἐ- 
ξήτει εὐκαιρίαν τῇ σαραδᾶναι 
αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλϑ. 

7 Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν 
ἀξύμων, ἐν ἢ ἔδει ϑύεσθαι τὸ 
Ξιξαγοαν 
ὃ Καὶ ἀπέειλε Πέτρον ὃ 

ἀὐρνδνω εἰπών" 1]ορευθένϊες 
ἑτοιμάσαῖε ἡριῖν τὸ π νι χῳ 

ἵνα φαΐωμεν. 
9 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" ΠΣ 

ϑέλεις ἑ ἑτοιμάσωμεν ; ἜΣ γῇ 

10 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" 
δὲ, εἰσελθόνίων ὑμνῶν εἰς 
τὴν τόλιν, συνανησει ὑμῖν 

ϑ Εἰσῆλθε δὲ ὃ Σαϊανὰν 

ἄνθρωπος κεράμιον ὕδαΐος, 
βαςάξων' ἀκολεθήσαϊε αὖ-, 
τῷ εἰς τὴν γαν Ὁ δ πηαρ ὅ 
εἶαι" ι 

στ τῆς οἰμιῤανὰ λέει σοι ὃ 
διδάσκαλο:" ΠΕ ἐςι τὸ κα- 

να. ὅπ τὸ τάσχα δν 
«θυ]ῶν μα φαίω; 

ἐν Κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει 

11 Καὶ ξρεΐτε τῷ δ όννον ἰ 
ἵ 



ΚΑΤᾺ 

ὙΜΕΡΗΝ. Ἢν, στ" 

.. 15 ᾿Απελθόνϊες δὲ εἴρο 
καθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς" ΩΝ ἣ- 
ἡοίμιασαν. τὸ πάσχα. ᾿ 
4 Καὶ ὅτε ἔγένεῆο ἢ τὰ 

ἀνέπεσε; κὶ οἱ δώδεκα ἀπόςο-. 
λοι σὺν αὐτῷ. ὃ 

τὸ σάσχα φαϊεῖν μεθ᾽ ὑμῶν, 
τρὸ τῷ με παθεῖν. 

10 Λέϊω γὰρ ὑμῖν, ὅτι 
ὀκέτι ὁ μὴ φαΐω Ἐξ αὐτξ, 
ἕως ὅτἢ πληρωθῇ ἐν τῇ βα- 

σιλείᾳ τ ΘΘεξ. ; 
Ἐν δεξάμενος πο]ήη- 

ριον, εὐχαρισήσας εἶπε" Λά- 

ξεἶε τῦτο, υκ« δίαμεςρίσαε 
ἑαυοῖς. ἡ Ἶ 

18 Λέϊω γὰρ ὑμῖν, ὅτι αὶ 
μὴ πίω ἀπὸ τῇ γεννήμιαϊος 
τῆς ἀμπέλο, ἕως ὕτε ἡ βα- 

σιλεϊς ᾿πῶίΘεξ ἔλθη. 
ἀπ χα ρδυ ἄρϊον, εὐ- 

χαριςήσας ἔκλασε" κὶ ἔδωκεν 
αὐτοῖς, λέων" Ὑῆτό ἔςι τὸ 
σῶμα μϑ, " τὸ ὑπὲρ ὑμῶν δι- 
δόμιενον" τῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 
ἐμὰν ἀνάμνησιν. 

90 “Ὡ,σαύτως κὶ τὸ σο]η- 
ριον, μεϊὰ τὸ δειπνῆσαι, λέ- 
ἴων" Τξᾶτο τὸ τυο]ήριον, ἡ 
καινὴ διαθήκη ἐ ἐν τῶ αἵματί 

“μα, τὸ ππλν σῶν ἐκχινό- 
μενον. ᾿ ὗβδ. 
91 Πλὴν δὰ, » ἡ χεὶρ τῇ 

δες ΠΡ με 
ἐπὶ τῆς τραπέζης. χ 

ΛΟΥΚ. 

πὸ ἢ ̓ ς πϑ' Ἐπὸ εἰ καϊὰ 

95 ΣΟ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" 
ὡ Ὁ: βασιλεῖ ὥ χὺρ “ὟΝ 

εύδσιν αὐτῶ οἱ ἐ ιάώ-, 
ξογῖες αὐτῶν, εὐτογέτα κα- 
λϑνῆαι. : 

90 Ὑμεῖς εδὲ ὀχ ὅτως" " 
ἀλλ᾽ ὃ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν, γενέσ- 
θω ὡς ὃ νεώτερος" κὶ δ᾽ ἡγέ- : 
μενος, ὡς ὃ διακονῶν. ΝΕ 

97 ΕΙΣ γὰρ μείξων, ὃ ἀ- 
γακείμιενος, ἢ ὃ διακονῶν; ὅχι 
ὃ ἀνακείμενος ; ̓Ε γὼ δέ εἰμι 
ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ὃ διακονῶν. 

98 Ὕκμεϊς δέ ἔςε οἱ διαμε- 
μενηκότες μετ᾽ ἐμᾷ ἔν. Ἂν" 
πειρασμοῖς μι8. ον 

99 Καγὼ διατίθεμαι ὕ- 
μῖν, Ὕ ΤΙΝ ἘΠΙῸΣ μοι ὃ σα- 
τὴρ με βασιλείαν, Ἂ 

ἐπὶ τῆς τραπέζης, μᾷ, ἐν τη 
βασιλείᾳ μα κὶ καθίσεσθε 
ἐπὶ ϑρόνων, κρίνον]ες τῶς δώ- 
δεκα φυλὰς τῇ ᾿Ισραήλ. 
7091] Εἶπε δὲ ὃ Κι ύριος" Σ'- 
μων, Σίμων, ἰδὰ ὁ Σαϊανᾶς- 
ἐξγήησαῖο ὑμᾶς, τῇ σινιάσα: 
ὡς τὸν σῖτον. 



188 ὶ 

Ε; γὼ δὲ ἐδεήθην « περὶ 
᾿ Ἰλθνυ εἰσν ἡ σίςις 

“Ὁ. 

᾿ ὑμᾶς, ἄτερ βα- 
τ μὴ ΠΣ φύήρας, κὶ ὑποδη- 
μάτων, μή τινος ὑςερήσαϊε ; 
ΟΣ δὲ εἶστφον" Οὐδενός. 
90 Εἶπεν ἂν αὐτοῖς" ᾽Αλ- 

λὰ νῦν, ὃ ἔχων βαλάνϊιον, ἃ φα- 
τῳ, δμοίως καὶ πήραν᾽ "Ὁ, Ὁ 

μὴ ἔχων, πωλησάτω τὸ ἱμά- 

Ἴιον αὑτῷ, κὶ ἀϊορασατω μά- 
“χαιραν. 

91 Λέϊω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἔτι 
πὅτο τὸ γείραμμένον δῆ τε- 
λξαβ ναι. ἐν ἐμοὶ, τό Καὶ 

ἐξ) μεῖὰ, ἀνόμων ἐλογίτθη. Καὶ 
ΕΓ γὰρ τὰ περὶ ἐμᾷ τέλος ἔχει. 

38 Οἱ δὲ εἶπον" Κύριε, 
ἰδὰ μάχαιραι ὧδε δύο. Ὃ δὲ 
εἶπεν ὁ. ὦ “Ἵκανόν ἔςι, 

59 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη 
καὶ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὕρος τῶν 
᾿Ελαιῶν" ἠκολύθησαν δὲ αὖ- 
τῷ κὶ οἱ (ῥα ἢγῇαὶ αὐτᾷ. 

40 Γενόμενος δὲ ἐπὶ τῷ 
εν Γω τόπο, εἶπεν αὐτοῖς" 1 ροσεύ- 

ν. » ὩᾺ ᾽ ἘΝ 
χεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς σεέι- 
ρασμόν. 

ΕΥΑΓ ΓΕΛΙΟΝ. 

μὰ ; 
42 Λέων" ἙΠράς, εἰ ἐβόα 

«ϑαρενε[κεῖν τὸ το ήριον τὸῶτο 

ἀπ᾽ ἐμ ̓ τλὴν μὴ τὸ ϑέλημά 
ΜΈ, ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσθω. ΠΩΣ 

45 ̓Ὥφθη ἑαότῷ ἄγίελος 
ἀπ᾽ ἐρανδ, ἐν, ν αὐτόν. 

,Ἷ4Ὶ14 Κὶ αἱ γενόμενος ἐν ἀ[ω- 
δ υἱος ἐκ]ονέσερον τροσηύχεἶο" 

ἐγένεῖο δὲ ὃ ἱδρὼς αὐτξ ὡσεὶ 
σρόμθ ι αἹμιαος τὰ ύο τηνημε 
ες ἐ ἐπὶ τὴν γῆν. 

45 Καὶ ἀναςὰς ἀπὸ, τῆς 
προσευχίῆς. ἐλθὼν. τορὸς τὸς 
μαθη]ὰς, εὗρεν αὑτὰς κοιμω- 
μένας ἀπὸ τῆς; λύπης. 

40 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ΠΝ 

καθεύδεῖε; ἀναςαάνῖες " τροσεύ- 
χεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθηε ἕμς, 
πειρασιμόν. τ 
1 "Ετιδὲ αὐτῇ Βλαλξνίον, 

ἰδ ὃ χλος, ᾿᾿ δ᾽ λεγόμενος 
ἀδλαις εἷς τῶν δώδεκα, τ ρο- 
ἐρῶν αὖτ ὧν, 1 Ὄ ἄγΠο 'σε τῷ 
Ἴησῆ. φιλῆσαι. αὐτόν.. 
48. Ὁ δὲ Ἰησᾶς εἶ εἶστεν αὖ- 

τῷ" Ἴκδα, φιλήρμιαε Τὸν υἱὸν 
τῷ ἀνθρώπε παραδίδως : : 
ἄι9. ̓ Ιδόνγες δὲ οἱ περὶ ς ὶ αὖ- 

τὸν τὸ ἐσόμενον, εἶστον αὐτῷ" 

Κύριε, εἰ ταϊάξομεν ὁ ἐν μα- 
αίρᾳ ; ; Ἐν χ 

Καὶ ἐπάταξεν. εἷς τις 

᾿ ΄ ἡ πννν ὅρα 
ἊΝ ᾧΨ 

85. τὰ ̓γόναῖα. ἀὐδδανν 

." 
ὶὰ 

Η 

τῶν τὸν δῆλον τῇ ἀρ- " 
Χ. κἡ ἀφεῖλεν, αὐτε τὸ τ 
ἃς τὸ δεξιόν. ξ 



.Κ ' ̓Αποκριθεὶς δὲ δ᾽ ́γ ; 

Εἶπεν; ἜΦΤΕΣ ἕως τέ! 
ξινάμεγος 
ἰάσατο αὐτόν. 

δ2 Εἶπε δὲ ὃ Ττησᾶς πρὸς 
τὰς τυαραγενομένεις 32 ἢ αὐτὸν 

ἀρχιερεῖς, τ Ξρα]ηγὸς τῷ 
ἵερδ, ΟΝ πϑρεσθυϊέρ ὅπ Ἔλε 
ἐπὶ λῃ τῇ ἐξ ληλύθαϊε μεῖὰ 

μαχαιρῶν καὶ 

δ5 Κα ; ̓  ἡμέραν ὑγῖος ἐν 

μεθ᾽ ἐμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, ἐκ 
ἐξεῖείναἷε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ" ; 
ἀλλ᾽ αὕτη ὑμῶν ἐςσιν ἢ ὥρα; 

Σ ἢ ἐξεσία τῷ σκότες. 
δΆ Συλλαζ( νῆες δὲ αὑτὸν 

ἤγαγον, "κ εἰσήα ον αὐτὸν εἰς 
τὸν οἶκον τῇ ἀρχιερέως. Ὁ 
δὲ Πέτρος ἠκολέθει ἱμακρόθεν. 

δῦ ᾿“Αψανῆων δὲ τὺῦρ ἐν 

μέσῳ τῆς αὐλῆς. κὶ ΠΡ ῊΣ 
σαν]ων αὐτῶν, ἐκάθηϊο ὃ ἔ1ε- 
τρὺς ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

80 Ἴδεσα δὲ αὐτὸν ταιδὶ- 
σκΉ τίς καθήμενον πρὸς τὸ 
φῶς, καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ, εἰς 

πε Καὶ ὅτος σὺν αὐτῷ ἦν. 
51 Ὃ δὲ ἠρνήσαΐο αὐτὸν, 

λέγων"  ύναι; ἐκ οἶδα αὐτόν. 

δῶ Καὶ μεῖϊὰ βραχὺ ὃ ἔτε- 
ρος ι ἰδῶν. αὐτὸν, ἔφη" Καὶ σὺ 

ἐξ αὐτῶν εἰ. Ὄ δὲ Πέτρος 
εἶπεν" "Ἄνθρωπε, ἐκ εἰμί. 

59 Καὶ διαςάσης ὦ ὡσεὶ ὥ- 
ας μιᾶς, ἄλλος τὶς διΐσχυ- 

ρἰξεῖ», λέγων: Ἐπ᾿ ἄλη )εἰ 
καὶ ὅτος μετ᾽ αὐτῇ ἦν" ! 
γὰρ Τ᾿ αλιλαῖος ἕ ἔσιν. ᾿ 

60 Εἶπε δὲ ὃ Ἡ 
τὰν 

ἱ δ 

45 

ΜΡ, 109 

ἰνθρωπε, ἐκ οἷδα ὃ λέγεις, 
αὶ παραχρῆμα, ἔτι λα- 

᾿λβνῖος, αὔτ, ξὔνγσει ὃ ἀ- 

ι “λέκγωρ β. , 

θ ] Καὶ φραφεὶς ὁ ὃ Κύριος 

᾿ξ Πότε: καὶ ὑπ- 
ΤῈ 

υ. Ξ πικρῶς. 
039 Καὶ οἱ ἄνδρες. οἵ συν 

ἐχρνΐες τὸν Ἴησδν, ἐνέπαιζον 

αὐτῷ, δέρονϊες" οι 

604 Καὶ περικαλύψανϊες 

αὐτὸν. ἔτυπῆον αὐτῷ τὸ τρόσ- 

ὠσον" κὶ ἐπηρώτων αὐτὸν, 
λέγονες" Προφήτευσον, τίς, ς 
ἐςιν ὃ σσαίσας σεν : 

605 Καὶ ἕτερα πολ 
βλασφημένῖες ἔλεγον εἰς αὐ- 
τόν. 

66 Καὶ ὡς ἐγένεῖο ἡμέρα, 
συνήχθη τὸ τρεσθυϊέριον τϑ 
λαξ, ἀρχιερεῖς τε "ἡ χβαμ,- 

μαεῖς, κ᾿ ἀνη γα “αὐτὸν εἰς, 
τὸ συνέδριον ἑαυ]ῶν, λέϊονϊες", : 

ΕἸ σὺ εἶ ὃ Χριςὸς, εἰπὲ ἡμῖν, 
67 Εἶπε δὲ αὖτ τοῖς Ἔν 

ὑμῖν εἴπω, ἃ μ᾿ σις εὐση]ε" 

68 ᾽Εὰν δὲ κὶ : ωἹήσω,, ἃ 

μὴ ἐπα νλθτς, μοι, ἢ ἀπη- 
λύσηϊε. 

60 Ἀπὸ τῷ νῦν ἕςαι ὃ υἱὸς 
τῷ ἄνθρι ὠπϑῷ καθήμενος ἐκ 
δεξιῶν τῆς δυνάμεως τ Θεξ. 

10 Εἶπον δὲ τοάν]ες" Σὺ 
ὃν εἶ ὃ υἱὸς τὸ Θεδ ; Ὃ δὲ 



τ 

᾿ 
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“πρὸς αὐτὰς Ἔφη" Ὑμεῖς λέ- 
ψεῖε, ὅτι ἔψω εἰμι. τ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. 

3 Ν δ Ἡρώδην ἰδὼν τὸν 

: ἀφη λίαν" ἦν γάρ 
τς . 71 Οἱ δὲ εἶπον’ Τί ἔτι ἀβαχΩν Ἐ ἐξ ἱκανξ ἰδεῖν αὐτόν, 

χρείαν ἔχομεν μαρϊορίας . 
αὐτοὶ γὰρ ἠκέσαμεν ἀπὸ τῇ 

Ξόμαῖος. αὐτὰ. 

Κιφ. γ΄. 88. 

Ἵ ἀγαςὰν ἅπαν φὸ 
τυλῆθος αὐτῶν, ἤγαγον 

αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλάτον. ̓ 

9 "Ἡρξανῖο δὲ καήηγορεῖν 
αὖτϑ, λέγον)ες" τον εὕρο- 

μεν. διῶς ἰδ ἷα τὸ ἔθνος, ἃ 
κωλύονα, Καίσαρι Φόρες δι- 
'δόναι “λέγον)α. ἑαυΐϊὸν Χριςὸν. 
ῬαῦδιΣ εἶναι. 
τ 0 δὲ Πιλάτος ἔ ἐπηρώ- 

Ἡο δὲν αὐτὸν, λέγων" Σὺ εἶ ὃ 
ὦ τῶν ᾿'ἴδδαίων, Ὁ 

“δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη" Σὺ 
᾿έγεις. 

4 Ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπε 
πορὸς τὰς ἀρχιερεῖς " τὰς 
ὕχλει" Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον. 

- 

ᾧ ἀνθρώπῳ τότῳ. 
᾿, ΠΣ Ην 

7 Οἱ δὲ ἐ ἐπίσχιυον, λέγον- 
Οτι, ἀνασείει τὸν λαὸν, 

“διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς Ἴε- 
δαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς 
προ ὡρῖ ὧδε. 

᾿ 6 Πιλατος δὲ ἀκέσὰς Γα- 
“λιλαίαν, ἐπηρώτησεν εἰ ὃ ἄν- 

'θρωπος Ἰ αλιλαῖος ἔ ἔσι. 
7 Καὶ! ἐπιγνὰς ὅτι ἐκ τῆς 

ἐξασίας Ἡρώδε ἐςὶν, ἀνέπεμ.- 
Ψεν αὐτὸν  τορὸς Ἡρώδην, ὃ ἡ οία 

᾿ἥα ὸ αὐτὸν ἐν 1 εροσολύμοις 
ἐν ταύταις ταὶς ἡμέραις, ᾿ 

"ἢ 

: ιν ς 

αὐτοὶ 

ὅ 

διὰ τὸ ἀκάειν σοολλὰ τοερὶ ͵ 

Ὁ ἤλσπιξέ τι σημεῖον 
ἰδεῖν ὑπ᾿ αὐτξ γινόμενον. 

9. Ἔπηρωτα δὲ αὐτὸν ἐν 
λόγοις ἱκανοῖς" αὐτὸς δὲ ἐδὲν 

ἀπεκρίναϊο αὐτῷ. 
10 ̓ Εἰρήκεισαν δὲ οἱ ἀρ- 

χιερεῖς κὶ οἱ ἱ γραμμαϊεῖς, εὖ- 
τόνως καήγορδν!ες αὐτϑ. ᾿ 

11 ᾿Εξεθενήσας δὲ αὐτὸν 
ὃ Ἣρωδης σὺν τοῖς ςραϊεύ- 
βᾶσιν αὑτϑ, καὶ ἐμπαίξας, 
τοεριξαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα 
λαμπρᾶν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν 
τῷ. ΠΠιλάτῳ. 

19 ᾿Ἔγένονῖο δὲ φίλοι ὅ, τε 
ΠΠΙιλάτος καὶ ὃ Ἡρώδης ἐν ἢ 

αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλή- ἣ 
λων προύπῆρχον γὰρ ἐν 
ἔχθρᾳ Ὄνϊες τορὸς ἑαυΐές. 

13 πλάτος δὲ συγκαλε- 
σάμενος τὰς ἀρχιερεῖς, καὶ 
τὸς ἄρχονϊας, Ὁ τὸν λαὸν, 

14 Εἶπε. φρὸς αὐτές 
ΤΠ ροσηνέγκαἐ μοι τὸν ἄνθρω-. 
πον τῦτον, ὡς ἀποςρέφονϊα ᾿ 
τὸν λαόν" καὶ ἰδὲ, ἐγὼ ἐνώ- 
σΤιον ὑμῶν ἀνακρίνας, ἐδὲν 
εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τότῳ 
αἴτιον, ὧν ᾿καγηγορεῖτε, κατ᾽ 

15 ᾿Αλλ᾽ δδὲ Ἡρώδης 
γέπεμχψα γὰρ ὑμᾶς τορὸς 

"τὸν, κ᾿ ἰδὰ, ἐδὲν ἄξιον ϑαν-. 

ἶ αὐτὰ. 

10 Π|αιδεύσας ἂν. αὐτὸν, 

ἀπολύσω, ἀνδ: γ᾽ 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥ͂Κ. 
17 Ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἦπο- 

᾿ - σιν [4 μὴ 

λσειν αὐτοῖς καία ξορίἦν ενᾶ.. 
18 ᾿Ανέκραξαν δὲ παμ- 

πληθεὶ, λέγον]ες" Αἶρε τῆ- 
τον. ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν 
Βαρχαξζςᾶν" ι 

19 “Ὅςις ζ,» διὰ ςασιν τι- 

νὰ γενομένην ἐν τῷ πόλει, τὸ 
Φόνον, βεξχημένος εἰς φυ- 
λακήν. 

950 Πάλιν ὅν ὃ ᾿Πιλαᾶτος 
πφροσεφώνησε, δέλων ἀπολῦ- 
σαι τὸν ᾿ἴησον. 

ὁ 91. Οἱ δὲ ἐπεφώνεν, λέ- 
γονῖες" Σταύρωσον, ςαύρωσον 
αὐτὸν. 

οὐ Ο δὲ- τρίτον εἶπεν τυρὸς 

αὐτές" 1 γάρ κακὸν ἐποίη- 
σεν τος  δδὲν αἴτιον '' χγά- 
τῷ εὗρον ἐν αὑτῷ" ταιδεύσας 
ὅν αὐτὸν ἀπολύσω. 

99 Οἱ δὲ ἐπέκεινίο φωναῖς 
μεγάλαις, αἰτάμενοι αὐτὸν 
ταυρωθῆγάι" Ὁ κα ίσχινον αἱ 
Φρύδος αὐτῶν, καὶ τῶν ἀρ- 

ἑων. 

τ 94 δὲ Πρλάτος ἐπέ- 
κρινε γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐ- 
τῶν. 

95 Ἀπηλυσεδὲ αὐτοῖς τὸν 
διὰ στάσιν να φόνον βεξ λημέ- 
γον εἰς τὴν φυλακὴν; ὃν ἡἧ᾿- 

τϑνο" τὸν δὲ ᾿Ιησᾶν σαρέ- 
δωκε τω  ϑελήμαΐι αὐτῶν. 

Ων .36 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὖ- 
τὸν, ἐπιλαξόμενοι Σίμιωνός 

τινος, Κυρηναίε τῇ ἐρχομένε 
ἀπ᾿ ἀϊςξ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν 

᾿ σταυρὸν, φέρειν ὄπισθεν τοῦ 
Ἴησοῦ. 

1|Ὶ 

97 ᾿Ἤκολπθει δὲ αὐτῷ 
“- Ρ - - Ἁ 

πολὺ πλῆθης τοῦ λαοῦ, καὶ 
- δ Α δι ἘῸΝ 

γυναικῶν" αἵ καὶ εκόπίονἼο . 
ἐθρήναν αὐτόν, 

48 Στραφεὶν δὲ πρὸς αὖ- 
τὰς ὃ Ἴησες, εἶπε᾽ (ΘΘυγαϊέρες 
ἹἹεροσαλὴμ, μὴ» κλαίεε ἐπ᾽ 
ἐμὲ, πλὴν ἐφ᾽ ἑαυΐϊο 5. κλαίεϊε, 

καὶ ἐπὶ τὰ τέ ἔχγα ἢ ὑμῶν. 

οο Ὅτι ἰδὲ, ἔρχονΐίαι “- 

μέραι, εν αἷς ἐρδσι" Μαχά- 

ον αἱ στεῖραιψν κὶ κοιλίαι αἱ 

ἐκ ἐγέννησαν, κὶ ἐμαφοὶ οἱ ὅκ 
ἐθήλασαν. ον 

80. 1 οτε᾽ ἄεξονϊαι λέγειν 

τοῖς ὕρεσι" Πέσε)ε ἐφ᾽ ἡμῶε" 
καὶ τοῖς βενα: Καλύψαϊε 
ἡμᾶς. 
51 Ὅτι εἰ ἐν τῷ Ὁ ὑϊρῷ ξύ- 

λῳ ταῦτα σοιὅσιν, ἐν ᾧν 

ξηρῷ τί γένγϊαι ; 
39" Ηγονῖο δὲ ξ ἕτεροι δύο 

“κακξργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθη- 
γαι. 

355 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἔπὲ 
τὸν τόπον, τὸν καλόμενον κρα- 
νίον, ἐκεῖ ἐσαύρωσαν͵ 
καὶ τὰς κακόργϑς" ὃν 
δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριξερῶν. 

954 Ὃ δὲ ᾿Ιησᾶς ἔλεγε" 
Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς" ἃ γὰρ 
οἴδασι τί τοιδην Διαμερι- 
ϑόμενοι δὲ τὰ ἱμάτιᾳ αὖτ, 
ἔξαλον χλδιρον. 

95. Καὶ εἰςήκει ὃ λαὸς ΕΞ 
ὡρῶν", ἐξεμυκήήριξον, δὲ ὁ 
οἱ ἄρχιονῇες σὺν αὐτοῖς, λέ- 

γονῖες" Αλλες ἔσωσε, σω- 
σάτω ἕαυΐὸν, εἰ ὅτός ἔςιν ὃ 

μὰ, «ὦ. σι. «, 
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Χριςός, ὃ τοῦ Θεβ ἐκλεκῆός. 
86 ᾿Ἐνέπαιξον δὲ αὐτῷ »ὶ 

οἱ σρα]ιῶται, τοροσερχόμενοι 

κ ὄξος τοροσφέρονϊες αὐτῷ, 
87 Καὶ λέγονες: Εἰ σὺ 

εἰ ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιπδαίων, 
σῶσον σεαυΐῆόν. 

38 Ἢνὲ " ἐπιγραφὴ ψε- 
ραμμένη ἐπ᾽ αὐτῷ γράμμα- 
σιν Ἑλληνικοῖς κα βονεζηκοιε 

καὶ “Εςραϊκοῖς". ΘΥΤῸΣ 

ἘΣΤῚΝ Ὁ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΩΝ ἸΟΥΔΑΊΩΝ. 

59 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέν- 

ων κακήργων ἐθλασφήμει 

αὐτὸν, λέγων" ΕἸ σὺ εἶ ὃ Χοι- 

ςὃν, σῶσον σεαυΐϊὸν »ὶ ἡμᾶς. 

40 ᾿Ασοκριθεὶς δὲ ὃ ἕτερος 

ἐπεῖίμια αὐτῷ, λέγων" Οὐδὲ. 

φοξῇ σὺ τὸν Θεὸν, ὅ ὅτί ἐν τῷ 
αὐτῷ κρίμαῖι εἶ; 
41 Καὶ ἡ ἡμεῖς μὲν δικαίως" 

ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ΓΝ 
πολαμξάνομεν" ὅτος δὲ ὀδὲν 
ἄτοπον ἔπραξε. ᾿ 

49. Καὶ ἔλεγε τῶ Ἰησῦ. 

ἹΜνήσθυπι 6, Κύριε, ὅταν 
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλεία. σϑ. 
43 Καὶ εἶπεν αὐτῷ δ᾽ Ἰη- 

“ ᾽Αμὴἣν λέγω σοι, σήμε- 
ἂν μετ᾽ ἐμήμεσ ἐν τῶ τσα- 
ραδείσῳ. ΤΣ 
ἯΣ ἪΝ δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕχ7η, 

καὶ σκότος ἐγένεῦο ἐφ᾽ ὅλην 

τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐννάτης, 
45 Καὶ ἐσκο]ΐσθη ὃ ὃ ἥλιος» 

καὶ ἐσχίσθη τὸ τὶ ὁ δέξένμα, 
τ ναξ μέσον. 

40 Καὶ φωνήσας φών ἢ" 

κείμενος. 
δά Καὶ ἡ ἡμέρα ἦν σαρασ-. Ἢ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

μεγάλῃ ὃ [ησᾶς, εἶπε" [1«- 
τερ, εἰς χεῖράς" σε παραθή- 

σομαι τὸ νεῦμα μᾶ. Καὶ 
ταῦτα εἰπὼν ξξέπνευσεν. 
ΑἹ ᾿Ιδὼν δὲ ὃ ἑκαγόν]αρ- 

ος τὸ γενόμενον, ἐδοξασε 
τὸν Θεὸν, λέγων" "Οὐήως ὃ 
ἄνθρωπος ὅτος δίκαιος ἣν. 

48 Καὶ τανῆες οἱ συμπα- 
ραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν 
ϑεωρίαν ταύτην. σεωρξνἼες 

᾿ ͵ ͵ ἘΠ Ω. ε 
τα Ὑενομιεγῶ, τυπίονίες ξαῦ-- 

Ἰῶν τὰ τήθη ὑπέςρεον. 
49 Εἰρύήκεισαν δὲ πανῇες 

οἱ γνωςοὶ αὐτῷ μακρόθεν, "ὁ 

γυναῖκες, αἱ συνακολϑθησαᾶ- 

σαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαί- 

ας, δῥῶσαι ταῦτα. 
0 Καὶ ἰδὰς ἀνὴρ ὀνόμιαΐι. 

Ἰωσὴφ, βελευὸς ὑπάρχων; 
ἀνὴρ ἀγαθὸς κὶ δίκαιος, ἣ 

ΣΙ (Οὗτος: ἐκ ἤν συγκα- 
΄ταἸεθέιμενος τῇ βελῇ Ὁ" τ 
τράξει αὐτῶν,) ἀπὸ ᾿Αριμα- 
θαίας πόλεως τῶν ᾿Τεδαίων" 
ὃς καὶ τροσεδέχ εἴο καὶ αὐτὸς 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεῦῖ ὁ ὁ 

δ9 Οὗτος προσελθὼν, τῶ 
Πιλάτῳ, ἡτήσαϊο τὸ αν 
τὰ Ἴησβ Ὁ 

58 Καὶ ᾿: ἐφ ρνοιι ἂμ 

ἐνεϊύλιξεν, αὐτὸ σινδόνι, καὶ 

ΩΝ 

ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήμαϊι, λα- 
ξευῆῷ, ὃ δ ἐκ ἦν ἐδέπω, κι μον 

αι 

ΤΥ ΤΑ͂Ι κ σαξξαῦον ἐπέφωσκε. 
ὅδ. Καϊακολεθήσασαι δὲ 

γἡ γυγᾳῖκες, αἵτινες, ἦσαν συνε. 
δ" [ἢ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ, 

εληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γα- 
λιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνη- 
μεῖον, κὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα 
αὐτῇ. 

δθ. Ὑποςρέψασαι δὲ ἡτοί- 
ὄβαον ἀρώμαϊα μ εἰύρα". 

τὸ μὲν σαξξαῖον ἡσύχασαν 
καὰ τ: τλρυς 

94, εφ. κδ΄. 
ΠῊ ἐς μιᾷ τῶν σαξξά- 

Ἴων, ὄρθρα βαθέος, ἡλ- 
ινθον ἐπὶ τὸ μνῆμα, φέρεσαι ἃ 

ἡτοίμασαν ἀρώμαϊα" καὶ τι- 
νγες σὺν αὐταῖς, 

9 Εὖρον δὲ τὸν λίθον ἀπο- 
χεκυλισμιένον ἀπὸ τῷ μινημείδ. 

9 Καὶ εἰσελθᾶσαι ὅχ͵ εὗ- 

ρον τὸ σῶμα τῷ Κυρίο Ἴησξ. 
ά Καὶ ἐγένεῖο ἐν τῶ δια- 

πορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τέτϑ, 
κ ἰδὸ, δύο ἄνδρες ἐπέςησαν 
αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν τχαρρῆ 
σαι:- 
δ Ἐκφόξων δὲ γενομένων 

αὐτῶν, τ χλιγασῶν τὸ τορόσ- 

ὠπον εἰς τὴν γῶν, εἶπον τορὺς 
αὐτάς ΤΙ ζη]εῖτε, τὸν ἵμις 
μεῖὰ τῶν γεκρῶν δ" 

60 Οὐκ ἔςιν ὧδε, ἀλλ᾽ ἧ- 

γέρθη. Μίνησθυῆε ὡς ἐλάλη- 

σεν ὑμιῖν, ἕτιιὰν ἔν τῇ ᾿ αλι- 
χαίᾳ, Στὴ 

ΠΖΛέϊων: Ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν 
τὲ 5 ἀνθρώπϑ παραδοθῆναι εἰς 
χεῖρας ἀνθρώπων ἀμιαρ]ωλῶν, 

Ὁ ταὐξωθῆναι". σῷ σα σρίτη,: 
πὶ. 

ἡμέρᾳ ἀναφῦναι. 

(ἀλη Καὶ ἐμνήσθησαν. τῶν 

ἑνιμάτων. αὐτδ᾽ ᾿ 
«0 
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9 Καὶ ὑποςρέψασαι ἀπὸ 
- , 3 , .- 

τὸ μνημείε, ἀσηγίειλαν ταῦ- 
7χ. ττανῖα τοῖς ἕνδεκα κὶὶ τοᾶσι 
τοῖς λοιποῖς. 

10 σαν δὲ ἤ Μαγδαλο- 
νἢ Μαξία, καὶ Ἰωάννα, καὶ 
Μαρία Ἰακώξε, καὶ αἱ λοιπαὶ 
σὺν αὑταῖς, αἵ ἔλεγον πρὸς 

τὰς ἀποςόλξς ταῦτα. 

11 Καὶ ἐφανησαν ξνώπιον 
αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήμαΐα 
αὐτῶν, κὶ ἠπίςεν αὐταῖς, 

19 Ὁ δὲ Πέτρος ἀναςὰς 
ἔδραμεν ἐπι τὸ μνημεῖον" κῷ 
παρακύψας βλέπει τὰ ὃὁθὸ- 
για, κείμενα μόνα" κι, ἀπῆλθε 
τορὸς ἑαυΐὸν, ϑαυμάξων τὸ 
γεγονός. 

15 Καὶ ἶδὰ, δύο ἐξ αὐτῶν 
ὥσαν πορευόμενοι ἐν αὑτῷ, τῷ 
ἡμέρᾳ εἰς κώμην. ἀπέχϑσαν 
καδίες ξξήκονϊα ἀπὸ Ἵερασα- 

ἡμν, ὦ, ὄνομα Ἔμμαές. 
Μ ἐλῴος αὐτοὶ ὡμίλεν 

τορὺς ἀλλήλδε περὶ πανίων 
τῶν συμξεξηκότων τέτων. 

 ΣΡῊ Καὶ ἐγένεο ἐν. τῷ ̓ὅμι- 
λεῖν αὐτὰς καὶ συζη]εῖν » καὲ 
αὐτὸς ὃ ᾿Ιησᾷς ἐ ἐγγίσας συνγε- 
σχορεύεϊο αὐτοῖς. ; 

16 Ο; δὲ. ὀφθαλμοὶ « αὖ- 

τῶν ἐκεαϊενῖο. τῷ μὴ ἐπιπνῶ- 
γαι αὐτὸν. 

17 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτης" 
Τίνες οἱ λόγοι 8 ὅτοις οὺς ἄν)ι- 

(αλλεῖε πρὸς ἀλλήλες σερι- 

πα ϊδνῆες, καί ἐςε σκυθρωποί ς : 
[8 ᾿Αποκςιθεὶς δὲ ὁ ὃ εἷς, ᾧ 

οὔνομα, Κλεοπας, εἶπε πρὸς 



174 

αὑτόν’ ϑὸ μόνος παροικεῖς 

ἕν ἹἹερεσαλὴμι, καὶ ὅκ ἔγνως 

τὰ γενόμιενα ἐν αὑτῇ ἐν ταῖς 
μέραις ταύταις ; 

19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
ἸΠοῖα ; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" 
Τὰ περὶ Τησξ τοΊΝαζωραίε, 
ὃς Ἐγένεῖο. ἀνὴρ τοροφήτης, 
δυναῖὸς ἐν ἔργῳ κὶ λόγῳ ἐναν- 
Ἴϊον τῷ Θεξ "ὃ σταν]ὸς τῷ λαδ᾽ 

50 “Ὅπως τε “παρέδωκαν 
αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς ἡ οἱ ἄρ- 
Χονῖες ἡμῶν εἰς κρίμα ὅα- 
γατδ, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτὸν. 

21 Ἡμεῖς δὲ ἠλπίξομεν 
ὅτι αὐτός ἔςιν ὃ μέλλων λυ- 
Ἴρδσθαι τὸν ᾿Ισραήλ᾽ ἀλλά 
γε σὺν πᾶσι τέτοις, τρίτην 
ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον, 
ἀφ᾽ ὃ ταῦτα ἐγένεΐῖο. 

22 ᾿Αλλὰ κὶ γυναῖκές τι- 
γες ἐξ ἡ ἡμῶν ἐξέξησαν ἡ ἡμᾶς, ϑ 
γενόμεναι Ὀρθριαι ἐσεὶ τὸ μέγῃ)- 

ἐμρεῖον" 

99 Καὶ μὴ εὑρξσαι τὸ 
σῶμα αὐτῇ, ἦλθον λέγδσαι 
"ὁ ὀπΊασίαν ἀγγέλων ὃ ἑωρακέ- 

γαιν. οἵ λέγεσιν αὐτὸν ζῇν. 
ΘΑ Καὶ ἀπῆλθον τινὲς τῶν 
σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 
"ὺ εὗρον δτώ, καθὼς κὶ 
γυναῖκες. εἶπον" αὐτὸν ὁ δὲ ἐκ 
εἰδον, ἰπον τιν, 

ΩΡ Καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς 
αὐτός" Ὦ), ἀνόνῆοι »ὶἃ βραδεῖς 
τῇ καρδίᾳ τοῦ σοισεύειν ἐπὶ 
τσᾶσιν; οἷς ἐλάλησαν οἱ ὥρο- 
Φῆται, 

36 Οὐχὶ ταῦτα ἔδει τσχα- 
" 

Ὁ αἵ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

θεῖν τὸν Χριςὃν, καὶ εἰσελθεῖν. 
εἰς τὴν δόξαν αὗτοῦ; ᾿ 
Ὁ Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ 

“Μωσέως, κὶ ἀπὸ τυανίων τῶν 
τροφη]ῶν, δινγριμήνευεν αὖ- 
τοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς 

τὰ ποερὶ ἑαυϊοῦ. . 
δ Καὶ ἤψγισαν εἰς τὴν ᾿ 

κώμην ὃ ἐπορεύονϊο" καὶ αὔ- 
τὸς παν ΩΣ ποοῤῥωϊέρω 
σορεύεσθαι. 

99 Καὶ παρεξιάσανῖο αὖ- 
τὸν λέγονες" Μεῖνον μεθ᾽ ἢ- 
μῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐεὶ, 
κὶ κέχλικεν ἡ ἡμέρα. Καὶ 
ἦλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 

90 Καὶ ἐγένεφ ἔν τῷ κα- 
Ἰακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾽ αὖ- ὁ 
τῶν, λαξζῶὼν τὸν ἄρον, εὐλό- 
γῆσε, τὸ ̓ λιάσαρ,μνἘν ἰδὰ αὖ. 
τοῖς. 

51 Αὐτῶν δὲ διηνοίχθη- ᾿ 
σάν οἱ ὀφθαλμοὶ, μι ἐπέγνωα 
σαν αὑτόν" Ὁ αὐτὸς ἄφανϊος 
ἐγένεῖο Ἐπ’ αὐτῶν. ᾿ 
εἴμ Καὶ εἶ εἶπον πρὸς ἀλλή- 

ε Οὐχὶ ἡ ᾿ καρδία ἡμῶν 
καιομνένη ἦν ἕν ἡμινγὼς ἐλά- 

λει ἡμῖν ἔν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς , 
διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς Σ ̓ 
32 Καὶ ἀναςανἷες. αὐτῇ 

τῇ ὥρα, ὑπέσρεψαν εἰς Ἴε- 
ρϑσαλὴμι, ἢ εὗρον συγηθροιδτ᾿. ̓ 
μένας τὰς ἕνδεκα καὶ τὸς συν 
αὑτοῖς, ἐμὴ : 

94 ᾿ἀβνα “Οὐ ἡ ἠγέρ-. ̓ 
᾿δῃ ὃ Κύριος Ἣν καὶ ἄφθη 
Σίμωνι. ἣν 

90 Καὶ αὐτοὶ Σἐξηγουϊδὶ τὰ ̓ 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥ͂Κ. 

ἐν τῇ ὁδῷ, κὶ ὡς ἐγνώσθη αὖ- 
τοῖς ἐν τῇ κλάσει τῇ ἄρΐϑ. 

80 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λα- 
λενίων, αὐτὸς ὃ ᾿Ιησᾶς ἔςη 
ἐν μέσῳ αὑτῶν, κὶ λέγει αὖ- 
τοῖς" Εἰρήνη ὕμιν. 

51 {1Πτοηθέν]ες δὲ κἡ ἔω- 
Φοζοι γενόμενοι, ἐδόκϑν τυνεῦ- 
μα δεωρεῖν, 

38 Καὶ εἶσσεν αὐτοῖς" ΓΙ 
τεϊαραγμένοι ἐςὲ, »ἡ διαὶ δια- 
λογισμοὶ ἀναξαίνασιν ἔν ταῖς 
καρδίαις ὑμῶν ; 

99 "1δεῖῆε τὰς χεῖράς μ8 
τὰς τούόδας μΒ, ὅτι αὐτὸς 

ἔγω εἶμι" ψηλαφήσαϊέ με 
ἡ ἴδεῖε᾽ ὅτι πυνεῦμα σάρχα 
ὀςέα ἐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ 

“εωρεῖτε ἔχονϊα. 
40 Καὶ τὅτο εἰπὼν, Ἐπέ- 

δειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας κὶ 
τὰς τούδας. 

41 "Ἔτι δὲ ἀπιςἐνῆων αὖ- 
τῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς, κὶὶ ϑαυ- 
μαξονων, εἶπεν αὐτοῖς" "Ε- 
χεῖέ τι βρώσιμον ἐνθάδε : 

᾿ς 49 ΟἹἱἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ 
ἰχθύος ὁπδ μέρος, καὶ ἀπὸ 

ἀμιελισσίβ κηρίβ. 

48 Καὶ λαξὼν, ἐνώπιον 

ἐν 

ἰδ ιὼ 
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45 Γότε διήνοιξεν αὐτῶν 
τὸν νῶν, τοῦ συνιέναι τὰς 
γραφα-" 

46 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
Ὅτι ὅτω γέγραπῇαι, κὶ ὅτως 
ἔδει παθεῖν τὸν Χριςὸν, καὶ 
ἀναςῆγαι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ 

ἡμέρα, 
ΑἹ Καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ 

τῷ ὀνόμαΐι αὑτῷ μεΐάνοιαν κα 
ἄφεσιν ἁμαρ]ιῶν εἰς τοανῆα 
τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ “ε- 
ρϑσαλήμ. 

48 Ὕμεϊς δέ ἐςε μάρυρες 
τἕτων, 

49 Καὶ ἰδὸ, ἐγὼ ἀποςἐλ- 
λω τὴν ἐπαγγελίαν τῇ τα- 
τρὸς μ8 ἐφ᾽ ὑμᾶς" ὑμεῖς δὲ 
καθίσαϊε Ἐν τῇ πόλει ἽἽερε- 
σαλὴμ, ἕως ὃ ἐνδύσησθε δύ« 
γάμιν ἐξ ὕψος. 

δ0 Ἔξ δὲ αὐτὸς ἔξῳ 
«“ 3 , ᾿ς ΟΝ ͵ 

“ἕως εἰς Βηθανίαν" καὶ ἐπᾷρας 
ΝΥ ἢ - - ᾿ 

τὰς χεῖρας αὗτξ, εὐλόγησεν 
αὐτάς, 

᾿ 9 ,͵ - .-ῳ ᾽ 

51 Καὶ ἐγένεϊο ἐν τῷ εὖ- 
λογεῖν αὐτὸν αὐτὰς, διέςη 
ΓΟῚ 3 - Υ Ν ᾿ 3 

ἄπ αὐτῶν, και ἀνεφέρεῖο εἰ 5 
᾿ Ἁ ς , 

τὸν δρανον. 
δῷ Καὶ αὐτοὶ «ροσκυγνή- 

αὐτῶν ἔφαγεν. 
᾿ς Α4 Εἶπε δὲ αὑτοῖς" Οὗ- 

᾿ σοι οἱ λόγοι, οὺς ἐλάλησα πρὸς 
ὑμᾶς, ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι 

᾿ δεῖ τρληρωθῆναι τανῖα τὰ 
γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ 
Μωσέως, κὶ προφήταις, κὶ 
ψαλμοῖς περὶ ἐμ. 

« 

σανῆες αὑτὸν, ὑπέςρεψαν εἰς 
“Ἱερεσαλὴμ, μεῖὰ χαρᾶς με- 
γάλης" ' 

δ8 Καὶ ἦσαν διαπαν)ὸς ἐν 
τῷ ἱερῷ, αἰνδνῖες κὶ εὐλογδϑν- 

τ ͵ 3 ᾿ 

Ἴες τὸν Θεόν. ᾿Αμήν. 



Τὸ ΚΑΤᾺ 

ἸΩΆΝΝΗΝ. ἍΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΙ 

. Κιφ. ἅ. 1; ἡνὉ 
ἊΝ ἀρχῇ ἣν ὃ λόγος, ὁ 

ὃ λόγος ἦν πρὸς τὸν 

εἰ". καὶ Θεὸς ἦν ὃ λόγος. 
2. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ Ὡρὸς 

τὸν Θεόν. 
3. [Πανῆα δι᾽ αὐτῷ ἐγένεῖο" 

"ἢ χωρὶς αὐτῇ ἐγένεῖϊο δδὲ ἕν. 
ὃ γέγονεν. 

4 Ἔν αὐτῷ ξωὴ ἦ ἦν, καὶ ἡ 
ξωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων" 
ΠΣ Καὶ τὸ φῶς ἔν τῇ σχο- 

φαίνει, καὶ ἡ σκοῆία ὁ αὐτὸ 
᾿ Π αδε 
6 ᾿Εγένεῖο ἄνθρωπος ἀν ἀπ- 

εςαλμένος Ἄκα Θεξ, ὅ ΠΕ 
φο 

αὐτῷ Ἴφωανγης" 

τὴ 

τί 
" 

5 

Ἵνείαν, ἵνα μαρ]υρήσῃ [Π] Ε' 

χοῦ φωῖός, ἵνα τοανὲς σιν! 
σωσι δι᾽ αὐτοῦ. 

8 Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ ὃ φῶς, 
ἀλλ᾽ ἵνα 

᾿ Φωΐῖός. : ᾿ς. ὲ 

τ 9. Ἦν τὸ φῶς τὸ ὃ ἀληθινὸν, 
ὃ φωϊίξει πάνϊα ἄνθρωπων ἔπι 
“χόμενον͵ εἰς τὸν κόσμον. Ἵ 

10 Ἔν τῷ κόσμῳ, ἦν, 
κόσμιος δι᾽ αὐτῷ ἐγένεῖου. τ 
ὃ κόσμος αὐτὸν ἐκ ἔγνω. ᾿ 

Τὶ Εἰς τὰ ἴδια, ἦχθε, ων 
οἱ ἴδιοι αὐτὸν ἡ φαρέλαζον. ᾿ 

19 “Ὅσοι δὲ ἔλαξον εὑτὸν,, ὴ 
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξασίαν τέχνα ὦ 

(Θεξ γενεσῆσι, τοῖς τειξεύσσιν 
ΕῚ ὙΠ ,ῃ, “ νος 

εἰς τὸ ὁγομα αὕὐτοῖ᾽ 

Ἔ αὐτῇ ἡμεῖς 
ἡ. Οὔτος ἦλθεν εἰς μαρ- 'βομεν. κ»ὁ χάριν. ἀν] χα, 

Πα 7, ὃ μη νόμο ἣν 

σέως ἐδόθη" Ὦ οἷ 

μαρϊυρήσῃ περὶ τὸ 

18 οι βρόδ χηϑνννοι ἐς 
δὲ ἐκ ϑελήμαϊος σαρκὸς, δὲ 
ἐκ. ϑεληήμαῖος ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ 

᾿ ὯΝ 

ἐκ Θεῖξ ἐγεννήθησαν. ᾿ 
14 Καὶ ὃ λόγος σὰρξ ἢ ἐξ 

γένεΐο" Ὁ ἐσκήνωσεν, ἐν. ἡμῖν. 

ΘΝ ἐθεασάμεθα τὴν 

αὐτῇ, κοὐ κέκρα χ 
7ος ἦν ὃν εἶπο ; 

λήθεια διὰ [ησδ 

ΘΝ αὐτό 

40 Καὶ ὡμολό 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

λέγει" Οὐκ εἰμί" Ὃ προφή- 
ἤυης εἶ σύ; ; Καὶ ἀπεκρίθη" 
Οὔ. 

5) Εἶπον ὅν αὐτῷ" Τίς 
εἶ , ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς 
πέμψασιν ἡμᾶς" τί λέγεις 
ταερὶ σεαυϊοῦ 3 

195" Εφ»" Ἐγὼ Φωνὴ βο- 
ὥνϊος ὃ ἐν τῇ ἐρήμῳ" Εὐθύναϊε 
τὴν ὁδὸν Κυρίε καθὼς εἶπεν 
Ἢσαΐας ὃ προφήτης. 

94 Καὶ οἱ ἀπεςαλρμιένοι" 

ἤσαν ἐκ τῶν “Φαρισαίων. 
95 Καὶ ἡ ἠρώτησαν αὐτὸν, 

"ὦ εἶπον αὐτῷ" ΤΙ ὃν βαπῖϊ- 
ἕξεις, εἰ σὺ δκ εἰ ὃ Χριςὸς, ὅ- 
Ἴε Ἤλιίας, ἔτε δ᾽ βοφήτης; ; 
90 τρόμώρα αὐτοῖς ὃ 

᾿Ιωάννης, λέγων" Ἐγὼ βαπ- 
7ίξω ἐ ἐκ ὕδαι" μέσος. δὲ ὑμῶν 
ἕστηκεν, ὃν ὑμεῖς ὃκ οἴδαΐε: 

ΟἿ Αὐτός ὁ ἐςιν ὃ ὀπίσω μ8 
ἐρχόμενον, ὃς ἔμπροσθέν μ8 
γέγονεν. ἃ ἐγὼ ἐκ εἰμὶ ἄξιος 
ἵνα λύσω αὺτα τὸν ἱμάν]α τῷ 

ὑποδήμαῖος. 
8’ ΤΣ ἐν᾽ ̓  Βηβαξαρᾷ 

ἐγένεῖο πέραν τῷ ᾿Ιορδάνε, 
ὅπε ἢ ἦν ̓ Ιωάννης βαπῆίξων. 

Ε᾽ . 3 9 Τὺ ἐ ἐπαύριον βλέπει ὃ ὃ 
Ἴως ἄννης. τὸν ᾿Ιτγσᾶῶν ἐρχόμες- 

πρὸς αὐτὸν, ὩΣ λέγει" Ἴ1δὲ 
 ἀϊμνὸς τῇ᾿͵ Θεξ ὃ αἴρων τὴν 
ἁμαρῆίαν τῷ κόσμε. 

Οὗτός ἐςι περὶ ὅ ἐγὼ 
εἴπον" Ὁ πίσω. μ᾽ ἔρχεῖαι 

17 

ἀλλ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἴσ- 

ἦλ, διὰ τὅτο ἦλθον ἐγὼ ἐν 
ἘΦ ὅδαῖι βαπΊίζων. 

89 Καὶ ων Ἰδμάβεν: Ιω- 
ἄννης᾽ λέγων" Ὅτι τεθέαμαι 
τὸ πνεῦμα "ξα]ας αἴνον ὡσεὶ 
περιςξερῶν ἐξ ἀρα"δ, κὶ ἔμει- 
γεν ἐφ αὐτον. 

38 Κὶ ἀγὼ ἐκ ἤδειν αὐτόν" 
ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπῆϊιζειν 
Ἐν ὕδαῖι, ἐκεῖνός (μοι εἰπεν" 

. Ἐφ᾽ ὃ ἂν ἴδηις τὸ νεῦμα 
καϊαξζαῖνον κι μένον ἐπ᾿ αὖ- 

τὸν. ἕτὸς ἐςιν ὃ βαπ,ίζων ἐν 
πονεύμαϊι ἁγίῳ. 

94 Καγὼ ὃ ἑώρακα" Ὁ με- 
μαρύρηκα, ὕ ὅτι δτὸς ἐστιν. ὃ 
υἱὸς τῇ Θ εξ. "δὴ 
35 Τῇ ἐπαύριον παλιν. 

εἷςυκει ὃ ᾿Ιωάννης; κὶ ἐκ τῶν. 
μαθυϊῶν αὐτῷ δύο. 

80 Καὶ ἐμθλέψας τῷ 
Ἰήσδ σεριπαϊονῖι, λέγει" ΜῈΝΣ ᾿ 

ὃ ἀμνὸς τῷ Θεῷ. ᾿ 

51 Καὶ ἥκεσαν αὖτξ οἱ 

δύο μαθυ]αὶ λαλδνῖος, " ἡ- 
κολάθησαν τῷ ἴγσΒ. 

98 Στραφεὶς δὲ δ Ἴησξς, 
εασάμενος αὐτὰς ἄκολα- 

θβνῆας, Χέγει αὑτοῖς" 

Ν 

Ὁ 

29. ΜῊ ζυμεῖτε ; . Οἱ δ 
εἶπον αὐτῷ᾽ Ῥαξεὶ, 
ψεῖαι ἑρμηνευόμνενον, διδάσ.- 
καλε)ὴ πᾷ μένεις ; ς 

Ἃ40 Λέγει αὐτοῖς: "Ἔρχεσ- 
θε Ε ἴδεϊε. ἡ Ἦλθον Ὁ εἶδον 
σῦ μένει" καὶ ταρ᾿ αὐτῷ ἔ- 
μειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην᾽ 
ὥρα δὲ ἦν ὧς δεκάτη. 

" 
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,͵5 Ἢν ᾿Ανδρέας. ὃ ὁ ὅλον. 

ΕΥΛΓΓΈΛΙΟΝ εἰ 
ΡΟ 

49 Λέγει. αὐτῷ ἽΝαθαν-, 
φὺς Σίμωνος. Πέτρο, εἷς ἐμοῦ αὐλ᾽, Πόθεν με γινώσκεις 5 
τῶν δύο τῶν ἀκασανων ταρὼ 
Ἴωᾶννα, καὶ ἀκολαθησάνίων 
αὐτῷ. 

49 Ἐύρίσκει ἢ ἔτος πρῶτος 
τὸν ἀδελφὸν. τὸν ἴδιον. Σίμωνα, 
"ἡ λέγει αὑτῷ" Εὑρήκαμεν τὸν 

Μεσσίαν, ὃ ὃ ἐςι ἼΩΝ των Ἢ 
ἰβένον, ὃ Χριςός, 
ἀῶ Καὶ ἢ 2)2 [χ]εν αὐτὸν πρὸς. 

Ἴησᾶῶν. ᾿Ἐμμξλέψας δὲ 
ἂν Δ Ὁ ᾽Ἴ - τα τυ, τς τ τ 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς, εἶπε" Σὺ εἰ 
Σίμων, ὃ υἱὸς ᾿Ιωνζ" σὺ κλη- 
θήσῃ Κηφᾶς" ὃ ἕρωηνεύεῖαι 
ΠΠ]έτρος. 

44 πη ἐπαύριον ἠθέλησεν 
δ᾽ ̓ 1σὸς ἐξελθεῖν εἰς τὴν [ὰ-᾿ 
λιλαίαν" καὶ εὑρίσκει Φ λισ- 
στον, καὶ λέγει αὐτῷ ᾿Ακολέν 
θειμ (οι. 

45 Ἤν δὲ ὃ Φίλιπαος. ἄ- 
δύβς 

απὸ Βηθσαϊδά. ἐκ τῆς τόλεως 
᾿Ανδρέε »ἡ Πέτρε. 
40 Ἐδρίσκει Φίλιππος τὸν 
Ναβαναίν, κὶ λέγει αὐτῷ" 
Ὁ)». ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ 
γόμῳ, ἊῸ οἱ προφῆται, εὑρή- 

καίαιεν, Ἴησᾶν τὸν υἱὸν τῷ ; 

ἽΠωρΉ, τὸν ἀπὸ Ναζαεεῦ, 
7 ἰζαὶ εἶπεν αὐτῷ Να- 
χήλ. Ἔκ Ναζαρὲ δύνα. 

αἱ τι ἀγαθὸν εἶναι: Λέγει αὐ- 

τῷ Φίλιππος" δ τ κι ἴδε, ' 
τόθ. ΕἸδεν 

Ναθαναὴλ 

᾽]ησδὃς τὸν 

. 

ᾧ δόλας ἐκ ἔςι. 

τοῖς διακθ ΤῸ Ἵ 
αὐτὸν, καὶ λέγει Ὡερὶ αὐτῇ" γῃ ὑ 
᾿ Ν 1δε αλοθῶς Ἰσραηλίτης, ἐ ἐν 

Ὑϑανῆθι ὥρὺς 

᾿Απεκρίθη ὃ ὃ Ἴησϑε, "ἢ εἶπεν. 
αὑτῷ" ΓΙρὸ τῷ σε Φίλιππον. ; 

φωνῆσαι, Ὄνῖα ὑπὸ τὴν σύκανῃ 
εἶδόν σεις τοῦδ 

ΠΡΟ ᾿Αποκείθη Ναθαναὴλ ᾿ 

ἢ λέγει αὐτῷ" Ῥαξςὶ, σὰ ἜΡΓ 

ὃ υἷος τῇ Θεξ, σὺ εἶ ὃ βασι- } 
λεὺς τ ἴδω ῶς ᾿ 

ΟἹ ᾿ΛαεκρΟΝΝ Ἴησας, καὶ 
“Ὅτι, εἶπόν. ζῇ 

ἴδον σε ὑποκάτω τῆς συκῆξῳ, 
σσιςεύειε; μείζω τόὅτων ὄψῃ. ἷ 

ἢ9 Καὶ λέγει αὐτῶ" Ἄς ἢ 

μὴν ἀμιὴν λέγω ὑαὶν" ̓ ΑΦῊ 
ἀφ, ὄψεσθε τὸν δρανὸν ἄνξω- ᾽ 
γότα, Ὄ τῊν ἀγγέλεος τε "Θεξ. 

ἄναξ. αἰνονῖας κ᾽, καταβαίνονϊας, Ἵ 
ἐπὶ τὸν υἱὸν τῷ ἄνθρω πᾶ. ἃ 

Κεφ. ὍΝ ἣν τ ᾿ 
κι τῇ ἡμέρᾳ τῇ τῶνῃς 

γάμμα, ἐγένεῖο ἐν. Ν αν 
τῆς Γαλιλαίας" Ὁ ἦν ἧ μή- 

Ἴηρ τῦ Ἴησξ ἐκεῖ. ἀπ 

9 Ἔκληθη δὲ. δ 

7ἢ στὰ 
..- ἐν ταὶ ἐδ" 

Δὼὴ ὍΣΣ 

8. Καὶ ὁπερώσανον᾽ οἴναι,, 
λέγει. ἡ μήτηρ τᾷ ΤΠ 
αὐτόν Οἶνον ἐκ ἔχμσι.. ἩΝῚ 

4 Λέγει αὐτῇ ὁ ἼἼ"ο 
χὰ τὸ ᾿ὴν 

γο Σ Τὶ μοὶ καὶ αἀὴν τς ϑ Ν 

τα 

"ἃ ὙΈέβ Ὦ 



καθαρισμὸν τῶν ᾿Ἰαεδαίων, 
χωροῦσαι ἀνὰ μεῖϊρη]ὰς δύο 
ἢ τρεῖς. 

7. Λέγει αὐτοῖς ὃ ̓ Τησοῦς" 

Γεμίσαε τὰς ὑδρίας ὕδαΐος. 
Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἐν: 

το 8. Καὶ λέγει αὐτοῖς" ̓ 
Ἵλήσαϊε νῦν, κὶ φέῤεϊε τῷ ᾿᾿ 
«χῆρικλίνῳ, τα ἤνεγκαν. 

9 Ὥς δὲ ἐγεύσαω ὃ ἀρ- 
χιρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γε- 
γενημένον, (οὶ ἐκ ἔδει πόθεν, 

οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν, ᾿ἐσίν" 

οἱ ἡν]ληκότες. τὸ ὕδωρ" φωνεῖ 

τὸν νυμφίον ὃ ἀρχιῇρίκλινος, 
10 Καὶ λέγει αὐτῷ" Πᾶς 

“ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν 

οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσ- 
θῶσι, τότε τὸν ἐλάσσω" σὺ 
τεϊήρηκας τὸν καλὸν οἶνον 

ἕως ἄρῆι. 
1) Ταύτην ἐποίησε τὸν 

ἀρχὴν τῶν σημείων ὃ ᾽[ησᾶς 
“ἐν Κανᾷ τῆς ὃ αλιλαίας, "ὸ 
ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὑτοῦ" 
"ἢ ἐπίσευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μια- 
θυ)αὶ αὐτοῦ. 

19 Μεῖὰ τοῦτο καέδη εἰς ἶ 
Καπερναὰμ, αὐτὸς ἢ μή- 

ἵηρ αὐτοῦ, κ᾿ οἱ ἀδελφοὶ αὖ- 
τοῦ, Ὁ οἱ μαθηϊαὶ αὐτοῦ" 
“ἐκεῖ ἔμειναν. 8 πολλὰς ἡμέ- 

ας. 

χα τῶν ᾿Ιεδαίων, κὶ ἀνέξη 
εἰς “Ἱεῤοσόλυμα ὃ ὃ ᾿[ησοῦς. 

ΑἹ Καὶ εὗρεν ἐ ἐν τῷ ἱερῶ 
τὸς πωλοῦνας, βόας "ἢ πρό- 
δαῖα καὶ - ἜΜΕΣ ε ρῶς. καὶ τὲς 

Ἐπὶ Φ ν δ 

χα ςο ὩΣ Ωνήδες 

ἌΛΔΤΑ [ΙΩΔΝ. 

18 αἱ ἐγγὺς ἦν τὸ Πασ- 

1179 

10 ἸζΚαὶ ποιήσας Φραγέλ- 
» ᾿ ͵ ᾿ ͵ 

Ἅλιον ἐκ σχοινίων, σσάντας ἐξέ- 

ῥαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. ἌΣ τε 
πρόξαϊα κὶ τὰς βόα-" 
'κολλυβισῶν ἐξέχεε, τὸ πἶϑις, 

Ἣν τὰς τραπέζας ἀνέφρεψε᾽ : 

16 Καὶ τοῖς τὰς περιςε- 
ρᾶς πωλοῦσιν εἶπεν" “Δραΐῖε 

ταῦτα ἐνηεῦθεν» μιὴ ποιεῖτε 
τὸν οἶκον τοῦ σσαϊρὸς μα οἷ- 
χοὸν ἐμπορία. 

17 Ἑμνήσθησαν δὲ οἵ μα- 
θγ]αὶ αὐτοῦ, ὅτι γεγραμμένου 
ἐςὶν᾽ Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκα σα 
καϊέφαγέ με. 

158 ᾿Απεκρίθησαν ἅν οἱ 
᾿Ἰοδαῖοι, κὶ εἶπον αὐτῷ" Ὁ ΧῚ 
σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι 
ταῦτα ποιεῖς ; 

19 ̓Απεκείϑη δ ᾿Ιησοῦς 
καὶ εἶστεν αὐτοῖς" Λύσαϊε τὸν 
γαὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἧ- 
ββξραις ἐϊερῶ αὐτόν. 

Φ0 Εἶπον ἔν οἱ ᾿Ιεδαῖοι" 
Τεσσαράκονῖα καὶ ἐξ ἔτεσι» 
φκοδομήθη ὃ ὃ ναὸς ἅὅτος, καὶ 
σὺ ἕν τρισὶν ἡμέραις μεῖς 
αὐτὸν ; 

9] Ἔ κεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ 
τοῦ νχοῦ τοῦ  σώμιαΐος αὑτοῦ. 
99 “Ὅτε ἄν ἠγέρθη ἐκ νεκ- 

ρῶν, ἐμνήσθησαν οἵ μαθυῇαὶ 
αὐτοῦ, ὅτι τοῦτο ἔλεγεν αὐϊοῖς" 
καὶ ἐπίσευσαν ν τῇ γραφῇ, καὶ 

τῷ λόγῷ ᾧ εἶπεν ὃ ̓ Ιησοῦς. 
95 Ὡς δὲ ἦν ἐν ἹἹεροσολύ- 

(μοις ἐν τῶ {ἰἄσχα ἐν τῷ 
ἑοεἵῃ, πολλοὶ ἐπίςευσαν εἰς 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ϑεωροῦνῖες. 
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αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἔσποίει. 
94, Αὐτὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀκ 

ἐπίσευεν. ἑαυ]ὸν αὐτοῖς, διὰ 
τὸ αὑτὸν γινώσκειν ποανας 
35 Καὶ ὅτι 8 χρείαν εἶς 

χεν ἵνα τίς μα ]υρήσῃ περὶ 

.-8 ἀνθρώσιι᾽ αὐτὸς γὰρ ἐγί- 
γώσκε τί ἦν τῷ ἀνθρώπῳ. 

ς Κεφ. γ΄. ὃ. 

ΗΝ δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν 
Φαρισαίων, Νικόδημος 

ὄνομα αὑτῷ, ἄρχων 

᾿Ιεδαίων. 
9 Οὐὗτος ἦλθε Ὡρὸς τὸν 

᾿Ιωσοῦν νυκῖῆὸς, κὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Ῥαςξζ;, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ 9 ε8 

ἐλήλυθας διδάσκαλος" ἐδεὶς 
γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύνα- 

αι ποιεῖν, ἃ σὺ τοοιεῖς, ἐὰν 
μὴ ἢ 59 Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 

ϑ ᾿Απεκρίθη ὃ ὃ ᾿ξ ωσοῦς, κα 
- εἶπεν αὐτῷ" ᾿Αμὴν ἀμὴν 
λέ ἔγω σοι, Ἐὰν μιῇ τις γεννηθῆ 
ἄνωθεν, ὶ δύνααι ἰδεῖν τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

4. Λέγει πρὸς αὑτὸν ὃ Νι- 
κόδημος: [Πῶς δύναῖαι ἄ ἄν- 
θρωπος ψεννηθῆναι γέρων ὧν ; 

μὴ δύνοαι εἰς τὴν κοιλίαν 
- ῃ͵ ἊΝ ς Ρ᾽ ὃ “ 

τῆς μηϊρος αὐτοῦ οὀεῦτερον. 

εἰσελθεῖν, κὶ γεννηθῆναι : 
5 ᾿Απεκείθη ὃ Ἰησοῦ: 

᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ξὰν 
μὴ τις γεννηθῇ ἐξ ὕδαΐος Ὁ 
τονεύμιαῖος, Ὁ’ δυναϑὶ εἰσελ- 

- θεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 

(Θεοῦ. ἬΝ 
. Ὁ Τὸ γέγεννημεένον ἐκ τῆς 

᾿ σαρχὸθγ σάρξ ἔς!" κὶ τὸ γε- 

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟΝ. 

νεῖ, 

τῶν 
ἡ εἶπεν αὐτῷ 1]ῶς δύνααι 

γενγημένον ἐκ τῷ Ὡνεύμαδον,, 
φονεῦμια ἔξιςς ΠΣ ν 
νῇ Μὴ ϑαυμάσῃς ὅ ὅτι εἶς 

πὸν σοι᾿ Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι, ̓  
Σ πεν: : Υ 

8 Τὸ πνεῦμα ὅπε ϑόλιηο 
"Ὁ τὴν φωνὴν αὐτοῦ 

ἄκϑεις, ἀλλ᾽ δκ οἷδας ποόθεν 
ῬΑΣη, κὶ τοῦ ὑπάγει" ὅτως 
Αὐτνθ δε τυν, ἀδιυδον 
ἐςὶ τᾶς ὃ γεγεννημιένος ἐκ 
τοῦ τνεύμαΐῆος. ᾿ 
9 ̓Απεκχρίθο Νικόδημος, 

ταῦτα γενέσθαι : ' 
10 ̓ Ἄπεκρ (θη. ὃ ̓Ιησοῦς, Ἶ 

»ὶ εἶπεν αὐτῷ" Σὺ εἴ ὃ διδάσ- 
καλος τοῦ Ἰσραὴλ, - ταῦτα ἢ 

8 γινώσκει Σ᾽ Ἷ 

Ι 1 ἌἈΜΣΥΣ ἀμὴν δλϑν, σοι, ΙΝ 
ὅτι ὃ ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὶ ἡ 
ὃ ἑωράκαμεν μαει ρον 
καὶ τὴν μΡΕΙρ εν: ἡμῶν. ὁ. 
λαμᾷανεῖε, ὑλὰς 

[9 Εἰ τὰ Ὀροτλρμα εἴσον. 
ὑμῖν, κὸ ἃ τιςεύεῖε" σῶς, Ἐὰν 
εἴπω ὕμιν τὰ ἐποράνια, τι 
ςεύσεΐϊε ; ἐβι ἃ 

15 Καὶ ἐδεὶ ϑαδίθρκον, 
εἰς τὸν ἐρανὸν, εἰ μὴ ὃ ἐκ τθ 
ἐραγοῦ καϊαθᾶς, ὃ ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπε, ὃ ὧν ἔν τῶ ἐρανῷ. 

14 Καὶ καθὼς “Μωσὴς. 
ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ, ἐρήμῳ, 

ὅτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπο Ἦ 
1 “ἵνα πὰς εἰ σοιςεύ 

εἰς αὐτὸν, μὴ ποι ὅρῳ ι ἃ 
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον". ᾧ 

16 Οὕτω γάρ ἠγάπησεν δ. δ. 
Μη ᾿ 

Ἧπ ἸΥΝ ἜΝ τὸ 

ΤΥ ΝΑΣ 



ΚΑΤΑ. ἀὐρθον 

(τὸς τὸν κόσμον, ὥςε τὸν 
οἷον αὗτῇ τὸν μονογενῆ͵ ἔδω- 
κεν, ἵγα τᾶς δ τριςεύων. εἰς. 
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94. Οὔπω “γὰρ ἦν ε- 

ἔν εἰς τὴν φυλακὴν ὃ 

αὐτὸν, μὴ ἀπόληϊαι,, αλλ᾽ ΑΝΣΣ 95 ᾽᾿Ἐγένεῖο ὅν ζήτησις ἔκ 
ἔχ ζωὴν αἰωνιον. 

117 Οὐ γὰρ ἀπέςειλεν δ 
Θεὺς τὸν υἱὸν αὗτξ εἰς τὸν 
κόσμον, ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμιον, 
8 Σ { ΄“ ε ᾿ - Ε] ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὃ κόσμος δι 

αὐτὸ, 
ε ͵ ᾽ ὌὉ τ ςᾷ 

18 Ὁ σπσιςεύων εἰς αὐτὸν, 
.ῷ κρίνεϊαι" ὃ δὲ μὴ πιξεύων, 
ἤϑη κέκριϊαι" ὅτι “μὴ ποεπί- 
ςεύκεν εἰς τὸ ὄνομα τῇ μονο- 

οψενῆς διῶ τῷ Θεξβ, 
190 Αὕτη δὲ ἐςιν ἡ κρίσις, 

ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν 
κόσμιον, χὰ ἠγώπησαν οἱ ἄν- 
θρωποι μᾶλλον τὸ σκότος, 
ἢ τὸ φῶς ἦν γὰρ πονηρὰ 
αὐτῶν τὰ ἔργα. 

90 Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα 
τράσσων, μισεῖ τὸ φῶς, Ὁ ἐκ 

ἔρχεαι τορὸς τὸ φῶς, ἵγα μὴ 
ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτᾶ. 
τις ἀδἢ Ε᾽ δὲ ποιῶν τὴν ἀλὴ- 

θειαν, ἔρχεαι πρὸς τὸ φῶς, 
ἵνα φανερωθῇ αὐτῇ τὰ ἔργα, 
ὅτι ἐν Θεῷ ἐ ἔξιν. εἰργασμένα. 

99 “Με ταῦτα ἦλθεν ὃ 
Ἰπσῆς, κὶ οἱ μιαθυ)]αὶ αὐτῇ 
εἰς τὴν ̓ ᾽Ιεδαίαν γῆν" κ ἢ ἐκεῖ 
διέτριξε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ 
ἡεράρτιξεν. ι 

ς 95 Ἦν δὲ καὶ ἤδυνν 
βαπῆίξωνὶ ἐν ᾿Αινὼν ξ γγὺς τοῦ 

᾿ Σαλεὶμ ὅτι ὕδαχ πολλὰ ἦν 
ἐκεῖ" καὶ Φαρεγίνονῖο, καὶ 
᾿ἐξαπηιφονο. 

4Ὁ 

τῶν μαθυ]ῶν Ἴωκαννα μεῖζ 
᾿᾿Ιεδαίων περὶ καθαρισμδ. 

90 Καὶ ἦλθον πρὺς τὸν 
Ἴωάννην, καὶ εἶπον αὐτῷ" 
Ῥας(ςὶ, ὃς ἦν μεῖα σᾷ «πέραν 
τῇ ᾿Ιορδάνε, ᾧ σὺ μεμαρὶό- 
ρήκας, ἴδε, ὅτος βαπΊίζει, κὶἃ 
ταανῖες ἔρχονῖαι πρὸς αὐτόν. 

97 ᾿Απεκρίθη ἰωΐκννης 
" εἶπεν Οὐ δύναϊαι ἄνθρω- 

σὸς λαμᾷξ χνᾷν δδὲν, ἐὰν μὴ 
ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τ 

; ς ἐρανού, 
958 Δύτοὶ ὑμεῖς μοι μαᾶρ- 

Ἰυρεῖτε, ὅτι εἴπον" Οὐκ εἰμὶ 
ἐγὼ ὃ Χριςὸς, ἀλλ᾽ ὅτι ἐπ- 
εςαλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν 
ἐκείνου. ἢ 

90 ὉὍ ἔ ἔχων τὴν νύμφην, 
νυμφίος ἐςίν" ὃ δὲ φίλος τοῦ 

νυμιφία, ὃ ἑςηκῶς καὶ ἀκέων 

αὖτε, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν 
φωνὴν τϑ8 νυμφία" αὕτη ἦν ἡ 

χαρὰ ἢ ἐμὴ πεπλήρωϊαι. 

: 30 κεῖνον δεῖ αὐξανειν, 
ἐμὲ δὲ ἐλατῆδσθαι.. ς 

91 ὋὉ ἄνωθεν ἐ ἐρχόμενος, 
ἐπάνω πάνων ὲ ἐςίν" ὃ ὧν ἐκ 
τῆς γῆς, ἐκ τῆς γὴν. ἐσ, καὶ 
ἐκ τῆς γὴς λαλεῖ" ὃ ἐκ τᾷ 

ἀραγνοῦ ἐρχόμενος». 
πον ἔςέν, 

9 Καὶ δὲ ἑώρακε νἡὶ ἤκᾶσε, 

τῶτο τὰ μάμυροι κὶ τὴν. μαξῖυς ᾿ 
ρίαν αὐτᾷ δδεὶς λαμβάνει, 

ἐπανώ 
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.33 Ὁ λαξὼν αὐτοῦ τὰ 
μμαφ]υρίαν, ἐσφράγισεν, δεν, 
Θεὺς ὦληθής ἐ ἔσιν. ἰὼ Ὁ 

34. Ὃν γὰρ ἀπέςειλεν δ᾽ 
Θὸὼς, τὰ ῥὴμαῖα τοῦ Θεοῦ 
λαλεῖ" ὁ γὰρ Ἐκ μέτρβ δίδω-. 
σιν ὃ Θεὸς τὸ τπτνεῦμα. 

355 Ὃ τοαὴρ ἀγαπᾷ τὸν 
«» “ ͵ , ᾿ - 
διὸν, κὶ τοάν]α δέδωκεν ἕν τῇ 
χειρὶ αὐτᾶ. 

80 Ὁ τοιςεύων εἷς τὸν υἱὸν, 

ἢ Σαμαρεῖτις" 

ΕὙΥ̓ΆΓΓΕΛΙΟΝ 

7. Ἐρχεῖαι γυνὴ ἔκ, τῆς 
ἘΣ ἀν] χῆσαι. δωρ' 

ἔψει. αὑτῇ ὃ Ἴησϑς" ΔΝ ̓  

τ μοι σἰεῖν. " 
8 Οἱ γὰρ μαθυῇαὶ αὑτῷ 

ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, 
ἵνα. ἃ τροφὰς ἀγορέσωσι. 

9 Λέγει ὅν αὐτῷ ἡ γυνὴ δ 
Πῶς σὺ: 

Ἴαδαϊος ὧν, παρ᾽ ἐμξ σιεῖν 
αἰτεῖς, ἔσης γυναικὸς Σαάμα. 

»Ὰ 

ἔχει ζωὴν αἰώνιον" ὃ δὲ ἀ- τρείτιδοι; ; (ὁ γὰρ συγχρῶνϊαι ἡ 
πειθῶν τῷ υἱῷ, ἀκ Ὀψεῖαι 
ζωὴν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τῇ Θεδ 
μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 

Κεφ. δ΄. 4. 

ὉΣ, ἂν ἔγνω ὃ Κύριος, 
ὅτι ἤκεσαν οἱ Φαρι- 

σαῖοι, ὅτι ᾿Ι] σᾶς πλείονας 
μαθυ]ὰς ποιεῖ καὶ βαπίίξει, ἢ 
ΤΠ υπ 

2 (Καίτοιγε Ἴσης αὐτὸς 
ἐκ , ἐθαπήιξεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθη- 
᾿ δαὶ ὌΝ .) 

8 ᾽᾿Αφῆκε τὴν οἸμδαίαν, 
καὶ ἀπῆλθε τάλιν εἰς τὴν 
Ταλιλαίαν. 

4. "ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσ- 
θαι διὰ τῆς Σαμαρείας. 
69 "Ερχεῖαι ὃ ὅν εἰς πόλιν 

πὴὺς Σαμαρείας, λεγομένην 
Συχὰάρ, λήσιίον τῷ χωρία, Ὅ" 

ἔδωκεν ᾿Ιακὼς ᾿Ιωσὴφ τῷ 
Διῷ αὐτῇ, : 
6 Ἣν δὲ ἐκεῖ τσηγὴ τῇ 

Ἰακώθ. Ὁ ἄν Ἰησᾶς κεκο- 
πιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, 
ἐκαθέξεῖο ὅ ὅτως ἐπὶ τῇ ΤΉ γῇ. 
ὥρα ἦν ὡσεὶ ξκΐη. 

᾿[δδαῖοι ΚΣ ἜΤ ο τοι ᾿ 
10 ᾿Απεκρίθη Ἴυσξς καὶ 

εἶπεν αὐτῇ" Εἰ ἥἤδεις τὴν. 
δωρεὰν τῷ Θεβ,. " τίς ἐςιν ὃ 
λέγων σοι" Δὸς μοι σοιεῖν" 

σὺ ἂν ἤτησας αὐτὸν, κἡ ἔδω- 
κεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 

11 Λέγει αὑτῷ ἢ γυνή" 
Κύριε, ὁ ὅτε ἄνηχημα ἔχεις, 

ΩΣ τὸ φρέαρ, ἐςὶ βαθύ" τόθε͵ 
ὅ ἔχεις τὸ ὕδωρ ̓ξῶν. 

12 Μὴ σὺ ἡμείδων εἶ τῇ 
σατρὸς ἡμῶν Ἰακὼς, 
ἔδωκεν ἡ ἡμῖν τὸ φρέαρ, Ὁ ἃ ἰὴ 
τὸς ἐξ αὐτῇ ἔπιε," ἐν οἱ υἱοὶ " 
αὐτῇ, ἊΝ τὰ ϑρέμμαΐ α αὐτῆ; 
(19: ̓Απεκρίθη ὃ ὃ Ἰησοῦς, 
) εἶπεν αὐτῇ" Πᾶς τ᾿ σαίνων 
Ἐκ τοῦ ὕδα ον. τέτα, ̓  νω, 
πάλιν" 

14. ἪὋ- δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ᾿ τοῦ 
ὕδαΐος, ὃ Ὁ ἐγὼ δώσω ὁ χἕ ἥ 
μὴ διψήσηι εἰς ὅν 
ἀλλὰ τὸ ὕδωρ, ὃ ὃ δὼ 
γενήσεῖαι ἐν αὖτ 
ὕδαϊος ἄμε... ̓ 
αἰώνιον. ἀρ κα νὴν ΤΡ ΡΑΝΝ 

ἜΝ 



ΚΑΤᾺ 

.15 Λέγει Ὡρός αὐτὸν ἡ 
γυνὴ" Κύριε, δός μοι τῶτο 
πὸ ὕδωρ, ἵνα μμὴ διψῶ, μηδὲ 

ἔρχωμιαι ἐνθάδε ἀνήλειν τ 
16 Λέγει αὐτῇ ὃ Ἴ δες" 

Ὕπαγε, φώνησον τὸν ἄνδρα 
σϑ, κὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 

17 ᾿Απεκρίδη ἡ Ὦ, γυνὴ " 
εἶπεν Οὐκ ἔχω ἄνδρα. Λέ- 
γει αὑτῇ ὃ ᾿Ιησοῦς" Καλῶς 
εἶπας" “Ὅτι ἄνδρα ἐκ ἔχω. 

18 Ἡενῆε γὰρ ἄνδρας ἔσ-- 
ΧεΣ" κ᾿ νῦ ων ὃν ἔχεις, ἐκ ἔς! σ8 

ἀνήρ᾽ τῆᾶτο ἀληθὲς εἰς ἤκξαα. 

19 Λέγει αὐτῷ ἡ γυνη)" 
Κύριε, “εωρῶ ὃ ὁτι προφήτης 

εἶ σύ. 
90 Οἱ τοαξέρες ἡμῶν ἐν 

τότῳ τῷ ὕξει προσεκύνησαν" 
καὶ ὑμεῖς λέγεῖε, ὃ ὅτι ἐν Ἵερο- 

σολύμοις ἐςὶν ὃ τόπος, ὅπ8ε 

δεῖ ποροσκυνεῖν. Ἄς. 
ἣν Θ ἢ Λέγει αὐτῇ ὃ Ἴησδτ' 
ὕναι, τυίσευσόν. μοι, ὅτι ἕρ- 

χεῖαι ὥ ὥρα, ὅτε ἔτε ἔν τῷ ὕρει 
τέτῳ, ἔτε ἐν “Ἱεροσολύμοις 
τωροσκυνήσεϊε τῶ τοαΐρί. 

99. Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ 
ἐχ οἴδαΐε" ἡμεῖς ἀσροσκύνδμεν 
ὃ οἴσαμεν᾽" ὅ ὅτι ἡ σω]ηρία ἐκ 
τῶν ᾿Ιοδαίων ἐςίν. 
25 ᾿ἊΑλλ᾽ ἔρχεῖαι ὥρα, "Ὁ 

γὺν ἔςιν, ὅτε οἱ ἱ ἀληθινοὶ ὥροσ- 

ων υηαὶ" τροσχυνήσουσι τῷ 
Παϊρὶ ἐν τυνεύμαι, καὶ ἀλη- 
θείᾳ" Ὁ γὰρ ὃ ταῖὴρ τοιότες 

ζη]εῖ τὰς τοροσκυνδν]ας αὐτόν. 
92 Τίνι ὔκα ὃ Θεός" καὶ 

τὸς τροσκυνοῦνϊας αὐτὸν, ἐν 
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τνεύμαι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ 
τροσκυνεῖν. 

: ΠΩ5. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ" 
Οἵδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεῖαι, 
ὃ λεγόμενος “Χριρόε' ὅταν 

ἔλθη ἢ ἐκεῖνος. ἀναγγελεῖ πιεῖν 
σανῖα. 

90 Λέγει αὐτῇ ὃ ̓ [ησᾶς" 
Ἔγνω εἰμι, ὃ λαλῶν σοι. 

ΩΤ Καὶ ἐπὶ τάἄτῳ ἦλθον 
οἱ μαθη]αὶ α αὖτ, Ὁ ἐθαύμα- 
σαν ὅτι μεῖς γυναικὸς ἐλάλει" 

δδεὶς μέν]οι εἶπε" 1 ( ζυϊεῖς ; 
ἢ, τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς ; 

21 .Ἁ φῆκεν ὅν τὴν ὑδρίαν 
αὑτῆς ἢ γυνὴ, Ὄ ἀπῆλθεν εἰς 
τὴν σόλιν, »κ λέγει τοῖς 

ἀνθρώποις" 

29 “Δεῦτε, ἵδε]ε ̓ ἄνθρωπον 
ὃς εἶπέ μοι τανῖα ὅσα ἐποίη- 
σα μήτι ὅτός ἐσινς ὃ Χρικόες : 

850 Ἔξῆλθον οὖν ἐκ τῆς 
πόλεως, καὶ ἤρχονϊο τρὸς 
ανχόν. τ λίκο 

51 Ἔν δὲ τῷ μεϊαξὺ ἡ- 
ρώτων αὐτὸν οἱ μαθαϊαὶ, λε- 
γονῖες" Ῥαςξςὶ, φάγε. Ἢ 

89 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" 
Ἔγω, βρῶσιν ἕ ἔχω φαγεῖν, ἦν 

ὑμεῖς ἐκ οἴδατε. 
35) “ἔλεγον οὖν οἱ μαθηϊαὶ 

πρὸς ἀλλήλας Μή τις ἤ- 
γεγχεν αὑτῷ φαγεῖν ; ἢ 

91 Αέγέι αὐτοῖς ὃ [ησξ-" 
᾽᾿ἜἘμὸν βρῶμα ἐςιν, ἵνα ποιῶ 

τὸ σέλημα τὸ πέμιψανῆός με, 
κ. τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 

88 Οὐχ ὑμεῖς λέγεῖε, ὅ ὅτι 

ἔτι τεϊράμηνόν ἐςι, καὶ ὁ ϑε- 
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γισμὸς ἔρχεῖαι , Ἰδὰ, λέγω 
ὁμῖν, ἐπάραῖε τὰς ὀφθαλμὸς 
δμῶν, καὶ ϑεάσασθε τὰς χώ- 
βας»} ὅτι λευκαὶ εἰσι πρὸς ϑε- 

ρισμὸν ἤδη. 
86 Καὶ ὃ ϑερίξων, μισθὸν 

λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν 

εἰς ζωὴν. αἰώνιον ἵνα καὶ ὃ 
σπείρων ὃμδ χαίρῃ, τῦἢ ὃ ὅὲ- 
ρίξζων. 
51 Ἔν γὰρ τότῳ ὃ λόγος 

ἐςὶν ὃ ἀληθινὸς, ὅτι ἄλλος 
᾿ς Ἁ ε ͵ ἉᾺ » 

Ἔςιν ὁ σπειρῶν, καὶ ἄλλος ὃ 

ϑερίξων. 
98 Ἐγὼ ὁπέςειλα ὁμᾶς 

Βερίζειν ὃ ἔχ, ὑμεῖς κεκοπια- 
Ω “Ψ , ᾿ 

καίε᾽ ἄλλοι κεκοπάκασι, κὶ 
. " “ῳ 

ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν 
εἰσεληλύθαϊε. 

ν 

Ἶ89 Ἐκ δὲ τῆς τόλεως 
3 ͵ ΤῚΝ , ᾽ 
Ἐχείνης σολλοι εσιςευσᾶν εἰς 

ν “ Σ - »" ἥν Ἁ 

αὑτὸν τῶν Σαμαρειϊῶν, διὰ 
Σ .- Ν 

τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρ- 

Ἰυρέση" “Ὅτι εἶπε μοι πᾶν- 

Ἴα ὅτα ἐποίησα. 
: μὰ Α0 Ὥς οὖν ἤλθον πρὸς 

τ ς ἢ 5 ͵ 

αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων 
αὑτὸν μεῖναι σᾳαρ᾽ αὐτοῖς" 
ἡ ἔμεινεν ἔκεῖ δύο ἡμέρας. 
41] Καὶ πολλῷ φλείους 

ΜΕ ὃ Ἁ ͵ ᾿ 2 ΄-“-- 

ἐπίςευσαν διὰ τὸν λόϊον αὐτξ. 
49 1 ἢ Ἢ τε γυναικὶ ἔλεον" 

Ὅτι ἐκἔτι διὰ τὴν σὴν λα- 
λιὰν τοιςεύομεν" αὐτοὶ ψὰρ 

ἀκηκδαμεν; καὶ οἴδαμεν, ὅτι 
ὅτος ἔσιν ἀληθῶς ὃ τοῖν τ 

κόσμε, ὃ Χριςός, ᾿ 
48 Μὰ δὲ τὰς δύο ἡμέ- 

ρῴς ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἀπ- 

ΕΥ̓ΆΓΓΕΛΙΟΝ 
ἤλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
44 Αὐτὸς γὰρ ὃ ᾽Ἶτυσοῦς 
ἡ τῇ ἤϊε α ὅτι τοροφήτης 
ἐν 
ἔχει. 

ΝΥ 

ΑΝ ὍὍτε οὖν ἦλθεν εἰς μὴν 

Γαλιλαΐαν, ἐδέξανἼο αὐτὸν οἱ 
Γαλιλαῖοι, σανῖα ἕ ἑωρακότες, 
ἃ ἐποίησεν Ἐν Ἱεροσολύμοις ἐ εῬ 

τῇ ἑροῃ" χα αὑτοὶ γὰρ ἦλθον 
εἰς τὴν ἑορῖήν. 

ὅ 46 Ἦλθεν 5 ὅν ὃ ἼἾησῶς σα- 

λιν εἰς τὴν Κανᾶ τῆς 1 Ἂαλι- 
λαίας, ὅπα ἐποίησε τὸ ὕδωρ 
οἶνον. Καὶ ἦν τις βασὶλικὺς, 
δ ὃ υἱὸς ἤσθενει ἐν Καπερναόμ. 

417 Οὗτος ἀκέσας ὅτι ᾽Ἴη- 
σῦς ἥκει ἐκ τῆς ᾿Ιεδαίας εἰς 
τὴν Ι αλιλαίαν, ἀπῆλθε πρὸς 
αὑτὸν, ἦρώτα αὐτὸν, ἵγα κα- 
Ἰαξ ἢ κὶ ἰζσηΐαι αὐτῇ τον υἱὸν" 
ΤΑΣ γὰρ ποϑνήσκειν. 

48 Εἶπεν ἐν ὃ ̓Ἶυσξς πρὸς 
αὐτὸν" Ἔν μή σημεῖα καὶ 
τέραϊα ἴδε, 8 μὴ τιςεύσηε. 

49. ἐγ να. πρὸς αὐτὸν ὃ 
βασιλικὸς" Κύριε; καΐχζηθι 
πορὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μᾶ. 

.δθ Λέγει αὐτῷ δ᾽ Ἰησϑς" 
Ἡορεύε, ὃ υἱὸς σδ ζῇ. Καὶ 

υἐπίσευσεν ὃ ἄνθρωπος τῷ λό- 
Ὑῳ, ᾧ εἰπτεν αὐτῷ ὃ Ἴησδε" 

"-᾿ ἐφορεύεϊῖο. τῳ 

51" Ηδη δὲ αὐτῇ καϑαξαὶ- 
ΗΝ οἱ δδλοι. αὐτᾶ ἀπήν- 
τα ΠΤ ἃ Ὁ, ἀπήγγειλαν; 

λέγονες" “Ὅτι ὃ ἃ σαῖς σὰ ζῇ. 

52 ἜἘ πύθεῖο οὖν παρ᾽ αὖ- 

τῶν τὴν ὥραν, ἐν ἢ κομνψό- 

ἰδίᾳ τοαἹρίδι τιρμνὴν ὅκ 

-“α᾿. 
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Ἴερον ἔ ἔσχε. Καὶ εἶπον αὐτῶ" 
Ὅτι χθὲς. ὥραν ἑδδόμην 
ἀφῦκεν αὐτὸν ὃ τουρεῖός. 

δϑ ἔγνω οὖν δ ταὴρ, ὅτι 
ἐν ἐχείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐν ἢ εἶπεν 
αὐτῷ ὃ Πρ τ ἡ υἱὸς 
68 ζῇ. Καὶ ἐπίςευσεν αὑτὸς 
"ἢ ἢ οἰκία αὐτῷ ὕλη. 

54 Ἴδτο σαᾶλιν δεύτερον 
σημεῖον ἐποίησεν ὃ ᾿᾽Ἶησός, 
ἐλθὼν ἐκ τῆς ᾿Ιεδαίας εἰς 

χὴν [ αλιλαίαν. 

Κεφ. ἐ. 85. 
ἽὝΕ: Δ ταῦτα ἦν ἕορὴ 

τῶν Ἰδαίων, καὶ ἀνέ- 
(Ἢ ὃ Ἴησϑς εἰς “ἱεροσόλυμα. 

9 "Ἐς, δὲ ἐν τοῖς ἱἱ ἐεροσο- 
λύμοις ἐπὶ τῇ προξαικῇ, 
κολυμξήθρα, ἡ Ἴ ἐπιλεγομένη 

Ἕδραὶ,ὶ Βηθεσδὰ, τένϊε ςοὰς 
ἔχεσα. 

8 Ἔν ταύταις ΑΓ Ὰ 
πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενέν- 
ἥῶν, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, 
ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδαϊος 
κίνησιν. ξ 

4" Αγγελος. γὰρ ὌΝ καὶ- 
βὺν καΐέξαινεν ἐν τῇ ̓χύλϑμ- 

Φηθρᾳ, Ὁ ἔταρασσε τὸ ὕδωρ" 
ὁ ὅν πρῶτος. ἐμξὰς μεῖϊὰ τὴν 
παραχὺ ἦν τῷ ὕδαγος, ὑγιὴς 
ἐγίνεον ὦ, δήποῖε. καϊείχεῖο 
ινοσήμιαι.. ἐλ ς Ἔ 

. 5. Ἦ» δέ. τις. ἄνθρωπος 
ἐκεῖ ἴ τριακογῖα. οκὼ ἔ ἔτη ἔχων 
ἐὲν τῇ ἀσθενείᾳ. 
τὴ πρυστοῦ “ἰδὼν ὃ δ Ἴησᾶς 
ἘΞΕ τ γνὰς ὅτι ο- 
“λὺν ἄδη. χρόνον ἔχει, λέγε 

465 

᾿ς ΤΝ 
ὃ ἄνθρωπος" κ᾿ ἦρε τὸν καραῦ- 

18 

αὐτῷ" Θέλεις ὑ ὑγιὴς γενέσθαι; 
"ή ̓Απεκρίθη αὐτῷ ὃ ἀσ- 

θενῶν" Κύριε; ἄνθρωπον ὁκ 
ἔχω, ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ 
ὕδωρ, βάλλῃ με εἰς τὴν κο- 

λυμβηθραν" ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι 
ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμδ καΐα- 
(αίνει. 

8 Λέγει αὐτῷ δ ΠΑΡ ΞΕΣ 

ἼἜγειραι, ἄρον τὸν κράξξ αόν 
σα, κὶ περιπάτει. 

0 Καὶ εὐθέως ἐγένεο ὑπὴς 

(αἶον αὑτῷ, καὶ περιεπάτει. 
Ἢν δὲ αὐξτνδυ. ἐν ἐκείνῃ τῇ 

ἡμέρα. 
. 10 ἔλεγον οὖν οἱ ᾿᾽1 σδαῖοι. 

τῷ τεθεραπευμένῳ" Σαξξα- 
ὸν ἐ ξςξιν. 8 κ ἔξες( σοὶ ἄραι τὸν. 

κραξ(αῇον, 

11 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς" Ὁ: 
ποιήσας με ὕγιΐ;, ἐκεῖνος μκοι. 
εἶπεν" Αρον τὸν 'κραξς ξαῇόν. 

- ὅὅγ ὦ περιπάτει. 

ΠῚ ᾿Ηρώτησαν οὗ οὖν αὐτόν" 
εν ἔςιν ὃ ἄνθρωπος, ὃ ὃ εἰπὼν: 
ἙὝἾΑρον τὸν κράξξα]όν σα, 
ὁ ̓δειμρθυι : 

18 Ὅ δὲ ἰχθεὶς ἐκ ἤδει. 
τίς Ἐςιν" ὃ γὰρ ᾿Γησὸς ἐξένευς- 
σεγ, Ὄχλη Ὄνος ἐν τῷ τόπῳ. 

14 Μεῖὰ ταῦτα εὑρίσκει 
“αὐτὸν ὃ Ἰησᾶς ἐν τῶ ἱερῇ, 
Ὁ εἶπεν αὐτῶ ἴδε , ὑγιὴς 
γέγονα" μηκέτι ἁμάεῖανε, 
ἴγα μνὴ "χεῖρόν τι δοὶ γένηϊαι.. 

45 ᾿Απῆλθβεν ὃ ἄνθρωπος; 
ὁ ἀγήγίειλε τοῖς ᾿Ι πδαίοις, ὅτι 

ἡσδε ἔςιν ὃ ποιήσας αὐϊὸν ἀξ. 
΄ 
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16 Καὶ διὰ τῶτο ἐδίωκων 
τὸν ᾿[ησῶν οἱ ᾿[ϑδαῖοι, καὶ 
ἐξήταεν αὐτὸν ἀποκχἸεῖναι; ὅ ὅτι 
ταῦτα ἐποίει ἐν σαξξάτῳ. 

11 Ὃ δὲ ἼἸησῦε ἀπεκχρί- 
ναῖο αὐτοῖς" Ὃ παῤ μ8 
ξως ἄρ]ι ἐργάξεϊαι, κἀγὼ 
ἔργαζομιαι. 

18 Διὰ τᾶτο οὖν μᾶλλον 
ἔξήταεν αὐτὸν οἱ ᾿[εδαῖοι 
ἀποκ]εῖναι, ὅτι ὦ μόνον ἔλυε 
τὸ σαξ(αῆον, ἀλλὰ 
μα ἴδιον ἔλεε τὸν Θεὸν, ἴσον 
ἑαυϊὸν τσοιῶν τῷ Θεῷ. 

19. Απεκρίναῦο οὖν ὁ Ἴη- 
σᾶς, ἃ εἶπεν αὐτοῖς" Αμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀ δύναϊαι ὃ 
ιὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυΐα ἀδὲν, 
ξὰν μή τι βλέπῃ τὸν παϊέρα 
φοοιδνα" ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος 
τσοιῆ, ταῦτα κἡ ὃ υἱὸς ὁμοίως 
τοοιεῖ. 

240 Ὁ γὰρ τοα]ὴρ φιλεῖ 

τὸν υἱὸν, καὶ σανῆα πύαδὲ 
αὐτῷ, ἃ αὐτὸς ποιεῖ" Ὁ μεί- 
ξονα, τάτων δείξει ὦ αὐτῷ ἔρῖα, 
ἦγα ὑμεῖς ϑαυμάξηϊε.. 

41. Ὥσπερ γὰρ ὃ ταγήρ 
ἐγείρει τὰς γεκρῶς ἢ ζωοποι- 
51, ὅτω καὶ ὃ υἱὸς, οὺς ϑέλει, 
ζωοποιεῖ. 

ΠΥ 99 Οὐδὲ γὰρ ὃ ὁ τα]ὴρ κρί- 
γει ὀδένχ, ἀλλὰ τὴν κρίσιν 

ο πσᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῶ" 

Ὁ8 Ἵνα ποάνες τιμῶσι τὸν 
ῳἱὸν, καθὼς τιμῶσι τὸν τοαῖέ- 
μα; δ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν, ἃ 
“τιμᾷ τὸν τυαἹέρα τὸν σέμνα 

“ψανῖα ᾳὐτὸν, 

Σ σπα]έ- Ὡὰ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

24 ̓Αμὴν ἀ ἀμὴν λέ[ω ὑ ὑμῖν, 
ὅτι ὃ τὸν λόγον μ8 ἀκέων, Ὁ 

τοιφεύων τῶ πέμμψανῖ!, με, 
ἔχει. ζωὴν αἰωνιον᾽" νὼ εἰς κρί- 
σιν ὅκ ἔρχεῖαι, ἄλλα μεῖα-. ᾿ 

Θέξηκεν ἐκ τῇ ϑανάτϑ εἰς 
τὴν ζωήν. 

95 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ἔρχεῖαι ὥρα, κνὶ νῦν ἔςιν, 
Ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκέσονϊαι τῆς 
ὠνῇς τῷ υἱᾷ τῷ Θεξδ' καὶ οἱ 

ἀκέσανες ζήσονϊαι. 
90 “Ὥσπερ γὰρ ὃ τοα]ὴρ ᾿ 

ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυΐῷ, ὕτως 
ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν 
ἐν ἑαυ ῷ. 

ΟἿ Ἱξαὶ ἐξεσίαν ἔδωκεν 
αὐτῷ καὶ κρίσιν τοοιεῖν, ὅτι υἱὸς 
ἀνθρώπι ἐ ἐς!. 

98 Μὴ ϑαυμάξεῖε τ' τῦτο" 
ὕτι ἔρχεῖαι ὥρα, ἐν Ἢ. τσάνϊες 
οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκἐσονῖαι 
τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 

90 Καὶ ἐκπορεύσονϊαι, οὗ 
τὰ ἀἴαθα ποιήσανῖές, εἰς ἀνά- 
φασιν ζωῇ )ς" οἱ δὲ τὰ φαῦλω 

πράξανϊες, εἰς ἀνάςασιν ἰἈ ἢ 
σεως. 
50 Οὐ δύναμαι ἑ ἐγὼ ζσοι- 

εἶν ἀπ᾿ ἐμαυΐξ ἐδέν. Καθῶς 
ἄκϑω, κρίνω" καὶ ἡ κρίσις ζὴ 
“ἐμὴ δικαία ἐ ἐξίν᾽ ὅτι 8 ζητῶ, ̓ 
τὸ ϑέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 
ϑέλημα τοῦ πέμψανϊός με, 

[ΟΣ 

πατρός. δ 

91 
περὶ ἐμαυΐᾷ, ἡ μα 
“ὅκ ἔςιν ἀληθής. ΜΟΥ, 
ΓΣ “Ἄλλος ἐξὶν ὃ μηδ 

ἡδὰ ᾿ 

δ Ν 
ἜἘδν ἰνῶ ̓μαρ)υρῶ ὕ 

ὑρία. μθ 



ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ᾿ 
. φῷ ι »ν » Ἁ κὺ ε! 

᾿βϑῶν περὶ ἐμιδ, καὶ οἶδα ὅτι 
2. '͵ » ε , ΩΣ 
ἀληθής ἔςιν ἡ μαρ]υρία, ἣν 

μαρ)υρεῖ περὶ ἐμϑ. 
μεῖς ἀπεςάλκαϊε 

τορὸς ᾿Ιωάννην, καὶ μεμαρῖό- 
ρηχε τῇ ἀληθείᾳ. 

3 . 4 

84 ᾿Εγὼ δὲ ὁ παρὰ ἀν- 
ι θρώπε τὴν μαρ]υρίαν λαμ- 
ξανω" “ἀλλὰ ταῦτα λέϊω, ἵνα 
ὑμεῖς σωθῆτε. 

355 Ἐκεῖνος ἦν ὃ λύχνος 
ὃ καιομενος κὶ φαίνων" ὑμεῖς 
δὲ ἠθελήσα]ε ἀϊαλλιασθῆναι 

ΙΣ Ω 4 - ᾿ , «ὦ 

ὥρος ὡρᾶν εν τῶ φωῖὶ ασὕτο- 

356 Ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρ- 
Ἰυρίαν μείξω τῇ ᾿Ιωᾶννε" τὰ 

᾿ 2 Ὁ,» , « 

γάρ Ἐρία, ἃ ἔδωκέ μοι ὃ τα- 
76, ἵνα τελειώσω αὐτὰ, αὐτὰ 
τὰ ἔργα, ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρῖυ- 
ρεῖ περὶ ἐμιδ, ὅτι ὃ σαὴρ με 
᾿ἀἄπέςαλκε. ι 

51 Καὶ ὃ σέμψας με α- 
τὴρ, αὐτὸς μεμαρ)ύρηκε περὶ 
- -- 37 Ἃ ἂν δ 

ἐμξ᾽ Οὔτε φωνὴν αὔτϑ ἀκΉ- 
᾿ γ) ᾿ 37 ᾿ς ᾽ κύαϊε τοώωποῖε, ὅτε εἶδος αὐὖ- 

τῷ ἑωράκαΐε. 
958 Καὶ τὸν λόγον αὐτῷ 

“4 "» ͵ δ’: ὑπ κα; - τ ἂκ ἔχ εἶε μένονα ἐν ὑμῖν" ὅτι 
ὃν ἀπέςειλεν ἐκεῖνος, τότῳ 
ὑμεῖς ἃ σοιςεὐεῖε. 

᾿ 4[.:ὴ᾽ ες »Ψ , 3 39 Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, 
ε ἷ ,- » - ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς 

ζωὴν αἰώνιον ἔχειν' κὶ ἐκεῖ- 
ΡΩΝ ΠΟΥ ὡὼ ᾿ 

γαΐ εἰσιν αἱ μαρ]υρᾶσαι «περὶ 
ἐμοὺς ἐν ένα 
40 Καὶ αὶ ϑέλεῦε ἐλθεῖν 

, Ὁ κ»ν σρός με. ἵνχ ζωὴν ἔχε. 
41 Δόξαν παρὰ ἀγθρώ- 

σῶν ἃ λαμβάνω" 
πω 

1857 

49 ᾿Αλλ᾽ ἔγνωκα. ὑμᾶς, 
ὅτι τὴν ἀγάπην τῷ Θεξ ἐκ 
ἔχεϊε ἐν ἑαυϊοῖς. 

48 ᾿Εγὼ ἐλήλυθα ἐν τὼ 
ὀνόμαΐι τοῦ τταἹρὸς μι, καὶ Β 
λαμ(ανεῖέ με’ ἐὰν ἄλλος 
ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόμαΐι τῶ ἰδίῳ, 
ἐκεῖνον λήψεσθε. 

44 ὥς δυνασθε ὑμεῖς 
σιςευσαι, δόξαν σαρὰ ἀλλη- 
λων λαμᾷανονῆες, κὶ τὴν δόξ- 
αν τὴν παρὰ τοῦ μόνε Θεξ 
ἃ ζυϊεῖτε ; ΕΣ 

45 Μὴ δοκεῖτε, ὅτι ἐγὼ 
κα]ηγορήσω ὑμῶν Ὡρὸς τὸν 
τοσϊέρα᾽ ἔςιν ὃ καΐηγορῶν 

ὑμῶν, Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς 
ἠλπίκαΐε. 

46 ΕἸ γὰρ ἐπιςεύεϊε Μω- 
σῇ Ἶ ἐπιςεύεῖε ἂν ἐμ περὶ 
γὰρ ἐμᾷ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 

ΑἹ ΕἸ δὲ τοῖς ἐκείνα γρᾶμ- 
μασιν ἃ τοιςεύεϊε, πῶς τοῖς 
ἐμοῖς ῥήμασι τοιςέυσετε ; 

τ Κεφ. ς΄. 6. 
ΜΕΤΑ ταῦτα ἀπῆλθεν 
ΑΥ̓͂ 9 ᾿Ἰησοῦς πέραν τῆς 
ϑαλάσσης τῆς Γαλιλαίας, 
τῆς Τιδεριάδο. 

9 Καὶ ἠκολέθει αὐτῷ ὅχ- 
λος τολὺς, ὅτι ἑώρων αὐτῇ 
τὰ σημεῖα, ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν 
ἀσθενένιων. : 

8. ᾽Ανῆλθε δὲ εἰς τὸ Ὄρας 
ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκαθηῇο 
μεῖὰα τῶν μαθυήῶν αὑτοῦ. 

 Α Ἦν δὲ ἐϊγὺς τὸ σάσχα, 
ἢ ἑορὴ τῶν ᾿Ιασδλίω. 

ὃ Ἕπάρας οὖν δ᾽ Ἰησᾶς τὰς 
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ὀφθαλμᾶς, "ὁ ϑεασάμενος ὅ- 
τι πολὺς ὄχλος ἔρχεῖαι πρὸς 
αὐλὸν λέγει τρὸς τὸν Φίλιπσ- 

᾿ θεν ὠγοράσομεν ἄρ- 
τας, ἵνα φάγωσιν ὅτοι ; 

6 ( Γοῦτο δὲ ἔλεγε σειρά- 
ΕἸ δτῳ ΓΝ εν ττι Ν 3, 

ξων αὐτὸν" αὐτὸς γὰρ ἤδει 
τί ἔμελλε ποιεῖν.) 
7 ᾿Απεκρίθη αὐτῷ Φίλιπ- 

ἰ ἐ πὰ Ν “τος Διακοσίων δηναρίων ἄρ- 
7οι ἀκ ἀρκῦᾶσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕ- 

32 “ὦ ͵ "Ὁ 

καςζος χὐτῶν βραχώ" τι λάξῃ, 
8 Λέγει. αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν 

μαθυῆῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας, ὃ 
ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρο" 

9 ἜΣ :ι παιδάριον ἕν ὧδε, 

ἃ ἔχει τοένῦε ἄρας κριθίνες, 
" δύο ὀψάρια" ἀλλὰ ταῦτα 

τὶ ἐςιν εἰς τοσότες 9 
10 Εἶπε δὲ. ὁ ᾿!ωησοῦς" 

ἘΠοιησαΐε τὴς ἀνθρώπες ἄνα- 

πεσεῖν. ν δὲ χὐρίος σο- 
λὺς ἐν τῷ τόπῳ. ̓ Αγνέπεσον οὖν 
οἱ ἄνδρες τὸν ἀρὰ, ὡσεὶ 
σεν]χκχισχίλιοι. 

11 Ἔλαζε δὲ τὸς ̓ δ δον 
Ἰησοῦς, "Ὁ ΤΡ Ὲ Θποα διέ- 
δὲῪ7ὼκε᾽ τοῖς μιαθηϊαῖς, ἱ δὲ 
μαθη)αὶ, τοῖς ἀνακειμένοισ᾽ 
δμιοίως ἡ ἐκ τῶν ὀψαρίων, 

ὅσον ἤθελον. 
19 Ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, 

λέγει τοῖς μαθηϊαῖς αὗτοῦ" 
Συναγάγεϊε τὰ τερισσεύσον- 
Ἴα κλάσωυχ]α, ἵνα μιή. τι 
ἀπόληϊαι. 
18 Συνήγαγον οὖν, κὶ ἐγέ: 

μιισαν δώδεκα χοφίνας κλασ- 
Ἰμάτων ἔκ τῶν στένε ἄρίων 

“5. Ν 3 Ἂ - ξ 

ἀνα βοκα εἰς το ὡ λοιον". “ 

ὡς τὸ Ὡλοῖον. ἐγένεῖαι ἐπὶ. τῆς 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 
τῶν κριθίνων, ἃ᾿ ἱπερίσσευδε 
τοῖς βεξοωκόσιν. : 

14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι Ἰδόνδες 
ὃ ἐποίησε σημεῖον ὃ ᾿Ιησοῦς, 
ἔλεγον" “Οτι ὅτός ἔσιν ἄλη- 
θῶς ὃ ; προφήτης, ὃ αημος 
εἰς τὸν κόσμον, 

15 ᾿Ιησοῦς οὖν γνὰς ὅτι ᾿ 
ἐέλλβσιν ἔρχεσθαι, κὶ ἁρπά- 
ζειν αὐτὸν, ἵνα τοοιησωσιν αὖ- 
τὸν βασιλέχ, ἀνεχρησε σα- 
λιν εἰς τὸ ὕρος αὐτὸς μόνος, 

16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένεῖο;, 
καϊέξησαν οἱ μα βιρϑάνέρης 
ἐπὶ τον ϑάλασσαν. 

17 Καὶ ἐμβαάνῖες. εἰς τὸ 
τὐλοῖον, ἤρχιονῖο τέραν τῆς 
σαλάσσης εἰς Καπερναέμι. 
Καὶ σχοήία ἤδη ἐ ἐγεγόνει, κυθκ τῇ 
ἐληλύθει πρὸς αὑτὸς δ᾽ Ἴ»- 
σοῦς. 

18 Ἥ τε Κρερα ἢ σας 
'μεγάλε τνέονϊος, διογγείρεῖος, 

19 Σ ὙΡΘΟΔΕΙΕΡΩΣ οὖν. ὡς 

“ςαδίῶς εἰκοσιπέν]ε ἢ τριάκον- 
7χ, ϑεωροῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν τε- 
εὐπαϊοῦνἴα. ἐπὶ τῆς ϑαλάσο- 

51; Ὁ ἐγγὺς τοῦ Ὡλοίε γι- 

φισλαν ἐφοξήθησαν. 
“μι δὲ λέψει αὐτοῖς 

Ὥς εἰμι" μιὴ φοξεῖσθε.. 
9] "Ἤθελον οὖν λαξεῖν 

εὐθέ- 

γῆ. εἰς ἣν ὑπῆγον. ἐμ 

99 Τῇ ἐπαύριον ὃ ὄχλον, 
ὅ ἑςηκὼς πέραν. τῆς. αλάσ- 

"σης," ἰδὼν, ὃ ὅτι  Ὡλοιάριον ἄλλο. 
ὅκ ἦν ἐκεῖ, εἰ: μὴ ἕν ἐκεῖνο) 



ΚΑΤᾺ 
εἰς ὃ ἐνέξησαν οἱ μαθυῇαὶ αὖ- 
Ἧ;, κὶ ὅτι ἃ συνεισῆλθε τοῖς 
μιαθυῇαῖς αὑτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς εἰς 

Ἁ Ω 3 )) ͵ ς 
τὸ λοιαριον, ἄλλα μόνοι οἱ 

μαϑυ]αὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον" 
99 ζΑλλα δὲ ἦλθε ὥλϑι- 

, 

ἄρια ἐκ Τιξεριάδος ὃ ἐγγὺς τῷ 
τόπο, ὅπε ἔφαγον τὸν ἄρον, 
εὐχαριςἡσανῖος τῷ Κα ὑρίε") 

Φ4 ὍὍ7ε ὅν εἶδεν ὃ ὄχλος, 
εἴ » - ΕῚ 3, 5» - ΕΣ 

ὅτι [σᾶς ἀκ ἔςιν ἐκὲϊ, δὲ 
οἱ μαθυϊαὶ αὐτᾷ, ἐνέξησαν ΩΣ 

αὐτοὶ εἰς τὰ Ὡλοῖα, ΩΣ ἦλθον 
εἰς Καπερναὰμ,, ζυϊδνῖες τὸν 
Ἴησᾶν. 

90 Καὶ εὑρόνες αὐτὸν 
͵ :9 5 ἢ: μὴ φέραν τῆς ϑαλαάστης, εἶπον 

αὐτῷ. Ῥαξξὶ, τοότε ὧδε 
γέγονας ; 

26 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὃ 
πῇ - ἣν ὩΣ Ἐ: ἋἊ ἄρ. ὕλας Ν 
ἡσς κὶ εἶπεν μὴν ἀμνὴν 

λέγω ὑμῖν, ζυϊεῖτέ με, ἐχ, 
ὅτι εἴδεε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι 
ἐφαγεῖε ἐκ τῶν ἄρίων, καὶ 
ἐχορ]ασθηΐε. 

91 Ἔργαξεσθε μὴ τὴν 
βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλ.- 
λὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένεσαν 

᾽ Ὡν ἐοι ὰ ε εν - 
εἰς ζῶὴν αἰώνιον, ἣν ὃ υἱὸς τῷ 
3 Π] ε - »" 

ἀνθρώπϑ ὅμιῖν δώσει" τᾶτον 
γὰρ ὃ τα]ὴρ ἐσφράγισεν ὃ 

Θϑεύς. τυὕ0Ὁ:: υκὰ 
Οϑ, Εἶπον καὶ ἂν Ὡρὸς αὐτόν" 

Τί ποιδμεν; ἵνα ἐργαξώμεθα 
τὰ ἔργα τὰ Θεξ ; 
ὍΘ. ᾿Απεκρίθη ὃ δ Ἴησᾶς κα 

εἶπεν αὐτοῖς" ΤΠ δτό ἐς, τὸ 
ἔργον τὸ Θεξ, ἵνα τοιςεύσηϊε 

εἰς ὃν ἀπέξειλεν ἐκεῖνος... 
ρος 
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80 Εἶπον ἄν αὔτῳ" Τὶ 
κὴ - Ἁ -»" -΄ 3 

δν Ὅοιεις σὺ σημοειον, ἱνὰ ἴδω- 

ὠεν καὶ σιςεύσωμεέν σοι ; τὶ 
ΕῚ ;ὔ 

ἐργάζῃ ; ᾿ 
« .“ 

31 Οἱ παϊέρες ἡμῶν τὸ 
͵ » . - "» Π] 

μαννα εφαγρῷ"εν τῇ ἐρήμῳ, 

καθώς ἐςξι γεγραμμένον" "Αρ- 
ἦον ἐκ τῷ ἔραν ἔδωκεν αὑτοῖς 

φαγεῖν. 
89 Εἶπεν ὅν αὐτοῖς ὁ ̓ἴ.. 

σδς" ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν" 
Οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν 
» ν -ΦἫΡ - 5 . Ἀδ.: 

ἄρον εκ τοῦ ϑρανοῦ" αλλ 9 

τα]ὴρ μ8 δίδωσιν ὑμῖν τὸν 

ἄρ]ον ἐκ τοῦ δρανοῦ τὸν ἀλη- 
θινόν. 

38 ὋὉ γὰρ ἄρτος τῇ Θεξ 
3 ε δ ᾽ 3 - 9. 
ἐςιν ὃ καϊαξ αίνων ἐκ τῷ ἔρα- 

γϑ, κὶ ζωὴν διδὰς τῷ κόσμῳ. 
94 Εἴπον ὅν πρὸς αὐτόν" 

Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν 

ἄρτον τοῦτον. 

85 Εἶπε δὲ αὐτοῖς ὃ Ἰ: 

σοὺς" Ἔγνω εἰ(μι ὃ ἄρΐος τῆς 

"ζωῆς" δ ἐρχόμενος πρός με, 
ΠῚ μὴ τεινάσῃ᾽ "ὶ ὃ σιςεύων. 
εἰς ἐμὲ, μὴ ἡ διψώσῃ τοώποῖε. 

860 ᾿Αλλ᾽ εἶπον ὑμῖν, ὅτι κα 
ἑωράκατέ με, πο 8 τιςεύετε. 

ΕχΙ [1ἂν ὃ δίδωσί, μοι ἃ 
τυατῆρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει" ἊΣ τὸν 
ἐρχόμενον τρὸς με ἃ μὴ ἐκ- 
ξάλω ἔξω" 

98 ὍΤι καϊαξέκηκα ἐκ 
τοῦ ϑρανοῦ, ὄχ, ἵγα ποιῶ "τὸ 

“έλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 

σέλημα τοῦ τέμψαν)ός με. 

350 Ἵ ξῆο δὲ ἐςι τὸ ϑέλημα 
τοῦ τέμψαν)ός με ταϊρὸς, 

ν» 
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ἵνᾳ τᾶν ὃδέδωκέ μκοι͵ μὴ ἀπο- 
λέσω ἐξ αὐτξ, ἀλλὰ ἀναςήσω 

αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
Α0 1 οὔὔο δὲ ἐς, τὸ ϑέλη- 

μα τοῦ πέμψαν)ός με, ἵνα 
σᾶς ὃ σεωρῶν. τὸν υἱὸν. καὶ 

ζοιςεύων εἰς αὑτὸν, ἔχ ζωήν 

αἰώνιον" κν αναςήσω αὐτὸν 
ἐγὼ τῇ ἐσχάτη ἡμέρᾳ. 

4] ᾿Ἐγόγγυζον οὗ οὖν οἱ᾽ Ἴ.6- 
δαῖοι τερὶ αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν" 
Ἔγώω εἰμι ὃ ἄρῆος ὃ καταξὰς 
ἐκ τοῦ ϑρανοῦ" 

42 Καὶ ἔλεϊην" ̓ Οὐχ ὃ ὅτός 
ἔσιν Ἰησοῦς, ὃ ο υἱὸς Ἰωσὴφ, 

ὅδ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν ταἹέρα 
"ὶ τὴν μη]έρα ; πῶς οὖν λέ- 

᾿ψει ὅτος" “Οτιὲκ τοῦ δρανοῦ 
καταξέξηκα ; 

43 ᾿Απεκρίθη οὖν ὃ ᾽1»- 
σοῦς, κὶ εἶπεν αὐτοῖς" Μὴ 
γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων. 

44 Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν , 
τορὸς με, ἐὰν μὴ ὃ πατὴρ, ὃ 

πέμψας με, ἑλκύσῃ αὐτὸν, 

κ᾿ ἐγὼ ἄναςήσω αὐτὸν τῇ ἢ εσ- 

χατη ἡμέρᾳ. 

4δ "Ἐςι γεγραμμένον ἐν 
τοῖς προφήταις" Ἰλαὶ ἔσον]αι 

πᾶντες διδακτοὶ τοῦ (Θεοῦ. 
Πᾶς οὖν ὃ ἀκέσας τταρὰ τοῦ 
πατρὸς κὶ μαθὼν, ἔρχεῖαι 
τρός με. 

ὦ 

46 Οὐχ ὅτι. τὸν ταῖς ρα 
τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὃ ὧν ὥα- 

ρὰ τοῦ (Θεοῦ᾽ υὗτος ἔκεῦν: 
τὸν πατέρα. 

47 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑ- 
μῖν, ὃ τοισεύων εἰς ἐμὲ, ἔχε! 
ξωὴν αἰώνιον. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 
48. Ἐγώ. εἶμι ὃ ἄρτος τῆς 
ξωῇς. ὅδ. 
49 Οἱ πατέρες: ὑμῶν ἴφα- 

γον τὸ μᾶννα ἐν τῇ ἐρήμῳ; ΕἾ 
ἀπέθανον. Ὁ 

580 Οὗτός ἐςιν ὃ ἄρος ὃ 
ἐκ τοῦ ϑρανοῦ": καταβαίνων, ᾿ 

ἵνα τὶς ἐξ αὐτοῦ φάγῃ, Ε μὴ 
ἀποθάνῃ. 
ὦ 1 εἶμι ὃ ρος ὃ ζῶν, 

ὃ ἐκ τοῦ ἐρανᾷ κααξας" ἔᾶν 
τις Φαγῃ ἐκ τέτα τοῦ ἄρτϑ, 
ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα᾽ καὶ ὃ 
ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δωώσω, ἢ 
σάρξ μϑ ἐξὶν, ἣν ἐγὼ δώσω 
ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμϑ8 ζωῆ-. 

δῶ Ἐ μάχοντο οὖν τορὸς 
ἀλλήλες οἱ ̓ Ἰεδαῖοι, λέϊον]ες". 
ΠΠῶς δύναται οὗτος ἡμῖν" δδ.. 
γαι τὴν σάρκα. φαγεῖν : Ἢ 

58 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς δ᾽ Ἰη- 
σοῦ" ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἐὰν μὴ φαάϊητε τὴν σάρ- 
κα τοῦ ὑιοῦ τοῦ ἀγϑρώπο, Ὁ 
τίητε αὑτοῦ τὸ αἷμα, ὅκ 
ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ρ 

.δ4 Ὁ τρώγων 8 τὴν σάρ- 
κα, καὶ τίνων με τὸ αἷμα,, ̓ 
εχει “ζωὴν αἰώνιον" Ὁ ἐγὼ ' 
ἀναςήσω αὑτὸν τῇ ΤἈΠΥ 
ἡμέρᾳ. ἐν 

δ5 Ἢ γὰρ σάρξ μ8 χης, ἱ 
θως- ἔτι βρῶσις, καὶ τὸ μυον 
μϑ ἀληθῶς ἐςι τοόσιξο ͵ 

δ0 Ὃ τρώγων. μο τὴν. 
σάφκα; ων τοίνων᾿ μα τὸ αἷ- 

μα, ἐν ἐμοὶ μένει, κάγεν ἡδὺ; ὗ: 
αὐτῷ. ΧῚ 

57 μὴν’ ς κε τς ον: ̓ " 
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ζῶν ταῖὴρ, κργι ̓  ζῶ διὰ τὸν 
Θατέρα᾽ κἡ ὃ τρώϊω με; κῴ- 

᾿ κεῖνος ζήσεται δι᾿ ἐμέ. 
58 Οὗτός ἔςιν ὃ ἄρτο: ὃ 

ἐκ τῷ ἔραν καταξζ ώς" ὁ κα- 
θὼς ἔφαγον οἱ τυα]έρες ὑμῶν 
τὸ μάννα, καὶ ἀπέθανον" ὃ 
τρώγων τᾶτον τὸν ἄρτον, ζή- 

οὐδ δ ἀταρρβ χσι 
σεται εἰς τὸν αἰῶνα. ᾿ 

59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συν- 
αγωγῆ διδάσκων ἐν Καπερ- 
ναύμα. 

60 [Πολλοὶ ὅν ἀκέσαντες 
ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτᾷ, εἶπον" 
Σκλυρός ἐςιν ἔτος ὃ λόγος" 

τίς δύναται αὐτοῦ ἀκόειν ; 
ΟἹ Εἰδὼς δὲ ὃ ̓ [ησοῦς ἐν 

ἑαυτῷ, ὅτι γογγύξασι περὶ 
τατΈ οἱ μαθηταὶ αὐτῇ, εἶπεν 
αὐτοῖς" Ἑοῦτο ὑμᾶς σκαν- 
δάλίξει ; 

69 ᾽Εὰν οὖν ϑεωρῆτε Ἢ 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπε ἀναξ αἰνονῖα, 
ὕπϑ ἦν τὸ πρότερον ; 
 6957ὸ πνεῦμα ἐςι τὸ ζωο- 
σοιοῦν᾽ ἧ σὰρξ ὅκ ὠφελεῖ 
οὐδέν. Γα ῥ ῥήματα, ἃ ἐγὼ 
λαλῷ ὑμῶν, τονεῦμα ἐςι καὶ 

ζωή ἐςιν. 
64 ᾿Αλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν 

τινὲς, οἵ ἡ πιςεύεσιν' ἤδει γὰρ 
“ἐξ ἀρχῆς ὃ Ἴησης, τίνες εἰ- 

σὶν οἱ μὴ τιςεύοντες, ἡ τίς 
ἐςιν ὃ παραδώσων αὐτὸν. 
0 Καὶ ἔλεγε" Διὼ τοῦ- 

τὸ εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι ἀδεὶς δύ- 
ναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ 
ῃ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ τα- 
φτρός ΒΒ. 

10] 

606 Ἔκ τάτϑ τολλοὶ ἐπ- 
᾿ἤλθον τῶν μαθυηϊῶν αὐτοῦ 

εἰς τὰ ὀπίσω, κὶ δκέτι μετ᾽ 
αὑτοῦ σεριεπατουν. 

Ο7 Εἶπεν οὖν ὃ ᾿]ησοῦς 
τοῖς δώδεκα" Μὴ καὶ ὑμεῖς 
σέλετε ὕπαγειν ;᾿ 

ΟΒ ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτῷ 
Σίμων Πέτρος" Κύριε, τορὸς 
τίνα ἀπελευσόμεθα ; ῥήμαῖα 
ζωῆς αἰωνίε ἔχεις" 

09 Καὶ ἡ ἡμεῖς σεπιξεύκα- 

μμεν κὶ ἐγνώκαμεν, ὅτι σὺ εἶ 
ὁ Χριοὸς, ὃ ὃ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

τοῦ ζῶντος. 
70 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὃ 

Ἴ:σξς" Οὐχ, ἐγὼ ὑμᾶς τὰς 
δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ 
ὑμῶν εἷς διαξολός ἔςιν ; 

71 "ἔλεγε δὲ τὸν ᾿1 ἀδαν 
Σίμωνος ᾿ΙσκαριωτΉν᾽ ἅὅτος 
γὰρ ἤμελλεν αὐτὸν παραδι- 
δόναι, εἷς ὧν ἐκ τῶν δώδεκα. 

Κεφ. ζ΄. 7. 
Κι περιεπάτει ὃ ΤἾωησᾶς 

μεῖὰ ταῦτα ἐν τῇ 1α- 

λιλαίᾳ᾽ ὁ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ 
Ἰσδαίᾳ ποεριπα]εῖν, ὅ ὅτι ἐξή- 
τὸν αὑτὸν οἱ ᾿Ιδδαῖοι ἀπο- 
κτεῖναι. 

Φ᾽ Ἢν δὲ ἐγγὺς ἡ ἡ ἑορ]ὴ τι τῶν 
᾿Ιεδαίων ἡ σκηνοπτγία. 

8 Εἶπον οὖν τὩρὸς αὐτὸν 
οἱ ἀδελφοὶ αὐτε Μεταάξζηθι. 
ἐνϊεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν 

ὌΝ 

᾿Γεδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθη]αί 
σε ϑεωρήσωσι τὰ ἔργα σοῦ, 
ἃ φοιξῖδ. 

4 Οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπῆῷ : 
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τι παϑιεῖ,, καὶ ζηϊεῖ αὐτὸς ἐν 
παῤῥησίᾳ εἶναι. Εἰ ταῦτα 
τοιεῖς, Φανέρωσον σεαυΐὸν τῷ 

κόσμῳ, 
δ Οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ ἐπίςευον εἰς αὑτὸν. 
“6 Λέγει οὖν αὑτοῖς ὁ ̓ [η- 

σοῦς Ὃ καιρὸς ὃ ἐμὸς ὄπω 
τοάρεςιν" ὃ δὲ καιρὸς ὃ ὑμό- 
ερος σαντοτέ ἔςιν ἕτοιμος. 
ἢ Οὐ. δύνααι ὃ κόσμος 

μισεῖν ὕμᾶς" ἐμὲ δὲ μισεῖ, 
ὅτι ἐγὼ μαρ)υρῶ περὶ αὐτϑ, 
ὅτι τὰ ἔρ[α αὐτῇ τονγρα ἐςιν. 

8 Ὑμεῖς ἀνχξυῇε εἰς τὴν 
.ἕορ᾽ὴήν ταύτην: ἐγὼ ἔπω ἀ- 
ναξαίνω εἰς τὴν ἑορ]ὴν ταύ- 

᾿ χὴν, ὅτι ὃ καιρὺς ὃ ἐμὸς πω. 
πεπλήρωϊαι. 

9 7 αῦτα δὲ εἰπὼν αὑτοῖς, 
ἔμεινεν ἐν τῇ 1 αλιλοίᾳ. 

10 Ὡς δὲ ἀνέξησαν οἱ ἀ- 
δελφοὶ αὐτοῦ, τότε κὶ αὐτὸς 
ἀνέξη εἰς τὴν ἑορ]ὴν, 8 Φανε- 

ὥς, ἀλλ᾽ ὡς Εν κρυπίῷ. 

11 Οἱ οὖν ᾿Τεδαῖοι ἐξήτεν 
αὐτὸν ἐν τῇ ̓ ἑορῇ, κὶ ἔλεον" 
ΠῚΞ ἐςιν ἐκεῖνος ; 

[9 Καὶ ἀ ΣΈ ΘΕῸΣ 

περὶ αὐτῷ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις" 
᾿ οἱ μὲν ἔλεγον" “Ὅτι ἀγαθός 

Ἐςιν" ἄλλσι δὲ ἔλεγον" Οὐ’ 
ἀλλὰ σλανᾷ τὸν ὄχλον. 

.. 18 Οὐδεὶς μένῖοι σαῤῥη- 

σίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ, διὰ 
πὸν Φόξον τῶν ᾿Ι5σδαίων. 

14 "Ἤδη δὲ τῆς ἑορῆς 
μεσήσης, ἀνέξη ὃ ̓[ησοῦς εἰς 

᾿ τὸ ἱερὸν, κὶ ἐδίδασκε. 
1 Καὶ ἐθαύμαζον ἱ Ὧδ 

ὑρλεγβίιρνος. 

θηκωώς ; - 
16 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς δ 

Τυσᾶς Ὁ εἶπεν" ἩἫῚ ἐμὴ δις 
δαχιὴ ἐκ ἔςιν ἐμὴ, ἀλλὰ τοῦ 
ποἐμψαν!ός με. ᾿ 

17 αν τις ϑέλῃ τὸ " ϑέ- 
λημα αὐτῇ ποιεῖν, γνώσεαι 
περὶ τῆς διδαχῆς, τοότερον 

ἐκ τῇ Θεξ ἐςιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ 
ἐμαυϊοῦ λαλῶ. 

18 Ὁ ἀφ᾽ ἑαυϊοῦ λαλῶν, 
τὴν δόξαν τὴν ἰδέαν ζεῖ" ὃ 
δὲ ζυη]ῶν τὴν δόξαν τῷ οὐκ 
ψαντος αὐτὸν, οὗτος ἀληθής 
ἐσι, κὶΚἡ ἀδικία ἐν αὐτῷ ὃκ ἔςιν. 

19 Οὐ Μωσῆς. δέδωκεν 
ὑμῖν τὸν νόμον, καὶ ἐδεὶς ἐξ 
ὑμῶν ποοιεῖ τὸν νόμον; τί με᾿ 
ζηϊεῖτε ἀποκἹεῖναι ; 
20 ̓ Απεκρίθη ὃ ὄχλος, : 

"ἢ εἰπε᾽ Δαιμόνιον ἔ ἔχεις" τίς 
ε ζηἹεῖ α ἀποκ)εῖναν ; 
9] ᾿Απεκρίθη ὁ ὃ ἼΠ; ὁ 

εἶπεν αὐτοῖς" Ἔν ἔρίον ἐ ἐστοί -- 
ἡσα, χαὶ σάνϊες ϑαυμάξετε. 

ῶ9 Διὰ τῶτο Μωσῆς ΟΞ: 
δῶκεν ὑμῖν. τὴν περιϊομιὴν» 
(ἐχ, ὅ ὅτι ἐκ τῇ Μωσέως ἐ ἐξὶν, 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν παϊέρων" ναὶ ἐν 
σαξξάτῳ σερι]έμινεῖε ἀόρωνι 
πον. 

Ὁ5 Εἰ τερἥομὴν λαμᾷαά- 
γει ἄνθρωπος ἐν σαξθάτῳ, 
ἵνα μὴ λυθῇ ὃ ὃ νόμος, ἍΜ: 
'σέως, ἐμίοὶ χολᾶτε, ὅτι ὅλον" 
ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ὅν 

σαξζατῳ ; ἣν 
. 

δὰ λί ἐξ κ᾿ 

Ἕ ὁ 
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“94. Μὴ μᾶς .5 
ἀλλὰ τὴν δικαίαν ; 
γαε. 

95" Ἐλείον ὃν τινες ἐκ τῶν 

ἘΣ ὄψιν, 
ἰσιν κρί- 

᾿Ἱεροσολυμῶν" Οὐχ, ὅτός 
: ἃ - - Ἐςιν ὃν ζηΐξσιν ἁποκἹεῖναι ; 

90 Καὶ ἴδε, παῤῥησίᾳ 
" - Α - Ἕ 

λαλεῖ, καὶ ἐδὲν αὐτῷ λέ[δσι 
μήποιε ἀληθῶς ἔΐνωσαν οἱ 
ἄρχονῖες, ὅτις ὅτό ἐςιν ἀλη- 
θῶς ὃ Χριςός ; 
7 ᾿Αλλὰ τῆτον οἴδαμεν 

-“σόθεν ἐςίν" ὃ δὲ Χριςὸς ὅταν 

ἔρχεαι, ἀδεὶς γινώσκει τό- 
θεν ἐ ἐςίν. 
98 "Εκραξεν ἄν ἐν τῷ ἱε- 

ρῷ διδάσκων ὃ ̓[ησᾶς, κὶ λέ- 
ων" Κἀμὲ οἴδαῇε, " δἰ δαῖε 
σόθεν εἰμί" καὶ ἀπ᾿ ἐμαυΐϊοῦ 
ὃὅκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔτιν ἄλη- 

΄Α, τ Ν - 

θινὸς ὃ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς 
ὅκ οἴδαῖῆε. 
90 ᾿Εγὼ δὲ οἶδα αὐτὸν, 

“ὅτι ταρ᾽ αὖτ εἶμι, κάκεϊ ὁς 
με ἀπέςειλεν. 

80 Ἔκζήτεν ἕν αὐτὸν τι- 

ἄσαι" καὶ ἀδεὶς ἐπέβαλεν ἐ ἐπ᾿ 
αὑτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι ὅπω 
“ἐληλύθει ἢ ὥρα αὐτοῦ. 

91 Πολλοὶ δὲ ἐκ τῷ ὕχ- 
τς - ἐπ ..» ν Ἁ 3 

“λε ἐπίςευσαν εἰς αὐτὸν, καὶ 

᾿ἔχεγον" Ὅτι ὃ Χειρὸς, ὅ ὅταν 
ἔλθῃ, μήτι τλείονα “σημεῖα 
τήτων «ποιήσει, ὧν ὅτος ἐ- 
ποίησεν ἢ 

τ Ἢ "ἪἬκαθαν δὲ δι ινντῳ 

τὸ ὄχλε γο[γύξοντος περὶ 
αὐτῷ ταῦτα" χκαὶ ἀπέςειλαν 

οἱ ΤῊΝ " οἱ ἀεχιεξεῖ; 
ΜΑΙ 47 

1095. 

ὑπηρέτας; ἵγα σπιάσωσιν αὖ- 
τόν. 
ἀῤθεος Εἶπεν ὅν αὐτοῖς ὃ Ἶη- 

“" Ἔτι μικρὸν χρόνον μεθ᾽ 
ὑμῶν εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς 
τὸν πέμνψανϊαά με. 

34 Ζυ,ησετέ με, καὶ ὄχ, 
εὑρήσεῖε" καὶ ὅπε εἰμὶ ἐγὼ, 
ὑμεῖς ἃ δύνασθε ἔλθεῖν. 

85 Εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιἐδαῖοι 
πρὸς ἑαυϊές᾽ [18 ὅτος μέλ- 
λει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς ἀχ, 
εὑρήσομεν αὑτὸν; μὴ εἰς. 
τὴν διασπορᾶν τῶν Ἑλλήνων 
μέλλει πορεύεσθαι, Ὃ διδάσ- 
κειν τὴς “Ελληνας ; 
56  ίς ἐςὶν ὅτος ὃ λόγος 

ὃν εἶπε" “Ζν]ήσεῖέ με, ΝΟ ἐχ, 
εὑρήσεε" καὶ ὅπε εἰμὶ ἐγὼ, 

ὑμεῖς αὶ δύνασθε ἐλθεῖν : 
51 Ἔν δὲ τῷ ἀδυο δ ἣ- 

μέρᾳ τῇ μεγαλῃ τῆς ἕξορ]ής 
εἰφήκει ὃ ̓ Ιησᾶς, καὶ ἔχραξε, 
λέϊων" αν τις δίψᾷ, ἐρχέσ- 
θω τρός με, "Ὁ πινέτω. 

98 Ὁ. τισεύων εἰς ἐμὲ, 
καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ, τοοῖα- 
μοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτῷ ῥεύ- 

σάσιν ὕδαΐϊος ζῶντος. 
59 (το δὲ εἶπε περὶ 

τϑ ΕἸνεύμαΐος, οὗ ἔμελλον 
λαμβάνειν οἱ οὐδ υννυμοῖ εἰς 
αὐτὸν’ ὅπω γὰρ ἦν. πνεῦμα 

ἅγιον, ὅτι ὃ γρυεἢ ὀδέπω ̓ 
ἐδοξάσθη). ὦ , 

40. Τηρλλοὶ οὗ οὖν ἔκ τῇ ὄχ- 

λϑ8 δε έρστδόμῃς ΤΑῚ λόϊον, ἔλε- 
- Οὗτός ἐςιν ᾿ἀληθῷεδ, ἢ 

μα οη τεῳ 
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41" Αλλει: Ἔλεγον" Οὗὑτὸς 
ἐςιν ὃ Χριςός." Αλλοι δὲ ἔλε- 

“γον: Μὴ γὰρ ἔκ τῆς ἴΓαλι- 
᾿λαίας ὃ Χριςὸς ἔρχεῖαι. ὁ τὴ 

42. Οὐχὶ. ἡ γραφὴ εἶπεν, 
ὅτι ἐκ τῷ σπέρμαῖος Δαρ ὶδ, 
) ἀπὸ. Βηθλεέμ, τῇς κώμης 

ὅπε, ἦν Δαξὶδ, ὃ Χριςὸς ἔρ- 
χεῖαι ;. ὁ. 

48 Σχίσμα. ὦ ἐν τῷ χα 
μῳ ἐγένεϊο δι᾽ αὐτόν, ὁ 

44. -Γινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐ- 
τῶν σιασαι αὐτόν ἀλλ᾽ ἐ- 

δεὶς ἐπέξαλεν Ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς 
χεῖρας. 
45 Ἢλθον ἦν οἱ ὑπηρέται 

τρὸς τὸς ᾿Αρχιερεῖς κὶ Φαρι- 
παίαε᾽ κὶἡ εἶπον αὐτοῖς. ἐκεῖνοι". 
Διὰ τί ἐκ ἠγάγεῖε αὐτὸν ; 

ἅ6 ᾿Απεκρίθησαν͵ οἱ ὑπη- 
εἶται Οὐδέποϊε ὅτως ἐλά- 
λησεν ἄνθρῳπος, ὡς οὗτος ὃ. 

ἄνθρωπος. 
47 ᾿Απεκρίθησαν οὖν αὖ-. 

τοῖς οἱ Φαρισαῖοι" Μὴ καὶ 
ὑμεῖς πεπλάνησθε ; δὰ 

48 Μη τις ἐκ τῶν ̓ ἀρχόν-. ἐ 
ἤων ἐπίςευσεν εἰς αὑτὸν, ἢ ἐκ. 
τῶν Φ ισαίων ἢ ᾿ 
49. ᾿Αλλ᾽ ὃ ὄχλος οὗτος, ' 

ὁ. μὴ. γινώσκων τὸν νόμον, 

ἐπικαϊάραΐοί εἰσι... ὶ 
50 Λέγει Μικόδημονρὸε.. 

αὐτὰς, (δ ἐλθὼν γυκῆὸς ὄψε 
αὐτὸν, εἷς ὧν ἐξ αὐξ δὰ; 

.81. Μὴ. ὃ ὃ νόμος. 
κρένει τὸν. ἄ γν, ἐὰν μιὴ.. 
ὠκέσῃ, παρ᾿ αὑτῷ. αρότερωνι 
ὸ γνῷ τί ποιεῖ ; ἀπο. 

89. ᾿Απεκρίθησαν, καὶ εἷ- 

᾿λιθοξολεῖσθαι" 

ο δος ὕ ὑμῶν, πρῶτος τὸν. μνβ τον: 
- ξαἢ ̓ αὐτῇῷ βαάλέτων Ὁ Ἰ τ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. ἘΠῚ 

ἐρὰ αὐῖα υ" Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Ὁ 
Γαλιλαίας εἴ ;, ̓ἐρεύνησον, κῇ. 

“ 
᾿ 

ὡς 

ώ ἴδε, ὅτι πρρφήτην: ἐκ τῆς [ὰ- 

λιλαίας ἐκ Ἐγήγερται. ταις 

8 Καὶ ἐπορεύθη. ἕ ἄκαδοην᾽ 

εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ. 

Κιφ. ἡ ἡ, ὟΝ 

ἙΉΣΟΥΣ: Ἔνια Ἔ, εἶσι ̓  
τὸ Ὅρος τῶν '᾽᾿Βχαιῶ ἢ 
9᾽ Ὄρθρυ δὲ «τάλιν. πάρες. ̓  

γένεο εἰς τὸ. ἱερὸν, Ὄ σᾶς ὃ ἡ 

λαὸς ἤρχεῖο τορὸς αὐτὸν". καὶ 
καθίσας ἐδίδασκεν. αὐτάς. ᾿ 

3: ἼΆγασι δὲ οἱ ΜΞ ̓ 
εἴς. ̓ ς οἱ Φαρισαῖοι πρὸς ̓  

αὐτὸν γυναῖκα ἐν. μοιχείᾳ. 

καϊειλαιμιμέντν". ΩΣ σὐδανίεεα ᾿ 
αὐτὴν. ἐν. μέσῳ, Ὁ Ἵ 

ἢ. Λέγεσιν, αὐτῷ" Διυδάσοι, - 
ν 

καλε, αὕτη. ἡ γυνὴ καϊειλήφ-. ᾿ 
. θη ἐπδεῖδενοι μοιχευομένη.", Ἷ 

δ. Ἐν δὲ τῷ νόμῳ. “Μωσῆς 
ἡμῖν. δρμα τ τὰς ποιαύτας. ΤῊΝ 

σὺ οὖν. τί λέτο 

γεις ἢ ὶς ὐϑΈε5ι 
6 Ὕ το δὲ ἔλεγο, τἀ εῖμς ΔῊΝ 

ζονῖες. αὐτὸν. ἵνα. ἔχωσι, πρκὴας 
γγορεῖν αὐτῆς Ὁ δὲ. Τησδς 
κατὼ κύψας, πῷ Ἄν ̓ 
ἔγραφεν εἰς. τὴν γῆν... “δι 
ΩΝ ἐδιὸ δὲ; ἐπέμενονὲρι 

μογϑούμη: 

ἕω 

ἣ 

ὃς, αὐτός" 

8. Καὶ πάλιν κάτα 
ας, ον εἰς. τὸν γῆν. ν 
.9 ( “σαν ε ΤῸ. 
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διαρχονν εἶ εἷς καθ᾽ εἷς, ἀρξα- 
μενοι ἀπὸ τῶν πρεσξυγέξων 
ἕως τῶν. ἐσχάτων" καὶ χαἾε- 

οΧλείφθη μόνος δ᾽ [ησᾶς, κὶ ἡ 
 ψυνη ἐν μέσῳ ἑξῶσα. 
τ: 10 ᾿Ἀνακύψας. δὲ ὁ ̓ [η- 

ἐ σᾶς, ἢ. μηδένα. ̓ “ϑεασάμενος 

Ἶ αλὴν τῆς γυναικὸς, εἶπεν 

αὐτῇ" ἯΕΙ ἀγυνὴ, τοῦ εἰσιν 

ἐκεῖνοι ὁ οἱ καΤήγοροὶ σε; ἀδείς 
οὐδε φοχέκριϑεν Σ΄ 

ες ἢ δὲ: εἴπεν» Οὐδεὶς, 
Κύριε. Εἴσε "δὲ αὐτῷ δ. 1η- 
σᾶς" Οὐδὲ ἐγώ σε καϊακρί- 

γω φποξεύο, καὶ μηκέτι ἃ- 
μάρϊανε. 
..19 Πάλιν οὖν ὃ Ἰησοῦς 

-αὑτοῖς ἐλχλησε, λέψων᾽ ᾿Εγώ 
εἶμαι τὸ Φῶς τῷ. κότμο ὃ ἐ- 
«κολαϑῶν ἐμεοὶ ὀ μὴ περιπα- 
ἥήσει ἐν τῇ σκοῖίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει, 
τὸ φῶς τῆς ζωΐς. 

4} ἘΠπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾧ.- 
αἴοι" Σὺ “περὶ σεαυϊδ μιαρ-. 

ὑρεῖς" ἢ μαξ]υρία, σθ κ᾿ 
ἔςν ἀκχηθῆς. 

ον 44. ᾿Ἀπεχρίϑη Ἰνκσᾶε, καὶ 
ὰ εἶπεν αὑτοῖς" Κὰ ψν Ἐγὼ μχρ- 

δὲ ΣῊΝ 4 -»" ᾽ ι 
ἥυρῶ “ὥερι. Ἐρυαυ!η, ἄλυϑης 

σιν ἡ μιαεῖυεία, ΓΝ ὅτι οἶδα" 

Ἐν ἦκϑον,. ενόμα οὕσπα[ω" 

ἘΣ" δὲ ἐκ οἴδαϊε τοόθεν ἔρ- 
"χόμαι, "πκουφφάιθι 
φταδῇ ὁ ΑΝΚΑ τὴν σάρκα 

Τ κρίνεῖξ, ἐγὼ ἢ κρίνω ἐδένα. 

10. Καὶ ξἂν κρίνω δὲ ἐγὼ, 
᾿ ὰι. ἡ ἐμὴ ἀληθής ἐςιν" 
ὅτι μεόνος ἐκ εἰμὶ, ἀλλ᾽ ὀγὼ 

ὃ πέμψας με πατήρ. 
΄. Ἄς 
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17 Καὶὲν τῷἢ νόμῳ δὲ τῷ 
ὑρμυεϊέρῳ γέγξαπῆαι, ὅτι δύο 

ἀνθρώπων ἡ μαρ]υρία ἀκν- 
θής ἐςῖν. 

Ι8 Ἔνγω εἰμι ὃ ῥμιαρ]υῶν 
περὶ ἡ ἐμιαυΐα, γκἡα μιφουρεῖ σε- 
ὰ ἐμξ᾿ δ πέμψας, μηρὶ πατήρ. 

19" Ἔλεγον οὖν αὐτῷ" Ὁ 

ἐξιν δ᾽ πατὴρ σὴ ᾿Απεκρίθη 
ὃ ᾿ησβε" Οὔτε ἐμὲ οἴδαῖε, 
ἅτε τὸν 'παϊέρα 4[μ8' εἰ ἐμὲ 

δείε, κὶ τὸν ̓ παϊέρα μ5 ἅ- 
δεῆε ὧν. 

. 90 Ταῦτα τὰ ῥήμαϊα ἐ- 

'λάλησεν δ᾽] νάμξαο. ἢ 
Φυλακίῳ, διδασκων ἐν τῷ ἴξ- 
θοῷ" "ἡ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτὸν, 
ὅτι πω ἐλυλύθει ἡ ἢ ὥρα αὐτα' 

Οἱ Εἶπεν οὖν σάλιν αὖ- 
τοῖς ὃ ᾽! σῶς" Ἐγὼ ὑπάγω, 
ΟΣ, 'ζη]ήσεϊέ με, πὶ ἐν τῇ ἀ- 
μαρ!ίᾳ, ὑμιῶν. υὐεοθανεῖσθε" 
ὅπε ἐγὼ ὕπαγω, ὑμιεῖς ἃ δό- 
γαπθε ἐλθεῖν. 

9 "Ἔλεγον οὖν οἱ 1πδαῖοι" 
Μήτι ἀποκ,ενεῖ ἑαχυΐὸν, ὅτι 
λέγει" ὍὍπε ἐγὼ ὕπαγω, 
ὑμεῖς ὁ δύνασθε ἐλθεῖν ; 

98. Καὶ εἶπεν αὑτοῖς" Ὕ- 
μεῖς ἐκ τῶν κατω ἐςὲ, ἐγὼ 
ἐκ τῶν ἄνω εἰμί" ὑμεῖς ἐκ τ 

κόσμε τούτε ἐξὲ, ἐγὼ ἐκ εἰ- 
κὶ Ἐκ τῷ κόσμε τούτε. εὐ 

.94. Εἶπον οὖν ὑμῖν, ὅτι. 
ἀπο τ ἰομ ἐν ταῖς ἅμαρ- 
τίαις γ᾽ ἐὰν γὰρ μιῇ απι- 
ςεύσητε ὅτε ἐγώ εἰμι, ἀποθα- 

γεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρῇἶΐαις ὑμῶν. 
ον Ὡδ ἔλεγον οὖν αὐτῶ" Σὺ 



ὧ 
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τίς εἴ; Καὶ. εἶπεν αὐτοῖς ὃ 
Ἴησᾶς" Τὴν “δ ὅν: τι κα 
λαλῶ ὑμῖν. ἜΣ 

96. [ἰολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν 
λαλεῖν καὶ κρίνειν" ἄλλ᾽ ὃ 

φέμαψας με ἀληθὴς ἐ ἐςι" καᾷ- 
γὼ ἃ ἄκεσα, ταρ᾽ αὐτῶ, ταῦ- 

τα λέγω εἰς τὸν κόσμον. 

1 (Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι. τὸν 
φαϊέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 

298 Εἶπεν οὖν: αὐτοῖς ὃ 
Ἴησᾶς" Ὅταν ὑψωστυῇε. τὸν 

[ΩΣ -“ ᾿ 

ἱον τῷ ἀνθρώπεα, τότε γνώ- 
θ « ] ͵ , ᾿ ᾿ 3 3 

ἰσεσθε τι εγὼ εἰμιι. χαι αΖ 
“3 

αὐἹᾷ «ποιῶ. δὲν, ἀλλὰ χᾶ- 
ὼς ἐδίδαξέ με ὃ φακώρι μϑ, 
ταῦτα λαλ ὧὡ" 

. 90 Ἰζαὶ ὃ. πέμψας δὴ δὶ 
μετ᾽ ἐμᾷ ἐςιν᾽ ὅκ ἄφηκε με 

μυόνον ὃ πατὴρ, ὅτι ἐγὼ τὰ 
ἀρεςὰ αὑτῷ ποιῶ πάντοτε. 

90 Ταῦτα αὐτῷ λαλδνῖος, 
πολλοὶ ἐπίςφευσαν εἰς αὐτόν. 

31 "Ἐλεγεν οὖν ὃ ᾿Ιησᾶς 
τρὸς τὰς τποεπιςευκότας αὐ- 

1 ξδαίας Ἐὰν ὑμεῖς, 
μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, 
ἀληθῶς μαθηΐϊχί μα ἐςέ, 

ΟΠ 99. Καὶ γνώσεσθε τὴν ἀ- 
λήθειαν, κ᾽ ἀλήθεια ἔλευ- 

θερώσει ὑμᾶς. 

99. ̓ Απεκρίθησαν ἃ αὐτῷ" 
Σπέρμα ᾿Ἄδρα αάμ, ἔσμιεν,. κ᾽ 

πδενὶ δεδυλεύκαμεν τοωποτε᾿ 
σῶς σὺ λέγεις" ἀμ 
ροὶ γενήσεσθε ; τ 

ΠΌΣῚ ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὃ 
Ἄσιος ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 

ξν 

--, - ν ὑμῖν, ὅτι σᾶς ᾿ὃ ποιῶν τὴν, 

εὖὐθε- ἢ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ , 
ἁμαρῖίαν, δδχός ἐφι. τῆν ὡ-᾿ 

, ἐν ζ 

μλδίμα, ἈῊὸι ἔνροοα ἡϑλα ΜΝ τάνααῇ 

95. Ὁ. δὲ: δθλον. ὁ «μένει, 
ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα" ὃ 

υἱὸς μενεῖ εἰς τὺν αἰῶνα: ὦ ΤΣ αν 

80. Ἐν οὖν ὃ υἱὸς ὑμᾶς ὁ 
ἐλευθερώσῃ, ὄνϊως. δράον: 
ἔξεσθεκ δ ως ἐμ 

ἜΡ ΨΟ Ὁΐδα, ὅ: ὅτι γοδλδνν ἠδ" 
δ νονο ῬΦΩΝ ἀλλὰ ζαηγεῖτέ με Ξ 
ἀποκἸεῖναι, ὅ ὅτι ὃ λόγος ἐμὰν ἢ 

ἃ χωρεῖ ἔν ὑμῖν. Δ κτλ 
δῆς τὰ Ἐχὼ ὃ ὃ. ἑώρακα, παρὰ 
τῷ παῖεί ἐκ, λαλῶ" ΠΩΣ ὑμεῖς 

᾿ οὖν ὃ ἑωρακαὶ 'ξ παρὰ; τῷ 5" 

τ ὑμιῶν, ποιεῖτε. «Κα πὰ ον 

- 89 ᾿Απεκρίθησαν ὑερωβα 
αὐτῷ" ὯὧὉὧὉ παϊὴς ἡμῶν ᾿Ἂ- 

ὁραάμ ἐσις λέγει αὐτοῖς. ὃ 
᾿Ἰωσδς" Εἰ τέκνα τῇ ̓Αζρα- 
ἀμ, ἥτε, τὰ ἔργα. τδι ̓ Αξραὰμ 

ἐποιεῖτε. ἄν. ὑπ ΑΝ 

40. Νῦν δὲ ζηγεῖτέ με ἀ- 
ποκ]εῖναι, ἄνθρωσον, ὃς τὴν 

ἀλήθειαν ὑμῖν, λελάληκα, ἦν 
ἤκεσα παρὰ τῷ εξ τῦτο 
᾿Αθραὰμ ἐ ἐκ ἐποίησεν. 

41 “Ὑμεῖς ποιεῖτε, ὶ ἔρία.. 
τῷ ταϊρὸς ὑμῶν. Εἶπον οὗ οὖν 
αὐτῷ" Ἡμεῖς ἐκ πορνείας ἃ, 
γεγενήμεθα" ἕνα. τοαϊέρα ἔ-᾿ 

χομεν, τὸν Θεόν... ων 
49 Εἶπεν οὖν μοσα ἈΓ τ λ, 
κε; ΕἸ ὃ Θεὸς. ταῖὴρ ὑμῶν 

,ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ" ε ἐγὼ 
γὰς ἔκ τ Θεῦ ἐξῆλθον 

ἥκω" δδὲ γὰρ. ἀπ᾿ αϑν 
ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπ- 

ἐξειλε.. τς ψιφηάχρο θν α 

ἀμ] 



ΚΑ͂ΤΑ ΙΩΏΑΝ, 

"45 Διαῆ τὴν. χαλιὰν τὴν 
ἑμωὴν ὁ γινώσκεῖ: : ὅτι αὶ δύ- 
γασθε ἄκόειν τὸν Χόγον Τὸν ἐ- 

ΠΥ 

ἘΣ ἐτῇ Αμαν 

44. Ὑμεῖν ἐκ “πατρὸς τὸ 
 διαδόλᾷ ἐςὲ, Ὁ τὰς ἐπιθυμι- 
ας τῷ πατρὸς ὑμῶν ϑέλεῖϊε 
σοιεῖν. ᾿Εκεῖνος ανθρωποκῖο- 

δι .. ,.,5.,.,.0᾽: 3. “ ἘΝ 4 “Ὁ. 
γος ν ΟἿ ἀρχῆς, καὶ ἐν ΤῊ 

ἀληθείᾳ ὄχ, ἕςήκεν᾽ ὅτι ἔκ 
ἔςιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. Ὅταν 
λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδ- 
ἰὼν λαζχεῖ“ ὅτι ψευςης ξεὶ, ᾧ 

ϑαιρβύρς αὐτοῦ. 
45 ᾿Εγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλή- 

, διδν λέγω, ἃ σιιςεύε]έ μοι. 

. 40 Τ ς ἐξ ὑμνῶν ἐλέγχει 
με περὶ ἁμαρῆίας ; εἰ δὲ ἀλη- 
θειαν λέγω, δι τί ὑμεῖς ἃ 
ἐὐνέϑετε μα; ̓  

41 Ὁ ὧν ἐκ τῷ Θεβ, τὰ 
ῥήμαῖα τῷ Θεξ ἀκέει" διὰ 
τθνν ὑμεῖς ὅκ οἰχαμρν δὴ ὅτι ἐκ 

ἀῷ Θεῖξ ἐὰκ ἐξέ. 

43. ̓ Απεκοίθηταν οὖν, οἱ 

 Γδδαῖσι, ὦ εἶπον: αὐτῷ" Οὐ 
ῖ χαλῶς λέγομεν ἡμεῖς, ὅτὶ 

Ξ Σαμαρείτης εἶ εἰ σὺ, ἀθυμο 
Ἅλον ἔχεις γῈ: 

ΑΘ. ᾿Απεκείθης Ἔδόνων: 
ἡ ψαρο δου μόνον κι ὁ ἔχω, ἀλ- 

δὰ, τιμῶ. τὸν ΤῸ. Μϑ; καὶ 

ἀμὴν λέγω 

ὄν: Χόγον. τὸν ὁριῖν, Ἐάν; τις τ 

9 
δῶ Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ 

Ἴμδαῖοι" 'Νὺν ἐπώκαμαν ὅτι 
δαιμόνιον ἔχεις". ῥδῥρααΐῳ, 
ἀπέθανε καὶ οἱ πεοφῆταϊ, νυ 
σὺ λέγεις" ἜἘδν τις τὸν λόγον. 
μ8 τηρήσῃ, ἃ μὴ γεύσεϊαὶ 
ϑανάτβ εἰς τὸν αἰῶνα. 

58 Μὴ σὺ μείξων εἴ ψῇ 
τοαϊρὸς ἡ ἡμῶν ᾿Αδραάμι, ὃς 

ἀπέθανε ; καὶ οὗ τὐρῥῆται. 
ἀπέθανον" τίνα σεχυτὸν σὺ 
ποιεῖς δ 

δ4 ᾿Απεκρίθη, ΤΟΌΝΗ 
Ἔδν ἐγὼ ἡ δοξάξω ἐριαυτὸν, ὁ 
δόξα μι ἀδὲν ἐςιν" ἔςιν᾽ δ᾽΄ σω- 
76 μϑ, δ δοξάζων (κε ὃν ὅ- 
μεῖς λέϊεε, ὅτι Θεὸς ὁ ὑμῶν ἐς! 

δ58 Καὶ ἀκ ἐφνώκαε αὐ- 
σόν: ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν" καὶ 
ἐὰν εἴπω ὅτι ἀκ οἶδα αὐτὸν, 
ἔσομαι διμλοιῖος, ὑμῶν; ψεύξννν: 

ἀλλ᾽ οἶδα αὐτὸν, καὶ τὸν χό: ὦ 
γον αὐτοῦ τηρῶ. ώΡΩΝ 

δ ᾿Αῷραάμ ὃ Ὄ ὀνδρὅ υ-. 

υἱῶν ἠϊαλλιώσαῖο, ἵνὰ ἔδη τὴν 

ἡμέραν τὴν ἐμὴν" εἶδεν, ον 
ἐχάρη. μὴ 
51 Εἶπον εὔμοω ἦ αδαῖοὶ 

πεὸς αὐτόν" εν] κονα ἔτ, 
ὅπω ἔχεις, καὶ ̓ ἀόσΝ ἑώς 
ρακας; 

οδ8 Εἶπεν αὐτοῖς ὃ σῦν: 

᾿Αμὰν ἀμϑήν λέγων ὑμῖν, πρὶν 
᾿Αῷραάμ. γενέσθαι; ἐγὼ ἫΝ 

89 Ἦραν οὖν λίθξε, 
βαλῶσιν ταν αὐτόν" ΟΡ 
δὲ ̓ἐκρύξζη, κὶ, ἐξῆλθεν ἐκ τ 
ἱεξξ. διελθὼν δια μέσο ὦ 

ον παρῆγεν ὅτω. 66 
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ἫΝ ἀφ. δι ὩΣ. .ὦὃ5 
κι παράϊων,, πὰ ἄν- 

“ θρωπον μον" ἐκ γε- 
ἈΚ Υ ὅ} ΤῊ 
ΠΡΥΑΟ αὶ ἡ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ 
μαθηαὶ αὑτῷ, λέϊονες"" Ῥας- 

ςὶ, τίς ἥμιαρῖεν,,Ἤ ὅτος, ἢ οἱ 
γονεῖς αὐτῇ, ἵνα μυῖα 'γέν- 
ΧΕ νων 
8 ᾿Απεκρίθη. δ᾽ Ἰπησοῦε: 

Οὔτε. ἔτος ἥμαεῖεν, ὃ ὅτε οἱ 
γονεῖς αὐτδ᾿ ἀλλ᾽ ἵνα Φανε- 

ρωθῃ τὰ ἔρα το Θεξεκ αὐτῷ. 
. 4 Ἐμὲ δεῖ ἔργαξεσθαι τὰ 
ἔργα: τὰ πέμψαν)όος, με ἕως 
ἡμέρα ἐς ιν! ἔρχεῖαι γὺξ, ὅ Ὅτε 

δδεὶς, δύναΐγαι ἐργαξ ζεσθαι. 

δ Ὅταν ἐν. τῷ κόσμῳ ὦ, 
φῶς εἰμι τὸ κόσμε. 

6. Ταῦτα. εἰπῶν, πῆυσε 
χαμαὶ, Ὁ ἐποίησε πηλὸν ἐκ 

τῷ τ]ύσμαῖος, ΩΝ ἐπέχρισε 
τὸν πηλὸν ἐπὶ τὰς ἀφθαλμῶς 

τον τυφλοῦ. 

., 7. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" “Ὑπα- 
ψΕ, νέψαι εἰς τὴν κολυμξή- 

θραν τῇ Σιλωάμ, (ὃ ἐρμη- 
γεύεαι, ἀπεσαλμένος.}" ̓ ᾽᾿Ἂ- 
πῆλθεν οὖν κὶ ὁ λἀμμψμιαῦον τὰ 
θε --λέπων. ἡ » 

8. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ 
ϑεωρδνῖες αὐτὸν τὸ “πρότερον, 
ὅτι “τυφλὸς ἤν) ἔλεγον". Οὐχ, 

ὅτύς ἐςιν δκαθήμενος κἡ προσ- 
αἰῶν.: ἜΠῊΝ τ 

Αλλοι ἔλεψοῦ: “Ὅτι οὗ- 
τὸς ἐςιν" ἄλλοι δέ" “Ὅτι 
ὅμοιος. αὑτῷ ἐσιν. Ἔκεϊνος 
ἘΛεγεγ" Ὅτι ἐγώ εἰμ. «0 

, Ἴωσᾶςε, 'τὴλ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 
10 Ἐλείον ὄν αὐτῷ" Πῶς 

αὐτάν τυ σοι οἱ ὀφθαλμοί ; 
:- ψ,1.. ̓Απεκρίθον ἐκεῖνος, τὸ 

εἶπεν" Ανθρωπὸς, λεγόμενος 
ὃν ἑστοίήσε, καὶ 

ἐπέχεισέ με τὸς ὀφθαλμὸς, 
εἶπέ μοι" “Ὕπαγε εἰς τὴν 

οὐμνυο δον τῷ Σιλωὰμ, "Ὁ 
νίψαι. ᾿Απελθὼν δὲ ναὶ γιψάς 
,ἱμενὸςς ἀνέξλεψα.. 

12 Εἶπον οὐν. αὐτῷ" Πε 
ἐξιν ἐκεῖνος ; Λέζε" Οὐκ οἶδα. 

18᾽ Ὑλυϑστε αὐτὸν τρὸς 
τὰς βαρισναδῇ τὸν σποῖε τύφε 
λιόλίῥι νοι α, 

.14 Ἤ, δὲ σἀξθαῖον,. 

τὸν στήλον. ἐποίνσεν. ὃ τἰνυα 
ἊΣ ἀνέῳξεν αὐτῇ τὸς. ΡΝ 
μᾶς Ὁ ΤΥ, Ὁ 

16 Τιδχιν ἢ ἂν ἀρ τῶν αὖ- 
τὸν ΤΟΝ Φαρισαῖοι, πῶς ἀνέ- 

ἘΝΗ͂Ν ; Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" 
Πυλὸν. ἐπέθηκεν. ἐπὶ τὸς ὁφ- 
θαλμές μϑ, κὶ ὙΕΥ ϑ 
βλέπω. ΤΠ τῶν 

.16 ᾿Ἔλεγον οὖν ἘΠ 
Φϑηρκέω τινές" 
ἄνθρωπος οὐκ ἕἔςι. παρὰ τοῦ 
Θεξ,. ὅτι τὸ σαάξᾷαῆϊον οὐ 
τηρεῖ" Αλλοι ἔλεγον" Πῶς 
δύναζαι ἄνθρωπος. ἀμαθαμ. 
τοιαῦτα σημεῖα, ποιεῖν ; Καὶ 
σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. ἊΣ 

17 Λέγεσι τῷ τυφλῷ σά- 

τῶν 

λιν" Σὺ τί λέγεις, περὶ αὐτῷ, 
ὅτι ἤνοιξέ σε τὰς ὀφθαλμές : ὃ 
Ὁ δὲ εἶπεν" Ὅτι τοροφήτης͵ 
ἐς ν. } Ω, ἔπ "ἀμ 

18 Οὐκ ἐπίσευσαν οὖν οἵ 

ΟὐώδνοΣ δ᾽ 
«ἷΝν 

ἢ 

, 

4 



ΚΑΤᾺ ἸΩΑΝ-: 

λεδαῖοι περὶ αὐτὸ, ὅτι τυφλὸς 
ἦν, καὶ ἀνέθλεψεν, ἕ ἕως ὅτα ἐν 
Φωνήσαν τὰς γονεῖς αὐτῷ τὸ 

ἱ ν ἀναδλέψανϊος. 

.19 Καὶ ἠρώτησαν αὐτὰς, 
λέγονϊεν" Οὐτάδεονν ὁ δ᾽ υἱὸς 
ὡμιῶν., ὃν ὑμεῖς λέγεϊε, ὅτι 
τυφλὸς ἐγεννήθη ; πῶς οὖν 
ἄ οἷ, βλέπει ; πὰ νυν: εἰ 

20 ᾿Απεκρίθησαν αὐτοῖς 
οἱ γονεῖς αὖτ, Ὁ εἶπον" Οἵ- 
δαμεν, ὅ ὅτι ὅτός ἐξιν ὃ υἱὸς ἧ- 
μῶν, κὶἡ ὅτι. τυφλὸς ἐγεννη θη)" 
9] [Πῶς δὲ γῦν βλέπει, 

ἀκ οἴδαμεν: 53. τίς ἤνοιξεν 
αὐτῷ τὰς ὀφθαλμὰς, ἡμεῖς 

3 3) Ν « Τὖν ε , 
οὐκ οἴδαμεν" αὐτὸς ἡλικίαν. 
3) ὅἄὰνΝ 4 ͵ Ξ 5 

ἔχει, αὐτὸν ἐρωήσαε" αὖ- 
Ἂ Α « - 8.5 

τὸς σερι αὐτοῦ λαλήσει. 

- 99. Ἂαῦτα εἶπον οἱ γονεῖς 
αὑτοῦ, ὅτι ἐφυξζοῦνο τὰς ᾽[- 

᾿ δαίες" ἤδη γὰρ συνεϊέθεινο 
. “-᾿ ω Ι οἱ ᾿Ιαδαῖοι, ἵνα ἐάν τις αὐτὸν 

᾿ " ἀμολογεσῳ “Χριςὸν, ἐποσυνά- 
γώωγος ἘΠ ΉΓῈΝΝ 

ἕςς 498. “Διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς 

6:" 
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αὐτῇ εἶπον᾽ ὅτι ἡλικίαν ἔ εχ ει 

αὐτὸν ἐρωϊήσαΐϊε. 
94. ᾽᾿Εφωνησαν οὖν ἐκ δωὼΐ 

ἕβ ρα τὸν ἄνθρωπον, ὃς ἦν τυ- 
Φλὺς, Ὁ εἶπον αὐτῶ Δὸς 

᾿ δόξαν. τῷ Θεῷ" ἡμεῖς οἴδα- 
εν, ὅ ὅτι ὃ ἄνθρωπος ὅ ὅτος ἀ- 

μιαρ]ωλὸός ἐςιν. 
τς 95 ᾿Απεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, 

ἰ οὐκ, οἶδα" ἕν οἶδα, ὅτι τυφλὸ 
ὶ εἶπεν" Εἰ Εἰ ἁμιαρ]ωλός ἐ ἐξινῳ. 

ὧν, ἀρῖ, βλέπω.  κ 
ΜῊ Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν" 

ἐπῶν. 

ἶ ἫΦ 

« 
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Τί ἐποίησέ σοι ; πῶς ἤνοιξέ 
΄- ᾿Ὶ ΕΣ ͵ 

σβ τὸς ὀφθαλμᾶς ; τῇ 
7 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς" 

Εἶπον ὑμῖν ἤδη. κὶ οὐκ ὑκά- 
Ἶ Χ 3 ᾽ 

σαΐε" τί σάλιν ϑέλεῖε ἀκέειν; 
μὴ καὶ ὑμεῖς έλεϊε αὐτοῦ 
μαθυϊαὶ γενέσθαι ; ᾿ 

98 ἸἘλλαδόῥηθαν οὖν αὖ- 
τὸν, κὶ εἶπον Σὺ εἶ μαθγήὴς 
9 ᾽ « - Ν  ς ͵ 

ἐκείνα᾽ ἡμεῖς δὲ τῷ Μωσέως 
ἐσμὲν μαθηῇαί. 

490 Ἡμεῖς οἴδαμεν, ὅτι 
Μωσῷῇ λελάληκεν ὁ Θεὸς" τ ὅ- 

ἀϑο δὲ δὰ οἴδαμεν πόθεν ἐςίν. 

50 ̓Απεκρίθη ὁ 5 ἄνθρωπος, 
"κὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ἔν Ὑῆρ τό- 
τῳ ϑαυματςὸν ἐςιν, ὅτι ὑμεῖς 

ΕΣ 5, ͵ οὐδ. ᾿ ἰ 

οὐκ οἴδιαῆε πόθεν ες! . ἄνξ- 

ὡξέ μα τὰς ὀφθαλμός. 
ΘΙ ἵδαμεν δὲ, ὅτι ἅμαρ- 

Ἰωλῶν ὃ (Θεὸς οὐκ ἄκϑει", 

᾿ἀλλ᾽ ἐάν τις ϑεοσεξ ἣς ἦ, καὶ 
τὸ ϑέλημια αὐτῷ ποιῇ, τότε 
ἄκπει. 3 
89 Ἔκ τῷ αἰῶνοςτοῦκ ἡ- 

κάσθη, ὅ ὅτι ἀνοιξέ τις ὀφθαλ- 
μὸς τυφλοῦ “γεγεννημένε" ἱ 

33 Εἰ μὴ ἦν ὅτος παρὰ 
Θεξ, οὐκ ἠδύναϊο ποιεῖν οὐδέν. 

34 ᾿Απεκρίθησαν να εἶπον. 
αὐτῷ" '᾽Ἐν. ὡμαεῖίαις σὺ ἐ- 
γεννήθη, ὅλος, κὶ σὺ διδασ- 
κεις ἡμᾶς ; Καὶ “πὴ 
αὐτὸν ἔξω. ν νὐεέῳ 

85 [Ἧκεσεν ὃ ὃ ᾿Ἰπσοῦς, ὅ ὅτι 
ἐξέξαλον αὐτὸν ἔξω" ο εὖὗ- 

“ρῶν αὑτὸν, εἶπεν αὐτῷ" Σὺ 
ἱὸν τῷ 5. Θεῖ; Ἢ 
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εἶπε' Τὶς ἐς, Κύριε, ἵνα 
τισεύσω εἰς αὐτὸν : ᾿ 

31 ΕΠπε δὲ αὐτῷ ὃ [ησβς" 
Καὶ ἑώρακας αὐτὸν, ΟΣ ὃ λα- 

λῶν μεϊὰ σοῦ, ἐκεῖνος ἐς!ν. 
358. Ὁ δὲ ἔφη: Τσεύως 

Κύριε' καὶ: προσεκύνησεν αὐὖ- 

τῷ: 

89 Καὶ εἶπεν δ᾽ Ἰησαῦε" 
Εἰς κρίμα: ἐγὼ εἰς τὸν κόσ- 
μὸν τῆτον ἦλθον, ἵνα οἱ μι: 
βλέπονϊες τυφλοὶ. χένωνϊἶαι. 

40 Καὶ ἤκασαν ἐκ τῶν 
Φαρισαίων ταῦτα αἱ. ὅνγες 
μετ᾽ αὐτὴν καὶ εἶπον. αὐπῷ" 
Μὴ κὶ ἡμεῖς τυφλοί ἔσμεν Σ᾽ 
4} Εἶπεν. αὑτοῖς: δ ̓Ἴ7»:σ8ς:" 
Ἔὰ. τυφλοὶ. ἦτε, οὐκ ἂν εἴχεῖε 
ἁμιαρΊιων" γῦν δὲ λέγε" “Ὅτι 
βλέπομεν: ἡ οὖν ἁμαρῖία ὑ ὗ- 
μῶν μένει. 

Κεφ. ἱ ἰ, 10. 

Αμην. ἀμὴν λέγω ὅ- 
μῖν, ὃ μὴ εἰσεριχόμιενος: 

διὰ τῆς ϑύρας εἰς: τὴν. αὐὖ- 
λὴντῶν προξ αἹῶν, ἀλλὰ άνα- 

ζαίνων. ἀλλαχόθεν, Ἐκεῖνος: 
μἰχέποης ἐςὶ κὶ λῃφής. 
ἐκ: Ὁἱδς, εἰσερχόμενος διὰ 
τὸς. ϑύρας, μαντώ τοῖς ἔςι: τῶν 
προξαάτων. 

ϑ Τάτω ὁιϑυρωρὸν ΠΝ 
ὸ. τὰ παρόξ: αἴα.- τῆς φωνῆς αὖ-- 

"τοῦ ἀκόει" καὶ τὰ ἴδια τρό- 
(α)α καλεῖ κατ᾽ ὕνομα, χαὶ 
ἐξάψει. αὐτα; πος. ἀμεάξέ. αὐτὰ, νὰ 
ἅ Καὶ ὅταν τὰ. ΜΝ πρό-: Ὃ 

νδυρααρν τ Ἀσὰ ϑληρῦν αὖς-. Ἧ 

α αὐτῷ ἀκοχυθεῖ, τι οἷ 
τὴν φωνὴν αδέου, τ δ 

.5. ̓ Αλλοῦ γε Ἡρήνν τ 
κολαθήσωσιν, Σ ἀχλὰ φεύξονμωι 

ἀπ᾽ αὐτῷ" οὐκ, οἴδασι" τῶν 

ἀλλοϊρίων ἴ ᾿ φωνήν." ἀνθ ῳ 

6 Ῥαύτην τὴν παροιμίαν 

φὌ 

εἶπεν. αὐτοῖς ὃ Ἰησδε" ἔκεῖνσι 

δὲ οὐκ ἔγνωσαν “τίνα, ἦν, ἃ 
λάλει. ὃ οἵ ῬΑ τς ἜΣ ΚΡῊΣ, 

7 Εἶπον οὖν πάλιν. αὐτοῖς 
δ᾽ ̓Ἰωσξς". ̓ Αμὸν ἀμὴν χέγῳ 
δμυῖν, ὅτι. ἐγώ εἰμι ἢ ψν 
τῶν προβάτων: δ τι 

8. [ΓΙάνῆες ὅσοι. δε ἐμοῦ, 
ἤκθον, κλεέπῆαι εἰσὶ Ὁ λησαί; 

ἀλλ᾽ οὖκ ἤἥκοσαν: αὐτῶν τὼ 

πρόβάτα. Ἄν 

9 Ἐγώ εἶμι. Γ ̓ ϑύρα" δι ἢ 

ἐμ ἐάν τις εἰσελθῃ, ̓ σωθή.- 
σεῖαι" εἰσελεύσεῖαι: καὶ ἐξε. 
χεύσεϊαι.. οὐ νομὴν. εὑρήσει". Τὰ 

109 Ὁ κλέπτης οὖν. ἔρχεῖαν 
εἰ, μὴ ἵνα κλέψη ὁ ϑύσῃ κὸ 

ϊ ἀπολέσῃ" ξγῶ ἡ ἦλθον» ἵ ἐμαῦ ζωὴν 

ψυχὴν αὑτῶ- τίθησιν. ὑπὲρ 
τῶν τρορατὼν, ὁ 

19 Ὃ σδ,δῳ δ, κοι, 
ὧν ποιμνὰν, οὗ οὔκ εἰσὶ. τὰ 
πρός αἽα ἴδια. ϑεωρεῖ τὸν λύ. 
χον ἐρχόμενον, καὶ ἄ! ιτὰ 
τρόδαἵἷα, κὶ Φεύγει" νῷ Αγ, 

Ἴνα ἢ 

: ταϊταρὸ αἴα. 

“18 Ὁ δὲ μαφθαδος φεϑερὰ εύγει, Ὁ 
ὅτι. γοῦν Ὁ ὙΠ 

καλός" ὃ σπριμὴν. ὃ καχὸν. ΜῊ 

ὦ 
" 



ΚΑΤΑ ἸΩΑΝ. 

αὐτῷ περὶ. τῶν πρρζάτων. 
14 Ἐγω εἰμι ὃ ποιμὴν ὃ 

᾿χαλός, καὶ γινώσκω τὰ Ἐμὰ, 

᾿ γινώσκομιαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. 

15 Καθὼς γινώσκει με ὃ 
ἄσας κάγω. νώσκω τὸν 

σαἹέρα" καὶ τὴν ψυχιήν μὲ 
τίθημι ὑπὲρ τῶν προξάτων. 

τ 16 Καὶ ἄλλα. πρόξαϊα͵ 

ἔχω, ἃ οὐκ ἔσιν ἐκ τῆς αὐλῆς, 

ταύτης" ̓ κακεῖνά με δεῖ ἀγα- 
γεῖν" καὶ τῆς Φωνὴ ς τὰς ἄκε- 

σδσι" Ὁ γενήσεῖαι μίχ ποί- 

μνΉ, εἷς ποιμὴν. 
' 1 Διὰ τῦτο ὁ πατὴρ με 
ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν 
ψυχήν. μ6, ἵνα πάλιν, λάξω 
αὐτὴν" 

18 Οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀκα’ 
Κη ει ἀλλ᾽ ἐγὼ τύθημι αὐτὴν 

ἐμαὺ]8" ἐξεσίαν ἔχω 

ΠΝ αὐτὴν, Ὄ ἐξεσίαν ἔ ἔχω 

πάλιν λαξεῖν αὐτήν" ταύτην 

τὴν ενϊολὴν ἔλαθον παρὰ τὰ 

παῖρὸς γέ, δ. ἘΠ ἥδε 
.19. Σ χίσμα. οὖν πάλιν 

ἐγένεῖο ἐν τοῖς ᾿Ιεδαίοις διὰ 
τὰς λόγες τότες. 

ἐς 90 - "Ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ 
αὑτῶν" Δ χιμόνιον ἔχει, καὶ 

μαίνεϊαι" τί αὐτοῦ ἀκπεῖξ ; 

τς 21 ΤΆλλοι ἔλεγόν" : ΕΝ 
- 

τὰ τὰ ἑήμαϊα οὐκ ἔςι δαι- 
“μονιξομένδ᾽ “μὴ δαιμόνιον δό- 
γαΐχι τυφλῶν ὀφθαλμὰς ἀὡ- 

᾿ ψοίγειν ; 
992 Ἐ γένεῖο δὲ τὰ ἐβκαί- 

για ἐν τοῖς “Ἱεροσολύμοις, καὶ 
χειμὼν ἦγ. 4. 

, 
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928 Καὶ περιεπάτει ὃ δ Ἰη- 
σῶς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ τοῦ τ 

Σολοιμῶνῖος. 

Ὅ4᾽ Ἐκύκλωσαν. οὖν α ἀξ; 
οἱ Ἰδδαῖοι, καὶ " ἔχεψον αὐτῷ" 
Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν 
αἴρεις ; ; "εἰ “σὺ εἶ ὃ Χρισὸς, 
εἰπὲ ἡμῖν παῤῥησίᾳ. 

95 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὃ 
Ἴτσϑ-' Εἶπον δμῖν, Ὁ πὸ ὃ σι- 
σεύεε' τὰ ἔργα, ἃ ἐγὼ τποοιῶ 

εὐ τῷ ὀνομαΐι τῷ ταΐρός. μιδ; 
ταῦτα μαφῖυρεῖ περὶ ἐμ. 
᾿ς 96 ᾿Αλλ᾽ ὑμεῖς ὁ σιςεύ- 
εἾε" ἃ γάρ ἔξε ἐκ τῶν ὅρος 
ξάτων τῶν “μῶν, καθὼς εἰ- 
στον ὑμῖν. , 

97 Τὰ πρόξαῦα τὰ ἐμὰ 
τῆς φωνῆι (8 ἀκέει, κάγω γι- 

γώσκω αὐΐα, κὶ ἐ ηοχ ἀθθοὶ μοι" 
- 98 Κανὼ ζωὴν. αἰώνιον 
δίδωμι αὑτοῖς, καὶ αὶ μὴ ἀπό- 
λωνῖαι εἰς τὸν αἰῶνα, Ὁ δ, 
ἁρπάσει ᾿ τις αὑτὰ ἐκ τῆς χει- 
ρός με. 

90 Ὁ παῇήρ με, ὃς ̓δέδω. 
κέ μόι, μείξων ττανίων ἐς" 
κ ὑδεὶς" δύναϊαι ἄςφπαζειν ἐκ 

τῆς χειρὸς τῇ σαΐϊρός μΒ.. 
30 ᾿Εγὼ καὶ ὃ ϑάδῆρ ἕν 

ἐσμεν. 
3! ἐεουμου οὖν τᾶάλιν 

λίθξς οἱ ᾿Γπδαῖοι, ἵνα χιθά- 
σωσιν αὐτόν. 

92. ᾿Απεκοίθη αὐτοῖς Ὁ 
Ἴ;σξο᾽ [Ἰολλὰ καλὰ ἔργα 
Υ ν᾿ δι ὦ ῦῖν “λαῶν 
ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τῷ τοαϊρός μιϑ᾽ 
διὰ τοῖον αὐτῶν ἔργον λιθα- 

δεῖέ με; 
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38. ᾿Ἀσεκρίθσαν αὐτῷ οἱ 

᾿Ιοδαῖοις, χέγονϊες" Περὶ κα- 
λει ἔργα 8 λιθαζομέν σε, ἀλ- 
λὰ; σεξὶ Ἐλασφυμίας, Ὁ ὅτι 

ΕΥΛΑΤΤΈΛΙΟΝ. 

.- Κεφ, ΠῚ Ἢ ἈΓῊΝ ἣν 
ἘΝ έ. τις ἀσθενῶν, Λά-. 

" σρος, απὸ. Βηθανία:,. 

ἐκ τῆς κώμης, 'Μαξίας καὶ 

σὺ, ἄνθρωπος ἃ ὧν, τοριεῖς σεαυ- ἩΜάρβας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. μ 

ον Θεὸν. 

34 ᾿Απεκρίϑη ὁ αὐτοῖς ὃ 
᾽Ἴυσᾶς" Οὐκ ἔσςι εγραμμέ- 
τοῦ ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν" 

οἰεΐσσα, Θεόν ἔςε ;. 
δ Εἰ ἐκείνης εἶπε ϑεὼς, 

᾿οσρὸς οὺς ὃ λόγος τοῦ (Θεοῦ 
᾿ ἐγένεΐο, Ὁ 8 δύγααι "λυθῆναι 
ἡ γρας Ἢ 

80 Ὃν ὃ ταϊὴρ ἡγίασε, 
ἡ ἀπέςειλεν εἰς τὸν κόσμον, 

ὑμεῖς λέγεε" “Ὅτι βλασφη- 
μεῖς, ὅτι εἶπον, υἱὸς τὰ εϑ 

εἰμι; 
81 Ἐπ ποιῶ τὰ ἔργα τῷ 

ποαϊρός μδ, μὴ πιςεύεϊέ μοι" 

8 Εἰ δὲ τοιῶ, κἂν ἐμοὶ 
“μὴ ποιφεύηϊε, τοῖς ἔργοις Ὧισ- 
τεύσαε" ἵνα γνῶτε Ὁ τισεύς- 

σγῆε, ὅτι ἐν ἐμοὶ ὃ. τ᾽, : 

κἄγω ἐν αὐτῷ. ὁ 
οὐῶθ' Ἐξήτων ὃ ὃν λιν αὖ- 

-πτὸν σιζσαι" καὶ ἔξῆλθεν ἐκ 
τὴς “χειρὸς αὑτῶν. ἢ 

Ἅ40 Καὶ ἀπῆλθε σαλιν σέ- 
'ρὰν τΒ᾽ Ιορδανε;, εἰς τὸν τόπον, 
ε ἐ κὴ .3 ͵ δ Ἂν ὅ. 

εχ ἤν. Ἰωάννης τὸ πρῶτον ; 

βαπήηίξων' Ὁ Ἐριεῖνεν ἔχεῖ, 

41 Ναὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς 
οἰκύτὸν, Ὁ ἔλεγον" Ὅτι ᾽͵ω- 
ἄννῃς μὲν σημεῖον ἐποίγιαεν 

ἀδέν" τοὰνῆα δὲ ὅσα εἶπεν ᾽Ιω- 
“ἄννης τοερὶ τάτα, χληθῇ ἤν. 

42 Καὶ ἐπίτευσαν πολλοὶ 
ἔκεῖ εἰς αὗτον. 

Ἔχω, 

᾿, (Ἤν. Ξ Μαρία ὦ ἀλεί- 
ψασα τὸν Κύριον ̓ μύρῳ, καὶ 
ἐκμάξασα τὰς "τόδας 
ταῖς φριξὶν αὑτῆς" ἧς ὃ ἀπ 

ὑ πρλφας Λάξαρος ἠσθένει.) 
ὑ ΡΟΝ ̓ Απέσειλαν ὁ ὅν αἱ. ἀδενιω. 

φαὶ “πρὸς αὐτὸν, "λέγεσαι" 

(Κύριε, ἴδε, ὃν Φιλεῖ:, ἀσθενεῖ. 
4. ᾿Ακόσας- δὲ ὃ ̓Ιπσοῦς, 

τ 

εἶπεν" Αὕτη ἡ ἀσθένεια δκ 
ἕσι “πρὸς. θάναῖον, ἄλλ᾽ ὑπὲρ 
τῆς δόξης τα Θεβ, ἵνα δοξασ- 
ἣν ὃ υἱὸς τῷ Θεῖξ δι αὐτῆς. 
ι Ἠγάπαὶ δὲ δ [σᾶς τὴν ι 

"Μάρθαν,: Ὁ τὴν ἀδελφὴν αὖ- ̓  
τῆς, νὺἡ τὸν. ,“Λάξαρον, 
6 Ὥς οὖν ἤκεσεν;, ὅτι ἀσ- 

θενεῖ, τότε. μὲν. ἔμεινεν ἐν τ 

. ἣν τόπῳ δύο ἡμέρας" 
Ἴ "Εἰ κεῆα μεῖα τῦτο λέ- 

γξι ποῖς μαθυῇαῖς". 
εἰς τὴν ᾿Ισδαίαν πάλιν. 
8 Λέγασιν αὐτῷ οἱ μαθη- 

Ῥας ει, νῦν. ἐξήτον. σε αὶ. 

"Αψῶμεν 

λιθᾶσαι οἱ. ̓1εδαῖοι, ὁ τοάλιν ᾿ 

ὑπάγεις ἐκεῖ; 

ἡμέρας. ̓ ἐαν τις περιπαῖῃ ἐ ἐκ 

τῇ ἡμέρα, Α τοροσκοπῆει, ὅ ὅτι 

τὸ Φῶς τῇ κόσμιϑ τότε βλέπει" ἐν 
10 ων δὲ τις σεριπαῇ 

ἀντ τῇ ἢ νυκ])ν προσκόπτει; ὅ ὅτι, 
τὸ φῶς ὅν ἕξιν ἐναύτω. μν» Ἢ 

» ψ 

0 ἌἈσαμῷ ἢ δ᾽ ΟἸνσοῦε: ὯΝ 
Οὐχὶ δώδεκα εἰσιν ὥραι τᾶς ̓ 

Ὅν τὺ, τὰυ-.- 



: ΚΑΤᾺ ΙΩΑ͂Ν. φΉ8᾽ 
ΤΙ. Ταῦτα εἶπε" ἡ μεῖὰ ἧς ὧδε, ὃ ἀδεχφός μα ὡς ἂν΄ 

τᾶτο λέγει αὐτοῖς᾽ Λάζαρος ἐτεθνήκει. 

ὃ φίλος ἡμῶν κεχοίμοαι" 2“: ̓Αλλὰ ὌΝ νῦν οἶδα, ὅτε. 
ἄλλα πορεύομαι. ἵνα. ὙΥΝΝ ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεὸν, δώ- 
σῶ αὐτόν. δῶ" δὸρ ὃ, δὐεθε, 

19. ΕἾπον. ὅν ἊΣ μϑηϊαὶ 93 Λέγει. αὐτῇ Ἰησῶς". 

αὐτῶν" Καὶ ὑριε, εἰ κεκοίμηϊαι; ᾿Αναςησεῖαι ὃ ἀδελφό» σβ. 
σωθήσεϊαι. 94 Λέγει αὑτῷ Μαρθα- 

ΑΝ 5 Εἰρήκει δὲ ὃ ̓Ιησοῦς. Οἵδα, ὅ ὅτι ἀναςήσεῖαι ἔν τ. 
περὶ τῷ θανάτ αὐτο ἐκεῖνοι ἄναςάσει ἐν. τῇ ἔσχατῃ. ἧ- 
δὲ ἔδοξαν, ὅτι τσσερὶ τῆς κοι- μέρᾳ. 
μήσεως τῇ ὕπνα λέγει. 45 Ἐπϊπεν αὐτῇ ὃ. Ἴησᾷςο" 

14 Τότε ἔν εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εγώ εἰμι ἤ ἀνάςασις “καὶ ἧ- 
ὃ Ἰησοῦς τοαῤῥησίχ' Λάξα- ἔξωή: ὃ σιςεύων εἰς ἐμὲ, κἄν" 
'εος ἀπέθανε. ἀποθάνῃ, ζήσεῖαι" 

15 Καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, 20 Καὶ πᾶς ὃ ζῶν, ἢ σι-- 
(να τοϊςεύσυε,) ὃ ὅτι δκ μὴν, σεύων εἰς ἐμὲ, Ξ- μῇ ἀποθανῇ 

᾿ἔχεῖ" ἀλλ᾽ ἄϊωμεν πρὸς αὐτόν. εἰς τὸν αἰῶνα. Πὶςεύεις τϑτο; 

16 Εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὃ ἘΝ, Λέγειαὐτῷ" Ναὶ, Κύ- 
λεγόμενος Δίδυμος, τοῖς σύμ.-᾿ θἰε, ἐγὼ τεπίςευκα ὅτι σὺ 
μαθυ αῖ:" "Άγωμεν ὩΣ ἡμεῖς, εἶ ὃ Χριρὸς, ὅ δ υἱὸς τῇ Θεξ, ὅδ 
ἵνα ἀποθάνωμεν. μετ᾽ αὑτϑ. εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος... ἰός, 
ἜΤ Ἐλθὼν ὁ ὅν ὃ Ἰντοῦς,- 98 Καὶ ταῦτα εἰποῦσα, 

εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἀπῆλθε, ἄς ἐφώνησε Μῤεῖμε: 
ἤδη ἔχον)α ἐν τῷ μνημείῳ. τὴν ἐδ φῶ αὑτῆς λάθρα, 

18. ἐς Ην δὲ ἡ Βηϑανία ἘΓῸΣ εἰπῆσα" Ὁ διδάσκαλος τά- 
γὺς τῶν ἹἹεροσολύμων, ὡς ρεσι, κᾧὰ φωνεῖ σε. Σιν 
ἀπὸ ςαδίων δεκαπένε.) 6Θ 29 Ἐκείνη, ὡς ἤκασεν,. 
19 Καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν᾽ ̓ ἐγείρεῖαι. ταχὺ, καὶ ἐρχεῖαι: 

Ιεδαίων. ̓ εληλύθεισαν τρὸς ρὸὰς αὑτόν. 

τὰς περὶ ̓Μάρθαν κὶ Μαρίαν, 30 (Οὔπω ΣΕ ἐληλύθει ὃ δ᾽ 
ἵνα ϑαραμυθήσωνῖαι αὐτὰς. Ἰησᾶς εἰς τὴν κώμην" ἀλλ᾽ 
περὶ τῷ ἄἀδελφξ αὐτῶν. τς ἦν ἐν τῷ τόπῳ, ὕπο ὑπήνϊη-. 

ἢ . 50. Ἡ αὶ ἄν Μάρθα ὦ ὡς ἤκε- σεν. αὐτῷ. ξηνο ρθα.). 
σεν ὅτι δ᾽ ̓ Ἶησᾶς ἔρχεῖαι, ὑ-ι : 51 Οἱ ὁ Ἐν Ἤκλτ, οἱ Ὄνες. ἔρον 

πήνϊησεν αὐτῷ" Μαρία δὲ ἐν μετ᾽ αὐτῆς ἕν. τῇ οἰκίᾳ, καὶ 
τῷ οἴκῳ. ἐκαθέξεῖο. ΠΣ ἐπ παραμυθήμενοι. αὐτὴν, ἰδόν- Ὁ 
ΥΥ. ἘΠπεν οὖν ἡ Μάρθα ες τὴν Μαείαν, ὅτι ταχέως" 

ρὸν ̓ τὸν Ἴησδς" Κύριε, εἰ ἀνέςη τ ἐξῆλθεν, ἠκολάθησαν ᾿ 

» 
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αὐτῇ, λέγον]ες" “Ὅτι ὑπά- 
ψει εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα 
κλαύσῃ ἐκεῖ. 

ὍΘ Ἡ’ οὖν Μαρία ὦ ὡς ἤλ- 

θεν ὅπε ἦν ὃ ᾿Ιγσοᾶς, ἰδῶσα 
αὐτὸν, ἔπεσεν εἰς τὸς τοῦδας 
αὑτῷ, λέγεσα αὐτῷ" Κύριε, 
εἰ ἧς ὧδε, ἐκ ἂν ἀπέθανέ με 
ὃ ἀδελφός. 

33. ᾿Ιησδς ὅν, ὡς εἶδεν αὖ- 
τὴν κλαίεσαν. " τὴς συνελ- 

θόν]ας αὐτῇ ᾿Ιεδαίες κλαί- 
ον]ας, ἐνεθριρυήσαϊο, τῷ νεύ- 

μαὶι. κὶ ἐτάραξεν ξαυϊόν" 
84 Καὶ εἶπε" Π8 τεθεί- 

καῖε αὑτὸν ; 
35 Λέγοσιν αὑτῷ" Κύριε, 

ἔρχε καὶ ἴδε, ᾿Ἐδαάκρυσεν ὃ 
"υσῆς. 

80. Ἔλεγον ὅν οἱ 1 δδαῖοι" 
]1δὲ πῶς ἐφίλει αὐτόν. 
ΟΥ̓ Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἷ- 

7 Υ Οὐκ ἡδύναηοξ ὅτος, ὃ ἀ-. 
γοίξας τὰς ὀφθαλμὰς τῷ τυφ- 
λῇ, τοοιῆσαι;, ἵνα καὶ ὅτος μὴ 
ἀποθάνῃ ; 

58 Ἴωσξε ὃν πάλιν ἐμξρι- 
μώμενος ἐν ἑαυ ῷ,, ἔρχ εἶαι εἰς 
τὸ μνημεῖον᾽ ἦν δὲ σπήλαιον, 
Π λίθος ἐπέκειο ἐπ᾽ αὑτῶ. 

39 Λέγει ὃ Ἰησῦῶς" "Αρα- 
7ε τὸν λίθον. Δέγει αὐτῷ ἢ 

ἀδελφὴ τῷ τεθνηκότος, Μάς- 
θα᾿ Κύριε, ἤδη θη σίας: 
“ἥχϊος γάρ ἐξ: ᾿ 

τ  Α0 “Λέγει αὐτῇ ὃ ἡ ὠδᾶν 
Οὐ εἶπόν δοι, ὅτι ξὰν τειςεύ- 
ἊΝ, δὴ τὴν δόξαν τὸ Θεῦ; : 

41 Ἥραν ὃν τὸν λίθον, οὗ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

ἦν ὃ τεθνηκὼς κείμενος, Ὃ 
δὲ ̓Ἴησᾶς ς ἦξε τὸς οφθαλμὸς. 
ἄνω, καὶ εἶπε, Πάτερ, εὐχα- 
ριςῷ σοι ὅτι ἤκεσας μιϑ-ς 

70]ἐ με ἀκϑεις ἀλχὰ διὰ, τὸν 

ὄχλον. τὸν. “Θεριεσῶτα εἶπον, 

» 

»" ὗὰ 
«ἢ 

44 ἐδ ἤδειν ὅτι παν- ἣ 

ἵνα τοιςεύσωσιν, ὅτι σύ με ἄ- 

πέςειλας. 

48 Καὶ ταῦτα εἰπὼν; φω- 
γῇ μεγάλῃ Ἐκραύγασε" Λαά-᾿ 

ξαρε, δεῦρο ἔξω. 
᾿ 

44 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνη- 

κῶς, δεδεμένος τὰς τοόδας τὼ. 
τὰς χεῖρας κειρίαις" κἡ ἢ ὄψις 
αὖτ σαδαρίῳ σοεριεδέδεῖο.. 
Λέϊει αὐγοῖς δ᾽ 1ησᾶς" ΔΛ ύσαϊε 
αὐτὸν, κὶ ἄφεε ὕπαϊειν. 

45 [Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν 
᾿Ἴεδαίων οἱ ἐλθόνες τορὸς τὴν 

Μαείαν, καὶ θεασάμενοι ἃ 
ἐποίησεν ὃ Ἴησς, ἐπίξευσαν ιν 
εἰς αὐτόν. 

46 1 ννὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπ- 
ἤλθον πρὸς τὰς Φαρισαίες, 
Ὁ εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν δ 

ἼἼωσξε. 
47 Συνήϊα ὃν οὖν οἵ ΕΑρ: 

χιερεῖς Ὁ οἱ Φαρισαῖοι συνέ- ᾿ 

δρίον, Ὁ ἔλεον" 1 ποιξμεν ; 
ὅτι οὗτος ὃ ἄνθρωπος, ῶολ-" 

λὰ σημεῖα σοιεῖ. 

48 ᾽Εὰν ἀφῶμεν. Εν, 
ὅτω, πάνες τιςεύσοσιν εἰς, 

μαῖΐοι, Ὁ ἀρβῆσιν ἡμῶν "Ὁ τὸν" 

τόπον κὶ τὸ ἔθνοῖ. ι΄... ν᾽ 
49 ΕΤ- δέ τις ἐξ. αὐτῶν, 

Καΐχφας, ἀρχιερεὺς ὧν. “Ἔ 

͵ 

ν» «. 

Ἢ 

αὑτὸν" Ὄ ἐλεύσονϊαι οἱ. Ῥω-. ̓  



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ, 
φ»" -.- 9 ͵ εν « Ὡς 

ἐνιαυΐβ ἐκείνε, εἶπεν αὑτοῖς 
Ὑμεῖς ἐκ οἴδαε ἀδέν" 
80 Οὐδὲ διαλογίξεσθε, ὅτι 

ὲ ᾿ ε.ω {ὦ ῷᾷῷν 
συμφέρει ἡμιῖν, ἵνα εἷς ἄνθξω- 
σος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τῇ λαβ, »ὶ 

ν ὦ ἜΣ ὦ ἔθ ΜῚ ! 2 
ἐνὉ Ὅλον τὸ εὔνος ἀπολη αι. 

δῚ1 Ἴὅτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυᾷ ἐκ 
Φρὶ Ὁ Ὁ “- 

εἶπεν" ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τῇ 
᾿ ἐνιαυῆα Ἐκείνε, τοροεφήτευσεν,. 
ὅτι ἔμελλεν ὃ ]σοῦς ἀπο- 

θνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνες. 
δ Καὶ ἀἐχ, ὑπὲρ τὸ ἔθγες 6 

͵ 2 2.ὦ Ἁ ῬῚ , 

μόνον, ἀλλ᾿ νὰ και τὰ τεκνα 

τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα 
συναγάγῃ εἰς ἕν. 
τ 635. ̓ ᾿Απ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς 

« ᾽ Ὡ 

ἡμέρας συνεξ ελεύσαν]ο»γ ἵνα 
ἀποκ]είνωσιν αὐτόν. 

54. ᾽1ησᾶς ὅν ἐκ ἔτι τταῤ- 
ε ͵ Φ' 3 φός Ἢ ᾿ 

ῥησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς ᾽[8- 
δαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν 
εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρή- 
με, εἰς ᾽᾿Εφραΐμ λεγομένην 

͵ »: - ; ΑᾺ 

πόλιν, κάκεϊ διέτειξε ικεῖα 
τῶν μαθητῶν αὑτοῦ. 

δ5 Ἢν δὲ ἐγγὺς τὸ σχσ- 
χα τῶν ᾿Ιεδαίων" κὶ ἀνέξζη- 
σαν τολλοὶ εἰς “Ϊεροσόλυμα 
ἔχ τῆς χωρὰς σρὸ τοῦ τάᾶσ- 
χα, ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυές. 

δ6 Ἔξζωτεν οὖν τὸν ᾽Ιη- 
σδν, "ἃ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων 
4 .- ες -ς ᾿ , 
ἐν τῷ ἱερῷ ἑςηκότες᾽ 1 ἰ δο- 

Ὁ» δ: Ἂν ἜΟΔΙ τῆς 39 
κεῖ ὑμῖν, ὅτι 8 μιὴ ἔλθῃ εἰς 
'τὴν ἐορίην ; Ὁ 

δή Δεδώκεισαν δὲ κ᾿ οἱ 
ΚΑ - ΩΝ ἢ ᾧ »" 

οχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
» Ν : - -; 

ἐν]ολὴν, ἵνα ἐάν τις γνῷ τοῦ 
ἔςι» μηνύσῃ, ὅπως τοιάσωσιν. 
αὑτὸν. 
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9ὉἩ οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ 
᾿Π ἡμερῶν τοῦ ὥαχσχα 

ἤλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπ ἦν 
ἈΝ ἢ Λάξαρος ὃ τεθνηκὼς, ὃ ἤ- 

γειρεν ἐκ νεκρῶν. 
9 'Ἐποίησαν ἄν αὐτῷ 

δεῖσινον ἐκεῖ, ἧ Μαρθα 
διηκόνει" ὃ δὲ Λάξαρος εἷς ἦν 
τῶν συνανακειμένων αὐτῷ. 

3 Ἡ οὖν Μαρία, λαξεσα 
λίτραν μύρε νάρδα τοιςικῇς 
σπολυήιμια. ἤλειψε τὰς σόδας 

τοῦ ᾿Ιησοῦ κὶ ἐξέμαξε τοῖς 
ϑριξὶν αὗτης τὸς τοόδας αὐὖ- 

Ὡὸ ε Α ΕἸ ’ . , φν τοῦ" ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ 
τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρϑδ. 

4. Λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν 
μαθυ]ῶν αὑτοῦ, ᾿Ιέδας Σι- 
μωνος ᾿Ισκαριωτής, ὃ μέλ- 
λων αὐτὸν σαραδιδόναι".. 

δ Διχτί τοῦτο τὸ 
ὁκ ἐπράθη τριακοσίων δηνα- 
ρίων, γα ἐδόθη οἹωχοῖς ; 

6 Εἶπε δὲ τοῦτο, ἐχ͵, ὅτι 
τοερὶ τῶν οἹωχῶν ἔμελεν αὐὖ- 
τῷ, αλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ 

ΝΥ Π Υ τὰς Α 

το γλωσσοκομῶον εἰχξ) ᾧ τὰ 
Π Ψ ἅ, Ἀ 

βαλλόμενα ἐξαςαξεν. 
7 Εἶπεν οὖν ὃ ᾿ἰησοῦς" 

ἘΔ δι τς ΦῊΡ Ἂς ΛΝ ἘΣ 
Φες αὐτην" εἰ5 την ἡμέραν 

τῇ ἐν]αφιασμδ μᾶ τεϊήρηκεν 
αὐτό. ᾿ ἐκήδὰς, 

8 Τὰς αἹωχὰς γὰς τοάν- 
707}ε 37 εἧς θ᾽ ε ΟΣ - , δὲ 

ξχεῖς μεθ᾽ ἑαυϊῶν, ἐμὲ δὲ 
3 ͵ 5) Ω ᾿ 

ἃ τοανῇοῖε ἔχ εῖε. ὃ 
9 "Ε γνω ὅν ὕχλος πολὺς 

, δ ὅΦ᾿ « δ οἷν " 
ἐκ τῶν ᾿Ιεδαίων, ὅτι ἔκεῖ ἐς: 

"ἃ ἦλθον καὶ δι2 τὸν “᾿ησᾶξ μ5-' 
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γον, ἀλλ᾽ ἵνὰ ᾿ τὸν Λάξαρον 
ἴδωσιν, ὃ ὃν ἤγειρεν Ἐκ νεκρῶν. 
10 ᾿Εξολεύσανο δὲ οἱ 

᾿Αρχιερεῖς, ἵνα κὶ τὸν Λάξα- 
οὸν ἀποκ]είνωσιν" 

11 Ὅτι τπολλοὶ δι᾽ αὑτὸν 
ὑπῆγον τῶν Ἰδαίων, νῦὙᾧ ἐπί- 
ςεύον εἰς τὸν τ ον. 

19 Ἴ ἢ ἐπαύριον ὄχλος 
πολὺς, ὃ ἐλθὼν εἰς τὴν 

7) ἢ πος ὌΚΩΝ « » ἑορτὴν, ἀκδσανῖες ὅτι ἔρχεῖαι 
 ἀς δ᾽ ἦν -ὦ φιτὶς ͵ ὃ ᾿Ιησοῦς εἰς “Ἱεροσόλυμα, 

13 "Ελαζξον τὰ βαΐα τῶν 
’ Δ 3 ς 

Φοινίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὃὅ- 
σπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραξον" 
ὯὭ, »- 3 ͵ δι 
ἀῤσαννώ, εὐλογημένος ὁ ερ- 

“Χόμενος ἐν ὀνόμαϊι κυρίου, 
ὃ, βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισρχήλ. 

14 Ἐ ὑρὼν δὲ ὁ ̓ Γησοῦς ὀνά- 
ριον, ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτὸ, κα- 
θώς ἐςι γεγραμμένον" 

χὰ [ὃ Μὴ Φοξξ, ϑύ[αερ Σι- 

ὦν" ἰδὲ, ὃ βασιλεύς σϑ ἔρχε- 
αι, καθήμενος ἐπὶ πῶλον Ὄνε. 

16 Ταῦτα δὲ ἐκ ἔγνωσαν 
ΘΙ ΓΝ . .,ω Ἄν - 

οἵ μαθηϊ]αὶ αὐτοῦ τὸ τορῶτον" 

ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη δ᾽ [ησοῦς, 
τότε ἐμνήσθησαν, ὅτι ταῦτα 
ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα, ΄᾿ 
ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 

17 ᾿Εμαρ)ύρει ὃν ὃ ὄχλος 
ε ἃ ,. » ὦ ὦ Εν ΕΣ: 
ὃ ὧν μετ᾽ αὐτῷ, ὅτι τὸν Λαξ- 
ἀρὸν ἐφώνησεν Ἐκ τῷ μνημείδ,. 
Ὁ ἤγειρεν αὐτὸν. ἐκ νεκρῶν. 

18 Διὰ τοῦτο ΟΣ ὑπήνϊη- 
δεν αὐτῷ ὃ ὄχλος, ὅτι ἤκδσε 

τοῦτο" αὐτὸν τεποιήχεναι τὸ 
υ ἦν Τὶ 

᾿ οδηεῖον. 
Ῥῇ 40 ΟἹ οὖν νύ ῤοῳ εἶστον 

ἌΣ ΚΑΙ οἰ ὐἱϑν Ἂ 
Ὃ ἔμς εφζαᾶι 

ΕὙΑΓΓΈΛΙΟΝ. 
πρὸς ἑαυ)ές" Θεωρεῖτε, ὅτι. 
ἐκ ὠφελεῖτε ἀδὲν ̓  ἴδε, ὁ κόσ- 
μος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. Ὲ 

90 Ἦσαν δέ τινες Ελλη- 
γες ἐκ τῶν ἀναξαινόντων ἵνα 

- τοροσκυνήσωσιν ἔν τῇ ἕοργῇ.. 
51 Οὗτοι οὖν προσῆλθον: 

Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βυιθσαϊδὰ 
τῆς Ι αλιλαίας, καὶ ἠρώτων. 
αὐτὸν, λέγονες" Κύριε, σ έν, 

λϑμεν τὸν ᾿[ησοῦν ἰδεῖν. "ἢ 
59: “ρχεῖαι Φίλιππος, ̓  

κὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέκ" καὶ τά-᾿ : 
λιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος. 
λέγασι τῷ ̓ ΙὩσοῦ. ἼΑ 

Ξ5ῷ 9 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρί-" 
γαο αὐτοῖς, λέγων" Ἔλυλυ- 

θεν ἢ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ δ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπε.. : 

94 ᾿Αμὴν ἀμὴν “λέγω. 
ὑμῖν, ἐὰν μὴ δ᾽ κόκκος τοῦ 
σίτα τοεσὼν εἰς τὴν γῆν ἐπο- 
θάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει" ἐών ᾿ 
δὲ ἀποθάνη)» τῦλὸν καρπὺν 
Φέρει... 

95 Ὁ φιλῶν᾽ν τὴν ψυχὴν 
αὑτοῦ, ἀπολέσει αὐτὴν" κὶ ὃ 

μισῶν τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ἐπ 
τῷ κόσμῳ τάτῳ, εἰς ζωὴν 
αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 
26 ᾿᾽Εᾶν ἐμοὶ διακονῇ, τίσι, 

ἐμοὶ ἀκολεαθείτω" Ὁ ὅπϑ εἰ-᾿ 
μὶ ἐγὼ, ἐκεῖ καὶ ὃ διάκονος, 

κ ἕν τις ἐμοὶ. 
διακονῇ, τιμήσει. αὑτὸν ὃ 
παν. δοῦν 

27 Νῦν ἡ ἥ φυλαὶ, με τὲ- 
Ἰάρακῖαι" καὶ τί εἴπω : ἥ, Πα- 

τερ, σῶσόν με Ἐκ τῆς ἄπει 



ΚΑΤᾺ 
ταύτης ; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ὅλ- 
θοὸν εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 

Θ8. {{ἀτερ, δόξασόν σα τὸ 
ὄνομα. Ἤλθεν ἄν φωνὴ ἐκ 
"τοῦ ἐρανοῦ" Καὶ Ἰἰδυσασά, ἊΣ 
"ὥαλιν δοξάσω. 

ο 99 Ὁ ὃν ὄχλος ὃ ἑςὼς κὶ 
ἀκέσας, ἔλεγε βρον]ὴν γεγο- 
ἵγέναι. 
λος αὐτῷ λελάληκεν... 
50 ᾿Απεχρίθη ὃ. ̓ Ιησοῦς 

κὶ εἶπεν: Οὐ δι᾿ ἐμὲ αὕτη ἡ 
ΣῪ γέγονεν, ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς" 

. 91 Νῦν κρίσις ἐςὶ τοῦ κόὸσ- 
με τότε νῦν ὃ ἄρχων τοῦ 
"χόσμα τάτα ἐκξληθησεῖαι 
ἔξω... 

39 Κι ἀγὼ, ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ 
τῆς γῆς, ταᾶνῖας ἕλκύσω τορὸς 
ἐμαυΐὸν. 

.,388 (Τοῦτο δὲ ἔλεγε, ση- 
μαίνων τποοίω ϑανάτῳ ἤμελ- 

λεν ἀποθνήσκειν.) 
84. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ δ ὕχ- 

ο»᾽ Ἡμεῖς ἠκέσαμεν ἐκ τοῦ 
νόμιϑ.. ὅτι ὃ Χοιεὸς μένει εἰς 
τὸν αἰῶνα" ΩΣ πῶς σὺ λέγεις, 

ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ; τίς ἐςιν ὅτος͵ ὃ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρωπῇ ; : 
88 Εἶπεν αὐτοῖς ὃ 'Ἶ.- 

σοὺς" "Ἐτι μικρὸν χ χρόνον τὸ 
φῶς μεθ᾽ ὑμῶν ἔξεν σεριπα- 
τεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχεῖε, ἵνα 

μὴ σκοϊία ὑμᾶς καϊαλάξ" 

ἢ ὃ περιπαϊῶν ὁ ἐν τῇ σκοῆιᾳ, 
ὅκ οἷδε σοῦ ὑπάγει. 
“36 Ἕως τὸ φῶς. ἔχεῖε, 
τισεύεῖε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἷοι 

"Αλλοὶ ἔλεγον" Δγγε- 

ΙΩΑΝ. 9201 

φωΐὸς γένησθε. αῦτα ξλά-. 
λησεν ὃ ̓ Ιησοῦς, ; ἀπελθὼν. 
ἐκρύξη ἀπ᾽ αὐτῶν. 

57 Τοσαῦτα δὲ αὐτῇ ση- 
μεῖα. πεποιηκότος ἔμπροσθεν 
αὐτῶν, ἐκ ἐπίξευον εἰς αὐτὸν" 

98 Ἄγ ὃ. λογος Ἡσαϊΐε 

τοῦ τροφήτα τλοραθῇ, ὃ ὃν 
εἶἰσε" Κύριε, τίς ἐπίσευσε τῷ 
ἀκοῇ ἡμῶν, καὶ ὃ βραχίων 

ΚΚυρία τίνι ἀπεκαλύφθη ; 
9 Διὰ τοῦτο ἀκ. ἠδύνανϊο 

σιιξεύειν) ὅτι πάλιν εἶπεν 

Ἡσαΐας" : 
40 Τ εἸύφλωκεν αὐτῶν τὰς 

ὀφθαλμὰς, καὶ 
αὐτῶν τὴν καρδίαν" ἵνα μὴ 
ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, χα, νοή- 
σωσι τῇ καρδίᾳ, καὶ ἔπιςρα- 

φῶσι, κὶ ἰάσωμαι αὐτῆς. 
41 αὐτα εἶπεν Ἢσαΐας, 

ὅτε εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ, Ἐ 
ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ. τ Ὁ 

49 ἐξλμόκ μένοι "Ὁ ἐᾷ ΦῸΥ 
ἀρχόνϊων πολλοὶ ἐπίςξευσαν 
εἰς αὐτὸν" ἀλλὰ διὰ τὸς Φα- 

εξισαίες ἔχ, ὡμολόγαν, ἵνα μὴ 

ὠποσυνώγωνγοι γένωνα: αι. 
48 Ἠγάπησαν. 'χψὰρ τὴν 

δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον 
ἥπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

44 ᾿Ιησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ. 
εἶπεν Ὁ τιςεύων εἰς ἐμὲ β 
σιςεύει εἰς ἐμὲ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν 

σέμψαν]ά με. ἔ 
- 3 Ἁ 

48 Καὶ ὃ δεωρῶν ἐμὲ, 
“Μεωρεῖ τὸν τέμψανϊα, με. Ὁ. 

40 ᾿Ἔγω φῶς εἰς τὸν κόσ-" 
(ον ἐλήλυθα, ἵ ἵνα πᾶς ὃ τἷ- 

τοεπώρωκεν. 

ἀν δς 
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φεύων εἰς ἐμὲ, ἔν τῇ τς 
μὴ μείνῃ. 

4 Ἐλὶ δ διοις μ8 ἀκέσῃ 
τῶν ῥημάτων, κὶ μὴ σιςεύ- 
σῃ,ἐὼ ἃ κρίνω αὐὔ]όγ" Οὐγὰρ. 
ἦλθον ἵ ἐνᾶ κρίνω τὸν κόσμον, 

ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 

48 Ὁ ἀθεϊῶν ἐ ἐμὲ, καὶ μὴ 
λαμβάνων τὰ ῥήμαϊά μι, ἔ- 
χει τὸν κρίνονἼα, αὐτόν" ὃ λό- 

χος ὃν ἐλαλη σα, Ἐκεῖνος κρινεῖ 

αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
40" Ὄπ ἐγὼ ἐξεμαυξβ ἀκ 

᾿ ἐλάλησα" ἀλλ᾽ ὃ πέμψας με 
σππαὴρ, αὐτὸς μοι ἐν]ολὴν ἔ- 
δωκε τί εἴπω, κὶ τί λαλήσω. 

δῦ Καὶ οἶδα, ὅτι ἡ ἐν)ολ᾿ὴ 
αὑτῷ ζωὴ αἰωνιός ἐςι" ἃ ἄν 
λαλῶ ἐγὼ, καθὼς εἴρηκέ μοι 
ὁ ταΐὴρ, ὅτω λαλῶ, 

Κεφ. ιγ΄. 19. 

ἜΡΟ᾽ δὲ τῆς ἑορῇης τοῦ 
Ἔ σχα, εἰδὼς ὃ Ἰησοῦς, 

ὅτι ἐλήλυθεν αὐτῇ ἡ ὥρα, ἵνα 
μεϊχβῇ ἐκ τοῦ κόσμΒ τῦτα 
πρῦς ταἹέρα, ὠγαπήπας 
τὸς ἰδίας, τὰς ἕν τῷ κόσμῳ, 
εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτῆς" 

2 ἹΚχὶ δείπνα γενομένει, 
(τοῦ διαξύλ5 ἤδη βεξληκόϊος 

εἰς τὴν καρδίαν ᾽[δδαὰ Σίμω- ᾿ 
νος Ἰσκαριώτα, ἵνα . αὐτὸν σα- 
ραδῷ.) 

Ὁ Το ἌΡ δ Ἐξ} ΠΝ 
δέδωκεν αὐτῷ ὃ τπαϊὴρ εἰς τὰς 
χεῖρας, το ὅτι ἀπὸ Θεῖ ἐξῆλ- 
Ρ' τ σρὺς τὸν Θεὸν ὑπάγει" 
4 ᾿Εγείρεῖαι ἐ ἐκ τῷ δείπνει, 
ἢ τίθησι τὰ ἱμάτια" καὶ λα- 

εἰστεν αὐτοῖς" 
Ἃ Ἄν ἢ ἦς " 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Φῶν λέγον; διέξωσεν. ἑαυῖόν᾽ 
5 Εἶτα βαλλει ὕδωρ εἰς 

τὸν νιπϊήρα, Ὃ ἤρξαῖο νἱἰπῆειν 
τὰς τούδας τῶν μα θη] ῶν, καὶ 
ἐχμαάσσειν τῷ λεν]ίῳ ᾧ ῳ ἦν δι- 

εξωσμένος.. 
6 "Ερχεῖαι οὖν πρὸς. Σί. 

μιῶνᾷ Πέτρον" Ὁ λέγει αὐτῷ 

ἔκε ἵνος᾽ Κύριε, σύ μυννίπΐεις. 
τὸς σόδας : 

7 ᾿Απεκρίθη. ᾿Ιησοῦς, καὶ ἣ 
εἶπεν αὐτῷ" Ὃ ἐ ἐγὼ ποιῶ, εὺ 
ἀκ οἶδας “πῃ γνώσῃ δὲ μεῖδ ̓ 

Ἶ 
ταῦτα. πὰ πε ὡϑ 

8 Λέγει αὐτῷ Πέτρον" ΤᾺΝ 

Οὐ μὴ νι ψηῆς τὰς πόδας ἐεθν Ῥ 
εἰς τὸν αἰῶνα. ᾿Απεκρίϑη 

3:7 - ς ᾽ - 4 αὐϊῷ ὃ Ἰησοῦς" Ἔαν μὴ. 
νίψω σε" ἀκ ἔχεις μέρος 
μετ᾽ ἐμ. 

9 Λέγει αὐτῷ Ὁ Σίμων Πέε- 
7ρος" Κύριε, μὴ τὰς τοόδας 
μ8 μόνον, ἀλλα. Ὁ, τὰς χεῖ- , 

ρᾶΞ5 τὴν κεφαλήν. ' 

Ἴ Λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς, 
ὋὉ λελεμένος χρείαν ἔχει ἢ 

τὸς τῦδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔςι 
καθαρὺς ὅλος" Ὁ ὑμεῖς κα 
θαροί ἐςε, ἀλλ᾽ ἐχὶ. τοὰνῖες. 
“1.1 ΣΕ γὰρ τὸν παρα- 
διδόνα αὐτὸν" διῶ΄ τῦτο εἶπεν" 

Οὐκὶ τοάν]ες καθαροὶ ἔξε. 
19 ΟΤε οὖν ἔνίψε τὰς τὸ- 

δας αὐτῶν, τ ἔλαθε τὰ ἱμά- 
υὔοις αὑτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν. 

᾿ ινώσκεῖε ἘΠ 
σεποίηκα ὅμὶν ; 

18 “Ὑμεῖς φωνεῖτέ με, ὃ 
διδάσκαλος καὶ ὃ κύριος" καὶ ὦ 

καλῶς λέγεϊε" εἰμὶ γάρ. 
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4. ΕῚ ὅν ἐγὼ ἔνιψα, ὑμῶν 
τὸς πόδας, ὃ κύριος καὶ ὃ δὶ- 
δάσκαλος, κὶ ὑμεῖς ὀφείλεϊε 
ἀλλήλων νίπῆειν τὸς πόδας. 

15 Ὕπὸοδειζαα γὰρ ἔδωκα 
ὕμιν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα 

ὑμάν, κὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 
10. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὕ- 

μῖν, ὃκ ἔσι δδλος μείζων τῷ 
κυρία αὑτοῦ, ἐδὲ ἀπόςολος 
μείξων τῇ σπέρμ Ψανῖος αὐ7όν. 

17 Εἰ: ταῦτα οἴδαϊε, μα- 
καριοί ἐςε, ξὰν ποιῆτε. ἐνῶ; 

18 Θὺ περὶ τονίων ὑμῶν 
“χέγω" ἐγὼ οἷδα ὃς ἐξελεξά- 

μην" ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ ὡλη- 
βωθῷ" 9) τρώγων μετ᾽ ἐμξ 
τὸν ἄρίον, ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ 
τὴν τϊέρναν αὑτοῦ. 
19 ̓Ἂπ᾿ ἄρϊι λέγω ὑμῖν. 

τρὸ τῇ γενέσθαι, ἵνα ὅϊαν γέ- 
γνῖϊαι, ταιςεύση]ε ὅτι ἐγώ εἰ(αι. 

90 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν Ὁ λαμβάνων, ἐάν τινᾶ 
πέμψω, ἐμὲ λαμᾷξανει" ὃ δὲ 
ἐμὲ λαμβάνων, λαμᾷανει τὸν. 

πέμψανῖα με.. 
91 ᾿Γαῦτα εἰπὼν ὃ [σᾶς 

ξταραχθη τῷ τυγεύμαΐι, καὶ 
: ἐμαεύρησε, ς εἶπεν᾽ ᾿Αμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ 

ὑμῶν τοαραδώσει με. 
99" Ἐζλεπον ἂν εἰς ἀλλή-. 

λϑς οἱ μαθυαὶ, ἀπορέμιενοι 
Ξεεὶ τίνος λέγει. 

ες 9 Ἦν. δὲ. ἀνακείμενος 
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ΦΆ4 Νεύει οὖν τότῳ Σίμων 
Πέτρος, τουθέσθαι τίς ἂν εἴη 
σοερὶ ἃ λέγει. 

9 Ἔπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος 
ἐπὶ τὸ φῆϑος τοῦ ᾿Ιησοῦ, λέ- 
γει αὑτῷ Κύριε, τίς ἐςιν ; 

96 ᾿Αποκείνεῖαι ὃ Ἴ»σϑ:" 
Ἔκεῖνός ἔςιν ῳ Ἐγὼ βάψας 
τὸ Ψωμίον ἐπιδώσω. Καὶ 
ἐμξχψας τὸ Ψωμίον, δίδωσιν 
Ἴδα Σίμωνος ᾿Ισκαριώτῃ. 

ΟἿ Καὶ μεῖα τὸ ψωμίον, 
͵ 9. Ὁ Ἶ ᾽ ἕῴρυς «( ς 

τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖγος ὃ 

Σαϊανᾶς" Λέγει οὖν αὐτῷ ὃ 
Ἴωησοῦς" Ὃ τπριεῖε; σοίησον 
τάχιον. 

ΟὉ Τοῦϊο δὲ δδεὶς ἔγγω 
τῶν ἀνακειμιένων τρὸς τί εἶἷ- 

ἥεν αὑτῷ. 

90 Τινὲς γὰρ ἐδόκαν, ἐ- 
πεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ὃ 
Ἴδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὃ ̓ [ἡ- 
σοῖς" ᾿Αγόρασον ὧν χρείαν 
ἔχομεν εἰς ΤῊν ἑορην" ἢ τοῖς 

τἹωχοῖς ἵνα τι δῷ. 
80 Λαξὼν οὖν τὸ Ψωμί- 

ον ἐκεῖνος, εὐθέως ἐξῆλθεν 
ἦν δὲ νὺξ ὅτε οὖν ἐξῆλθε. 

351 Λέγει ὃ ̓ Ιησοῦς" Νῦν 
ἐδοξάσθη ὃ υἱὸς τῷ ἀνθρώπο, 
κἡ ὃ ΕἸρὰς ἐδοξάσθη ἐν αὑτῷ... 
89 πὶ ὃ Θεὸς ἐδοξάσθη 

ἐὺ αὐτῷ, Ὁ ὃ Θεὸς δοξάσει 
αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, ὩΣ εὐθὺς ὃ δο-᾿ 
ξασει αὐτόν. 
98 “εκνία,. ἔτι μικρὸν 

μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι. ̓ΖηΠήσεϊέ με" Ξ 
χὶ καθὼς εἶπον τοῖς ᾿εδὰ 
Ὁ], ὅ ὅπε ὑπάγω ἐγὼν ὃ 

ἘΨ ΝΣ 

Ὁ 
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ὙΣ ἐλθεῖν" κὶ ὑμῖν λέγω 
Ἵ 
9 Ενολὴν καινὴν δίδω- 

μι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶῖε ἀλλη- 
λης καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, 
ἵγα κὶὶ ὑμεῖς ἀχπᾶϊε ἀλλήλας. 

955 Ἔν τότῳ. ̓γνωσονῖαι 
τάνες, ὅ ὅτι ἐμοὶ Ἰωδ αἷὲ ἐςε, 
ἐὰν ἀχπην ἔχε ἐν ἀλλήλοις, 
.96 Λέϊι αὐτῷ Σιμων Πέ.- 

ρος" Κύριε, τοῦ ,ὑπάγεις ; 
᾿ ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὃ ᾿Τησοῦς" 
“Ὅπσε ὑπάγω, α δύνασαί μοι 
νῦν ἀκολαθῆσαι, ὕ ὕςερον δὲ ἀ- 
κολεθήσεις μοι. 

37 Λέγει αὐτῷ ὃ ΠΠέτρος" 
Κύριε, διαί ἃ δύναμαί σοι 
ἀκολεθῆσαι ἄρι; τὴν ψυχὴν 
μ8 ὑπέρ σὰ ϑήσω. 

38 ᾿Ἀπεκρίθη αὑτῷ ὁ ἃ Ἴη- 
σδς᾽ 1 ὴν Ψυχήν σα ὑπὲρ τῷ 
μ ήσεις ; ̓Αμὴν ἀμὴν λέ- 
γὼ σοι, 8 μὴ ἀλέκ]ωρ φωνή- 

σει, ἕως ἅ ΓΝ με τρίς. 

Κεφ. ιδ΄, 

ΜΗ εὐ ὑμῶν 
ἢ χκαρδία᾽ τιςεύεῖε εἰς 

τὸν Θεὸν, Ὁ εἰς ἐμὲ ἐ τειςεύεϊε. 
2 Ἔν τ οἰκίᾳ τῷ τοαΐρός 

Μμ8 μογαὶ πολλαί εἰσιν" εἰ δὲ 

μὴ, εἶπον ἂν ὑμῖν" πορεύο- 
φμᾶι ἑτοιμάσαι τόσον ὕμιν" 

8 Καὶ ἐὰν πορευθῶ, καὶ 
ἑτοιμάσω ὕμιν τόπον, ὥαλιν 
ἔρχομαι, καὶ π-αραλήψομαι 

ὑμᾶς τρὸς ἐμαυΐον᾽ ἵνα ὅπ8 
εἰ ἐγὼ, γὼ ὑμεῖς ἦτε. 
ἴΩ Καὶ ὅπϑε ἐγὼ ὑπάγω, οἵ- 

Ὑῶν . ὁ τὴν ὁδὸν οἴδαῖε, 

ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

5 Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς" 
Κύριε, ἐκ οἴδαμεν. “ποῦ ὑπά- 

Ν 

Ὄ γεις" 

ὁδὸν εἰδέναι; ; ᾿ 

0 Λέγει. αὐτῷ ὃ Ἰησοῦ" τ 
ἢ ἀλή- 

θεια, Ὃ ἢ ζωή" ἐδεὶς ἢ ἔρχε- ὃ 
1) τρὺς τὸν σσαἹέρα; εἰ μὴ Ἶ 

Ἐγώ εἰμι ῃ ὀδὸὺς, 

δὶ ἐμοῦ. ᾿ 

7 Εἰ ἐγνωκεΐέ με, ὼ τὸν 
πᾳϊέρα μ8 ἐγνώκεε ἄν" ) 
ἀπ᾿ ἀρῖι γινώσκεϊε αὑτὸν, κ΄ 
ἑωράκαε αὐτό. ὁ 

8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος" ἣν 
Κύριε, δεῖξον ἡ ἡμῖν τὸν παΐέ-. 
ρα, νὰ ἀρκεῖ. ἡμῖν. ' ε 

0. Λέγει αὐτῷ ὃ ̓ Ιησοῦ-" 
Ἵοσδῆον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰ.-- 

σῶς δυμάμεθα τὴν. 

μι, Ὁ, ὅκχκ. ἔγνωκᾶς. ΒῈῚ Φιίλισ- 

σε; ὃ ἑωρακὼς ἐμὲ, ἑώρακε" 
τὸν ̓ 'ταῖερα" "ρὸ πῶς σὺ λέγεις" 
Δεῖξον ἡμῖν τὸν παϊέρα : Ε 

10 Οὐ τισεύεις, ὅτι ἐγὼ Ἷ 
ἐν τῷ ταϊρὶ, μὸ ὃ παήρ ἐν 
ἐμοί ἐσι ; τὰ ῥή μαῖα ἃ ἃ ἐγὼ 
λαλῶ ὑμῖν, ἀπ᾽ ἐμαυ]οῦ ἃ 
λαλῶ" ὃ δὲ α]ὴρ ὃ ἐν Ἐμοὶ 
μένων, αὐτὸς τοοιεῖ τὰ ἔργα. 

11] Πιςεύεῖε. μοι, ὅτι ἐ ἐγὼ λξ 

ἐν τῷ Ὁ πατρὶ, καὶ δ᾽ ταῖὴρ ὁ ἐν : 

ἐμοί" εἰ δὲ μὴ, διὰ τὰ ἔργα 
αὐτὰ σαιςεὐεῖῆέ ἀκ: δὶ 

19 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ὃ ποιςεύων εἰς ἐμὲ, τὰ" 
ἔργα ἃ ἐγὼ “ποιῶ, καρκεῖνος ς 

᾿σοιήσει, καὶ μείζονα, τῆτων 
γῶ πρὸς τὸντσας 

Ἰέρα με πορεύομαι. Ἣν ἡρρη 
.18 Καὶ ὕ, τι ἂν αἰτήήσης, 

ε ἐν τῷ ὀνόμαϊι μιω, τοῦτο 
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ποιήσω" ἵνα δοξασθῇ ὃ τα- 
ὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 

14 αν τι αἰτήσυϊε ἐν 
τῷ ὀνόμαϊι μι, ἐγὼ ποιήσω. 

15 Ἔν ἀγαπᾶ]έ με, τὰς 
ἐνϊολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσαΐϊε. 

16 Καὶ Ἐγὼ ἐρωήσω τὸν 
παΐερα, ς ἄλλον παράκλυ- 

ον δώσει ὑμῖν, ἵ ἵγω μένῃ μεθ᾽ 
ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα" 

17 Τὸ πνεῦμα τῆς ἀλη- 
θείας, ὃ ὃ κόσμος ἃ δύναΐϊαι 
γαξεῖν" ὅτι ὁ ϑεωρεῖ αὐτὸ, 
ἀδὲ γινώσκει αὐτὸ" ὕμεϊς δὲ 
λιγωσκεῖε αὐτὸ, ὅτι ὥσαρ᾽ 
ὑμῖν μένει, ΩΣ ἐν ὑμῖν ἔσαι. 

18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὁρ- 
φΦανές" ἕρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 

19 "ΕἾι μικρὸν, κὶ ὃ κόσ- 
“μος με ἐκ ἔτι ϑεωρεῖ" ὑμεῖς 
δὲ ϑεωρεῖτέ με" ὅτι ἐγὼ ζῶ, 
κὶἡ ὑμεῖς ξήσεσθε. 

90 Ἔν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι: ἐγὼ ἐν τῷ 
πατρί μϑ, νὴ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ, 
κἄγὼω ἐν ὑμῖν. 

οι Ὁ ἢ ἔχων τὰς ἐν]ολας 
μϑ, κὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός 
ἐςιν ὃ ἀγαπῶν με᾿ ὃ δὲ ἀγα- 
πῶν με, ἀγαπηθήσεῖαι ὑπὸ 
"τοῦ ταῖρός μ48, καὶ ἐγὼ ἀγα- 

πήσω αὐτὸν, καὶ ἐμφανίσω 

αὐτῷ ἐμαυΐόν. 
οῳ Λέγει αὑτῷ ᾿1έδας" 

(ὁχ, ὃ ἸΙσκαριώτη) Κύριε, 
τσὶ γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις 

9 ᾽ Ἁ Ν ΕΣ λ 

ἐμφανίξειν δν, καὶ ὄχὶ 
τῷ κόσμῳ; 

τ 99 ᾿Απεκρίθη ὁ ὃ Ἰησοῦς, 

92}} 

ἡ εἶπεν αὑτῷ Ἔκαν τις ἀγα- 
σὰ με, τὸν λόϊον μ8 τηρήσει" 
ἽΚΝΣ πατήρ μϑ8 ἀγασήσει αὐ- 

7ον, Ὄ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμε- 

θα, μονὴν τσαρ᾽ αὐτῷ ποι- 

ἤσομεν, 
9 μὴ ἀγαπῶν με, τὰς 

λόγες μ8 ἃ τηρεῖ" κὶ ὃ λόγος 
ὃν ἀκέεῖε, ἐκ ἔςιν ἐμὸς, ἀλλὰ 
τοῦ σέμψανός με τπουαΐρός. 

Φἢ Γαῦτα λελάληκα ὅ- 
μῖν. ταρ᾽ ὑμῖν μένων. 

96 ὋὉ δὲ ταρακλνυῆος, τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμψει 
ὃ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόμαι με, 
Ἐκεῖνος ὑμᾶς διδαξει τάντα, 

Σ ὑπομνήσει ὑμᾶς σαντα ἃ 
εἶπον ὑμῖν. 

: 21 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, 
εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὕ- 
μϊν᾽ ἃ καθὼς ὃ κόσμος δίδω- 

σιν, Ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν" μὴ τα- 
ρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, 
μηδὲ δειλιάτω. 

οῦ Ἢ κ(σαΐῖε ὅτι ἐγὼ Εἶτ 
στον ὑμῖν" Ὕχάγω κὶ ἔρχο- 
και τρὸς ὑμᾶς" Εἰ ἤγαπᾶῖε 
με; ἐχάρηἷε ἃ ἂν, ὅτι εἶπον, πο- 
ρεύομαι τορὸς τὸν Θαπδ,: ὅτι 
ὃ τα]ὴρ μ8 μείξων μα ἐςί. 

99 Καὶ γῦν εἴργκα ὑμῖν 
τορὶν γενέσθαι" ἵνα ὅταν γέν- 
γῇαι, τοιςεύστἥε.. 

80 Οὐκ ἔτι πολλὰ λα- 
λήσω μεθ᾽ ὑμῶν' ἔρχεαι γὰρ 
ὃ τοῦ κόσμε τότε ἄρχων, κὶ 
ἔν ἐμοὶ ἀκ ἔχει δδέν. .- 

51 ᾿Αλλ᾽ ἵνα τ ὃ κόσα 
μος, ὅτι ἼΑΜΑ τὸν ταϊέρα, 

ΙΩΑΝ. 
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ν καθὼς ἐνεϊείλαό μοι ὃ τσα- 
Ἄ [ - 3 , 

Ἴηρ, ἅτω ποιῶ. ᾿Εἰ γείρεσθε, 
ἄγωμεν ἐν]εῦθεν. 

Ὁ Κεφ. ιἐ. 15. 

π19 εἰμὶ ἢ ἄμπελος ἢ 

ἀλιϑινὴ; κὶ ὃ σαΐη δ. μϑ 
ὃ γεωργός ἐςι. β 

9 [|ᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ 
Φερον καρπὸν, αἴρει αὐτό" κὶ 
τᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαί- 
βει αὐτὸ, ἵγα πλείονα καρπὸν 
Φέρ ἧς 

φ' "Ηδη ἡ ἡμεῖς καθαροί ἔςε 
διὰ ἰὰ τὸν λόγον; ὃν λελάληκα 

ἡμῖν." 

4 Μείναῖε ἐν ἐμοὶ, κργὼ 
ἐν ὕμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα ἃ 
δύναϊαι καρπὸν φΦέρειν᾽ ἀφ᾽ 

ἑαυϊοῦ, ξὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ 
ἀμπέλῳ" ὅτως ἐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν 
μὴ ἐν ἐμοὶ μείνηϊε. 

δ Ἔγω εἰμι ἢ ἄμπελος, 
ὑμεῖς τὰ κλήμαϊ]α" ὃ μένων 
ἐν ἐμοὶ, καγω ἐν αὐτῷ, ὅτος 
φέρει καρπὸν σπολύν' ὅτι χω- 

εἰς ἐμ 8 δύγασθε “σοιεῖν ὅδεν, 
6 δν᾿ μή τις μείνῃ ἐν 

μοὶ, ἐδλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆ- 
μα, "κ ) ἐξηράνθη" χκὶ συναγπ- 
σιν αὐτὰ, καὶ εἰς τῦρ βᾶλ- 
λδσι, ) καίεῖαι. 

7 Ἴιὰἂν μείνηε ἐν Ἐμοὶ, κ»ὶ 
τὰ ῥημαϊά με ἐν ὑμῖν μιείνη, 
ὃ ἐὰν ϑέληε, αἰτήσεσθε, καὶ 
γενήσεϊαι ὑμῖν ἵ 

8. Ἔν τέτῳ. ἐδοξάσθη ὃ 
πχτὴρ μδ, ἵνα καρπὸν σολὺν 

φέρε" κὶ ενήσεσθε Ἐμοὶ μια- 
θη]αί. 

ὕμιν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 
9 Καθὼς ἠγάπη ξ με ὃ 

ταΐὴρ, κα γὼ ἠΐϊαπησα ὗ ὑμᾶς" " 
μείναῖε ἐν τῇ, ἀϊάπῃ τῇ ἐμτι, ὦ 

)ῦ. Ἵν; τὰς ἐν]ολάς με 
τηρήσηϊε,, μενεῖτε. ἐν. τῆ; Ε΄ 
ἀγάπῃ με καθὼς ἐγὼ τὰς, 
εὐ λώο τς παΐῖρόςι μι8. " τετήρη-. ἢ 
κα, κὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἢ 
ἀγα. 

11 Ταῦτα λελάληκα, ὅ- 
μῖν, ὃ ἵγῷ ἢ χαρὰ ἢ ἐμὴ ἐν 

ὑμῖν μείνη, κτῦἡ ἡ χαρὰ ὑμῶν 
πληρωθῇ... 

12 Αὕτη ἐςὶν ἡ ἐν]ολὴ ὦ ᾷ 
ἐμὴ » ἵνα ἀγαπᾶϊε ἄλλήλες, 

καθὼς ἠγάπησα ὁμᾶς. ᾿ 
19 Μείξονα, ταύτης ἀγά- 

ΦῺν ἐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν 

ψυχὴν αὑτοῦ 5. ἂς τῶν 

Φίλων αὑτοῦ. τ 

14 Ὑμεῖς φίλοι μδ ἐςὲ,. 
ἐᾶν ποοιῆῆϊε ὅσα ἐγὼ, τὐελάρς ἊΝ 
μαι ὑμῖν. : 

15 Οὐκέτι ὃ ὅμας λέγω ΓΝ 
λδς, ὅτι ὃ δοῦλος ὧκ οἰδὲ τί 
ποιεῖ αὖτϑ ὃ κύριος" ὑμᾶς δὲ 
εἴρηκα φίλα:; ὅτι. ταν] ὥ 

ἤκεσα παρὰ τοῦ ταῖρὸς μ8}. 
ἐγνώρισα ὑμῖν. ᾿ 

10 Οὐκ ὁμεῖς με ΠΤ ἝΝ 
ασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελ: εξά μην 
ὑμᾶς, ᾧ ἔθηκα ὑμᾶς, χὰ. 
ὑμεῖς ὑπάγηϊε, "ᾧ καρπὸν φέ: ἢ 
ρηἽε, Ὁ δ᾽ καρπὸς ὑμῶν βάν ἢ 

ἵγα ὕ, τι ἂν αἰτήσηε τὸν ὍΔΕ ΝΣ 
Ἱέρα ὃ ἐν τῷ ἀκόμδε μα, δῷ. 

Σῆε 

ψῳ» 

1 ΤΌΝ ἐνϊδλλο αι ὃ- 

μἷν, ἵνα ἀγαστᾶϊε ἀλ' γ Ἷ 

48. Εἰ ὃ κόσμιος ὑμᾶς Ὡς Μὲ 
Ὦ 
ἐν 

ν 



ἐν 
“ἣν 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ. 
φῶ Δὶ.. Ω ἡ 3 Ἃ »-» 

σει, γινώωσχεῖίε οτι ἐμὲ τρῶὼ- 

ον ὑμῶν μειείσηκεν. 
19 ΕἸ ἐκ τοῦ κόσμε ἦτε, 

ὃ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει" 
ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσιμκε. ὅκ ἐςὲ, 
ἄλα᾽ ἐγὼ ἐξελεξαμὴν ὑμᾶς 
ἐκ τοῦ κόσμξ, διὰ τᾶτο μισεῖ 
ὑμᾶς ὃ κόσμος, 

90 Μίνημονεύε,ε τῇ λόγε 
οὗ ἐγὼ εἶπον ὕμιν" Οὐκ ἔς; 
δοῦλος μείξων τῷ κυρίβ αὖ- 
τοῦ" εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, κὶ, ὑμᾶς 
διώξεσιν' εἰ τὸν λόγον μ8 
ἐήρησαν, Ὁ τὸν ὑμέτερον 

γηρήσθσιν. 
91 ᾿Αλλὰ ταῦτα πάντα 

τοονήσδσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά 
μ8, ὅτι ὃκ οἴδασι τὸν τοέμ- 
ψαντὰ με. 
Ὁ 920 Εἰ μὴ ἦλθον »κὶ ἐλα- 
λησα αὐτοῖς. πρλ τὴν τ ὅκ 

εἶχον" γυν δὲ “τορόφασιν ἐκ 
ἔχεσι εῷ τῆς ἁμαρτίας 
αὑτῶν. 

98 Ὁ ἐμὲ μισῶν, καὶ τὸν 
ταἹέρα με μισεῖ. 

94 Εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίη- 

σα ἐν αὐτοῖς, ἃ ἀδεὶς ἄλλος 
ποεποιῆκεν. ἁμαρῖ! αν οὐκ εἷς. 
ον" νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι, καὶ 
μεμισήκασι. καὶ ἐμὲ καὶ τὸν 
πατέρα μ8. 

Θὴς ᾿Αλλ’ » ἵγᾶ πληρωθῇ ὃ ο 

λόγος ὃ γεγραμμένος ἐν τῷ 

γόμῳ αὐτῶν" ὍΟΤι ἐμίσησαν 
μὲ δωρεάν. 
96 Ὅϊα : ἔλθῃ ὃ ὃ τα- 

ράκλητον, ὃ ὃν Ἐὰῃ “πέμψω ὃ ὑ- 
μὲν ἐν τὰ τᾷ σα! ἰεὺς, τὸ  τγεῦ- 
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μα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τῷ 

ἷ 

πατρὸς ἐκπορεύεϊαι, Ἐκεῖνος 
μαρ]υρήσει περὶ ἐμοῦ. 

Φ] Καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυ- 
ρεῖ7ε, ὅ ὅτι ἀπ᾿ ἀρχιῦς μεῖ' ἐμὲ 
ἐςε, ᾿ 

᾿ ΦΑ͂ ἐν ΤῸ, 

ἡ ἀκρίς ἢ λελάληκα ὑμῖν. 

ἵνα μὴ σκανδαλισθήϊε. 
9 ᾿ Αποσυναγώϊΐας σοιήσα- 

σιν ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ἔρχεαι ὥρα, 
ἵνα τᾶς ὃ ἀποκ]είνας ὑμᾶς, 
δόξηι, λα]ρείαν τοροσφέρειν τῷ 

᾿. Π] 

Θεῷ. 
8 Καὶ ταῦτα ποιήδϑσιν 

ὑμῖν, ἔγνωσαν τὸν 
Ω.ι: ΚΑ νυ ͵ τοαϊέρα, 8δὲ ἐμέ. 
4 ̓ Αλλὰ ταῦϊα λελαληκά 

« Ὁ “ ε! Σ θ «ς “ 

ὑβυῖν, ἱνα ὁτῶν ελῦῃ ἢ ὡρῶᾶς 

μνημονεύγϊε αὐτῶν, ὅτι ἔγὼ 
“ ε - “9 ν ε« - » ἐ, 

εἶπον ὑμῖν' ταῦϊα δὲ ὑμῖν ἐξ 
ἀρχῆς ἀκ εἶπον, ὐὰ 
ὑμῶν ἤμην. 

δ Νῦν δὲ ὑπάϊω πρὸς τὸν 
ποέμψανῖα με, κὶ δδεὶς ἐξ 
ὑμῶν ἐρωῖὰ με" 118 ὕπαίεις ; 

6 ᾿Αλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελω- 
« - ε ν 4... ͵ 

ληχκαὰ ὑμῖν, ἢ λυπὴ τεπλης- 

ρώκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 
7 ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἄληθει- 

ἂν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὕμιν 
ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω" ἐὰν γαρ' μὴ 
ἀπέλθω, ἃ παράκλητος ὅκ 
- ͵ Ν «ς ΑΝ »}ν Ἀ 

ἐλεύσεαι τορὺὸς ὑμᾶς" ἐὰν δὲ 
πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς 
ὑμᾶς. 

8. Καὶ ἐλθὼν ἐν 
λέγξει τὸν κόσμον περὶ ὁ 

εἰ 3 

ῷΤΙι δΒᾺ 



514 
ας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ 
περὶ κρίσεως. 

9 {Περὶ ἁμιαρήίας μὲν, ὅτι 
οὐ τοιςεύασιν εἰς Ἐμιέ" 

10 Περὶ δικαιοσύνης δὲ, 
ὅτι πρὸς τὸν παΐέρα με ὑπα- 
γω, κὶ ὀὐκ ἔτι ϑεώρε ἐμεῦ, 

11 Περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὃ 
ἄρχων τοῦ κάδεῖε τότ κέ- 

κρίῆαι. 
19 "Ἔτι πολλὰ ἔχω λέ- 

γειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε 
βας ἄξειν ἃ φᾳ ΟἿ. 

19 “Οὔαν δὲ ἔλθει ἐκεῖνος, 
τὸ πνεῦμα τῶς αλλ ἢ 

ὁδηΓήσει ὑμᾶς εἰς τσᾶσαν τὴν 
ἀλήθειαν" 4. γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ 

Τά φι Ω-- : , Ν ͵ 

ξαυϊδ, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀκδσγ, 
λαλήσει, κὶ τὰ ἐρχόμενα ἄν- 
αγγελεῖ ὑμὶν. 

᾿ 14 Ἔκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, 
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεϊαι, κὶἡ 
ἀναγγελεῖ ὑμῖν, 

15 ἸΠανῆα ὅσα ἔχει ὃ τα- 
7ὼρ, ἐμά ἐς" διὰ τΕ]ο εἴσχον" 
ὍἾἤι ἐκ τῇ ἐμΒ λήψεϊαι, κὶ ὸ 
ἄἀναγγαλεῖ ἁμὶν. ὶ 

16 Μικρὸν, γα δ ϑεωρεῖ7ε 
με" κᾧ σάλιν (κικρὸν, "Ὁ ὄψ-. 

εσθέ με, ὅτι ἐϊὼ ὑπάγω τρὸς 
τὸν τοαἹέρα. 

17 Εἶπον ὃν ἐκ τῶν μά- 
θυήῶν αὐτοῦ πρὸς ἁλλήλεε᾽ 
ἜΠ ἐςι τοῦο ὃ λέγει ἡμῖν" 
Μικρὸν, Ὁ. “ σεωρεῖ]έ με" γἡ 
σάλιν μικρὸν, κνΨ ὄψεσθέ με, 
καί" ΟΤι ἐϊὼ ὑπαίω πρὸς τὸν 
παϊέρα : ἢ 
18’ "ἔλεγον ὅν: Τοῦο τίωι 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

ἐςιν ὃ λέγει, τὸ μιὰ 
οἴδαμεν τί λαλεῖ. ἱ 

19᾽ Ἔγνω ὃ ὅν δ Ἰησᾶς ὅ ὅτι 
ἤθελον αὐτὸν ἐρωῇ ἂν, κὶἡ εἶπεν. 
αὐτοῖς" Περὶ τῦτε ζη]εῖ7ε 
μετ᾽ ἀλλήλων, ὅτι εἶπον" 

Μικρὸν, ὌΝ 8 ϑεωρεῖ]έ με" "ἡ 
σαλὶν μικρὸν, Ὁ ὄψεσθέ με; 

90 ᾿Αμὴν ἀμιὴν ἜὝΑΨΑΣ 

ὑμῖν, ὅ ὅτι κλαύσεϊε κ»ὶἃ ϑρηνώή- 
σεῖε ὁ ὑμεῖς, ὃ δὲ χὐοίωνν χα- 

ρήσεϊαι" ὑμεῖς δὲ λυσηθήσεσ- 
θε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν, εἰς 
χαρὰν γενήσεγαι. 

οἱ θὰ τ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, 
λύπην ἔχει; ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα 
αὐτῇ" ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ 
ταιδίον, ἐκ ἔτι μνημονεύει 
τῆς ϑλίψεως, διὰ τὴν χαράν, 
ὅτι ἐγεννήθη. ̓ βεϑβεον εἴ 
τὸν κόσμον. 

9292. Καὶ ὑμεῖς οὖν λυπὴν. 
μὲν γῦν ἔχεϊε" σαλιν δὲ ὄψο-. 
μαι ὑμᾶς, καί "χαρήσεϊαι ὃ ὗ- 
μῶν ἡ καρδία, κὶ τὴν “χαρὰν 
ὑμῶν δδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὁμῶν. 

28 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡ- 
μέρᾳ ἐμὲ δκ ἐρωήσεϊε δῶ) 

᾿ ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω. ὑμῖν, ὅτι 
ὅσα. ἂν αἰτήσηἶε τὸν ταήέρα ἐν 

τῷ ὀνόματί με, δώσει ὑμῖν. 
94. Ἕως ἄρ!ι ἐκ ἡ]ήσαϊε 

οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόμαι μδ᾽ αἰ- 
7εϊ1ε, Ὁ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ 
ὑμιῶν ἡ πεπληρωμένη. ἀντὶ 

25 αῦ! σαροιμίαις 
λελάληκα ὺ μῆϑ αλλ ς ἔρχεῖαι 
ὥρα, ὅτε ἀκ ἔτι ἐν τυαροιριίαις. 
λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ σαῤῥη- 

,. 

ἊΣ 

᾿. πὶ ἢ 



ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ. 

αἰᾳ περὶ τῷἪ τοαϊρὸς ἀναϊγελῶ 
τ ὑμῖν. 

26 Ἔν ἐκείνῃ τῷ ἡμέρᾳ 
έν τῷ ὀνόμαί μα αἰτήσεσθε" 

᾿ κκἢ οὗ λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐγὼ ἐρω- 
δήσω τὸν τταἹέρα περὶ ὑμῶν᾽ 
48 97 Αὐτὸς γὰρ ὃ ταϊὴρ 
φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πε- 

πφιλήκαϊε, κὶ τεπιςεύκαῖε, ὅτι 
᾿ ἐγὼ σαρὰ τῷ Θεῖ ἐξῆλθον. 

Οϑ Ἔ ξῃλθον αρὰ τῷ πα- 

Ἱρὸς, κὶ Ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσ- 
μον τσάλιν ἀφίνμι τὸν κόσ- 
μκον, χἡ τοορεύομιαι τορὸς τὸν 
πταϊέρα. 
οὐ 99 Λέγεσιν αὑτῷ οἱ μαθ- 

᾿χ]αὶ αὐτῇ -1δε, νῦν φιαῤῥη- 
σίᾳ λαλεῖς, καὶ τᾳροιμίαν 
οὐδεικκίαν λέγεις. 

“ 80 Νῦν οἴδαμεν, ὅτι οἶδας 
πάνα, κὶ ὁ χρείαν ἔχεις ἵνα 
τίς σε ἐρωΐ " ἐν τότῳ τοιςεύ- 
οἰνεν ὅτι ἀπὸ Θεῷ ἐξῆλθες. 
9] ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὃ 
᾽ἾἼησξς" Αξεῖι τοιξεύειε Ἡ ᾿ 3.τὰν 

89. ᾿Ιδὰ, ἔρχεῖαι ὥρα, "ἃ 
.- "» ͵ Θ᾽ 

νῦν ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπισ- 
θη1: ἕκαςος εἰς τὰ ἴδια, Ὁ ἐ- 
μνε μοῦνον ἀφη]ε" ὦ 5κ εἰμι μο- 

νος, ὅτι ὃ σσα]ὴρ μεῖ ἔμκε ἔςι, 
858 Ταῦτα λελάληκα ὅ- 

μὲν, ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχ,- 
7ε" ἐν τῷ κόσμῳ ϑλίψιν ἕχ εἶε" 
ἀλλὰ ϑαρσεῖγε, Ἐγὼ νενίκηκα 
τὸν κόσμον. 

ἀοϑος Κερυῖξν ττ. 

ΔΑΥΤᾺ ἐλάλησεν ὃ ̓ [η- 
σᾶς, ἡ ἐπῇρε τὰς ὀφ- 

918 

θαλμὸς αὗτβϑ εἰς τὸν ἀρανὸν, 
κὶ εἶπε' Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ 
ὥρα, δόξασὸν σα τὸν διὸν, ἵνα 
καὶ ὃ υἱός σα δοξάσῃ σε. 

9 Καθὼς ἔδωκας αὐτῷ 

ἐξεσίαν ὥαάσης σαρκὸς, ἵνα 
τᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ 
αὑτοῖς ζωὴν αἰώνιον. - 

εἰ δέ δῦ ε 3.» 
8 Αὕτη δέ ἐςιν ἡ αἰώνιος 

ζωὴ, ἵνα γινώσκωσί σὲ τὸν 
μμιόνον ἀληθινὸν (Θεὸν, χὰ ὃν 
ἀπέςειλας ᾿Ιησᾶν Χριςόν. 

4. Ἑπγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ 
τὴς γῆ" τὸ ἔργον ἐτελείωσα 
ἃ ἣὟι. ͵ Ψ ' 

ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω. 
δ Καὶ νῦν δόξασόν με, σύ 

ὥάτερ, τταρὰ σεαυτῷ τῇ δό- 
φοι 9ὲ Ὁ ξῃ, ἢ εἶχον, τρὸ τῇ τὸν κόσ- 

μον εἶναϊ, παρὰ σοί. 
6 Ἢ , , Ν᾿ ο : Φανερώσα σῷ τὸ Ὀν0- 

ψ - 5 ͵ πως - ἢ , μα τοῖς ἀνθρώποις, οὕς δέδῳ.-. 
κας μοι ἐκ τῷ κόσμε" σοὶ ἧ- 

Ν 3 Ἁ ΕῚ ᾿Ὶ ͵ σαν, χὰ ἐμοὶ αὐτὰς δέδωκας, 
"κα τὸν λόγον σα τεϊηρήκασι. 

Νῦν ἔγνωκαν ὅτι σεᾶν]α 
ΠΣ δέδ , Ἶ Ἁ “Ὁ ὅσα δέδωκαξ μοι, τοαρὰ σδὲςιν. 

8 “Ὅἢ; τὰ ῥήματα ἃ δέ- 
δωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς" 
κὶ αὐτοὶ ἔλχζξον, "ᾧ ἔγνωσαν 
ἀληθῶς ὅτι τταρὰ σᾷ ἐξῆλ- 
θον, καὶ ἐπίςευσαν ὅτι σύ με 
ἀπέςειλας. ὃ 

9 Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωϊῶ" 
[25 πϑέτν ΝΜ δύω ΣΝ ἃ περὶ τῷ κόσμε ἐρωΐῷ, ἀλλὰ 

περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί 
εἰσι. ἘΝ 

, 

10 Καὶ τὰ ἐμὰ τάνῖα σά 
Ν τ ᾿ ἔςι, κα τὰ σὰ ἐμά" κ᾿ δεδόξ- 

᾽ ν᾿ πὴ ἜΝ 55 
ἄσίμᾶι ἐν αὔτοιςς : 

- 
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11 Καὶ ἀκἔτι εἰμὶ ἐν τῷ 
κόσμῳ, "ἡ ὅτοι ἐν τῷ κόσμῳ, 

δ ἐῶ πρός σε ἔρχομαι. 
ἅτερ ἅγιε, τήρησον αὐτὰς 

ἐν τῷ ὀνόμαΐι σα, οὺὃς δέδω- 
Δ, 

: γρῦ" 

ΕἰΦΡΙ 

," ὃ Γ “ ἑ Ἁ 

κας μοι, ἵνα. ὦσιν ἕν ἐῤϑω: 
ἡμεῖς" 

19 ὍΟ1ε ἡ ἤμην μεῖς αὑτῶν 
ἔν τῷ κόσμῳ, Ἐγὼ ἔτήρεν αὖ- 

, 3 - 2} ᾿ - ὦ , 
Ἴὰς ἐν τῷ ὀνόμαΐι σε" οὺς δέ- 
δωκας μοι ἐφύλαξα, ὁ ἐδεὶς 
ἐξ αὐτῶν ἀπώλεῖο, εἰ μὴ ϑ 
υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἢ γρᾶ- 

Α - 

Φὴ πληρωθῇ. 

15 Νὺν δὲ τρὸς σε ἔρχο- 
μι ἤν «αἱ ταῦτα λαλῶ ἕν τῷ 

κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τὴν χαξὰν 
τὴν ἐμιὴν πεσληρωμένην ἐν 

αὐτοῖς. 
Ἁ , 2 Ὁ 

.14. Ἐγω δέδωκα αὐτοῖς 
τὸν λόγον σα, καὶ ὃ κόσμος 
ἐμίσησεν αὐτὸς, ὅτι ἐκ εἰσὶν 
᾿ - ͵ - ᾽ ἈΝ , 

ἔκ τῷ κόσμε, καθὼς Ἐγὼ οὐκ. 
ΕΣ Δ.» -“ λ 

εἰμὶ εκ τὸ χῦσμδ.. 

15 Οὐκ ἐρω)ῷ, ἵνα ἄρῃς ἡ 
αὐτὰς ἐκ τὸ κόσμε, ἀλλ᾽ ἵνα 
τηρῆσῃς αὐτὰς ἐκ τῇ πονηρᾷ. 

10 Ἔκ τῷ κόσμε οὐκ εἰ- 
σὶ, καθὼς ἐγὼ ἐκ τὰ κόσμε 
οὐκ εἰμί. : 

17 ᾿Αγίασον αὑτὰς Ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ σδ᾽ ὃ λόγος ὃ σὸς 
ἀλήθειά ἑςι. 

18 Καθὼς ἐ ἐμὲ ἀπέκειλας 

εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέςει- 

λα αὐτὰς εἰς τὸν κόσμον. 
.10 Καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ 

ἁγιάξω ἐμαυτὸν, ἵνα χὶ αὐτοὶ 
ὥσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ, 

Φ0 Οὐ ποερὶ τάτων δὲ ἐ- 

ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

βω]ῶ. μόνον, ἀλλὰ" καὶ περὶ 
τῶν τοιςευσόν!ων διὰ τῷ Ἀόγε᾽ 
αὐτῶν. εἰς μέ ον το λ0Ὁ. 

921 Ἵνα τοάνες ἐν ὦσι; κα-᾿ 
Ν, ᾿Ὶ ͵ 4. . 9 ᾿Ὶ 

θὼς σὺ τοάτερ ἐν ἐμοὶ, 
ἐν σοὶ, ἵνα ΩΣ αὐτοὶ ἐν 

ΣΝ ἢ 

Ἄ; 
- ἕν ὦσιν" ἵνα. ὃ κόσμος τοιςεύ- 
σΉ, ὅτι σύ με ἀπέςειλας.. 

99 Καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν, ἣν 
δέδωκάς μοι, δέδωκα, αὐτοῖς" 
ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡ πρν ἕν 
ἐσμεν. τ δΝ 

995 Ἐγὼ ἐν αὑτοῖς, κὶ σὺ 
Ἐν ἐμοὶ, ἵνα ὦσι τεϊελειωμένοι. 

εἰς ἕν, κὶὶ ἵνα γινώσκῃ ὃ κόσε᾽ 
μος, ὅτι σύ με ἀπέξειλας,  ῷ 
ἠγάπησας αὐτὰς, καθὼς! ἐμὲ 
ἠγαπησας. 

94 Πάτερ, οὺς ᾿ δέδωκάς 
μοι; σέλω, ἵνα ὅπε εἰμὶ ἐγὼ, 
κἀκεῖνοι, ὦσι μετ᾽ ἐμ" 
ϑεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν. 
ἣν ἔδωκάς (κοι, ὅτι ἠγάπησάς 
με Ὡρὸ καϊαξολῆς κόσμα. Ἶ 

90 Πάτερ δίκαιε, καὶ 
κόσμος σε οὐκ ἔγνω" ἐγὼ Ὑ 
σε ἔγνων, καὶ ἕΐοι ἔγνωσαν. 
ὅτι σύ με ἀπέςειλας. 
20 Καὶ ἐγνώρισα, αὐτοῖς ἢ 

τὰ ὄνομά συ εν γνωρίσω" ἵνα 

ἢ ἀγάπη ὧν ἠγάπησάς με, 

ἐν αὐτοῖς ἢ, κἀγω ἐν αὐτοῖς. 

Κεφ. ιή. 18, 

ΑΥΤΑᾺ εἰπὼν ὃ Ἰησοῦς 

ἐξῆλθε τοῖς μαθη- 
Παῖς αὗτῷ Ἂν 1 τῷ χειμάῤ- 
ῥᾷ τῶν Κέδρων, ὅ ὅπ ἦν κῦ- 
πος, εἰς ὃν εἰσῦ))ιθεν αὐτὸς τὸ 
οἱ μαθηΐαὶ αὐτῶ. 

φχ 

ΠΑ͂Ν 
πὐνρὴ 

ΨΥ 

εἥβ 



ΚΑΤᾺ 

“9. ἭΣεν δὲ καὶ ὃ Ἰέδας, ὃ ὃ 
παραδιδὸς ϑαδαι τὸν τόπον" 
ὅτι πολλάκις συνήχθη δ᾽ [η- 
σᾶς ἐκεῖ μεϊὰ τῶν μαθη]ῶν 
αὗτῇ. 

ρεχδν ἐἸυδαςχαξὼν τὸν 
σπεῖραι, κὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέ- 
ὧν κὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας, 
ἔρχεαι ἐκεῖ μεῖὰ Φανῶν καὶ 

᾿λαμπχδων κὶ ὅπλων. 

Α ᾿[ησᾶς οὖν εἰδὼς τάν] 
τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν, ἐξ-. 
ελθὼν εἶπεν αὐτοῖς" 1 ίνα 
ξηΠεῖτε ; Ξ 

5 ᾿Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ" 
᾿Ἶησῶν τὸν Ναξωραῖον" Λέξπι 
αὐτοῖς ὃ ̓ [ησοῦς" Ἔ γώ εἰμι" 
Εἰςήκει δὲ εκ Ἰήδας, ὃ οὥχρα- 

διδὴς αὐτὸν͵ μετ᾽ αὐτῶν. 
6 ́ Ὡς ὅν εἶπεν αὐτοῖς ΟΤι 

ἐγώ εἰμι" ἀπῆλθον εἰς τὰ ὁ- 
σπίσω, κὶ ἔπεσον χαμαί. 

ἢ Ηζζλιν ὁὖν αὐτὰς ἑση- 

: βώτησε᾽ Τίνα ζυϊεῖτε ; ; Οἱ δὲ 
εἶπον" Ἴυσᾶν τὸν ΝΝαξωρ αἴον. 

8. ᾿Απεκρίθυ ὃ ᾿[ησοῦς" 
Εἶπον ὑ ὑμῖν, ὅτι ἐγώ εἰμι" εἰ 

οὖν ἐμὲ ζυ]εῖτε, ἀφεῖε τότες 
ὕπαϊειν. 

Θ Ἵνα πληρωθῇ ὃ ἢ λύγος, 
ὃν “εἶπεν “Ὅτι οὖς δέδωκας 
θι, ἂκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν 

δδένα. 
10 Σίμων ἄν Πέτρος ἔ ἔχων 

μάχαιραν, 

Ὁ ἔσαιπε τὸν Ἀρχιερέως 

δᾶλον, Ὁ ἀπέκοψεν χὐτῷ τὸ 

ὠτίον τὸ δεξιόν." Ην δὲ ὕνομα 
τῷ δέλῳ Μ ἐπ πὰ 

ΩΣ 

Σίμων Πέτρος, Ὁ 

εἵλκυσεν αὐτὴν, , 

ΙΩΑΝ. 

11. Εἶπεν οὖν ὃ [σᾶς τῷ 
Πέτρω: Βάλε τὴν μάχαιεάν 
σα εἰς τὴν ϑήκην" τὸ πο]ύ- 
θιον. ὃ δέδωκέ μοι ὃ ταΐὴρ, ἐ 
μὴ κω αὐτὸ: 

ἄν σπεῖρα "ὶ ὃ ψ"- 
ρα πὸ οἱ ὑπηρέται τῶν 

Ἰδοδῶν συνέλαξον τὸν ᾽ΪΙη- 

σᾶν, καὶ ἔδησαν αὐτόν, 
18 Καὶ ἀπήγαγον. «ὑτὸν 

τορὸς "Ανναν τορῶτον᾽ ἦν γρ 
πενθερὸς τῷ Καϊάφα, ὃς ἦν 
ἀρχιερεὺς τῇ ἐνιαυΐξ ἐκείν. 

14 Ἢν δὲ Καΐαφας 9 
συμξ ϑλεύσας τοῖς ᾿Ιπδαίοις, 

ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπο γ 
ἀπολέσθαι ὑπὲρ τῷ λαδ. 

15 Ἦκολεθει δὲ τῷ ̓ Ιησᾷ 

ὃ ἄλλος 
μαθυῇης. Ὅ δὲ μαθη7ὴς ἐκεῖ- 

κὰ Ἀ -.»ἦὖῇ} "» 

γος ἦν γνωςὸς τῷ ᾿Αρχιερεῖ," 
ὃ, συνεισῆλθε τῷ ᾿Ἰτσᾷ εἰς 
τὴν αὐλὴν τῇ ᾿Αρχιερέως, 

10 ὋὉ δὲ [Πέτρος εἱςήκει. 
τορὸς τῇ ϑύρᾳ ἔξω. ᾿Βξῆλθεν 

ΕΘ ΕΣ ν [ἡ 7) Ἐν 93. νος 5 
οὖν ὦ ἀπῦ θυ ῆς ο ἄλλος, ὃς ἣν 

γνωςὺς τῷ ̓ Αρχιερεῖ; κὶ εἶστε 

τῇ ϑυρωρῷ, Ὁ εἰσήγαγε τὸν 

ἔτῥον. 

7 Λέγει οὐν ἡ παιδίσκη 
ἡ δυρωρὸς τῷ [ΠἸετρῳ Μὴ 

δον .- -; Ὑ - 

δ σὺ ἐκ τῶν μαθηϊῶν εἶ τῇ 

ἀνθρώπε τῆτε ; Λέγει ἐκεῖ- 
γος" Οὐκ εἰμί. 

18 Εἰς ήκεισαν δὲ οἱ δξλοι 

κὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιᾶν τε- 
᾿ ΦᾺΣ ΕΥ̓ῸῚ ͵ 4. Ἀ 

σοιηχκότες, ὅτι Ψ ψύχρος ἤν», Ὁ 

ἐθερμαίνονἶο" ἦν δὲ μεῖ" στῶν 
ὃ Πέτρος ἑσῶφκὶ ϑεςωναινόμκε- 
γος, 

9417. 

, 
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19 Ὃ οὖν ἀρχιερεὺς ἧ- 
ρώτησε τὸν ἼἸυσᾶν. “σερὶ τῶν 

μαθητῶν αὐτὸὲ, καὶ περὶ τῆς 
διδαχῆς αὐτῇ. 
Ὁ ̓Απεκρίθη αὐτῷ ὃ ὌΡΗ 

ο᾽ Ἐγὼ ταῤῥησίᾳ ἐ 
σα τῷ κόσμῳ" ἐγὼ ταὶ 

ἐδίδαξα ἐ ἐν τῇἡ «συναγωγῇ; κὶ 
ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπϑ8 ἀάγοῖεν οἱ 

᾿Ἴεσδαῖοι συνέρχον,αι, καὶ ἐν 
κρυπτῷ ἐλχλησα δέν" 

921 ἜΓ με ἐπερωΐϊᾷς ; ἕ- 
πεξώτησον τὰς ἀκηκοότας, τί 
ἐλαληῖτα αὐτοῖο" ἴδε, ὅτοι 

ν ἃ εἶπον ἐγώ. 

0 Τ᾽ αὔτα δὲ αὐτῇ εἰπόν- 
7ος, εἷς τῶν ὑπηρεϊῶν ὥαρε- 
ςὐκῶς ἔδωκε ῥάπισμα τῷ 
Ἴησβ, εἰπὼν" Οὕτως ἀπο- 
χρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ ; 

ὙΦ 98 ᾿Απεκρίθη αὐτῷ 5 ἀκ: 
σᾷε" ΕἸ κακῶς ἐλάλησα, 

μιχρ]ύρησον περὶ τῷ κακδ᾽ εἶ: 
δὲ καλῶς, τί με δέρεις ; 

94. ᾿Απέςειλεν ἥν αὐτὸν ὃ 

Ἄννας δεδειμένον ταρὸς, Καΐ- 
ἀφαν. "τὸν χρχιερέα, 

95 Ἢν δὲ Σίμων [Πέτρος 

ἑσὼς κὶ ϑερμαινόμενος" εἰστον 
ὃν αὐτῷ Μὴ νὶ σὺ ἐκ. τῶν 
μιαθηϊῶν, αὐτῇ εἰ; ᾿Ἤρνήσαϊο σ 
ἐκεῖνος, κὶ εἶπεν" ὍΣ εἰμί. 

90 ΓΝ ἫΝ εἷς ἐκ τῶν δήλων 
τῷ ἀρχιερέως, -συγγενὴς ὧν 
ὅ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον" 
Οὐκ ἐγὼ σε εἶδον ἐν τῷ κύή- 
πῷ μετ᾽ αὐτῷ Ἢ 
ΟἹ ΤΠ] λιν οὖν ἠρνήσαῖο ὃ 

Ἡέτρυς' καὶ ε θέως ἀκέχωρ 
ἐφώνησεν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΟΝ 

28᾽ ̓Αγησιν οὖν τὸν᾿ Ἰνδῶν 
ἀπὸ τῷ Καΐαφα εἰς: τὸ τραι- 
τώριον᾽ ἦν. δὲ τορωΐα" ἢ αὐ- 

τοὶ ὅκ εἰσῆλθον. εἰς τὸ ὅραι- 
τώριον, ἵνα μὴ μιχανθῶσιν, 
ἄλλ᾽ ἵνα φαγωσι, φρο 

φο Ἔς ἥλθεν. ὅ ὅν. δ 1} 

τος πρὸς ᾿αὐτὰς,, καὶ εἶπε". 

Τα καϊηγορίαν, φέρεῖε, καϊὼ, 

τῷ ανθρωπῷ τότ τ 

90 ᾿Απεκρίθησαν δ εἶχον. 
αὐτῷ" Εἰ μὴ ἦν ὅτος. κᾶκϑ- 

ποιὸς, πα ἄν σοι πδρεθώϑι: : 

μεν αὐτὸν. Υ τι 

51 Εἶπεν οὖν ΑΥΕΣ ὃ ὁ ΠΙι- 

λάτος" Λάξεϊες αὐτὸν ὑμεῖς, 
ἢ. κα τὸν νόμον. ὅμιὼν.» κρί- 

κι αὐτόν. Εϊῆον. οὖν αὑτῷ 

ἱ ̓ Ἶσδαϊοι" Ἥμιν. δκ Ἔξεειν 

ἀνοδεδα ἡδένων. ον τ 
39 “Ἶνα ὃ λόγος τὰ ἌὌνοτ' 

τὐληρωθή,, ὃ ὃν εἶστε, σημαίνων 
τσοίῳ ϑανάτῳ ἤμελλεν ἀπο- 

διρνευξος Ν, ἐπ ρρ ῷ 

39 ἘΠσήλθεν. οὖν εἰς τὸ. 
πραϊώριον. ὥαλιν ὃ Πιλᾶτος, 

καὶ ἐφώνησε, τὸν Ἰησῆν". καὶ 

εἶπεν αὑτῷ" Σὸ; εἶ ὃ ἔασι- 

λεὺς τῶν ἀν ' Ὧν 

Ἂ- ̓Απεκοίθην αὐτῷ ὁ δ. 
“᾽ ἈΦ'. ἑαυῖα σὺ ρον λέ- 

γεις, ἢ ἄλλοι σοι: εἶπον ἼΝΜ 

ἐμᾷ ; ; 

85. ̓Απεκρίθη ὃ ὃ Πιλάτοι"" 
Μήτι ὁ ἐγὼ ̓ ]αδαῖος. εἰμεν. Ἢ πὸ 

ἔθνος τὸ ἀν οἱ. ἀρχιερεῖς 
ταρέδωκάν ἐμοί" τί ἐποί: 
σᾶς; ἀν μὴν 

᾿ 

λον 
80 ᾿Απεκείθη. : Μμ Ὡ 

Ἢ βασιλεία ἡ ὃκ ἐμὴ ἔςιν ἐκ 



ΚΑΤΑ ΙΩΔΝ. 
στε ν τὺ αν αν ὐϑιο,ς " 

ὙἼὸ ΚΟσιΧΏ τοτα εἰ ἐκ τ Χοσ- 
᾿ ΩΝ Ὑ ε πον ἐς ἢ» Ξ 
μη τῆτα ἦν ἢ βασιλεία ἡ - 

“μῆς «οἱ ὑπηρέται. ἂν οἱ ἐμοὶ 

γγγωνί ζονῖο, Ἷ ἵγαᾳ μὴ παραδοθῶ 
τοῖς ᾿1δ χίοις" νῦν δὲ ἡ βα- 
σιλείῳ ἡ ἐμὴ ἔχ ἔσιν ̓ἐνγεῦθεν. 
ΡΝ 
«ΘἹ Εἶπεν οὖν. αὐτῷ ὁ  ἢ1- 
ΑΣΉδ Οὐκδν. ΑΙ ὺς εἰ 

σύς ᾿Απεκρίθη δ᾽ 1]ησῆς- Σύ 
Ν Σ 5 τε ει τ 

λέγει" ὅτι βασιλεύς εἰ ὦ. 

ἐς γὼ εἰς τὅτο Ὑξγέννηι 7 Ὁ 

εἰς τῦτο ἐ)νήλυθα εἰς που κῦσ. 

μον, ἵνα μαβῆυρ ἥσω τῇ ἄλη- 
θείᾳ. Ε}ὰς ὃ ὧν ἐκ τῆς ἀλη» 
θείας, ἀκήει μὲ τῆς Φωνῃς. 

98 Δ έγειαὐτῷ ὃ ΠΠλάτος" 
ΤΙΣ ἐςιν ἀλήθεια : Καὶ τῦτο 
εἰπῶν, πάλιν ἐξλθε “Ὡρὸς 
τὸς Ἰαδαίες, Ὁ λέγει αὑτοῖς" 
Ἐγὼ πδεμίων αἰτίαν εὑρίσκω 
ἐν αὐτῷ. 

59" σι δὲ συνήθεια ὑ ὑμῖν, 
ἵγα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ 

πάσχα: βήλεσθε οὖν, ὕμιν 
ἀπολύσω τὸν. δδ τῶν 
᾿Ιϑϑαίων ; ν 

40 νου ὁ ἂν σιάλιν 
σσανΐες, 2 λέγονε." Μὴ τδτον, 

ἀλλὰ τὴν Βαφξαξϑᾶν' ἣν δὲ ὃ 

ἱπέρλνα λῃςης. 

Κι νθ. 19:. ὁ 

ΟΕ οὖν ἔλαξεν ὃ Ο - 

Ἄς χάτος - πὸν; ᾿ἄησῶν, καὶ 
ἐμαςίγωσε.. 

ες 9). Καὶ οἱ 
ανΐες σέφανον. ἐξ ἀκανθῶν, 
ἐπέθηκαν αὑτῷ τῇ κεφαλῇ, 
ὃ, ἱμάτιον. “Θοςφυρὲν φεριέ- 

Ζ λον αὑτὸν" 
δῷ 

βασιλεὺς τῶν 

919 

8. Καὶ ἔλεγον" 
᾿ δϑδαίων" 

Χαῖρε, ὃ 
ῖ 

καὶ 

ἐδίδεν αὑτῷ ἑαπίσμαϊα. 
4, Ἔξῆλθεν οὖν σαλιν ἔξω 

ὁ ΠΠιλάώτος, κὶ λέγει αὐτοῖς" 
ἽΣ, ἄγω ὁμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα 
γνῶτε, ὅτι ἐν αὐτῷ ὀδεμιίαν 

αἰτίαν εὑρίσκω. 
δ᾽ Εξῆχθεν δν ὃ 

ΤΟΥΒΑΙ τὸν ἀκάνθινον ςέφανον,; 

ῷ τὸ ποεφύξην ἱμάτιον, Καὶ 
Ἴἢ ᾿ 

χέγειαὐτοῖϊς" δὲ ἄνθρωπος. 

᾽ Ὁ ἴδ [ τε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται; 

ἐκραύγασαν; λέγον ες ἘΣ 

ρώσον; ςαύρωσον. Λέγει αὖ- 
τοῖς ὃ ΕΗ λώτος" λῥεε αὐὖ- 

τὸν ὑμεῖς, κὶ ςαυρωσαΐε" ἐγὼ 

γὰρ ΕΧ, εὑρίσκω ἐν αὐτὸ 
αἰτίαν. ; 

1 Απεχρίθησαν αὐτῷ οἱ 
3 “»" δὶ ἢ ; -- , " 

Ταδαῖοι μεῖς γόμον ἔχος- 

μμενς κ᾿ καΐᾳ τὸν νόμον ἡ: αῶν 

ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυ]ὸν 
υἱὸν τὸ Θεξᾷ ἐ ἐποίησεν. 

«“ Ὑ ΕΣ ε 

Θ τε οὖν ἤκεσεν ὃ Π᾿;- 

λάτος τᾶτον τὸν λόγον, μαλ- 

λον ἐφοβο θη" 
ἢ ᾽ ᾿ 

Ὁ ΙΚΚαὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ 
πραώριον τσαλιν, καὶ λέγει 

τῷ ἴησπ᾽ [ἴόθεν εἶ σύ ; Ὃ 
δὲ Ἴησὸς ἀπόκρίσιν δκ ἔδω- 
κεν αὐτῷ. ; 

10 Λέγει οὖν αὐτῷ ὃ ΠΙι- 
λατος" Ἔμοϊ ὅ Ἀυλιενς. ̓  ἔως 

οἶδας, ὅ ὅτι ἐξεσί γ ἔχω ςαὺυ- 

ρῶσαϊ σε, καὶ. ἐξοσίαν ἢ ἔχω- 
ἀπολῦσαι σε ΥΎΝ. 

1} ᾿Απεκείθη ὃ ὃ  ἑω- 

εὐ σςοῖξ ξέξω, 
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Οὐκ εἶχες ἐξξσίαν ἀδεμίαν 
κατ᾽ ἐμᾶς εἰ μὴ ἦν σοι δὲ- 
δομένον ἄνωθεν" διὰ τῶᾶτο ὃ 
Ὡαραδιδές με σοὶ, μείζονα 
ἁμαρῖῆίαν ἔ ἔχει. ὦ 

ἀμ 89) Ἐκιτάτα ἐξήτοι ὃ ὁ Πι- 
λάτος ἀπολῦσαι αὐτόν, Οἱ 

δὲ ᾿'Ιεδαῖοι ἔκραξον, λέγονϊες" 
» τω ᾿ ᾿ 

Ἔν τῦτον ἀπολύσῃς, ἔκ εἶ 
Φίλος τὸ Καίσαρος" σιᾶς ὃ 
βασιλέα αὑτὸν ποιῶν, αν7:- 

λέγει τῷ Καίσαρι. 

18 Ὅ οὖν Πιλάτος, ἀκέ- 

σας, τῦτον τὸν λόγον, ἤγαγεν 

: ἡδιὅτον ̓ 1ησξν, καὶ ἐκαθισεν 
πὶ τῇ βημαῖος εἰς τόπον 
λεγόμενον Λιθόςρωτον, Ἕ- 
(ραϊεὶ δὲ Γαξξαῤᾶ’ ἢ 

ϊ4 (Ἢν δὲ παρασκευὴ τῷ 
πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκη) ) μὸ 

λέγει τοῖς ᾿[εδαίοις" “1δὲ ο 
βασιλεὺς ὄμῖν. 

15 ΟἹ δὲ ἐκραύγασαν" 
ἼΑρον, ἄρον, ταύρωσον αὐτόν. 
Λέγει αὐτοῖς ὃ [Πἰλατος’ 
᾿Γὸν βασιλέα ὑμιῶν ςαυξώσω ; 
᾿Απεχρίθησαν οἱ ἄρχιερεῖς" 
()ὐκ ἔχομεν βασιλέα, εἰ μὴ 

αίσαρα. 
10 Τότε οὖν παρέδωκεν 
αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα ταυρωθῃ" 

οἰ τοαρέλαξον δὲ τὸν ωΝΩ Ὁ 
ἀπή; γῶγον. 

ῳ Καὶ βατάξων τὸν νῷ 

οὖν αὐτοῦ ἐξῆλθεν. εἰς τὸν 
λεγόμενον. Κὰ ρανία τόσον, ὃς 
λιμένες ες ἰκὶ Γολγοθᾶ" 
.18 Ὅπη αὐτὸν ἐςαύρω- 

φάν, κὶ μετ᾽ αὐτῷ ἄλλος δύο, 

ΕὙΑΓΓΈΛΙΟΝ 

ἑν]εῦθεν ἣ ἐνεῦθεν, μέσον δὲ. 
τὸν Ἰησᾶν. : 

19 ἔγραψε δὲ ὶ τίτλον 
ὃ Πιλάτος,, κ᾿ ἔθηκεν ἐϊ ἐπὶ τῷ 
φταυρῇ. Ἦν δὲ γεγραμμένον" 
ἸΗΣΟΥΣ Ὁ ΝΑΖῆ- 
ΡΑΙΟΣ, Ὁ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΩ͂Ν ἸΟΥΔΑΙΩΝ. 
90 Ἴδτον οὖν τὸν τίτλον 

"ολλιοὶ ἀνέϊνωσαν τῶν ̓ [αδαί- 
ων᾿ τι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως 
ὃ τόπος, ὅπε. ἐφαυρώθη ὃ ο. ̓ η- 

σἕς" αὶ ἦν γεγραμμένον. τς 

(ραϊςὶ, Ἑλληνισὶ,, Ῥωμαϊεί. 
91 ἔλεγον ὅ Ἔντῳ Ὁ Πίλαάτῳ 

οἱ ἀρχιερεῖς, τῶν ᾽Ιεδαίων" 
Μὴ γραφε: Ὁ βασιλεὺς τῶν 
᾿Ιυδαίων᾽ ἀλλ, ὅτι ἐκέης 

εἰπε" τ βμεέψι: κῷ εἰμι. τῶν᾽᾿ 
αἰών. 
Ὅν Τ|9, ̓ Απεκρίθη ὃ ὃ τ εψμυὴ 
Ο γέγραφα, γέγραφα. ὯΝ ὸ 

292. ΟἹἱ οὖν ςρατιῶται, ὅτε 
ἐξαύρωσαν τὸν. Ἴναδν, ἔλαβον 
τὰ ἱμάτια αὐτῇ, ΩΣ ἐποίησαν 

τέσσαρα μές ξην ἑκάτῳ ῳ τραϊιώ- 
ΤΎ μέ 605). γα τὸν. χιἠῶνα" ἦν ' 
δλΝ ο χιὼν αῤῥαφος, ἐκ. τῶν 

ἄνωθεν ὑφανῆδε δι᾿ ὅλα. ἈΚ 
24 Εἶπον οὖν πρὸς ἀλλή- 

λϑς Μὴ. σχίσωμεν. αὐτὸν, 
ἄλλα λάχωμεν φερὶ αὐτῇ, 

τίνος ἔφαι". Ἵνα ἡ γραφὴ 
“πληρωθῇ, ὦ λέγησα" Διεμες- 
ίσαν!ο τὰ ἱμάτια μδέξαυτοῖσ,, 
κκἡ ἐπὶ τὸν ἕμάτισμον μι. ἔξα-: 
λον. κλῆϊρον.. Οἱ μὲν οὖν ε ἐλ μήνι, 

“ιῶται ταῦτα ἐποίησαν. ὁ δ 
9 Ἰμϑϑννμν.." πάν 

ΠΝ 4 



ἂν ΨΩ  σΥν 

ΚΑΤΑ ΙΩΔΝ. 

τῷ σαυρῷ τῇ Ἶησϑ ἢ μήτηρ 
αὐτῇ, ἡ ἀδελφὴ τῆς μΥἹρὸς 

τς, ἥλαρία ἡ τὸ Κλωπᾶ, 

᾿ Μαρία ἡ ΩΣ Μαγδαληνή. 

90 ᾿Ιήσῆς ἢ ὅν, ἰδὼν τὴν μη- 
γἰρα; κα ΟΣ τὸν ἀρθχθὴμ τοαρετῶ- 
Ὥα, ὃν ἠγάπα, λέγει. τῇ μιυϊεὶ 
αὐτο Γύναι, ἰδὰ ὃ υἱός σε. 

97 Εἰταλέγει: τῷ μαθη]ῃ" 
ΣΣ ἡ Ῥοήτοιρ, σα. Καὶ ἀπ’ 
ἐκείνης τῆς ὥξας ἔλαζεν αὖ- 

τὴν ὃ μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια, 
᾿ς 98 Μετὰ τοῦτο. εἰδὼς ὃ 

Ἴησξς, ὅτι τοὰνῇα ἤδη πετέ- 
ἜΜΕΝ Τεχειω θγ, ἡ γραφὴ, 

λέγει" Διψῶ, 
90 Σκεῦος οὗ οὖν ἔκειτο Ὀξες 

μεφόν" ᾿οἱ δὲ τὸῦλήσαντες 
σπόγγον ὕξεις Ὁ ὑσσωπῷ τὲε- 
Εἰθένες, τοροσήνεγχαν αὐτοῦ 
τῷ ςὐμαῖι, 

ο Ὁ Ὅ7ε οὖν ἔλχξε τὸ ὑξος 
δ᾽ ̓ Ἰνσοῦς; εἰ εἶστε" Ἵ ετέλεφαι" 

κλίνας τὴν κεφαλὴν, σα- 
ἐξέδωκε τὸ πνεῦμα. 

51. Οἱ οὖν ᾿1σδαῖοι, (ἵνα 
μῥὴ μεεΐνηη ἐπὶ τῷ φαυρξ 

σώματα ἐν τῷ σαξξάτῳ, ἐστεὶ 
“παρασχευὴ ἦν, ἦν γὰρ, με- 
ψάλῃ ἣ ἡμέρα ἐκείνα τοῦ: 

᾿ααξβάτου,) ἠξρωτήσαν τὸν 
᾿μλάτον,, Ἡρρκοίεγεῥα, ὦ αὖ- 
τῶν τὰ σχέ ὲ ἀρθῶσιν. 

ΟΣ ἢ ΤΉ λθον οὖν οἱ ςρατιῶ- 

Ἴωι, Ὁ τῷ μὲν σιρώτε ᾿κα]έα- 

ξαν τὰ σκέλη, καὶ τῇ; ἄλλῃ: 

ἐμετοὰρ τυντώνιρο νον, μήν ἤδη 
4... ἢ “91 ον ὧν 

ὰ: Ὸ Ὑ 

᾿ ἰὐεσμον ρδἠτομ ογδεναλῴ ἐλ- 

ΨΥ ΟὟ Τ᾿ . ξια ΒΥ ΨΎΥ ΟΡ ΥΝ ΥΩ 

δλυουας ποῦ 1:9] ὅγ - 

τέθνηχοτα, ἡ ὐαοδαι. αὐτῷ 
τὰ σκέ).η" 

94. ᾿Αλλ᾽ εἴς τῶν ςρα]ιὼ- 
Τῶν Χόγχῃ αὐτῷ τὴν πλευρὰν 
ἔγυξε, κὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷμα 

ἡ ὕδωρ. 
90 Καὶ ὃ ἑωρακὼς με- 

ριαρῇόρηχε, καὶ ἜΑΡ ΤΑῚ αὐτῇ 

ἔξιν ὁ μαρτυρία᾽ κἀκεῖνος 
οἷδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, Ἷ ἵγα. 
ὑμεϊς πιςζεύσητε. 

86 Ἐγένετο γὰρ ταῦτα 
ἵνα ἢ γραφὴ πληρωθῇ" «ΦᾺ 
ΣΕΥ κ' συνϊειξ ἠσεῖαι αὖτε. 

357 Καὶ «λιν ἑτέρα γρα-. 
ΦῊ λέγει" ᾿Οψονῖαι εἰς ὃν 

ἐξεκένγησαν. 
385 Μεῖὰ δὲ ταῦτα ἦρω- 

Ῥ 

Ἴησε τὸν ΠΠιλάτον ὃ Ἰωσὴφ, 

ὃ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, (ὧν μα- 

θγή)ς τὰ. ἡ γισῶς κεκρυμιμένος. 
δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἴρδαί- 
ων,Ὁ} ἵγα ἀιργ τὸ σῶμα τῇ 
Ἴγσξ᾽ καὶ ἐπέτεεψεν ὃ Η,- 
λάτος" ἤλ.θεν οὖν κ ἦξε τὸ 
σῶμα τῷ ᾽ησξ. 

8539 ἜΜ λϑε δὲ. "Ὁ Νεκόδης 

μος (Ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν ᾿ἑη- 

σῶν Ἧ τὸ ἣν δύπεμ: φέρων 
μίγ σμύφννις ὁ ἀλθης ὧς 
σεὶ χίτρας ἑκατόν. ἢ 

40 "Ἐλαξον οὖν τὸ σῶμα 
τῷ Ἴωσας καὶ ἔδησαν αὐτὸ 
ὀθονίοις μεῖα τῶν ἀρωμάτων, 
καθὼς ἔθος ἔς; τοῖς ᾿ἰεδαίοις 
Ἐνταφιάζεινς. : 

4] ἐμοῦ». πῷ τόπῳ, δ». 
ὕὅπϑ. ἐξζαυς 

Ὡ 



σρο 
τῳ οἱ 

ἦι ἰϑ' 

«. 

ξν ῳ ἀδέπω ἐδεὶς ἐτέθη. 
492 ᾿Ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν τα- 

βασκευὴν τῶν. ̓Τοδαίων, ὅτι 
ἐγγὺς ἣν τὸ μυνγ μεῖον, ἔθηκαν 
τὸν ᾿Ιησῶν. 

χε. κ΄. 90. 

ἐκ δὲ μιζ τῶν δαξδά. 
τῶν Μαρία καὶ ἡ Μαγδα- 

λαννὴ ἔρχεῖαι πρωΐ, σκο]ίας 
ἔτι, ἤσης, εἰς τὸ μνημεῖον" Ὁ 

ξλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ 

18 μνημείε. ; 
Ὡ Τρέχει οὖν "ἃ ἔρχεται 

θῖν Σίμωνα Πέτρον, Ὁ σρὸς 
λλον μαθυ]ὴν ὃ ὃν ἐφίλει 

πσοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς" 

ἤνῳ τὸν κύριον ἐκ τοῦ 
μνημείβ, καὶ ἐκ οἴδαμεν, πᾶ 
ἔϑηκαν αὐτόν. ᾿ 

2. Ἔξαλθεν οὖν ὃ Πέτρος, 
γἡ, ὃ ἄλλος μαθηϊὴς, καὶ ἤρ- 
χονῖο εἰς τὸ μνημεῖον. ᾿ 

4. Ἑτρεχον δὲ οἱ δύο ὃμιδ᾽ 
καὶ ὃ ἄλλος μαθητὴς τροέ- 
δραμε τάχιον. τῷ Πέτρα, καὶ 
ἄλθε πρῶϊος εἰς τὸ μνημεῖον. 
οὐ οι αἱ παρακύψας βλέ- 
πει κείμενα τὰ τὐμώ, . ἀ 

μέντοι εἰσῆλθεν. ΕΜ 
0 ρχεται οὖν Σίμων 

ΠΙέτρος ἀκολαϑῶν αὐτῷ, καὶ 
εἰσῆλιθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ 
ϑϑεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα. 
δὰ Ἷ Καὶ τὸ σαδάριον, ὃν ἦν 

᾿ς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῇ, ὃ με- 
τὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλ- 
λὰ χωεὶς δ" ομυμώνον εἰς 

ἔγα. τόπον. ἐλδῆθαι- ὑρλρ δίῳ 

8 Τύτε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὃ 

ἴα 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἄλλος "μαθη]ὴς, ὃ ἐλθὼν. ̓πρῶ- 
τος εἰς τὸ μνημεῖον, »αὶ εἶ ὅνδε, 
τὸ ἐπυίςευσὲνς οὐ ὐ δῷ ὠχτν, 

9. Οὐδέπω γὰρ, ἀβόων 
τὴν γραφὴν, ὅτι. δεῖ ΠΝ 
ἐκ νεκρῶν. ἀναςῆναι.. ᾿ ὌΝ Ἢ 

εὐῷὸ ᾿Απῆλθον οὖν ᾿ὐ 
πρὸς ἑαυΐϊὰς οἱ μαθυῇαί. 

11 Μαρία δὲ εἰςήκει σρὸς 
τὸ μανημιεῖον κλαίεσα, ἔξω» 
ὡς οὖν. ἔκλαιε, οὐδὸν" ον εἰς 
τὸ μνημεῖον. 

19 Καὶ σεωρεῖ δύο ἃ ἀγγέ- 
λες ἐν λευκοῖς, καθεξομένεις, 
ἕνα. πρὸς τῇ κεφαλῇ, καὶ ἕνα 

πρὸς τοῖς ποσὶν, ὅπα ἔκείῆο. τὸ 
σῶμα τῷ Ἴτυσξ. ἐποῖν 

.18 Καὶ λέγεσιν αὑτῇ, ἐ- 
κεῖνοι" Γύναι, τί κλαίεις ; 
Λέγει αὐτοῖς" Ὅτι ἦραν τὸν 
κύριόν μϑ, ΩΣ ὄἄκ οἶδα - πὸ 
ἔθη καν αὐτὸν. ἘΝ 

14. Καὶ ταῦτα εἰπῶσα, 
ἐςράφη εἰς τὰ. ὀπίσω, “καὶ 
“εωρεῖ τὸν ᾿Ιησῶν ἑςῶτα᾽ κὶ 
ὅκ ἤδει, ὅ ὅτι ὃ. Ἴησβε ἔςιες τ 

Λέγει αὑτῇ ὃ ᾿[ησϑοῦ 
Γύναι, τί κλαίεις! τίνα ζη- 
τεῖς ; ; κείνη. δοκᾶσα ὅτι ὃ 
κηπορός ἐξι, λέει αὐτῷ" Κύ- 
θιεν. εἰ σὼ ἐξάτασας. αὐτὸν, 
εἰπέ μοι πϑ αὐτὸν ἐθῆκας, 
κἀγὼ αὐτὸν ἀεῶ. Ὰ ἀεὶ Οὐδ 

10 Λέγει αὐτῇ δ᾽ Ἰησδς" 
Μαρία" Στραφεῖσα. ̓ ἐκείνη 
ἜΡΟΝ αὐτῷ" Ῥαξξενὶ, ὃ λέ- 
γεῖαι, διδάσκαλε. ἀμὸν ἄν 

ὰ Ὁ 7. “Λέγει αὐτῇ ὃ ̓Ἴησδ" ᾽ 
Μή με ἄπο" ὅπω γὰρ ἄἀνα- 
ξέξηκα πρὸς τὸν πεῖέρα μεθ 

ἡ, 



π  ΜΚΆΠΝΑ ΤΩΆΝ. 

πορεύε δὲ πρὸς τὸς ἀδελφές 
μϑ, κὶ εἰπὲ αὐτοῖς. ᾽Δνα- 
ξαίνω πρὸς τὸν ταέρα μα κὶ 
τυαἹέρα ὑμῶν, κὶ (Θεόν μα κὶ 
Θεὸν ὑμῶν. : 

18 "Ερχεῖαι Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλεσα 
τοῖς μαθη]αῖς; ὅτι ἑώρακε τὸν 
Κι ύριον, κὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 

19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Τῇ μιᾷ τῶν 
σαςξάτων, κὶ τῶν ϑυρῶν κε- 
κλεισμένων, ὅπε ἦσαν οἱ μα- 
θη)αὶ συνηγμένοι διδ τὸν φό- 
(ον τῶν ᾿Ιεδαίων, ἤλθεν ὃ 
᾽ἼἾησᾶς κὶ ἔξη εἰς τὸ μέσον, »ἡ 
λέγει αὐτοῖς" Εἰρήνη ὑμῖν. 

90 Καὶ τᾶὅτο εἰπὼν, ἔδειξ- 
εν αὐτοῖς τὰς χεῖρας κὶ τὴν 
πλευρὰν αὗτϑ᾽ ἔχαρησαν οὖν 
οἱ μιαθηαὶ ἰδόν]ες τὸν Κύριον. 

9] Εἶπεν οὖν αὐτοῖς δ᾽ 1η- 
σᾶς σαλιν᾿ Εἰρήνη ὅμῖν᾽ κα- 
θὼς ἀπέςαλκέ με ὃ πατὴρ, 
κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 

. 99 Καὶ τῦτο εἰπὼν, ἔνε- 
Φύσησε, κὶ λέγει αὐτοῖς" Λά- 
(εῆε πνεῦμα ἅγιον. 
95 ΓΑν τινων ἀφῆτε τὰς 
ἁμαρῖίας, ἀφίενϊαι αὐτοῖς" ἄν 
τινῶν κραΐήτε, κεκράτηνϊαι. 
94 Θωμᾶς δὲ, εἷς νῇ τῶν 
δώδεκα, ὃ λεγόμενος ΔΔίδυ- 
μος, ἀκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε 
ἦλθεν ὃ ἰησῆς. 
δ "ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ 

ἄλλοι μαθηΐαί" “Ἑωράκαμεν 
τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐ- 

τοῦτ᾽ Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς 
δλν ΕῚ 

ΤΆ, 

3259 
ΕΑ : ἘΔ’ Ἁ ᾿ - 

χερσὶν αὐτὸ τὸν τύπον τῶν 
ἥλων, χὰ βάλω τὸν δακῆυλόν 
με εἰς τὸν τύπον τῶν ἡλῶν, κὶ 
βάλω τὴν χεῖρα μᾶ εἰς τὴν 
πλευρᾶν αὐτᾷ, ἃ μὴ πιςεύσω, 

90 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκ)ὼ 
᾽ ι ἡ 5, ες Ων" 

σαλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθυῇαὶ 
αὐτϑ, καὶ (Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν" 
ἔρχεῖαι δ Ἰησᾶς, τῶν ϑυρῶν 
κεκλεισμένων, κγὦ ἘξΉ εἰς τὸ 
μυέσον, κὶ εἶπεν" Εἰρήνη ὅμιν. 

97 Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ᾽ 
Φέρε τὸν δάκ)υλὸόν σε ὧδε; κὶ 
ἴδε τὰς χεῖρας μΒ᾽ κ᾿ φέρε 
τὴν χεῖρα σα, κὶ βάλε εἰς τὴν 
τλευρᾶν μου" καὶ μὴ γίνου 
» ᾽ ᾿ " ἘΝ 
ἄπιςος, ἀλλὰ πιςος. 

98 Καὶ ἀπεκρίθη ὃ Θω- 
- ΓἫ κα » ἐν ΑΘΈΝ, τ ; ΤᾺΝ μᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ὃ 

ριὸς με καὶ ὃ θεός με. 
990 Λέγει αὐτῷ ὃ ̓ Ιησξς" 
Ὅκτι ἑἕωρακᾶς με. Θωμᾶ, 
τοεπίςευκας" μαᾶκάριοι οἱ μὴ 
2 Ι͵ Ν ͵ ἰδόν]ες, κὶ τειςεύσανϊες. 

80 [Πολλὰ μὲν ἘΝ ἄλ- 
λα σημκεῖα ἐποίησεν ὃ ᾿Ϊησᾶς 
ἐνώπιον τῶν μαθηϊῶν αὑτϑ, 
ἂ » 37 δ , Ἦ - 

.-ὦἱ ὩΧ ξεξιὶ ὙΞΎρ ἰ(άεγα ἕν τῷ τς αὕτα δὲ γέγραπῆαι, 
ἵνα στυιιςεύσηϊε, ὅτι ὃ ᾿Ιησᾶς 
ἐςιν ὃ Χριςὸς, ὃ υἱὸς τῷ Θεξ, 

δ ἵνα τοιςεύονες ζωὴν. ἔχε, 
ες. - ͵ ἫΝ - δ “ ἱ 

ἐν τῷ ονόματι αὐτοῦ. 

Κεφ. κα. 91. ὃ 

᾿ ΕΤΑ ταῦτα ἐφανέρω- 
ἾΒ τὲν ἑαυϊὸν πάλιν ὁ 

ὁ ἢ ΡΨ Ὶ δὶ ἰδ .,.5.:ὼ - 

ἤσδς τοῖς μιαθυϊαῖς ἐπὶ τῆς 
ΣΎ  Α" ῥ 4) ξ ἃ 

} 
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“τ αλχασὴς τῆς Τιβεράδον, 
Ἔφα: ἔρωσε δὲ ἕτως. 

ο Ἔσαν ὃμιξ Σίμων Γέυ 
τρος, Ὁ Θωμᾶς, ϑ λεγόμενος 

Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ, ὃ 
ὠἀπὸ ἵκανᾶ τῆς Γαλιλὰ ίωε, τὸ 

οἱ τῷ Ζεξεδαία, καὶ ἄλλοι ἐκ 
τῶν. μαθητῶν. «ὑτοῦ δύο... 
Ἵ᾿ Λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέ- 

ἐμονν “ὙὝπάγω ἁλιεύειν" Λέ- 
χϑαιν αὐτῷ Ἑρχόμεθα καὶ 
ἡμεῖς σὺν σοὶ, ᾿Ἔ ξηλθον, καὶ 
ἀνέξησαν εἰς τὸ Ὁλοῖον εὐθὺς, 
ἊΣ ἐν ἔχείνῃ. τῇ γυχῆν ἐπίασαν 

ἀδέν.. 
Πρωΐας δὲ ἤδη γενομέ-: 

ἄς, ἔςη ὃ [ησᾶς εἰς τὧν αἱ- 
ψιαλον᾽ 8 μένῖοι δεισαν οἱ 
Ἕ χθηαὶ, ὅ ὅτι Ἴησᾶς ἐ ἔφι- 

ὃ Λέγει οὖν αὐτοῖς δ᾽ [η- 
σοὺς" Παιδία, μὴ τι. τροσ- 

φαγιὸν ἔχ εξ 3 

αὐτῶ Οὔ. ΤῊ 
0 Ὁ δὲ εἶστεν αὐτοῖς" Βά- 
Ἴ εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ 
πλοία, τὸ γημήδι Ὄ εὑρήσεῖε. 

ΓΈ ζαλον οὖν, ὅκ ἔτι αὐτὸ 

ἑλκῦσαι. ἴσ ἂν ἀσὸ τοῦ 

πλήθες τῶν ἰχθύων. ἐν 
Αὐδι Λέγει οὖν ὃ μιαθ Ω 

κεῖνος, ὃν ἤχαχπα δ Ἴωσδε; τῷ 
Πέτρῳ" Ὃ Κυριός ἐ ἔσι. δον 

᾿ μεῶν οὖν Πέτρος, ἀκόσας ὅτι 
ὃ Κύριός ὁ ες. τὸν. ἐπενδύτην 

᾿διεζώσαῖο,. (ἦν γὰρ, γυμνὸδεὴ 
κα ἔθαλεν ἑαυϊὸν, εἰς ̓ς α- ἐνῶ Ἧ , 

γεν» ἮΝ ὰ εῦνθ 

ᾧ ἐκρίνα θησάαν' 

Βόσκε τὰ ἀρνία, μαι χ ὧν ἱ 

τς Ὅν ἐρν ἀγαπ 

ΕΥ̓ΑΤΤΕΛΊΙΟΝ 

μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλ λ᾽ ὡς 
ἀπὸ πηχῶν, ὌΝ σύ. 
βονες τὸ δίκῆυον τῶν ἐχθύων. 

Ὁ 9 Ὡς "οὖν. ἀπέξησαν εἰς 
τὴν γῆν, βλέπασιν. ἀνθρακιᾶν 
Ἀειμυξνγην, κὶ Ἄρα νυ ἐδῖψε 

ς ἸΜ ες 

ἔγει αὑτοῖς. δ᾽ Ἰπαράς 

Ἐμγκαῆς ἀπὸ τῶν ἐπον υνξὶ 
ὧν ἐπιάσαε. νῦν... τι ἀν να 

σε τὸ δίχίοον ἐπὶ τὴ 
γῆς, ἐμεφὸν ἔχιθύων μεγάλων. 
ἑκα]ὸν “Ὁ φρατδυαις "καὶ 
τοσότων. το μοι αν; ἐσχίσθη. τὸ 
δῥρεΐσον:λι, αὉ Δ ΚΣ αι ΤΕ ΚΙ 

19 Λέγει αὐτοῖς δ Ἰπσξο: 
Δεῦτε. ἀριςἠσαΐε.. Οὐδεὶς 
δὲ ἐτόλμα, τῶν μαθητῶν ἐξε- 
ἥάσαι αὑτὸν" παν, τίς εἰ; εἰς: 
δότες, ὅτι ὃ Χριρός ὁ σιν. "δ 

18 Ἐρχέλαι ὃ ἂν ὃ. ἼἼησξ-, 
δ λαμβάνει, τὸν ἄξῖον, κὸ δ δύο 
δωσιν ΞΡΤΗΝΕΡΡ ὑψάρον 
ὃ οἰως. ὡς »ἀὐδ ἤν 

ἅ ποχο ἄτω τρίτον φα- 
νεξ ἡ ὃ Ἰησᾶς τοῖς μάθη: 
Ἴαὶς αὕτϑ, ἐγερθεὶς ἐκ γεκρῶν, ξ 

ἘΠΕ ἢ ρλν ἃ ἕν. ἠρίσησαν, λέ.- 
χει τῷ Σίμωνι ΤΊετρῳ δ᾽ Ἰ.. 
σε 'Σίμων. ̓ ̓Ιωνᾶ,. ἀγασπει 
με πλεῖον τάτων Λέγει: , ΠΑ͂Ν 
τῷ Ναὶ, Κύριε' δὺ. οἶδας,. 
ὅτι. φιλῷ᾽ δε. Λέγει. αὖ Ἢ 

τὴν 

10 Λέγει αὐτῷ: 



ΚΑΤᾺ ΙΩΑΔΝ.-. 

Λέγει αὐτῷ" Ποίμαινε τὰ 
Ὡρόξαϊα μιε. 

17 Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον" 
Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς Με; Ἔ- 
λυπήθη ὃ Τιῤερὰν, ὅτι εἶπεν 
αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με ; 

εἶπεν αὐτῷ" ΚΚύριε, σὺ 
, δ. ᾿ 31 τάν] οἶδας σὺ γινώσκεις, ὅτι 

- ἰ » δϑ᾽ «ἃ Φ 

Φιλῶ σε" Λέγει αὐτῶ ὁ ᾽Ἶη- 
ἄρ ς Βό ; Τὰ ά 

σδς᾽ Βόσκε τὰ τρόξαϊά με. 
18 ᾿Αμὴν ἀμνὴν λέγω σοι, 

ὅτε ἧς γεώτερος, Ἐζώννυες σε- 
αὑτὸν, κὶ σεριεπάτεις ὅπε 7.- 
θελες᾽ ὅταν δὲ γηράσῃς, ἔχ- 

πὰς ν ὶ οὐ ᾿" Ἵενεῖς τὰς χεῖράς σα, χα ἄλλος 
σε ζώσει, κὶ οἴσει ὅπε ἀνϑέλεις. 

19 Ἴδτο δὲ εἶπε, σημἰ- 
γων ποίῳ ϑανάτῳ δοξασει τὺν͵ 
Θεὐν" κὶ τᾶτο εἰστῶν, λέγει 
αὐτῷ" ᾿Ἄκολδθει μοι. 
90 ̓ Επιςραφεὶς δὲ ὃ Πε- 

τρος βλέπει τὸν μαθητὴν, ὃν 
ἡγάπα ὃ Ἴησξε, ἀκοληθθνῖα, 
ὃς καὶ “ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ 
ἐπὶ τὸ ςῆθος αὐτξ, κὶ εἶπε. 
Κύριε, τίς ἐςξιν ὃ παραδιδές σε; 

ΠΡΑΞ 

ΥΩ" ἘΚΈΝ ἌἍΓΙΩΝ 

Ἂ 
Κιρ., ἄ. Ι, 

ΤῸΝ. μὲν πρῶτον λόγον 
ἐποιησάμην. περὶ ταν- 

Ἴων, ὦ Θεόφιλε, ὦ ὧν ἤρξαϊο ὃ 
Ἴτυσϑς ποιεῖν τε "ὁ διδάσκειν" 

"ὰ ἴΑχοι ἧς ὑμέρας, ἐνήει- 

λάμενος τοῖς ἀποςόλόις; διὰ 

995 

91 Ἴδτον ἰδὼν ὃ Πέτρος 
λέγει τῷ Ἴτ:σδ’ Καὶ ύριε, ὅτος 

δὲ τί : 
929. Λέγει αὐτῷ δ᾽ Ἰησοῦς" 

ἜδΔν αὐτὸν ϑέλω μένειν ἕως 
ἔρχομαι, τί πρὸς σε; σὺ 
ἀκολέθει μοι. εἰς 

Ο8 Ἔξῆλθεν οὖν ὃ λόγος 
ὅτος εἰς τὸς ἀδελφὸς, ὅτι ὃ 
μιαθυϊὴς Ἐκεῖνος ἀκ ἀποθνήσ- 

κει" "ἡ ὅκ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾽]η- 
- ͵ . ᾿ - 

σᾶς, ὅτι δὅκ ἀποθνήσκει 

ἀλλ᾽ Ἔν αὐτὸν Ξέλω μένειν 
ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σε ς 

94 (ὐὗτός ἐ ἐσιν ὃ μαϑθη]ὴς, 
ὃ μαρ) ρῶν δερὶ τατῶν, καὶ 
γράψας. ταῦτα καὶ τ τὸν 

ὅτι ἀληθής ἐξιν ἢ μαρῖυ 

αὑτοῦ. τ 

25 "Ἔνι δὲ καὶ ἄλλα σολ- 
λα ὅσα ἐποίησεν ὃ ᾽Ιυσᾶς, 

ἅτινα ἐὰν γρχφηΐαι καθ᾽ ἕν, 
ὅδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον 
χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιξ- 

λία. ᾿Αμήν. 

ΕἸΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

πονεὐύμαΐος ἁγία οὖς ἔξελέ- 
ξαῇο, ἀνελήφθη. 

53. Οἵς καὶ ταρέςησεν ἑαυ- 
7ὸν ζῶν] μετὰ τὸ σαθεῖν αὖ- 

π᾿ τεκμηρίοις, 
ἈΝ ν ΞῶλθΑ: δ; 

ι ἡμερῶ τεσσαράκονϊα ὁπ- 

Ἰχνόμενος αὔτοι» 



φῦ ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 
τοερὶ τῆς βασιλείας τῇ ΠΝ 

4, Καὶ συναλιξδμενος φα, 

ἡἤγγειλεν αὐτοῖς, ἀπὸ τς 

λύμων μὴ ἡ χωρίξε σθαι, ἀλλὰ 
“πες εἤκενεν, τ' τὴν ἐπαγγελίαν 

τε ὥσατρῦΣ, ἣν ἠκησα!ε μιδ᾽ 

δ΄ΟΊ, ᾿[ωώννης μὲν ἐξ ἀπ- 

7ισεν ὕδαι, ὑμεῖς δὲ ἔαπτισ- 
θήπεσθε ἐν ὧν εὐμαΐι ἃ 
μεϊὰ πολλᾶς ταὺς ἂς γμέρας. 

0 Οἱ μὲν οὖν συνελθονῆς ξ5 

ΜΆ ΟΣΣΣ αὐτόν, λε γοντε:" 

Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τήτῳ 

ὙΠ᾿ ΤῸ Τὴν ΠΈΛΕΝ 

Σ Ἰσραήλ; 

ΠΕχε δὲ πρὸς αὐτῆς" 

γι γ᾽ 53 

Οὐχὶ ὑμῶν ἐν γνῶναι χεόνως 

ἢ καιρᾶς, ὃς ὃ τα]ὴρ ἔθεῖο ἕν 

τΊ ἰδίᾳ ἐξεσίᾳ. 

8 Ἄλλα λήψεσθε δύναμιν 

ἔπελθονῖος τῷ ἁγία τ νεύμα- 

ἥος ἐφ᾽ ὑμᾶς" καὶ ἔσεσθέ μοι 
μάεὔυρες ἔν τε “μεξησαλήμ, 
»α ἐν ὥάσῃ τῇ ̓ἾΙσδαία κὶἡ Σα- 
μαξίχ, κὶ ἕως ἐσχᾶτα τῆς 

Η ἣν 

0 Καὶ ταῦτα εἰπὼν, λε- 
δ ΕΣ αὑτῶν ἐπγρ 2». Ο νε- 
ὦ φέλη ὑπέλαξεν αὐτὸν ἀπὸ 
Ἵ ὐχῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
ΕΠ {|0 Καὶ ὥς ἀτενίξοντές 

ἦσαν. εἰς τὸν βρανὸν, τροσιος 
μένε αὐτῇ, κὶ ἰδα, ἄνδρες ὃ δύο 
ταρειςήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσ- 
θητι τὐλήμα δὶ ΑΝ 

1! Οἱ ἄνουν 
Τ Γαλιλαῖοι, τί τι "ἢ εἐμῷλέ. 

φοντες εἰς. ῥανὸν ; ἅὅτος ; δ: ᾿ ζ ὅ ᾿Ιπσοῦς, γα 

᾿ τὴς, 

ὑμῶν εἶν τὸν ἀρανὸν 
ἐλεύσεῖαι, ὃν τεόπον ἕ Ἐδε: σασ- 

θε αὐτὸν ̓ συρευόμενόν εἰ φ Ἣ 
ἐῤανόν. Ἀν ὙαΙοι 

[9 Τότε: ὑπέγρεψαν. εἰς 
“Ἰερησαλὴμ, ἀπὸ ὕξας. τὸ ΕΙᾺ 

λημένα Ελαιῶνος, ὁ ὃ ἐςξὶν ἐγ- 

γὺς “Ἰεςεσαλὴμ, σαξξάτοῦ 
τον δέον. Ἵ 

9. Καὶ ὅ ὅτε εἰσίλθον, ἂν- 

κι" εἰς τὸ ὑπερὸν, οὗ 

ον Χ «ταμένονϊες ὕ ὃς τὲ ΡΗς 

τρος "Ὁ Ἴακώξος, Ὧρ Ἴωᾶν- 
γτῖσς κ ᾿Ανδρέας, ἱλισπος 

καὶ ωμᾶς, Βαςθολομαῖος 

καὶ Μία: τϑαϊος, ᾿Ἰάκωξος 

᾿Αλφοῖρ, καὶ Σίμων ὁ Ζηλω- 

Ἴδας Ἰακωξει βλήμεν ἷ 
ὑ Οὗτοι. τᾶνϊες ἤσαν 

τροσκαξ]ερδυῖες Ἷ ὁμοθυμαδὸν 

τῇ προσευχῇ, καὶ ΚχῚ δεήσει, 
σὺν γυν ναιξὶ, καὶ Μαρίᾳ. τῇ 
μτϊεὶ τῇ ἽἼνδξ,. Ἀν σὺν τοῖς 
ἀδελφοῖς αὐτοῦ. μόδῳ 

15 Καὶ ἐν. ταῖς ἡμέραις 
ταύταις, ἀναςὰς Πέτρος. ἐν 

μέσῳ τῶν “μαθητῶν, εἶπεν" ι 
(ἦν ἢ ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ 
τὸ αὐ]ὸ ὡς ἑκαϊὸν εἴκοσιν. 

0... ̓ Ανδρες. ἀδελφοὶ, ἔδει 
τληρωθῆναι τὴνγραφὴν τ ταύ- 
7ὴν, ἣν προεῖπε τὸ “γεῦμα 
τὸ ἅγιον. διὰ ςόμαΐος ὥθν 
περὶ ̓1όδα τεξ ψενομένη δδῶγι 

τοῖς συλλαξξσι δα ΕΘ ΤΗνις ἜΠΗ 

πὸ} 

τ ἡμῖν, χολὶ : πὸ 
ΣΡ τι 

ρον τὸν διακονίαν ταύτης 



ΤῺΝ ἈΠΟΣΤ. 
χωρίον ἐκ τὰ μισθξ τῆς ἀδι- 
κίας" καὶ πρηνὴς γενόμενος 

ἐλάκησε μέσος, καὶ ἐξεχύθη 

τάνα τὰ σπλάγχνα αὐτϑ" 

Ι9 Καὶ γνωςὸν ἐγένεῖο 
πᾶσι τοῖς εὐνῖ, ἀξ Ἵερεσα- 
λὴμ, ὥςε κληθῆναι τὸ χω- 
οἷον ἐκεῖνο τῇ ἰδιᾳ διαλέκ,ῳ 
αὐτῶν, ᾿Ακελδαμὰ" τοτέςι 
χωρίον αἵματος. 

90 - “Γέγραπται γᾶς. ἐν βι- 

ὅλῳ ψαλμῶν" Γενηθήτω ἡ ἡ 
ἔπαυλις αὑτὸ ἔρημος, Ὁ μὴ 

ἔσω ὃ καϊοικῶν ἐν αὐτὴ" καὶ" 
Τὴν ἐ ἐπισκοπὴν αὐτῇ λᾶζοι 

ἕτερος. 

1 Δεῖ ἐν τῶν ἀμουλλεὶς 
ων ἡ ἡμῖν ἀνδοῶν Εν τοανῖὶ “«ρό- 

γνῷς ἐν ῳ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς ὃ τὔδο Ἴησβς, 

Ὁ2 ᾿Αρξχιμενος ἀπὸ τοῦ 
βαπήίσμα τος᾿ ̓ ωάννε, ἕως τῆς 

ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη. ἀφ᾽ ἧ- 
ἐμῶν, μιρίυρα τῆς ἄναφάσεως 
αὐτῇ γενέσθαι σὺν ἡμῖν ἕνα 

τότων. ἷ Ἵ 
98. ἰΚαὶ ἔςησαν δύο, Ἴω- 

σὴῷ τὸν καλκίκενον Βαρσα- 

ξᾶν, ὃς ἐπεκλήθη ᾿ἴδςος, Ὁ 
ἡ τῶν: 

τ Καὶ τοροσέυξάμενοι εἶ εἰ- 
πον" Σὺ, Κύριε, καξδιογνῶςτα 
τλνίων, ἀναδειξον, ἐκ τότων 
τῶν Σύο ὃ ὃν ἔνα ἐξελέξω, 
95 ἌΝ τὸν κλῆρον τῆς 

διακονίας ταύτης καὶ ἀποςο- 

ἰδίον. ἀν τ᾿ 

᾿ εὐλαϑεῖς, 

λπλοιβοὺς 

λῆς, ἐξ ἧς σαρίξη, ἸΠήδας, εἰσιν ὁ 

ποβεὺ δἴημει ἐν δὴν. τόπον τὸν ἜοΝ 

ὩΣ 

90 ἡ Καὶ ἔδωκαν κληήρες αὺ- 

τῶν, κὶ ἔπεσεν ὃ κλύρος ἐπὶ 

Ματθίαν, κὶ συ[καϊεψηφίσθη, 
μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποςόλων. 

Κεφ. δ΄. 

Κα ΑἹ ἐν τῷ συμολιηρὸσ: 
θ9.χι τὸν ἡμέραν 

Πενγηκοςῦς, ἤσαν ἅπανϊες ὃ- 
μοθυμαδὸν ἐπι τὸ αυό. 

2. Καὶ ἐγένεο ἄφνω Ἐκ τῇ 
ἔρανξ ἄχος ὥσπερ Φεροιμένν;ς 
τυνοῦ)ς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν 

ὅλον τὸν οἶκον ἦσαν καθη- 
μενοι. 

5 Καὶ ὥφθησαν αὐτοῖς 
διαμιεριξόμεναι γλάνσσαι ὡσεὶ 

τουρὸς, ξκαθισὲ τε ἐφ᾽ ἕνα 
ἕκαςον αὐτῶν. ἐδ 

4 Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαν- 
7ες τνεύμαῆος αγίη, καὶ ὅς- 
ξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώπ- 

σαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδιδα 
αὐτοῖς ἀποφβέγγεσθαι. 

δ᾽ἿἾ.σαν δὲ ἐν “Ἱερεσαλὴμ, 

κα] οικδνῆες 

τῆς 

᾿Ιαδαῖοι, ἄνδρες 
ἀπ τανῖὸς ἔθνες 

τῶν ὑπὸ τὸν ἀραγόν, 

0 Γενομένης δὲ τῆς φιυν νγ) ς 

ταύτης, συνῆϊλιθε τὸ τλῆθος, 

Ὄ συνεχύθη" ᾿ ὅτι ἤκμον. εἰς 
ἕκαςος τῇ ἰδίᾳ διαλέκ)ῳ χα: 

λέν]ων αὐτῶν. ἐν “ἃ : 

7 Ἔ ξΣιίςανο δὲ πάνῖες κ ἔς 
Νσως λέγονϊες τ δ ὅς ἀλ- 

᾿χλιλαῖοι. : 

8. Καὶ πῶς ἡμεῖς ἄκπομεν ἐπ τὴς “νε ᾿ δῶ 

ἕκαςος τὴ ἰδέᾳ ξων 



928 

μῶν, ἦν “Ἢ ἐγενήθημεν, 
ὅπ) ΤΙάρθοι ἢ Μῆδοι κὶ Ἔ- 
λαμῖται, κὶ οἱ Ὁ ΡΆΕΥΣ τὴν 

ἹΜεσοποϊαμίαν, ᾿]εδαίαν τε 
κὶ Καπ: ὑρκύων; [Πόνγον καὶ 
3; ̓Ασίι 

10 Φευγίαν τε ὁ Παμφυ- 
λίαν, Αἴγυπῆον ἡ τὰ μέρη 
τῆς Λιβύη» τῆς καΐὰ Κυρη- 
νην, καὶ οἱ ἐπισημᾶν]ες Ῥω- 
ἱμαῖοι, ᾿Ἰαδαῖοί τε κὶ τοροσή- 
λυῆοι, 

Ι1 Κρῆτες καὶ ΓΆραξες, 
᾿ἀκήομεν λαλενίων αὐτῶν 

ταῖς ἡμεγέραις γλώσσαις τὰ 

μεγαλεῖα τῷ Θεξ. 
12 Ἔξίςαντο δὲ τσανῖες καὶ 

διησπόραν, ἄλλος τορὸὺς ἄλλον 
λέγονγες" Τί ἂν ϑέλοι τοῦτο 

εἶγαι : 
1 ἽἝτεροι δὲ χλευάξονῆες 

Ἔλεγον" “Οτὶ γλεύκας μεμε- 

ςωμένοι εἰσὶ. 
14 Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν 

τοῖς ἕνδεκα, ἐπῆρε τὴν Φωνὴν 
αὑτῷ, κὶὶ ἀπεφθέγξαΐο αὐτοῖς" 
Ακδρες ᾿Ισδαῖοι, κὶ οἵ κατοι- 

κἤν]ες ἹἹερεσαλὴμ ἅπανγῖες, 
τοῦτο ὑμῖν γνωςὸν ἔφω, καὶ 
Ἐνωΐίσα5θε τὰ ἑήμαῖά μπν 

15 Οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς 
ὑπολαμξώνεῖε, οὗτοι μεθύε- 
σιν' ἔςι γὰρ ὥρα τρίτη. τῆς 
ἡμέρας" 

10 ᾿Αλλὰ τῦτό ἐςι τὸ Ἑΐ- 

ρημένον διὰ ΓΑ: ᾿ 
᾿Ιωηλ᾿ τε τὶ 

δὲ 
17 Καὶ ἔ ἔςαι, ἐν ταῖς ἐσ- Ἅι 

χαΐαις ἡ ἜΡΙΝ {λέξι 5 Θεὸ) 

ἐν 

τϑ, καθότι 

ΠΡΑΞΕΙῚΣ 
ἐκχεῶ ἀπὸ τὰ  πνεύμαϊός με 

Ἐπὶ τᾶσαν σάρκα" καὶ ἐς χ 

φυεύσεσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν κ ΩΣ αἱ 
θυγαέρες. ὑμῶν, ω οἱ νεαγίσ- 
κοι ὑμῶν ὁράσεις Ὀψονῖαι, καὶ 
οἱ τρεσξύὕτεροι ὗ ὑμῶν ἐνύπνια 

ἐνυσινιασθήσοναι" ἐᾷ 
18 Καὶ γε ἐσσὶ τὸς δε- 

λες μΒ νὶ ἐπὶ τὰς δέλας μα 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκ- 
χεῶ ἁπὸ τοῦ τονεύμιαῇός μϑ, 
κ᾿ τροφη]εύσασι. 
10 Καὶ δώσω τέρα]α ἐν 

τῷ ἐρανῷ ἄνω, ́ ᾿ σημεῖα δὰ 
τῆς γῆς κάτω, αἷμα »ὶ τοῦρ 
ἡ ἀτμίδα καπνοῦ. 

90 ὋὉ ἅλιος μεϊαςραφή- 
σεῖαι εἰς σκότος, κὦ ἡ σελή- 
γη εἰς αἷμα, πρὶν ἢ ἐλθεῖν 
τὴν ἡμέραν Κυρία τὴν μέγά- 
λῃν κὶ ἐπιφανῇ. ᾿ 

92] Και ἔςαι, πᾶς ὃς ἂν 

ἐπικαλέσηϊαι τὸ ὄνομα. ἄυ- 

οἶδ, σωθήσεϊαι. ΤῊΝ 
ὩΣ ΓΑνδρες. Ἰσρατλῖται, 

ἄκέσατε τὰς λογοῦς τῆτες" 

᾽γσᾶν τὸν Ν αξωραῖον, ἄνδρα 
ἀπὸ τοῦ Θεξ ἀποδεδειγμένον 
εἷς ὑμᾶς δυνάμεσι. κ 'τέρασι 
ΟΣ σημείοις, οἷς ἐποίησε δι᾽ 
αὐτῇ ὃ Θεὸς ἕν μέσῳ ὑμῶν, 
καθὼς κὶ αὐτοὶ ὶ οἴδαϊε,. ΤΗΝ 

᾿ς ὉΘ Ἴ ὅτον τῇ ὡρισμένη β.- 
λῇ ἡ προ ώσει τὸ Θεβ ἔκδο- 
ἴον λαξόνες, διὰ χειρῶν ἀνό- 

προσπήξαντες͵ ἀνείλαῖε. 

ἜΝ Ὅν! " Θεὸς ἀνέςησε, 
ὅσας τὰς ὠδῖνας. τῷ 'ϑανά- 

ἀκ ἣν ΣΙ 



ΤΩΝ ΑΠΟΣΊ, 990 ἃ 

κρατεῖθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτξ. 
τῷ. 25 Δαξὶδ γὰρ. λέγει εἰς 
αὐτόν" Προωρώμην τὸν Κύ- 
θιον ἐγώπιον μ8 διάτσαντὸς, 
ὅτι ἐκ δεξιῶν μι ἐςιν, ἵνα μὴ 
σαλευθῶ. 

20 Διὰ τῦτο εὐφράνθον κα ἡ 
καρδία (55. "Ὁ ἠγαλλιάσατο ἡ ἡ 
γλῶσσά μ᾽ ἔτι δὲ ΟῚ ἡ σαρξ 
μ κα]ασκηνώσει Ἐπ᾿ ἐλπίδι" 

ς ἡ Ὅτι ἐκ ἐγκαγαλείψεις 
τὴν ψυχήν μα εἰς ἄξει, ἀδὲ 
δώσεις τὸν ὅσιόν σα ἰδεῖν δια- 
φθοραν. 

28 ᾿Εγνώρισάς μαὶ ὁδὸς 
ζωῆς, τληρώσεις με εὐῷρο- 
σύνης μεϊὰ τῷ τοροσώπϑ σε. 

29 ΓΑνδρες ἀδελφοὶ. ἐξὸν 
εἰπεῖν μεῖὰ τοαῤῥησίας τορὸὺς 
ὑμᾶς περὶ τοῦ τπατριάρχιαε 
Δαςξδ, ὅτι ἐτελεύτησε Ὁ 
ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα, αὐτοῦ 

ἔςιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας 
, “αύτης. 
50 Προφηϊης ὅν ὑπάρχων, 

"ὦ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὥμοσεν. αὐὖ- 
τῷ ὃ Θεὸς, ὁ ἐκ καρῶξ τῆς ὁσ- 
φύος αὐτοῦ τὸ καΊὰ σάρκα 

ἀνατήσειν τὸν Χοιςὸν; καθί- 

σαι ἐπὶ τοῦ ὥρόνε αὐτοῦ. 
ς 31 Προϊδὼν ἐλάλησε τε- 
-εἰ τῆς ἀναςάσεως τῇ Χριςοῦ, 
ὅτι κα]ελείφθν; ἢ ψυχὴ 
αὐτοῦ εἰς ἅδε, δὲ ἡ σὰςξ 
αὐτοῦ εἶδε διαφθ' ρᾶν. 

. 82. Ἴξτον τὸν 
φῆσεν ὃ Θεὺς, ὃ ἅ Ὡ: 
᾿δάδμεν μιάρ]υρες., ὑἠῤ 

.38. Τῇ δεξὶ Σ ἃ ὧν τὸ Θεοῦ. 
29 

. 3 ἢ ἊΣ 
πες αποςολδς 

Ξ ἡμεῖς τῇς γενεᾶς. ᾷ γ 

ὐδυίορς δ 

ὑψωθεὶ , τὴν τε ἐπαγγελίαν 

τοῦ ἁγία. τνεὐμαῖος λαξὼν 
παρὰ τῷ Β παῖρε, ἐξέχεε τῇ- 
το, ὃ νῦν ὑμεῖς βλέπεῖε καὶ 
ἀκέεϊε. 

51: Οὐ γὰρ 
εἰς τὰς ἐρανές" ΑΝ δὲ αὖ- 
τός" Εἶπεν ὃ Κύριος τῷ Κύ- 
οίῳ με, καθα Ἐκ δεξιῶν μ8, 

85 “Ἕως ἂν ϑὼ τὸς ἐχ- 
θρός σε ὑποπόδιον τῶν τοοδῶν 
σδ. 

960 ̓ Ασφαλῶς ὅ ὅν γινωσχέ- 
τω τᾶς οἶκος Ἰσραὴλ, ὅτι 
Κύριον καὶ Χριςὸν αὐτὸν ὃ 
(Θεὸς ἐποίησε τῦτον τὸν ᾿ἴη- 
σοῦν, ὃν ὑμεῖς ἐςαυρώσαῖε. 
817 ᾿Ἀκήσαντες δὲ κα]ενύ- 

γησαν τῇ καρδίχ, εἶπόν τε 
πορὸς τὸν [Πέτρον κὶ τὰς λοι- 

ΤΙ ποιήσο- 
μεν, ἄνδρες ἀδελφοί ; 

38 Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς 
αὐτός" Μεϊανοήσαΐε, κὶ βαπ- 
ἡισθήτω ἕκαςος ὑμῶν ἐπὶ τῷ 
ὀνόμαΐι ᾿[ησᾶ Χριςξ εἰς ἄφε- 

σιν ἅμιαειῶν" Ὁ λήψεσθε τὴν 

δωρεὰν τῷ ἁγίδ τονεὐύμαῖος. 
99 Ὑμῖν γάρ. ἐσιν ἡ ἐπαῖ- 

γελία Ὁ 'τοῖς τέχνοις ὑμᾶν, 

μὸ πᾶσι τοῖς εἰς μάκράν, ὅ- 

σας ἂν τροτκαλέσυϊαι Κύ- 

ρι995 ὃ Θεὺς ἡ ἡμῶν. 
40 Ἑτέροις τε λόγοις 

σλείοσι διεμαρ)ύρεῖο. κὶ ταρ- 
εκᾶλε λέγων" Σωθυῆε ἀπὸ 

δ ομλες ταύ- 

41 Οἱ ὁ κε αἷς, πο: 
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ἀποδεξάμενοι. τὸν λόγον 
τοῦ, ἐξαπΊϊ σθησαν" ἡ τροσ- 
εἸέθησαν. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
ψυχαὶ ὡσεὶ εἰ τρισχίλιαι. 

ἢ αχῇ τῶν ἀποςό- 
λων, " τῇ κοινωνίᾳ; καὶ ΤΊ 
κλάσει τοῦ ἄρτϑ, καὶ ταῖς 

προσευχαῖς. 
48 ᾿) ένεϊο δὲ τσάσῃ ψυ- 

ΧΉ φόβος" πολλὰ τε τέρα- 

τὰ νὰ σημεῖα διὰ τῶν ἀποςό- 
λῶν ἐγίνεο. 

44 [Πανῇες δὲ οἷ ; πιφεύονῖες 
ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ εἶχον 

ἅπαντα κοινά, 

45 Καὶ τὰ κ)ήμαῖα καὶ 
τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον, " 
διεμέριξον αὐτὰ τᾶσι, καθότι 
ἄν τις χρείαν εἶχε. 
46 ΙΚαθ' ἡμέραν τε σροο- 

καρϊερνῖες ὁμοθυμαδὸν ἕν τῳ 

ἱερῷ, κλῶν]ές τε κὶ κατ᾽ εἶκον 
ἄξῖον, μεϊελάμβανον τροφῆς 
ἐν ἀγαλλιάσει και ἐδ πσανδι 

καρδίας, 
47 ᾿Αἰνοῦδες τὸν. Θὲνν, ὁ 

ἔχονες χάριν πρὸς ὅλον τὸν 
λαόν. Ὁ δὲ Κύριος τροσε- 
ιπίθει τὸς σωξομένες καθ᾽ 
ἡμέραν τῇ μλυνγε 

ι Κεφ. ΩΣ μα 

ἍΠΙῚ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος 
καὶ Ἰωάννης ὠνέξαινον ὅτ 

» ἃ 

καθ᾽ ἡμέραν υρωνάρι 9 
τὰ ἱερδ᾽ τὴν λεγομένην ραί- 
ἀν, τοῦ αἰτεῖν ἐππαν μουν 
παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς 

ΕΘ 
τὸ ἱερόν. ἑόδμει. 

ϑ.᾽Ὃς-ς ἰδὼν Πέτρον κ Ἰ Ἰω- 
ἄννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς 

τὸ ἱερὸν, ἠρώτα ἘΡΑΜΕΦΟΙΝ Ι 
λαζεῖν. 

4 ᾿Ατενίσας δὲ πων 
εἰς αὑτὸν σὺν τῳ Ἰωάννῃ, 
εἶπε" Βλέψον εἰς ἡμᾶς. ἊΨ 
5. Ὁ δὲ ἐπεῖχεν. αὑτοῖς, 

δ ὐμῆκον: τι ἀρνο αὐτῶν 
χαθεῖνς. ἐν 

6 Εἶπε δὲ Πέτρον. Ἂρ- 
γύριον γῦᾧ τ χρυσίον ὀχ, ὑπάο- 
χει μοι" ὃ δὲ ἔ ἔχω, τοῦτὸ σοι 
διδωμι" Ἔν τῳ ὀνόματι ̓ ]5- 
σοῦ Χριφοῦ τοῦ Νιαξωραίου 
Ἐγείθαι ὶ περιπάτει.., Ἡ δοα 

7 Καὶ πιάσας, αὐτὸν τῆς 
νειν “χειρὸς ἤγειρε" παρα- 
χρῆμα, δὲ ἐφερεώθησαν αὐτοῦ 
αἱ ἩΉ Δσεῖν καὶ τὰ σφυρά. 
38 Καὶ ἐξαλλόμενος. ἔςη, 
καὶ περιεπάτει" καὶ εἰσῆλθε, 
σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν, περίς 

πατῶν ὁ ἁλλόμενος, καὶ ΤΡ 

γῶν τὸν Θεόν. ΝΣ 

το Θ ΧΚ αἱ εἶδέν. αὐτὸν ἀὐρλνδ 
ι χαὺς τοεριπα]οῦνϊα. εἰ αἰνοῦνῖα 
τὸν εόν. 

᾽ς, 



ἔ ΤΩΝ τη 

ὧξ Κραϊοῦν)ος, δὲ τοῦ ἰα- 
Γὰ χωλοῦ τὸν “Πέτρον Ὁ 

ννν,ἢ συγέδραμε πρὸς 
αὐτὰς τᾶς ὃ λαὺς ἐπὶ τῇ 
᾿φοᾷ τῇ καλδμένῃ Σολομῶν- 

τος, ἔκθαμζοι. 
[Ὶ Ἰδὼν δὲ Πέτρος. ἀπε- 

κρίναο τορὸς τὸν λαόν᾽ "Αν- 
δρες ᾿Ισραηλῖται, τί ϑαυμά- 
ζεῖε ἐπὶ τότῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀ- 
7ενίξεῖε, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ 
εὑσεξείᾳ πεεποιηκόσι τοῦ τῪε- 
σον αὐτὸν : 

18 Ὁ Θεὸς ᾿Αδραὰμ, ἠ 
αασὰ ᾿Ιακὼς, ὁ Θεὸς 
τῶν τοαἹέρων ἡμῶν ἐδόξασε 
πὸν παῖδα. αὑτοῦ ᾿[ησοῦν, ὅν 
ὑμεῖς τταρεδώκαΐε, καὶ ἠρνή- 
σασθε αὑτὸν κα]ὰ πρόσωπον 
ΤΠιλάτα, κρίνανῖος ἐκείνε ἀ- 
πολύειν. 

.14 Ὕμεϊς δὲ τὸν ἅγιον ὁ 
ζουν, ἠρνήσασθε, καὶ ἠἡτή- 
σασθε ἄνδρα φονέα. χαρισθῆ- 
γαι ὕμιν" 

15 Τὸν δὲ ἀρχρ"γὸν τῆς 
ζωῆς ὠπεκϊείναῖε, ὃ ὃν ὃ Θεὸς 
ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς 
μαρ]υρές ἐσμεν. 

.10 Καὶ ἐπὶ τῇ, τίςει τοῦ 
ὀνόμαῖος. αὑτοῦ, τοῦτον ὃν 
εωρεῖτε ΟΣ οἴδαΐε, ἐξερέωσε 

τὸ Ὄνομα αὐτοῦ" καὶ ἡ τίςις ἢ 
δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴ 
ὁλοκληρίαν ταῦτ 
τάνων ὑ ὑμῶν. ἐ: 

ὥδαερ κα πὐδράρνλει ὑμῶν., ̓ ; 

[ ταύτας. ᾿ 

95] 

1 δὲ Θεὸς ἃ ποροκαΐῖ- 

ἠγγειλε Γι σόματος πανῆων 
τῶν προρυλῶν αὑτοῦ, παθεῖν 
τὸν Χριςὸν; ἐπλήρωσεν ὅτω, 

19 καῖ εἰν ἩΡΕξων καὶ 
ἐπιςρέψαϊε, εἰς τὸ ἐξαλειῷ- 

θῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαεῆίας" 
ὅπως ἄν ἔλθωσι καιροὶ ἄνα- 

ψύξεως ἀπὸ τρεοσώπε τρῦ 
Κ υρίε, ᾿ 

20 Καὶ ἀποςείλῃῃ τὸν 
τοροκεκηρυγμένον ὑμῖν 'Ἴησδν 
Χρισόν᾽ 

ὙΠῈῈ Ὃν δεῖ ὀρανὸν μὲν δέξ.. 
ασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκα- 
ἤχςάσεως τπανΐων, ὧν ἔλαλη-. 
σεν ὃ (Θεὸς διὰ ςόματος τσαν- 
των ἁγίων αὑτοῦ πρρηϊδν 
ἀπ᾽ αἰῶνος. 

99 Μωσῆς μὲν γὰρ πρὸς 

τῆς παϊέρας εἶπεν" Ὅτι ὥρο- 

φήτην ὑμῖν ἀναςήσει Κύριος 
ὃ Θεὺς ὕ ὑμῶν ἐκ τῶν , ἀδελφῶν 

ὑμῶν, ὡς ἐμὲ" αὐτῇ ακέσεσ- 
Ἱ ͵ Ἃ “θεκατὰ τάνϊα, ὅσα ἂν λαλή- 

σΎ πρὸς ὑμᾶς. 

923 ἽἝκαι δὲ »ᾶσα ψυχῆ, 
ἥτις ἂν μὴ ἀκόσῃ τοῦ τ 
φήτε ἐκείνο, ἐξολοθρευθήσε- 
7χι Ἐκ τοῦ λαοῦ. 

924 Καὶ τοᾶνῖες δὲ οἱ τρο- 
φῆται ἀπὸ Σαμοὴλ ναὶ τῶν 
καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν, κ 
μαλαι τίη; νου με τὰς ἡ ῬΑμίϑις 
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᾿Αξφραάμ" Καὶ τῷ. 
σα ἐνευλογηθήσονται, ᾶσαι 
αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 
οὐ ξο Ὕμιν πρῶτον ὃ Θεὸς, 

ἀνας σι  πὸν σαῖδα αὑτοῦ 
᾿πρηοῦθθν πέςειλεν αὐτὸν εὖ- 

λογϑνῆα ὑμᾶς, ἐν τῷ Ὁ ἀποςρέ- 

ἡ ἕκαςον ἀπὸ τῶν τονη- 

οιῶν ὑμιῶν. ἡ ἐϑε 
- Κεφ. δ΄. 4, ἤ: 
ΑΛΟΥΝΊῺΩΝ δὲ αὐ- 
τῶν “πρὸς ᾿τὸν λαὸν; 

ἐπέξησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς, ΟΣ 
ὃ ςραηγὸς τοῦ. "ΝΣ καὶ οἱ 
Σαδδοκαῖοι,. ἜΝ 
9 Διπονόμενοι διὰ: τὸ δ- 

ὄχσκειν αὑτὰς τὸν λαὺν, καὶ 

κα]χγγέλλειν ἐν τῷ ̓ Ιησᾶ τὴν 
ἄναςασιν τὴν ἔκ νεχρῶν, 
8. Καὶ ἐπέξαλον αὐτοῖς 

τὰς χεῖρας, "ζ ἔθεντο, εἰς. τῆς 
θησιν ὁ εἰς τὴν. τε ψεῦ ἦν ΥΎ 
Αρλν τ ἤδγ. 

“4 ΤΙολλοὶ δὲ τῶν ἀκεσάν- 
Ἴων τὸν λόγον, ἐπίξευσαν" καὶ 
ἐγενήθη ὃ δ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν 
ὧσεὶ χιλιάδες ποέν]ε. 
τ 5 ᾽Ἔγἐνεῖο δὲ ἐπὶ τὴν αὔ- 
διον. συναχθῆναι. αὑτῶν τὰς 
ἄρχον]ας καὶ τυρεσβυϊέρος. Ὁ 
Τρραμαῖαν εἰς. “Ἱερσαλοῆμ' 
6 Καὶ Ανναν τὸν ἄφχιε- 

ρέα, νκὶ Καΐαφαν, καὶ Ἴω- 
ὄννην τῷ κα ̓ Αλέξανδρον, "Ὁ ὅσοι 
ἤζ, ἂν ἐκ γένες ἀρχιερατικοῦ. εἴ 

ὡς. ᾿.... 

Καὶ τήσαν ες 

δὰν ὃν τὸ δεδομένον ὃ ᾿ 

δ εἷς. 
πνεύματος, ἁγία, εἶπε πρὸς 
αὐτές" ἼΆρχοντες τοὺ λαοῦ, 
ὸ τρεσξύτεροι. τοῦ ̓ Ισραὴϊ ἘΣ 

90. Εἰ ἡμεῖς, σήμερον ἄνα- 
κρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ. ἀν- 
θρώπα γήρει οκς δν ἐν τίνι ὅτος 
σέσωςαι" ν ἡ ὐὐτύνν ἐν ν, 

10 νωφὸν ἔσω. Ὡὡᾶσιν ὕ- Ἂ 
μὲν Ὄ “παντὶ τῷ λαῷ Ἴσρα- ; 

ὅλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόμιαΐι:" Ἰησοῦ 

Χρικοῦ τοῦ Ναξω ὡραία. “ὃν 
ὑμεῖς ἐξαυρώσαϊε, ὃ ὃν ὃ Θεὸς 
ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τότῳ 
ὅτος ἐνηρλψοναυν ἐνώπιον. ὑ- 

ΜῈ ὑγιής, ελάτο, 

1] Οὗτός ἐ ἔσιν δ᾽ λίθος ὃ 
ἐξωδευρόον ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν. 
κοδομανίων, ο΄ γινόμενον εἶν 
κεφαλὴν γωνίας. δ κί 

.19 Καὶ ἐκ ἔςιν ἐν 
ὀδευὶ ἢ Ὑνλο, προδτὴν 
ὄνομά ἔσιν. ἕτερον ὑπὸ τὶ 

φορά θρι δὰ 

σοῖς, ἐν ᾧ δεῖ γὐμολδαραι ον 
13 (ΘΘεωροῦνες δὶ ὲ τὴν τοῦ 

Πέτρα παῤῥησίαν Ὁ Ἴω ὠάννη, 
κ᾿ κα]χλαζόμενοι ὅτι ἄνδρω- 
τοι ἀγράμιμαῖοί εἰσι κ΄ 4 
ται, ἐθαύμαξο ᾽ , ἐπεγίνωσκόν., 
τε αὐτὸν; "ὅτι σὺν τῷ βάνῳ 
ἦσαν" ἀν ννο τὰν Ψ" 

; 14 ἄξον δὲ ἀνθρωπ 
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10 “Λέγονϊες", Τί ϑροθμαν 
μεν. τοῖς ἀνθρώποις τότοις ; 
ὅτι μὲν γὰρ γνωφὸν σημεῖον 

γόνε δι’ αὐτῶν, τσᾶσι τοῖς 
᾿πήνῳνντςς “Ἱερεσαλὴμ, Φφανε- 

ρὸν, κὶ ἃ Ἐς ΜΝ ἀρνήσασ- 
θαι ὑὸν 
Ἐ Αλλ" τα μὴ ἐπὶ 

λεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν 
λαὸν, ἀπειλῇ. ἀπειλοησώμεθα 
αὑτοῖς, μηκέτι λαλεῖν ἐφεὶ τῷ 

ὀνόματι τόάτῳ μηδενὶ ἐνθρώ- 
πων. ; 

18 Καὶ καλέσανες αὐτὸς, 
τοαρήγ[ειλᾶν αὐτοῖς τὸ καθὸ" 
λα μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ ὃδι- 
δάσκειν ἐπὶ τῷ ὀχόμφῖν τοῦ 
Ἰησοῦ. 

.. 19 Ὁ δὲ Πέτρος ὼ τΡϑὶ 
ἅγνης, ἀποκριθέγες τρὸς αὖ- 
τὰς, εἶπον" Εἰ δίκαιόν ἐςιν 
ἐνώπιον τῇ Θεξ, ὑμῶν ἀκέειν 

μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίναΐϊε. 
90 Οὐ δυνάμεθα γὰρ ἥ- 
μεῖς, ἃ εἴδομεν »ὶ ἠκέσαμεν. 
μὴ λαλεῖ». λον 

.91 ΟἹ δὲ σροσαπειλσισά- 
μένθμ: “ἀπέλυσαν αὐτὸς, ““ἼΓ 

δὲν εὑρίσκοντες τὸ, 4 πῶς κολα- 

᾿σωνῖαι αὐτὰς, διὰ τὸν λαόν" 
ὅτι σπσανῖῆες. ἐδόξαξον τὸν " Θεὸν 
ἐπὶ τῷ γεγονότι. ὩΝ τἀ ς 
ἐπ᾽ Ετῶν γὰρ ἦν πλειόνων 
πεσσαράκονῖα ὃ ἄνθρ 
ὃν ἐϊεγόνει. τὸ σ' 

255 

ἱ πρεσξύτεροι εἶπον. 
'Ο; δὲ ἀκέσανϊες, ὃ ὅμο- 

ϑυμαδὲ» ἦραν φωνὴν τορὸς 
τὸν Θεὸν, Ὁ εἶπον" Δέσποϊα, 
σὺ ὃ Θεοὺς ὃ ὃ ποιήσας᾽ τὸν ὁρα- 
γὸν γα τὴν γῶν ὦ, τὴν ϑάλασ- 
σᾶν, 5 δ σανῖα τὰ ἐν αὐτοῖς 

95 Ὁ διὰ φὀμαῖος Δαξὶδ 
τοῦ τοαιδός σα εἰπὼν" [ναῖί 
ἐφρύαξαν. ἔθνη, "ἢ λαοὶ ἐμε- 

λέτησαν κενὰ ᾽ 
90 Τ]αρέφησαν οἵ : Βααικεῖς 

τῆς γῆς, Ὁ, οἱ ἄρχονες συν- 
ἠχθησαν επὶ τὸ αὐτὸ, “καία 
τὸ ̓ Κυρίε, "ἡ κα]ὰ τοῦ Χρ- 
ςοῦ αὐτοῦ. 
91 Συγήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ 

ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον τιαϊδα: 
σε ᾽]ησᾶν, ὃ ὃν ἔχρισας; Ἡ- 
ρώδης τε. καὶ Πόν)ιος Πιλά- 

τος; σὺν ἔθνεσι κὶὶ λαοῖς ᾽1σ- 
ραὴλ, 
28 Ποιῆσαι ὅ ὅσα ἢ χείρ 

σα καὶ ἡ βολή. σου προώρισε 
“χενέσϑαι. 

29 Καὶ τὰνῦν, Κύριε, 
ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, 
γἡ δὸς τοῖς δούλοις σοῦ μεῖὰ. 
μιν ποθ τὰση βολεῖν τὸν 
λόγον σα, ἑ ῳἾ : 

350 Ἐν τῷ τὴν χεῖρά ὁ σου 
ἐκγείνειν σε εἷς ἴασιν, καὶ ση- 
μεϊα κὉ τέρα]α, γίνεσθαι διὰ 

τοῦ ὀνόμαΐϊος τοῦ ἁγία. ται- 
δὸς σα ᾿Ιησοῦ. 

δῇ 
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ἐλάλεν. τὸν λόγον, τοῦ Θεοῦ 
μεϑὰ τοχῤῥησίας. Ὁ 

89. οὐ δὲ σληθος τῶν 
τιςευσάν]ων ἦν ἢ καρδία, καὶ 
ἡ Ψυχὴ μία" τ δδὲ εἷς τὶ 

τῶν ὑπαρχόνϊων αὐτῷ ἔλεγεν 

ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς 

ἅπανα κοινά. 
.398 Καὶ μεγάλῃ δυνάμει 

δἰνεδίδων. τὸ μαεϊύριον᾿ οἱ ἀ- 
πόζολοι τῆς ἀναςάσεως τοῦ 
Κυρία Ἴτ;σξβ, χάρις τε μεγά- 
λη ἦν ἐπὶ τάν]ας αὐτές. 

84. Οὐδὲ γὰρ ἐνδεής, τις 
ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς" ὅσοι γὰρ 
χἼήτορες “χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπ- 
ἤρχον, τοωλδνῖῆες ἔφερον τὰς 

ὐρβνν ἀν 
τιμὰς τῶν ἀτὰρ ωμμάω ὐὰ 

30 Καὶ ἐτίθεν σαρὰ τὰς 
τσῦδας τῶν ἀποςόλων" διεδί- 

δο]ο δὲ ἕ ἑκάξῳ, καθότι δαὶ 
χρείαν εἶχεν. ἢ 

97. Ἰωσὴφ δὲ, ὃ δ οὐήθλυ). 

ϑεὶς Βαρναξας ὕπὸ τῶν ἀπο- 
ϑύλων, ἢ ἐςι μεθερμηνευόμε- 
γον, υἱὸς τσαρακλήσεως ,)Λευ- 
της, Κύπριος τῷ γένει, 

38 ὝὙπάρχονῖος. αὐτῷ ὡ- 
38, σωλήσας ἤνεῖκε τὸ χοῆ- 
μα, ΩΝ ἔθηκε παρὰ τὰς τό- 
δας τῶν ἀποςολων. ἐς τρλγος 

ἧρῦ: Κεφ. ἐ. δ. “ 
3... δέ τις, ᾿Ανανίας 

ὀνόμαΐι, σὺν Σαπφείρη 
«ἢ γυναικὶ αὐρονῇῃ ὑπδρνοε 

᾿ϑονμήθων τὸν ἄνδ, 
τῇ δύ 

γαικὸς αὐτϑ" ἰὸν ἐθδαξ χβ ὡμἱ 

ΠΡΆΞΕΙΣ 
τιν παρὰ τὰς “πόδᾳς. τῶν ὧς 
ποςόλων. ἔθηκεν. ΣΙ 

8. Εἶπε δὲ Πέτρος". ΤῊΝ ἣ 
γίὰ, διαῖί ἐπλήρωσεν δ᾽ 
τανᾶς τὴν καρδία: σογ ψεῦϊ, 
ἀδοθωΐ ἀπρολδ ᾿πονγεύμα τὸ 
ἅγιον, καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ 
τῆς τιμῆς τοῦ χωρία ; ὌΝ, 

4 Οὐχὶ μένον, σοὶ ἔμενε, 
αὶ τραθὲν, ἐν τῇ σῇ ἐξεσίᾳ 
ὑπῆρχε; τί ὅτι. ἄρα ἂν τῇ 
καρδίᾳ, σα τὸ τρᾶγμα τᾶτο; 
ὅκ ἐψεύσω ἔονέννν ἀλλὰ 
τῷ Θεῷ, τινι 

" ἡδαιδο δὲ᾿ ἜΡΟΝ τὰς 
γόος τότες, τεσὼν ἐξέψυξε" 
καὶ ἐγένεϊο φόξος μέγας ἐπὶ 
βόας τὸς ἀκέονας ταῦτα". 
"Ὁ ᾿Αναςανῇες δὲ οἱ νεώτε- 

89ι συνέςξειλαν αὐτὸν, " ἘΗ͂ 

γέγκαντες ἔθαψα. 

7 ̓Ε)γένεῖο δὲ ὧς ὡρῶν ΕΒ. 
ὧν διάφημα, ἢ »κὶ ἡ γυνὴ αὐτῇ 
(μὴ εἰδυῖα τὸ γεϊονὸς εἰσῆλθεν. 

8. ᾿Απεχρίθη. δὲ αὐτῇ ὃ 
Πέτρος" Εΐε μοι, εἶ ἡβοδῷ.. 
τα τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἫἩ-. 
δὲ εἶσε᾽ Ναὶ, τοσότο. 

9. Ὁ δὲ Πέτρος εἶπε ὥρος 
αὑτὴν Τί ὅτι συνεφωνήθη᾿ 
μιν. πειρᾶσαι τὸ νεῦμα 
Κυρίε; ἰδὰ,. οἱ πόδες τῶν 

σδ, μϑὶ 
ἐαϑνν ἀϑηντ κἡ ἐξοίσασί 



ΤῺΝ ΑΠΟΣΤ. 

Ψψαν τοὺς τὸν ἄνδρα αὑτῆς. 
4] Καὶ ἐγένεϊο φόξος μέ- 

οψας ἐφ᾽ ὕλην τὴν ἐκκλησίαν, 
ον ἐπὶ πάνας τὸς ἀκέονίας 
“χαῦτα. 

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν 
᾿ τῶν ἀποςόλων ἐγίνεῖο σημεῖα 

εἰ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλα᾿ 

Ὁ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπανες 
ἐν τῇ τοὰ Σολομῶνῖϊος. 

18 “ὧν δὲ λοιπῶν ὁδεὶς 

ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς" 

ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐ]ὰς ὃ λαός" 
14. Μᾶλλον δὲ προσεῖί- 
θενῖο τοιςεύον]ος τῷ Κυρίῳ, 
Ὡλήθη ἀνδρῶν τε ὸ γυναικῶν" 

15δ᾽΄“ὥςε κα]ὰ τὰς τλαήεί- 
ας ἐκφέρειν τὰς ἀσθενεῖς, καὶ 
τιθέναι ἐπὶ κλινῶν κὶ κρας ζα- 

Ἴων, ἵνα Ἐρχιομένε ἤ έτρε κἀν 
ἢ σκιὰ ἐπισκιάση τινὶ αὐτῶν. 

10 Συνήφχεῖο δὲ καὶ τὸ 
“αλῆθος τῶν σέριξ ποόλεων εἰς 
“Ἱερασαλὴμι,, φέρονϊες ἀσθενεῖς 

3 

Ὁ ὀχλεμένες: ὑπὸ πνευμάτων 
ἀκαθαςἼων" οἵτινες ἐβεξμδνεῦ. 
οὐο ἅπανῆες. 

ἐ} Ὁ: ᾿Δναςὰς δὲ ὃ δ ᾿Άρχιε- 
τρεὺς καὶ τσανῇες οἱ σὺν αὐτῷ, 
π(ὗ ὅσα αἵρεσις τῶν Σαδδα- 
ἄυνς ἐπλήσθησαν ζήλε, 

.18 Καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖ- 
ρας αὑτῶν ἐπὶ τὸς ἀποςολᾶς, 

τ ἡ ἐθενῖο αὐτὰς ἔν τυρή 
δημοσίᾳ, ᾿ 
ἸΘ'Αγγελος δὲ ἢ} 

μὴ δυο ς αὐὴρ 

98ἢ 

90 Πορεύεσθε, Ων τἀδένϊες 
λαλεῖτε, ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λχῷ 

τοανῖα τὰ ῥήμαῖα τῆς ζωῆς 
ταύτης. 
21 ̓ Ακέσανῖες δὲ εἰσῆλθον 

ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν, κὶ 
ἐδίδασκον. {Παραγενόμενος δὲ 
δ ̓ Αρχιερεὺς Ὁ οἱ σὺν αὐτῷ, 
συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ 
πᾶσαν τὴν γερεσίαν τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ" τῦἡ ἀπέςειλαν εἰς τὸ 
δεσμωήηήριον, ἀχθῆναι αὐτές, 

99 Οἱ δὲ ὑπηρέται ταρα- 
γενόμεναι ἄχ, εὗρον αὐτὰς ἐν 
τῇ φυλακῇ" ἀναςρέψανϊες δὲ 
ἀὰ ὑγφεύχαν; 

283. Λέγονϊες““Οτι τὸ μὲν 
δεσμωήριον εὕρομεν κεχλεισ- 
μένον ἐν σάσῃ ἀσφαλείᾳ, Ὁ 

τὰς φύλακας ἔξω. ἐτοῖν 
τρὸ τῶν ϑυρῶν" ἀνοίξα 
δὲ, ἔσω ἀδένα εὕρομεν. 

94. Ὥς δὲ ἢ ἤκεσαν τὸς λό: 
γᾶς τάτους ὅ; τε ἱερεὺς »ὶ ὃ 
ςρα]ηγὸὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρ- 
χιερεῖς, διηπόρον σερὶ αὐτῶν, 
τί ἂν γένοιο τοῦτο. ; 

αραγενόμενος. δέ τὶς 
δ νήνγεθθεν αὐτοῖς, λέγων 
Ὅτι ἰδὸ, οἱ. ἄνδρ »οὺς ἔθεσθε 
ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶ ἐν 

ἱερῷ ἑςῶτες καὶ διδάσκονθες 
τὸν λαόν. ᾿ 

26 Τότε ἀπελιβών!ὃ ὃς ἘΣ 
τηγὸς σὺν τοῖς 

ὑμκώὰ ̓Αγαγόνες ἘΝ μμνοὺς 
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ἔφησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ". καὶ 
ἐπηρώτησεν αὐτὰς ὃ Ἄρχιε- 
ρεὺς. 

23. Λέγων" Οὐ παραγγε- 
λίᾳ παρηγγείλαμεν. ὑμῖν, μὴ 
διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόμαΐι τό- 
τῳ; καὶ ἰδὸ, πεπληρώκατε 
τὐν] ερεσαλὴμ, τῆς διδαχῆς 
ὑμῶν, καὶ ὶ βόλεσθε ἐσαγαγεὶν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ ἀἶρια τοῦ ἀνθρώ- 
πὸ τάτα. 

29 ᾿Αποκριθεὶς δὲ πε 
'τρὸς καὶ οἱ ἀσπόςολοι, εἶπον" 

ΕΠειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ λεραμαιμα 
ἢ ἀνθρώποις. 

80 Ὁ ΘΘεὺς τῶν ππαϊέρὼν 
ἡμῶν ἤγειρεν Τησᾶν, ὃν ὑμεῖς 
διεχειρίσασθε, ἐρὰἀμερμο 
ἐπὶ ξύλου. 

εἰν 5 εὐ τον ὃ ὁ Θεὸς ἄρχοι- 
ἢ ο 

ξιᾷ αὗτϑ, δᾶναι μεϊάνοιαν τῷ 
Ἰσραὴλ», καὶ. Ἀωρευμρ ΜῊΝ : 

σιῶν. 

πλ9.0᾽. Καὶ. ἡμεῖς, ἔσμεν, αὖ- 

τοῦ μάρυρες. τῶν ῥημάτων 
τότων, τὸ τὸ πνεῦμα δὲ τὸ 
ἅγιον, ὃ δὲ ἔδωκεν ὃ δ᾽ Θεὸς. τοῖς 

ἥὰ τ ςς 

 ὀκάσαὀενιτδιλς 

5 Ὁ ἐχωρρρύρρεαμα ἄνελεῖν 
ἰμῆρδνς ἐξ δι θυ μα ἀρβτ: 

υπδυιλθω 84 κΑγαψῶν δὲ. τις ἐν τῷ 
"Ει ρίῳ “Φαρισαῖος, ὀῥῥεαῖ 

εὴλ, νομοδιδάσκαλος; 

φἰκυδεν ΤΡ βραχ, αὶ τὸ 
ποτόλβε “ποιῆσαι. ᾿ Ἰοδὴ 
.. 358: Εἰπέ. Ἤν αὐτός" 

πράσσει. 

σωΐηρα ὕψωσε τῇ δὲ- 

ἬΡΑΞΕΙΣ 

Ανδρες ᾽Ἶ σραηλῖται,᾿ τροσέ- 
χετε ἑαυϊοῖς ἐπὶ. τοῖς 
σοις τότοις,. 

86. Πρὸ γὰρ τάτων. τῶν ΐ 
ἡμερῶν ἀνέςη Θευδᾶς, λέγων. 
εἶναί τινα ἑαυϊὸν, ᾧ Ὡροῦ 
κολλήθη. ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ 
τεϊρακοσίων᾽ ὃς ἀνηρέθη, καὶ ὁ 
τσάνῖες ὅσοι ἐπείθονῖο αὐτῷ, 
διελύθησαν καὶ ἐρμρνιοὶ εἰς 
δέν. ὐνῆης 
ὩΘΩ. Μεὰ- τῶτον ὐμώο Ἰώ. ᾿ 

δας ὃ “Ταλιλαῖος, ἐν. ταῖς 
ἡμέραις τῆς. ἀπογραφῆς, "Ὁ 

ἀπέςησε λαὸν ἱκανὸν. ὀπίσω 

αὗτξ᾽ κἀκεῖνος, ἄπωλεῖο, καὶ 

'ππάνες ὅσοι ἐπείθονο, ὙΜῊΝ 
διεσκορπίσθησαν. Ὁ ἐροε  δῳ 

.38 Καὶ τὰ νῦν ΡΞ ΜΓῚ 
ἀπόςγ]ε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων 
τότων, κα ἐάσαΐε αὐτό ὅτι 
ξὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἡ ἢ βεολὰ 

ππ Υ- 

αὕτη ἢ τὸ ἔργον. ἼἊΝ ἣν [: 
λυθήσεϊαι. ἡ λδα ὲ Ν᾿ 

[Ἴ 

39. Εἰ δὲ ἐκ. Θεξ ἐς τίν Ὁ οὗ 
δύνασθε καϊαλῦσαι αὑτὸ, μὴ- 
ποῖε καὶ ϑεομάχοι. εὐρθθήτες ἣν 
πμέθ. ̓Επείσθησαν δὲ αὐτῷ" ᾿ 
καὶ τοροσκαλεσάμενγοι τοὺς Ἢ 
ἀποςόλος: δείραντες “παρήγ-. Ἢ 
ψειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνό- 

μαῖι τὶ τῷ ̓ Ἰησᾶ, "ὁ ἀπέλυσαν ̓  
οΣ 
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. 42 Τ]ᾶσαν τε ἡμέραν ἐν, 
τῷ ἱερῷ κὶ κατ᾽ οἶκον ἐκ ἐ- 
ἐμυνύδήο διδάσκονες Ὁ εὐαγ- 

Βλιξόμενοι Ἰ ἡσὲν τὸν Χριτόν. 
᾿ Κεφ. δ΄; Θὲ: 
ΒΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ταύ- 

ταις ληθυνόνϊων τῶν 
μαθυη)ῶν, Ἐγένεϊο γογγυσμὸς 
τῶν Ἑλληνιςῶν τρὸς τὰς 

ἙδΘραίες, ὅτι τηαρεθεωρδνῖο 
ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερι- 
νῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 

Ὁ 1]ροσκαλεσάμενοι δὲ οἱ 
δώδεκα τὸ ὥλῆθος τῶν μα- 
θη]ῶν, εἶπον: Οὐκ . ἀρεςὸν 
ἐςιν ἡμᾶς καϊαλείψανῆας τὸν 
λόγον τῷ Θεξ, διακονεῖν τρα- 
πέξαις., 

8. ᾿Επισκέψασθε ἄν, ἀδελ- 
Φοὶ, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρῖν- 
ξϑμενες ἐπΊχ, λήρεις τνεύ- 

2 ει, ᾿ ᾿ ᾿ “ἃ ΄ 
μιαίος γιοῦ και ἐθόψίονη, οὺς 

χαταςήσωμεν ἐπὶ τῆς χρείας 

ταύτης. 
4 Ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ 

κὶ τῇ διακονίᾳ τῷ λόγο ὥρος- 
κα ρβερήσομεν. . 

Καὶ ἡρεσεν δ᾽ λόγος 
κυ λνόμυῳ πτανῆὸς τοῦ λήθους" 
κὶ ἐξελέξανῖο Στέφανον, ἄν- 
δια. Ὡλήρη '“σίςεως - σινεῦ 

μαος ἁγία, Ὄ Φίλιππον, κὶ 
Ἐρόχορον, Ὁ Νικάνορα, δ 

Δ ίμωνα, κ Η μ, ὶ 

Νικόλαον τῶν λυΐον᾽ 
ὁ δ λδο): 
6 Οὐ, ον ἔγησαν ἄψα ὦ τῶν 

᾿ 

᾿χος ὅτος 8 βαβαν ἀν ῥήματα ᾿ 

βλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ 
τόπε τα ἀγιβ τότε, τὰ γόμο. 

14 ᾿Ακηκό εν ψὰρ ὑτῇ Οαμ, ὡδὶ μϑα 

ωραῖος, ὅτος. κατο 
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7 Καὶ ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἤυξανε, καὶ ἐπληθύνεϊο ὃ ἀ- 
ριθμὸς, τῶν μαθητῶν ἐν “Ἶ1ε- 
ρεσαλὴμ, σφόδρα" πολύς τε 
ὄχλος. τῶν ἱερέων ὑπήκθϑον 

τῇ στίςει. 
8 Στέφανος δὲ ὡὩλήρης 

τοίςεως καὶ δυνάμεως ἐποίει 
τέραϊα Ὁ σημεῖα ἱμδηράλισι ἐν 

τῷ λαῷ. . ἀρ: : 

9. ᾿Ανέςφησαν δὲ τινες τῶν 
Ἐκ τῆς συϑαγωγῆς τῆς λεγο. 

μένης Λιξερῆίνων, καὶ Κυρη-, 
ναίων; καὶ ̓ Αλεξανδρέων, τ 
τῶν ἀπὸ Κιλικίας "ἢ ̓ Ασίας, 
συζη]δνῖες τῷ Στεφάνῳ. 

10 Καὶ ἐκ ἴσχυον αν]ις ἢ - 

ναὶ τῇ σοφίᾳ τῳ Ὁ πυνεύμιαι, 

ᾧ ἐδάνλνθμ 

.}1 Τ ότε βαόθινδι ἄνδρας 
λέγον)ω:" “Ὅτι ἀκηκόαμεν 
κὸν λαλενίος ἑήμαΐα βλχὰ- 

φημ εἰς Μωσῆν χ, τὸν (Θεόν. 
19 Συνεκίνησάν, τε τὸν λα- 

ὃν, κὶ τὸς τρεσθυέρας, Ὁ τὰς 
ραμματεῖς" καὶ ἐπισάντες 

: συνήρπασαν αὐτὸν, μ᾿ ἤγαγον 

εἰς τὸ συνέδριον. ὐ ὙΝἝΝ 

18᾽ “ΒΕ ςησάν 
: β΄ ἢ 

ψευδεῖς , 
λέγονϊο ἪΝ ἦ κϑ 

λέγον)ος." ὅτι Ἴ.σ: ' 

τόπον τῦτον ὲ ἀλλάξει τὰ 

ἔθη, ἃ ἃ Βα αλῳ; ἡμῖν Μωὺ- 
αἠ τέ ᾷ, ἡ γ ὠς ρος ΑΝ 

᾿. ἐς ὟΝ 

ἕὰ 
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1 Καὶ ἀτενίσάντες εἰς 
αὐτὸν ἅσανϊες οἱ καθεξόμενοι, 
ἐν τῷ συνεδρίῳ, εἶδον τὸ 
τρόσωπον αὐτῇ ὡσεὶ τορόσω- 
σον ἀγγέλα. 

ὲ ὃ ᾿Αρχιερεύς, 
.- Ὁ“ 

παυτὰαὰ οὕτως 

ἐλ ἐΟλὴ δὲ ἔΦη)" ἐστι ἀ- 
δελφοὶ ) τα έρες, ἀκέσαϊε" 
ὋὉ Θεὸς τῆς δόξης ὥφθη τῷ 
τοαΐρὶ ὑμῶν ᾿Αςραᾶἂμ, Ὄνῆι ἐν 
τῇ “Μεσοποϊαμίᾳ, τειν ὃ ἢ καὶ. 
δικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαῤῥάν' 

8 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν" 
Ἔξελθε: ἐκ τῆς γῆς σε κὶ ἔκ 
τῆς συγγενείας σϑ, καὶ δεῦρο 
εἰς γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω. 

4. ᾿'Γότε ἐξελθων ἐκ γῆς 
Χαλδαίων, κατῳχήσεν ἐν 
Χαῤῥαν" κἀκεῖθεν, μετὰ τὸ 

ἀποθανεῖν τὸν παϊέρα αὖτξ, 
μεϊῴκισεν. αὐτὸν εἰς τὴν γῆν 
ταὐτὴν, εἰς ἣν ὑμεῖς γῦν καΊ- 
οικεῖτε. 

ὃ Καὶ ἐκ ἔδωνεν αὐτῷ 
κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, ἐδὲ 
βῆμα ποδός" κὶ ἐπηγγείλατο 

νᾶ! εἰς καΐάσχεσιν 
αὐτὴν, Ὁ, τῷ σπέρμαΐι αὐτϑ 
ἐμὲ ἐρεναηρῆς ἐκ θνῖος αὐτῷ 

9 ᾽Βλαλησε δὲ νῶν ὃ Θε- 
,. 4“ 

ἐρϑρ εν τὸ σπέρμα αὖὺ- 

τ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοϊρίᾳς 

ὦ δολώσασιν αὐτὸ, " κακώω- 
σϑσιν ἔτη τεϊρακόσια. | 

"ἢ. Καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν 

μῆκμωι ᾿Απηφείλας, δὲ 

ΠΡΑΞΕΙῚΙΣ 

μυβιυγρόριο»". κρινῶ ἐγὼ, εἶπεν. 
δ᾽ Θεός" »ὶαὶ ) με]ὰ ταῦτα ἐξε-. 
χεύθόνν" ΩΝ λατρεύσεσί μ αψ 
ἐν τῷ τόπῳ τότῳ. 

8. Καὶ ἔδωκεν: αὑτῷ δια- 
θήκην. περομῆε" καὶ ὅτως ἐ- 
γέννησε τὸν ᾿Ισαὰκ, νἡ γα τεριέ- 

ἥεμεν αὐτὸν τῇ. ἡμέρᾳ τῇ 
ὀγδόγι" κὶ ὃ δἰ ουῶι τὸν ̓ 1α- 

κῶς, καὶ ὁ Ἰακὼς τὰς δώδεκα 
σαΐριέρχα:. : 

9. Καὶ οἱ παϊριέεχαι ζη- 
λωσανῆες,, τὸν Ἰωσὴφ ἀπέ- 

δοντο εἰς Αἴγυκῆον" Ὃ ἩΡῚ 
Θεὸς μεῖ᾽ αὐτᾶ, 

10 Καὶ ἐξείλεῖο αὐτὸν ἐκ 
“ασῶν τῶν θλίψεων αὐὖτϑ, 
Ὁ ἔδωκεν αὑτῷ χάριν κὶ σο- 
φίαν ἐνανῆίον Φαραὼ βασιλε- 
ὡς Αἰγύπῆε, καὶ -καϊέςησεν 
αὐτὸν ἡγέμενον ἐπ᾽ ΑἹ ἰγυπῖον 

καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὑτοῦ. 
11 Ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ᾽ 

ὅλην τὴν γῆν Αἰγύπ]ε καὶ ᾿ 
Χαναὰν, κὶ ϑλίψις μεγάλη" 
ΩΝ ἀχ, εὕρισκον ἐρταν μενα οἱ 
τουἹέρες ἡμῶν. 

129 ᾿Ακεέσας. δὲ Ἰακὼδ 
Ὀνα σῖτα Ἐν Αἰγύπῳ, ἐξα- 
πέςειλε τὰς γδτκι ἡμῶν 

ἠδ φερε ἢ ᾽ ἀδίτῚ 

18. Καὶ ἐν. τῷ; δεδέρυ, 
ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ, τοῖς ἀ- 
δελφοῖς. μούνου; καὶ φωνο 
ἐγένεϊο τῷ, ψία κε τὸ .» 
τοῦ. Ἰωσήφ. ἜΡτνν Ων 



συγγένειαν αὑτῇ ἐν ψυχαῖς 
ρα αν: πέντε. 

15 Καέξη δὲ Ἰακὼς εἰς 
᾿Αἰγυεῖω,, κὶ ἐτελεύτησεν αὖ- 
ἥὸς καὶ ὀἱ τταϊέρες ἡμῶν. 

16 Καὶ μεϊεῖέ θησαν εἰς 
᾿ ἄπλγϑβᾳ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ 
μνήμαῖι, ὃ ὃ ὡνήσαϊο ᾽ Ας ραὰμ, 
τιμῆς ἀργυρία. σαρὰ τῶν υἱ- 

ὧν ᾽᾿Ἑμμὸρ τῇ Συχέμ. 
17 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν. δ 

᾿χρόνος τῆς ἔπαγμελίας, ἧς 

ὥμιοσεν ὃ Θεός τῷ ̓Αἀξδραὰμ, 
ἤοξησεν ὃ δ λαὸς καὶ ἐπληθύν- 
θη ἐν Αἰγύπῆῳ" 

.18 Αχρις ὅ [ ἀνές᾽) βασι- 
δε“ ἕτερος, ὃς ἐκ ἤδει τὸν 
δερν: 

19 Οὗτος καϊασοφισάμε- 
γος τὸ γένος ἡμῶν, ἐκάκωσε 
πὰς τοαἹέρας ἡ ἡμῶν, τῇ τοοιεῖν 
ἔκθεῖα τὰ βρέφη αὑτῶν, εἰς 
τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι.᾿ ̓ 

40 Ἔν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθο 
Μωσῆς, ἢ ἦν ἀςεῖος τῷ Θεῷ" 
ὃς  ἀνεϊράφη μῆνας τρεῖς ἔν 

τῶ οἴκῳ τῇ πατρὸς αὑτᾶ, 
ὩΙ Ἐκ Πρθένα. δὲ αὑτὸν, 

- ἀγοίλεῖο αὐτὸν. ἡ ϑυγάτηρ 
Φαραὼ, Ὁ ἀνεθρέψαῖο αὐτὸν 

τῇ εἰς υἱόν. 
9ὁ Καὶ ἐσαιδεύθη Μωσῆς 

τπὰασῃ σοφίᾳ Αἰγυπῆίων" ἦν 
τ δὲ δυναΐῆος ἐν Αὐγάρα καὶ ἐν ἔρ- 
γοις, ΕΣ ἌΡ 

93 Ὡς δὲὲ 

«ἢ 
τ 
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αὑτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ. 
94 Καὶ ἰδών τινα ἀδικά- 

μενον, ἡμύναῖο, καὶ ἐποίησεν 
ἐκδίκησιν τῷ κα]απονεμένῳ, 
τσαίαξας τὸν Αἰγύπ,ον. 

95 Ἔ νόμιζε δὲ συνιέναι 
τὸς ἀδελφὰς αὗτε, ὅτι ὃ Θεὸς 
διὰ χειρὸς αὐτῇ δίδωσιν αὖ- 
7οἴς σω]ηρίαν᾽ οἱ δὲ ἃ συνῆκαν. 

40 Ἴ ἢ δὲ ἐπιόσῃι ἡμέρᾳ 
ὥφθη αὐτοῖς μαχρμένοις, χἢ 
συνήλασεν αὐτὰς εἰς εἰρήνην, 

εἰπών" "Ανδρες, ἀδελφοὶ ἔςε, 
-. Ω , “- ᾿ Π 

ὑμεῖς" ἵνα! ἀδικεῖτε οὐδεν 
λας 9 

91 Ὃ δὲ ἀδιιῶν τὸν ἡδα: 
σίον, ἁπώσαο αὑτὸν, εἰπών" 
τε σε καέςησεν ἄρχρον]ᾳ 

- Ν ᾿ δ. α Ὁ καὶ δικαςὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς ; 
ΘᾺ Μὴ ἀνελεῖν με σὺ 3ἐ- 

λεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες χιθὲς 
τὸν Αἰ : 

99 Ἔφυγε δὲ Μωσῆς, ἐν 
τῷ λόγῳ τέτῳ, καὶ ἐγένεῖο 
πάροικος ἐν γῇ Μαδιὰμ, ἕ 
ἐγένγησεν υἱὰς δύο. , 

80 Καὶ σπιληρωθέν)ων Ἐτῶν 
τεσσαράκονἶα, ὥφθη αὐτῷ ἐν 
τῇ ἐρήμῳ τῇ Ὄ νὰ ἀγετ 

ὃ ἄν Ν ᾿ “ ὧδ γελος Καὶ ὑρία ἔν φλογὶ πύθὺς 
βατε. εξ 

31. Ὅτ), “Μωσῆς. ἀδῶν Ἀν, 
ὥξοσ εβ- ἐθαύμασε τὸ ὅραμα 

χομένε δὲ αὖὐτϑ κι 
ἐγένετο μά 

αὐτόν. » δ τς ᾿Α 

.39 Ἐγὼ ὁ δ Θεὸς τ τῶν πα- 
ἡέρων σε, ὃ Θεὸς ᾿Αξφραάμ, 
κᾧ ὃ Θεὸς. σχάκ, κὶ ὁ Θεὸς 

τ 
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᾿Ιακώξ." "ἔντρομος δὲ γενό- 
μενος Μωσῇς ἐκ ἐτόλμα 

καΐανοῦσαι. ἱ 

98 Ἐϊπε δὲ αὐτῷ ὃ Κύ.- 
ρβιος" Λῦσον τὸ ὑσύδημα τῶν 
τοοδῶν σδ᾽ ὃ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ 
ἕςηκας, γῇ ἁγία ἐςίν, ᾿ 

54. ᾿Ιδὼν εἶδον τὴν κάκω- 
σιν τῷ λαῦ μ τῆεν Αἰγύπῆῳ, 

7 τὰς οὦ -- 3 - 3, 

"Ὁ τὰ ςεναγμἃ αὕτων κδσαγ 

κ᾽ καϊέξην ἐξελέσθαι αὐτές" 

) νῦν δεῦρο, ἃποςελῶ σε εἰς 
ν᾿ Αἰ νυπῆον, 

355 Ἴ ξτον τὸν ἹΜωὺῦτῆν ὅν 
“ρνήσανἼο, εἰστόν]ες" “ίς σε 
᾿καγέξησεν ἄρχονῖϊα καὶ δικα- 

φήν ; τῦτον ὁ Θθεὸς ἄρχονῖα 
"ἃ λυϊρωγὴν ἀπέςειλεν ἔν χειρὶ 

ἀγγέλε τῇ ὀφθένῖος αὐτῷ ἐν 

τῇ βατῳ. : 

86 Οὗτος ἘξήϊςΠν αὐτὸς, 
τσοιήσας τέραϊα καὶ σημεῖα 

᾽ν γῇ ̓Αἰγύπῆο, ὩΣ ἐν ἐρυθρᾷ 

ἔτη. τεσσαράκοντα. 
57 Οὗτος ἐ ἐςιν ὃ Μωὺσῆς 

ὁ εἰπῶν. τοῖς υἱοῖς Ισραηλ" 
ἀων" ὑμῖν ἄνα ἥσει 

δι. εν ὑμῶν ἐκ τῶν 

᾿ὅμιῶν, ὡς ἐμέ" αὐτῇ 

ἀμμαβόεσθε: 

58 Οὗτός ἐςιν ὃ γενόμε- 
"γος. ἐν τῇ ἢ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐ- 

Ἴος αὐτῷ. ἐν τῷ ὄρει 
Συᾷ, καὶ τῶν τηαἹέρων ἡ ἡμῶν, 

- ὃς ἐδέξαγο λόγια ζῶν]α δᾶναι 
᾿ πϑμοΣ 
ὡαρλιὶ 

80 Ὥ, ἐκ ῥμυκήσω ἢ ὑπή- 

Ἂ ἊΝ, » 

κυνεῖν αὐτοῖς" 

ράκει. ἥδ, 

4. Ἴνυσε ἐν. 

ΠΡΑΞΕῚΣ 

κοοι γενέσθαι οἱ τοατέβες 
ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἀπώσαντο, καὶ ᾿ 

ἐςράφησαν ταῖς καρδίαις αὖὗ- 
τῶν εἰς Αἴγυπτον, " 

40. Εἰπόνϊες τῷ ᾿Ααρὼν: 
Ποίησον ἡμῖν σεὸς, οἵ σροσπο- 
ρεύσονῖαι ἡ ἡμῶν" ὃ γὰρ Μωὺ- 
σῆς ὅτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς 
ἐκ γῆς Αἰγύπῆ», ἐκ οἴδαμεν 
τί γέγονεν αὔτῳ. 
ΑἹ Καὶ ἐμιοσχοποίησαν ἐν 
ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ 
ἀνήγαγον ϑυσίαν τῷ εἰδόλῳ, 
καὶ εὐφραίνονῖο ὁ ἐν τοῖς ἔργοις 
τῶν χειρῶν αὑτῶν. ; 

49 "Ἔφρεψε δὲ ὃ ὃ Θεὺς, νἱὁ 
τοαξέδωκεν αὐτὰς λαϊρεύειν 

τῇ φτραϊιὰ τῷ ὁρανοῦ, καθὼς 
γέγραπῆαι ὃ ἐν βίθλῳ τῶν ὥρο- 
φυτῶν" Μὴ σφάγια. καὶ 
ϑυσίας τυροσηνέγκαέ μοι ἔτη 
τεσσαράκονῖα ἐ ἐν τῇ ἐεῆμῳν 
οἶκος ᾿Ισρχήλ ; 
48 Καὶ ἀνελάξεῖε, τὸν 

σκηνὴν τῷ Μολόχ, καὶ τὸ 

ἄςρον τ σε ὑμῶν ἑῬΡῬεμφᾶν, 

τὸςτύπες, ὃς ἐποιήσαῖε τροσ- 
καὶ μετοικιῶ 

ὑμᾶς ἐπέκεινα “Βαβδυλῶνο-. ᾿ 

44 Ἢ σκηνὴ τὲ ̓  μαρῇυρία 
ἦν ἐν τοῖς δ υῖράσιν ἡ γικῶν ἐν 

τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διεῖάξ ξαῖο ὃ 
[ 

λαλῶν τῷ Μωσῇ,. ποιῆσαι, 
νυ Νὰ τὸν τύπον ὃν ἐν. 

ἘΠ 
ΠΝ ᾿Ὰ ᾿ Ψ 

᾿4Ὁ Ἣν». εἰσήγ γον δία δ 
ἜῚ ΄ Νὰ 

ἔδρλνοι οἱ οῖέε “μῶν με. 

τῶν ἐθνῶν, 



ΤΩΝ ΑΠΟΣΤ. 

ἀπὸ τροσώπϑ, τῶν τοαἹέρων 
ἡμῶν; ἕως τῶν ἡμερῶν Διαξ: 
᾿Α0 Ὃ-ς εὗρε χάειν ἐνώπιον 

τϑ Θεοῦ, Ὁ ΠΆΡΟΥΝ εὑρεῖν. 

σκήνωμα τῷ Θεῳ ᾿Ιακώξ, 
ΑἹ Σολομῶν δὲ φκοδόμι- 

σεν αὐτῷ οἶκον. 
48. ᾽᾿Ἄλλ᾽ ὄχ, ὃ ὕψιςος ἐν 

“χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 
καθὼς ὃ τροφήτης λέγει" 

49. Ὁ ἐρανός μοι ϑρόνος. 
ἢ δὲ γῇ ὑποπόδιον τῶν τοοδῶν 
μα" Ποῖον οἶκον οἰκοδομιήσεῖέ 
(κοι; λέγει κύριος" ἢ τις τό- 

πος τῆς καταπαύσεως με; 
᾿80 Οὐχὶ ἡ ἡ χείρ μια ἐποί- 

ἤσε ταῦτα -ταν,α δὴν 

δ Σαληροϊρώχρηλοι, καὶ 
ἀπερίτμεοι τῇ καρδίᾳ "κ τοῖς 

ὠσὶν" ὑμεῖς ἀεὶ τῷ φνεύμαῖι 
τῷ «ἁγίῳ, ἀν)ιπίπτετε, ὡς οἱ 
τοαϊέρες ὑμιῶν Ὁ ὑμεῖς. 

δῷ. Τίνα τῶν τροφηϊῶν ἐκ 
“ἐδίωξαν ο οἱ πυϑέρες ὑ ὑμῶν ; κα 
ἀπέκειναν τὰς  πρθκα]αγγεῖς 
λανῆας περὶ τῇ: ἐλεύσεως τὸ 
δικαία, δ. γῦν ἡμεῖς τοροδόται 

"ἡ φονεῖς γεγένησθε" 
8" Οἶινες ἐλώξεῖε τὸν νό- 

μὸν εἰς διαϊαγὰς ἀγγέλων, Ὁ 
ἐκ ἐ φυλαξαΐε. 
δ, ̓ Ακέονῖες ὃδξ ταῦτα, 

᾿διεπρίοντο.. ταῖς καρδίαις αὺ- 
τῶν, ἐν ἔξρυχον. τὸς ὀδόνας 

ἐπ᾽ αὐτόν. τ 

δ ̓Ὑπάὰ κων. δ τλήρης 
ὑμαῖος ἁγία, ἀτενίσας εἰς 

᾿ρανὸν, ΟΣ ἂν εξ, Ὁ 

Ερ ; ἐξιῶν τα Θεῖ. 

341 
806. Καὶ εἰπεν' δὰ, ϑεὼνς 

ρῶ τὸς ἐρανὴς ἀνεωγμιένας. γὺ 
τὸν υἱὸν τῷ ἀνθρώπε ἐκ δεξίῶν 
ἑςῶτα τῇ Θεξ. 

ὮΤ Κράξαντες δὲ Φωνῇ 
μεγάλῃ, συνγέσχιον τὰ ὦτα 

αὑτῶν, "ἢ ὥρμησαν ὁμόϑυμια- 
δὸν ἐπ᾿ αὐτόν" 

δ8 Καὶ ἐκξαλονῖες ἔξω 
τῇς τοόλεως, ἐλιθοδόλεν" τ οἱ οἵ 
μάρἴυρες ἀπέθενῖο τὰ ἱμάτια 
αὑτῶν παρα ᾿τὰς πόδας γεῶς- 

γίου καλουμένου Σαύλου," 

89 Καὶ ἐλιθοξόλουν τὸν 
Στέφανον, ἐπικαλέμενον καὶ 
λέγονϊα" Κύριε Ἴωησξ, δέξαι 
τὸ νεῦμα μου. 

60 Θεὶς δὲ τὰ ᾿γόναϊας. 
ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ" Κύριε, 
μὴ σήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁριαρ-" 
Ἴαν ταί χήν. Καὶ τοῦτο εἰ- 
πῶν, ἐκοιμήθη. 

τοῦυτὸο 

δεν διὰ, τὴν 

μοις" τᾶνϊες τε πάρῃ 

κατὰ τὰς χώρας τῆς ̓ 1δδαί- 
ἂς: κὶ 'Σαμαρείας,, τλὴν. τῶν 
ἀποςόλων.. ᾿ 

2 Συνεκόμισαν. Σὲ τὐν Στέ. 
φάνον ἄνδρες εὺλ "καὶ 
ἐποιή ἡσανο κοπεῖον, μέγαν ἐπ᾽ 
αὐτὸς. ὍΣ δὲ 

8. ΑΝ, ὲ ἐλυμαίνετο 
-: τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τὰς οἷ οἷς- 

χοὺς εἰσποξεύόμενος, σύρων 

« " ῴ Ἰ ! 
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τε ἄνδρας " "ἡ γυναΐϊκας, τσαρε- 
δίδου εἰς φυλακήν. 

4. Οἱ μὲν ὃν διασπαρένϊες 
διλθον, προ ἀνϑονις τὸν 
λύγον. 

δ᾽ Φίλιππος δὲ καϊελθὼν 
εἰς τόλιν τῆς Σαμαρείας, 
ἐκήρυσσεν αὑτοῖς τὸν Χριςόν. 
Ὁ Προσεῖχόν τε οἱ ὄχλοι 

τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φι-: 
λίππου δμοθυμαδὸν, ἔν τῷ 
ἀκέειν αὐτὰς καὶ βλέπειν τὰ 
σημεῖα ἃ ἐποίει. 

7 Πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόν- 
Ἴων τονεύμαΐῆα ἀκάθαρτα, βο- 
ὥντα μεγαλῃ φωνῇ; ἐξήρχε- 

70" πολλοὶ δὲ τπαραλελυμένοι 

“ᾧ χωλοὶ ἐἘθεραπεύθησαν. 
8 Καὶ ἐγένετο χαρὰ δὲς 

, γαλη ἐν τῇ πόλει. ἐκείνη. 

ξ ἫΝ ἐξιςῶν 20 8. 
μαρείας, λέγων 

αὐτὸν μέγαν" 
τοροσεῖχον τοάν]ες 

ἀπὸ μικρβ ἕως μεγάλου, λέ- 
“ονῇες" Οὗτός ἐςιν ἡ δύναμις 
τῷ Θεβ ἡ μεγάλῃ. 

11 Προσεῖχον δὲ αὑτῷ διὰ 
τὸ ἱκανῷ χξόνῳ ταῖς μαγείαις 

ἐξεςακέναι αὐτές. 
12 Ὅτε δὲ ἐπίςευσαν τῷ 

Φιλίππῳ εὐαγγελιξομένῳ τὰ 
περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεξβ, 
καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἴησοῦ 

«Χρίξξ, ἐξαπῆϊΐξοντο νυὐλεϑὰ τε 
' Ὡς ΡΝ 

19. Ὃ δὲ Σίμων κα αὐτὸς 

ΠΡΑΞΕῚΣ 

ἐπίςευσε, καὶ βαπῆισθεὶς ἣν 
τπροσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ" 
ϑεωρῶν τε σημεῖα κὶ δυνώῤῥεις 
μεγάλας γινομένας, ἐξίς ατο. 
14 'Ακέσανϊες δὲ οἱ ἐν Ἴε-- 

ροσολύμοις ἀπόςολοι, ὅτι δέ- 
δεκῆαι ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον. 
τε Θεξ, ἀσπέςειλαν τορὸς αὖ- 
τὰς τὸν Ἠ υρὸν κὶ ᾿Ιωάννην.᾿ 

15 Οἵτινες καταράντες͵ 
τροσηύξαντο περὶ αὐτῶν, 
ὀπωὼς λάξωσι τὸνεῦμα. ἅγιον. 

16 (Οὔπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ ἐ- 
δενὶ αὑτῶν ἐπιπεπίωκὸς, μό. 
γον δὲ βεξς «πῆισμένοι ὑπῆρχον ἢ 
εἷς τὸ ὄνομα τῷ κυρία ᾽[ησδ.} 

17 ὅτε ἐπεῖίθαν "τὰς 
“χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὸς, καὶ ΟΝ 

ξζανον πνεῦμα ἅγιον. 
18 Θεασάμενος δὲ ὃ Σί- 

μῶν, ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως 
τῶν χειρῶν τῶν ἀποςόλων δί-, 
δοῖχι τὸ τνεΐμα τὸ ἅγιον, 
τοροσήνεϊκεν αὐτοῖς χρήμαϊα. 

19 Λέγων" Δότε καμοὶ 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ 
εν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμ- 
ξάνῃ τονεῦμια ἅγιον. τ 
90 Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς 

αὐτόν" “Γὺ ἀργύριον σου σύν 
σοι εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν 
δωρεὰν τῷ Θεξ ἀὐμνήκεν ὅσο Ἢ 
χρημάτων ἰκϊᾶσθαι., Ἔν 

91 Οὐκ ἔςι σοι μερὶς ἐδὲ᾽ 
κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τότῳ" ἡ 
γὰρ καρδία σα ἐκ ἕςιν. εὐθεῖα, , 
ἐνώπιον τῷ Θε. 
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ὅπ Θεβ, εἰ ἄρα ἀφεθήσεῖαι 
δοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σα. 

98 Εἰ- γὰρ χολὴν πικρίας 
ἫΝ σύνδεσμον ἀδικίας δρῶ σε 
Ὄν)α. .. 
9 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ Σίμων 

εἶπε" Δεύήθη]ε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐ- 
μὲ πρὸς τὸν Κύριον, ὅπως 
μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰ- 

ερήκαΐε, 
95 Οἱ μὲν ὃν διαμαρῖυ- 

ρέμενοι. Ὁ λαλυησανῆες τὸν 

λόϊον τ Βυρία, ὑπέςρεψαν 
. εἰς ᾿Ἱερεσαλὴμ,, πολλᾶς τε 
κῶμας τῶν. 'Σαμαρεϊῶν εὐ- 
“ηγγελίσανῖο. ΩΣ 

96.: "Αγγελος. δὲ ΚΚυρία 
ἐχάλησε τρὸς Φίλιππον λέ- 
Ὡ[ὡν" ᾿Ανάςογθι καὶ τορεύβ καϊὰ 
μεσημβρίαν, ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν 
καταξαΐίνασαν ἀπὸ “ἵἱερεσα- 
λὴμ εἰς Γάζαν" αὕτη ἐςὶν 
ἔθμσε 

ον 97 Καὶ ἀναςὰς ἐπορεύθη" 
ον ἰδὰ, ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνέχος, 
δυνάςυς Καὶ ανδάκης τὴς βα. 
σιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ 
σης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς 

ἐληλύθει ροσκυνήσων "εἰς 
ἹἹερεσαλὴμ. 
98 Ἦν τε ὑποςρέφων κα 
καθήμενος, ἐπὶ τῷ ἅρμαῖος 
αὑτῷ, ἢ ἀνεγίνωσκε τὸν Βυς 
φήτην. Ἡσαΐαν. 

40 Εἶπε δὲ τὸ πνεῦμα 
τῷ Ρ Φιλίππῳ" [ρόσελθε, καὶ 
κολλήθυϊι. τῷ ἅρματι, τότῳ. 

ν 80 Προσδραμὼν δὲ ὃ Φ,- 

λισπος ἤκυσεν « αὐτοῦ ἀναγι- 

Υ 

ὐΥ 

δ. Ν 
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γώσκονἼος τὸν σροφήτην Ἡ- 
σαΐαν, κὶ εἶπεν ᾿Αράγε γι- 
γώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ; 

31 Ὁ δὲ εἶπε ΠΙῶς γὰρ 
ἂν δυναίμην, ἐὰν μὴ τις δδη- 
γήσῃ με; Παρεκαλεσέ τε 

τὸν ΦλΜρμοὺ ἐναάν) καθ. 

ίσλι σὺν αὐτῷ. 
39 Ἡ δὲ περιοχὴ τῆς 

γραφῆς, ἣν ἀνεγίνωσκεν," ἦν 

αὕτη" “ὅ)ς: τρόθ αἵον ἐπὶ 

σφαγὴν ἤχθη, κἡ ὡς ὠμοὺς 
ἐνανἼον το κείρονῖος αὐτὸν 
ἄφωνος, ὅτως ἐκ ἀνοίγει τὸ 
ςύμα αὗτξ, 
88 Ἔν τῇ ταπεινώσει αὖ- 

τῷὸ ἡ χρίσις αὐτϑ ἤρθη" τὴν 
δὲ γενεὰν αὐτὸ τίς διν;γησε- 
αι; ὅτι αἴρεῖαι ἀπὸ τῆς γῆς 
ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 

94 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ εὖ- 
γέχος τῷ Φιλίπαι ἶπσε" 

Δέομαί σου, τερὶ τίνος 
προφήτης λέγει. 

ἑαυΐξ, ἢ ἢ περὶ ἕτερ 
ἜΝ 

88. ᾿Ανοίξας δὲ ΟΜΩΝ 

τος τὸ βόμα αὗτξ, Ὁ ἀρξά- 

μενος ἀπὸ τῆς Ύ ἁφῆς ταύ: 

τλρς εὐηγγελίσα 5 
σῦν. τα ἱ 
86 Ὡς δὲ ἐπορεύονο κα] ὰ 

τὴν δδὸν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ" 
καί φησιν ὃ εὐνξχος" ᾿Ιδὰ 
ὕδωρ" τί κωλύει με. Ἔχ ος 

θῆναι ; » οὖν ᾿ 
"81 Εἶπε δὲ ὁ ο Φίλιπποι' 

ΕἸ σιςεύεις ἐξ ὅλης τῆς κα 
δίας, ἔξεςιν" ᾿Αποκειθεὶν δὲ 
, 

εἶπε" {Πσεύω τὸν υἱὸν τοῦ" 
ΨῈ 

ν᾿ : 
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Θε8 εἶναν τὸν ᾿Τησᾶν. Χριςόν. 
88 Καὶ ἐκέλευσε ςῆναι τὸ 

ἅρμα" Ὁ κατέζησαν ἀμφότε- 
ϑοι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ ὅ, τε Φίλιπ- 
πος χὶἡ ὃ εὐνδχος" καὶ ἐξ χπ- 
Ἴισεν αὑτὸν. 

..89 Ὅτε δὲ ἐν ἐκ 
τῷ ὕδα]ος, νεῦμα Κυρίε 
ἥρπασε τὸν Φίλιπσον, καὶ ὃκ 
εἶδεν αὐτὸν δκέτι ὃ εὐνξχος" 
“ἐπορεύεῖο γὰρ τὴν ὁδὸν αὖτϑ 
ὑῶν ἊΣ 
40 δλῥνγύκοτ, δὲ ἐὐρύδη 

εἰς ᾿Αξωτον" ΟΣ διερχόμενος 
εὐηγγελίξεῖο τὰς πόλεις σά- 
δας) ἕὼς τῇ ἐλθεῖν. αὐτὸν εἰς 
«ζαισάρειαν. 
ἀντοε τ ξςΦ, 9, ὟΝ 

ΔῈ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέ- 

ων. ἀπειλῆς "ἡ Φόνε εἰς 
Τὰς μαϑη]ὰς τὸ Κυρίε, τροσ- 

ελθὼ ὧν τῷ τι ᾿Δρχιερεῖ, ι 
9 ἢ τήσατο τορ᾽ αὑτοῦ 

ἐπιςολὰς εἰς Δαμασκὸν. πρὸς 
υγὰς ὕπως ἐᾶν τι- 

νας . εὕρῃ, τῆς. ὁδι Ὄν]ας, ἄν- 
δὸς τε καὶ γυναῖκας, δεδε. 
μένος ἀγάγῃ εἰς ᾿ἱερεσαλήμιν 

Ὁ 9. Ἴνν δὲ. τῷ πορεύεσθαι, 
ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ 

Δαμασκῷ" καὶ ; ἐξαίφνης τε- 
βιήςραψψεν αὐτὸν ὙβΑΝ ἀπὸ τ. 

- 

ἵν ὍΑΣ 

4 Καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, 
ἄμωμα φωνὴν λέγεσαν αὑτῷ" 

Σχὸλ, Σχἕλ, τέκε διώκεις ; ὃ 

᾿ δ Εῖπεδε" ΤΑΝ ΡΆΜΡΗ, 
ΠΝ δὲ κύριος εἶπεν" ᾿Εγώ 
τμη ἀπρδο αν σὺ διώκεις" 

Υ 

(δ. 

ἘΠΡΆΑΞΕΕΣ 
σκληρόν. σον 
λακτίζειν, 

θ Ὑρέμων αὶ τε, » ϑαμβῶν ν 
εἶπε Κύριε, τί με δ έλεις 
ποιῆσαι; Καὶ ὃ κύριος πρὸς 
αὐτόν" ᾿Ανάςηθι καὶ εἴσελθε. 
εἰς τὴν τῦλιν, νὸ λαλοιθήσε- 
ταί σοι τί σὲ δεῖ. σοιεῖν. 

7 Οἱ δὲ ἄνδρες, οἵ συνοδεύ-. 
ὄντες αὐτῷ, εἱτήκεισαν ἐννεοὶ,. ι 

ἀκέοντες μὲν τῆς φωνῆς, 
μηδένα δὲ δεωρδνίε. ὁ ὁ6Ὸὃ 

8 Ἠγέρθη δὲ δ' Σαὺλος 

"ΒΝ θ᾽ ἡνφνμ 

ἀπὸ τῆς γῆς" ἀνεωγμένων δὲ 
πῶν ὀφθαλμῶν. αὐτῷ, ἀϑδῥα, ̓  
ἔδλεσε" “ειραϊωγδνλες. δὲ αὖ- 

ἀμ εἰσή[αῖον εἰς Δάμασκόν. 
9. Καὶ ἦν- ἡμέρας, πρεῖς 
μὴ βλέπων" καὶ. ἂν ἐθραηὰν 
ἀδὲ ἀδειεν: δον τὸς τς: 

.10 Ἦν δέ ΠΡΕΜΑ ἐφον 
Δαμασκῷ ὀνόμιαἥι. ̓ Ανανία:,, 
Ὁ εἶπε “πρὸς αὐτὸν ὃ κύριος 

᾿ χοὰς ΓΥ 

ἐν δράματι". ᾿Ανανίὰ. Ὅ “δὲ “ 
εἶπεν" 1 δὰ, ἐγὼ, κύριε. ἐκ 

δηρὸν 1 ὋὉ δὲ κύριος. φρὸς του,» ὦ 
᾿Ανατὰς τρρεύθηι ἐπ. τὴ 

τὴν ῥύμην τὴν καλδμένην 
Εὐὀθεῖαν, κ᾿ ζήτοισον Ἐν οἰκίᾳ ὦ 
Ἴδα Σαῦλον Ἰηκυναε τορος 
σέα᾽ ἰδὰ γὰρ τοροσεύχ εἴα ᾧ 
.49. Καὶ εἴδενοδν ἐφθώδο Υς 

ἄνδρα, ὀνόμαγι, ̓ Ανανίαν, εἰσ-. Ἧ 
ελθόνϊα, κὶ ἐπιθέντα. αὖ 

ὯΝ 

μον ὅπως ἀνχο
λέψη. Ὁ δδν; ὯΝ 

ἀφήσου τος προδὰ Ῥνς ̓ 
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τοῖς ἁγίοις σα ἐν ᾿Ιερεσαλὴμ. 
14 Καὶ ὧδε ἔχει ἐξεσίαν 

παρὰ τῶν ̓ Δεχιερέων, δῆσαι 
ποάνϊας τὸς ἐπικαλομένες τὸ 

ἐν ᾿ φᾳ..᾿, ε 
15 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ 

Κύριος" ΠΠορεύει, ὅτι σκεῦος 
Ἐκλογῆς μοι ἐςὶν ὅτος, τοῦ 
βαςάσαι τὸ ὌὈνομά μ8 ἐνώπιον 
“ς - ᾿Ὶ , ς. 

ἐθνῶν. καὶ βασιλέων, υἱῶν τε 
Ἰσραήλ. 

16. Ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω. 
ἀὑτῷ, ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τὸ 
ὀνόματός μᾶ παθεῖν.. 

17 ᾿Απῆλθε δὲ. ᾿Αναγίας, 
"ὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν" Ὁ 
ἐπιθεὶς ε ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 
εἶπε Σαὸλ ἀδελφὲ, ὃ κύ- 
ριος ἀπέςαλκέ με (Τησᾶς. ὃ ὃ 
ὀφθείει σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἡ ἤρχο) 
ὅπως ἀναξλέψῃε, ᾧ σλησ- 
"θῇς νεύμαϊος ἁγία. 

18 Καὶ εὐθέως ἀπέπεσον 
ἀπὸ. τῶν ὀφθαλμῶν 
ὡσεὶ. λεπίδες; ἀνέδλεψε τε 
παραχοήμα" καὶ. ἀναςὰς ἐ- 
ζιαπτίσθη.:. 

αὐτᾶ 

Ἐ 

19 Καὶ λαξὼν τροφὴν 
ἐνίσχυσεν. ᾿Εγένεϊο δὲ Σαῦ- 
λος μετὰ τῶν ἐν. Δαμασκῷ 
μαθυήῶν ἡμέρας. τινάς. 

90 Καὶ. εὐθέως. ἐν. ταῖς 
συναγωγαῖς ἐκήρυσ σε- 

ν 
ΘῊΡ» 

“Χρισὸν, ὅ ὅτι ὅτός ἔςιν ὃ υἱὸς. 
. Θεβ. ἡ τὰς, 

ἀρ Ἐξιίρανῖο δὲ. ππδν]ὰς οἱ 

ἀκϑονῖες, καὶ ἔλεγον Οὐκ 
ὅτὸός ἐςιν οὁ πορθήσας ἐ ἐν Ἵερο- 

εσαλιὴμ.. τὸς ἐπικαλδριεγας τὸ: 
"Τ ἈΕῚ 31" 

Ὄνομκα τῶτο" καὶ ὧδε εἰς τῦτο 
ἐληλύθει, ἵνα δεδεμένας αὐτὰς 
ἀγάγῃ ἐπὶ τὰς ᾿Αρχιερεῖς ; 

99. Σαῦλος δὲ μᾶλλον 
ἐνεδυναμιδτο » "ἢ συνέχωνε τὸς 
Ἴσδαίας τὸς κατοικοῦνίας ἐν 
Διαμασκῷ, συμθιβάξων, ὅ ἅτι᾽ 
ὅτός ἐςιν ὃ Χριςός, 
9 Ὡ» δὲ ἐὐυι μένων ἡμέ. 

βαι ἱκαναὶ, συνεξ ελεύσανϊο οἱ 
᾽Ιοδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν. 

94. Ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ. 
ἡ ἐπιξυλὴ αὐτῶν᾽ ποαρεήξον 
τε τὰς σύλας ἡμέρας τε χἃ 
γυκτὺς, ὕπως αὐτὸν. ἀνέλωσι- ἢ 

δι Ναδόνθες: δὲ αἰόχὸν ὃν : 
μαθηταὶ γυκῇὸς, καθῆκαν διὰ ; 
τοῦ τείχες, χαλάσαντες ἐν 

σπυρίδι,. 
906 Παραγενόμενος δὲ -ὁ "δ᾽ 

Σαῦλος εἰς “Ἱερεσαλὴμ,; ξ- 
πειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς μα-!ὦ ὁ 
θηταῖς" καὶ ὥαντες ἐφοξϑνῦο. 
αὐτὸν, μὴ ΘΟιξοοναν ὅτε οε΄ 0 
μαβυἥης-.. 

᾿Βαρνάξας δὲ- ἐπικαδό.. 

μενος αὐτὸν, ἤγαγε σρὸς τὸδ- 
ἀπτοςόλας, "Ὁ διηγήσατο αὖ-, 
τοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν 
Κύριον, κὶ ὅτι ἐλάλησεν αὖ- 
τῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ 
ἐπαῤῥησιάσαϊο ἕ ἐν τῷ ἔν. 
τῷ Ἴησξ. ᾿ 

δ. Καὶ ἦν: μετ᾽ αὑτῶν. ᾿ 

εἰσπορευόμενος. κὸ Ὑ ἐκπορευό- 

μενος ἐν Ἱπρασαλῆὴμ, "ὁ π' ᾿ 
ῥηισια ζόμενος ἢ ἐν τῷ ὀνόματι: 
το: Κυρία. Ἴησβ.. ΠΝ 

99 ᾽ἔλάλει τε κὸ συνεζή.. 
᾿ν 
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τεὶ σρὸς τὰς “Ελληνιςάς" οἱ 
δὲ ἐπεχείρεν αὐτὸν ἀνελεῖν. 

90. Ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἃ- 
δελφοὶ κα]ήγαγον αὐτὸν εἰς 
Καισάρειαν, καὶ ἐξαπέςειλαν 
αὐτὸν εἰς Ταρσόν. 

951 Αἱ μὲν ὅν ἐκκλησίαι 
χὐϑ' ὅλης τῆς ᾿[οδαίας καὶ 
Τ ἁλιλαίας κὶ Σαμαρείας εἰ- 
χον εἰρήνην» οἰκοδομμεναι 
“ὦ πορευόμεναι τῷ φόδῳ του 
πυρίο “᾿ "ΤΆ αρακλήσει τϑ 

ἁγίβ πονεύμιαῖος; ἐπληθύνονϊο. 
. 32. Ἔ γένεο δὲ Πέτρον δὶ- 

᾿ ἐρχόμενον διὰ τοάνίων, κα]ελ- 
θεῖν καὶ πρὸς τὰς ἁγίας τὸς 
κατοικδντας Λύδδαν. 

38 Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρω- 
στόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ 

ΓΝ; ὀχκὼ κα]αχείμενον, ἐπὶ 

᾿ ᾿ κραδράτῳ, ὃ ὃς ἦν ἀνβεδδικο- 
μένος. ν 

84 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ Πέ- 
τ προς Δἰνέα, ἰᾶταί σε Ἴ»: 

σᾶς δ᾽ “Χριςόο". ἀνάςηθι, καὶ 
ποῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως 

δ ρκτ 
πο Καὶ εἶδον αὐτὸν ὀλνς 

“πες οἱ κατοικᾶντες Δύδδαν " 
τὸν Σάρωνα, οἵτινες ἐστέςρε- 
αν ἐπὶ τὸν Κύριον. 6ΟΘ6 - 
86. Ἔν Ἰόππη δὲ τις ἣν 

μμαθήτρια ὀνόμιἀϊ». αβριθὰ, ἢ 
"διεριμονευομένη λέξται πον 
"καϑ᾽ αὕτη ἦν πλήρης. ἀγα- 

“- των " ἐλεθμοσόνῶν ὧν 

ἜδθΥ ἜΡΟΝ δὲ ἔν “ταῖς 
ἡμέραις. ἐκεινδις ἀσθεγήσασαν 

ἡ Ὁ 

οὐδ δὲ 1ινι Σίμωνι βυρσεῖ.. ᾿ 
ἀκ ὀρθ, άε εφι Ἢ 10. νοῦν ἢ 

ΝΗΡ δέ τις ἦν μγδαστι 

ΨΓΡΆΒΞΕΕΞ 
2 

αὐ λτὴν ἀποθανεῖν" λέσανϊες δὲ 
αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερώῳ. 
88 Ἐγγὺς δὲ ἄτης. Λύδδην, 
τῇ Ἰόππη, οἱ ἱ μιαθηϊαὶ. ̓ἀκέ- 
«ἰδοῦ ὅτι [Πέτρος ἐςὶν ἑν αὖ. 

Ἰῃ),ἀπέςειλαν δύο ἄνδρα: ὥρος ̓ 
αὐτὸν, τπαρακαλϑνῖες μὴ, ὃκ-. . 

γῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. 
359 ᾿Αναςὰς δὲ ἹΠέτρος, 

συνῆλϑεν αὐτοῖς" ὃν ὥαρα- 
γενόμενον ἀϑήγονν εἰς ἰχὸ, ἶ 

ὑπερῷον' Ὁ τοαρέφησαν. αὐτῶ 

πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίεσαι, κ᾿, ὶ 
ἐπιδεικνόμεναι χἠἡΠῶνας καὶ 
ἱμάτια, ὅσα ἐκανψοτ ἀὐτῶν 
ὅσα ἡ Δορκάς. ᾿Αὐ 
40: ἜἘκζ(αλὼν δὲ ἔξω τοάν- 

ἤμνὸ Πέτρος, ϑεὶς τὰ γόνα- 
7α τοροσηύξαϊο" ἢ ἐπιτρέψας, 
πρὸς τὸ σῶμα, εἶπε" Γαξι-, 
θὰ, ἀνάφηθι. Ἢ δὲ ἤνοιξε τὰς 
ὀφθαλμὸς αὑτῆς, καὶ ἰδᾶσα, 
τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισε. ὁ 

41 Δὸν δὲ αὐτῇ χεῖρα, 
ἀνέςησεν αὐτήν" φωνήσας. δὲ 
τὸς ἁγίας; καὶ "τὰς χήρας, 
παρέςησεν αὐτὴν ὅδάάν»» ἢ 

49 Γνωςὸν δὲ 

ὅλης τῆς. Ἰόππης" τὸ πολλοὶ, 
᾿ἐογίςευσαν ἐπὶ τὸν Καὶ ύριον:. 

48 ᾽᾿Ἐγένεῖο δὲ ἡμέρας. εἰ 
'κανὰς μεῖναι αὐτὸν ἐν όππῃ, 

πῆς, ἰξαρυμόνν : 

ἐν 2 ὍΝ ᾿ 
μὰ» 

ὲ ἐγένεῖο, καθ᾿ ι 
[᾿ 

ἢ 

ἣν 
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πὸν (ὑεὺν, σὺν τσαν]; τῶ οἴκῳ 
αὗτϑ, τοοιῶν τε ἐλεημοσάνας 
πολλὰς τῷ λαῷ» κὶ δεόμενος 
τῷ Θεῦ διαπανῆὸς. 

8 Εἶδεν ἐν ὁρᾶμναῖι φανε- 
Ῥῶς, ὡσεὶ ὥραν ἐννάτην τῆς 
ἡμέρας, ἄγγελον τὸ Θεξ εἰσ- 
ελθόν]α πρὸς αὐτὸν, κὶ, εἰπόν- 
Ἴα αὐτῶ" Κορνήλιε' 

4. διδὲιἀκενίαως αὑτῷ 
ἔμφοβος. γενόμενος, εἶπε". τί 

ἐσιν κύριε; ἘΠπε δὲ αὐτῷ" 
(ΑἹ προσευχαί σα κὶ αἱ ἔλε- 
κοσύναι σοῦ υἀπητὐρνῶι εἰς 

ψοανημιόσυνον ἐνώπιον τῷ Θεξδ. 
ὃ Καὶ νῦν “πέμψον εἰς 

Ἰόππην ἄνδρα:, ὁ μεῖάπεμ- 
ψαι Σίμωνα, ὃς ἐπικαλεῖται 
Π]έτρος. 

6 Ὅν: ξενίξεῖαν, παρὰ 
τινὶ Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ᾧ ἔςιν οἷ- 
κία παρὰ ̓ϑάλασσαν. ᾿Οὗτος 

λαλήσει. σοι τί σε δεῖ τοοιεῖν. 
7 Ὡς-δὲ ἐπῆλθεν ὃ ἄγγε- 

λος ὃ λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ, 
φωνήσας δύο τῶν οἰκεϊῶν αὖ- 
τ, γῦἡ ςραγιώτην εὐσεξ τῶν 
πιροϊβαμεηῤμήων ἀὐτῷ, 
8 Καὶ ἐξηγγησάμενος αὐὖ- 
ἀμ δον ἀπέτειλεν αὖ- 
τὸς εἰς τὴν [όππην.ἢ 
.9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁ ὅδοιπο- 
ρθε Ἐκείνων, καὶ τῇ τοόλει 
ἐγγιξόνϊων,. ἀνέξζη. Πέτρος 
ἐπὶ τὸ δῶμα. προσεύξασθαι; 
“ἫΝ ὥραν ἕ 
μεθ. ̓ προυεττωναρδε 
καὶ ἤθελε γεύσασθαι" τπαρα- 

᾿ ακευαξώγίων δὲ τ ναρῶ ἔπ- 
ὐὐξει ΩΝ 

Ὡν 

1 

ἔπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἔκξασις᾽ 
.11 Καὶ ϑεωρεῖ τὸν ἐρανὸν 

ἀνεῳγμένον, ἡ καϊαξαῖνον ἐπ᾿ 
αὐτὸν σκεῦός τι ὡς ὀθόνην 
μεγάλην, τέσδαρσιν ἀρχαῖς 
δεδεμένον, κἡ καθιέμιενον ἐπὶ 

τῆς γῆς" 
19 Ἔν ῳ ὑπῆρχε τρώνης 

τὰ τετράποδα τῆς γῆς, πὸ τὰ 
ηρία, " τὰ ἑρπεῖὰ, καὶ τὰ 
πετεινὰ τῷ δρανβ, 

18 Καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς 
αὐτόν" ᾿Αναςὼς, Π]έτρε, νῇ- 
'σον κχἃ φάγε. ᾿ Ν 

14 Ὁ δὲ Πέτρος εἶπὲ 
Μηδαμῶς, Κύριε" ὅτι δδέ- 
“ποῖε ἔφαγὸν τᾶν κοινὸν ἢ 
ἀκάθαρον. . Ἂ 

15 Καὶ φωνὴ “πάλιν ἐκ 
δευγέρε τορὸς αὐτόν" Ἃ δ. 
δςτἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνα. ὦ 

16 Ἴ 5το. δὲ ἐγένετο ἐπὶ 
'τεί' ἡ πάλιν ὠνελοφθη) τὸ 
"σκεῦος εἰς. τὸν ὀρφανὸν. ; 

.17 “Ὥς δε ἐν ἑαυϊῶ διυπός 

ρει ὃ Πέτρος, τί ἂν εἴη τὸ 
ὅραμα, ὃ εἶδε, »ἡ ἰδὲ; οἱ ἄνδρες 
οἱ ἀπεταλμένοι ἀπὸ τῇ το 

'γηλία, διερω]ήσανϊες τὴν οἱ- 
κίαν Σίμωνος, ἐπέφησαν ἐπὶ 
τὸν σουλῶνα. 

.18 Καὶ φωνησανῖες ἐπ ὠμκον. 
θανονῖο, εἰ Σιμων ὃ ἐπικαχέ- 
μιενὸς Πέτρος ἐνθάδε, ΞΕΝ- 
ζγει: δὰ 

ὁ ὙΞδὲ] Πέτρου ἐνθυμως 
ὶ τῷ δράμιαϊος, εἷ- 
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90. ᾿Αλλὰ ἀναςὰς κατά- 
ξηθι, καὶ σορεύα σὺν αὐτοῖς, 
μυηδὲν διχκρινόμενος" διότι 
ἐγὼ ἀπέςαλκα αὐτάς" 

21 Καταξὰς δὲ Τ]έτρος 
“πρὸς τὰς ἄνδρας τὰς ἀπεςαλ- 
μένες ἀπὸ τῷ Κορνηλία τορὸς 
αὐτὸν, εἶπεν" ᾿1δὰ, ἐγώ εἰμι 
ὃν ζητεῖτε" τίς ἡ αἰτία δι᾿ ἣν 
ὥάρεςε ; 

99 Οἱ δὲ: εἶπον, Κορνής 
λιος ἑκαγοντάρχης; ἀνὴρ δί- 
καιος ἃ φοξήμενος, τὸν Θεὸν, 

μιαρ]υρόμιενός τε ὕπὸ ὅλβ: τῷ 

ἔθνεις τῶν ᾿Ιαδαίων, ἐ ἐχρημα- 
ἡἰσθη ὑπὸ ἁγγέλη, ἁγία, μεῖα- 
πέρμψασθα!, σε εἰς τὸν οἶκον 
αὗτα, καὶ ἀκᾶσαι ἤθμανε ὥα- 
βά σου. 
ἀν 99. ἀξιρα ἀν μο υϑονεὶ οὖν 
αὐτὸς, ἐξένισε. ἢ δὲ ἢ ἐπαύ- 
θιον δ᾽ Πέτρος. ἐξῆλθε σὺν 
αὐτοῖς" καὶ τινες τῶν ἀδελ- 

᾿Φῶν τῶν ἀπὸ τῆς ᾿Ιόππὴς 
συνῆλθον αὐτῷ. , ᾿ 

34 Καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσ- 
ἥλθον εἰς τὴν. Καισάρειαν. 
Ο δὲ: Κορνήλιος ἦ ἦν τροσδο- 
κῶν αὐτὸς, συγκαλεσάμιενος 

τὸς συγγενεῖς. αὖτ, καὶ. τὸς 
ἀναγκαίες Φίλως, 

5 “(ὃς δὲ ἐγένεῖο εἰσελθεῖν. 
τὸν ἱΠέτεον, συνανήσας αὖ- 
τῷ δ. Κορνήλιος, πεσὼν ἐπὶ 
τὸς τῦδα-, Ὡροσεκύνησεν. 
396. Ὃ "δὲ Πέτρος αὐτὸν 
ἤγειρε, λέγων" ̓ Ανάςηθι" κα- 
γω αὐτὸς ἄνθρωπός εἶμι. 

57. Καὶ συγομχῶν αὐτῶ, 

πρὸς σε" σώ τε ἐκν ἐπὴ ἐἥοί- 
γ αν 

σᾶς ποαραγενόμενοσ", γῦν ὅν 

'σανῖες ἡμεῖς ἐνώστιιον τᾶ Θεῦ 

ΕΘέβον ᾿ποθονοδρα 

ΠΡΑ͂ΞΕΙΣ 

εἰσῆχθε, κὺἡὸ ἐδρίσκει συνεχη- 
λυθότας σολλᾶς. 

98 "Ἐφη τε πρὸς αὐτάς" 
Ὑμεϊς ἐπίςασθε ὡς ἀθέμἢόν 
ἐςιν ἀνδρὶ ᾿Ιυδαίῳ" κολλᾶσθαι 
ἢ σπροσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ: 
ο ἐμοὶ δι Θεὸς ἔδειξε μηδένα 
κοινὸν ἢ ἀκάθαρῖῆον. λέγειν ἄν- 
θρωπον. ῖ 
29. Διὸ καὶ υὐρώνηῤῥάνων 

ἦλθον μεταπεμφθείς. ἴ]υν- 
θάνομαι ἅν, τίνι λόγῳ μετε- 
πέμψιασθεέ: με; οἷ ᾿ 

80 Καὶ ὃ Κορνήλιος ἔφην" 

᾿Απὸ τεϊάρης ἡμέρας μέχρι 
ταύτης τῆς ὥρας ἤμην γηςεύ- 
ων; κἡ τὴν ἐννάϊην ὦ ν ὥραν τροσ- 
εὐχόμενος, ἐν. τῷ οἴκῳ με" 
Ὁ ἰδὸ, ἀνὴρ ἔςη ἐνώπιόν μου 
ἐν ἐσθῆτι. λαμπρᾷ, 

9] Καὶ φησι" Κορνήλιε, 
εἰσηκῆσθη σου προσευχῇ, 
ς᾽ αἱ ἐλεημοσύναι. σϑ'ἐμνήσ- 

θησαν ἐνώπιον τῷ Θεξ. 
89. Πέμψον. ἄν. εἰς ᾿1όπ- 
Ὶ κα μεϊακάλεσαι Σίμωνα 

ἐπικαλεῖται Πέτρος". οὗ- 

τος ξενίζε)αι ἐν οἰκίᾳ, Σίμω- 
νος βυρσέως τοαρὰ ϑάλασσαν" 
ὃς. τὐαμἐν ξεν ἐνονῇ νρλαμή 
σο!.. ἕ 
88 Ἐξαυῖηε ἢ ἐραψαι, 

τυάρεσμεν; ἀκασαι πάντα τὰ 
τροτεϊαγμένα. σοι. ὑπὸ τοῦ 

ὡὰ "Α κῆρα δι 

84. Ὁ λΑνοίξαν ἈΠίσμετὸς 

ἝΝ 



ΤΩΝ ΑΠΟΣΎ, 

φτύμα, εἶπεν Ἐπ᾿ ἀληθείας 
καταλαμβάνομαι ὅ ὅτι δκ ἔςι 
“τοροσωπολήπΊης ὃ ὃ (Θεός, 

πο ο, Αλλ᾽ ἐν τοανὶ ἔθνει ὃ 
οδ ἐμέο αὐτὸν, ἡ ἐργαζό- 
μενος. δικαιοσύνην, δεκτὸς 
αὐτῷ ἕει. 
.36 Τὸν λόγον ὃν ὠπέσει- 

δε τοῖς ὑἱοῖς Ἰσραὴλ, εὐαγ- 
χξβεβόμενο: εἰρήνην διὰ ἼἼ.η- 
8. Χριςβ᾽ (ὅτός ἐςξι ᾿σανΐων 

ληῤῥνπρας ΕΓ υ 
951 Ὕμεϊς οἱδαῖε τὸ γενό- 

μενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλος. τῆς 
᾿ἸΙεδαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας, μεῖὰ τὸ βαπῆιο- 

«μα ὃ ἐκήρυξεν ἢ ̓Ιωάννης" . 
88. ̓Ἰησϑν τὸν ἀπὸ Ναξ- 

αρὲτ', ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὃ 
εὸς “νεύματι ἀγίῳ Ὁ, δυνά- 

μι, ὃς διζλθεν εὐεργεϊῶν “ἢ 
ἰώμενος. φάν)ας. τὰς καταδυ- 
γαφευομέ νΕς ὑπὸ τϑ : διαθόλε; 
ὅτι ὃ Θεὸς ἦν μ- τ᾽ αὐτα 
. 99 Καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάς- 
Ἴυρες. τιανίων ὧν ἐποίησεν ἕν 
τε τῇ χώφᾳ τῶν ᾿[οδαίων τ 

“ἱεροσαλὴμ. ὃν ἀνεῖλον 
ον ἐπὶ ξύλο. 

ος 40 Τ7δὅτον ὃ Θεοὺς ἤ ἤγειρε 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωκεν 

αὑτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 
.41 Οὐ φανῇ! τῷ λαῷ, ἀλ- 

λᾷὰ μάρϊυσι τοῖς. εἰσροχέχειξο- 
Ἱονημένοις ὑπὸτξ Θεξ, ἡ ἡμῖν, 
οἵτινες. συνεφάγομμεν. Ὁ συνε- 

πίομεν. αὐτῷ, μετὰ τὸ ἀγα- 
«ἦναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν; 
ἰόν" παρήγγειλεν ἡμῖν 

ἧς 
- 
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κηρύξαι τῷ λαῷ, ἊΣ δίαμαρ- 
Ἰύρασθαι ὅ ὅτι αὐτὸς ἐςιν ὃ ὧὡ- 

ρισμιένος ὁπὸ τῷἪ Θεξ κρὴς 

ζωνίων πὶ νεκρῶν. 
43 Γ ὅτῳ πάντες οἱ ὥρο- 

φῆται μαρὶυρᾶσιν, ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν χαξεῖν διὰ τῇ ὀνό- 
ματος αὐτοῦ πάντα τὸν Ὡϊ- 
ςεύον]χ εἰς. αὐτόν, 

44 Ἔτι λαλᾶν]ος τῷ ̓Πέ.-. 
τξῦ τὰ ῥίματα ταῦτα, ἐπέ- 
πεσε τὸ τνεῦμα. τὸ. ἅγιον 
ἐπὶ σαντας τὰς ἀκέονϊχς τὸν 
λόγον. 

45 Καὶ ἐξέφησαν οἵ -ὃκ 
τοεριτομῆς σιςοὶ᾿ ὅσοι συνήὴλ- 

θον τῷ Πέτρῳ, ὅ ὅτι ΚΣ, ἐπὶ τὰ 
ἔθνη ἢ. δωρεὰ τῷ ἁγία τνεῴ- 
μᾶτος ἐκκέχυϊαι", ἰρνὼ 

46 ᾽᾽ "Ἥκουον γὰρ αὐτῶν 

λαλδνἼων γλώσσαις, "Ὁ βείας: 

λυνόγξων τὸν. Θεὸν. ύτε 
ἀπεκρίθη ὃ ὃ Πέτρος". ; 

41 Μήτι τὸ ὕδωρ. κωλῦ- 
σαι δύναταί τις, τϑ μὴ βαα- 
τισθῆναι τάτους, οἵτινες τὸ 
τονεῦμκα τὸ ἅγιον ἔλαξζον κα- ὁ 
θὼς ἢ ἡμεῖς ; ΡΣ ἂν 

48 Πρῤσέταξέ τε ᾿ ὡων : 
βαπτισθῆναι ἐν τῷ τ ὀγόμιαῇι 1 τὰ 
Κυρίε. 1 ὁτε ἠρώτησαν αὖ- 
τὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 

δε ἐς ει ως πως τ 
ἩΚΟΥ͂ΣΑΝ: δὲ οἱ ἀπὸ- 

ςολοι χαὶ οι ἀδελφοὶ οἱ 

Ὄνες. καῆὰ τὴν ᾿1εδαίαν, ὅ ὅτι 
ΟΣ τὰ ἔθνη ἐδέξανῖο τὸν ̓ λόγον 
τῷ Θεῶς δι τωρ 
-- Καὶ ὅτε τε δνέζη Πέτρον 
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“Ἱερόσόλυμα, διεκρίνοντο 
τορὸς αὑτὸν οἱ ἐκ τοερι]ομῆς, 

3. Λέγον]ες" “Ὅτι τρὸς ἂν- 
δρυς ἀκροδυςίαν ἔχονϊας Εἰσ- 

"ὥλθες, κὶ συνέφαγες αὗτοῖς, 
᾿Αρξάμενος δὲ δ Τέ. 

τρος ἐξε] θεο αὐτοῖς καθεξ- 
τς, λέγων" 

.5 Ἐγὼ ἥμην ἐν σόλει 
᾿᾿ἸοππΠ τροσευχόμενος" καὶ 
εἶδον ἔν ἔκξασει ὅραμα, καΐα- 
(χῖνον σκεῦός τί ὡς ὀθόνην 
μεγάλην, “τέσσαρσιν ἀρχαῖς 
καθιεμένην ἑ ἐκ τοῦ ὅρανξδ, "αὶ 
ἦλθεν ὁ ἄχρις ἐμιδ.. 

6 Εἰς ἣν ἀτενίσας κατὲ- 
᾿ ψόνγ" π εἶδον τὰ τεϊράποδα 
"τῆς “γῆ)5᾽ Ὁ τὰ ϑυρία, Ὁ τὰ 
ἐρπεῖχ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 

εἄδανξ,. 
7 "κεσα δὲ φυλὴν λεγέ- 

᾿σῆς μοι". ̓ Δναςὰς, ραν, 

ϑῦσον ἢ φαγε. 
8 Εἶπον δέ' Μηδαμῶς, 

ἰχρλρμας ὅτι τᾶν κοινὸν ἢ 

ἀκαθαρῖον. ὀδέποε εἰσῆλθεν 
εἰς τὸ ξόμα μου. 

τ 9 ᾿Απεκρίβη δέ μοι Φωνὴ 
᾿ “ἐκ δευϊέρα ἐκ τῷ ἐρανδ᾽. Ν 

ὃ Θεὸς ἠεδην αν οι σὺ μὴ 
κοίνϑ, ΤΣ ΡΜ ΒΗ ; 

«10 Ῥᾶτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ 
τοῖς" καὶ παλιν ἀνεσπαάσθη 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

μα, συνελθεῖν αὐτοϊέν, μηδὲν 
διακρινόμενον" ἦλθον δὲ σῦν 
ἐμοὶ κα οἱ ἐξ ἀδελφοὶ ἅτοι, τὸ 
εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον. τὸ 

ἀνδρός. ἈΜῊΝ 
18 ᾿Απήγγειλέ τε ἡμῖν. 

πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον ἐν τῷ 
οἴκῳ αὑὗτϑ ςαθέν]α ᾿ εἰπόνα 
αὐτῷ" ᾿Απόςειλον εἰς 1ὁπ- 

Φπὴν ἄγδρα:, Ὁ μετάπεμψαι , 
Σηδάνο τὸν ἐπιπαλχέμενγθν 
Πέτε ον" 

Ν᾽ Ὃ-ς λαλήσει ῥήματα, 
πρός σε, ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ 
" τᾶς ὃ οἶκός σε. 

15 Ἔν δὲ τῷ ἄρξασθαί με 
λαλεῖν, ἐπέπεσε τὸ νεῦμα. 

“τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτὰς, ἐριϑεη 

ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 

16 ᾿Εμνήσθην δὲ τῷ δἕ-. 
άατος Κυρίου, ὡς ἔλεγεν" 

ἾΙ,ωαννῆς μὲν ἰὀρνάυμννουρω: 
ὑμεῖς δὲ βαπτιοθήσεσθε ἔν 
σονεύματι ὦ", ἰῳ. , 

17 Εἰ ὄν. τὴν Ἰρν δωρεᾶν Ἷ 
ἔδωκεν αὐτοῖς ὃ Θεὸς ὡς καὶ 

ἡμῖν, τοιξεύσασιν ἐπὶ τὸν 
κύφιον ᾽Ιησᾶν Χριςὸν, ἐγὼ 
δὲ τίς ἤμην δυναϊὸς πραει ᾿ 
τὸν Θθεόν; ᾿ 
“18 ᾿Ακήσανῖες δὲ ταὐτὰ, . 

ἡσύχασαν, καὶ διανδο τς 
Θεὸν, λέγονῖες" ᾿ ̓ Άραγε, καὶ 
τοῖς ἔθνεσιν δ᾽ Θεὸς τὴν ἀθν 
τάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν. 

19. Ο; μὲν ἂν δασποφνις 
ες ἀπὸ τῆς ὡλίψεως. 
ψενομνένης ἐπὶ Στεφάνῳ, δι-. 

ἤλθον ἕως Φοινίκης, 

ἅπαντα εἰς τὸν δρανόν. Ὁ 
.1| Καὶ ἰδὲ, ἐξαυῆς τρεῖς 

ἄνδρες ἐπέσησαν ἐπὶ τὴν οἷ- 
κίαν ἐν ἢ ἤμην, ἀπεςαλμένοι 
ἀπὸ Καισαρείας τρός με. 

19. οἶπε δὲ μοι τὸ φονεῦ- Ὁ 

᾿ ἦ ᾿ ΝΥΝ, . Ὁ 
Ὥ ΣΝ οὐ ΝΣ 

γ. {] ΓΞ ἂν δ) Ρ ΓΜ 



ΤΩΝ ΔΠΟΣΤ. 

ΩΣ ̓ Αντιοχείας, μηδενὶ λα- 
λέντες τὸν λόγον εἰ μὴ [μόνον 

᾿Ιδδαίοις. 
“90 Ἤσαν δὲ τινες ἐξ αὖ- 

τῶν ἄνδρες. Κύπριοι κὶ Κυ- 
ρηναῖοι, οἵτινες δῶ τς κὶ εἰς 
᾿Αν)όχειαν, ἐλάλεν τορὸς τὰς 
Ἑλληνιςῶς, εὐαγγελιζόμενοι 
τὸν Καὶ ὑριον Ἴησᾶν. 
21 Καὶ ἦν χεὶρ ΝΣ 

μετ᾽ αὐτῶν᾽ πολύς τε ἄριϑ- 
ἑὸς τοιςεύσας ἐπέςρεψεν ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 
99 ᾿Ηκέσθη δὲ ὁ λόγος 

εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλυσίας τῆς 

ἐν ἱἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν" 
τ ἐξαπέςειλαν Βαρνάβαν δι- 
ΚΎΚ ἕως ̓ Αντιοχ είας. 

-: Ὃ- ταραγενόμενος Ὁ 
ἰδὼν τὴν χάριν τὸ 
ἐχάρη, κὶ παρεκάλει πάντας 

τῇ, προθέσει τῆς καρδίας 
προσμένειν τῷ Κυρίῳ" 
94 “Ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς Ἢ 

τλοήρης τυνεύμιαἴος ἁγίε καὶ 
τοίφεως" Ὁ τορησετέθη ὄχλος 
ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ᾽ 

95 Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ὑ ρσὸν 
δ ἀφῆθαι ἄνα ξηἼῆσαι Σαῦ- 

β λον". εὑρὼν αὑτὸν, ἤγαγεν 

αὐτὸν εἰς ᾿Αντιόχειαν. 
90 γένετο δὲ αὐτὲς ἔνι- 

αὑτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐ ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ, κα καὶ διδάξαι ὄχλον 

εϑ, 

ἱκανὸν, χρηματίσαι τε τρῶ- 
τον ἐν ἐλυειοληίμ τὸς μαλη- 

ΩΝ μά Ψθὰ ἀπὸ ΣΝ 

ἀον ἥκ 

Π 
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σολύμων μορθζται εἰς ᾽Δν- 
τιόχειαν. 
8 ᾿Αναςὰς δὲ εἷς ἐξ αὐ- 

τῶν, ὀνόμαϊ, Αἴχζος, ἐσήμα- 
νε διὰ τῷ τνεύμαΐϊος, λιμὸν 
μέγαν “μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ 
ὅλην τὴν οἰκαμένην" ὅςις καὶ 

ἐγένεἶο ἐπὶ Κλαυδίου Καί- 

σαρος.. 

20 Τῶν δὲ μαθη)ῶν, κα- 
θὼς ἠυπόρεῖτο τις, ὥρισαν 
ἕκατος αὐτῶν εἰς διακονίαν 
πέμψαι τοῖς καοικᾶσιν ἐν τῇ 
Ἰοδαίᾳ ἀδελφοῖς" 

950 Ὃ ἐποίησαν, ἄπο- 
ϑείλαντ' ἐς πρὸς τὸς φέευδυ- 

τέρας διὰ χειρὸς Βαρνάξα κὶ 
Σαύλε, 

Κεφ, ἔτ το 
ΑΤΤ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν 
καιρὸν ἐπέξαλεν Ἡ.- 

ρωδης ὃ βασιλεὺς τὰς χεῖρας 
κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς 
ἐκκλησίας. 

Θ᾽ Δνεῖλε δὲ Ἰάκωβον, τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Ιωάννε, μαχαίρᾳ. 

8. Καὶ ἰδὼν, ὅτι ἀρεςόν ἐςι 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις, προσέθετο , 
συλλαξεῖν Ὁ ΠΠέτρον" (ἦσαν 
δὲ ἡ ἡμέραι τῶν ᾿Αξύμων. ) 

4 Ὃν κὶ σιζσας ἔθετο εἰς 
φυλακὴν, τυχραδὸς τέτσαφσι 

τετραδίοις σρατιω]ῶν φυλάσ- 

σειν αὐτὸν, βαλόμενος μετὰ 

τὸ πρίσμα ἀνα γε αὐτὸν 
τῷ λχῷ. ΟΝ 

5 Ὁ μὲν ὅ ὅν ΑΝ ἐ- 
Ἰηρεῖτο ἐ ἐν τῇ φυλακῇ", 
ευχιὴ δὲ ἦ ἣν ᾿ἐκϊενὴς ἐγοὶ, 
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ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας τορὸς τὸν 

Θεὸν ὑπὲρ αὐτῇ. 
6 Ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν 

τοροάγει» ὁ Ἡρώδης, τῇ νυκῇὶ 
ἐχείνῃ ἦν ὃ [Πέτρος κοιμώμε- 
γὺς μεταξὺ δύο Ξρατιωτῶν, 
δεδεμένος ἁλύσεσι δυσὶ, φύ- 
λακές τε τρὸ τῆς ϑύρας Ἐ- 
τήρϑν τὴν φυλακήν. 

7 Καὶ ἰδὸ, ἄγγελος Κυ- 
εἶα ἐπέςη, κὶ φῶς ἔλαμψεν 
ἐν τῷ οἰκήματι" τοχτάξας δὲ 

. τὴν πλευρὰν τῷ Πέτρα, ἤ- 
ψεῖρεν αὐτὸν, λέγων" ᾿Ανάςα 

ἐν τάχει. Καὶ ἐξέπεσον αὐ- 
τῇ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 

8 Εἰπέτε ὃ ἄγγελος τρὸς 
αὐτόν" ΓΠερίξωσαι, κὶ ὑπόδη- 
σαι τὰ σανδαλιά σε. ᾽Εποί- 
δὲ δὲ ὅτω. Καὶ λέγει αὐτῷ" 

ΤΠεριξαλ τὸ ἱμάτιόν σου, "ᾧ 
ἀκολδθει μοι, 

Ἢ Καὶ ἐξελθὼν ἠχολύθει 
αὐτῷ, ὁ ἀκ ἴδει ὅτι ἀληθές 
ἐς! τὸ γινόμενον διὰ τῷ ἀγγέ- 

, δ᾽ ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 
10 Διελθόν]ες δὲ΄ τορωτην 

φυλακὴν καὶ δευτέραν, ἦλθον 
ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σίδηρᾶν, 
τὴν Φέρασαν εἰς τὴν τύλιν, 
ὅτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὖ- 
τοῖς "ὦ ἐξελθόντες προῆλθον 
ῥύμην μίαν" τὸ εὐθέως ἀπέςη 
ὃ ἄγγελος ἀπ᾿ αὐτῇ. 

}1 Καὶ ὃ Πέτρος γενόμε- 
γος ἐν ἑαυτά, εἶπε Νῦν οἵδα 
ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέτειλε Κύ- 
ρίος. τὸν ἄγγελον αὗτα, καὶ 

μὲ ἐκ χείρὺὸς Πρώ- 

ἩΡΆΞΕΙΞ ὦ 

δε, ἢ πάσης τῆς  τυροσδοκίας᾽ 
τῷ λαϑ τῶν ᾿Ιϑδαίων. ἐν τῶν 

12 Συνιδών τε ἦλθεν, ἐπὶ 
τὴν οἰκίαν Μαρίας ’ τῆς ̓ μη- 
Ἱρὸς ἼἼωαννε, τῷ ἐπικαλδμένθ, 
Μαρκξβ, ὅ ὅ ἦσαν ἱκανοὶ σὺν "- 
θροισμένοι γὼ τ οσευχόμενοι, ἱ 
ἷ 19 ἐν} δὲ τῷ πε 
τρῦ τὴν ϑύραν τῷ πυλῶνος, 
προσῆλθε παιδίσκη ὑπακϑ- 
σαι, ὀνόματι Ῥόδη.. ᾿ 

14 Καὶ ἔ ἔπιγνϑσα τὴν φώ- 
γὴν τ Πέτρα, . ἀπὸ τῆς. χῷν 

ρᾶᾷς ἀκ ἤνοιξε τὸν τουλῶνα, 
εἰδραμδσα δὲ ἀπήγγειλεν, 
ἑςᾶναι τὸν ἜΤΟΣ τορὸ τοῦ 
τυλῶνος. 

.15 ΟἹἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἷ- 
στον" Μα»». Ἡ δὲ διίσχυ- 
ρίξετο ὅτως ἔχειν. Οἱ δ᾽ ἕλε- 
γον Ὁ ἄγγελος αὐτϑ᾽ ἐςιν. 

16 Ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενε 
κρϑωγ" ἀνοίξαντες δὲ. εἶδον 
αὐτὸν, κχκὶ ἐξέξησαν.. ὯΝ 

17 Καὶ χτασεῖσας δὲ αὐτοῖς 
τῇ χειρὶ σιγᾷν,, διηγῃσατο 
αὐτοῖς, τοῶς ὃ κύριος αὑτὸν 
ἐξλδενν ἐκ τῆς φυλακῆς" εἶ- 
ὧξ δέ" ᾿Απαγγείλατε, Ἰακώ- 
ζῳ κὶἡ τοῖς. ἀδελφοῖς ταῦτα. 
Καὶ ἐξελθὼν έε λνν “εἰς 

ἕτερον τύπον. ἡ ᾿ ] 
Ι5.ΆΓΓ ἐνομιένη:ς δὲ ἡμέρι 

ἥν τάραχος, ἐκ ὀλίγος. 
τοῖς ςρατιώταιξ,, τὶ ὅρον, ὃ : 

Πέτρος ἐγένεϊ.. 
19 ΓΗ ρώδης δὲ ἐπιφηήσαν ΜΝ 

αὐτὸν, Ὁ. μὴ εὑρῶν,, ἀνακρί- 

γᾶς τὸς φύλακας, ἐκέλευσεν Ἢ 

͵" 



ΤΩΝ ΑἈΠΟΣΤ. 

ἀπαχθῆναι" κὶ καελθὼν ἀπὸ 
τῆς ᾿Ιεδαίας εἰς τὴν Καισά- 
ρειαν, διέτριξεν. 

90 Ἦν δὲ ὃ Ἡρωδης ϑυ- 
᾿μβομαχῶν Τυρίοις κὶ Σιδω- 

᾿ γίοις᾽ δμοθυμαδὸν δὲ τοαρῆσαν 
τορὸς αὐτὸν, καὶ σείσανϊες 
Βλάςον, τὸν ἐπὶ τῇ κοιτῶνος 
τῷ βασιλέως, ἠτδν]ο εἰρήνην" 
διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν 
χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 

91] Τακτῇ δὲ ἡμέρα ὃ 
Ἡρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα 
βασιλικὴν, τὺ καθίσας ἐπὶ τῇ 
βημαῖος, ἐδημηγόρει τορὸς 
αὐτούς. 

99 ὋὉ δὲ δῆμος Ἐπεφώνει" 
Θεξ φωνὴ, κἡ ἔκ ἀνθρώπε. 

25 Παραχρῆμα δὲ ἐπά- 
ἥαξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίε, 
ἀνθ᾽ ὧν ἀκ ἔδωκε τὴν δόξαν 
τῷ Θεῷ": κὶ γενόμενος σκω- 
ληκόξρωϊος, ἐξέψυξεν. 

94 Ὃ δὲ λόγος τῇ Θεδ. 
ἤυξανε κὶ ἐπληθύνετο. 
25 Βαρναξας δὲ κὶ Σαῦ- 

λος ὑπέςρεψαν ἐξ “Ἱερέσα- 
λὴμ, τὐληρώσανϊες τὴν δια- 

. κονίαν, συμπαραλαξόντες ν»ἡ 
Ἴωαννην τὸν ἐπικληθέντα 
Μάρκον... 

Κεφ, ιγ΄. 13. 
ΖΤΙΣΑΝ δὲ τινες ἐν ᾽Δυ- 

τιοχείᾳ κατὰ τὴν ὅσαν 
ἐκκλησίαν προφῆται καὶ δι- 

δάσκαλοι, ὅ, τε Βαρναξας κὶ 
Συμεὼν ὃ καλέμενος Νίγερ, 
"ὶ Λόκιος ὃ Κυρηναῖος, Μα- 
τὴν τε Ἡρώδου τῇ τετράρ- 

ἀὺς, 29 
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ΧΕ σύντρεφος, καὶ Σαῦλος. 
μῆς Λειτεργένίων δὲ αὐτῶν 

τῷ Κυρίῳ, κὸ νηςευόν)ων, εἶπε 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον᾽ ᾿Αφο- 
δ ι , Β - ͵ 

ρἰσαῖε δή μοι τὸν τε Ῥᾶρνα- 
βὰν κὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔρ- 

ε - ͵ 

γον ὃ τοροσκέχλημαι αὐτός. 
: Η 

8 Γότε νηςεύσαν]ες καὶ 
προσευξάμενοι, γᾧῷ ἐπιθέντες 
τὰς χεῖρας αὐτοῖς, ἀπέλυσαν. 

4. Οὗτοι μὲν ἄν ἐκπεμῷ- 
θέντες ὑπὸ τῇ τπιεύμαος τῷ 
ΟΕ ἤ- θ 3 Ν Σ 
αγιδ8, καίῆλθον εἰς τν “»:ξ- 

λεύκειαν, ἐκεῖθεν τε ἀπέπλευ- 

σαν εἰς τὴν Κύπρον. 
δ᾽ Καὶ γενόμενοι ἐν Σαλα- 

μῖνι, κατήγγελλον τὸν λόγον 
τῷ Θεῖξ ἐν ταῖς συνχγωγαῖς 

-“- "1 , Δῶδ ς Ν 3 
τῶν ᾿Ιδδαίων" εἰχον δὲ καὶ 

᾿Ιωάννην ὑπηρέτην. 
6 Διελθόν)ες δὲ τὴν νῆσον 

», ͵ ͵ ᾿ 

αχρι [1ἀφε, εὗρον τινὰ μα- 
' ΕῚ “Φ 

γον Ψψευδοπροφήτην ᾿[δαῖον, 
ᾧ Ὄνομα Βαριησᾶς, 

7 Ὃ; ἦν σὺν τῷ ἀνθυπά- 
Ἴῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συ- 
γεΐῳ. Οὐυἷος προσκαλεσάμενος 
Β ΓΕ ον - Υ ἵ 
βαρνάθαν κὶ Σαῦλον, Ἐπεξζύ- 

Ἴησε ἀκξσαι τὸν }.όγο»ν τοῦ 
Θεοῦ. 

5. ᾿Ανθίςαῖο δὲ αὐτοῖς Ἔ- 
λύμας ὃ μάγος, (ὅτω γὰρ 

ἢ ΓΔΕ] Δ» 2 
μεερμηνεύείαι τὸ ὀνομα αὖ- 

τον) ζη]ῶν διαςξρέψαι τὸν ἀν- 
θύπαϊον ἀπὸ τῆς τίςεως. 

9 Σαῦλος δὲ (ὁ ἢ Παῦ- 
λοὴῚ τὡλησϑεὶς τονεύματος 
ε 

ἄγία, κὶ ἀτενίσας εἰς αὐτὸν, 
10 Εἶπεν: Ὦ τλήρης 
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ἐσανῇὸς δόλο ὁ σάσης ῥάδιδρ- 
γίας, διὲ διαξόλε, ἐχθρὲ σά- 
σῆς δικαιοσύνης, οὐ τοαύσῃ 
δια ςρέφων τὰς ὁδὸς Κυρίου 

τὰς εὐθείας : ; 
1 Καὶ γῦν ἰδ, χεὶρ τοῦ 

Ἰζυρία ἐπὶ σέ" καὶ ἔσῃ Ἔριν 

λὰς, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον 

ἄχρι καιρβ. “Παραχρῆμα δὲ 
ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς " 

σχότος" καὶ σεριάγων ἐξήτει 
“ειραγωγές. 

12 Τότε ἰδὼν ὃ ὃ ἀνθύπα- 
τος τὸ γεγονὸς, ἐπίςευσεν, 
ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδα- 
χῇ τὸ Κυρίέ. ᾿ 

19 ᾿Αναχθόδες δὲ ἀπὸ 
τῆς [Παφὸ οἱ περὶ τὸν 1Παῦ- 
λον, ἦλθον εἰς [Πέργην τῆς 
ἸΠαμφυλίας᾽ ᾿Ιωάννὴς δὲ ὡ- 
ποχωρήσας ἀπ᾿ αὐτῶν, ὑπέ- 
56ξ εψεν εἰς “Ἱεροσόλυμα. 

14 Αὐτοὶ δὲ διελθόνϊες 
ἀπὸ τῆς Πέρ[ης, τπαρεγένονῖο 
εἰς ᾿Αν)όχειαν τῆς {Π᾿ισιδίας, 

ν εἰσελθόνϊες εἰς τὴν συνα- 
Ιωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαδξα- 
Ἴων, ἐμφϑιδαν 

15 Με δὲ τὴν ἀν νωδιν 
τοῦ νόμε καὶ τῶν τοροφη]ῶν, 
ἁπέςειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι 
'φπρὸς αὐτὰς, λέ[ον]ες" " Ανδρες 
ἀδελφοὶ, εἰ ἔςι λόγος ἐν ὑμῖν 
παῤῥακλιήσεως Ὡρὸς τὸν λαὺν, 
λέγετε... 

.. 16 ᾽Αναςὰς δὲ Παῦλος, 
Σ κα]ασείσας τῇ χειρὶ; εἶπεν" 

"Ανδρες Ἰσραηλῖται, κἡ οἱ Φφο- 
δ όμενοι τὸν Θεὸν, ὁ ἀκάσατε. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 
17 Ὁ Θεὸς τϑ λὰξ τοῦ 

Ἰσραὴλ. ἐξελέξαῖο τὸς ταῖέ- 
ρᾶς ἡμῶν, γἡ τὸν λαὸν ὕψω- 
δεν ἐν τῇ κτσαροικίᾳ ἐν γῇ 
Αἰγύπῆῳ, τὸ κὶ μεϊὰ βραχίονος 
ὑψηλξ ἐξήγαγεν αὐτὰς ἐξ 
αὐτῆς" Ὁ 

18 Καὶ, ὡς τεσσαρακον- ᾿ 
Ἰαεη χ χρόνον. ἐτροποφόρησεν 

αὐτὰς ἐν τῇ ἔρήμῳ. 
ἌΠῚ9 Ἱξα χαθελὼν ἐθύη δύὰ 
ὰ ἔν γῇ Χαναᾶν, καϊεκληρο- 
δότησεν αὑτοῖς τὴν γῆν αὐϊῶν. 

90 Καὶ μετὰ ταῦτα ὡς 
ἔτεσι τεϊρακοσίοις καὶ τεντή- 
κοντα, ἔδωκε κρὰς ἕως Σαμ- 
Θὴλ. τὰ πτροφήτε. 

21] Κι κεῖθεν ἠτήσαντο 
βασιλέα, "ἡ ἔδωκεν αὑτοῖς ὃ 
Θεὺς τὸν Σιαὰλ υἱὸν [ἀὶς, ἄν- 
δρα Ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν, ἔτη, 
τεσσαράκονα" ᾿. 

ἦρφ Καὶ μεϊαςήσας αὐτὸν, 
ἤἄϊειρεν αὐτοῖς τὸν Δαξιὶδ εἰς 
βασιλέα, ᾧ κὶ εἶπε μαεϊυρή-. 
σας Ἐὗρον Δαβὶδ τὸν τοῦ 
Ἴεσσαϊ, ἄγδρα κατὰ τὴν καρ- 
δίαν μϑ, ὃς ποιήσει, πάντα 
τὰ ϑελήματα μᾶ.. ΕῚ οἷ 

ΘᾺ Τατοῦ ὃ (Θεὸς ἀπὸ τῷ 
σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν, 

ἤγειρε τῷ Ἰσραὴλ. σωτῆρα, 
Ἰησῶν". 

94 Προκηρύξανῖος, ἀνφννν 
γ8 ὃεὺ ποροσώπϑ τῆς εἰσόδα. 
αὐτοῦ βάπτισμα" μεϊανοία. 

παντὶ τῷ λαῷ Ἴσρ «ἡλ.. ὑπνα 

ἜΘ ΩΣ Ὡς δὲ ὑπλέρα δ᾽ Ἴω-. 

ἄννης τὸν δρόμον, ἬΝ ἘΓ ί- 
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νὰ ΜῈ ὑπονοεῖτε εἶναι 9 ἀκ εἰ- 

μὶ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἰδὰ, ἴρχεῖαι 
μετ᾽ ἐμὲ, ὃ ἐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ 
ὑπόδημα τῶν “ποδῶν λῦσαι. 

20 "Ανδρες ἀδελφοὶ, υἱοὶ 
διένας ᾿Αδραὼμ, "κ οἱ ἐν ὑμῖν 

᾿Φοδ μενοι τὸν Θεὸν, ὁμῖν ὃ 

λόγος τῆς σωτηρίας ταχύτης 

ἀπεςαλη. 
27 Οἱ γὰρ καϊοικδνῖες ἐ ἐν 

Ἱερεσαλὴμ, [ο οἱ ἄρχοντες 

αὐτῶν, τῶᾶτον ἀγνοήσανϊες, 
τὰς φωνὰς τῶν τοροφυ]ῶν τὰς 

καϊὰ τᾶν σαξ ξ αον ἀναῆνω:- 

κομένας, κρίναντες, ἐπλήρω- 
σαν" , , 

98 Καὶ μυδεμίαν αἰτίαν 
ανάτα εὑρόντες, ἠτήσαντο 
ΠΠιλάτον ἀναιρεθῆναι αὐτὸν. 

90 “ὥς δὲ ἐτέλεσαν ἅπαν- 
ἴα τὰ περὶ αὐτῇ γεγραμμένα, 
καθελόντες ἀπὸ τὰ ξύλα, ἕ- 

θηκὰν εἰς μνημεῖον. 
80 Ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐ- 

τὸν ἔκ γεκρῶν, 
᾿ϑὶ Ὃς ἄὥφθη ἐπὶ ἡμέρας 

τλείεις τοῖς συναναξ σιν αὖ- 
τῷ ἀπὸ τῆς Ἰ αλιλαίας εἰς 

“ἐ ερασαλὴμ, οἵτινές εἰσι μιχρ- 
ἥυρες αὐτῷ πρὸς τὸν λαόν. 

99 Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὖ- 
ἀγγελιξόμεθα τὴν Ὡρὸς τὸς 
τοαϊέρας ἐπαγγελίαν γενομέ- 

, ὅτι ταύτην ὃ Θεὸς ἐκ- 
πεπλήρωκε τοῖς τέκνοις αὖ- 

τῶν ἡμῖν, ἀναςήσας “ἴησᾶν' 
98 “Ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ 

τῷ δευῖε ἑεῷ. γέγραπῆαι" Υἱός 
με εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον γε- 
γέ γγηκά δε. 
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. Β4 Ὅτι δὲ ἀνέςησεν αὐτὸν 
Ἐκ νεκρῶν, μήκέτι μέλλοντα 
ὑποςρέφειν εἰς διαφθοριν, ὃ ὅ- 
τως εἴρηκεν “Ὅτι δώσω ὑμῖν 
τὰ ὅσια Δαξὶδ τὰ σιςα. 

355 Διὸ Ὁ ἐν ἑτέρῳ λέγει" 
Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σα ἰδεῖν 
διαφθοράν. 

80 ΔΘ μὲν γὰρ ἰδιᾳ 
ψενεᾷ ὑπηρεῖήσας τῆι τῷ (Θεῷ 
βολῃ, ἐκοιμήθη, Ὁ τροσεῖέ- 
θη τρὸς τὰς ταϊέρας αὑτῷ, 
"Ὁ εἶδὲ διαφθοράν. 

31 Ὅν δὲ ὃ Θεὺς ἡ ἤγειρεν, 
ὅκ εἶδε διαφθοράν. 

98 Τνωςὸν ὅν ἔςω ὑμῖν, 
ἄνδρες ἀδελφοὶ, ὅτι διὰ τάτϑ 
ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρ)ῶν καταγ- 
ψέλλεται; 

99 ἴκαὶ ἀπὸ παντῶν, ὧν 

ἐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόμῳ 
Μωσέως διραιῳ δ ένα, ὁ ἐν τάς 

ἵῳ πὰς ὃ σπιςεύων δικαίδταις 
40 Βλέπεῖε ὃν μὴ ἐπέλθῃ 

ἔφ᾽ ὑμᾶς τὸ φος οι ἐν τὸν 
ἴω ξοφήταις" 

4] ἜΣ: οἱ ἱκαϑαφροννῖ αὶ, 

ὁ ϑαυμάσ χε, γὶ ἀφανίσθηε" 
ὅτι ἕ ἔργον ἐγὼ ἐργάξομαι ἐν 
ταὶς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ῳ 
ἀ μὴ σιςεύσητε, ἐάν τις Ἐκ- 
διηγῆται ὑμῖν. 

492 ἜξιόνἼων δὲ ἐκ τῆς 
συναγωγῆς τῶν ᾿Ιουδαίων, 
παρεκάλον τὰ ἔθνη εἰς τὸ 
μεϊαξὺ σάξϑαῖον λαληθῆναι 
αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. 

45 Λυθείσης δὲ τῆς συνα- 
γωγῆς, ἠκολεθησαν πολλοὶ 
τῶν ᾿ἰοδαίων καὶ τῶν σεξο- 
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μένων προσηλύτων τῷ [Πχύ- 
λῳ καὶ τῷ Βαρνάξᾳ" οἵτινες 
τοροσλαλῆνες αὐτοῖς, ἔπειθον 
αὐτὰς ἐπιμένειν τῇ χάριτι 
τῷ Θεῖ, ! 

44. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαξ- 
ξχτῳ σχεδὸν σᾶσα ἡ σόλις 
συνήχθη ἀκᾶσᾳι τὸν λόγον 
τῇ Θεξ.. : 

45 ᾿1δόνϊες δὲ οἱ ᾿Γ ϑδαῖοι 
πὰς ὕχλδ-ς, ἐπλήσθησαν ζύή- 
λδ, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τῷ 
ἘΠαύλδ λεγομένοις, ἀν)λέϊον- 
7ες κὶ βλασφημέντες. 
ς 40 Π]αῤῥησιασάμενοι δὲ ὃ 
[Παῦλος κὶ ὃ Βαρνάξας, εἷ- 

δ, ε, - κὰ 3 - 

“ον ὝὙμιν ἦν ἀναγκαῖον 
πορῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον. 
τῷὸ Θεδ' ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσ- 
θε αὐτὸν, ἡ ἐκ ἀξίας κρίνεε 
ξἑχυ]ὰς τῆς αἰωνία ζωῆς: ἰδ, 

ς«ρεφόμεθα εἰς τὰ ἔϑγη. 
- 4Π Οὕτω γὰρ ἐν]έταχῖαι 
ἡμὶν ὃ Κύριος" “ ἐθεικά σε 
εἰς φῶς ἐθνῶν, τῷ εἶναί σε εἰς 
σωϊηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς 

γῆς. Ἢ Ἢ "ὦ 

ς 48 ᾿Ακϑονϊα δὲ τὰ ἔθνη 
ἔχαιξον, γα ἐδόξα ξον τὸν λό- 

οἶον τ ἱκυρίε᾽ καὶ ἐπίξευσαν 
ὅσοι ἦσαν τεϊαγμένοι εἰς ζωὴν 

ο΄ αἰωνίου, 
49 Διεφέρεϊο δὲ ὃ λόγος 

τῷ Κυρία δι᾿ ὅλης τῆς χώρας. 
50 Οἱ δὲ ᾿Ιεδαῖοι τσαρώ- 

ἥρυναν τὰς σεξομένας γυναϊ- 
κας κὶ τὰς εὐσχήμονας, καὶ 
τὸς τρώτες τῆς πόλεως) χὺ 
ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ᾿ 

ΤΠαῦλον κὶ τὸν Βαρναξαν, Ων 
ἐξέξαλον αὑτὸς ἀπὸ τῶν ὃ: 
ίων αὑτῶν. ; ἣ 

Ο ΡΟ δὲ ἐκδιναξάμενοι τὸν 
κογιορίὸν τῶν ποδῶν αὑτῶν 
ἐπ᾽ αὐτὰς, ἦλθον εἰς ᾿Ικόνιον, 

δῷ ΟἹ δὲ μαθυῆχὶ ἐπληή- 
ρϑνῖο χαρᾶς καὶ τνεύματοϊξ, 
ρ ΣΝ 
ἀγίε. ἘΕΣ πα Κις ὅν 0 ν 

: Κεφ. ιδ΄. 14. Εν 

ΓΕΝΕΤῸ δὲ ἐν Ἴκο- 
γίῳ, καϊὰ τὸ αὐτὸ εἰσ- 

ελθεῖν αὐτὸς εἰς τὴν συναγώ- 
γὴν τῶν] σδχίων, κὶ λαλῆσαι, 
ὅτως ὥςε τοιςεῦσαι ᾿Ιπδαίων 

τε χκἃ Ἑλλήνων σολύ ὡλῆ- 
θος. ; 

9 Οἱ δὲ ἀπειθᾶντες ᾽[8- 
δαῖοι ἐπήγειραν κἡὰ ἑκάκωσαγ 
τὰς ψυχᾶς τῶν ἐθνῶν καϊὰ 
τῶν ἀδελφῶν, να 

8 “Ἱκανὸν μὲν ὅν “χρόνον 
διέτριψαν τραῤῥησιαξόμενοι ᾿ 
, Ν - ᾿αΜῊΣ - “ἡ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τῷ μαρ]υρᾶνδι 
τῷ λόγῳ τῆς χιαάριΐος αὗτϑ, 
μ διδόν), σημεῖα καὶ τέραϊα 
γίνεσθαιδιὰ τῶν χειρῶν αὐϊῶν. 

4 ᾿Εσχίσθη δὲ τὸ αὐλῦθος, 
τῆς τοόλεως᾿ καὶ οἵ μὲν ἦσαν. 
σὺν τοῖς ᾿[πδαίοις, οἱ δὲ σὺν 
τοῖς ἀποςόλοις. 

δ᾽ Ὥς δὲ ἐγένεῖο ϑρμ:ἡ τῶν 
ἐθνῶν τε κὶ ̓ Ιαδαίων σὺν τοῖς 

ΡΆΝ, ς ὦ τῷ , ᾿ ., 
ἄρχιεσιν αὑτῶν, ὑξρίσαι καὶ 
λιθοξολῆσαι αὐτὸς, Ὁ 

Θ᾽ Συνιδόνϊες καϊέφυγον εἰς 
᾿ ἐ -“ ᾿- ιν τὰς πόλεις τῆς Δυκαονίασῳ, 

ὴ Α 

Λύςραν κὶ Δέρξην, καὶ τὴν, 
σεριχώξον. Ἐν ΧΟ 

᾽ 

τὰ 

"-- 
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τ ἢ Κι ἐκεῖ ἦσαν εὐαγγελι- 
᾿δόμενοι. 

'“8 ὀρθὸς" 

σεριεπάτει.. 

8 Κ,αλί τις ἀνὴρ ἐν Λύςροις 
ἀδύναῖος τοῖς τοοσὶν ἐκάθητο, 
χωλὸς ἐκ κοιλίας μηΐρος αὗ- 

τῷ ὕπαάρχων, ὃς δδέποϊε τε- 
ριεπεπαϊήκει. ᾿ 

9 Οὗτος ἔἤκβε τῷ ΠΠαχύλ 
λαλξνγῖος" ὃς ἀτενίσας αὑτῷ, 

καὶ ἰδὼν, ὅτι αἰίςιν ἔχει τῇ 
σωδλῆναι, 

10 Εἶπε μεγάλῃ τῇ φω- 
γῇ" ᾿Ανάςηθι ἐπὶ τὰς πόδας 

᾿ ε ᾿Ὶ 
Καὶ ἥλλετο, καὶ. 

11 οι δὲ ὄχλοι ἰδόν)ες ὃ 
ἐποίησεν ὃ 1] αῦλος, ἐπῇραν 
τὴν φωνὴν αὑτῶν, Λυκαονιςὶ 

"λέγον]ες" Οἱ ϑεοὶ ὁμοιωθέν)ες 
ἀνθρώποις καϊέξησαν τορὸς 

ἊΣ 
- 

“μᾶς. 

19 'Ἐκάλων τε τὸν μὲν 
ἀρὰν, Δία" τὸν δὲ Βαρνάξαν, Δ 

ἸΠαῦλον, Ἕ ομῆν: ἐπειδὴ αὖ- 
ἀμαχ ον κα ς 1 ἈΥΝΣ: τὸς ἣν ὃ ἡγέμενος τῷ λόγε... 

18. Ὃ δὲ ἱερεὺς τ Διὸς 
«τῇ ὅνἼος πρὸ τῆς πόλεως αὖ- 
τῶν, ταύρες κὶ. σέμματα ἐπὶ 
'τὰς σπουλῶνας ἐνέγκας, 

τοῖς ὅχλοις ἤθελε αόειν, 
14. ᾿Ακόσα:ες δὲ οἱ ἀπὸ- 

ἊΝ ξολοι. Βαρνάξας Ὃ ΓΠαῦλος,. 
διαῤῥήξαντες. τὸ ἱμάτια αὗ- 
ὧν, εἰσεπήδησαν εἰς τὸν χ,- 

λον, κράξονϊες, .. 
18 ̓ Καὶ λέγοντες." Αὐδρες, 

τί ταῦτα ωοιεῖτε; Ὁ ἡμεῖς 
δμοιοπαθεῖς ἐ ἔσμεν ὑμῖν ἄν- 
θρωποι; τὐαγίελιξάμινοι ὁ μας 

- 

Ψε 
ΟΝ 

σὺν : 
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ἀπὸ τάτων τῶν μαῆαίων ἐπι- 
σρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ζῶν- 
τα ὃς ἐποίησε τὸν ἐρανὸν Ἂ 

τὴν γῆν ὁ τὴν ϑάλασσαν, ᾧ 
σαντα τὰ ἐν αὑτοῖς. 

16 Ὃ:-ς ἐν ταῖς σαρῳχη- 
μέναις γενεαῖς εἴασε τποᾶντα. 
τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὅδοῖς. 
αὑτῶν. 

17 Καί τοῖ γε ὃκ ἄμαρ-. 
Ἴυρον ἑαυϊὸν ἀφῆκεν, ἀγαθο-- 
ποιῶν, ἀρανόθεν ἡμῖν δεῖὰς 
διδὰς κὶ καιρὸς καρποφόρϑς,. 
ἐμπιπλῶν τροφῆς κὶ εὐφρο-- 
σύνης τὰς καρδίας ἡμῶν. 

ι8 Καὶ ταῦτα λέγοντες.,. 
μόλις καϊέπαυσαν τὸς ὕχλδς 
τῷ μὴ ϑύειν αὐτοῖς. 

19 ᾿Επῆλθον δὲ ἀπὸ ᾽᾿Αν- 
Πιοχείας χὰ Ἴκονία. ᾿Ισδαῖοι,. 
κἡ, σπείσαντες τὸς ὄχλϑε, Ὁ. 
λιθάσαντες τὸν [Παὔλον, ἔσυ-- 
ρον ἔξω τῆς τύλεως, νομίσαν- 

τες αὐτὸν τεθναᾶναι. 
20. Κυχλωσάνϊων δὲ αὐτὸν 

τῶν μα θηϊῶν, ̓ἀναςὰς εἰσῆλ- 

γάξᾳ εἰς ; ΣΝ : 
21] οὐδεν τε: 

εἰς τὴν ἐφραρν ὦ, ἼῚ Ὁ. 
᾿Αντιῤχείαν" 

22 ᾿Επιςωρίξοντες τὰς 
ψυχὰς τῶν μαθητῶν, σα- 
ρακαλδνῖες ἐμμμέ Ἂν τῇ αι .- 

ει» γᾧ ὅτι. διὰ πολλῶν. ϑλύυ 
ἁψεων δεῖ ἡμᾶς τεἰσελθεῖν ̓ 
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εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 
- 923. Χειρο)ονήσανϊες δὲ αὐ- 

τοῖς πορεσ( υἹέρας καὶ ἐκκλη- 
σίαν, τοροσευξάμενοι μετὰ 
νησειῶν, τοχρέθεντο αὑτὰς τῷ 
Κυρίῳ, εἰς ὃν σεπιςεύκεισαν. 

94 Καὶ διελθόν]ες τὴν Πι- 
σιδίαν, ἦλθον εἰς ΠΠαμφυλίαν. 

95 Καὶ λαλήσαν]ες ἐν 
ἹΠέργῃ τὸν λόγον, καϊέξησαν 
εἰς ᾿Αττάλειαν, 

20 Κακεῖθεν ἀπέπλευσαν 
"εἰς ᾿Αντιόχειαν" ὅθεν ἦσαν 
τσαραδεδομένοι τῇ χάρι τᾶ 
Θεξ εἰς τὸ ἔρον, δ᾽ ἐπλήρωσαν. 

21 Ἰ]αραγενόμενοι δὲ καὶ 
συναγαγόνϊες τὴν ἐκκλησίαν, 
ἀνήγγειλαν ὅσα ἐποίησεν ὃ 
Θεὸς μεῖ᾽᾿ αὐτῶν, κὶ ὅτι ἤν- 
οἰξε τοῖς ἔθνεσι ϑύραν τείςεως. 

28 Διέτριξον δὲ ἐκεῖ χρό- 
γον ἐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθη- 
ταῖς. 

Κεφ. τέ, 15. τ: 
ΑΙ τινες καϊελθόντες 
ἀπὸ τῆς ; ̓ Ιϑδαίας, ἐδι- 

'δάσκον τὸς ι 
ἐὰν μ 
Μωὺ 
γαι. 

Ὄ ἘΡ Ὁ Τενομένης ὁ ὃν ςάσεως 
συξυϊήσεως ἐκ ὀλίγης τῷ 
ΤΠ ύλῳ καὶ τῷ Βαρνάξᾳ τρὸς 
Πρβλ ἴλαι ἔταξαν. ἀναξαίνειν 
ἸΠαῦλον ὦ Βαρνάξαν καὶ τι- 
γ»ας ἄλλος ἐξ αὐτῶν πρὸς τὸς 
᾿ἁποςόλες κἡ τρεσξ υἹέρες εἰς, 
ἹἹερεσαλὴμι, περὶ τοῦ ζητή- 
ματος τότϑ, 

ΠΡΆΞΕΙΣ 

ϑυὺ μὲν ὅν σροπεμφθέν- 
τες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, δι- 
ἠρχοντο τὴν Φοινίκην αὐ ϑω: 
μάρειαν, ἐκδιηγέμενοι τὴν 
Ἐπιςροφὴν τῶν ἐθνῶν καὶ 
ἑποίεν χαρὰν μεγάλην μαι 
τοῖς ἀδελφοῖς, ΝΣ 

4. Τ]αραγενόμενοι δὲ εἰς 

πὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν 
ἀποςόλων Ὁ τῶν τσρεθι υἹέρων, 
ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὃ Θεὸς 
ἐποίησε μεῖ᾽ αὐτῶν. 

5 ̓ Ἐξανέφησαν δὲ τινες ἐξ 
ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρι- 
σαίων τεπιςευκότες. λέγονες" 
Ὅτι δεῖ περἡέμνειν αὐτὰς, 
παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν. 

γόμον Μωΐσέως. 

- 

ἽἹερεσαλὴμν ἀπεδέχθησαν ὗ- ΄ 

0 Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπό- 
φολοι κὸ οἱ πρεσθύτεροι ἰδεῖν 
σοερὶ τῷ λόγβ τᾶτε. 

7 []ολλῆ-ς δὲ συξηϊήσεως 
γενομένης ἀναςὰς Πέτρος 
εἶπε πρὸς αὑτύς" "Ανδρες 
ἀδελφοὶ, ὑμεῖς ἐπίνασθε, ὅτι 
ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ὃ Θεὸς 
ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο διὰ τοῦ ςὐ- 
ματὸς μϑ8 ἀκῆσαι, τὰ ἔθνῃ “ 
τὸν λόγον τῷ εὐαγγελίε, καὶ 

σιςεῦσαι. 
ὃ Καὶ ὃ καρδιοίνώςτς Θεὸς 

ἐμιαρ)ύρησεν αὐτοῖς, δὲς αὖ- : 

τοῖς τὸ τνεῦμα τὸ ἅγιον, , 
θὼς κὶ ἡμῖν. : 
9 Καὶ ἐδὲν διέκρινε κα μέα- Ἦ 

ξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τὴ 
τίσει ἀγοτκνηῃσριν. τὸς. “5 Ν 

ἐν ἡ 
ἯΠῸῃ, 



ΤΩΝ ΑΠΟΣΤ. 
- ΤΌ Νῦν ὃν τί σειραξεῖε 
τὶν Θεὸν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ 

-πὸν τράχηλον τῶν μαθυϊῶν, 
ὃν ὅτε οἱ τεα]έρες ἡμῶν, ὅτε 
ἡμεῖς ἰσχυσαμεν βαςᾶσαι ; 

11 ᾿Αλλὰ διὰ τῆς χιαρίος 
Κυρία. Ἰησᾷ Χριςβ τοιςεύο- 
μεν σωθῆναι, καθ᾽ ὃν τρόπον 
κἀκεῖνοι. 

19 Ἔσίγησε δὲ τᾶν τὸ 
πλῆθος, καὶ ἤκϑβον Βαρνάξα 
καὶ Παύλε ἐξη[βμένων ὅ ὅσα ἐ- 
“οίησεν ὃ (Θεὸς σημεῖα Ὁ τέ- 

ραῖα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι᾿ αὐτῶν. 
185 ΜΜεδὰ δὲ τὸ σιγῆσαι 

αὐτὰς, ἀπεκρίθη ᾿ἴακωξος, 
λέγων" "Ανδρες ἀδελφοὶ, ἀ- 
κασαϊέ με. Σ 

14 Συμεὼν ἐξηγγήσαϊο,κα- 
θὼς τρῶτον ὃ Θεὸς ἐπεσκέ- 
Ψἁψατο λαΐειν ἐξ ἐθνῶν λαὸν 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὗτξ. 

15 Καὶ τέτῳ συμφωνξ- 
σιν οἵ λόγοι τῶν τροφηϊῶν, 
καθὼς γέγραπται" 

16 Μετὰ ταῦτα ἀναςρέ- 
ΝῚ 3 , ΕΣ 

Ψω, καὶ ἀνοιχοδομνήσω τὴν. 
σκηνὴν Δαζξὶδ τὴν σεπτω- 

κυῖαν, καὶ τὰ καϊεσκαμμένα 
αὐτῆς ἀνοικοδομνήσω, κὶ ἀν- 
ορθώσω αὑτήν" 
17 Ὅπως ἂν ἐκξυϊήσωσιν 

οἱ καΐαλοιποι τῶν ἀνθρώπων 
τὸν Κύριον,: "ἢ τσανῖα τὰ ἔθνη 
ἐφ᾽ οὺς ἐπικέκλυϊαι τὸ ὄνομά 
μϑ8 ἐπ᾿ αὑτάς" λέγει κύριος 

ὃ ποιῶν ταῦτα τάνϊα. 
18: γωφὰ ἀπ᾿ αἰῶνός ἔςι 

τοῖς κα! 
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19. Διὸ ἐγ. κρίνω μὴ 
παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθ- 
γῶν ἐπισρέφεσιν ἐσὶ τὸν (Θεὸν" 

90 ᾿Αλλὰ ἐσκιςεῖλαι αὖ- 
τοῖς τῇ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν 
ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων, 
Ὁ, τῆς πορνείας, ἡ τ τνικ- 
τῦ, κὶ τῷ αἵματος. 

91 Μωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν 
ἀρχαίων κα]ὰ πόλιν τὸς κη- 
ρυσσονῖας αὐτὸν ἔχει; ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς κα]ὰ τᾶν σχαξ- 
(ατον ἀνχγινωσκόμενος. 

99 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀπο- 
ςόλοις καὶ τοῖς τορρεσθυτέροις 
σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησία, ἐκλεξ- 
αμένας “ἄνδρας ἐξ αὐτῶν 
πέμψαι εἰς ᾿Αὐ)όχειαν, σὺν 
τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάξ χ᾽ 
Ἴ ὅδαν τὸν ἐπικαλέμιενον Βαε- 

σαζᾶν, κὶ Σίλαν, ἄνδρας ἡ- 
γδμένες ἐν τοῖς ἀδελφοῖς" 

4238 Τράψαντες διὰ χειρὸς 
» .ὁ ͵ εἰσα ͵ αὐτῶν τάδε" Οἱ ἀπόςολοι 

οἱ πρεσβύτεροι "ἡ οἱ ἀδελφοὶ, 
ΙΝ 

εἶ ̓ Αν)ιόχειαν »ᾧ 

Συρίαν: ἱκίαν ἀδελφοῖς, 
τοῖς ἐξ, » χαίρειν. 
21᾿ Ἄ, εἰδὴ ἢ ἠκήσαμεν ὅτι 

τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόν]ες ἐ ἐτά- 
ραξαν ὑμᾶς λόγοις, ἀνασκεῦ- 
ἄξονες τὰς ψυχὰς ὕ ὑμῶν, λέ- 
γονῖες περίἥέι ἀνεσθαι, κκἐ τηρεῖν 
τὸν νόμον, οἷς ἃ διεσειλάμεθα" 
25 "Εδοξεν ἡμῖν γενομε- 

γοις ὁμοθυμαδὸν, ἔκλε: ν 
ἄνδρας πέμψαι πρὸς 
σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν 
Βαρναξᾳ κᾧὶ Π᾿αυλῳ, 
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ὕ90 90 ̓Ανθρώχοις τάραδεδω- 
κῦσι τὰς ψυχὰς αὑτῶν ὑπὲρ 
τῷ ὀγόμαῖος τῷ ΚΚυρία ἡμῶν 
Ἴησϑ Χριςῦ, 

ΘΥ ᾿Απεςάλκαμεν ὃν Τἐ- 

δαν κἱ Σίλαν. να αὐτὰς διὰ 
ΧοῖσΩ ἀπαγγέλλονϊας τὰ αὑτα. 
δ "Ἔδοξε γὰρ τῷ ἁγίῳ 

τνεύμαι καὶ ἡμῖν, μηδὲν 
πλέον ἐπήίθεσθαι ὑμῖν βάρος, 

: , Υ ͵ 

΄λὴν τῶν ἐπάνχ[κες τότων" 

"90. ᾿Απέχεσθαι εἰδωχοθύ- 
ῷ Α ΟΥΧΤΣ δι ν σω 
ων, καὶ αἰμαῖϊος, καὶ σνικίδ,, 

χἡ πορνείας" ἐξ ὧν διαγηρῶν- 
ἥξς ἑαυῖδς, εὖ πράξετε. " Εῤ- 
ῥωσθε. 

80 Οἱ μὲν ὃν ἀπολυθένγες 
ὥλθον εἰς ᾿Αὐ)ιόχειαν" καὶ 
σύναγαγόνϊες τὸ ὧλ ἦθος, ἐ ἐπ- 
ἔδωκαν τὴν ἐπιςολήν. 
Ἧ- ἢ, ᾿Αναγνόνες δὲ, ἐχώρη- 

σαν ἐπὶ ΤῊ παρακλήσει. 59 

99 ἜΝ δὲ κὶ Σίλας, καὶ 
αὐτοὶ τοροφῆται ὌὈνῖες, διὰ Χχό- 
ΥΒ τολλβ παρεκάλεσαν τὸς 

ἀδελφὰς, »κἡ ξ ἰξαν. 
98. [Ιοιῆσα ὁ χρόνον, 

ἀπελύθησαν μεῖ" νης ἀπὸ 
τῶν ἀδελφῶν τρὸς Ν ς ἀπο- 
δόλες. 

84 "Ἔδοξε δὲ τῷ ΣΥΝ 
ἐπιμεῖναι αὐτῷ. 

85 Παῦλος δὲ κὶ Βαρν- 
ζὰς διέτριξον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ,. 

Ν διδάσκονἼες κὰ εὐαγγελιξόμε- 
νοι, μαῖα κο ἢ ἑτέρων πολλῶν, 
τὸν “λόγον τῷ Κυρία.. 

80 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας 
εἶχε [Δαῦλος τρὺς Βαργαξαν" 

ἜΣ 

ΠΡΑᾺΞ ΒΕ ΙΣ᾽ 

᾿Επιςρέψανες δὴ ἐπισκεψώ- 
μεθὰ τὸς ἀδελφὸς ἡ ἡμῶν 'κα- 

τὰ πᾶσαν πόλιν; ἐν αἷς καΐ- 
ἡγγείλαμεν τὸν. λόγον τοῦ 

Κυρί, πῶς ἔχδσι.. 
191 Βαρναξας δὲ ἐξ εῦϑων 

το συμαπαραλαξεῖν τ τὸν Ἴω- 
ἄννην τὸν καλξίμενον Μάρκον. 

38 Τ]αῦλος δὲ ἡξία, τὸν 
ἀποςάντα ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ 
Παμφυλίας, Ὁ. μὴ συνελ-- 
θόνϊα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ 
συμανα ΕΦΝΣΌΕΗ τῶῦτον. 

89. Ἐγένετο ὃν ταροξυσ- 
βιὸς; ὥςε ἀποχωρισθῆναι αὖ- 
τὰς ἀπ᾿ αλλήλων" τὸν τε 

Βαρνάξαν παραλάβόντα, τὸν. 
Μάρκον, ἐκπλεῦσαι. εἰς Κύ- 
προν.. 

40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξα: 
(λενος Σίλαν, ἔξῃλθε, ταρα-- 
δοθεὶς τῇ χάριτι τῷ Θεδύ ὑπὸ 
τῶν. ἀδελφῶν: 

41 Διήρχεῖο δὲ τὴν ὌΝ 
ρίαν καὶ, Κιλικίαν, ἐπιςηρίξων. 

ἶ τὰς ἐκκλησίας. Σ 

Κιαφῆ ον Τδ.: 
ἸΚ ΔΤΉΝΤΗΣΕ δὲ εἰς. 

Ἔ Δέρθην. ὁ Λύςραν" ΩΣ ̓  
ἰδὸ, μαϑυ)ής τις ἦν ἢ ἐκεῖ ὀνόω 
μαΐ, Γιμόθεος, ἡἷὸς γυναικός: 
τινος Ἰουδαίας αινῆν, ταῖρὸε ᾿ 

δὲ Ελλυνος. Ἢ 
ΡΣ ἐμαρ]υρεῖτο ὑποτῶν. 

ἐν “Λύσροις κ᾽ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν, ἷ 
μὴ: ἌΚΩΝ ἐθέλησεν ὁ Παῦ-. 



ΤΩΝ ΑΠΟΣΤ. 
τόποις ἐκείνοις" ἤδεισαν γὰρ 
ἄπαν]ες τὸν τοαἹέρα αὐτ; ὅτι 
Ἕλλην ὑπῆρχεν. 

4 “Ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς 
᾿ πόλεις, σσαρεδίδεν αὐτοῖς φυ- 
λάσσειν τὰ δόγμαϊα τὰ κεκρι- 
μένα ὑπὸ τῶν ἀποτόλων κὶ 
τῶν τρεσξυἹέρων τῶν ἐν Ἵ1ε- 
ρϑσαλήμ. 

δ Αἱ μὲν ἐν ἐκκλησίαι ἑςε- 
ρεξνῖο τῇ τυίςει, κὶ ἐπερίσσευ- 
ον τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν. 

6 Διελθόνῖες δὲ τὴν Φρυ- 
γίαν καὶ τὴν ΓΓαλα]ικὴν χώ- 
ξαν, κωλυθέν]ες ὑπὸ τῇ ἁγία 
᾿ζονεύμαος λαλῆσαι τὸν λό- 
γον ἐν τῇ ᾿Δσίᾳ. 

7 Ἔλθονγες κα]ὰ τὴν Μυ- 
εἰαν, ἐπείραξον κα]ὰ τὴν Βι- 
θυνίαν τοορεύεσθαι" κὶ ἀκ εἴα- 
σεν αὐτὰς τὸ πνεῦμα. 

8 [Πχρελθονῇες δὲ τὴν Μυ- 
σίαν, καέξησαν εἰς Γρωαδα. 

9 Καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκ- 
τὸς ὥφθη τῷ ̓ χύλῳ" ᾿Ανήρ 
τις ἦν Μακεδὼν ἑςὼς, σαρα- 
καλῶν αὐτὸν, κὶ λέγων" Δια- 

(ὡς εἰς Μακεδονίαν, βοήθη- 
σον ἡμῖν. 

ο [0 ᾽Ὡςδὲ τὸ ὅραμκα εἶδεν, 
εὐθέως ἐξυηήσαμεν ἐξελθεῖν 
εἰς τὴν Μακεδονίαν, συμξι- 
ξχζηνῆες ὅτι τπροσκέκληϊ]αι 
ἡμᾶς ὃ Καὶ ύριος εὐαγγελίσασ- 
θχι αὑτῆς. ὁ 

11 ᾿Αναχθένες ὃν ἀπὸ τῆς 
ρωάδος, εὐθυδρομήσαμεν 
εἰς Σαμοθράκην, τῇ τε ἔπι- 
ὅσῃ εἰς Νεάπολιν, 
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19 ᾿Εκεῖθέν τε εἰς Φιλίπ- 
σπ8ς), ἥτις ἐξὶ τρωτὴ τῆς 
ἐς ,ὕ ΝΠ Ἵ ἀμ 

μερίδος τῆς Μακεδονίας τό- 
λις, κολωνιχ᾽ ἦμεν δὲ εἰς ταύ- 
τῇ τῇ σόλει διαήρίξοντες ἡ- 
μέρας τινάς. ι : 

15 Τῷ τὲ ἡμέρᾳ τῶν 
σαξξατων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς 
πόλεως παρὰ ποταμὸν, οὗ 
ἐνομίζεῖο τοροσευχὴ εἶναι" καὶ 
καθίσαντες ἐλαλᾶμεν ταῖς 
συνελθέσαις γυναιξί. 
.14 Καὶ τις γυνὴ ὀνόμαΐδι 

Λυδία, τοροφυρόπωλις τὸ- 
λεως (Θυχϊείρων, σεξομένη 
τὸν (Θεὸν, ἤκαεν" ἡς ὃ Κύ- 
ριος διήνοιξε τὴν καρδίαν, 

͵ - ᾿ 

εοσεχειν τοῖς λαλδμενοις 
τ τὰς -“ Υ 
ὑπὸ τῷ ΠΠ αύλε. 

19 Ὡς δὲ ἐξχπῆισθη, "ἃ ὃ 
οἶκος αὐτῆς, ταρεκάλεσε, 
λέγασα, Εἰ κεκρίκατέ με 

Ν .- ἢ ἊΨ ᾽ 

τοις ἦν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελ- 
θόνες εἰς τὸν οἶκόν μᾶδ, μεί- 
γαΐε. Καί ταρεξιάσατο ἧ- 
μᾶς. Ξ ἕ Ε 

16 ᾿Εγένεϊο δὲ τοορεύομέ- 
ξλλδι εὐλι ντ» γων ὧν εἰς τοροσευχῆν, 
ἰσκην τινὰ ἔχεσαν τυνεῦ- 

μα τύθωνος, ἀπανίῆσαι ἡ- 
μῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν 
τοαρεῖχε τοῖς κυρίοις αὑτῆς, 
μαν]ευομένη. 

11 Αὕτη καακολεθήσα- 
-- ͵ ᾿ - σα τῷ [Ἰαύλῳ καὶ ἡμῖν, 

» ; Υ κὴ ς ἔκραξε λέγεσα᾽ Οὗτοι; οἱ 
57 κοι ο ΓΡῳΩ “- - 

ἄνθρωποι ὅδλοι τῇ Θεῖδ τῇ 
ὑψίςε εἰσὶν, οἵτινες κα]α[γέλ- 

λδσιν ἡμῖν ὁδὸν σωϊνιρίας: 
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18. Ἔδτο δὲ ἐποίει ἐπὶ 
φολλὰᾶς. "μέρας" διαπονηθεὶς 
δὲ ὃ Παῦλος, κὶ ἐπιςρέψας, 

τῷ πνεύμα: εἶπε" Ε]αραγ-: 
οἰἐχλῷ σοι, Ἐν τῷ ὀνόματι 

᾿Ιυσοῦ Ἀν ἐξελθεῖν ἀπ 
αὐτῆς. Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ 
τῇ ὦ 

19. Ιδόνες δὲ οἱ κύριοι 
αὐτῆς ὅτι ἔξηλθεν ἡ ἐλπὶς 
τῆς ἐργασίας αὑτῶν, Ἐπιλα- 
(όμενοι τὸν [Παῦλον καὶ τὸν 

Σίλαν, εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγο- 

ἐν ἐπὶ τὸς ἄρχονϊας. 
Καὶ τροσαϊγαγόντες 

αὐτὰς τοῖς σραϊηγοῖ τς, εἰστου" 

Οὗτοι οἱ ἄγθρωποι ἢ ἐκταράσ- 
σϑσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, ᾽[8- 
δαῖοι ὑπάρχρονῇες" 
4] Καὶ καγα γέλλεσιν ἔθῃ " 

ἃ ὅκ ἔξεςιν ἡμῖν τταρ ρἀδέχεσ- 

θαι, ἐδὲ ποιεῖν, Ῥωμαίοις ὃ ὅσι. 
φ9 Καὶ συνεπέςη ὃ ὃχ- 

λος καῇ πρηρρίς [ο οἱ σραΐο- 

σοὶ σεριῤῥὴξ ἄντες αὐτῶν τὰ 
ἱμάτια, ἐκέλευον ῥαςξδίξειν. 

929 [Ιυλλάξ: τε ἐπιθέν]ες 
αὐτοῖς ληγᾶς, ἔξαλον εἰς 

φυλακὴν, σαραγγείλαν]ες τῷ 
δεσμοφύλακι εὐ αι νομθός τηῤεῖν 
αὐτάς, 

94. Ὃς τοαραγγελίαν τοι- 
αὐτὴν εἰληφῶς,. ἔξαλεν αὖ. 
τὸς εἰς τὴν ἐσωϊέραν ραν 

χὴν, καὶ τὰς ύδας αὐτῶν 
ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. 
95 Καῆὰ δὲ τὸ μεσονύκ- 

Ἴιον Παῦλος κὶ Σίλας τροσ- 
εὐχόμενοι ὕμιγαν τὸν (Θεύν" 

ΠΡΆΞΕΙΣ 

ἐπηκροῶνϊο δὲ. αὐτῶν. οἱ ἱ δέσ- 
(πίοι. μῆς 

90 "Αφνω δὲ, σεισμὸς ἐγέ- 
νεῖο μέγας, ὥςε σαλευθῆναι 
τὰ ϑειμκέλια, τ δεσμω)οηρία' 

᾿ἀνεώχθησάν τε παραχρῆμα 
αἱ ϑύραι ᾶσαι, καὶ σαντων 
τὰ δεσμὰ ἀνέ. : 

97 "Ἐξυπνος δὲ εσδν 
ὃ δεσμοφύλαξ, "ὶ ἰδὼν ἀνεῳ- 
μένας τὰς ϑόρας τῆς φυλα- 

κῆς, σπασάμενος μάχαιραν, 
ἔμελλεν ἑαυΐϊὸν ἀναιρεῖν, γο- 

μίξων ἐκπεφευγέναι τὰς ἀδεόνς 
μίες. 

28 Ἐφώνησε δὲ φωνῇ με- 
ψάλῃ ὃ [Παῦλος, λέϊων" Μη- 
δὲν. πράξῃς. σεαυϊῷ κακόν" 
ἅπανἼες γάρ Ἐσμεν ΚΣ τὰν 

90 Αἰτήσας δὲ φῶτα. εἰσ- 
ἐπ ήδ σε. "ἢ ἔνίρομος γενόμε- 
νος προσέπεσε τῷ [Ἰαύλῳ Ε 
τῷ Σίλᾳ. , 

80 Καὶ δρροθδ νθενν αὖ- 
τὸς ἔξω, Ἔφη: Κύριοι, τί με 
δεῖ ποιεῖν, ἵνα σωθ. 
31 Οἱ δὲ εἶπον" ᾿πων 

Ἐσὶ τὸν Κύριον Ἴυσδν Χριςὸν; 
κὶ σωθήσῃ σὺ κὶ ὃ οἶκός. σθ. 

ϑοιᾷζιαὐ ἐλάδιηαν" αὐτῷ 
τὸν λόγον. τ Κυρίε, Ὁ τᾶσι 

τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτβ. 
95. Καὶ παραλαρὼν, αὖ- 

τὰς ἐν ἐκείνη τῇ ὥρᾳ τῆς νυκαᾳ 
τὸς, ἔλδσεν ἀπὸ τῶν τλη γῶν" 

ΩΣ ἐξαφ σθη αὐτὸς ΣΟΥ οἱ αὖ- 
τΒ τανῖες παραχρῆμα. 

4 

51. ̓Αναγαγών τε αὐτὰς 

μὺν"νἵ 

εἰς τὸν οἶμον, αὗτϑ, παρέθηκε, 
ὡὰ 

᾿ Ρυ 

ΝΠ 
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τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσαῖο 
πανοικὶ πεπιςευχὼς τῷ Θεῷ. 

35 Ἡμέρας δὲ γενομένης 
ἀπέςειλαν οἱ ςρατηγοὶ τὰς 
ῥαξδάχες, λέγονες" ᾿Απόλυ- 
σον τὸς ἀνθρώπες ἐκείνος. 

850 ᾿Απήγγειλε δὲ ὃ δεσ- 
μοφύλαξ τὸς λόγες τέτους 
-πρὸς τὸν [Παὔλον᾽ Ὅτι ἀπε- 

Ἵ ε ΡΥ. 3 

ςάλκασιν οἱ ςραἵ οἱ. ἵνα ἀπο- 
π᾿ τ: Ψ ᾿ 

λυθῆτε᾽ νῦν οὖν ἐξὸλθόντες, 
τυρεύεσθε ἕν εἰρήνῃ. 

951 Ο δὲ [Παῦλος ἔφη 
ἱ Ν Φ..ἋΑ , Ὡ ε - 
ὥσρὸς αὐτες" Δείρανες ἡμᾶς 
δημοσίᾳ, ἀκαϊακρίτες, ἀνθρώ- 
σίους Ῥωμαίες ὑπάρχοντας, 
'ἔξαλον εἰς φυλακὴν, καὶ νῦν 
λάθρα ἡμᾶς ἐκξζαάλλεσιν ; καὶ 

͵ Ἂ Α 4 ἵ ΕῚ ἃ 

γᾶρ᾽ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ 

μᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 
858 ᾿Ανηήγγειλαν δὲ τοῖς 

ςρα7ηγοῖς οἱ ῥχξδῦχοι τὰ ῥή- 
μαῖα ταῦτα" κὶ ἐφοξ θησαν 
τς, τ ΤῊ τε εἼ «ὐνων 13 
ἀκέσανϊες ὅτι “Ῥωμαῖοί εἰσι. 

39 Καὶ ἐλθόντες τιαρεκά- 
λεσαν αὐτὰς, κὶ ἐξαγαγόντες 
ἠρώτων ἐξελθεῖν τῆς πόλεως. 

40 Ἐ ξελϑθόν)ες δὲ ἐκ τῆς 
εἰ Φυλακῆς εἰσῆλθον εἰς τὴν 
Λυδίαν" ἡ ἰδόν]ες τὸς ἀδελ- 

φὰς, τοαρεκάλεσαν αὐτὰς, μϑ 

ἔξῃλθο. 
ἘΣ 117: . 

ΤΟΔΕΎΣΑΝΤΕΣ δὲ 
τὴν. ᾿Αμφίπολιν καὶ 

᾿Απολλωνίαν , ἦλθον εἰς )εσ- 

σαλονίκην, ὅπΒ ἦν ἢ συναγω- 

γὴ τῶν ᾿Ισδαίων. 

Ψ Καῖ ῶ τὸ ξ 

Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὰς, 
" ἐπὶ σάξξατα τρία διελέ[εἴο 
αὐτοῖς απὸ τῶν γραφῶν, 

ϑ Διανοίγων ἃ σαρατι- 
θέμιενος, ὅτι τὸν Χρικὸν ἔδει 
τοαθεῖν κὶ ἀναςῆναι ἐκ νεκρῶν, 

. ὅτι ὅτός ἐςιν ὃ Χριςὸς ᾿[η- 
σῶς; ὃν ἐγὼ κα]αγγέλλω ὑμῖν. 

4, Καί τινες ἐξ αὐτῶν 
ἐπείσθησαν, ὁ προσεκληρώ- 
θησαν τῷ Πύλῳ κὶ τῷ Σι- 
λᾳ, τῶν τε σεξομιένων Ἕλ- 

λήνων τσολὺ τλῆθος, ψυναι- 

κῶν τε τῶν τορὠτῶν ἀκ ὀλίαι. 
δ Ζυηλώσανϊες δὲ οἱ ἐπει- 

θδνῆες ᾿Γεδαῖοι, καὶ σροσλαξό- 
μενοι τῶν ἀγοραίων τινας ἂν- 
δρας ττονηρᾶς. κὶ ὀχλοποιή- 
σανῖες, ἐθορύξεν τὴν τοόλιν" 
ἐπιςάνϊες τε τῇ οἰκίᾳ ᾿1άσο- 
γος, ἐξήτην αὐτὰς ἀγαγεῖν εἰς 
τὸν δῆμον. 

6 Μη εὐρόνϊες δὲ αὐτὰς, 
ἔσυρον τὸν ᾿1άσονα καί τινὰς 
ἀδελφὰς ἐ ἐπὶ τὸς ̓ τολίϊάρχας, 

βοῶνϊες" “Ὅτι οἱ τὴν οἰκαμέ- 

γὴν ἃ ἀναφαϊώσαντες, ὅτοι καὶ 

ἐνήχδε τσάρεισιν᾽" 
 Ους ὑποδέδεκται ᾽[ά- 

εν ΡΝ ἔτοι αντὲς ἀπέναντι 

τῶν δογμάτων Καίσαρος 
φράετοδι, βασιλέχ λέγοντες 

ἕτερον εἶναι, ᾿ϊησᾶν. 
ὃ Ἔταραξαν δὲ τὸν ὄχλον 

Ὁ τὸς πολιτάρχας ὁ ἄκεοντας 
ταῦτα. 

9 Καὶ ἜΝ τὸ ἱκανὸν 

παρὰ τῷ ᾿Ιάσονος καὶ τῶν 
λοιπῶν, ἀπέλυσαν αὐτές. 
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10 Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως 
διὰ τῆς νυκῆὸς ἐξέπεμψαν τὸν 
τε Παῦλον - τὸν Σίλαν εἰς 

Βέροιαν" οἵτινες παραγενόμε- 

νοι. εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν 

᾿ἾΙδδαίων ἀπήεσαν.͵ 
11 Οὗτοι δέ σαν εὐγενέ- 

ξεροι τῶν ἐν (Θεσσαλονίκ, 
οἵτινες ἐδέξαν]ο τὸν λόγον μεῖα 
πάσης τροθυμίας, τὸ καθ᾽ 
ἡμέραν ἀνακρίνονϊες τὰς γρα- 
φὰς, εἰ ἔχοι ταῦτα ὅτως. 
12 ἹΠολλοὶ μὲν ὅν ἐξ αὐ- 

τῶν ἐπίςευσαν, Ὁ τῶν Ἕλ- 

ληνίδων ἢ γυναικῶν τῶν εὐσχη- 
(κόνων, καὶ ἀνδρῶν δκ ὀλιγοι. 
..18 ὭὩςς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ 

τῆς (Θεσσαλονίκης ᾿[εδαῖοι, 
ὅτι Ων ἐν τῇ, Βεροίᾳ καΐνγγε- 
λη ὑπὸ τῷ [ἰχύλβ ὃ λόγος 
τῷ Θεξ, ἦλθον κἀκεῖ, σα- 
λεύονϊες τὰς ὕχλες. 

14 Ἐῤθέως δὲ τότε τὸν 
Παῦλον ἐξαπέςειλαν οἱ ἀδελ- 
Φοὶ. πορεύεσθαι ὡς ἐπὶ τὴν 
σΠάλασσαγ᾽ ὑπέμενον δὲ ὅ ὃ, τε 

“Σίλας κὶ ὃ Τιμόθεος ἐκεῖ. 
15 Οἱ δὲ καθιςῶν]ες τὸν 

Παῦλον, ἤγαγον αὐτὸν ἕως 
᾿Αθηνῶν" γἡ λαξόν]ες ἐγϊολὴν 
τορὸς τὸν Σίλαν "ὁ Τιμόθεον, 
ἵνχ ὡς ταχιςα ἔλθωσι τρὸς 
αὐτὸν, Ἐξήεσαν. 

18. Ἐν δὲ ταῖς ̓ Αθήναις 
Ἐκδεχομένα αὐτὰς τ [Ἰαύ- 
“Ἄς, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα 
, αὐτῷ ἐν αὐτῷ, ϑεωρᾶντι καῖ- 
εἰδωλον ὅσαν τὴν πόλιν. 

11 Διελέγεῖϊο μὲν ὅν ἐν τῇ 

νὰ 

ΓΑνδρες. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 

συναγωγῇ τοῖς ᾿Ιεδαίοις καὶ 
τοῖς σεξομένοις, Ὁ ἐν τῇ ὁ ἄγο-. 
ρᾷ κατὰ τᾶσαν ἡμέραν ὥρὸς ̓ 

τὸς παρα]υγχάνονϊας. πα πὰ 
18 Τινὲς δὲ τῶν Ἔπικε- 

θείων Ὁ τῶν Στωϊκῶν Φίλο- 

σόφων συνέξ αλλὸν ο αὐτῷ" καὶ , 
τινες ἔλεγον" ΤΙ ἃ ἂν ϑέλοι ὃ 
σπερμολόγος. ὅτος λέγειν τ 

Οἱ δὲ" Ξένων. δαιμονίων δο-. 
χει Τκα]αγγελεὺς εἶ εἰναι" ὅτι τὸν 

ἼἾησδν κὶ τὴν ἀνάςασιν αὐτοῖς ι 
εὐηγγελίζεῖ. 

19 ᾿Ἐπιλαξόμενοί ᾿ τε αὖ- 
τῇ, ἐπὶ τὸν "Αρειον τσάγον 
ἤγαγον, λέγονες" ΚΤαμο με 
Ὑνώναι τίς ἢ καὶϊνὴ αὕτη 

ὑπὸ σϑ λαλεμένη διδαχή ; : 
ι..90 Ἐενίξονῖα γάρ΄ τινὰ εἰσ- 
Φέρεις εἰς τι ἀκοὰς ἡμῶν" 

βαλόμεθα οὖν νῶναι τί ἄν 
ϑέλοι ταῦτα εἶναι. 

91] (Αθηγαῖοι δὲ τσάνῖες χὰ 
οἱ ἐπιδημιδν]ες ξένοι εἰς ἐδὲν 
ἕτερον εὐκαίραν, ἢ λέγειν τὶ 
κὶ ἀκόειν καινότερον.) 

90 Σταθεὶς δὲ ὃ Παῦλος 
ἐν μέσῳ το Αρείε “τά [π,} ἔφη" 

᾿Αθηναῖοι ᾿ κατὰ 
πάντα ὡς δατι ΙΔ ΤΟΝ 
ὑμᾶς ϑεωρῶ. 

29 Διερχόμενος, γὰρ καὶ 
ἀναθεωρῶν ὍΣ σεξάσματα 
ὑμῶν, εὗρον κἡ βωμὸν ἐν ᾧ 

ἐπεγέγραπῆο" ᾿Ἄγνωςῳ Θεῷ" 
ὅν οὖν ἀγνοξντες εὐσεξεῖτε, 
τθτον Ἐγὼ καϊαγγέλλω ὑ ὑμῖν. 

“94 Ὅ Θεὺς ὁ ποιήσας τὸν 

"καὶ τοανῆα τὰ ἐν. ἐμὰ 
᾿ ψς; Υ̓ 

ἕ 
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ὅτος. ἄρανᾷ καὶ γῷς κύριος 
ὑπάρχων, οὐκ ἐν χειροποιή- 
οἷς γαοῖς κατοικεῖ, 
25 Οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀν- 

᾿βθρώπων ϑεραπεύεται, Ὥροσ- 
δεόμιενός τινος, αὐτὸς διδὰς 
πᾶσι ζωὴν »ὶ τνοὴν κὶ τὰ 
σαντα 

90 Ἔποίνυσέ τε ἐξ ἑγὸς 
[2 ’»ν 3 ͵ 

αἵματος τοᾶν ἔθνος ἀνθρώπων 
καϊοικεῖν ἐπὶ τᾶν τὸ σπιρόσω- 
φον τῆς γῆς, δείσας τορο εχ Γ- 
μένες καιρὸς, κ τὰς ὁροθεσί- 

ας τῦςς καϊοικέας, αὐτῶν" 
Ὁ7 Ζ2Ἵεῖν τὸν κύριον, εἰ 

ἄρα. γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν 
"ἢ εὕροιεν" καίτοιγε ὁ μακρὰν 
ἀπὸ ἑνὸς ἔκάςα ἡμῶν ὑπαρ- 
χονῖα. 

28 Ἔν αὐτῷ “γὰρ ζῶμεν, 
ς κινήμεθα, καὶ ἐσμεν" ὡς 

καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς τοι- 
“Πῶν εἰρήκασι" Γξ γὰρ καὶ 
γένος ἐσμέν, 

90 Γένος οὖν ὑπάρχρνῆες 
τῷ Θεῦ, ἐκ ὀφείλομεν νομί- 

ζειν χρυσξ ἢ 4 ἀργύρῳ ἥ λίθῳ, 
χαραπιαΐι τέχνης τὰ ἐνθυμή- 
σεως ἀνθρώπα, τὸ ϑεῖον εἶναι 
ὅμοιον, 

᾿) Ὁ Ὑ ᾿ - 

30 Τὰς μὲν ἄν χροόνες τῆς 
΄ ε ΙῚ ε ἈΝ 

ἀγνοίας ὑπεριδὼν δ Θεὸς, τα- 
γύν τσαραγγέλλει τοῖς ἀνθρώ- 
φοις τοῦσι των.αχ  μεανοεῖν, 

91 Διότι ἔξησεν ἡμέραν, ἐν 
ἘΠ τ , τῷ 72 ͵ 
Ὠκελλει κρίνξιν τὴν οἰχ διλενὴν 
- τὸν ,. δ; 

Ἔν δικαιγσύνῃ. ἐν ἀνδρὶ ὦ ὥρι- 
Ἁ - 

65, τοίςιν παρασυων ὥαπιν, 

ἁγαςήσας αὐτὸν ἐκ γεκρῶν, 
ᾷ 

οὔ 

39 ᾿Ακάσανῆες δὲ ἀνάςασιν 
- ὥς , ξ γεχρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύα ζον" οἵ 

δὲ εἶπον" ᾿Ακεδτόμεθα σᾶἕ 
τάλιν περὶ τῆτϑ. 

28 Καὶ ἕτως ὃ Παῦλος 
4 - ᾿᾽ , ᾽ - 

ἐξῆλθεν ἐκ μέσα αὐτῶν. 
84 Τινὲς δὲ ἄνδρες κολ- 

ληθένες αὐτῷ, ἐπίςευσαν" ἐν 
οἷς καὶ Διονύσιος ὃ ̓Αρεοπα- 
γίτης, ἢ γυνὴ ὀνόματι Δα- 
μαρις, Ἂς ἕτεροι σύν αὐτοῖς. 

Κεφ. ιή. 18. 

ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα χω- 
εισθεὶς ὃ Παῦλος ἐκ 

τῶν ᾿Αθηνῶν, ἢλ θεν εἰς Κό- 
ρινθον, 

9 Καὶ εὑρών τινα ᾿[εδαῖον 
9 

ὀνόμαΐῖι Ἄο. ΠΠον]ικὸν 

τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυ-. 
θότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ 
Πρίσκιλλαν. γυναῖκα αὖτε, 

(διὰ τὸ διχ]εϊαχέναι Καὶ λαύ- 

διον χωρίζεσθαι τπάνας τὰς 
Ἴ δι ᾿ ᾿ - «Ἡ ᾿ Ἁ δδαίας ἐκ τῆς “Ῥώμιηφ,) 
τοροσῆλθεν αὑτοῖς. 

ϑ Καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον 
αι, ἔμενε ταρ᾽ αὐτοῖς; καὶ. 

εἰργάξετο" ἦσαν γὰρ σκηνο- 
σοιοὶ τὴν τέχνην 

4 Διελέγεῖο δὲ ἐν τῇ συν- 
σα  ωὙ ἢ κατὰ τᾶν σχξς ατον2 

ἔπειθέ τε Ἰεδαίες τὸ Βλλη- 
γὰς. 

δ Ὥς δὲ καλήλθαν: ἀπὸ 
τῆς Μακεδονίας ὅ, τε Σίλας 
"ἢ ὃ Τιμόθεος, συνείχιεἶο τῷ. 
τνεύμαἝι ὃ 0 ᾿αῦλος, διαμαος- 

υρόμενος τοῖς ᾿Ιαδαίοις τὸν 

Χριςὸν 'Ἴσδν. 

ἐς 
εἰγὰ 
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Θ ᾿Αντήἥασσοιμένων δὲ αὐ- 
- Α - " 

τῶν καὶ βλασφημιν)ῶν, ἐκῆι- 
" 

ναξάμενος τὰ ἵμχτια, εἶπε 
ΙῪ - : 

τορὸς αὑτές" Τὸ αἷμα ὑμῶν 
Ἄ- ὶ Ν ς δ ὡς 
ἘΠῚ τὴν κεῷφαλην υὑμμὼν" κα- 

Ν Ἀ - : Α θαρὸς ἐγὼ, ὠπὸ τῇ νῦν εἰς τὰ 
δ. 

ἔθνη τοορεύσομαι. 
ἢ ἢ Ἁ ᾿Ὶ ᾿ "“᾿ 

7 ἵΚαὶ μεταξζὰς ἐκεῖϑεν, 
Φ μ᾽ 2 δος Ὁ Ἁ ΓΚ ο, 

ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόμνα,ι 

“Ἰέςε, σεξομένα τὸν Θεὸν, δ, 
ε - ἐὰ - 
1 οἰκία ἦν συνομορᾶσα τῇ 
δυναγωγῇ. 

πολλοὶ τῶν ΤΟΤΩΣ ἀκέον- 
Ἴες ἐπίςευον, δ ἐξαπτίξοντο. 
0 Εἶπε δὲ ὃ Κύριος δι’ ὅ- 

ράμαΐῖος ἐν γυχῇὶ τῷ [᾿αύλῳ" 

Μὴ Φοδξ, ἀλλὰ λάλει τὸ 
(ἢ σιωπήσγς" 

10 Διότι ἐγώ εἰμι μετὰ 
σϑ, κ᾽ δδεὶς ἐπιθήσεαί σοι 
τῷ κακῶσαϊ σε" διότι λαός 
ἔςί μοι τοολὺς ἐν τῇ σόλει 

ταύτη. 
11 Ἐλάθικε. τε ἐνιαυτὸν 

τὶ νας Ἐξ, διδάσκων ἐν αὐὖ-. 
τοῖς τὸν λύγον τῇ εξ. 
,.,. 19 Τ χλλίωνος δὲ ἀνθυ- 
σαϊεύονϊος τῆς ᾿Αχαΐας, καῖ- 
εἰέξησαν διμοθυμαδὸν οἱ ̓Ἴ.- 
δαῖοι τῷ Παύλῳ, κὶ ἤγαγον 
αὑτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, 

9: Λέγονϊες" Ὅτι παρὰ 
. ᾿ Ὅῳ γ. , Ν: 

τὸν γοιὸν ὅτος ἀναπείθει τὰς 

ἀνθρώπες σέξεσθαι τὸν (Θεόν, 
.14 Μέλλονῖος δὲ τὸ ΠΠαύ- 

28 ἀνοίγειν τὸ φόμα, εἶσεν ὃ 

ΒΉΣ, ᾿ 

ἕ 

; ας δὲ ὃ Τὰ 

ΠΡΑΞΕῚΣ 
͵ 

Γαλλίων τορὸς τὸς ΓΙ 5δαίες" 
ΕἸ μὲν ὅν ἦν ἀδίκημα, τι, ἢ 
ῥαδιεργημα πονηρὸν, ὦ »ἤβ 
δαῖοι, κα]ὰ ἀγπν ἂν ἦνεσχιό- 
μὴν ὑμῶν" 

1 Εἰ δὲ ζήτημά δ ἢ 
σοερὶ λόγα καὶ ὀνοκκάτων καὶ 

͵ « 5, “εἰ ρν» 5} ἄν 
νόμΒ τοῦ καθ ὑμᾶς, ὄψεσθε, 
αὐτοί" κρι7ὴς γὰρ ἔγω τότων 
ὁ ἔδλομαι εἶναι. 

[60 Καὶ ἀπήλασεν αὐτὰς 
ἀπὸ τῷ βήματος. 

Ι7 Ἷ Ἐπιλαξόμενοι δὲ σσᾶν- Ὁ 
ες οἱ “Ἑλληνες Σωσθένην τόν 

3 ᾿ “ 3 ἐπ ΩΝ 

ἀρ'χισυναγωνγον, ἐτυπίον ἐμ. 

προσθεν τῷ βήματος" κὶ ἐδὲν 
δι. τῷ Τ αλλίωνι ἔμελεν: 

8 Ὃ δὲ Παῦλος ἔτι 

Εμρ ἡμέρας ἱκανὰς, 
τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος, ' 
ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν" καὶ 
σὺν αὑτῷ Πρίσκιλλα Ὁ ΓΆΌΝ 
κύλας, κειράμενος, τὴν χες, 
φαλὴν ἐν Κεγχρεαῖς", εἶχε 
γὰρ εὐχν. 

19 [Κα]ήν]ησε δὲ εἰς Ἐφε- 
σον, κἀκείνες κατέλιπεν αὖ- 
το αὐτὸς δὲ" 
τὴν συνα [ωγὴν, διελέχ,θη τοῖς. 
[εδαίοις.. 

90 ᾿Ερωϊώντων δὲ αὐτῶν 
ἐπὶ τλείονα Χρόνον μεῖναι, 
τοαρ᾽ αὐτοῖς, ἐκ ἐπένευσεν" 

εἰσελθὼν εἰς ὑ 

ν᾿ 

ἢ 

᾿- } 

21 ᾿Αλλ᾽ ἀπεϊάξαο αὖ- 
τοῖς» εἰπών' Δεῖ με πάνω: 
τὴν ἕορτὴν τὴν ἐρχομένην, 
ποιῆσαι εἰς “Ἱεροσόλυμα". 
σάλιν δὲ ἀνακάμψω τορὸς 
ὑριᾶς, τοῦ. Θεοῦ. ἌΒΙΥΣῚ 

Ὑς- ἀούθα 
ν “πν Ἢ 

τῷ ἢ ; ἢ 
᾿ ᾿ 

χὰ 

τ 

ἡ 
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Καὶ ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Εφέσε. 

90 και καελθὼν εἰς Κκα:- 

σάρειχν, ἀναζὰς, κὶ ἀσπασα- 
Οἀκενος τὴν ἐκκλησίαν, καέξ 
εἰς ᾿Αντιόχειαν. 

925. Καὶ ποιήσας 'ρόνον 
τινὰ) ἔξηλθε, διερχόμενος 

καθεξῆς τὴν ἱ αλα]ικὴν χῶ- 
ρα. ἢ Φρυγίαν, ἐπισηρίζων 
Ὁ )ὰν τὰς μαθυῇάες- 

24. ᾿ἴπδαῖος δὲ τις, ᾿Α- 
πολλρὺς ὀνόματι, ᾿Αλεξαν- 
δεεὺς τῷ γένει, ὠνὴρ λόγιος, 

: καγήνγησεν εἰς "ΕφΦεσὸν, δυγα- 

τὸς ὧν ἐν ταῖς ᾿χραφαλα, 

25 Οὗτος ἦν καϊηχριμέ- 

γος τὴν ὁδὸν τ Κυρια᾽ καὶ 

ζέων τῷ Ὡνεώμαΐι, ἔλαλει Ὁ 
ἐδίδασκεν ἀκειθῶς τὰ περὶ 
τῷ κυρίε, ἐπιςόμενος μιόνον 
τὸ βαπῆισμια ᾿ἴωᾶννε. 

25 Οὗτός τε ἤςξαῖο παῤ- 
ῥησιάξεσθαι ἐν τῇ σῳωνα[ωγῇ. 

ἜΑ κασα»ΐες ΟΕ Ἀπ ῤλὰς 
ὸ Πρίσκιλλα, τροσελάθον 
αὐτὸν, ΟΝ ἀκριξέξερον αὐτῷ 

᾿ ἐξέθενῖο τὴν τὰ Θὲεξ δδόν. 

ΕΞ Βηλομένε δὲ αὐτῷ δι-. 

ἐλθεῖν εἰς τὴν ᾿Αχαΐαν προ- 
᾿ἡρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγρα- 
εψαν τοῖς μαθηϊαῖς ἀποὺ ἐξασ- 
θάι αὐτόν᾽ ὃς τσαρα γενόμενος 
᾿συνεξ αλεῖο πολὺ τοῖς σπεπι- 
ςευκόσι διὰ τῆς χαρίῆος. 

οϑ Εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾽[ε- 
᾿δαίοις ὃ διακα) ἠλέγχετο δημ.- 
σίᾳ, ἐπιδεικνὸς διὰ τῶν 

Ὑξαφῶν, εἶναι τὸν Χειςὸν 
ἡσῶν. Ψ Ἂς οὖν ἘΠῚ εξ 

ἌΣ ΟΝ 
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Κεφ. ιθ΄, 190, 

ΕΓΈΝετο. δὲ ἐν τῷ 
᾿Απολλὼ εἶναι ἐν 

Κορίνθῳ, Παῦλον διελθόντα 
τὰ ἀνωϊερικὰ μέρη; ελθεῖν.εἰς 
"Ἔφεσον" κ εὑρών τινας μὰ» 

ὀηὰς, 

9 Εἰπε'τωρὸς αὐτός Εἰ 
τονεῖμια ἅγιον ἐλάξδεε σειςεύ- 
σαντες ; ΟἹἱ δὲ εἶπον πρὸς 
αὐτὸν᾽. ᾿Δλλ᾽ ὁδὲ εἰ πνεῦμα 
ἅγιόν ἐςιν, ἠχέσαμεν. 
ϑ Εἰλέ τ πρὸς αὐτές" Εἰς 

τί ὃν ἐξ πῇ σθηε ΟἹ δὲ δὲ- 
σον" ἴοἰς τὸ Ἴωκννε βαξ 

4 Εἶπε δὲ ΠῚ ϑ 

ἄννης μὲν ἐξ χπῆισε βαπῆισμα 
μεανοίας, τῷ λαῷ λέγων, εἰς 
τὸν ἐθχόμιενον μεῖ αὐτὸν ἵνο; 
σειςεύσωσι᾽ τοῦτ᾽ ἔςιν εἰς τὸν 
Χριςὸν ᾽ἴησδν, 

5 ᾿Ἀκέσαντες δὲ ἐξ χπ]ισ- 
θησαν εἰς τὸ ὄνομα τᾷ Κυ- 
-οἰδ Ἴ.:σξ. 

6 Καὶ ἐπιθέν]ος αὐτοῖς 
τῇ ΠΠαύλε τὰς χεῖρας, ἦλθε 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅπον ἐπ᾿ αὐτάς" 
ἐλάλεν τὲ γλώσσαις, καὶ ὥροε- 
φήτευον. 

Υ. σαν δὲ οἱ τάν]ες. ἄν- 
δρες ὡσεὶ δεκαδύο, 

8 Εἰσελθὼν. δὲ εἰς τὴν 
συναγωγήν, ἐπαῤῥησιάξετο, 
ἐσὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμες- 
νος, ἃ πείθων τὰ περὶ τῆς 
βασιλείας τῷῷἮ Θεῦ. 

0 “Ὡς δέ τινες Ἐσχληρύνονο 
"ἢ ἡπείθεν, κακολογξυῖες τὴν 
ὁδὸν ἐνώπιον τῇ Ὁλήβεος, ἀπὸ- 



ςὰς ἀπ᾿ αὐτῶν, ἀφώρισε τὸς 

ριαθηϊὰς, καθ᾽ ἡμέραν διαλε- 
γόμιενος ἐν ΤῊ σχολῃ Τυ- 

ξᾶνγε τινὸς. 
10 Ἴ ξτο δὲ Ἐγένετο ἐπὶ 

ἔτη δύο, ὥς: ττανῇας τὰς καΊ- 
οἰκδνας τὴν ᾿Ασίαν ἐκῆσαι 
τὸν λόγον τῇ Κυρία ᾽Ἴησξ, 
᾿ἰσδαίες τε μϑ ἜΛΑ ἌὙΦΕΙ 

11 Δυνάμεις τε ὃ τὰς τυ- 
χἔσας ἐποίει ὃ Θεὺς διὰ τῶν 
χειρῶν Τ[αὐλ.5᾽ 

12 “ὥςε καὶ ἐπὶ τὰς ἀσθε- 
γδντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ 
χρωτὸς αὑτῷ σεδάρια ἢ σι- 
μικίνθια,, "ἢ ἀπαλλάσσεσθαι 
ἀσ᾿ αὐτῶν τὰς νόσδς, τά τε 
τονεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρ- 
εσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν. 

18 ᾿Επεχείφησαν δέ τινες 
ἀπὸ τῶν περιερχομένων ᾽1- 
δαίων ἐξορκισῶν ὀνομιάξειν ἐπὶ 
“τὸς ἔχονϊας. τὰ τνεϊμαῖα τὰ 
τονηρὰ τὸ ὕνομα τῷ Κυρία 
Ἴσξ, λέγονες" ὋΟρκίξομεν 
ὑμᾶς τὸν ']ησᾶν, ὃν ὃ 11 ῦ- 
ὅλος κηρύσσει. 

.14. σαν δὲ τινες υἱοὶ 
Σκευᾶ ᾿Ιπδαία ᾿Αρχιερέως 
ἑπτά, οἱ τᾶτο τοιῆντες. 

15᾽᾿Αποκριθὲν δὲ τὸ σινεῦ- 
μὰ τὸ τοονηρὸν, εἶπε" 11 ὃν 
"1 σῦν γινώσκω, κὶ τὸν [1αὔ- 
λον ἐπίςαμαι" ὑμεῖς δὲ τινες 

ἐςέ; 
[6 Καὶ ἐφαλλόμενος ἐπ᾽ 

αὐτὰς ὃ ἄνθρωπος» ἐ ἐν ῷ ἣν τὸ 

τνεῦμισ τὸ φονγιρὸν, κὶ, καα- 
“κυριεύσας αὐτῶν, ἴσχυσε καὶ 

τ, 

ΠΡΑΞΕῚΣ 

αὐτῶν, ὥςε γυμνός, πες 

τραυμαΐισμένες μὲ λοτ: ἐκ 
τῷ οἴκη Ἐκξίνδ, 

ΟἽ Ἵ8το δὲ ἕ ἔγενετο ον. 
ςὺν τιᾶσιν ᾿[δδαίοις τε Ὁ “Βλ- 
λησι τοῖς καϊοικὅσι τὴν Ὲς φε-. 

σον καὶ ἐπέπεσε φύξος ἐπὶ 

τοάν]ας αὐτὸς, καὶ ἐμεζαλύνεϊο. 
τὸ Ὄνομα τῷ Κυρία, Ἴεω 

18 Πολλοί τε τῶν Ἔδει, 
σευκότων ἤρχονῖο, ἐξομολο-. 

γέμενοι κ᾿ ἀναϊγέλλον τες τὰς 
πράξεις αὑτῶν. Ξ ἢ 

19 Ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ 'σες 
ρίεργα πραξάντων, σὐνενέγ-Ἢ 
καντες τὰς βίδλες, καγέκαιον. 
ἐνώπιον τσανων" Ὁ συνεψώή- 
ἀρ ολθ τὰς ὙΘΛΡΕ αὑτῶν, καὶ 

εὗρον ἀργυρία μυριάδας ποένϊε.. 
90 Οὕτω καϊὰ κράτος ὁ 

λόγος τὸ Καυυρίει πύξενε, καὶ 
ἴσχυεν. ὡς 

21 “Ὡς δὲ ἐπλης εώθη. ταῦ- 
ταὶ ἔθετο ὃ Παῦλος ἐν τῷ 
τνεύμιατι, διελθὼν τὴν Μα- 
κεδονίαν κὶ ᾿ΑΧαΐαν, Θόρεύ-. 
εσθαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, εἰπών" ε 
Ὅτ μεῖὰ τὺ γενέσθαι με 

τ δεῖ με Ῥώμην ἰδεῖν", 

“" ᾿Αποςείλας δὲ εἰς τὴν 
Μακεδονίαν δύο τῶν διακον-. ἣ 

ὅνίων ἀὐτῷ, Τιμόθεον Ἴς, Ἔ- ἱ 
θάφον, αὐτὸς ἐπέσχε χρόνον 
εἰς τὴν ᾿Δσίαν. 
98 ᾿Ἐ γένετο δὲ κατὰ τὸν. 

καιρὸν ἐκεῖνον τάξαχρος ἀκ, 
ὀλίγος περὶ τῆς ὁδδ,. ἦι 

94 Δημήτριος. γά ν 
ὀνόμαῇι, ἀντ, ο 



ς ΤΩΝ ΑΠΌΣΤΥ. 

ναὶσ᾽ ἀργυροῦς. ᾿Αρτέμιδος, 
παρείχετο τοὶς τεχνίταις 

τὰ τρίράρν ἮΜ ὀλιγὴν. 

95 Οδς συναθροίσαςς καὶ 
πὰς περὶ τὰ τοιχῦτα ἐργά- 

τὰς, εἶπεν" "Ἄνδρες, ἐπίσασ- 
θὲ ὅτε, ἐκ ταύτης τῇς ἐργα- 
σίχς ἡ εὐπορία ἡμῶν ἐσ" ̓ 

90 Καὶ ϑεωρεῖτε χᾧἡῦ ἀχέ- 
ες, ὅτι ὃ μόνον Ἔφέσν; ἀλλὰ 
σχεδὸν ττάσης τῆς ᾿Ασίας ὃ 
ΤΙαῦλος. ὅτος πείσας ϑεῖέ- 
ϑθθεν ἱκαγὸν. ὄχλον, ,ὑ λέγων 

“ὅτι ὃκ εἰσὶ ϑεοὶ οἵ ἱ διὰ, χειρῶν 

Ἐπ ων : ἜΑΣΙΝ ἄρον 
97] Οὐ μόνον. δὲ τῶτο χιν- 

δυνεύε; ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀ- 
᾿πελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ χα τὸ 
τῆς μεγαλὴῆς δεᾶς ᾿ΑρΊεμι- 
δὸς ἱερὸν εἷς. ἐδὲν λογισθῆναι; 
μέλλειν. δὲ κἀξ. καθαιρεῖσθαι 
τὴν μεγαλειότηϊα αὐτῆς, ἣν 

ὕλη ἡ ̓ Ασί καὶ Ἢ ὀιπθμένη 
“σέξεται.᾿ δ 

δ 928. ̓ Ακεσανῖες δὲ, τὸ γενό- 
μενοι πλήρεις ϑυμῆς ἔκεαζον 

“λείουες" Μεγάλη ἡ" ̓Δξίεμις 
πλχῶ χλς 

τ «Θ᾽. Καὶ ἐπλοσθη ἡ Ὦ τοῦλις 

να συγ γχύσεωτ᾽ ὥρμησαν τε- 
ς εὖόᾶς 

ὁῥιοθυμαδὸν, εἰς τὰ ϑέχτρον, 

᾿Ισυναρπάσανῖες. Ταῖον ἊΣ Ἂ.- 

᾿εἰσαθχον Μακεδόνας, δυνεκ- 
δήμης τῷ Παύλε. 

Ἐν αὶ 90 ἴον δὲ [ξαόλο β5λό- 

μένη εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, 
ὁκ “εἴων; αὐτὸν οἱ. μαθηται, 
Θῖ: Τὲς δὲ τῶν ᾽᾿Ασι- 

ἂρ χει εὌγτες. ἐδ Φίῆνοι, 
; ἌΣ 

πεμψιαύϊες πρὸς αὔτον, ὅδο- 
Ἑκάλεν μὴ δᾶναι ἑαυϊὸν τὰν 

τὸ ϑιέαΐῆρον. ᾿ 

39 [Αλλοι μὲν ὧν ἄχλοτι 
ἔκραζον" ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησίᾳ 

συγχεχι ὑμιένη; καὶ οἱ σλείδε 

ἐκ ἤδεισαν τίνος ἕνεκεν συν- 
εληλύθείσαν: 

995. Ἐκ δὲ τοῦ ὕχλ8 σέῥοε- 
οίξαδσαν ᾿Αλέξανδρον, τρο- 
ζαλόντων αὐτὸν τῶν ΦΡΘΕΝ 

ὡν" ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος κατα- 

σείσας ᾿ τὴν χεῖρα, ἘΦ ΤΗ 
ὠπολογεῖσθαι τῷ Ὁ δήμῳ 

δαῖος ἔξι; φωνὴ ἐγένετο μία 
ἐκ τάνίων, ὡς ἐπὶ ὥρας δύο. 
κραζόν]ων" Μεγάλη ἡ Δε- 
Ἴεμεις ᾿Εφεσίων. 5 

35 Κὶ αἹαςείλας δὲ δ᾽ γραμ» 
μαϊεὺς τὸν; ὄχλον, φησίν" 

ὙΠ Ανδρες Ἐφέσιοι; τίς γὰρ ἔσιν 
ἄνθρωπος ὃς ἃ γινώσκει. τὴν 
᾿Εφεσίων τούλὶν νεώκθρον ἄσαν 

τῆς (μεγαχης ϑεῶς Ἂοἵ! ἔμιρο 
δος: κ᾿ τΞ Διοπετῆς Κ ς 

τῶθ ᾿Ἀινανπιλῥνθνω ὃν Ὀνίων: 
τέτων, δέον ἐςξὶν ὑμᾶς κατέ- 
ςαλμένος ὑπάρχειν, ἡ μηδὲν 
τροπεϊὲς ἀφάττειν. ἣν. 

ΕΥ̓Α Ἢ γαγεῖε γῶ τὰς ἄν. 
δρας τῆτας, ὅτε ἱεροσύλ. ὅ᾽ν, 

ἔτε ἐρήμων τ εοαίνο σεάν, 
᾿ὁμιῶν. ἀλϑρο τ ͵ 

98 Εἰ μὲν. ὃν Δημεήξριον 
"ἡ οἱ οὖν αὐτῷ. τεχνῖται πρὴς 

τὰ «λόγον ἔχϑσιν, ἀγοραῖοι 

ἄγονϊαι, κᾧἡ ἀνθύπαϊοί εἰσιν" 
ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις, 
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80 Εἰ δέ τι “περὶ ἑτέρων 
᾿ἐπιζη]εῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκ- 

έ 

κλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. 
ΤῊ ΤῸ γὰρ κινδυνεύομεν 

ξγκαλεῖσθαι σάσεως περὶ τῆς 
σήμερον, μηδενὸς αἰτία ὑπάρ- 
χονίος τσερὶ οὗ δυνησόμεθα 
ἄποδεναι λόγον τῆς συςρυφῆ» 
“«-αϑι 
͵Σταὺυτῆς- 

41 Καὶ ταῦτα εἶπων, 
ἀπέλυσε τὴν ἐκιλησίαν, 

ἐν ἄζεῷι πὶ 90. Ὁ 9 

ΕἼΤΑ. δὲ τὸ τυαύσασ- 
θαι τὸν ϑάρυξζον, τσροσ- 

βάρ Ὁ ἐτολωα ὃ ΠΠχῦλος τὸς 
μαθητὰς, καὶ ἀσπασάμενος, 
ἐξῆλθε τοορευθῆνα, εἰς τὴν 
Μακεδονίαν. 

9 Διελθὼν δὲ ἘΝ μέρη 
ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας αὐὖ- 
τᾶς λόγῳ πολλῷ, ἦλθεν εἰς 
τὴν Ἑλλάδα. 

8 ΠΙρμήσας τε μῆνας τρεῖς, 
ψεγομένης αὐτῷ ἐπιξελῶς 

Ἀ -Ὡ ὼ 5 

ὑπὸ τῶν ᾿Ϊηδαίων μελλοντι 
ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, 
Ἐγένε]ο γνώμῃ τὰ ἐμ τύ 

δι Μακεδονίας. 
4 Συνείπεῖο δὲ αὐτῷ ἄχρι 

-ἢς ᾿Ασίας Σωπαῖρος Βεροι- 

τἴ9:᾽ Θεσσαλονικέων δὲ, ᾿Α- 
ἀΐςαρχος, κὶ Σεκᾶνδος, καὶ 
Τ ας Δερβξαῖος, μό- 
δεος" ᾿Ασιανοὶ δὲ, ρωμῶ: 

᾿ "ἢ ἽΓρύφιμος. 

ὃ Οὗτοι εἰδοελιβόνδεν κα ἔμιε- 
ον ἡμᾶς ἐν Ἴ ρωζδι. 

6 Ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν 
᾿ὑἸμεῖχ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμιων 

ἽΠΡΑΆΞΕΙΣ 

ἀσπὸ Φιλίππων, ΠΟ ἤλθομεν 

πρὸς αὐτὸς εἰς τὴν Ὑρωάδα Σ 
ἄχρις ἡμερῶν πέντε, ὃ διεῖρί-. 

ἡ δεύχον ἡμέρας ἐπ. ὃ 
7 'Ἔν δὲ τῇ αἱᾷ τῶν σαῦ- Υ 

δάτων, συνηγμένων τῶν μα- 
θητῶν τοῦ κλάσαι ἄρον, ὃ νὴ 
Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, 
μέλλων ἐξιέναι. τῇ ἐπαύριον 
παρέτεινέ τε τὸν λόγον μέχει ἡ 
μεδονυχίια. ἣὰ 

8 Ἦσαν δὲ χαμπάδει ̓  

ἱκαναὶ ἐν τῷ; ὑπερῴῳ ὅδ ΗΝ 
συνηγμένοι. ἐξ 

9 Καθήμενος δέ τις γεω- 
νίας; ὀνόμιαἼε, Ἑὔτυχος: ἐκπὶ 
τῆς ϑυρίδος,, καϊαφερόμενος 
ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγχομένε, τῷ 
Παύλε ἐπὶ πλεῖον, καγενεγχ'- δ 
θεὶς ἀπὸ τ ὕπνα, ἔπεσεν απὸ 
τοῦ τρισέγϑ κάτω" ἌΘΕΟΝ, 
γεκρός, 

.10 Καϊαξῶς δὲ δ ὃ Παῦλος 
ἐπέπεσεν αὐτῷ, ΚΟ συμπερι- 
χαξὼν εἶπε" Μὴ “ϑορυβδεῖσθε" 
ὁ γὰρ ψυχὴ αὐ ἐν αὐτῷ εἐξιν, 

ι1 ᾿Αναςὰς δὲ, Ὁ ἐχάσαν 
ἄρον μ γευσάμενος, Ἐφ' ἱκα- κ᾽ 

νὸν τε ὁμιλήσας ἄχρις αὖὐ- 
γῆς, ἅὅτως ἐξῆλθε. 

19." ̓ Ηγαγον δὲ τὸν παῖδα, ̓ 
ζῶντα, καὶ τὐρ τ ἀφ ρον ὁ 

: μεϊρίως. 

17 Ἡμεῖς δὲ προελθόνερ, ὴ 
ἐπὶ τὸ λοῖον, ἄν ἠχθημεν εἰς. 

ἐδ 

πὐν Ἄσσον, ακεῖθὸν εν μέλλοδϊενς 
ἀναλαμβάνειν τὸν Ἅ1ὰ ὕλι 

ὅτα γὰρ ἦν διατετ' ΤΑΎ; 
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᾿ς 14 Ὡς δὲ συνέξαλεν ἡμῖν 
εἰς τὴν "Ασσον, ἀναλαξόντες 
αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μἢυληήνην. 

15 Κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαν- 
ες, τῇ ἐπιάσῃ κα ην]ήσαμεν 

ἀνἹικρὺ Χίαᾳ'. τῇ δὲ ἑτέρᾳ 
-σαρεξάλομεν εἰς Σάμον" 

μείνανϊες ἐν ΤΙρωγυλλίῳ, τῇ 

ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλυῆον. 
10 "Εκρινε γὰρ ὃ Παῦλος 

παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, 
ὅπως μὴ γένηΐαι αὑτῷ Χθ5- 

-γοϊριξῆσαι ἐ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ᾽ ἔσ- 
πευδὲ γὰρ, εἰ δυνατὸν ἦν αἀ- 
τῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πενίηκο-. 
ςἢ- γενέσθαι εἰς ἱεροσόλυμα. 

17 ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλητϑ 
πέμψας εἰς "Εφεσον, μετε- 

᾿ ν» ͵ χαλέσατο τοὺς τορεσξυτέρες 
τῆς ἐκκλησίας. 

18. Ὥς δὲ ᾿σαρεγένοντο 
πρὸς αὐτὸν, εἶπεν αὐτοῖς" 
Ὕμεϊς ἐπίσασθε, ἀπὸ τρώης 
Δωμέρας ἀφ᾽ ἢ-ς ἐπέζην εἰς τὴν 
᾿Ασίαν, πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν 
πάντα “χρόνον ἐγενθμην" 

19 Δελεύων τῷ κυρίῳ 
μεῖὰ τάσης ταπεινοφροσύνης, 

., χὺ πολλῶν δακρύων κὶ σειρασ- 
Μῶν, τῶν συμξ ανίων μοι ἐν 

᾿χαῖς ἐπιξ ελαῖὶς τῶν ἰαδιαίων, 
ως 90 Ὥς δὲν ὑπεςειλαμὴν 
τῶν συμφερύνων τῷ μιὰ ἀν- 

ἀγγεῖλαι ὑμῖν νἡ διδάξαι ὗ- 

μᾶς δημοσίᾳ κὶ καὶ᾿ οἴχες" 
91 Διαμιαρ]υρόμιενος ᾽[8- 

δαίοις τε καὶ Ἑλλησι τὴν εἰς 
τὸν Θεὸν ̓Αβάλοιαν, Ὁ σίςιν 
τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ᾽Ϊη- 
ἀδν Χριςὸγ, : 

αι εἰς ἹἹερασαλὴμ," 

ΤΙ 

99 Καὶ νῦν ἰδὲ, ἐγὼ δεδε- 
μένος τῷ πνεύματι; πορεύο- 

τὰ ἐν 
αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ 
εἰδώς“ ᾿ 

9595 Πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον κα πόλιν διαμαρ- 
ὐρεῖαι, Ἀέγον ὅτι δεσμά με 

κὶ ϑλίψεις μένεσιν, 
91 ᾿Αλλ᾽ ὀδενὸς λόϊον τσοι- 

δμαι, δὲ ἔχω τὴν ψυχὴν 
μὲ τιμίαν Ἐμαυΐῷ, ὡς τελειῶ- 

σαι τὸν δρόμον μΒ μεΐὰ χα- 
ρᾶς, χὶὶ τὴν διακονίαν ἥν ἔλα- 
(ον σαρὰ τῷ κυρίου, ̓ Ιησοῦ, 
διχμιαρ)ύφασθαι τὸ εὐαϊγέλιον 
τῆς χάριϊος τῷ Θεῦ. 

95 Καὶ νῦν ἰδὲ, ἐγὼ οἶδα, 
ὅτ, ἐκ ἔτι ὕψεσθς τὸ τρόσω- 
πὸν με ὑμεῖς τυάνες, ἐν οἷς 
διῆλθον κηρύσσων τὴν βσοι- 
βίαν τ ΒΌΣΩ; ᾿ 

96 Διὸ μαρῆύρομαι ὑμῖν 
ἔν τῇ σήμερον. ἡμέρᾳ, ὅτι 

: καθαρὸς ὁ ἐγὼ ἀπὸ τᾷ αἵμτος 
ὥχντων. 

ΟἹ Οὐ γὰρ ὁπεφειλάμην 

τῷ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν τᾶ- 

σαν τὴν βοχὴν τῷ Θεξ. 

“98 ΠΠροσέχεῖε ὅν ἑαυοῖς, 
"ὁ τάντι. τῷ ποιμνίῳ, ἐν ῳ 
« 

ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 

ἔθετο ἐπισκόπας, ποιμαίνειν 
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ. κύριου, 
ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ 
αἵματος τα ἰδίαν... ! 

29 ᾿Εγὼ γὰρ οἵδιχ τῆτο, 
ὅτι εἰσελεύσονχι μεῖχ τὴν ἀ- 
φιξίν. μια. Χχύκοι βαρεῖς εἰς ὑ- 
μᾶς, μὴ φειδόμενοι τῷ ποιμγέε. 



ὙΡΕ ν Ὁ 
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7806. Καὶ ἐξ ὁμῶν αὐτῶν 
ΒΑΡ ΑΜ ἄνδρες λαλδντες 

διεσραμιμένα, τοῦ ἀποσπὰν 
τὰς μαθηϊὰς ὀπίσω αὑτῶν. 

91 Διὸ γρηγορεῖτε, μνη- 
{μογεύονἶες ὅτι τριε]ίαν νύχ!α 
“ἡ ἡμέραν ἀκ ἐπαυσάμην μεεϊὰ 

δακρύων ναθεϊῶν ἕνα ἕκαςόν. 

9 Καὶ τανῦν τποαραΐιθε- 

μαι ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, τῷ Θεῷ 
: Ὁ τῷ λόγῳ τῆς “χάριΐος αὖ- 

δ, τῷ δυναμέν "( ἐποικοδομῇ- 

σαι ΟΝ δδναι ὑμὴν κληρονομιί- 

. δέν. Ἔν. τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 

.38. ᾿Αργυρία ἢ “ρυσία ἢ 
ἱμαλισμιϑβ πδενὸς ἐπεθύμησα. 
84 Αὐτοὶ δὲ γινώσκεῖε ὅτι 

σπαὶς χρείαις. μὰν Ὁ τοῖς οὖσι ᾿ 

μεῖ ἐμβ ὑπγπεήθο κα αἱ χεῖ- 
ρὲες αὗται. Ὗ 
εϑὅ. Πάν] ΤΡ ὑμιῖν, 

ὅτι ἕτω κοπιῶν]ας δεῖ ἀντὶ- 
λαμβάνεσθαι. τῶν Δ ξέδηον. 
ψινημονεύειν τε τῶν λόγων τ 

᾿ Κυρία ᾽Ἴησξ, ὅτι αὐτὸς εἶπε" 
Μακάριον ἐ εςξι διδόναι αἰ ὐκᾷ 

διλυαν, ἐπὶ». , 

- 86. Καὶ ταῦ]α εἰπῶν, πὐ δὲς 
τὰ γόναϊα αὑτοῦ, σὺν ὥᾶαιν 
αὐτοῖς προσηύξατο. : 
.- 837. ἹἹκανὸς δὲ ἐγένεῖο 
κλαυθμὸς τοανίων" κὶ ἐπιπε- 
σόν]ες ἐπὶ τὸν τράχριλον τῷ 
Παύλε, καεφίλεν αὐτάν" 

νῶι. ̓ Οδυνώμενοι. μάλιξα 
ἐσὶ Ῥῷ λόγῳ. ᾧ εἰρήκει, ὅτι 

ἀκέτι. μέλλωσι. τὸ. τορύσωπον 

ΠΡΆΞΕΙΣ 
Κεφ. κώ.. 91; ἐὶ 

ἐν δὲ ̓ ἐγένεῖο, ἀναχθῆναι ν᾿ 
ἡμᾶς ἀποσπασθέντας 

ἐπ᾽ αὐτῶν, εὖθ δρομήσαντες 
ἤλθομεν εἰς τὴν : ὧν, τῇ δὲ 
ἑξῆς εἰς τὴν “Ῥόδον, κκεῖθεν 
εἰς δΔΙάφαραν.. το νοι 

ῷ Καὶ εὑρόνϊες. ἘΚΌΑ διῶς- 
“περῶν εἰς Φοινίκην, ἐπι 

{: 

ἀνήχ,θημεν.. ΣΆ ΜΝ 

ϑθὶ ̓Αναφανένῖες δὲ τὴν Κό. 
προν, καὶ κα]αλιπόνϊες αὐτὴν 
εὐωνυμιοῦ, ἐπλέομεν εἰς δ - 

ξίαν, κ᾿ πτὶ ον οῃ εἰς Ὑό- 

ΝΑ ὃ). 

"Καὶ ἂν ἐτλε δ 1 τὸς μα- 
ϑηὰν, ἢ ἐπεμείναμιεν αὐτῇ ἧ- 
μέρας ἐπῖζ' οἵτινες τῷ [αὐ- 

᾿λῳ ἔλεγον διὰ τῇ νεύματος, 
πάη: ἀναβαίνειν εἰς᾿ [ερασαλχήμ. 

Ὅτε δὲ ἕ ἐγένετο ἡμᾶς 
Ἐστες τὰς. ἡμέρας, “ἐξελ- 

θόνϊες ἐπορευόμεθα, τροπεμ.- 
πόνων ἡ ἡμᾶς φῳάγϊων͵ σὺν γυ- 
ογαιξὶ Ὁ τέκνοις, ἕως ἔξω τῆς 5 

τούλεως" Ὁ δὐήγων τὰ ψόνατα 

ἐπὶ τὸν. βὐηαῖσο τιροοηυξώ- 
μεθα. ὩΣ ον ἃ τ 

6᾽ Καὶ. ἀσπασάμενοι ἀ 
λήνας, ἐπέθημεν. εἰς πὸ 
πλοῖον" ἐχεῖνοι δὲ ὑπέφρεψαν. ἣ 
ἀδκ σὰ ὑδτας α. γῶν, ΌΣΟΙ ἢν 

. Ἡμεῖς δὲ τὸν βῆῦν ΤῊΣ ; 
νύσανϊες, ἀπὸ Τύξε. κα 7ην]η- 
σάρεν εἰς Πτολεμαΐδαν καὶ 

σπασάμενοι τὰς. δε ελφὰς,. 

ἐμείναμεν ἡμέραν μον «αφς 
αὐτοῖσι, Χ δὶ ἌΟΡ ΤῊΣ ΘΟ 

ΡΣ 

αὐτα, ̓ϑεωρεῖν"  πσρόξ περ πον 
δὲ αὐτὸν εἰς τὸ Ὡλοῖον; . 4 Ὁ 

“ ν ᾿ 
ΜῈ ῷ ὴ ὅι, 

᾿ Ἢ ἌΝ 

ἐν 

» δ Ν ἊΝ ὝΥ 
Δ ΕΤΤ ΝΡ. ὦ ΚΣ ἐν Ὲ5 9 
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8. Τῇ δὲ παύριον ἐξελθόνϊες 
οἱ τσερὶ τὸν [᾿αῦλον. ἤλθομεν 
εἰς Κι χισαρειαν" εἰσελθόν]ες 

εἰς τὸν οἶκον Φιλίππε τῷ εὑ- 

αΎγελιςξ, (τέ ὄντος ἐκ τῶν 
ἑπταὴ ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ" 

9 Τότῳ δὲ ἦσαν ϑυγα)έρες 
᾿ ͵ ἘΠῚ παρθένοι τέσσχρες τροφη!εύ- 

εἰσαι. 
0 Ἐπιμενόνων δὲ ἡμῶν 

« Ἂ [ ͵ .- [ἢ ̓ 

ηερας ὥλειδς, καίηλϑθε τις 

ἀπὸ τῆς ᾿Ισδαίας τοροφήτης 
“1 ε ς 
ὀνόμιαι "ΑιΙγαζος" 

11 Καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, 
' " ἄρας τὴν ζώνην τῇ [|χύ- 

- ω ΄- δῚ Φρς λα) δήσας τε αὗτῷ τὰς χεῖς- 
ξας κῦἡ τὰς πόδας, εἶπε" 1 ἀδε 
λέγει τὸ νεῦμα τὸ ἅγιον" 
“ὃν ἄνδρα, οὗ ἔςιν ἦ ζώνη 
αὕτη, ὅτο δήσεσιν ἐν ὑἹερε- 
σαλήμ, οἱ ᾿Ιπδαῖοι, κὶ σσαρα- 
δώσεσιν εἰς χεῖρας ἐβνων. 
.-. 19 Ὥς δὲ ἠκέσαμεν ταῦ- 
χ, τοαρεκαλᾶμεν ἡμεῖς τε γἡ 
οἱ ἐνϊόπιοι, τῇ μὴ ἀναξαίνειν 
αὐτὸν εἰς Ἱερασαλήμ. 

18 ᾿Απεκρίθη δὲ ὃ ΠΠαῦ- 
λος" Τί τοιεῖτε, κλαίοντες 
κὶ συνθρύπΊον!ές με τὴν καρ- 
δίαν ; ἐγὼ γὰρ καὶ μόνον δεθῆ- 
νᾶι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς 
“Ἱερασαλὴμ ἕϊοίμως ἔχω ὑπὲρ 

ο τῇ ὀνόμαΐϊος τῷ Κυρίε Ἴησα. 
14 Μὴ φειθομένε δὲ αὐτῇ, 

ἀσυχάσαμιεν, εἰπόνίες ᾿ἰὸ 

σέλημα τῇ κυρία γενέσθω. 
15 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας 

τούτας ἀποσχευχσάμενόι ἀγ- 

εθαινομεν εἰς ἱΙεεασαλὴμ. 

" 

279 

16 Συνῆλθον δὲ καὶ τῶν 
““- Ἁ 

μαθυϊῶν ἀπὸ Κ αισαρείας σὺν 
ἡμῖν. ἀγονες ταρ᾽ ᾧ ξενισθῶ- 

ἵ ͵ , ; ᾿ 
μεν, ΜΜνάσωνί τινι Κυπρίῳ, 

3 δ ὦ ἢ - 

ἀρχαίῳ μαθητῇ. Ὑτιτν 
17 Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς 

,.᾿ ᾽ Σ ͵ 

Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως εδέ- 
δὲ Ἐπ “ὦ δ ἐᾷ ν᾽ , 

ξάντο ἡμᾶς οἱ ἄδελφοι. 
- "» " ͵ ᾽ , 

15 Τῇ δὲ ἐπιήσῃ εἰσγιει 
ὃ Παῦλος σὺν ἡμῖν ὥσρὸς 
᾿Ἴχκωζξον᾽ ὥᾶντες τε ὥαρε- 

γένοντο οἱ τορεσθύτεροι. 

19 Καὶ ἀσπασάμενος αὖ- 

τὸς ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἕν ἕκαξτον 
-ε 3 , « Θ Ἂν. τ - 9 

ὧν ἐποίησεν ὃ (Θεὸς ἔν τοῖς ε9- 

γεσι διὰ τῆς διακονίας αὖτ᾽ 

90 Ο; δὲ ἀκέσανϊες ἐδόξα.- 
᾿ Ἀ ψ ὕ᾽ 

ξον τὸν Κύριον" εἶπόν τε αὖ- 
τῷ" Θεωρεῖς, ἀδελφὲ, σοσαι 
μυριάδες εἰσίν ᾿Ιπδαίων τῶν 
ποεπιςευκότων᾽ κὶ τανῆες ζη- 
λω]αὶ τῷ νόμε ὑπάρχσι. 

9] Καϊηχήθησαν δὲ περὶ 
σῶ, ὅτι ἐποςασίαν διδάσκεις 
ἀπὸ Μωσέως τὰς κατὰ τὰ ἔθ- 
γη πανῖας ᾿ἰεδαίας, λέγων μὴ 
περἥέιινειν αὐτὰς τὰ τέχνα, 
μηδὲ τοῖς ἔθεσι τοεριπαϊεῖν.. 

99 ΤΙ ὃν ἕξι ; τυάνίως δεῖ 
πλῆθος συνελθεῖν" ἀκδσονϊαι 
γὰρ ὅτι ἐλήλυθα-. ᾿ 

98 Ἵξτο ἄν τοοίησον ὅ σοι 
λέγομεν" Εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες 
τέσσαρες εὐχὴν ἔχονϊες ἐφ᾽ 
ἑχυ]ῶν. : 

94 Τοότας παραλαξὼν ἀΐ- 
νίσθυι σὺν αὐτοῖ:, κὶ δαπά- 
γηδον ἐπ᾿ αὐτοῖς, ἵνα ξυρή- 
σωνΐαι τὴν κεφαλήν κὶ γγῶτσι- 



συ νυ νυν ΡΥ ΝΕοιΕ[Σ ΩΝ 

974 τς ΠΡΆΞΕΙΣ 

στανῖες, ὅ7ι ὦ ὧν καϊηχναι περὶ 
“ σξ δέν ἐ Ἐσιν, ἄλλα ςοιχιεῖς Ὁ 

αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων. 

"25. ἸΠερὶ δὲ τῶν σεπιςευ- 
χότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεςείλα- 

“μεν, ̓ κρίνανϊες μηδὲν τοιῦτον 
τηρεῖν αὐτὰς, εἰ μὴ φυλαοσ- 

σεσθαι αὐτῆςιτό, τε εἰδωλόθυ.- 
ἐὸν "Ὁ, τὸ αἷμα, τὸ Ὁ Ὡνικῆὸν, κ , ὦ 

᾿ορνείαν. 

90 Τότε δ Παῦλος σαρα- 
λαξζὼν τὰς ἄνδρας, τῇ ἔχο- 

- βυένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁϊνισ- 
εὐθεὶς εἰσίει εἰς τὸ ἱερὸν, διαγ- 
ϑ γέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν 

“ἡμερῶν τοῦ ἁγνισιαξ, ἕως οὗ 

᾿ποροσηνέχ θη ὑπὲρ ἐνὸς ἑκαᾶςϑ 

αὐτῶν ἢ ὥσροσῷρς ́ . ᾿ 

7. (ὡὃὩς δὲ! ἔμελλον ὁ αἱ ἑπία 
τ δ μέραι συν]ελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ 
ἀν χοίαὶ ᾿1 »δαῖοι ϑεασάμε- 
γοι αὐτὸν ἐν 1 ῷ ἱερῷ, συνένχεον 

σοανῖα τὸν ὄχλον, Ὁ ἐπεζα- 

λον τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτόν" 

98. Κραξονῖῆες" Ανδρες 

Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε" ὅτὸός 

-ἐςιν ὃ ἄνέρωπος ὃ ὃ κατὰ τοῦ 

λαβ Ὁ τῇ νομοῦ Ὁ τῷ τόῆα 

τάτα τανας σαναχ δ διὸ ζο- 

κων᾽ ἔτι τε κ Ἕλληνας, εἰσ- 
ἤγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν, τ κεκοί- 

γωκε τὸν ἅγιον τόπον τῦτον. 
19 σαν γὰρ προεωρακός- ᾿ 

δὲς βόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐ ἐν 
τῇ πόλει σὺν ̓ αὐτᾷ, ὃν ἕνο- 

τμῖξον ὕ ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγα- 
γεν ὃ Παῦλος, 

18 Εκινηθὴ τε ἡ σόλις 
ὅλη; κα ἐγένετο συνδρομὴ τῷ 

λαδ᾽ καὶ ἐπιλαξόμενοι "ταῦ 
ΠΙαύλα, εἴλκον αὐτὸν ἔξω τῇ 
ἱερδ᾽ κὶ εὐθεως ἐκλείσθησαν. 
οἱ ϑόραι., εἶν ὶ κὰν 

51 Ζυηϊένων δὲ ΤΥ βεύ δε; 
᾿οχγεῖναι, ἀνέβη ῴασις τῷ χι- 
λιάρχῳ τῆς σπείρης, ὅτι ὅλη, 

συγχέχυϊαι ᾿ἱερεσαλήμι. 
329 Ο-ς ἐξαυγής σαραλαᾶ- 

(ὼν σεατιώτας Ὁ ἑκαϊα άρα 
Χ55. καῖε ἐΘ ΑΙ ΒΒ ἐπ᾿ αὐτάς" 

οἱ δὲ ἰδόν]ες τόν χιλίαρχον κ᾿, 
τὸς σρατιώτας, ἐπαύσαντο 
τύπτοντες. τὸν Παὐλοι! 

35.  ότε ἐγγίσας ὃ χικί-. 
3, 40 7 τ , 

ἄρχος ἔπελάξετο αὐτοῦ, καὶ 

“ἐκέλευσε δε θῆναι ἁλύσεσν. δυσί. 
Ὁ ἐπυνθάνετο τίς, ἂν εἴη, ἐὺ 
τί ἐςι τέποιηκως.. Ὁ 

84" ἄλλοι δὲ ὦ ἄλλο. τι ϑρο 
ων ἐν τῷ ὀχλῳ᾽ μὴ δυνάμε- 
νος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ ᾿ 
τὸν ϑόρυθον, ἐ ἐκέλευσεν ἄγεσ- 
θαι αὐἹὸν εἰς ἐῶν παρεμβολήν. 

85 Ὅτε δὲ ἐγένεο ἐπὶ τὸς ὶ 
ἀναξαθμὰς, συνέξη βαςαξεσ- 
θαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ςρα]ωϊῶν. 
διὰ τὴν βίαν τᾶ. ὄχλε. τ ὦ 

56 Ἠκολέθει γὰρ τὸ πλῦ- 
θος τοῦ λαῦ, ἘΡΒΕΝ Αἶξεις 
αὐτὸν. 
51 Μέλλων τε εἰσάγεσθαι Ὁ 

εἰς τὴν τας ξεμβολὴν ὃ ὁ Παῦ- 
λος, λέγει τῷ χιλιάρχῳ" τ 
ἔξεςί μοι εἰστεῖν τι τορός σὲ ;, 
Ὁ δὲ ἔφη" ἐμον ον γινώσι, ̓ 
κεις ἢ ΓῚ 

88 Οὐκ ὁ ἄρα. σὺ εἶ ὃ Ἄν. 
γύπηος, δ᾽ -τρὸ τότων τῶν, 
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ἡμέρῶν ̓ ἀναςαϊώσας κὼ ἡ ἐξαα- 
γῶν εἰς τὴν ἔρημον τὸς τε- 
τρακισχιλίες ἄνδρας τῶν σι- 
Ἀαρίων ; 

3859 Εἶπε δὲ ὃ Παῦλος 
Ἔγω ἄνθρωπος μέν εἰμι ᾽[5- 
δαῖος, 1 ἀρσεὺς, τῆς Κιλι- 
κίας ἐκ ἀσήμε πόλεως τποολί- 
ἴῆς" δέομαι δέ σα, ἐπίτρεψόν 
μοι λαλῆσαι τορὸς τὸν λαόν. 
40 ἘπήρέψανἼος δὲ αὐ- 
“Ὦ, ὃ ΠΠαῦλος ἑςὼς ἐπὶ τῶν 
ἀναξαθμῶν καέσεισε τῇ χει- 
οἱ τῷ λαῷ" πολλῆς δὲ σιγῆς 
γενομένης, προσεφώνησε Τῇ 

ἙἝραΐδι διαλέκτῳ, λέγων. 
ον ἐδ 99, 

ΑΕ ὙῪς- ἀδελφοὶ, καὶ 
πατέρες, ἀκάσατε μοὺ 

τῆς πρὸς ὑμνῶν νῦν ἀπολογίας. 
Ὁ ᾿Ακούσαντες δὲ ὅτι τῇ 

Ἑθραΐδι διαλέκ᾽ῳ «αροσεφώνει 
αὑτοῖς, μᾶλλον 

ἡσυχίαν" καί ἰρυεχ 

5. ̓ Εγὼ μέν εἰμι ἀνὴρ 
δαῖος, γεγεννημένος ἔν Ἴος- 
σῷ τῇ- Κιλικίας, ἀναήεθραμ.- 
μένος δὲ ἐν τῇ τοόλει ταύτῃ 
παρὰ τὸς σύδας Γαμαλιὴλ, 
πεπαιδευμένος καῇα ἀχρίζει- 
ἂν τῇ παΐρῳε νόμε. ζηλωϊὴς 
ὑπάρχων τῷ Θεν, καθὼς 
τυχνῖες ὑμεῖς ἐσε. σήμερον" 

ἃ Ὃς ταύτην τὴν δδὸν 
ἐδίωξα ἄ ἄχρι ϑαναῖε, δεσμιεύ- 
ὧν νυῦὐῦ τταραδιδὲς εἰς φυλακὰς 

ἄνδρας τε κ᾿ γυναῖκας. 

δ Ὥς καὶ ὃ ᾿Δεχιερεὺς 
εἴαεῖυρεῖ, (μοι, κὶ πᾶν τὸ σξεσ- 

παρέσχον : 

Ὁ ΙΝ 

5: 

ξυἹέρισν" παρ᾽ ὧν ἐν Ἐπιςολὰς 

δεξάμενος πρὸς τὰς ἀδελφὸς» 
εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, 
ἄξων κὶ τὰς ἐκεῖσε Ὄνίας, δὲ- 
δεμένος εἰς ὑγτν ἀδλίλν, ἵνα 
τιμωρηθῶσιν. 

6 ᾿Ε γένε]ο δέ μοι πορευο- 
μένῳ ἔγγίζονῆι τῇ τς βγανέμα 
κῷ περὶ μεσημβείαν, ἐξαίφ- 
γγς ἐκ τῷ ἄρανβ σεριαςράψψαι 
φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ. 

7 "Ἐπεσὸν τε εἰς τὸ ἔδα- 
Φφος, καὶ ἤχησα φωνῆς λεγέ- 
σης μοι" Σαδλ, Σαδλ, τί με 
διώκεις ; 

ϑ Ἐϊὼ δὲ ὁ ἀπεκρίθην" Τίς 
εἶ, Κύριε; ; ΕἸπέτε πρός ἐψε' 
Ἐγώ εἰμι σᾶς ὃ ἾΝαξω- 
ραῖος, ὃν σὺ διώκεις. 

9. ΟἹ δὲ σὺν ἐμοὶ Ὄν]ες τὸ 
υνὲν Φῶς ἐθεάσαντο, κὶ ἔμφο- 
ὅοι ἐ ἐγένοντο" πὲ Φωνὴν ἐκ 
ἤκεσαν τῷ λαλδν]ὸς ἐάσεν 

10 Εἶπον δέ" Τί ποιήσω, 
κύριε; Ὃ δὲ κύριος εἶπε 
τρὸς με" ᾿Αναςἂς πουρεύα εἰς 
Δαμασκόν" κῴάκεϊ σοι λα- 

ληθήσεται περὶ πάντων ὧν 
τέτχκταί σοι ποιῆσαι. 

Ε] Ὡς δὲ ἀκ ἐνέξχλεσον 
ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς 
ἐκείν, χειραγωγέμιενος ὑπὸ 

τῶν συνόνων μοι} ἦκθον εἰς 
Δαμκχοκόν. 

12 ᾿Ανανίας δέ τις, ἀνὴϑ 
εὑσεξῇς καῇ τὸν γόμον, ἔκαρ- 
Ἰυράμιενος ὑπὸ τούντων τῶν 

καοικ βνων ᾿ϊεδαίων, 

18 ̓ Ελθὼν σε με, καὶ 
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επιςὰς εἶπέ μοι" Σαὼὰλ ἀ- 
δελφὲ, ἀνάξλεψον. Καγὼ 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ  ϑλΌῦα εἰς 
αὐτὸν. : 

. 14 Ὁ δὲ εἶπεν Ὃ Θεὸς 
τῶν πα]έρων ἡμῶν “ροξχει- 

βἰσαῖό σε γνῶγαι τὸ ϑελημμα 

αὑτᾶ, γα ἰδεῖν τὸν δίκαιον, [ο 
ἀκῖσαι φωνὴν ἐκ τῷ ςὁμαῖος 

ἷ αὗτϑδ' 
18 Ὅτι ἔσῃ ἮΝ δ πὰ αὐτῷ 

ὶ πρὸς τάν]ας ἄνθρωπος ὧν 
ἑἕώρακας κὶ ἤκεσας. 

᾿ 16 ΚΚὶ αἱ νῦν τί μελλεις ; 
ἀναςὰς βαπῆισαι, [2 ἄπολϑδσαι 

! τὰς ἁμαρῆίας σα» Ἐπικαλε- 

σάμενος τὸ ὕνομα τῷ Κυρία. 
17 Ἐγένετο δὲ μοι ὕπο- 

σεέψαντι εἰς ἹἹερασαλὴμ, Ὁ 

πιροσευχομένε μ8 ἐν τῷ ἱε- 
ρᾷ, γενέσθαι με ἐν ἐκςάσει» 

185 Καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγον- 

7χ μοι Σπεῦσον, κὶ ἔξελθε ἐν 
τάχει ἐξ ἹἹερασαλήμ" διότι 
ιν παραδέξονϊαί, σα τὴν μαρ- 
Ἴυρίαν σοερὶ ἐμ. 

19 Κ' ἀγὼ εἶπον" Κύριε, 
αὐτοὶ ἐπίφαντο. ὅτι ἐγὼ ἤ- 

μὴν φυλακίξων ἫΝ δέρων κα]ὰ 
τὰς συναγωγὰς τὰς τισεύον- 

ἐδ ας ἐπί σε. 

90 Καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο. τὸ 
αἷμα Στεφάνου τῷ μι ἰε]υρὸς 
σα, Ὁ αὐτὸς ἤμην ἐφεςώς, εν 

συνευδοκῶν. τῇ ἀναιρέσει. αὖ- 
1:8, . φυλάσσων τὰ ἱμάτια 

τῶν ἀναιρόνίων αὐτόν. 

9] Καὶ εἶπε, τεῦς με" 
Πορεύη, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη 
ἐάκρᾶν ἐξαφοςελῶ σε, 

ΠΡΑΞΕῚΙΣ 

Ὁ 99 Ἥκβον δὲ αὐτῇ ἄχρι. 
τάτα τῷ λόγαν, ἣν ἐσύραντ λὰ τὴν. 
φωνὴν. αὐτῶν, λέγονϊες" Αἴρε, 
ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιδτον" οὗ 
γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῇν. 

923 Κραυγας ὀόγίων δὲ αὐ-᾿ 
τῶν, Σ ῥιπτεν)ων τὰ ἱματίανι 
Ὁ εἠξευν Ὁ θολόν εἰς τὸν. 
ἀέρα, Ἧ 

94. Ἐκέλευσεν αὐτὸν ὃ τὐριν ̓  
λίαρχος ἄϊεσθαι. εἰς τὴν παρ- ; 
ἐμξολήν, εἰπὼν μαξιξιν. ἄνε-. Ἷ 

Ἴάξεσθαι αὐτόν" ἵνα. ἐπιγνῷ ' 

δι’ ἣν αἰτίαν ὅτως ὀὐμὰν τ 
αὑτῷ. Ἵ 

φρ Ὥς δὲ ποροέτεινεν ὁ αὔ- ̓ 
τὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπε πρὸς τὸν 
ἑςῶτα ἑκα]όναρχον ὃ ὃ Παῦ- 
λος᾿ Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον. 
γἃ ἀκατάκξιτον. ἔδεε. Ἀμὴν 
μασϊίξειν ; νὰ 

90 δ ρϑὰ δὲ ὃ ἑκατόν-. 
ταρχος, προσελθὼν ἀσηγ το 
Ἴειλε τῷ  γϑον, τοι τ, 

αὐ Εν 

Υν"ᾳ ἐςι. 
ο7 1 Τροσελθὰν ΜΝ, ὃ αΑἱὰ 

ἀρχος. εἶπεν αὐτῷ" “Λέγε μοι, 
εἰ σὺ Ῥωμαῖος εἰ, ΟὉδ 
ἔθη: Ναί. ΔῊ Ν ἐμ 

98 ᾿Απεκρίθη τε ὃ χιλί- 
αρχος" Ἐγὼ πολλᾷ κεφα-. 
λαία. τὴν τοολήείαν. ταύταν, 

ἔκτυσῶμιιν" Ὁ δὲ Παῦλον, 
Φν Ἐγὼ δὲ ὌΝ γεγέννημ .ω 
90 [Γ᾽ ὑθέως οὖν ἀπέφησι ν᾽ 

ἀπ᾿ αὐτῇ, οἱ μέλλοντες αὖ ͵ 

ὠβαφξλα; ΄- ὃ χιλία 
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ἐφοξήθη, ἐπιγνὰς ὅτι Ῥω- 
μαϊῖὸς ἐςὶ, κὶ ὅτι ἦν αὐτὸν δε- 
δεκώς. 
50. ΤῊ δὲ ἐἠκάῦχο; βεολο- 

μενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, 
«τὸ, τί καΤηγορεῖται παρὰ τῶν 

᾿Ιεδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν ἀπὸ 

τῶν δεσμῶν, Ὁ ἐκέλευσεν ἕλ- 

θεῖν τὸς ᾿Αρχιερεῖς, καὶ ὅλον 
τὸ συνέδριον. αὐτῶν" Ὁ, κα]α- 
γαγὼῶν τὸν Πᾶῦχον, 

εἰς αὐτάς, 
ΠΚΝΕερ. κγ΄. 98. 

ΤΕΝΙΣΑ͂Σ δὲ ὃ [Παῦ- 
ἜΣ τῷ οὐ πε ον εἰς. 

"ΆΑνδρες ἀδεχφοὶ, 

ἜΝ συνειδήσει ἀγαθῇ τι τε- 
πολίτευμαι τῷ Θεῶ ἄχρι 

ταύτης τῆς ἡμέρας, 
92 Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανί- 

ἂς ἐπέταξε τοῖς τταρεςὥσιν 

“αὐτὼ, τύὐπῆειν αὐτῇ τὸ ςύμα. 

95. Ῥύτε ὃ Παῦλος τοὺς 
αὐτὸν εἶπε" Τύπγειν σε μέλ- 
λει δ᾽ Θρεὸς, τοῖχε κεκονια- 
μένε" ἃ σὺ κάθῃ κρίνων με 

')ς 

καΐὰ τὸν νόμον, χὰ τοαρανομῶν.. 

κελεύεις με τύπίεσθαι : 
4. Οἱ δὲ ὥσαρε εφζάιτες εἶπον" 

Τὸν ἀρχιερέα. τῇ Θεξ λοι- 

ρας 3 
δ᾽ Ἔφη τὲ ὃ Πύλον 

“Οὐκ ἤδειν, ἀδελφοὶ, ὅτι ἐφὶν 
᾿ ἀρχιερεύς" “γέγραπῖαι γάρ; 
᾿Αρχονῖα τῇ λχᾷ σδ ἐκ ἐρεῖς 
"κακῶς. ἡ. 

Ὁ: Ἑνὸς δὲ ὁ Ὁ το ύνας ὁ ὅτι 
᾿ πὸ ἕν μέρος ἐςὶ Σαδδεκαίων 
τὸ. δὲ ἕτερον. Φαρισαίων, ἔ- 

22 

δ 

ἕξησεν 

ΕΥ͂Μ] 

κραξεν ἕν τῷ συνεδρίῳ" ἊΑν- 
δρες ἀδελφοὶ, ὁ ἐγὼ Φαρισαῖός 
εἶμαι, υἱὸς Φαρισαίε:" σοερὶ ἐλ- 

σιίδος καὶ ἀναςάσεως νεκρῶν 
ἐγὼ κρίνομαι. - 

7 1 το δὲ αὑτα λαλήσαν- 
7ος, ἐγένεϊο ςΖσις τῶν Φαρι- 
σαίων καὶ τῶν Σαδδεκαίων" 

χἡ ἐσχίσθη τὸ Ὡλῆθος. 
“8 Σαδδοκαῖοι μ μὲν γὰρ λέ- 
γᾶσι μιὴ εἶναι ἀναςάσιν, ἀηδὲ 
ἄγγελον, μήτε πνεῦμα" ᾧα- 
θισαῖοι δὲ ὑονος αἱ τὰ ἀμ.- 
φοτερα. 

9. ᾿Εγένεο δὲ κραυγὴ ἐδε-- 
γαλη" "ὦ ἘΡΡΕΎ ὯΣ οἱ Τραμ- 

μαϊεῖς τοῦ μέρες τῶν Φαρι- 
σαίων διεμάχοντο, λέγοντες" 
Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν 
τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ" εἰ δὲ 
πνεῦμα Ἐλάλησεν αὐτῷ, ἤ 

ἄγγελος, μὴ ϑεομαχιὥμιεν. 
10 [Πολλῆς δὲ γενομένης 

ςάσεως, εὐχαξηθεὶς ὃ χιλί- 
αρχος μὴ διασπασθῇ ὃ 
1ἰαῦλος ὕπ᾽ αὐτῶν, ἐχέλευ- 

σε τῦ ςράτευμα καϊαξἂν ἀρ- 
σάσαι αὐτὸν ἐκ μέσα αὐτῶν, 
3) 2 Ν " 

“ἄγειν τε εἰς τὴν τταρεμξολήν. 

εν 

8} Ἐ δὲ ἐπιδσῃ γυκτὶ 
ΩΣ . ν ες ΦΥῊΝ ᾽ εὺ 
ἐπιςᾶς αὐτῷ ὃ ἢ ύριος. εἰσε" 

(Θάρσει, Παῦλε" ὡς γὰρ διε- 
μιαρ)ύρω τὰ τερὶ ἐμ εἰς “[ε- 
ρϑσαλ. ἦρι, ὅτω σε δεῖ μὸ εἰς 

“Ῥώμην μαρ!υφῆσαι., 
19 Τ ενομένης δὲ ἡμέρας, 

τοοιήσαν]ές τίνες τῶν ᾿[εδαίων 
συςροφὴν, ἀνεθεμάτισαν ξαυ- 
τὸς, λέγον]ες᾽ μήτε. φαγεῖν 

ΑΒ 



μήτε σοιεῖν, ἕως οὗ ἀποχῖῆεί- 
γωσι τὸν Παῦλον" 

15 σαν δὲ πλείες τεσ- 
σαράκονϊα, οἱ ταύτην τὴν συν- 
ωμοσίαν τεποικότες. ! 

14 Οἵτινες προσελθόντες 
τοῖς ἀρχιερεῦσι κΚἢ τοῖς σρεσ- 

δυτέροις, εἰπον᾽ ᾿Αναθέματι 
ἀνεθεμαήίσαμεν ἑαυϊὰς, μὴ- 
δενὸς γεύσασθαι ἕως ἃ ἀποκ- 
7είνωμεν τὸν 1]Ἰαῦλον. 

15 Νῦν οὖν ὑμεῖς ἔμφα- 
γίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ 
συνεδρίῷ, ὃ ὅπως αὔριον αὐτὸν 
κα χγ άΓῃ πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλ- 
λονας διαγινώσκειν ἀκριθέφε- 
ον. τά περὶ αὐτδϑ' ἡμεῖς δὲ, 
τορὸ τῇ ἐϊγίσαι αὐτὸν, ἕτοιμοί 
ἔσμεν τῇ ἀνελεῖν αὐτὸν. ἰ 

.10 ᾿Ἄκεσας δὲ ὃ υἱὸς τῆς, 
ἀδελφῆς [Παύλα τὸ ἔνεδραν, 
τσαραγενόμενος γ εἰσελθὼν 
εἰς τὴν τοχρεμβολὴν, ἀπηγ- 

γειλε τῷ Παύλῳ. 

17 Προσκαλεσάμενος᾽ δὲ 

ὃ [Παῦλος ἕνα τῶν ἕκατον- 

τάρχων, ἔφη" ὸν γεανίαν 

τὅτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χι- 
λίαρχον" ἔχει γὰρ τι ἠροη 

ψεῖλαι αὑτῷ. : πῷ 

18 Ὁ μὲν ὅν τΑρωλλδον 

αὐτὸν ἤγα!ε πρὸς τὸν χίλίαρ- 
«ον, καί φησιν" “Ὁ δέσμιος 

Παῦλος 

, μεν. ἠρώτησε τῶτον τὸν νεα- 
νίαν ἀγαγεῖν τορός σε, ἔχονϊα 
τι 'λαλύσαί δοι. 
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χειρὸς. αὐτᾷ ὃ χιλίαρχος, "ὁ 

ΞΕΤΞῚ, 

προσκαλεσάμενός ε 
᾿ εἰὐξαμαν τὸν τύπον τϑ 

ὄ κραῖίσῳ ἡ ἡγεμόνι, μλω 

Δ. Ἐπιλαθόμενος δὲ τῆς , 

ἀναγχωρήσαν: 
δανεῖο" 

παγγεῖλαί μοι; 

90 Εἶπε. δε ρει 

δαῖοι συνέθεντο ᾿ 

αὐνθάνίυθξι. περὶ αὐτᾷ. 
9] Σὺ ἐν μὴ τεισθῇς 

τοῖς" " ἐνεδρεύεσι γὰρ ὃ Ἢ 
αὐτῶν ἄνδρες. τλείδς. 
ἐφώρος οἵτινες, ἄνε! 

ΤΑ ροῦν ἐνω- ἐκλαλῆσαι, ὃ 
ταῦτα ἐνεφάνισας Ὡρός με 

,. 29 Καὶ Ὡροσκαλεσάμε! ος 

εἰστεν" Ἕ τοιμώσαϊες πα ποι Ἴ 

διακοσίας; ὅπως , 
ἕως Καισαρείας, ε ᾿ 
ἐθδομήκονἼα, Ὁ, δεξιολάξος 

ρα Άσσς 
ἰακοσίες, ἀπὸ τ ὡ 

τῆς νυκῖος. ἀεβδο τ ἥ 
94 Κτήνη τε παρατῆσα 

ἵνα ἔπιξιξ ἄσαν]ες τὸν [Παῦλον 

διασώσωσι. πρὸς, Φήλικα, 

ἼΓΟΝ ἰός 

90 Κλαύδιος. δὲ 

ρειν.. 

Ὁ Τὸν ἃ 
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ληφθέν]α ὑπὸ τῶν ᾿Ιεδαίων, 

τ μέλλονῖα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾿ 

αὑτῶν, ἐπιςὰς σὺν τῷ ςρα- 
“εύμ αἵ, ἐξειλόμην αὐτὸν, μα- 
᾿βὼν ὅτι Ρωμαϊῖός ἔςι, 

8 Βυλόμενος δὲ γνῶναι 

τὴν αἰτίαν δι ἣν ἐνεκάλδν 

αὐτῷ, χκαγήζεγον αὑτὸν εἰς τὸ 
συνέδριον αὐτῶν" 
ο 990 Ὃν εὗρον ἐ[καλέμενον 
ποερὶ ζυήημάτων τῇ νῦμϑ αὖ- 
τῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον ἥανατΒ 
“ἢ δεσμῶν ἔγκλνυμα ἔχονϊα. 
90. Μηνυθείσης δέ μοι 

ἐπιξελῆς εἰς τὸν ἄνδρα μέλ- 
λειν ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν ᾽5δαί- 
ων, ἐξα Πῃς ἔπεμλψα τρὸς σε, 
ταραγ[είλας κὺ τοῖς καγηγό- 
βριξ λέγειν τὰ πρὸς αὑτὸν 

ἐπὶ σξ. "Ἐ ῥ ῥωσο. 

351 Οἱ μὲν οὖν τφα)ῶται 
καϊὰ τὸ διαγεῖα μένον αὐτοῖς, 
ἀναλαξόνες τὸν [Παῦλον, ἡ- 

γᾶγον διὰ τῆς νυκτὸς εἰς τὴν 
᾿Ανγιπαϊρίδα.. 

839 4 ἢ δὲ ἐπαύριον ξα- Ὁ 
σανῆες. τὸς ἱππεῖς πορεύεσθαι 
σὺν αὐτῷ, ὑπέςρεψαν εἰς τὴν 
παρεμβολήν. 

958 Οἵτινες εἰσελδόνες εἰς 
τὴν Καισάρειαν, Ὁ ἀναδόνϊες 
τὴν ; ἐπιξολὴν τῷ ἡγεμόνι, 
τοαρέςησαν καὶ τὸν ̓ εΊαῦλρν 

αὐτῷ. 
94, Αρέρο τ: δ ἡγεμὼν, 

Ὁ ἐπερωϊήσας ἐ ἐκ τοίας ἐπ- 

αρχίας ἐξὶ, κὶ πυθόμενος ὅτι 
ἀπὸ Κιλικίας" 

90 Διχκέσομαί σου, ἔφη, 
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ὅταν γκὶ οἱ κα]ήγοροί σα α- 
ραγένωνται. ᾿Εκέλευσέ τε 
αὐτὸν ἐν τῷ σὩραιτωρίῳ τοῦ 
Ἡρωδα φυλάσσεσθαι. 

Κεφ, κδ΄. 24, 
Δ ΕἼΓΑ δὲ πέντε ἡμέρας 

: κατέξη ὃ ἀρχιερεὺς 
᾿Ανανίας μετὰ τῶν πρεσξυ- 
τέρων, Ὄ ῥήτορος Τεετύλλε 

τινὸς, οἵτινες ἐνεφάνισα αν. τῷ 

ἡγεμόνι κατὰ τῷ [ἰαχύλβ. 

9 ἈΚ ληθέν]ος δὲ αὐτῇ, ἤς- 

ξα7ο κα]ηγορεῖν δ΄ 1 ἐφξηυλλος, 
λέγων" 

3 Πολλ ἧς εἰρήνης τυΐχα- 
γονΐες διὰ σᾷ, ᾿κα]ορθωμά- 
Ἴων γινομένων τῷ ἔθνει τότῳ 
διὰ τῆς σῆς τορονοίας; τοάνγῃ 
ε ὁ ταν χ 8 ἀποδεχόμεθα, 

κράτιξε Φηλιξ, μετα τῷασης 

εὐχαριςίας, ᾿ 
᾿ς αὶ Ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ τλεῖον 
σε ἐγκοπΊίω., παρακαλῶ ἀκᾶ- 

σαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ 
σῃ ἐπιεικείᾳ. 
5 Εδρόντες γῶρ τὸν ἄνδρα 

τϑτὸν λοιμὸν, Ὄ χινδντα ςώ-" 

οδὰν σσᾶσι τοῖς ᾿[οδαίοις τοῖς 

κατὰ τὴν οἰκεμένην, τορωΐο- 
ςάτην τε τῆς τῶν πλοία φῷ 
ὡν αἱρί σεως" 

6 “ἡ Ὃς "ἢ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε 
βΞε δηλῶσαι; ὃ ὃν Ὁ, ἐχρατήσα- 
μεν, κὶ κα]ὰ τὸν ἀμιέτεβανιγό.- 
ον ἠθελήσαμεν κρίνειν. 

 Παρελθὼν δὲ Λυσίας ὃ 
χιλίαρχος, μεῖα πολλῆς βίας 
ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπηϊα ΓΕ" 

8ὃ Κελεύσας τὸς καγηγό- 

Ὕ 



920 

ρας αὐτᾷ ἔρχεσθαι ἐσὶ σέ" 

παρ᾽. δ δυνήσῃ, αὐτὸς ἀνα- 
κρίνας περὶ “σάντων τάτων 

ἐπιγνῶναι, ὧν ἡμεῖς καηγο- 
προς αὖτϑ. 

9. Συνέϑεντο δὲ »ὶ οἱ ᾽[5- 
δαῖοι; φάσκοντες ταῦτα ὅτως 
ἔχειν. 

[0 ᾿Απεκρίθη δὲ ὃ Παῦ- 
λος, νεύσανϊος αὑτᾷ τῷ ἦγε- 
ὑδνος λέγειν" Ἔκ πολλῶν 
ἐτῶν Ὀνῖα σε κριίὴην τῷ ἔθνει 
τήτω ἐπιςάμενος, εὐθυμοότο- 

ρὴν τὰ τερὶ ἐμαυξ ἀπολο- 

πρχι" ; 

1 Δυναμένε σ γνῶναι, 
ὅτι 8 τλείες εἰσί μοι ἡμέραι 

ἀφ᾽ ἧς ἀνέξζην 
τροσχυνήσων ἕν ἹἹερεσαλήμ, 

12 Καὶ ἔτε ἐν τῷ ἱερῷ 

εὗρόν (ΜῈ ὥρὺς τινα, διϑοδγός 

μένον, ἢ ἐπισύςασιν φοοιξντα 
Ὄχλε,δτε ἐν ταῖς συναϊωϊαῖς, 
ὅτε κατὰ τὴν πολιν" 

13 Οὔτε 

δύνανγαι περὶ ὧν νὸν κα]ηο- 

βϑσί μου. εν 

ἡ δεκχῦύο, 

14 Ὁμολογῶ δὲ τῦτὸ σοι, 
εἴ ὁδὸ ἠὲ ρ τ δὲ ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν, ἣν λέϊεσιν. 

ῶ " "π 
αἵρεσιν, ὅτω λαϊρεύω τῷ πα-. 
τρῴῳ Θεῷ » πιςεύων σᾶσι τοῖς 

κατὰ τὸν νόμων, καὶ ἐν τοῖς 

ἘΦ τες γεψραμιμένοις. 

ἐρε ᾿λπίδα ἔ ἔχων εἰς τὸν 
᾿Θεὺν, ἢν κὶ αὐτοὶ ὅτοι προσ- 
δέχονται, ἀνάςασιν μέλλειν 

τ ἔσεσθαι νεκρῶν, δικαίων τε κ᾿, 
ἀδίκων. 

10 Ἔν τότῳ δὲ αὐτὸς δ 

ΠΡΑΞΕῚΣ 

χϑόν ον 
ΤΙ ΧΒΣ σησοι. 

σομαι τὰ καθ᾽ 

" 

- 

κῶ, ἀπρόσκοπον σι σιρεῖδηοι ν᾽ 
ἔχειν τορὸς τὸν εὸν κὶ 1 τὸς, 
ἀνθρώσες διαπαντός. ὦ ἐν Ὅτι τ 

17 Δι’ ἐτῶν ΠΝ πλειόνων Γ 
πάρεγε νόμην. ἧς ἐλεημοσύν ὕνας. 

ποιήσων εἰς τὸ ἔθγος θοὰς Ἷ 

Ὡροσφοράς ΩΝ 
18 Ἔν οἵ οἷς εὗρόν με ἡγνισ ̓ 

μένον ἐν τῷ ἱερῷ, ἃ μεῖὰ ὄχες 
λδ, ηδὲ μεῖὰ ϑορύξε. ὦ ἐξὰ 
δὲ ἀπὸ τῆς, ᾿Ασίας. ̓ Ιηδαῖοι Ἢ 

19 Οὗς ἐνῆν: ἐπὶ σᾶ σα 
ἈΝ ναι, κα ἐλ το εἴ, [τι ἩΧΡῚ ν 

Ῥεὺς με. ΠΝ 

τῶσαν, εἴ τι εὗρον. ἔν. Ὡ 
ἀδικημα, ςάντος ἅμφνς ἐπὶ τὸ 
συγεδρίξ-". τῇ ᾿ 

Ὁ}. Ὴ περὶ μιᾶς ἐν ταύτης : 
φωνῆς, ὥς ἔκραξα, ἑςὼς. ἐν. 

αὐτοῖς" ἜΝ 5τ|ὶ αν ἐάν Ὗ 

ἐδῶ, εἰπών" ἜΕ Ἄ 
χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώ- - 

ιὑμαβς .  Ν 
οἱ Διαταξάμενός. τε; τῶν 

ἑκατοντάρχῃ 'τηρεῖσθαιῦ τὸν ἯΙ 
ἐξαρλύνμε ἔχξονιτε Τρ 

παραγενόμενος μῴλε οὐ 

Δρεσίλλῃ τῇ γυναικὶ ΤΣ 
ἔσῃ Ἰεδαίᾳ, δ λέν: 



ΤῺΝ ΑΠΟΣΤ. 
τὸν Παῦλον, χκὶ ἤκδσεν αὐτῇ 
“περὶ τῆς εἰς Χοιτὸν τίςεως. 
ἑῷ 95 ἌΡ δὲ αὔτ 
ΕΣ περὶ δικαιοσύνης τ ἐϊκραἹείας 
ΠΧ τῷ κρίματος τ μέλλονϊος 
» ἔσεσθαι, ἔμφοξος γενόμενος 
᾿ ὃ ᾧλλιξ ἀπεκρίθη" Τὸ νῦν 
ἔχον τορεΐδ' καιρὸν δὲ μεῖα- 
᾿ λχξὼν μεϊακαλέσομαί σε. 

τὰ ἈΑμα δὲ ς ἐλπίξων ὅ οτὶ 

“χρήμαϊα δοθησεΐαι αὐτῷ ὑπὸ 
τῷ [Ἰαύλϑ, ὅπως λύσῃ αὐτὸν" 
διὸ κὶ τουκνότερον αὐτὸν μεῖα- 

τῷ πεμπόμενος, Ιλ ει αὑτῷ. 

ΟἿ Διετίας δὲ τληρωθεί- 
᾿ ̓ σῆς ἔλχζξε διάδοχον ὃ ᾧηλιξ 

“ Πόρκιον (δῆςον᾽ ϑέλων τε 
χάρις καϊχθέσθαι τοῖς ᾽[6- 
δαίοις ὃ Φῆλιξ, καέλιπε τὸν 
Πχῦλον δεδεμένον. 

-ὐξξα Κεφ. κέ. 95. 
ΤΟΣ ὨΘΉΣΤΟΣ ὁ ὃν ἐπιξ ἃς ΤῊ 

' ἐπαρχίᾳ, με τὰ τρεῖς 
Ἴ ἡμέρας ̓Ζνέξη εἰς “ἱεροσόλυ- 
Σ μα ἀπὸ Καισαρείας. 

ἣν 

ἄς 

βὰς “ΜῈ 

᾿ ̓ Αρχιερεὺς ΩΣ οἱ τορῶτοι τῶν 
᾿Ιοδαίων κατὰ τϑ Εϊαύλε, ὁ 

τοαρεκάλεν αὐτὸν, 

98 Αἰτήμενοι χάριν κατ᾽ 
Ξ αὐτῇ, ὅπως μεταπέμψηται 

αὐτὸν εἰς ᾿ἱἹερουσαλήμ" ἐνέ- 
- δραν σποιᾶντες ἀνελεῖν αὐτὸν 

κατὰ τὴν ὁδὸν. ᾿ολᾷ 
αὶ Ὃ μὲν ὅν. ̓Φῆςος ἀπε- 

κρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Ἰαῦλον 
“ἐν Καισαρείᾳ, ἑαυϊὸν δὲ μέλ- 
ἄειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι. 
ὃ Οἱ ὅ ὅν δυνατοὶ ἂν ὑμῖν 

34 

ἐδ ἐ 

Ο . 

ἴος, ἐκέλευσε 

9 Ἔνεφάνισαν δὲ αὐτῷ δ᾽ 
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φησὶ, συγκαΐαξαντες, εἴ τι 
Ἐςὶν ἐν τῷ ἀνδρὶ τέτῳ, κατη- 

ἘΣ Στλτςς 
γορείτωσαν αὐτ. 
Ὁ Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς 

ἡμέρας τλείης ἢ δέκα, καῆα- 
ξὰς εἰς Κχισάρειαν, τῇ ἐπ- 
αὔριον καθίσας ἐπὶ τῷ βήμα- 

τὸν ἰἰχῦλον 
ἀχθῆναι. 

ὕ: 1Παραγενομένε δὲ: αὐτῷ, 
περιέςησαν οἱ ἀπὸ “Ἱεροσολύ- 

μὼν κα]χξεξηκότες ᾿Ιπδαῖοι, 
πολλὰ κ βαρέα αἰτιάμαῇα 

φέρ οντες κατὰ τῷ [Παύλε, ἃ 
ἐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι" 

5 ᾿Απολογεμένα αὑτὸ" 
“Ὁ 57 ᾽ Ν ͵ - 

Τι ὅτε εἰς τον νομχον τῶν 
2 ΟῚ », 2 ΝΠ Ν Ὕ 

Ιδδαίων, ὅτε εἰς τὸ ἱερὸν. ὅτε 
ΕΣ ᾽ ͵ ᾿ ξ , ͵ ἔν ᾿ 

εἰς Καίσαρα τι ἥμαρτον. 

9. Ὃ ᾧτοος δὲ, τοῖς ᾽[8- 
δχίοις ϑέλων “άοιν κα αθέοσ- χῦς 
θαι, ἀποκριθεὶς τῷ [ἰαύλῳ 
εἶπε" Θέλεις εἰς “Ἱεροσόλυμα 
ἀναξ ὰςς ἐκεῖ περὶ τότων κρί- 
γεσθαι Ἐπ᾿ ἐμᾷ ; 

10 Εἶπε δὲ ὁ [Πχῦλος" Ἔ- 
πὶ τῷῃ βήματος Κὶ χίσχρος 

ἑςώς εἰμι, ἃ με δεῖ κρίνεσθαι" 

᾿Ιδδαίος ἐδὲν ἠδίκησα, ὡς κὶ 
δὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 
δ ἢ ΕἸ μὲν γὰρ ἀδικῶ, Χ) 
ξιον ϑάνζτου πέπραχια τι, 

8 παραιτὅμιαι τὸ ὥἄποθανεῖν" 

τρδδὲ δὲν ἢ ἔς!» ὧν ὅτοι χατη- 
γορδσί μου, ἄδείς με δύνα 

αὐτοῖς “χαρίσασθαι. Κα σὰ 
ἐπικαλξχι. εἰς 

19 Τότε ὃ Φηςος συλ- 
λαλήσας μεῖὰ τῇ συμ αλίε. 
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ἀπεκρίθη" Καίσαρα ἐσικέκ-- 
λησαι ; ἐπὶ Καίσαρα σπορεύ- 
σΎ. 

18 Ἡ μερῶν δὲ διαγενομέ- 
γῶν τινῶν, ̓ ΑΓρίππας ὃ βασι- 
λεὺς κὶ Βερνίκη κα͵ηντησαν 
εἰς Καισάρειαν, ἀσπασόμενοι 
σὸν Φῇςον. 

11 “Ὡς δὲ σλείες ἡμέρας, 
-᾿; 3 - ε - - 

διέτριξον ἐκεῖ, ὃ Φηςος τῷ 
ξασιλε; ἀνέθεῖο τὰ κατὰ τὸν 
1Ταῦλον, λέγων" ᾿Ανήρ τις 
ἔςι καταλελειμμένος ὑπὸ 
ᾧυλικος δέσμιος" 
.15 ΤΠ]ερὶ 8, γενομένε μου 

“Ἱεροσόλυμα, ἐνεφαάνισαν 
οἱ ἀρχιερεῖς "ἡ οἱ πρεσθύτε- 
ροι τῶν ᾿Ιπδαίων, αἰτόμενοι 
κατ᾿ αὐτῷ δίκην. 

16 1Πρὺς οὺς ἀπεκρίθην, 
«1 2 ἐπ " « , 
ὅτι ἐκ ἕἔςιν ἔθος - Ῥωμαίοις 
χαρίξεσθαί τινα ἄνθρωπον εἰς 

ἀπώλειαν, σορὶν ἢ ὃ κατηγο- 

ρέμενος καϊὰ πρόσωπον ἔχοι 
τὰς κατηγόρδεο, τόπον τε ἄ- 
πολογίας λάβοι δῖθν τῷ ἐγ- 
κλυματοὸς, 

17 Συνελθόν]ων ὄν αὑτῶν 

ἔνϑαδε, ἀναβολὴν. μηδεμίαν 

συοιησάμενος, τῇ ἑξῆς καθι- 
σὰς ἐπὶ τῷ βήμαῖος, ἐκέλευ- 
σα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα. 

18 ΤΠερὶ ἃ σαθέν]ες οἱ κα- 
Τὴς γοροι ὀδεμίαν αἰτίαν ἐπέφε- 
ον ὧν ὕπενοαν ἐγώ" 

19 Ζυγήμιαῆα δέ τινα περὶ 
σῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἴχον 
᾿Ὡρὺς αὖτον, καὶ τερί τινος 

ἼἼσδ. τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν 
ὃ Παῦλος ζῇν. 

"Ὁ 

Ἂς 

ΠΡΑΞ ΕΙΣ 

40 ᾿Απορέμενος. δὲ ἐγὼ 
εἰς τὴν περὶ τάτα ζήτησιν, 
ἔλεγον εἰ βέλοῆο. πορεύεσθαι, Ἧ 
εἰς ἹἹερεσαλὴμ, κάκεϊ ΠΈΡΙ Ἕ 
θαι περὶ τέτων. ΡΣ Σ 

9] ΤΕ δὲ ΠΠαύλε ἐπιανς Ἦ 
λεσαμένε τηρηθῆναι. αὑτὸν 
εἰς τὴν τ Σεξαςῇ δικρνωσδι!ς 
ἐκέλευσα, τηρεῖσθαι αὐτὸν, 
ἕως οὗ πέμψω, αὐτὸν Ἄν 
Καίσαρα. 

29 ον δὲ πρὸς τὸν 
Φῆςον ἔφη" ᾿Ἐξελόμην καὶ ὁ ̓ 

αὐτὸς τῷ ἀνθρώπϑ, ἀκδσαι. 

ὋὉ δέ" Αὔριον, πν ἀκέσῃ 
αὐτὸ. τὸ 

925 Γῇ ὅν ἐπαύριον ΤᾺΝ 
Ἴος τῷ ᾿ΑΙρίππα. πὶ τῆς Βερ- 
γίκης μεῖα ππολλόις φαν]ασίας, 
κὶ εἰσεχθόνων εἰς τὸ ἀκροαϊή-. ἢ 
ριον σύν τε τοῖς χιλιάρχοις, Ὁ 
ἀνδράσι τοῖς καὶ ἐξοχὴν ὅσι ὦ 
τῦς τοόλεως, κελεύσανος. 

τῷ ᾧηςε, ἤχθη ὃ Παῦλος. 
24. Καί φησιν ὃ Φῆςος" 

᾿ΑΙίππα βασιλεῦ, " “άν]ε5 
οἱ συμπαρόνϊες ἡμᾶν ἄνδρες, 
ϑεωρεῖτε τᾶτον, περὶ οὗ τᾶν 
τὸ ὥλῆθος τῶν ᾿Ιαδαίων ἐνέ- 

τυχὸν μοι ἔν τε “Ἱεροσολύμοις 
κὶ ἐνθάδε, ἐστιξοῶν]ες μιὴ δεῖν εἶχ 
ζὴν αὐτὸν ΜΡΚΕῊΝ εὐ 88 

95 ᾿Βγὼ δὲ κα!αλαρόμε- δ) 
νος μηδὲν ἄξιον. θανατῇ αὐ- ὁ 
τὸν πεπραχέναι, Ὁ αὐτῇ δὲ οὗ 

τῶτϑ ἐπικαλεσαμένϑ τὸν Σεὰν δ 

(αςὸν, ἔκρινα πέμπειν αὐτόν. ἡ 

20 Περὶ οὗ ἀσφαλέ ἐξ τιν 
γράψαι τῷ Κυρίῳ ἐκ ἔχω" 

ὯΝ 

᾿ὩΝἤ 4 



ΤΩΝ ἈΠΟΣΤ. 

διὸ τροηϊαν αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν, 
ἢ μάλιςα ἐπὶ σξ, βασιλεῦ 
᾿ΑΙίππα, ὕπως τῆς ἀνακρί- 

᾿σεώς γενομένης, σχῶ τι γρά- 
αι. 
27 "Δλοῖν γὰρ μοι δοκεῖ, 

πέμπονῖα δέσμιον, μὴ κα τὰς 
. καὶ αὐτῇ αἰτίας σημᾶναι. 

Κεφ. κς΄. 96. 
ΑἸῬΠΙΠΑΣ. δὲ πρὸς 

τὸν [[αχῦλον ἔφη" Ἔπι- 
᾿Πρέπεῖαί, σοι ὑπὲρ σεαυΐᾷ λέ- 

ψειν. ὅτε ὃ Παῦλος ὁ ἄπελο- 
γεῖτο, ἐκείνας τὴν χεῖρα᾽ 
το, Περὶ σάνίων ὧν ἐγκαλδ- 

μαι ὑπὸ ᾿Ιεδαίων, βασιλεῦ 
᾿Αγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν 
μακάριον, μέλλων ἀπολοίεῖσ- 
θαι ἐπὶ σῇ σήμερον" 

3 Μαλιςὰ ὙνωςῊν Ὀνία σε 
τάνίων τῶν κατὰ ᾿[πδαίες 
ἐθῶν τε καὶ ζητηματῶν" διὸ 
δέομαί σδ, μακροθύμως ἀ- 
κϑσαί μα. 

ς αὶ Τὴν μὲν ὃν βίωσίν μου 
᾿ πὴν ἐκ γεότηος, τὴν ἀπ᾽ ἂρ- 
χῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει με 
ἐν “Ἱεροσολύμοις, ἴ ἴσασι τοάν]ες 

οἱ ᾿Ιεδαῖοι" 
8. Τ]ροπνώσκον]ές μι ἄνω. 

θεν, (ἐὰν ϑέλωσι μαρυρεῖν) 
ν Ἂς κατὰ τὴν ἀκριξε;ατην 
αἵρεσιν τῆς ἡμεϊέρας σ“ρησ- 

κείας ἔξησα Φαρισαῖος. 
6 Καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς 

τρὸς τὰς παϊέρας ἐπαγϊελίας 
γενομένν:ς ὑπὸ τῇ 5.:Θεῦ, ἕ ἕφηκάᾶ 
κρινόμενος" 

Ἴ Εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον 
- 
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ἡμῶν ἐν ἐκϊενείᾳ νύκ]α καὶ 
ἡμέραν λαϊρεῦον, ἐλπίζει κα- 

Πανησαι" τοερὶ ἧς ἐλπίδος 
ἐΐκαλδμαι, βαχξρ ᾿Αγρίπ- 
σα, ὑπὸ τῶν ᾿ἰαδαίων. 

8 ΤΙ ἄπιςον κρίνεϊαι σιαρ᾽ 
ὑμῖν, εἰ ὃ Θεὸς νεκρὸς ἐϊείρει ; 

9 Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα 
ἐμαυ]ῷ τορὸς τὸ ὄνομα ᾽]ησξ 
ἐδ ΝΝαζωραία δεῖν πολλὰ 

ἐγαν]ία πρᾶξαι. 
10 Ὃ καὶ ἐποίνισα ἐν Ἵερο- 

σολύμοις" κὶ πολλὸς τῶν ἀ- 

γίων ἐγὼ φυλακαὶς καϊέκλει- 
σα, τὴν σαρὰ τῶν ἀρχιερέων 
ἐξασίαν λαξων" ἀναιραμένων 
τε αὐτῶν, καήνεγκα ψῆφον. 

11 Καὶ κατὰ τιάσας τὰς 
συναγωγὰς πολλάκις τιμω- 
ρῶν αὑτὰς, ἠνάΐκαξζον βλασ- 
φημεῖν" περισσῶς τε ἐμμαι- 
γόμενος αὑτοῖς, ἐδίωκον ἕως 
κ᾿ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. 

19 Ἔν οἷς κ᾽ πορευόμενος 
εἰς τὴν Δαμασκὸν μεῖ Ἐξε- 
σίας κὶὶ ἐπήροπῆς τῆς παρὰ 
τῶν ᾿Αρχιερέων, 

195 .Ἡμέξας μέσης, κατὰ 
τὴν δὲδὸν εἶδον, βασιλεῦ, ἐρα- 
γόθεν ὑπὲρ τὴν λαμιπροτητὰ 

τὸ ἡλίβ, περιλάμνψαν με Φῶς 
κὶ τὰς σὺν ἐμοὶ πορευομένες. 

14 Τ]ανῆων δὲ κα]απεσόν- 
Ἴων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν; ἤκεσα 
φωνὴν λαλεσαν σιρὸς με, καὶ 
λέϊεσαν τῇ Ἔδραΐδι διαλέκ- 

Ἴω" Σαὰλ, Σαὼλ, τί με διώς 
κεις ; διχύμον σοὶ πρὸς κέγρα 
λακΊίζειν. 
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κύριε Ὁ δὲ εἰπεν" Ἐγὼ 
εἰμι ᾿Τησᾶς, ὃν σὺ διώκεις. 

16 ᾿Αλλὰ ἀνάςηθι, καὶ 
φῆθι ἐπὶ τὸς τοῦδας σου" εἰς 
τῦτο γὰρ ἀφθην σοι, τσρηχει- 
οίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ 
᾿μάαρίυρα, ὧν τε εἰ δον ὧν τε 
ὀφθήσομαί σοι" τὴς ἀρ 

17 ᾿Εξαιρέμενός σε Ἐκ τῇ 
λχᾶ, νῦἡ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὖς νῦν 
σε ἀποζέλλω, 

18 ᾿Ανοῖξαι ὀφθαλμὲὰς αὐ- 
τῶν, τ ἐπιςρέψαι ἀπὸ σκό- 
τοὺς εἰς φῶς, τὦἡὸ τῆς ἐξβσίας 
σῷ Σαϊανᾷ ἐπὶ τὸν θεὸν, τῇ 
λαξζεῖν αὐτὸς ἄφεσιν ἅμα οἾι- 
ὧν, μὸ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασ- 

μένοις, σίςει τῇ εἰς ἐμέ. 
19Ὅθεν, βασιλεῦ᾽ ̓ΑΠίπ- 

πα, ἐκ Ἐγενόμην ἀπειθῆς ΤΏ 
ἐρανίῳ ὀπ]ασίᾳ" 

90 ᾿Αλλὰ τοῖς ἐν Σ Δα: 
βμασκῷ τυρῶτον κὶ ἹἹεροσολύ-. 

μοῖς, εἰς τᾶσαν τε τὴν χώραν 
᾿χῆς Ἰουδαίας, ΟᾺ τοῖς ξήνεσιν, 
ἀπαϊγέλλων μμεϊανοεῖν, καὶ 

ἐπισρέ ἐφειῦ ἐπὶ τὸν Θεὸν, ἄξια 

τῆς με]ανοίας ἔργα τρᾶσσον- 
ἐαεόσος. Ὁ Ὁ} ᾿ 

Οἱ “Ἕνεκα τάτων με οἱ 
ἼἾαδαγοι συλλαξόμενοι Ἐν τῷ 

ἱερῷ, ἐπειρῶντο δια χζειοίρασα 

ὯΝ 29. Ἐπικηρίας δ ὃν τυχὼν 
᾿ τῆς Ὡαρὰ δὶ Θεβ; ἄ ἀθωτι τὴς 

᾿ φρρόμενος μικρῷ τε Ὁ μεγά- 

ἰῳ, δδὲν. ἐκ)υτο λέγων ὧν τε 

; ΤΠΙΡΑΞΕῚΣ εἰν κα τὴβ 

15 Ἐνγὼ-δέ εἶπον" Τίς εἶ οἱ προφῆται. ἐλάλ 

ἀληθείας " ρὰφρος τς , 

 τότων ὃ βασιλεὺς, Ὡρὸς. ὃγ'κὴ 
ρήῤησαδιυ λαλῶ" λαν- 

τὸν Παῦλον᾽ Ἔφη" ἣᾺ Ὄν. λῦ 

καον]ά- μῃ σήμερον, γενέσθο 
τοιήτϑς;, ὁποῖος. Ἐγς εἰμ 

ἡγεμὼν, τε 

λό εν ν γίνεσθαι; 

εἰ πρῶτος, ἫΠΣ ς υς νὲκ- 
ρῶν φῶς μέλλει καϊα[γέ 
τῷ λαῷ κὶ τοῖς ἔθνεσι. 
ΤΣ Ταῦτα δὲ αὖτϑ ἃ π 

ΤῊ φωνῇ ἔφη: ἐξδς, ῦ- 
λε' τὰ πολλά δε γράμμα: 

εἰς μανίαν ΟἿ οἷν 
98 Ὁ δε". 

ματα ἀποφθέγγομαι. ᾿ 
26 ᾿Επίςαται γὰρ͵ πες 

γωνίᾳ πεχόν αν τ ας φς 

ΟΝ, ΠΙρεύεις, βασιλεῦ Ἂ 
γρίππα, τοῖς. προφήταις ; 
οἰδα ὅτι σιςεύεις, Κα το νΘεΝ 

428. Ὁ δὲ ̓Αγρίαπα ἫΣ ̓ 

μεσείθεις Χ ιςιανον 
ΘΟ Ὁ δὲ ΓΙαῦ 

ΤΣ ξαίμην ἄν. τῷ . Ἀ 
3 ͵ 

ἐν ὀλίγῳ ΠΝ ἐν φολλῷ ὁ 8 μόν 

σὲ, ἀλλὰ καὶ ταντὰς τὸς ἃ ̓ 

παρεκ)ὸς τῶν δεσμῶν. 
ἜΘΟΣ Καὶ ταῦτα 

αὐτῇ, ἀνέφη ον 



“ἐλάλεν πρὸς ἘΚΚΉΚῚΡ λέϊον- 
ἅν" Ὅτι δδὲν ϑιχνάτε ἄξιον 
ἢ δεσμῶν πράσσει ὃ ἄνθρωπος 
᾿ὅτος. 

359 ᾿Αγρίππας δὲ τῷ Φη- 
σῳ ἔφη" ᾿Απολελύσθαι ἐδύ- 
ΤΣ ὃ ἄνθρωπος ὅτος, εἰ μὴ 
“ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 

ἀπο- 

πλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν 
- Ἰταλίαν, παρεδίδον τὸν τε 
ἘΓΓ ῦχον καὶ τινὰς ἔτ τέρας δεσ- 

᾿μῶώτας ἑκαγον)άρχ: ὀνόνκαΐῖι 

 ᾿Ιδλίῳ, σπείρῃς Σεξαςῇ)ς. 
ἘΠ Θανς Ἔπιδχηες δὲ ΄σλοίῳ 

ΣΑΣ Ων ῥέλλοντες 
᾿ωλεῖν τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν 
τόπες, ἀνήχ,θημεν, Ὀνῖος σὺν 

᾿ἧμῖν ᾿Αριςάοχβ Μακεδόνος 
εσσαλονικέως-- 

5. Ἴ τε ἑτέρᾳ καήχθυ- 
μεν εἰς Σιδῶνα᾽ φιλανθρώ- 

“ως τε ὁ Ἴλιος τῷ [Παύλῳ 

“χρησάμενος, ἐπέτ τρεψε τορὸς 
᾿ Φίλες πορευθένα, ἐπίμελείας ἐπ 

ἘΟΧΕΙΙΣ 
4 ΚΚὰ ἀκεῖθεν ᾿ἀναχθένϊες. 

ὑπεπλεύσαμεν. τὴν Κύπρον, 
δὰ τὸ τὰς ἀνέμιαες- εἶναι ἔναν- 
-τίβο, 

᾿ δ᾽ Τό; τε ελαγος τὸ καΊα 

᾿ τὴν κοίμάν κὶ ΠΠαμφυλίαν 
διαπλεύσαντες, κατήλθομεν 

᾿ εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. 
τε Ὁ: Κάκεῖ εὗρων ὃ ἑκατόν- 

Ἴαρχος πλοῖον ̓ Αλεξαγδρῖνον 
τολέον εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, ἔγε- 
᾿ξ σεν ἡ ἡμᾶς, εἰς αὐτὸ. 
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7 Ἔν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις 
βραδυπλο ἄγ]ες, »Ὁ μόλις γενό- 
μμκενοι καὶ τὴν Κ νἱδον, μὴ 
τοροσεῶνϊος ἡμᾶς τῇ ἀνέμϑ, 
ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην 
κχτὰ Σαλμιώνην" 

8 Μόλις τε σαραλεγόμε- 
νοι αὐτὴν, ἤλθομεν εἰς τόπον 
τινὰ καλήμενον Κ λὲς λιμέ- 

γᾶς, ὦ ἐϊγὺς ἤν σόλις Λασαία. 
9. “Ἵκανξ δὲ χρόνϑ διαίενο- 

μένα, κὶ Ὀνῖος ἤδη ἐπισφαλδς 
τῷ τλοὺς, διὰ τὸ ἡ τὴν νη- 
ςείαν ἤδη «υαρεληλυθέναι» 
παρήνει ὃ [Παῦλος, 

10 Λέϊων αὐτοῖς" Ανδρες, 
ϑεωρῶ ὅτι μετὰ ὕξρεως χαὶ 
πολλῆς ζημίας ὁ μόνον τῇ 
φόρϊε Ὄ τξ Ὁλοίο, Βλλὰ καὶ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν 

ἔσεσθαι τὺν σλᾶν. 
11 ὋὉ δὲ ἑκαγόνίχρχος τῷ 

: Π Ἁ - ᾿ 

κυξερνή τῊ καὶ τῷ ναυκλήρῳ " 

ἐπείθεῖο μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὸ 
τὸ Πχήλ λεγομένοις. 

19 ᾿Ανευθέτε. δὲ τῷ λιμέ- 
νος ὑπάρχονϊος τοξὺς παρα- 
χειμκασίαν, οἱ πλείας ἔθεντο 
βολὴν ἀναχθῆναι χᾳακεῖθεν, 
εἰπως δύναιντο κα]αν] σαν]ες 
εἰς (Φοίνικα παραχειμάσαι, 

λιμένα τῆς Κρηΐης βλέπον]α 
κατὰ Λίξα κὶ καί Χὥρον. 

138 “Ὑποπνεύσανϊος δὲ Νό-. 
τῇ, δόξανϊες τῆς προθέσεως 
κεκραϊηκέναι, ἄρα"Ἶες ἢ ἾΑσσον, 
ταρελέγοντο τὴν Κρήτην. 

14 Με ἃ πολὺ δὲ ἔξα-. 

λε καὶ αὐτῆς ἄνεμος τυφω- 
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γικὸς, ὃ καλθμενος. ΕἸ ὺκς 
λύδων, ἢ τὰ 

15 ὍΝ μὴ κ σθέντο δὲ τᾶ 
σλοία, καὶ μὴ δυναμένε α ἄν- 
Ἰοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπι- 
δόνες ἐφερόμεθα. 

10 ΝΝησίον δέ 
μόντες καλάμενον ἰχλαύδην, 

μόλις ἰσχύσαμεν. φεξικραήεῖς 
γενέσθαι τῆς σκάφγς" 

ῚΤ Ἣν ἄρανίες, βονθείαις 
Ἐχρῶντο, ὑποζωνγύντες τὸ 
τολοῖον᾽ φος ἐμενγοί τε μὴ εἰς 

τὴν Σύρῆιν Ἐκπέσωσι, χαλά- 
σαντες τὸ σκεύος, ὅτως ἐφέ- 
Δ} Ἦ 

Σφοδρῶς δὲ κεινηλῶυ: 

τι ὑποδρα- 

ΠΡΆΞΕΙΣ ΦἩΉΜ Ἢ 

. Ύὅ0, δ᾽ (Θεὸς τάν]ας τ τὰς ; 

μένων ἡμῶν, τῇ ἑξῆς ἐκθολὴν 
ἐποιδγῆσε 

19 Καὶ τῇ τρίτῃ αὐτὸ- 
ειρες τὴν σκευὴν τ, Ὡλοία. 

ἐῤῥίψαμιεν.. 

20 Μῶτε δὲ. ἡλίβ, κοὐ ἐς ἃ 
5, 

ἄφρων ἐπιφαινόνίων ἐπὶ λεί- 
ονᾶς ἡμέρας, χειμῶνός τε ἀκ 
4 4 ν ᾿ 
ὁλι8 ἐστικειμιένθ, λοιπὸν σε- 
ει βεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τὰ σώ- 

ζεσθαι ἡμᾶς. ὸ 
91 -τιῤλλῆς δὲ ἀσιτίαξ᾽ 

ς ͵ ͵ ὌΝΩΝ γι «Ἡ 

ὑπαρχιϑσης, τότε ςαθεὶς ὃ 
- ΕΣ ͵ 5. υϑισῳ οαϑηνς ΑΝ 

Παῦλος ἐν ἐμέεσῳ αὑτῶν, εἰ- 

σεν" 
, ᾿ ΝΣ 5 

ποειθαρχιἡσανας μοι, μὴ ἀν- 
ἄγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, 
κερδῆσαί, τε τὴν ὕξριν. ταῦ- 

ΤῊν ἡ τὴν ζημίαν. 
92 Ἄδὰ τανῦν πσαραινῶ 

"Ἔδει μὲν, ὦ ἄνδρες, 

Ῥ 

᾿ πέσσαρας, ἤυχοντο “ἣρ 

“ψεγέσθαι. 

ἥων. φυγεῖν. Ἔκ τᾷ ̓σλοία, και 

᾿ἑκαϊονάρ χ 
ὑμᾶς εὐθυμεῖν" τ γμαν, γὰρ 
ψυχῆς ἀδεμία ἕςαι ἐξ ἀι γρνι 
ωλὴν τῷ ὡλοίδι 

ἐν τῷ Ὁλοίῳ, ὑμεῖς, σωθῆναι, 
 δύναισθέ. 

99 Παρέφη. σι 
γυχῆὶ ταύτῃ ἄϊγελος. “ 
ᾧ εἰμι, ῳ καὶ λαῖρε ρεύω, 

94 ̓ Λέ γῶν: , Μὴ ΟΝ 

Γαῦλε" Καίσαρί σε δεῖ α 
θατῆναι" 0 ἰδ. κΕχ, ἐ 

ΟΥ̓ΤΌΣ μετὰ, σ8:: 

ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. ᾿ 
ΣΕ ΧλΟΣ ΔΟΥΣ ἀνε, μς καὶ 

κάτη γὺξ ἢ ἔγενετο, διαφερομ' 
γων ἡμῶν ἀν τῷ ̓ Αδείᾳ, Πᾶς ̓ 
μέσον τῆς γυκ]ὸς ὑπενόεν. οἱ 

γαῦται ἐπ ν.Ὁ τινὰ. Ἰπθ Ἶ 
χώραν. ΤῊΣ 

εἰς τραχεῖς. τόπες ἐκπέσωσιν,, 
ἐκ πρύμνης ῥῥψανῖες, ἐ τ ἢ 

" “Ὡ-ὦ 

ἄν ΤΑῚ ἐσῦν πος Ρ Ἂς ἤκα ἢ 

80 Τῶν δὲ ναυϊῶν, ζηῖόν- ἦι: 

πο 

χαλασάνϊων. τὴν σκάφην. ε ΔΝ 

τὴν ϑαλασσαν, τοροφάσει ὡς 
ἐκ πρώρας ̓ μελλόνων. ἀλν Ὡ τΑ 
ἐκτείνειν. ἐτῶν: 

3] Εἶπεν ὃ Παῦλος τῷ Ν 
, τοῖς ̓σρατιω- 

χις" ἀν μὴ ὅτοι “μείνωσιν Ὁ 

ΠῚ ἃς ἘΣ 
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89 Τότε οἱ ἱφρα]ιῶται ἀπε- 
ποψαν τὰ σχοινία, τῆς σκά- 
Φης, κὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 
 Έ 839) Ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν 
. ἡμέρα. γίνεσθαι, τοαρεκάλει 

οὗ ΤΙ χῦλος ἃ ἅπαντας μεταλα- 

ξεῖν τροῷης, λέγων" Ἵτεσσα- 

ρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέ- 
ραν τροσδοκῶνϊες, ἄσίῆοι δια- 
Ἰελεῖτε, μηδὲν πρροσλαξόμενοι. 
84 Διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς, 
τοροσλαῦ εἴν τροφῆς" τᾶτο γὰρ 
τρὸς τῆς ὑμετέρας σωϊηρίας 

: ὑπαρχει" ἀδενὸς. γὰρ ὑμῶν 

σρὶξ ὃ ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται. 

385 Εἰπὼν δὲ ταῦτα, καὶ 
λαξὼν ἄρῖον, εὐχιαρίςησε τῷ 
Θεῷ ἐνώπιον σάντων, καὶ 
κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν. 
86 Εὔθυμοὶ δὲ γενόμενοι 

“άν]ες, κὶ αὐτοὶ κρβιυέουῦ» 
᾿ ξροξι»-. Ἔν 

91 μεν δὲ ἐ Εν. τῷ πλοίῳ 

αἱ πᾶσαι ψυχαὶ, διανκόσεαι 
᾿ξξδυμηκονα ΞσῖῈ 

ξο- 8 Κορεσθένϊες δὲ τροφῆς, 
ἐκόφιξον. τὸ Ὡλοῖον, ἐκ αλ- 
λόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν 9ά- 
λάσσαν. 

89. Ὅτε δὲ ἡ ἡμέρα ἐγένεῖο, 
᾿πὴν. γῆν οὐκ ἐπεγίνωσχον" 

κύλπον δέ τινα καϊενόεν ἔχον- 
ἥχ αἰγιαλὸν, εἰς ὃν ἐξ εαλεύσαν- 
70, εἰ υβδνβαν: ἐξῶσαι τὸ 
ὥσλοῖον. 5 ὩΣ 

40 Καὶ τὰς ἀγκύρας ζε- 
οιελόνῖες. εἴων εἰς. τὴν  κῶ δ. 
σαν, ἅμ, ̓ ἀνέγες τὰς ζευκ- 
Συρίας τῶν πηδαλίων" καὶ 

251 
᾽ ᾿ ᾿ 9 } - 

ἐσαραντες ΤΟΥ αρτεμονα ΤΏ 

τονεύδη,, εἰς τὸν 
αἰγιαλόν. 

411 {Περιπεσόν]ες δὲ εἰς τό- 
στον, διθάλασσον, ἐπώκειλαν 
τὴν ναῦν" κα ὅ μὲν τρώρα 
ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, 

᾿ς ὰ πορύρμινα ἐλύετο ὑπὸ τῆς 

βίας τῶν κυμάτων. 

49 Γῶν δὲ ςρα]ιωΐῶν βε. 

λὴ ἐγένεῦο, ἵνα τὸς δεσμώτας 
ἀποκίείνωσι, μὴ τις ἔχκολύμ.- 
ξησας διαφύγοι. 

43 ὋὉ δὲ ἑκαγόναρχος, 
βαλόμενος διασῶσαι τὸν [ἰαῦ- 
λον, ἐκώλυσεν αὐτὰς τῷ βε- 
λήματος, ἐκέλευσε τε τὰς 
ἐσβεθενδα κολυμᾷ ἄν; ἀποῤ- 
ῥίψαντας ρώτους ἐπὶ τὴν 
γὴν Ἐξιέναι" 
44 Καὶ τὰς λοιπὰς, οὺς 

μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὺς δὲ ἐπί 
τινων τῶν ἀπὸ τῷ τὩλοίου" Ὁ 

ὅτως ἐγένετο τοάνϊας διασω- 
θῆναι ἐπὶ τὴν γῆν, 

Κερ. κι΄, 98. 
ΚΑ͂᾿ διασωθέντες, τότε 

ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη 
ἢ νῆσος καλεῖται. 

9 Οἱ; ὃ δὲ βάφξαροι σπαρεῖ- 
Χον ἃ τὴν τυχδσαν εἰ ἀν 

θρωπίαν ἡ ἡμῖν" ἀνά ψανῆες γὰρ 

τσυρὰν, τιροσελξονῖο πάντας 

ἡμᾶς, ΕΣ Ἢ ἘΠῊῚ τὸν ἐφε- 
φῶτα, καὶ διὰ τὸ Ψύχος. ὁ 

9 Συρφέψαντος δὲ τοῦ 

ΠΠχύλε φευγάνων λῆθος, 
Σ ἐπιθένιος ἐπι τὴν τυρᾶν, 
ἔχιδνα ἐκ τῆς θέρμης ἐξελ- 

κατεῖχον 
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θξσα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐ- 
τοῦ. 

4. Ὡς δὲ εἶδον οἱ βαρξα- 

Ῥοι κρεμάμενον τὸ “ηρίον ἐκ 
τῆς “χειρὸς αὐτῇ, ἔλεον ττρὸς 
ἀλλήλας" ΠΓανήως φονεύς ἔςιν 
ὃ ἄνθρωπος ὅτος, ὃν διασω- 
θέντα ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἢ 
δίκη ζῶν ἐκ εἴασεν. 
"δ μὲν οὖν, ἀποτιναξας 

τὸ σηρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαθεν 
ἀδὲν κακόν" 

6 Οἱ δὲ τοροσεδόκων αὐτὸν 
μέλλειν σίμπρασθαι, ἢ κα- 
τἀπίπτειν ἄφνω νεκχρόν᾽ ἐπὶ 
πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώνίων, 
Ὁ ϑεωρεν)ων μηδὲν ἄτοπον 
εἰς αὐτὸν γινόμενον, μείαξαλ- 

λόμενοι ἔλεγον" (Θεὸν αὐτὸν 

εἶναι. 
7 Ἐν ἢ τοῖς περὶ τὸν τὸ- 

σὸν Ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία 
τῷ πρώτῳ τῆς νήσα, ὀνόμαΐι 
Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος 
ἡμᾶς, τρεῖς ἡμέρας Φιλοφρό- 

γῶς ἐξένισεν. Ρ 
“4 ᾿Ἐ γένεῖο δὲ τὸν παῇέρα 

τῷ ᾿Ἰοπλία πυρεῖοῖς κὶ δυσ- 
πῶς συνειχιόμιξνον καϊακεῖσ- 

" πρὸς ὃν ὃ ᾿Ἰαῦλος εἰσ- 

Το καὶ τξοσευξάμενος, 
ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, 
ἰάσατο αὐτὸν. 
.9 Ἴ τε ὅν γενομένε, γὼ οἱ 

λουποὶ οἱ ἔχιονες ἀσθενείας ἐ ἐν 
Τῇ νήσῳ, προσήρχροντο, καὶ 
ἐθεραπεύοντο. 

ὙΠ ΘΌΤΣ ) πολλαῖς τιμαῖς 
ἐτίμησαν. μιᾶς, καὶ ἀνάγρὶ 

φπτ τ 

ΠΡΑΞΕῚΣ Ὁ 

συν 

͵ ὶ ἘΣ 

μένοις ἐπέθεντο τὰ πὸ τὴν Ὶ 
“εείαν. της ᾿. 

Ἡ Με τρεῖς μῆνας ̓ 
ἀνήχθημεν ἔν πλοίῳ παρὰ “το 
κεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ, 
᾿Αλεξανδροίνῳ,, περαρήμος 
Διοσκέροις. ' 

19 Καὶ καταχθέντες εἰς 
Συρακέσας, ἐ ἐπεμείνγαμεν͵ Ἃ 
μέρας τρεῖς. ΠΝ ΤᾺΝ 

185 “Ὅθεν περιελθόντες, Ὦ 
κατην]ήσαμέν εἰς “Ῥηγιον" πον, Ἶ 
μεῖὰ μίαν ἡμέραν ἐς ̓ 
γότε; δευεραῖοι. ἤλθομέν᾽ εἰς 

δ εὖ ᾿ 

14 Οὗ εὑρόνες. ἀδελφὸς, 
παρεχλήθημεν ἐπ᾿ αὐτοῖς. 

ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἐπῆα" καὶ 
ὅτως εἰς τὴν “Ῥώμην ἤλθομεν. ὸ 

15 Κ ἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ. 
ἀκέσανϊες τὰ περὶ ἡμῶν, 
ἐξῆλθον εἰς ἀπαάνησιν. ἡμῖν. 
ἄχρις ᾿Αππία φόρα, κὶ Τριῶν. 
ταξερνῶν' οὗς ἰδὼν ὃ Παῦ-᾿ 
λος, εὐχαριτήσας τῷ ἢ 
ἔλαβε θάρσος. 

16 Ὅτε δὲ ἤλθομεν. εἰς. 
Ῥώμην; ὃ 9 ἑκαγόγ]αρχος ὥα-" 
ρέδωκε τὰς δεσμίες τῷ φρατ᾿ 

τοπεδάρχη" τῷ δὲ Παύλῳ. 
ἐπεράπο μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν», 

ν. τῷ φυλάσσοντι͵ αὐτὸν, 
σβατιώτ. Ἷ 

17 ᾿Εγένετο δὲ ΟἿ ν; ἡμέ-. 
ρῶς τϑεῖς συγκαλέσασθαι τὸν 

[Παῦλον τὰς Ὄντας τῶν ἼἼδ9. 

δαίων πρώτης" συνελθόντων, 
δὲ αὐτῶν, ἔλεγε τρὸς ς αὐτές: 
Ανδρες ἐδεμενι ἐγὼ δδὲν ἡ 

“ὍμΜ 



ἜΝ ΑἸΜΟΣΈ, οὗϑ 

“΄ Ω' ἵ - -.2 Δ 

ἐρει ἯΝ τποιῆσας τῷ λᾶῳ ἢ 

τοῖς ἔθεσι τοῖς τταίρῳοις, δέσ- 
μλιος Ἐξ “Ἱεροσολύριων τσαρε- 

δόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν 
Ῥωμαίων" 

ες 185. Οἵτινες ἀνακρίναντές 
με Ἐξ λονο ἀπολῦσαι, δια τὸ 
μηδεμίαν αἰτίαν ϑανάτϑ ὗ- 
σάρχειν ἐν ἐμοί. ᾿ 

19 νύ ΧΟ. ὀνὼν δ τῶν 

᾿Ιεδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικα- 
λέσασθαι, Κα αισαρα" ἐχ, ὡς 
τῷ ἔθνες μ8 ἔχων τι καηγο- 
δήσαι. 
90 Διὰ ταύτην ὃν τὴν αἱ- 

τίαν σχρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν 
ὦ Ὡροσλιαλῆσαι" ἕνεκεν γὰρ 
τῆς ἐλπίδος τῷ Ἰσραὴλ τὴν 
ἄλυσιν ταύτην Φερίκειμαι. 

910; δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον" 
Ἤμεϊς ὅτε γράμμαῖα σερὶ 
5 ἐδεξάμεθχ ἀπὸ τῆς Ἴ8- 
δαΐας, ὅτε τοαρχγενόμενός τις 
τῶν ἀδελφῶν ἀπηγίειλεν ἢ 
ἐλάλησέ τι περὶ σῷ τοὐνηρόν, 
τ 99 ᾿Αξιξμεν δὲ παρὰ σᾷ 
ἀκᾶσαι, ἃ φρονεῖς" τοερὶ μὲν 
γὰρ τῆς αἱρέσεως ταὐτῆς 
ψνωςὸν ἐξιν ἡμῖν, ὅτι τσανίαχϑ 
ἀν]ιλέγεῖαι, 

25 ᾿αξάμεγοι δὲ αὐτῷ 
φέραν, ἧκον πρὸς αὑτὸν εἰς 
τὴν ξενίαν τὐλείονες" οἷς ἐξε- 
τίθετο διαμαρ)υρόμενος τὴν 
βασιλείαν τῇ Θεξ, πείθων τε 
αὐτὸς τὰ περὶ τῷ ἴησε, ἀπο 
τε τῷ νόμι5 “Μωσέως κὶ τῶν 
προφητῶν, ἀπὸ Ὡρωΐ ἕως 
ἑσπέρας. ᾿ 

25 

94, Καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο 
- 3 ᾿: Φ' ΑΝ ἐπ ᾽ὔ; 

τὸις λεγομένοις, οἱ ὁε ὙΠπιςδνς 

95) ᾿Ασύμφωνοι δὲ Ὄντες 
πρὸς ἀλλήλδε, ἀπελύοντο, 

- “6. .“ - 

εἰπόνος τῷ [Παύλδ ῥῆμα εν 
ε - ᾿ - ἈΝ 

'Οτι καχῶς τὸ νεῦμα τὸ 
ἅγιον ἐλάλησε διὰ Ἡσαΐε τᾷ 
προφήτο πρὸς τὰς πατέρας 

ἡμῶν, 
96 Λέ [ον᾽ Πορεύθηι, “πρὸς 

τὸν λαὸν Τδτον; Ὁ εἰπε" ᾽Α- 

κοῇ ἀκέσεϊε, "ἢ β μὴ συνῆτε" 

κὶ βλέπονῖες βλέψετε, κὶ 8 

εν ἴδητε, 
97 'Ἔ πα) χύνθο γὰρ ἡ καε- 

δία τῷ λαᾷ τῦτϑβ, ο τοῖς ὠσὶ 
βαρέως ἤκβσᾶν, καὶ τὰς ὁφ- 
θαλμὰς αὑτῶν ἐκάμιμυσαν" 

μήποῖε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, 
ἡ τοῖς ὠσὶν ἀκέσωσι, Ὁ} τῆ. 
καρδίᾳ ; συνῶσι, κὦ, ἐπισρέψω- 
σι "ἡ ἰάσωμκι. ᾿υτάς. 

Θῷ Γνωςὸν ὅν ἔξω ὑμῖν, 
ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεςάλΉ τὸ 
σωήριον τῷ Θεδ᾽ αὐτοὶ καὶ 
ἄκβσονται. 

90 [Καὶ τεοῦτα αὐτᾷ εἰ- 
πόντος, ἀπῆλθον οἱ ᾿[εδαῖοι, 
σολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς 
συξήτησιν. 

830 "Ἑ μεινε δὲ ὃ Παῦλος 

διεγίαν ὅλην ἐν δίῳ μισθώμαῇι" 
κ ἀπεδέχεῖο πανῖας. τὰς εἰσ- 
σορευομένες ταρὸς αὐτὸν, ὕδς 

81 Κυηρύσσων. τὴν βασι- 
λείαν ὅτξΒ Θεξ,. διδάσκων τὰ 

περὶ τῷ Κυρίε Ἴησξ, Χριρ, 
μεϊὰ πάσης ἘΡΡΡΜΕν. πϑορμα 

κωλύτως, 



ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΟΛΟῪ : 

Ἡ ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟῪΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Ι" ΕΑΝ 
ἹΚεῷ. α. 1. 

ΑΥ̓ΛΟΣ, δοῦλος 1»- 
σοῦ “Χριςοῦ, κλητὸς 

ἀσποςολος, ἀφωρισμιένος εἰς 
εὐαγγέλιον ΘΘεξ, 
Ὁ (Ὃ σπροεπη γγείλαῇο διὰ 

τῶν προφητῶν αὑτῇ ἐν γρα- 

φαῖς ἁγίαις.) 

Περὶ τῷ υἱῶ αὗτϑ, (τ 
γενομένα ἐκ σπέρμιαῖος δα- 
ζὶδ κατὰ σάρκα" 
91 δρισθένῇος υἱ υἷα Θεξ ἐν 

δυνάμει, καϊὰ τυνεῦμα ἁγιω- 
σύνης, ἐξ ἀναςάσεως νεκρῶν) 
Ἴησϑ Χριςξ τὸ Κυρίε ἡμῖν, 

5. (Δι᾿ ἃ ἐλάξομεν χάριν 
ἐν , Ν » ς Ν ᾽ 

2, ΧΦΠΟΞΟλην εἰς ὑπ αὐ οὴν τοι- 
.- 

φεῶς ἐν ᾶσι τοῖς Ἰδέ νέοι, 
Ξ ἢ 

ὑπὲρ τὰ ὀνὸρμ (τὸς. αὐτῷ 
6 Ἔν ΠΣ ΩΣ ἃ καὶ 

χλυ]οὶ Τ]ησῇ Χρις8) 
ἽἼ Γίζσι τοῖς ἔσιν ἐν “Ῥώ- 

μή, ἀγαπηοῖς Θεξ, χληήοις 

ἁγίοις" Χαρις ὑμῖν. εἰρήν») 

ἀπὸ Θεῖ ἐπ κν δικῶν, καὶ 

κυρία Ἴησβ Χ οιςδ, 
8 Πρῶτον μὲν εὐχαριςῶ 

τῷ Θεῷ με διὰ" [ησὲ Χριςξ 
ὕπερ πάντων ὥμ, ὧν; ἀξὲ ἢ 

τίσις, δικῶν καϊωγγέλλεῖαι ἐν 

ὅλῳ. τῷ κόσμῳ. 

9. Μαρῖυς. γάρ μου ἐςὶν ὃ 
Θεὺς, ᾧ᾽ λαϊοεύω ἔν τῷ " Ῥνεύ- 
μαῖί μου, ἐν. τῷ ̓ εὐχγγελίῳ 
τᾷ τῷ υἱῷ αὐτὸ, ὡς ̓ ἀδιαλείπϑως 
μνείαν ὅμιῶν σοιδμαι, 

ὑμεῖς, 

.--ὖν 
ΓΝ 

» 

Ἂ 

10 ΠΕΣ ἐσεὶ τῶν ἘΑ͂Ν "ἢ 

εὐχῶν μδ δεόμενος, εἴπως. 
ἤδη «σοτὲ εὐοδωθήσομαι. ἘΣ μὲ 
τῷ ϑελο μαι τῷ Θεῖ, ἐλθεῖν. 
πρὸς ὑμᾶς. Ἂ 

11 ᾿Ἐσιποθῶ- γὰρ ἰδεῖν. Ὁ ̓  
μᾶς, ἵνα τὶ μεϊαδῶ χάρισμα, 
ὑμὶν τνευμαἹικὸν, εἰς τὸ  5η- 
ριχι θῆναι ὕμιᾶς" ᾿ 

19 Ὕξτο δέ ἐ ἕξι, συμπά- ̓ 
εξακληθῆναι ἐν ὑμὶν διὰ τῆς 

Ἄν 2 ϑῃ, 

ἐν ἀλλήλοις σσίςφως, ὑμῶν τε 
 ἐμξ. 

15 Οὐ ϑέλω δὲ ὃ ὑμᾶς ἀγ- 

γοεῖν,) ἄδελ Φοὶ, ὅτι ̓ ζσολλ. ἄκις, 

τοροεθέμην ἐλθεῖν φρὸς ὑμᾶς, 
{ο ἐκωλύθην ἃ ἄχει τϑ : δεῦρο.) 
ἵνα καρπόν τινος σχῶ τῳ ἕν᾿ 
ὑμῖν, καθὼς Ὁ ἐν τοῖς λοις ἷ 
φοῖς ἔθνεσιν. 

14" Ἑλλησιί Τε καὶ Βαεβά. Ν 

βόιςς σοφοῖς, τε Ὁ ἃ ἀνοήτοις 
ὀφειλέτης εἰμί" 

1δ Οὕτω," τὸ καὶ ἢ ΚΣ ὲ τρό- 
θυμὸν κἡ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ, ἷ 
εὐαγγελίσασθαι. 

16 Οὐ γάρ. ἐπαισχύνομαι, 

τὸ εὐαγγέλιον τ Χριοδ' ΣΎΝ, 

γάμις γάρ᾽ ὯΘ εξ ἐςιν εἰς. σωτῆςο 

ρίαν τοανῇ! τῷ τοιςεύονι; ̓ ἴα- 
δέ τε πρῶτον κὶ “Ἕλληνι. 

17 Δικαιοσύνη χῶᾶρ΄ Θεῦ 
ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπηεαι ἐκ 

τοϊσεως εἰς τίς" καθὼς τὸ Ν᾽ 

γφραπῆαι" Ὁ δὲ δίκαιος ἐ ἐκ ἐπ 
σεως ζήσεῖαι; ε 

ΩΝ 
δ 
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18 ̓ Αποκαλύπτοται γὰρ 

ὀργὴ Θεῦ ἀπ᾿ ὀφανῇ ἐπὶ πᾶ- 
σὰν ἀσέξειαν 
θρώπων, τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν 

3 
ἊΣ Α ἀδικίᾳ κατεχόντων" 

᾿ς 10 Διότι τὸ γνωςὸν τῷ 
Θεξ φανερόν ἐςιν ἐν αὐτοῖς" 
ε κὰν Ν » “ον Γ ὃ γώρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε" 

ἀδικίαν ἀγ- 

920 Ἑὰ γὰρ ἀόρατα αὐτὸ 
ὠπὸ χἹΐ σεως κόσμϑ, τοῖς τοοί- 
ἤμασι νοϑμενα καθορᾶται, 
ἥτε αἴδιος αὐνῷ δύναμις κὶ 
Θειότης" εἰς τὸ εἶναι αὐτὸς 
ἀνχπολογήτες. 

91 Διότι γνόνες τὸν θεὸν, 
ὄχ, ὡς ὐεὸν ἐδόξασαν, ἢ εὐὖ- 
“ιν ρἰφησαν' ἀλλ᾽ ἐμκαϊαιώθη- 

δαᾶν Ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὃ- 

τῶν, ἡ ἐσκο]σθο; ἢ ἀσένεΐϊος 
αὐτῶν καρδία. 

929 Φχυσκονῆες εἶναι , σοφοὶ; 
ἑωωράνθησαν,. 

95. Καὶ ἤλλαξαν τὴν δό- 
ξαν τῷ ἀφθάεϊα Θεξ ἐν ὅμοι- 
ὠμυχ]ι εἰκόνας φθαρῖξ ἄἐνθρω- 

πϑ, Ὁ πεϊεινῶν κὶ τεϊραπόδων 
Ὁ δ αρεῖξδες, 
δ λοι δ, χὰ ταρέδωκεν 

αὐτὸς ὃ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπι- 
βίχις τῶν καρδιῶν αὐτῶν 

εἰς ἀκαθαρσίαν, τῷ [ἀτιμάξεσς 
θαι τὰ σώμαϊχ αὑτῶν ἐν ἑ- 
αὐτοῖς" 

95 Οιτνες “μετήλλαξαν 
τὴν ἀλήθειαν τῷ Θεξ ἐν τῷ 
ψεύδει, Ὁ ἐσεξάσθησαν καὶ 
ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει ὥαρα 

τὸν χτίσανϊα, ὅς ἐςιν εὐλο[η]ὸς 
εἰς τὰς αἰῶνας. ἀμήν. 

- 

960 Διὰ τᾶτο τοαρέδωκεν 
Ν ᾽ Ἷ 

αὐτὰς ὃ Θεὸς εἰς σιΖθη ὦτι- 
’ “ Ν 5 , 2 

μίας" αἰτὲε γὰρ “Ἴλειαν ἄδ- 
- Ν Ν 

τῶν μοεεϊηλλαξαν τὴν φυσικὴν 
ΠῚ , ἊΝ 

χρῆσιν εἰς τὴν ὥχρα φύσιν" 
.- Ἷ  ,: 

ΟἹ Ὅμοίως τε κὶὶ οἱ ἀῤ- 
ς 9 ͵ ΡΣ » ῥενες ἀφέν!ες τὴν φυσικήν 

- - ῳ ᾽ . 

χρῆσιν τῆς “ηλείας, ἐξεκαύ.- 
- ῬΡ »- 

τῇ ὀρέξει αὑτῶν 
᾽ 3 Η ᾿ ᾿᾿ “Ὁ θ᾽. 

ει5 αλλ ὩΛ 95. τὴ ἀρκεῖν Ἐν σ- 

σεσι τὴν ἀσχγμοσύνη ν ἘΝ 

ἐργαζόμενοι, Ὁ τὴν ἀνήιμισ- 
, ὲ " “ 

θίαν, ἣν ἔδε:, τῆς. τἀλασχης 

αὐτῶν ἐν ἑχυοῖς ἀπολαμῷξΖ- 
γοντες. 

ἜΝ Ά, Ι. 

25. Καὶ αἱ καϑὼς ἐκ ἔδοκί- 
Ν Θ ἧς 37: 5 " 

μιασᾶν τὸν (Θεὸν ἔχειν ἐν ἐσ- 
γνώσει, τοαρέδωκεν αὐτὰς ὃ 

Ἁ 3 ͵ ΞᾺ »- 

Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νὸν, τοοιεῖν 
τὰ μὴ καθήχογία ἕ 

ἀδικία 
σΦ-«Ζεξδεξ..5 
λεονεξι αν) 

θησαν ἐν 

ὑξριςᾶς, ἀΡῚ βαιαν 

γες, , ἀλαξόνας, ἐφιρνος κα 
κῶν, γονεῦσιν ἀπειθεὶς, 

91 ᾿Ασυνέτες, ἀσυνθέτας͵ 
ἀςόργε᾽) ἀσπόνδος, ἀνελεύ- 
μονας ᾿ 

89 Οὐἵτινες τὸ δικαίωμα- 
τῷ (Θε8 ἐπιγνόν ὍΣ ὅτι οἱ τὰ 

ποιῶσιν, ̓ ἀχλὰ δ ουτδοκῶο 
τοῖς τράσσεσι. ὅν 

ἀν. 

“κάκι ΑΝ 
ΤὮ, ΑΤΩΣΣ τ ατῦζο 

Εξιόοσςς ὁολ 8 πανί, 

ἐπι Τ ταζα, καΐ: ἀπῇ 



ΗΝ 

ἼΩΝ 

2 - δ.» Ν ἀπειθδσι μὲν 
τσειθομένοις. 

'πᾶσαν Ψυχὴν. ἄν δ 

Κεφ. β΄. 2. 
ΙΟ. ἀναπολόγητος εἰ, 

[η ἄνθρωπε σᾶς ὃ 

χρίνων" ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν 
ν 

ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις" 
τὰ γὰρ αὐτά σράσσεις ὃ χρί- 
γων" 

3 Οἰδαρ. ἀ δέτε τὸ κρῖμα 
τῇ θεδ ὁ ἐς: καϊὰ ἀλήθειαν ἐπὶ 
τὰς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. 
᾿»8» "Λογίξῃ δὲ τῆτο, ὦ ἄν- 
θρῶπε, ὃ ὃ κρίνων τὸς τὰ τοῖ- 

ἶ αὕτα Ὡρασσοντᾶς, καὶ σοιῶν 

αὐτὰ, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρῖ- 
μα τῷ Θεβδ; 

ΗΑ "Ἢ τῷ λότϑ τῆς Χρη- 

«ὀτηος αὐτξ, κα τῆς ἀνοχῆς, 
ἊΣ τῆς μακεοθυμίας καϊαῷρο- 

νεῖς, ἀγνοῶν, τι τὸ ̓χεηϑὸν τῷ 
(Θ εξ. εἰς ΜΕ ἄγοιάν σε ἄγει ; : 

ὃκ τ λ 

ϑησαυρίφεις, σεαυϊῷ ὀργὴν ἐγ 
ἡμέρᾳ ὀργῆς, Ὁ ̓ἀποκαλύψε- 
ὡς δικαιοκρισίας τῷ Θεδ" 

6 "Ὅς ἀποδώσει 

Τοῖς μὲν κα ὑπομο- 

νὴν ἔργου ἀγαθοῦ, δόξαν καὶ 
τιμὴν κ ἀφθαρσίαν ζηταοσι, 
ζωὴν αἰώνιον" 

8. 17 οἷν δὲ ἐξ ἐριθείας, κὶ 
ᾷ τῇ ἀληθείᾳ, 

δὲ τῇ ἀδικίᾳ, 
ἤτοι "πο ὑργή. ἀν 
ΘΘλίψις: " ) σενοχωςία ἐπὶ 

ΤῊΝ ν 

καγερία ζομνένα τὸ κακ 
ὁαίβ τὲ τορῶτον ἢ ὑλλήγος" 

ζ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

10. Δόξα δὲ κὴ τιμὴ καὶ 
εἰρήνη πανῖ! τῷ ἐργαξομένῳ, 
τὸ ἀΙαθὸν,᾿ Ιδαίῳ τε τράψον, 
ἡ “Ἕλληνι, τα γι 
21 Οὐ γάρ! ἐςὶ Ὡροσωπο-. 
ληψία παρὰ τῷ Θεῷ. 

19 “Ὅσοι γὰρ ἀνόμως. ἧς 
μαρῆον, Ὁ ἀνόμως ἀπολδναι" 

ὁ ὅσο! ἐν νόμῳ ἥμαρῖον, διὰ, 
γοί8 κριθεήσον ται, 

15 (Οὺ γὰρ οἱ ἀκροαϊαὶ 
τῷ νόμΒ δίκαιοι παρὰ τῷ 
Θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ τ γό- ̓ 
((8 δικαιωθήσονται.. ἤν 

14. ταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ, 
γόμον ἔχονϊα, Φύσει τὰ τῇ 

γόρια. τποοιῇ, οὗτοι νόμον μιὴ 
ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰσι γύμος" 

ὃ Οἵτινες ἐνδείκιυνΊαι τὸ, 
ἔρίον τῇ γνόμε γραπῖὸν ἐν ταῖς 
καρδίαις, αὑτῶν, συμμᾶρτυ- 
ρϑσως αὐτῶν τῆς συνειδήσε- 
το υς ἡ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν 

ψεν ἄφ το χατηγορόντων ἢ ἃ 

ἀφπολον πἰλένων)) 

Ι0. Ἔν ἡ ἡμέρα ὅτε κρινεῖ ὃ 
Θεὺς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώ-, 
σιων, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μϑ). 
διὰ Ἴτησξ Χρις. 

17 [δὲ σὺ ᾿Ιαδαῖος ἔπο-, 
νομάξῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ, 
νόμῳ, "ὦ καυχᾶσαϊ ἐν Θεῷ, 

18 Καὶ “γινώσκεις τὸ ϑιένν 
λημα, " δοκιμάξεις, τὰ δια- 
Φέροντὰ, κατυχιόμενος ἐκ τὸ 

γομδ᾽ ᾿ 
19 Πέποιθάς. τε ἜΜΕΝ, 

δδηνγὸν εἰναι τυφλῶν, ἥν 
τῶν Ἐν σκότει). 



ΠΡῸΣ ῬΩΜ. 

δΌ [Πλιδευτὴν ἀφρῦνων, 
διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα 
τὴν ̓ μμόρξωσιν τῇς γνώσεως 

ἢ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ γόμῳ. 
91 Ὁ ὃν διδάσκων ἕ ἕτερον» 

᾿σεχυῖον ἃ διδάσκεις ; ὃ κηρύσ- 
δων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις ; 
θ᾽ Ὁ λέϊων μὴ μοιχεύειν, 

βιουχεύεις 
τὰ εἴδωλα, ἱεροσυλεῖς ; 

95 Ὃ- ἐν νόμῳ καυχῶσαι, 
διὰ τῆς σαρχξς ἄσεως τ νομϑ 
τὸν Θεὸν ἀτιρχζεις ; 

94 Τὸ γὰρ Ὄνομα τῷ Θεξ 

δι᾿ ὑμᾶς βλχσφημεῖαι ἐν τοῖς 
ἔθνεσι, καθὼς γεγραῆται. 

45 ΠΠερομὴ μὲν γὰρ ὡ- 
φελεῖ, ἐὰν τόμον πράσσῃς᾽ ἐὰν 
δὲ παραξατης νόμα 5), ἢ πε- 
εἰομοή, σδ ἄκρος υςία γέγονεν. 

ΟἹ ᾿ἕδἂν ὅν ἡ ἀκροξυςία τὰ 
"δικαιώμαῖα τϑ νόμε φυλάσσῃ, 

ἐχὶ ἡ ἀχροξζυςίχ αὐτό εἰς 
φοερομὴν λογισθήσεται ; 

ΟἿ Καὶ κεινεῖ ἡ ἐκ Φύσεως 
ἀκροξ υεία, τὸν γόμον τελξσα, 
σὲ τὸν διὰ γράμιμαΐος Ὁ ὥε-: 
ξιτορμυδὶς παραξάτην νόμο Σ 

98 Οὐ γὰρ δὲν τῷ φανε- 
ῥῷ, ᾿ἾΙπδαϊὸς ἐ ἐσ" ἀδὲη εν τῷ 

᾿ς Φανερῷ, ἐν σαρκὶ, Ὥσεϑι τομή" 

99 ᾿Αλλ᾽ ὃ ἐν τῷ κευπτῷ, 
Ἶεδαῖος" καὶ Φεριτομιὴ καρ- 
δίας, ἔν τυνεύματι, ἃ γράμ.- 
ματι" ὃ ὃ ἔπαϊγος ἐκ ἐξ ἀν- 
θρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ τῷ (Θεξ. 

ΠῚ Κεφ. γ΄. 8. 
ὄν τὸ τοεριδσὸν τῇ ᾽1ε- 

τῆς περιτομῆς ; 

Σ ὁ βδελυσσόμιενος 

δαίε, ἢ τίς ἢ ὠφέλεια, 

903 

9 Πολὺ, καὶ τ ἐνὶ τεὺ- 

σον. Ερῶϊον ἱεὲν γὰρ, ὅτι ξαι- 

ςεύθησαν τὰ λόγια τῷ Θεξ. 

511| γάρ, εἰ ἠπίςὴσᾶν τι- 

γε ; μὴ ἡ ἀπιξία αὐτῶν τὴν 

σίςιν τῷ Θεξ καταργήσει Σ 

4 Μη γένοιτο" γ! νέσθω δὲ 

ὃ Θεοὺς ἀληϑῆς. πᾶς δὲ ἄν- 
θρωπος ψεύςης" καθὼς γέ- 

[ξαπῆαιν “Ὅξως ἂν διιαιωθῇς 

ἐν τοῖς λύγοὶς σδ: καὶ γἱ δΎ,5 

ἐν τῷ κρίνεσθαί σε 

ἄχα 

δ Εἰ δὲ ἡ ἀδικίᾳ ἡμῶν 

ΘεΣ δικαιοσύνην ὀυνίςησι, τὶ 
ἐρξιμεν 5 μὴ ἄδικος ὃ 0 ΘεθεΣ [ 

ἐπιφέρων ΤῊν ὀργήν ; Σ (κατὰ 

ἄνθρωπον λέγω.) 
60 Μὴ γένοιο" ἐπεὶ πῶς 

χεινεῖ ὃ Θεὸς ΤΟΥ κόσμον ; " 

7 ΕἸ γὰρ 

τωλὸς κρίνομαι; 
5. Καὶ μὴ (καθὼς ἔλασ- 

ων Ξ Ἔ καθώς φασί 
τινες ἡμᾶς. λέγει») ὅτι τοοιή- 

σωμεν τὰ κακὰ, ἵνα ἔλθῃ τὰ 
ἀγαθά : ὧν τὸ κρῖμκα ἔνδικόν 

ἐς:- 
Θυ Τί ἥ τροεχόμεθα : Ξ 

ὁ Ὡανίως" ᾿πρρητίασάμεθα 
γάς, ̓ [εδαίδς τὲ καὶ 
τᾶντας ὑφ᾽ ὥμαξ Ἴαν. εἶναι" 

0 Καθὼς ̓ γέγραπται" 
Ὅτι ἐκ ἕξι. δίκαιος ἀδὲ εἷς" 

11 Οὐκ ἔ ἔτω ς ὃ δυνιῶν, ἔκ 
ἔς!ν ὃ ἐκξήτων τὸν Θεὸν. 

τ»: Πάντες ἐξέκλιναν, ὅ- 

; ἀλήθεια τοῦ 

τ δε. ΑΘ νι ν- 
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αὐτᾶ χ 
Ἴρώσεω-. τῆς ἐν Χ 

μα ἠχρειώθησαν" οὐχ ἔςι 
τοοιῶν χρηςότυΐα, ἐκ ἔςιν ἕως 
Ἑνὸς. 

19 Τάφος ἀνεῳγμένος Ὁ 

λάρυγξ αὐτῶν" τὰϊς γλώσ- 

σαις αὑτῶν ἐδολιξσαν.᾽ Ἰὸς ἀσ- 
πίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν. 

14. “Ὧν τὸ ςόμα ἀρᾶς "ἢ 
σικρίας γέμει. ; 

15 Ὅξεῖς οἱ τ 
ἔχχέαι αἵμια" 

10 Σύνριμμια Ὃ τάλαι- 

σωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν" 

17 Καὶ δὺὸν εἰρήνης δ Χ 

ἔψνωσαν. 

18 Οὐκ ἔς, φόξος Θεῖ ἀπ- 
ἐγαν, τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

19 Οἴδαμεν δὲ, ὅτι ὅσα ὃ 
νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ 
λαλεῖ" ἵνα πᾶν τρμᾶ φρα- 
ὙῊ), γχαἃ ὑπρδὶ ζι πᾶς 
ε 

ὃ κόσμος 

᾿ ΓΝ] 

ὁδὲς αὐτῶν 

᾿" γόμδ 8 
δικαὶι ιωθήσεται πᾶσα σὰρξ 
ἐγώπιον αὑτϑ᾽ διὰ γάρ. γόμϑ 

ξσίγνωσις ἁμαρτίας. ᾿ 
ὉἹ Νυνὶ δὲ 

δικαιοσύνη ὉΘεξ τεφανέφωϊαι, 

μαρ)υρεμένη ὑπὸ τῇ νόμο καὶ 
τῶν τροφητῶγ. 

Ὁ Δικαιοσύνη δὲ Θεῦ διὰ 

"τεῶς Ἴησδ Χριςῦ, εἰς τσᾶν- 

ας τ ἐπὶ τυανίας τὸς τιςεύ- 
σν]ας" ὁ γάδ ἕξι διαςολή, 

ὑςερᾶνῖαι τῆς δόξης τῷ Θεδ 
94Δικ αἰόμιενοι δωρεὰν τῇ 

χαρῆ, ὁ διὰ τῇ ἀπολυ- 
ἷ ῷ Ὁ ᾿1ηηδ" 

ὙΥ ν 

, ἀν δ᾽ ΜῈ 
᾽ νι: 

Ὁ "Ον Φὲ οοέθετο, δ᾽ Θεὰν 
ἵλαφήριον͵ ἩΥΡΙ τῆς τίςεως. ἐν!" 
τῷ αὑτϑ αἹμαῖι, εἰς ἔνδειξιν 
τῆς δικαιοσύνης, αὗτῷ, διὰ 
τὴν πάρεσιν τῶν προ[εἰονότῶν., 
ἁμαρτημώτῶν Ἔν αϑ 

96 Ἔν τῇ ἀνοχῆ τᾷ Θεδο 
τρὸς ἔνδειξιν τῆς δικά δ δΥηο "ἢ 
αὖτε, ἐν τῷ γὸν καιθ!ν εἰ, Ἂ 

τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον, κὶ διν ἣν 
χαιδνΐχ τὸν ἐκ στίς ἕως. γει 

47 118 ἐν ἡ καύχησις ; ὅν 

ξεχλ λείσθη, Διὰ τοία γόμννς 
τῶν ἐργῶν 5 οὐχ!) ἀλλὰ ΝΜ ο 
γόμδ πίξεως. ἡ 

28. Λογιφόμεθα οὖν, αίςει Ἷ 
δικαιβσθαι ἀὐθῥαποὶ; Χωρὶς ἢ 

' ἔργων γύμδ. 

929 Ἢ ΠΩ ΝΣ δ ΘΝ Ν 
ὄνον ; πχὶ δὲ 9 ἐθνῶν; ΝΑ 
οὲ ἔδυ: 

20 Ἐπείσες εἶ εἷς ὃ Θὸ, ὃ Ἄκὴ 

δικαιώσει Θεριτομὴν ἐκ σί- 
ςεώς" κὸ ἀκροξυςίαν διὰ, τῆς 
συϊςεως. ; ἢ 

21 ἸΝόμον δ ὃν κααρνῦμεν. ̓  
διὰ τῆς τοίσεως ; Μὴ γένοιτο, 

ἀλλὰ γοίλον ἱςῷμεν. 

Κεφ. ὃ. Ἂν ἘΠ ἥ 

Π- οὖν ἐξᾶμεν. ᾿Αϑραὰμ., ὰ 

τὸν πατέρα ἡμῶν εὐεῆτα ἣν 
κέναι κατὰ σάρκα ; οτος τ ρανη ΠΩΣ 

9 Ἐΐ γάρ. ̓ Αβραῶμ, Γ 
ες ἔργων ἐδικαιώπη. ἔ ἔχει χαύ- 

99: Τλανες γὰρ ἢ ἡμαρῖον, τὸ χημα. ἀλλ᾽ ̓  πρὸς τὸν Θεόν, 
9 “" ψὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ἢ ̓  

Ἔπίςεῦσε δὲ ᾿᾽Ας ραὰμι, τῷ 
Θεῷ, κὶ ξλογίσθη αὐτῷ τῆι 
δικαιοσύνην. 



ΠΡΟΣ ΡΩΜ. 

α ΕΥ δὲ ἐργαξομκένω ὃ 
οἰ λισθὸς ἃ λογίζεται κατὰ χά- 
ορινγ, ἀλλὰ πὰ τὸ ὀφείλημ. 
πὶ Ὁ: ᾧ δὲ μὴ ἐργαξομένω, 
σισεύονῖ, δὲ ἐπὶ τὸν δικαιβνῖα 

τὸν ἀσερῇ, λογίφε]αι. ἡ ἢ τίςις 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην" 
Ὁ “Καῤβάπερ τὸ Δα αξὶςξ λέ- 

ει τὸν μακαρισμὸν τῇ ἀνθρώ- 

πα, ᾧ ὃ Θεὸς λογίζεται Ν. 
καιοσύνην χωρὶς ἔργων" 
μΖ Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν 

- αἱ ἀνομίαι, ΩΝ ὧν ἔἘπεκαλύφ- 

τ θησαν αἱ ἁμαρίίαι" 

8 Μακάριος ἀνὴρ, ὦ ὃ μὴ 
λογίσηται κύριος ἁμαρΊίαν, 

9 Ὁ Στεζηδον βιαπαρισμος ἘΡ ἐτῦνς ' 

ἐπὶ τὴν τοερίϊομεὴν., ἢ "ὁ ἐπὶ 

τὴν ἀκροδυςίαν; λέϊομεν γάρ, 

ὅτι ἐλογίσθη τῷ ᾿Αξροχὰρμ, ἡ 

σίςις εἰς δρκαιοσύνην. 

10 Πῶς ὅν ἐλογίσθη ; ἐν 
πσεριτομνῇ ὄντι, ἢ ἐνιάκροξυ- 
᾿ςίχᾳ ; Οὐκὲν περήομη, ἀλλ᾽ 
Ἔχ ἀκροξυςίᾳ. 

.1} Καὶ αὶ σημεῖον ἔλαξε πε- 
ρἤομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιο- 
σύνης τῆς πίξεως τῆς ἕγ. ΤΏ 
ἀκροξυςίᾳ" εἰς τὸ εἶναι αὑτὸν 

᾿παϊέρα πτανίων τῶν πισευόνϊων 
ο δὲ ἀκροθυςίας, εἰ εἰς τὸ λοῃσθῇ- 
γαι κὶ αὐτοῖς τὴν ὑπ ιολν; 

112 Καὶ παϊέρα περιομῆ:; 
τοῖς ὅκ ἐκ περιτομῆς μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς σοιχδσι τοῖς 

ἴχνεσι τῆς ἐν τῇῷ ἀκροξυςίᾳ 
᾿ σίςεως τ. μὰς δον ἡμῶν ᾽Α- 
ὡραάμ. ὸ 

.18 Οὐ γὰρ διὰ γόμδβ ἡ 
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ἐπαγίελιχ τῷ ν᾿ Αδρχάμ, ἢ 2) τῷ 

σπέρμα: αὐτῷ, τὸ κλιηρονό- 
Ν κε - 

μον αὐτὸν εἶνχι τῷ κόσμε, ἀλ- 
Α , 

λὰ διὰ δικαιοσύνης πίξεως. 

14. ΕἸ χὰρ οἱ ἐκ νόμι", κ)..)- 
͵ Ω͂ , "» 

βονόμο!, κεκένωϊαι ἡ πίξις, τὸ 
κατήργηται ἡ ἐπαγγελία. 

ὃ Ὃ ψὰρ νόμος ὀργὴν ᾿ ς “56 Ὄ ν Σ ἊΥ 

κατεργάζεται" ὅ γὰρ ὃκ ἔς; 
᾿ τ ΕΝ 

νομνος, δὸε σαρχθασις. 
Ὰ “ . 

10 Δι τϑτὸ ἐκ τοίσεως; 
ἵνα κατὰ χέξιν; εἰς τὸ εἰναὺ 
βεξ «ίαν τὴν ἐπαγίελίαν πανῖὶ 
τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἔκ. τϑ 

, ͵ “Ν Ἁ "“ ᾿ 

γομυδ μιονον, ὥλλα καὶ τῷ εκ 
’ 3 εἰ 

τυίςεως Λρραὸμ, ὅς ἐςὶ σᾶ- 
τὴρ τὸ ἄνίων ἡμῶν" 

Ἴ7 (Κ χϑὼς ᾿γέγραπται" 
“Ὅτι πατέρα φοηλλῶν. ἐθνῶν 

τέθεικά σε) κατέναντι οὗ ἐπί- 

5.) τ ῦ ωὡοποιβντὸς 
χκὐ καλῶντος τὰ 

ὑϑὴ Ὄντα δες οἱ 
18 Ὃ- παρ ἐλπίδα ἐπ’ 

. ’ “ ͵ ΕΣ ΝΥ 

ἐλπίδι “πε τεύσενν εἰς τὸ γε- 

ὁ ̓ς Ε σι αἼερα πολλῶν 
Ν 

θνῶν, ἃ τὸ εἰρημένον" 

Οὐτώς ἢ ἔςαι τὸ σπέρμα σε" 

19 Καὶ μὴ 2 ἀσθενήσας τῇ 
τίσει; ὃ κατενόησε τὸ ἑχυτᾶ 
σῶμα ἤδη εγεκρωμιένον; ἐκ- 
ατονταέτης 58 ὑπάρχων, Ὁ 

δὸς ἀνα τῷ ἐδπυτρ 
᾿αληβορογι θεὶς 31 Καὶ δ δῇ 
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ὅτι ὃ ἐπήγγελται, δυγατὸς ἐςι 
᾿ φοιῆσαις 

ει κα ἐχογίσθη αὐτῷ 

εἰς δικοιοσύνην. 
98 Οὐκ ὲ εὙρα θυ ὺ δὲ δι᾽ ἀὖ- 

Τὸν μόνον, ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ" 
94. ᾿Αλλὰ ἡ δι΄ ἡμᾶς, οἷς 

μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς τσι- 
ςεύδσιν ἐπὶ τὸν ἐγείρανϊα ᾽[η- 
σᾶν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐκ γεπ- 

ρῶν, 
ἢ Ος τσαρεδόθη δι τὰ 

παραπτῶμ. "ΤΣ ἡ μοίων, Ὁ ἧἡ- 

έρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν. 
Καὶ ἐφ. Εὶ δ᾽; 

ΙΚΑΙΏΘΕΝΤΕΣ ὃ ὅν 
ἐκ πίσεως, εἰρήνην 

ἔχομεν πρὸς τὸν (Θεὸν διζ 
ΤΕ Κι υρίΒ, ἡμῶν Ἴνσβ Χριςδ᾽ τὴ 

9 Δι' οὗ καὶ 
γὴν ἐσχήκαι 
τὴν χάριν ταύτην 
καρμεν, καὶ καυχώμε εῆσχ ἐπ᾿ 
ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ (Θεοῦ. 

8 Οὐ μόνον δὲ, ΖᾺΣ ἡ 
καυχώμεθα ἐν ταῖς 
σιν εἰδότες, ὅτι ἢ ἐπι 
ὑπομονὴν κατεργάζεται" 

τὴν προσαγω- 
ἢ πίςει εἰς 

- 

ἢ »᾽ς Ἂν :. ᾿ 

4 Ἢ δὲ ὑποιμονὴ δοκιμὴν, 
ἡ δὲ δοκιμμὴ ἐλσίδα" 

ὃ Ἢ δὲ ξλαὶς ἃ. καταισ- 
χύνει" ὅτι ἢ ἀγάπη τοῦ Θεδ 
ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμιῶν διὰ πυνεύμιατος ἀγία 
τοῦ δοθέντος, ἦμῖν. 

7 Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαία 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
ων 
Ἄ 

τις ἀποθανεῖται" ὑπὶς γὰρ 
τοὺ ἀγαθοῦ τάχα τις Ἔ τολ- ̓ν 
μὰ ἀποθανεῖν", ; 

8 Συνίσησι δὲ τὴν ἑαυΐοῦ. ὩΣ 

ὠγαστην εἰς ἡμᾶς: ὃ Θεὸς, ὃ ὅτης ἘΠ 

ἘΤΙ ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν, 
Χριςὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. 
ΠΧ. ΩΝ μᾶλλον, δίων 

καιωθέντες γῦν ἔν τῷ αἵματι Ἢ 
αὐτοῦ. σωθησόμεθα δι᾽ αὖ Ὁ 
τοῦ ἀπὸ Τῆς ὀς γῆς. ν ἢ 

10 Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄγτες 
Ἀατηλλαγηβιεν τῷ Θεῷ δι, Ἧ 

τοῦ ϑανάτε τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ, 
σποολλῶ μᾶλλον κα]αλλαγέν- 
τες- σωθησόμεθα ἐν τ χογαν 
αὐτοῦ. αὶ 

11 Οὐ (λόνον δὲ, ἄλλα Ὁ: τ 

χαυχιώμενοι, ἐν τῷ Θεῷ δι 
τοῦ κυρίε ἡμῶν Ἰυδᾶ Χο: ᾿ 
κοῦ, δι᾿ οὗ νῦν τὴν χκαϊαλλα- Ἀὶ 

γὴν ἐλάξομεν. ΝΕῸΣ 
12. Διὰ τοῦτο ὥσπερ δ 

ἑνὸς ἀνθρώπΒ ἡ ἁμαρτία εἰς Γ 

τὸν χόσμον εἰσῆλθε. καὶ δι 
τῆς ἁμαρτίας ὃ ϑάνατος" καὶ 
ὅτως εἰς τάν]ὰς ἀγθρώπες ὃ δ᾽ 
ϑάγατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ ᾧ πᾶν. 
τες ἥμαρτον" 

18" Ἄχρι" γὰρ γόμν8 ἅμαρ- ἘΝ 
τίᾳ ἦν ἐν τῷ κόσμῳ" ἅμαρ-. ἀν 

τί δὲ ἐκ ἐλλογεῖται ῬΑ γενύα 
γόμδ. εν 

14 ᾿Αλλ᾽ ἐφανελτονδεῦ δ᾽ Ἷ 
ϑάνατος ἀπὸ ᾿Αδᾶμ. ΚΕ 
Μωσέως, νὶ ἐπὶ τὸς μὴ ἀτ΄ 
μαρτήσανϊας ἐπὶ τῷ διμοιώς. 
μμαΐι τῆς παραβάσεως ᾿Αδάμ 
ὕς ἔξι τύπος τὸῦ μέλλοντος πὴ 



ν ΠΡῸΣ 

Ὁ ΑΕ νὰ ὅχ, ὡς τὸ ὧδ- 

ξἀπίωμα, ὅ ὅτῳ Ὁ: το χάρισμα. 

Εἰ γὰρ τῷ τῷ ἑνὸς τοαραπΊω- 

ματι οἱ τοολλοὶ ἀπέθανον. 

λον μᾶλλον ἡ χάρις τῷ 
Θεξ κὶ ἡ δωρεά ἐν χαρίι τῷ 
τῇ ἑνὸς ἀνθρώπη ᾿Ἴησξ Χριςδ 
εἰς τὸς σολλ. ὃς ἐπερίσσευσε. 

10 Καὶ ὄχ, ὡς δι᾿ ἔγὸς ἁ- 
μαρίήσανίος, τὸ δωτημα᾽ τὸ 

ΝΣ Ὁ . ᾿ 

μὲν “γὰς κρῖμα Ἐξ ἕγὸς εἰς 
κατάκριμα" τὸ δὲ χᾶρ οίσμια 
ἐκ πολλῶν παραπίωμάτων, 

εἰς δικαίωμα. 
17 Εἰ γὰρ τῷ τὰ ἑνὸς: τα- 

ραπῆωματι ὃ ὃ δι “ναῆος ἐζασι- 
λεύυσε διὰ τοῦ ἕνος, τοόλλῶ 

ἰζλλον οἱ ἑὴν σερισσείαν τῆς 
“χαξῆος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς 
δικαιοσύνης. λαμίᾷάνοντες, ἐν 

ψν ͵ νυ ὩΦῚ ΤΠ Ν 

ζωῇ βασιλεύσεσι διὰ τῇ ἑγὸς 
1) -- ἊΝ -- 
ησοῦ Χριςοῦ. 

. 18 ἄρα ἕν ὡς δι᾿ ἑγὸς τσα- ἐν Θυμεραρ 
ραπίωματος, εἰς σάντας ἀν- 
θρώπες, εἰς κα]κεριμια ὅτω 

Ἀ ῊἮ;,.Σ7ὔἤ δ Ὅς δα ᾿ 2 "ἡ δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος, εἰς 
πάντας ἀνθρώπος εἰς δικαί- 
ὡσιν ζωῇ. 

εἰ χ 8 ἌΝΥΝ 

19 ἁ γ7 ἕξ γα οι 

παρακοῆς τοῦ ἕν Ἂν 
τῆς 

ἀνθρώπε 
ὡμαξεϊωλοὶ κατετάθησαν οἱ 
Πολλοὶ, ὅτωκ Ἂ διὰ τῆς ὕπα. 

κοῦκς τοῦ ἐνὸς τδίκχιοι κατα- 

'ςαθήσονται οἵ πολλοί, 
90 Νόμος δὲ παρεισῆλθεν, 

ἵνα φλεονσῃ τὸ παράπ)ωμα" 

5 δὲ ἐπλεόνασεν. ἡ ἁμιαφῖία, 

ὑπερεπερίσσεωσεν. ἦ χάξις" 

9}1γχ ὥσπερ ἐξ χσίλευσεν 

:- 

ση}λ ἢ Όν 

ΡΩΜ. τὴς φὶ 
δ᾽ 4 “ , τ 

ἁμαρια ἐν τῷ ὥχνάτῳ, ἕτω 
ξ ’ 

γ χιαξις βασιλεύσῃ διὰ δὲ- 

ἐρήθ ἐε εν τὴν αἰώνιον, διῶ 
Ἢ “ δ ἢ ἀρ βϑ δον ΟΝ εὐ δαν 

ἡσῶ Χοιςῇ τῷ κυρία τριῶν: 
͵ 

Κεφ. ἜΣ 
" - 

πὺ ὃν ἐρᾶμεν : ἐπιμενοῦ- 
ες Ω’ « ε 

ἐκεν ΤΎ, πραξαᾷ, ἐγώ ἢ 

χαρις πλεονάσῃ ὶ 
͵ 

2 Μὴ γένοιτο᾽ οἵτινες ἀ- 
πεθζνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς 
») ͵ “ Φ'΄Ὑ φ 
ἔτι ζήσομεν. ἐν αὐτῇ ; 

τΥ̓Ἀδ οἱ ἀγνοεῖτε, ὅτι ὅσοι 
ἐδ τ.58 σθημεν εἰς Χριςὸν Ἴ»- 

- Ν ’ ᾿ -- 

σοῦν, εἰς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ 
᾽ Ω Δ 

ἐς χπ]ίσθημεν; 
᾿ -ἀῷ ΤᾺ ᾽ δ 4 Συνε τάφημεν οὖν αὐτῷ 

διὰ τοῦ βαπΊσμιατος εἰς τὸν 
μ 7, Π ἡ ν ΤΆ 

αναΐον᾽ ἵνα ὥσπερ ἤγέρθη 
δ τ ν ορ γξαχος Ατὸ ἂν θν ν. 

Χριοὺς ἐκ γεκρῶν διὰ τῆς δό- 
ξης τοῦ ταΐρὸς, ὅτωκ ὁ ἡμεῖς 

τι, Ὡς ΡΣ ἤης. 

δ Εἰ γὰρ σὐμφυῖοι γεγό- 

γαίκεν τῷ ὅμοιο ένα! τοῦ 3α- 

γάτε αὐτοῦ, ἀκλὰ καὶ τῆς 
ἄνας σεως ἐσόμεθα. 

“Εοῦτο γινώσχοντ εξ ὅτι 
ὃ ταλχιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος 

συνεςαυρώθη, ἵνα κα]αργηθῇ 
τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ 
μηκέτι δελεύειν ἡμᾶς τῇ ἀ- 

μαρία. 
ἜΤ γὰρ ἀποθανὼν δεδι- 

καίωται ἀπὸ τῆς, ἁμαρτίας. 

8 Εἰ δὲ ἐτλτοι: σὺν 

ΘΕἰδό)ες τι Χρ 
Α “τὺ ἘΜΟΝ, τς 

θεὶς ἐκ γεκρῶν,, ὀχ ἔτι ἀπς- 
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θνήσκει" ϑάνατος αὐτοῦ ἐκ 
ἔτι κυριεύει. 

10 Ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ 
ἁμαρῖίᾳ ἄπέθανεν ἐφάπαξ: 

ὃ δὲ ζγ, ζὩ τῷ Θεῷ" 

11 Οὕτω Ὁ ὑμεῖς λογί- 
ξεσθε ἕἑ ἑαυτὰς νεχρᾶς μὲν εἶναι 

τῇ ἀμαρ]ίᾳ, ζῶνϊας δὲ τῷ 
Θεῷ ἐν Χρισῷ ᾿1ησοῦ. τῷ 
κυρίῳ ἡμῶν. 

19 Μὴ οὖν βασιλευέτω ἢ 
ἁμαρτία ἔν τῷ ϑνητῷ ὑμῶν 
σώματι, εἰς τὸ ὑπακϑειν αὖ- 
τῇ ἐν ταὶς ἐπιθυμίαις αὖτδ' 

18 Μηδὲ ταριςάνετε τὰ 
μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ 
ἁμαρῆιᾳ" ἀλλὰ ταραςήσατε 

ἑαυτὰς τῷ Θεῷ, ὡς ἐκ νεκ- 
ρῶν ζώνας, ἢ τὰ μέλη ὑμῶν 

ὅπλα δικαιοσύνης τῷ Θεῷ. 
κ ε -- 5 

τὰ ΩΣ ἜΡΩΣ 8 

δ,  ἔσε ὑπὸ νό- 
μον. , ἀλλ᾽ ὑπὸ χᾶειν. 

Ι5 Τιάν; ἁμαρτήσομιεν, 
ὅτι ὅκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ χάριν; Μὴ γένοιτο. 

10 ον οἴδαῖε εὖτι ῳ ́ α- 

εισάγεῖε ἐ ἑαυϊὰς δύλην εἰς ὑπ- 

αχοῦν, δοῦλοί ἐ ες ξ ᾧ ὑὕπακή- 

εἶε, ἤτοι ἁμιαρῆίας εἰς ϑαναῆον, 
ἢ ὑπακοῦς εἰς δικαιοσύνην ; 

17 Χάρις δ δὲ τῷ Θεῷ, ὅτι 
ἥτε δδλοι τῆς ἁμαρήίας, ὑπη- 
κἄσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν 
τοαρεδόθητε τύξσον διδαχῆς. 

18 ᾽Ελ εὐυθεφωθένἿες, δὲ ἀ- 
πὸ τῆς ἀμχεῖί;ε,, ἐδελώθνϊε 
τῇ δικαιοσύνην, Ἂ 

19( Αυθρώπεινον λέγω, διὰ 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ ἣ 
Ν ΕῚ ! . 4 ᾿ εἰ ΕΝ 

τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὅ- 
μῶν") ὥσπερ γὰρ σας εςήσαῖς, (Ἢ 
τὰ μέλη ὕμᾷν δδλα Τῇ ἀκά- Ἂν 

ἘΝ 

θαςσίᾳ Ὁ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν. 
ἀνομίαν" δτῶ γῦν φαρατήναεῦ, 
τὰ. μέλη ὑμῶν δέχ τὴν δία 
καιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. ἘΣ 

90 “Ὅτε γὰρ δῆλοι ἦτε 
τῆς ἁμαρτίας, ἐκεύϑεροι ἦτε ἃ 
Τῇ δικαιοσύνῃ, ᾧ : Ὶ 

ΟΣ Ἵνα οὖν καρὺν εἰχάες 

τότε: ἐφ᾽ οἷς γῦν ἐπαισχύνεσς-, " 

θε; τὸ γάρ. τέλος ἐχείνων, 
ἢ ἀένηννρ: ᾿ 
ΣΙ Νυνὶ δὲ ἐλευθερωθένῖες 

ἀπὸ τῆς ἁμαξεῖ! ας, δελωθέν- 
7ες δὲ τῷ Θεῷ, ἔχετε. τὸν 
καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν" 
τὸ δὲ τέλος, ζωὴν αἰώνιον. 

25 Τὰ γὰρ ὀψώνια, τῆς 
ἁμαρτίας, ϑάνατος" τὸ δὲ 
“χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ζωὴ αἱ-. 
ὦὠνιος ἐν Χριςᾧ Ἴωσοῦ τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν. ἐνδεοῦς, ἢ 
ΡΣ ΠἘῸΞ δ 

[Π᾿ ΑΓΝΟΕΙ͂ΤΕ, ἀδελ- ̓  
Φοὶ, (γινώσκεσι γὰξ νὸν Ἵ 

μον λαλῷ,) ὅτι ὃ γόμος κῦ- ὁ 
ριεύε: τοῦ ἀνθρώπϑ τ ὅσον. οἰ 
“χρόνον ζῇ ; ᾧ 

9 Ἢ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ. - 
τῷ ζωνῖ, ἀνδρὶ δέδεζαι, νόμῳ 
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὃ ἀνὴρ, χαῖ-. ̓  
ἠργήται ἀπὸ τῷ : γόμνε᾿ τῷ ἀνε. 
δρός., 
5΄!Αρα οὖν υχῶνοε τῇ, ἀν- 

δρὸς μοιχαλὶς χρηααθίσει, ἢ ἦ 

ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ὃ ἕτε, φ᾽ ξὰν: 
δὲ ἀποθάνῃ ὃ ἀνήρ, ἐλευθέρα, 

ὧν ἈΝ 



ΠΡΟΣΌΡΩΝΜι 

ἐφὶν ἀπὸ τοῦ νόμε" τοῦ μὴ 
εἶγαι αὐτὴν μοιχαλίδα, γενο- 
μένην -ἀνδρὶ ἑτέρῳ" 

4 “ὥςε; ἀδελφοί (8, καὶ 
μεῖς ἐθανατώθυϊε τ τῷ νόμῳ 
διὰ τὰ σώματος τῇ Χριςδ' 

, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, 
τῷ ἐκ. νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα 
καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ. 

δ Ὅτε γὰρ ἦμεν Ἐν τῇ 
σαρκὶ, τὰ παθήματα τῶν 
ἀχριιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμ8, 
Ἐνηργεῖτο ἔν τοῖς μέλεσιν ἧ- 

᾿ς μῶν, εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ 

εἰ σϑανότῳ. 
 ΙΩΣ δὲ καϊηργήθημεν 

τἀπὸ τοῦ νόξκΒ, “ἀποθανόνίφς Ἐν 
ὦ καϊειχόμεθα" ὥςε δεαλεύειν 
“ικὰς ἐν καινότηι προ εἶος: 

Ὁ 8 -αλαιότνηι γεάμυναῖος, 

7 ΤΙ οὖν ἐρᾶμεν; ὋὉ γό- 
“μος ἁμιαρῖία ; : Μὰ γένο {τὴ 
αλλὰ τὴν ̓ ἁμιάξῆϊαν ἐκ ἔγνων, 

οιεἰ μὴ διὰ νόμε" τὴν τε γὰρ 

᾿ ἐπιθυρυίαν ὅκ ἤδειν, εἰ μὴ “ 

ογόμνος ἔλεγεν" Οὐκ ἐπιθυμη- 

σεὶς. ΐ 
Ε: ᾿Αφοριὴν δὲ λαξᾶδσα ἢ 

ἁμαρίία, διὰ τῆς ἐν]ολῆς, καΐ- 

εἰργάσατο ἐν ὑμοὶ τῶσαν ἐσι- 
δθεμον χωρὶς, γὰρ νὐμΒ ἅ- 
μαρ!ία νεκρά. 
Θ Ἐγὼ ἃ δὲ ἕξων χωρὶς νό- 

μϑ᾽ στε" ἔλθάσης δὲ τῆς ἐν- 
Ὡολῆς, ἡ ἁιμαοίίᾳ ἀνέζησεν" 

10 ᾿Εγὼ δὲ δ  θυνοι. "Ὁ 
εὑρέθη μμθι. ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς 
ζωὴν, αὕτη εἰς ϑάνατον. 
ἽΙ Ἢ ψὰρ ὡρμιαοἹία. ἀφ- 

φῦ" 

Ν »“Σ Δ - 2 

οφιμῊν λχξξσα διὰ τῆς ἘΥΕῸΣ 

λῆς» ἐξησατασέὲ με, καὶ δι 
αὑτῆς ἀσπέχλεινεν. 

ἘΠ τίς: δ᾽ μέξυ. γόμδς 
ε' ᾿ Ν ε “ὦ Α ς ᾿" “ 

ὥγιρς. κα Ἢ ενίολη αγία κὶ 

δικαία γχἃ γαθη. 

13 Τὺ οὖν ἀγαθὸν, ἐμοὶ 
χέϊονε άνατος ; Μὴ γένοιο" 
ἀλλὰ ἢ ἁμαρδία" ἵγα φανῇ 

ἁμαξία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ. μοι 
κατεργαζομένη ϑανατον, ἵνα 
γένυγαι καθ᾽ ὑπερξολὺὴν ἁἅ- 
μαρ]ωλὸς ἡ Ἴ) ἁμαεῖία διὰ τῆς 

ἐν)ολς. 

11 Οἵόχμεν γάρ, ὅτι ὃ γ᾽. 
(495 τνευμα]ρκὸς ἐςιν" Ἐγὼ 
δὲ σαρχικὸς εἰμι, πεπραμέ- 
γος ὑπὸ τὴν ἁμιαρ)ίαν. 

ι50 γὰρ καἹεργάξομαι, 
- γινώσκω" ἃ γὰρ. ὃ ̓ ϑέλω, 

τᾶτο Ὡράσσω". ἀλλ᾽ ὃ μισῶν 

τοῦτο ποιῶς. ἀτν 
16 ἘΠ δὲ δ ὁ αὶ ϑέλω, τῶτο 

ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ, ὅτι 

καλός, 

17 Νυνὶ δὲ ὃκ ἔτι. ἐγὼ 
καϊεργάζομαι αὑτὸ, ἀλλ᾽ ἢ 
οἰκοῦσα ἐν ἐμαὶ ἁμαρῖία. 

18 Οἵδα γάρ, ὅτι ἐκ οἰκεῖ 
ἐν ἐμοὶ (τατέςιν ἐν τῇ σαρκί 
(5) ἀγαθόν" τὸ γὰρ θέλειν 
παρακειταί μοι, τὸ δὲ καΐερ- 
γάζεσθαι τὸ “καλὸν, ὄχ, εὖ- 
οἴσχω, 

ἰ9 Οὐ γάρ, ὃ ϑέλω, τσοιῷ 
ἄψαθων ἀλλ᾽ ὃ δ 8. “ϑέλωῳ κα- 

τᾶτο ποιῶ, ἐκ ἔτι ἐγὼ χκατ- 



β 

οΟὺ 

᾿ Ἃ 

εργόάξομαι αὑτὸ, ἀλλ᾽ ἢ οἷ- 
- γον ἈΝ 

χοῦσὰᾳ ἐν ἐμοὶ ἁμιαρῆία. 
ε Υ} 

21 Ἐδρίσκω ἄρα τὸν νὸ- 
- ϑέ Ἷ Ε] Ἀ »- Ν 

ἐδον τὼ ἥεέλονη μοι σσοιέιν τὸ 
.»" ε ε καλὸν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν σα- 

ρἄκειται. 
Ὁ Φυνηδομαᾶι γὰρ τῷ 

νόμῳ τῷ (θεῦ κατὰ τὸν ἔσω 
ἄνθρωπον" 

95 Βλέπω δὲ ἕτερον γόμον 
ἐν «τοῖς μελεσί μ8 ἀν]ισραήευ- 

ὕμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοῦς (κῈ, 
Ὄ αἰχιμαλωήίξοντά (κε τῷ 

νόμῳ. τῦ,ς ἁμαρῆίας τῷ Ὄντι 

ἐν τοῖς μέλεσι μι, 

91 ᾿Γαλαίπωρος ἐγὼ ἂν- 
θρωπος" τίς μὲ ῥύσεται Ἐκ 
τ σωμαῖος τῷ ὄανχτα τάτε ; 

95 Εὐχαρισῶ τῷ Θεῷ διὰ 
Ἴν"σξ Χ οις 5. τῷ Κυρίο ἡ ἡμῶν. 
"Ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν 
νοὶ δολεύω νόμῳ Θεξβ" τῇ δὲ 
σαρκὶ, νόμῳ ἁμαξῖίας" 

᾿ Κεφ. ἡ. ἘΝ 6 νλοὴ 
4(}}5Ὲ} ἄρα γῦν κατά- 

κριμια τοῖς Ἐν Χρισῷ 
Ἴησου, μὴ κατὰ σάρκα 83 
ριπατθσιν, ἀλλὰ κατὰ τνεῦ- 

μᾶς": 
οὐ γὰρ γόμος τ τνεύ- 

ματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ 
᾿Τησοῦ, ἠλευθέρωσε με ἀπὸ 
τοῦ νόμε τῆς ἁμαξεῖίας Ὁ 1 τοῦ 
“ὑανάτϑ. 

85. 1ὺ γὰρ ἀδύναϊον τοῦ 
μ γόμ8; ἐν -ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς 
“͵ 

σαρκὸς, δ. Θεὺς τὸν ἑαυτοῦ 

υἱὸν πέμψας ἐν. διμοιώματι 
σαρκὸς ἁμαρῖίας, κἡ περὶ ἀ- 

- 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

μαρήίας, καϊέκρινε, ΤῊν Ἐ πεν . 
Ἴἰαν ἐν τῇ σαρχὶ, ᾿ ᾿ 

" ΞῊΣ Τὸ. δικαίωμα" τοῦ 
νόμε πληρωθῇ ἐν ἡμῖν, τοῖς 
μὴ κατὰ σάρκα περιπατὸῦ-, κ 
σιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. ᾽ 

δὺο); γὰρ κατὰ σάρκα Ὁν- 
ὀζ τῷ υτῆς σαρκὸς φρονοῦσιν" ᾽ 
οἱ δὲ καίὰ πυνεῦμα,. τὰ τοῦ. 
ΕΠ ον" 

60 Τὺ γὰρ φρόνημα τῆς. 
σαρκὸς, θάναΐος" τὸ δὲ φρό-. 
γημα τοῦ τογεύματος, ζωὴ 

κὶ εἰρήνη. 
7 Διότι τὸ φρόνημα τῆς 

σαρκὸς, ἔχθρα εἰς Θεόν’ τῷ 
γὰρ γόμῳ τοῦ (Θεοῦ ἐχ, ὗπο- 
τασσεται" ἀδὲ γὰρ δύναται" 

8. Οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες. 
Θεῶ ἀρέσαι ὃ δύνανται. : 

0 Ὕμεϊς δὲ ὁκ ἐςὲ ἐν σαρ- 
κὶ, ἀλλ᾽ ἐν τνεύματι, εἴπερ 

τνεῖμκα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν. ὑμῖν. 
ΕἸ δέ τις νεῦμα Χριτοῦ κ᾿ 
ἔχεις ὅτος ὃκ ἕςιν ἀὐτοῦ. 

ϊ0- ες δὲ Χριοὺς ἐ εν ὑμῖν, 

τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δὲ διῶδες, 

αεῖϊα ν᾽ τὸ δὲ νεῦμα, ζωὴ 
διῶ δικαιοσύνην, ἘΠῚ 

11. ΕἸ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ. 
ἐγείραντος ᾿Ιησοῦν ἐ ἔκ νεκρῶν. 
οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὃ ἐγείρας τὸν. 
Χρισὸν ἐ ἐκ γεχρῶν, ζωοποιήσει. 
γἡ τὰ ϑνητὰ σώματα ἡμῶν, 
διὰ τῷ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ 
τυνεύματος ἐν ὑμῖν. ζ 

19. ̓ Δρα οὖν, ἀδελφοὶ, ὁ ὌΝ 
φειλέται, ἐσμὲν ἃ τῇ σαρκὶ, 
τοῦ κατὰ σάρκα. ζῇν, ἐν 

Ν 



ΠΡΟΣ 

118 Εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζη- 
ἐτ ΖΕ; μέλλετε ἀποθνήσκειν" εἰ 

δὲ πνεύματι τὰς ὥράξεις τοῦ 
σώματος ϑαναϊοῦτε, ζήσεσθε. 
᾿ 14 “Ὅσοι γᾶ8 πνεύματι 
ἣ Θεξ ἃ ἄγονται, ὅτοι εἰσιν υἱοὶ 
Θεοῦ. 

15 Οὐ γὰρ ἐλχξεῖε τνεῦ- 

μα δελείας σάλιν εἰς φόξον, 
ἀλλ᾽ ἐλάβετε τονευμα υἱοθε- 
σίας, ἐν ᾧ κράξζομεν, ᾿ΑΓξᾶ, 

᾿ δ “πατήρ. 
᾿ 16 Αὐτὸ τὸ συνευμα συμῶς 

μαεῖυφεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν, 

ὍΝ ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ. 
ΠΟ 17 ΕἹ δὲ τέκνα, Ὄ κλη- 

᾿ ρονόμοι" κληρονόμοι μὲν (Θεξ, 
Ἢ συγκληρονόμοι δὲ Χειςε" εἴς 
περ συμπάσχομεν, 
: συνδοξασθῶμεν. 
τὴ ι8 Λογίξομαι γάρ, ὅτι ἐκ 
᾿ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν 
χαιρῇ τσρὸς τὴν μέλλεσαν δό- 
ἐν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. 

9. γὰρ ἀποκαραδοχία 
ἔτ: κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν 
τῶν υἱῶν τῇ Θεῖξ ἀπεκδέχε- 
ασταῖι. 

ἵνα καὶ 

ς 0 Τῇ γὰρ μαϊχιότητι ἡ 
ἐν χῆίσις ὑπεϊάγη, ὄχ, ἑκοῦσα, 
“ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποϊχξανῖϊα, 
ἵ ἐπ᾿ ἐλπίδι". ἐξ 

τς 9 Ὅτι ἢ αὐεὴ ἡ κγίσις 
᾿ ἔλευθερωθή τεῖχι ἀπὸ τῆς δη- 
λείας τῆς Φθορᾶς εἰς τὴν 
ἐλευθερίαν τῆς δοξης τῶν 
τέκνων τοῦ Θεοῦ. 

99 Οἴδαμεν γάρ» ὅτι τοᾶτα 
ἢ κΊίσις οὐτενάξει κα συνωδι- 

ἔνε, ἄχρι τῇ νῦν. 
29 

ἄρϑουν: 

ΡΩΜ. 8501 

9835. Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ κὶ 
αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τ τυνεύ- 
μαΐος ἔχονῖες, κὶ ἡμεῖς αὐτοὶ 

ἐν ἑ χυγοῖς ςενάζομεν, υἱοθεσίαν 
ἀπεκδεχόμενοι. τὴν ἀπολύ- 

ἥρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν, 
924 Τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώ- 

θγ, μεν" ἐλαὶς δὲ βλεπομένη, 
ἀκ ἔςιν ἐλπὶς ὃ "γὰρ βλέπει 

τις, τί καὶ ἐλπίζει; 

Θ᾽ πλ δὲ ὍΛ βλέπομεν, 
ἐλπίξομεν, δι᾽ ὑπομονῦς ἀ- 
σπεχδεχύμεθα. 

96 Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ 
τονεῦμα συναντιλαμᾷβάνεται 

ταῖς ἀσθενείαις ἡμμῶν᾽ τὸ γὰρ 

τί τπρουσευξωμεθα καθὸ δεῖ, 
ἀκ οἰδαμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ 
πνεῦμα ὑπερενυγχάνει ὑπὲρ 
ἡμῶν ςεναγμοῖς ἀλαλύήτοις. 

97 Ὃδεὲ ἐρευνῶν τὰς καρ- 
δίας, οἷδε τί τὸ “φρόνημα τῇ 
σπινεύματος» ὅτι κατὰ Θεὸν 
ἐνυγχᾶνει ὑπὲρ ἁγίων. 

Θδ Οἴδαμεν δὲ, ὅτι τοῖς 
αΓχπῶσι τὸν ἴξϑεον σανΐα συν- 

εργεῖ εἰς ἀγαθὸν, τοῖς κατὰ 
φιρύθεσιν κλτοῖς ἄσιν. 

20 “Ὅτι ὃς τροέγνω, καὶ 

πεηώρισε συμιμόρφες τῆς εἰ- 
κῦνος τῷ υἱῷ αὑτῷ, εἰς τὸ εἰς 

ναι αὐτὸν τορω]ότοκον ἐν Ὡολ- 
λοῖς ἀδελφοῖς. 

90 ()ὺ ὃς δε τροώφισε,, τος- 

ες Ὁ ξ ἐκάλεσε, Ὁ ἧς ἔκάλεσε, 

τητος κ ἐξ τκαίώσεν, οὗς δὲ 

ἐδ ΕΣ τήτης ι- ἐδόξασε. 

51 ΤΙ οὖν Ἐροῦμεν τρὸς 
ταῦτα; Ει (δι ὑπὲρ ἢ- 

μῶν, τίς καθ᾽ ἡμῶν; 



ΓᾺ 
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399 Ὅς γε τῇ ἰδίβ. υἱῷ ἐκ 
ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν 
τσανίων τοαρέδωκεν αὐτὸν, πῶς 
ἀχὶ ὁ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα 
ἡμὶν χαρίσεται ; 

838 ΤΙς ἐϊκαλέσει κα]ὰ ἐκ- 
λεκῶων εξ; Θεὺς ὃ δικαιῶν; 

84 Τι- ὃ κατακρίνων ; 
Χριςὸς 8 ἀποθανῶν, μρᾶλλον 

δὲ ὲ "ἢ ἐγερθεὶς; : ὃ Ὁ ἔςιν ἐν δεξ- 
ιᾷ τὸ Θεξ; ὃ "κα ἐντυγχάνει 
ὑπὲρ ἡμῶν; 

85 Τίς ἜΠΣῚ “ωρίσει ἀπὸ 
τῆς ἀγάχης τῇ Χριςδ ; 5λί- 
Ψις, ἢ φενοχωρία, ἢ διωγμὸς, 
ἡ λιμὸς, ἢ γυμνότης, ἢ κίν- 
δυνος, ἢ μάχαιρα ; 

86 (Καθὼς γέγραπται" 
Ὅτσι ἕνεκά σα ϑανατέμεθα 
ὅλην τὴν ἡμέραν" ἐλογίσθη- 
μεν ὡς τρόξαῇα σφαγῆς.) 

357 ᾿Αλλ᾽ ἐν τότοις σᾶσιν 
ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπή- 
ὅαντος ἡμᾶς. 
38 Πέπεισμαι γὰρ, ὅτι ὅτε 

ϑαναῖος, ὅτε ζωὴ, ἔτε ἄγγε- 
λοι; ὅτε ἀρχαὶ, ὅτε δυνάμεις, 
ὄτε ἐνεςτῶτα, ὅτε μέλλονϊα, 
39 Οὐὔε ὕψωμα, ὅτε βα- 

θος, ἔτε τις κγίσις ἑτέρα δὺυ- 
νήσεϊαι ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ 
τῆς ἀγάπης τὸ Θεξ, τῆς ἐν 
Χριγῷ Ἴησᾷ ᾿: των ἡμῶν. 

Κεφ. 9 τ 

. ΑΪΝΝ λέγω ἔν 
Χριςῷ, οὐ ψεύδομαι, 

(συμμαρτυρήσης μοι 
συνειδήσεώς μιδ,}ὲν τεενύματι 

ἁψίῳ" 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ αν ᾿ 

αι, ὧν ἡ υἱοθεσία, Ὁ ἡ δόξα, 

τῇς. 

ἣ 

9 Ὅτι. λύπη μοι ἐςὶ μετ 
γάλῃ, καὶ ἀδιάλεισετος ὀδύνην. 
τῇ καρδὶᾳ μδ8. ἀν; 
3 ̓ υχόμην γὰρ αὐτὸς. 

ἐγὼ ἀνάθεμα, εἶναι ἀπὸ τοῦ 
Χριςβ ὑ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μβ8,. 

τῶν συγ[ενῶν ; 45 καϊὰ σάρκα" 
4 Οἵτινές εἰσιν ᾿Ισραηλῖ-. 

Ψ' 

« 

Ὁ αἱ διαθῆκαι, Ὁ ἢ νομοθε-. 
σία, "ἢ ἢ ἡ λατρεία, Ὁ α αἱ ἱἔπαγ- 

γελίαι" Ὁ ᾿ 

δ “Ὧν οἱ σοῖορει; ο ἐξ δι 
ὃ Χριςὸς, τὸ κα]ὰ σάρκας, δ᾽ 
ὧν ἐπὶ τοανῆων (ϑεὸς εὐλογη-. 
τὸς εἰς τὰς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

6 Οὐχ, οἷον δὲ ὅτι Ἐἐκπέπ- 
ἥωκεν ὃ λόγος, τοῦ Θεοῦ" οὗ 
Ὑ. σοάνῆες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ», 
ὅτοι Ἴσρ “λ  ΑΣΤΝΙ 

γ Οὐδ ὅτι εἰσὶ. ἀπο 
᾿Αϑραῶμι, πανῖες τέκνα᾽ ἀλλ᾽ 
ἐν ᾿Ισαὰκ πολ». 7} σοι. 
σπέρμα. ΟΝ ᾿ 

ϑ ὙΤαέσιν, ὁ τ τὰ τέχνα τῆς, 
σαρκὸς, ταῦτα τέκνα τὰ Θεξδ᾽. 
ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγε-. 

λίας, λογίζεζαι εἰς, σπέρμα." 
9. ᾿Επαγγελίας γὰρ ὑ λό- 

γος ὅτος" Καϊὰ τὸν καιρὸν 
τῶτον ἐλεύσομαι»; ΣΝ ἔςαι. ΤῊΝ 

Σαῤῥᾳ υἱός. , 
Ι0 Οὐ μόνον δὲ, ἀλλά ν ὴν 

Ῥεξέκκα ἐξ ἑνὸς. κοίτην. 
ἔχεσα, ᾿Ισαὼκ τοῦ πατρὸς, 
ἡμῶν. μν Νῳ 

1 Μήπω γὰρ γεννηθένε, 
ων, μηδὲ τραξανῆων τὶ ἀγα- 
θὸν ἢ κακὸν, ἵνα ἡ καὶ ἐκλοα. 

᾿ 
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γὴν τῇ ΘΘεξ πρόθεσις μένῃ, 
- ᾿ ᾽, ΠῚ 5}. ὦ . Ὡ 

ὃκ ἐξ ἔργων, ἀλλ᾽ ἐκ τῷ κα- 
“λοῦντος, 

. 19 Ἐῤῥήθη αὐτῇ" Ὅτι ὃ 
μείξων δαλεύσει τῷ ἔλασσονι. 
-.»,8 Καθὼς γέγξαπται" 
“Τὸν ᾿Ιακὼς ἡγάπησα, τὸν 
"δὲ Ἢσαῦὲ ἐμίσησα. 
᾿᾿ 14. Τί. ὃν ἐροῦμεν ; μὴ 

ἀδικία παρᾶ τῷ Θεῷ; Μὴ 
γένοιτο. 

δ Τὰ γαρῖ Μωσῃ λέγ εἰ" 

πγχερου ὁ ὃν ἂν ἐλεῶ, [ οἱκ- 

ΠΟ οὐσωὸ ὃν ἂν οἰκείρω. 
ἊΝ 

:: τῷ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ 
᾿ ἀλεοῦν)ος Θεδ. 

17 Λέπι γὰρ δ᾽ γεαφὴ τῷ 
᾿Φιραώ" Ὅτ, εἰς αὐτὸ τῶτο 
ἐξήϊιρα, σε, ὅπως ἐνδείξωμαι 

“ἐν σοὶ τὴν δύναμίν, με, καὶ 
ὅπως διαγγελνῷ τὸ ὑνομά μ8 
ἐν σασῃ τῇ γῇ. 
Ὺ 185" Αρα ὃ ὅν ὃν ϑέλει, ἐλεῖ" 

τς δὲ 9 σέλει σκληρύνει, 
3 

5.19 Βρεῖς ὅν μι" ΓΙ ἔτι 
᾿ μέμφεϊαι; ; τῷ γὰρ (σλήμιαϊ; 
αὑτῇ τίς ἀνθέςηκε; 2 

δ «0.90 Μενῆνγε. ὦ ̓ ἀυθδοξε, 
σὺ τίς εἶ δ᾽ ἀν]αποκριγόμιενος 

τῷ Θεῷ ; Μὴ ἐρεῖ τὸ σλάσ- 
κα τῷ οὐκ ζωώνον: ΓΕΥ με - 

'ποίησας ᾧ ὅτως; 

921 Ἢ ἔκ ἔχει. ἐξεσίαν ὃ 
᾿ δέ χ κεῦς τοῦ ττηλοῦ, ἔκ τοῦ 
αὐτοῦ φυραὰ “7ος ποιῆσαι; ὅ 

Ὁ Τὰ 

μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ 
εἰς ἀτιμίαν ; 

92 Εἰ δὲ ϑέλων ὃ ὃ Θεὺς 

110 Ἄρα ὃν ὶ τ ϑέλονῖος, ἡ 

ἐνδείξασθαι. τὴν ὀργὴν, καὶ 
γνωρίσαι τὸ δυναϊὸν αὑτοῦ, 

ἤνεϊκεν ἐ εν τολλῃ μακροθυμίᾳ 

σκεύη ὀργῇς κα]ηρ]ισμένα εἰς 

ἀπωλειαν" 

985 Καὶ ἵνα γνωρίσῃ, τὸν 
πλῦτον τῆς δόξης αὑτῷ ἐπὶ 

σκεύη ἐλέεςς ἃ ΣΎ ΡΕΚΟΝ 
εἰς δόξαν - 

Θί Οὐς ́ ς ἐκαλε ξσεν ἢ- 

μᾶς, ἃ μένον ἐξ [οὐ κίων, 
Τλο ἡ ἐξ ἐθνῶν. ᾿ 

Ὥς κὶ ἐν τῷ ᾿Δ)σηὲ 
ἀγοὴ Ἰαλία τὸν ἃ λαὸν 
μα, λαὸν μδ᾽ καὶ τὴν ὁκ ἡΐχ- 

σ μένην, ἠγαπημένην. 
20 Καὶ ἔςαι, ἐν τῷ τόπῳ 

ὅ ἐῤῥήθη αὐτοῖς" Οὐ λαός 
μ8 ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται 
υἱοὶ ΘΘεοῦ ζῶντος. 

97 Ἡσαΐας δὲ κράξει! ὑ- 
πὲρ τοῦ Ἴσραήλ' Ἔαν ἢ Ἢ 2 

ἀξιθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσρωὴλ ἃ ὡς 
ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, τὸ 
καϊαλλειμμα σωθήσεται. 

25 Λόϊον γὰρ συν]ελῶν Ὁ 
συν]έμινων ἐν δικαιοσύνη, ὅτι 
λόγον συν]εϊμιτμιένον ποιήσει. 
Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 

90 Καὶ καθὼς τροείρηκεν 
. Ἡσαΐας" Εἰ μὴ κύριος Σα- 
(αὼθ ἐ[καέλιπεν ἡ μῖν σπέρ- 
μα, ὡς Σόδομα ἃ ἂν ἐγενήθη- 
μεν, κὶ ὡς 1 ὀμοῤῥα ἂν ὧμοι- 
ὠθημεν. 

8011 ὅν ἔρδμεν ; ὅτι ἔθγη 
τὰ μὴ διώκον!α δικαιοσύνην, 
καέλαξε δικαιοσύνην, δικαιρ- 

σύνην δὲ τὴν ἐκ ίςεως. 
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31 ᾿Ισραὴλ δὲ διώκων νό- 
μον. δικαιοσύνης, εἰς γόμον 
δικαιοσύνης, ἀκ ἔφθασε. 

82. Διαΐῆι ; ᾽ Ὅτι ἐκ ἐκ 
τίφεως, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἐ ἔργον γό- 
με᾽ τροσέκοψαν γὰρ τῷ λί- 
θῳ τοῦ προσκόμματος" 

᾿ς 88 Καθὼς γεῖραπῆαι" δὰ, 
τίθημι ἕν Σιὼν λίθον ὧρ.5- 
κόμμαΐος, Ὁ τσέτραν σκᾶν- 

δαλε δ πᾶς ὃ σιςεύων ἐπ᾽ 

αὐτῷ, 8 καγαισιχυνθήσεται. 
Κεφ. {10 

ΔΕΔΦΟΊῚ, ἡ μὲν εὖ- 

δοκίᾳ τῆς ἐμῆς καρδί- 

ἂς, καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν 
Θεὸν, ὑπὲρ τῷ ἱσραήλ ἔσιν 
εἰς σω]ηρίαν. τ 
ς 9. Μαρ)υρῶ γὰρ αὐτοῖς, 
ὅτι ζῆλον εξ ἔχϑσιν, ἀλλ᾽ 
ἃ κατ᾽ ἐπίϊνωσιν. 
τ ᾿Αγνοβυῖες γὰρ τὴν τοῦ 
(9 ε8 δικαιοσύνην, »ὶ τὴν ἰδίαν 
δικαιοσύνην ζη]οῦντες. στῆσαι, 
Τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἐχ, 

ε 

ὑπεταγῆσαν. ὁ. 
4 Γέλος γὰρ γόμι8 Χρι- 

σὺς, εἰς δικαιοσύνην τσανΐ! τῷ 
σαιςεύον!ι, 

δ Μωδῇς : γὰρ γράφει τὴν 
δικαιοσύνην τὴν ἐκ τῇ γόμμδ, 

ὅτι ὃ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρω- 

σος, ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 
0 Ἡ δὲ ἔκ σίξεως δικαιο- 

σύνη ἅὅτω λέγει" Μὴ εἰπής ἕν᾿ 
τῇ καρδία σε Ἰἰς ἀναξήσε- 

ἦχι εἰς τὸν δρανὸν ; τῶτ᾽ ἔςι 

Χρ ἐς ὃν καϊαγαγεῖν. 

Ἵ Ἢ!’ τίς κααξζ ἡσεῖαι εἰς 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

πὐλύν ον 

: γεκρῶν. ἐδ. Ὄυμα μι 

“εἰς δικαιοσύνην,, φύματι δὲ 
ἊΣ 

πιςεύσεασιν οὗ έβῃν 

᾿σονῖος ; 

γὴν) τῶν εὐαγν ιϑομιένων᾽ 

'λέσγῇαι τὸ ΠΡΕ κυρία, σῶν 

μὴ ἀποταλῶσι ̓  καθὼς γὶ 

ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν." ἡμὴ 
᾿ 8 ̓ Αλλαὰ τί λέγει; : ἘΩῚ 
δ τὸ ῥῆμά: ἐςιν, ἐνντῷ πόμα! 
σι, Χὺ, ἐν τῇ καρδίᾳ σϑ᾿ τᾶτ' οἷ 
ἔςι τὸ ῥῆμα τῆς ᾿ρωμεν. ὧι 

τς δ 

ἽΝ 

οὕΟ τι ἐὰν ὁμολογήσῃ " 
τῷ τόμ αἹ! σθ κύριον, "Ἰησϑν ὅν, Ο 
ραν εύσῃς ἐν τῇ Μὴ λυ, " Ἶ 

Ι0 Καρδίᾳ, φὰξαιῤωδνι 

διλολογεῖται εἰς σωϊηρίαν., ει 

Ἰὼ δὴ Λέγει, γὰρ ὁ γεαῷ Ἔ 
πᾶς ὃ τπιιξεύων ἐπ᾿ αὐτῷ, Ἴ 

καϊαισιχυνθήσεϊαι. δὲ 
19 Οὐ γάρ ἔξι διατολὴ, 

᾿Ἰαδαίε τε Ὁ 
γὰρ αὐτὸς κύριος. πάντων, 
πλετῶν εἰς τπᾶντας τὰς ἐπι- 
καλδμένας αὐτόν. ἰδ νρς “πν 

18 Πᾶς γὰρ! ὃς ἂν ἐπικα- 

Ἔν τον νανῆν ἊΝ ἘΠῚ ξεν" 

Ὰ θήσεται. πῊ 

ἼΜ ἢῶς ὃ ἂν ν ἐπικαλέσονα ' " 
Ὁ 

πῶς δὲ ἀκόσδσι χωρὶς κηρύσ-, 
Ἔριν 

10 Πῶς δὲ κηρύξωσιν, ἐὰν, ' 

ἦθος 

Ἄ κἴ 

τῶν εὐαγίελιδομένων. εἰ μὴ Ὧν 
Σ Ν 

τ᾿ 
τῶ Ἄλῷν Ἔρος τ ΝῊ ΗΣ ἄγαθα. ΗΝ 

17 ᾿Αλλ᾽ αὶ πάνες ὑπή-. 

κασαν τῷ Ὁ εὐχγΙελίῳ. Ἧ: χ 



γὰρ λέγει" Κύριε, τίς ἐπί- 
οστεῦσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν ; 

ὑπ 5" Αρα ἡ ἢ τοίςις ἐξ ἀκθῇς" 
ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήμαϊος Θεΐ. 

18 ᾿Αλλὰ λέγω: Μὴ ἐκ 
ἤἄκοσαν; Μενῆνίε εἰς πᾶσαν 
τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὃ φθόγγος 
αὑτῶν, "ἃ εἰς τὰ τοέραΐῖα. τῆς 

τὸς δυρν ΤΩ τες, 
᾿ οἰκεμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 

19 ᾽᾿Δδλλὰ λέγω" Μὰ ἐκ 
ἔδω Ἴσραηλ ; πρῶτος Μίω- 
᾿ σῆς λέγει, Ἐρῷ παραζηλώ- 
σῷ ὕριᾶς ἐπ᾽ ἐκ ἔθνει, ἐπὶ 
ἔθνει ἀσυνέῳ τοχοοργιῶ ὑμᾶς. 

οὗ Εἴζαζας δὲ ἀποϊολμᾷ, 
ΟΝ λέγει" ΕΒ ὑρέθην τοῖς ἐμιὲ 

«μὴ ζυβσιν», ἐμφανῆς ἐγενό- 
μην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωήωσι. 

91 Πρὸς δὲ τὸν Ἴσραὴλ 
τ λέχει: “Ὅλην τὴν ἡμέραν ἔξε- 
᾿πέτασα τὰς χεῖράς μι τρὸς 
᾿χαὸν ἀπειθανα Ὁ δ ἀντιλέξονϊα. 

' Κεφ. 51}. 
ἜΓΩ, οὖν: Μὴ ἐπώσαῖο 

: ὃ Θεὸς τὺν λαὸν αὗτ : : 
Μὴ γένοιο" Ω γὰρ ἐγὼ ᾽Ἶ1σ- 
ςχηλίτης εἰμὶ, ἐκ σπέριμαἿος 

τ μ. φυλῆς Βενίαμν. 

ἐκ δε ἀπώσαϊο ὃ ὃ (Θεὸς τὸν 

ἐκ οἴδαΐῆε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ 
γραφή ; ; ὡς ἐν)υγχάνει τῷ 

Θεῳ κα]ὰ τῷ Ἰσραὴλ, Χ ων» 

. 8 Κύριε, τὸ προφήτας 

55 ἀπέκϊεινον, ἢ τὰ ϑυσια- 
τήριά σ᾽ καϊέσκαψαν'" πρῶγὼ 

ὑπελείφθην μόνος, κγἡ ζυῖδσι 
χὴν χὴν μᾶ. 

4 ᾿Αλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὃ 
ΦΘἘ 

ΡΟΣ ΡΩΜ. 

λαὸν αὑτῇ. ὃν Ὡςξοέγγω. ἝΝ 
ῥ 9 
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χρη μαΊ)ισμοός ; » Κι αἹέλιπον ΕΞ 

ΐ μαυ]ῷ ἐπγακισχιλίες ἄνδρας, 
οἵτινες ἐκ ἔἐκαμυψαν γόνυ τῇ 
Βααλ. 

δ Οὕτως οὖν κὶ ἐν τῷ νῦν 
καιρῷ λείαμμα κατ᾽ ἐκλογὴν 

“ιαρίῆϊος γέγονεν. 
6 Εἰ δὲ χάρῆι, ἔκ ἔτι ἐξ 

ἔργων" ἐπεὶ ἡ χάρις δα ἔτι 
γίνεαι χάρις" εἰ δὲ ἐξ ἔργων, 
ἐκ ἔτι Ἐςὶ χάρις" ἐπεὶ τὸ ἔρ- 
γον ἐκ ἔτι ἐςὶν ἔργον. . 

7 Τὶ οὖν ; ὃ Ἐπιξηγεῖ ᾽[σ- 
ραὴλ, τάτϑ ἐκ ἐπέτυχεν" ἡ ἢ 
δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν, οἱ δὲ 
λοιποὶ ἐπωρώθησαν, 

8 (Καθὼς γέγεαπῖαι" τὶς 
δωκεν αὐτοῖς ὃ Θεὸς πνεῦμα 
καϊανύξεως, ὀφθαλμὸς τῷ μὴ 
βλέπειν, Ὁ ὦτα τῷ μὴ ἀκε- 
εἰν) ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 

9. Καὶ Δαξςξὶδ λέγει" Ἐεο 

νηθήτω ἡ ἘΡΕ αὐτῶν εἰς 
παγίδα, κὶ εἰς ϑήραν, κὶ εἰς 
σκάνδαλον, κὶ εἰς αναπόδομια 
ΜᾺ 

αὐτοῖς. 
10 Σκοϊισθητωσαν οἱ ὁῷ- 

βαλμοὶ αὐτῶν τ μὲ βλέπειν" 

κ᾽ τὸν νῶτον αὐτῶν διοπαν)ὸς 
σύψκαμυψον. ἃ 

Ε1 Λέϊω ὅὄν' Μὴ ἔπΐαισαν, 
“ ᾿ 5 ἵνα σέσωσι ; Μὴ) χένοιο" ἀλ- 

λα τῷ αὐτῶν τοαραπΊωμτι 

ἢ. σωηρία. τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ 
παρα ζηλῶσαι αὐτός. 

Κ9 Βὲὶ δὲ τὸ παράπήωμα 
«ὑῶν λεῖος κόσμε. κὺ τὸ “1- 

ζημα αὐϊῶν «ΧΕ ]ος ἐθνῶν. "πόσῳ 
μᾶλλον τὸ ληήρωμέχ αὐτῶν: 
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-18 Ὑμῆ γὰρ λέγω τοῖς 
ἔθνεσιν, ἐφ᾽ ὅσον μέν εἰμι ἐγὼ 
ἐθνῶν ἀπόςολος, τὴν διχκο- 
γίαν κα δοξαξω, 

14 Εϊπως ταραξν) ὥσω 
μΒ τὴν σάρκα, χκὶ σώσω τι- 
γὰς ἐξ αὐτῶν. 
{15. Εἰ γὰρ ἢ ἀποξολὰ Σ 

αὐτῶν, καταλλαγὴ κόσμε" 

τίς ἡ τορόσληψις, εἰ μὴ ζωὴ 
δκ νεκρῶν ; 

10 Εἰ δὲ ἢ ἀπαρχὴ ἁγία, 
"ἡ τὸ φύραμα" ἡ εἰ ἡ ῥίξα 
ἁγία, κὶ οἱ κλάδοι. τ 

17 ΕἸ δέ τινες τῶν κλάδων 
ἐξεκλάσθησων, σὺ δὲ ἀγειέ- 
λαιος ὧν ἐνεκεν)ρίσθης ἐν αὖ- 
τοις, Ὁ συϊκοινωνὸς τῆις ῥίζης 
κ τῆς τοιότγίος τῆς ἐλαίας 
ἔγένε, 

18 Μὴ καϊακχυχῶ τῶν 
κλάδων" εἰ δὲ καϊακαυχᾶσαι, 
ἃ σὺ τὴν ῥίζαν του 

ἀλλ᾽ ἡ ῥίξα σέ. 

19 Ἔρεῖς οὗ οὖν" Ἔξεκλάσ- 

θησαν οἱ κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγ- 
κεν)ρισθῶ. 
90 Καλῶς: 

ἐξεκλάσθησαν, δὐνδὲ τῇ τἱ- 
“ει ἕςηκας᾽ μὴ ὀψηλοφρόνει, 
ἀλλὰ, φοβοῦ. 

21] Εἰ γὰρ ὃ Θεὸς τῶν 
γα] φύσιν κλάδων ἐκ ἐφεί- 

σαΐο, μήπως δδέ σξ φείσνα.. 
90 ")δὲ οὖν χρηφότηϊα Ὁ 

ἀποϊομίαν (Θεδ᾽ ἐπὶ μὲν τὰς 
ποεσόν]ας, ἀπο]ομίαν᾽ ἐπὶ δὲ 

τῇ ἀπιτίᾳ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

- 

σε, χρηςότηϊα, ἐἂν ἐπιμείνῃς, 
τῇ χρηςότητι" ἐπεὶ καὶ σὺ 
ἐχχοπήσῃ. 

"Ἰρισθήσονϊαι" ΕΥΤΚΊΕΕ γᾶρ ἔσιν ἅ 

98 Καὶ ἐκεῖνοι δὲ, ἐὰν μὴ 
ἐσιμείνωσι τῇ ἀσιςίᾳ. ἐίκεν- 

ὃ ΘΘεὸς τάλιν Ὁ Εβεν ΕΠ ΊΕΙ αὖ. 
τάς" οὐνὴν ΝΑ 

24 Εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κα 
Ἰὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαία, ἡ 
Ἂ παρὰ φύσιν ἐνεκενγοίσθν;ς., 
εἰς καλλιέλαιον», τόσῳ μαβ ον ς 

λον ὅτοι οἱ καῇὰ Φύοιν, ἔ[κεν- Ἶ 
Ἱρισθήσονίαι τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ Σ΄ 

25 Οὐ γὰρ ϑέλω ὑμᾶς 
ἀϊνοεῖν, ἀδελφοὶ, τὸ μυςρήριον ὦ 
τᾶτο, (ἵνα μὴ ἦτε ταρ᾽ ἑαυ. 
τοῖς φρόνιμοι) ὅτι τοώρῶωσις 

ἀπὸ μέρες τῷ Ἰσραὴλ γέϊο- 

γεν, ἄχρις οὗ τὸ πλώήξωμα 

τῶν ἐϑνῶν εἰσελθη" ἨΔ ΕΝ 
20 Καὶ ὅτω τᾶς ̓ Ισραὴλ 

σωϑήσεαι" καθὼς “γέγραπῆαι" ὺ 
Ἥξει ἐκ Σιὼν ὃ ῥυόμενος, ᾿ 
καὶ ἀποςρέψει ἀσεξείας ἀπὸ 

Ἴακως. ΟΣ ΔΝ ἘΕΘΡΌΥ Ἢ 

97 Καὶ αὕτη αὐτοῖς ἢ 
παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωμαι, τὰς ἄμε, Στ αὐὖ- 

τῶν. δ᾽ 
98 Κι μὲν τὸ εὐαγγέ- ἢ 

λιιον, ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς" κατὰ 
δὲ τὴν ἐκλογὴν», ἀϊαπηϊοὶ δ ἀμ 
τὸς πατέρας. τι 

90. ̓ Αμεϊαμέλοῇα γῶῤ. τὰ 
χαρίσμαῖα ρ ἡ ΧΑΠΣΣ: τοῦ " 

δον: 
950 “Ὥσπερ, ψὰρ κ ἘΡΗΤΝ, 

ὥοτε ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, 
γὺν δὲ ἡλεήθητε τῇ τότων 
ἀπειθειᾳ" ᾿ ὍΝ ἘΠῚ 

... 31 Οὕτω κὶ ἔτοι νῦν ἦτ, 

Ἐν 



πειθησαν τῷ ὑμιεγέρῳ ἘἜλέει, 
ἵνα ἡ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι. 

᾿ς 89 Συνέκλεισε γὰρ ὃ Θεὸς 
᾿ τὴς τανῖας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα 
᾿ πὸς σηχνῆας ἐλεήσῃ, 
-- 995, βαθος πλήτϑ τῷ σο- 
ἡ Φίας τ γνώσεως ΘΘεδ’ ὡς ἄνε- 

᾿ ξερεύνηα τὰ κρίματα αὐτῇ, 
ν " ἄνεξιχχνίαςοι αἱ ὁδοὶ αὐτᾶ. 
ξ 84 Τρ γὰρ ἔγνω νᾶν Κυ- 
ἱ ρία ; ἢ τίς σύμξελος αὐτξ 
Ἢ ἐγένετο : 

- 25. Ἢ τίς τροέδωκεν. αὖ- 
᾿ τῷ; ἡ αν]αποδοθήσεϊαι αὐτῷ; 

.850 Ὅτι ἐξ, αὐτδ, κ᾿ νι 
αὐτῇ, δ εἰς αὑτὸν τὰ τοανῖα" 
᾿ αὑτῷ ἢ δόξα εἰς τὰς αἰῶνας. 
᾿ 

ῬΑ ῶν: 

δ: 
Ἃ 

; Κεφ. ΠΝ 19. 

ΔΑΡΑΚΑΛΩ, οὖν ὅ- 
“ΤΠ μᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν 

Ὁ οἰκ]ιρικῶν. τ Θεξ, παραςῆσαι 

Ε τὰ σώμιαῖα ὑ ὑμῶν ϑυσίαν ζῶ- 
᾿ σαν; ἁγίαν, εὐχρεςον τῷ Θεῷ, 

Ἕ “τὴν λοπκὴν λαϊρείαν ὑ ὑμῶν" 

2 Καὶ μὴ συσχημαΊίξεσ- 
. δὲ τῷ αἰῶνι τεῳ, ἀλλὰ μεῖα- 

μορφῆσθε τῇ ἀνχακαινώσει τᾷ 
᾿ ἰψοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν 
: ὑμᾶς τί τὸ ὁ ϑέλημια τὰ Θεξ τὸ 

ἐς ̓ἀϊαθὸν ο εὐάρεςον [οὶ τέλειον. 

ἘΝ Λέγω γὰρ διὰ τῆς χα- 
ἊΝ τῆς δοθείσης μοι, τανῖὶ 

τῷ ὕνῖι ἐν. ὅμῖν μὴ ὑπερῷρο- 
τς γεῖν ταρ᾽ ὃ, δ δεῖ φρονεῖν" ἀλλὰ 
τ φρονεῖν. εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἐκά- 
σῷ ὡς ὃ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον 
᾿σίςεως. 

ἢ Καθάπερ γὰρ ἐν ἐγὶ 

ως 
Ε 
δι ᾿ 
ΑΆ 

Ω ΠΡΟΣ ΡΩΜ. 3507 

σώμιχῖι μέλνυι πολλὰ ἔχομεν, 
τὰ δὲ μέλη σηανΐχ ὶ τὴν αὖ- 
τὴν ἔχει τρᾶξιν᾽ 

ἘΡΕΟΣ Ὁ τς Ἂς νὰ " 
δ Οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶ- 

ἤν..." ᾿ π- «ες Ἁ 

μά ἐσμεν ἐν Χρις;, ὃ δὲ 
καθεῖς, ἀλλήλων μέλη. 

6 "Κἰχονῖες δὲ χιαρίσμαῖα 
Ἁ ἈΝ , ἈΝ .“- 

καὶὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν 
ἡμῖν διάφορα, εἴτε τροφυεί- 

ἂν, καΐα τὴν ἀναλογίαν τῇς 
σοὶ ςεως" 

7 Εἴτε διακονίαν, ἐν ΤΏ 
διακονίᾳ" εἴτε ὃ διδάσκων, ἐν 
ΤῊ διδασκαλίᾳ" 

δε ϊτεὁ σαρακαλῶν, ἐν τῇ 
᾿φαρακλήσει" ὃ με]αδιδὰς, ἐν 
ἁπλότη]ι"᾽ ὃ τροϊςάμενος ἐν 
σπαδη" ὃ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότηι. 
9 Ἡ ἀγάπη, ἀνυπόκριὔος" 

ἀποςυγοῦντες τὸ ὉΟνΉρΟν, 
κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ" 

10 Τῇ φιλαδελφίᾳ, εἰς 

ἀλλήλες Φιλόςοργοι" τῇ τι- 
μῇ ἀλλήλες σροηγδμενοι" 

Ι Τη σπαδῇ μὴ ὀκνηροί" 

τῷ νεύματι ζέοντες" τῷ 

᾿κυρίω δαλεύοντες" 

12 1 ἢ ἐλπίδι χαίρονῆες" 
τῇ ϑλίψει ὑπομιεένον]ες" τῇ 
τσροσειΧ προσκαρ]ερᾶντες" 

15. Ταῖς χρείαις τῶν ἅ- 
σίων κοινωνβνῆες" τὴν Φιλο- 
ξενίαν διωκονῆες. 

4 ἘΕὐλογεῖτε τὰς διώκον- 
τας ὑμᾶς" εὐλογεῖτε, - μὴ 

καταρᾶσθε. 

15 Χαίρειν μετὰ χαιρόν- 
Ἴων, κὶ ἜΣ μεῖὰ κλαιόν Ἴων. 

10 Τὸ αὐτὸ εἰς αλλήλος 
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Φρονοῦν)ες" μὴ τὰ ὑψηλὰ 
φΦρονοῦνες, ἀλλὰ τοῖς ταπει- 
γοῖς συναπαγόμιενοι. Μὴ γί- 
νεσθε φρόνιμοι τσαρ᾽ ἑαυτοῖς. 
.17 Μυδενὶ κακὸν ἀντὶ κα- 

κβΒ ἀποδιδόν]ες. [Ιρονούμενοι 
καλὰ ἐνώπιον τυάνων ἀμ οὶ 
Ζωνγ. 

18 Εἰ δυνατὸν, τὸ ἐκ ὕ- 
μῶν, μετὰ τοανΐων ἀνθρώπων 
εἰρῃνεύονϊες, 

19 Μὴ ἑαυϊὰς ἐκδικϑνῆες, 
ἀγαπηοί" ἀλλὰ δότε τόπον 
τὴ ὀργῇ" γέγραπῖαι γάξ' 
ἜΣ ἐκδικησις" ἔγὼ ἀἄντα- 
ποδώσω, λέγει κύριος, 

90 Εὲὰν ἄν σεινὰ ὁ ἐχθρός 
σα, ψώμιξζε αὐτὸν ἐᾶν διψᾷ, 
πότιζε αὐτὸν" τῶτο ̓ γρ σοι-- 
ὧν, ἄνθρακας τουρὺς σωρεύ- 

σεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὦτδ. 

91] Μὴ νικῶ ὑπὸ τῇ κα- 
κΒ᾿ ἀλλὰ νίκᾳ ἐν τῷ ἀγαθῷ 

τὸ κακόν. 
Κεφ. ιγ΄. 18. - 

115 ψυχὴ ἐξασίαις 
ὑπερεχιόσαις ὕποτασ-. 

σέσθω. Οὐ γάρ. ἐξιν ἐξξσία 
εἰ μὴ ἀπὸ (Θεξ᾿ αἱ δὲ οὖσαι 

ἐξεσίαι, ὑπὸ τοῦ Θεδ ὑύάρρ. 
μέναι. εἰσὶν. 

9 “ὥρςε ὃ ἀντἥασσοόμενος 
Ζῇ ἐξεσίᾳ, τῇ τοῦ Θεξ δια- 
ταγῇ ἀνθέςηκεν᾽ οἱ δὲ ἀνθε- 
φηχότες, ἑαυΐοῦς. κρίμα λή- 

“ψονΐαι. ΐ 

8. Οἱ γὰρ ᾿ ἄρχιονῖες ἐκ εἰσὶ 
Φόξος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, 
ἀλλὰ, τῶν κακῶν ϑέλεις δὲ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

'σήσεις τὺν. πλησίον σου ὡς 

τξαυΐόν. ᾿ ᾽ν 

μὴ φοξεῖσθαι. τὴν ἐξασίαν. 
τὸ ἀγαθὸν ποίει». Ὃ ἕξεις ἢ ΓΑ. : 
σίχινον ἐξ αὐτῆς. Ἂν 
4 Θεοῦ γὰρ διάκονός ἼΩΝ 

σοί εἰς τὸ ἀγαθόν' ἐὰν δὲ. εὸ ἢ 
κακὸν πονῇ, φΦοξ δ᾽ ἃ γὰρ εἰ- 
κῇ τὴν μάχαιραν Φορεῖ" Θεῦ ς 

γὰρ διχκονός ἐ ἐσιν, ἔκδικος εἰς 
ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν τυοράσσονῖ. Ὁ 

5. Διὸ ἀνώπιη ὑπο]άσσεσ- : 
θαι, ἃ μόνον. διὰ πὴν ὄργὴν» 
ἀλλὰ νὶ διὰ τὴν συνείδησιν. ἣ": 

6 Διὰ τῶᾶτο γὰρ ΩΣ 'φόρες ὦ 

ἘΝ ἘΣ 

πελεῖτε" λειϊεργοὶ γὰρ Θεοῦ 

ὶ εἰσιν, εἰς αὐτὸ. τοῦτο προσ- τὰ 

καρτεροῦντες. 

Ἴ ᾿Αποδοτὲ οὖν πᾶσι τὰς 
ὀφειλας" τῷ τὸν. Φόρον, τὸν 
Φόρον" τῷ τὸ τέλος, τὸ τέ- ὦ 
λος" τῷ τὸν φόξον, τὸν Φοξον᾽ : 

τῷ τὴν τιμὴν, τὴν τιμὴν. Ὲ 
8. Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλεῖε,, 

εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλδο' 
ὃ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον» 
γόμκον πεπλήρωχε, ἐνῇ 

9 Τὸ γαρ᾽ αὶ μοιγρεύσεις" 
8 φονεύσεις. οὗ κλέψεις" οὐ ὁ 
ψευδομαρ)υρήσει:". δκ ἐπιθυ- 
μήσεις" ο εἴ τις ἑτέρα. ἔντο- 
λιὴ. ἐν τότῳω τὸ λόγῳ ἄνακχε- 

φαλαιοῦται; ἐν τῷ" ᾿Ἄγα-. 

10 Ἡ ρὸν Ἔ τῷ μόρα τὰ 
κακὸν ἐκ ἐργάξεται" σλή- 
ρωϊα οὖν νόμο: ἢ ἀγάπὴο 

1 Κ χὶ τῶτο, εἰδότες τὸν 
καιρὸν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς, ἤδη. δ ; 

ὕπνα Ἐγερθηνον" νῦν γῶὼρ ἐγ- 

"ἢ, ὦ “ἢ 
μ᾿ “ 

ἥεν ἣ 

μ“ 

ὡ 



᾿ 
δ, 
᾿ 

ὡς 

ΠΡΟΣ ΡΩΜ. 

γύτερον ἡμῶν ἡ σωϊηρία, ἢ 
ὅτε ἐπιςεύσαμιεν. 

19. Ἢ νὺξ δἰνο ξοννον, χὸ 
ΤῊΣ ἡμέρα ἤγγικεν ἀποθώμε- 
θα οὖν τὰ ὄργα τοῦ σκότες, 

ἐΝ ἘΣ ὐλάπεθε τὰ ὅπλα τοῦ 
Φῶτός. 

πν4 9. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ, εὐσχη- 
μόνως, περιπατησωμεν᾽ μὴ 
κώμοις κὶ μέϑαις, μὴ κοίταις 

καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔειδι καὶ 
: τὰ : 

ΠΑ ᾽Αλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν 
κύριον ̓ Ἴησϑν Χριςὺν, ἡ τῆς 
᾿ σαρκὸς τρόνοιαν μιὴ ποιεῖσθε 

ΕἾΣΙ εἰς ἢ: ἐπ λθ νέμει, 

Κεφ. ιδ΄. 14. 
ΟΝ ὃς ἀσθενοῦν]α τῷ 

αίσει, προσλαμξάνεσ- 
θε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλο- 

᾿ς ψισμῶν, 
ἵ 

9. Ὃ: μὲν σιςεύει φαγεῖν 
δι “δ “- 
πανία, ὃ δὲ ἀσθενῶν λάχανα 
“ἐσθίει, ι 

8 Ὁ ἐσθίων, τὸν μὴ ἐσθί- 
ογΐα μὴ ἐξαϑενείτω ΩΝ ὃ μὴ 
ἐσθίων, τὸν ἐσθίον]α μὴ χρι- Ε 
γέτω: ὃ Θεὸς γὰρ αὐτὸν 
πορροσελχζξεῖο. 

}-ε , ΕῚ 
4. Σὺ τὶς εἴ ὃ κρίνων ἀλ- 

λότριον οἰκέτην ; τῷ ἰδίῳ κυ- 
͵ ΑΟΣΨΒΥ Ἐς: ΓΞ Υ ΚΜ Α͂ ' 7 

ρίῳ φήκχει ἢ πιπίει" ςαδησεῖαὶ 

ἐδέ᾽ δυναὸς γὰρ ἐςιν ὁ Θεὸς 
“ςῇσαι αὐτόν. δες δ 

5 Ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν, 
παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει 
τοᾶσαν ἡμέραν" ἕκαςος ἐν τῷ 
ἰδίῳ νοΐ τοληροφορείσθω. 

ς Φ - 6 Ὃ φρονῶν τὴν ἡμέραν, 
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κυρίῳ φρονεῖ" κᾧἡ ὃ μὴ φρο- 

γῶν τὴν ἡμέραν, κυρίῳ ᾿ οὐ 
Φρονεῖ" ὁ ἐσθίων, κυρίῳ ἐσ- 
θίει" ε εὐχαρισεῖ γὰρ τῷ Θεζ" 
κὶ ὁ μὴ ἐσθίων, χυρίῳ ἂχ ἐσ- 

θίε ξιν Ὁ εὐχαριςεῖ τῷ Θεῷ. 
(Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἕαυ- 

τῷ χῇ, ἢ δδεὶς ἑαυ]ῷῶ ἀπο- 

θνήσκει. 
8. ᾽μαᾶν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ 

κυρίῳ ςὥμιεν" ἐάν τε αποθ- 
γήσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἄἀπο- 
θνήσκομεν. Ἔν τε οὖν ζῶμεν, 
ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ 

κυρίπ ἐσμιέν. 
9 Εἰς τοῦτο γὰρ Χρισὸς 

ὦ πέθανε κὶ ἀνές κὶ ἀνέζη- 
σεν, ἵνα κὶ νεκρῶν κῦἡ ζώντων 
κυριεώσηι. 

Ι0 Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν 
ἀδελφόν σα; ἢ κὶ σὺ, τί ἐξε- 
θενεῖς τὸν ἀδελῷόν σε; ν- 
τες γὰρ τοαραςησόμεθα τῷ 

βηματι τοῦ Χριςοῦ, 

11 ΓέγραπἼαι γαρ᾽ Ζῶ 
ἐγὼ, λέγει κύριος" ἐμοὶ 
κάμψει πᾶν γόνυ, κὶ σᾶσα 
γλῶσσα. ἐξομολογήσεται ψῳ 
Θεῷ. 

[2᾽ ́Δραᾳ οὖν ἕκαςος ἡμῶν 
σοεερὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ 

Θεῷ. 

19 Μηκέτι οὖν ἀλλήλες 

κρίνωμεν" ἀλλὰ τοῦτο κρί- 

γατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι 
τυρόσχομμα τῷ ἀδελφῷ, ἢ 
σκανδαλον. 

14 Οἴδα κὶ πέπεισμαι ἐν 
κυρίῳ ᾽1ησᾶ, ὃ ὅτι δὲν κοινὸν 

ε΄ - 

ὍΤι 
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δι ἑαυπ᾽ εἰ μὴ τῷ λογιζομέ- 
γῳ τι χοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ 
κοινόν. : 

15 Εἰ δὲ διὰ βρῶμα ὃ δ ἄ- 
δελφός σΒ λυπεῖται, ἀκ ἔτι 
καΐα ἀγάπην τεριπα]εῖς᾽ μὴ 
τῷ βεωμαῖί σξ ἐκεῖνον ἀπολ- 

λύε, ὑπὲρ ὅ Χριςὸς ἀπέθανε. 

[6 Μὴ βλασφημείσθω ἄν 
ὑμῶν τὸ ἀγαθὸν. 

17 Οὐ γᾶρ ἔςιν ἢ βασι- 

δ τῷ Θεξ βρῶσις Ὁ σο- 
ς, ἄχλὰ δικαιοσύνῃ Ὁ Εἰ - 

ἀν χαρὰ ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ, 

[8 Ὁ ̓ γὰρ ἐγ τήτοις δες 
λεύων τῷ Χριγὸ ᾧ, εὐώρεςος 
τῷ Θεῷ, καὶ μὰ τοῖς 

ἀνθρώποις. 

19ΓΑρα ὅν τὰ τῆς πο: 
'διώκωμεν, Ὁ τὰ τῆς οἰκοδο-Ἅ 
μῆς τῆς εἰς ἀλλήλες. ; 

90 Μὴ ἕνεκεν βρώματος 
'κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ (ϑεοῦ" 

πάντα μὲν καθαρα" ἀλλὰ 
κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ 
προσκόμματος ἐσθίοντι. ᾽ς 

21 Καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν 
κρέα, μηδὲ σιεῖν οἶνον, μηδὲ 
ἐν ὦ ὃ ἀδελφὸς σ5 πρυσκοπῆει, 

ἢ σκανδαλίξεαι, ἢ ἀσθενεῖ. 

292 Σὺ σἰςιν ἔχεις ; κα]ὰ 
σεαυ]ὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεδ. 
Μακάριος ὃ ὃ μὴ κρίνων ἑαυ- 
τὸν ἐν ὦ δοκιμάξει. 
δὲ, Σ διακρινόμενος, 

ξᾶν φάγῃ; καγακέκριται, ὅτι 

ὃκ ἐκ τίςεως" αἷᾶν δὲ ὃ 

ἐκ τίξεως, ἁμαρτία ΤῊ 

ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ 

« 

᾿ξαυϊῷ ἄρεσεν, 

εἰς τὴν ἡμεϊέραν διδασκαλίαν. 

εῷῦ διε νβμλμ το 
ΟΥΕΙΛΟΜΕΝ, δὲ ἢ: ̓  

μεῖς οἱ δυναϊοὶ τὰ ἀσ- 
θενημαῇα τῶν ἀδυνάτων. 'βα- 
ςαξειν, Ὁ μὴ ἑαυῇοῖς ἀρέσκειν, 

Ο “Ἑκαςος γὰρ ἡμῶν τῷ 

ὐλησίον ἀρεσκετω εἰς τὸ ἀϊα- ἣ 
βθὸν τορὸς οἰκοδομιήν. Πρ 

9. Καὶ γὰρ ὃ χρ ὀνὼ ̓  
ἀλλὰ καθὼς 

γέϊραπαι" Οἱ ὀνειδισμιοὶ τῶν. 
ὀνειδιζόνγων σε, ἐπέπεσον Ἐπ’ ἢ ῳ 

ἐμε. Ἰοῦ «ἢ 
4 “Ὅ»;α" γὰρ γπάγεν, τ χὴν ᾿ 

τιροείραφη) ἵν διὰ τῇς ὑποῖ 

(λονῦις καὶ τῆς παρακλήσεως 

τῶν γραφῶν, τὴν ἐλπίδα {π 
χώμεν. ἀγ ἢ 

5. "Οειὃ τόν τῆς ὕπομο- 
γῆς Ὁ τῇς παρακλήσεως δώῃ 

ὑμῖν τὸ αὐπὰ; φρονεῖν. Ἐν ἀλ- ὡς 

λήλρις, κα]ὰ “Χειςὸν Ἴνσᾶν 
οι αἰνὰ ὑμοθυμαδὸν, ἐν ἑνὶ 

εὐμαῖι δοξάξζητε τὸν Θεὸν κὶ 
τα]έρα τῷ Κυρίε ὁ ἡμῶν. Ἴμ: ς 
σοῦ Χριξοῖ. 

ΤΑ Α πρρσλαμίδάνεσθο, 
ἀλλήλες, καθὼς "Ὁ ὁ Χριςὸς 
προσελάβετο, ἤἄμῶι εἰς δόξαν. 
Θεξ. ν 

8 Λέγω δὲ Ἰησῶν Ἀρρὰν 
διάκονον ψεϊενῆσθαι τα ἐν τϑν' 
ὑπὲρ ἀληθείας Θεξ, εἰς τὸ 
βεξχιῶσαι τὰς ἐπαγγελίατς Ν 
τῶν τοαἹέρων" ἾΡΕ 

0 Τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐχδων, ̓  
δοξάσαι τὸν (Θεὸν, καθὼς γέ- 

ἐν [ξαπῆαι" Διὰ τὅτο ἐξομολος. "ἦ 



Ἵ ΠΡῸΣ 
μω 

γήσομκαί σοι Ἐν ἔθνεσι, κὶ τῷ 
ὀνόματί σα ψαλῶ. 

10 Καὶ χί σ᾿«ἅλιν λέγει" Εό- 
 Φράνθητε ἔθνη μιεῖα τοῦ λαοῦ 
πον - 
᾿ς αὑτοῦ. 

11 Καὶ πάλιν Αἰνεῖτε 
τὸν κύριον σάνϊα τὰ ἔθνη, 

᾿ καὶ ἔπαινέσατε αὐτὸν τσανῖες οἱ 
λαοί, 

19 Καὶ τάλιν Ἡσαΐες 
᾿ς λέει: Ἑ ςαι ἡ ῥίζα τῇ Ἴεσ- 
᾿ σαι, κὶ ὅ ἀνιςάμενος ἄρχειν 
 ἔθνῶν, ἐπ᾽ αὐτῶ ἔθνη ἐλπιδ- 
᾿ σιν, υ 
ο΄ 18 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπί- 
᾿ δὸς “ληρώσαι ὑμᾶς τιάσης 
χαρᾶς κὶ εἰρήνης ἔν τῷ σι- 

, » Ν " ες 

φςεύειν, εἰς τὸ σποερισσεύειν ὕ- 
μᾶς ἕν τῇ ἐλπίδι, ἐν δυνάμει 
νεύματος ἁγία. 

4 Πέπεισμαι δὲ, ἀδελ- 
᾿ φοί μα, Ὁ αὐτὸς ἐγὼ περὶ 

ὑμῶν, ὅτι κὶ αὐτοὶ μεςοί ἐςε 
ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι 
πάσης γγώσεως, δυνάμενοι 

τ κὸ ἀλλήλες ναθεεῖν. 
15 Τολμηρότερον δὲ ἔρα- 

Ψψα ὑμῖν, ἀδελφοὶ, ἀπὸ μέ- 
ρᾶς ὡς ἐπαναμιμνήπκων ὕ- 

μᾶς διὰ τὴν χάσδιν τὴν δοθεῖ- 
σαν μοι ὕπὸ τ εξ. 

[6 Εἰς τὸ εἶναΐ με λεΐἥερ- 
᾿ ηὸν 'Ἔησῇ Χριςᾷ εἰς τὰ ἔθνη, 
ἱερας γῆν. τὸ εὐχγγέλιον τοῦ 

-Θϑ:ξ, ἵνα γέννῆγαι ἢ ταρυσφορὰ 

τῶν ἐθνῶν εὐπρήσδεχίος, ἡγι- 

ἀσμένη ἔν πνεύματι ἁγίῳ. 
17" Ἐγχω ἥν καύχησιν ἐν 

Χρισῷ ᾿ἴησβξ τὰ πρὸς Θεὸν. 

ΡΩΜ. 511 

15. Οὐ γὰρ τολμήσω λα- 
λεῖν "τι ὧν ἃ κατειργαάσαΐο 
Χ ριςὸς δι᾿ ἐμ, εἰς ὑπακοὴν 

ἔθνων, λογῳ κα ἔργῳ, 
19 Ἔν δυνάμει, σημείων 

κὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύς 
μαΐος ΘΘεξ΄ ὥςε με ἀπὸ “[ε- 
ρεσαλὴμ, ὁ κύκλῳ μέχρι τῇ 

Ἴλλυρικε τεπληρεικένχι τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ Χριςοῦ. 

90 Οὕτω δὲ φιλογιμή,κε- 
γον εὐχγγελίζεσθαι, ἀχ, ὅπε 
ὠνοιάσθη Χριζὸς ἵνα μὴ ἐπ' 
ἀλλότριον ϑεμέλιον οἰκοδυμιῶ" 

91 ᾿Αλλὰ καθὼς γέγεαπ- 

ται Οἷς δκ ἀνηγγέλη σεερὶ 
αὐτῇ, Ὀψονῆαι" κὶ οἵ ἐκ ἄκη- 

, Τρ 
κόασι, συνήσασι. 

99 Διὸ κὶ ἐνεκοπήομην τὰ 
πολλὰ τῇ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 

25 Νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον 
ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τάτοῖς, 
ἐπιπαθίαν δὲ ἔχων τὰ ἐλθεῖν 
πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ σολλῶν ἐτῶν" 

294 “(ὃς ἐὰν πορεύωμαι εἰς. 
τὴν Σπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς 

᾿ὑμᾶς᾽ ἐλπίξω γὰρ διαπορευ- 

ὄμενος ϑεζτασθαι ὑμᾶς, καὶ 
ὑφ΄ διμῶν τρυπεμ φθῆναι ἐκεῖ" 
ἐᾶν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρες 
ἐμι πλιυπθῶς : 

25 Νυνὶ δὲ τουρεύομαι εἰς 
ἽἸερασαλῆμ, διακονῶν τοῖς 
ΠΡῸΣ 
ἁγίοις. 

90) Εὐδόκησαν γὰρ Νχκε- 
δονία Ὁ Αὐαΐά κοινω.ἴαν τινά: 
ποιήτασθα, εἰς τὰς πτωχὰς 
τὰν ἁγίων τῶν ἔν “ἵερασα- 
λήμ. 1 ΐ 
ἄν 
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7 Ἐῤδόχκησ.ν γὰρ, κὶ ὁ- 
φειλέται αὐτῶν εἰσιν" γα 

τοῖς πνευματικοῖς αὑτῶν ἐ- 

κοινώνησαν τὰ ξθνη. ὀφείλεσι 

, ἐν τοῖς σαρκικοῖς “ΕΙΠΕ 

γῦσαι αὐτοῖς. 

Οὗ Γ δτο ἂν ἐπιϊελέσας, Ὁ 
σφραγισάμενος αὑτοῖς τὸν 

καρπὸν τοῦτον: ἐγ εροίμαι 

δι’ ὑμῶν εἰς τὴν Σ πανίαν. 

.χὸ Οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμε- 

γος πρὸς μας, ἐν τλυρωμαΐι 

εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίβ τοῦ 

Χριςξ ἐλεύσομαι. 

90 Πχρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, 

ἀδελφοὶ. διὰ τῷ Κυρίε ἡ ἡμῶν 

Ἴ.σπ Χ ρισβ, Ὁ διὰ τῆς ἀ- 

ψγάσπης τῷ τνεύμαΐος, συνα- 
γωνίσασθαι μοί ἐν ταῖς προ- 
σεὐχαϊς ὑπὲρ ἐμᾷ τρὸς τὸν 
Θεύν. 

81] Ἵνα ῥυσθῶ ᾿ἀπὸ τῶν 

«ἀπειθενων : ἐν Τῇ Τεδαίᾳ, δὴ 

να ἡ διαχονία μᾷ ἡ εἰς [1Ἃε- 

᾿ραπσαλὴμ. εὐπρόσδεκτος γένγη- 
ται τοῖς ἁγίοις" 

9.9 ἵνα εὖ χαρὰ ἔλθω 
πρὸς ὑμᾶς διὰ ϑελήμαῖον Θε- 

οὐ κὶ συνανα παύσωμαι ὑμῖν. 
88 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης 

μετὰ τ ανίων ὑμῶν. ᾿Αμήν. 
Κεφ δὲ 

ΥὙΝΊΣΤΗΜΙΗΙ δὲ ὑμῖν 
ᾧΦοίζην τὴν ἀδελφὴν 

ἡμῶν, ὅσαν διάκονον τῆς ἐκ- 
κλυσίιας τῆς ἐν Πξεπ ίξέδιτ, 

Ὁ να αὐγὴν Ὡροσδέξησθε 
ἐν Κυρίῳ χξίως τῶν ἁγίων» 
κ, ταςαςῆτε αὐτῷ ἐν ᾧ ἂν 

ἐὰ ἀθει 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
ὑμῶν Χρῃξῃ, πράγματι" οὐ 
γὰρ αὕτη τοροςάτις τοολλῶν ᾿ 

ἐγενηθη,,. »κὶ αὐτῷ ἐμ, ΑΝ 

2 ᾿Ασπάσασθε Π ρίσκιλ-. 
λαν "Ὁ ̓Ακύλαν τὸς συγεκλι νὰ 
ἢ ἐν Χριςῷ Ἴνσξ᾽ 

4 (Οἵτινες ὑπὲρ αἴς ψυ-. ἢ: 

ὑπέθηκαν" οἷς ὅκ Ἐγὼ μόνος. 

εὐχαριςῶ, ἀλλὰ Ὁ πᾶσαι αἱ 

ἐκκλησίαι τῶν ἐδγῶν. Ἕὰ 
Ῥ Καὶ τὴν χοῦ ὦ οἶκον. αὐ. 

᾿Ασπασασθε, ἢ τῶν ἐκκλησίαν. 

Ἕπ“αίνεῖον, τὸν ἀγαπηῆόν με, 

Πλ τΣ τὸν ἑαυῶν τράχηλον, ὰ 

ἘΞ τας 
Ψ 

ὅς ἐςιν ἀπαρχιὴ τῇς Ἄχ εν, 
εἰς Χ ριςόν- 

6 ᾿Ασπάσασθε, Μαριάμ, 
ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν, εἰς 

ἡμᾶς. : 

Ὁ συναιχμαλώτα:. μδ8᾽ οἵτι- 

γές εἰσιν ἐπίσγμοι ἐν τοῖς “ἀ- 

ἤ ᾿Ασπάσασθε "Αὐφιυνς 
ὁ Ἴενίαν τὰς συγγενεῖς, μϑ, ἣ 

ἐὔρω 

ποςόλοις, οἵ κὸ πρὸ ἐμδ 'γε- Ἢ 

γόνασιν ἕν “Χριςῷ. 

8 ᾿Ασπάσαπθε ᾿Αμπλίαν Ἶ 
τὸν ἀγαπυΐόν μα ἔν Κυρίῳ" ἡ 

0 ᾿Ασπάσασθε ̓ Οὐρβξανὸν ᾽ 
τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν. Χριτῷ, 

ἡ Στάχυν τὸν ἀγαπηῖὸν μ8.. 
Ι0 ᾿Ασπασασθε 

λὴν τὸν δόκιμον Εν Χριρῷ! 

᾿Α σπάσασθε τὰς ἐκ τῶν Ἡξ νύ. 

βισοβέλε. : νῷ 

᾽Απελ- 
“᾽ 

Γῳ 

"ΠῚ λον οὶ ἐθνν Ἡρωδίο, ; 

ὠνα τὸν συγγενῆ: ἜΘ ᾿Ασπά- Ἶ 

“τιν τὸς ἐκ τῶν Ναρκίσσο, 
τὰς “νας ἐν κυρίῳ Ὁ 
9 ̓Ασπάσασθε τ φως! "ἣ 

" 
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͵ 
νὰν ἢ Τρυφῶσαν, τὰς κοῆι- 
Ἂν ὅν ἐν κυρίῳ, ᾿Ασπάσασ- 
θεὲ “Περσίδα τὴν ἀγαπητὴν, 
ἅτις πολλὰ ἐχοπίασεν ἐν 
κυρίῳ. 

18 ᾿Ασπασασθε Ῥέφον 
τὸν ἔκλεχ7ὸν ἔν κυρίῳ, "ὦ τὴν 
μυ]έρα αὐτῇ κὶ ἐμ. 

14 ᾿Ασπάσασθε ᾿Ασύϊρι- 
τον, Φλέγονα, Ἑρμᾶν, [1α- 
τρόβαν, Ἑρμῆν, καὶ τὰς σὺν 
αὐτοῖς ἀδελφές. 
15 ᾿Ασπασασθε Φιλόλο- 

γον κὶ " “Πελίαν, Νηρέα γἡ τὴν 
ἀδελφὴν αὖτ, Ὁ Ὀλυμπᾶν, 
γκὰ τὰς σὺν αὐτοῖς τπάνϊας 
ἀγίες. 

16 ᾿Ασπάσασθε "ἀλληλες: 
ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ᾿Ασπα- 
ξονῖαι ὑμᾶς αἱ εχυκλμησέα!. τῷ 

ἀ ρισδ. 
“17 Παρακαλῶ δὲ ὑμιδις, 

"ἀδελφοὶ, σκοπεῖν τὸς τὰς δι- 
χοςασίας καὶ τὰ σκάνδαλα, 
τποαρὰ τὴν διδαχιὴν ἣν ὑμεῖς 

: ἐμάθετε, φοιηντας᾽ Ὁ ἐχχλί- 

νατε ἀπ᾿ αὐτῶν. 
18 Οἱ γὰρ τοιῆτοι τῷ χυ- 

οίῳ ἡμῶν Ἰησᾷ Χρισᾷ π᾿ δε- 
λεύεπσιν, ὠλλὰ τῇ ἑαυτῶν 

ν κοιλίᾳ" ς διὰ τῆς χεηξολο- 

γίᾶς Ὁ εὐλογίας ἔξασπα τῶσι 

τὰς καρδίας τῶν ἄκώκωνγ. 
.19. Ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ 

εἰς σάντας ἀφίκετο, “Χαίρω [ 

ἔν τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν" ϑέλω δὲ ὑμᾶς 

σοφὰς μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν, 
ἀκέραίεας δὲ εἰς τὸ κακόν. 

7: 

ΠΡΟΣ ΡΩΜ. 

Ἴησξ Χειςο, 
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90 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης 
συντρίψει τὸν Σαταναν ὑπὸ 
τὸς σύδας ὑμῶν ἐν τάχει. 
Ἢ χαρις τοῦ κυρία, ἡμῶν 
Ἴωσξ Χριςξ μεθ᾽ ὑμῶν. 

92] ᾿Ασπάξονϊαι ὑ ὑμᾶς Τι- 
μόθεος ὃ συνεργός μου, καὶ 

Λέκιος ΟΣ Ἴασων Σωσί- 
πατρος) οἱ συγγενεῖς μ8. 

99 ᾿Ασπάξομαι ὃ ὑμᾶς ἐγὼ 
Τέρ)ιος ὃ γράψας τὴν ἔπιςο- 

λῆν ἐν κυρίῳ. 
72 ̓ Ασπάξεῖαι ὑμᾶς ΓΓαϊος 

ὃ ξένος μ8 Ὁ τῆς ἐκκλησίας 

ὅλης. ᾿Ασπάξεῖαι ὑμᾶς ρῷ δὴ 
ραφος ὃ οἰκονόμος τῆς δό- 
λεως, »ἃ Κεαρῖος ὃ ὃ ἀδελφός, 

94 Ἣ χαρις τοῦ κυρία 
ἡμῶν Ἴησᾷ Χ οιςξ μεῖὰ τσαν- 
τῶν ὑμῶν. ἀν γνλὰ 
Ὁ Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς 

σηριξαι καϊὰ τὸ εὐα[γέλιον μ8 
ΟΝ τὸ κήρυγμα ᾽Ιησᾷ Χριςβ, 
καῖα ἀποκάλυψιν μυςηρία 
“ρόνοις αἰωνίοις σεσιγημιένα" 

90 Φανερωθέν]ος δὲ νῦν διά 
τε γραφῶν τροφητικῶν κατ᾽ 

ἐπιαγὴν τοῦ αἰωνία εῷ , εἰς 

ὑπακοὴν τσ’ Ξεως, εἰς αδθων 

τὰ ἔθνη γνωρισθέν]ος" δῆ 
97 Μόνῳ σοφῷ, Θεῷ, διὰ 

ᾧ, ἡ δόξα εἰς 

πὰς αἰῶνας, ᾿ΔΑ,μῆν, 
Πρὸς Ῥωμαίες, ἐϊράφη ἀπὸ 

Κι ορίνθε διὰ Φοιξζης τῆς 
διακόνῃε τῆς Ἐν Κεγχεε- 
αἷς ἐκκλησίας. Ἔν ᾿- 

χοις ἐννεακοσίοις εἴκοσι," 
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ἬἭ' τορὸς Καορινθίες ἑηβοολῷ πρώτη.
 Ἐπ Ἢ Νν 

Πάρε ας : 

ΑΥ̓́ΛΟΣ, κλυτὸς ἀ- 
᾿φχόςολος Ἰωσῦ Χρισᾶ, 

διὰ ϑελήμαΐος Θεβ, κὶ ΣΣωσ- 
θένης ὃ ἀδελφός, 
2 Τῇ ἐκκλησίᾳ τῷ (Θεδ 

τῇ ὅσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡΠασμέ- 
νοι ἐν “Χριτῷ Ἴησβ, κλητοῖς 
ἁγίοις, σὺν σᾶσι τοῖς ἐπικα- 
λδμένοις τὸ Ὄνομα τῇ κύρίε 
ἡμῶν ᾿Ἰησα Χριςδ, ἐν τοαντὶ 
τόπῳ, αὐτῶν τε κὶ ἡμῶν, 
-8 Χαρις ὑμῖν κὶ εἰρήνη 

ἀπὸ (Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν, νὰ 
κυρία 'Ἴησᾶ Χριςδ. 
ά Εὐχαριςῶ τῷ Θεῷ μϑ 

πάντοτε σερὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῷ 
χάριτι τοῦ (Θεοῦ τῇ δοθεισή 
ὑμὶν ἐν Χριτῷ Ἰησοῦ". ' 

δ Ὅτι ἐν σαντὶ ξπλεῖίοσ- 
θήτε ἐν αὐτῷ, ἐν ταντὶ λόγῳ 
κὶ τιάσῃ γνώσει. 

6 Κυδὸν τὸ μαρ]ύριον τὸ 
Χρις ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν" 

7 “ὥςε ὑμᾶς μὴ ὑςερεῖσ- 
θαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀ- 
πεχδεχομένες τὴν ἀποκάλυ- 
Ψιν τοῦ κυρία ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ' 

ἰςοῦ" 

8 Ὃ- οἱ ΑΚ ὑμᾶς 
ἕως τέλες ἀνεγκλοήτας ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ τῇ κυρίε ἡμῶν. Ἴησϑ 
ρισδ: 
9 ΠΙρὺς ὃ ὁ Θεὺς; δ ἃ ἐκ- 

Δ θητε εἰς κοινωνίαν τῷ υἱἷξ 

αὑτῇ ᾿Ιησβ Χριρῦ, τῷ κύρίας Ξ 
ἡμῶν, : 

10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, 
ἀδελφοὶ; διὰ τῇ ὀνόματος τῇ 
κυρία. ἡμῶν ᾿Ἰωησοῦ. Χριτοῦ, 
ἵνα τὸ αὐτὸ λέγγυϊε πάνϊες,. ΩΝ 
μὴ ἐν. ὑμὶν σχίσμαΐϊα, ἦτε β 

δὲ καγηρῆισμένοι ὁ ἐν τῷ αὐτῷ. 
γοΐ, δ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμη. : 

11 ᾿Ἐδυλωώθη γάρ μοι σε- " 
οἱ ὑμῶν, ἀδελφοί. μϑ8, ὑπὸ τῶν 
Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι," 

19 Λέγω δὲ τοῦτο, ἜΝ 
ἕκαςος ὑμῶν λέγει" ἐγὼ μέν. 

εἰμι Παύλε, ἐϊὼ δὲ ᾿Απολλώ" 
ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χρισδ. 
᾿͵.15. Μεμέριςαὶ ὃ Χρισός τ᾿ 
μὴ 1αῦλο- ἐσαυρώθη ὑπὲρ. 
ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομνα [Παὐλα 

ἐξαπηἷ σθυῆε Ἶ 
14 Εὐχαριστῶ τῷ ἢ ϑεῷ, ὃ ὅτι 

ἀδένα ὑμῶν ἐδάπηισαὶ εἰ μὴ 
Κρίσπον κΨᾧ Τ᾿ αἴον"᾿ Χ ἐδ 

155 ἵνα μὴ τις εἰσι, ὅτι. εἰς 
τὸ ἐμὸν Ὀνομὰ ἐδώστί σαι, 

16.- Ἐξάπῆισα, δὲ ἊΣ τὸν, ἃ 

Στεφανᾶ οἶκον" λοιπὸν ἐκ οἷς 
δα, εἴ τινα ἄλλον ἐξάπησα, ὦ 

17 Οὐ γὰρ ἀπέςειλέ με. 
Χριςὸς βαπίίξειν, ἀλλ᾽ εὐαΓ- 
Τελίξεσθαι" ἀκ ἐν "σοφίᾳ χόω, ᾿ ᾿ 
ἵνα μὴ κενωθῇ ὃ δ᾽ Ἀλθα νὰ τοῦ 
δηξοῦιν δ τ θεν γραία ὧν 
ἿΒ Ὁ. λόγον. γὰς δ ΠΩ 

ςαῦρ8 τοῖς μὲν ὁ ἀπο) λυμδένοιτ ἐ" 

.τ Φ 
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μωρία ἐςὶς τοῖς δὲ σωζομένοις 
ἡμῖν δύναμις Θεᾷ ἐςι. ; 
19 ἐγραπῆαι γάρ᾽ ᾽᾿Ἄπο- 

"λῷ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, χὸ 

τὴν σύνεσιν τῶν συνεϊῶν ἀθε- 
τήσω. 
Ὸ [18 σοφός; τᾷ γραμ- 

μαβύς ; ; δ συξητητὴς τοῦ 
αἰῶνος τῶτα; Οὐχὶ ἐμώ- 
βανεν ὃ ΘΘεὸς τὴν σοφίαν τᾶ 

ΕΡΝ τῆτε ; 
Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σο- 

ἧς τὸ ὗε ἐκ ἐπρτὰ ὃ κόσμος 

δὶ τῆς σοφίας τὸν θεὸν, 
εὐδόκησεν ὃ Θεὺς, διὰ τῶς 
μωρίας τῷ κηρύγμαΐος σῶται 
τὸς σιςεύονγ)ας. 
9 Ἐπειδὴ καὶ 

σηῤνεῖον αἰτὅσι, Ὁ 

σοφίαν ζητῶσιν. 

Γαδιαῖοι 

Ἑλλυνες 

29 “Ἡμεῖς δὲ κηρύσσομιεν 
Χριρὸν ἐςαυφωμένον, ᾽] 8δαί- 
ὑθις. μὲν σκλιϑάνονγ: Ἕλλησι 
δὲ μωρίαν" 

94 Αὐτοῖς δὲ τοῖς -κλυῆοῖε, 
τὰ πδαίοις τε καὶ Ελλησι Χ φισὸν 
Θεὲ δύγαμειν π᾿ Θεξ σοφίαν. 

Ἔ Θδ΄ Ὅτι τὸ μωρὸν τῷ Θε», 
: ἐπ ύτερο τῶν ὦ ἀνθρώπων! ἐς!" 

τὸ ἀσθενὲς τὸ Θεβ, ἰσχιυ- 
τρότερ ἢν τῶν ἀνθρώπων ἐς!. 

60 Βλέπεῖε γὰρ τὴν κλῦσιν 
τὐμῶν, ἀδελφοὶ, ὃ ὅτι ἃ πολλοὶ 

“σοφοὶ καΐὰ σάρκα, ἃ πολλοὶ 

δυγαγοὶ, 5 πολλοὶ εὐγενεῖς" 

“Ὁ7 ᾿Αλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ 
᾿κόσμῇ ἐξελέξαΐο ὃ Θεὸς, ἵ ἵγα 
"πὰς σοφὰς καταισχύνῃ" αὶ τὰ 
ἀσθενῆ τῇ κόσμε ἐξεχέξαῖο ὃ 3 

Ἁ Ξ ο,.. , κι 
Θεὺς, ἐνα κοταισχ γῇ τὰ 

ἰσχιυρα" 
ΟΘϑ Καὶ ταῦ αἀ εν τϑ8 κόσ- 

μα, νἁ τὰ ἐξ ενη μένα ὅξε- 
λέξαο ὁ 2 Θεὺ-, Ὁ τὰ μΉ Ὀνῆχ, 

Ὧγα τὰ Ὁνῖα καϊχργήστ᾽ 

90' σω: μὴ καυχήσηΐαι 
πᾶσα σλροξ ἐνώπιον αὐτοῦ. 

850 ἜΣ αὐτ δὲ ὑμεῖς ἔςε 
ἐν Χρισῷ Ἴ.σξ, ὃς ἐγενήθη 
ἡμὴν σοφία ἀπὸ σεῦ, δικαι- 

οσὔνη τὲ ἢ ἁγιασμὸς Καὶ 
ἅπολ. ὑτρωσ!ς᾽ ἡ. 

ΟΞ καθὼς χέϊρυ πὶ 
Ὁ "αὐ χωμενὸν; ἐν χοξίῳ 

κἈαὺ"ἤ ἄσθω. 

ς Κι εῷ. ΞΟ; 

᾿ ὟΣ ἀ ἐχϑῶν ᾿ξ Ὁ- 
ἔς ἐδελφοὶ, ἦλθον 

8. καθ᾽ ΟΝ ΑΙ ΝΣ λόγδ ἢ σο- 

φίας, κααγγέλλων ὑμῖν τὸ 
μαρ)ύριον τῇ Θεξ. 

2 Οὐ γὰρ ἔκρινα τῷ εἰδέναι 
τι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ Ἴνσξν Χρι- 

Ἔν. φόξω ἿΝ ἐν τρόμῳ πολλῷ 
ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. 

4. Καὶ ὃ λόγος μᾶ καὶ τὸ 
κήρυγμα μου ὃκ ἐν σειθοῖσ᾽ 

Ἅ  ᾳ ͵ , 

ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, 
3 3. .Φ 3 ͵ ἕ 

ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει τυνεύμιατος 
κἡ δυνάμεως" 

ΠΡ “Ἶνα ἡ τίςις ὑμῶν μὴ ἢ 
ἐν Αϑλ ἀνθρώπων; ἀλλ᾽ ἐν 
δυνάμει Θεοῦ. 

6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν 
τοῖς τελείοις᾽ σοφίαν δὲ ἃ τῇ 
αἰῶνος τότα, ὃδὲ τῶν ἀρχὸν- 
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Ἴων τῇ αἰῶνος τότα τῶν καῖ- 
αργϑιμένων". 

7 ᾿Αλλὰ λαλβμεν σοφίαν 
Θεῷ ἐν μυτηρίῳ, τὴν ἀποκε- 
χρυμιμένην, ἣν προώρισεν ὃ 
Θεὶς- Ὁ πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δό- 
ξαν ἡμῶν" 

8 Ἣν ἐδεὶς. τῶν ἦν ἀρχίῤνϊων 
το αἰῶνος. τάτϑ ἔγνωκεν" εἰ 
γὰρ ἔγνωσαν, ὅκ ἂν τὸν κύ- 
ρίον τῆς δόξης ἐςαύρωσαν. 

Θ᾽Αλλὰ καθὼς γέϊραπῆαι" 
ἃ “ θαλμὸς, ὅκ εἶδε, δ ὅς ἐκ 

ἤκεσε, κὶ ἐπὶ ὶ καρδίαν ἀνθρώ- 
σϑ ὅκ ἀνέθη, ἃ ἃ ἡτοίμασεν ὃ 
Θεὺς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν. 

10 μων δὲ ὃ Θεὸς ἀπε- 
κάλυψε διὰ τοῦ πνεύματος 
αὐτξ' τὸ γὰρ πνεῦμα πάνΐα 
ἐρευνζ, ὦ τὰ βαθὴ τὰ Θεξ. 

1} ΤΠ: γὰρ οἶδεν ἀνθρώ- 
σῶν τὰ τῷ ἀνθρώπϑ, εἰ μὴ 
τὸ πνεύμα τξ ἀνθρώπα. τὸ ἐν 
αὐτῷ Ὁ; ὅτω κ»ἃ τὰ τῷ Θεξ 

ἀδεὶς οἶδεν, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ. ᾿ 

19᾽ Ἡμεῖς δὲ ὁ τὸ τονεῦμα 
τοῦ κόσμε ἐλάθομεν, ἀλλὰ 

τὸ τονεῦμνα τὸ ἐκ τὸ θεῖ, ἵνα 
εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τὸ Θεῖ χα- 
εἰσθέντα μον ν᾽ 

ΙΑ  ἃ 

λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδακίήοῖς πνεύ- 

ματος ἁγίου, πνευματικοῖς 
πονευματικὰ συγκρίνοντες. 
14 Ὑυχικὸς, δὲ πθασοτ 

᾿ δέχεται τὰ τῷ πνεύματος 
τοῦ Θεοῦ" μωρία γὰρ αὐτῷ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

ὝὍπ8 γὰρ ἐν ὑμῖν. 

αλδμεν, ἀκ ἐν. 

διδακ)οῖς ἀνθρωπίνης σοφίας 

ὑπ᾽ ̓ ἀδοὺν πύθλι τι ̓ 
16 Τ ς γὰρ ἔγνω "5: χ 

ρί8, ὃς συμξιξάσει. αὐκφο: 

Ἡμεῖς δὲ νᾶν πες ἔχ, 
Κεφ. ψιϑν 

Κι: ἐγὼ, ἀδέλφοὶ, ἀκ 
δυνήθην λαλῆσαι 

ὡς τΟνευματικοῖς, ἀλλ᾽ ̓ὡς 
κικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν. 

Φ᾽ Γάλα ὑμᾶς ὲἐ ὁτισα, 

- βεῶμα" ὄπω' γὰρ ἠδύνασθε 
ἀλλ᾽ ἔτε ἔτι νῦν δύνασθ ; 

Ἵν Ἔτι: γὰρ σαρκικ ε 

ἔρις Ὁ διχοτασίαι, ὦ ἐχὶ 
κιχοί ξεν. χὰ κατῷ ἄνθεν 
περισπατειτε ; ΡΣ Τα κα ὌΝ 
ἀΟτανγ γὰρ λέῃ τ 

15 μέν εἶμι Παύκο, 

Ἐγὼ ᾿Απολλώ" 
μήτ ἔφρι ἀλυλορον 

5. Τὶς ὅν ἐς. Π' 
δὲ ̓Απολλὼς, ἀλλ᾽ ἤ 

ὡς ὃ κύριος ἔδωκε 
"Ὁ μον ἐὔύτε τς 

ἤοκωνονς ΠΥ Ἧ 

1 “Ὥςε ἔ ὅτε ὃ 
τι, οὔτε, ὃς 

ΡῪ Ὥ. φυτ 
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Ὁ Θεξ γαρ ἔσμεν συνερίοί" 
ΘῈξ γεώργιον, ΘΘεξ οἰκοδομὴ 
ἐςε. : 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ 
θεοῦ τὴν δοθεῖσαν μοι, ὡς 
ισοφὺς ἀρχιτέκτων ϑεμέλιον 
πέθεικα΄ ἄλλος δὲ ἐποικοδο- 
ἐμεῖ" ἔκχςος δὲ βλεπέτω πῶς 
ἑστοικοδομεῖ, 

11 Θεμέλιον γὰρ ἄλλον 
ἀδεὶς δύυναΐαι ϑεῖναι τοαρὰ τὸν 
κείμενον, ὅς ἐξιν ᾿Ιυσοῦς δ᾽ 
Χριςός. 

19 ΕἸ δέ τις ἐποικοδομεῖ 
ἐπὶ τὸν ερέλιον τὅτον, χευ- 
σὸν, ἄργυρον, λίθας τιμίες, 
ξύλα, χόριον, καλάμην" 

18 Ἕκας" τὸ ἔργον φανε- 
δὸν γενήσεϊαι" ἦ γὰρ ἡμέρα 

δηλώσει" ὅτι ἐν τυρὶ ἀἄποκα- 
λύπτεται; ονὲ ἑκᾶςϑ τὸ ἔργον 

δποῖον ἐς, τὸ τῦρ. δοκιμάσει. 
14 ἘΤ τινος τὸ ἔρίον μένει 

ὲ ὃ ἑπῳκοδόμησε, (μισθὸν λη- 
ψεῖαι" 
15 Εἵτινος τὸ ἔργον κα- 

τακαήσεται, ζημιωθήσεται" 
αὐτὸς δὲ σωθήσεται, ὅτως δὲ 
ὡς διὰ τυρός. 

16 Οὐκ οἷδατε ὅτι γαὺς 

'Θεξ ἐ ἐσε, Ἂς τὸ νεῦμα τοῦ 
Θες οἰκεῖ ἐν ὑμῖν : 

17 Εἴτις τὸν ναὸν τῷ Θεῖ 
φϑείρει, φϑερεῖ τᾶτον ὃ (Θεός" 
ὃ. γὰρ γαὺς τϑ Θεξ ἅπΠός ἐ ἐς!ν, 

οἵτινές ἐςε ὑμεῖς. 
18. Μηδεὶς ἑαυ]ὸν ἔξαπα- 

Ἰάτω" εἴ. τις δοκεῖ. ᾿ σοφὸς εἷ-. 

γαι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τότῳ, 
27} 

μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται 
σοφός. 

19 Ἠ γὰρ σοφία τὸ κύσ- 
μ8 τῆτη, μωρία παρὰ τῷ 
Θεῷ ἐςι" γέγρα σαι γάρ᾽ Ὁ 
δρασσόμενος τὰς σοφῶς ἐν 
τὴ ταναῤγίχ αὐτῶν. 

90. Καὶ σαλιν" Κύριος 

γινώσχει. τὰς διαλο γισμιὰς τῶν 
σοφῶν, ὅτι εἶσι μάταιοι. : 

21 “ὥςε μηδεὶς καυχάσ- 
θω Ἐν ἀνθρώποις" πάντα γὰρ 

ὑμῶν ἐςιν. 
9 ἜΠϊτε Παῦλο “εἴτε 

᾿Απολλώς, εἴτε Κυφᾶς, εἴτε 
κόσμιος, εἶτε ζωὴ, εἴτε “αν- 
αἷος, εἴτε ἐγετῶτα, εἶτε μέλ- 

λοντα σαντα ὑμῶν ἐςιν᾽ 

93. Ὕμεϊς δὲ, Χριςοῦ 

Χριςὺς δὲ, ΘΘεξβ, 
Κεφ. ὃ. 4. 

ΟΥΤΩΣ ἡμᾶς λογιζέσ- 
θω ἄνθρωπος, ὡς ὑὕπη-. 

ρέτας Χριςοῦ, καὶ οἰκονόμδξ. 
μυςηρίων (Θεοῦ. 

9 Ὃ δὲ λοιπὸν, ζητεῖται. 
ἐν τοῖς οἰκονόμοις, ἵνα τσιςός. 
τὶς εὗρεθῦν. 

8 Ἔμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιςόν. 
ἐςιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ,. 

ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας", 
ἀλλ᾽ δὲ ἐμαυϊὸν ἀγακχρίνω. 

4 Οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σὺυν- 
οἰδα᾿ ἀλλ᾽ ὅκ ἐν. τότῳ δεδι- 
καίωμιαι" ὃ δὲ ἀνακβίνων με, 
κύριός ἐς:ν.. 

ἢ" ἄ)ςε μὴ “πρὸ καὶρδ τις 
κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὃ κύ- 
ρος" ὃς κα Φωϊίσει τὰ χρυπε 

δε μα. χὶ τῶ». μὴ 
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τὰ τοῦ σκότϑο" "ἢ φανερώσει ρακαλδμεν" ὡς ἜΠΗ 
τὰς βελὰς. τῶν καρδιῶν" ᾧ μαῖα τοῦ κόσμε ἔ 
τότε ὃ ἔπαινος γενήσεται ἑ- πάντων περίψημα ἕ ἕω 
κάφῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ 14 Οὐχ, ἐντρέπων͵ ὅμᾷ 

6. Ἔδυτα δὲ, ἀδελφοὶ, γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς 
ἡμμεϊεσχιημάτισάα εἰς ἐμαυϊὸν με ἀγαπητὰ νεθετῶ.. ἢ 
ἡ ̓ Απολλὼ δι᾽ ὑμᾶς" ἵνα ἐν 11 Ἐὰν γὰρ μυρίας σαι 
ἡμῖν μαθυΐε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ δαγωγὰς ΤῊΣ ἐν Χ 
γεϊραπῆαι φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς 
ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιᾶσθε κατὰ 
τοῦ ἑτέρα. 
ἔχ Τίς γάρ σε διακρίνει ; 16 ἐνηοιτν.": οὖν ὑμᾶ 

τὸ ἔχεις ὃ ἐκ ἔλαξες : εἰ μιμηῇῆαί μ γίνεσθε. 
ὲ «ἔλαβες, τί καυχᾶσαι 17 Διὰ τᾶτο ἔπεμψα ὅς: 

ὡς μὴ λαξών; : μὲν “1 Ἰμόθεον, ὅς. σι. τέκι δ᾽ 
8 "Ηδη κεκορεσμένοι ἐςὲ, μ8 ἀγαπηηὸν Ὁ σισὸν Ἐν κυ-ὶ ̓ 

ἤδη Ἐπλε]ήσαγε" χωρὶς ἡμῶν ρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς 
ἐξασιλεύσαϊε" »κἡ Ὀφελόν γε ὁδές μΒ τῶς ἐν Χριςῷ, καθὼς ̓ 
ἐξ χσιλεύσαϊε" ἵνα καὶ ἡμεῖς τποαναχξ ἐν πάσῃ ἐκκλησί ᾿ 
ὑμῖν συμξ ασιλεύσωμμεν. ,, διδάσκω. υλδν ἐν 

9 Δοκῶ γάρ, ὅτι ὃ Θεὸς 18 Ὡς μὴ ἐρχομον, 
ἡμᾶς τὸς ἀποςόλες ἐσχάτος μι8 στρὸς ὑμᾶς, ἐρύμοτι 
3 ᾿ ε νν ͵ εἰ 

ἀπέδειξεν ὧς ἐπιθαναῖίαε, ὅτι τινες. τ 
“εαῖρον ἐϊενήλημεν τῷ κόσμω ᾿ 19 Ἐλεύσομαι δὲ ταχέως ω χχέως 
κἡ Ἀλῳρα ἢ ἀνθρώποις. πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὃ κύριος "δὲ 

10Ἡκμεῖς μωροὶ ὶ διὰ Χοι- λήση; , Ὁ γνωδομαι ὦ τὸν λό 
᾿ φὸν, ὑμεῖς δὲ Φρόνιμοι ἐν γον τῶν πεφυσιωμένων, ἀ; 

Χρισῶ" ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς τὴν δύναμιν. ἜΣ Σ ΝΣ 
δὲ; ἰσχυροὶ" ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡ ἢ- ΦρΟὐ γὰρ ἐν αὐ ΟῚ 
μεῖς δέ ἃ ἄτιμοι. λεία τῇ Θθεβ, ἀλλ᾽ ἐν δυγάμ 

11!Αχρι τῆς ἄρῖι ὦ ὥρας χὸ »}} Τί ϑεέλεῖε ; ἐ 
σοεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς; ἢ ἐ 
γυμννϊεύομεν, κἡ κολαφιξό-. πῇ τνεύματί τε ὥρᾳ 
μεθα, κὶ ἀςαϊοῦμεν" Κεφ. ἐ. 

᾿ 12 Καὶ κοπιῶμεν, ἐρίαξό- " ΛΩΣ ἀκέεται 
μκενοι ταῖς ἰδίαις χερσί" λοι- πορνεία, καὶ 
δορόμενοι, εὐλογοῦμεν" διώ- «οορνεία, ἥτις δὲ 
κόμενοι, ἀνεχόμεθα γεσιν ὀνομάξεἶαι, 

15 Βλασφημέμενοι, σα- τινα τοῦ ατρὸς 



ΠΡΟΣ ΚΟΡ. Δ. 

Ὁ Καὶ ὑμεῖς ποεφυσιωμένοι 
ο ξεὲ; ρ ἀχὶ μᾶλλον ἐπενθήσα- 

᾿ περ ἵνα ἐξαρθῇ ἐ ἐκ μέσα ὑμῶν 
ὁ τὸ ἔργον τὅτο ποιήσας ; 5 

8 ᾿Εγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν 
τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ 
πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς 
παρὼν, τὸν ὅτω τᾶτο κατερ- 
γασάμενον, 

4 Ἔν τῷ ὀνόματι τῇ κυ-. 
; Ὁ - ΑἹ - Χ - 

εἰα ἡμῶν ᾿Ἴησξ Χριςδ, συν- 
αχιθέντων ὕ ὑμῶν Ὁ τοῦ ἐμοῦ 
πυνεύμαΐῖος, σὺν τῇ δυνάμει 
τῷ κυρία ἡμῶν ἀΘΣ, Χριςξ, 

5 ΠΙαραδᾶναι τὸν τοιᾶτον 
τῷ Σαϊανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς 
σαρκὸς, ἵνα τὸ νεῦμα σωθῇ 
ἔν τῷ ἡμέρᾳ τῇ κυρία ᾿ς: 

6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα 
« ΦΑΨ ᾽" Ωώω Ἂ .“) 
ὑμῶν" ἐκ οἴδαἢε ὅτι μίκρα ζύ- 

μη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ : 

, ̓ Εκκαθάραϊε ὁ ὅν τὴν σα-. 

λαιᾶν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον 
φύραμα, καθώς ἐςε ἄξυμοι" 

ῳ πὰς ᾿ ͵ ἀν ξΊ ρου, δὰ ἃ 
χἡ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ὕπερ 
ἡμῶν ἐτύθη, Χριςὸς, 

8΄ὥςε ἑορίαζωμεν, μὴ ἐν 
ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ 
κακίας κὶ “οονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν 

ἀξύμοις εἰλικρινείας »ἃ ἀλη- 
θείας. 

9᾽ "ἔγραψα ὅ ὕμιῖν ἐν τῇ ἐ- 
πισολῇν μὴ δὰ ἐμ ννμάθαι 
τούρνοις.- 

10 Καὶ  πάνϊως τοῖς «αὐρ- 
γοις τοῦ κόσμε τάτα, ἢ τοῖς 

, 4 Ἃ α΄ ὌΝ ν᾽ 

τλεονέκίαις, ἢ ἅρπαξιν, ἢ εἰ- 
-δωλολάτραις᾽ ἐπεὶ ὀφείλετε 

ΩΣ Ἴ ͵ς - ' ΜΉΝ - ἄρα ἐκ τῷ κόσμε ἐξελθεῖν. 
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11 Νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν, 
μὴ συναναμίγνυσθαι, ἐάν τις 

᾿ ν ΗΠ ' κ 
ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος. ἢ 
τσόρνος, ἢ τλεονέκτης, ἢ) εἰ- 

δωλολάτρης, ὡ λοίδορος, ἢ 
μέθυσος, ἢ ἅρπαξ' τῷ τοι- 
ὅτῳ μηδὲ ἀπά, 

19 Τί γάρ μοι Ρ τὰς ἔξῳ 
κρίνειν ; Οὐχὶ τὸς ἔσω ὑμεῖς 
κρίνετε ; 

185 Τὲς δὲ ἔξω ὃ Θεὸς 
᾽ Ἐὰν - Ν 

κρίνει. Καὶ ἐξαρεῖτε τὸν σο- 
γηρὸν ἐξ ὑμῶν αὑτῶν. 

τις ὑμῶν 
35) Χ Ἀ 

πρραΐμκα ἔχων ὥρος τὸν 
Ω Ι - 

ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀ- 
ΕῚ ᾿ Ἁ - ἣν 7 

δίκων, κὶἱ ἀχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων ; 
ΕῚ 3) εἴ - 

9 Οὐκ οἴδαΐε, ὅτι οἱ ἅγιοι 
Ἂ »Ὡ.Ὁ ῖ Ἁ » 

τὸν κόσμον κρινδσι ; καὶ εἰ ἐν 
- , 9 ᾿ἰᾺ8 

ὑμῖν κρίνεῖαι ὃ κόσμος, ἀνᾶξ- 
ιοί. ἐςε κρίνηρίων ἐλαχίςων : 

8 Οὐκ οἶδαΐε, ὅτι ἀγγέλδε 
κρινξικεν : μη1 ἦε. ( ωλικά 

4 Βιωϊικὰ μὲν ὅν κρ]ήρια, 
ἐὰν ἔχε, τὰς ἐξοθεναμένδε, 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τότϑς καθί- 
ξετε. 

ὃ [Πρὺς ἐν]ροπὴν ὑρυῖν λέ- 
Ιω" ὅτως ἐκ ἕςιν ἐν ὑμὶν δο- 

. γ»κν “" ἃ ἢ 
Φος δδὲ εἷς, ὃς δυνησεΐαι δια- 

ων. 3 Ἁ ͵ "Ὁ 5 φ- 

κρῖναι ἀνὰ μέσον τ ἀδελφοῦ 

ῃ ἌλχΣ ἀδελφὸς μετὰ 
ἀδελφξ κρίνεται, κὶ τᾶτο ἐπὶ 
ἀπίςων ; 

7 Ἤδ» μὲν ὃν ὅλως ἥτίη- 
μα ἐν ὑμῖν ἐςιν, ὅτι κρίμαα 
ἔχέε πὰ ἑαυϊῶν' διατί ὄχὶ 



Ε΄ ἫΝ 

᾿ σοῦ; 
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μᾶλλον ἀδικεῖσθε ; διαῖί ἐχὶ 
μᾶλλον ἀποφερεῖσθε ΔΕ 

δ᾽ ᾿Αλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε 
) ἄποςε εἴτε ταῦτα ἀ- 

3 

δελφες, 

9 Ἢ ὁκ οἴδατε, ὅτι ἄδικοι 
βασιλείαν Ὁ (Θ εξ αὶ κληρονομή- 

σέσι ; ̓ Μὴ πλανᾶσθε" οὔτε 
πόρνοι, ὅτε, εἰδωλολάτραι; 
οὔτε μοιχιοὶ, οὔτε μαλακοὶ, 

ὅτε ἀρσενοκοῖται», 

1 Οὔτε κλέπται, ἔτε 
ἐκίωαι, ὅτε μέθυσοι, ἃ 

ἐχ, ἅρπαγες, βασι- 
ἘΣ α 

χοίδορ : 
λείαν εξ ἃ χληρονομήσεσι.. 

1 Καὶ ταῦτα τινες ἦτε" 

ἀλλὰ ἀπελέσασθε, ἀλλὰ ἡ- 

ιάσθητε ἀγιλὰ ἐδικαιώθητε 
ἐν τῷ ὀνολατι τ κυρίε Ἴ:- 

ἐν τῷ νεύματι τοῦ 

(Θε8 ἡμῶν. 
᾿ς 19 Πανῖα μοι ἔξεςιν. ἀλλ᾽ 
ἃ ταν]α συμφέρει" σανῖα μοι 
Ἕἕξεςιν, ἀλλ᾽ ἐκ ἐγὼ ξξασιασ- 

ὲ θήσομαι ὑπὸ τινος. 
18. Τὰ βρώμαϊα. τῇ κοι- 

λίᾳ, Ὁ ἢ κοιλίᾳ τοῖς βεώμα- 

σιν" ὃ δὲ Θεὺς "ὁ ταύτην Ὄ 
ταῦτα καϊαργήσει" τὸ δὲ σῶ- 
μα ὃ τὴ τσορνείᾳ, ἄλλα τῷ 
κυρίῳ, νὶἡ ὃ κύριος τῷ σώμαῖι, 

14 Ὃ δὲ Θεὸς γῷ τὸν κύ- 
ιον ἤγειρε, τἢ ἡμᾶς ἔξεγερεῖ 
ὰ τῆς δυνάμεως αὑτοῦ. 

15 Οὐκ οἴδαϊε, ὅτι τὰ σώ- 
μαῖα ὑμῶν μέλη Χριςδὲ ἐςιν; 
ἄρας ὅν τὰ μέλη τ Δ ΒΕ 

ποιήσω τοόρνης μέλη ; 3. Μὴ 
γένοιο. 

ΕἘΠΙΣΤΟΛῊ 

σῶμα ὑμῶν. ναὸς τ ἐν ὑμῖν. 

ἀνδρί... 

γον δὰ ἐξεσιάξει,, ἀλλ᾽ ὃ 

ἰδία, σώμαϊος. ἄκ ἐξεσιο 

16 Ἢ ἐκ οἴδαῖε, ὅ: ὅτι δρβχίω τ 
λώμενος Τῇ τοόρνῃ.. ἐν σῶμά ᾿ 
ἐςιν ; ̓  Ἐϑα διΝ γὰρ, Υ 
δύο εἰς σάρχα αἰαν. 

17 Ὁ δὲ κολλώμενος 
κύρίιῳ, ἕν τνεῦμά. ἐφιο ὲ 
8 Φευγεῖε τὴν ὥσορν! 

τᾶν ἁμαάρίημα ὃ ἐὰν "“σοιή 
ἄνθρωπος, ἐχκῆὸς τ. σώμιαϊὸς 
ἐφιν" ὃ δὲ ποορνεύων εἰς 
ἴδιον σῶμα ἁμαρ]άνει.., ἜΗΝ 

19 Ἢ ἐκ. οἴδατε, ὅ ὅτι τὸ 

ἁγίε πνεύμαϊός ὃ ἔσιν, δ ἔχεϊε 
ἀπὸ εξ, κἡ ἐκ ἐςὲ ἑαυϊῶν ; 
90 Ἤ Ρράσθηϊε γὰρ τιμῆς" ̓  

δοξάσατε δὲ τὸν Θεὸν ἐντῷ 
σώμαῖι ὃ ὑμῶν, δ Ἐν τῷ ἠδ εν Ἢ 

μκαΐι ὑμῶν, ἄτινά ἔςι τ Θεδ.. 
ὧν ἐν ῖτς ἡ: 

δὲ ὍΣ ἐγράψατε 
καλὸν ἀὐθρώπῳ 

ψυναικὸς ἢ. ἅπίεσθαι.. ἡ 

2. Διὰ δὲ τὰς “πορνείας 
ἕκαφος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα 
ἐχέτω, Ὁ ἑχάςη τὸν ἴδον ἃ ἄν- ἡ 
ρα ἔχέτω αν ρος 
ΘΙ ἢ γυναικὶ ὃ ςπλλ μὴ ὐθὶ 

ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδο- 
τω" ὁμοίως δὲ " ἧ γυνὴ τῶ 

4 Ἢ γυνὴ τῷ πὰ ο σώμα 

νήρ᾽ ὁμοίως δὲ "ὃ 

ἄλλ᾽ ἡ. γυνὴ. 

δ ΘΝ πῆς 
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τῇ νησείᾳ Ὄ τῇ ροσευχ ἢ" 

ἢ πάλιν Ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρ- 

χεσθε, ἵγα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς 
ὃ Σ μοὶ διὰ τὴν ἀκρασίαν 
ὑμῶν. 

6 Τᾶτο δὲ λέω καὰ συ- 
γνώμην» ἃ καὶ ἐπήχγην. 

Τῇ Θέλω , γὰρ πάν]ας ἀνθρώ- 

πὲς εἶναι ὡς χὶ ἐμαυϊὸν" ἀλλ᾽ 
ἕκαςος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ 
Θεξ, ὃς μὲν ὅτως, ὃς δὲ ὅτω τ΄ 

ἅτ. Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις 
ὃ ταῖς - χρίραις, καλὸν αὐτοῖς 

ἐςιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κάγω. 
9. Εἰ δὲ οὐ ἐγκρατεύονϊαι, 

γαμησατωσαν᾽ κρεῖσσον γάρ 
ἔςι γαμῆσαι, ἢ τουρᾶσθαι. 
610 Τοῖς δὲ γεγαμηκόσι 
τοαραγγέλλω, ἐκ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ὃ 
κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς 
μὴ χωρισθῆναι. 

Ι ἂν δὲ Ὁ, χωρισθῇ, 
μενέτω ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ 

᾿κχταλλαγήτω" "ἢ ἄνδρα γυ- 

γαῖκα μὴ ἀφιέναι. 
12 “Γοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ 

λέγω, ὄχ, ὃ κύριος" εἴ τις 
. ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιςον, 

- κὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μεῖ᾽ 

αὐτῷ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν. 
ἐ ΣῈ Καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει 

ἄνδρα. ἄπισον, κἡ αὐτὸς συν- 
᾿ευδοκεῖ οἰκεῖν, με] αὐτῆς, μὴ 
ἀφιέτω αὐτόν. ; 

11 Ἡσίαται " γὰρ ὃ ἀνὴρ 
ὃ ἄπιφος ἐν. τῇ γυναικί" καὶ 

: ἡγίαςαι ζ γυνὴ ἢ ἄπιςος ἐν 
τῷ ἀνδρί" ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα 
ὑμῶν ἀκάθαρτά: ξςι, γῦν δὲ 
ἅγιχ ἐςιν. 
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15 ΕἸ δὲ ὃ ἄπιςος χωρί- 
ξεῖαι, “χωριξέσθω" ἀ δεδόλω- 
αι ὃ ἀδελφὸς ἢ ἢ ἢ ἀδελφὴ ἐν 
τοῖς τοιήτοις᾽ ἔν δὲ εἰρήνῃ 
κέκληκεν ἡμᾶς ὃ (Θεός. 

Ι6 Τί γὰρ οἶδας, γύναι, 
εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις ; Ἢ τί 
οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα 
σώσεις ; 
ιτ Εἰ μὴ ἑκάςῳ ὡς ἐμέ- 

ρίσεν ὃ Θεὸς, ἕκαςον ὡς κέκ- 
λῆκεν ὃ κύθιο5, ὅτω ἴδερί- 

πατείτω" Ὁ ὅτως ἐν ταῖς ἐκ 
κλησίαις πάσαις δια 

18 Περιτετμημένος τις 
ἐκλήθη ; μὴ ἐπισπάσθω" ἐν 
ἀκροζυςίᾳ τις ἐκλήθη ; μὴ 
περιτεμνέσθω. 

19 Ἢ περΐομνὴ οὐδὲν ἢ ἔς!» 
ον ἢ ἀκροθυςία, οὐδέν ἐςιν, 

ἀλλὰ τήρησις ἐν]ολῶν δῦ. 

90 Ἕκαςος ἐν τῇ κλήσει 
“ ἢ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω. 

9] Δῦλος ἐκλήθης; μὴ 
σοι μελέτω" ἀλλ᾽ εἰ "ἢ δύνα- 
σαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μὰλ- 
λον χεῦῆσοι. 

99 Ὃ γὰρ ἐν κυρίῳ κλη- 
θεὶς δελος, ἀπελεύθερος. κυ- 
δία Ἐς ν᾿ διμοίως Ὁ ὃ ἐλεύθε- 

ρος κληθεὶς, δδλοὸς ἐςι Χριςδ. 
95 Τιμῆς ἠγορασθηϊε" μὴ 

γίνεσθε δδλοι ἀνθρώπων. 
ΘΔ Ἕκαςος ἢ ἕν ᾧ ἐκλοίθη; 
ἀδελφοὶ, ἕν τότῳ μενέτω 
τοαρὰ τῷ Θεῷ. 

95 Περὶ δ τῶν. παρθένων, 
ἐπιταγὴν κυρία οὐκ ἔχω" 
γνώμην δὲ δίδωμι, ὡς ἤλεη- 
μένος ὑπὸ κυρία τοιςὸς εἶναι. 

- 
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20 Νομίζω ὅν τῦτο καλὸν 
ὑὕπαρχειν διὰ τὴν ἐνεςῶσαν 
ἀναΐκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ 
τὸ ὅτως εἶναι. 

9 Δέδεσαι γυναικί; μὴ 
ζήτει λύσιν" λέλυσαι ἀπὸ γυ- 
ναϊικός ; μὴ ζήτει γυναῖκα. 
8 Ἐὰν δὲ πὸ γήμηε, οὖ χ, 

“ιμαρῖες" Ὁ ἐὰν ὙΠ μΉ ἢ παῦο- 

θένος , οὐχ, ἡμαεῖε" σλύίψιν 

δ τἢ σαρκὶ ἔξασιν οἱ τοιᾶτοι" 
ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 
99. ὅτο δὲ φημι, ἀδελ- 

“Φοὶ, δ καιρὸς συνεταλμένος" 
τὸ λοιπὸν ἐ εξ, ἵνα Ὄ οἱ ἔχον- 

“ες γυναῖκας, ὡς μὴ ἔχοντες, 
ὥσι" 

850 Καὶ οἱ. χλαίονες, ὡς 
μὴ πλαίον]ες" τ οἵ “χαίρονϊες, 

ὧς μὴ χαίρονῖες" "ἢ οἱ ἀϊορά- 
ζονες, ὡς μὴ καγέχοντες" 

31 Καὶ οἱ χρώμενοι τῷ 
; : ἀ ΒῈ 

κόσμῳ τότῳ, ὡς μὴ κατα- 
κρώμενοι" παράγει γὰρ τὸ 

ἷ 
σχῆμα τῇ κόσμι τὔτα. 
9 ἜΘΟΣ ὃὲ ὑμᾶς ἀκ ἐρίμι- ; 

ὋὉ ἀΐμος μεριμνᾶ 
ἐπ}: τϑ Μείοιν σῶς εἰμ τῷ 
κυρίῳ. 
98 Ὁ δὲ. γαμήσας μεριμ- 

γᾷ τὰ τῷ κοσριθ; σῶς ἀρέσει 
“ἢ, γυναικί. ᾿ 

94 Μεμέριςαι ἡ ἡ γυνὴ κὶὶ 
ἣ παρθένος. Ἢ ἄγαμος με- 
ριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίυ, ἵνα ἢ 
ἁγίᾳ κ σώματι κῷ πνεύματι" 
ζῇ δὲ. γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ 
τοῦ κόσμε; ὧς ἀρέσει τῷ ἣν 

ἀνδρί οἱ. 

ΘΠ ΘΛΗ Ὁ ᾿ 
35 Τῦτο δὲ πρὸς τὶ τὸ ὑμῶν. ͵ 

αὐτῶν συμφέρον. λέγω: οὐχ, 

ἵγαᾳ βρόχον ὁμῖν ἐπιδάλω,, 
ἀλλὰ τρὸὺς τὸ εὔσιχοιμον. ἥν 

' εὐπρόσεδρον τῷ κυρίῳ, ἄσλοι. 

ΕΙΡΕν 

86 ΕἸ δέ τις ἀσχημονεῖν, ὶ 
ἐπὶ τὴν ταρθένον ς αὗτΒ νομί-, ἣν 
δει, ἐὰν Ὦ ὑπέραχμος, κὶ ὅ ὅ-. 
τως ὀφείλει γίνεσθαι" ὃ θέλει, 
ποιείτω; οὐχ, ἀμφετάνει: δὸς Ἢ 

μείτωσαν. π ς ᾿ 

5 ΣΟ δε" ἕρηκεν τϑραῖες ἕ 
ἐν ΤῊ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνά 

“χῆν, ἔξασίαν δὲ ἔ ἔχει. περὶ τᾷ 
ἰδίς ϑελύήματος, τᾶτο κέ- 
κρίκεν ἐν τῇ ἐν αὑτοῦ, 
τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυϊα παςθέ-. 
γον, καλῶς Θοιεῖ, ἐκ κα τῆν ἐᾷ 

8. 5 )ξε:: Ὁ ὃ ἐκίαμίξων,. τὰ 

καλῶς ποιεῖ" ὃ δὲ μὴ σως Αἱ 
μίζων, κρεῖσσον ποιεῖς, μεν δὴ 

39 Τυνὴ δέδεζαι. γόμῳ ἐφ᾽. 
ὅσον χρόνον ζῇ ὃ ἀνὴρ. αὐτῆς" 
ἐᾶν δὲ κοιρ θῃ"ὃ ἃ ἀνὴρ αὐτῆς, 

ἐλευβέρα ἐ ἔσιν ᾧ ϑέλει γαμη-, 
᾿βῆγαι" μόνον ἐν κυρίῳ. Ἔχδοθο 

40 Μακαριωϊέρα. δε, ΤΣ 
ἐὰν ὅτω μμεϊν ΠΝ ὴν ἐ 

Ὡ 

Ἂ 

τὴν ἐ- ᾿ 
μιεὴν γγώμωιν" ᾿δοκῶ δὲ κέγ ἡ 
πνεῦμα (Θεξ ἔ ἔχειν. ΩΝ 

πλάσς, Φ πόθο νι τ 
ἜΕΡΙ δὲ τῶν εἰδωλοθό- πο 

Ἴων, οἴδαμεν", ὅτι τάν. 
7ες γνῶσιν ἔχοιμεν" ἢ Ὁ γνῶσις, 
φυσιοῖ, ἢ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ", Ἢ 

9: Ἐὶ “ν τις : δυκεῖ εἰδέναι 
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8. ΕἸ δὲ τις ἀγαπᾷ τὸν 
Θεὸν, ἔτος ἔίνωται ὑπ᾿ αὐτδ' 
4 ἩΝὶ τῆς βρώσεως: οὖν 

τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅ ὅτι 
δδὲν εἴδωλον ὁ ἐγ κόσμῳ, Ὁ ὅτι 

β ἀδεὶς Θεὸς ἕ ἕτερος εἰ μὴ ἽΝ 
ὃ Καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λε- 

Ὑόμενοι ϑεοὶ, εἴτε ἐν βρανῶ, 
εἶτε ἐπὶ τῆς Ὑγ:᾽ (ὥσπερ εἰ- 

σὶ ϑεοὶ πολλοὶ) καὶ κύριοι 
- τοολλοι.) : 

6. Αλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὃ 
ποαὴρ, ἐξ ὃ τὰ τάνϊα, Ὄ ἧ- 
μεῖς εἰς αὐτὸν" 
Ἢ Ἰνησῆς Χρισὸς, δι’ ὃ τὰ τάν- 
κα, καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτῇ. 
ἢ ᾽Αλλ᾽ οὐκ ἐν τᾶσιν ἢ 

ψνῶσις" τινὲς δὲ τῇ συνειδή- 
σει τοῦ εἰδωλε ἕως ἄρτι ὡς 
εἰδωλόθυϊον ἐσθίεσι, καὶ ἢ 
συνείδησις αὑτῶν ἀοδινῆς 
ὅσα, μολύνεται. 

ι 8 Βρῶμια δὲ ἡμᾶς Ρ ὥαρ- 

ἰσήσι τῷ Θεῷ ἔτε γὰρ ἐὰν 
φάγωμεν, περισσεύομεν" ὅτε 

ἐὰν μὴ Φαΐωμεν, ὕξερήμεθα. 
Ὁ Βλέπετε δὲ μήπως ἡ 

ἐξεσία, ὑμῶν αὕτη τρόσκομ- 
μα γένηται τοῖς ἀσθενᾶσιν, 

ΟΠ 10 Ἐὰν γάρ τις ἴδγ σε, τὸν 
; ἔχονϊα ' γνῶσιν, ἐν Ὁ πᾷ 
καϊακείμενον, ἀχὶ ἢ συνείδη- 
σις αὑτη ἀσθενδς Ὄνίος οἶκο- 

: δομη θήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδω- 
λόθυτα ἐσθίειν ; 

ΤΙ Καὶ. ἀπολεῖται ὃ ὧσ- 

θενῶν ἀδελφὸς ἐ ἐπὶ τῇ σῇ γνώ- 
σει, δι’ ὃν. Χριςὸς ἀπέθανεν. 

19 Οὕτω δὲ, ἁμαρϊάνονες 

εἷς κύειος ̓ 
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εἰς τὰς ἀδελφὸς, " τύσῆον]ες 
αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενᾷ- 
σᾶν, εἰς Χριςὸν ἁμαρ)ανεῖε. 

185 Διόπερ εἰ βρῶμα 
σκανδαλίζει τὸν ἀδελφὸν μα, 
οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰ- 
ὥνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν με 
σκανδαλίσω. 
ΔΝ Ὁ" 9) 

ΟΥ̓Κ εἰμὶ οἰπτόςολος : 

ἐκ εἰμὶ ἐλεύθερος ᾿ δχὶ 
ἾἼησῶν “Χριςὸν τὸν κύριον 
ἡμῶν ἑώρακα ς ς οὐ τὸ ἔργον 
μϑ ὑμεῖς ἐςε ἐν χυρίῳ ; 
9 Εἰ ἄλλοις ἐκ εἰμὶ ἀπό- 

ςολος, ἀλλά γε ὕμιν εἰμι" 

ἢ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀ- 
ποςολῆ)ς ὑμιεὶς ἐςξε ἔν χυρίῳ. 

8 Ἢ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς 
ἐμὲ ἀνακρίνεσιν, αὕτη ἐςί. 

4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξασίαν 
Φαγεῖν κὶἡ πιεῖν: 

δ Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξησίαν 
ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, 
ὡς »ὶἡ οἱ λοιποὶ ἀπόξολοι, Ὁ 
οἱ ἀδελφοὶ τοῦ. κυρίου, κὶ 
Κυφᾶς; 

6 μόνος ἐγὼ κ' Βαρνά- 
ζας οὐκ ἔχομεν ἐξεησίαν τοῦ 
μὴ ἐργάξεσθαι : ἢ 

ΓΒΕ ΘῸΝ φρατεύεται ἰδίοις 
ὀψωνίοις ποτέ ; τίς φυτεύει 

5 - δ ν - ᾿ . 

ἀμπελώνα, Ὁ ἐκ τὰ καρποῦ 

αὐτῇ ἐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποικαί- 

νει ποίμνην, κὶ ἐν τῷ γαλακ- 
Ἴος τῆς τοοίμινης ἐρς ἐσθίει ; 
8. Μὴ κατὰ ἄνθρωπον 

ταῦτα λαλῶ; ῥῷ Ἢ. οὐχὶ "ἡ ὃ 

γόμος ταῦτα λέγει ᾿ 
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9 Ἐν γάρ τῷ Μωσέως 
νόμῳ γέγραπῖαι" ΓΟ φιμώ- 

σεις βοῦν ἀλοῶνχ. Μη τῶν 

βοῶν μέλει τῷ Θεῷ ; 
10 Ἢ δι’ ἡμᾶς τπάν])ως 

λέγει ; Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγρα- 

'φη, ὅτι ἐπ᾽ ἐλπίδι ὀφείλει ὃ 
ἀροϊριῶν ἀροῖριᾷν" κὶ ὃ ἀλοῶν, 
τῆς ἐλπίδος αὗτϑ μεϊέχιειν, 
ἐπ᾿ ἐλπίδι, 
1] Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ 

πονευμαϊικὰ ἐσπείραμεν, μέ- 
Ια, εἰ ἡμεῖς ὑ ὑμῶν τὰ σαρκικὰ 
ϑερίσομεν ; 
12 ΚΕ; ἄλλοι τῆς ἐξεσίας 

ὁμῶν μεϊέχεσιν, οὐ μᾶλλον 
ἡμεῖς; . ἀλλ᾽ οὔχ, ἐχρησάμε- 
θα τῇ ἐξεσίᾳ ταύτη" ἀλλὰ 

παν: 'ςέγομεν, ἵνϑι μὴ ἔγκο- 
“χὴν τινὰ δῶμεν τῷ εὐαγγε- 

λίῳ τοῦ Χριςοῦ. 
18 Οὐκ οἴδατε, ὅ ὅτι οἱ τὰ 

ἱερὰ ἔργα ξόμενοι ὃ ἐκ τοῦ ἱερῷ 
ἐσθίεασιν ; οἱ τῷ συσιαςηρίῳ 

τροσεδρεύονϊες, τῷ ϑυσιαςη- 
ρίῳ συμυμιερίξονῖαι ; 

14 Οὕτω ΩΝ ὃ κύριος διέ- 
χξε τοῖς τὸ εἰογγέλιον καΊ.- 

ἀὙγέλλδσιν, ἐκ τῇ εὐαγίελίε 

ζῆν. 
1 Ἐγὼ δὲ ἐδενὶ ὁ ἐχρη- 

σάμην τέτων. Οὐκ ἔγραψα 
δὲ τ ταύτα, ἵνα ὅτω γέννἶαι ἐν 
ἐ κοί" χαλὸν γάρ ἘΣ μᾶλλον 

ἀποθανεῖν, ἢ τὸ καύχημά (8 
ἵγα τις κενώσῃ. 
16 Ἔκδν γὰρ εὐα γ[ελίξζω- 

ΝᾺ} Υ , 

μαι, οὖκ ἔςι μοι καύχνυμα" 

ἀνχγκὴ γάρ μηι1 ἐπίκεΐαι" 

ΕῸ 
Ἢ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

οὐαὶ δέ μοι ἐςὶν, ἐὰν μὴ εὖ. 
αγγελίξωμαι. ν᾿ 

17 ΕΪ γὰρ ἑκὼν τοῦτο 
πράσσω, μἰσθὸν ἔχω" εἰ δὲ Σ 
ἄκων »οἰκονοκίαν πεπίσευμαι.. ; 
4  ἰς ὅν μοί ἐςιν ὃ μισ-- 

θὸς : ἵνα εὐαγίελιξόμενος ἀ- 
δάπανον ϑήσω τὸ εὐα[γέλιον Ἶ 
τ8 Χριςβ, εἰς τὸ μὴ κατα- ̓ 
χρήσασθαι τῇ ἐξασίᾳ ᾿ μῃ ἜΥ 
τῷ εὐαγγελί ἰῷ. 

19 ᾿Ελεύθερος γὰρ ὧν ἐκ ῦ 
πάντων» ὡἄσιν ἐμαυϊὸν ἐδέ-. ; 
λωσα, Ἱ ἵνα τὰς πλείονας χερ- 

δήσω. ἱ 
90 Καὶ ἐ ἐγενόμην τοῖς Ἰε- , 

δαίοις ὡς ᾿Γεδαῖος, Ἷ ἵγα Ἴ6- 
δαίδς χερδήσω" τοῖς ὑπὸ νό- 
μον ὡς ὑπὺ νόμον, ἵνα. τὰς 
ὑπὸ νόμον κερδήσω", 

2] Τοῖς ἀνόμοις, ὡς ἄνο- 
μος, (μὴ ὧν. ἄνομος. ὑπὸ ᾿ 
ἀλλ᾽ ἔννομος. Χριρῷ) ἢ 

κερδήσω ἄνομδς. ττν ΝΣ ἡ κἀν 

99 Ἐγενόμην τοῖς ἀμεῚ: ν 
σιν ὥς ἀσθενὴς, ἵ ἵνα τῆς, ἀσ- 
θενεῖς κερδήσω" τοῖς 'σᾶσι : 

γε γονα τᾶ ΠΡ ὩΣ ἵνα φάνθως 
τινᾶς σώσω. τὰν 15 

48. Τῦτο δὲ ποιῶ, διὰ τὸ Ἵ 
εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸν, 

αὐτοῦ γένωμαι. ὁ ᾧ τ 
94 Οὐκ ὀἰϑγωνες α ὅτι. οἱ ἕν, 

ΕΣ 
- 

, ταδίῳ τρέχοντες, πάνες λέγε" 
τρέχεσιν, εἷς δὲ λαμθάνει" ὍΝ , 
βραξεῖαν; Οὕτω τρέχεῖε, 7ε, ἵνα ὦ 
εὐὐδλ ἀδαςν, Ἢ ἈΚ ΛΝ ἫΝ δ 

ὁ Πᾶς δὲ ὃ ἀζωνιξ: μα ΝΣ 
πάν]α ὃ ἐγκρατεύεται". ἐκεῖνον 
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μὲν ὅν ἵνα φθαρ]ὸν ςέφανον 
λάξωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρἶον. 
98 Ἐγὼ, τοίνυν ὅτω τεέ- 

χύυ, ὡς οὐκ ἀδήλως" ὅτω 
πουχεύω, ὡς ἐκ ἀέρα δέρων" 

97 ᾿Αλλ᾽ ὑπωπιάζζω μβ 

τὸ σωμια, ἡ δελαίωγῶ" μιή- 
πὼς ἄλλοις κηρύξας, ἀὐτὸς 
ἀδόκιμος γένωμαι. 

Νεφ. ΤΣ ; 10. 

οΥ ϑέλω δὲ ὃ ὑμᾶς ὠγνοεῖν; 
ἀδελφοὶ, ὅ ὅτι οἱ τοαέρες 

ἡμῶν ὥχντες ὑπὸ τὴν νεφέ- 

ληὴν ἦσαν, Ἰὸ τάνϊες διὰ τῆς 
ϑ'χλάσσης διῆ)λ.θον" 

9 Κ, αὶ πρανίες εἰς τὸν Μω- 
σὴν ἐξαπἹίτανἼο ἐν τῇ νεφέλη 
'»ς ἐν τῇ ϑαλασσῃ" 

ϑ Καὶ δ έν τῷ ταὐτὸ 
᾿βρῶρμια τνευμα]ικὸν ἔφαγον" 

4 Καὶ τανῖες τὸ αὐτὸ τό- 
τῳ πνευματικὸν ἔπιον" ἔπίνον 

γὰρ ἐκ τνευμι αἱικῆς ἄχκολη- 

θέσης πέτρας" ἡ δὲ πέτρα 

ἦνο Χ οισός. 
δ ΑΛΛ᾽ ἀκ ἐν τοῖς σλείο- 

σιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὃ (θεὐς" 
καϊεςρώθηταν γὰρ ἐν τῇ ἔ- 

ξήμῷ. 
ἐστ δὐξ νὲ τύποι ἡμῶν 

ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι 

ἁμῶς ἐπιθυμινῆας χακῶν, κα- 
θὼς κἀκεῖνοι. ἐπε  ρανὶ 
“ἢ Μωαλδὲ εἰδωλολάτραι. ἰ- 

γεοϑε, καθώς τινες αὐτῶν" ὡς 
γέγραπῖαι" ἜἘκάθισεν ὃ δ᾽ λαὺς 

φαγεῖν ΘΙ μας ἜΣ ἀνέτησαν 

τοαίξειν." ὃς ᾿ 

ΤῸ Μηδὲ Θορϑεύ ξεν: χκα- 
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θώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, 
γκΚἡ ἔπεσον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκο- 
σἡρεῖς χιλιάδες. 

0 Μηδὲ ἐκπειράξωμεν τὸν 
Χ ριςὸν, καθὼς καί τινες αὖ- 
τῶν ἐπείρασαν, κὶ ὑπὸ τῶν 
Ὄφεων ἀπώλονϊο, 

. ΤΟΜῆηδὲ γο[γύζεϊε, καθὼς 
καὶ τινες αὐτῶν ξγόγ ἴσαν, κα 
ἀπώλονο ὑπὸ τῇ ὀλοθρευοῦ. 

11: Ταῦτα δὲ ΑΣΣ ΕΣ ἘΟΝ 
συνέξ χινον ἐκείνοις" ἐΐράφη δὲ 

τορὸς νϑθεσίαν ἡμῶν, εἰς ὃς τὰ 
τέλη τῶν αἰώνων καϊηνίησεν. 

19 “Ὥςε ὃ δοκῶν ἕςάναι, 

βλεπέτω μὴ πέσῃ. 
13 {Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ 

ἈΝ 

εἴλοφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος" 
σις ς δὲ Θεὸς, ὃς ἐκ ἐχσει 
ὑμᾶς τ ενοδε Ῥυ τῇ ὑπὲρ ὃ δύ- 
γασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ 
ποειξασμῷ κὶ τὴν ἔκξασιν, τῇ 
δέῥἑοβος ὕμας ΓΝ 

14 Διόπερ, ἀγαζυῇ]οὶ μ5, 
φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολα- 
τεείας. 

᾿ἘΡΕΑΥΣῚ Ῥρκασνε, λέγω" 
κριναῖε ὑμεῖς ὅ φημι ᾿ 

0 1 τοολήριον τῆς εὖλο- 
’ εἷ 4. .- ᾽ Α 

γιχς Ὁ εὐλογξμεν, αχ! Ἀι-. 
7 -͵ ," ΩΣ »᾿ 

γωνία τῷ αἵματος τῷ ΧειςΒ. 
᾽ Ν μ“ ει οἱ "σι 

ξφὶ 9 τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, 
Ε ᾿ “- -“ 

ἀχὶ κοινωνία τῷ σωμαΐῖος τῇ 
πρθκν ἔςιν ; 

“Ὅτι εἷς ρος, ἐν σῶ- 
εὐ τολλοί ἐσμεν" οἱ γὰρ 

, - ν 357 

τσάνίες Ἐκ τῷ ἑνὸς ἄρτῷ μεῖέ- 
χόμεεν. ΐ 

15 Βλέπετε τὸν Ἴσραῦλ 
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κα]ὰ σάρχα" ὀὄχὶ οἱ ἐσθίονες 
τὰς δϑυσίας, κοινωνοὶ τῷ ϑυ- 
σιαφηρίε εἰσί; 

19 Τί ἂν φημι ; ὅτι εἴ- 

δώλον τί ἐςιν ; ἢ ὅτι. εἰδω- 

λόθυον τί ἔξιν ; ὁ 
90 ᾿Αλλ᾽, ὅτι ἃ ϑύει τὰ 

ἔθνη, δαιμονίοις ϑύει, κΚἡ οὗ 
Θεῷ’ ὁ ϑέλω δὲ ὑμᾶς κοινω- 

νὸς τῶν δαιμονίαν γίνεσθαι. 
9] Οὐ δύνασθε ἀρ δὶ 

κυρίε τίνειν, κἡ τοοϊηριον δαὶ 
μονίων" 8. δύνασθε τραπέρης 
κυρίβ μετέχειν; μὸν τραπέζης 

αἰμονίων. 
99 Ἡ παραζηλᾶμεν τὸν 

κύριον ; μιὴ ἰσχυρότεροι αὖ- 
τοῦ ἐσμεν ; 

95 [Πχνῆα μοι ἔξεςιν, ἀλλ᾽ 
8 σάν]α συμφέρει" τυάν]α μοι 
ἔξεςιν, ἀλλ᾽ ὁ ταν]ὰ οἰκοδο- 
μκεῖ. δ 

94. Μηδεὶς τὸ ἑαυτὰ ζη- 
τείτω, ΓἊ λὰ τὸ τοῦ ἕτερβ 

ἕκατςος. 
5 [Πᾶν τὸ ἐν μαχέλλῳ 

πωλάμιενον ἐσθίεε,μιηδὲν ἄνα- 
κείνον]ες διὰ τὴν συνείδησιν" 

20 ΤῈ γὰρ κυρίε ἡ γῆ, 
Ὁ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 

97 Εἰ δὲ τις καλεῖ μᾶς 
τῶν ἀπίςων, Ὁ )έλεε πορεύ- 
εσθαι, τᾶν τὸ τοχρα]ιθέμενον 
ιὅμῖν ἐτθίεῖε, μηδὲν ἀνακρί- 
γονῖες διὰ τὴν συνείδησιν. 

99. '᾽Ἐδαν δέ τις ὑμῖν εἴπη" 
Τοῦτο εἰδωλόθυϊον ἐς" μὴ 
ἐσθίεῖε, δι᾽ Ἐκεῖνον τὸν μηνύ- 
σαύτα, κὶ τὴν συνείδησιν' τὸ 

« 

ἘΠΙΣΤΟΔΗ. 

γὰρ κυρία, Ω νὴ τὸ δῶ, ̓ 
ωμα αὐ ΔΝ τ να τ ἃ 

Φ0 Συνείδησιν δὲ. λέω ὁ ὀχὶ 
τὴν ξαυᾷ, ἀλλὰ τὴν τὰ ἕτε-. 
65᾽ ἵναῖι γὰρ ἡ Ἐλευθερία μα. 

κρίνεται ὑπὸ ἀλοΝ συνειδή- 
ἘΡΑΡΣΣν 

80 Εἰ δὲ ἐ 2ρὸ δ ρῆ δ᾿ 
ἔχως τί βλασφημδμαι. ὑπὲρ. 

ἐγὼ εὐχαριστῶ; ΣΤᾺ 
9] Εἴτε ὃ ὅν ὝΕΣ Γεἴτε 

αἰνεῖε, εἰ εἴτε τι ᾿σοιεῖτε, τοάνϊὰ 
εἰς δόξαν (εξ; ποιεῖτε... . 

39 ᾿Απρόσκοποι. γίνεσθε 
"ὃ ἸΙσδαίοις κὐ᾽ Ἕλλησι. "ἡ τῇ. 

ἐκκλησίᾳ τῇ Θεξῖ" 9: 
88 Καθὼς κἄ γὼ πάντα 

πᾶσιν ἀρέσκω; μὴ ζηϊῶν. τὸ 
ἐμμαυτϑ. συμφέρον, ἀλλὰ τὸ 

τῶν πολλῶν, ἵνα. σωθῶσι.. 
Κεφ. τὰ,.1]. 

ΜΠΜΗΤΑΙ, μϑ. ̓οὐνεσε 
θε, καθὼς κἀγὼ Χριςϑ.. 

9 'Ἐπαινῷ δὲ ὁ ὑμᾶς, ἀδελ- 

φοὶ, ὅτι τσανία μ᾽ μέμνησθε, 

γἡ καθὼς σσαρέδωκα ὑμῖν, τὰς 
παραδόσεις κατέχεϊε. Ἔν 

8 Θέλω δὲ. ὑμᾶς, εἰδέγαιν 
ὕτι τσσανῖος ἀνδρὸς ἡ ἥ κεφαλὴ, 
ὃ Χοιςός ἘΦ κεφαλὴ δὲ ψυ-, 

ναικὸς,) ἃ ἄνηρ" πον δὲ 
Χριςξ, ὃ δ Θ ες.. δ πιο 

Ἵ Πᾶς ἀνὴρ ποσευχόμες 
γος ἢ τροφηεύων, Ὁ κατὰ κε- 
φαλῆς. ἔχων, κααισχύνει «ἣν ̓ 

κεφαλὴν αὑτοῦ. ᾿ὐὕπφς, Γ" 
0 Πᾶσα δὲ γυνὴ, “τρρα υ 

χομένη γἷ Ὑἢ τοροφηεύασα ὠκαῖς- 
ἀκαλύπῖῳ. ἀμ ῃ κεφάλῇς κατε, 

ἰς 
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αἰσχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυΐης" 
ἕν γάρ ἐςὶ τᾧ τὸ αὐτὸ τῦϊ ἐξ- 
ὑρημέντ. 

6 Εἰ γὰρ μ αὐγωμολόπῆρς 
ἥχι γυνὴ, κειράσθω" ἐϊ δὲ 
αἰσχεὺν γυναικὶ τὸ κείρασθαι 
ἢ ξυράσθαι, καϊακαλυπΊέσθω, 

ἢ ᾿Ανὴρ μὲν γάρ ἐκ ὀφεί- 
λει καϊακακύπεσθαι τὴν κε- 

φαλὴν,. εἰκὼν μ δόξα Θεοῦ 
ὑπάςχων: γυνὴ δὲ δόξα ἀν- 
δρὸς ἔςιν. 

ὃ Οὐ γάρ ἐςιν ἀνὴρ ἐκ γυ- 
ναικὺς, ἀλλὰ γυνὴ Ἐξ “ἀνδρός. 

-.9 ἴω γὰρ ΡΣ ἐκγίσθη ά- 

γὰρ: δια τὴν, γυναῖκα, ἀλλὰ 
γυνὴ διὰ: τὸν ἄνδρα. 
10. Διά: τὅτο ὀφείλει ἢ 

γυνὴ ἐξεσίαν ἔ ἔχειν ἐπὶ “τῆς 

κεφαλῆς, διὰ τῆς ἀγγέλες. 
11 1|λ’ Ὃν ὅτε ἀνὴρ χωεὶς 

γυγαϊκὸς, ἅτε γυνὴ χωρὶς 
ἀνδρὸς, ἔν κυρίῳ. 

19 “ξδσπερ γὰρ, ἢ γυνὴ ἐκ 
τὸ ἀνδρὸς, ὅ ὅτω Ὁ ὃ ἀνὴρ διὰ 
τῆς γυναϊκὸς" τὰ δὲ σάᾶντα 
ἐκ τοῦ Θεοῦ. ; 
᾿ 195 Ἔν ὑ ὑμῖν αὐτοῖς κεί- 

γατε᾽ τρέπον ἐςὶ 

ἀκατακάλυστον 
“πεοσεύχεσθαι ; 
ν:.1... Ἢ δὲ. αὐτὴ Ὡ φύσις 
διδάσκει ὑ ὗμᾶς, ὅτι. ἀνὴρ μὲν 
ἐὰν κομιᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐς! 
᾿ .48. Ἐῤνὰ δὲ ἐὰν κομᾷ, “δόξα 
αὐτῇ ἐξιν, ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ 
περιξολαία, δέδοϊαι αὐτῇ ; 

10 Εἰ δ δέ τις δοκεῖ φιλό- 

γεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιχύτην 

γυναῖκα 

τῷ Θεῷ 
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συνήθειαν ἀκ ἔχομεν, ἀδὲ αἱ 
ἐκκλησίαι τὰ Θεξ. ξ 

.117 το δὲ σαρεϊγέλλων 
ἀκ ἐπαινῶ, ὅτι ἐκ εἰς τὸ 
κρεῖττον. ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἧττον 

συνέρχεσθε. 
18 Πρῶτον μὲν γὰρ συνερ- 

χομένων ὑμῶν ἔν τῇ ἐκχλη- 

σι, ἄκξω σχίσμοϊα ἐν ὑμῖν 
ὑπαρχεῖν" κὶ μέρος τι πισεύω. 

Ἰῶ Δεῖ ς γὰρ αἱρέσεις ἐν 
ὑμῖν εἶγαι, ἵνα οἱ δόκιμοι, φα- 

νεροὶ γένωνίχι ἐν ὑμῖν. 

90 Συυνερχοιμένων ὅν ὑμῶν 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ξκ ἔς! κυριακὸν 
δεῖπνον φαγεῖν" 

9] “Ἕκαςος γὰρ τὸ ἴδιον 
δεῖπνον σρολαμξᾶνει ἐν τῷ 
φαγεῖν" κὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς 
δὲ μεθύει. 

99 Μῃ γὰρ οἰκίας ὃκ ἔ- 
χεῖε εἰς τὸ ἐσθίειν κὶ τίνειν ; 

ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ 

κα]αφρονεῖτε, κὶ Ὁ κα Ἰαισχιύνεῖε ν 

τὰς μὴ ἔχονϊας ; .τἴ' ὑμῖν Εἰς 
πω; ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐντάτω; 
ὅκ ἐσαινῶ. 

25. ᾿Εγὼ γὰρ παρέλαβον 
ἀπὸ τῷ χυρίει, ὃ Ὄ τοχρέδω- 
κα ὑμῖν, ὅτι ὃ κύριος ᾽.».- 
σὅς ἐν τῇ νυκτὶ, ἢ τοαρεδίδοῖο, 
ἔλαξεν ἀρῖον 

44 Καὶ εὐχαριτήσας ἔς- 
κλασε, Ὁ, εἶπε: Λαξεῖε, φά- 
γεῖε" τοτὸ μϑ ἐξὶ τὸ σῶμα 
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον" 

τῶτο τοοιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν. 

25 “Ὡσαύτως κὶ τὸ το] - 
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διον, μεϊὰ τὸ δειπνῆσαι, λέ- 
γων" Ἴδτο τὸ ποτήριον ἡ 

ΝΣ ͵ δ ΤῊΝ “ον - 

καινή διαθήκη εφιν εν τῷ ἐβμβῳ 

αἵμαἽι" τᾶτο ποιεῖτε ὁσάκις 
ἂν αίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀ- 
νάμνησιν. 

͵ Ἁ “Ὁ. "ν ; 

90 Ὅσακις γὰρ ἂν ἐσθιη]ε 
τὸν ἄρον τὅτον, Ὄ τὸ τοο]ή- 
ριον τῶτο πὐυῆε; τὸν ϑάναϊον 
του κυρίΒ καταγγέλλετε, ἄ- 

““ῷΓΛΔὉὉὉ» 
γχρὶς 5 ἂν ἔλθῃ. : 

21 “()ςε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν 
ΓΝ τοῦτον, ἢ τοίνῃ τὸ το- 
7ήῥριον τῇ κυρία ναξίαεο ἔγο- 
χος ἔςαι τοῦ σώματος καὶ 
αἵμιαἾος τοῦ κυρία. 

᾿ ͵ λ 3) 

28 Δοκιμαζέτω δὲ ἄν- 
ε Ἷ ἄρον Ϊ θρωπος ἑαυΐϊὸν, κἃ ἕτως ἔκ 

τοῦ ἄρία ἐσθιέτω, κἡ ἐκ τοῦ 
“πο]ηρίε τινέτω. 

90 Ὁ γὰρ ἐσθίων κὶ τοῖνων 
ἀναξίως, κρῖμα ἑωυϊῷ ἐσθίει 
ἡ τίνει, μὴ διακρίνων τὸ 
«ὥμα τοῦ κυρία. 

80 Διὰ τῦτο ἐν ὑμῖν τοολ- 
λοὶ ἀσθενεῖς κὶ ἄῤῥωτδι; 
κοιμῶνται ἱκανοί. 

31 Εἰ γὰρ ἑαυϊὰς διεκρί- 
γομεν, ἐκ ἂν ἐκεινόμεθα,, 

81 Κρινόμενοι δὲ, ὑπὸ τὸ 
κυρία, τοαιδευόμεθα, ἵνα μὴ 
σὺν τῷ κόσμῳ καακριθῶμεν. 

538“ὥςε, ἀδελφοί (48, σὺν- 
ἐρχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλκ- 

λήλες ἐκδέχεσθε, 
94 ΕἸ δέ τις σεινά, ἐν οἷ- 

κῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα, 
ουνέρχισθε. “Ῥὰ δὲ λοιπὰ; 

ὡς ἂν ἔλθω, διχίχξομαι. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

: 'Κεφει Θ΄. ὃ Ὁ: - 

ΕΡΙΙ δὲ. τῶν. γὐγεωμαν 
τικῶν; ἀδελφοὶ. δ. έ- 

λω ὑμᾶς ἀχνοεῖν. 

2 Οἴδατε, ὅτι ἔθνη, ἧτο, 
τορὸς τὰ εἴδωλα τὰ Ἄρρον. 
ὡς ἂν ἤγέσθε, ἀπαγόμενοι". 

Διὸ γνωρίξω ὑμῖν ὅτι 
ἄδεις ἔν πνεύμαϊι Θεοῦ. λα- 

λῶν, λέγει. ἀνάθεμα, ̓ Ιησοῦν" 
" ὁδεὶς δύναται εἰπεῖν κύ- 
ριον Ἴυσξν, εἰ μὴ ἐν τνεύ- 

μᾶτι ἁψέμας τ, τὴ 
4 Διαιρέσεις, δὲ χαρισμά- 

Ἴων εἰσὶ, τὸ δὲ αὑτὸ πνεήμμα" 
δ Καὶ διαιρέσεις διακονιῶν 

εἶσι, γἡ δι αὐτὸς κύριος" 
6 Καὶ διαιρέσεις ἐνεργη- 

μάτων εἰσὶν, δ᾽ δὲ αὐτός ἐςὶ 
Θεὸς, ὃ δ ἐνεργῶν τὰ τω Τὰ ἐν 
τσᾶσιν. ἊΝ 

1 κάςῳ δὲ δδδοϊά ἥ φα- 
»έφωσις τὸ πνεύματος, ΕΥ̓ 

τὸ συμφέρον" 

8 Ὧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ 
πνεύματος δίδο]αι λόγος σο- 
φίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσε- 
ὡς. κατὰ τὸ αὐτὸ νεῦμα" ᾿ 
9 Ἑτέρῳ δὲ σίςις, ἐ ἐν τῷ 

αὐτῷ πνεύματι" ἄλλῳ. δὲ 
χαρίσματα ἰαμάτων, ἐντῷ 

αὐτῷ τονεύματι" " 
“920 ΓΆλλῳ δὲ. ψφράενν:: ; 
μην μαζων, ἄλλῳ. δὲ προφη- 
7εία, ἄλλῳ δὲ διακρίσεις 4 πγξυ- 
μάτων, ἑτέρῳ δὲ γένη γλωδα, 
σῶν; ἄλλῳ δὲ ἕ ἡ ἀκ μρεροι 
σῶν. δι ΔΗ τ 
ΟΠ Πανῆα δὲ ταῦτα ἐνερ 
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τὸ ἕν κα τὸ αὐτὸ πνεῦμα, 
διαιρῆν. ἰδίᾳ. ἕκχεῳ καθὼς 

βελεῖαι. 

19 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα 
ἕν ἐς. . Ὁ μέλη ἔχει φολλά, 

σσανΐα δὲ τὰ μέλη τῇ σώμια- 
τὸς τῇ ἑνὸς, τολλὰ ὄν]α, ἔν 

ἐςιὶ σῶμα" ἕτω ΩΝ ὃ. Χριςος. 

18. ἴζαὶ γὰρ ἐν ἑνὶ τονεύ- 

μαὶι ἡ ἡμεῖς τίνες εἰς ἕν σῶμα 

ἐβαπΊσθημιεν, εἴτε ᾿] σδαῖοι, 
εἴτε “Βλληνες, εἴτε δοῦλοι; 
εἴτε ἐλεύθεροι" κὶ ὥάᾶντες εἰς 

ἕν σνεῦμα ἐποή]ΐσθημεν. ; 

εὐδά Κυὶ γὰρ τὸ σῶμα ἐκ 

ἔςιν ἕν μων ἑλος, χλλὰ πολλχ. 

Εν ὙΓΩΝ εἴπ ἡ τς" Ὅτι 
ὅκ εἰμὶ χεὶς, 8κ εἰμὶ ἐκ τοῦ 
σώμαΐος" 8 ὥαρὰ τῆτο ὃκ 
ἔςιν ἐκ τοῦ σώματος ; : 

10 Καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ ὅς᾽ 

Ὅτι; ὡς εἰμὶ ὀφθαλμὸς, ὅκ 
εἰμὶ ἐκ τῷ σώμα]ος" ἃ παρὰ 
τὸτο ἐκ ἔςιν ἐκ τῷ σώμιαΐῇος ; 

᾿ς 17. ΕἸ ὅλον τὸ σῶωκ ὁφ- 

θαλμὸς, τὰ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον 

ἀκοὴ, τῷ ἡ ὥρφδηῖιες : 

18 Νυνὶ δὲ 5 

τὰ μέλη, ἕν ἕκαϑον αὐτῶν ἐν 
τῷ σώρμναϊι, καθὼς ἠθέλησεν. 
ΡῈ Εἰ δὲ ἦν. τὰ σπιανῖα ἕν 
Μέρος, τοῦ τὸ σῶώψκι;- 

ἐΉ90. Νὺν δὲ ἀξιθλλλὶ μὸν 

ἰών, ἂν: δὲ δῶμα. 

οὐ (Οὐ δύναϊαι. ὀφθαλ. 
μὸς εἰπεῖν τῇ χειρί". Χρείαν 
σα ὃὅκ ἔχω" ἢ παλιν ἢ κε- 

φαλὴ πιῶ σοσίξ: -Χ ρείαν ὑ- 
μιῶγ ἐκ ἔχω, 

ἐπε 

κα ὁ 
“᾿“ 

ξὸς ἔθετο. 

92 ᾿Αλλὰ πολλῷ μᾶλλον 
τὰ δοκῆνα μέλη τοῦ σώμια- 
τος ἀσθενέςξερα ὑπαρχειν, 
ἀναγκαῖα ἐςι. 

98 Καὶ ἃ δοκῆμεν ἀτιμό- 
τερα εἶναι τῇ σώμκχτος, τέ- 
τοις τιμὴν σεριδοοϊέραν τσε- 
εἡἠϊίθεμεν" καὶ τὰ ἀσχήμονα 
ἡμῶν εὐσχημοσύνην σερισ- 
σοϊέραν ἔ ἔχει. 

924. Τὰ δὲ εὐσχήμονα ἧ- 
μῶν, οὐ χρείαν ἔχει" αλλ᾽ ὃ 

(εὸς συνεκέρασε τὸ σώμα, 

τῷ ὑςερδνἼι τοερισσοϊέραν δὰς 
τιμήν. 

25 Ἵνα μὴ ἢ σχισμια ἐν 
ΦΙΛΟ ΤΥ ΤΥ Ὁ 

τῷ σώμᾶτι, ἀλλα τὸ ταῖν 

ὑπὲρ ἀλλήλων ἀρά υ τὰ 

μέλη. ᾿ 
90 Καὶ εἴτε πάσχει ἕν 

μέλος, συμπάσχει πάντα 

τὰ μέλη; εἴτε δοξαξεται ἕν: 
μέλος, συγχαίρει ὥαντα τὰ 
μέλῃ. 

97 Ὕκμειϊς. δέ ἐςε σῶμα 

Χριςοῦ». ( » ἡυέλη ἐκ μέρες. 

9ὴ Κα αἱ ὃς μὲν ἔθεο δ΄ ΘΞὸς 

ἐν τῇ ἐκχλῃσίᾳ πρῶτον ἀπο- 
φολθς, δεύτερον προφήτας, 
τρίτον διδασκάλες. ἔπείτα 
δυνάμεις, εἶτα χιαρίσμιαϊα 
ἰαμναίων, ἀντικήψεις, κυξερ- 
γήσεις. γένη γλωσσῶν. 

90 Μὴ φτοανῖες ἀπόςολοι : 

μὴ τᾶντες τορυφῆται ; μὴ. 
τσᾶν]ες διδχσκαλοι ; μεὴ ὧάν- 
ες. δυνάμεις τ 

90 Μὴ πανῖες χαρίσμαῖα 
ἔχιασιν ἰαμιατῶν κα μμὴ τζνες 
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γλώσσαις λάλξσι ; (ἢ σαν- 
ες διερμκηνεύασι ; 

ἜΝΙ Ζηλητε δὲ τά χιαρίσ- 
ματα τὰ κρείττονα" κ᾿ ἔτι 
καθ᾽ ὑπερξολὴν ὁδὸν ὑμῖν 
δείκνυμι. 

Κεφ. ιγ΄. 13. 

ΔΑΝ ταῖς γλώσσαις τῶν 

ἀνθρώπων λαλῶ νῦἡ τῶν 
ἀϊγέλων, ἀγάπην δὲ μιὴ ἔχω, 

γέϊονα χαλκὸς ἠχῶν, ἢ κύμ.- 
ξζαλον ἀλαλάζον. 
᾿ς ᾧ Καὶ ἐὰν ἔχω προφυἡεί- 
ἂν, τὸ εἰδῶ τὰ μυςήρια τᾶν- 
Ἴα Ὁ ᾳῳᾶσαν τὴν γνῶσιν" Ὁ 

ἐᾶν ἔχω πᾶσαν τὴν σίςιν, 
ὥςε, ὄρη μεθιφάνειν, ἀγαπην 
δὲ μὴ ἔχω, ἀδὲν εἰμι. 

3 Καὶ ἐὰν Ψωμίσω πανῖα 
τὰ ὑπαρχρονίά μα, κὶ ἐὰν 
παραδῶ τὸ σῶμά. με ἵνα 
καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ 
ἔχω, ἀδὲν ὠφελᾶμαι. . 

4 Ἣ ἀγαπὴ μακροθυμεῖ, 
“ιρησεύεται" Ὥ ἄγάποι ΠῚ ζη- 
λοῖ" ἡ ἀγάπη οὐ σερπερεύε- 
ται, οὗ φυσιξται., 

᾿5 Οὐκ ἀσχημονεῖ, αὶ ζυϊεῖ 
τὰ. ἑχυϊῆς. οὐ παροξύνεται; 
οὐ λογίφεαι τὸ κακὸν, 
εἰ. ὁ χαίξει ἐπὶ τῇ ἀδι- 

κίχ, συχαίρει δὲ τῇ ἢ ἀληθείᾳ" 
ἡ Παϊῖα ςἐζει, τάν]α σι- 

'σεϑεὶν τάνϊα ἐλπίζει, πάντα 
ὑπομένει. 

8 Ἡ ἀγάπη ἀδέχουνα ἐκ- 
“πἰπῆει" εἴτε δὲ τροφυἼεῖαι; 

᾿ς πα]αρΓηθήσοναι" εἴτε. γλῶτ- 
᾽σαι) ταύσονϊαι" εἴτε γνῶσις) 
κα] χργαδήσεϊαι. 

ΘΓ ἘᾺΝ μέρας γὰρ γινώσκῃ 
μὲν, γα ἐκ ΜΕΡῚΣ τροφηεύο-. 
μὲν" ; κρδκ ὦ 

10 Οφὰν δὲ ἔλθη τὸ τέο 
λειον, τότε τὸ ἐκ μέρΒο, κατ- 
αργηθήσεῖαι. εὐποθν 

11 “Ὅτε ἤμην γήπιος, ὧς 
νήστιος ἐλάλεν, ὡς νήπιος 

ἐφρόνθν, ὡς γήπιος ἐλογιξό- 
μην" ὅτε δὲ γέϊονα. ἀνὴρ, κα]- 
Ὠργήκα τὰ τοῦ νηπία. 

Ιι9 Βλέπομεν γὰρ ἄρῖι δ ̓ 
ἐσόπῆρϑ ἐ ἐν αἰνί[μιαῖι,, τότε δὲ 
πρόσωπον. πρὸς τορόσωπων" ν 
ἄξῖι γινώσκω Ἐκ μέρες, τότε 

δὲ ἐ ἐπιγνώσομαι, πὴ Ἢ Ὁ βο 
πεγνώσθην. :- 

18 Νωνὶ δὲ. μένει, φίςις, 
ἐλπὶς, ἀγχπη, τὰ τρία. ταῦ- 
τα μείξων δὲ τότων Ω ἀ-. 
γαπη. Ἀ. 

Κεφ. το: ΜΝ. 

ῥά, τὠὐφ ψοσό δ τὴν οὠρείο 
πΉν, ζηλοῦτε, δὲ τὰ 

σονευματικά ΕΔΗ ἢ ἵν 
προφητεύητε. ὦ ὍΝ . 

9 Ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ, 
ὅκ πρότερα ἐν λαλεῖ, ἀλλὰ 
τῷ Θεῷ’ οὐδεὶς γὰρ ἄκηει, ἢ 
πνεύματι δὲ λαχεῖ. μυςήρια. 
9. Ὃ δὲ τοροφηεύων. ἄν- 

θρώποις λαλεῖ. οἰκοδομνὴν. κὸν 
τραφάκλησιν. ) πιαραμυθίαν.᾿ 
ὁ Ὃ λαλῶν γλώσσῃν, 

ἐφ δον οἰκοδομεῖ" ὃ δὲ ὥρο- ἷ 
φηϊεύων, ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. 
ἢ Θέλω δὲ τανῖας ὑμᾶς 
χλεῦ γλώσσαις, μᾶλλον δὲ 
γα τροζηεύριτεν μείξων γὰρ, 
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ὃ προφητεύων ἢ ὃ λαλῶν 
γλώσσαις, ἐχὸς εἰ μὴ διερ- 
ἐκηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἶκο- 

δομὴν λάληῃ. 
6 Νυνὶ δὲ, ἀδελφοὶ, ἐ ἐὰν 

ἔλθω τρὸς ὑμᾶς γλώσσαις 
λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, 

ἐὰν μὴ ὑμῖν. λαλήσω ἢ ἐν ἀ- 

ποκαλύψει, ἢ ἐν γνώσει, ἢ ἐν 
τοροφυπείᾳ, ἢ ἐν διδαχῇ ; 

7 “Ὅμως τὰ ἄψυχα φω- 
γὴν διδόν]α, εἴτε αὐλὸς, εἴτε 
κιθάρα, ἐὰν διαςολὴν τοῖς 
φθόγγοις μὴ δῶ, πῶς γνωσ- 

ἢ 

θήσεται τὸ αὐλόμενον ἢ τὸ 
κιθαριξόμενον ; 

8 Καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον 
φωνὴν σάλπιγξ δῷ, τίς σαρ- 
ἀσκευάσεται εἰς τοόλεμοον ; 

9 Οὕτω κα ὑμεῖς δι τῆς 
γλώσσης ἐὰν μυὴ εὔσημον λό- 
γον δῶτε, πῶς γνωσθήσεῖαι 
στὸ λαλέμενον ; ἔσεσθε γὰρ εἰς 
ἀέρα, χαλχϑνῆες. 

ρ 40 9 οσαῦτα, εἰ τύχοι, 
γένη φωνῶν ἐςιν ἐν κόσμῳ, Ὁ 

οὐδὲν αὐτῶν ἄφωνον. 
11 ᾽Εὰν ὅν μὴ εἰδῶ τὴν 

δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι 
τῷ λαλξν, βάρθαρος" μον θ 

λαλῷ; ἐν ἐμοὶ βάξαρος:. 
19 Οὕτω. ἢ ὑμεῖς, ἐπεὶ. 

᾿ ζήλωϊαί ἐ ἐςὲ τνευμιαήων, πρὸς 
Τὴν οἰκοδομυὴν τῆς ἐκκλησίας: 
᾿ ξηϊεῖτε ἵ ἵνα σερισσεύητε.. 
18 Διόπερ ὃ λαλῶν 

ἡ δδοὶρς: πρρδευχέσθων ἵγα 
διερμηνεύῃ.. 
“4 Ἐὲν γὰρ -τοροσεύχω- 
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μαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μα 
τοροσεύχεϊλι, ὃ δὲ νοῦς μ8 
κε ἀρὰ ἔσι. 

1τὸ ΤΙ ὁ ὅν ἐςι . τοροσεύξο- 

μαι τῷ ) ανεύμαῖι, ποροσεύξο- 
μαὶ δὲ χἡ τῷ νοΐ" ψαλῶ τῷ 
τονεύμιαϊις ψαλῶ δὲ ιν τῷ γοΐ. 

[6 ᾿Επεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς 
τῷ πνεύματι, ὃ ἀναπληρῶν 
τὸν τόπον τῷ ἰδιώτε, πῶς ἐρεῖ 
τὸ ἀμὴνἐπὶ τῇ στὶ εὐχαἐιςίᾳ: 
ἐπειδὴ τί χέγεις οὐκ οἶδε. 

17 Σὺ μὲν γάξ᾽ λαλῶς 
εὐχιαριςεῖς, ἀλλ᾽ 9 ἕτερος οὐκ 

οἰκοδομεῖται. 
18 Εὐχαριτῶ τὰ Θεῷ 

μξ8. άντων ὑμῶν μᾶλλον 

γλώσσαις λαλῶν" 
19 ᾿Αλλ᾽ ἔν ἐκκλησίᾳ 

ϑέλω τοένῆε λόϊας διὰ τῷ γοός 
μ8 λαλῆσαι, ἵνα Ὁ ἄλλους 
κατηχήσω, ἢ βοείυτ᾽ λόγος 

Ἐν γλωσσῃ. 

920 ᾿Αϑελφοὶ, μἢ ταιδία 
γίνεσθε ταῖς φρεσίν" ἀλλὰ τῇ 
κακίᾳ νηπιχζεῖε, ταῖς δὲ φρε- 
σὶ τέλειοι γίνεσθε, ᾿ : 

91 Ἐντῷ νόμῳ γέϊραπῇ ιν 
Ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις. Ὁ ἐν 
χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω. τῷ 
χαώ τότω, κὶ ἐδ ὅτως εἰσα- 
κύσονϊαί μμ5. λέγει κύριος.. 

99 “Ὡς: αἱ γλῶσσαι εἰς 
σημεῖόν εἰσιν, ἃ τοῖς τοιςεύδ- 
σιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίςοις᾽ ἢ δὲ 
τοροφυϊεία, οὔ τοῖς ἀπίςοιο. 
ἀλλὰ τοῖς τυιςεύδσιν, 

98. ᾿Ἑὰν ὅν συνελθε ἡ ἐκ- 
κλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ, κὶ 
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πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, 
᾿εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶϊαι, ἢ ἄπιςοι, 

οὐκ ἐρῶσιν ὅτι μαίνεσθε ; 
9. 'Βαν δὲ τανῖες τροφη- 

ἡεέωσιν, εἰσέλθη δέ τις ἄπι- 

ςος, ἢ ἰδιώτης. ἐλέΓχεῖϊχι ὑπὸ 
φαάντων, ἀνακρίνεται, ὑπὸ 

τάντων -. 
ἢ Κι χὶ ὅτω τὰ κρυπΊὰ 

τῆς καρδίας αὑτῇ. φανερὰ 

γίνεται" κἡ ὅτω πεσὼν ἐπὶ 
πρόσωπον; προσκυνήσει τῷ 
Θες, ἀπαϊγέλλων ὃ ὅτι ὃ Θεὸς 
ΕΞ ἯΙ ἢ ὕμιν ἐφ ἀνωρδδοβι 

96 1 ὅν ἐςιν, ἀδελφοί ; ὰ 
ὅταν συνέρχησθε, ἕκαςτος ὑ- 
μῶν Ψαλμὸν ἔχει, διδαχιὴν 
ἔχει, γλώσσαν ἔχει, ἁποκά. 
λυψιν ἔχεις ἑρμηνείαν ἔχει" 

σανία πρὸς οἰκοδομὴν γενέσθω 
ΟἹ Βῖτε γλώοσῃ τὶς λα- 

λεῖ, καϊὰ, δύο; ἢ τὸ Ὡλεῖςον 
τρεῖς, κὶ' ἄνὰ ἐνεβδν ὋὋ εἷς 

διεεμηνευέτω.. ἠκε οδς 

δ. Ἐὰν δὲ μὴ ἢ Φνδυδοῥεινν, 
γευτὴς, σιγώτω. ἐν ἐκκλογοίᾳ" 

ἑχυτῷ δὲ λαλειΐω κ' τῷ Θεῷ, 
9 ἹΠροφῆ: αι. δὲ δύο ἢ 

τρεῖς λαλείτωσαν, Ὁ οἱ! δέξο 

διακρινέίωσαν, ἘΠ ΥΥΥΤΟΝ 

90 ᾿Βὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκα-: 
λυφῃῇ, ὑχῇ βαιρένῳ ὃ βόα 
σύγατω.. : : ὶ 

ΠΟΙ Δύνασθε: χῷρ. τς ἕνα. 
ὐϑόδεε πωροφυ]εύειν, ἵνα. σσαν- 
7ες μιχνθανωσι, ὁ τονε Ἢ σπι- 

ρακαλῶνΐαι, 

ὦ Καὶ, ἐδρι ΔΉ. μμρναθννρι 

Ἰῶν τδοφήταις. ὑποΐχοσεται.. 

ΩΣ Οό γάρ ἐςιν ἁ αφχο 

σίας ὃ Θεὸς, “ἄλλ᾽ εἰρήνην, 
ὡς ἐν πάσαις ταὶς. ἐκλνΒδίομια, 

τῶν ἁγίων. ᾿ οὐάξαρρῷ 

- 94. Αἱ γυναῖκες. ἁμῶν; ἕν 

ταῖς. ἐκκλοσίαις, συγάτωσαν" 

οὐ γὰρ ἐπηέτραπται αὐταῖς 

λαλεῖν, ἀλλ. νώρερνῥάρμηρεν 
καθὼς κὶ δ᾽ νόμος λέγει." 

55 ΕἸ δέτι μαθεῖν. ϑέλθααν 
ἐν οἴκῳ τὸς ἰδίας ἄνδρας ἔπε- 
ρωταάτωσαν᾽ αἰσχρὸν γὰρ ἐξι 
γυναιξὶν ἐν ἐκκλυισίᾳ λαλεῖν" 

380 Ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὃ λόγος 
τῷ εξ ἐξῆλθεν: ἀνε ῥά δε 
μόνης κατηντησεν Ὁ. Ὁ 

87 Εἴ τις δοκεῖ τοροφήτης 
εἶναι ἢ ἢ τονευμαῇοκὸς ̓  ἐπιδνωσ- 
κέτω ἃ γράφω, ὕμιν, ἀτρπᾷ 

κυρίπ εἰσὶν. ἐντολαὶ. εἰ 

ὅδ ΕἸ δέ τις ὀν χρεία άϊνο- 
εἰτω. ἀτὰρ ἡ 

ϑθίΩκξὲς ἀδελφοὶ, ζηλῦτε 
τὸ ἀονἐροϊίαναα ὕειν, κοι τὸ. λαλεῖν 

γλώσσαις μὴ. κωλύετε. ΑΡΝΗΝ 

γϑ 1]ανῖῆα εὐσχημόνως. χ 
κατὰ τάξιν γινέσθω. ον 

τῷ ἫΝ Κ ἐφ, ἃς 15. 

ΓοριΖο, δὲ ὁμῶ,, ἄ- 
δριφλδς εαϑ εὐαΐγελιον, ὃ 

εὐηγίελιοἄμην" ὁμεῖν, δικλπαρ:, 
ἐλάξενε, ἐν ὅν ἐσήκάεὶ Ὁ 
εὐ» Αι ἢ κυ σωξεσθεν, τίνι 
λόγω- εὐνγ ελυσάμαιν, μανεὶς 

καπέχεϊεν: ἐκτὸς: εἰ, μεὴ. εἰκῆ 

ἐπι ευξατει ραν ξεν 

Ὁ {|ιεεβωκαι γὰρ ὑμῖν ἐν 
αὐχεῖς ὃ κ, παρίλεθον, ὅτις 

ΣΧ ισὸς, ἐπεξμερμμθαμννη 
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ἁμαρτιῶν ἡμῶν, κατὰ τὰς 
γραφα-" , ᾿ ᾿ 

 α Καὶ ὅτι ἐτάφη,  ὅ ὅτι 
ἐγήγεεῖαι τῇ τρίτῃ, ἡμέρᾳ, 
κατὰ τὰς γ ραφας" 

5. Καὶ ὅτι ὥφθη Κυφᾷ, 
εἶτα τοῖς δωδεκα" 

6 ἔπειτα ὠφθη ἐπάνω 
τσεντακοσίοις ἀδεχφοὶς ἐφά- 
σιχξ, ἐξ ὧν οἱ τυλείεπς μένασιν 
ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ κὶ ἐκοιμή- 
θησαν. . 
.7 Επεία ὄφϑη ποτ: 

εἶτα τοῖς ἀποςύλοις τ χσὶν. 

8 Ἔσχιαῇον δὲ σιανῆων, ὧσ- 
περεὶ τῷ ἐρεξεϑματα ἄφθη 
καάμοί.. ἣ 
9 Ἐγὼ γαρ εἶμι ὃ ἐλάχι- 

τὰς τῶν ἀποςόλων, ὃς ὅκ εἰμί 

ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόςολος, 
διότὶ ἐδίωξα τὴν Ἐκκλησίαν 
τοῦ Θεοῦ. 

: 10 Χαριτι δὲ Θεξ εἶμι ὅ 
εἰμι" ̓  ἡ χάρις αὐτῷ ἢ εἰς 
ἐμὲ, οὐ κενὴ ἐγενήθη. ἀλλὰ 

τοερισσότερον αὑτῶν “άντων 
ἐκοπίασα" ὅκ ἐγὼ δὲ, ἀλλ᾽ ἢ 

χάρις τῇ Θεῷ ἡ ὴ σὺν ἐμοί" 
11 Εἴτε ἄν ἐγὼ, εἴτε ἐκεῖ- 

νοι, ὅτω χηρύσσομεν, χὰ ὅτως 
ἐπιςεύσατε. 

19 Εἰ δὲ Χοισὸς κυρύσσε- 
ται ὅτι Ἐκ νεκρῶν ἐγήγερίαι;, 
σῶς λέγεσί τινες ἐν ὑμιῖν, ὅτι 
ἀνάςασις νεκρῶν οὐκ ἔςιν ; 

.. 19. ΕἸ δὲ ἀνάφασις νεκρῶν 
ἐκ ἔςιν, δὲ Χριςὸς ἐγήϊερϊαι. 

14. ΕἸ δὲ Χ ριςὸς οὐκ ἔγή- 
γερται, κενὸν ἄρα τὸ κήξυΐμα 
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ἡμῶν, κενὴ δὲ ὃ Ε ότι, ὗς- 
μῶν. 

15 Ερισκόμιεθα δὲ "δ 
ψευδομαρίυρες τῷ Θεξδ' ὅτι 
ἐμαρὶυρήσαμεν καὶὰ τῇ ΘΘεξ 
ὅτι ἤγειρε τὸν Χριςὀν" ὃν. οὐκ 
ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεχοοὶ οὐκ 
ἐγείρονται. 

10 ΕἸ γὰρ νεκροὶ ἐκ ἐγεί- 
ρονῖαι, ἐδὲ Χοιςὸς ἐγηΐερῖαι. 

17 Εἰ δὲ Χ ριςὸς οὐκ ἐγή- 
ψερΊαι, μαϊαία ἢ τοίςις ὑμῶν" 
ἔτι ἐξὲ ἐν ταῖς ἁμαρῆιαις ὑ- 
ἐμῶν. 

18 ἼἌρα »ὶὶ οἱ κοιμηθένες 
ἐν Χριςῷ, ἀπώλοντο. 

19 Εἰ: ἐν τῇ ζωῇ ταὐτῃ 
ἡλιπικότες ἐσμὲν ἐν Χριςῷ 
μόνον, ἐλεεινότεροι σάντων 
ἀνθρώπων ἐσμιέν.. 

90 Νων δὲ Χριςὸς ἐγή- 
γερται ἐκ νεχρῶν, ἀπαρχὴ 
τῶν κεχοιμυμένων Ἐγένετο. 

91 Βατειδὴ γὰρ δι᾿ ἀνθρω- 
σῷ δ δάνατος, κὶ δι᾿ ἀνθρωπϑ 
ἀνάςασις γεκρῶγ. 

ΟἿ ̓ Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Α- 
δὰμ τᾶντες ὠποθνήσκασιν, 
ὅτω νὶ ἐν τῷ Χριςῷ πάντες 
ζοιοαουήσωρι: 

928 “Ἑκαςος δὲ ἐν τῷ ἰδίῷ 
τά γματι" ἀπαρχ,ὴ Χριρὸν, 
ἔπείϊϊα οἱ Χριςξ, ἐ εν ΤῊ ὥαρδ- 

σίᾳ αὐτῇ.. ͵ 
9. Εΐτα τὸ. πεδβοα ὅταν 

παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ 
Θεῷ κ᾿ παΐρί" ὅταν καζαθη 

γήσῃ τᾶσαν ἀρχὴν ἢ σᾶσαν 
ἐξεσίαν κὶ δύγαμιν. 
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οὗ Δεῖ γάρ. αὐτὸν. βασι- 
λεύειν, ἄχρις, ἃ ἂν "ἢ παᾶν!ας 

τὰς ἐχθρῆς. ὑπὸ τὰς αὐδας 
φὕτοιδὺ.2: 

90᾽ ̓ Βαχαῖο, ῬΦΜΩ Καὶξ 
αργεῖται., ὃ Νανατος. 

ΩΤ, ΠΠανῆα γὰρ ὑπέταξεν 

“Ὅταν 
δ: εἰ πῃ, ὅτι ϑαντοα ὑπο)έτακ- 

αι, δῆλον τ ὅτι. Ἐκήὸς τῷ ὕπος 
Ἴαξωνος αὐτῷ; τὰ τοῦ: τῶ 
οὗ “ιν δὲ, ὑσογα! γῇ αὐ- 

ὑπὸ τῶὰςΤ πόδας αὐτξ' 

τῷ τὰ σαντα, πότε: τ αὐτὸς 
ὃ ὠἱϊὸς ὑποϊωγήσεϊαι τὸ " ὑποῖώ- 

ξανῖι αὐτῷ τὰ τῶ; ὙΡΕ ἵγα ἤ 
ὃ (Θεὸς τὰ «“-ἀνῖα. ἐν. “ὡᾶσιν. 
:- 90. Ἐπεὶ τί πορήσασὶν οἱ 

βαπῆιξόμενοι. ὑπὲς ἐξ νι νεκ: 

ρῶν, εἰ ὅλους ἡεχροὲ ἕκ ἐϊξίρον: 
ταί; τὶ Ὄ βανευνδοι κὐϑμ 
τῶν νεκρῶν ; ον. ἐν 

80: ἰι - ἡμεῖς κινδυνεύο- 

μὲν τιᾶσαν ρὸν Σ᾽ 
351] Καθ᾽ ἡμέραν ἀ δή. 

σκως νὰ τὸν ὑμεϊέραν καύ- 
χῆσιν, ἣν ἔχω ἐν Χριςῷ 1η- 
σε. τῷ κυρίῳ ἡμῶν. ἢ 

9 ΕῚ κα]ὰ ἄνθρωπον ἐθη- 
ἱμολκνλῴσρν, ᾿Εφέυῳ, τί μοι 
τὸ Ὄφελος, εἰ νεκροὶ. οὐκ ἐγεί- 
βόνται; φάγωμεν κὶ τίωμεν" 
αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν. 
95 Μὴ Ὡλανασθε" Φθεί- 

ρϑτιν ἀιθη χρῆστω ἀρήνμα 
κακαί, ὶ 

34. Ἐκνήψαϊε δινδ δ; Ὁ 
μ᾽ ἁμιαρ]άνεϊε" ἀϊνωσίαν γὰρ 

Θεᾷ τινες ἔχϑσι" πρὸς ἐγρο- 

σὴν ὕμιν λέγῳ. ; ς 

“ΕΠΙΣΤΟΛῊ: 

-ϑὸ ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τίς" Πῶς 
ἐγείρονται οἱ νεκροί ; ᾿σοίῳ δὲ 
σώμα τι: Ἐφχοντᾶι; οἷν κβ 

6. Ἄφρον, σὺ ὃ ὀπείρει, 
οὐ ζωοποιεῖται, ἃ ἐὰν μὴ ἀπὸ- 
θάνῃ. Ἀρδσα ον τ ΜΡ τ 

97. ζαἱ δ σπείρειν, οὔ τὸ 
σῶμα τὸ γενησόμενον σᾷπεί- 

θείξῳ ἀλλὰ" γυμνὸν κόκκον: εἰ 

τύχοι, σίτου; ἡ τινος. τῶν 
λον του 9 πλτ τεὺ τὰ 

98 Ὁ δὲ Θεὸς αὐτῷ, δὲ 
δωσι σώμα, καθὼς, ἠθεέλήσε, 
"Ὁ ἑκάξῳ τῶν ὈΤΎΔΝΕΝ νὰ 
ἴδιον σώμα. Δ ον Ὁ ἐν 

39 Οὺ σα σὰρξ; ἡ ἡ αὐὖ- 
ἐπε σάρξ". ἀλλα ἄλλῃ. ἐμ 

σὰρξ. ̓ ἀνθεώπων. ἄλλη 
σὰρξ χ]ηνῶν, ἄλχη δὲ μὸν 
αἷνν ἄλλῃ δὲ ΟἸηνῶν. 
10 καὶ σώμαῇα ἐπεράνια; 

μ σώματα ἐπίγεια" ἄλλ᾽ ΞΕ 

τέρα μὲν ἢ τῶν ἐπηρανϊων. δό- 
ἕᾳ. ἑτέρα δὲ ἡ τῶν .ἐπιϊείων. 

41 ΓΑλλυ, δόξα. ἡλίδ, να 
ἄλλη δόξα σελήνης. Ὁ ἄλλη 

δόξα ἀςέρων" ἀςὴρ γὰρ ἀς ἐς 

ξος διαφέρει ἐν δόξῃ. ἡναθὸς 

44 (ὑὕτω κὶ ἡ ̓ἀνάςασις 
τῶν γεκρῶν" σπείρεϊαι ἐν φθο-: 
βρῇ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ: ὭΣ 

483. Σπείρεται ἐ ἐν ἀτιμίᾳ, 
ἐγείρεαι ἐν δοξη" σαείρεἶαι ἐν, υ 

ἀσθενείᾳ εἰείρεῖαι ἐν δυνάμει" Ὁ 
44 Σπείξεϊαι. σώμα. Ψυχις-: ἡ 

κὸν, ̓ἐπειρεῖαι, σὥμια τνευμα- 
ἡικόν᾽ ἔςι σῶμα «ψυχικὸν, ΩΣ ιν 

ὃν Ἔα, ἦ δὴν 

 ἔςι σῶμα τνευμιαϊικόν 
4. Οὕτω κὶ γέγραπται" 



ΠΡΌΣ ΚΟΡ: Α. 

᾿Ἐγένεῖο ὃ τρῶτος ἄνθρωπας 
᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν" ὃ 

ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς ᾿Ὡνεῦμια 
ζωρθεοιδν.: ΧῚ: - Ἔ εἰ 

τά ᾿Δλλ᾽. οὐ “πρῶτον τὸ 

ἐδ ἐμά Ἄρϑὴ ἀλλὰ τὸ χψυχας 
ρὸν τ ύκῳ τὸ πνευμαῖικόν. 
Α ὋὉ “«ρῶτος᾽ ̓ἀνθρωτος 
ἐκ γῆς, χοϊκός" “δ᾽ δεύτερος 
ἄνθρωπος, ὃ ποτ ΗΝ οὺ- 
τς να ' 

- 48. Ὁ» ὃ Ὁ χοϊκὸν, τοιβ- 

τοι, τῦ- οἱ-- “χοϊκοί" "ἡ οἷος ὃ 
ἐπεράνίος, τοιδτοι τὰ οὗ ἐπο- 
ρθάγιόις οὐ δ. 
49. δ χαθὼς ἐφορέσα- 
μεν. τὴν εἰκόνα μα χοῖχβ, φο- 

βέσομεν γἡ τὴν εἰκόνα τῷ ἔπ- 
ΣΌΣ 
80. το δέ φημι, ἄδελ- 

φοὶ, ὃ ὅτι σὰρξ κὶ αἵριᾳ βασι- 
λείαν Θεξ. κλογρονομΐσα! οὐ 

δύνανϊαι,, οὐδὲ ἡ. φθορὰ τὴν 
ἀφθαρσίαν κληρονομοεῖ, 
. δὶ Ἰδοὺ, μυςηρίον ὑμῖν 

λέγω" Τάντες μὲν ὁ κοιμη- 
θησόμεθα". σσανΐες, δὲ ἀλλα- 

γησόμεθα" ε 
δώ. Ἐν ἀτόμῳ, ἐν μπῇ 
ὄφθαλμϑ, ἐν τῇ ἐσχάτη 
σάλπιγπ' σαλπίσε; γὰρ, 
οἱ γεκροὶ ἐγερθήτονϊα ἄφθαο- 
"με κὶ ἡμεῖς. ἀλλαϊησόμεθα. 

τς 58 Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν 
ὅτο ἐνδύσχαθαι. ἀφλχρσίαν, 

ἫΝ τὸ ϑνητὸν τῶτο. ἐνδύσασ- 
“θαι ἀθανασίαν. 

584 “Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν 
τᾶτο ἐνδύσνϊαι ἀφθαρσίαν, καὶ 

"ἘΣ 
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τὸ ϑνητὸν τῦτο ἐνδόσυαι ὡ- 

θχνασίαν, τότε γενήσεται ὃ 
λόγος δ᾽ ψείραμμενος, Καῖ. 
ἐποθη ὃ ϑχνατος εἰς νῖκος. ἢ 
.85 Ηοῦ, σὸυ, ϑλάν τε; τὸ 

κένρον ΕΓ] αν: πῊβ τὸ νῖ- 
κος Σ τ 

“δῦ ΥΣ δὲ κένῖρον. τῷ 5α- 
νάτα, ἢ ἀμδρ]α" ἡ δὲ δύνα- 
μις τῆς ἁμαεῖίας, δ νόμος. 

ΣΣ ΤΙΣ Τῷ δὲ ϑεῷ πον βα 
διδόν]ι ἡ ἡμῖν τὸ νῖκος δια τ 
κυρίηῃ ἡρκῶν ᾿Γησᾷ Χρις». 
δ “ἄ)ςε, ἀδελφοί μα Ζα- 

ση]οὶ, ἑδραῖοι γένεσθε, ἄμε- 
Ἰακίννῆοι, ποερισσεύονϊες ἐν τῷ 
ἔρίῳ τῇ κυρίῃ τοανῖοῖϊε, εἰδό- 
τες. ὅτι ὃ κόπος ὑμῶν ἐκ ἔςι 

κενὸς ἐγ κυρίῳ. 
ὡρῦς Κεφ. ἄφι, τᾷ, 12 

{ΠΈΡΙ δὲ τῆς λογίας τῆς 
εἰς τῆς: ἁγίης;. ὥσπερ 

διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
Τ᾿ αλα]ίας, ὅτω καὶ ὑμεῖς ποι- 
ἀφαίες 

2 Κατὰ μίαν σαξξχτων 
Ἔκαςος ὑμῶν τάρ᾽ ἑαυ ἐθάν 

θέτω. σησαυρίξων. ὅ,τι ἂν 

εὐοδῶται" ἵνα μιὴ ὅταν ἔλθω, 
τότε ληγίχι. γίνωνται. 

5:Οταν δὲ παραγένωμαι, 
ὃς ἕδν: δοκιμάσνῇε, δι ἐπιςο- 

λῶν τότες πέμψω ἀπενεγ- 

κεῖν τῶν χᾶριν ὑριῶν εἰς 'ε- 
βασαλήμ. 

ἐς δι"; Ἑκν δὲ ἢ. κἰὠκρελεν μα - 
μὲ. “πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ τῦ- 
εὔποντ ται," 

᾿: ὃ ᾿Ελεύσομαι δὲ δρὸς ὅ- 
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μᾶς ὅταν Μακεδονίαν διελθω" 
(Μακεδονίαν γὰρ διερχομάι.) 

6 Προς ὑμᾶς δὲ “τυχὸν 
παραμενῶ, ἢ τ παραχει- 
μάταν ἵνα ὑμεῖς (κε τξοπέμ.- 
ψήτε ὃ ἐᾶν πορεύωικαι:- 

7 Οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἀρῖι 
ἐν παρόδῳ. ἰδεῖν" ἐλπίζω. δ: 
χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὗ- 
μᾶς, ἐὰν ὃ κύριος ἐπιρέπη. 

8. ᾿Εσιμενῷῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ 
ἕως τῆς τοεντήκοςης. 

9. Θύρα γάρ μοι ἀνέῳγε 
μεγάλο χὰ ἃ ἐνεργῆ, ἢ ἀν]ι- 
κείμενοι ἀυχ οΣ : 

10. ᾽Ἔχν δὲ ἔλθῃ Τιμό- 

θεὸς, βλέπεῖε ἵ ἵγα ἀφόβως γέ- 
ΠΩ τυρὸς ὑμᾶς" τὰ γάρ ἔριον 
κυρία ἐργάζεῖαι ὧς Ὁ ἔγω. 

11 Μὴ τῷς ὅν αὐτὸν ἐξε- 

» 

θενησην προπέμψατε δὲ αὐ- 
τὸν ἔν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρὸς 
[κε" ᾿Ἐκδέχομκαι ψῶρ αὐτὸν 

μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 

19 ἸΠέρὶ δὲ ̓ Απολλὼ τῇ 
ἀδελφᾷ, πολλὰ παρεκάλεσα 
αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς 

μεῖὰ τῶν ἀδελφῶν: Ὄ τὐνΐως 

ἀκ ἦν ϑέλυμα ἵνα νῦν ἔλθῃ" 

ἐλευσεῖ τι δὲ ὅταν εὐκαιρήσή. 

19 Γρηγορεῖτε, ςἤκετε ἐν 
τὴ τοίςει͵ ἀνδρίξεσθε, κἄνδαν: 

ὅσθε. 
14 Πανῖα δμῶν Ἐν ἀγάπῃ 

γινέσθω. 
ἰι5 Παρακαλῶ. δὲεὺύ ὑμᾶς, 

ἀδελφοί" οἴδατε τὴν οἰκίαν 

ξ ψ ἠὲ τ 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ. 

Στεφανᾶ, ὅτι ἐσὶν ἀπαρχὴ 
τῆς ᾿Αχαΐας, τὰ εἰς διακονίαν 
τοῖς ἁγίοις ; ἔταξαν ἑαυΐ]ές" 

16 Ἵνα ν᾽ ὑμεῖς. ὑποῖάσ- ἐ. 
σήῆσθε τοῖς τοιήτοι ἐν "Ὁ πάντὶ. ' 
τῷ συνεργῆντι κὶ κοπιῶγτι, " : 
47. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῷ. παᾶρ- 

σίᾳ Στεφανᾶ ΩΣ Φυρ)όνάτα 
Ὁ ̓Αχαϊκβ, ὅ ὅτι τὸ ὑμῶν ὕ-. 
ζέρημια ὅτοι. ἀνεπλήρωσαν᾽ 

18 ᾿Ανέπαυσαν γὰρ, τὸ ἐ- 
κὸν τυνεῦμια κὸ τὸ ὑμῶν" ἐπι- 

ψινώσκετε ὃν τὸς τοιάτος, Ὁ 

19 ᾿Ασπὰξοναι ὑμᾶς αἱ 
ἐκκλησίαι τῆς ̓ Ασίας" ᾽Ασ-. 
πάξονϊαι ὑ ὑμᾶς, ἐν κυρίῳ σολ- 
λὰ ̓ Ακύλας. Ὁ Πρίσκιλλα, 
σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκ 
κλη σία. Ἶ ΣΑΣ 

90. ̓Ασδάξονεαι ἰὴ ΤῊ ΚΕΝ οἱ 
ἀδελφοὶ φαάνῖες. ̓ Ασπάσασθε 
ἀλλύήλες ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 

51 Ὁ ἄγεν σο τῇ ΤΗΣ 
“Ξξ εἰρὲ Παύλο.. 

ὧῳ ΕἾ τις ὁ φιλεῖ τ τὸν κύ- 
ριον ᾿Ιησᾶν Χρισὺν, ἤτω ἀνά- ἶ 
θεμα, μαρὰν ἂἀθά. τ 

9385 Ἢ χάρις τᾶ κυρίου 
᾽Ἴντῷ Χριςῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 

ὁ4. Ἡ. ἀγάπη μα μετὰ 
“πάντων ὑμῶν ἐν ἐτοξιν ἄρ ̓ 

σᾷ. ᾿Αμήν. εὐλερν ἀν, ᾿ 

Πρὸς Κορινθίου, πρώτη. δὲ ὁ 
᾿γράφη ἀπὸ Φιλίσίπων διὰ 
τοομνς ν Φυριονάτου,, 
αὶ ᾿Αχαῖκχο, ῸΣ ἐδομος 

: Ἐν σι Χρι5 ως ᾿ Μ ̓ 



᾿ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἢ «ρὸς ἵκορινθίες ἐπιςολὴ δευἹέρα, 

Κεῷ. «. 1. 

ΑὙΥΔΛΟΣ ἀπόςξολος 

Ἴησξ Χειρᾶ διὰ σε- 

λήματος Θεξ, κὶ Τιμόθεος 
ὃ ἀδελφὸς, τῇ ἐκκλησίᾳ τῷ 
Θεξ τῇ ὅσῃ ἐν Κορίνθῳ; σὺν 

τοῖς ἁγίοις ὥασι τοῖς ὅἄσιν ἐν 
ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐᾳ" 

9 Χάρις ὁμῖν τ εἰρήνη) 
ἀπὸ (Θεξ πατρὸς ἡμῶν» Ὁ 
'κυρί » ᾿Ἶησξ Χριςξ. 

9 Εὐλογητὸς ὃ 8 (Θεὸς κὶ 
ΦατῊρ τῇ κυρίε ἡμῶν ᾿ἴτησδ 
ριξε, ὃ ὃ σατὴρ τῶν οἰκῆιρ- 
μῶν κὶ Θεὸς πάσης σαρα- 
κλήσεως" 

ΑὉ πακςακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ 
πάσῃ τῇ ϑλίψει ἠχῶν. εἰς 

᾿ πὸ ἜΧΟΥ ἡμᾶς παρακα- 
λεῖν τὸς ἐν ταάσῃ ϑλίψει, διχ 
τς -πσαρακλήσεως ἧς ὥαρα- 

καλάμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τ (Θεβ" 
δ Ὅτι καθὼς περισσεύει 

τὰ παθήματα τῷ Χριςβ εἰς 
ἡμᾶς, ὅτω διὰ Χρισ σερισ- 
σεύει "“ ἢ παράκλησις ἡμῶν. 

τ ΘΕ ἴτεδὲ ϑλιξόμεθα, ὑπὲρ 
τῆς ὑμῶν παρανδοήσεως, Ὁ 
σωϊηρίας, τῆς ἐνερίαμένης ἐν 
ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παβη- 
μάτων ὦ ὧν »ῦἡ ἡμεῖς πάσχομεν" 
εἴτε περακαλήμεθα. ὑπὲρ 

πῆς ὁ ὑμῶν παράκλήσεως, κ 

᾿σωϊτείατ" ἢ ἐλπὶς βεξαία 
ὑπὲρ ὑμῶν. 

29 

ἐν 3 ᾿ 

1 Εἰδότες, ὅτι ὥσπερ κοι- 
γωνοΐ ἔφξε τῶν παθημάτων, 

ὕτω καὶ τῆς παρακλήσεως. 

8 Οὐ γὰρ ϑέλομεν ὑμᾶς 
ἀγνοεῖν. ἀδελφοὶ, ὑπὲρ τῆς 

σλιψεως ἡμῶν τῇς γενοιμέ- 

γῆς ἡμῖν ἐν τῇ Ασίᾳ, ὅτι 
καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐξαρήθημεν 
ὑπὲρ δύναμιν, ὥςε ἐξαπορη- 
θῆναι ἡμᾶς νὶ τῇ ζῃν" 

9 ᾿Αλλὰ αὐτοὶ ἔν ἑαύτοϊς 
τὶ ἀπόκριμα τῇ ϑανάτε ἐσ- 
χήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες 
ὦμεν ἐφ᾽ ἕαυΐοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τῷ Θεῷ τῷ ἐϊείρονῖι τὰς γεκ- 
85" 

10 Ὃς ἐκ τηλικέτα 9α- 
νᾶτϑ ἐῤῥύσαῖο ἡ ἡμᾶς, Ὁ ῥύε- 
αι" εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι Ὁ 

ἔτι ῥύσεται, 
11 Συνυπερῇ Ἡγνῆων ἡμῶν 

ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵ ἵνα ἐκ. 
πολλῶν “προσώπων τὸ εἰς ἣ- 

μιᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν 

εὐχαριςηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 
γὰρ καύχησις. τ- 

μῶν αὕτη ἐςὶνγ τὸ μαεύριον 
τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν 
ἀπλότηι Ὁ εἰλικρινείας Θεῦ, 

ὅκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ,, ἀλλ᾿ ε ἐν 
χάριτι Θεξ ἀνεςράφημεν, ἐν 

τῷ. κόσμῳ, τυερισσο]έρως ὃ δὲ 
πρὸς ὑμᾶς. . 

13 Οὐ γὰρ ὁ ἄλλα γοά ἐφὸ- 
μμεν ὕμιῖν, ΔΆλ᾽ τ ἃ ἀναεγώσ- 
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ἰν “Ἃ, χεῖε, ἢ κὶ ἐπιπνώσκεῖε" ἐλπί- 
ζω. δὲ ὅτι "ἡ ἕως τέλως ἐπι- 

14 Καθὼς Χ᾿ Ἐπέπιωϊε ἡ- 
μᾶςά ἀπὸ μέϑ8-, ὅτι καύχημα 
ὑμῶν ἐσμεν; καθάπερ ἡ ὕ- 
μεὶς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῷ 

κυρία ᾽Ιησδ, 
15 Καὶ ταύτῃ τῇ σσεποι- 

θήσει ἐξελόμην τρὸς ὑμᾶς 
ἐλθεῖν ττρότερον, ἵνα δευ]έραν 
χάριν ἔχητε" 

16 Καὶ δι᾽ δυρνὼν διελθεῖν 
εἰς Μακεδονίαν, κὶ πάλιν ἀπὸ 
Μακεδονίας ΤΕΣ πρὸς ὕ- 
μᾶς, Ὁ ὑφ᾽ ὑμιῶν τροπεμῷ- 

θῆναι εἰς τὴν ᾿Ιαδαίαν. 
17 Ἵ ὅτο ὄν βελευόμενος, 

μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἔχρη- 
σάμν ; ἢ ἃ βολεύομαι, κα]ὰ 
σάρκα βολεύομαι, ἵ ἵνα ἡ “παρ᾽ 

ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ, νῦἡ τὸ ὃ Ε; ; 
18 Πρὸς δὲ ὃ Θεὸς, ὅτι 

ὃ λόγος ἡμῶν ὃ πρὸς δμᾶς 

ὅκ ἐγένετο ναὶ ἡ ἔ ; 
19 Ὁ γὰρ τῇ Θεῷ δ: 

᾿Ἴησδς ΣΧ ριςὸς, ὃ ἐν ὅμιν δι᾿ 
ἡμῶν κηρυχθεὶς, δι’ ἐμᾷ καὶ 
Σιλβαν ΩΝ Τιμοθέο,: ἐχ ἐγέ- 
᾿“γεῖο ναὶ "ἢ ὃ, ἀλλὰ ναὶ ἕν αὐ- 
"τῷ γέγονεν, 
τ 90 Ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι 
.«Θεδ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ, "ὁ ἐν 
"αὐτῷ τὸ ἀμὴν; τῷ Θεῷ πρὸς 
δοξαν δι᾽ ἡμῶν. 
9] Ὁ δὲ βεξαιῶν ἡμᾶς 
σὺν ὑμῖν εἰς Χριςὸν, ὶ χοί- 
σὰς ἡμᾶς, Θεός" 
ἼΜ ὋὉ ᾿ἢ σφραγισάμενος 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ἡμᾶς, Ὁ δὸς τὸν ἀῤῥαξ νὰ Ν 
τὸ “πνεύματος ἐν τοῖς καρδί- 
αις ἡμῶν" 

935 ᾿Εγὼ δὲ ἐπ τὶ τὸν 
Θεὸν ἐπικαλᾶμαι ἐπὶ «τὴν 
ἐμὴν Ψυχὴν, ὅτι Φειδόμνεγος 
ὑμῶν, ἀκέτι ἤλθον εἰς Καὶ ὀριν- 
θον. 

94, Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὅ- 
μῶν τῆς τοίσεως,- -ἀλλὰ συν-- 

εργοί ἔσμεν τῆς χαρᾶς δμιῶν" 

τῇ γὰρ μὴ ἕςηκατε. 
ΗΝ ΟΝ)" 

Εἰκας δὲ ἐμαυτῷ 
τῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἔλ- 

θεῖν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς. 
9ΦῈἘ10) γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, 

ὺ τίς ἐςιν δ᾽ εὐφραίνων με; εἰ 

μὴ ὃ λυπϑιμενος ἐξ ἐ ἐμδ Η 

9 Καὶ ἔξαψα ὑμῖν τότο 
αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην 
ἔχω ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν", 
τατατοιθὼς ἐ ἐπὶ τᾶνῖας ὑμᾶς, 
ὅτι ἡ ἐμνὴ χαρὰ, πάντων ὅ- 
μῶν ἕςιν. ᾿ 
4 Ἔκ γὰρ πολλῆς ϑλίψεως, 

Ν . ἢ συνοχης καρδίας ἔϊραψα 
ες ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, 
ὄχ, ἵγα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν 
ἀγαστὴν ἵνα γνῶτε, ἣν ἔχω 
τοερισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 
ὅ ΕἸ δέ τις λελύπηκεν, ἐκ 

ἐρεὲ λελύπηκεν, ἄλλ᾽ πὸ ἤ 

μέρες, ἵνα μὴ ἐπιδαρῶ τάν-᾿ 

Ἴας ὑμᾶς. ὅν 
6 ἽἹκανὸν. τῷ τοιότῳ ἡ 

ἐπιτιμία αὕτη ἢ, ὑπὸ τὰ : ΟἿ 
Ἷ Ὥςε ̓γάνανίον μᾶχλόι͵ 

φλειόνων, 
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ὑμκᾶς χαςξίσασθαι, κ ΠῚ σαρα- 
καλέσαι, «πως τῇ Ἀπ ϑισαος 

ἥξρα λύπῃ χα αἿχγοθῇ ὁ ὃ τοιὰ- 

Ὄπ ττὸ 

8 Διὸ τὰς -ακαλῶ ὁμῶς 
πυρῶσαι εἰς αὐτὸν Γ γώπην. 

9. Εἰς τῦτο γὰϑ μο ἔγρα- 

Ψα, ἵνα γνῶ τὴν δοχιμὸν ὦ 

αὐ εἰ εἰς ̓ παν]α ὃ ὑπήκοοι ἔςε. 

δὰ ὁ} δ δέ τι ΧΟ ἐρἰζεσθες, ο 

ἐγώ" Ὁ γὰρ ἐγὼ εἴ τί κεχᾶ- 

οισμαῖν ᾧ κεχάξισριαι δ ΟΣ 
μᾶς, ἐν τοροσώπῳ Χρις δ" 
ΡΥ ἰ Ἵνα, μὴ τολεονεχηθά:- 

ἅ βεὺ ὑπὸ τῷἪ Σατανᾶ οὐ γὰρ 

ΜΝ τὰ νου καῇα γνοῖμεν. 

ἘἜλχϑ θὼν δὲ εἰς τὴν. 

Τίς, ἢ τὸ εὐα γέλιον τϑ 
Χριςδ, κ ϑύρας μοι ἀνεωγ- 
μένης ἐν κυρίῳ; 

185 Οὐκ ξ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ 

πνεύματί Ἀθῦ, τω μὴ εὑρεῖν 

μὲ Τίτον τὸν ἀδελφόν μ᾽. 

ἄλλα ἀποῖα ξάμενος αὐτοῖς, 

ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 
14 ἼΤῳ δὲ Θεῷ χάςις τῷ 

πάντοτε ϑριαμβεύοντι ἡ ἡμᾶς 

ἐν τῷ Χριςῷ, - τὴν ὀσικὴν 
τῆς γνώσεως αὑτῷ φανερδνῖι 
δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ. 

1δ᾽Ὅτι “ρισαις εὐωδία ἔοι 
μὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωξομέ- 

γοις “Ὠᾧ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις" 

16 Οἵς μὲν, ὀσμιὴ ϑαγάτϑ 
εἰς ϑάνατον' οἷς δὲ, ὀσμὴ 
ζωῆς εἰς ζωήν" νὰ πρὸς, ταῦ- 
Τὰ τίς ἱκαγός - 

17 Οὐ γαρ ἐσμεν, ὡς οἱ 
πολλοὶ, καπηλεύογϊες τὸν λό- 

γον τῷ. Θεξ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰ" 
λικρινείας, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ Θεξ, 
κα)ενωπίον τῷ 5 (Θεξ, ἐν Χριςῷ 
λαλξμεν. 

Κεφ. γ᾽. 3; ἢ 

ΡΧΟΜΕΘᾺ τἄλιν 
ἑαυτὰς συνις ἄγειν ἘΣ 

(ἢ χρήξομεν, ὡς τινες, δὺς 
ἐμ ἤρου ἐπιτολῶν φῥὸς ὑμᾶς, 

ἢ ἐξ ὑμῶν συτατικῶν ; ; 
9 Ἢ ἐπιςολὴ ἡμῶν ὑμεῖς 

ἐςε, ἐγγεγραμμένη ἕν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν, γινωσκομένη 
τῷ ἀναγινωσκομένη ὕπὸ πᾶν- 
Ἴων ἀνθρώπων" 

Ὁ 5 Φανερόμενοι, ὅ ὅτι Ἀεὶ ἐπ- 

φυλὴ Χριςξ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ 

ἡμῶν͵ ἐγ[εἴραμιμένη καὶ μέλανι, 

ἀλλα Ὡνεύρνχῆι Θεῖ ζῶνο:" 
ὃχκ ἐν λαξὲ λιθίνάις, ἀλλ᾽ ἐν 
πλαξὶ καςδίας σαρκίνα: 

4 ΠΠεποίθησιν δὲ τοιαύτην 
ἔχομεν διῶ τῷ Χριςδ, φρὴς 
τὸν Θεόν" 

δ Οὐχ, ὅτι ἱκανοί ἐσμεν 
ἀφ᾽ ἑαυϊῶν λογισασθαὶ τί, ὡς 
ἐξ ἑαυϊῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότη 
ἡμῶν Ἐκ τῷ Θεβ’ 

6 Ὃς κὶ ἱκάνωσεν ἡβξὲ 
διχκόνας καῖ διαθήκης, οὐ 
γράμιμιατ 95, ὄλλὰ πνεύμα- 

7)ς, τὸ γὰρ γράμμα ἀποκ- 
ἡείνει, τὸ δὲ τγεῦμκα ζωοποιεῖ" 

7 ἘΣ ἡ διδάδν ΜῈ 3α- 
γάτε ἐν γράμμασιν. ἔγτετυ- 
φωμιένη ἐν λίθοις, ἐγενήθη ἐν 
δόξῃ, ὥςε μὴ δύνασθαι ἀτε- 
γίσαι τάς υἱὰς Ἰσραὴλ. εἰς τὸ 
τορόσωπον Νίωσέως, διὰ τὴν 
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δόξαν τῇ τροσώπϑ αὗτϑ, τὴν 
κατὰρ γϑιξενην" 

8 Πῶς: ἐχὶ μᾶλλον ἡ δι- 

κονία τῷ νεύματος ἕςχι ἐν 

δόξῃ : 3 

9 Εἰ γὰρ ἡ ρα τῆς 
κατακχρίσεως, δόξα, πολλῷ 
μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία 
τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ. 
Καν Καὶ γὰρ δδὲ δεδόξα- 
καὶ τὸ δεδοξασμένον, ξ ἐν τότῳ 
τῷ. μέρει,. ἕνεκεν τὴς ὕὑπερ- 
ξαλλέσης. δόξης. ᾿ 

111 Εἰ γὰρ τὸ κα!αργέμε- 
γον, διὰ δόξη' πολλῷ μᾶλ- 
λον τὸ μένον, ἐν δόξῃ. χὐὶ 
τὺ “Ἔχονῖες ὃ ὃν τοιχύτην 

λαίδα, πολλῇ παῤῥησίᾳ 
χρώμεθα". 

13 [καὶ κα, καθάπερ Μω- 

σῆς ἐτίθει κάλυμμα, ἐπὶ τὸ 
πρόσωπον ἑαυΐδ, πρὸς τὸ μὴ 
ὠτενίσαι τὰς υἱὸς Ἴσραγα εἰς 
τὸ τέλος τῷ καταργεμένε. 

14 ᾿Αλλ᾽ ᾿ἐπωεξωθη τὰ 

γοήματα αὐτῶν: ἄχρι γὰρ 
τὴς, σήμερον τὸ αὐτὸ κα- 

λυμμα ἐπὶ τῇ ἀναϊνώσει τῆς 
-σολκιᾶϑς λ  ύξως μένει, μι ἢ 
ἀνχκαλυπτόμενον, ὅ,τι ἐν 
Χεριςῷ καταργεῖται" 

159 ᾿Αλλ ἕως σήμερον, 
ἡνίκα ἀναπνώσπεται Μωσῆς, 
κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν 

αὐτῶν κεῖται 
19 Ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιςρέψῃ 

πρὸς κύριον» περιαιρθεῖ σά! τὸ 

κάλυυμα. 

17 ὋὉ δὲ κύριος τὸ τυνεῦ- 

; κύριον" 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

μᾶ ἐςιν" ᾶ χὲ ᾿πνεῦμιάν 
κυρία, ἐκεῖ. ἐλευθερία. ὑρύρη οὲῳ 

18. Ἡμεῖς δὲ ποάνϊες ἀνα 
κεκαλυμμένῳ, προσώπῳ τὴν 

δόξαν κυρία, χκαϊοπῖοι ιξόμενοι, 
τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεϊαμορφέ- 
μεθα. ἀπὸ λόξης εἰ εἰς δόξαν, κα- 

θάπερ ἀπὸ κυρίΒ Ἐμύωδ τα 
Κεφ. ὃ΄. ἀρ ἀρνδις 

"δ" ἌΡΑ 

ἔλϑὴν τῦτο ἐπ τΝ ὭΣ τὴν 
διακονίαν ταύτην. κα- 

θὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακῆς: 
ἐμβεν Δ ΜΝ ΤΣ ΜΝ 

9 ᾿Αλλ᾽ ἀπειπαῤεθὰα "τὰ 
Ἀρυπὶς ῷ,' Ἵν. αἰσχύνης, μὴ 

Φεριπατῆντες, ἐν παναργίᾳ» 

μηδὲ δολῆντες. τὸν λόγον τοῦ 

Θεξ, ἀλλὰ τῇ Φανερώσει τῆς 

ἀκοιθείας συ ἜΣ ἐχυτὰς 
πρὸς πᾶσαν ν συνείδησιν ἀνῆρώ-. 
σων, ξνώπιον τῇ Θεῖ.. ἡ δὴ 

8. Εἰ δὲ Ὁ ἔς, κεκαλύμ»- 
μένον τὸ εὐαϊγέλιον ἡ ἡμῶν, ἐν. 
τοῖς ἀπολλυμένοις, ἐςὶ χεκα- 

λυμυμιένον" : 

4. Ἔν οἷς ὃ Θεὺς τῷ αἰῶ- 

νὸς τῦτϑ ἐτύφλωσε τὰ νοή- 

μαῖα τῶν ἀπίσων, εἰς 'τὸ μὴ 

αὐγάται αὐτοῖς τὸν φω]ισμὸν 

Κ7: εὐαγγελίε τῆς δόξης τῷ 

Χρι;ςδ. ὃς ἔσιν εἰκὼν τῷ Θερ' 
5 Οὐ γὰρ ἑαυϊὰς, κηρύσ-. 

σομεν, ἃ ἀλλὰ Χο, ςὸν. Τησᾶν, 
ἑαυτὰς δὲ, δέλες ὅ- 

μῶν διὰ Ἴησάνι. ὟΣ Ἷ 

0. {λα Θεὸς ὃ εἰπὼν ὁ ἐκ. 
σκότας φῶς λάμψαι, ὃς ἔς 
λαμλϑεν ἐ ἐν ταῖς καρδίαις, ἧ- 

μῶν, φρὼς, φωϊισμὸν τῆς γνῶ- 



ν᾿ 

Ρ» 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. Β. 

δεὼς τῆς δόξῃς τῷ Θεξ ἐν 
προσώπῳ ᾽ἴησᾷ Χοιςξ, 
: ἂὲ Ἔχομεν δὲ τὸν δησαυρὸν 

τὅτον. ἐν ὀςρακίνοις σκεύεσιν, 

θα ἡ ὑπερξολὴ τῆς δυνάμεως 
Ὁ τῷ Θεξβ.. ὼ μὴ ἐξ ἡμῶν" 
γ Ἂ Ἔν τσαντὶ σλιξόμενοι, 

ἀλλ᾽ ἀςενοχιωρόμινοι" ἀπορέ- 
μβένοιν ἀλλ᾽ ἐκ ἐξαποφομενοι" ᾿ 

9 ὐωμ μ εὐ χ᾽ ὅς ἐΓ. 
καϊαλειπόμενοι" καϊαξ αλλό- 
(κενοι,, ἀλλ᾽ ἐκ ἀπολλύμενοι" 

110 Πανῆοτε τὴν γέχρωσιν 
τῷ κυρίε Ἴσδὲ ἔν τῷ σώμαῖι 
περιφέρονῖες, ἵ ἵνα κα ἡ ζωὴ 
τὸ Ἶ1ησᾷ ἐ ἐν τῷ σώρνα!ι ἡμῶν 

ἡμεῖς οἱ ζῶν- 
7ες, εἰ εἰς το νὰ ταραδιδόμεθα 

διὰ Ἴησᾶν, ἵνα κὶ ἡ ζωὴ τῷ 
ἸΙησᾶ φανερωθῇ ὁ ἐν τῇ ϑνητῇ 
σαρκὶ ἡμῶν. 

9 0Ὅςε δ μὲν θάνατος ἐν 
ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν 
ῥυκϑ 
ὑμῖν. 

18." Ἑ κονῖες. δὲ τὸ αὐτὸ 
τανεῦμνα τῆς πίςεως, καϊὰ τὸ 
γέχραμιμμἔνον! ᾿Ἐπίφουπα, διὰ 
ἐλαάλωσα". εὐ ἥμεξις. πιςεύο- 

μεν. διὸ κὶ λαλδμεν. 
.14. Εἰδότες, ὅτιδὲ ἐγείρας 

τὰ κύριον" ἼΙηδᾶν, δ. ἡμᾶς 
διὰ ἽἼησῇ ἐ ἐγερεῖ, ναμρ τρῤμ, 
σεν σὺν ὀῥυϊνχ ιν νῶν 

“15 ἝΩ γὰρ; πάνῖα. δι᾿ ΓΒ, 

μᾶες ἵνα ἢ χάρις λεονάσα.- 

σὰ δἰεὶ τῶν. τολειόχων. τὴν εὖ- 

᾿ χιαρισίαν σερισσεύτῳ εἰς τὴν ' 
δάξαν τῷ Θεξβ.- ἮΝ ει. 
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16 Διὸ οὐκ ἐκκακξμεν" 
ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὃ ἔξω ἡμῶν ἄν- 
θρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὃ 
ἔσωθεν ἀνακαινᾶται ἡμέρᾳ τῷ 
ἡμέρᾳ. 

17 Τὸ γὰρ παραυτίκα 
ἐλαφρὸν τῆς ϑλίέψεως ἡμιῶνς 
καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερθο- 
λὴν, αἰώνιον βάρος. δόξης 
κατεργάζεται. ἡμυῖν" 

158 Μὴ σκοπένων ἡμῶν. 
τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ 
βλεπόμενα" τὰ γὰρ βλεπό- 

μενα, πρόσκαιρα" τὰ δὲ μὴ 

βλεπόμενα, αἰώνια. 

Κεφ. ἐ. 8. 
ΙΔΑΜΕΝΝ γάρ, ὅτι 
ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν 

οἰκία τῇ σκήνες καταλυθῇ, 
οἰκοδομιὴν ἐκ Θεξ ἔχριμεν; 
οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον. 
Ἐν τοῖς ἀρανοῖς. 

2. Καὶ γὰρ ἐν τότῳ φενά- 
ξομεν, τὸ οἰκηγήριον ἡμῶν τὸ 
Ἐξ ἠἐρανῇ ἐπενδύσασθαι ἔπι- 
ποθεντες.. 

3: ΕΥ̓ γε ἐπρνμνυν 
γυμνοὶ εὐρεθησόμεθα. 

4. Καὶ γὰρ οἱ ὕν]ες ἐν τῷ 
σκήνει ςενάξζομεν βαρέμενοι" 
ἐπειδὴ ἃ ϑέλομιεν ἐκδύσασθαι, 
ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καΊα- 
αᾳοθῇ τὸ ϑνηὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. 
"" Ὁ δὲ καϊεργασάμενος. 

ἥμς: εἰς αὐτὸ τῶτο, Θεὸς, ὃ 

γᾧἡ δὸς ἡμῖν τὸν ἀῤῥαδῶνα τῷ 

τονεύρμι τος. τ ΐ 
Θ. Θαῤῥβνῖες ὅν πάντοτε, 

κα εἰδότες, ὅτι ἐνδημιξνΐος. Ἐν 
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τῷ σώματι, ἐκδημξμεν ἀπὸ 
τῇ κυρίδ. 
᾿7 (Διὰ σίςεως γὰρ σερι- 

σάτδμεν, ἃ διὰ εἴδας)) 
8 Θαῤῥᾶμεν δὲ, κᾧ εὑδο- 

κᾶμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι Ἐκ 
τῷ σώματος, κὶ ἐνδημῆσαι 
φρὺς τὸν κύριον᾽ 
.9 Διὸ κὶ φιλοτιμέμεθα, 

εἶτε ἐνδημιν]ες εἴτε ἐκδημδν- 
τές. εὑάρεςοι αὐτῷ εἶναι. 

10 Τὰς γὰο τανῆας ἡμᾶς 
φανερωθῆναι δε ἔμπροσθεν τϑ 
βήματος τῇ Χριςβ, ἵνα κο- 

μείσηΐαι ἕκαςζος τὰ διὰ τοῦ 
σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, 
εἶτε ἀγαθὸν, εἴτε κακόν. 

11 Εἰδότες ὄν τὸν Φόξον 
τὰ κυρίε, ἀνθρώπες σεῖίθο- 
μεν, ϑεῷ δὲ πεφανερώμεθα" 
ἐλπίζω δὲ ἡ ἐν ταῖς συνει- 
δήσεσιν ὑμῶν “πεφανερῶσθαι. 

.19. Οὐ γὰρ ταλιν ἑαυϊὸς 
συνιςάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀ- 
Φορμὴν διδόν]ες ὑμῖν καυχή- 
μαῖος ὑπὲρ ἡμῶν" ἵνα ἔχε 
πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυ- 
χωμένας, χὶ ἃ καρδίᾳ. 

15 Εἴτε γὰρ. ἐξέσημεν, 
ϑεῷ" εἴτε σωφρονῶμεν, ὑμῖν" 

14 Ἢ γὰρ ἀγάπη τοῦ 
Χριςβ συνέχει ἡμᾶς" 

158 Κρινανῖας τᾶτο, ὅτι εἰ 
εἷς ὑπὲρ τσανίων ἀπέθανεν, 
ἄρα οἱ τάνῖες ἀπέθανον" »κἃ 
ὑπὲρ τανίων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ 
ζωνῖες μηκέτι ἑαυΐοῖς ζῶσιν, 
ἐλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀπο- 

βανονῖι »ὺ). ἐγερθέντι. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

16 ὥςε ἡμεῖς ἀπὸ τῷ γῦν. ; 
ἀδένα οἴδαμεν. κατὰ σάρκα". 

΄ 

εἰ δὲ Ὁ Ὲ ἐγνώκαμεν καϊὰ σάρ- 

κα Χοιρὸν, ἀν ἀλλὰ. νῦν ὄκ ἔτι. 

ψινώσκομιενο ἡ 

17 “Ὥς ε εἶ σις ἔν ἈΠΈΑΞ 
καινὴ κτίσις" τὰ ἄρχαϊα 

παρῆλθεν; ἰδὸ, φογόνει καινὰ 
τὰ τάν. Μν 

18 Τὰ δὲ πάντα ἐκ τὸ 
θεῷ τᾶ κα χλλάξαντος ἡμᾶς. 

᾿ 

ἑαυϊῷ διὰ Ἴσβ, Χρις δ, ΟΣ 
δόνγοευ ἡμῖν τὴν ἀκοερ Νκἢ τῆς 
καταλλαιγόσ᾽, ΧῸΣ τς 

19 Ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν 
Χριςξῷ κόσμον ᾿καϊαλλώσσων 

ἑαυϊῷ, μὴ λοπξόμενος. αὐτοῖς 
τὰ παραπῆώμαϊα αὐτῶν, »ὶ 
ϑέμιενος, ἐν ἡμῖν τὸν ἌΝ, 
τῆς κατολλαγῆ. 

920 Ὑπὲρ Χρισε ὧν πρεσ- 
Θεύομεν, ὡς τῇ θεδ σαρα-᾿ 
καλδνῆος.. δι μῶν" δεόμεθα 
ὑπὲρ Χρις 3, αἰόρμῆνος τῷ 

εῷ. 
9) Τὸν: γὰρ μὴ γνόντα, 

ὡμιαρτίαν, ὑπὲρ ἡμῶν ἄἁμαρ- 
τίαν Ἐποίησεν, ἵνα ὥμιεις, Ἡμδΐ 
νώμεθα. ἀκ ρρρναν: θεοῦ ἐν 

αὑτῷ. ΚΓ ΎΜΕ δ ἐὉ 

ἀωφ ὦ ς ΕΝ } ἰ, 

ΣῪΝ ΕΡΓ. ΟΥΝΤΕΣ. 
ἐ δὲ δ, παξακαλᾶμεν μὴ" 

εἰς κενὸν τὴν χάριν. τῷ γ νοὶ 

δέξασθαι ὃ ὑμᾶς. Ἐκ ὰ ἃ 

ιν Λέγει γάρ" Χορ δεκοις Ε᾿ 
ἡμέ.» ᾿" 

τῷ ἐπήκεσα σε, ΕΣ 

ρ -σωηρίας ἔδο: μον 
Ἴ)ὲ, νῦν καιρὸς. οπρμμαῦς 
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τοῦ, ἰδὲ νῦν ἡμέρα σωϊηρίας. 
8 Μηδεβίαν ἐν μηδενὶ δι- 

δόνϊες. τροσκοπὴν, ἵνα μὴ 
κώμϑηβθῇ ἡ :-3η διχ κονία". 

3 Ἀλλ  γοοὐτὶ δσύνιςῶν- 
τες ἑαυ]άς ὡς Θεᾷ διάκονοι" 
ἐν ὑπομὸν ἢ πολλῇ, "ἐν τῶ λι- 
ψεσῖν, ἕν᾿ ὑμνθλὴ ἐν φενο- 
ωρίαιευ τ 
τ Ἡξο  χδονγαῖε; ἐν φυλα- 

καῖς, ἐν ἀκαϊαςασίαις, ἐν κό- 
ποῖς, πγκαφεταρμνμν ἐν ΡΝ 
αϊς" ᾿ . 

-.Ὦἅ Ἐν ἀρόφι, ἐν γνώσει, 

ἐν μακροθυμίᾳ, ἔ ἐν Χρηφόϊνηι; 
ἐν. σνεύμα!: ἁγίῳ, ἐγ. ἀγάπῃ 

᾿ἀνυποκρίτῷν. : 

τ 7 Ἐν λόγῳ ἀχηθείας, ἢ ἔν 
δυναμεὶ θεξ, δέ τῶν ὅπλον 
τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν 
κι ἀριςερῶν" Ὁ ἄν 

ᾧ ψϑὰὺ ὦ εἰς 

8. Διά δόξης, "δ ἀν εάν; 
διὰ δυσφημίας ἢ εὐφημίας" 
ὡς πλάνοι, κὶ ἀληθεῖς" 
9 Ὡς ἀβούμενοι, ΄᾿ ἔπιπ- 
γωσκόμνενοι" ὡς ἀποθνήσκον- 

τες, ἥ ἰδὸ ζῶμεν" ὡς παιδευ- 
ὁμέενοι, τῷ Σ μὴ ϑαναϊημενοι" 
..10. εἢς. λυφήμενοι ἀεὶ δὲ 

χαίροντεν" ὡς π]ωχοὶ, σολ- 
χὰς δὲ πλεῖίζονῖες" ῶς μηδὲν 
ἔχονϊες, ἥν σάν]α καϊέχονϊες. 

Ἔν “ἘΣ: σόμα ἡμῶν ἐνέῳ[ε 

πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ ἡ καρ- 
δίχ ἡ ἡμῶν πελάτυνται.. 

ε2 19.“ Οὐ τενοχωρεῖσθε ἔν ᾿ Ἐν 
ἡ μάν". φενοχωρεῖσθε δὲ ἐν “τοῖς 
ἐπλάγχνοῖς: ὑμῶν: Ὁ 
εν 9 ἂν δειρῶ τὴν ἀὐιμισε 

; λέγω" 
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θίαν, ὡς τέκνοις λέψω, αλα- 
τύνθυϊε καὶ ὑμεῖς, 
.14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροξυ- 

γξνϊες ἀπίςοις᾽ τίς γὰρ μεῖο- 
«ἢ δικαϊοσώνη ΩΝ ἀνοίᾳ; τίς 
δὲ κοινωνίᾳ φωτὶ πρὸς σκό- 
τος 

15 Τίς δὲ συμφώνησις 
Χριφᾷ πρὸς Βελίαλ ; Ε ἢ τίς 
μερὶς πιςῷ μετὰ ἀπίςε; 

16 Τὶς δὲ συγκατάθεσις 
γαῷ θεᾷ μετ᾽ εἰδώλων ; ὅ- 
μεῖς γὰρ νἀὸς θεᾷ ἐςε ΣΣ ΝΣ 
7." καθὼς εἶπεν ὃ θεός" 
ω 

Οτι ἐνορκήσω ἐν αὐτοῖς, Ὁ 
ἐμπεριπαϊήσω" Ὄ ἔσομαι αὐὖ- 

τῶν θεὸς, κὶ αὐτοὶ ἔσονϊ]αί 
(κοι λαός. 

17 Διὸ ἐξέλθεῦε ἐκ μέσα 
αὐτῶν, Ὄ ἀφορίσθητε, λέγει 
πύριος" Ὁ ἀκαθαρῖα μὴ ἅπ- 
7εσθε" κἐγὼ εἰσδέξομαι ὑ ὑμᾶς" 

8. ἰζ οὐὸὴ ἔσομξαι ὕμιν εἰς 
παϊέρα. Ὄ ὁμεῖς ἔσεσθέ μοι 
εἰς υἱὲς ο ϑυγαίέρας, λέγει 
κύριος χϑτνθμλιαφεα, 

ἈΚ εφι ζ...7. 
ΑΥ̓ΤᾺΣ ἐν ἔχονἶες τὰς 
ἐπαγγελίας, ἀγαπη]οὶ, 

καθαρίσωμεν ἑαυϊὰς ἀπὸ παν- 
τὸς ἐμ ΟδΡΕΒ, σαρκὸς "ὶ πνεύ- 

μιαῖος, ἐπί ελδν]ες. ἀπ ιωσύγην 
ἐν  αρο Θεδι κι᾿ 

9 Χωρήσαῖε ἡ ἡμᾶς" ἐδένα 
ἡδικήσαμεν, ἐδέγα ἐφθείρα- 
μεν. ἀδέναι ἐπλεογεχγήσαμεν.. 

οἰφλιιο ὑν πρὸς κατάκρισιν 
᾿τοδοειΞΧ γὰρ, ὅτι 

ἐν ταῖς γχαρδί σις ἡμῶν ὃ ἐξέ εἰς 

--ὶ 



944. 

τὸ συναποθανεῖν. κὶ συξῶν- 
Ἃ4. [Πολλὴ μοι παῤῥησία 

σρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύ- 
“χίήσις ὑπὲρ ὑμῶν" πεπλήρω- 
μαι τῇ παρακλήσει. ὑπερπες. 

φισσεύομμαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ τά- 
σΉ τῇ ϑλίψει ἡ ἡμῶν. 
εὐ Καὶ γὰρ ἔλθόν]ων ἡ ἁμῶν 

εἰς Μακεδονίαν, ὀδεμίαν ἔ ἔσ- 
χηχεν. ἄνεδιν ἧ σὰρξ ἡμῶν, 
ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ϑλιδόμενοι" 
ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόζοι- 

Θ᾽ Αλλ᾽ δ᾽ σαρακαλῶν τὰς 

ταπεινὰς, πταρεκάλεσεν ἡμᾶς 
ὃ θεὸς. Ἐν τῇ σαρθσίᾳ “π᾿ 
7 Οὐ μόνον δὲ ἐν τῷ Ὅαρ- 

ατίᾳ αὖτϑ, ἀλλὰ ΩΝ ἐν τῇ: 

παρακλήσει Ἢ ἡ παρεκλήθη ἐφ᾽ 

ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν. 

ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμνῶν 
ὀδυρμὸν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ 
ἐμβ' ὥςειμε μᾶλλον χιαρήναι" 

8. Ὅτι εἰ κὶ ἐλύπησα ὕ- 
μᾶς ἐν τῇ ἐπισολῇ,, ὅ μεῖτα- 
μέλομαις εἰ; Ὁ, μεϊεμελόμεην 
βλέπω γάρ, ὅτι ἣ ἐπιςολ, 

ἐκείνη, εἰ Ὁ πρὸς ὥεῶν; ἐλύ- 

σίησεν ὑμκῶς. 

.9 Νῦν χαίρω, ὄ6χ, ὅτι ἑλυ- 
ΕΜ κἀλλ᾽ ὅτι ἔλυπηθητε 
εἰς μεάνοιαν" Ἐλυπηήθηΐε. γὰρ. 
κα]ὰ (Θξὸν, ἵνα ἐν μηδενὶ ἔμιαι 

ἀυυθβδη ἐξ ἡμῶν. ἼΣΘΙ. 
10 ἐ τὶ ψῶδ᾽ κα ὰ Θεὺν ἢ ὦ; 

“πΉ μιεάνοιαν εἰς σωϑηρίαν ἀπ 

μεῖᾳ μέλον κᾳίεργαξε)αι" ὦ, 

δὲ τὸ κόσμϑ. λύπη "ϑάναγον 
κῷτεφγαζεται. υὐρξ εν} 
δ ᾿Ιδὸ γὰρ᾿ αὐτὸ τῦτα 

"ς 

ἀὐζυλὶ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
τὸ- κατῷ θεὸν. χυπηθῆναι ὗ- 

μᾶς, τόσην καειργάσατο ὅ- ὕ- 
μῖν σπαδὴν, ἀλλὰ ἀπολογίαν. 

ἀλλὰ ἀϊανάκησιν, ἀλλὰ φός. 
ον, ἀλλὰ ἐπυπόθησ,ν; ἀχλὰ 
ζῆλον, ἀλλ᾿. ἐκδίκῶδιν ; -ἐν 
παντὶ συνεςήσατε "ξδαυϊὰς, ἃ[- 
γῶν; εἶναι ἐν. τῷ φεάγματι. 

19 Αρα εἰ χὰ ἔγραψα ὧτ' 
μὲν, ὅχ, εἵνεκεν. τῷ ἀδιχήσαν- 

τοσ, δδὲ. εἵνεκεν. 78.  ἀδρκηθέν- 

7ος,. ἀλλ᾽ εἵνεκεν φβὶ (φάνερω- 
θῆναι τὴν σποδὴν ἡ ἡμεῥίν τὴν 

ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς ὁμᾶξ, ν᾿ 
σον τῷ (Θεβ, « δὲν ἢ εὐδαχ 

18 Διὰ τβτο πταρωκεκλήν 
μεθα ἐπὶ τῇ παρακλῴσει ὧ- 

μῶν" πεεισσοϊέρῳς δὲ μᾶλλον 
ἐχιάρνμμκεν ἐπὶ τῇ. ῥιχαρᾷ 11- 
τὸ, ὅτι ἀναπέπαυἶαι. τὸ πνεῦ- 
μαὰ αὑτῷ ἀπὸ πάνων, ὑμῶν" 

14 “Ὅκι εἰ τιζαὐτῷ. ὑπέρ 
ὑμῶν. κεκαύχημιαιν ὁ, καΐησ- 
“ιύνθην᾽ ἀλλ᾽ .-ὡς Θάντα ἐν 

ἀλνιθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὕειν, 
μπῖν ἡ ἡ καύχησις ὠμῶν. ἡ 

Εἰπο, ἀλοθέια ἐϊενήβην,, 
Ὡς Καὶ τὰ σπλάχνα. αὖ- 

τῷ 8 περισσο]έρῳ: εἰς ὑμᾶς ἔςιν, 
ἄνα μειμονησικδμυένξ τὴν οὐάϊίων 
ὑμνῶν. ὑπακοήν" ὡς (με]ὰ φόθᾳ 
αὶ Ξρόμευ ἐδέξα δύο αὐτόν: 
8. Χαιρω, ὅτι, ἐν παντὶ 

ϑωῤῥώλε ἐνούιαῖνῳ δ οδυδὸ δέον 

δογίο; ς᾽ 
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9 “Ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ 
ϑλίψεως ἡ περισσεία τῶς 
χορᾶς αὐτῶν, κὶ ἡ καΊὰ βά- 
θες στωχεία αὑτῶν ἐπερίσ- 
σευσεν εἰς τὸν ὥλᾶτον τῆς 
ἁπλότητος αὐτῶν. 
ϑ΄ ει καῆὰα δύναμιν (μαρ- 

Ἱυρῶ) κὶ ὑπὲρ δέδλλαν αὐθαί- 
ρετοι"ν 
ΤΑ Με. ἐμόλυνεν ἀἴσαιρας 

χλήνκδο δεόμενοι ἡμῶν, τὴν 
χάριν κα τὴν "κοινωνίαν τῆς 
διακονίας τῆς εἰς τὰς ἁγίας; 
᾿δέξασθει ἡ ἡμᾶς. .. 
ὦ Κὶ αἱ καὶ καθὼς ἠλπίσα- 

᾿ ΠΣ ἑχυ)ὸς ἔδωκαν πρῶ- 
ὃν τῷ κυρίῳ, κὶ ἡμῖν διὰ 
υνόμώτον (Ξ5. 

τ 6 Βὶς τὸ παρακαλέσαι ἡ-- 
μᾶς ᾿Εἰτον, ἵνα καθὼς προεν- 

ἠρξαῖο, ὅτω κὶ ἐπιϊελέση εἰς 
Σ κυ τὴν χάριν ταὐτην 

ΥΝ ὥσπερ ἐν παντὶ 

τεριδθεθονε, πίσει; κ᾿ λόΐῳ, ῷὸ 
γνώσει. "Ὁ σπασῃ σπεδῇ, Ὁ 

τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμὴν ἀγάπη, 
ἵνα τἡὦ ἐν ταύτη τῇ χάριτι 
τοερισσεύητε.. 

5 Οὐ καὶ᾽ ἐπιαγὴν λέω, 
ἄλλα διὰ τῆς ἑτέρων σποδῆς, 
κὶ τὲ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης 
γνήσιον δοκιμάζων. 

9 Γινώσκετε γὰρ τὴν χα- 
ριν τοῦ κυρία ἡμῶν ᾿ἱησᾷ 
Χριςϑ, ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπἸωχεὺ- 
σε, τυλέσιος ὥν᾽ ἵνα ὑμεῖς τῇ 
ἐκείνα πτωχείᾳ πλεϊήσητε. 

10 Καὶ γνώμην ἐν τότῳ. 
δίδωμι" τᾶτο γὰρ ὑμοῖν συμ.- 
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φέρει, οἵτινες ἃ μόνον τὸ ποι- 
ἥγαι, ἀλλὰ, κἡ τὸ ϑέλειν σρο- 
ενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι" 

11 Νυνὶ δὲ κὶ τὸ ποιῆσαι 
ἐπἠελέσατε' ὅπως καθάπερ 
ἡ τροθυμία τῷ ϑέλειν, ὅτω 

) τὸ ἐπἠελέσαι Ἐκ τῷ ἔχειν. 
19 ΕἸ γὰρ ἡ τορροθυμία 

σρόκειϊαι. καθὸ ἐὰν ἔχ τις, 
εὐπρόσδεκος, καὶ καθὸ ἐκ ἔχει. 

18 Οὐ γὰρ, ἵνα ἄλλοις ἄν- 
ἐσις, ὑμῖν δὲ σλίψι ς᾿ ἀλλ᾽ 
ἐξ ἰσότηϊος, ἐν τῷ νῦν χαιρῷ 
τὸ ὑμῶν πέρίσσευμα. εἰς τὸ 

ἐκείνων ὑφέρημα" 

14 Ἵ». εν τὸ ἐκείνων σε- 

ρίσσευμια γένη αἱ εἰς τὸ ὑμῶν 

ὑςἐρημα Ὁ ὅπως γένναι" ἰσόγης" 

15 Κ͵αςὼς γέγρα παι" 1) 
τὸ πολὺ, ἐκ ἐπλεόνασε" κ᾿ ὃ 

τὸ ὑλίίων, ἐκ ἠλατιόνησε. 

0 Χαρις δὲ τῷ θεῷ, τῷ 
διδόν, τὴν αὐτὴν σπεδὴν ὑ- 
«ὲρ ὕμιῶν ἐν τῇ καρδίᾳ 1 τα" 

17 “Ὅτι τὴν μὲν σαρώ- 
χλυσιν ἐδέξαϊο" σσϑδαιότερος 
δὲ ὑπάρχων, ἃ αὐθαίρετος ἐξ- 
ἤλθε πρὸς ὕμας." 

ἐδ Συνεπέμψαμεν δὲ μεῖ᾽ 

αὐτῷ τὸν ἀδελφὸν, ὅ ὁ ἔπαι- 
γος ἐν τῷ εὐχγ[ελίῳ διὰ πα- 

σῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 
19 (Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ 

κἡ χειρο)ονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκ- 
κλησιῶν: συνέκδημος ἡμῶν, 
σὺν τῇ χάρι ταύτῃ τῆ δια- 
κου μβθξιρῃ ὍΦ ἤμιων ρος ΤῊΝ 

αὐτῇ τοῦ κυρία. δόξαν, »ἡ 
ποροθυμίαν ὑμῶν.) 
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50 ΟΣ τελλόμενοι. τοῦτο, 

μμήτις ἡμᾶς μιωμνή ἡσηΐαι ἐν τῇ, 
ἁδρότυῇι ταύτῃ. τῇ πιλνμο 

μένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν" 

9] Προνέομ. εὐοι καλὰ οὗ 
μόνον Ἐγώστιον κυρίας, ἀλλὰ 

"ἢ ἐνώστιον ἀνθρώπων. 

929 Συγεπέμψαμεν δὲ αὖὺ- 
τοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐ- 
δοκιμιάσαμεν ἐν τποολλοῖς ποὶ- 

λώκις σπαδαῖον Ὄγγα, νυνὶ δὲ 

ὥσολὺ σποδαιότερον, πεποι- 
θήσει πολλῇ. ΤῊ εἰς; ὅμιδιοι, : 

99 Εἶτε, ὑπὲρ {τα κϑι- 
γωνὸς ἐμὸς "Σ, εἰς ὑμᾶς συν- 
ἐργός᾽ εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, 

ἄστοςολοι Ἐκκλησιῶν, δόξα 
Χριςδ, ; 

94 Ἵν ὃν ξρδειξιν τῆς 
ἀγαπης ὑμῶν, Ὁ ἁμῶν καῦὺ- 

χήσεω: ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς αὖ- 

τὸς ἐνδείξασθε, "κα εἰς σρόσω- 
σον τῶν ἐκκλησιῶν. 

Κεφ. τὰ; 9. 
ΓΕ: μὲν γὰρ τῆς δια- 

Ἔ κονίας τῆς εἰς τὸς ἁ- 

γίεας σερισσὸν μοί ἐςι τὸ γρά- 

φειν ὕμιν. Ἃ 

9 Οἴδα γὰρ τὴν τροθυμί- 
αν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυ- 

χῶμαι Νίακεδόσιν, ὅτι ᾿Α- 
χαΐα παρεσκεύαςσαι ἀσὸ τ:έ- 
ρῦσι" καὶ ὃ ἐξ ὑμῶν ζῆλος 

ἠρέθισε τὸς ὡλείονας. ᾿ 
ϑν “Ἔπερψα δὲ τὸς ἄδελ.-: 

φὰς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἦ- 

μιῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἢ εν 

τῷ μέρει ττῳ" ἵνα (καθὼς 
ἵλεβον) παρεσκεὺ ἀσμιένοι ἥτε" 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. Β. 

4 Μή πως ἰὸν ἔλθω, σὸν. 
ἐμοὶ Μακεδόνες, 1 δνῆν ὠσίν, ' 

ὑμᾶς ἀπαρξασκευώφας, κὸ Σ᾽ 

“υνθῶμεν ἡμεῖς (ἵνα μὴ Ἀέ: 
ἴωμεν ὅμεῖε) ἐν. μὰ βνορνι με) 
ταύτῃ τῆς. κασι δεξθτο. το 

δι᾿Αναριαδονέδῳς τπϑδβὴν ̓ 
τυαρακαλέσωι. τὰς. ἀδελφὰς, 
ἵνα τποροέλθωσιν εἰς ὑμᾶς" 

τοροκοΐαςῖ! ἰσωσι τὴν τρυκαΐ- 

γγγελριένην εὐλογίαν ὑμῶν, 
ταύτην ἑτοίμοην. “εἶναι ὅτως 
ὡς εὐλογίαν, καὶ ὁ μὴ ΤΟΥ, 
τλεονεξίαν. ἐξ δον. 

Ὁ Ἴδτο δὲ, ὃ σπείρων Φφει- 
δοριένωσ,, φειδομένως, ἡ ϑεδίο 

δει" Ὁ ὃ σπείρων ἐπ᾿ εὐχογί- 

αις, ἐπ᾽ εὐλογίαις Ὁ ϑερίσει. 

71. Ἕκαξος καθὼς δεθάι- 
ρεῖται τῇ καρδίᾳ" μὴ ἐκ λύ- 
φγζης, ἢ Ἐξ ἀναγχης" ἱλαρὸν 
γὰρ δύτην ἀγαπὰ δ΄ Θεός, 

8 Διναῦδε δι ᾿Εϑέδε αα- 
σαν “χάριν. περιασεῦσοι εἰς 
ὑμᾶς" ἵνα ἐν ταντὶ πάντοτε 
πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες, 
τοερισσεύητε εἰς τᾶν ἐρίον. ὠ- 
γαβόν. 

9 Καθὼς γέγρανθαν Ἐ- 
σκόρπισεν; ἔδωκε τοῖς τοένη- 
σιν, ἢ δικαιοσύνη α αὑτῷ μένει 
εἰς τὸν αἰῶνα. - γν 

10.“Ὁ- δὲ: ἐπιχορηγῶν 
σπέρμα, τῷ σπείρονϊι, κ᾿ ἄρ-. 
7ον εἰς, βρῶσιν χωρηγήσαι, , Ὁ 
τληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν, 
κὶ αὐξήσαι τὰ γεννήμαϊα τῆς, ͵ 
ἐΡΝΝΚ ΝΙΝ ϑρυδ ἀθ τ ὦ 
11 '᾽Ἐν παντὶ Ή 
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νῦ; εἰς σᾶσαν ἁπΞλότηῇϊα, ἥτις 
καγεργάξζεϊαι δι᾿ ἡμῶν εὖχα- 
θιςίαν τῷ Θε εῷ" 

19. “Ὅτε ὦ -διχκονία τῆς 
λεδεαργίας ταύτης ἃ μόνον 
ἐςὶ ὡροσαναπληρᾶσα τὰ ὃ- 
ξερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ 
ὁ περισσεύασα διὰ πολλῶν 
εὐχαριςιῶν τῷ Θεῷ" 

18 Διὰ τῆς δοκιμῇς τῆς 
διακονίας ταύτης δοξάζονϊες 
τὸν Θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ 
τῆς δμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ 
εὐαγγέλιον τῷ Χριςϑ, καὶ ὧ- 
πλότητι τῆς κοιγωνίας εἰς 
αὐτὰς κὶ εἰς πάντας, 

14 Καὶ αὐτῶν δεήσει ὅ- 
στὲρ ὑμῶν, ἐπιποθενίων ὑμιᾶς 
διὰ τὴν ὑπερξάλλδσαν χάριν 
τῇ Θεξβ ἐφ᾽ ὑμῖν. 

15 Χαρις δὲ τῷ Θεῷ ἐπὶ 
τῇ Ἢ ἀνεκδεηγήϊῳ αὐΐα δωρεᾷ. 

ΚΚεφ. ἰ. 10. 
ἌΣ ΓῸΣ δὲ ἐγὼ Παῦ- 

ἊΞ λος ταρακαλῶ ἰδμᾶς 
διὰ τῆς πϑᾳότοϊῖος κὶ ἐπιει- 
χείχς τοῦ Χρισοῦ, ὃς κατὰ 
τορόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὕ- 
μὲν, ἀπὼν δὲ ϑαῤῥῶ εἰς ὑμᾶς. 
68 Δέομαι ὁ δὲ τὸ, μὴ παρὼν 

ϑαῤῥῆσαι τῇ ἡγεποιθήσεὶϊ ἧ 
λογίζομαι. τολμῆσαι ἐπί. τι- 

νᾶς τὴς λογιξομένες ἡ ἥμᾷς-ς ὡς 
κατὰ σάρκα περιπατῆντας͵ 

83. Ἔν σαρκὶ γὰρ σεριπα- 
τϑυῖες, οὐ κατὰ σάρκα σξὰ- 
“ευόμεθχ" 

4 (Τὰ ψᾷν ΣΡ ΈΘΗ͂ΝΗΝΝΝ 
τείας ἡμῶν ἐ σαρκικὰ, ἀλ- 
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λὰ δυνοα]ὰα τῷ θεῷ Φρὸς καθ. 
αἴρεσιν ὀχυρωμάτων,) 

5 ̓ Λογίσμιες καθαιρξγῖες, 
"ἡ τοᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον 
καὶ τῆς γνωσέως τῷ Θεξβ, »ἡ 
αἰχικαλωἸίξονῖες τοᾶν νόημα ᾿ 
εἰς τὴν ὑπαχοὴν τῇ Χρις δ᾽ 

ἢ Καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες 
ἐκδικῆσαι τολσν σαρακοὴν, 

ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἢ ὅπα- 
χοή, 

γ Τὰ καϊὰ τορόσωπον βλέ- 
σγεῖε 3 εἴ τις τοέποιθεν ἑξαυ]ῷ 
Χριφξ εἴ εἶναι, τῦᾶτο λογιξέσθω 
ὅάλιν ἀφ᾽ ἑαυτᾶ, ὅτι καθὼς 
αὑτὸς Χριςξ, ὅτω νὶ ἡμεῖς 
Χριςοῦ. 

5 Ἔν τε γὰρ κὶ σερισσό- 
᾿ἥερόν τι καυχήσωμαι περὶ 
τῆς ἐξασίας ἡ ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν 

ὃ κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδορνὴν 
κ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑριῶν, 
ὅκ αἰσχιινθήσομιαι. 

9 Ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἔκ- 
φοξεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιςο- 
λῶν. 

10 “Ὅτι αἱ ἐκὲν ἐπιξολαὶ, 
φησὶ, βαρεῖαι. ἢ ἰσχυραΐ" ἢ 
δὲ  παρασία τῇ σώμιαϊος ἀσθε- 
γὴς, Ὁ διλόγος ἐξεθενημένος. 

11 Ἵδτο Ἀ6Π ξέσθω ὃ ὃ τοι- 
ὅτος, ὅτι οἷοί ἔσμεν τῷ λόϊῳ 
δι ἐσιςολῶν ἀπόνϊες, τοιᾶτοι 
"Ὁ δ τταρόνϊες τῷ ἔργῳ. 

19 Οὐ γὰρ᾽ τολμωμεν ἘΙ- 
κρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτός τι- 
σι τῶν ἑαυϊὰς συνιςανόντων" 
ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἕαχυ- 
τὸς μεϊρδνῖες, κἢ συπερίνονῖες 

ἊΨ 
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ἑαυϊὰς ἑαυΐοῖς, “οὐκ συνιᾶσιν. 
18 ἩἫμεϊς δὲ ἀχὶ εἰς τὰ 

ἄμεῖρα καυχησόμεϑα, ἄλλα 

κα]ὰ τὸ μέτρον τῷ κανόνος ὃ 
ἐμέρισεν ἡμῖν ὃ (Θεὸς μέτρο, 
ἐφικέσθαι, ἄ; Χρι Ὁ ὑμῶν. 

ὑ γὰρ ὡς μὴ ἔφικ- 

γόμενοι εἰς ὑμᾶς, ὑπερεχτεί- 
νομμεν ἕαυ]ές" ἄχρι γὰρ "ἃ 
ὑμνῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαῖ- 
[ελίῳ τῷ Χριςξ. 

15 Οὐκ εἰς τὰ ἀἄμεῖρα. 
᾽ ᾽ 1 ᾽ ͵ καυχώμενοι ἐν ἀλλο]ρίο;ς κό- 

στοὶς, ἐλπίδα δὲ ἔχονϊες, αὐ- 
ξανομέγνης τῆς τίςεως ὑμῶν, 
δι 6 ὦ Γ θη ΠᾺ ν 

εν ὑμοεῖν μεϊαλυνθηναιἈαία τὸν 

κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν" 

16 Εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὕ- 

μῶν. εὐαγγελίσασθαι" ὃκ ἐν 
Ἵ - , - Ε Σ  Ω 

ἀλλορίῳ κανονὶ εἰς τὰ ξτοι- 

μα καυχήσασθαι. 
17 Ὃ δὲ αρμμδν ἐν 

κυρίῳ καυχιάσθηω. 
18 Οὐ γὰρ δ ἑαυϊὸν συνι-- 

ςῶν, ἐκεῖνός ἐς! δόκιμος, ἄλλ᾽ 
“Ὁ ᾿ 

ὃν ὃ κύριος συνίςησιν. 
Καί ες Ἰώ. ῬΡε" 

ΟΘΕΛΟΝ ηνείχεσθέ με, 
μικρὸν τῷ ἀφροσύντι" 

ἄλλα "ἢ ἀνέχεσθέ μ8. 

9 Ζηλῷ. γὰρ ὑμᾶς Θεξ 

ζήλῳ᾽ ἡρμοσάμιην γὰρ ὑμᾶς 
ἑνὶ ἀνδρὶ, τυαρθένον ἁϊνὴν σα- 
ραςῆσαι τῷ Χριςῷ" 

8 Φοξξμαι δὲ, μήπως, ὡς 
δ ὕφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἢ ἐν τῇ. 
τιδύμγία αὑτῷ, ὅτω. φθαρῇ 
τὰ Αἰ 7χ ὑμῶν. ἀπὸ τῆς 

ἐτηΐος τῆς εἰς τὸν Χρι- 
ςόν, 

Ἂ 

4 ΕἸ μὲν γὰρ ὃ ἐρχόμενος 
ἄλλον ̓ Ἰησᾶν κηρύσσει ὃν ἐκ 
ἐκηξύξαμεν, ἢ ἢ τγεῦμα ἔτες- 
θεν λαμβάνετε, ὃ ὃ ἐκ ἐλάβεῖε, 

ἢ εὐαγγέλιον. ἕτερον ὃ ἐκ ἐδέ- 
ξχσθε, καλῶς ἠνείχεσθε. 

5 Λογίξομαι γὰρ μηδὲν 
ὑςερηκέναι τῶν ὅπξ λίαν 
ἀποςόλων. 

6 Εἰ δὲ ̓  είν πῷ, ΡΨ 

ἴω, ἀλλ᾽ ὄκ τῇ γνώσει" ἀλλ᾽ 
ἐν παντὶ ὶ φανερωθένες ἕν πᾶ- 
σιν εἰς ὑμᾶς. . 

7 Ἢ ἁμαεῖίαν ἐ ἐποίησα, 
ἐμαυϊὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς 
ὕψωθωτε : ὅτι δωρεὰν τὸ τῷ 
Θεξ εὐαϊγέλιον. εὐ λα: 

ῥὴν ὑμῖν; ; 

8 Αλλας ἐκυλησίας. ἐσύ. 
λησα; λαξὼν. ὀννώνιονν, “πρὸς 
τὴν ὑμιῶν διακονίαν" ᾧ πα- 
εὧν πρὸ ὑμᾶς ἡ ὑςερηθεὶς, 
" κατενάρκησα ἀδενός. 

Θι: Τὺ γὰρ ὑςέρημά μ8 
τροσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ 
ἔλθονες ἀστὸ Μακεδονίας" ᾧ 
Ἐν παντὶ ἀθαρὴ ὑ ὑμῖν ἐμαυϊὸν 
ἐτήρη, ἡ τηρήσω. ....... 

10" Εςιν ἀληθεια. Χρισβ 
ἐν ἐμοὶ, ὅτι ἡ καύχησις αὕτη 

8 σφραγίσεΐαι εἰς ἐμὲ ἐν ποῖς 

κλίμχσι τῆς ᾿Αχαίας.. ̓ 
11 Διατί; ; ὅτι ἐκ ἀγαπῶ 

ὑμᾶς ; ὃ Θεὸς οἶδεν. ἣδ 
12. Ὃ. δὲ ποιῶ, κ᾿ ποιήσω, 

ἵνα ἐκκόψω τὴν, ἀφορμὴν 
τῶν ϑέλο: νων ἀφορμὴν, ἵνα ἐν 
ᾧ ἀυρυροδεϊεωμῤθκ δῆ καθὼς 

κ᾿ ἡμεῖς. Ὁ ὑυδαν, “ἠωμβαι, τν 

" 
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᾽᾽ « ΝΜ 

18 Οἱ γὰρ τοιὅτοι Ψευδ- 
͵ Ω ἤ ͵ 

αΠόςολοι) ἐργάται δόλιοι, 

μεϊασχημαῖιξόμριενοι εἰς ἀπο- 
«ὅλης Χριςοῦ. 

14 Καὶ καὶ ϑαυμιατόν" αὖ- 
Ν ᾿ ε - τὸν γὰρ ὃ Σαανᾶς μεασχη- 

.» ᾽ ᾽ 3) ͵ μαϊιξεῖαι εἰς ἄγίελον φΦωῖός. 
15 Οὐ μέγα ὅν, εἰ "ὶ οἱ 

διάκονοι αὐτῇ μεϊασχημιαῖί- 
ζονῆαι ὧς διάκονοι δικαιοσύνης" 
φ Ἁ ᾿ " Ἁ , 

ὧν τὸ τέλος ἔςαι καϊὰ τὰ 

ἔρία αὑτῶν. 
16 Πἅλιν λέγω, μή τις 

, ΕΑΝ Γ ᾽ ν᾿ 
με δόξῃ ἄφρονα εἶναι" εἰ δὲ 
μιὴ γε, κἀν ὡς ἄφρονα δέξασ- 
θέ με, ἵνα μικρόν τι κἀγὼ 
καυχήσωμαι. 

17" λαλῶ, ὦ λαλῶ κα- 
τὰ κύριον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφρο- 

͵ , γον ᾿ς ͵ 

συνῇ. ἐν ταῦτ, τῇ ὑποςάσει 
4 

τῆς ρας 
. 18᾽ Ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶν- 

Ἁ Ἀ ᾿ 9 Ἁ 7χι κα]ὰ τὴν σάρκα, καγὼ 
καυχήσομαι. 

19 “Ηδέως γὰρ ἀνέχεσθε 
τῶν ἀφρόνων, φρόνιμοι Ὄνϊες. 

40 ᾿Ανέχεσθε γὰρ, εἴ τις 
ε - Ω -“ ᾽ γ 

ὑμᾶς καϊαδελοῖ, εἴ τις καίεσ- 

θίει, εἴ τις λαμᾷξάνει, εἴ τις 
Ἐπαίρείαι, εἴ τις ὑμᾶς εἰς 
τυρόσωπον δέρει, 

21 Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, 
ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενησαμιεν" ἐν 
ᾧ δ᾽ ἂν τις τολμᾷ, (ἐν ἀφρο- 
ζ ͵ ͵ - 3 ᾽ 

σύνῃ λέγω) τολμῶ κάγω. 
- 3 ᾿ 99 Ἕ (ραϊοί εἰσι, καγῶ 

"-Ὡ. 9 " 

᾿Ισρανλῖταί εἶσι, κᾷγω 
,- Σ Υ̓ ᾽ 3 ͵ 

σπέρμα ᾿Αξραάμ εἰσι, κάγῳ. 
92. ῳ Διάκονοι Χειςξ εἰσι» 

90 Ε 

ὅ49. 

(παραφρονῶν λαλῶ) . ὑπὲρ 
ἐγώ᾽ ἔν κόποις τερισσοέρως, 
ἐν ληγαῖς ὑπερξαλλόν]ως, 

. ἐν φυλακαῖς τοερισσοϊέρως, ἐν 
π ανατοῖς πολλάκις. 

24 Ὕπὸ ᾿] εδαίων πενῖά- 
κις τεσσαράκονία τπσαρὰ μίαν 
ἔλαξον. 

90 Τὶς ἐῤῥαξδίσθην, ἅ-. 
παξ ἐλιθσθην, τρὶς ἐναυά- 
Γησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ 
τοεποίηκα. 
- 90 Οδοιπορίαις πολλάκις" 

ἡγοις τοο]αμμῶν, κινδύνοις 
ληῃςῶν, κινδύνοις ἐκ γένες, κιν- 

δύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις Ἐν 
τοόλει, κινδύνοις ἐν Ἐρυημίᾳ, 
κινδύνοις ἐν ϑαλάσσῃ, κινδύ- 
γοις ἐν ψευδαδέλφοις" 

27 Ἔ νκόπῳ κὶ μόχθῳ, ἐν 
ἀϊρυπνίαις τοολλάκιςγἐν λιμῷ 
κἡ δίψει, ἔν νηςείχις πολλα- 
κις, ἐν ψύχει κὶ γυμνότητι" 

928 Χωρὶς τῶν τοαρεκτὸς, 
ἡ ἐπισύςασίς με ἡ καθ᾽ ἡμέ- 
ρᾶν, ἢ μέριμνα τοασῶν τῶν 
ἐκκλησιῶν. 

20 ΤῚς ἀσθενεῖ, κὶ ἐκ ἀσ- 
θενῶ τίς σκανδαλίζεῖαι, "ὁ 
ὅκ. ἔγὼ συρᾶμαι ; 

80 Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ 
τῆς ἀσθενείας μα καυχήσω- 
μαι. 

831 Ὁ Θεὺς "ο τοαῦὴρ τ 

κυρία ἡμῶν Ἴησξ Χριςᾷ οἵ- 
δὲν, ὃ ὧν εὐλο[ητὸς εἰς τὸς 
αἰῶνας, ὅτι ἃ ψεύδομαι. 

92 Ἔν Δαμασκῷ ὃ ἐθναρ- 
χης ᾿Δρέτα τοῦ βασιλέως 
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ἐφρέρει “τὴν Δαμαδκηνῶν 
τοῦλιν, σιάσᾶϊ με ϑέλων" 

38 Καὶ διὰ ϑυρίδος ἐν 
σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τῷ 
τείχεος, να ἐξέφυϊον τὰς χεῖ- 
ρὰς αὐτᾶ. 

Κεφ. ἽΝ 19, 

.ΑΥ̓ΧΑΣΘΑῚΙ δὴ οὐ 
συμφέρει (“ὃι" Ἐλξύδο- 

βάσει γὼρ εἰς ὁπ] ασίας κ᾽ ἀπο- 
καχύψεις κυρίβ. 

92 Οἵἴδα ἄνθρωπον ἐν Χρι- 
σᾧ, πρὸ ἑτῶν δεκαγεσσάρ γ; 
(εἴτε: ἐν σώμαῖι, ἐκ οἷδα; Κα 
ἐχτὺς τῷ σωμιαῖος, ἧκ οἶδα" 
ὃ ϑεὸς οἶδεν. ἁρπαγεένϊα τὸν 
τοιῆτον ἕως τρίτα ἀρανξ. 

5. Καὶ οἷδα τὸν τοιῶνἼον 
ἄνθρωπον, (εἴτε ἐ ἔν σώματι; 
εἴτε ἐκτὸς τῷ σώμαΐος, ἐ πε. 

οἶδα" ὃ ϑεὸς οἶδὲν.}) 
4 “Ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν 

φῳὰράδεισον, κὶ ἤκεσεν ἄῤῥηΐϊα 
ῥήματα, ἃ ὃκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 
λαλῆσαι. 
ϑ Ὑπὲρ τοῦ τοιέτε καυ- 

χτομαι" ὑπὲρ δὲ ἐμαυΐξ ἂ 
καυχήσομαι; εἰ μὴ ἔν ταῖς 

ἀσθενείαις μ8.. 
6 Ἔδν γὰρ ϑελήσω καυ- 

“χήσασθαι, ἠκ ἔσομαι ἄφρων" 
ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ" φείδομαι 
δὲ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσγϊαι 
ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκδει 
τι ἐξ ἐμξ. 
“7 Καὶ τῇ ὑπερδολῇ τῶν 

ὡκονχυκ ων] ἵνα μὴ ὑπεραί- 
ρώμιαι, ἐδόθη (μοι σκόλοψ τῇ 
δαρκὶ, ἄγ ἄγγελος σατᾶν, ἵνᾶ 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ. 
με κολαφίξῃ, ἵγα μὴ τόρ 
αίρωμαι. : ) 

8 Ὑπὲρ τότϑ τεὶς τὸν 
κύριον ΘΑ ΌΝΜΝ ἵνα. ἀ- 

ποςῇ ἀπ᾽ ἐμᾷ. 
9 Καὶ εἴρηκέ μοι" ̓ Αρκεῖ 

σοι ἤ χάρις (18 ἡ γὰρ δύ- 
γαμίς μια ἐν ὠσθεγείᾳ τελειδ- 
7αι" “Εἴδιςα ὅν μᾶλλον καυ- 
“χήσομναι ἐν ταῖς ἀσθενείαις 
(8, ἵνα Ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ 
ἡ δύναμις τῇ Χριςδ. 

10 Διὸ εὐδοκῷ ἐν ἀσθενγεί- 
ΤῊΣ ἂν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις; 
ἐν διωγιχοῖς, ἐν σενοχιωρίαις. 
ἔσει Χεισθ, ὅ ὅταν γὰρ, ἄσθε- 
γῷ, τότε δυνατὸς εἶμι. 
ἨΨΡ ἐΐζονα ἄφρων καυχώ- 

μενος" ὑμεὶς με ἠναπιάσαϊε" 
ἐγὼ γὰρ [ὦ φείλον. ὑφ᾽ ὑμῶν 
συνίςασθαψί "δὲν γὰρ ὕςέρη- 
σα τῶν ὑπὲε λίαν ἀποςόλων, 
εἰ γὼ ὅδέν εἰμι. 
εὐ Τὰ μὲν σημεῖα τὸ ἀ- 

στοςόλβ καϊειργάσθη ὁ ἐν ὑμῖν 
ἔν σάσῃ ὑπομονῇ, ἔν σημεί- 
οις "ἃ τέρασι Ὁ δυνάμεσι. 

18 ΤΙ γάρξςιν ὃ ἡτἼήθηε 
ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, 

» λῳ 3 ͵ “5 19 

εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ ἃ καΐεν- 
ἄρκησᾳ ὑμῶν ; «χαρίσασθέ 
μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. 

14 ᾿1δὰ, τρίτον. ἑτοίμιῶς 
ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ΟΣ ἃ 
καϊαναρκήσω ὑμῶν" ὁ 
ζη]ῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλ᾽ ὑμᾶς" 
ὅ. γάρ ὀφείλει τὰ τέκνᾳ τοῖς 

γονεῦσι ϑησαυρίξειν, ἀλλ᾽ οἱ 
γονεῖς τοῖς τέκνοισ.. 



ΠΡΟΣ ΚΟΡ. 8. 

15. Ἐγὼ δὲ ἥδιςα ὄχσα- 
γήσω χὶἡ ἐκδαπανηθήσομαι ὕ- 
πὲρ τῶν ψυχῶν. ὑμῶν" εἰ Ὁ 

τερισσοϊέρως ὑμᾷς ἀγαπῶν, 
ἧττον ἀγαπῶμιαι. 

10 Ἔνω δὲ, ἐγὼ ἃ καεξ ἁ- 
ρῆσα ὕμας" ἀλλ᾽ ὑπάρχων 
τανξρίος, δόλῳ ὑμᾶς ἔλαθον. 

17 Μη τινα ὧν ἀπέςαλκα 

ταρὸς ὑμᾶς; δ αὐτῇ ἐπλεο- 
γέκίησα ὑμᾶς ; 

18 ΓΓχρεκάλεσα Τίτον, 

"ὦ ἘΣΕΤΕ ΨΗΙ τὸν ἀδελφόν" 
ΠῚ η « 4 

Ἢ ἀἰ ἐπλεονεέχίησεν ὑμᾶς 
- - ͵ 

Ἵιτος; ὁ τῷ αὐτῷ πνεύμ.αλι 

τοεριεπετήσαμεν; ἃ τοῖς αὖ- 
τοῖς ἴχνεσι ; 

: τι .-" . Θιι- ὁ: 

19 Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν 
ἀπολογάμεθα ; κατενώπιον 
τῷ εξ, ἐν Χειτῷ λαλξμεν" 

ΙΕ Ἁ ͵ 3 5) ᾿Ὶ εἩ Ἅ, τὰ δὲ τᾶντα, ἀἰαπηῆοὶ, ὑπὲρ 
: τῆς ὑμιῶν οἰκοδομῆς, 

40 Φοςξ ϑίμαι γάρ, μή πως 
ἔλθων ὄχ, δΐας ϑέλω εὕρω 

- Η εν . ε ο - ν ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον 
8 ϑέλεε᾽ μὴ πίως ἔρεις, ζη- 
λο;, ϑυμοὶ, ἐριθεῖαι; καϊαλα- 
λιαὶ, ψιθυρισμιοὶ, Φυσιώσεις, 
ΒΡ ΩΝ 

91] Μὴ «ἅλιν ἐλϑθόν])α με 
ταπεινώσῃ ὃ (ϑεός μα τορξὺς 
ὁμᾶς; τ πενθήτω πολλὰς 
“τῶν τροημιαρἠηκότων, μὴ 
μεϊανοησάνϊων ἐπὶ τῇ ἀκα- 
θαρσίᾳ, ἡ πορνείᾳ, ὦ ἄσελ- 
γείχ ἦν ξαραξαν. 

Κεφ. ιγ΄. 13. 
ἜΤ ΘΗΝ τῶτο ἔρχομαι 

τορὺς ὕμις" Ἐπὶ ςύμ,χ- 
Ὡῷ 
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ος δύο μιάρ]ύρων. κὶ τριῶν 
ςαθήσεϊαι πᾶν ῥῆμα. 

9 ἱ Προείροικα τ προλέϊω, 
ὡς παρὼν τὸ δεύτερον; ἡ ἀ- 
πῶὼν νῦν γράφω τοῖς ὥεοΉ- 

μαρ]ηκόσι, ᾿ς τοῖς λοιποῖς 
τοᾶσιν», ὅτι ἐὼν ἔλθω εἰς τὸ 
τάσιν, ἃ φείσομαι" 

8 ᾿Επεὶ δοκιμὴν ζηήεῖτε 
τῷ ἐν ἐμοὶ λαλδνῖος Χριςξ, 
ὃς εἰς ὑμᾶς ἐκ ἀσθεγεῖ, ἄλλα 
δυναγεῖ ἐν ὑμὴν" ; 

ά4 Καὶ γὰρ 

γϑς ἡβεῖς ὦσ- 
θε πος ἢ ἐν. ἐγ αὐτῷ, ἀλλὰ ζησό- 
μεθα σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως 
εξ εἰς ὑμᾶς. ὃ 

ὃ ᾿Ἑαυϊὰς πειράξεῖε εἰ εἰ ἐςὲ 
ἕν τῇ τίσει, ἑαυϊὲς δοκιμά- 

ζεῖε" ἢ ἐκ ΑΕ ΜΕΤᾺ ἕαυ- 
Ἰὰς, ὅτι ᾿Ἴησες Χριςὸς ἐν ὑμῖν 
ςξιν : εἰ μη τί ἀδόκιμοί ἐ ΞΩΤᾺ 

Θ᾽ Ελπίξζω δὲ ὅτι γνώσεσθε 
ὅτι ἡμεῖς ἐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. 

7 Εὔχομαι δὲ τρὸς τὸν 
ὅσ εὺν, μὴ Θοιῆσαι ὅμιῶς κακὸν 
μηδέν" ἄχ, ἵνα ἡμεῖς δόκιμκκοι., 
φανῶμεν. ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ 
καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὧν 
ἀδόκιμοι ὥμοεν. 

8 Οὐ γὰρ δυνάμεθα τι 
καίὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὗ- 

“ὲρ τῇς ἀληθείας. 
9. Χαίρομεν γὰρ ὅταν ἧ- 

μεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυ- 
γα]οὶ ἤτε᾽ τῦτο δὲ καὶ εὐχό- 
μεθα, τὴν ὑμῶν καϊαρῆισιν. 

10 Διὰ τὅτο ταῦτα απῶὼν᾽ 

) 
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γράφω, ἵνα τυαρὼν μὴ ἀποῖό- 
μως χρήσωμαι, κατὰ τὴν 
3, ͵ ἃ 3 , « , 

ἑξησίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὃ κύ- 
ριος εἰς οἰκοδομιὴν, κὶ ἐκ εἰς 
καθαίρεσιν. 

11 Λοιπὸν, ἀδελφοὶ, χαί- 
ρεῖε, καϊαρἼϊξεσθε, πάρακα- 

- Ἂ - 

λεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρη- 
ψεύεε" κὶ ὃ ϑεὸς τῆς ἀγάπης 
"ἢ εἰρήνης ἔξαι μεθ᾽ ὑμῶν. 

.. 19. ᾿Δσπάσασθε ἀλλήλες 

ἘΠΙΣΊΟΛΗ... - 

ἐν ἁγίῳ Φιλήμαῖῆι, ᾿Ασπαξον-, 
7χι ὑμᾶς οἱ ἅγιοι σάντες.- 

185 Ἢ χάρις τῇ κυρίου 
Ἴησξ Χριςδ, κὶ ἡ ἀγάπη τῷ 
Μεοῦ, καὶ ἢ κοινωνία τῇ ἁγίϑ - 
τπνεύμαος μετὰ τοανίων ὕ- 
μῶν, ᾽᾿᾽Δμὴν. ' 
Πρὸς Κορινθίους δευΐερα ἐ- 

Ιῥράφη ἀπὸ Φίλιππων τῆς 
Μακεδονίας, διὰ “τα κὸ 
Λεκᾶ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Ἥ τορὸς Ταλατας. ἐστιςολὴ 

Κεφ. ἐν 
Π᾿ ΥΛΟΣ ἀπόςολος, ἐκ 

- ἀστ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ 
δι᾽ ἀνθρώπα, ἀλλὰ διὰ ᾽Ιησβ 
Χριςξ, καὶ (Θεοῦ τταἹρὸς τοῦ 
ἐγείρανίος αὐτὸν Ἐκ γεκρῶν, 

2. ἸΚαὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ττάν]ες 
ἀδελφοὶ, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
Γαλατίας" , 

3 Χάρις ὄμῖν κ»ὶ εἰρήνη 
ἀπὸ “εοῦ τοαϊρὸς, κὶ κυρίε 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ “Χριςοῦ, 

4. Τ δ᾽ δόν]ος ἑχυϊὸν ὑπὲρ 
τῶν ἁμαρ)ιῶν ἡμῶν, ὕπως 
ἐξέλγγαι ἡμᾶς ἐκ τῷ ἐνες ὥ7ος 
αἰῶνος τοονηρᾷ, καΐὰ τὸ 9έ- 
λημα τῷ σεδ κὶ παϊρὸς ἡμῶν" 
δ᾽. ἡ δόξα εἰς τὰς αἰῶ- 

νας τῶν αἰώνων" ἀμήν. 
6 Θαυμάζω ὅτι ὅτω τα- 

χεως με]αγίθεσθε ἀπὸ τῷ κα- 
λέσανἼος ὑμὰς ἐν χιαρίϊι Χρι- 

ςοῦ, εἰς ἕτερον εὐχγγέλιον" 
7 Ὃ ἐκ ἕςιν ἀλλο εἰ μὴ 

τινές εἰσιν οἱ τάρασσογ]ες ὑ- 
μᾶς, ἡ σέλονες μεϊαςρέψαι 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριςοῦ. 

8 ᾿Αλλὰ κκΨὶ ἐὰν ἡμεῖς, ἢ 
4Υὲ . ᾽ - 3 ΓΑ 
ἄγ[ελος ἐξ ραν εὐαγίελίζη- 
ται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισά- 
μεθα ὕμϊν, ἀνάθεμα ἔςω. 

ς ν : τ αι τς “Ὁ Ὧι εμαρηκσμον κα 
ἄρ παλιν Ἄεέγω, εἰ τὶς ὑμᾶς 

εὐαγ[ελίφεῖαι τσαρ᾽ ὃ σαρε- 
λαξεῖε, ἀνάθεμα ἕςω. 

10 ΓΑρτι γὰρ ἀνθρώπες 
͵ ΑΝ. δὲ Ρ ΒΥ - 

τοείθω ἢ τὸν δεόν ; ἢ ζητῶ 
Ε] ᾿ 3 3 ν 

ἀνθρώποις ἀρεσχειν ; εἰ γὰρ 
μὰ ΩΣ 3} ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χρι- 

- - ᾽ ἊΝ. νος 
ςοῦ δοῦλος ἐκ ἂν ἤμην. 

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἐ- 
Ν Ὰ 

δελφοὶ, τὸ εὐα[γέλιον τὸ εὖ- 
ὯΝ δ, ὁ. .- εἰ 3 

αγ[ελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἐκ 
ἔτι κατὰ ἄνθρωπον, 
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19 Οὐδὲ γὰρ ἐγὼ ταρὼ 
ὠνθρώτο παρέλαβον αὐτὸ, 
ὅτε ἐδιδαχθην" ἀλλὰ δ ἀ- 
ποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χριςοῦ. 

195. Ἢκέαδατε γὰρ τὴν 
ἐμνὴν ἀναςροφὴν ποτε ἐν τῷ 

᾿1δαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ὑπερξο- 
λὴν ἐδίωκον. τὴν ἐχχλησίαν 
τῷ ϑεοῦ, τῦἡὐ ἐπόρθῶν αὐτὴν. 

14 Καὶ τροέκοπῆον ἐν τῷ 
᾿Ιοδαϊσμῷ ὃ ὑπὲρ πολλὰς σὺν» 
ἡλικιώτας ἔν τῷ γένει μου, 

ερισσοϊέρ ως ζηλωϊὴς ὑπάρ- 
“ὼν τῶν τυα]ουκῶν μου παρ- 
αδόσεων. 

10 “ΟτΞε δὲ εὐδόκησεν ὃ 
ὐξὸςν δ᾽ ἀφορίσας με ἐκ κοι- 
λίχς μοϊςὸς μου, Ὄ καλέσας 

διὰ τῆς χαριΐος αὑτοῦ, 
10 ᾿Αποκαλύψαι τὸν υἱὸν 

αὑτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐάγ[ελί- 
ξζωμαῖι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 
εὐθέως ἃ προσανεθέμνην σχρ- 
κὶ χὶἡ αἵμιαΐ," 
.11 Οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἴε- 

ροσόλυμια πρὸς τὸς πρὸ Ἐμοῦ 
πος ολξο ἀλλ᾽ ἀπῆλθον εἰς 
᾿Αραβίαν,᾽ ἢ τᾶλιν ὑπέςρε: 
“με εἰς Δαμασκὸν. 
18 Ἔπεϊα μεῖὰ ἔτη τρία 

ἀνγλθον εἰς ᾿ἱεροσόλυμις ἷξο- 
βῆσαι [Πέτρον" Ὁ ἐπεμεινὰ 

πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπένϊἶε. 
19 ἽἝτερον. δὲ Τῶν ἀποςό- 

λων ὅκ εἶδον, εἰ μὴ ᾿[άκωθον 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρία. 

20 ἍἋ δὲ γεάφω ὑμῖν, 
δα ἐνώπιον τοῦ “εοῦ, ὅτι ὅ 
“εύδομαι. 

50Ὲ 

'κρίμαϊα τῆς Συρίας τὸ 

885 

91] "Ἐπεῖῆα ἦλθον εἰς. τὰ 
τῆς 

Κιλικίας. 

ο9 Ἤμουν δὲ ἀβούμενος: 
τῷ τροσωπῷ ταῖς ἐκκλησίαις 

τῆς ᾿[εϑδαίας ταῖς ἔν Χρισῷ" 
25 Μόνον δὲ ἀκέοντες ἦ- 

σαν, ὅτι ὃ δίωκων ἡμᾶς ποῖε, 
νῦν εὐαγ[ελίξζεϊαι τὴν σίςιν 
ἣν ποτε ἐπόρθει. 

94. Καὶ ξδόξαξον ἐν ἐμοὶ 
τὸν “εν. 

Κεφ. β΄. 9. 
ἘΠ ΤᾺ διὰ δεκατέσ- 

Ὁ σάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέ- 
ξην εἰς “ἱεροσόλυμα μετὰ 
Βαρνάθα, σύμπαραλαξὼν ε 
ΤΠ τον. 

Θ᾽ Ἀνέξων δὲ καῖὰ ὦ ἀποκά- 
λυψιν, κα ἀνεϑέμην αὐτοῖς τὸ 
εὐα γέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς 

ἔθνεσι" καὶ ἰδίαν δὲ τοῖς δδ- 
κἔσι, μή ως εἰς κενὸν τρέ- 
χω, ἢ ἔδραμον. 

8. ᾿Αλλ᾽ ὀδὲ Τίτος ὃ σὺν 
ἐμοὶ, Ελλην ὧν, ἤνα[κάσθῃ 
περ μιηθῶναι.: 

4 Διὰ δὲ τὰς παρεισάκες 
ψευδαδέλφες, οἵτινες παρεισ- 
ἥλθὸν κα]ασκοπῆσαι τὴν ἐλ- 
ευθερίαν ἡμιῷν ἣν ἔχομεν ἐν 
Χριςῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἡμᾶς κα- 
Ἰαδελωσωνῖῆαι"-, 

δ᾽ Οἵς εδὲ αὐ ραν εἴς 
ξκμεν τῇ ὑποϊαγῇ, ἵνα ἡ ἃ- 
λήθεια τῷ εὐχγγελιά βιϑμείς 

νη πρὸς ὑμᾶς. : 
Θ ᾿Απὸ δὲ τῶν δανάντων 

εἶναί τι, δποῖοί τότε ἦσαν, 
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ὁδέν μο; διαφέρει" τορόσωσον 
ϑεὸς ἀνθρώπα 8. λαμᾷανει" 
ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκᾶνες, ἐδὲν 
τοροσανέθεντο, 

7 ᾿Αλλὰ τόγανιον, ἰδόν]ες 

ὅτι σεπέςευμαι τὸ εὐα)γέλιον 

τῆς ἀχροδυςίας, καθὼς Πέ- 
τρος τῆς περιϊομδ)ς" 

8 (Ὁ γάρ ἐνεργήσας Πέ- 
ἥρῳ εἰς ἀποςολὴν τῆς περίἼο- 
εἰς, ἐνὴρίησε γα ἐμοὶ εἰς τὰ 
ἔθνη) 

9. Καὶ γνόν)ες τὴν χάειν 
τὴν δοθεῖσαν μοι ᾿Ιάκωξος 
»κὶ Κηφᾶς κὶ ̓ Ιωάννής, οἱ δο- 
χκνες εύλοι εἶναι, πο ἘΞ 

δωκαν ἐ ἐμοὶ Ὁ Βαρνάξᾳ κοὶ- 
γώγιας" ἵγα ἡμεῖς εἰς τὸ ἔθνη, 
αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περἥομήν.. 

10 Μόνον τῶν στωχὧν 
ἵνα μνημονεύωμεν" ὃ ὌΝ ἐσ- 
πόδασα αὑτὸ ττο ποιῆσαι. 

11“Οτε δὲ ἦλθε Πέτρος. 

εἰς ᾿Αν]όκχειαν» καῆα πορόσω- 
πον αὐτῷ «νἹέςην, ὅτι καῆεγ- 
γωσμένος ἦν. 

12 ΤΠρὺ τὸ γὰρ ἐλθεῖν τι- 
γας ἀπὸ ᾿ἴχκωξω, μεῖα τῶν 
ἐθγῶν συνήσϑιεν᾽ ὅτε δὲ ἦλθον, 
ὑπέςελλε κἡ ὀφώριξεν ἑαυῆὸν, 
φοβόμενος τὰ ἐκ περιομῆς. 

19 Καὶ σύγυπεχρίθησαν 
αὐτῷ χὰ οἱ λοιποὶ ᾿[εδαῖοι" 

ὥςε κὶ Βαρναξας συναπὴχ,- 
θη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 
14 ᾿Αλλ᾽ ὕτε εἶδον ὅτι ἐκ 

ὀρθοποδᾶσι πρὸς τὴν ἀλήθει- 
ἂν τοῦ εὐαγγελί», εἶπον τῷ 
ἹΠέτρῳ ἔμπξοσθεν πάντων" 

ΕΤΠΣΤΟΛΗ 
-“ 

ΕἸ σὺ, ᾿Ιαπδαῖος ὑπάρχων, 
ἐθνικῷῶς ζῇς, κὶ ἐκ ᾿[εδαϊκῶς, 
τί τὰ ἔθνη ἀναίκάξεις ᾿[εδαί.- 
ζειν ; 
16 Ἡ μὴν φύσει ᾿Ιεδαῖοι, 
ἐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρ)ωλοί" 
0 Εἰδότες ὅτι ὁ δικαιεῖῆαι 

ἄνθρωστος ἐξ ἔρίων νόμι8, ἐὰν 
μὴ διὰ πίστεως Ἴωσῶ Χριςδ᾽ 
κὶ ἡμεῖς εἰς Χριςὸν ᾿1ησοῦν 
ἐσιςεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶ- 
μεν ἕκ τοίσεως “Χριροῦ, ὁ ὁ ὃκ 
ἐξ ἔρ[ων νόμϑ᾽ διότι ὁ διχαι- 
ὠθησεῖαι ἐξ ἔρίων νόμια πᾶσα 
σαρξ. 

17 ΕἸ δὲ ζυϊδνῖες δωω. 
θῆναι ἐ ἐν Χριςῷ, εὑρεθημεν ἢ 
αὐτοὶ ἁμαρ]ωλοὶ, ἄρα Χρι- 

ςὺς ἁμαρ]ίας διώκονος : Μὰ 
“έγνοιἶο. 

18 Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, 
ταῦτα πάλιν οἰκοδομω, πα- 
ραξαάτην ἐμαυτὸν συνίςημι. 

19 ᾿Εγὼ γὰρ διὼ νόμιε νό- 
μῳ ἀπέθανον, ἵνα ϑεῷ ζήσω. 

90 Χριςῷ συνεςαύρωμαι" 
ζῷ δὲ, ἔκ ἔτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν 
ἐμοὶ Χριςός" ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν 
σαρκὶ, ἐν πίφει ζῶ τῇ τῷ υἱὰ 
τοῦ σ“εοῦ, τοῦ ἀγαπήσαν)ος 
με, παραδόντος ἑαυτὸν 
ὑπὲρ ἐμοῦ. 
21 Οὐκ ἀθεϊῶ τὴν χάριν 

τοῦ Θεοῦ" εἰ γὰρ διὰ νόμϑ 
δικαιοσύνη; ἄ ἄρα Χριςὺς δω- 
ρεὰν ἀπέθανεν. . 

Κεφ. γ ὦ 

ΑΝΟΗ͂ ἐν ΟΙ Γα- 
λάται, τίς ὑμᾶς ἐ- 
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ξασκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πει- 
θεσθαι ; οἷς κατ᾽ ὀφθαλμὸς 
᾿ἼἾησϑς Χριςὺς προείράφη ἐν 
ὑμῖν ἐςχυρωμένος. 

9 Τῶᾶτο μόνον ϑέλω μα- 
θεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐξ ἔρ[ων νόμι8 
τὸ νεῦμα ἔλιαξετε, ἢ ἐξ 
ἀκοῆς τπίςεως : 

8 Οὕτως ἀνόητοὶ ἐςὲ ; ἔν- 
ἄρξάμενοι τυνεύριατι, γῦν 
σαῤκὶ ἐπιτελεῖσθε : 

4 Τοσαῦτα ἐπαθεῖε εἰκῇ ; 
εἴγε καὶ εἰκῆ" 

5. Ὁ ὅν ἐπ! χορηγῶν ὑμῖν 
τὸ νεῦμα, κὶ ἐνεργῶν δυνά- 
μεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔρίων νόμε ἢ 
ἐξ ἀκοῆς τίξεως : 

0 Καθὼς ᾿Αξραὰμ ἐπὶ- 
σεύσε τῷ σεῷ, γὶἡ ἐλογίσθη 
αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 
Ὁ Γινώσκεῖε ἄρα: ὅτι οἵ ἐκ 

ποίςεως, ὅτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Α- 
ξραάμ. 3 

8 ΠΡροΐδϑσα δὲ ἡ γραφη, 
ὅτι ἐκ τοτίςεως δικαιοὶ τὰ ἔθγη 
ὃ ϑεὸς, τροευηγγελίσα!ο τῷ 
᾿Αξραάμ'" ὍΟτ, ἐνευλο[ηθή- 
σονΐαι ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνα. 

9 “ὥςε οἱ ἐκ τίςεως, εὖ- 
λογξνῖαι σὺν τῷ σπιφξῷ ᾿Α- 
ξραάμ. 

10 “Ὅσοι γὰρ ἔξ ἔρίων νό- 
(κΒ εἰσὶν, ὑπὸ “κα]άραν εἰσί" 
γέϊραπῆαι γὰρ" Ἐπικα]αραΐος 
τᾶς ὃς ἐκ ἐμμένει ἐν τᾶτξι 
τοῖς γεραμμένοις ἐν τῷ βιξ- 
λίῳ τϑνόμα, τῇ ποιῆσαι αὐῇα. 

11 Ὅτι δὲ ἐν γόμῳ ἐδεὶς 
δικαιᾶται σαρὰ τῷ ϑεῷ, δῆ- 

λον ὅτι ὃ δίχαιος ἐκ πίςεως, 
ζήσεῖαι. 

19 Ὃ δὲ νόμος ἐκ ἔςιν ἐκ 
͵ «.-Ξ τς ᾿ ἋΣ ᾿ 

σιςεως ἀλλ οπριησας αὑτὰ 
57 , 4 2 - 

ἄνθρωπος, ζήσεῖαι ἐν αὐτοῖς. 
13 Χριςὸς ἡμᾶς ἐξηγόρα- 

σεν ἐκ τῆς καϊάρας- τ νόϊμε, 
γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν καϊάρα" 

͵ ͵ "» ’ γέϊραπῆαι γαρ᾽ ᾿Ἐπικααρα]ος 
τᾶς ὃ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλε. 

14 “Ἷνα εἰς τὰ ἔθνη ἣ εὖ- 

λογία τ ᾿Αξρχάὰμ γένυῆαι ἐν 
Χριςῷ Ἴησβ, ἵνα τὴν ἔπαγ- 
᾿[ελίαν τῇ πνεύμιχῖος λαξωμεν 
διὰ τῆς στίςεως. 

15 ᾿Αδελφοὶ, κα]α ἄνθρω- 
πον λέω" ὕμως ἀνθρώπε κε- 
κυρωμιένην διαθήκην οὔδεὶς 
ἀθεῆεῖ ἢ ἐπιδια]χσσεῖαι, “ 

16 Τῷ δε᾿ Αξραὰμ ἐῤῥή- 
θησαν αἱ ἐπαγ[ελίαι, κὶ τῷ 
σπέρμαῖ, αὑτϑ᾿ ἃ λέει" Καὶ 
τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολ- 
λῶν" ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός" Καὶ 
τῷ σπέρμιαϊι σβ, ὅς ἐςι Χρι- 
ςός. 

17 Ἴξτο δὲ λέϊω, διαθή- 

κὴν τροκεκυρωμένην ὑπὸ τῷ 
ϑεοῦ εἰς Χιιςὸν, ὃ μεῖὰ ἔτη 
τεϊρακόσια κὶ τριάκονα γεῖο- 
γὼς γόμιος ἄκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ 
κα]αργῆσαι τὴν ἐπαγ[ελίαν. 

18 Εἰ γάρ ἐκ νόμϑ ἢ κλη- 
, 2 δ μ 5» ᾿ 

βονομία, ἐκ ἔτι εξ ἐπαγ[ελί- 
ας᾿ τῷ δὲ ̓ Αξραᾶμ. δι᾽ ἐπαγ- 
γελίας κεχάριςαι ὃ ϑεός, 

19 Τί ὅν ὃ νόμος ; τῶν 
τπαραξάσεων χάριν τὩροσεῖέ- 
θη, ἄχρις ὃ ἔλθῃ τὸ σπέρμα 

ϑδῦ 

“σοοο᾽ 
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ῳ ἐπήγγελται; διαταγεὶς δ δι᾽ 
ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτα. 

90 Ὁ δὲ μεσίτης, ἑνὸς ἐκ 
ἔςιν" ὃ δὲ Θεὸς, εἷς ἕξιν. 

91] ὋὉ ὃν νόμος καϊᾳ τῶν 
ἐπαγγελιῶν τοῦ “εοῦ ; Μὴ 
“γέγοιϊο" εἰ γὰρ Ἐδόθη νόμος ὃ 
δυγάμενος ζωοποιῆσαι, Ὀνήως 
ἂν ἐκ νόμμα ἦν ἢ δικαιοσύνη.. 
99 ᾿Αλλὰ συνέκλεισεν ἢ 

γραφὴ τὰ σάν]α ὑπὸ ὧμκαρ- 

τίαν, ἵνα ἡ ἐπαγΙελία ἐκ τί- 
ςεως Ἴησὰ Χριςϑ δοθῇ τοῖς 
σιςεύϑσι. ᾿ 

2.2) ΤΙρῸ τ δὲ ἐλθεῖν τὴν 
σαίςιν, ὑπὸ νόμον ἐφρερέμεθα, 
συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μὲλ- 
λεσαν τίσιν ἀποκαλυφθῆναι. 

«94. “Ὡςε ὃ νόμος παιδαίω- 

γὸς ἡμῶν γέϊονεν εἰς Χρισόν, 
ἵγα ἐκ τίςεως δικαιωθῶμιοεν. 

ἢ ᾿Ελθεσης δὲ τῆς σί- 

σεώς; ἀκ ἔτι ὑπὸ σαιδαϊωγὸν 
ἔσμεν. 
“40 χτὰῖν γὰρ υἱοὶ ϑεοῦ 

ἔςε διὰ τῆς τυίσξεως ἐν Χει- 
κᾧ ᾿[ησοῦ. 
97 “Ὅσοι γὰρ. εἰς Χρισὸν 

ἐθεπτίσϑητε, Χριςὸν ἐνεδύ- 
σζσθε. 

98 Οὐκ ἕ ἔνι ᾿Ιοδαῖος, ἐδὲ 
“Ἑλλυν" ἐκ ἔνι δοῦλος, δὸὲ 
ο΄ ἜΝ ἀὐιρτῷ 5) 2 
ἐλεύθερος" ὅκ ἔνι . ἄξσεν Ω 

λυ" πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς 
ἐξε ἐν Χειςῷ ᾿Τησοῦ. 

429 Εἰ δὲ ὑμεῖς Χ ειςοῦ 
ἄρα τοῦ ᾿Αξφροχαμν σπέρμα, 

ἐσὲ, τὸ καὶ ἐπαγίελίαν. κλη- 

φονόριοι, 

ΕΠΙΣΤ ΘΕ ἷ 

Κεφ, δ΄, 4, 
ΔΈΓΩ δὲ, ἐφ᾽ ὁ ὅσον χρό- 

γον ὁ κληρονόμος νήπιος 

ἐςιν, δδὲν διαφέρει δέλε, κύ- 

ριος ττάνίων ὦν" 
2 ᾿Αλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπας 

ἐφξὶ γχἡ οἰκονόμες ἄχρι τῇς 
προθεσμίας τοῦ πατρός- 

8 Οὕτω ὦ, διμεῖς, ὅτε ἧ- 
μεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ ςοιχεῖα τ 
κάσμε ἦμεν δεδολωμιένοι" δ 

4" Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ λή- 
βρῶμα τῇ Χρόνθ, ἐξαπέςειλεν 
ὃ ϑιεὸς τὸν υἱὸν. αὑτοῦ. γενό- 
μένον ἐκ γυναικὸς, γενόμενον 
ὑπὸ νόϊκον" ᾿ 

δ Ἶνα τὰς ὑπὸ νόμον ἐξα- 
γοράσγ, ἵνα τὴν Διοθεσίαν ἀ- 
πολάξωμιεν. 

6 Ὅπδεξ ἐφε υἱοὶ, ἐξαπέ. 
φείλεν ὃ ὃ ϑεὸς τὸ τνεῦμαντοῦ 
ὧἣϊδ αὗτα εἰς τὼς καρδίας ὑμῶν, 
κράζον, ᾿Αξξ ἃ, ὃ σατήρ. 

Ἷ ὥσε ὅκ ἔτι εἶ δόλος, 
ἀλλ᾽ υἱὸς" εἰ δὲ υἱὸς, "ἢ κλη- 

ρογόμιος Μεϑ διὰ Χριςθ.. 
8 ᾿Αλλὰ τότε μὲν ἐκ εἰ- 

δότες ϑεὸν,. ἐδολεύσατε τοῖς 
μή Φύσει ὅσι σεοῖς" 

9 Νῦν δὲ, γνόντες ϑεὸν, 
μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ 
σεοῦ, “τῶς ἐπισρέφετε σαλιν 
ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ "ἢ πὶωχὰ σοι» 

χεῖα, οἷς τᾶλιν ἄνιθψει 
λεύειν )έλεϊε; Ἵ ᾿ 
10 ἐερένον παραγηρεῖσ.. 
θε, καὶ Μηνἡ, Ὁ 5 ἸΡΑζν ΩΣ 
ἐνιαυτὰς, ᾿ 

ΤΙ 
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11 Φοξζόμαι ὑμᾶς, μὴή- 
Ὁ , Ε ς - 

“τως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 
19 Τίνεσθε ὡς ἐγὼ, ὅτι 

κἀγὼ ὡς ὑμεῖς" ἀδελφοὶ, 
δέομαι ὑμῶν" ἀδέν με ἠδική- 
σατε. 

18 Οἴδαῇε δὲ ὅτι δι᾽ ἀσθέ- 
νειᾶν τῆς σαρκὸς εὐηγ[ελισα- 
μὴν ὑμῖν τὸ τρότερον" 

14 Καὶ τὸν πειρασμόν μϑ8 

τὸν ἐν τῇ σαρκί μὲ ἐκ ἔξε- 
θενήσατε, δδὲ ἐξεπτύσατε͵ 
ἀλλ᾽ ὡς ἀγίελον ϑεοῦ ἐδέξασ- 
θέ με, ὡς Χριςὸν ᾿[ησῶν. 

15 Τὶς ὃν ἦν ὃ μακαρισ- 
μὺς ὑμῶν : , μαε]υρῶ γὰρ ὑ- 

μεῖν, ὅτι, εἰ δυναίον, τὰς ὀφ- 
θαλμὸὰὲς ὑμῶν ἐξορύξανες ἂν 
ἐδωκατέ μοι. 
16 “ὥςε ἔχιθρὸς ὑμῶν γέ- 

γονα ἀληθεύων ὑμιῖν ; 
17 Ζηλξσιν ὕμᾶς οὐ κα- 

λῶς, ἀλλὰ ἐχκκλεῖσαι ὑμᾶς 
ϑέλεσιν, ἵνα αὐτὸς ζηλἔτε. 

18 Καλὸν δὲ τὸ ζηλδσθαι 
ἕν καλῷ. πάν]οῖε, "ἢ μὴ μόνον 

ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς. 
19 “εκνίᾳ με, ὃς τάλιν 

ὠδίνα, ἄχρις οὗ μορφωθῇ 
ρίσὸς ἐν ὕμιν" 

90 "Ηθελον δὲ τοαρεῖγαι 
πρὸς ὕμις ἄρτι, "» ἀλλάξαι 
τὴν φωνὴν μιε᾿ ὅτι ἀἄπορέμαι 

ἐν ὑμῖν. 
Οἱ Λέγεϊέ μοι οἱ ὕπὸ νό- 

μον ϑέλονϊες εἶνχι, τὸν νόμον 
οὖκ ἄκϑετε : 

99 Υγὲ ἔγραπται, γὰρ, ὅτι 
᾿Αῷραάμ δύο υἱὸς ἔσχεν, ἕνα 
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ἐκ τῆς σαιδισκης») τὸ ἕνα ἐκ 
τῆς ἐλευθέρας. 

95. ᾿Αλλ᾽ ὃ μὲν ἐκ τῆς 
τοαιδίσκης. καϊὰ σάρκα γε- 
γέννυγαι" ὃ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέ- 
ρας, διὰ τῆς ἐπαγγελίας. 

Θ4 “Α τινά ἐσιν ἀλληγο- 
ρήμενα" αὗται γάρ εἰσιν αἱ 
δύο διαθῆκαι" μία μὲν ἀπὸ 
Ὄρες Σινᾶ, εἰς δελείαν γεγνῶ- 
σα, ἥτις ἐςὶν " Ἄγαρ. 
25 Τὸ γὰρ ἔΆΑγαρ, Σινᾶ 

ὕρος ἐςιν ἐντῇ Αρχῦζιᾳ, συ- 
φοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ἹἹερασαλὴμ,, 
δελεύει δὲ ἈΚ τῶν τέκνων 
αὑτῆς. : 

960 ῊἪ δὲ ἄνω ΠΑΟΝΗΤΥΣ 

ἐλευθέρα ἐςὶν, ἥτις ἐςὶ μνήτῊρ 
πανῆων ἡμῶν. 

97 Γέγραπῆαι γάρ Ἐῤ- 
φρᾶνθυϊι ςεῖρα ἡ οὐ τίκίεσα" 
ῥῆξον κὶ βόησον ἡ ὅκ ὠδίνε- 
σχ᾽ ὅτι τσολλὰ τὰ τέκνα τῆς 
ἐρήμα, μᾶλλον ἢ τῆς ἔχ,ισης 
τὸν ἄνδρα. 

98 Ἡμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, 
κατὰ Ἰσαὰκ, ἐπαγγελίας 
τέκνα ἐσμέν. 

20 ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ τὸτε ὃ 
᾿ ͵ ᾿ ᾿- 5; 

καΊὰα σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε 
τὸν καία νεῦμα" ὅτω κὶἡ νῦν, 

50 ᾿Αλλὰ τί λέϊει ἢ γὙεχ- 

φη; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην ἡ 
τὸν υἱὸν αὐτῆς εκ γὰρ μὴ κλη- 
βθνομιήσῃ ὃ υἱὸς τῆς παιδίσκης 
μεϊὰ τῷ υἱξ τῆς ἐλευθέρας. 
31 ΓΑρα, ἀδελφοὶ, ὁ ἔκ ἐσ- 

μὲν τοααιδίσλης τέκνα, ἀλλὰ 
τῆς ἐλευθέρας, 

- 
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ἐκ εφυ: δι δ. 

ΓΗ ἐλευδερίᾳ, ἢ Χρι- 
ζςος. ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, 

᾿ΦἼχΕΤΕ, κα μὴ πάλιν ζογῷ 
'δυλείας ἐνέχεσθε. 

"5 Ἰδὲ, ἐ ἐγὼ [Πχῦλος λέω 
ὑμὶν, ὅτι ἐὰν σες εἰτερινησθε, 
Χριςὸς ὑμᾶς ὀδὲν. ὠφελήσει. 

9 “Μαρϊόρομαι δὲ τᾶλιν 

φχχντὶ ἀγθρώστῳ περι]εμινοιμέ- 
γῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἑςὶν ὅλον 

τὸν νόμον. ποοιῶσαι. 

4 Κααϊαργήθεϊε ἀπὸ᾿ τοῦ 
ρισὸ, οἵ τινες ἐν νόμῳ δικαι- 

ὅσθε" τῆς χάριϊος ἐξεπέσατε. 

ἐκ πίςεως ἐλπίδα δικαιοσύνης 
ἀπεκδέχόμεθα. 

6 Ἐν γὰρ Χριρῷ Ἰροῦ 
“ἅτε περιϊομνή τι ἰσχύει; ὅτε 
ἀκροξυςία, ἀλλὰ σίςις δι᾽ 
ἄγάπης ἐνεργϑμιένη. 

Ἑτρέχετε καλῶς" τίς 

ὑμᾶς ἀνέχοψε τῷ ἀληθείᾳ 
μὴ πείθεσθαι : 

8 Ἢ σεισιονὴ, ἀκ ἐκ τοῦ 
καλξγῖίος ὑμᾶς. ᾿ 

9 Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ 
φύραμα. ζυμοῖ. 

10 Ἐ γὼ πέχοιθα εἰς ὑμᾶς 
ἧ : ᾿ " 

ἐν κυρίῳ, ὅτι δὲν ἄλλο Φρο- 
ΩΣ ΕἾΝ ὩΣ ΝΑ κλήρῳ - γησεϊε" ὃ δὲ ταράσσων ὑμᾶς 

βαξςάσει τὸ κρῖμνχ, ὅςις ἂν ἦ. 
τς ἢ ᾿μγὼ δὲ, ἀδελφοὶ, εἰ 

“ερι]ομυὴν ἔ ἔτι κηρύσσι, τί ἔτι 
διῴκομαι ; ἄρα καγήρβηϊαι, -ὸ 
ἀὐὐδαλον τοῦ σαυροῦ." 

12. Οφελον καὶ ἀποκῦψον- 
7χι οἵ ἀναφατδυῖες ὑ ὑμᾶς, 

ὃ Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι. 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ 
18 ὙὝμεϊς γὰρ ἐπ᾿ ἐλευῦε-. 

ρίᾳ ἐκλήθηε, ἀδελφοί" μόνον 
μὴ τὴν. ἐλευθερίαν, εἰς ἀφῷορ- 
μὴν τῇ σαρκὶ, ἀλλὰ διὰ τῆς 
ἀγάπης δωηλεύε]ε, ἀλλήκοις, 

14. Ὁ γὰρ τᾶς νόμος: ἔν 
ἑνὶ λόγῳ. τληρδται; ἐν τῷ" 

᾿Αγαπήσεις τὸν ὡλησίον σΒ 
ὧς ἑα σάνε Ὁ τὸ ὑτὰ τὰ 

.15 Τἰ δὲ ἀλλήλῃς δάκνε)ε 
γῦἡ καεσθίε]ε, βλέπεῖε μιὴ ὑπὸ 
ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

10 Λέγω δέ" Πνεύματι 
περιπατεῖτε, χἡ ἐπιθυμίαν 
σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. 

17 1 γὰρ, σὰρξ ἐπιθυμεῖ 
καϊὰ τῷ τονεύματος, τὸ "δὲ 
τονεῦμια κατὰ τῇς σαρκός" 
ταῦτα δὲ ἀν]ἰκειϊαι ἀλλήλοιν, 
ἵγᾳ μὴ ἃ ἂν δελάδαν ταῦτα 
σοιῆτε, 

18 Εἰ δὲ σνεύμα, ἀποθε, 
ὅκ ἐσὲ ὑπὸ γόμιοον. 
19 Φλγερὰὼ δέ ἔς: τὰ ἔργα 

τῆς σαρκός", ἅτινά, Ἔσι. ἵμοι- 

χείω, πορνεία, τούς ἄς χὰ 
ἀσέλγεια, 

“9.0 Εἰδωλοχαϑρεία,ἢ 'φαρ- 
μὰκεία, ἔχθραι, ἔρεις. ζῆλοι, 
συμοὶ, τ λας ρχοηθαδν, 
αἱρέσεις, 

91 Φθόνοι, Φόνοι;. μέθαι; 
κῶριοι;, τὼ τὰ ὅμοια, τρτοιςῦ 
ἃ προλέγω ὑμῖν, καθὼς "ὦ 
τοροεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα 
πρέσσονϊες βασιλείαν πεῦθ. ὁ 

ἑ κληρονομήσξσινν 

423 Ὃ δὲ καρπὸς τῦ σνεύ- 
ματος ἔςιν ἀγχτη, χαρά," 
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εἰρήνη, μιαχροθυμία, χρὴςὁ- 
τῊ5, ἀγαθωσύνῃ, αἰσις, 

985 ΤΙρρφότης, ἐγκράτεια" 
κα]ὰ τῶν τοι ων ἐκ ἔςι νόριος. 

94 Οἱ δὲ τὰ Χριςδ, τὴν 
σάρκα ἐςαύρωσαν σὺν τοῖς πα- 
θήμασι κὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 

95 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, 
σουνεύμετι ὦ ςοιχῶμιεν. 

90 Μὴ ψινώμεθα κενόδο- 
ξοι, ἀλλήλϑβς προκαλόμενοι, 

ἀλλήλοις φθονδντες. 
ἱκεῷ. ς΄. 6. 

ΑΔΕΛΦΟΙ, ἐὰν γα ὥρο- 

“Ὁ ληφθῇ ἄνθρωπός ἔν 
τίνι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ 

πνευματεκοὶ καταρτίξεϊε τὸν 
'τοιξτον ἐν πνεύμιαἵι πραότη- 
τος" σκοπῶν σεαυτὸν μὴ Ὁ 
σὺ τοειρασθῇς. 

9 ᾿Αλλήλων τὰ βάρη ως 

ςαζεῖε, τῷ ϑὅτὼς ἀναπληρώ- 

σατε τὸν νόμον τῷ Χ ισξ. 
5 Εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί 

τί, μηδὲν ὧν, ἑαυ]ὸν φρενα- 
σίατα" 

4 Τὺ δὲ ἔρον ἑχυΐξ δοκι- 
μιαξέτω ἕ ἕκαφος, κκὶ τότε εἰς 
ξαυϊὸν μόνον τὸ καύχημα 
ἕξει, κἡ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον. 

δ. εὐρύ γὰρ τὸ ἴδιον 
φορτίον βαςάσει- 

Ὁ Κοινωνείτω δὲ ὃ κατη- 
χήμενος τὸν λόϊον τῷ κατη- 
χἔντι, ἐν σῶσιν ἀγαθοῖς. 

. 7 Μὴ πλανᾶσθε" ϑεὸς οὐ 
μυκτηρέξεται. Ὁ γὰρ ἐὰν 
σπείρῃ ἄνθρωπος, τᾶτο "αὶ 
“Δερίσει, 
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8 Ὅτι ὃ σπείρων εἰς τὴν 

σάρκα ᾿ξαυῖδ, Ἐκ τῆς σαρκὸς 
σερίσει φθοράν" ὃ δὲ σπείρων 
εἰς τὸ νεῦμα. Ἐκ τῷ πνεύ- 
μαΐῆος ϑερίσει ζωὴν αἰώνιον. 

9 Τὸ δὲ καλὸν ποιξνῖες μὴ 
ἐχκκακῶμεν" καιρῷ γὰρ ἰδίῳ 
δεξίσομεν, μὴ ἐκλυόμενοι, 

10 Αρα ὅν ὡς καιρὸν ἔχο- 
μεν; ἐργαξώμεθα τὸ ἀγαθὸν 
πρὸς πάν; μάλισα δὲ πρὸς 
τὸς οἰκείες τῆς σσίςξεως. 
11 [δεῆε πηλίκοις ὑμῖν 

γράμμασιν ἔίραψα ττὶ ἐμῇ 
χειρίς 

19 ὍὉσοι ϑέλεσιν εὐπροσ- 
ὠπῆσα!: Ἐν σαραὶ, ὅτοι ἄναγ- 
κάξεσιν ὑμᾶς σερηέμνεαθαι, 
μόνον ἵνα μὴ τῷ ςχυρῷ τοῦ 
Χριςοῦ διώκωνται, 

13 Οὐδὲ γὰρ οἱ πσεριτέμ.- 
γόμνενοι αὑτοὶ νόμον φυλάσ- 

σδαιν" ἀλλὰ ϑέλεσιν ὑμᾶς 

περιέμνεσθαι, ἵ ἵγα ἐν τῇ ὕμιε- 
Ἱέρᾳ σαρκὶ καυχιήσωνῖαι. 

14 Ἔμοι δὲ “μὴ γένοιτο 
καυχᾶσθαι, εἰ εἰ μὴ ἐν τῷ ςχυ- 
ρῷ τοῦ κυρία ἡμῶν ᾿Ἴησᾷ 
Χριςδ" δι’ ἃ ἐμοὶ κόσμε: 
ἐςαύρωϊαι, κἀγὼ τῷ κόσμῳ. 

1 Ἔν γὰρ Χριτῷ Ἴησδ 
ὅτε περιἸομιή τι ἰσχύει, ὅτε 
ὠκροξυςία, ἀλλὰ καινὴ κΊΐσις. 

16 Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι 
τότῳ ςοιχήσεσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ 

αὐτὸς γὼ ἔλεος,’ "Ὁ ἐπὶ τὸν 
Ἰσραὴλ τῷ δεῖ. 

11. ἘὲἘ λοιπῇ, κοπες μοι 
μηδεὶς παρεχέτω" ἐγὼ γὰρ 
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Ἁ ’ - ,’ Ε ᾿ΡΩω τὰ εἰγμαῖα τῷ κυρία ᾿ἴησᾷ 

ἕν τῷ σωμαΐί μ5 βαςάξω. 

Ι8 Ἢ χάρις τοῦ κυρία. Πρὸς ΠΨΑΧΝ ἐγράφη ἃ ἀπὸ 

ἡμῶν Ἴησᾷ Χριςδ μετὰ τ 

“΄ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 

πνεύματος. ὑμιῶνῳ, ναϑόνμ" 
᾿Αμήν. ᾿ 

ἘΨΨΥΝ 

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΟΛΟΥ͂" ἐτηρὴ 
Ἡ πσρὸὺς- Εφεσίονε ἐπισολιὴ 

: ερρναὶ α. 1. 
ΧΡ ΛΟΣ ἀπόςολος 
Ἴησᾶ Χριςβ, διὰ 5ὲ- 

λήματος ὅεον, τοῖς ἁγίοις 
τοῖς ὄσιν ἐν ᾿ΕΦέσῳ, νὶ σι- 

ςοῖς ἐν Χριοῷ Ἴυ.σξ. 
4 Χάρις ὑμῖν ὦ εἰρήνη 

ἀπὸ ϑεοῦ τοατρὸς ἡμῶν, κνὶ 
κυρία Ἴτησξ Χριςδ. 

5 Εῤλοίητὸς ὃ ϑεὸς ἊΝ 
ταῇὴρ τῷ κυρίου ἡμῶν ᾿]η-: 
σῇ Χριοῦ, ὃ ὃ εὐλογήσας ἡμᾶς 
ἐν τσ εὐλογίᾳ τνευμαϊυκῇ 

ἐν τοῖς ἐπερανίοις ἐν Χειςῷ" 
Α Καθὼς ἐξελεξαῖο ἡμᾶς 

Ἐν αὐτῷ πρὸ κα]αδολῆς κοσ- 

μδ, εἶναι ἡμᾶς ἁγίος τὸ ἀμώ- 
μϑς ̓ καϊεγώπιον αὐτδ᾽ ἐν ἄ- 
γάπη, 

. δ ΠΙοορίσας ἡμᾶς εἰς υἷο-- 
θεσίαν διὰ ἼἼησδ Χριςᾷ εἰς 
αὐτὸν, κα]ὰ τὴν εὐδοκίαν τῷ 
ϑελήματος αὑτῇ, 

6 Εἰς ἔπαινον δόξας τῆς 
χάριϊος. αὑτῇ, ἐν ἢ Ἐχαρίτω- 
σεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠϊωπημένῳ" 
“νὰ ἔχομεν τὴν ἀπο- 

λύτρωσιν διὼ 18 αἵμαῖος αὖ- 

τ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραῖ- 

λ 

τωμάτων, κατὰ τὸν σλᾶταν 

τῇς χάριτος αὑτῇ, ἘΠῚ ΤᾺΣ 
8. ἢς ἐπερίσσευσεν εἰς 

ἡμᾶς, ἐν σαάσῃ ἀήηθη υ Φρο- 

γήσει" 
9 Γνωρίσας ἡ ἡμῖν τὸ μυ- 

φήριον τϑ ϑελήματος αὑτῷ 
κατὰ τήν εὐδοκίαν αὗτξ, ἣν 
προέθετο ἐν αὑτῷ, ΠῚ 

Ι0 Εἰς. οἰκονομίαν. τοῦ 
πληρώματος τῶν. καιρῶ, - 

νακεφαλαιώσασθαι τὰ ταν]ὰ 
ἐν τῷ Χοιτῷ, τά τε ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς ἢ τὰ ἐπὶ τῆς γῆν» 
ἐν αὑτῷ. 

11 Ἔν ἐκλαιρώθημεν, 
περορισθένῖες κατὰ τρόθεσιν 

τῷ τὰ ταν]α ἐνεργϑνῖος κα]ὰ 

τὴν βελὴν τοῦ. »δὐλεθμασίε 

αὑτοῦ. 
19 Εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς 

ἔπαινον τῊΚ δόξος αὐτῆ, τὸς 
προηλπικότας ἐν τῷ Χρικῷ" 

18. Ἐν ᾧ νὸν ὑμεῖς, ἀκέ- 

σανΐες τὸν λόϊον τῆς ἀληθείας, 

τὸ εὐαγγέλιον τὴς σωτηρίας 

ὑμῶν" ἐν. ῳ- »ὦ τοιςεύσαντες 

Ἧς 

εἰ: 

ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι, 

ΧΩ ἐπαγγελίας τῷ ἀγίῳνε: 

δ. 
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1:4“Ὃ- ἐσιν ἀῤῥαξὼν τῆς 
κληρονομιΐ ας ἡυιῶν, εἰς ἀπο- 

λύτρωσιν τῆς τεριποιήσεως; 

εἰς ἔπαινον 'τηξ δόξης αὐτᾷ. 
15 Διὰ τὅτο κἀγὼ, ἀκέ- 

σας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίσιν ἐν τῷ 
κυρίῳ Ἴησβ, κὶ τὴν ἀγάπην 
τὴν εἰς πάντας τὰς ἁγίης, 

16 Οὐ παύομαι εὐχαρι- 
σῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ὑμιῶν 
ποιήμιενος ἐπὶ τῶν τεοσεύ- 
χῶν μ5᾽ 

17 Ἵνα ὃ ϑεὸς τῷ κυρία 
ἡμῶν Ἴτσβ Χριςδ, ὃ ὃ πατὴρ 
τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα 
σοφίας κὶ α ἀποκαλύψεως ἐν 
ἐπιγνώσει αὐτοῦ" 

18 [Πεφω]ισμένες τὰς ὀφ- 
θαλμὰς τῆς διανοίας εδμιῶν, 

εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς, τίς ἔςιν ἡ 
ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτῷ, κὶ 

τίς ὃ ὕλῆτος τῆς δόξης τῆς 
κλυξφονομίας αὐτῷ ἐν τοῖς ὡ- 
γιοις" 

19 Καὶ τί τὸ ὑπερξάλλον 
μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτῇ 
εἰς ἡμᾶς, τὰς τοισεύονϊας καὶχ 
τὴν ἐνέρ γειαν τῷ κράτος τῆς 
ἰσχύος αὐτοῦ, 
90 Ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ 

Χριςῷ, Εἰείρας αὐτὸν ἐκ νεκ- 
ξῶν᾽" κὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὖ- 
ϑυθονοι ἐσαρανίοις, 
»ϑἔ ΑΡΌΌΨΑΝΝ πάσης ἐρ- 
Χῆς ἡ ἐξεσίας Ὁ δυγάμεως 
κὶ κυριότηϊος, τὸ τοαν]ὸς ὀνό- 
μαῖος ὀνομαξομένε 5. μόνον 
ἕν τῷ αἰῶνι τότῳ, ἀλλὰ καὶ 
ἐν τῷ μέλλοντι". 

94 
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99 Καὶ τάν ὑπέταξεν 
ὑπὸ τὰς τόδὰας αὐτϑ΄ κὶ αὐ- 
τὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ 
τανῖα τῇ ἐκκλοισίᾳ, 

239 Ἥ τις ξςὶ τὸ σῶμα 

αὑτῇ, τὸ τλήρωμα τ σαν- 

τὰ ἐν τᾶσι τληρδμένδ᾽ ς 

Κεφ. β. ᾧ. 
Ἐπ Ὶ ὑμᾶς Ὄντας γεκρὰς 

τοῖς παραπίώμασι τὸ 
ταῖς ἁμαρτίαις" 
- Θ (Ἐν οἷς ποτὲ περιεπά- 

7ήσχῖε καῆα τὸν αἰῶνα τῇ κόσ- 

με τέτο, κατὰ τὸν ἄρχονῖα 
τῆς ἐξεσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ 
πνεύμαΐος τοῦ νῦν Ἐνεργξνῖος 

ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας" 

3. ᾿Εν οἵς κὶ ἡμεῖς πάνϊες 

ἀνεςράφημέν. οτε ἐν ταῖς 

ἐπιθυμίαις, τῆς σαρκὸς ἡμῶν, 

ποιῶν]ες τὰ ϑελήματα τῆς 

σαρκὸς Ὁ τῶν διανοιῶν" μ 

᾿γκεν τέκνα Φύσει ὀργῇ) ὡς 

οἱ λρισοί" 

4. Ὁ. δὲ Θεὸς πος 

ὧν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν» 
ἀγάπην αὗτεξ, ἣν ἡγαάπησεν 

ἡμᾶς.) 
5 Καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκρὸς 

τοῖς παραπῆώμασι, συνεξωο- 
ποίησε τᾷ Χριξῷ" ἐέμει 
ὃςε σεσωσμιένοι") 
6 Καὶ συνήϊειρε. ΟΣ συνε- 

κάθισεν ἐν τοῖς ἐπδρανίοις. ἐν 
Χριστῷ ᾽Τησοῦ" 

7 Ἵνα ἐνδείξηϊαι ἐν τοῖς 

αἰῶσι τοῖς ἑπερχομένοις τὸν 

ὑπερξ ἀλλόνϊα λῆτον τῆς 
αριτος αὗτῦ, ἐν “χρηςότητι 
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ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριτῷ ᾿1ησὅ. 
8 1 γὰρ χιαρί ἐξε σε- 

σωσμεένοι διὰ τῆς τοίςεως" κὶἢ 
τῦτο ὃκ ἐξ ὑρμιῶν' Θεξ τὸ 
δῶρον, 

9 Οὐκ ἐξ ἔργων" ἵνα ἢ 

1|ς τερλς βανέιμι 
10 Αὐτὰ γάρ ἐσμεν ποίη- 

ἕὡκ, κἸισθέν]ες ἐν Χρις ἢ Ἴ.- 
σδ ἐπὶ ἔρ[οἷς ἀϊαθοῖς, οἷς προ- 
α]οίμασεν ὃ ϑεὸς ἵνα ἐν αὖ- 
ζοῖς περιπατήσωμεν. 

11 Διὸ μνημονεύετε, ὅτι 
ὅμεϊς ποῖε τὰ ἔθνη ἐν σαρκὶ; 
(οἱ λεγόμενοι ἀκροξυςία ὑπὸ 

τῆς λεγομένης σερίομνης ἐν 
σαρκὶ χειροποιήτα,) 

19 “Ὅτι ἦτε ἔν τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ “χωρὶς Χριςᾶ, ἄἀπηλ- 
λοϊριωμένοι τῆς πολήείας τῷ 
Ἰσραὴλ, κἡ ξένοι τῶν διαθη- 
κῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα 
μιὴ ἔχοντες, κὶ βϑεούκε ἐν τῷ 

. πκύσμῳ. ' 
135 Νυνὶ δὲ, ἐν “Χρισῷ 

ΓΙυησοῦ, ὑμεῖς οἱ ποτὲ ὄντες 
μακρὰν, ἐγγὺς ἐψενήθητε ἐν 
τῷ αἵματι τῇ Χ εἱςδ. 
᾿ 14 Αὐτὸς γάρ ἕξιν ἡ εἰς 
ρήνη ἡμῶν, ὃ ποιήσας τὰ 
ἀμφότερα ἕν, Ὁ τὸ μεσότοι- 
“χον τᾷ φΦραγμ λύσας" 

15 Τὴν ἔχθραν ἐν τῇ 
σαρκὶ αὗτϑ, τὸν νόμον τῶν 
ἑν)ολῶν εν δόμαασι κααργή- 

σας ἵνα τὰς δύο κ,Ίίσῃ ἐν 
ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρω- 
σγον, τοιῶν εἰρήνην, 
..16 Καὶ ἀαβτ εν 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

τὸς ἀμφοϊέρδε. ἐν ἑνὶ σώμιαῆ, Ὁ 

τῷ δεῷ διὰ τῷ σαυρδ, ἀποκ-. , 

τείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. 
17 Καὶ ἐλθὼν εὐηγΓολί-: : 

σαῖο εἰρήνην ὕμιν τοῖς μᾶκ- 
ρᾶν, τ ἔγγύσ, ἐπ δὴ 

18 Ὅτι δι᾿ αὐτὸ ἔχομεν. 
! τὴν προσα[ὠγὴν οἱ ἀμφότεροι. 
ἐν ἑνὶ ἈΡΜΌΨΟ ΝΟ τὸν πα- 
τέρα. οὐδ 

19 Αρα ὅν ὀκέτι Ἐςὲ πρ ἡδὲ 
"ἢ πάροικοι, ἅλλα συμιπολῖ-- 

ται τῶν ἁγίων, »ὶ οἰκεῖοι τῷ 
Θεοῦ... ᾿ 

θ0. Ἐρεβηδλε ἢ ἐπὶ 
τὸ  ϑεμελίῳ. τῶν ἀποςολῶν κὶ 
προφηῶν,, Ὄνος. ὀκφαμμαν 
αὐτῷ ᾽[τησὰ ΟΑρισδις ἐπα 
91 Ἔν ᾧ πᾶσα ἢ ρὐνοχὼ 

μὴ συναρμολοϊξεμιένη ον 
εἰς ναὸν ἅγιον. ἔν κυρίῳ". 

99 Ἔν ᾧ "᾿ ὑμεῖς συνοια 
κοδομεῖσθε εἰς καϊοικο)ήριον 
τῷ Θεῷ ἔν πνεύματι. 
᾿ϑϑ Κεφ. ν. 9. πὶ 
ΠΟΥΊΟΥ χάριν. ἐγὼ. 

[1]αὔλος, ὃ δέσμιος τοῦ 
Χριςβ Ἰησᾶ ὑπὲρ ΩΝ τῶν 
ἐθνῶν" ἀρ 
Ὁ ἘΔ ἠρμροῆς αν οἰκονο- 
μίαν τῆς χάρος τοῦ Θεοῦ 
τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς, 

8 Ὅτι κα]ὰ ἀποκάλυψιν 
ἐνώρισέ μοι τὸ μυς ἡριον" (κα- 
θὼς προέΐραψα ἐν,ὀλίίω, 

ἅ4. Πρὸς ὃ δύνασθε ἄναγι- 
γώσκονϊες νοῆσαι. τὴν σύνεσίν 
μα ἐν τῷ μυςηρίῳ τῇ 5 Χριςδ") 

5 Ὃ ἐρέβφιῃ, γενεαῖς ἐκ 
ΐ 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣ. 

ἐϊνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ν- 
θρώπαιν, ὡς νὸν ἀπεκαλύφθη 
τοῖς ἁγίοις. ἀποςόλοις αὐτοῦ 
μὸ προφήταις ἐν πνεύματι" 

Θ Εἶνγαι τὰ ἔθνη συϊκλόῖρο- 

γόμιχ, κὶ σύστωμα, κὶ συμ- 
μέτοχα. τῆς ἐπαγίελίας αὐὖ- 
τὸ ἐν τῷ Χριςῷ, διὰ τῷ εὖ- 
αγγελία" βϑ. 

7 Οὗ ἀδυμμὰν διάκονος 
καὶὰ τὴν δωρεὰν τῆς χιζριτος 
τῷ ϑὲῶ τὴν δοθεῖσαν μοι κα- 
ἰὰ τὴν ἐνέρίειαν τῆς δυνάμεως 
κύτου. 

8. Ἑμοὶ τῷ ἐλαχιςυἹέρῳ 

φπάνίων τῶν ἁγίων ἐδόθη ἡ 
“άρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
εὐχγ[ελίσασϑαι τὸν ἀνεξυχνί- 
ἄφὸν ὥλητον τῷ Χοιςῇ, 
"9 Καὶ φω]ίσαι πανῖῆας, τὶς 

"ἢ κοινωνίᾳ τῇ μυςηρία τῇ ἀ- 
ποχεκρυμμένε ἀπὸ τῶν αἰώ-: 
γῶν ἕν τῷ ϑεῷ, τῷ τὰ πανία 
κϑίσανῖι διὰ ἜΜΗ͂Ν Χριςδ" 

. 10 Ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς 
ἴς καὶ ταῖς ᾿έἐξασίχις ἐν ὠρχιαῖ Ὁ 

τοῖς ἑπεραάνίοις, διῶ τῆς ἐχ- 
κλησίας, ἢ πολυποίκιλος 
σοφία τῷ Θεῖ’" 

ΤΠ Κατὰ τοϑόθεσιν τῶν 
: Ἰώνων, ἣν ἐποίησεν ἐν Χριςῷ 
Ἰωσξ τῷ κυρίῳ ἧκ ὧν" 

“ἀφ᾿ Ἐνδ ᾧ ἔχοικεν τὴν παῤ- 
ῥησίαν Ὡ τὴν προσαγωγὴν 
ἐν πεποιθήσει, διῷ τῆς πίςε- 

οῶΐς αὐτοῦ. νη δ ἐπ ἀφ ΣΙΝ ᾿ 

Υ 13 Διὸ αἰτϑμαι μὴ ἔκκα- 

- κεῖν ἐν ταῖς ὐλίψεσί μ8 ὑπὲρ 
ὑμῶν, ἥτις ἐξὶ δόξᾳ ὑμῶν. 
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14. Τότϑ χάριν κάἀμπίω 
δ Ἁ . 

τὰ γύνχ]ά μ8 πρὸς τὸν πα- 
τέρα τῷ κυρίδ τρνγν Ἰησοῦ 
Χοις ας Ν ν 
5 Ἐξᾷ νϑυὶ τὐΐχϑοιν 

Σ ἐστὶ γῆς ὀνομάζεαι" 
6΄1νὰ δώῃ ὑμῖν κα]ὰ τὸν 

πλῆτον τῆς δόξης αὑτῷ, δυ- 

γάμει κραϊαιωθῆναι διὰ τοῦ 

πνεύματος αὗτϑ, εἰς τὸν ἔσώ 
ἄνθρωπον" 

17 Καὶ τῆοικῆσχι τὸν Χει- 
φὸν διὰ τῆς τοίξεως ἔν ταῖς 
καρδίσις ὑμῶν" 

18. Ἔν ἀγπῃ ἐῤῥιξομένοι 
ὁ τεθεμελιωμένοι" ἵνα ἔξισ- 
χύσητε. κ καταλκδέσθαι σύν 
πᾶτι τοῖς ἁγίοις, τί τὸ τλα- 

τος, καὶ μῆκος, ἡ βάθος, "ᾧ 
ὕψος, 

[9 Γνῶναί τε τὴν ὕπεδ- 
ξάλλεσαν τῆς γνώσεως ἀγά- 
σὴν τὰ Χ ρι58' ἵνα πληρωθῆε 
εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τῷ σεῦ, 

90 Τῷ δὲ δυναιλένῳ ὑπὲρ 
πάντα ποιῆσαι ὑπὲρ ἐκ σε- 
βισσξ ὧν αἰτέμιξθα ἢ γοῆμεν, 
καὶὰ τὴν δύναμιν τὴν ἔνερ- 
γϑιξνὴν ἐν ἡμῖν, ἘΞ 

21 Αὐτᾷ ἡ δόξα ἐν τῇ 
Ἐκλλησίᾳ, ἔν Χριςῷ ᾿Ιησϑ, 

δεν "τ" ͵ ; ν Ὡν ΕῚ 

εἰς πάσας τὰς γενεὰς τῷ αἷ- 
ὥγος τῶν αἰωνῶν. Ἀμήν. 

Κεφ. δ΄. 4. 
Ι αὶ ὑφξ λυ λονογο ὅν ὑμᾶς, 

“Ἃ ξηγὼ ὃ δέσμιος ἐν κυ- 
εἰῳ; ἀξίως περιπαΐησαι τῆς 
κλήσεως ἧς ἐκλήθητε; 

9 Μετὰ παάσης ταπεινο- 
ν᾿ 

3 »"» 

5925 νοὶ5 



80: 
᾿ 

Φροσύνης "ἢ πορᾳότητος, μεῖὰ 
μακροθυμιίας" ἀνεχόμενοι ἀλ.- 
λήλων ἐν ἀγάπ; 

5 Σπεδαξζονῖε: τηρεῖν τὴν 
ξνότγία τῇ πνεύματος ἐν τῷ 
συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. 

4 “Ἐν σῶμα κὶ ἕν πνεῦμα, 
καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ 
ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν. 

δ Εἷς κύριος, μία αίςις, 
ἐν βάπτισμα, 

0 Εἷς δεὲς ᾳ ̓παῖὸρ παν- 
τῶν; ὁ ἐπὶ πάντων, Ὁ διὰ 
πάντων, κ»ἃ ἐν σᾶσιν ὑμῖν. 

ἢ “Ἐνὶ δὲ ἑκάφῳ ἡμῶν ἐ- 

δόθη ἡ χάρις καὰ. τὸ μέτρον 
τῆς δωρεᾶς ἀῶ ορἰοδ, των 

8 (Διὸ λέψει") ᾿Αναξὰς εἰς 
ὕψος, ἡχιδαλατευσεν. αἷχ- 
μμαλωσίαν, [ ἔδωκε δόματα. 

τοῖς ἀνῆς ὠφοις. 

9 Ἴὸ δὲ, ᾿Ανέξη, τί ἐσιν 
εἰ μυὴ ὅτι Ὃ καέξη πρῶτον εἰς 

τὰ καϊώτερα μέρη τῆς γῆς; - 
ι0 Ὁ καϑαθας, αὐτὸς ἐςι᾿ 

ε Ὗ ἡ ὃ ἀναβὰς ὑ ὑπεράνω σάνϊων 
τῶν ἐρανῶνς ἵνα πληρώσῃ τὰ 

πάντα. 
11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκε, τὸς 

μὲν, ἀποςόλες" τὰς δὲ, προ- 
φηϊατ' τὸς δὲν ε εὐαγγελιτάς, 
τὸς δὲ φοιμένας κὶ διδασκά- 

λες᾽ 

1:9 ἰοὺς τὸν Ὁ ὴΣ τῷ 
τῶν ἁγίων," εἰς ἔρίον διχκονί- 
ας: εἰς οἰκοδομὴν, τ ΠΟΘ 
τος τοῦ Χροιςοῦ" 

1.93 Μέχρι. ἀδιν με 
οἱ πάν]ςς εἰς τὴν ἑνότηϊα τῆς 

ῷ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

πίστεως, το τῆς ἐπιϊνώσεως τῇ 
υἱξ τῇ Ξε, εἰς ἄνδρα͵ τέλειον, 
εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πλη- 

ρώματος τοῦ Χριφοῦ" 
14 Ἵνα μηκέτι ὦμεν γή- 

πίοι; κλυδωνιζόμενοι, ὼ πεει- 
Φερόμενοι. παντὶ. ἀνέμῳ, τῇς 

διδασκαλίὰς, ἐν ΤΏ κυξείᾳ 
τῶν ἀνθρώπων, ἐν τσανεργίᾳ 
πρὸς τὴν! μα ϑμήχενφ. τῆς 
λαάνης .. τ 

15 δίνει δὲ ἐν ἐν ὡ- 
γάπη, αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν 
τὰ τάνῖα, ὅς ἔςιν ἢ ΜΝΟΝ 

δ Χριςός "ἢ 
.. 16 ἘΣ ἢ τᾶν τὸ ω 
συναριμολογάμεενον "Ὁ, σύμξι- 

ξ αξόμενον δια σάσυς ἁφῆς 
τῆς ἐπιχορηγίας,, καΐ᾿ ἐνέρ- 
ΕΑΝ ἐν μέτρῳ ἑγὸς ἑκάξα 

μέρες τὴν αὔξησιν τὸ σωώμα- 

7ος ποοιεῖται, εἰς οἰκοδομὴν 
ἑξαυΐου ἐν ἀγάπῃ. 

17 Τ ὅτο ὃν λέγω "ὁ μαρ- 
τύρομιαι. ἔν, κυρίῳ, μηκέτι 
ὑμᾶ- περιπαϊεῖν, καθὼς κὶ τὰ 
λοιπὰ ἔθνη περιπαϊεῖ, ἔν μια- 
ταιότητι τῇ νοῦν αὑτῶν" “ 

18 Ἔ σκο)ισμένοι τῇ διάνοι- 
φ,, Ὄνες ὠπηβιλοϊριωμένοι τῆς 
ζωῆς τῷ δεῖ, διὰ τὴν ἄϊνοιαν 
τὴν ὅσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν 
πσώωξωσιν τῆς καξδίας ὁ αὑτῶν" 

19 Οἵτινες ἀπηλγηκότες 
ξαυϊὰς “παρέδωκαν τῷ. ̓ἀσελ- - 

Πίᾳ, εἰς ἐρ[κσίαν περλιβιήνᾳ 
σάσης ἐν τλεονεξίᾳ.. ἐν 

ἐ 90 Ὑμεῖς δὲ οὐχ, ὅτως͵ 
ἐϊάῥεῆε τὸν ΣΧ ρισόνληννν ὅλ νι: 



ΠΡΟΣ ἘΦΕΣ: 

“91 ἘΠῚ αὐτὸν ἠκέσαῖε, κὶ 
ἐν αὐτῷ. ἐδιδάχ,θυε, καθώς 
ἐςιν “ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ" 

29 "Αποθέσθαι ὑ ὑμᾶς κα- 
ὰ τὴν τρο]έραν ἄναςροφὴν; 

. τὸν σααλαιὸν. ἄνθρωπον τὸν 
φθειρόμενον κα] τὰς ἐπιθυ- 
μίας τῆς ἀπατης" 

93. ᾿Ανανεᾶσθαι δὲ 
φνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν, 

94 Καὶ ἐνδύσασθαι τὸν 
καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ 
“εὸν κΠισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ 
»ἡ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 

Θἢ Διὸ ἀποθέμενοι τὸ 
ψεῦδος, λαλεῖτε ἀλήθειαν 
ἕκαςος μεῆὰ τῷ πλησίον αὗτϑ' 
ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλῃ. 

96. ᾿Οργίξεσθε, ὦ, μυὴ ἁ-. 
αν ὐδένεό ὃ 0 ἥλιος μὴ ἐπι- 

.-᾿ 

τω Ἴ 

δυέτω ἐπὶ τῷ τ αροῤγισρῷ ᾿ 
ὑμιῶν" 

Φ7 Μήτε δίδοῖε τόπον τᾷ 
διαξόλῳ. 

238. Ὁ κλέπτων ἀρῦν 
δον εὐονειναήνρος κοπιά- 
τω; Ἐργαξόμιενος τὸ ἀγαθὸν 
ταῖς χερσὶν, ἵνα ἔχῃ μκεῖα- 
διδόναι τῷ. χρείαν ἔχονῖι. 
᾿ς 90 Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ 

χοῦ ςὐριαΐος ὑμῶν μὴ ἔκπο- 
βευέσθω" ᾿ἀλλ᾽ εἴτις ἀγαθὸς 
πρὸς, οἰκοδομὴν τῆς χρείας, 
ἵγᾳ δῷ χάριν τοῖς ἀκέεσι" 
80 Καὶ μὴ λυσεῖτε τὸ. 

πγεῦμια τὸ ἅγιον τῷ ϑεδ,, ἐν 
ᾧ ἐσφραγίσθητε. εἰς, δϑοδεν 
πἠοκυλλύριωνε: τάν ῖ, ἢ 

81 Ἡᾶσᾳ πικρίᾳ, ὦ. ϑυ-: 
81Ὲ 
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μὺς, γῦἡ ὀργὴ, »ὶἡὶ κραυγὴ; ὼ 
βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑ- 
μῶν, σὺν σάσῃ κακίᾳ. 

52 Γίνεσθε δὲ μὲν ἀλλίύλοιν 
χρηςοὶ,εὔσπλαΓχνοι, χαριξό- 
μενοι ἑχυ]οῖς, καθὼς "ὃ ὁ ϑεὸς 
ἐν κριςῶ. ἐχαρίσαῖο ὑ ὅμιν. 

Κεφ. ἐἑ. 5. 
ΤΟ ΝΕΣΘΕ. οὖν μιμηταὶ 

τοῦ Θεβ, ὧς τέκνα ἀ- 
γαπητα" 

9 Καὶ σεριπαϊεῖτε ἐν ὧ-᾿ 
γάπη; καθὼς κὶ ὃ κρισὸς ἦ- 
γαάπησεν ἡμᾶς, Ὁ παρέδωκεν 

ἑαυϊὸν ὃ ὑπὲρ ἡμῶν τοροσφορὰν 
κὶ “υσίάν, τῷ ϑεῷ εἰς οσμιὴν 
εὐωδίας. 

ϑ Γορνεία δὲ κὶ πᾶσα ἀ- 
καθαρπίσ, ἢ πλεονεξία μηδὲ 
ὀνορκαζέσθω. ἐν ὑμῖν, καθὼς 
σρέπει ἁγίοις" 

Α Καὶ αἰσχρότης, ἡ μω- 
ρολογία, ἢ εὐτραπελία, τὰ 

δκ ἀνήκονία" ἀλλὰ μᾶλλον. 

εὐχαριςΐα. 
δ Τῶτο γάρ ἔςε γινώσκον- 

τες, ὅτι πᾶς πόρνος, ἢ ἀκά- 
θαρῖος, ἢ πλεονέκζης, ὅ ὅς ἐςιν 
εἰδωλολάτρης, ὅκ ἔχει κλη- 
θονομίαν Ἐν ΤῊ βασμίᾳ τοῦ 
κριςγῦ Ὁ σεοῦ.. ' 

.6 Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπαϊτω 
κενοῖς. λόϊηις᾽ διὰ ταῦτα γὰρ 
ἔρχεαι ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ 
τὰς υἱὸς τῆς ἀπειθείας. 

7 Μὰ ὅν γίνεσθε, συμμέ- 
τοχοι αὐτῶν. 

8 Ἦτε γάρ ποῖε σκότος, 
γῶν δὲ. φῶς ἐν κυρίῳ" ὡς 

, 



Φρ00 

ἰρ φωτὸς. περιπατεῖτε 
ο (Ὁ. γὰρ καρπὸς τοῦ 

πνεύμιαος ὁ ἐν πάσῃ αἀἰαθωσύ- 
γῃ νῦἡ δικαιοσύνῃ κὶ ἀληιθείᾳ") 

Τ0 Δοκιμάξουϊες τὶ ἔςιν 

εὗαρεςον τῷ κυρίῳ. 
1 Καὶ μὴ συϊκοινωνεῖτε 

τοὶς ἔρίοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ 
σκότες, μᾶλλον δὲ κὶ ἐλέγ- 

Εἶμαι μὴν 

.19 Τὰ γὰρ κρυφῇ γινό- 
μενα ὑπ᾽ αὐτῶν, αἰσχρῦν ἐςι 

κὶ λέγειν. 

18 Τὰ δὲ πάν]α Ἐλεῖχό- 
μένα, ὑπὸ τ φωτὸς φανερᾶ- 
αι" τᾶν γὰρ τὸ φανερόμε- 
γον. φὼς ἔςι.- 

14 Διὸ λέγε" "ΕπΠιραι ὃ 

καθεύδων, καὶ ἀνάτα ἐκ τῶν 
γεκρῶν, τ ἐπιφαύσει σοι ὃ 
Χριςός. 

15 Βλόπεῖε ὅν πῶς ἀκρι- 
ξῶς περιπαϊεῖτε᾽ μὴ ὡς ἂ- 
σοῷοι, ἀλλ᾽ ὧς σοφοί" 

106 ᾿Εξαγοραζόμενοι τὸν 
χαιρον;, ὅτι αἱ Ἰῤέφει “ον ἢ - 
ραί εἰσι. 

17 Διὰ τῦτο μὴ γίνεσθε 
ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί 
τὸ ϑέλημα τοῦ κυρία. 

18 Καὶ μὴ μεθύσκεσθε 
οἴνῳ, ἐν ῳ ἔςιν ἀσωΐία, ἀλλὰ 
ποληροῦσθε ἐν πνεύματι, 

19 Λαλδνῖες ἑχυΊοῖς Ψψαλ- 
ΡΣ ἊΝ ὕμνοις, φδαῖς πνευ- 
μα]ικαῖς" κ8ο Τὰς ̓ῷ ψάλ- 
λονες ἐ ἐν τῇ καρδίᾳ ὑ ὑμιῶν τῷ 
κυρίῳ" 
40 Εὐχαρι φῸ ὐνεν “ὐ 

ΕΠΙΣΤ ΟΛΗ. ᾿ 

τε ὑπὲρ πάνων, ἐν ὀνόματι, 
τοῦ κυρία ἡμῶν, Ἰησᾷ Χρι- 
σοῦ, τῷ σεῷ ἢ πατρί, ο΄ 

92] ᾿Ὑχοϊασσόμενοι ἀλλῴ- 
λοις ἐν Φόξῳ Θεοῦ. 

ὧ9 ΑἹ γυναῖκες, ἐδ τονε 
ἀνδράσιν ὑσφιμαθααβορίά ὧς τῷ 
κυρίῳ" 

95 “Ὅτι ὃ ἀνὴρ ἕξι κεφα- 
λὴ τῆς γυναικὸς, ὡς γα ὃ 
Χρισὸς, κεφαλὴ τῆς ἐκχκλη- 
σίας" νᾧ αὐτὸς ἔςι Ἤω τϑ 
σώματος » ἑώνς 

94 ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ ἡ Ἐκκλη- 
σία ὑπο]άσσεῖαι τῷ Χριςῷ, 
ἕτω κὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις 
ἀνδρᾶσιν ἐν παντί. 

95 Οἱ ἄνδρες, ἁ ἀγαπᾶτε 
τὰς γυναῖκας ἑαυϊῶν, καθὼς 
»ὐὐνὸ Χρισὸς ἠγάπησε τὴν ἐκ- 
κλησίαν, Ὁ ἑαυΐϊὸν σηρίσετων 

ὕπερ αὐτῆς" 
90 Ἵνα αὐτὴν ὍΣΟΝ 

καθαρίσας τῷ λεϊρῶ τ ὅδα- 

τος ἐν ῥήματι". ρΑ 
97 “να. παραςήσῃ αὐτὴν 

ἑαυϊῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν. 
μὴ ἔχεσαν σπῖλον, ἢ ῥυγίδα, 
ἤ τι τῶν 'τοιότων ᾧ ἀλλ᾽ ἵγα 

ἢ ἁγία» ) ἅμιωμιος.-. ΠΣ ΡΕΝ 
9 ὃ ὕτως ὀφείλεσιν. οἱ 

ἄνδρες ἀγαπᾶν. τὰς. ἑαυτῶν 
γυναϊκας, ὡς τὰ ὲὶ ἑαυϊῶν σώ- 
μαῖα" ὃ ἀγαπῶν. τὴν ἑαυϊοῦ 

γυναῖκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ... 
990 Οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν 

ἑαυΐδ. σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾽ 
ἐκρέφει Ὁ ἡ ϑάλπει αὐϊὴν. καθ- 

ὡς Ὁ ὃ κύριος τὴν ἐκκλησί: 



ΠΡΟΣ ἘΦΕΣ. 

90 “Ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ 
σώμιαῖος ᾿αὑτοῦ, ἐκ. τῆς σαρ- 
κὺς αὐτοῦ, οἱ ἔκ τῶν ὀςέων 

αὐτοῦ. ᾿- 
ὡς ἢ. ΡΣ τῶτε ο χααλείψει 

ἄνθρωπος τὸν σατέρα αὑτοῦ 
κὶ τὴν μηϊέρα, Ὁ τροσκολ- 
ληθησεῖαι σρὸς τὴν γυναῖκα 

αὑτοῦ" Ὁ ἔσονϊαι οἱ δύο εἰς 
σάρκα μίαν. 

392 1ὺ μυφήριον τᾶτο μέϊα 
ἐείν" ἐγὼ δὲ λέϊω εἰς Χριςὸν, 

Σ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 

38 Πλὴν ὃ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ 
ἕνα, ἕκᾶςζος τὴν ἑχυϊᾷ γυναῖ- 
κα ὅτως ἀΐαπάτω ὡς ἑαυΐϊόν" 
“ἰδὲ ψυνὴ ἵνα φοξῆται τὸν 
ἄνδρα... 

Κεφ. δ 16, 
᾿ς ἐὼ τέκνα, ὑπακέετε τοῖς 

γονεῦσιν ὑμῶν ἐν κυ- 
βίῳ" τῶτο γάρ ἐςι δίκαιον. 
"2. Τίμα τὸν “παέρα σε νἡἃ 

τὴν μη]έρα᾽ (ὅτις ἐςὶν ἐντο- 

λὴ πρώτη. ἐν ἐπαγίελίφη Ἔ 
9 Ἱνα εὖ σοι γένηϊαι; κὶ ἔσῃ 

μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῦς. 
Α Καὶ αὶ οἱ παϊέρες, μὴ παρ- 

οργίζεϊε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾽ 
“ἀκ]ρέφεϊε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ κ»ὶ 
γαθεσίᾳ κυρία. 
8 ΟἹ δῆλοι, ὑπακέε]ε τοῖς 

κυρίοις κα]ὰ σάρκα, μεῖὰ φό- 
δα καὶ τρόμιε, ἐν ἁπλότγηι τῆς 
καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ Χρις" 

60 Μὴ καῖ ὀφθαλμοδηλεί- 
ἂν ὧς ιἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ 
ὧς δοῦχοι τῷ Χειςδ, ποοιξν]ες 
τὸ δέλημα τῦ σεῦ ἐκ ψυχῆς, 
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7. Με εὐνοίας δαλεύον,ες 
τῷ κυρίῳ, ΕΣ οὐκ ἀνθρώποις" 

8 Εἰδόϊες, ὅ ὅτι ὃ ἐὰν τι ἕκα- 
φος ποιήσῃ ἃ ἐγαθὸν, τῶᾶτο χο- 
μιεῖται παρὰ τῷ κυρίες εἴτε 
δοῦχος, εἴτε ἐλεύθερος. ᾿ 

9 Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ 
ποιεῖτε πρὸς αὐτὰς, ἄνιεντες 
τὴν ἀπειλήν" εἰδότες, ὅτι κἡ 
ὑμῶν αὐτῶν ὃ κύριός ἐςιν ἐν 

ϑρᾶνοῖς, κὶ προσωποληψία 8 ὅκ 
ἔς, παρ᾽ αὐτῷ. 

10 Τὺὐλοιπὸν, ἀδελφοί μ8, 
ἐνδυναμέσθε ἐν κυρίῳ, ᾿ ἐν 
τῷ πρατει τῆς ἰσχύος αὐτᾶ. 

11 Ενδύσασθε τὴν πανο- 
πλίαν τῷ δεῖ, πρὸς τό δύν- 
ασθαι ὑμᾶς ςῆναι πρὸς τὰς 
μεθοδείας τοῦ διχξ όλδ' 

19 “Ὅτι ἐκ ἔς» ἡμῖν ὴ 

σ΄ ἀλη πρὸς αἷμα Ὁ σάρκα, 
ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς, φρὸς 
τὰς ἐξεσίας, πρὸς τὰς κοσμο-. 
κράτορᾶς τῇ σκόϊας: τϑ αἰῶνος 

τέτϑ; πρὸς τὰ πνευματικὰ 
τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἂρμς ὐνθα 
οι 5. 

18 Διὰ τῦτο ἀναλάξετε 
τὴν πανοπλίαν τοῦ ὅεδ, Ῥὰ 
δυνηθῆτε ἀντιςῆναι ἔν τῇ ἡ- 

μέρᾳ τῇ πονηρᾷ: Ὁ ἅπαν]α 
κατεργασάμενοι φῆναι. 

14 Στῆ]ε ὅν σεριξωσάμε- 
γοι τὴν ὀσφῦν ὑμῶν ἔν ἀλη- 
θείᾳ, τὸ, ἐνδυσάμενοι τὸν ϑώ- 
ρακαὰ τῆς δικαιοσύνης" 

15 Καὶ ὑποδησάμενοι τὸς 
σπύδας ἐν ν ἑτοιμασίᾳ, τοῦ εὐαἵ- 
γελία τῇς εἰρήνης" 
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16 ᾽Επὶ τᾶτιν ἀναλαξόν- 
Ἴες τὸν ϑυρεὸν τῆς τίξεως, ἐν 
ᾧ δυνήσεσθε σαντα τὰ βέλη 
τοῦ πονηροῦ τὰ Ἐπ ΝΕ 

σξέσαι" Ἷ 
17 Καὶ τὴν περικεφαλαί- 

ἂν τ σωηρίη δέξεσθε, ὸ τ 
μυάχιαιραν τοῦ νεύματος, ὃ 
ἐςι ῥῆμα Θεοῦ". 

18 Διὰ σασης προσευχῆς 
"ἢ δεήσεως; προσευχόμενοι Ἐν 
παντὶ καιρῷ ἐν σνεύμαΐῖι, κα 
εἰς. αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦνες 
ἔν σασῃ τοροσκαρϊερήσει "ἡ 
δεήσει τσερὶ τάνϊων. τῶν ἁ- 
γίων, 

ιῦ Καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα 
ῥιοι ̓δοθδείη λόγος. ἐν ἀνοίξει 
τοῦ σὐμαῖος μα Ἐν παῤῥησίᾳ, 
γνωρίσαι τὸ μυςφήριον τοῦ εὑ- 

αγγελίεδ". 

90. Ὑσὸ ἢ 8 ἀρὴαμα ταῖτ ἐν 

᾿ 

διάκονος ἕν Ἀυρίῷ ἢ 

ἘΠῚΣ ΤΟΛΗ 
Ἃ 

ἁχέσει, ἵ ἵγα ἔν πὰ υφαμς, 
ἄσωμαι, ὧς δεῖ. με λαλῇσαις 

.9} “Ϊναὰ δὲ εἰδῆτε ἡ ὑμεῖς 
τὰ καὶ ἐμὲ, τί πράσσω, ,πᾶν-- 
7. ὑμῖν γνωδίσει υχιλὸς ὃ δ: 
ἀγαποηϊὸς ἀδελφὸς, Ὄ, 'πιξὸξ᾽ ; 

ὑβκ γ᾽ ΕΥΝ ὃ '- 
᾿ 

99 Ὃν ἔπεμψα ἐσερὺς ΣΝ 
ἶ μιᾶς εἰς αὐτὸ τδτα, ἵαᾳ γνῶτε 

τὰ περὶ ἡμῶν, Ὁ ἜΜΕΝ 
ἐσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. " 
98 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς, 

οἾκὰ ἀγάπη ἌΣ. σίςεῶςξ, ἀπὸ 
εοῦ τοαϊρὸς  κἡ ̓κὐξίο Ἴνο 
Χριςοῦ. 

4 Ἢ χάρις μετὰ πόνο 
ων τῶν ἀϊχπών]ων τὸν κύ- 
ριον ἡμιῶν ᾿Ιησᾶν Χειρὸν ων 
ἀττο Σ ᾿Αμήν. 

ρὸς ̓ΕφΦεσίδς ἐγράφη. ΤᾺ 
“Ῥώμης διὰ Ὑυχικου. 
Ἔν ἰχρο τιδ΄. ρ Φ ἸΘΛᾺ 

ΡΝ, ἀθιῖς 

5. ΠΡῸΣ "ἃ 

οὐάγν Ψ μὰ " 

᾿ΠΑΥΛΟῪ (ἐ ΟΥ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ. 

Ἢ πρὸς ὙΤΈΤ ἐπισολὴς ἡ 

1: Κεφ. οἷς 8... ὦ 
ἱ ᾧ ἀῤλοννν  ιμός- 

"Ἔ θεος, δοῦλοι ᾿Γησοῦ 

Χρισοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν 

Χριςῷ ᾿Ιησϑ, τοῖς οὖσιν ἐν 
Φιλισποις, σὺν ἐπισκόποις Ὁ 

αἰ φυνλ 
ῷ Χαρις ὁμῖν να ὀρθὰ 

ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς διμῶν, ὦ 
χυρίσ Ἴωσοῦ Χειροῦ., ' 
3. λῆς τῷ ΜΕ 

Ἢ ἀ 
[Ὡ 

ἊΝ 

γερο ἜΝ ον" τ 

ἐπὶ πάσῃ τὴ “μνείᾳ. πλγανν 
4 Πάν]α ἕν᾿ φάσγ δεήσει 

με ὑπὲρ πχάν]ων μῶν μετὰ 
χαρᾶς τὴν δέησιν ποιόμεγος, 

5 "Ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν 
εἰς τὸ ̓ εὐαγγέλιον; ὠπὸ ̓ 'πρώς 
τὴς ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν" 
Θ Πεκποιθὼς αὐτὸ τοῦτο; 

ὅτι ὃ ἐναρξάμενος ἐν ὅρῥιϊν 
Ἐρίον ἀϊαθὸν, ἐπήελέσει ἄχ εἰν 
ἡμέρα σοῦ Χιρφόῦν. τς οὐ 

ἜΣ ως 'ἄῃ ΕΣ ἀὶ “ἱ Ν ἡ ν Ἶ ἯΝ 



᾿ ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠΠ. 
1. Ἰζαϑὼς ἐ ἔσι δίκαιον ἢ ἐμοὶ 

15τὸ φρονεῖν ὑπὲρ πάνων ὕ- 

μυιῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν Τῇ 
καρόίᾳ ὑμιᾶς, ἕν τε τοῖς δεσ- 
μοῖς μνυ8, ΟΝ Τῇ ἀπολογίᾳ, Ὁ 

βεξαιώσει τὸ εὐαγίελίω, συΐ- 
κοιγωγνες μου τῆς χάριτος 
ὥαντας ὑμᾶς ὄντας. 
8 Μαρῖυς γάρ. μα ἐςὶν ὃ 

Θεὸς, ὡς ἐπιποθῶ τοανῆας ὕ- 
μᾶς ἔν σπλάγχνοις ᾿Ιησοῦ 
Χριςοῦ. 

9 Καὶ τῦτο προσεύχομαι, 
ἵγα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλ- 
λον ᾿ μᾶλλον “περισσεύῃ ἐν 

ἐπιίνωώσει ὦ, πασῃ αἰσθήσει" 
10 Εἰς τὸ ὁ δοκιμάξειν ὑμᾶς 

τὰ διχφέρονϊας ἵ ἵγχ ἦτε εἰλικ- 

ρινεῖς χκἡ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέ- 
βαᾳν 'Διριςου" 

11 ΠΙεπλυηρωμένοι καρπῶν 
δικαιθσύνης τῶν διὰ ᾿Ιησοῦ 
Χριςοῦ, εἰς δόξαν κὶ, ἔπαινον 

)εοῦ. 
Ἶ 19 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βά- 
λοι) ἀδελφοὶ, ὅτι τὰ κατ᾽ 
ἐρξ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τῷ 
εὐχγγελία ἐλήλυθεν. 

19 “ὥςε τὰς δεσμές μου 
φανερὸς ἐν Χριςῷ γενέσθαι ἐν 
ὅλῳ τῷ σραιτωρίῳ, κ᾽ τοῖς 
λοιποῖς σσάσι" 
14 Καὶ τὸς πλείονας τῶν 

ἄδελ. φῶν. ἐν κυξίῳ, τοεποιϑ90- 
Ἴχς τοῖς δεσμοὶς μα, σερισυο- 
Ἰέρως τολμᾷν ἀφόξζως τὸν 
λόγον λαλεῖν. ᾿ς 

1δ Τρὲς μὲν ΟΣ διὰ φθόνον 
ὁ ἔριν" τινὲς δὲ Ὁ δι᾿ εὐδοκίαν 
τὸν Χριςὸν κηρύσσϑσιν. 
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16 Οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τὸν 
Χρισὸν κα αϊγέλλεσιν ἂχ, ἀ- 
νῶς, ὀιόμενοι ϑλίψιν ἐπιφέ- 
ρειν τοῖς δεσμοῖς ἰκθ' 

17 Θὲ δὲ ἐξ ἀγχπης, εἰδό- 

ες, ὅτι εἰς ἀπολογίαν τῇ εὖὔ- 
αγγελίε. κεῖμαι. ᾿ 

Ι51τί γάρ; ; φλὴν παντὶ 
τρόπῳ, εἴτε προφάσει, εἴτε 

ἀληθείᾳ, Χοιοὸς καϊα [γέλ.- 
λεῖαι» τ ἔν τότῳ χαίρω, αλ- 

λὼ νἡ χαρήσομαι. 
19 Οἷδα γὰρ, ὅτι το μοὶ 

ἀποξήσεϊαι εἰς σωϊηρίαν διά 
τῆς ὑμῶν δεήσεως, κ᾿ Ἐπιχο- 
ρηγίας τοῦ πνεύμα]ος ᾿Ἴησβ 
Χριςα" 
90 Κα αἴὰ τὴν ἀποκαραδο- 

κίαν [ο ἐλπίδα μδ, ὅτι ἐν Ἐπ 

νὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ 
πάσῃ παῤῥησίᾳ, ὡς ἐν, 
Ὁ γῦν μείχλυνθύήσεϊ]αι Χριρὺς 

ἐν τῷ σώματί μ8, εἴτε διὰ 
ζωῆς, εἶτε διὰ ϑανάτα. 

9] Ἐμοὶ γὰρ. τὸ ζῇν, 
Χριςός, κὶ τὸ ἀποθανεῖν, 
κέρδος, 

990 Εἰ δὲτ τὸ δ ζῆν ἐν σαρκὶ, 
τϑτὸ μοι καρπὸς ἔργα, γᾧἢ τί 
αἱρήσομαι δ γνωρίζω" Ὁ: 

99 Συνέχομκι γὰς ἐκ τῶν 
δύο᾽ τὴν ἐπιθυμίον ἔχων εἰς 

τὸ ἀναλῦσαι, κὶ. σὺν Χριςᾧῷ 
εἰναι πολλῷ μᾶλλον κρεῖσ- 

σον᾿ τς ὁ ἴα 
34 Τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῷ 

«σαρκὶ. δα ΎκανΟξεθον δι΄ ΝΣ. 

μᾶς 
. Οὗ ἸΚζαὶ τοῦτο πεποιθὼς 

, 



Θ 
οἶδα, ὅτι μενῶ. "ὦ σύμιπαρα- 
μενῶ τᾶσιν ὑμῖν, εἰς τὴν ὗ- 
μῶν προκοπὴν. Ὁ ρρεσεν τῆς 
τἰςεῶς" : 

96 “να τὸ καύχημα ὕ- 
μῶν. τοεξισσεύῃ ἐν Χρισῷ 

ἽἼσξ ἐν ἐμοὶ, διὰ τῆς ἐμιὴς 
βυμε ποίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς" 

ΟἹ Μόνον Ἀρθοα τῷ εὐα-. 
ΠΑΝ ΜῈ Χριςᾷ πολ εύεσθε, 
γα, εἴτε. ἐλθὼν Ἢ ἰδὼν ὑμᾶς, 

εἴτε ἀπὼν, ἀκόσω τὰ ποερὶ ὗ- 
μῶν, ὅτι ςἠκεῖε ἐν ἑνὶ τυνεύ- 
μαΐῖι,, μιᾷ ψυχῇ συναθλϑν- 
τες ΤῊ πίςει τῷ εὐαγγελίπ" 

48. Καὶ μὴ το]υρόμενοι ἐν 
μηδενὶ ὕπο τῶν ἀν)εκειμιένων" 

ἥτις αὐτοῖς μὲν ἔςιν ἔνδειξις 
ἀπωλείας, ὁμιῖν δὲ σωϊχρίας, 
Ὁ τοῦτο ἀπὸ ϑεοῦ" 
0 “Ὅτι, ὑμὶν ἐχαρίσϑο 

τὸ ὑπὲρ Χο. τς, οὐ μιόνον τὸ 
εἰς αὑτὸν τεζειν, ἀλλὰ "ἢ 
τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ. ῳάσχ ιν" 

40 Ἐξ ὃν αὐτὸν ἀγῶνα ἔ- 
ὕζοντες οἷον ἴδεῖε ἐν ἐμοὶ, νἢ 
γῦν ἀκέε)ε ἔν ἐμοί. 

Κεφ. Ἂ Ρ 
᾿ ἌΕΜ εν, ἣν παράκλησις ἐν. 

Χριρῦ, εἴτι Ὡαξαμύ- 
θιον ἀγάπης, εἴτις κοινωνία 
τνεύματος, εἰτινα σπλάγ- 

χνα "κ οἰκτιρμοὶ, 
2 Τληρώσαϊέ μ8 τὴν χε- 

ρὰν," ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε: τὴν. 

ἀὐτὴν ἀγώπην ἔιχονῆες, σύμ.- 
ψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦνϊες, 

ηδὲν καὶ ἃ ἐρίθειᾶν, ἢ. 9. Μηδὲν καῖὰ ἐρί9 ἢ 
κενοδοξίάν, ἀλλὰ τῇ τάπει- 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂. 

νοφροσύνγ ἀλλήλϑε ἡγόμενοι 

ὑπερέχονίας ἑαυ]ῶν. ἡ ᾿ 
Ὧἅ4. Μὴ τὰ ἑαυϊῶν ἕ ἕκαᾶςος 

σχκοπεεῖτδ, ἀλλὰ Ὁ τὰ ὑνάρνν 

ἕκαςος. μὲ 

ᾧ. Ἴδτο γὰρ, φουρἐεθω ἐν 
ἁριῖν δ ἐν Χριτῷ Ἰησοῦ, 

6 "Ὃς ἐν μορφῇ σεοῦ ὅ ὅ- 
πάρχων, ὄχ, ἁρπαίμὸν ἡ ἡγή- 
σατο τὸ εἶναι ἶσα εῶν δ 

. ἢ ΤΑλλ᾽ ἑαυτὸν. ἐκένωσε, 
μορφὴν δλ8 λαξὼν» ἐν δμοι- 
ὥμιατι ἀνθρώπων 'ψενόμενος, 

8. Καὶ σχιήμιατι. εὑρεθεὶς 
ὡς ἄνθρωπος" ἐταπείνωσεν 
ἑαυΐὸν, γενόμενος ὑπήκοσς 

μέχρι. ϑανάτε, ϑανάτα δὲ 
ςαυροῦ. τ Α τ 

9. Διὸ τὸ ὃ Θεὸς βὲ το 
ὑπερύψωσε, ὁ ἐχαείσαῖο αὖ- 
ῷ Ὄνομα τὸ ὑπὲρ τοᾶν Ὀνομα" 
10 “]ναὰ ἐν τῷ. ̓ὀνόμαῖι᾽ Ἴ."- 

σξ τᾶν γόνυ κάμψῃ ὃ ἑπερα- 
γίων »ἃὶ ἐπαμίον ἢ καταχ- 
ϑονίων ἢ ὲ 

11 Καὶ πᾶσα, ὩΡΕΑΙΝΗ͂Ι 
ἐξομοχουοίθνήμν, ὅτι κύριος 
Ἴωσξς Χριςὸς, εἰς ἀυῦμοι ϑε8 
ποαϊρός. 

12 'ῶε, ἀγαπητοί Ἰδμὴ 
καθὼς πάντοτε ὑπηκόσατε; 
μὴ ὡς ἐν. τῇῷό ταρησίᾳ μιοὺ 
ἐκόνον, ἀλλ: γυν᾿. πολλῷ ΄ 

μᾶλλον ἐν τῷ ἀπάσίᾳ «μου, 
μεϊὰ φόξε κὶ τρόμβ τὴν ἑαυ- 

᾿ Ἰῶν σωΐϊηρίαν καἹεργάζεσθε" 
18 Ὁ ϑεὸς γάρ ἕξιν ὃ ἐνερ- 

γῶν ἐν ὅμεῖν νὶἡ τὸ ϑέλειν κὶ τὸ 
ἐνερ[εἷν, ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠ. 

Μ Πανῆα ποιεῖτε χωρὶς 
ψογγυσμῶν κἡ διαλογισμῶν" 

15 Ἵνα γένησθε ἄμειμπῆοι 
ὸ ἀκέραιοι, τέκνα ϑεὰ ἀμώ- 
μυΐαε εν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς 

το διετραμιμένης" ἐν οἷς φαί- 
νεσθε ὡς φωςῆρες ἐν κόσμῳ» 

16 Δοόϊον ζωῆς ἐπέχονες" 
εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν 
ΣΧ ριςξ, ὅτι ἐκ εἰς κενὸν ἔδρα- 
μμον, ἀδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα" 

17 ᾿Αλλ᾽ εἰ Ὁ σπένδομαι. 
ἐπὶ τῇ )υσίᾳ Ὁ λειτηργίᾳ 

τῆς. τἱςεως ὑμῶν, χαίρω κ᾽ 

συγχαίρω τοῖσιν ὑμῖν" 

15 [ὃ δ᾽ αὐτὸ Ω ὅμεῖς 
αχαίρε εἶε, Ὁ συγχαίρε" ἐ μοι. 

19 ᾿Ελπίφω δὲ ἐν κυρίῳ. 
Ἴησδ, Τιμόθεον ταχέως 

- ϑ ΝῚ » 

ποέριψαι ὑμῖν, ἵνα κα γὼ εὑ- 
-“ ΙῚ ῚῚ - ἱ 

Ψυχῶ, γνὰς τὰ περὶ ὑμῶν. 
“90 Οὐδένα γὰρ ἔχ ἰσό- 
ψΨψύχον, ὅςις γνησίως τὰ περὶ 
ὅμιῶν μεριμνήσει. 

91 Οἱ τιᾶνες γὰρ τὰ ξαυ- 
τῶν ζηϊδσιν, ἃ τὰ τῷ πορλς 
Ἴησξ. “ 

99 Τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτῷ 
ψινώσκεῖε, ὅτι ὡς τπραΐρὶ τέκ- 
νον, σὺν ἐμοὶ ἐδόλευσεν εἰς τὸ 

εὐαγγέλιον. 
98 Γϑτον μὲν ὅν ἐλπίζω 
͵ ᾿ Ὁ ΕΝ ΕἸ ᾽ Ἁ 

πέμψαι, ὡς ἂν ἀπίδω τὰ 
δι... δὶ ΝΣ Φ - 

“περὶ ἐμὲ, ἐξαυϊῃς" 
4 ᾿Πέποιθα δὲ ἐν κυρίω, 

ὅτι ἡ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσο- 

“και πρὸς. ὑμᾶς. 

Ωὅ᾽ ᾿Αναγκαῖον δὲ ἥησά- 
ἐκην, Ἐπαφρόδεον τὸν ἀδελ- 

511 

φὸν "ἢ συνεργὸν - συςραϊιώ- 

Τὴν μου, δῶν δὲ ἀποςολὸν, 
κ λει)οργὸν τῆς “χρείας με, 
πέμψαι πρὸς ὑμᾶς" 

90 ᾿Ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ὅν 
τάν]ας ὑμᾶς, ἢ ἀδυημκονῶν, 
διότι ἠκέσαῖε ὅ ὅτι ἠσθένησε. 

21 Καὶ γὰρ ἠσθένησε τα- 
ραπλήσιον θανάτῳ" ἀλλ᾽ 
ϑεὸς αὐτὸν ἠλέησεν" ἔκ αὖ- 
τὸν δὲ μόνον, ἀλλὰ ΩΣ ἐμὲ, 

ἵνὰ μὴ λύπην ἐπὶ λύπη σχῶ. 

28 Σπεδαιογέρως ἃ ἅν ἔπεμ.- 
Ψψα αὐτὸν, ἵνα ἰδόν]ες αὐτὸν 
πάλιν, χάρῆτε, καγὼ ἄλυ- 
πότερος ὦ. 

90 [Προσδέχεσθε ὃν αὑτὸν 

ἐν κυξίῳ μιεῖα τχσῆς χαρᾶς, 
ἡ τῆς τοιότες ἐνγμιας ἔχεϊε" 
39 “Οτι νρής τὸ ἔρίον τῷ 

Χριςᾷ μέχρι ϑανάτα ἤγῆσε, 
πάἀραθβλευσάμενος τῇ Ψος 

ΧῊ. (χ ἀνα πληρῶση τουμῶν 

ὑςέρηιλα τῆς ὥορός με Ἀείζερ- 

ψίας. 
Κεφ. γ΄. 35. 

ἡ μὸν λοιπὸν; ἀδελφοί μου, 
᾿ χαίρετε ἕν᾽ Ἀυρίῳ' τὰ 

χυτὰ γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν 

ἐκ ὀκνηρὸν, ὕμιν δὲ ἐσφαλές, 
9 Βλέπεϊε τὰς κύνας, βλέ. 

πετὲ τὰς κακὰς ἐργάτας, 
βλέπετε τὴν κατατομήν. 

35 Ἥμεῖς γὰρ ἔσμεν ἡ 
ποερἡ]οικἢ, οἱ “Ὡνεύματι Ὲῷ 
λατρεύοντες, Ὸ καυχ μενοι 

ἐν Χριςᾷ ᾿Ιησοῦ, κ᾽ οὐκ ἐν 
μδα.": πεποιθότες" 

ἃ αίπερ ἐγὼ ἔχων πε- 



“9. 

ποιθοσιν τἡ ἐν δαρκί" ΕΤ τις 
δοκεῖ ἄλλος εποιθέναι " ἐν 
σαρχὶ, ἐγὼ μᾶλλον, 

Περιομνὴ ὀκ]κήμερος, 
ἐχ γένος. οἰ, φυλῆς Βε- 
γιαμὶνς, ἝΘραϊο: ἐξ Ἕζραί- 
ων, κα! ὰ γόμον Φαρισαῖος, 
. 6 Καϊὰ ζῆλον. διώκων τὴν 
ἐκκλησίαν», κα] ὰ δικαιοσύνην 

χὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄ- 
μὲμπτος. 

3 τ ἶ Ἀλλ᾽ ἅτινα, ᾿. μοι 
κέρδη, ταῦτα ἥϊημαι διὰ τὸν 

- Χριςὺν ζημίαν. 

ὃ ᾽᾿Δλλὰ μενβνγε τὸ ἦγδ- 
μαι πάνϊα ζυμίαν εἶναι διὰ 
τὸ ὑπερέχον τῇς γνώσεως 
Χρισξ. ̓ Ινσᾷ τῇ κυρία μου, 
δι’ ὃν τὰ σαντα ἐξημιώθην, 
: ἧγδμαι σκύξζαλα εἶναι; ἵνο: 

εἰτὸν κερδήσω, ; 
9 Καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ 

ἔχων ἐμ δικαιοσύνην τὴν 

Ἐκ νόμα, ἀλλὰ τὴν διὰ τί- 
- Ν . .- 

ςεως Χριςῇ, τὴν ἐκ “εοῦ δι- 
καιοσύνην ἐπὶ τῇ τοίςξει" 

10 Τοῦ γνῶναι αὐτὸν, κὶ 
Ν ΄' 2 ᾿ 

χὴν δύναμιν τῆς ἀναςασεως 
αὑτοῦ, κὶ τὴν κοινωνίαν τῶν 
παθημάτων αὐτξ, συμιμορ- 
Φόέμενος τῷ ϑανάτῳ αὐτϑ" 

{1 Εἴπως καταντήσω εἰς 
τὴν ἐξανάςασιν τῶν νεκρῶν. 

19 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαξον, ἢ 
ἤδη τεϊελείωμιαι" διώκω δὲ εἰ 
. καταλάβω, ἐφ᾽ ᾧ Ὁ καΐ]ε- 

λήφθην ὑ ὕπο τῇ Χριρέ Ἴνσα. 
15 ᾿Αδελφοὶ, ἐγὼ ξμκαυϊὸν 

᾽. 
,. 7 ἊὋὯ ͵ 

8 λογίξομαι κατειληφένα;" 

ἘΠΙΣΊΟΛΗ 

14 "Ἐν δὲ, τὰ μὲν ὀπίσω 
ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμ.-. 
προσθεν ἐπεκϊεινόμενο:; καϊὰ 
σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βρα- 
(εῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ 
ϑεῖᾷ ἐν Χριςῷ ᾿1ησοῦ.. 

15 “Ὅσοι ἄν τέλειοι; τᾶτο 
φρονῶ (μεν, Ὁ, εἴ ἊΝ ἑτέρως Φ0- 

γεῖτε, γκἡ τῦτο ὃ δεὸς ὑμῖν 
ἀποκαλύψει. 

16 Πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, 
ἀνιννὀγρηοα Ἢ Τὸ μην 

τῷ αὐτῷ τοιχεῖν κανόνι; τὸ 
αὐτὸ φρονεῖν. 

17 Συμμιμαΐϊαί μ8 γίνεσ- 
θε, ἀδελφοὶ, Ὁ σκοπεῖτε τὸς 
ὅτω πεειπατῆντας, καθὼς 
ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 

18 [Ιολλοὶ γὰρ τεριπα- 
τῦσιν, ὃς πολλάκις ἔλείον - 
μῖν, νῦν δὲ κὶ κλαίων λέγω, 
τὸς ἐχθρὸς τοῦ ςαυροῦ. τοῦ 
Χριςοῦ" -᾿ εἰὰ 

0 Ων τὸ τέλος ἀπώλεια, 
ὧν ὃ ϑεὸς ἡ κοιλία, »ὶ ἡ δόξα 
ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ 
ἐπίγεια Φρονδντες.. 

90 Ἡμῶν γὰρ τὸ τπολί- 
ϑεύμια ἐν ἐρανοῖς ὕπάρχει, 
ἐξ ὃ δ κ᾿ σωϊήρα, ἀπεχκδεχό- 
μεθα κύριον ᾿Ιηισοῦν Χρι- 
ςὸν" 

9] Οςμεϊασχημαΐίίσει τὸ 
σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἦ- 
μῶν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ 
σύμμορφον τῷ σώματι τῆς 

ἥ - Ω ͵ ςς δόκως αὐτοῦ, καϊὰ τὴν ἐνέρ- 
ἫΝ ὌΝ 

ψειᾶν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν κὶ 

ὑποταξαὶ ἑαυτῷ τὰ Ὅαντα. 
ἢ ΠῚ Ὡς τ λα 

“ἢ 

τς οὐρανῷ 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠ. 

ἜΣ] Κεφ. δ: Α Ἷ ῖ 

ἣ ΩΣΤΕ, ἀδελφοί μου 
ὙΠ ἀγαπηῖοι, κὶ- ἐπιπό- 

θυῆοι, χαρὰ χ, ςέφανός μα ,ὅτω 
σήκεῖε ἐν κυρίῳ, ὠγαπτῇοί. 

9 Εὐοδίαν παρακαλῶ, κὶ 
Συν]ύχην παρακαλῶ τὸ αὖ- 
τὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ. 
᾿ 5. Καὶ ἐρωῶ καί σε, σύ- 
ξυγε γνήσιε, συλλαμξ ἄάνου 
αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐχγ- 
σελίῳ συνηθλησάν μοι, μεϊὰ 
ἡ Κλήμενϊος, ἢ τῶν λοιπῶν 
συνεργῶν με, ὧν τὰ ὀνόμαϊα 

ἐν βίξδλῳ ζωῆς. 
. 44 Χαίρεῖε ἐν κυρίῳ τοᾶν- 

᾿ἤο7ε" πσάλιν ἐρῶ, χαίρεῖε. 
δ Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσ- 

θήτω τᾶσιν ἀνθρώποις" ὃ 
κύριος ἐγγύς. 

6 Μηδὲ μεριμνᾶτε" ἀλλ᾽ 
ἐν τυαντὶ τῷ προσευχῇ κὶ τῇ 
δεήσει μετὰ εὐχαριςίας τὰ 
αἰτήμαϊαᾳ ὑμῶν ψνωριξέσθω 
τρὺς τὸν (Θεύν᾽ 

7 Καὶ χὶ ἡ εἰρήνη τῷ ϑε8 ἡ 
ε 7 ΄ - ὑπερέχωσα τοάνΐα νοῦν, φρε- 

͵ - 

φήσει τὰς καρδίας ὑμῶν κὶ 
Ἁ Π «- - , φὰς 

τὰ νοηᾷτα υἱῶν εν Χριφῷ 
ἽἼ - 

Ν γσου. Β-- . 

8. Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοὶ, ὅσα 
ΟΕ ΨΑ - "5. Ἁ - 

ἐςὶν ἀληθῆ, ὕσα σεμνὰ. ὅσα 
δίκαια, ὅσα ἁγνὰ, ὅσα τροσ- 

[πο εἴ 2 327 ᾽ 

Φιλη, ὅσα εὐφηϊκα, εἰ τις ἀ- 

φεϊὴ κὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα 
λογίζεσθε" 

9ἋΑ τ ἐμάθεῖε, ἡ σαρε- 
λαάξεῖε, κὶ ἠκεσαῖε, κᾧ εἴδεε 
ἐν ἐμοὶ, ταῦτα πράσσετε, κὶ 

ΕΣῚ 

318 

ὃ ϑεὸς τῆς εἰρήνης ἔφαι μεθ᾽ 
ὑμῶν. 

Ι0 Ἔ χάρην δὲ ἔν κυρίῳ 
μεγάλως. ὅτι ἤδη ποτὲ ἄνε- 
θαλεῖε τὸ ὑπὲρ ἐμιβ φρονεῖν" ἐφ᾽ 
ᾧ κὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ, 

11 Οὐχ, ὅτι καθ᾽ ὑςέρησιν 
λέγω" ἐγὼ γὰρ ἔμαθον, ἐν οἷς, 
εἰμι, αὐταρκης εἶναι. 

192 Οἷδα δὲ ταπεινᾷσθαι" 
ο δα ̓ς περισσεύειν" ἂν παντὶ 
κΚἢ ἐν σᾶσι μεμάημαι, κὶ χορ- 
ταάξεσθαι τεινφν, »ἢ σερισα 

σεύειν κ᾿, ὑςερεῖσθαι. 
18 ΠΠῚντὰ ἰσχύω ἐν τῷ 

ἔνδυναιδν} με Χριςῶ. 

14 Πλὴν καλῶς ᾿ποιήσα- 
τε, συϊκοινωψήσαντές μα τῇ 
ϑλίψει. 

ἰδ Οἴδα]ε δὲ κὶ ὑμεῖς, 
Φιλιωπήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τὰ 
εὐαγγελίε, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ 
Μακεδονίας, ἐδεικία μοι ἔκ- 
κλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον 
δόσεως χὰ λήψεως, εἰ μὴ ὑ- 
μεῖς μόνοι" 

16 Ὅτι κὶ ἐν Θεσσαλο- 
νίκῃ κὶ ἅπαξ κὶ δὶς εἰς τὴν 
χρείαν μοι ἐπέμψαΐῆε. 

17 Οὐχ, ὅτι ἐπιζη]ῶ τὸ 
δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιξηϊῶῷ τὲν καρ- 
πὸν τὸν τολεονάζονϊα εἰς λύϊον 
ὑμῶν. 

18 ᾿Απέχω δὲ πάνϊα, κὶ 
σερισσεύω" πεπλήρωμαι δεξ- 
ἄμενος παρὰ Ἐσπαφροδίτε τὰ 

ἐδ χον ΟΣ ΟΝ Δ, 
τῦαρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, 
ϑυσίαν δεκίὴν, εὐάρεςτον τῷ 

Θεῷ. 

“ νοῦ) 



514. β 

19 Ὃ δὲ ϑεός ΜΒ Ὁλη- 
βρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν 
καϊὰ τὸν ὥλδτον αὑτοῦ, ἐν 

δόξῃ, ἐν Χριςῷ ᾿]ησοῦ. 
90 Τῷ ἐν 'ϑεῷ ο ααϊρὶ 

ἡμῶν Ὁ εἰς τὰς αἰῶνες 
σῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

2] ᾽᾿Ατπάσασθε παντὰ 
ἅγιον ἐν Χριςῷ Ἴησϑ. ᾽᾿Δσε- 
σάξονται ὕμχε οἱ σὺν ἐμοὶ 
ἀδελφοί, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

22 ᾿Αρκήδνωι ὑμᾶς 
τσανῆες οἱ ἅγιοι, μάλιτα δὲ οἷ, 

ἐκ τῆς Καίσαρος. οἰκίας. γ 

25 ἫἪ χαρις τὸ κυρία. 
ἡμῶν ̓ [ησᾶ Χρις μεῖὰ τὰν- 
τῶν ὑμῶν. ᾿Αμήν. 

ΡΞ 

- 

Πρὸς, ἀλιωτα πος, ἐγράφη Ἡ 
ἀπὸ Ῥώμης δι᾽ Ἔπαφ- 
ροδίτα. ᾽ν πίχοις σής. 

᾿ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Ἢ σρὸὺς Κολοσσαεῖς ἐπ:Ξολὴ 

Ἰζεφ. «. 1. 
ἀσπόςολος 

Ἰησᾶ Χριςδ, διὰ ὅε- 
λήμαϊος δεῖ, καὶ Τιμόθεος 
ὃ ἀδελφὸς, 

Ὁ Τοῖς ἐν Καὶ ολοσσαὶς ἁγί- 
οἷς χὸ τιςοῖ! λφοῖς ἐν Χ οι- 
τῷ ̓ Ἡσδ" χαρις ὑμῖν ΩΣ εἰρη- 
νη) ἀπὸ “ε8 παϊρὸς ἡ ἡμῶν, νὦ 
κυρία '᾽Γησᾷ Χριςῇ. 
ῳ Εὐχαριςᾶμεν τῷ ϑεῷ 

ὧ πατρὶ τοῦ κυρία ἡμῶν 
Ἶ σοὺ Χριςοῦ, τυάν]ο]ε περὶ 
ἡιμῶν τϑροσευχρόμενοι" 

ᾺΆ4 ᾿Ακέσαντες τὴν τίσιν 
ὑμῶν ἐν Χριςῷ Ἴησϑ, ἡ τὴν 
ἀγάπην τὴν εἰς͵ στάντας τὸς 
ἁγίας" 

5 Διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀ-᾿ 
φοχειμένην ὕμιν Ἐν τοῖς ὅρᾶ- 
νοῖς, ἣν προηκέσαΐε ἔν τῷ λύ- 
ἴω τὴς ἀληθείας τῇ εὐαγ[ελίε;, 

᾿ : ΓᾺ 

6 78 “ταρόνϊος εἰς ὑμᾶς, 
καθὼς καὶ ἔν παὐντὶ τῷ κόσμῳ" 
Ὁ ἔς! καρποφορήμενον, καθὼς 

" ἔν ὑμῖν, ἀφ᾽. ἧς ἡμέρας "Ἠῶ 

κεσαΐε κὶ ἐπέϊνϊε τὴν χάξιν 
τῷ ϑὲεδ ἐν ἀληθείᾳ" 

7 Καθὼς κὶ ἐμ ϑεῖε ἀπὸ 
᾿Επαφρᾶ τῷ ἀϊα πη συνδέ- 
λ8 ἡμῶν, ὅς ἐςι τιςὸς ὑπὲρ. 
ὑμῶν διάκονος τῷ Χριοῖ' 
8 Ὁ καὶ ἐνδηλώσας ἡ ἡμῖν τὴν 

ὑμῶν ἐπῴτας ἐν πνεύματι. 
9 Διὰ τῦτο ο ἡμεῖς ἀφ᾽ 

Ὡς ἡμέρας ἠκέσαμεν, ἀ παυ- 
ὀμεθα ὑπὲρ ὑμῶν τοροσευχιὸ- 
(κξνοι, ο αἰτόμενοι ἵνα πΛΏΣ, 

ρωθῶτε τὴν ἐπίϊνωσιν τῷ ὅε- 
λήμαϊος αὔτα ἐν τσασῃ σο- ᾿ 

. Φίᾳ "ὁ συνέσει πνευμαΐικῇ" 
10Ἷ ΤΙΕεριπαΐῆσαι ὑ ὑμᾶς ἀξ- 

ἰως τῇ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀ- 
βέσκειάν, ἐν παντὶ ἔρίῳ ἀγα- 

ἷ μος ᾿ δύ μὶ 



ΠΡῸΣ κὸ ΛΟΣΣ. 

δῷ καςποφορύνῖες ὼ ̓αὑξανό- 

κενοι. εἰς τὴν ἐπίγνωσιν του 

᾿Θεοῦ" 

“εἴτε ἐξεσίαι" 

ν 

δ Αμως τ πάσῃ δυνάμει τ 
γαριήμιενοι κατὰ τὸ κράτο 
τῇς δόξης αὐτοῦ, "εἰς πᾶσαν 
ὑπομονὴν "ο ὡακεοθυμίαν 

. μὲτ ὦ χαρὰς" 

19 Εὐχαριςβνῖες τῷ τα- 
τεὶ τῷ ἱκανωσαντὶ ἡμᾷᾶ: εἰς 

τὴν μερίδα τοῦ κλήρε τῶν 

με ον ἐν τῷ φωτί" 

5 Ὃς: ἐῤῥόπαῖο ἡ ἡμᾶς ἐκ 

τῆς ἀπε τοῦ σκότες, κὶ 

με]έφησεν εἰς τὴν βασιλείαν 
τα υἱδ τὶ ἀγάπες αὗτη. 

Ἧ Ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ὦ- 
πολύτρωσιν διὰ τῷ αἵματος 

αὐτῇ, τὴν ἄφεσιν τῶν ἅμαρ- 

᾿ τιῶν. 

ΘΕΝ ἐςιν εἰκὼν τῷ ϑεβ 

τῇ ἀοράτη, τρωἸότοκος τά-᾿ 
δῆς χησελὶς 

“16 Ὅτι ὁ ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη 

τὰ πανῖα τῷ ἐν τοῖς ἀρανοῖς 

ἡ τὰ ἐπὶ τῆς Ὑ55, τὰ ἐδρεια 
Ὄ τὰ ἀόρατα, εἴτε σρόνοι, 
ἐἴτε κυριότητες» εἴτε ἀοχαὶ, 

τὰ φανῖαᾳ δι᾽ 
αὐτῇ κὶ εἰς αὐτὸν ἔκτιςαι" 

17 Καὶ αὐτὸς ἔσι τορὸ 
τάνϊων, ἡ τὰ τοάν]α ἐν αὐτῷ 
συνέςηκε. 

18 Καὶ αὐτός ἕξιν ἡ κε- 
Φφαλὴ τοῦ σώμιαΐο, τῆς ἐκ- 

᾿Χλησίας, ὅ ὃς ἔςιν ἀρχὴ, ὥρω- 
τότοκος ἐκ τῶν γεχρῶν, ἵγαᾳ 

, ψένηϊαι ἐν τᾶσιν αὐτὸς πρω- 
τε ὕων" 

570 

19ςΟτι Ἦ αὑτῷ εὐδόκησε 
πᾶν τὸ πλήρωμα καϊοικῆσαι" 

90 Καὶ δι’ αὐτῷ ἀποκα- 
ἤχλλαξαι τὰ πανῖα εἰς αὐτὸν, 
εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵμα- 

Ἴος τῇ ταυρᾷ αὗτϑ, δι’ αὐτῷ, 
εἴτε τῷ ἐπὶ τῆς γῦ59 εἶτε τὰ 
ἐν τοῖς ἀρανοῖς. 

ΦΊ Καὶ ὑμᾶς ὥοτε Ὀνας 
ἀπυλλοϊριωμένες γα ἐχθρὲς 
τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἕρίοις σοῖς 
πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκα]ήλ- 
λαξεν, 

ἘΣΆΟΑ Υ ΥῊ  ΨΈ τῆς 
σαρχὺς αὗτξ, διὰ τῇθ ϑωνά-. 
το ταραςῆσαι ὑμᾶς ἁγίες 

Ν 3 ! Ν 5 “ἄ 

Ὁ ἀράρεβεες Ὁ νεγχλφῖτας 

κατενώπιον αὐτου" 

ΕἸ γε ἐπιμένετε τῇ 
αίςει τεθεριελ ιωμένοι Ὃ δ. 

ξαῖοι; "ὄ μὴ μιατακινόμιενοι 
στο Ἐλπίδος τὸ εὐχγ[ε:- 

λίε ἃ ἠκάσαῖε, τ' χηρυχμθέν-- 
ἢος ἔν πάσῃ τῇ κίίσει τῇ 
ὑπὸ τὸν ἀρανόν" ἃ ἐγενόμην 

ἐγὼ [Παῦλος διζκονος. 
Θ4Ὃ-ς νῦν χαίρω ἐν τοῖς 

παθήμασί με ὑπὲρ ὑμιῶν, καὶ 
ἀν]αναπληξῶ τὰ ὑξερήματα 
τῶν ϑλίψεων τῷ Χριςξ ἐν τῇ 
σαρκί μα, ὑπὲρ τῷ σώματος 
αὐτῷ, ὃ ἔςιν ἡ ἐκκλησία" 

95 ἯΗς ἐϊενόμην ἐγὼ διά- 
κογος κατὰ τὴν οἰκονομίαν 
τοῦ ϑεοῦ, τὴν δοθεῖσαν μοὶ 

-εἰς ὑμᾶς, σὐληρῶσαι τὸν λό- 
γον τοῦ θεοῦ" 

96 Τὸ μυςήριον τὸ ἀπο- 
κεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων 



, 
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δ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ 
ἐφανέρωθοιν τοῖς ἁγίοις αὐτδ' 

97 Οἷς ἠθέλησεν ὃ ϑεὸς 
γνωρίσαι τίς ὃ ὥλϑδτος τῆς 
δόξης τῇ μυςηρίε τὔτε ἐν 
τοῖς ἔθνεσιν, ὅς ἐςι Χριςὸς ἐν 
ὑμῖν, ἢ ἐλπὶς τῆς δόξης" 

ΘϑοΟν ἡμεῖς κα]α[γέλλο- 

μεν, νεβεδνῖες τανῆα ἄνθρω- 
7ον) κὶ διδώσκονἼες τοάν]α ἀν- 
βρωπον ἐν τάσγι σοφίᾳ, ἵνα 
παρᾶς ἦσωμεν τ ἤΩ ἄνθρω- 

στον τέλειον Ἐν Χριτῷ Ἴ-:σξ. 

90 Εἰς ὃ καὶ κοπιῶ, ἀΐωνι- 
ζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν 
αὐτῷ τὴν ϑίΆμεθΝ ἐν ἐμοὶ 
ἐν δυνάμει. 

Κεφ. β ἐπε 
Θ' 2" γὰρ ὑμᾶς εἰδεῖ 

Ἰδὰν ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω 

ποερὶ ὑμῶν, ὌΝ τῶν ἕν Λαοδι- 
ι ἱ εχ, ἑωράκασι τὸ 

ἐν σαρκί" 
Ὁ Ἵνα ᾿“σαρακληθῶσιν» αἱ 

καρδίαι αὐτῶν, συμξιβασθέν- 
τῶν ἐν ἀγαπη, κἢ εἰς. πάγτα 
τ)λιᾶτον τς πληροφορίας τΎς 

συνέσεως, εἰς ἐπίίνωσιν τοῦ 
μυςτρία τῷ ϑεᾶ Ὁ τοαἹρὸς [ο 

τοῦ , Χριςοῦ" 
3. ᾽ν ᾧ εἰσὶ στανῆες οἱ δ- 

σαυροὶ τῆς σοφίας ἢ τῆς 

“χγεύσεως ἀπόκρυφοι. ᾿ 

Α Ὕδὅτο δὲ λέγω, ἵνα μὴ 

τις ὑμᾶς παραλογίξηται ἐν 
σιθανολ ογίᾳ, 

δ Εἰ γὰρ χὰ Τῷ σαρνὶ ἄ- 
Πειμιι, ἀλλὰ τῷ πνεύριατι 

σὺν ὑμῶν εἰμι, χαίρων οβλέ- 

πὼν ὑμῶν τὴν τάξιν, »α τὸ 

ν᾿ -ἷὧὦὦ» 

σερέωμα ᾿ τῆς εἰς Χριξὸν τί-, 
ςεώως. ὑμῶν. μ: ον 

6 Ὥς ἂν ̓παρελάβεῖε τὸν 
Χ ριςὸν ᾿1ησῶν τὸν κύριον, ἐν 
αὐτῷ περιπατεῖτε" 

τὰ ̓ Εῤῥιξζωμεένοϊ Τρ, ἔποικο- 
δομήμενοι, Ἐν αὐτὰς ἴω βεξαι- 
ὅμενοι ἐν τῇ τίσει, καθὼς 
ἐδιδάχθητε, περισσεύονες ὁ ἐν 
αὑτῇ ἕν εὐχαρισίᾳ. 
8 βλέπετε, μή τις ὑμᾶς ' 

ἔςαι ὃ συλαγωγῶν διὰ τῆς 
φιλοσοφίας Ὁ κενῆ)ς ἀπάτης, 

κα]ὰ τὴν τυαράδοσιν τῶν ἀν- 
θρώπων, καΐὰ τὰ ςοιχεῖα τῇ 
κόσμιϑ, Ὁ ἃ καῖα. Χρικόν., 

9 Ὅτι ἔν αὐτῷ καποικεῖ 
πᾶν τὸ πλήρωμα τὺς “εός- 
τήτος σωματικῶς" - 

10 Καιρε ἔσε ἐν αὐτῷ πεπ- 
ληρωμενοι, ὅς ἐςιν ἢ κεφαλὴ 
πάσης ἀρχ,τ ο ἐξεσίας" 

11 Ἐν ῳ κ᾿ πὸ προ βᾳ 
περιἸομῷ ἀχειροποιήτῳ, “ 

τῇ ἀπεκδύσει τοῦ. τι τὸν 
τῶν ἁμαρ)ῶν͵ τῆς σαρκὺς, ἐν 
τῇ τοεριτομῇ τοῦ Χριςοῦ" 

12 Συν)αφένϊεςα αὐτῷ ἐν τῷ 
βαπΊ]σμαῖι, ἐ ἐν ᾧ »ἡ συνηγέρ- 
θχῇε διὰ τῆς τυίςεως τῆς ἔνερ- 
γείας τοῦ δεῖ τοῦ ἐγείρανῖος 
αὐτὺν ἐκ τῶν νεκρῶν. 

15 Καὶ ὑμᾶς νεκρὸς ὕ ὃν- 
ας: ἔν τοῖς πιαξαπ]ώμασι, Ὁ 
τῇ ἀκροδυςίᾳ τῆς σαρκὸς 
ὑμῶν, συνεξωοποίησε σὺν αὖ- 

τῳ, χαρισάμενος ὑμὶν πάνϊα. 

τὰ τοαραπὶωμαῆα" : 

14 Ἐξαλείψας τὸ καθ᾿ 
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ἡμῶν χειρόϊραφον τοῖς δόμα- 
σιν, ὃ ἦν ὑπενανῆίον ἡμῖν, 
αὑτὸ ἦρκεν ἐκ τῷ μέσϑ, τσρο- 
σηλώσας αὐτὸ τῷ ςαυρῷ" 

15 ̓Απεκδυσάμενος τὰς 
ἀρχὰς Ὁ τὰς ἐξεσίας ἐδειγ- 
μματισεν ἐν παῤῥησίᾳ, 

ξεύσας. αὐτὸς ἐν αὑτῷ. 
16 Μὴ ὃν τις ὑμᾷς κρι- 

νέτω ἐν βρώσει, ἢ ἔν φύσει, 
ἢ ἐν μέρει ἑορίας, ἢ νεμηνίας, 
ἢ σαξξατων᾽" 
..17.Ἃ ἐςι σχιὰ τῶν μελ- 
λόνδων, τὸ δὲ σῶμα τῇ Χρι- 
φζοῦ. 

18. Μηδεὶς ὕμᾷς κατα- 

δραδευέζω, ϑέλων ἐν ταπεινο- 
Φροσύνῃ, τὸ σρησκείᾳ γῶν ἀ- 
γέλων, ἃ μὴ ἑώρακεν ἔμβα- 
Ἱεύων, εἰχῆ Φυσιέμιενος ὑπὸ 
τῷ νοὺς τῆς σαρκὸς αὗτϑ᾽ 

.. 19. Καὶ ὶ κραϊῶν τὴν κε- 
φαλῆὴν; ἐξ οὗ τᾶν τὸ σῶμα 
διὰ τῶν ἁφῶν. Ὁ. σωυγδέσμιῶν 
ἐπιχορηγέμενον ΩΣ συμξιξα- 
ζόκενον,. αὔξει τὴν αὔξησιν 

τοῦ ὅεον. 
90 ΕἸ ὅν ἀπεθάνετε σὺν 

τῷ Χριγῷ ἀπὸ τῶν σοιχείων 

τοῦ κόσμιδ,; τί ὡς ζῶντες ἐν 
κόσμῳ δογμαίζεσθε : 

. 9} Μὴ ἅψῃ, μηδὲ γεύση, 
μηδὲ ΧΗΣ 
.ς 99 ἽΑ ἐςι πάντα εἰς φ9.- 
ρὰν τῇ ἀποχρήσει. κα]ὰ τὰ 
ἐν] αλλ Σ )διδασκαλίας τῶν 
ἀνθρώπων". 

8." ΑΝ ἐσὶ ἜΗΝ μὲν 
ἔχονϊα. σοφίας ἐν ἐθελοθρητ- 

ϑριαμ-. 
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κείᾳ ὁ ταπεινοφροσύνη, "ὁ ἀ- 

φειδίᾳ σωμαῖος, ὁκ ἐν τιμῇ 
τινι, τρὸς πλησμονὴν τῆς 

σαρκός- 
Κεφ. γ΄. 8. 

Ι ὅν συνηγέρθητε τῷ 
Χριςῷ, τὰ ἄνω ζηϊεῖτε, 

δ ἢ Χριςός ἐ ἐςιν ἐν δεξιῷ τοῦ 
Θεοῦ καθήμενος. 

2 Τὰ ἄνω φρονεῖτε; μῦ,. 
τὰ ἐπὶ τῆς γῇτ. 

8 ᾿Απεθάνετα γὰρ, "Ὁ 3 
ζωὴ ὑ ὑμῶν κἐκρυπῆα; σὺν τῇ 
Χ ρισῷ ἐν τῷ Θεῷ. 
Α“Ὅταν ὃ Χριτὸς φανερω- 

θῇ, ἡ ἢ ζωὴ ἡ δικῶν, τότε ναὶ ὗ- 
μεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσ- 
θε ἐν δόξῃ, 

5. Νδεεκρώσατε ὅν τὰ μέλη 
ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, σορ- 
νείαν, ἀκαθαρσίαν, ταᾶθος, 
ἐπιθυμίαν κακὴν, ἡ τὴν 
πλεονεξίαν». ἀτε τἰν εἴϑωλο. 
λατρεία. 

0 Δι ἃ ἔρχεαι ἡ 2) ὀργὴ τῷ 

ϑὲᾷ ἐπὶ τὰς υἱὸς τῆς ἀπει- 
θείας. 

7 Ἔν οἷς καὶ ὑμεῖς σεριες 
πατήσα]έ ποτε, ὅτε ἐξῆτε ἔν 
αὐτοῖς" 

ὃ Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε "ἢ ὃ 
μεῖς τὰ τοανῖα, ὀργὴν, ϑυμὸν, 
κακίαν, βλασφημίαν, αἰδ- 

χρολογίαν ἐκ τοῦ ςόματος 
ὑμῶν, 

9 Μὴ ψεύδεσθε εἰ εἰς ἀλλή- 
λες ἀπεκδυσόάμεγοι τὸν τσα- 
λαιὸν. ἄνθρωπον. σὺν ταῖς 

»ὥράξεσιν αὐτοῦ" 
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10 Καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν 
γέον, τὸν ἀνακαινέμενον εἰς 
ἐπίίνωσιν καὶ εἰκόνα τῇ κῇί- 
σαντος αὐτόν" 

11 Ὅπε ἐκ ἔνι Ελλην "ἢ 
Ἴδϑαῖος" τερίομιὴ κὶ ἀκρο- 
ξυςία" βάρβαρος: ἃ Σκύθης" 
δβλος κὶ ἐλεύθερος" ἀλλὰ 
τὰ τανῖα κὶ ἐν τοᾶσι Χρισός. 
.12 ᾿Ενδύτασθε ὄν, ὡς ἐκ- 

“Ἀεκ]οὶ τοῦ Θεξ ἅποι κὶ ἠϊα- 
σημκένοι, σἴΣλάχνα οἰκτιρ- 
μῶν, χεηςόγηῖα, ταπεινοφρο- 
σύνην, τρχότητα, ᾿χπξαθύς 
μίαν" 

15 ᾿Ανεχόμενοι ἀλλήλων, 
"ἃ χαριξόμενοι, ἑχυτοῖς, ἐάν 
τις πρὸς τινα ἔχῃ μομφήν᾽ 

κπαθὼς "ὁ ὃ Χ ιοὸς ἐ ἐχαρίσατο 
ὑμῖν, ὅτω κὶὶ ὑμεῖς. 

14 Ἐπὶ τᾶσι δὲ τότοις 
ζὴν ἀγάπην, ἥτις ἐςὶ σύνδεσ- 

μος τς τελειότητος" 

15 Καὶ ἡ εἰρήνη τῷ ϑὲξ 
βοαξευέτω ἢ ἐν ταὶς καρδίαις 

ὑμῶν, εἰς ἣν ἐκληθυε ἐ ἐν ἑνὶ 

σώμαῖι" κὶ εὐχιάριςοι γένεσθε. 
16 Ὁ λόγος τοῦ Χριροῦ 

ξνοικείτω ἐν ὑμιῖν πλεσίων. ἐ εν 

τσάσῃ σοφίᾳ" διδάσκονες κ 
νὐδε βου ἑαηὰς, Ψψωλμοῖς, 
ς ὕμινοις, Ὁ 9 ῳδαὶς πνεύμα!ι- 

᾿ χκαὶς, ἐν χάριτι ἄδοντες ἐ ἐν τῇ 
καρδίᾳ ὕὅμιων τῷ κυρίῳ. 

17 Καὶ πᾶν ὅ,τι ἂν ποιΐ- 
τε ἐν λόϊῳ, ἢ ἐν ἔρίῳ, πάντα 
δρν ϑηάμαδν κυρία Ἴησδ, εὖ- 
χαριςπνῖες τῷ ϑεῷ Ὁ πατρὶ 
δι᾿ αὐτοῦ. 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ 

18 ΑἹ γυναῖκες, ὑποτάσ- ὦ 
σεσθε τοῖς ἰδίοις τὐρζανοιν ὧς 
ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 

19 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε 
τὰς γυναῖκας, Ὁ μὴ κοι 
ἐς σιρὸς αὐὑτας, : 
90 Τὰ τέκνα, ὑπακόετε 

τοῖς γονεῦσι: καϊὰ τοαν]ὰ" τᾶτο 
γάρ ἐςιν εὐάρεςον Ἐν κυρίῳ... 

21] Οἱ ποΐέρες, μὴ ἐρεθέ-- 
ξεῖε τὰ τέκνα ὑμιῶν, ἵνα μὴ 
ἀθυμιῶσιν. 

92 Οἱ δοῦλοὶ, ὑπάκόετε 
κα] ὰ πανῖα τοῖς κα]ὰ σάρκα 
κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδελεί- 
αις, ὥς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ 
ἐν ἁπλότητι καρδίὰς, να 
(μενοι τὸν ϑεόν, 

98. Καὶ πᾶν ὅ,τι ἐὰν σοι- 
ὅτε; ἐκ ψυχῆς ἐργάξεσθε, ὡς 
τῷ κυρίῳ κὶ ἐκ ἀνθρώποις". 
"94 Εἰδότες, ὅτι ἀπὸ κυρίϑ 
ἀπολήψεσθε τὴν ἐν]απόδοσιν 
τῆς κληρονομίας" τῷ γὰρ 

κυρίῳ Χριςτῷ δελεύετε.. 
95 Ὃ δὲ ἀδικῶν κομιεῖται 

ὃ ἠδίκησε" κᾧἡ ἀκ ἕςι προσὼ- 
ποληψία. 

᾿ 

᾿ Κεφ. δ᾽, 4. 

Ὁ)! κύριοι, τὰ δίκαιον καὶ 
τὴν ἱπότηϊα τοῖς δέλοις 

παρέχεσθε" εἰδότες ὅτι κὶ ὅ- 
μεῖς ἔχετε κύριον ἐν δρανοῖς, 

. 9. Τῇ προσευχῇ προσκαρ- 
τερεῖτε, γρηορξνῖες ἐν αὐτῇ 
ἐν εὐχαριςίῳ". 
ϑ Τρδοευγκόμειρι ἢ ἅμα κνὶ 

περὶ ἡμῶν, ἵνα ὃ ϑϑεὸς ἀνοίξῃ, 
» ἡμῖν ϑύραν τὸ λό, λαλῆσαι 

τ, χαρῶ 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣ. 

τὸ μυςήριον τῷ Χριςξ, δι᾽ ὃ 
Ν δέδεμαι᾽" 

4. Ἵνα φανερώσω αὑτὸ 
ὡς δεῖ με λαλῆσαι. ' 

ὅ Ἔν σοφίᾳ οεριπατεῖτε 
τορὸς τὰς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξ- 
αγοραφόμενοι. Ὦ 

6 Ὃ λόγος ὑμῶν πανῖοε 
ἐν χαρίι, ἅλα, ἠρ]υμένος, 
φίδεναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἕκ- 
ἄφῳ ἀποκρίνεσθαι. 

7 Τὰ καὶ ἐμὲ ποανῆα γνὼ- 
εἶσει ὑμῖν Ἵ υχικὸς ὃ ἀΐχπη- 
τὸς ἀδελφὸς, κὶ σιιςὸς διάκο- 
γος, ἡ σύνδαλος ἐν κυρίῳ" 

8 Ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς 
εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶ τὰ 
περὶ ὑμῶν, Ὄ τυαρακαλέσῃ 

τὰς καρδίας ὑμιῶν" 
0 Σὺν ᾿Ονησίμῳ τῷ τισῷ 

νὼ ἀγαπηῖῷ ἀδελφῷ, ὃ ὅς ἐςιν 
ἐξ ὁ ὑμῶν" τσᾶντα ὑμῖν ἀκώ 

ριοῦσι τὰ ὦδε. ᾿. 

Ι0 ᾿Ασπάξεται ὑ ὑμᾶς ᾿Α- 
ρίσαρχος ἃ συναιχμμαλωτὸς 

με, κὶ ἄρκος δ᾽ ἀνεψιὸς 
Βαρνάξα, σερὶ ἃ ἐλάξεῖε ἐν- 
Ἴολάς" ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, 
ἡδνε αν αὐτὸν" 
Ἢ Καὶ Ἴησᾶς ὁ λεγόμε- 

γος ἼἸδςος, οἱ Ὄν]ες ἐκ ὥερι- 
Ἰομῆς" ὅτος μόνοι συνεργοὶ 
εἰς. τὴν βασιλείαν. τοῦ ϑεοῦ, 
οἵτινες ἐϊενήθησάν μοι σαρη- 
ΟΡ ὝΤΩΣ ΄ς 

ὑὸν ̓ Αὐπάξεῖαι ὁ ὑμᾶς. Ἐ.- 

ν: 
4 » 
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παφρᾶς ὃ ἐξ ὑμῶν δοῦλος 
Χριςϑ, τυάνο]ε ἀϊωνιζόμενος 
ὑπὲρ ὑγκῶν Ἐν ταῖς τροσευ- 
χαῖςν ἵνα ςῆτε τέλειοι κὶ σε- 

πληρωμένοι ἐν παντὶ ϑελή- 
ματι τοὺ δεοῦ. , 
-15 Μαρ)υρῶ γὰρ αὐτῷ 

ὅτι ἔχει ζῆλον πολὺν ὑξὲρ 
ὑμῶν, Ὁ τῶν ἐν Λοαδικείζ, 

δ τῶν ἐν Ἱνραπόλει. 

14 ᾿Ασπάξεῖαι ὑ ὑμᾶς Λε- 
κᾶς ὃ ἰαϊρὸς ὃ ἀγαπητὺς, "ὁ 
Δημᾶς. 

[5 ᾿Ασπάσασθε τὰς ὃν 
Λαοδικείᾳ, ἀδελφά:, Ὁ Νυμ- 
φᾶν, κα τὴν καὶ οἶκον αὐτοῦ 
ἐκκλησίαν. 

16 Καὶ ὅταν ἀναγνωσθᾷ 
παρ ὑμῖν ἡ ἐπισολὴ, ποιή- 
σαΐε ἵνα κὶ ἐν τῇ Λαοδικέων 
ἐκκλησίᾳ ἀναδωσθῇ" Ὁ τὴν 
ἐκ Λαοδικείας ἂρ κὶ ὑμεῖς 
ἀναγνῶτε. 

17 Καὶ εἴπ χἹε ̓ Αρχίππῳ" 
Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν τα- 

ρέλαξες ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν 
Ὡληροῖς.᾿ 

18 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ 
χειρὶ ΠΠαύλε. Μνημονέυεῖέ, 
μδ τῶν δεσμῶν. Ἣ χάρις 
μεθ᾽ ὑμῶν. ᾿Αμήν. 

Πρὸς Κυλοσσχεῖς ἐγράφη 
ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχι- 

κε ᾿Ονησίμει. Ἐν ς,- 
Χοις σή. 
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Ἡ Βος νυ χαὶ ὑλυικεὼ ἐπιφολὴ Βεύτην 

Κεφ. α. 1. 
ΠΌΛΟΣ Ὁ Σιλϑα- 

γὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ 
ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἑ εν 

ϑεῷ πατρὶ; Ὁ, κυρίῳ ἼἼησε 
Χριεῷ" χάρις ὑμῖν ΩΣ εἰρήνη 
ἀπὸ ϑεοῦ τατρὸς ἡμῶν, καὶ. 
κυρία ᾿Ιωησοῦ Χριςοῦ. 

ἊΣ Εὐχιαριεῆμιεν τῷ ϑεῷ 
τάν]οτε περὶ τυανίων ὑμῶν, 
μνείαν ὑμῶν φποιάμενοι ἐπί 
τῶν προσευχῶν ἡριῶν" 

8’ Αδιαλείπήως μνημιονεύ- 
ονες ὑμῶν τοῦ ἔρί τῆς τί- 
σεώς, Ὁ, τὸ κόπε τῆς ἀγάπης, 
Ὁ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος 
τ [ κυρία ἡμῶν ᾿Ἰησοῖ! Χρι- 
ςοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ Ξε καὶ 
πατρὸς ἡμῶν" 

4. Εἰδότες, ἀδελφοὶ ἦγα- 

“πημένοι ὑπὸ ϑεοῦ, τὴν ἐκ- 
λογὴν ὑμῶν" 

δΌΟ τι τὸ εὐα[γέλιον ἡμῶν 
ἀκ ἐἰενηθη εἰς. ὑμᾶς ἐν λόγῳ 
μόνον; ἀλλὰ ΩΣ ἕν δυνάμει, ΝΣ 
ἐν νεύματι, ἁγίῳ, κὶἡ ἐν ὥλη- 
ροφορίᾳ πολλῷ" καθὼς οἴδαῖε 
οἷοι ἐγ ενώ δ μμδὺ ἐν ὑμῖν δι᾿ 
ὑμᾶς. ᾿ 

ῃ Καὶ ὑμεῖς παλιὰ ῃ- 
μῶν ἐϊενήθυε γχἡ τοῦ κυρία, 
δεξάμενοι τὸν λόίον ἔν σλίψει 
“πολλῇ μεῖὰα χαρᾶς τωΟνεύμα- 

τος ἁγίβ 
η “Ὡςε γενέσθαι ὑμᾶς τύ- 

σις πᾶσι τοῖς “πιρεύεσιν ἐν 
τῇ ῇ Μακεδονίᾳ κα εκ τῇ ̓Αχαΐᾳ. 
“8. ᾿ΑφΦ'᾽ ὑμῶν. γὰρ ἐξήχη- 
7αι ὃ λόγος τῷ κυρίΒ, ἐ μό- 
νον ἐν Τῇ Μακεδονίᾳ. Ὁ, ̓ἾΑ- 
χαίᾳ, ἀλλὰ Ὁ. Ἐν παντὶ τὸ 
πῳ ἢ τίςις ὑμῶν ἤ πρὸς. τὸν 

Θεὸν ἐξελήλυθεν: ὥςε μὴ 
“ρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι. 

Αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν 
ἀπαγίέλλδσιν δατοίαν εἴσοδον 
ἔχομεν πρὸς ὑμᾶς, "Ὁ σῶς 

ἐπεςρέψατε τρὸς τὸν Θεὸν 
ἀπὸ τῶν εἰδώλων, δολεύειν 
ϑεᾷ ζῶντι "Ὁ ἀληθινῷ". 

10 Καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν 
αὐτῇ ἐκ τῶν ἀρανῶν, ὃν ἤἄει- 

θεν ἐκ νεκρῶν, Ἰησῶν τὸν ῥυό- 
μενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς 
τῆς ἐρχομένης. 

ῦλ ΕΚ εφὶ β. Ἄ ΠΝ 

ΑὟΤΟΙ γὰρ οἴδαϊε, ἀ- 
δ, λφοὶ, τὴν εἴσοδον ἧ- 

μῶν τὴν Ὡρὸς ὑμᾶς, ὅτι. ̓  
κενὴ γέγονεν" 

2. ̓ Αλλὰ καὶ ομόῥαθένῆοι 
Ὁ ὑξρισθέν]ες, καθὼς. οἴδατε, 
Ἐν Φιλίπποις, ἐπαῤῥησιασά- 
μεθα ἔν τὼ δεῷ ἡ ἡμῶν λαλῇ- 
σαι πρὸς. ὑμᾶς τὸ τήνε νκν 

τῷ δεῖ ἔν πολλῶ ἀγῶνι." ἊΣ 

8.Ἢ γὰρ τοαράκληήσις ἧ- 
μῶν ἐκ ἔκ πλάνης, ἀδὲ ἐξ. 
ἀκαθαρσίας, ὅτε ἔν. δόλῳ" 

4 ᾿Αλλὰ καθὼς δεδόκε.. 
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μᾶσμεθα ὑπὸ τῷ ϑεῖ πιςευ- 
θῆναι τὸ εὐχ[γέλιον, ἕτω λα- 

ολδμεν, ἐχ, ὡς ἄνθρωποις ἄ- 
Ῥέσκονϊες, ἀλλὰ τῷ ϑεῷ τῷ 
δοκιμαξονΐ, τὰς καρδὶ ἰχεἡμῶν. 

.5 Οὔτε γὰρ ὥοτε ἐν λόϊῳ 
κολακείας ἐϊενήθημεν, Σαθὼς 
οἴδιχε, ἔτε ἐν προφάσει ὥλεο- 
ἈΠ Θεὸς μάρυς" 

6 Οὔτε ζαῆρυῖεν ἐξ ἀνθρώ- 
των δόξαν, ὅτε ἀφ᾽ ὑμῶν, ἔτε 
ἀπ᾿ ἄλλων" δυνάμενοι ἐν βα- 
ρει ὑμω ὡς Χρις8 ἀπόςολοι, 

ν μὰν. ΤῸ τ ἐϊενήθημεν 7 ἥπιοι 
ἐν μέσῳ διμῶν, ὡς ἂν τε φὺς 

ϑαλπῃ τὰ ἑχυΐης τέχνα. 

8 Οὕτως ἱμειρόμενο, ὅ- 
μῶν, εὐδοκξμεν μεταδᾶνα; 
ὕμιν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον 
αξ ϑεβ, ἀλλὰ κὶ τὰς ἑαυτῶν 
ψυχάς, διότι ἀγαπηϊοὶ ἡμῖν 
γεγένησθε. 

0 Μνημονεύεϊε γὰρ, ἀδελ- 
Φοὶ, τὸν κόπον ἡμῶν κὶ τὸν 
μόχιθον" νυκτὸς γὰρ τἢῷ ἡμέ- 
ρας ἐρϊαξόμενοι, πρὸς τὸ μὴ 
ἐπιξαρῆσαϊ τινα ὑμῶν, ἐκη- 

ούξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐχ[γέ- 

λιον τοῦ ϑεοῦ, 
10 Ὑμεῖς μάεῖυρες ἡ ὁ 

“)εὸς, ὡς ὁσίως κα δικαίως κῷ 
ΣΕ ΤῊΝ ὑμῖν τοις τιςεύεα- 
σιν ἐγενήθημεν. 

11 Καθάπερ υδαΐε ὡς ἕνα 
ἔκαςον ὑμῶν, ὡς τατὺρ τέκ- 
γχ ἑαυΐξ, παρακαλᾶνἷε: ὑμιᾶς 

δ ταραμύυθεμενοι, 
᾿ 19 Καὶ μαρ)υρήμενοι; εἰς 

τὸ σεριπαΐησαι ὑμᾶς ἀξίως 

9581 

τοῦ σεῦ τῷ χαλᾶντος ὑμᾶς 
εἰς τὴν ἑαυϊοῦ βασιλείαν μ 
δόξαν, 

15 Διὰ τϑτο κὶ ἡμεῖς εὖ- 
χιαριςῆᾶμιεν τῷ σεῷ ἀδιαλείπ- 

τως, ὅτι τοαραλαξ νῆες λόϊον 
ἀκοῆς ταρ᾽ ἡμῶν τῇ Θεξ, 
ἐδέξασθε Ἡ λόγον ἀνθρωπών, 
ἄλλα (καθώς ἔςιν ἀληθῶς) 
λόγον εδνς Ὁ ἐγερ[εῖται ἐν 
ὑμῖν τοῖς τϊςεύασιν. 

14 Ὕμεϊς γὰρ μιμηταὶ 
ἐγενηθνῖε, ἀδελφοὶ, τῶν ἐκ- 
χλησιῶν τῷ ϑεῖῶ τῶν ἐσῶν Ἐν 
τῇ Ἰαδαΐᾳ, ἐν Χρισᾷ ᾿[ησῆ, 
ὅτι ταῦτα ἐπαϑεῖε" κὶ ὑμεῖς 

ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, 
καθὼς κὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν ᾽[Ὁ- 
δαίων" 

15 Τῶν κὶ τὸν κύριον ἐ- 
ποχ]εινάνήων ᾿Ϊ ησοῦν ἡ τὰς 
ἰδίας προφήτας, Ὁ ὑμᾶς ἐκ- 

διωξαν]ῶν, Ὁ, σεῳ μὴ ἄρεσ- 
κογίων, καὶ τᾶσιν ἀνθρώποις 
ἐναν]ίων" 

16 Κωλυόνων ἡμᾶς τοῖς 
εἥνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, 
εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὑτῶν 

τὰς ἁμαρῆιας πυάν]οε" ἔφθα- 
σε δὲ ἐπ᾿ αὐτὸς ἡ ὀργὴ εἰς 
τέλος. 

17 Ἥμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, 
ἀπορφανισθέντες χφ᾽ ὑμῶν 
πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ, 
Ὁ καρδίᾳ, περισσοϊέρως ἔσπε- 
ὄχσαμεν τὸ τρόσωπον ὑμῶν 

ἰδεῖν ἐν σολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 
18 Διὸ ἀθεδὴ ἤσαμιεν ἐλθεῖν 

τορὸς ὑμᾶς (ἐγὼ μὲν 11χύ- 
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Χδὴ ᾧ 

αν ἢ ἡμᾷς ὃ ὃ Σατανᾶς. 
19 Τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς; 

ἢ χαρὰ, ἢ) σέφανος καυχ,ή- 

σεως ; ἢ ὀχὶ Ὁ ὑμεῖς ἔμ- 
πρόσθεν τῷ κυρία ἡμῶν Ἴυσὰ 
Χριςῇ, ἢ ξν τῇ αὐτὸ αςϑσίᾳ : " 

9ηῃ Ὑμεῖς γάρ ἔξε ἢ δόξα 

ἡμῶν καὶ ἡ χαφί. 
Κεφ. «- ὩΣ 

Δ᾽ (κηκέτι ςέγοντες, 
εὐδοκήσαμεν καταλειφ.- 

θῆναι ἐν ᾿Αθήναις μόνοι" 
9 Καὶ χὶ ἐπέ ψαμεν Τιμῦ- 

θεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν κὶ 
διάκονον ΤΈ ΩΝ ς «συνεργὸν 

ἡμιῶν ἐν τῷ εὐχγγελίῳ τοῦ 

Χριςοῦ, εἰς τὸ ςηρίξαι ὑμᾶς 
ὦ παρακαλέσαι ὑμᾶς ποερὶ 
τῆς πίςεως ὕμων" 

5 Τῷ μηδένα σαίνεσθαι 
ἐν ταῖς ϑλίψεσι ταύταις" 
αὗτοὶ γὰρ οἴδαϊε ὅτι εἰς τᾶ- 
τὸ κείμεθα. 

4. Κ αἱ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς 
ἥμιεν, τοροελέγομεν ὑμῖν ὅτι 

μέλλομεν σλίξεσθαι, καθὼς 
ἢ ἐψένεΐϊο, ὁ οἰδαΐε. 

δ Διὰ τᾶτο καάγὼ μηκέτι 
ςἐΐων, ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι 
τὴν τίςιν , ὑμῶν" μήπως ἐπεί- 
θασεν ὑμᾶς ὃ ὃ πειράξων, γα εἰς 
κενὸν ιγέγηϊαι ὃ κόπος ἡμῶν. 

6" Αγ67ι δὲ ἔλθόν)ος ΤΊ μο- 
θέα πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν, ἡ 
εὐαγίελισαμένθ ἡμῖν τὴν σ᾽- 
σιν κ τὴν ἀγάπὴν ὑμῶν, Ὁ 
ὅτι ἔχ εἶε μνείαν ἡμνῶν ἀϊαθὴν 
πάντοτε, ἐπιποθῶντες ἡμᾶς 

ε 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ 
ἅπαξ δ δὼ ἐγέ- ἰδεῖν» καθάπερ κα καὶ ἡμεῖς. ὑμᾶς 

1 Διὰ τᾶτο παρεκλήθη. ΝῊ 
μεν, ἀδελφοὶ, ἐφ᾽ ὑμῖν, ἐπὶ, 
πασῃ τῇ ϑλίψει εν ἀναγχῃ 
ἡμῶν, ΕΣ τῆς ὑμῶν τίσεως" 
8 Ὅτι νῦν ζῶμεν, ἐὰν ὗς, 

μεῖς ςηχήτε ἐν κυρίῳ., 
9 Τίνα γὰρ εὐ χαδιείαμ, 

δινάμεθα, τῷ ϑεῷ ἀν]αποδᾶ- 

γαι περὶ ὑμῶν, ἐσὶ τ δ τῆι 
χαρᾷ ἢ χαίρομεν, δι ὑμᾶς" 
ἔμπροσθεν τῷ ϑὲξ ἡ ἡμῶν; 
οἰ ἸΝυκτὸς κὶ, ἡμέρας ὗ-. 
πὲρ ἔκπερισσα δεόμενοι εἰς τὸ 
ἰδεῖν ὑμῶν τὸ τορόπωπον, Ὁ 
κα!α οἾισαι τὰ ὑξερήμαϊα τῇς 

σιίςεως ὑμῶν ; 

11 Αὐτὸς ἐν δ᾽ Θεὸς. ἫΝ 
πατὴς ἡμῶν. κα ὃ κύριος ἡ- 
μῶν Ἴησξς Χριοὺς, καγευβό- 
γαι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρῦς ὑμᾶς. 

19 Ὕμᾶας δὲ ὃ κύριος 
πλεονάσαι καὶ ποερισσεύσαι 

τῇ ἀγάπη εἰς ἀλλήλας καὶ 
εἰς πάνϊαε, καθάπερ καὶ ἡμεῖς 
εἰς ὑμᾶς" 

15 Εἰς τὸ φήρίξαι. ὑψῶν 
τὰς καρδίας ἀμέμπΊας ἐν ἀπ- 
ὡσύνῃ, ἔμπροσθεν τῇ δεῖ κα 
παϊρὸς ἡμῶν, ἐν τῇ παρϑσίᾳ 
τὰ κυρία ἡμῶν. Ἰησῆ Χοισδ 

μεῖὰ πάν]ων τῶν. ἁγίων σὺ, 
τον μὰ 

Κεφ. δ΄, 4 
γῆϊΟ λοιπὸν οὖν, ἀδελφοὶ, 

ἐρωϊῶμεν ὑμᾶς καὶ σα - 
ρβχκαλξμεν ἔν κυρίῳ. Ἴ»σῦ, 

καθὼς παρελάξεῖε, σαρ᾽ ἧ- 
μῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς πεέρι- 

ΠΡ, 
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«αϊεῖν καὶ ἀρέσκειν ϑεῷ, ἵνα 
περισσεύνϊε μᾶλλον" 

9 Οἴδαε γὰρ τινας σα- 
ράγ[ελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ 
τῷ κυρία ᾽Ἴγσξ. 

8 Τδὅτο γάρ ἕςι σέλημα. 
᾿ .- - ε ξ ἈΝ «ε ΜΕ 

τοῦ ὅε8. ὃ ἁγιασμὸς ὑμῶν, 

ἀπέχεσθαι ὑμὰς ἀπὸ τῆς 
πορνείας" 

»"--» τ « .-“ Ἁ 

4. δ ιδέναι ἕκαςον ὑμῶν τὸ 

ἑαυτῷ σκεῦος κτάσθαι ἐν ἁ.- 

γιασμῷ κὶ τιμῇ" 
5. Μὴ ἐν πάθει ἐσιθυμί-. 

ας, καθώπερ κὶ τὰ ἔθνη τὰ 
μὴ εἰδότα τὸν εθν" 
“ὁ Τὸ μὴ ὑπερξαίνειν »ἃὶ 

παλεονεκίεῖν ἐν τῷ ραγματι 
τὸν ἀδελφον αὗὑτξ᾽ διότι ἔκ- 

Ὁ δίιχος ὃ κύριος περὶ τοάν]ων 
τὅτων, χαόα, τοροείπαμιεν 
ὑμῖν, ὥ διεμαρίυράμεθα. 

ὁ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς 
ὃ ϑεὸς ἐπὶ ἀκαθαξσίᾳ, ἀλλ᾽ 
ἐν ἁγιασμῷ. ει 

8 Τοιγαρᾶν ὃ ἀθετῶν, ἐκ 
ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν 
ϑεὸν τὸν τῦἡ δόνϊα τὸ πνεῦμα 
αὑτῷ τὸ ἅγιον εἰς ἡμᾶς. 

9 “Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας 

ὁ χρείαν ἔχ εἴε γράφειν ὕμιν" 
Ε) Ν ν᾽ - » ᾿ αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς ϑεοδιδακῖοι 

διῳ ΣΑΣ ἐφ, --«φς- ; 
ξφξὲ εἰς τὸ: ἀγαῆῖαν ἀλλήλες. 

᾿ Ἁ ἃς - ἄντε ς 
10 Καὶ γὰρ ποιεῖτε αὑτὸ 

3 Υ͂ Ἔ ΙῚ 3 Ἁ ΑῚ εἰς πάνϊας τὰς ἀδελφὸς τὰς 
ἐν ὅλῃ τῷ Μακεδονία" τα- 
ράκαλδμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, 
περισσεύειν μᾶλλον" 

11 Καὶ φιλο]ιμεῖσθαι ἧ- 
συχάξειν, καὶ τράσδειν τὰ 

583. 

ἴδια, κᾧὶ ἐργάξεσθαι ταῖς ἰδί- 
αἷς χεεσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν 
ποαρηγ[είλαμεν" 

19 Ἵνα περιπατῆτε εὖσ- 
χημόνως πρὸς τὰς ἔξῳ, ἢ 
μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 

19 Οὐ ϑέλω δὲ ὑμὰς 4Γ. 
γοεῖν, ἀδελφοὶ, σεερὶ τῶν κε- 
χοιμιημένων, ἵνα μιὴ λυπῆσθε, 
καθὼς κὶ οἱ Χοιποὶ οἱ μὴ ἔ- 

χϑντες ἐλπίδα. [ 
14 ΕἸ γὰρ τιςεύομεν ὅτι 

Ἴησξς ἀπέθανε κὶ ἀνέςη, ὅτω 
δ ὁ ϑεὸς τὰς κοιμηθέν]ας διὰ 
τῇ ᾿Ιησᾶ, ἄξει σὺν αὐτῷ... 

1511 το γὰρ ὑμῖν χέϊμεν 
ἐν λόγῳ κυρία, ὅτι ἡμεῖς. οἱ 
ζῶνϊες οἱ περιλειπόμενοι εἰς 
τὴν πυαρεσίαν τῷ κυρία, μὴ 
φθάσωμεν τὰς κοιμηθέντας. 

16 “Ὅτι αὐτὸς ὃ κύριος 
ἐν κελεύσμαΐι, ἐν φωνῇ ἀρ- 
χαϊγέλε, κὶ ἐν σάλπιν δε 
᾿καϊχξ ἡσεῖαι ἐπ᾽ δρανξ, ἡ οἱ 

γεκροὶ ἔν Χριςῷ ἀναςήσονται 
πρῶτον. Ἵ 

11" Ἐπεΐῆα ἡμεῖς οἱ ζῶνϊες 

οἱ περιλειπόμενοι, ἄμα σὺν 
αὐτοῖς ἁρπαϊησόμεθα ἐν νε. 
φέλαις εἰς ἀπανίησιν τῇ κυ- 
ρία εἰς ἀέρα, κὶ ὅτω τοάντοῖε 
σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα. 

Ιδ΄Οςε παρακαλεῖτε ἀλ- 
λήλες ἐν τοῖς λόγοις τέτοις. 

Κεφ. ἑ. δ. 
ΠῚ δὲ τῶν χρόνων κὶ 

τῶν καιρῶν, ἀδελφοὶ, 
: Χρείαν ἔχ εἴε ὑμῖν γράφεο- 
ΓΝ 



ε 4. , ͵ « « 

εξεὲ εν ὄχότει, νᾶ ἢ 

ΓΝ 

984 ΕΠῚ: 

9 Αὐτοὶ γὰρ ἀκριξῶς οἵ- 
δαΐε, ὅτι ἡ ἡμέρα κυρία ὡς 
κλεπτὴς ἐν γυκτὶγ ὅτως ἔρ- 
χεται. 

8 “Οταν γὰρ λέίωσιν, εἰς 
δ νη [ ἀσφαλεια, τότε αἰφ- 

γίδιος αὐτοῖς ἐπίσαϊαι ὄλεθ- 
ρος, ὥσπερ ἢ ὠδὶν τῇ ἐν γαςρὶ 
ἔχ σῃ" κἃὰ 8 μὴ ἐκφύχωσιν. 

4 Ὕμεϊς δὲ, ἀδελφοὶ, ἐκ 
ἡμέρα 

ὑμᾶς ὡς κλέπης κα]χλάξη. 
δ Πανῖε- ὑμεῖς υἱοί φωτὸς 

ἔςε, Ὁ υἱοὶ μέρας" ὅκ ἐσμὲν 

νυκτὸς, δδὲ σκότϑς. 
6" Ἄρα ὅ ἃ μὴ καθεύδωμεν 

ὡς ᾧ οἱ λοιποὶ, ἀλλὰ γρηΐο- 

ρῶμεν "ὁ νήφωμεν. 

7 Οἱ γὰρ καθεύδονες, γυχκ- 
τὸς καθεύδεσι" κὶ οἱ μεϑυσ- 
πόμενοι, γυκτὸς μεθύεσιν, 

8 Ἡμεῖς δὲ ἡμέρας Ὄνῖες, 
γήφωμεν, ἐνδυσάμενοι ώραχα 
σεὶςεως κὶ ἀγάπης" κὶ σερικε- 
φαλαίαν, ἐλπίδα σωτηςίας. 

0 “Ὅτι ἐκ ἔθετο ἡμᾶς ὃ 
δον εἰς ὀργὴν, ἀλλ᾽ εἰς σε- 
θιποίησιν “σωτηρίας διὰ τοῦ 
χκὺρία ἡμῶν ᾿ἴησᾷ Χριςϑ' " 

10 Τῷ ἀποθανόνϊος ὑπὲρ 
ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγοφῶμεν, 
εἴτε καθεύδωμεν, ἅμα σὺν 
αὐτῷ ζήσωμεν. 

11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλ- 
λήλες, Ὁ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν 
ἔγα, καϑὼς τοιεῖτε. 

2 ᾿Ἐρω)ῶμεν δὲ ὑμᾶς, 
ἀδελφοὶ, εἰδέναι τὸς κοπιῶν)ας 

ΕΥ̓͂ ὅμεῖγ» κχὶ τροϊ σα μένος ὑμῶν 

ΣΤΟΛΗ 

ἐν κυρίῳ, τ νεθεϊδνῆας ὃ ὑμᾶς, ; 
138 Καὶ ἡγεῖσθαι αὐτὰς ἧ 

τε, ἐκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ, 
διῶ τὸ ἔργον αὐτῶν" κυ. ὰ 
ετε ἔν ἑαυτοῖς" ν 

14 Παρακαλᾶμεν ον ὗ- ̓ 
μᾶς, ἀδελφοὶ, νεθεγεῖτε τὰς 
ἀτάκες, τυαραμυθεῖσθε τὸς 
ὀλιϊοψύχας, ἀντέχεσθε τῶν 
ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς 
φαν]ας. 

15 Ὁρᾶτε μὴ τις κακθν 
ἀντὶ κακῇ τινὶ ἐὁποδῶ ἀλλὰ 
πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώχεῖε κὺ 
εἰς ἀλληλες καὶ εἰς" ἀὐλῆως 

16 ΠΠαντοτε χαίρετε. 
17 ᾿Αδιαλείπήως ὑλλισ 

χέσθε. 
18 Ἔν σανπὶ εὐχαριφεῖτε' 

τϑδιο γὰρ ϑελομα σεοῦ ἐν 
δι, Ἴσβ εἰς ὑμᾶς. 

19 Τὸ πνεῦμα μὴ σξέννυΐε" 
ΘΌ ΠροφηἹείας μὴ ἔξαθε- 

γεῖτε. 
91 ΤΠ]ανῆῦα δοκιἀάϑέςε, τὸ 

λα κατέχετε- ! 

Φ ᾽Απὸ παν]ὸς εἴδες σο- 
γΉΡΗ ἘΥΟΤΡ ἊΝ 

9 Αὐτὸς δὲ ὃ ϑεὸς τῆς 
εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὅλο]ε- 
λεῖς" »- δλοχλοθην ὑμῶν τὸ 

τονεῦμα, γἡ ἢ ψυχὴ, καὶ τὸ 
σῶμα ἀμέμπίως ἐν τῇ σα- 
ρασίᾳ τῷ κυρία ἡμῶν ᾿Ἰησᾷ 
Χρις8 τηρηθεί. 

94 1Ἰισὸς ὃ ὃ καλῶν ὑμᾶς, 
ὃς κὶ ποιήσει. 

925 ̓ Αδελφοὶ, προσεύχεσθε 
περὶ ἡμῶν. ς 

ἧ 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣ. Β. 

τθῷ(; ᾿Ασπάσασθε, τοὺς ὦ- 
δελφὴς πάνῖας. ἐν φλημεὼ 
ἁγίῳ... 

97." 
“ριον, ἀναγνωσθῆναι. τὴν ἐπι- 
Ξολὴν “πᾶσι νὰ ἁγίοις ὡ- 
μεμαοτὴ 

ὁ ΤΌ, 

ΠΑΥ͂ΛΟΣ. 

Ορκίξω ἡὐδν τὸν κύ- 

ἼΟΥ 

98 Ἣ χαρις τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἴησοῦ Χριςοῦ μεθ᾽ ὕ- 

᾿Αμήν. 

Ἡρὸς Θθεσσαλονικεῖς πρώτ 
ἐγραφη αἀφὸ ᾿Αθηνῶν. 

᾿ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

μὰ ἀρπι ι “ἯΗ βρὸν Θεσσαλονικεῖν ἔπιςολη δευγέρα, 
ἊΝ 
ὮΣ ἃ ὍΣ ἜΑ. 

“Κεφ ἃ: Ἢ 
Ἢ ΑΥ̓ΛῸΣ ἃ ᾿Σἰλβανὸς 

᾿ ἘΌΥΤΝ ἴε95. “ΤῊ ἐκ- 

κλησία" ᾿Θενσαλονικέων Ἐν 

σεῷ, ὥατρὶ Ὡμῶν Ὁ κυρίῳ 

μ 5: Χριςῷ.. ἐξ , 

9 Χρις ὃ ὑμῖν " εἰρήνη 
᾿ἀπὸ ϑεοῦ τοατρὸς ἡμῶν, 

χυρίη Ἴησοῦ Χριςοῦ. 
Εὐχιαξιτεῖν ὀφείχομεν 

τὰ : “σε πάντοτε “ερὶ ὑμῶν, 

ἀδεχῷοὶ,. ἰκαθὼς ἄξιόν ἕςν, 
ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίσις ὑμῶν, 

Ων τσλεονάζει ἣ ἀγάπη ἑνὸς 

ἕκαςξ τοάντων ὑμῶν εἰς ἀλ- 

.λήλ ΕΝ 

ἄπει. ἃ Ὥςς ἡ γιλᾷς αὐτὸς ἐν ὅ- 

᾿μῖν. καυχᾶσθαι ἕν ταῖς ἐχ- 
κλησίχις τὰ ϑεξ," οὑπὲρ Ξῆ: 

᾿Ῥπομογῆς δὶ ὑμιῶν ἐν τοϊςεῶς ἔν 

πᾶσι Τοῖς διωῃζοῖς ὑ ὑμῶν, 

[ ταῖς ϑλύψεσιν, ἃ αἷς. ̓ἀνέλεσϑε' 

ἰεο- Ἔνδειγμα 1 τῆς δικαίας 
“κρίσεως τῇ ϑεβ, ε εἰς τὸ καα- 
᾿τιωδηγαι ἑ ὑμᾶς. τῆς βασίλείας 

τὰ ϑεῖ, ὁ νυ ἧς τω Υὰὰ ε7ε. 
Ἑ 

6᾽ Εἴπερ δίκαιον παρὰ. 
σεῷς ανϊαποδέναι τοῖς “σλί- 
βεσιν ὕμᾶς ΘΛΙΨιν" 

Π [Καὶ ὑμῖν τοῖς ϑλιζο- 
μένοις ἄνεσιν μεθ᾽ ἡμῶν, ἐν ᾿ 
τῇ ἀποκαλύψει. τοῦ κυρίου 

Ἴη:σε ἀπ᾿ ἔρανβ, με" ἀγγέλων 
δυνχμεως αὑτοῦ, 

5. Ἔν συρὶ φλογδε; διδόν-. 
ἴος ἐχδίκησιν τοῖς, μὴ εἰδόσι 
Θεῦν, Ὁ τοῖς μὴ ὕπακεδσι 

τῷ εὐαγγελίω τοῦ κυρία ἣὃ- 
μῶν Ἴησῷ Χ ρις δ᾽ . 

9. Οἵτινες ἔδήκαν τίσασιν, 
ὀλεθρὸν αἰώνιον,, ἀπὸ προσώ- 
πὸ τοῦ κυρία, χὶ ἀπὸ τῆς 
δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ" 

10 “Ὅταν ἔλθη ἐνδοκασ- 
θῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις α αὑτῇ, . 
“ΖΦ εμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς 
τοιφεύησιν», (ὅτι ἐπιςεύϑην τὸ 
μαξϊύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμιᾶς,) ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ Ἐκείνη. ὦ 

ΕΠ Εἰς ὅ "Ὁ πεοσευχόμεθα 
φανῖδ]ε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς 
ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὃ ϑεὺξ 

. 



980 
ἡμῶν, κὰὶ ληρώσῃ πᾶσαν 
εὐδοκίαν ἀϊαθωπύνης, κἡ Ἐρίον 
τσίςεως ἐν δυνάμει" 

- 19 “Ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ 
Ὄνομᾷ τῇ κυρία ἡμῶν Ἴησε 
Χριςὰ ἐ ἐν ὑμῖν, ἢς ὑμεῖς ἐν 
αὐτῷ, καϊὰ τὴν χάριν τῇ δεῦ 
ἡμῶν, νὰ ἘΠ ΣΉΝ Χριςδ, 

ΡΩΤΩΜΕΝ δὲ ὑμᾶς, 
ἀδελφοὶ, ὑπὲρ τῆς πα- 

ῥϑσίας τῇ κυρίε ἡμῶν ᾽Ἰγσᾶ 
Χρισῦ, Ἣν ἡμῶν ρονάνω- 
ψὩς Ἐπ᾿ αὐτὸν, 

9 ΕΠς τὸ μὴ ταχέως σα- 
λευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τῇ νοὺς, 
μήτε ϑροεῖσθαι, μήτε διὰ 
πονεύματος) (μήτε διὰ λόψε, 
μήτε δι' ἐπιξολήϊς ὡς δι’ ἡ- 
μῶν, ὡς ὅτι ἐνέφηκεν ἢ ἡμέ- 

ρᾳ τῷ Χριςῇ. 
8 Μητις ὗ ὑμᾶς ἐξαπαϊήσῃ 

κα]ὰ μηδένα τρόπον" ὅτι ἐὰν 
μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποςασία πρῶ- 
τον, ΩΣ ἐποκαλυθῇ ὃ ὃ ἄνθρω- 
ἡμέ α τῆς ἁμιαρῖίας, ὃ ὃ υἱὸς τῆς 

ἀπωλείας, ; 

4 Ὁ ἀν]ικείμενος : ὑπερ- 
ἀιρόμενος ἐπὶ πᾶν τὸ λεγό- 

μενον εὸν ἢ ἢ σέβασμα: ὥςε 
αὐτὸν εἰὰ τὸν ναὸν τοῦ Ψεοῦ 
ὧς ϑεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύν- 

γι ᾿ 
χὰ ἑαυτὸν, ὅτι ἐξὶ ϑεός. 

5. Οὐ μνημονεύεϊε, ὅτι ἔτι 
«ἦς ἣΣ ς -“ - γ᾿. 

ὧν πρὸς ὕμχς) ταῦτα ἔλεϊον 
ὑμῖν ; 

ν 3 ! μ 
6 Καὶ νῦν τὸ καέχον οἵ- 

, ᾽ Ν 9 - 

δατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι 
αὑτὸν ἂν τῷ ἑαυτῇ καιρῷ. 

ἘΠΙΣΤΟΌΟΛΔΗ 

ἢ , γὰρ. μὐφήριον ἤδη ̓  
ἐνερίεῖται τῆς ἀνομίο., ἯΛΟΙ 

᾿ 

ὃ κατέχων ἄρϊι, ἕ ες ἐκ 

ψένγγαι. ἡδὺ 

ὃ Καὶ τότε ἀκαιμυφῶν ἡ 
σεῖα! ὃ, ἄνομος, ὃν ὁ κύριος 
ἀναλώσει τῷ τνεύματι τοῦ 
σὁμαΐῆος αὗτϑξ, Ὁ κα]αργήσει 
ΤΉ ἐπιφανείᾳ. τὴς ᾿σαροσίας ᾿ 
αὑτοῦ ὶ 

9 Οὗ ἐςιν ἡ ποχρεσία καὶ 
ἐνέρίειαν τῇ Σαϊανᾷ ἐν τσάσῃ 
δυνάμει καὶ μιὰ ἃ τέ- 
ρᾶσι Ψψεύδες"- 7 

10 Καὶ ἐν πάσῃ δὰ ΒΓ ̓ - 
ἀδικίας ἐν τὸϊς ἀπολλυμένοις" 
ἀνθ᾽ ὧν τὴν ὠγάπην τῆς ἄ- 
ληθείας ἀκ ἐδέξανϊος. εἰς πὸ 
σωθῆναι αὐτάς. 

11 [Καὶ δι τὅτο πέμψει 
αὐτοῖς ὃ σεὸς ἐνέρίει ξιαν. σλα- 
νης, εἰς τὸ ποιξεῦσαι αὐτὰς 
τῷ λυ ἌΝ 

19 “Ἱνα κριθῶσι πάνῆες οἱ 
ικἢ τοιςεύσανΐες τῇ ἀλοιθείᾳ, 
ἀλλ᾽ ΙΑ ΤΟΣΕ ες ἐν τῇ ἀ- 
δικίᾳ, 

18 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν 
εὐχαρισεῖν τῷ σεῷ, πάντοτε 
περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπη- 
μένοι ὑπὸ κυρία, ὅτι ἐΐλετο 

ὑμᾶς ὃ “εὸς. ἀπ' ἀρ ὥς. εἰς 
σωτηρίαν. ἐν ἁγιασμῶ Ὡνεύ- 
ματος, κὶ, πίξει ἀληθείας" 

14 Εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς 
διὰ τὰ εὐἀγγέλίε, ἡμῶν, εἰς 

“(ν.»., 

ποεριποίνισιν δόξης τῇ κυρίου, 
ἡμῶν Ἴωσξ. [ρ 5 στ 

Ψ 

ἸΒ"ΆΑρα ἣν, ἀπλφο τα 

ἀρ. 
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κεῖε, Ὁ 'κραίεῖτε τὰς ὥαραδό- 
σεις, ἃς ἐδιδχθυΐε, εἶτε διὰ 

Χύγα, εἴτε δι᾽ ἐπιςολῆς ἡμῶν. 
.10᾽ Αὐτὸς δὲ. δ᾽ κύριος 

ἡμῶν ᾿Ιυσοῦς Χριςὸς, - ὃ 
δεὸς κὶ τατὴρ “μῶν δ ἃ γα- 
πήσας ἡμᾶς, ἃ δὸς σαρα- 
κλῆσιν αἰῶνίαν κὶ ἐλπίδα ἀ- 
γαθὴν ἔν χιζριτι, 

ΤΥ ΠΠρακαλέσαι ἁμῶν 

τὰς καρδίας, . τηρίξαι ὑμᾷς 

ἐν ταντὶ λόΐῳ κΣ ἐρᾷ ἴω αγαθῷ. 
Κεφ. γ. ἃ 

Ο᾽ λοιπὸν, τ προσεύχεσθε, 
ἀδελφοὶ, ὠεξὶ. ἡμῶν, 

ἵγα “ὃ λόγος τοῦ κυρία τρέ- 
ΧΉ, "Ὁ δοξάξηται καθὼς. καὶ 
πρὸς ὑμᾶς" 

9 Καὶ ἵ ἵνα ἐυσθῶμεν ἀπὸ 
τῶν ἀτόπων κὶ τοονγξῶν ἀν- 
θρώπων οὐ γὰρ ὥάντων ἢ 

Ὰ 
τοῖϊςις. 

Ὁ. 4]ςὸς δέ ἐςιν ὃ κύψρε, 
ὅς συεξίξει ὑμᾶς νὰ φυλάξει 
ἀπὸ τῷ τοονηρε. 
ἡ Τϊεποίθχμεν δὲ ἐν κυ- 

εἰῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγ- 
γέλλομξν ὑμῖν, κὶ ποιεῖτε ἢ 

: ; 
τοσιήσετε. ; 

δ Ὁ δὲ κύριος κατευθύ- 

γάι ὑμιῶν τὰς καρδίας: εἰς τὴν 
ἀγάπην τῷ δεῖ, καὶ εἰς ὑπὸ- 
μονὴν τῷ Χριςξ. , 
6 ΤΠ ραϊγέλλομεν δὲ ὑμῖν 

ἀδελφοὶ, ἐν ὀνόμαῆι τὸ μμώ. 

ὑμῶν Ἴησξ Χριςξ, ςέλλεσ- 
θαι ὑμᾷς ἀπὸ τλντὸς ἀδελ- 
φδ ἀ τάκίως περιπαϊδνῖος, Ὁ 
μὴ κα]ὰ τὴν παράδοσιν ἣν 
παρέλαξε σαρ᾽ ἡμῶν. 

581 

7. Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, πῶς 
δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς" ὅτι ἐκ 
ἠτακϊήσαμιοεν ἐν ὑμῖν" 

8 Οὐδὲ δωρεὰν ἀεῖον ἐφα- 
γομιεν παρὰ τιγος" ἀλλ᾽ ἐν 
κόπῳ καὶ μόχθῳ, νόκ]α τ ̓- 
μέραν ἐργαζόμενοι, πξεὺς τὸ 
μὴ ἐπιξ χρῆσαι τινα τμα: 

9 Οὐχ ὅτι ἐκ ἔχομεν ἔξε- 
σίαν; ἀλλ᾽ ἴα ἑαυΐας τύπον 
ἑῶμεν ὑμῖν εἰξ᾿ τὸ μιμεῖσθαι 

ἡμᾶς. 
10 Καὶ γάρ, ὅτε ἦμεν πρὸς 

ὑμᾶς, τῦτο παρτηγγέλλομεν 
ὑμῶν, ὅτι εἴτις οὐ ϑέλει Ἐρ- 
ἄαζεαθαι, μηδὲ ἐσθιέτω, 

11 ᾿Δκεομεν γάρ τινας 
τοεριπτα δυὰς ς ἐν ὑμὴν ἅτακχ- 

ως, μιηδὲν ἐ ἐρίαζομένες, ἃ ἄλλα 
τοεριες[α ξομένος. 

192 Ἴοῖς δὲ τοιότοις σταρ- 
αἰγέλλομεν, Ὄ ταρεχαλχδμεν 

διὰ τῷ κυρίε ἡμῶν. ̓ Ἰηοοῦ 
Χοιςοῦ, ἵνα μετὰ ἡσυχ, ας 
ἐργαζόμενοι, τὸν ἑαυϊῶν ἀξῆον 
ἐσβίωσιν. 

18 Ὕμεϊς δὲ, ἀδελφοὶ, μὴ 
ἐκκχκήσητε καλοποιξντες. 

.14 ΕἸ δέ τις οὐχ, ὕπακξει 
τῷ λόϊῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιςο- 
λῆς, τῦτον σημνειᾷσθε" "Ὁ μὴ 
συναναμίΐγυσθε αὐτῷ; ἵνα ἐν- 
ἡραπῇ" 

15 Καὶ μὴ ὡς ᾿ ἐχθρὸν 
ἡγεῖοθε,. ἀλλα. γωθεπεῖτε. ὧς 
ἀδελφὸν. 

ι6. Αὐτὸς δὲ. ὃ κύριος: 
τῆς εἰρήνης δῴη ὑ ὑμῖν τὴν εἰ- 
εήνην διατσαντὸς ἐν. Ταντὶ 



Ὑ 

τοῦπῳ. Ὁ κύριος κὰν σαν- 
τῶν ὑμῶν. 

1 Ὅ.: ̓ἀσπασμὶ ς τῇ ἐμνῇ 
χειρὶ [Παύλε, ὃ ὅ ἐσι σηιλεῖον Ἐν 

πᾶσῃ Ἐπ ς᾽ ὅτω γραφὼ" 

18. Ἢ χάρις τοῦ κυρία 

ἘΓΗΣΈΘΑΝ ΓΓς 

ἡμῶν Ἴωησὲ Χριὸ μεῖὰ πἄν-, 

τῶν ὑμῶν: ̓ Αμήν. Ὁ τ ἩΎΌΗΝ 

Τρὺς Θεσϑωλονν δέδέρα Ε 
ἐγράφη" ἀφῶ ᾿Αθηνῶν. 

Ἔν ΑΒΗ ἀὐνὸδ᾽ ν ἐρεῖ 
Α ον 

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ. 

. 

κὶν (, 1. 

ΤΑΥΛΟΣ ἀσόςολος 
Ἴτ σα χριτᾷ, κατ᾽ ἐ- 

πῆαγὴν ϑεῷ σωτῆρες ἡμῶν 
ἡ κυρία ᾿Ἴησξ χριςδ, τῆς 
ἐλπίδος ἡ ἡμῶν, 

ὡ Τιμοθέῳ γνησίῳ τέχνῳ 
ἐν σοϊςει" “χιἄρις. ἔλεος, εἰρήνη 

ἀπὸ Θεοῦ «αΤρὺ» ἡμῶν, καὶ’ 
χρισβ Ἴἡσᾷ τῇ κυρία ἡμῶν. 

8 Καθὼς παρεχάλεσᾷ σε 
τοροσμιεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, «δο- 

ρευόμενος εἰς Μ ̓ακεδογίαν, 

ἵν ταρχαγγείλῃς τισὶ μὴ 
ἑτεροδιδασκαλεῖν" 

4 Μηδὲ προσέχειν μύθοις, 
ΞῚ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, 

αἴτινες ζητήσεις τπαρέχστι 
μᾶλλον ἢ οἰκοδομίαν “εοῦ 
τὴν ἐν πίςει" 

δ Τὺ δὲ τέλος τῆς τα- 
ραγ[ελίας ἐςὶν ἀγάπη ἐκ κα- 
ϑαρᾶς καρδίας, κ᾿ συνειδήσε- 
ὡς ἀϊαθῆς, κὶ πίξεως ἀνυπο- 
κρίτερ Ὡς 

6 Ων τινες ᾿ἀφοχήσανῆεν, 
ἐξεϊράποισαν εἰς ματαιοῖο» 
γίαν" 

“Η τρος Τιμόθεον ἐπι ξολὸ σεώτη, 8 ΥἹ 

ἤ Θέλοντες ε εἶναι γομοδι- 

δασκαλοῖ μὴ νρῶνθες μήτε ἃ 
λέϊασι, μήτε πεξὶ᾿ τίγων, Νὰ 
ξεξζαιξνται:: 1. Ὁ ν; 

δ Οἰδαμεν: ὃ δὲν ἐρικώλιρα ὃ 
νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως 
“ρῦται" κι κα 

.9 Εἰδὼς - τῶτο, ὅτι. δικαίῳ 
νόμος ὅ κεῖται, ἀνόμοις δὲ κὼ 
ἀνυπτο]άκῇοις, ἀσεξέσι ς ἁ- 

πὰ 

᾿μαρὶωλοῖς, ἀνοσίοις ᾿ βεξή- 
λοιῦν πταϊραλῴα ΕΣ ΩΝ βνσρα- 

λῴῳαις, ἀνδροφόνοις,, 
10 1Πόρνοιςς ἃ ἀξσενοκοίται, 

ἀνδραποδιςαῖς, ψεύςαις, ἱ, ἐπι- 
ὀρκοις, κὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑῇ- 
αἰνάσῃ διδασκαλίᾳ ὐθικεῆωι" 

ΠῚ ἘΠῚ εὐαγγέλιον 
τῆς δόξης τῷ μακαρία Θεοῦ, 
ὃ ἐπιςεύθην ἐγώ" ὀλλυῷ 1δν 

12 Καὶ χά τ ἔχω τῷ 
ἐνδυναμώσαντί. “με, ΧἈριςῷ 

Ἴν»οδ τῷ κυρίῳ, ἡμῶν; ὃ ὅτι 
σαιςὸν (κε ἡγησαῖο, 'ϑέμενος 
εἰς ὐδιχκονίων" "ΣΡ θοῦ τ νόχικ 

19 Τὸν πρότερον ὄντα 
ἜΜΜΈΑΝΑ Ἔ, Ὧὴ ἀκ ὐνμὴ Μς 

πο 
“Ἃ -“᾿ ὡ ᾿ 

δ Ὁ. «1 παν Δ Ὁ 
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ξρις ἦν᾽ ἀλλ᾽ ἠλεήθην, ὅτι 
Ψ .ῃφ-- ᾽ ᾿ Ρ ἀγνοῶ, ἐποίησα ἐν ἀπιςίχ᾽ 

.14 “Ὑπερεπλεόνασε δὲ ἢ 

χάρις τῷ κυρία ἡμῶν μετὰ 

τοίςφεως καὶ ἀγάπης τῆς ἔν 
Χειςῷ ᾿[ησοῦ. 

ἌἝ- τς τ ὮΝ ἐξος, ᾿ 
15 Πιςὸς ὃ λόγος, ἡ πά- 

ΕΣ ᾿- - » «“ σὴς ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι 
Ρ δι ἢ τὰν ῖ ᾽ ᾿ν 

Χριςὸς Ϊησᾶς ἦλθεν εἰς τὸν 

κόσμον ἁμαρτωλὸς σῶσαι, 
ὧν πρῶτός εἶμι ἔγώ. 

- - ᾿ 

16 ᾿Αλλὰ διὰ τῦτο ἡἠλεύ- 
θήν, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδεί- 

᾿ : τ ᾿ 
ξηΐαι Τησᾶς Χριςὺς τὴν πᾶ- 
᾿σὰν μακροθυβιίαν, πρὸς ὑπο- 
Ἰύπωσιν τῶν μελλοόνηων πιςεύς- 

᾿ ᾽ » -΄΄7» δι σ.2.} . 

εἰν ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον 

17 Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰ- 
, Φ ἠ ἯΙ ᾽ .Ἃ.. , 

νῶν ἀφϑαρίῳ, χοράτω, μιόγῷ 
- - . Ν ΝᾺ - Ν 

σοφιν θεῷ ΤιμνῊ χο ὁοξα εἰς τὸς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δμῆήν. 

18 Ταύνην τὴν παραγ- 
, Ἢ , Π 

᾿λίαν παραΐίθεμαί σοι, τέκ- 
᾿ῳ . ΕΡΥΨῚ " ᾽ν 

γον {πἀόβεε, κα]ὰ τὰς π90- 

᾿αγόσας ἔπὶ. σε προφητείας, 
γα ςὐχτεύῃ ἐν, αὐταῖς τὴν 
᾿χαλὴν φρατείαν" 

19" Εχων σις " ἀἴχθὴν 

δυνείδησιν᾽ ἣν τινὲς Ἐπωσα- 
μένοι, περὶ τὴν τοῖσιν ἐγχύχ- 
γγσαν" 

90 Ὧν ἐςξιν “Ὑμέναιος τα 
Ἀλέξανδρος" ὃς τοαρέδωκα 
"Τῷ Σατανὰ, Φ σαιδευθῶσι 

1 τὶ πὶ Ἐ-Ὸ ἐν ΥἹΣ » 
μὴ βλασφυμεῖν. 

γ Κεῦ. β΄. 9. 
ΔΡΑΚΑΛΩ, ὃν Ὡρῶ- 
τὸν ταντῶν ποιεῖσθαι 

δε ρὺς ν Ν Ὡ ἐν. ξήσεις, σιοησευχὰς, ἐγ]εύξειε, 
ΜΡΡΡΕ ΕΝ 

ΟΥ - 

"ἢ ἱμκαλισμῷ πολυτελεῖ 

᾿ 

389 
εὐχαρισιας ὑπὲρ πάνίων ἀν- 
θρώπων" ᾿ 

2 Ὑπὲρ βαστίλξων, τῶν 
σάνίων τῶν ἐν ὁπὲροχῇ ὅν- 
Ἴων" ἵνα ἤρεμον ἡ ἡσύχιον 
βίον διάίωμεν ἐν τοάτγ εὖσε- 
ξείᾳ χα σεμνότητι. 

53. Γδτο γὰρ καλὸν κὶ ὡ- 
σόδεκῖον ἐνώσιον τῷ σωΐηρος 
ἡμῶν ϑεοῦ. 

4 “Ὁ: παάνῖας ἀνθρώπε- 
σέλει σωθῆναι, κὶ εἰς ἐπτγω- 
σιν ἀληθείας ἐλθεῖν. , 
ὃ Εἷς γὰρ ϑεὸς, εἷς. " 

μεσίτης Μεοῦ κἡ ἀνθρώπων, 
ἄνθρωπος Χριςὺς ᾿[Ιησοῦς, 

6 ὉὋ δὲς ἑχυτὸν ἀνίλυ- 
Ω ε ᾿ Ἷ - Ἀ τ 

ρον ὑπερ τηάνγων, το μαρῖύ- 

διον καιροῖς ἰδίοις, 
7 Εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κύφυξ 

Ἀ ΕῚ ᾿ 2 ᾿ “ κὶ ἀπόςολὸς, (ἐλήθειαν Χέΐω 
ἐν Χειςῷ, ἃ ψεύδοξιαι) ὃὲ.- 
δασκάλος ἐθγῶν ἐν Θίςει κὶ 
3 [2 ,ὕ ᾽ 

«ληδϑείᾳ. 

ὃ᾽ Βόλομαι ὅν προσεύχεσ- 
θαι τὸς ἄνδρα: ἐν τοαντὶ τό- 
σῳ, ἐπαίςονῖας ὁσίας χεῖρας 

3 . σὴ " 

“χωρὶς ὀργῆς κὶ διχλογισμῇ, 
᾿Ωσαύτως κὶ τὰς γυναῖ- 

κας ἐν καίαςυλῇ κοσμίῳ, με- 
“ς »Ὀν Ν 3 “ Ρ - 7 αἰδὲς ᾿ᾧ σωφροσύνη» »σ- 

μεῖν ἑχυτὰς: μὴ ἔν πλεῖζα- 
σιν; ἢ χρυσῶ, ἢ ατραρίτσις, 

“10᾽ Ἀλλ᾽ (ὃ πρέπει γυνᾶι- 
ΝῚ 4 ͵ Γ 

ξὶν ἐπχγγελλομένχις ϑεοσέ- 
δειανὴ δι᾽ ἔρίων ἀγα». 

" φῶ ς ͵ 4 

Η Εὐνῇ το ες ὐὰ ι»2γ- 

θαγέτω ἐν ὥσσῃ ὑπο αὙΎΙ. 
- 

΄ 
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19 Τουναικὶ δὲ διδάσκειν 
ὄκ ἐπιϊρέπω, ἐδὲ αὐθεν]εῖν 
ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 

18 ᾿Αδὰμ γὰρ τρῶτος 
, ἐπλάσθη, εἶτα Βα. 

14 Καὶ ᾿Αδαμ. ἐκ ἡπα-- 
τήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπαϊηθεῖσα, 
ἐν παραξάσει γέγονε, ᾿᾿ 

15 Σωθησεῖαι δὲ διὰ τῆς 
τεκνοίονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν 
σίςει καὶ ἀγάπῃ κὶ ἁγιασμῷ 
μεϊὰ τωφροσύνης. ὲ 

Κεφ. γ΄. 3.: 
ΓΕΣΊΤΟΣ ὃ λόγος, εἴ- 

τις ἐπισκοπῆς ὀρέγε- 
ται, καλξ ξ ἔργα ἐπιθυμεῖ. 
2 Δεῖ ὃν τὸν ἐπίσκοπον 

ἀνεπίλησον εἶναί, μιᾶς γυ- 

γαικὺς ἄνδρα, νηφαλαίον, σώ- ἡ 
ᾧρονα, κόσμιον, Φιλόξενον, δὶ- 
ακίικον" 

83 Μὲ πάροινον, 
τλήνγην, μὴ αἰσχροκερδῇ᾽ 
ἀλλ᾽ ἐσγιεικῇ, ἄμαχον, ἄφι- 

λάργυρον" 

4 τοῦ ἰδίᾳ οἴκα καλῶς 
τροϊςάμενον, τέκνα ἔχονία ἐν 
ὑποϊαγῇ μεϊὰ «τάσης σεμν- 

γότυος" 

ὃ (ΕἸ δέ τις τ ΥΩ ΑΝ 
τροςῆναι ὅκ οἶδε, πώς ἐκκλη- 
σίας ϑεῖ ἐπιικκεληήσεῖαι 3) 

6 Μὴ γεόφωτον" ἵνα μὴ 
τυφωθεὶς εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ 
τοῦ 'διαξόλα.. 

γ Δεῖ δὲ αὐτὸν κὶ μαεῖυ-. 
ρίαν ναὶ ὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔ- 

ξωθεν" ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν 
ἐμυπέσῃ ἡ παγίδα τ διαξόλε, 

ἘΠΙΣΤ ΟΛῊ ᾿ 

ἱκή 

8 Διακόνες ὦ ὡσαύτως σεμι- ἣ 
ε γὰς, μὴ διλόϊες, μὴ οἴνῳ φ'ολ- 
λῷ ἀρ τομ ιν μὴ 4.6. 

χροκερδεῖς᾽ ᾿ ν 
9" Ἐχονΐας. τὸ; ̓μυςφήριον 

τῆς πίςεως ἐν ἈΑΣΑ σύνει- 
δήσει" 

10 Καὶ ἕτοι δὲ δοκιμα- 
ξεσθωσαν τρῶτον. ᾧτα δια- 
κονείτωσαν, ἀγέϊιληῖοι ὕ Ὄντες. 

11 Γυναῖκας. ὡσαύτως 
σεμνὰς, μὴ διαξόλες, νηφα- 
λαίες, πιςὰς ἐν πᾶσι. 

19 Διάκονοι ἔ ἔφωσαν μιᾶς 

γυναικὸς ἄνδρες, τέχνων κα- 
λῶς προΐς ἀμενοι, κὶ τῶν ἰδίων. 
οἴκων. 

18 Οἱ γὰρ παλά)ς, δίάμο: 
᾿ ᾿: Ν ς - υ 

'γήσανϊες, βαθμὸν ἕχιδοῖς κα- 

᾿ 

λὸν περιποιξνῖαι, ὁ πολλὴν 
παῤῥησίαν εν. “ίςει Υ Ν εν 

Χριςῷ α ἐπουθ 
. 1471 αὑτὰ σοι γράφω, ̓ . 
πίζων ἐλθεῖν πρὸς σε τώχιον" 

15 Ἔδν δὲ βραδύνω, ἵ ἵνα 
εἰδή. πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ ϑεοῦ 
ἀναςρέφεσθαι, ἥτις ἐξὶν ἐκ: 
κλησία Φεοῦ ζῶντος, φύλος 
καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 

Ι6 Καὶ ᾿δμιολογουμένως 
μέϊα ὁ ἐπὶ τὸ τῆς εὐσεβείας, μυ- 
σήριον"͵ Θεὸς ἐφανερώθη ἐν΄ 
σαρκὶ, ἐδικαιώθη ἔν πνεύμα- 
τις ὥφθη ἀγέλοις, ἐκηρύχθη 
ἐν ἔθνεσιν, ἐπιςεύθη ἐν κόσμῳ, 
ἀνελήφθη ὦ ἐν δόξῃ. 

Κεφ, δ 
ΠῸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέ- 

γε!) ὅτι ἐν ὕςέροις καιθ 

ἐ 
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ἐοῖς. ἀποτήσοντὰί, ἵφινεξ τῆς 

τίςεως, ᾿τοροσέχοντες Ν πὰ. 

βασι πλάνοις Ὁ διδασκαλίαις 
δαιμονίων, 
9 Ἔν ὑποκρίσει ψευδολό- 

γῶν, χεκαυτηριασμένων τὴν 
ἰδίων συνείδησιν, 

8 Κωλυόν]ων γαμεῖν, ἀπ- 
ἔχεσθαι βρωμάτων, ἃ ἃ ὃ ϑεὸς 
ἔκγισεν εἰς μεϊάληψιν, με]ὰ- 
εὐχαρισίας τοῖς πιφοῖς. τι ἔπε- 
γνωκόσι τὴν ἀλήθειαν: 

4. “Ὅτι τᾶν κγίσμι. ϑεοῦ, 
καλον, Ὄ δὲν ἀπόξλητον, 
μετὰ τς τρύὴς λαμξανό- 
(ξένον. 

δ ̓ Αγιάξεῖαι ΩΣ δια λό[α 

ες Ὁ ἐντεύξεως. 
6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος 

τοῖς ἀδελφοῖς, καλὸς ἔσῃ δια- 
κονος ᾿[ησᾷ Χριςδ, ἐντρεφό- 
ἕμκξνος τοῖς λοίοις τῆς πίφεως, 
"ἢ τῆς καλῆς διδασκαλίας, ἢ 
πσαρηκολήθηκας. 

1 ὰὸς δὲ βεξηλες κὶ γρα- 
ὠδεις μύόθες παραιἶδ᾽ γύμ- 
ναξε δὲ σοχυτὸν τορὸς εὑσέ- 
ζειαν. 

8 Ἢ γὰρ σωμαϊικὴ γυμ- 
γχσία πρὸς ὀλιΐον ἐςὶν ὡφέλι- 

μος" ἢ. δὲ εὐσέβεια ὥρὸς 

σανῖαχ ὠφέλιμός ἐςιν, ἐπαγ- 

γελίχν ἔχησα ζωῆς τῆς νῦν 
καὶ τῆς μελλήσης. 

9 Πιςὸς ὁ λόγος κὶ πάσης 
ἀποδοχῆς ἄξιος. 

10 Εἰς τῆτο γὰρ δ κοπι- 
ὥμεν κὶ ὀνειδιξόμεθα, ὅτι 
ἠλπίκαμεν ἐπὶ ϑεῷ ΡΝ 

80! 

ὅς ἐςὶ σωτὴς φαντων ἀνθρώ 
μόρας μχλιςα πιςῶν. 

8} [1αρχ) ἐσάρον ταῦτα ἢ 
δίδασκε: ᾿ 

19 Μηδείς σε τῆς αϑῤῇ. 
τὸς καταφρονείτω, ἀλλὰ τύ- 
πος γίνε τῶν πιςῶν" ἐν λόγῳ, 

ἐν ἄνα ροφῇ, ἐν ἀγα, ἐν 
πνεύματι, ἐν πίςει, ἐν ἁϊνείᾳ. 

195 Ἑωΐϊ ἔρχομαι πρόσεχε 

“ΤῊ ἀναγνώσει, τῇ παραχκλή- 

σεις; τῇ δΣαδ ναί: 

Ἰ4 Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ 
χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ 
φιροφυ]είας, μετὰ ἐπιθέσεως 
τῶν χειρῶν τῷ τρεσξυϊερία. 

15 Ταῦτα μελέτα, ἐν τά- 

τοις ἰσθι" ἵνα σῇ ἢ προκοπὴ 
φανερὰ ἢ ἐν πᾶσιν. 

10 Ἔπεχε σεαυτῷ» " τῇ 
διδασκαλίᾳ; ἐπίκενε αὐτοῖς" 
τῦτο γὰρ ποιῶν, "Ὁ σεαυτὸν 
σώσεις κὶ τὰς ἀκδοντάς σθ. 

Κεφ. ἕ. ὃ: 
ΡΕΣΒΥΤΕΡΩΙι μὴ 

ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ 
παραχάλει ὡς παϊέρα" γεώε- 
ρΒς, ὡς ἀδεχφές" 

2. {Πρεσξυϊέρας, ὡς μπῆέ. 
ρας᾽ γεωΐερας, ὡς ἀδελφάς, ἐν 

εἰδονο, ΩΣ 
πασῃ ατγνεῖχ. ᾿ 

35 Χύρας τίμια τὰν Ὀν]ως 
χήρας. 

ἡ Εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἃ 
ἔκγονα ἔχει, μανθχνέτωσαν 
φιρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσε- 
ξεῖν, ὶ ἀμοιξἃς ἀποδιδόναι 
τοῖς προγόνοις" τᾶτο γάρ ἔςι 

καλὸν "ὁ ἀποδεκῖὸν ἔνι ἐγώπιον τὸ 
Ὁ ῦ. 
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ὃ Ἢ δὲ δνῆως χήρα ὁ 

᾿ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν 

Μεὺὸν, Ὁ προσμένει ταῖς δεή- 
σεσι Ὁ: ταῖς προσευχαῖς γυκ- 
τὸς τἡ ἡμέρας. 

6 Ἡ δὲ σπα]αγ)ὥσὰ, ζῶσα 
τέθνηκε. 

7 Καὶ ταῦτα , παρήγ!ελ- 

λε, ἵνα ἀνεπίληπΊἼοι ὦσιν. 

8 Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ 
μάλικα. τῶν οἰκείαν ἃ ὥρο- 

γοεῖ, τὴν πίςιν ἤναι, Ὁ ἔς!ν 

δπίςα χείρων." 
9 Χύήρα ΣΑ εν τὸν μὴ 

ἔλατῆον ὁ ἐτῶν ἑξήκονῖα, γεγό- 

γυῖχ ἑνὸς ἀνδρος γυνή" 
10 Ἔν ἕρίοις καλοῖς μμαρ- 

Ἰυραμένγ,, εἰ ἐτεκνοϊρύφησεν, 
εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων 

πόδας ἔνεψεν, ἐμ σὺ 'βομένοις 
ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἄ- 
ναθξ ἐπηκοληήθησε, 

11 Νεωϊέρας δὲ χήρας 
παραῖο' ὅταν 98 ̓ καΐαςρη- 

νιάσωσι τοῦ ἈΚ ριςοῦ, γαμεῖν 
σέλασιν" 

ΓΎΡΑ Ἔχεσαι. κρίμα ἶτιτ τὴν 
πρώτην σίςιν ἠθέτησαν. 

139 ΔΑμκα δὲ ΩΣ ἀραὶ μαν- 

θανεησι περιερχρίιεναι " τὰς οἱ- 
κίας" ὁ μεύνον δὲ. ἀργαὶ» ἀλ- 

λὰ Ὁ Φλύαροι ̓  τοερίεργοι, 

λαλξσαι τὰ μὴ δέονα. 

11 Βέλομαι ὅν νεωἹέρας- 
γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσ- 

, ποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν. 
διδόναι τὰ ἀμ πὰ τῷ λοιδο- 

εοἰας χζειν, 

15 Ηδη γὰρ τινες ἐξειρέ- 

τίαις ἀλλο οτρίαις- 
ἁγνὸν τήρει. 

θα θόδηῃ 
πήσαν. ἀσέήχω τοῦ. Σατανᾶ. 

ὧν ὦ ΨᾺ 

10 Εἴτις πιοὺς ᾿ πικρῷ, 

ἔχει χήρας, ἐπαρχείτω. αὖ- 
ταῖς, νὰ μὴ βαρείσϑω ἡ ἔκ- ἢ 

ὁ δ χλδου 

κχκλησία) ἵνα ταῖς Ὀνίως χή- 
ρπις ἐπαρκέσῃ. 

11 Οἱ καλῶς. ροεςῶτες 
πεεσθύτεροι, διπλῆς τιμῆς ἃ- 

ξιάσθωσαν, μάλιζα οἱ κοπιῶν- 
7ες ἐν λόϊῳ κὶ διδασκαλίᾳ. 

18. Λέγει γὰρ ἢ γραφή: 

Βᾶν ἀὠλοῶν]α 5 φιμώσεις" χαϊ" 
"Άξιος ὃ ὃ ἐργάτης, τῷ μισθοῦ 
αὑτοῦ. 

19 Καλὰ πρεσξυϊέρω, καΐ' - 
»ἱορίαν μΎ. παραάδέχα, ἐκτὸς 
εἰ μκὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν ̓ μαρῖό- 
ρῶν. 

20 Τὸς δμαρβάνονϊας, ὃ ἐν- 
ὠπιον πάνϊων. ἔλεγχε, ἵγα, Ἂ 

οἱ λοιποὶ φόξον ἔ ἔχωσι. ἔ 

ἘΠῚ Διαμαρ]ύρομαιἐ ἐνώπιον 
τοῦ (Θεοῦ, Ὁ κυρίου, ῬὮμησοῦ 
Χριξοῦ, κι τῶν Ἐκλεκ)ῶν ; τὰ 

γέλων, ἵγα, ταῦτα, Φυλάξῃς 

χωεὶς προκείμητος, μηδὲν 

ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. ' 
92 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ 

ἐπήϊθεις μηδὲ χοινώνει ἅμαρ- 
“Σεαυτὸν 

9 ἡΜυκέτι. ὑδροπότει, 
ἀλλ᾽ οἱ γῳ ὀλίίῳ, χρῶ: διὰ τὸ τὸν 
φόμαχιὸν σῃ, ἢ Τὰς τῦχγάς 
σα, ἀσθενείας. τ 

94. Τινῶν ἀνθρώπων αἱ 

ἁμαρῖίαι πρόδηλοί εἰσι, προά- 
γοσαι εἰς κρίσιν" τισὶ δὲ καὶ 
ἐπάκολπθδσιν, ὦ 

! 
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95. 'ξαύτως κὶ τὰ καλὰ 
ἕρία πρόδηλα ἐςι" καὶ τὰ ἀλ- 
ΣΝ ἔχονϊα,. κρυβῆναι ἃ δύ- 

νατς, 
ἝΩ δεν ες 
0 ΣΟΙ εἰσὶν ὑπὸ . ζυγὸν 

ὅδλοι, τὰς ἰδίεις δεσπό- 
χς πάστις τιμῆς ἀξίας Ἡ[εἰσ- 
ϑωσαν" ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τῷ 

ῈΒ καὶ ἡ διδχσκαλίια βλασ- 
φημμηται" 

2 ΟἹ δὲ πιςὰς ἔχον]ες δεσ- 
σίότας, μιὴ κα]αφρονείτωσαν, 
ἄσι ἀδελφοί εἰδιν᾽ ἀλλὰ μᾶλ- 
λὸν δολευέτωσαν, ὅτι πιςοῖ 
εἰσι ἡ αἰαπυ]οὶ, οἱ τῆς εὐερῖε- 
σίας ἀν]ιλαμβανόμενθι. 1 αῦ- 
τα δίδασκε, καὶ παρακάλει, 

ϑ Εἴτις ἑτεροδιδασκαλεῖ, 
ὦ, μὴ προσέρχεῖαι ὑ ὕ γιαίνασι 
λόγϑις τοῖς τοῦ κυξία ἡμῶν 

μσοῦ Χ,, 'ςοῦ, καὶ τῇ κατ᾽ 
᾿εὐσεξ εἰαν διδωσκαλίᾳ, 

4. “ εἐτύφωϊαι, “μηδὲν ἐπι- 

ςάμενος, ̓ ἀλλά, γοσῶν περὶ 

ζηϊήσεις καὶ λογομαχίατ᾽ ἐξ 
ὧν γίνεῖαι φθόνος, ἔ ἔρις, βλαο- 
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. 8 "Εχρνῖε: δὲ. διαϊροφάς 
καὶ σκεπάσμαϊα, τᾶτοις ἀρ- 

κεσθησίμεθα: ᾿ 
0 Οἱδὲ ς βαλόμενοι πλε]εῖν, 

ἐμπἰπΊϑσιν εἰς πειρασμὸν ἡ 
παγίδα, καὶ ἐπιθυμίας πολ- 
λὰς ἀνοήτας κἡ βλαφερας; 
αἵτινες βυθίζασι τὰς ἀνθρώ- 

πες εἰς ὄλεθρον κὶ ἀπώλειαν. 
10 Ῥίξζα. γὰρ πανΐων τῶν 

κακῶν ἐσιν ἢ φιλαργυρία" ἧς 

τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθη- 
σαν ἀπὸ τῆς τίςεως, καὶ ἑαυ- 
τὰς περιέπειραν ὀδύνχις πολ- 
λαῖς, μας 

1 Σὺ δὲ, ὦ ἄνθρωπε τῇ 
ϑεξ, ταῦτα φεῦγε᾽ δίωκε δὲ 
δικαιοσύνην, εὐσέϑειαν, σίςιν 
ἀγάπην, ὑπομονὴν. ποχδϊηϊα. 

ι:᾿- ᾿Αγωνίξη τὸν καλὸν 

ἀγῶνα τῆς τίφξεως. ἐπιλαδξ 
τῆς αἰωνία ζωῆς, εἰς ἣν καὶ 
ἐκλήθης; καὶ ὡμολόγησας 
τὴν καλὴν δμολογίαν ἐγώ- 

σον πολλῶν μαρ]ύρων. 

18. {[αραΓγέλλω σοι ἐνώ- 
4ιον τὸ 5: τῷ ζωοποιβνῖος 

φημίαι, ὑπόνοιαι, πονηραὶ, ἡπτὰ πάνΐχ, καὶ Χριςῇ ἽἼτσξ τῷ 
ὃ Ἰ]αραδιαϊριϑαὶ διεφθαρ- 

μένων. ἀνθρώπων τὸν γᾶν, καὶ 
ἀπεςερημένων τῆς ἀληθείας, 
νομειξὀνίων σορισμὸν εἶ εἶναι τὴν 

εὑὐσέξεικν" ἀφιθάσο ἀπὸ τῶν 

τοιατῶων. 
τ 9 Εσεδὲ πορισμὸς μέγας 
Ρ φδσίοβω μεῖὰ αὐταρκείας. 
ἃ Οὐδὲν γὰρ εἰσηνέξεαχμοεν 
εἰς τὸν κόσμον, δῆλον, ὅτι δδὲ 
ἐξεγεγκεῖν τί δυγχφεθα. 

3. 

μαξ]υρήσαντος ἐπὶ ΓΠοντίεα 
{ΠπἰΠλάτὰ τὴν καλὴν ὅμολο- 
γίαν" 

ΜΡ Σ ηρῆσαί σε τὴν ἐνῆο- 
λιὴν ἄσπιλον, ἀνεπίλητον, 

μέχρι τῆς ἐπιφανείας τῷ κυ- 
είς ἡμῶν ᾿'Ἰησξ Χριςἕ" 

15ὴν καιροῖς ἰδίοις δείξει 
ὃ μακάριος Ὁ μόνος δυνάςης, 
ὃ βασιλεὺς τῶν βασιλεύονων, 

μο κύριος τῶν κυριευόνων, 
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59... ἢ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

106 Ὁ μόνος ἔχων ἀθανα- 
δίαν, Φῶς οἰκῶν ἀπρόσιϊον, ὃ 

εἶδεν ἀϑεὶς ἀνθξωπων;. δὲ 
ἰδεῖν δύνααι" ᾳ τιμῇ καὶ κρά-͵ 
τος αὐ γίον: ᾿Αμὴν: 

17 Τοῖς τολεσίοις ἐν τῷ 
νῦν αἰῶνι, παράγελλε μὴ 
ὑψυλοφρονεῖν, μὐδὲ ἡἠλπικέ- 

ναι ἐπὶ Ὥλδτθ ἀδηλόνητι, 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ ϑεῷ τῷ ζῶντι, 
τῷ παρέχοντι ἡμῖν ᾿ολασίως 

σα! ἴα εἰς ἀπόλαυσιν" 
.18 ᾿Αγαθοερ[εῖν, πλε]εῖν 

ἕν ἔρίοις καλ᾿ῖς, εὐμεϊαδότες. 
εἶναι, κοινωνικής᾽ 
"10 ᾿Αποθυσαυρίξοντας Ἐ- 

αὐἹοῖς ϑεμέλιον καλὸν εἰς τὸ 

ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ 

Ἡ πρὸς ἣν ιἰκόθεον 

ἹΚιεῷ, 'ἀ; 1, ᾿ 
ΑὙΛΟΣ ἀπόςολος 
Ἴω:σδ Χρισξ, δία ὅε- 

λήματος “εβ, καὶ Ἐπαγγες- 
λίαν ζωῆς τῆς ἐν Χρισῷ 
Ἴυσοῦ, δ 

2 Τιμοθέῳ ἀϊαπηῖ: τέχ- 
γῳ) χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ 
ϑεῖ πατρὸς, ὸ Χριςδ ἼἼησξ 
τῷ κυρία ἡμῶν. 

ὥ Χάριν ἢ ᾿ἔρχω τῷ σεῷ; ῳ 
λαϊρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν κα- 

θχρᾷ συγειδήσει, ὡς ἀδιάλει- 
σον ἕ ἔχω τὴν τεξὶ δ μνείαν 
ἐν ταῖς δεησεσί μ8 γυκ τὸς Ὁ 
ἡμέρας. ἐς 

μέλλον, ἵγᾶ α ἐπιλάξώνϊαι τῆς 

αἰωνβὶ ζωῆς. ἡ Ὁ χοῦ τ ν᾽ ὩΣ 

9072) Τιμόθεε: τὐγι νὰ 

εἀκαϊαθήκην ῥολαῖθι, , ἐκῆρε- 
φγόμιενος τὰς βεξὴ εἰς κενος- 

φωνίας, ον ἀντιβέσεις. "πε 
᾿ψευδωνύμ5 γγωσεωτ" 

9] Ἥν τινες ἐπαγελλό- 
μενοι, τσερι᾿ τὴν σπιίξιν Ὑς ὀχη- 
σαν. Ἣ χάξις  έκὴν σδν κν 

μήν. Ἂμ, 
ἜΑ ΚΑΙ ᾧ 

Πρὸς Τιμόθεον Ὡρώτη οδδὲ 
γράς ἢ ἀσὸ Λαοδικείχε, 

ἥτις ἐφὶ ἐνὸν ἡ ον οἱ 

γχίας τῆς ̓ Πακοτιανῆν᾽ 

Ἔν μου χρὴ ὉΧ: Ἡὐ τς Ὁ 

ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ. ΤῈ ἕ 
Ψ 

κ 

ἐπιολὴ δευτέρα, 

4" Ἔ πιποθῶν σε ΠΩΣ μμε- 
μιλημένος" σοῦ τῶν δακρύων, 
ἵνα χαςᾷς τληρωθῷ" Δ ὁ 

δ Ὕμόμνησιν. λαμξάνων 
τῆς ἐν σοὶ ἀνυποχρίτα πίφεως, 
ἥτις ἔνῴκησε εῶτον ἐν τῷ, 
μάμμῃ σε Λωΐδι; »ὶ τῆι 'μη- 
τεῖ σ εἰ Εὐνίκῃ! πέπεισμαι δὲ, 

ὅτι » ἐν σοί. ΥΩ 
ἢ “δ. ἣν. ΜΈΡΕΑ, λ 

γήσκω δε ἀναξο ἐροθντ τὸ 
χάρισμα τοῦ σεδ, δ΄ ἕξιν ἐν 
σοὶ διῶ τῆς. ἐπιθέσεως ᾿τῶν 
χειρῶν Δ8: υϑὴ Δ ( οἰ την. Χ 

7 Οὐ γὰρ. ἔδωκεν. ἡμῖν δ᾽ 
ϑεὸς τονεῦμα δειλίας, "Ἂμ 

ἷ ρῶν 
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δυνάμεως χὺ. ἀγάπης κὶ σω- 
Φφονιόμοῦ, . 

8. Μη.ὅν ἐπαισχυνθῇς τὸ 

μαε]ύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν, 
μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτϑδ᾽ 
ἀλλὰ συϊκακοπάθησον τὰ εὖ- 
αἰγελίῳ κατὰ δύναμιν ϑεδ᾽ 

9. ἝἪ σώσᾳν]ος ἡμᾶς, κ»ὶ 
καλέσανίος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ 
κα]ὰ τὰ ἔρίχ ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ᾽ 
ἰδίαν ν τιρόθεσιν χὸ χάριν τὴν 

δοεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριςῷ Ἴησξ 
τρὸ χρόνων αἰωνίων" 

[0 Φανερωθεῖσαν. δὲ νῦν 
διὰ τῆς ἐπιφανείας τῇ ἐσ }γ}- 

ὅς ἡμῶν Ἴησϑ. Χρις 8; κα-- 

Ἰχρ νυανῖης μὲν᾽ τὸν ϑανα- 
τον; Φωήίσαντος δὲ. ζωὴν 
ἀφθαρσίαν διὰ τῷ εὐα] γίελίε" 

11 Εἰς ὃ ἐτέϑην ξγὼ κή- 

ρυξ᾿ κι :ἀποςολος, ᾿ διδάσκα- 
λος ἐπγῶν, . ᾿ 

19 Δι᾽ ἣν αἰτίαν το ταῦ- 
: 4::} πάσχφ" ἀλλ᾽ ὑκ ἐπαιτ- 

χύνομιαι" οἴδα. γὰρ ᾧ τεπί- 
σευχα, "ἃ πέπεισμιτι ὃτι δυ- 
γαϊὸς ἐςι τὴν παραθήκην μι 

φυλέξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡ- 

γος ῥμσι ἱ 
ι9 Ὕποϊύπωσιν ἔ ἔχε ὕγι- 

εἰν δον λόγων, ὧν παρ᾽ ἐμ 

ἄκεσας ἐν τοίςει "ᾧ ἀγχπῃ τῇ 

ἐν Χριτῷ ᾿[ησοῦ. 
14 Τὴν καλὴν παρακαῖα- 

θήκην Φύλχξον διὰ τπνεύμα- 
᾽ς ἅγιαι τῷ ᾿γοικβνίος ἐν ἡμῖν, 

15 Οἴδας τῆτο, ὅτι ἐπε- 
" ̓ σράφησάν με τοάνῖες οἱ ἐν τῇ 
᾿Ασίᾳ, ὧν ἕξι. Φύγελλος "ὦ 
ἝἙεμογένης. 

395 δ 

16 ὥῴη ἔλεος δ᾽ κύριος 
τῷ ᾿Ονασιφόρε οἴκῳ" 
πολλάκις με ἀνέψυξε, ᾧ τὴν 
ἅλυσιν με ἀκ ἐπηῃτχύνθον 

17 ᾿Αλλὰ γενόμενος ἐν 
Ῥώμῃ, σπεδαιότερον ἐξήτη- 
σέ κε, καὶ εὗρε" 

Ι8 δῴη αὐτῷ ὃ κύριος 
εὑρεῖν ἔλεος. παρὰ χύφίθ ἐξν 
ἐχείνῃ τῇ. ἡμέρᾳ" κὶ ὅσα ἐν 
ἜΦφε ἔσῳ διηχόνησε, βέλτιον 
σὺ γινωσκεις. 

Κι. ἡ - δ 

5 Ὑ ἕν, τέχνον μον. ἔνδυ- 
ναμῆ ἐν τῇ χάριτι ΤῊ 

ἐν Χριστῷ ]ησοῦ" 

τ 
οτι 

- 

Οὐ ΚΥΙΣ ἃ ἤχητας παρ᾿ ἐ 
διὰ πολλῶν μιαρ]ύρων, ταῦτα 

ταράθη» πιξοῖς ἀνθρώποις, οἵ- 
τινες ἱκανοὶ ἔσονἼαι κὶ ἕτέρες 
διὸχξαι. ει 

8 Σὺ ὃν κικοπάθησον, ὡς 
καλὸς ςρα] ὠΐης ᾿ἴησξ Κρις;, 

4. Οὐδεὶς ςρχατευόικενος 
ξμπλέκεϊαι ταῖς τὰ βία πξαἴ. 

ματείχις, ἵνα τῷ ΨΈθλρτην 
σαντι ἀρέσῃ. 

5 ᾽Εδν δὲ Ὁ ἁήχῇ. τις καὶ 

ςεῷανδται, ἐὰν μιὴ νομίμως 

- ἀθλήση. 
Θ Τὸν κοπιῶνϊ χα γεωργὸν 

δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν με- 
ταλαμβώνειν. 

7 Νόει ἅ λέγω" δι γάρ 

δοι ὃ χύριος σύνεσιν ἔν τσᾶῶσι. 
8 Μνημόνευε ἴησεν Χει- 

ςὸν ἐ[ηεριμένον ἐκ νεκρῶν, ἐχ 
σπέρρμιαϊος Διαξὶδ, καὶὰ τὸ 
εὐχγγξέλιον μα" , 
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9. Ἐνῳ κακοπαθῶ ἀέχρι: 
δεσμῶν, ὡς κακρε, Ὡς" ἀλλ᾽ 
ὃ λόγος. τὸ ϑεξ Εἰ δέδεται. 

10 Διᾶ᾿ τῦτο τάνα ὑπο- 
μένω. διὰ τὸς ἐχλεκτὰς, ἵνα Ὁ 

αὐτοὶ σωτηριὰς τύχωδι τῆς 

ἐν Χριφῷ Ἴησϑ, μεῖῶ, ἫΝ 
αἰνίε. ς΄ ὑ᾿-- 

11 ΕΠιξὸς δ λόγοι" εἰ γὰρ 
μ Ἐ ΘΕ ΘΜΕΥΝ πο “ὦ ὐβ 

(κέν. 

19 Εἰ ὃ ὑπομένομεν, κὶ οὐϊὰ- 
δασιλεύσομνεν" “Ἔξ, ἀριέμεβα, 
κάκεῖνος ἀρνήσεται ὑβᾶφξ, 
“18 ἘΠῚ ἀσπιςξμεν. ἐχεινος 

πισὸς μεΐνει" ἀρνήσασθαι ἑαυ- 

Ψ.1 

“πὸν Ρ δυν  δὉ 

14 Ταῦτα ὑπουίμνησκε, 
᾿διαμαρ)υρόμενος ἑνώπιον τ 

᾿γάγίραινά ἢ δομὴν ἔξει ὧν ἑςξῖν. 

ψ 

χυρίεα μὴ λογοῤιαἰχεῖν, εἰς 
πδὲν Χ' χρήσιμον, ἐπὶ κα]άςρ5- 
Φῃ τῶν ἀκόντων. “τ᾿ 

ΤΥ το Σπέδασον ὁ δεαυ τὸν ̓ δῆ- 
κιμον παράςήαχι τῷ θεὼ, 
ἔργατην ἀνεπ αἰσιχυνῖον, ὀρθό- 

τομξν]α τὸν λόγον τῆς ἄχη- 
Ν ω 

θείας. 
ΤΟ ἡ ς δὲ βεδήχων κεγο- 

φωνίας σερὶίςο σοὶ ἐπὶ λεῖον 

γὰρ πευκόψησιν ἀσεξείας:"" 
17 Καὶ 5 λόγος αὐτῶν ὡς 

ὝὙμέναιος » Φιλητόν" ΛΣΤ 

᾿8 (τινες τοερὶ - τὴν ἀλῃ- 

θειὰν ἡκόχριραν, λέϊονϊες τὴν 
ἄναςατιν ἤδν; ̓ψΈΪογ εν κ ἀ- 
ναγρέπρσι τὴν τινῶν πίσιν." 

θ9᾽.Ὁ μένῖο: ςερρὸς ΧΕ - 
λιος τοῦ ϑεῖη. ἕς υχέν, ἔχων 

- ἘΠΙΣΤΟΛΉ ὁ 

τὴν σφ ραγιδα ταῦ τον" ἀμη, ὧν Ἷ 

δὲ 
οξε 

Ὶ δὼ ἐ ὅτι γεννῶσι μαϊχαξφεὶ 

δὰ 

κύριος τὰς Ὄνίας. αὐτὸ Ἢ 

᾿Απος ἡ τῶ ἐσεὺ. ἀδικία τϑᾶς ὃ ἃ : 

ὀνομιάξων.: τὸ ὀνομᾷ, Χριροῦ. 

᾿πτῷρ0 ἰΒν μμεγάχην δὲ οἰκίᾳ. 
ἐκ ἔξ ἰόνον᾽ δπεύη: χρυσᾶ, Υὺ ἡ. 

ἀρΙυρᾶ, οδλλὰ Ὁ ξύλινα, Ὁ 

ὀςράπινα. ὁ ἢ "μὲν εἰς τὐνὴν, 
ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν. ὑΓὩ 
πο Ἔλν ὃν τις, ΠΕΡ 

ἑαυ]ὸν ἀπὸ των, ἔςαι σκεῦος 
"εἰς τηκὴν, ἡ Πασμένον, Ὁ ̓εὔ- ᾿ 

χεῆφον τῷ δεσπότῃ, εἰς τᾶν - 
ζ- τά ̓ἀεμδονι ἡτοιμασμένοι. 
99 ὰ» δὲ νεωϊερικὰς ἐέξι- 

θυμίας φεῦγε: ἐδίωκε, δὲνδι- 
καὶϊοσύνην, τίσιν," ὐγάστην. 
εἰρήνην μετὰ τῶν ̓ ἐσπικακχοῦ- 

μένων τὸν ἀρ στ ΜῊ 
"καρ δεν ΌᾺ ἜΣ 

τὰν ἃς δὲ ῥωράῤιὰ ἐπαι- 
τὸς ζυ]ήσεις παᾶρὶ ἐπὶ εἰ- 

θῇ, χε ὕχοδὲ ̓ κυρίδο διδεῖ 
ΕΝ αλλ ἤπιον εἶναι 
πρὸς πάνϊας, διδακπικὸν; ἄνε- 
ξικάκον" ΣΝ ΨΟ 72 Ὁ ὧν 

95 Ἔν τορᾳύτοήι παιδεύον- 
ᾳ τὰς αἰν]ιδισῆιθεμ ἕνεις" ρμυή- 
“ἀχυϊε δῷ αὐτοῖς δ΄ ϑεὸς. μεῖα- 
ἐγόναν εἷς ἔπίίνωσιν α΄ θείας" 
 θθ. Καὶ ἀνανήψωσιν» ἐκ 
τῆς τοῦ διαβόχου παγίδος, 

ἐξωϊρημένοι ὕπ᾽ αὐταιεὶς. τὸ 
ἐκείνῃ, σέλοιμα.. ἡ ἌΣ" εἰδὴ νὰ 

κὸν ἡ εφ  ΘΣ ΤΕ. ὯΝ 
οὐ ὑηκἀγξναίοα δὰ φῶ σὰ, ἢ ὅτι 
οὐδόο ἂν ἐσχαταιδι ἡμέραις 
Ἐνφήσοντα καιροὶ ᾿ 

» γος, 
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τῷ Ἐσονλαί. χὰδ οἱ ἄνθρω: 
“ποι φίχαυῖοι, φιλάρίυροι:. ἂἃ- 
Χαξόνε:, ὑπερήφανοι, βλάσ- 
φηροοι, γογεῦσι» ἀπειϑεῖς, ἂ- 
χιάριςοι, ἀὐόσιδι, ἡ. 

53 "Αφδρῖοι, ἄσπόνδοι, διὰ- 
δόλοις “ἀκ ραγεῖε,. ἀνήμιέρδι, 
᾿ἀξιχάνγαθοὶς ὦ 

4. [Ἰροδόται, τοροπετεῖθ. 
τετυφωμεένοι, Φιλήδονοι μὰλ- 
λὸν ἢ φιλόθεοι" 

5" Ἑσχονῖες μόρφωσιν εὐσε- 
δείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς 
ἠρνημένοι. Καὶ τέτες ἀπὸ- 
τρέπϑ." 

6 Ἐκ τήτων γὰρ εἰδιν οἱ 
ἐγδόνοντες εἰς τὰς οἰκίας, «ἢ 
αἰχιμαλωϊεύονϊες τὰ γυναι 

κἄάρια σδεσωρευμένα ἁμαρῖίαις, 
ἀγόμενα ἐσξιθύμιίαὶς τοοικίς 
λαις" 

7 Τ|ὰνῖοῖε μιανθάνονϊα, ς 
μηδέποϊε εἰς ἐπίγνωσιν ἀλη- 
θείας ἐλθεῖν δύναμενα. 

8. Ὃν τρόπον δὲ ᾿Ἰαννῆς 
ΟΝ ̓Ἰαμβρῆς ἀνϊέφοσαν Μωῦ- 
σεῖ, ὅτως κὶ ὅτοι ἀνδίςανται 

τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι καΐεφ- 
θαρμένοι τὸν νᾶν,᾿ ἀδόκιμοι 
Ὡερὶ τὴν τίσιν. 
9. ̓ Αλλ᾽ ΠῚ ̓προκόψεσιν ἐπὶ 

Ὡλεῖον᾽ ἡ γὰρ. ἄνοια αὐτῶν 

ἔκδηλος ἔ ἔσαι πᾶσιν, ὡς τὸ ἡ 
ἐκείνων ἐγένετο. 
0 Σὺ δὲ παρηκολέθηκάς 

μ8 ΤῊ ἢ διδασκαλίᾳ, τῇ ἄγω- 

γῇ» τῇ τξοθέσει, τῇ φίςει, 
ΤῺ ἀιϑλῤοθιξείβι τῇ ἀγάπη, 
τὴ ὑκποικονᾷ" : 

ὰ 58 

11 Τοῖς διωγμοῖς, τοῖς 
παθήμασιν. οἷα μοι ἔγένετὸ 

Ἐν. Αὐ]ιοχείᾳ, ἔν ᾿Ικογίῳ» ἐν 
Λύρξροι:" οἵας διωγικὰς ὑπήν 
νεκα" ο ἐ ἐκ πάντων με ἐῤῥύ- 
σατο ὃ κύριοι. 

19 Καὶ τυάνὶες δὲ οἱ ϑέ- 

λονῖες εὐσεξὼς ζῆν ἕν Χ ξιτῷ 
Ἴνσξ, διωχιθηήσονται. 

15 Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι κὶ 
χόν]ες προκοψ σιν ἐπὶ τὸ χεῖ- 
ρον, ὅι )ιανῶνϊες κὶ πλανώμενοι. 

Ἰ4 Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμα- 
θες κὶ ἐπιτώϑης, εἰδὼς παρὰ 
τίνος ἔμαθες" 

ιδ Καὶ: ὅτι απὸ βρέφες 
τὰ ἱερὰ γράμμαῖΐα οἶδας, τὰ 

δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σω- 

τηρίαν, διὰ τίξεως τῆς ἕν 
Χριςῷ ἽἼ:σοῦ. 

10 Πᾶσα γραφὴ. δὐλονω 
ςος Ὁ ὠφέλιμος τρὸς διδασ-. 
καλίαν, τορὸς ἔλεγχον; πρὺς 

ἐπανόρθωσιν, τρὺς τοαιδείαν 
τὴν ἐν δικαιοσώύνγι" 

17 “να ἄρτιος. Ἢ ὃ τοῦ 
ϑεξ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔ5- 
γον ἀγαθὸν ἐξηρ]ισμεένος. 

Κεφ. ἮΝ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣ 

οὖν ἐγὼ ἕνώπιον τοῦ 
ϑεῖ, καὶ τοῦ κύρίου ᾿Ἰησοῦ 
Ν οιξὸ τοῦ μέλλοντος χείνειν 

ζῶνϊας καὶ νεκρὰς κατὰ τὴν 
ἐπιφάνειαν αὑτῷ ιν τῦν βασι- 

λείαν αὑτοῦ" ᾿ 
ῷ Κύρυξον τὸν λόϊον. ἐπί- 

ςηθι εὐκαίρως, ᾿ἀκαίρων: ἔς- 
Χεῴξον, ἐπίμοσον, παράκά 
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λεσον ἐν σσῃ μακροθυμίᾳ 
"ἡ διδαχῇ. ᾿ 
8 Ἔ ται γὰρ καιρὸς, ὅτε της 

ὑγισινδ σὴς διδασκαλίας οὐκ 
ἀνέξονται". ἄλλα κατὰ τὰς 

ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς 
ἐχισωρεύσασε διδασκάλους, 
κυηδόμενοι τὴν ἀκοήν. 
ΓΑ Καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀλη- 
θείας τὴν ἀκυὴν ἀποςρέψαεσιν, 
ἔπὶ δὲ τὰς μύθες ἐκ]ραπή- 
σονται. 
ὃ Σὺ δὲ γῆῷε ἐν σᾶσι, κα- 

κοπαἭλησον, ἔρίον τσοίησον εὖ- 
«ὙΓΪελιςα, τὴν διχκογίαν σου 

τ). ἡροφόρησον. 

[ Ἔγω γὰρ ἤδη σπένδο- 
(καὶ, τὺ ὃ καιρὸς Τῆς ἐμῆς 
ἀνοσλύσεως ἐφέςηκε, 

7 Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὺν 

ἠγώνισμαι, τὸν δρόμιον τετέ- 
λεχά, τὴν σίςιν τετηρηκα- 

9 Λοιπὸν, ἀπόκειϊαί μοι δ 

τῆς δικαιοσύνης ςέφανος, ὃν 
ἁποδωσει μοι ὃ κύριος ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃ. δίκαιος 

Ὧι: ᾿ “ Ἐπ 3 ᾽ 

κριϊης᾽ ὃ μόνον δὲ ἐμιοὶ, ἀ2.- 
χὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠἡγαπηκόύσι 
τὴν ἐπιῷανειχν αὑτοῦ. ῳ 
ὁ. 9 Σπήδασον ἐλθεῖν πρός 
με ταχέως. 

10. Δυμᾶς γὰρ με Στ 
τέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν γῦν 

αἰῶνα, κὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσ- 
σαλονίκην" Κι ρήσκης εἰς 

Γαλατίαν, Τίτος εἰς Διαλ- 

ματίαν. ; 
11 Λεκᾶς ἐςι μόνος μετ᾽ 

ἐμ. Μαρχον ἀναλαξὼν ἂγε 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. 
μετὰ σεαυτδ" ἕξι, ὰρ - 
εὔχρυος εἰς. ̓διακογίαν. 
12 Τυχικὸν. δὲ ἀπέξειλα.. Σ 

εἰς " Εφεσον. ᾿. νϑ 
Ἵ 15 Τὸν Φαιλόνην, ἢ ὃν. “ἀν 
λίπον ἐ ἐν; Τρωάδι παρὰ Καξ: 

πρ,, ἐρχιόμενος. φέρε, Ὁ τὰ τ 

ΕἸ ΧΙ ἰαγ μάλιςα τὰ μεμϑρα- 

γχξ. 
14 ᾿Αλέξανδρος ὃ Ἶ ὃ χαλ- 

κεὺς πολλά μοι καχὰ ἐνεδεί- 
ΣΖα το᾿ ὠποδίη αὐτῷ δ' κύ- 
6.595 κατὰ τὰ ἔργοις αὑτοῦ. 

5 "Ον ἂν Φυλάσσο᾽ 
λίαν γάρ ἀνθέςτηκε τοῖς ἌμεΣ 

τερ2 "5 λόγοις. 

6 Ἔν τῷ πεώτῃ. μῃ ἀ- 
σολογίᾳ Ἔξης μοι τυμπαρε- 
γένεϊο, ἀλλὰ πάν]ες με ἐΓία- 
λίπον" μὴ αὐτοῖς λοίσθέίτι 

17 Ὁ δὲ κύριός μοι Ὅας- 
ἐςη, ᾿ ἐνεδυγάμωσέ, “περ ἵνα 
δι’ ἐμᾷ τὸ κήρυγμα, Θλύρο- 
Φορηθῇ, χὶ ἀκέσῃ πάν]. πὰ 
ἔθγη" κ᾿ ἐῤῥύσθην Ἐκ πόματος 
λέοντος. 

18. Καὶ δὐσεαί μ με, ὃ χύ- 
"Εἰὐῖ ἀπὸ ὥαντος ἔργη. ποόνη- 

ρξ, “ σώσει εἰς τὴν βασιλεί- ν 
ἂν ΑἿΣ, τὴν ἐπδράνεον" ᾧ. “Ἢ 
δόξα εἰς τὰς. αἰῶνας. τῶν αἰώ- 

γων.. ᾿Αμήν. ὲ 
19 ᾽Ἄσπασαι λλρονς κὶ 

᾿Αχύλαν, ἡ τὸν, ΠΝ ΤῊΝ 
οἶκον. Ἵ 
90 ἔδανπο ἔμεινεν. 

Κορίνθῳ. ΝᾺ ρόφιμον δὲ ἀπέ- 
λισίον ἐν Μιλήτω ἀσθενξνῖα, 
9] Σπύδασον, ταρὸ χριβῶ- 

ΠΩ κ ἢ 



προ ΤΙΌΝ. 

Πὲς Τ μόθεον δεῦτ ἐρα, τῆς ὐος ΣΤᾺ ᾿Αὐπάξεϊαΐ σε 
Ἐδξελὸς, ἡ Πιέδης, Ἐ “Δἷ- 
γος, ὯΝ Κλαυδία, Ὁ οἱ ἀδελ- 
τ Ζεαν τες, 

99 Ὁ κύριος ΠΣ εὰ 'Χει- 
φὰς μεὰ Τοῦ τνεύματὸς δῶ. 

Ἢ χάρις μεθ᾽ ὑμιῶν, ᾿Ὰ μῦν. 
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᾿Ἐφεσίων ΝΣ τπρεῶ- 

"ον ἐπίσκοπον χειξοϊονηθέν- 

; τὰ, ἐγράφη, ἀπὸ Ῥωμης 

ὅτε ἐκ ᾿ δευτέρη τοαςέςη 

᾿Σ χῦλος τῷ ἸΝαίσαρι ὙΠ Σ. 
Ἐπ᾿ ςἰχοῖς ρεξ΄, ξύν! ὶς 

ΤΣ ΠΑΥΛΟῪ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ" 

τὸς Κρ. α. 1. 
ΑΥΛΔΟΣ δοῦλίος, σεν, 

ἃ ἀνόρολον τὸε! 

Χειροῦ,. κατὰ τοίξιν ἐκλεκγῶων 

-ϑεοῦ, " ἐπίπωσιν- ἀ)νηθείας 
τῆς κατ᾽ εὑσέξειχν"" 
ὦ π᾿ ἐλσίδι ζωξς ᾿αἰω- 

τί, ἣν ἐπηγείλατο δ ἀψευ- 
δὴς σεὸς, πρὸ χὶ “χρόνων αἰω- 
ἜΡΡΝΝΝ 

τῷ, ̓ Ἐφανέρωσε ὃ δὲ καιροῖν 
πλέων τὸν Ἀόγον αὗτε, ἐν κη- 

τε Πυαῖ, ὃ ἐπιςεύθον ἐ ἐγὼ. κατ᾽ 
ἐπ αγὲν τοῦ σωΐϊήρος ἡβροῶν 
Θεοῦ" 
ΤΣ 4 Τίτῳ κὰ γησές τέκνῳ κα- 
ἥΣ κοινὴν, τίσιν, χάξις, ἔχεοςς 

εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ τοαΐρὸς, ᾧ 
“κυρία Ἴησξ Χριςβ. τὸ σω- 

τῆρος ἡμῶν, 

- δ᾽ τα. “χάριν κατέλιπόν. 
᾿ἰσειὲν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείπονϊα 
ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταςήσῃς 
καί πόλιν γπνν αὐ βρ ὡς 
ἐγώ σοι διεταξάμην" ; 
τῷ ΕΠ τις ἐςὶν ἀνείκλητος, 

.“ - 

.} κροῦ. 

Ἡ περὺς Ὕ τον ἐσιςολὴ, 

μιᾶς γυναικὸς. “ἀν, τέκγα 
ἔχων πιρῶ, μὴ ἐν καΊηϊοείᾳ 
ἀσωϊίας, ἀνυπότακτα,, 

7 Δεῖ σὲρ τὸν ἐπίσκοσίον 
ἀνέ βλυδ εἶναις ὧς σεξ, οἴγεο-- 
γύμον, μὴ αὐθχιν), μὴ ὀργί- 

λ ον, μὴ τσώροινον ,) ἢ τλύμο 

τῆν, με αἱσ ἐχεοκεόδ" 
8. ̓ Αλλὰ α Φιλόξενον, Φιλά- 

γαθον, σώφρονα, ὀήμμειόνςκό ὅ- 
σιοῦ, ἐγκρατη" 
᾿ ̓ Αντεχιόμενον τοῦ καί 

τὴν διδαχήν τοις λόϊβ, ἵγα 
δυνατὸς ἢ ναὶ φαρακαλεῖν ἐν 
ΤΌ" διδχσκαλί ἐφξ τῇ ὑΠιαινΗσῃ, 
"κὶ τὸν ἀν, "λέϊονϊας ἐλέγχει». 

10 Εἰσὶ γὰρ πολλοὶ Ὁ 
ἀνυπότακτοι, μκααιολόγοι τὸ 
τρήσει, μάλιξα οἱ. ἐκ 

ποερομῆς" 
Ἴ] Οὺς δεῖ. ταν ὰν: 

οἵτινες ὅλεε οἴχες ἀναϊξέπεσι, 

διδάσκονῖες ἃ μὴ νμρε αἰσχεξ 
κέρδος χάριν. : 

49. Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴ. 
δ᾽ι5: οὐτῶν τοροφήτυς" Κιρῦ- 



. 
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τες ἀεὶ ψεῦκαι, κακὰ ϑηρία, 
γαςέρες ἀργαί. 

135 Ἡ μαρ]υρία αὕτη ἐςὶν 
ἀληθής" δι᾿ ἣν αἰτίαν ἔλεῖχε 
αὐτὸς ἀποϊόμως, ἵ ἵγα ὑΠαί αἰνω- 
σιν ἐν τῇ τίςει" 

14 Μὴ ππροσέχονϊες Τ16- 
δαϊκοῖς μύθοις, »ὦ ἐντολαῖς 
ὀνθρώστων ἀποςρεφομένων τὴν 
ἀλήθειαν. ὦ 

15 Πανῖα μὲν καθαρὰ τοῖς 
καθαροῖς" τοῖς δὲ μεμιασμέ- 
γοις κἃ ἀπίςοις δὲν καθαρὸν; 
ἀλλά μεμίανται αὐτῶν κὶ ὃ 
γῆς κὶ ἡ συνείδησις. 

10 Θεὸν ὁμολογθσιν εἶδέ. 
γαᾶι, τοῖς δὲ ἢ ἔργοις ἀρνούνται, 
βδελυκῖοὶ ὄνες Ὁ ἡ ἀπειθεῖς, νὰ 
τρὸς τοᾶν ἔρίον ἀγαθὸν ἀδὸ- 
κιμοι"» 

Κεφ. β»»ϑς 
ὉΥῚ δὲ λάλει ἃ τρέπει τῇ 

ὑπαινίσῃ διδαφκάλίᾳ. 
ῷ [Πρεσξύτας νηφαλίους 

εἶναι, σεμνῶς, σώφρονας, ὕγι- 
αἴνονας τῇ ποίξει, τῇ ἀγάπη, 
τῇ ὑπομονῇ. 
ϑ Πρεσθύτιδας ὡσαύτως 

ἂν κατατήματι, ἱεροπρεπεῖς, 
μὴ διαζολες, μὴ οἴνῳ πολλῷ 
δεδολωμένας, καλοδιδασκᾶ- 
λες᾽ 

4 “ἶνα σωφρονίξωσι τὰς 
γέας9 φιλάνδρες εἶναι, φιλο- 
τέχνες, ; 

ὃ Σώφρονας, ὝΕΞ οἶκβ- 
ρὰς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα 'μνὴ ὃ 
χόγος τὰ 15 βλασφημῆται. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

τ ἢ μνδὴ τυ, δ τὸν 
κἀπὸ πάσης ἀνομίας, 

6 Τὰς νεωέρες ὡεαύτῳξ, 
παρακάλει σωφρονεῖν" 

7 Περὶ πάντα͵ σεαυτὸν 
τοαρεχ ὀμενος τύπον καλῶν. ᾿ 

ἔργων, ἐν ΤΏ διδασκαλίᾳ ἄἀ- 
διαφθορίαν,. σεμνότητα, ἀφ- 
θαρσίαν, 
8 ΔΛόϊον ὑπ, ἀκαϊάϊνωτον, 

ἵνα ὃ ἐξ ὀναντίας ἔντραπῇ, 
μηδὲν ἔχων τοερὶ ὑμῶν λέϊειν 
φαυλον. 

9 Δέύλες ἰδίοις δεσπόταις 
ὑπο]άσσεσθαι, ἐν τοᾶσιν εὐαρέ- 
ς8ς εἶναι, μὴ αν]λέγοντας" 

10 Μὲὸ νοσφιξομένες, αλ- 
λὰ «ἰίςιν πᾶσαν ἐνδεικνυρξέγεις 
ἀϊαθήν" ἵνα τὴν διδασκαλίαν 
τῷ σωΐῆρος ἡμῶν ϑεῶ 'κοσ- 
μῶσιν ἐν τᾶσιν.. 

11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρι: 
τοῦ ϑὲθ ἢ βεύγυανφὸ “ᾶσιν 
ἀνθρώποις. 

ι9 Παιδεύεσα ἡ ἡμᾶς, ἵνα 
ἀρνησάμενοι, τὴν ἀσέξειαν κὶ 
τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σω- 
᾿Φρόνως ΣΝ δικαίως χὶἡ εὐσεξ ὥς 
ήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι". : 
1Πη ροσδεχόμενοι τὴν μὰ- 

καρίαν ἐλπίδα, νὰ ἐπιφάνειαν 
τῆς δόξης τῇ μεγάλε “ε8 γα 
ισωΐηρα: ἡμῶν "τσ Χριςξ, 

Ἴ14"Ο-ς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ 
ἡμῶν, ἵνα λυϊρώσηϊαι ἡμᾶς 

καθα- 
«φρίσῃ ἑαυΐϊῷ λαὸν. Ἀγ βημροη 
ζηλωτὴν καλῶν ἔργων... 

15 Ταῦτα λάλει, νι σα- 
ρακᾶάλει; ἊΝ ἔλε[χε μεϊὰ τά- 
σὴς ἐπήαγης" (κηδείς σὰ ὧε- 

Π 

ριφρονείτω, 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

ἥτις - 
ὙΛΠΟΝΤ; Πλένησκε. 

- αὐτῆς ἀρχαὶς τὰ ἐξ 
σἰαις ὑποϊάσσεσθαι, πάνμο 
"κεῖν, τυρὸς "σᾶν ἔρον ἀϊαθὸν 
ἑτοίμχεις εἶναι" Ὁ ὡς 

9 Μηδένα ᾿βχασφημεῖν, 

ἀμάχες εἶναι, ἐστιειχεῖς, τοὰᾶ- 

σαν ἑνδεικνυμένες τοραότητα 
τρὸς τολνας ἀνθρώπες. 
8 κεν γαρ τοῖε ἢ ἡμεῖς 
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κότες τῷ ΘΘεῶ ταῦτα ἔςι 
τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς 
ἀνθρώποις. ι 
9 Μωρὰς δὲ ζυϊήσεις, ὁ 

γενεαλογίας, Ὁ ἔρεῖς, ἢ μά- 
χας νομιχκᾶς τεριΐτασο" εἶσὶ 
γὰρ ἀνωφελεῖς. "Ὁ μάταιοι. 

10 Αἱρετικον ἄνθρωπον 
μετὰ μίαν ἊΣ δευϊέραν νεθε- 
σίαν τοαρχιτοῦ" 

1! Εἰδὼς, ὅ ὅτι ἐξέσρασαι 
ὠνόνοι, ἀπὲιθεῖς, Ὡλανώμε- ὃ τοιδτος, κ ἁμιαρΐανει, ὧν 
γοι, πωλειοιθες ἐπιθύμίας Ὄ 
ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ νῦἢ 
φθόνῳ διάϊονῖες, πιο; μι- 
σδνες ἀλλ... 

4. “Ὅτε δὲ ἡ “χρηςότης ἡ 
Ω φιλανθρωπία ἐπεφάνη τᾶ 
Ὄρς οἱ ΔῊΝ Θεοῦ, 

δ᾽ Οὐκ ἐξ ἐξ ἔρίων τῶν ἐναδι- 
-καιοσύνγι ὧν ἐποιήσαμεν ἧ- 
μεῖς; ἄλ. λὰ κα]ὰ τὸν αὕὗτοῦυ 

'ἔχεον ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ λεῖρε 
τοαλιγενεσίας, κἡ ἀνακαινώ- 
σεως τονεύματος ἁγίε" 
6. Οὗ: ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς 
«κοδοή διὰ ΤἾησὰ παν τῷ 
σωτῆρος ἡμῶν" 

ἐδ δὰ 5 δικαιωθέντες. τῇ 

ἐκείνα. χάριτι, κληρονομόι 
᾿ “γενώμεθα ἰάνε: ἐλπίδα "ξωῆς 

ἐπκύγοδῃ ᾿ . δ ρὲ 

8 ΠΠΙφὸς 8 αὐδο: κὶ περὶ 
- τάττων βηκχομυχΐ πὲ διχξ εῦχι- 
μαθυι, ἵνα φρου]ξῶσι καλῶν 

νας πηροΐτασθαν οἱ “ϑὲνισεῦ- 

ϑᾷ ἀινμὰ 

αὐτοκατάκριτος. 
19 “Ὅταν σέμνψω ᾽Αετε- 

μᾶν τορὺς σε, ἢ 1υχικὺν, 
σπδδασον. ἐλθεῖν τορός με εἰς 
Νικόπολιν" ἐκεῖ γὰρ κέκρικα 

͵“ 

παραχειμάσαι. Ξ 
18. “Ζυνᾶν τὸν νομικὸν χκὶ 

᾿Απολλὼ σατόυδαίως πρόπεμ.- 
Ψψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπ. 

14 ΜΜανβανέτωσαν δὲ ἽΣ 
οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἕρίων προΐ- 
ςᾶσ)αι εἰς τὰς ἀναγκαίας 
χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 

15 ᾿Ασπαξονῖαί σε οἱ μεῖ᾽ 
ἔμξ' τάνῖες. Ασπασαι τὰς 
φιλξνῇας ἡμᾶς ἔν αἴτει. Ἅ 
χάρις μετὰ πάνἼων. ὑμῶν, 
᾿Ἄμην 

Πρός Τίτον τῆς Κρητῶν 
ἐκκλωσίας ρῶτον ἐπί- 
σκοπὸν "χειροτονηθέντα, 
ἐίραφη ἀπὸ ΝΝικοπολεῶὼς 
τῆς Μακεδονίας. 



ΠΑΎΛΟΥ ἼΟΥ 

Ἡ πρὺς Φιλήμονα, ̓ αϑουὰ τος Μοδι 

Π͵͵ΎΔΟΣ δέσμιας Ἰὰ. 
σϑ Χριςβ, διὰ Τιμο- 

ἔτος ᾧὯ ἀδιλφλο; Φιλήμονι 
τῷ ἀγαπη]ῷ "ἡ συνεργῷ ἡἦ- 

ΜΕΝ 
93 Καὶ ᾿Απφίᾳ τῇ ἀϊαπη- 

τῇ, ΟΝ ̓Δρχίππῳ. τῷ συςρα- 
ιὠτῊ ἡμῶν, καὶ τῇ καὶ ς οἶκόν 
σδ ἐκκλησίᾳ" 

3 Χάρις ὑμῖν κα εἰρήνη) 
ἀπὸ. ϑεοῦ ττατρὸς ἡμῶν, νὸ 
κυρία Ἴησξᾷ Χρινξ,. 

4 Εὐχαριςῶ τῷ ϑεῷ με, 
τάνϑοῖε ὠνείαν σα ποιέμενος 
ἐπὶ τῶν τεοσευχῶν μ8, 

ὅ ᾿Ακέων σΒ τὴν ἀγάπην, 
κὶ τὴν τοῖσιν ἣν. ἔχεις πρὸς 
τὸν κύριον Ἴυησϑν ἈΜῊΝ "ὴν 
τας τὰς ἁγίας" 

6 “Ὅπως ἡ τ κοινωνία, “πῆς 
φυϊςεώς σὰ ἐνεργὴς γένηϊαι ἔν 
ἐπιϊνώσει τοαντὸς ἀαθδ 18 ἐν 
ὑμῖν εἰς Χριτὸν ᾿Ιησοῦν. 

γ Χάριν γὰρ ἔχομεν τολ- 
λὴν "ἢ παράκλησιν ξπὶ τῇ 

ἀγάπῃ σϑ, ὅτι τὰ σπλάχνα 
τῶν. ἁγίων ἀναπέπαυϊαι διὰ 
“3, ἀδελφέ. , 
8 Διὸ πολλὴν ἐν Χριτῷ 

τοαῤῥησίαν ἔχιν ἐπιτάσσειν 
δοι τὸ ἀνῆκον, 

9 Διὰ τὰν ἀγάπὴν μᾶλ- 
λὸν σπαρακαλῶς τοιᾶτος ὧν 
ὡς [Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ 
δὲ καὶ δέσμιος ᾿ζησῇ Χρισϑ. 

ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ 
δ 4’ 

ΤΑ, ἐακν ἢ " 

..10 Παρακαλῶ δε περὶ τῇ ὃ 
ἐμξ πέκνα, ὃν ἐγέννησα. -ἐν 

τοῖς δεσμιοῖς με, ᾿Ονήσιμον" 
41} Τὸν τοοῖέ σοι ἄχρηφον, 
νυνὶ. δέ σοι κὶ ἐμοὶ εὔχρηιτον, 
ὃν ἀνέπεμ Ψα.-. ΩΝ ᾿ 
12 Σὺ δὲ αὐτὸν, τοτέσι, ' 

τὰ ἐμὰ σπλβιρῥνν; Ῥεῦσλάν 
ξζοῦ ὁ. 
.18. Ὃν ἐνὼν ̓ἐφυλόμην 

πρὸς ἐμαυτὸν καϊέχειν, ἵνα 
ὑπὲρ σᾷ διακονῇ μοι ἔν τοῖς 
δεσμοῖς τῇ εὐαγ[ελίε" 

14 Χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώ- 
μεῖς ὁδὲν ἠθέλησα τσοιῆσαι, 
ἵνα μυὴ ὡς κατὰ ἀνάϊκην τὸ 
ἀγαθὸν σϑ ἦ, ἀλλὰ μαϊλνῖα ἑκό- 
'σιον. 

.18 Τάχαν γὰρ διὼ ̓σῶῦτο 
ἐχωρίσθη, πρὸς ὥραν, ἵνα αἰ- 
ὥνιον αὑτὸν ἀπέχρῃ" ἐῥέχο 
.16 Οὐκέτι ὡς δῶλον, κὰλλ᾽ 

ὑπὲρ δὅλον, ἀδελφὸν ἀϊαπη- 
τὸν, μάλιστα. ἐμοὶ, τόσῳ δὲ 
μᾶλλόν σοι χὰ ὃν “δὴν " ἐν 

κυρίῳ; . 
17 Εἰ ὃν ἐμὲ ἔχεις, χρινω- 

γὸν; προσλα(ὶ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 
.18 Εἰ δὲ τὶ ἡδικησέ σε, ἢ 

ὀφείλει, τᾶτο ἐμιοὶ ἑλλόγει. 
19 ᾿Εγὼ Παῦλος ἔϊραψα 

τῇ ἐμῇ χειρὶ) ἐγὼ ἀπο]σω" 
ἵγα μκὴ λέω σοι ὅτι κὶ σεαὺ- 
τὸν μοι τσροσφείλεις. 



ΠΡΟΣ ἘΕΒΡΑΊΟΥΣ. 

90 Ναὶ, ἀδελφὲ, ἐγώ σε 
ὀναίμην ἐν κυρίῳ ἀναπαὺυ- 
δὸν μὲ τὰ σπλῶϊχνα ἐν κυ- 
εἰῳ. 

91 Πεποιθὼς τῷ ὑπαχοῃ 
σα ραψά σοι. εἰδὼς ὅτι κὸ 
ὑπὲρ ὃ λέω ποιήσεις. 

22 “ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαξέ 
μοι ξενίαν" ἐλαχίδων γὰρ ὅτι 
διὰ τῶν τοροσευχιῶν ὑμῶν 
“αρισθήσομαι ὑμῖν. 
ὡτῆνβ δτρμομ νερὸ σε; Ἐ- 
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παφρᾶς, (ὃ συναιχμαλωϊὸς 
με ἐν Χριςῷ ᾽Ιησδ) 

94, Μάρχος, ᾿Δρίσαρχος, 
Δημᾶς, «Λεκᾶς, οἱ τντο ως 
8: - 

5 Ἢ χάρις τοῦ κυρία 
ἡμῶν Ἴησα Χριτξ μετὰ τῇ 
᾿σνεϑμιατος ὑμιῶν. ᾿Α μὴν. 

ἐξ κι Φιλήμονα ἐΐραφη ἐσὺ 
“Ῥώμης διὰ ᾿Ονησίμε Ὀΐ- 

πχκέτες Ἔν ςίχοις λζ΄. 

“ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ΑἈΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

ἘΚ, ὁ ᾶ- 1.. ι 

ΓΟΛΎΜΕΡΩΣ καὶ 
ἣν ΙΕ ΚΑ ππολυρόπως πάλαι ὃ 
Θεὺς λαλύήσος τοῖς τσαῇράσιν 
ἐν τοῖς ̓προφη ταις, ἐπ᾽ ἐσχά- 
ων τῶν ἡμερῶν " τάτων ἐλά- 

: τκρ τς ἡμῖν ἐν υἱῷ, 

9 ὗΟν- ̓ἔθηχε, κληρονόμον : 
πἰὐγὲς: δὲ ὃ κὶ τὰς αἰῶνας 
ἑποίησεν. " 

5:Ὃ:-, ὧν ἀπαύϊκσμα τῆς 
᾿δόκης κα χαρακτὴρ τῆς ὑπο- 
-ςάσεως. αὐτᾶ, φέρων τὲ τὰ 

τοανίᾳ τῷ ῥήματι τῆς δυνά- 
μεως αὑτξ,δ ἑαυΐα ̓καθᾶρισ- 
μὸν τοοιησάμενος τῶν ἅμαρ- 
"ιῶν ἡμῶν, ἐκάθισεν Ἐν δεξιᾷ 
"τῆς μεϊαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς" 

5. Τοσέτῳ Ἀρεί των γξνό- 
μενος τῶν ἀϊγέλων, ὅ ὅσῳ δια- 
φορωτερον σσαρ᾽ αὐτὰς κεχ- 

 ληφογόμνηκεν ὄνορνᾳ. 

ἀγ[Ιέλων" 
Ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά δε; 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" 

εὐθότυϊος, ἡ ἐφείκε ἫΝ βα.-. 

Ἢ τρος' ΕΝ ἱαιτολὴ. 

:-5 Τρδαὸβ εἴ εἶπέ : σοῖε τῶν 
ὝΙιος μ8 εἶ -δὺ, 

Καὶ ταάλιν᾿ Ἐγὼ ἔσομαι 
αὐτῷ εἰς. τα τέρα» καὶ αὑτὸς 
ἔςαι μι εἰς υἱόν ; 

6 Ὅταν δὲ σᾶλιν εἰσαγώ- 
ὰ τὸν τορωότοχον εἰς τὴν 
οἰκέμένην, λέγει" Καὶ προσ- 

κυνησάτωσαν αὐτῷ τοάντες 
ἄγγελοι ϑεοῦ. 

7 Καὶ πρὸς μὲν τὰς ὙΠ 
λᾶς λέει" ὋὋ ποιῶν τὸς ἀγ- 
γέλες αὑτῷ πνεύμαϊα, "ὶ τὸς 
λεοργῶς, αὑτῷ πὐρὸς φλόϊα, 
τς 8. Πρὸ ρὺς. δὲ τὸν ὑϊὸν" Ὁ 
ϑρόνος σθ ὃ «ϑεὸς εἰ Εἰς τὸν 

ῥάξδδος 

σιλείας σΒ. 

9 ̓Ηγάπησας δικαιοσύνην, 
ὡς ἐμίσησας ἀνομίαν" διὰ τῇ- 
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το. ἔχρισέ σε ὃ ϑεὺς," δ: ϑεός 
σᾶ. ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ 

τὸς μεϊόχες σαὶ 
' 10: Καὶ" Σὺ καί ἀρχάς, 

κύριε, τὴν γὴν ἐθεμέ ίωσας, 
Ὁ ἕξία: τῶν χειρῶν σα. εἰσὶν 

οἱ ἐρανοί. ϑ 
ΠῚ ΔΑ τοὶ ἀπολξεῖαι;" σὺ 

δὲ διχμένεις" το ποάνῖες ὡς 
ἥκάτιον παλαιωθήσονται" 

12 Καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον 
ἑλίξεις αὐτὰς, "ὦ, ἀλλιαγησον- 
αι" σὺ δὲ ὃ αὑτὸς εἶ, Ὁ τὰ 
Ἑτῇ σΒ ἀκ ἐκλείψθσι, ; 

18 Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἂγ- 
γέλων εἴξηκέ το" Καῦε. ἕκ. 
δεξιῶν με, ἕως ἂν ϑῶ τὰς 
᾿ἔκθρός σΒ ὑποξοόδιον τῶν 

ῳοδῶν σε; : 
"14 Θύς ὶ ἰυβρνεὶ εἰσὶ ἌΡ 

Ῥργυιὰ ἀξ Ν γι λον εἰς διακο- 
γίαν ἀποςελλόῤενα διὰ τὸς 
μέλλογἼας οὐρα τ ρλμήνοῳ σωΐη - 

είαν " ̓  : 

"τι Κεφ, θ5: Θλότ᾽ ὃς 
7." τῦτο δεῖ σερισσο- 

ὶ τέρως ἥυις σροσέ- 

χειν τοῖς ἀκασθεῖσι. μὴ ποτε 
μα ὑπ ρτομαι 
Ὁ. ΕἸ γα δ᾽ δι᾽ ἀνγέχων 

ἀχθεὶς λόγος, ' ̓Ἐγένεῖο. βέ.- 
ξαιος, χὶ Ὡᾶσα; σαξάξ ασὶς 

τοχρακχοὴ ἔλαβεν. ἔνδικον 
ἐμιοθαποδοδίαν;. δ»: ὦ 
8. Πῶς ἡμεῖς πρϑενα τόν. 

δὰ τηλικαύτης ἀμεχήσαγες 
ἢ ΠΕΙ͂Ν ἥτις ἀρχὴν λᾶ-. 
ξξσα, λαλεῖσθαι. δΙΣ τ 8, κυ- 

οἷα, πὸ τῶν ἀκοσάνεαν Εἰς 
ἥιμμᾶς ἐξες χιώθη" 

ΠΕΡΣΤΘΛΗΟΝΕΙ 

4. Συνεπιμιαρ!υρδγϊος, τ τοῦ 
ϑεοῦ; σημείοις τε κα τέρασι, 
"Ὁ ποικίλαις δυνάμεσι, ̓ ὺ 
πνεύματος ἀγίαε μερισμοῖς, 
κατὰ τὴν αὑτῇ ϑέλησιν.. 

δ. Οὐ γάρ ἀγγέλοις ὅπέ- 
τῖξε τὴν οἰκειμένην τὴν μέλ.- 
λδσαν, περὶ ἧς λαχϑμεν: 

0 Διεμαρ)ραῖο δέ σα τίς, 
λέων" ΤΙ ἐ ἐσιν: ̓ἄνθρωπος, ὅτι 
μμανήσκῃ αὐτὸν ἢ υἱὸς ἀν- 
-θρώσα, ὅτι ἐπισκέπήῃ αὐτὸν : 

7 Τιλόνίωννι αὑτὸν βρα- 
“χύ τι παρ᾽ ἀγγέχατ" δόξῃ α 
τιμῇ ἐσεφάνωσας αὐτὸν, καὶ 

: 
ἂ 

; 

καϊέςησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα ; 

τῶν χειρῶν σϑ. 
8 ΠΠανῖα. ὡρβοδων ὕπο- 

κάτω τῶν ποδῶν αὐτῦ, Ἔν 
γὰρ τῷ ὑποῖλξαι αὐτῷ “τὰ 
τάν]α, ἐδὲν. ἀφῆκεν αὐτῷ 
ογυπότακτον" νῦν δὲ ἅσπω ὁρῶ- 
μεν αὐτῷ τὰ πάντα μανρᾷ 
ἡξιρμεένα ; Ν 

9. 71ὸν δὲ. Θϑωχνί τι ἊΝ 
ἀϊγέλες ἡλατ]ωμένον βλέπο- 
μεν ᾽Ἶησᾶν, διὰ τὸ σάθηχκα 
τ ϑανάτθ;": αὶ τιμῇ ἔσςε- 
φανωμέν ον, ὅσπτως " χάριτι ϑεῶ 
ὑπὲρ: "παντὸς γεύσηται ϑανά- 
τα, τλουδυκᾷ εὐ ψῆνεν 
"16" Ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ, δὲ 

ὃν τὰ τᾶν: ΠΘΜΆΡΌΜΑΣ ὧδὰ 
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»ῦκ Α, 
ἰτῳ ὑ 

τὰν μμνδμϑὰ υἱὸς. “εἰς ̓  δδδῶν 
᾿ὠγά γόνϊα- τὸν" 
"σωτηρίας αὐτῶν. ἦναι σαθη- 

μὸν τῇς 

Δ μάτων. τεχειῶσαι.. 

: "(ἢ 1Ὅ,τε: ὑγὰρ ἁπάξων “κὶ 
οἱ ὡῃ Πα δόμιονονῇ ἐξ ἑνὸς σσαάνἽες" 

ἰδ πὸ  νε τ κ............. 



ΠΡῸΣ ἙἘΒΡΑΊΟΥΣ. 

δι᾿ ἣν αἰτίαν ἐκ ἑπαισχύνεϊαι 
ἀδελφὸς: αὑτάς καλεῖν, 7: 

ον 19. Λέων" -᾿Απαγλὼ τὸ 
Ὄνομα σα τοῖς ἀδελφοῖς μ8, ἐν 
δον ἐκκλησίας ὑμνήσω σε. 

.18 Καὶ πάλιν" Ἔγὼ ἔσο- 
“μαι πεποιθὼς ἐ ἐπ᾿ αὐτῷ. . Καὶ 
τοάλιν" δὰ ἐγὼ, Ὁ ταῖσαι- 
δία ἃ ἃ μοι ἔδωκεν ὃ ϑεός. 

.14 ᾿Επεὶ ἄν τὰ τοαιδία κε- 
κοινώκτκε σαρκὸς »ἡ αἵμιαϊος, 
»ἡ ἀὐτὸς τοαρχπλησίως ἔιε- 
ἴαχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τῷ 
ϑανατθ καϊαργήσῃ τὸν τὸ 
κράτος ἔχονϊα τοῦ ϑανάτω, 
τατέςι, τὸν διχοολον" 

15 Καὶ ἀπαλλάξῃ τότες, 
ὅσοι φόδς ῳ ϑανάτε διὰ σαντὸς 
τῇ ζῇν ἔ ἔνοχοι ἤσαν δελείας. 
-16. Οὐ γαρ δήπυ ἀϊγέλων 

ἐπιλαμβάνεῖαι 9 ἀλλὰ σπέρ- 
μαΐῆος ̓ Αδβαάμ ἐμαί μονῇ 
νετῶι. φ- 
ἐδ 7:: “Ὅθεν ὥφειλε κατὰ 

τᾶνϊα τοῖς "ἀδελφοῖς ὃ ὅμοιω- 
θῆναι, ἵνα ἐλεήμων γέννϊαι Ων 
τοιφὸς ἀρχμερεὺς τὰ τρὸς- τὸν 
εὖν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς 

παρ. ἊΣ: τοῦ λαοῦ. 

18. Ἔν ᾧ γὰρ Θέκονθεν 
αὐτὸς πειρασθεὶς, δύναται 
τοῖς πειοα δ ἐμενὼν βοηθῆ ται. 

Κεφ. γ΄. 8. 
τὶ ΕΝ, ἀδεχφοὶ. ἅγιοι; 

᾿ς κλήσεως. επαράνίε μεέ- 

ἀκ, καανοήσαῖϊε. τὺν ἀπά- 
ςολον. Ὁ ἀρχιερέα. τῆς ὅμο- 
λογίας ἡμῶν Χριςὸν ᾿Ιησᾶεν᾽ 

9 Πιςὸν ὄνςα τῷ τοιήσανι 
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αὐτὸν, ὡς Μωσῆς. ἐν ὅλῳ 
τῷ οἴκῳ αὐτοῦ." 
ὦ 8 Τλείονος γὰρ δόξης ἢ ὅ- 
τὸς άρὰ Μωσῆν ἤξίωται, 
καϑ᾽ ὅσον σλείονα τιμὴν ἔχει 
τῷ οἴκο δκαϊασκευάσας αὐτόν. 

4. Πᾶς γὰρ οἶκος κατα- 
σκευάξεῖαι ὑπὸ τινος, ὃ δὲ τὰ 
τοανῖχ καϊασκευάσας, (Θεός. 

δ.΄'Και Μωσῆς μὲν τοιςὸς 
ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτῇ, ὡς ὅε- 
ράπων, εἰς μαρτύριον τῶν 
λαληθησομένων" 

0 Χριρὸς δὲ, ὡς υἱὸς ἐπὶ 
τὸν οἶκον αὐτϑ᾽ ἃ οἶκός ἔσμεν 
ἡμεῖς ,ξάνπερ τὴν τοαῤῥησίαν 
ὁ: τὸ καύχημα τῆς ἐλσίδος 
μέχρι τέχες βεξαίαν κα]άσ- 
φζώϊκεν... 

7 Διὸ, καθὼς. λόχορῖι τὸ 
πνεῦμα. τὸ ἅγιον" Σήμερον 
ἐὰν τῆς Φωνῆς αὐτῷ ἀκέσηϊε, 

. 8 Μὴ σκληρύνη)ε τὰς καρ- 
δίας ὑμῶν, ὡς ἕν τῷ πιαρασι» 
κρασμιῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν 
τὸ τειρασμδ ἐγ τῇ ἐρήμῳ᾽ 

οΟΥ: ἐπείρασάν με οἱ πα- 
τέρες ὑμιῶν, ἑδοκίμαπάν με, 
"ἡ εἶδον τὰ ἔργα μϑ ἅμμολδρα- 
κονῇα ἔ ἔτη. 
10 Διὼ προσώχθισα. Τρ 

γενεζ ἐκείνῃ, Ὁ εἶπον" ᾿Αεὶ 

τολανῶνται τῇ καρδίᾳ" αὐτοὶ 
δὲ ἐκ ἔγνωσαν τὰς. ἀδές με. 
.11 “Ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ 

μη᾽ ΕἸ εἰσελεύσοναι εἰς τὴν 
καϊαπαυσίν μὲ... 

19 Βλέτεϊε, ἀδελφοὶ, μή- 
“ο1ε ἕςαι ἔν τινι ὅμῶν καρδία 



- 

00 

τοονηρὰ ὠπιρίας, έν: τῶ: ἄπο. 

οϑῆνρι: οσπὸ δεᾷ. ξῶν]ον.. : 

ὁ Αϑντὸ ̓ Αλλῶ, ̓ παράκαλεῖτε 
ἑαυτὰς, καθ᾽ ἑκάξην ἡμέραν, 
ἄχεις ὃ δ τὸ σήμερον καλεῖται 

ἵγως μὴ συλήρυν θῇ τις ἐξ -ᾧ- 

κῶν α πάτο τῆν. ἁμαξῖιας, 

ων ἀξ 4. ΜῈ ἱέτοχοι γὰρ. γέγόνα- 
μενὶ τρῦ, Χ ριςῶ, ἐ ξών περ τὴν 4: 
χὺν τῆς ὑποςαάσεως. μέχρι 
πέλας, βεξ αἰαν. καϊάσχώμεν" 
δ Ἔθν πῷ λέϊεσθῳι" Σοῦ» 
ἱερὸν ἐὰν τῆς. φωνῆς αὕτοῦ 

ἀκασύῆε, μῦν σκκηξύνητε τὰς 

καρδίας ὑ ὑμῶν, ὡς Ἐν τῷ τα: 
φαπικρασμῷ, ἀ: Ὁ ἰοὺ ῥο 

Ἐ6 Δ}. Εἰνὲς ψὼρ᾽ ἰἀκβσαντες 
παρεπίκραναν, ἀλλ᾽ ἐς σπτάνες 

οἱ ἐξελϑ ὀνῖες ἐξ ̓θβηρψρ διὰ 
Τγϊ ωὡσέως," 

Ἐλ ΔΕΊΙδε τδὲ ἐπεροῤλνθης 
τεσσαράκονῖα ἔτη Ἦν Οὐχὶ 
«φοῖς ἀμαρ᾽ήσασιν, ὧν Τὰ κῶ- 

“Δα πέσεν ἐν. τὸν ἐρήμῳ ; τοὶ 

:}8. ΓΊἜσι δὲ ὦμοσε ΤῊ εἰσ- 
σιμσυερ εἰς τὸν καίαπαυ- 
σιγιαῦύτϑι εὐηκὴ τοῖς ἀπειθη- 

σῶσε οθλνι υάλις ὑχ δῷ 
ολθς ἀρ ροδη κιϑον; ὅτι ἐπ 

ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾽ ἀπι- 
τς ΕΣ ΤᾺ ΚΕ λ Ὁ 

ἘΝ νδρϑι Ἐρὶ 

ΟΡΗΘΩΜΕΝ- τιν 

εὐχὴ ποῖ εν κα]αλειπομέ: 
ΩΣ ἐπαγγελίας, εἰσελθεῖν εἰς 
ρὴν καϊάπαυσιν αὐτὴν. δοκῷ 

τις ἐξ ὑμῶν ὑφερηκένα!ο, 
9 Καὶ γὰρ ἐσμεν εὐλγἴε- 
δ Ἀπ δι καθάπερ᾽ κο ἐκεῖνοι" 

Υ̓ΞΒΈΣΙΟΧΡΗΤΙ 
ἀλλ᾽ ἐκ ὠφέλησεν ὃ ΕΣ, ; 
τὴς ἀκιδῆξ: “ἐκείνοις "μὴ σύξκε. ' 

πραμθονεαμει πΐςει τοῖς ἀκ. 
-» 

δσασιν. 5 ἊὋ ΔΑ ΜῸ ᾿- ΠΤ Ἢ 

51 ἰσερχόμεθα γὰρεἰε" δὴν ὶ 
καϑάπαύσιν. δὲ. τοιφεύσαντε:,, 
καθὼς εἴρηκεν" ὥς ὥμοσα ἐν 
τῇ οξγῇ: “με, εἰ εἰσελεύσονϊαι 
εἰς τὴν καϊάπαυσίν μοι" καΐ- 
τοι τῶν ἔρίων ἀφὸ μια] αξολῇς 
«κόσροξι γενηθέντων πον 

"αὶ ΕἸρηκειγάρ' αὐπεεὶ τῆς 
ἐξδόμης ἕτω: ̓ Καὶ καλέπαυς- 
σεν ὃ ϑεὸς ἐν τῆν ἡμέρᾳ τῷ πὲς. 
δόμῳ ἁφιὰ πάνῆων τῶν ἔργων 
αὑτοῦ. Δ ΟΩΣ τέρεν ταν ΕῈ 

εῷ Καὶ ἕν᾿ ΒΡ ἜΤᾺ (ν᾽ 
ἘΝ εἰσελεύσονται εἰευτὴν: κα- 
Ἰαπαυσῖν. ΠΩΣ ἐδαρον ΠΕ ἢ ̓ 

6. Ἐπεὶ ὅν. πὐϑαν ἡζέ ται 
τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτὴν," " 

οοὗ πρότερον" -εὐαγγελισθέντες 
δκ εἰσῆλθον δι᾿ ἀσείθειαν" 
εν Πάλιν τινά" ὁρίξει ἐμέ- 

βάν; σήμερον, ὀνιΔια(Ὶδ Χέ ων, 

νμεῖα, τοσᾶτον “χξόνον, μωθεὸε 
εἴρηται: “Σήμερον: ἐὼν, πῆς 
φωνῆς, αὐτοῦ" ἀκάσητε, ᾿μκὴή 
σκϑ. ηξύνυε τὰς καφδίαν' ὑμιῶν. 
ἜΤΟΣ Ε γὰρ αὐτὸς, Ἰμσες 

καέσαυσεν, ἐκ ἂν περὶ ἄλλης 
ἐλάλει. μεῖὰ. ταῦτα ἡβέρας, 

ο"Αῤε ἀποιεἠδοῖαὶ δά. 
βυθεθμρδνόρόιμὴ "τῇ 
«Ὁ. 10. Ὁ. ψύρ εἰσεχθὼν. ἥν 
τὸν καϊάπαυσιν αὐτῶ; ΟΣ αὐ- 
τὸς καϊέπαυσεν ἀστὸ τῶν. Ἔρ- 
ων" αὑτῇ, ̓ - ϑσηίορι ἀπὸ σῶν 

ἰδίων δ᾽ ϑῤῥκιν νὰ φό  Κ 

«οἵ 

; 

ἄν πὸ 



ΠΡΟΣ ΈΒΡΑΙΟΥΣ. ἍΑ097 

11 Σπεδάσωμεν ἂν. εἰσελ. -.-2 μεριοπαθεῖν, δυνάμενος 

τω “ἐκείνην τὴν. 'καίάπαυ- τοῖς ἀΝνοῖσι ΟΣ “Ολανωμένονε" 
δὲν" ξίμει μὴ, ἐν πῶ αὐτῷ. τις ἐσεὶ ὩΣ αὔτὸς, μου αρθοναν αἀα4-: 

ὑποδείγμιατι πέσῃ τῆς ἀπει-, θέρειανξ τύ Ὁ κὸν ον 
ϑυϊχεέτ οἰ ππ δν»ον 9. Κ αἱ διὰ ταύτην ὀρυδως 

19. 2ῶν γὰς ὃ λόγον". τὸῦ μεὰ σδα περὶ τὸ λα, ὅτω Ὁ 
ϑεξ,. ΠΟΙ ἕγερ κε, τομῶτε- περὶ ̓ξ χεῆοῦ τροσφέρειν ὑπὲρ 
χὰ ὑπὲρ. ᾿πσᾶσαν μάχαιραν ἀἁμιαρι τῶν. - ον ΨΘῸ 7 

δίφομιον,, Ὁ: δι κνόμενος ἄχρι ἀ Καὶ ἐχ ἑαυϊῷ τις λτα- 

μερισμια ψυχῆς τε Ὁ τὠγεῦ- ᾧζάνει τὴν τιμοῦν ἀνλα ὃ᾽ κω- 

μιαῖας, ἁρμῶν τε καὶ ἱκυελῶν, λόμενος ὑπὸ τα δὲξ, καθα- 

κ᾿ κι ικὸς, ἐγθωμιήσεων «ἡ Ἐν- μέτι ὃ ᾿Ααρώνο 
γοιίῶν καρδίας, ΟΥΟϑ, ἐὴ ὃ ᾿Θύτω δ Χ ριζὸς Ἔχ 

18. Καὶ ἐκ ἔξι κῆίσις ἐφα- ξκυτὸν ἐδόξασε γενηθηνάν 
γὴς ἐγώπιονιαὐτδ᾽ τώὠώντα δὲ ἀρχίεδέω, ἀλλ᾽ ὃ λαλήσας - 
γυμνὰ Ὁ τετραχηλι τμένα τεῦς αὐτόν" ὙὝ ς μϑ εἶν σὺ, 
τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, '᾿ὥῶρὺς ἐγὼ σήμερον γεγένντκα δε: 
ὃν ἡμῖν ὃ λογῶξι. πὰ ὭΣ ὃ ἰζιαθὼε: Ὁ ἐν ἑτέρῳ λέ- 

14: "Ἐ χονῖες ὃν ἀξ χιϑ εξ ᾿ Σὺ ἱερεὸς εἰς τὸν αἰῶνα 
μέϊαν. διελκ ηλυϑοτα τὸς ὅξα χαὸ τὴν τάξιν “Μελχισεδέκ. 
νᾶς, ᾿ἴνισδν: τὸν υἱὸν τῷ δεῖ, λΘς ὁν χα νς ἡμέραις. τῆς 

κρατώωεν τῆς ὁ μολογίκσι, ες δωῤχὸς αὑτῷ, δεήσεις Σὲ Ὁ: 
15: Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχμε- ἱκεϊορίως ὥρὸς τὸν δυνάμενον 

εἐα μὴ ἡ δυνάμιενον συμπαθῆσαι σώξειν αὐτὸν ἐκ ϑανάτος. με: 
ταις ἀσθενείας ἡρνῶν, ξεῖει- τὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς Ως ὃχκ- 
βασικένον δὲ καὶὰ τολνῖα καθ᾽ ρύων προσεγέρκας, με ῥι νϑδὰ 
δριηϊότητα, χωρὶς ὡμαρῖίας. . θεὶς: ρὲ τῆς εὐλᾳφείᾶξ, Ἐιδὰ 
.10  Προσερχώμεθα κα ἈΚ ἜΔΕΙ 8 ἢ αίπερ ὧν υἱὸς, ἐὔψθον, 

τὰ τοαΐῥησιας τῷ ὅδόν ῷ τῆς ἐφ᾽ ὧν ξἤχϑε; τὴν ὑπακοήν" 

χιξειῖῖος, ἵ ἄνα" λάβωμεν. ΤῊΝ Ἢ , 0 Κα ξὶ τελειωθεὶς ἐγένετο 

ἡ χιειν εὕρωμεν. εἰς φδοριβῶν τοῖς ὑπα κέξεσιν αὐτῷ τοᾶσιν 

βοήθειαν. “ἀτγ αἴτιος σωτηρίας αἰώνί" ἢ 
ἀρὰ δι χθο Δ ε. ἐ δῷ 5. 0 ΕἸροσαϊδρευθεὶς ὑπὸ τῷ 
ΔΣ γᾶ ἀρχιερεύς ἐξ Θεοῦ" ἀρχιερεὺς πόνο: τὴν 

ἋΣ ἀνθοώπων λαμξδανό-. ταξιν Μελχισεδέκε' 5. 
μενος, ὑπὲρ, ἀνθρώπων Ἄωθές. Ὁ Ε Τερὶ ἃ Ὁ πολὺς ἡκῖν ὃ 

σῷται. τὰ τορὸς. τὸν (6)-ὸν, χε γος: Ὁ δυσεδμήνευτος λέ." 

ἵνα προσφέρῃ δῶξα τε καὶ ϑυ- ἴξιν, ἐπεὶ γωθροὶ γεγόναῦε Ξὰϊρ; 
σὶχς ὑπὲρ ἁἀμραρθννδιτλκ τὸ ἀραῖς, τ Π Π Ν ἸΨᾺς 
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..19 Καὶ γὰρ. ὀφειλονῖῆες εἷ- 

Ἢ(ψαι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρὸ- 

γον, σαάλιν. χρείαν. ἔχετε τοῦ 

διδάσκειν ὕ ὑμᾶς, τίνα τὰ. φοῖς 
χεῖὰ τῆς. ὠρχῆς 'τῶν. “Χογίων 

τ “εξ, "Ὁ. ψέγοναϊε.. χρείαν 
ἔχονῖες. φάλακῖίοςς Ὁ δ΄ 5Ὲπ 

βεᾶς τροφῆς. 

18. Πᾶς. γὰρ ὃ κων 
γάλακῖῆοςς. ἄπειρος λόγε δ,- 
καὶϊοσύνης (νήκιος γάρ ἐρι “ 
14 “ελείων δέ; ἕξιν ἣ: :58- 

ῥεὰ τροφὴ, τῶν διὰ τὴν τέξιν 
τὰ αἰσθηϊήξια χεϊυικνασμιένα 
ἐχόνίων πρὸς ἡράνας καλϑ 
τε τὼ κακᾷ. 
3 Κιφ. ἊΝ 6, 
ΙΟ ἀφέντες τὸν τῆς 
ἀρχῆς τῷ Χριςβ λό- 

ν, ἐπὶ τὴν τελειότηϊᾳ φερώ- 
μεθα" μὴ τᾶλιν -δεμέλιον 
καταξαλλόμενοι μεταγοίας 
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων χὰ τίφεως 
ξσὶ θεὸν, 

9 Βααπ]ισμῶν διδαχῆεν ἕ- 
σπιθέσεώς τὲ “χειρῶν, νας 5 
σεώς τε έκεδνν Ὁ ἰπρίανσῖος 

αἰωγίϑ. 
8. Καὶ τῦτο Ἰπλάδομνα, 

ἐάνπερ ἐπήρέπῃ ὃ ᾿ ϑεός.. 
ά4ά ̓Αδύνατον γὰρ τὰς ἅπαξ 

φωῖ ισθένῖας, γευσαμκένες τε 
τῆς ξωρεᾶς τῆς ἐπερανίε, »᾿ 
μμε]όχ ας Ὑρηΐθασοὶ τυνεύμιαν 
2ος ἁγία, 

δ Καὶ καλὸν λένε Υονβ 
σ)ε ῥ ῥῆμα, δυνάμεις τέ. μέν: 
λοντος αἰῶνος. 

6 Καὶ παραπεσίνὔαε, τά- 

δὲ 

«ἘΠΙΣΤΟΛΉ 

λιν ἀνακδινίζειντεἰς μεῖάνοι, ν᾿ 
ἀναφαυρδνῖας ἑαυτοῖς τὸν υἱῶν, 
τοῦ δεοῦ, Ὁ Νναρνρηκ νηὶ: 
οντα ον ᾿ ̓ ς ἋΣ ΟΝ Ὡν 

7 Τ᾽ γὰρ ἡ σιβσα τὸν μῶν 
αὐτῆς. Θόλλάκις τὰ οχ ὀμένον 
ὑετὸν, καὶ. πίκτοσα ἰξοτήνην 
εὔθεϊον Ἐκείνοις: δι᾿ ὃς κι γεώρ- 
γεῖται, μεϊαλαμξάνει εὐλρ- : 
γίας απὸ τῷ τῶ"  -.. 

8 ᾿Ἐχκφέρεσα δὲ ἀκάνθας 
ὁ τριβόλες. ̓ ἐδόκιμος.. καὶ 
κατάρας: ἐγγὺς, ἣν τὸ τόλος 
εἰσ καῦσιν... Ὁ 

. 8, τἰκατίῳ μὰν Σὲ πρὸ ὗ- 
μῶν, ἀϊωπηϊοὶ,, τὰ; κρείτγονα 
Ὁ ξχάμκενα. αὐδαρδμνι εἰ καὶ 

ὅτω λαλδμεν. ᾿ 

ι’0 Οὐ γὰρ ἀδικος ἢ ὃ θεὲς; 
ἐμόν μ᾽ ἐλ τον τὰ Ἐρῖ ὑ ὑμῶν, ἡ 
18. κύστει τῆϊς ἄγαφος, ἧς ἔνε- 
'δείξασθε εἰς τὸ ὄνομα. αὐτᾶ, 
διακονήσαντες τοῖς γίοι, Ὁ 
διακονβνεσ: : ᾿ 
ἘΠ ΠῚ ̓Ἐπιθυμᾶμεν δὲ ἕκαφον 

ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι 
σπαδὴν πρὸς. τὴν πληροφορί- 
ἂν τῆς ἐλπίδος ἄ ἄχρι τελας" 

19 “Ϊνα μὴ γωθροὶ γένησε 
θεγμιμουαὶ δὲ τῶν διὰ Οίςφεως 
ὮΣ κακροθυμίας. ̓κληρονομόν- 
τῶν τὰς ἐπαγγελίας... αν 

18 Τῷ γὰρ: ̓Αδραλα ἑ- 
παγγειλάμενος ' ἣ ϑεῦςς ἐ ἃ ἔστεὶ 

καὶ ἀδενὸς εἶχε ἡμεϊδδν ἐν 
ὀμόσαι, ὥμοπε: καθ᾽ ἐαυΐϊὰ, 
“4. Λέϊζων: Ἦ «μὴν εὑλο- 

γῶν εὐλογήσω σὲγ Ἡπρη. 
γῶν πληθυνῶ Εν Ν᾽ κῸ ὙΣ1} 



ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 

15 Καὶ ὅτω μακροθυμή- 
ψας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγελίας. 

10 "Ανθρωποι μὲν γὰρ 
κα]ὰ τῷ μείζονος ὀμγύεσι, καὶ 
πάσης αὐτοῖς ἀν)ιλογίας σέ- 
ρας εἰς βεξαίωσιν ὃ ὃ ὅρκος. 

17 Ἐν ᾷᾧ ᾧ ποερισσότερον β8- 
λόμνενος ὃ Θεὸς ἐπιδεῖξαι 
τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγίε- 
λίας τὸ ἀμε]αθεῖον τῆς βελῆς 
αὗτξ, ἐμιεσίτευσεν ὅρκῳ, 

18 Ἵνα διὰ δύο σοαγμά- 
τῶν ἀμεϊαθέτων, ἐν οἷς ἀδύ- 
ναῖον ψεύσασθαι ϑ)εὸν, ἰσχιυ- 
φἂν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ 
καϊχφυγόντες κρατῆσαι τῆς 
τοροκειμένης ἐλπίδος" 

19 Ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχο- 
ἵμεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε 
Ὁ βεξαίαν, οὶ εἰσερχομένην 
εἰς τὸ ἐσώτερον τῷ καταπε- 
τάσματος, 

90 “Ὅπε πρόδρομος ὑπὲρ 
ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾽Ισᾶς, κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρ- 
“ιερεὺς τγενόῤκενος εἰς τὸν 

Ἔ-: αἰῶνα. 
ΚΚεῷ. ζ΄. 7. 

ΥΤῸΟΣ γὰρ ὃ Μει.- 

χισεδὲκ, βασιλεὺς Σα- 
: λὴμ, ἱ ἱερεὺς τῷ ὅε τῷ ὑψι- 

«δ. ὃ συναντήσας ᾿Αθραὰμ, 

ὑποςρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς 

τῶν βασιλέων κ᾿ εὖλο λγήσας 

αὑτόν, 
9 Ω καὶ ἀλλ: ἀπὸ πάν- 

Ἴων ἐ ἐμέρισεν ̓ Αδραάμ᾽ τρῶ- 
ον μὲν ἑρμιηνευόμενος, βασι- 
λεὺς δικαιοσύνης, ἔπειΐα δὲ κὶ 

δ 

409 

(ασιλεὺς Σαλημ᾽" ὅ ἑςι βα- 
σιλεὺς εἰρήνης" 

ϑ᾽Απάτωρ: ἀμήτωρ, ἀ[ε- 
νεαλόγηϊος" μήτε ἀρχιὴν ἧ- 
(μερῶν μήτε ζωῆς τέλος 

ἔχν" ἀφωμοιωμιένος δὲ τῷ 

υἱῷ τῷ ϑεῦ, μένει ἱερεὺς εἰς 
τὸ διηνεκές. 

ἅ4 Θεωρεῖτε δὲ, ζυζως 
τος, ᾧ Ὁ δεκάτην ᾿Αρραὰμ, 
ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων, ὃ 
τοαϊριάρχιης.᾿ 

Καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν 
Λευΐ τὴν ἱεραϊείχν λαμβάνον.- 
7:5, ἐν]ολὴν ἔχεσιν ἀποδεκα- 
τῶν τὸν λαὸν κα]ὰ τὸν νόμον, 
τεϊέςι, τὸς ἀδελφὰς αὑτῶν, 
καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς 
ὀσφύος ᾿Αξραάμ»" 

6 Οὐδὲ μὴ γενεαλογόέμε- 
νος ἐξ αὐτῶν, δεδεκάτωκε τὸν 
᾿Αῷραάμ,, κὶ τὸν ἔχονϊα τὰς 
ἐπαγγελίας εὐλύγηκε. 

7 Χωρὶς δὲ τάση-ς ἀντιλο- 
γίας, τὸ ἔλαττον ὕπὸ τοῦ 
κρείττονος εὐλογεῖται. 
8. Καὶ ὧδὲ μὲν δεκάτας 

ἀποθνήσκονϊες ἄνθρωποι λαμ- 
ξ ἄνεσιν" ἐκεῖ δὲ, μαευρόμε- 
γος ὅτι ζῃ.-. 

9 Καὶ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
διὰ ἐκ δδες κὶ Λευΐ ὃ ΡΝ 
ας λαμβάνων δεδεκά τωῖαι" 

10 "Ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀδφύϊ 

τε ταϊρὸς ἦ ἦν, ὅτε συν» "ἡν]ησεν 
αὐτῷ ὃ Μελχισεδέκ. 

11 Εἰ μὲν ὅν τελείωσις δια 
τῆς Λευϊτικῆς ἱ ἱερωσύνης ἦν" 
(ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾿ αὐτῇ γένομι9- 

ἧδ 
ΡΝ 



Α10 

θέτυο") τίς ἔτι χρεία, κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον 
ἀνίςασθαι ἱερέα, γα 8 κατὰ 
τὴν τάξιν ᾿Δαρὼν λέγεσθαι ; 

19 Μεϊαϊιθεμένης γὰρ τῆς 
ἱερωσύνης. ἐξ ἀνάγκης κὶ νό- 
"8 μεϊάθεσις, γίνεῖαι. 

18 Ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται 
ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μεϊέσ- 
«ῆκεν, ἀφ᾽ Ὡς ἐδεὶς τσροσέ:- 
χῆκε τῷ ϑυσιαςηρίῳ. 

14. 1]ρόδηλὸν γὰρ, ὅτι ἐξ 
Ἰέδα ἀναϊέταλκεν ὃ κύριος 
ὡμῶν" εἰς ἣν φυλὴν ἀδὲν σεερὲ 
ἱερωσύνης Μωσῆς ἐλάλησε. 

15 Καὶ τοερισσότερον ἔτι 
κα αδυηλόν ἐςιν, εἰ κατὰ τὴν 
δμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀ ἄἀνί- 
φαΐαι ἱερεὺς. ἕτερος, : 
16 «ὁ καῆα νόμον ἐνϊολδης 

'δαρκικὴς γέγονεν, ἀλλὰ καϊὰ 
δύναμιν ζωγς ἀκεταλύτα. 

117. Μαρτυρεῖ γαρ᾽ Ὅτι 
σὺ , ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

18 ᾿Αθέτησις μὲν γἂρ γί- 
νεῖαι ; τοροαγέσης ἐνϊολῃς, διὰ 
τὸ αὕτῃς ἀσθενὲς τ ἀνωφελές" 

19 Οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν 
δ᾽ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ 
κρείτίονος ἐλατίδος, δι᾿ ἧς ἔγ- 
ψίξζομεν τῷ ϑεῷ. ᾿ 

90 Καὶ καθ᾽ ὅ ὅσον ὃ : χωρὶς 
δρκωμησίας; (οἱ μὲν γὰρ χω- 
οἷς δρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς 
γεγονοτες "ἢ 

21 Ὁ δὲ, μεϊὰ ὁρκωμο- 
σίας, διὰ τῇ λέγοντος πρὸς 

μοσε κύριος, ἡ ἃ 

δνω 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

μεϊαμεληθήσεται" σὺ ἱερεὺς 
εἰς τὸν αἰῶνα κα] ὰ τὴν »"-" 
Μελχισεδέκ) 

929 Καϊὰ τοσῶᾶτον ἍΨΑΙ 
Ἴονος διαθήκης γέϊονεν ἔγίυος 
᾽Ἰυσᾶς. 

98 Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἷ- 
σὶ γέϊονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ ϑα- 
νάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν" 
94 Ὁ δὲ, διὰ τὸ Μένειν 

αὑτὸν εἰς τὸν , αἰῶνα, ἀἁπαρά-. 

ξαῆον ἔχει τὴν ἰερωσύνην" 
95 Ὅθεν » σώξειν εἰς τὸ 

τοαντελὲς δύναται τὸς ὥροσερ- 
“ομένες δι᾽ αὐτῷ τῷ ϑεῷ, 
τοάν]ο]ε ζῶν εἰς τὸ ἐνδυϊπκάνειν ἡ 
ὑπὲρ αὐτῶν. 

9460 Τοιῶτος γὰρ ἡμῖν ἔπ- 
ρεῆτεν ἀρχιερεὺς, ὅσιος, ἄκα- 

᾿κος; ἀμίανῖος, κεχωρισμένος 
ἀπὸ τῶν ἁμαρ]ωλῶν, ων ὑψη- 
λότερος τῶν ϑρανδαι γεγόμιε- 

γος" ἜΝ 
97 Ὃ:- ἐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέ- 

ραν ἀναϊκην, ὥ ὥσπερ οἱ ἀρχιε- 
ρεῖς, τρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων 
ἁμαρῖιῶν ϑυσίας ἀναφέρειν, 
ἔπεξα τῶν τῇ λαδ' τῶτο γὰρ 
ἐποίησεν ἐφαπαξ, ἑαυτὸν ἄνε- 
νέγκας. 

98 Ὁ νόμος γὰρ  ἀνθρώ- ̓ 
πος καθίςησιν ἀρχιερεῖς, ἕν, 
χονΐας ἀσθένειαν" ὃ λόγος δὲ 
τῆς ὁρκωμοσίας ᾿ τῆς μεϊὰ Σ τὸν 
νόμον, υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τε- 

ελειωμένον. ᾿Ὲ 
Κεφ. π΄. Ἐπ “ 

ἘΦΑΛΑΙΟΝ δὲ ἐπὶ 
τοῖς λε[ορμιένοις, τοιθτον 



ΠΡῸΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 
ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν 
ἐν δεξιῷ τῷ ϑρόνε τῆς μεία- 
λωσύνης ἐν τοῖς ὄρανοῖσ. 

9. Τῶν ἁγίων λειίΐπργος, καὶ 
τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν 
ἔπηξεν ὃ κύριος, κὶ ἐκ ἄν- 
θρωπος. 

8 Πᾶς γὰρ ἀοχιερεὸς εἰς 
τὸ τροσφέρειν δῶρ τε κὶ ϑυ- 
σίας καθίςαϊαι" ὅθεν ἀναγ- 
καὶον ἔχειν τὶ καὶ τᾶτον ὃ 
τρ"σενέγκ- 

4 Εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς, 
ἐδ᾽ ἂν ἣν ἱερεὺς, ὄντων τῶν 
ἱερέων τῶν τεροσφερόνίων καΊὰ 
τὸν νόμον τὰ δῶρα, 

δ Οἵτινες ὑποδείγματι καὶ 
σκιᾷ λαϊρεύθτι τῶν ἐπηραν!- 
ὧν, καθὼς κχεχρημάζτιξαι 
Μωσῆς, μέλλων ἐπιτελεῖν 
τὴν σχηνήν᾽ “Ορα γὰρ, φησὶ, 
τοοιήσῃς πᾶνϊα κα]ὰ τὸν τύ- 
πον τὸν δειχιθέν]χ σοι ἐν τῷ 
ε "ὃ ἵ 

Ὁ Νυνὶ δὲ διαφορωτέρας 
τέτευχε λειθργίας, ὅσῳ κὶ 
κρείτἼονός ἐςι διαθήκης μεσί- 

᾿ἤης, ἥτις ἐπὶ κρείτῆοσιν ἐπαγ- 
γελίαις γενομοθέτηται. 

Τ ΕἸ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη 
ἦν ἄμεμπῆος, ἀκ ἂν δευτέρας 
ἐζητεῖτο τόπος. 
8 Μεμφόμενος γὰρ αὖ- 

τοῖς λέγει" ᾿1δὰ, ἡμέραι ἔρ- 
"χονῖαι, λέγει κύριος, "ἢ συν- 
Ἰελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ 
κὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾽Ιόδα διαθή- 
κην καθ" ὁ ὁ 

9. Οὐ καὰ τὴν διαθήκην 

41} 
ΓῪ “ 7) "- Υ͂ ΕῚ ἣν ἐποίσα τοῖς ταϊράσιν αὖ- 
τῶν, ἐν ἡμέρχ ἐπιλαξομένε 
μπΒ τῆς χειρὸς αὐτῶν, ἐξαῖ;- 

- ᾽ , ᾿ 

γεῖν αὐτὸς ἐκ γῆς Διἰγύπτε᾽ 
ὅτι αὐτοὶ ἀκ ἐνέμειναν ἐν τῷ 

» Ν 

διχθήκγη με, καγὼ ἠμέλησα 
αὑτῶν, λέγει κύριος. 

10 “Ὅτι αὕτη ἡ διαθυυι 
δ'ἃ δ Ω Η ΄“-᾿ [7 " 

ἣν διχθήσομικι τῷ οἴκῳ ᾽Ϊσ- 

ραὴλ μεῖα τὰς ἡμέρας ἐκεί- 
͵ ͵ Ἁ ἐ 

νας, λέγει κύριος, διδὸς νό- 
Ἀ 

μϑς μὲ εἰς τὴν διάνοιαν αὖ- 
- Ἁ - 

τῶν, νἡ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 
ἐπιίράψω αὐτάς" κὶ ἔσομαι 
αὑτοῖς εἰς (Θεὸν, κὶ αὐτοὶ 
ἔσονταί μοὶ εἰς Αιχόν. 

Υ ἃ Ν τς 

1 Καὶ καὶ μὴ διδάξωσιν 
΄“ 2: ᾽ ες ὦ ΄-:ὀ 

ἑκαςος ἴον λγσιον αὐτῷ, κ᾿ 

ἕκαςος τὸν ἀδελφὸν αὖτϑ, λέ- 
γων" ἔνῶθι τὸν κύριον" ὅτ; 

Ω τῷ ᾿ 

τσανΐες εἰδήσεσί με, ἀπὸ μι- 
φω. 2 - χὰ ΄ »“ “ Ρ 

κρᾷ αὐτῶν ἕως μεΐζλε αὐτῶν". 
19 “Οτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς 

ἀδικίαις αὐτῶν, κῦἡ τῶν ἁμαρ- 
τιῶν αὐτῶν κὶ τῶν ἀνομιῶν 
αὐτῶν ἃ μνυὴ μνησθῶ ἔτι. 

18 ᾽Ἐν τῷ λέγειν καινὴν, 
πεπαλαίωκε τὴν τορωτην" τὸ. 
δὲ παλαιέμενον κὶ γηράσκον, 
ἐγγὺς ἀῷφχνισμς. ὁ 

Κεφ. ὃ θα 

ἘΠ ΧΕ οἷν ἂν τὸ ἡ πρώτη 
“4 σκηνὴ δικαιώματα λα- 
Ἰρείας, τό,τε ἅγιον κοσμικόν. 

2 Σκηνὴ γὰρ καϊεσκευάς- 
θη, ἡ τορώτη, ἐν Ὦ ἥ τε λυχ- 
τ ὁ ἣ ἜΡΥ Ω ἡ δεεό- 

σις τῶν ἄρίων, ἥτις λέ[εαι 
ΕΣ “ ᾿ : 



Ὡ 

κεσασμένων, 

419 

καϊαπέτασμα, σχΉνἢ ἡ λεγο- 
μένη ἅγια ἁγίων" 

4. Χρυσᾶν ἔχασα ϑυμια- 
τήριον, αὶ τὴν κιξωτὸν τῆς 
διαθήκης σερικεκαλυμμένην 
τοαν]οῦεν χρυσίῳ" ἐν Ὁ ςάμ- 
γος χρυσῆ ἔχεδσα τὸ μιόνγα, 
Ὁ ἢ ῥάθδος ᾿Ααρὼῶν ἢ βλα- 
ςήσασα; μὸ αἱ ὡλᾶάκες τῆς 

διαθηκης. 
ὃ Ὕπερανω δὲ αὐτῆς Χε-, 

βδξὶμ δόξης, κατασκιαξοντὰ 
τὸ ἱλαςύήριον᾽ τσερὶ ὧν ἐκ ἔς! 
γῦν λέγειν κατὰ μέρος, 

0. 1 ότων δὲ ἕτω κατεσ- 
εἰς μὲν τὴν 

πρώτην σκηνὴν διαπαντὸς 
εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς, τὰς λαήρείας 
ἐπηελᾶντες" 

7 Εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅ- 
σιαξ τῷ ἑνιαυτα μιόνος ὃ ἐρ- 
χιξρεὺς; ὅ χωεὶς αἵματος, ὃ 
τυροσφέρει ὑπὲρ ἑχυΐ Ὁ τῶν 

τὸ λα8 ἀγνοημάτων" 

8 Τοῦτο δηλοῦντος τοῦ 
τενεύματος τῷ ἁγίΒβ, μήπω 
τυεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων 
ὁδὸν, ἔτι τῆς “πρώτης σκηνῆς 
ἐχιέσης ςάσιν" 

9." Ἥτις αραξολὴ εἰ εις τὸν 

καιρὸν τὸν ἑνεςηκότα, καθ᾽ ὃν 

δῶρώ τε ε ϑυσίαι προσφέςο»- 
ται, μὴ δυνάμεναι καὶὰ δυν- 
εἰδησιν τελειῶσαι τὸν λατ- 

ρεύονϊα, 
ΟἸΟ Μόνον ἐπὶ δὐμον κὶ 

τοόμαᾶσι; τὸ διαφόροις βαπτιο- 
μιοῖς, "ἡ δὶ ἰωμκόσι σαρκὺς, 

»ε ΤῊΝ 

Ῥ Ἢ ͵ 
ΤΥ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
9 Μετὰ δὲ τὸ «δεύτερον 

ἢ ἃ Ἷ 

μέχρι καιρᾷ διορθώσεως ἐπι- 
κείμενα. ᾿ , 

1] Χριςὸς ἊἜ τραραγεγό- 
μενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόν- ἡ 
Ἴων ἀϊαθῶν, διὰ τῆς μείξονος ἡ 
"ἡ τελειογέρας σχκηνδῖς, ἀ χε Ἢ 
ροποιήτε, τεΐέςιν, ὃ ταύτης 
τῆς χἼίσεως, 

12 Οὐδὲ δι᾽ αἵμαΐῆος τρώ- 
ἴων Σ μόσχων, διὰ δὲ τ ἰδίῃ 
αἵμιαι ος. εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς 
τὰ ἅγια," αἰωγίαν τὰν 

εὑράμενος, 
18 Εἰ γὰρ τὸ οἴ ϑς 

βῶν ἡ τραΐων, τὸ σποδὸς δα- 
μαάλεως ῥαγ]ίξησα τὰς κεχοις- 
νωμένας, ἁγιάξει τρός τὴν 
τῆς σαρκὸς καθαρότητα" 

14 [Πύσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα 
τῷ Χ ισβ, ὃ ὃς διὰ πονεύματος. 
αἰωνίε ἑαυτὸν 'τοροσήνεγκεν 

ἄμώμον τῷ ϑεᾷ, καθαριεῖ Ἷ 
τὴν συνείδησιν. ὑμῶν ἀπὸ 
γεχρῶν Ἐρΐων, εἰς τὸ λαίρεομν 
σεῷ ζῶντι : 

15 Καὶ Διδι τατο διαθν:- 
κὺς καινῆς μεσίτης ἐξὶν, ὕπως 
ανάξο γενομένα, εἰς ἀπολύ- 
τρώσιν τῶν ἐπὶ τῇ “πρώτῃ 
διαθήκη παραδάσεων, τὴν 
ἐπαγῇλίαν λάξωσιν οἱ κεκλῆ- 

μένοι τῆς αἰωνία κληρονομία ἂς, 

10 “Ὅσα γάρ. διαθήκῃ, 
ανατον ἀνάγκη ἐν ἀρ  ρῆ ὭΣ 
διαθεμένε. ι 
11 Διαθήκη γὰρ ἐπὶν γε- 

κροῖς. βεβαία" ἐπεὶ μὴ ποτε 
ἰσχύει ὅτε ζῇ ὃ διαθέμενος. 

18 “Ὅθεν ἐδ' ἡ πρώτη 



ΠΡῸΣ ἘΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 
χωρὶς αἴματος ἐγκεκαίνιςαι. 

19 Λαληθείσης γὰρ τά- 
σης ἐν]ολῇς καϊὰ νόμον ὑπὸ 

ἹΜΜωῦσέως παντὶ τῷ λαξ, 
λαξὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων 

"ἢ τράϊων μεϊὰ ὕδαΐἷος ἢ ἐρίθ 
κοκκίνε κα ὑσσώπο, αὑτὸ τε 
τὸ βιθλίον κὶ πανΐα τὸν λαὺν 
ἐῤῥάντισε, 

40 Λέϊων: Τ το τὸ αἷμα. 
τῆς διάθηκης, ἮἩς ἐνε]είλαῖο 
τρὸς ὑμᾶς ὃ ϑεός" 

21 Καὶ τὴν σκηνὴν δὲ "ἢ 
τοάνῖα τὰ σκεύη τῆς λειῆερ- 
γίας τῷ αἵματι ἡμοίως ἐῤ- 
ῥάνισε. 
2292 Καὶ σχεδὸν ἐν αἵμαΐι 
σανῖα καθαρίξεῖαι καΐὰ τὸν 
νόμον, ΟΣ χωρὶς αἱμιαϊεκχιυ- 
σίας ἃ γίνεται ἄφεσις. 

95. ᾿Ανάγκη ἄν τὰ μὲν ὕ- 
σοδείῃιλαῖχ τῶν ἐν τοῖς ἐρα- 
γοῖς) τἄτοις καθαρίζεσθαι" 
αὐτὰ δὲ τὰ ἐπεράνια κρεἰτῆοσι 
ϑυσίαις παρὰ ταύτας. 

94. Οὐ γὰρ εἰς χειροποίη- 
Ἴα ἅγια εἰσῆλθεν ὃ Χριςὸς, 
ἀν] τυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ 
εἰς αὑτὸν τὸν δρανὸν, γῦν ἐμ.- 
φανισθήναι τῷ προσώπῳ τῇ 
ϑεῖ ἰὔτωῤε: ἡμῶν" 

95 Οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις 
τοροσφέρῃ, ἑαυτὸν, ὥσπερ δ 

ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ 
ἅγια καὶ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι 
ἀλλοτρίῳ" 

90 (Ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν τολ- 
.λάᾶκις σσαθεῖν ἀπὸ καϊχξολῦς 

ο οσιυθ᾽} νῦν δὲ ἅπαξ ἐπὶ συν- 
ἘΤΩ͂Ν 

. 

. Ἢ ; 
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᾽ὔ »" ΙΗ, ᾽» 9 : τελείᾳ τῶν αἰώνων, εἰς ἀϑέ- 
ε ͵ ᾿ [Ὁ] τῆσιν ἁμιαρῆιας, διὰ τῆς ϑυ- 

σίας αὑτῇ ποεφανέρωται. 
97 Καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκει- 

Ω . 
αι τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀπο- 

.- ᾿ ἦν ᾿ -ν ͵ θανεῖν, μεϊὰ δὲ τῆτο κρίσις" 
8 Οὕτω ἊΣ ὃ δ Χριςὸς ἅπαξ ῤ 

προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν 
ἀνεγε[κεῖν ἁμαρῖιας. ἐκ δευῖέ- 
68 'χωρὶς ἁμαρῖίας, ὀφθήσε- 
ται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομέ- 
γοις εἰς σωϊηρίαν. 

Κεφ. ὦ 10. 

ΦΊΚΙΑΝ γὰρ ἔχῳν ὃ νὸ- 
μος τῶν μελλύνίων ἀ- 

γαθῶν, ἐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα 
τῶν τραϊμάτων, καὶ, ἐνιαυα 
τὸν ταῖς αὑταῖς ϑυσίαις, ἃ ἂς 
τροσφέ "ιν εἰς τὸ διηνεκὲς, 

πρθθα, ὠὐνν τὸς Ὡροσερ- 
χομένας τελειῶσαι. 
Ὁ Ἔπεὶ ἐκ ἂν ἐπαύσανϊο 
τοροσφέρόμεναι : Γ διὰ τὸ μη- 

δεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν 
ἁμαρτιῶν τὸς λατρεύον]ας, 

ἅπαξ κεκαϑαρμένες" 
ἌἌλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἄναμ- 

γησις ἁμιαρ] ὧν καὶ ἐνιαυτόν. 
4 ᾿Αδύνατον γὰρ αἷμα 

ταύρων "ἡ τράγων ἀφαιρεῖν 
ἁμιαρίας. 
δ Διὸ εἰσερχόμενος εἷς 

'τὸν κόσμον, λέγει" Θυσίαν 
προσφορὰν ἐκ ἠθέλησας, σῶ- 
μα δὲ κατηρτίσω μοι" 

6 Ὁλοκαυϊώμαϊα "Ὁ περΐ 
ἁμαρτίας ὅκ εὐδόκησας. 

ἢ “Τότε εἶπον" ᾿[δὰ ἥκω 
(ἐν κεφαλίδι βιδλίε 
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περὶ ἔμου) τοῦ ποιῆσαι, ὃ 
Μεὺς, τὸ ϑέλημά σε. 

8 ᾿Ανώτερον λέγων" “Ὅτι 
“υσίαὐ καὶ, προσφορὰν κὶ ὃλο- 
καυ]ώμαΐϊα χὺ περὶ ἁμαρῖίας 
ἐκ ἐθέλησας, δδὲ εὐδόκησας" 
(χἵτινες κα]ὰ τὸν νόμον προσ- 
φέρονται") ; 

9 Τότε εἴρηκεν᾽ ᾿1δὰ ἥκω 
718 τοοιῆσαι, ὃ ϑιεὸς, τὸ 9ὲέ- 
λῆμιά σθ. ᾿Δναιρεῖ τὸ τρώ- 
τον, ἵνα τὸ δεύτερον' ςἡση!.. 

10 Ἔν ᾧ ϑελήματι ἡπασ- 
μένοι ἐσμὲν οἱ διὰ τῆς τσροσ- 
φορᾶς τῇ σωμαῖος τῷ 1ησᾷ 
Χρις ἐφάπαξ.. ᾽ 

11 Καὶ τᾶς μὲν ἱερεὺς 
ξςΉΚΕε καθ᾽ ἡμέραν χεϊεργῶν, 
ἢ τὰς αὑτὰς τολλᾶκις 
-τοροσφέρων ϑραμαν αἵτινες 
ἀδέποϊε δύνανται περιελεῖν 
ἁμαρτίας" 

19 Αὐτὸς δὲ μίαν ἔα ὧ- 
μαρ]ιῶν τοροσενέγκας ϑυσίαν, 
εἰς τὸ διηνεχὲς ἔκάθισεν ἐν 
δεξιὰ τῷ 3 εδ᾽ 

18 7ὺ λοιπὸν ἐκδεχόμενος 
ἕως τεθῶσιν οἱ ἔχιθροὶ αὐτῇ 
ὑποπόδιον τῶν τοοδῶν αὐτῇ. 

14 Μιᾷ γὰρ τοροσφορᾷὰ 
τεϊελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς 
πὰς ἁγιαζομένες, 
15 Μαρ)υρεῖ δὲ ἡμῖν "ἢ 

τὸ τονεῦμα τὸ ἅγιον" μετὰ 
γὰρ τὸ τυροειρηκέναι" 

. 16 Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν 
διαθήσομαι πρὸς αὑτὰς μεῖὰ 
τὰς ἡμέρας. ἐκείνας, λέγει 
κύριος, διδϑ, ολόμες μ8 ἐπὶ 

ΝΜ 

ἙἘΠΙΣΤΟΛΗ 
καρδίας αὐτῶν, κἡ ἐπὶ 

αὐτάς" δ ΑΝ 

17 Καὶ τῶν ἁμαφήιῶν. αὖ- ὁ 
τῶν "ἡ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 8 

μὴ μ᾽ ησθῶ ἔτι. ἣ 
. 185 Ὅπεδὲ δ ἄφεσις. τόνων, ᾧ 
ἐκ ἔτι προσφορὰ Ψ" ἥθυος Ὺ 
τίας. 

παῤῥησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν 
ἁγίων ἐν τῷ αἵματι, Ἴησα, 
60 Ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν 

ὁδὸν τορόσφαΐον κᾧἡᾧ ζῶσαν, διὰ 
τῷ κοταπετάσματος; ττέςι 
τῆς σαρκὸς αὗτϑ" 
91 Καὶ ἱερέα μέρ ἔπὶ 

τὸν οἶκον τῷ σεδ᾽ υκ 
99 Προσερχώμεθα μετὰ 

ἀληθινῆς καρδίας ἐ ἐν τληρο- 
φορίᾳ πίςεως, ἐῤῥανἹσμένοι 

τὰς καρδίας ἀπὸ ααμυννμτη 
πονηρᾶς" 

928 Καὶ λελεμένοι τὸ σῶς- 
μα ὕδαῖι καθαρῷ, καϊέχωμεν 
τὴν δμολογίαν. τῆς ἐλπίδος 
ἀκλινῆ" (σιςὸς γὰρ ὃ ὑνανν 
᾿ψειλάμενος 

94 Καὶ φπδ ἐμομόνθα ἀλ- 
λήλϑς εἰς μα ηνρέμεήῃ ἀγά- 
“7)5 "ἢ καλῶν ἢ ἔργων" 

5 Μὴ ἐγκαταλείποντες 
“ἣν ἐσισυναγωγὴν. ἑχυτῶν, 

καθὼς ἔθος τισὶν, ἀλλὰ σα- 
ρακαλβνῖε:" »κὶ τοσέτῳ μᾶλ- 
λον, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίξασαν 
τὴν ἡμέρα. τ 

26 Ἑ κασίως γὰρ ̓ἁμαρῖα- 
γόνϊῳν ἡμῶν μεϊὰ τὸ ὍΣ 

τῶν ὦ 

διανοιῶν αὑτῶν νὰ ἐδμω- ̓  

19 "Εχονῖες ἃ ἂν, ἀδελφοὶ, Ἷ 
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ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΟΥΣ. 
τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, 
ἀκ τι περὶ ἁμαρ)ῶν ἀπο- 
λείπεται ϑυσία" 
9 Φοζερὰ δέ τις ἐκδοχ,ὴ 

κρίσεως. χἡ τυρὸς ζῆλος, ἐσ- 
θίειν μέλλον]ος τὸς ὑπεναν- 
τίβς. “ἶς 
ΘΩ ᾿Αϑθεῆήσας τὶς νόμον 

Μωσέως, χωρὶς οἰκιρμιῶν 

ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ μαρΐυσιν 
ἀποθνήσκει" “ 

90 Πόσῳ(δοκεῖτε) χείρο- 
γος ἀξιωθήσεϊαι τιμωρίας ὃ 
τὸν υἱὸν τῷ ϑεᾶ κα]απαϊήσας, 
κὶ τὸ αἷκα τῆς διαθήκης κοι- 

γὸν ἡησάμενος, ἔν ᾧ ἡΠπάσθη, 
ᾧ τὸ νεῦμα τῆς χάριτος 
ἐνυξ ρίσας :᾿ ; 

80 Οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰ- 
πόνϊα" ᾿Εμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ 
ἀν]αποδώσω, λέγει κύριος. 
Καὶ πάλιν Κύριος κρινεῖ 
τὸν λαὸν αὗτα- 

351 Φοξερὸν τὸ ἐμπεσεῖν 
εἰς "χεῖρας ϑεδ ζῶντος. 

89 ᾿Αναμιμνήσκεσθε δὲ 
τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς 
φω],σθέν]ες, τοολλὴν ἄθλησιν 
ὅπεμείναε τιαθημιάτων'" 
- 38. Τὅτο μὲν, ὀνειδισμοῖς 
τε καὶ ϑλίψεσι ϑεαγριξόμενοι" 

ΝῚ ὑτῦτο δὲ, κοινωνοὶ τῶν ὅτως 
ἀναςρεφομένων γενηθένϊες. 

54. Καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς 
με συνεπαθήσατε, καὶ τὴν 
ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων 
ὑμῶν μεῖὰ χαρᾶς τὩροσεδέξ- 
ασθε, γινώσκονϊες ἔχειν ἐν 
ἑαυτοῖς κρείτίονα ὕπαρξιν ἐν 
Ὡρανθῖς) ᾽ᾧ μένϑθσὰγ, 

41 

85 Μὴ ἀποξάλυ]ε ὅν τὴν 

παῤῥησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει 
μισθαποδοσίαν μεγαλν. 

86 Ὕπομονῃ:ς γὰρ ἔχετε 

χρείαν, ἵγα τὸ ϑέλημα τῇ 
δὲ τοοιήσαντες, κομίσησθε 
τὴν ἐπαγγελίαν, 

517 "Ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον. 
ὅσον, ὃ ἐρχόμενος ἥξει, ἃ 8 

ογιεῖ. 
κῖρ8 Ὃ δὲ δίκαιος ἐκ σί- 
ςεώς ζήσεται" κ ξὰν ὕποςεί- 
λυῆαι, ἐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχὴ μιδ 
ἐν αὐτῷ. ε 

89 Ἡμεῖς δὲ ὁκ ἐσμὲν ὑ- 
στοςολῇς, εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ 
τοΐςεως εἰς περιποίησιν Ψψυ- 

χῦις. ' 
ιά..11. 

σίςις, ἔλσιζο- 
μένων ὑπόςασις, ὥραγ- 

μάτων ἔλεγχος ὁ βλεπομέ- 
γῶν. ' 

9. Ἔν ταύτῃ γὰρ ἐμαρῖο- 
ρήθησαν οἱ τορεσξύτξροι. 

8 Πίςει νοξγκεν καγηρ]σ- 

θαι τὴς αἰῶγας ῥήματι σεβ.. 
εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ 
βλεπόμενα γεγονέναι. 

- 4, ΠῚ ςει τλείονα ϑυσίαν 
"Αξελ παρὰ Καὶϊν προσήνε[- 
κε τῷ ϑεῷ, δι’ ἧς ἐμαρῖυε. 
ρήθη εἶναι δίκαιος, μιαρ] ὑρδν- 
Ἴος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτῇ τῷ 
σεδ᾽ αὶ δ αὐτῆς ἀποθανὼν. 
ἔτι λαλεῖται. 

δ Πίςει ᾿᾽Ενὼχ, μεϊεϊέθη.. 
τῷ μὴ ἰδεῖν ϑανατον" κὶ ὄχ, 
εὑρίσκεῖο, διότι ριεϊέθηκεν αὖΞ 

Ἂν 
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τὸν ὃ ϑεός" σρὸ γὰρ τῆς μμε- 
αθέσεως αὐτὰ μεμαρ]ύρηϊαι 
εὐηρετηκέναι τῷ σεῷ. 

6 Χωρὶς δὲ τορίσεως ἀδύνα- 
τον εὐαρεςῆσαι" σιςεῦσαι γὰρ 
δὲῖ τὸν τοροσερχόμενον τῷ 
Θεῷ, ὅτι ἐςὶ, κὶ τοῖς ἐκξηδσιν 
αὐτὸν μισθαποδότης γίνει. 

7 Πίςει χρήμα]ισθεὶς 'Νωε 
περὶ τῶν μηδέπω βλεπομνέ- 
νων, εὐλαξηθεὶς κα]εσκεύασε 

ν. ᾽ ἐ - 3) 

κιξωτὸν εἰς σωτηρίαν τῷ οἴκδ 
αὗται δι’ Ὡς καϊέκρινε τὸν 
κόσμον, τ τῆς κατὰ Ὁίςιν 
δικαιοσύνης Ἐγένεΐο κληρονό- 
μῶν 

8 Πίςει καλέμενος ᾽Α- 
ΝΣ ς ͵ ᾽ Ὡ 3 

ξραὰμ ὑπήκεσεν ἐξελθεῖν εἰς 
Ν 

τὸν τόπον ὃν ἤμελλελαμᾷξα- 
γειν εἰς κλιηρονομίαν, ἐξῆλθεν 
μὴ ἐπιςάμιενος πϑ ἔρχεται. 

9. ΠΙίςει τσαρῴκησεν εἰς 
τὴν γὺιν τῆς ἐπαγ[ελίας, ὡς 
ἀλλο]ρίαν, ἕν σκηναῖς καϊοική- 
σας μετὰ ᾿Ισαὰνκ κὶ ̓ Ἰχκὼς 
τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐ- 
παωγγελίας τῆς αὐτῆς" 
10 Ἐξεδέχεῖο γὰρ τὴν τὰς 

Φεμελίος ἔχϑσαν τοόλιν, Ὡς 
πεχνίτησ. καὶ δημιθργὸς ὃ 

. ϑεῦς. 
11 Πίςει »ὶ οὖσα, Σαῤῥα᾽ 

δύναμιν εἰς καϊαξολὴν σπέρ- 
μαῖος ἔλαξε, κὶ παρὰ καιρὸν 
ἡλικίας ἔτεκεν», ἐπεὶ τσισὸν ἧ- 
“γήσαο τὸν ἐπαγγείλαμενον.. 
12 Διὸ νὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐϊεννη- 
θησαν, κὶ ταῦτα νενεκρωμένδ,. 

Ν ν" --» - ᾿ῳω 

καθὼς τὰ ἄξρα τῷ ὄἄρανβ τῷ 
Φ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
πλήθει, γα ὡσεὶ ἄμμος ἢ 
παρὰ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλαάσ- 
σης ἡ ἀνορίθμητος, 

. 18 Κατὰ σίςιν ἀπέθανον 
ον ω ᾿: , ν 
ὅτοι τοάνῖες.) μυὴ λαβξόν]ες τὰς 
ἐπαγλίας, ἀλλὰ τούῤῥωθεν 
αὐτὰς ἰδόν]ες, τῦἡ ποεισθένες, 

- 

κα ἀσπασάμενοι χὰ ὁμολογή- 
σανῆες ὅτι ξένοι κ᾿ τοαρεπιδὴ- 
μοὶ εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆε 

14 Οἱ γὰρ τοιαῦτα λέϊον- 
7ες, ἐμφανίξεσιν ὅτι τοα]ρίδα 
ἐπιξφηΐδσι. ἣ 

15 Καὶ εἰ μὲν ἐκείνής ἐμ- 
γημιόνευον ἀφ᾽ ἡς Ἐξῆλθον, εἰ- 
χον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι. 
16 Νυνὶ δὲ κρείτἼονος ὁρέ- 
γονται, ταϊέςιν ἐπερανίε᾽ διὸ 
ἀκ ἐσταισχι ύνεϊαι αὐτὸς ὃ δεὸς, 
“εὸς 
ἡτοίμασε γὰρ αὑτοῖς τῦόλιν-. 

17 Πίςει τροσενήνοχιεν 
᾿Αζραὰμ, τὰν ᾿Ισαὼκ τειρᾶ- 
ζόμενος, τᾧ τὸν μονογενῆ 
σροσέφερεν ὃ τὰς ἐπαγίελίας 
ἀναδεξάμενος, 

18 Πρὸς ὃν .ἐχαληήθυ" 
Ὅν:τι ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί. 
σοι. σπέρμα": τὼ δὴ 

19 Λοῇσαμενος, ὅτι κα ἐκ. 
γεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὃ 
ϑεός, ὅθεν αὐτὸν κὶ ἐν τταρα- 
ξολῇ ἐκομίσατ.. ὁ. 

90 Πίνει περὶ μελλόν)ων 
εὐλοίησεν ᾿Ισχὰκ τὸν ̓ Ιακὼς 
γκὶ τὸν Ἡσαῦ. ἀνα 

9] ΠΙ|Ὶςει ᾿Ιακὼξ ἀσοθνύ- 
σκῶν ἕκαςον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴᾷ 
εὐλόϊησε᾽ κὰ ἡ προσεκύνησεν. 

ἐπικαλεῖσθαι αὑτῶν" 

; 
ἰ 
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- ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥαξ δὲ αὐτᾶ. 

99 Πίρει ᾿Ιωσὴφ τελευ- 
τῶν περὶ τῆς ἐξόδο τῶν υἱῶν 
ῈΣ σρα δ. ἐμνημόνευσε, ιὸ τοερὶ 

τῶν ὁςέων αὑτῷ ἐνεείλατο. 

95 Πίςει Μωσῆς γεννηθεὶς 
ἐκρύξηη τρίμηνον ὑπὸ τῶν 
τολίέρων αὗτϑ, διότι εἶδον ὦ- 
«εἴον τὸ σαιδίον, καὶ δι. ξφο- 
ξζυηθησαν τὸ διχταΐας τϑ [α- 
σιλεως. Ἂχ 

94 Πίςει ΨΆΜΗΝ μέγας 
γενόμενος ἠρνήσχῖο λέγεσθαι 
υἱὸς ϑυγατρὺς Φαραώ" 

95 Μᾶλλον ἑλόμενος συΐ-. 
κακθχεῖσθαι τῷ λαῷ τᾷ σ εξ, 

ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρῆίας 
ἀπόλαυσιν" 

96 ΜΜείξονα 

σάμενος τῶν ἐν ΔἰγύπΊω 5η- 
σχυρῶν τὸν ονειϊδισμὸν τοῦ 
χρις δ᾽ ἀπέβλεσε γὰρ εἰς τὴν 
μἱσθαποδοσίαν. 

νυ Τὴ Π ίςει κατέλιπεν ΑἿ- 
Τυπῖον; μὴ φοξηθεὶς τὸν ϑυ- 
μὸν τοῦ βασιλέως" τὸν γὰρ᾽ 

ἐῤραΐον ὡς δρῶν ἐκαρέρησε. 
58 Πίςει. τεποίγκε τὸ 

πάσχα Ὁ τὴν τρόσχυσιν" τὸ 
αἹμαῖος, ἵ ἵγὰ μὴ ὃ ὀλοθρεύων 
τὰ τρωϊότοκα, δίῃ αὐτῶν. 

“0 Πίςει διέξησαν τὴν 
ἐρυθρὰν ϑάλασσαν ὡς διὰ 
ξηρᾶς᾽ ἧς τεεῖραν λαξόνες οἱ 
Αἰγύπτοι κατεπόθησαν. 

80 Πίςει τὰ τείχη ᾿[ερὶ- 
χὼ ἔπεσε, κυκλωθέντα ἐπὶ 
ἑπία ἡμέρας. 

91 Πίςει Ῥαὰς ἡ ἡ πόρνη 

τολϑτον 2[η- ; 

41 

ἃ συνχπώλεῖο τοῖς ἀπειθη:- 
σᾶσι, δεξαμένη τὰς καΐχσκο- 
πϑς μετ᾽ εἰρήνης. 

399 Καὶ τί ἔτι λέω ; ἐπι- 
λείψει γάρ με διηγάέμενον ὃ 
χρόνος περὶ [Γ εδεῶν, Βαράκ 
τε, νὰ Σαμψὼν, ἡ ᾿Ἴεφθάε, 
Διαςξίδ τὲ - Σαμεὴλ, ΩΣ 
τῶν προφητῶν" 

383. Οὐ διὰ τὐίςεως κατη- 
γωνίσαντο βασιλείας, εἰργά-- 
σανῖο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον 
ἐπαγ[ελιῶν, ἔφραξαν ςὁμιαῖα 
λεόντων, 
84" Εσξζεσαν δύναμιν τῦ- 

οὺς, ἔφυΐον ςόμαῆα μαχαίρας; 
ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀπθε- 
γείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν 
πολέμῳ, τοαξεμολῶς ἔκλι- 
γαν ἀχλοτρίων" 

85 "Ἐλαξον γυναῖχες ἐξ 
ἀναςάσεως τὰς νεκρᾶς αὑτῶν" 
ἄλλοι δὲ ἐτυμ.-πανίσθησαν, ὃ 
τοροσδεξάμενοι τὴν ᾿ἀπολύ- 
τρώσιν, ἵγα κρείτῆονος πον 
σεως τύχωσιν" 

80 “Ἕτεροι δὲ ἐμπαιπκῶν 
" μαςίίων πεῖραν ἔλαξον" 

ι δὲ δεσμῶν κὶ φυλακῆς. 
Ψ} ᾿Ἔλιθάσδησαν, ὃ ἐπείσο 

θησαν, ἐπειράσ)ησαν, ἐν Φόνῳ 
μαχαίρας ἀπέθανον" περιλ- 
θον ἐν μηλωῖαῖς, ἐν αἰϊείοις 
δέρμασιν, ὕςερέμνοι, ϑλιξό- 
μενοι; κακαχόμενοι. 

585 Ὧν ἐκ ἦν ἄξιος ὃ κόσ- 
μος" Ἐν ἐρημίαις -Ὺλανώμιενοι 
ἊὌ ὕρεσι Ὁ ΑΝ τρημα "ἢ ταῖς 

ὀπαῖς τῆς γὙ3. ὅν 
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39 Καὶ ἔτοι πάν]ες μαρ- 
Ἱυρηθένϊες διῶ τῆς τοίςεως, ἐκ 
ἐκομιίσανο τὴν ἐπαγ[ελίαν" 
40 1.5. ϑὲ5. πτερὶ ἡμῶν 

κρεῖτόν. τι “τπροδλεψαμένε, 
ἵγα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειω- 

θῶσι, 
Κεφ. »ζ΄, 19. 

ἼΘΙ: ΑΡΟΥΝ καὶ ἡμεῖς 
τοεῶτον ἔχρνδες τερικχεί- 

μενὸν ἡμῖν νέφος μαρτύρων, 
ὕγκον ἀποθέμενοι τοώντα, 
τὴν εὐπερίφαἼαν ἁμαρῖίαν, δι᾽ 
ὑπομονῆς πρέχωμεν τὸν Ὡρο- 
κείμκενον ἡμῖν ἐγῶνα" 

Ἢ ᾿Αφορῶν]ες εἰς τὸν τῶς 
τίσεως ὦ ὠρχιηγὸν κὶ τελειωϊὴν 

σῶν, ὃς ἀντὶ τῆς ροκει- 
μένης αὐτῷ χαρᾶς, ὑπέμεινε 
ταυρὸν, αἰσχύνης κα]αφρονή- 
σας, ἐν δεξιὰ τε τῷ ἀρόνα τῷ 
σεῖ ἐκάθισεν. 

ὥ ᾿Ἀναλογίσασθε γὰς τὸν 
τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ 
τῶν ἁμαρίωλῶν εἰς αὑτὸν ἄν. 
Τιλογίαν, ἵνα μὴ κάμηϊε, ταῖς 
ψυχαὶς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. 

4 Οὔπω μέχεις. αἵματος 
ἀγ]ικα]έςἥε τρὸς τὴν ἁμαρ- 
τίαν ἀνταγωνιζόμενοι" 

δ Καὶ ἐκλέλησθε τῆς σα- 
βακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς 
υἱοῖς διχλέγεται" Ὕ μϑ, 
μὴ ὀλιγώρει ταιδείας κύρίε, 
μηδὲ ἐκλύα ὑπ᾽ αὐτῷ ἔλεγ- 
“χόμενοςς 
6 Ὃν γὰρ ἀἴναᾷ κύριος, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
λ 

Εἰ τοαιδείαν ὑπομένετε, 
ὡς υἱοῖς ὅμῖν τοροσφέρεϊαι ὃ δ᾿ 
ϑεύς" τίς γὰρ ἐςιν. υἱὸς ὃν οὗ 
τοαιδεύει πατὴρ: ἀλλο 

8 Εἰ δὲ χωρίς ἐςεπαιδείας, 
"- μέτοχοι γεγόνασιν τοάνῆες, 
ἄρα νόθοι ἐςξε, Ὁ ἐχ, υἱοί. 
9 Εἶτα τὸς μὲν τῆς σαρ- 
κὺς ἁμῶν ταϊέρας εἴχομεν 
ταιδευτὰς, χα ἐνεϊρεγόμεθα" 
ἢ τολλὲ μᾶλλον ὑποϊαησό- 
μεθα τῷ ταΐροὶ τῶν πνευμά-, 
τῶν, κὶ ) ζήσομεν κ, ἢ τὰ 

10 Ὄ μὲν γὰρ ἀγρὸς ὃλί- 
γας ἡμέρας, κατὰ τὸ δοκῶν. 
αὐτοῖς, ἐπαΐδευον" ὃ δὲ, ἐνὶ 
τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεήαλα- 
(εἶν τῆς ἁγιότητος αὐτϑ᾽ 

11 Πᾶσᾳ δὲ παιδεία πεὺς 
μὲν τὸ παρὸν ἡ δοκεῖ χαρᾶς 
εἶναι, ἀλλὰ λύπης" ὕςερον 
καρπὸν εἰρηνικὸν. τοῖς δι᾽ αὐ- 
τῆς γεγυμνασιμένοις ἀποδί- 
δωσι δικαιοσύνης, 

12 Διὸ τὰς ταρεϊμένας 
, χεῖρας » τὰ ταραλελυμενα 
γόνατα ἀνορθώσαϊε. 

15 Καὶ “προχιὼς ἐρθὰς 
Ὡδιήσατε τοῖς ποσὶν. ὑμῶν, 

ἵνα κἢ τὰ χωλὸν ἐκτραπῇγ 

ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. ν 
[4 Εἰρήνην διώκετε, μεῖὰ 

ταάνϊων, κὶ τὸν ἀγιασμὸν, ἅ 
χωρὶς ἀδεὶς ὀψεῖαϊ τὸν κύριον" 

1ῦ ᾿Ἐσισκοπδντες.. μήτις. 
ὑςερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τῷ 
ϑεοῦ" μήτις ῥίξω. πικρίας 

τοαιδεύει" μαςιγοῖ δὲ σαν ν ἄνω φύεσα ἐνοχλῇ. με διᾷ 

οἷον ὃν. παραδέχεται. ταύτης μιανθῶσι πολλοί. 



“ΠΡΟΣ ἙἘΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 

10 Μή τις τοόρνος, ἢ βέ- 
ζηλος ὡς Ἡσαῦ. ὃς ἀντὶ 
βεώσεως μιᾶς ἀπέδοτο τὰ 
πρωτοτόκια αὗτϑ. 

17 Ἰςε γὰρ. ὅτι νὶἡ μετέ- 
σειτὰ ϑέλων κληρονομῆσαι 
τὴν εὐλογίαν, ἀπεδοκιμάσθυ" 
μιε]ανοίας γὰρ τόπον ὀχ, εὗρε, 
καίπερ μεῖα δακρύων ἐκξυ)ή- 
σας αὑτὴν. 

18 Οὐ γὰρ προσεληλύθαϊε 
ψηλαφωμένῳ ὕρει, κὶ κεκαῦ- 
μένῳ πυρὶ, κὶ γνόφῳ, «ἡ σκό- 
ῳ, νῦἡὑ ϑυέλλῃ- 

19 Καὶ σάλπιγγος ἤχω, 
ὶ Φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκέ- 
δαγῆες τταρῃτήσανϊο μιὴ προ- 

“εθηναι αὑτοῖς λόγον. 
90 (Οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ 

διαςελλόμενον᾽ ἀν ϑυηρίον 
ΘΓ τ ρας, λιθοξοληϑήσεῖαι, 
ἢ βολίδι καϊα]οξευθήσεϊαι.. 

91 Καὶ, ὅτω φοζερὸν ἦν 
τὸ φανταζόμενον, Μωσῆς 
εἴπεν᾽ " Ἐκφοξός εἰμι κὶ ἔν- 
Ἴρομος.), - 

90 ᾿βλλὰ τὩροσεληλύθαϊε 
Σιων Ὄρει, κὶ πόλει ϑεξ5 ζῶν- 
ἴος. Ἱερεσαλὴμ ἐπερανίῳ" 
κὸ μυριάσιν ἀγγέλων 

93 πανηγύρει κὶ ἐχκλη- 
σίᾳ τρωϊοϊόκων ἐν ἀρανοῖς ἀ- 
ποίεγραμιμένων, κὶ κριῷ ϑεῷ 
πανΐων, ἡ πνεύμασι δικαίων 
τεϊελειωμιένων, 

94. ᾿Κ ͵ αὶ διαθήκης νέας 
μεσίτῃ, ᾿[ησῆ, κὶ αἵμαῆ: ῥαν- 
ἡισμᾶ, κρείτίονα λαλδν, τά- 

οὰ τὸν ΓΑξελ. : 
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251 Βλέπεϊε, μὴ τοαραἥή- 
σήσθε τὸν λαλδνῖχ. ΕἸ γὰρ 
ἐκεῖνοι ἐκ ἔφυϊον, τὸν Ἐπὶ τῆς 
γῆς παραϊησάμενοι χρημα- 
ἡ ξονῖα, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς, ᾿ 
οἱ τὸν ἀπ᾽ ἐρανῶν ἀποςρεφό- 
ἐνενοι" 

26 Οὗ ἡ φωνὴ τὴν γὴν 
ἐσάλευσε τότε" γῦν δὲ Ἐπήγ- 
γελται, λέγων" Ἔτι ἅπαξ 
ἐγὼ σείω μόνον τὴν γῆν, 
ἀλλὰ κὶ τὸν ἀρανόν., 

97 Τὸ δὲ, ἔτι ἅπαξ, δη- 

λοῖ τῶν σχλευομένων τὴν 
μεϊάθεσιν, ὧς πεποιημένων, 
ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα, 

98 Διὸ βασιλείαν ἀσάλευ- 
Ἶον τοαραλαμβένονϊες, ἔχω- 
μὲν χάριν, δι᾽ ἧς λαϊρεύωμιεν 
εὐχρέςως τῷ ϑεῷ, μεῖὰ αἰδὲς 
κὶ εὐλχ(είας. 

299 Καὶ γὰρ ὁ ϑεὸς ἡμῶν 
τοῦρ κααναλίοσκον. 

Κεφ. ιγ΄. 13. 

Φιλαδέλφια μενέτω. 

29 Τῆς φιλοξενίὰς μὴ ἐπι- 
λανθάνεσθε" διὰ ταύτης ψὰ 
ἔλαθόν τινες ξενίσανες ἀ[γέ- 
λες. χὰ :Ὁ: 

3 Μιμνήσκεσθε τῶν δεσ. 
μίων, ὡς συνδεδεμένοι, τῶν 
κακεχεμένων, ὡς χὰ αὐτοὶ 
ὄντες ἐν σώματι" 

4 Τίμιος ὃ γάμος ἐν σῶσι, 
ἃ ἡ. κοίτη ἀμίανῖος" πτορνες 
δὲ χκὶ μοιχὰς κρινεῖ ὃ ϑεός, 

ὃ ᾿Αφιλαρίυρος ὃ τρόπος" 
ἀρχόμενοι τοῖς τυαρᾶσιν᾽ αὖ- 

ι 



τὸς γὰρ εἴρηκεν" Οὐ μή σε 
ἀνῶ, ἀδ᾽ ἡ μὴ σε ἐκα]αλίπω" 

6 “Ὥςε ϑαῤῥδνϊχς ἡμᾶς 
λέγειν" Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς, 
κὶ ὁ φοξηθήσομαι τί ποιήσει 
μοι ἄνθρωπος. 

ἤ ΜΜνημονεύεῖε τῶν γ6- 
μένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλχλυησαν 

ὕμιν τὸν λόγον τῷ ὃεῖδ' ὧν 
ἀναθεωρξνῖες τὴν ἔκξιασιν τῆς 
ἀνατροφῆς, (μιμεῖσθε τὴν τί- 

σιν. 
8. Ἰυσᾶς Χριςὸς χθὲς »ἃ 

σήμερον ὃ αὑτὸς, »ᾧ εἰς τὰς 
αἰῶνας. 

9 Διδαχαῖς ποικίλαις Ὁ 

ξέναις μὴ ποεριφέρεσθε’ καλὸν 
γὰρ χάριτι βεξαιδσθαι τὴν 
καρδίαν, ὁ ἃ βρώμασιν, ἐν οἷς 
ἀκ ὠφελήοισαν οἱ περιπαΐή- 
σανίες. 

10 “Ἔχομεν “υσιαςΉριον, 
ἐξ ὃ Ὁ φαϊεῖν ε ἐκ ἔχϑσιν ἐξεσίαν 
οἱ τῇ σκΏντ λατρεύονϊες. 

ΕἸ" ὧν γὰρ εἰσφέρεϊαι ζώ- 

ων τὸ αἷμα περὶ ἁμιαῤβ)ίας εἰς 
τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, 
τάτων τὰ σώμαα καϊακαίε- 
σαὶ ἔξω τὴς “παρεμθολῆς, 

19 Διὸ ν Ἴτησῶς, ἵνα ἀῃ- 
«σῃ διὰ τῇ ἰδίε. νὐμνδω: τὸν 
λαὸν, ἔξω τῆς τουλῇς ἔπαθει" 
13 Τοίνυν ἐξερχώμεθα 

πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμ- 
Θολῆε, τὸν ἐχ Ἢ αὐτϑ 
Φέρονϊες. 

14 Οὐ. γὰρ ἔχομεν ὧδε 
μένεσαν πόλιν, ἄλλα τὴν 

μέλλασαν ἐπιδηΐδμεν. 

ἘΠΙΣΤΟΌΛΗ 

15 Δι’ αὐτῇ ὃν ἀναφέρω 
μεν ϑυσίαν αἰνέσεως διαηταν- 
τὸς τῷ ϑεῷ, τεΐέςι, καρφὸδ 
“χειλέων ὁμολογόνϊων τῷ ὀγό- 

(μῶν αὐτῇ. εἰδυν 
Ι6 Τῆς δὲ εὐποιίας, 

κοιωνίας. μὴ ϑκρφον θα 
τοιαύταις γὰρ ϑυσίαις εὐαρε- 
ςεῖται ὃ ϑεύς. 

17 Πείθεσθε τοῖς ἡαμένοις 
ὧν, ἡ ὑπείκεϊε" αὐτοὶ γὰρ. 

αἰρυώνξσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ὑβ ὧν, ὡς λόϊον ἀποδώσοντες, 
ἵνα μεϊὰ χαρᾶς τᾶτο ποιῶσι; 
Ὁ, μὴ σενάξονἶες" ἀλυσδελιεῖ 
γὰρ ὑμῖν τᾶτο. 

18 Προσεύχεσθε περὶ ἧ- 
μῶν" πεποίθαμεν. γὰρ. ὅτι 
καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν 
τᾶσι καλῶς ϑέλονϊες: ἀἰαν θαι 

Φεσθαι" 

19 ΠΕρισσοϊέρως δὲ παρα- 
καλὼ τᾶτο ποιῆσαι». ἵνα. τά- 

χιον ἀποκχαςαθῶ ὕμ. 
20 Ὁ δὲ ϑεὸς τῆς εἰρή- 

γης, ὃ ὀναϊαγὼν ἐκ γεκχρῶν τὸν 
ποοιμένα τῶν ,σροθάτων τὸν 
μείαν ἐν αἵμιαήι διαθήκάς αἰω-. 
νίβ, τὸν κύριον ἡμῶν, Ἴησᾶν, 
21 Καϊαρίσαι, ὑμως ἐν 

σαντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ, εἰς τὸ 
«ποιῆσαι τὸ ϑέλημα αὑτοῦ" 
φοιῶν ἐν ὕμιν τὸ εὐώρετον ἐν- 
ὠπίον αὗτβ, διὰ Ἴησβ χριςδ᾽ 
ῳ ἡ δόξα εἰς τὰς “5. Ὄ! ̓ 
αἰώνων. ᾿Αμην. - 6." 
99 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, 

ἀδελφοὶ, ἀνέχεσθε τοῦ λόγα 
τῆς τυλρακλήσεως᾽ πὶ ψὰρ 

ν πὸ ἐο, ς- τ“α 

ἐκ. ν᾿ 



ΙΑΚΩΒΟΎΣ 

διὰ βραχέων ἐπέςειλα ὑμῖν. 

98 Γ᾿ ινώσκεϊε τὸν ἀδελφὸν 

Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾽ 
εἰ Ψ “ὦ ͵ 3» Ω " ὅ (ἐὰν τάχιον ἔρχεαι) οψο- 
μκαι ὑμᾶς. 

94. ᾿Ασπάτασθε πιαντας 
τὸς ἡϊθμένες ὑμῶν, κ᾿ τ νας 

Αϑὶ 

τὸς ἁγίας. ᾿Ασπαάξονῖαι ὕμᾶς 
οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας. 

95 Ἢ χαρις μεῖὰ τοανΐων 
ὑμῶν. ᾿Αμήν. 
Πρὸς Ἑ(ραίες ἐϊξάφη ἀπὰ 

τῆς ᾿Ιταλίας διὰ “Γιμό- 
βέα, ᾿Εν ςἰχοὶς ψγ΄. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΎ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

ἐπιτολ ἢ 

Κεφ. α. 1. 
ἼΛΚΩΒΟΣ Θεξ καὶ Κυ- 

οἷα Ἴησὰ Χριςξ δδλος, 
ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν 
τῇ διασπορᾷ, χαίρειν. 

ἄσαν χαράν ἡγήσασθε, 
ἀδελφοί μ8, ὅταν πειρασμοῖς 
σπεριπέσητε “σοικίλοις " 

8 Γινώσκον]ες ὅτι τὸ δοκί- 
ε - - Ω 

μειον ὑμῶν τῆς τοίςξεως καΐερ- 
γαζεῖαι ὑπομιονήν" 

4 Ἢ δὲ ὑπομονὴ ἔρίον τέ- 

λειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι 
χῷ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λει- 
πόμενοι, 

5. Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεῖχι, 
σοφίας, αἰτείτῳ παρὰ τὰ ὃδι- 

δόνηος ϑεῦ σᾶσιν ἁπλῶς, καὶ 
μὴ ὀνειδιί ζογἼοσ᾽ κἡ δοθήσεται 

. “- ΡῈ 
. αὐτῷ. 

6 Αἰτείτω δὲ ἐν «ἰἴςειν 
μηδὲν διχκρινόμενος" ὃ γάρ 
διακρινόιμενος ἔοικε κλύδωνι 
ϑαλάσσης ἀνεωιζομένῳ καὶ 

ῥιπιζομένῳ. 

Ἷ Μὴ γὰρ ὀιέσθω ὃ ἄν- 
88 

Κ χϑθόλικη. 

θρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεται 
τι παρὰ τῇ κυρία. 

8. ̓ Ανὴρ δίψυχος, ἀκατα- 
ςαΐος ἐν τάσαις ταῖς ὅδοῖς 
αὗτϑξ. 

9 Καυχάσθω Σὲ ᾧ ἐδελφὺς 
ὃ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὗτϑν 

10 Ὁ δὲ τλέσιος, ἐν τῷ 
ταπεινώσει αὗτα᾽ ὅτι ὡς ἄν- ᾿ 

θοὸς χόρία τοαρελεύσεται. 
11 ᾿Ανέτειλε γὰρ ὃ ἥλιος 

σὺν τῷ καύσωνι, κὶ ἐξύήρανε 
τὸν χόρῖον; Ὁ τὸ ἄνθος αὖτε; 
ὀξέτεσε, ΟΣ ἡ εὐπρέπεια, τϑ 
τροσῴώσεβ αὐτῷ ἀπωώλεῖ." ὅτω 

Ὁ ὃ πλάσιος ἔν ταῖς τοορείαις 

αὑτῷ μαρανθήκεται. Ν 
}9 Μακάριος. ἀνὴρ ὃς ὑ- 

πομένοι πειθασμῶν, ὅτι δόκι- 
μος γενόμενος λήψεται τὸν 
ςέφανον τῆς ζωΐῦςγ ὃν ἐπ ]- 
γείλατο ὑ κύριος τοῖς ἔνε: 
φῶσιν αὐτὸν, , 

13 Μηδεὶς πειραζόμενος 
λεγέτω" ὅτι ἀπὸ τῇ ϑεῖ “εἰ- 

ράξομχι" ὁ γὰρ ϑεὸς ἀφει- 
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θαφός ἔσι. κακῶν; ποειφάξδει. δὲ 
αὖτος ἐδένα. 

14. Ἕκαςος δὲ πειραξεῖαι, 
ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξ- 

ελκόμενος κὶ δελεα(όμενος. 
15 Εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλ- 

λαζξῆσα τίκγει ἁμιαρΊιαν" ἡ δὲ 
ἁμαρῖία ἀποϊελεσθεῖσα ἀπο- 
κύει ϑ'άναΐον. 

16 Μὴ τλανᾶσθε, ἀδελ- 
Φοὶ με ἀγαπητοί. 

17 Πᾶσα δόσις ἀϊαθὴ,νἡ πᾶν 
δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐς!, 
κα χρ αἴον ἀπὸ τῷ παὶ ὃς τῶν 
φώτων, παῤ ὅκ γι παραλ- 

λαγὴ ἢ τροπῆς ὡποσκίχσμα. 
18 Βεληθεὶς ἀπεκύησεν 

ἐμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἷς τὸ 
εἶναι ἡμᾶς ἀπάρχην τινὰ 
τῶν αὗτῷ κ]ισμιάτων" 
19 Ὡςε, ἀδελφοί με ἀγα- 

πτϊοὶ, ἔσω πᾶς ἄνθρωπος τα- 
χὺς εἰς τὸ ἀκᾶσαι, ὁραδὺς εἰς 
ὀργήν" 

90 Ὀργὴ γὰρ ἀνδρὺὸςς δι-᾿ 
καιοσύνην ) εξ ὁ καϊερίάξεϊαι. 

921 Διὸ ἀποθέμενοι “πᾶσαν 
ἑνπαρίαν ὁ τοερισσείαν καχί- 
αε, ἐν τοραῦτυϊι δέξασθε τὸν 
ἔμφυΐϊον λόγον, τὸν δυνάμενον 
σὥσαι τὰς ψυχὲς ὑμῶν. 

99 ἸΚίνεσθε δὲ ποιη αὶ λό- 
γϑ, καὶ μὴ μόνον ἀκροαταὶ, 
τοαραλογιξόμενοι ἑαυτός. 
“98 ὍΝ, εἴ τις ἀκροατὴς 
λόγο ἐςὶ νῦἡ οὐ ποιη]ὴς, ὅτος 
ἔμεν ἀνδρὶ κατανοῦντι τὸ 
φιρόσωπον τῆς γενέσεως αὗτε 

-ς 

[1] ἐσόπτρω" Ἶν δον 

- ρίας, 

“ρυσποδακ)ύ
λιος ΝᾺ 

ΕΓΗΙΣΤΟΛΗ 

94 Κὶ α)ενόησε γὰρ ἑαυῆον, 
κὶὶ ἐπελήλυθε, τὸ εὐθέως ἐπι 
ελαθεῖο ὑποῖος ἦν. 

95 ὋὉ δὲ παρανίμαε εἰ εἰς 
νόμον τέλειον τὸν τῇς ἐλευθε- 

. τοαραμείνας, ὅτος ἐκ 
ἀκροκης ἐσιλησμονῆς γενό- 
μένος, ἀλλὰ τροιγϊὲς ἔφγε, 
ἅτος μακάριος ἐν τῇ, τοιή- 
σει αὗτῷ ἔςαι. ; 

20 Εἰ τις δοκεῖ ϑρῆσκος 
εἶναι ἐν ὑμῖν, μὴ χαλιναγω- 
γῶν γλῶσσαν αὑτῇ, ἀλλ᾽ ἀ- 
παϊῶν καρδίαν αὗτβ, τέταε 
μάταιος ἡ ϑρησκεία. 

97 Θρησκεία κασαρὰ ο 
ἀμίαγῖος ταρὰ τῷ δ εῷ τὸ 
πατρὶ, αὕτη ἐξὶν, ἐπισχέ- 
εσθαι ὀρφανὸς Ὁ, χήρας ἐν 
τῇ ϑχίψει. αὐτῶν, ἄσπιλον 
ἑαυϊὸν τηρεῖν ἀπὸ τῇ κύσ- 
μϑ. 

πέγε. μἷ μὴ ἐν 
τροσωποληψίας ἔχετε 

τὴν. τοίςξιν τῇ κυρία ἡμῶν 
͵ησξ Χριςᾷ τῆς δόξης. 

9 ᾽Εὰν γὰρ. εἰσέλθῃ εἰς 
τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ 

ἐσθῆτι 
λαμπρά, εἰσέλ), δὲ ἡ οω- 
ὡς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, 

8 Καὶ ἐπιξλέψνπε ἐπὶ τὸν 
Φορδνῖα τὴν ἔσθῆτα τὴν λαμ-. 
σρᾶν, αὶ εἴποῆε αὐτῷ" Σὺκά- 
θα ὧδε καλῶς" Ὁ τῷ πῆωχῷ, ' 
εἴπυΐε" Σὺ φἕθι ἐκεῖ, ἢ κάϑα, 
ὧδε ὑπὸ τὸ. ποι θδιόν μα 

Ά. Καὶ ἀ διεκριθηε ἐν ἕαυ-. 



ΤΑΚΩΒΟΥ͂. 

Ἰοῖς, Ρ ἐγένεσθε κοι]αὶ διαλο-. 
γισμκῶν πονηρῶν ; 

δ ᾿Ακόσαϊε, ἀδελφοὶ μ8 
ἀϊχπη]οὶ, ἀχ, ὃ ϑεὸς ἐξελέξ- 
αἷο τὸς αἹωχὴς τῇ κόσμε 
τάτο, τ-λασίας ἐν σίςει, "ἡ 
κλυρονόμες τῆς βασιλείας ἧς 

ἐπηγγείλατο τοῖς ὠγαπῶσιν 
αὑτὸν ; 

6 Ὑμεῖς δὲ ἠτιμἀσαῖε 

πτωχόν" ἀχ͵ οἱ αλόσιοι καΐα- 
δυναςεύεισιν ὑμῶν, Ὁ αὐτοὶ 
ἕλκεσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια ; : 

Ἴ Οὐκ αὐτοὶ βλασφημᾶσι 
τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληδὲν 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ; 

8. ΕἸ μένῦοι νόμον τελεῖτε 
βασιλικὸν, κα] τὴν γραφήν" 
᾿ΔΙχπήσεις τὸν λησίον σθ 
ὡς σεαυΐὸν, καλῷς ποιεῖτε, 

9 ΕἸ δὲ προσωπολη αἹεῖτε, 
ἁμαςεῆίαν ἐρίάξεσθε, ἔλεγχό- 
μενοι ὑπὸ τῷ νόμε ὡς σαρα- 
ζάται. ἷ 

10ῇ“Ὅς-ις γὰρ ὅλον τὸν νό- 
μὴν τηρήσει, το]αίσει δὲ ἐν 
ἑνὶ, γέγονε ττάνίων ἔνοχος. 

11 Ὃ γὰρ εἰπών" Μὴ μοι- 

χεύσῃς, εἶπε καί’ Μὴ φΦονεύ- 
στ) εἰ δὲ αὶ μοιχεύσεις, Φο- 

» ψεύσεις δὲ, γέγογας σαραδά- 
τῆς νόμϑ. 

19 Οὕτω λαλεῖτε, κλέτω 
ποιεῖτε, ὡς διὰ νόμα ἔλευξϑε- 
ρίας μέλλονῖες κρίνεσθαι. 

138 Ἡ γὰρ κρίσις ἐἰγίλεως 
τῷ μὴ ΩΝ ΒΘ Ὰ ἔλεος κὶ' 
καϊακαυχᾶϊαι, ἔλεος κρίδεως- 

ἰ4 ΤΙ τὸ ὕφελος, ἄδελ φοί 

φΦὴ ἡ λέγδσα᾽ 
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(δ, ἐὰν πίςιν λέγη τις ἔχειν, 

ἔρίᾳ δὲ μὴ ἔχει ; μὴ δύναΐαι. 
ἢ αἰςις σῶσαι αὐτὸν " 

ὃ 'Βᾶν δὲ ἀδελφὸς ἢ ἀ- 
δελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι, "ὁ 

λειπόμενοι ὦσι τῆς ἐφημέςο 

τροφῆ-ε, 
10 Εἴπῃ δὲ τις αὐτοῖς ἐξ 

ὑμιῦν" ὝπάΓ[ε]ε ἐν εἰρήνῃ, ϑεε- 
μαΐνεσθε Ὁ χοργάξεσθε" μὴ 
δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπήηδεια 
τὰ σώματος, τί τὸ Ὄφελος ; 

17 Οὕτω ἢ τίσις» ἐὰν 

μὴ ἔργα ἔχ, νεκρά ἔςι καθ᾽ 
ἑαυτήν, 

18 ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις" Σὺ πί- 
ςιν ἔχεις, χάγω ἔργα ἔχω" 
δεῖξόν μοι τὴν τίςιν σπ ἐκ 
τῶν ἔο[ῶν σα, κάγω δείξω σοι 
ἐκ τῶν ἔρίων με τὴν πίςιν μα. 

19 Σὺ πιςεύεις ὅτι ὃ ϑεὸς 

εἷς ἐςι" καλῶς ποιεῖς" κ᾽ τὰ 

δαιμόνια τοίςεύεσι, χα Φρίσ-- 
σεσι. 

90 Θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ 
ἄνθρωπε κπενὲ) ὅτι ἡ σίςις 
“χωρὶς τῶν ἐργῶν νεκρὰ ἕξιν : 

91 ᾿Αφραὰμ ὃ πατὴρ ἡ- 
μῶν ἐκ ἐξ Ἐρίων ἐδικαιωθη, 
ὠνεγέϊεας ̓ Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὖ. 
τὸ ἐπὶ τὸ ϑυσιαφήριον ; : 
φῳ Βλέπεις ὅτι ἢ (ἰςις συγδ 

ἠργει τοῖς ἔργοις αὐτῷ, . ἐκ 
τῶν Ἐρίων ἡ σίςις ἐτελειώθη : 

95 Καὶ ἐπληρώθη ἡ γρά- 

᾿Εσίςευσε δὲ 
᾿Αφραὰμ τῷ ϑεῷ, κὶ ἐλο- 
γίσθη αὐτῷ εἰς δρεχιοσύνην, 
κὶ Φίλος ϑεϑ ἐχλήθη; 
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94 Ὅρᾶτε τοινυν, ὅτι ἐξ 
Ἐρίων δικαιδται ἄνθρωπος, 
καὶ ἐκ ἐκ τυίςεως μόνον ; 

95 Ὁμοίως δὲ κὶ 'Ῥαὰς ἡ 
φοόρνη ἐκ ἐξ ἔρίων ἐδικαιώθη ᾿ 
ὑποδεξαμένη τὰς ἀϊγέλες, καὶ 
ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλσα ; ; 

90 “Ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα 
χωρίς τυνεύμαΐος νεκρόν ἐξφιν, 
ἔτῳ ἡ τοίςις χωρὶς τῶν ἐρίων 
νεκρά ἕςι. 

Κεφ. γ᾽. 8. 
Η «πολλοὶ διδασκαλοὶ 
γίνεσθε, ἀδελφοί μου, 

εἰδότες ὅτι μεῖζον κρῖμα 
ληψόμεθα. 

9 Πολλὰ γὰρ σφ αΐομεν ἅ- 
σανἼες" εἴ τις ἔν λόϊῳ ὁ πῆαί- 
εἰ, ὅτος τέλειος ἀνὴρ, δυνα- 
τὸς χαλιννγωγῆσαι κὶὶ ὅλον 
τὸ σῶμα. 

3. ᾿1δὲὸ, τῶν ἵππων τὸς 
χαλινὰς εἰς τὰ ςόμαΐα βαλ- 
λομεν πρὸς τὸ πείθεσθαι αὖ- 
Ἴὸς ἡμῖν, κὶ ὅλον τὸ σῶμα 
«αὑτῶν μεϊάγομεν. 

4, ᾿1δὰ, Ὁ τὰ ὡλοῖα τῇ- 

λικαῦτα ὌὈνῖα, μ ὑπὸ φχλη- 

ξῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, μιεῖ- 

ἀϊεῖαι ὑπὸ ἑλαχίςθ συδα- 
λία, ὅπε ἂν ἡ δρμὴ τῇ εὐθό- 
 ταμα βελυῆαι. 

ὃ Οὕτω ΧΟ ἢ γλῶσσα μικο 
εὺν μελος ἐςὶ, ἡ μείαλαυ- 
χεῖ' ἰδὲ, ὀλίγον τοῦρ ἡλίκην 
ὕλην ἀνάπΐξει. 

6 Καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ; ὃ 
κόσινος τῆς ἀδικίας" ὅτως ἢ 
γλῷῶσσᾳ καθιςαΐαι ἐν τοῖς μὲς 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ : 

λεδιν ἡμῶν, ἢ σπιλέσα ὅλην 

τὸ σῶμα, Ὁ φλογίξασα τὸν 
τροχὸν τῆς γενέσεως, μ᾿ ἐρτὸ 
γιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. 

7 Πᾶσα γὰρ φύσις ϑηρίων 
τε ποεἹεινῶν, ἑρπεῖῷν τε ζν 
ἐναλίων, δάμάξεζαι, καὶ δὲ. 
λάμακαι τῇ Ὑηῖν τῇ ῥ ἄνθος 
τοίνη, 

δυναΐαι ἀνθρώπων δαμάσαι, 
ἀκαϊασχεῖον κακόν" μεςὴ ἰᾷ 
Μανατηφόρα. 

9᾽ Ἐν αὐτῇ ἐὐλογδμεν τὸν 
ϑεὸν Ὁ ταἹέρα, κὶ Ἐν αὐτῇ; 
καΐα ρώμε θα τὰς ἀνθρώπες τὰς 
καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεὰ γέϊονότα-" 

10 Ἔκ τῷ αὐτῇ ςὐμαῖος 

8 Τὸν δὲ εὐλρϑϑϑε ἐδεὶσ 

ἐξέρχεῖαι εὐλθν Ὁ ἢ καϊάξα. ἣ 
οὐ χρὴ, ἀδελφοί με, ταῦτα 
ἕτω γίνεσθαι. 

11 Μῆήτι ἡ πηγὴ Ἢ τῆς 
αὐτῆς ὀσῆ)ς βρύει τὸ γλυκὺ 
κὶ τὸ πικρόν ; 

19 Μὴ δόναϊαι;. ἀδελφοί 
ΜΕ. συκῆ ἐλαίας τοιῆσαις ἢ 

ἄμπελος σῦκα ; ὅτως ἀδεμία. 
Ὡηγὴ ἄλυκον Ὁ ΜΝ ὥοι-. 

σαι ὕδωρ. 
18 Τίς σοφὸς ΟΣ ἐπιςήμων 

ἐν ὑμῖν ; δειξάτω ἐ ἐκ τῆς κα- 
λῆς ἀναςροφῆς τὰ ἔρία αὗὑτϑῇ 
ἐν τοραὔτυαι σοφίας. 

14 ΕἸ δὲ ζῆλον τοικρὸν ἔς 
χεῖε ᾧ ξρίθειαν ἢ ἐν τῇ καρδίᾳ ὴ 
ὑμῶν, μὴ καϊακαυχᾶσθε Σ 
ψεύδεσθε κα]ὰ τῆς ἀληθείας. 

15 Οὐκ ἔςιν αὕτη ἡ σοφία, 
ἄνωθεν καἹερχοιμένη, ἀλλ᾽ Ἐ- 



ΙΑΚΩΒΟΥ͂. 
πίγειος., Ψψυχικῆ, δαιμονιώ- 
δ χες δ. 
16 Ὅπε γάρ ζῆλος καὶ 

ἐρίθεια, ἐκεῖ ἀκαταξασία κὶ 

τᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 
"17 Ἢ δὲ ἄνωθεν σοφία 
πρῶτον μὲν ἁϊνή ἔςιν, ἔπειῖα 
εἰρηνικὴ, ἐπιεικὴς) εὐπειῆῦς. 
μεςὴ Ἐλέες καὶ καρπῶν ἀϊαθῶν, 
ἀδιάκρῆος κ᾿ ἀνυπόκριος. 

18 Καρπὸὺς δὲ τῆς δικαιο- 
σύνης ἕν εἰρηνῃ σπείρεϊαι τοῖς 
τοιξσιν εἰρήνην. . 

Κεφ. δ΄, 4. 
ΟΘΕΝ σπσύλεμοι .Σ 

ς - 

μάχαι ἐν ὑμῖν ; δκ ἐν- 
Ἴεῦθεν, ἔκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν. 
τῶν ςρα]ευομένων ἐν τοῖς μέ- 
Ἄλεσιν ὑμῶν ; 

92. Ἐπιθυμεῖτε, καὶ ὁκ ἔχε- 
7ε" Φονεύεἶε κὶ ζηλότε, κὶ οὐ 
δύνασθε ἐπιτυχιεῖν᾽ μάχεσθε 
κὺ πολεμεῖτε, ἐκ ἔχετε δὲ, 
διὰ τὸ μὴ αἰτεῖθαι ὑμᾶς. 

ὅ Αἰτεῖτε, κὶ ὁ λαμᾷανεε, 

διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα Ἐν 
ταῖς ἤδοναις ὑμῶν δαπαγή- 

σηΐε. 
4 Μοιχροὶ κὶ μοιχαλίδες, 

[ 52, ὁ - ἦ 

ἐκ οἵδαῖες ὅτι ἡ Φιλία τῷ κύόσ-. 
ΕΣ - ς Τρ ἢ ας δὃ 

μπ ἔχθρα τῷ 5:8 ἔςιν 5 ὃς 
ἂν ὅν βεληθῃ φίλος εἶναι τὰ 

Υ ᾿ ᾿ “- ΄- ͵ κόσμε, ἐχθροὺς τῇ ϑεδ καθι- 
ςαῖαι. 
ὃ ἢ δοκεῖτε, ὅτι κενῶς ἡ. 

γεαφὴ λέγει" Πρὸς φθόνον 
ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα, ὃ καΐῳ- 

᾽ « - κητεν ἕν ἡμῖν; 

6. Μείφονα δὲ δίδωσι χια- 
86 
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ριν" διὸ λέγει" Ὃ ϑεὸς ὕπερ- 
ηφανοῖς ἀν] χσσεῖαι, ταπει- 
γοῖς δὲ δίδωσι χάριν. 

7 Ὕποϊαηϊε ὅν τῷ δεῶ, 
ἀνῆιςηε τῷ διαξόλῳ, κὶ φεύξ - ς ; 
εἶαι ἀφ᾽ ὑμῶν. 

7 ᾿Εγγίσατε τῷ δεξ, "ὦ 
ἔγγιεῖ ὑμῖν, καθαρίσαῖε χεῖ- 
ρας, ἁμαρ)ωλοὶ, κἡ ἁγνίσατε 
καρδιας, δίψυχοι 

9 ᾿Γαλαιπωρήσαῖε κὶ σεν- 
θήσαε κὶ κλαύσαϊε" ὃ γέλως 
ὑμῶν εἰς πένθος μεϊχεραφή- 
Ἴω, καὶ ἡ χαρὰ εἰς κα!ήφειαν. 

10 Ταχεινώθη]ε ἐνώπιον 
τοῦ κυρίθ, νὰ ὑὕψωσει ὑμᾶς" 

11 Μὴ κααλαλεῖτε ἀλ- 
λήλων, ἀδελφο!" ὃ καταλχ- 
λῶν. ἀδελφέ, κἡ χρίνων τὸκ 
ἀδελφὸν αὖτϑ, καϊαλαλεῖ νό- 
μϑ8ς "ἡ κρίνει νόμον" εἰ δὲ νό- 
(μον κρίνεις, ξκ εἶ ποιυϊὴς νό-- 
με, ἀλλὰ κερί ης. 

19 Εἷς ἔςιν ὃ νομοθέτης ὁ 
δυνάμενος σῶσαι ἀἁπολέ-. 
σαι" σὺ τίς εἶ, ὃς κρίνεις τὸν. 
ἜΡΟΝ, ἡ.) νς. 

ι3 Α΄γε νῦν οἱ λέγοντες". 
Σήμερον κὶ αὔριον σσορευσώ- 
μεθα εἰς τήνδε τὴν σόλιν, "ἢ. 
ποιήσωμεν. Ἐκεῖ ἐνιαυ]ὸν ἕνα. 
ἡ ἐμ πορευσωμεῦα, κ' κερδη- 
σωμμκεν" . 

14. Οἴτινες ἐκ ἐπιςασθε τὸ. 
τῆς αὔριγν" ποία γάρ ἡ ζωὴ. 
ὑμῶν; ἀτμὶς γὰρξςιν ἡ πρῦ5: 

ὁλ ον Φαινημένη ἐκ εἶα δὲ ἀ- 
φανιζομένη" , 

18 ᾿Αντὶ τῷ λέϊειν ὑμᾶς" 
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Ἐὰν ὁ κύξιος ϑελήσῃ ἢ 

ζήσωμεν, ον ποιήσωμεν τα- 
τὸ ἢ ἐκεῖνο, 

16 Νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν 
ταῖς. ἀλαζονείας ὑμῶν" τᾶ- 
σα καύχησις τοιαύτη σσονη- 

Υ.,9 

βᾶα ξεςιν- 

17 Εἰδότι ἄν καλὸν: σοι- 
εἶν καὶ μὴ σοιδντι, ἁμαρτία 
αὐτῷ ἐςιν, 

ἌΡ  ὅ; 
ΓῈ γῦν οἱ τλέσιοι, 

"Ὁ χλαύσατε ϑλολύζοντες 
ἐστὶ ταῖς ταλφιπωρίαις ὑμῶν 
ταὶς ἐπερχομέναις, 

9 Ὃ τλτος ὑμῶν σέ- 
σήπε, κὶ τὰ ἱματια ὑμῶν 
δηϊόξρωτα γέγονεν" 

8 Ὁ «χρυσὸς ὑμῶν. Ὁ ὃ 
ἄργυρος καήίωται; καὶ ὃ ἰὸς 
αὑτῶν εἰς μιαρ]ύριον ὑμῖν ἔ- 
ΚΑνν Ὁ “φάγεῖαι τάς σάρκας 
ὑμῶν ὡς τῦρ' ἐθησαυρίσαΐε 
ἐγ ἐσχάταις ἡμέρῤχις. 

4 ᾿Ιδὸ, ὃ ὃ μισθὸς τῶν ἐρ- 
γατῶν τῶν ἁμησᾶνίων τὰς 
χώρας ὑμῶν, ὃ ἀπεφερημέ- 

γος ἀφ᾽ ὁμῶν, κράξει" 5 αἱ 

βοαὶ τῶν δερισάντων εἰς τὰ. 

ὦτα κύρία φαμεν εἰσελο)-: 
λύθασιν- 

5 ᾿Ετρύφήσατε Ἐπὶ ' τῆς 
γῆς, Ὄ, ἐσπαϊαλήσατε' ἐθρέ- 
ψαῖε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς 
ἂν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 

6 Καγεδικάσαζε, ἐφονεύ- 
σατε τὸν δίκαιον" ἐκ ἀντῆάσ- 
σεται ὑμῖν. 

Ἢ Μακροθυμήσαΐε ὅν, ἀ- 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ 

δελφοὶ, ἕως τῆς παρεοίας τὸ 
κυρίε" ἰδὺ, ὃ δ᾽ γεωργὸς ἐκδέ- 
χεῖαι τὸν τίμιον καρπὰν τῆθὁ 
γῆς, “μακχροθυμιῶν ἐφ᾽ αὐτῷ, 
ἕως ἂν λάξῃ ὕετον πρφῖμον 
"ἡ ὄψιμον. 

8 Μακροϑυμήσατε, κὶ ὅ- 
μεῖς, σ»ρίξαῖε τὰς καρδίας ὑ ὅσ 
μῶν, ὅτι ἡ παρϑσία τῇ κυ-᾿ 
οἷα ἤγγικε. 

9 Μὴ σενάξεῖε καὶ ἀλ- 
λήλων, ἀδελφοὶ, ἵνὰ μὴ χκα- 
Ἰακριθῆτε" ἰδὰ, κριτὴς παρὸ 
τῶν ϑυρῶν ἕτήκεν. 

10 Ὕπόδειγμα λαξεῖε τῆς 
κακοσαθείας, ἀδελφοί μ5, κὶ 
“Ὡς μακροθυμίας, τὰς σρο- 
φήϊας, οἱ ἐλάλησαν τῷ ὄνό- 
ματι κυρίε, 

11 δὲ, μακαρίξομεν τὰς 
ὑπομιένον]ας᾽ τὴν ὑπομιονὴν 
᾿Ιὼς ἠκθσαῖε, κὶ τὸ τέλος κυ- 
ρίε εἰδεῖε, ὅ1, πολύσπλα[χνός 
ἔςιν ὁ κύριος Ὁ οἰκτίρικῶν, 

121 Τρὸ πανίων δὲ, ἀδελ- 
φοί με, μὴ ὀμνύεῖε, μήε τὸν 
ἀρανὸν; μήτε τὴν γῆν, μήτε 
ἄλλον τινὰ ὅρκον" ἤτω δὲ ὅ- 
μῶν τὸ ναὶ, ναὶ, ἡ τὸ ὅ, 8" 
ἵγα μὴ εἰς ὑπόκρισιν σέσηε. 

18 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὅτ 
μῖν ; τοροσευχέσθω" εὐθυμεῖ 
τις ; Ψαλλέτω. - 
4 ᾿Ασθενεῖ τις ἐν ὑμῖν, 

τοροσκαλεσάσθω τὼς πρεσξυ- 
Ἱέρες τῆς ἐκκλησίας, "Ὁ προσ- 
ευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν, ἀ- 
λείψανῖες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν σα’ ; 
ὀγόματι τῷ κυρίο.. 

παν τοτς  τὰξ 



᾿ 
᾿ 

15 Καὶ ἡ εὐχὴ τῆς τί- 
ςεως σώσει τὴν κάμνονῖα, κνὶἃ 
ἐγερεῖ αὐτὸν ὃ κύριος᾽ κἂν 
ἁμαρῆίας ἢ πεποιηκὼς, ἀφε- 
θήσονται αὐτῷ. 

16 ᾿Εξομολογεῖσθε ἀλλή- 
λοις τὰ παραπ]ωμαῖα, κνὶ εὕ- 

οεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως 
ἰαθ7ε" πολὺ ἰσχύει δέησις δὶ- 
καίε ἐνεργεμένη. Ἵ 

17 ᾿Ηλίας ἄνθρωπος ἦν 
ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ ὥροσ- 
εὐχῇ τροσηὐξαῖο τὸ μὴ βρέ- 
ξαι" καὶ ἐκ ἔθρεξεν ἐπὶ τῆς 

γῆς ἐνιαυϊὰς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ. 
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18 Καὶ παλιν προσηύξ- 

Ἴ ν εν Ἀ ε 7 Ἐδ 
αἾο, κἡ ὃ ὁρανὸς ὑεϊὸν ἔδωκε, 

- ᾿ Ἷ Ἀ 

" ἡ γῇ ἐθλαςησε τὸν καρ- 
σπὸν αὐἼῇς. 

19 ᾿Αδελφοὶ, ἐάν τις ἐν 
ὑμῖν λανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀ- 

, .» , ᾿ 3 
ληθείας, ων ἐπιςρέψῃ τίς αὖ- 
τὸν, 

40 Γινωσκέω, ὅτι ὃ ἔπι- 

ςρέψα «ἁμαρ]ωλὸν ἐκ πλά- 
γῆς δὲ αὐτξ, σώσει ψυχὴν 
3 3 “ἢ γ Ἀ ͵ - 

ἐκ ϑαναΐο, καὶ καλύψει σλῇ- 
θος ἁμαρτιῶν, ᾿ 

Ιακωξε ἐπιξολὴ ἐγράφη 
ἐν ςίχοις συμζ΄. 

ΗΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἑπιςολὴ Καθόλικη τπρωτη. 

Κεφ. α. 1. 
ΠΕΊΡΟΣ ἀπόςολος 

οἰησᾷ χριςᾶ, ἐκλεικ- 
τοῖς σαρεπιδήμοις διασπορᾶς 
Πόντοε, Γαλαλίας, Καφαπα- 
δοκίας, ᾿Ασίας, κὶ Βιθυνίας, 

2 Κατὰ πρόγνωσιν ϑεῖ 
τχϊρὸς, ἐν ἁγιασμῷ τνεῦμα- 
ἦος. εἰς ὑπακοὴν “᾿ ῥαν]ισμὸν 
αἵμιαἼος ᾿Ἰνσῇ Κριςϑ᾽ χάρις 

ὑμῖν κκἡὶ εἰρήνη τοληθυνθείη. 
5. Ἑλογυῆὸς ὃ ϑεὸς κὶ 

πα]ὴρ τῷ κυξία ἡμιῶν ᾽».- 
σε Χριςϑ, ὃ καὶὰ τὸ αἰολὺ 
αὑτῷ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡ- 
μᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾿ ἀν- 
ατάσεως ᾿[ησᾷ Χριτῷ ἐκ νεκε 

θῶν, 
4. Εἰς κληρονομίαν ἄφ- 

ῷ ῃ Ἐπ οι ν 9 ὶ 

ἄρίον ἈΚ, αμυιαν ον τ ἁμαραν- 

του, τετηρημένην Ἐν δρανοῖς 
εἰς ἡμᾶς, 

5 Τὰς ἐν δυνάμει δεῖ 
φροεραμένος διῶ τίςεως, εἰς 

[ 4 

σωἹηρίαν ἑἕοίμην ἀποκαλυφ- 
θῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ" 

Ἐἢ Τὴ .- “᾿ ΒΡ Η 5.4, 0 Ἕν ᾧ αἴαλλιᾶσθε, ὁλί- 
μ Ε ͵ ᾿ ᾿ ἴὸν ἄρῆι (εἰ δέον ἐς) χυπηθέν- 

ες ἐν τοοικίλοις σειρασμίοϊς" 
--" .] . δ , ΡΥ 
{ “ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν 

τῆς τοίσεως τοολὺ τιμμωήερον 
χρυσία. τῇ ἀπολλυμένε, διὰ 

᾿ Ν 

πυρὸς δὲ δοκιμαξομένα, εὗ- 
εεθῃ εἰς ἔπαινον κὶ τιμὴν 
δόξαν, ἐν ἁποκαλύψει ᾽[η- 
σξ᾿ Χριςξ" 
.Ο ΕῚ ἰδον ω" »-" 

ν ὅκ ἰδονίες ἀγαπᾷϊε, 
ΕῚ “ », -“ 

εἰς ὃν; ἄρῖι μιὴ δρῶνῖες,. τοιςεύ- 



διὰ 
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ονἶες δὲ, ἀγαλλιῶσθε χαρᾷ 
ἀνεκλαλήϊῳ Ὁ δεδοξασμένη" 

οἰμιϑόμενοι τὸ τέλος 
τῆς τοίξεως ὑμῶν, σωϊηρίαν 
ψυχῶν. ΠΕ Ἢ 

10 Περὶ ἧς σω]ηρίας ἐξ- 
εζη]ησαν ἡ ἐξηρεύνησαν τρο- 
φη]αι, οἱ τοερὶ τῆς εἰς ὑμᾶς 

Υ 2 Ω.! ῇ " 
“ιάριίος τοροφη!ευσαν!ες 

11 ᾿Ερευνῶν]ες εἰς τίνα ἤ 
πο Ν᾿ 4Δ}}ὺῦ ἌΝ Σ] 
ὍΟΙΟΥ καιρὸν ἔδήλπ τὸ ἐν αὖ- 

Ἴοῖς νεῦμα Χρις, τρο- 
μαρ)υρόμενον τὰ εἰς Χριςὸν. 
“πλθὴμαῖα, νὶ τὰς μεῖὰ ταὺ- 
Ἴα δόξας" 

19 Οἵς ἀπεκαλύφθ:, ὅ7ι 
9 ε φ᾿ ἘΠ λιδῶ Ν 

ἐχ, ἑαυῇοῖς, ἡμῖν δὲ διηκονην 
᾽ ἃ - ε.» 

αὐ]ὰ, ἃ νῦν ἀνηγ[έλη ὑμῖν 
τῶν εἰχγγελισαμένων 

ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. ὡ- 
᾿ ὩΣ ΠΒΡΟῸΝ ᾿ϑ ; ἂ 

ποςαλέν!, ἄπ δρᾶν) εἰς ἃ 
, - μὴ Ε ͵ 

ἐπιθυμιδσιν ἄγγελο. σαρακύ- 

ψΨψαι, ἐπ᾿ 
Ἅ-: 9 ! Ἁ 

138 Διᾷ ἀναῤωσάμενοι τὰς 
ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, 
γήφονϊες, τελείως ἐλπίσατε 
- “-- Ἅ 

ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χά- 
οιν ἔν ἀποκαλύψει ᾿Ιησβ 
Χρις δ᾽ τ 

ΕΔ , ς - ι1 Ὥς τέκνα ὑπακοῦς, 
μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς 
“οὐϊερον ἐν τῇ, ἀγνοίᾳ ὑμῶν 
ἐπιθυμίαις" 

Σ Ἁ 

18 ᾿Αλλὰ κα]ὶ τὸν κα- 
} λ 

λέσανϊα ὑμᾶς ἅπον, »ἡ αὑτοὶ 
« ᾿ ͵ ΟΝ - ͵ 

αγιοι ΕΥ ὩΧσΉ ἀνλςρο γε-. 

νήθητε. 
16 Διότι γέγρα τ ται “Α- 

ἤοι χένεσθε, Ὁ}, ἐϊὼ ἅδοις εἰμι». 

ἘΕΠΙΣΈΟΛΗ. 

17 Καὶ εἰ ταἹέρα ἐπικα-. 
λεῖσθε τὸν ἀπρρσωπολήπτως 

τ 
κρίνονία καὶ τὸ ἑκάςε ἔρίων,, 

, ͵ ᾿ - εν , 

ἐν Φόξῳ τὸν τῆς ταροικίας 
ὑμῶν χρόνον ἀναςραφητε" 

18 Εἰδόϊες, ὅτι ἃ φθαρτοῖς ἧ 
ἀρ[υρίῳ ἢ χρύσίῳ, ἐλυϊρώθη- 
Ἴε ἐκ τῆς μαϊαίας ὑμῶν ἀ- 
ναςροφῆς ταἹροπαραδοϊαιὉὉ 

19 ᾿Αλλὰ τιμίῳ αἱμαΐῖε. 
ὡς ἄμινδ, ἀμώμιε κὶ ἀσπίλε 
Χρις δ’ δῖνος 

20 Προεϊνωσμένει μὲν πρὸ, 
καϊαξολης κόσμϑθ, Φανερω- 
θένϊος δὲ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν. 
χρόνων δὶ ὑμᾶς. 

9] Τὰς δὲ αὐτῷ σιςεύο"- 
ΕῚ ΕΣ ΝῚ δ. ἈΝ ἀρ 

τὰς εἰς Δεὸν τὸν ἐγείραντα 
ΙΝ “ - ἣν ᾿ ς 

αὑτὸν ἔκ νεκρῶν, »ἃ δόξαν 

αὐ] δονΊα, ὥςε τὴν τοίςιν ὅ-. 
ΩΝ ν. «. ͵ " ) Ὡς ᾿ 

μῶν κὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς ϑεῦν. 
4 ὴῪ - ἐν 

99 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν 4. 
ΙΏ - - 

νικόϊες ἐν τῷ ὑπακοῦ, τῆς 
» , ν ὁ δ 
ἀ) θείας διὰ τυνεύματος, εἰς 

ἄχθος, ἠδ “4. 
φιλαδελφίαν ἀνυπόκριϊόν, ἐκ 
καθαρῶς καρδίας ἀλλήλες ἀ-. 

γαπήσατε ἐκτενῶς" , 
»ἰν ἃ ᾿Ανα[εεννη μένοι ἐκ ἐκ.. 

σπορᾶς φϑαρίης, ἀλλὰ ἀφ- 
θάρ]α, διὰ. χόγα ζῶνἼος ϑεᾶ: 

Ν ; γ᾽ Ἶ᾿ Ἃ: πῶ ΣΝ ν᾿ 

ων βενογ!ῶς εἰς τὸν αιἰωνγα. 

94. Διότι πᾶσα σὰρξ ὡς 
χόριον κὶ ὡᾶσα δόξα ἀνθρώ-. 

ς , ἷ ΩΝ 

πὸ ὡς ἄνθος χόρτο" ἐξη2 ᾿ τα ὧς ἄνἧον χόρτο" ἐξηράνθη, ὃ χύρίος, κὶ τὸ ἄνθος αὐτῷ 
ἐξέπεσε" ἘΠ 

95 Τὸ δὲ ῥῆμα κυρίη μένει. 
4. ΕΝ ».» ἐ “«Ω' “» ἀρλεφ 

εἰς τὸν αἰῶνα τϑίο δὲ ἕξι τὸ 
- Ν - δ. ἃ 

ῥῆμα τὸ εὐ [Πελιοϑὲν εἰς ὑμιν.-. 

Ἰπυ  ουν,  δο  ππσσν τ οί, ἐπ κίὰιΣ 

-- εν 

δα κὸν". 
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Κιφ. β΄. 9. 
ἈΠΟΘΈΜΕΝΟΙ οὖν 
Ἄ. πᾶσαν κακίαν κὶ πάν]α 

δόλον κὶ ὑποκρίσεις κὶ φθὸόνες 
τ πάσας καϊχλιὰς,. 

2 Ὥς ἀετιγέννητα βρέφη, 
Ἂ Ἅ » ' - 

τὸ λογικὸν ἄδολον γαλα ἐπὶ- 
ποθήσαϊε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξη- 
θήτε" 
3 Εἴσερ ἐ[εύσασθε ὅτι χρη- 

ςὺς ὃ κύριος, 
4 Πρὸς ὅν προσερχόμενοι, 

λίθον ζῶνᾳ, ὑπὸ ἀνθρῳπων 
μὲν ἀποδεδοκιμασμένον, πα- 
"ρὰ δὲ ϑεῷ ἐκλεκῆὸν, ἔντιμον. 

δ Καὶ αὐϊοὶ ὡς λίθοι ζῶν- 
Ἴες οἰκοδομιεῖσθε, οἶκος τονευ- 

᾿ « εἶ 5 
μα]ικὸς, ἱεράήευμα ἅ πον. ἂν- 
ενέίκαι τυνευμαῆικας ϑυυσίας, 

3 "»Ὥ “-᾿ ἘῚ Γ 

εὐπροσδεκτῶς τῷ δες διὰ 
᾿υτῷ Χριςξ. 

6 Διὸ κὶ περιέχει ἔν τῇ 
πο Ἐ ι ᾽ . Ν 

γραφῃ" ᾿1δὸ τίθημι ἐν Σ ὧν 
λίϑον ἀκρογωνιχῖον, ἐκλεκὸν, 
», ἡ πὸ ἃ , μ᾿ ὦ δος ἔνγιμιον" χὰ ὃ τοιςεύων ἐπ᾿ αὐ- 
τῷ, ἢ μὴ καταισχυνθῇ. 

γ᾿. ςε »-» "ν ε Ν - 

1 Ὕμιν ὄν ἡ τιμὴ τοῖς 
τοιςεύασιν᾽ ἀπειθᾶσι δὲ, λίθον 
ΓῚ ᾽ ’ ς« ἢ» 
ὃν ἀπεδοκίμασεν οἱ οἰχοδο- 
μᾶντες, τος ἐγενήθη εἰς κε- 
φαλὴν γονίας, κὶ λίθος σρὸσ- 

κόμμιαος, κὶ τοέῖρα σκανδά- 
λε΄. 

8 Οἱ προσκόπλεσι τῷ λό- 
“« --΄ΨἊΨ 2 «ἃ ὍΝ , 

γῳ, ἀπειθέντες, εἰς ὃ κὶ ἐτέ- 
θησαν 

.9 Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκ- 
Ἴὸν, βατίλειον ἱεράτευμα, ἔθ- 
γνῷς ἅπον, λαὸς εἰς σερισοίη- 

429 

σιν ὅπως τὰς ἀρετὰς ἔξαγ- 
[εἰλυῖῆε τῇ ἐκ σκότες ὑμᾶς 
καλέσανος εἰς τὸ χυμκαςὸν 

αὑτῇ φῶς. 
10 Οἱ ποῖὲ ἃ λαὺς, νῦν 

δὲ λαὸς ϑεῖ' οἱ ἐκ ἡλεημέ- 
γοι, νῦν δὲ ἐλεηθένϊες, 

11 ᾿ΑΙαπηϊοὶ, παρακαλῶ 
ὡς τοαροίκες καὶ ποαρεπιδή- 
μες, ἀπέχεσθαι τῶν σαρκι- 
κῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες ςρα- 

τεύοναι κατὰ τῆς ψυχῆς" 
129 Τὴν ἀναςροφήν ὑμῶν 

ἐν τοῖς ἔθνεσιν Ἐχχονῆες καλήν" 
ἵγα ἐν ῳ καταλαλᾶσιν ὑμῶν 
ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν 
ἔρίων ἐποπ]εύσανϊες, δοξάσω- 
σι τὸν ϑεὸν ἐν ἡμέρα ἕπισ- 
κοπῆς. - 

ι9 Ὕποϊαγνϊε ὄν πάσα 
ἀνθρωπίνῃ κ,Ίσει, διὰ τὸν 
κύριον" εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὕ- 
περέποντι" ͵ 

14 Εἴτε ἡϊεμόσιν, ὧς δὶ 
αὐὰ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκη»- 
σιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον 
δὲ ἀγαθοποιῶν" " 

.. 15 Ὅτι δήως ἐςὶ τὸ 9έ- 
λημα “τῷ εξ, ἀϊχθοποιῶν]ας 
φιμιδν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀν- 
θρώπων ἀγνωσίαν 
: 16 Ὥς ἐλεύθεροι, μή 
ὡς ἐπικάλυμμα ἔχον]ες τῆς 
κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ 
ὡς δελοι εξ. 

17 [[|ἀντὰας τιμήσατε" 
ἼΤτν ἀδελφότηῖα ἀγαπᾶτε" 
Τὺν Θεὸν Φοξεῖσθε᾽ 1 ὃν 

βασιλέα τιμᾶτε. 
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18 Οἱ οἰκέῖαι, ὑπο]ασσό- 
ἱκενοι ἐν σαντὶ φόδῳ τοῖς δεσ- 
ποῖαις, ὁ ΒΘ. μόνον τοῖς ἀγαθοῖς 
Ὁ ἑπιεικέσιν, ἀλλὰ "ἡ τοῖς 
σκολιοῖς, 

19 Ἵξδτο γὰρ χάρις, εἰ 
διὰ συνείδησιν ϑεξ ὑποφέρει 
τις λύπας, πασχωὼν ἀδίκως. 

90 [Ποῖον γὰρ κλέος, εἰ 
ἁμιαρ)άνονϊες κὶ κολαφιζόμε- 
γοι ὑπομενεῖτε αλλ κι ᾧ- 

[αθοποιξνῖες ὁ τάσχονϊες Ῥὲ 
πομεγεῖτε, τᾶτο χάρις σαρὰ 
δε. 

9] Εἰς τεῦο γὰρ ἐκλήθη- 
7ε, ὅτι Ὁ Χριρὸς ἔαθεν ὑπὲρ 
ἡμῶν, ἡμῖν ὑπολιμπάνων ὕ- 

πογραμιμὺν, ἵνα ἐπακολεθή- 
σετε τοῖς ἴχνεσιν αὐτῦ" 

2900. ἁμαρῇίαν ἐκ ἐποί- 
σεν, αδὲ εἰρέθη δόλος ἐν 
τῷ φτύματι αὐτϑ᾽ 
95 Ὃς λοιδορέμενος οὐκ 

ἀνϊελοιδόρει, πάσχων ἐ ἐκ ώπεί- 
λει" τοαρεδίδα, δὲ τῷ κρίνον- 
Ἂν διώρμαει 
94 Ὃ: τὰς ἁμαεῖιας ἡ- 

μῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ 
σῳμναῖι αὐ ἐπὶ τὸ ξύλον" ἵνα 
ταῖς ἁμαρτίαις ὀπογενόμιες 
νοι, τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν’ 
ὅ τῷ μώλωπι αὐτῇ ἰαθητε, 

9ἢ τε γὰρ ὡς τρόξα͵ὰα 
τολανωμενα ἀλλ᾽ ἐπεςρά- 
φυ7ε νῦν ἐπὶ τὸν τοοιμένα κὶ 
εὐ ρηδι τῶν ψυχῶν ὁμιῶν. 

Κι φ. γ΄. ὃ. 
ΟἾΟΙΩΣ αἱ γυναῖκες, 

ὁσπο]ασσόμεναι τοῖς ἰδί- 

ἘΕΠΙΣΊΤΟΛΗ 

ὧν δράσιν. 

οἱς ἀνδρασιν, ἵ ἵνα νὰ εἴ τινεφ. 
ἀπειθῆοι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς 
τῶν γυναικῶν ἀναφροφῆς ἥξει, 

γεῦ λόγπ κερδηθήσωγται" 
9. ᾿Εποπ]εύσαντες τὴν ΤΡ 

φόξῳ ἀϊνὴν ἀναςεοφὴν. ὑμῶν, 
Ὧν ἔξω. ὄχ, ἢ ἔξωθεν ; 

ἐμπλοκῆς τριχῶν, κῷ ὥερι- 

θέσεως χρυσίων, ἢ ἐνδύσεως 
ἱμια ων κόσμος" 
4 ἌΛΛΑ ἃ χρυπτὸς τῆς 

καρδίας ἄνθρωπος, ἐν 
ἀφθάρτῳ τῇ «εφέος κ ἢ- 
συχ ει πνεύμιαῖος, ὃ ὅ ἐςιν ἐγώς- 
πίον τῷ σε πολυτελές. 

5 Οὕγω γαρ ποτε κ αἱ ἱ ἅ- 
γιαι γυναῖκες, αἱ ἐλᾳίξεσαι 
ἐπὶ τὸν Μεὸν, ἐκόσμαν. ἔχυ- 
Ἰὰς, ὑποϊασσόμεναι τοῖς ἰδίοις 

. 

θ Ὥς Σάῤῥα ὑ ὑπήκεδε μῦς 
᾿Αβραάμ, κύριον αὐϊὸν καλϑς- 
σα, ἡς ἐϊενηθα]ε τέκνα, ἄγα- 
θοποιῶσαι; ΟΝ μή Φοξ μεναι 
μηδεμίαν Ὡτὸησιν. 

7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίως, συν.-- 
οικξνες κα]ὰα γνῶσιν ὡς ἀσ- 
ϑενεξέρῳ σκεύει τῷ γυναι- 
κείῳ «ππονέμονῖες τιμήν, ἂς 
μ -συγκληρονόμωοι χάριτος. 
ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐκκόπ]εσθαὶ 
“τὰς Ὡροσευχᾶὰς ὑμῶν. 

8 1ὺ δὲ τέλος, τοαντεὲ 
ὁμέφρογες, συμπαθεῖς, φιλά- 
δελφοι, εὐσπλαγχνοι,ν θὐθάν 
Φόονες᾿ μωρῷ 

9 Μί. ἀποδιδόν]έε, πὺν 
ἀν] καχϑ, ἢ λοιδορίαν ἀντὶ 
λοιδορίχε᾽ τὐναν]ίον δὲν εὖ- 

»τῷ» ᾿ 

πα, Ὁ .... ς ὦφὡς.. Ὁ 
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λογξυῆες" εἰδό]ες᾽ ὅτι εἰς τϑῖο 
ἐκλήθνῆε. ἵνὰ εὐλογίεν κλη- 
ρονομιήσητε.. Ἢ 

10 Ὁ γὰρ ϑέλων ξωτὶν ἐ- 
[χπᾷν, νἡ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγα- 
θᾶς, ταυσάτω τὴν γλῶσσαν 
αὗτϑ ἀπὸ κακ, καὶ χείλη αὖ- 
τῷ τῇ μὴ λαλῆσαι δόλον. 
1 Ἐκκλιναήω ἀπὸ κακξ, 

κ᾿ ποιησάτω ἀγαθόν" ζητη:- 
σάω εἰρήνην, ἡ διωξαίω αὖ- 

σύν. 
19 Ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ: κυ- 

ρία ἐπὶ δικαίας, καὶ ὦτα αὐτῷ. 
εἰς δέησιν αὐτῶν τορόσωσπον 
δέ κυρία Ἐπὶ «οιξνας κακά, 

.- 15 Καὶ τίς ὃ κακώσων 
ὑμᾶς͵, ἐὰν τὰ ἀἴχθξ μιμυϊαὶ 
γένησθε : 

4. ᾿Αλλ᾽ εἰ πάσχροιτε 
διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι" 
τὸν δὲ φΦόξον αὐτῶν μὴ Φο- 
βηθῆτε, μηδὲ ταραχιθῆτε, 

15 Κύριον δὲ τὸν ϑεὸὺν 
ὡγιασαΐε ἐν ταῖς καρδίας ὑ- 
μῶν" ἕϊγιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀ- 

«ολογίαν φαντὶ τῷ αἰΐξνίι ὕ- 

μιᾶς λόγον τοεοὶ τῆς ἐν ὑμῖν 
ἐλπίδος, μεῖα τραὐύϊητος καὶ 
φόξε. 

10, Συνείδησιν ἔχοντες ἀ- 
[χϑήν᾽ ἵνα ἐν ᾧ καϊαλαλῶτιν 
ὑμιῶν ὡς κακοποιῶν, καῖαισ- 
χυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάξζονῖες ὅ- 
κῶν τὴν ἀχθὴν ἐν εὐ ῳυνδο ἄ- 
ναςροφήν. 

7 Κρεϊτῆον. γάρ ἀγαο- 
ποιδνῖας, εἰ ϑέλει τὸ ϑέλημα 
τῷ ϑεϑ, τοώσχειν, ἢ χακοποι- 
ὥντατ" 

] 8 ὍἾι κὶ Χριτὸς ἅπαξ 
σερὶ ἀιυρῖμῆν ἔπαθε, δίκαιος 
ὑπὲς ἀδίκων" Ὧα ἡμᾶς τροσ- 
ἀγάγῃ τὰ ϑεῷ, ϑανα)ωθεὶς 
μὲν σαρκὶ, ζωοποιγθεὶς δὲ 
τῷ τονεύμια τι" 

19 ᾽Ἐν ᾧ κα τοῖς ἐν φυ- 
λαχῃ πνεύμασι πορευθεὶς ἐ- 
κήρυξε Εν) 

90 ᾿Απειθήσασι ποτε, ὅ7ε 
ἁφαξ ἐξεδέχετο ἡ τῷ ϑεξ 
μακροθυμία ἐν ἡμέραις Ν᾿ὥε, 
κατασκευαξομένην, κιξωτοῦ, 
εἰς ἣν ὃλ νἶγαι, τατέςιν ὀκτὼ 

ψυχαὶ διεσώθησαν δι᾿ ὕδαος͵ 
.9] ἢ καὶ ἡμᾶς ἀν)τυκον 

γῦν σώζει βαπῆισμα, (3 σχϑ- 

κὺς ἀπόθεσις ῥύπα, ἀλλὰ 
συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερω- 
ἥσια εἰς ϑεὸν) δὶ ἀναςάσεως 
Ἴησξ Χριςᾷ, 

99 ὍΣ-ς ἐςιν ἐν δεξιᾷ τὸ 
ϑεβ, τοορευθεὶς εἰς βρανὸν, 

ὑπο]αΓ νων αὐήῷ ἀϊγέλων ἡ 
ἐξασιῶν δ ΣΥΝ 

Ἀ. εφ. δ΄, 4. 
ΓΡΙΣΤΟΥ. ὅν παθόν]ος 

ὑπὲρ ἡμῶν σαρκὶ, Ὁ 
ἡμεῖς τὴν αὐ]ὴν ἔννοιαν ὑπ- 

λίσασθε, ὅ7ε ὁ παθὼν ἐν σαρ- 
κὶ, πέπαυῖαι ἁ ἁμαρτίας. 

9 ἙΠς τὸ μηκέτι ἀνθρώ- 
φίων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ ϑελύή- 
μὰτι δὲ τὸν ἐπίλοισχον ἐν 
σαρκὶ βιῶσαι χρ βόνον, 
5 ᾿Αρκετὸς γὰρ ἡμῖν 4 

τυχρεληλυθὼς “Χρόνος τῷ βία 
τὸ ϑέλημα τῶν ἐθνῶν καΐερ- 
γάσασθαι; τεεπαρευμένας ἐν 
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ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἶνο- 
φλυγία!»,) κώμοις, τοόϊοις, κὶ 
ἀθεμίοις εἰδωλολαήρεία:" 

4: Ὲν ᾧ ξενίξονται, μὴ 
ευνϊρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν 
αὐτὴν τῆς ἀσωΐίας ἀνάχυσιν, 
βλασφημόντε" .᾿ 

5 Οἵ ἀποδώσασι λόγον, 
τῷ ἕϊοίμιως Ἐχρ γι κρῖναι ζῶν- 
ας κα νεκρός. 

δ᾽ Εἰς τεῦο γὰρ κὶ νεκροῖς 
εὐηϊγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν 
καϊὰ ἀνθρωπες σαρκὶ, ζῶσι 
δὲ κατὰ ϑεὸν πνεύματι. 

7 [Ἰανῆων δὲ τὸ τέλος 
ἤγπκε" σωφρονήσαΐε ὅν κὶ νή- 
Ψαῖε εἰς τὰς τροσεῦχ ἄς. 

8 Πρὸ πάνϊων δὲ τὴν εἰς 
ἑαυ]ὰς αἴπειν ἐκτενῇ ἔχ ο37:ς" 
ὅ), ἡ αἴχπη καλύψει τολόϊθον. 
ἁμαρτιῶν. 

9. Φιλόξενοι εἰς ἀλλύήλες,. 
ἄνευ γογγυφίκῶν, 

10 “Ἕκαςος καθὼς ἔλα- 
δὲ χάρισμα, εἰς ἑαυϊὲς αὑτὸ 
διχκονδνῖες, ὡς καλοὶ αἰκονό- 
μοι ποικίλης χάρος ϑεῖ, 

11 Εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόϊα 
σεδ᾽ εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ 
ἰσχύος ἧς χροεηγεῖ δ᾽ Θεός" 
ἵνα ἐν σᾶσι δοξάζ»ἥαι ὃ ὃ ὅὲ- 
ὃς διὰ Ἴησᾷ Χριςβ, ᾧ ἐςιν ἡ 

δόξα κὶ τὸ κράτος: εἰς τὰς αἷ-- 

ωνὰς. τῶν αἰώνων" ᾿Αμώς 
12 ̓ΑΙαπηϊοὶ, μὴ ξενίζεσ- 

θὲ τῇ ἕν ὑμὶν τυξώσει πρὸς 
σειρασμὸν ὑμῖν Ὑινομένῃ, ὡς 

ξένε ὑ ὑμῖν ξυμι(ζ αἰνονῖος" 
.13. ᾽᾿Αλλα καθὸ κοινωνεῖ- 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

τε τοῖς τὸἢ Χειδβ παθήμαει; 
) ἐν τῇ ἀποχας 

λόψει τῆς δόξης αὐᾷ χαρῆ-. "ἢ 
χαίρεῖε, ἵνα; 

τε ἀγαλλιώμενοι. 

114 Ἐ; ὀνειδίξεσθε ἐν ονό: Ὁ 
ματι Χριςῦ, μακάριοι" ὅτι 
τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τῇ Θεοῦ 
πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύε- 
Ἴαι" καα" μὲν α ὑ]ὰς βλασφη- 
μεῖται, κα] ὰ ὉΣ ὑμᾶς Δοξάχι 
ζεῖαι. ἀδθυχω. 

15 Μὴ γάρ τις ὑμῶν 
ττασχέγω ὡς φονεὺς, ἢ κλέαχε 
Ἴης, ἢ κακοποιῦς,) ἢ ὡς ἀλ- 
λοϊφιοεπίσκοπος. ' 

10 Εἰ δὲ ὡς: Χ ρισιαίοῖ, 
μὴ αἰχιυνέσθω, δοξ ξαζέτω δὲ 
τὸν “εὸν ἐν τῷ μέρει τότῳ.. 

νι ὉΝ ὃ καιρὸς τῇ ἄρξ- 
ασθαι τὸ κρῖμα ἀπὸ τῇ οἴκε 
τῷ ϑεδ᾽ εἰ δὲ τράϊον ἀφ᾽ ἧ- 
μῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἄπει- 
θεανίων τῷ τῇ ιϑρᾷ εὐρινομα 
λίῳ ; ̓ 

18 Καὶ, εἰ ὃ ἐὐαρηήνα μό- 
λις σώζεῖαι, ὁ ὁ ἀσεξ ἧς κὶ ἀ- 
μιαρ)ωλὸς ὯὩξϑ φανεῖταις ἐνᾳ 

19 “ἄ)ςε κὶ οἱ πάσχοντες ἶ 
καῖ τὸ δέλομα, τῇ δεῖ, ὡς 
σιςῷ κτισῷ παραιθεσθωσαν 

τὰς ψυχὰς ἑαυτῶν ἐν ἀϊαθο- 
ποΐᾳ. 

Κεφ. ἐν δ. ᾿ 
ΤΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ "τ 

ἐν ὑμῖν. παράκαλῶ, ὃ 
συμπρεσῷ ζΐερος καὶ μάρτυς 

τῶν τῇ Χριςξ σαθηματων, 
ὃ κα τῆς μελλεσὴς ἀποκα.. 
λύπτεσθαι δόξης κοινωνὸξ, 
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Φ μἱοιμαναε τὸ ἐν ὕμιν 
τχοΐμενιον τῷ ϑεῶ, ἐπισκοσῶν- 
Ἶες μὴ ἀναϊκαςῶς, ἀλλ᾽ ἔκε- 
σίως" μηδὲ με ρα γᾶλ- 
λὰ τοροθύμως"ς ; 

8 Μηδ᾽ ὡς κααχυριεύον- 
ες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι 
γινόικεγοι τῷ τοοιμανίδ. 

ἡ Καὶ αὶ φχνερωθένϊος τῇ ἀρ- 
ιποίμιένος, κομεῖσθε τὸν ἀ- 
ιυαράνλινον τῆς δόξτις φέφανον. 

5 Ὁμοίως νεώτεροι ὅπο- 
χΓ[ηε πιρεσξυϊέροις" σχν]ες δὲ 
ἀλλήλοις ὑποϊασσόμενοι" τὴν 

ταπεινοφροσύνην ἐϊκομξ ὡ- 
σασϑε, ὅτι ὃ ϑεὸς ὑπερηφάνοις 
ἀν Πχσσεῆχι, ταπεινοῖς δὲ δί- 
δῶσι "χάριν. 
Ὁ ξαπεινωθυῆε ἐν ὑπὸ τὴν 

κραϊαιαν χεῖρα τῷ ϑεθ, ἵνα 
ὑμᾶς ὑψώσῃ, ἐν καιρῷ. 
“ἢ Πᾶσαν τῆς μέριμναν ὕ- 
μῶν ἐπιῤῥίψανἶες ἐπ᾽ αὐτὸν, 

ὅτι αὐτῷ ἐέλει περὶ ὑμῶν. 

8 ΝΗ ἡψαῖε, γρυϊθρήσατε" 
ὅτι ὃ ανηήδικος ὑμῶν διαξο- 
λὸς, ὡς λέων ὠρυόμενος, τοε- 

ἘΜΒΝᾺ ζυῆῶν τίνα καϊαπίη" 

9 Ὧ, ἀν)ςητε φεξεοὶ τῇ 
νῦν {ν 
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τοίςει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν 
παθημάτων τῇ ἐν κύσμῳ ὃ- 
μῶν ἀδελφότγυἥι ἐπήἥελεῖσθαι. 
10 Ὁ δὲ ϑεὸς σάσης χά- 

ρῆοι, δ καλέσας ἡμᾶς εἰς τὴν 
αἰώνιον αὑτῇ δόξαν ἐν Ἀριςῷ 
Ἴησο, ὀλιίον πταθόνϊας, αὐτός 
κα! αρῖίσαι ὑμᾶς, τ"γίξαι, 
σθενωσαι, δεμελιώσαι. 

11 Αὐτῷ ἡ δόξα, καὶ τὸ 
κράτος εἰς τὰς αἰῶνας τῶν 
αἰώνών. ᾿Α,κήν. 

[9 Διὰ Σιλβανῇ ὑμῖν τῷ 
“πιςα ἀδελφϑ, ὡς λογίζομαι, 
δι’ ὀλίίων ἔγραψα, τάρακχα- 
λῶν κὶ ἐπιμαρϊυρῶν ταύτην 
εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ ϑεοῦ, 
εἰς ἣν ἑξήκατε. 

18 ᾿Ασπαζεῖαι. ὑμᾶς ἢ ὃν 
Βαξυλῶνι συνεκλεκτῇ, ΩΝ 

Μαρκος ὃ υἱός με. 
14 ᾿ΑσπζΖοχσθε ἀλλήλες 

ἐν φιλο μαῇ; ἀΐάπης. Ἐ᾿ρήνη 
ξ τὸν σι τοῖς ἔν Χριςῷ 1.- 
5. μήν. 

ΓΙέτρο ἐστιςολὴ καθολικὴ 
πρώτη ἐράφη ἐν ς ἰχρις 
σλτ' Ε 

ΠΕΤΡΟῪ ΤΟΥ ΛΠΟΣΤΌΛΟΥ͂ " 

. Ἐπιςολὴ Καϑθόλικὴ δευγέρα, 

Ξὴ ᾧ. α. 1. 
ΣἹἽΎΜΕΩΝ πέζων: δᾶ- 

λος καὶ ἀπόςολος ᾽᾿ἰη- 

δὐῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ΠΕΡ ΠΕΡΕ ἘΣ ὁ: 

᾿ 

“μἱν λαχξσι τίιν ἐν δικαιο- 
σύνῃ τῷ σεξ ἡμῶν ὁ σωτῆ- 
ρης ἡμῶν 'Ἴησᾷ Χριςε, 

9 Χχαρις ὑμῖν κἡ εἰδήνν 
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σι ληθυνθείη ἐν ἑστιϊνώσει τῷ 
ϑεδ, κὶ Ἴησᾷ τ κυρία ἡμῶν. 

3 Ὥς τχντα ἡμῖν τῆς 
ϑείας δυνάμεως αὐΐᾷ τὰ πρὸς 
ζωὸν Ἂ εὐσέβειαν δεδωρημέ- 
γῃς, διὰ τῆς Ἐπιγνώσεως τᾷ 
καλέσανίος ἡμᾶς διὰ δόξης 
τὼ ἀρετῆς" 

4. ΔΙ ὧν τὰ μέπςα ἡμῖν κὶ 
τίμια ἐπαγγέλμαῖα δεδώρη- 
αι; ἵνα διχ ,τότων γένησθε 
ϑείας κοινωνοὶ Φύσεως, ἀστ9- 
φυγόν]ες τῆς ἐν κοσικῳ ἐν ἐπι- 
θυμιίᾳ φθορᾶς, 

δ ἴζαὶ αὐτὸ τὅτο δὲ σπα- 

δὴν πᾶσα. παρεισενέγκαν τες) 
ἐπιχρρηΓήσαῖε ἐ ἐν τῇ πίσει ὑ- 
μῶν τὴν ἀρεῖὴν; ἐ ἐν δὲ τῇ ἀ- 
ρεῖ ἢ) τὴν γνῶσιν, 

6 Ἔν δὲ τῇ γνώσει τὴν 
ἐϊκραΐειαν, ἐν δὲ τῇ ἐϊκραϊείᾳ 
τὴν ὑπομονὴν, ἩρδΣ τῇ ὕπο- 
μονῇ τὴν εὐσέξειαν, 

Σ Ἄν δε τῇ εὐσεβείᾳ τὴν 
φιλαδελφίαν, ὃ ἐν δὲ τῇ φιλα- 
δελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 

ν 8. Γαῦϊα γὰρ ὕμιν ὑπάῤ- 

χοντα, ὦ Ὡλεονχζονῖκ. οὐκ 
ἀργὰς κδὲ ἄκαρπος καθίςη- 
σιν εἰς τὴν τῷ κυρίη ἡμῶν. 
Ἶγοἢ Χριςξ ἔσιιγνώωσιν" 

9 Ἢ γὰρ μὴ φαξεςι 
ταῦϊα, τυῷλὸς ἐςι. μυωπά- 
ζω», λήθην λαξὼν τῷ καθα- 
ἔισωε τῶν. τάλαι αὑτε ἃ. 

οἰκαρϊιῶν, 
ΐο “μὴ μᾶλλον, ἀδελφοὶ, 

σανδατυΐε βεξ αίαν ὑμῶν τὴν 

ἤλδσιν κ᾿ ἐκλογὴν τοιεῖσθαι" 

ΕΠΙΣΤΌΛΗ : 
ταῦτα γὰρ ποιοντες ὃ μὴ 

πταϊσητέ ποτδ," δι οὐρὰ ἡμήδον 
11 Οὐήω γὰρ πλεσίως ἔ ἔ- 

“πιχορη] θήτεϊαι ὑμῖν ἡ εἴσο. 
δος εἰς τὴν αἰώνιον. βασιλείαν ; 
τῷ κυρίε, ἡμῶν, ΠΣ σεἰάφ, 
ἸωσοΣ Χ ρις Ἐς. 

19 Δὲ ὃκ ἀμελήσω, ὑ- ἢ 
μᾶς ἀεὶ ὑπομιμνήσκειν περὶ 3 

τϑων καίπερ  εἰδόϊας, ἡ ἔφη 
Ἀπ δυνος. ἐν τῇ τσαρόσῃ, ἀλη- 
θείᾳ. 
13 Δίκαιον δὲ. ἡγθμαιν ᾿ 

ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ Ἐν τέτῳ τῷ 
σκηνώμαῖι, διεγείρείν ὑ ὑμᾶς ἐν 
ὑπομνήσει" ἄν 

[4 Εἰδὼς, ὅτι ταχινή ἔξιν 
ἢ ἀπόθεσις τῷ σκηνώματός ι 

μ8, καθὼς ΨῸΝ ὁ κύριος ἡ- ; 
μῶν ᾿Ἰησᾶς Ἀ ρισὺς ἐδήλοωνέ 
ιμοι- 

ι5 Σπυδάσω Ἢ ; ἑκάφος- 
7ε ἔχειν ὑμᾶς μεῖὰ. τὴν ἐμὴν. 
ἔξοδον, τὴν τότων μνήμην 
τοοιεῖοθαι. . 

10 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις 
μύθοις ἐξακολοθήσανῖε: ἐίνω- : 
είσαμεν ὑμῖν τὴν τῷ κυρία, 
ἡμιὼν ̓ 1ησᾷ Χριρῆ δύναμιν 
ΩΝ ταρησία», ἀλλ᾽ ἐπόπται ῳ 

ψενηθέντες τις ἐκείν μεγα- 

λειότητος. ᾿ς 

17 Λαξὼν γὰρ παρὰ ϑεᾶ 
σιαΐρὰὸς τιμὴν "ὦ δόξαν, 4 φω- 
νῆς ἐνεχθείσγ» αὐτῷ τοιᾶσδε, ' 
ὑπὸ τῆς μείαλοπρεπῶς δοξησ 
Οὐῇος ἐ ἕξιν δ υἱός. μᾶ8 ἃ ἀγα-, 

4ητὸς ̓  εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα.. ' 

18 Καὶ ταύτην τὴν φω-. 

» 

: 
; 
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γὴν ἡμεῖς ἠκέσαμεν ἐξ ἐρα- 
γξ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄν. 
τες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ, 
.19 Καὶ ἔχομεν βεξαιό- 

γίγϑ τὸν τρηφη]ικὸν χόϊον, ᾧ 
καλῶς τοιεῖτε “προσέχοντες, 
ὡς λύχνῳ φαίνονῖι ἐν αὖχ- 

μηρῷ τόπῳ; ἕως οὗ ἡμέρα 
διαυγάσῃ, ον φωσφόρος' ἄνα- 

τέϊλτι ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν. 
Ὁ Το «γρῶϊον γινώσκον- 

ες, δῆ, πᾶτα προφυ εἰχ γ0- 

Φῆς, ἰδίας ἐπιλίύσεως οὐ γίνε- 
ται: ᾿ 

91] Οὐ γὰρ ϑελημαῖι ἂν-. 

θρωπε ἠνέχθη τοτὲ τξοζη- 
τεία, ἀλλ᾽ ὑπὸ νεύματος 
γί Φερόμενοι ἐλάλησαν. οἱ 
ἅγιοι σεξ μνδὰ εὐρβον 

Ξξ᾿; Ἢ, 
ἘΤΕΝΟΝΤΟ δὲ καὶ 

ψευδοπροφήται. ἐν τῷ 
λαῶ, ὡς ἐγ ὑμῖν ἔσονται 

ψευδοδιδάσχαλοι, ο οἵτινες παρ- 

βισώξεσιν αἱξέτεις ὦ ἀρ λείας, 
Ὄ τὸν ἀϊορασανῖα αὐτὸς ΡΝ 
πότην ἄφνδμενοι, ἐπάγοντες 

ἑαυτοῖς ταχινὴν ὠπώλειαν" 

9 Καὶ πολλοὶ ἐξακολεῦη- 
σδσιν αὐτῶν ταῖς ἀπωλείαις, 
δι ὃς ἡ δὲὸς τῆς ἀληθείας 

βλαυφυμηθήσεται. 
8 Καὶ ἐν πλεονεξίᾳ ωλα- 

ςοῖς λόϊοις δὶ ὑμᾶς ἐμπορεύσον- 

Ἴα;" οἷς τὸ κρῖμα, ἔκπαλισι ὅκ 

ἀεῖεῖ, ᾧ ἦ ἀπώλεια αὐτῶν 

Γ γυφαζει. 

Α Εἰ γὰρ ὃ ϑεὸς ἀϊγέλων 
ἁμαρ]ησανίων οὐκ ἐφείξατο, 

4 

ἀλλὰ σειραῖς ζόφα ταρταρω- 
σας, παρέδωκεν εἰς κρίσιν τὲ - 
τηρημένας" 

δ᾽ Καὶ ἐρχαίν κύσμε ἀκ 
ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὄνδοῦν Ν ὥε 
δικαιοτύνης κήρυκα ἐφύλαξε, 
καϊχκλυσμὸν κόσμῳ ἀἄσεξ ὧν 
ἐπαξχτε" 

6 Καὶ πόλεις Σοδόμων » ὶ 
Γοι ἰαὐῤῥας τεφρώσας καὶ ες 5ρ0- 

φῇ κατέκρινεν, ὑπύδειγμια 

μελλόντων ἀσεξεῖν τεθειχώς, 
ἢ Καὶ δίκαιον Λὼτ καΐα- 

πονέμενον ὑπὸ τὴς τῶν ἀϑέσ- 
γον ὧν ἐν τε). γείᾳ ἀναςρηφῆς, 

εἰ ἑύτατο. 
ὃ (βλέμματι γὰρ ΩΝ ἄκου 

͵ 
᾽ 

ὃ δίκαιος, ἐγκαϊοικῶν ἐν αὖ- 
7.5, ἡμέραν ἐξ ἡμκέξας ἰγν- 
χὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔξγοις 
ἐξ χτανιζεν.) 

9 Οἷδε κύριος εὐσεξεῖς 
ἐκ σειρασμδ ῥύεσθαι, ἀδίκες 
δὲ εἰς ἡμέραν ἀεσμα χλχε 
ζομένες τηξεῖν" 

1:0 ΜΜαλισα δὲ τὰς ὀπίσω" 
σαξςχὺς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμεν 
ῶος ξευομενδὅ, κι κυριότοηος τ 

γε᾿ ρολνανγαν: τολικυ αὶ, αὖ- - 

θάδεις, δόξαν ὁ τρέμειτι βλᾶσ-. 
Φημδντεῖ" 

11 “Ὅπε ἀγζλοιὶ ἰσχύϊ καὶ 
δυνάμει μείξονες ὄντες, 8 φέ- 
θδσι κατ᾿ αὐτῶν ταρὰ' κυ- 
εἰῳ βλάσφημον κείσιν, 

10 Οὗτοι δὲ, ὡς ἄλογᾳ 
ζῶα φυσικὰ, γεϊενγημένα εἰς 
ἄλωσιν κὶ φθορὰν ἐν οἷς ἀγ- 
γοῦσ: βλασφημδνῖες, ἐν τὴ 
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φθορᾷ αὑτῶν καταφθαρηήσον- 
τοῦδε Σ : ᾿ 

198 Κομιέμενοι μισθὸν ἐ- 
δικίας, ἡδονὴν ἡγάμενοι τὴν 
ἐν ἡμέρα τρυφὴν, σπῖλοι Ἢ 
μῶμοι, ἐντρυφῶνϊες ἐν ταῖς 
ἀπάταις. αὑτῶν, ἐμευυχαν 
ββξνοι ὕμιν, 

14 ᾿Οφϑαλμὸὰς ἔχοντες 
μεςὰὺς μοιχαλίδος, δ ἀκᾶ- 

Ἰαπαύςος ἁμαρτίας, δελεά- 
ξονῆες ψυχὰς ἀςηρίκίες, καρ- 
δίαν γεϊυμγασμένην πλεονεξ- 
ἴαις ἔχχονες, κατάρας τέχνα" 

15 Καϊαλιπόν τες τὴν εὖ. 

ϑεῖαν ὁδὸν, Ἐπλιανήθησαν, Ἐξ- 
« ω -. ε - σι. 

«κχολεθήσαν]ες τῇ ὁδῷ τϑ Βα- 
λχάμ τῇ Βοσὸρ, ὃς μισθὸν ἄ- 
δικίας ἠγάσησεν" 

10 Ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας 
ι ,ὔ ε ᾿ 32) 

τσαρανομίας" ὑποξύπον ἄφω- 
γον, ἕν ἀνθεώπε φωνῇ Φθεγ- 

, ᾿ « δ 
Σάμενον; ἐξώλυσε τὴν τοῦ 

ι “ 

ὡπροῷττ δι πρρα φεονίαγ. δὰ 

.. 17 Οὗτοι εἰσι πυγαὶ ἄνυ- 
4: ὅροι, νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος 

«΄ἔλαυ; γ"ὀμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ 
α σκότες εἰς αἰώγα τετήξηται. 
ὡ. 18 Ὑχέρομκα γὰρ μαΐλι- 
ὀτη ο5 φ9ε εἰγόμενοι Α ξώξζε- 
σιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρχὸς, ἐν 

νων. τὰς Ὀνήως ἄποθυ- 

ψόνϊως τὸς ἐν ΆΖνΏ ἀναςφρε- 
ομενξοῦ, , 

" 19 τι ευθερίαν αὐτοῦ ς - 
“ἀγγελλόμενοι,, αὐτοὶ δόλοι 

᾿ὑπάρχρνϊες τῆς Φφθορδιο) κα 
“γὰρ τὶς ἥτίυγαι, τότῳ ἢ δε- 
᾿δέλωται. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

Ἶνσϑ Χριςᾷ, τέτοις δὲ σά- 

Σ σεέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης. 

90 Εἰ γὰρ εἰ ποφυϊόνδες τὰ 
μιάσμιαϊα ΕΣ χόσμϑ. ἐν ἔσι 
νώδει τῷ κυρία, κ᾽ σωτῆρος ἡ 

λιν ἐμπλακένες ἡτ]ῶν]αι, γές, 
ἴονεν αὐήοῖς τὰ ΜΝ χεί δὶ : 
γα τῶν πρώτων. , 

1 Κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς, ̓  
μὴ ἐπεϊνωκέναι τὴν ὁδὺν τῆξ᾽ 
δικαιοσύνης, ἢ ἐπιγνᾶσιν ἔστι- 

δ ξαυ χερὶ »΄ῷ σε ὁ 

2 

ὩΡΟ Ὑ ΑΨ, ψ Ὴ Θ΄ 

αὐτοῖς ἁγίας ἐν]ολῆς. ἢ 

99. Συμξέξηκε δὲ αὐτοῖς, 
τὸ τῆς ἀληθδς ποαροιμίαφ᾽, 
τορον ἐπιςρέψας ἢ ἐπὶ τὸ ἴδιον. 
ἐξέραμα, καί Ὗς λεσαμένη,. 

εἰς κύλισμια βορθόρε, ᾿ 

Κιῷ. γι 5. Ὁ. 
ΑΥ̓ΤΗ͂Ν ἤδη, εἰ δες 
7οὶ, δευτέραν, ὑμῖν γεά- 

φω ἐπιςολῆν, ἕν αἷς διεγείρω ὃ 
ὑμῶν ἐν ὑπομγήσει τὴν εἰλι- 

κρινῇ διάνοιαν χῷ 
2 Μευηαθῆναι, τῶν πρρει- 

επμένων. ῥημάτων. ὑπὸ τῶν 
ἁγίων πεξο φητῶν, Ὁ τῆς τῶν : 

ἁποςόλων ἡμῶν ἐν! ολῇς,. τοῦ ̓  

κυρία κὶ σωτῆρον", ἐν ΠΥ ΩΣ 

ΨΣ ὅτο τρῶτον γινώσκον- ᾿ 
7ες, ὅ ὅτι ἐλεύσονϊαι ἐπ᾿ ἔσχώτε 
τῶν ἡμέξῶν ἑμπαῖκῖαι, καΐὰ 

τὰς ἰδιχς αὑτῶν ἐπιθυμίας 
πιοφευόμεγνοι". ΕΝ ΑΠΕΥΣ ἫΝ 
4 Καὶ λέγονγες" Πξὲ ἐσι ἡ ὧν 

ἐπα αἴγελία. τῆς ταροσίας, αὐ-᾿ ἧ 
τῆ; ἐφ᾽ ἧς γὰρ οἱ σατέρες. 
ἐκοιμήθησαν, τανΐα ὃ ὅτω ἯΙ ἢ 
αἰμένει ἐστ᾽ ἀρχῆς κι ἰσεως.. ἣ 

ᾧ Λανῇ βάνει γαρ αὐτὰς τῆν ὦ 

προ αὐ δὺς...“ πὰ 

σα δος . Ἄς Ἄχ. ὩΣ σ 

ἀν δυο νου τόξοις 

ΜΠ 
τον] 
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τὸ ϑέλονίας, ὅ1ι ὡρανοὶ ἤσαν 
ἔκσαλαι, ᾧ γ5 ἐξ ὕδα]ος ἢ 
δὶ ὕδαος συνεςῶσα, τῷ τῇ 
γε λόγῳ" 

6 (Δἱ ὧν ὃ τότε κόσμος 
ὕδατι κα]ακλυσθεὶς ἀπώλεῖϊο. 
7 Οἱ δὲ νῦν ἐρανοὶ χ ἢ γῆ 

τῷ αὐἹῷ λό τεθησχυρισμέ- 
ον : νοῦβε 

γοι εἰσὶ, πυρὶ τηρέμενοι εἰς ἧ- 
μέραν κρίσεως ΄ ἀπωλείας 

τῶν ἀσεξῶν ἀνθρωπων, 
8 Ἔν δὲ τᾶτο μὴ λανθα- 

νέήω ὑμᾶς, ἀϊχπηϊοὶ, ὅτι μία 
ἡμέρα ταφὰ κυρίῳ ὡς χί- 
λια ἔτη, " χίλια ἔτη ὡς ἡ- 
μέρα μία. 

9 Οὐ βραδύνει ὃ κύριος 
τῆς ἐπαγγελίας, (ὥς τινες 
βραδυτῆτα ἡγᾶνται) ἀλλὰ 
μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ βε- 
λόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλ- 
λὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χω- 
ρῆσα:. 

10 Ἥξει δὲ ἢ ἡμέρα κυ- 
οἷα ὡς κλέπτης ἕν. νυκτὶ, ἐν 
“Φ “Ὁ λ. « δὺ ος 

ἢ οἱ δρανοὶ ῥοιξυι ὃν ὥαξε- 
λεύσονται, «οἵ χεῖα δὲ καυσά- 

- . 
μενα λυθήσονταις κῦἡ Ὑ7 "ἃ τὰ 
» ΄- ͵ 

ἐν αὐτῷ ἔρ[χ' κατακαήσεταις 

1 Τέτων ὅν ταντῶν 
λυομένων, ποταπὸς δεῖ ὅ- 
πάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀ- 
γαφροφαῖς χἡ εὐοεξείας, 

12 ι]ροσδοκῶνϊας κὶ σπεύ- 
δοντας τὴν παρδσίαν τῆς τῷ 
εοῦ ἡμέρας, δι᾽ ἣν ἐρανοὶ 

ὩΣ Ὲ 
4 

ἊΨ 
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συρέμενοι λυθήσονται, χὰ φοι- 
χιεῖα καυσόμιενχα τήκεται; 

18 Καινὰς δὲ δρανὸς το 
Γ “4 ͵ 

γὴν καινὴν κατὰ τὸ ἐπαϊγελ- 
μαᾳ αὐτῷ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς 
δικαιοσύνη κατοικεῖ, 

14 Διὸ, ἀγαπηϊοὶ, ταῦϊα 
τοροσδοκῶνϊες, σπαδασαῖε ἀσ- 
πίλοι κὶ ἀμώμηῖοι αὐτῷ εὖ- 
ρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ" 
.158 Καὶ τὴν τῇ κυρίε ἧ- 

μῶν μακροθυμίαν, σωτηξίαν 
ἡγεῖσθε" καθὼς κὶ ὁ ἀγαπη- 
τὸς ἡμῶν ἀδελφὸς [Παῦλος 
κατὰ τὴν αὐἹῷ δοθεῖσαν σο- 
Φίαν ἔγραψεν ὕμιν" 

16 Ὥς κὶ ἕν σάσαις ταῖς 
ἐπιςολαῖς, λαλῶν ἐν αὐταῖς 

τσερὶ των, ἐν οἷς ἔςι δυσνόγα 
τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς κὶ ἀςἠρικ- 
7οι ςρεθλῆσιν, ὡς κὶ τὰς λοι- 
πᾶς γραφάς, πρὸς τὴν ἰδίαν' 
αὑτῶν ἀπώλειαν, 

17 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπηοὶ, 
τορογινώσκονϊες, φυλάσσεσθε 
ἵγα μιὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλά- 
νγῃ συναπαχβθένϊες, Ἐκπέσητε, 
τῷ ἰδίᾳ ςηριγμᾶς . 

18 Αὐξανεῖε δὲ ἐν χάριτι" 
κα γνώσει τῇἬ κυρία ἡμῶν κ᾽ 
σωϊηροὶ Ἰησὰ Χριςδ" αὐτῷ 
ἡ δόξα κὶ νῦν κὶ εἰς ἡμέραν 
αἰῶνος. ᾿Αμήν. 

Πέτρη ἕσιςολ: κ 
δειήέρα είχων εξ΄. 

}. ἐπ 
- 
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᾿Ἐπιρολὴ Καθόλικη σεωτη..ς 
4 

Κεφ. . 1. 
ἢ ΗΝ ἀπ’ ἀρχιῆς, ὃ ἄ- 

κηκχόαμεν, ὃ ἑωράκα- 
μὲν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ 

ἐθεασάμεθα, ὸ αἱ χεῖρες ἧ- 
κῶν ἐψηλάφησαν περὶ τ 

λόγῃ τῆς ζωΐ:" 
2. (Καὶ ἡ ἢ ζωὴ ἐφανερωθη" 

"ἃ ἑωράκαμεν; [ἢ ) μαρυρδμεν, 

ὁ ἀπαγγέλλομεν ὑμιν τὴν 

ζωὴν. τὴν αἰώνιον, ἥτις ἢν 
πρὸς τὸν πα]έρα» Ὁ ἐφανερώ- 

ϑη ἡ ἡμῖν Ἵ) 

5 Ὃ ἑωράκαμεν γχἡ ἀκη- 
χόαμεν, ἀπαϊγέλλομεν ὑμῖν, 
ἵγα ΩΝ ὑμεῖς κοιγωνίαν ἔχητε 
μεθ᾽ ἡμῶν, οὶ Ὧ κοινωνία δὲ 
ἧ ἡμετέρα. μετὰ τϑ ἰ σιατρὸς 

μετὰ τῷ υἱδ αὐτῇ Ἰησοῦ 
᾿ΥΜὴὴ 

4 Καὶ ταῦτα γράφομεν 
ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἢ πε- 
᾿Ξληρωμένη. 
Ἢ 06ξ5 Καὶ αὕτη ἐςὶν ἡ ἐπαγ- 
ἡ πλία, ἢ.) ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὖ- 

18, ὁ ἀγκϊγέλλομεν ὑ ὑμῖν, ὅτι 
ὁ ϑεὸς φῶς ἔςι, τὺὸ σκοτία ἐν 
αὐτῷ ὅκ ἔςιν ἐδεμία, 

6 Ἔν εἰ εἴπωμεν, ὅτι κοιγω- 
γίαν ἔχομεν μετ᾽ αὖτ, κ᾿ Ἐν 

ξ χα]ώμιεν. τ 

ΠῚ ποοιῦμεν τὴν ἀ- 

᾿ ὲ ἕν τῷ φωτὶ ζε- 
σ᾽ ,τῶμεν, ὡς αὐτὸς ἔφιν ἦν 

ΣΧ: 

τῷ φωτὶ, κοινωνίαν. ἔχομεν, 
μετ᾽ ἀλλήλων, Ὁ. τὸ αἷμα 

[σᾶ ΣΧ ρισθ, τῷ. υἱᾶ, αὐτῷ 

καθαρίξει. ἡμᾶς ἀπὸ πάσης 
ἁμαρτίας. ἂν 

8. Ἔδν εἰ εἴπωμεν, ὅ ὅτι μηδέν, 
τίαν ἐκ ἔχομεν, ἑαυτὰς πλαν 
γνῶμεν, ὁ ἡ ἀλήθειὰ ἐ: δκ ἕξιν 

ἐν ἡμῖν. 
Ε Ἔαν ὁμολογῶμεν ἥμδν 

ἁμαρτίας ἡμῶν, πισός. ἔσι "ἢ 

δίκαιος, ἵ ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁ- 
μαρτίας, ὃ καθαρίσῃ. ἡμᾶς 
ἀπὸ τοάσης ἀδικίας.. εἰδῶν, 

10. αν εἴπωμεν, ὅτι ἐχ, 
ἡμαρτήκαμεν, ψεύξφην. τοις. 
δμμεν αὐτὸν, Ὁ ὃ λϑϊοί αὐτῷ 
ἀκ ἔς» ἐν ἡμῖν. . 

Ἰζεῷς 8, 5. ὧν, 
ΈΚΝΤΑ, μου, ταῦτα 

γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ 

ἁμάρτητε" Ὁ ξάν 115. ἁμάρ- 

ΤῊ». τταράκλητον, 
πρὸς τὸν. Ῥοτέθανο 
Χριςὸν. δίκαιον." 

ἔχομεν 

᾽Ἴησοῦν 

2 Καὶ αὐτὸς Ἰλάσμός ἔξι. 
περὶ. τῶν ἁμαρτιῶν. ἡμῶν" 

8 περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μό- 

γον) ἀλλιυὶ κ᾿ πρὶ ἕλοι "ὼωΣ 
κόσμε. 

8 Καὶ ἐν τότῳ γινώσκος 
ΐ μεν Ἵ ὅτι ἐϊνώκαμεν α αὐτὸν, ἐὰν 

τὰς Ἐντολὰς αὐτῇ τυηρῶμεν.-. 

4 Ὁ λέγων" ̓ Ἔγνωκα, αὖ- 
τὸν, "ὦ τὰς ἐντολάς. αὑτῷ κὰ 

τς ἐμ ας τας... 
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τρρῶν, ψεύςης ἐςὶ, καὶ ἔν τό- 
τῳ ἡ ἀλήθεια ἐκ ἔςιν, 

ὃ Ὃς δ᾽ ἂν τηρῆ. αὐτῇ 
τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τότω 
ἢ ἀγάπη τῇ 9ε8 τετελείω- 
ται" ἐν τότῷ γινώσκομεν ὅτι 
ἐν αὑτῷ ἔσμεν.. 

6 Ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μέ- 
γειν, ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος 
τπεριεπάτησε, κὶ αὑτὸς ὅτως 
περιπατεῖν. 
ΖΦ ᾿Αδελφοὶ, οὐκ ἐντολὴν 

καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐν- 
τολὴν σάλαιλν, ἣν εἴχετε 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡ ἔντολὴ ἡ σα- 
λαιᾷ ἐςιν ὃ λόϊος ὃν ἠκόσατε 
ἀπ᾿ ἀρχῇςς. 
8 [ἴὰλιν ἐντολὴν καϊνὴν 

γεάφω ὑμῖν, ὅ ἔσιν ἀληθὲς 
ἐν αὐτῷ, ἡ ἕν ὑμῖν" ὅτι ἡ 
σκοτία πάρόξνος Ὄ τὸ φῶς 

τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. 
9 Ὁ λέγων. ἐν τῷ φωτὶ 

εἶναι, Ὁ τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ 
μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐςὶν ἔ- 
ὡς ἄρτι. 

10 Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελ- 
φὸν αὗτξ, Ἐν τῷ φωτὶ μένει; 

καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ 
ἔςιν" 

κι Ὁ δὲ μισῶν, τὸν. ἀ- 
δελφὸν αὑτοῦ, ἐν τῇ σχοτίᾳ 

ἐςὶ, Ὁ ἐν τῇ σκοτίᾳ ὥεξι- 
πατεῖ; ἡ ἐκ οἶδε πᾶ ὑπάγει, 
ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τὸς 

ὀφθαλμὸς. αὐτοῦ" 

:1.0 Τράφω ὥμιῖν, τεκνία, 

ὅτι ἀφέανται ὕμιν αἱ ἁμαρ- 
ται διὰ τὸ Ὄνομα «ἐτϑύ. 

[ὁ 4. ἡ 

ὥρα εςιν. 

15 Γραφω.ὑμῖν, πατέρες, 
ὅτι ἐνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῇ" 
τ ράφω ὑμιῖν, γεχνίσκοι, ὅτι 

γεγικήκα τε τὸν πονηρόν" γρά- 
φω ὑμῖν, παιδία, ὅ ὅτι ἔγνώ- 
κατε τὸν πατέρα. ᾿ 

ι 14 "Είραψα ὑμῖν, τα- 
τέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ 
ἀρχφ᾽ ξίραψα ὑμῖν, γεανίσ- 
κοι, ὅτι ἰσχυροί ἐξε, "ἃ 5 
λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐ εν ὑμῖν μέ- 

γει, κἡ γενικήκατε τὸν πονηρόν. 
15 Μὴ ἀϊαπᾶτε τὸν κὸσε- 

μον, μηδὲ τὰ ἔν τῷ κόσμῳ. 
αν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, 
ὅκ ἔςιν ἡ ἀγάπη τῷ τουατρὸς 
ἐν αὐτῷ. 

ΙΘ΄Ὁτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσ- 
μῳ, ἡ ἐπιθυμία τὴ: σαρκὸς, 
ὉΝ ἢ ἐπιθυμία" τῶν ὀφθαλ- 
μῶν, ΟΣ ἡ ἀλαζονεία, τϑ βία, 
ἀκ ἔςιν ἐκ τῷ πατρὸς, ἀλλ᾽ 

ἐκ τῇ κύσμαε ἐςί, 
17 Καὶ ὁ κόσμος σαρα-. 

[εται, - ἡ ἐπιθυμία αὐτα" ὃ. 
δὲ ποιῶν τὸ θέλημα - τᾶ ϑεδν 
μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

15. Πμαϊδία, ἔσχατη ὥρᾳ 
ἐφί" κὶ καθὼς ἠκόσατε ὅτι ὃ 

ι 3. , "ὕἤ 

ἀντίχειτος ἔρχεται, "Ὁ γῦν 
ἄντι ξιδοι πολλοὶ “γεγόνασιν" 

ὅ2εγ γινώσκομεν. ὅτι ἐσιχατΉ. 

19 Ἔξ ἡμὼν ἐξῆλθον, 
ἀλλ᾽ ὧκ ἤσαν ἐξ ἡμῶ 

γὰρ ἦσαν ἐξ, ἦυ 

γήκεισαν ἂν ΚΕὉ 

ἵνα φανερωθῶσιν. ὅτι ἐ; 
πάντες εξ ἡμῶν. 
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"20 Καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔ- 
χετε ἀσὸ τῷ ἁγία, Ὁ οἴδατε 
πάντα, 
9} Οὐκ ἔπβαψα ὃ ὕμιῖν ὅτ; 
ἐκ οἴδατε τὴν. ἀλήθειαν; ἀλλ᾽ 
ὅτι οἴδατε αὑτὴν, καὶ κὶ ὅτι 
σἂν Ψεῦδας ἐκ τῆς ἀληθείας 
ὅκ ἕςι. 

99 Τις ἐςὶν δ᾽ Ψεύςῃς, εἰ 
μὴ ὃ ἀρνόμενος ὅτι ᾿Ἰ ησᾶς 
ἐκ ἔςιν ὁ Χριςός ; ὅτός ἐςιν 
ὃ ἀντίχιρισος, ὃ ἀρνήμενος 
τὸν τοατέρα "Ὁ τὸν υἱοῦ, 
923 Πᾶ; ὃ ὃ ἀρνάμενος τὸν ἡδν 

ἠδὲ τὸν πατέρα ἔχει" ὃ ὑμολο: 
Γῶν τὸν παϊέρα κα, τὸν ὑὸν ἔχει. 

ού Ὑμεῖς ὧν ὃ ἠκῆσατε 
ἐπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω" 

ἐὰν ἔν ὕμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρ- 

Χἢ: ἠκῆσατε, [ΩΣ ὑμεῖς ἐν τῷ 
οἷ τὸ ἐν τῷ πτατεὶ μενεῖτε. 
ὍΡ, Καὶ αὕτη ἐςὶν ἡ ἔπαῖ- 

γελία, ἣν αὐτὸς ἐσηγείχα τὸ 

ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰωνιον. 
“0. Δ,αῦὔτα ἔγραψα ὑμῖν 

περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς. 
97 ἸΚ αὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμυα 

ἃ ἐλάξετε ἀπ᾿ αὖτδ, ἐν. ὑ- 
μῖν (μένει, τὸ ὰ χρείαν ἔχετε 
ἵνα τὶς διδασκη ὑμᾶς" ἀλλ᾽ 
ὡς τὸ αὐτὸ χρίσμα διδάτκει 
μᾶς τενὶ πάντων, κὶ ἄλη- 
θές ἐςι, κὶ 5κ ἕξι ψεῦδος" Ων 
καθὼς ἐδιόαξεν ὑμᾶς, μενεῖ- 
τε ἐν αὐτῷ 

98 Καὶ νῦν »» τεχνία, μένε. 
τε ἐν. αὐτῷ" ἵγα ὅταν φανε- 
ρωφῇ ᾿εχωμοεν. τυαῤῥησίαν, 

"ἢ μὴ αἰσχυνθῶμιεν ἀπ᾿ αὐ- 
: 

δὲ ἢ ἔγνωκεν αὗὑτὸ.. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ἐ- 9 : κΦι δι τον; 8 
τῆ. ἐν τῇ τοαρασία αὐτῆς 

9φθ Ἢ Ν ἊΝ ’ “ δὶ ἱ 

: ᾽ν εἰδῆτε ὅτι δίκφις 
ὃς ἐςι, γινώσκετε; ὅτι τᾶς ὃ 
τσοιῶν τὴν ᾿δικαιοσύνην,. ἐξ 

αὐτῇ ῥμά νον το, . 
98. 

ἌΝ ὡ Σ Ἔ τοοταπὸὴν ἀἰέπον 
δέδωκεν ἡμῖν ὃ πατὴρ; 

τ . ΓΝ Ὺ ΜῊΝ παν Ψ Ἀ  Αὶ 

ἵνα “τέκνα ϑέοῦυ χληθῶμεν. 
Διὰ τῦτο ὃ κόσιλος 8 γινωσ- 

εἰ κυ δ ω ἀπο ΒΑ ὁ πὰ λον 
κει ἡμᾶς, ὅτι ἐκ ἔίνω αὑτὸν. 

Εν ᾿Αγαπητοὶ,, γῦν τέκνα 
ϑὲξδ ἔσμεν, ὅπω ἐφανερὼ- 
θη τί ἐσόμεθα" οἴδαμεν δὲ 
ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὖ- 
τῷ ᾿ἐσέμεθα, ὅτι Ἀν οὐίη 
αὐτὸν χαθώς ἐσὶ. ς 

8 Καὶ πᾶς δ᾽ ἔχων "τὴν 
ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾿ αὑτῷ, 
ἁγνίζει ἕ ἑαυτὸν, καθὼς ἐκεῖνος 
ἄγγός ᾿ἔςις δι Σ 

4 [Ἰᾷᾶς ὃ ποιῶν τὴν ἃ- 
μαρτίαν, κὶ τὴν ἰνομίαν ποιεῖ" 
Ω ἁμαρτία ἐςὶν ἢ ἀνομία. 

ὃ Καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος 

ἡφλνύξωθα ἡ ἵνα τὰς ἁμαρτί- 
ας ἡμῶν ἄρῃ" ΩΣ ἐνο ηνδν ἐν 

αὐτῷ δὰ ἔσι. 
Θ᾽ ε1ᾶς ὃ ἐν αὐτῷ ἱλένων, 

ἔχ, ἁμαρτάνει" ᾶς ὃ ἁμαρ- 
τάνων, ὅχ, ἑώρακεν, αὐτὸν, 

Ἴ ᾿Ιεκνία, μηδεὶς. αλα- 

γάτω ὑμς᾽ ὃ τοιῶν τὴν δι- 
καιοσύνην δίκαιός ἔς!) καϑὼς 
ἐκεῖνος δίκαιος ἔξιν.. 

8. Ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτί- 
αν, ἐκ τῷ διαξ9λ8. ἐςίν" ὅτι 

αἰπ᾿ ἀρχῆς ὃ διάξολος ᾧ- 
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μιαρτάνει" εἰς τῶτο ἐφανεφώ- 

θη ὃ ὃ υἱὸς τῇ 9:8, ἵνα λύση 
τὰ ἔργα 18 διαθύλπ. 

90. [Πᾶς ὃ γεγεννημένος ἐκ 
τῷ ϑεῖ, ἁμαρῖίαν καὶ σσοιεῖ, ὅ- 
τι σπέρμα αὖβ ἐν αὐτῷ μέ- 

νον. τ ν ἂς} ς Ων 
γε!" ς 85 δύνχ]αι αἰυαρίανειν, 

ὅτι ἐκ τῷ ες γεγέννηται. 
010 ᾿ἕν τότῳ φανερά ἔσι 

τὰ πέκνα τῷ 5:8 νὐἡὐ τὰ τέκχ- 
γα τῷ διαξόλε᾽ τᾶς ὃ μὴ 
τοιῶν δικαιοσύνην, οὐκ ἔςιν 
. .- -- Ἃ « ᾽ν ἔκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὃ μὴ 

3 - Ν ΕῚ ΙΣ ς .- 

εἰγχπῶν τὸν οδελφὸν αὑτδ' 

1} ὍΟἽι αὕη ἐςὶν ἡ ἀγ[ε- 
λίᾳ, ἥν ἤκησατε ἀπ᾿ ἀςχῆς, 
Ω͂ 2 - ᾽ ͵ 

ἐγ ἀγαπῶμεν αἌλληλδε, 

312 Οὐ χαϑῶς Καὶν ἐκ 
τῷ [ΟΣ] ἦν; Ὄ ἔσφαξε τὸὺν 

αδεχφὸν. αὐ5᾽ καὶ χάειν τίνος 
ἔσφαξεν αὐτόν ; ὅτι τὰ ἔργα 
αὐτῷ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τὸ ἐ- 
«- - ὦ ᾽ δελφῆ αὐτῇ, δίκα:κ. 

18 Μὴ ϑαυμᾶζεῖε, ἀδελ- 
φοί μα, εἰ μισεῖ ὕμιας δκόσμος. 

14 Ἡμεῖς οἴδαμεν, ὅι με- 
: - Υ 

Ἰχξεξήκχμεν ἐκ τῷ ϑαναε εἰς 
Ν- ΜΝ Ν ὅ7 αἴθ - ν 

τὴν ζωὴν, δὶ, ἀϊαπῶμεν τὰς 
ἀδελφάο᾽ ὃ μὴ ἀγαπῶν τὸν 
ἀδελφῆν, μένει ἐν τῷ γαναΐῳ. 

15 Τίς ὃ μισῶν τὸν α:- 
δελφὸν αὐτῇ, ἐνθρωσποκ τόνος 
. ΑΑ͂ Ν ᾽, [} “' » 

ἐστ" κὶ οἴδαῖε, ὅτι τοῖς ἀν θρω- 
ποχἸονος ἐκ ἔχει φωὴν αἰώ- 
γιον ἐν αὑτῷ μένπταν, 

[6 Ἐν τέτῳ ἐγνώκαμεν 
Ἂ ᾽ ᾿ ν "οἷ . : 

τὴν ἀγαπὴν τῷ ὅες, δὴ, ἐκεῖ- 
« Ε « - Ν Ν 

γος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὰν 
ςγ-- 5) :- υεν ποτὸν 5... τῷ 

οὐ] ξ ἔθηχε" κἡ ἡμεῖς ὀφεί).ο- 

λας αὐϊοῦ, ἐν α 
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μεν ὑπὲρ. τῶν οὐγον το τὰς 
ψυχὰς τιθέναι. 

11 Ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν δι- 
ον τῷ κόσμε δ χὸ ϑεωρῇ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτὰ χρείαν ἔχον]α, 
Ὄ χλείσῃ τὰ “πλάσχρα αὖ- 

τὸ ἀπ᾽ αὐτῇ, πῶς ἡ ἀΐχπη τ 
ϑεῦ μένει ἐν αὐτῷ.; 

18 Τεκνία μη, μὴ ἀγα- 
πῶμεν λόγῳ μηδὲ. ἡλώσρῃ, 
ἀλλ᾽ ἔργῳ Ὁ, ἀληθείχ.. 

10 Καὶ ἐν τῳ γινώσκο- 
(κεν; ὅτι ἐκ τῇς ἀ).ηθείχς ἐσ- 
μὲν, κὶ ἔμπροσθεν, αὖτξ τπεί- 
συμεν τὰς καρδίας ἡ ἡμῶν. 

90 Ὅτι, ἐᾶν κα]αγινώσκῃ 
ἡμῶν ἢ καρδία, ὅδ, μείξῶν 

ἐξὶν ὃ ϑεὸς τῆς καρδίας ἢ ἡμῶν, 

Σ ψινώσκει τοάντα. 
ΟἹ ᾿ΔΛγαπηῖϊοὶ, ἐὰν ἡ κας- 

δια ἡμῶν μὴ κα] χΠιώσχγι ἧν 
μῶν, παῤῥησίαν ἔχοιεν "Σ 

5 τὸν σεῦν, 

99 ἴζχὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν, 
λαμ κνομεν ὌΥΤῚ αὑτοῦᾳ δ, 

τὰς ἐνολὰς αὐτῇ τηροῦμεν, 
ἢ τὰ ἀρεφςὰ ἐνώπιον αὑτοῦ 
ὥοιδμεν. ᾿ 

95 Καὶ αὔϊη ἢ ἐξὶν ἢ ἔντης 
λὴ αὖὔϊοῦ, ἵ ἰγὰ τοισεύσ ὥμιεν τῷ 

ὀνόμαΐι τοῦ υἱοῦ αὐϊοῦ Ἰησοῦ 
Χριςοῦ, κὶ 3 ἀγαπῶμεν. ἄλλη - 

λης, καθὼς ἔδωκεν ἐν]ολὴν ἡ- 
ῥεῖν. ᾿ τος 

94 ΩΝ δ 

αὐτὸς ἐν αὐϊῷ : 
γώσκοιλεν ὃ]: μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ 

τϑῇ τονεύμιαῆος ὅ ξ ἡμῖν ἔδωχενς 
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᾿ Κεφ. δ΄. ὁ. 

ἌΤΑΠΗ, ΟῚ, μὴ παν- 
τὶ πνεύματι τοιξεύετε; 

ἀλλὰ δυκιωάξβε τὰ πγεύβδια- 

χα, εἰ ἔκ τῷ δὲ ἐξιν' ὅτι 
τοολλοὶ ψευδοπεοφῇται ἔξε- 

λυλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 

᾿οδῆς ΠῚ τέτῳ γινώσκετε τὸ 

τνεῦμα τῷὸὟ εξ τᾶν τυνεῦ- 

μᾷ ὃ διμολοίεῖ Ἰγυσῶν Χρισὺν 

ἐν σαρχὶ ἐληλυθότα, ἔκ τοῦ 
ὅγε ἐς!, ὴ 

3. [καὶ τᾶν πνεῦμα ὃ μὴ 
ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ϊγσῶν Χριρὸν 
ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐ εκ τοῦ 

ὅγεῖ ἐκ ἔς" ω τετὸ ἐςι τὸ τῷ 
μὴ μάνα ὃ ἀκηκόνϊε ὅτι ἔρ- 

εἴαι, γῦν ἐν τῷ κόσ 
μηθέν θα πὦ 

4. Ὕμεϊς ἐκ τῷ ϑεῖ ἔσε, 
τεκυίάς ΩΝ γενικήκαϊε αὐτας" 

ὅτι μεῖξων ἐςὶν ὃ ἐν ὑμῖν ἢ ὃ 
ἐν τῷ κόσμῳ. 

δ Αὐτοὶ ἐκ τῷ κόσμε εἰσὶ" 
διῶ ΤΕτο ἐκ τῷ κότμϑ λαλ5- 

σιγ κι, ὃ κόσμος αὐτῶν ἀκδὅει. 
0 Ἡμεῖς ἐκ τῷ ϑὲξ εσ- 

(μεν ὃ γινώσκων τὸν ϑϑεὸν, 
ἄκβει ἡμῶν ὃς ἐκ ἕςιν ἐκ τῷ 

δε, ἐκ ἀκέει ἡμῶν" Ἔκ τὰ- 
τε γινώσκομεν τὸ πιεῦμια τῆς 
ἀληθείας κὶ τὸ τέρμα τῆς 

τλάνης. 

7 ᾿Αγαπητοὶ, ἀγαπῶμεν 
ἀχλήλες, ὅτι ἢ ἀγάπη ἐκ τῷ 
ϑεξ ἔξι" κἱ σᾶς ὃ ἀγαπῶν, 

ἐκ τῷ ϑὲ8 γεγένγηϊαι,. "Ὁ “ι- 
γώσχει τὸν ϑεόν. ᾿ 

8. Ὃ μὴ αϊαπῶν, ἐκ ἔδω 

ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ 

τὸν σεόν" ὅτι ὃ ὁ ϑεὸν ΎΝΝ 
ἔξ 9 Α 

9 Ἐν τότῳ ἐφανερώθη ἡ ἡ 
ἀγάπη τῷ ϑεῖ ἕν ἡμῖν, ὅ ὅτι 
τὸν υἱὸν αὗτε τὸν μκονο εν», ἄ- 
πέξαλκεν ὃ εὺς εἰς τὸν κοσω 

ον, ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτῆ. ᾿ 
10 Ἔν τάτῳ ἐςὶν ἢ ἄγα- 

πΉ, ἄχ, ὅτι ἡμεῖς ἠϊαπήσπαμεν 

τὸν σεὸν, αλλ᾽ ὅτι αὔτὸ ὺς ἧς 
γάπησεν ἡμᾶς, "Ὁ ἀπέστειλε 

τὸν υἱὸν αὑτῷ ἱλασμὸν. περὶ 

τῶν ἁμαρτιῶν ἦν ὥν. 
11 ᾿Αγαπηϊοὶ,. εἰ ὅτως ὑ 

δεὸς ἠγαφησεν ἡμᾶς, κ᾿ ἊΣ 
μεῖς ὀφείλομεν ρον τ ἀΐα- 
σᾷν. 

12 Θεὸὶν ἐδεὶς ἀνε τες 
θέα]αι" ἐὰν ἃ γαν, ὥμεν ἀλλή- 
λδε, ὃ ὃ ϑεὸς ἐν, ἡμῖν μένει, κ᾿ 

ἢ ἀϊάπη αὐτοῦ τεϊελειωμένη 
ἐνὶν ἐν ἡμῖν. 

18 Ἔν τὅτῳ γινώσκομεν 
ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν, " αὖ- 
τὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἔκ τῷ νεύ- 
ματος αὑτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 

14 Καὶ ἡ ἡμεῖς τεθεάμεθα, 
Ὁ μαρ)υροῦμεν ὃ ὅτι ὃ. τσατὴρ, 
ἀπέφαλκε, τὸν υἱὸν σωτῆρα 

τοῦ κόσμε. 
15 Ὃ- ἂν ὁμολο[ήσῃ ὅτι 

Ἰησοῦς ἕειν ὃ υἱὸς τοῦ ὅϑεοῦ, 
ὁ ϑεὸς ἐν αὐτῷ μένει, κὶ αὐ- 
τὸς ἐν τῷ ϑεῷ, ὑδν ν ἐν," 

16 Καὶ Ὁ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν ᾿ 
ῦ σεπιςεύκαμεν τὴν ἀϊώσην, 

ἣν ἔχει ὃ ϑεὸς ἐν ἄμ" δ᾽ 
δ εὸς ἀγάπη Ἐφ" Ὁ, δ᾽ μένων 
ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ ϑεῷ μέ: 

ἊΝ 

«τον οὐ ποτα νου δ δεν κύος 

Ἂν ΡΨ 

ὩὩΔῶ.“ 
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νει, καὶ ὃ (Θεὸς ἐν αὐτῷ. 
17 Ἔν τότῳ τεϊελείωϊαι ἡ ἢ 

ἀϊάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵνα παῤ- 
ξησίαν Ἐχωβαν ἐν τῇ; ἡμέρᾳ 
ΤτΎς κεξίσεως" ὅτι ἀφο μῆλς! ἐκεῖ- 
γὸς ἔςι, Κὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἔν τῷ 

κόσμῳ τότῳ. 

18. Φοξζος ἐκ ἔξιν. ἐν ΤΏ 
ἀγάπῃ, αλλ᾽ ἡ τελεία ἀϊάπη 
ἔξω βάλλει τὸν Φοθον" ὅτι ὃ 

Φοζος κόλασιν ἔχει" ὃ δὲ φο- 
ξήμενος ἃ τε]ελείωζαι ἐν τῇ 
ἀγάπηι. ᾿ 

19 Ἡμεῖς αἴαπῶμεν αὖ- 
τὸν, ὅτι αὐτὸς τορῶτος ἦγα- 
πησεν ἡμᾶς. 

90 Ἐάν τις εἴπη Ὅτι ἀ- 
γαπὼ τὸν δεὸν, (ἢ τὸν ἄδελ- 
φὸν αὗτδ, μειστ,, Ψεύτης ὁ ἐς ίν" 

ὃ γὰρ μὴ ὥγαπῶν τὸν ἀδελ- 
φὸν αὗτα ὃν ἕωρακε, τὸν ϑεὸν 

ὃν Ξχ, ἑώρακε, σῶς δύναται 
ἀγαπαν; 

21] Καὶ ταύτην τὴν ἐνΐο-. 

λὴν ἔχομεν. ἀπ᾿ αὐτῇ, ἵνα ὃ 

ἀγαπῶν τὸν ϑεὺν, αἱ ἀγαπᾷ κα 
τὸν αϑελφὸν ΗΤΗ͂Σ 

κεφ. ἐ. 8. 
« ͵ « 3 

ἶ ΐ ἊΣ ὃ τποιιτεύων, ὅτι Ἴη- 
΄ - 4 Ν ΕῚ 

σῶς ἔςιν ὃ Χριςὸς, ἐκ 
τοῦ σεοῦ γεγένννϊαι - τὰς 
ὅ ἀγαπῶν. τὸν γεννήσανϊα, ἐἰ- 
πᾷ Ὁ τὸν ̓γεγενννγμ νον ἐξ 
αὐτοῦ. 

: ᾽ τῷ δι ἘΣ ἢ ἐ τ 
9 Ἔν τάτῳ γινωσχομιεν ο- 

τι εθθος αὶ τὰ τέκνα ὁ δε 
δύ, ὅταν τὸν ϑεὸν αἀχπώ!τλεν, 
τὰς ἐντολᾶ: αὖ» ΤΏρὼ ἐλεν. 

5. Αὕτ γαρ ἐφξιν ἡ «γαπη 

1 
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τοῦ ϑεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ τηρῶμιεν" κὶ αἱ ἐντολαὶ 

αὐτοῦ βαρεῖαι ἃ ὅχκ εἰσίν, 

4 “Ὅτι πᾶΐ τὸ γεϊεννημἐ- 
γον ἐκ. τοῦ ϑεοῦ, νι τὸν 
κόσμον" Ὄ αὑἼη ἐ ἐςὶν ἢ νικῆσα- 
σα τὴν κόσμον, ἡ τοίςις ἡμῶν. 

ὃ ΤῚς ἕξιν ὃ νικῶν τὸν κόσ- 
(μον, εἰ μιὴ ὃ πιςεύων, ὅτι ᾽ἴη- 
σοῦς ἐςιν ὁ υἱὸς τοῦ ϑξοῦ 

6 Οὗτός ἔςιν ὃ ἐλθὼν δι᾽ 
ὕδαΐος ἡ αἵμαῖος, Ἰησοῦς ὃ 
Χ οιςός' ἐχ, ἐν τῷ ὕδαϊι μι. εὔνουν 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕϑαΐι Ὁ τὸ αἵμ. χε 
Ὧν Σ τὸ τνεῦκά ἐςι τὸ μαρ- 
τυροῦν, ὅτι τὸ νεῦμά ἐςιν ἣ 
ἀλυθεια. ; 

7 τῶ τι τρεῖς εἰσιν οἵ μαρ- 
ἹἸυροῦνῖες ἐ ἐν τῷ ἐξανῷ, ὃ πα- 
τὴρ, δ λόγος, μ" τὸ ἅπον πνεῦ- 

μια᾿ κὶ ὅτοι οἱ τρεῖς ἔγ εἰσι. 

5 “Καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ ΡῈ 

Ἰυροῦνῖες ἐν τῇ ὙΎ, τὸ πνεῦ- 

μα» Ὁ τὸ ὕδωρ, Ὁ τὸ αἵἴμα" 
κὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ εν εἰσιν. 
9 Εἰ τὴν μαρ]υείαν τῶν αἷν- 

θρώ: πων λαμβάνομεν. ἢ ἘΡΜῸΣ 
τυρία, τῷ ϑὲῖ μείζων ἐςιν" 

ὅτι αὕτη ἐςὶν ἢ μα υεία τ 
ϑεδῳ, ἣν κεμαρτύρηχε περὶ 

τὸ υἱς αὗτξ. 

10 Ὁ σιςεύων εἰς τὸν υἷ. 
ὃν, τοῦ “εοῦ, ἔ ἔχει. τὴν μαφ- 
Ἱυρίαν ἐν ἑχυτῶ" δ: μὴ τοιςεύ- 
ων τῷ ϑεώ. Μεύφην, τσεποί- 
Ἧχεν αὖ τὸν ἢ ὅτι ἃ τοεπίγευκεν 
εἰς τὴν μιαρῇνρίαν ἢ ἦν ἡμέμαρ- 

Ἰύρτικεν ὃ ὅ Ζεὸς ἘΣ τοῦ υἱοῦ 
αὑτοῦ, 
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11 Καὶ αὕτη ἐςὶν ἡ μαρ- 
γ « " ν 5. ἐδ 

υρία, ὅτι ̓ ζωῆν αἰώνιον ἔδω- 

χεν ἡμῖν ὃ ϑεός" κἡ αὕτη ἡ 
ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἕξιν. 

19 ὉΣ ἔχων τὸν ψιὸν, ἔχει 
Ν., 

τὴν ζωήν" ὃ μὴ ἔχων τὸν 
υἱὸν τοῦ ϑεοῦ" τὴν ζωὴν ἐκ 

χει. 
.«Ὦ 5 .- 

159 Ταῦϊα ἔγραψα ὑμὶν, 
τοῖς πιξεύεσιν εἰς τὸ Ὄνομα 
τοῦ. υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ ἵνα εἰδῇ- 
7ε, δῖ, ζωὴν ἔχεῖε αἰώνιον, " 
ἵνα τοιςεύνγε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. : 

14 Καὶ αἵγη ἐ ἐξὶν ἢ παῤ- 
ξησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτὸν, 
σἱ 31 30 1 ΓΑ ᾿ » 
δ}, ἐάν τι αἰωώμεθα κατὰ τὸ 

έλημα αὑτοῦ, ἀκέει ἡμῶν. 
18 Καὶ ξὰν οἴδαμεν ὅτι 

ἘΠΕῚ ΦῊο ἐφ ΔΙᾺ Ὦ } 6 , 
ἄκϑει ἡμῶν, ὃ ὧν αἰωρμιεθώς 

οἴδαμεν δι, ἔχομεν τὰ αἰτή- 
μαΐα ἃ κ ἠϊήκαμεν φαρ᾽ αὐτῇ. 

..10 ᾿Εᾶν τις ἴδῃ τὸν ἀ- 
» ΣῊ ͵ ᾿ς 

δελφὸν αῦ σε. σϑεαοτάχοντ αν 

ιαρτίαν μὴ πρὸς ϑᾶνατον, 
αἰτήσει, κὶ δώσει αὐτῷ ζωὴν, 
τϑὶς ἀμα π νοι 
Γ 

δϑν πρὸς: 

ΕἘΠΙΣΤΌΛΗ 

ναῖον, ἔσιν ἁμαρτία. “πρὸς 
διδγα γον; 8. σερὶ Ἐκείνης λέγω 
ἵνα ῬΑ τρωι ξ 

1 Ἰ]ᾶσα ὁδόιδὰ ἅμαρ- 
τία ἐς!" ἢ ἕς:ν Αἰρν ἡμς { 
τορὸς ϑαναῖο. ΗΝ 

18 Οἴδαμεν, ὅ ὅτι τᾶς ὃ γε" 
ψεννημενος ἐκ τῷ ϑεῖ, ὀχ, 
ἁμαρτάνει᾽ ἀλλ᾽ ὃ γεννηθεὶς, 
ἐκ τοῦ σεοῦ, τηρεῖ ἑαυτὸν; μ 
ὃ τοονηρὸς ὅχ, ὥπ|]Ἴεῖ Ἰείαι αὐτοῦ. 

19 Οἴδαμεν, ἢ ὅτι ἐκ τοῦ 
Θεοῦ ἕ ἔσμιεν, νῷ ὃ κόσμος, ὅ- 
λος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. ὧν 

0). Οἴδαμεν δὲ, ὅτι. ὃ υἱὸς 

τῇ ϑεὰ ἥκει, κἡὸ δέδωκεν ὡς 
μῖν διάνοιαν, ἴα γινώσκωμεν 
τὸν ἀλΎ, Δ». καὶ ἐσμεν ἐν 

τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ" αὐτῇ 

᾿]ησοῦ Χριςῷ᾽ ὅτὸς ΩΣ Ὺ 

ἀληθινὸς σεὸς, Ὁ ἡ ζωλι 
ὥνιος. ὶ δὰ 

9] Τενία, φυλάξθε ἐδ ἑαυ- 
τὸς ἀπὸ τῶν εἰδώλων.᾽Α Αι μήν. 

᾿Ιωάννα ἐπιςοχὴ καθολικὴ 
ὲ “ϑεώτη ἐξράφη ἐ ἕν. χες 
σΟΎ .᾿ Ἡ 

᾿ 

ΠΊΘΑΝΝΟΥ ΤΟΣ. ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ. 

Ἑπιρολὴ Καθόλικη δευϊέρα. : πὴ ὅμως, Σ 

Ὁ! ΠΡΕΣΒΎΤΕΡΟΣ 
' ἐχλεκτῇ κυρίᾳ, Ὁ, τοις 

τέκνοιεμαὐτῆς, ὃς ἐγὼ ἄγα- 

δ᾽ Ἐν τῷ ὠκχηθείᾳ, κὶ ἐκ ἐγὼ 
μόνος, ἀλλὰ κ, ἐάν; οἱ ἐγ- 
σοκότες τὴν «λήθειαν", 

ψινώ Ν᾽ 

ξς Ὄ Ὄ 

σ᾽ Διὰ: τὴν ἀλήθειαν. τὴν 
μένεσαν͵ ἐν ἡμ ἣν, ἀμ εθ ᾿νῆ- 
μῶν ἔςαι εἰς τὸν αἰῶνα 
Φ Ἔναι μεβ' ἥκων: ἐΥ τὰ 

ἔλεος, εἰρήνη, Ὡαρὰ - Σ σεὰ πα- 
τρὸτ) ζ πολι ὑεία Ιηδσοῦ 

πεν, ἐπι ΐ ᾿ 

“ἢ ̓
 
᾿ 



ΙΏΑΝΝΟΥ Γ, 

Χρις τὸ υἱῷ τῇ πσοῇρὸς, ἐν- 
ἀληθείᾳ κὶ ἀγάπη. 

4 ,ϑέρέθιᾳ μῶν ὅ7ι εὕρη- 
τα ΜΡ 

κὰ ἐκ τῶν τέκνων σε σερι- 
σαϊενίας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς 
ἐν]ολὴν ἐλάξομεν ταρὰ τοῦ 
πατοῦς. 

δ Καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυ- 
δία, ἐχ, ὡς ἐντολὴν γράφων 
δοι καινὴν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν 
σ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν 
ἀλλήλας, 

6 Καὶ αὕτη ἐςὶν ἡ 2γέ- 

τη, ἵνα τπεριπαϊῶμεν κατὰ 
πὰς ἐν]ολὰς αὐτξ᾽ αὕτη ἐςὶν 

ἡ ἐνολὴ, καθὼς ἠκέσατε ἀπ᾽ 
ἀρχῇ», ἵνα ἐν αὐτῇ σεριπα- 
ἜΣΕΙ 

7 “ὍΤι πολλοὶ πλάνοι εἰσ- 
ἥλθον εἰς τὸν κύσμον, οἱ μὴ 
ὅμιοολογᾶντες ᾿ἔησεν Χριςὸν 
Ἐρχόμενον ἐν σαρκί" ὅτός 
ἔςιν ὃ πλάνος κὶ ὃ ἀνίνχριςος. 

8 Βλέπεῖε ἕ᾽χυτὸς. ἵνα μὴ 
ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, 
ἀλλὰ μισθὸν πλής» ἀπολά- 
ξωμεν: 
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9 Πᾶς ὁ παραξαίνων, νὰ 
μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ 
Χριςξ, σεὸν ἐκ ἔχει" δ᾽ μιένων 

ἐν τῇ διδαχῇ τὸ Χριςῇ, ὅ- 
τος ἢ) τὸν πατέρα κὶ τὸν οἷ- 

᾿ 
ὃν ἔχει. : 

10 Εἴτις ἔρχεται τρὸς 
ὑμᾶς, κὶ ταύτην τὴν διδαχήν 
ἁ φέρει, μὴ λαμᾷάνετε αὐϊὸν 
εἰς οἰκίαν, κὶ χαίρειν αὐτῷ 
("ἢ λέγετε" 

11 Ὃ γὰρ λέγων αὐτῷ 
“αίρειν, κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις 
αὐτῷ τοῖς δονηροῖς. 

19 [[ολλὰ ἔχων ὅμιῖν 

γράφειν, οὐκ ἠξαληὔην διὰ 

χάρϊε ᾧ μέλανος. ἀλλὰ ἐλ- 

πίξω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. »ὶἃ 
ςόμκα «τρὸς ςόμο λαλῆσαι, ἵνα 
ἢ χαρὰ ἡμῶν ἢ πεπληρω- 
ΑΕ ΟΣῪ γνοἢ 

15 ᾿Ἀσπάζεταί σε 
τέκνα τῆς δελῷφης σᾷ 
᾿Ἐκλεκτῆς. ᾽᾿δι μην. 

τὰ 
τῆς 

᾿Ιωάννα ἐπιςολὴ δευτέρα 

᾿ ἔγρχφη ἔν ςίχοις Δ΄. 

, ΤΩΑΝΝΟΥῪ ΤΟῪ ΑΠΟΣΤΟΛΟῪ 

“Ἑπιςολὴ Καθόχιχη τριτή, 

ὍΔ ΠΡΕΣΒΥΤΈΕΈΡΟΣ 

᾿ Τ αΐίῳ τῷ ἀΓχπκητῷ, 
ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 

ὩΣ ̓ Α[ατηϊς, “περὶ παάν]ων 

εὔχιομιαί σε εὐοδξαθαι καὶ 
ς Ὡς νὰ δ νη , ε 

ὑγιαίνειν, καθὼς εὐδδὲεγαί σα 

ἢ ψυχή. 

΄5. Ἔχαρην γὰρ λίαν ἐρ- 
͵ 2 “ὩΣ ΕῪ 

“χομένων ἀδελφῶν, "ἢ μαξῖυ- 
ρπνίων σε τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς 
ΟΝ ΤἼΝ [ ρον ΚΝ “- 

συ εν «ληπειχ τοερίπατειςς 

4 Μειζετέραν τήτων ὅκχκ 
( νὰ ΕΑ. 

ἔχω χαξᾶν, ἵνα ἀκέω τὰ ἐμᾷ 
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τέκνα ἐν ἀληθείᾳ ποεριπα]δν- 
τα. 

δ ᾿ΑΙωπητὸ, σιφὸν “σοιεῖς 
ὃ ξὰν ἐρ[άσῃ εἰς τὸς ἀδελφᾶς 

εἰς τὰς ξένος, 
6 Οὲ ἐμαρ)ύρησαν σα τῇῷ 

ἀϊάπῃ ἐ ἐνώπιον ἐκχλησίας" ὃς 
καλῶς τοιήσεις τροπέμνψας 

ἀξίως τῇ “εδ, 
1. Ὑπὲρ γὰρ τῇ ὀνόματος 

αὐτῇ ἐξῆλθον, μηδὲν λαμξ ά- 
γοντες ἀπὸ τὰν ἐθνῶν. 

8 Ἡμεῖς ὅν ὀφείλομεν ἀ- 
πολαμθάνειν τὰς τοιεῖες, ἵνα 
συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀλη- 
θεία. 

9 Ἔϊραψα τῇ ἐκκλησίᾳ" 
ἀλλ᾽ ὃ φιλοπρωτεύων αὐτῶν 
Διοτρεφὴς ὁ ἀκ ἐπιδέχεϊαι ἡ- 
μᾶς. 

10 Διὰ τᾶτο, ἐὰν ἔχθω, 
ὑπομνήσω αὐτῇ τὰ ἔργα ἃ 
ταϑιεῖ, λόγοις “Θονηροῖς φλυα- 
θῶν ἡμᾶς" Ὁ μὴ ἀρχόμενος 
Ἐπὶ τότοις) ὅτε αὐτὸς ἐπιδέ- 

ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ͂ 

ἿΕ “ιςολ᾽ὴ 

ἼΟΥΔΑΣ Ἴησοῦ ρα 
δδλος, ἀδελφὸς δὲ ̓ Ιακώ- 

(ε, τοῖς ἐν τῷ ϑεῷ ποοΤρὶ ἡ- 
γιασίμένοις, κὶ Ἰησξ Χριςῷ 
τετηρημιένοις κλητοῖς" 

- 9: ἔλεος ὑμῖν κὶ εἰρήνη 
) ἀγάπῃ τληθυνθείη. ἢ 
9 ᾿ἈΑγαπυῇοὶ, πᾶσαν σσδ- 

ἘΠΙΣΈΟΛΔΗ 

σὰς 
ἐκ τῆς. 

χεται τὸς ἀδεχφὰς, νὰ 
βοϑλομένες, κωλύει, κὶ 
ἐκχλησίας ἐκδώνδμινι 

11. ᾿Αγάπητὲ, μὴ μιμοῦ 
τὸ κακὸν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθὸν" δ᾽ 
ἀγαθοποιῶν, Ἐκ τῷ Ὲ8 ἐς ν" 
ὃ δὲ εὐρθκλϑοόγρηιν ὄχ, κρμ ῇ 
τὸν ϑεόν. 

12 Δηημνηρίῳ μεμαεύρης 
7χι ὑπὸ παντων, μὴ ὑπ᾿ αὖ- 

τῆς τῆς ἀληθείας" καὶ ἡμεῖς 
δὲ μαρ)υρῆμεν,, Ὁ οἴδαΐε ὅτε 

ἡ μιαρ)υρία ἡ ἡμῶν ἀληήθυς ἔξι. 
18 Πολλὰ εἶχον γράφειν," 

ἀλλ᾽ ὶ ϑέλω διὰ μέλανφς, "Ὁ 
καλάμϑ σοι γράψα. ᾿ς ᾿ 

14 ἜἘλαίξω, δὲ εὐθέως ἰ- 
δεῖν σε, "ἢ φτόμα Ὡρὸς εὐμα 
λαλήσομεν. 

15 Εἰ θήν») σοι" ᾿Ασπά- 
ζονταί σε οἱ φίλοι.. ̓ Ασπάξ 
τὸς Φίλως κατ΄ Ὄνομα. 

Ἴωᾶννα εἐπιςολὴ ΓΝ 
͵ ΄' ὺ ͵ 

ΣΡΙΤΉ οἰ χοις λ(΄. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂. τ» 

Καθόλικὴ, 

δὴν ποιήμενος γράφειν ἰὸν 
φερὶ τῆς κοινῆς σαϊηρίας,. ἄν- 
ἄγκην ἔσχον γράψαι ὕ 
τπαρακαλ ὧν , Ἀλυσῦ 

τῇ ἅπαξ τὰ ἀρ ἢ 
ἁψίοις παίφεις ἡ, Ὁ, 

4 ΠΙαρεισέδυξαν γάς τινες 
ἄνθρωποι; οἱ πάλαι ἦν νν 



- ΤΟΥΔΑ͂. 

γραμμένοι εἰ εἰς τϑ7ο τὸ κρῖμα, 
ἀσεβεῖς, τὴν τῷ ϑεοῦ ἡμῶν 
χάριν μεϊα]ιθένες εἰς ἀσέλ- 
Πιαν" " τὸν μόνον δεσπότην 
ϑεὸν κἡ κύριον ἡμῶν ᾿[ησᾶν 
Χριρὸν. ιἀρνέάμενοι. 

ον Ὕπομνῃσαι δὲ ὑμᾶς 
βέάλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ 
πᾶτο, ὅτι ὃ κύριος λαὸν ἐκ 
γῆς Αἠϑηῇε σώσας, τὸ δεύ- 
Ἕερον τὰς μὴ πιςεύσανϊας ἀπ- 
ἡνϑ τα 

6. ᾿Αγγέλες τε τὸς μὴ 

τηρήσαντας τὴν ἑχυϊῶν ἀρ- 
“χὴν, ἀλλὰ ἀπολιπόνϊας τὸ 

ἴϑιον οἰκητήριον, εἰς κροίτιν 
μείχλης ἡμέρας, δεσμοῖς Ζι- 
δίοις ὑπὸ ζόφον τετήφηκεν" 
1 “ὥς Σόδομα Ὄ [μοῤ- 

ῥα, Ὄ αἱ περὶ αὐτὰς τποὐλεῖς 

τὸν ὕιάλοιον τάτοις τρῦπον ἐκ- 
σποςνεύσασαι, κὶ ἀπελθβσαι ὃ- 
πίσω σαρχὸς ἑτέξας, τορόκξιν- 
Ἴχι δεῖγμα, τυρὸς αἰωνία δί- 

κφιν ὑπέχισαι. 
8 Ὅμοίως ἐμένῖοι, ̓ ς ὅτοι 

ἐνυπνιαξόμενοι; σάρκα μὲν 

μιχίνεισι, κυριότηα δὲ ἀεῖ8- 
σι, δόξας δέ βλασφημᾶδσιν. 
Ὁ Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὃ ὃ ἀρχ- 

«ἄγγελος; ὅτε τῷ διαξόλῳ 
διακχρινόμενος διελέγετο, -ε 

χΒ “Μωσέως σώμαῇος, ἔκ ὃ- 
τόλμησε, χρίσιν ἐπενεγκεῖν 
βλασφημίας, ἀλλ᾽. ᾿ εἶπεν" 

τ πἥιμήσαι σοι κύριος... 
Ὁ Οὕτσοις δὲ ὅτα μὴν οὖκ 

᾿οἴδασι; ἢ λασφημῆσιν" ὅ ὅσα δὲ 
φυσικῶς, ὡς τὰ ἄλογα ζῶα, 
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ἐπίςανῖαι, Ἐν τότοις φλείρον.- 
ται, 

41] Οδαὶ αὐῇοῖς" ὅτι τῇ 
ἡδῷ τῇ Κααὶν , ἐπορεύθησαν; κα 
τῇ τλᾶνγι τὰ Βαλαὰμ. Ῥπσυ 

98 ἐξεχύθησαν; ἡ τῇ ἄντι- 
λογίᾳ τῷ Κορὲ ἀπώλοντο, 

[9 Οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀ- 

γάπαις ὑμῶν σπιλχδες, συν- 
ευωχ όλκενοι, ἀἄφοξζως ξαυτὸς 
τοι καΐνοντες" νεφέλαι ἄνυ- 
δρο:, ὑπὸ ἀνέριων τοεριφερ-, 
ἱμενᾶι, δένδρο ἀρηρόξης 

ἄκαςπα, δὶς ἀποῦχνόῦτα, ἐχ- 
εἰς ἐξωθέντα; 

18 Κύμα]χ ἀριχ ϑ χλάσ- 

σῆς, ἐπαφροίζ»να τὰς εαὐτῶν 
αἰσχ ύνατ' ἀτέρες πλανῆτ μέρ; 

οἷς ὃ ζόφος τῇ σκότες εἰς τ 
αἰῶνα τετήργγαι. 

4 1: Ξρεφήϊευσε δὲ χκἡ τς- 
τοις ἔξδομος ὁ ἀπὸ ᾿ΑΆδάμ, Ἐ.- 
γῶχ,, λέγων" δὰ, ἦλθε κύ- 
ριος ἐν μυριᾶσιν ἁγία ις αὗτϑ, 

15 1Ποιῆσαι χρίσιν κατὰ 

τανΐων, [ ἐξελέγξαι. πάντας 

τὰς ἜΗΝ δ αὑτῶν πέρὶ παᾶν- 
Ἴων τῶν ἔρίων ἀσεξείας αὖ- 
τῶν ὧν ἡσέξησαν, Ὁ “σεξὶ 
πάντων τῶν σκληρῶν ὧν Ἐ- 

λαλησαν καὶ᾿ αὐτῇ ἐμλδία- 
λοὶ ἀσεξεῖτ. 

16 Οὗτοί εἶσι γογγοαὶ, 

μιξρυνέμοι :θοι» χαῖα τὰς ἐπι- 

θυμίας αὑτῶν πορευόμενοι" 

Ὁ, τὸ ςὐμα αὐτὼν λαλεῖ ὑ- 

“Τέρο᾽ γκα; ϑαυμάξοντες σρῦτ- 
πα, ἃ ἀρελειης χάριν. 

χὰ, μκεις δὲ, ἀγαπητοὶ, 
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; μνήσθητε τῶν ἑπμάτων τῶν 
τυροειρημένων κε ὑπὸ τῶν ὄποσ- 

όλων τῷ κυρία ον. ̓Ἰυσοῦ 
“Χριςοῦ"" 
, Β ὝὍἥ, ἐλέγον ὑμῖν. ὅτι 
ἐν ἐσχάτῳ “χρόνῳ ἔσοναι ἐμ- 
χαϊκίαι, κα ὰ τὰς ἑαυϊῶν ἑ ΞΖ. 

θυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσε- 

ειῶν. 
.190 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδι- 

ϑρίξονῖες, ἑαυτοὺς, Ψυχρκοὶ, 
᾿ ΣΝ 

φυνεῦμα μὴ ἔχοντες, 
90 Ὑμεῖς δὲ, ἀγαπητοὶ; 

τῇ ἁπωϊατῃ ὑμῶν πίξει Ἐπ- 
οἰκοδομιδνῖες ἑαυὰς, ἐν πνεύ- 
ἐκδι ἁγίῳ τοροσευχόμενοι, 
9] “Βαυ)ὰς ἔν ἀχαγι “εῷ 
τηρήσαχϊε, προσδεχόμενοι τὸ 

ἈΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ̓ ἸΩΆΝΝΟΥ, 

» 

Κεφ, α. 1. 
᾿ ΑΠΟΚΑΛΥΈῈΙΣ Ἴ»- 
Δ σοῦ Χριςοῦ, ἢν ἔδωκεν 
αὑτῷ ὃ Μεὸς, δεῖξαι τοῖς δέ- 
λοιῖ αὐτῷ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν 
τάχει" »ς ἐσοήμιανεν ἀποςείλας. 

δια τῷ ἀϊγέλε αὑτ τῷ δόλῳ 
αὐτὰ ἼἸωάννῃ" 

»" τίν ἐμαρτύρησε 1 6. 
"ον τῷ 5 ΤΌΣ μὸ τὴν. μαρ]υρίαν 

Ἰησοῦ Χριςοῦ, ὅσα τε εἶδε. 
2 Μακάριος ὑ ἀναγινώσ- 

χὼν; κὶ οἱ ἀκϑονἼες τὸς λό[ες 
τῆς τοροφυπείας) νὺ τρροῦντες 

δῇ 

νι) 

ΑἸΠΟΚΑΛΎΨΙΣ. - 

ἔλεος τῷ κυρία ὑμῶν Ἴησ 
Χριςοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. ᾿ Ἄδ 

99 Καὶ οὺς μὲν ἐλεεῖτε 
διακρινόμενο Ὁ Π  Π 

28 ὅΟυ- δὲ ἐν φόξῳ ΠΝ 
δεῖει ἡ ἐκ τοῦ τυρὸς ἁρπάξον- 
Υ ΤᾺ μισοῦνϊες κι τὸν ἀπὸ τῆς 
σαρκὸς ἐσπιλωμιένον. χιτῶνα. 

94  ᾧ δὲ δυναμένῳ φυ- 
λαξαι ὑμᾶς ἀπίαίςες, Ὁ τῆ- 
σαι καενώπιον τῆς δόξῆς αὖ- 
τῷ ἀμώμδς ἐν ἀγαλλιάσει; 

25 Μὸνῳ σοφῷ ϑεῷ σω- 

Ἰ 

᾿τῆρι ἡ ἡμῶν δίξαν κ μεϊαλωσύ- 
ῖ νη, κράτος . ἐξοσία, "ον γὼ 
εἰς σάν]ας τὸς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

Ἐπσιρολὴ Ἴδα χαθολικὴ 
ςἰχῶν οαΐ. 

΄ 

᾿ 
Ἄμρῃ 

. : 
ῖϊ Δ ᾿ ἵ 

του Θεολογου. εἰὐεδιῖ μάνας 
᾿ 

τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα" ὃ 
γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

Γ ᾿Ιωάννης. ταῖς ἐπὶ ὁ ἐχ- 
κλησίαις ταῖς ἐν τῇ ̓Ασίᾳ" 
χάρις ὑμῖν Ὁ, εἰρήνη ὁ ἀπὸ τῷ 
ὧν κὶ ὃ ἦν καὶ ὃ ἐρχόμενος. 
ἀπὸ τῶν ἐπα πνευμάτων 

ἔςιν ἐνώπιον τῇ σρόνα ἀὐτξ, 
δ Καὶ ἀπὸ. ̓ Ιησοῦ εὐ ὦ 

ὃ μάρίυς ὃ ὁ πιςὸς, ὃπ 

ἀρ αδι ὩΣ 

δνς ΜῸΣ Ἷ 

πος ἐκ τῶν νεκρῶν, Ὁ δ ἄς- 

χὼν τῶν βασιλέων ΩΝ γῆ" 
'τῷ ἀγαπήσανι ἡ ἡμᾶ;, Ὁ «ἡ 
ΦΟΥῊ ἡμᾶτ ὁ ἀπὸ Νὰ ἁμαρῖ - 



ἸΩΆΝΝΟΥ. 
ἀῤκῷ, ὃ ἕν τῷ Ρ αἱμαῇ!. αὗτε, 
,»: ᾳ ὶ ἐποίησεν ἡμᾶς. βα- 
σιλεῖς, Ὁ ἱερεῖς, τῷ “εῷ ὁ 

ἰοὶ αὑτοῦ" αὐτῷ ἡ δόξα κ 
τὸ κράτος, εἰς τὸς αἰῶνας 
τὸν αἰώνων. ᾿Αμήν.. 
οὐ Ἰδὰ, ἔρχεϊαι μεῖὰ τῶν 

νεϑελῶν, ἢ ὄψεῖαι αὐτὸν πᾶς 
ὀφθαλμὸς, ΟΝ οἵτινες αὐτὸν 

ἐξεκέν]ησαν". ,λῷ κόψονῖαι ἐπ᾽ 
αὐτὸν, τᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς 
γῆς" » ἀμήν. 
υϑοῦ πῸΣ ὠ εἰμι τὸ Α κα τὸ 
ὦ), ἀ ἀρχὴ Ὁ τέλος, λέγει ὃ 
κύριος, δ ὧν [οὶ ὃ ἦν εἴζῳ ὃ ἐρ- 

όμενος, ὃ σανϊοκράτωρ. 
9. Ἐγὼ. Ἰωάννης, ὃ ἄ- 

δελφὸς ὑμῶν, Ὁ συγκοινωνός 
ἐν τῇ ϑλίψει κὶ ἐν τῇ βασι- 
κείᾳ, καὶ ὑπομονὴ ᾿]ησοῦ 
Χριςα, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ 
τῇ καλεομένῃ [1άτμῳ, ᾿ῬΩ͂ 
τὸν λόϊον τῷ σεξ, "αὶ δὼ, τὴν 
μαρὶυρίαν Ἴησξ Χριςός 

.1θ ᾿Ἐγενόμην ἐν τονεώ- 
᾿μαῖι ἐν τῇ, κυρίακῇ. ἡμέρᾳ" 
ΩΝ ἤἄκεσα ὀπίσω μου φωνὴν 

μεγάλην ὡς σάλπιγγος, 

ἢ} Δεγϑσης" Ἔ γώ εἰμι 
“πὸ Αυ τὸ ὦ), δ πρῶτος κὶ 

πα, ἐνδεδυμένον ποδήρη, Ὧ) 
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πειν τὴν , φωνὴν ἥτις ἐλάλησε 
μετ᾽ ἐμιδ' ῷ ἐπιτρέψας Εἶπ 
δὸν ἑπῆὰ λυχνίας χερυπᾶτ' 

15. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἕπ- 
7 λυχνίῶν ὃ ὅμοιον υἱῷ Ὁ ἀνθρώ- 

᾿ς 

τπεριεζωσμένον. τρὸς τοῖς μα- 
τοῖς ζώνην χρυσῆν. 

14 Ἢ δὲ κεφαλὴ αὐτῇ ναὶ 
αἱ τρίχες λευκαὶ ὧὡδεὶ ἔριον 
λευκὸν, ὡς χιών" γα . οἱ ὀφ- 
θαλμοὶ αὐτῷ ὡς ΦΑὺΣ πυ- 
μας} 

. 18 Καὶ οἱ τόδες αὐτῷ ὅ- 
μοιοι χαλκολιξ άνῳ, ὡς ἐν 
καμίνω “πεπυρωμένοι, "ἡ ἢ 
φωνὴ αὐτῇ ὡς φωνῇ ὕδατὼν 
πολλῶν" 

16 Καὶ ἔ ἔχων ἔν τῇ ὙΠῸ ἊΝ 
ιᾷ αὑτῷ χειρὶ ἀξέρας, ἑπῆα" 
ἢ ἐκ τῇ φςόματος αὐτῷ ῥομ- 
φαία δίσομος ὀξεῖα ἐκατορευ- 

ομκένη" ἢ ἡ ὄψις αὐτῷ ὡς ὃ 
ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει. 

αὑτῦῶς 

17 Κα: ὅτε εἶδον αὐτὸ, 
ἔπεσα τορὸς τὸς ς πόδας αὐτοῦ ἶ 
ὡς νεκρός" Ὁ ἐπέθηκε τὴν 
δεξιὰν αὑτοῦ. χεῖρα ἐπ᾿ ἐμὲ, 
 ζδρῳ κοι" ΝΜ: φοξοῦ' ἐγώ 

δ ἐσχιαῇος". καὶ" Ὃ βλέπειν, "εἰμι ὃ περῶτος. κα ὃ. ἔσχατος, 
γράψον. εἰς. "βἰθχίον;, κ᾿ τσέμ.- 

ταν ταῖς ἐκκλησίαις ταῖς ἐν 

᾿Ἄσία, κεἰς, ἌἜΦεσον, κὶ εἰς 
Σμύρναν, »ὶ εἰς Πέργαμον, 
ἢ εἰς: Θυχΐειρα, "κ εἰς Σάρ- 
δεις»: ᾧ εἰς Φιλαδέλφειαν, κὶ 
εἰς Λαοδίκειχν. 
“19 Καὶ ἡ εέδεννν ἸΑΝ 

828" 

ἰ8 Καὶ ὃ ζων" ἡ , ἐγενό- 
μὴν νεκρὸ ϑ. κα ἰδὰ ζὴ εἶμι 
εἰς τὰς αἰῶνας τῶν αἰώνων" 
κα ἔχω τᾶς κλεῖς "τοῦ τως κα 
τοῦ ϑανάτο. ἢ, 

10 Ερέψον ἂν ἃ εἶδες, ᾧ ἃ. 
εἰσι, κὶ ἃ μέλλει. γίνεσθχι 
μετὰ ταῦτας οἱ 
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950 Τὸ μυκφήριον τῶν ἐπ- 
Ἴα ὡςέρων. ὧν «εἶδες. ἐπὶ τῆς 
δεξιὰς (κα, ἡϑ τὰς ἑφα λυχ-, 
γίας τὰς χρυσᾶς, οἱ ἑπτὰ ἀ- 
φέρες, ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκ- 

κλησιῶν εἰσι" ο αἱ ἱ ἑπ]ὰ λυχ- 
νίαι ἃς εἶδες, ἑπτὰ ἐκκλησίαι 
εἶτι. 
ἡ Κεφ, β΄ 9 ὑπὶ 
ΤῸ ἀϊγέλῳ τῶς ᾿Εφεσί- 

γὴ) 5 ἐκκλησίας γράψον" 

αδε λέγει ὃ ὃ κραϊῶν τὰς ἐπ- 
Ἰὰ ἀςέρας Ἐν τῇ δεξιᾷ αὑτοῦ. 
ὃ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν 
ἑπ]ὰ λυχνιῶν. τῶν χρυσῶν" 

»᾿ Οἴδα τὰ ἔργα σϑ, "ἡ τὸν 
᾿κῦύπον σβϑ, ὌΣ τὴν ὑπομονήν 
σθ, κὶ ὅτι ἃ δύνῃ βαςάσαι 
κακάς" καὶ 
κονας εἶναι ἀποςόλδο, χὰ ἐκ 
εἰσί" κὶ εὗρες αἰὰς ψευδεῖ" 
3 Καὶ ἐξαςασας, ΩΣ ὕπο- 

μονὴν ἔχεις, "ἡ διὰ τὸ ὑνομιᾶ 
(18 κεκοπίακας, γα ἃ κέκμη- 
κας. 

Α ᾿Αλλ᾽ ἔχω καϊὰ σοῦ, ὅ- 

τι τὴν ἀγάπην σα τὴν σρώ- 
τὴν ἀφῆκα:-. 

͵ ᾿ , 9 
ἢ Μνημόνευε ἂν σοόθεν ἐκ- 

πέπίωκας, κὶ μμετανόησον, ΠΝ 
τὰ πρῶτα ἔργα τοΐσσον" εἰ 
δὲ μὴ, ἔρχομιαί σοι τάχὺ, 
Ὁ} κινήσω τὴν λυχνίαν σ5 ἐκ 
τοῦ τόπα αὑτῆς, ἐὰν πρὰ μμε-- 
7χνοήσηξ. ΠΟΡᾺ 

θ ᾿Αλλὰ τοῦτο, ἔχεις, ὅτι 
μισεῖς, τὰ ἔρία τῶν Νι κολαὶ- 
τῶν, ἃ καγὼ μισῶ. 

Ὅ. μ Ψ ,“ ὦ Γι, 

ἤ ἔχων ἔς, αχκδσατω 

ἐπειράσω τὰς φασ-. 

ΑΠΟΚΑΛΔΎΨΙΣ 

τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς Ἐν» 

κλησίαις" Τῷ γίκῶντι, δώσω. 
αὐτῷ φαεῖν ἐκ τοῦ ξύλϑ τὴς 
ζωῆς, ὅ γὅ ἐςιν ἐν μέσῳ τοῦ σὰ- 
ρἄδείσα τοῦ ϑεοῦ. Ὁ 

ὃ Καὶ τῷ ἀϊγέλῳ τῆς ἐκ 
χλησίας Σμυρναίων γράψον" 
Τάδε λέγει. ὃ πρῶτος "Ὁ, ὗ 
ἔσχατος, ὃς ἀΠένβίο, κΆΩΝ ὁ 
ἔξησεέν" 15. Ὁ ὐξν ΝΟ 

9 Οἵδά σε' τὰ ἔργα κὁ τὴν 
σλίψιν κὶὶ τὴν ᾿Ὡτωχείαν, 
πλάσιος Ἧ. εἶ) τὴν βχᾶο- 

Φημίαν τῶν λεῖ ὑῆων: Ἰεδαίας 

εἶναι ἑαυτὰς, ΩΣ ἀκ εἰσὶν, ἀλ- 

λὰ συναγωγὴ στοῦ σατανᾶ. ς 

.10 Μηδὲν. φοξοῦ ἃ ἃ μέλ. 

λειν πάσχειν". ἰδὲ, μέλλει βα- 
λεῖν ἐξ ὑμῶν ὃ διάξολος . εἰς 

φυλακὴν, ἵνα πεειρασθῆ τε" κἡ 
ἕξεῖε ϑλίψιν ἡμερῶν δέκα" 
γίνε “πἰςὺς ἄχρι ϑανάτε, "ὁ 
δώσω σοι τὸν Ἰρχβμημρε τῆς 
ζωῆς" 
Νὴ ] Ὁ τρῶν ὅς, ἀκεσάτω 

τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκ- 

κλξδσίχις" Ὃ νικῶν ὁ κὴ ἀδι- 
κΉ θῃ Ἐκ τοῦ ϑανάτε τῷ Ἂν 

ἡμ ἊΨ δ ΑΥ Ἢ 

πἾμα, τ’ πξῳ ὡς οὐ ὁ ἀ να ν 

12 Καὶ τῷ Ἐπ  ΎΒΡΟΥ ἐν 
ερίάμῳ ἢ δὰ κχηδέαν γράψον" 

Ἵ ἀϑ: λέϊει ὁ ἔχων τὴν ῥομ- 
φαίαν τὴν δίξομον - τὴν οξεῖαν" 

13 Οἷδα τὰ ἔργα σα, "ἡ 
ποῦ κατοικεῖς, ὅπε δ᾽ ϑρόνος 
τοῦ σαϊανὰ" Ὁ κρα]εῖς τὸ ὕ- 
νομιά μ8, "ὃ οὐκ ἠρνήσω. τὴν 
πΐσιν μθΈ, Ὁ ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐν αἷς ᾿Αν)ΐπας ὃ μάρυς μα ὃ 



ΤΩΑΝΝΟΥ͂, 

τιςὸς, ὃς ἀπεκ]άνθη παρ᾽ ὕ- 
ἴ... ὅσῳ καϊοικεῖ ὃ σαἹανᾶς. 

14 ᾿Αχλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ 
ὀλίῃ ᾳ, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κραϊοῦν- 
τας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, 
ὃς ἐδίδασκεν τὸν Βαλὰκ 
βαλεῖν. σκάνδαλον ἐνώπιον 

τῶν υἱῶν Ἴσραὴλ, φαγεῖν εἰ- 
δωλὸθυΐῆα, κὶ τοορνεῦσαι. 
π᾿ Οὕτως ἔχεις κὶὶ σὺ 

εὐροϑμύνθας. τὴν διδαχὴν τῶν 
κεν μραγὴ ὃ μισῶ. 

.16 Μεβανόησον᾽ εἰ δὲ μὴ, 
ἔρχομαί σοι ταχὺ, Ὁ ο- 
λεμήσω ἐμεῦ αὐτῶν. ἐν τῇ 

ΜΗ τ σὀματός με. 

{7 ὋὉ ἔχῶν ὅς, ἀκεσαῆω 
ἐγαρὶ πονεῦξνα λέγει ταῖς ἐκ- 
κλησίαις᾽" τῷ νικῶντι δώσω 
αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τῇ μάννα 
τῷ κεχουμμένε, κὶ δώσω αὐ- 
Ἷξ ψῆφον λευκὴν, θέν τὴν 
ψῆφον ὕ ὄνομα καινὸν ψείραι.- 
μιένον. ὃ ἀδεὶς; ἔγνω εἰ μὴ ὃ 
λαμίξαάνων. ᾿ 
18. Καὶ τῷ ἀψγέκῳ τῆς 

Θυατείροις ἐκκλησίας 
μυβτϑωο Ἴκδε λέγει. ὃ υἱὸς 

τ3 ϑεῦ, ὃ ἔ ἔχων τὸς ὀφθαλ- 
μὰς αὗτξῷ ὡς φλόϊα τουρὸς, κὶ 
οἱ τούδες αὐτῷ ὅμοιοι χαλκο- 
θάνω" τιν τ, 

.19᾽΄ Οἵδώ σε τὰ ἔργα, κὶ 
ΤῊΥ ἀγάπην, Ὁ τὴν διχκονί- 
αὐ; " τὴν τίσιν, »κὶ τὴν ὑπο- 
μονὴν σθ) τὰ ἐργα σοῦ τὰ 
ἔσχαϊα πλείονα τῶν πρώτων. 

20. ᾿Αλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ 
ὀλιγα, ὅτι ἐᾷς τὴν γυναῖκα 

Αδιὶ 

᾿Ιεφαξῆὴλ, τὴν λέγεσαν ἕαυ- 
τὴν προφῆτιν, διδάσκειν καὶ 
πλανᾶσθαι ἐμὰς δῆλος, σορ- 
γεῦσαϊ κὶἡ εἰδωλόθυτα φαγεῖω. 
21 Καὶ ἔδωκα αὐτῷ χρό- 

γον ἵνα ᾿μετανοήσῃ ἐκ τῆς 
πορνείας αὑτῆς, κ 8 μπρὲ κα 
γόησεγ. 

99 "Ἰδὲ, Ἐγὼ βάλλω αὖ- 
τὴν εἰς κλίνην, ΩΝ τὸς μοι- 

χεύουγτας μετ᾽ αὐτῆς, εἰς 
ϑλίψιν μείζλην, αν μὴ με. 
ανοήσωσιν ἐκ Ἴῶν ἔρίων αὑἹῶν. 
.98 Καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν 

ἀποκ]ενῶ ἐν ϑανάῳ, κὶ γνώ- 
σοναι τᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅ- 
τι ἐγώ εἰμι ἐρευῶν γεφρὰς 
Ὄ καρδίας" Ὁ, δώσω ὑμῖν ἕ- 
κάξῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμνῶν, 

οχ Ὑμῖν δὲ λέω, κὶ τοῖς 
λοιποῖς τοῖς ἐγ θυαγείροις, ὕσοι 
ὅκ ἔχιβσι τὴν διδαχὴν ταύ- 

τῆν, γὺ οἵτινες δκ ἔγνωσαν τὰ 
βάθη, τῷ σαανᾷ, ὡς λέγου- 
σιν Οὐ βχλῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλ- 

λο βᾶζρος' 

95 λὴν ὃ ἔχετε, κρα- 
τήσατε ἄχρις δ ἂν ἥξω. 

: 96 Καὶ ὁ γρκῶν, ὃ τη- 
ρῶν ἄχρι τέλης τὰ ἔεγὰ μη, 

δώσω αὐτῷ ἐξεσίαν ἐπὶ τῶν 
ἐθνῶν’ 

ΦἹ Καὶ ποιμανεῖ αὐτὰς 
ἕν ῥχδδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ 
σκεύη τὰ κεραμινὰ συνῆρί- 
ξεῖαι, ὡς κἀγὼ εἴληφα σαρὰ 
τῷ σιατρὸς μϑ. 

28 Καὶ δώσω αὐτῷ τὸν 
ἀφέρχ τὸν τορωϊνόν. 
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99 Ὁ ἔχων ἧς, ἀκθσάϊω 

τὶ τὸ πνεῦμα λέγει. ταῖς ἐκ- 

κλησίαις., ΞΥ Ν ΝΑ 

“Κεφ. ἊΣ 9. ἵ 

ΓΑΙ. 'τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἔν 
Σάρδεσιν. ἐκκλησίας 

γρθμρὴ Ἴδε λέγει ὃ ἔχων 
τὰ τυνεύματα τῷ ϑεβ, καὶ 

τὰς ἑπῆὰ ἀφέρατ᾽ Οἷδά σου 
τὰ ἔργα, ὅτι τὸ ὄνομα ἔχεις 
ὅτι ζῇ "ἡ νεκῥὺς. 3[- ι 

9 1 ἵνα. γρηγορῶν, κὶ τή- 
ρἰξὸν τὰ λοιπὰ ἃ μέλλει ἀ- 

ποθανεῖν". ἐπ γὰρ εὕρηκά σε: 

τὰ ἔργα τοεπληρωμένα ἐνὼ- 

«ον τοῦ Θεοῦ. 
8 Μνημόνευε ὧν πῶς εἴ- 

ληῷας κὶ ἥκεσας, Ὄ τήρει, Ὁ 

ιμξϑανόήσον" αν ὅν μὴ γΡρΉ- 

ϑρήσως, ἥξω ἐπί σὲ ὡς κλέπ- 

τῆς, καὶ ὁ μή, ἡνῷς ποίαν 

ὥραν ἡξω ἐπὶ σέ. 
4 Ἔχεις ὀλίγα. ὀνόματα 

»ἡ ἐν Σάξδεσιν, ἃ ἐκ ἐμόλυ- 
υνἂν τὰ ἱμάτια αὑτῶν, κ δε- 
ειπατήσοσι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λεὺ- 

κοῖς ὅτι ἄξιοί εὐσενιλ ὦ 
δ Ὁ νικῶν, ὅτος ὥερι- 

αλεῖται ἐν ἱμαίοις λευκοῖς" 
Ν καὶ μὴ ἐξαλείψω τὸ Ὄνομα 
αὐτοῦ ἐκ τῆς βίδλε τῆς ζω- 
“ἤ7) ἐξομολογήσομαι τὸ ὁ- 

μος αὑτοῦ ἐνώπιον τοῦ τὰ- 

ἢρός μϑ, ς ἐνώᾳιον τῶν ἀΓγέ- 

λῶν αὐτοῦ. 

ΘΟΕ χῶὼν ἀμξων λων ἐδὼ 
τί τὸ πνεῦμα χέγει. ταῖς ἐκ- 

κλησίαις. ἩΝϑ οΝ Ν 

7 Καὶ τῷ ἀϊγέκῳ εὐὔμϑνῶν 

ΑΠΟΚΑΛΥ͂ΨΙΣ 

Φιλαδελφείᾳ ἐκκλωσίάς γρα- 
ψον" Ἴ δε λέγει :ὃ ἅγιοσῳ ὃ, 
ἀληθινὸς, ὃ ἔχων τὴν κλεῖ δα 
᾿τοῦ Διαξιίδ᾽ ὃ. ἀνοίων, ὃ ἐ- 
δεὶς κλείει" ὦ. "κλείει, δηρὸν 
δεὶς ἀνοΐγε ἀφ ῦ) "ἢ 
8. Οἵἴδα σα τά. ἔργα, ἐδὰ 

δεδωκα ἐνώπιόν σα ϑύραν ἀν 
νεῳγμιένην», καὶ ἐδεὶς, δύναται 
κλεῖσαι αὐτήν" ὅτι, ̓μάκρὰν 

ἔχεις. δύναμιν, Ὰ ἐτήρησας 

με τὸν χόγον,. ΟΣ ἐκ. ἡθνῶόδα 

τὸ Ὀνόμμα ἐὑαθο τ τὰ ΤΕ ἀρ 

..9 ᾿Ιδὰ, τδδνν ΑΝ 

συναγωγῆς τοῦ 'σαϊανᾶ τῶν 
λεγόνίων ἑαυϊὰς ᾿Ιοδαίες εἶ- 
γα!» "ὦ ὄκ εἰσὶν» ἀλλὰ Ψψεύ- 
δονἼαι" ἰδὰ ποιήσω, αὑτὸς. ἵνα 

ἥξωσι Ὁ τροσκυνήσωσιν Ἐνώ- 
ὅτιον τῶν᾽ “ποδῶν. ΝΉΡς Ὁ γνῶ- 

σιν; ὅτι ἐγὼ -ἠγαπησᾶ σε. τ 
10 ́ Ὃ:ει ἐτύφησας τὸν λὸ- 

γον τῆς ὑπομονῆς μη, κἀγῶ 
δε. τηρήσω Ἐκ τὴς ὥρας τοῦ 
πειρασμοῦ ζῆς μελλέσης ἔρ- 

χεσϑαι ἐπὶ τὴν οἰκεμένης. ὅ- 
λης; πειράσαι " τὸς καϊοικοῦν- 
τας ἐπι τό γησῳ δὲ “Ῥὰ ξιδὲ 

ὙΨᾺ ΝΣ ἔρχομαι ταχύ" 
κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα, μηδὲ 

λζξζῃ τὸν φεφανόν σ΄» ἀὠφαμ,» 
12. Ὄ γικὼν, τροιήσώ αὖς- 

Νὰ σὐλιονν ἐν τῷ ναῷ το 

σεοῦ μπρὺ ἔξω ἡ δμελον 
θῃ ἢ ἔτι" Ὁ γρώψω ἐπ᾽ εὲνν 
τὸ ὄγομια. τοῦ ϑεοῦ με,» 
Ὀνομκὰ τῆς τοόχεως τοῦ θεοῦ 

μου τῆς καινῆς “ἡ “ερεσαλὴμ,, 
ἢ καϊαξαίνει ὶ ἐκ τοῦ βρανοῦ, 

δι »-ν ξγας, πο 



ΙΩΑΝΝΟΥ. 

ἀπὸ τοῦ ϑευῦ μου, ΤΩΝ τὸ 
ὄνομά μη τὸ καινόν. 

18 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκεσά- 
τὰ τί τὸ τνεῦριυχ μόνα ταις 

ἐκκλησίαις. ; 
14 Καὶ τῷ ὀμμάνῳ τῆς 
ἐκχλησίας Δ χοδικέων γρα- 

ον" ἰ χδε. λέγει ὃ ᾽Διμῆν, ὃ 
μάρτυς ὃ τπιςὺς “ ἀλριϑενης, 

ἢ ἀρχὴ τῆς κτίπτεως τοῦ 
ιεοῦ. 
- 16 Οἷδα σου τὰ ἔρ[χ, ὅτι 
ἅτε ψυχρὸς εἶ, τε ζεςὁς᾽ ὅ- 
Φελον ψυχρὸς εἶης, ἡ) ζεςός, 
“10. Οὕτως, ὅτι χλιαρὸς 
εἶ, κὶὶ ὅτε ψυχρὸς, ὅ ὅτε ζεφὸς, 
μέλλω σε ἐμέσζι ἐκ τοῦ ςὁ- 

ματὸς με. . 
.17. “Ὅτι - λέγεις: “Ὅτι 

τλόσιός εἰμι, "Ὁ πελοτηκα, 

π ἐδενὸς χρείαν ἔχω" Ὄ ἄχ 
οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὃ ταλαίπω- 
ΓΝ Ὁ ἐλεεινὸς, ο πῆωχὸς, 
“ὁ τυφλὸς, κὶ γυμνός. 

18 Συμξελεύω σοι ἀγο- 
εἄσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πε- 
πυξωμένον ἐκ τυρὸς ἵνα πλα- 

τύσγις, Ἢ ἰματιχ λευκαᾶς ινὰ 

περιδαλῃ, ἡ μὴ φανερωθῇ ἡ 
αἰσχύνη τῆς γυμνέτητος σδ᾽ 
κὶ κολλόέριον ἔξχξισον τὸς ὁφ- 

θαλμιές σου, ἵγα βλέπῃς" 

19 ̓ Εγὼ ὅσες ἐὰν φιλῶ, 
ἐλέγχω κ, σαιδεύω" ζήλωτον 
ὄν, κ᾿ μεταγνύησον. 

90. ᾿ἴδὰ, ἕςηκα ἐπὶ τὰν 
ϑύραν, Ὁ κρέω" ἐάν τις ἀ- 
κἄάσῃ τῆς φωνής. μ8, Ὁ ἄνοί- 

ξῃ τὴν ϑύραν, εἰσελεύσομαι 

΄ "458 

ν 4«. Ν , εν τφὺς αὐτὸν, κῦἡὑ δειπνήτω μετ 
αὐτοῦ, κὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. 

91] Ὃ νικῶν, δὼ τῷ νικῶν, δώσω αὐτῷ 
καθίσαι μετ ἐμβ ἐν τῷ σό- 

νῷ μα ὡς κἀγὼ ἐνίκησα, Ὁ 
ἐκάθισα μεῖα τῷ πατρός μὰ 
ἐν τῷ δ ρόνῳ αὐτὲς 

ὦ Ὃ ἔχων ὅς, ἀκασαῆω 
τί τὸ Ὡνεῦμια λέγει ταῖ: ἐχ- 
κλησίαις. 

Κεφ. δ΄. 4, 
ΙΝ ΕἼΑ ταῦτα εἶδον, 

ἔν ἰδὴ, ϑύρα ἡνεῳΠένη ἕν 

τῷ ἥρανὶ » Ὁ Γ᾽ φωνὴ ἢ τρῶς 

ΤΎ,ς ἣν ἤκεσα ὧς σαλπιγγος 

λαλόσης μετ᾽ ἐμοῦ, λέγξσα" 

᾿Ανκθα ὧδε, κ᾿ δείξω σοι ἃ 
δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 

9. Καὶ αἱ εὐθέως ὃ" γενομῆν ἐν 
τονεύμα 7." Ὁ ἰδα,. ϑρόνος Ἐ- 
κειΐο ἐν τῷ ἐρανῷ, κἢ ἐπὶ τοῦ 
ϑρόνη καβά δενος, 

5. Καὶ ὃ καθήμενος ἦν ὅ- 
βίος δείσει λίθῳ ἰαάσαιδι, Ὁ 
σαρδίνῳ" Ὁ Ἶρις κυκλόθεν. τοῦ 

“ ρόνει ὁμοία ὁράσει σμαραγ- 
δίνῳ, 

4. Καὶ κυκλόθεν τοῦ ϑ6ό. 

γ8 ϑρόνοι. εἴκοσι κα τέσσαρες" 
Ὁ ἐπὶ τὸς ϑρόνες εἶδον τὼς 
εἰχοσι κὶ τέσσαρας πρεσξυτέ- 
β8ς καθυμμιένες περιδεδλημές- 
νος ἐν ἱματίοις λευκοιε" κὶ ἔσ- 

χον ἐπὶ τὰς κεφαλάς αὑτῶν 
ςεφάνες χρυσοῦ, 

δ Καὶ ἐκ τοῦ ϑρόνε ἐκτὸς 
θεύονται ἀφρασταὶ - 3. ταὶ 

Ὁ φωναί" Ὁ ἑπὰ ΩΝ ἄλες 

τουρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ 

ι: 
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ὡρόνει, αἵ εἰσι τὰ ἑπ]ὰ πνεύ- 
μαῖα τοῦ ϑεοῦ. 

6 Καὶ ἐνώπιον τοῦ ϑρόνε 
ϑάλασσα ὑαλίνην δικοίχ κρυ- 

φσάλλῳ" "ἃ ἐν μέσῳ τῇ ̓ ϑρόνα 
"ὁ κύκλῳ. τ ϑρόνε τέσσαφα 

ζῶα γέμιονῖα ὀφθαλμῶν ἔμ- 
βεῦσον κὐ: ὄπισθεν, ὶ 
17 Καὶ τὸ ζῶον τὸ “πρῶ- 

τὸν ὅμοιον λέοντι, Ὁ τὸ δεύ- 
τερὸν ζῶον ὃ ὅμοιον. μόσχῳ, "Ὁ 
τὸ τρίτον ζῶον ἔ ἔχον τὸ πὐεθσ: 
πον ὧς ἄνθρωποε, 
'τέταρῖον ζῶον ὅμοιον ἀετῷ 
τετωμένῳ.. 

8 Καὶ τέσσαρα ζῶα, ὃ ἕν 
“καθ᾽ ἑαυτὸ, εἶχον ἀνὰ «Πέρυ- 
γας ἕξ, αὐμελμθενῇ κ ἔσωθεν 
γέμοντα οφθαλμῶν' Ὄ ἄγα- 
παυσιν ἐκ ἔχιασιν ἡμέρας κνὶ 
»υκ]ὰς, δ λείον]α" ΓΑ Πος, ἄπος, 
ἅγιος, κύριος. : γύρνα: δ΄ τᾶν- 
Ὥοκρατωρ, ὃ ὃ ἦν χὶ ὃ ὧν "ἢ ὃ 
Ἐρχιόμενος. 
9 Καὶ ὅταν δωώσεσι τὰ 
δ ἐμ δόξαν Ὁ τιμνὴν καὶ εὖ- 
χαξιςίαν τῷ καϑημένῳ ἐπὶ 
τ ϑρόνα,, τῷ: ἐρανῃρα εἰς τὸς 
“αἰῶνας τῶν αἰώνων, “μὰ 

10 Πεσξνῆαι οἱ εἴκοσι ἢ 
τέσσαρες πρεσού ὑξεροι ἐνώπιον 
418 καθημένα ἐπὶ τῷ ϑρύ ὄνε, 
“προσχυγησᾶσι τῷ ζῶν)ι εἰς τὸς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων,. Ὁ βα- 
λδσι τὰς ςεφάνες αὑτῶν ἐνω- 

“ἴον τῷ ϑρόνε, λέγοντες" ἢ 
ΤΠ ΆΑξιος. εἶ, κύριε, λᾶ- 

ξεῖν τὴν. 'δόξαν. ὸ τὴν τιμὴν 
τὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτι- 

ζ᾿ 

Ὁ τὸ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΦΙΣ 
ἊΣ σας τὼ τᾶν]α, κ δὶ ἃ τὸ 5.. 

λημά. σα εἰσὶ, οὖ ἐδίοθησαν. 
μημμεά ὁ πόθ ΑΨ ΎΨῸΝ 
᾿ ΔῈ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξι- 

- ἂν τῷ καθημένε ἐπὶ τῷ 
σδόνα βιξλίον ̓ ψεῖραμμένον ἔ ξ- 

σώθεν, "κ ὕπισθεν, καγεσφρα- 
γισμένον μλ τ Ἡρῤ ὀρ φι ἑπτά. 

2 Καὶ εἶδον ἄγγελον᾽ ἰσχυ- 

ρὸν, κηρύσσονα φωνῇ μεΓλγ" 
Τ ς ἐςιν ἄξιος ἀνοιξαι, Ὡὰ 
βιβλίον, "Ὁ λῦσαι τὶ τὰς δνλ ιν 
γῖδα: αὐτοῦ τ 3 
8 Καὶ δεὶς λδύναῖο εὐτς 

ϑρανῷ, δδὲ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀδὲ 
ὑποκάτω τῆς γῇ», ἀνοιξᾶι τὸ 
βιζλίον, ἐδὲ βχέκειν αὐτὸ, 

4 Ἂ αἱ ἐϊὺ ἔκλαιον σολλὰ, 
ὅτι ἀδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀγοῖ- 
ξαι κα ἀναγνῶναι τὸ ιθλίον, 
ὅτε ἠχοκὰν ὩΥ δ᾽ τυ “ἢ 
Ὁ Καὶ εἴς ἐκ τῶν πρεᾶξυ- 

 ἥέρων. λέγει μοι". ἽῬΜὴ κλαῖε" 
ἰδὲ ἐ ἐνίκησεν ὃ λέων ὃ ὧν ἐκ 
τῆς δἰκώροοη Ἰύδα, , ἡ ῥίδα Δα- 
(ἰδ, ἀνοῖξαν, τὸ βιξλίον, ὩΣ 
λῦσαι τὰς μβιοι ορέων 

τὴν τ τ λον εὐγαδυ. 

ΓΙ αὐτοῦ. 

Ὃ Καὶ ἘΝ κα Δὲ 

σῳ τὰ ϑρόναι. τῶν τ τεσσάρων, 

ζώων, »ἡ ἐν μέσῳ τῶν Ὥρεσ- 
ς υἹέρων, ἁ ἀρνίον ἑςυκὸς ὡς ἐσ- 
φαγμένον ἔχον χέ ἥκ ἕ πὰ 
τὶ ὀφθαλμὸς δμβκρυν τον εἰσι; ἘΣ 
ΕΝ τῷ σεὰ ̓ πὐνεύμα]ὰ τ τὰ ἃ- 

ΤΥ 
φεςαλμένα εἰς πᾶσαν ἀμ ἢ ᾿ 

7. Καὶ ἦλθε, τὸ εἴληφε τὸ 
Ῥιξδλίον ἐκ τῆς Ἡφιδετθωῳ. 
θημένα ἐπὶ τοῦ ϑρόνα. 

ἈΦ ΨΥ τ τ 

Ἶ 



ΙΏΑΝΝΟΥ, 

8. Καὶ ὅτε ἔλαζξε τὸ βιξ- 
λίον, τὰ τεσσαρα ζῶα κὶ οἱ 
εἴκοσι τέσσαρες τρεσξύτεροι 

ἔπεσον ἐνώπιον τὰ ἀρνία, ἔχον- 
ες ἔκαςος κιθάρας καὶ φιά- 
λας χευσᾶς, γεμῴῳσας δυμία- 
μιώτων, αἵ εἰσι αἱ τροσευχιαὶ 
τῶν ἁγίων. 

9 Καὶ ὶ ἄδησιν ἃ δὴν καινὴν, 
λέ[ονϊες"" ̓ Αξιος εἰ ἰ χαξεῖν τὸ 
βιθλίον,: κὶ ἀνοῖξαι τὰς σῷξα- 
γῖδας αὐτδ᾽ ὅτι ἔσφαίης, καὶ 
ἠγόρασας τῷ ϑεῷ ἡμᾶςἐν τῷ 
αἵμιαῖ! σε, ἐκ τάσης φυλῆς 
καὶ γλώσσῃς κὶ λ48 κὶ ἔθνος" 

.10 Καὶ ἐποίησας ἡμᾶς τῷ 
σεῷ ἡμῶν βασιλεῖς Ο ἱερεῖς" 

ὶ βασιλεύσομεν ἔσὶ τῆς 

ὙὯΣ» 

1 Καὶ ἡ τδθΝ καὶ ἥκεσα 
φωνὴν ἀγγέλων σολλῶν κυκ- 
λόϑεν τῇ “ρόνϑ καὶ τῶν ζώων 
καὶ τῶν τξεσς Φυϊέρων" καὶ ἣν ὃ 
ἀφιϑμὸς αὐτῶν μυριάδες μὺυ- 
ριάδων κὶ χιλιάδες χιλιάδων᾽ 
.19 Λέϊονϊες φωνῇ με[αγη" 

Ἀξιόνε ἐςι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφα. 
μένον, λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ 
τλῆτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν 
καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὖ- 
λογίαν. 

18 Καὶ πᾶν κίσμα, ὅ ὅ ἐςιν 

κὰν πριν μδοκσμθυβώανοα 
και ὑποκατῶὼ τῆς Ὑὴ54 και ε- 

σιὶ τὰς ϑαλάσσὴς ἅ ἐςι. καὶ 
τὰ ἐν αὑτοῖς ττάν]α, ἤκεσα 
λέϊονϊας- Τῷ καθημένῳ ἐπὶ 
τὸ ϑρόνε, καὶ τῷ ἀρνίῳ ἢ εὐ- 

λογία καὶ ἡ τιρνὴ καὶ ἡ δόξα 
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καὶ τὸ κράτος εἰς τὸς αἰῶνα: 
τῶν αἰώνων, 

14 Καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα 
ν 86 ͵ Ἂ" 

ἔλείον, ᾿Δ'μιὴν. καὶ οἱ εἴκοσι 
τέσσαρες πρεσξύτεροι ἔπεσον, 
καὶ προσεκύνησαν ζῶνϊι 

ἐμ οἀρι ΜΡΗΝ 
τὸς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἷ ἀκ εφοφθ, ἄν 
Κι ΑἹ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ 

ἀρνίον μίαν ἐν τῶν σῷρα- 
γίδων, κὶ ἤκδσα ἑνὸς ἐκ τῶν 
τεσσχρων ζώων λέϊονης, ὡς 
φωνῇς ββρονίης" ἜΑΨΩΝ 
βλέπε" 

9 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδὰ ἵππος 

λευκός" καὶ ὃ κασήμενος ἐπ᾿ 

αὑτῷ ἔχων τόξον" κὶ ἐδόθη 
αὐτῷ σέφανος, Ων ἔξηλθε γι- 

κῶν, κὶ ἵνα νικήσῃ. 

3 Καὶ ὅτε ἀὔνοηξε τὴν δεῦυ- 
τέραν σφραγῖδα, ἥκεσα τῇ 
δευϊέρε ζώφτ λέγονϊος" "Ἐρς)}.5 
"ἡ βλέπε. ὃ 

4 Καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵἴπ- 
πῸς πὸ, ὑῥότ' κὶ τῷ καθημένῳ 

ἐπ᾿ αὐτῷ ἐδόθη αὐτῷ λαθεῖν 
τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς γῆν, "ὁ 
ἵνα ἀλλήλες σφάξωει" κὶ ἐπ᾿ 
δύθη αὐτῷ μάχαιρα. μεϊάλη. . 
ὃ Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν τεί- 

7ην σφραγῖδα, ἢ ἤκξσα τῷ τρί- 
ει. ξώα λέγοντος" "ἔρχε κὶ 
βλέπε. Κὶ αἱ εἶδον, κκὶ ἰδὰ, ἵπτ΄ 
πος μέλας, καὶ ὃ καθήμενος 
ἐπ᾽ αὐτῷ, ἔχων. νον ἐν τῇ 
χειρὶ αὑτῇ, , 

Θ Κιὶ ἤκεσα φωνὴν ἐν μέ- 
σῳ τῶν τεσσάρων" ζώων λέ- 
[ασαν" Χοῖνιξ σίτο, δηναξίε, 
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"Ὁ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δη- 
»αρίμ" Ὁ τὸ ἔλαιον "ἢ τὸν 

δίνον μὴ ἀδικήσῃ. 
7 Καὶ ὅτε ἡϑ οὐδε τὴν 

σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤ- 
κούσα φωνὴν τῇ τετάρε ζώε 
λέγεσαν᾽ 

ΗΝ Καὶ εἶδον, ἈΚ. ᾿π ἐ ΤῸ 5 

χλωρ᾽ ς, καὶ ὃ καθήμεννο ἢ ἐ- 
σάνω αὖτε, ὄνομα αὐτῷ ὃ 

Θάνατος" καὶ ὃ 

λέθεῖ μετ᾽ αὐτδ᾽ καὶ ἐδόθη 

κὐτοῖς ἐξασια ἀποχήειναι Ἐπὶ 
τὸ τέταρτον τῆς δῖε, εὐ βομ- 

θαίᾳ Ὁ ἐν λιμῷ κὶ ἐν “αγαίῳ, 

"ἢ ὑπὸ τῶν ϑυείω: ν πῆς γῆς. 
0. Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν 

τσέμπῆην σφραγῖδα, εἶδον ὅ- 
ποκάτω τῷ ϑυσιαςηρίῃ τὰς 
ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ 
τὸν λόγον τῷ ϑεξ, - διὰ τὴν 

μαε]υρίαν ἢν εἶχον" 

ΕΠ Ὧ δ ἔκραξον. φωνῇ 
μεγάλγ,, λέγονϊες " “Ἕως πό]ε 
ὃ δεσπότης ὃ ἅγιος κ᾿ ὁ ἀλω- 

οθιὸς, β κείνεις Ὁ ἐκδιλεῖς τὸ 
αἷμα ἡμῶν απὸ τῶν κατοι- 

᾿κενων ἐφὶ τῆς γῆς ; 
11] Καὶ ἐδόθησαν ἕκαᾶςοις 

ςηλαὶ λευκαὶ, ἡ ἐῤῥέθη αὖ- 
'χοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι 
“χρόνον μικρὸν, ἕως ὅ ἀμ: ΦἊ 
σονῆαι "-᾿ οἱ συνδολοι αὐτῶν μ 

οἱ ἀδελφοὶ αὖ τῶν, οἱ μέλλον- 

ες αποκ]είνεσθαι ἃ ὡς κὶ αὐτοί. 
19 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε 

τὴν σφραγῖδα τὴν ἐκτὴν" ᾿ 

ἰδὴ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, κὶ 
ὃ ὅλιος ἐγένεῖζο μέλας ὡς 

Ἔρτχε ᾧ βλέπε. 

᾽Ἄδης ἄχος. 

ΛΠΟΚΑΛΎΨΦΙΣ 
σάκχος, τρίχινος,, "ἢ ἡ σελ- 
νὴ Ἐγένετο ὡς αἷμα" .ὧ 

19 Καὶ οἱ ἀςήρες τῷ ὅ- 
ρανῷ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡξ 
συκῇ βαλλει τὸς ὀλύνϑες αὖ- 
τῇς, ἃ 

ομένη. ᾿ 
14 Καὶ ἐρανὸς ὀμό ῶς 

οἶσθυι ὡς ιξλίον εἱλισσόμε- 
γον, ΩΝ τᾶν ὅρος Ὁ νῆσος ἐκ 
τῶν τόπων αὑτῶν ἐκινή σαν. 

[ὃ Δ αἱ οἱ βασιλεῖς τῆς 

γῆς, "Ὁ οἱ μεγιϑ φᾶνες, κὶ οἱ 
ἐναναέλ οι - οἱ χιλίαρχοι, ΠῚ 

οἱ δύνα οὶ, Ὁ τὰς δδλος καὶ 

τᾶς ϑλξυθρσνα ἔκευψαν ἕαυ- 
τὰς εἰς τὰ σπήλαια κὶ εἰς 
τὰς πέτρες τῶν ὀρέων 

16 Καὶ λέγεσι τοῖς ὄρεσι 
ῸὋ ταις πέτραις" [λέἐσεῖε Ἐφ᾽ 

ἡμᾶς, ι΄ κρύψατε. ἡμᾶς ἀπὸ 

5εοσωπα τὲ καθν,μένϑ ἐκὶ τῇ 
ππρόνα, τὶ ἀπὸ τῆς ἀλ με τὸ 
ἀρνίει, ᾿ 

17 Ὅτι ἦχον ἡ ἢ ἡμέρα “4 
μεγοιλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ" ᾿ 
τὶς δυνφται, μμο γὶ ΜΗ Σ 

Ἀφ . 

Κι. μετα ταῦτα. εἶδον 
τέσσαρας ἀγγέλε ἑςῶ- 

τας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γανίας 
τῆς γεν) κραϊδντας τὰς τέσ- 
σαξας, ἀνέμιας τῆς ῦε, , ἵνα 
μὴ πνέῃ ἀ: εμος ἐπὶ τῆς 
γῆς» με ἐπὶ τῆς ϑαλασσής, 

μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. ΓΝ 
9 Καὶ αἱ εἶδον ἄλλον ἀγελον 

ἀναξ «νῇα ἀπὸ ἀναϊολῇς ἡλίας 

ἔχοντα σφραγῖδα ϑεδ ζῶν- 

ἀπὸ μείηνα πω σει- 

πες κὰκ πἰς - -- - 



ΤΩΆΝΝΟΥΎ. 
Ἴος" δ᾽ ἔκραξε Φωνῇ μεγαλη 
τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς 

ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν 
γῆν τὴν ϑάλασσαν, 

8. Δείων" Μὴ ἰδρκήσο τε 
τὴν γῆν, μήτε τὴν ϑάλασ- 
σαν, μήτε τὰ δένδρα, ἄχρις 
οὗ “Φραγίσωμεν τὸς δέλους 
τῷ ϑὲᾷ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώ- 
πων αὐτῶν. 

- αὶ Καὶ ἤκεσα τὸν ἀριθμὸν 
τῶν ἐσῷραισικένων" ῥωιδ᾽ χι- 

λιάδες ἐσφραγισμένοι ἔκ σι- 

σης φυλῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ᾽ 
᾿ς 5 Ἔκ φυλῆς ᾿[πδα, (ς΄ χι- 
ἀγώδεε ̓ἐσφραΠομιεένοι" ἐκ φυ: 
λῇς Ῥεξὴν, (ζ΄ χιλιζδες ἐσ- 
Φραϊιδμένοι" ἐκ φυλῆς 1 αδ, 
ιδ΄ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι" 
“π 8. ᾿ζκ' φυλῆς ἸᾺ σὴρς {(’ 
τυζρῆνι εαφραγισμένοιν ἔκ 
φυλῆς Νεφθαλεὶμ, ι(΄ χιλι- 
ἄδες ἐσφραϊισμιένοι" ἐκ φυλῆς 
Μανασσῆ, ιξ΄ χιλιάξες ἐσ- 
᾿Φραγισμένοι" 

7 Ἔκ φύλῆς Συμεὼν, ιξ- 
χιλιζδες ἐσφραγμένοι τὰςς 
φυλῆς Δευΐ, ς΄ χιλιάδες ἐσ- 
Φραγισμκένοι" ἐκ φυλῆς ᾿ἶσα- 

χαρ; ιδ΄ χιλιάδες ἐσφραγιό- 
μρι τυὸ ᾿ 

8. Ἔκ φυλῆς Ζαξολὼν, 
"' χιλιδες, ἐσφραΠομένοι" ἐκ 
Φυλῃ- Ἰωσὴφ, (σ΄ χιλιᾶϑδες 

ἐφραπ ἰσικένοι" ἔκ φυλῆς θεν- 
αμὶν, ἴδ πε χιλεύδέν Κὔφεδς. 
ἘΌΘΆΒΗ τς δ 

εϑ' Μεήδειαῦτω εἶδον, καὶ 

δὰ θιχλὸν πδλὺς; ὃν ἐριθμ- 
59 

΄ 
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σαι αὐτὸν ἐἀδεὶς ἠδύνατο, ἐκ 
«ανϊὸς ἔθνες κὶὰ Φυλῶν κὶ λα: 
ὧν καὶ γλωσσῶν, ἑςῶτες ἐνώ- 

σιὴν τῷ ϑρόνα κὶ ἐνώπιον τοῦ 
ἀρνίε, περιξεξλημένοι. ςολὰς 
λευκάς" καὶ Φοίνικες ἐν ταῖς 

χερσὶν αὐτῶν’ 
Ι0 Καὶ κράξζοντες φωνῇ 

μεα Ή, χέϊονγες" Ἢ σωΐϊηρία 
τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ ϑρόν 
τῷ ϑεοῦ ἡμῶν. τῷ ἀρνίῳ. 

11 Καὶ πυνῆες οἱ ἄγγελοι 
ἑκήκεισαν: κόκλῳ τῇ ϑρόνε, κὶ 
τῶν πεεσξυτέρων κὶ τῶν τεσ- 
σάρων ζώων, ΩΣ ἔπεσον ἐνώπι- 
ον τοῦ ϑρόνϑ ἐπί πρότωπον 
περῤόρέ. καὶ ἌΕΡΟΝΝ .ἢ 

19 Λέϊονες" ̓ Αμήν' ἡ εὖ- 
λογία Ὄ ἢ δόξα μεν ἢ σοζία 

καὶ ἢ εὐχαριςεία καὶ ἢ τικὴ 
καὶ ἡ δύναμις κὶ ἡ ἰσχὺς τῷ 
ϑεῷ ἡμῶν εἰς τὸς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. ᾽᾿Αμκήν. 

18 Καὶ ἀπεκρίϑη εἴς ἐκ 
τῶν πρεσξ υἹέρων, λέων μοι" 
Οὗτοι οἱ περιξερλυμένοι τὰς 
σολᾶς τὰς λευκᾶς, τίνες, εἰσὶ, 

καὶ τοόθεν ἤλϑον ; 
14. Κ αἱ εἴρηκα αὐτῷ" κύ- 

ρίε, σὺ οἶδας" ἵκαὶ εἶπέ μοι" 
Οὗτοί εἰσιν οἱ: ἐξχόμενοι ἐκ 
τῆς λίψεως τῆς μεγάλη)" 

ν: ἔπλυναν τὰς γολὰς αὑτῶν, 

καὶ ἐλεύκχναν, σολχὰς αὐτῶν 
ἐν τὰ αἴμματι τῇ ἀξνίο. 

15 Διὰ τῷτό εἰσὶν ἐνώστιον 

τῷ ϑρόνε τῇ δεῖ, κὸ λασεύ- 
65 αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς 

κως 
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ἐν τῷ ναῷ αὐτα' ὃ καλό, 
ἔμένος ἐπὶ τὸ ϑρόνει, σκηγώσει 
ἔχ᾽ αὐτάς. 

10 Οὐ πεινάσεσιν ἼΝ δδὲ 
διψήσοσιν ἔτι, δδὲ μὴ τοέσῃ 
ἐπ᾿ αὑτὰς ὃ ἥλιος. δὲ τσᾶν 
καῦμα" 

17 Ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ 
μέσον τῷ ϑρὸνϑ ποιμανεῖ αὐ- 
τᾶν ἢ ὁδηγήσει αὐτὰς ἐπὶ 
ζώσας πηγὰς ὑδάτων" ΄᾿ Ἔξ- 
αλείψει ὃ ὃ ϑεὸς τᾶν δάκρυον 

ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὑτῶν. 
Κεφ, “΄. 8, ᾿ 

ΔΙ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφρα- 
γῖδα τὴν ἐξδόμην, ἐγέ- 

γεῖο σιγὴ ἐν τῷ ἐρανῷ ὡς ἡ- 
ἐνιώριον. 

9 Καὶ εἶδον τὰς ς ἑπὰ ἃ ἐγ- 
φψέλες, οἵ ἐνώπιον τοῦ Μεοῦ 
ἕςηκασι" ἐδόθησαν αὐτοῖς 

ἕπτα σάλπιγγες. . 
3 Καὶ ἀλλος ἄγγελος γλ- 

ϑε, Ε ἐςάθη ἐπὶ τὸ ϑυσιαφή- 
βιον; ἔχων λίβα ανωτὸν χρυσεν" 

καὶ ξδόθη αὑτῷ ϑδυμιάματα 
σολλὰ, ἵνα δώσῃ ταῖς ὥροσ- 
εὐχαῖς τῶν ἁγίων πάν]ων, ἐ- 
πὶ τὸ ϑυσιαςήριον τὸ χρυσῶν 
τὸ ἐνώπιον τῷ “ρόνε. 

᾿α Καὶ ἀνέξη ὁ καανὸς 
τῶν ϑυμιαμάτων ταῖς τρὸσ- 
εὐχαῖς τῶν ἁγίων, ἐχ “χειρὸς 
τῷὸἪ ἀγγέλεν ἐνώπιον. τῷ εξ, 
“Ὁ Καὶ εἴληφεν ὁ ὃ ἄγγελος. 

τὸ λιβανωτὸν, καὶ “ἔγέμισεν 
αὐτὸ ἐκ τῷ τυρὸς τῇ ϑυσι- 
αφηρία, καὶ ἐξαλεν εἰς τὴν 
ἤν" τἡ ἐγ ἐνονῖο φωναὶ Ὁ βρον- 

λάσσῃ, τὰ ἔχονα. ψεῦχο: "ὁ 

ρβὺς λέγεϊαι, ̓ Αψινθος" 

λος ἐσάλπτισε, και 

ἈΠΟΚΑΛΎΨΕΙΣ 

ταὶ κὶ ἀςραπαὶ καὶ Φεισιύς. 
6 Καὶ οἱ ἑπῆὰ. ἄγγελοι. ; Αι 

χονῖες τὰς ἐπίὰ σάλπιγγας, 

ἡτοίμασαν, ἑαυϊὰς ἵγα σαλ- 

πίσωσι. Ἧ 

7 Καὶ ἃ “πρῶτος ένα 

ἐσαλπισε, Ὁ ἐγένεῖο χάλαξα 
"ἡ πῦρ, μεμιπκένα αἵμιαῖι, Ὁ 
ἐξλύήθη εἰς τὴν γῆν" καὶ τὸ 
τρίτον τῶν δένδρων καϊεκάη, 
καὶ σᾶς χόξῖος χλωρὸς καὶ- 

εκαή. 
8 Καὶὃ δεύτερος ἄ ἄγγε) 

ἐσάλπισε, καὶ ὡς Ὅρος 

τυρὶ καιόμενον. ἐξλήθη. εἰς 
τὸν ϑάλασσαν, Ὄ ἐγένετο. τὸ 
τρίτον τῆς ϑαλάσσης, αἷμα. 

Ει 

9 Καὶ ἀπέθανε, τὸ να 
τὼν κ)ισμάτων τῶν ἐν τὴ ΠΕ 

τὸ τρίτον τῶν Ὡλοίων. ἐϑς 
θαρη. 

Ι0 Καὶ ὁ τρίτος ἀγγέλος 
ἐσάλαισε, καὶ ἔπεσεν. ἐκ τοῦ 

ὅρανβ ἀςὴρ μέγας, καίόμενος. 

ὡς λαμπάς, ἔπεσεν ἐπὶ τὸ 

τρίτον τῶν μὰ κχὰς καὶ ἐπὶ 

τὰς τυγᾶς ὑδάτων. ἐμῷ 
11 Καὶ τὸ Ὄνομα τῷ, ἀτέ- 

ΠΣ ῃ 
γεῖαι τὸ τείτον. τῶν ἁτῶν 
εἰς ἄψινθον, κὶ πολλοὶ ἀνθρώ- 
πων ἀπέθανον ἃ ἐκ τῶν ὑδάτων 
ὅτι ἐπικράνθησαν,.. ἐὰν σῷ 

12 Καὶ ὃ τέταρτος ἄγ᾽ 
ὶ ἐπλήβη τὸ 

τρίτον τῷ ἡλία, Π τὸ τρίτον 
τῇς σελιήντις2, καὶ τὸ τρίτον 
τῶν ἀςέρων" ἵνα σχοὶ Ἴσθᾷ τὸ 



ΙΩΑΝΝΟΥ. 

τρίτον αὐτῶν, οὴΝ ἤ ἡμέρα ικὴ 

᾿᾿ 

πεν 

Φαινῃ τὸ τρίτον αὑτῆς, "ὁ [ 

γὺξ ὁμοίως. 
5 Ἁ ΟῊ, 

ἰι Καὶ εἶδον, κα ἤκϑσχ 
ἑνὸς ἀἐγγέλε πεϊωμένε ἔν μεσ- 

͵ Ἢ - 

ϑρανήμκατι, λέγοντος Φωνγ 
γι δ 1. ᾿ ΜῸ πον} Ω 

μεῖχλῃ" (αὶ καὶ ἀαὶ τοῖς 
καϊοικῆσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ 
τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς παλ- 
ΜΙΎγος τῶν τριῶν ἀγγέλων 

τῶν μελλόντων σαλπίζειν, 
Κεφ. 3.9. 

, ε Π μ᾿ κι ὃ πέμπτος ἃ γγελος 
ἐσάλπισε, μ εἶδον ἄςεἐ- ὃ 

᾿- ἐκ τῷ ἔρανε πεπ]ωκότα 
τὴν γῆν, ἐδόθη αὐτῷ ἢ 

Νγϑ ὁ το φρο τῇ τῆς ἀξύσσε. 
2 ιν ἤνοιξε τὸ φρέχρ 

τῆ: ἀξώσσε, καὶ ἀνέξη, καπ- 

νὸς Ἐκ τῇ φρέαΐος ὡς καπνὸς 

καμίνε μείάλης" Ὁ, Ἐσχοτίσ- 

θη. ὁ ἥλιος Ὁ ὃ ἀὴρ ἔκ τ 
χαπνῇ τὸ φρέατος. 

8 [{χι ἐκ τὸ καπνδ ἐξῆλ- 

θοὸν ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν; χα 
ἐδόθη αὐ]χῖς ἐξησία, ὡς ἔχε- 
σιν ἔξεσίαν οἱ σκορπίοι τῆς 
γῆς. 
ἐπ Καὶ ἐῤῥέϑη. αὔταϊς ἵνα 
μὴ ἀδικήσωσι τὸν χός]ὸν τῆς 

γῆς, μδὲ τᾶν χλωρὸν, ἐδὲ 

τᾶν δένδρον" εἰ ἡ τὸς ἀν- 
θρώπες μόνας οἵτινες ἐκ ἔχ. 
σι τὴν σῷραγῖδα τῷ ὅεᾷ ἐ- 

“τὶ τῶν μετώπων. αὑτῶν. 

5 Καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα 
μὴ ἀποκ]είνωσιν αὐτὰς ἀλλ᾽ 
ἣγχ βασανισθῶσι μῆνας τοέν- 

δ ὃ βασανισμὺς αὐτῶν 
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ὡς βχσανισμὺς σχηρ Τιδ», ὅταν 

τα! 5 ἄνθρωπον. 
πὰ ωΝ ἡμέραις 

ἐχείναις ζηϊήσεσιν. οἱ ἄνθρω- 
ποι τὸν ϑαναῖον, ᾧ ἀχ, εὑρή- 

σϑσιν αὐτὸν" Ὁ ἐπιθυμιήσασιν 

ἐποθανεῖ εἶν, Ὄ θεύξεϊαι ὃ 5. 9)2:- 
να])ς ἀπ᾽ αὐτῶν. 

Π Καὶ τὰ τὐολδ χα τῶν 

ἀκρίδων ὅκοιχ ἵπποις ἧτοι- 
μιχσμένοις εἰς τοόλεμλον" καὶ 

Ἐπὶ τὰς κιφιλᾶς αὐτῶν ὡς 
ςέφανοι ὅμοιοι χϑυσι, καὶ τὰ 
τπρύσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα 
ἀνθρώπων, 

8 Καὶ εἴχον τρίχας ὧς 
τρίχας γυναικῶν, κὶ οἱ ὀδὸν- 
τες αὐτῶν ὡς τον ἐν ἤσαν. 

9 Καὶ εἶχον ϑώρακας ὡς 
ϑώρακας" σιδηρθς" Ὁ Ω φωνὴ 
τῶν πἹερύϊων αὐϊῶν ὡς φωνὴ 

ἁρμιάγων, ἵ ἵππων πολλῶν τρε- 
“ιὀνίων εἰς πόλεμον. 

10 Καὶ ἔ ἔχιεσιν ὄρὰς: δμοί- 
ας σκορπίοις, νἡ κέντρα ἦν ἐν 
ταῖς ἐραῖς αὐτῶν' καὶ ἡ ἔξε- 
σίᾳ αὐτῶν ἀδικῆσαι τὰς ἀν- 
θρώπες μῆνας σέντε. 

11] Καὶ ἔ ἔχασιν ἐφ᾽ αὑτῶν 
βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς «- 

Θύσσα" ὕνίμα αὐτῷ Ἑδραϊςὶ 
᾿Αβαδδὼν, "Ὁ ἔν τῇ, Βλλη- 
νιΚ Ὄνομα ἔχει ̓ Αἰποχλύων, 

19 Ἢ ῥαὶ ἡ μία ἀπῆλ- 
θεν, ἰδὲ, ἔρχονῖαι ἔτι δύο ἑαὶ 
μετὰ ταῦτα. 

13 Καὶ ὃ ἕκτος ἄγωγελῃς 
ἐσάλπισε, » ἤχεσα φωνὴν 

διε ᾿ ,“φ Σ ͵ 

μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κερέ- 
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τῶν τῷ ϑυσιαςορίβ τὸ χξυσδ 
τῷ Ἐνώπιον τῷ σεν, 

.14 Λέϊωσαν τᾷ ἕκτῳ ἀγ- 
ψέλῳ, ὃς εἶχε τὴν ϑιλυνυγῶλ 

Λύσον τὰς τέσσαρας ἀγγέλες 

τὰς δεδεμένας ἐπὶ τῷ ποϊαμῷ 
τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 

15 Καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσ- 
σάξες ἄγγελοι οἱ ἡϊοιμκκα σμένοι 
39 Ἁ Ὡ“ Ν᾿... ͵ ᾿ Ὶ 

εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ 
μῆνα Κὶ ἐνιαυΐὸν, ἵνα ἀποκ,εί- 
νγωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, 
.16 Καὶ ὃ ἀριθμὸς ςρα- 

Ἰευμάτων τῷ ἱπαικξ, δύο μυ- 
βιάδες μηριάδων" καὶ ἤκεσα, 

ν 3 - Ἀ 3 - 

τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, 
ΧΝ «πὶ ς 3 ᾿ 

17 Καὶ ὅτως "εἶδον τῆς 
ἹππΕες ἐν τῇ ὁράσει, καὶ τὸς 
καθημένες ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχον- 
τας σώρακας πυρίνες καὶ ὗα- 
κενθίχας καὶ Θειώδεις" "Ὁ αἷ κε- 
φαλαὶ τῶν ἵππων ὡς καζας 

ἈΠΟΚΑΛΎΨΙΣ : 

μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν 

χειρῶν αὑτῶν; ἵνα μὴ ΦΕΡΕῸ β 

κυνήσωσι τὰ δαιμόνια. "κ εἴς- 
δωλα. τὰ χρυσὰ καὶ τὰ ἀρυ- 
ρᾶ κὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα 
καὶ τὰ ξύλινα, ἃ ὅτε βλέπειν 
δύναται, δ1ε ϑδιωνν δ87ε “" 
πατεῖν. ἐξε α γνῷ 

σὴ ἠκιαν μετενόησαν ἐκ 
τῶν φόνων αὑτῶν, ὅτε ἐκ τῶν 

φαρμακειῶν αὐ]ῶν, δ7ε ἐκ τῆς 
πορνείας αὑτῶν, ὅτε ἔκ τῶν 
κλεμμάτων αὑτῶ. ὃ 

Κεφ. ἐν θοεν ΡΝ 
ΑΙ εἶδον ἄλλον ἄγγέλον 
ἰσχυρὸν καταξ αίνοντα 

ἐκ τῇ ὄρανῇ, περιβ εξ χτμένον" 
γεφέλην" Ὁ ἶρις, ἐπὶ τῆς Ἀκεὸ 
φαλῆς" Ὄ, τὸ τρόσωπον͵ αὖ 

"τῷ ὡς ὃ ὕλιος, καὶ οἱ οὔδε 

αὐτῷ ὧς εύλοι τυρός. " ον πβῦνν 

ὁ Καὶ εἶχεν ἐν τῇ" ἐεβ 
λα! ὶ λεόνων, καὶ ἔκ τῶν ςομά- αὑτῇ βιδλαρίδιον. ἀνεῳμένον" 

τῶν αὑτῶν. ἐχπορείεϊχι πῦρ 
καὶ καπνὸς καὶ ϑεῖον. 

18 “Ὑκὸ τῶν ̓ τριῶν τότων 
ἀπεκήανθησαν τὸ τρῖτον τῶν 
ἀνθρώπων, Ἐκ τοῦ ̓τουρὺς καὶ 
ἐν τοῦ καπνῇ καὶ ἐκ τοῦ ϑείῳ 
τοῦ ἐχπορευομένα. ἐκ τῶν σὸς 
(κάτων αὐτῶν. 
.19 Ἀὲ γὰρ ἐξωσίαι αὑτῶν 

Ἐν" "τῷ σὀμαῖι αὐτῶν. εἰσιν" αἱ 
γὰρ δραὶ αὐτῶν ὅμοια. ὄφε- 

σιν" ἔχεσαι κεφαλὼς" καὶ ἐν 

αὑταῖς ἀδικᾶσ Ὁ ὅλ 
40. Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἄν- 

ϑρώπων οἵ ἀκ ἀπεκϊάνθησαν 
ἐν ταῖς πληΓ[Χϊς ταύταις, ὄτε 

κὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὑτῷ τὸν 
δεξιὸν ἐπὶ τὴν θάλασσαν, τὸν 
δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τὴν γῆν. ὁ 
3 Καὶ ἔκραξε Φωνῇ μεῖα- 

λῃ ὥσπερ λέων μυκάται “κα 

ὅτε ἔκραξεν; ἐλάλησαν αἱ ἐπ- 
τὰ βροϊ)αὶ τὰς ἑαυϊῶν φωνάς. 

4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ 
ἑπῆὰ βρονταὶ. τὰς φωνὰς ἕαυ- 

τῶν, ἔμνελλον. γράφειν" Ὁ, ἤἅ- 
καᾶσα Φωνὴν ἐκ τῷ βρανβ, λέ- 
γασάν μοι" Σφράῇσον. ἃ ἐλά- 
λησαν αἱ ἑπῖα βεούθαι ἢ μὴ 
ταῦτα σβάψῃς., δι δυδθνη! ὑλὴν 
Κ᾽ Καὶ ὃ ἄϊγελος ὃν. εἶδον 

ἑστῶτα ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης. κὶἢ 

κοΣ ὅῸ τς 



ΙΏΑΝΝΟΥ 
Σπὶ ω . τ ὅθι, Ν - 

ὶ τῆς γῆς, ἦρε τὴν χεῖρα 
αὑτὸ εἰς τὸν. βρανόν" 
6 Καὶ ὥμοσεν ἐν τῷ ζῶνῆι 

εἰς τὰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 
ὃς ἔκισε τὸν ἐρανὸν. τὰ ἐν 
αὑτῳ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν 
αὐτῇ, κὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ 

᾿. 4 μι μὰ Αϑδα 3 

τὰ ἔν τμάξι ὅτι χρῦνος δκ 
ἔςχι ἔτι 
“7 ᾿Αλλὰ ἐν ταῖς ἡμέραις 
- ΕΞ ἘΈΠ- ͵ 4 " 

τῆς φωνῆς τῷ ἑξδόμῃ αἰγέλα, 
ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ 
τελεσθῇ τὸ μυςήριον τῷ ϑεῖ, 
ὡς εὐηγγέλισε τοῖς ἑαυτῇ δέ- 
λοις τοῖς πεοφήται:. 

8 Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤἥκεσα ἐκ 

τῷ ϑρανῆ, πάλιν λαλῆσα μεῖ᾽ 

ἐμᾷ, καὶ λέγουσχ᾽ Ὕπαγε, 
χὰ » 

λάξε τὸ βιξλαρίδ' ον. τὸ ἀνε- 
φγικένον ἔν τῇ χεις ὶ ἀγγέλε 

τὸ ἑτῶτος ἐπὶ τῆς ϑαλζσσης, 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 
»» - 9. Καὶ ἀπῆλθον τοὺς τὲν 

5, - 

ἄγγελον, λέγων αὐτῷ" Δός 
(κο: τὸ βιθλιαείδιον. Καὶ λέ- 

γει μοι" Λάξε καὶ ̓καϊάφαγε 
αὐτὸ" καὶ τυιχρανεῖ σου τὴν 

“ Ψ 

κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ςὐματί 
» 1] « “, 

σϑ εςαι γλυχὺ ὡς μέξλι.. 

10. Καὶ ἔλαζον τὸ βιξλα- 
, “ - Ἁ » .4 ͵ 

εἰδιον ἐκ τῆς χειρὸς τ ἀ[γέ- 
λη, καὶ καϊέφαϊον αὐτό" καὶ 
ἢ» ἐν τῷ τόμιαῖ! μα ὡς μέλι 

ὑ2 Ὁ ἮΝ Ὁ ἔνα - ,ν 
λυχυ καζότε εῴχίον ωὐτο, 

ἐπικράνθη ἡ κοιλία μια’ 

11 Καὶ λέγει. μοι" ὧδ εῖ 
᾿ ΟἾ “ὦ ᾿» Ἁ 

σε ὥαλιν ττοροφηϊεῦται ἐπὶ 

λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλωσ- 
δᾶις καὶ βασιλεῦσι τοολιλοῖς. 

89. 

40] 

Κεφ. ια« 1]. 
ΑΤ ἐδόθη μοι κάλαμος 
ὅμοιος ῥαξδῳ, Ὁ 5 ἀγ- 

γελος εἷς κει, λέϊων" Ἔειραι, 
κὶ μέΐφησον τὸν γαὸν τϑ ϑεβ, 
καὶ τὸ ϑυσιαφήριον, καὶ τὸς 
σροσκυνῶντας ἔν αὐτῷ, 

9 Καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔ- 
ξωθεν τῷ να ἔκβαλε ἔξω, 
καὶ μκὺὶ αὐτὴν με]ρήσῃς, ὅτι 
ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι" καὶ τὴν 
τποόλιν τὴν ἁγίαν τατήσουσι 
μῆνας τεσσχράκονϊα δύο. 

5. Καὶ δώσω τοῖς δυσὶ 
μυαρῖοσὶ μϑ, καὶ προφητεύ- 
στιν ἡμέ ἐρας χιλίας διακο- 

σίας ἑξήκονϊα, σεριξ εξ λημέ- 
γοι σάκκϑς. 

4. Οὗτοί εἶσιν αἵ δύο ἔ- 
λαῖχι, κὶ δύο λυχνίαι αἱ ἐ- 
γώπιον τῷ ϑεβ τῆς γῆς ἑφξῶ- 
δαὶ. 

δ Καὶ εἴτις αὐτὰς ϑέλῃ 
ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεῖαι ἐκ 
τῷ ςὐμαΐῖος αὐτῶν, κὶ κατεσ- 
θίει τὰς ἐχϑρὰς αὐτῶν κὰ εἴ 
τις αὐὰς δέχῃ ἀδικῆσαι, ὅτω 
δὲῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 

6 Οὗτοι; ἔχεσιν ἐξησιαν 
κλεῖσαι τὸν ἐρανὸν, ἵν μὴ 
βςέχη ὑετὸς ἐν ἡμέραις αὖ- 

τῶν τῆς τροφυϊείας καὶ ἐξ- 
«πτίαν ἔχδσιν ἐπὶ τῶν ὕδατων, 
ς«ϑέφειν αὑτὰ εἰς αἷμα, καὶ 
πατάξει τὴν γῆν ΖΦασ πλη- 

, γῇ, ὅσάκις ἐὰν ϑελήσωσι. 

Ἵ Κ χὶ3 ὅταν καννηημφνα τὸν 

μιαρ]υρίαν. αὑτῶν. τὐδηρίον 

τὸ ἀνχῷ ζῖνον ἐκ τῆς ἀ ύσσου 



ν- 
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ποιήσει τσ όλεμοον μιεῖ αὑτῶν 
"ἢ νικήσει αὐτὰς, καὶ ἀποκχ- 
τενεῖ αὐτός. 

: 8 Καὶ τὰ αἹωμαῖα αὐϊῶν 
ἐπὶ τῆς λαϊείας τοόλεως τῆς 
μμείαλῃς, ἥτις καλεῖται ὥνευ- 
μιαϊικῶς Σόδομα Ὄ Αἴγυπ- 
τος, ὅπ καὶ ὃ κύφιος ἡμῶν 
ἐφςαυρώθη. 
-Ὁ Καὶ βλέψεσιν ἐκ τῶν 
χρᾶν Ὁ φυλῶν καὶ ὐδυὴΣ 

σῶν καὶ ἐθνῶν τὰ πτώματα 

αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥ- 
μισυ, καὶ τὰ πἸωματὰα αὖ- 
τῶν ὅκ ἀφήσεσι τεθῆναι εἰς 
μνήματα. ᾿ 

10 Καὶ οἱ κατοικᾶντες ἔ- 
πὶ τῆς γῆς χαρσιν ἐπ᾿ αὖ- 
τοῖς, τἡ εὐφρανθήσονϊαι" καὶ 
δῶρα φέμψσιν ἀλλήλοις, ὅ- 
7, δῖοι οἱ οἱ δύο προφῆήαι ἐξασά- 
νισαν τὸς κε νκδύνην ἐπὶ τῆς 

γῆς; 
11 Καὶ μετὰ - τὰς τρεῖς 

ἡμέρας καὶ ἥμισυ, νεῦμα 
ζωῆς ἐ ἐκ τῇ ε8 εἰσῆλθεν ἡ ἐπ᾽ 
αὐτάς" καὶ ξἘςησ σαν ἐπὶ τὸς 
τόδας αὑτῶν, καὶ φόβος μέ- 
ἴας ἔπεσεν ἐπὶ τὸς ὑάδενος 
αὐτάς, - 

12 Καὶ ἤκεσαν φωνὴν 
μείαλην ἔκ τὸ ἄρανϑ, λέίεσαν 
αὐτοῖς ᾿Αναξηΐς ὧδε. Καὶ 
ἀνέξησαν εἰς τὸν ἐρανὸν ἐν τῇ 
γεφέλη" "ὦ ἐθεώρησαν αὖ- 
τὰς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. “ 

18 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
ἐχένεῖο σεισμὸς μέγας, κὶ τὸ 
δέκαον τῆς πόλεων ἔπεσε, »ἡ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ 
ἀπεκήάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὁ- 
γόμαϊα τε φνλ νον χιλιάδες 

ἐπῆν" 
ἐγένονῖο, ὼ ἐξ ηνρὴ δόξαν ἂν 
σϑεῷ τῇ ἐρανᾷ.. μρρ βνυδε, 

44 Ἢ ἐμ ἃ δετέρα ἀπ: 
ἔλθεν, κ ἰδὸ ἡ δαὶ ἡ τρίτη 
ἔρχεται ταχύ. δεῖ 

15 Καὶ ὃ ἕδδομος ἄγγε- 
λος ἐσάλσιισε, Ὁ “ἐγένοντο 

φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ ἐρανῷ, 

λέγεσαι" Ἐγένοντο, αἱ βασι- 
λεῖαι τοῦ κῦύσμδ, τοῦ κυρίου 
ὑμῶν, κἡ τοῦ Χοισοῦ αὐτοῦ, 
ΩΝ βασιλεύσει εἰς τὰς αἰῶνας 

τῶν αἰώνωνων. μον ἐμ 
10 Καὶ οἱ εἴκοσι Σ τέσ- 

σαρες πρεσθύτεροι οἱ ἐνώπιον 
τῷ σεῦ καθήμενοι ἐπὶ τὰς 
ϑρόνες αὑτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ 
πρόσωπα αὑτῶν, κ᾿ ὥξοσε- 

κύνθησαν τῷ ϑεῷ: ΝΣ: 
12 Λέγονες" Εὐχαρις- 

μὲν σοι, κύριε ὃ δεὸς ὃ 
τανϊοκραΐωρ, ὃ ὃ ὧν "ἢ ὃ ὃ ἦν 
ΩΣ ὃ Ἐρχιόμιενος" ὅτι εἰληφας 

τὴν δύναμίν σα τὴν ΉπτΝΝς. 
κὶ ἐδασίλευσας. 

18 Καὶ τὰ Σ ἔθνη) ὑργίσθη 
σαν, "κ ἦλθεν ἢ ὀργή. σου“ 
ἡ ὃ καιρὸς τῶν νεκρῶν, κρι- 
θῆναι καὶ δᾶναι τὸν μισθὸν 
τοῖς δέλοις σου τοῖς Ὡροφή- 
ταις, καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς 
Φοξεμένοις. τὸ Ὀνομά σδ, τοῖς 
μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις" 
τὺ διαφθεῖραι. τὸς βϑεῦνν 
ροντὰς τὴν γῆν. 

19 Καὶ ἠνοίγη ὃ ναὺς τῷ 

λοιποὶ “ἔμφοθοι 

δὸν 9}... 



ΓΠΙΩΑΝΝΟΥ, 

δεῖ ἐν τῷ ὁρανῷς νκὶὶ ὥρθη ἡ 
κιξωτὸς τῆς διαθήκης αὐτῇ 
ἐν τῷ ναῷ αὐτξ' ΩΣ “ἐγένον]ο 
ἀτραπαὶ "ὁ φωναὶ ἡ βρονταὶ 
κὦ σεισμὸς καὶ χάλαξα με- 
ψάλῃ. 

ἡζεφ. .6.:.19.. 
Κιὶ σημεῖον μέγα ἄφθη 

ἐν τῷ βρανῷ ψυνὴ σε- 

εἰδεζλημένη τὸν ἥλιον, ἃ ἡ 
σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν 

αὐτῆς, » “ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 

αὐτῆς ςέφανος ἀςέρων δω- 
δεκα". -᾿. 

9 Καὶ ἐν γαςρὶ ἔχασα, 
ἔκραξεν ὠδίνασα κὶ βασανιζο- 
μένη, τεκεῖν. 

8. Καὶ ὥφθη ἄλλο σημεῖ- 
οὐ ἐν τῷ ϑρανῷ, καὶ ἰδὲ ὃρά- 
κῶν μέϊας τυῤῥὸς, ἔχων κε- 
φαλὰς ἑπ]ὰ ν»ὶ κέρατα δέκα" 
γἡ ἐπὶ τὰς κεφαλᾶς αὐτῇ δια- 

δήματα ὃ ἑπτά. 
ἡ Καὶ ἡ οὖρα αὐτῷ σύρει 

τὸ τρίτον τῶν ἀςέρων τ ὅρα- 
«᾿ ᾽, 3 Ἁ ᾽ Ν 

γῇ, "ἃ ἔξαλεν αὐτὸς εἰς τὴν 

γῶν" καὶ δ᾽ δράκων ἕςγκεν ἐν- 
ὠπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελ- 
λεῆσης τεχεῖν, ἵνα ὅταν τέχη» 
τὸ τέκνον αὐτῷς κα τχῷ.γη.- 
ὃ Καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄῤῥενα, 

ὃς. μέλλει ποοιμιχίνγειν πάντα 
τὰ ἔθνη ἐν ῥάδδῳ σιδηρᾶ" εν 
ἡρπάσθη. τὸ τέκνον αὑτῆς 
πρὸς στὸν ϑεὸν -- τὸν ρόγον 

αὐτῷ. ᾿ ᾿ 

6. Καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς 
τὴν ἔρημον, ὅπε ἔχει τόπον 
Ατοιμνασμιένον ἀπὸ τὸ δεᾶ, ἵ- 
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γα ἐχεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέ- 
ρας χιλίας διακοσίας ἑξή- 
κοντά. 
γα Καὶ ἐϊένεῖο πόλεμος ἐν 

τῷ ὀρχνῷ" ὃ Μιχαὴλ καὶ οἱ 

ἄγγελοι αὐτῷ ἐπολέμησαν 
κατὰ τῇ δρακόνῖϊος, γἡ δ΄ δρα- 
κων ἐπολέμοσε;, ἢ οἱ ἄγγε- 
λοι αὐτϑ᾽ 

8 Κιὶ ἐκ ἌΨΉΡΌΝ ὀὔτε 
τόπος εὑρέθη αὐϊῶν ἔ]ι ἐν τῷ 

δρανῷ. 
9 Καὶ ἐθλοήθη ὃ δράκων 

ὃ μέγας; ὃ ὄφις ὃ ἀρχαῖος, ὃ 
καλήμενος διώξολος, καὶ ὃ 
Σιαϊχνᾶς, ὃ ὡλανῶν τὴν οἱ- 

κειμένην ὅλον, ἐδληθη εἰς 
τὴν γῆν" τς οὶ ἄγγελοι αὐτῷ 

με αὐτῇ ἐθλοήθνισαν. 

10 Ναὶ ἢ ἤκεσα φωνὴν με- 
γάλην λέγεσαν ἐν τῷ δρανῷ" 

"ἌΑρτι ἐ ἐγένετο ἢ σωηρία κ᾿ ἡ 
δύναμις, καὶ ἡ βασιλεἴα τοῦ 
σε ἡμῶν, Ὁ ἐξεσία τοῦ 
Χριςᾷ αὐτῷ ὅτι κα]εόλήθη 

ὃ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἧἡ- 

μῶν, ὃ κα γγορῶν αὐτῶν ἐνώ- 
πίον τῷ σεῖ ἡμῶν ἀδηνν κ 
γυκτός. ἰς 

"1 Καὶ αὐτοὶ εἰ ἰχησαν 
αὐτὸν δὶζ τὸ αἷμα 18. ἀργίε;, 

Ὁ διὰ τὸν λό γον τῆς βαρτυ- 

ρίας αὑτῶν" Ὁ ἐκ ἠγάπησαν 
τὴν ψυχὴν αὑτῶν ἃ ἐχε! χα 

γάτϑ. 
19 Διὰ τρῖο εὐφραίνεσθε 

οἵ βρανοὶ κὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκη- 
γενϊες, Οὐαὶ τοῖς κα]οικδσι 
τὴν γῆν κὶ τὴν ϑάλασσαν, 
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ΩΙ. ειδοιυλϑι ν᾿ ὅτι καϊέζη ὁ διάξολος τορὸς 

Με Ὶ Ε᾽ Ἁ ᾽ ᾽ 

ὑμᾶς ἔχων ϑυμὸν μέγαν, εἰ- 
ΕῚ εν ᾽ .. Ν ΕΣ 

δῶ: ὅτ ὀλίψον καιρὸν ἔχει. 
ὕ , Δ εἰ Ἴ « ᾽ 18 Κὶ ὅτε εἶδεν ὃ δρα- 
ε ὦ " ᾽ Ν - 

κων ὅτι ἐξληήθη εἰς τὴν γῆν, 
«“᾿ὐ}ν ἊΝ. - εἰ Ἐ7 

ἐδίωξε τὴν γυναῖκα, ἥτις εἶε- 
Ἄ Ἄλφε 

κε τὸ ἄῤῥενα. 
ὶ χϑ ΣΙ ! - 

14. Καὶ ἐδόθησαν τῇ γυ- 
Ἁ , Ω,ι - 4 ἼζΖ - 

γαικὶ δύο σἹέρυγες τᾷ ἀείε τὰ 

μεΐάλ», ἵνα ποέτηται εἰς τὴν 
ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὑτῆς, 

ὕπ8 τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν, Ὄ 

καιρὰς, “᾿ ἥϊλισυ καιρᾶ, ἀπὸ 

τσροσώ πα τῷ Ὀῷεως. 

15. Κ, αὶ ἔξαλεν δ᾽ ὕφις ὁ- 
σπίσω τῆς γυναικὸς ἐκ τοῦ ςὁ- 

μαῖος αὗτΒ ὕδως ὡς ποτα- 
μὸν, ἵνα ταύτην τοοϊχμοφὸ- 
ρΉτον τῷ πποιήσὮ. 

10 Καὶ ἐξουθήαθ ἢ γῆ 

τῇ γυναικὶ, »κα ἤνοιξεν ἢ γῇ 

τὸ τῦμα αὑτῆς, μο κατέπιε 

τὸν τοδ]αμαὺν ὃν ἔξαλεν ὁ δρά- 

κων ἐκ τὰ σὐμαῖος αὗτξ. 

17 Καὶ ὠρ γισθη δ δράκων 

ἐπὶ τῇ ψυναικὶ, κὶ ἃ ἀπῆλθε 

παοιῆται τοόλεμιοον μετὰ τῶν. 

λοισχῶν τῷ σπέρματος αὐτῆς, 

τῶν τῊξ σάγτων τὰς. ἐντόλας 

τοῦ ϑεοῦ; "Ὁ ἐχόντων τὴν. 

μαεϊυρίαν τῷ ᾽Ἴησκ Χριςξ, 

15 ΚΚοαὶ ἐςάθην ἐπὶ τὴν 

ἄμμον τῆς ϑαλάσσηε, 
Κεφ. εγ΄. ἰδ 

ΑἹ εἶδον ἐκ τῆς ϑλλάτ. 

σΎ 9 σηρίον ἀναξαῖνου, 

Ἐχρν κεφυλὰς ἑπῆλ [ὦ κέραϊα 

δέκα" ἐπὶ τῶν κεράτῶν 

εὐτῦ δέκα διαδήμαϊα, καὶ ἐσὶ 

ΑἸΟΚΑΛΎΨΙΣ 
τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὕνορια. 
βλιασφυμίας. 

9 Καὶ τὸ ϑηρίον ὃ εἶδον. 
ἦν ὅ ὅμιοιον παρδάλει, ΕΣ οἱ πό- 
δὲς αὐτῇ ὧς ἄρκτα, κἡ τὸ ςό- 
μα αὐτῷ ὡς στόμα λέον]ος" μ 

ἔδωχὲν σὐτῷ ὃ δράκων τὴν. 
δύναμιν αὑτὰ, καὶ τὸν “ρόνον 
αὑτῇ, κὶ ἐξοσίαν μεγάλην. 

8 Καὶ εἶδον μίαν τῶν κε- 
φΦαλῶν αὔτϑ ὡς ἐσφαγμένην. 

εἰς ψαναῖον" χὶ ἢ ὡληγὴ τῷ 

ϑαναιο αὐτῷ ἐθεραπεύη, Ὃ 
ἐθχυμάσεν ὅλῃ ἢ ἐκὰ ὀπίσω 

τῷ ϑυηρία,, ἡ 
4. Καὶ αὶ. προσεκύνησαν τὸν 

δράκονα ὃς ἔδωκεν ἐξεσίαν. 
τῷ ϑηρίῳ, χὰ ροσεκύνησαν, 
τὸ ϑυιρίον, λέγον]ες" Γς ὅς: 
μοιος τῷ σηρίω γ᾽ Τὶς δύναγαε. 
πολεμῆσαι μετ αὐτῆ; Ὁ 

δ᾽ Καὶ ἐδόθη αὐτῷ ςόμα- 
λαλᾶν μεγάλα Ὁ λασφημί-. 

ας, κκὶ ἐδόθη αὑτῷ ἐξουσία ποις 
ἥσαι μῆνας ΤΡ ἐν λωμαν, κ' 
δύο. ΠῚ 

6 Κιὶ ἤνοιξε τὸ σόμα αὖ-. 
τῷ εἰς βλασφημίαν τορὸς τὸν" 
“γεῦν, βλασφημῆσαι τὸ ὅγο-. 

μα αὐτδ, ο τὴν σκηνὴν αὖ- 
τΈ, " τὸς ἐν ἠῷ μα Νήδϑεν; 

γῆντας. 
7 Καὶ ἐδόθη. αὐτῷ ἀμδν 

λεμον σοιῆσαι μετὰ τῶν ΠΡ 

ἑων, "ὦ νικῆται αὐτάς" δ᾽ 
ἐδόθη αὐτῷ ἐξασία ἐ ἐπὶ τας 
σαν Φυλὴν καὶ Ὑλχῶσθαν. 5 ἔθυ- 

γος. 
8 Καὶ τπροσχυνήσασιν ννδὰ 



ΤΩΑΝΝΟΥ. 

τῷ τανῖες οἱ, καϊοικδνῖες ἐπὶ 

τῆς γῆς, ὧν. οὗ ̓ γέγεαπῖαι τὰ 
ὀνόμιαϊα ἐν τῇ βίθλῳ τῆς 
ζωῆς τ ἀρνίει ἐσφιγμένο, 

ὠπὸ καταξυλῆς κοσμιδ. 
..9 ΕἸ τις ἔχει ὅς, ἀκατάζω, 
. 10 ΕΥ̓ τις αἰχμαλωσίαν 

συνάγει, εἰς αϊχμκλωτπίαν 
ὑπάγει" εἴ τις ἐν αχιαίρᾳ 
ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν ἔν κα- 

᾿χαίρχ ἀποκ]χνθῆναι" ὧδέ ἐ- 
χὰ Ε ὑπομονὴ μας ἢ τίςις τῶν 

ἁγίων. 

δος ἐκ τῆς γῦ,5) κο εἰς- 
χε κέραϊα, δύο ὕμοια ἀρνίῳ᾽ 
κἢ ἐλάλει ὡς δράκων, 

19 Καὶ τὴν ἐξεσίαν τοῦ 
πρώτα νι ρία πᾶσαν -σοιεῖ Ἐν- 

ὠπῶν αὐτῆ, κ᾿ ποιεῖ τὴν γῆν 
Ὁ τὰς καϊοικπ.α: ἐν αὐτῇ 
ἵγὰ τοροσχυνήσωσι τὸ σηρον 
τὸ φοῶτον, ἃ ἐθεραπεύθη ἡ 
πλυγὴ τῷ ϑανάτε αὑτὰ. 
3. Καὶ ποιεῖ σημεῖα με- 
γάλα, ἵνα καὶ τοῦρ τοι καὶα-: 
ξαίνειν ἔχ τῷ ἐρανοῦ εἰς τὴν 
γῆν, ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 
..14. Καὶ ὡλανᾷ τὰς κατ- 

οικῶνϊας ἐπὶ τὴσυ γῆς διὰ τὰ 
σημκεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆ- 
σαι ἐνώπιῶν τῷ ϑδηρία᾽ λέγων 
τοῖς κατοικδσιν ἐπὶ τῆς γῆς, 
σσοιῆσαι εἰκόνα τᾷ ϑηρίῳ ὃ 
ἔχει τὴν. “αληγὴν τῆς μα- 
τ ν κἡ ἔζησε. 
..15 Καὶ ἐδοθη αὑτῷ α δᾶναι 
ότι ἡ τῇ δικόνι τῇ ϑηρίου, 
ἴγα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰχῶν τοῦ 

11 Καὶε εἶδον ἄλλο σιρίον. 

»- 

δ ηρία, ΟΣ ποιήσῃ, ὅσοι ἂν μὴ. 
πϑοσκυνήσωσι τὴν εἰκόνα. τῇ 
ϑηρίη, ἵ ἔνχ ἀποκ]ανθῶπιᾳ. 

6. Καὶ τστιεῖ πάνγε: » τὸς 
μικρὰς κἡ τὰς με (ωάδε Χο τὴς 
τλππτίπς Χς τὸς τἴωχ δε, καὶ 

τὴς ἐλευϑερης κὸ τὸς δήλες, 
ἵνα δώστγι αὐτοῖς χάξαγμα ἐ- 
τὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξ- 

ιᾷς, ἢ ἐπὶ τῶν μεϊώπων αὐ- 

Ἰῶν. ο 

17 Καὶ ἵγαᾳ ὑκὴ τις δύνη- 
ταὶ χγορᾶσαι. ἢ τσοωλῆσαι, εἰ 

μὴ ὃ ἔχων τὸ χζραγμα, ἢ 

τὸ Ὄνομα τῷ ϑηρί5, ἢ τὸν ἀ- 

,ϑιωμὸν τῷ ὀνόματος αὐτῆ. 
15 Ὧδε ἡ σοφία ἐςίν" ὃ 

ἔχων τὸν γδν; ψυηφισάτω τὸν 
ἀξιθμὸν τοῦ δ ιξίε᾽ ἀριθμὸς 
γάρ ἀγθοσεθιὲ ἐξὶ, κὶ ὃ ἀριθ- 
μὸς αὐτοῦ χϑξ-. 

; Κεφ. εδι 14. 

κι' εἶδον, ΟΝ ἰδ ἀρνίον 
ἑςοικὸς ἐπὶ τὸ ὕρος. Σι- 

ὧν; γὉ μετ᾿ αὐτῇ ἐκατὸν ἽΞ:σ- 

σαρακονϊαέσσαρες χιλιάδες, 
ἔχεσαι τὸ ὄναμα τῷ τταἵρὸς 
αὐτῷ γεγραμμένον. ἐπὶ τῶν 
μετώπων αὑτῶν. 

9 Καὶ ἢ ἤκωσα φωνὴν ἔκ τᾷ 
ἐρανξι, ὡς φωνὴν ὕδατων πολ- 
χβρ Ὁ ὡς φωνὴν βεοντῆς 

ἐκξ ἀκα καὶ φωνὴν ᾿ἤκουσο; 

κιθαρῶν κιθαριξόντων ἐ ἐν ταῖς 
κιθάραις αὑτῶν. τ ν 

3 Κ αὶ ἄδεσιν ὡς ὠδὴν καὶ 
νὴν ἐνώπιον τῇ ϑρόνε, κὶ, ἐνώ- 
ατιον τῶν τέσσάρων ζώων, κὰ 
τῶν τπρεσξυτέρων" καὶ οὐδεὶς 
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ἠδύναῖο μαθεῖν τὴν δὴν, εἰ 
μὴ αἱ ἑκατόν τεσσαρακοντα- 
στα ἀξεὶ χιλιάδες, οἱ Ἄϊορισ- 
μένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 
᾿Α Οὗτοί ἔσιν οἵ μεῖα γυ- 

γαιϊικῶν ξᾺ ἐπθλύν 9849. παρ- 
θένοι γάρ εἰσιν ὅτοι εἰσιν οἱ 
ἀκοληῆοῦν]ες τῷ χρνίῳ ὅὉπ8 

ὑπαΓῃ" ἔτοι ἠγοράσθησαν 
ὃ τῶν ἀνθ, ὠστων, ἀπαρχὴ 
δ εὰ Ὁ τῷ ἀρνίῳ" 

δ Καὶ ἐν τῷ φόματι αὖ- 
ἡῶν ἐχ εὑςέἐθη δόλος" ἄμωμοι 

γὰρ εἰσιν ἐνώπιον τοῦ ὅς ἐνοῦ 
τοῦ σέο" 

0 Καὶ εἶδον ἄλλον Ζγίελον 
ποεϊωμενον ἐν μεσυρανήμικτι, 
ἔνχονῖα εὐχῖγέλιον αἰώνιον, εὖ- 
αὙγελιΐσαι τὰς κακοιχοῦντας 
ἐπὶ τῆς γῆς, Ὁ πᾶν ἔθνος πὸ 
υλὴν ἃ ἡ λῶσσαν . λαχών" 

Ἶ Λέϊνα ὁ ἐν φωνῇ κκεγά- 

λγ" Φοξήθητε τὸν Θεὸν, καὶ 
δόσε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν 
ἣ ὥρα τῆς κρίσεως αὑτοῦ" 

τοροσκυνήσα τε τῷ φοιήσαντι 
τὸν ἐρανὺν καὶ τὴν γὴν ΩΝ 

ϑάλασσαν Ὁ τηγᾶς ὑδάτων. 

8 Καὶ ἄλλος ἄγί[ελος ἧκο- 
λέάθησε. λέων" " ἔπεσεν, ἔπε- 
σε Βαξυλὼν ἡ τοόλις; ἢ μεγά- 
λη, ὅτι ἐκ Τοῦ οἷνα τοῦ ϑυμξ 
τῆ: πορνείας αὑτῆς πεπότι- 
κε πάντα ἔθνη. 

9 Καὶ τρίτος ἄγγελος ἡ- 
κολέθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν 
«φωνῇ μείάλῃ" ἘΠῚ τὶς τὸ 9η- 
οἷον προσκυνεῖ χᾧῷ τὴν εἰκόνα 
αὐτοῦ, ὶ λαμβάνει χἄρχγ- 

ἈΠΟΚΑΛΎΨΙΣ 

μα ἐπὶ τοῦ μετωτϑ αὐτοῦ, ἃ 
ἐπὶ τὴν χεῖρα αὑτοῦ" 

10 Καὶ αὐτὸς τοίεται ἐκ 
τοῦ οἴνα τοῦ ϑυμοῦ τοῦ δεοῦ, 
τοῦ ὐδοὶς ρύγγα ἀκράτα ἐν. 

τῷ τοϊηρίῳ τῆς ὀργῇ: αὖτδ' 
Ἢ βασανιο θήσεται ἑ ἐν τυρὶ "ὁ 

σείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγ- 
πόλων Ὁ ἐνώπιην τῷ ἀρνία, 

11 Καὶ ὃ ὃ καπνὸς τοῦ βα- 
σανισμοῦ αὐτῶν ἀναζ αἱνει εἰ εἰς 
αἰῶνας αἰώνων" »ἢ ὃκ ἔχμσιν 
ἀνάπαυσιν ἡμέρας λει οἱ 
τοροσκυνούν]ες τὸ ἡρίον το ΞΉΜΥ εἰβιυόλους 
τὸν εἰκόνα αὐτοῦ, κὶ εἰ τις 
λαμᾷανει τὸ "χᾶξεγρμα, τοῦ 

ὀνόμαΐος αὑτγῦ. {τ 

[2 δε ὑπομονὴ 1 τῶν ἁ- 
μίων ἕςὶν ὧδε οἱ ταξοῦντες 
τὰς ἐνίολας τοῦ σϑεοῦ, »ὶ τὴν 
αίςιν ᾿[ησοῦ. ' 

13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ᾿κ 
τῷ δρανᾶ, λεγόσης μοι" Τρά- 
ον" ̓Μωκάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ὃν 
κυρίῳ ἀποήνήσκονϊες ἀπ᾿ ̓ἀξῖι. 
Ναὶ, λέγει τὸ νεῦμα, ἵνα 
ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων 
αὑτῶν" τὰ δὲ ἔ ἔργα αὐτῶν ἀ- 
κολαθεῖ μετ᾽ αὐτῶν. 

14 Καὶ εἶδον, ΚΝ ἰδὰ γε 
φέλυ, λευκὴ, Ὁ ἐπὶ τὴν γεφέ- 

λὴν καθήμενος ὃ ὅμοιος. υἱῷ ἀν-» 
θρώπη ἢ ἔχων ἐπὶ τῆ: χεφα- 
λῆς αὑτε σέφανον χρυσὸν, τὸ 

ἔν τῇ χειεὶ αὑτὸ δρέπανον. 
ὀξά. παῖ, 

18 Καὶ ἄχλϑέ ἀγεχ ἐξ- 
ἤ2λ:θεν Ἐκ τῇ να, κράξων ἐν 
μεγαλῃ Φωνῇ τῷ καθημένῳ 

᾽ 

“ναῶν δ ολῶ, υῶδοΣ ἀκ ϑδνω 



ΙΖΑΝΝΟΥ. 

ἐπὶ τῆς νερέλητ' Πεμψον τὸ 
δρέπανον σϑ, Ὁ ϑέρισον, ὅτι 
ἦλθε σοι ἡ ὥρα τῷ ϑερίσαι" 
ὅτι ἐξηράνθη ὃ ϑερισμος τῆς 
ὙΉ5.. 

16 Καὶ ἔξαλεν ὃ ὃ καθήμε- 
σὸς ἐπὶ τὴν νεφέλειν τὸ δρέ- 
Φανον αὑτῷ ἐπὶ τὴν ὙΉν" Ὁ 

ἐθερίσθη ἡ ἢ Ὑῆ. 
17 Καὶ ἄλλος ἄγίελος ἐξ- 

ἦλθεν δκ τϑ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ 

ἐρανῷ, ἔχων κ᾿, αὐτὸς δρέπα- 
γον ὀξύ, 

18 Καὶ ἄλλος ἀἄγίελος εξ- 
ὥλθεν ἐκ τοῦ ϑυσιαφηξία, ἔ ἔ- 
χων ἐξασίαν ἐπὶ τοῦ τουρός" 
ΝΣ ἐφώνησε κραυγῇ μεγάλῃ 

τῷ ἔχον, τὸ δρέπανον τὸ ΤῊ 
λέγων" Ππέμψον σου τὸ δρέ- 
σίανον τὸ ὀξὺ, κι; .τρύγησον τὰς 

βότρυας τῆς γῆν, ὅτι ἤχμα- 

Φφαν αἱ ςαφυλαὶ αὐτῇ» 

.19 Καὶ ἔξαλεν ὃ ἄγγελος 
τὸ δρέπανον ὁ αὖτϑ εἰς τῊν γῆ», ν 
ΟΣ ἐϊςύγησε τὴν ἄμεετελον τῆς 
ὙγΆ:, "ὦ ἔξαλεν εἰς τὴν ληνὸν 
ΤΌ Βϑυμᾷ τῇ ϑὲῖῇ τὴν μεϊάλην. 

΄- ΧὉὮ. “Καὶ ἐπαϊήθη ἡ ληνὸς 
ἔξω τῆς: πόλεως" κὶ ἐξῆλθεν 
αἴμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἍΝ τῶν 

χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ τα- 
δίων χιλίων ἐξ χκοσίων. ᾿ 

. ἹΚεῷ, τέ. 15. 

κι εἶδον ἄλλο σημεῖον 

τῷ ἔρονῷ μέγα κὶ 
Εις μεν ἄγ, ἔλες ἑπτὰ, Ε- 
χρνῖας πληγὰς ἑπΊὰ τὰς ἐσ- ᾿ 

χατας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐϊελέσ- 
8η ὃ ϑυμὸς τοῦ ϑεοῦ. 
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Ωῷ Καὶ εἶϑον ὧς ϑάλασσαν 
ὑαλίνην μεμιγμένην τυρὶ" ἃ 
τὸς γικῶντας ἔκ τοῦ ϑυξίδ 

Ὁ ἐκ τὴς εἰκόνος αὐτοῦ ὦ ἐκ 
τοῦ χαράγματος αὐτοῦ, ἐκ 
τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόμια τος 
αὑτοῦ, ἑςῶτας ἐπὶ τὴν ὃ1- 
λασσαν τὴν ὕαλίνην, ἔχοντας 

κιθάρας τοῦ Θεοῦ. 
8 Καὶ ἄδουσι, τὴν δὰν 

Μωσέως δέλε τοῦ ΘΞ εὐ. Ὁ 

τὴν δὴν τοῦ ἀξνίε, λείονϊες. 
Μεΐζλα Ὁ ϑαυμαξὰ τὰ ἔρ- 
γα σου, κύριε ὃ Φεὸς ὃ παν- 
ΑΕ δίκαια: κὶ ̓ ἄληϑθι- 

γαὶ αἱ ἧδοί σα, ὃ βασιλεὺς 
τῶν ἁγίων. 

Α Τίς οὐ μὴ φοξηθῷῇ σε; 
κύριε, νὶἡ δοξάσῃ τὸ Ὀνομιάᾶ 
σου; ὅτι μόνος ὅσιος ὅτι 

) ᾿ "Α. ον 4 Ν 

σᾶάντα τὰ ἔθνγ, ἥξοσι, κἡ 
τξοσκυνήσασιν ἐγωώπιόν σου. 
ὅτι τὰ δικαιώματα σα ἔφανε- 
φώθησαν. 

5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, 
ὶ ἰδὰ ἠνοίϊῃ ὃ ναὸς τῆς σκη- 
γῆς τῷ μαρτυρίε ἂν τῷ δρανῷ. 

6 Καὶ: ἐξῆλθον οἱ ἕἑωτὰ 
ἄγγελοι ἔχοντες τὰς ἑπτὰ 
πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ. Ἐνδεδυ- 
μένοι λίνον καθαρὸν κὶ λαμ- 
πρὸν. - περιεζωσμένοι σεξὶ 
τὰ τη θη ζωνας χρυσᾶς. 

1 Καὶ ἕν ἐκ τῶν 'τεσσάρων 
ζώων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ὠγγέ- 
λοις ἑπτὰ Φιάλας χευπᾶς, 
γεμέσας τῷ ϑυμῷ τῷ δεῖ τῇ 
ζωνῆας εἰς τὰς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 



-- 

εἶ -. «ὲ{ 
γᾶς τῶν ὑδατων" 
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58. Καὶ ἐγεμίσθη δ᾽ ναὸς 
καπνῇ ἐκ τῇ δόξας τῷ ϑὲω, 
Ν ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτῇ" κὰ 

ΣῊΝ “ἠδύναῖο εἰσελθεῖν εἰς τὸν 
ναὸν ἄχει τελεσθῶσιν αἱ ἕπ- 
Ἴχ πλυῖχὶ τῶν ἑπ]ὰ ἀϊγέλων. 

Ἢ : Κιφ. ις᾿ 16. ἀπ ῳ 

ἶΣ ἄκασα φωνῆς μεγά- 
λης ἐκ τῇ νχᾷ λεγέσης 

τοῖς ἑπΊὰ χΙγέλοις᾽ Ὕς:Πῆε, 
γᾧ ἐκχέα]ε τὰς Φιᾶλας τοῦ 
συμοῦ τοῦ δεοῦ εἰς τὴν γῆν. 
Ὁ Καὶ ἀπῆλθεν ὃ τορῶϊος, 
κε ἐξέ. ἐξ τὴῦν φιάλην αὑτοῦ 
ἐπὶ τὴν γῆν" Ὁ ΕΓ ἐγεῖο ἕλκος 

κακὸν κ᾿ τοονηρὸν εἰς τὸς ἄν: 
θρώπαες τὰς ἔχονας τὸ »»)ἀ- 
θαγμα τοῦ ϑηρίε, χὰ τὸς τῷ 
εἰκόνι αὐτοῦ νοις τὸ μι ἃ 
9 Καὶ ὃ δεύϊερος ἄγίελος 

ἡδδηνοι “τὴν φιάλην αὑτοῦ εἰς 

τὴν ϑαλασσαν; Ὄ Ἐψένεῖο αἷ- 

ΑΕ ὡϊ νεκροῦ" κὶ πᾶσα ψυ- 1 

χὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἔν τῇ ϑα- 
λασσηι. 

ἐᾷ, Ἰζα ὃ τρίτος λας 
ἐξέχεε τὴν Φιαλὴν αὐ ὰ ἡ γὶς 

τὰς ποϊαμὲς Ὦ εἰς. τὰς τ 

οὐρα τ ἀω ρων “ον 

τ ϑ. Καὶ ἢ ΩΝ τοῦ Ὁ ἀγίέλυ 

τῶν ὑδάτων. χέγοντος". Δί: 
Χαιοϑ κύριε, εἶ, δ ὦν, μ᾿ ὃ ἦν, 
ὃ ὅσιης, ὅτι, τοῦτα ἃ ἔχεινα:" 

ΜΎΟΝ σἵικα ἁγίων "ὦ προ- 

φητῶν ἐξέχεαν, κὶὶ αἷμα αὐ-. 
τοῖς ἔδωκας πεῖν" ἀδμ

ὴ γὰρ 

κϑασιισο ός ἡϑπ ν᾽» 

οἾ Καὶ ἤκεσα ἄλλη ἐκ᾿ ὡς 

Ἔν ἈΝ 

ἢ Ἐν "ὦ ἄν ἢ 

εὐϑαεν τὴν φιάλην. 
καὶ εὐ φείν ἷ 

ἈΠΟΚΑΛΎΨΙΣ 
ϑυσιαφηρίμ,, λέγονῖος" “Ναὶ 
κύριε 5 δεὸς. ὃ -αντοκρά- 

τωρ, ἀλοιθιναὶ Ὁ δίκριρ αἱ 
κρίξεις δα, εῦ, κα τὸν ον υ νι 

8 Καὶ ὃ Ὁ τέγαξῖος ἄγγελος 

ἐξέχεε τ τὴν φιάλειν αὑτοῦ ἐπὶ 
τὸν ἥλιον" καὶ ἐδόθη. αὐτῷ 
χαυμαΐίσαι τὰς ̓ἀνθρώτες εν 

τυρί, 
8 Καὶ πραγ θῖν οἱ 

ἄνθρωποι καῦμα ,μεία, " ϑὲ 

Θλασφήμησαν τὸ ὄνομα. α τοῦ 
σεοῦ τοῦ ἔχονῖος. ἐξασίαν ἐς 
φὶ τὰς πληγὰς ταύτατ' 

μεϊενόησαν δῦναι, αὐῳ ΤῊΝ 

“θ᾽ Καὶ ὃ ὃ πέμαϊος, ἄγγε- 
λον ἐξέχεε τὴν φιαλ: ᾿αυτϑ 

ἐπὶ τὸν φόνον α σοῦ. ϑηείω" Ὁ, 
ἐγένεῖο ἡ ἢ βασιλεία. αὐτοῦ ἐς- 

. ΩΣ ἘΝ -- δι 
χο]ωμέ γη" αὶ τὰν ̓ το, ὃς, 

γλώσσας αὑτῶν ἐκ τὸ ῦγα 
ν ἂν γεδϑοῖς ἢ, 

ἽΙ Καὶ ̓ἐδλασφήμησαν, 

τὸν. σε τὸν τῷ ̓όξανβ, ἐκ ἐκ τῶν πὸ- 
γῶν αὑτῶν.» τῶν 
αὑτῶν γ" καὶ οὗ ἐρράοςι ἃ 

τῶν ἔς γῶν. αὑτῶν, ᾿ 
19 αἱ ὃ ἕκτος. ἰἐνμλαν νὰ 

δὲ πὶ, 
ἘΝ ἘΝ Ἢ 

ε ΝΥ " δὰ τὖν ΡΨ. ἢ 

τὸν στο]α μὸν τὸν ἐΐαν τον πὺ- 
δ δ Ἐν ΑΓ Ὰς 

Ἔν; λῶν ἐξ ῆς Α τ ΠΥ φραΐην" "δὲ εν δε θές 
αὑτοῦς ἵνᾳ ἑτοιμαοθῇ δὸς 
τῶν βασιλέων. τῶν ἄνα- 
Ἰολῶν ἡλία. ν᾽ ότι ΔῊΝ ; 

τὔλαν δὲ ἌΝ 
ὍΝ Καὶ εἶδον ἐκ τῷ 90- 
τ "ΝΥ ΚΡ» τῷ ποὺ 

μαΐῖος τοῦ δέδιντο κᾶϊ ἐκ 
ΤΩΝ 

τι ςὀϊκαΐῆος τὸ δτείδ,, , 

τὸ φολω οί, τῷ ἵμεῖν 

λέως οὐ αθΣ “Μὰ τὰν - 

ἃ ; 
᾽ ᾿ 

ΝΣ Χο οὐρὰν»... . 

«τῶ Ὁ -αι ἔνα δου", σα 



ΙΩΑΝΝΟΥ͂. 

14 Εἰσὶ γὰρ πνεύματα 
δαιμόνιων τοοιοῦντα σημεῖα" 
ἅ ἐκπορεύεται ἐπὶ τὰς βασι- 
λεῖς τῆς γῆς κα τῆς οἰκδμένης 
ὅλης, συναγαγεῖν αὐτὰς εἰς 
τούλεμιον τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
τῆς μεγάλυς τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
παντοκράτορος. 

15᾽ ΙΣ-, ἔρχομαι ὧς κλέπ- 
τῆς μακάριος ὃ γρηγορῶν, 
"ἡ τηρῶν τὰ ἱμάια αὑξ, ἵνα 
μὰ γυμνὸς περιπατῇ, κἢ βλέ- 
σωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐΐᾷ. 
.16 Καὶ συνήγαγεν αὐτὸς 

εἷς τὸν τόπον τὸν καλήμενθν 
ἱΕξαἱςὶ ᾿Αςμαγεδῶών. 

17 Καὶ ὃ ἐξδομος ἄγγε- 
λος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὑτῷ 
εἰς τὸν ἀέρα" καὶ ἐξτιλθε φω- 
νὴ μεγαλη ἀπὸ τῇ ναῦ τῷ ἐ- 
ξανξ, ἀπὸ τῷ ϑρόνα, λέίεσα" 
Γέγονε. Ξ 

18 Καὶ ἐγένοντο φώναὶ κα 
βοονϊαὶ ΟΣ οὐης χὶ σεισ- 
μὸς ἐγένεϊο μέγας, οἷος ἔκ ἐ- 
[ἐνεῖο ἀφ᾽ ὅ οἱ ἄνθρωποι ἐϊεν- 
οὐἶο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικᾶτος 
σεισμὸς ὅτω μέγας. 

19 Καὶ ἐϊένεῖο ἡ πόλις ἡ 
μεγάλη εἰς τρία μέρη, κὶ αἱ 
πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσον" κὶ 
Βαξυλῶν ἡ μεγάλῃ ἐμνήσθη 
ἑνώπιον τῷ σεῖ, δᾶναι αὐτῇ 
τὸ πρηήριον τῷ οἴνα τῇ ϑυμᾷ 
τῆς ὀργῆς αὗτξ, 
ΟΘῸ Καὶ τὸῦᾶσα νῆσος ἔ- 

ῷυγε, κὶ ὅρη ἀχ, εὑρέθησαν. 
21 Καὶ χάλαζα μεγάλη 

ὧν ταλανμαία κααζξαίνε; ἐκ. 
Αϑ 
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τῷ ὅρανξ ἐπὶ τὸς ἀνθρώπες" 
κα ἐσλασφήμησαν οἱ ἄνθρω- 
σία! τὸν ϑεὸν, ἔχ τῆς σληγῆς 
πῆς χαλαζης" ὅτι μεγάλη 
ἐςὶν ἡ Ὡληὴ αὐτῆς σφόδρας 

Κεφ. ιζ. 11. 
ΑΙ ἤλθεν εἷς ἐκ τῶν 
ἑπῆὰ ἀγγέλων τῶν Ἐ- 

“όνίων τὰς ἑπὶὰ φιάλας, »ὶ 
ἐλάλησε μεῖ᾽ ἐμϑ, λέγων μοι" 
Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρῖμα 
τῆς τοόρνης τῆς μεγαλής9 
τῆς καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδά- 
Ἰῶν Θολλῶν" 

9 Μεθ’ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ 
βασιλεῖς τῆς γῆς, νῦἢ ἐμεθύσ- 
θησαν ἐκ τῷ οἷν τῆς πορνείας 
αὐης οἱ καοικξνῆες τὴν γῆν. 

3 Καὶ ἀπήνεϊκέ με εἰς ἔ- 
ρήμκον ἐν πνεύματι" χα εἶδον 
ψυναῖκα καθημένην ἐπὶ 9η- 
βίον κόκκινον, γέμον ὀνομάων 
βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς 
ἑπτὰ κὶ κέραϊα δέκα. 

4. Καὶ ἡ γυνὴ ἡ περιξε- 
Θλημένη τοορφέρα, κὶ κοκκί- 

,, , νῷ, γα κεχρυσωμένη χρύσῳ 
"ᾧ λίθῳ τιμίῳ κὶ μαργαρί- 

Ἴαις, ἔχασα χρυσῶν τοο]ήριον 
ἐν τῇ χειρὶ αὑτῇς, γέμον 
βδελυϊμαίων κὶ ἀκαθαάρτυῖῆος 
πορνείας αὗτῃ Ὁ 

δ Καὶ ἐπὶ τὸ μέϊωστον αὖ- 
Ἴῃς ὄνομα γεϊραμμένον" Μυ- 
ςήριον᾽ Βαξυλὼν ἡ μεγάλη, 
ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν κὶ τῶν 
βδελυγμάτων τῆς γῆς. 

6 Καὶ εἶδον τὴν γυναῖχα 
μεθύεσαν ἐκ τὸ αἵματος τῶν 
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ἁγίων, τἡὐὶ ἐκ τὰ αἵμαῖος τῶν 
μαρ]ύρων Ἴ"σδ' γῦἡ ἐθαύμα- 
σα, ἰδὼν αὑτὴν, ναῦμα μέϊας". 

7 Καὶ εἶπέ μοι ὗ ἄγγε- 

λος" διχῆ ἐθαύμασας ; ἐγώ 

σοι ἐρῶ τὸ μυςήριον᾽ τῆς γύ- 
γαικὸς, Ὁ, τῷ σηρίε. τῷ βαςα- 

ξονῆος αὐτὴν, τῷ ἔχοντος 
τὰς ἑπ]ὰ κεφαλὰς κὶ τὰ δέ- 
τὰ κέρατα. 

8 (Θυρίον ὃ εἶδες, ἦν, "ὁ 
ὅκ ἔς τ" "ἡ μέλλει ἀναξαίνειν 

ἐκ τῆς ἀβξύσσε, Ὁ εἰς ἀπώ- 
λειαν ὑπάγειν" "ἃ ϑαυμάσον- 

ται οἱ καϊοικξνες ἐπὶ τῆς 
γῆς, (ὧν ἃ γέγραπῆαι τὰ ὁ- 

͵ , Ἁ Ἀ , ἡ Φ 

νόμαϊα ἐπὶ τὸ βιξλίον τῆς 
- 43 ἊἉ .- ; 

ζωῆς ἀπὸ κα]αξολῆς κόσμε) 
(ἔὀλέπονϊἶες τὸ ϑηρίον, δ]. ἦν, τὸ 
ἀκ ἔςι, καίπερ ἐςῖν- 

9 ὥδε ὃ νᾶς ὃ ἔχων σο- 
φίαν. Αἱ ἐπ] κεφαλαὶ, ὕρη 
εἰσὶν ἑπῆά, ὅσα ἡ γυνὴ καθη- 
αι ἐπ᾽ αὐγῶν, 
10 Καὶ βασιλεῖς ἑπίὰ εἰ- 

σιν" οἱ τσέν]ε ἔπεσαν, κα ὃ εἷς 
ἔςιν, ὃ ἄλλος ἔστω Ὦλθε" ἡ ὅ]αν 
ἔλθῃ, ὀλίγον αὐὸν δεῖ μεῖναι. 
1 Καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν, ῷ 

ὃκ σι; »ἡἡ αὐϊὸς ὑγδοός ἔςι, ὦ 
ἐκ τῶν ἐπῖά ἔςι, κὶ εἰς ἀπώ- 
λείαν ὕπαγει. 

12 Καὶ τὰ δέκα κέραϊα 
ἃ εἶδες, δέκα βασιλεῖς εἰσιν, 
οἵινες βασιλείαν πω ἔλαβον, 
ἄλλ᾽ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς 
μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ 
“Ὁ ϑηρίου. 

18. Οὗϊοι ἐ(κίαν γνώμην. 

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. 

ἔχουσι, ὁ τὴν ϑύναμιν γἡ τὴν 
ἐξοσίαν ἑαυτῶν τῷ εν 

διαδιδώσδσιν. 

14 Οὗῆοι μεῖὰ τοῦ ̓ἀρνίε 
πολεμήσεσι, Ὄ τὸ ἀρνίον ν- 
κήσει αὐτὰς, ὅτι κύριος. κυ- 
ρίων ξπὶ; μ βασιλεὺς βλσι-. 

λέων" " οἱ μεῖ αὖτ, κλη ἰοὶ 

χἡ ἐκλεκοὶ "ἡ πίσοι. 
15 Καὶ λέγει μοι: Τὰ ὕ- 

δαΐα ἃ εἶδες, ἃ ἡ τοόρνη κά- 
θηΐαι, λαοὶ κὶ ὑχλοὶ εἰσὶ ΩΝ 
ἐθνη κχἡ γλῶσσαι. ἐς 

10 Καὶ τὰ δέκα κέραῖα ἃ ἃ 
εἶδες ἐ ἐστὶ τὸ ϑηρίον, ἕ ὅτοι μι- 
σήσασι τὴν τούόρνην, Ὁ ἦρη- 

μὼμένην ποιήσασιν ἀὐτὴν Ὁ, 
γυμνὴν, τῦῷ τὰς αὐδον, αὖ. 

᾿ ἤής φώγονδαι; κα κὶ αὐϊὴν καῖα- ἣ 
καύσεισιν ἐν τυρί. ὰ 

1τ Ὁ γὰρ ϑεὸς ἔδωκεν 
εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν σοιΐῇ- 
σαι τὴν γνώμην αὑτῇ, κα 
φοιῆσαι μίαν γώμην,, Ὁ δε: 
νᾶι τὴν βασιλείαν αὑτῶν τῷ 
ϑϑηρίῳ, ὁ ἄχρι. τελεσθῇ τ τὰ ῥή- 
ματα τῇ ϑεϑ, 

18 Καὶ ἡ ἡ γυνὴ, ἣν εἶδες, 
ἔςιν ἡ τοόλις ἢ μεγάλη, ἢ Ἐχ,- 

σα βασιλείαν ἐσιὶ τῶν βαει- 

λέων τῇς γῆ. Ἢ 

Κιφ΄ ἡ.18... 
1 μετὰ ταῦτα εἶδον 

ἄγγελον κα]αξαίνοντα 

ἐκ τοῦ ὅρανδ, ἔχονϊα. ἐξεασίαν 
μεγάλην, κὶ ἢ γῇ ἐφωτίσϑη. 
ἐκ τῆς δόξης αὐτῷ͵ 

9 Καὶ ἔκραξεν ἐν. ἰσχύϊ, 
Φωνῇ μεγάλη λέγων" ἢ “τε- 

ὡς νι τιν ἀπο πο υδισος ς χόςς -. 



ΙΩΑΝΝΟΥ͂. 
" « Ἁ ε 

σεν») ἔπεσε βαξυλὼν ἢ μεγά- 
“, Ἦν Π η [εὶ ΕΣ 

λη, "ὦ, εγένείο καὶ οικη ριον 
ἢ Ἀ 

. δαιμόνων, κὶ Φυλακὴ «σανῖος 
τνεύμιαϊος ἀκαθαρία, κὶ φυ- 

ἂν ᾿ 9 ͵ “, Ἶ 

λακὴ τσανῆος ὀρνές ἀκαθαρ]ε 
"ἢ μειμμισημένη" 

3 ὍΣ ἐκ τῷ οἷνα τῷ ϑυμᾷ : ἐκ τῷ οἷνα ΤῈ συμ 
τῇς πορνείας αὐῆς τέπωκε 

͵ ε 

τοζν]α τὰ ἔθνη" ᾧ οἱ βχτι- 
“Ξ .2 - [κι Σ,- 2 

λεῖς τῆς γῆς ὑξὶ αὐΐης ἐπ29- 

γεύσαν, "ἡ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς 
ἔκ τῆς δυγμεῶς τῷ ςφήνες 

- ν ᾿ 

αὐτὴν; ἐπλϑδίησαν. 
)Ὶ ν 

4 Κ αὶ ἤκϑτα ἄλλην φω- 
ΩΣ - » 

γὴν ἐκ τοῦ πρανῆ, λέγμσαν' 
3 » πον - . 
Ἐξέλθεϊε ἐξ αὐτῆς, ὃ λας 

΄ ᾿ 
μ.5, ἵνα μιὴ συγκηινῳωνήτητε 
ταῖς ἁμιχρίιχις αὐτῆς, κὶ ἵνα 

Ν ι »- - 

μῳἢ λάξητε ἐκ τῶν σληγῶν 
-.αὗτὴς 

͵ Ὁ 3 ἘΣ 4 - 

5. ὍἾ, ἠκολόθησαν αὑτῆς 
τὰν ὕ, ᾿ Ὡλν, τῆς “- 

αἱ ἁμαρ]ίχι ἄχϑι τῷ ἀρανοῦ, 
« Ν ᾿ 

κα ἐμνημόνευσεν ὃ πεξὸς τὰ 

ἀδικημαῖα αὐτῆς. 
5 ΣΕ 

6 ᾿Απύδοϊε αὐῷ ὡς καὶ αὐ- 
ξοοῳ "τ. ὰ οι. - ὩΣ 

Ὁ) ἀπεόοώκεν ὑμιιν, ᾳ, ὀιπλω- 
Ἁ Α» 

σχὶε αὐτῇ διπλᾶ καὶὰ τὰ ἔρ- 
γα αὐήης᾽ ἐν τῷ τουτηρίῳ ᾧ 
ἐκέρχσε, κερασαϊε αὐτῇ διπ- 
λοῦν. 

1 “Ὅσα ἐδόξατεν ἑχυ]ὴν, 
ν᾿ ἐΡῊν Ψο. ζὴ δ 7» 3 

10 ἐφρηνιασε, τοσπίον ὁο[ε αὐ“ 

. τῇ βάσανισμὸν κὶ πένθος, δ7; 
ἐν τῇ καρδίχ αὑτης λέγει" 
Κ , ΄, Ἀ ᾿ 

αθημαι βασίλισσα, κὶὶ χή- 
βὰ ὅκ εἰμιὶ, κὶ πένθος ὁ μὴ 
ἀρΩλν ἕμρς. 

8 Διὰ τϑῖο ἐν μιζ ἡμερᾳ 
ε; Γ"“- ταν ω8 

ἥξασιν αἱ πλη[αὶ αὐτῆς, ϑά- 
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νγχος χὸ πένθος ." λιμός" κα 
Ἁ [δ᾽ μὴ ᾿ Μ᾿ ἐ ε 

ἐν τυρὶ κα] χκαυϑήσεϊαι, ὅτι 
᾽ Ν ͵ ς φ  ΣῚ ἰσχυϑὸς κύριος ὃ δεὸς ὃ κρ:- 

᾿ 

γῶν αὐτὴν. 
Ω δ 9. Καὶ κλαύσονϊαι αὐὴν, 

Γ Ε ᾽ - 

κα κόψονϊχι ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ β.- 
σιλεῖς τῆς γῆς, οἵ μεῖ᾽ αὐϊῇ 

ΓΦ 

πποονεύσαντες κὶ τρηνασανίες, 
πὶ Ἂ -- 

ὅν βχέπωσι τὸν καπνὸν τῆς 

τυρώτεως αὐτῆς" 
10 ᾿Απὸ μα ροθεν ἕςυκό- 

τες, δι τὸν ῴϑοον τοῦ βασα- 
ὲ, Ξ " 

γισμηῦ αὐ]ῆς, χέονῖες. Οὐ- 
λ ᾿ π 6 ͵ ε Υ͂ 

αἰ, οὔχι ἢ ὥολις ἢ μεγαλῃ», 
Ν « ͵ ες» ΞΖ" 

Βχξυλῶν, ἢ σοόλις ἢ ἰσχυρὰν 

ὅ7. ἐν μιὰ ὥοχ ἤλβεν ἡ κρί- μι ἐν μιῷ ὥς ἡλῆεν ἢ κρ' 
σις σβ. : 

Ἁ .- 7 ΄-“- 

11 Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς 
- Ἂ Φ - » ι) 

τγῆς κλαίασι αὶ σσενθῶσιν ἐπ 
υδεςς χ Ν ᾿ - . 

αὐΐῃ, δ], τὸν γήμῃν αὐτῶν - 
᾿ Η ͵ ", 

δεὶς ἄγοράξει ἐκ ἔτι» 
͵Ἵ -»-Ὡ ᾿ - 

19 Τόμον χρυσβ, κὶ ἀρ- 
᾿ Ν , ᾽ὔ Ν 

Τύρα, νυ λίθα τιμία, ἃ μαρ- 
ἰαρίϊα, αὶ βύσπε, κὸ πορφύρας, 
ὦ σηφικοῦ κοχκίνει, κα 
τᾶν ξύλον ϑύϊνον, κὶ τᾶν 
σκεῦος ἐλεφανἼ]ινον, κ᾿ ττῶν 
σκεῦος ἐκ ξύλο τιμιωτάτα, 

τ χαλχοῦ, κὶ σιδηρει) κα μχρ- 
μιάρπ, ς 

13 [Καὶ κινάμωμον, τὸ 30υ- 
μιχρμ.χῖα, κ᾿ μύρον, καὶ λίξ “- 
γον, καὶ οἶνον, καὶ ἔλχιον, 
καὶ σεμίδαλιν, καὶ σῖτον, καὶ 
χτήνη, ἢ τορόδα]α" καὶ ἵπ- 
πων, χὰ ῥεδῶν, καὶ σωμαων, 
καὶ ψυχᾶς ἀνθρώπων. 

14 Καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐ- 
πιθυμίας τῆς Ψυχῆς σα ἀπ- 
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ἤλθεν ἀπὸ σοῦ, κὶ τσζν]α τὰ 
λιπαρὰ Ὄ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλ- 

θεν ἀπὸ σοῦ, ΟΣ ὅκ ἔτι ὦ μὴ 
εὑρήσῃς αὐτά. 

15 Οἱ ἔ ὝΘθτΟι τάτων οι 

σλε]ήσαν]ες ἀπ᾽ αὐῇῆς, ἀπὸ 
μακρόθεν ςήσονϊαι, διὰ τὸν 
Φόξον τοῦ βασανισμοῦ αὔϊῃς, 
κλαίον]ες Ὁ τοενθοῦνγες. 

16 Και λέγονες" Οὐαὶ 
οὐαὶ, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ 
τσεριδεθλημένα βύσσινον κ 
φορφυρᾶν "Ὁ κόκκινον: καὶ κε-. 

“ευσωμιένη, Ἐν χρυσῷ ναὶ λ'- 
θῳ τιαίῳ ᾧ μαργαρίϊαιε" ὅ]: 
μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη, ὃ τοτᾶτος 
ζλδτος, 

17 Καὶ τᾶς κυξερνη]ης, 
κἢ σᾶς ἐπὶ τῶν «ὐλοίων ὃ ὅ- 
ἀρ ρΣ "Ὁ γαῦϊαι, κὶ ὅσοι τὴν 

δ χλασσαν ἐργαζονῖξι, ἀπὸ 

μακρόθεν ἔςησαν, 
18 Καὶ ἔκραζον, δρῶνϊες 

᾿ς τι Ἶ 
τὸν καπγὼν τῆς τουρώσεως 
αὐτῆς, λέγονϊες" 71:ς ὁμοία 
τῷ τσόλει ΤῊ μεγάλῃ ; 

19. Καὶ ἐδαλον χοῦν ἐπὶ 
τὰς κεφαλᾶς αὐϊῶν, Ὁ ἔκρα- 

ζον κλαίονες Ν τπτειθᾶντες, 
λέγονγες, Οὐαὶ, οὐαὶ, ἢ όλις 
ἢ μεγάλη, ἐν τ ἐπλέτησαν 

τοανῖες οἱ ἔχογϊες σλοῖα ἐν 
τῇ ϑάλζσσῃ, ἐκ τῆς τιμιός 
1η7ος αὐῆης, ΕἾ μιᾷ ὥρα ἡρης 
ἐὠθη. 
20 Εὐφραίνα ὃ ἔχ᾽ αὐτὴν, 

δρανὲ, Ὁ οἱ ἅγιοι ἀπόςολοι πο 

οἱ προφῆται} ὅ7. ἔ δρυνη ὃ ϑὲ- 

ὃς τὸ κρῖμα ὑμῶν Ἐξ αὐτῆς. 

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

91] Καὶ ἡ ἦρεν εἷς ἄγγελος 
ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέ- 
[αν, »κἃ ἔξαλεν εἰς τὴν ϑ'Ζλχσ- 
σαν, λείων᾽ Οδῆως ὁρμήματι 
βλυθήσεῖαι Βαξδυλὼν, ἢ με- 
[χλη πόλις, γα 8 [ ἘΌΝ 
ἔτι. 

9293 Καὶ Φωνὴ κιθαρῳδῶν 
καὶ μδσικῶν ΩΝ αὐλη]ῶν Ὁ 
σαλπιτῶν ὁ μὴ ἀκεσθῇ ἐν 
σοὶ ἔ7." χα ταῖς τεχν]ὴς τέχ- 
γῆς ἃ μη εὑρεθῇ ἐ ἐν σοὶ ἔτι" 
Ὁ φωνὴ μύλε ἃ μὴ φεοη 
ἐγ σοὶ ἔτι" 

25 Καὶ φῶς λύχνε ᾿ μκἢ 
Φανῇ ἐν σοὶ ἔτι" 
γυμιφία " νύμφης οὔ μὴ ἀς 

χασθῃ ἐ ἐν σοὶ ξ7}," ὅ7ι οἱ ἔμ πο- 
ρυἱ Φε ἦσαν οἱ μεπεᾶνες τῆς 
γῆς, ὅτι ἂν τῇ, φαρμιχκείᾳ σδ 
ἐπλανγθησαν τάν] τὰ ἔθνη. 

94 Καὶ ἐν αὐτῷ αἷμα 
τροφ. ἡτῶν ΟΝ ἁγίων εὑρέθη, 
Ὄ τοντῶν τῶν ἐσφαγμένων 

᾿ »" ἐπὶ τῆς γῆς. 
Κεφ. ιϑ΄. 19. 

πε. μεῖὰ ταῦ]α ἤκεσα 

φωνὴν ὄχλε πολλοῦ 
μείαχην ἐν τῷ βρανῷ λέγον- 
Ἴος" ᾿Αλληλύϊα" ἡ σωΐηρία 
κὶ ἡ δόξα ὁ ἢ τιμὴ κὶ ἡ δύ- 
γαμις κυρίῳ τῷ ϑεῷ ἡμῶν, 
2 Ὅτι ἀληϑιναὶ Ὁ δίκαι- 

αι αἱ κρίσεις αὐτϑ᾽ ὅτι ἔκρινε 

τὴν τούρνην τὴν μεϊάλην, ἥ- 

τις ἔφθειρε, τὴν γὴν ἐν τῇ 
τοφνείᾳ αὑτῆς, 
τὸ αἷμα τῶν ἐδ αὑτοῦ 
ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆτ., 

φωνὴ ; 

ᾧ ἐξεδίκησε 



ἸΩΛΑΝΝΟΥ. 

3 5. ᾿ κι Φ . Καὶ δεύϊεσον εἴρηκαν 
᾿Αλληλϑια, Καὶ ὃ καπνὸς 

ΡΣ ᾿ ᾽ ᾽ Α Ψ .» 

αὐ]ὴς ἀνχξαίνει εἰς τὸς αἰῶ- 
γὰς τῶν αἰώνων, 

"», ς ͵ ΑΔ Καὶ ἔπεσον οἱ τορεσθύ- 
ἥεροι οἱ εἴκοσι ἡ τέσσαρες, »ἃ 
τὰ τέσσχρα ζῶα, κὶ προσεκύ- 
γησαν τῷ ϑὲῷ τῷ καθημέ- 
νῳ ἐπὶ τοῦ ϑρόνε, 
᾿Αμμὴν" ᾿Δλληλεϊχι 

ἢ Καὶ φωνὴ ἔκ τῇ ϑρόνα 
ᾶἌἽΡ ἱγο ͵ ς, - Ν 

ἔξῃλθε, λέγεσα" Δι νεῖτε τὸν 
εὸν ἡμῶν σζνες οἱ δοῦλοι 

Φ ὦ Ν τ: ͵ ν᾿» “ἃ 

αὐτϑ, ντΨἡ οἱ φοξ μενοι αὐτὸν 
"ὁ οἱ μικροὶ »ὶ οἱ μεγάλοι. 

γ Π ΕΙΣ «ς Υ 

Καὶ ἤκασχ ὡς φωνὴν 
ὄχλι πολλοῦ, κὶ ὡς Φωνὴν 
ὑδαϊων “τολλιῶν, κὶ ὡς φωνὴν 
βρονϊῶν ἰσχυρῶν, λέγοντας" 
9᾽ ͵“» 

Αλλυλκιχ ὅτι ξ( ασίλευσε. 

κύριος ὃ ϑεὸς ὃ πανϊοκρα- 
τωρ. ; 

7 Χαίρωμεν κὶ ἀγαλλιώ- 
μεθα. κὶ δῶμεν τὴν δόξαν 
αὐ]ῷ" ὅτι Ἦλθεν γάμος τοῦ 
ἄρνιθ, ὁ ἡ γυνὴ αὐῇοῦ ἡτοί- 

ἔ 

ζσεν ἑαυτὴν. ; 
᾿ φῖν Δ Φ. ἡ 

8. Καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἵνα 
τοεριθ ἁληαι βύσσινον καθτ- 
ὡ: Ν δοὺς Ν Α ᾿ 

ρὸν χὰ λαμπρον᾽ τὸ γὰρ βύσ- 

σιγὸν, τὰ δικαιώμαϊα ἔςι τῶν 
ἁγίων. Σ 
9 [Καὶ λέγει μοι Γράψ- 

. ͵ ε ᾽ ΝΣ - 

ον" Μίακαριοι οἱ εἰς τὸ δεῖσο 
νὸν τοῦ γάμδ τοῦ ἀρνία κεκ- 
λημένοι. Καὶ χέϊει μοι Οὗ- 
ἴοι οἱ λόγοι ἀληθινοί εἰσι τοῦ 
“Σεοὔ, 

θ᾽ "ΑΝ ᾿ » 3» } ὧι ἔπεσον ἔμπροσ» 
405 

ἐγοντες, 

418 

θεν τῶν τοοδῶν αὐ σροσκυς 
.- -- ἕ «“ 

γῆσαι αὐτῷ" νὶ λέει μοι" Ὃ - 
ρα μή" σύνδαλος σθ εἰμὶ »ἡἃ 
τῶν ἀδελφῶν σοὺ τῶν ἔχόν- 
Ἴων τὴν μιαρ]υρίαν τοῦ Ἰ:σξ. 

- τ . 

τῷ ϑεῷ τροσκύνησον" ἡ γὰρ 
- .- ἝΝ 

μυχρίυρία τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἕξι τὸ 
τυνεύμα τῆς προφητείας. 

Ε] ᾿Ὶ 

11 Καὶ εἶδον τὸν ὄρανὸν 
ἀνεῳγμένον, κὶ ἰδὰ ἵππος λευ- 
κὸς, χἡ ὃ καθήμενος ἔπ αὐὖ- 
ὃν, καλέμενης “ιφὸς ἡ ἀλη- 
θινὸς. κἡ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
ΣΟΆΕΙΣΕΙ ἐς Σ ἐκ ἐς. 

19 Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐῇοῦ 
ὡς φλὸξ τυυρὸς, ἢ ἐπὶ τὴν 

Ἃ ΕῚ - ᾽ 

κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα 
τοολλὰ, ἔχων Ὄνομα γεγφραια- 

, ἐν Κι ," εὐ ΕΣ Ν ν- 
μένον, ὃ ἀδεὶς οἶδεν εἰ μυὺὴ αὖ- 

τὸς" ᾿ 
13 Κ αὶ περιδεθλήμένος. 

ἑμάτιϑν βεξαμιμένον αἵματι" 
δ χαλειίαι τὸ ὕνομα αὐτοῦ" 
Ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ. 

14 Καὶ τὰ ςρατεύμαΐϊα ἐν 
- 53 - τὰ ᾽ - ὩΣ ῃ 

τῷ ὀρχνῷ ἤκολδθει αὐτῷ Ἐφ 
ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι 
ΡΑ ΞΎΩΝ δ ὦ ππρα 
βύσσινον λευκὸν καὶ καθαρὸν 

15 Καὶ ἐκ τοῦ ςόματος 
αὑτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία 
ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ σατάσση 
τὰ ἔθνη" καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 

᾽ Ν « Ὁ ἢ -Ἐς - “-. 

αὐτὰς εν ῥάδδῳ σιδηρᾶ" κὶ 
αὐτὸς ταχεῖ τὴν ληνὸν τοῦ 
οἴνα τοῦ ϑυμοῦ. κὶ τῆς ὀργῆς 
τοῦ ϑεοῦ τοῦ παν]οκράϊορος. 

.. 106 Καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμά- 
7ιον κὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὗτῇ τὸ 
μὴ ᾿Σ προς 
οὐομζ γεγραμιιεγον" Βασι- 
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λεὺς βασιλέων κἃἡ κύριος κυ- 
ρίων. ἡ 

17 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγέλον 
ἑφῶϊα ἐν τῷ ἡλίῳ" χἡ ἔκραξε 
φωνῇ μεγάλῃ, λέγων τᾶσι 

[ων ᾿ ) -" ͵ 

τοῖς ὀρνέοις τοῖς πσετωμένοις 
ἐν μεσερανήματι" Διῶτε καὶ 
συνάγεσθε εἰς τὸ δεῖσνον τοῦ 

ψϑοο λα “- 
μμεγαλό ϑεοῦ 

18 Ϊνα φάγητε σάρκας 
βασιλέων, κὶ σάρκας χιλιάρ- 
“ων, νκὶ σάρκας ἰσχυρῶν, κὶ 
δάρκας ἵππων τὺὸ τῶν καθη- 
μένων ἐπ᾽ αὐτῶν, νῦὉῦ σάρκας 
τοάν]ῶν, ἐλευθέρων κὶ δόλων» 
ὁ μιχρῶν χὰ μεγαλων. 

10 ἸΚαὶ εἶδον τὸ ϑηρίον, 
Ν᾿, ᾿) ᾿ "“᾿ -΄ - 2 ᾿ 

χα τὸς βασιλεῖς τῆς γ 5) κὦ 
τὰ ςτραεύμαϊα αὐϊῶν συνηγ- 
μένα ποιῆσαι τοόλεμον μεῖὰ 
τοῦ καθημένε ἐπὶ τοῦ ἵππϑ, 
»ῦἡ μεῖα τῇ ςραγεύμιαΐϊος αὐἹοῦ. 

920 Καὶ ἐπιάσθη τὸ δηρί- 
ἀΎΚΈ ᾽ς ὰ “ ΑΝ ὃν, ἡ μεϊὰ τέτο ὁ ψευδοπρο- 

γα , “2 

φήτυς ὃ ποιήσας τὰ σημεῖχ 
» 4 47; .» 86 Ὁ , 

ἐνώπιον αὐ]οῦ, ἐν οἷς επλανη- 
ἐς "Ὶ τ" Ἁ ὔ Ἶ 

σε τὸς λιτξ ν]ας τὸ χάρακα 
ποῦ ϑηρία, κα τὸς τροῦσκυ- 
χοϊγας τῇ . εἰκόνι αὐτοῦ" 

Χῶνες ἐξλήθησαν οἱ δύο εἰς 
ἧς .- Ν 

“ἣν λίμὴην τοῦ τουρὸς τὴν 
καιομένην ἐν τῷ ϑείῳὨ 

21 ἹΚαὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκ- 
δ» ᾽ -ε ἀιδΣς “-“ 
ἡάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ 
καθυμένα ἔπι τοῦ ἵππε, τῇ 
Ἐκπορευομένῃ ἐκ τοῦ. ςὁμα- 
ἦρος αὐτοῦ" κ' πάντα τὰ ὃὉρ- 
νὲζ ἐχορτάσθησαν ἕκ τῶν 

τι σαρκῶν φθτῶν. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
Κεφ. κ΄. 90. Σ 

Ύ » ὝΕ κ ΔΙῚ εἶδον ἄγγελον κα- 
Ἰαξ αἰνονῖα ἔκ τοῦ οὖρα- 

γοῦ, ἔχονϊα τὴν κλεῖδα τῆς 
ἀξύσσε, κὶ ἅλυσιν μεγάλην 
, 5, μ “ - ᾿ 

ἐπὶ τὴν χεῖρα αὑτοῦ. 
2 Καὶ ἔκραησε τὸν δρά-« 

κονία, τὸν ὕφιν τὸν ἀρχαῖον, 
ὅς ἐςι διάξολος καὶ Σατανᾶς" 
κὶ ἔδησεν αὐ7ὸν 'χιλιὰα ἔτη). 

ΜΞ ΎΩ 2Ν Π 9 Καὶ ἔξαλεν αὐτὸν εἰς 
τὴν ἄξυσσον, νὶἡ ἔκλεισεν αὖ- 
Ἴὸν, χὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὖ- 

- κῳὦ Ἀ ᾿ 9᾽...».» ΔΛ... Ἰοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ τὰ ἔθνη 
᾿ 3, Σ τ, Ὁ. ΣΝ, ἐδ, 

ἔτι, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια 
Εἴη" καὶ μεῖὰ ταῦτα δεῖ αϊὸν 
λυθῆναι μικρὴν "χρόνον. 
4 Καὶ εἶδον ϑρέναςς καὶ 

ἐκάθισαν ἐπ᾿ αὐτὸς, κὶ κρῖμα 
ἐδόθη αὐ7οῖς᾽ κὶ τὰς ψυχὰς 

- ΨΥ Ὅν ᾿ Ν 

τῶν πεπελεκισμιένων διὰ τὴν 
Ω 7) 3 - Ν ν Ν μιαρὶυρίαν ᾿Ιησοῦ,νκὶὶ διὰ τὸν 

λόγον τοῦ Μεοῦ, γα οἵτινες οὐ. 
τοροσεκύνησαν τῷ ϑηρίῳ, δΒ7ε 
τῇ εἰκόνι αὐοῦ" νῦἡ ἐκ ἔλαξον 
τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον 
αὑτῶν, κὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὖ- 
ηῷ ὰ . ᾿ Δ ΔΕ Ι ἘΝ, ὥν" κὶ ἔζησαν κὶὶ ἐβασίλευ- 
σαν με]ὰ Χριςοῦ χίλια ἔτη. 

ὃ Οἱ δὲ λοιποὶ τῶν νεκρῶν 
τ᾿ ν" "4 “ἢ τὸ λ ἂκ ἀνέῤησαν ἕως τελεσθῇ τὰ 
χίλια ἔϊη, Αὕ]η ἡ ἀνάςφασις 
ἢ ρα ΝΑ 

6 Μακάριος κὶ ἅγιος ὃ 
ἔχων μέρος ἂν τῇ ἀναςάσει 
τῇ τορώτγ" Ἐπὶ τεϊῶν ὃ ϑά- 

4 ε ἢ Ἴ ν ὡνδρο κ ἃ γαῖος ὃ δεύϊερος ἐκ ἔχει ἐξ- 
ϑσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονϊαι ἱερεῖς, 
τοῦ ϑεοῦ ἡ τοῦ Χ ειξοῦ, καὶ 



ΤΩΑΝΝΟΥ͂, 

βιασιλεύσεατι μεῖ᾿ αὐϊοῦ χίλια 
ἔτη. 

7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ 
χίλια ἔη, λύθήτεϊαι ὃ Σα- 
Ἰανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐϊοῦ. 

8 Καὶ ἐξελεύτεϊχι ὧλα- 
νῇστι τὰ Ξνη τὰ ἐν ταῖς τέσ- 
σαρτι. γωνίας τῆς γῆς, τὸν 
τὼν κα τὸν Μαγὼγ, συναΐα- 
ψεῖν Ὡς εἰς πόλεμον, ὧν ὃ 

ἀριθμὸς ὡς ἡ ἄμμος τῆς ὃ.- 
λασσης. 

.Ὁ9. Καὶ ἀνέξησαν ἐπὶ τὸ 
πλάτος τῆς γῆν, τὰ ἐχυκλω- 
ὅχν τὴν σαρεμζολὴν τῶν ἀ}1- 
ων, Ὁ τὴν τόλιν τὴν ἠϊαπη- 
μένην" ΩΣ καϊέξη πῦρ ἀπὸ 
τοῦ ϑεοῦ ἐκ τοῦ ὀρφανοῦ, "ὁ 
κα]έφγεν αὖ τατ' 

1Ὁ Καὶ ὃ διάξολος ὃ 
πλανῶν αὐϊὰς ἐςλήθη εἰς τὴν 
λίμνην τοῦ πυρὸς κὶ ϑείει, ὅ- 
ο18 τὸ ϑηρίον κὶ ὃ ψευδοπρο- 
φηΐης" ᾧ βασανισθήσον]αι ἡ ῃ- 
μέρας " γυκ]ὸς εἰς τὰς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

11 Καὶ εἶδον ϑρόνον λευ- 
κῦὃν μέγαν, κὶ τὸν καθήμενον 

ἐπ᾿ αὐϊοῦ οὗ ἀπὸ τροσώπα 
ἔφυϊεν ἡ ἡ γῆ "ἃ ὃ ὅρανάς" "ὁ 
τόπος ἐχ, εὑρέθη αὐτοῖς. 
19 Καὶ εἶδον τὸς νεκρᾶς, 

μικρὰς ὁ μείάλες ἑςῶϊας ε ἐνώ- 
πίον τοῦ ϑεοῦ, ᾧ βιξλία ἡ- 
νεῴχθησαν᾽ Ὄ βιθλίον ἄλλο 
ἠνεῳωχ,θη, ὅ ἐς: τῆς ζωῆς" Ὁ 
ἐκρίθησαν οἱ γεχροὶ ἐκ τῶν 
ψείραμμένων ἐν τοῖς βιξ λίοις, 
κατὰ τὰ ἔργα αὐϊῶν. 
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13 Καὶ χὶ ἔδωχεν ἡ ϑ2λα:- 

σα τᾶς ἔν αὐτῇ νεχρῆξῳ κὰ 5 
ϑάναϊος, ἃ ὃ ὁ ἄδης ἔδωκαν 
τὰς Ἐν αὐἸοῖς νεχρέσ᾽ ἢ ἐκοί- 
θησαν ἕκατος κατὰ τὰ ἔργκε 
αὑτῶν. 

14 ΚΚαὶ 5 ϑέάνατος καὶ ὃ 
ἅδης ἐξλήθησαν εἰς τὴν λίω- 
νὴν τοῦ τυρὸς" ὅτος ἔςιν ὁ 
δεύ]έρος ϑάνατος. 

15 Καὶ εἴ τις ἄχ, εὑρέθη 
ἐν τῇ βιδλῳ τῆς ζωῆς Ὑ"- 
γραμιμένος, ἐξληθη εἰς τὴν 

λίμινην τοῦ τυρός. 
Κεφ. κα. 2 ῚΣ 

Κ᾽ εἶδον ββανῳ καινὸν 
"ἃ γὴν καινὴν δ γὰρ 

τςῶῖϊος ἀρανὸς καὶ ἡ πρώτη 
γἢ ταρῆλθε᾽ ̓ » " ϑάλασσα 
ἐκ ἔςιν ἔτι. 

9. Καὶ ἐϊὼ ΤΟ ἢ εἶδον 
τὴν πόλιν. τὴν ἁγίαν, Ἵερασα- 
λὴμ καινὴν, καϊαξ αίνεσαν ἃ ἄ- 
ἘΣ ον σον Ἐξ τα ἠρανϑῦ, 
ἡ]οιμιασμένην ὡς νύμφην κε- 
κοσμαγμμέντην τῷ ἀνδρὶ αὑτῆς. 
3 Καὶ ἤκεσα φωνῆς με- 

Ιάλης ἐκ τοῦ ἐρανοῦ, λεγδ- 
σης᾽ δὰ, ἢ σκηνὴ τοῦ “:ε- 
οὔ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, ὁ 
σκηνώσει μεῖ᾿ αὐϊῶν κὶ αὐτοὶ 
λαοὶ αὐ]οὺ ἔσονῆαι, ΕΣ αὐτὺς 

ὃ ϑεος ἔς χι μεῖ᾽ αὐτῶν, δε- 
ὃς αὐτῶν" 

4 Καὶ ἐξαλείψει ὃ ὃ ϑϑεὸς 
τᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν αὐτῶν, ΟΣ ὃ ϑάνατος οὐκ 
ἔςχι ἔτι" οὔτε πένθος, οὔτε 

κραυγὴ, ὅτε τοόγος οὐκ ἔςξα; 



41) 

") εξ » " ἔτι" ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. 
ΐ Ω ΡΣ ν ς ῇ μ Α ᾿ς Καὶ εἶστεν ὃ καθήμενος 
.ς ὲ κοι Ἁ 

ἐπὶ τοῦ σρύνθ᾽ ᾿Ιδὰ, καινὰ 
πανία τοοιῶ. Καὶ λέγε; μοι" 
1 ράψον᾽ ὅτι ὅζοι οἱ λόίοι ἀ- 
ληθινοὶ Ὁ τοις Τ εἰσι; 

6 Καὶ εἶπέ (κοι" ΤΈγονε. 
ἐγώ εἶμι τὸ Α ὦ. τὸ 4), ἡ 

ἀρχὴ ν᾿ χὸ τέλος" ἐγὼ τῷ 

δι ἡψῶνηι ὃ δώσω ἐκ τῆς τηγῆς 

τοῦ ὥδλιχος τῆς ζωῆς δωρεᾶν" 

7 Ὃ νικῶν κληρονομήσει ἀνε ΟΝ 
πάνϊα, τἡ ἔσομαι αὐτῷ ϑεὸσ, 

ν αὑτὸς ἔςαι μι ὃ υἱός... 

8. Δειλοῖς δὲ "Ὁ ἀπίςοις 
Ὁ, ἐδδελυϊμένοις, τὸ φονεῦσι κὶ 
στόρνοις χὰ φαεμα κε σὰὶ ἡπ 
λολαΐραις, ὁ πᾶσι τοῖς ψευδέ- 
σί, τὸ μέρος αὐϊ]ῶν ἐν τῇ "λίω- 
γὴ τῇ καιομένῃ τυρὶ καὶ 
ϑείῳ, ὁ ἐς! δεύϊέρος. ϑάνατος. 
9 Καὶ ἦλθε. πφὸς με. εἷς 

τῶν ἐπῆχ ἀγγέλων τῶν ἔχιον- 
Ἴων τὰς ἑπϊὰ φιάλας τὰς γε- 
μμήσας τῶν ἕπ|ὰ πληγῶν τῶν 
ἐσχατῶν" Ἐλαλησε μετ᾽ 

ἐμοῦ, λέγων" “Δεῦρο, δείξω 
σοι νύμφην. τοῦ ἀρνίου ΤῊ 

γυναῖκα. 
.10 Καὶ ἁπήνεγκέ, “48::δν 

πνεύματι ἐπ᾽ Ὅρος μέγα καὶ 
ὅψηλον, γἡ ἔδειξέ ἰβρι τὴν 
πόλιν͵ τὴν μεῖαλν; τὴν γί. 
ἂν Ἱερεσαλήμι; καταίβαίνο- 
σαν ἐκ τοῦ προ ἀπὸ τοῦ 
ϑεόν, ἐν 

{0} ἔχεαν τὴν δόξαν τῷ 
ϑεοῦ" ἡ ὃ φΦωςὴρ αὐτῆς ὅ- 
(μοιος λίθῳ τιμιτάτῳ, ὡς 

ΔΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

λίθῳ ἰάσπιδι κρυφαλλίξοντι" 
19 Ἔχαεσαν τε τεῖχος 

μέγα νὰ ὑψηλὸν, ἔ ἔχιισαν πὺ- 
λῶνας δώδεκα; πὶ ἐπὶ τοῖς 
πυυλῶσιν ἀγγέλδε δώδεκα, »ἡ 
ὀνόμια]α ἐπιϊείραμι μένα, ἅ ἔς: 
τῶν δώδεκα Φυλῶν τῶν υἱῶν 
Ἴσραηλ. 

18 ᾽Δχ΄. ἀνατολῆς, συ- 
λῶνες. τρεῖτ᾽ ἀπὸ βυῤῥᾶ, τυ- 
λῶνες τρεῖς" ἀπὸ νόϊα, πυλῶ-: 
γες τρεῖς ἀπὸ δυσμῶν, ζηυ. 
λῶνες τρεῖς, ' 

4 Καὶ τὸ ἀεύχδι,. τῆς 
τοόλεως ἔχον. ϑεμελίες δώδε- 
καὶ, "ἡ ἐν αὐοὶς ὁ ὀνόματα τῶν 
δώδεκα, ἀποῦόνον τοῦ ππόνν 

τοῖον ον 

μοῦ, εἶχε κάλαμον χρυσοῦν, 
ἵνα ἐμε! Τρήσῃν τὴν εἶπόλανς. καὶ 

τὰς τυυλῶνας αὑτῇ: μ τϑ' 

τεῦχος αὐτῆς, 
16 Καὶ ἡ. πόλις, πετρά- 

“ῶνγος κεῖται" Ὁ τὸ μῆκος 
αὐτῆς τοσοῦ]ὰν ἔςιν ὅσον ων 
τὸ. πλάτος" κ᾿ ἐμέϊρησε τὴν 
σῦλιν τῷ καλάμῳ Ἐπὶ σαδὶ- 

ὡν δώδεκα χιλιάδων" τὸ μῇ- 
κος νν τὸ σλιαΐος. κὶ τὸ ὕψος 

᾿ αὐτῆς ἴσα. ἔς! 

17 Καὶ ἐμέϊρησε, τὸ πεῖς 
χος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσχρά- 

κονία τεσσάρων πηχῶν,, μέ- 
Ἱρὸν ἀνθρώπο" ὅ ἐσιν “ἀγγέλϑ, 

18 Καὶ ἦν ἡ ἐνδύμηησις., 
τῇ τεῖχϑ αὐτῆς, ἴασπιςὴ γῷ. 

[7 πόλις χρυσίον. ̓ ξ οίνι 
μοία ὕάλῳ καθαρῷ. 
.19 Καὶ οἱ ϑεμέλιοι. ποῦ 

᾿ 
, 

“οὐκώο ον 

»" ὸ τδν ψ 

᾿ 

Ἔν ΡΣ ΥΡ ΡΦ Ὁ 



1ΩΑΝΝΟΥ͂. 
᾿ » Ω Γ Ἢ 

τειχβϑς τὺ τολεὼς ὥαντι 

λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι" ὃ 
ϑεμέλιος ὃ τυρῶτος, ἴχπις᾽ 
ε , ͵ τὴ ἢ ἃ δεύτερος, σαπϑειρης" ὃ 

᾿ τ δ τ ᾿ 
τοιτος, χαλχηλων᾽ 0 τετρῖ- 

τοῦ σιαχρΎΧ᾽ος" 
90 Ὃ σέμπῆος, σχρδό- 
ωὐέ ὦ Ρ . ε αὦ 

νυξ᾽ ὃ ἔκος, σχρδι»)ς" 8 ξδ- 
᾿ «" κ- δομκ)ς, “χρυτόλιθος" ὁ Ὁγδο- 

͵ ε », 

ὉΥ, βηϑυλλος ὃ ἔννχτος, 
ποπάξζι»ν" ὃ δέκχτος, χρυ- 

᾿ δε ᾿ς ς’ σόπρισοσ ὃ ἑνδέχχ]ος, ὑ2- 
Υ͂ ε , ΕῚ Π 

ΧΙν775᾽) 0 δωδέκατος, ἄμιε- 

ϑυτος" 
- 9] Κα χὶ οἱ δώδεχχ πυλῶ- 

γες, δώδεκα μαχοίχριϊαι, ἀνὰ 
ἰῇ “ - ΝΑ 

εἷς εαχζὸς τῶν τουλώνων ἤν 
ΘῸΝ , Ἐς ΜῈ" ἐξ ἑνὸς μαρίαρίτε ὁ ἡ π).α- 

ἡξῖχ τῆς τοόλεως, “ρυτιὴν κᾶ- 
Ἀ ς [7 [ 

θχρὺν͵ ὡς ὕχλος διαφανής. 
Ψ᾿ 9 

2 Καὶ αὶ νχὺν δχκ εἶϑον ἔν 
᾽ τ ἣν 4. ἢ ἐλ ἢ ὑτῇ" ὃ γὲρ κύριος ὃ ϑεὺς 

[ᾳ , Ἀ - ὃ τοχνϊοκρχωρ, ναῖς αὐτῆς 
᾿] ξ 

Ὦ 

ἐν Ν τ 

ἔφι, Τὸ ἀξνίον, 
. ἷε ͵ “4 ) 

25 Καὶ ἡ πόλις κὶ χρείτν 
᾿, - ες ͵ »Ὁν - Ε 

εχει τὰ τᾷ: εδὲ τῆς σελη- 
[ ᾽ὔ ΕῚ 9 ἐδ ς 4 

ΤΥ 5) ἐν Φχινώτιν ἕν αὐττ ἢ 

γὰρ δόξη τῷ 5:8 ἐῤωτιζεν 
ἝΝ “.“» ε ͵ “- ἣν Ν 

αὐϊτν, γὼ ὁ λυχνῆς αὑτῆς τὸ 

ἀρνίον. 
ΝῚ δ, ΨΡ - 

Θά Κ αὶ τῷ ἔθνη τῶν τω- 
ξομξνων ἐν τῷῪ͵ φωτὶ αὐτῆς 

᾿ εἰ , τ, δ Ε - 

τοεριπαίητασι" χὰ οἱ βχσιλεὶς 

τῆς γῆν φέρατι τὴν δόξαν 
τὴν τιιῦν αὐῶν εἰς αὐτὴν. 
5 Ἀ χὶ οἱ τουλῶνες αὐϊῆς 

ΓΝ κ« .- ἣν - ς δὲ ἃς να 

ὅ μὴ κλειτθῶσι ἡμέρχε" νὺξ 

γὰρ ἧκ ἔςχι Ἐκεῖ, 
: ΕΣ Ν ᾽ν» 

960 αὶ οἴτεσι τὴν δόξαν 
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᾿ Ἂν "» ὡ. 

"Ὁ τὴν τὴν τῶν ἐθγῶν εἰς 
3 , 

αὐτήν. 
97 Κ τ Ἀ ὕὔ ; . 3 

“ὶ ὁ μὴ εἰσέλθῃ εἰς 
ΕΒ: - ο΄ 

αὐτὴν τᾶν κοινοῦν, χαὶ 
ὥσοιδν βέλυγμχ, καὶ ψεῦδος" 
εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἔν τῷ 
βιθλίῳ τῆς ζωῆς τῷ ἀρνία," 

Κεφ. χε 96. 

ΑΤ ἔδειξέ μι καθχςὺν 
ποϊχμὸν ὕδα)ς ζωῆς, 

λχμπρὸν ὡς κρύξαλλον, ἐκ- 
πορευόμενον ὃς τῷ ϑρόνα τοῦ 
Μεξ, τῷ ἀρνία, 

Ὁ Ἔν μέσῳ τῆς λαϊείχς 
αὐϊῆς, τ τῇ τοοϊαμᾷ ἐνεῦθεν 
κὶ ἐνήευϑεν, ξύλον ζωῆς, π’ι- 
ἔν καρπὸς δώδεκα, καὶ μῇ- 

΄; [2 » 

γα ἕγχ ἕκαςον ἀποδιδῶν τὸν 
Ἃ .« ἃ 

καρπὸν αὕτο καὶ τὰ Φύλλα 
τῷ ξύλ εἰς ϑεραπεία, τῶν 
» » 

εὐγῶν, 
5 Κ Ὶ - Η , 

χἱ τᾶν καϊχναθεμχ 
3 57) “ Τρ “- Ἐκ ἕξι ἔἶι" καὶ ὃ ϑρόνος τῷ 
σε κ τὸ ἄξνιε ἔν αὐ7ῇ ἔσ- 
δὲς - ῳ ἢ ἢ 
ἐχι" χα οἱ δᾶλοι αὐτῇ λαγρεύ- 

σεσιν αὐτῶ. 
4 Κ ν᾽. η Ν 3 

ς χὶ ὄψονίχι τὸ σπροσω- 
ἩΡΏ ἐν κυ 3 » 

σον αὐ δ᾽ κὶ τὸ Ὄνημιχ αὑτοῦ 
Ἣ ᾿ “ έν 

ἔπι τῶν μετώπων αὐτῶν, 
5 Κ ᾿ ἌΝ . 3 - »᾿ 

χί γῦξ 8 ἔςζι ἔχει" 
᾿ ͵ - Ε7) Ν᾽ , Ὁ χρείαν εκ ἔχδσι λύχνδ χα 

Ν᾿ «ε ͵ » Φω]ὸς ἡλία, ὅτι κύριος ὃ 
ΕῪ ΄ ἢ ᾽ 

δ εὸς Φωῆίζε, αὐτές" "ἢ βχτι- 
λεύτδαιν εἰς τᾶς χιῶνας τῶν 

αἰωγῶν. ὙΕῚ 
θΘ κ ᾿ .ἀἐ . . 

αἱ εἰπε μι.ι" Οὗτοι οἱ 
" ν ᾿ τπδὰ- 

λοίοι πιςοὶ καὶ ἀληθινοί" καὶ 

κύριος ὃ δεὸς τῶν ἁγίων 
"» φοὰ} ΐ 4 ἼΣΩΝ προφηϊῶν ἀπέςειλε τὸν ἃ ,)γε- 



μα ὦ 

418. Ὁ 
λον αὑτοῦ δεῖξαι τοῖς δέλοις 
αὐτὶ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 

"δὰ, ἔρχοικαι ταχύ" 
(μακάριος ῦ τηρῶν τὸς λάγες 

τῆς Ὡροφη]είχς τοῦ βιδλία 
4 

δ τ, ον 

Ω 
ο 

ἌΟΛΙΝ 4 Ἀ 9 ᾿ 

8 καὶ εγω Γωχννης 

βλέπων ταῦϊα τὶ ἀκόων' καὶ 

ὅδε ἤκασα κὶ ἔξλεψα, ἔπεσα 

τοροὐκυνῆται ἔμπροσθεν τῶν 

τοοδῶν τῇ ἀγγέλῳ τῷ δεικγύς- 
ον]ὺς μοι ταῦτα. 
ζ Γαΐ ᾿ Γ - 
9 Καὶ λέγε: μοι Ὅρα 

ΕΡΥΝ ΡΝ ͵ : ἣ ͵ ᾽ 
(ἀν σύνδηλός σού γάρ εἶμι,, 
γᾧ τῶν ἀδελφῶν σα τῶν τρ.- 
Φηϊᾶν, Ὄ τῶν τηράντων. τὰς 

λύΙως τοῦ βιθλίω τότου" τῷ 
ϑεῷ ταροσκύνησον, 

ἘΉ}0 Ιζαὶ λέγει μοι" Μὴ 
σῷοαγίσῃε. τοὺς λόγδς τῆς 

τφηφηείας, τῷ βιδλία, τἄτο᾽ 
ὅτι, ὃ καιρὸς ἐγγύς ἐςιν, 

1] Ὁ ἀδικῶν, ἀδικησάτω 
Ν ἜΝΙ κὸ ὅ 

ἔτι" δίκαιος, δικαιωθή- 
τῷ ἔτι" κὶ ὁ ἅγιος, ἁΠησθηω 
ἔτι. 

19 Ναὶ ἰδὲ, ἔρχομαι τα- 
Ἔα: ᾧ ὃ μισθὸς μ8 με ἐριϑ, 
ὠποδῆναι ὃ ἑκάφῳ ὡς τὸ ἔργον 
αὐτῇ ἔ ξςαις [ 

43 Ἐγώ εἰμι τὸ Α γὺ τὸ 
ὅ). ἀρχὴ ἊΣ τελος, ὃ πρῶ- 
ἴος κ "Ὁ ὁ ὃ ἔσχαΐῖος. 

ΝΕ Μακάριοι οἱ τοιπντες 
τὰς ̓ ἐν)ολὰς αὐτῇ, ἵνα Ἔςχι ἢ 
ἐξωτία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον 

ὴς ζ τοῖς τουλῶσιν 

τ 

Ὁ» 

᾿ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ, 

δοχτῶν υπωσάτω ν ! 9 ὗ 

“ δεν ᾿ ᾿ς 

εἰσέλθωσιν εἰς τὴν. πόλιν. ὦ 
15 Ἔξω δὲ οἱ κύνες ᾿ οἱ 

Φσρμακοὶ Ὁ οἱ τσόρυοι Ὁ οἱ 

φονεῖς γἡ οἱ ἱ εἰδωλολάΐραι, καὶ 
ἀζς ὃ φιλῶν ἢ σοιῶν ψεῦδος, 

16 Ἐγὼ ᾿Ιησᾶς ἔπεμψα 
τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι. 

ὕμιν ταῦϊα ἐπὶ ταῖς ἐκκλη- 

ποδί ᾿Εγὼ εἰμι ἣ ῥίξα καὶ 

τὸ γένος τῷ Δαρὶδ, ὃ ὃ ἀςὴρ ὦ 
ὃ λαμπρὸς Ὁ ὀρθρινός,. 

Ι7 ρὲ ἐς σινεῦμυα κὶἃὶ 
νύμφη λέϊητιν" ᾿Ελθέ" κα 
ἁκέων εἰπάϊω" ᾿Ελθέ" καὶ 
διψῶν ἐλθόϊω, ὦ ὃ ϑέλων 
λαμξ ανέτω τὸ ὕδωρ ΠΩΣ 
δωρεαν. 

Ἶ8 Συμμαρτύρδααι γὰρ 

9» ᾿ο δο 

φγαν ἄκϑονι τὰς Ἄδϊες τῆς 

«προφηϊείας τῇ βιξλίε τάτοῦ" 
ἔχν τις ἐπή,θῆ, ᾳ πρὸς ταῦϊα, 
ἐπιθήσει ὃ ϑεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν 
τὰς σληΐὰς τὰς γεΐραμμένας 
ἐν βιξλίῳ τότῳ" 

19 Καί ἐξν τις ἀφαιρῇ, 
ἀπὸ τῶν λόγων βιξλίε τῆς 
τυροφη]είας ταύτης, ἀφαιρή- 
σει ὁ δεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ 
ἀπὸ βίξλιίπε τῆς ̓ ζωῆς, Ὁ ἐκ 
τῆς τπύλεὼως τῆς ἁγίαις. "Ὁ 

τῶν γεγραμμένων ἐν βιδλίῳ. 
τῳ, 

ΕΥ 
ὧρ Λέϊεδ μαρτυρῶν ταῦ." 

Ναὶ ἔρχομαι, ταχύ. τα. 

᾿Αμήν, ἔρχϑ, κύριε, Ἴησξ.. ; 

21 Ἢ χαρὶς τοῦ κύρίϑ 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριςτοῦ μετὰ 
τχντῶων τῶν ἁγίων. 

ΤΕΛΟΣ. 
͵ 
; 



ἐκ 

Ἃ 
ΜΕΤ τὰ ἑΑΝ ᾺΣ 

ὙΝ 

ΣᾺΣ ἧς ἜΣ 
": ἐς. 
















