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“7]ηγοοζείο7, 





7η2γοά πο] 05 

ΗΕ 50-οδ]]οὰ [βογθοη ΒΙΌΪ]Θ, ποσθ δοοι- 

; ΓΓΕΙΝ ὙΠΕΡ. 1π|. ἀπ ΜΌΓΆΙΞ ΓΕ 7851. Ὁ: 
ἸΝΔΖΔΈΘΕΠ," 15 ΠΟῸ {πὲ ῬΙΟΡΟΙΥ οἱ {πὲ 

[πττεα δ.αἴε5. Ναίίζοπαὶ Μαβειμ δἱ Δ ἀϑῃϊηρίοη, 
Πανῖηρ Ρεθη οί ηθα Ὀζν ρυτοῆαβα ἴῃ 1895. ΤΠ6 
[ΟἹ] οννηρ 15 ἃ ἀθβουιρίοη οὗ [Π6 νοἰππ]6: 

"Μεαςεγορηοηές: ἩἨεισῃΐ, 8.0}. ἱποῆθϑ; ψ]ἹᾺ ἢ, 

418 ᾿ποἢ 65; {ΠΟ 655 ΔΈ Δ ΟΚ, τ ᾿ΠῸἢ 65; ἴῃ Π14641]6, 

1586. ΙΠοΠ65; αἱ δεἄσεὰ ροϊηΐβ, 1 ᾿ποἢ. 

διηπαΐησ: ἘῸὺῚ] τεὰ Ἰθδαίμεσ ψ ἢ ρὲ τοο]ϊην. 
ΤΠΕ Ῥδοκ αἰν!ἀεα [ἢ ἥνε (5) ρΡαῃο]5 ; 1ἢ βθοοηά (24) 

ΡΔΠΕ6] ἔτοπὰ ἴορ {16 ἴῃ σοϊά: “Μοτγαῖὶβ οἵ [651:15.᾿ 
ΤΠΕ πιαῖρὶη οἵ {Π6 σονεῖβ οἱ 8ἃ]] ἔοτγ 51465 οἡ 

1ῆ6 οὐἰϑι46, απα οἡ {πῸ [ἢγθθ οαΐευῦ ομθ5 οἡ {πὲ 

[Π5146, 45 γγνῈ]}} ἃ5. οὴ {Π6 βεαρθϑβ, αῦθ ἰοοἱβα ἴῃ ροἱά. 

Ιη5146 οἵ [Π6 ἸΡΡΟΓ σονεχ 15 οἡ {ῃ6 ἰεἴξ 5146 ἴ[ορ ἃ 
Ια Ὀ6] σοπίδιπηρ (Π6 ψνοτάβ: “Βοιπα Ὀγ Ετεὰ Α. 
Μάαγο, Κιοῃπηγχοηά, ΝΑ." 

ΤἼΕ οονοῦ 1η5146 45 γ)ὲῈ2]}}] δ5 {π6Ὸ ἤγ-ϊθανεβ ἀγὰ 
σονεγθα ψΊΠ ΟΎΔΥ ΡΑΡΘΓ ἴῃ ΤηΔΥὈ]6 ἀ65108. 

Ογαΐγ: Ὀρρεσ σονεοσ; ἔνο (2) πηδπιιβοσιρί ἰθανεβ 
ἴῃ 1ῃ6 Παηανντηρ οἱ [εθγβοη, σοπίαιηϊηρ οἡ {Π6 
ἢγϑί ἴνο 8Π6 ἃ ἢ] ραρεϑβίῃε ἴδ} ]6 οἵ ἰεχίβ; {Π6 γεϑί 
15 ΙΆΠΚ; Ηγ-]θαῖ; (ἤγεα (3) ᾽δηῖ ἰεανεβ; {π|6 

τ 



χὴν ΖΕ ΘΟ ΤΟΝ 

Ρασα ἴῃ πιαημϑοῦρί ἴῃ [ΘΠ δυβοη 5 Πα πα  ΥΠΙηρ, 
Γοδάϊηρ: 

ἘΠΕ 

[ΠἘῈ ΑΝῸ ΜΟΒΑΙΒ 
ΟΕ 

1Εϑῦ5 ΟΕ ΝΑΖΑΚΕΤΗ 
ἘΧΤΕΑΟΤΕῈΡ ΤΕΧΤΟΑΙΙΥ 
ΕΈΟΜ ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙ 5 

ΙΝ 
ΘΚΕΕΚ, ΓΑΤΙΝ 

ἙἘΒΕΕΝΟΗ ἃ ΕΝΟΙΙΒΗ ; ἢ 

[ο]Ϊ δ α ρυιηἰθα πηΔ0Ρ5 οἱ Ῥαϊθβδίιπε απ Αϑια ΜΊΙΠΟΥ, 
[2|ςὸπ οἷἱ {τοῦ α Βόοκ: ἐπαὶ ὧἱ Ῥ5Π]ΘΞΕΙΠΕ 

Πᾶ5 ὁπ. [00 10 Ῥιιηΐϊ: Ῥασε 1, ἅΠπ6 {πᾶ Οἱ Ἄϑβιῖ 
ΜΙΠποΟΥ “ῬρΡαρε 414; Ιδηὶς ραρὲ Ἵχοθρίϊηρ [οσ ἃ 
ὈΙαοκΚ ᾿η6 Ιῃ 115. τ]461]6, Τα Πη]ηρ ἔγοπὶ ἴορ ἴο 
Ροϊίομθη. ΠΘη σοπΠΊθ, οα Πιπη οΓΘα ἰδανθβ, θεστη- 

Πησ ΟΝ ΠῸ ΕΓ 5166. οἱ πὸ πιϑὲ {({πῈ τόύεῖξε οἵ 
[Π6 ρᾶϑσξ 181 ἀθβου!θ64), αηα οἰοβίηρ οἡ {π6 τιρῇῃΐ 
516 Οἱ {πὸ ἰα5ι, {π6᾿ ἐχίγαδιβ δύγαησας τὼ π 
ΘΟ] Πη5, Βαραγαῖθα Ὀγ ἃ ὈΪδοῖκ [1π6, οὴ θοῇ ρᾶρθ, 
1η. (Π6 ΓΟ] οσησ ογάεῦ: Οπ {6 ες παπᾶ ρᾶρσὲ 

(τεεῖκ δῆ 1, ΔΈ, οἢ {ΠῈ ΤΡ ΠΕ. ἘΤΕΠΕΙΠΙ ἀΠῈ ἘΠπῸ- 
5. Ὅῇο βϑοιτοοθβ α΄ πα ΠἸσαϊθα τη [Π6 Π]ΔΓΡΊΩ [ἢ 
Το ευβοη β Ππαηανυηρ. ΤΠ6 ΠΕΠΊΡοΥ5. οἱ {Π6 
Ιδανθϑ, ἢ τὰπ ἔγοῖα 1 [0 87, ατὰ ἢ {πὸ [ΕΠ 

5166 ΤῸ} Οἱ {π6᾿ 16 Π6ΠῸ Ρᾶσεθ [658 81 ΠῚ 
οχίγαοίβ οἡ {Π6 τίρῃξ απ ρᾶρϑ, {π6 ἰεξ παηά 
Ραρα ἢδα5 οἠἱυ {ῃθ ᾿Ϊδοῖὶς [τπ6; 1{ 15 [ο]οννεα Ὀγ 
ἴ[ἢγεθ (3) οἰποὺ Ὀ΄δηὶς ἰεανθβ, ἰμ6 ἢτγϑὶ οἵ σῇ] ἢ 
Πα5 {πῃ Ϊδοκ ᾿π6 οὐ Ῥοίῃ οιάθϑ; {πθὴ σοπλθ {π6 

ἢγ 8 ἀη6 {πὸ ὁονεῖ. Βεϊμεθ Ἔβοῖ Ὁ ἘΠῸ 

8 



ΟΠ ΙΘΣΝ 

Ιεανθϑβ, ἢ {πΠῸ Ἔχοθρίϊοη οἵ {π6 Β]αηκ Ομ 65, ἔπ γα 

ΔΓ6 Δ] ογηδίοὶυ ομ6 Πα ἴννο ΠΆΓΓΟΥ Β(ΓΠρ5 οὗ ΡΆρΡοΥ 

Ροιιηά 1η. 
ΤΠαὶ [6 ξογβοη Πα ἴῃ πη {πΠ6 Ργαραγαίοη οἵ 

5ΌΘΗ ἃ ΡΟΟΚ, δηὰ {Πδξ Πα δοίια]]ν ργοραγεα 1, Πα5 
Ῥεθθη Κηονη ἰο βίπάθηΐβ οὗ Π15 Ἰθἰίοῦβ ἀπα νντιῖ- 
Ιη95, Δη4 δβρβοῖαὶ αἰζθηίϊοη ννα5 ἄγαν ἴο {Πα ἕδος 
ἴΪη “ΤΕ 1,16 δηᾶ ΤΙπιθὲ5 οἱ ΤΠοιηαβ [6 θγβοη," 

θγν Ηξητυ 5. δη44]], ρα ]15Π64 τη ἰἢγαΘ νο] 1 Π168, 
Νον Υ̓οΥΚ, 1858. 

1 ννα8, πηούθονθῦ, Ργοῦρῃς ἴο {π6 αἰτεπίϊοη οἱ 

[η6 (ἀονεγητηθηΐ νοῦν ἀοΠηϊαΙν πη {ΠῸ [οΥΠῚ οἱ ἃ 
γορογί, ΕἸ γ-ῆγϑὶ (οηρτοββ, ΕἸσϑί ϑθββϑίοη, ϑϑηδίθ 
Καροτί 1265, ργεβθηίθα [ππ6 14, 1890, ὈΥ ϑεηαΐίογ 

Ἐνατίβ οἵ {πε (οτηπηε6 οἡ {ἸΌγαγγ, ἀπ Ογά ΘΓ 
ΡΓπίθα. ὍΤΠ15 γαροσί νναθ ἢ τοίθγθησο ἴο ἃ Ὁ1]]} 
γο]αῖϊνα ἴο {πΠ6 ργοροβθά ριυγοῆαβα οἱ {πῸ πηδηι- 

ϑουρὶ Ρᾶρϑῖβθ δῃηά σουγεβροηάθησα οἱ Ποιηδ5 
Τεἤδεγβοη, Ποἢ ἄοαοθ ηοΐ ἈρΡρθαῦ ἴο πᾶνε Ῥβεη 

[ΟἹ]οννεα Ὀγ ἔανογαθ]α δοίίοη. [Ι͂ἢ 1 {π6 ΓΟ] νην 
ἀΘβουρίοη 15 σίνεη οὗ [Π6 ΡοοΚ ἴῃ απδβίίοη, νΠ] ἢ 
ννα5 υυτοη ὈὉγ Μτ. ΑἸηϑνοσίῃ Κα. Θροποτζα, ἔμθη 
ΠΠΡτατδη οἱ (ΟηρΡΥΘΒ5: 
«776 “7ογαΐς απαὶ 7,172 ο7 δι οὐ ΜΜαξαγεζἦ, 

οχίγασίθα ἰαχίμα!ν ἴτοπὶ {πῸὶ (αοβροὶα ἴῃ ατεεκ, 

Ιδἴη, Ετεηο ἢ δηα Ἐπρ]5ῃ. ὍΤΙΠ6 δηα νετὺ [{]} 
ΙΠ40χ ἴῃ ΠΙ5 οὐ ἤδη. Τοχίβ ψοσα οἱ ΌῪ ΠΙΠὴ 
ουΐ οὗ ΡΓΙπίβα σορ᾿65 οἱ ατροκ, 1 δἴ]η, ΕτεΠΟἢ ἀπά 

ἘΠΡΊΒῃ Ταβίαπηθηΐβ ἀηα ραβίθα ἴῃ {Π15 Ροοϊς οὗ 
ὈΙΔΠΚ ραρθβ, ΠΟ ἢ ννὰ5 Πα πἀβοπηεὶν Ροιηα ἴῃ τγοά 
ΠΊΟΓΟΟΟΟ, ΟΥ̓ΠΑΙΠΘηἰΘα 1ῃ οἹ]τ, δηα {ΠπΠ|64 οα {ΠῸ 

Ῥδοῖκ τη φηὰ Ἰεἰΐοτβ, ΤΠ Μογαὶβ οἱ εϑ5.. Ηἰ5 
ΟΥΙΘῚΠ4] 46 ννὰβ ἴο παν {Ππ6 1Π|π6 ἀπ ἰθδοῃ!ηρ5 οἱ 

9 



ΟΣ ΘΙ Ο ΣΝ 

{Π6᾿ ϑδνιοῖῦ, 1016 τῇ ΘΙ ΠῚ ΠΕ ἘΧΟδΙΡ ΕΞ, ΒΕΈΡαΤΕα [ῸΓ 
{[Π6 [πα ]αη5, {Π]π Κιὴρ {Π|5 5ΙΠΉΡ]6 ἔογπη ννου]α δα 
{Π6πΔ θεϑί. Βυΐ, ἀραπάομῃπιηρ {Π|5, [Π6 [ΟΥγΠγ4] 
ἐχοοσαοῦ οὗ [15 Ῥίαῆ ἴοοῖς ἐπ 9ὁΠπᾶρε. ἀρονα 
ἀθϑοσι θά, νν ΠΙ ἢ ννὰβ [οΥ ἢ15 ᾿πα νι πα] τι56. ΗΘ 

564.Ἅῳ {ΠπΠ6 ἔουγ ἰδησιιασαβ {πα Π6 πηρς πᾶνε {πε 
ἰοχίβ ἴῃ {ΠοΠὶ 5146 ΡῪ. 5146, σοηνθηϊθηΐ [ΟΥ̓ ΘΟΠῚ- 
βραήβοῆ. [ἢ {πὲ ῬόΟοΙς πε Ραβιε! ἃ Ἰὴ8Ρ ΘΓ {ΠῈ 

ΔΠοΙΘηΐ ϑνου]α δηα {πῸ Ηοὶγν 1,Δη4, νι ΠΟ ἢ Π6 
ϑίπα!δα 6 Νεὲν Γεβίαμηθηίϊ." 

Ι͂Ὶ 1886 1 ννὰ5 βησαρϑα, ἤθη ἃ ἔθι]ον αἱ [ΟΠ 5 
Ηορκιηβ ἰὐπινογβιῖγ, Βαϊ πλογθ, πη σαίαϊοριην 
ἃ 5114} [νὰ νοῦν να] μα ]Ὲ Η οΡτον ΠΡγαγν φαϊῃογθα 
ἐοσ ει δ: ΕΥ̓͂ 9.1: ]οβα Τ᾿ ΟΠ Π: ΑΔΙΠΟΙΡ ΘΕ ἘΠΕ 
ῬοοΚβ ψγεῦθ ἴννο Ἷοριθ5 οἱ πὸ Νὲν Ταεβίαμηθεηϊξ 
πα 11 θα, τ ΠΙ ἢ σοπίδιηθα οἡ {π6 1η8146 οὗ {π6 

σΟνΟΓ ἃ ΠΟΨΒΡΑΡΘΓ 5110 βρΊ νην δῇ δοσοιηΐ οἵ ψνηαΐ 
Τεἤεγβοη Πα ππηαογίαϊζθη, αηα γοίθυγιηρ ἰο ἃ ἰδ ίευ 
ἴο Ϊοῆη Αἀδηη5, ἀαιβα Οοίοθοῦ 1.2, 1813, ΓΟ] οννοα 

Ὀγ [Π6 ψογάβ ἤεῖὸ ρίνθῃ: 

“«ὍΤΗΙ]5 δηα {πὸ σου Θροη Ἰηρ νο]. ἀγα {πΠ6 ἄδην 
{1οα] σορί65 δ] ὰἀ6α ἴο ἴῃ {Π6 αρονε αγίϊοϊθ. ὙΠον 
ὕ γα Ρυτοπαβεα δὺ τὴὲ δὲ ἐπα 5516 οἵ ᾽ὺ. Νῖας- 
δι ϊαγ᾽5 77εαἰϊεαξ 7, τόγαγγν, ὈῪ νυ οτη ἔπον Παα θΈθῃ 
Ροιυρῆς αἱ {ΠῸ ϑα]ο οἱ Μζ. [6 θυβοπ 5 ΠΌΤαγΥ. 

“566 Ἰοείογ ἴο [οη ΑαδΠη5, 

“6 Π  Υβοῦ 5. ΝΝ ΟΥ5, νΟΪ. ὉἹ, 217. 

“]Οσησα [. (ΟΗΕΝ." 



Ὁ ΘΕ ΘΕ 

ΤΠἼΘ [Ο]]ον της 15 {Ππ6 {Π1Ὸ ρᾶρα οἱ Ἔδοῇ οἱ {πΠ6 86 
νΟΪ 165: 

ΤΗΕ 
ΝΕΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

ΟΕ ΟὔΚᾺ 
ΓΟΚῸ ΑΝῸ ΒΑΝΙΟΌΚ 

1Εδῦ5. ΘΗΒΙΒΎ, 
ΤΕΑΝΘΙΑΤΕΡ ΟΥΤ ΟΕ ΤῊΕ 

ΟΕΙΘΙΝΑΙ, ΘΚΕΕΚ: 
ΑΝ ΨΊΤΗ ΤΗΕ 

ΕΟΕΜΕΒ ΤἈΑΝΒΓΑΤΙΟΝΒ, 
ὈΠΙΘΈΝΤΙΥ 

ΘΟΜΡΑΚΕΡ ΑΝΡῸ ΒΕΨΊΙ5ΕΡ. 

ΡΗΙΠΙΑΘΕΙ.ΡΗΙΑ, 

ΡΟΒΙΙΘΗΕ. ΒΥ ΤἸΑΓΟῸΒ ΙΟΗΝΒΟΝ ἃ 6Ο. 

ΝΟ. 147 ἨΙΘΗ 5ΤΕΕΕΊ, 

1804. 

ἢ τλ6 ἀρρύοναὶ οἱ {π6 [δπ}1]}Υ 1 ἀϊά ποί 1η- 
οἰπάθ {Π656 Ῥοοῖκβ, ΠΟΥ οἰ πο ῦβ οἵ σϑηῆθΊαὶ 1ηςογοϑί, 

ἴη {π6 ργιναίαὶν ρυϊηΐθα οαίαϊοριθ, νυ] ἢ ννα5 1η- 
[ΘΠ 64 ἴο ἀΘ5ογ1}006 ΟὨΪῪ (6 σοπίθηί(ϑ οὗ ἃ Βρθοῖαὶ 46- 
Ρατγίπγθηΐ οἵ {π6 ΠΡγαγγ. Βαΐ 1 ππάθγίοοκ ἴο βθαγοῃ 
ἔογ {πΠ6 νοϊπτηθ, ἢγϑί [γοιρῇ ΜΙ|85 ϑαγαῇ Ν. Κδη- 
4οΙΡἢ, ννῆο, 1ι5[ 45. 1 ννὰβ ἀθοιΐ ἴο ο4]] οὴ ΠῸῚΓ Οἢ 

[Π6 βαυρ]εςί, α16 4, Δη4, Αἰζευ ἃ ἰαρϑε οἵ βοὴθ γὙϑδῦβ 

δηα ΜΙ βίαρϑ {Πα 1 15 ποῖ πϑοθββαῦυ ἴο ἀεία!], 

οὈϊαϊη δα 1 το Μ|8θ5 Ἀδη οΙρῇ, ΠΟΥ διβίοσ, Π6ὴ 

ΠπυΠ. αἴ ΘΠ ΕἸ νᾶ: ΠΕ αι ν; 1π| ἃ ΟΠ 

Ἰπ|π᾿η το τ π ΟΠ 6 710 77, 1808, 5  Ἐβ᾽ ὉΓ 76 Π{δτ- 

500 {Παΐ “{Π6 Ιάδθα ἢ6 Πδᾶ αἱ ἢγϑὶ νναὰβ ἴο σοπΊρ 6 

ΤΠ 



΄ 7 ΡΟ ΟΞ ΟἿ 

ἃ θοοΟΚ ψῃ]οἢ νου ΡῈ νϑ] παῦε ἔοσ {π6 56 οἵ 
{Π6 [πα]4η5.᾿ 

ΤῊΙ5 {π|16 Ῥοοῖὶς νὰ οπα ΠΟ, ΟσομρΡΙΘά ἃ 
στοαὶ ἄθαὶ οἱ [εογβομ᾽ 5 αἰζεπίίοη, ἀπ {πῈ [ο]- 

Ιοννίηρ βίαίεηθηΐβ ΔΠη6 δχίγαοίβ. [ΓῸΠῚ 15. ᾿δίίουϑ 
αἸγΘοῦν ῬΘΑΓ ΠΡΟῚ 115 πηακιηρ. 

Οη Αρπὶ 9, 1803, Βα νυγοῖθ ἔγοτη Δ᾽ ἀβῃϊηρίοη 

6 θὲ. Ῥηδδείεν, ταίοεγιησ [0 ῬΤΙΒΘΕΙΕΝ 5 ΘοΙηραῖ, 
αἴϊνα νίονν οἱ ϑοοζαίθβ δηά [|65.5, [παΐ 1ῇ 4 Ἷοη- 

νειβαίϊΐοη ἢ τ. Ἀυδὴ ἴῃ (ἢὴ6 γϑδῖβ 1798 
Δ Πα 1799 ἢ6 δά ῥγουηῖϊβθα βοπ]6 ἄαν ἴο νυτῖα ἃ 
διε σινίηρ ἢ15 νίαν οἱ ἰῃ6 (ὨΠγϑίϊδη βυϑίεμι. 
ΤῊΠ]5 1ετ εν ΠῈ 86] Ἃ5. γεῖ ον Ια ΠΕ] αἱ 1Π 
ἢ15 πηϊη. [1 νναβ δνιάθηϊς ἐπαΐ ΠῈ σοηϑβιἀθγοα (ῃ6 
(αΟ5Ρ6}5 85 πανίηρ ΤΟ ἢ ΟΧίγαηθοι5. τηδίίοῦ δηά 
{πΠαὶ Ὀν σαγοία] ργαηϊηρ ἔπογα σου] ΡῈ 5ε]θοίθα 
οὗν Πο86. ϑαυῆρβ ΨΏΙΟΠ σνογα ΔΡβο ἴον {Π6 
ννοτ 5 οἱ [6515 ΠΙπη56 1. Απεγ ἀἸβοιυβϑίηρ {Π6 1τη- 
Ἰυαβςς ἄομα Ὀγ [ἢ656 Ἰαίεῦ δα! οη5, Π6 ϑαγ8 ἴο 
ΡΥΙΘΒΈου, “γοῦ ἀγα {Π6 Ρϑύβοη ΨΠΟ οὗ 41] οἴ Πϑὺβ 
γνου]α 4 1ἰ θεβί δῃηα τηοϑὲ ρσγοιηρίϊυ. Υου ἢᾶνα 
411 {πΠ6 πηδίθγα!]β δ ἤδηα, δῃὰ γοι ραΐ ἰορθίῃοῦ 

ΜΠ δαβε. [1155 γοι ΘΟ. 6 τὴ πε 0 Εν- 
[6η4 γουγ ἰαΐα ψοσκ ἴο {Π 6 ΠΟ] 6 βαθ]θοί." 

Ι͂η « Ἰβθίίθ οἵ ἴδῃ ἄδυϑ ἰαΐθσ, ΑΡΥ]] 19, 1803, ἴο 

Εάνναγά [ον β6, ἢ6 ψυτα5 ἐπαΐ ἢ σοηϑιάθῖβ “6 
ΠΊΟΓΑ] ΡΓΘοορί5 οἱ [65115 45 ΠΟΥ ΡΌΓΘ, σογγαοΐ δηα 

ΘῈ Π116 {Παη {Πο56 οὗ {πὸ δποϊθηΐ ΡἢΠ]Οβοροσβ." 
(}π6 ν΄ εἰαίὸὃ ὍΕ  ΑΡΗ͂Ι 2ι. 1803; [ἘΠ ΕΥΞΟΝ 

ψγοία ἴο [9)Γ. Βεη)απηη π5ἢ, βεηάτηρ πῖτ {ΠῈ 
ΘΎ]Π}.ΑΡιι5 οἱ δὴ δϑιηδίθα οἱ {π6 τηϑυιῖθ οὗ ἐῃ6 
ἀοοίτη65 οὗ [6ϑ515 σομηραγοα Ἱ ἢ {Πο56 οἱ οἰ οΊ5. 
ΤῊΙΒ 15 [Π6 σοπηπηπηϊοδίίοη ἴο ΠΟ ἢ ἢ Πα γοίογγεα 
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χα ΟΥΣΘ ΕΘΞΖΕΙΘῚΝ 

ἘΠΈΠῚ, εἰν [6 Ε1 ΡΠΘΞΗδΥ. [π΄ {ΠῈ} 1εἰξει 
ΔΟσοΙρΡδηγηρ {Π6 5υ}]}4 015 Π6 [6115 [)γ. Ἀπ 5} {παῖ 
ἢ6 15 βῃά!ϊηρ [Π15 [ΟΥ̓ 15. Οὐ ΘΥ̓Θ, 51ΠΊΡ]Υ [ἢ Ρεῖ- 
ἰουτῆδηοθ οὗ ΠῚ5 ὈΓΟΠΊΪ56, πα ᾿ηἀϊοαΐεβ 15. σοη- 
Πάδηΐα] σΠαγασίεγ ἴῃ {ΠῸ ἔο]οησ σννογάβ: “ΑΠα 
1η σοηδάϊησ 1 ἴο γοι, 1 Κηον τ Μ1] ποΐ ΡῈ 
ΘΧΡΟΒΘά ἴο {πΠ6 τη! σηδηΐ ροΥν Υβ! 05 οἱ Πο56 νγῆο 
ΠΊΔΚΕ ΘνοΥν ψοσὰ ἴγοπὶ Πη6 ἃ ἰεχί (οσῦ πον Τη]8- 
γΓεργεβθηςδίοηβ δηα σα] Π1658. [ ΔΠῚ, ΠΊΟΥΘΟΨΘΥ, 

ΑΨΘΙΒΘ. ἴο [Π6 σοΠΊΠ Π]ΟδίΙΟη Οὗ ΠΥ ΓΕΙΙΡΊΟΙΙΒ 
[εηεῖβ ἴο {6 ρΌθ]1ς, θθσαιβα 1 μου σοππηίε- 

ΠΔΠσ6 {Π6 Ρῥγοϑιπιρίιοη οἱ ἴποϑαὲ πο ἤανε εη- 

ἀξδανουγεα ἴο ἄγανν {Π6 πὶ θείογε {Παΐ {τ ι1π4], ἀπ 
ἴο βεάισα ΡαΌ]1ς ΟρΙηϊοη ἴο ογθοΐ 1561} Ἰηΐο παῖ 
᾿παππϑϑί ονεῦ πε Πρ 5 οἵ σοηβοίθησθ, ΠΟ {Π6 
Ιαννβ πᾶνε 80 π50}γ ργοβοσιρθεά. [{ Ῥεῆοονεβ Ἔνεῦν 
ΓΔ γῆ0 ναἰπ65 ΠΠΡογίν οὗ σοηβοΙθΠ66 [ΟΥ̓ ὨΙΠΊ56|} 
ἴο Γδϑιϑί ᾿πνϑ 50 ῃ8 οὗ 1 τη [Π6 σαβὲ οὗ οἰπεῦβ, Οὐὕ 

{ΠΕΙΓ οα886 πα, ὈΥ σἤδηρα οἵ οἰγουτμηβίδῃοαβ, 
Ὀεοοῖηθ 15 οννη." 

ΟὍἢ Ϊαηυδῦνυ 29, 1804, εξετιβθοη ψτοίε ἴο 

ΡΓΙΘΒΈΘΥ ἔγοπη Δ ἀϑῃϊησίοη {παΐ Πα ννα5 σγε]οϊσθα 
ἴο Πδαῦ ἰῃαὲξ Ῥγθβϑίίον Πα ππάογίακεη ἴο σοπΠη- 
Ραγα {πὸ πηοῦαὶ ἀοοίγηθ65 οὗ [εϑὰβ ἢ {ποβὲ οἱ 

[Π6 δποιεηΐ ρ ἢ Π]ΠΟβορῃοΥβ. Ηδ νυυῖ65 : “1 ἘΠΙηΚ γοιὶ 
σαηηοΐ νοὶ οἸνιηρ, 45 ὈΓΘΙΠΙΠΑΤΥ ἴο {Π6 σΟΠῚ- 
ΡΔΓΊβοη, ἃ αἰσεβί οἵ 15 τηοσαὶ ἀοοίγιη65, οχίγασίθα 
1η ἢ15 ΟΠ ψΟΓα5 ἔγοτη {πΠ6Ὸ Ενδηρε !βδίβ, ἀηα ἰθαν- 
της ουέξ δνεγυίῃϊηρ γοϊαίϊνε ἴο Π15 ΡοΎύβοηδὶ ἢ βοῦν 
Δηα σπμαγαοίοσ. [{ νου θῈ βῃογέ δηᾶ ῥτὲβοι ου8. 
ἢ ἃ νον ἴο ἀο {Π15 ἔουῦ ΠΥ οὐ δι βίδοιςοη, 

[Π84 56επί ἰο ΡΠ Δ ΕΙρἢϊα ἰο σεῖ ἔνο ἰεϑίαπηθηΐβ 
( ἀτεεκΚ) οἵ {π6Ὸ ϑαπιθ δἀϊίίοη, δηᾶὰ ἔννο ἘΠΡΊΒΗ, 
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7 7. ὦ Ὁ Ὁ ΣΟ ΘΟΕ 

ΙΓ ἃ ἀθϑίση ἰο οαΐ ουΐΠ6 πΊοΥβ6 15 οὗ τόσα] ἶν, 
Δηα ραβίε ἐπθπὶ οἡ {ῃ6 ἰδανθβ οἵ ἃ Ροοκ, ἴῇ 6 

ΓΊΔΠΠΘΓ γοῖ] ἀθβοσθ6 845 ἤανίηρ θθθη Ρυτβιθά ἴῃ 
[οὐπηϊηρ γουγ Ηδύτηοηγυ. Βεΐ 1 5841] πον σεῖ {πε 
[δϊηρ ἀοηα Ὀγ Ὀεζίοσ μαηα5.᾽ 

ΓΠΙ5 15 {ῃ6 ἢτϑὲ ἀθῆηιϊίθ ϑἰαίθπχαπί οἵ [6 ξοτ- 

Β0η 5 ΡΌΓΡΟΒΘΕ ἴο ρῖξραίθ 5ιοῃ ἃ Ὀοοϊ,, ψΠΙΟἢ 
ΠΕ ἀρΡΡΆΓΕ Εν δὲ {πὸ ΠΕ ἀΡΑΠΕΟΌΠΕΙ ἀπ {{Ὸ 
ΠοΟρΡΘ ἰπαΐ Ῥυιθβίίαν νου] ἴακα 1 αρ. [Ιἢ [Π6 γϑδᾶγ 
τ8οϑ [οἤξθγβοη ννὰβ5 σσϑαίν ᾿ηἰογοϑίθα τη {Π6 ἐγϑῃ8- 
ἱδεϊόν ΟΥ τε ϑερίπασιπι πα ὃν ΟΠΆ|Ὲ5 
ἹΠποιήβου, ἴδ ϑϑογείαγν οἱ 1πὲ πέσε ΟΠ ΙΠΈΠΙΠΙ 

(οηρΊοθβ5, 8η64 ψτοίθ βανθσαὶ σΟΠΊΠΊΠΠ]ΟΔ ΟΠ 5. ἰὼ 
ἹΠοιήβοη οἡ {π6 ϑαθ]θοῖ. ἴἷπ 1813 [οῇη Αἀδῃηβ 
Ὀεσαη ἃ νοϊ 1 ΠΟῖ15 σΟΥΓΟΒΡΟΠάθησο ψ ἢ [6ξετ- 
500 ΟἹ ΓΕΪΙΡΊΟΙΙ5. Βα] οίβ, ἐῃ6 Ἰδἐΐογβ ΓΟ] ονιην 
ΘΔΟἢ ΟἰΠΟΥΓ ΨΕΥΥ οἰοβεῖΐυ. Αάδιηβ δα δοῦαθβ8 
ἴὸ 6 ΠΙΠ ΕΙ ΟΥ ΡΗδΘΙΕν Θ΄ ΠΕ  θυ πυτι 6Π ἰὉ 
ΝΔΓΙΟΙΙΒ. ΡΟΙΒΟΩΒ5 Πα ἴῃ ἃ ΠΟΙ ΠΠΙσδΙΙΟη «αἰθά 
αἱ. Οὐϊπηεν, «1 22: 191}. πὲ το πΠΞ ΕΠ ΕῚ- 

50η Οἱ ΠΙ15 Ιηθπίοη οἱ ργεραγηρ {Π6 ουκ ΨΏΙΟῆ 
Πα (16 ευβθοῃ) παᾶ μαηαβα ονεῦ ἴο Ρυιθβϑίίευ. Ηξς 
ΓΠ165: “1 ἤορῈ γοὺ Ψ1Π] 511] Ρδγίοῦύπη ὙΟῸΓ 
Ρτοία5ε ἴὸ 9) Ὁ. σδηῃ. ΙΕ Ῥτεε δὴ παθιΠπνε Ἢ 

5Π0 114 σογίδι]ν μανα σουγοϑροηάθα ψἹἢ ΠΙμη.᾽ 
Οη Αυριδὲ 9, [οῇη Αὐαπὶβ ἀραὶη ψτ65. ἴο 

Τοξξουβοη, βεπαάϊηρ {γί ποὺ εχίγαοίβ. οἱ [εἰίουθ οἱ 

Ργθϑίίαυ δηα βαυιηρ {παὶ ἢ6 α]α 50 Ὀξϑοδαβα “1 
ὙΊ5 1ἰ ΤΑΥ͂ 5{Ππππ|ἰαΐθ γοὰ ἴο Ρατβα γΟυΓ ΟΜ 
Ρ΄δη ΠΟ ἢ νοι ΡΓΟΙη]564 το Π ζγ. ἀπ5}.᾽ 

Ι͂ὴ « Ἰοζίοσ ἰο Αάαδπηβ νυυιτ6η ἔγοπὶ Μοπίιοο]ίο, 

Οὐοἴοευ 12, 1813, [εευβοη σῖνεβ ἃ ἀθβϑουρίοη οἵ 
[Π6 νο]Πη6 45 [ο]]οννδ: “ἍΝ ε τηβί γάμος οὐἵ νοἱ]- 
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ΟΝ 

ὉπΠ|6 ἴο {π6 βηρὶ6Ὲ Ενδηρο]δίβ, δε] οί, ἄνθη ἔτῸΠῚ 

{Π6 πὶ, {ΠῸ νυν ϑνογά5 οὐΪν οἵ [6 5115, ρβατίηρ Οἵ {Π6 
ΔΙΊΡΒΙΡΟΙΡΊΒη5. ᾿ἴο νυ Π]Οἢ παν ἤανε θθθη ἰθα, 
Ὀγν ἰογροίηρ οἰΐεη, οΥγ ποΐ ππαδγβίαπαϊησ, ννπαΐ 
Παά [4]|6η ἔτοπη ἢπη, Ὀγ σίνιησ {ΠΕ 1Γ οὐ ἢ Τη]ΒΟΟη- 
σΘΡ(ΟΏ5 85 15 αἀϊοία, Πα] ΘΧρυθβϑιηρ πη] Π16]Π16 10 }Κ 
ἴογ οἰπεῖβ ψνῃαΐ πον παα ποῖ ππάδθγβίοοα {Π6η᾿- 
561νο5. ὍὙΠογα Μ1] ΡῈ ἰοιπα γοπηδιηῖηρ {Π6 τηοβί 
50 ]Π1Πη6 ΔΠη6 Ρεπονοϊθηΐ σοά6 οὗ τηογα]β ψν ΠΟ ἢ ΠΑ 8 
ΘνοΥ θεθὴ οἤδεοτγαεά ἴο τη. [πᾶνε ρουίογπηοα {Π15 
ΟΡΘΓΔΙΙΟΩ [ΟΥ̓ ΤΥ ΟΥ̓ 1156, ὈΥ Ουαἰηνσ νοῖβ ὈῪ 
νεῦβα ουέ οἵ {πΠ6 ρῥυπἰθα θοοϊκ, απ δὐγαησίηρ [ΠῈ 
πγαίίογ νΠΙΟἢ 15 νι θηε]ν ΠΙ5 ἀη ΜΨΏΙΟἢ 15 ἃ5 ΘαΒ}Ὺ 
ἀΙΒΕ Πρ 564 45 Ια η ΟΠ 5 ἴῃ ἃ ἀπηρ-Π}}}. ὍΤΠ6 
ΓΟΘ.] 15 δῇ οσΐανο οἱ ἰοτγίγ-ϑιχ ραρθϑ." 

νοι] ἀρρθαῦ το {Π15 Πδὲ [ΘΠ οΥβοῃ πηαάς 
ἴνο σῇ ὈΟΟΚΒ, ΟΠ6 ἃ νοΪππη6 οὗ [ογίγ-ϑιχ ΡαρῸ 5 
ΜΠΙΟἢ Πα ᾿ἰαίεσ εηϊαγσοα τὸ {ῃ6 ρος ψ ΒΟ 15 
Πού φίνεῃ. 

ἘπΠΕΥ ααἰὲ ὍΓ ᾿δηθδιν 29. 1815, ΘΠ ΞΟ 

ψγοία ἔγοπὶ Μοπίιοβ!]ο ἰο ΟἸΠατ]65 ΟἸαν: “Ρυο"- 
ΑὈΪγ γοι μανε Πϑαγά ΠΊ6 58Υ 1 Παά ἴακεη {πῸ6 ἔουγ 
Ἐνδηρα]βίβ, μδα οαΐξ ουΐ ίγοτη {πϑῖὴ Ἔνοῦν ἰδχί 
{που Παα τεοογαβα οὗ {π6 πλούαὶ ργεοερίβ οἵ [65118, 
Δη ἃ Δυγαησεα {Π6 1 ἰη ἃ σογίδ! ἢ Ογου, Πα δἰ ἐΠουρΡἢ 
{ΠΟῪ ἀρρθϑαγβα Ὀαΐ 85 ἱγαστηθηΐβ, γεῖ ἱγαστηθηῖβ. οὗ 
{πΠῈ τηοϑὲ 5.0} 1πὴ6 Θαϊῆσα οὗ πόσα] γ ΒΙΟἢ Πα 
Ἔν  Ὀθθη Θχῃιθι[6α ἴο τηδη. [}ἢ {Π15 ]οἐΐοσ μον- 
Ἔνεῦ [6 ἤδγβοη αἸ 50]! 5 δηγ πα πίϊοη οὐ ρα ]15}- 

τη [Π15 Π|{1Ὶ6 σοτρη]αίῖοη, βαγιηρσ: “1 ποΐ οἷν τα 
ποίῃϊησ Οἡ τα ρΊοη, θα ΤΆΓΟΥ Ρογτηϊ τηγ561} ἴο 
5Ρθαῖ οἡ 1{.᾿ 

Αραΐῃ, ἴῃ ἃ ἰεἰΐεσγ ἴο Ὁῇαγὶθες Τ Πογηβοῃ, νυ ς6 ἢ 
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ἐγ 7 πὶ Ὁ ΕΣ ΘΕ 

ἔτοπη Μοπίϊοβ!]ο, ἀπάογ ἄαίθ οἱ [δηθαγν 9, τϑτό6, 

π6 βαγϑ8: “Ἵ, ἴοο, πᾶνε τηα66. 2. ψτἐὰ {16 ῬΌΟΙς 
ἔγοπι [Π6 58 πη6 πγΊαΐθυιαὶβ, νΠΙ ἢ 1 6411] {π6 ῬΉΙ]οϑ- 

ΟΡἢΥ οὗ [65115; 1 15 ἃ ραγδάϊσπηα οἱ ἢ15 ἀοοίΓη65, 
γηδθ Ὀγ ου{πρ {πΠ6 ἰαχίβ ουἱν οἵ {πΠ6 Ῥοοκ, δῃὰ 
ΔΥΓΔΉΡΊησ {Π6 πὶ οἡ {Π6 Ραᾳρ685 οἔ ἃ Ὀ]δηὶς ῬΟΟΚ, ἴῃ 
ἃ σογίδιη οὐ θυ οἱ {1π|6 οὐ βι}0]6 οι. Α πλοῦ "θδι- 
Ἐπ] ΟΥ ΡΓΘΟΙΟΙ5. ΠΊΟΥΒΘ] οἱ δἴῃι!οβ 1 πᾶνε ΠΘΥΘΥ 
566 ῃ; 1ἰ 15 4 ἀοσυμηθηΐ ἴῃ Ρῥτοοῦ {παΐ 7) Ὧπὶ ἃ γεαΐἦ 
Οὐγεξέζαι, {παῖ 15 ἴο 5αὺ, ἃ 4156 1ρ16 οἵ {ΠῈῸ ἀοοίγη685 
οἱ [651.5.᾿ 

Ταἴθυ τῇ {πῃ θείου ΓΘ θυβοη πγαΐτθϑ ἃ δίαϊοτηθηΐ 

ΠΟ Ιπα]οαΐεθ παῖ Π6 15 ποῖ ἀδβουθίηρ {Π6 
νΟΪ 6. ΠΟῪ ἴῃ (6 Ναίζομαὶ Μαβειτη, ας {πὸ 

ῬΓΕΙΠΙΠΘΥΥ ΠΕ οἱ 46 Ῥᾶρξδϑ, [ΟἹ π6 δααβς: ΤῸ 
Πα {π|6 1 ννου]α δά ἴο τὴν {Π{π|6 θοοΪς της ατεεϊς, 
Ι,4τ1ἢ ἀπά ΕΥΘΠΟἢ ἰοχίβ, ἰη ΘΟ] αΠῚΠ5 5146 Ὀγ 5146." 

ἴῃ ἃ ἰεἰίεγ ἀδίεα ἌΡ. 25, 1816, τι (θη ἔγοπὶ 

Ρορίαγ Εογεϑβί, ἤθαῦ Πγηοῃθυτγρ, δα ἀγεββεά ἴο Μτζ. 
Ετ. Ἀπ. ΨΑηΘδΥ θα, ΠΕ ΕγΞὸπ διναβ ἔπ ΤΕῸΝ 
ἀθί:]5 δ5 ἴο ον 6 τηδα8 {Π15. ὈΓΘΙ ΤΏΙ ΠΑΓΥ νΟΪ- 
ὑπη6. Αἰογ {6 ]]Π1ησ Π15. σογγοϑροηάθης ἰῃαξ ἢ6 
νν85 ΝΘΥῪ σδαΓΟ᾽15 ἀροιῦέ ποῖ Πανίηρ {Π6 5υ]]1Ρι5, 
ΜΉΘ ΠΕ Παά ρτθρατῖεα, σεῖ ουΐ ᾿ῃ σοηΠΘοΙΙΟη ΜΙ Π 
Π15. παῖηθ, θείης πη }]]}1ηρ ἴο ἄγαν ΟἹ ΠΙΠη561 “4 
ϑυνα τη οὗ ᾿ηϑϑοΐβ, ὑγοβ6 1122 15 τήοτ ἀἸβααϊ θην 

ἐδ ἔπει δ1:6," ἢῈ ττδθ: “1 τηδας, ἴογ τὴν οὐπῖο 

ϑβατβϑίδοίοη, αῇ δχίγαςί [το πὶ [ἢ 6 Εν ρο] 5.5 οἱ [Π6 
τοχὲ οἵ Ηἰ5 πηογα]β, βϑϊθοίηρ ἔῃοϑ6. οἠΪν ψγῇοβαῈ 

5Εγ]6 δηά βριί γι ργονϑα {Π6ΠῈ σΘΠΠ1Π6, ΔΠ6 ΠΙ]5 Οὐ. 
ἘΚ Τὸ νψ8 ἴοο Παβί!ν ἄοηθ, ποννανοῖ, μεϊηρ [6 

ὙΟΥΪς οἱ Οὴ6 ΟΥ̓ ἴψὸῸ δνϑηϊηρδ ΟὨΪΥ, ΜΜΠ116 1 ᾿νε 
αἱ Δ δβδῃϊησίοῃ, ονουνν ΠοΙ θα νἹ ἢ ΟΥ̓ ΠΟΥ Ὀ.51η655, 

τό 



7 ἢ Ὁ Ὁ ΕΟ ΧΟ Ν 

Δηἃ 1 15 ΤΥ Ἰπ ΘΠ ΙΟὴ ἴο ΡῸ ΟνοΥ 1{ ἀρϑ]η αἵ ΠΠΟΥῈ 
Ιδῖβασθ. ΤῊ15 5141} ΡῈ {ῃ6 ψοτῖς οἵ {πῸ Ἑηϑυϊπρ 

ἱνιπίδι. 1 σᾶνα {πὸ ἘΠ1Ὸ οἵ “ΤῊΣ ΡΠΠΟΞΟΡΗΥ οἵ 
7655 Εχίγαοϊθά ἔγοπι {πὸ Τοχί οὐ {πὸ Εναηρε]δί5.᾽ ἢ 
Μη δ ΚΟ ΠῚΡ ννα5 πη ογίαϊκιηρ ἃ ΡΠ] σδί!οη ἀηα 

ἀεϑιγθά ἰὸ ιι5886 [6 γβοη β 5υ}}4 0115 δπα εχίγδοί, 
ΠΟ [ἢ θγβοη ἀρῦθοβ ἴο, ἢ {Π6 ΓΟ]]οννηρ οοη- 
ἀπο: “1 δϑὶς ΟἹΪΥ ομα σοπαπίοη, [Παΐ ΠΟ ΡΟΒ51- 
ὈΠΠῸΥ 51.411 ΡῈ δάτηϊἰεα οἵ ΠΥ Ππαπια Ὀδηρ Ἔνθ 
1 Ππηαῖθα ν ἢ {ΠῸ ρα ΡΠ σαδτοη. 

ΟὐαἰοῦοΥ 321, 1819, Πα νυῦιεβ ἔτοπὶ Μομῃίςο]]ο 
ιν Ππατὰ Πποτι, ΒΡ δίεη σ᾽ ΓΕ 1Π6. ἘΧΙΓΔΟΙ ἐγοπὶ 

{π6 Ενδηρε]δῖ5 δηα Π15 4651Γ6 ἴο 566 ἃ ΡΓΌΟΡΘῚΓ Ὁη6 
Τπ6: “ὍΠὸ Ἰαϑὺ Τὶ δειειηρίθαὶ τ00 ΠΆΘΕΙ ΞΟΠ 
ἔννεῖνε οὔ βέζεεη γϑαῖβ αρὸ. [{ νγὰβ {πΠ6 ψοσκ οἵ 
ἴνο οὐ {ἤγεα πΙρῆῖβ. οηΐγ, αἱ Δ᾽ αϑῃϊησίοη, αἰίου 

σοίαηρ [Πγοὰρ {Π6 ονθηϊηρ ἰαϑὶς οὐ τοδαάϊηρ {Π6 
Ιειτογθ ἀπ ραροῖβ οἵ {πΠῸ ἄδγ. 

ΤΠ15 σοποϊπάθα {π6 τείογθηοθϑ ἴῃ ΓΘ θυθοπ 8 

ΓΙ Πηρ5 ἰΠπαΐ θθαγ ἀγα ον ἀροη {π6 [116 νο] πη 6 
{π᾿ ατἰΘβιοῦ. ὙΠῸΥ͂ ἀτὰ ὈΠΕΕ δχίγασιϑ. ΓΟ. ἃ 6Ο]- 
Ιεοῖοη τπηδάθ ἔγοπὶ 41] ϑοιτοθβ, ΡῈ Π5Π6α δηά 
ΓΔ ΠτΙΒΟΤΙΡί. 

ἈΔη64]], τη ἢ15 1Π|π οἵ [οούβοῃ, αἰγεδαν ααοίαβα, 

νΟ] 6 3, ΡαΡῈ 451, ϑαᾶγ5: “[{ ννὰβ ]1η Π6 ψΙΠίαῦ 

ΟἹ τϑιτότ-τ 7, 1Ε 15: ΒΕ ΙΘνδα, {πᾶὶ ΝΙΓ. ΠΕ ΠΘΥΒΟΠ ὉΔΙ- 

τΘα οὐ {Π6 ἀθϑῖση ἰαϑί Ἔἐεχργοββεά. [ἢ ἃ Παῃ50ΠῚ6 
ΤηΟΥΟσσο- οι Π4 νοϊτιπηθ, ἰαροῖε αὶ οὐ {π6 Ἀδοᾷκ, 

“Μοχδ]5 οἱ [6ϑι5, 6 ρίαςεα {π6 ρδγβ}16] ἰοχίβ ἴῃ 

ΓΟ 1πποιασεες ΠΕ ἢτπιὶ ΘΟ ΘΟΙ ΘΙ, Οἱ 
ΕἩΡΊΙΒἢ ἰαχίβ, τη ΟΠ 66 1 {π6 Ἰειίοῦ το Τ Ποιήβοη, 

15 ποΐ ργθβεῦνϑα ἴῃ Μ.. [ΘΠ ουβοη᾿ 5 [ατην, θα Π15 

σταηάβοη, Μγ. ἀεοῖρα γιῃε Ἀδπαορῆ, ἢᾶ5 

17 



σι Ὁ ΕΘ ΟΣ Νι 

ΟΡ ΔΙ ΠΕα ΤῸ τἰ3 ἃ 15. Ὁ 15 Ομ Θῆ Ξ ἡ ππι; τἢ 

ΑἸ γοπὶ ἰαηϑσιιαροβ, 15. ἴῃ {Π6 Ροββθββϑιίοη οἵ 15 
οἰαβϑδί σγδαηάβοῃ, (Ὁ]Οη6] “ΓΠοπηαβ [εἤθγβοη Κδη- 
4οΙρ." Ἐδη68|] σῖνεβ ἃ ἰδὲ οἵ {ῃ8 ραββασθϑδ οἵ 
Ροίῃ νοϊαπηθ5. ἴῃ ἢΙ5. ΔρΡρεπάϊχ, αηα δα 5, “1015 
ΓΟ] ΓΚΑΌΪῈ {Παΐ ΠΘΙΓΠΟΥῚ οἱ {Π656 σο]] ΘΟ Οἢ 5. νΕΓῈ 
Κηονῃ ἴο Μτ. [οΠουβοη βθ σγαηοῃ!]!] άγοη. πΠ11] 
αὐτὸν εξ ΘΒ Ως ΤΠ ΠΕ ΠΠΙΕὙΕΠΕΙ ΓΟ τ αι ΙΕ τ π 
Δα ΓΘ5566 ἰο ἃ ἔπΠ]6ηα {Παΐ Πα ννὰβ ἴὴ [Π6 ἤαρι οἱ 
γΓοδάΠηρ ΠΡ ΠΕΎ ἔτῸπῈ {Ποπὰ Ὀοίογο σοϊηρ ἰο ᾿εα.; 

ΤΠ ννοι] ἀρρθαγ [τοπὶ {πΠ6 Ἰετῖεσ ἴο ποσί {παῖ 
᾿Ἀδη64}}᾽5 ἀθάποιςοη 45 ἰο {πΠῸ ἄαίθ οὐ {Π15 ἴαῦροῦ 
σΟΙΠΊΡΙ]ΔἰΙΟη 15 ποῖ ψαγγαπίθα δηα {παῖ 1ὑ ννὰβ 
αοίμ4}}Υ πηδῖ8 ἴῃ 1810 ΟΥ̓ ΒΒ  5θαπεηΐ ἴο {παῖ γ6δγ, 
ΑἰἸΓΠουΡ ἢ 1ἰ 15 ἴγαβ {παΐ 1 {π6 Ἰοίίογ ἴο Ν αηάετ- 
ΚΟΙῚΡ (ΑΡΓ] 25,18 16) Π6 5Ρ6 δ κΚβ οἵ {Π6 ἰαγσεῦ σοτη- 

ΡΙ]δτοη 45 Ρεϊηρ {πΠ6 ψοτΚ οἵ {Π6 εηϑυ!ηρ ΨΊΠΙΟΓ. 
ΙὴῚ Αρρεπάϊχ Νο. ΧΧΧ τὸ Ἀδηάα}}]}5 νους, Πα 

σῖνο5 {Π6Ὸ ἰδὲ οἵ {πὸ σοπίθηϊβ οἵ {πε ἢγϑί σοπι- 
ΡΙαἰίοη οἵ [ογίγ-51χ ραρῈ5 ἃ5 ν76]} ἃ5 (Π6 1151 οἵ {πῈ 
ΘΟ ἘΠῚ ὍΕ ἰπ6 ΡΙθθδπὶ Ρθοι. Ὑ{{εέ56 ατὰ Ποὶ 
ἘΧΘΌΙΠ ΘΠ 08} ΙΕ 15. ΤΙ ΓΒ ΠΘ 0. ποὶε εἰϊ8 
{116 οἵ {π6 ἢγϑί σοιηρι]αί!οη, ν ΠΙΟἢ γοδα 5 ἃ5 [Ο]]Πονν5: 

«ΤῊΕ ΡΗΙΠΟΘΟΡΗΥ ΟΕ εῦ5 ΟΕ ΝΑΖΑΚΕΤΗ᾽ 

“Εχίγαοίθα, Τγοπι ἐπὲ Δ ΟΘΘΙΠΙ ὯΝ ΠῚΒ 16. “ΠΕ 
ἀοοσίγη65 ἃ5 ρίνθῃ ΌγῪ Μαίίπον, Μαγκ, [κ6 ἀπαὰ 
Ϊοῆη. Βεῖηρ δὴ αὐγὶαστηθηΐ οἵ {πὸ Νὸν 116ϑβίδ- 
γηοπηΐ ἴοῦ {πῸ πι8586 οἱ {πὸ [πάϊδηϑ, ΠΟΙ ΡΑΥΥαβϑθα 

ΜΠ πηαίίεῖβ οὐ ἴασις οὐ [ἢ Ὀαγομα {π6 ἰθνεὶ οἵ 

{Π 61 ΘΟ ΡΓΕ ΠΟ ΒΙΟΉ 5." 
Της Ναίομαὶ σονογητηθηΐ Πα Ρυτοπαβοα Μεῃ. 

ΘΠ ουϑοπ 5 Ραροῦβ απ Ππαά ρι]15Π6 4 ἀη θα] θη 

ιὃ 



ἜΘ 707. ὁ) ἢ 

οἱ ΠῚ5 ψτησθ. (ΟΠΒΙ θυ ]α ̓ πἰθγοδὲ ννὰ8. ὃχ- 
ΡΓΘ5ΒΘα τη ἐπ6 50-ο]] 6 ΒΙΌ]6 αἰΐου 1 σάπια ᾿ηΐο 
[Π6 Ροββθϑϑίοη οἱ {π6ὸ [πη δίαίεβ Ναίϊομαδὶ 
ΜΙ Ὲβθιι, ἀηα 1 να ἢ ΠΟ ΒΘΙΠΘησ6 οἵ [Π15 1ΙητοΓ- 

αϑί {Ππαΐ {Π6 ργοϑθηΐ σοπηρι] ίϊοη 15 ΡῈ ὈΠ15Π6α. 
[15 Ρῥγηΐθα ἢ ραυγϑιαησα ἰο {πε ΓΟ] νης σΟοη- 

σατγγθηΐ γοβοϊπτοη δαἀορίοα Ὀγ {Π6 ΕἸ γ-ϑανθηίῃ 
(ΟηρΤα55, ἢγϑί ΒΕ ΒΒΙ0Π: 

“ὙΓΠδς ποτα ΡῈ ργιπίθα δηα Ῥοιηα, Ὀγ ῥοίο- 
ΠΠΠΟΡΥΆΡΠΙς ρτόςσθβ5, ν [ἢ δῇ τηἰγοάποίίοη οὗ ποῖ 
ἴο ἐχοβεβα {νεπίγ-ῆνε ρΡαρ65, ἴο θ6 ργεραγεα Ὀγ [Ὁγυ.Ψ 
γτ5 ΑἊ]ογ, [ταυτί οὐ {Π6 ΘΠ Βοηδη [Π5{1{||- 
ΠΟΠ, ἰοῦ {π6 τι8ὲ6 οὗ (οηρτοβθ, θ9,00Ὸ ΘΟρΙῸ5. οἱ 

ΤΠοπλαβ [6 ευβοηβ Μουαὶβ οὗ [εϑι5 οὗ ΝζΖζΖδγειῃ, 

85 ἴΠ6 58Π1|6 Ἀρρθαῖβ ἴῃ {πΠ6ὸ Ναίίομπαὶ Μαβεαμ; 
3.000 ΘΟΡΙ65 [οΥΓ {Π6 τι56 οἵ {πΠ6 ϑϑηδίε δηα ὅοοο 
ΘΟΡΙ65 ἔογ {ΠῸ τιδ6 οἵ {πὸ Ηουδβε." 

(νκῦθ ΑΡΙ.ΕΚ. 



.ἦ ΝΝ 3 Ὕ . 

ΘᾺ 

Ω 

ἘΣ Ω 
δ - 

ΕἸ 

-- 

:- 

ἢ 

᾿ 

μος ὦ 

γω ςς. τ 



“4.2. ,... ϑρτομνέ, ϑηπιωνη 4.0 Ἠομάίνλων μι υμυὼ ἔδτι 
Ι 2..39. ἅς ὦ εὐ εωτεκι μα σἱ δ, τιωτειανσί, δ᾽ “ξικη τελξευννν ὦ Πα υϑενῆ, ̓  

4ο. 42-- 48..;1.5. 471... ὁαγο 47 .υςε- ἔα. δ.ς ἐσντυ» ογτυν 62 ἐξ : 

᾿ Ῥωτωνάη δ )υνωδαωτο αγιοί τώζώντι. 

4..3.....4Δ4κ.4.4 Ὧ3.3. Δ.-ς. 6. 3 δυνι ἐαρέωώεκ ἐν ον οίουῖν. 

77.3.53. Ζεδώ ὦ ξαρξωεα. ἢ,.3...5. ο θο. «αν 4) 6. 

1.2. ,4-- "6. ἀχὼνφ Μᾶς ζνδοίογε σισῖ, σεῦ 4) δα Τε κν νέ. 

ΟΠ |4|3.35.22.4.. Λα δῆς. 6. ,γ...59. ἘΠ 
Α. ΕΚ Σ Δ (κ.!........ ΠΣ 

τς πράως Ἵ 

12. 4 71.5.--. Ἶ 5.53.5. “1, 

[:25. 72.729. ,--ὁ. Δ. Ά.:.. ΠΊ.13.,0..... »Ῥονωύξ 9) ἤζε 5σιυον. ὶ 

: ἽΝ Δα. Ά. Σ; 2.55.5... Ῥ τε 72. ΤΙ. .....36. 4 25. ραναδέ “ήω 7. )αω»: τ 

Ὁ, 12 Δ. Δ. 26..5.4. 4: ἘΔ ἜΑ. Ζ 2. Ὁ. 72) Μκ. 2.) ς- "ν βδνυεκρρρᾷ 

ΆΑ. 5.56. ἘΞ πρ , - ἐν 

9 Πεῶ ΤΣ ἃ: 7. 7)ο. πο 2 γά.. "4, ς6,,. 40. ΓΝ εν 



᾿ 
περ ττσπ  ττ ττι 

[34.12.)0.»- 8. )6:.-- 12. πβυκ Ἀν ἰχχ. ; 

5535: 7.2. 6 ,η-- 26. 32.45..:..».5 ββα μα 93 9(ω Ἐωνογκακίως, : 

[56. ὦ ΤῊ: 34. ρεραερορο ων ἤθε ἐς: αμύξενη. ν τ] 

37 7. τλα Δ. Ὁ δα ἔπστνν ὀέύνιοι το ρ"οα7) 27 5ύνν : ' 

1.,10..1...:5. 23 2 1)ζ ζά φοσοί. "Ἀαργϊωνοίι. »ἢ 

9. [2.1 “1.9. ἔνε σα ΜλΚ, καλγλάσν. ρωναίιδα 9 ἤξα δατειωνθίωτις ΚΝ 
36. Ζ.4. 2ν:. 7) ΥΩ ΦΎ. ι 

“45. 4. 1Ά. -. "α. Ξε έαζα. 
κ᾿. 7-- 2... Άξις. ἐζάαωνν ζ « ζεαδ. 

κα. 28. 32. βτα ΡΖ. 

“Ὰ ᾿ς 453 1. ΟῈΣ, ῥωτωδέο 47 δία. θο 7 54... δυγιοί ἡγοσίιφαἜ “σιν. 

ά5 Χ16 5 Δωγανξ ἐ)έε Το νν ττρόν εν 

(6. ,9. σ΄ Ῥωταμέε 9) “ωκωνια. 

λ8. 417 ,Ξ ΔΡ' 25.26.26... 36. ΣΚΟΧΟ ἀθώα ς “τεϑιίη. Ὁ Ἁ ἕ 

44. 2.19... ,Α. }»ῳταϊνεα 5) ἢ ἰάνωδ μοίε͵ ὀδωνκν τις 
Ὁ.“ 2.70. 53.9.-- 4. 73}..12.---οὅψ.5. ρτεεοῖα. 
[ 7.2 8 ...,2: Ῥβωταύζ 4) βία ἐαύσνονε σον ϑξωα υὐπιδωται. 

14.720. .--- 5.9. Ζαεεβοια, “γέ ρωνωνέ, 6) έα ἐαζονζ. 
β4. 775. 24. ....3.4.4..ορ.172. )9-- 2Ά.77}.2..7. 4 σ«η78 οτιμαδοτεν ) 1 οέατι,. 

᾿ Δι α.. 72.151 -τ- 79. 4 ὕτα δίων». ς« αδὲ σισῖ ζεσινν Ἀωξοπῳνά. 

ΩΝ '“(({1. 2. 75,94. .Ξ: 34. ρβαταύέι 4) βιεἴῶο 5στιι. 

Β [5Ἐ 2,» ΔΆ 2. Σ᾽ ρενϑε 2 {ξι6 συνε ωνοί  ῥμω ψπωνισάνεμεν. 
Ν ον δ: 414: ἐών) ἀννοί ἐσ εσίοέεκις͵ 

Ρο. λϑς.- 33. ὑνώδυζε.. γγεωννίας.. Ὑτῶάέανν ἐθίιδον. 

ὥς 1,2 4κ.22...6..»ὕ..ἢ. 22.2.0. ΔΑ 12.35.55. {φια ἕννο εσννιπνασιστειφγυζα. 

Ν.44] 7: 29. 4--.--35. »Ῥτεεορσώ. ἢιιάε. βρ»σωνίσῃ. δευφαε. 

π᾿ “1 4:.--:.4. 244 ωὐοισιο᾿ ς ἡνωώζε- 

4. 7:2. ..«.“64--χι.5.5.5.3.56.-39. 40-.ΔΑ. Ἰωὰς πηλρ; εὐ οίνν 

χ᾽, 25-- 5“. Ξέια ζαιμέψω ὡτιὰ ὠεφα "οννωτιῦ 

65. [5025 4... ιν. μωταὐέε 4) [ξιἰ ἴχτι σὐυγεύνι. 

ἰζέ. ,4-- 58. »ῳγύζα 4 {{εἰωυναν. 

2.68 Ζ δή χοῦν, ἢ. 2.3.3ι.-.-46. βίε αν 6, μμάζονν. 

(ὅ9. Δ κ.,. ͵-- ἃ ἃ ἰωσηνάπι ατιοιπιζέζής ἤσ: 



τσ τα 

7.26. ,Α.-.,4. Τα 4α- ποθ θδδωι ἯΙ 
,7--20. εν Σεν, .-.2. 513.2..-.»γχ4.:--- θ,5..54. Ὑτη 7, 46.51.53. 

0 δὴ 2. ἤλ.26...»-. ον ΕΣ ΤᾺ 

: τς ῥφὶ 47) ταώτιοξ, ἀχνά ται Ὅν. 

7 θα. 3:00. 46.49..50. 7Πωδὰς ἐστιωλμρίσ βῤιε φίλιον. Ὧο ὅεοιιο. 

"ῃ 

Ι 

....1.,38.Δ..8. 2.46... 5. τον 54. 24κ.1Δ. “1.54. ἢ. 8.8. τα ΤΙθ κι δ, 

α5.16..Ὰ 23.26.γ..}8.,.-- “ΛΚ. ΛΑ. 5:5... 6ι. Ὶ 

“ἣν ὁγ. 68.7ο. “2)4κ.1Δ.65..625 4.2. ὦ ῳννοδλενι  εωγνύασο 

: ἐδῥοτε- ζαλαρλαι 1. ̓ μιμνὼσί ΟΣ 5 0212, 

7:8.28.34.55.-.538..ζ.2,..5. 778..27. 5. ὁ ἥδωνν εωννίεσί ἴο 7 εζαΐδ. ᾿ 

ΖΑΩΞ γ5 μὐο φωτιά ζώτει ἴο ξέωνσα. ' 

γι ΘοΣ ,4. 2:.2}..2...2.5.26: γεείυεα βώτνν ἰναολι, κερώνφε νας 

οἰαβιίυτνσ ἀυνεν ἴδ ὁπ είίζσιι. 

᾿ .22.2} 75.51.5. ὦ Ζ. 43, χέ. 31. 1. [2:.1.: 4} 32 -- Αὐ. 

4. 50- αι.54. 118..9..χ} 7.2} δέ... ξβηνω ονεούβίοισν. 

21 αν ἃ πευγεοῖ, 

1.10. τῷ ἡ, ἸῊ ἀχόο κὰ ζὠνίήν 

] 
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“ΑΔΨ)3ἂ.',,,.-ς 
᾿ ᾿ 

7655 94, 7 φινοίᾷ 

χλγακίοα. Ἰοαζαμαδέῳ 

ὭΣ τς, »εἴς 

ὄγεοί, Ζαζών 

ἥγοιοι Ὁ δηιρίοῇ. 
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Ξ3 νᾶ 
ΞΞ .Ἴ ἶ Ἐκ .-χὔὔὖ Ξ ὑτὸ 

Ὡς. “ἢν 

ἧ ὁτκαςμόκτί 

τ τ ἔς. “παρα: ΠΌΣΟΝ οἷς 

ὩΗῸ ὙΤπκιδυ8᾽ μαναϑοὲ ὼ - 

Ἴ τυῖν τ φεραρα ΝΣ, ἐἰτυμαα, 
“ἤξρε ὥξζος δε, ΝᾺ Ἐδὸ ϑίλεσι ΓΤ ἢ 4’ 

ΕΞ. δ ΤΑΙ: ἘΡΗΒΆΙΜ. Δ, χαλατὰ ᾿ 9 ΕΣ 
ὑρὲ Ε ἔκποσ ὁ ἥ 

ξ- ἣν ον. τσ τ Ξ ΕΥΥῚ ϑσἄσι͵ Ὲ: ον Ἢ Ἂν» μ ἊΣ 

Τκπιλυὶλβ ̓ ς ΤΙ νὸν κρεῷἋ 
,. ΌΑΝ ᾿ ΕΝ Ἀ 5 ὥνιχκε 

πάν ασεν- ... Νὰ ᾿ ἰπλΩΝς ᾿ 

ὌοΠὁΠσφΕοΠΠ- ὸ υἱΆκπιν ος τροσσν: 
ἣ .« ἔα τα ἀρ λ ιν ς 

ὶ ἍΤ τεσ α Τ, ὔ τ μαι ν ὑδ ος 3 

ἁ 5 ΜΈΣΟΝ, κε ᾿ς κΆς - 

᾿ ὠ ἴχοςα 

ΕΝ καὶ ΒΑΜΟΥ 
ο ρα 

ΤαΥθυβ ΤυΡᾺΑ 

4ποσιιπὶ (τ πιοτιῦ 

ἘΝΑΜΟΡΙ͂ΤΙΒ., " 
7,,»σ. 

᾽ 

--....Θ.θοΘθ.Ὀ:.--.»... ,., 

υζα δ. 

Ὁ δ τρὶ 38 



ἼΒΕ : ΑΝ οἰ μαρρά!4 

ΕΒ ΓΌΧΙΥ ΝΗ σε ΝΜ Απε ΝΙΟΣΣΤ ,. 

. ΓῚ δέ γΤῸΣ 

ὑμήν “(γρὰ ὦ 
ἐ ᾿ π . “ἃ : 

Ι .] ἫΝ ἢ ῳ τ τοι, ̓ λον 

περ ΞΕ 
Ξ - ΚΣ ΣΣΣ Ξ τὰν κν πα 

! «αἴ ἐ Ν νβό - ᾿ ῳεὐβ ἂ ἐφνς “,ἢ ΐ ΡΙιτν κὶ ἐ - ἜΣ Ἧν. » ΠΩΣ τὰν πνσνονννς στον 

Ι ᾽» ᾿ , ἦ , ΄.. ἀὴρ ὄπ, 1 δος τὰ. «04 ἧς τ ἐὰαρ:» σοθας: 
| Ἀνάσει »... μτρε ᾧ ο 4 Μὰ. Ἀξαν ἈΡΣ ΕΟ πρὸς -. 4. ΕΣ “ἀμ ΒΟ. ᾿ 

ν᾽ . νυούυ - “ Ν᾽ 4 των ἀν ὡ ρι 

. ἤῳ (Ὁ 3.» Σ δ. - φαηὴ ἢ ἐς ΓᾺ 97 κε. 
πεῖ 2 ΞΕ σα απ αὶ ἐν γοῦν Μν ἢ. 

Ι ΜῈ Ε , ον 

ΤΙἼΙΒΈΆΕΝΟ. 5 "ἥς 

ἡ ΓΑ “οἴ ᾿ Ε 

“πρθ δ ἃ Ε : 

τινάς ὟΣ μδιρλλ, «ἢ τα μια, Οαρραάρεία. οτος τοὺς . Ὁ Ἀρραάρενα ν᾿ 
Ως γα κεξρε τ; “ 

αρὺς 

τιν αν το 

τἀ βνῳ - ς 1 ὥω κε Ὥρα “ εἾ ἤγεξιν» "ᾷ ἄν 1, εἰ αφορυνάε : Οοπια.- 
,."' ᾽ Ρ δὶ νγαὶ . ἐ 

᾿ ν᾿, 

᾿Ἀγεπάα » Ξ Η Ε- 5 -Ἔ δῶ ΣΝ ὅΞΞΞι ΕΝ ὃἱ 

ΑΡΒῚ τὶ τοῦ Ἔα ἄπκδο, σαν δ ὡς ΧῈ : 5. το τ 22 ποῦν ΩΣ : 

“ἄντε γῆϑνε. ἱ 

κεὶ λα ον, Ἕ : ἼΣΩΣ δυπιελ. 

τς ὑρς ἘΝ ἦς παυεστοε, ν᾿ ἢ ων ξ 

τον τ γνῃ αὐ, ἢ κῶν 
γε όχι. δοδονε. 

ν᾿ λᾶς. 

Ἰ 

Ι 
] 
Ι 

ΓΧΨ: ἰς Ἢ ΠΣ τὰ ΕΒ κα ΕΞ ' Ὁ. ϑ  ε-.. Ε΄ τ Ξ ἐξ Στ - ἘΞ ἝΞ. 

δ τ 2. ᾿“ “άνν ΟΣ ὦ Ξξος-. ς-ς- τ ἰὀ ""ῃ 
Ἰ Ό ὉΚῸ χν ἣν πὰ;.. : - ὥσγενε ᾿ ὩΡυηραι᾽ ΐ “ 5 Ξ ς ταθῦ ΕἸ ΞῈ 

ΣΡ «ὦ ἄς ποὸ .““΄. : ἐ ζμμιλαοῖνταν ᾿ ; 
᾿ δες 

Ἶ 
ι 

ΚΣΩΙΝ 

Ἄν οτντἾυ 5} 

Ἑδοτι. 
ΑΞΑΒΙΑ ΡῬΡΕΤΆΖΑ. 
“ϑεσας , ΕΟ παρ ιῦμΜ 

] - ἐν πὶ» Φσσκων «δονούννονοθυρα. Δ »»Ἕ" Μ ΄ ὩΣ 

ΕΞ “" Β---. ΐ " ᾿"" Ρ Α΄ Ἀ 5 ; Ἦν Κι άσσα ΑΡΟΒΤΟΟ 
Ϊ Ἔξ ες--. ξ μὰ ἘΞ ᾿ Ξ Ἵ 
ἱ Υ Ξ ε “-Ἶ προ 

ΝΣ «Ἀῷ » ᾿ Υ 
ΓΌΣιἑῳᾳἑᾳἕασαδαδδαιναασδσυι,,,.- πο παν 







“Ὁ ἘΣ ἜΣΤΙ 
«Κεφ, Β΄. : 

τῆς Τενεῖο δὲ ἐν παῖς ἡμέραι; 

ἐκείναις: ἔξῆλθε. δόγμα 
παιὰ καίσαςϑ» αὐγύςω, ἀπο 
γείφεσθαι ποᾶταν τὴν οἰκθ μένην, 
2 (Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πσεώτη 

ἐγένεῖα. ἁγεῤκονεύον 5). τς Συρίας 
'Κυρενί.) 
ἘΚΕ Καὶ ̓ ἐπορεύογϊ». «τάδες ἀπο-" 

β ἢ ἔκας.(8. εἰς, τὴν ν᾿ ἰδίαν. 
πόλιν. 

ἃ ᾿Ανέξη δὲ καὶ σὴ ἀπὸ τῆς 
Ῥαλιλαίας, ἐκ τούλεςς Ναζαεὲτ, 
εἰς τὴν. τὐκδχίαν; εἰς πόλιν Δα- 

ςὶδ, ἥτις καλεῖται Ρηθλειρι, (διὰ 
"τὸ εἶναι αἰτὸν ἐξ οἴκει καὶ πταϊριᾶς 
Δαοὶδ,) 

δ } ᾿Απόγράψασθαι, ἐ δὺν 
ΓΕ τῇ } μειμενης εὐμεένῃ «ὖ- 
τῶ γυναικὶ » ὅση 1 ἐγκύω, ; 

ὁ: Ἔγ: ἐγέϊο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὖ- 
πἐς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ὑμέ-. 
ἐπ τοῦ τεκεῖν αὐτήν. 

δ΄ Καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὑτῆς 

τὸν τπσξωτότσχον, ἡ 1 ἐσπαφγώ-. 
Ὑο 5 εὐ αὐτὸν, πὸ, εἶ : ἐλ βεν αὐτὸν 

ἐν τὴ ἢ φάτνη" διότι εἰν ὃν αὐτοῖς 
πόπίθ. ἐ ἐνϊτῷ ΝΠ κα αλύματι. 

ἘΠ Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμξ- ἢ 

Ἧς ὀκτῶ τοῦ περῆεμεῖν “-ὸ παι 

δίον, τς ἐκλέθη τὸ ὄνμα αὐτῷᾷ 
Ι Ἰησῶς, 

τ ΠΤ πον δα Π 
30 “καὶ ᾿ὡ; Ἐτελεσαν ἀπῆν α 

«τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυς ϑ, ὑπ 
ἐξεεψαν εἰς τὴν πὐχιλείθον, εἰξ 
“τὴν πόλιν αὐτῶν Ναξεςέτο ; 

40 Τὸ δὲ τσαι ίον ἠύξανε, καὶ! 
᾿ἐκρα' αιξῖτο πυνεύμαϊι,- πληρύρυξν 
δον ὧν σοφῷ; ἀφὶ 

4: Καὶ ὅτε ̓ ἐγένεῖο. τῶν δῶ. 
δέκα,. ἐγαξύγιων αὐτῶν εἰς Ἵεξο- 

᾿φύλυμα κατὰ τὸ ἔθ. τῆς Ἑορτῆτ᾽ 

ἐν. 43 Καὶ «τελειωσάήων τὰς ἥ: 
μέρακ, ἔν τῷ ὑπόςοῖ 
ὑπέμεινεν ᾿ἴησξς ὁ: τσαῖς ἐν ε- 
εὐφαλήμ" καὶ ἐκ ἔγνω ᾿ἰωσὴϑ ὃ" 

ΡΟ αὐτῆς, 

44 1 Νομίσόγες δὲ αὐτὸν 
ἐν τῇ ώ συνοδία εἶναι, ἤλθον ἧ- 
μέρας ὁδόν" ἡ 1 ἀγέζήτον αὐτὸν 
ἐν τὸ; 1 συγίενέσι ὁ ἐν. τοῖς 
ε γναςοῖφ. 

ΑἸ ΤΟΥΣ Ν Ὁ Κευὰ 
ἧς Καὶ μμὴ εὑρόνϊες αὐτὸν, ὑ- 

,πέργεεψαν εἰς ἡ ἱερεσαλὴμ, ΣΥΣΩΣ 
«ες αὐτόν. 

γοΣίονῖο. πα 

ΟΊ ΆΑΡ: Ἢς Ἷ 
τ Δίζαηι εἴ δπέεηὶ ἴῃ ἀϊθα 

γυὰ25 αὐ, Ἔχε οἀϊξέντα 
ἃ σαύιγο Δαρνυῆο, ἀεζοτιθοὶ ἼΩΝ 
ἐρι ΒΑΡ τατᾶπ. τς 

(Ηαα ,ἀι {ουῖρηο Ρελ τᾷ 
βός Ὁ Ῥγράς, ᾽Υ τίς Ογγες- 
πο.) - 

3 πὶ ἸρΡαμς οὈγηθ5. ἀοίονοῖ, 

ΉΤΑΝ ΤΣ 1: Ῥυορέϊατι αἰνῖ ς᾽ 
ἴαῖο η]. 

4 ΑΙοοηδῖς ἀπέδηι ἃς ΤοῦρΆ! 
ἃ ΟἈΠΠ|ω8,. εχ εἰνταῖς Ναζα-ἶ 
τϑῖ, 1ὰῈ Ταάιίσαιη, τη εἰν ταῖοηι 
Ἰλαντά, αυο: νοσαῖαγ ΒΕ] ἀπομα, 
ῬΓΟΡΊΟΓ ᾿οἴϊε Ἰρίαηι οχ ἄοτηο ἃς 
[αλλ1]}1ὰ Τλαντή, ἷ 
ὦ ῬΟΙΟΣΟΙ οὐπι, Νατία ἀε- 

(ροπίατα ΠῚ “ἄἀχογο, οχηξεηϊέ 
Ῥγασδανζο. 

6 λόφιμι οἱἘ ἀπζοπι 1π εἤς, 
05 ἰδὲ "ἸΒΊθΒΊρΟι [σις ἀἴο5 ράτοσς. 
τρί, 
ἘΠῚ ἘΝ: ΟΡόρεσις Παπῦ. Γαπην 

ῥέηποροπὶ Σξατα, ὃς ἔα ΓΟἸΑν]Ε οὐ, 
ὃς τος πᾶνε εἴθ ἴπι βτο αρὶ : 
αὐϊὰ ὩῸΠῚ ὌΥαΣ εἰ. ἰοσὰβ 1π (ἷ- 

, ! 
κα α ρκανα, τανανα. ἢ 

ὑχι Ἐΐ᾿ αι: ἀπο, ἀπαρίου {υπῦ; 
᾿ ἄϊος οέξο αγοασαοϊ οπαϊ Ῥαοτς᾽ 
] Ἰαπι, ἃς νοσπέητα οἱὲ πορηθῃ οἾ5. 
1Ε5058, 

οποον 

: 30 Ἐτὺϊ Ῥὲγ τίσοοσιθς σπυοία, 
ας Τοσαπάτσν ἔσο δυη ΤΟΥ τς 
ΤΌΣ [πὲ τὰ ΑΒ  αππὶ 1ἢ οἷδὶ 
σἱτατοπη ἑσανη ἸΝαζαγοξ, οἵ 

40 Αὐρύδι τοῖος ὰξ, ἃς σοῦ 
τ δογάραίαιγ {ρισῖτα, οίσους ας 
Ρίδιϊα : 

42 ΓῸ αυπστι ξαδιιϑ εἶέέ δῆς 
ποτάμι ἄπ ϑθοοῖον, αἰσο ιν οητηνα 
1}115.1π Ποῦ ΤΑΙΚ πλδς Τοεὰηάπην! 
ὉΘΏ ΟΕ Ἴ τς Βὴ ΠΗ ἡ 

43 Ἐπ σοπίαπ ΠΕ 115 ἄϊος;. 
Ἴη σον ΓΕ ἱρίοβ, Τεπιαπῆς Γό[ιϑι 
ΡΣ τὲ ΗΣΟΤΌΤΑΙΘἢΙ τ ἃς ΠῸΠ᾿ 
οορηθνεῖ Τοίερῃ ὃς ὉΔΌΣ ἐἴ05. 

44 ΧΗ δΊΔατο5 ΔΤ ΓῚ {1}! 
ἴῃ σοπήταία εἴζο, γνεϑῃὀγνης ἀϊοῖ 
Ἰτοῦ : δὲ ται γεῦα τς δαιγι τ] 

σορ δτ15, ὃς τὴ ποξίδ. ι 
Α5 ἘΠ ΠΟΣῚ Ἰηνδηϊο Ἐξ 5. τίνι, 

ΤΟΡτΕ {ππξ «Ἰὼ ἘΠ ῖτ, 
αἰ ΤΟΣ 6 5. ΟΠ, ἜΥΡ 431] 



ΟἸΑΡ. ΤΕΣ τς 1. 
715 ᾿θοηιανι οἸημίνο Τασοὰ.. 
ΝῺ τὸ οὐσης ἴ0 ρᾶ55 πὶ Πο58 

ΟΝ ἀάγ5; (παΐ τπενὸ νεῆξ οὐΐ ἃ 
ἄφοτος [ποτ (ὐδαν Αὐρισίαδ᾽ (παῖ, 
41 τὰς νου Ἱά θοῦ ὕε τάχεά. 
2 ζ«Ἵπὼ {λι15 ἈΧΤΩΡ υν ἃ 5 Πνϑί τάς 
με ὰ Ογγθηῖιϑ5. τὰ ΡΌνονηον οἵ 
συ τῖα.) : ἜΞΕ 

3. Αη4 8]] ννοπέ ἴο ὃς τἀχϑα, Ἐν ΟΡΥ͂ 
οδο ᾿πέο 15 Οὐ ἢ οἷν. 

4. Δηΐ 1 56 0}} 150 νν 6 τ) Π ΌΤΩ 
ΟἍ1Π|ἐς.. οὐἵ οἵ τῃς οἵ ΟΕ ΝαΖα- 
Ροῖῃ, Ἰηῖο {πιῆοα, ἀπο τὰς οἰίν. οἵ" 
Ἐλαν τα, ΒΙΘἢ 15 σα 16 ἃ βθο.Π-Ἰολοτη- 
(σόρατιθς ἢς 5 οἵ τὰς ποῦϑο ἀῃὰ 
Ἰποαρο οἵ ἰ)αν 6.) ἘΠ: 

5. Τὸ δὸ τἀχοα ψ τ ΜΑΡΥ Π15 65- 

ΠΝ ἀθαπ τε εν Ῥοιβο ΜΠ θότης; Βιόοῖ ὙΠ νΟμ Ια. 

εἶσ. Τὰ 6116 γοϊτ αὰ τηοπαο 505 115 1 ὁ Δρὰ ΣΟ ΕΟ. ὑμαῦ, ὙΠ]ς 1μοΥ 

᾿ργοιϊον-αόν οἱ ΕἸ] ῬΘπαπα Ποῖα, } νγοτο ἴποτνο, 1Π6 ἀΑΥ5 ΜΈΓ ΔΟΟΟΤΩ- 

ἐεῖ ἰῈ οοῦομα ἀἀπ5. ππ6 οὐθοῖιο,, ΡΠΒΒε τ παῦσε 5βοι μα θε ἀομνονεά ἰ 

ΕΠ 5 ἘΣ ἀν οἷ! ρολεῖ ἀε ρἰαοα [7 Ἀμά 586 Ὀρου σ με ίοντἢ μὸν βνοῖ- 
Ροαν ὅπλ ἄαπς Εὀτο]ίενῖο. : 5 Ἐν ΟΣΣΈΣῈ 

π΄. : Βόνῃ 50ῃ. ἀπά ψνιαρρεα πιπὶ 1Π 

ϑν  ἀΠ1η -οἹοῖ 65.) ἅΠᾺ 1αιὰ τα 

ἴπ ἃ τπλῃρεῦ; θεσαι5ε ἘΠΕ 5 

πὸ τοοτὴ ἴον {πε πὰ ἴῃ πε πῃ. 

“νη τ 

κ 66 τοιη5 -ἰὰ, οὐ ΡῈ] 1α τὶ 
Εδιὶ ἀθ Ια μραῖι ἀρ Οέδαν-Δαὶ- 

Γβασιθ, Ῥοτιν ἔαιστε πὰ ἀόποιαθτο-- 
χεηῖ 4(ο5 μαριϊᾶπ5. ἀὸ τοις ἰὰ 
τοννδ. ς 
“. (ὁ ἀόμουθ θυ ἜὩ} 56 ἢν ἀν αῃὶ 
απ Οὐ ς5 [ἂς Ο σαν ονμοιν ἐς, 

Οϑ)γυῖον : ] 

5. ΔΙμδὶ. τοῦ ΠΠοο πε γοῦν ἐτις 
Θαγορ σι 68., οἰναοιαθι ἰἀ ἢ 5 δὰ ν 116, 
σά, δοκορὶι αἰιϑϑὶ ἀπομία ἐσ (1]1-- 
Πέε ὁπ 1ιὰαἀέο.,, ἀθὸ 1ᾳὰ Ὑο ἀοὸ 
᾿Νασανοιας ἃ ἴὰ νη ἄς Ἰ) αν, 
ποιηπνό ει -[ὀπουα. μάγου αὐ 
ὁϊοῖῖ ἀθ ἴὰ υλοῖσοι οἵ ἐς ἰὰ Γαλλ}}1ς.. 
ἐς αν; 

τ 8. Ρουΐ θίγο οηγ δ ϑίνόβ ἀν ὸς ῖα-π 
αἱο ὅθι ἐροιδο, 41} ὅτ} ἐμοοίητο,, 
"6. Ἐτ ρεμάαμνι (αὐ 1]5. ἐϊοΐϊθιι ἰὰ, 
ες τορ5 ἀπαποὶ οἷς ἀον οἷν ἀοοου- 

21- Οιὐεμὰ 65 Βα} Ἰοτ}5 ΠΣΕΌΕΙ : 41 Απα ὙΉΘΩ εἷς Βΐ ὅἰανς τνεγει 
ΑΝ Ροιι ΕἸ ΘΌΠΟΙΕΕ Ἰεη- ΔΟΓΟΙΏΡ 5 Πα ἴου {ΠῸ ΟἸποιπιοῖς-: 

81, 11 ἴἀξ ἀρρεϊὶό 4508 Ξ ΠΣ ἢ ἢ ᾿Ξ ἴδλῖ, Ὁ ἀρροϊέ 0Ε505,, τη Οἵ τῃς οἰ], 15. Πδτης πα. 

᾿ς τ δοϊν -- σα] α ΠΟΘῸΒ ἐμὲς εν, ἐέήρετ 
ἱ 90. Εἰ ἌΡΙῸΒ, 4ἢ 15 σανεμξ ἀὐτ- 4 οὐ Ὁ 1 ΠΟΙ ἐπε ν 5 6 ΌΤΙ ΟΥ τ - 
δου ρ! 15. του ΐ δὲ 401 εει ὁ αοημηε, τς-- {τι π  τ- ΣΣ μην | 
Ἧἢ ἴα Τνοῖ αι ϑεϊσηοιν 118 τες [Ὁ 18} τυ} 5 5. ΔΟΘΟΥΟΤΗΡ τὸ τ ἴὰνν 

Ἰουνηόγεηι “ἐπ Οαἰ ἰός, ἃ Ναχα-} οὐ ἴπο ον πον τοι πο τη ἵχει- 
χοῖὶι » 41 ἐτοι Ισν ν 1116, μἰ πες τὸ {Ποῖ ον αἰν ΝΝαΖαι δι, 

"40. Θερεκόκοι 1 ἐιαπι ἐγ ῖβδοι ἢ 20 Δα το Ομ] οὐεν χά πύεχ- 
ἕι δῶ [Οὐδ οτν- εἴ Ἔσρτ,, ἐτμὶ ΤΠ ΡΟἾο: ΠῚ 50] τ ΠΝ ἽΝΑ ἜΝ ἢ 

Ἰ ΡΩΣ ΕΗ τὸ τ ὦ 5: ὉΠ" πὰ 501). Τα υ 1 γ7}5- ἀπεναρὶὶ ἋΞ ἜξεΞΕ τ δ 1 9 11 501) ΐ Ὁ ἸΥΔῊ ἐν 15 

ἐν--- Ἔτους ρας, ᾿αἀθτι: ἜΡΙΣ 
τ ᾿ - γφς ττ τῷ ἔτεος ἕ ν᾿ Ὁ ὁ 

ἜΝ Ἐπ παρε ὉἸΘΝ αἰϊοιπεὶ ἀρς ἢ 12 Ἀπ. ὙΠ οπ “πς ἀνθ. ὈΥΟΙΥΟΙ 
Ζ6, ἃς 5 τοῦς ἀ} : : ΣΊΝΣ ε οι το: ἰὰ5, 115 πιο  ἐγοιτ ἃ Ἰ τους οἷα, τον νοὶ Ὁ} ἴὸ Ζογτιϑα-, 

Τόγτακαϊειν,, δοῖοη ἰὰ οουταιῆο ἀς Ὁ τς τον Ὁ ἘΡΕΡΕΕ ΤΣ ποις ΘΕ Τὶ ' 
ἸΕὦ βου. αἰτοῦ ἢ οὐδίουυ Οὐ [8 [φαϑ1., 

45. Γιούϑάαο 165 Ἰοῦτ5 14 7 6] “45 χη με {πν πα ΠΡ: 

Γαγοιῦ ἀοἰονόβ., δοιημχὸ 115. 5:6 ἢ (Πς (55. 05 {πον τού θα, ἘΠὸ. 

οὔτ ἀτύοσυ ἰλρΡιο ὈΘΒΙα 1η 5.65 τοϊοαγποίοηῖ., 1 επΐαῃτν 7 6585 ἀο: 
γηθῖινα ἀἀὉ5 δόγμϑα! οι - οἱ δσβορὶι, ΚΠ ἘΠ ΠΣ 1οΞεῦη αϑὰ π᾽Ξ ἸλΟς 

κὰ Σ " « Ν “᾿ ε πο ἌΣΙΣΣ ε τῷ τ 

οὶ δὰ υχόγο ἢ6 5.6. ΡΟΥΘ ΘΜΓΗ Ε ἐν 
φροιηἵ, τας ΠΟ Οἵ 07:22. ἘΣ ᾿ 

᾿ ἢ 26 ΒΒ (πο δυρροϑιηο πὰ ἴο 
1ἃ οοιηρᾶσοϊο. 46 οεὰχ 4] ἴατ- ἢ Πανὸ θοοη ἴῃ {πΠ6 οοτηρᾶηγ. ΟΠ, 

ἰβοῖθπὶ ἴα νογᾶρθ ἄνθο. οἰἱκ, 115} ΔΗ͂Σ ἶ 

ἐρπογομόγοας ρανιηὶ ἠειδῆς ράγομσ] πὰ ἀμριοιρ; ἐλεῖ)" Και [ΟΠ ς ἀπα 8ο-' 

Γρῖ οὐὰχ ἀο Ἰδαν σομθο βϑαῃθο ; " ἀπατητάησθ, 

45. ἔτ πὸ [6 ἀτοιιναηῖ ροϊηξ, 1{5] 

γειοανύγεης ἃ Πέγυβαθοιη.,, Ῥοαν ποῖ, {πὸν τασποα μαςῖς ΓΕΤΤΝ (οὖ-ς- 

τ βα οτα; βθοαὴρ Ἤπα-  τε 

ἀά, Ναι5. ρερδαῦνς 4 α}} ἐἴοιτ οἢ 

 ἐνας ξ, Φ οσυ δ 110 τ 5“ Ξ τ᾿ Σ ὩΣ 

χηλτοβότοητιθο Ἰοα πές, οἱ 115 1Ὸ ἘΞΑ ΘΕΟΣ ΔΟΣ ὉΠ {0 ν Βουρμ, 

45. πα ν ΒοΣ {πὲν ἰοπ πα πὶ 

' Ϊ 1 γ. οἰνογολνον: 

-.» “Ὁ τας, - σα ον να σ ΟΝ 

ΨΩ ΣΟΣΟΣ ἜΘΟΣ 

εὐξονο, Ἂς 

»»-... 

αἱὐδίς, 26... 

“.ω................. 



ΠΣ 

γτζι δ᾽ ΚΑΤ ἐγενεῖδ, μεϑ"- ἡμέρας : 
ἱ τρεῖς εἰ ρον, αὐτὸν ἐν τῷ ἱεξά κα- 
᾿βεζόμεενὸν ἐν μέσο τῶν δρησθε: 
ἴλων, καὶ ἐκθολα αὐτῶν, δ᾽ ἐπε- 
[ρθη αὐτές. Ξ 

“ 4711 Ἔξίςανῖο "δὲ δ ΤΑΣ οἱ 
ἐκούογϊες. ἀὐτῦ, ἐπὶ τῇ συνέξει "ἃ 
παῖς! ἀποκοίσετιν αὐπϑ. 

. 48 Καὶ ἰδόνες αὐτὸν ἐξεπλά- 
γίσαν, Καὶ ποεὶς αὐτὸν, ἡ μή τὴς 
ἰαὑτῷ. εἶπε; Τέκνον; τί ἐπεί σίας 

ἁμῖν. τως, ἰδὲ ὁ στατής σ8 
Δένοἐὰ ὀδυγώροενοι ἐζητα εν σε. 0. 

δ Καὶ “σῦς, «ρρἐκοπηεί φὸ: 

Ρ ᾳ ἐϑλϑίας 

: ΩΝ ἔτεϊ δὲ Ἢ Ἰμεδεχαιδε- 
κάτω πὴς 1 ἡγεμονίας 

Τιβερίῳ Καίσας., ἣν ἡγεμκονεύον- 
ἧσῷ Τιου τίη “πιλέτω τῆς ᾿Ιεδαίας, 
Ἀ μὴ τείας χϑῆθ᾽ τὴς Γαλὶ λαίας͵ 

Ἡρώδι, Φιλίππε δὲ τῷ. ̓ ἀδελφῷ, 
αὐτῷ τέραρχ ον. ἧς ᾿Ισϑραίας 
[ὸ Ἐναχωνίτιδ. νώραξ, αὶ Λυσα- 

'γίω τῆς ̓ ΔΑΞ τἰληνῆς τόρορχϑῆθ.,. 
Ἰ Ἐπ ἀεχυξέων͵ Αννα ᾿. 

ψαϊόφον ΓΑ ΡΒΕον 
4 ᾿Εγένεϊρ Ἰωάννης βαπτίζαν 

ἐν τῇ εἐρόμφ, 

Με Αὐ ὑτὸς δὲ ὁ Ἰωάνγης εἶχε "τὸ 
δ ιδὶ {τι αὑτοῦ ἀπὸ τειχῶν κωμή- 

ἱλου, καὶ ζώνην δερωατίνην πεοὶ τὴν 
ἦσῳῦ ἢ ̓  Ρνοῦ: ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ 

"τὴν ἀχείδες 5 μέλι ἀγξιον. 
5 Τότε ἐξεπο ἀξεύετο πρὸς αὐτὸν 

“ἱεροσίλυμα, ᾿ὶ' πᾶτα ἣ ᾿Ιουδκία, 
αὶ πᾶσα ἡ περίχωςΘ. τοῦ Ἰορδάνου γ 

ό Καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τὰ Ἴ09 
ἐἰδάνη ὑπ᾽ αὐτοῦ, 

13 Τότε παράχὑ εται ι ὁ Ἰητοῖς 

ὃν 
᾿ 

ἰἀπλ.τῆς; Γαλιλαίας ἐπὶ τ 
᾿ῴῶν πρὸς. τὸν ̓ Ἰαάννονς τοῦ βαππισ- 
ἔρνοι ὁ ὑπ αὐτο, 

ππίνο 
ΡΩΝ Καὶ αὐτὲς ἦν ὃ Ἰηξᾶς φδι 

πὶ ἐτῶν τριᾶκ. γα -εἐσχόμεγθ.;. " 
12 Μετὰ τέτο κωέξη εἰς Κα-᾿ 

Ἐς ξναθα, αὖ τὸς Γ ἣ αὐ πῊξ αὐτῇ, 
β: ἀλελ οὶ αὐτῷ, καὶ οἱ μαθηϊαὶ 

ἽΝ 

-- ὑτδϑ καὶ ἐκεῖ ἔμειναν αὶ πσολλὰ; 
Ἕ ξξαςι, 

ἱ ΒΆΡΕΙ ΖΑν: Ὁ σὺ. 

Ἔ ἤλόθανι ἐς τρῖε ἀ{68 
ἐγοβ ἱπνεπεγυδε ἹΠπατα ἢ ἴῃ ετ Ρ᾽σ 
{εάδοηΐοπι ἴῃ πηράϊο ᾿δοῤεοτγατὴ; 
ὅς: δαδὶοητοιι 1105, ἃς ἰητεγγο- 
δαηῖο Τά ἐο5. 

Α7 ΒεαρΈραδξ δαξοδι Ομ ς 
ὁαιθ!ςθῖεθ ὀπτὰ, ἀπρὲτ 1 1} - 
δόπτία ἃς τοροπῇβ εἾ. Θ΄ 

1 48 Ἐμὲ νἱάοητοβ ᾿ρΐαπι, αἴέος 
πῖτ πιοτυτ : Ἐπ αὐ ΠΊαδι στὰς 
Νἶετ εἶμ5 ἀϊκῖε; ἜΠΗ, υτ ἔος τ" 
πο ὶς ἢς ἐ ἔςσος Ῥαΐον ἀπτι5. ὅς 
ονο 80 (ΤΟΣ φιεγεραπτα. δι ὧδ 

δ :5 ἘΠ ΤΩ, Ῥεοβοιοδ
ώξ ὯΞ 

Ῥεμόα, δε αἰταξος. 

ΤῊΝ: αὐθὸ αὐ τ Ταιηίο. ΠΟ 
οἰθο ἰιροῦι; ΤΟΣ παι 

πῶς ΡΥ Ππάοηῖς Ῥοπεῖο ῬΠαέο: 
Τυαάκπω, δὲ “ἐοέγαρο δα ΘΆ Πα, 
Ἠροτοάς, ΡΒΙΗΙρρο ἀπέοτν ἔγαιτο, 
5 τεϊτατονα μυτααῖ, ἃς Ὑ τας, 
σ ΟΠ 418 σςρίοη5, ἧς Τυγίαηϊδ 
ἈΡηεπα τειγάκο )α," 

Ι 

2 50Ὁ “Ὀγιπειμηηβ ϑάξοτάο: 
ἴπὴν ΑἸπαιδς Οδίαρβα,. 

᾿ς Α Ἑυὶϊς Τοῦμπερ ΒλριϊΖαπθ ἴπι 
ἃείο ] " ΠΡΟΞΟΣ, 

4 ἴμτξ αὐτοὴν Πολήπος. ἘΤΡΑΣ 
Ῥὰς τἀ απηρῃ τ Πα Τὰ ἃ ΡΙΠῖσι 
σαν}, ὃς, Ζόπαμν, Ῥε ΠἸςφαπα! 
εἴγοα ᾿απλ δαῖτ ἔμαστα : οἵτα ἀα-ἰ 
Ἰώ, ο7πι5. ὁγαξ Ἰοςμίϊα ἴω τῆς}: 
᾿]νοῖτοι ἡ 

ς Τιαης οχῖραῖ οἃ ΣῊῚ Ἡιεΐ 
το ον ἤλα, ἃς “ομηπίς. Πιάπεδ, ὁ δή 
ΟΠ "5. εἴτουμι νἱοῖπια [οτάδῃϊβ. 

6Ει θιρεϊζαδάμρυγ ἢ οσ δανιεῖ 

---, 

Ϊ Ὁ ΟΝ 
13 Τυῆς δος απ, [15 ἃ Οα5 

ΠΠ:τ αὐ Τοκάθμετη λά ἐρθαθαε 

πα 4 Βὺ ἴρίος ΠῚ Ἴεβω ψὰ 
ΔΡΘΟΓΙΤΙ. 1 τρίρίατα ἀπαρν 

ὌΥΣ Ροΐ Βῆς ἀοίρεπί ΠΕ Ἰ "πΣ 
Ῥογηλαηλ, ἰρῖῸ δὲ ὨλιτΟΥ οἤι5, 
ἐγλῖγος, εἴαϑ, ὃς αἰ οῖρΩὶ ε)α5,. ΕΣ 

ὃς ἴδ: πιλπίονιιης τη ἼΝΝΕ 
αἰϊεῖθαις. 

ὰ 



Ρ' 
4 "δ. Πὶ ἀὰ βοῖι ἀὸ ἐλοϊθ]οαν5 , 0 106 Απα 1 Ὁαπιο ἴο ρα55, {Παἰ 4Γ-},.2. ᾿ 

115 16 τὐοαν ὀγθὰι ἀλη5 19 Το ρ! 6, ἢ τ" ΤΠ γΓες ἤαγο {ΠΟΥ ἰοαπα Ηΐην ἴῃ 5515 ἂπὶ π]εὰ 465 Βοοιθαυς 5 [68 ἔς ἢς {0 0 }0]6, 51{|πρ; ἴῃ {πὸ αἰ 51 ὁ Δ Ἔ 211}" ΐ 3- 
. ᾿ὀοουτὰῺΣ οἱ Ἰὸαν [Αἰδαπὶ 4658 αὰὸ ἴης ἀοοίοιβς. θοῖἢ Ποαυῖηρ: {πο η, ΓΙ ΘΟ 5. ᾿ 17. τὺ ἴοπβ οϑὰχ 4 Τ᾿ πίρας-, ΔΠᾺ ἀΒκῖῃρ {Π 6 Ὡ} ΠΟ ΘΒΕΙΟΏΒ. 

ἄοιοαὶ ὀϊοϊομς τὰν!5. ἀο 58 ϑιρ6888, 47 ΑΠα 41} (Πὰϊ Ποανα Π] ΠῚ ἡν ΡΟ 
“οἵ (ὁ 865 γόροηϑοβ, Ἢ ᾿ἀϑίοη!θΠη6 4 αἵ ἢἰ5 απο βίδι ἢ ρ; 

48. {ΠΈπα ἘΠ ΕΡΠ ΚΕΙ͂, 1 τ Ἐὰ 4 ΔΠσννοΓ5. ΨΘΗΕ, 118. ΠΟΣΓΘῺΣ ὁ ὈῚ 65} ’ ἽΝ . ἢ γαῦγο [π| αἰι : ἥζοπ. ἐπα! νοαν}] 48 Απά ννΠοὴ ἘΠΘΥ͂ 587 Π τη, {ΠεΥ 
'ἀιιοἱ ἀϑςπ αἰηδὶ ἀρὶ ἀνθὸ ποῖι5 5] ἸΨΟΙῸῈ ἈΠ) ΖΘ(: ἈΠΕ Π15 τη Π 6 Γ 5614 Ϊ 
ΨοΙ]ὰ τοὴ ρὸγο εἴ χηοὶ αἱ τὸ οἶνον-} ῃο Πΐτη, ΞΟΠ, ν ἢν Παβέ (πολ {Πππ|5 ΐ ΕἸ οἢ5 ἐϊααι ἴονε θὴ ῬΕῖπο. ἐθαὶϊς νΠ αὰ5 ἢ 6 ΠΟ] 4, {π ν [ΠῈΣ 

ΠΩ 1 μανὸ βοιιρ ΐ Εἰγθο βου ρον ἴῃ". 
πο Στ ας.» ἀυανίο, μοῤ τος πες τ φανςς ἀν .,»..».-.ὦ.- 

--{΄.. 

81. "} ς᾽οπὶ ἃἴ1ὰ οαβα ϊθ ἀν ὸς οὐχ, 
αὐ νῖθε ἃ Νσαγθῖθ,, οὐ Ὁ} Ἰεὰν τοῖς 

᾿ Ἀ ψ “Ὁ μ- Ἄπεν σα ΆΟΣ 

᾿ΒΟΜ 18, 

Τ 

ἈΠΩ σαης (0 ΝαΖα οῖμ, ἀπε νναϑῦ 
: ᾿ 50] Θοῖ ίο το τὸ δα 

55, Βὰ 7όϑεις. οὐοἴββοὶε ὁὴ δαροδϑο, ἢ 50 ΠΩ {εβιι5. ἱπορδαβοι Ἰὴ νρῖ5- τὸς ΩΣΩ Ξ:- θῖθ0: ο τ άοιη, ἉΠ6 Βαῖτις, 
Γ 4171 ΟΠ Δ 66 ([6 1 ̓οΙ θΪτ8 ΤῊ ἌΓ ΌΝΝ ι, Ἅ ἀς ΤΙΒὸνο (ἰόϑαν, Ροποο ΡΙ]αῖς 
όϊαθι Οοανενπειν 46 1ὰ {πές ἢ 
᾿ΗΠςτοάς ἐπι Ῥόϊναναιο ἧς Τὰ Ὁ αἱ 
Πός, ῬΙ Πρ ρο 5οη ἔτὸνο, Τεέϊνα 46 
εἰ Πανός οἱ ἀθ Ἰὰ ρυονίποο ἄο Ιὰ 
Τυδοπομῖε,εὶ Πγϑαμια 5, Γέτναναιια 
ἀ᾿ Αριὲυο ; 
2. Απὴ8 δὲ (εἴρια ἐϊαπς ϑοιινε- 

τα 5 ΘαονιΠραϊειινδ,, ρρπτπΠοΠρὁΠρ2Ε2, 

ΟὟΝ ἰὴ τὰς Πίτθοθ ἢ γνϑὰν οὗ 
της τοῖσῃ Οἵ Το νῖτι5 (οϑανν 

Ῥομτ5. Παῖς ΠΕ 10: ΘΟνε ΟΣ οἵ, 
{πᾶοας ἀης ΠΕΡοΐ Ποῖ; το γαυοι, 
οἵ (τα ἰδ θς ἀη4 ἢ15 Ὀγοῖθ ΟΣ ΡΆΏΠΙΡ 
τες ΓατῸ}} οὗ [{ὐγεξὰ απ ΘΕ {πὸ τὸ-, 
φἼοὴ Οἵ “ΕΡΔΟ ΠΟΙ 15. απ α ΤΥ ΒΔ ΠΪᾺ5 
{88 τε ϑ  Π16 Ὁ Δ ΡΙΪΘμδ το 
2 Αῃπδ ἀπα (αἰ ρ ἢ 35 δοίης (πο, 
«ἢ Ρυϊοβίθ, τ Ἰι | 

᾿ 

Ἱ 

! 

“ 
ἰ 

Ξος χετρ πε ττοττ δ, βοράν ΘΕ ΤΥΣ ἡ 4 990Πηὴ ἐϊά Ὀαρίϊχε ἴῃ ἐπὸ 5. ΘΠ ΕΣ 
ἀογπ655; 

ΠΝ ἄς ΕἸ 6} 4 Ἀπ τὸ βέθις ζόπη πεῖ ἘΠΞ789 «ΡΟ ι 5 ἀ6 ὁΠαηθαι,, οὐ ἀὴρ οοϊηῃ.. Ἐν ΝΣ ΤΕ ΑΝΕΣ αν 46 ςαϊν ἀἰιτοιιν - ἰὸ οὸς ΓΈ αι, τοι ηΐ οἱ ΟΡ 615. ἢὰ ἀρπθθο 
οἱ 88 ΠΟᾺΡΙΓαγα τοὶ! 65. δαπίος [ἰςας ΠΟΥ ἢ σἰραϊο ἀθοιί 115. 1Ο}1}5 ; 
6165 εἰ ἄς μοὶ οὶ ϑαῦναδο. ᾿ΔΠ4 Πρ πιοᾶς τῦὰθ. ἰοοιιϑί. ἀπ ἣν ἘΣ οθῖχ ἠδ Φένιιϑαί οι, δὲ Μ14 ποποῦ: 

6 ἴοι ἴθ Ραγ8 ἦδος ΘΠ ΌΠ5 ἄα Υ ὙΠ56 5 2." ἥ 
ΐ : ὅλ δι ; ΠΡ νορηξ ἐ Ἄ}1}- οΔοιινάαϊ ἢ, νοποίθαξ ἃ [αἰς 5 ἼΠοη, ψοπέ ουἵΐ ἴο τὰ Τόγὰ 
᾿ 6, Εἰ 219 ἐϊοϊδμε Βαριεϊδόθ ραν αι, 58] τὰν ἀηἃ 4}} {πιίοα, ἈΠ αἱ] τῆς 
ἀδη5]6 Φοινάαϊη, ; , Τεβῖου του ἀὔουέ ἐογάαη,. 

6 Απὰ νεῦρα ΒαρεΖο οἵ Βῖπι ἰπν 
ΤΟΙ ΠΕ τ τοῸ : τὴν 

19. ἘΈρη ΟΣ ΘΕ Τύβηβ Γροτα )7}.3. 
ἰἶος, τὸ “οὐάδα τμχέο (0.0, το 

θυ το ΟἹ στην τς ' 
3 Δῃα 10915 ΠΠΠ9Ο ΙΝ Ῥεριη δ 9. 

᾿ δ ἀὐθουξ τΠ]ὴν γοανο ΟὗἩἨ ἀθ εν. 
12 ΑΠἴον τΠ15 πο τνοηΐ ἀονπίοξζα- 2. 

ΡΟΥΠδιΠγ, μος ἃϊλ 15 πιο ἤει" Πα 
ἢ15. ὈγΘί θη, ἀηα ἢΪ5 ἀἸΒΟΙρ 5: 
ἈΠῸ {ΠΟΥ ΘομΕΪητιο ἔμ υῈ ΠΟΙ ΤΩΔΗΥ͂, 
ἦἀγϑ. Ι 

ἢ 4. Τολὴ Ταρεϊκοῖι 4αμ 16 ἀόξονι 
σ΄, 5 “ ᾿ 4: (δ. Ἰθοη ἄνοιϊ! ἀη ΠΣ 

"- ᾿ς Τὰ , ΑΝ Γ τό. Αἴοτβ 7όϑιιβ νηὶ ἦς ΟἾΠΠες6]} 80 Τουνγάαῖὶῃ γϑὺ8 Ζολη, μοι ὀϊις Ῥαριϊϑό ραν [π|. ' μ- 
γγ. 

[ 7; 1δὲ Τόϑας ἐτοις αἰοῦς ἂρό 4 6π-ἢ 
ΜΙ ΌΩ ἰΓοηζος 4}. : 
Γ ει ὁ σνγῖς ω - ..15,. Αργδθ οεἴα,, 11 ἀοβοοηάιι ἡ 
᾿Ολρμογμαϊϊαν., νὸς 84 δίόνο., 865 
᾿Ετένεβ., οἱ 5865 Ὀἴβοιρ!ος ; ἐγ 119 "εν 
ἰἀοιποινόνθηι 46 μοὰ εἶδ Ἰοῦγ5 : 



. αὐκ ἡδύναο" ΄ ι 

᾿ϑωλδῆκξ 1. βόας καὶ 

"τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 

11 Καὶ ἐγγὺς ἥν τὸ; σάσχα 
τῶν ᾿Ιεδαίων, καὶ ἀνέξη εἰς “Ἱεροσό- 
λυύκα ὁ Ἰησᾶς. ΄ 
Π14 Καὶ εἶρεν ἐν τῷ ἱερῶ τὲς 

-σρίξαῖα ( 
τοτειςερὰς, καὶ τὸς Τ κερμκαΊιςὰς 
καθηκένῳς. . ΤΌ ὙΡ 

Ἔ τις καὶ “ποιήσας 1 φραγέλ- 
λιον ἐκ ἐ σχοινίων, στάνας ἐξεξα- 
λὲν ἐκ τϑιἱερῇ, τά τε τορύξαϊα καὶ 

τῶς βότο' καὶ τῶν χολλυξιςῶν ἐ“έ- 
ἐξ τὸ { κέεμα, καὶ τὰς τεαπέζας 

ἀνέςεεψε : 
ἘΠ κἸό καὶ τος τὰς περιτερὶς 

σπυλῆτσιν εἰπὲν Αϑαΐε ταῦτα ἐν- 
τεῦθεν" μὴ “ποιεῖτε τὸν οἶκον τῷ 
“σατοός μὸ οἶκον ἱ ἐμπεείω, 

22 Μετὰ ταῦτα ἧλβεν ὁ ̓Ἰ1η- 
ὦ ἐν ε ᾿ - σες, αὶ οἱ μαθηϊαὶ αὐτὰ εἰς πὴν ἄφες - “οἰ ψὰ ᾿ἀ , ᾧ ἰθόαιαν γῆν" καὶ ἐκεῖ: διέτοιξε μετ᾽ 

αὐτῶν κ᾿ ἐξάπηιζε-, 

12 ᾿Αχούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
3, ,ὔ Ἰοάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν. 

7 Αὐτὸς γὰρ ὃ Ἡρώδης, ἐ- 
ποςείλας ἐκρώτησε τὸν Ἰωάννην, 
καὶ ἔγησεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, 
διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φι- 
λίππε πὸ ἀδελφῷ αὑτῷ, ὅτι αὖ- 
πὴν ἐγάμησεν, ὦ : 

18 Ἔλεγε γὰρ ὃ ᾿Ιωάννης τῷ 
Ἤρωώδη' Ὅτι ἐκ ἔξεςί σοι ἔχειν 
πὴν γυναῖκα τῷ ἀδελφῇ σε, 

19. Ἢ δὲ Ἡρχδιεὶς ἐνεῖχεν αὖ- 
«ὦ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ὠποκίεἴναι" κα 

20 Ὃ “γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο 
“αἣν Ἰωάννην, ᾿ εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα 

δίκαιον καὶ ἅγιον" “ἃ συψετήρει αὐὖ- 
πόν' κὶ ἀλέσας αὐτὸ, πολλὰ 
ἐποίει, κὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκεε. 
ὶ καὶ γενομένης ἡμέρας εὖ- 

καίρε, ὅτε Ἡρώδες τοῖς γενεσίοις 
αὑτῷ δεῖπνον ἐποίει ποῖς μεγιςᾶ- 
διν αὑτῷ, καὶ τοῖς χιλιάρχοις, αὶ 

22 Καὶ εἰσελβούσης. τῆς ϑυ- 
γαϊρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρυδιάϊα, 
ἢ ὀερχησαμένης, ᾿ὶ ἀξεσάσης πῶ 
Ἡρώδῃ καὶ τοῖς συναναχξιμένοις, 
εἶπεν ὅ βασιλεὺς τῷ κορασίων 

Αἴτησόν με ὃ ἐὰν ϑέλης, κ δώσω 
σοί. 

28 καὶ ὥμοσεν. ἀὐτη᾽ Ὅτι ὃ 
ἐάν με αἰτήσης, δώσω συὶ, ἕως 
ἡμίσος τῆς βασιλείας μιὺς 

«-.--...- .............-ο-ο-ο--ς-ς-ς.---ἢ--.ς-ς-ςς-ς-ς---. -.-΄ ΄[ὃἷἝΠἵὃἵἝἷἿ “ἷἷὮὦὔἷᾧὮὯᾧὯἕἷ.΄ ...... Βπιυόπασσι ἜΘ εὐ εἰ γυπιπαιυκατάκδκο οι τονο. 

τ Εε ργορε οσγαῦ Ῥαίοῆα 7Τα- 
ἀπόγαση, ἃς αἴςευάϊε Ἡϊογοίοῖγο 
τηδην [εξι5. : τ 

13. ἘπξΊη γθηϊξ ἴῃ το πυρίο, νρη- 
«ἄςπτας δονός, ἃς νος, ἃς ςοϊατη-" 
᾿θᾶ5, ὃς πυπγαϊαγίος Το εηϊος, 

Ις ΕἘὲ ἔαοίςης ἢδοο!τιπι οχ 
. Τα υἰςα]} 15 Ομλτιο5. β͵θοῖς οχ τοπῖς- 
Ῥίο, δὲ ονθθ ὅς θονο5: ὃ πὰὰ- 

ταπίατίογηπι οἴ ἀϊς Ὡχοηφίατῃν 
ἃς τηεηΐας Τα νογεῖζ. 

. τὸ Γὲ οοϊαγηθας ψοπάεηιθις 
ἀτός τ Αὐξογες Πα. πῖης : πὸ ἔλ- 
οἴἵζε ἀοηλιπι ῥπεγὶ5. τις ἀσητα πὶ 
Ὑλοσοδ[ 5. 

22 Ῥοίξ μξς ψεπίξ ζοῆις ἃς ἀΠΟΙΡῸΠΙ τς ἴῃ Τ ἀπάτα τεσγατη: 
ὃς 1ἰἰς ππογαθαῖασ σὰπὶ Εἴ5, ἃς 
Ῥαρεζαθᾶς. 

12 Απιάϊεης αυξοη 
7Τοληπες ἔγαάττας οἤξε 
Ο ἈΠ ΠῚ: 

]εῖς ᾳυοά 

; Ϊες ες Ϊῃ 

΄ 
ν 

17 1ρίς εηἰπὶ Ηδσγοιζος τυ 
ἴξηβ Ῥγοῃεηάϊε Τοσηπθηι, ἃς 
νἱηχὶς οσηὰ ἴῃ οὐξξοαϊα, ργορέοτ 
Ἡετοάίδάοπι ὕχογεπὶ ἈΠ ρΡὶ 
γαιγὶς [αν φαῖα οαπα ἀυχοζαῖ. 

18 Ὀϊςοῦας. εὐ Ἰοάπηςδ- 
Ηοτοάϊ : Ο πο ποὴ ἰἰσδὲ εἶθ πδῸ 
θέτε ὑχόζοπν ἔγαιγὶς ξυϊ. 

19 Αὐ Ἡοτγοάϊδς ἵπῇἀιαθαξαν 
1111: ὃ νοϊεθαῖ εὐὴ οςοἰάστε, ὅς 
ποὺ ρΡοῖζεγδε. Ξ 

20 Ναἅαπὺ Ἡδγοάες τϑεΐιθῦδξ. 
Τοληπεέπη, ἔεσϊθῃ9 δα νἱγυ πη 
Ἰυΐξαπι ἃς Τλπόζαπι : ὅς τοπίοτνα- 
Ῥαξ εὰπι, ὃς δι άϊοης εὐτα, τ]ὰ 
[δεϊοθαΐ, δ. Γανῖτοῦ ὁ πν Δαάϊα 
ἜΡδῖ. ͵ Ἷ 

21 Ἐπ ἴαλϑα ἄϊς ορροτγιιπδ," 
«υπὶ Ηετοάος. Ὡαίδ 15. [5 
ςαμπατη, ξλοῖς δῦ. φγϊηειρηγαθ, 
[αἷ5, ὃς τ ΡΠ]8, ἃς. ῥσίπιῖ5. Θὰ" 
1125: ον ΜᾺ 

25 Ἐπ ἱπρτεῖα Π1ὰ τρῇυβ Ηε- 
τοάϊδάϊ5, ὃς [ΔἸταηῖς, ὃς ρῥδςοητα 
Ηοτοάϊ ὃς υπὰ τὐςιτγαθεηεῖδιι 
ας τὰχ Ῥῖι6}1α : Ῥετε ἃ πὶς αυϊο- 
«υϊά νο}15, ὃς ἀαννο εἶθ. ἡ 

"453. Ἐε͵υγανῖε {Π|: Οὐἱα αυῖς-. 
4υϊά Ῥοειογῖβ, ἄλθοὸ ἰδ, υἵαψας 
ἀϊνηάτατη τορηϊ ποῖ, 

᾿" 



---“Ὁ --΄ 
-- ποστστν. πὰ σον 

τὸ. Οδὺ Ἰὼ Ρᾶφιιο 165 1πι 15. ἐϊοῖι 
Ρ᾽ΌΟΪΙο ; οὐ δόξεις. χυοηία ἁ 7όχα. 
δαΐθη, 
"1 τς ΠΕ ἀνροπγα ἄπη5 16 ΤΟπΙρ]ο] 
(68. 5θὴ)5 48 γοη οῖρηῦ. ἄθ5. τατι- 
Τέδαχ,, ἄδ5. ΠΡΟ ῖς οἱ (ὃς. ρίσεοιι. 
ἀνθὸ, ἐὸ5. ὁΠαπροινβ (αἱ γ ἐϊοϊοηι 
5515. 
10. Βὲ ἀνδὰὲ [αἰ τὰ ἴοαοι ἄο, 

Ῥεῖ τος σον ε8., 11 Τὸ ς οἸναβοα ἴοτις 
“ἃ Τειηρ]6. οἱ 165. Βυεθὶ5 οὐ [65] 
᾿τασγθαιιχ ς 1] γόραπεξι Ιᾳ πιομηοϊο 
ἀδ5. οἰιαηρθαῖθ, εἴ γοὰν ῦϑα ἰοαχο, 
τα ῦ]ες ; | 
16. 1111 ἄτι ἃ οοαχ «αὶ ναῃοίομι 

15 Ῥιδθουδ : ΟΥὲχ τοι σο]α ἀεὶ ᾿ 
εἰ ἢ [ΑἸ 168. γὰ5 εἶδ [ὰ Μαΐίβου Ἢ 
χγο Ῥὲνο, τὰς τινα ϊϑοι (ὁ χαμαν ἢ 6. 

22. Αρνὸθ 6614, 7ύδιις. 5᾽ἐὰ δῇ !α 
οι Δα Δόρ ἀνεὸ 565 (λιβοιρ! 5, ἐεα} 
Ὑ ἀοπιοιινα ἄνὸρ εχ, ἐἱ γ᾽ νὰρ- 
ἰἰϑύις δ 

συν » 1659 γαΠτ ἀρρΥῖθ. 4πῈὲ 
ὅθαη Ὧν ΟΥΕ ἔϊο γ}15. ΘΝ μι 50, 56 
ἔργα ἄκη. [ὰ (Πές. 

17: ν᾽ Πόντος. ἀνοῖτ ομνους!] 
ρυθπάνο θα, οἱ Ταν οἵἱ αὶ [τον 
ἰανὶβ 1ὰ γυϊδοη,, ἃ οαπ5ε ἀ Ἢ ἐνο-- 
ἀϊαθ., Ι͂ῦθς. ἂς Ὀ]Π ρρ 6. 80Ὲ 
ἔνγάγθ , ράροῦ 40} Πάν ον ὁροιδέο, 
τὸς αν 1 δὰὰ ἀἴδοιῖι ἃ Πότοίο ᾿ ἢ 

6 {6581 μὰ8. βϑυτηῖθ. ἀν οῖν ]ὰ 
[σπχο ἐς τοῦ [υὐνο. 
10. Ο᾽δδὲ γουνάκοι Πόγοσιας Τα] 

ἢ νοιΐίοιι., οἱ 6}16. ἀύδινοιι ἐς 1» 
[αἰνε ποῖα : χϑα18. 6116. μ6 μοι- 
νοι, : 
ι 20. Ῥατοο αὐ Πέτοας οταϊσμηοιξ 
θαι, βαοθαπὲ 4αὸ ο᾽ότοις πὰ Πνοιη-- 
'χο Ἰπ5ῖ6. οἵ δαιηῖν 1] ἰὸ οομ51-- 
ἰἀόνοιν.,, τἰ [αύβοια αχύηνθ οατιοοιρ 
(ἰα ἐμοϑο5. δοίου 565 ἂν 5,6 1}} }} 6- 
᾿οοαίοι! ἀν οο ψΡ] αἸδιῦ. 

“1. δίαϊδ τὰν Ἰουν νἱπὶ ἃ ρυΌρος, 
ἀὐᾳαο} Πόντος [αϊδοια [ὁ Γεστ αι εἰὰ 

(5. 58. σον, ἀὰχ Οἤιοῖϊον5 ὧἀθ 568 

- ΘΟ αϊἸόο. 
42. [ἃ ἢΠπ6 α  όγο1ὰ5 ὀΐαπε εἢ-- 

ινέρ., οἱ ἀγὐδαῦϊ ἀαγιϑό, εἴ ἀγάπῃ θ]}Ὲ 
ἃ Ἡένοάε εἰ ἃ οεὰχ ααὶ ἐϊοῖθηι ἁ 
ταῦ νὸς ἰμὶ, ’ὸ οι ἀϊὶ ἁ Ἰὰ 
Ἰθαπε }}]ς : Ποιπαμε ε-τλ οἱ οο α" ὁ 
τι νοπὺᾶναβ, δι 1 ἐὸ (6 ἀἀοπθογοις 
“ὅ. ἘΠ} 16 αϊ υτα,, αἐπαρηί 

Τοαῦι οἐ ἀλο τὰ τλὸ 'φθαμάννας μἱ 
16. τὸ ἴδ ἀπ νυ αὐ ὰ Τὰ] 

Δ110}}1}} 

θαϊῆεο » δὲ ἀὰχ μυϊποιραυχ ἐδ ἰὰ πγὰς σοθγον ποῖ Ἡονοί, οἱ Εἰ διντμς- ἢ 

τ ἄα ταὸῦ ποναδηιῷ, ι ᾿ ες. [ΠῚ ἷ Ὡς, 

ι.3 Αμα της {ον 5᾽ ράβϑονον γναϑ αἱ.},2.. 
᾿αηα ; 6} [5115 νομί ἀρ τὸ 1εγ- 
5.101} 

14 Λῃά ἴουηά ἴῃ {πὸ ἰοιαρ]ς 
(Πο56 {Ππαΐ 5011. Οχθ, ἀπ 5066}, 
Δ η6] ἄονο5, ἃη6] ἴῃς μάπροῦθ οὗ 
ΤΟΙ ον, 5ι{{πΠ|ρ᾿: ; 

Ι5. Ἀπ, πο πὸ πα τπρᾶς ἃ 

ΒΟΟΌΓΡΟΟ Οἵ 5118}}] οοτ 5. πὸ ἄτονὸ 
ἘΠ ὩΣ 411 οὐξΉ οἵ τς το ρ]ς, ἀπά 
πὸ 5660... ἃηα {πὸ οχεῆ; δη 
ΡοτΡοα οὐ {ΠῸ ΟΠ ΠΟ ΟΥ5᾽ ΠΙΟΠΟΥ» 
ἀη64 νον ίπσονν τὸ 120] 5; 

Ι6 ΔΩ 9814 ὑμΐο {ἢετὰ {παῖ 
5014. ἄονοβ, Ταϊκὸ {πεδ τΠϊηρ5 

ΠεῶοΘ; τηᾶκο ποῖ τὴν ΓΔΙΠοΙ 5 
ἰοιιϑα ἃ Ποῖ5ὸ οἵ το πα πμἴ56. 
." 

5115 Δῃς Π15 (Ἰβο!ρ]65 πο πὲ ἸΔη4] 
ΟΡ ἀπάρα; 8η6] (ἤφτο ἢ (γυῖα! 
δ τη ἐδ ογι, ἀπε Παρεῖζοά. 

12 Νονν, γποὴ {6515 παᾶ ποατᾶ 23. 4. 
{πᾶς οἢ ννὰ5 σαί τπῖο ρυῖσοη, ΒΘ 
ἀοραῦῖοα ττοὸ (τα ες : 

-- τ ὦν «“ὴὰ 

ΔΎ Σὸν ἘΓονοῦ Ηἰσαϑο! Πρᾶ »ουτ κά 
ὉΠ, αά Ἰαϊὦ ΠΟΙ ἀρὸῖ Τό μη, δε ᾧ 
σου τὰ 1 ρυΐδουι ἴον Ετοροάϊαβ᾽] 
.Κ 6.) Βῖ5. τοίμλον. ἘΒΗΠΡ᾽5. ἴα: 
ΟἹ ἢς Παά τιρνγιοα μον, 
18 ἴον Φομη πᾷ δα αὐτο Ηο- 

ὁ. [τ 15. ποῖ ἰν [1 ἴον {πὲ τὸ 

Ἰαγο {πν Ὀυοτῆ 5. νυ το. 
190 Τπβογείωρο Ἐτογοάϊα5 ᾿δα ἃ 

ΌΔΡΡΟΙ ἀρσαϊηϑῖ λεῖτη, ἀηα που 
χαγο Πα ἅττ τ᾿ αὖ 56 οοι ἃ ττοῖ- 

Ζ 
40 γον [Πετος ἴοανοά ζόμῃ, κῆπον - 

πο {πῆ 6 γὰ5. ἃ. μισῖ τηδῃς. απ ἐπὸ 5 Π) 

ἴα Οἷγ, 
Ὑπδὰ δε οαν ἴμ, 6 ἀἸα τηδὴν 

αὐ οὔϑοννεα Ὠἴτ ; πὰ 

ἴοι ἀς 5 παϊϑβδαμόο, αὰχ Οναν 5 {Πτηρ 5. ἀπ Πραρὰ δῖην οἹαάϊν. 
21 Απα θη ἃ σοηνεπίοπί ὅὰν 

ἀγς 

ἀλγ.» τηλάθ ἃ ΒΌΡΡΟΙ ἴ0 δ15. ον 5, 
ἈϊσῊ. σαρίλ!η8, ἃ ΟἸ1Ο ΓΕ φϑίωέεϑ οὗ 
(151166; 

959. Απά γΒὲπ {π6 ἄσπρος οἔτμς 
βαϊα Εἰ ον οἴ 5 Θὰ Πλ6 ἢ ἀῃᾷ ἀαπορᾷ, 

Δ ρΙοαϑεα Σ οροά, ἀπά ποτὰ {παῖ 
βαΐ ψψιῖὰ ἰπ5, ἴπ 6 Κιηρ 5814 υππίο 

τπδ 4150}. 58 οἵ τὰς ν»νῆαίϑοουει 
τβοῖ νέτ, ἀρὰ Σ ΜῈ] οἷνα ἠὲ τποο. 
23 Δπὰ μὲ 5ναγα τπιητο πους Ὗν Παῖ- 

ΒΟΟΥΟΣ ἴποι 5Π 4} ἀ5Κ οἵ τὰν ΓΜ ἢ] 
οἷνο ἐξ τ[μ6ς, ππῖο τἰς, ΠΟΙ οὗὨ ΤᾺΥ 

οραοσον,; 55. Σ μὴ Ἰὼ ας 

ΑἸΟΡ {ποβς τπΐη;»5 σατο 76- 7.23, 

Ϊ 



- 

ὦ 21 Ἢ δὲ ἐξελθᾷᾶσα, εἶπε, τῇ 
μήϊεὶ αὑτῖς Τὸ αἰτήσοξκαι; Ἢ 
δὲ εἴπε' Τὴν Ἀεφαλὴν “Ιῳφάγνε τῷ 
βαπΊις8. ΝΣ 

5. Καὶ εἰσελθῦσωα εὐθέα; με- 

πὰὼ σπεδῖς «σοὶς πὸν βασιλέα, 
ἡτήσεϊο, λέγεσα. Θέλω ἵνα μοι 
δῶς ἐξ αὐτῆς ἐπὶ τοίνακι͵ τὴν κε- 
φαλὴν Ἰωσννυ τῇ Βαπῆις εν" 

55 Καὶ ποερίλυπίΘ: γεγόρενί». 
ὁ βατιλεὺ;, διῶ ποὺς ὅρκης κα τοὺς 

ἘΒδεΣ ΑυΡΕΡ ΕΣ 

ποσσστσσασπ τ - - Ξ 

24. ΠΙᾺ νετὸ οὐτοῦα, ἄχη 
τηδίτί {πὸ : Οὐ4 ρεϊαηιὶ Π]Ὰ 
νογὸ αἷεν Οὐρὰῖ [σαηηῖθ Βᾶρ-5 
εἰἴξα. 
ς Ἐπ ᾿πρτοῖα {{οτῖπι- στην 

Πηάῖο δά γοσοιπγ, ρετινίς, ἀϊςεηδὲ 
Μ οἷο υε ΚΗ ἀδ5᾽ δχ Πρίλ ᾽α ἀτσο 
σραξ Ποληηῖ ΒΑρΕΠΈ:ο. 

“αὐ Ἐὼὲπ σου τυ δεὰ5 ἕλει ΓῸΧχ, 
᾿ φύορτεγ Ἰυτασιεηζα, ὃς ἤγη]} 4Π|- 

συνανακειμμένες οὐκ ἠθέλησεν αὖ- ὁ ουγ]ναπέοθ, ποι νοἱαϊε ἐδὴν χοὸς 
πὴν εἰθετῆσαι. 

ἢ Ν 9 μ᾿ ν᾽ Γ. 

ἊἋ 2 Καὶ εὐθέως ξ ἀποςείλας 
ὁ 1 βατιλεὺς .1 σπεκϑλώτωρα, 
1 ἐπέταξεν 1 ἐνεχθῆνκι τὴν κε- 
φαλὴν αὐτοῦ. : 

5» Ν 

ἈΞ 28 Ὁ. δὲ ἀπελθὼν Ὁ ἀπέκε- 
φάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυληκῆ" καὶ 
ἤνεγκε τὐγκεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ στί- το ογὴν Ἐμς ; 
γακι, ἃ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίω" 

καὶ τὸ κυράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ 
μηεὶ αὑτῆςε 

τ Σε Καὶ εἰσπορεύρηϊαι εἰς Κα- 
“περναύμ' καὶ εὐθέως τοῖς σάξξα- 
σιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν, 
ἐδίδασκε, "ἧς 

42 Καὶ ἐξεπλήσσονο ἐπὶ τῇ 
διδαχῆ αὐτῶ" ἦν γὰρ διδάσκων' 
αὐτὰς ὡς ἐξυσίαν ἔχων, καὶ ἐχ ὡς 
οἱ γραμματεῖς: 

Κεφ, ιβ΄, τ2. 
χ ἪΝ ἐκείνω τῷ καιρῶ ἐπορεύθη 

, 
ὁ Ἰησᾶς σοῖς (αἴξασι διὰ 

πῶν σπορίμων'" οἱ δὲ μιαθηϊαὶ αὖ- 
«ἢ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν 
ςάχύας, τὸ ἐσθίειν, 
τ Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδένϊες, εἴ- 
πὸν αὐτῶ" ᾿ιδὲ, οἱ μαθηϊαί σὰ ποι- 
ὅσιν ὃ ἐκ ἔξεςι “ποιεῖν ἐν σαξξέ- 
τῷ, ; 

4 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐὖκ ἐἶγ- 
ἐγνωῖϊε τί ἐποίησε Δαξὶδ, ὅτε ἐπεί- 
γασεν αὐτὸς, κα οἱ μετ᾽ αὐτῷ ; 

4. πῶς εἰσῆλθεν εἰς πὸὴν οἶκον τῷ 
νὰ "» ἂν. 

Θεῦ, καὶ τὰς ἄρτος τῆς ταρυθέσεως 
, »» ᾿: "»Ἥ 

ἔφαγεν, ὥς ἐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φα[εἴν, 
“ πο. “ἃ ρῶν, 

ἰδὲ τοῖς μεῖ᾽ αὐτῶ, εἰ μὴ τοῖς ἱε- 
“ , 

φεῦσι μόνοις ; 
“5 8' ὁ} , ὟΣ 

5 Η 8κχα ἀγέγνωτε ἕν σὰ νόμῦ, 

ὅτι τοῖς [(ἀξόασιν οἱ ἱερεῖς “ἐν τῷ 
πε τὸ (ἄξξατον βεξηλῶσιν καὶ ἡ Ῥεῖ Γυὴτ ὃ 
ἀἰγαίτιαί εἶσι; 

Ἰϊσογα. 
7 Ἐπ’ Πλεμα. τλιεῖοηθ. ΤῸΧ 

Γρθουϊαξογοτη,  ἱπηαπχιῖς ΔΠοΥτΙ 
σΆΡας, εἾα5. ΠΙῸ δαΐεπὶ ΔΌΪΕΗΝ 
ἀςοο! αν δυπὴ 1 σατο Σ 

. 4) Ἐξ αἰεί] φαρπς ὧὐι8. ἴῃ 
ἀϊοο, ἃς ἀοάϊτ Πα Δ ρυο]ία, 
ἃς Ῥιο}1α ἀρὰς {πιὰ μλαῖ 
Γῶς 

29 Ἐξ 

41 Ἐπὶ πρτεβίπιζον π σδρογα 
παι : ἃς [ἰαεΐπε Βα υϑεὶβ ἴῃς, 
στοβαϑ ἰὴ {γπαρόρδηι, ἀοοοραῖ,. 

“Π 22 Ἐὲπ ρεγοο !οϑαπίαν {ᾺΡΕΣῚ 
ἀούϊγιπα ὁμι6: Ετδτ οπί τι ἀοοοῃβ. 
608 φυλῇ δὐόῤξοντξατεπι παρε η5; 
δὲ ποπ Πουξ ϑογῖθα. 

σαρὺυ Ἐ-ΧΣΗ, 
τ ἸΝ 1Π ἐσπιροτο ἀθεῖε Τεπι 

ΘΑ θαιῖ5. μοὶ ἔδξα τ αἱ ἀκ 
{ὩΡῸΪ ε)ὰ5 εἰατίογιηε, ὃς σαορϑα 
ἔην γ 6 Π ετγὲ ἔριςαϑ,δο πιλη ἀποαγα. 
τ΄ Ψόγαηι ΠΑ αΙ -νἱἀεηξε9, 
ἀϊχογαπι οἱ: Ἐρὸς αἰ τῖρι}} εὐ 
αεϊαηὶ φαρά ποη ἰἰςοῖ ἕλοοτς ἴῃ 
ϑαθΡαῖο. ἜΠᾺΡ 

.4, ΠΠςὸ νότὸ ἀϊχῖς εἰ5 : ΝΌη 16 - 
σὶθῖθ ααϊ ἃ ἔοςογῖς αν, φαδις 
ἀο εἴαγις ἰρίς ὅς αὰϊ οαπὶ ἐσὴ 
4 Ουοπιοάο ἱπίγανὶε 1η ἀο0- 

τηῦτῦ εἶ, δὲ ῥᾷῃςβ ὑσοροῆτος, 
ὯΪ5 σοπιοάϊε, ατι93 πο ᾿ἰοϊ τὰ πὶ 
ἐγας εἴ οάοτγο, πεὰθ Π15 αὶ ΠᾺΠῚ "ἢ 
60, αἷἢ ϑαςεγάσεθε 1018} ᾿ 

ς Αὑὺὶ πο ἸἘρ 19 1π ἱερο,. 
4υΐα ΒΑ Ρας 5 ϑασογάοξοβ ἴῃ [-" 
εἴὸ ϑαδδαςιπὶ νἱοᾶπί, ἃς ᾿ης]- 



“χπότο Ὅσας ἀειπαιήοναι-}ο 2 Εἰ σὰ 

᾿φεαη-Βαρειπίο. ὙΉΕ παν. ἢ 

ἀ 

ζι 

21, Ἐπβαϊδ 115 εηιτέγεηι ἃ (ὁ- 

' 
“Ἔν οο τουγα93-ἰὰ, Τότ Ῥαϑϑοῦ! μᾺ 

ππΐο μὲν ταοΐπεν, ΝΥ παῖ 588}}.1 

ἃς σ᾽ πα 6Ὧε 5αϊα,), 1 δς μεαᾷά οἵ 

ἩΤοθ τὰς θαρθι: 

5.5 Απα 58:6. στη ἴῃ βΕ 1 ΠΈΜΓΑΥ͂ 

1 παϑῖς υπίο ἴλ 6 Κἰηρ. πα ἀβὶ:- 

ἐα, βανιαρ, ΜΉ} 6πας ἴδοι. Εἰνε 

τὴς, ὉῪ απὰ ὈΥ ἴῃ ἃ Οὔαρον) [36 

μοκᾷ οἵ {μὴ τμε Βερθει. : 

96. Απαὰ τῆς Κἴμρ τνα5. Ἐχοθθαϊπρ ! 

ΒΟΥΕΥ͂ ; μεὲ7 ζον-ϊ5 αὐ 5 5ΌΚΟ, ἀπά" 

'ογ εἶλθῖι: 52}195 νρ0Ὁ δαῖ ἢ πα; 

πὸ μου ποῖ τογεοῖ περ. : 

Ο7ὦ Ἀπα ἱπιπιοοϊαῖςν {πῈ Κιρρ 

βοΐ αἢ εχοουθοηεγ, ἀπά σοτῆτὶ 

ἐχπαηθδεά Ἠϊ5 περ το Ὀς ὈτουρὨϊ: 

4:. θκ ἐϊαηΐ ϑονε, εἴς ότι ἀ 5ὰ 
Η 

τι σα τὰ ὰϊι : ᾿ομαμαο ἰὰ τὐὶς ἐς! 

“5. δὲ ἐἔϊαπι τποοβιϊηοηξ γοηἰτ ἕο 
ἄνθο ΟΡ Ρ σοι  γεὺ5 ἰΘ οι. 
εἰ 1αὶ δὲ 58 ἀειπαπάς, οἱ 11 αἰ: 
δ. τομάτγοϊβ απὸ τοὶ ἃ 1’ δα γα τι 
πὰ. ἀοημαϑθθ5 ἀαη5. τὰ Ὀάσ5ιὴ [ὰ 
αὖτο ἐε Με η--Βαρεῖς. 
0. Εἰ]6 Βοὶ εα [αι ἐσίδές  οο- 
Ῥεπάδμι ἀ οαπιδα ἀὰ δειχηεηξ, 
εἰ ἄς οϑὺχ 4ὰὶ ἐτοϊομὶ ἃ ἰαὐἰε 
ἄνες ἐμὲ, κἱ πὸ νομῇαξ μὰν [ἃ 
γε αϑού, - ἔ 
47. ΕτῚ εὔνούα ἵποοητίποπε τα] 6 ὈΥΙΒΟῺ ; : Ἔ: ᾿ 
ἂς 5εὲ5 ραγάος, εἴ [πὶ οοπιαπα}]} 58 ΑἸ ὑτουςπί ἢ15 Πεδα ΄ἴῇ ἃ 

Δ ἀρροττεν ἰὰ τὸϊε (ς “εώπ. ΟΒάγροῦ, ΔΠ4 ραν ἰΐ το πε ἀάτη- 
Π τα ᾽ -" εν 

Ὁ} ἘΣ ΟΣ δατγάε Υ αἰτὰ, εἴ ἴα] 501: πὰ τὲ ἀαταβεὶ σἂνο τὸ Πεὲτ 

οσπρα [ἃ τὐϊε ἰαη}5. 1 ρυΐϊδοη ; εἰ. ὃ Γ ϊ 
Ἰαγαμι αρρονίέε εἰδῃ5 τι θάϑϑιπ., ΤΘΟΥΏΕΓ. Ξ τι 
αἱ ἰὰ -ἀσῆπα ἀ ἴὰ μππὲ πἰἰ6, δὲ ἰαὶ 
͵}ευδε ἢξἰς ἰὰ ρνυέβεητϊα ἃ 58 χιόνα. ἴῃχῃ - δηά ΒΕΓ αἰ ΓΤ ΟΠ ἴῃς 5δὉ-, 

δι -ἄαν, Πα επίεγεά ᾿ηΐο [Π6 5. πὰ- 
σοριο, δηα ται ἢ. ὶ ; 
32 Απᾶ (δ ν ψγοῦὸ δϑίοῃιϑῃξά αἵ: 
15 ἀοοσίγης : [ὉΓ ΠῈ ταιοηϊ {Πετὴὶ 
» ῸΠ6 [Παΐ Παᾷ Δαϊπουῖν, ἀπά ποῖ: 
5 16 5011065. 

Ι 
] 

Ρεγπαϊπι; 6ἐ 1έϑῃς ἐϊαη!ϊ ἀἰἀΡοιά 
ομγέ ἄκι5 ἴὰ ϑυμάθοσαα [ε [08 
{ΠῚ ΒάΡρΡατῖ » ΤΥ επβεῖρ μοῖξ, 
.22. Ἐλ 15 ἐτοιοπε ἐϊομ πές 46 9 
ἀοοσίτιπθ, φαν 1] [65 δηβεῖσμος. 
οοηηθ ἀγαηῖ- αὐϊον τό, οἱ πο 
Ρᾶ5 οοιαπιε [68 ϑουῖθε5. ΞΞ 

(η6 5 Ραςζῃ- αν τῆγοι ἢ 
πὸ σοῦ ; ἀπ Π15 αἸβοι 65 ἡ εσα 
Δ διιηροτγοῦ; ἀπα θεσαῃ ἴο ΡἰαςΚ 
τῆς δὰγϑ οἵ σοῦ, απ ἴο δαί. 
ΟΡ πε {π6 Πα  σοῦ5. βανν. 

ἔουῖ δα αἰ} ὐοϑὶ ρα5 μευτηῖθ 46] ἐΐ, {ΠῸν βαϊὰ τιηῖο Πγ11}ν Βεδο]ά. 
ἴαινε 1 γοὰν ἀπ ϑαῦραι. τῆν ἀἸβοῖρ!ε5 ἀο {παῖ ὙΒΙΟῊ 15 ηοῖ. 
5. Μία!5}} ἸΕΆΟΜΙ ἶ δ ἀέρος 1ανν ἢ} τὸ ἀο προ {ΠῈ βα ραῖ-αᾶν. 

Ὁ αν αν ῶπἕἔ ΤΓἀ1}1- ΕΞ Ὧρ δ - “ 

Ῥᾶβ'α οε 46 πὶ ϑανια ἀΣαΠῚ Τα 1180} ς Τ᾿ μὲ ἢς 5614 ππίο {πὲπν Ηαγε 
(αοΐϊ ἰκ] απ οΕτχ 4αὶ ἐἐοεέπὲ γος Ξ : : Ἔ 

ἜΠΙΣ γε ποῖ γοδά υυδαΐ [) αν ἀἸά γγ 6: 
τὰς σονται η} 11 ομῖτα ἄδτο [ὰ τααϊτὶ Π6. γα 8ἃη πυηρούθα, πα {πανὶ 
80} (ὁ ἢῖεῖι, οἱ ΤΑΘΉΣΩΕ ἰὸ5 ῬΆΙΩ5᾽ ἐῃαῇ ὑγαρῈ ν Ίἢ τ ; 

ΓΟΘΟΚῚ ΤΟΥ 6 5 - ἀε ἘΠΠΡΊΘΙΙΟΝΕ ΣΡΒΣΣ ἐπ το ἢ Ἵ 4 Ηὸν Πα επίονεα ἰηΐο {πὸ μουβα 
ΡΥ ιἰς τῆς 9. Σ τ “φ -- 4 Ππ 5: ἔκ : Ξ ἊΣ 

ἘΤΩΥ αἱ ἐέοίοπε ἀνοο ἴ1, χη δι οἵ (οά, 8Π4 αἰά φαΐ 186 5δ8εν- 
3ὰκ 5615 ϑαου βοαϊθανδ. ὈυοδΔα. ὙΥΔΙ ἢ νγὰβ ποῖ [αν] ἴον 

. 5. Οὐ π΄ ανοζ-υοῖι5 Ρὰ8 ἴπι ἀλη5 1} τὴ 10 δαῖ, ΠΕΙΈΠεσ ἕου τποτὴ ἐν ὨΙ ἢ 

1,οἱ, 4αὰ6 [ες ϑαου! Ποατοι: ς, δὰ ἬΠΕ τ τε τοῦτες Βῖτα, Βαϊ ΟΠΙΥ͂ Ὁ πε 
ἀπ ϑαῦυαιῖ, τι ] μὲ [Ὲ δῦ αὶ ἀλη - ἢ ε ἐρέξεν κτοοα, 
1ε Τεγαρ!ς, 58η5 ὑϊ 6 σοι ρου 65 2 ῬΥΙΟβίϑ ᾿ 

2 ἀε5 μΓ[65 απ Ἰοὰν ἐς ϑαῦθαὶ : 

δὶ 5ε5 Ὠιβοιρὶφ5 αγάπι [αἸμὰ, 56 πλὶ- 

χεῖὶ ἃ ἀὐγφοθεν (65. ἐρὶ5,, εἰ ὰ εὰ 

ὙΠ ΠΡ ΘΥ͂, 
“. 1.65 ῬΠαν σε. νόυδηῖ οεἶα.. 

11 ἄϊτεπι : Υ οἱϊὰ τ65 ΠΊβεῖρ!ο5 48] 

5. Οὐ, μᾶνε γε ποῖ γεαά ἴῃ ἰῃς 
Ἰανν, ποῦν τμαΐ θυ ἴῃς βαρ ατ ἢ -ἀαΥ 5: 
πε γι εβῖβ ἴῃ πε τότ 016 Ῥτοΐαης, 
τῆς ΒΈΡθαΓἢ, ἀπ ἀρ Ὀ]ΆΓ616585 Ὁ. 

94. πᾷ 5886 ψεπί [ΌγῈ}; απὰ «αἰὰ  λίκ, 6. 

3 τς ρθε 
αὐτὶ δ τ ϑμῖ μὲ πε μεδάεὰ πἴρ ᾿ἢ ' 

91 Απά ἴπεν νεηξ ἰηΐο Οαρευπα- υλΆι, 1. 

ΓΑ Τ' τβαῖ πἴτης 71ε505 ποὺς οὐ 7.12. 



ὧν 
9 Καὶ μέαξὰς ἐχεῖθεν, ἔλθεν 

τὸς τὴν ( υναγ,»»γὴν αὐτῶν. 
1ο ᾿'καὶ ἐδὼ, ἀἄνθεωπῷ» ἕν σὴν 

χεῖρα ἔχον ξηράν" καὶ ἐπηρώτησαν 
αὐτὸν, λέγονϊες" Εἰ ἔξεςι τοῖς σάξ- 
ἴασι ϑερα πιεύειν ; ἵνα κατηγορή- 
φωσιν αντὰ. 

11 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖν τὶς ἔςαι 
3» , »"“" " ο ᾿ ρος 

-ζ ὑμῶν ἄνθωρπ θ᾽», ὃς ἔξει πρόξα- 
τὸν ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέση τῶτο τοῖς 
ζάξξασιν εἰς βόθυνον, ἐχὶ κραϊή- 
“ει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 

12 Πόσω οὖν διαφόρει ἄνθεω- 
πΘ' προθάτω; ὥςε ἔξεςι τοῖς 
(ὐξφασι καλῶς ποιεῖν. 

2: Καί ἔλεγεν αὐτοῖ:" Ὑὖ σάξ- 

ζαῖον διὰ τὸν ἀἄν!ρωπον ἐγένεϊο, εχ 
ὁ ἀἄνθρωπθ: διὰ τὸ σάξεαῖον. 

ΤΆ Οἱ δὲ Φαρισαῖοι συμκξόλιον 
ἔλαξον κατ᾽ αὐτῷ ἐξελθότε;, ἕπως 
αὐτὸν ἀπολέσωσον, 

15 Ὃ δὲ Ἰησῶ; γνὲς ἀνεχώρη- 
σεν ἐκεῖθεν" ὦ ἠκολόθησαν αὐτῷ 

᾿ ΄ ᾿ 
ὄχλοὶ πολλοὶ, κὶ ἐθεράπευτεν αὖ- 
«ὃ; πάνῖας. ᾿ 

᾿ 

: ᾿ « Ν ΓΕ Ὶ 
14 (Σικωνα; ὅν κ᾽ “οἰόμῆσε 

,ὔ κι ς φις 

Τπέτρον, ὁ ᾿Δυδεέαν τὸν ἀδελφὸν 
2 ᾿ ΞΕ 7 

εὖὐτοῦ, Τἀἄπυςον ας Ἰχάννην, Φίέ- 
΄ ᾿- - 

λιπετον καὶ Βαρθολοζαῖο, 
κα ΟΤΡΝ ΤΣ η ΠΡ Ὁ ᾿ ΄ 

τς Ματθαιον καὶ ων αν, ἰας 
“ Ε , 

κῶθον, τὸ τὸν Αλῴκια, ἡ Σι- 
μαναὰ τὸν καλούιενεν ΖηᾺλ. τῆν. 

: ᾽ 6 ἈΠ ἡλὸς 
16 Ἰούναων ᾿Ιαχόϑϑ, ἡ Ἰούδαν 

᾽ ͵ Ὁ ΝΣ ὙΠΊΔΡΛΆΣΙ, 
᾿σασριωτην,γ “5 Κἢ. Ξχεύξι το 
4 Ἂ 
δότης) 

Ξ. ἄτι ἘΞ 

7 δαὶ καϊαξὰς μετ αυ- 

ἔς ἐπὶ 1 τόπο ὕὑ αὐδινοῦ" 

Υ 5 ΝΞ, Η͂ , 
πολυ τὸυ λαὺὸὺῦ ἀπὸ σασὴξ 

; Ν 

ὦ. μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ σλῆ-. 

9 Ἐπ τγαηπεπβ ᾶδ, νη ἸΏ 
{γα βόρατη ΦΟΡᾺ Π1. 

τὸ Εξοοοο Ποπῖο γαῖ πηδηιτ 
ΒΑΡ εης ἀτι ἀδπη, ὃς ̓τογγοσα δῆτ 
ὁαΠ1, ἀϊοοηΐοβ, 51 Πἰσεῖ ΘΑ Όλ115 
σαγαγο ἡ οἱ Δοουϊατοπτ Θ.1Π}. 

1τ Τρίο ἀπίεηι ἀἰχὶς 1115, Ὁ 18 
τὶς εχ νοῦὶβ Ποπῖο ααὶ Βαῦερῖξ 
ον θη ὉΠΆ1Π, ἃς ἢ σοοιθεγις Πμέςς 
ΒΆΒΡατί5 ἴῃ [οσοῦη), Ποῆπο ἂρ- 
ΡΓΈΠεηάοξ εαπὶ ἃς ἐχίσεῖ ἢ. τ᾿ 
1 Οτδηῖο τδτζυγ ργαίξας μος 

Ττῆο οὐε ἡὶ [ταφὰς Ἰίσος βαρ δεῖς 
θοῦ ἔλςεγο, 

» 

27 Ἐπ ἀϊφεθατς εἰϑ.: Βα δε 
Ῥγόρτογ ποπύπεπι Γαδ πὶ εἰξ, 

ῃοη Βοπῖο Ῥτοριον ϑαθθαϊαπι. 

τ Σ4 ΑΕ ΡΒΑΥΓΟΙ σομἢ] απ σὸς 
Ῥούθης ἀἀνοσπιβ οηϊ, Οχο ῃζο 5, 
αἴ ἐπὶ ρογάεσθῃξ. 

τς Αἱ {εἴπ5 σορῃοίοθῃβ, Γδσ, 
εἴθε πᾶς : ὃς [ἐφιυξα (υπὲ δῖ 

ςεὐγθας στυϊῖ, ὅς σαγανὶς 605 
ΟἸΏΠΟΒ ΄ 

τς Ἑαύζυτι ΔῈ αὐξδην ἴα ἀϊ 8 
ΒΡ 5 ΠΗ 5. ΟΧΔῈ τῇ πποηξθηι οὐα τῷ : 
. ἃς δγαὰῖ ρδγηοόξαης 1 οὐ ηθ 

)οτ. 

Ι. 13 ΕἸ φυμππὶ ἕαξξι5 εἴϊοξ ἀϊ65, 
Γαι νοζανις ἀἰοιρυ 5. ἴμπὸς Σ᾿ ὅς 
ΟἸϊροθθ ον τρῆς ἀθοάβοοίηι, 408 

ἡ ὃς Δροίζοϊο: ποιλιηαν τ, 
τῷ 5Πηλοηοη,, 41. ἢ ὃς ΠΟΙ ̓  

ον Ρεζεμην, ἃς Απάγοδαι {γᾶ5᾿ 
το οἾα8, Ἰλεσδυδι δὲ Τοαῆ- 

ἐποτα. ῬΑ ριην ἃς ΒΑστ ΠΟ] οο 
 Ὠγυστιηχ! : 
Ϊ τς Μοααιμη ὅς Τ ΠΟΙ ΔῊ, 
Ι Τασοῦπον ΑἸρδΒαῖ, ἃς Βιπιοῆςξαι 
᾿ νορατιτι Ζε)οϊεπ, : 

Ι τό Τιυΐληιν 7αοοῦΣ, ὅς: Πι δηὶ 
ΤΠ αρίοσοσ, «ἰΔ δὲ [αλξ ἐγαά!ς 

| ΤΟ τ ᾿ ἐν 

17 {τ ἀεἴξοησπ8. οὐπν Ὁ1Π|5, 
| Πεεῖς τὰ Ἰοςοι σα πτρείξει, ὃς τασθᾳ! 
ἀπ ουρυ]οσιν ο}}ι:, ἃς να τττιᾷο 
Τ “ορίοία ῬΙολῖβ αὐ οπῖμ! Τα ἀν 
Ι ὃς Ἡτοσυίοαι, ὃς. ΓΙ ΔΝ 

Ἔν] ἃς ϑιἀομῖδ, φαΐ Ὑδηοίυ 8] 
| ἀἴτο "51. ἧς ἸΆΛΔΥΙ ἃ Ἰαῆςὶ 
Βασι 15 1615: ὡ».»»-ἃ 



Ζ. 

ΕΓ ὁ. Ἰδταῦτ ραν ἀἄο-Ἰὰ, 1] ναι ἄχη 9 
Ἴοαν δυποσορίιο, 
᾿χὸς δὲ 1ΠΓΥ ἰγόανα ἀἢ Βουηηῖο απ] 
ἀν οε ππὸ γααΐῃ ϑθοίδ; οἱ 115. αὶ 
ἀοαναπά ὀνθιῖ, ρον ἀνοῖὶν θὰ ἐς 
Ῥασοιβεῦ: Ἐπι-1}} ρόντῃ 5 ἀθ ριιέυχ 
εἰλλι5 [65 }υὰτ5 ὅὁ θα θαι» 

αι. Τὰ {ΠΊΡαν ἀπ, αὶ βούα οἶα} 
ΠΥ γον5. αι ἀΥ ἀμ Ὁ πιΠ 6 υυ 6015, 

51 6116 τόσο αα ἤοαν ἀπ δά 0} αῖ 
ἀαμ5 ἀπὸ ἴοβθο, πα [ὰ ρύθηπ εἴ μ9 
[6 τοτῖνο ; 
1.1 σον θ᾽ οα πα Ποιτη δ ἢν αὐ - 

Ἢ μὰ5 υὐΐοαχ 4 τη γε θ152. 1} ἐδὲ 
ἄπο ρον 15. εἰς [αὐτὸ ἀτι μίοη ἀκ 5 
[65 7χυὰν5 ἦο ΘΆΡΡοτ, 

Ϊ 27. Ῥαϊβ 11 Ιδὰν ἀϊ ᾿ς Τ,6 ϑαθρθαῖ 
[ἃ ἐτό ΤΓαὰτι ροιι Ποῖ, οἵ πθὴ 
ἐρᾶ5 "ποθ 6 μοῖιν 16 Θάρθαι, 

Ι τ01,ὰ- (5905 [05] αν Ἰϑ οἢ8 ὁϊαηξ 
90.115, ἀὐΠΠ νὸν πὶ οαἰνοαιχ οὐπιπ 
ὨΣΟῚΓ 115. [6 Γογοϊοτ μότην, 
᾿ 15. Μαὶς όδιι5 Θοπποίδθαῃι οοἶα, 
Ῥανες ἀο-ἰὰ, οὐ απο ὁγάητο τα α}- 
{ππθεἰς [ὁ δαϊν!ῖ 

12. ἔπ οο τογαβ-ἰὰ, υέδπιες. 4118 
'διΐ' ἀπὸ ππομτερτιο ΡΟῈΓ Ρτῖθὺ ; εἱ 
1] ρᾷβ58 τοὰτϑ ἰὰ μαι ἃ ρνίοι Πίθα. 
15. ιν ἀὸδ αι [6 Ἰοτιν ἕαι νόθα ἢ] 

ἌΡΡροΪα 868 ἘΠ βοῖρ]ε58, ΘῈ ἢ] δὴ οἱιοὶ- 
511 ἀοαχε. ἀ᾽ θη γΘαχ αἰι}} πογαπια 
Ἀργρὸόιτγο8, ᾿ 

. 14. ϑανοίγ,, ϑί πιο, 48} πουα- 
ὯΔ 1551 ΡΙοῦχο., οἵ Δηδνό 580ὴ 
Τγὲνθ., Ταραιι68 οἱ θαι, Ῥ]ΝΠρρε 
οὐ Βαν με] οχηὶ ν᾿ ἽΕΣ 
15. Ναιεΐεα οἱ ΤΠ οχηα 8, Τα σα 165 

15 Δ ΑἸρβόβ, οἱ ϑίπιου ἄρρεῖό 16 
6]έ ᾽ 

. αὐι πᾶς, ὸγὸ ἄο Ταοατιο5 οὐ Τὰ 465} 
᾿Ἰβοαγῖοι, φαὶ ἔτι οο [αἱ αι} ἀγαμῖι. 

17. Τὐιαττ ἐπδαΐϊῖο ἀεϑοθηάι ἀνθὸ 
ΘῸΧ 1] 5᾽δὐγότα ἄδη5 τιπὲ Ἀ]αῖπο,, 
'ᾶνθο ἰα ττοῖρε (ο 565 ΠΙβοίρίθβ, οἱ 
Ὅπι6 βταηας υπα ἰτιᾶς ἀθ ρειιρ!ο 
"ἂς τσαῖο ἰὼ Ταόε εἰ ἄς Γὀνιιϑαί μη ο 
εἰ 4 ]ὰ φογεέγόθ υπαυὶεἴιτιο ἂς Τ γι 
οἱ ἀὁ 8140, αι] ἐτοῖϊοπε γος 
ΓΡοαν Ῥεπιοηάνο Υ Ἢ χα 

ἴποπι, ἀηα 5ἰοοῦ τῇ ἴπὸ μ]αη ; 

ἃ ρυοοί του!τἰάς ΟἹ Ῥοσρ]ο 

ἴγοτη ἴῃς βοι-οοσβεί οἵ Ἔγτο 
ΘΙ60Π, ὙὙΠΙΟΠ σατηθ (0 ποαν. απ». 

. Ὁ ΑΠῚ ποη, πὸ τγὰβ ἀδραγίοι 77,22. 
ἴπθμοο, [6 τυοηὶ ἰηἰσ᾽ {Ποῖ} 5 γπὰ- 
ΘΌΡΕ : : 
10 Απά, ῬθΠο]4, {ποὺς γα ἃ 

Τὴ ὙΒΙΟῊ Παά ἀὲθ Παπ ἢ πο ν-: 
οὔ, ΔΗ που αϑκοὰ μίμη, 8ὰν- 
ἴῃ 9.9. 15. 10 Ἰανν τα] τὸ Π68] οἡ {πΠ6Ὶ 
ΒΑ ΑΙ Π-ἀαγοῖ {παῖ {πὸ ν ταϊρῃΐ, 
Δ σῖ56. 11. 

11 Απά ἰὸ βοῖά αἀπίο 1ποπὶς 
Υ Βαΐ τπδὴ 51.8}} {ΠΡ 6 ἈΠΊΟΠρ; 
γου, (Παίς 51}}8}} ᾶν Οὔ. 5Π660, 
ΔΓ 1 τ [}} ἱπίο ἃ Ρ1 οὐ 1Ππ6 58}- 
θαι - ἀν, Ὑν}Π 16 ποῖ ἰὰγ ΠοΙά οἱ" 
ἰἴ, ἀῃα 1ππ| ἐξ οὐ ἢ 

12 ἕονν τοῖο (ἢ ἢ 18. ἃ τηδῃ 
Ὀζίου μὰ π ἃ 5.6 ρ ἐ Ἦν Βορϑίονο {ς΄ 
15 αν] ἰὼ ἀο ψ6}} οἷν {πΠ6͵ βαθ-: 
Ὀαΐ-ααγ8. ΡΟΝ 
ὍΤ Αὐῇ Ἐὲ 5810} το ἘΠΕ ΠῚ, ὙπεΗς. 1. 
ΒΑ ΒΌα ἢ. τγὰθ παδᾶς ἔου ταρῃν δηα, 
ποῖ τάδ ἔοτ' τπὸ ΒΑ 11: {75 

14 ΓΠοη {πὸ ΡΠ δυο θϑ χε ηΐ οὐ, ἤ.». 
ἁηα ΠΟ] ἃ οοὐποῖ! ἀραϊηϑί ἰ την, 
Ὧονν [ΠΥ τηϊρ}ὶ ἀσϑίγου Πΐ τ}. Ι 
15 Βυῖ ψ θη. 1όϑιι5 κηονν 12, ἢς᾿ 

νἹΠάρανν ΠΙ πη50} ΠΡΌμπι {πδηοε ς-; 
ὉΠ οτοδῖ τ ἰπ|ῖ6 5. ΠΟ] ον ς ἀν 

Νὐπαρ τ 
12 Αηᾷ 1ἴ οαπιὸ (0 ρᾶ55 ἴῃ {Ποβε ἷ..6. 

ἀἀν5, τας ΠΘ νπί 48|Ρ 'πίο ἃ 
τοι ηζαὶη (0 ῬΡαν 7 ἀπ οοποηποα 
ἈΠ ΒΡ π΄ τῇ ῬγΑγ ΟΡ τὸ (Τοά. 
15 Απα Πρ τ νγα5 ἀοτ, ἢ 68}}- 

ὦ τριέο λΐρι [15 ἀἸ ΟΊ Ή 1.5 ; ἀπα οἱ 
Τῃοτ 6 σμο86 Ὀγ εἶν ον γ ΠΟΠῚ 4150. 
6 παοιηρά Αροβϑίϊοϑ ; ᾿ Ϊ 
14 ϑιγηοη, (ποτὰ 16 4150 Πατηθ 

Ῥοίει,) ἀπά Απάτονν 15 ΒΥ ΟΎ ΠΟΥ, 
«[τγ65 απᾶ Το Ππ, ΡΠΠΠΡ ἀπά Βαι-! 
1Πο]οπλεν, ᾿ : ΐ ἡ 

15 ΜΙᾳτεμενν πὰ ἃ Ποσηδ5, Τὰϊη 65 

τοῖν 

116 50η οἵ ΑἸρμθι5, δη πη ηῚ 
ΤΑΙ] Ζεϊοῖδ5, : 

Ι6 Απά {πάρ ἡᾳ6ὸ ὁγοίδονῦ οἵ ' 
ζατηθβ, ἀπ δ πιήλϑ Ἰϑοαγιοῖ, γι ῃ, 
αἶδο νγὰβ (ἢ ΓΑΙ ΟΥ. ᾿ ] 
17 Ἀπ πὸ εαὰὲ ἄογνγη ὙΠ 

δ 

θά! 
οὐ 
ἀρ 

ΕΥΤΕ, 

{πὲ σοτραην οὗ Πἰ5 ἀἰδοῖρ! 65, 

οἵ 411 Πιάοα δηα ἀονιϑδ οι, 



- -- --- -- - πεασα στ. --- ππτππν--- ---- - τον ὃν Ρ' ᾿Ξ ἀΞῚ. 

ΚεΡ. εἰ ς. ΕΝ οἷ ῥα σεν, 
ι Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη} ἢ Τάεης. ἀπζοια “ξατί)α5, αἵσ 

« Ἢ Υ̓ τ΄ 
το ἤξΘ: καὶ καϑίσανι δὰ σε αϊε ἢ. ἡτοηίοπι : ἂς 

ΡΣ [οάεηες ξρ, αἀνεποζαης 1}}} ἀἰς- 
ῬΆΠῚ ογἴι5, 

2 Ἐπ ἀρϊεγζηβ ο5 [αμπὶ, ἄοςο- 
θαῖ “05, ἀϊοςη5: 
3 Βοατ ρας  ο Ρ  γίτα, α ΠΟ ἢ σ 

ματι ἔτι αὑτῶν ἐξιν ᾿ βοσιλεία 801 1Ρ οσιιην οἰ το ρημπνς]οτιιπλ, 
τῶν οὐρανῶν, ; 4. Βεατὶ Ἰυσοηῖοβ, φυϊα ἱρῇ 

Μακάρι οἱ πειθοῦντες" ὅτι σου ΤΟ το Γν ; 
αὐτοὶ πὰρακληθήσονται. -- ος Βφλτ πλῖτθ5, αθοη ἴληι ἱρΩ 
Πς Μακάριοι οἵ πεαεῖς᾽ ὅτι αὖ: Βερτοαηταιιης ΤΟΣΓΎΓΔηι. ᾿ 

6 Βεβεὶ εἰατίεηῖος. ἃς πύεη- τοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. : ὅενΣ 
6 Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ δ᾽- 1 [ἐ5 1 τίαπι, φηοπίασι ἱρῃ ἴω- 

ψάᾶντες τὸν δικαιοσύνην" ἕτι αὐτοὶ 1 Τυγαριιπεαγ. 
χυςτεσθήτονται, ἡ Βελε πλ τι σοσ ἀς5. ΠΘΟΠΙΏΙΣΝ, 

" Μαγάξιοι οἱ ἐλεήμονες, ὕτι ἀρῇ ται ετὶςοτ αἰ μταΓ, 

: ξ 
αὐτοῦ προζῆλθον αὖτ οἱ μαθη- 
ταὶ αὐτοῦ 

παν ἘΡΕΣΉΡΑ Δα τ ᾿ ᾿ 4-ς ἴα 
ἼΚῊΣ Καὶ αὐ ΣῊ Σ 19 ς᾽ μα αὐτου, 

ἐδιδάσκεν αὔτου:, λέγων" 
3 Μακαξιτι οἱ πτωχοὶ τῷ πιεύ .3. Μίακα ξιτι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύ- 

αὐτοὶ ἐλενβήσονται. ὃ Βεδῖὶ τπυπάϊ ςογάς, 400- 
8 Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρ- 1 πῖᾶπι ἸΡΗ Ἰ)ευνπ ν] ἀοθιης. 

δία" ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὲν ὄψονται 9 Βραῖ Ραοῆο, φαοιίθπι 
κι Ἐ Μακάριοι οἱ Ὁ εἰρηνοποιοί" [1Ρῃ Δ] ΠΣ νοςαθύμειιγ, 

ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. το ''ςατι ρετγίδζυκίοης εξ 
, 10. Μακάριοι, οἱ ϑεδιογμένοι ᾿ ῬΓΟΡΙοΓ μπππαπι, φαοηΐαηι 1ρ- 
ἕνεκεν δικαιοσύνης" ὅτι αὐτῶν ἔχιν [οτὰπι εἱξ γοριπι ἐσ οΥη}ν 
ἡ βαςι)εία τὰν οὐῥανῶν. Ξ τ 11 Βερεὶ εἰ 15 ααπηι πια! δά χ- 

11 Μακάςιοί ἔξε ὅταν ὀνειδίτω.- | σζίπε νο5, ἃς ρεγίοοιτι- ἔαεγιμξ, 
σὶν ὑμᾶς καὶ διώξωυτι, ἡ εἴποσι πᾶν) ἃ ἀϊχοόγιξ ΟἸΙΠΟ, ΠΥλ]ιμ)}} γος 
πονηρὸν ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν, ψευδόμε- [ πὶ ἀνεγίυπν νο5, πιοπείοηῖεϑ, 
γοι, ἕγεχεν ἐμοῖ . τ᾿ ῬΙΟΡΙΟΥ 16. ί :: 
, 12 Χαίΐτετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε" ὅτι 12 Οαμάεις ὅς εχαϊεαῖς, φασ- 
ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐτα- ᾿ΗΪᾺΠῚ Ἱπεγοὸβ νοῖῆγα πιυϊΐα [ἢ 
γεῖς' οὕτο; γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προ [ οὙ}1ς, ἢ οπΐπὰ Ροέγίεαστι Γὰπὲ 
φήτας τοὺς πεὶ ὑμῶν, Ῥχορθ τ 5 1 αηΐς νο8. 

πές Τλὰν ΕἼΣ ὑμῖν τοῖς τλε- 24. Μογυπἕαπιθη νὰ νΟδ᾽5 ἀϊ- 
ΠΡΟ. {τὸ ἀπδχεῖε τὴν ἀσαραλλης 1 ν}εδι.9.. αἴας ΒΆΡΕΙ ΞΟΠΟΪΩῚ 
Ὁ θέον, της πὶ ψοϊϊγαμι. ΞρΣ Μὴ πέλοὸς ἘΜῊ ΡΣ Σ ΝΣ ε ἩΣΙΣ ἀροῦτην τ: 251 Οὐκ! ὑμῖν οἱ ἐἐμπε- 25 Ψῷ νόϑὶβ ᾿πυρ]εεὶ : πυΐα: 

“σηλένδι" ΡΞ ΙΓ. Ρ - ᾿ - ἢ . ΄ 
ΤΗΣ ΤΟΣ ἘΣΘ Κα τ Οὐαὶ Ἰεἴαγίει5., να νοὶ σι ἄοῃξερ 
μιν ὁ ελω ὑν" ἢ ΗΠ ὶ υ : [ τα εν; ᾿ υν" το πηῃς ; αὐϊα πισοθ1εῖ8. ἃς 8.01. 

1} πειθήσέε καὶ  κλαύσεϊε, Ὥς Χ ἢ 
ΑΝ τ πήρας μος ΜῈ ΩΣ Ἀγ Δ , Ἐ , ἃ Ἂ ᾿ 

τ ΟΥ̓ΣΡΎΟΥ. ἐν κάλω; ὑμᾶς) «ὁ ΝῸΠΠ ἀυασπὶ δυποάίκετιπξ 
ξοῦσα ἐσ Υ συν. οί Ψψυσσσοῖ δε νοὗἷ5 Ποπι σ᾽ Γοσπάααι [ἷτ τ 

͵ ξ δ: " ᾽ ᾽ . “- ᾿ 

ΤΟΡΤΩ ΦΡΕΣ ΕΙΕΟΟΥ͂ τοῖς ψευδο φαπὴ Γλοιοθαπὲ μα Δορεόριοτῖς, 
πεοϑηταις : ἥάτεξες ἄνυτῶν, Ῥαϊγοβ ΦΟΓΆΠ Σ Ι 

.1. Ὑμεῖς ἐςε τὸ ἅλας τῆς 13 ΨῸ5 εἴΠ15 1Ὰ] τογγᾷς ; ἢ αὐ 
γῆτ᾽ ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρινθῆ, ἐν } τὸπι [3] Ἰπίδεπαεασα. τ, ἴῃ 4υο, 
τινι ἀλισθήσεται; εἷς οὐδὲν ἰσχύει [ 13] δτιιτ ἢ αα ΙΒ] ὰπὶ ναϊοῖ αἰςγα, 
ἔτι, εἰ κεὴ βληθῆναι ἔξω, καὶ κατα “ 11 ΠοῸ ο)ϊ]ς1 ἔογαβ, ὃς σομοιϊοατ, 
πατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. αν Πορλἑμ θτι5, 

14 Ὑμεῖς ἐςε τὸ φώς τοῦ χκόσ- τ4 Κο5 εἰξὶ5 ᾿πχ πτυ πὶ : ΠῸΠ 
βου, Οὐ δύνωπαι πόλις κευβῆνει [ Ῥοξεθξ εἰνίτας. Ἀθίτοηάϊ ξυῤτιϑ, 
ἐπάνω ὅρους κειμένη. πιοπΐοσι Ροῆεα, πο Ὁ} 



ΟΗΑΡΙΤΒΕ γι 
δεγτποσι 5ετ ἴα Ποπίαρτιό. 

᾿Ὑ ἐϑυβνογδηὶ ἰουϊ οε ρει ]6, ἸΏ οἢ- 
'4} τὰ βὰν ὅηε χτηοηΐασῃε ; εἴ 8᾽ ἐϊδηιϊ 
.8.55313, 865 ΠΊΒ0Ὶ 0165 5 ρΡργοοβέγεηι! 
ἂς 1α!. 
..α. Ἐλὶ ουνταηῖβα θοῦομα, 1] 165 
᾿επϑείσποις, εα ἀϊβαηῖ: 
“ 5. Ἡεδατοὰχ ἘΜ λυστεξ εἢ ἐβρυϊῖ: 

68 ΟΙΘῸΧ 6δϑῖ ἃ βαχ. 
ε ά, Ἠεξατοὰχ οεὰχ 64] ρἰεαγεπὶ : 
ὉΔΥΙΕΒονδῦτης 

δαῦ 115 βϑογοηΐ ςοῃϑβο]έβ. 
5. ΗἩδανεὺχ ἰες9 ἀόθομπ αἰ γ 5 

115 μέγ᾽ τογοῖΐ 1ὰ ἴθγτο. 
τ δ. ΤΙφαγοὺχ οΘῸΧ 48] 50η1 Αἰαπαέβ 

δι αἰτέγόβ. ἄς ἴὰ 7αβίϊο ; σἂν 115 
ΒΕ, ΟΝ γα93α 9165. 

; σαν} 

Ὁ 5εβεῖπρ' τπ6 ταυ!θτιοβ, [708. δ 
ἢ γε πῦρ ἰπίο ἃ τπουῃίδ!η: 

8 η ὦ θη ἢῈ νγὰ5 56ΐ, ἢὶ5 ἀ150]- 
ῬΙ65 σᾷτηα ἀπο ΠΙΏῚ: 
ΓΦ Απά.- ἢς ορομποα Π5 πιουῖῃ; 
δηὰ ταὰρ τ ΓΠ τ, βὰν ηρ.. 
: 8. ΒΙοββϑεά αγὲ [Π6 ῬΟῸΥ πὰ 5011: 
ἴον {Πεῖγ᾽5 15 τπς Κίηράοιῃ οὗ ποὰ- 
ἵνεῃ. 7 : 

4. ΒΙεςϑεά αγὸ ἴμεν [δὶ ὩΔΟΌΓῊ :ὶ 
ἴον {πεν 51|8}} θῈ σομηξονεα, ᾿ς 
5 ΒΙεβϑεὰ αὔγὸ ἴῃς. τῖθεκ: ἴον 

{86 ν 588}} ἱπῃουῖς τὴς φανίῃ. 
6 Β᾽οοδεά γέ {ΠΕ ΠΟΙ ἀο 

'Ῥπηρον δηα {Π81 αἴτεον υἸρ δέθοιυϑ- 
655: 101 ΤΟΥ 584}} Ὁς ἔς. 
᾿ Υ ΒΙεϑβοα ἀγὸ ἴΠ6 τηογοῖ}: [ῸὉ΄, 
ΠΟΥ 588}} οὐΐβα!η τ ΈΓΟΥ. ' 
-8, ΒΙοββε αγὸ τῆς ρίγο ἴῃ πεατί: 
ΟΣ {ΠΟΥ 588}] 5.6 Οοα. 4 

᾿η. Ἠεανοαχ 16ς τοϊςόνἱοονάϊειιχ 2". 9 ΒΙΟΒβεά ἀγὸ {ΠῸ μεσ -Τ Δ ΚΕΡΒ:. 
06 γ 115 Οθιϊομ ἀνόομι πϊδόν ον. 
. 8, Πευϊοὰχ οδαχ ααὶ ομτ ἰε οαπιγ} ἄγοῃ οὗ (Το(. : . 
Ῥιι ; οἂγ 115 νεγγοῦι Πῖδα. 
0, Ηεατεὺχ οεὺχ ααἱ ρτοσαγεηξ 
ἰὰ μαῖχ ; σἂν 115 βευοῃῖ Ἀρρε]όβ εὰ- 
ίαυ5 ἀς Πῖευ. 
εἶτο, Ηδαγοὰχ οεὰχ ααὶ 80η1 ρεῖπ 
»ϑέουτέθ “Ρουγ ἰὰ Ἰυϑι1ςε : σαν ἰδ 
Βογάπιηε ἀ65 οἰθὰκ δβὶ ἃ εἰιχ. 
11. οι 8ογὲζ μϑαγειιχ, Ἰοσϑαυ ἃ 

οϑ088 ἀξ πιοὶ οὴ γοῦβ ἀϊνα ἀεβ 1π- 
ἐπιπθγηπυῃ νου ρεγϑέσαϊενα,, εἴ 

τ [α ἀ5βεηγοηΐ ΘΟὨ ΓΕ Υ ΟΌ5 π᾿ 0 ἢ 
οαΐο βοτίε ἀδ χα]. 
12. Βἐου55ε2 - νοῦ αἴοσδ, εἰ 

ἴον {πᾶν 5118}} θῈ σα! ]εα τὰε 6}}}- 

10 ΒΙεββϑοῖ αγὸ {πε ΠΟΙ ἀρ 
Ῥογβεοιίς αὶ [ῸΓ τἹρῃοου 5η 658. 
58 Κα : [ὉΥ {Π6 118 15 ἴ8ε Κἰπράοπι 
οὗ Πεάνεῃ. ἱ 
.11] Β]οββϑεάαγο γ6 ΠΕ η 7πε7) 588}} 
ΤΟΥΠ]6 γον δηᾷ ρεγβοουξθ. ψοις ἡ 
ΔΑ 588}} 58. 411 τιθπηεν οὗ εν}} 
ἀρδιηϑὲ γοῦ ξΆ]ΒΕΙγ, [Ὁ Τὴν 8816 
,. 12 Ἔε)οϊοθ, δῃᾷ Ὅθ. δχοθθάϊῃ 
ΒΊΑΙ; Τὸν ρτοαΐ ἦ8 γ ΟΣ ΤΕΥ ΟΣ 

γΕ5881}1ε2 ἀε Ἰοῖε, ρᾶτοθ αὰς νοῖτε ᾿ξ Ἡδανθὴ: ἴου 50 ρευβεοπίς ποὺ ἰδ 
γέροι ρθηϑε δεῖᾶ ριαπάς ἀδῃ5 165 }} 
ΟἸΘῸΧ τ οδ᾽ ΟἿ ἃ 8183] ρεγβέοαιε [68 
ῬτορΒὸτο5 αἱ οπΐ ότέ ἀναπὶ νοῦβ ἢ 

“5. Μαὶβ γμαϊπειγ ἃ νοι, εἰ οποβ; 

ἸῸΡΠεἴβ ῬνΒΙ ἢ γοτε θαίονε γου: 
4 Βυΐ ψὸς τηΐο γοιΐ παΐ ΓΕ} ι,. 6. 

- -’---- Ὁ. 

ΔἼΟΝ  [ῸΓ γ πᾶνς τοεϊνεα νοι, 
«- ἘΣ Υ̓ ὶ αγοα ατιε νοῖι5 ῶγ 62 ἀς]ὰ γχεςῖι νο- ἢ ΟΠ ΒΟ αοη. 

οισομβοϊαιοη. 
28. ΜΑΙ μθαν ἃ τοῦθ, 4]. ἔτος 
Ῥαβϑαϑι 65. - ῬαγοΘ 46 γοῖ8 ἃὰΓῈΖ ν 
ἴα. ΜαΙμειγ ἃ νοῦς, ααὶ᾿ γἱο } Κ01 τῃαὶ Ἰαυ ἢ ΠΟΥ  [ῸΓ γῷ 5881} Ι 

25 Νγοε υπίο γοι {πδϊ αν 1 
ἴον γῈ 58.8}} ἢπηρον, Ψγοα ὑπίο 

Πρ Ϊ ΠΕΟΠΑῊ : Θὰ νοι γνοὺς [ὰ-- ἰ ΤΟ ἈΠ ΚΘ ΕΈρ. ΤΣ 
ΒὨΙΕΓΕΖ εἰ νου8 μἰειιγονεχ ἱ 
26. Μαϊβοῖν ἃ νοιβ, 

πότος ! 

τ. Ὑοὺ5 ἐϊεβ [ε 85εἰ ἂς [ὰ τενγε 
ΤΏ 815 51 [6 86] ρου Ξβὰ βανειν, 

ἴα!έ δὰχ μὶε 

Ἰούβαϊιο 
ἴοιιβ 165. Βομῃηνηθ5 ἀἰτοπὶ ἅν Ρϊεπ 
46 νοιιϑ ; σαν ἰθαγ5. ρόγος δὴ [α]-- 
ἘΠ ἀφ πόθ ἀθ5 ἴατιν Ριὸὺ-- 

5. ΒΑΥ͂ 165 ΒΟΉ ΤΉ 68, 

26 Ὑγος υηΐο γοῖι ὙΠ ΘῺ 8}} ΠΟΥ 
5181 Βρθακ γγῈ}} οὔ γοι! ἴον 80 αἰὰ ὶ 
{01} (λέ Ππου5 ἕο Ἑὴς ζα]ς ὈΓΟΡ ἱ 
ΤΠ Ύς τε ἔπε ΟΕ ΗΕ ΟΣ ΕΙβ γα 

ἰ θυ [δ μὸ δα} πανε Ἰοβί 15 Βα ΟῸν 
ἘΠ ὙΒΟΡ ἢ 588}} τ ὃς βαϊεας τ 

ποῖ 16 βαϊεγα του 211 ας ταῦ ρμι 115 {μεποοίοντη. φορά ἴον ποιίῃρο! 
τί θη φα᾽ ὰ ἐτεγεις ἄομοτς, εἰ ἃ δινε ᾿ Ὀαζ ἴὸ θὲ σαϑί οὐ, ἀπὰ ἴο Ὸς ττγοᾶ- 

ἄδπ υπᾶφυ ἴοοΐ οἵ τῇ θη. 
᾿ ἰάυ γουϑ ἐτ69 Βα Ἰαγαϊδτο ἀὰ τοῦς ἢ΄ς 1 Ὑ α ατὸ ἴῃς Ππρπὶ οἵ τς μου]. 

ἐς ὉΠὲ ΨΗΠῸ 511 68 81 Ὅχιο χησῶ- 
ἐαβπο πε ρθὰϊ ὄϊγο οδοἶτόξ “ὡς Α οἷν τῃαῖ 15 δεῖ οἵ ἂῇῃ ἈΠ] οαῃ- 

ποῖ Ὦς διὰ. 

» 

κυ ω- κ 



ἣ τς Οὐδὲ καίς σι λύχ: Ἂν, Χ, τὶ τς Νοζῦο δοοομάμηΐ Ἰασοῦο 
ἐρανε αὐτὸν ὑπὸ τὸν ρεύδιον, ἀλλ᾽] ποιο, ἃς ροησηε ἐάπὶ ΠΙ) πιθαὶ 
ἐπὶ τὸν δι χ! ἴσν, καὶ λάμπει πᾶσί] δἴο, (ἃ πὶ ἸΡοῦ σαηαε]α τα πι,. ὃς 
τοῖς ἐν τῇ ο. Κις, ᾿ πῶς, σῃλΣτι5 1. ἄοτιο. 

16 δὼ λωπψάτω τὸ φῶς ̓ - τό 8ῖς Ιασερὲ [ὰχ νεῆγα ΦΣΞ ΕΞ 
μῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθ: πων, πὼς  Βοπηηῖθιι5, αἴ νιάξαῃξ. νοϊεγα, 
ἴδωσιν ὑμῶν πα καλὰ ἔργα, κα δο- Ἰ Ῥυϊομγα ορότα, ὃς φ]οτίβεηι Ῥα-͵ 
ξάσ ὡσι πὸν πατέρά ὑμῶν. τὸν. ἐν 1 τγεὲπὰ νοίξτιησι 411 1 σ’ 15, 
“«οῖς οὐρανοῖς. 

17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καῖα- 1 [οἸνενε ἴσοι, ἃ Ῥτορβόταθ; ᾿ 
᾿ΔΟῚ ψοηὶ ἀἠοίνοτο, [εἀ αὐϊμι- ᾿ “λῶσιι τὸν νό ἔμεν, ἧ τὲς προφήταφ' ἐκ 

ἔλθον καταλῖσαι, ἄλλα πληρώσαι. ἢ 

εὐ ον δ Αμὴν γὰς λέγω ὑμῖν; ἕως 

17 Νο ρυτεῖῖδ φυοά γε αΠῚ 

ῬΙοτεΣ ἢ 
18 Απιὸπ ηυϊρρὸ ἀϊέο γον ίσ,.ς 

ἄν. παρέλθῃ ὁ ὃ οὐρανὸς κ᾿ ἢ γῆ, Τὶ ἰῶτα 1 ἄοπες ρταίοτοαῖ οἰ μηὶ ὃς τεῦγα, 
{νὴ μία ε κεραία οὗ μὴ Ἰοῖὰ ὉΠ τ), ΔῸΣ ΠΠ 5 ΔΡΕΧ πόπ 
᾿ παφέλθῃ, ἀπὸ τοῦ 1 νόμου, ἕως Ῥτατεσιοῖ ἃ ἴοσε, «ἀοῆες ομληΐα,, 
ἀνπάντα γένηται. βδηΐ. ᾿ 

19 Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν} τῷ Οὐἱ ετρὸ ᾿Τοϊνετίε ἢ ὉΠῸΩῚ 
Ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίτων, ᾿ πιασδαίοιαπι ἹΠόσαμι τα τος 
διδώξη οὕτω τοὺς ἀνθ το πους, ἐλά- τη, τὸς ἄοςπετιε ἢς πιοπλῖμος, 

Χισθ᾿ κληθήσεται ἐν τῇ βασίλείᾳ, ΠΛ ΠΙ ΤΣ νος δ ἰτοΓ πὶ τόβηο ς:ε-᾿ 
“τῶν οὐρανῶν᾽ ὃς δ᾽ οἷν ὡοιήση καὶ δι- . Ἰογαπι : ἀξ δἰιζεπι ἔςσοτὶε ὃς ἀο-᾿ 
δάξῃ οἵτΘ» μέγας κληθήσεται ἕ ἔν ἐπεγῖε, Εἰς διᾶρυι5 νροβδίπιγ ὦ ἴῃ 
ὑτῇ θασιλεῖᾳ τῶν οὐρανῶν. ΤΟ σπΟ «Β]ΟσΌΠ,: ᾿Ξ ἐὰ Ἵ 

20 Λέγω γεὶς ὑμῖν, ὅτί ἑὰν μὴ ἡ 20 Ῥΐοο θηΐπὶ ψοβίρ, αιὸδά ἢ Ἢ 
περισσεύτη ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν ᾿ ποπ ἀθηπάανογις Ἰυδ τα νοῆτα, 
πλεῖον τῶν. τραμεμιατέων ΩΣ Φαρι- Ρἰαϑϑογίβαγιπι, ἃς Ῥῃαγι ποογαας, 
“σαίον, οὐ “μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν Ἰ πρη ᾿μιγαριεῖς ὦ ἴῃ τερπαηιοα]σ- 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

ἜΣ 41. Ἤκούσατε ὅτι ἐῤῥέϑε᾽ τοῖς 
εἰρχαίοιρ: οὐ φονεύσεις" ὅς δ᾽ ἂν 

Ἵ φονεύσ; ἢ), ἔγοχ ἢ ἔςαι τῇ χείσει. 
δ τι 22. τ γὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι 

᾿ πᾶς ὁ Ὁ ὀεγιζόμενθ. τῷ "μι 
αὑτοῦ [ εἰκῆ, ἔνοχος ἔσαις τῇ κρίσει" 

ὃς δ᾽ ἄν 1 εἴπη τῷ ἀδελφῶ αὑτοῦ 
Ἵ ἑχκὰ ἔνοχ- ἔ ἔξαι τῷ συνϑδοίω" ὃς 
«δ᾽. ἂν εἰπη ἐ μωρὲ, ένοχϑ. ἴ ἔται , οὐποχὶαρ οὐ σοοταϊ ; 4} αἴι- 
εἰς τὴς ἢ γέξνναν τοῦ Ἐ πυρός.: 

21 ᾿Εἀνοῦν πεοσφέρης τῷ δωρόνσω ἢ 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαφήριον; κξ κεῖ ἴ μνησθῆς, 

ὅτι ὁ ἀδελφός σὰ ἔχει. τὶ καὰ σοῦ, 
τ  )4" ΑΦε: ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔ ἔμ- 
πρόσθεν τοῦ ϑυσιαςηρίου, κα ὕπαγε, 
πρῶτον ὁ διαλλάγηθι τῷ ἀϑελθο 
σου,» κἃ τότε ἐλθὼν πρόσψφε:ε τὸ 
1 δῶς ν σου.᾿- 

ΤΠ. ἷ 
21 Ἀιδιβο υ18 Ρτοηυποῖασ, 

ταῦ ΟΠ ἀπτίαιῖβ: ΝΟ οσοϊἀἐθ: 
4αΐ αὐΐοπι ο οἰ ἀοτῖε, ονποχίαθ 
ἢ γαάξεῖο, 

25}. ἔρο δυζεπὶ ἄϊρο γονοίς, φυΐα 
ΟΠΊΩἷδ5 ἐγαΐς εἰι5 ἔγαισγὶ ἤιο Ἑηλσος, 
τἰτὸ, οὐ ποχίαβ ογὶς πιδίςϊο : φαΐ 
δυΐεπι ἀΐχοτιε ἔγατυι- ἴὰο ἰλαςά, 

τότα ἀἰχοτῖς ἕλεας, ὁθηοχίαϑ ετῖς. 
ἴῃ βΌΠΟΠΩΔΠῚ 1ρ185. ὶ 

13 81 ΕἸρῸ οὗουο τηϊιηυ9 τασηα, 
δα αἴτατε, ὃς 10᾽ τρεογάαταβ ξαε-ὶ 
τῖδ, φαῖα ἔγαίοῦ τὰβ μαθεὶ επί 

᾿.ἀι!ᾳ πάνοτβηπι ἴθ, - ο΄, 
24 Ἐεμῆσας 101 πιὰ πὰβ ταῦτα, 

{ απῖς αἴταγθ, ἃς ναᾶς, ῥσῖαο τοςοΒ- 
οἷτίατο ἔγαεγι τὰο, ἃς τὰς νοηϊοη8 

ἱ οὔξεν πιρσι5 τα σσ.ς μὴ 

ΟΣ 

! 



ἰδ: Ἐπ᾿ δὴ παπαῖε᾽ ροίαῖ ὑπὸ 

᾿ροϊδδοαα., πτηῖβ οι ἰα πιο δὰν τὰ 

Ἴἀεναπι }68 Βοχηνθ8., αἢπ, αα 115 

ΠρΡάβϑεηι, 1} ΗὟὟ ἀγα τί θη πῃ5 ἴα 
ΠΟΥ 481 ἢ 5᾽ ΔΟΟΟΥΩ 556, ἡπδαι ἃ 

416, δῃᾷ ραξ τε τονᾶον ἃ ΡΌΒΠ6], θα 
οὗ ἃ σαπαϊοδιῖοκ, «86 1ε ρίνοιμ.. 
Πρμευπῖο 8}} παΐανο τὰ {πὸ ποῦβο., 
16 μοὶ γουν ΠΡ ἢ 850. 5Π1η6 θ6- 

ἴοτο πλθη, {Παΐ {ΠΟΥ ΤΥ 566 γΟΌ Ὶ 
ροοα νοΡκ5. ἀπά ο]ονν γου" 
Ῥαι μὸν ΨΉΙΟΝ ἰ5 ἴὴ Πθάνθῃ. 
17 ΤΠΙπΚ ποῖ {Παΐ Γ ἀπ σοΙηΘ. 

το. ἀδϑίτου {{π|- Ἰὰνν, οὐ {Ππ|6 Ργὸ-᾿ 
ΡΠοί5 : 1 τη ποῖ οότὴς ἴο ἠδ βίτοΥ, 

σπαηἀςΠς ροῦν Ἰὰ σαοιτ δοῖ5 ἅς 

οδαπδεῖῖονς οἱ εἴα ἐοϊαῖτε τἰσὰξ 
σουχηπὶ δοπέ ἄδης [Ια υναϊσομ. 
16, Οτὸ νοῖτε ]υὐαιὸγθ [86 αἰ ηδὲ 

γοΐσπι νὸ5 ΟΠ πη Ε5 σαν γ 65,01 415 
ἰοἰουβεπενοιγε Ῥὲέτε 41 65: π5 
68 τὰ νὰ Σ ᾿ ὦ 
“7. ἵΝΥε ῬΈπβ6Ζ ροϊηΐ 4Πὸ 16 5οῖς 
Ἕ ΔΡΟΓΑΊΩ τἃ ὃὰ ΝᾺ Ῥιορμὲ 

τδϑ ; 76 8018 Ὑδη, ΠΟ ΡΟῸΥ [65 ἃ 
ΒΌΠ ν᾽, παῖβ ρου ἴος ΔΟΘοΙΠΡΠν. 
18, (ἂν 16 νου 415 δὴ ν όνι τς, 4πε 
Ιδαα ἃ ος. φὰθ [ὲ εἰ] εἰ ἰα τετυ δ 

μας τὸ ΠΗ]. 
Ιὃ ΤῸΡ γΟΡΠΥ 1 5880. τπηΐο γΟΣ» 
Ἢ εάνεη πὰ οαῦτῃ Ρὰ555» 9Π6 ̓  
Ἰοῖ οἵ" ὁπ {π||0 58|4}} ἴῃ πὸ τνῖδο. 
Ῥᾶ55 τόμ [π6 ἰὰνν, Ὁ}1 4}} θὲ [Ὁ]- 
ΠΠ64. 
19 ΥΠοβοῦνον, {πογοίονο, 588]} 

Ὀγρακ οὴς οὗ {πόϑς ᾿εαβδὲ σοι 
Πα Παρ ἢ5. ΠῚ 5}18}} [ΘΔ 0 ἢ} τη ἢ 
805 ἢ 584} . σα! 164 τὯεδ ᾿οδ8ξ ἴ 
(ῃς Κιησάοτη οἱ σαν ϑῃ : θα ν᾽ 8ῃ0- 
Βόον θοῦ 50Ὰ}} ἀος, ἀπᾷ (φᾶς ἢ 2) 67 
{π6 βᾶτης 512}} 08ὲ σα !Πεὰ σγδαϊ ἐπ 
τ Κιηρπ ον οὗ Βοάνεῃ. 
20 [ὋΣ 1 5ὰν ππίο γόοις ἘΠαξ 

ἱ ὁχορρέ γοιπ' ΥἸ Ποῦ θη655. 5Π4}}΄ 
| ὀχοςεά ἐδ γίσληοσμδηδδα οἵ τὴ 

ἰγοτο ροΐπε ἀφμ}9 16 1ἱ οὐ αἰιπλὸ ([65}} 56] ἴθ. 5. ἈΠα ῬΘΒΆΓΙΒΘ 5, "ΔΣ 58. 
εἰσαχ. : ' 1 ΠΟ οᾶδο ΘΒΓΟΡ Πγΐο {ΠῸ Κιμρύοτα α 
41. ὕου5 ανοζ δηιοηα 4}} ἃ ὁ16}} ΟΓΓ Ὠδδάγοῃ. 

αἰι ἀὰχ ΑΠοιενϑ ὁ Τὰ πο, ἐπετυοι 91 Υς μβᾶνὸ Ἐθαγᾷ (μαΐϊ ἴἪἃ ννὰϑ 
Ροϊαι ; οἱ φεῖα! 48} τρνὰ 5θκὰ θ1ι- ΣΙ ΈΣ Ἐς ΠΕ ΝΣ ΤΩΝ 
ἘΪ55Ά 016 βάν ἔθ5 ἤπρ 65, ΒΕ Υ {πεπὶ οἵ οἱά εἶπ, ἜΒΟΣ 

᾿ 25. Μαῖβ χποῖ,, [6 νοῦ αἰς, ας 588} ποὶ ΚΙ]; ἀπῆν, τ᾽ ΠΟΘΟΘΥΟΡ 

ἀυϊοοπα 6 830 πλοῖο ἐγ οομεγ 6 ἢ 5041] Κ1]Π]. 58} ἢ. ἴῃ ἀαηρον οὗ 

ΤΡ αορ σανῖον ἀδτο μὺδ᾽ ἰδς Ταύρτηεητε 6: : ΤῸ ἀππτὰ ὦ : Ξ "Ξ 

ΕΝ ἔδτὸ, Βοπα; ρα ιροὶ μὰν [6]  Β001 58 τπιηΐο ὕοὺ»; ΤΒαῖ, 
Ορμσεῖ} ς οἱ σε αὶ 4αϊ ἢ ἀΐτα, οι, ΠΥ ΠΟΒΟΘΥΟΥ 15 ΔΠΟΤΥ ΜἸΓ ΠΙ5 Ῥτὸ- 
5θγᾷ ρααίοϑαθ!ς ρᾶν ἴὰ δόσαν ἀὰ {{π εν νυ] ου ἃ σαιι56, 588} Ὁ5 η΄ 
[ρθε ἀδηροῦ οἱ τὸ ᾿πἀριεηῖ : ἀπά, 
ΕΓ ΓΑΣΣ ἄσποα ἀρρονιο5 ἴοη οἴη η ας  ΟβοΟνο 5}0Ὰ}} 58} ἴο Πῖ8. δου, 
ὁ ἃ ['δα!τε}. οἵ απὸ 1ὰ τὰ τὸ 5οι-- ᾿ "ΕΖΗ ΕἾ 

ν᾽ επ.65. 46 ἴον ἐόν ἃ ας] το {πον, ᾿λαρα, 5ΠᾺ}} δ ἴῃ ἀδηροι Οὗ 
οθ 56 οἐοητνς τοὶ ; 186 σουποὶ : θυ νοοῦν Σ 584}}} 
524. Τ αἴ55ε Ἰὰ τοῦ οὔγαπάο ἄεναι 988ν. Τ Ποῖ ἰθ0], 518 }} 08 1 ΠΝ 

Ἰάατο!, ἵν ατιτεπ ργοχηἸ νοΠ ΘῊΣ τε Ὁ ΟΠ] ἄγο, υ Ϊ 
Υόσοποϊ ον αὐ ες τοῦ γόνος στ αρτὸσ 
φοΐα, ν᾽οὰς εἰ οτο ἴοπ οἰἴναυς. 

ὉΠ 581} ἰοῖα,, εἰ ἃ πὰ 56} τταῖτ ἐδ 
ἰθιἴγο. 
τον ΘΟ} 1] ἄοηο ἀτιῖ δυτα νἹοϊό Ρυπ 

ὧο (65 μ].}5 μοῖίτο ςσπιμδηἀεγαθος, 

εἰ αἱ αἴινα ὍΠΠ51 ἐπιϑοιρὴ6 105 πο μυ- 
γτχ85., 56 4 ὀϑλὶ ας [ς ρ τι5 ῬΕ  ἰατις 
"16 ὐγαυτο ἀο5 οεῖιχ ; ἀναὶδ οὐαὶ 
“1 [65. αι ορβουν 65 εἰ δῃϑεῖβηόβ, 
Φφο1α]-Πὶ 9εγὰ ἐβιϊανό ογαιεὶ απ 5 10 
Ἐγαῖιμιο ἀθ5 οἰετιχ νγ΄ 
20. ἀν} νου ἐἰβ, 4116 51 νοἱγὸ 

γιϑϊοα πὸ αν ρά556 (6}}ς ἦεϑ ϑουί- 
τὰ οἱ 469 Ρ)ια τ σ᾽ ἢ 5., ἡ. 5 ΠΟ Π- 

28 πογείογο, {πον ΟΥΊησ τπν 
{δ τὸ ἢ αἰίᾶτ, ἀπὰ (μόρα, τες 
Δ) ΘΙ ὈΟΡοσ 1 {παΐ τὴν Ὀνο ρον ΒΌΓΤΒ. 
δι. ἢ ἀραίῃθῇ τῆςε ; 1 
34. {ἃθᾶνα ποτ {ΠΥ οἵ θέ τδ᾽ 

τῆς αἰΐαν, θα σὸ (Πν νΑΥ͂ ; ἅγοε] 
Ἂς γοσομοῦ θα τὸ {π ν᾿ τοῖον, ἀρ" 
{Π πη σοτῆς απ οὔτε τὰν ρον Ὁ". 

“56 Ἄρτι  Ξὰ 185 ἜΣΕΙ εουσοὁοὌὁὌΠπ-“““᾿ὰἀΔΝπῳπξξοῶ-ς-.- 

Ἐ͵Ρ ΝΕΙΠος ἀσταευ Πρδὲ ἃ σδῃ- 772... 



πστπππ 

"» ᾽ "Ὁ " ἘΦ ῃ 
2 ς Ἴσθι Ὁ εὐνοῶν τῷ ᾧ ἀντιδίκω 

ὁ ὟΝ " ᾽ “ - 
σου ! τάχυ. ἕως ὅτου εἴ εν τῇ ὁγῶ 

μετ᾽ αὐτοῦ μήποτέ σὰ παραδῷ 1 αν ξ 
εἰν τίδυί), τῷ Ι χειτῆ, ὃ, ὁ κριτήφν 

σε παραὶ τῷ ὑπηρέτῃ, εἰς ἔζον, 

λακὴν βληξήση. ᾿ ῃ 

2ὺ ᾿Αμὴν λέγω σῳως οἷ; μὴ ε ἐξ: 

ελξη; ἐκεῖζεν ἕως ἂν ἀποδῷ; τὸν 
ἔσχατον κοδεάντην. 

27 ᾿κεύσατε ὅτι ἐφ, τοῖς 
ἀρχαίοις, οὐ (λυϊχ εὐσει ἐν 

“ὃ ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πῆς 
ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθὺυ- 
μμῆται αὐτὴν ἡδὴ ἐμοίχευσεν αὖ᾽ 
'πὴν ἐν τῇ καρδία αἰτιῦ, 

29 Εἰ δὲ ὁ ᾿φθαλμός σὺ ὁ δε- 
ξιὸς σκα δαλίζει σε, ἔξελε αὖ τὸν. καὶ 
βιλε ἀπὸ σοῦ" συμῷ ἔξει γάς σιι, ἵνα 
(ἀπόληται ἕν τῶν μεέλων του, ᾿ὶ μὴ. 

Νὰ πὸ σῶμά σόυ. βληθη εἰς γί- 
ἐννα 
ἣν Καὶ εἰ ἡ δεξιά σο. χες σκαν- 

δαλίξει σὲ, ἔκκοψον αὐτὴν, κα, βάλε 
ο᾽πὸ σοῦ" συμφέρει γαρ σοι, ἴγα ἀ- 

“πόλη ται ἐν τῶν μελὸν σου, καὶ μὴ 

ἕλον τὸ σώμα στὰ βλνθῆ εἰς γέ- 
εὐναν" 

3: ᾿Εῤῥέθη δὲ ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, δότω αὐτῇ α- 
ποζά σιν" 

3}. ᾿Εγὺ δὲ χέγο ὑμῖν, ὅτι ἧς ἂν 
ἀπολύση τὴν γιναῖκα αὑτοῦ, πα- 
ρεκτός λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν 
κοιχᾶσθαι" κα ς ἐαν ἀπολελυμένην 
γπμήση, μοιχᾶται. 

Ἐ 21 Πάλιν ἡκούξα τε ἕτι εἰ ἐῤῥέ- 
Ἰη τοῖς [ ἀρχαίοις" Οὐκ Τ ἐπιος- 
(σε, ἀποδώσεις δὲ τῷ "Κυρίῳ 
τοὺς ὅρκους σὺν. 
34 Ἐγώ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ὁμμό- 

ἣν ὅλας" μήτε ἐν τῷ οἷ 'ραγω, ὅτι 

γύγ.. ἐςὶ τοῦ Θεοῦ" 
ΑΔ Μήτε ἐν τῇ γῆ, ὅτι ὑποηΐό- 

ἡόν ἐξ, τῶν ποδῶν αἰτοῦ" μήπα ἐς 

259 ΒΠῚο υοποίομείς 5 «ἀνογίαν 
ἐσῖο ἔπὸ εἶτο, ἄτι πὶ ἐ5 15 νἱὰ σὰ πὶ 
ὁο: πὸίοτγτις ἔς γαγ αὐἰγου γι ς 
γυάιεῖ, ὥς ἡμάθχ τὸ ἐγαάαε πε πιΓν 
ἀτο; ὃς ἴῃ οι Πιοἀίαιη, σΟΠΊ 1ο Τα γ]5. 

χό πιο ἀἶτο εἰν, ποπ κὶςῷ 
ἴθᾶς, ἄοπος τρφάαο πον] λιπι 
«ρα γαητο μα, ' 
27 Δυιε δὲς φυλα ΡΓΟΠ ΤΟΝ ἐπ δὰ 

οἱὲ ἀπείψαϊς ἢ ΝΠ πλαν Πα ΒΟ ΤΙΝ, 
ὃ ἔρο αὐτόην ἀἴοο νο}]5, 4υΐα 

ὉΠΊΠ15 το ρίςἰςμ9. Δ] Ἔσο μι ἀἀ 
τΟὨουρ Πού μτητι οὐλτν, Ἰᾶπι Πιαρ- 
σΠαταΣ ΟἿἙ πλὴν 1ἢ τοῦτο υο. 

20. 81 ἀὐιζοην ὁοαιι5 ζιιι5 ἀονῖοῦ 
Γ᾿ απἀφαϊίχας τὸ, ὐπὸ αϊπι, ἃς ῥγοσ, 
Ἶἴτς Ἀθ8 τὸ ἢ φοη οσε οπίλπι ΕἸΌΙ ας 
Ῥυγολε ἀπαπν πη  ΓΟΣ πὶ 005 0ς 
ται, ὅς πῸ1 τοῦτα ΓΟΓΡῸΒ {ππιπν 
᾿σὐμ)ιοίαταν ἨῈῚ ΚΟ ΠΟ ΠΙλΔλ., “μος 

240 1 ἢ ἀεχογα τὰ πιληι8 
[ςαπἀ]} χαΐ τος ἀθοιπάς οαππι, ἃς 
ΡΓΟ) ος ἀθοτα : φομἤογε ἐμλιν εἰδὲ 
τ Ροχγομε απισι ηιοπη δγογιαι [{- 
οὐλιῖν “ὡς πόιὶ οι ςΟΓρις 
ταληνι σοπ ϊοϊαταν ἢ ρου η ΠΠὶν 

41. Ῥγοπαποίμετιην εἰἘ αὐτολη, 
ψιοά υϊοιμη ας Ἀδίο] νογῖς ἀχο- 
τὰ πὶ ἔπιασε, ἰοτ οἱ τορτάϊιιη, 
35 ἔοὸ ἀὐζοπι αἴοο νο}]5 υἷα 

φυσοσηαας ἈΠ ΟΙ γοσιΕ α τόγοιι (τι- 
ἀπ, ὀχουρτῆ τατίους Γογπιοατίος 
πἴ5, ἴαοτ ὁΔ ΠῚ πὰ Πασὶ τ ἅς «αυἱ 
ἈΒΙΟΪαταπι ἀπακοσῖτν ἀθαϊτογας, 
41. [τότὰτν νι {π|5. (α]α ργο- 
παιποίαεασα οὐδ ἀπιίαιθ : ΝΌᾺ 
Ρα)γαΒ 8 : τοήάυ5. ἀὐΐοια θο-ς 
τΪΠῸὺ λγαπιοπία [ἃ 

44 ἔρμο ἀπζομι ἀΐςο νοδἷδ,. π’ πὸ 
͵ύταγς οπιπίω, ποάὰς ἴῃ οἰκο, 
4αΐα τργόημϑ ὀΐξ Ἰ)ςεὶ :, 

4... Νοᾷας [ἰῃ τι τύα, αυΐὰ ἴτα- 
γυςῖΐϊαπι οἵδ ροάαπε οἦασ ἐτπείμιο' 



25 Αρτϑο ψ τ (Π]ης δάνοσθανν {7}... 
ΟΠ ΟΕ Ιγ. νυ ἢ] 5Ε (πο ἀρ η [πὸ γγὰν 
ψΊ ἢ Βἴτη ; 165ὲ αἵ ΔῺγ {πιὸ τς 
δάνουβαγν ἐδ νον (66 τὸ {πὸ 
1 ἀρ 6, ἀης {πὸ 1πσα ἀο γεν τη δὸ 
ιἴο {πε οἴπσεν, απ τποιι 6 σαβί ηἴο 
ῬύΒοη. : 
26 ΜΘ ΡΙΥ 1 5αν ππίο (ἢςο, ΤΊ ΟιΙ 

58} ὈΥ ΠΟ πιολὴ οὐπιῈ. οὐ, 
τπόποα, {Π] τοὺ μαϑὲ ραϊά τῆς 
αἰζουτηοϑι. ὩγΊΒ]Ὼ.-. 
1:27 0Ὑὲ μανὲ ποαρῇ {πᾶὶ 1 νγαβ 
5814 ὃν {Π6 πη} οἵ οἱἄ {ἰτπθ, Τ ΒΟ, 
584} ποῖ οοιῃ πηϊξ ΔΟιϊΐενυ : 
[28 Βυΐϊ 1 9ὰν τπίο γοῖ, ὙΠαῖ 
ὙΠΟΒοΕν ον Ἰοο κοί οἢ ἃ ᾿νοτηδη. 
ἴο 1τι8ὲ αἰτοῦ δὺς ΠΑΤΉ σομγ το 
ΔαΌΠΟΡν ΜΠ ΠΟΥ αἰροδαν τὴ ἢΐ5. 
Ὠθατί. : 
29 Απάὰ 1 τὴν σῖρὶς ἐν οὔοπά. 
πος. ΡΙΌ οἷς 1 οἵ, Δ οαϑί ἐ' ἔΡΌ Τα ἢ 
1866 : [ὁΥ 1 15 ρυοβίαθ]α ἴον τῆς 6. - “τ Ξ ἜΓΤ ᾽ ΦΦΥΟΣ δεν 

[παῖ εχ ΡΟαΥ [οἱ «αὐατ ἄς [65 χλοτῦΣ ἘΠ 2: οῃ6 Οὗ (ΠΥ τηοιθο να 5που]4 ᾿ῦγεβ Ῥόνιββθ, 48ε 5ὶ τοὰσ 0 οοΥ 8 ; 

55. Αοοῦτ6-τοὶ αὰ ριατὸϊ ανὸς τὰ 
Ραγιὶα δάνονβε ,ρεπάαπι 48 εἰ 85 
ἐπὶ ΟΒογήϊη αὔέο εἴ16, ἄς ρμεαν ἅτι6 
ἴα Ρᾶτϊιε -πάνάψϑθ τὲ τὸ ᾿ἴνν8 δὶ 
1α56, οἱ (πο ἰα 7αρε πεῖς ἤντε δὰ 
'ϑεγθθης, εἰ 48 ἴτ πα 8015 τηΐβ δὴ 
φυϊβοη. : 

. 26. 16 16 ἀϊ5 δ νόνιτό, ἀαρ τὰ Ἠδ 
(ΒΟΥΕΤᾺ5 ρα5 ἦε Ἰὰ, [ποαπ᾽ ἡ 66 46 
εἴπ 8168 ραγό 16 ἀογπὶον απιὰἀναίη. 
. 27. ἡ οὐ ἀνεΖ οἠϊεηήαι 4αἾ} ἃ ὁτέ 
αἶἰἰς ἀαχ Αποῖ οπβ: Τὰ πε σομληγοί-- 
᾿ετὰ5 Ῥοϊῃὶ δἀτὸτο. 
28. Μαϊβ τηοὶ ,716ε νοῦς ἀϊ5, 4πο' 
4α!σοηαθε τοσαγὰθ τἰπθὸ [ὈχηΩλδ 
Ροῦν ἰὰ οοπνοῖϊίον., 1] ἃ ἀ() ἃ οοτι- 
το ἶβ Γδαἀα!τὸτο ἀνθὸ οἷ] ἀὰπ5 50Ὲ 
σαατ, 
20. Οὕθ 81] ἴοπ αἱ] ἄτγοῖς τὸ [αϊς 

τουαθον αγι5 16 ρέολέ, αὐταομο-]ο, 
τι )οιῖς -ἰρ Ἰοῖη ἀς ἰοὶ ; σαν ἢ τααὶ 

Ε 

ὁΐοια γειά ἄτι Ιὰ βόμειπο. ῬΕΥ 5}. δηα ποῖ ἔδα! (ὨΥ ΨΠΟΪΕ. 
80. Εἰ 5ἱ ἴὰ τυ ἀτοῖϊο τὸ ἴαϊε ΌΟΩΥ 5Π οι] 6. οαϑὲ ἰηΐο 6}. 
τοιπρ ον ἀαπδ [ε ξοϊέ, οοιρο-ἰα,., 80 Αμὰ {τὰν τῖσμῖ παπα οἤοηά, 
οὔ αν ἰῖα ΘΈΡΩΝ ἐξ τῶν δε εν 1π6 6. ουἱΐ τι οἵ, ἀπά σαϑὶ 1γ τόση ᾿ 
τῆιδε τχ μότν τοι 64π΄ 1} ἀὸ τὸ ᾽ν" τ ἘΣ τ ὄν σιεὶς Η 

ἐῦγε5 πος π 5 Ὁ τοὰϊ το ΘΟΥΒ5. {Π66 : [0γ 11 1ῖ8. ῬΡοΠΊΔ0]ς ἴον ἴῃς ε., 
ἐϊοια [εἰ6 ἀάη51ἃ σόμεπμηθ. ᾿βΒαΐξ οὔς οἵ [ΠΥ τηθτηοῦ5 5ῃου], 
| 51.118 ὀϊό ἀἴτ απιπϑὶ : 81 φαοίαα πὶ ῬΟΡΊ5 ἢ, ἀπα ποῖ ἐλαΐ τγ ψΏΟΙΕ 
γτόρα ἀϊο 58 ἴδιιναα,, 48} ΄ὰὶ ἀομης ὈΟΩΥ͂ 5Βου]ὰ ὕς σαβέ ᾿πίο ΠΟ]. 
ἴὰ ἰεεῖτο ἀδὲ ἀϊνουοε, Ϊ .ἢ ΥΧΙ Ἔ 
55. Μαϊβιποὶ, 16 νοῦϑβ ἀϊ8, απ6 81 Τ παῖ ὈΕ θη 5814, Δ Υ Ὠοβόθνοῦ 

«αϊοοα 6 Γόμπαϊετα 58 ἔς πημλο, δὶ 568} Ῥυΐ αὐναν Μἰ5 γΥγ1ΐο. Ιοὲ τη 

96 ποδί ρον οατι5ε ἀ᾽ αἀα]ιδνο, {ἢ ον ΠΥ ΥἸ Πρ ΟΓαἸ νον τη ηῦ: 
ῬΈΧροβθ ἃ ἀονοδῖν ἀΓῸ ἰὐγειεταβεια 82 δ Τ 5} απο γοι; Τπαΐ 
αὐοοβαὰς 80 ΑΘ 6 ΥᾺ ἃ ἴᾷ ᾿ἸΘΏΠ16 ὁ ἘῚ Τρ έρυνς ὑν Ὑ Εν ἘΘΘῚ Ἧ “3 ῈΣ τ 

'ψιῖ αὐτὰ ἐϊὸ τόριαϊός, οοπαπιοῖ αν ΠΟΒΘΟΥΟΙ 50} Ῥὺΐ ἀὐγαν ΠΙ5 
᾿ἱαδη!τὸ τᾶ ν ἐλν1ς 5 δαντηρ [0 (Π σαιι56 οἵἉ [οΥ- 
 ΈΣ 5 ν΄, ᾿ 
᾿ 55. Ψοι9 αὐτὸ ἐποοηθ οπίθη ἀπ ΠΙοατΟ, σατπδοῖῃ πον 0 σοΙΏ τ 

4} ἃ ἐιό εἰν αιχ Αποῖθαθ.: Τὰ Δ ΠΤΟτῪ τ ἀπ Ὑποβοθνοῦ 588} 
[88 10 Ῥα πγεταβ ῬΟΙΘΕ ΤΟ ΎΑΘΙΝ ἈΕῚ τ ἀρ ν ΠΡ ὑπαΐ 15 αἰνούοθα, σοπὶ- 
᾿αοαπητῖοταϑ οανδιθ [6. ϑεῖίρηθαν. τς ἘΤΩ͂Ν ; 
'ἀ6 ὁ6. 46 τὰ ἀτὰϑ ργομιὶθ ἀνεσ Ὠιἰ (τ ΔΟΘΠΟΥΥ. ο΄. 
᾿ϑθυἸη θη, : ἘΕΞΕΣ 33 Αρολν, γο παν ΠραΡ ἐπαΐ 
| 5:. Μαῖ5 τηοὶ,}6 νου 15; Ν'ὸ αν 1: ΠΑΙΠ οο βαῖα ὃν {πθὴ οἵ οἱά 

ΣΕΞ ΡΟσῈ ἀπ ΠΟΩ ΣΤ δ ΡΣ. Ἰὲ οἰοῖ ,. ἤἄγης, Ὑδοῖι 58πά1} ποῖ [ούθνοαν 
ΟἿΥ Οὐδ᾽ ἰ6 {{0ὉΠῸ ἃ 1Εὶ ἦ Ἃ : ζτυ προς 
55. Νὶ ραν [ὰ τοῖτο, οαὐ δ᾽ θὲ 80 {Πν 501}, σα δαῖτ ρονίοσπν. ππίο 

τΠ6 Τιουτά τὸ οι 5: 
94 Βαϊ 1 5ὰν “ὐΐο. γοι; ϑνοαν 
[ηοΐ αἵ 411: Ποῖ πον Ὁγ ΠδαΥΘ ἢ ; [οΥ 
115 Οὐ 5 ἼΠροσο: 
85 ΝΟΥ δυνίῃς οαυτὴ τ [ῸΣ 1 15 15 



Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐξὶ τοῦ 
μεγάλου βασιλέως" Ἢ 

46 Μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σὺν ὁ-. 
μόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τείχα 
λευκὴν ἢ μέλαιναν, ποιϊξαι, 

ψαὶ, Οὗ οὔ πὸ δὲ περισσὸν τού- 
ταν, ἐκ τοῦ ποινγροῦ ἔςιν, 

48 ᾿ηΗκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη" ΟΦ, 
βθαλ μὸν ἀντὶ ὀφθαλμυῦ, καὶ ὑδντα, 
ἀντὶ ἰδόντος. το .-. 

20 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ αντι- 
φῆναι τῶ πινηρίξ᾽ ὠλλ᾽ ἕξις σε ῥα- 
πίσει ἐπι τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, 

᾿κςφέψον αὐτὸ! καὶ τὴν ἄλλην, 
40 Καὶ τῷ ϑέλοντι σοι χριθῆ- 

ἣν εἴ τῇ 
ναι, ᾿ὸ τὸν χ,τῶνώ σου λαθεῖν. 
ν 3 ς“» , 

. ἄφες εὐτῷ νὴ πὸ ἱμάτιον. 
Ἀ4ι:ι Καὶ {ὅςις σε} ἀγγαρεύσει 

ἱ μίλιον ἕν, ὕπογε μετ᾽ αὐτοῦ δὺο. 
41 Τῷ αἰχοῦντί σε δίδου. κα 

πὸν Ξέλριτα απὸ σοῦ δανείσασθᾶι 
μὴ ἀποτφαφῆς. Ξ 
., 44, Ἠκούσατε. ὅτι ἐῤῥεθη" Α- 
γαπήτεις τὸν πλησίον σου, τὸ μι- 
σήτεις τὸν ἐχθρόν σοὺ. 

44 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶ- 
πὸ τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε 
ποὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς 

πλεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, ἢ 
ντδι εὐχετθε ὑπὲρ τῶν ἔπηρεα ζόν 
“ἄον ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς 

45 Ὅπως γένεσθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς 
. “ὦ “" 5 “ἌἀΑὍἯν «," : 
ΨΩ τοῦ νυ ουρανοὶς τι τον ἡλιὸν αὺς 

τοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πβονεξοὺς καὶ ἀγα - 
θοὺτ, καὶ βεέχει ἐπὶ δικαίος καὶ ἀδίκος. 

46 ᾿εὰν γας ὠγαπήσητε τοὺς α- 

γαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἕχ-" 
ἐτε; οὐχὶ κἡ οἱ τελῶγαί τὸ αὐτὸ 

«ποιοῦσεν 
47 Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθη τοὺς 

ἀδελφοὺς; ὑμᾶν μόνον, τί περισσὸν 
σοιεῖτε; οὐχὶ ἢ οἱ τελῶναι σὕτω 
σεοιουσ'ιν 

ΠΙΆΡΠΙ ΓΟσὶδ : Ἶ 
406 Νεῆυς ἴῃ σαρῖτο [0 ΒΓ 

ψεγῖβ, Ζαΐὰ Ὡθὴ Ῥοτὸϑ ἀηῖμῖι σα Ρ 115 

Ἶ πως Ἴ Ἰὰπὶ αἰδοιιπα ας πῖρταπι ἔλοεγε.. 
.47 Ἔςυ δὲ ὁ λόγθ- ὑμῶν, Ναὶ. 47 518 αὐζοπὶ {ἘὙπιὸ ψείζοῦ, 

αὐτοῦ ἀδυπάαιι5 Πϊ5, ἃ πιλ]ὸ οἱξν 
48 Διά η}15. 4υ1ὰ Ρτοηαποῖας 

τὰπι εἴξ : Οουλιπι ργο οὐμ]ο, ὃς 
ἀςηΐοιη τὸ ἀςπίς, : 

] ᾿ΟὈἤίξοσο ἀλαΐο : Γεὰ αυϊσυπιαιιε 
τὸ Ρογοιοτις τὰ ἀδχζεγαηι τπαιη. 
Δ Χ  Π ατὰ, νόστο ΠῚ ὥς ἀ] τά. 

450 Ἑε νοΐδητὶ ΕἸΡῚ. ἸαἀἸολαιτι 
᾿ Ῥαγασὶ, ὃς τιιηἰσατι λ] τ0]]οτὸ, 
ἀτβεῖε, εἰ ὃς ρα! τιην. : 

4“τ Ἕὸπ αυϊεμη ας ἴα ἀηρΆΤΙα- 
ναοῖς ΔΉ]Π σα ἀπ πὶ, νμάς συ πὶ 
110. ἀπο. 

42 Ῥεξεηξ τς, ἄα : ἃς νοϊεη- 
τεὴν ἃ τε πνυτιαγο, Ω6 ἀν γα Γίδ,. 

43 Αὐπ 15. λα Ργοηυ ἢ οἷα - 
το ΟἹ ΤΟ τ β ργοχίσιαπι ἔα τι πὶ, 
ἃς οὐΐϊο ας λ5 1πἸπιϊσιιαν τα τη. - 

44 Ἐρο αὐζετγα ἀϊσο νοῦ ἱδ5, 61- 
Τυρσῖτο ̓ Πλπηῖςο5 νοβοϑ, θυ πο το 
τοϊοά!ςοπξέ9. νοθς Ὀεποΐμοῖτε 
οὐϊεμεῖθι5 νοβ,  ογᾶϊο ῥσοὸ ἴῃ - 
ξο δηεῖθιι5 νο5, ἃς 1 ἔς ἐἸαη τ θ5 
γο5. 

Ἂς {πε Πιῖς. ΠΠῚ Ῥαρῖα γεῦτὶ 
«αι ἦπιὶ σΏὉ 115, φυξὰ ΤΟ] πὶ Παμην 
Ργούιαοῖς παροῦ πταϊοβ εε θΟμῸβ, Ὁ 
ὃς ΡΙαἷξ [ὰρεγ γαίτο5. δέ τη), 

46 81 ἐμπα ἀϊ]ενεσγῖε5. ἀ{|- 
σοηξοβινοβ, αυᾶπι πιογοοάοηι μλ- 
Ὀςεῖς ἢ ποδῆς ὃς ΡῈΡΙΣοαμὶ ἰάσομαι. 
[αςείαηι ἢ 

4; Ἐὼπ Κ]αϊανοτιτ5 ξπετοσ 
νοΐετοβ ταρῦαηι, αηϊὰ ἀρυπάμης, 
(αοιεῖς ὃ σῆς ὃς Ῥθ] σληὶ ἢς 
ἕασίαης ἢ 

᾿π ΗΓ γιὰ, αϊα οἰν᾽τα8 οδ΄ 

Ἐπίλπι, οὐἴαπι; Νόοη, ποη : αυοά: 

τὸ Εμρο αὐτοπιάϊοο νοῦ 5, ΠΟ 1" 



τπατοπορίειῖ,, δ] ραν δόυ ἀβα οι, ραν 
οἶδ5Ύ {ἃ ν 1116 ἀπ ολατια [Χο]. 
50. Νο γαῖ ρ55 ποὴ μῖὶι 5 ρᾶγν ἰᾷ 

ἰότο.; σαγοια πθ ροοχ [αϊτὸ ἄθν ομν 
πῇ 506} μον θὰ δίαης οὐ πΟΙν, 
57. δῖα! 46 υοῖγα ρατοὶο 8011, 

θΘαΐ, ΟΘαι, Νὰ, ΝῸΠ; σα ααοῇ 
εἰἀπι ἀορῖτια γτθ πὲ ἀὰι τη ἈΠ. 

8, γ᾽ ουβ ἂν δ πιο 41} ἃ ὅς 
ἄτι α} ραν ,- οὐ. ἀθηὶ ροΟὺΓ 
ΠΝ ᾿ς 

᾿ 50. δαϊ5 χποὶ, [6 νοῦ αἰ5., ἄο πὲ 
ρα5. ὐϑιδῖθυ ἃ οὐ] αὐ νοῦ [ας 
εἶα γ ἃ} ; τῇ α]5 δὲ φαοίαα Ὅ τὸ ἵΓαΡ- 
Ρὸ ἃ ἴὰ Ἰοίιο ἄνοῖιθ, ρυύόβεπις-ἰὰς 
ααϑο1 ἢ απ έγο, 
40. Εἰ 51 αποίᾳα ἀπ ν ϑαΐξ ῥ᾽ αν ἄοΥ 

οοπἕνο οἱ, οἱ τὐϊοῦ ἴὰ χορὸ, 1 550: 
[αὶ σπ οοΥο ἔα θ 1. 
41, Ἐκ 91 αποίαα ἀπ΄ τς ν οἷντ οοπὶ 

ιταϊπ τε ἀ᾽ }16ν ἀπὸ εις ἀν ες [πὸ], 
γαϑτεῖ ἄδιιχ. 
ἀπ, θϑομὰς ἃ οὐαὶ (υἱ ἴς ἀοπιάῃ-- 

ἂς, εἴ ἢ 16 ἀότοιτπο ροῖηι ἀς οο-᾿ 
11 «αἰ νει ορυιηῖον ὁ το]. ᾿ς 
ἀξ.  ουι5 ἀνὸ δπίοηα 41] ἃ ἐτό, 

αἴτει : Τὰ αἰπιονας ἴοι ργοομαῖῃ, οἵ] 
ἀπ Ἰναϊνα5. το ΘΉ ΠΌΤΩΙ. 
44, Μαὶβ μοὶ, 16 νουϑ5 415: ΑἸΠΊΘΖ 

γῸ8 ΘὨΠΟΙΏΪβ.., ᾿ϑέῃ! 5562. σεῖῖχ 41 
'νοῦ5 γα" 55 η δ, ἰαϊτο5. ἄτι ΒΘ ἢ 
ἃ σευχ απὶνοῦβ Βαΐσβεηῖ, οἵ ΡΥ16Ζ 
Ῥοπι οοιχ αὶ γοῖ5. Οὐ τ ΒΕ οἱ 
4ὰἂὶ νὰ 5 μογβϑεουςοηῖ; 
45. Αἤπ απο νου δου 92 οηΐαπς ἂς 

σοῖο Ρὲνο (αἰ 657 ἀλπ5 [65 οἰοιιχ: 
ον 1} [ΑἸ Ἰεν τ 500 5061] 5πν 165 
χη 60] 1 Π5 εἴ 51.165 Ομ 5, εἴ 1] ἔατι 
Ρ᾽θιιν οἷν 8ὰν [65 ᾿δῖε5 εἴ δ} 168 
λη} 9165. 
40. αν 51 νοι π’ αἴ πλ62 416 σΘτΧ 

4αὶ νοιῖς αἰτσθπῖ, 4Ὲ6}}6 τέοοπι- 
Ῥ6η56 6 τι οΖον οι}5 2 [63 μόασουβ 
᾿χηύτης πἾ θη ἴοη1-}}5 0ὰ5 αὐταηὶ 

4η. Ἐπ 51 νοῖϊ5. πὸ ἴαϊτο5. ἀοοιοι]} 
4υ᾽ ἃ νοὸβ ἔγόνεβ, ατιὸ ἤαϊ το5--ν οἵ 
αἰ ἐχιγαοναϊ παῖνο 71,65 ρόασονβ ενὸ-ἢ 
γὴῸ πε ἴοητ- 15 ρα ααἰαμι Ὁ ᾿ 

[οούβίοοι! : ποτοῦ Ὀγ ΠουΌβα! τα ; ἤΈ, δ 
τοῦ 115 τὰς ΟΥ̓ οὕτῃ ογολὲ Κίης: 
86 ἔνε 9 500 1Ὲ ἘΠΟἿ δυγεαι ὈΥ͂ 

(ν πεας ; βθεαοκαβο (ΠΟᾺ οοπδ5ῖ ποῖ 
τα κὸ οὐ ΠᾺ1Ρ Ὑγ ῃ1} 6 οὐ Ὠ] ΓΚ: 
57 Βϊΐ [εἴ γοῦν ΘΟΥ ΠΟ ΟΠ 

6) Υ ον γεα ; Αγ. ΠΔῪ ἴον Πα ὲ- 
ΒΟΘΥΘΥ ὁ ΤΟΙ {πη τ 56 σους ἢ 
οἵ ον]. 
38 Ἧς μαᾶνΐε ποαγ {Παξ 1 Πα ἢ 

Ὀθοὴ βαϊ4, Δ ον ὸ [ὉΓ δὴ ογὼ πὰ 
ἃ Τοοῖἢ ἴον ἃ ἰοοίἢ: 
39 Βι 1 δὰγ υΐο νοις Τ]ναΐ γὲ 

Τοβιδέ ποῖ αν}: δι Ψ Πποβόεένον 
528}} δηλ ἴΠ66. οἡ 1ῃν Τρ ἢ 
οο εἰς, (ἀπ το τὰ {ΠῸ Ομ ον 4180. - 
40 Απῇ 1 ἀν τῆσδ ἀν 1} σὰς {Πε6. 

αἵ (16 εν, Δ) τα ἄννὰν τῃγ σοί; 
Ιεῖ πῖπὶ αν ἐλη οἹοαΪς 4150. 
41 Ληά ψηῃοβοονοι 558} σοπΊ- 

ΡῈ] {πες ἴο 90 ἃ τηῖ]ο, σὺ ν ἢ Ὦπος 
{νναῖῃ. : 
42 (ἴνε το ᾿εἴτο {Πα ἀϑἰκεῖῃ {Πθ6ο; 

δης ἔγοτη πἰτῇ {Ππᾶΐ ννοῦ ἢ ΠΟΥΓΟΥ. 
οἵ τῆς, τὰ ῃ ποί που ἀὐγαγ. 
45 06 μᾶνὸ Ὠδανὰ {παῖ 1{ παῖ 

Ὀεοη. 5814, Ποῖ 5041 ἴΙονε (ἢγ 
ΠΟΙ οι, Δα Παΐε {Π1πΠὸ ΘΠ ηγ: 
44 Βυΐ 1 8ν ππίο γοῖ, [μονα 

ΥΟΣ ΘΠΘΙΏΙΟ55). Ὁ]0 55. {Ποτὴ {παῖ 
᾿Οα 856 γοις 4ο σοοί ἴο {Πότ {Παΐ 
; δαΐθ γοιγαηά Ργὰγ ἴον Ἐποτὴ τ μι ἢ 
ἀεβριῖε! ΠΥ τι56 γοι, ἀπ Ρεγ56- 
οὔϊε γοῦν γπρΠΠ ἷ 
45 ΤΒαΐ γὸ τὴᾶν Ὀὸ ἴπ σά Ρ η 

οἵ γοῦν ΤΠ ας νοῦ ἩΥ Π1Ὸ]ν 15 ἴῃ Ππδα- 
Ὑ6Πη: [0Γ πε τπλ]ςεῖ ἢ 15 581ὴ ἴο : 
ΤΊ56 ἡ 1Π6 6Υ}} ἀη οἡ {Π6 ροοά, 
ἈΠΕΑ͂ ΒΕ 61}} ΤΆ]η ΟἿ 1Π6 [π|8ῖ Δη6 
0 {Ππ6 τη]ιι5ί. ΠΠῸ| 
46 ῸΥ 1Γ γε ἴονε {πδτη ὙΠΟ ἡ 

Ιονε γοι, ψγπαΐ τονγαγᾷ Πᾶν γε ἢ, 
ἀὸ ποί ἐνεὴ [6 ΡῈ] ]σαη5. {πὸ 
5Β81πῈ ἢ ἘΠΕΣ 
47 ΛὨά τἴ γε βαϊυΐε γοῦν Ὀγείι- : 

ΤΕ ΟἾΪγ. ν»ηαΐ ἦἄο νὸ ΠΌΡΕ τἤαη ἢ᾿ 
οἵλογ8 ὃ ἀο ποῖ ἐνθὰ τῆς ΡΠ ΙΔ Π5 
80 ἢ : 

1. 
Ἴ 

|} τὰ 

᾿- 

ι Α 

ἮΦ 

ὐὔο.υ. 



79. 

44. καὶ ἐὰν δανείζεἶε σσαρ᾿ ὧν 
Ὕ “ὦ; " -“ ΄ 

ἐληίζίε ὠπολαξεῖν, «ποία ὑμῖν 
᾿ ν ᾿ « χάρις ἐςίς ἡ γὰν οἱ ἀριαξ'ωλοὶ 

. 34. Βὰ {1 ποιιεασον ἀφ δογὶτβ ἃ 
Ἡπι τς Γρούδεῖν. τοοίροῦς, {πὰ 

Ὀὴ5. σταῖα οὐ ὁ ϑεσηϊαι ρους 
« - ΦΦ ΄ «“ ᾿ 
μιὰ ζωλοῖς δανείζωσιν, ἵνα ἀπο- [ σαϊογοβ Ῥοσσατογθι5 [απεγὰππ 

λάξασι πὰ ἵτα, 

πῆς 1 πλὴν { ὠγωπᾶτε τὸς 
«- 

τὰν, τε γοοΙρΙλ ΠΕ τς ύλ]}1α, 
ἃς Νετγαπίδοιθη απ σις 1ηἷπ 

Ϊ΄ ᾿ " Ν ῃ τ ν πεν, 
2 ἐχθρὼς ὑμόν, καὶ  ὠγαθοποιεῖτε, [ γῖςο5 νοῇτος, ἃς θοποίαςϊτο, ἃς 
"» , τὰ , ᾿ “Ὑ. - 
ῷ ἢ δανείζεῖε 1 μηδὲν  ἀπελπί- [ Ὠχυτοιτὶ ἀατο ἈΪΏΠ ἀοἤρογαητοβ 

» ΡΤ ἐ-Ξ « ὌΝ . ΄“ "5 . 

ζούϊες" καὶ ἕται ὁ μισξὸς ὑμῶν 'σο- Ἰ ὃς ετῖξ πιεγοὺς νείξγα πιαῖΐτα, ἂς 
λὺ;, ὁ. ἔσεσθη ἰἰοὶ τῶ ὑψίσε" ἜΣῚεἰ5. ΠΗ ΑΕ ΠΙΙ : φυϊὰ τρία 
ἔτι αὐτὸς { χρηςός ἐςιν ἐπὶ τὸς {7  Ρεπίσηι5. ΕἸ Γὰρον ἐπσγαϊοβ. ἃς, 
εἰχαρίτως καὶ Ἐ τσονηρές. 

30 Τίνεσϑε ἂν οἰκτίρμμο)ες, κα- 
θὼ; Ἵ [ 
ἐς, .- ; ἘΝ ἢ 

Κεφ. ς΄. ὅ. 
2 Ἰπροτέχετς τὴν ἐλημοσίνην ὑτ 

μῶν μὴ ποιεῖν ἔμμπεοσθην τῶν 

1Π 8105, 
246 ΒΠοῖς ὄσρὸ μ[ογὶςογο5, 

αὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίξμιων [ Πουξ ἐς ᾿ατεσ νοίξεγ δι Γοτῖςοῦβ 
εἴ, 

ΘΑ ΡΤ ΥΕ 
ΓᾺΔ Τιοπάϊες πὐΠεγιοογάιαισι ν6- 
ΟΡ ἤἔγχαμιν ποι ἔδοσγε βηῖς ἢσ- 

ἐνθοώπων, πρὸς τὸ 915 θῆναι αὐτοῖς" ταῖποϑ, αἀ Γροΐξζαγὶ οἰ: ἢ Δυζοπὶ 

εἴ δὲ μήγε, μισθὸν οἷκ ἔχετε παρὰ πο ἢ, χεχοςάοπι πο Πα οτῖ5 αρτια, 

πῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖε οὐρανοῖς. 
2. Ὅταν οὖν ποίῃς ἐλεημοσύγην, 

μὴ ταλπὶς ᾿ 

εἰ ὑποκειταὶ ποιῶσιν ἐν ταῖς σινα- 

γυϊαῖς ἡ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως διξα- 

Ῥαέγοιν νοϊΐγα αι αὶ ᾽πὶ σῶ 115. 
2 Οὐπι εὐσο ἴδο!β οἸςεπιοίν- 

τῆς ἔμπροσθέν σω, ὥσπερ [ ΠΗ, ΠΟ τὐδὰ οἸληνΝογῖς δῖ τὸ, 
: Φι ᾿ ἔσταν Ἡγροουίέω Γαοῖαπε πὶ γπ8- 

φοσ β ἃς τῃ νἱςοῖϑ8, αἴ σ] ΓΙ ΠΟ π ιΓ 
θὥειν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" Αμὴνλὲτ Ἀ0 Βοπισοῖῦτιϑ : ἀππ τη ἀσο ψΟὉ 15, 

γὼ ὑμῖν, πέχϑσι τὸν μισθὸν αὐϊῶν, ἐχοίρίαας Διςτοςοαςπὶ [Δ }}. 
ΓΆΝΕ ὁ. ς. θη 

" 
ι 

8 Σοῦ δὲ ποιοῦντι: ἐλεημοσύ- 
γὴν, μὴ γνώτω ἀριξερά σου τί 
ποιεῖ ἢ δεξιά σου" ᾿, 

Α Ὅπως ἢ σου ἥ ἐλευικοσύνη 
ἐν τῷ χρυπτῶ" καὶ ὁ πσατήρ σου ὁ 
βλέπων ἐν. τῶ; κρυπτῷ, αὐτός ἀ- 
σ“τοδώσει σοι ἐγ τῷ φανερῷ." λ᾽ 

5 Καὶ ὅταν προσεύχη, οὐκ ἔσῃ 
ὥσπερ οἱ ὑποκριταί", ὅτι φιλοῦσιν 
2 -“ -“ ν 3 -“ ἐν ταῖς; συναγωγαῖς καὶ ἂν ταῖς γω- 
γχοὺς τῶν πλατειῶν ἔτῶτε; προ- 

Ἵ , Ν ε φῶ ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὑτῶν, 
Σὺ δὲ ὅτων προσεύχηι εἴσελθε 

2 ς αδὐΐοηὶ [αοίςπες οἰφέτλος 
Γγῆληι, ἡοίειας πη ηξνα τὴ αι 
ἕλοιαϊ ἄδνχτοτγα πιὰ. 

4 ὅπ πε Ὠϊὰ εἰςεπιοῦχηα με᾿ 
[βοτέτο : ἃς Ῥατοῦ ἔπὰ5 ν᾽ ἄθὴ5 1π 
ἵτογοῖο, ἱρίς το άφε ΟΣ την λας 
ὨἸξοίϊο. 

5 Τὰ ιυῦπι οὐδβ, ΠῸῚ ἐσθ ἥς- 
ας Ὠγροοτγιτι : απ δπγθης ἵπ 
{νμαρορῖθ,, ὅς 1π᾿ Δηρα δ. γ]8- 
τοῦ “ταημτο8. οτᾶτγο, οἵ ἀρμᾶ- 

εσρύχεσθαι, ὅπως ὧν φαγῶσε ταῖς ἡ τολης πορηλησασ, Ἀπιοιι ἄϊςο νο- 
γθρώποις. , Δμὴν χέγω ὑμιῖν, ὅτε, υ͵ἱ8, φασί οχεϊρίηε ππογοςάδης 

Ῥαληι. : οὐ ' 
6 Τὰ αὐζοην σαπὶ ΟΥ̓Β, ΠΕΡ 3, 

εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, κα' χλείσας ᾿ τὰ σα σα απ ἐυατη, ὃς οἸαάθ ἢ5 
τὴν ϑύραν σου, πρόσευξαι τῶ, σρατεί } οἴξίατα ταῦτ, γα Ραισοη τὐὰπι 
σου τῷ ἐν τῷ πρυπιτῷ" καὶ ὁ πατήρ" φαΐ ἵπ Ἰεςγοῖο : ἃς Ῥαξοτ τὰυ5 
σου ὁ βλέπων ἂν τῷ κρυπτῷ, ἀπο-, 
δώτει σοι ἐν τῷ φανερά, 
18 προσευχόμενοι. δὲ μὰ 

σου] οἴο5 ἢ ἴθογοίο, σοάάφς 
ΕΡῚ τῇ ἀρΡοΥςητὶ, : 

 Ὀγάπζοθ δυζοπη πὸ πηι 
Ἑ βωττολογήσηταγ ὥστερ εἶ ὁ ἐθ- | Ἰοφυϊαταϊηϊ, ἥσαε οὐνηῖοῖ, ἀὐθοῖσ 
νικοί. ἔ δοκοῦσι γὰρ ὅτε ἐν τῇ 
Ἵ πσολυληγίᾳ τοὑτῶν ἢ εἰσακουσθή- : 
σονται, ἵ 

8 Μὴ οἷν ὁμοιωδῆτε. αὐτοῖς" 
οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν; ὧν χρείαν 

ἐγαρῖτσ οητπι σπορὰ ἦπ. μι} ] 1] 0 - 
ααῖο ἴὰο ἐχαι θη Ὁ Γ, - 

ὃ. Νὰ Ἰρίεξαν ἈΠ ΙΥ ΦΒΥΠ ΩΣ εἰ8.: 
᾿ πονῖξ δμΐηι Ῥάτον ψοῖῖοσ σαογαην 

ἔχετε, τδυτοῦ ὡμὰς αἰτῆσάν αὖν͵ υθιπλν Παρ ρεῖ5, αεθ νο5 βϑῖοσς 
“όν, ΕΝ 



54. Εὶ οἵ νοῖϑ πὲ ργδτεζ αι ὰ σεῖχ 
ἂε αὶ νουβ ἐδρὲνεζ ἐδ γθοενοῖν, 
48} σγέ νοἵι5 Θἢ δι α--ἴ- ΟΣ ὁ ρα 15- 
48 [65 σοὴ5 ἀθ παν αῖβθ Υἱθ ρμγὸ- 
ἴσηϊ Δ153] ΔῸΧ 565 (ὁ Ὠηδανα 58 
υἱο, αι ἀ᾽εὰ γδοονοῖν ἴα ραν} }}}}6.} 
25. ΟἾδϑι ροιγᾷαοι. , δἰπιμοζ νῸ8 

Φ.1 ΒΏΔΪ5.. ἔπος ἀπ Ρῖεη, εἴ ρῥτγό- 
[6Ζ 588 6 Υ]ΕῺ Θϑρέγεσ., εἰ γοΐγε 
χόροιηρξηβθ βούα βιαπᾶθ,, οἵ γοὰ3 
ΒΕΥῸΖ ἴω δηΐαηβ ἀὰ {τὲ -- παθιὶ : 
μάγος 4} εβ 0 δὩν εὐ 5 ἰε5 ἴπ- 
δΓαΙ5. οἱ 168 πγέο]ιπ 8. 
86. ϑογε2Ζ ἄοπο τηϊβέν οογἀϊειχ,, 

ΠΟΙΆΠῚΕ αἰι58ὶ γοίγο ρὲγς εϑὶ χηϊϑέ-- 
γἱοογήάιρηκ. ᾿ 
Ῥ:"ἤ σατάθ ἦθ πε ρᾷβ [αΐτε 

γοίῖτε αππηόπο ἄδναπι [ἐ5 Βοΐη- 
γη65, 8 ἀἶδη ἐϊγε νὰ; ἀπινοιεῶὶ 
νου π᾿ δα αἰεζ ροῖϊηϊ ἀδ γέοροτῃ -- 

ΠΡεμδ6 ἀφ νοίγο Ῥὲτε αὶ 65 διχ 
οἰειχ. ' Α 
2. Οααπά ἄἀοης εἰ [ογας "απτηῦπο, 

Ὧε ἴα!5})»α5 δοῦπον ]ὰ τεοιη μοι ἀε- 
γαπὶ οἱ, σομπηο ἴοηϊ ἔε5 γρο- 
ΟΥὐἶτε5., ἀδη5 [05 ϑυπασορσιιὸβ. εἱ 
ἄδιι5 [ε8 γιιε5, αη 4115 πὶ ΒΟΙο ὩΣ 
ΒοπονέβΒ 468 Βομηπιοβ. 16 νοι «5 
εἢ} γένιι6, 48}}} γθςοῖνεπι [εὰν γέ- 
ΘΟ ρΘΏ886.. 
5. δία!ϊ5 φααπά τὰ ἔαι5 ᾿απσαιύπε, 

408 ἴὰ πηλὶη δάσο πὸ 58 0}16 ρὰ3 
ος 406 ἴαϊ! τὰ ἀτοῖτο. 
4. ΑΒὴ τὶς ἴοὰ δαπιόπο 56 [Ά556. 
ἢ 5ΕΟΧΟ ; Εἰ θὰ Ρὲγε αὶ ἐφ γοὶι. 

Ιᾷαη51ς βεούθί, τὸ ἴα σεη ἄτα ρῈ}}1- 
ααειηθῃξ, : 
8, Ἐπ αυαπε ἔπ ρυίεγαβ, πὸ ἴαϊ3 
Ῥᾶ5 οογῆχηθ [65 ΒΥ ροοΥ Ε5.: οδΥ 15 
αἰχηοηξ ἃ ῬΥΊοΥ Εἢ 56 τοηπαπῖ ἀερθοῦς 
ἀδὴ8 1ε5 ϑυπασοραεβ εἴ διῖχ (01:5 
ε5 τὰ, ἀἤῃ ἀ ἐϊγε νὰ ἀε5 μοτη- 
πγ65. δε νοτιβ 415 ἐπὶ νέτιτέ, 4ι}}5 
τεςοἴνεπι ἰδαΐ Γέσογηρεηβθ, 
60. Μαϊϑ1ο], φπαπαὰ τὰ γγῖο5, ἐπίγα 

ἄαπ5 τοὴ σαρῖμποῖ ; οἵ ἀσδπὶ [ευτο ἐ 
ἰαροσγῖθ, θυ το ρὲτε αὶ 65} ἐπ η5 
οο ἠΐδιε βοοτεῖ; οἵ ἴοὴ μότε αυϊ τα 

ὙΠοΐΩ γε. Βορο ἴο τοροῖνο, ὙὙΠαΐ 
{παηὶς μαννα νὰ ὃ ἴον 5106. 5. α150 
Ιο πὰ ο δίππουϑ, ἴο ΓΕΘΟΙνο ἃ5 ΤΊ ΠΟ] 

ἈΘΆΙἢ. 
85 Ραΐ ἴογε γὰ γοιη ΘΠΘΙΆΪ68, 

αηᾷ ἀο σοοά, ἀρὰ ἸΙοπα, πορῖμον ἴον 

ποίθίης; ας ἴηι: ἀπ γ ΟΣ Τογαν 

58.811 Ὀ6 σγεαῖ, ἀη4 γὲ 4Π4}} Ὀ6 ἴῃ6 

ΟὨΠάγοη οὗ [η6. ΗΙσμεβῖ : ἴον μα 
ἴ Κιπά παηΐο [86 ἀπΈΠ ΔΉ Γ}, ἀπά ἐοὸ 

{πε ὁν}}. : 

86 Βε γε, 1πογεΐουθ, ταοτοῖα}, ἃ5 

τοῖν 1 ΔΕΠΕΡ 4150 15 ΠΟΘ ΡΟ}. 

ΓΕΑΚΕ πεεά {παΐ γε (ὁ πὸϊ 
γΟῈ ΑΙ 5 ὈοΐΌΓΘ Πι6 ἢ, ἴο ὈῈ 

560ῃ οὗ {δι : οἴου ν158 γ6 πᾶνε 
ΠῸ γεγο οὗ γον ΓΙ ΠΕΥ  ὨΊΟῊ 
15. ἴῃ μοαύθῃ. 

ῷ. ΤΒενοίογο, θη τοι ἀορϑί 
ἐλΐγιθ Αἰππι55. ἄο ποῖ βου αὶ ΓΓῸ Τα - 
Ρεῖ Ὀεΐοτε το, ἃ5 {Π6 ἢν ροου [05 
ἄο 1π {Π6 ϑυπαρόξιιοθ, Δ Π6 ἴῃ 1ΠῸ 
βίγεοίθ; {πὰ {ΠῸῪ ἤλὰν αν οἸοῦν 
οἵ ηοπ. ΜΟΥ 1 58} τπιηΐο γΟἹΙ; 
ΤΠΕΥν Βάνε {πεῖν γοναγᾷ, ἡ 
9 Βυῖ νι θση (ποι ἀοεϑί ἃ] τλ5. [εΐ 

ποῖ τὴν Ἰεῖ Βαπά Ἰεηονν τ Παΐ (ΠΥ 
τρις παηα ἀοοίῃ 
4 Τ παῖ τ] ηῈ  ἄ] 1.5 τῆαν Ὀς ἴῃ 

βδογεῖ: πὰ (ἢν ΕΔίΠον. ὙΠΟ ἢ 
5ΕΈτἢ ἢ ϑϑογοῖ, ΒΤ 56} 5ΠᾺ}} το- 
ψγαΡὰ ΤΠ6 6 ΟΡΟΗΪν. 

5. Απά νπεὴ ἴδοι ᾿γαγοϑί, {ΠῸᾺ 
5861} ποΐῖ "»Ὸ ἃ5 πε Πυροορῖίου ἀγξ: 

"ἴρε [ΠῈΥ ἰονε ἴο Ῥγὰν 5[}παϊηρ' ἴῃ 
ἘΠ 57 ΠασΌρΊ65, πα ἰπ (μ 6. οοΥ-" 
ΓΘ ΟΥΤΠΕ 5ίγεθίβ, {Ππᾶΐ [ΠΟΥ ΤΔΔΥ 
Βε οόεπ οὗ πγοῃ. Δ ΟΥΙν 15ὰν υη- 
ἴο γον Ὑμον Πᾶνε τῆ Π’ τευγαυά. 
6 υῖ τἐποῖς πο η ποῖ ῬΓὰΥ 6βῖ, 
Βαίφρ σατο ΤΥ οἷοθςῖ; ἀδπ4, ψ ῃ θη 

γο}1 ἀαπϑ [ε βεογοῖ, ε γέροιημοη--ἘΠΟῚ Παϑέ 5ἢτιξΐ τῆν ἄοου, Ῥιαγ το 
βεγα ΡΠ 4 ουπειῖ. 
7. ΟΥ, φυδπᾷ νου ρμΥ]6Ζ, ἢ 13:2 

Ρᾶ58 465 γδῖηεβ γείϊτε5 σοσπιπιθ [65 
Ῥαΐεηβ: σἂν 115 οὐοΐθηι 48}}5 86- 
τοὶ θχαιιοόβ ὁἢ ρανίαπι Ὀεαοοιρ. 

Γ΄ 8..Νε Ιδὰν γοβδοιη εχ ἄοπο μα5 ; 
φαν νϑίτε Ῥὲνε δαὶ: ἀξ χὰοὶ γου3 
ΔνοΖθεδοῖη,, ἀὐαπῖὶ αἴ νου ἐδ [τὶ 
ἀεχησπάϊεν. 

ἴον ΕΔΙΠΕΡ ΠΙΟΠ 15 ἴῃ βεονεῖ; 
᾿Δη6 ΤΥ ΕΔΙΠΕΓ ΙΟἢ 5θεῖῃ 1η 
5εοῦοῖ, 5Π8}} τυγαγὰ {πεὰὸ ὀρεηΐΥ. 
7 Βυΐ ψΜΠεη γε ῥγδν, 56 ποΐ 

να] ΓΟΡΘΕΟΠ5, ἀ5 {πὸ Πεαίποπ 
εἰο: ἴον {πεν {Π]ηΚ τηδΐ [Π6Ὺ 5818}} 

.θ6 Ποαγα ἴον {Πεἰν' τ Γἢ} ΒΡΘΆΚίηρι 
8 Βὲ ποΐ γε, τπεγείοτγο, ἧκε τη- 

ἴο {ἤθτη: ἴον γοῦν Γ πον Κπον- 
οἴ} νΠαΐ {π|π05 γὰ πᾶνε περ οὗν, 
Ἰ)είογε γε ἃ5Κ Βίπη. --ὴ 

34. Απὰ τῇ γε ἸΙοηᾷ ἰο ἐδοιη οἔἶ..6. 

7.6. 



1. 

9. Οὕτως εὖν 
μεῖς ΠΑΊΎΤΕΡ. ὩΣ ΞᾺ ὁ ἐν τοῖς οὖ- 
οαιοῖς" ἁγιασϑστω τὸ ὄνομά σου" 
-τὸ ᾿βλθέτω ἢ βασιλεία σθυ" 

γειηϑ ἡτῶ πὸ ϑέλημά σου, ὡς ἐν, 
οὐραγῶ, ἐπὶ τῆς γῆς. 

ῚΙ Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούς 

τίου δὸς ἢ ἡμεῖν σ σήμερον. Ξ δ. 

12 Καὶ ἐς ξὲς ἡμῖν τὰ ὀφειλή-" , 
ἐν 

Ἄατα δρῶν, ὡς ἧς: ἡμεῖς αὶ ἔμμεν 
τοίς ὀφειλέταις ἡμῶν. 

13 αὶ μὴ εἰ σενέγηῃς, ἡμεῖς εἰξ 

τειρασμὲν, ἀλλὰ ἧῦται ἡμᾶς, ἀπὸ 
τοῦ πϑνηζοῦ" ὅτι. σοῦ ἐςιν ἡ βάσις 
κα, ΓΝ ἣ δύναμις, αὶ ἡ. δύζα, εἷς 
τοὺς αἰῶνας. ἀμὴν. 

14 ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀθρώ- 
τοῖς τὸ παραπτώματα, αὐτῶν, 
φήσει αὶ ὑμῖν ὁ τοῦ ὑμεῶν ὁ οὗ- 
εἥ νιον ν ᾿ Ὰ 

τς ᾿Εν δὲ μὴ Ἐπ τε “οῖς ἂν- 
θρώποις τὰ παραπ)ώματα. αὐτῶν, 

ΟΕ ὕχεσϑε ὑ- 

οὐδὲ ὁ πατὴρ᾽ ὑμῶν. ἀφήσει τὰ ἢ 
παραπτώματα ὑμῶν, ἐπ 

τό Ὅταν δὲ νηςεύητε, μιὴ. γε} 
νεσθε, ὥσπερ οἱ ὑποχρῇαὶ, σκυθρω- Ὁ 
στοῖ" ἘΡΣΤΣΕΣ γὲς τὰ, πρόσωπα 
αὑτων, ἕπως φανῶσι ξοῖς ἀνθρώ-. 
φγοιῷ γηςεύοντες" ἀμὴν λέγῳ ὑαῖν, 

ὅτι ἀπέχουσι τὲν μειξϑὸν αὑτῶν, 
- {7 Σὺ δὲ γηςεύων ἔλειψαί σὰ τὴν 
: πεφαλὴν, αὶ τὸ πρόσωπτόν σὰ νύψαι" 

18" Ὅπως μὴ φανῆς ποῖς ἀνθρώ ; 
τ στοις γηςεύων, ἀλλὰ τῶ πατρί σου 
τῷ ἐν τῷ ἄροπαῶ" ᾧ ὁ πατήρ σου 
ὃ βλέπων ἐν τῷ κχρυπ)ῶ, ἀποδώσει 
«σοί ἐν τῶ φανερῶ. 
“ν 

} σὴς καὶ 1 βρῶσις ἐ ἀφανίζει, ἢ 
ὅπου ᾧ κλέπται διορύσσουσὶ ϑ 
ἢ κλέπτουσι" 

20 Θησαυρίζετε δὲὸ ὑμῖν θυσδοι 
"οὺς ἐ ἐν οὐραγῶ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε 
βέῶσις ἀφανίζει, ὦ ὅπου κλεπται 

; “οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ, κλέπτουσιν. 
Ν 

τ “Ὅπου γάρ ἔσο ὁ ϑησαυρὸς 
ὑμῶν, ἐκεῖ ἔςαι ταὶ ἡ καεδία ὁ ὑμῶν. 
ἘΣ σ{Ὁ πε οι κὲ τοῦ σώματό 

ες ὁ ̓ ἰἐφθαλμός" 

σοὺ φωτεινὸν ἔς αι. 

5 τὸ Μὴ Β' ϑησαυρίζετε, ὗ ὑμίν 
Σ ϑησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου 

ἂν εὖν ὁ ὀφθαλ-. 
ἕ μός δου ἁπλοῦς ἢ, ὅλον τὸ σῶμά. 

Ὁ 5ις εὐρῸ Ογαῖς νὸς : Ῥαξοῦ 
ποίξετ φυϊ 1ῃ (2115, ἀπ δε ἤσσξτιΣ 
᾿ποπῖθῃ ται ῃ}.᾿ ' 
τ τοὶ Αἄνεπῖδε τόρσησπι ἔαυπι ε 
ΕΪδε νοϊαπίαβ (πα, ἤσὰξ Σὰ ςαΐο, 
ὃς μὴ ἴεσγᾶ. 

τι Ῥαποπὶ ποῖ γασα Πιροσίαθ. 
Ἀληειαϊεηι ἀὰ πορὲς ποῦθε, 

15. Ἐπ ἀϊριῖῖέο ποῖ5. ἀςθῖτα 
-ποίέγα, ἥσις ὅς. ἢο5. ἀϊηυἰειϊητμὰ ὦ 
ἀοθιτοσγι δ ποῦγὶβ, Ι 

13 Ἐπ πὸ ἴῃ ξοτ5 05 ΗἹ ἐθηξασ 
τἰοπειη, “[οἀἃ ΠΠοτα Ὧ05 ἃ πτοϊδε, 
Ὁποηίαπι ἐυὰτι εἷξ τοσητμα, ὅς 
νῬοζβϑηξία, ὅς “]οτῖα ἴῃ Τοου]α, ἌΞΙ 
Τη0 ἢ. ΕῚ 

14. 51 ἐρτι ἀἰταϊ μετ οὶς μοπηῖι 
πἴδυς Ἰπρίτις φοτΌνα, ἀϊπηίεεος δὲ’ 
γοῦὶ9 Ῥαιὸῦ νοῖξετ ςα]οίι5, 

1Σ 81 αὐζοσα Ὡ0ἢ την εν τς 
Βομηηῖθιιβ ἰαρῆι5 Ἰρίοσγιπη, πες 
Ῥατεῦ νεῖξοσ ἀϊηλίετει Ἰαρίαβ νθσὶ 
“ἔγοβ,. ἰ 

τό Οὐτπι δυζοπ Ἰεγαπαεῖς, πὸ 
᾿βδεῖ5 ἤςτις Πγροοτίξα, οδενξαεῖς 
᾿οδίσυταῃε. οὨΐττι ἔαεϊεβ πιᾶ8 : αν 
ἱρραξοδης Βουϊηϊθτιβ) δ᾽ παῖ δε 8,. 
᾿Δμτδῇ ἄἰςο ν 15, τεοίρίθπε, 
φηδτοράεπι Γἄμπι.- ᾿ 

τῇ Τὰ διιξέπῃ 1ε] πη 8, πῆρ, 
ταυπι σαριις, ὃς ξαοϊατπιτ Γάδτη ἴανατ' 

τ8 ὕτηθ ἀρραγεᾳ45 Πποστηΐδιι 
᾿7ε]υπαη5, ει Ῥαξῖγὶ τὰ φυὶ ἴῃ [6- 
ὁγεῖο : Ε" Ῥπεεσ τὰς ντάξηβ η΄ 
[εετεΐο,. τεδάεε ἘῚ ἴῃ πιδηΐσ 
ἕςῖο. 

το ΝΘ ἐἰοξαυιτίζαϊο νοβὶϑ ἐπε, 
ἴφατος ἴῃ ἴεγγα, αδὶ τιιρὸ ὅξ 
ἔπε ἐχίογσπηϊηδξ, ἃς. Ὁ ἔατοβ. 
Ρεγξοάτιπε, ὅς [γαπίυγ. ὶ 

20 ΤΒοίαυγίΖαξε διζεπι γοδία, 
τπείαυτοβ ἱπ 2518, δὶ ποαὰς " 
ΦΊυρο, πε]ὺξ εἰπε Ἐχίεγυπιηδῖ,. 
ὃς ΟἿΣ ἔατες πο ἐβοάϊαης, πες, } 
ζαγάπευτ. 

ἡ ὍΡΙι οππῃ-: εἰξ τποΐδυγυϑβ 
σνείξου, [δὲ ἐγὶε ὃς σὸν νοξγαπι. 

5.5. Τὐτσρυννα ΠΟΥ ΟΓῚβ 6ἿἘ οο- 
Ιυ5: ἢ τρίτα οσῖτις τιιο5 {πιο 
Ρίεχ διογῖε, τότ μα ἐκ τις τα 
Ἰποιάαπι εὐῖς. "ἢ 



μὰ ΡΣ  ῶΣ 

9- ὕοτι5 ἀοθο,, ρυ16 αἰηϑὶ ἡ Ν ον α 
Ῥὸνο 4ὶ οο. ἀὰὶχ Οἰθχ,, ἴθ πο 
δοῖῖ δαποιῃός ; 

το. Τὸ γὸρηθ νἱϑηηὲ : ἴὰ νου τέ 
δοὶζ ἴαϊια διν ἴᾳ ἰονττο σοιηπῖο ἃ 
ΟἸ ΕΙΣ Το : ; 
11. Ποηπ6- Ποὰ8 αὐ) αν αὶ π0- 

τὴ ραΐῃ ποι] οὴ ; 
12. Ρατάομπο--ΠΟὰ8 Π08 Ὀόοἰόβ,, 

ΘΟτΙΏΤΩΘ. αἰι881 μοῖι5 ρατ ἀμ ηοῃ8 ἃ 
σοὰχ 41 ἢοὰ5 Οἱ ΟΠ τ η568 ; 
τ. Ετ ἂς ποὰβ ἀραπάοπμε ροὶπὶ 

Ἰὰ Ἰὰ ἰοταῖὶοι., παῖ ἀ]ιν υθ-οῖι5 
ἀὰ γα. αν ἃ τοὶ ἀρρανιομι 16 
τόσης, ἴὰ ρα δβαμοθ,, οἱ [ὰ οἱ οἶνο ἃ} 

᾿ΓΡΕΒΡΆΒ565, γΟῸ Ὁ ΠΕΆΝΘΩΪΥ ἘΑΙΠΟΡ. Ἰδ μα 5. Αὐηθη. 
τάς 81 νουϑ ρβαυἄόπηοζ ατὶχ μοηι- 

τὴ 65 ἰδτ5 οἴἴοηβος., γοῖτο Ῥὲτο οέ- 
ἰόδίθ νοὺβ ραυἀομηθνα αἰιδδὶ ἐθ5 
ὑδίγοδ 
1. αἰϑ 5 νουβϑ π6 ραγθοπηο μὰ 8 

δὰχ Βοιαγαθ5 [οτιγ8 Οἰἴοη565., νοι τ 
Ρὲνθ πὸ νοὺβ ραν ἀομηθια ρᾶ8 ΠῸΠ 
Ρ᾽Ὰ5 165 νόϊν 65. 
τ. Ἰξταπαη ἃ νου ᾿εἀποζ, πὸ ρτο- 

Ἴ6Ζ θ85 τὰ αἷν' {γ1516΄ σου. 165 
᾿γ βου 65; οαν 115. 86 γτεβάοφηι ἰς 
νϑαρεῖους ἀόξαι!., αὔθ ααἾ} ρὰ-- 
᾿Λοϊδδὲ αἰὶχ Βοχημχοό 4}}5 Ἰοϊϊπομι, 

17. δῖα! τοὶ, ᾳακπαὰ τὰ Ἰούϊποβ, 
ΟΙΠ5 ἴὰ τδὲο οἱ αν ἴοι νίϑασο : 

. 5 ὃν ΚΝ 
τδ, Αἴ 4] μ6 ρα νοἶβδ ρα5 ατχ 

Ἰνομα τ 65 αἴ τὰ  οπῦ5., χηαὶϑ ρει: 
Τοποπῖ ἃ τοῖ Ῥὸνο ατὶ ὁο δ θὰ 96: 
οὐεῖ; οἱ ἰοὴ Ῥὸνο αὐ τὸ νοὶ ἄδι9 
Ἴ6 βθογεῖ » ἴα Γέσοπι ρ δον ὰ Ρ}}1-- 

᾿4αοπιεηϊ. 
10. Νὰ νοῖιϑ 18.536 μᾷ5 4165 ἰνέ- 

50)8 5} ἃ ἴογτε,, οὐ [605 νογϑ οἱ [α]}} 
ὙΟᾺ 6 ρἄϊοιι τοι, εἰ οὐ 105 1αν- 
ΟΣ Π). ΡΘΗ οἱ ἀότοιοιι 
20. ΜΙ815 ἀὐιηδββθζεν οἵ [65 ἐγ όξους 

ἄαῃ5 Ιε ΟἿ], οἱ 165 νδὺϑ πὶ ἰα το π!]}- 
Ἰε δ δαϊοπι τ θη, δὲ οὰ 165 Ἰαυ τ ΟΝ 
ἘΘ ΡΟΓΘΘΠῚ ὩΪ πὸ ἀὐνοθθιι ροίμι; 

Ὑδν ᾿ ΄ ι 21. ἀν οὐ 681 νοῖνο τέδον ἡ Ἰὰ 
Β0Γὰ διι55] γοῖτο σαιγ. 
23. ἢ} 651 1ὰ ᾿υυιϊ το ἦπὶ σοΡὈ 8. 

81 ἄοης ἴθ 5] Ο51 ϑ81η, ἰοῦ! τ0ὴ 
ΟΟΥΡ3 56 γ ὀοίαϊνό :, 

9 ΑΒὸν (πῖ5 πηιδημον, τΠογοίονα, 72}. 6. 
ΡΥαυ γο: Οὐ Γι πον 10} τὲ Ἰῃ 
Βεανοη; Πα] οννεά θὲ ἢν παπλ6. 
ΙΟ ΤΥ Κιηράομῃ οοταθ, ΤᾺΥ 

Ψ}} θῈ ἄομθ ἴῃ βαυτῃ) 88 ἐζ :8 ἴἢ 
Ὠδάνθῃ. ω 

11 Οἴνε ὺ5 (5 (ΑΥ̓͂ ΟΌΤ ΔΑΙΥ͂ 
Ὀγοαά, 

12 Απά ἔογριῖνε τ18 ον ἀς (8) ἃ5 
γε ἴογριῖνα οὐ ἀεθίουβ. 
15 Απά ᾿Ἰοδά τι5 ποῖ ἱπίο ἴθ ηρο: 

ἰαοπ ; θαΐ ἀεἸ νον α5 τοτὰ εὐνῆς 
Εογ τ Πϊης 15 τς κΚἰησάοτηῃ, ἀηά [ῃ8 
μονα, δηὰ [ἢ ΘΊΟΙῪ, ἴῸΓ δΥῸῪς 
ΑἌτηθη. 
14 Εογ γε ἴογρῖνε τθῃ {ΠΕΡ 

Ὑ1}] αἰ50 ἴοῦρινε γοὰ: 
15 Βυῖ 1ἴ γε [ογρῖνε ποῖ τηεπ᾿ 

{Π6 11 {6 ΒΡ 5565. ΠΟῚΕ ΠΤ Ὑ01}] γ Ὸ Ὁ 
ΤΑῖθ ον [οὐρῖνα ὙοῸ {ΓΕ ΒΡΆΒ568. 
16 Μογθονεγ, με γα [ἀϑῖ, Β6 

ποΐ ἃ5 {πῃ Πνυροοιῖία5, οἵ ἃ. 584 
σουπίρφηδηςε : ἴον πον αἸδῆροΓγα 
{Ποῖν ἴαοοϑ5,) (Παΐϊ {ΠπΕΥ ταν ΔΡΡΕΆΓ. 
᾿“μπίο ΤΉ6Ὴ ἴο [αϑῖ. Ν᾿ ΘΙ 1 98 πἢ- 
ἴο γον ΤΟΥ μανς {Π|6ῖν γεν αγά, 
17 Βιι τμου, θη ἀποὺ αϑιεβῖ, 

“Ὁ ΠοΙηΐ {Πϊπ6 Πποδα, ἀπά νὰ 5}} {Π 
ίδοο; 
18 Τ παῖ που ἀρρθαν ποΐ υπίο 

ΤΏΘῊ ἴο [αδῖ, θαΐϊ πο τὰν ΓΑΙ Π εν 
ὙΒΙΟΘΙ 15. ἴῃ βεογοῖ: δηᾷ την Βὰ- 
{Π6τ, ν]0 ἢ} ϑεεῖμ ἴῃ βοογοῖ, 5Π8} 
Το Γ {πε ὀρεη]ν. 

19 Τὰν ποί ὩΡ ἴον γουγβεῖνεβ 
{ΟΑΘΌΡΕΒ ΠΡΟῚ δαν τ. ν ΠΟ ΤῸ τροΐῃ 

Δηα τἰιδί ἀ06}} σουυτρί, ἀπ ὙΠοΥς 
τῆϊενο5. ὈΡοὰΚ τΠτοιρῊ ἀπὰ ϑῖο0}: 
20 Βυΐ ΙδΥ ὋΡ ἴον. γοιιβοῖνο5 

τὐο ΘΒ. 65. ἢ ἤδάνοη, ὙγΠουῸ πεῖ- 
{πὸν λοι ἢ ποι τἰιϑὶ ἀο1} ΟΟΥΡΡί, 

ὙΠ νου.) ΠΟΙ σἴοα!: 
21 "" ΨΠΟΥς γοιμπ' {ΠΟ ΒΘ. Ρ6. 15) 

{που θ ΜΠ] νοῦ ραν Βὸ 4150. 
22 ἜΠο Πρ] οὗ τη6 ον ἴ5 Ὁ 

51ΠηΡ10. (ἢν 
1} οἵ Πρ. 

8Π6 Ὑνἢθν 6 {πον 5. ἀὸ ποῖ Ὀτοαὶς ἢ 

ἐγε: 1{0 {Ππουοίορο, τη. ογὸ θὲ Ι 
ἌὙΠΟΙ.. ὈΟΟΥ 51}}} ὃς 



72. 

; ξ ᾿ 
232 Ἐὰν δὲ ὁ ὑφθολμοός σου πὸ- 

νυξὸς ἢ, ὅλον τὸ σῶμά «ἃ σκοτεινδ, 
- " πόνον 

ἔγσᾳι, ἰ; οἷν τὸ Φῶς τὸ ἐν σοὶ, σχότ᾽ 
5 ΄ 

2 ἐςὶ, τὸ σπόνΘ: πόσον; 
το δροσ πο το. ἢ ΤῈ 

24. Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις 
πριχεύοιν δ. ᾿ , 
δουλεύξιν, ἢ γὲρ τὸν ἕγα μισήσει, 

Φ  ἾΝΤ Ὲ δἢ ᾿ ε . 
5) τὸν ἕτερον ἀγαπήσει" ἢ ἑνὸς ἀν- 
φ ᾿ “τ ΄ 

δέξεται, καὶ τοῦ ἔτέρου καταφρονή- 
3 ΄ "»Ὁ7 Ξ 

σει" οὐ ϑύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ 
Μαμμωνβι : Ὁ Σ 

25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ 

23. 31 αὐτοπι οὐα}85 π|5 ηλα- 

Ἰὰς Γποσίτ, τοῖαπι ΠΟΤΡιια. ἐμ ΠῚ. 

τοποθτοίσμι ετἶς. ἢ εὐρὸ λυπιρπ 

ααοά 1 τὸ, τοποργα {ππ|, ἐρηοσ 

ὅτι απαπεα ἡ “0. φιτἢὩ 

24. Νέπιο ροῖεῖς ἄμπορι5 ἀο- 
πη 5 {τ νῖτο ναῦς οαΐμν πητιῆλ 
οἀετῖτ, ἃς αἰτόταπι ἀἤήχεῖ ταις, 
ππστα ἀνα ρ] χα ίτατ, ὃς αἰζογιὴλ 
ἀείρίοἰςε, ποι μοιε 15 Ῥο0 [ὸγ- 
γῖγο ὃς ΠΑ ΠΠΟΠζ0. 

25 Ῥτγορίογ ἰὸς ἄϊοο νοθ 5, πὲ 
μεριμευδῖτε τῇ ψυχῆ ὑμῶν, τί φά-  δηχίουίπὶ πη πιο. νοίτα;, αὐά' 
γῆτε καὶ τί τίπτε" ἐμιηδὲ τῷ σώματι ἡχαπἀπςοεῖβ, ὃς αὶ συ ραεῖ5: πον 
μῶν, τί ἐνξύσησόε᾽ οὐχὶ ἢ ψυχὴ} «πὸ σουρου! νοῆτο, 4:4 τη ἀπα- 

᾿πλεῖόν ἐξ «τῆς τροφῆς» ἡ τὸ σῶμα } νυἱπΐ, ποιπὸ ἀπΐσια ΡΪιι5 οἱ οὔτ, 
“ποῦ ἐγδύματθ., ὦ ὃς ςοτριϑ ἰῃἀυριοηῖος, ὃ " 

ἀρ τς οἰ θ ΒΕ. το ος ἐν τι τὶ ἃ πεῖ »ὐὖδὲ 1 ἀυοπίαια πο [Ἐπηϊ πα πῖ, ἤεαπο ἡ 
θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀπὸο- | πιοτάπε, ποις ςοπρτοραπς 1Π 
θήκας, 5. ὁ πατὴ; ὑμῶν ὁ εὐράνι(8» [Πόοττοα, ὃς Ῥάτεγ νείξον ον] θῖν: 
τεέφει αὐτά. οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον ) μαΐοῖς 11, ΠΟΠΠῸ νῸ8 ταν β ἐχ- 
διαφέρετε αὐτῶν; ᾿ 0 1615 ἨΠ5 ὴ Ἵ 
ἸΣὸ Τίς Ἔ ἐξ ὑρλῶν μεριμνῶν [ 47 Ουΐϑαηξοπι οὶ ν Β15 πηχίᾶτ: 
ΠΣ τὴν ἊΡ τὰς ΡΈΕΙ, εὐ ἶζοτε Ὃ Βαταγαθα, 
Ἐκ βννρς τὴς Ἔν ἢ σα τατς πριν ἢ ἀκ 

τ: Καὶ περὶ Ὁ ἐνδύματΘ: τί [8 Ἐτ εἰγοα νο[Ἰπιοητα 8] αἰπα! 
ἥὴς ὁ Ἶ καταμόθετε τὰ Δηχίδηίπὶ ἢ ΟΡ(οσναῖο {18 ἀστὶ 

εἶνα τὸῦ ἢ ἀγροῦ Ἐ πῶς ξ αὐξά-  σποπισο ἀαροπειυ : ἤθη {δεὶκι 
γε τὺ ἢ κοπιῶ, Ἐ οὐδὲ Ἐ νηθει" φαμειγ, πεαὰς ποηΐ. 3 
.20 Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σο- [20 ΤΙΓο ἀὐίει νοῦ, αθο- 

λυμὼν ἐν πάσῃ τῇ δεξῃ αὑτοῦ “σε- αἴαην πος ϑαϊοπιου. ἴῃ οπίθις 
ἐειάλετο ὡς ἕν τούφων, ᾿ Τρ]οτία ἴα αὐιόλιι5. εἰς ἤοιε 
- 30 Εἰ δὲ πὸν 1 χόρτον τοῦ“ ἀππηι Πξοταπι. Ὁ 
ἄγῳῦ, σῆμερον ὄντα, καὶ ᾧ αὔριον εἰς) 10 81 πιίεπι [πὶ ἀστί Πο-' 
εἰ Ἁλίξανον : βαλλόμενον, τὸ Θεὸς ἀϊς οχηςπε, ὃς ετάσ ἴπ δἸθαπυσαν 

} ἕοταῶς ὁ «μφιθγυσιν, οὐ πολλὶ ἰ τοὐσόνλαμι, 1).τ|5 ἢς εἰτοιππιοτη αν. 
μαλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιςοι ; ΠΟ ττἰτὸ πιλσὶν νο5, οχὶ ρα ̓  

" 

Ἀλλ τ; : ᾽ ΐ 31 Μὴ οὖν γκεριμινήσητε, λέγονε  Βᾳεἰ ἢ 
περ Ὑἱ φάγωμεν, ἢ τί πίωμεν, 
ἢ τί περιξαλώμεθα ; 
ἕ 33 ἡιάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 
ἐπιζητεῖ οἷδε γὰρ ὃ πατὴρ ὑμῶν 
« ψ  Ψ Γ ᾿ 

ὁ οὐράν Ὁ. ὅτι χιρήζετε τιύτων ἐ- 
πάντων, ἱ 

41 Νὰ ἰσίτυγ ἀπχίοππιηὶ, ἀϊοὶ 
σομῃξεδ : Ουἱὰ πιαπάπςαθίμπιι8," 
ἀπε φαϊ ΒΙδαπλισ, αὰς ααϊά ει 
οὐϊτιἈ γα οι πλῸΓ ἢ ἘΠῚ ΌῚ 

42. Ὁπιπῖὰ οηΐπν μας σοηΐες, 

5 τ 5 ἀπαφυλναης, Νονῖς εηὐηλ Ραΐεγ' 
32 Δητείτε δὲ πρῶτον τὴν βα-  γοίϊετ οα]είεΒ. αυοά ορὰ8. Βὰξ' 

σιλείαγ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαια- 1 θεεὶΞ Ποταπὶ οπληλιηι. : 
σύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα. πάγτα 
προτεύησεται ὑτῖν. Ἶ ᾿ 

Ἐπ ΠΥ ΤΥ ἐν ἢ κὰ ἢ 
38 Ὀπιθηζο αὐζοπι ῬιΠπιὴπι' 

ἜΤ ἢ : τ Ἰγτερπαηι Το, δ΄ 70 ΠεἼαττι ο}115, 
᾿ ἢ. ΟΡ μεριμνηξατε εἰς τὴν 1 Ζι ἤα:ς οπτηϊὰ αἀροπεῃτγ νο 8, 

αὐξιο ἢ γὰρ αὐριον μεριμνήσει [44 Νὰ ἸρίτυΣ δηχίοπιϊαλ ἰη ἢ 
᾿ ΠΤῊΣ αρκετὸν τῇ ἡμέρα ἡ ογα5 : ΠᾺΠῚ ΟΓαϑ οὔταθῖς ἴα 1ρ-: 

ἀυτῆς 20. 7 2. ἔπε: Τα] οῖοη5 ἀϊςὶ πὰ! Πα Πᾶς 



τσ ππ τσ τ᾿ - 

“Ὁ. γἴαϊϑ δὲ το αἹἹ οϑὲ σηαυ αἱὶδ, 
τοαι το σΟΥΡ βετα τὐπέριςζαχ. 8 
ἄομο ἔα ἐπυνὐγ ὁ 401 οδὲ δ ΤΟΙ δ᾽ οδὶ 
4 τόν θυ 5, οομΣ θ το δε πτ δυέις 
εἶ65 οοὸσ "{πέθνο5 ἢ 
2... ΝᾺ μϑιροαϊ 5ουνῖν ἄοτιχ γηα]- 
τ 5 αν οὐ 1] παῖνα ᾿πι, οἱ αἰπιο- 
γα ἰἰἀσῖγος οἱ 1] 5᾽αἰϊχοιοτα ἃ ἰ ἀπ, 
εἰπιόρνιξεγα [ἀπίτοῦ Υ οὰ3 ἢ6 Ροὰ- 
νεζϑεινιν ει οἱ [αι οι. 
25. Οδιὺ ροϊγαποι [86 σου 415: 

Ν 6 βούεζ ροϊηξ οὰ δοῖιοὶ ἦα νοῖτο 
νὶθ, ἀἐὲ ςὸ 41 γ οὐδ ἸΏ ΠΘΟΥ6Ζ, Οὐ 
[ἀξ οὁ 416 σοι ΒΟΙΓΟΖ ; τὶ ροῦν νο- 
ἀν6 σοῦ ρϑ, ἀθ ἀπο] νου δεν ζτι5, 
1,ἃ νἰθ π΄ δϑῖ - 61}6 γὰϑ μὲτι5 ατιο Ἰὰ 
ΒΟΌΡΥ τὸ, εἰ [6 οονρ5 ρἐ δ ααοὶε 
νειώηεπιὶ ἢ 
“6. Περανί62 165 οἰβοαῖκχ ἂἀθ ᾿αἷν; 

ξεαν ιἰ5 πὲ δοθῆ ϊ , Ἰ ΠῸ ΠΟ 550}}- 
πεπτς πὶ ἢ ἀμ α5ϑοηῖ σίο7ὲ ἀπὰς ἐος 
ΘΥΘΠΊΟΥΒ ,. οἱ ψοΐτα Ῥόγο οσέΐεβιε 168 
ἙΒΟσ ΙΓ ΝΝ ὀιο5:ν οἵι5. μα5 θεασοοι 
ΒΡ} 5 Θχοθ ]εὴ5 ααοαχ ἢ 

27. Ἐπ 411 ἐβῖπος εἰ εμῖνο νου. 
4]. μᾶγ' 50} 5006]. ΡΕ 556 ἀ]οτίεν 
ἀπὸ οοσάόε ἃ 58 141}}Ὸ 
“ὃ. Ἐπ ροῦν οθ. 4ὶ 651: ἀπ νὐϊε-! 

χρεξηΐ, μβοιγαιοὶ τ ὀιςδτυ ουβ,ε [-΄. Ε ν ΠΡῸΣ 
ἰ τα εραφ : : δισηθηΐ ὁ (οπδιάεν τὴ 6 π1|1ὸ5 οὗ 

Κα πὸ {Πποὰρ] ἴον σοὶ" 11, 
ἮΝ παΐ γα 588}} οαἵ οὐ ΨΠδξ γΥο 58.}}}} 
ΠΡΙΠΚ; πὸ γεΐ [Ὁ γοιμ Ὀοάν,| 

ὑγ 8016 ὈραῪ 5118}} δε [}] οὗ ἀδι}-- 
655. 10, τπογοΐονα, [Πε ΠΡ {Πὰς 
5 ἴπ ἴἢςξε θὲ ἀδυκης555 ΠΟῚΥ ὴν Ἴ 
ἦς τῃαΐ 46 ποθ 

38 Ῥὺι ΓΓτπῖης. εγς Ὅς ον}, (ἢν γ΄: 

294. ΝΟ ΤῊ3Π ΟΔΠ 56 Υν 6 πῦὸ Πλα5-"Ὁ 
ΘΡβ: ἴου ΕἸΠΟΓ 6 }}} Βαΐθ (ἰς 
6, ὯΠη4 ἰονξ ἴῃ 6 οἴΠοΥ ; ΟΥ οἷρο 
6 ΜΠ ΠΟ]4 ἴο {πς Ομ. δηὰ 46- 
ΡΙ5Ὲ [8 οἴῆεν. Υἵἴς σδῃιμοΐ 5ευνο 
ΟἽ ἀηα ΤηΔΤΩΤΉΟΗ. 
25 ὙΠογοίονε 1 βὰν ππίο ψοι; 

Ϊ 
| 

᾿αξ γα 5Π8}} ριιῖ οὔ. [5 ῃοϊ {πε 
16 τηορο {πη πχοαῖς ἈΠ τς θΟΑΥ 
{Πῃ ταϊηι επί: | 
26 ΒοοΙά εἰς ἴον ]5 οἵ {Π6 αἵρὲὶ 
ΟΥ 18ΟΥ 5οὺν ποί, ποῖϊη ον (ὁ {Πεγ 
ΘᾺ. ΠΟΥ ΒΆΓΠΟΥ ἰμῖο θαι Ὧ5; Ψοῖ, 
Το" Βοανομΐγ Καῖμον. ΓΟ ἄς, 
ἤθη. Ατὰ γε ποΐϊ ταιοὶν Ὀοίίεον; 
μδη τῃον ὲ ] 
27 ὙΥΆΙΟῆ οὗ γοῦν ὃν ταξτῖπο' 
δουρί, οαῃ αἀά οὐαὶ σΟὈΙ: τππῖο 
Ἠ15 βίαίατε ἢ " ; 
28 Απά Ἐν (αϊκὸ γα Ἐποιρ ἢ ἴῸ 

βοποὶ 2. ΑρΡΤΟΗ Θ᾽ ΘΟΥΙΏΘΗΙ 165 ΤΙ] 6 δ. 14 Ποὺ (ΠΟΥ οιον τον 
ὁ οἰμειγη}}5 οὐ Οἱ βϑεμῖς [5 6 ἔγαν α11-|0}} ἢ 
[οπτ αὶ παρ ΠΙεηϊ. 
γη. Οδρομεέαπι,76 νοι8. 415, 486]: 

Βα Το. Ὠγύιηθ,, ἀαν5 ἴοι 58 
βἴοινο, αἶα ρμοϊμπΐ ἐκέ νόϊι οομλῖηο 
ἔα ἀ᾽ειικ. 
30. 851 ἐους Πῖοα τὸν δξ αἰηδὶ "]}ν61- 

με ἀο5 εἰϊαυαρϑ,4 1} δϑι αὐ οι νἀ Ἰα1, 
οἵ 41 ἀδοναμ 5ονὰ γεἰός εἰαπις ᾿ς 
᾿οα.. μ6 τοῦβ σεν ἐγ α-τ ἐς μΡὰ5 
“θεασποοῦρ ρῥἱειόϊ, ὃ βόμ5 ἐς μοῖῖτα 
"οι Ὁ 

51. Νο βού 62 ἄοῃο ροϊπΐ 6 5080], 
ἄϊοαπε, τὸ πα ρον 0}}5 -- ΠΟ 5 Ὁ 
απ θοϊγομβσηοις ἡ Οἱ (6 4π0ὶ 
᾿Ι5ουο στ Οτ5. ν ὁϊὰ5 

55). (αν ο6 80οπὶ [168 Ῥαΐοπβ (1 
ἐγοο του θη ΤΟ [65 ο65. ΟἤμΟ565 ; οἵ 
τοῖν Ῥὸγο οεϊοβίε δαιῖ {π|ι6 νοἱ5 
αὐ ο θόδοιῃ ἀδ το ε5 05 οἰιοϑος-Ἰὰ, 
55. Μία!5 ὉΠ ον Ομ οΖ ρυομ ἐγεμχειξ 

ἡ!ς βοναίαπο ἀε θῖθα εἰ 58 [5- 
τἶοο., οἱ ἴοιιῖο5. οο8. οἰϊοϑοβ νου 
βεύοῃξ ἀοπμέεϑ ραν-ἀο5δα5. 
51. Νὰ 50νὲζ ἄομπο μοῖπὶ εἢ 

5οὐοὶ μουν ἷα ̓ οπάθιπμαϊη; σαν 16 
Πα εσιαλ αὐτὰ σὴ ἐδ οτος αὶ 
ἢ γεθαγας : ἃ οδαφαο Ἰοα; 5. ΠἘδλι5α 
'βεῖπιο, ᾽ 

οἵ, πρῖῖῃον ἐο {ΠΕ Υ.501} ; 
.29 ΛΑπά γοί 15ὰν υπίογου, Ἔ Βαΐ 
ὑγρὴ Βοϊοϊοη. ΤΠ 41} Πὶβ ΟἿΟΥΥῪ 
γὰ5 ποΐ ἃρρΡὰν εἶ πκὸ οὴς οὗ [6 56. 
50 ΥΥ̓ πογείους, 1 (ο( 50 οἱοῖῆς 
ΒΟ ΘΡᾺ55 οἱ τὴς Πο], ψ] ἢ τὸ ἀἂγ 
155 ἈΠᾺ (0 ΤΠΟΥΤΟΥ 15 σας τ {πὸ 
ΟΥ̓́Θ, δηλ ἀς ποῖ πἴποι τηοῦῈ 
Ι οἰοέλς γου ὃ Ο γε οἵ Ππ|6 8; 
. 31 ὙΠενεΐογο, τὰκ πὸ του πε, 
; ϑαγ1ησ. ΝΥ Παΐ 5881} νὰ εαϊ οἵ" 
ΨΥ Βαΐ 5814} ννὸ ἀσιηκ ἢ οὐ. ΟΥ̓ Περο- 
ὙἸΠ4] 5Π4}} τὸ θὲ οἱοιμε  ὺ 
92 (ΓῸ" αἴζον 4}} τῆε8ε της ἢαὶ 

τῃε (ὐεῃζς5 568 κ :) ἴογ γοιμ" πεὰ- 
ὙΘΩΪΥ ᾿δῖποΡ. Κπονοίῃ {πᾶξ γα 
μᾶνε περὰ οἵ 811 {πεβὲ τ ϊηρ 5. 
99 θυ θεὶς γε ἤνϑβε τὰς Εἴηρ- 

ἄοτῃ οἵ (ἀοά, ἀπά Ηἷ5 τσ ῃίθοι5- 
Π655; ΔΠ4 8}1] {πΠε8ς (Ὠ1ῃ:. 5. 514}} 
Ὀς αὐάεά τπηΐο γοιι. : 
94 ΤὰκΚς ἐπονοίουτο πὸ Βουρπὶ 

ἴον ἴῃς τπουτον : ἴοι" [Π6 πηοΓῸνν 
5ΠᾺ}} ταῖκε τῃουσηϊ [οὐ τὴς τη] ης 8 

Ἰ οἵ 1ῖ5618, Θιυιβιοῖοπί υππΐο (πὸ (ΑΥ̓͂ 
1115 186 6Ὑ11} {πεουοοῖ, 

ψοο 



7.) 

ἱξε». δ, γι. 
Ἀ ἕ « 

τ ΜΠ κρίνετε; ὅνα μὴ χρι- 
ἐπ 
Ὁ 1, 

2 ἐν ἦν ᾿ 

κειδησεσθει καὶ ἐν ὦ μέτρω μὲν 
τρεῖτε, ἀντιμξετρηθήσεται ὑμεῖν, 

κ΄ 28. διδῆε, καὶ διθήσεϊαι ὑ 
ἀἐϊν Ἐ μέτρον καλὸν, Τ᾽ τεπιε- 
σμεένον καὶ 1 σεσαλευμένον τὸ Τ ὑ- 
σπερεν γυνόφκτνον δώγωσιν εἰς τὸν 
 κύλπον ὑμῶν" 

3 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάεφ Θ᾽’ τὸ 

ἦν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελροῖδρου, 
στὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν 
οὗ καύνανοεῖ, Ἷ Ι ἔ 

ΑΔ ἯΙ πᾶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου" 
Αγε; ἐκξάλω. τὸ κάρφο. ἀπὸ τοῦ 

»". 
δν 

φφθαλμοῦ σου" καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν 
σῷ ὑφθαλκῷ σου; 

Ἂς Ὁ Ὑποκριτὰ, ἔχξαλε πρῶ- 
γον τὴν { δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
δου, κᾧ τότε διαφλέψεις. ἐκξαλεῖν 
τὸ 1 χάρφθ: ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
τοῦ ἀδελφυῦ σου, 

Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ, 
βάλητε τοὺς μαργαείτας ὑ- 
ἔμπροσθεν τῶν χοίρων" μή- 

41 5’ 
καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν 

τοῖς ποσὶν αὑτῶν, τὸ φραφέντες 
ἑήξωσιν ὑν ἃς. 

7 Αἰτεῖτε, κα δοθήσεται ὑμεῖν' 
ζητεῖτε, τ εὑρήσετε᾽ προύετε, ἢ 
ακοιγήσεται ἧμιν, 

8 πᾶς γὰρ ὃ, αἰτῶν λαμδάνει, 
αὶ ὁ ζυτῶν εὑγίσκει, κα τῶ κρούοντι 
ἀνοιγήσεται, 

9 Ἢ τίς ἐξ ἐξ ὑμῶν ἀνθρω- 
πθ., ὃυ ἐὰν αἰτήσῃ ὃ ὑιὸς αὐτοῦ 
ἄρτον, μὺ λίθεν ἐπιδώξϑι αὐτῶν 

τοὺ Καὶ ἐὰν ἰχϑὺϊν αἰτήση, μὴ 

ὁφν ἐπιδύσει ὩΣ ἯΙ 
Ἐ τὰ Εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, 

Ἐ ἐΐδωτε ἔ δόματα { ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑψῶν, πόσω μᾶλλον ὁ 
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐραγοῖς, δώ- 
σει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 

12 Πάντα ὁὖν ὅσα ὧν ϑέλητε 
ἵνα ποιῶσιν ἱμεῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω 
π ἷ οὔτ ὑμεῖς ἠσιαύτε αὐτοῖς" 
γάς ἐςιν ὁ νόμι Ὁ ἢ οἱ προφῶται. 

ἈΦΔῚ ε 

ὥ γὰδ κρίματι Ἀρίνετε,- 

ω---.ὄ..,-.-. 

σΑΡῦΥ νι! Ἵ 
Ι ΝΕ Λυάϊοαιο, πξ ποὴ γιά:- 

οὐπα. , 

ἴῃ 4πὸ ὀπΐμι Ἰπά τοῖο 1υἀ1ςδ-- 

γογτῖ5,. ἸαἀἸσαθιπιῖμι : ὃς ἸΏ 

τ πιοηζιγᾷ ἡχομῇ ΓΌΟΥΙΕ15, ΤΩ τ 

τοι ϊοξυν νοῦϊθ..Ὁ : 

38 ἴλλῖε, ὃς ἀαδίτις ψοὐ5: 

Μοηζιταηι θόμπαπι, οοη εγίαπη, 

ἃς οοασίταῖαμι, ὅς {[πΠ0 Ὁ Βαοης-ι 

τόπι ἀασαμξ ἴῃ ἥπατι. νοίζστιπι ΠῚ 

τ Ουϊἀαὐξόσε Ἰραχιου 5 Το πσαπι 
᾿ς τς Ἀν - «Ὁ ὁ ᾿ 

ἀυπ οφαἶο ἔὐατγῖσ τα, Ε πτὶ το, 

ὁςυϊοιναθοιι ΠΌῚ Ἀπἰ πτα ἀνοτεὶδ 

4 Απὺὶ αυοιιυάο᾽ ἀϊοου [γατυῖ" 

τὰο : ϑῖπς ὁ) οι, το ρα π᾿ ἀΘ᾽ 

δόι]ο τμο, ὃς οτος ἔτ 5 τι οὐ] 
ἕο ἡ ΤΣ ᾿ 

ς Ηγροογίζα, οἷος. ῥχϊπιὰπε 
{γαθεπὶ ἄς οὐιΐο το, ὃς εἰς" 
ἱπευς δον δ οὐϊσοτε Γοοαπι ἐς 
οςαἱὸ ἐγαιε δ τμῖ, : 

ί 

ὁ Νε ἀεεῖς [λό πηι ἐπηϊ δι 
πόσις ἡὐἰεατ5 ΓΛ ΓΘ ΓΙ [ἃ 5 νοί-ἰ 

γα8 ἀπἴο ρούοοθ, πὸ ἔοτίο σοπ- 
ΟὈΪοο πε (5 ἰπ Ροά!θι5. [α15, δεὶ 
οοηνογῇ ἀἰτασηραηξ νοβ.. "ἢ 

Ἴ - ἷ 

ἡ Ῥεεῖῖο, ὅς ἀμθίτασ ν δ ὶ5 1, 
φυωτιῖς, ἃς ἐπνοθςεῖ5᾽: ρα Πα ον, 
ἃς ἀρογιόταῦ νοίϑ. 

8 Ομλδ ὁπ αι Ῥατοη8. ποςϊτ-' 
νι: ἃς αιατδηβ Ἰηνοη1, ὅς! 
ῬΑ απ ἀρότιοειν. ; ͵ 
Ὁ Ἅπε συῖ5 ΟἹῈ οχ νοΐὴ5 Πυηλα,, 
ποι Π ρειογὶε ΠΠΠ 15. ιτο γρᾶτὶ 
πόμα, ΠΌ ΠΟ τα ᾿αρ τ ἀφπι ἀαἴ:Ε οἱ δ᾽ 

10 Κὰὶ ἢ μι σου ρει ϊουῖτ, πη τ᾽ 
Ἁυι4 [τρόπτοιι ἀαθὶς οἱ ἢ 

11 91 εὐρῸ νορ 8} ΟΧΙ ολτπὶ 
65, ῃδή115 ἀατα Ὀοπα ἄλτο ΠιΙῖς, 
νοἰτγῖβ, αυλπεο γ0:ρ15 Ρατὸν νῶτὶ 
{τες φαΐ} σα 15, ἀα ΒΕ θοπὰ μὸτὶ 
το εῖριι5 [Ὁ ὁ ΕΚ 

12 Ὀπληϊὰ ΘΓΘῸ ΘΠἸ4᾽ ΟἹ 116 
νυ εἰσ τὶ ἕαοίληῦ νοδὶ5 οι 6 8,. 
[1 ὃς νοῦ Γαοῖτο {Π156, ες οπΐμι, 
ἘΠ ΙΧ ἃς Ῥτορδμεῖα. Ι 



ΟἸΑΙΡῚ ΠΕ π᾿ ΨΠΙ. 
Τὼ αἰ δϑεγιποῦυ σι γ ἴαᾳ Π]οη- 

ἔαϑηθ. - 
ΙΝ: Ηθ 867 Ροΐηϊ,, αὔη σον οῖι8 
( ΥῸ θογοζ μοι 1υσόβ, 
2. (αν οὐ νοῦ Ἰυσενα εἶν τ πη6 

ὙΠΟ ποῖ, {Παΐ γε, ὃς πσὲ 7 
Τπ]ρτά, 

2 ὸν ἢ πνπαΐ γάστηοπὶ γε 
πάτο, γε 584}1 "ς Ἰυάσοα: πὰ 
τη ναὶ πηθάξιγο γε τηεΐος [ἴ 

Προς αι ν οΥι5 116 Ζ πὸ 5. Ρ 5114]}} Ὀς ΠῚ" “ροα ἴὸ ψοιὶ ΔΡΆΙΗ. 

ἀπ 6 απὸ ν οὐδ ἀπ }02 χηοβιι τ ἐς 
απ 70 5, 
ἂ 

ΕΒ τ 5. διττὰ ο [Ιὰ παζητο 

ΘΟ 5 ΤΌΤ, θὲ ἐοϑόο οἵ ϑροοιϊές 
Εἰ 4} 58 τέμαιι ἀνα Παγ-ιξεδϑιιβ; 

[3:1 Ρνοινατιο γοσανζοβτία. πΠῸ0 
ῬΆΠΠ]ς, αὶ 65} ἄαπ5 Πα Ὁ τὸπ 
Πγόγο τ ἀπ υτ{ς {πς {0 16 νοἶ5. ΡῈ 8 
σ0 γνουῖνε 41π ἐοΥ σὴ ἴθ αν} ἢ 
Ι 4 ἀϊς - τὰ ἀ- ἰὧπ 

ἐγέϑσες Ὡς σα 3 6 1τ| ι Τὸ ΟΟἾΤΟ ΘΔ 6 

(ὁ σου ἢ 

ἄς τον οἷν τοῦ ἀὐν ἃ πη ρον 
ἀπ5 ἰο τη Ὁ 

τον Εν ρορνῖτο, το ρ ΟΎ ὑ ΟΣ ΟἿ 

ἐς τοῦ αἹὐ ἴὰ μοιῖνο, εὐ αἰονδ τὰ 

ΕΣ ἃ ὁτεῦ [ὰ ρας Ἰιον5. ας, 
ἃ καἰ ἀθ τοῦ [τὐνος 
(. Νὸ ἀοιεχ ροϊηὶ 7ὸ5. οἸνοβοσ᾽ 

5ΕΙΠ105. ἀν οἰ εν εἰ πὸ 7062 
Ῥουϊς νῸΝ ρον} 5 ον αὶ ὸν ρύνν-" 

ἐκααιχ ς αἰο ροην αα}15. πὲ 165 Τυπι- ἢ 
1επτ ὦ Του] μὲ οάς,, οἵ πὸ 50 τοῖν ὃ 

χά πὰ 115 πὸ γοτ5 αἰ} γον 
“. θυ οζ, εἴ ολ τΟτι5 ἄον-"} 

Ὠσγα ; ΟἸστο  υζ,, εἰ νοῖὰ5 ἱνοιῖ- 
τονε, ποιγίοσ, εἴ ἢ τοῦ οὐἱ-ι 
Ψααγτιν ᾿ 
δι (αν ἀαϊοοῦίμις (ουπαίο., γοπὶ 

σον οἵ ἢ οἰ όνολς,, τοῖν ς οἵ 
Τὺ οὐν τς ἃ οὐἶπὶ ααἰ παισί, 
ω. δὰ τὶ δόντα τ} ς υ]νομηπο] 

ἀομττο νοις αι ον ἀν ρέεντο ρον οῖἢ ; ἀπ Ἰὰς {πᾶς 5οο κοῦ, Πινα- 
τρια; απ τὸ εἶπ {πὰς ΚαΘΟΙκΟ1]}ν 11 

τὸ, Εἰ 5 ἽΠ Τὺ ἀοιπαιάο ἀπ ρμυϊ5- ἢ 5ΠῚ} ο ὁρομοῦ, 

ἃ 50.) Π|ς., 511 ἃ ἀωπαμείς. εἰ 
γα ἢ ᾿ 

55. (ὗν, ἀΠ6 11 5151] ὃς ρί νοι τιη- 
δ τ 3 Ως ͵ : “Ἰῖο νοῦ ; “ΦΟΟΠ πιολϑιτο, 550 

. 58. ἸθοιῆοΖ, εἴ μι ἡ οῖι5 ἀοηπογα; Οὐν τιν. ἈΠῸ] ΠΏ ΟῚ ἰοροίῃον, δη 
οὐ νοις ἀοπιόνα (ἰλ15. 1 δεῖ ἀπ ΠΤ Π 1 ὃ ι 

3 Δπά ψῃν ὈομοΙἀοδὲ τοι {πο 
τηοίο {πα 151} 1Π γ ὈνΟ ὁ ν᾽ 5. ΟΥ 6, 
θυΐ σοπϑιἀονεϑδί ηοΐ {Ππ|ὸ Ὀςάτῃ {Ππ|Ὲ 
15. ἴὼ {π|πὸ οὐ γε ὃ 
4 Ον πονν Μη ἀποὺ] σὰν ἴο (ΠΥ 

Ὀγοῖμονς Το πα ῬῈΠ]) οὐ {ΠῸ τηοΐο 

οὐἵ οὔ πὸ ονε; ἀπ, ὈΟΠ ΠΟ], ἃ 
Ἰγοάτη ἀρ 1 της οὐ γε 

5. Ποῖ Πυροοιῖς ἢ ἢ ποῖ οϑβί οὐ 
τὰς θεάτη οὐ οἵ τὸ ονη ἐγὸ; 
πα τ 58.410 {ποι 566 ΟἸ ΤΡ (0 
οὐπὸ οὐἱ {πὸ ποία ουΐ οἵ {Ππ γ Ὀγο- 
ἘΠ Θ εν ἢ 
6 (ηνο ποί {παὶϊ Ὑ ΒΙΟῊ 15. ΠΟΙΥ͂ 

αὐτο τς ἰομ5; ΟΠ ον οὐδὲ γα 
γ ΠΡ ΡΟΣ 5 ΘΟ ΡΟ 5Ὰν 10. Ο5Έ ΤΗΟΥ͂ 
{ρα Ρ ΠΟ ΤΠ οτ ον  Π Π’ ες, ἀπ 
Ὁ}. ἀΡὉ 1} 86] Το γοι. 
7 Αϑικς ἀη 10 5Π84}} 0 σίνοῃ γοῖι; 
506 1... ἀΠ 4 γὸ 58ΠᾺ}} πα ; ΚπΟΟΚ, 
ἀΠῸ 1 511.}} θς. οροποά απίο νοι: 
8 ΓῸΡ ΟΥΟΡΥ οἷς {{πἴ ἀϑἰςοίῃ, τὸ - 

Ε΄ ΟΝ ΕΙν 5}1}8}} τῇδ εἴνο Τη(ο 
ἼΨΟΙΥΠ" 501}. 

50). Π ἀσηηετα -ιτα] ἀπ σουροιε νι ὁ Οὐ ἡ μαΐ τὰ, 15. {ΠΟ γῸ Οἵ γοι, Ι 
τι. δὲ ἄουιο,, ν οὐδὸν 4 αὶ ὁτος πλναῖιπ  γΠΟγὴ Ε{ Πΐ5. 501) δὶς Ὀτοιά, Μ1Π 

ϑα δος δῃν οἱ θιο εν ἃ νοδῖ μα οἷνο ΗΙῸΥ ἃ οἴοποῦ 
δ 5. ὁ θυ 5. Ομ υϑθ5., σὐμτ- τίσ ἜΣ πε Πδς 

Η ιν . ἱ δ ἣν .“ ηςἷΣ “ ὶ -: ᾽ ᾿ 

μι »᾽ὺς γοῦν Εὐγὸ 44 51 ας, 10 (ΟἹ ] 6 Α5Κ ἃ Π|5ὴ7 ΝῚ 6 : 

1: οἴοιιν,, ἀοιιεονας - 1} ἀ05. μίαν Εἶνο Πππνὶ ἃ δοΡΡοη ἢ Ι 
ἃ οὐὰν 4. ἐσ ἢ ἀτιηαπίίοι!, 11 Τῦ γος τποην θομγο; ἐν}, Κπονν ἢ 

"τ ἡ αϊας ὼς οἰνοῦες ΔῈΝ 5 ἐξ ἘΞ, Ι 15: Ἴ ὐτο5. ἰὸς οΠνοπο5 αιίον οὐδ τον, 10 οἷνο “οὐ οἿτ5 τιθτο γοῦν 
γ ΘΠ] 4 105 Ποπιο5. ν μι» [π5-- παν ἽΝ ] ἐν ἦε] το ΠΣ ΠΞ 
ΠΙΘ ΝΕ Σ [αἷἱ ᾿ ἰὼ 5-ἰοτν ἀὐῖσεὶ 4} Ὁ ἣ ΓΒΟῚΝ) ΩΣ Ἴ Ις : ἐν τε πος 

ἐιζινο » οαν" Οὐ ἐπ 1ὰ [ᾳ Τὶ οὐ΄ 1ς.} Ὁ. ᾿ αἰνὸν. νι ἢ 15. 1. Πάν σι, 

ῬΟΡΙΝΕΙΟΡ. “ ἐκῖνο νορα {Πππ|ο5 τ {πὰ {Ππῶ| 85 Κ 
Ι ὃν : Σ 

[ΠΠπ1Ὴ ἐἐ 
12 ΠΠνονοΐονο Δ} ΠῊΠρ5. νυ Ποῖ σος 

β, ονοι γο Ομ] {Ππαᾶΐ το ὁ Ποῦ ἃ ἀὁ 
(0 γοτις (ο νῷ ον θῖν 30 ἴο (ἢ Ὧὶ : [0]᾽ 

ΕἯΠΠ15 15. 1Πς αν ἀπὸ {Πς Ῥτορθοία. 

Ἐπ 



Δ Ὁ Εἰσέλθετε διὼ τῆς ᾧ ςφεγῆς 
ΤᾺ ἘΛεις ᾿ξ 

3} "φ) ὅτι οἱ πλατεῖα ἢ 1 “πύλη, κὶ 

ἱ εὖς εὐχῶν» ἡ 1 ὁδὸς ἣ ἢ ἀπά- 
ψίυσα εἰ ἰς τῆν [ ἐπώλειαν, κ᾿ γολ- 
λεί εἰσον οἱ εἰσερχόμενοι δὲ’ αὐτῆς’ 

τ Ὅτι εν) ὃ πύλη, αὶ τεῦήλιμα-, 
μένη ἡ ὁδὲς ἣ ἀπάγει ὑσα εἰς τὴν 

: ζωῆν, αὶ δλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκούτες 
'αὐτήν, 

τς Προσέχετε δὲ ἐπτὸ τῶν ψεὺυ- 
τῷ ὍΣΩΝ, ν, οἴτιγες ἔρχονται πρὸς 
ἃς ἐν ἐ »δύμασι. προθεν αν) ἔσα)- 

ἐν δέ εἶσι λύκοι ἅρπαγες. 
τό ᾿Λλπὸ- τῶν χαρπῶν αὐτῶν 

ἐπιγνάσ σεσύε αὐτούς, Μήτι συλλέ- 

97. 
“ 
" 

γουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν ταφυλὴν, 
απὸ τεριξζόλον σῦκα Σ 
ἊΣ Οἵτω πᾶν δένδρον ἀγαξ 
“2 ς καλοὺς ποιεῖ" τὸ δὲ ΠΈΣ: Ὗ 

ἐν "αρποὺς 'ς ππογηζοὺς, «ποιεῖ. 
ιὃ Οὐ δύναται δένδε ΟΥ ἰγαξ ὃν 

καρποὺς πονηξοὺς ποιεῖν, οὐδὲ δὲν- 

δρον σαπ ξὸν χαῤῆοὺς καλούς 710. 

Ιο Πᾶν δένδοι Ὑ (κὴ ποιοῦν «καρ- 
πὸν καλὸν» ἐκκέπτεται, ἢ εἰς πίς 

βάλλεται. 

2ο ἴλραγε ἀπὸ τῶν καρισῶν 
αὐτὸν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς, 

α Χ 
δὲ; δ Ὁγν 

ἧς Ὁ ἀγαθὲς ἀνθρωπθ; ἐκ πῇ 
εἰγαθᾷ ϑησαυρᾷ τῆς; καρδίας ἐκ 
ξάλλει τῷ ἀγαθά" ὁ παονηζὸς 
ἄνθρω". ἐκ τῷ ππονηρξ ππσόυες, 
ἐκβάλλει “παρπρά. 

38 Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πσᾶν ἕὦ- 
μα ἀργὸν, ὃ ἐὼν λαλήσωσιν οἵἱ α΄- 

θρωποί, ἀποδώσεσι περὶ αὐτῷ λό- 
γον ἔν ἡμέρα ἀξίσεως. 

11 Ἐκ γὰρ τῶν λόγον σα δὶ- }} 
καιοθή τὴ, ἡ ἐκ πὶ 

παδικασθήση. 

εῤγμον σϑ Ἀα- 

24 τ :ἃ φερῦν ἕξι; ἀκούει (μου τοὺς͵ 

λέγους ς τούτους, [ὴ ποιεῖ. α
ὐτοὺς, 5- 

μοιώσω αὐτὸν ὠδὲ φεονίμκῳ, ὕςις 

ὠποδόμησε σὴν οἰκίαν αὑτοῶ “Ἐπὶ 

«τὴν πε ἔτραν" 
ΜΗ 

25 Και κατέξη ἣ βεηχὴ» [Ὸ λι: 

θην οἱ ποταμοὶ; νὴ ἔπνευσ' ὧν οἱ ἄνε- 

μ|5ι, ἡ προσέπεσον τῇ οἰκίῳ ἐκεί- 

γῇ, δ "οὗ ἔπετε' πεθεμελίωτο γὰρ 

ἐπὶ τὴν “πέτραγ. 

13 [ἤζγοτο μοι ἀπρα αὶ ρου 
[Ὡ 1, αὐϊα Ιατα Ῥοντᾶ, ἃς Γρὰπ 
τἱοίᾳ να διισοτς αὦ ρογ ἀπ] ΠΟ η], ἢ 
ὅς. γα εἰ Ππιὰσ ἸπρτοἀἸοη το ὑοῦ 
68}. 

14. Οὐ ἀπριίτα μοτία, ὃς 
Πειόλα νῖᾷ ἀποοη9 δὰ νιταη), ἃς 
Ῥᾶμοὶ {πη ᾿νε πιοπῖοθ θαι, 

τς Αἰτιοηάϊες νογὸ ἃ [41{Π|8 
ῬτορΡ μι Εἴ5, ηὐϊὰ νορταηΐ δα νο5 
ἴθ ἰηἀινηθηεῖβ. ονίπιαν, ἱπισίη- 
Τεεὺ5 ἀυτοῦι πιὴτ Ἰαρὶ ταρδοεϑς 

τό Α [γυΐεῆοιι5 ΘΟΥ ΠῚ δρποςῚ 
(ζοτῖϑ οὐ, ΝΥ αμαυϊὰ ςΟἸ] Πρ αὴε ἃ ̓ 
{ρῖη15 ἀνΔΏῚ, δὰ ἂς εὐἰδυίιο :- 
δὶ ἢ 

17 81. ΟΠ 15 ἐλθαν μος ἃ ὕω 
ἔιβ. Ῥοπὸβ Ταοῖο ̓  δὲ σατιοία ἀγς 
Ῥὸγ ταὶ 5 τλαΐοβ ἔσειε, 

1ὃ Νου ροζοῖε ἄτθοῦ Βομπὰ ἴτὰς- 
τ πγ8105. [Ὰδοῦο, ἀςῆμς ἌΓ ΠΟΥ" 
ΠΑΥΙΟΙ γα δὶ ὰ5. Ρα] ΟΝ σοβ ἕάςοσο, 
Το ΟἸΔΠῚ5 ἈΓΌΟΣ ΠΟῊ [ἈΠ]! Ε 5: 

[τπξέπαν ΡΌ]ογαπι, εἰμρόδυς 
«ὃς ἴῃ Ἰρτπιοηι 1} 101 Ἐν, 

20 Ἰΐαφας ΟΧχ [τ Ἐ1Ρτι5 δογα . 
ΔΡΏΟΙΟΟΙ 5 603. 

ἢς Βοδμβ οηιο ἀς ϑάπσ 1ηετ. ἶ 
Ω ̓αΓΟ οὐΓά 5 αὐλοῖς ΠΟ η ἃ : «ἃς πδ- 
ἘΠῚ ΤΟΣ ἀς τλδὶο ἐμεΐααιρο, ο)ἱςὶς 
παὰϊα.᾿ 

Δ 356 Ὁ 1.ὸ δαΐοαι ἈΡΈΞΕ αυὸδᾷ 
οτπηξ νεγϑυηι οὐἱοίωτ φιοί.]α- 
φασὶ ἱπεῦπὸ διοταΐπο8,: τεβήςξης 
ἂς εο γατϊομοτα πὶ Δὶς Ἰιδιοἰΐ, . 

7) Ἐκ εἐπίπι νο δ ταΐδ γυ δὲ 1-: 
Πορδετῖθ, ὃς σχ νετθέβιταΐδ «01» 
εἀεπιπαίνοτί, ᾿ 

24. Ομλδὶθ. ΟΥρῸ πυϊοιιήααο 

αὐλάϊε πολ ψοῖθα πος, ἐς ἴασις 

εἃ, ἈΠ πν] 00 1 Πὰν νἶγο Ρυα- 

ἀςηιὶ, 40] τ ἀιποανὶε, «ομλι}}) 

Ἶ Τπλπὶ Γὰροῦ ροιγαμεν, 

᾿ς 1 ἀοίοομάνε ῥ]αν δ. ἃς 

ΤΙΣ Πυιαὶπα ἃ βανογατ, 

νομαὶ, ὅς Ῥτοομδεγαηι ἀουτ 

11, ὃς. ποι οοοιάϊε: ζαηάαϊα 

εταῖ δυΐπι ΠΌΡΕ ροςγαπ,., 

Ἀναβρίαμα, Ὁ. αν τσυσκτς 



πετοτο τσ πεπ - - ππροϑοΝΣ 

13 Τϑπίον γα ἴῃ αἵ {ΠῸ σἔναϊέ ραίς; 7 .7 
ἴον ν]4ς ἐς τΠς »ΐθ, ἀπ ΒΡοαα .. ἣ 
1Π6 χγὰν, {παᾶΐ Ἰοδάθί (0 ἀδβίνιο-" 

15. Ἑμπινοσ ραν ἴὰ ροιῖο ἀν τα :] Τ10η., Πα τηδὴν {Ποῦ ἢῈ ΠΙΘΒ᾿ 
οϑυ ἰὰ μονιοίανρο οἰ ἰο ομουηϊη 5ρὰ- ΘῸ ἴῃ {πονοαῖ: 

Φιθαχ πιόποπι ἃ [8 Ρογάϊιιοι,. οὐ} “7.4 Ἡρρληθ6. βίραϊς ἐσ {ΠῸ »δίο, 
1} Υ δὴ ἃ θοαιιοοαρ 4πὶν δαίγοηι, 5 τί, Μαῖδ 1ὰ μονίο ὑϊτόϊις, εἰ ἰς ἀπά ΠΑΡΤΟΥ ἦς 1Π6 γαν ὙΥΒΙ οἷ, 
᾿ΘΠοτηϊῃ. ἐϊγοῖϊξ χηὰποηῖ ἃ ἴὰ νἱο,! 1 Θαά οι} της [Π|πῸ, ἀηα ἔονν {ποτο᾿ 
(εν 1 Ὑ θη ἃ ρμεὰ αὶ |ὸ γοῦν οι, [ θὲ ἐπαΐ ἢπᾶ [ἴ, 
19. σαγδοσον οαθ ἀος ίαυχ Ῥιο- Γ 15 Βρίγανε οὗ ἴμ]56 φγορμοῖβ, 

Ῥθέτος ᾽ «μι ΥἹΕΠηθηϊ ἃ τοῖϊϊ5. 6ἢ Ξ ἘΣ . ὩΣ ΕΈΣΕ 
Βα Ρ1 15. 6 θυ }}15., πγαὶβ 4 δὰ ἀε- γΠΙΟἢ οομγέ ἴο γοὰ ἨΔ 5ΠΟΘΡ᾿ 5 Ἢ 
ἀλη5 8011 (65 Ιοὰρ5 τὰν ἰδϑλη8, ΟἸΟΙ Πρ. 'Ῥυΐ ᾿πυνα ΡΥ ΤΟΥ ΔΓῈ 
τῦ. Υ οὐδ [65 ΓΘΟΟΏΠΟΙΙΓΕΖ ἃ [οπιγ8} ΤΥ̓ΘΏΪΠΡ᾽ ἽΣΟΙν 65. 

Τα ΠΕ ΠΡΕ ο τοα. ἄτα ταϊεῖας ΠΣ Τα Υ απ θα πον ΤΠ ΘΗ ΒΥ [ΠΟ ]» 
» »Π] ΠῚ σ Ἢ - 

εν μα τρῆκ γ ὸ τ δτν ἐ ΕΈΠ5. 120 ΤηΘη ρΈ ΠΥ ατάρε5 οἵὗἹἁ 
17. Αἰηδὶ τοῦι ἀὐργὸ φιῖ 65 ὲ θοπ] ἵΠΟΡΠ5, ΟἹ ἢρ5 οἱ τη 1565 ὲ 

'Ῥονὶβ ἀθ θοῃβ5 [Ὑπ|18, γηαὶδ τὰ] 17 ἔνθ 850, Οὐοῦν ρΟΟα {Γ66 
ΤΉ ΜΟΝ ΘΥΡΡγΘ Ρουὶο ἀθ πγατιν αἱδ᾽ ὈΡΙΏ ΡΟ 1]} [Ου1ἢ ροοά {ταῖς ; θαϊ ἃ 
γι (8. : 18, Ὅ Τἴρα ἀχῆτο πὸ βϑαὶ βόζιον οοΥρὶ ρα Ὀγιηρεῖῃ ἰουτῃ ΕὙ]] Ι 

- Ϊ 
᾿ΑΥΝ δι. 

ἐς τπδαναὶβ γαῖ 5., αἱ ὑπ πλαι-- δ 18 Α ροοά {Γ66. σαηποΐῖ ὈΓΙΏΘ 
ναἰσ ἀγῦγθ μόνον ἀς Βομ5 Γναῖι5. 1 ΖΟ 1 ἜΥῚ] Γυυτ, πεῖεμον απ ἃ οον- 
το. ουῖ ἀὐθγ 41 6 μον μοϊηξ ᾿ 

ΠΡ  ἄρις, ΤΣ απ. ελενοορό ὁὐ 76 | ΤΡ ἴτας Ὀγ]ηρ" ἔοσίῃ οοοά δ. 

αὰ ἔεα. 19 Τνονυ γος {παὶ Ὀγιηρ οί ἢοΐ 
20. Ὑουι5. 165 ΘοῃηοΙγ6α ἄοπο ἃ [ΟΡ ρορα ἔδυ ἰ5. πο ΠΟΥ; 

ἰεανα Γταϊ5. 8Δη4 οαϑί ἱπίο τὰς ἢνο. 
21, Οφὰχ 411 χη ἄϊδουι ἜΣΟτ Ὸ τα τα Ὀν τ8εῖν ἔγυ5 γ6 Ι 

σπθαν, ϑοβποιν,, Ὠ᾽ἘΠίγογοπί ρὰ5 ἜΣΙΓΕ ἈΝ ) 
ἰοὰ5 ὦ ογαϊιηθ (ἀἐ5. οἰδιιχ ; 55 ΠΟΥ {ΠΕ 1. ἐπ εςς 7. Ἴ 
πῖαῖ5. ΘΟ] αἰ-ἰὰ σϑαϊειποις ααἰ ταῖς ᾿ς 95. Δ ροοά πιδῃ, οἷ οἴ πὸ ροοά τὐξος 
Ἰὰ νοϊοπιό ἀς τὰορ Ῥὲνο απὶ ὁδέ ᾿ἐροαβαρε οὗ τπ6 Πραιῖ, Ὀυϊηρ ΙΝ 

Σ ἀρλν ΤΕΣ ΣΟ Ὁ 
ἄδλης ἴ65. οἰθαχ, Ε ἴον ἢ ροορά τ{Π]|πρῦ8: ἀΠ6 ὅἢ) ΕΥἹ] 
“2. Ῥ] δον 16 αἀἰγοπὶ ἐπ (ε ρει όενος τος ἐτηδι βενο ες 

Ἰοιν-Ἰὰ : δοίσηοιν, δοισαθαν,, π΄ απ ΘΟ νος τς Ὡς Σἐκενα δεν 
Τνοῃϑ-πιοῖ5. μα5 ΡΥ Ομ ότ156. οἢ 101 ὈΡΙ  ΌΓΠ ΤΟΡῚΠ ον} ΓὨΊΠΕ 5. 
ποι Ν᾽ ἀνοῃβ-ποιι5. ΡῈ5 οἰναϑδέ. 86 δδιῖ 1 5ΔΥ πηΐο νοι» 1 Βαΐ 

1165 Ἰ)έητοι5. ὁ ἴοσν Π ΟΣ 9 ι Ἐς ὌΥΘΕΥ 116 νον ταὶ πιο 584}} 
ΥΟῊ5 -ΠΟῖι5 θ)ὰ5 ἴα 11 Ῥ᾽ ἀ5᾽ εα 5. Ταὶτὸ ἐτξρη: πα ΤΠ ἐξ πε 
γαοῖο5. ὁ ἴοι ποτὰ 5 ΣῈ: Υ ὑατος Τ τὰ ἢ 
25. Αἰοιβ, 716 [Ι͂δὰν' ἄἶταιὶ οὐνογ- {ΠΡ εο τη (πε ἀὰγ οἵ Ἱπἀρτηοπί. 

τοιηθμῖ: {ε τιον οὐδ δὶ ἠαπιαὶβ πὶ ὃ. [Ὃν ὃν (ῃγ ψογ5 ἴοι] 584} 

Ἰθι5.: Ἐ ει γοζτν οἵιθ ο ἀποὶ, νου5 })6 Πιϑ Πο. ἀπ θγ (ΠΥ ἡ ὁγ 5 πο 
4ὶ [αττο5. πιότεον ἀ᾽Ἰπϊαι)ιό, π ΝΑΙ ἧς οὐ ια ἐν 
24. Οὐϊοοπααο ἄομς οπίεπι οος. ἘΠ το: ΞΡ Ξ ΕΝ πελτ  Π 
Ῥάνο 5 (πὸ }ὲ αἀἷδ, εἴ 165 106! ὁπ ΞᾺ ΕΠΟΓΟΙΟΙ οι  ΠΟΒΟΟΥΕ ΡΣ θανς Ἢ 
Ργδταιο, 16 16 οοπιράτονοαι ἃ απ ἢ οἷ {Π6 56. σον Πρ 5. Οἱ ΤΏ1Π6. «Πα 

ἀουαμθ, Ῥυιίομι., αυϊ αὶ Ρὰπὶ δ. ἢ ἀοοῖῖ τποτὰς ἵν 1} πο ΠΤ 1Π- 
ΔαΙδΟῺ 5Ὰ} 16 γθ0. να} ἴἰο ἃ 156 ΤηΔπΠ. ψγοἢ 11} 15 

25. Ετ ἴὰ ρἷυς ὁδὶ τορηρθέο, [65] ΞΕ Ἔτῆος, ᾿ 
τονε η5 59. 80ηὶ ἀόθονάόθ,, εἰ ἰὸς | ΟΥΒΟ ΠΡΟΝ ἃ τοῦ ᾽ ἜΡ 
ἡνεηιβ οἱ 50 ὦ, οὐ δοθῖ νϑπρ 25 Απά {πὸ γα] η ἀοϑορπαρα, ὉΠ 

Ἰοηάνθ 5α 1 οεῖτ χπαἰδομθὰ ς 66 ἢ τπ6 Ποοά5. σατο, απὰ τῃς νυἱπᾶϑ 
δ 5 Ϊ ὅς (αν 6116 ΞΙΟΙΈΤῚ . : ΐ 
Ν ἜΝ ῬΡοιῃι ἰοριβές » Θὰ ν 6116 τοῖς Οἷον. ἀπ θεὰς ὕροπ {πᾶ Ποῖ56; 
Ὁπάόο βιι ἰς τοῦ. , ; 

| ἀη 1{ [6}] ποῖ : [00 11 νγὰβ Τουππα θά 
ὙΠῸΠ ἃ ΤΌΟΚ. 



Ὡρνοτσεαϑρνυι τ " 

δ 

ΩΣ δώκευσι 

26 Καὶ πᾶς ὁ ὠκούων μευ τοὺς 

λόγους τούτους, καὶ [κὴ ποιῶν αὖς 
τ μοι θήσ' εται ἀνδρὶ μωρῷ, ὃ- 
ΚΡ αὐκὸ οδό ψησ εξ, στὴν οἰκίαν αὗτ: υ 

ἐπὶ τὴν ἀμεκογ" 

μ 37 Καὶ Τ κατέ ἐ6; 
ἴλβθον οἱ ποταρμί ν, κα 

0 [ ἄνεμοι, κ᾿ ̓  φῆροσ 

Ἐ οἰκία" ἐκείνη" ἡ ἕπεσε,. ἢ ἣν ἢ 
Ἶ 
ἐ πτῶσις αὐτῆς μεγάλ ἤϊε 

Ὶ ν" ΒῸΝΣ 

ῷ Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν, 
ὃ Ἰ;σοῖς τοὺς λύγως τούτι τς, ἐξε- 
πλήξσοιπτο οἱ ὄχλο; ἐπὶ τῇ ὃδι- 
δα χη αὐτοῦ 

ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οἱ 

ἐματεῖς. 22, ᾧ 2. 

Κεφ, η΄, 8. 
Ἃ ἴζ αταξά:τι δὲ αὐτῶ. ἀπὲ τοῦ 

ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτὼ 
ιὄχλοι πολλοί, τ λόδοι 

: δ καὶ περιῆγε τὰ; 
καρα: κύκλω, διδάσκων. 
Ὁ Δεῦτε «πρὺς μὲ σπσάνες οἱ 

χοπιῶντες κὶ τα εφυξί,σμένοι, καγω 
εἰναπαύς ΕῚ τώ πρυ 

"59. τ᾿ ᾿Αξαῖε τὸν 1 ζυγόν μϑ 
Σ μά εἰς ἀπ᾽ ἐμῷ, 

ὅτ, ΤΣ Σ εἶκειν Ω ἔ ταπει-ἶ 
; ὦ εὑξήτεε ξ ἀγά- 

σαῦσιν ταῖς ᾧ ἰ υὑχαῖς ὑμῶν. 
ΩΣ 

κ- ΠΡ Σ ΉΞΡΩ τ δ. δ ν᾽ τὸ Ὁ γὰς ζυγύς μὺ χοηρὸς, ἃ .- 

ν Γ, Η δ ἃ, 

πὸ φορτίον μ8 ἐλαφές ἔφιν, Δο, ᾧ 2. 

36 Ἡρώτα δὲ τις εὐτὲν τῶν 
Φαριζαίαν ἵγα φάγη μετ᾿ αὐτῶ" 
ἂν “ “ φ΄ῳ 

αὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν τᾶ 
Φαρισαΐθ, ἀνεκλί3η 

Σ 47 Καὶ ἰδὲ, γυνὴ ἐν τῇ στό- 
Ξ Ἐπ ΤΟΙΣ, 3. ἢ 

λει ἥτις ἣν αἰοαρίωλες, Επι- 
Ξ Πὶ ᾿πρεν ΣΝ 

γιῶσα ὅτι ἀγάκειαι ἐν τῇ ὁ 
Ὕ ᾽ὔ 

κομὶσ σασα ἄλα- 

ξατεον μεύξῳ, 

,8 Καὶ ζῶσα τσαρὰ τὸς τῦό- 

δὲς αὐτῷ ὀπίσω, χλαίασα, ἤς- 

ζαῖο έχει τὲς «αόδας αὐτῷ 

»ὶ ταῖς δ ριξὶ πῆς] 
εφαλῆς αὑτῆς ἐξέμασ σε, αὶ κα- 
Ἐπ δε τὲς «έδας αὐτῷ, ἢ ἤ- 
λειῷφε τῷ μύξω. 

2ό Ἐὶ οὐληῖς. ἀπάϊεης. πῖδα 
νεῦρα Τιῶρς, ὃς πο ξαοβεηθ σὰν 
Πέτα τα ἱταῦ νῖγο ᾿ἐτῆτο, αι το -πι" 
ἀϊησαγίο ἄοπιαηι ἔμαπὶ ἔαρατ: 
αὐ 85 Ὡ Σ 

27 Ἐπ ἀείξοπάϊ ρἴανία, ἃς 
ποις Ππηχῖα, ὡς βανοότγιπε 
νΟΏΤΙ, ὅς Κνογαεναηῖ ἀρῃῖαὶ {{Ππν 
ἃς φεοίαις; ὃς ἕωϊς ὍΔΙῺ5 ΠΌΤ 
Ἰδ ῖ 83. : 

Ϊ 

᾿ 

28 Ἐπ !ϑυηΣ οἴ, ἀυθπι ςοΠ- 
Γαμασια δε Τοῖ5 ΠΟγπιοπδθ ΠῸ5, 
Προραις π]θπὶ ξυσθα. Προς 

4 ἀοξεσμᾷ Εἢ|3, 

20 ὥταὶ ὁπ! ᾿ἀοςθ 5 605 τις 
φαζξουβίεσα ΠΡ 5 Π5, ὃς ποῃ ἣπ 
σας ϑεῦθτο. ; Ἐξ τλλῤθοδΣ 

ΟΙΑΞΡ ΓΙ ΚὙΠῈ 
ἙἘΠοπἀοπέο ἀὰΐο) ἐο ἧς 

Ι 

Ι 
Ϊ 
ἐ 

πιοπίς, Ττουῖς 1υπτ- [ΠῚ 
τσ: φιαϊτιο, 

᾿ὃς οἰτοιῖς- 

Βαϊ νῖτοϑβ ἴῃ οὐὔἴσεηι, ἀοοθη5.. 
Ὁ Ν οηῖτο χὰ πὴ οὐ δ5 ἰΔθ6- 

γασῦοο, ἧς σηστγαεῖ, δο ΟδῸ τοογας- 
αἴ νοβ.. . 

20 ΤΌΝΗΣῚ Τὰ α ΠῚ ΣΠΟῚΣ ΠῚ [μ- 
ῬΟΣ νὸβ, ὅς αὐτο ἃ τς, 48 
αὐιτ5 ἀν, ἃς πυ1115 πρεοΣ : ὃς 
τὰ γε δἰ τ 18. γοαιῖθην ΔΏΙΏΧΑ 115 
νευῖς.. : 

᾿ς 50 Νέαν ἡσφίθον τη πὶ δ]λη- 

ἀμ, ἃς οὐμιβ ΠΧΟΊΗῚ ανο ΠῚ 
36) Βοράρας αὐΐοηι αιϊήαπι 

ΠΝ ῬΒατιΓ όσα, αἴ λα ι- 
ζαγοῖ σπῆν 11 : 1 μη στοίτιβ τὰ 

Ἵ ἀοπιαῖῃ. ΡΒματίπι, ἀπ!οιθ ας. 
[. 27 Ἑτοςος πιαΐτοσ τ οἰνίταις, 
᾿ αὐ οταῖ ρθοσαῖχ, σορηοίσοηϑ 
αποά ἀοςυδαϊε ῖη ἄοτὰο ῬΠατγίσὶ 
1 15], ἈΙσε9. Δ]αραϊγαπι τἢ- 
[ ϑύσπει: 

45 Επ δῃϑβ ζδςιβ Ρεᾷες εἷὰφ4 
τρῖγο, ἤφῃσ, σορὶς στράτα Ῥεάυ8. 
ε)ὰ5 Ἰασ τυ Δ}15, ὃς σα ρ}}}15. σᾶ“. 

ἱ Ῥιτῖς Γὰὶ ὀχτογσεθαῖ, ἃς οἴσυ]α- 
Εἰ σίας Ῥεᾷοϑ Ἐλὰ5, ὃς ὉΩν; αὶ Ὠὴ- 
ξὐςηῖο,ς 

ππυπακτυτπυ στο 

ὅν τ΄ 



ἱ ,0.. Μαὶδ. αιὔδομαις οπτοιὰ οο5 
ῬάνοΪο5 αὐ 16 415. εἵ πὲ ἰὸ5 χποῖ 
Ῥαβ.ει ργαϊίαιιο., δογὰ οὐμιραιό |, 
ἃ τἢ ᾿οΐλις Ἰμδεμδό, αὶ α δὰ 
ἃ ὨΝΑΊΘΟΝ δὲν 6 δαθϊο, 
27. δχ 1ᾳ. γἱαϊα φ5ι τοχη]ός., 168 

ΔΟΥΥΘῺ8. 586 δοηῖ ἀόροντάός, οἱ 1ὸς 
ἰνϑηῖθ. οἱ 800 {Π6 3,3 οἵ βορῖ ὑεῖ 
οηαγο ον σθεία χα αϊδοη-ἰὰ, εἰ16 
δὲ τουαρές., οἵ δ8ἃ χιΐμθ ἃ (τῴ 
δνιαιάᾶς, 
38. Βὲ παπᾶ ΤΠ 5175 ἐπε δομονό 

665 ἀἰϑοοιινα, [6 ρέιρὶο [αι (τομπ 
ἄς 588. ἀοοιγῖπο. 
.20. (Ἂν }] 165 δηδβεῖσηοὶ οοχητης 
ἀὐδμὶ δαϊον6., οἱ ΔΟΙῺ ρὰ9 οοχμιις 
ἰς5. ϑολιμθε8, ; ᾿ 

ΠΑΝ ὕζόοια ἴαι ἀεβοομάι 4ςε 
Ιὰ πιοπίαρηθ ἢ ἀπὸ ῥγταπᾶς 

χα τα 4. ἀ6 μοαρίο 16 ϑαϊνιι, 
οὐ 1] ραγοο ναι [05 Ῥοαν- 

ραᾷοδβ 465 ΘΠ ν 1 Ὸ 15, 6 ΠΟΙ ΡΠ ΔὨΪ. 

] 

"43. ἴον ἃ τοὶ, νοῖι5. ἴοτι5 461} 
διος νὰν 1} 05 οἱ οἰανούβ,ει [6 ν οιι5]" 
βουϊαθόγαιν ; 
90. ΟἸνανροσεν οἵ (ς σηομ Ἰουβ. 

εὐ Ἄρργοοχ ἰδ ἀπο] , ας 76 δ1115 
ἄοικχ οὐ νη ἷς ἀὸ οασπιν, οἵ ν ο5]᾽ 
ἀσοιν οὐοχ [ὁ ΚΟ 005 (ον ὸ5 ἀμιοδ ς 
ὅ0. (ἀν νον Ἰοὺ δ5ϊ αἰδό, εἴ χη] 

ζω ἀεαὰ ἐθὶ Ἰύρ ον, 

δ. ἴιι Ὀ]να 51 ὅτι ασαμι μυϊϑώης 
ἀςφαπαπρον οἰοχ ἴα], 1] οατνα ἀδης 
[ὰ αν βοι ἀπ ῬΠανιδιοσι,, εἴ 1] 56 
αΝ1ι ἃ τα 16. ᾿ 
557. Τὺ ἀπὸ [οσχὴε ἀο 1 υἱἶο, 
41 ἄνοῖὶ ὀϊό (δ τράπιν ἰδ ν)ο,, 
αὐ ἀπὲ 56 4α}} ὁτοῖε ἃ τα ὶθ ἀν [ὰ 
τὰ σοῃ αι αν δῖσα, ΕΠ νυ αρ- 
Ροσγία τιν 58 4 αἰ θάϊνο ρον ἀπ 
ἀπ π 6 οὐουνναμπίο, 
58. Τὸϊ 56 τοὶ ἀθυγιογο, ἀὐχ 
Ρἱοα 5 ἀθ ψόδηδις οἾ} 6 56 γα ἢ} ἃ ρΤοιι-: 
γον ἢ 6116 1π| ἀὐγοόϑοὶς [3 ρ᾽οιῖ. εἶν 

ἵφο9. Ταυυηοβ, Εἱ 1658. Θσϑη γΟΙ ἄνεο 
505 σπονουκχ; ΕἴΠ6 Τὰ ναϊϑοιϊς 1εϑ 
Ῥ] 645, οἱ 6116 [65 οἴσηοι ἄν δο σεῖτο 
ἐμά} ον 

| 

[ αθουΐ {πὸ νηϊα 

26 ΑΠὰ δνθὺν ὁΠ6 {Παΐ ΠΟΆΓΡΟΙΝ 
{Π6 56 ΒΥ }Πρ᾽5 Οἵ Τ1ΠῸ, ἃ) Ποοῖ ἢ 
{Ππ| πὴ} ποῖ, 5181] θ ΠΠςΘηθα τπηΐο ἃ 
ΤΌΟΙΠΞ ἢ ΒΔ η. γΥ ΒΙΟἢ θυ Π10 15 Ποιι56 
ὉΡΟῚ 1Π6 ϑαης: 
27 ΑΠῈ τς γα] Ποβοθηηοί, Πα 

τὸ Ποοεῖ5. σαηλο, ἀπ {6 τυνϊης 
Ὀ]ανν, ἀπ θεαΐ προὴ {παῖ Ποιιδὲ ; 
δηᾷ 1{ [01], ἀμ] σι σδαῖ ννὰ5 [Π6 [Ἀ]] 
ὉΓ τ΄, ἧ 
28 Ληά 1 σατὴθ ἴο ρβ885 ΨΠΟη 

0515. πα ομάοα 1Π6 86 Θ}γ] Πρ, 
τῃς ΡΟΟρΡΙΘ λυ ΡῈ δ 506 αἵ ΠῚ5 
ἀοοίυῖηδ : . 
29 Εν πὸ (Δπρης πὸ πὶ ἃ5. 076 

᾿λανΠρ᾽ Δ ΠΟΥ γ7,. πα μοὶ 5 [ΠΟ 
5010 65. Σ ἘΞ ἘΝ 

ΗΝ πὸ ννὰϑ σομΘ ἄουγῃ, 
ΓΟ Ὗ βοὴ τῆς πἰουμπίαϊη, ρουθαΐ 

τ ἰτἀς 5 [ὉΠ] ον οὐ πἰτη. 
Ὡ 

8.655 ἰΟδοδΊης", 
38 Οὐμς απο πγὸ. Α}} ψε {Παϊ 1ὰ- 
ραν ἀπ ἀγο ῃοανν ἰαάςι, ἀηὰ 1 
1 ρῖνο νοὶ Γοβῖ. 
209 ἼαΙΚα τὴν νΌΚὸ ὉΡῸΠ γΟΙΙ; 
Δ Ἰοανῃ οἱ πὸ ἢ [0 1 πὶ πΊΘ ΘΚ 
Δα ἰονἹν ἴῃ ραν : ἀπᾷ γὸ 5ΠᾺ}} 
δηα τοϑί τπηΐο γομ" 500]5. 
80 ὋΓ τ νόοκο ὧν ἐαϑ8 05). 816 

τὰν θα Ράοη 15 ΠΡ. Ι 
86 Δῃά οἠς οἵ (μς ΡΠ ανίδοο5 ἦε- 
5104 ῖηλ {παΐ 6 ψνου ἃ εαἱ 1 
μη. Απά δὲ ψεπί ἱπίο {πε ΡΠδ- 
ΤΊσοο᾽. ποῖ, η Βα ἀονγὴ τοτηδαΐ. 

357 Απά, ΡοδΒοΙ ὦ, ἃ υννοηλδῃ ἴῃ {ΠπῸ 
οἰΐγ. ὙΠΙΟἢ Ἰνὰ5. ἃ 51ΠΠ6 0 ὙΥ ΠΟΙ 
8850 Κηοὺν {παῖ οι 5αΓ αἱ τη οαΐ [ἢ 
{πὸ ῬΊματΊβοο᾿ 5 Ππούῖθον ὈΡΟι Έ Δ 
ΔΙΑ δῖον θῸΧ οἵ οἰ οΠί, 
. 38 Ἀπ 5ἱοοά αἵ 15 ἴοος ΒΘ ἢ ἢ 
Δ1)»» υοοθῖηρ,, ἀπ Παρ ἢ ἴο ἡν5ἢ 
115 [ες ὙνἸἢ (615. ἀπά 414 νρῸ 
ἐμόν αν τὰ Βαὶνο οἵ πον ᾿νοδή, 
Δῃς Κιβοοα 5 Τοςῖ, ἀηα ἀποϊπίοε 
ἐμρην αν ἢ {πὸ οἰ πιο ηΐ. 

Ω 
ων 

71... β 

ταις 

7.8 

Ἄπα μοτνεπξ τοῦπά ἡίς. ὅ- 

με 

ὩΣ 



Λ 

30. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ἡ κα- 
,λέσας αὐτὸν, εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, 
᾿ λέγων' οὗτῷ», εἰ ἦν τςιφήτης, 
«ἐγίνωσκεν ὧν τίς Ω πα πὴ ἡ ἥ γυνὴ 
“ἥτις ἅπιεαι αὐτῶ" ὅτι ὁμα(ῇ- 

Ε λός ἐς, ͵ 
μ ᾿ Φν ε α 49 Καὶ ἀποκειθεὶς ὁ ᾿ιησῦς; 

εἶπε ὦ τεὸς αὐτόν" Σίμων, ἔχω σφι 

αἱ εἰπεῖν. Ὃ δέ φησι Διδε- 
σχαλε, εἶπέ. . 

ἈΠΔῚ Δύο Τ χρεωφειλέται ἧ- 

σάν. Ἵ δανειγη Σιν" ὁ εἷς ̓  ὦφει- 
λεὲ δηνάνια Τ σα ενϊακόσια, ὁ δὲ 
} ἔτες Θ, 1 ππεντήκ»α. : 

415 Μὴ ἐχόνίων δὲ αὐτῶν ἐ- 
πηδόναι, ἰαφοτές δ045 ἐχοεἰσαῖο' 
Τίς οὖν αὐτῶν, εἰπὲ; πλεῖον, αὖ- 

τὸν ἀγαπής ει; 

"ὁ 2.2 ᾿Αποκριδεὶς δὲ ὁ Σίμων, 
εἶπεν" Ὑπύλα αμξάτω ὅτι ᾧ τὸ 
λεῖον ἐχαςί ταὶ» Ὃ δὲ εἶπεν 

αὐτῷ" ὍΣΣ ἔκρινας, 

44 καὶ φιαφεὶς τορὸς τὴν γυΐ 
γαῖκα, τὰν δίμκων, ἔφη" Βλέπει: 

ταύτην τὴν . 7υναῖκα ; εἰς λθόν 
σθ εἰς τὴν οἱαίαν; ὕδωρ ἐπὶ τὲς 
πσόδας μ8 οὐκ ἔδωκα τ' αὕτη͵ ὃξ 
σοῖς δάκουσιν ἔθρεξέ μ8 τὰς τό- 
δας, ΩΣ ταῖς Ὁρίξὶ τῆς κεφ ῥαλῆς 
αὐτῆ; Ἐξέμιεξ:. 

ΟἿ τὸ ξ Φφδυρά μοι οὐκ ἔδω- 
ς᾽ αὕτη δὲξ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον, 

ἢ Ὁ διέλιπε ἢ καϊαφιλῶσώ με τὸς 
ν 

ὅὰς δῆς 

5] 

4. Ἔχ τὴν Ἀβῃαλὴν ΓΈ 

οὐκ ἤλε; ψας" αἵ τὴ δὲ "μύρῳ ἢ 

Ἀν: Ἐπ τοὺς ττίδας. 

ἽΝ “Ερχόήαι. ὅν οἱ ἀδελφοὶ, ̓  
Ἧ μήτηρ αὐτῶ καὶ ἔξω ΠΝ 
εἐἰπὲς εἰλαν «ρὸς αὐτὸν! φωγοῦνϊες 
αὐτόν. 

32 Καὶ ἐκαθιῖο,͵ ὄχλῷ» περὶ 
αὐτόν εἶπον δὲ αὐτῶ ᾿1δὺν, ἢ 
μήτηρ σϑ καὶ οἱ ἀδελφοί "σι ἔξω 
ζυτξτσί σε. 

42 Καὶ ἀπεκείἼη αὑτοῖς, λέ 
7, τίς ἔξιν ἡ μήτηρ 55». ἣ οἱ 

ἰδελφοί μα. 
.34 Καὶ ἀιστεριἝλεψάμενθν χύ. 

Χλω ἘΠῚ τῳὶ αὑτὸν χαθημκένες, 

λέγεις ἤ1δὲ ἢ Μήτηρ μιῈ καὶ οἱ ἀδελ- 
4, "μα 

45 Ὃς γὰρ ἂν “ποιήσῃ τὸ ϑέλης 
μα τῷ Θεῶ, ὅτος ἀδελφός μ8 κ᾿ 
ἀδελφή μὲ καὶ μήτης ἐσί. 4, 7... 

μ 

30. Ψιάεπο δυΐοπι ῬΑυ ἥεαφο 
νοζαης οὔσῃ, αἷς ἴῃ {εἰρίο, ἀϊ- ᾿ 
ἔφης Ηἰσ ἢ εἶτεξ Ῥιορπεῖα, ᾿ 
σῖτος ἀτ4Ὲ 4π8 ὃς 4.15 πτὰ- 
Ἰϊοσ, φᾷ τρὶς ἐαπὶ, 4αϊὰ ὙΠ ἷ} 
οΑΙΓΙΧ εἰς, 

240 Επτ τείροπάδθηϑ εἴ, αἰχῖε. 
δὰ {πιπὶ: ϑίπιοη, πᾶρεο τἰδὶ 
αἰϊχαϊά ἀἴσεγο, ἴς νετὸ αἷξ: εἰ 
Μασ ποτ, ἀϊς. ᾿ 
ΑΙ Ῥῆο ἀεδιίογεβ ἐγαηΐ ἿΣ 

ῃεγζαίοσὶ οὐϊάαπι : ἀπ ἀςθεδαξ ἢ 
ἀεθατῖος. αυϊιροπίοβ, αἱ αἰζεσ 
αυϊπαιάᾶριηζα. 

4: Νοη ΒΑΒΘοεἰ 5. ἀὉ ΟΠ 
ἀΠΠ|5 τοάδοτο, τα θόθωρ ἀοπανίε: 
Ὁ αἷϑ ἐτρῸ θοχιιπν, ἀΐο, ὙΝ ζυηι 
ἀπιρου ᾿ 

43 Ἐοεροηπάσῃ8. διξοτα 91- 
βλθη, ἀἰχίε ; Ταυπιπιο αἄοά᾽ οὐΐ 
Ἀ}08 ἀοπανίε,. ΠΤ ἀπζθι ἀϊκὲρ 
οἱ: Βϑέες 7 σι. 

44 Ἐτ σοηνογαθ. αὐ πη} 6- 
Το, ΘΙ ΟΠ Ἰχτξ τ δ 14ες μρῆς᾽ 
πα σγοτη ὁ Ἰατέαν! τυδῆλ ἴῃ, 
ἀουπῦσα, δα αηηὶ αὦ Ῥεῦθζε ἤγεὺ8 
ποῦ ἀοάΉἘ Ὁ Βρτς αὐτονα ἰκοτγα 
υγῖ5 τρανῖς πιθοβ μθάοβ, ἐς σα -' 
δ σΔΌ ΤΕ 9 ΠῚ ἐχίεσε. ὦ 

ς Οἴκυι 1 ΠῚ ποτὶ ἀδάϊπ 
ἽΝ ἜΣ αὐτοῦ, ὁχ 4ι0 Ἰπτγαν!, 
ῃοη οεἴανϊε οἴσιι ἴλη ΠιρῸ5 ΡΕ-ὶ 
(ἴδ8, : 

40 Ονα ξαρτε ποτοι ποηΐ 
᾿ 

ὈΠΧΊΒΙ : ψὲς ἁτιτοῖι ἀρρυοηίον 
πηχὶ ἐξ τῦθῳϑ, ϑεᾶρϑ, καὶ κ» τ λτς: ἵν -- 

δὰ Νεπίπηξ ἰριτανῦ ἔγαιγοβ ὃς 
ΠΑΙΟ εἶδ: ἃς ἔογίβ Ππαπές5,. 
τ εταπί δ οαηλ, σοσλῃῖοβ εἰμ. 

35. Ετ [ἐἀεραῖ ταγθὰ εἰγοῦπε 
απ: (ἰςοῦαης νοτὸ εἴ: Ετοδ 
πιαίοῦ πὰ, ὃς [γαςγορ ταὶ, ἔογὶβ 
᾿ κεν Ἢ Ἐε: : 

33 Ετ τοροπάϊε εἰ5, ᾿ἀϊςοπϑ : 
οὐδ οἢ. πιαῖοῦ χθτα, ἀπξ ἔτὰπ 
ἔρος τοὶ ἢ 

34 Εκ οἴνου ρΊο ΙἘ Π5 οἴγοι!ο 
εἶγοι ἴο [δ ἰδηξεβ, αἷὖ  Εςς πγὰ- 
ΤῸ χης, ἃς [γαξγοῦ Ὡγοὶ, 

ἧς ΩΦ: εἠΐην ἰοοοχῖῖ τ μὴν 
ταξουι 16, Βῖς [τατον Βγθὰ5, ἃς 
[οὐον ποα, ἃς πηϑῖδι ς 



'4αὶ ἐτοιεῶι αἰτίου (ἰδ Ππιῖ., 1} α1τν 
Ὗ οὐδ ὰ υπὰ τα ὸλο οἵ το γόνοι 

δ ον. ποη τὴ ΡΗατῖβθο ΩΝ ἢ: “2. 
Δα θάρρη, Εἰ τ θᾶνν ἐΐ, ᾿ς Βραΐζο, 
ἈΨΤΈΠΙ ἢ ΠῚ Π 5017, σαν Π ον, 15 τη π.. 
1{1|Ὲ νγότὸ ἃ ργορμοῖ, νου]  Παγὰ 

50. [6 ῬΒανίοϊοιι αἱ ΠΤ νοΝ: 2οα- ἈΠΟ ἢ ΜΠῸ νἈΠ 6 νν ἢαΐ ΤΠΔΠΠΟΙ οἵ 
υἱά,, νογαπὶ οοἷα,, αἷϊ δὰ 1π1- ΨΌΤΟ ΔΙ τΠὲ5 ἦ5 ιδΐ του (ἢ ἢ; 

πᾶσ : 91 οοἵ πογῆσιθ ὁϊοῖν Ῥτο- ΠῸΡ 5Π|6 15 ἃ ΒΙΠηΟΥ. : 
Ρ ιόϊο , 1] σαανοῖν 5885 ἄσαιο 4Ὰ] οδὲ 40 Απά 6 5155). ἀηϑυνουίηρς, 5814 

οι ἴοπιπηθ ααἱ ἴθ ἴολιοῦθ., ΕΥ̓ ῶ0. ἢ] π; δἰμηθὴν 1 Ππαᾶγο ΒοΠηο- 
4616 8581 ἀο τᾶν 156 Υἱθ. δ ροαϑενε Σπρῦτ ἃ δ. 

40. Αἰον5 δόβιιϑ Ῥγοιδαι Τὰ Ράνοϊο, ἢ γγῃδξ ἴο 5ΑΥ͂ τπίο ἴη6ε, Απᾶ πε 
Ταὶ ἀϊε: 8πποῖ, 741 αποίαιιθ ὁΠ 0968 ! βαι}, Μαβίου, δὰ. οἡ. 

ἃ τὸ αἴτὸ : οὐ 11 αἴ τ Μαῖινο, ἀἰδτ ΠΑ ὙΠ ρα τγαϑ ἃ σογίαϊπ ΟΡ Ἰον,, 
ἐς Τὴ οἰδαροῖεν ἀνοῖί ἄθας ὅέ- ΠΟ ἢ ἰδ ἴνοὸ ἀοἰζον5 : της οὴς 
μεῖοανο ν «ϑμ ἐπ 1] ἄν οι! εἶσ, οὐ οα ἔνα πυπάτθα ροπος, ἃ {Π6 

ἐδηῖϑ ἀθηῖον5, οἱ ᾿δα!ινο οἰδαθαριο. Οἴου ὅ1ιν. 

Ι 42. Ἐὰ᾿ ὁονμπλε 115. Δαν ΟΙΟΩῚ Ρὰδ 42 ΑΠα΄ μοΠ᾽ πεν Πιαά ποιμΐηρ; 
(ἂς «ο1 γᾶ 6) δνλε αν ἀμῖπα τ τα Ραᾶγ, δα {γα ΚΙγ Ιουρανα {Π6Πὶ 
ἴουι5. ἄειχ ᾿ΘΌΥ ἄοιιθ. Π5 ττοοῖ Βοίῃ. ΕΙ] παον ἱπογείονο,  Ι ἢ 
ἐλ εάν ἀν ΜΟΙ͂Σ Τἀιπλῦτα ἰε οὕ {ποῖα 1} ἴον Πίτι τηοϑί ἔ 
48. δίπιοη [αἱ γόρομα!ι : Φ᾽ οδιναο 13 Βπηοὴ δηδυ νοα, Δη6 5814, 1 

5] ΡΡοδο {Ππαΐ ἀς ἴοὸ Πότ. Π6 ἴον- ἀπὸ οἶδδὲ ΘΠ] ἃ 4} 1} ἃ 16 ρ[ 5 
“46. υἱέσιν, 11 ἀν τ Τὰ ἀ5 ἤονα! ραν ποδί. ΑΔ ἢς βεϊά τιπίο᾽ 
Ῥίοῃ )ιρό. Βτη, ΤΠοῖι Ππαϑέ τιρ Εν Ἰπάροά, 
ει ἀά, ΑἸονς. 856. Ἰουυ πὴ! νογ8 1α] ἢ ΕΝ ΓΙ ἢ Ξ 
ἤχησε, ἢ ἀὐτ ἃ δηοι : Ὑοϊδ-ίιι 14; εζοι α ον σῖες ΘΟ ΟΥΠΒΕΣ 
οϑιῖ6 ἔθτασηο 7 [6 8115 επιγό ἀδηοὶ Πα 5814 ὉΠῖῸ ΣΙΤΉΟΠ; δοοβ {ποὰ 
ἴα τηαίδοῃ., εἴ τὰ Ἠ6 χη 5. ροΐπι]} {Π15 νοι δη ἢ 1 οηίονθα ἱπίο {Π]η6 
ΠΟλης Ὁ ΚΘΗ ῬΟΥ͂Σ γι6. ἰαυέγ ἘΝ μοῦ56, ποι σανοϑέ τὴς ΠῸ ᾿γδΐεν 

}} 5.2 Τῇ [Ὸ ΘἸ ἃ ΑἸΥὙ 036 1765 Ριεο 5} οὗ υἷι ᾿ δ Ἐπρτ Εν : 
ἘΝ ΠΕ ον: ἘΡ δὺς ὅγός Ἄνα ἴοτ᾽ ΠῚ ἴδει: θυ 516 Ἰαῖ ἢ γα 6 4 
85 οἰογοιιχ." ΤΥ [δος νυ ἔφαν 5, μα ψ]ροά ἐλμοηι 

45. 'ι γε τη ἃ5 ροῖηλ ἀοηηέ 6} ὙὙΠῈ ἼΠῸ ΠΑ1}5. οἵ πον Ποδά, 
τραϊβοὺ Ὠη}8. 6]]ς, ΠΡ 4 ἘΠῸ0} 45 ἼΠοιιϊ σανοβί Π1Ὸ ΠῸ [κ155: δὺς 
ει οι 8 ἃ οδεϑόκίο 136} - ἈΠῸ τ δ 3 } 
ἴν δἴνας γ᾽ ἃ οἐβθέγ(ε χπ6 0186) ᾿1Π15 ὑνουπδῃ, 51) 06 [ῃ6 τὴς 1 σάπια 
[4 6. Ἴὰ χνὰς ροῖηι οἶπι χηα τδϊε .Ἶηγ, μαῖἢ πο οοα5θα 10 ΚΙΒ5 τὴν ἔδοϊ. 
Δ ον ππαὶβ Εἰ]6 ἃ οἷοι τηε3}..46 ΜΥ μέρα 1 ο1] ποὺ ἀἰά 51, 
Ῥίδ αὐτὴ Ἰναὶ]ς δον) όγαπιε, 1 ΠΟΐ Δποῖηΐ : ̓τϊ {Π15 ννοσιὰπ ΠαΊΠῚ 

91. ὅ05 [γγ5 ΕΣ 56. τηΐτο σειν ὃ- ̓ ἈΠοΙηΐοη τὴν ξορι Ἰ οἰπίπχοηϊ. 
γοηῈ ἄοηο : ΟἹ 56 τϑμαπ  ἀεἸιο 8, } γα: ὙΡΓΠι, ὑς τὐτετταστος ες ἐπ τ ΣΕ 
1151 Ὅν Οὐ ὄγθαῦ ἀρ ρο!ου Σ οὐ [χη η}- ΠῈ ἢ Πορο σατο {Π6Ὴ 1γ15 Ὀγοίῆτς 
αὐ ([6. ὁτοῖ! ἀϑϑῖ5ο ἀπτοῦν ἄς πὶ. {506 ΗΤΒ5 ποῖ ον, ἈΠ α, σα ΠαἸ προ ΜΝ 114 

᾿ ἀἰτονο ΟΥ̓ ΠΥ ΣΙ Δ, αν χ  ΒῈ ᾿ τ Ξ ΤΣ 
| ΤΣ Π οἱ {ὸὶ ἘΝ ἌΣ Ὸ ἴἃ χη δῦ 6 } οαΐ, 5επί το πἰτη, οἁΠΠὴρ; Ἀγ: "ἃ 
ΠΡ πον σΟ πόοῦ (ποὺ σι Θ ΗΓ που ἡ τς τη! 6 ἐβαῖ ἩΡΟυΝ 

τις ΄ εν" ΠΟ ᾿ 

50. Μαῖ5}} γόρομαιι ᾿ Οἱ οδὲ χα] ΒΊτη» ΔΠ4 1Π6 Ὺ 5814 το ἴπαι, 1λ6ς. 
Ταὺγο, οἷἱ 411 βονι αν 05. ἔὺγ 65} Πο] 4, τὰγ Γλοῖμ ον ἀης τῃγ ὈγΘΊΠ ΓΘ ας 
᾿ 54, Βπ 1εἴαῆι 105. ὙΘῸΧ δι σοι ᾿ Ποῖ 56 0 ς ἴὸΡ ΤΠ 6. Ἵ 

38 Απᾷ Πὲ δαδυνορεα [ΠοΠὶ, 58 γύ -᾿ 
1η0.5 ὟΝ ΒΟ 15 ΤῊΥ͂ τλοΐμεῦ,) ΟΥ̓ Τηγ᾿ ὅδ. αν, ααϊοοηαιιο [ογα Ἰὰ κοὸ- 

.]οιτό ἀδ Τλῖοιι, οὐ! -- Τὰ οο᾽ ποι] Ὀγεϊαγοη ὁ 
ἔρόνο,, εἰ τὰ δατιν, οἵ μὰ τήΐγο, ἢ 834. Δηά πα Ἰοοκοά, τοιιηά ἀρουὺΐ 

οὗ 1πο πὰ ψ Βῖοῦ δας ἀθουῦ Πὰ, αἰγά᾿ 
βαϊα, Βομοιϊᾷ τὴν πλοίπου ἀηᾷ τηγ 

πνοὴ ἢ ; Ἷ 
85 ΤῸ Ὑγποβοον ον 5ΠᾺ}} ἦο {πε΄ 
ὙΨ1 οὗ (ἀοά, τὰς βᾶπὶς 15 ΤΩΥ ὈΓα- 
ΒΟ 06 τὴν 5ἰδῖου, Δ το ΠΡ ὦ 

Ἴς 5 



κε, ιβ΄. τΖ. ΚΡ Ἐ ἘΠῚ ὉΠ 
1 ΤῊΝ οἷς ἐπισυνωχθεισῶν τῶν ΣῪΝ ΔΟΙρα: αὐἰσοηρτερ [15 ΤΑ 

᾿ς τ΄ μυριάδων τῷ ὄχλι, ὥςε τῖβάλ ρα ταγδα;, ἀὲ Ὁ βετς 

καταπαϊεῖν ἀλλήλος, ἤρξ α]ο λέγειν σατο ἈΠ ἃ] 105, σαῖρις ἄἰκοτς ὮΝ 

“σοὺς τὸς μαθηϊὰς αὗτϑ' ᾿Πρώτον ΠΟ ΟΣ Τα 08 ῬΠΙΒΈΟΗΤ: ὑπ ς 

πσφοσέχ εἶ ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύ- Ι ἀϊτο ν οὐ 5-ἰρῇ5 ὰ Ὦ ἌΡΑΣ 
μῆς τῶν Φαρισαίων, ἥτις. ἐφὶν τἱ(οογαηι, αποά ο ἤγρος ᾿ 
ἱ Ἵ ᾽ ἐ 

ΧΗ ΟΣ δὲ Ὑ συγκμελαλυμτ)ῦ, 2 ΝΙΒΙ δΏΪπὶ ςοορεγέαπι οἶδ», 

"μένων ἐςῖν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεϊαι" 4ιοά πο ἢ γεν ϊοοι : ἃς ΑὈΪςοὔ“, 
τ καὶ κρυηῆϊδν; ὃ οὗ γνωσθησεϊει. 65. ἀϊειη); ατιοά ποι {οἸλεαΡ. 1 

3 ᾿Ανθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σλστίᾳ 1 4 Ῥτοριετ αἰ αια ἰπ ξεποαῖ 
εἴπαῖς, ἐν τῷ φυτὶ ἀκεσϑήσέϊαι" Ῥγὶ5 ἀἰχ 15, ἴὰ Ἰὰς ἀπαιεῦ τι 
αὶ ὃ πρὸς τὸ ἐς ἐλαλήσα]ε ἐν τοῖς ᾿ (ὰγ : ἐς ιοά δ ἔνποος ΣΉΜ 
παμείοις, χκηρξυχθήσεϊαι ἐπὶ τῶν εἰπ15 ἴπ σα οα}15, γτααῖςα Ἰεατὶ 
δυμιάτων, . Σ ἴαρτα 4οὔηοϑ. ΕΣ ΠΟ 
"ΠΑ Λέγῳ δὲ ὑμῖν τηῖς φίλοις .4 Ῥίοο ἁτιέο πὶ ΨΟΡΙΚ ταῖς 

.μ8᾽ Μὴ φοβιθτήε ἀπὸ τῶν ἀ- ᾿ πλεῖθ : Νὸ τἰπτοδεῖδ ΔΡ οὐο4εΠ-, 
ποκτεινόγων τὸ σῶμα, κα μεΡὰ ᾿ τ 8. ΠΟΥΡτι5, ὃς Ροΐὲ πιες ΠΟ 

γαῦτα μὴ ἐχόντων “σερισσότεξόν  Ἠσθοπεϊδιιὸ αμιιπἀαπειὺβ ααϊᾷ 
ὑτὶ τσοιῆσαι, 2 Φ ὙΙΟδλο, τς  α ἢ, πο 

Ὡς Ε “Ὑποδείξω, δὲ ὑμῖν τίνα ᾿ς ΟΠοπάληι ἀπεεηὶ γο}}5 
Ὁ φοφιθῆτε' φοξηθηε τὸν μετὰ 4αοηι {{Ππ|68 15: εἴπιοξα Π|ππὶ 
τὸ 1 ἀποκ)εῖναι, Ε ἐξυσίαν ἔχονϊδ  Ῥοῇ; οροϊάεχό, αὐιξξοτίτατεηι μά: 
ἡ ἐμδαλεῖν εἰς χὴν γέειναγ γαὶ Ἰεητόσι, ἰΠ] στο [ἢ ΒΟ ΠΟΠΠΠΣ 5 
λέγω ὑμῖν, τῶτον φοδήθε, 1ῖὰ ἀϊςὸ νοθὶδ, μαης τἰηιοῖό, 

6 οἰχὶ πΐντε ςραθία πωλεῖ. 6 'Νοππο αὐϊηάυθ. ΡΟ 8 
“ται ἀσσαρίων δύο, καὶ ἕν ἐξ αἰτῶν 1 γιεπευπε αἰΤατ 15 Δαουιί5, ὃς ἀπιὶβ 

Ω 

οὐκ ἔξιν ἔσιλελησμιένον ἐγώπιον τὰ οχ 1Π15 πο εἶδ 1ὴ ΟὈἸ: γίοης οὐς 
φεῦ; κι ὡς | ταάηι το. ΤΣ δ δ: Ἔ υαἰρροιξσ Ν 

ἈΠ ᾿Αλλὰ καὶ αἱ ἢ τείχες τῆς, 7, 8εὰ ἃς σοΡἢΐ φαριἰ5 γεν . 
χεφαλῆς ὑμῶν “σῶσαι { ἡξίθωον- ᾿ ΟΠλπε8 παπηογατὶ [απὶ, πὸ οὔρϑι 
ται μὴ δι φοξεῖσθε' πολλῶν | τἰπιοῖο ; ταυ τϑ ρϑ το θ8 Ρέ ἃ 

΄ " ῃ ᾿ι ὦ 

φρρθίων ξ διαφέρεε. ς «ὁ ἔβαονοις, τας 
ὙΤῚ Εἶπε δὲ ΤΣ αὐτῷ ἐὰ ποῦ 13 Αἷξ αὐπίοπι ἢ ΟΝ, 

, ᾽ ΝΝ ᾿ Φ ἢ ἌΓ Ω -: ᾿ 

ὄχλθ" Διδάσχαλε, εἰπὲ Ζῶ ἀ- [τὰγδὰ : Μαρηξοτν, ἀτο ἔγαττὶ πιέο 
δελφῷ 8 Μτεις ασθαι μετ᾽ ἐμᾷ ῬΆΣΕΙΓΙ οατη τς Βωτε(ιταζοχη, 
τὴν κλυρυνοκκίαγ, 

ἌἜ τῷ Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ; "Αν- 
θρωπε, τὶς μὲ ἱ κατέςησε ᾧ δι- 
καφὴν ἢ ἵ μεριτὴν εφ᾽ ὑμᾶς; 

τς Εἶπε δὲ πρὸς αὐτές. 'ογᾶτε 
ἢ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πσλεο-  ἢς 
τεξίας᾽ ὅτι οὐκ ἐν τῷ τοεερισσεύξιν᾽ 
τοὶ ὃ ζωὴ αὐτοῦ ἐσιν ἐκ σῶν 
ὑπαεξχόνιων αὐτῶ, : : 

ἘΠ χ6. Εἶπε δὲ σσαραξολὴν πρρὸς 
αὐτοὺς, λέγων" ᾿Ανϑρώπε σπιγὸς 
πόλεσί Τ᾿ εὐφόρησεν ἡ" χώρα" 

τ ΠῚ|6 αὐΐοπι δϊχὶξ οἱ : Εσ-) 
πιο, Φυ͵β πιο σοῃ{ξτοῖς ᾿αἀϊςε π᾿ 
δτιξ αἀἰν ΠΌτοπὰ προῦ νος ὃ Ι 

15 ΟΙχΙ δπΐοτα αὐ 11|05 : Ν ἰσ᾿ 
ἴς ὃζ σανοῖε ΔΒ ἀγαγίτια : φαΐα 

“ΟΠ ἴῃ τοάδυπάατγαε οὐϊααλπι γίτα ἢ 
᾿ 15 οἷξ εχ Πιραπεῖα Ἰρῆυϑ. ] 

ν φΦ , , ἵ τό Τὐχὶξ ααίοπι Πγα τὰ αἰ πδηχ, 
δα’ 1108, ἀϊσοηϑβ : Ηοτηΐ πὶ οὐ-! 

εὐ Ἰυ!ἀαΐη ἀ νίεἰ5 θδὴς τὰ} γοσίο, 

»ἢ. 

᾿- 

δΡ 

δ! 



ΟΠ ΑΡΙΤΗΕ ΧΙ. ΜΕΝ τς περη ἔπηδ, ἡ Ππεὴ {πετὸ . .12. 

ότι ΟΛΉΕΕ Ἱποϊχεὶξ 5ο5 Ὥϊ5- γ᾽ ρα, Ποτε τορ οῖΠεν Ἰὴ- 
τ εἰρίε5, δ 5 βαγίον αὐ ἀνροοτί- ΠΥ ΟΡ Ό]ς το πᾶς οὗ φεορ!ό, 

516.» 6 Τ᾿ αναγίοο; 6 νι ίοτ εἰ} Ἰπιϑογηυοῖν (π4Ὁ {πον ττΌτ6 οὐ Ὁ.’ 
ἀ᾽ εἶσο μγόϊς ἃ ἰα τύροποίἐἰαξίογι. 

᾿ ( ἘΡΏΝΘΌΑΝΤ ΙΕ ροΌρ]0 8 ὑϊδηὶ 
“ἀσϑοιὴ Ὁ 16 ΡΑ͂Σ ΔΝ} 1165: ἢ σους 

41}}}5. 56 μ θβϑοΐθηξ 65 5 [05 ἀπι- 
{ν65., 1] 56 χλἱΐ ἃ ἀϊτο ἃ εθ5 Πινοῖ- 

ἱ γ͵ε5: αν άεζεν 5 56} [οτιτ65 οἰο- 
865 ὅἦτι ᾿δν αἴ εἰο5 ῬΠ αν οἵοις, 4} 
:ε5ι ΓΠ ν ρορυ οὶ. 
..2. (ἀν αἱ οὟ ἃ τἴοη ἀο ὁδοΠό 48] 
π6 ἀοῖνο ὀΐνὸ «ὐοοιν ον, κἱ ΥἸ ἢ 
.46 βεοῖοῖ (τ τς ἀοἷν ἐγ οοσπα. 

5. 1.65 οιόξοϑ ἰοὴς 416 νου5 αἷι- 
γ62 ἀἴτο5 ἀατ5 [65 τόῃο νας, βουνοὶ 
δητθιάϊιο 5 ἀαπ5. [ἃ [πρὸ γο : οἵ ος 
αιιο ν ΟΥι5. ἀπ "9 τι ἃ ΠΟ νΟ16 ἰαν5 
7165 οἰναμαθνε5., δογὰ Ρυδο ὁ δὰν [65 
γλ1 0}. 
ἄς 16 γοῖ5. εἰς ἄοης, ἃ τοὺς «πὶ 

ἔιδ5 π168 ΙΗ 5: Νὸ γαῖ σ ΠΕ Ροιαι 
οὐὰχ 41 ἱποὴϊ 16 οὐὐρθ., οἱ 60] 
δρυὸδ οοα π6 ρειιν ενῖ γἴθη ἔαϊτο 
46 μ}τι5. 

5. Μαἷβ 16. σουϑ πθολ γο αὶ αὶ 
ΨΟὰ5 ἦἰδν 62 ογαϊ ἶνες οὐ αἴ οι 6 ὁ6- 
αὶ φαϊ, ἀρνὸπ ἀνοῖν τό [ὰ νῖο, αἡ 
16 γμοινοῖν εἰ ονονον ἀπ ἴα αὐτὶ 
βέυμε ; οαϊ, )}6 νοι ἰε (5; οἷθϑι, 
ΘοἰαἸ-ἰ ὰ ἀπὸ γοῦῖς ἦδν εχ σγα τ {ν 6 " 
Ο..Ν6 νοι - οὐ μκ5. οὗπα 006 }}15 

βειϑέθνιαιιχ «θιχ ρῖτε5 ἡ Οἐρεμιίαμξ 
ἴδιαι με οὐ 1 Ράϑ πὰ ρα, 

᾿ 7. Βιὶ τυχύμιθ τοῖα ἰδ.» οἴου οαχ ἐς 
ΟΕ 6 ἰὀτο 50. σοαλριόπ,, πε οὐαῖ- 
θεΖ ἄοπο ροΐηϊ, γοιι5 ν αἴθ ρ]τι5 
ς θοαιοοιρ ὁ ραποονάιιχ. 

τό. ΑΙοῦβ αἰιο] αι ἢ (ς ἴα το ῸΡ 
[αὶ ἀἀι : Μαῖιϊνς ᾿ 
41} ραυίαρο αὐ δο χποὶ ποῖντε ἰνόνὶ- 
ἴα: 6, : 

μιογώχηο 4{| δβῖπτοο 4πὶ τη ὰ ἐΐα  }: 
Ροὰν ἐτθ νοῖνο ποθ, οὐ ρου 
ἴαϊνα νὸ5 γανία ο5 ἢ, 

ἄΥοο 501} ἦς {ἀνϑυῖοε ; οἂν ατιοῖ-- 
ἤτι6 165. δίεγιΣ αομίίεαι ἃ ἀμε}- 
«αὐ Ὄπ, 1} μὰ μᾶ5 ἰὰ νΥἱθ μι 865 
Βιθη3. ἡ : ᾿ 
τ, 11 Ἰειν Ῥτόροσα 7ὰ -- “6 5515 

οειῖς μαύαθοΐϊο : ἴιε5. οΥΡ 5. εἴτ 
Βομιὴθ. τὐο πε ἀγοΐθος ταρροτιέ 
ἄνες ἀδοιόαποο ; 

' πρ6]. 18 Απά ὁης 
» {19 ἃ τος ἰγύτε ἢ ̓ 

τᾷ. Ναὶ5 7έσιι Ἰαὶ σχόροναἰε: Ὁ [ἴδπος ΜῈ Τη6. ; 

χ 5. Ῥαῖβ 11 [δὰν. αι: Θαγάοσινοιϊϑ ἷ 

Ἴπῃς αὐαπάαποο οὔτμε Ἐπ] Ὼρ᾽5 ΔΙῸ. 

ΘΟ ἌΠΟΙΠ ον, πο θεραη ἴ0 50 0 αὐτὸ 
ἢ15 (Ἰ50 10 105 ἢἥγνϑι οἵ 4}},) Βενγαγὲ 

γοὸ Οἵ {πὸ Ἰθαᾶνοη οὐ {πε ῬΠΔΥΊΒΕ 65. 
ὙΠ] οἢ. 15 Πυροουνίογ. Ι 
2 ἴον ὕπεγο 15 πο] πρ σογεῖεα, 

᾿πμαΐ 51|8}} ηοΐ )ὲ τόναϊθα ἢ πεῖ ἐμ εν 
14. {πᾶΐ 5Π8}} ποῖ θὲ Κπουγπὶ, 

3 ὙΠενοίονε ν᾿ παίθοενευ γ πᾶνε 
ἸΒΡΟΚΟΙ ἴῃ ἀἀΙ ἘΠ 95. 5801} 06 τδανᾷ 
ἴῃ το πρῆῖ; ἀπά (ΠΔ1 ΨΏΙΟΝ γδ᾽ 
αν ΡΟ ει [ἢ [Π6 δ8 1 1ἢ οἹοδοίβ,! 
518} ΡῈ Ῥτοοϊαϊηλθα τρο {ῃ6. 
᾿ιουβ6-ἴορ5. ἱ 
4 ΛΗ6 1 580 υηἴο γου; ΤΥ [το ἢ (5, 

86 τοΐ αἰγαιϊα οἵ ἐμοτή {παῖ Καὶ {Π6 
᾿μοάγ, πη αἴτεν {πα Πάν Ὲ ΠΟ τη Θ᾽ 
{παῖ πον σαῃ ἀο.᾿ 
5 Βιι 1 ΗΠ ΤΟΥ ον ΆΓΠ γὙουγᾶν ΠΟΤῚ 
γῸ 5Π8}] [δῶν : δα πἴπι, ἡ ΠΙοἢ, 
αἴτον. πὸ πίῃ ΚΊΠο4, Πα ἢ ῬΤόννὸν 

ἴο σαδῖ Ἰηΐο ΠΕ]; γεᾶν 1 58} υπΐο 
γοῦν ᾿ς οι Π]τ. ἘΣ ΘΕ 
6 Δνὸ ποῖ ἔνα ΘΌΔΓΓΟν 5 5014 [ὉΓ 

ἴννὸ [αν ἴῃ. 5 1 ἀπὸ ποΐοηε οὕ ποτὰ 
5. Του σοίίοη Ὀείογε (τοά, 
7 Βυϊ ενοῃ {πε νεῖγ' πώτθ ὁ 

τοῖς ποαά τὸ δὴν τη θεά, ἘΘΑΤ 
ποῖ, τροτοΐονε, σῷ ἀγὰ ὉΕ το 

ἔγάῖθε (ΗΔ τηδην Ἔραῦτον 5, 0 
οἵ τῆς ΘΟτΡΔΩΥ ϑ6ϊα, 

ΠΟ Βῖτη, ἰνϊαβῖοσ, βρεᾷκ ἴο ΤὴΥ 
Ῥγοίῃει, ἐπαΐῖ πὸ αἰνιᾶς [Π6 ἸῃΠετῖ- 

ἐν « 
᾿ς Ἐν 

13. Απὰ δὲ βαϊᾷ υπίο πη, Μη; 
Κη τηδάς τὴς ἃ υἄρε) ΟΥ̓ ἃ ἀϊ- 
"ὙΊΔΟΥ ΟΥ̓ ΕΣ γο ὁ : 

15 Απὲ Πα εαἱα υπΐο {᾿ϑτὴ; Ἔακα 
Βερά, ἀπ θονατε οἵ οονυθίο 5Πη6 58; 
ον ἃ γπδη 5 Εἴς σοπδίβίοι ἢ ποὲ ἴῃ 

ἢ ῬοΟΒβθϑβεῖῃ, 
16 Αηὰ πὸ ϑράϊςο ἃ βῬαγαθῖεα ππΐο 

ἕβεπι, βαγίος, ἘΠῈ οτουπά οἵ δ᾽ 
φετγίαἱη τῖο ἢ τπᾶπ Ὀτοῦσμς ἰοντα, 
ῬΙΘΠΕΠΉΠΥ, ᾿ ἡ 



ΤΠ 

τ χ7 Καὶ διελοχίζεο ἐν ἑαυτῷ, 
λέγων" τί σοοιήσ ω 1 ὅτι οὐκ ἔχω 

-ϑ συνάξω τοὺς καρπός (μ8. 
ὃ καὶ εἶπε' Ὑῶτο ποιήσω" 

καθελῷ μ τὰς ἀποθήκας, ὁ μεί- 
ἰζονας οἰκσδομεήσω" 
ἱπαάᾶῦτα τὰ γεννή ιαῖ: ά μ8, καὶ τὰ 

, ἀγαθέ (8... : 
14- καὶ ἐξ: τὸ ψυχῆ με" 

᾿ ψυχὴ». χες «ρλλὰ ἀγαθὰ, εἰν 
μένα εἰς ἔτη χσολλ" ἀναπσαν 

, πίε. εἰ ὑφραίνῳ, 

ἐν ιν Εἴ τὰ δ: αὐτῷ ὃ .Οεύς" 

ΕΓ Α 9ρὸν; ταῦτ ΔῊ νυκὶὶ τὴν φυ- 
χήν συῖΐϊ ἀπαΐ ὅσω ἀπὸ σῷ ἃ δὲ 

ἡτοίμεισος, τίνι ἔγαι; 
«1 Οὕτῶς ὁ ϑησᾳυρίζων ἑαυτῷ, 
᾿ μὴ εἰ ἧς Θεὺν πλϑτῶ" ἐ 

- 22 Εἶπε δὶ πρὸ; τοὺς μαθηὰς 
αὗτϑ', Διὰ τϑτο ὑμῖν λέγ, μ᾽ 
μεριμνᾶτε “τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί 
φάγητε" μεηδὲ τῷ σώμαῖι, τί ἐν- 
δύσησθε. 

21 Ἧ Ψυχὴ πλεῖόν ἐσι τῆς 
τροφῆς, καὶ τὸ σώμα, τῷ ἐγδύμα- 
72. 

Ἐ 2. } Κατανοήσαϊε τοὺς Ὁ οὐ, 
ΕἸΜΗΣ, ὅτι οὐ 1 σπείρω τιν, οὐδὲ 
ἐϑ9 δεξί ἰζωτιν" οἷ; οὐκ ἔξ ξ ταμεῖον, 
εἰδὲ τ. Ξήκη, ὦ ὁ ̓ ϑεὸς τρέφει αὖ- 
“«ούς" σιύσῳ μάλλον ὑμεῖς διῶ - 
φέρεϊε τῦν ὠϑτεινῶν: 

ὡς Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 
δύναγαι σξοτ' ̓εἴναι ἐπὶ τὴν ἣλι- 

"κίαν αὐτῷ πῆχυν ἕνα ὶ 

20 Εἰ οὖν οὗ τε ἐλάώχις ον δύ α- 

ἐ. 

σθ:, τί περὶ, τῶν λοιπῶν μεριμι- 
γῶτε 

25: Κατανοήν τ α]ε τὰ αρίνα, τοῶς 
αὐξάνει: ΙΝ κοπιᾷ, οὐδὲ γήθε:ι" Δλέ- 
χὼ δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομῶν ἐν 

Ζ) 2 ὙΆΤΑΙ “- ν 
πάσῃ τῇ δύξη αὑτῷ περιεξἀλεῖο 
ὡς ἕν. τούτον. 

,8 Εἰ δὲ τὶν χόρτον ἐν τῷ 
ἐγοῶ σήερον ὄντα, Ἂ αἱ ἰξίον εἷς 

λίξανον βαλλήκεναν, ὁ Θεὸ ὅτως 

ὠμφιέννυσι, “πόσο, μάλλον ἱμμῶς, 
ὁλιγόπιξοι; 

20 Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί 
φάγηϊε, ἢ τί α΄ίητε, ἡ μὴ Ὁ μεε- 
πεωρίξεσθε, 
.30 Ταῦτα γὰῤ τηάνϊα, πὰ ἔθ:η 

“ὦ κόσμε ἐπιζητεῖ" ὑμῶν δὲ δ᾽ 

πηατὴρ οἶδεν ὅτι χρήζεϊε τούτων. 

ἢ συγάξω ἐκεῖ ! 

1 τὴ Ἐὲ τατοοϊπαθαΐησ ἰὼ [6- 
Ἰρῖο, ἀϊςεμβ: Θὰ ξαοίαπι ἢ φυΐα 
θη Παῦρεο 40 σοηστοργαθο ἔτα- 

ἱ ὅξι5 πιεοβ ὃ ᾿ 
᾿ 18. Ἐὲ ἀΐχίε:, Ηοὲ ἐλεϊαηὶ ἐ 
! Τογθαπι πιοα πογγοα, δ τηαὐοτα 
«ἀἰϊῆςαθο, ὅς ξοπρτοραθο {Πὰς 
ΟὨΊΠΙ3 παΐᾳ πιοᾶ, ὃὲ Βοηα πλδᾶν 

τὸ Ἐς ἀϊξδην τηίηια πιεξε : 
Λαϊηνα, Ἀ5Ρ05 τλπαῖτα, Βοῃᾶ βόιι-. | 

ἢ τῷ τι ἀσπρ5 ΡΉπν Προς, ἐκ ιδεῖρρε 
ςοπες δ. υἱῦο, οἰπεΐχατο, 

20. ὯΣ 1Ε ἀαζοῖν 10| ῥειμ: , 
ϑιαϊτο, μὰς ποις δοϊταατα γα 
ΓΕΡι οὕμηξ ἃ τὸ : 085 ἀμξεμι Ῥδι 
ταί, σμὶ ἐγαμεῦ 

τἴ δισ τοί ατίσαῃς ΠΡὶ τοῦ, 
ὃς πὸν ἴ5 Ὥραδι ἀἰτς Γσϑῃδ: 

215. (χεῖς δυΐεηι δά ἀἰ(οραῖος 
Ϊ ἴαοϑ: Ῥγοριον Βος ψοῦϊδ. ἀϊοο : 
Νς (οἰδεῖ Πεῖ8. απ νείξτα;, 
44 πααπάιίςεῖ8, πέᾳις οὐ» 
Ρουΐ, φυῖ ἀ τ ἀπληιβηΐ,. 
.23 Αὐἰηι γ]85 οἔ ΑἸἰϊπιοηῖο, 
ἃς σούρα5; νει ιοπέθ, 
“24. Ὁοηπάεγαίε σρύνοϑ, 4018. 
ΒΘ Ζ0πλμαπὲ,. Πέ488 πιτέϊας, 

ἱ φιθα5 ποὺ εἰξ «οἰ Ασα, πξσ 
48ὲ ΠοττομΗ,, ὅς Του 8411 Π 05: - 
παηΐο ΠΊαρ 5 νῸ8 ΡΠεβαμο. νΌ» 
Ἰμοσιθαθ 

25 Ουΐϑβ αὐξουι εχ γοβίβ τος 
σίτδηϑ ΓΟ] οἰτὸ ροϊείξ ἀρροηςτο δᾷ' 
ὥτατοιι ἴα ἐπὶ ςαδι ξυμ θπυηι ἢ 

χό 81 οὔρὸ ἀνεέθι ταὶ ἰ πημδῖ,, 
Ῥοῦο Ἐ13, φυὶ ἐς οἱοςτῖϑ 0} ἰοϊᾶν 
Εἰ. 
7 Οὐπἢάογαξε ΠΗᾺ, «υοπιδᾶο. 

ογεΐσαπε : ποθὴ Ἰαδογαιῖ, ποφαᾶ 
θη ; 1οὺ δαξεπὶ νοδῖρ, Νεαας., 
Βοϊοπιο. 1Π Οπιρὶ σίογία ἀμ5.. 

ἀΠόγατη. 
ο8 8ὶ ααΐοηὶ ξπαπὶ ἴπ αὔτοι 

Βοάϊς οχι οι 5, ὅσ οτα8 ἠη οἰϊχα;. 
ΠΈΉ πὐΤαπι, ἢ ρας ἔς, αἰγουῆια-. 
τοϊοῖτ, ψιάῃτο πλθσ 8 ψῸ5 ςαίχία:, 
ἤμοι ὃ : 

29. Ἐξ ὕοβ πα ἀϊοτίξα «υΐά: 

ὃς πὲ Διΐροηδατηϊηὶ εχ Σ  ] ἐπ]. 
- 30 Παρ ὁπίιη οπιπῖα σεπῖος 
λα} 1 φαροταυε : νοίζοτ ἀὰτομῆ. 
Ραξον ἔστε αποηΐατη γηζξυτουῖρ Π15. 

Οἰγοι πα πιο οθατυς ἥςας πρυσιι 

πλλῃ ἀτπισοτῖ89, ἀπ ααϊὰ Βηθαεῖσ, 



ἤν. 17. Απᾶ με πδυσῃὶ τ] πΐπ Πῖτι- 
17. Ὁ 1| ἀϊδοια δὴ Τα] - ταθμη - 561}, Βανηρ, γν Βαϊ 5804}}1 ἀο, Ρὲ- 
Οο ἴοναι- } 6 (ἀν 76 μ᾽ αἱ μᾶϑ 5502 [σαλ56 ἵ πᾶνε πὸ τοοπὶ Ψ ΠΕΓῈ τὸ 
ἀς μίαςς μον δουγον ἰσαῖς κα χός οϑίον ΤῊΥ ἔγοϊι8 ὁ : 

«οἴ. . 18 Απὰ ἢ 58αϊ14, Τ Ηἰ5 ὙΠΕῚ ἀο τ 
ΤΠ ῬῸΠ ἀον τῊῦ ὈδγΠ5, ἃπὰ 
ῬῈ}14 σγοαΐον ; ἀπ {πετ Ψ}ΠΠῪΡΕ-᾿ 
5.ΟΥ 811 ΤᾺΥ ἔρι}{85 ἀπα τὴν σΟΟί5. 
19 Απὰ 1 νν1}} 88 ἰσ ΤῊΥ 801}},. 

5911}, (ἰοὺ Παϑὲ το ρΟοαϑ 1614 
Ρ ἴογ ὙΠΔΠΥ γοαῖθ: ἰδ κ8 (μηδ᾽ 
δά586; δϑῖ, ἀν! ηκν αὐ θ6 τι ΥΡΥ. ἢ 
20 Βυΐ (ἐοἀ 5817 τιηΐο τη, 71 λοι 

ἴοο! 15 Πρ ΤΥ 5001 588}} Ὀς 
ϑαθὶρεά οἴτῃεο; [με πὶ ἡ 56 58Π8}} 
ἕο {πῖπρ5 6, Ὑ ΒΙΟΘῊ μου Παβῖ. 
ῥτονιἀθα ἡ 
2} 850 9 Π6 ἴδμαΐ Ιαγεῖῃ ἊΡ ἰΓθα- 

ΒΓΕ [Ὁ Πἰπιβο!, ἀπά 5 ποῖ τὶ ἢ 
ἰοναγαὰ Οοά. ν 
22 Απᾷ δε βαϊὰά υπίο Π15. 15- 
οἶρ!68,), Ἐογεΐογε 1 βαῦ πηῖο γοῦ; 
ἼαΚΕε πὸ τποῦρς ἕὸν γοῦν δ. 
μαι γε 588}} οαἴ ; ΘΘΙΙΒΟΥ. [0 Ὁ 
(ἢ Ὀοάγ, τ ]αΐ γὸ 588}} Ρεῖΐ οἥ. 
25 ἼΠο. ΤῸ 15. τόσο [πῃ τπϑαδῦ, 

«ὦ {πὸ οάν ἐς ογ [δὴ Ταϊ τ Πξ, 
24. (Ομ ϑ᾽4 εν 1Π6 Ράν ἢ: [00 [ΠΟΥ] 

᾿ ΘΙ ΕΠ 500} ΠῸΡ ΓΘῸΡ; ὙΠῸ ποὶ-. 
{Π60 Βαγὸ 5ιου  οῖ50 ΠΟΥ ὈΆΡΩ ; ἀπά 
ἀοά [εοάςίῃ ἰθοπι: ον πιο ἢ 
ΠΟΤ αὐ γὸ θοτίον {πα τῃς ἴον 5 ὁ 
25 Λῃά ψ 0 οἵ γουις 11 (αῖτς- 

Ι ἱπρ τποὰρ]νῖ, σα αὐά ἴο ἢΪ5 5ἴα- : 
τὰ 6 οο ΟΥδΙ ἢ 
2611 γε ἔπε δὲ ποΐ 40]6 ἴο ἄο 
τα {Π1Πρ0 ν ῖ ἢ 15. Ἰοαδί, ΨΥ 
ἴα Κα γ8 τπουρ ς ἴον πὸ τοϑ ἐς Ὁ 
27 (οηδι ον (πὸ {165 πον {ΠῸΥ 

ΘΤΡΟΥ͂ : {ΠΕῸΥ [01] ποῖ, {πον σρίη ποῖ; " 
ἀπ νες 1 5ὰν τηΐο γοι, Γαΐ σο]ο τ: 
πΐοη, 1 811 15. ΊΟΡΥ, νγὰ5 ποῖ αὔ- ἢ 
Ράγεα Ππκὸ οὴς οἵ [Πο56. ἢ 
28 1 τπὲὴ Οοά 80 οἱοίῃο. {π6᾿ 

5: 10.555) γ᾽ ΠΙΟῊ 5 το- αν ἴῃ της ἔς]. 
ΠῚ [ο-ΠΠΟΡΡΟΥ 15. οαϑέ το ἘΠ 6] 
ΟΥΕΠ ; ον ΠΏΙΟΪ τ οΤῸ τοδὶ ἀὸ 

οἰοίλὸ γοῦ ἐ Ὁ γὲ οἵ ΠῸ|1|Ὸ ἔπ 8 
29 ΛΗ 56οκ ποΐ γὸ γ᾽ παΐ γ8 5841] 

Θαΐ, ΟΥ ὙγηοΓ Υ6 .511.}}} ἀνῖηκ,; πρὶς 
{πὲ} 6 γο οἵ ἀουθι(] τὶ πα, 
80 ΒῸΡ Δ}1 {π688. (Ὠϊηρ5. ἀο {πὸ 

Ὠδτομ5. οὗ ἔπ. Οὐ] 56 κ αἴξον αὶ 
ἃ πα γοῖι τον Κπουγοίῃ (Πδὲ γε 
᾿δᾶνς ῃθε4 οὗ {π68ὲ {πῆρ 8. 

ες 18. γοϊοὶ, ἀϊι- 1], σα απο 16 [δναὶ : 
1) ἀθαιιναὶ πιο5 ου ΘὨ θγϑ,, οἵ 1 δὰ θᾶ-. 
{εἰναὶ ἀο μἷτι5 σταμάβ, εἰ "Ὑ δἰηδ5- 
ϑδγαὶ ἰοαῖο χα γέρο! δ εἴ ἰοι5 πλ65 
θιθι5. ἡ ἯΣ ἃ 
10. Ῥυΐὶβ 76 αἰγαὶ ἃ γῆοι ἃγὰα 

Μοῖ ἴθ, ἰὰ ἃ8 ᾿εαιοοὰρ ἀρ 
᾿ΒΙεμ5. 6 Γέβθυυ 6 -ῬΟᾺν θ] 516 αν 
ΘΗ 068 ; Υθροβα-ίοι,, χηηρα,, θΟΪ5, 
εἴ ἴθ τό]ου] δ. 
5ο. Μαῖ5 Πῖδθα Ἰαὶ ἀϊ : Ἰηβοηϑό, 

οειῖθ γηύχηθ ππὶΐ ἴθ. ἀπ ἰ6 8618 
τοἀεπιδηαόε : οἱ τα 6 ἴὰ ἃ8 
ΒΠα586, ΡΟὰν αἱ 5ονα-ἰ-1}2 
21..}} δὰ δϑὶ αἰπϑδὶ ἐθ οεϊὰὶ αῖϊ 

ΔΙΏ85388 465 ὈΐΪΘΠ5 μοτιν 501 -ἰπότης, 
εἰ 4111 τ᾽ εϑῖ ροϊηὶ γἱοθο θὰ Ὀίϊεα. 
42. ΑἰοΥ8 1} αἷϊ ἃ 8εὲ5 ΠΙβοῖρ 688: 

Οὐεδι βουναιοὶ 16 νοὶ5. αἷ58., πε 
8οΥ62 ροϊῃηϊ δ βϑουοὶ ροῖν νοΐτο 
τἱὶθ, ἀθ οο 48 νοιβ Ἰϑηρογε : 
ὩΪϊ Ροιν σοῖτῈ ΘΟ, 46 400] γοιι5. 
ΒΟΓΘΖ ν ὀϊιι. :- 
“5. 1.ἃ νἱΞβ 681 ῥα απ 18 ποαῦτ-ὶ 

τἰϊανο,, εἰ 16 σο 58 ρἰιι5 4π6 ]6 νὲ- 
τε δ ἢΐ, 
. 34. (Οπβ᾽ Δότε 2 [658 οου θθαῦχ ; 115 
ΤῈ σὐγηθηὶ ἢ Ὧ6 τΔΟϊβϑομηδηϊ, εἰ 

.115. ἡ Ὅηϊ ρμοὶπὶ ἂς ο6]]Π16γ αἰ δ 
δτοαϊεῦ , οἱ ἑομίεξοὶΣ Ὀϊει 168 
᾿πουγυλς , οὐγη θη μς να} 62 -- νου 
Ῥ85 Ρ] 118 46 ἀ65 οἰδϑδιιχ ὃ 
255. Εἰ αὶ 46 νοῦβ ρει ΡᾺΓ 865 
ελπααιέϊα,65 α]θαῖοῦ ἀμ οοπαές ἃ 
[88 1811} 
᾿ 30. 81 ἄοπο γοῦβ8 πε βοῦν 62 ρᾶ5 
᾿χηῶνε ἴαϊνο ἰε5. ρίπι5 ρϑιϊτθ5 ὁΒο- 
865. Ροῦγα σοὶ γοιιδ ἱπ υ]ότο2Ζ-ν Οἵ 
ἄπ τοῖο 7 αὐθᾳ 
.27. οποιάόντοσς σοπημιθηΐ 168. 15 
ὉΓΟΙβϑθηῖ : 115 τ ἴσαν αἰ Πθὴα Ὠ ΠῚ 6 

ἢ δΙδμι; σορομάδμϊ [6 γου5 αἀἶ9,, ατια 
ϑαϊοηιοιι πιύπιθ, απ ἴοθαϊε 8ἃ 
Ἰοῖνε, πὰ ροΐοῖ ἐϊό νότι οι πα 

διὰ ἄουκ. 
: 8, Οὐς 51 Πίθα γον ἐξ αἰπδὶ τὴ 6 
μεν δ αὶ δϑὶ αὐ]ουτ πὶ ἀαν5 [69 
ὉΠ αἰη μ5.. οἵ αὶ βοιᾷ εἰπεῖν Ἰοϊές 

οὖ ἀαι8. ἴὸ [οπν, δον οι, οἷ α5 νοι 
σεν δίχα Ἐπὶ}, ρεν5 ὅδ ρϑῦάτο [οὶ Ὁ 
0. Νὰ νοὰϑ τηθιϊοζ. ἄομο μοῖπὶ 
"ἢ μεῖως εἶθ οὐ ὅλε γουϑιραύροιοξ, 

ἴἰοα ἀὲ ος 46 τὸμβ οὶ, 
τἀ αίαγ 6Ζ ροϊμὶ 1’ εὐρτῖν πα αῖοι. 
“30. (αὐ ο6 8οπὶ [658 παῖ η5 ἐὰ 
ταοπᾶθ αἰ γε ον πεαι τοπιο5 ο05 
ὉΠ]Ο865 ; τοὶ γΟΙΓΘ Ρὸγε 861} 416 
γουϑ 6 ᾶἃν6Ζ Β6θο 1, 



Ψ 

31 Τιλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν 78 Θεῶ, 5 ταῦτα σα ροςε-, 
[7] σεῖαι ἐρεῖν 

: περ οις τ τῇ 
32 Μὴ φοξα, τὸ μικεὸν “οί: 

ἡλυιον: ὅτι εὐδόκησεν ὃ τοατὴς ὑ- 
“οἷν δᾶναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 

31 Ψοτμβηδηνεῃ ἀυττίξο τε- 
δθῖηι θεῖ, ἃς ἢφς οἰπηΐα αὐ] ὶ- 

Ϊ οἰθητιΣ γοῤίϑ. 

ε 33 [Πωλ᾽σαῖε τὰ ὑπάςχο; Ἴα. 

ὑμῶν, ΩΣ δότε ἐλευμοσύνην. Ποιή- 
σαῖε ξαυϊοῖς ἐ βαλαύ α μὴ ξτα- 

Ἀδιο οὗμε γα, Ξυσαυρὺν Τ ἀγέκλειπο 
τῶν ἐν τοῖς εὐξανοῖς ο ὅπ κλέπ- 

ἜΑ ΝΣ ἐν ν τε τ τ ὺς ἀσῶς 
τὴς οὐκ ἔγγις εἰ» ουὺξ σης οιὰφ- 

ϑείξειν 
᾿ Ἂν Ἀ 

34 Ὅπϑ γᾶς ἐξιν ὁ Ξησᾶυξος 

ὑμῶν, ἐκε τ ἡ παρδια ὑμῶν ἔτει 

3.5. Ἔςωσαν ὑμῶν αἱ ἐσφ΄ε; 
τσεριεζωσ κέναι, πὴ οἱ λύχνοι χατό- 

. μμένοις 
50 Καὶ ὑμεῖς ὅμς ιοι ἀνβροπο: ς 

ταροσδεχομένοις τὸν κύριον ξαυϊῷν, 

ὐτε ἀναλύ εἰ ἐκ τῶν γάμων" 

ἵνα ἐλθό. κα κρούσαν Ὁ", εὐθέως 
ἀγοίζωτιν ἜΑ 

3} Μακαΐςιοι οἱ λάλοι ἐκεῖνοι, 
ὡς ἐλθυν ὁ κύς: 9. εἰ ἱρήσει γ"- 
Ῥοῤρίας οἰμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

«σεριζ σε, αι, καὶ ̓αἀναλλινεῖ, ἀὐτεὶς, 

ὦ τσαρε θὼν διακονίσει αὐτοῖς." 
1τὃ Καὶ ἐν ἔλθη ἐν Τῇ δευτέρα 

φυλακῇ, αὶ ἐν τῇ τείτη φυλακῇ 
ἔλθη, καὶ εὕφη ἕτω, μακάςιοί εἰσιν 
οἱ δῆλοι ἐκεῖνοι, Ι 

40 τεῦτο δέ 2υώσκεϊε, ὅτι εἰ ᾿ν 0 
ἤδει ὃ οἰκοδεσπότης «ποίᾳ ὥρα ὁ 
χλέπη "; ἔρχξϊσι, ἐγυγέφησεν ὧν, 

ὸ εἶχ ἄν ἀφῆνε διρευγῆναι τὸν οἶκον 
αὑτῷ. 

40 Καὶ ὑμεῖς εὖν γίνετϑε ἕτοι- 
μη ὅτι ἢ ὥρα οὐ δικεῖτε, ὃ υἱὸς 
τὰ ἀ: θεύπι ἢ ἔρχεαι. : 

4ι Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Πέτζοφ' 
Κύρι [᾿ τ εὺς ἡ τρ τὴν παραξυλὴν 

Π 3017) λέγεις, ἢ ἢ ποὺς πάτας : ἢ 

"42 Εἴπε δὲ ὁ Κύριν: τς 
ἄρα ἐςὶν ὁ ὦ πιτὸς {ο ἐν νόμιὉ. κὶ 
ΐ φεόνιμΘ., ὃ ὃν καταςήσει ὁ χυ- 
εἰΘ’ ἐπὶ τῆς ΤΡ ϑερα στε: ἰας αὑτῷ, 

τῇ διδόναι ἐν ἐ χαιξῶ τὸ 1 σιτο- 
μέτειον ; : 

42 Μαχάςι. ὁ δδλθ: ἐκεῖ- 

ῥα τερον - ᾿ 
τῷ, ὃν ἐχθὼν ὁ κύρι ν αὐτῷ εὑ- ρ(Β τΗ 
εὐσει πσοιζγα ὅτας. 

Ϊ 
] 

᾿ 

42 Νε τἴπιο, ῬαΒΙ ας στον, 
4υϊα Ἰγοπο νἱέαπι οἱἢ Ῥδῖγὶ νε το 
ἄλγε νορὶβ τερδι. 

᾿ἥς ψυράπε Γιδἤαπιῖας. νος 
“ἤτας, ἃς ἄλτο εἰοεπιοίγτιαπι, ἔα τ 
οἷς ΗΝ ΟΥ 25. ΠΟ νεῖοσ 
ταΐρε ΓΟ, τποΐύρασιπι πὶ ἀεῆσ 
οἷοπ (ἢ ἰῇ ΘΩ]15, 40 ζὰτ Φ 
ἈΡΡτορτιλῖ, ὨξαλΕ τῆς, ουῦ- 

ἘΠ Ὁ 

τὰ ΟῚ οπΐπιν εἰ πείδιμτιβ. 
. νοΐω, ἴδ] ἃ ς σ νείγιιτσι ἐσίξ,. 

ἃς δι νοῦτὶ ἰωπὶδὶ Ριῶ55 
οἰῶ, 8. Ἰισοσ πη ἀςσομζι: 

“ὁ Ἐπ νοβ ἤπλ]ο5 ᾿οηλί ἰδ 5 
ἐχρὲ ξεαπτῖθιις. ἀοπ πε πὶ ἴάυπι, 
φασπάο γενοσίδταγ ἃ πυρί δ. αζ᾿ 
γοπίοηῖς ἃς ρυ] λές, ς ἘΡΗΣΕΤΗΣΙΝ 
ἀροτῖοπε εἰ, 

37 Βελεῖ [ὀγνὶ 11, υο5. γ6- 
ηΐσηϑάο ταϊπὰς πγόπετῖε γὴρ ἤδης. 
ἐςρ, Δηχοῃ αἶἷσο νοῦῖβ, ιοά 
Πιςοῖῃρὶ οἴτ, ὃς ἔαοῖος ἀπ ςυπλθεχα 
1105, ὅς, Ῥτοκίεπϑ, πη ἴραθις 

νἱρΊ] τα, ἃς 1η ἐοτεϊα νἱρη τα νεπε- 
τίς, ὃς ᾿ανοποῦῖς χα, θοαὶ ἔαηξ. 
ζεενὶ 1771. 

329. Τοὺς αὐξοπα ζοϊτοῖό, ᾳυο-. 
μἰαστὶ Π Γοἴτος ῬἈΓο βαΠλ]1ς αυὰ, 
Πογὰ ἔπ νοηἶγεῖ, νι αγοῖ ατὶς 
αὐς, ἃς ποι υτφαθ ππὸτεξ Ρω- 
σάϊ ἀοπχιπΣ Ταληι, ἡ 

40 Ἐὲ νὸς ἴοἰτοῦ οἴοῖς Ρᾶ- 
ταὶ ; ααΐα ἀπ Βοτῇ ΠΟῊ γι ταιῖ5. 
Δ]ιι5 Πορλΐ15 νοηῖξν δ; 

ΑἹ ΑἸ δὐΐοδι οἱ Ρεΐγαβ : Πο- 
πλΐϊπο, δὰ Π05 ΡΆΓΑ ΒΟ] πὶ Βαμς- 
ἀἰςο]5, 30 ἧς 5α οπιποβ ἢ 

42 [χὶς ἀὐζεῖν οσπὰβ: 
Ουϊπαπι οἱξ Πὰς Π5. ἀϊροηίατου. 
ὃς Ῥυιάθπϑ, πότ σοη τι ἀο-᾿ 
ΤΩΙΠῺΒ Τυρον ξαθυυ το Τρο, α 
ἀπάτη ἴῃ ἐεπυροχο ἘΣ Εἰς Ὠιοὴς 
Ταγατὰ ἢ 
43. Βεμίυβ ἔοζναϑ 116, ἀυοηι 

ν ΟΠ ἰομ5 ΦΟΡΒΠ5- μι ἀν ποῦς 
[οϊοπῖςηι 118. 

28 Ἐὲ ἢ νεπεγὶϊ ἴπ ἠθρῶ: } 
Ὥς... 

τὸ 

ψιι 



“-- 

ὙΠ π-π- ------ --------τ-- 

ὅ1. Μα15 σμθνολιοΖ ρ᾽ αιόιν ἔε του αὐ - 
τὴ ἀε Ἰ)»1δεὰ., εἵ ἰουϊεβ ο65 οἴοϑθ5 
νΟὰ5 56Ὸπε (οππέοϑ μαν- 65808. 
82. Να ογαϊῃβ ροϊατ, μεῖς ἰτοὰ- 

Ροδα ; ον 1} ἃ Ἴα ἃ νοῖτε Ρὲγε αἷς 
γοὰ5 ἐοιποῦ ἰῈ ἢ ογδιῃθ, 
55. Υ ἐμ62 ο6 41 γοιι5 ἀν θζΖ, οἵ 

ἐξ ἀοηπθζ 67: αιηύμοα : [αἰ168-- 
γοῦ5. 465 Ὀουνδεθ 4ἱ ἢ 6. 5᾽ υϑϑοηὶϊ 
Ροϊηξ, τὰ ἰγόβου. εἰὰπ5 168 οἰδὰχ 
4] π6 τπδησαα Ἰαιηαὶδ,, αὐ οἱι [68᾽ 
γοΐθατβ π’Δρρυοοίεπε ροΐαϊ,, οἕ 
οὐ 18 ὥσπο ἢε σᾶἂϊε τἱεη. 
54. (αν οὐ εβϑὶ νοῖγτο ἱγέβοσ, 1ὰ 

1581 861 ψΟίγα οο αν, 
59. Οὐ νὸ5 γεὶπ5 β8οίθηϊ οεϊπίβ., 

εἴ γοὸϑβ οβαπ "65 αἰ Παχηόεϑ - 
20. ἘλῸ 50γ62 οογάχηε οεῖχ αὶ δἵ- 

ποηάεπιὶ ας ἰδὰν τπϑῖττο ΤΕΥ ΕΠ 6 
ἀεβ8 μὸσεϑ ; αὔπι αὰθ φασπε 1} ν᾽ θη-- 
ἀγα οἱ φα}"} πεαγιονα ἃ ἑὰ ροτγίθ, 

"115. 1αἱ ὀαντθησ ἱποομι θα. 
37. Ηδαγειιχ δ65 5εγν 165, ατι6 

16 χηαῖτγε ἰγοὰν ονὰ ν δἰ Π} 8115 αἴτιαι 
1} ἀυείνεσα ἢ 18 τ οῦϑβ ἰδ 6 ν όγ"ό, 
4} 86. οεἰηάνὰ, 4} 165. ἴεγα 

ψ{πιειῖγε ἃ τ 0], εἴ αα Ἢ νυἹοπάτα 
165. ϑδεινι.. - 
28, Οἷιε 5᾽}} αὐτινα ἃ [ἃ βεσοπάθ, 

οἷ ἃ ἴα τγοϊϑιόσηθ νοι ἶο, εἴ ααἪ 
[65 “Ἃοὰνε ἄκη ὁδοὶ ἐϊαι, ᾿ιθὰ- 
ΓΘῸΧ 685 βϑεγνιεανβ-ἰὰ 

Γἄο οἵ ο4 ; απᾷ 41} τῃδ8ς ΓΠΙΩΡ5 
552} δὲ «ἀάοα πρῖο γοιι 

ΠΟΤ ποΐ, Ππι16. ἤσοϊς ; ἰογ Εἰς 
νου» δέου 5 σοοῦ Ρ]οαβανο ἴὸ 
ἰνὸ γοῦ {πὸ ΕἸπρ ἄοῃ,. ; 
99. 56}} (Πα γὸ ᾿ᾶνῷ, δπα οὐνα 

4]Ώ}5; ῬΙΌΥΪ6. ψΟιΠ ΒΟ Ίν 65. θαρο 
νυ τ ς γὰχ ποΐ ΟΪΉ, ἃ τ αϑαρο ἢ 

πὸ ποανθὴ5 [Π88 ΤΠ ΘῈ ποῖ, ΕΓ α 
0 ἘΙΟΣΓ ΡΡΡΟ οί, ΠΟΙ 
ἸῃΟΊἢ σονρίείῃ. 

9... Ὃν ΠΟΡῈ. γΟῸΡ {ΓΟΑΒΌΓΕ 15» 
ἘΠποΡΘ 1} νοῦν ραν 8 α180. 
35 1,οἱ νοι Ἰοϊὴ5. ὕὉ6. οἱνῆθά 

θοῦ, ἀρ νοῦ ΠΡ 5. ΡΌΓΏΙΠρ:: 
88 Απᾷ γὲ γρυ βοῖνοβ {τὸ ἀπίο 

τηθῇ {παῖ νγαῖῖ ἴον τ[ῃ εἴν Ιοσα, πο 
ἢ Ψ}Π τ ϑίανη ΠΡΌ 1Π6 γε ἀαϊηρ;} 
παῖ πε ῃ 6 σοτηοίῃ αηά ποοκ- 
εἴ, {πὸ ν' τὰν ΟΡΕῊ πηΐο Ὠΐτη ᾿τὴ- 
τη θα ]δίε!ν. 

᾿. 57 ΒΙεβϑθοά αγὸ 1πο88 βευνδῃΐϑ 
γγῃότη {πε ον. θη Π6 σουιοίῃ, 
518} ἤπα νγαϊομίηρ : ν ΡΥ 1 δα ν] 
υπΐο τοῖν ἘΠ οἴ ἢς 588}} οἹνὰ Πιτη-} 
5611, ἀπά τῆακο ἔμότὴ ἴο 511 ἄοννῃ 
το πιραΐ, δῃηᾷ Ὑν}} οοτὴς ἰογίῃ δηά 
56 γγὸ {Πότὴ. 

51 Βυΐ γαῖμον 56 κ γο πο ΚιησΞ 1: 72: 

.50. οι βᾶνεζ, 416 δὶ τιὰ ρόγα, . 38 Απὰ 1 ΠῈ 5}8}} σοι ἴῃ {Π6 

(βουνὸ ἀπ Ἰάγνοῃ οὶ! γεμὶγ, 18 ἘΠ 1γ06 τγαΐοῃ, ἀπᾷ βπα ἐδόφι 50, 
Εἴ] Θγοῖϊ, εἰ ἤ8 [Δ Ίβδογοῖ! Ρἃ5 ΡΕΓσ Ὁ] τ Ἐ ῬΟΔΘΣΜΤΗ 
'δοῖ 8ᾶ τη ίβοῃ. ΙΕβ5οα ἃγς ἴποϑς βογναπίβ. 
Ι ἄρ, γοῦν ἄοῃς ἀιιϑ8ὶ βογο ργέϊ5., 99 Απαὰ {Π18 Κπονν, 1Παΐ 1 {ΠΕ 
ραν [6 ΕΠ5 ἀὲ "Βοπιπιὸ νἱεπατά φοοα τηβδὴ οὔ {πε Ποῖιβε δα Ἰζηονγῃ 
Α 7 . 5 

Ιὰ ΓΤ ρανθ αὰῈ γοὰ8 ἢ6. ΡΕΊΙΒΕΓΕΖ, γγ]γαΐ ΠΟῸΓ πὸ ΓΒ] 6 φγου]α οοπης; 
ἘΘΌΤΗ, : β 5 ὃ 

τι ΑΙοΥ5. Ῥίευτο Τὰ] αἰ : 801- εξ τς περ θυ ὉΠ4 ἐς 
ἰσῃεαν, εϑῖ -- ὁ6. βοι!οιποπξ ρου ΒᾶγΘ ϑαβονοα Π15. Ποῦδε ἴὸ 6 
ιξ 

'ποπ5. 4τι6 πὰ 415 οὐτῖο ράναροο,,  ὈΤΌΚΘΙ ΤΠ ΡΟῸΡΊΝ. 
θα οδῖτοο δυι551 ροῦν ἴοιις ἢ Ι 40 Βὲ γε, {Ππεγρείογθ, γεδαν 4150 : 

48, ΕὺῚς δεῖρυφαν αὶ ἀλτ; Δα 19 ον τ1μ6 ὅοὴ οἵ Δία ςοπιςῖἑ αἵ Ὧἢ 
ΑἸ πε 1ς διπροηβαίουο πάϊς ΟΕ Ποὰν ὙΠοὴ γα τπϊπκ ποῖ. 
Ρταδθητ, απὸ ἰὸ πυαῖτνο ἃ ὁ1 4}: 41 ΠΟ Ρεῖεν, βαια πηΐο ᾿δἴτη.. 

80: 565. ἀοιηοοιία!65., ΒΟῸΣ ἐοα} } Ὁ ογα ᾿ΒρΡΘΆΚοβΕ {πο {Π15 ῬΆΓΆΌ]6. 
ἀοηπον ἀδη5 το τομ5 ἰὰ Ἰροδανο τ Ἶ Ξ Η : 
ὀξάηαι - ἀ Ἰλοὰδ ὩΠΊΟ τι5. ΟἿ᾽ ἐνϑῇὴ ἴὸ Ὁ} Ἶ 

43. Ηδυλοιιχ δδὲ δα βουτ  τοαν-ἰὰ 42 Πα [Πς6 1 ογὰ 5814, ΑΥ ΒΟ ΊΠ ἘΠ 
46 50} σπαϊίρε ἰγοῦνενα [αἴσοηι 15 παῖ [δ] 84] τνῖδ56. βϑίθιγαγα, 
πρττυῳ ἀονοίν, ἀαανὰ 11 ἀὐγν τ᾿ γῃοτα δὲς Ἰορὰ 5ΠᾺ}} Τα ΨᾺΠΟΡ 

δερας ᾿νε ἢἷ5 Πουβο ΠοΙ, τὸ αἶνε ἐλέη 
ἐλοῖγ Ρουτίοη οἵ τηθδξϊη ἄμε βεαϑοι 
45 ΒΤ ϑϑοα ὦ (Ὡδξ ϑουύγαπί, Υ ΠΟΙᾺ! 

Ἠ15 Ιου, ψΠοπ ἢΕ σοτηδίῃ,) 5881] 
ἢηα 50 ἀοϊης, 

ἀφ ἴατηαΠε. τοῖς ἀνοτιὶ ἃ αλι6 116 σΘοοηα νναΐο, οὐ οὐδ ἴῃ πε} 

τορος ΓΘ. τ ΉΡῚ 



Ὁ. 

Ἂ- . “ “ 
44. ᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι 

Ε ΙΝ “- » 

ἐπὶ τσᾶτι τοῖς. ὑπάρχεσιν αὑτοῦ 
χκαταςήτσει αὖ 
--- .-..- “- 

"᾿ 

ον Ἂν 
ὲ “΄ 

δ 
΄ 

ἀς “αν δὲ εἴπη ὃ δοῦλθο 
ΦΊΥ οὗ » σ΄. “ῳ» ε ».- 
ἐχεῖίθ. ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ" 
Ζ Χρυοϊίζές ἔρχεσθαι" 

ες αἴδας, αὶ 

) 

σίνειν καὶ Ἐ μεθύσκεσθαι 
Γ 

Η 

αὶ 1 διχῶ 

ἔετ αν τ ΕΣ ΓΝ 
τὸ “εληήμα τῷ Χυξι9 ἕαυτξ, τ 

τοικάτας, μηδὲ «σοιήσας 
" "δ λα Π ,» ἡ 

“πρὸ; τὸ ϑέλημα αὐτῶ, δαρήσείαι 
πολλάς. Ἢ 

« “, ΚῪ λῚ ᾿ς ὃ Ὁ δὲ μὴ γνὰς, “σοιήτας δὲ 
Ξ Ἴ 7 

ἄξια πἀληγῶν, ἑαρήσεται ὀλίγας" 
ἈΝ Η κ 3.7 Ν Ν 

“ἀαντὶ δὲ ὦ ἐδέθη πσιλὺ, πολὺ 
΄ - -- ἣν» 

ζητηθήσειαι τα; αὐτῶ" ἢ ὦ τσὦά- 
“Ὦ : ἢ ν. 

εέθενῖ5 «πολὺ, ταερισ πότερον αἰτῇ- 

σϑτιν αὐτόν. 
“τπι1 

“ κ4 Ἔλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις" 
“οταν ἴδητε τὴν νεφέλην ὠνατέλ- 
λῶσαν απὰ δυσμῶν, εὐθέως λέ- 

γετε. ἱ Ὄμες Θ᾽: ἐρχέϊαι" καὶ γί- 
γεῖαι ἅτω. 

ξς Καὶ ἕταν νότον τγέίοντα, 
λέγεϊε' Ὅτι καύσων ἔςαι". καὶ γί- 
γεται. 

τό Ὑποχρίαὶ, τὸ τυρύσωπον 
“«ἢς γῆς καὶ τοῦ ἐρανᾷ οἷδαὶς δοχι- 
μμάξειν" τὸν δὲ καιρὸν τῶτον πῶς 
εἰ δοκικκάξεϊε; ν 
5 τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἰ κρίνεϊε 

“ὃ δίκαιον: 
Ἐ ὃ 'ως γὰρ ὑπάγεις μετὰ 

«ἢ ἀπιδίκε σὰ ἐπ᾿ ἀρχοῦ, ἐν τῇ 
ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ 
αὐτῇ" ᾧ αἡποῖε 1 κατασύρη. σε 
“«πἰξὸς τὸν ειτὴν, ὦ ὁ κριτής σὲ 
ἀαρξαδῶ τῷὸ ΦΞ ὀῪή τράκτορι, ῶ "ὁ 
πράκϊωρ σε βάλλῃ εἰς φυλακήν, 

Ὁ Λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθης 
ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχαϊον λεπ- 
τὸν ἀποδῶς. 50. Τ 12. 

δίξιν τε ἡ] 
Ι 
ἱ 

ἥξεις ὁ κύ: (9 τῷ δούλϑ, 
Η 
Υ 

Ϊ 

Γαροῦ ὀμηηῖ δι Πιθίξαμεῖο ᾿ρἢιι5, 
ςοιιεμός {ΠΠππῸν-. 

45 81 αὐίσῃι «ἰχογΙΣ Γογϑαιβ 

τ ας ποτ΄ - 

1Π|ὸ ἴῃ σογάς ἴποὸ : Ταζάαλε φοῃλτ᾽ 
ὩῸ5. Πηθι5 νοηϊγο, ὅς σα ροτὶξ 
Ῥογοιζοτο ΡθΕγΟσ,. ἃς Δ 1119, 
ἐὐογόσψιο ἃς ὈΙθεξς ὅς ἀπο τα γι; 

“46 Ψορῖσε ἀσηϊίηιϊι5 ἔδσνε 1}- 
Ἰὼβ ἴῃ ἄἴσς αὐ ποιὰ ἐχίροέζας, 

ὅς ἀν ΤῸ ἌΡ1Ε τα πὰ, ὃς Ῥαύτε αν οἷῸ 5 
οὐ τ Πάρηδιι5 ρούεῖ, 

47 ΠΣ ἀϑίσηι ἰσγνοβ υοΐςοηϑ 
νοϊτητζατοτῦι ἀόηλη Γαΐ, ὃς Ποα 
ὩΡΡάγϑηβ, ἤδᾷπε ἔδοιεῃϑ ἀἀ νοὸς 
Ἰυηταΐεηι 6}.8, σδάθτυτ πλ}ἰ5, 

4ὃ Ουἱ αὐΐοπι ποι ποίσοῃϑ, 
ἔβοϊεηϑ δυζετα ἀἴσηλ μἰαρβ, οτο- 
ἀεταγ ῥΡδςῖβ 1 ΟὨΠΣ ἀαζεπὶ ΟἿΣ 
ἄἀατασι οἷξ παιεηπι,  πλαϊειια, 
αὐπτοίοτ αὐ οο : ὃς οὶ ἀοροξιος- 
γαμτ πα τι), ἀρ Π ἀλη ὰ5 το - 
Ῥοΐζοῃξ εἴη. 

54 ὉὈϊοεῦαε δυῖϊεπὶ ὃς ἴυτ- 
815: Οὐμπι, ν᾽ ἀεγιτῖ5. παθοηΐ 

οτίομζοηΣ αὐ ὁοοαξθηβ, ἐξαϊτὴλ 

ἀϊοιεῖς : Ιπὰῦὲγ γαπὶς, ὅς δὲ 
18. 

ςς Ἐὸ απ Αὐῆτυπι Δη- 
ταπι, ἀἰοῖτῖ5 : ἀιηα ἀπξι5. οσὶ 
ἃς δι. Ἔ ἜΈΠῸΝ 
6 Ηγροοτγίῖτζ, ἔδλοϊεπι Ὁ 

ὃς τόττος ΠΟΙΕ5 ρτόθατγο, δὲ τε πλς 
Ῥὰς ἢος αιοπιοάο πὸ ρῥγοθα-' 
εἰδ  τὸ ᾿ ΣΈΘΣΙ 

ς) Ουἱὰ φυΐςηι ἃς ἃ ὙΟΟΙΣΤΡς 
{5 ποπ ὑτιάϊςαξῖς τοι 1υ ξπιπὶ 
 τὃ Οὐ επὶπὶ ναβὶς οἰιπὶ 

δάνοτγίαγιο ἔχο δὰ ΡΥ ΠΟΙ οΠι, ἴπ 
νὶὰ ἀα ορεγαπι ἢ ΒΟγαΓΙ Ὁ ΠΟ: 
ἢς ἔοττο ἔγάθας το 34 Ἰυ Δ σ᾿ ηι, ἃς 
Ἰμάοχ τὰ τταᾶας Ἔχαδζογι, ὅς ἐχτ 
ἈδῖοΥ Ἰαοῖϊαζ τς 1 σἈΥ ΓΟΓΌΤΩ, 

ς0 Τῖςο 51: ΝΠ ἐστοάϊοτγῖς 
ΠΠπῆς, υἱαιιοαο πεῖα πὶ πον ῆι- 

τ:οτδικᾷ, 1 «ὃς τὰ πότα ἀπὰ 00) σορμοζοις Σ᾿ 

! 

-" 

44 ΜΝ ετο ἀϊςζο νοθὶ5, φιιοηίαπα, 



ΣΤ αν σ “.-----ν.- 

ὃ 44 ΟΥ ἃ τὐὔῦτα Το 58. υηΐο γου; ἜΣ Υ: 

Ε- ἷ ΦΓΠαΐ Π6 τν}}} τηαΐκα Ὠϊπὰ ΤῸ]ΕΡ ΟΥ̓́Θ 

4}} τμαΐ με Βαίἢ. ; 

...45 Βυΐ, αῃά 11 {παΐ βευνδηΐ 58} 1ἢ 

τ χα, χὸ νους ἃϊ5 δὰ νόνιτό, αα Ἢ 815. θα, ΜῪ ἸΙονὰ ἀο]αν οἴ]. Π15 
Ἵ ὀιαθιῖνα δὰν ἴοὰὶ 6 οὐ! ἃς Ὶ σοτΆΪΠε; απᾷ 58} θερίη τΟθοΔΕ τς 

.45.. Δαϊα 51 δ6. δοῦν Ἰεοαν ΔἸ ΠῚ πη ρῃ-ϑορναπῖβ, ἈΠἅ τηδϊάζῃ8, Πα ἴο 

: ΤΟΣ ΦΕΡΝ Γ ἫΝ ἸΟΣΣ ῊΝ οδΐ δηὰ ΟἥΉΚ, μὰ το Ὀς ΘΠΉΚΕΝ : 

᾿ ξεν [65 βουν Το αν οἱ 165 δουν απ. 46 γ ΠΕ Ιογὰ οἵ [αἴ βευναμΐ ὙΗ 

Ε 165, ἃ τηαηροῦ,, ἃ ΒΟΥ, οἵ ἃ 5᾽ ΟΊ ΕΘΟΤΩΘ ΤΠ ἃ ἄἀὰν 6 η ̓ς ἰοοκεῖῃ 

Σ νοῦ: ποί ἴον λέρι, αῃα αἵ δῃ ΠΟῸ ἡ Ποῃ 

40. [6 σραῖιυς ἄο οἐ ΕΣ ΆΤΡΩΥ ἢ 15 ποῖ ἀνᾶρο. πα Μ1} ουΐ μὐπὰ 
σἱοη γα ὧὰ σὰν αὐ ᾿ἰ πρὸ. 5} ατ-ὶς ΣΠΠΘΕΥ. 
τοπᾷ ρα5, εἰ ἃ ἐπεῦτε αὐ} 6 βαῖ 8: ΒῸΣ βετεὶν ΟΡΙΣΣ Ὰ 
ρᾶδ: 61 1} 16 βέρατονα.. οἵ {πὶ ἀοι- ἢ 47. Αηὰ {παῖ βεγνδηΐ, νυ ΠΙοἢ πον 

Ε ε π" τ αν Τὸ τ Ξ ᾿ “- 

ὑπιοτα δὰ βου δΥεῦ τε ϑ θεῖος: 15 Ἰογἀ᾽8 ΨἩ], ὅπ ρυδραιθα τοί 
τοῖν αἱ ῃ ἰ4.}.}: - : - 

ΜΒ Ἔς ̓ε ̓ἐβλῤαιόμαν με τς ΝΕ φἢ Δἐῃιϑος, ΘΙ ον ἀἸ δοοοναϊπρ ἴα 
"Ζ νοϊομτς ἀθ΄ 500} ΤΥ ΓΘς, ΕΘ σκν σεν- ᾿Ξ ΩΞΣΣΣ : ἴδε δεΓΆ ῥᾶδ ἴδιι ρτόϊ; εἴ ὑ δυια Β15 Ὑ11],.58|8}} θ6 Ὀδαΐοη ἘΠ τηδ- 

αἰ. ζαϊτ οοῖϊο νοϊομτό, δοτὰ Ὀδιια.} ΠΥ 8 717165. 
8 Ρἷτι5 ἐδ οοπ})5. 48 Βιιῖ πε {παΐ Κῆανν ποί, απὰ α14 

σογημῖξ {Π1πρ05 γονίῃν οἵ 5106 8. 

᾿ ἔ 
τὰ 

᾿φοΒθπθ., εἴ πὶ ἃ [αὶϊῖ ἀ65 ΟΡ 

᾿ἄσηοϑ' 46. οΠάτιθιοιΐ, βού Ραια} ὅς Ξε 

ΠΕ τς 46. οουγ5. Ἔξ ἢ] βεοναὶ ΕῸΡ ὑηΐο ΨΒΟΤηβοον  Ρ ταυσἢ 15 

᾿ρίνεῃ, οἵ Πίστη 5Π8}] [χὰ τητιο}} ΤῈ: 
] ἀατὰ ἐϊό Βεαποοαυ ἀοπμέ : οΓ ΟὉ} ᾳῃϊρεᾷ : δηΐ ἴο ὙΠοτὴ τηῈ πὶ Πᾶνα 
τεχισεῖα Ῥἷαβ ἂς οο! αἱ ἃ 41 οαν ἀπνὰ 

ει ᾿ : ἢ 6. ξ Ἐπ: ἰβξαυεοθν οὶ ἘΠ ΩΣ ΞΣΙ͂ΣΣ Δ Βρίξίβο ποῦτε, -- ἘΈΡΕ 
δή: Φυὴῖδ αὶ “ΘΙΒΟΙΕ δὰ ῬευρΙο.- ρα ἈΞ ΑΙ ΣΤΗ͂Σ Τ ἜΞΕΤΝ, 
ααπᾷ νοὰβ νον ΠΗ Ἐπ ρθε τς, ΔΠα δε 581ἃ 150 10 τε ΡΕΟΡΙ-ο, 

56. 1ὸνε ἀπ οὐϊέ ἀ᾿Οεοϊάσαι,, τους «Ὑ Βρὴ γε 886 ἃ οἱουὰ τῖβε ουΐ οἵ 

οοα ΑΥΥ]γ 6 αἰμ51. τς ἢ σομηθίῃ ἃ 5πονγεῖ, ΔΠ4 50 [{ 15. 
Ε | 85. “ἘΣ αὐαπᾶ 16 νοπὶ ἄς ΜΙΐΔΙ ἢ ως. ἈΠ ΨΉΡΗ πὸ δὲ. τῃ6 ἘΦ ΘΕΕ 

τ ὑ 5οπίῆ δ᾽, νοις ἀϊέο5 αα᾽ 1} ἴεν μα γξτς ᾿ - τ Ἶ 
τος ρὲ σεῖα ἀνιῖτο. Ξ νη Ὀ]ον,, γε βᾶγ. ὙΠΕΡ ΜΨ1Π1 06 
᾿ 86. Ηνροουο5., τοῦϑβ 5βᾶγοΖ ὈΊοᾺ ἢ 

ἀἰβοοῦπον ὁ αὶ ρατοῖς ἀπ οἷε] « .8ὃ6 ς Ῥυροουῖίεβ! γε σα {15- 

ἀπ τυ ξερ δα θους ον 1 Θρττ ἐπε ἔπος οὗ {Π6Ὸ 5 δῃηά οὔ Π6 
β ῳ . ἰσοποον ἃ8 Ὁ τη. 9-Ἱ ᾧ ΠΣ: ; Ξ τ πεν π ΔΝ ΕΓ Βρὲ ποπιήηηδ τ ἀϊκέδγηοι: δϑυίῃ ; θυΐ Πονν 15 ἰἴΐ, {παῖ γε 69 

'τΟ5 Ρᾶ5 ατιδϑὶ ν οαϑεπχέμιθβ οα 41 }} ΠΟΥ Οἱ 
45 τραθτα ἱ δ7εδ, ἀπὰ ΨψῺν οὐ οἵ γοιτ- 

Ὁ8Β. Ὁ ν ; Στ θα 
ἘΡΈ ΔῸΣ παπά τὰ ΩΝ ἀοναῦς [61 βοῖνος πάσα γε ποῖ Πα 15 τισμτῦ 

οὐ ειδίνας, ἂν θοῦ 108 διἀν οΥ586 γαύπει, ἣν" ς ΦΣ » 

τος τὰσμε ἐπ σπθρΣ» 46. δον ΠΥ} 58 ὙΝ Βφἢ τλοὺ β5οοβὲ ΨΚ} της 

Ὧ6 ἴδ ἔνε ἀόναῦι ἰο προ, ας 6 ἱ 
[παρο πὸ ἴὸ ἄντ ἂὰ δειροηῖ, οἵ 
{τὸ ἐρθερροπξηδ το ποτ 8 ΟὨ ΡΥ ΞΟη, 

μοι ἀξ Δ, απὸ τὰ μ᾽ αἰ ο5 να 6} : ΐ : 
ε Παρ’ ἃ ΤᾺ ἀἀουυδνθ οδοίο. πος τὸ 1Π6 οὔῖοετ, ἀπὰ της οἴσεν. 

59 δ: 

Ῥαγὲ Πεποο, 611 ἐμοῦ Παδὲ ραὶα {με 
ὙοΣν ΑΒΕ ΜΡ: -ὙὍ π|ω δον αἰ." 

πο τ ΑΒ. Μαῖϑ οεἰαϊ αὶ πὲ Τα ῥοίαι, 
ΒΕ : 588}1 θῈ Ὀδαΐθῃ τ ἔδθυν δέγίλε5. 

᾿“ϑεδύοουρ νεἀραηθέ ἃ ψατοομαθε 

οοτηχαϊτ64 ταὰσἢ; οἵ Πῖτη (Π 6 γ Ψ1] 

ΡΝ , ϊτεο ἀ᾽ ἀθρονᾷ, ἢ νὰ ρἴθαν οἰτ :. 68 [Πρ γνϑί, βέγα᾽ Πένγαν γε βΆγ. ΠΟΤῈ 

Ποαῖ; δῃά 1 οογηθῖῃ ἴο ρΡ455. 

τ Ὁ ἰβαν ἴα ἴοῦγο ς οἱ οουβοηι πὸ ἀἰ5- 

ῃοί ἀἸβοοτη (15. ἄπο ἢ " 
᾿δὲ μαϑῖς ἢ 

ἀ αἴξαττς ἀτοο εἶϊο - ἀο μουν 4α᾽ ὉΠ ΔΑΠΥΘΙΒΑΡΥ 0. [ῃ6. τηδρ]οίγδΐε, αϑ 

89. 16 το. ἀἰς ἀπὸ τὰ ἢ6 δον εναϑ 

δέ {π6ε ἐμέο ὑτίβοθσ. 
ΤΟΙ ἐμδς; τπουι 58] ποῖ ἀε-- 



Κεφ. ιγ' δ 13: 

Ὶ Πλεῖσαν δέ πινες ἔν. αὐτὸ τῷ 
χαιρῶ ἀπαγγέλλονϊες, αὐτῷ 

περὶ τῶν Ταλιλαίων, ὧν τὸ αἷκα 

«πιλάτρ, ἔμιξε μετὰ πῶν ϑυσιῶν 
᾿ τῶν, 

2 Καὶ ἀποκριθεὶς  ΕΡῸ εἶπεν 
αὐτοῖς" Δοχεῖτε ὅτι οἱ Παλιλαῖοι 

σύτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ τσάν! ας τὸς 
Ταλιλαίθς ἐγένονϊο, ὅτι τοιαῦτα 
«σεπόνθασιν ; 
"3 οὐχὶ, λέγω ὑμῖν' ἀλλ᾽ ἐὰν 

μὴ μετανοῆτε, παάνϊες ὡσαύτως 
ἀπολεῖσθε. ᾿ 

Δ Ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα κα ὀχτὼ, 
ἐφ᾽ ὃς ἔπεσεν ὁ πύρςγίθ» ἐν τῷ 
Σιλωὰμ, ΩΝ ἀπέκΊεινεν, αὐτεὶς, δο- 
κεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέ ται ἐγένονῖο 

ππαρὰ σά; τὰς ανθεώπες τοὺς κα- 

“οἰποῦνιας ἐν Ἱεροσαλήρι; 

ς Οὐχὶ, λέγω ὑμῖν" ἄλλ᾽ ἐὰν 

μὴ μμετανοῆ ΤΕ, πσάντες ὁμκοίως ἐἰ- 

οι Ε' 
ον 

πολεῖςϑθε. 3 

6 ἴἤελεγε δὲ ταύτην τὴν στα- 
φαθδελήν' Συκὴν εἶχε, τις ἐν τῷ 
εἰμπελῶνι αὑτοῦ πα εφυϊευμιένην" ᾿ 

ἦλθε καρπὸν ζοτῶν ἐν αὐτῇ, καὶ 
οὐχ εἰ ρεν. 

ἘΠ) εἶπε δὲ «ες τὶ ὃ 7: ἀμπε- 
λυργύν" ᾿Ιδοὺ, τεία ἔτη ἔρχημαι 
ζυτῶν καρπὸν ἐν τῇ συχῇ ταύτῃ, 
τ οὐχ εὑρίσκω" Ἐ ἔκκοψον αὐτὴν" 
ὦ ἱνατί ἢ τὴν γῆν ᾧ κατοαργεῖ; ἕ 

Ἐ᾿ 8. "Ὁ δὲ ἀποκειθεὶς λέγει αὖ- 
“Ὁ Κύριε; ἄφις αὐτὴν τοῦτο 

«τὸ ἔτθ-, ἕως ὅτι σχάψω περὶ 
αὗτὴν, καὶ α βάλυ ἑ κοπείαν' 
“ὦ Κἀν μὲν τοοιήσῃ καρπόν" εἰ 

δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ἐκκόψεις 

: Ε 
17 Ἐν δὲ τῷ λεκὴ σαι ἐρώτα 

αἱ τὸν φαρισαϊός τις 

τσρ᾽ αὐτῷ" 

ὅπως ἄρι- 

εἰσελθὼν δὲ 
σεῦ, 

28 .Ὃ δὲ φαρι παῖ» ἰδὼν ἐθοὐύ- 
μασεν, ὅτι κὶ ὥσρῦτον ἐδαπῆισθη 

ΚΟ ΣΟΣ ΑΝ Ἢ 
παρὸ τα ἐείς οι 

ΑῚ ε , κ) 30. Εἶπε δὲ ὁ Κύρι» «εὺς αὖ- 
Φαρισαῖοι τὸ 

ἔξαεθιν τῷ πτοτηρία ἡ τῷ πσίνα- 
ΧῸΣ ὄρος τὸ δὲ ἔσωθεν 

δα 

ὑμῶν γέμει ὧρπ' “γῆς ἢ παονηρίατ. 
40 ᾿ΑΦς ρΟνΕΦ, ΘΧ 0 ἡποιήσας τὸ 

χθεν, αὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε ; ή ἷ ᾿ ἐνζ2.«. δότε 
4ῖ πλὴν σὰ ἐνόν δότε 

ἐ ἐλεημοσύνην" καὶ ἰδὲ, πάνω κα- 
θαρὰ ὑμῖν ἐς ιν, 

»Ὁ 
“ 
-} 

ΟΕ ΘΕ ΧΥΤῊΣ 

Ι θρλος Απξόστη 4 [Δ ΠῚ Ϊη 

ἱρίο τεπιροσον πη εἰ λιν το5 

1}: ἀὸ 51:15, ααοΐθηι ἴλης 
συ ποῦ ΕἸϊα τις ππονι οὐ 1- 
ΟΥ̓ Ος δΌσιιαι, 

Επ τεΐρουζοπϑε 7οῖας. ἀἰχὶξ 

1ΠΠ1Ὸ : ῬΌϊας9. φαοὰ Ο᾽αἰ Πα} Ὠΐ, 
Ρεοσαζογος Ῥγαὶ ΟΠ τ Πγπς ΘΟ Ὁ Π]5 15 
ξΓαοσῖης, 48] τα] 1 ραΠι Πιητ ἢ 

4 Νον), ἄϊςο νοδιδ, [εὦ ἢ ποη 
ῬαΠΙρα πὶ, οὐἥποδ ΠΌΛΙΟΣ 
ΡΟ ες, 

4 ΔῈ] Π|1: ἄρσοπι ἃς οὔδο, Πα 
Ῥτὰ τος σθοῖ {1 Γαστὶς ἰὴ 5Π08Π|; 
ἃς ὁσοὶϊε 05: Ῥυζαῖῖς σία Ἰρῇ 
ἀοθΊτΟΓο5 ἔππου ΠῈ ὌΓΔΟΟΣ ΟΠΠῸς 
ΠΟΠυΐ ΠῸ5 ΒΑΡ ταπτος τη Ηϊογυΐα- 
Ἰετα ῦ 

ς Νοη ἄϊοο νο]]5, (ω ἢ ποῦ 
Ραμ ΓπογΙτ5, ΟΠΊο5.. ΠΩ ΤΟΣ 
Ῥογι εἶσ. ᾿ 

6 Ὀϊοσοραξ Ἀτιοηη ἤαπς Πιηῖ1- 
τὰάιποῖὰ τ ΕἸἰσασὰ βαθεῖα ἀτι- 
απ ἴῃ νΊηςὰ ἅλα μ]απτδίαπι, ἅς 

ψοηῖ ἔα δ τη “ισΓ ἢ5 Σ 1Π πὴ 
ἃς ΠΟ ᾿πγοπη}ῖ. 

“ Ὄιχῖξ αὐτεπι δὰ πα οτος 
Εσοος {65 ΔΠΠῸ5 νθηϊο αι δ᾿ 

{γυέζανα ἴῃ Πουϊη δὰ ας, ἃς πῸπ 
ἴηνοπῖο. Ἐχίοϊπάς {Π|1π: αἰ 
«υϊὰ εείαπι τόγγασα ὁσσι ρας ἦς 
8 ἴ5 δυΐεια χούροηάεῃς, ἀἰςῖς 

11: : Τλοπιῖης, τγεϊπαις ἐὰπὶ ὃς 
Βαπο δήπαπι, αἴαας ει οι ἰαια 
οἶτοα 1Π|4πὶ, ὅς πνιτῖαπι “ξοτοας, 
9 Ἐὲὸ ἢ ιᾳυϊάδῃν ἔεςοτῖε ἔγα- 
ἔζυπι: ἢ Ψψεγὸ ποι, ἴῃ [ατυσαπι 
οχίοιποβ ὀαγα, ᾿ 

27 ἴῃ ατιέθηι. Ἰοαυΐ, τορανῖς, 
ἾΠ ῬΉΑΥΙ ὥστ ἀυϊἄαια, τιξ 
Ργαπάςτεξ δρυά Τς  τηργοεῆας 
ἀπξοηυ σοου δι, : 
548 Ἀὲ ῬΒαυ  ῃ5 νἱάοῆς δἄ- 
ἰγαῖαβ. εἷζ, φαοᾷ πο Ρῥτὶὰϑ 

ὉΜυδυὶ “ἢεε αηξε Ῥτα ἀ!Άτ, 
39. Αἴξ ἀπῖοπὶ ον αα 

ΜΠ στ : ΝΌΩς νὸ5 ΡΠ ΘΓ ααοᾷ 
ἀοἴοτ 5 ἈΠ οἷ5. ὃς στη] τὰ δ ἄδο, 
εἶδ φυσᾷ αοΐδιχ 1η εἰ νεθγυτα 

Ῥἰδηπηι ΕἰῈ σαρὶπα ἃς Τλλ] τὶ» 
49 5.111, ποπηε ἔκοῖεηβ αιοὰ 

ἀυξοτνῖρ, ὃς φαοα ἀεἰιντι5 ἔφοι ὃ. 
4αἰ Νειυπιζασησπ ᾿ποχη θητία 

ἄλτο οἸεξι πον πᾶσι, ὃς οοςα οπὶ- 
αἷᾷ παη ἦα ν δ 5 Γατιξ. 

-- 



“Ζέσιι5-Οπ το οαπονίο ἃ ἰὰ γ0 9: ΘΘΆ500 50116 ἰαΐ το] ἴων οὗ᾽ 
ἔαποθ, οἱ ἐμίγεν μάτ ἰᾳ ρμογίς τς (ἈΠ Π Θά η55) πόθο ὈΪοοά ΡΊ αἴδ 

οἰκο οντης : 1ιαά πϊηρ]οά υἱτὰ (Π οἰ δον. ἤοΕ5. 

δα δας αδαΣς ἀν ανΣ, 5. πὰ σας, απφιγονϊαργδοῖ ἐς 
[1 ἌΑΝΣΟΟΣ, Σ Τέθυβ δα αἰ} 10 {ΠΟ ΤᾺ, ΘΌΡΡΟΒΞΕ γε τμαῖ τῆ θ5ὲ 
'ἐϊοῖτ αὐεῖγό ἃ ἀθ5 ΟαΠΠύοπο, ἐομε ἈΠ] ΘΔΠ5. ΜΟΙ 5] ΠΠΕΓ5 ΔΌονο 8}} ' 
ῬΊΓαῖα ἀν οῦ! ταῦ! ὁ 16 βοιο ἀν ος οο- Π6 (τ ΠΠ] ΘΔ η5,) θοσάϊι56. πον 60 }-᾿ 

Ι 

ἰαὶ εἰς ᾿δτι}5 δαουοο5, Ϊ 
5. Ἐλπ1όϑας τόροινάπμτ, Τειιν 41: | 
ῬοΏ502 -- νυ ῦῖϊι5. αι οο5. Ο αἰ όρη5 
[ἀϑβοιὲ οἢ 1:5 δυαχάδ ρύσ οι 5 ἀἄδ] 
ἰο5 165 ἀτ|τ05 (αἰ ἐθη5., ματος 
'4α 15. ομὲ ΟΡ ΠΟΥ} οος οἰνοϑες 

ὅ. Νὸπ, τοῦϑβ 415-|6; ῃταῖ5. .51] 
τοῦ ης γοι5 απο εχ, νυ οτι5 »(-] 
ΥἸῸΖ [Οτι5 Δ Π551 Ὀῖοι {δι 
4. Οὐ, ρεμϑύζ-ν οἵἱβ 4116 δες ἐϊκ- 

Βαϊ ρόξϑομπδα “ιν πὶ ἴὰ ἴοι: 46. 
Β10έ ἐβι: ἴοι θέε, εἴ απο} |6. ἃ 
ἰὐόο5 , [πβϑρηῖ Ρἱι5 σΟΌ θ᾽ 65 αἴ 

ἰο.5 165 ΠΑ θ]ταη5. ἀθ δέγασαίοιι Ὁ 

᾿ ζεΡεα δίιο {Πῖπροκ 
8116}} γοιι, Νδγὺ ; θαΐ. ἐχοορί γα 

τε ρεῃΐ, γε 588} 4}} ΠΕΟν 58 Ρευ 5 ἢ. 
4. Οὐ ἴμο58 οἱρ:ινζοες προ Μ᾿ ΠΟΤὴ 

Ἐῃ6 ἴοννεν ἴῃ 51] οδ ἢ) [0}]. οηἢ 516 
1Π6 πὶ; (Πῖηκ γε τπαΐ {πεν ἡνετα δἰη- 
ΠΟΙ. αὔογε 81} τηθη (παῖ ἀν οἱ τὸ 
Τογαβα!ετη 
51 τε] γοι, Ναγ; "υΐ οχοθρί ΤΣ] 

Τερθηΐ, Υ6 5118}} 8}} ΠΚα 156 ΡΕΥΙ5}.} 
6 Ηδ 5Ρ8Κ6 αἷ5ο [815 ραυαῦ!ε: ἃ 

5. Νοῃ, τοῦβ ἀ]5 - 76: χηβαῖδβ εἰ ςεγίδίη ἡηαρὶ Πα ἃ Β-ἴνος Ρ]αηΐεα, 
νοῦ 6 γοιιβ ἀΥμεποζ, νουϑ ρό- 
ΤΊ ΓοΖοτι5 ἀπδϑὶ Ὀΐθη φεε᾽οιώα. 
6. ΠῚ [εὰν αἷς ἀιι551 σθττε 5 11π}}1- 

ταάς : [{π Ποιηταθ ἀν οὶτ τὰ ἕριίεν 
ΡΙαπτέ 4815 58 νρσῃθ, οἱ 11 Υ υἷι 
ΦΒεγομεν ἀὰ ἔγαϊτ, εἴ αν 6 ἴσοῦνα 

ἴῃς. 
ἘΝ Εἰ ἢ} ἄτι απ νἱσποιοπ.: γοϊοὶ, 
2} γ « ἀέγ]ὰ τγο15 8115 αἴιε 16. ν 05 
ὉΒενομον ἀπ ἔγαϊ! ἃ οε ἤραϊοι, εἰ 
76 ΠὟ επ ἴγοῖινε μοϊηῖ ; οοαρο-ἶο : 
Ῥοῦτγαποὶ οοοιρο-ι-}} 1 τοῦτα ἰπὰ- 
ἨΠηθὴι 2 
8. 1.6 νίρηοτον αὶ γέροραϊε : 

ϑεῖσηειιν., 181558 --’6 ὁποοῦο σοί 
δηῃέο, 5641 ἀ- 66 4 16 "αἴε ἀέ-! 
οδαιιδδέ, εἰ αι ἢὙ αἷε χῃΐ5 (αὶ 
ξιμηῖεν. 
9- 811 ρονίε ἀπ ἔναϊι, ἃ 1α δοππο) οαΐ ἴξ ἄονη. 

ἤδαγο; δίμομ, ἰὰ [6 οοιρεγαϑ οἱ- Ἶ 
δργὸβ. 

. 27. Οοταπιθ ᾿ἰ ρϑυ]οῖε, απ ῬΒα- 
χἰβίε 16 ρεῖα ἃ αἶπον οἷνοΖ [πὶ : οἱ 
δδι5 Ὑ δαῖτα, οἴ 56 χϊὶ ἃ τι} }..}} 
58. Μαὶῖς 1ὲ Ῥἢα: 1 οπ 5 οϊοπια 
ἂς 6ε Ἴπ}} νῖσ 411} το 5᾽ἕἴοϊι μᾶς 
1ανό ἀνα [δ ἀϊηεν. 
50. ἘπῚε ϑεῖρποιν [εἰ ἄτε ᾿ οι 
δα 65 Ῥ]ιαν ϑίθη8., νοῦ ποῖ 6 
Ἰ6 ἀεμοτ5 εἰς [ὰ οοιρο οἱ ἄπ μαι; 
τι ὶ5. αὐ ἀφάαης,, τοιϊθ ὁτ05. θ᾽ 6115 
ἐς τΆρρας εἰ (ς χηὐδοϊαποειό, 
ἄρ. Ἰωξεησϑέβ ! οεἰαὶ (αὶ ἃ [αῖς 1“ 

ἀελιοῦ5. ἢ ἀ-τ-}} μα5. αὐ. ἕν ἴν 
ἀειαη5 ἢ 
1. Νέα!ι5. ρἱαιός ἀοππεζ θη δα-- 

"λὐμ65 66 416 νοῦϑ αὐ, εἴ τοτῖε 5 
οἰοϑεβ νοῖι5 βούοητ ριιτ69. 

1η Π15 νἱπεγαγά; ἀπ ἢ σὰ ῃλῈ ἀπά] 
80 ρῃϊ ἤραϊς {ΠΕ θοπ, ἀπά ἰουπα 
ΠΟῆΕ. 
7 ΤΠοη βαϊὰ πὸ ππίο {με ἄγαβϑθνὶ 

οἵ μὶ5 νἱπεγαγα, ΒΌμοΙά, ἔθ 58 
ῃγεα γὙθαΓ5 1 σους βοοκῖηρ ἔροτΐ 
ὉΠ {115 ἢρ-ἴγεο, ἀπ ἥπα ποπα:ὶ 
οὐϊ 1 ἀοννη ; γ ΟὐταΡεγ ἢ 1{] 
της στουηά ἢ | 
8 Απάὰ ἢ, ΔηΒ ον ηρ. 54] ππίο ! 

Βῖτῃ, Γιογά, Ιοῖ 11 ἀ]οπο (Π15 Ὑ6 δῦ, 
4150, {Π]1 518}} ἀϊρ ἀῦοαυΐ 11, ἀπά 
ἄἀϊηρ { : | 
9 ΑΠά 1 1 Ὀεὰν ἔρυϊῖ, τοῦς, ἀπ 4 

4 ποῖ, ἐλοη αἰτοῦ {παΐξ ἴθ τὰς 

37 Απᾶ κ5. πὸ βρακο, ἃ σουδίη 
ΡΒανῖβες θοβοι. Πτη ἴο ἄϊης 
ἢ Βιπλ: ἀπά ὸ πνεπηΐ ἢ, δά 
δι: ἀονν ἴο τηοαΐ. 
38 Ἀπ ψ πε {Π6 ῬΠΔΓΙΒεα. δανν 

ἦς. δ τηαῦυ! οα {παξ Πα δα ποΐ 
Πυδὲ ναϑῃηρα Ὀείογα ἀἸηΠ6Γ. 
39 Δῃά τ6 Τιογά βαϊ4 τπιηΐο ΠΙτη, 
Νον ἄο γε ῬΠΔΓΙ56 65 ΤΊΆΚΟ Ο]6ΔΠ 
{Πς ουξϑις οἵ [6 ἘῸΡ ἀπά {ῃε Ῥ]αῖ- 
ἴον ; θα γοσν ἸΠνγΡα ραγ 15 [8]} 
οἵ νανεπῖπρ' αηα το κοάποϑϑ. 
40 γε ἴοοἱβ! 41 ποΐ πὸ {παἴ πλδάα 

τἢσε ΜΙ ἢ 15 συττπ οι, τηαῖτο ἘΠπαΐ 
ψ ΠΟ ἢ 15. υἹΠ1Π αἴ50 
41 θυΐῖ γῖΠεῦ βῖνο ἈἸΤῚ5 οὗ 50Γ ἢ 

[1.5.5 ἃ5 γ6 Ππανε; δηά, "6 Π0]4, 41} 
{Π1Π 55 ΔΓ6 Οθδπ τηἴο γοιι. 

ΕΗ ΑΡΙΤ Π ΧΙΠ. , ἽΠΕΒΙῚΣ ψέγε Ὀγοϑοηξ αἵ 186:]...23. 
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βᾶον 

412 ᾿Αλλ᾽ ἐμαὶ ὑμῖν τοῖς φα, 42 ϑεὰ νΞ νοῦῖβ. ῬΒΑυα 5, 
εισαίοις, ὅτι, ἀποϊεκαῖθτε τὸ ἢ- 418 ἀσοϊπτατὶς ποτ Δ ΕΥ, δὲ γτῖ- 
δύοσμιον ἢ τὸ Ὁ πσήγωνον καὶ πατῶν | τη, ὃς ὁπχης ο].5, ὅς Ργο το Εἴ 5 
ἔ χάχανον, καὶ ππαξέςχεσθε τὸν 1 Ἰπφἰςίαι ὅς οἰποαττταίεηι Ὠεῖ 5 
κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τῷ Θεῦῶ" [ἢώς οροτγίοῖας ἕαςεγς, ὃς “1118. 
᾿σαῦτα ἔδει «ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ᾿ ποῦ ΟΠ ΓΟΓΟ, 
ἀφιέναι. : 

43 Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς φαεισαίοις, 43 Νὰ νοι. ῬΒαγιίαις, αιὰβ 
ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν τοςϊοκαθεδείαν 1 ἀΠΠ 16 1τ|5. Ῥυπτιαπὶ ἐς Ποπε πὶ ἵπ 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς; καὶ τοὺς «- 1 Τγμπαροσίς, ὃς [αἸπτατίομοϑ ἴῃ ἔος 
-σπατιὰς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. το ΓΤλθ, 
4 Οὐάὶ ὑμῖν, γρεμμκοϊεῖς κα, 44 Κα νοϑῖ5, ϑοτίρας ἃς Ῥῃμδ- 

φαρισαῖρι ὁποκρί αὶ, ὅτι “ἐςὲ ὡς. [τὶ Βπγροοτιξα, φιῖα οἰδὶς ας 
τὰ μνημεῖα τὰ ἀδηλ4, αὶ αὐ ἄν- τλοπ  η α ξιοη ὩρΡράγξητια, ἃς, 

θεωποι οἱ ταέξιπα ἄνες ἑπάνω εκ ᾿ Βοτηῖποβ. ἀρααιδμίληῖς5 ΤΌΡτΩ 
οἴδασ;». Ξ : ΠΟΝ -Ποῖμηξ: : ἘΠ Ν 

45 ᾿Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νο- ͵.:. Ἂς Βεϊροηάςης αμέεπη χμιϊάλτα. 
μικῶν λέγει αὐτῷ Διδάσχπλε, 1 Ἐερὶβροττογυσα αἷς ἅς. Μῳςὶ 
ταῦπα λέγων καὶ ὑμᾶς ὑξρίζεις. εἰξεν, μας ἀἰςθηβ ὃς πρϑ ποξβϑ, 

ἘΠ246. Ὃ δὲ εἶπε’ Καὶ ὑμῖν.) “κ6 ΠἸς αὐτοηι λἱς : ἘΡ νοδίρ 
τοῖς 1 νοαικαῖς εὐαὶ, ὅτι 8 “φοξί- [1 οαιρεσιξὰρ τῶ, φοῖα οῃεγδεὶς 

ζθε τὰς ἀνθρώπεις ξ φορία 1 δὰς-  βοτηληοθ οπςείρωβ ἀἰβηομ]τες 
ζάς ακῖα, καὶ αὐτοὶ ἐνὶ τῶν. δακ- | ροτιαβμλδυδ, ὅς μή ππο ἀἰρίτο- 
πύλων ὑμῶν καὶ ἡ τσροσψαύεῖε τοῖς 
φορίίοις. : 

42 Οὐαὶ. ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 
ὅτι ἡραῖε τὴν χλεῖδα τῆς γνώσεως" 1 4υἷὰ τ} :5. οσἴανοπι ἐοϊεπεῖτε σ᾿. 

» 

ἀϑολ νεβχροσγιμλ Ποπ ἈΣΠΏΉΘΊτΙ5 
ὉὨξτὰ, ᾿ ᾿ τ τα 

2 να νοῦς μερί ρογίεῖς; 

αὐτοὶ ἐκ εἰσήλθεϊε, καὶ τὲς εἰσερ- ᾿Ἰρῇ ποὸπ ἱπίγο 15, ἃς΄ Ἰηῖγος 
χομένες ἐκωλύσαϊε. 
Ἔξ Λέγοντ- δὲ αὐτῷ ταῦ- 

εὐδῖεϑ ργοβι λυ {Ὲ18..0ῦΟ ᾿ν: 
ς2 Ὀϊςζεπῖς ᾿αὐΐζεηι Ε1ο πες 

τα τορὺς αὐτὰς, ἤρξαγίο οἱ γραι«- ᾿Ἰδλὰ 1105, σρεταης ϑόγιθα ἃς 
μαϊεῖς κα οἱ Φαρισαῖοι ἐ δεινῶς [ ῬΗΑΤΙΙ στανιτεῦ ᾿πῆίξογε, ὅς 

“' 
1 ἐέχειν, καὶ ἡ ἀποτομαϊίζειν αὖ..}ὄ Ἰωτογγόραγο ρίαπα ἀς πτα]εῖϑ : 
πὸν ᾧ περὶ 1 πλειόνων" : 

γΊ ΧΑ { ᾿Ἐνεδρεύονϊες αὐτὸν, τὸ. 54. Ταπάιαπεοβ εἰ, ἃς φακτεης 
Ἐ ζυτᾶντες ὁ ϑηρεῦσαί πι ἐκ τὰ τε ψοπαγὶ αἰ ψυϊά ἀς οἵε εἾὺ5, 
ςύμαῖθ- αὐτϑ, ἵνα κατηγοφήτω-} υξ ἀοςυἴαλτεπε εατη,. ἡ - : 
σιν αὐτῶ 4. Τ νυν. 

ἦ Κερ...γ..11. ὃ 
ν -“" ΄ ͵ » , 

Ι ΕΝ δὲ τῇ ἡμέρα ἐκείνη ἐξελ-. 
θὼν ὁ ̓ 1Ἰητῶς ἀπὸ τῆς οἰκίας, 

ἐκάθηῖο πταεεὶ τὲν ϑάλασσαν, 
2 Καὶ συνήχθησαν «τρὺς αὐτὶν 

" "» “ » ΄ 

ὀχλος “πολλοὶ, ὥςε αὐτὸν εἰς τὸ, 
πσλοηῖον ἐμξανα καθήσθαι" καὶ -τᾶς 
πὰ ᾽ ΕΥ Ν Ὺ Ν» . , 

ὁ ὄχλί(: ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἰτή- 
χει. 

ν ΕῚ » " Ἂ 

3 Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς τοολλὰ 
ἐν «παραξολαῖ;, λέγων" ᾿ιδεὶ, ἐξ- 
ἤλθεν ὁ {πείρωγιτῷ (πείφειν. 

ες ΤΑΣ Ξ ᾿ 
4 Καὶ ἐν τον σπείςειν. αὐτὴν, ἃ 

μὲν ἔπεσε πποαξὰ "τὴν-ὀδέν᾽ καὶ ἤχθὲ «ὀργετε ἐα, Ὡς κο, 
τὼ πσεϊεινὲ, π, κατέφαξεν αὑτά. 

ΚΡ . Τ ΧΤΗ͂Σ 
ΤΤΝ νετὸ ἀἰς 1110 ὀχίοιιβ 1 τὰ ἐς ' 
“ἄοητο,ς ἀς Βατίδοιπάηπιλγοι 
Ζ Ἐκοομπρτεραῖο [μην αἀ ἐπ πὶ 

ταγθα στυϊτπο, τὰ ἃς Ἰρῖς πὶ πᾶ-- 
ν δα] τι αἰτομάσῃϑβ [εἀξέγεῦ :. δῖ 
ΟΠΊΗ 15 ἔμτρα ἴῃ ἤτεοῦς ΠΡας. 

ἃ Ἐπ!]Ἰοσατας ΟἹῈ εἷθ λαΐεα τ: 
ῬΆΓΆΡΟ]15, ἀϊσοηβ, Ἐσος οαπς [ὃ-- 
πα ηλέοῦ τ γξατο. ἷ 

4. Ἐτ τῇ [οπιϊμαγο ἴῤίσ, μας 
φαλάονυ σξοιάόγαης ἔδοιιβ. ν ἢ} 
ἃ νι πεγυπε νοΐπογεβ. ὅς. σοηιος- 

ἀνε 

μδμδωλδοῦ.. α.».λ.4....... 

“Ὡς κων»... 



42, δῖαιϊα πα! μϑὰν ἃ νοῦς, ΡΠ π-- 
γΊΊΘῊ8., 4 μάᾶγοΖ 1 εἰἴηε ἐς ἰα 

42 Βυΐ νος τπίο νοι, ΡΠ ΔΓΙΒε 65! ή. 77 
ἴον" γο {Π{ΠῸ τηϊηΐ, ἀπ τῖια. ἃπα 4]]} 
ΤΏ ΠΠΟΡ ΟΥ ΠΟΙ 5, 8Π4 ῬΡὰ55 ὌΟΥΘΡ 

πχεήτίιο, ἐς ἰὰ τα ϑνδι ἀξ τοῦ 65 σοῦ 65 Ἰυάρτθηΐ ἐπα (ἢ ἰονε οἵ (οά: 
) Ἶ 5 κέ , νν ἀἸἸνουΐο5, Ἰὰη αἷς 4αθ νοι πόρ 562 [ [Π 555 Οὐο ἢ γὸ ἴο ἢανὸ ἄοηςο; δηῇ Ὁ 

ἰᾳ γαβιῖος, οἵ ᾽αιοαν ἀε Ῥτθα !(ς ἢ 
8081 ἰὰ [65 οἰνιοϑεβ αι ἴα Ποἷι [αἰνες 
985 Πέβῃη 01}}5. πέρ] σον -ἰε5. ἀὰ-- 
{γ68. ᾿ 

| 435. ΜαΙπδαν ἃ νουβ, ῬΠΑΥ 5] ἢ 
4 αἰμνθζ -ἰ65. ρυθιαϊοῖθ γδῃσϑ 

Ὧ8 [68 ϑγπασοριιθα, οἱ ἃ ἐϊ8 
58 ᾽ς. ἀλη 
ΜΠ 65 1 Ὁ τι τος 

ε5. ρίδοςρς. ρῈὈ]1- 

ῬΒΑΥ 516 8 ΒΥ ροοΥλε5. : ρᾶτοθ 486 
ψΟΙλ5 γαϑϑθυη θ εΖ ἀὰχ βόρα!ονου ααὶ 
Π6 ρΡατοϊββομε ροιιξ ,- εἴ [65 Που-- 
1.68 64ὶ τα γοθηξ (6555 ἦε 58- 
γϑὶ το ἢ 
45. ΑΙοῦβ πὰ ἀες ἀοοίεινε ἅε 1α 

οἱ ρεῖε ἴα ράγο!α οὐ Τα] αἴ: Δ[αῖϊτο, 
δὴ εἰἰβαὴι οο5. οἤοπε5, τὰ Ὡοὰ5 οἱ - 
ἰγασοβ ἀιι551. : 
40. Εἰ “ψέσις5 αἴ - ΔΙΑ εν ατιοο 

ἃ. νοῦς, ἀοοιίοιι5 46 1ὰ [οὶ , 
Βᾶτοθ 46 νοὰβ οἰαῦρεζ [65 Βοια-- 
π165 48 ἰαγάβατιχ αὖ 115 88 ρεῖν δαὶ 
Ρονίου., εἴ νοῦβ τι θ8 ΠῪ ἰοὰ-ὶ 
οἰεΖ μᾷβ ἀπ Βουϊ ι ἀο!ρῈ } 
52. δα πεν ἃ νόοι5, ἀροίθτιγϑ ἄο᾿ 
ἸΑΊΟΙ ; βατοθ φααγαμ! ρυὶβ ἰὰ οἱ οἵ 
ἀε]ὰ εὐπποἰβδᾶμοθ., ν οἵδ ΩὟ ὁϊος 
Ῥοῖπιὶ επέγόϑ ν Οιϑ-όμηθ5., οἵ τ οὉ5 
ἄγε δῆοονε οιηρύοϊέ εἶν Ἐπιγεν 
ἰςεὺκχ ἀπἰν οα]οίεδηι ἰε ἴαινε! [ 

δὅ. Ετ οοιοχηε 11 [θὰ ἀϊβοῖ! οοἷα,. 
1ε5 ϑουῖθεβ εὐ 165 ῬΠ Ια ΥἸβίθἢ5 56 ταϊ--- 
γεμι ἃ [6 ργϑϑδεὺ [ουτθιηθηξ,, ἐπὶ ἔς 
᾿ ξαϊϑαμι ρανίον 5δὰν ρ] αϑίεανβ οδο- 
585; : 

τ δά, αὶ ἰεπήάδπι 465 ρμἱέρες., οἱ 
ταοδαιν ἀς γον ποία 85. οἴνοβ65 

Πἰ 4ε 88 θυῦσοθα,, ροὰν ἀν οῦ" ἀξ 400], 

Ῥαρουονν 
Ὑπ χαόχπο Ἰοιῦ, ὁ ὅβιι5. ὀΐϊαδηΐ 5011] 

ἀξ 1α πϑαῖθοὴ,, 5 8881 δὰ θονὰ; 

ἂς ἴὰ τηεὺ. 
“. Ἐπ᾿ ἀπὸ σταπάς ἕο! 6 46 μοι ο, 

8᾽΄ἀβϑδιαδί ἃ τ οὐδ ἰα], 6 δουίο αυ 

χαουΐῖα ἀδη5 τὰιο θαΐ απ. ΕΓ 5ἢ᾽ν ἀ5- 

5ἷῖ, οἱ τοιιῖβ ἴὰ πιὰ! θλτιι8 86 θη οὶ 

δὰγ ἰετίνασο:,, 
5. ἘπῚ} ἰδαν ἀἴι ῥ᾽ αϑιθανθ οἤ Ο565 

Ῥᾶν ἀε55ἴνηι πα 65. εἴ 116 αν ραν! 

ταἰπϑὶ: ὕη. 8εγα6 8} βου ΡΟΣ 56- 

ΤΩΕΥ. ὟΣ Ξ 

4. Ἐπ οοτάστης ἃ βθεαοιῖ, ἀΠ6 μ81]- 

εἰς δ ἰα 5όπεοτεοθ τοῶθα [6 ἰοὴδ 

ἂὰ ἐποσιῖι, εἰ [65 οἴϑεθτχ Ὑἱαγθη. 

«θὲ ἰα ὑπαπσότεηι ἴοι, Σ 

ποῖ (ο Ιϑεανὸ {πΠ6Ὸ6 οἵμθὺ υὐπέοῃρο. 
ἀν οε υηΐο γοιι, ΓΕ ΓΙβεοϑ! ἔοσ ἢ 

γε ονςο {πὸ πρΡΡρουτποβὲ βεαῖβ ἢ ἢ ς 
ΒΥΠΑΡΌΡ 65) ΔΠ6 Θ᾽ ΘΙ ΠΡ5 ἴῃ [ῃ6 
τηδγκεῖβ. ; 
44 νος ὑπΐο τοὺ» 5ουῖθεβ. δηῆ. 

ῬΒΆγῖβοθσ, ΠΥ Ροου 651 [Ὁ γ6 ΔΓ6 
85 ῬΊαν 8. ΨΥ ΌΙΟἢ ἈΡΡΕΩΓ ποῖ, δηὰ 
1πε τῆδὴ {Πδΐ νγακ ΟΥον ἑλοηὶ Ὡ6 
Ὡοΐ ἀἴνᾶγα οὐ ἐλόηη. : 
45 ἼΠΕεΠ ἀηϑνεγεαᾶ οὔς οἵ (ῃς 

. Ἰανγευ δ, αηὶ 5814 τπιηΐο πῖτη, Μα8- 
ἴεν, {Πι15 βαγἴη6. [ΠΟ ΤΕΡΓΟΔΟΠεβί 
πὸ αἾ50. 

46 Απά Πε ξεἷά, ὑγοε υῃΐο γοῖῖ 
4150. ψὲ Ἰδινγ ΟΥ5 ! [0 γὸ Ἰδήξ τθ 
1 θυ ἄξη85 συϊθνοῖβ ο ὈΕ ΒΟΓΤΕ; 
δ η γὰ γουνξεῖνοβ τοι ἢ ποΐῖ Π6 
θυγάεπβ ψτΠ οὴ6 οὗ γοιμ" ἤΠ ΡῈ Γ8. 
δ2 Ὗνοε ὑπΐἴο γόους ᾿αιν γε 5 ἔ ἴον 

γε Βᾶνε (8 Κεῃ ἄγαν τὰς ΚΕΥ οἵ 
Κπον]εάσε: γϑεπίενοα ποίη γου!- 
56 1ν 65, δηὰ {ἢφτὴ {παΐ πεῖς δδίει- 

1η9᾽ [ἢ γε Βιπάονεά. ἼΞ 
53 ΑΠα 85 ἴα ϑ814 {π655 {Ἀ1π05 

Ὁπίο {πεῖπ, {πε βογῖρες δαθά 1ἢςε 
ῬΒατῖσθα5. θερᾶπ [0 ὑσρα ἀΐρ νὸ- 
Βοσ θυ, ἀπ ἴο Ργόνοκο Πἴτῃ το 
ΒΡΘΔΚ Οἵ ἤσαν {πϊηρ5: [12 

541 Αγ ηρ' νγαἱῖ ἴον πἰπι, ἀπα βεε κα 
ἦ τὴρ το οαἴοἢ βοτηοῖ πρ οὐ οὗ ΗΒ 
τοῦτ ἢ, {παξεεν ταϊοῃΐ ἀοστ56 Βιγα, : 

ΗΕ βαΐπε ἀν νεῖ {ἔβι5 οὐ [13 
οὗ τὰς. μοι, δῃᾷ δαΐ ὈῪ ἴδε: 

5εὰ 5:46. ; : : 
2 Αμπά φστεαῖ. τευ πο 5. ναοὶ 

σαίμογεα τοσεῖμου προ Π1πι, 50 
τὰας 6 ψγεπΐ ᾿πίο ἃ 5Π10 ἀπά βαΐ;" 
Δ 6 {π6 πσμόῖοὸ τηυϊξιάς βτοοα ΟΣ 
ἽΠῸ 5Π0ΓΟ, Ξ 
8 Απὰ ᾿ς 5ρ8[κ8 τηδὴν {Ππ1ὴρ5 ὑπ- 

ἴο {Ππετὴ ἴῃ ῬΆΓΔΌΪΟ 5. βαγὶηρ, Β6- 
ΠΟΙ. ἃ βϑονεσ εηΐ [ὉΤῈ ἴο 50 0Ψ ; 
"Αι Αηα, ΘΠ πὸ ϑονε, 5ΌΤης 
δοεςς ἴο 1] Ὀγ τμ τἂν -ϑιᾷθ, ἀπ [ἢ ς 
ἔον 5 οὐὰς πὰ ἀξνουγοά τπότὰ 

ὐω ΑΜ Ω 



20. 

δὺ 

5 Αλλὰ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τσε- 
τρώδη, ὅπϑ εἰκ εἶχε γῆν τοολλήν" 
ὴ εὐθέως ἐξανΐτειλε, δια τὸ «ἃ 

ἔχειν β26Θ: γῆς. 
6 Ἡλίο δὲ ἀναϊείλαν. ἐκαυ- 

μαϊίσθη καὶ διὰ τὰ μὴ ἔχειν ῥίζαν, 
ἐξηράνθη, - ; 

ἡ ἼΑλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἐ- 
κάνθας, αὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ 
ἀπέπνιξαν αὐτά. 

8 “Λλλα. δὲ ἔπεσεν ἐλὶ τὴν γὴν 
τὴν καλὴν, καὶ ἐδίδω καρπὸν, ὃ μὲν 
Ω ὑῶν «“ δὲ :Ὁ᾿ " .“ ν , 
ἑκατὸν, ὃ δὲ ἑξήκογϊα, ὃ ϑὲ τριά- 
χονῖα. : 

ὲ Ψ 

9 Ὁ ἔχων ὦτα ἀκέειν, ἀκεύτω, 
τ ΠΝ Ἀ ἌἍ ͵ ᾿ 

τὸ Ὅτε δὲ ἐγένεϊο κα]α μόνας, 
: πον δ ἘΣ ΞΡ ας ἘΒΤΝ 
ἡεώσναν αὐτὸν οἱ σερὶ αὐτὸν σὺν 

τοῖς δώδεκα τὴν πσαθαθολῆγε 

18 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσαϊε σὴν 
τοκραξολὴν τῇ (πείρον. Θ.. 

10. Παντὸς ἀκούον 5.» τὸν λόϊον 
τῆς βασιλείας, ᾿ μὴ (υνιέν!., 

ἔρχεαι ὁ, “πονηρὸς, κα. ἁρπάζει τὸ 

ἐσπαειμένον ἐν τῇ καρδία αὐτϑ΄ ὅ- 
τό; ἐςίν ὁ “παρὰ τὴν ὁδὸν ζπα- 
“είς. 

20 ὋὉ δὲ ἐπὶ τὸ “πεϊρώδη ζπα- 
«εὶς, οἷ τίς ἔξιν ὁ τὸν λόγον ἀγϑων, 
Ὁ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαρμιξάνων 
αὐτόν, : 

21 Οὐκ ἔχει δὲ ῥήζαν ἐν ἑαυτῶ, 
τἰλλαὰ. πρόσκαιρός ἐσι" γενομένης 
δὲ ϑλίψεως ἢ δι κῷ διὰ τὸν λέγον, 
εὐθὺς (κανδαλίφεαι. 

25 Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας ζπα- 
ρεὶς, οὐτός ἔφξιν ὁ τὸν λόγον ἀκέ-τι 
ὡν" καὶ ἡ μέξιμγα τῷ αἰῶνίΘ» τότε, 
ἃ ἡ απάτη τῷ τλότο (ὑμπνίγει 
«ρὸν λόγου» αὶ ἀκαρπ» γίνεϊαι, 
᾿51 Ὁ δὲ᾽ ἐπὶ τὴν γῆν τὸν χα- 

λὴν (παρεὶς, οὗτος ἐξιν ὁ τὸν λό- 
γὸν ἄκϑων, καὶ ( υνιώγ' ὃς δὴ καρπο- 
φορεῖ, αὶ σπτοιεῖ, ὁ μὲν ἑκατὸν, ὁ δὲ 
ἐξήκονία, δ δὴ τριάκονϊα, 

ς ΑἸΐα χυΐοπι σοοϊδεγαπὲ [Ω- 
Ῥοίγοία, ταδὶ. θη  αϊοθαὶς τοῦς 
Τάτ πτμ τάν: ὃς σοπ!η ὃ ἐχπ 
οτία πη, Ρυορίεν “που. μαθεγῷ 
ἀμ Ποῖ ζευσγο τς ὉΠ ν 

ὁ ϑοἷο λμίετη ογίο, τἰξυανος 
ταπε, ὃς ργορέοῦ πο παθεγο τας 
ἀΐϊοετῃ, οχαγιογηξ, 

“ἢ ΑἸ πίεται σεοίδογιπε ἴῃ 
ρίπαβ, ἃς ἰη[υγγεχεχυπὲ ἰριηῷ, 
ὃς [υβοςσανοτγιπὲ εὰ, : 

8 ΑἸΐϊὰ απΐοπὶ σοοϊάογτηςξ ἴῃ’ 
ἴδγγασα θομδη:, ὃς ἄραι ἔγμος 
ἴχπι, Ποὺ οεπέθπι, πος ἀπΐεῃι; 
[οχαρίπξα, πο6 ἀιτοπὶ {τι ριηξα., 

9 Ηαδθεπβαυτοβαυάιτο,απάταϊ,, 

τὸ Ὅδαηι ἀπέοηι λέξι εἴτες 
(Ὁ]05. ἰπτουγορανοσιε οὶ αὶ 
οἶγοα οι οπὶ ἀποάαεῤηη ρᾶγᾶςν 
ΒοΪλη1. δ ὩΥ 

ιδ νὸ5 Ἔἐγσὸ αὐάϊες ράγαθος 
ἴατὴ οι! Δ ΠῈ 18. 

19. Οὐηη]5 δια πεὶβ ΝΕΥΡΌΠῚ 
ΓΟΠΏΙ, ὃς Ποη ἰῃ: 0} πεῖς, νοῃῖς 
ΤΆΆ] 05, ἃς δε Τοπυϊπδξιπι ἰπ 
ςοτάς. ε᾽ι8: Πὲς οἰξ αυϊ [ςοὺϑ᾽ 
ν]Δ 11 ζει ΠδΈτιδ, 

20 Ουὶϊ αὐξεπὶ ἔπροῦ Ρείγοία 
Τοπιϊπαῖιι5, μῖς οἰἙ «μὶ νόγθιμτι 
αὐάϊοῃ8, ἃς σοπεϊ πὸ σὨΠῚ σαῖι- 
ἀϊΐο Γαπιθηβ πῶ Ὁ 

21 Νοη Βαθεξ αυΐεπι γαάίςοπαι 
ἴῃ [6 ἱρίο, [δα ζειπροτα 5 οἱξ ; 
[αξξα αὐΐζοῦ εὐ δυϊατίοης. ας 
“Ῥογοαυυτίοης ΡῬΓορέοσ νοσθ πὶ, 
Ἰταξίηι Τςαη ἀ] Ζαῖαγ, 

2ῷ. Οὐἱ διυΐοπι 1π ρὲ Πα5 {6 Πγ1- 
παῖιι5, Ὠἰς οἿἙ φαΐ νογθαπι ἃ ]-. 
6Π8,) ἃς αἰχίοῖας (6 0}}} Χ{{15,͵ ὃς 
ἀφοορεῖο ἀϊν!εἰαγαπὶ Γἤοςαξνος- 
Ῥυπι, ὃς ἱπέγι δξυοδαπι ἔτ. - 

23 Οἱ νοτὸ ἴῃ τέσγαπι Ρ]}- 
σἸισαπι. Το πιϊηαῖαβ, Πὶς εἰἙ αὶ 
νέγθαηι διά ϊέμϑ ἃς ἐπι  Π σθη8 : 
ἄυίᾳιις ἔγαόξαπι ἔογε, ὃς ἕλοιτ, ας 
αυΐϊάἄσμι σεήξιπι, πος δατεπι ἴοχε, 
ἀρίηϊα, πος νοτὸ ἐγιρίπια. 



οφοῖηῖ 6 γαοῖπο, οἷα βόοίνᾳ. 

εἰραγάροϊε, 

Ι διϑοπης [01] ΠΡροη βίον θ]Δ 068») 
5. 1χ ἀπῆν ράνεῖο τουηθα 588: 4 γε ΡῈ την Βαα ποῖ τοτιοὶ σαν}: 
ἐπάν ο 5 ρΊοΥσοαχ,, οἱ τὴ αἶαν οἷἱ ἡ ἀπ (ον υν ἢ {ΠῸγ ΦΡΎΎΠΡ, 110, ἤε- 

ἀχὸ ρει ἀς ΤΟ 6» οἱ 6116 ἰόν ἀὐθ: όῃςς (ΠΕ ΠΔ πὸ ἀόθρης85 οὗ 
ιἰθι, βάρος αι ΕἾ 16 πη γ᾿ μὰ5.. Ὡ: Ἷ 
Ῥιο[οπε όπηοηι (8 η5 [ἃ τοΥγὸ; ΚΑΙ :- 
6. Μίαϊ5. 16 30|6}} ἐιαπὶ ἰενό, 61. ΘΠ ψΠ θη {ΠῸ 5110 νν85 Ὁ}. ΠῸῪ 

ζατ υὰ!όος οἵ ρᾶνοο τι 6116 αἶαν ΟἿ᾽ {γα ῦο ΘΟ 66 : ἀηα, θοοαμ5ο {ΠῈῪ 
Τλαι ΤΣΞΕΣΉΕΡΣ ΟΠ Παά ποΐ τοοῖ, πον πον αὐγᾶν. 

7. [ὐααῖνο μάτι. το πα. ΡΑΙΊΩΙ, ΚΟΌΗΝΣ Ὁ ΡΞ ΠΣ: ἘΣ 
465 ὁρίπο5, εἴ 165 ἐρίῃρϑ οὐάνομι, 7 Δα βομὶς [{]] ἀπιομρ; που Πό; 
εἰ "έτοαδένοιϊ, ΠΠαπα {πὸ {ΠΟΓᾺ5. ΒΡΥ πη Ὁ ἀπά 

Πομοκοά {Π6 ηὴ: 
8. Βὶ Γδπιτο βανίῖο τοτῦρα ἀκα 5 

ἀπὸ Βόσπο ἴοῦν, δἵ γαρρονία ἀπ : ; 

ἔρις ; ἀπ οταῖα ὁα γάρ ΡΟ οΘ 1, }} 206 ΘΡοι 6.1 [Όγ1} 1. 5ΟΤῈ Δ. 

αὰ δαῖϊνα βοϊχαηίο, εἰ ἀπ ἀλιγ ὁ ἡ] γοα-ἰΟ]ἃ,. δοῦλο. 5ἰδίν-[] 4, 
τὐοηῖδ. Ε Σ , ΟἹ ἔξει ΤῸ} ἔσο 

9. Ὁπο. οὐαὶ «αὶ αὶ ἄδ5 οΥε.}165 Ξε σι 014. ; ᾿ 
Ρροιν οὐἵν, ἐπίθυο, 1:9 ΨΥ 10 Πα ΘἜΓ5᾽ ἴὸ ΠΟ δΓ; Ἰοέ 

: π:} πεαν, 
το, Πὶ φααδα 11 ξαϊ ἐπὶ ρανγιοι- 1 10 Απὲ γθοη πὸ τγὰ5 αἴοῃς, ΠΟΥ 

"ιεσ, οθῖιχ (αἱ ἐΓοίοπί αὐτοὰν ἄς] (Παὲ πνοῦτὸ ἀρουέ ΠΙτη, στῇ της 
ἰαϊ, ἄγος [5 θ08Ὸ ΡΟ Ιτε, ΠΝ ἔμ εῖνο, ἀρ κοά οἵ κἴπη τὰς ράράῦῖο. 

Ὑοσὲγν Π ἢ 1} 6 5615 ἀς οοτῖ6 Ἐπ τς ἰουγοσεέγεηὶ το Οἢ Δ} 10 5615 ας Οὐἴιο 18 δαν γον τπόγοίους, ἜΠ6 Ρα- 

τ αι νξ τες πεαδτας τι π  ΠΡΒΌΪ6, οὗ {Ππ6 ΒΟΥ Γ. 
Π 19. γοῦς ἄοπς, ὀσοιίϊοΖ [ἃ 511}11- : 
πα δή ἘΣΩΥΘΕΥΣ : 19 ὙΠ οη εἰιν πα Πεδιοἢ [(ἢς 

Ἰ 19. [μοιϑαὰ ἂμ μοχμμλο ομτοπα Ιὰ ψοΓα οἵ ἴῃς Κἰπροχῃ, ΔΠ6 τά εν- 

᾿ Ἐξ τ -Ξ- τ 5ϊδπάξι 12 ποῖ, ἑάθη σοτηείῃ τς φᾶτοϊς ἄαὰ Ἀογϑῦτας 46 οι, οἰ} κεῆ ἘΣ ΡΟ ΕΞ 
0} πα 1ὰ φοιαριοπα μοίηϊ, [6 χηα-} ὙΊΟΚΕΓ 0716. Πα ζαϊσηοίηῃ ἄντα. 
Ἰμὶ νι θπὶ, εἴ ταν ο6 4 εδῖ 5θηὶό {παῖ τ᾿ ΒΙΟ νῦὰ5 ΒΟ Π [ἢ Π15 Ὠδατί. 
ὅτι [6 οαπτ; οἾδδὶ σείαιὶ αὶ ἃ τος} 15. 15 ἢ ΠΟ τοοεϊνεα 5θεα 
Ἰὰ ϑοιθθηος ἰδ ἴοτο ἐπ οἰοπιῖπ. ὈΥ [6 νὰν σζκίο. - 
20. τ οὐ αἱ αὶ ἃ τεςα ἴα βοηθηο 8} “0 ΕΙΣ Το 

ἀδηο 465 ἐπα Γο 15 ρίθυγειχ, οἶϑι, 20 Βυΐ Βε {μαι γορεϊνε τΠς βεβὰ 
οο]τΐ 4α1 δπτοπα ἰὰ ράγοϊο,, οἱ {αἱ [ΠΟ δίοην μ]ασθδ. {86 βᾶτηθ 15 ΒῈ 
ἰὰ γοςοῖι ἀἀρβονὰ ἄνες Ἰοῖο : . [{πᾶΐ ΠοΆΤΟΙΙ τῃς ᾿νογά, ἀηὰ ὅποι 

πο πε} 1 ΠΟ ἸΣ ΠΟΣ ἀ πΠητι -ἴὴς 5 τ 1) ΤὙΠΌΟΥ 11 65 Ω : 
ἡπεῦ ΡΟ ας ρηῚ] (91 Υοὲ Πα μὲ ποῖ τοοί 1ἡ αἰτα- 66 ρον ἢ [6 Πη5 : Θ᾽ Ἰούβατιο ἰ᾽αΤ-ἰ - ΣΡ. ΞΕ 

«ϊοιιοι οὐἱ ’ὰ Ῥουβόσα το δασν 601 5615, δὺς ἀστοτὴ [0 ἃ ϑ Ἤ1]Θ; ἴον. 
ἃ σαιδ6 ἀς 1ὰ ρατοὶθ, 1] 86. 5οδῃ- ἔν ΠΕῈὴ {ὉΠ} ἸΟ ΟΥ ῬΕΓΒΘΟΘΟΠ, 
δαιμς ἀπεεῖον : ᾿ ὉΡΙΒΘΙΠ. θασαῖδε οἵ ἴπε νον) ὈΚ 
τα’ ΡΣ αν ΤΕΣ τ κν ἀπο αν 6} αΠγ6} θ.. 16 15 ΟἩΟΠ ΩΓ ι" 

Ὃς ῬΑΊΎΗΙ [08 ΕΡΙΠ685, οδδῖ σϑὶαὶ «πὶ τ : ᾿ “ : 

επϊθηα ἴα ράγοϊε ς πγαὶς ἰ65 βουοῖδ 2 το αἷδὸ {Ππιάϊ Τεέοον “ὦ 56εα, 
ἂς ἐς πιοπάς εἰ [α βϑαοτίου ἀ65 ΔΠΊΟΠε [ἤς ΠΟ Π 5:15 ἢ {Ππαΐ ΠΘᾶν-ἰ 

6116 ἀδνίφης ᾿ ποΐιτοτιϑο. 

ΠΈ..5. 

5 . 3 

8 βαϊοῦ πον [ΟΠ τηοὸ ο οοα σνουηᾷ, 

Νι... 

ΠΣ:10. 

ὙΠΟ] 65565. ὅτου οηὶ, 1 ράνοϊς,, οὐ] οἵϊι {πὸ νον; ἀπὰ τῆς σατο οὗ τι: 
ἐλεινιν νους θὰ της ἀδοοϊςπ]πθ85 οἱ 

25. Μαῖδβ σοὶ αὶ ἃ τόςα [ὰ 56- : ΒΟ ΕΣ τ στῇ 11] 
τλόπος 4815 ἀπὸ θΟμὴ6 ἴογγο, οεοι [1 ΠΕ5.). ομΟ τῃ6 ΟΥΟΣ 8.6 ηξ 
'φε!αἱ φυὶΐ ὁπτομα 1ὰ ράρο]ο εἰ αὶ Ἰα] ΘΟ σΟτΏ ἢ. πη 10 {8|, 
'ποταρτοπά, εἰ αὶ ρον ἀὰ ἔτι -ἰ 93 Βαξ πε ἐμαῖ γοςοϊνϑᾷ πορα 1ἢ- 

, ὮΣ εἰ ν - - ᾿ ᾿» ΞὮ δογίθ 4α ἢ τα] 6 Ρ. οὐαῖι] 10 {Π|ὸ σοος στοιμε,15 Πς (Πα Π681-᾿ 
ἤρεπί, ὑπ δαῖτο δοϊχαηῖς, οἱ ἀἢ “τ : 
ΘΌΓΓΟ ἰδ ηΐο, 

᾿. θυϊηρετῃη ἰογΈμ, δοπὶς δὴ διιηάτοα-, 
ἴο]ά, βότὴς διχίν. βοῖπθ {Ππ|γ. 

οἵ ἀδο πον «πα ππαουβιαπάείῃ, 
τ; ὙΠΙΟΒ 150 Ἰϑεαύοῖῃ ἔρυϊέ, ἀπά! 

Ϊ 

! 

Νἥ 



22. 
21 Καὶ ἐλ: ἐεγεν αὐτοῖς' Μῆτι ὁ δ 

λύχνΘ: ἔ ἔρχέϊαι, ἵγα ὑπὸ τὸν μό- 
δον τεθῇ, ἢ ὑπὸ τὴν κλίγηγ; ἐχ 
ἵγα ἐπὶ τὸν Αὐχι ίαν ἐπὶ εθὴ; 

δ 22 Οὐ γὰρ ἐς τι κρυπτὸν ὃ 
ἐὰν μὴ φανερωθῃη" δὲ ἐγένεῖο εἰ 
ἀπόκρυ φον, ἀλλ᾽ ἵνὰ εἰς φανερὸν 

ἔλβῃ. ς : ; 
23 Εἴ. τις ἔχει ὦτα ἀχέειν ΤΑ ἀ 

ἀκϑέτω, 

24. Αλλὴν πᾶξα Ξολὴν. ποαξέ- 

θηχεν αὐτοῖς, λέγων" Ὡμοἵδβη ἣ 
“βατιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθούπῳ 
{ τείξονϊι καλὸν (πέρμα ἐν τῷ 
ἀγεῦ αὐτῇ 

ὡς ᾿Εν δὲ τῷ χαθεύδεινττες ἀν- 
θρώπες; Ὧλθον αὐτῷ ὃ ἐχϑοὺ δδ, Ε 
ἔσπειρε ζιζάνια ἀγά. ΡΝ τῷ 
σίτε᾽ ᾿κ ΤΣ Ἔν, 
26 Ὅ- δὲ ἐξλάςησεν ὁ χύξτυς, 

ΩΝ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφανη ὦ 
-ὰ Σ ξιζάγιαι. 

27 Τιρθσελθόγϊες δὲ οἱ ἱ δῦλοι τῷ 
οἰκολδεσ πότων εἶπον αὐτῶ' Κύριε, 
θχὶ καλὸν (πέεμα ἔσπειρας ἐν 
τὸ (5 ἀγρῶν τοόθεν ὃν ἔχε, τὰ 
ζιζάνια ς ; 

28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς" ᾿Εχθεὺς 
αἰθροπθ: τῆτο ἑποίησεγ, Οἱ δὲ 
εὗῶλοι εἶπον αὐτῶ" Θέλεις, 8) «- 
πελθόγιες συλλέξωμεν αὐταὶ; Η 

20 Ὁ δὲ ἔφη: Οὔ" μήπᾶε συλ- 
λέγονϊες τὰ ζι φάνια, ἐκειζάςσηϊε ἅμα 
αὑτοῖς τὸν σῖτον" 

μ 10 Ε“Αφέε Ὁ (ναυξαάνεσθαι 

ἐμιφότερα ἢ μέχρι. 18} ϑερισμϑ, 
γα ἐν τῷ κα ιξῶ τῷ ϑεῤισμι8 Ὁ ἐγῶ 
«τοῖς ϑεριξαῖς, ηΣ Συλλ ἐξαῖε 1 

σεῶτον τὰ ξ ζιζάνια, αὶ ἢ ΝΣ αἶε 
[αὐτὰ Ἐ εἰς ε δέσμαςς ποὺς τὸ 
χαϊακαῦσαι αὐτά" στὸν δὲ ἐ σῖτον! 
Ἷ πεν τῶν εἷς τὴν 1 ἀποθήκην 

“36 τότε ἀφεὶς τὲς ὄχλες » ἤλτ 
ϑεν εἰς τὴν οἰκίαν ὁ Ἰησῦς" ὁ“ τφο- 
αἴἶλϑον αὐτῷ οἱ μαθηαὶ τιὐν 
λέγοες"" Φραΐ σον ἡμεῖν τὴν πέρας 
ζολὴν τῶν ζιζανίων τῇ ἀγρῦ 
27. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν αὐ- 

ποῖς Ὃ (τείξων τὸ καλὸν ((πές-' 
μα, ἔξιν ὁ ὁ υἱὸς τῷ ἀνθρώπε. 

. 48. Ὁ δὲ ἀγρὸς, ἔσω, ὁ κόσ κθ-' 
“πὸ δὲ καγὸν (πέρμα, θτοῖ εἶσιν οἱ" 

υἱοὶ τῆς βασιλείας! τὰ δὲ ζιζάνια, 
εἰφὶν οἱ υἱοὶ τῷ «πονηρῶς 

ἔπ Βουγο ΠῚ ΠΊΘ ΠῚ, 

,6 Ὑυης ἀϊπηέεοπβ ἐαγθαβ, 

δι ἘἘπλπ ἀϊεςδαε 1115: ΝΠ 
Ἰασογηα νομεν αὐ {τ} πτοάϊο ρο- 
πδλζαχ, αὐ τὰ ἰςόξο ἢ ποπῆς τς 
ἔμρτα σα ἀο]αθύυτη ᾿ππροηατατῦ ὃ 

22 Νὴ ἐπὶ πὶ οἱξ αἰ’ φαϊ 40-- 
Τςοηετξαῆι, αιμο πῃ πιαϊβοίξος 
τὰσ : πος ἔλόξιμα οἵ θοσαϊέμηι, 
ττᾳ υὰξ ἴῃ ΡΑ]άτη νϑηϊαῖν 
23 51 αυῖδ ᾿αῦοξ ἀυτο5 παῖς, 

αἰ αξ, 
24. ΔΙίλμι ράσο δηλ ΡΓΟΡοΣ 

[αἷὲ 111,4 σε π5 : ΑἰΠππτ]αξαι οἱξ 
τορσηυπν οζεἰοξαπε ΠΟΠΊλΩΣ ΤῈ ΡΠα]- 
ΠΆΕΙ ΡΟ Βσαπὶ ἔξ ητοπ 1π ἀρτὸ 
[χο. 

25 ἴῃ νογὸ ἀογπγίτε Πουλίποϑς, 
νοη ὃ}118 μ᾽ πλῖς 5, ὃς Τοτ πάντες, 
Ζιζϑηϊᾳ πὶ ἰπθάϊο ἘΥΓΠΕΙςὶ, ὃς 11, 

τό υὰπι αὐτοπὶ ἀρουίξ Ἠδεε 
δα, ἃς γιιώ πηι ἔοςῖτ, απο ἈρΡΡα-ι 
τιιθγιης ὃς ΖΙ Ζαηΐδ ἢ ᾿ 

ζῦῇ Αὐζεάςῃξοϑ Δυςοπι ἴων! 
ῬδΕν 15 [ἈΠ1111ὰ5 ἀϊχογαηξ εἰ : ο- 
ὨλΪη6, ποππο ῬῸΪΦΗτυπΥ. [πε 
ΤευαϊπαΠὶ ἀπ τι ἄρτὸ ὁ ἴ παάο᾿ 
οὐρὸ Παδοῖ ζίζαηία ἢ : 

28 Π]|ε νου ας 1115 : ΤΩ πλῖςιιϑ 
πορῖο μος ἔεοῖζ, Δὲ [ετνῖ ἄἰχο, 
ἐστ οἱ: ὙιῸ ἱρτ' βθόμηίον. 
ςΟἸ] 1 σαπηιιϑ ἐὰ ὁ ἢ 

20 ΠΙς νοτὸ αἷξ : Νὸπ; πὲ 
βοτις ςοΠ]Π σε περ ΖὶΖΆ}18, ἐγδᾶϊ: 
ςοῖῖς ἤπέηῖ εἶδ {ππισαηλ. 

30 51πη|τ6 ογέΐοοτε πέγασις τπ 
4υς ἀἀ πιο ῖοπὶ : ὅς ἴῃ ταπιρογα 
τς 5. ἀϊσαμι το Τουῖρυ5, (]11- 
αἷτς Ῥτισαιιπι ̓ ζιζαπῖα ὧς αἸ᾿Πσαῖς 
εᾶ ἴπ ξα[οϊςαΐοβ, δὰ ςοπιθυγοη- 

Ἰ ἄμτι θὰ : ἂξ ἘΠ οὰ Πὶ ςοηστεσάαῖς 

νϑηϊτ πὶ ἀοτπ τὴ [0{05.: ὃς σῦς [- 
Τεγαπε αὐ οαπιὶ ἀΠΌΙΡῸΪΙ ο1115, ἀἰ- 
σοπίοβ: Ἐχρ]ῖεα ΠΌΣΟΝ Ῥαταθοσ 
Ἰᾶπι σίΖ ΠΟΥ ΠῚ δοτ, 

47 ΠΠ6 νεγὸ τοϊροπάςπξ αἱξ 11-᾿ 
Ἰ15 : ΒουΠ8Π5 ΡῈ ΟΠ τα πε ἰρηλοπρ, 

. οἵξ ἘΠΙς πουιίηϊα. - 
48 Αἴ ἀροῖ εἱξ πλυπάτ. 'ε-' 

ΤΌΠῚ Ρυϊοῆγαπι ἔεπιεπ, Βὶ [πε 

ΠΛΆΪ, 

ΠΠπ τοσπὶ. Αἵ πτερῖπεν [πὶ ΟΝ 



31 Απᾷ πο βεϊ4 υπίο ἴπθπι, [5 ἃ δῆς. Δ. 
ΠΟΔΊ (16 ὨνοιΡ Ὁ τὸ θὲ Ῥὰ ἀπά ον α΄ 
θῈ5Π 6]. οὐ πον ἃ υ»ε 6, δηᾷ ποΐ ἴὸ 
"6 δϑῖ ὁἢ ἃ Ὁδῃς]φβειοῖκ 
22 ΤῸ {ποὺς 15 Ποῖ ]ρ᾽ Ια ΒΊΟΝ 

5}4}} ποῖ Ὅς πη οϑεοα ; ΠΟΙ ἐΠῸΥ 
ἵν ἃ 5 Δὴν {Π1 περ βθογεῖ; Βαϊ {παϊ 
11 5ῃου] 4 οοσης αδγοσί. [ 
35 ΤΠ ΔῺΥ τηλπ Πάνω οὰγ8 ἕο πδάᾶτ, 

δῖ έτη ἤθαν. 
ΖΦ ΆΠοΟΙΠον ῬΆΡΆΡΙς μὰς ἢς ἔονίη, 772 18 

᾿Ὀηΐο {Π 61); ϑαντηος Ἔ ἢς κιπράοια) 
ΟΣ Πράνοπ 15: Πἰκοπο τιπΐο ἃ ΠΔῃ 
ὙΠΙΟἢ δουνος οοο βοςά τη ἷ5 Π 016: 
25 Βιυιῖο ν, ἈΠῸ τ 6 ἢ 56} 1, 15 6πε-] 

ΤΩΥ͂ ΘΆ1η6 Δῃ« βουγοα τὰ Ρο5 ΔΙΠΟΠΡη, 
τη ποδί, ἀπ πτορξ Ηϊ5 νγαν. 
26 Βιιῖξ τνῆοῃ. {πὸ Ὀ]Δ4ε. τγαβ. 
ΡΙΠΏΡ᾽ ἪΡ». ἐπα Ὀνροιρς ΟΡ 
ἔγυττ τῆςῃ ἀΡΡοαροα τῆς [ΡῈ 5 ἃ]50.] 

31. 11 ἰΙϑὰν ἀἰθοὶν οηοογὸ ᾿ Ἀρ- 
Ῥοντο στ - ἢ το ΟΠ αν 0 }} Ροιν ἰὰ 
Δ. Θ᾽} 6 505 τι} οΙϑϑοα., Οἵ 5015 
πὴ 1 Ὁ Ν  εξὲ οο Ρὰϑ ροῖνϊα πλοῖτγς 
δ. πῇ μα πε εἰ τον 2 

552. Οδν 1] τ᾿ ἃ γ]6ῃ ἦς βρογοὶ 48ὶ 
Ὧ6 ἰοῖνο ἐϊγο γμδηὶ [οδιό, δὲ 1] ἢ Ὑ 
ἃ σίοη ἀο σα 6 (α] ἢ6 ἀοῖνο γεμὶ: 
“ἢ ὄν! άθποο. 

26. 81 4αθ! απ ἃ ἄο8 οΥΟ 165. 
Ῥοὺν δαϊονάγο, αὐ} οαιο 6. ᾿ 
“ἄς 7όϑιι5 ἴδν ργοροϑα πὸ ἀπῖτε 

5: χα τὰς, δὴ ἀἰδαῖι: [6 Ἀογαιι- 
χὴ6 (168 οἷοιχ δϑὲ δοιῃθ]α} }]6 ἃ ἀπ 
Ποχθλο αν ἀν οἱὶ δεχηό ἀθ θομπο 
ϑΘ.ΘΏ 6 61] 800 ΟΠ ΔΏΙΡ. : 
25. ΝΜ 15 ρεπάδῃι 4πὲ [65 ΠΟυη τη 65 

ἀονγποῖθηϊ, 500. Ἐπ μοταὶ νἱηῖ,, 48ὶ 
βϑῖηα ἐδ ᾿γνναῖϊο ρᾶνγαὶ ἰς Ὀ]έ,,. οἱ 
56 δἱΪα. 
530. Ἐπ αρτὸβ πιὸ ἴα βεύθθποο δαὶ 

Ῥοιδϑέ, οἱ α᾽ εἶ᾽ε δαϊ ργοάαὶι ἐὰ 
ἀγαε, ᾿γνγαῖὶθ μᾶναῖ αἰι585]. 

57. ΑἸοΥϑ.165 δευν 165 ἄπ Ρὲνο 
ἀθ ἔαγα}} 6 ἰὰϊ νἱανυθης αἶτο " 861- 
δηδαν,, μ᾽ 45-ἰὰ ρΡᾷ5 βοιηέ ἀβ θυ πο 
ϑϑιζθηοο 8 η5. ἴθ οἤαμπὶρ 2 Π’ οὰ 
σίθηὶ ἄοης απ} γ ἃ ἀε Ἰ᾿γνυγαὶε 3 
28. ἘΠῚ} Ἰοὰν ατι Οδβὲ ᾿πὶ Θπη6.-. 

ΤῺ] 4π|8 ἴαϊτοοΐα. Επ|65 βουνυ θαυ 
1αὶ τόροπάϊνομι : γεῦχ-οῖα ἄοης 
4 αθιπο5 ΑΠ1 065 1ὰ σα ε1Π}ν 7 
230, ΒΕῚΤῚ ἸΙοὰν αἴ - Νοῦ, ἀδ ροαὲ 
Ὅ01] ἢ νιν απ ἢ ΘΟ] πὶ 1 γ- 

27 80 {Π6 βευνδηΐβ οὔ πὸ Ποιιβο- 
ΒΟΙάοΥ σας ἀπΠα βαϊά πηϊο ΒΙτὴ, 
ϑ1νν Ἰδὲ ποῖ ἐποῖι βου βοοα 5θεὴ 
ἴῃ τὴν Πο]α ἡ τοι ψπθῆςο ἐπα 
Βιαῖιι 1 τὰροϑὺ 
28 Ης “αἱ υπίο Ποῖ, Απ 6π6- 

Τὰν ΒΆΙῊ ἄοηο [Π18. Ἴ Π βουναμίϑ 
5814 τιηῖο ἴση, ΨΥ ΠΕ {ποὺ {Βεῃ 
ἴῃδὲ νγγεὰ 90 84] ραίπόν ἔποπὴ ῸΡ ἢ 
39 Βὺϊ Πὲ 5αϊά, ΝΥ ; [εϑὲ, ὑν ἢ 16 

γῈ β πον ὉΡ {πε ἕατοβ, γιὸ τοοῖ ὮΡ 
Αἰδὸ {16 τυμοαξ αν ΤΠ οτω. 
90 1,δἴ ΒΟΤΠ στονν τορ οί πον ὉΠΠ] 

{με πᾶγνεϑὲ; πὰ ἴῃ {πὸ ἔπη οὗ 
Παῦνθβέ Γ νν}}} 58} το τῆς ΓΟΆΡΕΘΙ 8, 
Οδίθεν γε τοροῖθον ἢγϑε {πὸ ἴδ} Ὲ 85 
Δ ΠΕ θ᾽ηα ἘΠ ἰπ σι μ4165 ἴὸ ΒΌΤα πο τρέῆτ τ ΤΠ, ΠΕΡ Σ ΒαΓΠεν {π6 νυ με Ἰηΐο 

ἴὲ ροῦρὶς,, 5᾽6ἢ δ[]α ἃ ἰὰ χπαίϑομ., ἐτπεν τῆ δι - αν πο 
οἱ 865 Ὠίβοῖρίος ἐϊαμι νθηὰϑ νεῖ} 36 ἜΠΘΠ {6 5115 βεηΐ {πΠ6.- τ ]Ὲ- 
αὶ, Τὰ] ἀΐνεηι - ἘχρηαηοτποαΣ ἰὰ ᾿ τ,4ς ἄὐναν., ΔΠη4 ψδηΐ ἰῃΐο ἰῃς 5.1} ππ|46 46 ᾿γνγαῖθ ἀτι ΘΠ μρ. Ε 
57. 11 ἰδαν τέρομπαϊε εἰ ἰθαν αἶι; ς---- -- τ : ὲ ὁδίαι 4π| βὲνηθ ἰὰ οι 6 ΒΕ ΠΊΘΠΟΘ » ἴο Ἠίτη, ΒΑ Ίηρς Ῥδοΐαγε ππΐο τι5 οἶδϑὲ [6 ΕἸ15 ἐς Τ]ιουοτηο. 1ΠπῈ Ράγ Ὁ]. οὔτῃε ἕὰνοβ οἔεμε Β6]6. 

. ΕΣ τς Ρο τς πζσπες 97 Ηβ δηβννεγοά δα βαϊὰ πρΐο ἃ ΒΟ 6. δοίη, 06. 80ῃ1 ἰες 
Σ Ῥογαῦταα. Τὐγντϑϊο, τ ας 

ΠΕῸΣ ̓ ς ἜΠῷ ἀα τηϑ]ϊη. : 3664 π ἴῃς Β0Ὼ οἵ Μαδπ; : τ 80. Τὐευποιοὶ ααὶ 1} δειρέθ,} 88 ΤῊς ἢο]4 ἰ5 τῆς ὙγΟΣ]α ; {ἰχὸ οἾδϑὲ 16 Ὁ]8}16. μὰ πιοίϑδοῃ,, ὁ ἐδὲ πγροῇ βεβᾷ δγὸ ἐπ ἢ] γθὴ οἵ 16 Ιὰ ἤπ ἀπ τομάς ᾿ τ Τ05 ἀπο 550}. ἱῃροτη ; Βὺϊ [Ππ ΤΆΡΟΡ ΔῈ ἴπ6 Ἀθτιγϑ, θην [65 ΑΌβε8. ἈΠάτγΘη οὗ της τυϊο κα ογο ; 

ἴγναῖθ νου5 ἢ αυΎδο οΖ ἰο Πογαθπς 
,6ἢ. Ὠγδπιο [ΕΏ8. ᾿ 
Ι 30. 1 αἴ5562- 168 ογοΐιτα ἴοιι5. ἄδθκ 
ΘΕΟΊ], Πι56 ᾽ὰ 1ἢ ἸΏ ΟἾ5ΒΟΝ ; ΕΣ 
ἅτπι τθτα8 4 ἰὰ χη οἱ 550}, 6 ἀἰταὶ αὰ κ 
ΠΟΙ ΒΟΉ Θτιγ5.. (ὑπο 6 Ζ Ρυομ]ὸ-- 
γεηλοπε ὶ Ὑυ ναὶ, οἱ Ἰ1ε5-|ἃ 6 [αἷ5- 
σοαὰχ ραν ἰὰ θυ ον, γα 15 ἀϑϑολη- 
θ]εΖ 16 ἔγουαθπὶ ἀατι5 τὰ ΡΥ ΘΜΪΟΥ, 

ι ἅ ; ᾿» 



ὃ 
; 3; ἑ 

ἐὺ» [ ἽἜ λεία ὦ αἰῶγός ἐσςιν" 
οἱ δὲ θε “ΒΗ ἄγγελος οἱ εἰσιν. 

40 “Ὥσπερ ἂν (ὐλλέγέϊαι τὰ 
ξιζάνια, αὶ πουξὶ καϊακαίεται" οὔ- 
«τοὺς ἔξαι Ἢ τῇ συλελεία τῷ αἰῶ- 
γ» τότω, 

τον πν "ΣΣ 
“8 τῆς ἀγγελ8: αὐτὸ, καὶ {υλὰξ 

τας Η ς ᾿ 
σιν Ἐκ σὺς ασιλείας αὐτῷ σπάν-- 

Ἁ 7) ΚΑῚ ᾿) " -- 
πὰ τὰ {κανδαλα, καὶ τὸς ποιανίας 

πὴν ἀγορείαν. 
,.43 Καὶ βαλϑσιν αὐτὸς εἰς τὴν 

χαάβχινον τῷ ΤΡΕΖῈ ἐκεῖ ἔςαι 
κλαυθᾳὸς καὶ τὰ ὁ β βρυγμὶ ἵετϑι ὀδόγϊα», 

ο- 

ὦ ΤΕ ἀκϑέτω. 
44 Πάλιν ὁμοία ἐςὶν ἡ βατι- 

λεία τῶν δραγῶν ϑησα αυρῷ χεκρυμ- 
ῥέξω ἐν τῷ ἀγφῶ, ὃν εὑρὼν ἀἄνθρω- 
αθ.-ἕ ἔκευψε, κὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὖ- 
τῷ ὑπά 7ξι» ᾿ “πσάνια ὅτα ἔχει; 

πωλεῖ, αὶ ἀγοράζει τὸν ἀγξὸν ἐχ- 
εἴγον- 

45. τπιάλιν» ὁμοία ἐξὴν ἢ βχει- 
ἐν τ᾿ ὡς ΞΑΗΡΙΩ ἀ ΠΕΣ ᾽ 

λεία τῶν ρώνον, ἐγθεῴπῳ ἐμωστῦ- 
4 φῶ, ζητι τνΐν καλὸς Ἴ Ταρίπας. 

40.ος εὑςὺν 'ώ παυλύτιμον. 
ν μ4::2) αρίτην, ἜΣΥΕΣ τοέπεεκε 

Ἔ 47 1 Πάλιν ἔ ὁμοία ἐςὴν ἡ 
βασιλεία τῶν ἵ ἐξαγῶν { σαγής 
» βληθείτῃ εἰς τὴν Ξάλεσσὰν, ἢ 
ξκ παντὸς γένες (υναγα γέςῃ. 

π ὃ Ἣν, [ ὅτε. ἐπληρώϑη, τ᾽ 
ἀναξιξάσανιες ξ ἐπὶ τὸν ξ αἰγια- 
λὺν, καὶ καθίσαήες, Ορέεξαν τὰ 
παλὰ εἰς ἊΣ ἀγγεῖα, τὰ δὲ ξ (α- 
πεὰ ξξζ» ἔξαλον. 

. 49 Οὕτος ἔ και ἐν τῇ ζυπελείᾳ 

τῷἪ δ αἰῶνθ- ἐξελεύσομαι οἱ γγε- 
Ἅοί, τ ἀφ᾽ ὑριῦσι «ὡς «οογηρὸς ἐκ 

μέσα τῶν δικαίων" 
50 Καὶ βαλῶσιν αὐτὲς εἰς κεν 

χάμινον τῷ τουρός: ἐκεῖ ἔςαι ὁ 
χλαυϑμὸς αὶ ὁ βευγμὸς τῶν ὑδόγιων. 

ξι Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησῶς. Συ- 
νήκαῖε ταῦτα «πάντας: ΔΛέγεσιν 
αὐτῶ" Ναὶ Κύριδ. 

52 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Διὰ τῶς- 
τὸ τῖς γραμμαϊεὺς μμαθητευθεὶς 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ἐ»ανῶν, ὅἕ- 
μεοιές ἐξιν ἐνθϑεώπωῳ οἰκοδεσπότη, 
ζεις ἐκβάλλει ἐχ τῷ ϑησαυρᾷ αὗ- 
τῷ καινὰ "ὁ πσαλαιά. 

30 ΑΕ ᾿πιγάϊουϑ ΓΟ πη ΠᾶΠϑ8 σαν 
εἢ ἀϊαῦοϊθ. Ατ πο Π]15, σοῦ- 
Πυσυβίίο [πο] εἶς. Αὐ πδιοῆοσ 
Γ65,) ΠΟΘΙ  [ηξ. 

40 ϑίσας οὔσο ΠΟΙ] σπητατ σὶσ 
ΖΔΠ]Δ, ὃς ̓στῖ Ἐπ πὴ ΠΕΠΣ :- ς 
ετῖς τ ςουἑμταπγδίίοησ [σα } 1 

αὐ ΜΜπέσε ΕΠ 5 Βουλῖοῖς Δππ 
σοϊὸσ [ὰ05, ὃς σο  τροης ἀς γορηθ 
εἴὰ5. οὐπῃΐα [τη 441α, ὃς ἔχοία 
Ομ ἴο9 ΣῃΙ ΦΒΙ τα το ΠῚ 

42 Ἐς υϊτίοῃϊ 6ο9 [ἢ σα Ϊ ΠΌΓΗ 
Ἑ χη 5, 101 οεσὶς ει ὃς Τγεταῖετιϑ 
κηςξ 18 }1ν 

45 απο, Π]ρεθαπε ἤσπξ 
50] ἴῃ τέρῃο Ραξεῖϑ εοσασ;, Πὲ ἃ - 
τη αὐτὸ ἀπάϊγο, απ λέ, 

ΔΔ Ττεγυπὶ ΠΠλ116 οἰξ ΣΕ ΠΩ 
οαϊογισα ἐποΐλανο ὐίζοθόιεο ἐπ 
στοῦ πθοηλ ΣΥ̓Θηθη5. ΠοηΨ 
αὐξζοηαῖς, ἃς ῥγῷ καυάϊο 1{πὲ|8 
ναάϊι, ὅς αὐϊνετγία απ παϊκὲ 
νεπαῖῖ, ἃς οηλῖζ στα νη. 

ἃς Τεοταπι ἤητῆϊο εἰ τοσησί 
οςοἰουπιον “ΠΟΥΏΤΩΙ ποροτίαξοτί, 
αι αι κοι τὶ δόμαβ ΠΙΑΓΡΌΓΙΓαΒ 5 
4 Οπὶ ἰηνοπῖοη5 αμΠ8η μΓδσ 

οξιπι πιατ στ τ. 1ν, ἀΡΙ ΘΕ 5 νοι-π 

ἀϊάτε οὐτθῖα φαδὸ παϊραΐτ, εἴ οπιὶξ 
Ὁ8 8). 

Α17 1τεγυπι ἤρα εῇ τορπαπι 
σφ Ἰόγιητι ἔαρ οι; γα δα: ἴῃ πηάγθν, 
ἃς ἐχ οὐπῃὶ σέπεγε οορόηζὶ. 

45 δικῆς υθπι ΠΡ] .ῖα εἴσ᾽ 
[τὲς γεοάαςεμεοβ {ᾺΡοΓ Σἰτετι5, “ὃς 
Ἰξα ήτο οοἸϊεσοταμς Ῥαϊονα ἱ 1η ἢ 
γεσογρίδοαϊλ, αδξ “ποία ἔογαρ εἾὸ- 
σεχ αηΐ. 

40. 8ϊς ογῖζ ἢ σοπίκι πη) [10 Π6- 
[βου]! - ἐχιδῦπτ ἀρ οὶ, ἃ Το ὃ- 
βαριπε τπα]ο05 ἀς ᾿μιράϊο Ἰυΐο- 
ΓΗ: 

Ξ0 Εε ῬΓοΊϊοἴο πε 605 ἴῃ σαι - 

ΠΙΙΩῚ Ἰβαΐδ ΕἾδι οτῖς Βοξαβ ἄς ἔτος 
ΤᾺΙΓ5 ΟΣ τη 

στ Ὅιοίς 115 πὶ : Ἰητο]]οχα 
{{π|5 πτες οτηΐα ἡ ᾿οιηξ οἱ, υ{ἰπ- 
«τς Ῥοιη1η6, 

52 15 ἀπιζοσγα ἀἰχις 115: ῬΥΟΡ- 
ἴοΓ ἢος οππὶβ ϑοσῖθα ἀοόξιις ἴπ 
ΤΟΡΤΙΠῚ ΘΟ ]ΟΓΙΠῚ, ἢπ11}15 εἰδ πος 
ΤΏΙΩΙ ῬΑΓΥΙ ΔΗ} 185, αὶ ε)ϊςὶς ἀ6 
τποΐατιχο [0 πον ἃς νεΐϊεγᾶ. 

ὡδνοε 



80. ἜΡῥαποῖηι ααἱ ΤᾺ κοιυές͵, 89 ΒΕ ἐποτην {Ππαΐ ἐονέοα {ποτὰ 27,7 ἃ 
ΩΣ τῇ τρμ μὰ χη ϊβϑοη,, οἶοϑε [5 (η6 ἄεν}; [πὸ Παύνε δεῖ τῃο ἐπα 
ΓΑ βκσι τι ομεῖς ᾿ δὲ [65 χη 550}. [0 Ὁ Γῃς τον]: δηὰ ἴ[Π6 Τοαρεῦ5 το 
ἰἈθ.8., δ0ηι 165 Αησε5, ἢ : 
ΕΣ: 16 ΔηΡῈΪ5. ; ἶ 
40. σούαιηα ἄσῃς οἡ διηαϑϑ ἔγ--ἰ 40 Α5,1Ππογεΐοτγα, πε [τὲ 5 ἅΓῈ »ἃ- 
γταὶθ οἱ αα Ὅπ ἰὼ Ὀτύϊς ἄδῃ5 Ἰεπογρα δια Βυγπρα ἴῃ πὸ ἥτο; 50 

Ι τ ὄπλα ἃ ἰὰ δ ἢ Ζ Ξ ' ὃ 
ἘΣ τσο το εἰ τον αν Δ ει δὰ 518} 1 θὲ ἴῃ {πε εδα οἵ [Π15 ννου]ά. ἀπ τπομάο. Ἐπ -ς 
41.1.6 ἘΠ: 4ε ΤΠ ουηπις θην οσθναὶ 41 ἘΠΕ ϑοὴ οἵ Μίδῃη 518]}} 5βὅπά 

865 Απρεθ, 4 ὀϊθγοπῖ ἀεὶ 50} Ὁ 7 Ὲ}} Π15 ΔΠΡῸΙ5, ἃ Πα ΤΠΕΥῪ 5118]} 
Ἐογααναε τοῦδ [65 δοαπιἀα]ε5., εἰ βαίμον.. ουαΐ οἵ Π15 Κιηράοτῃ 8ἃ]] 
σοὺχ 4αἱ ἴοοι ΓἸπιααϊτό. ἐξ εν {ΕΞ ἀποπὰ ΣΝ ἜΞΣΣ 
4. Ἐπ 115. [165 7εἴθσοιι ἀδης ἴὰ Ωξ τι ἐεϑοον, Σ, ͵ 

ξουγπαῖθα αγἄδβηϊ - οεδὶ Ἰὰ 4φπ} ΨΥ ΠΙΟἢ, ἦο 1π|4 πὴ  ; [ 
Ὑ ἅυτα 465 Ρίοανβ εἰ (65 σγίποος-ἰ 42 ΑἸ 508] αϑί {ῃ6τὴ Ἰηΐο δ΄ 
ΤηΘη5 ἦε ἀεμι8. ἕαγπαοὰ οἵ ὅγε. {πεγὰ 5881 θὲ 

45. ΑἸοῦβ 165 75ῖ65 [Ὀ]ΤΟΠῚ ΘΟμλ- τ κν,.17- τρῶς ; 
τὰ ἴα δοίβι!, ἀδὰπβ ἰα Βογναΐτηε ΑΙ ΠΡ; πὰ πλεῖν ΒΙης; οὗ τεετῃ. ᾿ 
4ε ἰΙσὰτ Ῥόνο. Οὐδ οοἰ πὶ πὶ ἃ ἀε5]} 43 ὙΠΕΠ 518}} 1ῃ8 Τρ μίθουβ. 
οΥὐεῖ 5. Ῥοῦν οὐἵν,, οοΐοπαε, Π1η6 [ογἢ 45 ΠῈ 50 ἴῃ {ΠῸ Κιηρ- ἈΠΕΞΤ : ὃ : 5 
44. 16 Βογαῦτηε (5 οἰεαχ εβι] οτὴ οἵ {πεῖν Ἑαίμοτ. ὙΥ μῸ Παίῃ 
ΣΡΑΣ 86: Ὁ! α Ὁ] 6 ἃ πὴ ἰγόβοι: οὰ- ΘΆΓΘ ἴὸ μδαᾶν, 1εξ 1: Ὦ Πδᾶῦ. ᾿ 
οἰέ ἀδληβ ἂπ ομαιὴρ, α πη μου -, Ε βῦες Ξ Ξ 
τὰ6 ἃ ἰϊουνέ, εἰ 4] φΔοἘ6: εὐ} 44 Ἄρδιπ, 186 κιπράοτη οἔ Βοᾶ- 
6 1 701ε 4}} εὰ ἃ, 1] δὰ νὰ, ΕΠ 15 Πκα πηΐο ἰγεαβρα Π16 ἴῃ ἃ. 
εἴ νομὰ ἴοπτ οε αἰ1}} ἃ, εἰ δοβὲις Β 6] ; {πῸ ΒΊΟΝ ΤΠ Θη ἃ πιὰπ Πδίῃ. 
96. οἰατηρ-Ἰὰ. οΌΠ4 με Βιάςιῃ, ἀηά, ἴον ἰὸν 
45, ἴε Βογαππης ἄεβ οἴειχ εϑι : ΣῊ τ τ ὈἐττΕ, ἀπ το ΡΝ πὴ τπεγεοῦ, ροοῖῃ δηα 56 ]Π16 1} 81} {Παὶ 

4πὶ οβοιοῖο ἀς θ6}165 ροιϊο5; 86 Παΐῃ, ἀπά διινεῖἢ {παῖ Βε]ά. 
40. Ἐπ πὶ ἀταῦὶ ἰτουνός αθς 45 Αραΐῃ, {πε Κιηρσάοτῃ οὗ Παὰ- 
πε, ἀε διδπᾶ ρεῖχ., θη να, εἰ ὙΘῊ 15 {πὸ ὑπΐο ἃ τοι Πῃέτηδη, 
γΥΕ γ Ε : Ω ΐ Ξ ἘΣ 96 411} ἃ, οἱ Γδοβέιε. 56 ἘΚΙηρ ΘΌΟΑΙΥ ρεδ}}5: ἱ 
“3. - Βονδστης ἂδς ΟἸΘΙχ 691 ὙΨΗ ΄ ᾿ ᾿ ΙΝ αξ ᾷ 3 

ἜποΟΥῈ ΒΘ 4 816 ἃ ἀη Πἰοι,, 4] που θυ 
ἐϊάμι Ἰειέ ἀλη Ιὰ τωδε, ταγβαβϑοὶ ΡΘΔ] οἵ ουοαΐ Ῥυῖδθ, ὑνεηΐ ἃπά᾽: 
ΕγΕν βουϊεβ εἰς οβοϑβε: 50) [50]4 8] {παΐ πε Πα, ἀμ ΒοιρῊς 1. 
ἦθὲς Φυαν 1] ἐδὶ τοιαρ!!, [65 μὸ- ἡ 47 Αραῖπ, 16 Κιηράομῃ οἵ Πδα-᾿ 

ὙΒεαγβ 16 ἴγοπὶ σὰν [6 τνᾶσο - εἰ]. τ : Ε ΚΕ πῇ ἐπα ΘᾺ ἐπα Ση, πθ΄ 2 κι} ΥΘῊ 15 Π|κ6 τἰπίο ἃ πεῖ, {Πδΐ τγαβ᾽ εἴαπὲ 5515, 115 πηειίοηξ ο6 απ} Ξ Ἷ ΟΣ ἃ ἂς βοὴ ἃ ρατὲ ἄδης ἠδιγς δῖ 1ηἴῸ ἴῃς. .56α, ἃπ4 ραϊμερεα 
γαιβδεαιχ.. εἰ 15 Ἰεἰϊοηὶ τε 4] οἵ ἰλυσὸν Κιηά: : 
ἣε ἔϑοι γἴδη. 7 48 ΝΒΙοῃ, ΉΡΠ ἴ νγὰ58 ΕΠ]. 

Ξ 6 5 ὃ τ : 
ππκὸ ᾿ϑετα ἀρ τῇ ἐπα τὶ ἴα ἢη [ἘΠ6ν ἄγον ἴο 5Ποτγα, δΠ6 Ξα ἄοννη; ατηοηάε: ἕ ες Λσεβ ν]θητγοηΐ, οἱ τ Ε ΄ βέρδνογοην [ε5 χαῤοιδης ἀα ωἱ. 8564 ΡῬαΓΒογοα της φορά ἴηΐο γε5- 
Ἰειι ἀες Ἰπβῖοβ. - 15ε|59) Ὀαΐ οσαϑί {Π6 Ὀδά ανῦὰν. 
φῆϑ Ἣ "ΡΟΣ ΤΕΣΘῸΡ τ πιόολαγια 1" 49 80. 588}} ῖἴι Ὀξ αἵ τῃς οπά οὗ 
ΔᾺΝ 1 Ἰοιιυπαιθὃ ἀγάδηϊε - ο᾽εδὶ [{1ῆ6 τνον]α -ὸ ἘΑΕΕ ΙΕ ΓΕΙΆΣΕΡΞΕΙ ἡ "Ἰὰ 4φα}} ) ααγα 465 μ]ειιγ5 1 ἄδς ΕΘ ΤΗΣ ἈΠΡῈΪ5 58} σοτὴς Ξξυ πον οὐὸς δα, [ον ἢ, ἀηα φονεν {πὲ νῖςκο ΠΌΤΩ ἢ 
δα. ἘδῚ Τίλοννο ἀτε Α σα ΤΊ κέρως «1 ἉΠΠΟῊΡ; {ἢς μ8ς, ' τ ΔΗ. 51Π}} σαϑε Πετὴ ἴηΐο ἐπα 

ΡηᾶσΘ οἵ ἥγνε : {πεῖ 5181} δὲ 
γγΆΠ]Π Πρ ἀπ ΘΠ ΑΒἢΙησ οὗ ἔξοῖῃ. Ὁ 

| 51] Τ6505 5Ά1ΈΠ τηΐο ἘΠ Ἰϑ τὴ, Εἴανοὶ “ - 
7 γόμοε πραρς Υ Η "οῦ - ΄ ͵ π - » 

αὰς τοῦὶ ΠοΟΙΘΠΥ (αἱ 65ὲ ζζογι ἵτι5: έεν τι Ἴπτὶ Ἢ Ερε ἜΠΡΕΕ Ἷ ταῖς ἀθὴ8. οὁ φίέξ γοραγάφ ᾿ς] ,ο 1 ἀξνειξ ες δ εμέ ωσς Ἐογαῦτηε 465 οἰδῖεχ, δβί βου δίαθίε Ϊ, 7 ΓΠΘη 5814 ἢῈ υπίο 1 61. ἃ ἀπ ρέτε ἀδ ἔαγης.,, ααΐ εἶν ἐς ἰ ΒΕΡΟΙΌτΟ ὄνενν 5οῦῖρο τρλζε ἐπ 500) Τξόξου (65 ὁμόβεβ ποῦν ε!!ε5 ᾿Π5 Γποίθ πηίο, ἴπ6 Κἰῃρ ἀζτῃ οὗ οἱ 465. Ὁμοδοβ ὑὶεῖ 8, ΕΞ Πδάνοῃ 5 {κὲ πηΐο ἃ ἘΡΞ δαί ἐξ ἈΠ ΠΟΌΒΕΠΟΙ ΘΓ, τ ἢ ὈΥΙΠΡΌΤΝ [ὈΡΕΠ. οἵμξ οὗ ΗΪ5. {γτεδβιγο ἐλῥις5 
ΠΟῪ ἃπᾷ ο]. 5 | ἐ ΐ ὐοτῶρβα, ἢ 

Ἵ 



“δ᾽ 

206 Καὶ ἔλεγεν' Οὕτως ἐς ἀπ δηρ τοῦ 
πφιλεία τῷ Θεῶ, ὡς ἐὰν ἀνθ 
ἊΝ "8. 5 ΄ ᾽ - - “Ὁ: βέλη τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς 
ΓῚ ΗΝ Ά ΄᾿ Ν ἀξ καῇ 27 Καὶ καθεύδη, κα ἐγείρηϊαι 

γοχία 5, ἡμέραν". καὶ ὁ Ὑ σπόρθ. 
ΕΣ ΛΈΣ ΩΣ ἐ βλαςάνηγ καὶ ἡ μεηκύνηϊαι, ὡς 
“ τς ὥχ οἶδεν αὐτός, , ᾿ ΠΣ ἡ 28 ἐ αὐτομάτη γὰρ ἡ γῇ 

Φ ΕΥ̓ κι πο δ᾽ δι Ἔ ΟΖΡΟΣ; ξεῖν παρ τον, χόριον, 

φάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ΥΩ 
ςάχυϊ. 

ε -" 

29 Ὅταν δὲ τσαραδῶ ὁ χαρ- 
Ἂς "δι ΄ ν 

πος, εὐθέως ἀποςέλλει πὸ δρέ- 
πάνου, ὅτι τσαρέτηκεν ὁ Ξερισμός. 

ὙΕ τὰ , 5 7 30 Καὶ ελεγε' Τίνς ὑμοιώσω- 
μεν τὴν βασιλείαν τῷ Θεῶ; “ἢ ᾽ ; ἔς “Ξ ᾿ δν πσοίς σπτάραξολῆ ππαραξάλωμεν 
αὐτήν; 

ε Ω .ο 

31. Ως χύχχῳ σινάπευς, ἣς, 
" δύ με ἐπ ον " ᾽ ὅταν ἜΣ ἐπὶ τῆς γῆς, μεικρό- 
“εἰ Ὁ. «πάγων τῶν σπερμάτων πρό  ς Ρ Θαλοῦ ΟΣ 
δζὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆξε 

τον να 1.. 

-ὡ πὲ 

Ἔχ -ἶ 

Ἀ 

32 Καὶ ὅταν σπαρῆ, ἀναξαί- 
᾿ “πάντων τῶνι λα- 

χάνων. μείζων» καὶ τοοιεῖ χλά- 

δὸς μεγάλες, ὡὧςε δύνατθαι ὑπὸ 
“ἣν σκιὰν αὖτῷ τὰ τὐξεὰ τῷ 
οὐρανῷ κα ἀσκηνθν. 

23 Καὶ τοιαύταις “παραξολαῖς 
- » ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λό- 

7)ον; καθὼς ἡλύναντο ἀκθέειν. 

34 Χωρὶς δὲ “παρ: Πολῆς ἐκ 
«ἐλάλει αὐτοῖς" κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς 

γε νσοτέττς Ἐτξ κα δὰ ρος 
μαθήαῖϊς αὐτὰ ἐπέλυξ «αάγία. 

ἘΜ 

ΞΕ 

ς7 ᾿Εγένεϊο δὲ πορευομένων αὖ- 
“ὧν ἔν τῇ ὁδῶ, εἶπέ τις παρὸς αὖ- 
“ὖν: ᾿Απολεθήσω σοι ὅπα ἂν ἀ-. 
“πέρχη, Κύριε. 

ὁ 08 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησ 51" 
αὐ Τ ἀλώπεκες ἢ φωλεὺς -ἔχϑ- 

σι, καὶ τῷ. 1 τὐϊερὰ τὸ ἐρανᾷ 
6 κα]ασκηνώσεις᾽ ὁ δὲ υἱὸς τὸ 

ἀνθοώπα ἐπ ἔχει τσ τὴν κεφαλὴν 
κχίνη. ΤΟΣ : 

. 0 Εἶπε: δὲ «τεὸς ἕτερον" ᾿Ἀκο- 
λούθει μοι, Ὃ δὲ εἶπε" Κύριε, 
ἐπίτρεψόν κοι ἐπελθάνι, “πρῶτον 
ϑάψαι τὸν πσατέρα 15. 

᾿Π ῥο Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ἰυσᾶς" 
Ἴλφες τες γέκρες ϑάψαι τὸς ἕαυ- 
τῶν νεκράς" σὺ δὲ ἐπελθὸν διώγ- 
ψέλλε τὴν βασιλείαν τῷ Θεῦ, 

ὅτ. Εἶπε «δὲ κὶ ἕτερ Θ. Αχος- 

» 

εἰς τὸν οἶκόν μετ. 

ἐπίτεεψόν μοι ἀπιτάξασθαι σοῖς 

« ε Ἐ. ὁ Εἶπε δὲ «σξὸς αὐτὸν ὁ 
ΕΣ - “ » 

Ἰητῦςφ' Οὐδεὶς Τ΄ ἐπιξαλοῶν- “τὴν 
᾿ Σ ἐκ" Σ τ 

χεῖα αὑτῇ ἔπ ὁ ἀρόρον, 
βλέπων εἰς τὰ ὁπ εὐϑετός 

--------. 

--------------- - . .... “ὦ ὦ... 

26 Ἐκ ἀΐςεραε : 8ῖς οἱ Γοσ-ι 
Πλὴν 2.1), αυσηιπηγοάαη ἢ 
Ἰλοπιο Ἰαοῖαε [οπιδηξοιι ἴῃ ἴεῖν 
ΓΆΡΩ ; 

27 Ἐπ ἀοτηναζ, ἃς οχοϊξεξα 
ῃοέϊς ἧς ἐϊε : ὃς (οπτοη σογιαίμεξ 
ὅς ἀυροαιογ αὐ ποίοὶε Π]ς, 

)ὃ ϑροπίαποα επὶ;ὶ ἴεγγ 
Γγιιξξαπι ἔστε, ῥυϊηγὴπν Βου αμα, 
ἀοἰπάε [ρίσαμι, ἀείπάς ρἰομααν 
ἔγαπιο παι [ἢ ἔριοα. : 

29 ὉὍτυπὶ νοτὸ εὐϊάογις γον 
τὰ5, {τιν ΣλΣἘΕ1Ὲ ζα σοι, 400- 
Βῖατα αἀο{ξ πιοῆις. : 
.30 Ετ ἀϊςεθαε : ΟΣ ἈΠΠη111α- 

Οηγιτῖ5 τοσῃ ΠὩ Το] ὃ ἀπτ ἴῃ 4υὰ 
ῬαάταθοΪα ΠΟΠΊΡαΓΑ Ι πηγὰς "Πα ἢ 

31 Βίοις σγᾶηο Ππαρῖξ, φαρά, 
αιιττη {Ὁ πη Πατιιμ Γι σὶ τ ἴῃ ἔοττα, 
ῬΛΙΠῖ15. ΟΠ ΠῚ} 115. Τεχ τη ρη5. εἹἘ 
αἰϊαὸ 1 ἴογσα ; : ἐς ς ἢ, 

4 Ἐτ χυτὴ ΓΘ ὐἱ παΐυ ἢ ἔπιθι 
σις, αἰσεπάϊτ, ὅς δι: οὐ θτ8᾽ 
οἷεγιδο5. τηπ}τι8) ἃς ἔλοϊς Υαϊηοϑ 
γπαρποβ, ἀτὰ υὐ ΡοΙππὲ ΠπὉ ππὶ- 
Ὀγὰ «75 νοϊατμα ΠΣ αἰ δαϊαν!, 

ἥ ᾿ 
33 Ἐπ: τα υ.5 ΡαταΡοῖ 5 σὰ ]- 

5. Ἰοφπεαζατ. οἷ. ξεστη πεον 
Ῥσοτιε θοτογαηῖ δαῖτα. ἊΣ 

34. 51πε αὐΐξηι ρᾷγαδοϊα Ὥοα 
Ἰοφασθατοτ εἰσ φτινατίπι δαξοτι, 
ἀἰςρ.}15 {π|5 Τοῖχοθᾶς οπιηῖδ,, Ὁ 

57 Ἑαθυπι εἴ δὐϊεπὶ ἀταδι- 
ἸΔπτῖδ τι5. 1ΠΠ15 1π νἱα, ἀἰχῖς ααὶς- 
ἄετα δὰ 11π|πὶ: ϑεσααν, τα 4ιθ0- 
σΌΠΊΤιις Δθίετῖβ, ΘΟΠΊΪΠΕ. 

“8 Ἐπ ἀἰχις 111 Τοῖαθ: Μ᾽ αἷς 
Ρ65 ἔονεας μπαρεπῖ, ὧς νοΪυ- 
ΟΥῸ5. τῶ ]} πἰᾶος  νεγοπι ἢ] Δυβ 
ΠοτΑΪπῖβ ποῦ μαθοῖ Ὁ σαραΐ 
ΓΕΟ πες, ε 

το Αἰξ δαΐεῃυ δά δἰέθγυῖ 
Θααθεγα τηο, "ΠῚ ς αὐτοηι αἰχίος: 
“Ῥοόοπλῖης,, Ρογυατεα τ] 48- 
ΘΌΠΕΣ ῥσίτη ἀσα ΤἘρελγς μα γοῦ 
ΤΊΘΏΠῚ, : 

ὅο Ὁιχῖς δυΐεμι εἰ Τείαβ 
5:Πὴ8 ΠΙοσῦθο5 {6  Ε} τὸ Πιοβτηογς 
τὰο5: ἔπ στόμα ΑΙ ἢ5 ΔΠΠΌΣΙΟΙΆ 
ΤΟΡ ΤΩ ΤΕῚ, : 

ὅτ ΑΙὲ δὐἴοετα ἃς αἷξεσ : 805 
4ιαγ ἔς, Ἰδοπιῖπο τ᾿ ΡΓΙΠΙῸ ΠῚ ἀπὲ» 
τξηι Ῥεγγαῖττς τηλλι ΓΟ ΏΤΙΑΓΟ, 
Β15 φυϊ δὰ ἀοητθυ πτεατη, 

65 ΔῈ αὐεῖπ δὰ εἰϊυτα {εἴ :, 
Νέουτο ᾿τσα τῖοῃβ πτβληῖπι ΠΠλτη, 
Δ Ἀταῖγαπι, ὃς ΓοΙΡΊ οἸ ἐπϑ πὶ ααπΕ 
Τεῖσο, ἃρίῃβ οἷ αἱ τσερῃυπλ' 
19 ε:. 



Γ 56. ὄ ἣν αἷν ἐποογο ἢ δὴ δεῖ : 56 Ἀπὰ δ βαϊὰ, 80 15 {πο κῖηρ- ἔα, λ. 

" 

᾿ ὃ » Ἢ το Ὁ ς Ὁ τ τ » γ' Ἐν, Γ " 

Πιοχη μη ἂν οἷι ἠεἰί ἄς ἴὰ βου θποο εὐ ᾿ ταν ς(4 Ἰηΐο {86 Ἄληρας ᾽ ἶ 
ἰέχνε; ] 27 Απά ϑβουϊα 5868 ῃ5 δηᾷ 0136 
27. ϑοῖῖ 4} ἀοιγηθ οὰ 41} 86. ἢ πἰρὴϊ πα ἄδν, ἀπ {πὸ Ξοοῦ δου α 

Ἰὲνε, Ἰὰ παι οἷν 16 Ἰοὰν., κπβες ἢβρυηρ ἀπα στον ΠΡρ59. δ Κπονοῖῃ 
Ϊ ἢ» ὟΝ ΄ ὶ ς.- - ΤΆΘΩΟΒ ΒΟΙΥΠΕ Οἵ ΟΥΟἸῚ 88}}5 ΑἸ1 11 58 Ὑ ποῖ πον. 
ὉΠ 6 Ομ, παρα κος ἡσϑ Ἷ 
“8. (αν ἴὰ ἴδῦγὸ ργοᾶαιτ ἀ Ὁ. 28 ἐν [Π6 ὁΆΡΕΝ ΒΥ Ϊηρο1}. (ον τῆ 

Ἀογαϊηλς ἀς Πῖςα, οομημιο δὶ ἀμ] 

'πλόχαθ, ργθιαϊὀγοιθηῖ,, ΠΒενθε, ἢ ἔα Οἵ ον ϑο ἔς ἢγϑί το Ὀ]αάς, ποθι. 
᾿ϑπβα 1 Ἰ᾽᾿ἐρὶ, οἱ μὰ15 16 βυαιῃ ἴθὰϊ [2 ῃς. ραν, αἰτοῦ τπαΐ τὰς [ὉΠ] σοΡῃ ἴῃ 
ἔουχτηό ἀδνι5 1 ὁρι. ε ΠΝ 

ν᾽ ἔγαὶ Ἷ Ὡς 5 ΧΟ ΘΕ: 30. Ετ αυαμᾷ ἰὰ ἔγα!ϊι εϑὲ ἀαὴ5 58 : ι πῖνς ὐτη 
᾿πυδίανιτόγ, ὁπ Ὑ ἀποὶ αὐδοιιόϊ Ια 1 99 Βὺῖ ΠΘῊ {Π6 ρα 15 Ὀγοιρης 
ἴα 1}}6., Ῥᾶτοε 4ὰε ἴὰ χποΐδϑου οϑῖ [ον ἢ. τ πιο το γ πὸ Ρυτίο τ ἢ ἴῃ 
Ῥγδίες. τ : τῆς δἴο6.) δοσασδα {πΠῈ παργοβί 15 
50. 1] ἀϊδοῖ! ἐποοὺς : ἃ ἀτοὶ σοπλ- 1 χης 

Ξ απο ἃ Σ 
ἔπδῖς τὲ ἘΠΕ τ ἢ καὰς Ἕ 30 Απάὰ ἢς 5514. ΑΚ Πεγοιπίο 5}18}] 
τορυέβοητθγοιβ- ΠΟὰ5 ὃ : γε ἢἰςοὴ (μ κἰηράοτῃ οἵ (Οοα ἢ ον 
81. 11 δηι δδὲ οουησηα {τι ογαὶῃ ἀδ Ὑγ]Γἢ Ὑνπαΐ σΟΠιραι δου 5Π8}} τγὸ 

τηοαϊαγάς Ἰ ἘΠ : τυ ΟΣ τοὶ φοιηράρε [ἢ 

ἐρε ες τ Άλοα ἜΠΕ ἣΝ 911 ἐν ΠΚο ἃ σταῖπ, οὔ ταυβιανα- 
ἐα τεῦς, ὅς 56δά, ψ ῃϊοῃ,  ΠΘΠ ἴἴ 15 βου ἴῃ 
52. Μαὶς ἀρνὲβ φυοι! 18 βεπλό, {Π6 ΘΑΥΕΠ 15 1655 1ΠΔὴ 8}} {πε 5668 

ἢ ταοπὶς εἰ ἀενίεαι ρίας ὁταπε ηε] 1μαξ Ὀς ἴῃ τῆς ἐἀρ( : 
τοῦ 165 ατείσος ᾿έρανηο5 ; εἴ ρουσοιὶ, 82 Βαϊ γΠ6Ὲ 1 15 βουνῃ, [τ ρ ον - 

ὧδ βυδυνάος Ὀυαμ ον ο8 ς (ὁ 5ονὶο ας 66}} θρ. ἀπ Βεσοτηθῖῃ οτθαῖον {πππ 
ἰβεάτι 16} Βευγεηὶ ἀἐ- [ε5. οἴδοῦαχ ἀὰ οἰ} μοῦνοι ἀὸτ ἢ ἩΘρθ5, ἀπα βμοοζείῃ ουΐ οτοαΐ 

ΠῚ ΌΤΙ 5068 50} Οχλ γ6. : 
Γι. 11 Ἰεὰν ἀημοιςοῖι ἀἸηδὶ ἰὰ μὰ- ὉΣ 
ἔρο οἱ ρὰν ρἱπβίθιινϑ. διττὰ (65. 46 ΔΙΡ ἴα ν Ιοάρς πἀπάον τς 5 δάον 
ἰσεῖιο βού, βείοῃ 4η 115. ἐϊοϊομξ οὔ. 

ΤαΡΆΡΙο8 4ε Τ᾿ οπίοπάνο, ὃς 45 Απά Μ 1) τ ΔηΥ 50 ς ἢ ρΑΡΆΌ]65 
δά. Βὲ 11 πὸ Ἰεὰν ρα]οῖς ροϊηξ. - τ - ----- 

ΞΔ Ὧ5. 51} }ΠΠ{Ὸ 605: τη ῖ5. Τούϑαι 1] 508 Κ6Ὲ ΒΘ τῃε ΜΟΡ πηῖο 10; ΒῚ 
ἰόιοῖτ δὰ ραν οι! ῖεν,, ἢ ἐχρφυοὶς ἘΠ ν ν Γαι 016 τὸ ΠΕΡ 12. 

Ἴγρηὶ ὦ 865 Πἰϑοὶ 84 Βαϊ ψιΠοιυΐ ἃ ῬΘΡΔΌ] 6. ΘΡΌ ΚΘ δ ἡΐεϑ5.. τ ἐξ 
. 97. Εὶ σονπῖὴ δ. ιἴ5. ὁ θην δ ὅπ6- ᾿ ᾿ ᾿ τε 

ἈΝ αὐ Ἡδιήπιδ τ ατὲ -ῦς τεῦ 38 ΠοΌ ὑπίο Ἐπέτη : Πα ΜΉΘ ἴπδν 

δαΐν γα]; ϑείρθιιν, μαντίους οὐ ΕΥΕ ὉΙΟΠ 6. 6 ἐχρουπάοα ἃ]]} 
ὉΓΗ ἘΡΓῸῚ ἢ ΕΠΒΙΠρ 5 ἴο Π15 ἀἰβοῖρ 65, 
τ 0. ͵α 5 1 ό5ι15 τ} χόγογια ἐ Το ς΄... Ἴ 
γεπαν 5. οὐΐ ἦο5 ἴὰξ ἔτος ΠΣ 7 ἈΠΕ τ οαπιρ ἴο 58) 1Πδῖ, δ 
οἰδθατχ ἀτι οἷο! οὐΐ ἐδ απίν τ τπαῖς, ὑΠπΠῈῪ ΟῚ ἴῃ {Π νὰν «(ἃ ΘΘΡΥΓΆΤΩ 7Ν 67] 
Ἰε ἘΠῚ ἀὸ Τβοο ἢ α Ρὰ5 οὐ ἱ Βαϊά πηΐο Ἤϊηι, ΤΟΥ, ΤΟ 1}} [ΌΠ]Ὸνν 
ὙΘΡΌϑοΥ 88 ἴδε, ΐ {τεὸς ν]Πονβοῦνοι (Ποῖ σοοϑβίῖ. 

τὴν ἐα τον δὲ δνδοὸ ον ποῖ ὅδ Διὰ Ιοσὰς ποῖά αμῖο Ἡἶμν, ἀπδῖ5 το 7 8110 ἀδραγάναιι ομφο-: ἘΌΧΟΒ Πᾶγο Π0165, ἀπα Πὲνα5 οἵ της 
γοἶτυ πθὰ ρὗτο, Φ αἷν  ατο τι βίβ; τὴς 50. οἵ Δίδη 
[.θ0. 7όβιιϑ᾽ {π| ἄτι : Τιαῖσδο. 169 1, Πα ἢ ποῖ μον ἴο 1(ν δὴ ποαά, 
πο 5 Ἐπι5ον ἢ 1ν Ἰδῖιγ5 Ὁλοὶ ἐδ. παῖ 1 50 ΑἸ [πὸ 5616 τπηϊοαποίΐπον, "Ὸ]- 
ἰἴοϊ, νὰ οἱ ἃπηοποο 1ὸ ύρης ἐς ἴον πὰ . σα 4 ὃν πε: ᾿ ἼἸονν πιθ. θεῖ ἢς 5α14, ἔιου ἄς, Βα Ποὺ 

δι. ὕπ δαῖτα αὶ αἰ : 16 τὸ καῖ-- {τὰς ἢγϑί ἴὸ οῸ ἀμ θπιῦν τὰν ἰατπον. ἢ 
σαὶ, δοῖραδαν: σπδῖν ρευιπεῖ5- 1 6Ὸ [65115 5814] το Πἰτη, ἴνοἴ τῆς 
ρίας ἀδξλθνν ἀπ αλαν τῶι εὐδος ἀδαα θυν {πο} ἀθαά: [πϊ οσο {ποι Ὶ 
ἔῷ5. Μαὶς 1φπῦϑ9 101 γέροπεϊε., ὅο: Δ ηα Ῥτοᾶςἢ {πὸ Κιηράοηι οἵ (δοά. 

}υ φαΐ ταδὲ Τὰ τπαὶπ ἃ 1ὰ ὁπαντιο, 5] ΔΗ͂ ΔΠΟΙ γον 150 βαιά, Τότ, 
δὲ τορανγάς ἀδενϊὀγο Ταὶ, ποτ! ροῖμε } ΤΡ ῚΠ [Ό]]ονν {Ππὸς : τε Ἰδὲ τὴὸ ἤνοι 
θτορτο Ροαν ᾿ς Ἀογαῦτας ἄς [λεας [ οὉ 4 (Πδτὰ ἴαυον 11, Ὑν ΠΙΟ ΙΝ. ἀὸ 

αἱ Ποιηδ αἵ ἢν ἰοιιδο. 
62 ΑἸ]. 1655 Βαϊ τιηΐο ᾿ἰτ. ΝῸ 

ΤΠ) πᾶν! Ρυϊ [15 ᾿οτγα τὸ (ἢ ς 
ῬΙΟΙΡῊ, ἀνα Ἰοοκῖ προ θα  Κν, 15 δι 
ἴον της Κισρόοτη οἵ (οὐ. | 

! 

ἄοηι οἵ (τοῦ, 851 ἃ τὰ 5μου 

ὈΥΆΠΟΠΟΚ ; 50 {Παΐ {πὸ ἴον 5 οὔ τῆς ἢ 



27. 

47 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, 
καὶ ἐθεάταϊο τελώνην ἐνάμαῖ, “Αευῖν, 
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἴἶτ' 
πεν αὐτῶν ᾿Ακολδθει μοι. 
8 Καὶ καϊαλιπῶν 

ἄνας ἐς ἠκολύθησεν αὐτῷ... 
29 Καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγά- 

λην ὁ Δευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὖ- 
τϑ' ἃ 
πὸ (λλοὲ ἘΕΛΟΣΕΙ αὶ ἀμαείωλοὶ 
συνανέκ νῆο τῷ Ἰησῷ καὶ αὶ τοῖς πον 

βηϊαῖς αὐτῶ" ἧσαν γὰς τοολλοὶγ ἃ. 
πεδλυθαν ἂν αὐ ὃ: ) 

16 Καὶ οἵ , γραμμαϊεῖς ἃ οἱ 
φαρισωῖν ἰδίγιες αὐτὸν ἐσθίονϊα 
μετὰ τῶν τελωνῶν ᾿ ἁμαξωλῶν, 

ἔλεγον τοῖς μαθήϊαῖς αὐτῆ" Τί 
ὅτι μετὰ τῶν τελαυῖν ᾿ ἁμαξρίως- 
«τ ΤΑ Ν ῃ 
λῶν ἐσθίει κα το λει 5 

17 Καὶ εἰκέσας ὁ ὁ Ἰησῆς, λέγει 
αὐτοῖς Οὐ χεεί ίαν ἔχυσιν οἱ 
ἰσχύονϊες ἰδαὶ Ἴρῶ, ελλ οἱ ̓κάχως, 

ἔν ες ἐκ ἦλθον καλέσαι δικαΐῃς, 
ἀλλὰ ἁμαξολὸς εἰς μετάνοιαν. " 

26 Ἔλεγε δὲ δ ταῤάξολὴν 
Ν Ε ,ὕ 

πῶςὺς αὐτὸς" 

ἱκκατία καινᾷ ἐπ: ξάλλει ἐπὶ ἱμιά- 
ἰ δὲ μήγε, ὰὶ τὸ 

παιγὸν ἐλ Άτα τς τῷ Ἐ ΕΣ εἰ 
ἀνεῖ ἐπίέλημα τὸ ἀπὸ σῷ 

ἁπανγῖα, 

κ ᾿ «ΑΥ̓́Τ τ Η , ΄ 

53 Καὶ ἐγένείθ, οτεέ ἐτέλεσεν 

σῦς τὰς τπααβαξολὰς ταύτας, 

ΣΝ ̓ξκεΐθην. 

δ 54 Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν { τσα- 
τρία αὗτϑ,, ἐδέδασ σχεν αὐτὰς ἐν 
τῇ (υναγν» γῆ αὐτῶν" ὥςε ἐκπλήτε 
τέσθαι αὐτῶτ» 5, λέγειν Πόθεν 
τότω ἢ (οφία αὕτηγ καὶ αἱ δυγά- 
μΞ:5; οὐ Ἐοδοοι ἐλ ΣΥ͂Σ 

55. Οὐχ ἐῶ ἐςιν ὁ τῷ τέμτο. 
γὉ. υἱός; εχὶ ἢ 1 μῆτης αὐτῷ λὲ- 
γε, Μαειὰ κα, " οἱ ἐδελφοὶ αὐτῷ 

᾿Ἰἰάχωξῷ»,, ἡ Ἰωσῆς, ἃ Σίμων, καὶ 
1ἀδ «5 

τό καὶ αἱ ἀδελξαὶ αὐτῷ ἐχὶ 
στᾶξαι τυὺς ἡμᾶς εἶσι ; τούθεν ἐν 

τι ἐδεὶς ξ πιξλημα ! 

27 Ἐπ ρο μας Ἔχῆξ, ὅς σοῦ σ 
ἵροχίε ῬΡ]Ιςλ ἢ τα ποηχίης, 1,6 - ᾽ 
νι, Τοάδηῖοπι τὰ τοϊομϊ πὶ, ὅσ ν 
αἷς [Π1Ὸ ϑοσάογς Πλε. Β᾿, 

᾿ς 48 Εὶ τε] πάποηβ ουληῖβ, [ας ἫΝ 

δεπι5 Γ4υ υ5 οἱ Ἐ ὁτιαι, 
29 ἘἘὼπῚοῖε σουνίνηιγη πλλρς 

παι [νενΐπ οἱ πὶ φοιτὸ ἴπα : ὃς 

ΤῸ ῬΕΡσαπὶ ἃς Ῥεςζαῖογεβ 
ἤσαν] ἀποιτηοθαπς 76ἴα, ἃς αἰ- 
οἾΡΌΪΙΝ οὐ α5 : “ὄσδης Θηὶπὶ πλα]11».. 
ὃς Γεφασθαητιγ ἐπι, 

τό Εε ϑοῦθῳ ἃς ΡΠ αγ το νῖ- 
ἀςπεεβ εἴτα δάσητεηι σὰ πα ΡῳΡ}1- 
οδηΐ5 ὅς ῬοοοαΓοΣΊθῈ5, ἀἰσοθαηξ, 
αἰτεῖ ρα}15 ο)ι5 : Ουἱά, φαοά εἴπ 
ῬαΒ᾿Ι Δ 15 ὃς ἀρανελλτοι ταδῃσὶ ἔ 
ἄυςφε ἃς δυδιεῦ - τι “Ἄ : 

. χ7 Εκπ αὐδίεηϑ Γεἴαϑ᾽. αἱ ἨΠ 
Νοη υἵσηχ Βαδε πὲ γαῖς πίοβ πὰ 
ἄϊοο. [δὰ τρΔ]ὲ μαβεπέεξ, δ᾿, 
ὙΦῺΙ νοςαγὰ }ἴορ, Γᾶ Ῥέςοας, 
ἴοτεβ δα ρα πιξεπεῖϊαπι, 
326 Τιροῦδαξ δαΐοπι ὡς ἢ πρατὶ 

εὐάτηονη δὰ {{105 : Ουϊὰ ποόπισ᾿ 
Δ οξπϊοποιι νοΙ εἰ πποηξε πον] δα -ἢ 
)1οε δὰ νοΠτητοπταῖι γος ς 
ΠΜΈΓΟ ΠΟΩ. ἃς ποναρῃ [πάϊξ, ὃς. 
ναξεγὶ ποῃ σομνοηΐζ τανς πο. ἢ 

] 

ΐ 
ιὰ ἃ Ὠόνο. ΐ 

[5 27 Ἐξ πεπῖο σρη]ϊοῖε νπαπα, 
᾿ πονάπι ἴῃ αἰγός νοξογοβὺ ἢ απτι 
ἱ ἐξι Ποῖ, ΓιηροΣ ΠΟΨΈΠῚ νἰπαμα, 
. τγοδ, ὃς ἰρίαπι εἰπηάέταν, ἃς. 
ἀπΓ65 μογίδμηξ, - : ' 

248 Βοᾷ νἱπαηι πονττι ἱπ αἴτο5 
. ΒΟΨῸ5 1Π}1ο]οπ μη, ὃς υϊγασας 
οοηίεσναῃξαΓ, 

Φ1ἘὲῚ (λϑπηι εἴ, ἜΓ ΤΡ σοη- 
{απο πιαῖϊες Τεῆι5 ΡαγΆΡΟἷα5 11ι5,᾿ 
ἀὐαπῆι ᾿πή6. ᾿ 

54 Ἐπ νεπίθπϑ ἴῃ ραίγηι {πὰς 
πὶ ἀοςορλξ 605 ἴπ ἔγηαρορσα εο- 
ταηι, ἰζα αὶ οὈ ταραπετγι ἱρίοβ, ἃσ 
ἀϊοεγο: ὕπᾶα6. δυῖο [ἀρἱεπῖῖα, 
ἤαο, ὃς εἰΠοποιξαζαδὲ 

ςς Νοηπε Πϊς ἐξ ΤΑΡτὶ Πὰς δ΄ 
Νόοπης πιᾶῖοτ 6}115 ἀϊοϊειγ Μασ, 
ἃς {γαῖτοβ 6}115 Τλσοθῦς ἃς Τοίε5, 
ἃς Βίπιου, ἃς Πιάαϑὲ 

ὩΣ Ρ [ογογοβ ας, ΠΟΙ οἵ " 
πο Ἀρθὰ πὸ5 (αης ἡ μηᾳ6 ἐτροὸ 



Γ 47. Ἀρτὲβ οεϊα 1] βογὰϊ., εἰ αἰ υἱῖ Ϊ “7 ἈΠ ἍΠΕΥ ἵπεϑε τῆ πιῶ, υθ 4. ἢ 
Ὧι ρέδρον ποχητιέ 1,6γ}1, 8.5515 8τὶ 

εὐ αγοαπ ἐἰο5 τωρόΐθ., εἰ 1} 11 ἀἰ: 
ϑ α15- τη]. 
“8. ἘὼπῚΤται, ααὐπίαοϊ τοῦϊ, 5ὲ 

Ἰενᾷ εἰ 1ε βαῖΐνιι. 
39. ΕτΤΊ,ἐνὶ 1αἱ ἄὶ πὰ σταμά [68-} 

εν» 
50 , οὐ ΕΣ ἰγοῦτα 

: Ρἰαβιθανϑ 
Ῥέαβοιβ εἰ σϑιὶ8 δ την αἰ80 Ὑ1Ὲ 
856 χα! ἢ Ὁ αἰ1551: ἃ τα} 6 νος {έϑεις 
οἴ 585 1)ιβοῖρ]05 : οι γ 1} Ὑ 6η ἀγοιὶ 
θεδασοιρ 4κὶ ἢν οῖο Ὁ διιῖν]. 

ιτθ. Εϊ [05 δουῖρες εὑ 165 ἰϑηανι- 
δἴδιβ, του δηΐ 4} τηαηρϑοιϊ νὸς 
ἀε5 μέαρει!ϑ εἰ εἰ65. βεῃ8 ἐδ υπαὰ- 
γαῖϊδα νῖθ., αἀἰβοϊθηὶ ἃ 8565 θ)1501- 
Ῥὶο5 Ροαγαμποὶ νοῖνο Δ[αϊῖνε ταδι- 
Θ6-[ 1} οἱ θολ1-} ἄνες [65 ρύδροιβ, 
εἰ 165 σειὶ ἀθ χηλιναἶβα νὰ Ὁ 
17. Βπ ᾿όδῃι5 ἀναπὶ οὐ οοΐα, 6 πν 

᾿αἰτ  Οε μ6 βοῖὶ ρᾶ8 οοὰχ 4αἰ 50ηϊ 
ἐἢ ϑαμτέ αὶ ὁλι Ρεβοίῃ ἐς ἍΓέεο-" 
ΟῊ, 1η815 ΟΕ 50 ΟΘᾺῸΧ 61}} 586 ΡΟ ̓ - 

ἴσας τὰ] : [6 515 γόπὰ ἃρρείεν 
ἃ ἰὰ χερεῃίαποθ, ποὰ [ἐ5 [ιι5ΐ65.. 
2415 165 ρέοξμειιδ. τῇ 

580. Ἡ Ιευτὶ αἴξ ἀϑδὶ ἈΠῸ 51 γΩ}}}-- 
ταδε: Ῥεγϑοῦτε πε τοεῖ ὕη6 Ρ᾽ δος 
πὶ μαΡι ποαΐ ἃ ἀπ νἱοὰχ δα-ἰ 

Ἐπ ἤδη5 κα ταδὶ 

ἥι; ἀπιγογαθηὶ 96 ααὶ ὁδὶ πομπῇ ἀέ-ἰ 
ἰἀνοχοῖι,, εἰ 1ὰ ριδος ἀὰ ἘΝ 
μεαῇ πε οοηνίεδὲ μοηῈ ὅτι νἱεατ," Ὁ 
[ 57. Ῥεγβοῆπε διι5 81 πὸ πιεὶ ἴε νἱπ 
βιοῦν εαα ἄδις ἀενίειιχ ναἰδβεαῦχ; 
ἀΒΕΓΕΔΛ ΘΒ υἱῃ πουν απ του ρτοῖξ 
ἰδ ΥΔΙΒΕΒαΧ,, εἰ 5Ὲ τόραηήγοις, 
εἴ 1658 ναἰϑβεαυζ Ξϑγο  εαὶ Ρεγάιι. 
958, Μαῖβ 16 νω πουνεαὺ ἀοϊξ 
δἴτε τηῖ5 εἰ η|8 465 ναἰβϑεαιιχ πεαΐς, 
εἴ Α1858ἱ ἰοῈ5]ε5 ἀξαχ 56 ἐοπδθεν επῖ, 
85. Εἰ 1] αὐτῖνα 4ὰς φασπᾷ 7έκτις 

εαΐ ἀρ ον ό. (ε5 Ξε" τι ἀθ5., 11 58 
γεῖτα ἄς ος Ζέειε-ἰὰ. 
δέ. Ετ ἐϊαῃι νοῆι ἐπ 5ᾷ Ῥαϊτιο, 

1} 1ε5. δηϑβεῖρμοις ἀλη ἴξιν ευ- 
πάρόσαα : ο΄ δοτὶς 411]5΄ ἐϊοϊεπὶ 
ἐτοπεές., οἱ αιι}}ς5 ἀϊδοίοαι : Π οὰ 
νἰθηπεπς ἃ οοὲ ποιητὴθ οεῖϊε 58-- 
8ε8556 οἱ (65 μλϊγΟ[65 Ὁ 
85. Νερί- σε μὰ ἰὸ ἢ 5 ἀπ οβαν-- 
Ρεπεογ 9 δα τρέτο 6 5'Ἄρρε6}16-ἰπ 
6118 ρᾷ5 Μαιῖε, εἰ 868 {τέγοβ, 
3ήπες, 1 5ε5., δίπιοη εἰ ᾿ς 2 
1 ὅ0. Ετ 53ε5 βτιῖϑ Ὠ6 5001 -- 6169 
᾿ρᾶβ ἰοατεβ ρανχηὶ ἤοπι5 7 9 οἀ ἴὰϊ 

ἴπ ν᾿ ἘΣ ΕΣ ον, ξεν οὐέΣξεεθι ε εξ αίξαξις 

».- 

᾿νε Τονία, πα βἂν ἃ ΡΌΡΠοδης 
᾿ ΠΑΡ) ΟΦ 1 εν], Βι {πη ρ’ δὲ (ἢ Τοοοῖρε: 
οἵ οπδίομυ : αὐ πε βαϊα πητο Ἠϊτα; 

ἐΕοΙὶονν “ΤΠ. 
28 Αμ ἢ6 Ἰε[ϊ 41}, τοϑς τῷ9, ἀπ 

Το] οὐν οα πη. 
29 Αὐά ἴ,ονὶ τοδᾶβ Εἴτα ἃ τϑδῖ 

[θὲ ἴῃ ἢΐθ οὗν ΠΟΙΟῚ ΘΟ 722 

ἸΏΒ Ων ῬΑ ἰτοας. ἅτ ΒΕΠΟΙ5 Ξαὐ Δής. ὦ. 
ΚΑΪ50. το ἐμ ψ τ 1 505 δηὰ ἢϊς! 
ἀϊξοιρίος : τὸν ἔμενε νγοῦο τηδηγ,, 
8 πῶ {πᾶν [ο]] οννεδ μῖτα. Ἵ 
16 Απά ΜΏδη {πὲ βογῖθῈ5. δη 6’ 

ῬΏΑΥΙβοο5 βᾶν Ηΐτη οατ ὙΠ} ρυβ-ἢ 
ΠΟΔΠ5 πᾷ εἰθπευβ, {π ν΄ 581 τἰπτο 
ἢ15 ἀἰβειρὶεβ, ον 15 ἴι ἴμαῖ πὸ 
εαίοίἢ δηὰ αὐηκεῖῖν ψ τ ΡΌΡΙ 
οδἢ5 δης 5 Ποῦ αὶ Ξ 

17 Ἄν ΠΩ ἄθϑ5 Πρατά 22. ἢς 5αῖ ἢ 
απΐο {6 ην, ἼΠΕΥ {ποῖ ὅτε ψθο] εὐ 
πᾶν ΠΟ Ὠρος οἵ [π6 Ρῃγ5ιοίδη, θὰϊ 

Ὅπου Ἐπαὶ αἀγὸ ο Ὁ ὦ σΆΤΊς ΠΟΥ ἴο, 
4}} {πὲ τὶ» πέθουιβ, -δμεξ ΒΙΏΠΟΓΒ ἴο. 

- 

- ον τς ραρχειυωις 

Ἵ ἱ 

ΤΈΡΘΗτΔΠ(Ε, ᾿ 

86 Δπά μὲ βρᾶκβ αἶβο ἃ ραγδῦϊς. 
πίο ποῖ; Νὸ τῇδη θα οῖ ἢ ἃ 

Ρῖδθςε οἵ, ἃ πεν βσαστηεηΐ Ὀροὴ Δ ἢ 
ΟἹ; 1 οἴβευννῖβο.υ {θη Ὀοί τΠε 
ΠΕ ΤΆΔ ΚΕ ἃ τεπί, αηά {πὸ Ρίθοα 
ἴπαΐϊ νγὰϑ ἑαζεη ουδ οἵ {π6 ἢδν 
ἌΡΤΘΕΙῃ ποΐ ἢ γῖΠε οἱ 4. 

57. Απα πὸ τπδὴ ρις1}} Πονν ὙΠῸ 
1τηἴο οἰή Ὀοΐ165 ; εἶδε πὸ πὸνν γν 116 
ψ 11 Βυιγϑο (με Ὀο 165, ἀπ Πνὲ 5ρ1Π-| 
64, δηᾷ ἐμὲ δοίι]ε5. 5.4}} βρενῖϑἢ. 1" 

858 Βυΐ πο 16 ταιϑὲ 6 ἢ, 
Ἰηΐο πρὸ ΒοΤΗ͂ρς: »" 
ἱργεβεγυξὴ, ᾿ 

538 ΑΠπά 1{ σᾶτηξ “᾿ἴο Ρά455, ἐξαΐ 7. 74 
ΕΠ. {εβὺ5 μ84] ἢηϊϑηεα {π658 
ῬΆΓΆΡΙΟ5, μῈ ἀεραγίεα {Πεπορ. 

- 54. Απά ψΠΕῈΠ Πα νγὰ5 σοτηα ἰπηΐο, 
Πῖδ8 ονῃ σθυπίγυ, μ6 ἰΔῸρ ἢ {ΠΟΤᾺ 
1 {ΠΕῚΓ 5. ΠΑΡΌΡΘ, που ἢ {Ππαΐ 
{πεν ΕΓ ἀϑίοπιβμθα, πα 5α]4, 
Μ Βεηος Πα {Π15 στηκγὲ {Π|15 ννῖ5- 

άἄοτῃ, δπᾷ ἐλόϑὲ τοῖς μὲν γον 8 ἢ 
5515 ποὶ {ῃ15 {πῈ σαγροηΐογ᾽β 

βοῇ 15 ποΐ μἷ5 πἰοῖμεν ρα !ςα Μα- 
ΤΥ ̓ ἀηᾷ Πὶ5 Ὀτείμγοη, Τα πλε5, ἀπ 
10568, η4 5ἴτηου, πὰ {πιῆδϑ ἢ 
56. Απα ΠΙ5 5ἰδΐουβ, ἅγὲ {πεν ποῖ 

41} ΤΠ τ5᾽ ὙΥ Βεησε τΠε μα ἢ 

.... 

β 
ὶ 

ὦ Ἰε Ἠ ματρ. 



σσσασυτυ 

ὑροτν 

5 τοῖα πάντα ; 1 Βυῖς 111 ὁπτηῖα ὃ 
.57 Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὖ- 57 Ἐπ [τα πῆ] Ζααηξαγ τῇ ἐσ: 

πῶ. Ὃ δὲ ᾿ησᾶς εἶπεν αὐτοῖς. “Δὲ Τεῖΐικ ἀτχις εἰ5 τ πσπῃὶ οὐδ Κσαν 
Οὐκ ἔς, τροφῷ ἥτῆς ἔτιμθ., εἰ μὴ Ῥῆςτα ἱπμοποζαξιιο, ἢ ποη ἴῃ Ῥα- 
ἐν ἘΕ ψατεῖδι αὑτῷ, καὶ ἐν τῇ, οἰκία 1 ττῖα ἴπα; ἰ ἀοπιο ἴμα.. ὑπτορ ας ΣΝ 
αὑτῷ. ᾿: 

-ς 2 Ἰδῶνν ἐεῶς, ὄχλους, ἐς- 
κ᾿ ρεῖς, τ55- ---- 

᾿ χό ΥῚ λᾷὲῃ5 ἀβξετα, Ἐπ - ταῖς : 

ἴατταϑ οἵξ ἀξ εἴθ, φαΐα ἐταπὲ γεχ ἢ 
δ], ἃς ἀπ ροτῆ ΣᾺΣ ,ονεῈ8. ΠοΩς 
ϑαρει 65 ελδεθανες, ἐφ 

σαλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἔσαν 
ἐκλελυμεένοι τὸ ῃ ἐῤῥιμι μένοι ὡτεὶ πεό- 
ζαταὰ μὴ ἔχοντα ποιμένα. 

2. Καὶ τῷ σκαλεῖται, ποὺς ὃ δώ- ; 
" 

ἘΣ ΩΣ κὶ γρξαο, ̓ αὐτοῦς ἐποτέλ- 1 φα 
λειν οὗ. δύο’ ᾿κὲ 

“παραγγείλας, αὐτοῖς 

λέγων" Εἰς ἐδὸν ἔθ᾽ ν μὴ πο ΤΕΣ 
σε, καὶ εἰς πό “λιν Σαριας ρειταν μὴ 
εἰσέλθητε ὅ 

ὅ τιορεύεσ σϑε δὲ. μεζλλον εξ. τὰ 
πείξατα τὰ ἀπολωλότα, οἴκου 
Ἰσραήλ 

ΕΙ Ὁ δ Ὁ Ὁ» -Ξ ἋΣ 

9 Μὴ χτήσησθε Χἕ ἐν! μ5δὲ 
ἄργυρον, μηδὲϊ χα χὸρ᾽ εἰς τὰς ζώ- 
»εἃς ὑμῶν. 

ἜτΟ ΜΝ 7 πήξαν ε εἰς ὁδὸν, μηδὲ 

δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑπολήμαπα, 

μηδὲ ῥῴφδον" ὦ ξιῷ. 76 ὁ ΣΕ 

πῆς τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἔσο 

τι Εἰς ἣν δ᾽ ἄν πόλιν μὴ κώμην 
εἰσέχθήξε, ἐξετάξατε «τἰς ἕν αὐτῇ 
ἀξιός ἐξι" κἀκεῖ μείνατε ἕως ἀν 

ἐξέλθητε, : 
[2 εἰσερχόμενοι, δὲ εἰς τὴν οἷ- 

κίαν, ἀσπάπασθη αὐτήν, 
12 Καὶ ἐὰν κεν Ὁ ἢ ἢ οἰκία, ΣΙ: 

ἐλθέτω ὃ. εἰρήνη δικῶν. ἐπ΄. αὐτήν" 
ἐὰν δὲ μὲ ἢ ἀξίο: ἧ εἰρήνη ὑμῶν 
“τεὸς ἵμαᾶς ἐπιτραφήτν. 
2 Καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὕμας, 

ῥυδὲ. ἀκούση τοὺς λύγους ὑμῶν, 
ἐξερχόμενοι τῆς οἰκίας ἢ τῆς τηγό- 
πτος ἐκβίνης, ἐκτινάξαι {τε τὸν, χο- 

τος τὸν τῶν ΟΣ ΣΕΣ ὑμᾶν, ΄ : 
3: ᾿Αμὴν λέγω ὕμιν, εἰνεκτοδε- 

Ἐνξ ἔξαι “γῃ Σοδέκεων ο Γομτῦ ἡῤδοῦν. 
Ἄ ΩΣ 

ἐν ἡμέςα κει σεϑε, ἢ τῇ πΌΛΒι ΕΞ 
κεϊνὴν ἢ 

χ6 ἀδεῦ. ἐγὼ ὠποξέλλω᾽ ὑμᾶς 
οἷς πρίφατα ἐν μέσῳ λύκων", γέ: 

νεσθε οὖν φρένιμκοι ἃς οἱ ὄφει». ὃ; 
ἄκε ἐξαι: ι ὡς οἱ περιςεραίο, : 
αὖ Προσέχετε δὲ ἀπὸ σῶν. ἀν-Ἰ 
εὐπῶν" παρασιρουσ. γὰρ ὕμκξες 

εἰς συνέδς δι καὶ ἢ ἐν τὰϊς : συγαγωχγαῖς 
αὑτῶν μαςιγώσουσιν ὑμᾶς. . 

᾿ δεπυποιαῆξ πλυςβραεσαραι 
φεδτταπι πε ἜΡΤ16 1π᾿ ̓οἶνι: 
ταῖφην Βα πη ΓΙΑ ΠΟΓΌΠΙ Ὡς ἰπεχάν, 
ψοστῖσς 
“Ὁ ἴτε απξοίη τπασὶς τἃ ὌΝ 
ογἀττλ5. ἀΟΠγῈ5 {πταῖ Ἔ 

ἀπε ἀγϑ 5ΘὨΓΠΏ., πόας, 3:51π ζο- 
ὨΪ5 ψ ει -- "ἃ 
ἸΌΝΟΩ Ῥογάπι. ἴπ σατο, πο σαΐ 

ἄπα5 ἔπη ῖσαβ, ἤξεᾷας σα ξασμεῃ: 
τὰ, μΘηῈς ψιΓεασα: ἀἰρῖμπιβ ΘΩΣ 

-ορέγατ ῖϑ ἘΠΤΩΠΈΕΙΡΕ ΠΡ εἷς, ἡ 
τ 1 φυδπτοιπαις ἀτιξοσῇ εἶτ᾿ 

σἰτδίεμι ατιῖ σἀ Ε ἢ τπτὶ ἐπέγανοτῖς! 
τιο; πεοτγορϑεα 405 ἴῃ τὰ ἄισητις 
πεν ὅς 201 τηαηεῖς ἄσῇος ἐχδδεῖβε. 

}2 ᾿πέγαμξοβ. ἀποδῶ, ἀπ ̓ ἀϑε) 
Ἀγθῆι, {αϊαξαῖξ δὴ, τ " 

13 Εε᾿ ἢ αυαμάετα πεμερ ἀριεο 
ἄϊσηβ, Ἱποτοάϊαει Ῥαχ. νεξγα, 
ἔιθοῦ ὈΆτα : ἢ ἀπέφηι πόῃ ἔμεν ῖξ, 
ἀΐσπα, Ῥαὰχ ψεῖετα δὲ νος ςοιγοσν 
ταῦτ. ΣΕῚ 

τ4 Ἐὲ “π᾿ ΠΟΙ τϑαύ βοττ ΟΣ, 
Πεαῦδ ἀπιάϊο τς [ἐγ θιοηεσ. δρλν δὴν 
αχουπεοϑ ἄουπο νεῖ αὐνίτατο, εἰ ϑς 
υὐχοιεῖες ρα νεγφαι: Ῥεύαπι, νοῦ 
ἴτο ΣΙ Β1. δὴ , 

τς Απῖθη ἀἴοο ψολεῖαι ̓ ῬΟ]ογβα, 
ΜΠΠῸῚ5 οὐῖξ. ἕστο, ϑοδοιπρζμση 8 
᾿ΟΘονπουσ σεοστιπι ἰη αἶο, Ἰωδιοῖ," 
ἀθδιι ον δε 1117}. ξεν τὶ λο α- 

τό Ἐρες ἐρὸ νοΐτίο νὸ9 ἥςτῦ ο-΄ 
γὰ5 ἴῃ πιοάϊο πιρογιηι. Εἰξοεδῆ 

᾿ρέρο ρει οπέερ ὅξαῖ ἀελη τωι 
ὅς Ἀπιρ  ς 5 δτεμε σο]ανοῖε, 
17, ἀνοτο βυξενα ΚΕ ΤΑ ΘΕΈ ΤΣ: Ξ 
Ὑτδδοπεθηϊηι νοβ τῇ Ῥοπο ες, ὅτ 

ἀπ γπαρσσβ 15 Δ ρ  Πλρυπονος 

. μὰ δίθ 



ΠΕ ΣΙΝ ἷ πολ ξ Ἰοστες δεῖ πστες 2 1Π15 γιαπ 811 {πε86 ἀϊπροῦ ἮΝ 7 "7.1 7. 1}68 βογίθ αι}}5. 86. βολῃά8}1--, : ᾿ " ᾿ ἱ βοϊθηΐ ἀο 1]. Δ] αἷ5 1 όϑιι5 ἰετὶν ας: ] ἊΓ Απά ἴδεν τέ τβν οἥεπάεά ἣν ὕπ Ῥνορίιδια, π᾽δοὲ πηόρηεό αιὰ Πἰπιῦθ Βιυῖ [6505 βαϊὰ πηΐο τῆ τη, 
((ἀπ5. 50}} β᾿)5 εἰ ἀατι5 5ὰ πιαίδου. “ἃ ΡΓΟΡΗ ΕΘ ἴ5 ποΐ τ πουΐ Βοπουτ οὶ 
ὁδ. ΕῚ ΤΠ μὲ δὲ Ἰὰ 4ις Ῥεὰ ἀθ βᾶνο ἴῃ Πΐς ον ΘουιΠΕΥ, πὰ 1. 
Ὠλ] ΓΑ ΌΪ68., ἃ οαὰϑ8 εἰς ἰδὰν ποτά» ΠΕ οη ἢ ᾿ ' 
ἀα]εό. ἈΡΦΕΤῈΙΞ πῆρ τος Ἂ λοις : 

Ξ' - Ὁ Ἐ ΘΕ ΘΡΘΕΉ ΞΞ 35 Βυΐ ΗΘ Π6 βὰν τὰ τα ]ε1- 22. 
50. ἘΝ ΠΕΛΕΣΣΣ 18 ἜΣ τίκα: τι 65. 6 τγαϑ Τηου δα ψυ τ σοπηρδ5- δαρ᾽ ες, 1} ἔαι ἐ ἀϑϑ)οι  “ς πρρὴν τὴ 

ὐτανἐαὶ οὐκ, ἄς εε 4ι}15 ἐτοίεμι 510} ΟἿ ΤΏ ΤΩ; θόσαιιϑε πεν [αϊηΐ 

. ἀἰδροτβέβ δὲ οὐγατιβ, οοιθτις 65,54. Δ ὙΟΡῸ δοδείεγοα ΔΟΡΟδα, ἃ8 
Βνεθῖ5 ααὶ π Ὅπὲ ροῖπῖ ἀθ θευθου. {586 Ὲ 0 Πα ]Ώρ: ΠΟ 5Βαρπετά. ἱ 

Γ΄ 7. ΑΙΟΥϑ 1 ἌΡ Ε]α [ε5 ἄουζε σα αβαισαις. τ᾿ τος σαν - ὲ 
1 ΘΟ ης ἃ [65 φηνουεν ἀοτὶχ ὰ] Τ᾽ Ἀμα Πε σα οι ἐστο ἄστη τῆς. ΛΊς. 6. ἥξης αἰ} ἄνεῖτο, ἀπά δόρ ἴὸ βοπα ἔπεσα. 
Ἄδαν ἄοππα 865 οτάτοβ,, οἡ αἱ} ἴουτη ὃν ἴνγο 856 ἴνο; 

μῊ μΝΑ ἘΠΕ ΆΡΗΝΝ [65 τρης ὅλα οοιατηαπάεα τπόπι, βαγίηρ, ὶ 72.760. 
3; ᾿ῸΖ 85 αἰτοῖὰθ ναὶ 5 : Σ ππὶν 

ἀρ ΑΕ δ. ΤΣ ἀοῦθς γ ΜΠ (ρ᾽ μοΐ ἰηΐο [Π6 ἡ ἃΥ οὗ [Ὡς εη- 
0. Μαῖβ ἀῃεξ μετὸν ααχ Βγερὶς ἀε] (3655 Πα πο ἀν ΟἸΤΥ οἵὗἁ 1μ6 Ξὰ- 

:: Μίδου ἀ Ἰβεᾷδι:., αὶ δοιαὶ ρον- ΤΠ ΔΡ 5 Π5 ΘΏΤΟΙ Κεἰ ποῖ: 
65. -- -πσσπα. 4 ρα " τ ν ᾿ 6. ἮΝ ψιοδεζ τ ον, οἱ ἀύδεαι, αἰ} 6 Βαζ θῸ ΓΑΙΠοΥ τὸ ἴῃς ἰοϑί 5ΒΆ ΘῈ Ρ 

᾿χαύδθοϊο ΔῸΣ τῸ5 οοἰμ 8; οὐ τῆς Βοι58, οὗ 5086]. ἘπΥΟΌΣΩ 
: ΣΤ ἘΡΕῸς ΠῸ ὭΣΠΟΥ ΤΕ Δ ΠΤ ΤΑΥ͂ ΤΟΣ ον 

1ου ΝῚ 5ὰς ροῦν ἰε γοσᾶσο,Ὡἱ ἄθαχ “1 ΤΟΥΣ ΠΟΙΠΕΤ 5014, ΠΟΥ 51} ᾿ 
Βαθὶ 15, εἰ ΒΟ. ΠΟ 5.5 αἰ Βαίοι : οἂν ΓΥΕΓΙ. ΠΟΙ Ὀτγα55 [ἢ ΤΟῸΓ ῬΌΒ6Β; 
Ῥοανυῖον ει ἄϊσηο 48 5α που γυ  πιγο. ' 10 ΝῸΡ 5010 ἴον ΔΝ ΟΙΠ ἸΟΌΓΡΠΕΥ, 

ἐπεὶ κε τι ΠΌΝΟΙ: Ὑ111ε οὰ εἰανιδ ἢ ΠΕΡ ἴνγο οοαΐϑς ΠΕΙΓΠΕΙ 5Π065. 
2 σ τ νοῖϊ8 6ἢ- ᾽ 

ἡ“ ρυσοι Σ Θσσα δια ΤῸ ΠΟΙ τεΐ 5δἴανοϑ : [00 {ΠῸ νου Κιηδῃ {ὐ1εΖ, 1 Ο 67: Ὁ ΟῈ5 48ὶ δϑὶ αἰ ση ᾿ ἢ 
ἄε νοι γεοονοῖγ; εἰ ἀεπιθιγεζν,, 15 σἢΥ οἵ Π15 πιθαΐ. 

] 

Ἰαϑαι ἀπο πὲ γοιιϑ ρατιῖος ἐδ : 11 Αμά το ν᾿ Παίβθοενεν ΟἿ ΟΡ 
ἐἐοιι-ἰὰ. ἴοννῃ, γῈ 588}} επίειν ΘΠ] Ὸμ ΜΟῚ 

12. Εὖ φιαπα νοῦ5 εὨ γοτοΖ 44:8 ᾿ - - ὧδ 
ἀπο 4.8 πλ]50}., 84 6 2-ἰα, 
τό. Ετ 31 ἰὰ γηαϊβοῦ δὴ ἐϑὶ ἀἸσηθ, 

46 γοῖνε μαὶχ νἰθηθθ δὰ}. οἷο αὶ 
Ὠ18.15 51 6}}6 ἢ δὴ ὁδὶ ρᾷ5 ἴσης, 416 
γον ΡαΙΧ γεϊοιινα ἃ ψοιι5. 
τά. Ετ ραν-ίουι οὐ [ἢ πὸ σου 8 

γεοοντὰ ρᾶ5, εἰ οὐ οη π᾿ ἐοοπτενα 

τς γα πὴ - Ἐεσυτ -  «4ν---- τ 
10. 11 15 νου την ; δηά {Ππογὸ αὐϊῆὼ 
{1} γὰ φρο {πεηςα. 1} 
12 Ληὰ ν"Ἔεη ὅς σοπλὸ ᾿πίο δ} 

Βοιι56, βδαϊυΐς 11. ᾿ 
15. Δηά 1 τῆς. Ποῖιβο θῈ νου, 

' ἰσξ γοῦν βεᾶςε σοπὶς τπροη ἴἴ : θ.ξ Ρᾶϑ γοϑβ ρᾷνοίθβ, ἢ 5ουίδη! 6 οειῖα τ ἢ πότ τῆοχζίαν 1 ἘΠῚ ΠΘΟ ΝΕ 
ὨπαΊ50 οἱ (6 σείτθ ψ}], βεςοπεζὶ ΟΥΟΣΥΣ ΘΕ ΎΟῸΧΣ ΡΟΒΌΘΕὶ 
ἰαᾳ μοιιδδιὸνς ἀφ γὸβ ρος, " ΓΟταΡη το νοι. : Ι 
“18, Σε νοῦβ αἷ5 ἐπ νέτιιε., αποϑο-ἰ 14 Αηά ᾿ὙΠοβοῦνοι 588] ποῖ ΓῸσι 
ἀονλε εἰ Ὁ οὐπουνε 56 ΥΌ ΠῚ, [γα] τόε5 ἢ ςοῖνα του, ΠΟΙ ἤδδν γοι" γογ 8). ΠΟΙ ἢ5 ΥἹσοι ΓΘ αβόσηθη! δαὶ 7οὰν ἀκ! τας τ τε ᾿ Ταροχπεηῖ, ἀι16 φοῖὸ ν]Πο Ἰὰς ἢ ὙΠΕῺ γὸ ἀερατέ οὐ οὗ τ1παὲ Ποιδο, 
τὸ. οἷοῖ,, [ε γοὐι5 δαν οἷο οοιηπιθ ] Ὁ] ΟἸἕν, 5ΠῈΚο ΟΠ τῆς ἀπ: οἵ ΣΟΙ" 45. θὲς 15. ἂὰ τοῖο 65. ἰοιμ5 - ̓ δεῖ: ἢ : ΠΩ 

ϑογ6Ζ ἄοπο ρυπἀοη5 σοϊϊης 4ε5 5ει-} 15 γεν ν Γ βὰν υπίο νοῦ, [1 
ἤββεσίοι ϑιΤΏρ [65 ὁοταπιε 4ε5. ο6-ἢ ς}..}} μὲ τῃοῦδ τοΐον  ]6. ἴον {86 
17. Δϊαῖβ ἀοπηοζινοιι ϑανᾶο ἄς] πα οἵ ϑοάομῃ Δη4 (Σοτηουν τα; ἴῃ ΒΟΠΊΠ 65; αν 115 νοῦ 5. Πνγογοθ! [Π6 ἂν οἵ Πιάρτηριηξ, τὰ ἢ Τοῦὶ ἀῸΧ ΠΥ ΡαΠαιιχ, εἱ 115 ν οὰ5 λογοσ ἢ} [δὲ οἶγ.- ; Σ ἔρμα ἐγ ἄκν5 165 Υ Πασοσποῖ; 16 ΒεμοΙά, 1 βεπά γοὺ [ογἢ 5 

5Π66Ρ ἴῃ {πὸ τηϊάϑβὲ οἵ γοῖνεβ : Β6 
γε, τπογοΐογο, νῦῖβε ἘΣΣΙ ἠεῦ 
ὉΠα ΠΑΡΤΩ]655 ἃ5 ἄονεθ. τ 

17. Βυῖ θενγδιῈ οἵ τηθῃ : ἴον {πεν 
Ὑ111 ἀδ] νον γοῖι ἀρ ἴο {πὸ οουπ- 
0115, ἀμ {πεν ψ1}} βοοῦγοα Υοὰ 

πᾳ πὐ ς΄ ρον νιν εν ἌΨΝ » Ψ' Ὡ Ἂ ἀρ τλωνσΣ -αὠς " ὡρῶν; 

΄ 



τὸ Καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βα- 
ϑι Ἢ ᾽ ἵν 

σιλεῖς ἀχϑήσεσϑε ἕνεκεν ἐμέ, εἰς 
“εαοτύοιον αὑτοῖς τὴ τοῖς ξύνεσιν, 

Χ. “Ὅτε δὲ - 7 - τ 
ἜΣ ΑΥ δέ οἰδικώσιν ὑμῶς ἐν 

Ἴἢ “ὁ λ " 
ἘΦῦΟλξ σαυτΥ τς πρῶ 

ΐ αν - αὐτὴ, φειγετε εἰς ΤῈ» 

ἄλλον" 

6 Μὴ οὖν φοξηθῆτε αὐτούς" 
οὐδὲν γάρ ἐξτι κεκαλυμμένον, ὃ οὐκ 
ἀποκαλυφθήσεται, ἡ κρυπτὸν, ὃ 
οὐ γνωσθῆσεται, 

ΓΠ 27 Ὃ λέγ» ὑμῖν ἐν τῇ σχοτία, 
εἴπατε ἐν τῷ φωτί" καὶ 3 εἰς τὸ ἐς 
ἀκοῦετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δω- 
μώτων, ; 

ἢ Καὶ μὴ φοξεθῆτε ἀσὺ τῶν 
εἰποχτεινόντων τὸ σῶμα, πὴν δὲ 
Ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι, 
“φοξήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμε- 
γον καὶ ψυχὴν ἡ σῶμα ἀπολέσαι ἐν 
γεξννη:.. 

᾿κ 0 Οὐ χὶ δύο ἔ σρουθία ξ ἐσ σα- 
εἰου πωλεῖται; αὶ ἵν ἐξ αὐτῶν οὐ 
πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν» 1 αἴνευ τοῦ 
πατρὸς ὑμῶν; 

10 Ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τείχες τῆς 
χεφαλῆ; πᾶσαι ἐριθικημέναι εἰσί, 

41 Μή οὖν φοξεθῆτε' πολλῶν 
τφουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. 

12 Καὶ ἐξελθόν]ε; ἐκήρυσσον, 

ἵνα μκεϊανοήσωσι" 

10 Καὶ δυνάγοῇας οἱ ἀπίσ» 
λοι πρὸς τὸν ἴησϑᾶν, κα ἀπὲγ- 
γειλαν αὐτῷ «σάν]α, καὶ ἔσα ἐποίη- 

δαῖοι ἀποκχ)εῖγαι. 
τε Κεφ. ζ΄. γ. 

1 ἸΖ ΑΙ" συνέγοναι «πρὸς αὐτὸν 
οἱ Φαρισπῖοι. καί τινες τῶν 

Γραζμιατέων, ἐλθόν]ες ἀπὸ Ἵερο- 
᾿σολύμων. 
ΓΝ 2. καὶ "ἰδόνϊες “τὰς πῶν 
μαθυτῶν αὐτῷ ξ κοιναῖς χερδὶ 

κ 2 (οἱ γὲς Φαρισαῖοι ἡ 
᾿ : ᾿ -πάϊες οἱ ᾿ἰηδάϊοι, 1 ἐὰν μὴ Ὁ 

πυγμῇ ἢ νὑψωΐῖαι τὰς χυῖρις ἐκ 
Σ “ ᾿“" ᾿ 

ἐ βίυσι, κρατϑνῖες τὴν φαράδρσιν 
᾿ , 

τῶν τορεσξυτέρων. 

ΟΣ 

Ϊ “18 Ἐξ δα ῥα 65 αατοπὶ ὃς ἔὰτ 
ἡ 05 ΔΘΌΓΛΙΠΙ χόρτον πιὸ, πὶ τό - 

ἰπτοητιμὴ 115, ὅς ρος, 

νο5 ἴῃ ανίτοῖς ΠΕΣ, {το ἴτο 1 ὧς 
᾿ἴαπα, Σ πη 

δ2ό Νὰ ογρὸ {{πἸῸ ΓΙ [15. 605. 
ΝΊΒΙΙ οἴ ΟἹἙ σσσαϊτιηι, φυοᾶ 
ΠΟ τονο]αδίειτ, ἅς αράϊταηι» 
αιοά ποῖ ἰοϊοίγ, 

27 Ουοΐᾷ ἀΐοο νο}}}5 ἴῃ ἔοπο- 
Ῥτῖϑ, ἀἸοῖτε τὲ Πιπιῖπε: ἃς αυοὰ 
ἴπ δυο ῖα ΔΌά 115, ρσααϊςζαζε 1ὰ - 
ῬῈῪ ἀοηλοβ. 
ἢ Εἰ πὸ εἰπτοαεῖα ἍὉ0 οσοϊάςπ- 

ἘἸΡ5. σοΓΡιι5, Ὁ ἈΠΙΠΊαπι ΠῸΣ 
ψαΐϊςπτιιβ οοςϊ σε : τἴητοτο ατι- 
τοπὶ τασὶβ ροϊθῃτο ΠῚ ὅς ἈΠΙΠΊΔ ΠῚ 
ἃς ςογρῖις ρετάογβ 'π βεἢοπηᾶ. 

4 Νοηπε ἄπο Ῥαΐζεγε5. δ 
ναπουητὴ ἃς τππῸ5 εχ 1}}15 ποη 
οαῦος ΠΙΡΕΣ τεσγαηγ, ἥπς Ῥαῖγα 
νοίῖτο. : 

49 Ψεῖτι αὐΐοπὶ ἅς ς60}}}" 
ΠΑΡ ᾿ς ΟΠ 65 Ὠλτ στ εὶ [ὈΠτ. 

4ι Νὰ εΥὐρὸ Εἰπηοαῖ5 : ὨλΌΪΕΙς 
ἱ Ραϊεσινιβ Ῥτι Πα εῖ5 νο5. 

τῷ Ἐὲὸ ὀχεθηῖοθ με σα υλπὲ 
Ἐπ τ χ θη, : 

30 Εὶ ςοσπιηξαν ΑΡΟΙΈΟΝ δ᾿ 
7όυ, ὃς τουιμεανοόγαηε εἰ Ὅτ - 
πα, ὃς φυδητα Ἔρογδης ὃς Πυδπῖα 
ἀοσυογαμῦ, : 

ς.Α τ ΤΎΎΙΗ: 
Σ ΤῊ ῊῈ διηρυϊαθαὶ Τείι5. Ροίὲ 

ἤτς ἴῃ Θαϊίαᾷ: ποῦ ἐ- 
πῖπὶ νοϊεθβ8ὲ ἴῃ {πιά5ε8 Ἀπηθ ας, 
αυῖ φυαέεραῃὲ ουτὰ Τυἀαὶ ἰη-- 
τοβοῦΣδς ἃ 

δ ΕΝ κὐῷ ἐ θεν ἀυδα ΔΕΒ ἐλττε 
Ι ἘΤ ςοπνοηϊς αὦ δαπι 

ῬΒαγιπεῖ, ὃς συύάπηι βοτγὶς 
θαγυμι νοπιοπῖεβ, αὖ Ηρ οἷον 
Ἰγπι 185. 

2 Ἐπ νΙἄοπτεβ συοίζανα ΔΤ 
ἙΟἰρι σιν. ο)5. ἐοΙγ ΘΠ δ 
ταηΐθα5 (πος οἷδ, 10:15} εὐςης- 
ἴε5 Ραπόβ, ἱποια Γιηξ. 
4 Νῆπι ῬΒαΡοι ἃς ὀπὶπεβ 
Τικκει, π᾿ ποὴ μα ρΊΠατίην ἴανο- 
ΓΙ ΠιλΩῸ5, ΠΟ ΠΝ ηἀπσπης, 
ἐςποῦῖοβ τγα τομῃοηι ΓΙ ΟΓ πα: 

25. Οὐτπὶ ἃυιΐετι ᾿πὲοαιοηι ατ᾿ 

᾿ωδοδιδδι,, 



Ὑ.)ο. 
υ - 

: ἴῃ ΤΠ} 1} 5. ΠΑΘΌΡΤΙΘΒ : 
᾿χὃ, ἘΠ νοῦ 5ονῈ2 πιοπόβ ἀοναμεὶ [182 } τς πὐρβῆρρς, 
ἰο5. Οσιιν οὐ που ,. οἱ ἀοναπΐπὶ Ιω] ἴοτο ΘΟΥΟΥΠΟΤΒ Δ ΕἸ Πρ᾽5 ἴον τοῦ 

ἤοῖς, ἃ οᾶπ56. ἀς χῃοῖ Σ ρον οο ἈΞ ςς ΤῸ ἃ ἐΘϑά λον ἀρ βι (Π τ 
τον του οι δ θε ἀσοναμὶ εἰἰχ οἵ τ Η ον 

ἀοναῦι ἴθ 5. γπα  1015. "8η6 τῃ6 ΟφΒΕ]65... τ ανοσσδις ὃς 

ὦ. ΟΥ ; φααμᾷ υἰβ νοὶ μονβόου-" 29 Βυς σι ῃ ἽΠΠΟΥ Ρεγβοουίς, 
τοτομί απ ἀπὸ ν 1} Πς, ἴὰ ν οὐ, ἀατι5 στο ἢ [({Π15 οἰτγ, ἥξοςν ε Ἰηΐο ἀηο- 
ἀπε ἀαιγε: τόν: ΕΞ ΕΣ; 

αὖ. ἵἧε 165 ὁταῖρ πο ἰοης ροὶηε:} 26 ἔραΣ ἔδέτη ποῖ, {πογεῖοτο : 

ἘΝ ΟΣ τας ἜΣ ἄς ὁαοῖνέ 41 πο Εν (πους 15 ποίἴπρ οονογαα, ἘΠα 
ἄοινο ὄϊῖτο ἀῤοοστνονῖ ; Ἠἰ τἼ6 ἢ ἐδ : : τς δ 

ἣ ς Ἂ ς] Ὁ. ρνρα ᾿ Ὶ 

βϑοῦϑι (αἰ πιὸ ἄοῖγε ἔϊγε οοππτι. ἐπι ἐμὸν Ὅ6 γονοοϊθα;; δῃὰ ] ἰά;. 

57. Οὁ απὸ Ἰδὲ γουβ αἰ5 ἀἄδτ5 [05 τθαῖ 5Π4}} ποί 6: Κπόοινη, | 

ἀόηεθνος, ἀϊιε5-1 τ ἀλη τα Ἰαυιόνο: ἢ} 27 ΝνΠαΐ 1 {ε11 γοῦ! ἴῃ αν] 6 55,: 

εἴ οα 4πὸ 16 νοῦϑβ ἀἷδ ἃ Τ᾿ ογ ΘΠ 16 "ἡ" ))αὐ Εροακ γς ἴῃ ΠΡΉΪ : ἀπ νμαΐ 

υδολιοσεὶς 580 }6 παπῖ (65 πλϑίδο 115. ἜΗΝ
 ἘΞ ἢ: ῬΓΘΆΟΗ τ 

“ὃ. Ἐπ. 6 ογαῖριεζ ροιπῖ Θοτχ 61, τ ἐὐο ἘΣ ΤΥ ὑκς 

ὄϊεηι ἴὰ νὶς ἄτι δου Ρ5., εἰ πὶ Ὧδ ἐνῶ 78 Οὐιδοίορ5.. ; 

φοανοηΐ ἕαλνο του Ἵν ᾿ ἄπο : πλαῖθ } “8 Απα ἔδογ ποί {ΠΕ ΜΠΙΟἢ 

ὁναῖσοοζ οτος οὐ Ταὶ αὶ ὍΝ γνευ- ἘΠῚ τὴς Ροάν.- θυ ἂτὸ ποῖ ΔὮ]6 ἴο 

{λε οὐ Τμλο οἱ 16 οονρ5 ἀαμς [ὰ [Χ.}}} τὴς βοὺ - θυ γαῖ μον ἔθατ' Βΐτη 
σόϊποηηο. ππετλλ τ τας 
Ῥ Ε ᾿ : 
50. Ὥκαχ ραβδοίατιχ Π6 86 Ὑθητ ὮΝ 15 Δ0]6 ἴο ἀΘβίΓΟυ θοῖ ἢ 500} 

4 μι 5. ρὰθ ἀπ Ρῖ16 9 [τ πόαι-᾿ ἀηα μοαν τη ὨΕ]]. 

χαοϊαϑ 1] αὖον τομ θο να Ρμᾶ5 τὴ 861}}} 429 Αγ ποί ἔνγο βραυγον5 5014 
αἱ ἴθ Υ 585 ἰα ρΦΥΠ 551ῸΝ εε γο-"} ο ἃ ΤΑγτδιηρυ απᾷ οπε οἱ {Ποτὰ 

ἀνὸ Ῥόγο, ἡ γί ᾿ Σ 
λ ᾿ 2 Ὁ Ἢ τὴ ΟΤἿῸ Ξ ἘΠ Ὑ8ς ἐπεγοῦκ ταύτας 48 Υδι 6 5 181} ποὲ ἔ8}} ὁπ τὰς σντουηα ἢ 

εὐἴο βοιῖ ἴοιι5 οογηρίόδ. ΘῈ ΜΟΙ Εαίθετ: Ὧ ΣΩΣΝ 

51. Νὰ ογαῖσποζ ἀοὴς τἴ6η : νοι}. 50 Βαΐ τπ6 νετΥ 1ιαῖνϑ οἵ γόοις 

ταῦ οΖ ταὶ οἰῖχ 46 Βοα πο Ὁ ἂς ρα5- [ῃξφαῇ ἃγὸ 41}1 πιπηθενεδά. ͵ 

ΚΕΙΛΑ ῈΣ στ - [51] ἔφαν γὰ ποῦ, ποτ ΐονο, γε ἅΓῸ ἢ 

153. Ἐϊαπὶ ἄοπο Ραντὶς, τἰς μυδτ ΟΡ γῃοτο νάπιο τπαη σλῦν ὙΒραγτι 
μόνοι ααὍιι δ᾽ απεμαὰϊ. δὸς : ᾿ Ϊ 

50. Εἰ1ὸ5 Αρόϊ 858. 58 γαϑϑθθὶὸ- ὅς, 
τοὶ ἀπρτὸς ἀς όδαθ, οἱ [π| γὰ-ὶ 
οομίύγοης τοαὰϊ οοὁ (1158. ἀν οἱ θλ] 
ἕαὶϊ, οἵ ἰοὰϊ οα αα 115 ἀνοϊθμὶ εἐἢ-| 
501 ὁ, : | 

᾿Ἰολπάτπον νι οηΐουί, ἀπά ργεδοῖ- ἡλα.6. 
δα {πᾶξ τηδῃ 5ποι 4 τερεπί. 7“ 
50 Απᾷ (ἰς ἀροβίῖς5. ραϊπεγεά 

᾿Ἐποτηβοῖνεβ ἱοροῖμεν τπιηῖο 96 5115) 
᾿ ἀπῇ το] Εἴτα 8}} τα]ηρ.57 θοΤἢ ὙΠαΐ 
ἴμεν Πα ἄοης, πὰ γπαΐ {Ππ6γ ᾿ναὰ 
αι». 

ΑΔΡὸ τὸ ζδοον, Τότ ἐδ ιν. Δ ΕἸ ἘᾺΝ υἱόκο πῖπρο Τοσαε, ἐν: 
ποῖῖ δὰ Θαϊέο ; οαν 1 πο : ἜΑ Ὁ ᾿ ψαἸκς Ε Ξ ' 

γψοῦϊοιὶ μαᾷ85 «ἰεπιοιινοῦ ἀδὴ5. ἰὰ Ξ πο οα (τὰ ΟδΠ|ες ον ΒΕῚ 
Ταϊέε, ρᾶγοο ἀπ [65 1118 οἰνοι- ἀνοῦ!α Ποῖ ἀγα ἴῃ ἐόνῦν. θθοδηβα. 

ὁ βοϊεαὶ ἃ [6 ἴδιν 6 χνογ]ν" πῆς ὁθινβ κου ΐ τὸ ΚΙΠ Ππη. 
Ἐξ κι τεσισεςε ὙΠ : τι τρις 

ΝΣ (65 Ῥ]νανϑο5. εἴ αὐιοὰ- " Ϊ ὙΠΕΝ οαπθ τορ οί ον υπίο Λής .“ 
ἀπ ΠΥ ιοιύπε γδ- ἢ Ξ Σ 

, 4165 Θου 05, 48} ἐϊονο με ΥῈ τη, 6 ῬΠΑΓΙβθοβ, ΠΩ͂ οοτο 
Γ- ἡ πς 2 Ἐλὺγς ΕΝ ΡΟΝ να ΤῊΣ ; ἐπα το δος 5 ΑΒ5ΟΥὴ ὈλονοῖῈ ΕΈαΤῃ Οἵ {Π6 βουῦθ5, νυ ΒΙΟἢ σδπηθὶ 

Ρ' Ὶ ἔροιαι ζουιβαίθτη. ᾿ 
«. Ἐν νονᾶπὶ 416 αποϊαιϊιο85- τι} 

{ 

ἰε 565 ῬΊβοι Ρ 105 Ῥτοποῖθοι ἴεπν 2 Απᾷ ψΠδη {πον 5ανν βοῖηθ οὗ 
νοραβ ἄνθο ἀ5 τροΐη8 Βοα ΠΠόες, ἢ Ἠϊ5 ἀἴβοῖρ!ε5 δαῖ Ὀυθαά τ ἀ ΕΒ ]ς 
Ἰο οϑιτἀ-αἴτο . 460| αν οἱ ομς μὰ5 (6. ΓΓΈΠΈ 15) (0 88ν, Ὑγ]ἢ τἰπυγα5Π 60) 
Ἰανόοβ, 115 [ε5 ἐπὶ Ν᾽ ἀχποϊοπε, τ [μδηά5; (ΠΕγ ἰοιπά [αὐ], 

π, (δὺ 165 ῬΒαν πιο} οἱ ἴοιι5 [08 δὴ ΡΙ ΞεξῈ 
Τα 5 πὸ ππαροεπὶ μοϊμΐ 8805 86! “ΟΥ τὴς ΕΓ ΠΆΡΊΒΟ 65) τη 4} τῆς 
Ἰανεν ἴδ5 χπαΐπϑ ἤπδάα ἀπ οοσαδ., { 1ΕΎ85 ΘΧΟΟΡΕΤΠΕΥ Ἰνα5} “λοὖγ παπαβὶ 
ἱρανάαπε εαὶ οοἶα [ὰ ιὐθύμτϊοι ἀο5᾽} οξ, φαΐ ποῖ, Βοϊϊηρ τ[Πς6 τρλαποη! 
ἀποίδιϑ : τ΄ Ἰοξτμε οἸἤσθυβ. | 

η 



20) 

ἐὸν - 
δι ττ ἜΣ 

4. Καὶ ἀπὸ. ἀγορᾶς, ἔλν μὴ 

βαπτίσωνιαι, ἐκ ἐς ξίυσι", ̓  ἄλλα 
ππολλώ ἐσ, ἃ δ ππαρέλαξον. κρᾶ- 

. πεῖν, Ἐ βαπῆσμὲ: Ὁ τα δϊρείων 
"αὶ Ρ ξεςῶν. καὶ Τ' χαλκέων 51 
χαλινῶν.) Ἢ : 

ς ᾿επεῖα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν 
οἱ Φαρισαῖοι αὶ οἵ Τραμομαῖ Τεῖς" 
Διατί οἱ μαθήϊαί σαὶ σπεριπὰ- 
πέςει ξδτὰ τὴν παξάξοσιν: τῶν. 
“πιεσξυτέ τ ΘΟ: ἀλλὰ ανίπηοις χὲξ- 

δὲν ἡ ἐσθίωτι τὸν ἀξ ον; 

ε Ὑ4 Καὶ πρβξκαλεσάμενος -σᾶγ- 
σα τὲγ ὄχλον, ἔλεγέν αὐτοῖς" 
᾿Ακῴετέ με πσάγιες͵ ᾧ δυνίεε. 

πρξι χοδν τὸ ΩΝ κα ἀν 18 
13 Οὐδὲν ἐστὸν Ἐξωγεῦ τῷ δν- 

βοώπε εἰσποςευόμενον εἰς αὐπὸὺν, 
8 δύνεῆαι αὐτὸν Χο: ἴνῶσαι ἀλλὰ τὼ 
Ἐκ σηξεισ εγα ἃ ἀπ᾿ αὐτῷ, ἐκεῖγαά ἔτι 
τὰ Ἀσιγδυϊα τὸν ἀγθρυπον., 

τό Εἴ τις ἔχει ὥτα ἀμόειν, 
ἐχείτῳ. 

17 τ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον. 
ὄχλε, ἐπηρίότων ὐτὸν 

εἰ μαθη πὶ αὐτῷ «εὶ “ἧς σαρα- 
(0) ἕξ. 

18 Καὶ λέγει αὐτοῖς" ᾿Οὕτω 
Σ ὑμεῖς ἀσύντϊοί ἔτει: καὶ νοεῖτε 

ὅτι τοῶν τὸ ἔξαβεν εἰσποςεήομενον 
εἰς τὴν ἄνθρωπον, εἰ δύναϊα, αὐτὸν 
κοινῶσαι : 

με 19 Ὅτι ἐκ εἰσπρεελεϊαι 
αὐτῷ εἰς τὴν χϑεδίς γ ἀλλ εἰς 
τὴν κοιλίαν" καὶ εἰς τὸν ᾧ ἀφεδρῶνα 
Ἐ ἐχπορεύεϊαι, χαθαρίζον τσάγ!α τὰ 
βρώμαϊα. 

40 Ἔλεγε δὲ, ὅτι τὸ ἐκ τῷ 
ἄνθοώπε ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο 
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

21 Ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρ. 
δίας τῶν ἀνθεώπων οἱ διαλογισμοὶ 
οἱ κακοὶ ἐκπορεύογιαι, μοιχεῖαι, 
παυξνεῖαι, φόνοι, 

γ΄22 ἔ Κλοπαὶ, ξ πλεονεξίαι, 
ἢ τποονηρίαι, ᾧ δόλΘ., 8 ἀσέλγείια, 
ἐφθαλμὲς «πονηςὸς, ἐ βλασφημία, 
ἡ ὑπες ρηφανία, ἢ ἀφφοσ σύνης . 

2Ὁ Πανῖα ταῦτα τὰ πρνηρὰ 
ἔσωθεν ἐκπορεύειαι,. ἃ κοινοῖ σπὸν 
ἄνθρονπον. 
ἧς 24 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναςάς ἀ- 

πῖλον. εἰς τὰ Τ μεθόρια, Τύρα 
καὶ Σιδῶνι" ὁ εἰσελθὼν εἷς τὴν 
οἰκίαν, βδένα ἤθελε γνῶναι" ᾧ ἐκ 
πδυγήθη, 1 λαθεῖν. .“. 

νς Ἢ 
Ν Α Ἑτὰ ἔογο,  ποη θαρΈ ΖΕ π- 

ἴὰγ, πὸῇ οοπιεάτπε : ὅς“ Αἰτα, 
ππιτὰ ἔαητ, απ: ἈΠΌΙΩΡΙοτιμε 
ἴεπογο, Ἰοϊίοποβ ροοιήογαπι ἃς 
[οχελτιοσιη, ἃς ΦΓ π ΠΙΌΓΙΠΙΝ 
᾿ἃς Ἰεξογηπὶ. 

ς Ῥεϊηάς ἱπεεγγοράπε οἰΠ| 
ἽῬΗΩΤΙΓΕΙ ἃς ϑ.τῖρτ : Οὐᾶτγο αἰ{- 
Εἰρα}} τοῦ πο ΔΠῚ ΒΌΪΔη1 Ἰυχα 
τγράϊτιοητπι {οῃ]ϊοτίγαι, 1εὰ 1]- 

Ἰοιῖς. τυδηῖθιι5 τηδηάδαςαπε Ῥ5:) 
πεηὶ ἢ ᾿ς 

14. Ετ δάνοςδη3 οπιηςπὶ ταγος 
Βοπ., ἄϊσερας Π1Π|5: Αὐάϊτε της. 

. ΟΙΠΠΕ5, ἃς ἱπτεμ]ρῖτε : 
ις ΝΠ εῇ ἐχῖτγα Ποπιῖπεπι 

᾿πῖγοιο 3 τη ττπὰν φιοά “ροτοίε 

οἴσπ σὀτημιπηἴζατο: δ ὁχοθης 

τὰ ἂἃὉ ἐο, 11 [ἀπὸ σοπυπεηῖ- 
σαλτῖα Π ΟΠ ΠΊΟΤῊ, 

τό 81 415 Παδεὶ 
δυο ππὴϊ, ἀπάϊαξ, 

17 Ἐλ «πυὴϊ ἱπιτοῦτες ἴῃ, 
ἀοητιηι ἃ ἔαγθα, Τῃτετσορ απ 
σα αἰτοραὶ ε)ι5. ἀς μαγα- 
βοϊα. 

ΔπαΓὸ 9 οἷ 

» -- 
» 

τϑ παῖ ΠΠ|5: Ἐὶς ὅς νὸϑ 'ἱπι- 
Ῥσαδι Πῖοβ οὐν το ΝῸ σοηῇ ἄστας- 
[18, αυΐα οὔλπο ἐχεγίη!οςὰδ 1] ᾿πῖτο- 
ἰὸπς π᾿ Ποπμποπι, πο Ροτεῖς. 
ΘῈ ΠῚ ΘΟΠΙπηπιπίσαγε κα ὸ ἱ 

19 ὯσΙΙ ΠῸΠ ἱπεγὰξ 679 ἷπ 
σοῦ, {εᾷ ἴῃ νεηΐγεπι, ἃς ἴῃ [ὲ- 
σεἴτοπι ἐχὶτ : ΡΌΓΣρΑΠΒ. ΟΠΙΠ68) 
οἴαβ. 

20 Ὀϊσοθδὲ δαΐομι, αυοά Ἔχ 
Βοπηηε ἐρτείπιη, 1Ππ4 ςοηχτ᾿ 
πτυηϊοαδὲ ΠΟΠλ ΠΟ. 

21 ΤὨΓι β΄ υῖτα, ἄς σοτἄδ ἢο- 
ὨΥΔαπλ ΓΑΓΙΟΟΙ Π τΙΟηδ5. τηδὶδς 
«ρτοἀϊιητῦγ, αὐυϊτογία, ἰογῖσας 
τἰοης5, σα ἀδϑ, 

22 ἙΕυτγια, ἀνάτιεῖσο, ΚΣ 
ἀοῖνα, ἸαΓεϊνιᾷ, ἌΞΗΒΕ ταλλαβ,, 
ἈΙΑΤΡΠοπτῖα, Πιροσυα, αὐλεπεῖα,, 

43 Ὀπιπία ας πλλ]α ἈΡ ἱπὲπβ 
ξοτοάπιηενγ, ὃς σοιτητιιπίσαῃξ 
ΠΟΙΆ ΠΣ ΠῚ. 

54 τ ἰηάο 7}0τσοπ5, Ἀδι ἴῃ 
σοηδπηὶὰ Τγγὶ ἃς Βιαοπῖδς ἧς ἴη- 
τεδιοὶ 1. ἀογαθ πη, πε πη πε τῇ νος 
ἰαὶς [εἰγα, ὃς ποῖ ἘΡΟΣΟΣ ἰαΐοσε. 



4. Ἐϊ ΓΟυϑᾶνι΄ 115. ΤΟΥΤΟΠΠΘΩΣ εἷος 
Ρ᾽ασδ5 μα] ]ατι65., 115. 6 πα προιξ 
ΡοΪμῖ πο Ὁ} 15 58 Π5. 5᾽ἐἴγὸ [ἂν (8. 
" Υ ἃ 1155] Βελοοιρ ἀπ τὸ 5 
ΟΠ Ο565. «}}8. ΟὨλ γοςιι65. ροῖν 165 
Ομ δοῦν οῦ, οουχηϊο ἦο ἰαν οι [05 σους 

'Ροδ., 1ὲ5 μοιϑ., [65 ναἰβδϑαῖιιχ (αἱ - 
ἡαϊη, οἱ [68 18. 
δι Τιλ-τ- ἰοϑδ115 [65 ἰϑὶ (ὃ. ΒΑ Θ88115 [05 ῬΊΑΥ ϑὶ 615 οἵ 169 

δου θε5. πὶ ἀογηαιάόνοηι - σὰ 
Ὑιθ 1 ἀπο [65 [1501 0165 πο ϑυΐνθος 
Ρᾶ5 ἴὰ ιρδάϊιϊοη ἀ65. ἀποίοηβ., εἴ 
'4ἃ ᾿ἰς ῬΕΘμηθὴι ἴθαν το ρα8 8815 88 
αν ον 165 χηαὶῃ 3 

“χά, ΑἸογβ αὐαῃὶ Δρρεϊό τοαῖο Ια" 

χααϊταἀθ., 11 Ἰθαν αἰ. Ἰσουτοζ- 

τοὶ ἰοαδ,, οἱ Θογηρτεποζτοθοῖ : ἕ 

4 Δπὰ τυλόη ἐπδιῃ οοἵπο ἕνοΐη ἘΠΕ ,“ή. Ἢ 

ταδυϊτοῖ, Ἔχοορὲ ΤΠ Ὺ πγάδἢ.) {πόγὶ 

οαΐ ποῖ. Δπᾶ τῆδον οἴμοι Ἐμρϑι,,, 

πορο ὅ65, ΨΜΒΙΟΠ ἴπὸν πανὰ γασθῖν- 

οὐ τὸ Βμοϊά, ας ἴλ6 νναβδϊηρ Οἵ σαρϑὰ 
ἀηα Ροῖδ, ἃπα οὗ ὈνΆΒΘἢ ν65565) ἀη 
ΤᾺ 165, τὰς ε 
5 ὙΠοὴ (πς ῬΠΑΓῖθοα5 ἀπά ἀμ] 

Ἀϑϊςο Βἴτ, ΝΥ ψναϊκ ποῖ τὰν α15-Ὁ 

οἰρίθϑ δοσονάϊηις τὸ πὸ ἰγασιθοη οὗ 
πο οἹἄονο, Ὀὰϊ δαὶ Ὀνοαά ἢ Ἢ 

απο Ὠεαηᾷδ ὑπ ἢ πτντι 
14 Αῇά, τ ποὺ τὸ παὰ οα]Π ἘΠ] 

ἢὸ Ῥοορὶς τοιξὸ λπιγ 6 βαιά αηΐο Ἷ 

15. Αἴδθα ἄς οὲ ααὶ εϑὶ ποῦβ ὁ {Π6 τὴ, Ἡδαγκεη απο τὴ ΟΥ̓ΕΡῪ ΟἿΘ 

ῬΒουαο, οἱ πὶ δαῖτ ἰδ [0] ἡψ' ψοῖι, ἀμ ππἀουϑίαπα : ᾿ 

'η8 16 Ῥοὰὶ 50. }}16ν ; χμδὶδ ὁ8 48] 

ϑογὶ 46 ἴὰϊ, γοϊϊὰ οδ. 4ὰϊ 8011 

ῬΒομληλ6. ; 

16. 81 που απ ἃ 65. οὐ Π 108 

Ῥοιν ὁπιομάνο, 40}}} δατοπάε. 

“17η.. Οααπα 11 [ας δηινό δ 5 Ι͂ὰ 

χαδίβοι, ἀργὰ δ 5 δίγοτολιγό ἀανθο. 

1ᾳ πιὰ ἰταο,, 565 Ὀ᾿δοὶρ!65 Ῥμπίον τ, 

τορόγοοῖ 580 οοἴῖθ Ῥαυάθο ο. 

«8, ἘῸῚ σαν αἰ: Ἐτοδ-ν οα5 ἀ5- 

8] 5885 [το] ἰσοιοθ Ὁ Νὰ οοταρτος 

τοζινουῦβ ρᾶ5., 16 γ]6} ἀὸ ὁ6 41} 

δαΐτο ἄς ἀςμουῖβ ἀαη8 1 πομλθηθ πὸ 

ἴε ροῦιϊ 80. 1}Ἐὸν Ὁ 
τῷ. Ῥαγοῦ πὸ οοἷα ὨΘητγ8 Ῥᾶ5 

ἄαμβ δοὴ σοῦ, τπι8 185. 4} νὰ ἂὰ 

ψϑηϊτο ̓  οἱ 41} δου αὐχ Πἰθὶχ 

ἰβϑογοῖβ, ἄὐδὸ ἴουὶ ο8 ατ16 168 Ὁ1- 
χαθπϑ πὲ ἀπηραν ὃ 
“α. ἢ Ἰοαν, ἀϊδοις ἄπο ; (δ 4ὶ 

ξοῦῖ ἀ  ]ιοσλη δ, οθδῖ ο6 411 808} - 

ἴς ΓΠουληλο. 

σι. σαν ἄα Δοἄαης ἀπ οὐὰν ἀο5 

Ὠοιησιοβ,, ϑουίομαι [65 πα αναῖθ68 

Ῥοπϑέςβ., 165 αἀαϊτόνοθ, [65 ἰονη!- 

φαϊίοι8., ᾽65 θαι 1} 65. : 

5“. [65 Ἰἰάτοϊαϑ., ἰὁ5. τωϑτινὶ8 

ὙΠΟΥ 65, ῬΟᾺΥ ἀνοῖν ἴὸ Ριοὰ ἀ᾽απι- 

ἀταὶ,, [65 γπδοπαποοιόβ,, ἰὰ ἴγαπιάς, 

Τιπιρπάϊοιιό, 161} δασντεῖχ, ἴα τῃέ- 

ἀϊδαποθ., ἰὰ βουνό, ἴὰ [οἶτο. 

“(. "Γοιι5 ο05 ΥἼ0 68 ΒΟΥ 6 Ὡὶ ἄπ ἀο" 

ἄσπς, εἰ 50. Π|ολυ ΠΟ λῖπ 6. 

“(.. Ῥαὶδ ὁταπὶ ρανεῖ ἂς ἰὸ, εἰ 56 πα 

411ὰ αὰἂχ ἰπομπ γος ἄς ΤὙν εὐ ἀθ 

Θιάου : οἱ ὄϊαπιὶ θαϊνέ ἀαπθ πὸ 

ΧΩ ΑΙ50}.. 11 0 νοῦΐοις μὰ8 4 Ροὺ- 

βοτιιο 'ς δὰϊ ; πλαῖϑ 11 τ. θὰ} διὸ 
«ιι.- 0. 

Ἰοῖ αἰπὰ ραν. 

ππῖο [δε Βοῦδὲ ἤοτν ἴμ6 ῬΘΟΡΪΟ; 

Ἠΐ5 ἀἰβοῖρ]ο5. ἀϑκοὰ δῖτὴ ΘΟΠΟΘΓΠ- 

ἴμρ; [8 ῬΑΡΆΌ]6; 

“2 Ὑπονὸ 15 ποιμίηρ οπὶ ΜΠπ5! 

ουΐ ἃ πιᾶπν τμας Θηζδρίηρ ἱπἴο ὨϊταῚ 

οδὴ ἄεβ]ς δίπι: δι (6. (λἰηρ65᾽ 

ὨΪ ἢ σοτηδ οὐΐ οἵ Βῖπι, ἴμοβο 8ΓῸ 

ΠΟΥ {παῖ ἀθῆ]ο πὲ πλλη. ᾿ς τ 

16 1 ἈΌΥ ταδὶ πᾶν ο οα 5 10 ΠΘΆΓ; 

17 ἀπά, ψμοπ᾿ μς Μγὰ5 πίονες 

18.Απά πο βαιῖῃ υμΐο λοι, ΔΓ 
γι 50 ΜΠ Πόσς ὉΠ ονθία Πρ 180 ὅ 
ἰ)οὸ γὸ ποῖ ρευοοῖνε, {παᾶὶ τυ παΐβο- 
ον ον τὨ]ηρ᾽ ἔροτῃ ἸΠπουέ Θπίουθίῃ 
ιΐο {πὸ πηδη, 77 σαπποί 46 ἢ]6 τη ;: 
19 Βοοδιδο ᾿ξ ἐπίθγοίῃ ποῖ Ἰηΐο! 

μιἷ5 ποανῖ, Βαξ ἱπίο 1πὸ θΟΠγ7 ἀηαὦ 
Βοοίῃ οὐέ τηΐο (ἴῃς ἀγαιρηϊ, Ρυτρ-, 
120: 8}} Πχοαίϑ' , 
20 Απὰ Πδ βαι4. Τ Βα ΒΊΟΝ οοτα-, 

ὁ[ἢ οἷ οἵ (88 τῆαπ, {μαΐ ἀθδιοῖα, 
(δὲ τβᾶη. , : 
91 ἘῸν ΠΌτα τη, οἱ οὐ ἢ Πδαγέὶ 

οἵ τῆθη, Ριοοθοα ον} τπουρ ῖ5;. 
Δα τοτ 65, Του πἰ 058, ΤΡ Ο 55. 
22 ἢ ς[ἴ5. σονεξζοιϑη 6559 ν 1 κο α.-᾿ 

Π655. ἀθο ες, Ἰϑοϊ ν᾽ ου !5}} 6585 ΔῈ ἐν 
ΟΥ̓. ὈΓΑΒΡ ποι ὈΡΙάς, [00 Π5ΠΠ 658: 

235 ΑἸ] τΠε88. οὐ] {π|πρ5. οπηδ' 
ἔροσῃ νυ], ἃη4 ἀ6 1 [Πς6 τηδῃ.. 

ὗ Α υἷα - .24. Απμα οσγη ἰῇ ποῈ. Π6. ἃιΌ56) 
ΔΠ4 νον το τὴς Ὀονάο "5 Οἱ Τ γα 
αοα ϑιάοηγ ἀπα ρηΐϊονοα ἰπίο ἀπ᾿ 
ἔἢου56. 4 σγοῦ ἃ Πᾶνα ΠΟ τη8: 
Κρονν 2: δῖ πα σου]ὰ πο θὲ ΠΙά. 



9. 

Κεφ, ογ΄’ 18. 
Ἐ 1 ἢ ἮΝ ἐκείνἢ Τῇ ὥρα «ΔΟοσΉΧθον" 

γγτες᾽ Τὶς ἄρα μείζων ἐςὶν ἐν 
ἢ βατιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ; 

2. Καὶ τοροσκαλεσάμενθ᾽: ὁ Ἶη- 

σῦ; τοαιδίονγ ἔςησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ 
ὸ αἱ τῶν; 

ἃς τ 3 Καὶ εἶπεν" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐὰν μὴ τραφῆτε, καὶ γένησθε ὡς τὼ 
ἅ “παιδία, αὶ μὴ εἰσέλθητε εἰς σὴν 
᾿ βασιλείαν πῶν ἐςανῶν. ἢ 

4 οςις ὅν ταπεινώση ἑαυϊὸν οἷς, 
πὸ παιδίον τῷ το; ὦτός ἐςὶν ὁ μεί- 
᾿ ζον ἐν τῇ βαριλείᾳ τῶν ἐξαγῶν. 

. Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν 
σκανδάλων' ἀναίγκη γάρ ἔςιν ἐλο 

Ι Θεῖν τὰ ὁκάνδαλα: τολὴν ἐαὶ τῷ 
ἀἰνθεώπῳ ἐκείνῳ, δ ὃ τὸ σκάγδα- 
"ον ἔρχεται, : ἣν 

8. Εἰ δὲ ἡ χείρ σῶ, ὃ ὁ τούς σα 
σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ, κα 
βάλε ἀπὸ σβ' καλόν σοι ἐςὶν εἰ- 
«φελθεῖν εἰς. τὴν. ζωὴν χωλὸν, ἢ 

'κυλλὸνν. ἣ δύο χεῖρας ἢ δύο “πόδας 

ἔχοντα, βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ 
αἰώνιον. 

Γ νο Καὶ εἰ ὁ ἐφθαλμός σὰ σκᾶν' 

δαλίζει σὲ», ἔξελε αὐτὸν, καὶ βάλε 

πὸ σῶ" καλόν σοι ἐςὶ μονόφθαλ - 
ὧν εν δ Ἐζα » .“" Ἄ { 

͵ μον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο 

! ὀφθαλμὸς ἔχοντα βκχηθῆναι εἰς τὴν 

γέενναν τῷ πυρός. ; 

τὴ 

᾿ 
ΤΣ ὑμῖν δώιεῖ } Εῶν, γεγην 

ταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκα τὸν ταρήξαῖα, 
ἢ. ππλανηθη ἕν εξ αὐτῶν" εἰχὶ. ἀ- 
φεὶς τὰ 1 ἐνγενηκονταεννέα, ἐπὶ τὰ 
ὅρη ππορευθεὶς, ζηνεῖ τὸ λαγώ- 
ἐβένου ; θοὸς ἧς 

. 18. Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν. αὐτὸ, 
Η ἀκὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ 

αὐτῷ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ τοῖς ἐννενη- 
χονταεννέα,. “τοῖς μὴ τοεπλανημέ- 
γοῖς. ΠΣ : 
ἐς ΤΣ Οὕτως. ἐκ ἔςι ϑέλημα ἔμ.- 
πεοσθεν τῷ ππιατρὸς ὑμῶν, τῷ ἐν 
εὐξανοῖς, ἶνα; ἀπόλεταν εἷς τῶν μι" 
κρῶν τάτων, : ' 

{4 “Ἐὰν δὲ ἀμαρτήση εἰς σὲ ὁ 
ἀδελφός σε, ὕπαγε, καὶ ἔλεγξον 
αὐτὸν μεταξύ σὰ κα αὐτοῦ μόνε" 
ἐάν σὺ ἀκοῦσῃ, ἑκέρδησας τὸν ὡ- 

ἐδελφόν σω, 

“τ ὐτ͵πτ͵τν τ -- 

“π, 

δ᾽ μαθηταὶ τῷ ἴπσ, λξ } 

ΘΙ ΡΎΤΥ ΧΥΙΙΣ - 
τ ΤΥ 1Ππὰ Ποζὰ δοσοίζοσιαε {- 

ΟΡ! 7ε[ὰ; ἀἰοφῃῖφθ: Οιπ: 

ΠΑΠῚ Πια]οῦ οἷν ἴῃ τορηο οο]οσ 
ταμα ἐ᾿ . 
2 Ἐπ αἀνοσδηϑ Γοἴτι5 ριισγα ιη}» 

{ξαταϊξ οὐμπὶ ἴῃ πιράϊο οοσ ἢ}, 

4 πι| αἴχιε τ Δηῖθη ἄϊοο ν δ᾽ δ, 
ἢ πο σοηνοσῇ ἔπιευ 15, ὃς ἐἤϊοῖ- 
πάη: Ποτς ρυδτοδ!, Ποαστιααιασι 
᾿πέγαθτῖ5 πὶ τόρνπι σἐἘ ἸσΤΊΠῚ, 

4. Οπϊουπιαις οὐ βῸ Πιμ}1}}18 τ 
νοῦῖε [ρῆμα πε ραογα] 5 ἤϊε, 
Ηΐο εἰδ πλα)οῦ ἴῃ τόρπο ςἰοτιιπι. 

ἢ Νὰ τοθηᾶο ἃ {απά}}8:. 
Νεςοῖο εηἶπι εἰδ νοαῖγε ἔζης. 
ἄλ]α : νογατηαβιθῃ νῷ Βουλίηὶς 

1Π1, ρογ υςαι [σα άλ]ααι νοηϊξ," 
Ζ δ. 

8. 81 αὐΐεπι. πιαπιι5 ἐπα, νεὶ 

Ῥ68 τπτ|5 [σαπα!χαι το, ΑὈΠοη 6. 

ἐα, ἃς αρα 05. 16 : Ρυ οταηι, 
εἰρὶ οπτη στοαὶ αα νίξαπι οἰ αυάυπε) 
νοὶ παπποῦ, απᾶπι ἀπ85 ΠΊΔΠῸΒ 

νε] ἀτιοϑ Ῥε 485 παθεηροῖη, δὶ 1Ώ 
ἰρποπι. πξεύπυηι. τ΄ 

ἡ Ἐτἢ σου] ταῦθ (ρα ΠΖας 
το, εὐ εὐπι, ἃς ασ 805 τῷ ; 

Ρυϊοσυσα Ἐ5Ὶ1 οἱ ἀποουϊαπι ἴῃ 

νἱζαηι ἱπίγαγα, φαλπι ἄτιοβ οαιι-ν 

1ο5. Βαϊνερίοσ 7801 ἴῃ σο μεπηληῖ 
15} 15. : : 

1. υϊᾷ νοῦ νἱάσευν ἐ᾽, 

Γαοτίης «Πἴσιὶ Πόπιϊηι σεὲπέαῃ ἴ 
ΟΥ̓Θ8, "ἃς ΟΥΤΑΨΟΙΙΣ ὑπὰ ΕΧ 6185 
ποῆπε ΤΠ] ηαιεῦβ ποπαρπἴα ποτὶ 
νολ, ἴῃ πιομῖοθ να ἄδη8 4υς ΤΊ: 
εγγαηίοδι ἢ 
1 Επ ἢ Βα ἰηψοηῖτο οαηι, ἢ 

Διο ἄϊοο νοῦ 8, 41 σαιάςε ἡ 
ἴὰρεῦ οἂ πιαρὶβ, αιάηι ΓὰρΡΟΤ 
πὸπαρίητα, ἤονεῦς ὨΟΩ ἈθΘΥγαησ᾽ 
δ. ; Ὥς 

14 9ϊῖς ποι εξ νοϊαπίαϑβ δῃδ 
Ραΐγεπι νοίσιιηι αὶ ἴῃ ὁ: 18 
τἀ Ρατοαῖ᾽ ἀπὲ5 ρΆσν αοσαπν πὸ" 
ΓᾺΠ1. ὦ 0. 

Ις 51 δυξετ ρδορανειῖε ἴῃ ἐδ, 
ἔγατοσ ταῦθ, ναΐο, ἃς δογυῖραι 
οαπὶ ἰηξον ἔς ὃς ἐρίιν {Ὁ ]τιπὶ : 
51 τὸ διχάϊογιε, ᾿ποσζαξὶιθ 65 {τα Ὁ 
{τδη ἔθ τ, Ἴ 



κε 

Γ 

ἢλ ἐοοίς ΣΙ. ΝΡ ΞῚ τὰς ϑατηδ ἔπιθ σατο {Πς 751., ΓΈ Ν ὁοεῖο πόπιο Πιοιιγ6-1ὰ, 1695 ὙΣΣ μας ξς ᾿ ἸΏ Ο᾽ εν ΤΊβοῖρ 65 νἱγεμὶ ἃ Ζέβαβ, εἰ 4ἰ5οΊΡ]ο5 ΠΡΟ ἘΣ ῊΝΤΗ͂ 
δι ἀἴγοηι . Οἱ] ο5ὲ 16. ρ] 5 διαηα ἢ ὟΝ ΠΟ 15 (Πε σνξαίοβί 1" ων ἘΠΕ ' 
ὅδηβ 16 Ποναϊηῖο 4ε5 οἴει Ὁ ἄοτα οἵ πράνοι 
Ὡ. Ετ]1όβαβ ἀγααὶ [α]: γ θην ἀθ] ὁ Απὰ Ζοβιι5 σα]]64 ἃ Π|ΠΠ1 6 ομπ 
οὐΐανιε,, ᾿ς τ1 ἀαὶ υνἱΐεπ ἄ δαχ ιν μεθ Ἰᾶοῦ ὙλτΞ, : ἐδ αι 5οῖ δῖτῃ τὴ ἴδ τηϊάϑί 
ὁ. Ἐπ αἴϊ - 16 νοῦ 1 4ἰ5 ξεὴ τέ. ἀπίο Εἰ τη, 8Π 65 

τό; 4110 51 ου5 χα 65 οἰαπρός : οἵ (Π6 1}. : τ 
ΦΕΙ γοῖι8 ὯΘ. ἄξυθηοζ οοπ ἰε5 3 Απᾷ βαιά, ΨΟΡΙν ΓΟ ΘᾺ. Ὁπΐο 

ἘΠΕ ἣ γοὰ5 πεμΠογεζ μοΪμι} νου, ΕἸχοερί γα Ὀ6 οοηνετίοα, δης 
ΤΣ ΡΝ ἀλουτας ἀοε Οἰευχ. δεσομιο ἂἃ5 {Ππ|4 οΠάγοη, Υ 6 588}} 4. Οἴδδε μουγαιοῖ,, ααϊοομαιιοῦ “ ΠΥ ΠΣ. ὙΠ ΘΉΤΟΣ τα 
5 ΒσχΩΠΠΠογὰ 5ο1- ταύσηθ, σοχαχπο οει ΠΟΐ ΘὨΓΟΥ 1ηἴο [86 Κιῃς 
ΦηΓΆΠΕ, σοι] -  ὰ 651 16 Ῥῖτ5 ργαθα  γ6 ἢ," μλ ς σατο ΞΕΞ ΕΓ ΕΞ ΕΣ ον ΝΣ 

᾿ς 1. Βοχαῦπιο 4ες οἷοιχ,, [4 ΨΥ Ββόβοθυεν, {πϑγοίονος, 888] 
1: δΑΙμοαν ἀπ τροπάς ἃ ἐατεο ἢ} 00) δἰ πιβ6 Η 85 [15 ΠῚ ΘΒΙ4 

ἀος δοδῃείαϊεβ - οἂν 1| οδι πιίοςς- ἢ ΤΟΙΣ Ἐπα ἜΡΩΣ Ἐφ ν 1. ἐ ΠΝ 
5817 411} αὐτῖνε 465 βοιπᾷαὶςβ  8Ξ ΒΆΤΩΟ 15 Ε͵ΤΘαΙΕ ΒΘι ἿΝ 
τη ῖ5 γα] Πὰν ἃ 1 ]Ποτασπε ραν αὶ ἢ οἷν οὗ Βεανθῃ. ἐστὸν 
ς ἘΠ τρπ τε : τῇ 7 Ἄγ οε ὑπο πε τνοσ]α Ρεςσδυιβα . Οἱ 5ἱ ὅ ἐξ Σ ΑΔΕ 
ἮΝ ἀπιαν οὐ 100 Ῥιεὰ (6 Ὁ ΡΒ ῃ 65! ον 1 τηιϑὲ πδεάβ θ6 

ἐπαΐ οὔἴθρποθβ οοσθ ; Ὀπῖ νος οὸ 
τουῖ θεν (άπ ἰδὲ ρόςἠέ, οοιιρμε- 

165., οι 76 116-165 Ἰοΐῃ ἄθ τοὶ αὶ 
1] νϑαΐ τηϊεῖχ 486 τὰ δὨϊγε5. [01-- [Παΐ τοδῃ ὈΥ  οτὰ ἴῃς οἴξηοα 
ἴεὶχ οἱ χα πο] οἱ ἐἰαλις ἴὰ τῖς, 4τ|ε ᾿δοτηθίι ! 
ἀ ἌνΟΙΓ ἄεοχ Ριεάς ου ἄουχ ἸΔΆΔῈ δ, 1 9. ΤΥ ετοίογο, {ΠΥ ΠαΠά οΥ ἘΠΥ͂ 
εἰ 4’ ἐϊνε Ἰειό «ἀπ ἰς [εὰὶ ἐϊογις}, 1: ἶ ΠΝ 
0. Εἰ 5ι τοὺ Ἱ! τὸ [κι τορος ἰοοί ΟΠ δη {πες οὐ {Πϑτὴ οἵδ, αηά 

εἰατ5 ἰὲ μέολέ, ατνάονο -ἰὸ, εὐ [οαβί ἐλόηι ΠΌπι {π66 : [1 15 θείου 

Ἰοῖῖε-ἰς ἰοΐν. ἂς τοὶ; ταν 1 σϑὰῖ [Ὸν [Π6. το ομίον ἰηΐο Πἴὸ ΠαΪΐ ο΄: 
ΠΡΊΘῸΣ ἀεὶ τὰ ΕὨγῈ5 ἀαη5 ἰὰ Ὸ 'πγαϊ ηχεᾷ, Ῥϑίθον πὴ Πανὶης ἴνο. 

ΠΡ ἘΠ ΠΣ ἤπης τὴ ὩΣ Οἵτο εν τάς ΟΡ ἐο δεῖ (9 ΡῈ τλδὲ στ ΠΕΙΣ γΕΠΣ, ΕἾ σ᾽ δἰ ΠΟἰότ 6115 16 κλ ΠΟ 57 ΟΣ 00 σοὺ, ἸῸ ὈΟΟΑΒΣ ΜΈ. 
δέξεντις ἀὰ ἔδυ. νου] αϑῦπρ ἢγα ἜΚ υς 

ἢ ε 9 Αηᾶ 1 {π|πεῸ εγε οβεπα {Π66.) 
ῬΙΌΟΘΚ 1 οὐΐ, Πα σαδ 77 ΠΡΌΣ {Π66 : 
1 15. θείζοῦ ἴοῦ ἴπθε ἴο βηΐεγ ᾿ηῖο 
{|8 τυ! ομς οὐ Ὁ. Γαῖμ ον τΠδη Παν- 
ἴῃ’ ὉΤΟ ἜΥ 65 ἴο θὲ οαϑβί ἴῃῖο Πε}]- 
ἢν. έν ες ὶ 

. 19 ον (μίηκ γεῖ 18 πιρῃ Ππανθ᾽ 
8 Βυηάρεα ΒΘ ρ. ἀπά οηε οὔτἤθηι 
θὲ ΡΌΠΕ δϑίγαν. 4ο(}} ἢ ποῖ ἰϑδᾶνα 

τΠ6 πΙποίν αηά πῖη6- ἀη4 βοῇ 1η-. 

ἴο [6 Τηουηΐ811|5. ΔΠ6 ΒΕ δ ἢ παῖ 
᾿ΠΙΟἢ 15 ΡΌΏς δϑίναν ἐὺ. Ι 

18 Από ιἴ 80 θεὲ {παΐ Πα Βιηή [{9' 
ΨΟΙΙΥ ἴ σαν ππίο τοι, ΕΤῈ σα οὶ σε 
'τηοτὸ οἵ {Πα εἄδελ, τη οὗ {Π6 
ΠΙΠΟΙΥ ἃΠα ὨΪη6 ὙΠΙΟΠ νοηΐ ποῖ 
,ϑδίγαγ, ὃ ' 
ς - πα ἐπ Ἢ Ξ αν νυν. ,,,α 

14 Ἰύνθη 50 "15 ποΐ {πῃ ψ}} οἱ 
γοῖμ ΤΑΙ Π ον ἡγΉ]ς]ν 15. Ἰὴ Ποᾶνθη, 
Παΐ,οὴς οἵ {π65ε {|| οπο5 5πο 14 
ΕΥΙ5Π. 
15 Μογόονεν, ̓Γ τπν Ὀγοῖπον 5841}. 
ΤΈΒΡΑΘ95 ἀρδίηϑί {Πε66, ρὸ δῃη {6}}} 
ἢ ἢΪ5. ἔδι! Ὀοίνγθεη τῆς δηῤ 

ἡἴτη ]οης : 1 ΠῈ 5|8}} Πεδν πος, 

᾿ 

12. Οἵ νοῦ5 ἢ βρι 16:2 81 πη 
Βοιμλ6. ἃ οομΐ θγοΡῖς, οἱ «Ἐν 
6 Αἰϊ τιη6 ἐβαιέε,, π ἰαἴ556- {-1| 
Ρὰ5 168 «παίτεςπνϊησι αἰχτποα!, 
Ροτιτ δ᾽ Ἐἢ Ἀ}}6ν μὰν [65 χη ίαριιες 
Ομεγ μεν σεἰ} 6 αι} 5᾽6ο1 ὀσανίο ἢ 
15. Εἰ 51} ἀὐτῖν οὶ 41} 1α τγοῖν ο, 
6 γοῦ8 415. ον γευμό. αὐ ἐπ ἃ 
Ρἷὰ5 ἀθ)οῖε, 4 ἄδ5 ατταῖνον πιοῖ- 
αἰχ-πει αι] πιο δομί μομιι ἐξα- 
τόδ, τ δ 
14, ΑἸπβ5ὶ 1ὰ νοϊοηϊό ἀε τοῖνε 

Ῥὲνς 401 65: δἴικ οἴοιχ, 1 681 μὰ5 
'φα ἀποιιῃ 6 οε5 μεῖς μόν]5εο, 
. 158. 81 τοῦ [γὸνα ἃ ρόο!ις φοπτνο 
ΟἹ, τὰ, οἱ γοργεις- δ εὐῖνο ἰοὶ 
εἴ 1} 560}; 5} εὐοοαίς,, τὰ ἀὐτὰ8 
βϑαρῃό το) ἔτότο. : 

᾿ 
ὡν,...ῳ...... 

συ ΘΝ 



πρεπος πα “59. 

ἢ ἀκ ὅσῃ, σταρά- τό 8 αὐυζοηι ποη ἀὐά!ογις, α[- 
, Ὃ τί ἕν ἢ δύο" ἵνα ἔἕπῆις σαπὰ ἔθ αὐπὰς ἀπὰπ {6} 

ἐπὶ φύμα 9 δύο μαρτύρων ἢ τοὶ ἄπο: οἵ ἔπ οτὲ ἀπογιιπι το ἴα πα 

συ ᾿ ψεὶ ἐσῖπιστι {πε οπλπε ψεγρυμαι τ 
ΕἾΝ Ἐ7.5Ε ἂν δὲ τραροκόση αὐτῶν, 17 81 ἀυτεπὶ ποσ]οχοσὶς ἐοϑ, 

εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ" ἐὰν δὲ καὶ τῆς [ ἀϊς οςο!οῆτε Σ ἢ ατιζεππ ἃς εὐςοῖο- 

΄ 

᾿ 

Ἐ ἐχχλησίας «παρεχούσῃ, ἔξω [ἴδτι πορίοχοτις, πὲ οἷὐΣ ἤςαξ' 
σο! ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς τ ὁ τελοης., ὀπμηΐοιιθ ἃς ρα τα παϑ.. “᾿ς. ἢ 

21 τόςς τροσέλθων αὐτῷ ὁτπιέ-ἰ Δι Τπο ἀσοούςης δὰ οιηκ, 
“.3., εἶπε" Κύρις, πισάκις μας Ῥοῖτησϑ, {χε Τλογαίης, αι οῖῖοα 
ἀπε είεξι: Ἐκέε οἷς αοελαος  πΣεκ, ῬοσοΆΜΜΕ π᾿ πὸ ΠταοΥ πιοῖιβ, ὅσ! 
ἀΘσίυ ΕΝ Το  ΕἸς ει δι ρτῦ, ἀϊαυτίαμι οἱ ἢ αἴφαα [ορεο 5 

, 2.2; Διζει αὐτῷ ὁ ἰωσες" οὐ τ Ἅ25 Τῖεῖς 1} Τεῖ5 : ΝὸΩ ὅτοο᾽ 
λέγω σοι; ἕως 1 ἑπτάκις, ἀλλ᾽) εἰθ1, υἵηυς {δρτῖος, ἴςἃ αἴας 
τξα ; { ἐϑδομφυκογτάκις Εἑπτάν ᾿ Τορτμαρίοϑ Γορέρῃ. 

23 Διὰ τῦτο ὡμοιώθη ἡ βατι- 23 Ῥτγορίςγ μος ΠῚ ΠΝ] αι 
λεία τῶν εἰρανῶν ἄνθε εὠπῳ βασι-  οἱξ τορηΠ πὶ οἸογιτι ΠΟμΐπΙ τος 
λέν, ὃς θέλησε συνᾶραι λόγον ΓΝ «11 νΌ ΜΗ ΠΟΙ ΪΟΓΓΟ Γαϊϊοης τα 

μετὰ τῶν δόλων αὑτῷ. ἡ 18} ἘΝ ΣΝΕ 1Ὁ15. 

Ξ 24 Έ ᾿Αςξαμένω δὲ αὐτῷ 24. ἱπεῖρίομξε γοτγὸ Τρίο σοῖ- 

ε συναίρειν, «προσηνέχθη αὐτῷ εἰς ἴοττο, Οὔ δεῖ Εἴ Εἰ ἀπιι5 σίτων 

Ἐ ὀφειλέτης 1 μυρίων ταλάντων" ἄφοῖρϑ ΤΏ 111ὸ τα] Πτογαπ. 
25 Μὴ ἔχον.» δὲ αὐτῷ ἀποδῶ- 25 ΝΟΩ Βαλεητα ἀπῖοπὶ "10 

ναι» ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύρι(Θ. αὐ- | τεάετο, 01ΠῈ ἐὐλμπὰ ἀοῃλ ηι5 6115 
τῷ τοφαθῆναι, κα τὴν γυναῖκα αὐτῷ, νεπυη Ἀγ, ὃς ἸΣΟΤΟΤῚ ΕἾ, ἃς 

ἡ τὰ τέκνα, ἡ πάντα ὅσα εἶχε, } Β]105, ὃς οπτηϊα συὸς ποθ θαΐ, ὃς 
τὸ ἀποδοθῆναι. ᾿ τεαάϊ, " “- 

τό Πεσων ὃν ὁ δῦλΘ, σρεσε- }" Δό Ῥτγοοϊάθῃβ δυξεπὶ [ογνιιβ 
χύνει αὐτῶ, λέγων" Κύριε, μαχρο- ἀὐδογαῦδλε ἐαμη, ἀϊςοπ5 : Βοπηῖης, 
Εύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ, ἃ τοάντα σοι Ἰοπδ απ 15 εἴἴο εὔσὰ 128, δὲ 
πολώζω, : - οπτηΐᾳ Εἰ0] τοἀάδῃ,. 
ἜΩΙῚ Σπλαγχνισθεὶς, δὲ ὁ κύ- 27 ΟὈτητηοξι5 νι ςοτθι5 ατ- 

εὐ τῷ δέλυ ἐκε ἕν, ἀπέλυσεν Ϊ ἴον ἀοπιιητ5 ἴδυνι {Π15, ἈΡ101- 
αὐτὲν, καὶ πὸ Ὁ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῶ, 1 νἱξ οαπιὶ, ὃς ππαξατιπι ἀἰπιΣῇξ: οἱ," 
ὃ Ἐξελθὼν δὲ ὁ δ2.λ:. ἐκεῖ. 28 Εσγοαβ δὐτοηι ἔεγντι 1116, 

26», ε εἶρεν ἕνα τῶν συνδεέέλων αὑτῷ, ᾿πνοπηττ πα τὰ σοη τ νόγαμι ἴαο- 
ὃς ἀφε εἰλὲν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάριον [τπιπι, 40] ἀοθς Ῥαει δἱ σοπέπηι ἀς- 
κ᾽ ἀραστήσας αὐτὸν ἔπνιγε, λέγων"  ΠαΓΙΟΒ : ἃς ἀρρτέϊ ΠΕ πἄσα5. οἵη, 

πόδ Ὁ μει, ὅ,τι ὀφείλεις, Γαϊξοσιθαξ, ἀϊσοπϑ : Βεάάς παῖ 
0 Πεσαν ὃν ὁ σύνδολί(θ. αὐτῷ 1 φυοὰ ἀ68ε8. 

εἰς τὰς τούδας αὐτοῦ, πἀρεκάλει 20 ῬτοοϊάεπϑεγρῸ σοπίςγνιθδ 
αὐτὸν, Δλέγων' 'Μακεο ὕμησον ἐπ᾿ | εἴιι5 δὰ ρεάεβ ο)5, τοβαβθαῦ 6.11. 

,ἐμεὶ, καὶ τιέντα ἀποδώσω σοιν, ἀϊσοηβ: Γοπσ δ 115 οἴο 1 ἰδ, 
« 

22 Ὁ δὲ εκ ἤθέλεν" ἀλλ᾽ ὡ- 1 ὃς οταπία τεάδάασπι 0]. 

πελθαν, ἔξαλεν αὐτὸν εἷς φυλα.- 20 ἴἰς αὐΐοιη ποϊυΐϊὲ : [ἃ 
κὴν, ἕως ὦ ἀποδῶ τὸ ὀφειλόμενον,  ΔΌΣΕΙ5 σοηζθοῖε οὰπὶ π᾿ ουο- 

ἄμιπι, ἄοῃεο τεάάογος ἀθθταηλ. 

“ὦσιν 

ΔΝ “ΔΔλάνι ν.. .. 



ῬΡαγέε. 

μου Πιᾶϑε σαϊηθα ἴπν ὈΡοῖπεγ.. 21 ": 

[10. δίαιδ, 91} πὸ ὑξέοοιις μας, ἡ [6 Βυῖ ΓΟ ΜΠ ποῖ Ποαν ἐλεε, 
ῬΥομάς ἀνθὸ (οἱ δποοῖο ἀὴ6 οἱ 6)» ἴαΙκα «ἢ το οπο ΟΥ ὕτνο 

ἄδιιχ ρϑγϑοησιθδ, αὔπὶ αι του! ἤγονο., Ἐπαΐ ἴῃ [Π6 πβοῦτῃ οὗ ὑννο} 
501} οομἤεσπέ. 5. Τὰ Ράϊοὶο ἀφο οὐ ἴμτεθ νἸΐποϑϑεβ ἜΥΘΙῪ ΠΕ 
ἄδιχ οὐ ἄς τοῖς τόποις. ΤΡ ΒΗΚΒ ΙΝ 
17. Οὐδ 5] πα Παίσπε ρᾷ5. 105 ΒΟΥ 96 ΘπιΘΟΠ5ΠΕ6. | 

ἐοσοαῖον,, α15-16 ἃ 1 ΘΠ156 ’ οἱ 511| 17 ΑΠα τῇ Βὸ 588}} περίθοϊ ἴο Πθαν] 

Ὧε. ἀδίβπο ρᾷ5 ἐσοιιον 1" ἘρΠ15ς., ογη; τΕ}} ἐΓ αηΐο 16 σα ρ ἢ: θα} 
ἘΕΡαΣε τ τα ΘΟΙΔ 6 ἈῺ ΡΆΤΕΝ οἱ ἀἢ ΠΡ ἢ ς προ ]οοῖ τὸ ποὰν ἴΠς σΠυ ΓΟ ἢ; 

ὄδδον. δ ὄταν ᾿ 
Ἐύθδο οἵ Βἴτα θ6 ππίο ἢ ε ἃ5 ἃἢ Πραῖπο 

τηαδὴ Δ η ἃ ΡΌΒΠΟΔη. 
ΠΣΕΊΟΖΉΣΈΦΕΕΣΙ ξ ᾿ Ὄ Φ “πὴ ἘΠ 

τ. ΑἸονβ Ῥίδιγε 5 ἐϊδπι ἀρριος 21 ΤΏΘΠ ΟᾶΤηΕ Ῥεῖεγ ἴο πῖπι. δη 6} 
εἰνό, Ἰὰὶ αἴ: Βοϊσποιιν, σομι θΊ 6 ἢ ἰβαϊα, Τιον, Ππονν οἵα 518}} τὴν ὈὉτοὸ- 

ἂς ἴοϊς. ραν ἀοπάιεναιὶ -- 8 ἃ τῆον ΠΠγ6 Ὁ 51} ἀρ αἰ μδί τὴ 6. δη ὦ [ογρῖνο 
ἵνὲνο,, Ἰρότοις ππρυτα ὈΠθηδό [τη } 8:1} εονὸπ ἱππδεὺ 
56 τ|65 ἃ 850 15. ἃ ἐπραν Ψ: 5 Ξ 3 μευ: ΤΟΣ ΤΗΣ τἀ παρῆχες ον τοὶ 2 [6505 ΒΑΙ ΕΠ ΑΠΠ1Ὸ Βτῃ; " φαν! 

αἷς γᾶϑ Ἰαϑάπες5 ἃ βθρὶ ἴοὶδ., γπϑ]5 [Π0Γ ὉΠΙΟ το, ὉΠΕ] βένθη {πη Ὸ 5: 
Ἰαϑάτιοβ ἃ δόρίαμις [οἷς βερὶ [οἷ5, δὺς, Γ᾽ ΠΕΠ βουθπίν Προ 5 βούεῃ. 
25. Οδδὲ ρούταιοι 1ε Βογϑιθμς, ὁ 5. ἽΠΠΟΥ ΕΙΌΡΟ 15 {πὲ Κιπράοτη οὗ 

ἅες οἰδιιχ οϑὲ οοιηρατέ ἃ ἀῃ ἐπ ΕΝ ἜΠΕΙΤ νοῦς πρτεζον εἰ ἈΚΞΕ 

4] νοῦ!αϊ [αϊγε οὐχ ῖε ἀν δ 505 Ἷ, Ὡς ἢ . ᾿ : ἴῃ] Ἢ Κ 

ὙΦΕΝΟΞ Εἴμρν ν᾽ ΒΟ ἢ του] τὰκ ἀοοοιηΐ 
“4. Οὐδηᾷ 11» εαϊ σογηηιεμπού ἃ οἱ 15 βευνδηΐβ. 

ΠΟΙΩΡΙΟΓ, ΟἹ πὶ ἐπ ΡΓέβεμια ἐν} 34. Ἀπά ψ ἤθη π6 μαά "θεριὰ ἴο 
41 ἀενοὶ! ἀϊκ τΆ}}}6 ταΐεης ς ΤΈΘΚΟΠ, ΟΠΘ, ὑἡγὰ8. ὈΓουσ ΐ τιηΐο 
«25. Ἐπ ρᾶτοθ 4} πα ἄνοιτ Ρὰ5 1 ΣΈΕ Σὲ, ποσες ἊΣ ἘΝ 
ἂε τοὶ μάγον, 808 Μαῖϊνο οονὰ-- ᾽ οα πὴ τς ἢ {Ποι- 

χαπα αὐ} [ἀλ νεαάτι, 11. 56 .58Π6 τ] ηΐ5. 
ζεμυταα εἴ 565 Ἐπ 15, οἵ ἴους οο. 25. Βαϊ ΟΡ τη ΠΟ} 85 ΠῈ Πδα ποῖ 
4} ἀνοῖϊ, απ ααθ ἰὰ ἀφῖϊο Γὰϊ το Ρᾶγ; [ιἷ5 ἰογτα φοσησαδπάςα Ὠίτη 

ΝΣ ἜἘΝΝι  ὰ ἘῈ ὡτὸ π ΦῈ τ ἊΣ 

“Ὁ. Εΐ οε βεγυϊτθαν 86 Ἰοίδηὶ ἀ] (Ὁ θὲ βοϊά, ἃη4 ἢ}5 ψτΐο, δ η 6] Π1]" 
ἰοῦτθ, ἴδ βαρρ]ίοῖι,, ἐπ αἱ αι- {Ὁ- ἢ; ΔΠ6 4}} ἘΠαΐ με μα, απὰ ραγ- 
βαῃΐ ; ϑεῖσῃδιν, αἷθ μαϊίεποε ἐπ- [τῆδηΐξ ἴο ὃὈς τηδάδ. 
γεὺβ τοὶ, εἰ 16 ἴ6 Ῥάτεγαι ἰοτῖ. Ὁ 26 ΓΗΘ ΒΕΓ νηΐ, {Ππογείοτο [61] 

37. ΑἸοῦβ 16 Δίαϊινο ἀς ος 5εγυ}- ἤργγῃ, ἃ Πα ἸγουἘΠΙρΡροα Ηἶτα; βαν- 
ἴδασ, ὄπιι ἄἀθ σοταράβθ οι, 1ε1. ἘΣΎ ΣΕΣΣ ΣΝ ξεῖνος ᾿ 
Ἰαἴδβα αἰ]οσ, εἴ ἃ ααπια 1. ἵπρ᾽ ογα, πᾶνϑ Ραῖεθος Μ τῆ τῆς, 
ΠΤ ἍΠΕ ΕΠ] μὰν πες ἃ]]. 

{ 58. Μαῖϑ ὁ 5ουυτθαν δαηί Ξουι!,[ 27. ΤἬΏξη {πὸ Ιορ οἵ 181 5ογ- 
᾿βεποομίνα ἀπ κε 8ε5. οουαρᾶσποις να ΠΕ γρὰ5 τιον οα ΜΠ ΠΟΤ ΡΕΙΒ5Ι0Π.9 
᾿ἀς βευνίοο αὶ 11 ἀονοῖϊ σαὶ (6-- ἃ η4 Ἰοος564 Πἴτη; ἀπ ἔόγρανε Πἶπι 
165» εἰ Ἄν αηι βαῖβι, 1 Π ἐι δὺ-- : [18 Σ ἀν ἢ Στὰ ΘΠ Έῃ6. ἄδδέ. οἴοιτ, δὴ 1π|ὶ ἀἴδαμι: Ῥαϊθ- ΟἹ οα ο ἐστ ς 
[- ἘΡΡΩ δύ γεν . 238 βΒιιὲ ἴΠε βαπης βεῦναπηΐ νγϑηξ 

50. Ελ 50η. φουηράσποι ἄς 56γ-- Οὐ, ἀπ ἴοι πα ομὸ οἵ 5 ξ Ποῦ-. 
Υἶοα 58 Ἰοίαμ! ἃ 865 ρμιε5, [6 5ι0-- 5εγνδηΐϑ, νν ΒΙΟἢ οὐνοα Πίηι ἀπ Ὠϊπη-ἰἶ ῬΙἴοῖς, δὰ 101 ἀἰδαμῖ: ΑΙδ μαι εποθ  ἤγ 66 Ῥέποα : δη6 Ἠὲ [αἴ4 Παπαβ ομὲ 

[κεν τῆι, Εἴ) 16 ραιεῦαι συ. ΕἸ ἢ, οὶ ἰοοῖς δύ ὈΥ. πε ξπγΟδ ὁ. Νία!β 1] πεη νουΐις. γ1εὶν τὸ ͵ Σ 
᾿[αῖνὸ ν᾿ εἴ 5ει ἐϊαπὶ αἰϊό, 1116 πε  ϑΆν πος ΡΥ τὰ {Παΐ το ον αϑέ, 
Β ΘΕ ΤῈ δὰ ΡΥ ποπ., 1054 ἃ οὐ 4} 59 Αηα Πἶ5 [ΟΠ ον τϑουναπέ 01 

εἦξ μᾶγέ ἰὰ ἀδιιε. ἄοννη αὐ ἢἰ5. ἔθει, δῃᾷ θθβοιρβξ 
Ὦϊτ, δαυ ἴηρ. ἤτανε ρμαάεποα ὙΠ 
Τη6, Δη 1 νν}}} ρὰν πες 8}}. 
80 Απά ἔς που! ποῖ: θὰ επί 

ΔΠ6 σαδὲ ΒΙην τητο ργ ἴδον ΠῚ Πα 
5Βου 1 Ῥὰν 1ῃε ἀορί, ξ 



93. 

ματα αὐτοῖν. 

γενόμενα. 

2. Τότε ταροσκαλοσάρεενθν᾿ 
ΕΓ “ , 

αὐτὸν ὃ χύς Ὁ» αὐτῶ, λέξῃῳ αὐτῶ" 
δϑλε τονὲ, πἄσαν τὴν -δφειλὴν 
ἐκάῤην ἀφῆκά στη ἐπεὶ ἢ 
λεσάς με 

13 Οὖχ, ὩΣ; καί σε ἐλεῆσαι στὸν 
σύνδυλόν σϑ, ὡς καὶ ἢ ἐγώ σε ἤλέη- 
σᾳ “ ᾿ 

14 Καὶ ἡγισθες ἐκύμθι αὖνῷ 
ς ἢ βασα- 

πᾶν τὸ 

Ἐανὰρέδωκεν αὐτὸν ταὶ: 
ὑμῖν ἕως ὃ ἀποδῷ 

ἐφέγλύβξενον αὑτῷ, 

ῬΑ ἰδόντες, δὲ δὲ ἐ 1 αὐνδεδοι, 
αἰτῇῷ τὰ ᾿γηόμεια,.Ἤ ἐλυπόξησαν 
σφόδρα" κα ἐλθόντες Τ' διεσάφη: 
κα σῷ Ἐ κυρίῳ αὑτῶν “άντα τὰ. 

,35 Οὕτω κα ὁ ὁ στατῆρ μ ὁ ὁ ἐπη- ἢ 

εάν: Ὁ» «ποιΐζει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆ- 
τε ἕκας- τῷ ἀξελφ 9 σὑτῷ ἀπὸ 
αν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παζαπτα- 

ΡΥ 5. 
Κεφ, ε, ΤΟ. ᾿ 

ΒΩ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ. 
ύς(Ὁ. καὶ ἑτέρως, εθδο- 

πρ τι ἢ ̓ὠπέςειλεν αὐτὸς ἀνὰ 

δύο παρὸ ππροσώπε αὑτῷ, εἰς σά. 

Ζαν “πόλιν ἢ τόπον ἃ ΠρλλΟ 
οὐ τὸς ἔρχεσθαι. 

Ζ ἘΡΑ͂Ν ὃν παρὸ ς αὐτούς: Ὃ 

μὲν " Ξερισμὸς τοολὺς ζ» οἱ δὲ ἐργά-͵ 

σαι ὀλίγοι: δεήθηϊε ἂν τῷ Κυρίο 
τῇ ϑερισμξ, ὅπως ἐκβάλλη ἐρ- 

γάτας εἰς τὸν ϑερισιν 
Ἐ.4. Ὑσαάγέε' 

“σοςέλλω ὑμᾶς 

μέσο ἱ λύκων. 
4 Μὴ βαςαζέῖε βαλενιον, μὴ 

φσήφαν, μηδὲ ὑποδὴ καῖα" αὶ μη- 
δένα κατὰ τὴν ὁδὰν ἰσπάσ ἡσθε, 

4) εἰν αὑτῶν - 
5 

1), ἐγὼ ὦ- 
« ΙΞ νΝ 2 

ὡς ὁ ἄρνας ἐν 

5 Εἰς ἣν δ᾽ ἂν οἰχίαν εἰσύρχη- 
σϑε, πρῶτον λέχγεϊε" Εἰρήνη. ἘΡ 
οἴκω τούτῳ. Υ̓́ 

δ᾽ Καὶ ἐὰν ΩΣ ἧ ἐκεῖ ὁ υἱὸς 
εἰρή: ὑπ, ἐπαναπταύσεαι ἐπ᾽ αὐὖ:ὲν 
᾿ ἔν» 
᾿ εἰού: ἡ ὑμῶν" εἰ δὲ μήγε, ἐ; 

ὑμᾶς ἀνακάριψε τ 
“7 Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μϑέῖε, 

ἐσϑθίονϊε; κὶ τοίνονϊες τὰ σαν αὖ- 
τον αἴ γοὸρ ὁ ἐξγάτης τοῦ (κι: 

σϑοῦ αὑτῷ ἐξι. 
4.2" ΄ κγ τς 

οἰκίας εἶ; οἰκίαν, 

ὃ Καὶ εἰς ἣν δ᾽ ὧν πόλιν εἰσέρ- 

ΧΆ; θε, καὶ δέχ"]αι μας, ἐ ἐἔσθίεῖε 
τὰ «σαραϊιθέμενα ὑ ὑμαῖν. 

Μιὰ μεαξαίνε 8 ἐξ 

4τ Ψιάοπίοβ δυΐθηι οοηίογνὶ 
εἴας [αδτα, οομε ξατὶ Γαπτ να ἶος 
ὃς νοηΐ “Ὥξο5. ἀδοϊαγάνογαπε ἐοσ 
γαΐπο ἤτο οτπηπία ζαύϊα, Ξ 

- 25. Τυπο δάνοοσασῃϑδ πηι ἐδ 
Ταΐ 5. [ἀπ5 ἀἰςῖς 11}: δεγῦνς ἢφ-π 
«πατη,, οὔῖπο ἀοθίταυν Ππἀ εἰς 
χὰϊῆ ἐο λα ὐθτάρθπι λἀνοςαξι! τὰς, 

15. Νόυης οἰδονταῖν ἃς ἴε πηῖς- 
[ἘΣΤῚ σοηίετγν! τοῦ, ἤοιις ἄς ἐβο. 
ταὶ πυἰΠογὰβ πηι ἢ ς΄. 

14 Ἐπ ᾿ταῖτι5. ἀουιλληι8. Ο}15 
τα ἀτάλε οταν τογτογίθα5, αποσά 
ἀΐχιςο γοάάογοι ἀαμῖνοτ πὶ ἀεἾῖ- 
(ιν εἰν 

15 δῖ ὅς Ῥαΐον γποῦβ οτος 
κε νοῦ 5, ἢ ποῃ το ον 11}9 
πθπῇοΐίαιο ἔγαιγι πιο ὧο σογ αὶ} 
θὰ νο ΕΓ15 Ια ρίιι5 δόσιν, 

ὍΣΑ Ρ πλύ τ : : 
ΟΤ' δυῖοπι μας ἀοῇσπαντξ 
Τοσλπι18. ἃς ΔΠ105 Γ᾿ ρίδ-, 

σἰηΐα, ὃς πὶῆὲ 1105 Ρὲτ Ὀποϑ 
ἀπῖδ ἔβοῖε πὶ {πλπ, ἱπ ΟὨΥΠΕΠὶ 
οἰ νἱτατς ΠῚ ὅς Ἰοουπα αι ζαξαγυδ, 
ογαῖ ἐρία νεηΐγε. ͵ 

 Τιςερας ἰσιτυγ δά 1105: 
Τρία χυϊάεπι πὲ ΠῚς ΤΏΔΪ] τα, δὲ 
ΟΡογΆΓΙΪ μᾶῦοὶ : τοραῖς ἐτρο ἀο- 
πίη μη} τηοἤϊϑ5, αἱ ὀπυϊξεας, Ὁρο- 
ΓΑΤΊΟΒ τὴ πιοῆοτη σδπὶ. 

3 ἴτ6,, δες. ἐρὸ ΠΉΪΟ νόοϑ- 
ἢοὺὰξ ἀρποβ ἴῃ πιράϊο Ἰαροτγιη. 
4 Νε ρογίαξε ΤΛΆΓΓΟΡ [τι ΠΊ, 

ΠΟῸΠ ΡΕΓΆΠ., Πεστις σα] σαπιοηΐα ̓  
ὃς ποπλϊ πο Π. ΒΟΓ ἴα πὶ (αἸυϊατ" 
νΟΣΙὶϑ. - Ν ἧς 

5 ἴῃ ΤῊ πεν ος ̓ δότιιμῃ, ' 
ἱπεγαψ ογΙἶθ. Ῥγὶπλασι ἀϊοίτς 
Ῥὰχ ἀογαιὶ ἢαῖς. χὰ 

. “ὦ οἷ 

ο΄ Ἐπ «υΐάοπι Ἐ τῆν ΤΌΣ 
ΠΙΙὰ 5 Ῥαοῖβ, τοι οἴσος κιρον 116| 
Ἰυπὶ ΡὰΧ νόπτα: ἢ νεῖσ ποι, δ᾽ 
γὸβ8 χουν γῖςς, ν 

1 δαᾶςηι Ἔαστι ἄοηιο. ΩΣ 
ποῦς, φἀδηζοθ. ἃς Ὀἰθεμτοδ σὰς 
ἀρυΐ 1105: ἀἰρπὰ5 ἐντὶ Θρεγᾶ- 
τία5 υϑογοεᾷς ἤτὰ οἴ, πὸ ἐξαηδίς 
ἧς ἀοπλὸ {μι ἀτή Βδι 
8 Ἐπ ὰ τλτπτι τη (8 εἰν τας 

ἴδιαι ἱπέγα σευ ἰθ, ἐς Πιξοξ ρονίηξ, 
νΌβ8, τπιαηἰαςϑὲς ΡΡΌΝΊΝ νΌΡ}8. 

-“. 



“αν. -- ταὐτὰ τ΄ --- -- --ὰὐτῦνσ- ..- - 

τ 31: 865 δαϊγοθ ΘοχαρΆΡθοη5 (6 31 50 ΨΠΕΠ 5 [ὉΠ]Πον-βουυδηίβ 772. ,8. 

βευΥἴοε γοσἈΠὶ ὁρ 4] 5᾽ 61011 Ρᾷς- ἰϑὰνγ ψηδξ τγὰ5. (016, ἴον Ψετα-: 
ς«ἐ, οὐ [ατοηὶ ἔοΥΐ Ἰρόίρηεθ, οἱ 18 ΨΕΡΥ 5ΟΡΙΥ͂. ΔΠ4 οαπις ἘΠ ΝΗ 

᾿ ; ΟΣ ἃ ἰεὺν δίαϊ τα - Ἄ: Ὰ Ἷ 

ΡΣ ΣΠΒΡΟΣ οι ἀπο κ ἢ αηΐο {Π6ὶν ἸογΡα 41} {Ππαΐ τνὰϑ ἀοηδ. 
τοῦτ ἐε απ ὁτον ΑΥν ὁ, Ξ; ε Ἔ ; 

εἾ 55. Α]018 5805 Μαῖις 16 δι γεν, ἢ 92 ΤΏΘη 15 ἰογ, αἰτοῦ τΠδὲ Π6᾽ 

'δὲ 1ὰϊ αἰ - Μέομδαπι βεγν τειν, 16 ἢ Πα 6416 4 Πιτη. βαϊ τηΐο Πῖτὰ, Ὁ 
ὑϑανοἷ ααϊίτό τοαϊα δειίε ἄοιιε, {πῆρ πϊοκεα ϑεγναηΐ 1 ἰογρανο 

" ᾽ τ ΩΙ ᾿Υ) Φ2 ᾿ Ἃ 

Ρᾶγοε α86 ἴπ τῇ ΕἸ) ΑΥ̓ΟΙΒ ΒΓ; ΠΈΉ66 411} παΐ ἀεθί, Ὀεσαιδε {πο 
553.Νὲε 16 [Α}Ποἷ1-}} ρᾳ5 ἅτι551 ἂν ον : 

ἀδϑινδάϑί γτηα: 4 σ ᾿ ἜΡΗ 

ΔΠμε τὴ δ ανφοῖει ἈΠ τ μῆλα, ̓Ἴ 53 ϑπου!άεβε ηοί που αἶϑο μανς' 
54. Βτ᾿ Ξο8 δαϊισε. ἐταηι ἰγγιιέ,, 1} Πδα σοτη ρα 55100 ΟἹ ἴὴν ἔθ ον -5Ὲ 

ἴε Ἰῆντα ἀπχ βδεύβεῃβ, Ἰθβαα᾽ ἃ ς6}} γαῃΐ, αν ΟῚ ἃ5 1 μ6Π ῬΠῪ οα τηεε ἢἢ, 
ἤσυο εξ φάγε τουϊ ἐξ 4α " ἔπε} 34. πα Πὶ5 Ἰογὰ νγὰϑ νη Ότἢῃ;, ἀπ 
55. Οεδι αἴηοὶ πε σον ἔονα πιο ο γενοῦ διτὴ ἴο [Π Του πίο 8. 
Ῥὲτε οὐ! όϑιε, οἱ υοσβ μὲ ραλάομπηεζ {1 θ ΒΘ] Ῥὰν 4}} ἐμαΐῖ γ85 ἐὰς 
μᾶ58 ὁμβαοια 48 γοῦβ, ἀδβ ἐομέ ϑοὰ. ᾿Πίο Ὠ]ΠῚ. : 

ἰουξαι,, ἃ δρὰὶ ἔγθνε 808 [ἀιιῖό5. 35 80 Π|έϑυσιβο 588}} τὴν πεανυεῃ- 
Ὗ Ιγ Εδίμεν ἀο εἶ50 πηΐο νοῦ; 1 γα 

ΤΟΙΗ Υ ΟἿ Ἠεανίδ ον ρῖνο ΠΟΙ νΕΥΥ. 
ΟΠ6 8 ὈΡΟΙΒΟΙ ΠΕ} ἐραβραβϑεϑ 

»πὴσβ οεἴα, ἰο ϑοῖσμοαν ἐια ΒΠ ἘΤΈΒ τμεθε (πϊηρβ {Π6 ἔοτα 

ἌΝ βοϊχαηίο οἱ ἀἰχ δαῖγο5᾽ ΔΡρΡοϊηΐεα οἵἴπον ΒΕ ΕΠ ΓΥ αἰ50. 

Τῖδοίρί 65. : οἱ 1ἰ ἴεβ εὔνουν ἀδπχ 2η6} 5δοῃηξ ἴθ πὶ Όνγο ἀΠ4 ὅνο ὈΘΙῸΡΡ 
δ - ἀοναπῖ αὶ, ἀπ τοὰΐο5 [69 5 - - ΡΈΕΙ Σ 
δι ἘΝΑΠΌΣ ΟΝ Ϊ ἔθ το νεν ται. 815 ἔλοε ἰπῖο ἜΥΟΡῪ οἷέν Δη 4 Ρ]86Ε, 
ψΗΠ65 ΔῊΞ “5 Ἵ ΣΉ τὸς : Ξ Ε Κα ἀρ Ύας τι ἈΠΠδὲ, ΤῊ: ἀν ῆον πὸ Βιμβοὶζ νγουϊά οοτηθ. 

α. Βὰ 1 Ἰεαν ἀἴδοῖς : [με γποῖβδοῦ. 2 Ἴ πεγοΐονθ 5814 πε ὑηῖο {πε :: 

ἰεϑῖ ρυαπᾶς,, γα 15 ἐγ α Ρεὰ ἄοα- ΤΉ Παννοϑῖ π|ν ὁ» ογεδῖ. θα {Π6 

ὙΥονδ ς ΡΥΙΟΣ ἄοπο ἰς δασῖτε ἧς ΙΔ ουΓεῦϑ τὸ ἴεν : ραν γὸ {πετε- 

ΠΕΊΠΟΣΙΟΣ ΈΠΤΟΥ ἐγ ἀε5 ΟΟΥ̓ΤΕΙΣ ποῦς τῃς Ἰόνὰ οὗ τὰς Παυνοβ, (παῖ 
5. ΑΠΠοΖ΄, Ἶα σοῖς δβηνοῖθ σοασαθ 6 ὑγΟΙΠ4 βοηα ἴον ἕἢ ἸαΟ ΡΕΤΒ 1η- 

ἀε5 ἀσποδὰκχ αα πεῖ !οα ἀδ5 Ἰοιιρ5. (0 ἢ15 Πα γνοβί. 

1 4. Νε μοσῖεζ μἱ θθαγϑε,, ΒΙ 580, 5 (1:0 γοιῦ γαγ5: Ὀομοῖϊά, Τ σοηα 

Τὶ 500} 1008 : οἱ Ὡς 58] 62 βου ϑομμῸ γοῦ ἔουἢ 85 [}}}05 ΔΠΊΟΠ:: γον 65. 
: πὶ ἀβελαίι, Ἷ ΞΆ 4 Ὁγτν Ποῖον ρυ56, ΠΟΙὅ 5011; 

ἔρος: ΕΣ αν ταν μανν ΠΟΡ 5ῆδοθβ: ἀῃᾷ ϑαϊαῖο ΠῸ τῇδ ὈΥ 

αὶ ραῖχ δοἱξ 5ιὺ οοῖιο τηαῖϑου. [Π6Ὸ ΨΆΥ. . 
6. 811 γ ἃ Ιὰ φιοῖψας εὐΐαοι ἄς 5. Απᾷ Ἰηΐο τ Παΐϑοενον ποῦδ6 γῈ 
8ιπ Α τοῖα Ραϊχ γοροϑογα 50] δηΐου" ξῃγοῖ 5ΑΥ9 Ῥεξδσε δε ἴο {819 

αΠ ς δἴποι ε11]6 γεϊοτσπονα ἃ νοῦ. ν ; : 
7. {τ ἀθιηθαγο ἀδὴ8 σεις σπαὶῖ- Βοιιδθ. Σ 5: 

βου τὰ, τηδησοαηξ εἴ Βανι ας οο 6 ΑΒα {πὸ ϑοποῦΡοδοοθς 1ποτο, 
αὐ οη τ ιι5 ἀσμποτα,, οαν ᾿οαννῖον γι" ΕΔΓ 8 58Ὰ}} Γοϑί ὑροὴ τὸ: 11| 
65 ἀἴξπο 46 βοὴ βαῖνε. Νὸ Ρνὰβ- ηοί;, 1ἴ 9508} τ τὸ γΟᾺ ρα. - 

᾽56Ζ μοϊηΐ ἀπε χρϑῖϑοθ ἃ της ΠΡ ΑΡΕΡ ΞΞ τ᾿ πεν; τς 
ΙΝ ἡ : 7 Ἀπά Τὴ ἘΠ|ὸ βαῆγα ΠΟΊ56 Γοτη δῖ ἢ, 
"δ. θὲ Ὠχόπιθ,, ἄδη5 ἀπεῖχε ν ἸῸ } δαί! ρ᾽ ΔΠη4 αὐ κίηρ 560} [Πϊηρ 5. 
ΠΕΡ ΘΗ" ἘἈΡΕΘ νον σοι. ἐς ΠΟΥ ρῖνο: ἸῸΣ ἐΠῸ πο το 
ΤΟΡΟΙΕ, χααηρες ἀθ σα ψυοη νου ον μέν ΟΡ Ηἰς πῖτε, δ ποῦ ποὴ 
νι ΣΡΕΒ ΤΑ: ποῖσε τὸ Βοιιδο: ς 

] 8 Λπά ᾿πΐο ψ]δαΐβοθνοι" οἷ Υ γα 
᾿ ἐμέεν, ἀπα {πον γεςεῖνε νου, δαί 
᾿ 5110} {ΠῚΠΡ᾿5. ἃ5 ἈΡῈ δϑὲ Ὀθίου γοιι; 



10 Εἰς ἣν δ' ἄν πσέλιν εἰ ἰσέρχη-ι 
σϑε, καὶ μὸ δέχω αι ὑμᾶς, ἐξελ- 
θόν ες εἰς τὰ; «ὐλαῖε ξίας αὐτῆς, 

εἴ παῖε" 
ξ ΕἼ Καὶ τὸν ᾿ κλνι ἐὸν τὸν 

Η κρλληθξῆα ἡμῖν ἐκ τῆς -σύλεως 

ὑμῶν, ἢ ἀπομασσδόιεθα ὑ,ιῖν 
πολὴν τᾶτ νι οώσκεϊς, ἔτι ἥγηκῆν 
ΚΙ ̓ὑμξς ἡ ἡ βασιλεία σεῦ εὐ. 

«2 Λέγω δὲ ὑμῖν; ὅτι Σαδόια γιὲ 

ἐν πῇ ἡμέε ἐκείνῃ ἀνγεκίζτερον 
ἔσαι, ἣ τῇ πσόλει ἐκείν: ᾿ 

οι 2. Ἣν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορῇὴ τῶν» 
᾿Ιϑυλαίων, ἧ Τ σκηνοπηγία. 

3 Εἶπον ὃν ποὺς αὐτὸν οἱ ἐ- 

διλφοὶ αὐτῶ, Μεϊάξηθι ἐγεῦθεν, ἡ 
ὕγαγε εἰς “᾽ν ᾿ιεἰδαίαν, ἵνα ὸ 0 

μαθηϊαί σα ϑεαῤλίσωσι τὰ ἔξγαᾶ 
σῶ ἃ τοιεῖς" 

4. Οὐδεὶς γὰρ ἐν ἜΘ τι 
“αοιεῖ, ὶ ζηϊεῖ αὐτὸς ἐν παῤῥησίᾳ 
εἶναι." εἰ φαῦτα ποιεῖς; φαγέρω- 

σον σεαυτὴν τῷ κόσμων 

ς Οὐδὲ γὰρ οἱ ᾿ἀδελφυὶ αὐτῇ 
ἐπίςξευον εἷς αὐτόν. ᾿ 

᾿ Ὁ λέγ εἰ ὃν αὐτοῖς ὁ Ἰντῶς 
Ὃ καιρὸ; ὁ ἐμὸς ἄπο πάξες ιν" 

δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερ: παάντοῖέ 
ἔςιν ἕτοιμ». 
Ἷ οὐ δίναῖαι. δ᾽ χόσμθ' μισεῖν 

ὑμᾶς" ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ 

μας Ἰυρῷ περὶ αὐτῷ, ὅτι τὰ ἔξγα 
αὐτῷ τσονηρά ἐς τιν. ; 

δι ΥὙμεῖς ἀναξη ε εἰς ΠΝ ἕο» - 
τὴν! ταύτην" ἐγὼ ὑπο ἀναξαίνω 

Φ. 

εἰς τὴν ξοῤὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς 

ὃ ἐμὸς ὄπω πσεπλῆς ξωῖαι, 

Ὁ Ταῦτα δὲ εἰπὸν αὐτοῖς, ἔ- 

μέξινεν ἐν τὴ Γαλιλαίᾳ, 
1ο ᾿ς δὲ ἀνέθη σαν οἱ ἄδελφο 

αὐτῷ, πότε καὶ αὶ αὐτὸς ἀνέξη ἡ εἰς τὴν 

ξσεήὴν, αὶ φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 

κρυπὶῶ. Ἶ 

1 Ὁι ὃν ̓ωδαῖοι ἐζήτον, αὖ- 

“ὃν ἐν τῇ ἔο6)})) ὁ ἔλεγον" πῶ ἐςιν 

ἔκεῖνο ; ᾿ ᾿ 

12 Καὶ 707} "»"σμὸς τῆῦλυς ἴσξεὶ 

αὐτῷ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις. ο; μὴιξν 

ἔλεγον, ὅτι ἀγαθός ἐςιν. ἄλλοι 

δὲ ἔλεγον, Οὔ ἀλλὰ τλαγᾷ τὸν 

ξἔχλον. 

13 οὐλεὶς μένοι «παῤῥησία ἐ- 

λάλει ππερὶ αὐτῷ, διὰ τὸν φόθον 

“ἐῶν Ἰαδαίων." 
Ἀν. 4 Σὲ ΔΑ ἘλΑΙΑΔ δ 

Χ γ4 Ἤδη δὲ τῆς Ἐ ἑοεῖης 1 Ἶ με- 

σώσης, εἰνέ ἔξη, ὁ Ἰησοῦς [Ἢ ἰς σὸ ἷ6-- 

ο ἐδίδα σχϑ, 

ἘΝ ἯΙ ἐθαύμας ν᾿ οἱ ᾿Ιοδαῖοι, 

λε ἔγο! Πς ς᾽ το ου 1Θ: γράμμα 1: 

δε. μὴ μέμα πκῶῃ 

᾿ τ ΠΥ, αὐτοῖς ὑ ᾿Ιησοῦς 

Ὶ 

ΟΣ 

1ΟῸ ἔπ «ϑλπιστιηλαις δυΐεδι 
εἰν  ἕατοιη χπέγανεγιτ 15, ἃς ποῦ 
Γυϊτορεγίης. νοσ, οχουηΐζος 1π 
ῬΙΔτδδ5 61:15. ἀϊεὶὲς ; 

χα τία πα ριάνέγεηι δ γεπς- 
Ἐελ ὩΟδ5 ὧς εἰνξταίς νεΐεεα, 
ΑἸἸΟσο  πντι5 νΟΘΙ5: τατθ δος 
τῖτοῖς, »Τιδ ἈΡΡΤΟρΡΊ πα νΙΣ ὅς 
ΤΟΥ νὸβ γτορσημπὶ ΤΠ) υΐ, 

1: Τλῖοο ἀαῖοπι νοῦίδι τα 
ϑοζοῦτδ ἴῃ. αἴ 1Π84 γχέγαϊῆειδ 
οσῖς, αἰἰαοῖ οὐν γ{Έ 11}. 

2 Ἐταξ αὐτοπὶ ῥτορα ἔείξτιπι 
Ταυάωογαηι, Θεομπορορία, 

4. Ῥίκογαπε ἰρίτυς ἀά οὰπὶ 
{ταῖτο5. εἶα: Ὑγαηῆ ᾿ἰπο; ὅς 
ναΐς ἴῃ }πάπαηι, πὸ ὃς ἀϊοῖριις 
1 τοι νἱάφαης ορέγα ἐἰὰ αυσ 
ἔλοϊβ. 

4 Νέπιο {ιρρε ἴπ οςοιϊίο 
αυϊά ἔλοϊς, ὃς φιῶγιξ Τρίς ἴῃ πια- 
πιΐεῖτο εἴϊς. ἢ μας ἕαοιβ, Ἰηδηϊ- 
[οῖτα ἐοῖρίαπι πλμᾷο, 

ς Νέαιο ἐπὶπὶ ἰγαῖγος. εὐαϑ 
οὐ ἄοραπε [ἢ ΟἸΠῚ, 

6 Πιοῖς οτρὸ οἷ [ε[ι5 ΠῺΣ 
Ῥὰβ. πχοιπι. ΠΟ Δαιη ἀάο: 
τοηλρῖι5 νοἰξγαπν Τοπυρον οἵδ᾽ τ 
Γαϊα τ. 

7 Νοῦν ροϊοῖι πυπη ὅτις οαϊιῖς, 
νο5, πὸ δἰιγομὶ Οὐ", 41. ὁ ορῸ 
τείξοῦ ἀθ 110, α΄ ΟΡοτὰ εἼ08 
7514 {ἀμξ, 

ὃ Ψο5 αἰςζοπάϊτς αὦ [οἤπη,. 
μος : ὁρῸ ἀσπόσπι αἰοοπάο δὰ 
Τοϊξ πὶ Ἰπυα, 414 Το ΠΊριι5. Γ]6-. 
ὑπαὶ πορμαμι ἐπ ] δῖαν οἵδ, 

9 ας αὐτοτὴ ἀἸσς 8 6155) Πα " 
πὶ τὰ Θά] απ. 

τὸ [{παϊΐοτα οἰοοπάογαηϊ [γα-π 
{Γ65 6115, ἔὰης ὅς τρῖς. αἰσοη 0. 
Δα οι απι, ποη πιδηϊοτὸ, [οἀ. 
«φιλῇ τη οσουΐτο. 

τα Πρῇ ὀτρο Παἱ απθοτο ης 
ἐὰπὶ 1 ἔοϊο, ὃς ἀϊσοθαρς: 01 
οἰκ Πἰὸ ἢ 

τ ὅτ αχυγηλαγ τα] αὶ ἄς δῸ 
ογαϊ ἴῃ ταγθῖδ, λν «ιιϊάοπα ἀϊοῦ-- 
Ῥαμῦ, Οὐΐα θοπιιβ εἰϊ, 41} ἀϊςο- 
θαπι, ΝΣ : [0 [ςἀπςεὶς ταγθαῃι. 

12. Νόπηο απιοπ ΡαΪαπὶ ἰ0-. 
ἀαορατον ἀς 110. ἘΓΟΡ ΡΩΝ χρέη. 
Τυάκοτυηι. 

τά ἴδηι απΐϑηι ἴοῖτο ἘΕ  ΓΕῚ 
το, αἰσουάὶς Τοα5. 10’ ΓΟ Πιρ τ}. 
ἃς '“ἀοσορθαῖ. 

τῷ Ἐπ αὐϊγαῦυαπταγ Γαάα!, ἀἴπι 
σθῆτοθ : Οποπιοίο δὶς ᾿ϊτέγαϑ: 
{εἷς, ποη ἀοίεαβ ὃ ν 

τύ ἸξοΓρομάϊε ἐγρῸ εἶ {6 Πι8.- 

Ἤσσπης 



Το. Μαὶς ἰαπ5 αἰιοψαο ν 116 46 
γΟΙ5 ΘὨἰ εν, 5: Οἢ Ω6 νΟΙ ΙΒ Υ τὸ- 

τοἷϊ ρὰ5., 801162 (ἰα}}8 168 γπε8., εἰ 
αἰι65: 
11- Νοῖ9. 5608 σοηϊῈ νοι 

7α Ῥοιιδδιόγθ αὶ 5051 δἰιαομός ἃ 
ποιι9 109 νοῖγε υἱδ ; δᾷομεΖ 
Ῥουνίαν! ἀπὸ 16 μέρος ἐς θῖευ 
εἶ δδὲ ἀρριοοθό ἐς νοῦβ.. , 
15. 16 νοιϑ 4ϊ5 (αἶδη οα Ἰοπν-Ἰὰ 

ςοχ ἀὲε ϑούουθε ϑδούοῃὶ ταῖς 

χοΐῃ8. τἰσούγεαδειπθηΐ αἴις ΟΕ Ὸ 

Ὑἱ ]ο-Ἰὰ, 
2. Οὐ, Ιὰ ἴῤιο ἀε5. 5, ἀρμοί- 

Ἰ]έε ἀο5 "“Γαθευπᾶο! ε5., ἀρρυοςιποιῃ. 

ΤΊΟ Βαϊ Ιπἴο Ὑ Παίσοξνδι οἰτν γε Τ᾽ ,Ὁ. 
δηΐου, Δη 4 {πον τεοεῖνε νοῖι ποί 
ῬῸ γότη" νὰν 5 οἱ ᾿ηΐο {Π| 5ίγοεῖβ 
οἵ {Π6 δᾶτηξ, Ὡ Πα σἂν; 

11 Τύνοῃ {π6 νοῦν ἀυδὲ οὗ γὙ 
οἷΐν, ν ΟΠ Οἰθαυ οι ὁ τι.) Μμὸ ἄο 

ΡΟ ΟἹ ἀσαιδὶ νοῦ : ποΐνττἢ- 
1 ΒΔ Παϊηρ:, 6 γα δᾶτο οἵ {1155 {Ππα1} 
1η6 ἴπράοιῃ οὗ (ἀοᾶ 15 οὐλὰς ἢἰρ ἢ 
ὈΠΙῸ γο 1]. 
[2 Βαϊ 1 σ8ν ὑπίο νοῦ, ὙΠαᾶὶ πε 

5141} 6. πορο 1οΙ τ αὔ]6. 10. ταΐ 

5. δὲ 865 Τγὸνο5. {|| αἴνει : Ρα να} ([αγῪ ἴον Βοάοτα, {πη ἴον 1161 οὐτν,᾿ 
αἾΟΙ,, οἱ το νὰ εἢ πές, αἴ 
αἴῖς 1τἐ5. ΠΙοῖ μΓ 65. ν οἱ οηΐ ἀιι551 [65 
αὐνγοβ 486 τὰ [815. 
ἅ, (ἂν ρμεγβόῦμε πὸ ἔαιτ γἱοπ δὴ 

σδοιεῖίο, φααμεῖ 1] ν εαὰὶ ἀρῖν ἔγαι- 
ΕἸο  Ω1, Ῥοισαμο τὰ [αἷ8. τε 
ἐἰοβοϑ., χιου χες τοὶ το] - πόμ δ αὶ 
χηομίο. 
8.( ἄν 565 ἔν ἐν :65 τῇ δῃχ6 πὸ ογουοϊθηὶ 

Ῥᾶ5 ἐὰ [{π|. 
Ὁ. 1όθιυ5 Ἰοὺγ ἀϊτ : Μοη ἱεπις 

7: ἴ.ε τηομἶο π6 σοῦ ρει [αἴ ἢ} 

δὲ μὰ5. δ!σονῈ ψεδὰ ; τραῖ5 ἰὸ 
ἰοηη85. ο51 ἰου]οι ῬΓοριε μοι 
τοι. 

Ὠνα18. 1} ἀπ θ΄ ἰα1, μᾶτορ 4πὸ 7. 
τοι εἰς οὐ ἰόπιοῖθθαςα οομΐτο {π|΄, 
4ἼἸο 56ὲ5 αὐννθ» δοη πλατιν αἰ 565. 
ὅ. Ῥοὰὺν νοῖβ, πολ ἃ τείιο 

ζὸϊς : Ῥοῖῦν τοΐ, , 716 αὟὙ ἀπ οπτο μ5 
δπσοῦο, ρᾶρος απ αχθμ ἰθιῦ5. ἢ ἐδ 
Ῥλ5 ἐβοοῦο βϑῦῖι. 
9. 1 Ἰδὰν ἀν άμι ἀ1τ οοἴα ,Ἃἱ 49- 

τε τα οἢ (ταί ίος ᾿ 
10. δία!5 Τουσα πο 565 Γγόνος Γαγοητ, 

ῬΆΓΕ5., 1} νονία αὐϊπδὶ ἃ ἰὰ [όϊος 
ΠΟ Ρὰ5. Ῥι} σι ο, χῃ εἰ5 
οὐμληθ δ ὁδοίνετιίο, 

φρεπάαμπε ἰὰ [ὐτο, εἰ ἀϊξοΐομι : Θὰ 
651--:} 2 
12..11 οἢ τοηο! ρἰποίειιτθ 415 

οὐὰν5. 46 [πϊ ραν! [6 ρμεῖρ]ο, 
1,65 τιὴ}5 ἰβοῖθηῖ τ Οὐδὲ σἢ ΠΟ δ 
ἂς θΊθη ; οἱ [65 φατε. εἰϊσοϊεμι 
ἸΝοη,, πλαῖ5 11 δόξαι ’ὸ ροσθ!ο. 
χὅ. Τοαιε [ΟἹ 5 Ροβομων δῷ μαν-π 

ἼΙοΙΣ Πρεειπεπὶ ἄο Τὰ, ἃ σαι. ἄς 
ἴὰ οταίπιε, φε᾽ογι ατ ον ἀν5 δι 5. 
ας. Οὐ ε ὁπ ἐἰοιϊ «ὐ)ὰ ἂὰ χη 1-- 
πε ἀπ ’ὰ ἴὐτε, γ} όϑιι5. ατομία αὰ 
Γοαρίε,, δ ἢ Κ᾽ ὀμϑοίριοιι. 
τῷ. ἔλι165 {15 ὀϊοϊομι ὀϊοη πόδ, 

ει ἀἰϑοῖοπὶ : (Οπιχοαΐ σοὶ ᾿οτητ δ 
58} 165 ΕΟ} τι 65.. τ 165 ἀν αῃῖ 
Ρόϊα ἀρρυῖδες ἡ ; 

ΕΠ χρ. Τέκυ [εἰν τόρομάιι 

11. [,65 {π|5 ἀοις [ε «Ἱιου ὁποῖοι, 

Ϊ 
Ϊ 

β 

Ι 

| 

«ΝΟ πὸ ἤεννθ᾽ Γδαϑῖ οἵ ἴαδετ- “. Ἕ 
Πδσϊο5 πνὰ5 εἴ παπᾶ. | 
3 1ξ|5 Ὀγνδίβγνοπ, τπογείορθ, βαιά 

αῖο, τη, εραν ἤθπςο, δὰ 5Ὸ 

τλΐο Ππάδα, {ποῖ την ἀἸβοῖρ]ο5. αἶ80ὸ 
τιν 568 {8 τνοτ 5 δαὶ (ποι ἀοεβί, 
| Δ ἘῸΓΡ ἡδιοῦο ἰδ τὸ ταὰλῃ δαί ἀοοίῃ 
ΔῈΥ {Πρ ἴῃ δοογεῖ, δηα 116 ἈΠῸ - 
50} φεξκοτῃ τὸ ὃς πον οὐοαΐν εἰ 

ΤΠ ΊΒου ἄο {Π686 {Πϊηρ5, 5ηενν ταν 4 
5010 τὸ {8ε νοῦ]. 

5 ὸν ποιῖπεν αἸά Πῖ5. Ὀγείῃγε 

ἡ εῖενα πὰ Ὠϊτῃ. ἱ 
6 ΤΠεπ {6515 9α14 πηΐο {Ποηγν 

ΜΥ ὕτηε 15 ποΐ νοΐ οοῖπα: δι 
Υου" Ὀσηθ 15 ΑΙ ΑΥ ΓεΔάγ. 
τ Τ Πα νουἹα σαπηοί Βαΐς γοῖι: δι 

γλὲ [τ παΐοιῃ, θεσαῖβε ἱ (ϑ. γ ὁ 
1, τῃαϊ τὰς οὐ ἷκ5 {ΠοΡ οὗ ἀγα οΥἹ]} 
8 (ο γε Ρ πῃῖτο [815 [εαβί: ἴ ρὲ 

ποῖ Ὁ γοεῖ υπΐο {Π15 ρα; ἴου' Τὴ 
τας 15 ποῖ γεΐ ἔπ} σομο. 
9 γ ἤΉρω ἂς Βα δα {Π 080 νου 8, 

Ϊ αν Ὡς ἊΣ 
| ππίο ἔδετη. ἢς αδοίο οιη ἈΠΠ|6 6 
Ϊ ΕἼ1Ὸ Βαϊ ΠΕ 15. ὈνΟΙΌΓΟ. ΨΜῸΡ 
θΌΠ Ὁ Ἀ}5 {πε ῃ ἡγομ ἸῈ αἶδὸ Ρ ἂπ 

ἡ τὸ τ1λ8 ἔδαεῖ, ποῖ ορεηὶν, δι ἃ85 ἢ 
ὙγΟΓῈ ΠῚ βοοροῖ. . 

11 ἜΠοη τς 16 νγ5 βουρας Πῖππ αἵ 
(ῃς [ραβῖ, αηα 5α!α, ΔΎ μεν 15 πε ἃ 

5. Αμπᾷ τονε ψ͵αϑ ΤΟ τηὰ!- 
ΤΌ ΩΡ δτιοηρ τη 6. ΒΟΟΡΙῈ οοἢπ 
σαΡθ ηρ Ππππ ; [ῸΥ δοσὴθ δῖ, 16 
15. ἃ σ“οΟα ΤῊ 8} : ΟἴποΥ5 Βαϊ, Νὰν ; 
ὑπ πὸ ἀδοεϊνεῖῃ (π6 ῬΟΟΡΪο. 

18 "ον οι ΠΟ τα 5ΡΆ Κα ΟΡ ςη- 
ἵν οὗ Βἴτῃ ἴον ἴσαν οἵ πὸ δενν5. 
14 Νον; ἁροῦέ της τηϊάβί οἵ {ΠῸ 

Ὁ [ταϑέ, 1ε8:15. τ ηΐ τὰρ τηΐο ἔπε ἵετη- 
Ρἷε, αηᾷ δι ρἢϊ. ) 

15. Ἀπὰ ὅτε ἴον 5 τηαρνο ]ςα. 5αν- 
τῆρ. Ηΐον; Κπονν οἴ 15 τω ἰοῖ: 
ΤΟΤΕ. πατηρ πονεῖ ᾿δαιτις ἢ 

26 726βϑῦ5 ἀηθνενοα ποτα, απὰ 

ὩΣ ἐς 55 Ἔρ 55 



ΦῊΣ 

τῷ Οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν 
πὸν νόμον, αὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν «σοιεῖ 
᾿πὸν γόμον; τί μὲ ζηϊεῖτε ἀποχ- 
τεῖναι; 
«20 ᾿Απεκεξίβη ὁ ὄχλθ᾽ καὶ εἶπε" 
Δαιμόνιον ἔχεις". τίς σε ζηϊεῖ ἀ- 
ἱ σεοκὶ είναι; ἘΣΤΙΝ 

σι ᾿Απεκρίθη ὁ ̓ ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς" “Ἐν ἔργον ἐποίησα, καὶ τοσάν- 
τες ϑαυμάζετε. 
᾿..22 Διὰ τοῦτα Μωσῆς. δέδωκεν 
ὑμῖν τὴν τοερίομὴν, (οὐχ ὅτι ἐκ 
ποῦ Μασέως ἐςὶν" ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
“παϊέρων) καὶ ἐν σαξξάτῳ πεεῆέμ:- 
γέϊε ἄνθρωπον. : 
Ἔ ἌΓ... ΡῸ περομὴν λαμβάνει 
ἄνθρωπΘ: ἐν σαξξάτῳ, ἵἕα μὴ 
λυθῃ ὁ γόμ» Μωσέως, ἐμοὶ Τ᾿ χα- 
λᾶτε, ἕτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐ- 
ποίησα ἔν σαξξάτω; 3 

, 24 Μὴ χρίνεϊε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ 
τὴν δικαίαν κείσιν κείναλε. 
[25 Ἔλεγον οὖν ἔωρες ἔκ τῶν 

Ἱεροσολυμῆων" Οὐχ, οἵτός ἐ ἹἹεροσολυμίϊῶν ὑχ οἵτός ἔφιν, 
ὃν ζηϊοῦτιν ἀφτοχεῖγαι: - 

Ἴ 5» 2ε ᾿ » “ὁ Καὶ ἴδε, παῤῥησία λαλεῖ, 
αὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγωσι" μήπόε ἀς- 
ληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἀρχοῖες ὅτι 

Ύ ΒΕ ἢ “«“ - "7 οἵτό; ἰςίν ἀληθῶς ὁ Χειςός; 

1Σ ἬἯκερσαν οἱ φαρισαῖοι ποῦ 
ἴὅχλ3 γογγύξω! Ὁ. περὶ αὐτοῦ 
παῦτα" ἡ ἀπέςειλαν οἱ φαρισαῖοι 
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ὑπεεέτας, ἵνα «ατά- 
σωτιναυ πόνος 

41 Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλου 
«ἀγένεῖο δι᾿ αὐτόν. 
ΓΠ 4 τοὲς δὲ ἤθελεν ἐξ αὐτῶν 
«σιάσαι. αὐτόν’ ἀλλ᾽ ἐδεὶς ἐπέ- 

ξαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖεας. 
Ἂς Ἤλθον ἐν οἱ ὑπηρέται «σρὸς 

τὰ: ἀρχιερεῖς Ω φαρισαίεφ" ΕΣ εἰ- 
ποῦ αὐτοῖς ἐκεῖνοι" Διὸ ΤΟΣ Χ ἢ- 

γα;εἰξ αὐτὸν ; 
Δὖ. ᾿Απεκρίθησαν οἱ ὑπηξέται" 

οἰδέπξε ἅτως ἐλάλησεν άνθερω- 
Ὁ», ες ὅτθΘ: ὁ ἀνθρωπθ-. : 

47 ᾿Απεκείθησαν ἂν αὐτοῖς οἱ 
΄ 

φαρισαῖοι" Μὴ αὶ. ὑμεῖς πενλα- 

: γησθε; 
᾿ 

" ΕἸ ᾽ ΄. 

48 Μή τις ἐκ τῶν ἀεχόνῶον 

εἰ 
Ν . 3 ΄“ 

ἐπίςευσεν εἰς αὐτὸν, ἢ εκ γτῶν 

φαςισαίᾳν, 

40 ᾿Αλλ᾽ ὁ ὄχλθ: ὅτ. ὁ μὴ 
᾿ Ω ΄ Η ΄ 

γοώσκων αὸν νόμον, εἐπικεταξας 

“ποῖ εἶσι. 

᾿ἌΘΘΕΝΙΣ ΒΞ ΡΨ Ξ' μὴ 

το Νοη Μοίοβ ἀξαΐε νου ὶ5 16 ς 
σοι, ὃς ΠΟΙΠΟ οχ νοὶβ ἔδοῖς 16 π΄ 
Βεπιὶ Οὐ ππὲ 4αοΓΙτ15 ἱπέογ πὶ 
ἤρετο αὶ 

20 Βείροπαϊε ταγθα ἃς ἀϊχῖῖ τς 
Ῥαπιομἴτην Βα 685: 4815 ἔς 4μ86 “αὶ 
τὴς ἰητογῆσοτο ὃ 

21 Ἀείροπάαιϊε [εἴπ|5, ἃς αἰχιε᾿ 
εἶδ: ηυηι Ορὰϑβ ἔτοϊ, ὃς οπηπεϑ. 
ὨΙΓΑΠΊΣΗΙ. 4: 

2 Ῥγόρίεσ ἢοο Μοῖίεβ ἀοδξ 
ψοὈ 15 Οἰγοπι ΠΟ ποπι, (Ποη αιϊδν. 
εχ Μοῖς οἵ, [ωἀ εχ ραιγθ5) ὅς, 
τι ΤΑ αῖο οἰΓοιι λοι 118. Ὠομλϊ- 
ἤςη}. - 

21 51 οἰγουπιοϊ ποθ ῖι Δ οοῖρὶξ 
Βοπῖο ἴῃ ἔα ῦατῖο, αξ ποη ἔρ]νας- 
ἔα ]εὲχ Μοῦ, Μ1}11η αἱ ΠΑ ΠΉΙΠΣ: 
᾿φιῖα τοῖαπι Ποηλίπειι [ἀπυμτ' 
ἵεοὶ ἴα [Ἀρθατο κ ; 

24 Νὲὰ Ἰυάϊοαίς. ἰδοιπάσσι, 
Γρεεΐεμι, {εὰ χυξατὰ γι άιοῖυ τ, 
Ἰαμάϊσατα. ᾿ 

25 ισεραπὲ εΥρὸ 4υ!ἀαΠπ Ἔχ’ 
ΗἩϊοσοίο  γπλϊξαι5.: Νοιθς ἢὶς᾿ 
εἴ φυεπὶ φυξγιπε Ἱπτεγῆςογε ὃ 

“6 Ετ εες ραΐαπι Ἰοαυϊταΐ, ὃς 
ΠῚ] εἰ ἀϊσυηξ: πιπιηυϊ νογε᾿ 
σορπονογαηξ ΡΥ ΠΟΙρ 68, 418 Ὠϊς 

: «εἴς νὸτς ΟΒγηξυϑὲ 
42 Απάϊογαπε Ῥατγί πεῖ: τατ, 

Ῥαπι πιυσγηλταγαπξεπι ἂς 1}10 Προς 
ἃς ταϊδοσαπε ΒΒαγτοὶ ἃς Ῥτίποῖς 
Ῥὲ5. ϑασογάοϊαπι πηηπῖγος, ἊΣ 
Δρργεμεπάογοηξ εὰῆς . -ς- 

4: Ὀϊβεηῖο ἴασας ἴῃ τασθα 

αι εἷξ ρσόρτοῦ ἐὰπὶ. ᾿ 

44 Ουϊνάατα αὐτο δι νοϊεραπε 

εχ ἀρῆς ἀρρτεβεμήεσγε οὐδε: [6 
ΠΈΠΤΟ ᾿π Πλ ΗἸῸ ΠΕΡῸΣ Εἰμὶ ΠΊΔΗ 18: 

4: Ν᾿ ὁπογυῦτ σσο ΠΥ ΠΈΤῚ δά, 
ῬΡΟΙΕΙῆσες ἃς ῬΒαγήσοβ: ὃς ἀζσ 

χογαπε εἰ Πρ: Οὐαγα πὸπ δάςσ 
ἀιχηις ἅΠπτὴ ὃ Ρ 

“6 Βείροηδογαπε, ται σῚΣ 

Ναπηθαπι ἢς Ἰοααμίαβ εἰὰ Βο- 

τὰο, ἴσος ἢϊς Βοπιο. δ πὶς 

47 Ἐοίροβεγαθς. εἴσοὸ εἰς 

ῬΒα Ια ᾿ Νυμηφυϊά ἧς νο5 1δ- 

ἀπεκεῖ τ τον  ετεξεειν 

8 Νυπιφυϊᾷ Δ΄ χαῖ5 οΧ ῬτῚτΜ 

᾿οἰρῖθιιβ οποία ἢπ ουπὶ, ἃ: ΕΚ, 

ῬΠαγειοῦ.. Ὁ τ ὐδῆμν 

40 ϑε4 τὰῦγθα πδο ΠῸῚ ποῖ 

ςοηϑ Ἰορ οἷν, πιαϊβαά τόν Τὰπί,. Ὁ 



---΄΄ ΄΄ ᾿ ἃ ιν Ὦ 

τσ. τὰς... 

πρν {πῦτὸ τοῦθ, δ δδο ἶ πος Ἢ "πος τλαξῆνα τὸ σας Ἄραρος ἡ 
19. Μογϑε πὸ τοῖς δ] μοὶ Τρ Οιαησι δου  Ί δε δι ΠΟ ΤΩ, 7..) 

ἀοθπό ἰὰ Ι,οἱ 2 οἱ χνδαπηνοΐηβ αα-- Πα με ποπς Οἵ ψοῖῖ ἌΘΕΡΘΙΙΣ {τ} 
οὐ ἀβ νουβ ἢ Ὄθβουνο ἰὰ 1,ο].᾿ Ιανεὶ ΒΥ Ρὸ γο αὐόσι (Ο ἘΠῚ αἷς ὃ 
Ῥοιτγάποὶ ὁδοο]οΖ - νοῦβ ἃ τὲ 8. 2 ..4:.9.0.. 0. κὐὐρονϑ Θε υΣ 
ΤΠ αἰρθ᾽ σπου 9 ὁ - Σ [90 ἜΒῈ ΡοοΡΐδ -ἀηβυγεροά, δ η 7 

50. [,6 βουρῖο 1α1 τόροπαϊ! : Τὰ Ἐδ1 4, ἜΛιοι Παδὲ ἃ ἄθν!: ῃΠῸ ρὸ- 
65 ἐποῦξαν Ῥάποι : ΟἿ 651-68 δὲ Ἐδοῦΐ το ΚΙΠ {Πεε Ὁ 
4 οἶνον ἃ τὸ [αἴθ πποὰνν Ὁ ἐν ν ἀσρο ϑῦ, ξεν Στὰ “Ἂς 
21. Τόξιι5 γόρομαἶι, οἱ ἰοὰν αἷὐ -ὑ, “ : 6888 ον Ὁ το Ἀπ Βα] αη- 

1᾽α1 [αὶτ ἀπὸ οὔντθ, οἱ νοι οα 9 ἵππον, 1 Πᾶνα ἄοῃθ ὁμ6 ἼΟΙΕ; 
ὁϊ65 ἴωιι5 ἐϊοπμός. ἀΔη νὰ 11 γλαῦνοὶ. ἐν 
35. Νίογθε νοῦβ ἃ ονἀοηπύ ἴα τ 252. Ν'οβθ5, τπευοξονο, βᾶγε πῃϊο 

ΟἸ" δι Οῦ ἕ ἜΠ6 ἐν τῖ» ΡΡν. 5 ΗΠ τρθρποιϑῖοῦ ( πΟπ ρας. 4’ }}16 Ὑοιι οἰρου το ἰβι0} (ποῖ δοσαῖδο ἴ 
ψ ΘΠ πη ἐς Νογεο, τὴ8}5 οἰΐε νίεγὲ ἴ᾿ ας ὝΣΩΣ ἜΥΡΕΣ Ἐξ 

465 Ῥὸνεβ.), οἱ γοῦβ οἰγοοηοῖβοζ δ 2} 05:85, δυῖ οὗ τὰς. [αἴ ποῦ5,) 
ἀπ Βουαμὲ ἀὰ ἤοῖν ἅι βαρυὰ. 8Πὰ γ6. Οἢ {86 5ερ ΑΓ Π- αν οἵν- 
35. 81 ἀοπο πὰ ΠΟ πτηλθ γοςοῖ! ἰα ΟἸ Πλοῖθ, ἃ ΤΉΔΏ. πὰ 

τ δα ᾿ Ρ ἐ ΓΞ: 
ΕΠΑΣΕΙ ΛΚ ΡΩΝ ἐπ ἀὰ ΒαρΡθαι., 93 Τῇ ἃ τηβὴ οἢ {πὸ βερθαίμ- αν 

ἕ ) [Ὁ 86 . . ΣΟΙ 
ἘΡΗ ἘΠΕ ἐδ τ ποι γουμ Νης ἀδοοῖνο οἰσοιηνοίβιος, [παῖ (ἢς ἰᾶνν. 

ΕΙ δ τὴν 

ἰοζονοῦδ δομίνε χνὸΐ, βᾶγοθ αι οἵ διίοβεβ 5ποι 4 ποῖ θῈ ὈΤΟΚΘΙ ; 
Ἔγο γ6 ΔΠΡΡΥ δ της, οσδιιβε Ππᾶὺς })͵ αἱ ομέν! ἢ Βομινε ἀδη5 τοῦΐ 

50}) ΘΟΥΒ5 16 7υιν ἐπὶ Θά θαι 3 τηδᾶδ ἃ Δ ον νν Ἀν Η1 ἩὙΠΟΙΪῈ οα ἢ} 
με βα υλεμ- αν ἡ 24. Νε ἸὺΡ 62 μοϊῃξ 86] Τἀρρα- 

ἸΌΠΟΘ,, Πι815 Ππ|9Ὲ 2 5Έ]οὴ ἰὰ 71ς-- ὲ - 
ἜΗΝ δὰ Ξ : 24. πάρε ποΐ δοοονά!πρ ἴο (ῃς 
25. ΕἸ απο!ατιε5-τιη5. 6 οοῖχ ἀ6 {ἈΌΡΘΆΤαΠΟς; ὑιῖ πᾶσ τιρ ΐθοιϑ 
ἡ έναβαϊεπι ἀϊδοίοπι ἘΝ οοῖτοα μα ἡϊπάρταςις., 

Κοα] 45. Ὁποχομεμὶ ἃ ἴαινο ὃ: ὙΠΟΠ 5814 δοπῖα οἵ ({οπὶ οὗ 
ἸΏ Ο Ὁ} ἢ [ ΠΕ ἘΞ ἘΞ ΠΣ ΞΕ: προ μα 3 ' 
πα τὴΔῈ  ΠΛΗ͂ΣΤΕ, ᾿Τευυβαΐουη, 15. ποῖ {Ππ15 Π6 ΠΟΤᾺ 
,. 26. Ετ Ἰε νοι]Ἱὰ 4] ΤῊ 6 ρνε-ι 86. 560Κ ἴο ΚΙΠ} 

οηΐ., εἰ 115 πολ! ἀἰβεῆῖ σἱ θη. } ΔΉ ΧΗΣ ΟΞΕ ΣΈ ὙΠ ΠἹν 

Ἦ,65 Ὁμεῖβ διγοϊθηι 15. ἐὰ οδου τος, “Ὁ 910 Ὀνο δΡΕς ΤΟΙΣ ΤΟΥΣ 
"Ἰκουπα 4} εθὶ νον ιαριοιπθιι [6ἢ δ [ΠΏ Ὺ 88} ΠΟΓΠΙΡ᾽ ἀμιῖο ΒῚΠῚ ; 

Ομ ῖδε 7 : ἐΣ 100 10 γΌΪ]Ου5. Κπονν πάθε (δαΐ: 

95. [ες ῬαΥΊβι 9 π5 ἀν ᾶΠῚ ΔΡΡΥ15 Γ6]}15 15 {ΠῸ νεὺν ΟΕ 
6 ἅπο 16 βειρίο ἀϊδοῖτ βοιινε-ι -- 
οηὶ 46 Ἰὰϊ, 115 εηνονόγοπι,, 4 

Ἰσοποενῖ ἀνεο [65 ρυϊποιρᾶισ 86- 
[ουβοαΐοιινβ, (65 Θουροη5. ΒΟΌΪ 88 
ἰδαϊοὶν ἐς 1ὰϊ. δ: : 

. Ἵν μοῖρ] 8 ἐϊοῖς ἄομς ρατίαρέ 

8} 506 5υ)εῖ. Στῆς 
4ἀλ, Εν 4αε!αιιθ5--τιῃ85 ἀ᾽ εριγετιχ 

γνϑαϊοίεμε ἰεὸ ϑαιϑὶῦ : τρᾶ]5 ΡΕΥ- 

'ϑοῦηθ πὸ χτῖξ ἴα τᾶ 58} ἴα. 

᾿ 45, 1,65. ϑεύρειβ τοι αν πόνον 

ἰάοης γεῖβ ἰε5 ρυϊποῖραιχ ϑϑονις 

βοαιοῦνθ εἰ [ὲ5 ῬΒΑΥΊβιθη8, αἿὰ 
ἴτεαν ἀϊνεπὶ : Ῥοιταποὶ πο ἂν ο2- 

νουβ μα5 ἀπιεπέ ἢ ἢ ; λ 

40. 1.65 ϑεύβεῃϑ γόρομάϊγεη!. : 

92 ἢ ς ῬΠανθεθ5 Ἀθανὰ {πᾶΐ ἴῃς ᾿ 

δορὶ, πλαριαθνοα δ -{πλλθ.5. 
Σ το σον συνᾶς.. ὕΣτὸ χὰ. 3 δυβαν,».. “ «τ 

σΟΩΘΟΡ σ᾽ Πῖη; απ (ῦς ΓΒανῖ- 
5665, ἃ τῆς, οὐδ γϑῖοϑὲ 56 ηξ 
οΟἰδιοουβ ἴὸ (21:6 ἈΤπη. ἼΞΝ: 
45 5 {ΠῸῈ}3 ν)αξβ ἃ (ΟΠ τἰ5ῖοιι τα οπ δος 
ΤΠ ῬΕΟΡΙῈ εσαϊπε δὲ ἤη. 
44 Απᾷ βϑοπιὶς οἵ ποτα σοῦ ἢ 

ἤανε ταῖκο Εἴτα - θαΐ ἢὸ τηδῇ ἰαἸα 
Ἠφηκῖα οὐ τι, ον εὐ σε ας 
45 ἜΠοἢ σϑτης {Π5 οἰβοοῦρ ἰο {{π. 

ΟὟΤΟΣ Ὀνίοβεϑ πα Ὁ ΠΛΆΡΊ5ο5; ἐπα 

Τατραὶβ ποιάσαο ἢ ἃ ραν] οὐρα ς ἐΡυθε ὍΒΙῸ ἔθοτη, ΕΚ ἰναγς, τεσ ξίξτας; ᾿ 1 γὸ ποί Ὀτοῦςις τας ΟΜ Ὁ. τ 

47. [με8 δ ππτιεῆς πσθος Ἵ ΔΕ με οὔῆςοῦϑ απεινεγοῖ, Νόνεν 
ὙΕΤΝ πὸ τὐδὲ ὅος ἀο9 Οοῖα ᾿σπδὸ Θράκο πὸ [815 τη δῇ, , 
δὰ ἀος Ρ]ιδυϊδίοιΣ αὶ αἴεπὶ ογὰ ἐα 47 ΤΉ εΏ βηβησο γε ἐμέτὴ 1πὸ Ῥμα-Ὶ 
τϑι ΕΣ τοβυίατε, ἀν τι 9) Ατο γε αἶδο ἀξοοίνο ἐς ᾿ 
μ᾽ ἐπιομα ροϊαϊ 1ὰ 1ω01, δι εχές- 8 ἢανς ΔΎ οὗ τῃΘ ΤΌΠΟΙ; ΟΥ' οὗ 
ἜΣΔΒΊΙ Ἰ οὐκ ῬΒαιίβοοσ, ΒΕ Πονοα οἱ π᾿ 

τὰ 9 Βα [815 Ῥθόρὶο πὸ Κπονγοίῃ 
{{ΠῸ Ἰατγ ἄγε ΒΘ, ν΄: 



τ ΤῊΣ Λέγει ΝικόδημίΘ. πρὸς αὖν 
; τὲς, ὁ ἐλθὼν νυκὶὺς ππρὲς αὐτὸν, 
δ εἷς ὦν ἐξ αὐτῶν" 

δι Μὴ ὁ -γόμϑν ἡμῶν κρίνει 
πὴν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκέσῃ ταρ᾿ 
αὐτῇ πρότερον, κὸ γῶ τί ποιεῖ; 

4} ᾿Απεκείθησαν, καὶ εἶπον αὖ- 
“΄ὰ Μὴ κ᾿ σὺ ἐκ τῆς 1 αλι- 

λαίας εἶ; ἐρεύνησον «ἢ ἴδε ὅτι 
5 ροφήπτης ἐκ τῆς ταλιλεαίξε εκ 

ιξ πο ος 
1; κἀὶ ἐπορεύθη ἕκας Ὁ: εἰς 

τὸν οἵκον ἀὑτῷ, ὁ. Τ' 5. 
Κεφ. η΄, ὃ. 

Ἵ ἼΒσῦς: Σὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ δ,- 
ΠΥ ΠΡΟΟΥ ᾿ελαιῶν.- 

2 Ὄρθρυ δὲ τσάλιν παρεγένεϊ 9 
«εἰς πὸ ἱ: ἐὸν, αὶ τᾶς ὁ λαὸς ἤρχεῖο 
"πρὸς αὖτ 6γ᾽ ὁ εχαθίτας ἐδίδασκεν 

αὐτός. 
3 Ἄγϑςσι δὲ οἱ γραμιμαϊεῖς αὶ οἱ 

φαξισαῖοι ποεὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν 

μοιχείᾳ “καϊειλημι μένην" ὴ ςἧ- 
φεύες αὐτὴν ἐν ΠΣ : 

- 

ΣᾺ λέγοσιν ἀὐτῷ" Διδέσκα- 
.2ε, αὕτη ἡ γυνή ἔ κωδειλίφθη { ἐ- 

«γαυϊοφώ,ω  μοιχεσου ἐνη" 
ς Ἐν δὲ τῷ νόμ» ἡμετερω Μωσῆς 

ἡμῖν ἐνετειλαῖο πὰς τοιιύτας λι- 

ϑοξολεῖσ'αι' σὺ ἂν τί λέγεις ; 
ὁ Ὑδὅτο δὲ ἔλεγον σειράζοῦες 

[ αὐτὸν, ἵνα ἔχ" σι καϊη) ορεῖν αὖ- 
.18.. Ὃ δὲ σῶς κίτω χύψας, : 

-ῷ δαχἸύλῳ ἑ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, 
εἶτ Ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶνϊες 

αὐτὸν, ἀνακύψ. 'ς εἶπε “σιὺς αὖς-, 
'τός" τ 0. 7» ̓ ὠαμά,τῦθ. “ ὺ- 
᾿ μῶν, πεῶτῷν τὸν ν λίθον ἐπ᾽ αὐτῇ 
βαλέται. 

ὃ Καὶ «πάλιν κάτω χύίψας, ἔ- 
τζραφεν εἰς τὴν γῆν. 

᾿ς ὁ, Οἱ δὲ, ἀκώσανϊες, αὶ ὑπὸ νῆς 
᾿ συνειδή σεως 
᾿ χοῦ. εἷς καθ᾽ εἷς, ἀςξξάμενοι ἀπὸ 
«τῶν πρεσξυ]έραν ἕως τῶν ἔσχά- 

Ὶ Τῶν καὶ καὶ “ελείφθη μόνε. ὁ ᾿ἴη-᾿ 
κ σῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ ἱςῶσα. 

ΓΠΊΟ ᾿Αγαχκύψας δὲ ὁ Ἰησᾶς, καὶ 
μηδένα ϑεασάμενίθ., “πλὴν τῆς 
λυγκικὰς; εἶπεν αὐτῇ" Ἢ ,γυνὴ, 

ἡ τᾶ εἰσιν ἐκεῖνοι. οἱ καὶ τήγοτοί δῸ; 
ὠδείς σεκαλέκεινεν ; : 

αὶ Ἧ δὴ ἵπε-, οὐδης, κύ-᾿ 
ἯΣ ̓ Εἶπε δὲ αὐτῇ ὁ Ἰησδφ᾽ οὐὖ-, 
ἕ ἐγώ σε καϊακρίνω". πορεία, καὶ 

μηκέτι ἀμάξρίανει 
δα ἐλ τς σι, Ὁ 

ἐ λεγχύμενθιεξ ἐξέρε. 

ξο Τοῖς ΝΙεοδοχηιδ, πὰ δοῖν 
{1ε Ῥγοῖς δι αϑποζὶς δὰ ξατη, ὩΠῚ5 
Θχιϊο5 εχ ᾿ρῆδβὲ 

ςι Νιπθφαια ἱεκ ποῆτα Ἰυ αι 
ἐαΐ Ποπηίπεηι, ἢ ποπ’ αὐ! ο τὶ δ 
ἸΡἕῸ ῬΎῖι8, ὅς οογρῃονογίς, 448 
ἔδοσαῖ ἡ 

52 Ἐε[ροηάεγαηῖ ὅς ἀἰκότιηξ. 
οι: Νυπιφυϊά ὅς ταλὲχ ΘΑ, ρα 
φοΥ Τόγαταγο, δὲ νά, αυΐαὰ Ῥτοσ! 
Ρδεῖα ἴπ ΘΆ}1|.5α ποῦ Δαγτοχίτ. 

52 Ἐπ ῥεγγοχιῖ ἐπ τῳ 
ἴῃ ἀοπιιηὶ {πμη1. 

ΘΑΡΟΤῈ γι. 
1: ΤΕΙυ5. δυΐέπι ρεύγεχιε ἵπὶ 

το ῃτοΗῖ ΟἸΒΆΓΒῊῚ. .ἢ 
2 Ὁ ὰσα]ο απζεοι ᾿τογιιπὶ ἃσσ 

οεἴῆε 1: το Ρ αι, δὲ ΟἿΏΠἾ8 Ῥ6Ξ 
Ῥαϊι5. νεηὶξ δὰ ἔὰπὶ, ἐς ἴε δὴ 
“ἀοςοραῖ ε05. ᾿ 

2. Αδάπουπε αὐτοηι γι δογῖθα: ἃς 
ΒΒΑΤΙΓ,Ι οἀ ὁππὶ ταιπίετεπι [Π 
δἀυϊτοτίο ἀερσεποηΐμηι : δὲ ϊᾶ-, 
τιξητοβ 13. πιράϊο, ΣΟ, 

. 

5 

τ τ 

4 Ῥιουπὶ εἰ: Μαρηξοτ, μῖξις ᾿ 
ΤΟ Ὠ ΠῚ 5. 1η 1010 ἔαέτο αὐι]ι6-᾿ 
ΤΑΏτΟΙ, - 

5 ἴῃ αὐΐεπι Γερο ποῖτα Μο- 
{68 τηνὲ πάαν! πυλυίπιοάϊ Ἰαριάᾳ- 
τι: Τὺ ετἰρὸ 4014 ἀἰς8 ̓  -’ 

6 ος πυῖεπὶ ἀϊοοραπτ τεπτὶ 
ταητοβ οατη, τς Βαδεζοπε φοσῃα-᾿ 
τίοποπι αάνοτγῆιβ ἐαπι, ΑἹ Τεπι8. 
ἀξογζὸπι ᾿πο ηᾶπ5, ἀριῖος ΣΙ λη 
Ὀέρας ἴῃ ΘΥΓΟ ΠῚ. 

ἡ Ὁεδυΐξηι ῥτοίογεταβαπεὶ ἐπεὶ 
τεττορηπιοβ οτπὶ, ἐστε ς} 5 ἀϊξ ὦ 
605: (υἱ Ππορερέμει ΤῸ 
Ρτίτητιδ᾽ Ιαριάεηι [ἢ 1ππαπ Ἰαοῖδε, 

δ᾽ Ἐεὲ ἰτογοτα. ἀεουὶ ἰπο]}- 
ηαῇϑ {ογίρεθαϊ [Π ἐεγγαπη,. 

9 ἀυϊοιὴ διε ηῖοβ, ἃς ἃ ̓᾿ 
σου ζοϊςπεὶα γοδαγρι, ἐχῖναμε 
ὉΠ05 ΡοΙἘ ἀπιιπὶ, ἱποὶρίεπέοθ ἃς 
Τοπίοσιδ8. αἴας εχίγοισοδ : ὅς 
το ὼς εἰς ΓΟ]15 7εΐας, ὅς πιὰ-, 
Ἴϊοσ ἴθ πιοάϊο ἐχὶ ξοπθ. : 

το Ετγθόλυβ. δυξεπὶ Τείαβ, ἄς. ̓ 
“ΠΕ πο πὶ Τρεϑ αη5 ῥταῖες πηπ|π 
1Ιόγθην, ἀἰσῖτεῖ: ΜΙΆ οτι δὶ ἤιπξ ! 
ἍΙ: δσσυίλεοτεϑ τοὶ ἐς πέπιο, το 
τοπάεπιπαν!ς ᾿ 

α1 11 δυτετι ἀἰχίε : Νεπιο, 
Π Θοραίης, Τιχῖὲ ἀπεοχα εἰ ἽΣ], 
ἽΝες ἐρὸ τε ςοπάομηπο, ΤΡΉΑΡ 
Δὸπ Ἀριρ] Ἰὰς Ῥέσοϑ. τὰ δὸς 
ὦ κα εξ ἐς σὲ 



90. ἐπθρύοιις ( «οἴαὶ 41 ἐτοι ΡῸ Νιοοάςσμλῦβ 561 αὐοῖο {Ποτὴ, ἦν 
ΤΩΣ ἢ σον πεῖν οα αὶ} 6 θεῖ οἄτηθ το {658 ὈΥ πιρ ΐ; 
ἜΣ, ἐδ" κῆρ ΘΩΣ }» Ἰεὰι ἀπ ̓ Ρὴς ὁ οἵ ἐπ ς },)} ᾿ 
ὑ δι. Νοῖνε Τιοὶ οοπαυηνο- 11} ς 1 1) :ἢ οἷν ἴανν Τυάρε α7ιι; ΤᾺ. 
Ὅπ Βοιηηλο 885 [Γἀνοΐϊν οὐϊο αἰι-- “, Υ ὺ ( Ῥανάναμι, οἱ ἕδος δόιμο μεοιηυ ἐἴοτς 18 Πραν Πἰπι; ἀμα ΚΌΠΟΥ Ὑ]ιδῈ Ἀν ΔΓ, Δ. δ᾽ δἰχο ἸΓΟὐχ 6] 5 Ἑ Ὃ 
εἶἰο 6. φα}} ἃ [αἷχ ἢ 5 ἄοοίῃ ᾧ ᾿ τρρό 
52. 15 [1 γόροπάινεμι : Τὸ - τὰ Ρ ΠΕ. ΗΒ ΡΟ, ἀμ 5αϊά τη-᾿ 

᾿ατι551 Ὁ ΔΠΠ]ύοι Ὁ Ἰω!οντηγεπίοὶ. , εἰῇ Πϊτὰ, Ατί τὰοὰ αἷ5ο οἵ ΟΑΠΙΘο Ὶ 
τὰ νου 5 α΄ ἀσοῖι. θιορἰνδῖο αἦ ἃ ας τι ἢ, ἴ ὶ 
"ἐἰό ϑυιϑοὶϊτέ ἐἰὁ ΄Ιὰ (αἰ 66. ἈΡΟΒ, ΒΒ ΔΟΟΙΣ τ Τὸ ὍΝ ὍΕ (λα 66 Δ Ίβεῖἢ πὸ Ῥγορδοί, “85. Ει ομασαι 5 δὰ αἰΐα ἄαη5 8ἃ ἐ 
ῳ 8 Λῃά ὀνετΥ δὰ νοὨΐ ππίο Π5 

ὙΠ Ποιι88. ; 

ἈΙϑοη. δ“. 

[ἰγσθοᾳ χὰ ες ΘΟΝῚ ΐ ἤν προρπῦσος Ὁ ΜῈ 5᾽.6}. ΑἸ] δ) 16. 80} ἰἸαὰ 
τηοηΐαρια εἶο5 ΟἸ  ν εν3, ἜΣ τ 

5. τ ἀ]ὰ ροΐμτο ἀπ) ουν,}} γοιοαν- ΟἸῖνεβ. ἮΝ πέδον ἃ 
δὰ ἃ ΤΘΩρ 6, οὲ ἰουξ ἴο ρουρ 6.2 ΑΠΑ͂ ΘαΥ ἴπ τμ6 τπουτίπρ: ἴιε 
σῖμι ἃ Ἰυὶ ; εἰ δ᾽ ἔϊδιι 5515.) 11 [οϑίλτας ἀρᾶϊη Π)ἴο. ἐπ Το} 18, δᾶ 
ἀρ τον ἐπιῖς 1 τῆς φροορία οαθηθ υπίο, τη: 
᾿ 9. ΑΙοτϑ 105 δο.1068 εἰ 1ε5 ῬΙα- ἢ ἢ ἢ δαὲ ἄον τ) ἀπά ἰΔυρΉϊ ἴπετη. 
ὙἸ510118 ἰυἱ ἀπηδι γθξ ἀὸ [οπη 6 ᾿ ἧς δῇ ἢ ῬΊΔΗς ἃ 
Γ4ὰϊ ἀν οὶὶ όϊό αν ρτῖδο θὰ αἀυ]τὸνς, 8 μά τὰο ΞΘΟΡΘΕΒ ΒΔ ἈΘΡΘΕΕΣ 
[εἰ ᾿αν δας χρΐϊβθ αὰ ΒΔ] δῖ; τοῦ ΐ αηΐο ᾿λΐπι ἃ Ότηδη [ἈΚΘ ἢ 

ἅ. 115 1αϊ ἀΐνοιι ; Μαῖινο,, οοῖιο ἢ} Δα ]ΤΕΥῪ : δᾶ ἘΠ Θὴ πο γ Πα 
ξεσπιμτιε ἃ ἐϊό βιιγρυῖδο 580}.}6 [αϊα, ὁ ΠῸῚ ἴῃ ἴῃς ταϊάβί, ἥ 
«οτηπγοίίαπι αἰἰα! ὸγο. Ἔ ΤΡ 
ὑπ δ ἕο ροῦν ἃ οὐάσησέ Α ὙἼΠΟν 560 ὑἱπίο ᾿ιῖτλ, Ναβίου, 

ἄαυϑ]α Τιοἱ, ἀο Ἰαρίάον ο65 βουιος 813. ὙΟτη 3} ὙᾺ5 ἸΆΚΘΤ ἦῃ δήν]έο- 
ἂς μϑύθοημεδ ; ἴ0] ἄομς,, αι θη}. [ἢ [6 νΕΡῪ δοί. ς΄ 

ἀἰ5:1ι} ΝΟ Μοβεβ ἰπ ἴδε αν ἐοτη- 
6. 115 ἀἰδοίεμι οο]α βοὰν έργοιι-} ὐραοὰ τ8, ἘΠαΐ 560} ΒΒοῦ α θὲ 
εὐ, θη ἀε Ἰὸ μοῖνοὶῥ ἀροιιδοὺ. Σ ἘΡΝΣ ταῦ δ Ξ 
Μαἱϑ Τ1έϑαϑ δ᾽ ὀϊαπι Βαϊδού, ἐου. ἰοποα : θὺῖ Μ]}ια: Βαγεβί ἔδοι ἢ 
Ὑοἷὶ ἄνθος 16 ἀοϊρὶ δὰν 1ὰ τοννο. 6 1 815 {πο Ὺ βαιά. τεταρίηρ Πῖτης. 
᾿ 7. Ἐὶ ΘΟΙΏΠ) 8 15 οοπεϊ απ οῖομι (Ὠλΐ ΤΟΥ τηϊοιῖ Πᾶν ἴο Δοσυδε. 
᾿ἃ 1᾿Ἰπιευγοόρον, 5᾽ ἐίϊαπι του όθϑό Ἦπα. Βαϊ Ζ1εθὺ5 5ἰοορεα ἀονῇ, 
ἢ] Ἰεὰν ἀϊὶ : Οἷο. σοἰτῖ ἀὸ νοι ᾿ κ᾿ 
41 εϑὶ 888 ἐρέομέ. Ἰοι16 ἰς μγὸ- ἀπ ὙΠῸ} λα; ΠπρῈς ὐτοῖς ΟΣ ἐπ] ἰχοΐοι 1Ὰ Ρίοιγα σοι ἘΠ ες στουμα, α8. ἐμοιίρ} ἀφ ἠξαγ {]61Ὲ 
8:᾽ Ἐπ 5᾽ ἔϊαμι. δηοοῖς θαἰδδό, ἢἰ ποῦν. ' 

ᾳ Ὑ} ἐογίνοίς αν 1ἃ ἴουνο. ρ. ὙΠῸ ν᾽ οοηἰπποα 85Ε- 
3... ὁ: υαπα 5 δηςοπάϊνθηῖ σο]α } ω δι ἘΣ ΔΑ ΉΜΜΕΙΣ «πα 

ἰδὲ βθῃῖαπι Ὑδριὴβ ρὰν ἰομσ οομ9. ΡΒ ἜΝ ἃ 
τς ἰεἴεποο, 5. δογιϊνοαι Ἰμ ἀρυὸϑ βα14 ἀπο ἴμοπι, Εἰς {88 15 ΠΡ 

τς ,βααιτο,, σοπηηγοιςαμς ἀοριιὶα. 105 ΘῈΣ 510. ΒΙΊΟΠ γὙΟ. 1οῖ Βιτα ἣν 51" 
Ὁ Ρ 8 Ψίεαχ Ἰμβδαι αὰχ ἀογμ ον δἰ δαβὶ ἃ Ββίοης αἱ ΠΕΡ, τ κ 

ξεηχαβ ηαὶ ἐϊοιι Τὰ αἂὰ γα ἶθα, 
το. ΑΙἴονβ όδθιι δ᾽ ἐϊα! νοἀγοβδέ, 

οἱ πο’ νογδμι, Ῥονδοπηθ α8 Ιὰ 

[οπίχηα., ἢ ἰὰ ἀἰι : Τλμιηε,, οτι 

80η1 εχ 4] ὑκοσαϑοίοαι ἡ Ρεὰς 

Ξοῦπο τὸ ιὉ-τ1} οομ ἀϑινιύο Ὁ 
τι. ΕἸ}]ς αἰ: Ῥευβοῦμα, Ξε σμΘαΥς 

πὶ 1έϑυ5 ἐμὲ ἀἰϊ : 18 κοτὲ ὁοα- 

ἄδτοπε μοι δον Ρ]8 ; γἀ-ι-ολ, 
εἴ η6 ρέομο ρὶι5. ἃ Ταν ΘΙ, 

9 Απά τῇογ ψςὴ ᾿ραγὰ ἐγ Ὀ6- 
ἴηρ' οοηνϊοίϊεά ΟΥ̓ ἐλεεῖ" οτυ ὍΟΠ- 
᾿βοοπσα, δ πὶ ουἵ οὴα ΕΥ̓͂ ὉΠ6) Ὀ6-! 
᾿οἰπηΐηρ αἴτῆς εἰ ἀο5ῖ, ἐυεσ ππίο [Π6᾽ 
᾿Ἰαβὲ; δηᾷ {658} τνᾶβ 161 αἴοπθ, ἀπά. 
τῆς Ψνοτηδη δια ἴηρ' ἴῃ τπ6 τη ἀβί.. 
ΠΟῪ πρὴ Κοβαϑηδα {|| ἀρ Πμιπὶ- 
5618, ἀπά βαὺγ ποπα "ὰϊ {πὸ ψο-! 
τη, ἢ βεϊα υπΐο ΠΟΙ, ὙΝ ὀπλλῃ; 
ὙΠΟΓΕ ΓΙῸ ΤΠποθ6 {Π|ῚΠη6 ΒΟσΊΒΕΓΒ ἢ 
μαῖι το τηδῃ οοπαςηληρα (Π66 ἢ 
ΠΤ 586 8614, Νὸ τηδη, [οὐα, Απά 
7εβὺ5 βαϊα υπίο ποτ, Νείϊηεν ἀ0 1 
σοη ἀφ πη εο: βο, Πα 5: ΠΠποιηοτε., 

ἘΞ 5 ννεηϊ ππίο {πῸ σταοιυπί οἵ ᾧ. ὃ, 
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» ἵ : Κ ἊΙ τσαράγων, εἶδεν ἄνθοο)- 
“πὸν τυφλὸν ἐκ Τ᾽ γενέϊης. 

2ᾧ( καὶ ἥρώτησαν αὐτὸν οἱ μας 
θηήϊαὶ αὐτοῦ, λέγονες Ῥαξξ!, τί; 
ἥας ἑϊενᾷ, οὐ" ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, 

Τὴ 

τ ἴγα τυφλὸς γενγηθὴ : 

3, ᾿Απεκρίθη, ὁ Ἰησοῦς Οὐὗτε 
οἱ“ Ὁ Ὁ ἡμαξίεν, ᾿εὔτε οἱ γονεῖ:. ἀὺ- 5 υ 
ποῦ ἀλλ᾽ τὸ δ. 3ρω δὴ τὰ ξεν 1 

10 ὕ Θεοῦ ἐν οὐ τῶ" 

Ἐ͵ Μὴν, ἐμὴν, λέγν ὑμῖν, ὁ 

᾿ (Δ εἰτεεχόμενθυ διὰ 
»" ὧἐὲ ᾿ ᾿ ἈΕῪς ἈΝ 

“ὺς τυζας εἰ τὴν αὐλὴν τῶν τῶξῦ- 
, π ᾿- Ἀ' 5 Δ ὰ 

ξάτων, οἰλλιὲὶ ἀναξαύῶν Τ᾿ ἀλ- 
λαχόθεν,. ἐκεῖν. κλέπία; ἐςὶ καὶ 
[ λησης, 

2 Ὁ δὲ εἴσερ 
5 

κεν διὰ τῆς 

Φύρας, ποιμὴν ἐ ἐπονν τεο Δάτων. 
ε ν 

1 Τάτω ὁ ϑυγωρς ἀνοίγει; Γὰ 
“-ὰ πεόδαῖα τῇ ς φωνῆς αὐτὸ ἀ- 
κει" ὁ τὰ χα σρξα!α καλεῖ 
κατ᾽ ὅν γβκαν ᾿ς ἐ ἐξάγει αὐτά, 

“5 δ 

1 Τ ργϑίοσιοης. ΜΠ} οι 
, πρὸ σι πὶ ΟΧ. δανιεῖς, 

2 Ἐπ τοιϊοιτοσανογθε, οἴη: 
Ϊ 

] 4 ἤν ΠΣ ἀϊοοπεν Ἐ Ἐπὶ Ὁ; ̓ 

4, κρὶ ὅταν πὲ ἴα παρόξαῖα 
ἐκβάλῃ, ἔμπροτϑεν αὐτῶν πατρεύε- 

παι" καὶ τὰ «σρύξα]α αὐτῷ ἀκ,λε- 
θεῖ, ὅτι οἰδασι τὴν Φυνὴν αὗὑτϑ, 

ς ᾿Αλλόϊρίω δὲ καὶ μ 

. σώσιν, ἀλλὰ φεύξοῆει π᾿ αὖ- 
᾿“ϑ8' ὅτι ἐκ οἴϑασι τῶν ὠλλο' ρίαν 

τὴν Φυνήν, 
κ᾿ 

Γ ἂν Ἔν: εἶμι ὃ “ποιμὴν ὁ κα΄ 
:λός' ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν φὺυ- 
'χὴν αὑτῷ τίθησιν ὕπὲρ τῶν τς0- 
ξάτων. 

. αΣ Ὁ Τ μιτθωὺς δὲ, Ω ὃκ 
᾿ὧν τιμὴν, ᾧ εἰκ εἰσὶ τὰ τρόϑα]α 
ἴδια, δϑεωρεῖ τὸν λυ κὸν ἐρχόμενον, 
Ὁ ϑτσι τὰ τοςόςα! τ. ἡ φεύγει" 

τ κὶ ὁ λύ, ΘΟ. «ὡεπάζει αὐτὰ, ἡ σχ γ6- 
σιζει ΤΊ τὴρ. ξαῖα, : 

15) Ὁ δὲ μισθοῦ: φεύγει, ὅτι 
᾿μισϑυτός ἐξ, κὶ ἐ δε αἰτῷ 

τ ἐρὶ τῶν προ ἅτιον, 
14. [Ἐγα εἰμι ὁ ὅποιμαῦν ὃ καλὶς, 

ἐν γνώτκω τὰ ἔμὰ, ἡ γι ώσκο- 
μαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. 

ΠΝ 13 

ι6 Καὶ ἄλλα ας: δε Σ ἔχω, ἃ 

εκ ἔςιν ἐκ “τῆς αὐλῆς ταύτηζ᾽ χα! 

χεῖνά ΜΒ δὲῖ ἀγα αγεῖν' ᾿ τὴς φὼς 
νῆς μὰ ἀκύσωσι" καὶ γενήσεϊαι μία 
“σοΐμνη, ες σπσοι(κὴνς 

᾿ Ῥουδ ἐνῖε, σαι 

τ ἢ 

ἱ 

Ι ὧπθ, τ τῶν α5 παίτοι τοτῶν ᾿ 
3 οίροηάιϊς Τοίι5: Ναας τσ 

Ὁ ΤΠ ΣΟ Β “0ὲ ͵ 

εἰ μὲ αιπμ οι ταν ορΡοσα Ῥεῖ! ̓ 
Ἷ δ 
τῷ. ὁ " δῷς. Ὅν “παν 

ΜῈ ΌΩ, αἴποη, εἴτα ΕΒ 
ΠΟΥ ἐπ ἔναπο μου ΟΕ ἢ [1 

ον το ονίτῶνγ [0 αἰζοηςζοιδ 4115 
᾿ απᾶον {1 Τὰ; οἷ ἃς Κιῖτο. 

2 ἀιρθθο νογὸ ῥοῦ οἰξίαπι,, 
ΡῬαϊϊοῦ οὐδ ονίτπν, 

3 Ηιπίΐίς οἰ αυίυς. ἀροσῖ, ὅς 
ον 65 νΟ (1 9715 απ ἀϊαπε, ὅς ῥτο-, 
ΡΓΙᾺ5 ονοϑ νοῦσὰϊ δια Βοπιρη; 

ὃς οἄαςοῖς οα5. 
4 Ἐπὺ ἀὐυηι ργορτίαβ ον 8 6 - 

ὨΥΠογις, ἀητὸ ὁὰς ναδιτ τ ἃς ον 3 
᾿παπι ΤΟχαθῃεαγ, πα ΓΟϊ ΠΕ 
νοςςΠὶ Ε]05. δ 

ς ΑἸϊεηι αὐ ὁπὶ ποὺ [ὅπ 
συοηταγ, (54 Γυρίεης Ὁ εο: 
αυΐα ποπ πογοόγαης αἰϊοποσιιι, 
νος ΠῚ, 

ι1τ ἔσο [πὶ ῬΆΙΟΥ ῬοπὰΒ: 
ἐπδς Ββόπαβ. ἀπίπιαήι Ταλπὶ Ρὺ- 
ηἶτ ῥτο ον!θιι8. : 

12 ΝΜΙΟΓΟΟΏΆΓΙΙ5 ΔΙ ἘΠῚ, ὃς ΠῸΠ 
Ἔχ πϑ Ραίϊοτ, ου7ι5 ποη {πε 
ονδς Ῥγορτίι, νἱάςτ Ἰπραπὶ νϑ- 
ηἰθηϊο; ἃς ἀἰπηιῖς ονε8, ὥς 

ἴασίε :. ἃς. Ἰυρ58. τϑριξ ΥΣ “τι 
ἀπϊροῦοῖς ονδϑ., 

13 Δὲ πιοιοοητιιθ Γαρ], 
απ ΠΟΥ σΟΠΆΤ 5 οἷν, ἃς ποθὴ οὰ- 
τ οἷδ οἱ ἀς ονῖθα5. 

ΓΑ Ἐρο (ιν ραίοσ θοηιι5, ὃς 
σοσποῖοο ἡγθα5, ὃς ΟΡ ΏΟΙΟΟΣ ἃ 
Πλεῖβ. : 

τό Ἐὼ αἴϊο5. ονὸϑ μᾶθεο, αἷμε 

ποι ἤλιῦ εχ οαιία μᾶς ; ὅς 1185] 

ττὸ ὁροῦτεῖ ἐδάυςοτο: ὃς δόοσοπι 

πλόασα. αὐάϊοπε : ὃς Πεῖ ἀηυπα 

οΥἱἶος αὐῦ5 Ραμ οτ, 



(ΝΣ όσα ράρϑοῖα,, ἢ] νἱτὰα 
ἊἋ ποίηπιο ἀν εισίε ἀὲς. κα παῖδ 
ἰδᾶποο, Ε 
. Τὶ 565 ΠΊϑοῖρ᾽ε5. [αὶ ἀδιπαηἀὸ-- 

τειῖ ; δίαϊγε,, φαϊ οϑίτοε αὶ ἃ 
νέοθέ 7 ξιτοο. οὶ ποιῦτηε,, οὰ 
βο. μθότθ, οἷ 58 χηὗγε, 4} 5οιῖ 
αἰηδὶ μό ἀνουρίὶο ἢ 
ὅ. 1655 γέρου": : (ἐ π’ εβὶ ροϊηξ 

411}. αἰτ ρέοδι ὁ κὰν βοὴ ρύγο, οἷἱ 58 
Ἰη γα, γΠη8}5 ο᾽οδὲ απ ααείεξ απ 
γτοβ ἐθ ἴδα ϑοῖ εις αἱ θσῖεος ἐπ 
αὶ. 

Γὰκ τόγιϊό, δὴ νένι 6} 6 νοπϑ “5,1 
Τὶ 416 οοἰαὶ «αὶ μ᾽ δη να ρα ρϑτ' 
11 φροντίς ἀδθ5 ἴὰ βοῦρειῖε 465 ὑτο- 
θἾ5., πη 15 401 Υ χηύπτο μὰν ἢ ἀα- 
τὸ δηάνοι!, οδῦ ἂἢ ἰαγγοὴ οἱ πἢ 
τοίεαν. 
5. Ναϊβ. οοἱπὶ αὶ οηΐγο ραν ἴα 

Ροτίς οϑ1 16 Ῥούσενῦ ἀθς Ὀγ δ 5. 
ὅ. 1,6 ρουεον ἔπ] οἵὐννε,, [65 Ργο-- 

Ρὶς δυϊοη ἤθη 56 νοὶχ, οἵ 1 ἀρ-} 
ΡΘΙΠ6 565 ΡυΌρτο 5 θΡ ΟΡ 15. γᾶτ ἐδ) 
[βοτα, εὐ ἴε5 τόπο ἀοἤου5. ] 

4, ΕΒ σπαπα 11 ἃ γη15 ἀεἴουβ 569} 
ΡΥΌρτ 5 θυ 15 αἰ τπανοῦθ ἀρνυδητ, 
ΕἰΪ65., δ᾽ 165. ὕγθθὶβ ἰθ βυϊνοηῖ ,! 
μάγος αα᾿ 6}{65 ΟΠ ΠΟΙ 59 ηΐ Βα ΟΥΧ, 

δ. Μαῖδ 6}}658. πὸ βαϊντοπε ροῖαὶ 
τι Ἰησοῦ - δι σΟητΓαἶτ 6, οἰ [5 
Ις Γαϊγομπε ; βάτος 4 6}165 π6 οοη-ὶ 
ποίβϑδεηϊ ροϊηΐ ἰὰ ΥΟΙΧ (65 ὀϊναη-᾿ 
᾿σεγ8. 

11, 16 815 16 Ἰὸοη Βοισοῦ : Το 
υὸπ θοῦρον ἀοηὴς 8 νἱὸ ρον 869 
θυθ 015. 

12. Δίαϊς [6 τηθγοδηοῖτο,, ςεῖπὶὶ 
'4αϊ πθδε μοϊης ἰὸ θουσον., οἱ ἡ 
41 [65 θγε)ὶς Ὁ ΔΡΡαΥ ΟΠ Ὁ ρας 
νοΙ τ ψΘλῖυ ἰὰ Ἰοιῖρ.., ὁ 11 ἀραῦ-- ἢ 
ἀοηης 165 θυεθῖς, οἵ 5 δηΐαιι - οἔ 
ἶὰς Ἰοὰρ. τανῦν 165 ΡΥ Θ 5. οἵ [ἰὸς 
(Πβροῦϑε, ἢ 
᾿ τ, [6 Υ ΘΓ ΘΠ Γ6 5 ηΓαϊς, ῬατοΘ 
4} ὁ8ὲ χῃουοε πα ἶγο., οἵ 41} πὸ 
᾽38. 5066 ΠΟΪΗΙ ἐἰ65. ΡΥ} 15. 
᾿ κά, ε 3815 [6 βοὴ Ῥογροῦ,, δὲ 76 
᾿ΟΟΠΠΟἾ5 πὸ8 ΒΥ θῖ5., οἱ πγ65 δγεθὶ5 
6 ΘΟ ΠΟΙ 556 ἢϊ, 

τθ. ΤΑΙ δησονθ ἀ᾽ δαῖγος θγουῖς 
711 6 501 μ845 (δ σοῖο βαΡσουῖο ς 
1ἰ ἴααι 80.551 416 ]5 [65 αὐυδηθ, 
6( 6168. οητομ ἀἄγοιῦ τὰ νοῖχ., οἱ 
Ἢ αν ἀπτὰ 4 πἢ 568] ἐγοσρ θαι 
6 αα᾽ὰῃ 560} Βουσου, 

ΝΕ δ5 δεμς Ρᾶβδεᾷ ὈὉν, δε ἼΣ .) 
58 ἃ τη ἢ ΒΊΟΝ τῦαϑ ὉΠ] Σ 

ἔρον ἀὲθ ΡῈ. 
3 ΔΛηᾷ 115. ἀἰδβοῖρ!εϑ. δϑκθα Ηἶτη, 

ΒΒ Πρ. ΔΙαβίον» τ᾿ ΠῸ α14 ἴῃ, ἐμῖ5 
Τη Δ, ΟἹ ΗΪ5 Ραρεηίβ, παῖ ἢ τύρϑ 
ον δηα ἢ αὐ ϑα 
3 965115 δηϑυνουοα, ΝΕ Σ μαίῃ 

115 γπδῦ ϑηηθεῖ, πον εἷς Ῥεγθῃξ5 ξ 
εἶγαξ τΠαι τπ 6 ὑγοῦκβ οἵ οὰ 5Βοι]α 
ἐδ γτηδάδ τη ῃ 65: [ἢ Πΐτη, 

ΕΕΤΕΥ͂, νοῦ!γν 1 56. απο, 7.1 
γου, Ηξ {παῖ δηϊοτείῃ ἨΟΤῚ 

γ {με ἄοοῦ ᾿ηΐο ἴῃς ϑῃιοθρ-ἴο α, 
Ὀυΐζ ΟΠ ΡΘΕ ὩΡ ϑοτῆς οἴ ΠΕΓ τ Αγ» | 
ἴῃ. βϑϑτὴηθ 15 ἃ (μϊεξ αὐνὰ ἃ ΤΟΌΘΟΥ. 
2 Βυΐ με παΐ΄ εὐἰοτοίῃ τὰ ὈΥ] 

ἘΠ. ἄοογ, 15 {πε βμορμῃογᾷ οἵ ΠΡ 
5066}. 
87ο δῖπι {πῸ ῬοΥίεΥ ΟΡΟΠΆΙΉ ; 

δη4 (6 55εορ Πεὰϊν Πῖβ νοῖος : δῃὰ 
6 σα] θη Π15 οὐ ἢ 5Π0ῸΡ ὈΥ Πᾶτηε- 
Δ:πα Ἰοδάδίῃ {μεπὶ οὐ. 
4 Απά γθοη ΠΕ ρῬυίίει Τρ Ὠ15 
οὕ 5θξερ, πὲ βοϑῖῃ θείορο Ἱπότη. 
Δ Πα [πε 58:66} ἰοϊίον, Πίτα : ἴον πον 
Ἐμοῦ ἢ15 νοΐοϑ. ἡγε 

5. ἈΠά ἃ 5ἴγδηρεν ΜἘλΗ {πὸν ποῖ 
ζο!Πὸνν, θυ: ἩΠΠΞΗ͂εο. ΠᾺοτὰ πππ:ς 
ἴογ πον Κπον μοί τπ8 νοΐςς οἵ, 
ΒΕΡΆΠΡΟΡΒ. ᾿ ἐπ  ο ΟΝ ἘΞ ΟΝ 
[111 τ πο σοοά 5Περῃογά: {πὰ 

---.ὄ.---- 

᾿ΡΟΟΩ 5ΠΕΡΒερ οἰνείῃ, ἢ15 Π168 ἴῸΣ 
[16 58 ΕΡ. ΕἼΗΣ ΤΣ 

12 Βὰξ Ὡς τῆδε 15 δὴ ΒΓΕ πον" 
80 ποῖ ἔπ 5περῃεγα, Ποβε οὐ ἢ. 
εἰ ες 5Π6ΕΡ τὸ ποῦ, δϑείῃ [πὸ ΨΜ ΪΓ, 
σοτηϊτιρ, δη Ἰραγοῖ (Π6 5ΠΕΕΡ, 
δης Περί : αὐγὰ (Πς νγοἹ  σετομείῃ 
ἐμέτη; Δη4 βοαϊζεγοίῃ {ΠΕ 5ΠΕΈ6}. τ᾿ 

13. πὲ Τάγον. Πεοίι, θεσασβα 
ἢ6 15 ΔΠ ΙΓ Ε]Π10.. ΔΠ6 σατο ποῖ 

Γἴοσ Π6 5Π 660. ε 
141 τὰ {πε βοοά βῃπορβογά, απ 

ΚΠΟΥ ΤῊΥ͂ δλδεμι, ἀπ 4 ἅτ ΚΠογη οὗ 
ΤΉΪΠ6. ες , 
ΓΙ Αμπά οἴπεῦ βῆθορ Ε Βαγε) 
μ᾿ Πἰοἢ ἀγὸ ποῖ οὗ 15 1014: ἔμπθπε 
"αἴοο 1 πιο δυίην, ἀπ Ἐπον 5ΠᾺ}} 

ἡ ῆαν τῶν νοῖσα; τὐὐὰ {Π6Γ6 588} 08 
[οβε ἴο!4, αν ὦ ὁπ 6 5βορ νογά. 

Ἷ 



“39 

ὡς Καὶ ἰδὲ, νομιικός σις ἀνέςη, 
ἐκπειράξζων αὐτὸν, ὦ λέγωγ' Δὶ- 
δάσχαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώ- 
γον κληρονομκκήσω ; 

26 Ὁ δὲ εἶπε ππρὺς αὐτόν’ Ἔν 
τῷ νόμῳ τί γέγραπ]αι; πῶς ἐς- 
γαγιγώσκεις ; ΤῚΣ 

27 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν" 
3 ’ ᾿ 
,᾿Αγαπύξεις Κύξιον τὸν (δύνισῳ εξ 

ὅλης τῆς Ναρδίας σα, κα ἐξ ὅλης 
«ἣς ψυχῆς σα, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσ- 
χίθ': σε, καὶ ἐξ ὅλη; τῆς διανοίας 

ΟΡ" καὶ τὸν τυλησίον σὰ ὡς σεαι]γ. 
ἈΚ Εἶπε δὲ αὐτῶ" 1 ᾽Οεθῶς 

ἀπεκρίθης" τοῦτο ποίει, ὰ ζήσῃ 
29 Ὁ δὲ, ϑέλων δικαιοῦν ξαυήὸν, 

εἶπε πρὸς τὸν ᾿ἰησοῦν᾽ Καὶ τίς ἐςί 
μ8 τλησίον ; 

ἘΠ γ50 { Ὑπολαξων δὲ ὁ Ἰησοῦς, 
εἴπεν' "Αὐθῥωπός τις καϊέβαινεν 
ἀπὸ Ἱεροσαλὴμ εἰς Ἱεριχὼ, κα 
Τ ληςαῖς ᾧ τπο:ριέπεσεν" οὗ καὶ ἐκ- 
δύσανϊες αὐτὸν, κἡ τσληγάς. ἐπι- 

θέϊες, ἀπῆλθον, ἀφένες 7 ἡμι- 
θανῇ ξ τυγχάνονϊα. 

Ἐ 41 Καϊὰ Δ (υχγκυρίαν δὲ 
ἢ ἱορεύς τις καϊέθαινεν ἐν τῇ ὁδῷ 
ἐκείνη" ἡ ἰδὼν αὐτὸν» κ᾿ ἀγπαρ- 
ἢλθεν, 

42 Ὁμοίως δὲ κα Λευίτης, γε- 
γόμιενίδ. κα]ὰ τὸν τόπον, ἐλθων᾽ 
ἰδὼν, ἀν]ιπαρῆλθεν, 

Ὁ. 22 Σαμαρείτης δέ τις { ὁ- 
δεύων, ἦλθε κατ᾽ αὐτὸν, “ἡ ἰδὼν 
αὐτὸν, { ἐσπλαγχνίσθη, 

κ 24. Καὶ προσελθὼν { χαϊέδησε 
«ὁ Ὑ τραύμιαϊα αὐτϑν ἡ ἐπιχέων 
Ἢ ἔλαιον καὶ οἶνον 1 ἐπιξιδάσας δὲ 
αὐτὸν ἐπὶ τὸ Ε ἰδὼν Ε κῆνθΘ', 
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ὁ «σανδ: χεῖον, κα 

ἢ ἐπεμελήθη αὐτοῦ, 
Ἐς Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθῶν, 

ἐκξαλὼν δύο δηνάρια ἔδοκε, τῷ, 
Ἵ πανδοχεῖ, κα, εἶπεν αὐτῶ" ᾿᾽Ε- 
πιμελήϑθη!ι, αὐτῶ κ ὅγτι ἂν 
ἰ προσδαπανήτης, ἐγὼ ἕν τῷ { 

ἐπανέρχεσθαί με ἐποδώσω σοι. 
46 Τίς ὧν τούτων τῶν τριῶν. 

δοχεῖ (οἱ πλησίον γεγονέναι τοῦ 
ἐμπεσόνι(Θ. εἰς τοὺς ληςάς: ᾿ 

47 ὋὉ δὲ εἶπεν Ὃ «οιήρας τὸ 
ἔλείθ: μετ᾽ αὐτῶ. -Εἴἶπεν οὖν αὐτῷ 
ὁ ᾿πσῶς" Πορεύω; καὶ σὺ. σοίε; 
ὁ ποίῳ. : 

25 Ἐπ Θοοο Τιεσιζροτῖταν (αἷς 
ἄδλπα ζυγγοχις, τεητδῃβ Π] τα, ὅς 
ἄϊσεπϑβ : Μαρπξοτ, χυτὰ ἕαοῖς 8 
νἱταην πτοσηατα ροΠιάεδο ὃ 
-ϑΔἷό 1116 δυζοπι ἀἰχὶς δα δὰ: 

ἴῃ Τεσο [σι Ἰρειῃ εἰἘ ἢ αμο- 
τιοάς ἰοριδ 

27 ΠΙὸ αὐτοπὶ γε ροπάεπϑ ἀ1-᾿ 
χῖῖ τ ῬΠΠσΚ 65 ̓Ἰλοπιμιπι. θεμτπι 
ταῦτ ἐσ τοϊφοοιὰς ἴμο, ὃς ἐκ 

τοῖᾶ αῃίπιὰ μα, ἃς οχ τοἵὰ [Ὁ εὶς 
ταάϊης ἔμπα, δὲ χ οὔηὶ οοσιζατ 
εἴοης τὰς, ὃς Ῥχοχίμγαιη τάλισν 
ἤσαν τε) ίπιτα. ἜΣ 

“ὃ Τιχὶς απΐεην 1}: Κεβὲ 
τοῖροπά!πι : πος ἴας, ἃς νίνεϑ. 
9 ΠΙς δαΐεπὶ ψΟ]εη5 “ἔς 

σγα (οἰρίμη), αἰκῖς δὰ Τοίαπι τι 
Ἐπτ αυὶβ οἱδ πδιϑ ργοχι πιὰ ᾿ς 

30 ϑυ τ ρίεη85. αμίοπι Τεῖιιϑ,: 
ἀἴχιε ; Ποπιο φυϊάδηι ἀοίςεῆςς᾽ 
μὲ ἋὉ ΗϊογιἌ]επα ἴῃ Τογίςῃο,, 
ὃς 1Π]Ἰαἴσοποβ ἐποιάϊε: 4] οείληΣ᾿ 
ἐχαοηξθδ ἔπη}, ὃς Ρ]αρ 5. ἐπιροῖι 
ποηίθ5, δϑιοσγιιηῖ, το παιεπς 8 
Το ηλι νιν πὶ εχ πέρπι, ἢ. ᾿ 

21 δεσιηάιπι) [ογζεηι δυο 
[Ἀοογἀοβαμίάδηι ἀοίοοπα!ε ἰὴ να," 
1115, ὃς νἹ ἀδη 5 1Π|υτὰ, Ργφοῖεσινιξ. 

32. 51ΠΉΠΠ|ΓΟΓ Δα έο πὶ ἃς Προ ν τα, ᾿ 
ξαξειβ Τεουπ ἀπ τι ]οοιιτα, ν ἘΠῚ Π8 
ὃς νἱἀεπ5, ρογίγαμῇιε. 

33 ϑαΠΊαΥ τα Π5. αυΐεοηϊ 41“ 
ἄαπι τοῦ ἔδοϊεηξ, νος ἔξει 5 
δἰιπι, ἃς νοπϑ ουπι, νἸ]οογι αν 
ςοτπιοΐιι5 οἰξ, - ᾿ 

24 Ἐὺ ἀτοοάοπϑ ἈΠ ραν να] τ 
ποτα ὁ75, ἱπ δυάς 5. Ο] οι, ἃς 
νἰπ απ: αἰσομάογε [ασῖθηβ Δα’ 
επὶ 1ΠΠ|ΠῚ 10. ΡΤΟΡΎ απ [πη θη- 
τὰπι, ἀὐχῖε ἴῃ. αἱ νογοσλ, ἧς 
οαγατα ἐσὶξ ο]5. τὴ 

Ἂς Ἐπ τὰ στα π.. Ἔχῖ 6 Π5, 
“ε] ἰοϊοπ5 ἀπο5. ἀοηαγῖοβ ἀφάϊε ἰὰ- 
᾿θογπαγίο, ὃς αἷνὸ 111: ΟυΓΆΠὶ 
ΔΡ. ΠΠ]Πτὰ5; ἅ φιισάοθπιηας δἀ- 
ἸΠΓαπιρίοτ 5, ἐρὸ 1ῃ τοάϊτο πε 
τόάαιπι 0}. ' 

χ6 Οαἱἷε ἰστταν Πογιπὶ ΥΩ] 
νἱάἀοείιν Εἰδὶ ρτοχιηιαϑ ἔα 1Πὸ ἰμ- 
οἰδεῖ ἴῃ ἰαϊτοποβ δ ᾿ 

47 116 αὐζεην αἰχὶς : Ἑαείοης 
τα Γουσογἀηαπι οὐιπν 1110, ἀρ 
11 Το ᾿ Ψαάς, ὃς τὰ ἴας ἅπιι- 
Ἰϊτογ. ἐν ἐπ Ν ΠῚ 

μος ς κουνο νεύμο κιλαροκυμκαακα τσ 



᾿ 

“5. Αἴοῖβ πὰ Ποοιῖοαν ἄς Ιὰ ἴοὰ] 55 Ἀπ. ΕΘΠΟ]; ἃ σϑυζαϊη ιαν- [αἶργο. 
56 Ἰονα, εἰ αἴι ἃ σ“όσμς Ροὺν Γέ-} νον οἱοοά 10, ἀπ ἰεπυρτοά πη; 
φιοανον: δίαϊττο, τὰ ἰϑν νου βάν τηρς, ΝΜ βίον, γπδξ 58.811 ὁ ἰο 
ἸῸΝ ϑοῦς Βέλτιον τὰ ἴῃ ὨΘΡΙΕ εἴονμαὶ Εἴἰὸ ὃς 
ΜΙ 7όοως Ια ἀϊι - Οοοι-οε αὶ 36 ΕΘ βαιπηἴο Βΐτ), ΔΑΓ Πα 5 υνυῖτ- 

πον ε τ ἴῃ τῇ 1Π6 Ἰὰνν ἡ Ποὺ τοδάροι ποη ἢ 
τὰς ΤΕΥ ἀιλ5. 14 ἸΌ1 ἜΜ ΣΙ 27 ΑΠά Πεὲ ἀῃϑινουῖηο, 5614, ΤΟΙ 
“7. 1] γτόροπαϊτ - ΤῈ αἰτογος [9 5Π4|0 Ἰονὸ της Τιοτὰ την Οοα ψΠΠ 
Βεῖσπειν το ΒΙοα ἂς τοῦς τοῊ}}8}} [ν΄ Πθοτί, δὴ ΨΊΠ 4}} τὰν 508], 
οαγ,, ἀξ τοπῖο τοἢ ἅπ16, ἀς ἰοιε 36] ὙΥἹΓ 411 ΤΥ ΒΓΕ ΠΡῚΝ, Πα Ἡ ΗΠ 
ἴα ἴονοο εἰ ἄς τοιῖε τᾷ φῬοηβέος ΑΙ} Ὁ} Ἔτσ ε . τῆς τῆτν ἽΥ πη]η4 - ᾿ 
«ει ἰοῃ ργοοίιαιη σογήτ 6 ΤΟΙ γα. ν ἢ 8ηἃ ΤΥ ὨΘΙΡΉΡοιΙ 
.8. ἜΝ δεῖς 101 αἰ: Τὰ «6188 ΓΆΥΒΕΙ͂Ε. ἔ ; 

Ῥίεα τόροσιαα ; [α]5. οοἱα, εὐ τὰ! 38 Αηά δ 5αϊ υηΐο Πίτη, Τ ΠΟΣᾺ 

Υἱνγαβ. Β856 δηβιγεροα τἱρῃΐ: (Π15 ἄο, ἀπά 
20. δέα!ϊ5 εδέ ἀόπεπεθ σουϊαηι ρα- του 5Πα}1 ἤνο. 

τοῖϊτο Ἰασῖο,, αἰ ἃ [έξα5 : Ετ 41} τ δὸς παν ον δ 
εϑὶ το Ῥυοοπαῖη 2 Ι ὝΜῚ Βυϊΐ Ὦφον 1Π1πῸ0᾿ το 1υ5ιν Ἀπ - 

50. ἘΠ.) έπιι5. ρυθηαηι]α ρανοΐο,, ᾿ 561, βαιϊα τιηΐο «{{εϑ115),9. πα ἡ }0 15 
1αι ἀἴτ: τὰ Βοιῆπαα ἀεβοοπάοιι ἐο}} την πεῖρΉθουν ὃ 
τ Ρ τν ἈΠΒΕιοΟ 3 ἐρτταυα θπ-} 950 Απᾷ 7655, ΔΠΘ ΤΕΥ ἴηρ. 5814, 
Υ6 05 ἨϊΩῚ ῃ δ. ΤΟ τε ἀϑ 4: “τίσ, 

ἴς ἀέροαϊπόνεηξ : εἰ ἀργὸβ [αν οῖν Δ. φοΥἕΑΙη τηᾶη Μεηΐ ἄονῃ ἔγοτη 
θ]εδϑέ ἀθ φῇ αβιοανθ σοι 5, 15 56! Τορυβαίθπι, ἴο ΦθρΊο ΠΟ, 8Δη4 [ΕἸ] 
αἰ όγερε., 16. Ἰαϊδδαπι ἃ ἀθμὴὶ - ἶ ΔΙποηρ {Ππ|θνο8, ΨΈΙΟΙ Βίρρεά 

ΧΩΌΤΙ, “Π Βμ οὗ Ε15 Γαϊτη ἐπέ, δΔΠ4 πγουπάαεα 
Ὁ: ὍΤΟΤΗΣ ἘΦ Τορζοπίτα σα ἀΒΊ σοσ ἀν Ὁ Ὑτπ  π Α Ἰεανίης λΐπ 
ϑαοιϊδοαίοιν ἀοβοεηάοι ρὲ οὉ , 
εἰθτηϊη-ἰὰ, εἴ ἀναρίνυ σεξλοηι-ὶ ΒΑΠ ἀθ84. : 
γπθ., ὃϊ ρα538 οαἴϊο. 91 Απά, Ὀγ σἤδᾶποθ, μεγα ςατῆς 
δῷ. τ Ἰιένιιο ἐϊαπε ἀἴι551 Υ οππ}} ἤουγῃ ἃ σε ΔΊ η Ρτεϑέ {παῖ ὑνὰῪ : 
ἀαὴ5 [6 τόθ ομβάγοι:.., οἱ 1ε}} ῃηῇ τνβοη ἢ 580 Εἶπα, με ραββοὰ 

ὙΟΥ ΘΕΈ βαϑθα ΘΟΕ, | ὈΚ Οὗ {Πππ ΟἴΠΕΙ 5146.΄ 59. Μαὶβ ἀὴ ϑαυλαγ αι ραββαηῖ, δ Ῥ ᾽ ΠῚ. 
500} ὁπεναϊῃ.,, νἱπὶ γοὺβ σεῦ ποα- ἢ 952 ΔΗ πκονῆῖβε ἃ Γμθνϊΐθ, 6 π᾿ 
νη, εἴ ἰς νογαμῖ ; ιἰ ἕαϊ ἰουομε] ὮΘ Ὑγ85 αἵ {π6ὸ ρ'ασθ, οᾶτας ἀπά 
κἰδ φομαράϑϑίοιι, : Ἰοοϊκοα ο ἀΐη, ἀπά, ραββεά Ὀγ οὴ 
54. Ἐπ Φ᾿ἀρριοοδβαμε, 1] Ῥαμᾶα ἢ ἢ} 6 Οἵμαν δἷ(α. ; 

565 Ὡ]αῖϊδς, εἴ 1] νὶ σνεῦϑα ἀς ἢ μι} ς ἢ ος ἜΘΟΣ Ε ΤΣ ἜΡΟΝ 
ΓΕ Ἢ ΤῊΣ ἜΝ ΠΣ ἘΠ τ Ξαγῖξα 33 Βυϊΐ ἃ σογίαίη ϑδΤΠ ΔΙ ΙΔ81),) ἃ 5 

“ὝΟΠαΡγΘ., εἴ ἰ6 γέμα ἃ ὑπὸ μό:]} ῃ6 Ἰουγηδν εά. στη στα Πα 
τε] οτῖο, εἴ θυ} βοῖα ἀε [ἃ]. ᾿πγνγὰβ : δῃηὰ πε ἢς 58} Ὠϊτὴ) Π6 
Η ὅ5. 1.8 Ἰομἀθγλαΐῃ " 6 Ῥανγίαηϊ, ποή ΟΠ ΡΆΒΘΙΟῊ οπ ἡΐηι. 

ἹΓεῖσα ἄθαχ ἀφηΐεῖθ ἀαγροπέ, εἰ 94. Αῃᾷ τγοηΐ ἴο  έγη, ἀπᾷ Βοιϊπά 
ἴς5 ἀουθα ἃ ᾿Βύϊο,, οὐ 1αἰὶ ἀϊι: Αἴὸ ἘΑδτν Βα : ἘΞ ΔΙας τὶ το τὸ 
βοῖι ἀς 1π|; εἵ ἴοιτ ος απο τὰ ἀό- ᾿ ΒΡ [15 σου 65, ῬΟΥΤΊΗς; 1Π 01] ἀπά 
Ῥειϑογαβ ἀς ρία5, 76 το ἰδ γεμάτα! ἡ ῬΊΠ6) 8η4 5εΐ ΠΙΤὴ ὉΠ Π15 ΟΥ̓ἢ 
εὶ ποῖ ὙΘΊΟαΥ. μεαβέ, δηὰ Ὀγου  μΐ Πΐτὴ ἴο 8 1ΠΠ, 
50. Τοηπεὶ ἄομς ες οε5. 1γ015 [ε ΔΙ ἴοοῖϊς εᾶγὸ οὗ Πΐτη. ᾿ 

35 Απᾶ οἡ ἴδε τρόῦγονν, ΠΕη Πα 
δε θὶς ἀνοὶν ἐτέ ἴὰ ρύοοιαῖ ἐς 
ποῖ 4πἰ ἐτοῖτ τοιηθέ οπινς 15, 

πυνεᾷ ἀερατγίεα, Πα ἴοοῖς οὐέ ἔπγο ρεῆσε, 
57: 16 Ἰοοΐομγ ἀὶτ - Οδοι οοΤα1 Δηἃ ραν ἡλερη ἴο 18ε Ποβί, δπᾷ 
πὶ ἃ οχενοό 1ὰ πιϊϑένιοονἶ5. οα- 

ἘΠ ΣΎ ΧΕ αν ΔΗ δε ΔΠΠῚ ψΠαίθοενεῦ. ἰποῦ βρεηάεβε 
: ταῦ 0936. : : . 58 ἔδει ἧς τὰς ἐκϊεπὶ δὴ ομε τπορο, ΨΏΘη 1 σοῖηε ἀρϑῖῃ, 1 Ψ}1Π 

1. 86 ΨΥ ΠΟΙ Ποὺ οἵ ἐμεβε ἰῃγεα, 
τΒτηϊκαβδί {Ποὺ τγὰ5 Πεῖρῃ θΟῸΓ πηΐο 

37 Απᾶ ἢε 5ε14, Ης ἔπαΐ 5ϑιιενγεά 
ΤΊΘΙΌΥ Οἡ Ὠΐϊτη. ὙΠΟ 5αϊά 76515 

χαξῖηϑ ἀ65 νοΐδθινϑ 2 

"156: ϊ 5814 τπιηΐο Πίτη, ΤΑ ΚΟ οαΓ6 οἵ ππη: 
γότθ 1π|. Τύδι8 ἴπ| αἰ : α, ὁ 

ΤΡΈΡΘΥ {Πα66. 

Βῖτη τῃ δὲ [6] απιοπρ' (ῃς {Ππϊονοβ ἢ 

τπίο Βΐτη, 0,8 η4 ἀο. ΠΟ. ΠΠτοννῖβα. 



Κεφ. ια΄, 11. 
α ἸΖ ΔΙ ἐγένεϊο ἐν τῶ εἴναι αὐτὸν 

ἐν τόπῳ τινὶ τποροσευχόμε- 
νὸν, ὡς ἐπαύσαϊο, εἶπέ τις τῶν 
μαθυϊῶν αὖτ! τορὸς αὐτόν' Κύριε, 
δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, κα- 
θὼς κα ̓ Ιἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μκα- 
ϑη)ὰς αὑτῷ, 

2 Εἶπε δὲ αὐτοῖς ἽΟ7:ν σροσ- 
εὐχησθε, λέγεϊε: ΠΑΓΤῈΡ ἧἥ- 
(ἂν ὃ ἐν ταῖς ἐρανοῖς, ἁγιασθήτω 
τὸ ὄνομά σε" ἐλθέτω ἡ βασιλεία 
σε’ γενηθήτω τὸ ϑέλημά σϑ, ὡς 
ἐν ἐρανῇῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆτ᾽ 

ι Ἄς 5, τὸν ἀοῖον ἡμῶν τὸν ἔξ ἐγτι- 
ἔσιον δίδει ἡμεῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν' 

4 Καὶ ἀφες ἡμῖν τὰς ἐμαξ)ίας 
᾿ διμῶν" καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν ταανὶ 
ὀφείλον, ἡμῖν! ἡ μὴ εἰσενέγχης 
ἡμᾶς εἰ; πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι 
ἡμᾶς ἀπὸ τῷ «πονηρᾶ, 

Ἱ ς Καὶ εἶπε τοεὸς αὐτούς: Τίς 
ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, κα σπορεύτεϊαι 
πατὸς αὐτὸν μεσονυκ)ίυ, ὁ εἴπη 
αὐτῶ" Φίλε, Τ χοῆτόν μοι Ὁ τρεῖς 
ἐ ἄστϑς" 

6 ᾿Επειδὴὲ φίλ: μα ταρεγέ- 
Ἴ »» ἔν “ἢ 7 ἂν " ΑΙ γεὶ) ἐξ ἐδῶ πρός με, ἡ ἐκ ἔχω ὃ 

ππαραθήσ» αὐτῷ" 

7 ΚάκεῖΘ. ἔσαυθεν ἀποκριθεὶς 
εἴη Μή μοι χόπες πάρεχε 
ἤδη ἣ ϑύρα κέκλειςαι, καὶ τὰ σπαι- 

δία μὰ μετ᾽ ἐμᾷ εἰς τὴν κοίτην 
2 ἀρε ψ, ἃ Ἔ 

εἰσίν" καὶ δύναμαι ἀγαςὡς δᾶναί 
σοι. 

δ ὃ Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ αὶ δώ- 
Σ τὸ εἶγαι σΞι αὐτῷ αναςᾶς, διὰ 

αὐτῷ φίλον" διά ξ γε τὴν { ἀναί- 
δὲειαν αὐτῷ. ἐγερθεὶ; δώσει αὐτῷ 
΄“' “ φ' ὅσων χρήζει, 

» Α Δ᾽ “ ’ ᾿᾽ “, 

9 Καγὼ ὑμῖν λέγω" Αἰτεῖτε, 
] κα δοθήσεϊα, ὑμῖν; φηϊεῦῖτε, αὶ εὑ- 

εὐσεῖε" κρύεῖε, καὶ ἀγοιγήσέϊαι ὑμῖν. 

΄ 

Ι0 Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμέξανει" 
Ὁ ὁ ζητῶν εὑρίσκει" καὶ τῷ Χρδογ]ι 
ἀνοιγήσεϊ]αι. : 

11 Τίνα δὲ ὑμῶν τὸν πσα]έρα, 
αἰτήσει ὃ υἱὸς ἀρῖον, μὴ λίθον 
ἐπιδώσει αὐτῶ; εἰ καὶ ἰχθὺν, 
μὴ ἀντὶ ἰχθύί. ὅφιν ἐπιδώσει 
αὐτῷ; 
12 Ἤ (καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ὁ ωδν, 

μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 

σΑΡυ ΤΌΣ; ; 
τ ΠΤ ἴλϑυπι εἴ ἴῃ εΠ Τρ ιιπὶ 

- ἴῃ ἴοςο φιοάάπι ογαμίοση, 
τὸ ςοήΐανιε, ἀϊχίε φαϊάδηι ἡ π{1- 
Ῥυ]οσιι 6}115 δα οππὶ : 1)οπιίης, 
ἄοος πὸ5 οὔαγο, Ποῖ ἃς Τοα πε Σ | 
ἀοουῖε ἀποίρυ]οβ [μοϑ8. 

2 Αἴτ αὐοπι 1115: Οὐυπι 
ΟΥΆΤΙ5, ἀἰςῖτο ; Ῥαΐεν μοῖϊεῦ αυϊ 
ἀπ οκἶϊ5, Τλπ ἘΠ σοί ποπιεπ 
αἰπηι : ἀνοηϊδε γορημηηι τπυση τ᾿ 
δας νοϊπηταϑ τὰ, πσὰξ ἴῃ (10, 
ὅς γπ [εΓΓα, 

4. Ῥαμοπι ποίξγαπι ιριαϊ4- 
πὰπὶ 4 πο ϑυ] αχία ἀἰςην., ] 

4 Ἐπ ἀϊπιίεῖα ποῦῖθ ρεφοδίβ: 
ποίξτα, ἃς επίτι ἱρῆι ἀϊπυϊεείπιαρ 
ΟΠΛΩΙ ἀεθεμεὶ ΠΟδΙ5: ὅς πὸ 1π-πὶ 
ἄποαβ ΠῸ5Β ἴῃ ἐοπίβίοῃοηι, [τά 
᾿ιθετα π05 ἃ πταϊοῖ : 

5. ἘῸ αἷξ αά 105: Ωυ δ εχ 
ψοδῖ5. ΠΔΌΘΡΙ ΕΣ, δήχσιιτη, ἃς ἐδ 1: 
Δ“ 1] πιηὶ γπράϊα ποόξο, ἃς αϊςες, 
εἰἰπ:. Αὐλΐσο, σοπιπιοα απ ΐ, 
{ΓΕῈ8 ῬΆΠ6Β : 

ὁ Ουοπίδια Αυυῖσυβ πλοὰς να τὶ πο λλοος ἢ ὉΠ 

πἰξ ἐς νία αἰ πγδ, ἃς ποη μαῦεο. 
Ἁυοα ἈΡῬΟΠΔΗΙ οἱ, ᾿ 

7. Τὶ 1ΠῸ ἀοίηταϑ9 τγοροηοηϑ. 
ἄϊοαῖ : ΝΟ ΠῚ πιο]εἰτιας οχὸ 
ΠΠγο τ Ἰδηι οἰξίπιπι οἹαπίιιπι οἱξος 
ἃς ῬΌΟΤΙ πΊοὶ πιθοιῃ ἰμ σα 1 
Τὰπὲ : ποθὴ Ροίιπι {προ 18 ἀἀγῸ Ἷ 
0]. Ἵ 

ὃ Τῖςο νοἱῖ5, ἢ ὅς ποὴ ἄδάο- 
ΤΙΕ ΟἹ {πγρεπϑ Ῥγορίοι: εἴα {ΠΠ|π|5} 
ΔΙΊ, ῬΓΟΡ ΟΣ Ἱπιργο  ἐαέθιι, 
675. ὀχοϊξαξιι5. ἀἄλ 01: 11 
αυοῖ Παθεὶ οριιϑ. 

9 Ἐπὺορο νοῦὶϑ ἀϊοο : Ῥρεϊές, 
ἃς ἀαθίτυγ νορὶβ: 4υατίῖς, ὃς 
Ἰηνοη οεῖ5 ; ΡαΠ τς, ὃς ἀροτίδειις 
νοῦ 5. 
Τὸ Ολληΐ5 δηΐπὶ ροΐθῃ8 αδοοῖς] 

Ρἰε, ὅς φυζῦγοπϑ ἱπγοηΐξ, ἃς ρα]ὶ 
ΤᾺ ΠῈ) ΔΡΟΣΙ ΘΙ οσο ) 

τι Οὐ απΐοιη νοξγιπι ρα- 
τεσ μοξεῖ Π] 1118. ρα πο πλ, ΠιΠ 
Ἰαρίάθην. ἀδθ 10 }}}} ὃ ἢ ἃς μηοοπι, 
μι ΡΓῸ Ρ ἴσα [ουρϑηῃίριη ἀδδίς. 
"Ὁ 
12. Αὐε ἃς ἢ ροιίογιε οναπὶ, 
πὰ ἀσθ1ς 111 Πςοτρίοπογι 

4ιοῖ 



365 ὨΙ80 1 }]685. 

ΝΗ αὖ ολπγο ἴο Ρ0655, (Πδὲ, δ5 Η" ) 
Ἶ -Σ ΟΣ ἢς νγὰϑ Ῥυανίηρ ἴῃ ἃ σοι ίμιῃ 

Ν ἸΟῸΓ 46 7όθτι5 έϊοϊ᾽ ἐπ ΠΣ ἀρὴν τ ἐν τος ΕΚ 
ΡυΪόνα ἐπ ἀπ οετιαῖη Πἰοὰ, } θ ιοο, Γῆ 9 ΒΘ οφαβξε, Οἢς Ὁ 515 

ἀρτὸϑ 4α}} δὰϊ δομονέ 88 μυϊὲς., (ἰἰβοϊοδ βαῖα απο πη. Το 
ἢ ἀς 868 801 ρ168 1ὰ1 ἀἰτ : 5εῖ-- ᾿ΤΟΔΟἢ 15. ἴ0. ΡΓῸν, ἃ5. ζοθη αἴ50 
ΒΡΣῸ ὦ ΤΕ ΡΑ δυ τὶ ἘΣ "Τρ ἢ Π15 ἀἸ5ΟΙρῚ: 5, 
ΘΟ 6 168} 1᾽8 διιϑδὶ εηϑεϊρῃπό ἃ τς ἢ : ᾿ 

ΡΣΗΣΣ 2 Απά ἣς δεῖ πῆΐο {ποῸλ, ΝΥ θη 

᾿ 

᾿ς ἘΠῚ Ιεὰν ἄϊι : Οααπᾷ γνοὺς γὼ ὈΓᾶν. βὰν. ΟἿν Εδίποῦ, ΠΟ ἢ 
Ῥιῖθα, ἀἰϊε8 : Νοῖνς Ῥὲγε 4] εΒ. ἀρε “ἢ ἤθανοῃ ; Εαϊ)οννεὰ ὃς {|ιν 
Πν ἡεὑς Τοπ Ἐπὶ ἐρλεθαρουδες Πάτηρ, Τὴν Κιμράοτῃ οοπλο. ΓΒΥ 
Ὁ" γὸσῃθ νἰθππθ. 'ὰ νυ ο]ομτέ 50] ΠΤῈ} ᾿ ἐ ΈΟΤΥ, ἈΟΤΈ ΩΣ ἀρ νοις : : : Ὑ1} θ6. ἀ0ῃ 6, 85 ἴῃ ποάνοι Ἰαϊίς 801 1 τον ἕθ ΘΟΠλ ΠΟ ἀὰὶ οἷο. ἢ ἄοης, ε5 ἴῃ ἢς τὰ ἘΣ αΡ ΟΣ ΝΣ 
5. Ῥομῃο-ποὺϑ οἸιαιιο Ἰοὰν ΠοΙτῈ ἐατίἢ. 
'αῖα φαοιτάϊεη, 8 αἴνε τκ5 ἄν ὈγῪ ἄαγ ΟἿ 44 
᾿ 7 4. Ῥατάουπο- ποις Ὡ05 Ρύομέθ., Βγεαίή, 
ΔΓ ποῖ ρϑυ ἀομ ΠΟ 5 Δ115851 ἃ τοῖι9 

| 
' 

Ϊ 

᾿᾿ 

Ὲ " 4 4 ἦν Ϊ Ν - 
φδαχ αἰ που οὐἱ οὔϊετπιδόβ. Εἰς Δπά ἰογρὶνο ὮΒ ΟἿ 5185 ; ἴον 
ἢσι.9 ἀραπάομμε μοΐηϊ ἃ 1ὰ τομῖα- ΤῈ 50 ΤΟΥ να ΘΥΘΡΥ ὁΠ6 1Παΐ 5 
Τιοη , Τηδὶ5 ἀόΠΠντα-π-ποῖιϑ ἀτι ταὶ. Ἐπάἀοθίεα ἴο τι5. Απά δα τι ποῖ 

. - . ὌΝ ᾽ . ᾿ , 5. Ῥαΐ5 1} 1σαν ἀἰϊι: 51 ἀπο! α ἀπὶ͵ Ἰέο ἐοτηρίαςίοπ ; Ὀχὲ ΠΟΙ γῸΥ α5 
ἄς νοῖι5 ἅνοιὶ ἊΣ ὉΤᾺῚ ᾽ 4πι νηΐ Γροτῃ ΘΥ]]. 

ἴΙε μόανον ἃ ταϊλαΐι., οἱ φαὶ ᾿ἰῸλ 
ἘΠ ΤΕΙΡ ἐ γΠ τ ντς ΜΠ ὅ Απα Βα βαϊα πηΐὸ ποτὰ, ὟΥ Πίοῃ 
ἘΠῊΝ [ΟΣ γοῖ 5841} ἤᾶνε ἃ ΠἸεμά, απ 
Ϊ ᾿δ. σαν τ ἀδ πλθ5 ἃνηΐβ δὲ ψξητι 5141} ρῸὸ ππίο Ηἴπι δὲ τ! ηϊ στε, 

τὰ8 γοἱ δα μαλδαμῖ; εἴ 16 Π᾽41) Δ 8}.Υ Ὀπίο ἢ, ΕΤΙΟπα, Ιοηὰ 
χσὶθ ἃ [αἱ ρυόδθηίοτ. ΕΝ πο [γε Ἰἰοανοβ ; Ὲ 

οί ἀπ , . ᾽ . 

"7. Εἰ αὰς οεὶ Βοχππὶς 48] δϑὲ ἀᾶπθ 6 ἘῸΡ ἢ ἔθπα ΟΕ ταῖπθ 'π δῖβ 
88. τηαίβοη αἱ γόρομαϊτ: Νὰ τα Ἰαν-- ἔ Σ Σ 
Ῥογίππο ρὰϑ ; τπᾶ ροτίο οδὲ Γευταόε, ΘΠ ΓΠΕΥ͂ 15 ΘΟΠῚΘ ἴο Τη6, τη ἔπιανε 

νεξ τπὲ5 δη[ἀ}5 501 ἄγος πιοὶ ἀὰ] ΠΟΐΠ Πρ ἴ0 5ςΐῖ θεΐουο τὴ ὃ 
τ ; 16 πὸ ϑαθτοὶδ τὴς ἰενεν ρον 7 Αππ Πδ ἤοστη τ Π]Π 51Π8}} 8ῃ- 

Ϊ 

. 

! Ι 

15. Οἱ 51} [αἱ ἀουηαπᾶδ ὰὴ αἴ, | Ὁ 
1αὶ ἀοπηονα-τ-1} τ βοουρῖοη ἢ) 111 Ξ ἃ φοἢὴ 95}: 

᾽ Ὑ ; Εν 

(θη ἀουμον. 5 ὕ3α1. δΔη4 βδᾶν. Ἴ  ΟΙ)]6 τὴ ποῖ: 

1] μ8 856 ἰούειοῖι ρᾶᾷ5. μοι [αἱ εἢ} ΠΣ ᾿ 
ξάσηπεν, ρᾶτοε αι} ὁδὶ 50 ἀτηὶ οἰ] άλθη ἀτὸ ὙΠ τὴς ἴῃ Ροᾶά; 1 

ῬΟΗΒΌΙ ετ οἱ Τὰ] οὶ ἀΡΒποτοΝ δ8τ|Π 8 ἴ98Υ ὑπο γου; Ἵ ΠΟιΡῊ Πα ψ1}} 
41 3 Ὁ 6501}. Π 4 . ν Ἐπ ΔΕ  ΘΆΣΟΙ ποῖ οἶδα δπα οἶνε πηι, Ὀςοαύβε Β6 

αὐ, 6δ}} γος βοτὰ ἀομηό ; ἐΠεν- 3 : ον ΟΣ 
ρου 1γ  ὙὙ1}1 γἴϑ8 ἀπ εἶνε 

εἰ αἰ γου5 5618 Οὐν ον, Ὦϊηι 5 ΤΊΔΠΥ 5. ἢς ἠςφεάςᾷ!. 
10. (αὐ φαϊοροπαθε ἀοιηδης ,ἢ} 

ς ! ἱ ΣΤ Ι Ε Ί ΣΉ ΤΟΙ, ΦΕΑ, Σ 
ΓΕ 1} 5ενὰ οαν τὶ ἃ οεἴαι ααὶ Πδαγίθ. ἰΈ 5|8}} ὃς β!νοῃ, γοῖι ; βροῖς, πα 

411 ἀοτλ6 ἃ 50 ἢ]5 ἀπὸ ρίοεννο ἢ ὃς οροπετ' τέο νοῖι. 

ἸουβαιιἽ} 1αἱ ἀεπηαμάς ὰ μαΐὶμ 9} 10 (ὋΓ ἐνοῦγ ομὸ [παξ ἀβίκεῖῃ, τὸ- 

ΤἸαϊ ἀουῃονα-τ-}} αἢ δεγρβηΐαα Πἴσιι : τες το; Τρ πὸ : Ἶ 
απ ροΐεϑοπ 3 : ΕἸ στὰ; ἀπά τὸ ππτὴ τῆικε Καοοίεί, 

1 ὃς οροποά, 

οἵ γοιυι παῖ 15. ατ δ οσ) να Βὸ ἐϊνὸ 
ὐν ἃ δίθηθ τ Οὐ») 11 ἀὸ αὶ ἃ ἔθ ις 

Ῥοηυ τυ. 
12 οὐ, 1Ρ δ 588} αϑὶς δῇ δϑορ" 

8. 16 νους ἀϊ5 αὰς 4υδηᾷ τηύπιε ᾿ 
! ΠΟ [5 ἀοοῦ 15. ΠΟΥ. 511, Δ Π4 ΤῊΥ 

“11 56.:}ςυ νοὶ! ἃ οαῖιδο ἐδ βοὴ ἴμν- σα ΠΠΟἵ Γ1868 απὰ οἶτο ἐπεο. 

, Εἰ μοὶ 16 νοὶ ἀ15 : θειηδη- . ΄ς 5 : πέπον 
ἢ ) 15. 5 δορά, γεῖ θοοαυβο οἵ 5 

"ο!"εΖ, εἴ νοι ἐάν 62 ; ΠΘΌΣΙΟΖ, 

: ᾿ "9 ΑΠΩ1 54Υ τπίο γοῖι. Δ5Κ, απὰ 
ΤδοΟὶ ᾿ 6 41 ομεῖο μα, ἰτοῦνα :} ΐ ᾽ 

ται, Οἱ] 65 ἰὸς ρμὸνο ἀ᾽ἐπίγα νοι 5, Ϊ νὸ “παρὰ : Καροῖκ, ἀης 11 51α]} 

Οἱ 5᾽1| ἐπεὶ ἀδπηιαπε ἀὰ Ῥοιοδοι, σοινεῖῃ ; δὐα τὸ τπὰξ Βοοκείη, πες 

4}1 Ἀ5Κ ὕτοδα οὗ δῃγ' 

ὙΠ τς ἴον ἃ πϑῖν οἴνὸ αἰϊὰ ἃ 50- 

Ὑ1} δ οϑον εἰν ἃ δοουρίου 2 



᾿ χοιῖες, οἴδαϊε ἰγαθὰ δόμαϊα διδό- 

“ 

18 Σἴ ὅν ὑμεῖς φδονηροὶ ὑπάρ- 

χξὶ τοῖν τέχνοις ὑμῶν, τυόσῳ μᾶλ- 
« ν᾿ κ αἰ αν «ἡ Τὴν ληΣ ας δῚΕ ἐκοϑ; Ἧχὴ σνεύμα ἅγιον τοῖ; αἰτῶῆσιν αὐτόν; ἀλασατι ΠΣ ΕῸ ΘΟΥΜΦΙΣ αυταγα, 

Κεφ. (δ΄, Ἴ4. 
1 Ἰζ τ ἐγένεϊο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὖ- 

Ἁ ε ν Κ " 

τὸν εἰς οἶκίν. τιν. σῶν 
ἰοχόνλον τῶν Φαρισαίων σασδάτῳ 
πα ας ἢ Ἐπ 

Φυγεῖν ἂρ ον, [υἹ ἄντοι σαν σαρω- μ 

τοηράρεενοι αὐτίν, 
5.Δ καὶ ἰδὲ, ἀνθρωπός τις ἣν 

Ἵ ὑδρωσικὸς ἔμπροσθεν αὐτῷ, 
2. καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ̓ Ιησοῦς εἶπε 

ταρὺς τοὺ! νομεικοὺς "πὸ “φαρισαίως, 
λέγαν' ἘἰΝ ἔξετε τῷ σαξθράτῳ 
ϑεςασεύειν: 
ΔΑ Οἱ δὲ 1 ἡσύχασαν. 

1. ὑμῶν ὄν. ἢ 
βᾶς εἰς ὑ:ξας ἐμπετεῖται, καὶ οὐ. 
εὐθέως 1 ἀγαςπάσει αὐτὸν ἦν τῇ 
ἡμέρᾳ τοῦ σαδθάτω, ᾿ 

Ὁ Καὶ οὐκ ἴσχυξεν, ἀαποκρι- 
θῆναι ε ὑτῷ τ΄ ὃς τιῦτα, 

7 Ἔλεγε δὲ τοὺς τιὺξ κεχλη- 
μξνος ποαφαξηλὴν, ἐπέχων α ὥς 
“πὰς «σεαγοκλισίας ἐξιλέγογῖο, λέ- 
Ὁ "ρος ἀυτϑὺς, 

ὃ Ὅταν κληϑὴς ὑπό τινθ- εἰς 
γάμος, μὴ καϊακλιθὴς εἰς τὸν 
παρόϊοκλισίαν'" ήποϊ: ἐγ] ιμότερός 
σε ἢ κεκλημέν Ὁ. ὑπ᾽ αὐτῶ. 
9 Καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ ειὐτὸν κα- 

λέσας, ἔφεῖ σοι Δὸς τούτῳ σπό- 
πον" "αὶ πότε ἄφξη μετ' αἰσχύνης 
τὸν ἔσχαϊον τόπον κατέχειν. 

᾿ξ 

εευθεὶς ἀνάπετον εἰς τὸν ἔσγα ξ τέσον εἰς τὸν ἔσγα]ν, 
. τύσον' ἴγα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς 
σε, εἴπη σοι" Φίλε, { «σροσανά- 

ῃ ᾿ Ξ 

ἐζυθι Ε ἀνώτερον". πότε ἔςξαι δοὶ 
δύξα ἐνώπιον τῶν ἱ συνανακειμκέ- 
γῶν σοι. : ᾿ 

τι ὝὍὁτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν, 
ταπεινωθήσεϊαι': καὶ ὁ χαπειῶν 
ξειυϊὸν, ὑψωθήτεῖαι. Θ᾿ 
ἢ; 12 Ἔλεγε δὲ κα τῷ κεκληκότι 

αὐτὸν, “Ὅταν προιῆς ἄριςσον ἢ δεῖ π’ 
γον, μὴ 1 φώνει τοὺς ἢ φίλος συ, 
μυδὲ τοὺς ἀδελφούς σῷ, μηδὲ τοὺ; 
ψυγιενεῖς σω, “μηδὲ δ γειτόναν 

, ἘΞ αλεσίως'  κμιἠπόε καὶ αἰ τοί οἱ 
᾿ 51 Δἴ 4} Ἂ ͵ ξ ὦ ἀπιχαλέσωσι, ἢ γένηϊαί σοι 

.:} ανταπόδομ ... 

το ᾿αλλ᾽ ὅταν κληθῇς, 'σο- ἢ 

12 81 ἀγβὸ νὸβ π1Ὰ}] Γα θη ςπ-: 
(65, ἈΟΙ 5 ΒοῦΞ ἄοπα ἄατο Π]116. 
νεί εἶθ, 4παπίο πταρὶβ. Ῥαζον ἀς 
ςαῖο ἄαδις ϑρίστααι ἕλη ξ πηι 
ροιορβοθ ἢν 0 

ΓΑ ΡΙΥ  Χῖν. 

ἋΣ ΤῊ, [αὅπιηι οἷ ἴῃ νοηΐτο 
δι πὶ 111 ἀοπλα Φα) α Γ] πὰ 

ῬΙποίριιυ. ῬΠΑΓΙποσυ, 518 - 
δατὸ πἰδηάποιγο Ῥαπθηι, ἅς Ρ ἢ 
γαξ ΟΡ ογναττοθ δι... 

2. Τὸ ἐςζοο Πόῖηο φυϊάσηι οτὰ 
Βγάτγορίσαβ ααΐὸ ΠΠ]Ππ0. 
- 3. τ᾿ γε ροπάοηο ΤἸοῦιβ αἀἰχῖς 
ἡ ορι[ρεγιῖοθ. ἃ ῬΠαΥ θοῦ, 
ἀἸοδΠ5 : 51 Προς Βα αξο συταγε ν᾽ 

4 1Π11 ααέε τι τασιιοτυηξ, 

σι νϑθχαι αἰπητι5. απτ 
ας ἰΠ Ῥατοι. σασετ, ὅς ποπ- 
οοπίίη πο ἐχέγαησε ἡἰϊιχ 1π {1 
δαθθα ὁ ὦ ᾿ τοῦ 

. 6 Βεέμοη ρβοζογαῃεξεβροπεοτο 
Μ1ι αὦ πῶς 

7 Βισοθβε, ἀὐτεηη αἱ νοζαῖοϑ 
ΡατΆΒοίάην, αὐτίσηἀεπε αυοτποία, 
ῬΤΙαιΟΒ ΒΟσΠἰτα5. οἰϊρογοην, ἀἴ- 
ἐρπϑ αὦ 60 5.:᾿ Ἐς 
“8 Οὐτπιὶ γοσάζι5. μοι ς. αν 

ΑἸαπο Δά πυρείας, πο ἀπουτοδαβ. 
ἐπ᾿ ρσίηιο δοσαδίτα, πὸ συάπάο 
διοπούαζιοσ ἐς Πε νοσαξιϑ αν 10, 

9 Ἐὲπ νοηίδπβ ἐς ὅς π᾿ πὶ νοσ᾿ 
οἈἢ5, ἀϊσαῖν εἶῦῖ: Τὰ. Παῖς 1ο- 
οαπι : ἃς (τῆς ἱπορίαβ σαπὶ μὲ-| 
ἀοτῖο τὐείπηαπι Ἰοοιιπι οἸτπεγε, 

1ο δεᾷ συπμι νοσαῖι5. ἔΠ10 015, 
ναάσηδ τούσδ ἴῃ πον.) ηληὶ 
Ἰοσαηι, τὰ φασνη ψεηοτῖς. ἀα] ἐδ 
νοςανιῖ, ἀϊσαὶ 1: Αππϊςς, ἃ- 
[ςεπάς Γυρεσὶαβ, απο ὅτε ΤΙ] Βὲ 
φΊοσία σογαῃ πιὰ] ἀποιαρθα-. 
εἰθα εἰδι: ἐτρς 

,1 ἘΠῚ ΟΥαΠῖ8. Ἔχε]! εῆς 
[οἰ ρίααν ἰνατα Π αθῖτατ, ἃς τὶς 
1ϊλπ5 Το ἰρίπην ὀχ ειτ. ] 

12  ισοδας ἀτιεοιτ ἧς νϑοσηεὶ 
τρίααι . Οὐυπι ἕαοῖδ ῥγα πάη 
αὐ ζαμῶτα, πὸ νοῦὰᾷ ΔΠΊΙΓΟΚ ὶ 

τὰοβ, ποφαδ ἔγαεγεβ τὰῸ5, παῖς. 
ςορτιδέοβ ὅτι β, ΠΘ 6 νἱοιῃο5 αἷς. 
νἱτθ5, Π6. ἡιιαπᾶο οὐ ἴρῇ τὰ νἱ- 
οἰἥϊηι νοσοηζ, ἃς ἢαὲ ΌΣ τὸτεὶ- 
διυτῖος ἶ ΚΣ 



ΕΞ δι ἀρὰς δ μὰ ἘΥ Ι ΩΘΗἪ 131} χὸ τεῦ, Βοῖτξ δ}. Κῦονν ἦν. 7). ἰδ.) ϑάνεζ ἀοηηει (6 Βομμποβὶ γ.,..-τ {0 ἐτιαν ΡῈ το τό: ἐ : ; αν οΟος 5 ὈΠίΟ νοῦ ὉΠοθεῈβ ἃ γὸ8. οηΐαηβ., δου θίοη μιονν 10 ξινὸ θοοοα 615 ὈΡΠίο ΟΣ: 
Ἰὰ5 νοῖτε Ῥόγε οὐϊεϑίθ, ἀοππονα. οἰ! ὐγο ; ἤν τηῖο τῆονε 58 4}} 

ἘΞ} 16 δὲ. Ἐϑρυῖϊ ἃ σεμχ 4αὶ 1ε [1] ὑοτέγ" Πσα νην [αἰ ποῖ οἷν {πὸ Εἴο- 
᾿ Ιἀειπαπάεπε 5... ἵν ΒΡ τὸ τἤθτὴ τς ἀβὶς εἴτα αὶ 
! κἾσαν ἀς θα θΡαι, 7όοτες όϊαλι ἢ ΝῸ 1 σᾶτηξ ἴο ρα58, αἃ5 ἢδ ἙἜω, 
- ὦ ) δηινό ἀπη5 [ἃ ὑπαῖϑου ἀἊπ ἀε5. νγοηΐ ᾿ηΐο {πὸ πουθε. οὗ ὁη6 

᾿Ῥυϊποιραιχ Ῥμαυϊβίεηϑ τον ἐς πεῖ οἴ τῆς σἤτε  ῬΠΑΡΊβοοβ ἴο βαΐ Ὀγεαᾷ 
ἸΣΥτῚ. πο Ρ Ρ ἢ Τῆς Βα θα ἢ -ἄαν, (Παϊ ἘΠῸΥ 

τ 5. Βὺ ἀπ ποῖουηο Βγ ἀγορίχας 56} γα Ποα ΠΙΠῚ. 
τοανα ἀεναῃὶ 18]. τ ἢ 9 Απά, Ὀ6Π914, {πε} Ὸ ν 85 ἃ σε 1- 
ὅ. Ἐὺπ Τόβιι5. Ῥγοπαηΐ ἴΙὰ Ρᾶνο]6,,. [δῖη τηθῃ Ὀείογο Πῖπη, ὙΥΠ1Ο]} Πα4 

ποτ ων ὑξθωρν. : 
εῆϑδα ἀπὸ ἘΣ πε ΤΕ ἮΝ ΟΦ 83. Απα 65115) ΔΏΒΥΨΕΥΊ ΠΕΣ 5ΡᾶΚ6 

πηΐο {πὸ ἰανσνενβ διά ῬΠατΊθθο5, 
βαγτηρ. [5 1Ὁ Ἰανν [Ἢ] το Πεα! οὴ {Π6 

ἱ κλτγοςυ  διξηδοην»»--."- " 

. ἀ, Βὲ 11}5 ἀομιοανόνεηϊ ἐαη5 1ς πὐ τ 
ἰδπος. ΑΙον5 ΡιΌπαπι ἐδ πιαϊακε, 5 
Ἢ Ις σαένϊε εἰ 16 γθῖνονα, ᾿ ΘΑ ὈθδΙΠ ταν 
᾿ 5. Ῥα5 1] Ἰδὰν ἀϊτ : Οἵα 65: ΓΝ 4 Αῃά {πὲγ μΒοΙά {Πεὶν Ῥεᾶςε.- Δ μῖγο νου απΐ, τοσγαμΐ σοῦ ἄῃο ΤΕ ΕΞ ας ΑΞ 'ϑα 5οὴὶ δαι  τοπαϊρό ἀάτιδ τη ριυ]!5., ἢ ὙΥ ΒΙ ἢ οὗ γοὰ 5}|8}} ἤᾶνθ δὴ δο9 
'π8 τὸς ἡ δον ἀαϑδίτός 16 7οὰν ἀὰ. ΟἹ 8 ΟΧ ἔ)]6Θἢ Ἰηΐο ἃ ρἷτ, δη4 νν ἢ} ΡΑΝΑΣ ἘΡΈγΕν Ἐς ἢοΐ 5ΕΓ Ι  ϊνγαν. ΡῺῈ]] Πμΐτ οὔξ ὁ ἀϑρε δε ὍΣ τὰ 168 τὸν {{{Π6 βδῦθβιῃ-ἄδγ ὃ 

7. Π ρνοροτοῖς ἀπ88] αὰπ οοητίές , 9 ΔΗΑίμον οοιΠα ποΐ δηβῦγον ΠΙΤὴ 
ἀπ6. ματΆθ 06 ; τειπαιηπαιι 4αἾ5 δ΄ ΔΊ ἴ0 {Π656 {Π|Π05. ἐπα γείεις, [ε5 ρυθιηϊὸροϑ ρᾶροϑ; [[. 7 Δηπ πὸ Ρὰΐ ἰοσ τ ἃ ῬΆΓΑΡΙΕ ἴο ΘΕ 1} [εὰτ ἀϊξοια : 1 τῆοβε ΒΟ ἢ πνεσα δ] ἤθη, ἤθη 8. Θυαθα ἀπείαπ᾽ια ΞΕΡΈΞΕ ΤῊ) 

Ἶ τὰ ἃ “γ» ᾿ ΦΑΤΑΣ ἘΣ, [άεϑ πόοεξ, υὲ 16 τπεῖς ραϑὰ ἰὰ ΕΞ ἢ τπονκες μον {Πδν σἤοϑο οὐτ τῆς 
5: 

ν᾿ τῷ - ΡΞ - ᾿μαϊδρο ρίαοο, ἐδ βοὴν 40} πὸ 868 ΟἾΤΟΓ ΤΌΟΠΙΒ ; ΞΕ ΣΊΩΡ πΠῖΟ ἔπετῃ; ἴζοῖιν 6 ράγμηὶ [65 οΟΩν 165 τιπ6 ροὺ- 8 ὙΥΒεη {Ποὺ ἀνέ Ὀἀάεη οὗ. ΔΩΥ͂ ϑόμπ6 ρίας ὁοῃ5ίἀόγαθ]ς αι τοῖ, ἢ γηαγι ἴο τι τσρααίηρ, 511 ποῖ ἜΠΩΝ ἴῃ 
ο- 

ἱΠιόγῖμι {7185 91] ραν 

ἘΣ εξ: ἐραθος τοῦδ ἀτιγὰ ἰη-- τὴ Πιρ 65 γόουη; [65 ἃ τποτὸ 
» ΘΕ 1ΟΙ Θὲ 1, ΒΘ νι θηπε οἱ πδ ΕΔ ΟΝ , ἘΞ ΎΣΣ 

᾿ ἣ ι τς τι 010 ἢ τῆς " " ὈΙΘΘΠΘΠ ! ἰο ἀἴε  Οδάς ἴα ρίαοο ἃ οὐἶα!. οἷ ὨΟυΤα οἷο χα ἔμδλη που δὲ διάἤοη 

εἰ αν ὍΪοΥ5 τὰ ἢ 165 1ὰ Ποηΐο ἀὑ ἐϊτα οὗ ἅἴτὴ ; ι Ἶ 
"ηδ ἃ [ἃ «ογηϊὲνο ρμίαςο, Θ΄ ΑΒ πὲ (παῖ γα [886 4πᾷ [1ἴτη, 
| τ Μαῖς ΠΠΟΠΕ ἴὰ δεγὰβ Ἰῃνης, ἰροτὴδ ἀπε σαν τὸ ἴπεε, Οἷνο (Π15} Ι 
νᾷ ῖἋ6 τηρίξν δ ς ξὼν ΄ τ - . 
ὅδ ἐς προευς ἃ 1 ἀογαϊξγε ρίασο., [χγλῃ Ῥίασο ; ἃπῇ τποῖ δε οῖπ Ψ ΠΝ | ' Ἰαΐϊι 4ας ἀαδηκ σελ] αὶ τα ἰηνι ᾿ς ἘΠΕ αἢ Κα ττ τς τα ᾿ 

γἱθπάνα,, ἢ τα αἴ36 :- ὅζοπ απὶ, 5 ὯΦ ἴ0 ἴᾳκο (ἢξ οὐγοϑέ φΌοση. ἃ ] 
τποηῖς Ρἰτι5 μααε. ΑἸοῖϑ εἶα τς ἕονα 1 10 ξτὲ τ ἤςῃ ἴδοι αὶ δ᾽ ἀάθη, ΡῸ | 
ὑρῖπῖθοτ ἄοναμῖ οοιιχ (α] βογοπι ἃ ἰδ η4 οἷ ἄοντῃ ἴῃ ἴῃς ἰοτηοϑέτόοσα ; ] ] 
Ε ὙΡῚ ἐμ τ ΤΑ͂Σ {ῃαΐ ν Ποη πο ἘΠαὲ ας (ἤθε σοτὰ- Ϊ 

: ᾿ συΠροΟΏσιιρ 8 ἐϊόνθ βδεῖὰ 1, δ: ταν δ6ι ΕὙΙ αθαϊσδός οἱ φαϊοοπαιιε 5 αθαΐϑεδ 86-᾿ εἴἢ, ΒΘ ΤΑΥ͂ 58 τπηἴο ἔμιθς, ΕΥϊοπᾷ, 
τὰ ὀϊενέ. : σὺ ΠΡ Πσηοῦ : {πὴ 5881 {δΠ0ὰ] 
132. 1] ἀἰϑοῖε διιβϑὶ ἃ σϑῖαἹ φαΐ Ὁ α- [πᾶν Ὑγουθῃρ [5 ἴῃ 6 Ῥθοβοποθ οὗ! 
1091. παντὶ : Θυιὰη ἃ τὰ [αῖσ τιν αἶπος [ἘΠ Θτῃ παΐ 51: αἴ τηθοῖ Ὑετῃ τῆοο. 
θΘι ππ Ξ Ἔνι : 2ΞεΣ τ ΓΕ ΤΡΟΣΕ το ἐρΆθον  ΠΜΆΥΙΕΕ ΡΣ ἰεἐξ.1.}] ἘΠ᾿ ψῃοβοονοῖ Ἔχαϊζοίῃ Βίπι- | ἉΓΡΆῚΒ., ἨΣ ἴος ἔγὸγθθ, πὶ ἴδ5 θαι 5, . Ὑπ"Ξ ' Ἢ αἱ [δὸς νοϊβίτις αὶ θοαὶ, υἱοῖιος, 46. 561} 514} δς ἀραβοά ; δῃὰ ἢς ἐμδ! 
'ροαν 415. πὲ εἰπυτίεης ἃ ἰεανρ ΒΘ] (ἢ ΙΓ 50 1 58. }}0 6 σκαϊτοί. 
ΤΑΣ οἱ αυρη πο ἴθ γοπάε ἰὰ ρᾷᾳ-- [12 ἜΒΘΗ ϑοϊὶ Πρ αἾἶσὸ το ἴσῃ [Ππαξ 
Τ61Π:6, 3 τ ἐπε ΝΕ 

"58 Ῥαήδς πίη, νυν θη ποῖ] Ὠχακοςί ἃ 
᾿ΠΙΠηε:. “4 ΒΌΡΡΟΙ, 68}} ποΐῖ τῆν 
{πιο η 5) ΠΟΡ ἸΏΥ Ὀγεΐῆγοη, πειῖμοῦ, 

ἴῃ Εἰηβτηθη, ΠῸΡ ΠΥ ΤΊΟΝ ποῖρἢ- 
Ῥοιπ5; [οβτ πεν Ἰβο δ:ἀ πεθ θ 61; 
βιὰ ἃ Τοσοιάρεηβα. ὃς τηδάς τῆεα. ' 

-----.. 

ΝΕ Σ.,.....:.. ὑ 1.3 ρ ; ἘΠῚ ΕΙΣ Ἐς ΡΟ γ᾽ ς 5. 



Δ΄. 

Δ ΤΆῇὴΉ͵ ᾿Αλλ᾽ ὅγαν σῦ ῆς ΟΝ 
χὴν, “κάλει πἸωχοὺς, 1 ἀναπήςες, 
χολες, τυφλός" 

14. Καὶ ματά:2. ἔση᾽ ὅτι οὐκ 
᾽ ἵν ΕῚ τε ͵ 

εχϑσιν αὑταποδδιαι “9. το τος 

πολυθήσεϊαι γς σοι ἐν τῇ νας ά- 
δει τῶν δικαίεν 

τό ὋὉ- δὲ εἶπεν αἰτῶ" ) “)- 

»κΖός: τις ἐπούισ δεῖσνον μένα »ος Φ ουσξ ὑεὶ τὺ :})8α, κ' 

τκαλεῖτξ “ΠΟΛΆᾺρ.Ζ, 
: 3 ν᾽ με δὲ 17. Καὶ απέξειλε τὸν δῶλον αὖ 

τοῦ τῇ ὦτα τοῦ δεῦτυρ [2 εἰπεῖν τοῖς 

κεκλιβκενοις , ἐέχεσ ὅθε, ἔτι ἤδη 
ἕτοικα ἔτι πάν]: 
τὸ Καὶ »εξαγῆο ἀπὸ μιᾶ: πα- 

τῷ ἐν! Ξοῖν Ὁ πεῶτθ. 
ἽἊ ΑΥΒΙΚ Ἐν τονε; τῖϑς ΕῚ γιράσω, ἢ 

εαιτεῖ ται 
εὐπὲν 
ἔχτ 

αὐ τόν" ἐρωλω ἼΕ 

αὐτῷ" 

ἀνάγκην ἐξελθεῖν, τ 

εχὲ μὲ 
τηρίενον. 

Το καὶ ἕτερ» εἶπε: 

βοῶν ἡγόξασα πειῖε εν 
δοκικασοι αὐτά ἔξω 

με σαρητημ νην 

20 Καὶ ἔτει (5 εἴπε' 
ἔγημα, αὶ διὰ ποῖΐτο οὐ δύνωμαι 

ἐλ ἦν, 
21 Καὶ «παραγενόμενθν ὁ δοῦ- 

χῷ» ἐκεῖνῶ» ἀπαχίειλε τὸ χυρίῳ 
αὑτῷ ταῦτα Τότε ὀργισθεὶς ὁ 
οἰκοδεσπότης εἶπ: τῷ δ ύλω αὐτῶ" 

1Τυναῖνα 

ἐγξελϑε ταχξ ὡς εἰς τ λα εἰας 

" [ὕὙμας τῆς πόλευς ἡ τοὺς πἼὼ- 
- Ν 
'χὺς καὶ ἀνα πῆρες Κα χολ αλτὺς αὶ τυ- 

εἶπεν. ὁ δΩλ Θυ: Κύξιε, 
γίγονεν ἐς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπ Ὁ» 
ἐς. 

3 Καὶ εἶπεν ὁ χύς ΚΞ. ππεὺς τὸν 
Ἔξελξε εἷς τῶν ὑδόνς κα 

ἐς, καὶ ἀνά; Κασεν » εἰσελθτ, 

. 
ϑ 

[Ἢ Φννασος δισκός μὴ 
με άπι ΝΣ 

ἕμῖν, τὶ ὑμὰξις 

τῶν αν τ» ἐκτίόχν τᾶν 
ἌΡ ΔΝ 

γὼν γε εὖ: εἶα! “Ὁ τοῦ δὲ! τοῦ 

δ Τίς γὰρ ἐξ- ὑμῶν, δ έλων 

τυύςγον οἰκοδηρεῦσαι, ὦ οὐχὶ τσφῶτου 

καθίσας ἢ ὑπφ' ἵζει ΤΟΝ ἢ δαπάνην, 
εἰ ἔχει τὰ -πτρὸς Τ ἀπαρτισμόν; 

τ ν 
30 Ἵνα μήπῆε, ὃ Θέ αὐτοῦ 

ΝΕ 3 

εμέλιον, ὶὶ' μὴ ἰσχύον! Ἐ» ἐκ- 
ε ἀνθ εὶ “σάν]:ς οἱ Θεά εβϑνϊε; ἀο- 

ἘΠῚ Ξ- αι τῶι αὐτῶ, 

Ὕ 

κικλημιες 1 

νοσς Ραπρογοδ, Ἰαςο8, Οἰλ ἀ05.. 
ςθοο5. Ὶ 

τ4 Ἐπ Ὀδογιι3 οτῖδ, 4αϊα ποσὶ 
παροητ γειγιδιιοσο εἰδὴ: τοισριιος 

13 504 αυιϊμ ΓᾺςῖ5. Ἐραϊαπῖν 

ἰμίλοσασα,. Σ ᾿ς ποε σοι τες πρὶ 
Ι τὰν δηΐῆι δὶ 1π τεἰασγοομσ᾽ 

10 Τοῖ ἀυΐσηι αἰχὶε οἷς Ἐο.- 
ἐπι, συ!ἀλη) ἔξοῖς σα 351 Τηδ΄ 
σάτα, ἃς νοσᾶνη ἸΏ 05. 

17 Ἐπ τυ τ {εσνιιπὶ ἔαττη μος: 
Τὰ σθ  ἄτοετε νδοδειβ ̓  νεμῖῖς, 
ἀπππ Ἰαπὴ Ρασγαΐα {πη} ΟΠΊΠΙΔ, 

ψ Σ Φ 

τὸ Ἐπ οαροτῦπε ἃ πη εχρις-. 
[χ τὸ οπτῆθα. Ρχίπιμβ ΔἸΧῚΤ εὐ Ὁ 
Δσταπι ἐτηὶ. ἃς μΒαῦεο προςῖΐα 
«Σῖτο, ἃς στ άετε Π]]πὰ : τορο το; 
Βαρο πιὸ ὀχοιίαταπι, 

10 Ἐπ αἴτου δικῖι : Τύρα ΒΟΙΝ 
Ὁλι ΤΏΙ ΦΊ δ. ὅς ὁῸ Ῥτόθδτε 1118" 
"ΌρΟ τὸς νὰ 6 θλε ΘΧου  ξιι}. 

λό Ἐπ αἴϊῃ5. ἀιχίς τ ΤἸχογεέτα, 
ὗυκχι ὃς Ῥνόρτοῦ μος ΠῸὴ ῬΟΣ τὴν 
νεοῖτε. 

δι Ἐπ δἀνδηΐοης 91} γνὰβ 116 
πὐπεανς ἀογιπο ΤὺὉ Ἦπο. 
Τ πῆς ᾿ταῖ5 Ῥδζογ ΓΑ Π185 ἀἴχτξ 
ίεννο [ὰ0 : ἘΧῚ οἷδο 1 Ῥ]αἴεαβ ἃς 
ψσο5. Εἰνιτατίβ, ἃς Ῥαῖρθγαβ, ὃς 
ὨιΔῊ δοϑ; ὃς οἸλθοβ, ὃς στε το ἴῃ" 
ἔγοάας Πὰς. 

Ι 

) 

25 Ἐπ αἷὐ ἔσσνυς : Τογαΐπδ, 
Γρέταπι οἴ τὶ Ἰπυρογαῖε!, ἃς δἀ- 
δὰς ἰδοὰ5 εἰξ, 

35. Ἐτ᾿ αἷε δοπιίηυς αα ἔεγα 
νυ; ΕΧῚ 30. νἹὰβ ἂν ΤῸ 065. ἃς 
ζοϑε ἱπέγαγο, ὨΠΤΟ  Ἰϑαταγ ἀουγξ. 

 πῖρα. 
2,4 το ἐπίῃ γΘῈ]ς, σία 

ὙἘΟΥ ΠΣ νοκᾷτον 

ταῦτ σαν Ὁ δς ἀπελτη ΠΟ ἢ 81. 
“Ὁ Οὐδ (πηι ὡχ ̓ νΟδΙ5 νοΪο 5 

ταὐτῖηι ̓  τπεάϊβοατε, ΠΟΠΠΟ ῬΓΠῚΣ 
(ςἄτἢβ. σοπιριταῖ ζιπυρῖασι, ἢ 

Γμαροαξϑα, απ δ Ρογϑο ιἸοηυὴο ἢ 
τ 25 τὰ Ὡς «ιαπάο Ῥόπετσεα ἢ 
ζυπἀαπηεηζθα, ὃς ποὺ μοϊξητό 
Ῥογποοτο, οπλοϑ, ἘΡρεγεν ἢ ἐποὶσ 
ῬιαηΣς Πα γε εἰ». 

ὙΠ ΟΣΊΣΡΩ 



᾿χῦι, Μαῖβ φαδηᾶ τὰ [εγαϑ τὰ [ο55 
ἴἰη, δοανῖο [65 Ῥάσννου,, 165. ἴταστ 
ῬΟΙθι5, 165. οϊίοιιχ οἵ [65 ἀνοι- 
ΠΤ 
ἔ τ τὰ 5ουας πεατοιχ, ὅθ ο8 
415 1)6 μουν όμι μὰ5 το ἰο γομάτνο ; 
ἐς, . «-Ἐρ»- ως... .-.:-πτ 

τιρ. Ν αἷϑ 1 όβαϑ [υ ἀτι: ὕπ ποις 
δι ἀπ ρυδηα βοῦρεῦ,, οἱ 1] γ οοῃ- 
σία Βοαποοὺρ (ὁ ρεηθδ : 

17. ΕΓ1] ἐηνογὰ 50} δϑυν ραν, ἃ 
1μευτο ἀὰ δοαροι,, ἀἶνο αὰχ οοη- 
'ψῖεβ : ὕξηθζ, οὰν ἰοὰΐ οϑῖ ριόι. 
[5 18. ΝΜ α]5 15 56 τ το ηΐ ἰΟτ15 60 7727116 
δ οοποοιῖ, ἃ 5 ἐχοιϑεν. [,6 ριὸ- 
Τ16. αἱ αἰ : 1 αἱ αοϊειέ πη ἰθι-- 
γ6, εἰ 1] σὴϑ ἴαα: πόσοβϑαι γθυηθῖ 
δυεῖν ροῦν 4116} [ἃ γον: 18 (6 ρυῚ8 
«(6 τη ἘΧΟΌΒΟΓ, : 

Ὁ 10. ὕπι δαῖτα ἀϊι: Ταὶ αοἰιεῖύ ΟἿΠα 
ΟΡ] 65 ἀθ θωῦυΐβ, εἴ 16 τὰ δ νδὶϑ 

.165 ἐρτουῦνοι ; )6 16 ρυῖθ ἀς χη δχ- 
οὐϑεν. 
20. ὕπ δαυίγε αἰ : 1᾿ἃἱ ἐρμουδέ πο 

᾿ξοχαχηδ,, αἰηθς } 6 ὟΣ Ρμα]5 δἰ δου. 
ι.21. [ΔΕ δουνιθαν ἐϊαηι ἄοης ἄς 
γοίουν,, γαρροτία οἷα ἃ 5οιν γηδῖ- 
ἴνο. ΑΙοῦβ 16 μὲν ἐδ [4 η}}}} 6, δὴ 
εοἰόγα,, ἀϊι ἃ 80ὴ βευνιῖθαν : γ8- 
.1-6 ῬγΟΠ το μ  Θηΐ ρα} [65 μ΄ 86 65, 
εἰ ρᾶγ [65 γ65 46] γ}}]6,, εἱ αμιὲ-- 
16 10] ἰε5 ραιϊνύθβ, [65 πη ροίε 8, 
15 Βοϊίθιχ οἱ 165 ἀν ει 68. 
25. ΓΠβαΐ 16 βουν τον αἰ: 861- 
Ῥδαν, οἢ ἃ ἴαϊτ ο6 4116 τὰ ἃ5 οοχη-- 
χηϑῃό, οἱ 1 γ ἃ δποῦΐε 4ε ἰὰ 
ΡΪαςε. 
“ὅ. 1]6 χηδῖιγδ ἄτι 4 Βουν ἴθι}: 
ὰ 4615 165 οἰιθμλϊη5 οἱ ἰο Ἰοὴς (65 
μαῖεβ, εἰ ρύεϑδε ἀ᾽θπιγοι οεὰχ 46 
1 ττοὰν οι 5, ἀΠὴ αἴι6 πᾶ τη Δ Ί50 

501. γειηρ} δ. 
24. (ἂν 16 υοῦ5 ἀϊ5, 4φα᾽αποῦη ἀε 

Θοὺχ 411 ἀνοϊοηΐ ἔϊό οομν]όβ, πε 
ϑοήϊετα ἀδ χοπι βου ρεν. 
“ὃ, (αν 4πὶ ὁ91 οοἶπὶ ἃ οηϊτ6 

γου5., 4], νοιΐαηϊ βὰιϊι πιὴρ 
ἰοῦ, Π6 δ᾽ ἰϑϑογο ρεθσ ὁ ομμο, 

ἤθὺ Ἂς ϑᾷρριο ἴὰ ἀόροηβε., μοι 
ΡΟΙΤ 811 ἃ (δ {ποῖ [ἀοπ ον ον 
20. ἢὲ ροὰν 4τ αρυὸ5. 4} ρα 

ϑ3πτὰ μοδέ [65 Γονεοιποης, οἱ «1 
Δ. ἀνὰ θιι ἀοθον οι", (Ο115 ΘΟτΝ 4 
[6 γευγοπῦ Ὡς Ὑἱθυποαὶ ἃ 56 χπὸ- 
400} ἐδ [π|; : 

19 Βυΐ ψἤθῃ (ποὺ τηδῖκοϑί ἃ ἔδαβέ, ἃ 1, ΤΆ. 
Ὁ8}1 (Π6 ῬοΟΥ, ἔπῈ τηδϊπιθα, ἐπεὶ 
Ἰάτηε, {πε ΒῃΠ πᾶ : τὺ ; 
14 Αηά ἐποῖ 98.110 θὲ δ] ϑβοᾶ; 

ἴον {πον σαπηοί Γοοοτήροηβο {πε 6 :᾿ 
ΤῸΡ Ἰποὺ 5881 θὲ Γεοοτωρεηβεά δ᾽ 

ὈΡΓΘοίίοη οὔ ἔῃ ς 105{. : ἜῈ 16 ΤΒΕΠ 5816 ἢδ ὑπίὸ ἈΠ. Α 
σεγίαϊ τηδη πιαάδ ἃ 
ἃ ηἃ Ραάς τηδην : 

17 ΑΠὰ βεπὶ ἢ15 βεγναπέ αἵ ΒῈΡ- 
ῬΕΓ-([η}6 0 5ἂν το 1Πδτη Πα τοῦτο 
διἋἀ6η, Οοπις, ἴον 811 τῃΐηος ΔΙῸ 
ΠΟΥ τεδάν. ὺ 
18 Ἀπὰ {Π6Υ 41] τ ἢ Ομ δορβορι 
ΘΔ Π.ἴ0 Τηϑ]ζο εχοιβο. Τῆς ἢγοί 

5414 ἀηΐο Ηΐτη, 1 ἢᾶνο Ὀομσ! ἃ 
Ρίεσα οἵ ρσγοιηα, δπ4 1 τηϊιβὲ πθθᾶϑ 
ΒῸ ΔΠη4 566 ἴἴ: ΤΡγαν [Π6 6 Πᾶνε 
[6 Ἔχοιβ6α, : 

195. Δα Δ ποίθηδι, βδ!α, 1 Πᾶνε 
Ὀουρης ἤν γοῖτο οὗ ὁχοη, δηὰῇ 
ΡῸ 10 Ῥῆονο {πεῖ : 1 τὰν ἴποο 
ἤανε τὴς Ἐχοιβθα, ᾿ 
20 ΑΠΔ δῃηοίΐῃδγ. βδ:α, Τὸ ἢᾶνο 

ἹΠΔΥΤΊΟΘ, ἃ νυ ; δὴ {ποιείους 1 
σὰῃΠοῖ σΟΙηΟ. 
21: 50 1ῃρί βουύνδὴϊΐ σᾶσπο, ἀπῇ 

5Ποννοα Πἰ5. Ἰοτά {ῃοβο {πη 55. 
ΓΠΘΏ Ἐπδ Ὠγβίοῦ οὗ ἐδ Βοι56) τ - 
ἸΏΡ᾽ ΠΡῚΝ. 5810] το ΗΪ5 βουνϑηί, (δ 
Οὐδέ ΌΙΟΙΙΥ ἱπίο (πὸ βέγεείβ δη6 
[ΔΠ65 οἵ τῆς οἰΐγ, ἀης Ὀνῖπρ τὰ Ηἷ- 
πὲ τῆς Ροοῦ, δηα ἐἢς πλαϊπλοῦ, 
Δ Πα τὲ Ποῖέ, ἀηα ἔπε ΒΠη(. 
22 ΑΠά τῆς ϑεῦνδηΐ «βαϊα, Τιοτά, 

ἴξ 15 ἄοπο 5 ποι! μαϑέ οοτοτηαπα- 
ε(, ἀπά νεῖ {ποτὸ 15 Τοότη. 
25 Ληὰ {πὸ Ἰογῷ 55:4 τινέο ἢ 6 

“ΒΕ νηΐ, (ο οὐτ Ἰπίο {πὸ Πρ νγαν 5 
Δ} πούσ 65, δημα σοιηρο] ἔλρηὶ ἴὸ 
Θοτης ἴῃ, {Παἴ ΓΩΥ ΠΟῖ58. ΠιαΥ δὲ 
ΠΙΠΙρΡα, 
24 ΕῸΓΡ 1 8ὰν πηΐο νοιι; ἜΠαΐ ποῦς 

[ΟΣ τῶσϑὲ τσοὶ ἩΠΙΟα ποῦς Ὀ:]4ςη, 
5114}} ταϑίθ οἵ τὴν διιρροτ, 
28 Εὸν ὙΠΟ οἵ γοι; [πέοηαὶ 

ἴο 116 ἃ ἕοννου, 
᾿ἢγϑέ, δῃης 
ὍΠΟΓ Πα ἢ 
29 1,65. 

ϑρδδΐ ΞΏΡΡΟΓ, 

ΩΝ 
«ἂν, 

ῃῸ 

51{{ Ὶ ἢ ποῖ ονη 
σοπηίοίῃ 1μ6 οοβί, ψῇῃς- 
ὉΨῸ σἩ  ἸΟΣΟγ}7 το ἈΠ ϊ 9 ἢ τὲ ὃ 
ὨΔΡΙΥ, αἴξεν Βς ΠΆῚΗ Ιαἱα 

τῃς ἰουπήδέομ, Δης 15 ποῖ 80]. (0 ΠΉΙ5Η 27, 811 (ῃαΐ θ6ΠΟ]4 ἐζ. θορίῃ 
ἴο ΤΊΟΟΚ ΠΪΠ), ν 



τ 

ΤΟ Λέγον! ἐφ᾿ 

ἄνθο ΣΝ ἤρξατο οἰκοδομεῖν, ἢ 
οὐκ Τ ἴσχυτεν { ἐκτελέσαι. 

Ἢ τίς βα ἐσ λεὺς πὶ πρετευύχλε- 
., συμξαλεῖν ἐπτέφῳ βασιλεῖ 
εἰς, πόλεμον, οὐχὶ καθσας πηρῶ- 
“ον βελεύειαι εἰ δι ναῖός ἔξιν ἐν 
δ τα χιλιάσιν ἀπανῆσαι τῦ 2: 
τὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομέν: γῇ ἐπ᾿ 

αὐτόν; Ἕ 
32. Εἰ δὲ μήγε, ἔτι εὐτοῦ τί 

ἀπος εἷλας, 

λτὺς τ ΠΡ Ύτε αι, ἢ 

Χ πσορεύειαι ἐπὶ τ 
εἴη αὐτό ; 

τ ᾿ Καὶ 

“ποὺς " ὥμως ξαυτοῦ χαίρων; 

τ φὉ Καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συγ- 
Χχαλεῖ τοὺς φίλος "ἡ τοὺς γείτονας, 

ο. Ὡν Ξ ο »ἢ 5 »Ἥ Ὁ ὟΝ τη Ξ “ 

δι ᾽ Ν 

εἱρὺν ἐπιτίθησιν ἐπὶ 

λέγον αὐτοῖς" Συγχάρυητέ γτοι; 

ὕτι εὗρον τὸ τσρόθα!ϊόν μ8 τὸ ἀ- 
τ ολῶλ ςὰ 

7 λέγω ὑμῖν, ἔτι ὅτο ἘΠ 
ἔξει ἕν τῷ ἐφανῶ ἐπὶ ἐνὶ ἀμοεῖω- 
λῶ μετανοῦῃι, ἢ ἐπὶ ἐννενηκογαεν- 

γέα δικαίοις» "οἵτινες εἰ χρείαν ἔς 
έτσι μετανοίας. 

ἘΠ Ἢ αἰς γυνὴ, δραχμὰς 
ἔχεσα δέκα, ἔαν ἀπολέση { δραχ- 
μὴ τὴν μίαν, 1 ἐχὶ Τ ἅπτει ἐ λύχνον, 

καὶ Ἐ σαροῖ τὴν οἰκίαν, Ν ζητεῖ 
Ἶ ἐπιμελῶς, ἕ ἕως [ ὅτε εὕρῃ; 

9 Καὶ εὑροῦσα συγχαλεῖται τὰς 

φίλας τὰς γείτονας, λέγεσα' 

Συγχάξητέ (9: ὅτι Εἰ ξΟν τὴν 

εδραχμὸὶ ν, ἣν ἀπώλεσα, 

ἐς ΤῸ Οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ, 

γίνέϊαι ἐνώστιον τῶν ἀγγέλων τῷ 
Θεᾶ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαξιωλῶ μετανοθγῖι. 

"Ὅτι οἷ τῷ» ὁ 46 Ὁιούπεοθι ᾿Δυϊα της ποιῶ, 
ἐπ τοι ῆσανςο, ὡς πὸὴ γι οὐυϊὸ 
ΟΡ ΕΤΒΉΣΑΤΕΕ ἜΝ ὁ ἄν, 

11 Αὐἠτιηνίϑοτοχ ἀζτῖταιν σοτῖσι 
Ὠἰτεῦτο, ἈἸτΟΥ ΤΟΡῚ 1 ἀρσθνῳ 
ποῦ ἱτάεπβ. γα οὐμ τξ ἐς 

Ροτεπδ οἱξ 1ὴ ἀξόο πὶ Μ1}) ΤῊΣ ὃς: 
Οὐ Ὑοτς οὐ ὑρβιις ΧΙ “ἰρυ εν 
τἰόμε ὦ [ἢ 

ΓΖ] 

12 ΟἹ ΔΌΣ Π0 ΠῚ δ αν Ἰοῃ σ᾽ 
σο ΠΟ εχ βοπίο ἩἸκοΠἸοηιοαν πλῖτῇ 
Ἐ518 χορδαὶ ἀπο αἀρὰ ἰρχωνο. ὁ 
ΠΣ ΟΡ ἈΚ. Ϊ Η 

[τ ἘΣ Ί ΤΕ ΕΘΗ ΠΡΡΓΟΡΙΠΣΙ 
] τ ἀαητοσ οἱ ΘμλΠ 5. ΡΠ τὶ 
ἐ σά δὲ Ῥροζαίοῦο5 απ τ || 
Ι 
᾿ 4 Ετ πα γαλαγα μη ἘΠ εξ 
1 ὃς ϑοῦῖρῳ, ἀἰϊσοηέσδι Οὐτα Πῖς 
Ῥ τοατοσὸβ τοῦτος, ἃς διαπάποος, 
οασῶν 1}}15, 
ΐ ΑἿΣ ααλοπν δα {106 Ράγαθο- 

Ἰλ 1 εἰ Δ}, ΑἸ Ὼ 5: 

4 Ὁ: βόθλο οχ νΟΝΙ: γὰ Πη 5 
τὰ γίς; ὃς ῬεΓαςὮ δ᾽ 

Ξ ποηῃς ἀππεζις ποῆας ἢ 
τόνοι τὰ αἀὐίειῖο, δέ να-ὶ 

Ὶ ὶ 

Ἰδε 

Ἧ 
᾿ς "Ἔ 

αἷτ 34 ἐπε ΕἸ ἄοπος ἰηψοι δ εὐ 
ὁπ ἢ 

ς Επκ ἱπνεηϊοῃβ ἱπιροηῖς ἴῃ 
δυο τῸ5 ἴὰο5 σὰπάςῃϑ. Ϊ 

ὁ Ἐτ νξηϊοηϑ ἴῃ ἀούναια, ςου-ἶ 
νοσαξ ἈΠιῖσο5 ἃς νίςῖποϑ, ἀϊσθ τς 
15: (ΟΟΠρτατυΪ]ΠληΣ δ] Π], 
4118 ἴΏν ΕΗ ΟΥΟΠ ἼΔΩ ῬΟτΤα]- 
᾿τατῃ. 

7 Ὀῖοο νοδὶς, ως ἰξα σαι 
ἀἴπηλ ἐσὲ πη σπθίο ΠΠΡΕΓ ἀπὸ 

Ι Ῥέοσσδτοτο ρα ῃϊτοπῦο, 4υΆπιὶ[αροτ 
᾿ ὨΟΠαρ 8 πον ΠῚ 10 {{18, 4] πο 
ΟΡὰ5 παρθηὲ ρα πιτομεία. : 

ὃ ΑὐἷἯ 4" ταῦ] οτ ἄτας μιᾶς 
παθοης. ἀθρόα, ἢ ρεϊαϊάογῖς 
ἀγλομπλᾶπι Ὁ ἀλη, Ποῆπα ἀροοης 
αἰ] σε παπὶ, ἃς ἐνεττὶς ἀσπιμπι, 
'ὃς ἀυοῦτιξ ἀπιροητοτ, υΐφαεαψο 
ἱανβηΐατ 

Ο ΘΕ ἰπνεπίθηβ σοπνοςαῖ δπιΐτὶ 
(5 ὅς νἱοϊηᾶθ, αἰσθηβ: Ορη-, 
ΘΓΑΓΟΪΑΠΉΣΠΙ ΠΔΠΗ], αυΐα ἰηνοηῖ, 
ἀγα μηλᾶπὶ αυαιν ρεΓϊ ογα πὶ. ς 

1ὸ ἴταὰ, ἀϊςο νοϑὶβ ραυάϊαηι, 
ἢτ σοταπι Δ} 615 1)6] Πιροῦ ἀπο 
ΡῬεοζαζοτθ Ραπιζεηῖο, ἀπ Θ5 ὐμρσα ΤΗΝ, 

μὴν Ὁ 



ὅσ, Ἐπ υἱὸ ̓ἀἴξοηι - δι Βοιητηο δ᾽ 
Θδίηχηοῆοῦ ἃ Ἰ)ὰτν, οἵ πα Ρὰ 
δοπονοιν 

99 ϑογίησς, ΤΠΙῚ5 ΤῆΒη Ῥοσδῃ ἴο ἘΣ 7 Δ 
' ΜΠ|4, Ὁ η4 γῦα5 ποί 80]. 10 ΒΠΊ5ῃ, Ξ 

δι. Ὅκ,, «αὶ οϑἵ 16 δ," «αἱ Ἶ ὉΥΆΟΥ Πα Κίπρι, ΒΌΪΠΡ᾽ ἴο πηγὰς ΤΩΡ ΟΝ αΌΕ φοῖιν Πἰν νοῦ - θα α}}}6 ἁ 1 Ὑ ΑΙ ΘΟ ΆΙΒΓ ὩΠΟΙΠΟΓ [ΕἸ Ὁ, 5: τἰο (ἢ “δὰ ππηνο ἦζοί,, χιὸ΄ βἴαδϑεγε ργο- ὑπΠ0Ὲ ἀοίνη ἤρρε, πα σοηβυ Κο ἢ τῇς ὉΒΙΘΙΟΙΊΘΗΙ,, οἱ ΠΘ ΘΟΗΒα]ΐῈ 5} ἘΠΕῚ ἢ) ᾿ς 0]0 ΨΊ( ἰθὴ {Πσίςα Ἶ ἼΩΝ » ἄγ 60 Εἷχ γ1}16 Ποηιηηθ 5, Ἴ 10 Τηθϑθὲ ΠΗ τὴ {Πππὲ ἐοηδέῃ ἜΣ 
ὶ ΘΘ1Π5 

το ---- 

ΠῸν ἃ 1ᾳὰ γοηοοη!γ 46 φεϊα αὐ}... - 
ἴδ σομίχο [πὶ αν ϑο νὴ πσε γ}}}}6 [δίηι ὙΠ] Ὀνοπεν ᾿Ποιβαπ ἢ 
πα ϑου Ῥεμάδηι. αας᾿ 9) ΟἹ ο]5ς, ὑ7π|16 τη οἰ ΟΡ τ 

ΤΕ] ΟἹ 65. ΘΠ00γ6 ]οἷ, 11 ἰὰϊ γαῖ ἃ ογαΐ νῷ : ΦΟΥΤῸΙ δ τ Ι͂ : φὺ ἔτ . οἔ ἢ 50 ξανοὶθ ἀπο ἀτηραβδαάς μοι 1αΐ 8) ΣΤ ρασοαρῸ ᾿ ἃ Ϊ 6 Βεῃαείῃ 
: ἈΠἄον Ἰὰ ραῖχ. . «αν ποθ θ Ὁ) ΠΑ (651 ΡῸΓῃ σοη- π-ς- ΕΟ’ Ἂς τ ο- (ΠΟ ῃ5:ὁ ἢ πρασὸ 
ΕΠ 169 ρέαρουβ οἱ 15. σϑῃς (ς ἢ ΓΙ ΉΝ ἄγεν πόαν τἰπίο μπτὴ |},. 75-, 
τα αὐ αἴθ γ16 5 ΔρρΓΟΟΒοΪ επτ Δ} 6 ῬΌ]ΠΙΟΔΠ5 ἃ Πα 5Ι ΠΠΕΡΒῚ 

8. ζέδιι5. ρῬοὰν Ἰ᾽εηϊομάγο, [Ὁ ἰο πϑᾶν ἤπῃ. | 
. Εἰ 185 ῬΠΑΥ 5165 οἵ 165 θοῦρος Ἷ - Σ τουντασκαῖδις, δὰ ἀϊφοίοηι : σεε 2 ἈΠα 1Πς Ῥπατῖβοοϑ ἃπά ΒοΡΙθεβῚ 
ΟΥ̓ΔΗ 6 ΤΟ ΟΙΐ 165 ροης 46 ἥτια ΤῊ τη ΓΟ, βαν]ηρ., Ἔ Η15 τηδη γὸ- ] ] 

ἢ ΨΑΙ56 νἱθ, οἱ Δ Πρ6 ἄνες εὰχ. σορινοίῃ 5ΙΠΠΕΤ5) ἀηᾷ βφαΐθί ἢ νυ ] 

Ω 

᾿ . Μίαϊς ἢ ἴσαν ῬτΌροβα οοίτε {ΠΕ Τ. | 
ἐπ ρας - 8 Απᾶ Πε 508Κε [815 ρᾷγραῦϊθ τππ- | 
ἱ ἐ. Θγὶ 681 1 πουηπλε ἀ δητια γοὰβ, 10 {Π 6}. ΒΥ ΙΠΡ. ; Ζαϊ, ἀγάπὶ σοὶ ὈγΟΡῖσ., 51} δὰ 4 νΥΠαΐ τπδῃ οὗ νους ΒανΙΠρ᾿ 8} 

Ῥονὰ ἀπθ, “πο αἴβθθ 105 ἡπαῖνο- τε τ ὑπας ! ἱπρι- ποι αἢ.. ἀύδονε, , οἱ πἍ1Π|Ὸ Ἰιηἀγοα 5ῃ6ερ, 1 πο Ιοθς Ὁ5Ὲ οὗ 
ἀργὲβ φο1 16 (1 οδι ρευάυο, 1.5- ἅποτη, ἀοίῃ ποῖ ᾿Ιεανο {Π6 Πιηοίν ἃ 

Σ Δ τῇ 3.34 Ρ τ ρο - ᾽ αυ᾽ὰ ο6. ααὉ} [Γ΄αἴτ ἰγοανόέε ἃ πὰ πῖπε ἴῃ {Π6 ΠΕΡ Π655, Δη6' 
Σ Βκ ααὶϊ, ᾿αγᾶπξ ᾿γοσυγές, ἨΟΪΘῸ αἴτον {παῖ ἡ Ι ἢ 15 Ἰοβϑίν ἀπ 6} 
ΣΉ ΕΗς ΘᾺ 868. ἐράμ!ε5. ἀυθοΐῃς Βηᾷ [ἢ : ! 

ΣΕ: ει . 1 5 ΛΔπαᾶ ν Ώοῃ κὸ ἤ8[ῃ [οιιπῆ 77, ΠῈ “Ὁ. Ἐπ᾿ ἔϊαη! αὐτῖνέ ἀλη ἴα γηαὶ-ἰν ΤΣ ἘΞ ΕΙ ΚΘΤΙ ἜΣ 
ΟΠ, αι ἌΡ 6118 565 ἀπηῖ5 οἱ 565 νοἱ- ἸᾺ} εἰποῦν ΟὟ ΤΠ ΒΑΡ ΟΥΒ ΦΕΊΘΙΟΣ 
ἘΠῚ » εἰ πῸ ἰδτν ἀϊβ6 : Β ὁ]οι! 5562-- 1Π 6’, ΠΥ ΞΩΜΑ : 
νουβ ἄὐθο τηοί, σαν 7.4] ττουνέ! 6 Απᾶ ΠΕ η 6 σοπλεαίῃ ΠΟΙΊΘ, 

ε᾿ ἤν ΕΣ ὙΕΙ͂Σ ἀξ [πὲ σα]! ἢ τος οἴθιον λὲς ἔνθ 5 ἀπά [ἢ 
. ᾿ ᾽ τς " τ Ἂ 

1 Ζαδηγθ. μ]115. 6΄.7016 ἀἀη5. ἴὸ οἰο1 ΒΕΙΡΉΟῸ ΡΒ, ΞΑΥΊΒΣ., τπιτο ἘΕΠ ΟΠ, ἐ Ῥουτ ἢ απ 868} ρόοίοαν αὶ 5.8- ΒΘ]οῖος ΨΥ ΠΠ της; ἴον 1 πᾶνε ἰουηά 
χηρηΐε,, ἀτὸ Ῥοι απαιτε- υἸηαι- ΤΩΥ͂ ΞΏΘΟΘΡ ὙΠΙΟΝ νγὰ5 Ἰἰοδί. Ὁ ἢ 

Ἷ ΠΩΣ Ἰλδιο5, 4 πθηὶ Ρᾶ8,. 71 σὺ πηΐο γοῦ, 1 μαΐ κεν 156 
ἘΣ Φ ἐ θεθς ὑοα τς ΠΟΥ͂ 588} θῈ ἴὴ ΒΘΆν η ΟΥ̓ΘΡ οὴ8 
5. Οα, 41 εδι [ἃ [δυαπιθ ααυϊ","- ΣΕ ΞΩΣ, ΕΠ ΠΣ αγᾶυι ἀϊκ ἀγαοϊηθϑι, 51 ο16 δὴ 9ΠΠΟΥ πΐ ΤΟ ΘΒ ΟΊ, Τλοτο ΤΠ81 

᾿Ῥετὰ ἀπ, π᾿ ἈΠ ππλὲ ππὸ ομαη- [ΘΥ 61 ΠΙΒΕΙΥ πα Ὠ1ηδ 151 ΘΟΥΒΟΤ5) 
ἀ6}16., πὸ Βα]αῖθ ἴα πγαΐδουι, οἱ πε ἤν ΠΟ ἢ πςεᾷ πὸ τεροῃίαποο. 

" Ομονὸμ6. ἀνθὸ εοΐπ, ᾿πϑαα ἃ ἐς 
40 }}16 αἱτ ὙΟΟΥ δά ἀγαθοί ΣῈ ἘΞΗΣ ἘΞΡΟΣ ΤΣ ΤΣ ἜΣ ἘΞ ΙΣΣΣΥΣ ΞΟ ΞΞΕΣ ΞΣ 

ἐν ἘΕΡῊ ΟΝ τὲς δε "Ῥίεςθ, ἀοίῃ ποσί 1: δὲ ἃ οαπάϊο; ἀπά 
Ὧ6 ἰδὰν εἶϊδ8 : Βο]οιῖβ562 - του} 5 Ρ 186 ποιξο, ἐπα 5οὲκ ἀ1|1- 
γος γηοὶ, ΘδΥ γα1 ττοῦγέ᾽ 1α σΈΠΕΥ {1 58 ε. μπὰ 245 , 

ἀγαοίιτας 4ὰς 1᾿γοῖθ ρεράας 9 Απᾷ πε ῆ 611Ε ΠΆΤΗ ἔρΠΠα 27) 
το. {ες γουβ ἀἰ5, αὐ} α ἀεΪ τ ΠΩΣ ἌΣ ΣΙ ΖΕΑ Ση 
δνόσιο ἐδ ἸαἼοῖς ἀέται 1ὸς Απσορ 586. ΟἈΠΕΙΠ ἀετ Πεημ8. ἐμᾷ Ποῦ 
ἤκΝ » Ῥοῦν πῃ} 868} ρμόοβοαν ΠΟΙ: ΠΟΤ 5 τορεῦθο τ, 5Ε ΥΊΠΕΣ ἘεΞὴ 

101 5 δγποηάε. Ἰοῖος ἢ τῆς ; ἴον 1 Πανε ἰουηά᾿ 
{π6 τίδοε ΨΊΘΒΙΤ Δα Ισδ0; τ 
Ἔ610.1 Πκεννῖβθ, Ἵ βαγ. υπίο, νοῦ; ᾿ 
Ἔπεῦο 15. ἰόν. ἴῃ {Π|ὸ ῥ᾽ όβόπος οὗ 
{10 δὴς οἷβ οἱ (οα, ονεῦ οἠο 5113 
ΠΕΙ [81 ΤΕ Ρε  ίο ἢ. ' 



715. 

ν᾿ ταν ΡΘΗ ᾿ 11 Εἰπε δὲ Δνήξωπος τις εἰ- 

3... 5 - ε ΄ 

12 Καὶ μετ αὶ σολλος ἡμὲ- 
ξις σι γΕ 7 ον ἁστανία ο. γεξεωτε- 

εΘ. υἱὸς, Ἐ ἀπεδήμησεν ε ς χ' ἐαν 

τ μαὰς "αν" Ἂ ἐκεῖ 1 ὃ: εσκύξπισε 

τὺν  εἐσίαν αὐτῷ, Ἱ ζξν Ἷ 4: 
,ὔ 

σωτας. 

ἐκολλήθη δνὶ 

χῶς α3 ἐκείνης" δι 

τό ὺς ὥ ἐγες οὺς αὖ- τὸ Ὑ τῷ 

δῷ 

τριὰς ὉΠ: ἘΣ ται 

ν ᾿κε- 

ἑατίων, ὧν ἤσθιον οἱ ᾧ χοῖροι" 
ὀδεὶς ἐδίδα αὐτῶ. 

17 Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν, εἶπε" 
Πόσοι μίσθωοι τοῦ πατρός με 
τΞεξισσεύεσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ 
ἀπόλλιγκαι; 

τὃ ᾿Αναφὰς «πορεύσομαι τεὸς 
αὸὺν͵ τοατέρα μ8, αὶ ἐρῶ αὐτῶ" 
Πάτερ, ἥἡμαξῖον εἰς τὸν ἐραγὸν, καὶ 
ἐγώπιόν σε. 

ἘΠ 10 Καὶ ἐκχέτι εἰμὶ ̓ ; ἀξιΘ. 
χληθῆναι υἱός σρ". “πσοίησόν με ὡἧς 
ἕγωα τῶν μισθίων σῷ, 

20 καὶ ἀγαςὰς ἦλθε πρὸς σὸν 
πατέρα ἑαυτθ, Ἔτι δὲ αὐτοῦ 
μακεὰν ἀπέχον», εἶδεν αὐτὸν ὁ 
τυατὴς αὐτιῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη" 
νὴ δραμὼν ἐ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τρά- 
χῆλον αὐτοῦ καϊεφίλησ εν αὐτόν, 

1 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱδρ' Ππά- 
τεῦς ἅμα ξον εἰς τὸν ἐρανὸν κα ἐ- 
γούπιόν σε, κὶ εκέτι εἰμὶ ἄξι. 
χληθῆναι υἱός συ- 

Ἐ 22 Εἶπε δὲ δ᾽ πατὴρ πρὸς 
ποὺς δούλας αὑτϑ' ᾿ ̓Εξενέγκαῖε 
τὴν ἢ φολὴν τὴν τορώτην,. κ᾿ ἐνδύ- 
σαῖε αὐτὸν, κ δότε ἡ δακχκ' ύλιον εἰς 
τὴν χεῖρα αὐτῷ, καὶ ὑποδήμαῖα εἰς 
ποὺς ᾿αυόδας" 

" 23. Καὶ ἐνέγκαες τὸν 1 μό- 
σχὸν τὸν ἑ σιτευϊὸν ϑύσαϊε" καὶ 

᾿ φαγόνϊες εὐφρανθῶμεν" 

δὴ ΠΈΡΙ: 

: Ἐ6 Ἐξ 

ἐροσοδξοτο μα πχξεϊθ, 

᾿ 1ὰ ΑΙἷὰ απίοην: ἔΐοηιο αἱ- 
-| ἄλλαν παθυΐε ἀθοβ Π]ϊο5 

12 Το ἀϊχιτ Ἰμπῖοῦ ον Ρμδς 
Ρεΐξετν, ἀὰ σ ΠΕ ΟΡ ΊραΣ 

(χη ρμαγίθωυ ΤΌ ξαπεῖς,. ὃς ἀϊ- 
᾿νιῶς 4115 ναζατῃ. ; 

15} Ετ' ροϊϊ ἤθη πταΐτοθ ἄϊος 
ει ὉΠΕ δὰ ἃ ἘΕΌΤΝ ΟἾλΏΙα, Ἰπηῖοῦ ΠΙμι5. 

γὸ τορῪ δ ἘΠ οἰοῤι αξοῖξ ἴα ΤΕΡΊΟς- 
το τσ η]πατη, ὃς Ὁ] ἀιῆτρα- 
ν᾽ Γαδ ποτταπι σαι νἱνοβ ρτὸς 
φαΐ Ὁ: 

1 (οἵ γπδιριεπτὸ δαζοσι Τρῷ 
ὑρτηα, αλόίᾳ εἰξ ἕαπιος ναπάξ 
Ἶ Ροῖ τ ΡΞ ΘΓ το εἶα, ἃς ᾿ρΐς οας- 
ἔρις ἄσδο!. 
᾿ς Ἐκ αθίοπϑ πόμα ἢὲ υπὶ εἰς 
ντασι τοριουὶς Π λαῖ5: ἃς τις 
Εἰ μη. πὶ Ἀβτο Πιιο ραΐσογε Ροῦς- 
ων: 

ἀεπογαθαξ Ἰπιρ]ούς 
ψευτσοηὶ ἔχεται ἀε ΓΤ 4885 

τη διςαδαης Ῥοζοι: ὃς πεηὶο 
ἀαϊνας 1111. 

χίε; Ουοῦ ΠπΙεγοε Πα ραςγὶβ πλεῖ 
᾿αδυπάδης Ρδηῖθα5,. ἐρο, δυζοηι 
ἔατας Ῥεῦθο ὃ 

1ὃ ϑυγρεμδ ἴθοὸ αὐ ἘΈΕΣ 
ΤιΘαπι, ὃς ἀἰςαμη οἱ : Ῥαζογ, μβο- 
ΟΑΨῚ ἴῃ σἸαῃν, δὲ ςογὰπι τε Σ 

19 Ελ πὸῃ ἈΠΊΡ]᾿τι5 [πὶ ἀ1-᾿ 
5Πιι5 νΟΟΔΣΙ ἢἰτὰ5 τὰς, ἕας πα 
Πσαξιπιι πὰ Γς  ΠΆΓΙΟΓ μἢ ἴμ0«, 
ΤΠ. 

20 Ἐπ ἴυγροηβ νεηϊς δά 
{γεπὶ Τὰ τὰ. Αἀπας πὐκαν ιν 6ο 
Ἰοηρὲ αὐίοηῖο, ντάϊ1ὲ {Π]ΠῸ στὰ ΡῬϑίεῦ 
ἱρῇα5, δὲ το] τὶ οογάϊα ποῖ: εἴ, 
ὃς συσγθῃς σεοίάϊξ ΓῸΡῈΓ ΟΠ Παὴ 
ἐ}8.5, ἃς οἱου]αζαβ Εἰξ οαιπ, 

χι ΤΙχῖῖ αὐΐειῃ οἱ Πὰς : Ραί 
ἴογ Βέσοανὶ 1 σφ απὶ ὃς σογαιας 
ἴθ, ὃς ποη ἀπΊρη5 Γατὰ αἰρχιὰς 
ψοοαγὶ Π[ῖτι5 τα. 

2)ὺ ὈἸἰχῖς δὐΐεῃι ραΐοῦ δά [οτῸ 
νὸς [ὰο5: ΔΑἤεγιε {οἷαι ΡΓΙ-. 
ΤΊ Π,, ὃς ᾿πΠΔϊτ6 1Ππ|ππ, ἃς ἐθες 
ΘΠ Πα]πὶ 1 ΤηΔμτιτη. οἾτι5), ἃς 
ςαἸςξτηςηΐᾳ ἴῃ Ῥοάε5. 

23 Ἐπ αἰεγεηζεβ νἱ τα πὶ ἴᾺ-ὸ 
ϑ᾽ηΔΕ πὶ οροἰάϊες, δὲ ςοπιεάεπίεδ 
Οδ]ο ὁξοπλιιγ, --...-.. 

17 ἴπ ἴς δυζοπι νΕΠΙΘΠ5, 41-: 

τπορκκμδον ος πυδτισσισοος 

Ἧ 



ΓΑΒ με 58:14, Α σεγίαϊῃ τηδη ᾧ, μα 
11. Ψ:} Τέαν ἀἰτ Ἔμθογο: [7 ποίμπιοὶ πα γὼ ΞΟῊ5: 

ἐς Ἄνες ἀπ ξεν Ξ 12 Δ τῆς γουπρ εν οὔ (Πετὴ βαιά 
.12. Ἢ} Ϊ ὴ . τ “ . 

τὰ ΕΗ ΜΠ ΤΡ ΡΕΤ Ε ΠΟ ΠΟ ΠΕ ΒΔΙΠΕΙ, ΕΊΜΕ Τα. 86 ογὲ Ῥὲγε : Νίοῃ ρὸόγο, ἀοῃηθ-υ οἱ - ἘΕΙΣ Τρ. Ὁ) 
14 μαι ἄὰ θίεπ «αὶ πὸ ἀο᾿ ῬΟΓΠΟΩ οἵ Ξοοὐϑ {παῖ [2 |ΠἘ Ἐἢ ἐο 7π6. 
ἐομοοῖν. Αἴπϑὶ ἐφ μέγα Ἰοὰν ραν- ΔΠά ἢΘ αἰνιἀεἀ ττπΐο μετὰ δὲν ἢν - 
᾿ἴασρα 501. θὈίξη. ἴῃ. 

ταῦ. Ἐπ ρϑὰ ἀς οὰτς ἀρτὸς. οαὐ 13 Αῃῇ ποΐ ἵηδην ὅαγ5 αἴτον [Π8 1 5} έαπε δἷς ἀγαπὶ ἀγηαϑϑέ, 5 ἘΠῚ ΤΟ Δ ᾿ ᾿  πτ γε αγὶ ΤΕ τσ ο 75» ἴα ἀδιιουβ ἀαπβ πῃ ραγο ἐϊοῖρυό, ἰ ΣΟΌΠΒΕΤ 500 βαϊπεγοά 4} ἱος ΠΟΥ) 
ἘΠ γ ἀἰδθῖρα βοὴ Βἱδὲ δὴ υἱγαμε 8 ἴοοῖκ Π15. ἸΟΌΓΠΟΥ͂ Πνΐο ἃ ἔτ 

ἰδη8.15 ἀέραποβΕ. ὃ ὃἑἔὁὃς ἴΟΟΙΠΙΓΥ, ἀῃα {πεῖ ν ἀϑίο ἢ]5 500- 
Ι Ἐκελιμ δον θὰ ξεν ὍΣ ἡπερα βίαπος Ψ ἢ τἹοίοιις ἡνίπο:. 

᾽ ϊ 1.8. σύ 66 ξἔβιη1ηδ ᾿ 
τι ἢ 5 ΤΈΣΣ τε ἥξω οε΄ ραγϑ Ἰὰς; δὲ ἢ δοπποηρα ἀὶ 12 Απά ψΒέπ Πα πα βρεπέ 8}}, 

Ἰέσε ἀκὺ5 Εϊηἀϊσοηοο. ἜΒετε ἀγόβο ἃ τηῖρηςΥυ [ἀτηϊης τῇ 
15. ΑΑἸοΥ5 1] Ἐπ αὐ]α,, δἵ 86 γτε] ἐπαΐ ἰΔπᾷ ; ἂμ με Ῥορδη ἰο θὲ ἴῃ 

ἂὰ δούνιοα ἀ Ἂη (65 μαδιίαπς ἀς 
οε ραγν5-ἰὰ, σαὶ 1’ ᾷ -- Ἐν στε σῃν Οογὰ (ΔΠ 5 5868 Ξ ἐξ σε ΔῈ 
Ῥοβϑθβοίοῃβ,, ρον ραΐίτο [65 ρου- 15 ΔΒά Βς πγεπΐ δηά Ἰοϊπεά τος 
οέαυχ. 561 το ἃ οἰ ζοι ΟὗἩ [Παΐ σου ΠΥ : 

ἘΣ ποῖ ἐγεῖδς : 
16. Ετ 1] εὐξ θδη σοῦϊα 56 τα9-- ἰ ΔΠη4 με δεπέ δϊπὶ Ἰηΐο Π15 Π6145 ἴο 

ϑΆβ]οῦ 45 σαΥ Του ο5 486 [65 ροῦτ- ἔξ 5.016. 

τη πο τ ν 3815 Ρευβοπῆς τ 16 Απά πε νου]ά [αϊπ πᾶνε πο 
ἣ ᾿ ΗΝ φ» :-- 1 Ἂ εἶςς 17. Εταπὶ ἄοπο τεπῖτέ δα Ταϊ- [ 515 ὈΘΗΥ τ {86 Β 5 κ5. ἐπαΐ 1{Πε 

ππόχηθ, 1] ἀΐτ : Οοιαθίθη γυ 61} 5 0 1η6 αἰ εαἴ : ἀπά ΠΟ τηδῃ βᾶγε 

ἀε ρος ΔῊ 88.565 46 πιο μέγα,  ππΐο ΠΙΤη. : 
ΦΆΣΟΒΕ ἀὰ μα! ὁπ ἀβοπάαπος, [ἢ 17 ΑΠΗ͂ ὙΠΕΠ ΠΕ οδτηδὶ ἴο Ηϊτη- Εἰ ΤΩΟΙ 16 τπειιν5 46 αι 9 ΠΣ ΕΣ ΔΑ ἐπ εὰ Ξεν 

18}. 16. χαε Ἰόγογαι τοῦ τα εη τα ὅπ ον τα ἫΥ ἜΣΕ 
νΘΓβ τῆθῃ Ῥότα, εἰ 76 1αἱ αἶναὶ - ἢ γα Πί8. οἵ τὴν ἴα ΡΒ μᾶνα Ὀγοδά 
τς Ρέγε, 7᾽ἱ μέομιό οοῃτῦς ἰς ἢ ἐποιισῃ, δητὶ ἰο 5ΒΡᾶΤ 6; ἃπά 1 ΡεΥΊ5 ἢ 
ΟἿΕΙ., οἵ φοῃίνε ἰοὶ - ᾿ “ ΞΕ ερῖ 
10. ΕΓ} πὸ 3815 ῬΙπς αἴσπο ἀ’ ὀϊτα ἘΠῚ Ὀάσησεὶ Ξ 
ΡΌΡΙ ΤΟΝ Ἐ]Ὸ ΞΡ ατις- 5: 181 ΜῈ] ἀτῖ56. πα 9Ὸ ἴο Τὴῦ ἴα- 
ΡΡεἰέ τοῦ ἢ]5 : "Γγαι τθττηοι οοπὰ- ἧ τξεῖς : 

τι [ὋΒ (δ [ε5 ἀουιοϑίαπο. 161) δηά γ1}} 58 ΒηΪΟ Βῖτη, [8- 
20. ΠῚ ραγε ἄοπο, εἱ νἱπὶ γεῦς ἢ {8 6ι Ε πᾶνε βηηεαδραΐηβί Πθαύθῃ; 

δῇ Ρεΐογο {πεα. 
19.Ατὰ αἴ ΠΟ ὙπόῦῈ ΜΟΓΕΠΥ (0 

δε. σα δα ΠΥ 50ῃ : Τὰῦβε τὴς ἃ5 

50Π Ρὲγα. ἔτ σοπμε 1] ότοῖς δη-- 
οοτα [οἢ., 50}} ρὲγε τς γἱϊ, εἰ αι 
ἰοαομέ ἀε ΘΟὨΙΡα 3510 ; εἴ Θουταηΐ 
δ 1ὰ1 » 1] 86 εἴα ἃ βοὺ οοὰ εἱ [6 - - 

ὑαϊ5α. : Ὁη6 οὗ τ} γ ᾿γεά βεγναῃηΐβ. 

ρἶκο, τα ας Εἰ5 αὶ ἀϊε - ἽΤοι 1. 80 Ἀπᾶπιε ἄτοβε, αἴγᾷ σᾶτης ἴο ΕΪδ 
ΓΕ, 1.ἃ᾽ι ρΡέομῃέ οοπίχε 16 εἰοὶ εἰ Ε' ξ 

ΟΠ 6 ΤΟΣ - οἵ] :- Ι δ ἂς ἃ5 γεῖ ἃ 
ΘΟΕ Θ ΤΟΥ: 61}6 τ 515 Ρἷὰ5 ἀϊσῃς. ες, Βυΐ, Ὑπει ἢ τ τῆς ἧς 

ἀ ἔϊγε ἀρρο]έ τοῦ ἢ}5. 5 πγρδ ὙγΥ ΟΥ̓» Π15 [ΔΈ Π ον 54» Π11Ὸ:} 

32. Μαὶς 16 μέγα ἀΐι ἡ 565 βοῦ.. [83η6 παᾶ φοτηραϑϑίοη, πᾶ γᾶῃ, ἀηά 

ἀρ οο : Δρρονῖεος ἴὰ μἴαβ Ρ]}5 [26 }} οἡ Εἴ5 πϑοῖκ, δῃηὰ Κιββθὰ Πΐτη. 

ἰα] τα τ ἀλαλετ, οἱ τηοῖϊοζ- ἡ. 9] Απᾶ {πε 83οῃ 5αἷᾷ ππίο Πῖτη; 
: ὮΘδ δὶ ΟΙσε οἱ Ξ φ ἘΣ Ὲξ 

ΒΟΆ]16Υ5 ἀκ ρίεάς. 6 ἐξ. Ἑαῖμον,  μπᾶνα βιηπεὰ ἜΤΟΣ Βεδ-| 

55. Ἐτ ἄύβθπεζ τὴ γθαὰ σγας, οε 1 ΠΤ’ δ η4 ἴῃ [ΠΥ 51: ῃΐ, τω 81ὴ ΠῸ 

ἰς ἴποΖ :τραηβεονς, οἱ γξοιίβεοη:. ΤΟΤΕ ΜΌΓΤΗΥ ἴο θὲ σας τ 50η. 

ἐέ τε 90 Βαΐ (Π6 ξαῖθοΥ βαϊά (0 Π15 5ετ- 

ψαπίβ, Βιίηρ ἴουτῃ {πὲ Ὀεϑί τοῦς, 

δηᾷ ραΐ ἐξ οἡ Βἴτη ; ἃπά με ἃ ΤΙ} 

ὁη ἢἴ5 βαπᾶ, απ 58065 ὁ ἀξβ ἔεου: 

23 Απᾷ Ὀὑτΐηρ ΒΙμεν τῆς: [ατεα 

οα1, ἀπ ΚΗ 2; δϑᾷ ᾿εΐ 5 ξαΐ, πᾷ 

ΡῈ τηεῦῦν : 



᾿ σαῦτα. 

24 Ὅτι ἅτ: ὁ υἱός μὸ γὲ- 
κρὸξ' ἣν, καὶ ἀνέζησε' κα ἀπολωλὼς. 
ἦν, καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξανϊο εὐ: 
φραΐγεσθαι, 

- με » 4, «» » "“ , 
25 Ἣν δὲ δ' υἱὸς αὐτοῦ ὁ 

τορεσξύτερί: ἐν ἀγρῷ καὶ ἐἧς. ἐρ-- 
χόμενΘ: ἤγγισε τὴ οἰκίᾳ, ἤκεσεὶ 
Ἴ συμφωνίας καὶ ὁ χορῶν ὁ’ - 
.Δθ Καὶ τοροσκαλεσάμενίδ. ἕνα 

τῶν πτοααίδιν ἐπυνθάνετο τί εἴη 

27 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι ὁ 
ἀδελφός σὰ ἥκει" καὶ ἔθυσεν ὁ τσα- 
πήρ σὰ τὸν μόσχον τὸν σιτευϊὸν, 
ἕτι ὑγιαίγογα αὐτὲν ἀπέλαξεν. 

2δ ᾿Ωργίσθη δὲ, καὶ οὖκ ἤθε: 

" 

24.Ουΐα μὲς Π]Πὰς χει πιοτ- τ 
“ξιὰ8 γαῖ, ὃς γον χις: δε μεγαϊτυθ 
ἔπογαῖ, ὅς ἰηγέπίι5 εἶχ : ἃς ςα- 
Ρέταυηξ οδ]εέξας:. : ᾿ 
.25. Ἐταῖ αὐϊεπὴ Η]1πι5. ἐς ἔς-ὶ 

ΠΙΟΥ ἸΏ ἄρτο : ὅς ΐ νεέῃ ἐπ Δρ- 
Ῥτοριηαιανις ἀοηλιῖ, δα νι 
{γπαρβομῃῖδπι ὃς ςῆοτο:. ἢ 

26 Ετ αὐϑοςδηβ ἅπαπὶ ριιοσο 
ΤᾺΠΙ, ἰῃίέιτορσανὶς αιϊά ἐπέρα 
ἢξφο. ᾿ , Σ ἐ ἢ 

27 [5 δυΐοπι ἀϊχὶτ {Π|: Οὐυἱαὶ 
ἔγαϊοχ ταϊι5 νεηϊξ : ἃς οςο ἀϊτ Ρα-, 
ΤΟΥ τὰ νἱτα πὶ [ΔἸ ΠάτΩπι σ᾿ 
«υϊα γα]θητοπὶ Π]π|π| τεςορίς,, 

2 ὃ Ἰηαΐρπαῖαβ εἰξ ἈΠΕΡΗΙ; ΑΗ 
λεν εἰσελθεῖν, Ὃ οὖν τσατὸὴς αὐτῷ 1. ποῃ γοϊεῦας Ἱπέγοῖγθ, Ἔσγρὸ ραΐοτ, 
ἐξελθὼν σπσαξεκάλει αὐτόν" ΄ 115 οοτοτι5 δἀνοσαθαῖ Ἰὰτπι ὦ 

Ἐ 29. Ὁ δὲ ἀποκοιθεὶς εἶπε τῷ 29 15 δυο σοίροπάοῃϑβ αἰχίε, 
πατρί. ᾿ιδὺ, τοταῦτα ἔτα δὺυ- {ρατγι; Ἔςοε τοξ δῆποβ [ογΥἱο τἰπτ 
λεύν σοι, κἃ ἐδέπόϊς ἐντολήν σ᾿ ὈΪ, δὸ Πυ Π4αΔπα πλδΠ ἀλτ πὶ τατιπὶ 
σιαφῆλθον, καὶ ἐμοὶ ἐδέπόϊε ἔδαχας 1 ργζτοσῖν!, ἃς ΠΣ: παηφύδηι ἀξ 
Ὁ ἔριφον, ἴνα μετὰ τῶν φίλων μα αἰΠπὶ Ππαάϊπι, ὧὰξ σὰπὶ φπιςῖβ᾽ 

Επ|815 ΟὈ]ς ἐϊαγοτ, ᾿ Ὁ. 
490. Ουυμῃ δπξοπὶ Πἰ ὶι5. τατίδι,, 

εὐφεανθᾶ" 
χ ΄ ὋἝ εἰ 

30 Ὅτε δὲ ὁ εἷός σϑ οὐτίθ», ὁ 7 
" ΄ ᾿ ν 

καταῷαγαν σὰ τὸν βίον {μετὰ 1ς, ἀενογαῃθ τὰ Δ ΠῚ ψΊτ ΠῚ ΘΗ ἢ 
παλρνῶν, ἦλθεν, ἔθυτας αὐτῶ στὸν [ ποτοῖγιοῖθ}5, νθμῖτ, σοι 11 11 

ν “͵ 
μόσχου τὸν σιτευϊόν. 

41 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτῶ Ὑέκγον, 
νἰσαϊμππα [αστηαταηι. ; 

21 [5 αὐτεῦὰι οὐχὶς 11}: ἘΠῚ," 
εὺ τυάντεε μετ᾽ ἐμξ εἴ, ἃ πάνα 1 τὰ ΤΟ ΠΊΡΕΥ σαπὶ Ὧ6 65,. ἃς ΟἸΠΠΙ 
τὰ ἐμὰν σά ἔστιν. 

42 Εὐτρανθῆναι δὲ αὶ χαρῆναι. 
ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφύς σὰ 8:10» νε- 
κοὺς ἣν) καὶ 
Ἡ ὰ εἰὐδέπη. 27. ἵ 0: 

κερὶ ςνῦτοι 
Ἐ ἬΝ; Δεγε δὲ καὶ πσρὺς τοὺς μα- 

θήϊὰς αὑτοῦ. "᾿Ανθρωπός 

πιρᾷ τὰ πη. : 
32 ΟὈ]εξἸατί δα τοι ὃς ραυάεγα 

οροτγεραῖ, 418 ἔγαξεσ τὰ5 Πιςς 
ἀνέζητε" κα ἀπολωλως} πιοτίαι5 εγαῖ, ὃς Γόνιχιε : ὃς ρέξ- 

ἀϊτα5 ογαΐῖ, ἃς ἱηνερίιι εξ, 

ΟἿΑ ΡΣ ἘΝΕ 
Υ Τ) [φερε ἀυϊοῃὶ ἃς αἀ αἰ [οϊ- 

. Ραΐοβ [ὰο5: Ἠολπο αυῖ- 
τὸς ἦν ταλούσιῷ», ὃς εἶχεν οἰκονό- λπὶ οταῦ ἀΐνος, 41 Βεθοθαὶ ἀϊ-: 

Χ ἥ Δ : ἀξσυρς 3 Ω ν᾽ , μον" ὃ οὐτίθ, Ὑ διεφλήθη αὐτῷ Γροηίτογειη, ἃς Ηἷς ἀοϊάτυς εἴ 
ὡς διισκορπίζων τὰ ὑπάρχόντα ' εἹ υὲ ααΠπΠραἢ5 {Πα πεῖαβ {Π1π|5. 
αὐτοῦ, 

Ἔ 2) Καὶ φυνήσας αὐτὴν, εἶπεν 
αὐτῷ: -τΤί τοῦτο ἀκιύωυ περὶ σξ; 
8. ἀποδῷ: τὴν Σόγον τῆς 1 οἰκονο-, 

ἐμίας δ" ἃ γὰς δυνήση ἔτι Τ οἰ- ΓΜ ΛΩΝ γᾶς ( 

ἡ κογοβκείν. ς 
Η , ΄ Ἂ » « 

ΦΟΝ Εἶπε δὲ ἐν ἑαὺτ» ὁ 
.“ 

γόμι Ὁ" Τί πσοιήσω, ὅτι ὁ 
᾿ ᾽ » . ᾽ 

μο ἀφαιρεῖται τὸν οἰκογολκίαν ἀπ 

οἶκο- 

τ, ; τς Ξ 
ἡξμυῦγ (χάπ)εῖν οὐκ ἰσχύω, ὕ ἐ- 

-" » , 

ἱπαΐεῖν ᾿ αἰσχύνομαι. 

,2 τ νοεάῃς Στ, αἷς ΠῚ: 
Ουἱά Ἴὸς ἀπάϊο ἐς τε ὃ Βεάάς, 
τὰ ΙοΉ ΟΡ ΟΠ ΡΟ: ΓΑ ΙΟὨἸδ ἐπα, οὶ 
σηπη. Ροτοεῖς αάϊτις ἀπ ροηΐαγα. 

8. ΑΙξ πυΐδην ἴῃ ΓΟἸΡ[Ὸ αἰἤρομσ, 
Χυξις (λῖοῦ : Οὐά Ταςΐϊαπι, αΐα 4ἀο- 

ΠλΪΠ 5 ΠιΘὰΝ. ἀΌξοντ ἀϊ με πίατίος- 
ΠεπῚ αὶ πιὸ ἢ [οάςγε πὸῃ νὰ ]οὺ, 
πιδηάίσατε ετιϊ)εἴςο. , 

᾽ ᾿ δ " 

ὅξς 



ἐπ Ῥᾷγοο 4τ|ὁὸ ὙἸππ “δἶς, 4ς. ᾿ ΘΑ ΕΟΥ (ἢἷϊς ΤΩΡ Β0οἢ Ὑ85 ἀοαα, ΔΗ 

| τὰ 410}. Το, δὲ 1| δεῖ τὸὄνθημ Γἐ5 ΑἸΕΥῈ ΡΤ ἰη ; ἢ νὰ ἰδβῖ, δηᾷ 15 

| ΕΣ Ρ ΕΝ ἐπ ὑάα,, χθαὶβ ΔΕ Ἰρυηά Α πα πεν σεσαπιο θοϊαοννν. ἢ 
“-: τὰν ἐν 1 Χ.15 ΟΟἸ)η δ σ᾽ - : ἐὴπεὶ 
δοπν ἃ κὸ ἐδ᾽ϑαῖν, μοστ 25 ΝΟΥ, ΠΪ5 6] 67 50ὴ Ὑὰ5 ἴὴ {π8 

πὲ οἠεπακηι οὐὰ ΠΕ ἢ ἐξοια : δα ἀ5 [6 σᾶτηθ πὰ ἀγεῖν 
ΝΑ ἶ 5 «Ιὴδ, Ἢ : 
ἐϊοῖε ἃ ἰὰ οαιηρᾶρηο,, τόνίον γ΄ οἵ ἼἜἼΡΕΗ τὸ τῆ σιι56, ἢ Ππεαρα ταῖς- 
᾿ΟΟΏλΟ. ἃ| ἀρρυρομαῖς ἂς ἴὰ χααὶ- Ξ1ἼκΞ Πα ἀΔΠΟ:ηρ", ἶ ᾿ δον πον Ἐρυουθι δε Μά χαῦῦ ἐς 5 Υ 
ξόν, ἢ] οαϊοπατι [65 Ομ δυῖδ οἱ [65 }- 5. ΠΕ ἢ ΘΆΠ|6 4 οὴς οὗ τὴς 5ε}- 
Δα η565. ᾿ ο [νϑηϊε, μα ἀϑιςεα ν παῖ [ἢ 6858 {ΠΙ]ηρ 8 
τ. Ἐπὶ ἀρρεῖα απ ἀδ5. βου ]- ἔγῃρρ ηΐ,, : 

διιγϑ, ὦ εἰ ΟΥ 1α οὐ 4ὸ ὧν ς "ἢ 3 
| ἀὐηεαν Ὁ ΒΟ ΑΙ Ποσταη οτος τὰ 27 Αηά πὸ ϑαϊὰ ὑπίο πὴ, Τὴν φ᾽ ἐιοῖι. τρια τῷ τὸς ᾿ 

| 47. ἘΠΠῚ16 σογνίβοιτ Ἰαὶ ἀϊι : ΤῸΝ Ῥγοίθον 15. σοχὴ ; δα τῆν [αίδεν 

Ἐ {γὸνο οδὲ ἀθ γοῖοιν, οἵ ἰθη Ρὲγο αἱ Παίἢ νιοὶ τΠς [το ἐδ] Γ θοοδῖιθο 

Ϊ ἀό ἀρ νϑαιι ρια5., ρβᾶτοο 4} [Ὁ ἢς δ Ῥοοοῖνοα. πὶ δαΐδ τὰ 

Ϊ γϑοοαν τό 6) ὁογι)λο δι 1. - : 

ὃ. Μαϊς 1} ἰι ἰότὸ ἡ εἰ βουηά. ΕΣ - ἱ “Βϑ. Νίαϊκ 1] 56. τὰϊι οἷ οοἴδτε, : ; : : 

χα νοι ροϊην ὀπίνλοῦ. δοιὰ ρὸνοἶ' 28 Αηά πα ψ»5 ἈΠΡῚν, δη νου] 4 
ἄσπο δουτῖ, οἱ [6 Ῥεῖα ἀ᾽ ὀμέγον, [ὩΟΐ 9Ὸ 1 : {παν οἴορο οαπ.6 ἈΪ5 1 - 
20. Μία]51} γόρομ!ε ἃ δ0ὴ μὸνε: {δ δν οι, ἀπ επἰνερδέθα Β τὰ. 

Μοΐοι,, ἢ Ὑ ἃ ἰᾶπι ἀ᾽ απνέεθ. ατι6} ΦΘΟΑΠΕ ἢ6, δηβυοιίΐηρ, βαϊδ τὸ 
Ἰ ἶ 716 τε ΘΕΟΣ ΘΟ, ΒΆΏ5 ἄγ 9}} ἀσλ σοῆ- Ὺὶδ ἐλέμεσ, ἘΠῸ: {πΠ656 τ 8 ΠΥ γε δ 5 Ι 

τύόνϑηῖι ἃ [0}) Οὐ πη απ ἀοπχολῖ, οἷ 91 Ἐαηνο ἘΠΕ ἘΠ Ἢ ἘΞ ὙΠ τ τ τς Ι 

τὰ Π8 χὰ 5 γα 15 ἀπό ἢ οἰο- : Ν ΟΣ Ὁ τὸ ΣΘΉΒΞΤΟΘΒΣ 
ντοαὰ ρου π6 τὐύ]οσ!ν ἂν 60 1068 ξα Τ-ς αἱ ἉΠΥ ΠΡ ΤΏΥ ΘΟΤΩτΠι- 
Ἀ.Ὴ15. τηδηΐ ; απ γοΐ {πο} ὭΘΥΕΥ Θαγοϑί 

“0. Μα)β ἀπαπὰ τοῖν Β]5. 416] γγο ἃ κι, (παῖ 1 ταϊρ αἱ τηακο τηον- 
τοϊϊὰ, «αὶ ἃ πιαπσό του 500. 1 ἢ Ν᾿ ΤΗΣ Τὴν ΠΗ 3 
ἀνθὸ (5 Γοιπιου ἀξθατομέοδ,, 651" ΦΠ πὸ ἃς ἰ ἢ ! 
πον θ᾽, (Ὁ 649. [811 06} πὴ δα 57 ΗΝ 85 90 (5 Ἔν ἊΣ 505] 
σταβ ροὺγ ἰαϊ. : 5 οοτθ, ΨΠΙΟἢ δίῃ ἀονουτεά 
ὅι, Ἐπ 50)) μέγ ἰαὶ αἴ : δοη τῃγ Πν]ηρ. ἢ ΠΑΡ 55 (που Παβί » Ἡε κυ 8 ΔοΣ 

ἢ]5., τὰ 65 Ἰου]οανδ ἅν θα χποὶ ν οἱ ΚΙ Πα τὸν Ηἴτι 186 ἕαϊίοα σΩ 
ἰσατιος αἀθ γαι οὶ Ἔθος “81 Απᾷ δὲ βαϊ υηΐο ἰτὴ, 500, 5.2. Νίαιβ 11 [ἍΠ}οἱε θ᾽ όη Γαϊτθ πὴ ἢ ΠΣ Σ᾿ ἜΣΕΙ Ἐπ 
ξεδιϊη οἱ 86. γόγομϊν, ραῦοθ απὸ 0. ἃν ΕΥΘΡ τ 6, Πα 4}} ἐδαΐ 

ὶ ἰοῦ [γὸνο 46 γοἱ]Ἱὰ δὲ ποτὶ, εἰ ΒᾶνΘ 15 {Π1π|0, 

Ι το ἐογεια, ἃ ἴὰ νῖο: ἢ ἐτοῖν 892 Ἢ τγαϑ προ 1Πλξ νγὸ 5ῃου]ά : 
Ροάι, ει. ο81 γοίτοαῦν ὦ. Ἐν ΕΣ ἐσ τπ τις τῶν ων; 
νον ΠΕΣ ΤΣ ΠλαΪτο ΠΊΟΓΓΥ, 80 Ὀς οἸαα: ἔοι {Π15 

: ΝΣ . δγ Ῥγοῖθον τγὰ5 ἀφαΐ, ἀης 15 αἴνς 
Ἵ65 ρματαζοίοα εἰὁ ἐ᾿ Πσοπομιθ ι):1-- ἀσδῖη ; δηα γῦαβ 65ὲ ἀπε το δ 
γώδίο, ἀὰ Τοῖς εἴ ὧδ Τίάχαγο. ἐς Θὲ, ὑπ τς ὩΣ 7. ΔΠςἰ 15 ΤΟ. 6, 
τ ε ον βοός ἀ γοσεοαξει", ΟΗΑΡ. ΧΥῚ. 1, 

ἔϑυϑ ἀἰϑοὶυ αιι551 ἃ 585 ΠΙϑΟΥΡΙο5 ΉΣΒ ΕΠ ὩΣ - 
ὕπ᾽ ποτα υἴομο νου απ ἔςο- ἐὐπτοτ λεγε ἐου σ οτι ἘΠῚ 

ῃοῖηὸ 4] ἴα! ἀσοασό ἰδναμι [αἱ ἀο! ΝῺ ἢ βαϊ4 αἰβὸ τπιρξο ΠῚ5 αἴ5- 
ἀπ πη} οπλόζην, ντὐ ΟἾΡΙ 655 ΤΒΘΓ 6 ΨΜᾺ5 ἃ οενίβιη 

«2. ἘΓΙΑγϑατίαῖ: ϑὐπε Ἱ ΠΡ: ΤΟ ἢ τπαὰπ, Υ ὨΪοἢ Παα ἃ δἴοιναν ; 
ὧι ἼΝ  ΚαΣ ἐὉ } “ι ΒΩ. ΟΥΤΘ ὁ 6] ΠῚ {πῸ βᾶτὴθ νγα8 δσοιιβθα ππΐο 

"ἴ0] : ΤῊ οὐταρτο ἐδ το «(ηλ]-- 2 Η ] ] ἘΞ τες Ι ἢ τος ἃ 

αἰδινατίου ἢ σαν τὰ πὸ ροσννὰς θΠ05] ἈἾτὴ ἐπαῖ ἢῈ Παά υγαξίθα Π15 ΡῸ0 15.. 
,ἀόϑονηναΙβ ἈΔΌλΙἸ5Ί ΓΟ γδο νὰ ὁ: }}.} ὦ Απα πὲ σα] θά. πϊπ9 ἀηα 5βαϊά 
᾿ὅ. ΑἸοΥ5 σοὶ ὀοοπομις ἀξ ὁπ [υϊ-} ηῃο Πτη, Ηον 15 1 τΠαῈ 1 Πὰν 

ἜΘΟΙΣΣ ἘΑν μὲν Ὁ Τὶ Πρ να (15. οὔ {πφ6 ὃ οἶνε δὴ δοσουμΐ οὗ 
τὴ 0. γαῖ γη 3 Ἃ- Σ γ ΟΝ, τ ούτε τα ἷ 
ποη 46 5οὴε δίοπ Ὁ 16 δὲ βαποῖς τὰν βίον 5810 ; [ῸΓ τηοτι τηὰν δὶ 

σαν αῖ ον ἀ 16. τοῦρὸ, οἱ }᾽ ἀπ 00}5 ὈῈ ὯῸ Ιοῦπροτ δίθνναρή, ᾿ 

'Βομτὸ (6 γηομάϊον. 3 ἜΠΕη {πῃ βἴθνναρα βαῖ ν ἢ 
ΒΊπιβ 618, ΚΥ παῖ 5808} 1 40, ἴον τὴν - 
Ιοτὰ ἰδ κθῖῃ ἀναγ ἰΡῸπλ τὴς {116 
βίεγ Ρ 581} ἢ 1 σαηηοΐ αἰ: ; ἰο θ6Ρ; 
Ιἅτὴ Ἀβῃαμηθά, - 

Ὁ 4 Εἰ ἅ,.1᾿ 



4. Ἔγνων τί ὧς ̓ ἥσω, ἵγα ὅταν 
ταςαθὼ τῆς οἰκονομίας, δέξαγ- 

“αἴ με εἰς τοὺ; οἴκες αὑτῶν. 
5 Καὶ ὥροσ σκαλεσάμεν» ἕνα 

τῶν ΧΟΕΌΣ Ξιλείῶν τῷ κυ- 

ΠῚ ξἕαυτϑ, ἔλεγε τῷ ξτω" 

Πόσον ἐφείλεις τῶ κυρίῳ 8.5 

ῳ 6 Ὃ δὲ εἶπεν" Ἢ Ἑκατὲν 

πὶ 

.- 
ΣΚΑΚΩΥ 

εξαι σ8 τϑ'»» ραμκίκα, » τες 
ταχξὺς οθν 5; σσεντυνέφεϊαι, 

ὌΝΟΣ ΕΓ ἐ οὐ σας τς 
τ, Ἰἔτέξῶδ Ἐξέροι ἐντε' Σὺ δὲ 

“πότον ὀφείλεις» 6. δὲ εἶπεν" “Ἔ- 
κέρως σίτε. καὶ λέγει 

αὐτῷ: δέξαι σὺ τὸ γεάμμα, καὶ 
γεώψον Ὁ ἐγδοήκονϊα. 

Ἢ ὃ Καὶ } ἐπήνεσεν "ἢ κύ;,Θ. 
οἰκονὅμιον Σ δ "ἢ ο΄ » 

τ8 ᾧρον γμκώτεροι ὑ- 
φωτὸς εἰς τὴν 

ἰσι- 
λέ; γω" Ἰποιήσαῖε 

ἘΠ μαμων Ἢ τῆς 
ἐκλίπηϊε, δὲ- 

Ὁ ὼ 
Ἔυ Σ "Ὁ 

"ΕΞ 
« “᾿ 

ον 

ἀλόνρ 
εαυτοῖς Φιλθς 

ἀδικίας. ἵγω 

ξωει ὑμκᾶς 3:1 

τω ὡς 

ΕΒ 

Ν 

«ἸΟλλι ῷ ταις ες 

φῳ ΞΘ Σ 

ἐς ν. 

11 Εἰ ὃν 

ἘΣ “τ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ ἐν ἐπ 

φοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τί 

οἰκέτης δύναϊαι 
γὰρ τὸν 

εἰσήσειγ αὶ πὸν ἕτερον ἀγα- σεν ̓ μὴ Ὁ 36 ΚΕΓΟΥΙΣΟ. 

ΟΕ Ὁ ΘᾺ δ Ἐν Δ ἢ 
ὅντ, ἡ "ἱσ 
Ω ὦ ἃ . τὴ Ώ 

απ τ 
ΝΣ ᾿ τ ΣῊΝ 

Ὁ δὰ - - 

ξῷ Ἶ ΑἸ ΝΣ Ε ἐ μαμωνᾷ. 
14 Ἤκεον δὲ ταῦτα φρο Ὁ 

οἱ φαρισαῖοι, φιλάς 
Φ Σ 

χονῖες" ὃ, ἘΠ ΟΕ τ ν αὐτόν, 
Ἐς Καὶ εἶπεν αὐτοῖς᾽ Ὑμεῖς 

ἔςε οἵ δικαιοῦνιες ἐνώπεον 
΄, Ἵ , α ἈΝ ν ΄ 

τῶν ἀνθρώπων" ὃ δὲ Θεὸς γιτώσκει 
τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι τὸ ἐν ἀν- 
θρώποις ὑψηλὸν, βδέλυγμα ἐνώ- 
πίον τῷ Θεῦ ἐς γ. 

ἑαυτοὺς 

ἐν 
ΣΡ Ρ 

ἃς εἰωγίες σκη- 

πᾶς Ἤραν Ῥιυθ1Ὸ 

ταῦν σας 
Ὦ 

4 ὅ8:εῖο αυϊᾷ ἕασταιι, τε πιιι} 
ἀὐχοτιιβ ἔπ γο ἀτρο ππειξοπο: τε- 
οἸυαπ πλὸ ἴῃ, ἀοητοβ [ἀἀ5, 
ἘΕ Εἰ ςομνοσδη5 ὑπερ υεπι- 

ἀῖς ἀοβίτογιτιι [0 πὶ ἸΏ] [αϊ ἀϊτ᾿ 

ἀορηῖπο Βχρὺ ἢ ; 
ὁ 15 εὐἴταν 

Ῥάτοβ οἱεῖ, ἃ 
ΡῸ ταρβπὶ ξοσίρταοι, ὃς ἤρα ταρ οἰτὸ 
{τις αὐηαθαρίοτα, 

τὶ Τοῖν Ἰὰς αἷπ εὐχίς ; Τὰ νοτὸ 

ἀυλπεττα ἀεῖδεβ ἡ 15 δοῦν δι: 
Οὐμτιίπι οογοβ ἐγιτῖςὶ, ἃς αἱξ 
1: Αςοῖρε τὰα9. Ἰιτεταβ, δὲ 
Τοτὶῦς οἐξορτηζα. 

κι: (ὐπίιπι 

ΟἾΧαΓ ὉΠ Ἀςοῖς 

ὃ ΕτΊἸαπάανιι ἀομηπὰ5 αἸΡεη-ὶ 
ἰαζογοπι 1Π] ΓΕ] το. φαϊα τ άεπ- 
τεγ ἴοοιῆοῦ: ααῖα δ}1 {ες α}ῖ πὰς 
715 Ῥσπἀεπειογόβ [ρον Β]105 ἴᾳ- 
οἷ 'ῃ βεπογατοηθηι Πιὰπὶ {πηϊ, 

9 Ἐὲ ὁρὸ νοβὶβ ἄϊςο : Ἐδοῖτθ 
γοδὶβ ᾿Ρῆ5. ῃλῖεοβ ἀξ πιαπιομᾷ 
ἸΏ} εῖο, ἈῈ ἀιασὰ ἀεξοςογ 5, 
το :δης νῸ51 Ξοίογηδ [ἀΒ6γηΑ- 
οσὐΐα, ς 

τὸ ΕΠάο 15 10 ὨΥΙΏΣ πιο, ὅς [πὶ 
τυ ΐτο Πάο]15 εἴς ; ἃς τὴ πιοάϊῖοο 
ἘΟΠΌΙΕ οἴϊαιπι τῃ. πλμαῖτο 1Π}1ι- 
τις οῇ. 

11 51 ΕΓΡῸ 1Π Ἰη]αῖζο τα ΤὨΔΠΟΏ Δ 
βάε]ες 
γ 15 οτοίεί ὁ ' 

15. ἘεΠ ἴῃ αἴϊεπο αὐεῖες ΠΟΩ 
{πῆῖς, νοϊγασα 4015 νοῦ 8. ἀπ- 
μι 9 

τ2 Νεπιο (ουνὰς μοΐοῖ ἄμο- 
Βὰ5 (ομληῖδ ἔδτνῖσγε ἃὺξ δηΐηὶ 
ἀπτι οἄες, ἃς δἰτογαστα ἀΠῖσοῖς 
ἀτιξ τὶ ἀμ στ θῖς, ἃς δ᾽ξεσυπν 
ἘΟΠΙΟΙΏΣΙΘΕΣ πΠὸπ Ροζοῖ5. θεὸ 
Τότνγε ἃς πα πιο ῃεο: 

4 Αὐόοθαπε δυΐοπὶ πες Ὁ- 
Πιπία ὧς ῬΠαΣΙοΣ ἀναῦὶ [δ «- 
{δηΐεβ, ὃς ἀογιᾷοῦλ της Π]π|Π}. 

τς Επταϊε 11:5: Κδὸ5 εἴἴῖ5 1ὰ-᾿ 
{τποδηΐεβ νὸ5 ᾿ρίος. σοτγάχη, Πο- 
ὨῊΠΙΓὰα5: αἵ ϑει5. πον σοάα 
νείϊτα, πα΄ απο τη ΒΟΡΟ ΤΠ θιι5, 
αἰττατι, πα πι ϑὸς δῆτο Τοιῖν, 
Π, 

υκητιπι ἀοδοεὶ 

πος [Ὀτδ15, νογαπι. 418 



ΘΟ ΩΨ 
| 4 Υς ϑαϊδ,δο ἀφ. 16 ἔξιαῖ, αδεῖῖἢ Ζ 1 ἄτη τ βοϊνεᾷ πυπαΐ ἰο ὅο, {παὲ ἶ,͵ 76. 

δ ΚΣ οὐ πδοε Χ γ᾽ αἴὶ 65 ρθη5 4 πὶ 
6 τεςοϊγθηῖ 5 ἰδ ατϑ ἃ 150118ς 
5. Αἰουβ.1} τ νεμπῖν βέρανέτηοηξ 

᾿ὁδαῦπηῃ ἀὁ5 ἀόθιῖοιν5 ἀε δὴ πα] -- 
γα: οὲ 1 ἅτε ἂὰ μγενα ει : (Ογη-- 
θῖεθ ἀοϊδαται ἃ τὰ πγαϊττε ἢ 
6. ΠῚ τόρομσιι : δι γταθϑηνθβ 
ἀα1|6. Ετ  όεοποηινο [αὶ ἀτι : ἢ 8- 
ΡΥεμ ἀκ οὶ ὈΉΠςι; ἀϑϑιοἀ5--ἰοι Ἰὰ, 
εὲ ἐονῖ5-πδὴ ΡΥοχη ρει θὰ (71 αΗἐΤὰ 
ἀξ οἰπαιιδηΐο. ᾿ Ϊ 
7. ἢ αὐτ εὐϑαϊίθ ἃ ἂἢ δαῖτ : Εὲ 

101, Οομθῖθη (015 --τὰ 2.11 ἀϊι : 
ἔσεπε τοδϑϑιιγος ἀὁ ἰγοσηθηῖ. Εἰ 1 -- 
Ἰ φογιοπεθ αὶ ἀϊι: Περγεπάβ τοὺ θ1- 
11εε, εἰ ἔοτιβ- θη ἀπ αμέγο ἀθ ααα- 
{τον τη σίβ, 

- 8, ΕπΊς πιαϊΐγο ἰουα οοἵ ὁςοθΌϊηα 
᾿ Πα ὲ]ς ἀς οε αὶ ἀνοῖ! δορὶ ἂν δες 
ΠΡ ιοιές, οαὐ [65 δι ἂπ5 6 σα 
βιοῖθ βοηΐ μ᾽ 5 ρυπάεῃβ ἀδὴς ἰθῸΣ 
ϑέπόγαιτοι,, 4ὰς [65 εὐΐαιβ ὧδ ἰὰ- 
ταϊὲγο. ὶ 
9. Ελ πιοὶ,}6 “νοῦβ 415. Δ055] 
Ἑαιτεϑπνοῖβ 05 Δ1ὴ15 ἄν ϑο [65 γἵ-- 
οὔ 5565 1] αϑἴεβ., ἀῶ 46 αυσμά 
νοὰ5 υἱεπᾶάγοζ ἃ τπδηηαθῦ, 15 
γοῦϑ τοςοὶν εηὶ ἀπῃ5}65 1 θυ πο 65 
ὄτογηοἶβ. 
10. 611 4πὶ εδὲ Πάὲ]ε ἀὰπϑ ἰες 

ἡ ββῖιτεβ οἴροϑεβ, 8εῖὰ δ15581 Πεὸ]α 

Ι 

«4 ᾿ 

᾿ ἘΈΕΘΕΣΝ, ΤΣ πος ΕΠ ΎΥΒΘΠ 1 ατὴ ΡῈ ουΐ οἵ {Π6 βίενγαγα- 
᾿ᾳὰε ἀπαπα οα γαἦδανα ὁτέ πλοη δε 

᾿581Ρ5 ἘΠΕ Υ ΤῊΔΥ τϑοεῖνα Π16 ἱπίο 
“ἜΒεῖν μοι565. : 
ἢ 5. 80 Βὸ σα] θα ἜΥ ΟΥ οη6. οΥὗἹ ΗΪ5 
ἸοΥ 8. Ποδίουβ εχεῖο ἀρ, δηα ϑαϊά 
᾿πηΐο {με ἢγϑί, ον τυ ἢ οὐγοϑῖ 
βου ὑπΐο τὴν Ἰογ ὁ 

6.Αηα δε 5814, ἢ Βυπατεά τηθδ- 
᾿ ΒΕΓ 65. Οἵ 01]. Απά Πα βα!ᾶ. υὑπίο 
Βῖτη, Τα τῃγ ὉΠ], ἀπά 51: ἀόννῃ 
4 ΚΙν, ἀπ ψτῖῖς τίν. 
7 ΤΏὭξη 5814 ἢς ἴο ἀποίβετ, Αηά 

ΒΟΥ τπιο ἢ οὐγεβδὲ πο ἢ Απᾶ Πα 
ϑαϊά, Απ Βυπάήγρα τηδαϑιτο5. οὗ 
νγθθαῖ. Απά Πα βαϊά ὑπέο ΠΙΠ}) 
ΤΑκο (ἢν 1}. ἀῃηα τυτῖία θυ βοογε. 
8 Απά {πε Ἰογὰ σοτητηθηήεᾷ (ἢ6 

ὉΠ|πβῖ βίενγαγ, θεοααβο μ6 δῆ 
ἄοπο ψΊΒΕΙΥ : ἴον τὴς σῃηΠάτεῃ οὗ 
{15 σγοῦ ἢ ἀγα [πὶ ἘΠῚ ΡΈΠΕΓΑΙΙΟΠ 
ὙΊ5Ε. (πα ἢ [Πς Ομ! ἄγε ὉΓ ΠΡ τ. 
9 Απά 1 880 υπίο γου;- Νίαϊκε τὸ 

γΟΌΒΟΙν 65 [γε ἦ5 οὗ ἴῃ Τα ΊῸΙ 
οὗ πυρί θου5ΠΕῈ55 ; (παῖ, ψπθη 
γα [αἱ], {ΠῸ ν πηᾶν τθοεῖνα γοι ἴη- 
10 ονενδϑίϊηρ ΒΑὈ: ΔΊΊΟΠ5. 

Ι0 Ηδ ἐῃαΐ 15 [ἈΗ }} τη. (δέ. 
ἀδὴ5 [65 σγαπάεβ ; εἴ ΘΘ] 01 (αἱ 651 | ὙΉΙΟΝ ἴβ ἰθαϑὶν 5 ζαϊ τα] αἰϑὸ ἴα 
ἰπ] 516. ἀαὴ5 ἰδὲς ρδϑίιτε8. οἰοϑεβ, 
86 τ ἀ 551 1] δῖε 805 [65 σγαιιῖθ, 
1ας Θὲ ἀοῆο νου5 ὨἾαν ΕΖ ρᾶ5 ὀτό, 

᾿βάξϊε ἄἀαλς [65 ὙἹ Ομ 65565. 1π}1|5ῖ6 5... 

᾿οἶιθ5565 ἢ 
12. Ετ 51 νου πἶαΥ 67 μ85 ἐἰό ἢῃ-- 

ἀὲ]ὸς ἀδπ5 σε αἴ 65 ἃ ἀπίχσα! ᾿ 4α1 
νοῖ5. ἀοηπδνα οο αὶ δϑὶ ἃ σου ἢ 
! χὅ. Νὰ] 5εγν εις μ6 μευϊ βοῦν ιν 
᾿ἀδαχ γηϑῖιτοβ : ον οα 11 δαῖτα ᾿ ἀπ, 
εἴ δίππονα ἔ[ πΠΓ6 : ΟἹ 1] 5 Ἃττα μονα 
«ἃ Γαι, οἱ ταόρτυίβενα Πδπτῦθ. οι5 
πε ΡΟυν ὁζϑουντ θι6ὰ 6' Δ τ θη. 
εχ, [ο5. Ῥ]ΔΑΥ 5ΙΘἢ5., 401] εΕἰοιϊοηΐ 
ἰανανοβ, ἐσοιτοιοηξ ἰοὰῖ οοἶα,, δὲ 
κε: τηοφθοΐϊεηι ἐς ἴα], 
ἱ 15. Εἰ Ἢ ἰϑθὰν ἂϊε Ῥοὰν τοῦ, 

ΤΌΘ ; ἀπά δε {παΐ ἴ5 ἘΠῚ 51 ἴὴ 
με ᾿ἰϑαϑί, 15 ἘΠ᾿] 5: αἶβο ἴῃ τηθοῃ. 
11 Π, -ἰμΒεγεΐογε,. γε μᾶντθ ποΐ 

ας ΡΡΙΝΣ ᾿ 2 γ"2 » ὅγν}}ρ 5 πγπὶ - 5 -- .4] νοις ὁομβ ον 1εδ ν για θ]ε5 σε ἤθε ἔα ἢ ΠῚ} ἴῃ ἐμὲ υὐτιρ ίθοῦς 
ΤΠΔΙΙΏΟΠ.. ὙΠῸ ὙΠ] σοι ἴο 
ΥΟῈῸΓΡ {ττιϑὲ (Πς {τς γήολες ὃ : 
12 Αη4 τῇ γε ἢανε ποῖ "εη ξαξτ- 

ἴα} ἴῃ ἘΠαΐ τυ ΠΟ. 15 ὩΠΟίΠ οι" τη Δ 8, 
ὙΠῸ 5}48}} οἵνα γοῦ {π8ΐ ὙΠ] ἢ 15 
γΟΙ ΟῚ ᾧ 

15. ΝῸ βεῦνδηΐ σϑῇ 5 να ἔπγο τηδ9- 
ἴειϑ : [ον οἰτπον. πε 1} Παῖς (ἢς 
ΟΠΘ, 8ἃΠ4 ἰονὲ {Π6 οἵμεγ; οἵ εἶδε 
Βε 0111 ΠΟΙ] ἕο {πε οπε, δῃᾷ ἄθ5-| 

-----.ο.-ὄ.-ὖὖὉ.νϑ................. 

ΓΠγὰφ γοῦϊοΣ ρᾶϑϑοι βοαν ]αδίος 4" ὈἾδο 1ῃε οἴμεν. Υἵε οδπηοΐ βεῦνε 
“ψαηΐ [ες μβοτηταθϑ,, ὕγδὶϑ ὕπο τοι-}Σ0α ἈΠὰ ἐελλλεετξοθος “μοὶ δον σῶραο ' ταν δ ἐπ εἱ ΔΑ ΔΜ τῆς ῬΠΔΥΊ5ε 65 8150; ὙΠΟ] τ τ 1ὲξ μσ εις ει ὯΠῸ τ τὰς σογείοι5. Πραρα ὯΔ} ἴῃεβέ. ἐῈ ἴοι : ἼΠΠΣ 5 : Δη6 ἴεν ἀεγι ρα Ἠΐτη. 

15 Απά μὲ ϑαἱα υπίο πεῖν Υὶ 
ἌΓ ΠΟΥ ΨΒ]οἢ ᾿π5ἴν γουγϑεῖνος 
οἴογε τηεῃ; δι οα Κηοννοίῃ! 

γοῦν ἤθαγίβ: [ὉΓ (Πδὲ ᾿νῃϊο ἢ 15. 
ΒΙΘΉΙΥ Θδέβοτηθα ἀτηοπρ' το εἶσ ὦ 
Ἀθοσαηϑίοη ἴπ 1Π6 βὲσηξ οἵ (οὐ, 

ρου, οὔ γα, ........ --Ξ δὼ ΤΠ π τ ψο ον ἘΞῈ 



46. 

᾿πυνέμεψον Λάζαρον, ἵνα ἔ βάψη τὸ 

χ8 πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα 

αὐτϑ, ἢ γυμᾶν ἑτέραν, μοιχεύει" 

κ ἄς ὗ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς 

γαμῶν, μουχξύει. 
Στ ἤΑνθρωπ δὲ δὶς ἤν τολό- 

σι», κα ωρυς ἰδύσκεϊο Ἴ ταόεφύ-᾿ 
αὐ ἃ Ὁ βύσσον, 1 εὐφραινόμενθ:, 
ῈΓ, τμε ραν Ὁ λαμπρῶς. 

ἘΣ 20 “πτωχὸς. δὲ τὶς ἦν ὀνός 
μεῶι "Λάξζας Ὁ», ὃς ἐξέξληϊο τπαρὸςὉ 
«τὸν σσυλῶνα αὐτῷ ἡλκωμιέν(2». 
ΣΎ Καὶ Ἐ ἐπιθυμῶν χορτα- 

σθῖναι ἀπὸ . τῶν Σ ψιχίων τῶν 
“πιπυτόνίων ἀπὸ τς πεάπέζης τῷ 
-ὐλεσίῃ: ἀλλὰ" καὶ οἱ ξ κύνες ἐρ- 
χόμενοι, { ἀπέλειχον, τὰτ ἡ ἕλκη, 
αὐτῶ. 

ἘΠ 22. Ἐγένεϊο δὲ ἀποθανεῖν τὸν 
φτωχὸν, ὁ Ἵ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν 
ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον 
τῷ ᾿Ατραάμ' ἀπέθανε δὲ τὶ ὁ 
πλύσιθο καὶ ἐν: ἐτάφη. 

23 καὶ ἐν τῷ ἀδὴ ἐπάρας τοὺς 
ἀφθαλμὲς αὑτϑ, ὑπάρχων ἔν βα- 
σάνοις, ὁρῶ τὸν ᾿Αξραὰμς ἀπὸ μια: 
κρόθεν, καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλ- 
ΩΣ 

ποι αὐτῶ-" 
Ἐ 24. Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε" 

Τιάτερ ᾿Αθραὰμι ἐλέησόν με; ὰ 

ἔ ἄκρον τοῦ. ἐ δακτύλῃ αὑτῷ 1 ὕ- 
δαῖῷ», νὴ Ἷ καταψύξη τὴν. γλῶσ- 
σάν. μ᾽ ὅτι ἐ ὑδυνῶμαι ἐν τῇ 
1 φλογὶ ταύτη. 

2ξ Εἶπε δὲ ̓ Αξραάμ' τέκνοι, 
μνήσθηϊ, ὅτι ἐπέλαξες σὺ τὰ ἀ- 
γαθά σο ἐν τῇ ζωῇ σε, Ν᾽ Λάζα-- 
4: ὁμοίως σὰ κακά" γὺῦν δὲ δε 
φλεσά παχεῖς αἱ, σὺ δὲ ὑδυνάσαι, 

ἘΞ .( Καὶ ἐπὶ. τᾶσι τούτοις, 
μεταξὺ ὑμῶν ιὴ ὑμῶν Ἔ χάσμα. 
μέγα ἢ ἐρήριαται, δ ὅπος οἱ ϑέλον- 
ττς Ἐ διαξῆναί { ἐντεῦθεν πρὸς 
ὑμᾶς, μὴ δύνων)αι, μηδὲ οἱ ἐκεῖ- 
θεν πρὸς ἧἥμας διαπερῶσιν, 

27 Εἶπε. δέ᾽ ᾿Πρωϊῶ οὖν σε 
ἀάτες, ἵγα ὙΠῸ: αὐτὸν εἰ ς “τὸν 

εἶχον τῷ ὑσατρός μῃ 
“ὃ ἔΕχῳ γὰρ πένε ἀδελφὸς, ἢ 

ὅπως δι᾿ “μας:τύρν αι αὐτοῖς, ἵγα 

μὴ ἡ; αὐταὶ ὀξχηωσιν εἰς τὶν σόπον 

τοῦτον τῖς ̓ βασάνε,. 8 
29 Λέει αὐτῷ ᾿Αϑραάρι, Ἔ- 

χϑδτι Μωξέα ἢ τοὺς προφήτας" » 

ἐκυσάτωσαν. αὐτῶν. 

: ἵ ἘΠῚ 

18 Οπιηὶς τορι ἴληϑ-χόγοπι 

[αδπὶν ἃς ἀι ποιεῖς ἈΪΓΟγαπι, τπλοε - ἢ 
οδαῖαγ: ἃς οπτμῖβ τὸ Ῥαδίατανῃ ἃ ὩΣ "Ὲ 
γῖτο ἀϊισεηβ, πιεοπατιν,. ὁ τ 

19 Ηοπτο ἀαζοπι Ὡ αἰ ἀ 171. ἐγὰξ, 
ἀϊνεβ, ἃς Ἰυδαθθατογ Ῥατραγατα,, 
ἃς Ὀγίζατι, οθ]οξξαταθ. φιοιιά τς". 
ΓρΙεμαιάς. 

᾿ 20 Ῥανρεῦ δὐτεπι 4 "δ, 
τὰ ποητῖης κ᾿ ἀρ ὑ5,4ατε]οζει5, 
ἐδ Ἀὰ Ἰαπιιαῦη ο)ιι5 αἱσογοίαθς. 

Δι Ἐπ οσυρίθηθ᾽ ΤΑευταγ! ὅσ’. 
τη ]ςῖ5 σαδεποθαβ ἀδ παεηΐα ἀἰν!-: 

εἰ {εὰ4 Αζ ἐὰπὲϑ νολιοῃτεβ μπν 
σοβθαης Ὠϊσογὰ ε}08. ᾽ 

22 Ἑαξέιην εἰξ αὐζεπὶ τποῦῖ} ᾿ς 
Ῥαυρεγεπὶ, ὃς αἴροττασὶ εὰτα 15. 
ἈΠΡ6]15 1π Ππηππὶ ΑὈγαμα : ΜΟΥ - 
τὰπ5. ἴδ αυτοπι" ὃς. ἀῖνοβ, ὃς 16 - 
ρμυΐθιθ ἘΠ᾿ τ΄ 
3 Ετίῃ ἰηξόγησ οἰοναηβ οσαν 

105 ἴαοβ, ἐχιδπβ5 ἴῃ του  ηΓ5, 
νἱάϊς ΑΡταΐαπι ἃ ἰοησὸ, ὃς [-8- 
ΖΆΤαηι ἴῃ σΥΘ 115 }6, 

24 Ἐὼπ ἰρίε οἰλυιδηθ ἀϊκῖε τ 
Ῥαδίου. Δργαμαπὶ ταϊοτοτε πτοῖ,, 
ἃς ταῖτίς 1αζάτατα, τὐ ἱπτπρδε. 
εχῖγεπιιπι ἀϊρῖτι ΤΣ δα, ἅς' 
τοῖγισετγει Ππριδηι πλοᾶτη: αυϊα΄ 
ἐγαοῖοῦ ἴῃ ἤδηιπια, ας. ι 

᾿ς ΠῈΣ «ἀὐθτοτῃ ΠΕ ΕΣ Ὲ - 
ἘΠῚ, τεοογάάτο χαΐα, Ἐρεμπ: τι 
ἐλαεξτσητς ἴὴ νῖξα πα, ᾧ 1 ΔΖΑΓῸ 5 
ἤχαῖ πλοῦ γλαΐα τ πᾶης ἀθῖρηι ὶς 
οοπίοϊαεαγ, τὰ νογὸ- ΟΣ ΟἸΆΓ 5. 

206. Ἐὺ οηνπῖοιθ 18, ἱπίοῦ 
πο8 ἃς νοβ εἰδῖυβ. πιᾶρηι5 ἔτ- 
τταΐιι5. οἰϊς αἱ νοϊοηῖος τγδηῆτγα 
Βίῃς δά νοβ, ποη βοῦτης : πφαις 
«ἢ τπᾶς δά ὅτι ἐγάπίαιοςῃξ. 

27 Αιὰ δυξεηῖ, Ὁ Βος ῸὋ ἔτει τοὶ 
Ρδίετγ, εὐ τυπτελς οὰμι ἴὰ ἀουλῖον 

Ῥαετὶδ ΥΠ6Σ. 

ἔγεβὶ α΄ τοϊξοζαγ, 115, ὃὲ ΠΟΙΤ᾽ 
ἃς τρῇ νοπίαπε 1π Ἰοζῦπι Βυὴς 
τογπγεπεὶ- 

ο, Αἰὲ Π}8. ΑΡΤΆΠΆΡα : Ἢα- 
θεπεὲ Μοίξῃ, ὃς Ἐτορδκς: - δι- 

6 ταπὲ Ποῖ; -- τς «ὦ ρων Νες 

᾿ Ἢ Δ Ἠὰ οδθο. ἐπίῃ σαϊηᾳαε ἔτ᾽ ἔασον τ 



18. Οαἰοοῦᾳαο τέριυιϊο 88 Τϑιηγης 
εὐ δ ὄροῦϑε τὴς 0116... ΘοΟτημηοὶ 
αἀαϊτὸτα ; οἱ φαϊοομαὰθ, ὁρουδε 
66 116 αὰς 80ῃ γηϑυὶ ἃ γόρααϊέε, 
οοτατηδὶ ἀἀ αἰ ἐγ. ᾿ 
ν10. ΠΠν ἀνοῖὶϊ ἀπ Ποτατη6 τὶ οθο 
'4ϊ 86 νϑϊοιϊτ ἀθ ροῦῦρτε δὶ ἀε ἤῃ 
ΤῊΝ » εἰ αὶ 58 ἀγάλτοι  Ὀῖ θα οἴ ταδ- 
σαὶ βααοιαθῆὶ ἴοι. 168 008. 
.20. ΠῚ γ᾽ ἀνοῖϊ ἀπι551 π᾿ ρῬαανγθ,, 

[ποιαχθέ Τάσατα, αὶ ἐτοιϊῖ ἐοαοέ 
ἃ Ἰὰ ροτῖς ἀθ οδ γίολμε., εἰ 4}} 
Ι ἐϊοϊε φοανονε 4 υ]οὺγξδ. 
Π 21.}} ἐόβίνοιι ἄς 58 γαϑϑαϑιθι (68 

- χηϊθὶτε5. (αἴ τοτα οῖ οὶ ἀθ ἰὰ ἰἀ0 ]}6 
ἀα σἰοθο ; δἵ ταθυηα 165 ΟὨ] 68 γ6- 
Βοῖφης Ἰόοθον 865 αἰούτεϑ. 
45. Οὐ᾽ς 11 αὐτῖτα 45 [6 ρβαῦνσο 

Ὑποῦται,, οἱ τἰ ἕαϊ γονιό. ρᾶν [65 
ΑὨρο85. ἀαη5 ]α βεῖϊῃ αὐ Αρνδῆδμι ; 
8 τομο ποῦντον ἀι581, εἱ αι οη- 
56 6}}. ᾿ 
“ὅ. Ἐπ ὀϊᾶτπξ δὴ δηΐεν δὲ ἄδῃϑ8 

165 τουισταθβ, 11 ἰόνὰ 165 ὑθαχ, εἰ 
Ὑἴ ἂς Ἰοϊῃ Αθναδατα.,, οἱ [,ἀζατε 
δῃ5 500. 861}. ; 

᾿ ἡ, Ἐπ ς᾽ ἐογίαπι., 11 αἴ : Ῥὸγθ 
ΑΡναατῦ., ἃἰδ θέ ἀθ τοὶ, οἱ 
εηνοὶθ ἔαζαῦθ, αἀδη αι ἢ} {ΡΘΥ}}6 
ἄἀδη5 Ἰ᾽δαπ ἰῈὲ θοὰς ἀδ΄ 5οὴ ἀοὶρε,, 
οι τὴς τα αἴ ῖν ]ὰ ἸΙάπραο : 
ΟΔΓ] 6 515 ἜΧιτὐγηθσ θηῖ ΟΠ πτέ 
ἰδπ5 σεἴϊε Παιητηε. ; 
25. Μαῖβ Αθνάδαπι πὶ τέρομαϊι : 
ΜοΣ 15". Βοαν!εη8-ἰ01 48 τὰ 8.5 
"θὰ 65. ΒΙΘ η΄ ραπ΄απὶ ἴα σἰθ, δἱ 
1, ατατὸ Υ ἃ δὰ 4658 τηδῈχ : δὲ Ἱπ 8 1η- 
τοηδηιὶὶ δϑὲ οοηϑο]έ, οἵ τὰ 65 ἀἄδῃ5 
1ε5 ἴουγπιθηβ. ν ᾿ 
20. Ουἷις ο61α, 1} Υ ἃ. 'ἢ σταμᾶ 

Αθγπε. ΘηϊνΟ᾽ γοτ8 δὲ ποπβ : ἦα 
δοτῖς αὰ8, οθὰχ 4πὶ νομάτους 
᾿Ρά 5861 αἱ γϑὴ5. νοι 6 ἴδ ροιι- 
γεπὶ ; ΠΟῺ Ρ]ὰ8 ατι6 Ὅοτιχ ααὶ 
νομαϊγοι εγι ῬΆ556Υ εἶθ Ἰὰ τοὶ. 
27. ἴδ 6 σίολε αἰϊ : 16 τὸ ῥγὶα 

ἄοῃς, Ρὲγε. “δγαλαπι, δ αν ΟΥ ΟΣ 
“αξαγα ἀκη8 ἴα τααίϑου 46 Ἰη0 ἢ 
Ῥὲνε ; 
-οὗ, (δι } αἱ οἴῃᾳ ἔρδγεβ, Ἀῆη 4α}} 

168. ἀνθυῖθδε, ἐδ ρϑῖιτ 4115 πὲ 
ὙἹΘΠΏΘΗΐΪ 8.351 Εοἰἰχ-τη 65 ἀαηϑ, 
98 ᾿τδὰ 46. ἰοτινγη θη. : 
30. Αθγάμανα [αἱ γτέροπαϊε : 115 

οπξ Μογϑε εἰ 168 Ῥυορ])ιὸϊθ8: αἰι}}5 
[ε8 ἐσοπίθηξ. 

ῳς 

“Δὲν Ἀυϑθα Πα, οοτη {6 ΔΑῸΌΪΓΟΡΥ." 

ΤΊΘΉ τη 5 [4016 : τηοόῦθονεῦ, {ΠῸ 

ΒΥ ποβοῦνον ΡΟ ΕΊΤΕ ΑὙΤΑΥ ΝΒ Ἵ;: 76.. 
αἰἴδ. ἀπά τυ ἢ ΔΠΟΙΠΕΙ, οοΙ- 
τηῖϊτετ ἢ δά !τονν : πὰ ΤΥ ΠΟΒΟΟνΕΡ 
τπαγτὶεῖ ἢ Πον ἸΒΠας 15 ΡῈ αὐγὰν [ΡΟ ΠῚ 

19 Τ μευ τνὰϑ ἃ σευίϑ ἢ ΤἹΟῊ ΤΏΔΠ; 
ΠΙΟΝ, νυᾶβ΄ οι μοα πὶ ραγΡία ἀπά. 
βηε ᾿ἴπδῃ, δηὰ ἰατοα βυιτηρι ΠΟ 5} 
ΕΥΕΤῪ ἄαν: 
20 Απά ἴδοτὰ νγὰβ. ἃ ςογίαϊη θερ-᾿ 

σάτ, πατηεῖῦ ΓΙΆΖΆΓΙΙΒ, ὙΠΟ Ὴ γὰ5 

Ἰδϊά αἵ Ηἰ5 βαΐς [Ὁ}] οἵ βοῦθβ, .ἥ 
21 Απα ἀοβιτιης τὸ Ὀὲ [εὰ ΨἹΠ 

{πὸ ΟΥΌτη 5. ὙΠΟ ἢ [61] ἔγτοσα. (ἢ 6 

ἄοΡ5 οᾶτης ἃῃά Ποκοα ΠΪ5 501Ὲ5. 
22 Απά 1( στη ἴ0 Ρᾶ 595 {παῖ {Π6 

θερραν ἀϊθα, 8Π4 “γγὰ8 σαυτῖθα 
εἴ ΔηΡῈ]5. ἱπίο ΑΡΤΑΒμδπ 5. Ρὸ- 
᾿ΒΟΤᾺ : {Π6 τἱοὴ τηδῃ 8150 ἀϊδά, ἀπά 
γα8 Ὀυγεά ;. ΤΡ τον 

28 Απά᾽ ἴῃ Π61] μα 64 ὑρ Πῖ5 
ΕΥ̓ 65) θθῖπρ' ἴῃ (οὐ ἢ ΐ5) ἀη4 5θείῃ- 
ἌΡτάΠδτη αἴαν οὔ, αηὰ 1: ΖΓ 5 ἱπὶ 
δ15 θοϑομῃ. πούτες 
24. Αῃπὰ ἢς ογἱεά, δηᾶ βεαϊά,, Εδὰ- 

{Ππεῦ ΑΡΓΆΒΆτη; πᾶνε ἹΠΕΓΟΥ͂ οΠ. 
Τὴ ; δη β86πα 1,ἈΖαγι5, (παΐ 6 
ΤηΔΥ ΑἸΡ (πῃ τἰρ οἵ Πὶβ ἤπρεγ ἴπ 
γγαΐθ!.) Πα 600] ΤΩΥ̓ ἰοηραθ; [ὉΓ 
Τ ἃῃ Τουτηεπίρα 1η {Π15 ἤατηθ. Ὁ 
25 Βυῖ ΑΡγαἤατὴ 5814, ὅοη, τὸ- 

τηδιηῦον {Ππαξ {ποὺ ἴῃ τῃγ 118 Ἐς 
γΘοοΙνεάβέ {ΠΥ ροοά {Π]1ηρ.5, ἀπ 
1Πκαυνῖβο Γι ζαῦτι5. ΘΥ} ἘΠΙηρ 8: δας 
ΠΟ 6. 15 σοπηξουο, ἀπά μου 
τί τουτηθπίοα, ἷ 

956. ΑἸα, θοϑί 65 8} {π15, ΒΘ ν θα 
15. δη γοῦ ἔπονε 15 ἃ ρυϑαΐ οὐ] 
ἤχοά : 80 {πδξ {ΠῈὺ ΒΟ ἢ που Ἱά 
Ῥά55 ἴγοτὴ ἤεῆσα ἴο νοι οαηηοῖ:; 
ΠΟΙ ΠΕΥ οαἢ ΓΠΕΥῪ Ῥδ55 10 15, {παῖ 

. τὐγτεα σοηλῈ ἴροτα ἘΠ ῃοο, 
ΟΥ ἼΠοη Πα 5814. 1 Ῥύαγ πε6, 

ἘΠ γοίουο, [ατἢθ ιν. τμδὲ ποῖ τνου]α- 
Ἐϑὲ Β6η6 ἢ1π| ἴο τὴν ἔι[Π ν᾽ 5 Ποῦ5ος 
28 ΓΤ πᾶνε ἅνο Ὀγοίῃσεη; {πδξ ᾿ 

ἢδ ΤΊΔΥ ἰο5Ε ΠΥ πηίο {πέτὴ, ἰδ8ὲ τς 
ἘΠεΥ αἴβο οοπὶς ἰηΐο {Π15 ρίασε οὗ : 
του πιθηΐ, " 33 
39 ΑΒγαβᾶτη ϑαη ἀπίο Πῖπι, ς᾽ 
ὙΠᾶν μανα ίοβεβ ἀπά (Π6 ῥτο- 
ῬΒαίβ ; Ἰοΐ {πεῖ πϑᾶγ (πο. Ξ “4 
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ὙλῸ» ξ ἡγικὸ; “σεείκεδαι περὶ τὸν 

20 Ὃ δὲ εἶπεν: οὐχὶ, πάτερ 
Αξραάμ' ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νε. 
χρῶν ποξευθὴ πορὸς αὖτ τὸς, μετα- 
γοησοσινε 

11 Εἶπε δὲ ἘΞ: ε; Μοσέως 
αὶ τῶν τςοφηῖῶν οὐκ αἰκούασιν, 
οὐδὲ ξεν τίς ἐκ' γενρῶν ἀνγαξῆ, τσεισ- 

θήσονϊαι. 490. {π|, 

Κεφ. ζ 1 
- ἘΠπε δὲ τῆς ὃς δὲ (ἐα9η- 

τάς Ἵ: ̓Αγένγεκτέν ἐςι 

μὴ ἐλϑεῖν τὰ ((χάγδαλα᾽ οὐαὶ δὲ 
δι᾿ οὗ ἔεχεϊαι. 

ἘΞ Ἷ Λυσήελεῖ αὑτῷ, εἰ [ μύ- 
Ν Ἀ 

Ν 

Ὃν 

. 
τράχηλον αὐτοῦ, Ε ἔῤῥιπῆει εἰς 
“τὴν ϑάλασσαν, ἢ ἵνα (ἰκανδαλίση 

ἔγα τῶν μικρῶν τούτων. 

ἡ. Πρὸ σέχ!: ἑαυτοῖς. ᾿Εὰν δὲ 
ἁμάρτη εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σξ, ἐπι- 

ς ἐσὲ Ἐπ 
τιμήσουν αὐτῷ Ἢ ἐὰν μετανοής ἡ, 

ἀφς αὐτῷ. 
. 4 Καὶ ξαν ἑπτά ἱκὶς τῆς ἡμέρας 

ἀπάξτη εἰς σὲ, καὶ ἑπτάκις τῆς 
ἡμκέξας ἐπισεέψη ἘπρῚ σε, λέγων" 
Μεταγοῶ" ὠφήσεις αὐτῷ. 
ΓΕ Τίς δὲ ἐξ ἑμμῶν δοῦλον ἔ ἔχων 

ἀροτειῶντα, ἢ ποιμείνογία, ἧς 
εἰτελθίντι ἐκ τοῦ, εἰγροῦ ἐρεῖ εὖ- 
“θέας: παρελθὼν ἀνάπεσαι: ; 

ὃ ᾿ἌΧΛ᾽ οἰ χὶ ἔρεν αἰτῶς͵ “Ξ 

ποίμασον τί δειπειήσω, ὰ περι 
ζωσάμενῶ. διακόνει μοι» ἕω; Φφά- 

Γ᾽» ᾿ “ίω" ὸ μετὰ ταῦτα φάγε 

'σαι καὶ πίεται σύν : 

9 Μὴ χάφν ἔχει τῷ δούλῳ 
ἐκείνω ὅτι ἐποίησε τὰ δια το χϑένια 
αὐτῷ; οὐ δυκῶ. : 

Ἔ τὸ Οὕτω αὶ ὑμεῖς, ὅταν 
-«σοιήδήε “άα πὰ διαταχθέν'α 
ὑμῖν, λέγετε᾽ “Ὅτι δοῦλοι 1 «- 
χερί ἐσμεν" ὅτι ὃ ὠφεϊλομεεν 
“ποιῆσκι, τοεποιήκαμοε γι 5 ἔρος 

" Ἔ 20 Ἐπ: "Ἰηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν 

Φαρισαίων, “συτὲ ἔξχ ται ἢ βασι- 

λεία τοῦ “εοῦ, ἀ εἰ ξίθη αὐτο Ὁ 

καὶ εἶπεν" οὐκ. ἔεχεται ὃ βατιλείᾳ 
τοῦ Θεῖῦ μετα ἴ ὦὸ -ταϊηρήσεως. 

: 
20 15 απο ἄἰϊχιῖ : ΝΌΩ ρας 

ἴογ ΔΡγαθαπι: (4 ἢ 48 ὁχ 
ΠΙΟΓΕ ΗΝ. ἸοΥΕ αὐ ἐοξ, Ραττο- 
Ὀαηΐϊ. ᾿ 

31. Διε αὐἴσγ 11: 81 Μοίση. 
ἧς ῬΤΟΡΠοΥα5 ποὺ αἰιάπιης, πὸ- 
«π|ὸ ἢ αυῖθ ὃχ ποσί τεπῖτον 
χαγη, οὔθ θε. : 

ΟΞᾺ 
11 ἀὐξοπι δα. ἀἰϊοίριιοβ: 
Τηιρο 0 1]ς ΟἹ θοη νὸ- 

πίτο [πταπίαία : να; ἀσξολι ΡΩ; 
406 πὶ νομ Πί. 

2 Ἐχροοϊ ΠΠ1,Σ ποῖα αἤηδ- 
τα ΟἸΤΟΠἸ Ρουιατα ΟἿ" σὰ ςΟἰ 1 ΠῈ 
ὁ}1|5, ὥς ῥγο) αι, 1 τπλλγο, 
Ζααπα πε [ρα ἀΔΠΖο τ ἀλτισι ρὰτ- 
γοΓα ΠῚ {{{| ΓᾺΠῚ 

3. ΔΕζοπαῖτε νοῦὶ8 ᾿ρῆθ: ἢ 
νογὸ ρεῤοανεγις ἢ. τς ἔναΐεγ 
ἴατις, ᾿ποτο ρα Π]ὰπὰ. Ἐπ ἢ ρμα- 
Στ αοσαῖ, ἀπχιΐεςς 11} 

4 ἘπτῚ Ἢ [ἐρεἰς5. ας ροσσονουῖς 
ἴῃ ἴο, ἃς {ερεῖο5. ἀϊε σοηνογζαβ᾽ 
Γὰοσῖς αἀ τὸ, ἀϊςεπο: Ῥαπίτεο, 
ἀππιτεζός 11. 

ἡ ΟἿ15 ΔΌΓΕΠῚ ΟΧ νΟὈ]5 [γναπη, 
ΒΑΡ ει ἀγαπῖσπι ἀπὲ ρα[σοηζομη, ἡ 
41] το τοῖο ἀς ἀρτὸ ἄϊσας ἢ 8-᾿ 

{πἰῆὺ; Αἀνοπιςηβ τεόαμηρε. - 
8 ἴηχῆο ποῃῆὸς ἀϊοθὲ εἰ : Ῥατὰ 

φιοά σαπειῃ, ὃς οἰγοσσποϊη ει 
τρία μενα πΗ ΒΕ; ἀοῃοροιπδησιισεστα 

ἃς δίθαπι, ἧς ροῆ Βας πιαυάπςα- 
δὲ5 ὅς Ὀ1Ρ65 τι 

ο Νιιαι συαείαην παρε [οτῦὸ 
1Π1:, φαὶα Γεολ Ρρσγαοοσρῖα εἰ ἢ ποι 
Ρατῦο. - 

Σὸ 510 ἃς γοβ ἀυππὰ ξοσουτεῖς 
οπιηΐα. Ῥυθρσσοτᾷ νΟΌ15, ἀϊοιεο, 

αοεὶ ἴδτν! 1ητιτιῖθ5 Γαῆχας, ααίδ 
φυσὰ ἀεθυϊηνιο ἕασοῦς, ἰροιπνὰο. 

2 Ἰωϊογγόμαϊῃβ παζοι ἃ Ῥμὰ- 

τ 315. αυλθαο ἔς τα τέρμα 

Τοῖς τς ἱρομάϊῃ οἷς. ὅς. αἰδτε ὃ 

| Νοη νος τοθρισῃ. Ὠρῖ, οὐ 
Ἂ 

ΟΒΙ Υ γα ΠΣ ἘΣ ὕες 

᾿ 



ὁἠππδοαέ. φπταπα Ἴς. Β ὑρο ἀθ ει 

ὅ0ο. ΄ Ζίοἶα ἀϊι: ΝΟ ᾽ Ῥόγο! 390 Ἀπάδε 561, ΝΑν, [ΆτΠ εν ΑΡτὰΞ 1. σά 

ΑΒνάπ αν ; γπδὶ5. 5] ἀσοισῦ τα πεν Βατὴ : ὕὑπὶ 1 ὁπ6 ννεπὲ πηΐο {Π 6 
ΑΕ γΑ νοῦ τοῦ τυ ρτο τεσ τ ΠῚ δι: {μὲν ΜΠ] τέρεπηϊς. 
51. Εν “Ὄτγαμαπι 1αὶ ἀϊι: 51: 31 ΑΠά Β6 581 ᾿μηΐο Πίτη, ΠΓΊΠΟΥ͂ 

Ἰο᾽ ὁδουιεπε ρ45 Μογϑε εἰ [05 Ῥγο-- Βοδι ποΐ Δἴο5ε65 ἀπά (ἢ 6 ὑτορβεῖϑ, 
τ 

Ρ δίεδ, 118. τ ϑϑιοιξῶϊ Ῥᾶδ ποῦ Πρ ΘΡ ΜΠ] (πον ΡῈ ρογβυδάεα 
ἡ} πι5 ρειβαδἀόβ, αααπα πιόγηο 48ε}- ΣΕΦΟΝ ἴσαι αν ον 
κατ 465 τπον5 τ ϑϑιιϑο το γο ῖ. πουρὴ ΟΠς τοβο Ποτῃ ἴῃ ἀφαί. 

ἘΕΙΡΑΡ ΡΠ ΒΡ ΧΎΥΤΪΙ ΘΟἾΓΑΡΟ ΧΎΤΕ 

7όσιι5- ΟΛτίϑε πέσε ογεῖ ἄτι δοατῖ- 79 ατυοϊα φτοΐηϑ' ογόπιςα. 
ἀαἰθ., (ὰ ραγάοπ, ἀδς δεγνὶ- ἢ ; ἼΠΕΝ καϊά με υπίο {πὸ ἀϊςοῖ- 
Τοῦτα ἐπμξείες 7, Βμέτι; ἰα 16-} ς Ε- Ὁ] 65, ΤΕ 15 Ἰπυροββίδιε μαξ ἐμαὶ 
Ργόμ, οὁἐ ρμαγίο αἱ 707 αἰ ΓΝ - 
ι5 (ὁ {᾿ ποηει. ΟἸΘΗΘΕΒ Ὑ71}} σοτρ : θαΓ τος αρέϑ 

ΤΙ ὅτι αμ55ὲ ἃ 5805. ΠΙ5010[685: ιἀδη ΤΒΓΟΌΡΗ ὙΠΟΤΩ ἴδον ΘΟ]Ὼ6 
ΠῚ πθ 86 ρμϑῖιι ἴαϊνε φα Ἢ αν αν- Ὁ ΤῈ ψ γα ὈοίίοΓ [ῸΓ πῃ 1Παΐ ἃ 

εἶν 8 465 βϑοαπά [65 ; ἰοατεῖο! 5 πτοῖς το  Π-ϑίοπο σγεσα παηρεα Δροῦ -Π15 
Βεὰν ἃ οοἰτῖ ραν 41 115 ἀυνῖν Ομ} πϑοῖ, “ἀπα πε οαϑί ἴπΐο 86 568, 

“«. 1 ναυάγοϊ! αὐνϊθαχ ροῦν ἰπὶ 
4αοπ [π| χαΐτ ἀπ οοὰ αὖ παοιῖς ἴδδη τπαΐ πο 5μου 4 οὔεπα οπε οἵ 
δ σπποῦλλι, εὐ φα οι ἰδ Ἰειὰς ἀκὸς Π6 568 {1{{|6 0Π65. , 
ἴὰ τηδν, πε ἐἰ6 βοαμάαίϊϑευ ᾧπὶ 3 Γακο Πποορά ἴο γουΓβεῖ]ν68 : 1 

46 οε8 Ρθ|5. ᾿ . ἘῃγΥ ὈγΟΐΠΡ {ΓΈ5ρ855 ἀσαϊηβί {Π66; 
5. Ῥεθηε ὅογις σατάς ἃ νοτι5. 81 ἘΡ ΣἘῈ ΒΞ ἢ 

τοπ ἔγὸνε τὰ οἴεμπθέ,, γερυθη 5-1ες ΤΟ ΡΌ ΚΕ Πῖτὴ ; ΔΠ6 1Ὁ Π6 ΡΕΡεΠΐ, τοτ- 
εἰ 511 5ε γέρεπι, ρατάοπηε-[αἱ. φῖνε ΠΊΤΏ. ἌΣ αῚ 
ἡ, Ετ 511 τ΄ οἰδεπβέ δερὶ [οἱβ ἰβὰὀ 4 Απά 11 ἰτεβραβ5 ἀραμηϑὲ {ΠΕ Ὲ 
Ἰπ τ Οὐ ος ἘΡΕ ἐξ, ἐε ΣΕ: Ἶ ΒΟυΘῺ {ΠΠ165 ἴἢ ἃ ἄγ, 8Ππ64 56 Ὲ ἢ 
ὑΘνΊΈ πη 8 Ὑ6Γ8 ἰοἱ, οἱ (6 ἴδε: 56. . ἘΞ ΞΕ . ' 
116. ΤΈρΡΕΠ5 : ραγοηπο-ῖ τ]. ἘΠΠῚ65 ἴῃ ἃ ἦαν τατῃ ἘΡῚ ἐέηε: 
ἢ. ὰ ἐς νοῦϑ ἄγαηιὶ τὰ βεῖνι- ΞΔ. 1Π5. 1 τερεηΐ ; που 5840 [ον- 
τοαχ αὶ ἸαΒοαγα οὐ πὶ ραΐοδα ες. φῖνα ὨΙΤη. 
ἐγομρεαιῖ Ὁ} αὐ του μι τ. - ἘΞ ΟΣ 
4658 ἐσ τηῦς ς ἘΠ ὑπ πὴ 7 Βυῖ ΜΒΙΟΝ οἵ γοι ΒανΊηρ; ἃ 5ΕΙΞ 
᾿Ανᾶμοο- οἱ, οἱ ἰδ χπϑίβ ἀ ταθῖο 2 ναπξ Ρ]ονῖηρ, οὐ βεάϊηρ σδίς]6, 
8. Νἕ Ἰὰϊ ἀἰνα- τ} μὰ5. ρ! αιόϊ : [0711] 580 πηῖο Πίστη ὈΚ ἀηά ΒΚ. 6 

Ῥτέρανε -πῖοῖ ἃ δοῦρεν.. οἱ φεῖπβ - ἰἢς 15 σοσῆς ἔγοτη ἴῃς 8614, ὁ απὰ 
ἴοι Εἴ )))8 δ678, Ἰαϑαᾳῃ᾽ ἃ “6 416} 416} ξ ἄονγη ἴο τηραΐ ὃ 
χιϑησέ οἱ θὰ ; εἰ ἀρτὸβ οοἷα τὰ ἢ - Σ 
ὑπδηροιαθ δἱ ἰὰ Βοϊγτδ. 8 Απά ΜΠ] ποί γαΐθευ 580 πηΐο 
9. ϑενα-τ-ἢ} γοάεναθίο ἃ σα βου- [ Ὠτη, Νίαϊζα ὑεαᾶν ΨΠετΈἢ 1 

ὙΠρατ, Ράνοθ 4} ἀγα [αὶ ΟΕ τηΔΥ 5105) Δη4 οἱτὰ {Πγ561}, ἀπά 
41 1] ἀγοῖι ἐἰέ ςοιπχοαηέ 2 16} ροῦν τὴθ, ἍΠῸ 1 Πᾶνα δαΐθπ ἀπά 
"8 16 ρθῆϑε Ρ89. 
10. ουϑ ἀι55ὶ ἐε τὴ ἔπι, φιιαπᾶ ἀγαπκεῃ ; ἃπάς ἀἴζονγατα τποὰ 

νοὰβ δατεζ ξαϊς τοὰϊ οα (αἱ γοῦβ 5Π81 εαΐ δη4 ἀγηκ ὁ 
οδι ἑοχητηθηαέ, ἀ11ε8 : Νὰ ϑοχτὶ. 9 ΠΠΟΙἢ 6 {ΠπᾶπῈ (ἢδΐ 5εγναῃΐ θε- 
τὴ 68 (68 ΒΘΥΎ ΓΕ αΥ8 ἹπᾺΠ|165.5 μαγοθ  ρῃ56 ἢς 414 [πὸ τηΐησ5 1παΐ τετα 
116 πο} ἢ ἀν ΟῊ5 [αἰῖ 8 66 48 Ι- ᾿ξ ἩνῪ ἕ Ἶ 
᾿ΔΙΟῸ8. ἐπ 1018 οἱ σόβ ἀς [61}8.Ψ τωρ τσυς τορος ΤΟΥ Ποῖ. 
Σ ΞΕ  - ἰυε εξ ρ ες ἐςς 10 56 κεύσιβε γ8, ΘΠ γ6 5}18}} 

'μανα ἄοπο 8}} {μο8ς {Πϊηρ5 ψν ΒΙΟΒ 
Υλεβάγοις 1 ᾿ἰϑὰν γέροπάϊ : [6 8ΓῸῈ σοτηπιδη θα γ0}, 58. γε γε ᾿ 
ἸΒόρας ἐς Πίειι πὲ σἰεμάνα ρος, ἘΠΡΓΟΠΙΔΡΙ]Ε θεν ναπίβενν παν θ άἄοης ἢ 
ἄνες ἔοϊαι. ἴδε ΠΊΟ ἢ νγὰ8 οὐ ἀπίν το ἀο. 

20 ἀπά ψπεη μα νγὰβ ἀετηδηἠεάοῖ, 
{πῸ ῬΠΑνΊβεθ55 Πθὴ {Π6 ΚΘ ΟΠ 
οἵ ωοά 5ῃοι 4 σότηο, ΠΕ ΔΠΒνεΓ- 
ἡ {Πποτης Δ Π4 5814. Πς Κιηρἀοτηοῦ. 

20. 1,65: ῬΙ ἀΥΊ 51 επ|5 [ὰ] ἀυαηῖ ἄς- 

ἜΡΟΝ 

κοι ζάύϑέιοο ἦε 

᾿ Οοά οοπιεβίῃ ποί ν' 16" ουδενυδέοη 



48. 

2Ό Καὶ καθως ἐγένεϊο ἔν ταῖς 
ἐδ τα τ ας δὲ Η 
Ἡκβραις τοῦ Νᾶε, ὅτως ἔςαι καὶ 
ἔν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀντ᾿ 
θυώπυ. 

ΕῚ 

27 Ἤσθιον ., 27. Ἤσθιον, 
εξεγοκίφοντο, 
εἰτῆλθε ΝῶΞ εἰς τὴν κιξωτέν' δ" 
- ῃ Ν , 
ἦλϑεν ὁ κατακλυσμὸς, αὶ ἀπύλε- 
σεν ἅπαια;. 

᾿ 
πινον, ᾿ ἔγά μεν, 

᾿ 
2δ᾽ Ὁ μοίως καὶ ὡς ἐγένεῖυ ἐν 

ταῖς ἡμέραις Λώτ' ἤσθιον, ἔπι-- 
γεν, ἠχόραζον, ἐπώλεν, ἐφ ύτευον, 
αἰκοδόκι εν" τ 

29 Ἢν δὲ ἡμέρα ἐξῆλθε Λὼτ᾽ 
ἀπὸ Συξόμαν, ἔξεεξε αὖρ " 
ΜΝ τ᾽ 

-.- 
. 

πενῖας, 

» Α " ν  κς ,΄ 

κὸ Κατὰ ταῦτα εςᾶι " ἥμερα 
“ν - ἌΤΣ » 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθροάπε ἀποκαλύγ τε- 
σαι, ᾿ : 
Ι Ἐν ἐκεῦν τῇ ἡμέρᾳ, ἧς ἕ. 

3... “ἄν. Ν ὄντ ΄ σαι ἔπι τὰ δώμαϊ., 5 τὰ σκεύη, 
, ϑδαομδ δ. Ψϑ », δ 3» 

αὺτϑ ἕν τὴ ρικίας μὴ Καταςατω 
Ω "ν 32 , ΑΙ - " »- 

αξαι αὐτῶ κῷῳ ὁ ἔν τῷ αγρῶ, ὁ- 

μοίως μὴ, ἐπιςρεψάτω εἰς τὰ 
ῃ 

ΟΥΙΤὼ, 

32. ἱινημονεύεϊε τῆς γυγαικὸς 

ΟῚ ΄ .ἐνἝν ᾿ -" 
34 λέγω ὑμῖν, ταῦτ τῇ νὺχ 

τὶ ἔσοναι δύν᾽ ἐπὶ κλίνης μιῶς: 
ὁ εἷς σταφαληφθήσεϊαι, καὶ ὁ ἕτε; Ὁ, 
ἀφεθήσεϊαι. : 

. ἃς Δύο ἔσονϊει ἀλήθυσαι ἐπὶ 
σὸ αὐτό" ἡ μία -σαραληφθήσέαι ἘΡΥ αΑν εν ἐπε ήπ 5 
᾿ς ἡ ἑτέρα ἀφεθήσεαι. 

16 Δύο ἔσοναι ἐν τῷ ἀγεὺ" ὁ 
Εἷς τπαραληφθέσεϊαι, ἢ ὁ ἔτερθ, 
ἐφεθήσέϊαι. : 

Κεφ ιή 18, ͵ 
[ » δ ὙὩΝ Ν Ψ 
1 Λεγε δὲ κὶ σσαραξολὴν αὖ- 

: ἘΧ κ᾿ Η͂ - ͵ “Ἵ 
τοῖς τςῖς τὸ δεῖν αἄντοιε 

«προσεύχεσθαι, καὶ μὴ ἐκκακεῖν, 
, ἊΝ νΝ 

2 Λέγων" Κριτῆς τις ἣν ἕν τιν 
᾿ Υ . ὌΝ . »-» Φ ν 

«λει τιν Θεὸν μὴ φοοεμενθ»", κα 

ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπέμενΘ-" : 
: Η - : 

4 Χήρα δέ τις ἦν ἐν τῇ αδλει 
τ πεκεόεν ΑΗ δὰ ΑΤΞΟΣΩΣ 
ΣΧΕΙῚ Ὁ ἤξχε συσσουν Πλ 1) Ἔτὰ 

γυσα" Ἐκδικησόν μὲ ἀπὸ τῷ ἀν- 
τιδίκε μι. 

, 

Ὧν ᾿ 

ει ἧς Ἡφάεςῶς τ 

Μεῖον ἐπ᾽ ἐρανᾷ, καὶ ἀπώλεσεν ἃ- ΡΕῸΡ ἄς ςαϊο, 

26 Εὲ ἔτουῖ ξαξευα οἷ ἴῃ 4ῖε- 
θὰ Νοΐξ, 1: ὃς οσὶξ ἴῃ ἀϊορας 
ἍΠ1 ΠΟ γΠϊδ, 

4) Ἐκβοῦαπε, ὉΠ ΟΘΌλης, Ὠχοόσος 
ἀποεδαπτ, παβεῦαηε, υαἴχυς «φα 
ἀἴς ἱπέγανῖς ΝῸΣΞ ἴμ ἀγοᾶπι, ὅς 
νεῖ ἀπ]πανίθνη, ὃς ροταϊαϊε τις 
168. Ἷ , 
28 ΒιτΠτοΣ ὃς ποας ἕαδε 

εἴ ἴῃ ἀϊοθαβ [μος : ἐἄοραπε, δὲ- 
Ὀοθαδι, ὠπεθαητ, νοπάεθαμε, 
Ῥἰαπταθαηξ, κα Πα θαπε, 

29 Ουᾷξ διιτὸπὶ ἀΐα ἐὰπε Τοὲ 
ἃ Βούουῖβ, Ῥ].1 Ἰσησιι ἃς Γα]-. 

ὃς Ῥογάϊαϊε οἱὴσ 
1165. ὶ ὲ 

80 ϑερυπάσπι ἢξς δτῖς αὐ 
ἀϊς ΠΙῖὰ5 Βοιλῖπὶβ τονοϊατυτ. 

31 16 114 ἀϊς, ψαὶ ἔμεσῖς Πὰν 
Ρὲγ ἀοηγι, ἧς ναί ο] 5. ἴῃ ἀο- 
πιὸ, ἂς ἀείοοπάμε το  Ποσο 1118: 
ὃς αυἱ ἴῃ ἀρτὸ, ΠΗ ΟΣ μος 
τεβοαῦ ἢ φαῶ χεϊγὸ: 

ῃ 

32 Μομπιογοβ εἶοις υὑχοσῖς 
Ι,ότ,, : 

33 (ΟὐἱοαπΊ]ιε αυοἤονῖε α- 
τἰπχᾶ τὰ Τιιλπὶ ξογνᾶγο, ροτάσε 1]- 
ἴασας ὅς φυϊσυπιηνς μοσάϊαοτίς 
ΔΠΠατ, ν᾿ ν  Εςαθς ἔπι, 

34. Ὠὶςο νοῦἱβ, 1} πούζε ὁ. 

ταης ἄπο ἴπ 1εϑξο, ὑπο: ἀπὰς 
απιρλοτοτ, ἧς αἰτοῦ το υστυτ, 

ἃς Ῥυκ οὐιηξ πιθίσπτος 11 
ἰἄοια : ππὰ αἸΤαπιφειν, ἃς αἴτοτα 
το πτοία. δ ὶ 

360 Το ὀζυπε ἴῃ πρτὸ, Ὁπὰν 
αἰιινοτιτ, ἃς ἈἸτον το πη ιείατ.. 

Ἕ ΄- 

τ Τλ ἴοοθαῖ αὐΐοπι ἄς ρτΆ ΒΡ οΪαΠ2 
1}115, ορογίεγο {Ὁ πιρεῦ δὲ 

ΓΆΓΕ, ὃς ποη Τσποίτογε: Ἵ 
2 Ὠἰσοηβ : [πάοχ αυΐϊάαπι Ἔγὰ 

ἴπ φιυλάαςπι εἰν!ταξε, Τ)δα πη ἤοας 
εἰπιοῃβ, ἃς ἤοη πο ἢὶ ΠῸΠ ΓΕΘ. 
Τα. «τ ἘΣ 

ἃ Ψψιάυα απζεπὶ ογαξ ἱπ εἶνὶ- 
ταῖς 111, ἃς νρηϊοσαξ αὰ δαπὶ, 
ἀϊσεης : ψιμράῖοςα 6 ἀς δάνοῖ- 
ἔαυὶο τῦξο. 



ἜΒΕΕ ἥ ΒΤ ΡΒΝΒΒΕΝ ν Γ ἢ παν ρον τοι, κου ον πὐυ δ 
ἡ 20. Εἰ ο6 αὺν αὐτῖτα ἀπ᾽ ἴδηις 46 25 Ἀπᾶ κα 10 γγὰβ ἴῃ {πόξ άγβοι 1.,͵ ΤᾺ 
ἱΝούό, εὐὐϊνενα 46 σης ἂὰ τε [55 -- --- --- ΤΑΆΑτΡΉ τν τ πε ος 
ἄπ 115 ἀο  Βοιοτῆο ̓ ς ῦ ΠΊΝΟΟ, 50 5118}} 1 Ὀ6 50. [η΄ της 
-27. Οκ πηδησδοϊξ, οὐ ἰγὰν οἱἵ, οἱ 4ἀγ8 οἵ τὰς 500 οὗ ΜΜι8 5 Ἶ 

γο ποῖ εἴ οα ἀπ Δοῖ: ολν χη αὐΐαβο, ἢ 27 ἽΠΠΟΥ αἸὰ φας, πον ἄρα, {πον Ϊ 
ὅν»; νῦν "δ ἍΕΕ ν - . , ΤᾺ “ἘΞ . 

ἸΝΝ τὰ ΠΕ 5: ὉΠ εν ΤΠΔΥΡΙΘα νγῖνθ 55 ἔπεα ν ὑγεῖς ΡΊΝΘΩ 1ὴ 
ἐν το ἐ πδῶν ΠΡΟ ΤΥ ΔῸΣ ΠΕδ ΠΑΡ ΡΙΆσ6.) ἘΠῚ] {π6 αν {πᾶ Νοο 

“8. Ὧ)ο χιόϊηϑ διιϑϑὶ, οοιαχο ἄπ επίονεα ἰηΐο της ΔΡΚ ; μά τΠς ἤοοα 
ἰοηι5 ἀθ Τιοῖ, Ὅπ. ππαπροοιτ., ΟῊ ατηθ, δης «ἰδβίνογοα {ποτὰ 4}}. : 
θανοῖΐ, οἷ αοποῖοις,, ον νοπάοῖ!,} 238 ΠΑΙΚΟυγΙ56. 8150) ἃ5 1 ννὰβ᾽ ἴῃ 
οὴ Ρ᾽αδιοῖι εἰ οὐ Ὀὰιι5βοῖι ; {Πη6 ἄαγ5 οἵ Τ οἱ, πον αἀἰά Θαΐ, 

τῆς ὅν ΟΡ τὴς ΤΟΙ ΕΌΡῸΣ παν ἀγδηκ, {πεν Ὀοιρΐ, {Ππὸν 
Θοίοιης τἀν οἷο} ἀπ ἴὸ Θ᾿ τος ΒΡ ον ΘΟ ΣΝ ΓΘΟ 0 6 ΓΠῸΥ ΡΙΔΏ 56, ΠΟΥ ΡΟ ΩΘΩ:; 

οἱ ἀπ βοιΐτε., αὶ ἰὸ5. ΠῚ ἴοι 
ρότϊν. 429 Βαῖ ἴῃς δα ἀαν {Ππὰΐ Τ,οἱ 

50. ΠῚ δὴ βοτὰ ἄἌθ σηδιπὸ αὰ Ἰοιν γα Πΐ Οἂΐ οὗ ϑοάοῃμ; 1ἴ ἠαϊηθα ἤνα 
4πὸ [6 1115 ἐς "Βουη πιο ρατοῖνα, ἀηα ὈΓΙΤδίομς Ττοτη ἤῤάᾶνοη, ἀηή 
51, ᾿ ο6 Ἰοπν-Ἰὰ, ατι6 οολαὶ αἰ  Ποςνον οὐ ἐδρλ 81]. 

βογᾷ ἂὰ δαπὺὶ 46 ]ὰ τη αῖθοι, οἵ {}} δο χονὶ πον ἐς πον 
ἅτινα 565 ποθ] 65. ἀολ ἰα ταα ἰδοῦ, 90 Ἰῦγθῃ {{5 51πᾺ}} 1156 ἴῃ τ]λς αν 
πὸ ἀοθούμάο ρα μύσν [οδ ἐπὴρου- ὙΠ οὴ {Π6 ὅοη οἵ Μίδη 15 γονοδ θα. 
ἰου: οἱ 46. οοἶαϊ πὶ 80γὰ αὐχ| 31 [ἢ {Παΐ ἄγ, ᾿χὸ γ Π10}} 5Π}}} )ὲ 
Ομ 05. 16 ΓΟΥΔΟΠΩΘ μὰ 5.1 908 ΠΡΟ [Ππ6 Πουδο-ίορ, ἀπά 15 57 

ρΆϑι ὙΣ: τς Μὴ {86 Ποιδ6, [εἴ Ὠϊτὰ ποῖ ΘΟΠ1Ὲ 
ι 55. ϑοινθηθζινόῖι5 ἐς ἰὰ πῖς [ον το ἴαϊκο 1 ΑΥΤΆΥ : πα Πεὲ {παῖ ! 

ὅς Ποῖ. ς 15 1 {πε ΠοΙ4, 1οἵ ἶσα ΠΠκενν 156 ποῖ. 
᾿ ὅ5. Οὐοομαᾷα οἰ δι ενὰ ἃ 58 - Ἔ | 
ἸΔΈ 88 νἱθ ἰὰ ρονάνα ; εἰ φιϊοοηᾳαο τοῖα ὈΔΟΚ. : 
Ἴ αὐγὰ ρους ἰὰ γεϊγοανονα. 82 Βοτηετῦρεν οἱ νἹἴ8. 
᾿ 951. 76 νοῖϊ5 εἷ5 φαΐθῃ σοῖο ἡπ|ι- 93 ΨΥ ΠΟβοθνοῦ 581] 566 Κ ἴο 5ϑᾶνα 

Ἰὰ, ἀὸ ἀοιιχ Λομεπμος ἀαΐ σε νη! ἢ ς ἢ} 5 5Π8]1]ο5ε ἰτ; ἀμ ὙΥΠΟβοο νει 
[ ἀἀπ5 πὴ τόιηθ [τ } τι 561 ΡΤῚ5, τέσοτς: ᾿ 
| ΣΑΣ ΟΕ: Ἰδιεεῦ: 518} [058 Π15 {6 588}1} ρῬγέβεγνο 1. 

Ὶ 55. Τὴ. ἄοιιχ ογισπός 41 τοῦς 941 [6}} γοῦν ἴῃ {Ππαΐ πϊρ ς {Π6ΡῸ 
. ἄγοι ομϑειιθῖο,, [Π6 56 γα Ρυ]5., 5848}} 6. Ὄνο ἡγε [ἢ ΟΠ6 64 ; {πε 
4 7 ἥκς ΕἸΣ ΧΎΣ, ": Ξ 

᾽6Σ Τϑυῖνα ἰαϊσϑόε. : ΟΠ 5Π8}] θῈ τἀ κε, απ 1Πς οἴμοῦ 
96. 1). ἀθαν ομιηιδὰ 41 5ογΟ Ως ἘΕΡΣ [ΕΪΣ ἢ 

ἀὐὰν ΟΠ ΠΡ 5 ν᾽ ιὰ. 5ογὰ μυ15... οἵ 5ηὴ8 ΘΟ: 
11 δαϊτὸ [αἰπδός. ἘΠ -: 85 ἼνγΟ τυογοη. 580] ἴ)6 στἸ Πα] 16: 

᾿ ΟΠΑΡΙΤΕΠ ΧΥΠΙ, [10ρϑῖμοι; [Π6 ὁπο 51}8}} δῈ ἴακεῃ, 
Ι ; τ ἀαα τη ΓΈ εν 

οἶγο διείργει ρτοροσο ἰαᾳ ματα. Δης [86 οἴμοι οἴ. 
᾿ δοῖο ἀπ σι ο ἐπίψπο, ἐεἴο εἰμ. 36 ΤΟ ηβοὴ 58}}] δ τὴ ἴπ6 Βοιά " 

ἐμ ΓΗ ΘΙ εἰ ἐπ όαβογ ; οἐ ἐἰ 16 Ὁμ6. 5881] 6. ἰαίκοη, ἀπά {ΠῸ 
ΖηΡΌ056 ἰθ5 ππαΐηδ ἃ εἶ μεϊίο οἴμον Ἰοἴε. 
ἐπίαηϑ “ον ἐπεὶ ρτύξομξο. 5 τ βλλλο : Ι 

ἔϑυϑ ἰθὰν αἰ ἀιθϑὶ οοιῖο ρᾶγα- ἢ" ΟἸΤΆΡ, ΧΥῚΠΙ: λ». 
45 "υυϊς,, ρολτ πποπἐγοῦ αα]}. ἴατι 715 ἐηη ογηπαΐο τυϊάστο. 
του]ουινθ μυ]υγ, εἴ πὸ 86 γοἰἂοίνον ἌΡ Βς Βρᾶκε ἃ βΆΓΑΡΙ ἐς ' 
Ῥοιϊηι: , ΣΥΟΣ 
2. 1} Ὁ ἀνοῖϊ ἀδη5. τπο ΨΊ]] 6 πὰ 1πεπλ, 20 ἐἠΐς ἐνιά, 1Πδ πθῃ 
7ασο πὶ ογαῖσποι! ροὶας ει, 1. πῖ ΔΙνγαγ 5 ἔο ῬΓΑΥ͂,) Δη4 ηοΐ ἴο 
εἰ αὶ παν οἷν ἀποῦη ᾿ὁραγα μοι [41ηΐ ; 
Ρθγβοππο, 2 δαγίηρ, ΤΠ οΡο τγαϑὶ Ϊ ἱ 5. 1 γ᾽ ανοὶῦ αὐ851] ἀἄδηβ οεἴς γ1η8; ἘΡΛΆ ΘΗ δὶ 
ψ}Π}6-Ἰὰ απὸ νεὐΐνο (πὶνθιοῦ! δοτί- Ἰπᾶσα, ψ ΒΊΟΝ Γραγεα ποΐ Οοά, πεὶ- 
ψομξὰ αὶ, οἵ αὶ 1ὰ1 ἀἴδοιι : δ᾽ αἴθ Ἐθούκεν κα δ ἩΤῊΡ 
χη ύϑέῖος ἀν τὰ ράαντῖο αὐνονοο, ὑπο ἀπ οκετα ΘΕ Ξος τ ῊΣ ἐα 
᾿- . 8 Αμπά {πεῦὸ νγὰ5 ἃ ψιάον ἴῃ ἰπαΐ 

εἷτν ; δης 56 σᾶτῃηξ ὑΠίο ΠΏ}, 5ὰγ - 
ἴπρ. Ανεέησα πὴ οἵ ταῖλε δάνοῦϑα- 

Ἰνγ. 



ΝΟ 

4 Καὶ εκ ἀθέλησεν ἐπὶ χεόνον 
μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ" 
Εἰ καὶ τὸν Θεὸν εἰ φ: ξῦμα;, αὶ ἄν- 
θρωπον οὐκ ἐντρέπομαι, 

5 Διά γε τὸ ταρέχειν μοι κό- 

πὸὴν τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω 
αὐτήν" ἵνα μὴ εἰς πέλΘ»- ἐρχομέ- 
γ᾽ ὑπωπιάζη δε. Ν 

6 εἶπε δὲ ἡ κύριΘι" ᾿Ακέσαῖϊε 

«ἰ ὁ χριτὴς τῆς ἀδικίας λέγε, 
7 Ὃ ἣν Θεὸς εἰ μὸ «ποιήσει τὴν 

ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὑτῷ 
σῶν δρώδιν ππρὸς αὐτὸν ἡμέρας 

καὶ νυκτὸς; καὶ μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὖ- 
“τοῖς; 

8. Λέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν 
ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει" παλὴν 
ὃ υἱὸς τὰ ἀν" πε ἐλθὼν ἄρα εὑ- 
εήσει τὴν αίςιν ἐπὶ τῆς γῆς; ξ 

9 Εἶπε δὲ ἢ τεὸς τινας τὸς 
πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυϊοῖς ὅτι εἰσὶ 
δίκαιοι, τὲ ἐξυϑενβύϊας ταφλο Ὁ 
“τὴν τπαρα- Ξολὴν ταύτην. 

10 Ανθρωποι δύο εἰγέξησαν εἷς 
τὸ ἱερὸν τσεοσεὐύξασθαι" ὁ εἷς φα- 

εἰσαῖος, αὶ ὁ ἕτερ: 5). τελώνης" 
“χα ὋὉ φαρισαῖος ςαθεὶς “πρὲὶς 
ἑαυτὸν ταῦτα πξοσηύχ εἶο. Ὃ 
Θεὸς, εὐχαρις ἃ σοι» ὅτι οὐκ εἰμὶ 
ὥσοτερ οἱ λοιποὶ τῶν αἰὐθρώπων, 

ὥφπαγες, ἄδικοι, μοιχοὶ, ἡ κα ὡς 
ὥτ6Θ. ὁ τελώνης 

12 Νηςξεύω δὶς τοῦ ζαξξώτω, 
ἐποδεκαϊῶ πσάνϊα ἕσα κτῶμαι. 

13 Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἕ- 
ςῶς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺ: ὑφθαλμεες 
εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι" ἀλλ᾽ ἔ- 

τυηῖῆεν εἰς τὸ ς 00. αὑτοῦ, λέγων". 
ὋὉ Θεὸς ἱλάσθητί μὼι τὰ ἑμας- 
πωλῶ, 

4. λέγω ὑμῖν, κατέξη οὗτΘ. 
δεὲλικαιωμέν. εἰς τὸν οἶκον αὗ- 
ποῦ, ἢ ἐκεῖν ὅτι τσᾶς ὁ ὑψῶν 
ἑαυτὸν, ταηεινωθήσεαι" ὁ δὲ τα- 
πεινᾶν ἑαυτὸν, ὑψαθ' ἡσέϊαι" 
2 ᾿βγέόνεϊο δὲ ἐν τῷ πορεὺε- 

σθαι αὐτὲς, ὧι αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς 
κώμην τινά". γυνὴ δὲ τις ὁνόμκαῖ; 

Μάρθα ὑπεδέξαῖο αὐτὸν εἰς τὸν οἵ-' 
Χο αὐ τὴςι ν 

Ἂ 39 Καὶ 1 τῆδὲ ἢ ἦν ἀδελφὴ κα- 
λυμένη Μαρί ἰα; ἣ τας φακαθί- 

σασα τσ ρὰ τὸς ΓΗ δας τῷ ἰησῶ, 

κθε τὸν λόγον αἱ τῷ" 

Ἀ 4,0 Ἢ δὲ Μάρθα Ὁ ΠΡ εεσπᾷ- 
-΄ῤ-΄-΄“ὉᾺπτπὰὐσοο - -- οι τῇ “στ σνιώστ τες - Ἐτυσορι τος, 

πον δέ ΣῈ πο υνεο Σὰ τεῖος 

β 4 Ἐὼλπ που νοϊεῦδι δὰ το λιρῚι5 : 
ῬΟΙ͂ λυΐεγα μας ἀϊχίς ἴῃ (οἱρίο : 
5: ὅς Ῥευπι ποη τἰπιεο, ὃς Βο- 
ΨΑΪΠΈΤΩ ΠΟ ΓΕνΟΓΕΟΥ: 

5 Ῥτορῖογ ργαθεσο στ] πιὸ- 
1εϊείαια νἱδπατα παης, νἱηάϊ- 
ἕᾶῦο 1{18π|, Ὡς ἐπ Βηοίη νο πο 5 
διρι]ος τας. 

ὁ Αἷτ ἄυζοπι Ῥοπιίηις : Αα- 
ἄττε «υἱή μιάεχ 116 π|5 ἀἰςῖτ:. 

7. Δὲ θευβ. πο ἔδείεε νιηᾶι- 
ἐξαπι οἰοδξογαηνΤαόγατη οἴαπιδη- 
τυ τι δὰ [ὸ ἄϊο ἃς ηὐέϊς, ἃς Ἰοη- 
φληϊηχῖς [ορεγ 1105 ἢ 

8ὃ Βείαμι ἀἴςο νοὈ]5, αυΐα [1- 
εἶδε νἱπάτόξατα. Π]ογὰπι τη ς6]8., 
τίταῖς, νοχαπίαγπθη ἢ]1πι5 Ποπιὶ- 
Π15 ΨΕΠΊΕΏΝ5 ΠῚ ἰηγοπῖοι ἤάοπι 
ἴῃ τεγγα ὃ 

9 Ὄϊχιϊε δὐυΐζεπι δα αυοΐάλμη, 
Ῥεγίμαζοβ ἴῃ [ερῇ5, φυοά οἴσλης 
Ἅιπι, ὅζ πΙΒΠ Δοϊεη 65 ςρεΐογοβ, 
Ῥαγα οί ᾿ἴζαπι : : 
ἀρ Ποηνίηςς ἄμο αἰςεπάςυαπε 

ἴῃ ̓ αρπιρ πὶ τατο, ὉΠῚ}15 Ῥμασι 
ἴκχιυιϑ, ὃς αἰτεῖ ΡΡΙἰςαπαϑ. 

τα Ῥμαγίίαειιβ. [ϊδ:8 ἀρι!ὰ [Ὁ 
μας ογάραῖ : θεὰ στγασίαθ ἅσο, 
ΑΒῚ : αἰα ποῃ ἤιπὶ Ἰοιε σοεξενα 
Βοπιυίμ πηι, γαρίοτγοβ, 1Π|}}ΠῈ], ἃ: 
ἀμϊεογί, δας ὃς τσ Εἰς ῬΌΡΙ]ϊσας 
Π|18. 

12. Ἰαπὸ Β15 ΓΑ θδΐο, ἄἀοςῖ- 
πιο Οἠϊρΐα αι Ροἤιάευ, 

.2 Ἐπ᾿ ρυθ]σαη8. ἃ ΙοησῈ 
βδῃβ τιοα νοΐοθαδὲ πὲς οσυΐοβ δά 
φαεϊτσα ἰφνάτο, εξ ρογοῦτοθξ ἢ 
φεύζα᾽ Πευση, ἀϊοθὴ5 : Π δὰ Ῥτὸσ 
Ῥέτια5 οἴζο ΤῊ181 ροςοαίοτγις 

γ4 Οϊςο νοδἱ5, ἀοίος πάις Εἰς’ 
Ἀμϊτβσλτυς. ἴπ ἀσπιπι Πιμη1,: 
ἀΌΆ10 116: 4υΐδ ΟΠ 5 Ἔλα ]τα 8 
Ζοῖρίεπι υυυν ]αθέζωτ : ἂἵ Πα λῖς 
λτι5 ἀειρέσγι, Ἔχαϊσα δίτασ. 

38 Ἑαδίιηι οἱξ αἴιξεπι ἴῃ, 1Γδ᾽ 
608, ὅτ 1ρ[ς Ἰπέγανῖς τη νἱζαηι 
«αοηάμηι ς ὨΜΪΔΟΣ ἀσέςηχ ανιθ- 

ἄχτι ποιῖης Μίλγιθα δάςοριῖ, 
{ἰππιπὰ πὶ ἀουλιιπι {πᾶ 1. 

549. Ετμυῖὶο ὁσγαῖ ὍΣΟΥ νοσδία 
Ματῖα, ἀπ οτίαπι Το. π5 Το σὰ 5 
Ῥοᾷο5 εἴα, ἀιδίους γε σθτυ 1}- 
᾿1ὰ5. 

459 Αἰ Μααχα ἀιβυαμοβατωσγὶ 



---΄ 

ά. Ῥεπάαμπι [ολ!ρ - ἴ6πι5 δ αι 6ἢ 4 Απαὰ πα χνοῦἹα μοί ἴοι ἃ ν 1: 
᾿νοῦ αν γῇ [αἰτο, Οεροπάαμι 1 1} γα: αἰτουυγαγαᾷ Πὸ 9ΑΙ4 νι τἢ1π ἢ ΠΠ- 
᾿Θμἤ ἢ. ὁ ᾿αϊ-χηόνηο : Οποίΐαο 10 
ΠΕ οΥαϊθπθ ροὶμὶ Ἰ)ίεῖι, οἱ ακοὶ 
15 π᾽αῖθ πὰ} ἐραγὰ μοι αἰιοιμι 
Βοϊήμπῖο, 
δ. Νόασπνηοίηβ, Ρᾶτος 4116 σατο 
ΨΘΌΥ ὁ γη Ἰπηρονίαιο, 76. (1 ἔογαὶ 
Ἰιδέῖος ᾿ ἀἤη απ ὉΠ} ς αι νἱσθ πο Ρα5: 
10 Ὁ] οἷν 5. πὸ Ομ ρλθ ἴα τότο, 
6. Εὶ 16 ϑοῖξπειιν ἀϊ : Ἰϊοοιιτο 

66 αιιὲ εἰι οο προ Ἰη] 516. | 
7: ἘτΊλλοα αο γορρογα- 11} ροϊοι 

565. 615, 411 οὐοπὶ ἃ 101 7υὰῦ 
οἵ πα, «ΠΟΙ 4} αἀπϊὲν 6 5ὰ νὰ ὰ- 
ϑϑάηος ἡ) 
ὃ. 16. σοῦϑ εἰ αα}} 165 γεῦσονα 

Ριοπιός, Μαῖ5 αιιαμα 1ε ΕῚ15 ἄς 
"Βομιτε. νἱομάνγα,, ῬΟ562 - γοῖις 
41} τροτοῦ ς ἐἰε Ἰὰ [οἱ] σὰν ]ὰ τουγς 
9- {| αὐτ αὐιϑ5ὶ οοτίο ραγᾷ 16, αὶ 

δα εἰ ἐς ἀπο! αιιο5--τιη5, ααὶ μτέ-- 
δ᾽ ΠΟ} εἰ εἰἰχ -υηδηη θα, ςΟΣηχαΘ 
5115 ὁτοιοπὶ [5165., οἱ πχόρυἸδοϊφηξ 
65 ἁὐιγ88. 

τὸ. ἰλειῖκ Βοιτη 95 νοπ ὀγ Ὁ δὰ 
ΠΡΘπ ρος ροῦν ρεῖει ; ἔα ἐἴοι ΒΡ α- 
ΥἼ5 6, οἱ Τα τν 6 Ῥέαρον. 

11. }ιε ῬΠαιβίο. 86 ἱεμαπὶ 46-- 
ἸΡοιιε,, ΡΥΙΟΙΕ ἀλ51 θη. Ππ|-χηόχης ; 
[0 1ὲὰ "6 ἴδ χει ρυαοοϑ ο΄ ᾿ς 
46 [6 16 5115 μᾶᾷ5 οοιππηο [6 τοεῖο 
(65 Ἰιο μη 65., {ἐπι δογιέ γαν ἰϑεοῖιις, 
1} 5165, ἀπ] τόνος. ἢ Ὠχξλτνε απιδοὶ 
ΘΟ 6 06. ρμέαρεν. 
12. 16 Ἰοῦπο ἄδιιχ [ο]5. [α΄ 4ς-- 

Ἰλα1 6 ., 16 ἀοππο [ὰ αἴπες ἀς ἴοτ τ 
86 στι6 76 ροββὲεο. 
15. Μα15 16 ρέαρευν 86 ἴοπαμῖ ΕἸ οἱ- 

8Πέ, πΠΌΒΟΙ( μᾶ35 χηύα [θοῦ ἰὸς 
ὙΕαΧ δὰ 616] ; ῃλα]5 1} 56 ἔραρρο )α 
Ροϊτνι6., δὰ ἀἴδαμε : Ὁ Ια ! Ξοὶϑ 
ἀρραϊϑέ ἐπν οὐδ 10] 411 δια ρέ- 
οἰκδιν. 
14. 1ε νοῦϑβ5 ἀύοϊανε ατιθ σο]1- ΟἹ 
86 τοίοιιν ποτα ἤτι511|6 ἄδτι5. 58 
τη αΐδοη,, μ ό ένα ἢ οαλθι ἃ Π απττο; 
ον αι!οολαῖι 5᾽ ὁ) ἐν ὸ βοτὰ αραϊδδός 
εὐ αὐ!οομα 0 5 ἀραῖβδο φοτα ὁἴον ας 

ἘΠΆΙ. ,. .1} δηιτα ἄαης πῃ Ῥοῦνσ, ἐ! ἊΠρ [εὐὔηθ ΠΟιηηξο δίανιμε 6. τθραὶ (ἰη5 58. χηείσοῃ, 
90. ΒΠς ΔΥΟΥΣ 6 50 Ποηλ-- 66 Δαγιθ, 4π| 88 ἰδμαπὶ ἃ5 5158 Δχ μ]645 ἐς Μέξῃμβ, ἐδρομίοιι 5α Ῥάγοϊο, } ἔ 

40. Μαϊβ. σοϊητηο αν. ἐτοῖξ 

β 

5611, ἹΓΠοῦρ 1 [θαυ ποῖ (04, ΠΟΙ 
ΓΕ ΑΓ ΤΏ ΔῈ ; 
ὁ γεῖ, θεσδῖβο {Π15 τντάουν ἰνοιι- 

ὈΙΟΊΝ πλ6,) ἴ ν01}} ἄνεμο Ποῦ 165 
ΤῸν μὸν σοπίϊηθα! σομλληο; 5ης νγοα-' 
ΤΙ τη6. ᾿ 
6 Απά {Π6 Τονά βαιά, Πὰν νυ μαξ 

τπ|ὸ ἀηιβὲ [τάς δαλέϊι. 
7. ΛΗὰ 5Π8}} ποῖ (:οα ἀνοῆρϑ 15 
Οὐ ΕἸδοῖ, ν ὨΙΟἢ ἐσὺ ἦἄαν ἀπα ὨΙρἢ 
ὈΠπίο εἶπα. {ποῦς ἢ ἢ Ὀδαν ἸΟῺΡ» 
ὙΠ {ποτὰ ἢ 
8 1 (0}} νου Πα 6 ν}1}} ἀνθηρα 

[Π6λ 5ρθεάμν. Νενογίῃ6 1658) 
ὙΠ η {ἢ ὅοη οὗ Μαπ οοτϊηείῃ, 
5841} δὲ Πηά [11 οἡ ἴῃς φαγῇ ὁ 
9 Απά ᾿ξ 5ΘρᾷκΚε (Π15 ραγδῦϊ]α τη- 

το σὐνίαϊη πιο (υπι5ε 4 1ὴ {Πα τ- 
56ῖνοβ, (παΐ {ΠῸῪ ἡγεγῈ τἸσὨτοΟς 5, 
Δη4 ἀοϑριβοά οἴπεῦβ: 
ΙΟὟνο τεέπ ψεπί Ὁ ἱπίο {πο 
{ΕἸ 0 16 [Ὁ Τα ἸΠΣ 085 5 ΒΡ ΉΘΓΙ 
8566, Δη4 1Π6 οἴϊιεν ἃ ΡΠ οδη. 

11 Τῆς ἔΒαγΊβεα βίορε δηὰ θρὰν- 
Θα {Ππ5 νὰ 5610 οὐ. μη 
{πΠ6ς. {παῈ 1 δ ποῖ ἃ5 οἴπιοῦ ΤΏ ἢ 

αν) 65 Ἔχίου τ! ο πο 15. {π1τ5ῖ. ΔαΉΪοΥ- 
1 ΟΥΓΒ, ΟΥ ΕΥ̓ ἃ5 {Ππ|5 ΡΠ σΔἢ. 

1291 [αϑἴ. ΠΟ. τῇ {πὸ δος, 1 
σἵνε ἘΓΠ65 οἵ αἰ} {πὲ 1 ΡΟ55658. 
13 Απᾷ τῆς ρΡεθ ϊσαπ, βίθηα!πρ' 

αἴδν' οἵ, νγοῦα οἱ ΠΠῸ 0 50 τὰς ἢ 
ἃ5 δ25 ἐγ 65 πηῖο πεανοὴ. Ὀθΐ βυυιοΐο 
ΠΡΟ Β15 Ὀγεαβί, βαγιησ. (οὐ ὈῸ 
ΤΠ ΘΤΟΙ] ἴο Τὴ6 ἃ 51|ΠΠ01᾿ 
141 16}1 γουι, {Π15 τῆλ τνεηΐ 

ἄοννῃ ἴο [15 ποῖι5ε {πϑ1Π 06 γιαλοῦ 
1 8ῃ {πε οἴου: ἴον ἐυοῦν οπς {Πδὲ 
ΘΧα]οῖἢ ΒΙπ50 1} 588Ὰ}} ὃς ἀθαθοά; 
ὉΠ ά Π6 {Παΐ Βιιμ] ἢ ΠΙτ 56 {5}8}} 
μὲ Θχαϊίεά. 
38 Νοῦν ᾿ἴ σὰπηδ ἴο Ρᾶ55, 85 ἴπῈ Ὺ 

ψεηΐῖ, 1πὴῖ Πς οηίετεά ᾿ηΐο ἃ οὐ - 
ταῖῃ νἹ σε: ἀηᾷ ἃ οονίδ!η ϑνΌτΏ 81, 
ῃδτηρα Νίαγι πο, τοοοϊνος Εΐτη 1- 
ἴο ποὺ Ποῦβα. 
39 Απά 516 Πα ἃ ϑἱϑίον: οδ θά 

ΜάΡΥ, ΨΏΙΟΙ αἶθο 5αΐῖ αἵ ζεϑβιιϑ᾽ 

40 θυΐ Μίαν πα ψγὰ5 οὐτηροτο 
μιν Δ ΠοαΡ Ὠ15 ψογά. 

1) 

Ῥ 7 



Νν 

“ σεεὶ “πολλὴν ᾧ διακονίαν" ξ ἐσέι- 
φᾶσα δὲ εἶπε' Κύριε, ὁ 1 μέλει 
αοι ὅτι ἡ [ἀδελφή μὲ ξ μό η: 
μὲ ᾧ καίέλιπε 1 Σ5ᾷδιακονεῖγ ; εἰπὲ 
»Ψ. ΕῚ » ΄ “ 

ον αὐτῇ ἵνα μοι ἔ συναν ιλεάξηαι. 
ἢ Δὲ ᾿Αποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐ- 

--. Σ -“ 

ἯΠ ὃ ᾿[ησῆς Μάρθα, Μάρθα, 
ἢ, μεριμνᾷς αὶ ἐ τυρδάφη περὶ 
πολλά. δι 
δ .: , Ἶ ἶ ᾿ 

42. "Ενὸς δέ ἐςὶ χρεία. Μαρία 
ΝΟ ἧς ἢ “ ͵, 

δὲ τὴν ἐγάθὴν μεείδα ἐξελέξαῖο, 
» ΥΩ" ὦ 4: διε νψι ὡΣ 
ἅτις εἰὰς ἀφαιρεθήσέϊαι ἀπ᾽ αἱ τῆς. 

Ἀλώλτι ς πα 
τ Κέφ. ιθ΄. 10. 

ἐξ Κ Αἱ ἐγένετο, ὅτ᾽ «ἐτέλεσεν 
πΌ Ν ὁ ἴησῦς τὰς λόγες. τό- 

« 3 Ν -" "ἢ ͵ 

τες ἢ μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γδλυλαίας, 
ΝΞ Ἰω. ᾿ ν Φ, Ὡς.» ᾿ 
αὶ ἦλθεν. εἰς. τὰ ὅκια τὴς ᾿Ιεδαίας, 

πέραν τῷ ᾿Ἰορδάν, 
2 Καὶ ἠκ:ιλύθησαν αὐτῷ ὄχλοι 

τ ψτνς ᾿ Ἄς εΣν 
τ Καὶ τορσῆλθον αὐτῷ οἱ Φα- 

᾿ρισιατοιν πειράζοχτες αὐτὸν, ἢ λέ: 
γόντες αὑτῶ Εἰ ἕξεςιν ἀνθρώπῳ 
εἰπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὑτϑ κατὰ 
«σᾶσαν αἰτίαν: : 

ἘΔ Ὁ δὲ ὠποκριθεὶς, εἶπεν αὖ- 
ποῖς" Οὐκ ἀνέγνωτε, ὅτι ὁ τοοιή- 

τ, Θν ρν ΡΞ "» Ν ἃ-" 
σὰς ἀπ᾿ ἀρχῆς, 1 ἄρσεν καὶ ἐ Ξῆλυ 
ἐποίησεν αὐτός; : : 

ς Καὶ εἶπεν’ Ἕνεχεν τότε χα-. 
σαλείψει ἄνθρωπθ:’ τὸν πτατέξα τὴ 
τὴν μητέρα, "καὶ σωσκολληθήσεται 
“ἢ γυναικὶ αὑτῶν καὶ ἔσονται οἱ δύο 
εἰς σάξκα μίαν, ἑλῶν 

6 Ὥςε ἐκ ἔτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ 
"νΨΣ»κ«ῇ ἢ ““ ες . " 

σὰςξ μία, ὃ ὃν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, 
ἄγθρωπθ: μὴ χυφζέτω. Ἴ ἕ 

7 Δέγθτειν αὐτῷ’ Τὶ δν Μυσὴῆς 

ἐνετείλατο ὄϑναι βιδλίον ὠπὸςα- 
σίε, ὸ ἀπολῦσαι αὐτήν: 

ἘΞ ὃ Λέγει αὑτοῖς". “τι Μωσῆ; 
«σεὸς τὴν Τ σκλχηροκδρδίαν ὑμῶν 
ἐ ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς 

-“- «- »" ᾿ 3 - 

γυναῖκας ὑμῶν". ἐπὶ αρχὶς δὲ εἰ 
γέγονεν ὅτω." ; 

͵ χφν ὁ τῶ ΟΡ ΓῸΕῚ ᾽ 
9 Λεγὺ θὲ ὑμῖν, τι ῦς ἂν ὡ- 

πολύση “τὴν γυναῖκα αὑτξγ εἰ μὴ 
ἐπὶ πορνεία, ὁ γαμήση ἀλλήν, 
μοιχᾶται" καὶ ὁ ἀπολελυμένην γά- Σ 
σα οιἰγχταις. 5 μήσας, μοιχᾶχαι. ὅν ὅν 1ἸῸ Λέγυσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

Οοἰσοα μλυ]ταπν. ΣΣΩ ΣΟΥ ΩΣ 
ἴδη5 αὐζοηι Δ1ῈῚ Τοομλῖπο, πρη᾿ 
ΠΈΡΑΣ ΟἿΈ ΕἸΡῚ συοά ἔόΓΟΓ τπυότ ζος, 
ἴατὰ πὸ σε  αυλτ ΠΥ σατο ὃ ἀϊς 
Οὐρὸ ΜΠ τ ὲδι τὶ ἤηταΐ {ὰΓοὐρῖδ. 

4: ἘεΙροηἄθηβ δυΐετη αἰχιῖς 
1: Τὰς : Μάσεμα, Μδγιμα, τος! 
ποῖττε ὃς, δὸ ὈΙΣαΣῚ5 οἶγοα πτα]-" 
το ΗΕ Ἢ χὰ ἧς 
41. ΤΤη 108 νΟΤῸ οἷξ αδις, Μα- 

τα ἀθζολγι ΒΟΠ δ. Ῥαγίοσῃ οἱορίε, 
ἄσσον. πο}. Δαξοτοίαγ Ὁ οὰ. 

ΟΡ. ΣΙ 
1 Τὴ Τ' ἔαέξαπι οἷ αὐτῆι οοΠς 

Γαθιπια οε 7ο [5 {ϑΥπιο πὸ 5 
“πος, τεαη 11 16 ἃ ΘΑ], ἃς 
νοηΐς ἴῃ ἤηο5 ᾿υάξο ἐγᾶπϑ5, [ογ- 
ἄσπεμλ,: , ἼΝ 

2 Ἐπ{αιυῦξα (άε εὐσὰὶ τατον 
ΓΑΒ] τὰ : 

3. Ετ ἀσοροπεγυρε δά εἰὐπ ΒΒὰ- 
ΤΙ τοηταμδβ ὁπ; ἃς ἀΙσομ 8 
οἷ: 51 Ἰίσςὲ Βοπιΐπι αἰ ίοϊ νεγς 
ὈΧΟΓΟΤα ἔμδον. ᾿ιχία ΟἸΠΘΏΣ 
εσὐ(ΐατι κα ἡ : 

4. Ουἱ νεγὸ τεϊροηἄφης. αἷξ 
εἶδ : ΝΟ Ἰερτι5, ηὐΐα ἔλοξεηθ 
Δἢ 1η1{ἴ0, πταίοα]ηλ ὃς ζο Ὡ}1- 
ΔΠῚ ἔοοϊς οοὸβ ἢ Ξ ἐσσι 
οἰ Ἐξ αἰχὶς : Ῥγορίον πος ἀπ 
Πϊττος Βοπὶο φαΐγομι, ἃς γᾶς 
ἴγφηι, ὃς Πα ΟἿ ἀχοσὶ ἴσο ς 
ὃς ἐσιιηξ ἀπο 1 ζαΓΠοην ΠΠΔ ἢ. 

Ὁ Τίαψας πο απιρίσδις πιηξ ἄπο, 
[4 σατῳ ἀπ. Ο πο ἐσρὸ Ὀφὰ5, 
ςομ]ηχίε, Βόσπτο πορ δράγοξ, 

γ Ῥιςαμε "ϊ: τ Ουϊὰ οτρὸ ΝΊΟ- 
ἴο5 διαπάανιε ὅκιο Προ] ιν ἀτς 
σςἤϊοιῖ5, ὅς αὐἱοίνοτο απ 

δ ΑἹΡΊΉΠ5: Οὐδᾶά ΝίοΙοβ αἦ 
δαγίείςην οοτάϊ5 ψοετὶ μογηλῆς 
νοὐ 5 ἀρ οϊνογο ἀχότγοβ νοῦταϑ τ 
Ὁ τηῖτο ααΐοηι ἡοῃ ἰλόϊιῃ οὐδ 
11. : 

9 Ὦτοο ααζοτα ν0]}15, Οὐα 
αὐϊοιμγααο, ἀρξοΐνογῖε ἀχόγοοι 
Πιδην, ἢ ἢ ΠιρςΣ ξογηϊσαίτοῃςδ, ἃς 
ἀαχογὶς αἰϊατα, πισοματαν : ἃς 
αἰ ΠἸατα ἀνποδηρ, τα οβαζατγ. 

1 Ἰλισαμξ οἱ ἀμοιρι ο)ὰο: 
᾿αὐτῷ" Εἰ ἅτως ἐςὶν ἡ αἰτία τϑ.} 5 Ἰτὰ οἶδ᾽ σαα!α, Βομυὶοῖ5. τυ] 
᾿ἀνθρώπθ μετὼ πῆς γυναικὸς; “δ᾿ ἀχοτγε, ἡ σοηξοζε παδεζο, 

συμφέρει γαμῆσαι, ἡ .,. -- δ΄ Ὡς. -α 



ναὶ ἐς. τε ἃ ὑόδες : ϑείσηεαν οἱ Ὠἴτῃ, ἀπ οαἰα, Γονὰ, ἀοσι ἔθου ποῖ, 
'ὺπθ οομϑιι ὀγος- τὰ. ροϊηϊ 4κε - : 
᾿ΒΕΘΌΡ τη6. [Ὁ 1588 ΕΣ τΟῸ 16 56 ι1 67, ΕΣ δ πο τον Ὑριενν πέος ΤΤΟ τ ς τς -ς ἡ 
Τὰ; ἄοας 4116 τὰ 5108 αιϑδῖς. ἴο ΕΤΕΙ ἴοι ἢ Ὀ14 ΠΟΙ ΓΠΟΓΌΙΤΟΙ Ὁ] 

“άι, Βι.Τόδαβ [αἱ γόροηιτ : Μίαν: θα 550 Ποΐρ τηο. ἐπι τ Ως 
[δε » Ματῖβε:» τὰ τ τηοῖς ἐπ ρεῖπα 41 ΑἸ ἀϑτβ. Δ συν ον οἷα, πα οοϊα 
εξ τ΄ Φεγαθάνγαϑϑε5 ἂς ρ] πβιθαδ ἢρτο ον, δϊλνίπα, Δίονίμα, τον" 
ἐπε τος ΕΟ . ΡῈ Ὀοτοία!, δηδ {γοιθίοα δου 4. Μαϊς πε 5616 ομόθ6. ἐβε ἢ ᾿ ἘΥΤΈΣΟΙ; : ἀπ μετα ἔσκον ἀπε “ἢ 

ἀἰβπέσεϑϑαϊγα ; ΟΣ, Μαιϊε ἃ οδοῖϑὶ Ια [ΒΊΘΠΥ Γοιπο δι ἃ Ξ 
ἴβοπης Ῥατῖ αὺὶ πε ἰὰϊ δεγαὰ ῬΟΒΕΓ. 42 ἔτ τῖ οὐτο δῖ 0 15. πο}: απῷ Ι 
διέοΣ ' Μδὺ μαῖα σμοβοικεησι ορού ματε,, 

τὰ ΣΒΙΟΝ 558}. ποῖ ὃς. ἕσξοη ἘΟΠΈ ἢ 
ἔροσγὰ εις 

ἘΞ ᾿ δ Ὑτν ὶ γεος--πιχρᾷς.-- τ ὖὕ..-.ὕ ἘΣ 
ἀπ ῥα 8 Λα αἴνοῦβ. βοῖηθ, οἷς ἘΡΟΌ ΒΎΦΟΙν 50 τη δ, Ἀπ ΔΤ “" 

ΟΕ ὉΠδξ τῆν. δἰ δέον. 21 [ΘΓ Ὑπὸ 

ν»-- 

ΟΗΛΑΡΙΊΤΕῈΕ ΧΙΧ. Ἃ ΝῸ τὲ ξαήτε ἕο ραβ5, ἐλαί, ΠΈ. 72. 
Ῥοοιτίπε ὅ “7όριι5- (λτὶδέ. κα Δ ΜΠ6η 76βῖι5. μαᾶ Βηϊθμοά, 

ρας τς ἘΠ ΤΕΣ ΠΊΡΥΝ 5, 1 ηρ5, ΠΕ ἀορατίοα ΠΌΤΩ, 

ἀἰνοσαῖν, ἢ ρανσι ἀς Θαιη δου ΟΕΠΙος, δη δαϑαε ἰηῖο ἔδιο σσασίο 
εὔϑεπ αἰ!ὰ ἀαηβ [ε5. 4πανιίευβ ἀ6 ΟΥ σπιάρα θεγοπά Πογάδῃ ᾿ τ: 
ἴῖὰ πιάές, ἀπ-ἀοϊὶὰ ἀπ Ποπτάδιη, 2΄ Απὰ στϑαΐ τυ τ 465 ΣΟ"! ουοα 
“. Ἐπ Ρεδαοοαρ ἐς μειρίς "Ὑ Βϊ τῆς - , 

ΣΝ Ἶ : 3 ΤῊ ῬΠΔγῖσ6 65 αἶδὸ σαπιὸ 
.. θὲ8 Ῥ]νανΊβῖοπς Υ ὙΠΠΤΘῊΙ δτί558 τη, τουρτηςς Εἶτα, δη Ξαν ἴτε , 

ἽΡΝ δαπες ἃ τα βοημς ἀν με΄ ἀηξο τῆ, [5 1 Ἰαινία] ἕον ἃ τᾶν τὸ 
: Ρυθίον 88 ἰετῆχηθ., Βοὰγ ἀπο! ηϊια Ῥάξανναν Πι5 τοῖς ἴῸΡ ΕΥ̓ΟΡΥ͂ οδυδε Ϊ 

4 Ἀμῆ δὸ δηβνζογε πη 5οϊ ηΐο 
εἴθετα, αν νο ποῖ τοαᾶ, ἐμαὶ μδ 
ὙΓΠΙΘΒ. τηρῆς ζδη αἵ {π6 Ὀερτη- 

ἐ)]εῖ ἀπε οε 8011 Ὁ 

ὭΣΠΕΡ. τ 6 ἘΠ Τα τ} 16 8 Πα ἔοτηδ]οῖ 
: ὅπ ᾿ ᾿ 

5. ἘΠ αὐ] ἐδτ ἀἴτ.- Οἷεϑι ἃ σαῦδε 

Β τγῶ 1 οαῃρ 7 ν παατοὶ ἢ ξοπε ἀπὲ 5διῖς ομαῖν. εἰν; δ ὅπ ΠΕ58. ὙΥ Πα, ἀπ 

οὗ τϑαῖ τόμιιδϊον 58 Γθηνηῖθ 7 ' υτττιο οὗ ἀϊνογοσιηοπί, ἀπα ἴο 

δἰπβὶ ἀπ σου ΘΠ ΠΟΥ ΟὨ. 

ΠῚ ἰὐτα - εἵ οοἰαὶ 40] ἜΒΑ χροὶ ἀπ ἀὐα]ιῦτε ς 11 ν ἴον ον ΔΈ ΟΠ. Ὡ Πα 508} τατ- 

ἐς ἘΠῚ] ἰεὰτ γέρου ἀτι ἘΝ τ οΖ-- 

ἔνοῦβ, μὰϑ 1ὰ ἀς σοὶ πὶ οχύα 

- 5. Δηα 5816, ἘῸΓ [15 σαῦβὸ 5881] 
ἂθ οεἴα αιῖς ἸἘοπνονε αυτίτονα 50} 1 τῆδ ἢ Ιεανε ἔβέπερ ἀπ στποίμογ, 
γὲγε᾽ εἴ σὰ τηὸγε, εἰ 41} β'αιτα- 

Οὐε ῬΒοπιι πὸ βόμραγο ἄουο, ἴοτο, οά Βαῖῃ Ἰοῖηβα τορϑῖμετγ, 
᾿βοῖῃς οα 486 Πῖοι ἃ πη]. ἸΘῈ πο τηδῃ Ὅτ δϑαηᾶοτ, : 

᾿ 8. ἢ ἰοαγ- ἴες Ο᾽δϑι ἃ σπσϑε ἀς ’ὰ Ῥαξ ΠΒ6Ρ ἀὐγὰν ἢ 

Ὁ. Αἴαϊβ τοὶ 16 ψοι5 ἀϊ5, πεῖ ΟἹ νῖνο 5: θὰΐ ότη τΠ6 Ὀθεριῃ- 
αἰϊοοπατε γόρνυιἀϊονα κα ἔθυον, [Ὥ1Π 0 1 γγὰ5 ποΐ 50. : 

ἐμοῦβενγα οὐ 4πὶ ἃ ἐτέγόρυαλές, "ἢ - Ἶ ὡς τ νβθ ἜΣ ς ΠΣ αὐα!ὸνο. 6 ΟΌ ΤῪ ΘῃοίΠον, σοτοτηϊξεο ἢ ἀἀιη]ΐονν : 

- ἴα ἄραι: οὐ τόος - στϑ 
1 κοπηθ, ἀπ ΤΟΥαυ πο ποενθηϊ, 61} 
ἔζη ποσππο εἴ ἀπε ἔδυ 16 : 

Ἀ1Ὶ 58.}} οἴθανε ἴον Πῖ5 τῖξε ; ἀμ 
οἴοντα ἃ 58 ἴθωισηε,, εἰ [65 Ἔξρῳ Π6] φῆεν ὕπσαϊῃ 588} 6 ὅπε ἤσθϑῃ.. 
βεῖοῃῖ αὐὐτμο 50} 6 ΟΒ αν ἢ Ι| ΟΝ Βενοξοτο ΤΠΕΥ ἃΡ6 ΠῸ ΤΊοΓῈ 6. ΑἸωϑὶ 115 Ἴὸ δοθὲ 61πῈ ἀειχ, 

“1. τ ἧ Ἷ ἠοὶ » - τν » ἢ 7. 1151 αἴν πὶ : ἘΘΡΕΔΩΡΙ ἄοδο] γ ΤΉΟΥ βαν ππΐο ἴσα, ὙνῊν ἀϊα τεσ λρρις αὐᾶέ Ἢ δε εν Ε ὍοΥϑε 6:1} οοῃησαμαξ ἄς ἀὸ . ἴοβοβ. τῆεη σοτητηαηα ἴο οἶνε ἃ αν ἴα ἰοῖῖτε ἀε ἀϊνονοθ, σας ξ 

ἀυτεῖό ἀς τοῖτα οασπν, απο Ἀίογβεῖ 8. ΕΤῈ βϑῖτη πηΐο {Πότη. Δίοβαϑ 
'σοῦ5. ἃ ῬΘΙΎΣ 18, τ το ρας γΟΣΊΒρΟσα56 οὗ τῆς Βεγάμεβα οὗ γΟτμ" ῥ » Ὶς οι 85 - Τοχάσθες τ το ΘΒ ΑΙ τς ἐπι τΕ(ΟΙΡ φαθτνος  τς τς ἰδ τοῦ ἴο Ῥαϊ ἄγαν 

51 ὁε π΄ Θοὲ ροῖιν φαῖῖος ἀ' ἀὐυϊτὸτς.,1 9. ἈΠ Τ ον ππίο νου, Υ Βοβοονον 
εἰ ἐη ἐρουδογᾶ ἀπὲ’ Δα ΓΘ, ΘΟν-- ς ἢ. 41] Ῥὺΐ αὐγεν ἢϊ5 υγιΐο. ἘΧχοθρῖ 12 

ἐστο. 865. Ὀϊδοῖρί ες [ει ἐϊτεης: ᾽ἧ ἃ ὙἼΠΟ50 ταυτί οίῃ ἢν ΒΊΟΝ ἴ5 
Ἴε}]ο ὁδὶ ἴὰ φοπά τίου, ἄς ῬΕρινάυ εἴΡ.Ὲ ἀλτὰν “οΕἢ ΠΟΡΏΉΤΗΙ Δαπ]ῖοννυ. ἴαύεὺ [ἃ ἔσπεταθ, 11 μθ ΘΟΠΎΣΘΩΙ ΕΟ ΗΝ ἀἰβοῖρὶοβ. δὰν πηΐο Εἶταν 
88 «Ἐ΄ 5ε γοαῦιεν.. ὦ ΠΕ τῇ σαϑόξο  [ἢς τηὰῃ ὃς 50 ψ τ} 

ἊΣ ἰδ ΠΟΕ ΒΌΟ( ἴ0 τηλυΎϑν 
ἌΣ 



ΣΟΙ 

ἘΥ ΘΑ ϑσγ, κὸν ἿῊΞ ἐν 
1α Ὃ δὲ Ξχεν ἀὐτοῖς" Οὐ πάντ. 

Ἄ 
ἘΠῚ ἐξ εν δυραν με ριον ὀρ δον ----- 

Ὧι χώρϑσι Τὸν ΛΌοΟΥ τα τ}ν) αλλ 

οἷς δέδυται. 
Ψ ὙλυΒισὶ γὰρ εὐγῦχοι; οἵτινες 

ἐκ κοιλίας μητς ὃς ἐ) ενγήθησαν ὅ- 
τω" καὶ εἰσιν εὐνῶτχοι, οἵτινες εὖ- 
γηχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" ᾿ 
εἰσιν εὐγξχοι» εἰτινες εὐγόχισαν 

ξαυτὲς διὼ τὴν βασιλείαν τῶν ἐ- 
οαὐῶγ, Ὃ δυνάμενί(Θ- χωρεῖν, χω- 
φείτω. ἜΣ 

12 Ὑὸτε ποροσηνέχθηή αὐτῷ 
“παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὖ. 
τοῖς, ἡ παροσεύξηται" οἱ δὲ μα- 
ἡταὶ ἐπετίμησαν αὑτοῖς. 
14 ὋὉ δὲ ᾿Ἰησᾶς εἴπεν' ᾿Αφετε 

πὰ παιδία, κα μὴ κωλύετε αὐτὰ 
"ἐλθεῖν πρός με τῶν γὰρ τοιώτων 
ἐςὶν ἡ βασιλεία στῶν ἐρανῶν. 

ΠῚ Καὶ ἐπιθεὶς αὑτοῖς τὰς χεῖ- 
ρας, ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 

τό Καὶ ἰδὲ, εἰς πρεσελθὼν, εἷ- 
πεν αὑτῷ. Διδάσκαλε ἀγαθὲ, τί 
εἰγαθὸν ποιήσω, ἵγα ἔχω ζωὴν 
αἰώνιον; : 

17 ὋὉ δὲ εἶπεν αὐτῷ: τί με 
λέγεις ἀγαθόν; ἐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ 
μὴ εἷς, ὃ Θεός" “ εἰ δ: ϑέλεις εἰσ- 

ελθεῖν εἰς τὴν ζαὴν, τήξρησου τὰς 
ἐντολάς. 

τὸ Λέγει αὐτῶ' “Ποίας; Ὃ δὲ 

ἴσξς εἴπε' Ὑδ' Οὐ φονεύζεις" 
Ὁὐ μοιχεύσεις" Οὐ κἀλέψεις" Οὐ 
«Ψευδομαρτυρήσεις" 

10 Τίμα τὸν πηατέρα σὲ, κα τὴν 
Μησέρα" καὶ ᾿Αγαπήσεις τὸν 
πσλησίον σὰ ὡς σεαυτόν, : 

20 Αέγει αὐτῷ «ὁ γεαγίσχίθ." 
ππιᾶντα ταῦτα ἐς υλαξάμην ἐ ἐχ νεό- 
“τητός ΕΣ τί ἔτι ὑφερῶς 

21 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησϑφ' Εἰ δέ- 
λεις τέλει Ὁ εἶναι, ὕπαγε, πσώλη- 
σόν σὲ τὰ ΤΣ καὶ δὸς 
τω χα: ἢ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν 
οὐρανῷ" κὶ δεῦρο, ̓ εξ ρα (μοι. 

22. ᾿Ακέσας δὲ ὃ νεαγίσχ 5 τὸν 
λόγον, ἀπῆλθε ᾿λυπόμενΘε': ἣν 
γὰρ ἔχαν ΧΤ'Ι ἤματα πολλά, 

2ι Ὁ δὲ Ἰπσῶς εἶπε τοῖς μας 
θηταῖς αὑτοῦ" ᾿Αμὲν λέγω ὑμῖν, 

ὅτι δυσκόλως “«λύτιθ. εἰσελεύπε- 

ται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ὦξαν νῶν. 
᾿ Ἐξ Πάλιν ὃ δὲ λέγω ὑμῖν, 1 εὑς 
; Ὄ ΣΑΙ Κλ Ἰ διῶ 

ὉΚΩΣ ΤᾺ διελ- 

ον 

Ἔπ͵ Πς Ὑς τὸ οἴχιτ προς Του, 
.»....Ὁ. ὦ 

᾿ΟΠλΠΓ5. δα Ἐππτς νέσθασι πιὰ, 
[ἐὰ φαΐρι5 ἀλείσα οἰξ. τ: 

12. δε σηἰη. δα ΠΓἮΙ, ὰΣ, 
ο πξοΥῸ ΠΊΑΊΓΙ5 ΠδτῚ Γαττ πς : ὅς, 
[πὲ δ Ὁ }]» 4] ορἰξταςι ΠΣ 
Ὁ Ποριηθ 5 : ὃς Γὰπξ οαπάς ἢ], 
4ὶ ρἀ γανογαπε [οἰρίου Ρτόρῖοῖ 
τοσπαπιὶ σα ]οσιη, ροΐθηθ ΟΆ5. 
Ῥέῖε, ζαριαῖ, 

123 Ταπο ΟὈ]αΓΣ Τὰπὲ οἱ ραο- 
Γ]1, 8. ἀνα Ώτι5 ἱπΡΟΠΟΤ ΟΕ Ο15, δὲ 
οτάγεῖ: Ατ ὈἸΘΙΡῸΝ ἱποσγερα- 
Βαπε 605. 

14. Δὲ 7615 αἷξ : διπῖτε ρηδ- 
τι]οβ, ὃς πε Ῥσγοβίρεϊε δὸ5 νε- 
πἶγε δα πὶ : πᾶπὶ [α]παμα οἵδ 
ΓΟΡΠτ ΠῚ σοὶ οστμῃ. 

15 ἘΠ ᾿ἸπΠροῃεῃβ8 εἶθ ΠΊΔΠ 1185 
ΔΌΣ της. 

τό Ετ ἐςςβ ἀπτ5 ἀςοσάοσῃβ, ΔῈ 
1Π1: Μαρηΐεν θοπε, αἰ Ῥοηΐ 
ξαςίδηι, τὸ Πα οαγα υίτισι αἰὸτα 
ΠΆΤη ὃ 

Τὴ Τρῇο νοτὸ αἴχτς εἰ : Ουἱᾷ 
Τὰς αἀἰς5 θοπῖιηλ ὁ ποηλο θΟΏ 5 11 
ΠΟΠ τιη}115., 1768. 81 ἀιιξε ΠῚ 15 
ἰηρτοάϊ κα νἱϊαπι, ἴεσνα ταῃ- 
ἄλῖα. 

τὸ τοῖς 11: Οὐδ ἢ Ατ Τ7ε- 
[8 ἀϊχιε : πος, Νοη οςοϊάεϑβ : 
Νοπ φαἀιίξεγαθι5 : ΝῸπ [γαΡε- 

Νοη ξαΙὸ τοιζαοσίδ : 
19 οποία ραΐτοση ξαὰπ ὃς 

πλαΐγε τα : ὃς  Π1ΠΠρ 5 ΡΓΟΧσλι ΠῚ 
ταὰπι Πεαὶ ξοὶριπι, ͵ 

“0 Τ1εἷς Π| αΔοϊεἴσρης : Οπι- 
πα μας ουϊξοά!ν! ἃ, Ἰμνεπία- 
τα πιο : αιϊά δἄδιο ἀεᾷςιο ἢ 

21 ΑΙΈ 1}}1 7 εἴπιϑ : 51 νὶϑ ρεῖ- 
[ςέξῃ5 εἴς, ναάς, νέπάς ἔμαπ 
Γαδιξαητίασα, ὃς ἀὰ Ῥαπ ρει : 
δὲ ΒΆΒΟΡ5 ἐποίδιτσιιπι τῇ σὸς 
ἃς νο πὶ, Τοιοῦτο Π16. 

22 ἈπαΙεῃ5 δτΐοην Δ ο]ο[ςοης 
ψΟΓΡΙ ΠῚ, ἀΌ11Ὸ ἘΓΠ 15: οὐδὲ ΘΏΣηχ 
ΒαΡεπ5 ροοἤιοηο5 πλι]τδ. 

“15 ΑἹ ΎδΓσε ἥηχὴν ἀτίεῦσννῖο σι 
ἴαϊο: πιο ἄϊςο νοβὶδ, αι 

αἸΠο}}ὸ ἄϊνοβ ΠΥ ὈΙΕΙΩ τΟρ ὩΣ 
σϑΐοΥ 111}. : 

24. [τουτὶ δυτοηι ἄϊσο νΟ 15, 
[Δολππι5. οἱὉ σαπιρ μη ῬῸΓ [οτὰ- 
ΠΛΘΠ ΔΓ ΤΥ γο, φαᾶπι ἄν" 
ἴομι ἴὼ τορπηλ Ὁ οἱ σχπϊτγᾶτο, 

25 Δυδτοπξοο δάξοιν ἀἰοῖρυ} 



----- ποτε Ὅτι ΤΡ ᾿ 
ἱ Τὶ. Μ415 ἃ} ἰθὰν αἰϊ - Τοῖ9 πὸ 
ἰδοῦ βᾶπ σα ρα ]}ε5. ἂς οοἴα,, “ταῖς 
φειχ- ὰ δε] σοΣ ἃ 4011} ἃ ἐτό 
᾿ἀοέ. “ 

15. ἀν ΠΥ ἃ ἄο5 εὐπιαο5., (αἱ 
50η1 πός ἰο}5 αὖ 16 ν εὐῖγ8 46 ἐεωσ 
Ὠχὸνο : 1 γΥ εἢ ἃ αἰῇ οὐἱ ἐϊό [δ1|5 
ΘΠ ΘΠ 65 ραγ 65. ΠΟΥ )65.: ΟΣ 1} ν' 

᾿ δὴ ἃ 411 856 50η1 [18 οἸαπτιατιο 5 οἰτχ- 
πιῶλοβ. Ῥοὰν ἰὲ Βογασὰο (ἰο5 

«οἰειχ. Ουθ. οὐκ 4} μετ σουλ- 
Ργθηάνο σδοΐ, ἐδ ΘΟ ρ ΘΏλιο. 
τῷ: ΑἸοῦβ οἡ 1αἱ ΡΙόβοιία ἐς ρο- 

Ὧϊ5 δ ἅπ15. αἴται αὐ Ἰοαν αροβαι 
[ὲ5. υβᾶῖῖδ. δὲ 4] ρυϊὰτ ρόαι 
ὁπ ; Υηδῖ5 [05 15 0] 5. τέρνο- 
ΠΟΊΟΙΣ οὐίρν {εἰ ἐθς μΓ θη οἰ ΩΤ, 

τά. Νία!ϊ5 όττις ἐδὼ ἀἰν : ΤΠ αῖβδθὶ 
ἐδ ρειτῖ5 οηἴαπϑ, δὲ πιὸ ἐθ5. ὁπῖ- 
τιξοοχ φοϊαὶ ἀς σερὶν ἃ ΟΣ  οἂν 

ἧ Ἴς Ἀοναστηθ ἀθ5. οἴοαχ δεῖ γοῦν 
οοαχ {πὶ [Ἔἰἰν Γοσβεχα οἰ ον 
Ι 18. Εὸ Ἰεὼ ἀναπὶ ἀμ ροβό 1095 
τα 5. 11 ρανεῖς ἀο 1ὰ. 
᾿ 10. 1δτ νοῖοι, φυοί απ 5 ἀρρτο- 
ταν εἴα ἄἰὶ - δου θοι δίαιϊινε,, 
46 (ἰο15-}6 ἴαϊτε Ῥοι ἄγ οιν ἰα Ὑ16 
δϊουπο! ς Ὁ 

17. 1} Ἰὰὶ σόρογεΕ : Ῥουνηποὶ 
Ὡς γκεν ρα θοη 1 αὖὟ ἀαυ τιπ᾿ 
'δειιΐ ὕοῃ : οθοξ ὕ᾽οι. (το κἱ τὰ Ρ - γχυ- τδαχ ἘΣ ΕΣ τς Ἔ Ἣν ν ραχὰθ 185 τς 58} τπηῖο Πάτην, ΟΥ̓ πιο ἢ 

ε8. οομηιη μοι εμε. ἄδϑιιϑ βατα, Ποῖ 5α]ῖ (ὁ ἢ τη}- 

᾿ τὸς 1 ᾿Ιρὰν ἀπε ᾿ Ωκ 65 οογηεηιαγι-- ἢ ἄον, Ποῖ 505} ποῖ σοτητἶ ἀ1]-Ὁ “ ΕΕΥΤΤΙς ΧΟ μ ΕΣ οούσηεσ ΠΕΣ ΣΕ Τ ΣΕ ; ΕΓ ἄν: ἜΣ ΣΕ 
ἐηιετ “ Βι Τέδαϑ 11 τόροπαϊξ: ἴεῦν. ἹΠοῖι 5Π6} ποῖ βἴθαὶ; ὙΠΟ 

Τὰ πὸ πεῖνα Ροϊμπῖ : Γὰ χα οοια-- ΠΣΤΕ κὐσεα ΠΕ τὐῆῖξι τος 
τ ςίίγας Ροιϊμὶ α(ἀἰιὺγ6 : Γε Π6 5ηὴ8 ΠΟ ΘΩΙ ΔΕ δ ΠΟΘ. 

᾿ἰόγοβεγαβ. ροίηξ : Τὰ πὸ αἰνας 19 Ἡοποιῖιν (πν [δίπουν δ η6] τὴν 
ῬΟΪΩ εἰθ ἴατιχν τέιποϊρηερον ᾿ταούοῦ: ἀηα, Ἔ Ποῖ σα} ἴον ε (ΠΥ 
ὅπ: Ἡόμοῖ ἴθ μὺτε οἱ ἰὰ τηδγε Σ᾿ ΠΟΙ ΉΒΟΌΣ κα ἢν 9616. Ε, 
“Ὁ τὰ Διπι ον 5 10} ργ οἶα] ΕΣ, 5, - 
Ἐδα ΞΡ οὶ Ῥεοόμαμ οογαῖαβ  σ0 Ἴ 6 γοιιῃς: ΠΙᾺ 581} ππίο 
20. Τι6 ἤοιης Ποπταῖς [υἰ 41 - Τα ΠΤ» ΔἸ] ΈΠο5ς {τὴ 5 πανς 1 Κερτ 

ἔτότη τὴν γΟ τ τ}: νυ παῖ Δ Κ νεῖ 

11 .Βὺι μὲ 5εϊὰ ἃπΐο τπετὰ, ΑἹ] ἤ.,ο. 
ὨΙΟΙ͂Σ σδηποΐῖ ταοεῖνα {Π15 58. 1ηρ᾽, 
58 γ8 ἐΐομ τὸ ὙΠ ολὴ ἴξ 15 οίνθη. 

12 ΓῸν 1ΠπῸῚῸ τὸ βούηθ ΘΠ Π6}159 
ΜΓ ὨΙΟὴ ἡγοῦ 50. ον. ἔτοτ λἀοζν 
οἵ ποανθη 5 βσᾶκο. Εἰς (Παδξ 15 Δ0]ς 
το τόσοινο ΖΓ, ἸοὉ Πϊπὶ τ οοῖνο 27. 
13 ΤΠ ΘΠ νοῦ {πον ὈΡΟῸΡ ΒΕ ἁπιὼ 

ἡ ἰπὰ τι μ]Πάνοη, {πΠαΐ ΠῸ 5που 4 
ἡΡαΐ δδῷ παρ 45 οἱ {ποτὰ Πα ταν τ᾿ 
Δ 4 τὰς ἀἸ5ο ρ᾽05 τευ Κοα {Πότη." 
14 Βυῖ {6ϑι5 βαϊά, ϑυῆεν πΈ{|6 

οἰ! άσρη, αηα ον] {ποτ ποῖ, το 
ΟσΟτῊΘ τπίο τὴ : [Ὸ Ὁ οἵ ϑιιοῇ 15 ἴῃς 
κΚιησάοτῃ οἵ ἤδάγνεῃ. τ 
15 ΔΑπά πο ]αϊά λὲς πα 5 οἡ {Π6 1} 

Δ ηα ἀορανίςα {Ππεησξ. 
16 Απα, ΒΕ Βμο], ομα σατὴς ἀπὰ 

5616 πῖο τη, (σοοῦ Ἀ1αϑίον, ἡ μα 
σοος {Π||π|0 5681} 1 ἀο7 [Π81 1 τὰν 
ἤάᾶτο οἴοσνμα! [ἢ : 
17 Απά Πα 5αϊ4 ππίο ἢϊπτη, ΝΥ ΠΥ 

ΟΔΙΪοϑΌ Ποῖ τὴς φορά ’ ἐλεγε 15 
ΠΟΩς οΟΟΩ 1 οπο, ἠδ σὲ 5, ΤΟοά: 
θὰ 1Ε τῃοιῖ! νΠ επΐον ᾿πίο [1{6. 
δὲν {πε σοτητηδπατϊηθηίβ. 

οθϑοιν έ ἰοιιῖο5. 05. ομοβοϑ- ἃ ἐἰὺςπ [} 
τ) ἃ Π6Π Π6558 : 4ἰ16 τὰς τάμα 10 -1-}} 21 26 51|5 5814 τππίο ἢ. {{ τῆοι 

ῃ 
Η 

εῃοοῦὸ : Ϊ 
πτσρα, ΧΛΗ͂Σ ἘΣ αν, ν νι 6 ρεγίεοῖ, οῸ αγῶ 56}} τπαΐξ 1 ϑι. Τέδαϑ 1ὺπ| αἴ : 81 τὰ τοῖν ὀΐνο [ων ὅτι Βαεξί ΠῚ οἵνὸ ἰο {πὸ π͵οοῖ 
Ρανίαις, νεμς οο ας ττ αν, οἱ ἰο ἐαεσυῳ οϑπα ας ποῦς ἀν ΔΎ ΘΟΣΣ 
ἄμμο αἰχ ματιττου, εἰ τ αὐτὰρ ᾿ ἀπ (ποῖ! 5ΠῈ}Ὲ Πανς {Ρδαβαρα ἴῃ 
εὔτν ἐτέϑον ἰἀὴ5 16 οἷ } - ἀργὸδ οεἶα, [{Πποῦνθῃ : ἀρὰ σοιὴο ἀγα [ΟΠ ον Τὴ 6. 
ἜΡΕΈΩΣΣ ἀϑπ τῆ: : 22 ΘΓ ποι [ἢ σους τη Ποαν 

22. αι σὰ 6 γεῖιτ 6 ΠΟΙΏΤΩ δ ι ΄ ὑσο τσὶ Ξ ΞΕ Ὁ ᾿ ; ᾿ ὌΧΩΣ δῖ 5αν ΠῚΡ᾽ ΠῈ ἀὐγαν ΒΟΓΓΟΥ- 
δπϊ εὨτεηκι σοῖο Ράτγοῦο Ἢ Ξε ς Ἔ ἣΦ [ΕΣ πον ΕΛΡᾺ ᾿ ΣΟΙ ϑλν 
᾿411 τότ αὐῖδῖθ, φᾶν 11 ροςούαοϊς ἢ 18}: ἔοι Πι6 πιαὰ ορθαῖ βῬΟΞΒ ΒΒ ΏΒ. 
ἰὸ σγαηαδ Ρίει5. Ι 35 ΤΠ θη Βαϊ {655 τπΐο Π15 415- 
“Ξ: ΑΙοῖβ 1655 ἀξ ὰ 505. Πῖποῖ- [ΠΟἸΡ] 65. Ὑ ΟΡ ν [580 ὑπίουου, Ὑ παΐ 
ΠΕΣ τε τσῶε δῖνος ὀγιιό, οι ξ ΕἸΟὮ ΤλΑΤῚ 58.8}} παν αν ΘΠΓΟΤ ἸηΟ 
᾿ ᾿ 5 οΥὰ ΘΕ ΟΣ ΕΙΠΕ Ε εἰ 5 ΕΘ ἘΡΡΈΕ ΓΠρῶτο Γ Ἐοτοος ἀΡΣΙΣ ΕΕ τοῦς ἐν κιὰρ (οτὴ οἵ πεᾶνθη. ᾿ 
᾿ 534 Εἰ )6 τοῦδ αἷδ ἐμοοτο: ΠΣ 2: ΔΙΘΦΆΡΙη 1 58Υ τπηΐογου; 1{15 
Ρ᾽α5. αἰσό αι ομαγηοαι Ῥά55 6. ΘΆΒΙΘΡ [Ὁ ἃ σατο 1 το ΚΟΊ Προ ἢ 1Π8 
Ὑν τς ὕποτι ἄτας συ. Ἢ 'ὁγς οὔα πορα]ο, Πδὴ ἔον ἃ ΤΊ ἢ τη 
πὸ (65 (Ὁ ἼσΠπΟ ΕΠ εἰαης ἰς ᾿ - ᾿ Ἔ τς ΠΕ Ἵ" ὍΣ ας “ππ:ς ἄδὴς ἰον [τὸ φηΐον ἱπίο {πὲ κῃ σάοτη οἵ (σα; 

ὶ «ἀπ 6 - τ6 τι. ᾿ ΦΥ π Ξοδτ Ωρῖμς τε, Φ 
Ἄν δες ὈΙβοῖρ δος ἀνδπε οὐίενάι ἡ .29 ὟΥ ΒΘῺ 1.15 ἀἸβοῖρ!ο5. μονα ἐν 



ὩΣ. 

δυνατά ἐς κὰ 

αὐτῶ, ἐξεπλήσσοντο σφόδια, Ὧχος 
γογϊες" Τίς ΕΕΡ δύναϊαι σωδῆναι: ̓: 

“20 ᾿Ἐμβλέψας δέ ὁ ̓Ιτησξς, εἴ- 
πεν αὐτοὶς" Ἰαρὰ ἀνθρώποις τῶτο, 
εκἰδύνα τόν ἐστ. σναρᾷ δὲ Θεῷ τρίετα 

., 

Ἐς 
Κεφ. "κ΄, 20. ; 

Οὐ οία ) γάς ἔφαν ἣ ἤερ νον 
τῶν ἐρανῶν ἀνθρώπῳ, οἷ-- 

Χοδεσητότῃ, ὅςις ὦ ἐξίλθεν ἅμα 
πρὶ { Μις σθώσασθαι Ο ἐργώτας 
εἷς τὸν ἀμπελῶνα αὑτῷ, 

2 Συμφωγήσας δὲ μετὰ τὸν ἐρ- 
γατῶν ἐκ δηναείθ τὴν ἡμέρειν, 
«πέφειλεν αὐτὸς εἰς τὸν ἀμπελῶ- 

γα αὑτῷ. 
3 Καὶ ἐξελθὼν περὶ τὴν τρίτην 

ὥραν, εἶδεν ἄλλος ἑφῶτας ἐν τῇ 
αἰγορᾷ ἀργάτ' αν 
τ Κακείνοις εἶστεν" Ὑπάγ ΠΡ] 

ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελώγα" ὦ ὃ ἐὰν. 
ἢ δίκαιον, δάσω ὑμῖν. , 

ς Οἱ δὲ ἀπῆλθεν. πόνων» ἐξῖκ: 
θὰν “ὐερὶ ἕκτην. τὴ ἐννώτην ὥρεῖν, 

ἐποίησεν ὡσαύτως, 
ό Περὶ δὲ τὴν ἐνδεκώτην ὥραν Ι 

᾿ Υσν ὁ ΣΟ, ᾿ Ολἶς Δ1105 {τ 1τῸ8 
] οὐἱοίος, ἃς αἰοῖε ὙΠῸ: τὰ πἰξ᾿ 

ἐξελθων, εὗρεν. ἄλλες ἑχωτὰς ἀρ- 
γὲς, ὄ λεγε Ἵ αὐτοῖς" Ὑί ὧδε ἐς ἡ- 
κατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀςγοί; Η 

Ὁ Λέγεσιν αὐτῷ" Ὅτι θδεὶς ἢ- 
μᾶς ἐμισϑώταῖο. λέγει, αὐτοῖς’ 

Ὑ πάγεξ ὁ ὑμεῖς; εἷς τὸν ἐϊιπελῶ- 

γαν᾿ ο ἐεὶν ἢ δίκειον, λήψεσθε, 
δ΄ ᾿οψίας δὲ γε γομκένης, λέ ἐγει. ἃ 

κύρΘ. τῷ ἀμπελῶνί τῷ ἐπιτρό- 
σῷ αὗτθ' Κάλεσον τὲς ἐργάτας, 

καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μεισθὸν, ἐξξ- 
ἀμκενίθ. ἀπὸ τῶν ἐσχάτων, ἕω: 
τῶν πρώτων, 

9 Καὶ “ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἕν- 
δεκώτην ὥραν, ἔλα ϑον ἀνὰ ̓ Σηνδΐριον. 

10 ᾿Ελθόντες δὲ οἱ πρῶτοι, ἐ- 
᾿φόμισιαν ὅτι πλείονα λήψονται" 
τὸ ἔλαζξον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον, 

11 Λαβόντες δὲ ἐ ὀγγυξζον. κατὰ 
τῷ οἰκοδεσπότε, 

12 Λέγοντες Ὅτι ὅτοι οἱ ἔ- 
σίχατοι. μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ 
ἴσως ἡμῖν αὐτὲς ἐποίησας, “τοῖς 
βαςάσασι τὸ βάρ: τῆς ἡμέρας, 

ον τὸν καύσωνα. 

ε708, θλϊ γα θα μ τα ναΐάν,ἀϊοοπῖοστ' 
(5 ΟὐρῸ Ροτεῖὶ {ςυνατὶ ὃ 

26 Αἰρίοίοιβ. υζοηὶ Τοίιδ,᾽ 
᾿Δἰχῖς πον ΔΡμὰ μομλὶπο5 μος 
ἀρλΡΟ Π 8116 εἰϊ, ρα α ἀπορι λ)ῷ- 
πὶ ΟἸΠ1Ὰ Ῥο  Ὠυλ]ιὰ ΠΝ 

ΘΑ Ρ ν Χας. 
Ι οὐκ δηΐνα εἰϊ τερηιη σας 

Ἰογαπι Βοιληΐ δεν βηχῖς 
1185, τι} Θχλῖς σὐυτὶ ἀϊϊασι)ο ςοπ- 
ἀἄμποεσο ΤΡΕΓΆγιοθ. 1Ώ νηελὴλ 
{ιπη1. 

2 ΟΟὈὀμ 1 4Π85 διιεθη ΟΠ ὃ“ 

ῬΟΤΆΓΙΙ5 ΟΧ ἀεμΆ ΕΟ ἀϊειη, μδς 
2605 ἰῇ ν] )Ὧ} ἴμαπαν ᾿ 

3 Εἰ δστοῖλιϑ οἶτοᾶ ἐεν εἴατι δ θαι 
Ι ττη, νἀ [105 Ππαμτοβ 1. ἴστο, 

“Ἱ ΟΚΙΟΙ 5: 
4 Ἐὼπ.1115 ἀϊχὶε: ΑΡῖτο ὃς νὸϑ 

ἴπ νἱπέᾶπλ: ὃς αυοᾶ [ωετίε, 
Ἡσεμδι ἄλθο γο δ. ' : 
ΕἼΣ ΠΗ αὐίζοτη αϊογπηξ, ἐνηι 
ΟΧΙΘΠ5. εἶτοι [ὑχῖαηι ὃς πορεῖαι 
πόγαην, ἔθος {πα Πττς τ, : 
τὸ Οἴτοα νεγὸ πη ζοοϊδηληι Πο- 

{ατῖ5 ἔοίατι ἀἴετι ΘΕ ἢ 
“ Ὀϊουηΐ εἰ : Φυῖα ΠΌΠΤΟ Ὠδβ. 

᾿σηεγοοάδ οοπάυκὶε, 101 οἶδ 
1τε ὃς νοϑ. ἴῃ νἱπθαμι) δὺ ἀὐδα 

[αοεῖς ἡπθυπι, {απχϑεῖθ..., 
ὃ Ψψείρετο ἀπίοηι ἕα ξξο, 4τοῖ! 

ἀοπιϊπιιδ νη Ῥγοςσαγαῖογι [00 ! 
Νοςα ορογαγίος. ἃς τοᾷς 1111: 
πτογοοάυπι, ἰῃοἰρίοηβ ἃ πον Π- 
πλ15 αχαα οὐ Ῥγίηιοϑ. 

9 Ἐπ νομϊεπίεβ φαΐ εἶτα της 
ἀδοίπταπι Πούαμι, ἄπο ρ οσαπε ἢ - 
Φ1ΠῚ ἀςπαγιὴι, 

το Ψεμϊομλἔςβ. ἀπξεμλ᾿ ὈΓΙ ΠΥ, 
ἈΥΘΙΓΑΕΙ Ταμς αιιὸ μ]ιι8. οἴτοῆς 
ἈΟΠΟΡΕῚ Σ ὃς ἀσοδρογιμῖ ὃς ἱρῇ 
ΠηρῸΪ: ἀς παεῖθπι, 

1τ Αςοριοπίθβ ἈΌΈΘΠΥ. Π17: 
ταθταθαης Δάνεν 5. Ῥαξγεπι-α:, 
ὨΔ1 1185. 

12 ῬΙςζοπέοϑ : Ὁ αδὰ ι πον! [ἢ- 
Πλξ ἀπᾶπὶ Βογαηὶ ἐοδογαπέ, ἃς 
Ῥαγθβ πορὶβ 1Π05 ἔφ, ρογεῃ- 
᾿πΡῖι5 Ῥοπδιίβ αἸοὶ, δὲ το πη, 



(εῖα,, ἴατεμι ἴοντ ὀϊοπη δ, εἰ 18. Ἦξὲν τεὸν δες Δ Ρ 4 : ὲ Ξ - ἘΤ Σ ᾿ »(Ἷ 
᾿ἀἰϑοιοαῦ. Οὐ ροὰὶ ἄομο ἐἰγα δαὰ-- τ : ε ΘΧΟΘΟΑΙΠΡῚΥ ἀτηδΖοά, μὰ δς ἰϑαγίπο, Νὴ ἴο {Πεπ σᾶπ ΡῈ βαγϑραν 
᾿ ἐ 

᾿ 26. Εἰ Τόδτιϑ 105 τερανάδηι, Ἰεὰν ᾿ 26 Βΐ [6515 ΠρΉ 6] 4. ἡζερ,, ἀπὰ 
ἀϊι Ουᾶπι αὰχ Πιογα. ἢ 68 » φοα ἐπε 5Ά 16 ἀπΐο {Πθτὰ, ὙΨΊ τηδη {Πϊς 
ἀσλροϑεῖες 7 ἸΏ Δ}5 ἹΒΘΟΙ ΤᾺ Ὀῖρα γι 5 τη ροβϑῖο]ς ; θὰϊ ἩῈΗ (οὰ Δ11}}} 8 δ0ηΐ ρΡΌββι 1085. Ἔἄμ- ὶ ἰοῦιθ5. οὔοϑο ἰ ῬΟβ5: ἐξ: ἘΠΙηρ5 ΔΡΘ ῬΟΒΘΙδ]6. 

ὯΣΣ ]ε Βονδασῦηιθ 65 οἷοιχ εϑὶ Γ ΓΟΗΆΡ: χα 
5 Ια ̓ς ἃ πὰ ΡῈ ἦε ἴα- ς 

χα! ε, 4π|ὶ δου ἀἐς 1 ροΐητο ἀπ 716 ἰαδοτιγογα ἐπ τὴς φιγοηαγα. 
79αι, ἀὔπι εἰς ἰουιον ἀο5. Οὐνυ ει 5] ἢ ὉΒ τε Κιηρήοτῃ οὗ ἤδᾶγοη 
γνοὰν ἐγαναἰδίον ἃ 58 υἷϑῃς. 15. πὸ πηξο ἃ τηδῃ ζλαΐ ἐς δὴ 
τ, Ἐπ᾿ ἀνάμὲ δοοονό ἀνεο 105 
ΟανΥΙΟΥ5. ἃ τὶ ἀεηϊεν ραὺ αν, 1 ἘΕΨῈΣ δεές : : 
Τὲς ἐπνογα ἃ εα Υἱόπε. ᾿ Ιγ. 8) τῇς ΤΠΟΡΠΙΩς ἴο ἢϊΡε ΙΔθου;- 
5. 11 βου οποοῖο ον τοὴ ἴα ἰνοὶ-] ΕἸ 5. ΤῸ. Β15 γἹπενδτγα, 

'δἰθηιθ πον ἷμ ζομτ, εἰ ἢ] δὰ νὰ] 2 Απά ἤρθη ἢς Πα ἀϑτοορα ἩὩ 5, 
ἀ᾽ ἀπῖνε5 4] εἰοῖθηι ἀδη5 ἰὰ μἱβοε ἔῃ ΙΔ ΒΟτ ΓΕ Ρ 5 ΤῸΣ ἃ ΡΕΒΩΥ ἃ δ γ, 
585 γί [αϊγα : ὯΝ ς ἐπε τέσα τῦρει 

- Ε 6 56ῃ 118 Ὶ ΤῚ ΤΩ Ὑν, 
4, Αὐχηποὶς ἢ ατὸ : ΑἸΤοσινοῦς}. « 6ΠῈ {πο πὶ Ἰπτο Β]5 Ὑ ΟΥ δ}. 

ἐγ ἀυιϑϑὶ ἃ τὴὰᾶ υἱϑηθ, οἱ 16 ὐοιθ Απα ΒΘ νεπί ουξ δρουΐ {πε 
ἀοῃηογαὶ οα ηπὶ 5όγα ταϊβουπαθ]ο, {Π|0 6 Ποττ, δΠΕ 5ανν ΟΠ 5 βίαπα- 
5. ΕὺῚ5Υ αἰϊὸροπι. ΠῚ δουατ εμ-- 1Π 6" 141ς ἴῃ {ΠῈ Τ ΔΓ Καί-ΌΙαςε, 

ἰθουο ἐμν οι Ιὰ βιχτον) 6 εἰ [ἃ πδαπτὶ 4 ΑΠα βαϊά Ὡπίο πότ, (Ὁ γε 
ὑντὸπιε Ποαγ, οἵ 1] ἢτ 1ὰ χὰ πιο ἘΠΕ ἘΚ ΡΕΝ: ᾿ς. Α150 1η10 ξῆ 6 ὙἹπογ γα" 46 Ἡ]ιαῖ- 

6. Εὶ νεῖ Τ᾿ οησιόμσιθ πρατο, 1 506 15 ΤΊΡῊΪ 1 φῇ} ΒΊνα γοι.᾿ 
5ΟΥΤΙΕ, ΟΕ 1] οἢ ἴτοῦνα 4 τι 65 4π1 ΔΑΠΔ {Πογ τγεπέ τε]: νδαν. Ι 
᾿ἐἰοι αὶ δᾶη5 γἱοπ [αἰγο, ἀαχ αΕ]5᾽ 5 Αροΐη μὲ νψγοηξ ουὔΐϊ αδόυς ΠΝ 

ἸΠ ἀττ Σ Ῥοσνάθοὶ νοὰ8 ἰδηοσττοιθ ΒΙΧΙΠ ΠῚ πἰητῃ Πουν, εης πα] 
ἰοὶ τοῦι 16 Ἰουν 5ὰπ5 τοι αν 2. ἸΠΚΟΊγΙ66. - : 
7. 1 15.1ὰ1 νόροπάϊνοηι ; Ῥάᾶτοο : δ7: Ὁ ὌΝ εἰενοηῖ 

4τ16 ΡΟΥβόπμθ πὸ Π0α5 εἰ ἰοτιύ5,. [δὲ Απά ἀθοιυε τῆς ΕἸθνοπί ΒΟ Πς 
1 Το αἷς, ΑἸΠοχ ον οιιβστθι απι5ϑὶ ἃ ἡ ἘΠί Οὐΐ, ΔΠ6 ἔουπά ΟΥΒΠΕΓΒ βίαπό- 
ἴηἃ τἰρηδ, ψΟΙ8 γΟΕΥ ΓῸΖ (ὃ 41 108 16]6. ΔΠ 581 ἀπίο ποτ ὙὟ ῃν. 
56γὰ γα ΟΠ ΠΑ 0] 6. Β Ξι τεῖος ΟΣ ὧν τγ τσ 
“8. Θαμιά [6 801. ἴα τόπα, [6 διαηα γα Ποῖ 81} της ἄαν τά ]6 

Μαῖϊες ἐς ἰὰ τίρης 41 ἃ σε αι αα1}} “1 ΓΏΘΥ 5647 ὑπΐίο Πῖτῃ, Βεοδυβα 
ἀΥΟἷ 16 βοῖῃ (ἰδ 565. αἰΤαῖνος  Αρ-τ} ΠῸ τηὰῃ Παῖπ Βιτεά ὰ5. Ηεξ ββῖὰ 
ἘδΙς 165 Οαν γον 5, 6. ἰδ; ΡΣ Π θμῖο {πεπλ, ο γε «ἴ5ο [πο {Π6. 
ἜΣ ΕΣ ΕΣΕΙΣ ἘΣ Ἐξ ἐν Σ ἘΣΕ πες προ υὸ ΝῸΣ 
1 τα δι ὁ, ΕἿΣ ΘΟΠλὨλόι Γαΐ ἀο- ον γᾷ; ἀπε τν βαΐβοενου 15 τσ Ὁ 

Ρυ1:5 165 ἀξγη ε 5 71.548 ἀκ Ριε- . 

᾿ταϊοῦβος Τἤαὲ 58.811 γε γεοοῖνα. : 
| 9. Ετ σεὺχ φιΐὶανοϊοπέ ἐξ Ἰοιός ἢ 8 ὃ0 ΨΏΕΠ ΟΥ̓ ΕΠ ὑγᾶ58 σΟΠ]65 ἴΠ6 
ΕἿΣ Τ᾿ ομζιόχηο πεῦγε., ἐτανι ἡ ὁπ α5., Ὁ Ἰορὰ οὔ με υἱπθν να βαῖτῃ απΐο Π18 
1ἰς σοραγομξ ἝσΒμϑοιμα τι ἄθιλῖον, βίενγαγ, (4}} Π6 ἸαθοῦΓοΓ5, δηά 

ἱ το, Οὐ, φαϑυα [65 μι δι δὺ5 [προ η} ὁ χα ἘΣ ΞΑΣΣΕ 
ΓΕ ΠΝ, 115 5 αἰτοπάοιοηιϊ ἃ γόσοτ οἱ ν᾽ ἘᾺΝ ς 1ἤξτω ἐπε" ΠΡΟ, ὈΕΒΊΠΠΙΩΕΣ 

ἀανδηιαρο ; Ὠναὶβ 115 χες δεῖ ἀποϑὶ ἡ ΠΌτα (ἢ 6 195: ππίο τῆς ἢγβῖ. 
᾿ὉΒαοαπ απ δηΐου, 9 Απάν νη ἴΠΕΥ οάτὴε 1Πδῖ τῦθγῈ 
ἜΣ: ποτε αρν γερα ἈΝ ππεν τε δι αγοὰ δῃουΐ 1Π6 εἸοενεηΐῃ ποι» 
χοΐεπι σοπίγε [6 ρένδιῖς [ΔὨλ1Π16.,.} νὸς ον αν ΞΞῸ 

12. Ῥιθϑηῖ - [85 ἀδιπίοιβ αοαὶ τ} ΤΟ ΟΕΙ͂ν ΘΟ ΟΥΟΓῪ ΤΏΒΠ ἃ ΡΘΠΗΥ͂. 
ἀράν 16 χα πβο πεῦτο, οἱ τὰ [65] 10 ΒυΐνΠΘη ἴῃς ἢν βὲ οδηγα, {ΠΟΥ 
ὅρα!ο5 ἃ χποιι5., 411 ἀν Οὴ5 ΒΡ }οντό 1 ΒΞ ροΒαα {Ππῶῦ τπρν δου] Πᾶνα 
ΕΞ ἘΠΙδας ἀς ἑομξ [6 γοὰν εἰ ἰὰ [1 ροςοϊνθά ογε ; ἀπά ἴμεν ΠἸτεσῖδε 

Φ ΚΟΧΕ Το σεῖνς ἴ ἜΥΟΤΥ ΤΊΔΠ ἃ ΡΕΠΠΥ. 
ΕἸ Απὰ ψ Βεῖ τμοΥ παὰ γερεϊνοᾶ 

ἦΐ. πεν του τ υΤἘ6 ἀραῖηδὲ (Πς 
ροοά τῆδῃ οἵ {8ε ποῦδε,;, : 
12 ϑεαγηρν ὙΠαθ ἰαϑδέ μᾶνε 

ΠΟΙΒΘΠΟΙἄοτ, τυ ΠΟ το δξ οὐ Θδγ- 

Πξ 4 

τους δι πο ΠΟῸΓΡ, πα ῃοα, 
᾿ιαδὲ πιδάθ Ἐπθτ ΕΟ 08] τπίο 1|5. 
ὙΓΠΙΟΝ πᾶνε Ὀοτης Ἴπε Ὀυγάεῃ ἀπὰ 
Ἀεαῦ οὗ τς ἄδγ. 



ΘΈτι 

ἘΞ 

π15 Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς, εἴπεν 
ἑνὶ αὐτῶν" ὁ Ἑταῖξε, ἐπα 1 ἀδικῶ 
δε) ὀχὶ { δηναρίᾳ  συγεφώνοσάς 
μοὶ} 

ΤΆ ἼΑρον τὸ σὸν, αὶ ὕπαγε' 5ε- 
λω δὲ τότω τῷ ἐσχάτῳ δέναι ὡς 
καί σοι. 

τξ Ἢ ἐκ ἔξεστί μοι ποῶσαι ὃ 
ϑυεχὼ ἐν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὀφθαλμός 
σὰ τουνηρός ἔξ, ὅτι ἐγῶ ἀγαθός 
εἰμι; 

Ἐ ἫΡ Οὕτος ἔσονται οἱ ἔσχα- 
70) πρῶτοι, ἡ οἱ αὐράϊροι» ἔσχα- 

᾽ ᾽ 4... φρολλεὶ γἐ8 εἰσι Ε κλητοὶ, 
ὑλίγοι ἘΣ ἐχλεῆτοι, 

ἘεφΦ, ιθ΄, 19. 

Ι Κιὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν 
Ἱεριχώ. 

Ἃ δ᾽ Καὶ ἰδὼ ἀνὴρ ὑνόκααἴι Ἀκα- 

λάμενξ» Ζακχεῖος" αὶ αὐτὸς ἣν 

Ἴ ἐεχἠελώνης, δύτις ἣν «λούς ιος. 
Ζ -Καὶ ἐζήτεν δεῖ ἐν τὸν ᾿Ὡσῶν 

τίς ἐςι" ΩΣ οὐκ δύνα ἀπὸ τοῦ 

χ᾽ 8, ὅτι τη ἡλικίᾳ  ἐαικρὸς ἣν. 

Ἔκ. Καὶ ἢ πφοσδρα μῶν ἔμπρο- 

σθεν, ἀνέξη. ἐπὶ 1 ((υκομορέαν, 
ἵνα ἴδη αὐτόν’ ὅτι δ’ ἐκείνης. ἴ- 
μελλε διε ἔρχεσθαι, 

ς Καὶ ὡς λϑὲν ἐπὶ τὶν τόπον, 

αταθλέψας ὁ ᾿ωσὅς δεν αὐτὸν, 

᾿ς εἶπε «ποὺς αὐτόν" ακχαῖε, 

(πειύ σὰς καταξηῦρ (ήμξεον γὲὴρ 

ἐν τῷ οἴκω σι δὲῖ με μεῖναι. 
6 Καὶ (πεύσας κατέζη, ὡ ὑ- 

γεεδέξα]ο αὐτὸν χαίφον, 
᾿ 4 καὶ ἰδόνϊες ἅπαίες ἢ διε- 

γύγῃς ον, λέγον!ες Ὅτι Φαρὰ 
ἀμερτωλῷ ἀνδοὶ εἰσῆλθε κατα- 
λῦσαι. 

Ἃ ὃ Σταβε;ς δὲ Ζακχαῖος εἶπε 
ατοῦος τὸν Κύριον, ᾿Ιδὼ, τὰ  ἧτ 
μίση τῶν 1 ὑπαρχότων (ἀ5, Κύν 
εἰ; δίδωμι τοῖς ποσὶ» χαῖς" κ εἴ 

“ινός τι ἐξυκοφβάπησα; ἀποδίδωμι 
Ἕ σετραηελεν.νς : 

Εἶπε δὲ εὶς αὐτὸν ὁ Ἶ"- 

κῶν" Ὅτι σήμερον (ζωπτωηρία τῷ 
οἴκω τούτῳ ἐγένεϊο," χαθ.τι ἢ αὖ-} 
πὸς υἱὸς ᾿Αδρ ροάμα ἔςιν. | 

1ο Ἰηλθε γὲς δ υἱὸς τῷ ἀνθρώ. 

πὸ ζητῆσαι καὶ σῶσαι “πὸ ἀπολω- 
λός. 

ΣΙ ᾿Ακηόηεν δὲ αὐτῶν ταῦτα, 
τξονθεὶ ὶς εἶπε τσαραφολὴν, διὰ τὸ 
ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι, ᾿μφοσκλὴα, " 

7 

13. Π|6 νετγὸ τοίρομπάοι5 ἀϊχ1ε 
ΠῚ οογαῆγ: Αμπρο, ποῖ ἕαοὶο 
᾿π)υγίαπι εἰθὲ: πόπῆφ ἀόπατιο, 
οοὔνὲ ΠΗ πιθσασῃ ἢ 

1:4 ΤΟΙ φιοᾷ τπαπι, ὅς αὐὶν 
νοΐο ἀπίοπι παῖϊο πουπιπιο ἄδγα 

ἤσις ὥς Εἰ]. 
τς Δὺς ποι Ἰισεξ αἱ δὶ ἕασετα. 

ᾳαοά νοῖο ἴῃ πλοὶθ ἢ πὶ οομ υ8 
ἴατι5 πιά τι5 οἷν, αυϊὰ ἐρὸ Βομυ5 
ἴαπιὶ 

τ6 8ϊῖς ογυπὸ πον! πη, ῬΓΐτ 
πὶ : ἃς Ῥυϊῃλὶ, ΠονΠΠ 61}, Μιυ:- 

εἰ επΐπὶ [ὰπε νουπεὶ, γσς νεγὸ 
εἰοόει, ἱ ᾿ 

σοῦ Ὁ 
εν Ἰηρτοῖτας Ῥετιγαιῖθαξ 

71εἤεδὸ 
2 Εξοσος νὶῦ ποτυΐῃς νοϊϑξας, 

ΖΔο αυ5, ὃς εἶσ οὐδὲ ῬΓΙΠΟΟ ΡΒ. 
ΡΟ] ρα πόσα ἀπὶ ; ἃς ᾿ρίς οτοῖ ἀη 
νὲ8 

5 Ελ φυκτοῦδι φεγε γῆμαι 
ας εἴϊει, ἃς ποῦ 'Ῥοΐογας ὑσὶ 
ναγθα τ αυΐα ἰταξογα ρα]! πϑεσα. 

4 Ἐπ. ρυςυχζ. ἢ 3 ςζογαπὶ, ἂ-, 
[οοράϊε ἴῃ ἐγ σρτλόγιιαι; τις γος! 
γοὶ οαμε: 4μῖΆ, ἱμὰς ἐγαξ ἔγλυξ- 
ἰταγ5,. 

ς Ἐκ τι νεηὶξ δὰ ἴοευτῃ, ἢι-. 
Τρ οῖθηρ Τοίαβ. νας ΔΠ.ην, ὅς 

αϊχίε αὐ οὐπὶ; Ζαςῆδς, ξ0Πι-| 
ΠΔΏΒ ὦ ἀοίνοπάο : : Ποὰϊὶς 'ΘΠΗ ΠΥ ἱπ' 
ἄύπιο ἐπα ὁρονζοῦ 616 ᾿Π ΠΟΓςς 

ὁ Εἰ ξο ηὴη5 ἀοίςεπάϊς, ἄγ! 
ἜΧοσρῖς Πα} σκαπάξηϑβ,΄ 
7 Ἐπ νϊἀοητοϑ ΟΠ :5 ΠπτΌΓΓΑΙ τὶ 

ταθαμτ, ἀἸ σε 85  φποά δα μδῦς- 
εαϊοτόηι ποηλίηδηι ἱηϊτοῖνῖϊζ ἀϊ3 

Ι νοχ[ατὶ. 
8 δ΄ῖδὴβ απέδηι Ζ ας μοῦ ἀἰκῖς 

αἱ Του ητπὶ : ἔςος ἀτμιάα, 
ΓΒ δητίατσι ἵποαγαπι, Ποδλ- 
πος ἀο ρδυρετίριας, ὃς ἢ Αἰ χιιοπα, 
φα ἀεξτααανι, τε άο φυσά- 
το ρίαμα. 

9 ΑΙἴε παξεηι δ δυηὶ Το [α5 τ᾿ 
Ουδα ποάϊο [3]ὺ5 ἀοήπι ας 
δία εἴξ, ἐο ᾳαοα ὃς ἱρέδ Π] τὰ 5 ἢ 
Αὐτῷ Δ: ἿΣ 

το Ψ πηι ἐπὶην πἰ τὰ ΠΟΣΏ ΤΏ 15 
φύστεῖς ἃς ἰογνατὸ ρογάξταγη, 

11 Απάϊοηειδυβ. αὐτέτι 11Π18 
ἢπς, δο)λοῖοτ5. ἀἶχῖς ραγαθοίατα, 
Ῥγορίον φῬσομς δὰ πὶ ος Ηϊογα- 



τῷ. δίαϊκ 1] τόροπαϊι ἀπ ἀἰοαχ, 
δΕ Ταὶ αἴ ΔΙοι ἀπαὶ, 76 ἢ ἰ6 [α]5 
ῬῬοῖδι ἐδ ἰοτὶ ς τ᾽ α5-τὰ μὰ5. ἀοοονέ 
ἴανος πῖοὶ ἃ αὶ ἀθηϊοι γα 7ολ τ Ὁ 
᾿ χά, Ῥγομα 5 οε 48ὶ δὶ ἃ τοῖς εἴ τε 
γᾶ : πιαΐ5} γὙδαχ ἀοπμεν ἃ ος ἀοτ- 
ὭΣ ἀσίαμι 4 ὰ τοὶ. 
Γαδ. Νὰ πὐθθι-} ρᾶβ μευταῖβ 46 
[αἰτὸ ςε ατι6 18 σοῖχ ἐξ ὁ αἰ οδὲ 
ἃ γοὶ 2 Ἴ οὉ. αἹἹ ἐ511 χααἰ πὰ ἄο ο6 
4ς 76 5υὶ5 Ροὴ 9 

18 Βυΐ πε δηβινεγοᾶ οπε οἔ ἐμεμη, 72,2α 
ἈΠ6 5814, 1 ὙἹεπα. 1 ἄο {πΠ66 πὸ 
ὙΤΟΏΡ: αἸάδέ ποῖ τῆοιι ἀρ τοα ἢ 
[16 [Ὁ ἃ ρβεηην ἢ 

14 ΚΘ ἡγαξ τὨϊπὸ 25, ἀηα] οῸ ΠΥ 
αν : 1 ὙΨ}Π σῖνε ἀπΐο (ἢ Ιαϑί, 
ΕΘ ἃ9 απΐο [ῃξ6. 
15 15 τὸ ηοξ Ἰατν Γ] [ῸΓ τὴδ ἴο 4ο᾽ 

τῇ. ΑἸἴμϑὶ 165. ἀδυηῖοῦ5 ΞΟΥΟῺΣ 165 
ῬΥΘΙΗἾΟΥ5., δἱ [65 θυ οι ἴθ 5. ΒΕ πὶ 
Ἰος. ἀἰουμῖοΥῦβ ᾿ οδὺ 11] Ὑ δ ἃ ̓εδιι- 

1Π1Π6 Ἔγ εὐ! θεσαιιδ Π ὅτ ροοαν 
16 80 {86 1εϑὲ 5Π8}} Βὲ ἢχϑε, δπᾷ 

'σοῖρ ἀἀρμοῖός., πιαὶδ μοὶ ἀ 6} 5. 

ΙΓ ΠΟΗΑΡΙΤ ΒΕ ΧΙΧ. 
"Σα οὐπνογδίογι 6 Ζ αο]έε . Ια ρμα- 
᾿ γαδοῖς "δ5 εἰν τπάτοδ. «όδι8 

{μι δον θπγόθ ἃ “έγιδαίεηε: τὲ 

Ι 
τόραπα ἐς ἰατηιθδ δὲν οἰΐο., οἕ πὰ 
Ρώτβε, [6 Ἴ' ετωρίθ. ΣΣ 

]} ἔτ 5 ἐϊαπὶ ἐπιτό ἀδηῃ5 έχιςο,, 
Ῥᾶββολῖ μὰν ἰὰ υἱλῖε. 

“. Ἐξ αἢ Βομτηθ ἀρρεἰέ Ζαομές, 
ΘΠ οἐ (65 ρόασεν5., 4{ὶ ἄϊτοι᾽ υἱοῃα., 

5. ΟἸγεγοθοῖι ἃ γον 4αὶ ὀτοῖῖ 7έ-- 
ἢ ΘῈ5. ; 1Π2 15 1] ὅπ ἰὸ ροϊγοι ρὰ8 ἃ 
οδπ56 εἰς ἰα ἔοιιϊα, μᾶγοε αὐ} ἐτοιιῖ 

τ ἀε μειεῖα (41}}6. 
4, Οεβὲ ρουγαιοὶ 1] σοῦττιι ἀε- 

ναηΐ,, οἵ χηθηΐϊα 5181 πὴ ΒΥ ΘΟΥΉΟΓΕ. 

Ῥοαν ἰε νοἱν ; ρᾶτος αὐ} ἀενοῖ! 
ΠῬΆβ5εν ραν-ἰὰ, 

8, 1έβιι5. ἐϊαμε νεηπ θη σοὶ 6η- 
ἄτοῖε,, εἰ γτεσανάδηϊ δα παπὲ, [6 
υἱῦ, εἴ Ἰαἰ ἀἰ : Ζαομέε,, μᾶϊε-τοὶ 
ἂς ἀεβοεπᾶνε - οαγα} ἔαπι απο 16 
Ἰοσε αὐγουνγ μπὶ ἀδη5 τὰ τηδίϑοῃ. 
6. ΕΓῚ ἀεβοθπάϊε ργοϊηρίεμαθηι, 

εἰ 1 ἵεςαϊ ἀνεο 7016. 
17. Ετπιοιϑ οοὰχ 481 γιγεπί οο]α., 
γα ὐσιθηΐϊ., ἀἰδαηὶ 41}} έτοι! 
:τευϊγό οἰτθΖ αἢ που γηο ἀε πα αν 88 
γὶε Ροὺν υ ἰορεγ. 
8. Εἰ Ζαο!ιές 56 ρτέβεηϊδηι 46-- 

γδὴΐ ἰὸ ϑείσμοην., ἰὰἃἱ ἀϊὶ : 8εὶ- 
δῆσαν, }6 ἀἄομηπα [8 τοὶ 6 6 π69 
δίεη5 αἴιχ ρασνγοβ., εἴ 51 [αἱ [αἱ! 
ἴουντ ἃ φπεῖαι πὶ ἐὰ φαοίάπο οἤοϑε, δ οὗ ΤΗΥ͂ σοοάβ 1 
8 ἴὰὶ εἢ γοπᾶς απαὶνε [ο!β αἰιῖαπε. 
9- ϑ8αΥ᾽ ποι }όκιι5 [αἱ ἀτι: [,6 54- 

1π| ε51 θῃτγέ απ] οστ πὶ 4115 σειίε τῃϊης 

Η πε ἤνβε Ἰαβέ : ἴθ γ τῆδην ὃς ΟΠ α, 
Ὁ: ἴοτν σπόϑθη. 

ΟΗΑΡ. ΧΈΧ. 
7126 μεδέϊεαγι Ζάεολοιιδ. 
ΝῺ υεδηϑ ἐβίεγεα δηά βα55- 
εἀ {ῃγοῸρΡῊ {ευῖοΠο. 

᾿ 2 Αμᾶ, ΡεἢοΙά, ἐλεγε τῦὰϑ 8. ΤᾺ8Π 
᾿πατηθα Ζδοσῃει5, σι ἢ νγαβ {Π6 

| ΟΊ ΕΓ ἀπηοπρ ἔῃῈ ΡΌθΠ σα η5, δηὰ 
Ὦφ νγὰ5 ΤἹΟ. 
8 Απᾷ ἢδ6 βοιοπμέ ἴο 586 ε5805 

ὙΠῸ ἢδ νγαϑ; απ οὐυ]ὰ ποΐ ἴον 
1Ππ6 ργῈ55;) Ὀδοδῦ58 ἢ6 νγᾶ5 {οὗ 
βίδίιγα. : 
4 Απά Πε γϑῃ θεΐογϑ, δηά οἰτὰ- 

εα ἘΡ ᾿ηΐο ἃ ΒΥ ΟΔΠΊΟΙΈ-ΓΕΕ ἴο 566- 
᾿Βτα ; ἴον πς ν5 (0 Ρ455 {Π|δἴ τύαψ. 

5 Δπά, ΠΕ {651|5 στὴ ίο ἴῃ 6 
Ρίαςθ, μὲ Ἰοοκεά ὉΡ; ἀπά 58} Πΐτη.: 
ὦ 9814 υὑπίο ἢιπὰ, Ζαςσοῆαμβ. 
τηαῖςε μαϑίε, ἀπά σοτὴς ἄοννῃ; [Ὁ 
ἰο-ἰαν 1 τηϑὲ. Ὀϊάθ αἵ την Ποιι5ε. 
6 Λπά ἢε τηδάς μαϑίο, πα σϑυηςε 

᾿ἄονγῃ, Δη4 γεσεῖνεα μἴτη [ον ]]ν. 
7 Ἀπ ψἜθη {Πεν 580} 215 {Π6 ν 8}} 

ΤΩΣΓΓΔΌΡΟΑ, βὰν πος, Ὑ Παΐ 6 νὰ 
ΘΌΠΕ ἴο δε ρστιαβῖ ψ τ ἃ τηδὴ ῃδΐ 
15. ἃ 51ΠΠΕΙ. 
8 Απᾷ ΖδςἼοίνοιιβ βἰοοά, απά βαιά 

'ἀπτὸ ἔπε Τιοτὰ, ΒομοΙα, ἴον, {π6 
ρίνε ο ἐπα 

Ῥοοῖ; δηὰ {1 πᾶνε [3 ΚΘ ΔΠΥῪ 
ἔροτη ΠΥ πάῃ ΟΥ̓ ἴα ]56 δο- 

᾿ Τ ὙΠ ὙΠ τηῖπὸ Ὄνη 15 

Ϊ 

Ι 
᾿ 

τηαίϑοη, ρᾶτοο 416 ΘΕ] ἰ- Οἱ εϑὶ ἀπι551} ΘΟ ΒΔΈΙΟΠ, 1 Γεβίογε πϊτη ἴοι ΓΟ]... 
επΐαηιϊ ἀ᾽ ΑΡναΠμαπ. 
10. (ἀν [6 ΕἾ5 46 1 ΠΙογῆσας εϑὶ 
γε Οἤεγοΐιον εἰ βαῦνεν 66. 4] 
έιϊοιϊτ μενόιι. 
τι. (Ὅταη6 115 ἐσοπτοιεηϊ σα ἦϊ5- 

φομν5., 7έϑιι5 ον ἐἸ 6 η1, θτοροϑα 
τὴ ραν θοΐε., δὰ δε 4 1} ἴοι! 
Ρυὼβ ἐδ {Ππαθαϊοα.,, εὖ 4 }Σ 

1] 9 Απά {6588 54 τιηΐο πῖτη, ἘΠ Π15 
ἦδν 15 δα] νη σοτὴ6 ἴο {Π|15 ΠΟιι56. 
ΓΟΥΓΑΒΠΟἢ ἃ9. ἢ αἶϑ80 18 ἃ 50η οὗ 
ΑΡΓΆἤδτΩ. : 
10 ἘῸγ {με ὅοῃ οὗ δίδῃ 15 σοσὴξ ἴο 

566 Κ αηάίζοϑανε [παΐνν Ὠις ἢ νγαϑ ]οϑί. 
1] Απά, δ5 πε πεατὰ {Π658 

{δῖπο5, με δαάεά, ἀπ 5ρᾶξκδ ἃ ραᾶ- 
ΓΔΌΪΘ, θεσαι86 ἂς τγὰϑ ὨΙρῚ το 56-᾿ 

[5 



ΖΔ. 

ΞΞ 5 ἢ 
δοκεῖν αὔτοις ὅτι “αραχς ἥμα 

μέλλει ἢ βασιλεία, τοῦ Θεῖ ἀνα- 
φαίνεσθε : 

ἘΠῚ καλέσας δὲ δέχα δόλος 
ΞαυτὮ, ἔδωνγεν αὐτοῖς δεκα μιᾶς, 
καὶ εἶπε “τρὸς αἰ τούς" ἡ Πραγμᾶ- 
σεξύσατθϑΞ ὃ Ὁ Ξ Ἷ ἔχ! μκαὶι, ΄ι 

ἘΠ14. Οἱ δὲ πολῖται αὖτ 

1 ἰμίσυν αὐτὸν, ὁ ἀπέςειλαν 
Τ ἀπ εετξείαν ἱ ὀπίσω αὐτῇ» δὲ 

γοῖες. οὐ Ξέλοσεν τῦτιν βασι- 

λεῦτ ἀς ἔν ἥν. μςος 

ὡς 1ξς, Καὶ ἐγένξ 1. ἐν το 

ελθεῖγ αὖτ: "Α αι ἐγια, τὴν 
[αὐ εἶπε φυνηθῆντι χ 

ὙΠ Ρ εῚ σούτες, εἰς ἔδωκε Ὁ 

ατγύεν ἵγας ΥΩ πὶ; τὶ Τ᾽ διξτ γον τ Σι ταλι ἱ 
εἰ ξύσαϊο. 

Ἢ γό Πιάρεγένεῖο δὲ ὁ τρῦτ», 
λέγων" “Κύριε, ἢ ἔμνα σε τρὸ- 

σεις :γάσαϊ δέκα μνᾶς. 
17 Καὶ εἶπεν αὐτῶ" Εὖ ἐγας 

θὲ δῖλε' ὅτε, ἐν ἐλαχίς ῳ ποιςὸς 
ἐγένα, ἴσθι ἐξοσίαν ἔχων ἐπάνω 
δέκα τσύλέων. ν 

18 Καὶ ἔλθεν ὁ δεύτεςυ, λέ- 

γῶν" Κύριε, ἢ 

ἐπαν- 

ασέντε μνᾶ: 

ΤῸ; Εἶπε δὲ καὶ τάτω" Καὶ σὺ 
“ἰνυ ἐπάνω τοέντε τούλξων. 

3 20 Καὶ ἔτερίθ. ἦλθε, λέγων" 

Κύριε. ἰδ, ὃ «νὰ σε, ἣν εἶχον 
ἀποκεικε ἕνην ἐν σε γαρίω. ᾿ 

31 ᾿Εφοδθμην γάς σε; ὅτε ἀν- 

'θξοπΘ: αὐρης εἰς εἶ αἴρεις ὃ ἐκ ἔ- 
θηπας, ἃ 5 ϑερίζε ις δ΄ ἐκ ἔσπειρας. 

π΄ 2. Λέγει δὲ αὐτῶ, Ἔκ τῷ 

σόν αἵ ὅς σ8 χρινᾶ, σὲγ ποονηξὲ δὲ 

χε ἤνεις ὅτι ἐγὼ ἘΠ ἀνύρ»π Ὁ. 
Ἐ αὐξηρός εἰμι αἴτων ὃ ἐκ ἔῤηκα, 

Ὁ δ ἐπ ἔσπειρα. κὶ ϑερίζων ὅ 

23 Καὶ διατί ἐκ ἔδωκας πὶ 
΄ ᾿ 

ἀξν ὑειό: ἦν μο ἐπὶ τὴν τράπεξζ αν, 

ἐγὼ ἐλ δὲν σὺν τόκῳ ἂν ΠΈΣΕ 
αὐτό; 

ἔατι-. 

μυνᾷ σϑ ἐποίησε" 

ἴαϊοπ, ἃς νἱἀετὶ εἰβ φιοά οςοπξοῖς 
τ εἴτεξ τορπηλ Ῥεὶ ἀρρασίξατι 
γα τ]. 

ι2 ῬΙχιξεσρο: Μοπιο φυΐάαπι, 
Ποὐλ1} 15. αθπς ἢ ΤΟΡΊΟΠΕΙΩ Ἰοη-! 
δἰ παιαπι ἀοοίροτο θ01 ἱρᾶ τορ-, 
πυρὰ, ἃς τενοτῖλ. 

13. Ὑ οοὐδῃβ αὐτοπῖ ἄςοεπὶ Πετ- 
νο5 ἴπιοϑ5, ἀραῖς οἱβ ἄφοοιι τλ1888,. 
δ: αἷς αὐ 105: ΝΕΟρΡΟΠΆΓΩΙΕΙ, 
ἄτιπ νορτδ. : 

14 Ατοῖνος ο]υϑοἀογαπεεμπη, 
ἃς υυπεγαπὶ Ἰοσδείοπεηι ροῖ ἢ]-᾿ 
ΤΠ, αἴξῥηεος ἢ Νρη νοϊυπιὰβ., 
Βαης τορι δὲ Ταρεν ποε. Ἷ 

τς Ἐλ Γαδξιπι οἵ ἴῃ τεάίτε . 
ρίαν δοῦϊριςητοπι τοσηᾶπι, αἷς 
“νόσατὶ ἢΠὺϊ Τοέγοβ 05. αιυΐρηια., 
ἄράϊς αὐροπίιηι, ἀξ ἔςιτοῦ 4515: 
εἰς Ὡς ξουϊα σις εἴξος,, ἐξα 

τό Αἀξιῖε αὐξοιτ Ῥτίπνως, ἐπε Ὶ 
σοηβ: ομιῖηο, ΠΉΪΠ 8 τᾶ ἃσ-. 
αυϊῆν!ς. ἀφςαπὶ τὰ ῖπα5, 

17 Εἰ αἷὲ 111: Εὐρε θοῆς, 
ἴετνε: 4υΐα ἐπ τησάϊοο ἢάς}}8. 
Γαλξι, εἰῖο Ροϊοῖαῖοπι μαρδέπς 
{ὰρετ ἄθοοτῃ εἰν τάῖοϑ: 

τὸ Ετ νοηῖ [ουπάπϑ, ἀϊσόηδ:. 
Ῥοπιῖπα, τΣπὰ τὰ ἴροῖξ αὐτῃ- 
αἴι6 Π1ϊη185. 

Τ0 Αἷἱξ συΐοπι ἃς δυο : Ἐξ τὰ 
᾿εἶο [ὰρεν ΄αϊπαιε οἰνηζαζεβ. 

20 Ἐε ΑἸΤΟΥ γεμῖῖ, ἀϊοεπϑο : 
σθππο, εοςε τπα τὰ, 48 ΠῚ 
ΒΑΡ ὑοΡροπταπν 10 [αδαγῖο. 

21 Τίηταὶ ἐπΐῆν το, αυἷα Βο-ὶ 
᾿Δ1Ὸ ΔΕΐ ΣΟ 5 685: τ01}}5 συ ποπ' 
ΡΟΓΆΙΙ, ἃς πγεῖῖ ρα ποη ο- 
ῬΩΣΠΔΠΙ. 

2: Ὥιςιξς αδαἴεζῃ εἰ : Γ ΟΥδ 
ἕπο )υάϊοο, ἴς, 1ςεϊοταξε ἴογνε : 
{ςἰεραβ φιος ἔσο ΠΌμνο λυ ΐξοτιιθ, 
ἴαχον, το] ϊετς αιοά Ὡοπ ροῆιὶ, ὃς 
γαϑίεηβ συ ἃ ΠΟῺ {ΕΓ πανὶ. 

21. Ἐτ αὔατε πο ἀεαπϊ] ἀτα 
βεῃξυπα ΠΥ. ΌἹῚῚ ΜΠ ΓΙΪ5, ἃς νὸς 
ὨΙΘῺΒ οσοὸ συ πίπιογα. Ἡπό στον ὉΧΡΙΝ 

᾿ορηξοσι ἢ Πα 
-»- χ 

ΒΞ 



Φὺ 

᾿δρογδιεητ ἀξ Ἰξ' τίϑῆο ἀξ Πιοῖ 
ἌΠΠΙΟΣ ραγοιινα Βἱοπιόι. 
172. 1 ἀὶϊιτ ἄοὰς 5 

Ῥταμείο ΠαΙϑϑαηοο β᾽οἢ ἈΠ ἀπῃ5 τὶ 
Ῥαγϑ ἐϊοϊσπό., ροῖν Ῥγθμανο ρο5-- 
δεβδίοι απ τογαυπθ., εἰ 56 το- 
ΤΘΙΙΓ ΘὨϑιῖθ. 

τ. Βὶ ἀναπὲ ἀρρεϊό ἀϊχ ἄς 56: 
βουνιςθανϑ, {{1δ αν ἰοπα αἰχ τα ο Ὁ] 

᾿α αὐσοπὶ, δὲ ἰθὰν αἰ: [παῖτ65-|65 
ναῖον Ἰασαα’ ἀ-πτος αὰο [6 τον τε ηλο. 

τε. ΔαΙ5 165. σθὴ5 ἀβ 500) μα ..5 [- 
Διαἴββδοῖθμξ - εἰ 115 σα νῸν ὄγ θη τι 6 
δι θασϑαίὶο ἀργὸϑ ἰαϊ; ροὰχ ἀἰτο τ 

«- ΄΄“ςΞςο.. Το. ἧφ οι... οΞςΣ -ς 

Νοὺβ πε νου! η5 ροΙπε 486 οε]αϊ-- 
[οἱ γόσῃ δα 8111 ΠΟιι8. 
᾿ 1. ἢ αὐτῖνα ἄομς,, Ἰουβ4α}} [ας 
(46 γθιοοῦ. ἀργὸ ἀγοὶν ρυῖβ Ρο5- 
᾿βδβεΐοῃ ἀὰ τογασηνε, αα 1! οουμη-- 
ἴϑδηάα 4 Ὅμ ἔξ σ ἘΠ 665 βοῦν ὶπ 
ταν 8 ΔΌΧ4ΕΕ]51} ἀτοὶτ ἀπό [[4τ-- 
56 Πι , ΡΟ. 88 Υ ΟἿ} Θογα Ὀ1Θ ἢ Ομ ΘΟ 
ἂν οἷκ ἴαϊι νου. 
. χῷ. ΕΟ ρτέϊῃϊον 86 ργέβεηϊα, εἴ 
᾿ἀλε: Θεῖρπϑαγ,, ἴθ τπαγο ἃ ργοάαϊῖ 
ἀϊχ ἀατγεϑ τα 08. 
17. Ετ 11 ἴὰὰ ἀϊε: (ε]α εϑι Βῖθα., 

θοῃ 5ουν θαν ; Ρᾶτοθ 4πὸ ἴὰ δ8᾽ 
ἐξέ Βαῤ᾽ε ἀαπ5 ρει ἀθ οἰοβε, ἃ 
ἀαγαβ ἰ6Ὲ σοιγεγπεηχθπὶ ἀθ ἐἰϊχ 
Ὑ}168.᾿ 
ι 18. Ἐὲ 16 ββοοῃᾷ νίῃσ, εὐ ἀϊ: 
᾿ϑεῖβηθαν » ἴοῃ τῆϑῦο ἃ ργοάαϊῖ 
ΟΙΩα ἀαἴγ85 ΤπαγΟ8. 
19. Εἰ 11 αἰ αιιβϑὶ ἃ σοϊαϊ-οἰ : Ετ 

τοὶ, οογηγπαπαο ἃ εἴπαᾳ ν}}165. 
. 20. Ἐξ ἂὰ δὐῖγα τὰηΐ, οἱ αἰ : 
ϑειρηθαν,, τοῖοι τοὰ τηᾶτο 416 76] 
βαγἀό δην εορ μέ ἀκῃ5 τὰ ᾿ἰπθα: 
21. Ολγ 76 16 ογαῖσμο5, ρᾶγοα 46 

ἴπ 65. ἀπ᾿ Πομλμηθ δόν ἐγα τὰ ργθη 5 
οὐ τὰ π᾿ ᾶ5 γθὴ πλῖ5., οἷ ἔτι τηο 5-- 
ΒΟΩῺΏ65 Οὐ τὰ ἢ ἃ5. ΡοϊΪηὶ βευηό. 
. 22. τ σοπ πεαΐΐγο τὰν ἀϊὶ : Μέ- 
μά ϑ5θὺν ἰζοιι, 16 ἴὸ ἡ σένα] ΡΔΥ 

Ἐ{ε5. ῬΙΌρΓο5. ρϑγοΐεβ : Γὰ βανοὶβ 
46 16 5815 Ὧν ἰϊοτητοο δόν γα αὶ 
Ργομ 5 οὰ 76 Ἢ 1 υἴ οπ τηὶβ 7, σὲ αὶ 
ἸΠΟΙΘΒΟΏΠ6 Οὰ 760 υαὶ ρῬοϊηξ 56 85 : 
25. Ετ᾿ μοιναιοῖ π᾿ α5-ττα Ρᾷ5 τα ῖδ᾽ 
Δ ἀΥβοαὲ ἃ ἰὰ Βαθαιιε ς εἴ ἃ τλοῖν 
ἐν εἰοαν [6 (ἰδι858 γεῦγέ αὐξο [85 ἰἢ- 
ἰόγοι5 2 , 

---- --- 

ὕ Βογηπγε ἀεὶ 

ΤΟ βα! τη δ πα Ὀδσϑιιβε πον τποὰρ ἢ ς 

τιαῖ {π6 κιηςάοχῃ οἵ οα 5804 
᾿ττη δ τδῖοὶν ἈρΡΘαῦ. Ξ 

19 Ηδ 5814, ἐμπευοΐουθ, Α Ἵφγίδϊη 
ΠΟΡΙοσαδ ἡγεῃΐ ΤηΐοΟ ἃ [ὰΓ σΟΌΠΕΡΥ 
ἴο τϑοεῖνα ἴον Ὠϊτηβοὶῦ ἃ Κἰηράοτη; 
ἀπ το ΓΕ Ό ΓΗ. ᾿ 
18 Απά μὲ οδ]δά ἢϊ5 ἴδῃ 58861- 

ναηΐθ, δῃηά ἀεϊνερεα τῃοτὴ (δ ἢ 
Ροιππάδ, αὐτὰ 5δι:ἃ απΐο ἔπεσ, Οο- 
ΟΌΡΥ 11}}1 οοτηα. 
14 Βυΐ 15 οἸ ΖΕ 5 Παΐθα Ἠΐπιν 

ἃ Πα Ξεηΐ ἃ τ θβϑαθε ἃ ἔΓον τη, 58 Υ- 
ἰηο-, ΟΥ αὶ ΜΠ ποῖ μᾶνα [15 τη ἴο 
ΤΕΙΡῺ ΟΥΕΥ ιι5. 5 ᾿ 
15 Αῃά ἴἴ σᾶπηε ἕο ρΡᾶ55. {πεξ 
ΠΟ ΠῈ ᾿γὰ8 τοϊυγπθα, ἢανίηρ 
γεοοίνε τῃς Εἰησάοτη, {6 Β6 

" σοτηϊπαπάεβα {π656. βουναπίβ τὸ ὃς 
οΔΪ 4 Ὁπΐξο δίτα, ἰο ποτὰ ἢῈ δά 
οίνθῃ {πε τη ηοΥ; ἰδαΐ ΠΕ τοῖρὴϊ 
Κπονν πο τὰ ἢ ἜὐΈτΥῪ τάϑῃ δά 
σαῖηδα Ὀγ τγδάϊηο, τ 
16 ΤΙ εη οατμὲ ἴῃ ἤνϑί, βδὺτπῖρν 
Τιογά, τη ροιπᾷ Βαῖῃ βαϊηξᾷ ἴεπ 
Ῥοιηάβ... 
17 Απά ἢξ βεϊά πῃΐο Ὠἶπι, ὟΥ εἰ}. 

του φορά βουναηΐ ; θεσδιβα ἴθοῖι 
Βαϑέ Ῥξεὰ ΑΓΒ [Ὁ] ἴῃ ἃ νευῪ {ΠΠΈ{|6, 
ἢᾶνο ἔθου δυϊ που οὐ εν ἔα  οΕἸ1165. 
18 ἀπά {με βεσοοπα οἄτηδ. 5 Υ 1: 

Τιογά, τὰγ Ῥουπά Βαΐῖῃ ραϊῃβα ἢνς 

ΡῬουπΠάβ. : 
.19 Απᾶ Πα εαἱή Ἡκεινῖβε 0 ΒΊμν 
Βο {ποὺ αἷδο οὐϑι ἔνε οἴεῖ65. 
20 Απᾷ Ἀποΐθῃει σᾶτηθ, βαυϊῆρι, 
Τιογᾷ, θῈ πο] 4, λὸγε ἐσ ἐμ ν Ροχιπά, 
ΜΗΪοἢ 1 μᾶγε Κερὶ ἰδϊὰ ὑρ ἴὴ ἃ 
ΒΑΡΚΙΗ : ἔ 
ΟΠ ΕῸΡ δαγοα πες θεσδιι56 (πο 
ΑΡΓ Δ Διιβίετε Τη81 ; {ποτὶ ἐαϊκοϑὲ 
ὉΡ τιαῖ τποὰ ἰανεαϑί ποΐ ἄονγμ, πὰ 
τεαρεϑβέ τπμδξ μου αἴ ἀ5ϊ ποῖ βουν. 
22 Απὰ πε ϑαι υπίο Βλῖπ, Οαΐ 

οἱ {π|π6 οὐση τηοθῖῃ 111 Ἰυἀδ6 
Τέμ66, λοις νυἱοἰκε ἃ βευνδηΐῖ, ὙΠΟᾺ 
Κηθυναϑὲ [Πα Τπ ͵χἃ8 8 δ ϑίε ΤΏ },. 
τα Κρ ἘἢΡ 1Πδΐ 1 Ἰαϊὰ ποῖ ἄονψῃ, αὐ 
ΤΟΔΡΙΩΡ [Π811 Διά ποΐβουε. Κἃ 
28 ὙΥΒεγεΐοτε ἴμθη φανεβί ποῖ! 

[ΠΟ ΤῊΥ͂ ΤΠΟΠΟΥ͂ ἰηΐο {Π6 Ὀδηΐι. 
τηαΐ αἴ τὴν σοτηϊηρ 1 τοῖο ΐ Πᾶνα 
τραυγεὰ ταῖμε οὐσῃ Ψ ἘΠ ὈΒΌνΥ 

ἦν τα, 



ὩΣ: 

28. Καὶ τος τσάρεςῶσιν. ἐϊπέν" 

κΑρόῖε ἀπ᾿ αὑτῷ ᾿πὴν ἀὐνᾶν, ᾿ὸ δότε 

αὖ τὰς δέκα μνᾶς ἔχν»τι, ν 
ῷς Καὶ εἴπτον αὐτὰ πύριε, 

ἔχει “δέκα μιᾶς" 

,ὖ Λιγω γὰρ ὑμεῖν, ὅτι πσαντὶ. 

τῷ ἔχον!ι δοθησεῖαι" ἀπὸ δὲ τῷ 
μὴ ἔχονθ», ὦ ἔχει; ᾿ἀεβήσ αι 

ἀπ᾿ αὐτε. ᾿ 

Ὁ.) Πλὴν. τῶξ ῶοος μ᾿Ὁ 
ἐκείνος, τς μὴ ϑελήσανίας με 
βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτὲς, ἀγο) εἰε 
ὧδε, καὶ Ἐ. ̓ καξασφάξεῖε ἔμ.π:ο- 
εθ:» ΩΣ ι 

᾿ "ἢ Καὶ εἰπῶν ταῦτα, ἐπεςεύε. 
“9 ἔμπροσθεν, ἀναξαίνων εἰς τε- 
ξ ὁσόλυζκα, 

΄ , 
ΚΕ. κα 21. 

τὰς δ 

Αἱ διξ: ἤγγισαν εἰς Ἱεεοσό- 
λυκκα; καὶ ἦχθον εἰς Βηθφαγῆ 

πσρὺς τὸ ὄξος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ 

σεις ὠπέςειλε δύο μαθητὰς, λέ- 
70. Ἀυτοῖς 

“3 » Ν ἿΣ ᾿ 
ν." Τπορεῦ ἯΤΕ εἰ τὴν ΞΟΘΟΣ ΤΥΥ 

ΠΣ, τι ὑμώ;» ὸ εὑγέως εὑξήσετε 
Ν ὄνου δεδεμεέι νην,“ ̓  πῶλον μετ᾽ αὖ- 

ἴτ᾽ λύσαντες ἀγάγι ετέ ἐττι: 

Ξ Καὶ δάν τι; ὑμῖν εἰ πὴ τι, 

ἐρεῖτε ὅτι ὅ Κύρι Ὅν αὐτῶν χρείαν 
«ἔχει, εὐθέως δὲ ἀποςελεῖ αὐτός. 

.- Πορευθέντες, δὲ οἱ μαξοταὶ, ΕἾ 

᾿ποιησαγες χαθος προσέταξεν αὖ- 
σοῖς ὁ Ἰησῶς, ς 

εἰ 7 Ἤγα γον τὴν ὄνον καὶ "Σὸν πῶ- 
λον, ᾧ ἐπέθηκαν ἐ ἐπάνω αὐτῶν πἀ- 

5. 1 ἐπεκάθιταν. ἱμάτια αὖ: τὰν, 
ἃ ἐπάνω αὐτῶν, 

--ὃ Ὁ δὲ αλεΐςος ἔχλος ἔφφωσαν 
ἑαυτῶν τὰ ἱματιὰ ἐν τῇ ὁδῷ ἀλ- 
λοι δὲ ἔκοπτον χλ δες ἀπὸ τῶν 

᾿ ἔνδον, κὸ κ' ἐς ροἱ γνυον ἐν τῇ δᾶ. 

ἘΌ Καὶ εἰσελθόνι(». αὐτῷ εἴς 
γερο σόλυμα, ἐσείσθη σᾶσα ἣ τοό- 

λ!ς; “λέγεσα" Τίς τ “εις 

5. τοι 
᾿ 

Ὡρεΐεε ὅτι ἐκ ὠφελε ἜΞ 
παν ϑες δ δ αν 
δεν: δε, ὁ, χόσ μα, ὀπίτω αὖ- 
Ἐ ͵ 

Ασα ᾿ Ἶ ἘΠ 
το. Ἦσαν δέντινες “Ἑλλήνες ἐκ 

τῶν ἀναθαινοίί ων ἵγα πρισκυνήσω- 
᾿ “- ᾿ : 

σιν ἐν πὴ ἑορτὴ. 

δι Ἐπ αδαπέδας ἀϊχὶξ : ΑὉ- 
ἔογττο δ ΠΠῸὺ τϊπαῆι: ἄς ἄλῖε 
ἀδοςπὶ πιῖππς ΠΟΘ ΠΓΙ, 

25 Ἐπ. ἀἰχουιτῖς εἰ ; Τϑοπαίηα, 
Μαῦρος ἀςοομι ἡ] Π 88. ᾿ 
6 Ὥϊοο εὐϊπὶ γοδὶς, απἰα ο- 

τὶ Βο οπτὶ ἀαδίζασ τς ἘΣ ἴθ 

ποῖ Βαροβίο, δὲ απο ππρον; 
᾿δΌξοτοῖατ ἀἢ ἐο. 

27 οτγυμταπηθπΊΠΙΤῖοο5 τ16- 
05 1Π|ο9, πῇ ν ἰσπεθβ τε τες 
πραγ Γπροῖ ἴς αὐκαρϊέέ πὰς, ἃς 
γαρθϊαιο αὐ ξδ Πγῶ. 

Ὁ Εἰ ἀἰςζοι 5 ἔσο, τπκὲ απξα 
αἴος πάσῃβ ἴῃ Ηοτζοίοί για. 

ἐ ΦΌΙΠΥ ἀρρτορί πψυδῖτομε 
ἴῃ ἘΠΟγοίογτσα, ἃς νεηϊῖς 

[πὲ ἴπ Βετῆρπαρς δὰ πιοηΐεηι 
ΟΠ νατγασα, ἔπης [εῖαβ πατῆι αι 5 
ἀλοίραϊοβ, ὀςσει:5 ἐἰ5: " 

2. 1τὸ ἴπ νισάπι 4] αἄνεγῇιπι 
νοβ: ὅς {ατῖπι ἱπνειητετιδ αἤπδηι 
ΔΉ σαζαπο, ὃς ΡΆΠΠ πὶ σαπὶ ἐᾷ : 
ζοϊνοηξος αὐδιοῖτο τοδὶ. ἡ 

3 ἘὲὺῚ᾿ ας νοδϑβ ἀϊχετίε αἰτσὶ 
αὐἱά, ἀϊοῖτο, φαϊα Τ)οσλί ΠΝ ἐὸ- 
ται υἴθτα δαῦδεξ : Ἱξαΐμυι δατετα 
ἀϊηλιτεοε 6095. οὐ νἔἕ 

6 Ἑπηΐϊξ5 υζοσα ἀποϑα ὃς 

[αςϊοῃτοϑ ἤζας τηαπάανςς 1Π|5᾿ 
]εῖα5, 

7 Αἀάαχογαηε αἤπαπι, ἃς ΡῈ]- 
ἴασαι, ὃς ἱπιροζαόγειης ΓαΡοΣ ε08 
νοϊξιηεπία ἤπια, ὅς δσοϊοζαγυδξε, 
ΘΠ) ἀΟΙαΡΕΓ 05, ἡ 

8. ΑΔε ρίασσσα τὐσθά ἤτανε 
ταῦτ ἔὰα νεϊιπιςθῖα 1ῃ νἱλ : ΠΣ 
δὐῖοτι σε ἄς θαπὶ ΓΑΠΊΟΒ ἐς ἃγθο- 
τῖρθας, ὃς “τευ ποῦαπε ἴῃ, να. 

το δὲ τ γαηῖο οὸ ἴῃ Ηϊογοΐοα 
ἔνγηα, οοπισγηοία οἰδ ἀπίνεσία 
εἰνίταβ, ἀΐσοπϑο: Οὐδ οἵδ Ἰὰς 
1 ἜΣ ῬΠΙΑΣΙΣΟΙ ἀἰπτογαε ἢ 

αὖ ἐξμιςερ τος: Ν τάςεῖβ φυΐα μοι 
ῬΤΟΪΟΙ εἰσ αἰϊοαμαπι ἢ ὁόζο λεγο, 
ἀπ μοΙὲ ὀυδὶ ἀδπε. ἷ 

τὸ Ἐπιρτιαθξοηι σαι ζαγα Οτῷ 
Οἱ Οχ αἰζοῃάοι τεῖσῃ», τξ ἄν ΞΕ 
τεὰε ἴῃ, ἀ1 ἐΣΤΕθεν τ Ὁ 

ἀλώνοΣ ἐδώ δεας Ἢ 

δὴν 



ΕΠ αἷτ ἃ οραχ 4αὶ ἐϊοίεης 94. Απᾷ ἢξ ϑαϊά ππίο {ποτὰ {παῖ }..19. 
ἜτΕς: Οἰοχ-οίαιϊ ἰς τρανὸ, εὐ ἰδ Σ ᾿ 5 
ἀομπαοζ ἃ σα πὶ αὶ ἃ ᾽δ5 αἰχ Ἰπᾶτος. διοοά Ὁγ, ΤάΚΟ ἔγοτα Βἶτα {πε 
1 ὃ. Ετ 15 ἴα] αἀἰνόμι : δεῖσαοαν, Ροιιηά:. ἀπά οαἶνα 1ξ ἴὸ Βῖτη τμαῖ 
π ἃ αὐγὰ αἰχ χπαγοϑ. Ὠαῖῃ τοπ Ρομπά5. 
᾿ 6. Αἰιπ5ι" νοι5 αἰ -͵]εὲ, φἰῸη} 25 (Απᾶ {πον βαϊά υηΐο Βίτῃ, 
ἀοηηθι ἃ ἃ 4α!οομάας α ἀώὰ ; οἱ Τιονά, μ6 Βδίῃ τη Ῥροιιηά5.) 
'4πὸ μοι φοταὶ αἱ πα ρά5., οοία 26 ΒῸΣ Τ ἝδαΥ υπί Ήέἢ 
πόνο 4 1] ἃ ἴα} δοτὰ Οἱό. Υ ὉΠῖο γοι, Σ δῖ Ὁ 

27. Οἰαὺϊ ἃ τὴο5 ὁπηθυ δ, (αἱ ἴο ΘΥΘΥῪ ΟὯ 6 ὙνΒΐοἢι Πατἢ, 5881} θὲ 
Ξ πὲ γμᾶ5. νοῦ τι ἀὰο 16 Τερπαθ56} φγρῃ; ἈΠ “οϊη πῖπῃ {παΐ Πα} 
“π| οῖιχ, αὐ οήθζ-ϊοϑ τοἱς οἱ ἤδιιοον ποῖ, ὀνθῃ {παΐ Βὲ Βαΐῃ, 5Π8}} θὲ 
ἰρ5 ΤΟ ΌΥῚΝ εἢ τὰ ἸΓόβοιῃορ. 
δε ἘΣ τ ντΣ: ᾿ [ἈΚ η ἀνναν ἔγοτη Πϊτη. τὶ : 
328. Εἰ ἀρυὲς ἁγοῖν ἄτι οοῖα, ἢ] ΩΤ Βὰϊ ἔποβε πιϊπθ Ἂποτηΐθϑ: 

το} μΐΕ6 Ι ἢ , πο τθου πκεῦαι οητ ὐτοῦτλι ἀντ νου ποὲ ἐδδι Ὁ 5πουϊά ΤέγιιΞαϊειῃ. " 5 : 
τος τὰ ὺ “ΤΕΙΡῊ ΟΥΟΡ {Ποτ, ὈΓΙῚΡ ὨΙΓΠΕΓ, 

Δη4 5[αν ἐλότι ὈεΐοΓα τηθ. 
9438 Απάνπεη ἢς Παάίηι5 ΒΡΟΚΕΠ; 

ἢ6 ννεπί θεΐογε, ἈΒΟΘΒΘΙηρ ἃ ὉΡ ἴὸ 
χύσιν. : ᾿ὐεγαβαίοτη. 

σΗᾺΑ ΕΒ Ή ΧΙΥ τὰ 
Σ ὶ ἊΣ ΒΡΟΧΕ ΕΣ ΝῺ νψβεπ {πΠὸν Ἐπὶ ἘΣ 7:1. αἱ 

ἘΠ ΟΕ θπέγο «απ “έγιε-- απο Του ϑαϊοτον Δης ὙΤΈΡΕ 
δαίοηι, ολαδδο ἐἰδ5 πιαχγεπαπες Ἶ 

οὐ ίο Βείβρασα, πο τῆς τηουηΐ 
οι { ἌΠΝΕΌΣΓΠΘΝ 5οῃΐ ἐς ἄβ115 ἴνγο 415- 

Εἰρῖο5, 

ἄμ Τυπερίς, 6ἐ χέμογι ὠμὰ 
Ῥλαγίδίοπο. 

ΒέτασΕ τς ἈΡΡι ο οΐοηι ἀε 1έ- 
Γαδ ΘΠ], εἴ 41ι᾽}}5 ἐτοϊ ομ ἀε]ὰ 2 ϑαγτηρ:. τἰπίο {π6Π}, δος 1ηἴ0 

ἘΣ Θας τα: » Ῥυὸδ ἃ πποπὶ ἀθς ᾿τἢς ὙἹΠαρο οὐδεν διναϊηβί γον ἀπά 
ΕΓΒ - Ἶ τ ἩγΊΕΓ5,, δέδαϑ ὀηνονα ἀδαχ᾽ θ 15. ένα μΕνγαν γα 588} πιά δὴ αδὸ 

ΟΡ] 65 ; : 
ἐπι ψέὰν ΟΣ ΤΑΊ ἃ ἢν ξον τ ὶ ΠΡΟΣ ΞΏΠ58. οἷς ψῖι Ποῖ : Ἰοοβα 

ἐλι25. ἀρ την 1.21 ὨΐΟ Τ16. βαἀδε αυἱ ἐδῖ ἐενϑοΐῖ του : γοι5 - ' 
ἔπ ετεξ:: ἡ αροτα πὶ ἀποτῖς 2 ι το ὃ Αλα τῇ δὴν χη Βα τ ν Ἐ- 
ἰαομές,, εἴ 507 ἂτιοι ἂν ες 6116; ἀε-- ἦτο γου, γὲὰ 588} 5. Ὡς Τ,ονά 
ἸΆΘΉ ΕΖ [65 δὲ Θυπθμοζ [65 ποῖ. ἘΦ τΞ ΩΣ πες πις τς γῇ οστωσιί 
ὅ. Εἰ 5ὶ ἀπεϊαι πη νοι ἀϊε αεἰ-: ἜΤ Ξ » ν᾽ τ πρξτο, 

416 ἐμόβε, γοὰβ ἀἴτε αι ἰς ϑοῖ- ΓΆΡ ΒΟ Ψ1Π βεμα ἐποτη. 
ΘΉΘΕ 6 ἃ θ΄ 50. : εἴ διιϑϑδιεόϊ 1] τ 6 Απηᾷ {πὸ (ἰοῦ 165 παρε απά 

5 εμιγοΐονα. Ἶ 414 5 {εϑὰ5 σοτηνανάοα ΠΟ Τὴ, 

Ἶ 6. ἴμε5. Ὀϊβοῖρ!ες. β'εῃ αἰϊότεης ἢ 7 Απᾷ Ὀτουρς τῃς 455, ἃπα {ΠῈ 
βοθσα ερβτεαῖ οπῖμε. δύσις ἴσαν σοῖς, ἀμ Ρυΐος Ἐπετὰ ΒΕ 1 Ο]ΟΙΠ65. 
᾿νοῦ ογεἑομ έν. ΞΕΣΣ 

ἱ σ᾿ ἘπῚ1|5 ἀπιθπόγθης 1 ἀμ9556 εἴ πα 86 Υ 561 λέγε ἵμογεσῃ. Σ 
ἔδρα οἱ αγϑαὶ πιῖδ ἰοιες νεῖος 8 ΑΠά ἃ νοΡῪ οτραΐ τὴυ]θξῃάε 
ῬΎΘΙ5 ἰἜβϑαϑ., 115 ΕὝ ἢτεπὶ ἀ5ςεοῖν, ἐΞ πο τμοῖν σαγρτηοηῖϑ ἰὴ ἔμε ΨΓΑΥ; 
Ι ὃ. ΔΙΌΣ δὲ 8.615. ἐπὶ σιγά εἰ ποῖα - [οἔμεῖς εξ ἘΕΣΞΡΙ ῬΓΑΠΟΠΕ 5 ἸΞΞ 
6 οἴθῃς οἰθηῦ ἰδυῖα γὐϊοιθεὰς ρα τ [6] ᾿ ι 016} ἢ ἸΓΈΕΝ ἢ ν Κλ 

ἸΙξ ομδμαίν; οι ἄ ἀυιαοο σομροϊεμῖ τ 65, ὉΠ6 βίσανεα ἴδοι ἴῃ 
ἢ ἐ ΣΆΡΑ ΟΣ ἴῃς νγὰν. Ξ 63 σἣδε ἀαὐῦτο ᾿-- 
ΩΝ Ι΄ πε ντς δ τος ἴς ἸΡΚΕΣ ἸΓΒΡΕ ΒΟΥ 5 Ὁ ὑρέος ΓΟ, ἘΓ σὐππα τ ἴοι ἐπίτέ ἘΡΤΕΝ Τοτιιβα]ς Τῆς 4 ἢ]" Ἴπε οἷἵν ν᾽ ἃ5 τηονοά,, 
Τύνυϑαϊοια, τοαίς ]ᾳ Ὑ 1116 ἕαι ἔπιπε. βδντησ, ὙὟ ΠΡ 15 (5 ᾿ 
ει οἢ ἀἴξοῖς." Οἷῖ ἐβὲ οο!π|--οἰ 19 Ἐς ῬΠαΓίβθες, τῆς φεΐονο, 5α14 

: 

5» 

“ΔΤΏΟΞ ἐποταβείγο, 1 Ἐδυσοῖνα γα 
ΠΟῪ γε ῬΥΟνΑΙΣ ποίδῖπρο ΒΘ Ἰρια, 
ἴῃς γον] 15 ροῃς αἷτεν Πῖτὰ, 
20 Απή {δετο. ὙγΕΓῸ σθτίαϊῃ γε ο 5 
ΔΤΠΟΠ Θ᾽ πότ, [Π5Ὲ σΆΤΩΕ τρ τὸ υν οτ- 
5810 αἱ 18ε ἐεαϑὲ: 

Ἄν μὲς 

-Οὐ 

τ: 1) βοσίο. 4116 [5 Ῥανισίοης 
ἀἰδοίθηε σμϊγοιχ : ὕοι5. γονεΖ 
αἴ νοῖι5. πῈ σάρηθζ γυἱθὴ ; νοϊ ὰ 
(ας ἴοπε [ε τοις νὰ ἀρτὲβ }π|. 
20. Οὐ -«πείφιιε8. Οὐοος, ἐδ οειχὶ 

«1. φιοϊεπι τιοητέβ. μὰν αὐοτεν! 
ἱρεηάδηι ἰὰ [έιθ, ΞᾳΦΟΝ 

λ ΠΡ 



οἱ ος Ἐν π ; 
ἀπὸ ἘΠ Ἐξ δοΣ τῆς ταλι: 

ὑτῶν αὐτὸ ἣν, λεγον τεῷ λείας, καὶ δε 

Κύϊιε δὲ ἐλῖμεν τὸν ἴης δν ἰδεῖν, 
3 ; 
ν᾽ Ἔρχεϊαι Φίλε πίθ. αὶ λε- 

“εἰ τα; ΜῈΝ; τόλιν ᾿Αὐδιέαν 

δ᾽ ἐπ ᾿ν ξγτοςί τὰ ἯΣΖ ᾿ ΦΩ Ξν λε γ Ἴη78. 

ΤΣ ὋΣ δὲ ἴησϑς, ἀστεμρίνεῖο αὖ- 
Ἐπ τς Ἧ ᾿ξ λυΐε " ὥρα ΤΣ 

δι λέγαν" 

δοξατθυ ὃ υἱὸς 58 εὐθοώπο. 
ξ 24 ᾿Αμὴν, ἀμὴν, λέγᾳ ὑμῖν, ἐὰν 
[μὴ ὁ ἘΣΕΙ͂Σ τῷ σίτα ἔπεσ ον εἰ; 

μ ΣΙ ΣΙ ΡῊΣ "ἜΣ “ἦν γὴν ατροΧΎῊς ΦΗΞΟΣ ἐι τ." 
᾿ ᾽ 

μένει". ἐὰν δὲ" ἀποθάνῃ, τολὶνγ 
τὴν 

πᾶρπον Φερείς. τον τος ἘΣΘ 
“τ γῶ τὴ ΟΡ 
ΓΤ; κι χὰ αλιπῶν, αὐτοὺς, ἐξ. 

ἄνδιςς ἐρμθδος δὲ 
τ. ' ζω - ᾿ 

ἔξλθεν ἔξω τ; “σίλεος εἰς Βηθα-: 
εἰαν" κα ἠυλίσϑη 48». 

[2 καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθν- 

'πὺν αὐτῶν ἀπὸ Βηϑανν 

εἰσελθὼν ὃ 
αὐλο ΜῈ Ἄ ᾿ 

πὸ ἱεεὸν, ἡρξαῖο ἐχξάλλ εἰν τὸ 
τρολϑτας ΠΙ ἀγορέζονας ἐν 

ἐξρῶ" κα τὰς τραπέζας. τῶν κολ- 

δλυξιγῖν, κὶ τὰς καθέδρας τῶν 

πηωλδτϊωγ τὰς τοεειςεεὰς κα- 

τές ες ἐψε. 

16 Καὶ ἐπ ἔφιεν ἵνα σἷς 

ΝΣ σκεῖθ. διὰ τῷ ἱερξ 
17 Καὶ ἐδίδασκε, λέγων αὖ- 

- ΩΣ 
τοῖς" Οὐ γέγεαπίαι" Οτι ὁ οἱ- 

χκός μ8, οἶκίθ: τρξοςευχῆς κλη- 
"" πᾶσι τοῖς ἔθ, εσιν᾽ ὑμεῖς 

διε- 

ΕΣ ἜΕΡΟΣ ποις Ἶ 
δὲ ἐποιήσα!ϊς αὐτὸν’ σπήλαιον 
λυςῶν, 

Ῥ. 18 Καὶ ἤχεσαν οἱ 
᾿ » ὮΥ 

᾿τεῖς καὶ ἔτος 
ἑκσῶς αὐτὸν πολέ σϑτιν" 
᾿ς 7. γὰρ αὐτὸν, ὅτι τσᾶς ὁ ὄχ- 

λῶν ἐξεπλήσσέιο ἐπὶ “τῇ διδαχῇ 
αὐτῷ, 

γέαμμα- 
ἐζῆτεν 

ἐφο 
ἙΆΩΝ 

ἘΣ ΤΩΝ πὸ ἘΠῚ 

ΤΣ εἷς 

ς 

' 

ἷ Ἰτρρὸ 4} ἃ δὲ 

Αι ΤΠ "ποζοΐοταπε ῬΒμϊ- 
ἀδίαιθα Οἱ 

ἃς τοραθαυς ξυμ, ἀϊοοητοβ: Ὦώ- 
γαΐπιθ, ΝΟ ΠῚ Ὲ5 ἤοίμηι νιάρτο. 

22 νοι ῬΆΠρΡα5, ᾧ ἀἰς!ξ 
Απάτεα : ὃς ταγίσνι Απάτολς 
ὃς Τ᾿ ιπρρυς ἀϊουηϊ Τεία, 

23 Δὲ }εῖι τείροπά!ε οἱϑ, 

ΕἸΠΕ « Ϊ 

ἀϊοςηδ: ΜΈπΙς μοτὰ αἱ ο]οιῆςος, 
ταῦ Πἰλ5 δου δ. 

24 Διηοη, ἀπιοπ, ἀϊςο νοῦ 5.; 
Π ποῖ ο ἔλπανι ἔπαγε 1 ς οαάοηϑ 
ἴω ἔογσαιν ταογζαθτῃ Πιςτῖς, ἰρτ' 
μεν, ζοὐθπι τυλποῖ ἢ δυΐεῃι 

πιογειπλ ἤπιος τῖτη μια] τη ἔγυστι 
ὙΠ ἈΠΈττις ἐΘ πετον; 

οχίγα οἰ ν!τατοσπὶ 1 Ῥοιπιαιΐαπι, 
δὲ ἀἴνρογίιτιις ἐἢ 101. 
2 ἼΣ ΤῈ Ῥο τοῦ Τ ἀϊο ενφῆδηοο 

ἘΠῚ ἀξ ἘΕΤΡΑΣΙΟΣ 
ε ὑπρτο Τὰς Τῆι τὰ ἔοιτος 

Ἰ σαν, τρὶς οὐΐσονο γοηάςητοβ ἃς, 
μη ηἴοϑ ἴΠ ΤΟΊ Ρ]0 : ἧς ὈΘΌΪᾺ5 
ταπ λα α]ατίογαμν, ὃς σαι ποάταθι 
απο πεῖ πῆι το πταδαβ ἐνόγετ. 

ι6 ὲ ποῦ ἤἥμοθας τ απ 
4:12 Πὶ τχαηϑΐοῦγος νὰ ῬῈΓ (ςηι- 

γ]ὰῃ}. 
17 Ἐπ᾿ ἀοσοθαῖ, προύδοι εἶθ: 

Νόπης [στιρίθπι εἴξ, (μὰ ἀο- 
τὰς τηρᾷ, ἀομ1}}5 ΓΔ ]ΟηΪ5 νο-ς 
οατατ ΟΣ Π τ5. σοητίθιβ ἢ νοϑ. 
ἀπτοια Γοσ 5. Θαπὶ ΠΡΟ] υ σαι, 
ἸΔι ΟΠ 11. : 

τῷ Ετ αὐδίργαπε δοτίπῳ, ἃς! 
ῬΓϊηῶφοβ ϑασογάοξινη, ἧς 4ια- 
το δαπῖ “ιοσοἦο τιν Ροτάο-: 
το: {ΠΡ πε φῆ ΕἸ πὶ, 411 
ΟἸλΠῖ5 ἐπΥθ8. αἀπιϊτοθαΐαγ ὥωρυσ! 
ἀοδτῖμὰ ο}05.. 

τ ἘΠ᾿ ἀπππὶ νεΐρετα δόξα, 
19 Καὶ ὅτε ὁψὲ ἐγένεῖϊο, ἐξε- κεἴζοε, ἐδιβόευλίας ΕΧ εἰνίταξένος 

ἡγορεύεϊο ἔξω τῆς τόλεως. 
: 27, Καὶ ξεχοῖαι ᾿ εἰς, 

ἱεφοσολυμια" ἡ ἐν τῷ ἱερῶ τε- 

ει τ αταν 6. αὐτὸ, ἐρχονίαι -πεὺς 

αὐτὸν οἱ ἀξχιεςεἴς καὶ οἱ γεαμιμια- 
“εῖς καὶ οἱ τρξεσ ἔοι. 

σπάλιν 

εἶ 
ο. 
νυ τε 

28 τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; 
τῷ» εἶχε τέκνα δύο, πεοσελ- 
θὼν τῷ αἰςύτῳ, εἴπε' Τέκνον ὕ- 
παγε, σήμερον ἐεγάζε ἐν τῷ ἀμ- 
πελανί κα, 

29 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν, Οὐ 
ϑέλω. ὕςερον δὲ μεϊαμεληϑεὶς, 
ἀπῆλϑε. ξ ; 
ἱ 30 Καὶ τυροσελθὼν τῷ δευϊέρῳ, 
εἶπεν ὡσαύτως. Ὃ δὲ ἀποκχοιθεὶς, 
ἐεἴπεν" ᾿Εγὼ κύριε" καὶ κ ἀπῆλθε, 

1 Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ 
ϑέλημα τ «αὶ ρός; Λέγεσ ιν αὖ- 

τῶ Ὃ πρῶτ»: Λέγει αὐτοῖς ὁ 
᾿Ἴσδς" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ 
τελῶναι καὶ αἱ ππόρναι τοξοάγθσιν 

ὑμᾶς εἰς τὴν βατιλείαν τῷ Θεῦ. 

μὲ Αὐθου Ὡς 

“27 Ἐπ ἜΑ ΤΠΕῸ ̓τάτπις ἴπ ον 
τ ΓΟ γ πάτα : ΕτΊἢ ΓΕ πΊΡ]ο ἀοαπι-ὶ 
Ῥηξιη ες ̓ ρίο, ἀσσοάπηε αὦ ουμι. 
ΠΣ Τὰρογάοτερ, ὅς δοχὶθα,, ὃς 
τ τόγ ε8, 

Ετ ἄϊοῖε οἷς; : 

“ὃ Οὐ αἰτὸμ νορισνιἀοειατ ν᾽ 
ΕΟ αυϊάαπι Πα δας πᾶτος 
ἀϊιοβ: δὲ ἀσςεάεηβ μγΐητο, ἀἰχὶῖς 
ἘΠῚ; ναὰς, Ποᾶῖς ὁρογαγς μὴ νὶ- 
πέὰ πόα, ; 

290. ΠῚὸ αὐἴῶπ τοϊρομάςῃϑ, 
αἰτ: ΝΌΪο, Ῥοϊξοα αὐτοῖν ρας 
Ὠἰτομτ αἴο δενι5, αἰ}, 

3240 Επ ἀσοξδάόῃ5. αἰξεγὶ, ἀϊκὶτ 
ΠΗ] τοσ. - ΠΠ6 νοσγὸ ἜΑ Σ  ἀπτην, 
αἰ: Ἐρο Ποηλῖπο, ἃς ποπ ἈΡΙΪΕν 

321 ΟυΪϊἘ εχ ἀποθι5 ἔφοϊς νος 
Ἰυπτατοιι. μαῖγὶΒ ἡ Πϊουμς εἰ : 
Ῥτίμλαβ. ΠΡ οῖς 1115. 16 Πι5: Δε 
ἢ ἄϊςο ὙΟὐ]5, υοᾷ ΡΟΡ᾽ σαπν 
ὃς πογουσοδ ῬΥΡΥ͂ΡΕ γοΡὶ» ἰπ' 
τορηυα 1 ὍΣ» Ἢ ὲ ΩΝ 

Σ᾽ Ἐΐ Ἠσασυοῆς ἀρίοβ, δθῖῖς, 



τοῖς ἐς Βειπϑαϊς, οὰ ΘΟ αἰ] ός,, οἐ 
εἰσ αὶ αἰνγος θὰ ἰὸ φυϊαηῖ: ϑεὶ - 

σαθαν, ποῖι9 νον ο5. θίει νοὶτ 
᾿όβιιϑ. : 
22. Ῥθλρρα υἱμὶ οἱ 16 ἀἢ ἃ Αὐ-- 

ἀνό , εὐ Αμενέ εἰ Ρ τ ρρο [6 ἀϊνεμι 
ὰ 155. 
Ὁ. Ἐπ Τόφιις ἰοὰν γόροθάϊι : 
ἀζκοις εδ᾽ γοσθ πιὸ ἴθ []5. ἐδ 
᾿βοτανὴς ἀἄοἷὲ ἐϊτο δου! Ὡς. 
54, Βὰὶ νέγιϊό,, ὁὰὶ νόνιϊό 76 νυ οῖι5 

ἰἰς εἶ5.. 8ὃι 1 ογαῖὰ ἀθ [Γοιάθὴξ πὸ 
ἱασᾶτι ἀρνὸς αὰ ὍΝ Ἰ΄ᾳ 1ε16 ἀπῃ5 Ἰὰ 
ἴοντο, 11 ἀφυοανο 568} ; γη 15 5}} 
βεραγι,, ἢ ρονίθ Ὀοαιοοῦρ ἐς ἔχαϊι, 

; 17. ἘΠπῚῪ᾽τῸ αν αΐὶ 1--σφόϑς ἀΓθόγιῖῖ 

Ϊ Υ̓Ὑταϊεαὶ νοὶ ῬαΙρρε,, ἀοὶ 

[ 

Ι 

ες ἸανἩἴο, οὐ βοα ἀἴπα ἃ Βύιϊμαιο, 17 Δηὰ πὲ ἰοξὶ [ΒΘ σὴ; Ἀπα πγεηΐ 1|75ὲ.«ν. 
ος ἰἴρυΐ οὔ {Π οὖν ἰηΐο Βοίπδην σ᾿ αηὰ! Ὀὰ ιἱ ραϑ5α ἰὰ πιεῖ. 

τὸ ἐν 
καὶ Ὁ 2] πε βαθηε ἄτης, 1] 

ΡΠ, ΠΟᾺ νγὰβ οὗ Βετὶ: τῆλ οὗ 
ΟδΠ|56., αἀηᾷ ἀρδιροα Ἰέτη; 5ᾺΥ Πρ. 
1 ἀγὲ τοῖα 5εὲ 16 505. 

22 ΡΙΜΠ ΠΡ σοτηοῖῃ αὐ (ΠΟ ἢ 
Απάρον : ἀπά ἀραῖῃ, Δηἄτοι ἀπά 
ῬΈΠΕΡ τ0}} [Θϑυ8. 
23 Απᾷ 765}}5 

88 ν ΠΟ. 

Ὶ 
} 

ΔΗ (ΠΞΤῺ9 

34 Ψ ΡΗΥ, γευγ, Ε αν τοῖο γοῦν, 
Ἐχοσρέ ἃ σοῦ οἵ ψμθδξ Δ} ἴητο 
πε βυόοιῃα ἀπ αἴθ, τε αδιάθιῃ 
Δοπε: Ὀὰϊ 1 1 αἷς, τὸ Ὀνησοίῃ 
ογεὰ σλποῖι ἔτη]. “ 

τοτοσος ρας τ πτορς - ἐν 
15. [,5 ἰσπαοιπείαις ΘΟΥΠΏο, 9 με Ἰοάσοά ἔπό γα, 
ουτοιθὴς ἐς Βύιμανἴο, ἢ 

ἜΝ 
Ἷε ἙοΩρ]ο , 56 γαῖ ἃ ΟἰϊάΞΒΕΥ ΘΟῸΧ 
ἐὰε γομδοϊοαι εἰς πὶ ΔΟΒΘιοΙ ΠῚ 
ΠΕΤΤΕΙ 
ΠΆΡΕ ἀθ5 οδπησοινβ,, εἴ [65 δ᾽ ἐθ68 
16 σεὰὶχ 4πὶ νειοῦ οι {65 μι ΘΟ. 5. 

τὸ. ἘΠῚ} πὸ ρεύπιείίοις μὰ5 απ 
ὉΘΓΝΟΙΏΕ ρονιὰι ἀἰομ7ὲ γαλσβοῖα 

Ῥαῦ ἰὰ “ουρῖο, 
π. Ἐλ 1ἰ Τὲς Ππϑ τα 5011.) δὰ ἴοτσ 

ἀἰϊϑαπι : Ν᾿ 5:1} ρᾷ5. {ον : δία 

πλα Ἰσοὰ σοτὰ ἀρροϊόρ,, ραν τοῦ 65 
ἴες παι οοϑ, ἈΠῸ πγαῖϑοι ἰδ ρυλότος 
πλαῖθ τοῦ οὴ ἀνε ἴαϊτ ἀμ. οἂ-- 
νοῦμδ (6 νοϊοατνϑ ὡς 
ιΞ. ὅἐ 4'ὸ. ἴε5. ϑουῖθὸς. εἰ Τὸ5 

ΡΥ ΠΟΙ ΡΑΙΧ ϑαονιποαίοανο, ΑΥΔῊΣ 

᾿εβτονία.}}5 ΘΒ ογοποτον εἴ ουταον ας 

ς ἰς ἴλῖνο ρέμα» αν 215 16 ογαις 

ἱβποιοπὶ, Ῥάγος πε ἴοι [6 βοτμὶς 

νέειοῖϊ νανὶ 46 5α. ἀθοινιθε. : 

τ Τα ςοἷν ἐϊαπὶ νόθα, Τόξι5 

Κοτῆι ἄς ἴὰ σὑ τ]ὸ. 
τ -- 

π, Ῥαμῖπ (15 τουϊσσθηὶ ἃ Τύναυ- 

ἔδανν εἴ σοΐησης ἢ] ἀΠ Ποῖ: ῬᾺΓ ἰὸ 
͵ 

ὁτηρῖίς . εσ ῥυ θοϊμαὰχ Θαοῦξτὶ 

αἴδανϑ, [05 50 υθο5., εἴ [65 ϑέπα- ᾿ ἢρ ψιοηΐ οὐ οὗ ἴῃς οἰ Ἐ27 ἘΞ 
ἴοανθ, 5 ἀρρτοομόγομι ἀε ἰα : ΣΕΥ ΘΟΡΤ το τ 

ἘΠῚ} Ἰοὰν ἀἱι 

{μεν εῦα οΌπις ἔτοτη Βοίδδηγ, 

“5. 1εϑ85 υσεηξ Ἰηΐο {π6 [τη ρ ον, 

Ἰς “εμυρ!ο,, οἱ 11 γῶν οὐβα [05 Τ ἅΠ6 Ὀε δ ἴο οὐδὲ ουξ {ποθ τὶ {παΐ 
8014 ἀπα Ὀουρ τς ἴῃ ἐπε τετηρ]ς, αη 
νου γον {πὸ [0165 οὔτῃε τησπευ- 
σΒαηρεῦβ, ἀπα {Πς: βθαΐβ οὗ ἐβετα, 
τῃαΐ 50]4 ἄονεϑβ ; : 

16 Αμα ψουἹά ποῖ 5} }ἘΕἔον 
ΔΩΥ τῆλ 5800)4 ΘἈΡΙῪ ἀἂηῳ νι πὶ τ Ὅν 
1ὨΓΟῸΡῊ {πε ἴθτηρ]ε. ἘΠῚ Ὶ 

17 Αμὰ με τπρηῖ, βαυῖηρ Ξ 
1 τ, [51 ποί τυγιτῖεῃ. ΜΥ δὶ 5 
52} 6 σα ]Π]εα οἵ 811 παξίοηβ' ὦ 
Ὦριδε οἵ ρύάγεγ ὃ θυΐϊ γε Ϊ 

[:8. Γα15 4Ὁὸ τ τ 5 561 0} 6-- 1} ἦσ ' το τῆς ἢγϑι, ἀπῇ 5816, Ξοὴ. ρον ΟΥ]ς 
σοοὶ 2 {πὰ Βοιήθηο νοὶ! ἄδαχ {Ππ5 τ 
εἰ 5 δαγεσϑαθι ἀπ ῬΥΈγλΙοῦ α εἰ δμς 
ἐάι- οι Εἰς, τὰς εἱ ἰταν 4116 αὰ- 
ἡοανή πὶ ἄτι πὰ τἰριο. ΐ 

29 Ης αῃϑδνυενε δπα 514, 1 1} 
: ὩΣ ἴῃ τὴν υἱηεγαρα. 

ποῖς "τι ἀἰτουιγατα ἢς τεροπηίθά, 
“ἢ. Δῖα!σ αἱ γόρομαιι 16 αὐντδαχὶ ἃ τγεπῖ, 
β" αἰ!οτ ᾿ς «ρον μὲ 5᾽ (ἴα το - 

ΓΡΟμτι ἐπϑαΐε. ΠῚ αἰἴα. : 

50. Ῥεὲς ιἱ ντϊ ἃ 1 απο, ἜΕ1ὺ] 

ας Ια πὰῶπε ομόσο, Οολαιτο τὸς 

ρομᾶϊι: ΤΎ ταἷδ,, ϑεϊρθοαν; Ὡγ6 15 
κἱ αὟ αἰϊα Ῥα5. 
5.. Τιοάπεῖ ἐδ5 ἄεῦκ ἣὲ ἰΙὰ νὸ- τΠ6 01] οὔ δὲ (Ποῦ ὃ ΓΗ 

“Ἰολῖό ε΄ 5075 Ῥὲνο 2 Τ|5 11 ἀϊγοπὶ: το ἢΐτη, ΤῊς ἥνϑε. 16 
(ὐοσε ΤῈ Ῥγοιπῖου, Τόβιιβ. ἰοτιν ΠΣ 

ἤς γοῦϑ ἀἰβ ἐἷὶ νόγιτέ, ας ἴε5 γνέα- 

ΔΠΩ βαϊα ΠΠτοννῖβο. 
Β,ΡΕΓΟΙ ἀπά 5814, 1 κὺ, οἷῦ: ἀπὰς 
ψεῃξ ποῖ. 

30 Αῃὰ Πὸ ξᾶπιθ ἴο {ῃς βοοοηῆ, 
Ἀπ ἢε δη- 

91 ὙΥΒΕΙΠΕΡ οὗ τπότὴ ἔνγαη αἰά 
Υ 5ὰν πῇ- 

5115 5810} ττηΐὸ 
Πότ, Ψ εὐ Πγ 1 5ὰν τηΐο γοιι, 1 Παΐ 

πιωτγῖ: μ᾿ 3: 

Ἀρε: Τί. 

σον ς ΟΕ]65 [όσα πιο5 δ υμετιν αἶδο γαθ, {πε Ῥα]Π]οδῺ 5 ἀπ τῃς Βανοίβ σοἵη-" 
'τοῦ5 ἀόναποοπς αὶ Βογαῦιιο ἀοίο ΠΟΙ σ ἤοη οἴ Φοὐ δὲ να νοι] ] 

ΝΕ 6) ΗΣ 72 

[ 

τῷ. ογιπὺ θ.65 ΡῈ: 
«) 

ζπι 

ΞπΣ- ξ ἢ 19. Απὰ, οῃ {πὸ τποσγονν ; 
Ἰόριι5. ἐϊαπι οηϊγέ ἢ : ον, ΠΟ Δι. 11: 

Ξ 

τηλᾶς ἴδ ἃ ἄδη οὗ τηΐονεβ. ὦ ἃ 
18 Λπά {πὲ βουῖδεβ απά ἐπ: Ξ 5 

ΡυἸεβίβ πϑαγὰ ἐξ, ἀπά Βοῦρ πε Ξ τ ὥς. 
ἔμου τϊο πὶ ἀεβίνου μΐτα: ἴον ᾿ στα Ἔ 
ἔοανοα τα, θθοδτδε 8}} ΠῈ Ὁ 3Ξβ - 
υγὰ5 ἀϑίοῃ 56 αἱ Π15 ἐσοῖγιηί γος κῶς 

19 Απμᾶὰ Ὑμεῆ δὐθὴ τῦᾶὰϑ οὐ 5 Ξ τ 5 
ΞΕ ον 

Γ 98 Βυϊ ψγμαῖ ΓΠϊπκ γεὶ Α σογίαῖπ 77}.2!., 
τθδπ, ΠΩ ΓΟ ΒΟη5; ἈΠ μι σάτιθ ὁω 



22 
ας τιν αἀπέζειλεν ἄλλες “4. [τογιιπιο ταπε, ἈΠῸ 5 Ἐπχῦρϑ, 

δέλης, λέγων" εἴπ: τε τοῖς κεχλης Ϊ ἀϊοοιθ: λιοῖῖς νοσατιβ: ΓΕσυς, 

μένοις" ᾿Ιδοὺ, τὸ Εἐριγόν μ5 1- σα μα ἀπὶ τὰ π|' Ῥαταν!, ἴαυσι 

τοίκκα σα, νοξ ᾧ- “ταῦ -οἱ ὭΣ ῷ τὰ πιὸ ἃς 4ἰεἶΠπα οὐειία, ὃ: οιᾶ- 

ἐ σύ τα ΠΤΕῚ ἱἐχροῦπαΣ ; γορῖϊε. δὰ ἈΠΡῚ 
ποκα" ἢ δεῦτε εἰς τοῖς ᾧ γέρϑ. εχ 

ΩΝ ,᾿ Σιρεα τ ξ κῷ 

- τε θεδὲ Ἐ ἐμελήσονες, ατὸ-" ἘΠ} ΓΕ Ὁ ΟΣ σ Ὡ Εις 5 5511 Ὁ 

ἰξΆθον. μὲν εἰς τὸν ἥξυι ἀγκὼν, ἑ ταδε Ὁ} αὐ ᾷοιη τὰ Ῥτουγισηῖ 
ἀσταθν, "}}ς νοχὸ οὐ πυετομευν πὶ ον σ᾽ - νι " Ξ: 

κν 
ἣ ὧν 
Ἦ 

μ᾿ ΝΣ 
ἸΩΣ 6: Οὲ λυνποὶ, πρπεΣ τῆς τα ηι. ᾿ 

τοὺς δάχως αὐτῷ, ἕεριτων κι ἀπέκε ὁ Αὐτόπαιιζος μοπε τητος βέτσ- 
τεώαν. ᾿ : ᾿ ψὸβ οἶτι5, οομτιλο ες αἰ σογιῖς, 

Β... ἦλχύσας δὲ Ὁ “βισιλεὺὶς 1 ἃς οοοϊθφευμπεν ν - 
᾽ν Ἐπ γος ᾿ Ὡ . ἧς ἐ κῇ Ξ 11} μ- 

οὐργ ἔσϑη" καὶ “πέμψας τὰ ςεαἸεύ- 7 Αὐδσξη» ἀστοῦι ΤῸΝ αἰἴὸς 
μαῖα αὑτὰ, ἀπώλεσε ποὺς φονεῖτ ἢ ἰγαῖη εἰ τ ἃς πλϊτεσηβ ἐχοτοῖσαν 
ἔχεννες, οὐ τὴν ἢ πσέλιν αὐτῶν Τ | ἴαου, Ῥοτάλαι Ἰυσρνιεϊθας 1Π 0Ξὶ 

ἐνέπεησε, πος 1} ἃς οἰνιτοξοπι ΠΠϊογάθα τοοηάες, ἢ 
Ω “ δύ Ἀπ ἃς ῆσ μὰ Ου; 

, ὃ Τότε Χεγει τοῖς δόλοις αὐτῷ 8 Τιτης αἷὲ [υγν 15 5: εἶσαι 

τῷ εκὲν, γάμθ: ξτοιμκός ἔξιν, οἱ δὲ 1 ἄομι πὺ} τὼ ἐχρέσδιοο Ταμε “αἱ 

χεέκλη κένο; ἐκ ἔταν ὥξισι, αὐτοιι μουηεσώσα Γυῖταστε ἀκο Ἷς 
ἀρ ᾿ς ὁ Ἐξεισροπά φονὴ ρίζα σἱαύτονῳ 

ἡβῷ ( ὃς ποίσαρτοῦς ἴρ γε ποχι, νὸς 
"ἵενι:, καλέξαϊξ εἰς τοὺς γά μιυτο 1 ολες πα παρξιαδ. - 

Ιο πα ἔξελθεν ες οἱ δωλφι ξπξ:. 1 10 Ετ ο: τοῖι ἔστ! ΠῊ κι ΤΠ 
Ἵ νοι εἰς τὰς ὁδοὺς, συνγαγον πάν- ὀοηστορανερεμῃξ Θην 8 ιν μὲν 

τὰ Η 

σας ὅσος εξξον, πεονης ἧς πες ἐερστυῃξ, τ ούσος ἃς θοπουΣ 

ὠγαθάς" ρον: γάμ. ἀνω- Πᾶς ἴηι οἰκία ζμμξ πὰρ ὐα Ὁ βιίουηιει 
κειμκένων. τ δι ατΐσταν: 

ΤΟΥ Εἰἶσελ δὲ -ὁ βασιλεῖς “τὶ Ἰηκτοῦπις ἀυΐδὶ ἐπὶ Γοχ ἔπος 
θεάσασθαι. τοὺς εἰ ατειμκένος εἴτ. τατος απ σθαϊοτιεζε, νιόῖι 1δὲ πος, 
ἐδὲν ἐκεῖ αὐθρώπον ἀκ ἐνδεὸν ῥεῖνον ᾿ υριμεγ ποι νδίζασ Σηἀππῖςης 
ἔνδυμα γάμου. ΠῚ ἐπ ρτ ΣΆ Τιῖπι, 

12 Καὶ λέγει αὐτῦ' ᾿Εταῖοε, 1 Ἐπ᾿ αἰ ΠῚ τ Απλῖσο, απο ὲ 
πῶς εἰσίλθες ὧδε Σ᾽ τ χον ἔνδυμα 1 γηράο ΤυττΑ ΕΣ δας, ποτ παθοης 
γάμον Ὁ δὲ ἐξιμιώϑη. ᾿ γοίξοης αρεϊοῖσην ἢ ΠῚς νοτὸ στο 

τ 4.3: Τότε εἰπε: τὸ βασιλεῖς τοῖς 1 οεοϊαξεξ εἰς. Ξ3 ᾿ 

ϑααδοιρς Δήσανϊες αὐτῷ τοῦϑα: ! 1 Τυης Δα τοχ πη πιετγισ ᾿ 

σεως ἐβδῷ ξρπῖε αὐτὸν, αὶ ξμκά- ] 1 ξαθτςο, 5, Φοΐο». ἃς μιαθτας, ᾿ 
λείς εἰς τὸ σπόνί.. τὸ ἐξώτερον" [ΟΠ] τὸ σὰν, ἧς τ οτο ἀπ ἔομ ες 

“ΒΕ. .5 ϑ ἔ 

ἔξαι ὁ κλαυθμὸς καὶ ἐ βευγμὸς ἔληρὰς οχτονίργον τ [δὲ εἴς δος 
ΡΡΎ ὁ τα Ξ ἢ 

τῶν ὀδένίωιν, Ὁ Ω͂ΡΙΑ Ὁ ἃ ἐτοεδμ5 ἀσητία ον, 
“Ἐάν ΠΕλλσι οχαθ ξυξυ ΕἸο Του τς σοὴσ; ΤΙ αδηλτω; υλειεοοι ἿὮΡ 
φλίγηι ὃς ἐὐλεκίοι, 

᾿ 
τῆσε Τύτε ΞΌ3π8: 

Ῥαθο! νοσζὼ Ὁ ᾶϊ, - Ξ 

ΑΝ Ὅμης ἈΠΟ ι ΠΟ Ξ ῥματι τί: 
ἐσεῖς ἴφι, τῇ σομιτοὐλινοῦ ἔλα ξον ὕτὰς ἱ οὐ νι 80}: τὐὴς ἴ εἰ} 

αὐτὸν παγιδεύσετιν ἐν λόγα. ᾿ ἩΠ ἀοογοης ἴῃ Πογηιοις, 

ΐ 

᾿ 
Ι 

: 
ράς οἕἑ ἢ α- 

τ ι6 Κ͵αὶ ἐποτέλ λεῖσιν αὐτὰ τοὺς "0. Ἐπ ὑπιταης οἱ Οἰοιραϊος 
μαϑητας αὑτῶν μέὰ τῶν. "ς»- ἔπος σι ἢ πέσοι ἐπηῖξι σοι 2.2 
δια! ἄν; λέγοι ες: Διδς σαλε, οἷς ΜΠΩο ἕο, {Ἰλῦ}}5 4ια ν οΥᾺΧ Θκ,ἢ 
δάμεν ὅτι "ἀληϑης εἶ, κα τὴν ὐδὸν 1 ο- νιαον ΩΣ ἴῃ νογιτοξό ἀϑούς, : 
“τῷ Θεᾶ ἐγ ἀληθείᾳ διλέξϑεις. ὃ Ϊ ἃ πὸῃ δίξ συγ εἰδ] ἐς αἸΐαιιο ἥὸ 

᾿ 

ξὶ μέλει σον πε ἐδενές δυλαξῚ ἝΝ ορἶτη, τοίριοιν, Ἢ ἰμιοῖσιι 

βλέπεις εἰς ρόσωπον αν θρύπων. "ΒΟ ἘΣΑΘῊΣ ἀφ 
ἽΡΣΕΣ 7: Εἰπὲ Ὡν; Ἐ πῶρο κα ὐῴνι: δ.-]} ἜΣ ΤΡ «τοὺ “βονῖε, 4ι)ά υδῃ 

κεῖ; ἕξετι ὃ δ γαῖ Χῆνσον Καίσαρι, ἢ 
ἬουΣ Σ ΑἾ 

8 Γνοὺς ΓΕ ὃ ἜΣ: στὴν τσοῖητο 

“ονᾷῴα ἢ Ἄγ. ρυνιοί ξηις. 

τ δεῦτε ΤΟΙ ΞΘΗ ΚΗ τοδανε! 
Ὁ; ἴατὶ, ἢ πο ὃ 

18 Οὐρῃοίςεπο δαξει Τοῆιβ 

“4ε,»α. “2. ε.«. 



ΓΞ ΤῊΣ ες: 0 Ὲ δου το ἘΠῚ  ἀτι γ 6 β᾽ το αἰ ττυιεἶο: 

ΠῚ Ῥυοβδοῖν αὐ θὰϊτι τἀπὸ ἰοατ, 
Ὁ 1} [ὰ ἴοῦα ἃ εἰ65. ΥἹσπογοπ5, δΐ 
568 4|{8, 

, 2: Εἰ ἀδ5 1ὰ δαΐβοιι., 1] οηνουα 
πὴ (ἰο 5865 βουν τς γ 6 }5 [63 γῖρθ- 
ἸΌΝ 5, αὔη ἀξ τεοονοῖν ἀἶοτιχ ἀὰ 
ἔγαιτ ἀθ ἴὰ τῖρῃδ, ἢ 
5. δαϊιβ ᾿Γἀγαῃΐ ρυῖ5., 1516 θαΐ- 

[ἄνοαι . 61 Ἰεὲ γϑῆνου ὀνοηΐ ἃ ν αἰᾶο, 
, ἢ] Ἰεὰνῦ ουνονα δηοοῦο ἂἢ 

ἀαϊγα βου τοι: Υυγαῖβ 1{5. [πὶ 76-- 
εἰόγεηιὶ ἀ65. ρἱδύγοβ, οἵ Ἰὰϊ πχϑιιῦ- 
ἰὐγοπνξ ἴοπῖο ἴᾳ τὸ, οἱ ἰὸ τϑη- 

ἸΝῸΣ ὄγοιῖ,, αὐτὸ ἐσ ν οἷν (ται οἱ- 
ἴγἃ σοθ ΟΡ Θ Ηΐ. 

.ι 5. Ἐπὶ οα ἐανοτα οποοῖε ὑπ 
ἰααῖνο 4 115 ταν: οἱ μὲτιβι εἴϊτ8 
ἰαπίσοβ, ἄοπι 115 Βατίνοις ἰδ5 τῶ5., 
ἰοῦ ταδυδαϊος απ γ68. ᾿ 
1:6. ἘΏθῚ «ἀν αττ απ ἢ}5 4} ομέ- 
ΥἼΒΘΟΙΣ., 11 [6 εν δηνουα Ἐῃοοτα 
[6 ἀθγηΐου. ἀϊβαπῖ., 15 αὐτγοῦὶ ἀὰ 
ΓΌΒΡοΟς ροὰν σποὴ ΕΪ5. Ϊ 

Ι 7. Νία!β 665 ν᾽σηεγουϑ αἰτοηὶ δα - 
ἰὐϑὺκ - Οἶβι τοὶ "ΒένΠ 6. ἢ γοηςΖ, 
ταοπ5-ἰθ, εἰ αἰ μέγιτασο βοτὰ ἃ Ὥοιισ, 
8. Ἐλπ16 νεόπαηῖ, 115 16 ταὸνθμξ, 

οΣ 1ὲ γετόσοαι μ0Υ 5. 6 14 τἰσπο. 
δ. πὸ ἕοτα ἄρῃς ἰς γορξιγο ἄς 1 
" 

τσ 2 ἢ νιοητα,, εἰ ἴοτα ρμέτνν 
Θοϑν σῃογοτ5, οἵ Εἰ ἀσηποτα ἰὰ νὰ- 
σῃο ἃ αἰ ἀπιινο8, 

τοῦ τ «απ 1ὸς Ῥγϊποιρᾶπχ 868- 
οὐ οαΐσιιτϑ εἰ [65 ΡΠ αν ξιξ 5 συγ Θηξ 
δηϊεάιι ο68 ματι 65., 115 γ6- 
Κοπηαγοιΐ 4α}} ραυλοῖῖ ἀ Ἔχ. 
46. Εε 115 σμοτομοιϊθηΐ ἃ 86 βαϊβὲν 
6 Ἰὰϊ; τηϑ18. 115. ΟΥΑΙ μίσθης 16 

᾿ 

' 

᾿ 

᾿ ς ὈμΒουπις, ἐ2- 
ἰἰφδιαστα τιθ αὶ νΊσπο 91] αν νόπμα 
ἀπε αὶ, αἱ τὶ ἔτ τα ἐγοῖιχ Ροὰν 

" 

Δὴ πεάσε δροιὲ 2.. αὐᾷ ἀϊροοά ἃ 
Δίᾳες  ῶὼν τὰς νπο-ἰλϊ, απα Ὀιμ} ἃ 
ἴοτγεῖ. πα ἰδΐ τἴ οἷἵ τὸ Ὠπιβθαηᾶ- 
ΤΉ 6.7 Δα νὐεηΐ ᾿μΐο ἃ αν σοιπένν. 

2. Απά αἵ ἴῃς δϑᾶβοῃ. με ϑεπηΐ (ο 
{86 Βυιϑθαπάπιξη ἃ βευναπί, [Παΐ Πα 
φησ τϑοοῖνα ποτ {π6 Πυθα πα- 
τὴ6η οὗ {με ἔροϊ οὗ (πῃ νἱπεγαγά. 
8 Απα {ΠΕΥ̓ ὈΔυρ ς λέ, πὰ θοαξ 

{Πΐτ, ἀπὰ βϑηΐ λἤγι ΑΥΤΑΥ͂ ΘΤΩΡίγ. 

1 1} οἰνε ἴπε νηευ γα ππΐο οἴου, 

«4 Ἀπᾷ ἀραὶη 6 βοηΐ Ὀπΐο ἔπεσα 
ἈΠΟΐΠΟΙ Βευυδηΐ ; 8Π64 αἵ ἢϊτη {ΠΕΥ 
σαϑδί ϑίοῃε, δῃὰ πουπαᾶρά ἀΐἔηι ἴῃ 
1π6 Ὠδαά, ἃη βεῃΐ δῆηι ἈΥΤΑΥ͂ 
5Βδτη  Πν Παηά]εά. 
5 Απά δραῖϊῃ μὲ βεπί ποῖπου; απ 

διττὰ ἴεν ΕἸΠΕ, ἀπ τηδηγ οἴμοι ; 
[γε τῖπρ 5ΌΓ 6. ΔΠ4 ΚΙΠΠΙ Πρ Βοτηα. 
6 Ηανίῃο γεῖ, Ἐποτο ογθς, Ὁ.6 50, 

15 γε] }-Ὀεϊονεά, ἢς σε ηΐ Πϊτὴ 4150 
Ιαδὲ ππηΐο ἴῃεση. βανηρ. ΠΕΥ Μ1]} 
ΓΟΥΈΓΘΏΟΘΘ ΤῊΥ͂ 50ῃ. ἥ 

7 Βυῖΐ {πο86 Πυβραπάσηεπ 8814 
ΔΙΠΟΠρ᾽ ἘΠΘΙΉ 56 1] ν085), ΤΉ]5, 15 {86 
πεῖν; σοτῇδ, ἰδεῖ 5 ΚΠ] ἢϊτα, ἀπά 
86 ᾿πουϊΐαησε 588}} θ6 Οὐ 8. 
8 ΑΠπα ἴΠδΥ ἴοοκ ᾿ΐτη, ἀπ κἰ]εα 

λΐγη, απᾷ οαβὶ λῆγα οαΐ οὗ {πε νηθ- 
γαγά, : 
9 ὙΥΠαΐ 584}}, {πορεῖοσο, τῆς Ἰογὰ 

οὔ τΠς νἱπευαγά ἦο ὃ μα 1} σοτὴβ " 
ἀηᾷ ἀδσβίτον {πὸ Παβθαπάτηδη, δηᾶ 

ΦῈ λ 19 ὦ ΤΟΥ ἔν τοῖν το. εῦν γ τ «τῇ, ἘΣΘ ὩΠΟΐΠδΣ ΓΑ 7 Α΄ σογ Τα ΟΣ 

τσ Ῥἱαηϊεά ἃ νἱπογαγάς «πα 5εἴ γᾷ... ),2. 

Δ 5Ξ- τα ΘΠ ἐμ 6 ΟὨΙΕῚ ὈΓιοϑίθ᾽- 52.241 
πη ΡΉΏΔΡΊσεθ5 ἢδα μοανα Π15 Ρᾶγὰ- 
5105) ἔμεν ροτοθινε ῃαΐ ΠΕ 5ρᾶκα 
οἱ ἐβότη. 
"45 Ῥπς Ποη ἴΠ6ν ΒουρΠ ἴο ἸΑΥ͂ 
Ἐκηᾶδβ οὐ Πῖτῃ, {πεν ἔξαγε {πε 
τα ατυἀθ. Ὀεσαῦβο {ΠΟΥ τοοῖ Εἴτα 

ς “αι τως δ᾽ ὅοῦε,. 

ἴον ἃ. ΒΡΟΡ μεῖς, ς ἀπϑγουοῦ, απά' ΠΈῈ. 22. 
5Ρ6 18 ὑπίο {ποτ ἀραῖῃ ΟΥ̓ 

ῬΆΡ δ 65. ἀπ 6} ϑαϊά, ἘΣ τοῖς 
Ἶ ἄε5. οἴει 656} 9 ὙΠ κίηρθοτῃ οἵ Βεᾶνεῃ 5 Π|Ὸ 

δ ὐιδὰ ΕΠν, ἘοΣ,, απ Ξ; ἰοῷς ἀπὲ ἃ σουΐαιῃ Κίηδ, ΒΙΘἢ τπαάα 

ὅ: Ἐπ 1} εὔνονα 565 βουυ αν ἃ ΒΠΆΓΓΙΟΡ ον Ἠϊδβ βοῇ; 
τροτεν ΔΡΡΕΙοΥ ΘῸΧ πὶ, ἀνοίειι Ἔε: 3 ΑτΩ 50ΠῈ [ον ἢ δὲς ϑουναμΐῖθ (0 ἢ 

ΔῊΝ 165. ἀῸΧ ΒΟρο5; πλαὶδ 115. αὐ} 08}} {Βοτὰ (πα ἡγεγα δἰ άδῃ το τμς ᾿ 
ἐν οα ΓΕΒ ροῖας νϑαῖν: . γγοδαϊηρ; δης. ΠΝ νοι] ποῖ ᾿ ! 

'Ῥεαρίὶο, ρᾶτοε αα 1} γοσαγ οἷν έδισ 
᾿Πογάγαθ ὑπ Ῥιορβὲϊο. 

-ΣΞΞΣΞΣ:ΣΣ:--::«“-- τοῖα... 

ἔνε ν Ῥγοηδῆς ἴὰ ρατοῖθ, οοῆν 
τανσαι ἃ Γεπαν᾿ ρ ΓΙ εν εἰὐροαναθοΐος, ἢ 

ἐξ ἰεὺτν ἐϊε: 
2..1.6 Βογαπτὴηθ 4ἦε5. οἴειιχ οβὲ 

ΙΠπδσυνες 

ΓΣ κε 5ν. δε εχ με Ἠοκέαγχα. «σ΄. α.6- 



«2:8 

δ Ὁ λ, 
ἐφύγευσξεν ἀρῶν, ἃ σε- 

ἨΝ' Τ φεαγμὸν, καὶ Ὁ ἢ ὧρ' ξεν. 
{ ὑπολήνεον, αὶ Τ, “ ἀκοδόμησε ἷ 
Σ πύργον, αὶ Ὃ ἐξέλοῖο αὐτὸν οἱ 
ἐνεργοῖς" αὶ ἀπεδήμησε. 

2 Καὶ ἀπέζειλε «πρὸς τὸς 
᾿γεωςγες τῷ καιρῷ δξλον, ἵἴγᾳ 

παρὰ τῶν χεωργῶν λάςη ἀπὸ τῷ 

καρπᾶ τϑ ἐμ πελδγίϑο, 
, Οἱἑ δὲ, λαξόνϊες αὐτὸν, ἔ- 

ἔδειραν, ἡ ἀπέςειλαν Χενόν, 

4 Καὶ τοάλιν ἐπέςειλε πρὸς 

αὐτὸς ἄλλον δδθλον᾽ ξ κοκεῖνον 
λιθοξολήσανες { ἐκεφαλαίωσαν, 

καὶ ἀπέζειλαν Ὁ ἡτιμωμένον. 
5. Καὶ “άλιν ἄλλον ἀπές εἰλε" 

κἀκεῖνον ἀπέκϊειναν" ὁ σσλλθὺς 
ἄλλως, τὸς μὲν δέρογες, τὰς δὲ 
ἀποχῇείνον! ες. 

6 Ἔτι ὃν ἕνα ᾿υἱὸν ἔχουν ἀγα- 
πυτὶν αὗὑτϑ, ἀπέςειλε καὶ αὐτὸν 

ἑπσεὸς αὐτὸς ἔσχαῖον, λέγων: Ὅτι 
βνίξα πήσονθαι τὸν υἱόν με. 

᾿ ᾿Εκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον 
“πρὸς ἑαυτός" Οτι ὧτός ἐξιν ὅ 
᾿κληρονόμιΘν: δεῦτε, αἀποκ)είνω- 
μὲν αὐτὸν, ἢ ἡμῶν ἔςαι ἡ χλη- 
ῥονομία, 
8 Καὶ λαξόνες αὐτὸν, ἀπ- 

εὐπένᾶν, αὶ ̓ἐξέθαλον ἔξω τῷ ῬΣ 
πελώνθ". : 
9 Τί ὃν ποιήσει ὁ κύριΘ- τὰ 

ἀμπελῶνθ. ; ᾿Ελεύσεϊαι αὶ ἀπο- 
χέσει τὲς γεωργϑς» αὶ δώσει. τὸν. 
ἀμπελῶνα, ἄλλοισι. - 

ἱ. 4ς Καὶ ξρύξεῦει ς οἱ ἐςχ: τρεῖς 

τ οἱ ὥσρισα 

αὐτῷ, πεν ὅν, πσερὶ 
'χέγε ίσ 

46 Καὶ ζητϑῆε:ς ὐπὸ κέατῆ- 
σαι, ἐφ ἘΡδ δ Τὰν τοὺς ὄχλπῷ, ἔτ᾿ 
πειδὴ ὡς σαροφήτην αὐτὸν εἶχον, 
ὉΤῈ: Ἐ ἀέϑου:. 

Κεφ. κβ΄ χὴν 
Έ Ιζ δὶ ἀποκχςιθεὶς ὁ 

λιν εἰπ 

"λαῖς, νῷ 

2 ΩὩ μοιώθι ἡ ΠῚ ΕΔ Σ τῶν ὃ- 

᾿φα ὧν αἰ: β5 οὐ βισιλξ εἴν ὧςις ἐ- 

ΣΗΣ: «γάνὰς τὸ υ ὁ αὖ τῷ" 

ἶ ἃ Καὶ ἀπῆγε: λε τοὺς δέλω; αὖ- 
τὸ καλέται τιὺς κεκληρεέγως εἰς 

τοὶ φ ΤΑΣ ἐσεῖς" μ᾿ οὐκ. ἤϑελον ἐλθεῖν, 

-.. 

ἐν αὐτοῖς Ε- τε: ἰορ- 

Υ7 πὰς «Αρατολὰς ἢ 

αὐτῶν 

ὁ Ἰησϑς, πὰλ-ι 

ἍΤΙΣ δ μαραδοιαπὶ ας 
᾿ δι Ρίαπ' 

ΒομιΟ, ἃς οἰτουπιροπηξ αν! 
{ἐρεῃ}, ἃς ἕοάϊε Ἰδοῖιπι, ἃς αἀϊ- 
Βζαν τπχῖσα, ἃς εἰοςζανις εαπὶ 
ΔΟΤΊΟΟ] 185, ῬΓ οἔοξιτια ὶ 
εἶ, ὶ 

2 Ἐπ ταἶδὲ δα ἀργίςο]αβ τεπῖ- 
Ῥόγο ἔσνναπι, ἀξ "ἂρ. ἀρτΊς ο 8. 
Ἀςορογοξ ἄς ἔγυόξα νίπθϑ. : 

4 ΠῚ διυῖεπι [ππγονξοθ ΘΥΤῈΣ 
αςοϊάεγιπέ, ὅς ὍΙΡαΠΕΣ υμς νὰ-᾿" 
συμῃ. 

4 Ἐτ εγαπι τοΐδεὲ ἃ ΠΙος 
Αἰϊαηχ ἤδγντπι : ἃς {Πὰτὰ ἰαρὶ- 
ἀαπῖεβ ἴῃ σαρίτο ἘῸ ΠΑ ἘΠῸ 
ὃς αὐ]ορανοόσιης ἱπΠποπογαΐα π. 

ς ΕττυγβιπγἈ] πη τῇς : ὅς, 
ἹΠπανὰ οςσϊάογιηΐ, ἄς ΡἰὨτΟΒΆΠ108, 
Ποβ αιιϊϊάεπι φαἀοπεῦο, 085 νετὸ. 
οςοϊἄεπίθϑ. Ἰ ; 

6 Αάϊιὺυς οτρὸ ὉΠεπῚ ἈΠ ατὰ 
Βάθειῃς ἀιϊοξειην ζαπιπι, νὴ ἔτὲ 
ὃς Πα πὶ δα 609 πον πηηαπι, ἀϊ-ὖ 
σεη5 : Οπΐα τἀγογοθυμτοτ ΠΝ 
Τα ηγι: Υ̓ 

7 111 νοτὸ ἀρτίςοἶ δὶ αἰ τοῦτα 
ΔΙ εἰρίοβ : Θυοά Εἰς εἴ μεὲ-᾿ 
γεβ: νεηΐϊζα οτοϊάδπιιβ ΘΌΠῚ, δε" 
ποίξγα εὐὶς σε άϊεδϑ, Ἔος 

8 ΕἪὶ ΔΡργεμβοπαεπῖςϑ «εὐήι,, 
οοοἰάεταηι, δί- ρει: ἐχίγα 
νἱποδῆγ. 

9 Ουϊά ετρῸ ἔλοϊθξ ἀριοϊλιδν 
νίπεξ ἢ. Ψ εηῖθε, ὃς Ῥεγάρξιοον 
Ἰοῆο8, ἃς ἄαθῖε σἰηεδηι Ϊ118. 

ὅς Ῥόχερτς 

45 ἢ ΣΟΥ ΣΝΕΣ Ἰτωξηνς τε 

σφτάοταμι ἃς Ρ]αΥ ει ῬΑΡΆΠΟ]αΆ, 
οἾπδ, ζοσπονοσγιμς αιοα ἀς ἰρίϊϑ, 
αἰσεγοῖς 

46 Ἐπ φυρτοπίοῦ δὰ ῥτο- 
ποπάογο, ἐπι αοῦυ Ὡς τασρα5 ΠΖιο- 

᾿ ΠἰΔ ΠῚ Ἰὴς Ῥτρρμοίαα εὐ Πᾶ- 
Ῥερε ομωχο ὅρος χὰ 

ς: ΑΡ ΤΌ ΚΧΤΕ 
Τ τοβροπάοης Τοῖμβ, τος 
ΓᾺΠῚ ΟἾΧΙΣ εἰ51ῃ Ῥάταθου 

115, ἀϊσοηϑὲ 
7.ἋΑ ϑίπηο θα εἢ τοσπῆπι, 
ὁτεϊούτιην, Ομ ΠῚ ΤΟΡῚ; φὰ ἱ κοῖς 
] πιρεϊὰβ Βα ζυρ τ." 

Δ Ἐπ πιῆ ἰοσνος πιο νοοαζὸ 
᾿νορᾶῖοβ ἀὰ παρτίαϑ: ὃς Ὠοϊοθαμτ᾽ 
νολἶγο. 

ῬΕΗΣ ἄν" ὅτις. ἘΕῚΙ “2. τειν βὰν ε. Ξ 



τὰσττ βανογ τε δόσε ἃ χανεσε ξεν: 8 ὉΠ αἷα, ἢΘ 50ηὲ ἔστ οὐδεν οον: 77.224. 
{ιϑοῦο, γος ὁοῖ ὁτᾶνε : θ ϊες ἃ" να! 5, βάστα, ΘΠ ΟΥΩ νυν ισἢ ανῷ 
εὰχ ηαἱ οὐξ ἐϊέ τηνττές - Χζαῖ Κα ἐπάξει, Βοβοῖα, 1 Βανο Ὀτερατεα 
ἐρΑΙΘ ΠΟ ΥΒΕΥ τ τη οϑταα ΓΕΑ Χτ Ὁ τν ἢς ΠῊΟΥ : ΤῊΥ Οχθῃ ἀπα ηῆν [αῖ ὑχῃος δόιοδ σἔἀ5865 5οηϊ ἰμέο5,, θὉ ΤΣ εξ σειν ἐοχε συος κσθῖς 

ἡγόν ἐεὶ Ὀιεϊ: Ὧ05 476 ΚΠ, 506 8}} {Π}5 5 ἀτὲ 

'5: Μὰϊ5 ὁὰς πα θἢ, τειδῺς ὁοχομία», “ΔΩ͂ : σομὴδ τηῖο [6 ΤραΥΥαΡ.6. 

ν β᾽οπ αἴϊόγοις, Γ ἀμ ἀ 58 ταόϊαιῖγιθ ,, 5 Βυΐ τῆεν πιδάς Πρπϊ οἵ 7’, ἀῃ6 
ει ρΚ ὕααπιτε ἃ 8οὰ ἀναῆς, τ πγΘηΐ ΤΠΕῚΓ ταν 59 ΟἿ 10 ἢ15 ΓΆΓΙῚ, 
: τ τ οδε ον κοτῖς "τ τσ - 
Ϊ δ Ἐτ165 οτος οὐίς ἈΠοΟΙΠον τὸ Πΐβ σπου μαπάϊβδε: ᾿ς 
ἀἴδατβ, εἰ ἰε5 ουϊταρέτεῃξ, εἴ ἰθ ἘΞΤΩΣΣ Ἑ 

κξ Ἴ δρηρνδρὸ τὸ ραν 6 Απά το τοευπδῃΐ τοοῖ ὨΪϊ5 561- 
φ. [6 οὶ ᾿᾽ ἀν ϑηὶϊ ΔΡΡΥ15 , 38 τ λτ 

᾿ ΕὮ οοἸόνθ, εὑ Υ ΑΥαῺΣ ὀπνογ 565) ἵν, αηά 5]6νν ἐλοῦη, 
: } Ἢ ΘΟ ΘΥΘ ἦν τ . 
Ῥτοτμο5,1}1 Εὶ ρέγυοοϑ ἸφεΟΥ Πιεχϑο ἐπ ΒΥ Ή ΘΠ τη Κίῃρ; πεαγὰ ἐλεγο- τοι δεάϊα ᾿εὰχ ν1}}6, ν ᾿ : ν π 
. 9. ΑἸοιϑ 1 αἴ ἃ 865 βουγἰζθανϑ: 275 ΠΕ τ γὰ5 τοί: πὰ Π6 5εηΐ [ΟΝ 
ΣΧ. ἔεβτῖη 465. πορεβ εϑὶ ργόϊ, τα ἰδ] ΔΘ ΔΤΎΉ16550 Δη ἀδβίτον οα ἴμοβε 
᾿ σοαχ 4αἱ ἐϊοϊοηὶ αν 11έϑ5 λ’6ἢ. ἐϊοϊθη} Πγ ΠΡ ΤΟΥ 5, ΔΠ64 ΒυΓηΐ ὉΡ τδεὶν 
88, αἀἴρηεβ. ΤΣ 

9. ἍΠ162 ἀοπο ἄδη5 [65 φΑΥΥΘΙΓΟΌΓΒ. παροος πες ας ἘΞΑ ξ σθα, 

᾿ ἄο5 σευ η5., εἴ ᾿ν 1ῖ62 ἀῸΧ ΠΟΘΕ8 σαξι Ὡς εγναηΐϑ. 
ἴοὰβ δεῖιχ αις νοὺϑ ᾿ΠΟθγ εν 6Ζ. ΤΠε ψεααϊηρ' 15 τοαᾶν, ᾿γὰϊ {πεν 
10. Εἰ 563 δευν Ἰθα 8 ᾿ὀίαηξ 4165 τ ὨΙ ἢ νγοτο ὈΙἀ θη τεγεα ποῖ τγοῦ- 

ἄαιις ἰ65. ὁμθρϊηβ., δϑϑθιι ἐγ θη ἐμ τὶ 

ἴοιϑ οεὰχ 4115 ἴτοαν γθαξ, (ΔῸΤῚ “ ὲ Ξ 

χαϑαναῖθ αο Βοπϑ, ὁπ βογῖθ 486 ἰἃ 9 ὅο γε {δεγεΐογε Ἰηΐο {πε Πρ ἢ 

ΤΆΠΕ 65 ποοο5 δαὶ γειη ρ]16 4 Ῥ6η5, ὝΑΥ͂5) ὉΠ4Ὶ,) Δ5 ΤΔῊΨ ἃ5 Ὑ6 5}18] 

«αὶ ἐϊοϊεπτ ἃ 16} ]6. : Ἀπά, 14 το {πε τηαντῖασα. | 

τας Εὶ Ἰὸ Βοὶ ἐϊαπὲ επἰτέ ῬΟΌΣΕ 10 50 1ῃοβε βεγνδηΐίβ σεηΐ οὐ, 
τοῖῦ οοὰχ 4πὶ ἐϊοϊεπι ἃ ταρῖς, Ἰηΐο ἴῃς ΠἰσΉναγ5, ἀπά σαϊπογρᾶι 

αρουςαῖαη Βοιάσῖθ (αἱ ὨΥΟΙϊ Ρᾶ5 
ες ΚΡ, ἅς ΤΟ Σ ὙΕ 1ΟΘΕΓΠΕΥ ΔΙ Δ5 Τὴν 5 ἴΠ6Ὺ ἰουη 4, 

15. ἘὸλῪῚ1} [αἱ ἅϊι : Μοη ατὰϊ, θοΐῃ θα δῃὰ ξοοᾷ: δπᾷ τπῸ τνεά-| 
ποτατηθηΐ ε5-ἴα επϊγέ Δεῖ ὑπ ΠΠἸΠρ᾽ ὑγὰ5 [5 Π 6 α ἢ ουοϑίβ. 
ἀπ μαδῖι ἀθ ποοῦδ ᾽ Εἰ 1] ἐαξ 16 1} Αἢ4 ψῃρπ τὰς Κῖπρ, οὔταε ἴῃ 
ἐς τε οπύες ἅττ αακϑεινι. [0 5ε6 ἴΠε συεϑίβ5, 6 βὰν {Π6 16 ἃ] 
ἔξαγϑ. [162-68 μ᾽ ε5 εἰ ππαῖηβ, θηι- ΤΊ8} γΠΙΓἢ Πα ποΐ Οἢ ἃ ψγεάαιπρ 
Ῥούοζ-]ς,, εἰ 16 7θῖεΖ ἀ8}8 165 τέ- ϑαγσηθηΐ: - - Ι 
Ὠξδιεθ 46 ἀεμουβ ; ο᾽οβί ἰὰ φα] ν)] 710 Α"Ω ἢ φα ἢ ππίο Ηϊτη: 

Η ὶ ἀος : ἀξβ συ ΔΘ} [τσ - : τς 

τἀ υσειυ γἱμίας βέρο ὡς ἘΤΙΘΠ4, μον οδχηδϑί ἴποὺ ἴῃ Π1- 

“χά, (δν Π Ὑ δὴ ἃ Βεάποοῦρ 46}-- μαι, ποῖ Παυῖπο ἃ νεσθάϊηρ᾽ οαν- 
Ῥεϊόβ., τηαὶβ ρεὰ ἀ᾽ ]τι8. γδηΐ ἡ Απα ἢδ νγὰβ Θρεθς 655. 
τι ΑἸοῦϑ Τὲς ῬΠΔΥ ΙΒ η5 5 ἐϊαπὶ ΓΉΏΘη ἢ τὴ Κιηρ: 19) τῆς] 

ταότεπι. : ; 
«γαηΐϑ5. 8η6 ἰπίτοαΐοα ἐΐεηι βριτεΐα!- 

ῃ 

ἑ 

ῃ 
1 

Ι 
Ι 

| 
| | 
{ ᾿ 
᾿ 

γοῦτόσ:, ςοηϑα ἔγεμε. ρΟαΣ 16 δῖῖχοτς τ γ ῃῖ5, ΡΊηα Εἴτα Βαπὰ ἀπά ἴσος ἢ 
γγϑάνε ἀπ ηϑ 565. ἀϊβοοιι 8. Ξ τ ΣΕ 
16. ΒΕ ΤΑΙ φηγονόγθας 46 Ἰδανς ΒΒ (Κὲ τη ἀὐγανς ἀπ 6 οαϑῖ λὴη: 

αἸβοῖρ! 65, αν ος θες Πότοι!οη5, αὶ 1Πῖο Οτζον ἀατκῆς 55: {ΠῸΓῸ 5}.8}} 

Ϊ 
[ 

| 

νότιτό, 5815 ἀνοῖν ἐσατὰ ἃ αὐἱ πε, 
5εἸσὯε5 ἰαᾷ υοὶε 46 Ὅτε βείοη [ὰ 

66 8οϊῖ ; οἂὺ τὰ τς τεραγάδβ βοιαῖ 15 ἜἘἙΕη γοπί δε ῬΏΔγΙβοθ5, ἀπ " 

ἴοοῖς σοῦπβεὶ μον {πον ταῖϊοῆΐ επ- ἰ 
! "17... Ὀῖ5 - ποτ ἄοπο 6. 4αὶ ἴα ἔῃ ρ 16 ᾿ΐτη ἴῃ ἀξ» 18}. | 

ἀετὸν ρριτς 16 Απᾷ {πὸν βοπξ οὐὔὲ ὑἀπίο Βῖην ἢ 
ἘΡΕΣ Ἐστ ΝΣ α΄ θέτο μζς Ὁ ΤΕΣ ἀπ Ὁ ἢ. τμξ᾿ Ἡοτο-" 

 ἀἴδΔη5, βαγτηρ, Νἕαϑίον, ΜΕ πον ἢ 
᾿τῆαΐ ἴδοι αὐξ ἰτο. ἀπα τοϑοποβίὶ 
[τὰς τὰν οἵ (οά τῷ τρυτ, ποῖ τΒςς 
σαΡεβί ἴοι ἴοὉ τὴν σραη: ἴον ΤΠ0Ὲ}] 

᾿ 

18, Νίαϊβ Τόβιιβ σοῃ ΠΟΙ σ5ΔῈξ ἴειινς 

Ξυΐῳᾳ ΦΡΖΩΣ ἕραζ “9.5. 

τορανάθβί ποῖ (ἢ ρΌΎ 50} Οὗ τρο.Ὶ 

)α. 5. εσέξιἃ.- ζ΄, 17 ΤΙ ι5. Πποροΐογε, ἣν Βαϊ τπτηι -ἰ 

οϑί {μου ὃ 15 1 ἴαννἕα! τὸ οἵνε {ἰ-᾿ 
Ῥυΐε ὑπο ζ εβϑαῦ, οὐ ποῖ Ὁ Ϊ 
18 Βυὲ 9265ὺ5 Ῥογοοῖγοα {πεῖν 



εἶδαν αὐτῶν, εἰπε" ἘΠῚ [κε ἐκ τραμ 

εὑποκεδαί; ἜΣ 
101 ἐπί τεδεῖξ ξῆξ μοι τὸ Ἕν: 
μίσμκα τῇ ! κήίνσα' Οἱ δὲ “ π,οτ- 

ἕνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 
Ἢ 20 Καὶ λέγει αὐτοῖς" Τίνῷ». 

εἰκὼν αὕτη 5} 1 ἐπιγραφή; 
2ἰ Λέγθσιν αὐτῷ" ᾿Καίσαεξν, 

ΟἼότε λέγει αὐτοῖς' "Αποδῶ ε ἅν τὰ 
Καίσας Ω-, Καίσαρι" [ τὰ τῷ Θέῦ, 

τῷ Θεῶ, Ἷ 
ΠΗ Κεὶ ἀκόσ σαύϊες ἐθαύμασαν" κὶ 

'άφὲ ες, αὐτὶν ἀπῆλθον. 

22. Ἐν ἐκεῖ 'νή τῇ ἡμέρᾳ τσροσ- 
Ἐλθον αὐτῷ Σαδδωκαῖοι, οἱ λέγον- 

τὲς μὴ: αὶ Ὁ κα ἐπ}. 

τῆταν αὐτὸν, 

πὰ {ἤ 24. Δέγοἥες" Διδ σάθολε ε, 

ίωσ 55 εὐήξεν" ᾿Εάν τις ὠποθὰ ἀνῆγε “ὦ! 
“ἔχον τέκνα, ἢ ἐπιγαμξοεύσει. ὁ 1 
αἰεὶ τὸς εὖτϑ τὴν γυναῖκα αὐτῷ, 

Ὁν διαςήσει σ σπέρμα τῷ ἀδελφῶ 

αὑτῶς 

25. Ἤσαν δὲ σας Ἔμ ἑπὶὰ 

δεν ϑον δ᾽ ὁ αεῶτθ', γαμήσως, 
ἐπελεῦτ σε ὁ μὴ. ἔχ σπέρμα, 
εἰφῖκε; τὴν ̓γυγλῖκα τὸτῷ τῷ αδελφῦ 

ἀὐτξ. 
35 ομμοίαξ' καὶ αὶ ὁ δεύτερη καὶ λ 

πρίτΘο Ἔ ἕως τῶ: ἽΝ, 
37 Ἐς ρον δὲ πάντων ἀπὲ ἔθανε 

ὃ ἣ γυνή, 

“ἢ ᾿Εν τῇ ὃν ἀναφάτει, ἘΣΘ. 

“τῶν ἕπ]ὰ ἔξαι ὙΌΣ ταανϊες γὰρ 
ἀάκοδύτν," ᾿ 
ἐελ8 Ἀποκριθεὶς δὲ 2 ᾿πεῦς εἴς 
ὑπενῚ ᾿αὐτοῖς" τλανα ἴσθε," δι εἰδότες, 
"τὰς "ραφᾶς, ἐλλὲ τὴν δύνα μιν τὰ 

Θεῦ- 
δὸ. Ἔν γάρ ὩΣ ἄγας, Ἐτε 

γαμϑσυς ΦΈΡ ἔχγ ὐβννν, ἃ 
ὡς: οἱ ἀγγέλ αν τὸ Ἔρου ἐν ἄραγε. εἰ σις 

ει ΤΙερ ὃε τῆζι ἀναςζᾷσεως τῦν 

γεκοὼν, ἐκ αὐβονοῖῆε, τὸ ῥῆθιν ὑ ὑμῖν 
ὑπὸπῷ Θεῦ; ψαθε 

"ας 

ἼΣ ᾿Εγώ εἶμι, ὁ Θεὸς ̓ λξραλμ, 
ν « 

»-ς ὃ Θεὺς ᾿Ισαὰκ, τὴ ὁ Θεὸς Ἰα- 

κοθι ὃκ ἔχιν ὁ Θεὸς, Θεὸς εχ ραν, 

ἀλλὰ ζωνων. ε 
1. Καὶ ἀκέσαγ'ες οἱ. ὄχλοι, ἐξ- 

ἐπλήσ σονῖο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτὸ, 

ποα τ]ὰ πὴ όσα, ἈῈ: Οὐ υπὸ, 
τερίατὶ5 Ὠγροοτγίτω ἡ 

Γς φ ΘΠομάϊδε. τα]ῃὶ παμλη8 
“ξένα, ΠῚΣ νοτὸ οθτιϊογιηι οἱ 
ἀεβασρτην 
ποθ Ἐπ αἷ ΠΠ]5: Ομ ἱῃιδὸ 

ἀβεῦ, δι γιρον(οτί μεῖον 
ΦΟ,; 

δὰ δες Ὥιοιπι οἴ: (πα τγι5,. Τιις 
αἰαῖ τ Ἐεάαϊτὸ δγρὸ τα: δ -ὸ 

᾿ Οαίαγι : ἃς φῦ! 1)εῖ, ἐο. 
ν᾿ Ὁ Ἐπ λυ το Γαι ἘΠῚ ᾿ 
ἃς τε] πητο ἢτο5 ὁην ἃ ἐγ, 

2} πὶ Π|ο ἀϊε ἀοςεετιπε δα 
᾿ς δαμι θα πςοὶ, ἀϊσοητος πο οἰ 
| τ ἘΠ δ δον ἃς τῃτειτοσάς 
νογαῃῖ ΟΠ, 

24. Ὀϊοδητζτοβ: Ἐν ὦ 
εἰ 7ὸρ ἀἰχῖε τ 51 4αΐδ πιόντας ἐποτῖς, 
Ποη παῦοῃβ σθηϊῖοβ, ὦΡ αϑτηλτας 

Ϊ τοῖα ἀπςξί ἧξῶς ΕἸ] 5 ὈΧΌΓΟΙΙ 

Ι 1115, ἃς, [αϊεϊταληι Γσΐτπ ἔρατῖ 
τον ο, 
Ὡς Ἔτλην Ἀπ ΟΠ δρυά Π65 

Ὶ οὐδε ἔγαῖγοι ; ἃς ρτὶ ἐπε, ὑχ- 
| οτὸ ἀιξῖ, ΡΒ: ἃ ποῦν Πάρι 5 
᾿ἀξῃῖσῃ, σελ αὶ ἀχοτεῖα νμῃι 
Γγαῖγι (00. 

26. ϑ᾽ν1Πτοῦ ἃ; προ ὅδ, : 
1 τογεῖαβ τίαιιο δά! ἕόρτουα., ΓΙ 
47 Ροϊϊγοπηαπι ἀπζογη, ΟἸτιτο 

Ἀἰτον ἀοξαηότα οἢ ὧς τααξίετ, 
28 Τὴ οτρὸ τοὰττι ἐξίοης, σὰ- 

Ἰὼβ. ΖΟρτοσα. οὐῖξ ἀχοσ ἡ οηληρᾷι 
οὐ εν δαυτιοῦαμε θα. Οὐ 
2 ᾿ξ εἰρομάοη5 αὐτέηι Γ οΠι8,. 

αἷρ 1Π|5:- Ἐγτατῖθ, ὩςΓΟ θητο5 
ι ἘΠ ΒύυεοΝ ποχις οἤΙισαοϊλπὶ 
Ποῖ: : . Ἢ 
| 20 Τη δπιῆ ἐπι ητεξ πε τὸ- 
ἐπ ππδεηῖ, πές απο ῦ ἢ ὰρ- 
᾿ ταὶ, [κὰ ἤρα ἈΠ ΚΟ] 161 1ἡ σα ο, 

(απῖ.: ὃς . 

] 
εἰ 

γι, 1)6 , Ἀπτορν. τεπιστοίδείοσμς 
πιοτέαοι αν, ΠΟ Ἰὲρ 5 οὔραιοῖς 
νοΐ ἃ Ῥεὺ, ἀϊζέητε: ᾿ 

52 ἽἜρο ζιοι Ἰλὲ πὸ ΓΟ ὄνης 
ὡς οι, ἴζμας, ὃς Τροῖι5 πιὸ 
Νοὴ εἰς Πριιδ, 1.5 υλρεῖμοΣ. 
τοι, Το νἱνοπίϊανη.. ὸς 3 

312. δε ἀπαϊοιξο5 τυσθα;, ῬΌΣΝ 
ἐπ οναηεεν ἰὼ) ἰοζγσιμα ὁ), 



᾿ θἴ8 πᾶσα εἰ οεἰϊ6. ἰμβουϊρεοη Ὁ 
ΣΡ ἩΞΊαι ἀπξπεξ Πε (όδαν, ΑἸΙοῖ ἢ. 
Η 16αν ὌΠΙΝ Ἀεμάο2 ἄοῃο ἃ Οέξαν. “ἢ 

τλδ]ῖοα, ἴϑὰν ἄπο. Ηγροοτιτεϑν, 
ΡούΡηθΟΙ πὶ ἰθμίοζ-ν οι Ὁ 
19, Μομίγεζ-πιοὶ [ὰ απ ΠΟ 6 (ογεξ 

φηῬαϊέ [6 τεῖθαις. Επ᾿ 115 [αὶ Ρυό- 
βρῃτόνλεης ἢ ἀδη]6Γ. 
“50. δὲ 1] Ἰδὰν αἴ “ Ἐ}ὲ ἡ 6εε 

ο6 ᾽φαϊ ἀρραντίεηι ὰ ΟέδΑΓ γ᾽ οἵ ἃ 
θεὰ οἐ 4ὰϊ ἀρρατεηϊ ἃ Ὠιεὰ.-- 

. 22. Ελ ἀγϑηΐ επίεμα. οεΖέε -Τέ-- 
Ῥοπϑε, ιἰ5 Τ' αὐἰπαϊτὰ ὄγθῃς οἱ 1Ὲ 
ἐΞ ΣΕ ,ν 115 5ϑεἢ ἈΠ ξοηῦ, 

. φό. ()οατ-]ὰ, 1ε5 ϑαδάαοέεπ5, 
48] ἀἰβοηὶ 4α}}} πὰ Ὑ ἃ ροϊῃι ἀς τέ- 
ΒΌΓΓΘΟΙΙΟΩ,, ΥἹηγεπὶ ἃ ὕόδι5, εἵ 
[πὶ ἤτθηιϊ οϑῖϊα αι δϑιϊοι : 
: 54. Μαῖψο, Μονγϑ8: « αἱ: - 81 4π6]- 
αἶα πῆθατὶ 5808 εδπίϑηβ, 508 

[γὸγϑ ἐροῦβεναὶ 858. ὑθανε, εἰ 885- 
οἰἴοτα Πσπέε. ἃ δοὴ ἴτὸνς. 
.325. ΟΥ, 1} Υ ἀνοῖϊ Ῥανιῶὶ ποὺς 
δδρι ἤιόγθβ, ἀοηυ]ε ῬΥΘΠΛΪΟΥ 5 εἴαπὶ 
ὅγῃαγιέ χηουγαὶ ; εἰ ἡ ΔΥΘΗΙ Ροϊμς 
δὰ ἀ᾽ οηΐαμι5., 1 Ἰαἴδοα 5 Γοιηιηε ἃ 
8505 ἔγέγε. 
20. θὲ γηξτβθ διι581 16 ϑοοοπᾷ, 

Ῥα15. 16 ἰγοϊδίἐπηθ.,, Ἰυβααδα 8ερ- 
Πόγηβ. 

; 27. Οὐ, ἀρτὲς εαχτουϑ, ἰΔῚ Γρυηγη δ 
ΒΙΟΌΤΕΣ ἀιι551. 
28. Ππαιιε} ἄοης 465 βορὶ βενᾶ- 

ὉπΞο }}]6 ἔευαπα ἀδπ5 [ὰ γέϑα γθο0Ὰ; 
ΟΡ ἴοτι5 165 δορέ] Ὅη: εἰ6 
20, Μαϊ5 ΤέβιιΒ τόροπάαπε, ᾿ΘῸΓ 
ἀνε -  ουι5 ἐϊεβ ἀδη8 ἢ εὐγεῖν, Ρᾶν-- } 
ο6 46 γνοῦ5 π᾿ εηϊθηκίες ρὰ5. [68 
Ἐογιίαγοβ, πὶ 486}16 εδὲ 1ὰ ρυϊδ- 
βᾶπος ἐς Πίεα. 
ὅ0. (αν αρτὸβ 16 γόβαυυθοι οι, 

ἴεβ. μουηπηδβ πὸ ργεπάγομι ροΐπε 
ἀε ἔξεγημπιθβ, 5165 ἴδιιιπεβ ἀο πλα- 

γφπηο, ψ6 ΠΥΡοονϊοϑ ἢ 
Ἴσ 58εν τὴς τῃς {θα το-ΤαοπεΥ,, 
ΛΔμβά {μεν Ῥηουρμῖ Ὡπΐο Βἴτη αὗ 
ρεμην.. 
40 πὰ Βε βαῖτν Ὁμΐο {Ποῖ 

ὙΥΠοβε ἐφ [815 ἰτῆαρ ἀπά βιῖρου-, 
ΡΙΡΈΌΟΩ ὁ 

21 ΤΠΕΥ 580 ππίο Βΐτη, ξερατ’ 5.. 
ὝΠΘπ ϑ4 ἢ πε ὑπ|0 ΤΠ τη, Ἀεπάοτν, 
τπογείογο, πηΐο (ἰὅβὰγ {πε {πιηρϑ. 
ὙΥΒΙΟΝ τε (ὐΘϑατ᾽β; δπά πῆΐο οά 
186. τπϊπρ5 παῖ ΡῈ ( οὐ." ͵ 
ἜΣ Ὑ Πα {πεν ᾿μαὰ Πεαγὰ ἐδεϑε 

τοογιίϑς ἸΏΘΥ ταν 64, ἀπά εἴς 
δήτῃ, ἃπά ψψεηί {πεῖν γγαΥ.. 
“23. ΠῸ ϑατὴθ ἀΔΥ̓ σάτα ἴο τη. 
1π6 ϑαθάϊοξεβ, ὙγΉΊΟἢ 5αν {Παΐξ. 
ἴΠεΕΓΕ 15 ΠῸ ΓΕΒΌΓΓΘΟΊΙΟΠ, Δη( 851-- 
εα Πΐτην Ξ 
24. ϑαγίηο, Μάβίεσ, ΝΜίοβοβ βαϊά,": 

ΤῈ ἃ τηδη ἀϊβ, μανϊπρ' πὸ ΤΠ ἄρα πνς 
Πὶ5 Ὀτοΐθευ 51|8}} ΤΏΑΓΡΥ Πἰ5 ττΐδν. 
ΔΠΩ γαῖβε ἘΡ δε Ὠπίο ΠΙΞ ὈΓΟΊΠΟΙ 
25 Νοῦν, ἔπεσε ψ ΡῈ ὙΠ Ὁ5 56- 

γε Ῥτείθγεη: ἀπ τῆς ἤγϑί, ΠΕΣ 
Βε μαᾷ τπδυυϊοᾶ ἃ τῖξε, ἀξοθαβεά;" 
ἀ πα Πανίηρ' ΠῸ ἴ5586, ἰθξς Π15 ὙΠ: 
ππίο Η15 Ὁγοΐῖμεῦ: Ὁ : 
26 {πξουῖϑο (ῃ6 βεοοπά μον, 

αηα τῆς {πιτά, τΐο (Ὧς ϑεγεπίῃ, 
7 Απᾷ Ιαϑέ οὗ 41} ἔδε νγοπιδῆ 

αἰεα 6150. : 
28 ἘΠΒεγοίογο, ἴῃ ἔμπα τοϑαγγθος, 

Εοη; πχδοβο ἡ 16 5881} 586 θὲ οἵ 
εἶδ ̓ ς σπαῖβ 15. βουοηὶ οομπητηα 165 ΤΠ 6΄ βοϑέπὲ ἴογ {ΠεῪ 8}} μαά μευ. 
Αηροϑ ἀε Ὅϊειι, «αἱ 5οηὶ ἀδης ἰε᾿ 
οἸ6|. 
51. ἘΠ αυδηϊ ἀ 16 γέβιιτνεοιοα 

(65 χηουγίβ, π᾿ ϑυθζονοῖι5. θοιηὶ ἰὰ 
“6 Ξπ]ῶς Ὅῖεα νοῦϑα τ 

16 3015 ἴὸ θ1οὰ ἀΑΡγαμανα,, 
Ε ἜΣ ἀἼϑαας,, εἰ ἰεα θεὰ. ἀρ 

29 7εϑιΐϑ δηβινεγεά, δηᾷ 5614 ὑπ τ᾿ 
τὸ ἴθετα, ἴέ ἀο εὐτ, ποῖ Κπουπρ:: 
{π6 βουιρίυγοθ, ΠΟΤ της ῬΟΥΤΕΡ 4 οἵ, 
ΚΞ τ’ . 
30 Ἐὸν' ἴὩ {Π5 τεβυγτοοίίοῃ {πε 

Ὁ ΠΘΙΤΠΘΙ ΤΛΔΡΤν, ΠΟΙ αὐθ οἼνΕ ἢ ἴπ΄ 
1 αοὉ. Τλῖδτι π οδέ Ρᾶ3 16 Ὀῖεα ἀθ5᾽ τηδντίαρο; Ὀαξ 8ΓῸ 5 ἘΨΕ ὅΒθεις, 
χρΟΥ 5, τη8}8 11 ε8ὲ ἰ6 1)΄εω ἀ65 οἵ ὉΦΩΞ ἴῃ ἢεαύρῃ..: 
Ὑϊταη5. Ἰ 

, Ὁ. ΒΕ ΤΕ Ῥοαρ θυ Ἐπελββφς ας: «εἶα, 
ἰαάταϊτον Ἐ “οοινῖμε. 

81 Βυΐ ἃ5 τουομίηρ: τῆς τοβαν- 
γεσοῃ οὗ ἴδε ἀσεα,- παν γε ποῖ 
Ῥεδα {Πδΐ ΗΟ. γγὰ8 5ΒΡΌΚΕῚ ππίο,. 
γοὰ ὈγΥ (οδ; 58 109. 
92 Ε πῃ πε ρα οἵ ΑΡτδμδτη,; 

Δ της οά οὗ ἴβαας; πὰ τις ἀοα! 
οὗ Ταοοῖ ἡ (οα ἴ5 ποῖ ἴῃ (τοῦ οἵ 
{με ἀεδά, πὶ οὗ τς ᾿νιηρ 
38 ἈΠΕ ν ἤθη ̓ ς τοῦ 6. 

Ποαρά ἐλὲθ, τῇ. γεΓε ἀϑίοηιϑηδαι 
ἀρ μαΝ, ἀρρέχτδε,- τὸ, τ δ τ ὡς Θὲ 

υἱεϊεὐξίεσ5, ἀπα ϑαϊα, ὙΥῸΥ ἐοπῖρε 7..22. 



- 28 “Καὶ πρσελθὼν εἷς, “τῶν 
ραγμερμιατέων, ἀκέσας, εὐτῶν συ-, 

ἡξηύδων, εἰδὼς -ὅτὶ καλῶς αὖ- 
“τοῖς Ἐπεκρίθη; ἐπηρώτησεν αὐτὸν" 
ΣΙϑία; ἐξὶ ταξώτη Φασῶν ἐνϊολή: 

Ὑ 29 Ὁ δὲ: Ἰοσοῦά' ἀπεκρίθη αὖ- 
τῶ Ὅτι πρώτη πασῶν τῶν ἐν- 
τολῶν' "ΑΚΘῈ Ἰσραὴλ, Κύρι», 
ὁ Θεὸς ἢ ὑμῶν, Κύριθ. εἰ εἷς ἔς ε- 

3ο Καὶ ἀγαπήσεις Κύριον “τὸν 

Θεόν σα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας. σῃ, 
ῶὸ ἐξ ὅχης τῆς ψυχῆς σε, αὶ ἐξ 
ὅλης τῆς διανοίας σα, κι ἐξ ὅλης 
“τῆς ἰσχύθ.. σὰ αὕτη “εῶώτη 
ἐγτολή. 

41 Καὶ δευτέρα. ὁμοία αὕτη" 
᾿᾿Αγαπήσεις᾽ τὸν πλησίον σὲ ὡς 

Ὁ ἐδ ηΞ μείζων τάτων ἄλλη 
"ἐντολὴ ἂμ ἔτι, “ ἐξ τσας ΞΕ ΤῸ ΦΑΡΕ ΕΞΈΦΩΝ 

40 Ἔν ταύταις ταῖς" -δυσὲ σὶν, γα 
τπηλαῖς δχῷ ὁ γόμΘ. καὶ οἱ δ θδε εἰ 

: κιξ ΡΞΣΑ 

“42 "Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ γραμα- 
κιαϊεύς" Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾿ 
᾿ἀληϊείας εἶπας, ὅτι εἷς ἐς, Θεὸς; 

ὃ ἐκ ἕξιν ̓ ἀλλθ.. “«λὴν αὐτοῦ. 
-.532 'Καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ 

ὅλυς" «τῆς καρδίας» ἢ ἐξ ἕχης τῆς 

συνέσεως, ὼ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, 
αὶ ἐξ ὅχης. τῆς ἰσχύθ', τὸ τὸ, 
τ χπξ τοὺν πλησίον ὡς ἑαυτὸν, 

᾿πυλαϊόν ἐς: πόλων τῶν ὁχοκαὺ- 

δομάι: των" ἜΣ τῶν ϑύτιῶνε" 
ς πα τν ππτ ῶθν ς 
Κεφ. ἌγᾺ 23. 

Οτὲ ὁ 

᾿ ὀχ οι Ἴς τοῖς 
Φ-» 

“ἄν: 

2 Λέγων" τ᾿ Ἐσὶ τῆς Μωσέως. 

Ἔσδε ἐλάλησε, ποῖς κ 

τ. μάθη αῖς . 

“ὃ Ἐπ᾿ αοζόάδογιβ τιριιβ΄ 50τῖ- 
Βαταπι, δυδίοης. 1105. σοηφαϊ- 
τεηξόβ, Ψιάφῃ5 φυσα μι οἢγο Π|1ς. 
τΕΓροπἄετίε, ἱπξογγοσαν! απ: 
αοά ἐῆεξ Ῥσίπιυηι οὨχρϊαῶς 
ῃχδηάἀδειιηι ὃ - : 

29 Αἱ 7εῖαις γείροπαϊε εἰ, φαΐ. 
ῬΓΙΏλΗΙΠῚ ΟΠΙ ΠΙᾺ ΠῚ Πιβ ηἀδτοΟΓΌΤΩ: 
Αὐάτ ΤΠ ΔῈ], Τϑοπλίπιιβ Τδὰ5 Π0- 
ἤετ, Ῥοσαΐπαθ ἀπὲ εἶδ; 4 
30 Ἐξ Πρ ες Ῥοπιίπιπι Πευπε, 

δυπτν οχ ἕοῖο. οοτάδ: ἴμο, ὅς εχ᾿ 
τοία δῃΐ 8 τὰ, ὃς εχ τοῖα σορὶ- 
ταῦοπα ἴθα, ἄς οχ ἴοῖὰ νγζυϊξ. 
ἴ.4, Ηος ργίτηθηιν πηδπάλειμ. 

31 Ετ [ςοπηάαπι ἥτε Πυὶς : 
ΤΠ ρεϑ ργοχίηλατη ἔα απα αξξεῖρ- 
Γαι. “νίαγιι5 Βογιμα ἀπτιᾷ πιδῃ τι, 
ἀομπθ Ὡ0Ὲ ὃ οἷϊ. Ὡς ἀκα φτοτ' ἐπ: 

: ἠδ: ΡΝ αι: (115. τα πραέα 
ορμβοωρα ιν υροτη ΕὐΝ ̓ 

ἢ : 
ἥξει αἰτὰ Π πο θα- Ῥιΐοῃν 

ΜΑρ ΤΠ ἕτ Τὰ νδτεναξο ἀἰχιθῆς. ἀνϑθαν 
ἀπ εἰς Τ)εὰς, ἧς ποη εἵξ' 
Ῥγαῖεσγ ουηι. 

321 Ἐπ ἀϊήροτα εὰπὶ εχ τοῖαὶ 
οογάξ, ὃς ἐχ ἴοῖο ᾿πεο! θέειν, ὅσο 
Ἔχ τοῖα δηΐπια, ὅς εχ ἰοΐα ἔουτὶ:, 
τυάίης : ὃς ἀΠΠρεσε ῥγοχίπιιθς 
αἴ {ειρθσαι, Ρ᾽ὰ5. εἰς ὀρηπίθυ8 
βμρλοξανροκοδεῖδ ἃ λασβοιιρν 
τι ἜΦΕΣ ΤΕ ἘΣ 

ΩΣ ΑΞΡ᾿ ὐ ΦῬ ΧΠΙΝ τ 
ὙΠ τὰς Τεῖὰρ, Ἰοφαιιβ, εξ. 
Ἱ τ ταγυ θνῦ “ὃς ἬΜΟΑΝΒΣ 

Δ Διοοηο: ᾿βυρές. Μοῖῆ εα-" 
μαθέ ἐδεας ἐκάθισαν οἱ Τραμμαΐεῖς τιξάγαπι 1{εἀεγαης βρεῖς ὃς 
ΕᾺ οἱ Φαῤλισαῖοι" ; Ξ 

3 Πάνϊα ἐν ὅσα ἃ εἴπωσιν 
ὡρμεῖν τηρεῖν," τηρεῖτε νὴ ποιεῖτε". 
ἜΝ. δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν; ᾿νμκὴ σοις 
εἴτε" '“λέγεσι γὰρ, κ᾿ αὶ ποιῶσι. 

.. ἃ Δεσμεύεσι γάς φοζία βαρέα 
ΩΝ δυσξέςακῖα,. τὸ ἔπι ιθέασιν. ἐπὶ 
“ὃς ὦμες τῶν αὐθρά πον. τὰ δὲ 
δακτύλῳ αὑτῶν ἃ Ξέλετι κινῆσαι 

κὐτα" 
- Ππάνα δὲ τὰ ἔξγα αὑτῶν 

ἴχᾳο ἤοη γοϊππξ τηονεγὸ εὰ. 

Ρ Βατιῖδι : 

«3 Ὅπμηϊδ ἐταὸ υσουπηηιδ 
ἀϊχογῖπε νοδῖϑ, ἵεγνασο, {ετναῖα; 
᾿ὃς ξλοῖϊο : Τοουπάὰπι νδτ ορεία᾿ 
εογυτ πε ζαοῖξε : ἰςματρπίπις 
ἃς ποη ἕαοίαπτε. Ἄς 

4 ΑΠΠΙραπξ ἐπίπι ὁπόσα εἰανία, 
ὃς ἀπιροσια λα, δὶ ἱπηρομαηξ ἴῃ. 
ΒυπηοΙο5. Βογαϊ τα : αὲ ἀλριτο 

5 Οπιπὶα σογὸ ορεγὰ ἔμπα ἔα - 
«ποἰῦσι πρὸς τὸ ἢ ϑεαθῆναι. τοῖς: οἴυηὶ δἀρεξξατὶ Ποπιϊηϊδυϑ, ἀϊς 
ἀνθεώποις" 
ἐξ φυλαχίλεια αὑτῶν, δ μεγάλύ- 
γρσι τὰ χράσπεδα. τῶν ἰ- 
αὑτῶν, 
"6 φιλᾶσι ξ τε τὴν Ἶ περὼ- 

ὯΥ 

8 αὐλατύνεσι δὲ τὰ Ἰλίαης νετὸ ραγίαδζογία ζια, δὲ 
ται σαϊβοαης τη δγίαβ γερό τυρλεςς. 
ἴοσυῃι [ιογπηιϊ. 

᾿ός τΑτοβαξιθε Ἧι Ῥεΐπιου τοουδῖς 
τποκλισίαν ἐν τοῖς ξ δείπνοι» Ὁ εὐϑ΄ 1 οαπῖ5, ὃς ῥείπιαϑ «λιδο- 
τὰς ἐε τροϊοκαβεδείας. ἐν ταῖς συ-ἡ “ἄτας 1 ἴῃ Τγμαρορίβ.- οτος τ 
γαγω) αἷς»... ἘΝ ἤ ξοθώι 

“ον 

ὡ» 



᾿αϑι. ΑἸοῖβ ἀπ (65. ΘΟ. 1]068., «ἱ 
Ἰοϑ' αὐοῖυ οὐ ἀἰδραϊου οηβοχῃ θ᾽ 
νογαηῖ 41 Ἰοὰν ἀγοὶὶ νῖο τό- 
γνοράπ.,, β᾽ἀρρύόοπα,, δὲ ἰαὶ ἐ6ὁ- 
τπαλάα - Οὑε] δὲ ἴὸ ρυοηγίον εἰ 
ἴοὰβ [65 σου ποθι. 
20. Τέβυιᾳ [πὶ νόρομαϊι . ΓΘ ργο- 

ταῖν ἦο τοῦ [65 σοι πα οι 8 
δοῖ εοἰι-- οὖν Ἑπσοιῖς. ἰδναθ!., ἴα 
ϑοίσηθιν ποίτο θα οϑὲ ἰὸ ϑε} 
ϑεῖφῃοανς 

50. Τὰ αἰτοδγαϑ 1ς ΘεΙση αν ἕΟ 
Ὄϊοα » (ἰδ τσὰῖὶ ἴοπ σοσαν, 46 τοῦτο 
ἴοῃ ἀπο, (ο ἰοπὶς ἰὰ μοπϑύρ,, εἴ 
46 τοῦῖο τὰ γος. Οἷδδι ἰὰ 16 ρυς- 
χΐϊοὺ σοχητη δ τη θη ΐ. 
γ' “ . 5 5 

ὅ1. Ετνοῖοὶ ἴθ ϑθοοηα, φιηΐὲ {πὶ 
δέ βϑϑιηδίαθίο - Τὰ αἰπιθιαϑ. 0 
ῬυοΟΠ Ια οοιαπια τοὶ -- χηύτηθ. [1 ᾿ 
ἩὟῪ ἃ ρΡοϊηῖ ἀ ἀπῖνο οοταπηιηᾶο- 

) 

γος, οἰὰ5 σναπμὰ (τε οουχ-οὶ, ὦ 

40. 'Ῥοῦτο 18 Ἰοὶ εἰ 165 Ῥεορβὸϊος 
86 γαρρονγιεας ἃ Ὅε5 ἄθτιχ οοιπιπαη- 
ΠΟΤΕ 

ὅ2. Ἐπ}6 δοῦρα [Ὁ] τόρομάϊι: 
Μαεῖϊνε,, τὰ 48. δῖεπ αἰῖ, οἵ 86] ὴ 

δῷ Ἀπὰᾶ ὅδε οἵ ({π6 5ου 065 σϑτῆδ, ,..... 

πὰ πανὶπο Πεδαγα {ποτὰ ὙΘαΒΟΠ Πρ: 

τοροῖαον, ἀπ ῬΘΥΟΘΙΥ ΠΡ; τμαῖ πὸ 

᾿ὐκί δοκνοῦοα ἐπετὰ ΜΜῈ}}, ἀ5 τ 4 

Βἴηι, ὙΝ δῖ ἢ 15 τὰς Πρϑῖ σοτηταδπαάς- ᾿ς 

πχοηΐ οἵ 4}} ὁ ; 

49. Απὰ {6985 ἀποννογεᾷ ἴτω, ἘΠε 

Βνεῖ οἵ 1} τμὲ σουηπια πε πη ἢ 8 ὅϑα., 

Ηραῦ, Ὁ ἴβϑυδοι : ὙΠ86 Τρ ὁδὲ 
(ἀοά 15 ομεὲ [μογὰ: ᾿ 

80 Απά ἔποῦ. 5Π41Ὲ} Ιονε με Τονᾷ 

τὰγ Οοά νη 411 τὰν Προ; ἃπ4 

ὙΠ π Δ} τὰν βου), δηα Ἰ }} ἐΠγ. 

"τηϊπα, δηα ψ]ἢ 8} ΤᾺΥ βίσεποταΣ 

ΕΓ 15 ἐς τὰς νδῖ ΓΟ Πμ ἢ τς. 

51 Απά ἴδε βεςομᾷ 5 ἅκο. παγηείᾳ 

τηῖ5, ΤΒΟυ 5Πδ]ο]ονε ἐπ ν ποῖρθοῦι 

ἂϑ τγϑεῖ. ὙΈΘτο ἰ8 βόπθ οἴ μὸν 

Γοτατα μάτι πεοτϑαίεν πάῃ {πε 86ὶ 

᾿Δ0 ὈπΊΠεθο ἔνγο σοτητηδη Ἰποπίς ἢ... 

Ἰμαπρ, ἈΠ πιὸ Ἰανν πα τῆς ῬΡΟΡμοί5. 

890 Απα τὸ 5ουῖθε βϑαϊά ὑπίο πιαίλίι..2.. 

1ὰ νένιτέ, 4} πὟ ἃ φαΐ 56] ὙΥ 611, Μαβίου, τποὰ Παϑὶ βαϊα ἴπ6 
θῖεα, οἵ 4} ΗὟ ἐπὶ ἃ ροληῖ ἀ᾽ απττοὶ 

αθ ἰαὶ ; , ἀγ
αῖα τ ἴον {ΠΕῈΡῈ 15 906 (ὡοά ; ἀπά 

53. Βὺ ΄ὰς "αΐπιοῦ ἀ6 τοδὶ τοι] {πόρε 15 ποπα οἵ] θὰῖ τος 
οοασ, ἐδ τρῦτε 8ο7ὲ Ἰθ Πρ ποα Ἢ 45 Απά το ἴον τὰ ἘΠ 4} ([ὴ6 

46 τοιτα δον ἅτη8., εἰ ἀ4ε ἴοαῖο 5886 ραν ΔΠα αὑτὰ Δ} πὲ ἀηάαενϑίαπα-!} 
ἔοτοο, οἱ αἰτηθῦ 8075 ῬΥ ΘΟ απ οοῖ- 
ΤῺ δοἰ-τηδιηθ,, ο᾽εβδὶ ρ[ὰ8 46 ἰοπ5, 
1ε5 Ποϊοσαιϑι88 εἴ 416 ἰοιι5 [65 5ᾶ--ὶ 
οὐ ο65. 

ἌΣ Τέσιι8 μᾶυ7α αὰ ρϑαρὶς,Ὶ 
ΕᾺ. εἴ ἃ 8εὲ5 Ῥ:ϑοίρ]68, Ι 

Ια. ἘΠ͵δαΥ 410 : Τι65 δου 165 οἱ Το 
ῬιιανΊσΙεπϑ 80; ϊ 4.5315 5} 1ὰ οἰαινδ 
'ἀρ Μουϑε. τὰ 
5, ΟΡ βοῦνεζ ἄοπο, οἱ [αϊτθϑ ἰοαξ 
68. 4᾽1}5 νοι ἀϊτοῦν αἰ ὈΡΒθῦν ον Ὁ 
γταϑῖς πὸ [αϊῖος ρα οοταμλθ 115 ἴομῦ ς 
ρᾶγος 40 115 ἀἸδθὰν οἱ πὸ ἴοηΐ ρ88.- 
ἄς ὅν ιἰ5 ἄθοῖ 465 [αγάραικχ ρ6- 

;38 88, εὐ Πα ρροντα 1 68., οἱ [εἐ8 
ἰταοῖιθας βὰν 165 ἐραμ θ9 ἀ65. Πονη-. 
Ὠ165. ; τηϑῖ9. 1|8}}6 γοπάτοϊομΐ ρμρᾶ5 
168 γθρυαπον ἅτ ἀοὶρι. 
5. Ἐπ 115 ἴοιιι τοτιῖε5 [ΓΘ ατ8 Δ ΟΙΊ0Π5, 
ΔΒ 4868 165 Πογηπι65 108 νΟΙ ΘΠ 5 αν 
115 φογίθιι ἀς Ἰαυρο5 μλγ ἀφιὸνεδ., 
εἴ 115. οὐἱ ἐἰς ῥἴαϑ Ιομριιθ58. ἔγα προ 8 
ἃ Ιδανϑ Βα θῖῖ5: 
6, 115 αἰταθὰϊ ἃ ἁγνοὶν 165 γγ6- 

ταλὸνοϑ ρΙαοθ5. (ἀπ8 165 [ὁβιιη5., οἱ 
68. Ῥτονηϊονδ. οἱόρε5. ἀλῃ8 105 δύ Πα- 
ϑοσιιΕ8 : 

ἱπρ Πα ψ 1 8}} {με 508}, απὰ ΠΕ, 

ἋΠ πιὸ ᾿ϑἰτεπρίῃ, ἀπὰ ἴὸ ἴονε ἠζό 

ὨΕΙΡΉ ΟΣ ἃ5 ΒΠΆΘΟΙΝ ἰϑ ταοῦς (μη 

4}} ΠΟΙ θαι “οἴου 5 δα 58- 

ΟΠ οΥἤςο5, 

ΟΒΑΡ. ΧΧΊΠ: 2. 
770 Ῥματίϑοο “6. 7ιοδδα, δ Ο. 

ἘΓΕΝ 5Ραο 5 885 (τη Ὁλ0|- 
πιά, ἀπ ἴο Π15 ἀἸβ οι] δ» 

ὦ Θαγίηρ,, ἘΠπς δογῖθ65 δηΐ (ἢ 

ῬΠΑΙΊσοο5 510 ἰὴ Μίοϑεϑ᾽ βεαῖς 
9.ΑἸ] τπογοΐοτε ἡ Παίβοθνεῦ Ἐμδ ν 

δ᾽4 γοὺ οὔϑουνὸ, τλαξ οὔβεγνο ἀπά 
ἄο; θα ἀο ποΐ γε αἴϊζοῦ {πῃ 
ΟΣ : ἴῸν {ΠΕΥ 500. ἀπ 40 ποί. 
4 ον ἴμεν ᾽η4 πρᾶν θυτάθῃβ. 

ἈΠΑ στιθνουβ το θο Ὀοτηρ, ἀπα Ἰαγν 
ἀλλθηι ΟἿ ΤᾺ Θἢ5᾽ 5Πο Ἐν 5; ὑτ ὉΠΟΥ͂, 
λρριϑείσοθϑ Ὑ1Π τος πῖονο ἐμοτῃ 
“ἢ οὴς οἵ {πεῖν ἥπσογο. 

"5. Β{8}} {Π6ῚΡ γον 5 τὰ ογ ἄο [Ὁ 
ἴο δε. βεοῦ οὗ τῦοπ; {πον τπαῖτε 
Ὀιοδά τποῖν ραν] ιοζονιοβ, απ δὴ- 
Παρ {π6 θονάευβ οἵ {πεῖν ραῦ- 
Τηρηΐϑ, 

᾿ ΘΆΑΠαΪονο πο ΠΡ Ρθντηλοβί Γοοτη 5 
αἱ [δαϑδί5) απὰ {πε φδτοῦ ϑραῖθ τη 
[6 ΒΥ ΠάροΟσ 65. 



61. 

7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 
ἀγοραῖς, καὶ χαλεῖσθαι ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων, ῥαξεὶ, ῥαθεί. 

δ." μεῖς δ δὲ μὴ κληθῆτε ῥαξεύ 
εἷς γάς ἐξιν ὑμῶν ὁ καθηγηϊὴς Φ) ὁ 

Χριςός" «πάγϊες δὲ ὑμεῖς, ἀδεὰ- 

4:1 ἐςε. 
ῶ Καὶ πα]ές ΠῚ μὴ καλέσηϊς ὑ- 

(κῶν ἐπὶ τῆς γῆς' εἰς γάς ἐςιν ὁ 

«πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς ἐξανοῖς,. 
Ἔ τὸ Μηδὲ 1 χληθῆτε 1 καθη- 

γηήαί" εἰς “γὰρ ὑμῶν ἐςιν ὁ καθη- 
γηϊὴς» ὁ Χριςός. 

11 Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν, ἔςαι 
ὑμῶν διάκονξν. ς 

1. Ὅςις δὲ ὑψώσει ξ ξαυῦϊ ὃν, τα- 

πεινωθ᾽ ἡσέϊαι" ὦ ἕςις ταπεινώσει 
ξαυϊὲν, ὑψωθήσεται. ' 

᾿ς 12. Οὐαὶ δὲ ὑμῖν τρημμμαϊεῖς 
αὶ Φαρισαῖοι ὑποκρίαὶ, ὅτε κλείε- 

τε τὴν βασιλείαν τῶν ἐρανῶν 
ἔμπρο οσθεν τῶν ἀνθρώπων" ὑμεῖς 
γὰρ ἐκ εἰσέρχεσθε, ἰδὲ τοὺς εἷ- 
σεῤχομένες ἀφίει Ἰε εἰσελθεῖν. 

14 Οὐαὶ ὑμῖν τραμμαεῖς νὶ 

Φαριξαῖοι ὑποκρῇαὶ, ὁ ὅτι καΐϊεσθίξ- 

τε τὰς οἰκίαις τῶν χηρῶν, ΟΝ 

φάσει μακρὰ προσευχόμενοι". διὰ 
τῶτο λήψεσθε περισσότερον κρί- 

μά. 
ἘΠῚ ς Οὐαὶ ὑμῖν Γραμμαεῖς" 

[ὴ Φαρισαῖοι ὑποκρί αὶ, ὅτι ᾧ σε- 
εἰάγέϊε τὴν ϑάλασσαν καὶ ὸ τὴν ἢ ξη- 
βὰν, τπσοιῆσαι ἕνα ᾿ ταροσήλυῖον' 
τὶ ὅταν γένηϊκι, πσοιεῖτε αὐτὸν υἱὸν 
γεέννης διπλότερον ὗ ὑμῶν, 

τό. οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τιφλοὶ, 
αἱ λέγονϊες᾽ Ὃς ἂν ὀμκόση ἐν τῷ 
ναῷ, εἐδέν ἔχιν" ὃς δ᾽ ἂν ὀμόση εν 
τῷ χρυσῷ τῷ γαῦ, ὀφείλει. 

17 Μωροὶ κ᾿ τυφλοί" τίς γὰς 
με! ἔζων ἐςὶν, ὃ χευσὸς, ἢ ὁ ναὺς ὁ 

ἁγιάζων τὶν χρυσόν; 
τι Καὶ" ἜΣ τὰν ὁμιόση ἐν τῷ 
ϑυσιαςυρίῳ, δέν ἔχιν ὃς δ᾽ ἂν 
ὑμόση ἐν τῷ δώρω τῷ ἐπάνω αὐὖ- 
τῷ, ὀφείλει. 

19 Μωροὶ νὰ τυφλοὶ, τί γὰρ 
μεῖζον; τὸ δῶρον, ἢ. τὰ ϑυσια- ϊ ἢ Ρ0») 
ςήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον ; 

“, Ἐτ [αἰδιξατηοποβ ἴῃ Τογὶ5, ὃς 
νοσαγὶ ἃὉ Βορληῖρι5, ΒΑΡ], 
ἈΔΡΡΙ, ἕ 

ὃ Νο5 ἁιίεπι π6 νοςεπλιηὶ 
περθὴς ἀμ ι5. οηἷπὶ οἱὉς ψοιτο 
ἀοόζον ΟΡ 5 - οπιπε5 διῖοῃι 
γὸ5 γαϊιο5 6{15. ᾿ 

9 Ἐξ ρΡαΐγομι ἢς νοροτθ νο- 
Πχῦπι Πιροτ' τεγγᾶπα : πὰ οηΐπα, 
οἵξ Ῥαζοῦ γον αὶ ἴῃ 68:15, 

10 Νξε νοςζοόπιηὶ ἀοέϊογοβ : 
ὯΠῸ8. ἐπ νοίϊοῦ οἷν ἀοέϊογ, 
ΟἸ σι. 

σι Οὐ νογὸ Π14]0Γ νοβεῦπι,, 
ογὶς ψοίϊον γαϊβ τοῦ. 

12 Οὐἱ αὐΐοπι Θχαϊτανογιο, 
Γρίμπι, Βαμα ΠΑ θ᾽ ταν : ὃς φὰὶϊ 
Βα Ἰανοῦῖς ΤΟΊ ρίμιτι, χα] ῖσ 
ἴὰΓ. 

13 Νὰ δπίθπι νοἱὶ5. ΘΟ 8ὲ 
ὃς ῬΒατίκι πγροοῦια, αυΐα 
οἷαι ἀ1ε19 τερη πὶ ο]ογιστι ἀπζᾷ 
Βομλῖμο 8: ψῸὸ5. ΘΠ ΠῚ πῸΠ ἰπίτᾶς 
εἰς, πος ἱμεγοθιξηζοϑ Πηϊεὶς διὴ- 
{τατος ; 

ἐλ: τοῦς Θογῖθα; ἃς ῬΒα-. 
τιϊωὶ μΒγροογίτα;, χαΐα φουχεα τί. 

οϑέ ,χς. οὐδως, 

ἄοπιοϑ νἱἀιιατιιητ, ἃς, Ῥείδχία, 
ΡΓΟΙΙχα ὁγδῃῖοβ  ῬΓΟΡίοῦ μας δὸς; 
ΟἾρΊθτῖ5 Δ απ ἀλῃ τι Ἰυδισίατα ἢ 

1ς Νὰ νοῦἱϑ ϑούιρα ὃς ῬΠατι- 
{8 Ὠγροσγιί, 4ϊ4- ΟΓΟῸ ΙΒ 
ὨΊΑΤΕ ἃς ἈτΙαπι, ἤΆΓΕΓΕ πη ισὰ 
Ρτγοίοϊγευπι ’ ὅς ἀυὰπι ἔπεσι 
ἕαδιυβ,. ἔα εἰσ. ἐὰπν τα ρὸ- 
πεηης, ἀρ] οἰ πὶ ν 0018... 

τό Νὰ νοβὶβ ἄϊτοος ςαςὶ, ἀϊ» 
σοηξοβ : Οὐϊσυπιαας ᾿ΓΑνοΓ ἐπ 
ΤαΠΊΡ]ο. 1111} οἰ ς᾽ φὰὶ αὐζεπὶ 
Ἰατανογις [ἢ ἀΌΓΟ ΤΟΥΏΡ]1, ἄθρεῖ, 

17 8ὅ101ε| ὃς σοὶ : ατ!ἃ οὨϊπὶ 
ΠΊΆ}1|5 δ, ἀὐγιιηι, ἀτιῖ ΤΟΙ Ρ] Πα 
(αι ιβοαηο ἈΥΤΌΩΣ) ἡ ἢ 
18 Ετ ηυϊοιπαας ἡαγανοτῦῖε [πὶ 

Δἰτασὶ, Ὡ181] εἰξ : αιυϊοιηπαις 
ἀαϊο πὶ Ἰγανοσὶς ἴῃ ἄοπο αιοά 
{ὰρεγ 1Ππ4, ἀεῖνες, 

10 βευεὶ ἃς «οὶ : Πα] δῃ1Π|, 
πΊΔ]115, ἀΟΠῸ ΠῚ, Δἢ ἀἸταγο [Δ (}1- 
Ποδηβ ἀδπιιηι ἢ 



7. Ετ ἃ δτνε ςἰτιέβ. ἀαῃβ 165 ρ] αδο8 
Ρυβι πες, οἱ ἃ ὀϊτε ἀρροϊόβ. ρὰγ 
1695 Ὠοιατηε5., δίαϊιτε, Μαῖινε. 
"8. Μα15 νοῦβ, πὲ συοῖβ [αἰῖ68 
'Βοῖϊηϊ ἀρρείεν δαϊιγε ; οἂῦ νοῦς 
ἢἾανεΖ αὰ Ἂη Μαῖϊγθ, αἴ οϑὶ [6 
ΟΒεῖθι - δὲ ροὺν νοὰβ., γοῖι5 ὃΐε5 
ἰο5. ἔτὸγοβ. 
9. Ετ πάρρεῖεζ ρούβομης 580 ἰἃ 

ἴογγε ψοῖγε θὲτα : οαὺ γοὐ5 γᾶν ε2 
απ 568] Ρὲνο, σανοίζ, σε αὶ (αἱ 
ἐδέ ἄδῃς [65 οἰθιιχ. 
το. Εἰ πεῖ νϑὰ5. [αἸτ65. ροῖηι 80- 

ρείεν. οοίεαν ; οἂΥὺ γοῦδ Πᾶν ΕΖ 
αα απ 5εὰὶ Ῥοοιῖειν, (αὶ εδβιὶ [8 
ΥΤΙΣ : 
11. Μίαϊβ 4πὸ]6 Ῥ᾽α8 στᾶπα Δ᾽ ο- 

ἅγθ νουῦϊδ 5011 γοῦνα δεν 167. 

ΤΥ ΑπαοΤεβ ησ5 τὸ {Π6 ΤηοτἸςοἴβ, 75... 
πα ἴο θ6: ΠΕ ὁ ταςὰ, ἘδΌΒὶ; 
ΒδΌΡιΙ., ΤΥ ο : ῖ 
8 Βαϊ 6 ποῖ γε σα! θα ΒΑΡ; 

ἴου. οὔθ. 15. “γοιιν Μίαβέεν, ευολ 
Ὁ τιϑα ;. 86 411 γὰ ἂὐὸ Ὀγειῆγοη. 
«9 ΑΠΕ ὍΔ πὸ γῆάσ τ όιμ ἘΔΊΠΟΥ 
ἄρου (πὸ δατίῃ: ἴῸΡ ὁηῈ 15 ὙΟῚΠ’ 
τ αῖθογ, νυ ἢ 15 ἢ Ἠδάνϑη, 
ἼΟ Νοῖθον θὲ γε σα θα τηαβίοτϑ: 

Ἰξοτοηο ϑ γοῦν πιδδίου, ἐστι γῖϑέ,, 
1 Βαῖς τῃαΐ [5 στεαΐοϑδί ἀτηοηρὶ 

᾿ γοὰ 518}} Ὀ6 γοῦν ϑεγναηΐ. 
᾿ 12 Απᾷ Βοβοθνον 588}1} ἐχαὶέ 
᾿ ΒΙΣ 56} 5 ΒΔ} θεὲ ἀραβθα; δπὰ δ 

᾿. 15. ἂν ἀαϊοοηάαε 8’ ἴον εγὰ βονὰ ᾿ ται 55,4} πατοῦϊο τη 56 Π 508}} 
Ῥατην » οἵ ααϊοομαὰὲ 5 ἈΡΔΙΘΒΟΥΑ Εν οχαΐςρα, μὰ 

ἀετὸν ἀελὰ ρὲ : 13 βυῖ νοῦ πὔΐο ψου!ς 5065 ἀπά 13. Μαῖς γαδίμοαν ἃ τοῦβ, θοῦ} 65 ] ῬΈΩ ἐν Σ ᾿ ᾧ " ΚΈΣΣΣ Ν τε 

εἰ Ῥμανίβιθυι9 ΠΥ ραουῖτε8 ;. ράτος ᾿ ἔ ΒΘΤΊΞΘΕ5. ΠΥΡΟΟΙΙ͂ςΕ, ΙΟΥΎ 580. 
46 γοὰβ ΈΓΏΕΣ ἃπχ Βοιημπιε5 6. τ} ἴΠ6 Κιηοἄοτῃ οἵ πϑανθὴ ἀθθιηβέ 
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βογδυταθ ἀθ5 οἴειικ ; τοῦθ ΑὟ τηρῃ Ὁ [ὃΥ γὰ ΠΟΙΤΠΕΥ τὸ ἴῃ ψοτίσ' 
τ ΄ Α ι- ἴςς Ϊ ἀξ ρος Ν α 

φῃῖτοσ μοῖπὶ, εἰ γνοὺς τ ν' ἰϑίδϑεζ, κους ΠΕ ΤΠ ον βυδον γα πέτα (Παΐ 
Ρᾶ5 ΕητγοΥῦ οοὰχ 4 νου γοι Ὡι Υ͂ 
ἘΠΙΓΕΓ, τ 
τά. ΜΔΠΙοαν ἃ νοῦβ, ϑοῦιθο8 οἵ 

Ῥματιβιθηὴ8 ΒΥΡΟΟΥ 65; ΓΤ σὑοτιβ 
ἰάόνογοα [68 τμαῖδοὴ8 (ἰε5 γθανε5, 
“Ὦ δῇλεκοίαηξ ἀς ἕαϊγε ἀ6 Ἰοησιιες 
Ῥυϊὲντο5 ; ἃ σαᾶβε ἀξ ςοϊα νουϑ 56- ἢ 
γῈΖ μι π|5. ἐ᾽ Δαϊαης ρ᾽ 5 δόνὸογς-- 
χαθηϊ. 

τό, ΜαΙΒοαν ἃ νοῦς, ϑουῖθο5 οἱ 
Ῥβανίϑίεμϑ ΠΥ ροου 68, οαν νοις 
σΟαγοΖ [ἃ τρον εἰ ἴα ἴοῦγε, ροῦν 
ἔαϊγε ὑἢ ῥτοβόϊγιε ̓  οἱ απαπαὰ 1 
1 εβ8ι ἄἀενεμιι » 0.15 [6 γθη6εΖ ἀἰσῃς 
ἀε α΄ σέϊιθπηα ἀοιιχ [οἱσ ΡΙὰ5. αὰθ 
γοιι8! ᾿ 
16. ΜΑΙΒμδαγ ἃ τοὺβ, (οπάᾶπο.-. 

ἴξαγϑ ἂν ει! Ρ}68-, Ὸ1 ἀἴτ65 ᾿ 81 486ε}- 
α᾽ππ ἢ} 6 μάν [6 τεῖαρὶε, οοἱα 
Ὡ ἐδὲ ὙΊΕ : Π]815 ΘΟ] πὶ 41 διγα 
7υτέ ρᾶγ ΤἴοΥ ἀϊτι ἴθ ρ]6, εϑἰ οβ!οέ 
εἶο ἐθπῖτ δοπὶ δετηιοχιέ ! ἘΡΕΙ 
17. Τηβεηβέβ' εἰ ἀνθαρίεβ ! (τ 
1646] εθὲ 16 μῇυϑ φοπβιέγα]ς, 
Ὁὰ [ὋγΓ, οὰ 16 ἰθηρίς αὶ γοπά 
πεῖ οὐ 38ογέ 2 
18. Εἰ] ἀαεϊφα απ, εἰίο5- ροτιδ. 

Ἴατε γΡᾶν Ἰδπτε}, ς6]4 ἢ δεῖ στ εὴ : 
ὝηΔΙ5. ΘΕᾺ] απ ἀπτὰ Ἰαγτό ραν [οὶ 
“ὅση «αἱ εβῖ 5αν 1 ααΐοί, εοῖ ΟΒ] σέ, 
[δ ἐδγειτ' δοπὶ δογητογιΐ. τ 

10. ΙὨβθηϑέβ εἰ ἀνθιοῖος (αν 
ἔΡ48ε] δὶ ἰς ρ]τι5 σταπα, ἰς ἄοῃ,. 
᾿οα 1 ἅπ|6] ΄ὉΣ γεπα ος ἤθη βδονέ 

ῃ 

εἴ ατα οηζοττηνρ, τὸ ρῸ Ιἢ: 
τ γος επΐο  γοῦ, βουῖρθεσ δά 

Τα Γίϑο 55 ΒΥ Ῥοοτῖίε5 ἢ ἔρ γὲ ἀε- 
γοῦν το νγ8᾽ Που585) ἀπά ἴον ἃ 
ΥΕΙξΠσ5. τηλῖο.. ἸΙοῆο ῬγάγοΥ: 
{πρτείογε γὸὰ 95Π4}1 ᾿σϑοεῖνε ἰῃς 
᾿Τροῖοῦ ἀατηηατδῆ. Ἴ 

15 δος υπίδ τοι, 5ουθε5. ἀη4 
᾿ΡΡΏΑΥΙ5θ65, Πγροοῦος! [ῸΓ Ὑε 
ἱ ΠΟ Ρ.55 588 Δης ἰαπι ἴο τηαϊκὸ οσα 
ῬΓΟΒοΪγίε ἢ αηὰ Ἥρη ἢε 15 ἐλτοτι, 
γὲ τῇακα Βΐτη ὑγο- Ὁ] τῆογο {πὸ 
ΟἸΠΠ]Ε Οὗ ΒΘ] μὰπ γουγβεῖνεβ. 
1 οΌγοε υπΐο νοι, ψε ὈΠ πα σα 465}. 

ὙΒΙΟΝ Βα γ. ΥΝ Ποϑοδ να 5881] 5ΌΤΘΆΓ. 
ΒΥ τῃ6 ἴοπηρῖςο, ἰξ [5 ποιβίηρ: ; δυΐ 
Ὑ’ ΒΟΒΟΟΥΘΓ 588} βύγεαγ ὃν τῃε ϑΟΪά 
οὗ 1Π6 ζδπρ]ε, μὲ ἴ5 ἃ ἀθυΐου, 

17 Υε ἴϑοἱβ ἀπά δΠπα! ἴον γΠε- 
ΠΥ ἐδ σγθαΐον, τῃς σοἱά, οὗ {8ε 
ἴφτηρὶε τῆδέ βαποι τη Ἐπ 9014 Ὁ 

18 Απά, γῃθβοονον 588] ον ΘοΡ 
'Ὅγ {πε αἰέαγ, ἴῈ 15 ΠοΙΠΙηρ ; Ρὰΐ 
ὙγΠΟΘΟΟν ΕΣ ΒΌγΟ ΤΟ Ιῃ ὈΥ͂ {1Π6 “οἹ 
1Παΐ 15 ἼΡΟΙ ἴΐ, ἢ 15 ΘΊΠΠ]ν. 
19 Υὲ ἴ0015, δῃᾷ Ὀ]1 πε ! ἔον. γΠ6- 

ἘΠΕῚ ἐ5 φτεδίοῦ, [86 οἹΕς, οσ ἐμὲ αἱ- ἰ 
[ΑΓ τῃδξ απο θείῃ Ἐπὸ ϑἰπὸ 
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4ο. 6 ἂν ὀμόσας ἐν τῷ 5ὼ: 
σιαςηρίω, ὀμνύει ἕν αὐτῷ ἡ ἂν. 
«ὡᾶσι τοῖς ἐκάνω αὐτῶ, 

21 Καὶ ὁ ὁμότας ἐν τῷ ναῷ; 
ὀμγύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ καϊοικϑύϊε 
αὐτόν, ΓΗ: 

22 Καὶ ὁ ὁμόσας ἐν τὼ ἐρανῷ, 
ὀμνύει ἐν τῷ Θρόνω τῷ Θεῶ καὶ ἐν 
σὰ καθημένῳ ἐπάνω αὐτῶ, 
21 Οὐαὶ ὑμῖν τραμμαεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι ὑσαοκρ αὶ, ὅτι 8 ἀπα-" 
,δροκαῖϊθτε τὸ ἢ ἡδύοσικον' καὶ τὸ Ὁ ἄ- 
γηθον. καὶ σὸ Ὁ χύμινον, καὶ ἀφήκαῖς 
τὰ ιβαρύτερα τῶ νόμϑ, σὴν κρί- 
σιν, πὸν. ἔλεον. καὶ τὴν τίς 
Ἰαῦτα ἔδει. φοιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ 
“ἐφιξναις : ι ΠΗ, Ἢ 
24 ξ Ὁδηγοὶ τυφλοὶ, ̓  οἱ 

Ὑ διρλίζονϊες σὸν ὁ κύνῳτία, χὴν 
δὲ κάμηλον ξ κα]απίνοτε;. 
ἘΠς Οὐαὶ ὑμῖν Γραμμα]εῖς ἢ" 

-Ὧ 

ᾧ Φαριχαῖοι ὑποχορι]αὶ, ὅτε καθα- 
“ᾧῷ3 κ . ὰ ᾿ς 

εἰζέϊς τὸ, 1. ἔξωθεν. τῇ «σσϊηρία καὶ 

αὖς  τἀαρυψίδίΘ»,. ἔσωθεν δὲ 
Ἶ χέμθσιν ἐξ 1 ἀςπαγῆς καὶ Ἐξ ἀ- 
κρασίας. δ τ᾿ 

. κ΄ Φαρισαῖε τυφλὲ, καθάρι- 
δον πρῶτον τὸ ἐντὸς; τῷ “αὐϊηρίᾳ 
αὶ τῆς παρυψίδι.», ἕνα γένηϊαι, καὶ 
ἠὸ ἔκ)ὸς αὐτῶν καθαρόν. : 

4.27 Οὐαὶ ὑμῖν Γραμ καἸεῖς αὶ 
Φαριταῖοι ὑποκρῆαὶ, ὅτι 7 ““πρὸ- 
μοιάξζέιε ἡ τάφοις Τ κεκονια μένοις, 
οἵτοες ἔξωθεν μεξν φαΐνονϊαι 7 ὡς 
βραῖοι, ἔξωθεν. δὲ γέμασιν ἢ ὁ- 
ζ ων νεχρῶν καὶ σσάσης ἀκαθαρσίας. 
“28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν 
φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, 
ἔσωθεν δὲ μεςοι ἔςξε ὑποκρίξεως 
ῷ ἀνομίας. ᾿ν - 

29 ᾿Οὐαὶ. ὑμῶν Τραμμαλεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι ὕποκρῆαὶ, ὅτι οἰκοδο- 
ῥἐεῖτε τὸς τάφες τῶν πσροφηϊῶν, καὶ 
χυσμεῖτε τὰ μνημεῖα. τῶν .δι- 
Ἀπίων" ΣΙ 

τ 39. Καὶ λέγεῖε" ΕἸ ἦρεν ἐν ταῖς ᾿ 
ε “ μ᾿ “: ὦ ᾽ 
ἡμέραις τῶν «τσαἹέρων ἡμῶν, ὃκ: 
ἂν ἥμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἷ- 
μαῖ; τῶν ταροφηϊῶν."΄ 

31 Ὥςε, μαξϊυρεῖτε ἕαυϊοῖς, ἢ 
ἕγε υἱοῖ ἐςε τῶν φονενσ ἁγίων τὸς 
τὸ ξοφήτατε ΒΝ τ 

412. ᾿Καὶ ὑμεῖς πληξώσαϊε τὸ 
βέτρον τῶν τσαϊέρων ὑμιῶγε. 

Ὁ Ν᾿ 44, ὕσφεις, { γεγήμαϊα ἔ ἐπ, 
χιδνῶν, “σῶς 1 φύγηϊε ἀπὸ σἴς 

κρίσεως τῆς γεέννης; ὁ ο6Ὅ " 

᾿ς 20 ΕΤΡῸ Πτγδῃ8 ἴῃ 8] τατὶ, Ἰαγαξ 
π΄ δο,, ἃς ἴῃ Οχε θυ δ᾽ αιιαε. ἔπαρον. 
Ἠϊὰά, , 

21 Ἐξ Κυγδῃβ ἐπ ξειάρ]ο, ἰαραξ, 
ἴῃ 1110, δ τὰ Βαριίαπές πα, 

.22 Ἐπ) τα Π5 ἴῃ τϑο]σ, Ἰυγας ἣξ 
ἘΠ το 161, ἃς μι ράδηϊοταρες 
Ὁ ν.. τ ὺ Ὁ  τ 

τ 25 Κκ ὑ0015 ϑοτίθε, ὃς Ρἢ4- 
τι Βυροογιξα, ΄αϊα ἀξολπιαι5, 
το ητηδηῖ, ὃς δηοι τα, ἃς οτΞ. 
πύπαπι, ἃς το! αι 18 στανίοσα. 
1,ερῖ5, ἡυἀτοῖτιηλ, ὃς τυ βετίςονο: 
ἀΐατα, ὃς Πάσπι, τὸς ὀρογριῖς, 
ἔλεεγα, ὃς 114 δοὴ οηχεΐετς. ὑ 

24 Ῥλιροϑ ἐδ οἱ, Ἔχζο]απέεδ οντ 
Ἰίςεση, δὲ ὁβηιείαπι οἰ αξοηζοδ, 

; ἐπρδν Σ αἱ 
45 Νὰ νοδίϑ ϑογίθα: ὃς, Ῥῃ δ, 

ταὶ Ὠγροοτγίεο, φαΐα πιμηᾷατῖς. 
φυσᾷ, ἀεξοτγὶβ Ῥόρμ]ι ὅς Ῥαεῖπκ, ̓  Ἀρπ᾿ τοονο ἘΩ  Σπτ το 
ἱητεβ ἀὐξέπι θυ] πᾶ [ας εχ τάν 
Ρῖπα ὃς ̓πτεβηρεγᾳητία. ς΄ 

ἱ ,χό Ῥπατγιίξε οξος, πὶ 
ΡΥῖμ5 φαοά ἰπταβ ρος], ὃς να-, 
τη, τ Παὲ ἃξ πο ἐξίοσιϑ᾽ 
ἰρίσγαπὶ ἀγπη άπ. ὶ 

27 δα νοῦϊ5 δόγίδα ὃς ΡῬΕα-. 
τἰει Βγρογίτα, αυΐὰ ἀἀβπλ1]4-᾿ 

ΟΤΆΪΩΙ ΓΕΡῸΪΟἢ τ 5. ἀεδ] θεῖ, 4: ἃ 
᾿ ἔοτίβ. αι άοῦι ἀρρᾶτεηΐ ἤρφοιοίᾶ,, 
ἱπίυβ νεγὸ ρἰοὴα (αην οἰπΡυθ. 
πιοσεποτιη, ὅς ὅσιπὶ ᾿πιπιασ 15 
(ἴᾳ. : ᾿ ΤΩΝ: ἊΝ 

2“ὃ 5ἷς ἃ νοβ δεῖς αὐἰάεπι 
Ῥαγεῖῖθ. πουαϊῖθαϑ, γι  Ἰητυ5. 

. Ἀμτεπὰ ῬίςαΣ εἰδὶς ᾿Βγροοτηῖ. δὰ 
τηιαιμίδῖα. . τῇ .ν 
29 κα νολῖς ϑοτιθεὲ ὅς ῬΠα- 

ΟΤΊΓΩΙ γροοῦιῖο,, αὔϊα τἀ! Ποστις. 
ἐρυϊο τα Θγορμοϊαξίμα, ὃς αὐ΄- 
᾿ ῃδεῖ5 τηοημπγεπία, Τα ξοτιμηι ᾿ς" 

40 Ἐπ ἀϊοιεῖβ απο ἢ ΓᾺΗἴε- 
τῶυϑ ἵπ ἀϊοβυ5 ραϊγαηι ποβγὸὰ 

᾿σαμλ, πὴ Ἔἴεπι}8 σοπηπιυηΐςὰς 
τοταθ. ΘοχΊ 1Π Τἀπρτὶπε ΝΊΟ-, 

᾿φποζαγαμα. ὶ ᾿ ἜΠΗ 
41 146 τοί ξαπλῖπι νου τιδξς. 

Οἰρῆρ, υία ΠΙΠ εἰπεῖ. οὐοϊάθην 
ἐπὶ Ῥτορμδοῖδο. τ - ὙΠΝ 

32 ᾿ξ νοβ ἐπρίατο τι η ΙΓ πῆ 
Ραίταην νου γογατ.. Ὁ οἶος 

23 ϑοτρθηξέθ, σϑηϊηιίπα νἱρθς 
τάραηι, φιοπιοάο [αρὶςεῖδ ἃ,}- 
ἀϊοῖο βομόμης ὃ" 



ών; ἐξ δον το τνξουξε, π΄ τὰῤβαεοο. Ὁ των Ξε. Ἂν 

20. ὉεΓαἱ ἄσπς ἡπλἼῖτο ραν απ 2ΟΥΝ Βοβὸ, με ροίογο, 5181] βυῦθαῦ [7}}-. 24 
16}, γὰγε βὰν }᾽ το}, εὐ μὰν οὁ αὐ [Ὅν (ἢς ἃἸΐαν, βυνθαλεῖῃ ὃν ἴΐ, ἀπὰ 

᾿ μλλιοο ΟΣῊΝ τῷ το 086 16 ἴδυη ἀγα ἘΡΣΜΗ͂Β "πὴ θὰ μὲς ᾿ῤθ τοις ἘΕ ̓  Ἐπονν Οὐ τμὴΣ τ ἸραΣ ὙΠ ΠΟ50 5}4}]} 5 ΘΔ ΡΥ τα 
ὁ δοΙαΣ αὶ Υ ΒΑΡ Ιιο. ΕΥΆΡΙΘ, βυγθαγ ἢ ὈΥ ἴΐ, ἀπ Ὀγ 
ἀν π υς παύτοῖ ἴατε ρᾷγ 16 εἷεῖ, πῖπὶ τμαΐ ἀν] .ἢ. ἐπε γείῃ. 
7αγο ραν ἴὰ ττύης ἐς Πῖοα εἰ μὰν; 22 Απᾶ Πα {Παΐ 5841} ϑυγεαῦ ὈῪ 
ΘΟ] αἱ 4] εϑὲ ἀβδῖβ ἀθββυϑ. ὮδανθΠ, Βυ ΘΆΓ ἢ ἸῪ {Π6 Τπτοπς 

. 45, Μαϊεαν ἃ νοῦβ, ϑουῖθε5 οὐ κα γν ᾿ Ξ 
ῬΠΑτΙβιθη5. ΠΥΡΟΟΥ 68: σἂν ΨΟΣ9 οἱ Οοά,, ἃῃ4 ὈΥ Ἰῖτα {Ἰταξ βἰτιοιἢ 
ῥῦσεε Ιὰ ἄϊπιε ἄς ἴὰ πυραΐο, ας ΠΕΓΘΟΗ: ] 
ἀμεῖ, οἵ ἀπ ουτηΐη, εἴ νοι μό-} 38 ΝΥ οα τιηΐο υοιῖι; 5ουθ6 5. δηά 
[1562 ἀρ Ἔλβνες [τ Ρίτι5. παροῦ- ΠΡΉΑΓ 5665. ΠΡ ΡΟΟγ 65} Ὁ γὲ Ρὰν 
τάπτε5 ἀθ ἰὰ ΟἹ, [ἃ γυσιῖοε,, ἴὰ τα! Ἰ 1ῃς Οὗ ταϊηῦ, πα αηΐβε. ἀπ ουτη- 
βένϊοοτής, εἰ [ὰ Βα 16, (ἐ 8οπὶ [ὰ} ὁ - ἘΝ ἕδν ΔΝ ΤΗ ἸΩ 
165 οιοϑ65 4}} [αἰτοὶν [Ἀῖτθ, βᾶγ5 ΤΠ, Πα Πᾶγο οτηζθα ἴπ6 ΨΕΙΡη- 
ὙδδΔΏπιοὶπ8 ὉΣΘΙσΟ [65 δαςΓ65. ΓΟ γηαΐίογ 8 οὔ με ἴανν, Ἰἀρτηθηΐ, 

24. Ὀοπάποιοατθ ἀν οπρ]65., 4 Το Γον. δηὰ [Δ1} : [Π658 οαρἢΐ γε 
ΑΗ ΜΙΒΥΔΟΧΟΒΕΙΌΙ,, εἴ 4] ἀγα- ἐσ Πᾶνα ἄοπο, ἀηα ποΐ ἴο Ιεανὸ (ἢ ς 

Ἴε2 «ἦν “ματοθδα, ἕν πον ππάομῃδ. 
ΟΣ γιοὺς ἃ τραβ, δστίδοα οἴ} Ὁ. Ὑ, τη 4 συ 465} ψ ΘΗ βέγαὶ ῬΑΡΙΙ ΗΝ ΒΥΡΟΟΙΙ 5} οἂν γόιδ ᾿ 5 τ: τ 
ποιογος 16 ἀοθοῖ5 ἀο 18 σῦρε εἴ δὲ ἃ 5'!παΐ, δ η 5 Πον ἃ ΟΆΤΊΟΙ. 
ἀὰ οἷαι, μονάδι αα᾽αα- ἀἰεάδης. 25 ΝΥ ος τιῖο γοῖι; 5ουῖῦδ5. ἀπο 
Υ ΟἿ 5 ὀῖθβ. Ῥ᾽ Ομ ἄς γαρὶμοϑ εἱ ἀἰη- ῬΠαΥθ6 65. πυροονγεβ! ΟῸΡ γε 

ὑΣτο  ἼΡΥ το νον τοῖς ἩΡΙῖΈΕ ΟΙ Αα ἐπε ουίϑιάς οἵταης οὔρ 
2 ἸΑΥ 516 π5]6., ὯῈ Ἶ Ἐλρττλ ον τ 

Ργομαϊδγειαοπΐ 16. ἀεάαη9 ἀδ [α Δα οἵ (ῆς δΙαῖίεν, Ὀας τὴ {πον 
οοὺρο εἰ ἀτπ ρἷαϊ, ἀπ αδε οεἐ ααὶ ΓΟ ξὰ}]} οἵ οχιστθοη δηά ΘΟΧΟΘ585. 

ἐδῖ ἀολιοῦθ ἀθυϊθμπο 0158: Ώ6Ε, 26 71 οι ἱπἃ Ρ πᾶγιθθ6.. οἴδαθθε 

τ ἡΠῸ ΜπῸΣ ἃ γοῦϑ., Θ011068 ἐξ ἢ γε {παὶ τυλίσλ 15. τη ἔμ σὰρ 
14 Ὑ15161}8 [ᾺῚ ῬΟΟΥ 65: (8 νοῦ Ἶ ΡΣ ἢ ῃ 6 οὔΐϑιάθ οἵ 

γοοβογΏΡ] ΕΖ ἃ (8 βέραϊ ον ο8 υἰαυ ἀπά ἜΘΟΣ ἷ Ἂ 19 
οδ5.,. 41 φατοϊθδοπὶ Ρεαὰχ ΡῸΥ [ποτὰ ἸΘΥΠΟΟΟ ΘΠ ἅ|50. : 
ἀε]οῦβ ; παῖς αυἱ, δὰ- ἀοάδηθ, 27 γος ππίο γοι, βογῖθ6 5 8η6 
80ηΐ Ρ᾽ 015 αἰ Οϑϑεπιθὴ8. ἀὸ ἸΠΟΣῚΒ, ΡΠ ΔΤΊΒΟΟΒ, ἢν ΡΟοΥ 65 : ἴου 8 ὉΓῸ 
οἱ ἀε ἰοῦτε βονῖο εἷς ῬΟΌν αν ο. {πποῦυπῖο νος Β6ΡῸ ΟΠ 5,» ΗΙΦἢ 

Σνς τ ἸΈΡΕΝ ΕΣ: ἜΣ ΠΥ Βοεὸ ᾿Ττηδἀεεα ἀρρϑᾶγ ϑεδΌ 88} ουξνατά, 
[ 8 ἘΟλ55627 5 65 δΔἿΙΧ ἸΟΙΏΤΗ 68, ΝΣ “ ὸ 4 

τη δὶβ ἐΠι- ἀφ δ γι5, Υοτι8 ὁΐε8 τοι θὶις Ὀυῖ ἀτὸ ὃ! ἰ᾿1ὴ Ὰ}} οὗ ἀεαα πιοηαῦ, 
αὐ ροουῖδὶο εἰ ἀπ αϑισο. ϑόμδ5, δὰ οὔ Δ} ὉΠΟΙΘΔΠΉ655. 
20. ΜΆ Ν οαγ ἃ νοῦ5., ϑουῖθεβ εἴ} 28 Εν εη 50 ΎῈ 150 οὐ ὐνΆΓΟ]Υ Δ0- Ἴθ5.:Ὁ : Σ : 
ἔ ΤῊΝ Μιυροουνὶϊος ; (ᾺΣ ὌΝ Ῥθαῦ. τς Ὠίθουιβ. το σταθῇ, θα: 

ΠΤ ἘΣ ἰομιρεαιχ ἀὸ8 Ῥγό-} ἢ} γα γα ΔΠῚ οὗ ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ͂ Ῥδόίεθ, εἴ γοῖιϑ ΟΣ μ6Ζ [65 Βέρα ον α δ δεν ᾿ - 
485 7πϑῖοβ ᾿ς ἢ" δῇ τπϊολν, ; ἱ 

- 7 : : ὃ Ϊ - ᾿ ᾿ 10 ἃ 

90, Ετ νου5 α1165.: 81 ποὰϑ ετι9-᾿ 29 νὸς ὈΠΙΘΑΥ ΘΟ ἈΞΟΣΙΊΟΡΕ ΗΝ ᾿ 
5108 6[έ ἐὰὰ ἴεμὴρ5 (6 πὸ ρέγεβ, ἢ ῬΠαγίβθ 8. Ἀγροονί651 θαοδιβθ' 
ΒΟ γ 6. ὨΟΙῚ5 ΒΕΥΊΟῈ5 ρὲΝ Ἰοι15. ἃ 1 γα 014 τῃ6. τοπηῦβ οἵ [ἢ ξ ΡΓῸ- 
ΘῸΧ μον τόρμαπανα 16 ϑᾷηρ ἀες: ῬΠοῖΝ, δαης ΘΆΓΒΙΒΗ {π6. 5ερὰὺ}- 

βιδμθδεοα - Ἰφδνοϑ οἵ τῆς τἰρ πίθου 
ϑινλίηϑιν " 'χεγοὶ 6 ἢ ΩΣΙ, τ᾽ ᾿ ΕΣ ἕ “: 1151 ΥΟῸΒ εἴρ5 θοὸς Ὠ5 σΟὨ ΤΟ ἢ 98 Απᾶ 58 0 1 νε μοᾷ ὈΦΘΏ, πὶ 
Οὐδ-υηξηλεθ., ἦτ νοῖϊθ ἐϊο5 ]ες ᾿ : ΠΑ 5 

εὐἴϑη5. 46. σεῖχ 4πὶ οὐἱ τό ἰεφ γτπῸ ἀαγ5 οὕ ουν ἔμ Ε 5, τὴ τοῦῖ “ 
Ῥιορδὸτοϑ. ἤποῖ ἤδνε Ῥεθη Ῥᾶυίακεῦθ ΠΗ 
55. Ὑουι5 ἄοπο αὐιϑϑὶ, σόοι 40116--.} (6 ντη {πε ὈΪοοα οἵ [με ῥτορῃθίδ.: 
γο 2 ἀφ φογαθ]ον ἰὰ γηόσανε ἐς γος ἢ 31 Ὁ Βογοίονε γὸ Ὀς. ψυ]ΐποββοϑ 
Ρόγο8, ὠλοΣ 1 ς΄ ΠπῇρΡίο γοτιύϑεῖνοσ, (Πδΐ γε ατὲ ἴῃς 
᾿ ϑουρθῦβ, τϑοθ ἄς υἱρὲγοβ., [ΘΗ ήρεπ ΟΕ πότ ΠΙΟΝ ΚΠ Θά τῆς. 
οογητθηΐ ὄνον εζονοιι5. ἰὸ : λάδθ τ ΤΟΡ 865. ἱ 

ἥτ ἀθ ἴὰ ρέμονμποε 2 ὧν; ΦΈΡΟΙ ᾿ : : 

ὲ Ὁ ἐς ΘΑ, χύέος ἐκ 92. ΕΠῚ χα ὑρ ἔλθη (δ τηθαβϑυνξ. 
οἴ γόους ἔδίμετβ. : 
ἐ 85 ὙΡ ἐτρετος ψε  οπογρίοη οἵ" 
᾿ ψίροῦβ ἐ ΠΟῪ δὴ γὰὲ ἐβοᾶρε ἴῃς 
᾿ ἀατηραΐου οἵ πε ε 

.-“-“-ὦθ.ὕὺς 



68, 

“δὲ Καὶ" καθίσας ὃ ᾿Ιπσοῦς 
ἦ κατέναντι τῷ ξ γαξζοφυλακίω, 
θεώρει ππὠπαῶς ὁ ὄχλθ: βάλλει 

᾿χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον" Ἂ 
“πολλοὶ τολόσιοι ἔθραλλον ποολλά. 
᾿ς ΠΑ 42 Καὶ ἐλθᾶσα μία 1 χήρα 
᾿ἀΠωχὴ ἔξαλε Τ᾿ λεπτὰ δύο, ὅ ἐς. 
“Ἔ κοδράγϊης. 

41 “Καὶ τοροσκαλεσάμενξ» τὸξ 
"μαθυτὰς αὑτοῦ, χέγει αὑτοῖς" 
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἢ χήρα 
αὕτη ἥ «Ἰωχὴ πλεῖον ππάνϊων 
βίξληκε τῶν βαλόνίων εἰς τὸ γα- 
ζοφυλάκιον, ! 

44 Ππάγῆες γὰρ ἐκ τῷ περισ- 
σεύον! Ὁ. αὐτοῖς ἐξαλον". αὕτη δὲ 
ἐκ τῆς ὑςερήσεως αὑτῆς «ταάνϊα 
ὅσα εἶχεν ἔξαλεν, ὅλον τὸν βίον 
αὑτῆς, 25. ἐδ. 

Κεφ. κδ' 24. 
ν ἀκ ν ἌΝ ἐν ἢ ἜΝ 3 “ἃ ΜΝ, Τ 1 δὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ἰητῶς ἐπορεύε- 

τὸ ἀπὸ τῷ ἱειῖ" καὶ προς- ἰ ἀἰτοῖρΌ ογ05 οἰξεινάογο οἱ πάν 
ἐἶλθον οἱ μαθηα αὐτῷ ἐπιδεῖξαι [ οαἰίοπεϑ το μη ὶϊ, ; 
αὐτῷ τας οἰκοδομκας τῷ ἱερῷ, 
2. Ὁ δὲ Ἰησῆς εἶπεν αὐτοῖς" Οὐ 

᾿βλεπέϊε. τοάνα «ταῦτα : ἀμὴν λέ- 
1:75. ὑμοῖν, ̓  μὴ ἀφεθη ὧνε λίθθν 
᾿ἐπὶ λίϑον, ὃ; ἃ μὴ καϊαλυθή - ἐἶκι, 

“Πα Ὑότε οἱ ἐν τῇ Ιϑδαίᾳ φξὺ- 
γέτωσαν ἐπὶ τὰ δρὴ, 

- χΧῇ Ὃ ἐπὶ τῷ δωμαϊῶν, μὲ 
καϊαξαινέτω ἀραί τι ἐκ πῆς οἰκίας 

αὧτϑ' : 
18. Καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ, μὴ ἐπι- 

φρεψάτω ὀπίσω ἄραι νὰ ἱμάτια 
αὑτῷ" : ἢ 

το. Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαφςρὶ. ἐχ ἐ- 
'σεῖς καὶ ταῖς ϑηλαζέσαι; ἐν ἐκεἰ- 
νᾷις ταῖς ἡμέραις. 

20 Προσεύχεσθε. δὲ ἵνα μὴ γέ- 
νηῖαι ἡ. “φυγὴ. ὑμῶν χειμῶνθ-, 
μοιδὲ ἐν σαξζξάτω. 

21 και γὰρ τότε ϑλίψις με- 
᾿ “λ “ Η , ΣΙ ἀ; αὶ Ἰλῥώ ἢ 
γάλη, οἱά. αὶ γέγονεν απ. σρχῆς 
χύσ κϑ ῳ 3 - “- 2 Ε τ Ξ 

ϑιεως τὰ νῦν, 9ὺ αὶ χΧῇ γενηῆσς 

ται. 

20. Εὐθέως δὲ μκιεϊὰ τὴν ϑλίψιν 
᾿πῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ὅλι.» (,χο- 

᾿ ον ᾿ ᾽ ᾿ ᾿Ὶ “τισθήσέϊαι, αὶ ἡ σελήνη αὶ δώσει τὸ 
φέγγίΘ': αὑτῆς, καὶ οἱ ἀςέρες τε- 

“-- Ε - "» 

ἐσπγϊαι ἀπὸ σῷ ερανθ, καὶ αἱ δυ- 
γάψκεις τῶν ἐφανῶν {{ἀλευθήσ οὐαι, 

---«-... . 

4ι. Ἐς (ὁάεηβ 7εῖι5. εὐμπεῆδ 
ΒΆΞΟΡΕΥΪαοἰυδι, αἰοίο ρας ΄οτ, 
ταοάο τασθα ἡἠβόξατοϊς τ85 1 ρα - 
ορ γ]Ἱδοίισι ὃς ὑὰττ| ιν τζο5 
Ἰαξτξαυαηῃε δλπῖρα, 

45 Ἐπ νοηϊέηθ ὑπ νἱάμα 
Ῥαᾶυρογ, ἰηΐεςῖς ταΐπαεα ὅυο, 
-αὐθα οἱδ φυλᾶγαῃθ,Ἠ Ὁ 

᾿ς Α2 Ἐπ δάνοςαῃβ ἀἰπΠοιρυῖος 
[χο5, αἰ 1}}15: Δδιοη ὅϊσο νὸ- 
015, φυοπίατὰ νἱάσα δος 'Ῥᾶπ- 
Ῥοτ ρ᾽ 5 Ὁηληῖρα5. 1η]εο τ πῆς 
οἰεπαθυ5 1η σαΖο) γ]δοίατα. 

244 Οπληε9 Ὁρῆι Ἔχ σοί μἢ- 
ἀσπίς ἢδι᾽ ἱπ͵|σόγιηξ : δας 
γογὺ ἘΧ Ῥοπατγία [αα ΟΠ αὐχῶ, 
Ἀαθυΐς ἡεςῖτ, τοῖατα. νἱόϊνηι 
αθτι. ἐΥΘΝ ἈΕῚ ΣΘΙδε σεν ον οτος τα 

Σ ἘΠῚ ερτγοῖπις. Τοῆι5, 1588. ἄε 
τ τρηῖρ]ο : ἄκ᾽ ἀοςοϊοσγιῆς 

2.Αε Τοίυβ ἀϊχιν 1118: Νοπ 
ἱπεαθπηῖῃι ἢς οτλῃΐ ἢ ΑΠΊῈΠ 
ἀΐϊοο νοὶ, ποσὶ το ας Ἧς 
Ἰαρῖ5. ἔιρεσ ἰαρίάοιι, αὶ πορ 
ἀϊποϊνόζαν. ὑτὰ πῖν 

τό Τυης αὶ 1π| Τυάρια ἐἰιὶ 
Ῥίδης ὦ τπηοητοβ, 

17 Οπἱ ἴὰρος ἀοηλππι, ποι 
ἀείςοπαμλε ἐο ]εγο" φυλαὶ ἂς ὁχζάς, 
[υΔ. - ; “, 

τῷ Ἐπ φυὶ ἴῃ ἄρτο, ΠΟΠ Γῶπὶ 
νοτγίατοῦ τοϊτὸ τοϊϊοςς ψείξοπι. 
ἔσαγα. 

τῷ Νὰ απο ἰὴ Ὀΐογο μῆκος 
δοηείθιβ, ὃὲ Ἰδξι απεῖθαϑ τ. 2115.) 
ἀϊοῦιυδ. ᾿ 

τς δὸ Οταζο αὐτο αὐ ἤοῃ δε, 
ξαρτ νοῖτα, γομχο, τιραης 1π. 
Βιδθαϊο. « ἐχοῖ 

2: Ἐγῖε ομΐην της ΓΙ Ρι Διο 
ταᾶρηᾶ, αι 5 ΠΟ {τις ΑΌαριεῖο, 
πλάϊ, τις ττοάο, τιεαιῖς πθὴ, 

᾿Βετ, Ὁ ΚΘΝ 
29. δεέαλτπι αὐΐϑην Ῥοίε ἐσὶδυ- 

ἸαΠοπο πὶ ἀΐοσγαπι Π]οσα τι 5οἱ 
Ὁδσυτο)ίταγ, ἃς Γιατ ποπ ἀαλὶς 
Ἰάπιδ ἔπμι, ὃς ἢ Πα οδάςφης 
ἀς οαἴο, ἃς εἤϊήοαοία ςο]ογιίαι: 
τοπουξιεπταγ, 

--- 

τῶν ΤΟΥ ΨῪΝ 

ὰ 



4} ἄρα ἴδϑοβ οαξ ονδγ δραίηϑι ἡ ῴι. 2. 
ἰο]δε ταθαβοχυς ἀηᾳ4 ΒΘ} 614 πον Ἐμὲ. 

ἅῃ5 ἸΟΓ ΘορὶΘ δαβε Ταϑ πεν, Ἰλῖο ἐπ6 ἐγεδ- 
ΒΡ ς Πα τηδὴγν (Παΐ ῬΟΥΘ τσ 
οαϑὲ πὶ Τα ἢ. τς 
42 ΑπΘΊΠοΥς οδτηδ ἃ σεγέδ ῬΟΟΣ 
'ϑιάονν, πᾶ 586 ἔπσον ἴὴ ἔγο τηῖίοϑ,᾿ 

45. ΑΙοῦβ ἀγαπὶ ΔΡΡοΙό 805 Π)15-- ΒΙΟΆ ΎΔΒΕ ἃ [Ἀγτβτηρ.. Ὁ ΟἸρΙ68., 1116 αἰι. [6 τοὺς αἴ οαἢ 49 ἀπό ΒΘ οαἰο ὠηδο λέηι ῖθ᾽ 
νόγς » απὸ Θετ6 ράπνγο γοῦνα ἃ ἐπθοιρίοΒ, Δης δαῖτ τπιηΐο ἐποτὰ, ἢ βὰν ΠΣ Τπιτοθο » 48ε τοὺ σοι χ ἔ Ὁ ΡΣ Ὁ ΘΔ πηΐο γοῦν, ΤΠδΐ τΠϊπ᾽ 
κι δ ΣΝ]: αμΐγοο ν᾽ ὁπιχηΐα ΕΣ νἱύον δᾶτ}. οὐδὲ ΞΔΟΣῸ ἀΒι 
[46 ἰδὰν ΒΈΡΘΥα  τηαῖβ ΘΟ ]ο-οἰ γα ἐτθαη 8} {πεν νῶν διᾶνγε οαϑὲ Ἰη10 [15 (8 δοὴ ἱπάϊσρηοα., τοαΐ οο 7 {πὸ {ἸΘΑΘΊΥ ἐς ΡΞ ἰφυυ Ὁ] 6 ΑΥΟἾΣ., ἴστιῖ ος χαὶ Τὰ] γ65- 44 ΕἘον 4}1 ἐλεὲψ ἀἰϊά ςαϑβὲ ἴὴ οὔ Ππ τ" 
ἐν α σθαν οζς δρυπάδῃος ; θαΐ 516 οἵ ποὺ νδηξ 

αἸα οαβὲ ἴῃ 11} [Παΐ 5π6 μαά, ἐνερ 
“Ὧἢ} ΒΟΥ Ἀνίησ.- ἠὐρνς τὰ 

ἀι, Επ )όβιι5. ἐϊδηξ 5515 Υἰϑενῖς 
ἄὰ το τ, γόσαν οἱ τ ςΟγηχοιι 10 
Ρθαρῖθ πθείοις εἶδ  Ἄγσοιε ἃ 
ἰνΌῃς, 
12. Ἐὲὺ Ρ] βίου γϑ βογϑογιχεθα αἱ ον ο8 

Υ ταθεϊοιθης ᾿θαπιοοιιρ: οἱ ἀῆς ράᾶτ- 
ἀκ νς νίητ, 4ὶ τ γαΐϊτ ἐοιχ 
Ἰβέθταε Ριζοο5., αἰ [Ομϊ πὰ αιια-- 
αἼΠ. ᾿ 

: ΟΠΗΑ͂Ρ. ΧΧιν: ΓΕ. 
Ὡς ἐς «7εγ μος "15 ἀοϑὲγιοίζογ 7)ογοϊοία. 
ΟΕ Ἰόβα βογίοῖς ἀκα Τογα- ἢ ΝῺ ἔροις νγϑηΐ ουὔΐ, Πα ἀε- 

( ΒΕ ἘἸΜΘΠ ἈΕΟΥΕΙ 18} 6Ἰει τ ς 686 Ρατίοά ἴνοτὰ ἴῃ 6 τεσαρὶς; 
56 ΊΡ 165 ντΥΘῺ ροῦν [πὶ ἐὰ ἰαἰτε ᾿ξ. Ξαύπει ὑπίν : Ε 

ψτοῖς χῖ ἿΞ ὌΝ ἘΞ τ δηα ἈΪ5 ἀἰἸ5οῖρ|65 οαηὶς 20 ἀζ»ς ἴον 

᾿«. Ἐὰν Τόδιις ἴϑὰν αἰ; Ὑογοχινοιιο! τ 5.16 Ὁ, Εἰτὰ {Ππ6 ὈῸΠ]Π6Ιη55 οἵ τῆς 
ἴοιι5 665 θαι νπ 05 2.16 του αἱ ἐα τοτηρῖα. : 

γόντπς, ΠΟΛ πο τϑβιογὰ 101 ΒΙΡτς ὦ Απά 1ο585 5814 ππίο ἔΠοτα, θὲς 
ἘΡΈΞΘΣΞΣ ΞΘ ΜΘ ΔΕ δοι. Οὐ Θύδθο. ἐγὸ ποῖ 41} 1μϑϑὺ (ἰηρ5᾽ ΝΕ ἢ 
ἐν ΤΕΣ ἮΝ ἐτε μ ΣΟΙ κὰν ππίο γι; ΓΠΕΡΕ 588} ποῖ γε 

ιο ν᾿ ἱ ΧΙΏΟΙ -᾿ " Ε 
Ἔα τ Δαν α “ χοΐς περ Ὅπε βἴοης τρροῦ ποῖαι, 
ΣΣΣ ΞΕῪ ᾿ ς Σ ὙΣ “ Ξ 
17. Οτι6 οοἴαὶ ααὶ 5οιᾷ δὰ Βαὰς 1Ππαΐ 5Π8}} ποῖ δ6. τγοντα ἄονῃ. 

ἃς [ὰ χῃαΐβοη:, μηδ ἀδβοθηκο Ροϊπε ἔς 16 ΤΠ θη 1εὶ τε τ ὨΙΟὮ δ6 ἴῃ. Ὁ νον ὦ ᾿ " ᾿ μ Υ " . ν . ἐλρὰ ναῖε ΠΕ ὑ τ ΘΙΡΟΥίοΣ ἀὍ0Ὲ ἔ Τη θα ἤθε ἱπίο {πε τηοηπηίαϊηβ: 46 66. 5011. 48 88. γβδΐβοῃ, ; ΕΣ (ΝΣ 3 τ δἸῊ τον: τπτι ͵ δ τ πε σὐδι σον ἠαύ δος απ ἐν Ἐπ δῖπι, ὙΠ ΙΟΉ 15. οἡ᾽ τῃ8 
ὉΒασαρδ, πὸ γοίοαγθ ροϊαϊ οα Ὠσαδο-οΡ ΠΟ ΘΟΠ6 ἄονγῃ ἴο ἔα Κ8 
ΑΥΙ 6, ΡΟῸΣ Εἰηρουίον" 8ὲ5. μα-- [Ὧην {Π]ησ οὐ οὗ 1ιῖ5 Ὠοῦδα: 
δι, ΜΑΙ] Γ . Τ 18 Νερλμεν ἰοῖ ἴσα νγἤσο ἢ ἴ5 ἭΊΠΟ 
1ο- ΜεαΙβοιε, ἀδῶς Ἔ Πες 408} Βε ΤΙ ποίαν Βαοὶς το ξαῖτ Ἦ15 ΟἹ πο 5 
ρέέἕρψρο πὸ Φ Ἰοχοτ μρππὼ ἐπε ητη αἱ ἅτῶ ΔἸ] εροῃΐ δὴ οὖς Ἰοαν5-ἰὰ. Ϊ ΠΩΣ τ Ὧδ' - 
20. ῬυῖοΖ {πὸ γοιὸ ἴαϊτο αὐ ανυῖνις ΜῊ οὐδ], αὐλῷ το ἔτη ἐπδΐ οἵνα 

Ρᾶ5. δὰ δῖνονῦ, ὩΪ οἷ πὰ )οιν ἀς ἢ Ὡς ἴτ᾽ ἐΠπῦθο ἄαγδ!. 
ΠΆΡΟΩΕ. πον οο σον 20 Β'ὰξ ᾿ΓᾺΥ γα τῃαΐ γον Πιρμὲ οὺς (κ8ν τ ν ἄυτα δὺς ἼΣ ΓΑΕ ΠΕ ΕΙΣ Ταῖς τ εἰ Ἐξ αΑα τρδςς 
ΑἰΠΙοιοι,, το]6 απ, ἀθρα!8. 16 Ἧς ἢΟΙ τῇ ᾿ 58: ἀλλὰ τς ΒΘΙΠΟῚ Οὔ, φομαθμροιαοαῦ ἀμ χαοπάε Ἰαϑαι ἃ | [ΠπῸ Βα ραξ τ ασ: 

τον ΝΣ “-- - » το Γ - Ἰ τὸ ν Ὁ “Ἱ ΑΙ Ῥτέσδδι, ἢ ΠὟ ὧν α ροΐαι εα, οἱ 2᾽ ΕῸΡ {Π6Ὴ 5881] δ6 σΡθαΐ Ε 
ἀπ} οὖν ἐὰ αὐτὰ Ἰαρμαὶδ ἀρ 5οαι- [ Ια Οἢ, 5 ἢ 5. νγαθ. ποὶ βίπεα 
ὈΙαῦ α, τς Ῥεσ τη ξηρ ὍΓ (Πα ὑοῦ το τῃϊ5 

᾿ : ᾿ ᾿ ὉτΤΉ 6. ὯΟ. ΠΟΙ ΕΥ̓ΘΡ' 58Π8}} Βα, 20. Ἐπ ἀιιϑδιιόν ᾳρτῦϑ, ὁ αὐ ποίου ἢ δὸ- ΣΙ ΞΉΞΕΣ. ΓΡ δ τ ΞΕ ΤΥΝ ΤΣ ἢ ἀπ Ἰόσε Τὰ τὴν ΕἸΠΗ͂Σ ΤΡ τς Ἢ δε ἴτυν θ!δίεῖν ἀβον της ἀείρας! 
οἶτα, ἰὰ ᾿ὰπθ ἢο εἰοπποτα ῃΟΪηΐ Δ ΈΟῊ. Οὗ τποβ5εὲ ἄγ 5 5112}1 (86 51: : 58. [ππτηόγο, [65 ὁτοιίος τον θονοὴς ΒΕ ἀλνκεποα, 804 18 ΤΠΟΟῺ 588] 
'ὰ οἷο]... εὐ 165. ρυ ϊθθαποθα (65 Ποΐ ρὶνς ΠὸΡ Ἰρῃι, ἃ η6 {ῃς ς«ἴαρς ΠΕΣ 

, ως 
} τ 

οἴοαχ βογοτ! ὀργαμ]όε5. [58 8Π8}} βῥοσῃ ΒΘανεη ἈΠ ΈΠ 6 ρονν-, 
εὐ βοξεῃς Πδανθῃ5 5η81] θὲ 5ῃακεη:} 



322 ᾿Απὸ δὲ πῆς ὥωκῆς. μεά3ἐ ἘΞ 

Τὴν ππαραξολήν" ὅταν ἤδη ὁ τὸ 

δ: αὐτῆς γέ": αι ἀὡπαλὸς, Ἕ τὰ 
φ: Ἄνα ἐκφύ "ν γινώσ ΞΕ ὅτι ἐγ- 

--- -᾿ 

36 πε Σὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ἢ τῆς ὥρας ἐδεὶς οἶδεν, εἰδὲ οἱ 

ἄγγελοι τῶν εἰρανῶν» εἰ μὴ ὁ “πατήρ 

μὲ μόνθ-. 
37 Ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τῇ 

Νῶε, ὅτως ἔςαι ῷ ἡ -πταῤεσία τ 

υἱῷ τῷ ἀνθρώπε. 
48 “Ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ὃ - 

μέραις ταῖς “πε τῷ καϊακλυσμι 
᾿τρώγονϊες- καὶ τίνονϊες, γαμϑνϊες αὶ 
ἐχγα μείζονες, ἄχει ἧς δμέρας εἰσ- 

ἥλθε Νῶε εἰς πὴν κιβαῖόν 
89, Καὶ εκ ἔγνωσαν, ἕως Ἦλθεν 

ὅ χαϊακλυσρμὸς, ΠῚ ἤξεν ἅπανατ" 

ἕτὼς ἔςαι καὶ ἃ τπαρασία τῷ υἱ 
τῷ ἀνθρώπε. 

40 Στ» Στ Ὁ 
7 

ΠῚ δ 
79 9 ὁ εἰς πσαραλαμξανεέῖαι καὶ ὁ 
εἰς ̓ ἀφίεαι, 

Ὑ 4ιτ Δύο  ἀλήθοσαι, ἐν τῷ ἯΙ 
μύλωνι" μία πα:αλαμξάνεϊαι, 
μία εἰφίεϊαι, 

43 Γερηγορεῖτε, ὧν, ὅτι ἐκ οἷ- 

δεῖε “ποία ἃς ῴ ὁ χύριδν ὑ ὑμῶν ἔρ- 

χέαι. : 
43. Ἐκεῖνο δὲ γινώσκεῖε, ὅτι εἰ 

ἤδει ὃ οἰκοδεσπότης ποία φυλακῇ 

ὁ κλέπτης ἔρχεέϊαι, ἐγεηγόρησεν ἂν, 
5, ἐκ ἂν εἴασε διονυγῆναι τὴν οἰκίαν 
αὗὑτϑ. 

44. Διᾷ τῶτο καὶ ὑμεῖς γίνεοθε 
ἕξοι οι" 

ἧς Τίς ἄρα ἐςὶν ὁ πιςὸς δῶλΘ- 

[ φεύνιμκΘ», ὃν ὙΙῈς ἈσεΥ ὃ ὁ κύριον 
αὐτῷ ἐπὶ τῆς δεραπε: ας αὑτῷ, 
τῷ διδόναι αὐτοῖς τὴν τεοφὴν ἐν 

χαιρῶ; 
46 Μακαρι, ὁ δ5}}. ἐκεῖν", 

ὃν ἐλθὼν ὁ κύριΘ» αὐτῷ εὑρήσει 
«σοιῶγ!α ὅτως. 

47 ᾿ΑΔμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ 

ἱπξσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὑτοῦ ζα- 
ταξήσει αὐτόν. 
48᾽ Ἐὰν δὲ εἴπη ὃ κακὲς 

ἐχεῖνθ. ἐν Τὴ καρδία αὑτοῦ" 
νίζει ὃ κύριός μου ἐλθεῖν" 

49. Καὶ ἀεξηϊαι τύπτειν τοὺς 
συδούλους, ἐσθίειν δὲ καὶ πίνειν μεϊὰ 
“ὧν μεθυέντωνγ" 

δοῦλ». 

Χρο- 

---------.-.-.ο.ο.Θ..οΘ.-ΘὄὈΘ. - . ᾿΄ ὦἘ 

45 Αὶ νοτὸ ποὺ ἀἰἤσιες. ραγα- 
Βοΐατα : ἀααπι Ἰ8ηιν ΤαΠΙΙ5 6185 
ἔμοχῖς ΞΕ Υ ΕῚ σοι νῖηᾶσ 
γόγῖρτ, (οεῖ5 ἀαϊα Ῥυδρα αεἰϊασς 

38 Ττὰ ἃς νοβ, ασῦηι πο ΓΙτῖς. 
δας οὐπηρι, ἱριτοῖο ΝΟ ῬΤρρε" 
ΘΕ 1ῃ, Ἰαμιῖς, 
Ξ ὅπ: 

36 Ὡς αὐζεπι ἄϊα ἿἜΕ ἃς ποὰ 
ΠΟΡΟ [οἱτ, πα 6 Δηρο] τα ]Ὸ 
τα μ, ἢ ποῦ Ῥαΐοῦ πθὶι5 1ο]115,. Ὁ 
.47 51. δυΐεπὶ ἀἰός Νοῦ 

ἴα οὐἱξ ἃς αὐἀνοπίιβ ΕἸΜῚ μο 
ΤΩ] 5. 

38 δισαξ δηἶπὶ ογαης ἢ ἀϊόδα 
δῖ ἀπ]ανίπι, σοπιδάοηζος ἃ 
Βιθοπίος, Πα θ ἢ 65 ἄς ὨπρτΩΣ {γα 
ἀςηίεβ, υἵαψας 410 ἀ1ς 1ΠιγΑν] 
ΝΟΣ ἴῃ Ἀτολ Σ 

39 Ἑτποπ τορπονογαπὶ ἀδπὰ 
νοπΐς ἀιπυνίαπι, ἃς τὰ] οπης5 
ἴτὰ οὐῖς δ γγαίεπεια ΕἸΕῚ ΒΟ 
1}}1Π15. 

40 Τυης ἄπο ογυηΐ 1Π ἄρτο ! 
ἘΠῚ5 αἰπμιταγ, ὃς ἀπὶι5 το] Ἰη- 
αϊταγ. 

Αἴ Ῥθυκ πιοϊεπῖες ἴῃ πιοῖα : 
ππα αἰπιπχοτυτ, ὅς μὰ τοϊϊπᾳυος 
τ. 

45 Ψιρι δες ἐτρο, αὐϊα πε- 
ΓΟ ιιὰ ποτὰ Τοηλίηιιϑ νοίξε τ 
νομ. 

43 1Πι4 αὐιοπι [ςοἴτοξο, σπο-᾿ 
ΠΙΆπι ἢ (οἶγοῈ Ῥτογ  μλ 1183 ααῇ, 
᾿οαὐἰοάιὰ αν νοηϊε, νι ρΊ]ατοε τις 
τἰ4ὰ6, ὃς ποη ἤπογοε ρεγίοάι 
ἀομπλιχα Ππ8η1. 

44. Ῥτορῖεσ βος ἄς νοβ οἴϊτοις: 
Ῥάγαει, 

4ς Ουϊ5 Ῥικὰ5 εἴς Πε]15 ἴον- 
ντῖ5 ὅς Ῥσιιάθηβ, απ θπὶ οι λιῖξ 
ἀφηλιπιῖβ᾽ ἴαπ5. Ππρὸσ ξυμ ] πὶ 

[ἀπὶ, ὦ ἀαηάμπι 1115 οἴθαηι ἸῺ 
τοπῖρογε ὃ 

46 Βεαλτυς [ογναδ᾽ Π]ς, «μοιπ 
γοηΙοἢ5 ἀοπλῖπυ5 6}05, ἱπνομεσὶς 
ἕαοϊορέοπι ἧς, 

4) Απιρῃ ἀΐςο νοδὶδ, ἀιὸ- 

ἩΪΟ ΠῚ ἤηρεν ὈΠΊΏ Πα5, ̓ι ππεῖῖς 
{α 15 σοι ταςε δα. ᾿ 
Αἢ 51 δυΐεπὶ αἰϊχεσῖς ἰδίας. 

[γνὰ5 1116 ἴῃ σογᾷς ἤϊο : Τασ- 
ἄσε ἀουηίπι5 παρὰ νοηΐρὸ, ξλδνς 

49 Ἐπ σαρεγίε Ῥεγουϊξοῦς ζοη- 
ζοσνοθ, ἐἄογο “ἀυΐοπι ἃ θίρογο. 
οὐπὶ ἐργϊοῦβ 



[ ὅ5. ἌΡρτδηρΖ ορεὶ ΡΑΥ ἴα ιν 1 82 Νοῦν ᾿ἰδᾷτη ἃ ΡάΓΆΡ]ς οὗ τἢς 27}. ΦΧ. 
ῖ ᾿ ΑΒῈ {ΠῚ ἤραϊεν -Οὐαθὰ 588 δται- στῖγεο; ὙΝΉΘη ΠῚ5 ὈΓΆΠΟΗ ἴ5 νεί 
τω ΠςΟΥΤΩ ΘΠ ΟΘΝΣ ««- εοἴγδ εὴ-- ΝΥΝ «ῃᾷ αἰζοίῃ ᾷ ἢ ] ἐ 

ἄντε, οἵ αὐ ροιϑβθαι ἀο5 [θα 165. ᾽ Ρ Σ οτί ξαΥ65, 
νοι5 Θοπδιοἶθθ0Ζ ἀπ 1 ἐἰό ἐδέγιο. )6 ΚΠΟΥ τΗδὲ Β.ΠΤΉτΩ ον ἐς ΠΙΣΤῊ: 
ἘΠΕ ὲ τ ὉΠ ἢ. 838 8ὸ κονῖβε γον ὙΠῈΠ γὰ 588}} 
“55. οι δτιϑεὶ 46 γηόπιθ, αααπα Ξε 8}1 τῃ6 868 τηΐης 5, Κπον ἐμαὲ ἴὶ 
τΟῸΒ γεΥΤῸΖ του 65 665 οἴ οϑοβ,, 58-- 15 ΠΕΆΓ, οὐεγὲ αἱ τη ἄοοῦς. ἕ 

ομεξ ἀπε ἦξ Εἰς 46 ἰ᾿λοπεμεα ε5ι} 85. Ἠμξ οὗὨἉ ἐῆαι ἄδν δηᾷ Ποὺ ΡΥ ΒΘ., εἰ ἃ ἰὰ ροτίε, ΙΓ : Υ ἘΘΌΤΕ Ἂς Ε “2 τεῆ τως τς ἰεϑδαμαμεν. Κπουγείη πὸ γηαη;; πο, ποΐ ἐξὸ 
5ῃ. Ῥοᾷτ τὸ 4πὶ εβϑὲ ἀπ 700} ΒΞ ἐὴξ ας 
ἔνωσεε ᾿ ἘλδΑαεε Ὧ6 ἰε δαὶϊ ». ΒῸΠ τρίβω οὗ ῃδᾶν εἢ, Βεξ ΤᾺΥ Ἐδῖμεν 
'Ῥᾷ5 τα δμλθ 165 Απροβ ἀὰ ο16}, γα 18 γΥ. ᾽ : 
ποι Ῥέγο 5ε}]}. Ὁ. τς 1 37 Βυΐ 6ϑ818ς ἀδγ8 οὗ ΝΌε τοθσο, 
5. Μαὶ5 οοτοιηθ 1] ἐπὶ ᾧοἱ: ἄατς ἐβο 5}4}} αἴβο τῆς φοηϑηρ, οἵ με 
[65 Ἰοὰνβ. 46 Νοέ, 1} δὰ βεγᾶ ἂς θη οὗ Μδῃ Ρὲε. 

πιά ἃ ᾿αγέπειαεμι ἀὰ ΕἾ5 ἄς ᾿ 38 ΕῸΓ ἴη ἴδ ἄανβ ἐιαξ ἀγδγε: 
ΓΕοταμα : δ : ᾿ ᾿ 

58. (αν θοταχαθ , ἄδη5. 165 Ἰοῦτ5 Ῥεΐξογα. τῆς οοά [πον γίερε οδεην. 

ανϑπὶ Ἰς παν » 165 Λορέπιοα ἢ μά ἀπϊπκίπρ: : τραυτἰὴρ, ἀπ τὴν: 

ταδησθοίξης δὲ Ὀανοῖθμῖ,, 56 τθᾶ- - .- Ὁ , 

εἰοϊεαξ ἐξ ἀομαοίθης οὰ τοϑυῖαθε, [ΕΞ 1. τ κάδον οτ' ἈΠῈ] ὑτὸ αν ἰἢδξ 

Ἰαβαη απ Ἰοὰν 488 Νοέ ομἴτα ἀλης ἢ Νοα δπίεγεα Τηΐο τε ἈΓ Ν κτττἢ 

Βατοῦε Ἐς το Σ ἢ 39 Απά Κῆεν ῃοΐ ὙΠῸ} [πε δοοά 
5η. Ετ φα5. πὲ Ῥεπρέτοαι Ἢ φαταο; απ τοο]κ ἘΠετη 81} ΑΥΓΑΥ 

Ὀέϊαρο, πὸ Ἰοτλ]α Ἢ Σὲ οὲ ἀδ Το Ὁ ΓΉςῃ 5881} ἐπὸ δὲ ἴω τῆς 
ἴο5 επροιῖία ἰοὰβ; 1 6 86} } πε 

ες ἂν ταδιηο ἃ Ρανέπειπθαι ἀπ Βεῖά ; τ[ῃς ὉΠ6 5181] θὲ τἀ Κεῃ, δά 

Ἐπὶ- ΠῚ υΠπογήτη δ. : - ν᾽ Ἔ {ΠΕ οἶδεν ἰεξι. : ᾿ 

δε κτοτα ε ασάχ ἑώρας ἀπ [. 41 Ὑ νο ψφοηιοῦι ὁλαὶϊ ὃς οτϊπάϊηρ: 

ζει φαπουδις οδτα ἐὰν ΣΕτ-ς 8.8 Εἰγε τ} ; τμ 6 οὴς 5118}} θεὲ τἀ Κβῆ; 

ἔχ θὲ ἄειχ διοναθϑ ααὶ τποτ" δα (ἢ ς ΟΥΠΘΡ 1εξι.. ἢ 

ἀνοιὶ ἀπ ταοαΐν, Ἔχ πε βοᾷ Ρυιβο, ἵ, 42 ΝΥ αἴσῃ, {πεγεΐοτε; ἴοτ γε 

ΤἸοὶ ̓ αινε Ἰαϊδοόε. 6 ἌΠΟΥ͂ ποῖ τ μαΐ δον γοῦν 1οτα, 
| 45. Με ΟΣ ἄοπο; οὐ νοῦβ ἢΘ6 ΦΈΡ ἘΞΘΘΆΩΣ : 

᾿ 43 Ῥυΐξ Κποὸν {Πϊ5. ̓ ἴπαϊ 1 τπὸ 
οοα πιδῃ οὔ πε μοῖιβε πα ΚΌΠΟΥ 
ἴῃ ψῆαϊ σαίοἢ τε τηϊεξ που 
σοτηθ. πε ψου]ά παῦε σγαϊτομεά, 

ἰξᾶνοζ ρᾶϑ ἃ 416 }}6 ἢρατε γοιΐα 

ϑεῖσῃθαν ἀοῖε ν θυ". Ἵ 
45. Κους Ξανεζ αἰ 5 ὅπ ρὲτο ἄς. 

[ἈΧΔ11Ὲ ὁτοῖς ἀν δτο ἃ ἀπι6}}6 ψ 6}}}ς 
[6 ἐᾳ πὶ αν Ἰαυγοπ οἱ! σθαῖν,, 

οὐ βλυσδτὸ τ τσ Ἔτο “- λα δῃηα ὑψοῦ] ποῖ Βανο βυπέγεα Π15 

ἔχ, Οὐεϑὶ Ροιναποὶ , ὑοτα διδοῖ ᾿᾿ Ποῦ86 10 Ὀε ὅτοόκθῃ ὕΡ. : 
τοπεσονοῖ μυῖα Ὁ ᾿ - 44 Τ᾿ Βοεγεΐογο ὃὲ γε δἶ8ὸ τεβαν: 

ἑκα, Ὅαλ οδὲ ἄοπο 16 βεγυϊιοα 4 ς ὉΉο (Πδη ἴ5 ἃ ΠΙΠΗΡΙΕ ἅπα 
[μά ἐ!ε δὲ φταάεέμι 4π6 8ὸὴ Μαϊτνα ἢ τὺ : Ξ 
ἃ ὁτα Β}1 σιὶν 865 ἀογῃ Ἔβ!]ητιῈ5. ΡΟυ ὙΡΊ56 Βευ νηΐ, Πότ 815 Ἰοτὰ παῖ 
στον πη εν Ι͂ὰ πουγεῖταγε ἄκης [εἰ τάς ΓΌΪΘΡ ον εν Π15 Βου 56 ΠΟ], τὸ 

ἀρὰ {2 μαι ὃ βῖνα {πόση Τηεδΐ ἴῃ ἀμ βεαβοη δ 
45. Ἠξαγοῦχ εἜ βεινι θα απο} 46 Β]εββο ὦ τῃδξ βευναηέ, ΘΠ 
50} Δζαῖττε αν ονα ἴαϊδαατ αἰμϑὶ ἢ" 15 Ἰογᾷ, τυ μεπ μὲ οοτμεΐῃ, 58}4}} 

ΦπΠΠῸ στο τεἶτέ. σα πη 80 ἀοϊηρ.. 
417. 416 νοῦϑ ἀ15 6 Ὑόγιῖθ, 48} - ω : 

ἐδ μηχα τὸν: ἐδὰβ Ξες Βτέηε: Ξ “ΑἹ ΜΝ εν [580 υηΐο νου, ΤΠαΐ 
ἀϑ. Μαὶν 5ὶ οδϑτ τὰ χπέομαπε 5ου- ἢ ἢ6 558} ΤΉΔ Κα Βῖτὰ ΤΌΠΟΡ νοῦ 8} 

σιΐεατ., απὶ ὁ156 δα [πιπτηότας,, ἢ 15 ρΟΟΟ5. ᾿ς Ἷ 

ἴοι Ἀξαϊίτο τασὰθ ἃ σθαῖτ : 48 υϊ ἀπά κἢ ἐπαΐῖ εν] ϑεσναπὲ 
40. Εἰ (ὐ Ἢ 56 τηϑιῖθ ἃ θαξίγθ 565 : 

εοτα ρασποι ὧδ βουυοθ, οἱ ἃ χηαη- 58} ΘᾺΥ τε δἰ5 Πιραγῦ, ΜΥ ἰο 
δεν εἰ ἃ Βοῖτε ἄνες ἀδς ᾿σιόσῃοϑ - ᾿θεἸαγεῖῃ. 15 σοταμηρ: ς΄ 

49 ΑΠπά 584}} θερίη (0 ϑγηϊζε λὲς 
ἜΕΠον-ϑαυναηΐβ, ἐπα ἰο εαΐ δηά, 
ἀὐἸηκ ψΠῈΠ τη6 ἀγαη]ζθῃ ; 



ό3 

ζςο Ἥξει ὁ κύριΘ: χοῦ. δούλου 
ἐκείνου ἐν. ἡμέρᾳ ἢ οὐ «σροσλοκᾷ, 
"αὶ ἔν ὥρᾳ ἣ οὗ γινώσκει, 
-51 Καὶ διχδομήσει αὐτὸν, 

τὰ μέρος αὐποῦ μὰ τῶν ὑποχρι: 
τῶν ϑήσερ ἐκεῖ ἔξαι ὁ κλαυθμὸς 
ἢ ὃ ᾿βχυγμῦξ. τῶν ὁδόνων, τὰ. 
ἤς : 

Κεφ. κε΄, 2ς, 
ΕῚ Ἴ: ὁμοιθωήσεται ἣ βασι- 

λεία πῶν οὐρανῶν δέκω 
«παρθένοις, αἵτινες λαξιῦσαι τὰς 
λαμπάδας αὑτῶν, ἐξῆλθον εἰς ἃ- 
σάνίησιν τοῦ νυμφίου. 

2 πιέϑε: δὲ ἧσαν ἐξ αὐτῶν φρό- 
ϑίμοι Κὸ πσένϊε μωραί, 

ἡ Αἴτρεὶ μμωραὶ, λαβοῦσαι 
«τὰς λαμπάδας ἑαυϊῶν, οὐκ ἔλα- 
ἴζον μιεθ᾽ ξαυϊῶν ἔλαιον. , 

4 Αἱ δὲ φρόνιμκοι ἔλαξον ἔ- 
Π 

'λαίον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὑτῶν μεϊὰ 
σῷὧν λαμπάδων αὑτῶν, 

"5 ΧρογίζονΘ. δὲ, τοῦ νυμφίου, 
ἐνύγαξαν τσᾶται, καὶ ἐκάθευδον, 

6 Μέσης δὲ γυκϊὲς κραυγὴ γέ- 
ἐψόνεν" ὑἸδυὺ, ὁ γυμιφίί(. ἔρχεαι, 
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάνίησιν αὐτοῦ. 
-7. τότε ἠγέξβησαν πᾶσαι αἱ 

«παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκέσμωσαν 
τὰς λαμπάδας αὑτῶγ, ᾿ 

8. Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φεονίμοις 
εἶπον". Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου 
ὑμῶν" ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν 
σξέννυνϊαι.. 

9᾽ ᾿Απελρίθησαν, δὲ αἱ φρένι- 
μοὶ, λέψουσαι" Μῆηποϊε οὐκ ἀρ- 
μέσῃ πιεῖν καὶ Τ ὑμῖν" σπορεύεσθε δὲ ἢ 

- ᾿ Ν - 
μᾶλλον Ὡρὸς τοὺς πσωλοῦν]α;, δ 

ε Ὧ,»-" 
ἀγοράσαϊε ἑαυϊαῖς, 

10 ᾿Απερχομένγων δὲ αὐτῶν 4γα-᾿ 

φάσαι, ἦλεν ὁ νυμιφίζθ»" καὶ ἡ αἱ 
5 Σ Ξ τὶ 
ἕτοιμοι εἰσῆλθον μέ αὐτϑ εἰς τοὺς 
γάμους, κα ἐκλείσθη ἡ ϑύρα, 

χι Ὕκερον δὲ ἔρχονϊαι καὶ αἱ 
λοιπαὶ σααρθένοι, λέγουσαι" Κύριε; 

κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. 
« Ν ᾽ ᾿ Ὕ 12 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν" 

Ε . κε φλρδι, " ΓᾺ 3 ὙΣῪΣ ἌΡΗΟΣ 
Ἀμὴν λέγω ὑμεῖν, τες οὐδὰ ὑμας. 

11 Γρηγορειτε οὖν, 

τ4 Ὥσπερ γὰρ ἀνθροπ9- εἰστο- 
δημῶν ἐκέλεσε “τοὺς ἰδίους δού- 
λους, ᾿ σγαρίδωκεν αὐτοῖς: τὰ 
ὑπάρχον αὑτοῦ. 

ΝΣ, ἢ ΝΞ , ’ χξ Καὶ ὦ μὲν ἔδωκε σππέν]ε τά- 
λανῖα, ὦ δὲ δύο, ὦ δὲ ἕν’ ἑκαςώ 

ο Νεηῖΐοε ἀοσαι πὰ {εΥν! 1]- 
ἢπὰ5 ἴῃ ἀϊε σα ποη οχροξϊαξ, ὃς 
1η ποτὰ αἰ πο ἔοϊι. 

ΦῚ Ἐπ ἀϊνιάεξ οὐπιὶ, ὦ -Ῥαῦ-. 
τΕπὰ 6105 συ πὶ ΠΥ Ροογίεἰ5 ροηςῖ : 
11Π|ς εὐἱξ ἤστα9, ἃς τιον ἄθι-, 
τἶππι. 

στ τὸ Χχν, 
τ τ ῦπο ἤρη αθῖτασ τερποηι 

οΞΙΟσλ ἄσσοπΊ ΥἹΓρΊηϊ τὶ 
Βυ5, απ δορί πίς5. ἰαπιρᾶ- 
ἀἄλ5 Πιᾶ8, οχιοσυηΐ ἴῃ οσουζβιη, 
Προηῇ, 
4 Ουΐπατς “ατιέοτι ἐγαπε δχ 

δἰ Ῥσυδοηῖος, ὃς φυΐϊησις ξαϊασ., 
3. Ὁ 5 ἔδει» Τυρτοητε5 ἰδ᾽- 

-Ραάδδ 1πᾶ5, πὸ Τππιρίογπης [- 
οἰτήι οἰ δι ἢν: 

4 Νετὺπι ῥτφουίοθβ. ἀσοορό- 
ταης οἷσπην 1 ΨΑΠ5. {π|5 Οἵ 
Ιαρτραόερτιβ {π|8. 

ς ᾿Γατάλητε ἀμέθτι Γροηΐο. 
ἀογηυ αν Οσῆμο5, ὃς ἄγ᾽ 
ποστιηΐ. : 

ὅ Μεάιϊᾶ ἀπξοτιὶ ποόξθ ο]δπιοῦ, 
ζαξίυβ εἰς : Εςσοα Γροηΐιβ νοηϊο :, 
ἐχῖζο ἰπ σσοιτ πὶ ΕἼ 118. 
: 7. Τυης {πτσοχοσαπε ΟΠ Πὸς 
Ὑἰτσίποθ {ΠΣ ὃς οΥπανοσαης 
ἰαπυραἀα8 [ὰ89, 

8. ΑΥ ἕατιιδὲ ΓἈρΡ1 ΘΠ ΕΡι5 ἀϊχε- 
τοῦ: Π)αΐε ποδὶβ ἀς οἷεο νεῖῖτο, 
αὐ18 ἰατυραθεθ ποῖτῳ ἐχέη- 
δτυαθετιτ. 

ο Ἐοροπάειιπηξ αθΐοιν ργὰ- 
ἄσπεοβ, ἀἰσεπτθϑ:; δ ἔοτίς ἢοπ.. 
απ οῖλε πο 15, ὃς νΟ δ 5 : 1τς δὰ" 
δηλ φοιτὰθ δὰ ψεπάςητςεβ, ἃ 
εὐλϊτς ΨΌΡ 5 ἵΡἢ5,. 

10 ΔΒουπιρυ5. αὐζοπὶ ΠΗ 
τηογρασί, ϑ θη ΓΡΟΏΓΗ5 : ὅς ἐχ- 
Ρεάϊτα ᾿πιγανοσαπς κατ 60 ΕΝ 
πυρτῖαβ, ὃς οἰλυία οἱξ Ἰδηπα. 

τι Ῥοϊτογιὰθ νοῦὸ νοπιπηξ ὃς 
το]ταιο νἱγρίης5, ἀἰοοπεεβ : θὸ- 
της, ΠομΊΪπο, ΡΕΤῚ ΠΟ ]5. 

12 ΠΙε νεγὸ τοΐρομάεῃβ, αἱῇ 
ΤΆπιοη ἠΐςο νοϑὶβ, Ὡθἢ ΠΟΥῚ ψΟ8. 

12 Νιρι]αϊς- πασὰς; 

Τὰ δῖςπξ οηῖῃ ΠοΠΊΟ Ρεσορτὰὲ 
ῬΓΟΠοσοπβ, νοσανς Ρτόρτίοβ 
ἴοχνοβ, ἃς τταάιάϊς 1115 Ταϊϊαη - 
15 [πα8 : 
«ας Ετπαῖς φυϊάοηι ἄρά! αυϊη-, 
ας ταϊοηζα, 1 αὐτοῖν ἄπο, 1Π1 



δο. Ἰ,6 Μαῖτνε ἀδ οὐ βογυλθαν-ἰὰ 
ψιοηάνα 16 Ἰοῦν 4α 1 πὸ Τ᾿ ατιοηα 
Ρᾶ8, εἰ ἃ [ἢεανο 4π᾿}} ἠδ Ξαἱτρᾶϑ: 

τ δι. Ετ ᾿ἰ ᾿ς βέραιοτα, εὐ 11 [αἱ 
᾿ἀοῃποια 58. ρου οι. ἀνθὸ 165 ἰγ-- 
ῬΟοΥλιο8  οἶδλε ἰὰ φα αἴ γ᾽ ἀὐγὰ ἐἰο5 
Ῥἰθαν5 οἱ (85 στ ποθιρθὴ3 16 ἀξῃ!5. 

ΑΙ ΡΥΡΗ ΒΟ  ΧΧΥ, 

Σὰ Ῥαγαῦδοῖο (65 7 ίογρος οἷ ὧος 
: 1 αἰθη5. 76 εἰσδογίρείοι αἱ 
]ωσφ στ ἀθγημΐθγ. 

50 ΤῊ Ἰοτὰ οὔεδαϊ σευγαπε 588) 7. 2. Δ, 
σομῈ ἴῃ ἃ αν ΠῈη Πο Ιοοκεῖ 
ποΐ ἴον ἀΐρ, ἀπ ἴῃ δὴ ΒΟῸΓ (ἂς 
ἢς ἰῷ ποῖ αὐνασαὸ οἵ. 

51 Ἀπὰ 588} ουὔξ Ἠϊτη ΔΘ ΠΟΙ͂ 
1 Ἀπ ἀρροΐης λέω Βϊ5 βρογίίοῃ τἱξ 
ἴη6. ὨνΡοονῖίε5 : {Π6τ6 588}} Ὁ 
ΜΜΟΦΡΙΠρ; πα σῃδδμίηρ οἵ (ξείῆι 

ΘΗ ΡΥ Χ  ψη. 
Ῥαγαόέίο φ ἡλὸ ἐετι τἰγρΊη5. 
ΠΕΝ 588}} {πὸ Κιησάοιῃ οὗ 
Βοάνοη θὰ [ἰκεποά τπίο ἴεξῃ 

ΤΩΣ 

ΤᾺ τοπεῖο Ποναλπηθ 465 οἴθὰχ 
δοτὰ βοιηδῖαθιε ἃ Αἰχ νΊοῦ 65, 

4αι αὐᾶιϊ ὈΓΙΝ ἰθανβ ἰάταρεν, αἰὸ- ὙἹΡΡΊΏ55. Μ᾽ ΠΙΟΒ ΤΌΟΚ ἘΠΕ Ιτ’ ἸΔΤη 05) 
χερῖ απ εναηῖ ἀς ᾿ξ ρους, ΤΡ ΡΗΒῚ ἘΕΡΟ ΤΉΚΕΙ 
α. Ὅτ 1 Υ οὴν ἀνοῖϊ οἷηα ἀ επιὺς ὉΠ ὑνρῶς τοῦ τὸ πού εξ ὉΓῖ0 65 

εἰϊς65 {μἰ. ἐϊοτογιξ 585.65, εἰ οἷμᾳ) 5: ὍΘΙ. 
ΣΎ θε, ῬΟΥ Β - ἡ Ἔν μὲ ἐξοϊοπε ἴο!ϊεϑ. 2. Απᾷ ἔνε οὗ {ποτ πνεῦο 158 ἐς πτο γος ἜΣ 

5. (εἰ165 φαὶ ὀέολεγὲξ ἴ01}165., εαΐ δηῇ ἔἥγε τυέγρ. [ΟΠ 15}. ΕἸ ΟΣ 
᾿ αἷς] ἜΞΩ, Ξ ΝΣ 

Ῥτεηαπι θα ἐαταρεθ,, τ ΘΥΟΙΘΩΓ 8 ΤΉΘΥ παῖ τυούε ΘΟ ΒΞἢ. ἰοοῖς 
ροΐαὶ ρυὶς αἰ μαι! ἀνθὸ 6165. ΤΉΞΕΣΙ ἈΝ. ἘῸΝ ὩΜ 
ἡ, Μίαϊς [65 βαϑ65 ἀνοϊθηϊ ργ]5 ἄς ΠΕῚΡ ΤΩ 5) ΔΠῚ ΤΟΟῖΚ ΠΟ Οἱἱ τῇ 

1} αι} ς ἀαας ἰθατϑ ναίθϑοαιχ ἀνϑοὶ {Π6Π1}: ᾿ ἔ 

Ἰεαγβ ἰϑιημοθ.. 1} 4Β01} {δὲ νγ}158 ἴοοκΚ 01} ἴῃ {ΠΕΡ 
Εὐῳ ΣΉΡΙΒΕΝ τ ρου αι ταγάσε τὰ νέϑβο 5 1 {μδῖ Ἰδτη 5. 

Ὑδάξ τος, Ρ ἽἼ δύ μος τὰς ὈγτΙἀὀρτοοόσγη ἰδεῖς οἱ 5᾽ εὐ οιγαϊγθηῖ. ἘΝ ᾿Ξ Θη ἀξτ τ 
6. ἘλΞαν [6 ταϊρυϊτ, οπ δαίθηαιι) Ε65 ὍΠΟΥ 8}} δ! ατηθδν Δ 06 516 Ὀ}ῖ. : 

οὐἷον ᾿ οἷοι 1 ἔρουχ αὶ νἰθαι,, ἢ 6 Δπά αἵ τιάπισμέ {πεῦο ὑτπ5 αὐ 
,ϑογῖεζ διιτάεναπι ἀθ αὶ. ἐνὶ οὐ τηδέε, Βε]ιοϊα, ἢ Ὀντθες γοότῃ 

7- Αἰοτϑ. 965 υἱοῦβος 86 ἰὸν ύςφηι ΠΤ 61), ρὸ γό οὐΐ τὸ τηδεῖ ΠΗ. 
ἰοαϊθ3., εἰ ργέραγόγεμε ἰφαυ5}, Ἔ ἈΡΡο  σ τς μα φν τ δ ΕΟ σε τ, ΔΤ 
Ἰαϊαρς5. "Ὑ ἜΠΗ 4} τπο58 Υἱρρτήβ. ἈΓΟ56) 

8. Εττος [0165 ἀῖνθηι απκ 5ᾶ565 «ἢ Δη6 τ ̓ τητη ες {Πεῖν [6 Π|58. 
Ὠομπδζ-ου5 (6 νοῖντο μαι - οαν ἢ 8 ΑἸ τὰς ξρο 9 ἢ ϑαϊά δ έο 86 

Ὁ φέρ. Ξ τς 5 Ρ 
ΔῸΣ Ἡὐβλρες διεεῖριρασαι; ἄνοια ἡ Ίδε; αὐϊνε τ15 οἵ γουΐ Ο1}; [ῸΓ Οἵ 
,- Μαῖ5 165. 5ᾶ5ε5 τόμομαϊγθηϊ οἶς τ τς πὸ ροπὸ δαξ' ᾿ 

Νόοιι πὸ ἰς ροιένομδ, ἀθ Ῥϑὺν απο ρβ τς Ἐν ἐν α ξάν: τῆν 
οα5 ᾿᾿ ἘΠΡΑΣΟΩΒ μᾶ5. ἀ5802 γύυν) 9 ΒΌΕΓΡΩΒΕ ΔΏΒΥ ΟΣ ΕΑ, ΒΔΥ ΠΕ 
γ3Ξ:: ἀτός ἐν τ ἐπ τ ας ΟΣ 50} ἰεβὲ ἐπέγο Ῥε ΠΟΣ ὁτιο  Σἢ 
ἰδοῦ. εἴ ροῦν γΟΠ5; 1162 ρἱατός ἀνθ τραν ἐ να στ ἀκι π ον 
νὴ 5 σοὰχ 4Πὶ 6 γοηάοῃϊ, εἰ ὁπ ἴον ἘΠ5: ΘΠ ΨΘῸΣΞ δ 5 βὰς ππ τ ος 
ΔΟμοῖοΖ βοὰν ν 05. ἕο ἰῆετα δεῖ 56}}4 δ ὈΌΥ ΤῸΓΣ 
᾿ το. δίαιϊς Ῥεηίίαοι αι} 6}1ε5 οὰ 41- γ ΙΓ: γ85. : 

ἰολοπε ϑομεῖει, ΨΈροιχ νἱπε; δι 1" 10. γγἢ τνβηἶς ἔθου σδε ἰο ΒΌΥ: 
᾿φεἰθ5 4πὶ ὀϊοϊεπιὶ ρυόϊε5 δηϊγόγεπε!: βΕΡΚτα ΣΙ τρ τας τ ΣΡ τες 

: ἢς ὈγΣδδρτοοτα οδηλθ; Δηα τα ἄγος 1υἱ ἀὰχ ποοῦβ, εξ ἴα ροιιε [5:16 ὉΠΘΟΘΡΎΟΟΤΩ ΟΟΤΗΣ 5. Κτλν ὉΤῪΣ 
ἴαι ἰευππές. ᾿ τηδί ψότὸ τεσᾶν γο τ τπ γ ἢ τὰ 

11. Αργὸβ οοἷα 165 ἀπ γεβ νἸουβ 69) ἐρ 1, τοοντῖτετο : ἀπ ἴΏΕ ἄοον γα9 
νἰηγθης αἰι581:, εἵ ἀϊγειιὶ ᾿ ϑειριθαν, Ἔηξιε ἢ ΣΝ ; 
ϑεϊσῃθαν,, οπνύθτ πο 5, 5:-- τ "ἂς ; Φ ἘΠ ΈΑΣ δ τσδαι ατεῖ. αἶϑο δα 
1. [α151} [ϑὰν τόροπαϊς ] 6 γοπ) ἢ ΑΠογγαγα ἐξ ο ς Ἔ Το 

αἰ5 ἐπ νότιτό, 46 78 πε, γουϑ οοῇ -Ἶ ΟἾΒΕΥ νἸΓΡ 5) Βα τη σς ἩΟΤαΣ Σ.Οἴα, 

ΠΟῚ5 μΟΙΏΐ. ΟΡτἢ ἴο υ.3- : ᾿ 
κλανν....2..-.........Ἅ.Ἅ....-..-...-.. 

τ. ψελ 6 ἄοθο; 15 Ἐπὶ δὲ απδυγοτεᾷ δρᾶ 5816, 
τ αγ 1 εἢ 656 οουχῦιθ αἰτιπ 

πογαμλθ, 41,565 αἰδατπὶ ἐπ γογασο, 
Ι ἘΣ ΥΡΙ ξεν τ ἀρρεὶα 8565 ϑϑιν τ θα8 οἱ 1οὰν γ6-} ἦγ δ στο ξ 

ταὶς 565 δ θη 8. 13 νας, ἐβονείονε. Ὁ ἥ 
15. ΕἘὺλῚ} ἀοῃπα οἷπᾳ ἰα]εας ἃ] 14. ΓΟ ἧς ἀἐπσοτη ἐιωυεη 185 Ἷ 

ἴ ὰ Ὁ} ἱ ἃ Γαδαιν τῷ ΘῈ 
"πα, ἃ Ῥααιτο ἀεαχ,, εἰ ἃ ὕδαιγε! ἃς ἃ τηδῃ τραν ΕἸ ηρ πὸ ἃ ἂν οουῃ- 

ἔτνν, τοὰο σἈΠ 64 “15 ον βεγυ ῃΐ5; 

εὐηῇ ἀεμνογεα ππτοίμοτη Εἷ5 Θοοῦβ. 

Π 5. Αηᾶ ὑπίο οὔὐς ΠῈ φᾶνε ἄνο! 

᾿ΑἸδηΐβ, (0 ἀμοίπεν ἔνο; ἘΠ ἴο, 

ὙοΥγ ΓΘ απΐο τοῦ» ἐν 



ὅδ. 

᾿καϊὰ τὴν ἰδίαν δύνα μιν" ὁ ὠπεδή- 1 ψοτὸ ἀπυπὶ τ ππϊουίαα Τθοῖμι- 
(μῆσεν εὐθέως. τ αὐτοῦ ῥγόρτίατι ἔαοα!ταῖοη : ὅσ 

ν «" Ἁ ᾿ κζ΄ . 

16. πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέῆςε Ρογορτὸ ῥτοίεξευ εἰς Παείηι, 
αάλανια λαδων, ᾿ εἰεγάσαϊο ἐν τὸ Ῥγοξοίίιβ ἀπζοηλ αιϊηιις 
αὐτοῖς, ἡ ἐποίησεν ἀλλα «πένε ] τα] τὰ ἀσοῖρθη5, ὈΡΟΓΆΓΙ5 [Ὁ 1Π 
χάλαγ!α. οἴ8, δὸ ἔδοις ἈΠῸ αυΐηατο τ] τ, 

17 ᾿ὩΩσαύτως ἢ ὁ τὰ δύο, δ. τὴ, δἰ πηηστον ὃς αἱ ἀῦο, Ἰὰ- 
ἐκέςδησε "ἡ αὐτὸς ἄλλα δύο. οΥΔΕῖι5. ΟἹῈ ὅς ἐρίο 811ὰ ἀπο. 

τῷ Ὁ δὲ τὸ ἕν, λαῶν, ἀπελ- ιὃ Μοεγὰπι ππππὶ ΔΟοΙρ ΙΕ Π8, 
βὼν ὠρυξεν ἐν τῇ. γῆ, ἃ ἀπέ- } ΔὈϊομ5 ἔοαϊε ἴῃ τογγΆ, ὅς ἀδέζοι- 
χρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυείθ αὑτῷ, | ἀξ ρεοιπίδηι ἀομλίηὶ [ἀϊ. Ὁ 

το Μεϊὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔξ. 1 το ῬΟΙῈ γογὸ ζοηΊρτι πι ἈΠΕιιι 
χἕαι ὁ κύρι8.» τῶν δούλων. ἐχεί- ᾿ γουΐς ἀομλίηι5. Τογνόγασπα 110 - 
γῶν». ἢ (υναίρει μετ᾽ αὑτῶν λό- 1 χη, ὃς ςοηἴεγε Γατίομοι οὐδι 
“γον. : πεν δο ἢ ΘΑ͂ΘΝ ͵ 
“ 50᾽ Καὶ πιροσβλθὼν ὁ τὰ τῦῦε [ 20 ἘλπῸ αεοοοάοπϑ υΐπηιϊις ἰα- 
σάλανια λαξωῶν, «πεξοσήνεγκεν ἀλ- Ἰφωζα δοοί ρο:)55 αὔξει μὲ 411 4}1}- 
λα τοέήε τἄλαγ!α, λέγων" Κύριε, 46 τα]δηΐα, Θϊοοὴδ: 1)οπιΐπο, 
παέῆε τάλαν ά μοι “παξέδωκας" [ χυίπαις τα] οῃ τα ταὶ γα! ΑἸ}: 
ἴδε, ἄλλα πσέν]ε τάλαγϊα.. ἐκέρ- ἱ ἐρος 8118 ααΐπηϊο ἐαϊθηΐα ᾿ποΓὰ- 
δὴησα' ἐπ᾿ αὐτοῖς. Εν τὰ8 1 {προσ 115, ΠΡ ς 
,, 2. Ἔφη δὲ αὐτῷ ὁ κύρι(ν αὐ-[ 21. Αἰ νοτὸ 1Π]1 ἀοηυίητιϑ 
ποῦ" Εὖ, δοῦλε. ἀγαθὲ καὶ πιςέ" 1 οι: Βεπὲ, ἴογγε βοπθ ὃς Πάο- 
ἐπὶ ὀλίγα ἧς ᾿σιτὸς, ἐπὶ ππολλῶν ] 115, Γαβοῦ ραῦοὰ ἴα 1 Πάε]18 : 
(ἐ καϊαςήσν»" εἴσελθε εἰς τὴν ἰ ἔιρον πηπὶτ ἕο σομίτυλιη : ἰη- 
᾿χαρὰν τοῦ κυρίου ((ου. ας ΤΠ ρτεάοτε ἱπ σαυάϊμπι ἀοιαϊπὶ ταΐ. 

22 Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο} 2; Αςρρίοπθ δπΐοπι ἃς ηαΐ ἄπο 
τάλαγα λαξὼν, εἶπε' Κύριε, δύο] τ ]οηξα δοςῖρί6Π8, ἀἰχιο : )ο- 
“ἀλαγ]ά μι «σαφρέδωκας" ἴδε, λ-} γηῖπο, ἄπο ἑαϊομε γαῖμὶ ἐγαάι- 
λα. δύο, τάλαγϊα ἐκέρϑησο, ἐπ᾿ αὖτ} ἀἰΠὶ : ἐοςς αἰΐα ἄπο ἑαϊεηΐα [ὑ- 

ἀσαϊζ. ἢ ἼΣς ͵ οἴαῖμβ ἔπαι ἔα ρον 418, 
33 Ἔφη αἰτῶ ὁ κύριΘ. αὐτοῦ 1 41. Αἰδν 11} ἀρπγηγηβ εἤλιεΣς 

χὐὺ, ϑοῦλε. ἀγαθὲ κὶ απιτό᾽ ἐπὶ } Βεηδ, στνς Ὀοη 6 ἃς κς}}5 1 {ι-: 
ὀλίγα ἧς «σιςὺς, ἐπὶ ππολλῶν σε} μὸς ρίζα ἔμ}. πάε] 18, Γυρυτὶ 
καϊαςύσω εἴσελθε εἷς Τὴν χα- [νοϑδξὰ ἐς σοπίξιειαιαι ; ἱπρτοάστρ 
ρον τοῦ πυρίδυ σϑ, ᾿ ἴπ ραιάμιπα ἀουμῖαι τα]... 0. 
ᾷ ΤΙρεσελθωὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἔνιτάς [9Ο-ὅ24. Αρορέεῃβ ἀπέσπι ἃς ἀπύιητ. 

κὰν ν 

οἰ λανῖο» εἰληφ οὴς), εἶπε Κύριε, ἔνε ᾿ τα]οπεατα Πιπιθης, αἵξ : ὉΠ 76» 
γῶν σὲ ὅτι σκληρὸς εἶ ἔνϑραπίυ, [ [εἰσ τ φαΐα ἀπτιν ἐς ποπιο, τη - 
δ εείξ εν ὅπου οὐκ ἔσπειρας, ἢ σὺ- ἢ τέπι5 τὮΣ ποὴ ἐδναί παῖδ, ὃς οοη- 5.5 ᾿ ΝΣ Ὁ) 

ἱγώγνων ὅθεν οὐ διεσκόςπισας" Ἴβυοραπθ πᾶς πσπὶ Γραγ ΠΣ. 
δ᾽ Καὶ φοξηθεὶς, ἀπελθὼν ἔκ- 25. Ἐὺτπιοτο μέγουπιδ, ε]- 

εὐψα πὸ τώχαντόν σοὺ ἐν τῇ γῆ" | ἐπε ἀὐσομαι ταἸδηξαδι ἑχθηι ἴῃ: 
ἰδὲ ἔχθις τὸ σόν, λιν {τέσεα ̓  ἐδός πὰθεθ ἑαυ Ὁ Ὁ, 

20 ᾿Αποκοϊθεὶς δὲ ὁ κύρι δ. αὐ. ] 26. Ἐεβῥοπάσης ατιέεπι ἀοπνῖ- 
τοῦ, εἶπεν αὐτῶ" Ἰπονηρὲ δοῦλε [ Πτῖ5 ο)ι19, ἀῖπιε οἱ : Νέας ἴογγο 
δ. ὀνγηρὲ, ἀδεῖς ὅτι ϑερίφω ὅπου ἃς μίροῦ, {εϊεθας φαΐ ππεῖο πρὶ 
οὐκ ἔσπειρα, καὶ συγάγω. ὅθεν. οὗ [ ποὴ ἰουνίηαν!, ὃς σου στόσο πμᾶς 

᾿ διεσκόρπισα" -ὐπτἘ πόη Τραξβ:, ρῶς: 



απ : ἃ σδαοιῆ βεΐοη 863 ἴογοα3 ; εὖ 
ἢ φρατὰϊ ἀποϑιτόξς. : ἢ 
ιῦ. Οὐ σεἰαὶ απὶ ἁτοὶ τος οἷπα 

ταϊθαϑ 5 δὰ αα εἰ ἐὰ ἰγαπαπᾶ : εἰ 
1 ρασμα οἴπαᾳ δαίγα8. 18] 653. 
17. 1)6 πιότηθ σοι αὶ εὰ ανοδξ ' 

γριὰ ἄθαχ, ἐπ ρᾶστια διϑβϑὶ ἄουχ 
ἃ το. 
8, λ[αἷϑ οοἴ αὶ φιὰ πε ἀνοῖτ τοςα ἢ 

4 ἀπ, 5᾽6ι 411 εἰ ογθῦβα ἀδῃϑ ἰα, 
ἰόντος, εἴ Υ οάοβα Τ᾿ ἀνβθηι ἀθ 80. 
Μαῖι-ο. 
1. Τιοπσ-ίοταβ αργὸβ, 16 δ[αϊιτε ἧ 

(ἐδ ο65 βϑυν  ουγϑα γουαὶ, εἰ αἰ ἰεὰν 
ὅτ τοπάνε οοϊαρίε. ΡῈ 
20. Αἰοῦβ οδἰαὶ 4αὶ ἀγοῖϊ τοςῖ 

εἶπα ἴα θη γψιηῖ, εἴ ρεόβεπια οἰμα 
ἀατνο5 ταΐθμβ., εἰ ἀϊδ: ϑεϊρπεαν.,, 
ἴὰ πιάνο β γϑιη 8 οἴη αἰ 6 μ8 ; 6ἢ 
τοϊοὶ οἷἴῃᾳ ἀαῖτοϑ 4ὰε } ἃἱ βαϑτιόβ 6 
μἷτβ., τῷ: 
ι. Ἐπ 05 Μαῖϊγε Ταὶ αἰ : (ο18 

νὰ θίοης, δη οἱ ἀὲ} 6 βευνιθαν : 
τὰ 85 ἐτό Βάξ᾽α ἐπὶ ρϑὰὶ ἀθ οἰοβθ ; 
19 τὀταθ! αὶ 5 θδαῦοοὰρ : Θαι 8 
απ. [ἰα Ἰοῖθ ἀθ ἴοὰ ϑεισπεαῦς 
“5. Εἰ οεΐαϊ ααὶ ἃ νος τοφὰ ἄδαχ 

λαϊοηβ,, ναὶ οἱ εἴ  ϑεισηθαν, τὰ 
ΠΣ ΑΚ ΟΙ5. σειηῖ3 Ὅοαχ ἰαΐθῃϑ ; 6 
΄ -- ΑΥ τροτ- Ὁ 

σόϊου ἄειιχ ααϊτ65 486} ἂι οαϑθέξι 

ἂς υἱπ5. 
“5. Ἐπ᾿ Ξοπ 

ἄαη5 [4 Ἰοῖθ ἀε τοὴ ϑειβπεαῦ. 

αἰ. Μαϊῖ5 οἴ αὶ ἀυὶ παν οὶ τδοα 

ααΐσα ταἸθατνν ἐπι οἱ ἀἴπω: δεΊ Βα θα], 

76 βατοῖβ. 486 τὰ ἐϊοῖς πὸ ον 5 

ἀτιν 4αὶ πνο 55 65 οὐ τὰ 45 μὰ" 

β 1 τόσα] 65 οὰ τὰ α΄ αϑἢ "5: : : 

Ἐ δε ἐπ ᾿ οὐεσ ΤΛΑΒΥῪ ΤΠ Η55: ἘΠΈΘΓ [Π61] ἰπ- 
Ῥὰβ γέραπάα : 
“5. Οἷεβι βουνήθοι ἐδ οὐ σηϑ:. ἢ 

76 583015 αἰϊό,, οἵ 1 ̓Ἃ1 οαοβό τοὸπ τὰ - 

Μαῖττο Τὰὶ ἄτι: Ὁ ε]ὰ 

νὰ δῖοπ,, θου εἰ Πάἀ δα 5εγυ ΘῈ : 

τὰ ας ἐϊό παὸϊε δα ρεῖι ἀθ 8088 ; 

76 θύαθ!γαὶ βὰν θοδιιοοαρ ;. ΕΠΙΣῈ 

ἈΠΟΊΗΘΡ ὅπε; 6 ἐνέτν τπαὴ ἃς- 77“. 2,3. 
σον ηρ ἴο ΠῚ5 5 ΟΤᾺ] ἀΒΙ ΒΥ ; πὰ 
βίγαϊο. Πίνγἂν τοῦτ΄ Η15 ἸΟῸ ΠΟΥ. 
016 ὙΠποῖν με τΠαΐὶ Ἐαδά τεςεϊνεα, 
{πὸ ἥνε τ] ηΐ5. τνεπί δηζένραθεά 
ὙΠ (6 ϑότηθ. ἀμ τηδάς ἐβόηπ 
ΟἾΠΟΥΙ ἥνε (αἰοηίϑ. 
17 Ἀπ 1ζενῆβα ΒΞ {πὲ ἡαα πο-ὶ 

ζεΐσει τνῖογ δε εἶδο σαϊποα οἴμεσ. 
Ἐν. ; εἰ 

18 Βυὲ Ὡς ἐπαξ Βαά γεσεϊνθ ὁπὲς, 
νγοηΐ ἀηα αἰ σεα ἴπ της ἐαυτῃ, ἀπά 
ΒΙ4 ΠΙ5 Ιου 8 τῆομδνυ. : 
19 ΑΠῈΡ ἃ Ἰοπρ' ἄτης {με Ἰοτᾷ οὗ 

1 [Πο568 βεγναηΐβ οοτηθίῃ, ἀηᾷ τεοκ: 
] οπείῃ σῇ ΤΠ. Ὁ 
80 Ἀπᾶ 50 πὸ τῇδι Πα τοςεῖνοα. 

Ε ἔνε [21επ|5. στη, ἀπη4 Ὀτουσ πε 
οἴθεν ἤχα (Δ οπΐ55 βαυ τσ, Γοτά, 
ποὺ ἀεϊνοτοῦβε τοῖο τὴς ἔτνο ἔα- 
᾿εηΐ8: Βεμο οι, 1 ανς σαϊπεά θ6- 
5:66. 1πετὰ ἔνε ταἸσηῖϑ τηογα.- - 
31 ἘΠῚ5 ἰοτὰ βοᾷ ὑπέο δτης ΚΕ} 

ἄοης. ἐλόι σορά δῃα (ΔΒΓ 9ογὺ- 
αηῖς: [Βοὰ Βαϑὲ Βθεν [ΑΙ ΕΠ 1] ον εῦ 
ἃ ἴον τ Ε1 5, ΕΠ τη Ες {Πδα στι- 
ΙΕ ΟΥ̓́ΕῚ ὙΠΆΠΥ ΓΠτΠΕτΒ -᾿ ΘὨΕῚ ποτὶ 
τπίο ἔπε ΟΥ̓ οὗ ΤΥ ἰογὰ," : 

939. ἘΞ ἀϊ5ὸ ἴδαΐ Βαα Τοοειγεᾶ 
 ἔτεο Ἐ6] εττῖθ σδτῃδ, απ βαϊᾶ, 1 ον, 
ἰπποι 4ειΣνεσεάβε τππίο πιὸ ἔπο τὰ- 
ἐσπῖϑ : ΒΘ οἱ, 1 μᾶνς σαϊηδα ἔνο 
οἵδέν ταἰεηῖβ θεϑιδ ἘἙότη. 
23. 1! Ἰογὰ δαϊή τῆτο μίγη, Ὁ Εἰ} 

ἀοῃς, 5οοῦ αηὰ ξαΙΓΠ3}} δεύναπι: 
μοῖι μαβὲ μέθῃ ΤΟΙΓΒΠ ὄν εσ ἃ ἴεν. 
τπτησ5. 1 ΜΠ τοακά {Π6 8 ΤΌΪΕΡ 

το ἴϊπ ἸοΟΥ οἵ τὴν Ἰοσά. 
24 ΓΉδη δ ΜΕΙ͂ΟΝ Πδή γοοοινο 

Ἰεπῖ ἄαῃϑ ἴα τοῦτα : υοῖθε., τὰ ἃ. 66} 6. οὯθ. τοῖεῃξ οατηθ, ἀπά βαϊά, 
401 δ5ι ὰ τοι. 

“6. Ἐπ 5οὴ δαϊίτο ἴα τέροπαιϊι Ξ 

Μέοσβαμι εἰ ράγεσδθῖιχ ϑουν ἴθαν., 

«ἴα 5 015 48 }ε το οἸ 550 Π015 οὐ 16 

Τιοτὰ. Σ Κῆενν (πες, ἴατ τδοῖι αὐ 
8 ὈδΓα τοδῃ. γϑαρίηρ τε ετα ποτὶ 
Βαϑὲ ποῖ βονη, ἃπᾷ ϑδίμενίηρ 

Ὡ αἱ μα5 βεταό, οἱ αἴ }6 ΣΘοΆ 1} 015} γεγο ἴῃΠοὰ Παϑὲ ποῖ ϑίγανγεα τ᾿ 
οἂ Ἰξ π αἱ ρα5 τύραπδκε: 25 ΑΠΑ 1 νγὰ5 αἴγαϊα,, δηα τνοπΐ 

᾿ δηα ἈΪ4 (ὨΥ τα]6πέ ἴῃ {86 φατέ: 
Ιοὸ. ἐἀεγὲ ἴῃσιι Παϑῖ ἐλαὲ ἐς 1Ώ1Π6. 
26 Ηἰ5 Ιογὰ δηϑυετεα,; απὰ βαϊᾷ 

“απο ἈπΠην 7 θεν Ἰο ας δηά 5ϊοιῃς 
Δ] βεγναπέ, ποῖ Κηενίεϑί {παξ Γ᾿ 
ΤοὰΡρ ὙΒΕΡΕΞ  δονγεα ποῖ, ἀπ σα- 
Ἔμεγ Βετο Τ Πανε ποΐ βίγαινοά: ἡ 



- ιὲ μερίμνοοις 
ἱ αἰφνίδιΘ. ἐφ᾽ ὑμκῶς ἐἔπιςἢ ἡ ἡμέ- 
᾿βα ἐκείνη" 

27 ἘΓῈ δες οὖν τέ σε βαλεῖν» πὸ 
ε ἀργύριόν μου τοῖς πεαπεζί" 
ται ἢ ἐλξὰν [ ἐγὼ ε ἐπυκοσάς- 
μην ξ ἀν Ὁ τὸ ἔξ ἐμὸν. σὺν Ρ πόκως 

δὸ "Δ ραϊε οὖν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ 

πάλανίον, καὶ δότε τῷ ἔχον τὰ 
δέχα ταάλων 14. 

29 (τῷ γὰν ἔχεν σαν! δὸ- 
θήσεται; καὶ ̓σεριφσευθήσ αὶ» ἀπὸ 
δὲ τοῦ μὴ ἔχον, καὶ ὃ ἔχει, ὡς- 
δήσέοι ἀπ’ αὑτοῦ. : 

κι!ῦ Καὶ τὸν εὐχοβῖον δοῦλον 
ἐχδώλλέϊς εἰς “τὸ Έ σκότΘ: τὸ ἡ 

᾿ ἐξώτερον" ἐκεῖ ἔςται ὁ κλαυθμὸς αὶ ὁ 
1 βρ' γριὸς. “τῶν ἃ ὑδόν!ων, 

τα 24 ΤΙροσέχεῖε δὲ ἑαυϊοῖς, μή- 
᾿σίδῖε Ἴ βαφυνδῷσιν, ὑμῶν αἱ κα: 

ἊΝ δία. ἐν Τ ,κραιπάλε, ἃ ἢ μέθῃ, 
βιοϊριαῖς, ει 

Ὅ9. Ὡς ““αγὶς γὰρ ἐπελεύσε- 

παι ἐπὶ πάνϊας τς’ Καθημένες 
ἐπὶ τρὸς ὡπτὴν πάσης τῆς :γῆς: 
36 ᾿Αγευπνεῖτε. ἔν; ἐν σαβὲ 

"καιξῷ, δεόμενοι, ἵνα κα]αξιωθῆνε. 
ἐκφυγεῖν ταῦτα «σάτα τὰ μέλ-, 

χι Ὅταν δέ ἔλθη ὁ ουἱὸς τοῦ 
εἰγθρώποῦ ἐν τῇ; δίζη. ᾿αὑτρῦς. Ἂ 
παείνηες οἱ. "ἅγιος ἄγγελοι μέν αὖ- 
ποῦ, τότε, καθίσει ἐπὶ Ὡεόνον δόξος 
αὑτοῦ. ὦ 

31. Καὶ συναχβθήσέϊαι ἢ ἔμπρσ- 
θὲν αὑτοῦ α)άν; «. τὰ; ἔθνη" Ἀ, ἀφο: 
᾿ξίζει αὐτιά πὶ ἀλλήλων, ᾧσπερ Ἶ 
σοι μὴν ἀφορὶ ἵζει τὰ τϑδῖαν ἀμ] 

πῶν ν ἐρίφων,. : 

υς Ἀν 44. Καὶ τῇ κάτει, τὰ μὲν 
" πρίξαῖα. ἐκ 5. δεξιῶν ): αὑτοῦ, 
πὰ Ὁ ὃς ἰ ἐρίφια ἔ ἐξ ξ εὐωνύμων. 

44 τότε ἐξεῖ ὃ Βασι δὴ «τοῖς 
ἐκ δεξιῶν. αὑτοῦ" Δεῦτε οἱ εὐλον 

᾿ 

γημένοι τοῦ ᾿σαῖρς μοῦ κλη- 
(ονορκήσαϊε τὴν ἡτοιμασμένην ὑγαῖν 
βασιλείαν εἰνπὸ χαϊας ολῆς κόσμου." 

45 Ἐπείνασα γὲς, καὶ ἐδώκατε. 
μοι φαγεῖν" ἐδίψησα, Ὁ ἐπόϊΐ- 
σωξ με' ξέν» ἤμκὴν, οὁ συνη- 
ψάγεϊξ με" 
46 Γυμενὸς,, Ἂν, ππεριεξ ἐλέϊέ μ8" 

ἠσβέγησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με ἐν 
-φυλαχῆ εἶδ ὸ ἠλϑέϊε τσφός Μεα 

27 Θροτέυϊς ἐγρο τέ Ἰαζετε ἘΓ 
βεπίυδι του τηεη αν : Ἂ 
γε 8 ἘρῸ σϑεορίεηὶ πείψος, 
θη οτος ἰυτά. 

48 ΤῸ δὲς τίληας 0 δὺ ἕω 
ἰοπίμηι, ἃς ἄδτε ἈΒΡΕΙΕ: ἀεζεην 
ταϊεδέδ. Ὁ 
9 (ἡ ατι παῦσε δε: τη! ἀὐδὲ-: 

ἴ, ὃς δυσεδίζαγ ; ἃ σόγὸ ποῆ 
Βαρσηΐο, ὥς ἡιοά νἱάδξως Βᾶ- 
Ἄεῖς, διυξογειανῦ Δ ξθ.} 

30 Ἔκ ᾿ππεῖθοι [οτϑυπὶ οἸϊέϊες, 
ἰὴ ἐσμεῦσαθ ὀχιοσίυγεβ τ ἡ ς οὐ 
ἤρτιρ ἃς ἐγοπλῖεας, ἀςητίμαι. 

. 34 ΑἸδρδϊτε λα ξότο 2}. 
τρῆ8, πὸ ἔοτις ὅτανεπευτ ν οἰετι, 
τοῖα ἄπ -ὀταρθἷδ, ὃς εὐτϊεῖατς, 
“ὃς "σατὶθ νη 1085, ὃς τερεπ πα, 
ἦῃ νὸβ βυρϑινεηϊατ ἀϊδ8 1118. 

35 Ὑλπαθαία, Ἰαχαοῖς ξριῆλ, 
(ὰροτγυοηῖοῖ ἴῃ Ὁμαμὲβ ξεάοπῦῦβ 
ρον ὕδοιουι ὈΠΠηπῖδ ΤΟΣΎΡΟ. 

46 Ψισίδιε ἔζδαυς 1π Ὀἠτηῖ 
Ὑδιηροῦο τοσληῖερ, ἂὲ ἀϊσπὶ μ4- 
ὈΦΑΒΊΩΣ εῆμρισὲ ἢ 1 ομιπία ἔα- 

31 Ουυηι δυτοθὰ ΘΠ ογὶε ἘΠ 
19. ΒΟΠΉΙΒ. ἴῃ εἰοτιῖ {ιᾷ, δε΄ 

᾿ς 

ὀὔλποβ. Ἀηδ δι δηρεῖ οὰπὶ ςο,᾿ 
ταις (ο4ο τ Τωρὸγ ἵμτοπο δἰογῖο 
Δίς : 

41 Ἐὺ᾿ ζορΈΠΓΓ, Θγ6. ουπλ, 
ορῦυου φοηζεβ, ὅς Τρταδὶὲ ἔσβ᾽ 
ὦ ταν ίοοιῃ, ποπὶ Ρϑῆον ἴςρσέραν' ' 
ον ῦ Ρ πα οί ες 

4 Ἐτ πδιαξε αὐϊάεπι ονὲϑ ἃ 
δεῖν ας [͵5, δὲ μΒαδυβ ἃ ἢ- 
μἰγιδ,,. 

24 Τυῃς ἀΐοσες τὲχ μ5 σὺ ἃ 
ἄξχιτῖο οἰυθ: νδαϊξε Ὀοπράϊο- 

τἰ Ῥαιγὶϑθ ποῖ, Ροἤιάεες. Ῥαγαϊθηι 
γοδὲβ ἑερηαπι ἃ ἐκδοὺς τεύτονς 
πα !, 

ἃς Ε[ατὶν] δηΐηι, ὅς: ἀδήεηο 
ΒΔ] πιαπάιςῶτο : Πεῖνί, ὃς βου᾿ 
ταβιβ. πιὸ: Ποῦρεδ᾽ ἐγ πι, ὅς 

Ἴ φοἸ Περι θῆκ μὴς : ᾿ 
.46 Νυάτις, ὃς ἀπηίοἰν 15 πιὸ τ 

“σάτοοτο ογαηι, δὲ ἜΒΗ 18 δα πε, 
" δὲ ν Πιαίεβ πὸ Σ ἴῃ 



'48ὶ ἀοϊνθηιϊ αὐεῖγει,, οἱ ἀο Ξαῦ515- 
ἴεν ἀεναπὶ 16 ΕἾ]5 ἀθ 1" Ποχηπηο. 

᾿σνιουᾶνα ἀ4η5 58 οἰοῖτο,, αὐτὸς τοῖι5 

ΟΥ̓ΟΙΙ5. χη  ἐἰθς ν θπιὶ ν τ. 

27 Ἴ ποι οἱσ ζοϑί, ἐμογοίονο, ἴο Ι|78.2:- 
Βᾶνς Ῥιμξ ΤῊΥ ἸΏΟΠΟΥ (ο της οχ-| 

27. τὸ [αἴποις ἄρας ἀοηπον ὉΠΑΠΡῸΙ 8, Πα ἐλθη αἵ ΤΩΥ ΘΟΠΊΪΠΕ; γῆθι ἀνσοηὶ ἀτῖν Ραπαιπίουβ, οὐ ἃ 1 βου] πᾶνε γεσοϊνθα τη οὐ ἢ 
ΤΠΘἢ τίθει, 1 ἀγῸι15 γοι γέ 66 411} Ὑγ 1} ἩΘΌΓΡΨ ΐ οἱ ἃ γκοὶ ἀὐος [Ἰπτόνύι, 95 Τ' τὰς ΘΝ ΑΨ ΑΘ α οϑν ες ὈΘΥᾺ κι ὰκς, τμορείογο, τῆς. ἰδ]θηΐ 
ἀοηιιθχ ἃ ςοἰ αὶ ααὶ ἃ αἷκ τα] επ5. 1 ΠΌΤᾺ Βῖπι, Δ} 4 ΒΊνΘ 1 απο ἢ") 
30. (δν οὰ. ἀοημογα ἃ φοΤα] 411} ὙΠΟ ἢ ΠαΙ] 6 ἢ. τ] ἢΐ5. 5 
ᾷ 661] στα ὁποοῦο ἀαναηίαρο -ἰ 99 ΒῸΓ τηΐο ΕΥΘΡῪ ΟΠ6 1Πδΐ Πα ἢ δ 15 ἃ σοί 41 ἃ ρὰ5 ἱ : ἜΣ ΤΣ ΞΕ ΞΑΝ Ὦ ἘΚῚΣ ΤΣ [ὰ}} 58.811} ᾿ς ΒΊΨΘΠ; ἃΠ6ἰ 6 5Π8}} Πανὲ Ἰ αι ἃ. ᾿ ηᾷ Α Ρ ῇ . 
30. Τοιοζ ἄπο [ὁ ξουν σαν [11ι-- Ἐ ΟΠ ΒΙγΟ Εν -ν ΘΠ Ἔροτῃ Βτα τΠτἀξ δ]Ὲ ἄδης ἰὸς τὄπὲθιος ἀε χἰέμονς" Παίῃ ἢρΐ, 5}}8}} θῈ (ὩΚοη ἀν 
ἔιοῖ ἰὰ φιὶ 1 τ ἄπγα (ος Ρέεανα οἱ ἄνθη {Παΐ ἡν ἢ μὸ ΒΔΙΗ. 

δΥΙΠΟΘγη ο5 ἰδ ἐεξηῖ5. Ι 50 Απά οαβί γε {ῃς ἘΠΡΤΟΠΊΔΡΙΟ 
54. Ῥῆεμο ἰοπο σατάθ ἃ νουβ8- [[5ο νυ δπί ἰπΐο οὐτον ἀλγκμοβο: {Πρὸ 

φγόιποϑ, ἦ(θ ὑθαν αὐ γτὸὺ5 σοι ᾽ ᾿ ἈΕΜΣ ΞΣΤΣΣ 
Ὧδ δοιθεῖ δε, τς Ῥαν ἰὰ ρουν- ἘΠῚ εν Ξἐριηρ; ἃης ΒΠΆΒΒΙηρς οἵ 
χηδιάϊσο, μὰν [65 εκοὺβ ἀὰ υἱης εἰ ΕΡυσ : 
Ῥὰν 165 ᾿παφυϊότα ἀο5. ἂς οειιε τὶς: 34 Απα ίακα Ποεά ἴο γοΟΌΓΒΕΙν 65) 
εἰ τς εἐὸ Ἰουτ-ϊὰ π6 σοι 881- 
Βύθημ 6 ἘΕ μαστοῦ 
35. (ἀν τ βασρυεηάγα σογαμηε ἢ τόπος 

Ποῖ τοι οειιχ δῶ Βαθιΐθηςϊ 5ὰν ἰὰ ἀν ΠΕΘΠΠ 655, Δ] ΘαΓΟ5 Οὗ [Π18 "πο. 
ἴδε ἀς [ὰ τοῦτα. Δα 850 1ῃαΐ ἡδὺ σοπῖα ὈΡΟῚ γοὰ 
50. γεΠ]Π}ες ἄοπο, εἰ ρεῖθζ θὴ : ἘΠΑΎΆΓΘΘ, 

᾿ 

ἰειαβ, ἀῇπ απ νους 5Ογ6Ζ ἰγυαγέθ! 85 ἘῸΣ 85 ἃ 5Π6Γ6 5881] ἴξ σοτὴξ 
αἀἴρηε5 ἀ᾽ ἐνιῖον τοῦθ5. οε65. οΠο5683 Θὲ πὴ πο ἐπάξα ἐφ ξεε ἐχδε 

οὗ τς σσθο ὲ βαγίῃ.. 
856 Ψναΐοῃ γε, {βμεγεΐουα, δηά 

ῬΓΑΥ Αἰνγαυβ, [ῃαΐ γε ΤΥ ΡῈ 80- 
φουπίοα ψορὮΥ ἴο Ἔβοᾶρε 8}} [Π 658 
181η 6:8 [Παΐ 5Π4}] οοπὶς ἴο βα58) ἀπά 
ἰο βίαπά Ὀοΐοτε τῆς ξἕοη οἵ Μίδῃ. 

ὅι. Οὐ, φασι [ο ΕἸ}5 ἐς ΠΠουημλο 

168 δ581π|ι8 Λῆρεβ., αἰοῦβ 1] 5᾽.5- 
δεῖθτα σὺ. ἰὰ ἰτὖπε ἀθ κα οἱοῖγο. 
5.2. Ετ ἰοαϊο5 ἰεβ. παιῖοιβ 56ΙΌΗ! 

ἀϑϑεμι θἐόε5 ἀδυαης ἐπὶ: 6 εἰ ξέρα- 
τοῖα [65 τπ ἀΐανοο [65 δεῖγος, 

πο α ΕΘ Ρ πρῖς ἐλ τις ξεν τ εμέ ον πεΡαιο ΤΕ ὙΠΟ Ἰροπχθ ἴῃ ἨΪ5 5 ΙΌνν. 816] ἃ}} τὴς Πο- 
αἂντὸο 55 160 5 .Ὁ : δ 5] 5 

ΕΝ ἘΥ Ύ; ἐτον ΠΥ ΔηρΡῈΪ5 1 Πηπ. ΤΠ ἢ 51|8}} ἢς 
55. ἘΠῚ υὐειῖγα 165 τοῦς ἃ «αἱ ὦ 5 ἘΞ ΠΡΈΞΙΞ ἝΞΙΣ 

ἀνοῖίο, οἱ [69 βΒοπὸθ ἃ 5δᾳ. σάθοΠο. 1511 τοῦ ἴδε ἱ ΤΟΙ ΟἹ 15 ΒΙΟΓΥ, 
ΤῸ. - ν . 

51: Αἰοῦῖς 1ε οἱ ἀϊνα ἃ σδιῖχ 4π| 52 Απά δεΐονε ἘΠῚ 588} Ὀ6 Ξ8- 
ΞΟΘΙΌΠΙ ἃ κα ἀστοῖς, ἡ δηρχ, νοισὶ ὨΘΓΘα 4}1 ὩδΈοΠϑ : ἀπ Πα 588}] 

4ιὶ ὁϊθὶ θυπ|5 εἰς ποὺ Ῥένο,, μοβ- δαβραγαΐῖθ {Πθτὴ οὔ ΦΌΤΩ ΔΠΟΙΠΕΙ; 
δέίο “Ξ μεῦιθρς ΘαοΣ ἅτιπὸ ἀσινὴς ἃ. ΘΠΟΡΒΕΡ αἰνιάθίῃ ἢ15 5Π6ῈΡ 
ὄρος ἐΞΑ ΣΑΣ ον ἀὸς ἴὰ ογέαιϊοιν ἔγοτη {ες φῸαίϑ : : 

τον εἶρ, Ἔ Ἕ . 
25. (ἀν γα δὰ ἴαϊμι,, οἴνου τη α- 39 Δπά ἢ 5118}} 56 [6 5ΈΘΕΡ οῃ 

γε ἀοιπό, ἃ τυπηροῦς 1. ΑἹ εἰί κοι, 15 ΓΙΡΗΈ Παμά, Ὀαΐ {Π6 ροαΐβ οἱ 
ἐἰ νοῦβ χὰ ἂν 6ζ εἰοινέ ἃ θοῖνε ; [ἐ- πο εξ. 

ἴς ἀε γ δὲ» ᾿ Ν 2. ΚΟ ΡΥΥ. σι. 
ἐΟἸΒῚ ΦΙΡΑΒΕ ει αὐ Εοὺθ ΟἹ ἀνθ τε τὰ ΘΗ ΒΙΚΞ} Τῃδ: ΙΕ Ἰη θ᾽ Ξαῖν ὍἸῺΞ 
ὉΌΘ ΠΕ : Ἐπ ξευῦτος δ ν ζ 

56. 1 ὑτοῖς πᾷ, εἴ νοῦς τα ἀτος 9 τΠλετὰ σὴ ΕΪ5 αἹθππτ παηά, Οοτὸς, 
νότια ; 1 ἐτοὶβ ταί αάθ, οἱ νοις μνα- 76 Ὀ]Ε556 4 οὗ τὴν Ἐδίμον, ἸῃΠ ΥῚς 
γο νἱβιτέ - 1 ἐιοῖβ οα΄ μυϊθοι.,, εἐ Ππ6 ᾿Κιηρήοϊη ριορογοά [0 γοὰ 

ες Ποῖα τΠο ἰοππἀδοη οἵ πὸ ἡνοΡ ΕΠ: 
35 ΕὌΣ 1 γὰ5 ἢ ΠΌΠςοΥ α, δηᾷ 

γε σάνε 1τὴ6 τοδί: 1 νγὰ8 {Π|051ν, 
ἀπά γε οῶνο τὴό ἀνηκ: 1 νγὰ5 ἃ 
ΒΓΑ ρ τ, ΔΠ4 γα ἰ0ῸΚ πὶς Ἰῃ: 
386 Νακοά, δηὰ γε οἰοίβεά το : ἢ 

γα 5 510Κ, Πα γε νἱϑιἰεὦ τη : ἱ νγὰβ 
1ῃ ῬΥΊΒΟΏ, 8Π4 γα σάπια τἰπίο π18. 

-.--..ςἘςἝκ  -.Ἕ.Ἔ.. , 

Ἰεβί δὲ δὴν πη γουν ποατίβ θὲ Ϊ 
ΟΥΕΓΟΠΓΡ α ΜΠ 5} 61 Πρ... Δη6 ἢ 

591 ὝΥ̓́Πεη {πε ὅοὴ οἵ δίαῃ 5181} ;. 25. 
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μεν" Ποεεύεσθε ἀφ᾽ ἐμεοῦ. οὐ κα-- 

λέγων" ᾿Αμὴν. λέγω. ὑμῖν, - ἐφ᾽ 

31 Τόξε ἀποκριθήσοϊίαι αὐτῷ 4) ἽἝαπο τοιροπάτθαις εἰ ΠΝ οἱ δῥταιη;;, λέγοιες - Κύριε, “ονς ἘΝ ἀἰςοητοβ; Ποτπτῖπα, αὐατιάο. 
σὲ εἴδομεν τϑεινουῖα, ὦ τὸ ἐθρέψα-" {τὸ Ἰσιπταϑ ΠΕ Ἢ ἃς αἰοῖτ ς μετ, δ᾽ διψῶν ᾳ, καὶ ἔτι σαμεν. -Ἰ πχμε γε] πεοπεέρ ἃς “Ρόταν!- ᾿ 48 Τίιότε δὲ σε εἴδοκεν ἔθυον, Ὡχαξὺ : 
καὶ. αἰρηγάγομα τ; ἢ 5 γυμνὸν, αὶ τὲ: 343 Ομαπάο ἀὐτέηι τ σιδσλμας εἰξβέλομεν τ. ἡ. Πορρίτοια, ἃς οἰ ορ πηαδὴ αὐ! 40 Πότε δὲ σεν εἴδοκιεν ἀσθενῆ, παύμππη), ὃς ἀτατειν ποδεν τ ες ΚΟ 
ἂ, ἐν φυλαηῆι καὶ ἤλθομεν τορῦς σὲ; 1 29. Οὐαμαο γεγὸ ἴξ νιϊητες - 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ὁ βασιλεὺς, ἀρβγπηνηι, ἀ0ὲ πὶ οφαζρεγο;, ὃς 
ἔρεῖ. «αὐτοῖς: ᾿Αμὴν λέγω. ὑμῖν, ΥΘΩΣΩΛῊΒ δὲ τὸ ἢ ᾿ 
ἐφ ὅσον ἐποιήσαϊε ἕνὶ πούτωγ τῶν 40 τι τοίρομ ἄσης δὲχ ἀίζεε 11- ἀδέλφῶν μοῦ τὰν ̓ ἐλαχίσον) ἐμοὶ; 1185: ᾿Απιθὴ αὐτο γολῖξ, ἡθιαϊοῦτις ἐπτοιῆσ' Ἴε,Ὁ τὸ ΕΟ Ἢ Βότυην ἔγατγιηὶ προς, ] 

41 Τότε ἐρεῖ ὸ ποῖς ἐξ, εὐωγύς, (τα ταϊπ ὐπογιήτι, ΑΥΕΣ δο δῖ β.ς 
4 Τυΐξο, ἀἰεδὶ δὲ ἔϊ5᾽ ἃ 

ἡὐπίμτιρε: Ἰτὸ δ. πρυλαῖς ἀντ τὺ 
ἀράξον ἐξοενπυτῆν Ῥέαν, 

τηραῤκΐνοι εἰς τὸ αὖρ. τὸ αἰώνιον; 

τὸ ἡπτοιμασρκένον τῷ διαβόλῳ δ᾽ 

τοῖς ἀχγέλοις αὐτοῦ: ᾿ Ἐθοο ἃς Πρ οἸμε, 
ΑΞ Ἐπιόασα γὰρ, κα οὐκ ἐδώ- ᾿ Ἐπγα να ΘΑ δὲ ἤσῃ. ἄος ἢ 

κεοῖε μεθ φαγεῖν" ἐδίψηξα, ᾿ οὐκ᾿ δὶ ἧς ΠΩΣ ποσπάηξανες βανῖ,, 

ἐποίει με 5 τ τὺ πον ἀκ σοι σγαθην τὸ ᾿ 
43 πένε" ἡμὴ, ΤῊΣ Ὁν Ψωναζον τα ὩΣ Ξ λυνας μοι ϑη οἷς 

ψΕῈ με". ψυμοὸς; ΤΙ οὖ, περιεξά-, ὑπ τὰς ἢ πυΐα5, ἕε΄ ΟΠ ἂς 
λῶξ με ἀσξενὴ; καὶ ἐν φυλακῇ, Ὡς προῖνιβ 15 τῆς τ ἱπῆνπιαδ, ἃς δ 
«ἴκ, ἐπεσαξ αΣθέ ἔλξν 1 : ᾿ραξοῦτζα, ὃς ποῖ νἱπιβἢι5 πιο." εν 

44 Ἰότε ἀποίειῦ ἠήπσονται αὐτῶ. “24 Τυπο τοῖροπάεραπε, εἰ ἃ 

αὶ αὐτοὶ, λέχονϊες" Κύρι εν πσότε, Ἰρῇ, ἀίσεηξοβ : ̓)οπιίης, φυληᾶδ᾽ 
σε εἴδομεν, τεινῶνϊα, ἢ δι αν ἀν τς νἱαἰδνοβ ᾿οβισίδδίοαν, μὰς ἢ- 

5 ξένον, ἢ γυμνὴν, ὃ ἀσθενῆ, ὃ ἂν τοις αῖ, αἂϊ Βοθητοῖα, δὰ Ὁ πηξ᾿ 
φιλακῇ, ὃ οὐ διυκονήσαμεέν σ΄ οι. [4881, 8υὲ ἐηδεητθηι, οὐρα δὰτγε 

ξ ζετο, ὅς ποη, ὨἸἱ σαν την Εἰ 
Ἂς ὝΤυπο. τοιροπάοθιε ἹΠ|9.. 

ἀἰξεπβ: Αὐμεπ᾿ ἄϊξο ψο15, ατια- 
{ πτόποβ. ποῦ φερε. υπὶ ποτὰ 
Ὡὐτλογαπι; μος ΠΉΠῚ ξοοιεῖδε,. 

46 Ἐπ ἴδαθε ΠῚ ἴα Ἐαρρ οιαῃ, 
τοτ θη: αἵ 8} ἴῃ σἱταμι ἢ 86- 
ἀογοῦίας τ 8 Χο ν ἘΠΡΗ 

σΑΡ Πτ' “Χιν. πο 
Ι ἘΒαες απῖςη Ῥαίομα, ἅς Α- 

Ζγιῶα Ροΐξδ ἄϊοβς ἀϊεβ:. 
- ἃς φιαιτοδαπεταστην Βαςεγάοτοβ 
ὡς Βοτῖθα. ααογαοῦο ὀὰθχ ἀοϊο, 
᾿Ρτοπεπάφηξες οσοϊδογέμτ,, 

Δ Ἐπ το πφὸ 

ἘΞ ΉΡΟΙΣΣΞΝ 

το ζὰ 

τὰ τότε ἄποι. δ δας αὐτάς, η: 

ζξον οἷκ ἐπομῆσ αἼε, ὃ ἐνὸ πότον! τῶν 
ἐλαχ' 'φων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποὶ σαῖς. ; 

48 καὶ ἀπελεύσοναι εὗτοι εἰς 
χύλασιν αἰωνιογ", οἰ δὲ δίκαιοι. εἶδ. 
ζωὴν διδοῖς 324 Ἐ Ὅς εξ σὴς 

καρ μῦν ἐϑαος ον 

ΐ τ ΤῊ δ΄, τ 

Ι ἯΙ. δὲ πὸ πάτχα Ἢ πὰ 
ἄζυμα μετὰ δύο, ἡμέξαρ" 

αὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς οἱ γρὰμ- 
μαϊεῖς “τῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ ρα- 

τήδσαγϊες ἀποκϊείγωτινν 
μας δον δ ὁ ΔΩ τρθοροξαξ, δραρος : 

ἀβλεγα δέ" Μὴ “ἕν τῇ ξορτῇ; 

πἐπὰι δόρυξιϑο; ἔξαι τὸ λαῦ. 
Ἐν τῆι Καὶ ὄγιΘ. αὐτῷ ἐν Βη- 

θανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμων.» τῦ. 
Τ᾽ λεπρῶ, καϊακειμεένῳ αὐτῷ, ἦλθε 

δε αν 

ἀνὰ» Φεόττ πρα ΠῈΣ 4... 

τ 2 Ὠϊςεθϑηε. αυϊοπη: Ποη ἴὰ 
ἴεῖο, ἢς- “πη 40 Ταπιυ]ευα 1 

τροραῖι, 
2.Ες εχϊβεπες. ̓ξο. ἴπ Βοιβα- 

αἶα, ἴα ἀστηο ϑιπιοπὶς ἱερκοῖ, 
“απιθοπῖα ἕο, νοης αΠὸτ 

τὰ 



ιθ΄ ποὰ5 ᾿νοῦβ νὰ ἀνοῖν ἴαϊαι., 

παν οῖβ ἀοπηό ἃ μοῖτο ὃ 

357- Αἰούϑ. 165 1.8168 αὶ γόροη- 

ἀνορ δ ϑείδιιειν Ἶ αὐαδπὰ ο:ἴ-τ "Ὁ Σ Ν ὶ ἶ 

5.ὙῈ Ὁ Πἰτη, ΒΔ 1η9. 1 Ογά
, ὙΏΦ6Π αν 

το (πος η παπρογοα, απὰ [οὰ ἐμεοὃ 

ον τϊνϑιγ, ἀπα βανο ἐἠφὸ ἀγίηκὶ 
Ἱ νυν βεπ θαι ννε ἔπε ἃ ΒΕ ΔΠΡ ΘΙ, 

δηα ἰοοῖς ἐλθε ἴῃ ὃ οὐ πακοά, δῃά 

οἰοιῃησα ἐλεε ὃ - ' 

99 Οὐ ψΒδῺ 5ᾶνν ψγὸπῚῸῚ {πδ 6 5101. 

ΟΥ ἴῃ ὈΥΙβοῺ,; πα οΆΤηΕ τιηῖο ἐμοο 8 

40 Απά τὰς Κιηρ 518}} ΔΒ ΕἸ. 

Πα 5680 υηΐο {όταν δ ΕΠ 1 ΒΩΥ͂. 

ππίο τοι! ΤπᾶΒΙΩΌΟ ΗΒ ἃ5 γ6 Πᾶνς 

ἄσπο ἐξ αμΐο οἷς οἵ {86 ᾿εαϑί οὗ 

{π658ὲ τὴν Ὀτείῃνοη, τ πᾶνε ἀοῃς 

ἐξ ΠΟ τηΕ. 
ΔΙΊ μεπ 5841] ς 88} 8150 ὑπΐο 

ἔπεα οὐ ἴδ Ιοΐ παηάᾶ, Ἰ)εραρέ 

ἔγοτῃ τὴθ; γὲ οσυγϑεά; ἱπῖο ἐνετς. 

᾿ ἸΙαϑεῖπρ; ἔτος ργερανεᾷ ἴον 186 ἀεν} 

Πα 15 ΔΠ66]5: 
42 ἘΟΓῚ νγὰ5 δὴ πυηρετγοά, δηᾶ' 

γα σανε τὴθ πὸ τηθαῖ: 1 ᾺΒ [810 8- 

{γ. ἃπά γε ρᾷνε τῇς ΠΟ ἀτῖηκ : 

431 νγὰ5 ἃ 5δ[ΓἈΠρ6 7. ἀπ γε { Ὁ0Κ 

τὸ ποί ἴῃ : παϊκοά, ἀπ γῈ οοιμεὰ 

πλε ποῖ: 5[εῖκ» δῃᾷ ἴῃ ριΐβοῃ, δηᾷ 

“γα νἰβιιοα μγ6 ποΐ, ᾿ ἜΣ 

44 ΤΠοη 58.8}} [ΠΥ 4150 ἈΠϑυΤΟΙ 

Εἶτα; 5αυηρ;; ΕΟΥα.ν ΠΘῊ ΒΔ Ὑγ6 

“λ5.ὸ ὅτι Βυηρεγοα, ΟΥ. Αἰ μΙΓβῖ, οὐ ἃ. 

βἰταησοῦ, ΟΥ Παϊςεα, ΟΥ̓ βῖ Κ, ΟΓ ἴῃ 

Ῥυῖβου, ἀπὰ 414 ποῖ ταὶ ἰδίου πῖο: 

{π6ε ἢ : 

45 ὙΠεη 51.8}} 6 ΔΆΒΥΟΤ' ἘΠ οτηΣ. 

ΒΆΥ ΤΏΡ ΟΥΠῪ ἔβαν ἀηΐο γοὺ; Τ1π85-- 

τὰς ἢ 5 08 ἀἰά ἐξ ποῖ ΤῸ ΟΠ 6 
οἴτθε 

ἰδαϑὲ οὔἊμεβο, γε 414 ἐγ ποῖ ἴο τῆϑ- 

46 Απά ὕ1ό58 5881} ΡῸ ΑΑΥ͂ Ἰηΐο. 

ΘΥΘΥΘΌΠΡ: Ῥαῃιβατηςεπῇ: θυΐ τὰς 

οἰσμίοου ἴηῖο ᾿1ἴο εἰεγηδί,. - 

οἴ 46 ποῖα. ὑἀνόοῖ5 ἀοιμέ ἃ χρδι- 

ἰδοῦ, οὐ ἀνοὶν κοῖ, οἱ αὰ ᾿ποὰϑ 

58. Ελ αιαθ οϑίτοο ας ποῦϑὶ 

ὑἀνομβ νὰ ἐτιδης 6". εἰ 46 ΘΕ Ἷ 

τ ανολθ γοσιθι!}ῖ: οὐαὶ, οἱ φὰς 

ΠΟὰ5 τἀν οπ5 νι, 
59. Οἵ φιαηα εοῖσοὸ απὸ ποὺ τα- 

νΟΝ5΄ στὰ τααἴαιις., οὰ 6 Ρυΐϊδοι,., 

οἵ δ πιοῖι8 ΞΟ ΊΣη 65 Υ 6 Π115 ἐς νον 

40. ἘλῚε Βοὶ γτέρομάαμι,, ἔεὰν 

ἴᾷιτα Ὁ 16 νουϑ 415 εἐὰ νόις, αὐ θὰ 

ἴδοι αὰξ νοῦβ ἀν δ ἴατι οἐ5 ΟΠοϑ65 

᾿ὰ Ῥαῃ ἀδ 65. ρτ5. ρεῦ 5. ἀξ τη 68 

γόνος. νοῦϑ το [68 ἀν 8. [Ἄλ|65. 

ἀν πρῶτο ἢ ἄϊνα ἃ σεὰχ ἀπὲ 

βϑιομΣ ἃ 58 βάθποθο - ἘΠ ειῖνοζον οἵ5 

᾿ἀδυνόϊ, χα υεῖι5, εἰ αὐ 65 ἀ δι 18 

δα. ὀϊονμο!., ααἱ εθὺ ρνέρανέ δὰ 

᾿Ὀϊαθὶς εἰ ἃ 565 Ατπρ 65. 
4. (δὺ γα δὰ ἴατα,, εἰ γοὰβ πὲ 

Δαν ὸΖ ρα ἀοπμο ἃ τοᾶηδοῦ ; 1 81 

ἃ 5οιἵ,. οἵ τοῦθ Ὧ6 Ὠλ΄ᾶτ ΕΖ Ρᾶ5 

ἀοόππό ἃ Ροῖτε. 5 - 

Ϊ 45. 1 ἐϊοϊβ ἐν ηρ ΕΓ. εἴ τοὺ Ὧ6 

᾿μ Ὧν 62 ρᾷ5 ὙΘοΟ ΘΙ}; Τ᾽ εἰοίσ αυὰ, 

οἱ τοῦβ πὸ τα ἀν 6Ζ ρΆϑν οἰὰ 17 δ[οἿδ 

πα ας οἵ δὰ. ρυϊβοι,, εἰ γΟὰ9 πὸ 

τὰ ἀν 62. ρ85 Υἰδϑιῖε. “2: 

ἀν Αἴοιϑ οεαχ-ὰ ταὶ τάρυκανδης 

᾿δ5ι ἐϑειρθαῦ, 4 ἀπε οὐῖποο ας 

[βοῖ5 ἔν οη9 τὸ ἀνοῖν ἴα, οα 

Ἰκοῖ ἵ, οὐ ἐϊτο ὀϊγαιθει, οὰ δα οα 

πναίαιξο, οα ὁὰ ρτίβου, οἱ αἷιθ ἔοι, 

πὸ ἴανους ροιαὶ ἀοβιδιύ 7 

ἐΠ 45, Τὰ 11} ἴόαν γέρυπάνα {6 νοῖιϑ 

αἰ ον νέες, αὐ᾽δη ἐθ 46 νθι5 

μ6 ΓαγοΖ μὰ ἴαιι ἃ "πὰ ἐς τἐϑ 

ΡΪαϑ ρεοιϊῖ5., νοῦβ Π6 τμο Ἰ᾽ ἂν οΖ ρᾶϑ 

ἔα πὸρ ρέμιδ, 
4β. δὶ σευχτοὶ 5'6η. ᾿τοῦϊ ΔῈΧ 

ΒδΙμοῚ ἐϊονηο! !ος ; ταδὶ [65 5168 

το ργυ ἱτοπέ ἃ ἴὰ νὶς ὀϊου ποῖ 6. 

ΦΗἨΑΡΙΤΆῈΕ ΧΙΥ. 

:Τέσιι5-ΟΠτίϑε οἱπὲ ἀἠπιπ [όπεπιθ; 

ἐχαϊὶ ρατ Ψμάαε; ἐγιδέϊπιο ἰα}}": : 

. λ ΄ ῃ 
Ἂ ΓΎΥΤΤ. 

σαϊπίο Οὲτιο; 5ὲ ρμτέρατε ἃ ἰα ΟΗΛΡ. Σῖν. ᾿ 

πιοτέ ρατ εἰε ἐτὲς- ατοτεῖθ5 ΟἸποϊήταοσι αϑαϊηοὶ Ομγβὲ, 

Ῥτιέτο5. ἼΙ 65. 5αἰδὶ ἀαη8. [δ ἘΤΈΡ νὸ ἄαγ5 νγὰ8 ἐμ Ξεα5:} 

τος: 7 ἜΡΟΥΣΣ : Σ : ' 

“ιοῖ ἐλ: ὩΣ τὰ ἀἰαῤν φάτ. δέος εἰ Ὁ ἴμ6 Ῥϑϑονοῦ; βηᾶ οἵ τὑπ- 

χεμὶό (6 ῬΊΕΙΤΙΟ. “ μΐοὶ 

Ἰδανειοά Ὀγοδᾶ: ἀπά τὰς. σὨ16:} 

ἃ ἴδιο ἂθ Ῥάσιο εἵ ἀο5 Ῥάϊ:5 5, : : 

1 38:5 ᾿ονδι ἴοι ἄθακ σατο ΡΥΓΊΟΞΙΒ «ἡ {πὸ 5ουῖθε5 βοὰρ ῖ ον 

αρτὸθ; ΟΣ 165 Βογιροδ ΦΒοτομοίθην (ΠΟΥ τΣΡ ἴα κο μὲτῃ ὃν ογαξί, πὰ 

ε«οὐὔὐγρε!ΐ 115 ῬουγγοΟΙΘΝΐ 56 ἜΒΆΡΑΕῚ Ρυΐ Σῶπ τ{ὺ ἄἀςφαῖῃ. 

ἃς 1έϑαϑ9 Ῥὰτ ἤμεθθε, οἱ 16 [αϊγος ὁ τὰς τΠΕΥ 851, Νοῖ οῃ {πε ἴδαβι- 

ταρατιν, 
. - 

ΠΣ π 
- ᾿ Ὦ Ἂν 

εὔα. Νίαῖς 115 ἀϊδοῖοιε : ΠῚ πὸ ἐΩ] αι. Ἰεσῖ τθτο Ὀ6 ἂῃ ὈΡΤΟΩΥ οἵ τὰς 

ἜΕΥΣ ἀτττὸ τοῖς ἀηγααϊ ἰδ [ἐὶ ᾿ 4 βθρίξις εἰ ΤΡὰ5 αἴ ὁ6 1 τ τοίου ΘΟ Ή ΑΣ Υ ἦ : . ΤᾺ 

ραν 4αἾ τὸ 56 ἴαϑϑα ἄὰ παπαῖ, 3 Απά ῬΟΠΡ, ἴῃ ΒειμαπΥν 1 {ἰ 

ἰραντοὶ 6 ρουρΐς.. 
ποῦθο οἵ ΣΤΟΝ τῆς ἸΟθον, 5 ἢε 

| ὅ. Εν 1όσιιϑ ὀϊαπτ ἃ Βέϊθαπιο, ἄαπ8, 581 δἰ τηφαῖ, Ὁλο τα ΟΆΤΩΘ ἃ ΜΟΤΠΆΙΝ: 

ἢϊα τηαῖϑοπ ἀθ ϑπου ἰὸς ἰόρτειχ,, 

«37 ΤΉΘη 9881 (πε τὶς μίθουβ δα- [77}.5.ς- 



γυνὴ ἔχουσα ἀλέξας ον μῦρα, 
ες γάρδω .1 «φιςξικῆς { πσολυ!ςε 85: 

ἡ συνρίψασά τὸ ἀλάθαξρον, 
χῳτέχεεν αὐτῷ κατὰ τῆς κε- 
φαλὴς. 

4 σαν δὲ τινες ἀγανακτῶν. 
πὲς τοὺς ξαυτὰς, καὶ λέγονϊες, 
Εἰ; τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τῷ μύρι 

γέγονεν 

5 ᾿Ηϑύναϊο γὰρ τῦτὸ πτοραθὴ- 
γαι ἐπιίνω πριακοτίων δηναρίων, 

δοθῆναι ποῖς “πίωχοῖς.. Καὶ 

3 
ἢ 

4 Τάνιοϊε γὰρ τὸς τῆωχὸς 
" ἈΟΑΣΩ - ἜΑ ; 
ἔχεϊε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν ϑὲ- 
λη)ε, δύνασθε αὐτὲς εὖ «σοιῆσαι. 
ὙΡ᾿ θ ν ἐ τ εν 
ἐμὲ ὁξ 8 ὥαν!γιε ΕχΞ'ξ. 

Ἐ 8 Ὃ᾽ εἶχεν αὕτη, ἐποίησε" 
 αἀροέλαξε.  μυρίσαι μὸ τὸ 
σὥμα εἰς τὸν 1 ἐγίαφια σιμεόν, ὃ ρα βνς ὀἸοβααμα ἐκει τ 
ὦν 114. Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δυ- 
παρ τες ΔῚΣ δι ΠΕ ἐν ΠΕ αδι δέκα, ὁ λεγόω εν ᾿ἴὐδας Ἰσκα- 

Ιεἰώτης, πςς τοὺς ἀξῤχιερεῖς, 
Ἰ 15. Εἶπε" Τί Ξέλεϊέ μοι δοῦναι, 
Ἀγ ὑμῖν “πωραδώγω αὐτόν; 
Οἱ δὲ ἔςησαν αὐτῷ τριάκονα ἀρ- 
γριὰ, 

ι ἀ τ Καὶ εἰπὸ τότε ἐζήτει εὑ- 
᾿ διριαν ἵγα αὐτὸν πσαραδῷ, 

17 Τῇ δὲ πρώτη τῶν ἀζύμων 
«σεοσίλλθον οἱ μαθιῆαὶ τῷ Ἰησοῦ; 
λέγοϊες αὐτῷ: ποῦ ϑέλεις ἔτοι- 
ῥάσωμέν σοι φεγεῖν τὸ ὥάσχα; 

ὃ 'Ο᾽ δὲ εἶπεν" ἐ Ὑ πάγειε 
εἰς τὴν πέλιν 1 πρὸς τὸν 7 δεῖνα, 
χ᾽ εἴπ α]ε αὐτῷ Ὃ διδάσκαλίθο 
λέγει’ Ὁ καιρός μὰ ἐγγύς ἐς ν, 
πρός σε «ποιῶ τὸ τσάτχα μεϊὰ 
“πὧν μαθηϊῶν με. ἐ 

- - ΄ δά, ΓΕ - -. ΠΦ ἘΞ 

᾿ὡς συνεταξεῦῇ αὐτοῖς ὁ Ἴησ δ πο 
, ἡτοίμασαν τὸ ττάσχα, 

Ε) ͵ ᾿ Ἶ 20 Οψίας δὲ γενομένης αἰγέ- 
χεῖῆο μεϊὰ τῶν δώδεκα, μρυφξες 

24. ᾿Ἐγένειο δὲ ἡ Τ φιλονεῖσ 
᾿ - Ὕ " Ἀ Π Ἵ - 

κία ἐν αὐτοῖς, τὰ τίς αὑτῶν. δο- 

κεῖ εἶναι Τ μεείζων, πὲ νι ἢ 
"Ὡς. Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ 

βασιλεῖς τῶν ἐθιῶν Ἵ κυριεύωσιν 
ἿΡ ἈΡῪ ἜΕ -- τξον 

αὐτῶν" κ ὁξ δ ἰξοσιάξονιες αὐτῶν, 
Ἔ εὐεργέται κιλϑικι. : 

ων. . - Ἂ 

19. Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηϊαὶ 

“ τα τυ 

--ΠΠ τ - 

στὰ, ἀόξα 

Ὠθοη5. ΔΙᾺ θα γα πη, ἀπριοπεὶ, 
πατάϊΐ Ῥγοθαςί παμ]εῖ ῥσοτ : ἧς 

ΓΟΡΓΓ Πρ 6 Π5 ΔΙΑΡαΙἔγυτη, οἴταάις 
οὐ πιχτὰ σαραΐζ. Γ 

4 Ἑταηξ αὐζέπι σαϊάμτη ἰη- 
διρη5, ἀρυ Τοποτῖρίος, ὃς ἀϊ- 
οὐηῖος ΑΔ αιμα ρεγάϊτῖο ηΐα 
ἀπρΌθητι [αζξα εἴτ ἢ Ι 

ς Ῥοϊογαῖ επίπι πιὰ ψοπαη-, 
4ατὶ ἔρον ἐγεσθῃεῖ5 ΘΔ γ115, ὃς 
ἄδλτί μαϊροτγίθυδ, Επ ἰγοπιοδαπὲ 
εἰ. 
6 Αἱ {δι ἀϊχιξ - 5᾽ 18 δαπὶ Σ, 

Οὐ. 111 πιοὶε 45. ὀχ μι ρετί 5 ᾽ 
Ῥα]ςἄταπι ορϑ ορογαΐα εἰ τα τη. 

 ϑεπιρεγ ἘΠ’ αὶ ραιρεῦο8 Πᾶς 
Ὁ εῖ5. Ὁπὴὶ νΟὈ]5, ἃς ἀσαπιὶ νο- 
Ἰμογὶεῖθ ροσθίξ!5.1}}15 θθης ἴασογο : 
π1Ὲ αὐτο ΠΊ ΠΟῚ [δα ροῦ Παῦε δ. 

ὃ Ουοά παῖς Πας, ἴξοϊτ: 
Ργξοοοιρανὶς ὑθρογα- πιουην 

ἐπεονς μι δερυκοσταθος ττακὲ 
τ ἕαης γρβοηῃϑ μηδ βποάο-.: 
Ὡς 5. Τι δας Τίσατίοτϊες, 36} 

ὈχΙηοῖβοθ ϑασογάοξαη, τα λυ ΚΔ ΝΣ 
τὰ ΔἸ τ ΟΣ να[εἰφ. τη Σ 

ἄατς, ὃς ορὸ νοϑὶβ ἰσαίλυ Ομ πὶ 2] 
ΠῚ νοτὸ “σοπηππτιιογαης δὰ τ-ὶ 
Βιπἴα ἈΓρΡΟΙΓΘΟΒ, Ἢ 

τό Ἐὺ ἐχίηάς φαρτο θα ορροτ-, 
ἀπ παταΐοιι ἀξ σῖτα ἐγαίογες. Ϊ 

τ7 Αὐ ρῥγιηχᾶ ΑΖΥ του πὶ δ6- 
σοἴογιπε ἀΠῸΙρυ]ὶ [0 Πι,αἸσοηξοθ 
εἰ : Θὲ νϑ Ῥαγοηγα5 ΕἾΡῚ ςοις- 
ἄογο Ῥαίοῃᾷ Ὁ ᾿ 
αδ ΠΠῸ δυιῖοπὶ ἀϊχίε : [6 ἴῃ 

οἰ Ιτατε πὶ δα αιιοπδηι, ὃς ἀἰςῖτα 
εἰ; Μαρίῆογ ἀϊοῖς: ΟΡ α5 
ΠΛΘΊΠῚ ΡτΌρΡο οἴξ, ἀρὰ τὸ ἕμςῖο, 
Ῥαΐζμα οὐπι ἀπ οἰρυ]15 ποῖοι Ὁ. 
τὸ Ἐξ ἔδοογαπε ἀπΠο!ρυ] ἤςαξ, 

ογάϊπάνογαι 1Π|5 Τοῖιι5, ὃς ΡῬατα- 
νέσαπε Ῥαΐοα, τ ἡ 

20. Ψείρετα δυξοπὶ ἔαεϊο, αἰ 
οὐμλιρο αι οαμι ἀποιὶ οςῖπι. Ἴ 

24. Βοΐξία οἷ αὐΐομι ὡς ςου- 
τοητίο ἴῃ εἶδ, Βοος, 4115 ἐογὰπε, 
νἱδεγοδαῦ οἵδε ἡγα]οσ.. : 

2.5. 15 Δαϊοπι ἀἰχιῖ εἰβ ; Εδραβ, 
πορτιτη ἀο ΠΝ ὨἈΠΊΙΣ Μ] 605: ὅς, 

Ῥοϊείξατοια. Ππαροιτόυ. ἰρίογυπι, 
Ῥομςῆςι νοσδρίατ, ' ΝΟΟ το τς Ἂ 

Ὄπ 



ας ἕαπλῆνο ψἴπι ἃ Τὰ, ἸονεαἽ} ἩΑνΙηρ δῇ ἀἰαδάβίοτ ΠΟΧ ΟΥ̓ οἷπί- 
ὁιοῖῖ ὃ ἴον ̓ δὴβος ΝΕ ΑΕ ὩΡ ἢ τηθηΐ οὔ βριΚεπαγὰ, νουῪ Ῥγεοίοιβ: 
{γο Θ᾽ απὸ ππι 16 οὐαοτιῖον Ἐ Ὺ: 5 
᾿ὶ ἮΝ σταπὰ ρεῖχ, 48 6116 | τό ᾿ἃηα 58η6 Ὀνακο ἴμε θοχ, απ ρουτ- 
'Ραπάϊι βὰν ἴὰ τόϊθ, ἀσαμῦ τοορα Εἀ 27 οἡ ΠΙ5 πεδά. 
16 ναϑε. : 4. Λπά {πεΡὲ ψῈΡῈ βοτὴς {Πδί πα 
᾿ἅ. Βὲ φπεϊασεθ- απϑ ἐπ ἴανεπι ἴα ᾿ηάισπαίίοη. σὴ {Ποπιβεῖνοβ, 
ἀϊσηές εἢ δ ας εἵ πννδενν ἀπά 5βεϊ, ὙΨῊΥ γί (ηἷβ ψγαθῖα οὗ 

"αοὶ ρμογάγδ ΑἸ η51 οο ραγἤ τα ὁ ΣΎ , Ῥουϊσθθρο Ρ τῆς οἰπίτηθηΐ τηδᾶς ἢ δ. αν οα ρουνοῖξ ἰα νοπάτο ρἷαβ ΟἸΠΤΡΊΘΗ ᾿ 

; 5 ἘῸΓ 1΄ τηϊοξ πᾶνε θ6ὲπ οἱ] ἴοσ ἰδ ἐτοὶβ σθηῖς ἰθηῖθυα,, εἴ 165 ἀση- 
πον πχ μαῦν ς 8. ΑΠΠ51 115 πηονχητῖι- ἴγηογῈ ἘῃΔη {Ππγθὸ Ευηάγεά ροῆοε; 

τλοας ταις εἰς εχ, πωρννοῖ οΒᾷ μῶν δεφὰ δῆνοι ἴο ἐμο Ροοη, ), δαϊ5. Τέδα : 56Ζ- : ἘΞΆΡΡ Ἔν Ἶ 
Ἰᾶ ; ροαναυοὶ [αἰ [ΑἸ το5- νου ἄς [8 ΔΗ {Π6Υ ται τηυγοὰ βξ δι πεῖ ΒΟὺΣ 
Ρεΐμε 2 ΕΠ] « ἴαϊε ἀπὸ ὅομμε αο- ͵ 6 ΔΠά «6515 514, Βεῖ μεῦ δΙοπε; 
σῃ ἃ πον ὁρατά, Ἶ ὙἘΥ {τοῦδε γε μου 5ῃ6. Πβίν 
σ. (ἂν νοῦβ ἀπτοΖ ἰου]οῖγ5. 465 τΤΟΌΡΗΪ ἃ ροοά ΜΌΓΚ οἢ Πη6. 
θαττ τ 8 μάντη τοι ; οἵ τοῦ 68 [ε5 7 ον γε Πᾶνε ἘΝΣ: ροον ψΙι γα 
ἴοϊ5 4 γοὺβ νουᾶνεζ, κου ρουν- Ἐ 50  οναρς δὴ; 
γ6Ζ {εν ἴαϊντο ἀπ διε ; τα }5 Υ ΟῈ5 ΔΙ γἂν 8, 8ὴΠ 6 ὙΥΏΘΠΒΟΕΥΟΙ γ6 Μ}1}}, 
Ὧ6 ΤΣ ΔΌΓ6Ζ ρᾷ8 ΤῸ] Ὁ 8. 6 ΤΑΥ͂ 60 (Πδτὴ ροοά; Ὀιῖ πλδ γε 
ὃ. ΕΠ ἃ ἴαϊι τοαϊ ος 4πὶ ἐϊοῖς ἐπὶ [δύο πρὶ ΔἰνγαΥ 5. : Ὶ 

πο νΣοι Ξεῖν πτεσσησας Ῥ᾿Ε] 8 58}ὲ Παίῃ ἄοπο υδί 586 σου! ἢ 
τάξεις ὁ6 ὙΔΟῊ ΘΟ τΡὺ ΡΟᾺΤΎΩΝ ϑΕΡᾺῸ Πε΄ ἴθ᾽ ςοἰα ς Δἰογεβαηα ἴοὸ ὉΠΟΙΗ τ, “τά, ΑΠοῖς ᾿ὑμὴ {ες ἀ σα ἀρρεῖς ΤΩΥ͂ Ῥοᾶν ἴο {ῃε θαΡσιηρ;. ἾἼ 
"1. Ἰδοαυιοΐ, 5'εὰ αἰαὶ τοῖς [65 Ὁ 14 ἤδη οπς οἵ ἴῃ Ἔπποῖνε οα}}:- [72.1.6. 
Στ Ή ας, ΘΑΡΕΙ  αιξψεδι, τς Φἐ ει το Ἰοσανρῖοῖ, ψεηΐ πο [86 1Ὁ. Βε ἰφαῦ ὅτι Σ Θῖιϊς νου ἰθζινοπ5 ἤπερ ξὰ 
ας ἀοηπον, οἷ 16 νου [6 νέοναι 2 ὉΠ Ϊθ Ρυιββί5) Φ Ξ 
Ἐπ 115 ἐδην λέθης ἄἀθ [ἃ ἀομμες “15 Δπα 83α1 4 τη70 ἐδοπ, ὟΥ ̓ιαΐ ὙΠ 
ἰτομτε ριὲρε5 Ὁ Ἄνρθης, γος οἵνο ταθυ 8ῃα 1 Ὑ1} ἀο]ῖνοῦ Βίτη 
ἕὰ δ Ἐτ ἀρρᾶϊ5 δ ἰειπ5.1ἃ, 1] ὁβειτ πηίο χοι ! ἀπά {πεν σονεπαπίεά ἸοῚΕ 6 ΕΣ πο ἀρρς πᾷ ἑτο; Ὦ : 
πνεῖ." ΤΡ ΟΝ γίορτε 60 [5 Ὁ τ τὴν (ἰσῖν ρίθςοϑ οὔβηϊνον. 
17. ΟΥ, [6 ργεποῖθν ἤοιιν ἄς Ιὰ [ἐς 16 ΔΙΑ ἔροτη [Βαϊ ἄτας Πὰς βου τὶ 

ἀε5 μαΐπι8. ὁδὴς Ιογαίη, 165 Τϊς- ὀρρογίυπῖίν ἴο ὈΕΈΡΑΥ Βίτη ᾿ .| 
ΟΙρ ες Ὑἱπρεηϊ ἃ Τέθας δὲ [ὃἱ αἱ. 17 Νον, ἑὰς ἔγθε ἀα οὔ δε 25: 
ἘΡΝΣ ἌβλιιΣ, 48ε ποτ Ῥεόρθα 7 π᾿ ϑανοηδά Ὀγοδά, ἔμ 6 ἀἰβοιρ!εβ8 Ι 

ἘΓ ΘΒ ΏΘΥ ἃ ἄᾳφαε ᾿ : Σ ἘΞ Ἷ ξ ἶ 
18. Ἐὰ ΠΠ| πόρομαδέ : ΑἸΠοΣ ἄδος 1ς [ΟΕ Π16 10. ἐ651155. ΒΥ ἸΏ 6: ΠΏ ΈΟ δι 
ὙΠ αθ6 Ομ πὰ 6], οἱ [πὶ εἰτος - [ὟΥ μδτὸ ἩΠῈ Βοὺ (πεξ γὸ Ῥγεραγοι 
[με αϊιτα ἀϊι ; Μομ τοπις δοὲ [ΤῸ ἔἰιθε το δἂξ ῃς Ῥάββονεῦ ἐ 
ῬυΌοα ; 16 ἔεναιὶ Ἰὰ Ῥᾶζμιδ οἢθζ ιοὶ 18 Δπὰ δε βει 4, Ὅο τηἴο [Π6 οἷν ἄν θὸ Ὠ165 Ὀ ξοῖρ!ες. ε : -: 19. ΕἸ 165 ΤλΙποῖρ! 65 ἤτθαϊ οοτητας ἢ ἴ0 500 ἢ Ὁ ὙΘΩΔΉ, Δη 58 τιηΐο, ΠΤ» ἐόδα5 Ἰεὰν ἅγοῖϊ ὁγάοποέ, εἰ ρεό-ἢ ΤΠῈ ΝΜαβίον βαῖτῃ, Μῖγ ἔπης 15 αἵ τ νος ΘΗΣῪΣ ἀφο εν ἐς ολτοΝ «ἡ Βαμᾶ; 1 Καερ ἐπε ραββονοῦ δὲ 

“λοι Ατάδίο ἄχος] ἐὲ Ἐν ἌΡ ἀρον ἢ ΕΔΥ Ποῖα ΙΗ τὴν ἀἸδοῖρ 68. 
ἔφ, 1 ἀἴτεινα διϑοὶ ἀπὸ ςοπίς5- 1 ἦν Δπα τῆς ἀἴδοιρ!εβ αἰ ἀ5 1ε- ἴδιο εὨι ἕαχ, μον βᾶνοῖν Ις- 515. πα ἀρροϊηίεα ᾿ἐπετα; ἀπά 486] ἀ᾽ ἐπινεακ ἄθτοιε εἴτα τεραγάς. [πεν τηδάα γοδαν {Π6 ραββουοῦ. ὅοεα τϑε ἰς Ρ}π5 σταπά. ἢ 9Ο ΝΟΥ, θη τῆ Ἔυθὴ γγὰ5 ΠΟΠΊ6; 55.) Μαὶϊβ 1] ἰραν αἷξ : Γ,65 Βοϊς δ 8αὰῖ ἄονγη ὙΠ {πε ἔπεῖνο, 865 πατίϑηβ [68 ταδὶ ἐγίβουτ: εξ οοαχ, γος - ὡκραρς Στὸ λό 4πὶ ἀϑοπὶ Δ᾽ απτονῖτέ 5ὰν εἶς Ξοῦ!) 24 ΔΠᾺ ἔπετε τᾶς αἶβο ἃ ξἐγηε 
Βοχητηἐβ. δι θη αἸ [Εγ5. ἉΤΩΟΠΡ ποῖ, ΗΟ οὗ {πεῖ ἢ 

5Π01 14 06 δοςουπηΐεδα {πὸ στεαίεβε. 
“25 ΑΠπά δα 53814- ππίο ἔμοτη, ΤΒῈ 
Κίηρ5. οἵ ἐπ6ὲ (επέ!ες. ὄχεροῖβα 
ἸογάβΒὶρ ονὲν {πέτα ; ἃπα ἐμὸν {παξ] 
ἘΧΟΓΟΙ͂ΒΕ ΔΕ ΠΟΥ ὌΡΟΙ ἔμεσὴ ἀρὲ 
ΟΔΠ64 Βεπείδοϊουϑ. 

5 αὶ 

Δί... 

4:... 

δύνει, .. ,χἷ,, 



720. 

“δῷ Ὑμεῖς δὲ ὥχ δταζ' ἀλλ᾿ 
ὁ μείζων ἐν ὑμῖν, γενέσθω αἷς ὁ 
νώτες μ᾽ καὶ ὁ ἐγέμενθ., ὡς ὁ 
διακογῶν, 

27] τίς γὰρ μείξων, ὁ ὃ ανακείμες- 
» ἢ ὁ διακονῶν; εἰχὶ ὁ ἀναχεί- 

βενθο; ἐγὼ δὲ εἶρει Ἔν μέσω ὑ-- 
μῶν ὡς ὁ διαπονῶν. 

Ὁ Καὶ δείπνϑ γενοίκένω ἐς 

4 ᾿Ἐγείς αι ἐκ πὰ δείπνε, ἡ 
πίθησι τὰ ἱμάτια" "ἢ λαξων λέν. 
σίον, διέζωσεν ἑ ἑαυτόν." 

Ἔ Ἶ Εἶτα βάλλει ὕδωρ εἷς τὸν 
ἐν γιπίδρα, ἢ ἤρξαῖο γίέπ᾽ εἰν τὸς 
«πόδας τῶν μαθή ὧν, κα Π ἐχμάσ- 

. τεὶν τῷ { λείῳ ὦ ἣν διεζωσμέ- 
γΡυ, 

ὀ᾽ Ἔρχεῖαι ὦ ὃν πεὸς Σίμωνα Πέ- 
τξον" καὶ λέγει αὐτῷ ἐκεῖνα, κύ- 
ξιἘν οὖ μϑ νἐπῖεις τὸς αὖδας; ἐν 

ἼΣ ᾿Απεκρίθη Ἰωσᾶς εἶπεν 
αὐτῶν" το ἐγαὰ φοιῶ, σὺ ἐκ οἶδας. 

ἄρτι, γνώσῃ, δὲ μεϊὰ ταῦτα. 
ι-8 Λέγει αὐτῶ΄ πέσε." οὐ μὴ 
νίψης τὸς φόδας μν εἰς τὸν αἰῶ- 
τὰς ᾿Απεχείθη αὐτῷ ω Ἰησῶς" ᾿Εὰν 
μὴ Ὑψω ΚΡ ΤΑΕΙ θκ ἔχεις μές. 
ἐκετ᾽ ἐμὲ, 

9 Δέγει αὐτῷ Σίμων πέτρίθο, 
Χύξιρ, μὴὺ τὸς πόδας με μόνον, 
“λλὰ αὶ τὰς χεῖξας αὶ τὴν χεφαλήν. 

Τὸ Λήγει αὐτῶ ὁ ᾿Ιησοῦρ' Ὁ 
λελερ ἔνε. καὶ χεείαν ἔχει ἢ τὲς 
ποὖδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔςι καϑα- 
ἐὺς ὅθ καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐςε, 
ἐλλ᾽ ἐχὶ «άνιες. 

ττ Ἤδει γὸρ τὸν τσαξαδιλόα 
[πὕτόν διᾷ πῷὅτο εἶπεν' Οὐχὶ 
“πάγες καθαροί ἐ ἐςε. 

12 Ὅτε ἔν ἔιψε τὲς τύδας 
αὐτῶν, ᾿ ἔλαξε τὰ ἱμάτια αὖ- 

τε, ἀταπὲς ν᾽ «πάλιν, εἶπεν αὖ- 
Ὑϑὶς᾿ Γινώσχέϊε α τί πεποίηκα ὑμῖν; 

13 Ὑμεῖς φανεῖτε μεν. Ὁ ὃδὲ- 
δάσκαχϑ»" αν ὸ κύριΘ» χὺ χαλῶς 
λέχεϊε" εἰμὲ γάρ, ͵ 

. τὰ Εἰ ἂν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τὲς 
πόδας. ὃ κυριῶν» . ὁ διδάσκαλ,, 
αὶ ὑμεῖς ὀφείλεϊιε. ἀλλήλων γίπῆει» 
πες πόδας, 1- τῶν ἶ 

εὐ "γϑόδεῖγμαι γὰρ ἔδωκα ὃς 

μῖν, ἵνα καθὼς ἔζὼ ἐποίησα ὑμῖν, 

κ᾿ ὑμεῖᾷ ΚΟΩΣ 

τό ᾿Αμὲν, ἀμὴν, λέγον ὑμῖν, ἐκ 

26 Υὸς αὐἴετι πο ὥς: [ρά 
4ἈΣ πιᾶ)ος ἴθ ψοδῖβ, ας ἤοὺξ 
)ιηϊοῦ ; ὅς χὰ μεσεςεῖοτ, ὥους, 
ταϊη ἡ ἶγαξυτ. 
27 Ο15 ΤΩ τπα]οσ, Ἔθεν 

Ὀοτι5, 84 πε ταὴδ.᾽ ποπὴς τες, 
ἘῸΝ εῷοὸ αυϊέπι Ϊὰαπὶ ἴῃ. 
πιράΐο, νοβευπα, ἤσαυς ὨμπμΈγαῃϑ., 

5 Ἐν πὶ αν Ἢ ἀρ σε τρρ αν οι δ τὸν 
, 4. ϑυτοῖς ἃ ςέοπᾶ, ἃς Ῥοηΐ νος 
βἸπιςητα : ὃς ἀσοϊθιεη5 πηξεῦπι, 
ΡΥ οΙπχὶς {οΊΡίτα. 

5. Ἰθοϊπάς [η]1οξ ἀφυαπι 15 
Ῥεΐνϊαι, ὅς σαρὶε ἰανᾶτε ρϑᾶςϑ 
ἀϊοϊρυΐογαπι, ἃς εἐχίεγρέγε 11τ- 
το 41 ογαῖ ργωςιηξίϑ. 

6 Μ΄ εμϊξ ετρὸ δὰ ϑἰπιοηέητ. 
Ῥειγοπι: ἃς ἀἰςοῖς εἰ 116 : Τοοπλὶ- 
Π6, τὰ πιοο5 Ιανὰϑ ρεάοϑ ἢ 

ἡ Ἀείρομάϊε Τοῖα5 ὃς αἰχις εἰ: 
Οὐοά ερὸ ἔδοϊο; τὰ πεῖς! πιο, 
[οἰε5 αυτέῃι βοΐ ̓ ς, “ 

8 ΘΙεῖς εἰ Ῥείτιβ: Νοη 14-| 
ψΑθ15. Ῥεία5 τηεο8 ἴῃ Ζε[ἐΓΠῸΠι- 
Ἀείροραϊε εἰ Τείαβ: 51 ποῖ Ἰανε-᾽ 
τὸ ἴς, Ποπ Βαθ5 Ῥαττεπῖ οὐτῃ 
τῇδ. 
τῷ Ῥιοῖς εἰ βίπποη Ῥοεγις: Πο-᾿ 

ΓΑΙΠδγ ΠΌΠ Ῥεᾷοβ πισοβ ΤβΏΓΠΠΠῚ, 
[ςἃ ὃζ πηαπι} ἃς σαραΐ, 

τὸ Ῥ]οεξ εἰ 7ο[αϑ : Τοῖας ποῦ 
ΟΡῚ15 Πάθος φυῦπι ροάς5 ἰαναϊο, 
[εἀ εἴξ τουπέαβ τοΐὰβ : ἘΠ νοῦ 
ΠΙΌΠΑΣ οἰ 9, (ἃ πο οἴπποϑ, 

ΤΙ, ϑοιεθας οπὶ πὶ ἐγδάδηϊεπι 
ἴο; Ῥσορίισ Βος ἀϊχίς : Νοη ο- 
ΓΊΏ65 Πα η( οἢ 5, 

12 ῬοϊαυδΠ) ὀΓρὸ Ἰανὶε ροάες 
ΘΟΓῸΙ)), ὃς ἈΟΌΟΡΙΣ νοταε μία ἐν 
Ἐπ ΟἿΣ τ 1ξ ΤᾺ}, τρπὲ εἰς 
56 1115 αυἱά ξορογτα σο δὶς ἢ 

.32 Νὸ5 νοσρῖῖβ πῖο Σ Μαρ δος 
ἃς Ῥοπαῖπτιβ : ἃς Ῥυϊομτό Πἰοιεῖος 
ἴασαι δἰομϊτα. ᾿ 

τὰ 51: εσὸ ἐρῸ Ἰανὲ σεῆος. 
Ῥεάες, ἀοτοτηη5 ἃς ταδρΊ τοτ, ὃς. 
νῸΞ ἀςθοτ5 ἀἰὶ Δ]1οτΌτα Ἰλνατοι 
τ είρεσς ἘΡΕΙΕΙΘΕΝΣ 

τό Ἁπλέπ, ἀγαθῆς, Ἰπ ΕΟ ὙΕΙ͂Σ 

ἔξει δῦλθυ μείζων τῇ χυρίν αὑτϑ, ποι. ἢ ἴόγνας. πλρ)ογ ἀσμιῖπο 

ἐδὲ ἀπόςολθ: μείζων τῷ τέμ- 
ψανξ. αὐτόν. 

17 Εἰ ταῦτα οἴδαῖε, μαχά ε(οἷ» 
᾽ Χ ᾿ 
Ἐςε ἐὼν -σοιῆτε αὐτά. 

ἴαο, πέφυθ Ἰόρσαζαϑ ΤΆ] ΟΥ Ηλϊτ- 
ἐεπὲς ἡ]. 

Σ7,81: πὸ ζο)5, ΒΟΔΕ ον 
Π᾿ ἔστουττιβ ἐᾷ. ΔΣ. 



ἀρ ς- τῷ ἀρ νυ το 

᾿ 

ν ὶ 

26 Βαΐ γε δλαϊὲ ποΐ δὲ 5ο: δι ΠῈ 12:28. 
ἐπαΐξ 15 ογεαΐεβε διηοπρ γοι, [οἰ] 

οι. σοῖο ἰὸ υοϊπνο - εἴ ΘΟ Πα] Βῖτα θὲ ἐς: 1Πε ΥΟΌΠΡῸΡ ; ἃηά ἢς 
4υἱ ροῦνοῖηε,, σὐχαχηο οἰ πὶ αὶ τῃοῖ 5" ΟΠ ἢ, ἃ5 πὸ {πὲ ἀοῖδ βοῦνα. 
ἘΠῊΝ ᾿ 27 ΚῸΓ ψΠΕΙΠΕΥ ἐ5. ουθαΐον, Πὸ 
Ἄγ εναε «υὶ εϑὶ πθθον προς παι ϑἰεῖοι ἢ ἂὲ τηθαΐ, οὐ πα τμοι] 

ΘΟ αὶ 4αὶ οθὲ ἃ τ8016.,. οὰ ΘΟ] ιν ΡΥ ΘΓΗ ἢ ,ς . “ΠῚ {δ Το τ ρεείρε τρᾶς Θθα τὰ 88 ἘΠῚ ἦ5 ποΐ Πα τῃαξ οἰτίθῖῃ δὲ} 

ὅφι ἃ 1019 2 Ἐπ οεροπάαμε 16 κυὶς [π]δαῖ: Ὀμ8ὲ 1 δι ἉΠΊΟΠ Θ᾽ γΟῈ ἃ 5 6 
πὶ χα θὰ ἀδ νοῖβ οουαναθ οοἱηὶ δὲ βουνοί. 
αὶ 8ογῖ, ὶ - δ ς ΓΞ Ὑ τῇς 

πε ὐϑλτις αἰ αὐ ϊ. 5᾿Αμά βιιρρεν Βοῖπρ᾽ ἐηθεὰ, }5, 
“. δὲ ἀρτὲϑ [6 βαιτρον ἾΉΕ ΤΞΕ 3 ΠΕΤΝ 
ἡ, 88 ἴότα ἀἷι Ξοιιροι,, εἴ ὁτα «αἱ 5416 ΓΙΒΕΓΕ ἔροτη ΒΌΡΡετ, ἀπ ἰα!άὶ 

γοῦε τ οἵ ἀγαρὶ ρυὶ5 τὰ ἰἰπρα,, 1] ἀβι4 6 δ15. σαρτλεηΐς; ἀπα ἴΟΟΚ ἃ 
50 ΘΕΙΘΕΪ. ἶ ἴονςε]. πὰ ρ᾽γαεα ΒἸγηΒο 
5. Εμπϑιτθ 11 Ὁ}: ἐς Ῥϑδὰ ἀαπθ} ΣᾺ ὅεν ᾿πδέ ἢς ῬοΌΡΕΙΝ ναῖον ἴπ- 

τὰ Ὀαβδι., οἵ 8560 χηἱΐ ἃ ἰᾶνϑν [65 ΠῚ Ἠξπ ΝΑ Ράσϑν ἘΦ Ὴ ΕΝ ἢ 
Ρἱ ες ἀξ ξὸς Ἰλισοῖρ᾽ο5., Ἡ εξν Ὁ ΣΕ , 8 ἼΒ5 ΘΠ. «ῃς ΘΕῸ Ο Ὰ5 56 

ὀβϑιγοτ ἄν θο 1 Πμρ6 ἄσῃι 1] ὁιοιι] ΑἰἰΒΟΙΡ] 6 5᾽ ἔδεϊ, ἀπά τὸ ρα {ποπὶ 
οοἰοῖ. : ὙΠ ἴῃς τον οὶ] τ μενον ἢ ἢς τγὰ5 
6. Ἶ ΝΣ Ν ἐθης ὰ ἀν κτν Ῥιειγο, ἰγάρα. 

} ΝΟ ΠῚ] ΤΡ . γεν 5 

αν! Οἵ, ποι Θειρθκιανν {ππι ἢ  η τοηγοίῃ δ τὸ Θίσᾶοπ Ῥο- 
Ὧγο ἰὰν οὐδ [05 μιοας ἜΣ τς τε 
7. Ἰόσας γόρομεῖϊτ, εὐ Ταϊ ἅτ: Τὰ ἰοτΣ δῃα ῬΕΙΟΓ βαιτἢ πο ΣΤῊ, 

Ὧο 5815. ρᾷ5 τηαἰπι θαι οο απὸ ς } Δ ογᾷ, ἀοθῖ ἔπτον νγεβὴ τὰν δεξὶ 
[152 ταα!]δ τὰ 1 ϑαιιτα8. ἄχη ἰὼ} 7 165}}95 ἀπϑυοτεα, ἀπ βαϊά τιηΐο 
516. : Σ ΡΙΤ ἃ ἴοΐ Κῆοντες 18 
ὃ. Ῥίοντο 1ὰὶ αἴ : Τὰ τὸ ππ6 1ὰ-- τως δὰ ̓  " ἀντ Ἔππν ἘΝ ΒΘ 

γονὰς. Ἰὰ πγαἷβ ἰ65. μῖθ 5.  όβιι5. [αὶ ΒΟΥ; γι Ἔοσος ΐ ΣΠΟΎ ΔΕΓΟΑΤΆΕΥ. 
χέροπάϊι τ 8116 πὸ ἴα ἴανὸ, τι 7. -.8 Ρεῖε βίῃ ὑπο ἶσα, Ἔπου 
Ἀδανα5 ΡΌΪΩΣ (ἰς ρανὶ ἀὐθὸ τποὶ. [ΓΒΉΗΔΙΕ πΟΥῈΡ ΨΨΆΞἢ ΤΥ ἔξεῖ, Ζε 58 

: Ἀρϑινονοα Εἶν, ΕΓῚ ὑγαθῃ ἐπδο μοί, 
ἴποῖι λαϑὲ πὸ ρματὲ ὙΠ τῆθ.. 
...9 δίσαοι Ῥίον βτἢ ὑτῖο ἨΣτη; 
Τοτά, ποῖ τὰν ἴεεῖ οπ]γ, Ραΐ 4150 

26. 11} πὔθὰ (οἷ. μα ἐϊγδ (ἰς υνὺ-- 
Τὴ8. ξπῖγο νοῦ: υ]5. 486. ΘΟ] πὶ 
41 ο5ὲ [6 θ} 5 ογαμά ραγαιὶ σοῦ, 

9. ϑιίοι Ριρῦνα αὶ ἀἰε : 861- 
ΒΆΘαΥ, , Ἰ01--5ΘῸ] ἐγηομν [65 μἱ εις, 
χα 15 αιιϑϑὶ Ἰδὲς ὩΆ]η5 δὲ [α τότο, 
10. 68ὰ5 1} ἀἰϊ : Οοἴαὶ (αὶ 65: 

αἰανέ, πὰ δοδοϊῃ δίποη αιοα {) ἢ Ε 
αν α ἴες ρῥἴοις Ὁ ῬᾺΪ5 1] δὲ δι ὸνου Ὁ Βδηαβ δδᾷ σεῦ ᾿θδῇ. 
ὨιομΣ ποῖ. (Ν᾽ ν Οἱι5 ὁϊο5 πεῖβ, παῦϑὶ 0 7εβὰ9 βδῖίῃ τὸ δῖα, ς {πὲ 

Ἅ ΡΣΒΉ ἄγοι 4πὶ ὁτοῖς σεΓ οἱ ΡΠ ροῦν ὨεεῖοῖΒ Ἡδε, βᾶνς τὸ 
Ϊ πος, δ οἷοι σε: -- ἊΣ ᾿ 

48| 16 τταβίνοϊε ς οἴεβὲ ροιν οοα ὙΓΆΒἢ λὲᾳ {εεί, δῖ 15 Αὐτοῳ οὐ το 41} ἀὐτ : ὙοαΣ π᾿έϊες. ρα5 τοις ΜΓ Β1Ὁ: Δ Πα γα ΓΘ οἰδοπ; Ὀιὲ ποῖ 4}}. ποίϑ... ᾿ς ΠΡῸΣ δὲ ΚΘ ψ8Ὸ 5Π00}4 θε- 
""} ἊΣ εν τ ε ἧ Ἰ  ὙΣ ὅσος ΠΣ ἰδὰν οτὶ πᾶν ὑπ ἢ {πεγοΐους βεα Β6, Υα 

ἂν 6 108 ρμιεᾶβ, οἱ 41 εὰὶ ΤΟΡΥῚΒ" πὰ τ Ρ Ἰ 
88 γῸΡ6 » ϑηβίαρε γϑιη 5. ἃ τὰ 016, 1} ΔῈ ποῖ Ἕ πθς 4 ἘΣ Τὴ Σ 
ἰθιιν αὐτὶ : ϑανοτνοιιθ ο6. αἴ )ε 1 19 50. δον 6 Βα ΕΒ Ξ ΔΕ αν ΌΝΊΤΝ, 
γΟὰ8 αἱ ἴαϊε αξεςῦ, ἀπά πα τζθῃ ΠΪ5 ΒΑΡΕΠΘΠί8, 
κ-ς Ὑουβ τὰ Ἄρρο θα ἉΤαΐτνο οὲ ᾳρὰ τγὰβ βοῖ ἄουτι ἀραῖτις μ6 8814 
ἘΝ οἱ νοι5 τς Ὑνϑι, ΘαΥ} ἤπῖο τῆστα; ποθ Τὸ μὲ Σ Βανὸ 

τά. 8ὶ ἄφιο 6 χοῖβ αἱ [αν ό 145 ὥομς (0 σου ἘΞ δου 
Ρ᾽ 645, “μποὶ 4αἱ σαἱδ 1. ϑείραοαν εα] 18 6 08}} τηὸ Μίαϑεου δΔη 1 τά: 
16. Μαῖϊνο, νου ἄονοζ αιίσϑὶ νου5] τα Υς δὰν ψ}}}; ἴον 901 τη. 
ΘΤῊ [65 Ῥ᾽ 6.5 165 τιπ5. αἴὰχ απ γ85. 14}ΠῚὲ (ἤεῃ, μοι Ἐιοτὰ απα Μας- 
15. (ν 16 νοῖϊβ αἱ ἀομππό τὰ Ὑραεες 

δχεηρὶθ, αἴ 416 νΌσπ5. ἴαϑϑιδΖ εν, πὰνς σις ἃ γΟῈΓ Ἰθεὺ χε πὰς ΘομλΩΕ [6 γΟιδ. ἃ ἴα,  ᾽΄΄ | ΦΕσ  ἴ0 “να ὁΠὲ ἉΠΟΙΠΟΥ 5 ἵεεξ, 
οὖ. πὴ νόν6, 6η χέρι τέ 76 γουϑ} “15 ΕῸν ἱ μανε οἴνθη γοῦ ἀπ δχ- 
ἀϊς : ες [ἰς ϑενν θαν ὨἾδϑι ρᾳ8 το ρ]ο, {πὰϊ γε βου! ἀο 51 ἤᾶγα τ Ρἰὰ5. 486 80 Μαῖτνο, κἱ αἱ Επνον 6 ἢ τ ὅς τὰ ψοῦ ; περ αῖ Ρἰὰ5 ἀπὰς οαίαι 4αὶ ἴα δαν Ὸν έ. τη Οὐοι στα το δύ δρυτς τ του 
ι 17: δὶ τοιϑ ΒΥ 62 668 σἤοβος, 16 Ὸν ΘΥγ, γευΣγ, ᾿ 5ᾺΥ αμξο γοῦ; [ Ἰσοὰς ΠΩΣ ἱερεὺς » Ῥόνα 1 ἜἘΠὀἔ βογνὰπε 15 Ποῦ σγδεαῖεν ἘΠ ΤῚ πον 5 ῬΥΑΙΙ αἴ 62, ἡ Ν ΗΕ ΕΣ ΔΊ ΙΣΙΣὉ 
'αιο τοὶ ῬΡΑΜ ΜΙδαε  οΣο, 0] ΒΪ5. ἰογὰ ς ποιεμετν κὲ τΠδξ 15 βεηξ, 

δ τεαίεν ἔπδη ἢς (πὲ βοηΐ Ἀἴτῃ, 
17 1Γ γε Κπονν (Πθ5ε ὑῖθξυ, ΒὰΡ- 

- »--- “ὰ Ἀ,.- 



χᾺ. 

ἱ εἶπεν αὐτῷ" Εἰ 

Ϊ 
ὧδ 

᾿ 21 ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿σοὺς ἔ- 
[νἀρώχθη τῷ νος, ἐμαρτύ-. 
ἰρησε, καὶ εἶπον" μὴν, ἀμὴν, λέγω 
ὑμῖν, ὅτι εἰς " ὑμδα «αραδώ- 

σει με- 
ΟἿΌΣ ἡβέλεπν - οὖν "Σεῖς ὠράλυς' 

ταῦ μαθηϊαὶ, επορούμενοβα περὶ τί- 
ἵν: λέγείε 
ΕΣ 22: Ἢν δὲ ἀνακείμενθο. εἷς τῶν 

μαθεϊῶν. αὐτοῦ ἐν σῷ, ̓ κόλιτω ποῦ, 
᾿Ιησοῦ, ὃν ἠγάπα. " Ἰωσοῦς, 

24. Νεύει οὖν τούτῳ, Σίμαν πέ-. 
ἡγε Θ: «πυθέσθαι τὶς ἀν εἴη παεεὶ 
οὗ λέγει. 
25 ᾿Επιπεσὼν δὲ ἐχεῖνθυ ἐπὶ : 

ἰπὴ. φῆ66 τοῦ ̓ Ἰιπσοῦ, λέγει. αὐτῶ" 

Ἰκύριε, «ἰς ἐς: 

0 ᾿Αποκείεῖαι ὁ ᾿μυσῶφηι Ἐ- 

κεῖνός, ἐςιν ὦ ἐγὼ βάψας τὸ ψω- 

πεν ἐπιδώσω. «Καὶ ἐμκθάψας τὸ 

“ ωρείον». δίδωσιν ᾿Ιούδῳ ΠΑΘΕΙ͂Ν, 

᾿Ισκαριώαβις. τας κατ τιμ, τες ᾿ 

οὖν - ἐξῖλθο; ̓ χέγει ὁ 
γυς ν 

τὰς ὍΘ 
ὑμησοῦς Ὁ 4) 

ἮΝ 334. ̓Ενϊολὴν καινὴν δέδαμει ὃ ὑμῖν, 
εἶγα ἀγαῆᾷτε, ἀλλήλφο" καθὼς ἢ ἢ 

. ᾿ γώπυσα ὑμᾶς, ἵγῳ τὸ ἐπϑὲ εἰγα- 

αατε ἀχλήλους. 

ΓἸ ο: Ἔν τούτο χνώσοδα πάΐες: . 
ἵξτι ἐμοὶ μιαθηϊαί ἐςε; ἐὰν, ἀγάπην 
ἱξχηϊε ὃ ἐν ἐλ λύλουξ, 

δ .- ΚΡΕΥ 
γι στε “λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰμσῶς᾽ 

“ΠΠάτες ὑμεῖς σκανδαλισθήρεσθε ἐ ἐν: 
«ἐμοὶ ἐν. σῃ νυκῖς βΑύτη: 
ἜΣ ἃ 
ἀν ΕῚ “Αφοχριθεὶς, δὲ ὁ Ἡξτρν; 

τὴ τάνϊες σκανδα- 
εἸλεσθήσοναι ἐν "σοὶ, ἐγὼ εἰδέποϊε 
ϊ «σμάνδαλίσθήσολεαι ΞῊΝ 

μετὰ δ ἕτοιμεός “εἰμὶ 5 εἰς κω 

κακὴν ᾿, εἰς δ γαῖον ταορεύεσθαι. 
34 Ὁ δὲ εἶχε Λέγῳ ζοι, 

πέτρε, αὶ μὴ- φωνήσει “σήμερον 
ὀλέκϊως, «ρὶν ἢ τῆς ἀπαρνῆση 
μὴ εἰδέναι με. 

45 Χέγει αὐτῷ ὁ ὃ πένείζο»: κἄν 
δὲν με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, εἰ κή σε 
ἀπαρνήσομαι, ὁμοίως τὸ πσάγϊες 
οἱ μαθηϊαὶ εἶπον; 
-- 36 τότε ἔρχέϊαϊ μετ αὐτῶν 
σᾶς εἰς “χωρίον λεγόμενον 

Γεθσημιανῆ" τὴ ὃ λέγει τοῖς μαθηταῖς" 
Καθίσαϊς αὐτῷ, ἕως ὃ ἄπελθων 
«σροσεύξωμαι ἐκεῖ" 

ἤτὰς 
ας ἀϊσοης [ει ταυρας 

τὰ Ἐπ’ {ριτῖτα, δὲ Ῥυοξοίξαίτιδ οὐδ 
-ἃς αἰκῖοτ, Αμιθὴ Ἀπιοη ἄϊοο νυ σ᾿ 
Ὁ], ἈΠ 6 Χ γΟ 15 Ἴταάδε τῖξς τ 

28. Αὐρίεἰςεδαπὲ εἴοο δὰ ἴασ 
ἴσον ἀπ ῖρυ], “Βα πδητος ἀο; 
ἐζαο ἀΐσοτες. ᾿ 

23 Εταϊ δυΐξδη τοςαπδους α-᾿ 

πῦς ἀϊοειραίοταπι ο)05 ἰῃ ἤπὰ 
Τεῖα, φαϑην δ Προρας 7ε[ὰ9, 

24. Ἰχριΐς ογρὸ Παῖς ΒΡ ΌΣ 
Ῥεεγὰδ ἐχαδιν ει. 4018. ἐξεῖ ἀφ, 
400 ἀἰϊεϊξ, 
2 Ἰπουπιθοη85 ἀπο πὶ ἯΙς [χ- 

Ῥτὰ Ῥεόδι8 Τοῖσι, ἀΐοξ εἰ : Θο- 
'πῆπο, αυ]5 εἰ ἢ ἐξ 

ὖ Ἐοθροπαϊε πίη: : 6 εξ 
ΟΌΣ οδῸ πεῖ Πρ 5 Ὀαςος" πὶ 6 - 
ἄογο. Ἐπ Ἰπεῖηρ τη ὑτισος! τα. 
ται Εν 5: π10 15 ΠΓσαΓ οἴ δος, 

ἼΣΗΣ ΡΣ ΣΝ ΘΕΣ ΑΕ ἘΛΑΣΣΕΣ 

4τ Οὐδ ΕὐρῸ οχιῖΐειῖ, ἀϊεῖς., 

Το : 

ΠΝ ̓ 'Μαυδαταπι πονπητῖο γο- 
υἱπ τ] ἀΠατῖθ ἐπνίςοπν: ἤσαι ἀἐ-΄ 
Ἰοχὶ νοβ,. ᾽ξ ὃς ΧΟϑ. ἀπ ρατῖο" ἴσ Ἴ 
ψἱσρηῖο ; ᾿ 

35 [ἢ Βὸς τορποίσοηι ΟὨΊΏΕ5. 
αυῖα πλοὶ ἀποῖρυι ετ ἢ ἀἰ]οοτῖ 
τίοποιι Πα ΟΣ 15 ὃ ν᾽ςόπας : 

Γ 1 Τυῖϊς ἄϊον Ππ5.ς οί, 
᾿Οριδε8 γο9:. οἴεμιάοχα μι Ἵπ τὰ 
ἴα ποῤὶς 128. 

23 33 Ἐοϊροῃμάοῆο ἀύτοτα ἢ ἔτι, 
αἰ ΠΠπ1: 51 ὃς ΟὨΊΠΕ5 Τοσπαα]ζαιῖ 

Πιουῖηε πὸ ἴθ, ἜρῸ βυθααειαι 

[ςα πα αι θοχ... οὐ οἰρφνυθ 
τερον ΠῈ. Ῥαριθιο {ὰ}λ ἃς τῷ ἢ 

οαὐςογατα, ἃς ὅτι ὨΙΟΥΟ ΤΩ 1Γ6Ὺ Ὁ ᾿ 

44 ἨΠῈ ατιζετη ἀιχλτ, Ὁϊοοὶ 
τ, Ῥοίσς, ποῃ ςαπίαθι Ποάϊε ἡ 
σΆ}[τι5, ἩΓ15 ἀαῦχα, ἴω: ταβπερῦας 
ηοῖϊο ηλ6. 3 

ἃς ΑἸ πε δεῖς: «ἀπιϊαῖς π᾿ 
οΡρογιίποσίε πιὸ μα ἔξ ποτὶ, ΠῸΠ 
τῷ ποράθο, ΘΙ ΆΠτΕσ ὃς οπιποϑ, 
μετ δον ἀἰχογιης, 

6 Τυῃς νεηϊε οὐπὶ Ὡς πὰ 
ἣν ἴῃ νἱ ἤδλτη ἀϊδίαηὶ Οεξεμτδ τ 
τιλῃ, ὅς ἀἴοῖς ἀἰοὶ ρΡᾺΠ15.: Β0- 
ὅς μἷς, τὐφυεααὸ να ἀξ δ οὐδ, 
1,.Δις, ον τς πω 



᾿ἸΙοαν ογθηθηῖ : Εν νύν, δὴ νύ- 

ΕΑΝ χανε {τις σαι ἅττ οο]α,, ἢ] | “1 ΨΥ Βοη ζξϑιι5 πα τηιι5 οαἰαι δὲ .͵.). 
ν Ὕ Ἢ γῷ ἄν 9 »ν ὦ ᾿ δενῦ ᾿ 5 

ἀξ ΘΙΛα ΟἿ 0 ἐδρΥῖς γ κεἰ 11 εἶτ ἰτϑαξ᾽ ΘΑ 1 Θ 1η΄ ϑριτιο, ἀπ τοῖτῖ- 
υἱι6 16 νοις εἰς, ἀτις Γιΐὰ ἀο νοις βοᾷ, πᾷ βαϊάνν ΕἸ; ὙΑΡΕΕΣ Σ ΡΩΝ 
16 {ὐα χὰ, Ἐρλνοσς τῆτο γ ΟἹ {παῖ οξ οὗ γοὰ 508} 06- 

22. τ 165 Βιβο ρίο5. 56. ὑοσαγ- ἘΓΑΥ͂ ΤΩ. 
εὐάσαετατεῖν Κη “ ει 1] οὐ πη" ΓΝ Ὁ 2Ὰ 

ἀοϊοης ἴο5 ὑτς ἴθ9 αιιτο5, ἐία 5 ὙΒεὴ ὅπε αἱ ΟἾΡ]Ε5 ἰοοϊκοά οὔθ 
εἶν βθῦτίθ ἐς 41 1| ράνθοῖτ. ὁ) Ἀηοίμεν, ἀουδίηρ οὗ  Βοτα 6 
“ὃ. ΟΥ̓Κ αὐόοϊτ αι ἐἰε5 ὈΘΙΩΝῚ, ΒΡΆΚα. 

ἀξ ν τεμδ. Φωνὴ ὑόδας ἀΠπθο τ. "98 ΝῸ ἔμετς νγὰ5 Ἰδαπίπο οἡ 16: 
αι οἴοι οοῦοῆς γΕΥΒ 500 56 }}}. 3 . 3, ἈΝ ον ἐν 5 

“(. ὅπηοι Ριεννὸ πὶ δὶ οἴρης 585 Ὀόβοπὶ οὴς οὗ 15 45. 1685) 

ἀεινιαπξεν αὐ} ἐτοῖν! ςε]κὶ «ἐς αι} 1} ὙΠΟτλ 2εβι5 ἰονβά. 
ΡδνΊοῖι. : 44 δίτηοι Ρεΐοῦ, ἵποσείοτγο, Ὀεοϊκς 
35. [καὶ ἄοηο 9᾽ ἐϊαπιὶ ροποιό δι. Ἐρ δα το ἶτα, ἐπαξ με 5ῃοι α αϑῖκ 

ὡ: 5610 δολυύδυς ΠΝ ἀπ: 561} νη οῖ  5μου!άδεοῦ ψ ποτὰ ἢε 5ΡΆΚΕ, 
δθΘαν,, 4π| 6θῖ-οε 2. ἘΠΕ ΟΝ ΣΕΣ ἘΠ ᾿ Τα ΟΡΑΥ, 
50. 1ἐθῦϑ χέροπο : ΟΕ ο61|} “5, ΠΟΤ ὙΡ ΟἿἹ ὕσϑθθ ὈΥΟΘΘΌς 
ἃ αἂϊ [6 ἀθιποναὶ τἀπὸ. ππογόραι ἡ 5811 ἀπίο Πἰτη, ἔοΓά, τνῆιο 15 τι} 
ἀνε μο, Εἰ ἀναηῖ ἰτθιπρέ ἀπ οὐ 26 1ε585 δηδνεγεά, Πὸ τ 15, ἷσ 
σθαι, 1 ἰο ἀοῦμα ἃ 70 4ὰ5 ἰκου- ἤ φῆογο 1 50Δ 1 σῖνε ἃ 500, ΨΉΡΗΪ 
χιοὶ, |5 ἐἊ 'ϑιιηοη. ΠῚ . ς ἐδ πο," ἥι 

νι ΙΣΤ γίδες τῖσαι; ἢππανὲ ἀἰρρεὰ ἐξ. Αὐα ὑμεὶ Ὧ8 Ββαϑῇ 
31. Οπαπὰ εἰ [αὐ βοῦε!. δέδιις εἰ ΡΣ θα πὲ ἀνε ΔΙ Ρ ὙΑῚ 

5... ΨΔε νοὰς ἀοηπο τ οΟγλτμκ1- " ἘΡΕ : 6 500), ἢἣξ "χὶ Εν ο ᾿ὰ- | 

ἀοιμέωϊ ποανοαι., αἰ τοὺς νοι» ἢ ἀδϑιάθοινιοῦ, ἐδε. 86. “ἢ Βίσαοη. 1 
αἰχιῖοζ 165. πὰ [05 ἀπιτον, απο ἡ 81 Τ Ππογοεΐοτο, ψἤεη ΒΕ ΜᾺ ΒΌΠΕ. 
ΘΟ 16 γΟῖ5 ἃ᾽ ΔΠΙΏΕΒ,, ὙΟἸΙΘΙ οὐ Ως ιὰ 

νοῦ5 Αἰ 162 ἀπ1551}65.11}}8 [65 αἰιΓ65.] Δ ΡΗΝΕ ΠΡΤΟΣ ς μόνα 

55. Οεβι ἃ οοἷα, αἴ τοὰ5. ὁο-|} 95. Ὁ ΠῸΝ ΘΟΤΩΤΩ Δ ΠΕ πλεῖ 1 ρῖνο 
ποϊιτου τρις γουϑ. ἐϊοϑ τιον Ὀἱσοὶς, ἀηΐο γοῦν» Ὑ πεῖ γο ἴον ὁπ ἀπο- 

ΕΣ κα Ε  » ὁ τς ἡβΔηΩ͂ ν ΄ |Ρ165, δξνοιιβ ἅν ὧδ ['ἀυτοῦν [τᾷ ἐπετ: Ὧ5. Ζ Βᾶγε ἰονέᾳ γοῖι, ἐμαὶ 
γὲ αἶδὸ ἰού ομξ ἀοΐῃοσ, 
᾿ 85 ΒΥ {Π15 58:8} Δ} γηεγ Κπονν {παξ 
γε ΓΘ ΤῊῪ ΠἸ5ΟΙΡ165, 1 γὸ μανε ἴονε 
ὉΠ6 (0 ΔΠΟΐΠΟΥ, ἊΣ ἐ Ἵ 

νος χῦπει, 

ἈΠ5 βοὰν ἰρϑεααίνο5. 
δι: ΑΙουϑ }όβιις ἔσαν ει ᾿ 16 νοι: 

51 ἜΠ6Π 56 ν [6585 πῦϊο {ΠΟ Τὰ, 71: ἢ 

5614: οοἷϊα ἡκ1 ἃ ἰοῖιδ το σα ἴοι 

ΔῈ γοὸ διαὶ Ὁς οὔοηάεα Ὀεεαιβε ; 

ἀε ες 

.180. ΕτῬίενγο βυσηδηῖ [Ι͂ᾳ ραϊοιυ, 
κι ἀπ τ Ωυαιὰ γεν ια (Οι15. ἐδ. 
᾿ατεέτο8 58. Ξοαλ  α Ἰςογοϊ ΟἿΣ εἰ τοὶ ἢ 
ἦς 6 36 ΓΑ] κεῖ α}5 ΕΜ ΡΝ ᾿Ξ Ἐπ ΕΟ Σ τὴν 

5 , Α ᾿Ξ Ἷ ᾿ Ἀ ͵ 

16 8815 τοὰξ ὑυῦς ΠΥ νος τοὶ, ΟΥ Τὴ6 ΤΠ 15 ΠΡ ΩΤ, τ ξεοα 

οἵ Φἢ ὈΥΊΒ0. οἱ ἃ ]ὰ τηστι. 383 Ῥοΐοῦ αὶ ονεγεά, ἀπά δαϊ ππ- 
᾽, 94. δ αἷ5. “όδιισ [πἰ ἀἴτ ᾿ Ῥίοντς, [το Πἰτα, ἽΓΠου ΙΝ 811 γπεη 5Π8}} Ἐς }} 

{ΠΕ δ!5 πὸ 16. δα ἢὸ οπανιονε ᾿οΒοπάεα Βεοαυσε οἵ ἴπες; ψεξ νν1}}} 

'Ῥόμξ δ0] ον ἀ Ἰνπὶ, οὶ τὰ αν αἴθα. 1 πονεὲῦ Ὀ6 οὔδοπάρα ᾿πλ 6 ἴνο 15 015 46 τὴρ ςομποῖγο, ἜΡΥΣ Θ - ᾿ ῃ Ἵ 

᾿ 35, Ῥαΐδ 1] Ιϑὰν ἀϊε : Ποιβαιε 76,1 ἀὐπ Του αγ ἴο το ψ 1 τπ667 θοῖμ 5.21 
ΟΕ5 ΔΙ ΘΏΥΘΥ 65 86115 θοι 56, ΞΔ" ΤῸ ΡΙβοη,; ἀπῇ {0 ἀραίῃ. 

ἐπ νἀ λΑ τον τος τ Αγ Σ τους ἐπ απ κα ἢ με παῖδ, 1 16}} εἴςο, Ῥε: 
᾿ὸᾧς " ᾿ς ϑὺ 1.1 χὶς ἘΞ Ὰ ΕΎΞ ΥΥ ἐπηρὴ τ 

'πέρονεείἐγενιέ ᾿ 1) τἴθα, [ο5 τμθ σοςκ 588}: ποῖ ΟἸΟῪ 1818 

50, Μαῖς υναϊπιοπδιι, ον α1τ:- ἢ ἀαν. Βοίοτε τμαΐ ἴθοὰ 586} [91 υῖ ον) 
λ]ς 41 οοἶαὶ αὶ ἃ υἱὲ Ροιϑς [ἢ ἀφοῦ {παῖ τὰοὰ Ἀπονοβί τη. Ἤ ἢ 

ργεηὴς,, εἰ ἀθ ἐλ χα ΒεΙαὶ ἀαϊ αὐ ΠΣ δῖος ἐαῖα Ὠπὸ Ηἴτα; ὙΒΟΘΡῊ 2. 

ἀπ 880: οἵ αῖιε οοἰαὶ αὶ αἶα μοΐο ΕΞ ΑΝ ἐπὶ 

[Δ ἐρός τράδεια ΡΣ ΚΕ δα ΠΩΣ Τ΄ 5ῃουα ἄϊος ἢ τπθος γεῖ ν᾽ ἊΝ 

ἴδ. Ὅπε, οὐρᾷ ὼ “ μοι άζων μος. {]κοννῖδε 150 58} 

᾿ 1} τῆς ἀϊδειρὶοβ.. 

56 ΤΠοπ σον 1 505 11} {ποτὰ 1 

τὐΐο ἃ .Ρἷασς σα δά (ες βετλδμ, 

ϑηὰ δαῖτα ἀπίοτμε ἀἸβο! 1655 ΘΙΓγ6Ὲ 

πότος ὙΠΠῸ Τι Ὁ ἀμα ῬΓΑΥ͂ γοπάεν. ' 

, 

κῶν πων. 



χε 

3 Καὶ παραλαξὼν τὸν Πέ- 
τον καὶ τὲς δύο υἱὸς Ζεξεδαίω ἍΝ 
λυπεῖσθαι αὶ 1 εἰδυμονεῖν,, 

38 τότε λέγει αὐτοῖς" Περί- 
λυπός ἔςιν ἢ ψυχή μ8 ἕως ϑανάτω: 
μείνα. Ὲ ὧδε, τὸ γρηγορεῖτε μετ᾽ 
ἐμξ, 
ἈΠ 39 Καὶ προελθὼν, μικρὸν, ἔπε- 
σεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν) παροσευ- 

ἀν τὸν τὸ ᾿Ξ ον τς 

-αόμενΘ-, ὃ “λέγων», ἰἰάτερ μϑ. 
«αἱ δυνεῖέν ἔξι, παρελθέτω. ἐἰπ᾽ 
ἐμῇ τὸ ̓“α)όριον τῶτο, τλὴν ἐχ 
“ὡς ἐγυὺ ϑέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. .. 

“40 Καὶ ἐρχέϊαι περὶ τὰς μα- 
θυ]ὰς, ε εὑρίσκει, εὐὑτὰς καθεύ 
'δοῖας" ᾿ὶ "λέγει τῷ. Πέτρο" Οὕτως: 
ἐκ ἰσχύσαῖε μίαν. ὅραν γριγοεῆσαι: 
μετ᾽ ἐμ; 

4τ τεηγορεῖτε, καὶ πραεύχοσθε, 
ἕγα μὴ εἰσέλθη!ἐ εἰς" Ῥυξοσμόν 
“πὸ μὲν σανεῦμμα ταξόθύμον, ἡ δὲ σὰρξ 
ἀσθενής. , 

42 [πάλιν ἐκ δευέρει. ἐπυθὴν 
τῦξοση: ὑξαῖο, λέγων", Πάτερ μα, 
εἰ ὁ δύναϊαι. τᾶτο τὸ παδιήριον τα- 
ξελθεῖν ἀπ᾿ ἐμε, ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, 
γενηθήτω τὸ ϑέλημά σϑ. 
43 Καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτὲς 

“πάλιν καθεύδογας" ἦσαν γὰρ αὖ- 
«ὧν οἱ΄ ἐφραλμοὶ͵ βεξαρημένοι. 

44 Καὶ ἀφεὶς αὐτὲς, ἀπελθὼν 
πάλιν, 'προσυύξαὶ 
αὐτὸν λόγον εἰπώγ,. νΨ' 

45 Τότε ἔρχεαι -σρὸς τὸς μα- 
᾿θηγεν αὑτῷ, ΠῚ λέγει αὐτοῖς' Κα- 

θεύλεϊε τὸ λοιπὸν, καὶ ἀναπαύεσθε": 

ΕἾ (Κεφ. ιη΄ ἴδ. ἱ 
κ ἋΣ "Τ Αῦτα εἰπὼν ὁ ̓ Ιησῦς, ἐξ- 

ἤλθε σὺν τοῖς ᾿μαθηϊαῖς 
αὑτῷ τν πξρὰν τῷ τρ χεια ἄῤῥα τῷν 
[μὰ κέδρων, ὅπε ἦν Ἷ κῆπ», εἷς 
ἐν εἰσῆλθεν Αἱ τὺς ὶ οἱ μαθηϊαὶ 
(αὖτϑ. 

2 -Ἤδει δὲ Ἶφ ΚΣ ὁ “πὰρα- 

εδιδὸς, αὐτὸ", τὸν τόπογ' ὅτι τολ- 
"λάκις “συνήχθη ὁ ᾿ησῶς ἐκεῖ κέϊα 
σῶν μαθήϊῶ ὧν αὑτῷ, 

ἃ 4.Ὁ ἔν ᾿όδας λαξὼν τὴν 
σπεὶ ἴξαν, αὶ ἐκ τῶν ΧΡ, "ς 
4φαριδαίων ὑπηρέτας, ἐρχείαι ἐχεῖ 

μένα Ὁ φαγῶν ΠΝ ΛΑΌΣ ὃ 
ὅπλων, Ἐ θο ες τας ν 

ο ἐκ τρίτο, τὸν 

“37 Ἐξ αἴτυπιθηβ Ροίσιπι, ὃς 
ἄυοϑ ἢ]1ο5 Ζενεδοϊ, σαρὶξ τορῶς 
ἀτιτατὶ ὃς ρτανιβιηχὸ ἀπρὶ.. ς 

48 Τύπο ψ1Ὁ 1111, [Γ᾽ ηδῖαας, 
ἐγ Ππ15. οἵδ αηΐμτα τλθὰ ὑΐαα6 δ 
τιογσίοι, Μαηρῖθ ἰῆς, δι᾿ νἱδῖο, 
Ἰαΐθ οπὰ ἥλὸ, 

40.. Ἐς Ῥτορτγοῖϊαβ᾽ ραβίσπιν. 
Ῥτορίσίς ἴῃ. 1αοίξαι [ιλπ1, Ὅα 

ὙἼὙΔΠ5, ὃς ἀϊοοηδ: ῬΆΐΕΣ, Ἰηὶ, ἢ 
ΡΟΙΠΡΗς οἵδ, ἐσαπιζοδξ ἃ πὶς ΔῊ Χ 
{π΄ , νουματαπιθα ποῃτρυτ ἐροὶ 
Ὑπες ἤρα πους τὰς 

49 τ νοπῖξ βὰ ἀϊοῖριῖζοε, κ᾽ 
ἔπνεϊε εο5 ἀογηιηξθϑ: ἃς ἀἰοίς. 
Ῥοιτο: δῖ. ποη ροζα 8. πὰ 
ἰχογὰ νἱρίθισε οαπὶ τε ἡ 

Αἱ ΜΡ; ἴαῖε ὃς ογαῖς, αὐ ποῦ 
ἰαττου 5 αι ΓΘ ΔΈΙΟΏΘΙῚ : Ουϊάοπι, 
[ρίσιτα5. ῥγοπιρίαϑ, προ δὰ βᾶγο 
ἱπἤνπηᾶ, Ὶ τς 

41 τουτὶ οχ τολζνῖς ΕἸΣ 
οτανὶξ ἄϊσοῃς : Ῥαίογ ῃ}}, ἢ ἤοἢ 
Ῥοτοίε δὶς οὐ] χ τγαπῇγο ἃ πιο, 
{ι ποη {Ππηὶ δίθαπι, ἤφε νοϊαπε, 
τὰϑ [ὰ3, ; ". 
“4 Εεὰ᾿ νοπιφῆϑ ἱπγυοηῖδ ἐο8 

ταγίι5 ἀοτηγοπίεθ: ογλπὲ ΠΊΣΩ: 
οοχιμι ΟΟα}1 στανδῖξ. 

44. Ἐὲ το! τι6 8 1108, αΡιεης Ἷ 
ἱζογαι, οὐανὶς δχ τοτο, φα ἢ -ο 
ἀοτα ζοστποποιι ἀ σε Π8, Ἵ 
᾿ΠΑΣ Ἴαῆς νϑηϊ: δά «ἰξοίραϊοε. 
ἴχοβ, ὃς ἀίολε. 1}Π|5ς Ὠογημῖς, 
οζδέογαμι, ἃς τοαυλοίοῖίε : 

ΘΑ ΡΎΥΣ. 
ι ἘΤΑῸῸ ἀισεης Τοῦ, ἐρτοίπιδ᾽ 
Η εἴς σαὶ αἰ ρα 5. [15] 

{ΥΔἢ8. ἐογΓ ὨζΕΤΩ Οξάτοῃ, Ὁ 
ἐγαξ Βόγιτ5, ἴπ θη ἰπίγοῖν!ς 
ἱρῖς, ὃς ἀϊοῖρυὶ! τίνες 

ὡ. 

ἃ βεϊξθας λαϊέπι ἃς Ταάᾶο, 
ἐπα ἀθη 8. ΘπΊ, Ἰοοῖπ,,. ἊΝ γον. 
αΘΏ ΩΓ ΠΟΙ ΝΈΠΟΓΑΣ [6 5 ἢ 
“σαπὶ ἀπ {ΟΡ Ὲ} 18 Χ[π185... ! 

3 Ἐτροὸ Τιάὰς ἀροϊρίεης ζσ-" 
«Βογίοηι, ὅς ἐχ μι ποὶρι υ ϑασογο 
ἀοξι ἃς ΡΠ Ατ  ἰβ ταγὸς, ̓  
ψορϊξ Πὰς ςαπι Ἰαζογηῖβ ὅς ἕαοῖ- 
Ὀι5, ἄς ἈΓΏ115. 



' 

137. ἔξ αὐ άπι ῥεῖα αὐδο 1] Ῥίετγο ᾿ 37. Αὰ ἢς ἰοσῖκ Δ ΉΠ Βῖτα Ῥεΐδγν 

εἰς ιν τς δε αν ΐ μὰ εις κοιοοῖ Ζοεῦες, μιὰ 
ς 1ΟΝ Ξ ὙΓΪ ἀΠηα γΟΡΥ᾿ 

ἰἄβλῃθ ἀμ αἰαὸγθ ἀομίφαι,, Ἡῇ 10  β βοτρο ; 

ἔϑα, ἘΠῚ ΤῊΝ ὌΝ ἦ ΤΗΣ ἕῳ. 38 ΓΠΘΠ ἢ Β6 υπίο μὐβος | 
15} ὕ516556 Πασαα᾽ ἃ ἰὰ πλοῦς . 3 1πῸ Θοντονἕα 

ἀδιηεινε οὶ, δὲ ν οἱ ἴθ ἀν εο τη], , Μγ 500} 15 ἘΧΟΘΕΟΙΩΡ, 59 ΠΣ παι | 
30. Εἰ ἐϊαμι αἰϊὸ απ ρεὺ ρίυ5. ΕΥ̓ΕᾺ ἘΠίῸ ἀφαῖῃ : ΤΑΥΤῪ γα ΠΕΡΕ, ἢ 

ἀνδηΐϊ, 1] 88 )εἴα [ἰὰὲ νβαρθ οομῖνα «πὰ ναΐοῃ Μ της. Ι 
{571 » Ῥυϊααι εἰ ἀϊταμι ᾿ Μίοι Ῥόγο, 39 Απῇ δε νεηΐ ἃ Π|{|Π6 ἔδυτπεῦ, 

[4116 ὁδί6 σθαρε ρά5νε ἰοΐμ [8 τποὶ, “ἢ 4 {8}} οῃ ΗΪ5 ἴμος, πὰ ργαγεὰ, 
51} εϑτ ρωϑϑιῦ]ε  Τοαιοίοϊβ, φι εἶ ἮΝ Ὁ ἘΔΙΗΕΘΣ ΤΡΊΕ δε τοῖς 
'θπ δοῖξ, Ἀθὼ οφοιαιμε ) οἷς νοαάτοϊ5, 5ΔὙ1Π5.) 9 ΤῊΥ 1 ΔΙΏΟΥ, ὉΡ : 
τν8 15 ὁοιηθο τὰ ἰδ νεἰικ, 51016, 1εῖ ἘΠ}15΄ ορ Ῥᾷ88 ἔγοτη τηξ : 
40. Ῥαϊ5 1 νἱπι τ εν 5 5650 15οῖρ[ 65, ἩΘΥΘΓΈΝ 616 55, ποΐ ἃ5 1 Μ}}}},) υΐ ἃ5 

εἴ [ε5 ττοινα ἐπἀουταλδ; οἱ 9} εἰς ἃ {ποι «οίΐξ. ᾿ 

Ριθιτο ; ἔϑι-ι! ρμοϑοιθὶθ. αἰεὶ νοιιϑ ἢ : Ὡ 
᾽ ες : ΟἿΑΠα Πα οοτηείῃ υὑπίο (ῃς 415- 
ΕΝ σῆφι. καρ τραζε ας ΗΝ μα πάθῃ τΠποτὰ 4516 Ὲ 0. τηοὶ 3 » δ 
άις Ὑ ΕἸ]}62 εἰ ρεῖεζ, 46 ρβξιν 4αὰ6 δηᾷ 5 1} απίο Γ Θίοτ, ̓ν Παῖ! οοᾺ}4 ἷ 
ϑΟι8 ΠΕ ἰΟἸΏ 162 ἀμ [Ὰ ἰοπίϑιομ:, γα ποῖ νγαΐο!ι σπς ὁ θὴξ πσσὴδ 

ΑΕ ΘΡΕΙΙ ΠῈ Ῥτοιῶρε,, Ὠγαὶδ ἰᾳ ΤΑ  Ὑγιοῖν ἀπᾶ Ῥγαγν {παῖ γ6 εἢ-} ομαὶν ὁδέ [οἱ ε. - : : : -ς 
42. ΠῚ 9᾿6ῃ αἰΐα διοονε ροῦν ἴᾳ ἘΕΤ ὨΟΐ ἐρετήον αὐτο ε τον Ἵν τί 

᾿βξρομαο ἔοϊ5,. εἴ ρτῖα,, ἀἴδαδι - Μοη ἐπάξεά ἐδ ΜΙ ηρ, Ὀπί ἴῃς ἢεϑῇ 25 
Ῥένε., 51} α᾽εβι μᾶὰβ ρυββ:0 6 41 Ὑγραϊς, τοῖος 

(οθιῖε ΟΡΕ ΡάϑῸΡ ἌΡ να τρία 42 Ηε νεπῖί αυγαῦ ἀρδῖη {πε 56: Ὁ 
4 ἼΞΗΆ, οἶνέό,, αι ὑκτη οὨμέ ΑΝ ἄτας; δὰ Ρυὰγεα, βἁγίηρ Ὁ 

| 45, Εἰ τενεῆδῆι ἃ δια, 16.165 ΤῊΥ ΒαΐΠοΙ, 1 [815 ΘῸΡ πιδὺ ποῖ 
ἴροαν ἃ ΘΟ Θμ ον τα}; οαν ἰθατθ ῬῈ55 ΑΥΔΥ ΕΠ ΌΤΩ τὴ) Εχοερῖ, Ι 

Σοὰχ ὀτοίεηι ἀρβεθαμεῖ.. .. Ὅμη 11, ὧν 1} θα ἀόηα.  λῶ- Ἱ το ΡΣ ΕΡϑῖ, Ἥ δέν 
ας Ετἰε5 ἀγϑμι ἰαἰοϑέρ, 11 Θ᾽Ἐ1 1.4 ΑΠ Ἦδ ολτηδ 8η6 ἴοιπα ἔπε τὰ 
81{ὰ δὔσοονα,, οἱ ρυῖα βοὰν ἰα {τοῖ- 
5ιδιηε ἴοἱβ, ἀϊδαμι [65 τηὐιης65 μα-- 516 ῈΡ Ἄβϑιῃ: ἴον {πεῖν ΒΥ ΜΕΤ 
το ε8. ΄ ρᾶνυ. λ : 
[ 45. ΑἸοτβ ἢ] νίηι νδῖϑ 565 ἀϊδοῖ -ἰ 44 Αηά ῃς [εξ ἔπετη, δπά τνοὴδέ 
Ρίεδ, εἰ ἰδὰν αἷϊ : Ὑοὰς ἀογιμεῖ ἢ Ἄγγαν αραίη, 53η4 ργαγεὰ {πὸ (ηϊτὰ 
ΚΔ ΌΥσς ἘΔ ΤΟμα ΟΥ̓ ΟΠΣ τρμορόα ἐδ οι, βαύίησ (ἢ β88πι|6 σογάϑ. 
| Ἀπ ἢ λον Ἄκς να τον 45 ΤΉΘΗ σοτηςῃ ἢς τὸ Πῖ5 ἀἰβοῖξ 

γι , ΡΙ65; ἃπά βαῖῖῃ ππίο {μεστὴν 5166 Ρ 
Οἢ πον ἀῃᾷ (ακε ψοι γΤεβί: 

“τ 

Ῥ βοῖρ168 ατι-Δοϊὰ ἄπ τουεθηΐ ἅς 
Οέάγτου., οὐ τ Ὑ ἀνοῖς απ Ἰανάϊη πες -.---: ̓ς - δ 
ἄαν5 [δηιιοὶ 11 οπῖνα ἀγὸς 505. θ15-} ΟΗΑΡ. ΧΥΊΙΠ. Ϊ 
εἰροβ. Σ εἶταν: | μία 9 δοίγαι 
Ἔ Δαᾶας, αὶ ἴθ ἰγαβίϑβοις, οοη-- ἱεξη, ΜΈθααΝ, 

“ιοϊσδοῖς ἃιϑοὶ τα Ποπ-ίὰ, μάγος Ἀ ΓΗῸΝ [εβὰ5. Βα ἐρΟΚΕΠῚ 
ἐλ ἴεν αϑ ΘὟ ἴοι! δοῦνομι 5- {π65Ὲ ψοΓγάβ, ἢς ννεῆς ἴοσῃ, ϑογοδὶό ἀνοο 865 Ὀϊϑοῖρίο5. ἢ] ὙΠ Π15 ἀἸβοῖρ!65 Ὅνοῦ μθ. ὅγοοκὶ 
5. 1α8α9 μέρα τ ψ δον Οεάτοη, ὑγθογα ὑγὰβ ἃ ραγάθῃ, ἰη- ἢ ἌΣ Ξοἰααῖβ ὉΓ- ᾿ ΐ ἐς: καἵ Ϊ 
Ἔ 5 Ὁ βἶ ἀε5 ρεϊηιείραιν, Ἢ ἜΣ τ ΩΣ μο ἐπεεγεα; ἀπὰ Β ΤΙ 
δ κου ΠΠἸοαιοῖι3 οἵ 65. Ῥπαγίθίθηβ,  ΟἸΒΟΙΡΙ65, | υἷπε ἰὰ ἀγοὸ ἀθ5 Ἰδμίενμεβ, ἀθ5) 2 Απά 1485 αἴ5ο, ᾿νΪ ἢ ποίγαν. ἥαξηθδαιχ εἰ ἀδ5 αὐταοβ. εὦ Βῖτα, Κπονν (Π6 Ρΐασο: [00 Τ1οϑιβ᾽ 

οὔϊεξτηο5. γοϑοτίθα τ} μὸν ΠῊ Ηἰς 
ΠἸΒοΙρ]65. | 
3 Τυήα5 ἴΠεπ, Βανΐηρ τεσεϊνθα ἃ 

θα οὗ 21071 8.4 οἴξιαοοτα Πότ ἐπ 
ὉΒΙΘΓΙ͂ ρυ]εϑίβ ἀπά ῬΒαρῖδθοβ, φοση-, 
Εἴ} {ΠΠΈΠερ΄᾿ ἩνΊῈῃ.. Ἰαπίοσηβ, δηὰς 
ΤοΙ Ὸ ΠΕ 5, Πα νεδῦου5. ! 

Η 
"! 



᾿ 458 0 δὲ. ὁσαραδιδῶς αὐτόδν, 
Κ. »" “Ὁ ΄ ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, λέγων" “Ων ἂν φιλησω, 

εὐὐτόν, 

40 Καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ 
1ησῶ, εἶπε' Χαῖρε ῥαθξί, 
κατεφίλησεν αὐτόν. 

ο᾽ Ὁ δὲ ᾿Ιησᾶς εἶπεν αὐτῶ" 
« - » 9 Ὁ. χ ΄ , 
Εταῖρε, ξῷ᾽ ὦ σσάῤει; Ἰότε ὥσξροσ'- 

ξλθύγϊες. ἐπέξαλον τὸς χεῖρας ἐπὶ 
τὸν Ἰησϑν» καὶ ἐκράτησαν αὐτόν, 

4 Ἰωσῶς ἂν εἰδὼς πάω χὰ 
᾿ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὲν, ἐξελθὼν εἶ. 

νι Ἐν αὐτοῖς" Ὑἱνὰ ζητεῖτε; 
ἀπεις ᾿Απεκρίθησαν αὐτῶν “Ιησῶν 
τὸν Ναζωραῖον,, Λέγει αὐτοῖ; ὁ 
{Ὁ Ὕ 015: ἘΠΤΩΙΤΤΣ ἐϑατσειι ἷ ἰησες Ἔγωῳ εἶμι. 
Ὁ Ἰέδας ἁ ταραδιδὲς 
αὐτῶν, Ε 
6 Ὡς ἂν εἶπεν αὐτοῖ;" “οἱ; 
ἐγώ οεἶμει, ἀπῆλθον εἰς πὰ ἐπί 
3 ἔπεσον χαμκαί, 

7 Πάλιν ἂν αὐτὸς ἐπηρώτησε" Τίνα ζητεῖτε ν᾽ Οἱ δὲ εἶπον" Ἰη- ᾿σϑν ἠὸν Ναζωραῖην,, - 
3 ἴεν ε -»“᾿ Ἶ 8 ᾿Ασεκρίθη ὁ Ἰησῶς; Εἴπρν Ἶ ὑμεῖν ὅτί ἐγώ εἶκε" εἰ ἂγ ἐμὲ ζα- : ᾿ τεῖτε, ἀφέϊε τότος ὑπέχειν. 

1. Καὶ ἰδὲ, εἷς τῶν μεῖχ Ἰησῶ, 
1.2 

΄ 

9} Ῥυρμοηἀογίας ουμι, 

Εἰγήχει δὲ Ἐρο: 10}. ΚΕΡῚ 2 ᾿ : 
᾽ αὐτὸν μὲτ 1 Ἰυάὰς 11}]1Σ τρλοης. εἰμὴ οὐπι; 

: 

48. Αἱ ἐγαάςπθ οηλ, ἀξάϊς, 
ΠΣ, Φς σίνος Ἀτάνο, ς, " 

αὐτὸς ἐς" Κρατησαις σαμηαας Οἱοι]αζι5 χο το, ἼΣ δἷξ Η 
Ῥγοποπάϊτε εἴπη, 

49. ἴξτ σοπῆς πὶ ἀοσοάσηϑ οὐ 
. Καὶ [ 7ειμα, ἀἰχίτ: Θαμάο ΒΆΡΌὶ, Ἐκ 

᾿οἱσυϊατας οἰ ουηι. : 
50. Αἱ Τείωβ αἵὰὲ Π}|, Απηὶςε, 

1η 40 αάς8 Τῆς δοςεάςηξοβ 
ἸΠ]ΕσΟΓΠΓ ΠΙΔΠῸ5 ἴῃ ΤοΓἀπ|, ὃς 

᾿ ἀράν -υ. 

4. Ἰεῖας Ἰϊλαιο΄ {ο(]δη8. οπτηίαυς 
ψευΐωτα Γὰροῦ 06, ὀχίοη αἰχῖς 
εἶδ: Οὐθὴλ ἀφ 15} - 

5 Ἐοϊροπαοχιιπξ εἴ : Τείιμι 
Ναζατορᾶηι, Ροὶς εἰς Ποίωμς: 

Βέαρδε δυο ἃς. 

1Ρ 8. 
ὁ ὕτ οὔρὸ ἀἰχὶε εἴθ: Ἐρο ἐσῶν, ἰ ἴἀηλ, ἀρϊεγαπὸ ἴῃ ἐᾷ ἄν οί, ὃς σεοίἀςταης ἈῸΠΙξ, 
7 1τόταῆι ΘΥΡῸ δος Ἰηϊεστορα. 

νἱς; εἰδὴ υδτ 8 ὃ ΑἹ εἶχεν τοῦ: Τοίλπι ΝαζΖαγοπιιπι. 
, 8 Βο[ροπάϊε ζοἴαβ : ὈΙχὶ νου δῖ, φυυΐα ἐρὸ Τὰηι, ἢ ΕΥρο τὴς 

αυροτιεῖ5, Πηϊεο μος αθίγεν" 

Ε 

κι Ἐὲὸ σοῦ ἀπι5 ΞΟΓᾺΠῚ τα 
Ἴξίνας τὴν χεῖρα, ἀπέσπασε πὴν [ συι Τεα, ὀχίοπάςηβ. ΠΑ ΠΙΙΠῚ 

βμήχωιριν αὑτῶν καὶ πατάξας τὸν [ ἜἘχοηι ρ᾽δάϊαγα Γιατ : διρεγου- 
᾿ δῶλον τῇ ἀρχιερέως, ἀφεῖλεν αὐτῷ} τ16ῃ5 ἔογντιηι ργίποῖρ 5 (λοεγάδ-ὶ 

Ἁ “ιν 

σοι τίν... 
Γ "“ »" 

52 Ὑότε λέγει αὐτὸ ὁ Ἰησδς' 
τυῖη, ἀπτρ αΐαν ε5 ΔΌΣ σα] παν 

52. Τυης 81: 2 }εἴπ|58, σοῃ- 
ΦΑπύσρεψόν σὰ τὴν μάχαιραν εἰς  ψετίο, τὐῖτηι ρ]α ἀπ ἴῃ Ἰοσυμτι 

᾿ τὸν τόπον αὐτῖς' ταάγες γὰρ «οἱ [ Ταυπι; ὀμῖπεθ. εηἰπιὶ δροὶρίθπ- 
λαξόνϊες. μάχαιραν, ἐν μαχαΐξα Ϊ ἴε5. ρἰαάιιυμη, 
ἀπολϑύίαι 

δ ς Ἔν ἐκείνη σὴ ὥρᾳ εἶπεν ὃ 
᾿ Ῥ »ν 

χησῶς τοῖς ὄχλοιζ" Ὡς ἐπὶ λη- 

ἀξλέν 

ἰπ οἰβάϊο ρμογί-- 
θαπε,, ἐπὶ τε ; 

ἐς ΠϑΠ Ἐδ τάϊὴς «ΤᾺ 
ἱξὴν ἐξήλθεϊε μεὰ μαχαιρῶν ᾧ 1 τὐυθὶδ τ Ὑαπαταπι δά ἰαιτοπὲπὶ 
ξύλον συλλαξεῖν με! καθ᾽ ἥμξ- ΟΧΤΕῚς φαπ » κα }5 ὃς Πρ πῚ5, σοηι- 

τ “-“ ὡσΡ.» ΚΎΡΕΕΝ Α τὴ λ' Ἢ πα ραν τὸς ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσ'. [ Ῥνομιοπάοτο πὶς : φυοεαϊς ἀρυὰ 
κῶν ἐν τῷ ἱερῷ, κ 8 ἐριρα]ήσ α]έ 
ἱμὲν τ, . 
ἐεῖ Ὑότε οἵ μαθηϊαὶ παάνιες," 
ἀφέγ]ες αὐτὰρ ξφυγον. ; 

'λούθει αὐτῷ, «περιξεθλημέν(» σιν- 

νοϑηΪεάεθαπι ἀοσοηδ ἴῃ τςηιρίο, 
ὃς ὅθ Π Ῥτφμορ ἀ 15 τὰς. Ξ 

εἴης ἀιοῖρυ 
ὉΣῆ65 τοϊόΐο οο, Πιρότιηῖ.. 

Το θ θαι εηγ μη δὲ ι5 Πποπ 
ει Καὶ εἷς τις νεανίσκδ. ἤκοΣ ἡ. στ Ἐὲ ὉΠῈ8 ἀυ απ ἐίορᾷ 

δόγα ἐπὶ γυρινξῖ" καὶ κρατοῦσιν. αὖτ [ ΤᾺρΡΟΥ πιο ; ἃς ἐθηομτ οαπὶ7ἃὰ 
πὸν οἱ νεανίσκοι," ἱ 

᾿, Ν ν᾽ 

,52. Ὁ δὲ κα]αλιφῶν τὴν σιν- 
ἐδόνα, γυμνὲς ἔφυγεν ἀπ᾽ αὐτῶν... 

νοῆ (8. ; | 
55 1Π|6 αὐτέου το πε 5 ἢπ- 

ἀοπεηι, πυάμι5 Ρτο[ιρς ἃ οἷ, 

Φραν φτιν 

ἡρυπεημρποίν λολνον 



ππερΨοΕὁΠὥπἔ[εροὸῈΎυς σοὁ“«ὦ«Ψρι“ὦ«οοἘὁἕὁο«ψὭπις τ ς. 

“48. Εἰ “ὀοϊαὶ αὶ, Ἰξ Ὑκά δοῖεν 48 Νον με παῖ θείγαγεά Βἷτα 

ἴϑαι ἀνοϊι ἀυμι 66 5ιϑμαῖ : δ], σαᾶνο {Πεπὺὶἃ 5ῖρπ, βὰν ΠΡ, ὟΥ Βοτῃ- 74:6. 
ἀι6 16 θαϊϑεναϊ,, οοδῖ 1ὰϊ 5 581τ| Θοού ον Γ 5Π8}] Κ'585, [Ππαΐ ΒΆΤΩΘ 15 
δι5862-16. ῸΟ τ ἀ ις : Βο!α Βίτη ἔδϑβί. 
.40. Ἐν ἀαϑοιὸν δ᾿ αρργοομααν ἀο} 9. Αἢα (ον τ Ὡς σοτης ἴο 16- 

}έθαϑ,, 11 Ἰὰὶ ἅτε: Μαλινο,, 76 τὸ ἢὶ οχς, πα 5βαϊᾷ, Ε[αἱ],. ΝΙασίον, ἀπ 
δα το; δὲ αὶ [6 Ραῖβα. ἐξα ᾿ 
80. Εῖ }έθιιβ ἰὰ: αν: Μη ἀἰοϊ. ΚΕἰδϑϑά Πῖτη. ᾿ , 

ῬΟαΙΝ ἀπ6] διυοι ἐ5-ταὰ ἰοὶ ὁ 560 Απα {εβι5 βαιά τὑπίο ΠΈΡΑΣ 

ἡ. Ἐὶ Τόσο «μεὶ βὰν οἷν ἰοπε ος αὶ Ἐτσιθης, τυ μου είοτε αὐτί ἴδοι, οοτης: 

Τὰϊ ἄἀσνοῖς αὐὐῖν οι, 5 ἀνάπρα,, εἰ} 4 55, {πετεΐοτε, ἘΠΟΥΊΏΡ᾽ ΑἸ], 

Ἰεαν αἰν: Οὐ ΘΠ ον Βοζονοιισ ἢ {πῖπρ5 {πᾶξ 5ῃοι]α σοπῖθ ὈΡΟΏ᾿ 

ΚΕᾺ ἊΣ δβριυδηΣ ἀν μς Πΐτα, ψγεηΐ ἰογῃ, ἀπ βαϊὰ πηΐο: 
, ᾿ 2 ᾿ 

ποῖ: Ἔι Ταάα ααὶ ᾿ς τα 5801} ἴδετα, Δ Βοτὰ 5Ὲ0Κ γεὶ δ 
ἐἰϊοὶϊ ἀὐιϑϑὶ αν ὲς οἰχ. ἢ 5 ἜΠΕΥ δηβνεγο Ὠΐτη, 16585 οἵ. 
6. Ἐλ4ὸ5 αὐ ἴοαν δαὶ ἀττ : Ο᾽ε5ι} ΝΝΆΖΑγεῖη. 765115 δαῖτ τπῖο ἐπα πα, 

χαοΐ » 115 γθοι!ἔνοπι, θὲ τόμ δόγομ}} Ὁ 40γ λσ, (Δπὰ 71 0485 αἶϑος Ἡ ΠΙΟΕ, 
ΩΣ ΡΝ ΡΤ ΩΣ δὰ κε ἤρει ὰς Ῥείγανεα Εἴτη, βίοοά ὙΠ {Π6πὰ.} ἢ 

Ι 

ἢ ,Ο. 

[οὶς : Οαἱ οΒονοεζ-ν Οὐ8 7 ἘΠῚ 8. .Δ5. βοοῃ Ἷδθη α5. δ Πδά 5.16 

τόρομπάϊτεπι : Γέ5ιι5 ἄς Ναζαύφεὶν.}} ππέο Γμθτη, 1 δὴ Ζ6, {ΠΥ πνοπηξ 
8. 1055 γόρομαϊι : ἐθ νοῦβ Δ} Παρ κυγαγά, ἀπε 011 τὸ τῃς Βτοῦπα, 

ἅτε αι ἘΡΡοοΣ μοὶ ἀοθς ΤῸΝ 7 ΓΠΘη αϑκοά μ6 τπειὴ ἀρ αΐδ, 
ἊΝ ἘΡτν ἐ [ΠΥ Βοπι 5οοκ γε Απάὰ ἴδεν βεϊα; 

πο νδήνου ὁοϑαθ οὗ Νιαζαροίῃ. 
8 εβιι5β απϑινετεά, 1 μαύὸ το! 

νοὶ, ἴα 1 ἂπὶ ἀξ: ἢ, ἘΠ τ ἴοΓδ, 
ΣῈ ΤΆ. ᾿εἘ {Π058 ΡῸ {ΠΕ ῖ νὰν ; 
αἰ ἤρη οατης {πο ἀπ [α14 Παπ5 
Οἡ 6508, ἀπ ἑοοῖς Π1Π. ᾿ 
51 ΑΜ, θεΒοΪά, ομα οἵ [Π 61» 

ὙΒΙΟΙ. γῈΡῈ ΙΓ {6 51|5, βιρεϊςῃοά 
ουξ ἀξ Παηα, δνα ἀρεῖν ΒΒ 5ν νου» 

ἴοιι8, ὁθιχ 4αἱ ργεπάτοιι ᾿έρός,, | ἃΠΩ͂ Ξί ΤΟΝ ἃ βεγσναηξ οἵ (πε ΒΙΡῊ, 
Ρόδγουτ ραν ̓ ᾿όρές,, ον ΡΙδδέ, δηὰ βτηοία οἱ Ηἰ5. ΘΆΓ. 
88. Βῃ Ἡαδει Εν Τόβας ἀπ ἃ 52 Ἴ Πρη 5611 [6515 τἰπῖο ΗΪΠῚ, 

σεῖϊε ἰσοῦρο- Ὑοτι5 ἐϊο5 50. }5 τ εςὶ Σ ΓΟ ΚῈ τέλια - 
465 ἐρόε5 εἰ 465 Βά!οη5., δοιηηνο Εν οὐ καθ Ὅτι ΩΣ μά 
ἀρτὸβ ἀπ δυϊδαπ, ροῦν τὴς ρέεη- ε ΘΕῚΣ ἼΘΥ {Παξ ζα]κε τῇς 
ἄγος). 7) ὀϊοια, τοὺς 165. Ἰοαξθ. ἀβθ!5]} 5υγογα 581} ΡΟΓΙΒΙ ἢ τς ὅνονα,. 
ΜΌΝ, γοῖιδ., Θῃδοίθπα!ς απ ’ἰ6 1 55 1 τῃαὲ Ξάτης Ποῖ 581 [ε5115 
ὠρῆ να » δ νοῦ 5 πῈ γ Υ62Ζ Ροιπὶ { τῆς ται 0116 55 Ατὸ γς σοχπα᾽ 

ἜΞΩ: ἐχρι ΑἸοῖδ τοῦδ [65 [ ἸΟυ τ ἃς ἀρ ἰηβὲ ἃ τ ϊο δ, Ὑ ἢ βυγοραϑ, δ ίκυμοι ̓ αθαμάοππένοῃ οἱ ἩΑρει ἘΠ Βίανο5 ἴου' ἴο [Δ πῆς ἡ 1 βαΐ" 
ΡΣ, Ἐρν ἀν 810 Τὸ λῆς ἘρΊσξις αἱἷν ἢ γοὶ τοΔΟΠ Πρ; 1η {86 [καὶ Ἴε βάϊγοῖς,, ἄγατις 16 οότρδὶ ἰστηρίε, δης γε [δα πὸ πιο σὴ γη6. 
ραγενι σομοπεοτε αὐ μσὲ Ἰλοφα! 1:} 5.6. ἼὝΒεη 41} τῆς. 

ν ΑΙΟΙΘῚ 

εἰς 5᾽ αρργοοπέγδπι,, οἱ Ἰεϊότουι 165] 
χη αῖπια βὲιν Πέρα, οἱ 16 ϑαϊδίγεμῖ. ἢ 

81. Εὰ πυδηχε--[οτ8., τὰ ἀὸ σευ χῚ 
'41ὶ ἐξοιοηξ ἀν ος λέσαβ. ρογιαπε ἰὰ 
“τηαὶῃ ἃ ᾿όρέο, [ἃ εἶτα, οἵ δὲ ἔα ρΡα, 
τ ϑογν τειν ἀπ ϑουῦνθγαῖη 8α- 
«τἱποαίειιν"., εἰ [πὰ] δηρονα πο, 
ὍΥ61}}6. Ϊ 
852. ΑἸουῦβ Γέϑαϑ [π| ἀϊπι!: Βομηρισὶ 
ἴοῃ ὁρόε ἐαι5 ἰὰ ἰουίννεαι ; σαν, 

δὲ φαεῖαιος ͵θαπε9 σεὰϑ Ἰάγαπε ΔΙ 5ΟΙΡ 165 ἴουθοοκ πίττα ἀπά ἢεά, 
ιρ»τῖς,, 

Ι 
᾿ 

» 

πο 

᾿ - - Μ 512 8 “ ; 3 ΤΊ γαίστα π Ξ 
82, ἢ ἰϑὰν [αῖ554 Ἰς ἸΙηθοαϊ, εἴ ἢ 4 ἀπά τπονς [Ο]]ονγεα Πΐπη ἃ σον- Δκ.,).. τον, αν πύληράς, υβν δρεῖα, ὕλη: Σουηρ τηδῃ,. Βανίηρ᾽ ἃ ΠΪπεὴ 

οἰοεὴ οαδῖ ἀθουξ ἠὲς Πα ΚΟΩ ὀρ; 
ὉΠ {Π6 γοιϊπρ τηθῃ [δ] 4 ΒοΚΙ ἢ 
Ὠπ: : 
52 ΔΠά Βα εξ τῆς Πποη Ὁ] (ἢ, 

δηχὶ ἤθ 4 ἔγοτη {πεῖ πεκοα, : 



“ΤΙ 
ὰ ,,..- ππρρρο πῷ 

- ον δὲ; ΓΕ ΎΜΕΣ τὸν 
Ξ 2 » ΄ ᾿ ὡν ὡδ ῳ 

ἔχησδν, ἀνγη) γ ον πος Καίωξ 

ΣΡ ἃ ἔα. ἐῶ οἵ" αν τὴν .ἀρχίερεα, 758. οἱ γραμπ 

μαϊεῖς καὶ οἱ τσρέο ύτεψον εὐγήχ- 

φ ἤσαν. κί, ων, υ κα’ - υἱδὰςς 
Ἷ “ ἐς 

τις Ἡκολυθέι δὲ τῷό Ἰησῶ 
Σίμων Τιέἐτρίθ»,᾿ κ᾿ ὁ ἄλλ» μα-' 
θιήης. ὃ δὲ «εθήὴς κε" Ὁ» ἣν 

γνωςὸξ τῷ ἀςχιεςεῖ, ἡ ἐς συνεισῆλ- 
ῦε τῷ Ἰηυσὰ εἰς. τὴν αὐλὴν τὸ 

αἰρχίεξξως. 
.: Ὁ δὲ πέτεϑ.: 

ξ 
» 
ἘΦ)" 

᾿ ἘἘ ν 
Ξ ἰφῆκει τορφὺς 
ΣῈ Χ 
ζ Ω5. 

ν .« 

νων ὺ μα- 

ἀξχιεεεῖ; αὶ εἶπε πῇ 
εἰπτήγογε τὸν Γιέτρονε 

1. εἰξήκεισαν Σὲ 

εἶ ὑπηξέται εἐνθροκιὰν «σεποινιό- 

ες, ὅτι ψύχϑυ. ἣν, κὶ ἐθερμιαίς 
τοὐο" ὅν δὲ μετ᾽ αὐτῶν ὃ πέτρθ- 

ς καὶ ϑεςμαιόμεν Ὁ». ἐσεῖς 
τ ἧς γι, Ἢ “- . 

17 Λέγει εἰν ἐλ δ 

εὐδρὸς τῷ, ττετοω. Μῖη Χὶ 
εἴ τῷ ανϑρῶπϑ 

7 

Οὐκ εἰ. 

ἢ“ 

μιαθήνων 

λέγει ἐκεῖνίϑν" ΠΣ 
ἔ δς ν δὲ Σίμεων πέτε. ἐςῶς 

ἰκὶ ϑερμαινόμεξνί». εἶπον ἐν αὐτῷ" 

: Μὴ ὶὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτῷ εἰς 

᾿᾿Ἠρνήσαῖο ἐκεῖν.» καὶ εἶπεν" οὐκ 

ἘΠΕ Αέγει εἷς ἐκ τῶν δύλων 
τὸ Ν ἌἍ Ξ κ ε 

.ῷ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν 8 ἀ- 

: ᾿ ϑξρο αν , Οὗ 
ἐπέξονε πέτοθ: πὸ 1 τιν". Οὐχ 

ΣΦ » ΄- ὑῦξδ: ἐς 

ἐγώ σε, εἰδον ἐν τῷ Ἀηπὼ μὲν 

ταὐτῷ; 
, “ 4 ᾿ ε ΤΊΣ, 

27 παλιν δ᾽ υονήσ οἿο 0 Πε 

αὶ εἰϑέος ἀλεέκίσις ἐξανησεν, ΡΟΡΨΟΝ 

“πἄ Ὅτι παρὶν ἀλέκϊορα φωνῆσαι, 
τεὶς ὠπαρνίσηῃ με. “Καὶ ἐξελθὼν 
Ὗ “ - δὰ), ᾿ 

ἔξω, ἔκλαυσε τομιεῶς. 26. Φ. 
ΤΡ ΤΣ ον ΧΕΣ Ξ ΚΕΙ͂Σ 

0 Ὁ ον ἐξχιεξεῦς τα αν μας 
“ον τησῶν ὥες; τῶν μιαθη]ῶν αὖυ- 

“ϑ, αὶ τσερὶ τῆς διδαχῆς, αὐτῷ, ἡ 
,20᾽ ᾿Απεβρίθη αὐτῶ ὁ Ιησῶς" 

ΓΕ τ »- 7 ΣΥΝ ΣΎ τ “ Ψ 
ἔγω σαρρησίῳ ἐλάλησα τῷ κχόσ- 

ΣΟΥΝ “,. 2 ΣΝ τς - 
μ᾿ εγὼ φραντοιξ βδοιθσζα Εν “Ἢ 

συναγών" κα ἕν πῷ ἱερῶ, ὅπει 
“2,3 ἘΝ σοι λιν ΧΕΣ 

σλάνιοβθεν οἱ ᾿Ἰρδαῖοι συνέρχογϊαι, 
͵ 

καὶ ἐν κρυπίῳ ἐλώλησα εἰδέν" 

: 

πον, τ 

᾿ς. ὙΠ νετγὸ τοηοπξοβ {εβαπι, 

᾿αὐἀδαχόνθης αὐ ΟΔΙΡΠΔΙΩ ῬΤΠλΟΣα 

| Ῥδιὰ Βαςτονάοξιτι, αδὲ ϑοσιθα,, ὃς 

[φηϊοτο5 σοπ νοϊοτγαηζ., ὃ 

τς ϑεαυσρδίαν δὐζεμ [οἰ πγ" 
ϑσῦομ ῬΘΈΓΩΣ, ἃς ΑἸτι5. ἀἰ(οἱραπὶ 
1χ5.. Δὲ ἀτίοιρια5 1 ὁταῖ πος 
Ὁ5 ῬΓΙΏΟΙ͂ΡΙ Θαςογάοι πη; ἃς Ππὶ 
πὰ] ἱπεέζοῖνιε [ςία τῇ. ἀἰΓΙΤα 
ψυΐπορῖδ δ οογθοι απ, 

τό Ατρεύσυ5 δ)ιαΐ αὐ οἥταπὰ 
ἕουῖβ: χιντε οὐσὸ ρα] ἃ - 
115, ἐπ οταΐ ΠΟΙλΙ5 ῬΓΙΠΟΡΙ ὅθ - 
ςογάοτυηι,. ὃς. ἀὐχὶς ολασῖα, ὃς 
τριτοσυχις Ῥέξσυμι. ; 

Ὁ 78. “Ιαθαπὲ ΔΆΪΟΩΊ [ΟΥΨῚ ὃς Π115. 
εἰσι, ργαθαῦη, [λοϊςῃ(68, αυϊᾶ. 
ξεῖριιβ αὐδῖ, δ (ΑΙς αοϊοθοηὶ ἴς : 
ἐτδξ ἀθῖθπι οὗτοι 615 Βοιγας Π ἈΠ 
ὃς ςαἸἐξας! ἢ 26. 2.5 Ἐν 

. 1 ῬΙοΙς εὐσο ἀῃ ΟΠ οἰτταττὰ 

Ροῖτο : Νυπαυ!ά ὃς εὰ ἐκ αὐἴοῖ- 
Ῥ8}Π5. 85. ΠΟΙΙὨ15 ἡδταβ ἡ Ἰθιος 
Π|ς :- Νου {πι. ᾿ 

ἃς ὕταῦ απέεην 5ίσαοι Ῥοτταθ. 

“βαῃς, ἃς ςαἸοξαοϊετι5 ἴα, Ῥιχε- 

ταῖς οτσὸ εἴ: Ν ΠῚ ὅς τὰ ΟΧ ἀϊ-. 

εἰρυῆς ὐ5 ἐδ Νόρανι 1Πε, δα 

ἀξες. ΝῸΠ [χ01- : ᾿ 

χό Ὀϊοϊς ἀπ ἐχ ἔοι νῈ5 ῬτΊΠν 

εἶρι5 ϑαοογαοτάπι, ξορ βε5 Ἔχτπ 

ἤτηϑ οα)ὰ5 Ὀ[Γοϊάεγας ΓΟΕΓαΣ τις 

Ἰ τισαΐαμυ : ΝΟ ορὸ [ξ νιάσ 1ῃ 

᾿ βοῖῖο σαπὶ 110 ὃ τ 

“7 ἴτύσυσθα ἐτοο πέραν Ῥε- 

ἐεγα, ὧς ̓ πατατα ε: 118 τοκέας. 

. ἧς Εἰ τεσογάαστῃς5 εἢ Ῥεέτυς 
νει δὲ Τεῖα, ἀἸσδπα5. εἰ: Οὐοά 
αηἴο σαι νοοϊξογαγι, τοῦ ΔΡ- 
Ὠσρ 5 το, Ἐπ ἙρΤΟΙ 15 ἔοΓᾺ8, 
Ἄνες εὐπατὰ,: τρις 

'- ᾿ Μ ᾿ 

ἴο ΒΥΡῸ ὑγίποθρϑ5 ϑαςει ἀοξιῖ 
τητεγτορανιτ Τοίαμ ἂς ἀπ ρι}ὶ 
[Ὁ15. ἃς ἐς ἀοὐίγίηδ. ο 8. ' 

2)ὸ είροηάιϊ εἰ Τοῆιβ : Ἐρο. 
Ῥάϊαιν Ἰοχαθταβ. πὶ ππιηάο: 
᾿ ὥρο Το πλρετ ἀοοιϊ ἴῃ Γνηθροσδ' 
, ὃς ἴῃ ἔοαρ]ο, απὸ πἰμθταις ἴπι- 
Ἰ ἀπὶ ςοηνεησιπε, ὃς ἴῃ. Οςου το, 
(ἸΟφιμετι5 {τὰ 181], 

ἐ απ θδοῖς ἘΣΤΕ 

-» 



ΤΣ Δαῖδ δοῖχ «αἰ ἀνοϊοην βαῖϑ] 57 ἈΠ (Πδν {παῖ Πδα αἰεὶ ΠοΙά 3... ὁ. 
ἸῸΝ Η ἰ Ἐν ακθυν τθῖις οἷ 6 Ζ (αΐρδς ΟΠ 6515) ἰςὰ, λέμε ΑὙΤΥ το (Ὁ αϊα- 

δοιιν γαῖ δας ῆςαζδιν, οὐ ἰο - : ᾿ ΘΟΝΒαν κε ΠΝ μη ρατΕαΙ:, Οὐ 05 Ὁ. 5 ἐῃ 6 ΠΙΡῊ ῥτιδϑί) βοῦς [Π6 
ΟΥἾΟΒ. οἵ [05 ϑόπαϊίθινα ὁτο]οηὶ ᾿ 5 Α 

ἀϑϑοχι Ὀ] 5, ΒΟΤῚ 65. ἃΠα {πὸ οἰάογβ το ἃδ5- 

15. Θυ, διθον ἴοΥγο, ἄγος τὰ Β0ΙΏὈ]6α. ᾿ 
ἰδῦττς ιδοῖθἷο »ἀνοιΐ δεῖνι ῥόδιι - 15 μὰ δον Ῥροίρυ [Ὁ]Π]ον Ἴ ͵ Ὅ.. 

οἱ οα΄ Ἠιδεῖρ!ο. ἐϊοιε σον ἀπ ὅοιι-] Τρογης ᾿ Ἐὶ ΡΣ ἀν ἥοςς 
Ὁ ᾿ τ ν . ἀθ 9115. (4 δῸ τἡείξ ς ο. ᾿ ᾽ν 

νϑύαῖη ϑαου Ἰοαῖθαν ; 61 1] οατνὰ ΤῚ δ Ἔν ο εξ ἀπιοί μου (ἰϑοιρίο: 
ἂν εο δ όβιι5 ἀδτϑ]α οουν δ ἑὰ παῖς τ ᾿ν αἸβοιρὶς Ὑγ8 5. Κποντὰ πηΐο {πῸ 
505). ἀὰ ϑοαν ναῖε Βαου Ποιλίσιιυ. ΠΙΘΉ ὈΥΙΟ δῖ, αὶ νγοτΐ τ νυ ἢ {6585 
. 10. Μαῖθ. ῬΙενεθ ἐϊοῖς ἀθηπόμτό, ἰπτο ΤΠ Ῥάϊδος οὗ (ῃς Βῖρἢ ῬΥϊοϑί," 
6 πο ν8: ὰ Ια. Ρυτίο. Ἐπ οοὲ ἃπιιθ)] 16. Βῃΐ ΒΕ ΘΗ ΠΥ ΠΟΣῊ 
᾿θιβοῖρία. αὶ ὄϊοῖε οομαι ατι δ0χι-- ᾿ 
πὴ τήξει τὴ 9 ΠΕ ἸΓΠΟΥΣ, ὙἜΠοη νγοπὲ ουἱ ἐἰχαῦ οἴλοῦ 
Τράντα ἃ Τα μον δὲν, ααὶ πι οαϊγενς αἸδοῖρίο, ΒΊΟΝ νγὰ5 ον τἰπίο 
Ρίοννο. τ΄ τῆ. ὨΙΡῊ ῥχίοβε, δηᾶ βραῖζα πὸ 
αϑι, Τὶ 165. δονυ τΐοιιθα ΟἹ 165. 560-| Πδυ (Πα! Κορττῃο ἄοογ, απὰ δυοῖν δέ 
διοῃι  ειοῖοαι ἰὰ ̓ ἐξ Άσασι δὴ ἮΝ ἴῃ Ῥεΐου. Ἔ 

ἘπΕΓΟ ἀκ δε: ῬΙονκδ, διοὶν ααϑοῖ! 18 Δπά ἐπε βευναηῖβ ἀπα ὉβισοΥ 8 

ἀνδὸ δαχ, δὲ 588 μϑιι 011. 6 βίοοα {Ποτό, το παᾷ τλάς ἃ ἔτ 

17. δὲ οοἴῖο δθυνδμῖο,, 4πὶ ὁίοιε οὗ φοα 15; (ἴον 1ξ νὰ οοἱ α,) ὅπ [πον 
Ἰὰ μουιὲνο, ἀἴτ ἃ Ῥίουνε "ΙΝ οσττας Αγταθα τῃετηδείνεβ ἀπ Ρεΐει 
ρΡᾶ5. Δαϑ5ι ΠῚ ΤΊβοῖρ ο5. ες ἔν: Σ ἊΣ ν ἔ Ἔπροντος ἐπ 

ποιηδ Ὁ 1 εἰς : Το ι εὰ 585 ροϊαῖ. βίορα γΠΓῃ {οτῃ; 8Π4 Ὑγαυτηθα 

5. Ἐξ ϑιτήοῃ ῬΙόγτε ΞΩΣΤΕ ΟΥ̓͂Σ εὐ Π ΠΊΒΟΙΕ τι Σαττς 
86 οἰνα νοι εὐ; εἰ, 115. {πὶ αἴνειις. 17 ἘΠΕῚ Βα ἴ.6 ἄδταβεὶ, (πὲ 
ἄχος ἴπ Ῥα5 ἘΣ ΣΌΣ ΞΣ ἱκορὶ εἶα ἄοου, τηῖο Ῥοίον, Ατί πόξ 

ὙΕῚ6 πία, εἰ αἷξ᾿ : [δε πϑεπ οὶ (ὩΟὉ 4150 ὁη6 οὗ {Π|8. ταϑῃ 5 4150]: 
ΖΡοιαῖ. Ρδϑ᾽ Εἴς βαιῖν) 1 ἀτὴ ποῖ. 
ἔτ Ἐπ Τὰ (65. βευνίϊοανο ἀὰ Γ Ὁ} Αηὰ Ξήγαοη Ῥίον βἰοοα ἀπε] 

ϑοινααῖ βρσδεοιαιν ν βά οιι γγανηιοά Παταοϊθς λον φολὰν δον: 
Δ ου 11, [αὶ ἀἴε ΝΟ εἶαῖ-18 ρᾶϑν αὶ ἴονε; ὉΠΕῸ 1}, Δτί οὶ 1298. αἰ50 Ϊ 
᾿ἀδὴβ ἰὸ Ἰατάϊα ἀστὸς [πὶ 3 ογις οἵ ἰδ. ἀἰβεῖθ!ο5 ἡ πὸ ἀςρτθα ἐζ). 
37: ῬῚ σγθ 18 Ὠ18 ϑηιοοῦ δ ὍΠῸ ἔο[5 : Δα βεϊα, 1 ἀπ ποίλ΄ 

ΒΕΒΣ οι θα, ἐβασία;. 26 Οπης οὗ εἰς. βευναπῖθ οἱ τὰς) 
75. Αἰουβ Ρίειτε 58 δοιινῖης ἄς [8 μ, ἢ Ρτϊοϑῦ, (θοιηρ λὲς Κιλδεηδτι 

ῬανΠαΙα, 6 Ποϑῦβ., 61 ΠῚ ἀγοῖ" τοτλετο τὸν λιν ρΎ γΝ Ἶ 
ἀἴτ: Ανϑὰξ 4πε 16 τοή αἷτ ὁδπαμιό, ὙΥΒΟΒ6. Θαν Ῥοῖον. οὐ οἵδ) βαξεᾷ: 

“τὰ τὰ γεηίδγεὸ ἰγοὶβ ἔοϊ5. Εἰ όϊαπι 14 ποῖ ἴ 566 μος ἴῃ τὰς σαν ύθη, 
501 .. 1 ρ δανα ἰὴ ὁ γουα θη. Πάν ἘΠ Βεπν - 

ΠΥ λτρ ἘΣ ΠΝ Ο τ τ αν ἀμ ΠΝ ΟΣ ὩΥ Ῥ διε Ἐλεὴ ἀπ θα ἀρϑϊη; δι 
ΟΥῸ 8 τα ΐ 5 -μ " τ 

εἰρες , οἱ τοποΐϊαπὶ δα ἀοοιῖπο. τ ΠΕ ΟΙΔΓΟΙΥ εἶθ. οὐοῖς Αξοῦνς τ ὄ “20. Τόθα 510] τόροπαϊε: 1 αἱ ρα] 6 } 75 Αηᾷ Ῥοίον τοσηειηθονεᾷ τπ6 »9Κ 2 

ΟἿ ΘΥΤΘΙ ΘΒ ἃ ἰοῦ! 16 χροιάς,, πγογάβ οἵ {651}559. νν ἰσῖι Βδ14 Πῖο ̓  

Ταϊ του]οὰῦθ οπλοῖσα ὁ απο ἰὰ Θυ- Β}γη, Βοίογε {μὲ φοοῖ οτονν μοι. πασοσιιο εἴ ἀαη5 ἰὲ Γ τωρ] οὐ [65 ἬΕΙ ἃ ΤῊΣ ΑΞ ΕΣ 
{πϊ 5 ἀϑϑοιαθίθης (ἰδ ἰοιιτ65 ραν, 504 ἀΘῊΥ τὴς ἴῆγισθ. πα ἢ 
δὲ 16 π’αὶ τόθ ἀἴτ δὰ “Ὅαοποιῖο. ᾿γΘμῈ Οὐ, ἀῃὰ σγερὶ ὈπίοΥΙγ.. 

ΡΠ. Τὸ ΕἸΡῊ ῥυῖεβέ πὴ αβκος "78: 

Ζεβὰ5 οἵ δὶ5 σἸβοῖρ 65) πὰ οἱ δῖ5 

ἀοςίιηο. ἡ ᾿ : 
50 1655. ἀπδινοσος Βῖτα, Σ ΒΡ Κα 

ΟΡΘΗΪΥ το {π6 ψουα; Γενεν ἰασρ δῖ 

ἴὴ ἴμ6 βυπάρόριο, ἀπᾷ ἴῃ 16 ἕοτα- 
Ῥὶς, ὙΒΙΈΠοΓ, [86 165 αἰνγαΥ5 τὸ- 
βοσῦ; διὰ ἴπ βεογοῖ βανε Ἴ 5814 
ποίίπρ,. 
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ΡΟΝ ξ. 
ὟΝ εν ΕΟ αν. : ἘΚ ΤΟΩΦΕ χάσρς 
ἐξ 2Τ' Τί με ἐπεεωϊας 9 εξερώτησον ᾿ τι Οὐἱά πὸ ᾿πζεγσγοσαϑ ἡ [ἢ - 
πὲς ἀπηχοότας, τι ἐλάλησα ᾿αὖ- ἔτογγοσα ἀτπιάϊομτεβ, 4υϊά: ἰσχις- 

.᾿- τὴ τ Ἂν Ἁ μ Ἂ γ 2 ν ΩΔΣΣ ΕΣ ἀβδ ον 
τοῖς" ἰδὲ, ὅτοι οἴδασιν ἃ εἶπον [ ττι5 Ππὴ ρῇϑ : εὐσε δὲ 1οἰαπε αἰ, 

εἐγώ. ὶ πῆς ἀΙχογη ὁ6Ὸ. ᾿ 7. : 
2425 Ταῦτα δὲ αὐτῷ εἰπέ» Ξ ᾿. αἱ Ἐξ 32: ταυτφ: ἐντ9} Ἐὐπρυθ; 9 “92 πες δυΐεηι Ὅο. ἀϊοςηΐε, 

εἰς τῶν ὑπηρειῶν σταρεςηχοὺς ἔδωκε ᾿ ΠῸ5 εἰμ γογιίπι αἰθήξοηβ ζοάϊν 
5 -- ἐπ ερον τὰς ΦΓΞΈΣΞ ΟΙ . Β τ 

᾿ῥάπισμα τῷ ἴησ ὃ; εἰτῶν οὕτως Δίαραμι [επὶ, ἀϊσοης : 51ς τοῖς’ 

ΧΟ ΣΦΧΘΡΤῊ ΠΡῸΣ τ ΧΕ ΒΕΡῚ ᾿ἸΡοπᾶοθϑ5 ργίποῖρι ϑασογ οι ὃ 

ἊΝ ἜΣ τ πκ 5 
δὰ 70 Εἰπον δὲ πανες Σὺ 

-- 

᾿ .χ3 ᾿Απεκχρίθη αὐτῷ ὁ ᾿ιησᾶς 
ι χαχὼς ἐλάλησα, μαξνξησον 
ἐσσεξὶ τῷ καχϑ" εἰ δὲ ́ χαλῶς, τί με 

τδέρεςς, ὁ 
.δς δὲ δὲ ἀφχιερεῖς χα, ἕλον τὸ 

“3 ἘΒοίροπαϊε. οἱ 7εῖα5: 51: 
πῆοῖς Ἰοχουιιῖτβ. ἤλπΊ, τείξατα ἀ 
τάλ]ο: ἢ αὐυΐξπι Βόμο, φυτά Ὠ16 τεὴν ᾿ 

κι ς 

ποθεν. 2 
ΞΕ ΣΤ ΑΥ Ἄπητοὶ ϑαςογάοίο, 
ομλμ 5. ΠΟ ΓΕ 5 Δυδόνεθαπξ, 

συνέδριον ἐζήτεν κατὰ τῷ Ἰησῶᾷ ) νοτίας Τοίαπι τοίιπιοδῖυπι, δ 
ῸΣ ζ γ᾽ κα» » Ὄ - 

ἐκαςτι είαν, εἰς τὸ Ξανατῶσαι αἷ-Ϊ πιοτῖσ αἰιοϊοπάθηι ΘΌΠ|, ὃς ΠῸΠ 
τ: 

τὸν, κὶ ἐχ εὕξισκον, 
«εὖ πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαῦτό- 

ὑξὰν κατ᾽ αὐτῶ" καὶ ἴσαι αἱ μαρ- 
ἱ τυρίαι ἔκ ἤσαν. 

Σ ᾽ " -- 
57 Καί τρες ἀτατάπες, ἐψευ-, 

δομαξτύρεν κατ᾽ αὖτϑ;, λέγονϊες" 

ληνοηὶςθαῦτ. τυ: ὐδΝ 

ςό΄ ΜΙυ εἰ εἐπὶπὶ Ἐς πτοπιυπι 
ξαϊΐαπι ἀϊσεθαπε αἀνεγίαβ εὐ πὶ, 
ἃς Ῥατῖα τοί γα 8 Ποπ ἐγαῃ, 

ς-7 Ἐπ χυϊάαπι ζυγροπίοϑ ξα]ς 
Γὰπι τεπίπιομῖαπι ἕεσεῦαπε δά- 

3ε τ “6 τ ξς ψ -- τς τ νοων Ξ- 
- ςὃ Ὅτι ὕμεῖς ἡχόσαμεν 1 γεγῖι5 εαῆϊ, ἀϊ σε εϑ 

3 ΄ -κι 

αὐτῷ χέγογ!." Ὅτι ἐγὼ -ἰ κα- 
΄ ν ν - Η 

“αλύσω τὸν ἔ ναὸν τῦτον τὸν 
58 Οὐοπίδπι πο5 θάινιπηβ 

εὐπὶ ἀϊσέπτεπι : Οὐοά Ἐρὸ ἀΠ- 
τα Φ ΤΑΙ ἐν [3 Ν Η σὰ τς Ἧ ᾿ 

χειφοποίηϊον, καὶ διὰ τριῶν ἧμες- 1 ζο]ναπι τεπιρίαπι πος πιᾶηὰ- 
᾿ 7 Σ 

εὔν ἄλλον ἀχειροποίηϊον οἰκοδο- 
μήσω:. 

» Ἁ τωι φΦ' ῥὲς "» ὌΜ ες ΕΞδο Καὶ εἰδὲ ὅτως ἴση ἣν ἢ μιαξ- 
πυρία αὐτῶν, : 

δ Κ Ἂς - δτε ̓ ε ᾿ ΄ “Ν Ε 

Ὁ Καὶ ανασας 5 αφρχιξξεὺς εἰς 
Ν τὸ μέσον, ἐπηρώτησε τὸν 1ἡ- 
Ἂς Ω 
Σ σ 

4 ποτ᾿ δέυς τί ὅτοί σὰ καϊαμαρςτυ- 
ὩΣ 

ξεσι5 Ξ 
δι Ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ 
πεεείναϊο Τιάλιν ὁ ἀρχιε 
πιξώτα, αὐτὸν, ὃ λέγει αὐτῷ 

ἱὸς τοῦ εὐλο- 

ὲ 

Ὁ »ᾳ ΨῸ “- δ] ΓΟ μ' Ὁ» - 

(αδῖαπι, ὥς ΡεΓ ἴγε5. ἀϊεβ. δα. 
ποὸη τηαπυΐαόξυπι κι ἀϊσδρο, ἡ 

τῳ Ἐτπες ἢς ΡᾺΓ εταΐ τε{Ἐϊ-᾿ 
Ὡχοθΐα 1 1] ογυ δι. 

ύο Ἕτ εχυγροηϑ ΤᾺ Πιμλι5 58- 
ςεγᾷοβ ἴῃ πιεάϊπηι, ἱπεοττορσανῖξι 

Η . " Σ πΟῊ εἴν γγ, λέγων" Οὐκ ἀπονείη ἐ- 1 Τοίμαν, ἀϊσεηβ : ΝοΩ τείροπάο5 
«υἴσαματπῃ φαϊᾷ μὶ τα δάνογίαμι 
τεϊαπίιγ ᾿ς : Ξ 

ὅτ Τ|ἴὁ απέεσγα ἐδοςθαξ, ἃς ηἰ- 
1} τείροπάϊε. Ἐπυπιπ Πα πλτιϑ 
'ϑαςοᾷοβ ἱπογγοσαραῖ δαπὶ, ὅξ 
ἀϊοῖε εἰ; Τὰ εἴ ΟΒγηήῖυβ ΠΠὺβ 
Ῥεπραϊδι ἢ ἘΥΓΈ δες 

τΑἷτ δυτετι 1}18 5 
ἐἶπε δὲ αὐτοῖς ΕΓ 6: γοδὶβ ἀἴχεχο βοὴ ςγεάεείβ, 

Ψ . Ξ ᾿ν αν ὑκῖν εἴπ, μὴ τιςεύστϊε' ὁξ διαπξεια ἃς ἱπτογγορασεσγού 
68. ᾽Εὰν δὲ καὶ ἐξιζησω, οὐ μὲ 1 ποῦ τεϊροπάοθιεὶς τὰ} αὶ, αὰλ ἀξπ 

᾿ ἀγυχειθῆτέ μοι, ἡ ἀπολύτηϊε. 

Ξ 
Υ 

ἱ ᾿ ΠῚ - πὰ 4 ΝΣ κ ἐπ ὁ υἱὸς -τῷ Θεῦ; Ὁ δὲ 
υαοτς Ῥ “ἧς ΓΩ τᾺ , 

ἐαὐτερ ἐπ" ὦ Ὑμεῖς λέχεϊε, 

ξ 

« - ψ ὃ Ἷ 

ΕΠ χιτῶνα: αὑτῷ, λέγει" 4 

Ἔτι χ εἰαν ἔχοιεν κκαρτύς:ων ᾿ Ἔτι χγείαν Ἔχρμεν μαρτύ ὧν 
ἀ- (ἡ Ξ 

ΝΣ ΨΕῚ 2. {πὰ τἂν ΠῚ Η͂ . Ν᾿ Ὃ .Ὑ ᾽ν {μισς “τί ὑμῖν φαίνεαι; Οἱ δὲ. στη. νου ῖσ' νυἹάδευσ ἘΠ ἘΥΠΚΠΤῊ 
- -"» Ὁ αὐ . τα 4... 

Ε : Ἢ αἅδας ἰδϊάμων ἂς τοιυηι 
Ηκώσαϊε τῆς βλατφη- ΡΝ ΤΩΝ τες ἡποὰ 

οι τιρ δ, 
τ ΟΤΧογαπὶ δαζομ ΟὨ  Πδδῷ 
Τὰ εἴρο ἐ5 δ ι5 ἢ εἰ ἢ 15 δυῖςηι, ε 

εὸς 1 δὰ 605 αἱὲ : Ὗοὺ5 ἀϊοῖτῖ5, αυϊά 

Ἔ 
οὐκρῦαα τἶζα - »" 

6: ἐπ Ὑπηπρῦς ϑαεογᾶος ἀΠς 
τα Ρτπ5 τεἢδράἑείαξ, αἴ: Φυϊά᾽ 

κι 

΄ τ ὩΑ ὦ 



25. Ῥοιάασοι.  ν ἀἰοργόδεδττα 9} 2] ὙΥΗΥ αϑκεβϑέ, ἐμοὰ τὴθῦ Ὡδ . "5. 
περ θ δες οὐχ ΕἾΝ ΠΣ εν ἴμοτα ΒΙΟὴ Βδαρα τὴθ, πα 1 ΟῚ 16 ἰρῃῦ ς ὧν ς ορῃϑεὶς Ἂ οὐ 4 ς }6 ΛΕΔΥ ὲ Θλ εις μδδ ΘΘλδΣ ΠΗ ογς καὶ ππυδΊΒοϊα: ΒΕ ΠΟ] ά, {μον ϑανβῃῦ ὁ 486 7. ἅι αἰ. ἣ ΣΎ ΒΔΕΙ͂ ὁδτά 
ὦ, Τουϑαὰ ἢ} δαϊ αἴ οοἴα., απ ΠΟΥ ὙΠπαΐ ἱ δ8ιά. 

ἀοοϑεύροὴϑ αὶ ὁτοὶ! ρτόσεμι ἄοπηα 1 32 Απᾷ, γῆς ἢ μαᾷ {ππι5 ΒΡΟΚΘΠ, 
τὰῃι 50 {160 ἃ 1 όδαι5, οὐ Τα] ξξαρι : ΟΠΦῸΣ τῆς οβσοῦθ νΠΊ ἢ διοοα Ὀγ. 
ἔδερε διπ δ ἄπο, δὰ ΡόΡΟΝΕΑ 80 ᾿ορχγοὶς ἴαρῃα Ἡεδ [ῃ6΄ ραῖτῃ οὗ Βἴα ϑούνεναι δϑουλησαιθΥ τος Ὁ ΟΥΟΣΕΔΟΝΣ διό ες ΤΟ ΩΣ 55. 1ῤδαιο [αἱ χόρουατι ᾿ 8) Ἰϊαὶ Πάθα, 50} 1Π 6, ἐἈΠϑυκευρϑῖ ἕπου. {Π6 
τλαὶ ραν!ό, [ἀ18ν οἷν ο6 0 1᾽Ἃ] ἀἰτ' διρὴ ὈΓΟϑὲ 50! Ν ἀδ τοὶ ; οἵ 51] αἱ δῖοι μαυ!ό, ροιυ- 28. Σοϑοβ ἀπδυγετεᾷ ἢἶτα, ΠῚ Πᾶνα 
«ποὶ τα Παργρθδτῖι ᾿ -ΒΡΟΚΟΠ ΘῈ τζη6 55 οὕεῃς Ἔνῃ; 

θὰ 16 γγὲ}1, ΨΥ 5τηϊτεϑὶ ἐπα πχθῦ 
58 ΑΠπα {ΠεΥ δα 716 55 ΘΥΡΩΥ ἴο 

ἘΠ ΒΙΡῚ ρυῖθϑί; ἀπ ᾿ντἢ δ νοῦ 
ἈΒΒΟΙΏΡΙΘα ΑἸ} τὰ 6 ΟΠΐεΡ ρυϊοϑίβ, 
84 {ΠῸ ΘΙ 46 γ5, ἀη [Π6 50 65. 
ὅ5᾽.Α πὰ {}6 ομ οξ ρυῖθϑίβ, ἐπα αἱ 

ἴῃς. σοιηοῖϊ., Βουσμς ἴον τυ! 55 
ΘΟ ΘΠ: 7δϑιι5 ἴο Ριυΐ ἔϊπὶ το ἐξδαίὰ; 
Δ η4 ξοπα πομο : 
56 ΕῸΓ τηδὴν θάΡῸ [1156 ψ] 685 

ἀϑδίηϑί μϊπὰ, δι {πεῖν Ὁ ΕΠπ16 85 
ΔΡΤΘΘα ποΐ τορείῖμον. 
67 ΑΠπὰ {πϑνὲ ἀγοβο σουίεϊα, δης 

Ὀάγα. 156. νεϊϊμοθθ ἂραΐηϑὲ Ὠΐτω. 
ΒΔ Προ 
ὅ8 ΝΥ ὁ Πραγᾷ Ἀἰπὶ βαγς ν}}} 46- 

ΒΙΡΟΥ (Π15 του ρ]ο εἰϊαξ 5 ἤδας ἡγε} 
Βιαπά5, ἀηα νν πε ἢν ἕντο οαγ5 ΝῊ 
δι ἀποΐποῦ θά νριδουῦ πδηζϑ, 

55. δι ὨοΙτΠον 850 14 {μοῖρ στῖ- 
ἘΞ5 ἌρΡΤΘΟ του οίΠον. 

Ἰ δο.- ΑἸοῦβ [Ια ϑουιγοιαῖπ ϑαουιῆοα- 3 60 Αηὰ {6 Ὠ15} ᾿υϊοβὲ βίοοί τ} 
ἴδαν 86 ἰοναμὲ ἃὰ γαΠ]Π θα ἀα (0η-- [ἢ {Πὸ τα! 51, ἈΠ 6 ἀϑίτος ἔθϑοιις, 580 - 
5611, ἰαιεγγοσθα Τέϑαβ, εἰ αὶ αἰἱτ 1 ἴῃρ. Δηβινουοϑί τποὰ ποι δϊαρῖ νυ μαὶ 
τς , "ἡ χὰ ς Ὗ “1 . 5 Νδ νέροπάφτια ΄ νϑι ἡ. Θὰ ἜπΈ ΟΣ ἧς ΠΣ. τολὲςλ πο 58 ὙΠ 055. ἈΡΆΙΩϑὲ 416 ὁ65 σϑ5 ἀέροβϑῃξ σοηίτο ἰοὶ κ ἌΡΦΗ ἶ : 

168. 
6ι. Δίαϊ5 υέφωδ᾽ 55 τὰξϊ δὲ πὸ τότ Ξ ἧ 

ροηδιι τἴθη. Το ϑοανοταία ϑαουῆς "Ὁ 1 Βθ6 6 ΠΟΙ Π19 ρθδσς, απ δῃ- 
φαϊαιιν  Ἰατετγορθα δισοῦθ, ὉΣ ἐπὶ ϑυο ΓΘ α ὨοίΠΙΏΡ.. ᾿Αραὶῃ {π6 δῖον 
᾿άἀϊε : Ε5-ἰὰ 16 (δνῖθε, 16 ΒῚ]5. ἀν ρθε ἀβκοά Ηΐτω, ἀπα βαϊα πδίο το θόπὶ 3. Ἔ εἰ ἘΣ ἢπη, Ανεμοιι [μς ΟΠ ῖβέ, τη ὅοῃ, 

γά ΓἘ τϑῖ 6 νοῦ 16 415, νοῦς. 9 {πε ΒΙΟββθα ἘΠΕῚ 
ἀπ ἰροίαι : Ἴ ͵᾿ 675 Δμάβε βαιά ὑπἴο [Βότη, ΕΣ βι..ι 

᾿ δα ἘἘὺ οἱ ἴα ρόιιδ ἱπιουτοξο ἈΛΙ55] ἢ 16} γοῦὺ; γε αὐτὶ οΐ Ὀεῖῖονο ς ΠΣ 

σοῖς 56 τὴο τόρομανοζ ΡΟ ., Β1 858 Απα τΕΪ αἰδὸ αϑὶς ψθις γα ΜΠ] 

πὸ τὰς ἰαϊδν τεῦ βοΐ! ΑἸΝΕΥ. ΟΕ ΟΉ σα ΟΥ τη. ΠΟΤ Ιοΐ πὶ βο. 
στο. ΑἸονϑ 1ἴ5. ἀϊεοῆτ του: Βδ-τα 1 ΠΣ ὉῸΣ 

ἄομο ἰδ. ΕἸ]5 ἀς Ὅϊοα 2 ἘὼΠῚ} ἴσαν τ 70 ΤΒΘΩ 5814 [ΠΟῪ 8}}, Ατί ΠΝ 
ΒΕ οι 1 ἀἐνεδ᾽ νουιδ-ιόχαοβ ᾿ Π6ῃ {πὸ ϑοῃ Ὁ (σὲ ΤΩΝ ἫΝ 
ἢ 6 ξιῖιϑ. ρος: ἐν ΠἾΣΣ ς ὼ Ἷ εἰϑὰ δ Ἢ 

ΓἜ5. ΑἸοῦς [6 ϑόπνδναίη ϑαουηῇοη-- [36 ὑπὸ 9 τοῦτο. ἢ ἐπ εσεν μῖ5 ἀκ.) Ὁ ἀῤεμῖνα ἐοϑν διοαρηβ, ι ττ 68 ἘΠΘΠΝ τὴς ΠΙΡῊ ὈυϊΘδὲ ὑοῦ γα. 

δι ατόαν παρ ρίας ἃ (αὐτο ἠοῖ: οἸοΐμξδ, ἀτιᾷ Βαϊ}, ὕδίμαι πϑαὰ τς 
ἘΝ ἀβο υδο, ὦ ΠΔΏΥ [ὈΡΕΒΘΡ νυ ΠΠΠ6 5565 ἢ 
ΠΝ νὸν αὐ: οηἰοηᾶα ἰς ἰα5- 64 Υ6 μανὸ ἢραγα {π6 ΒΙΆΒΡ 6 -. 
φϑένε ; αθ, νουβ ὁπ. δον 9} την: παὶ {ππκ γεὶ Απηὰ ἤτεν, 

ωλά.. 

85. Οὐ [65 ρυϊποῖρατχ ϑδουῆοα- 
ἴδιιτϑ δὲ τοὰϊ [6 (Οτ 561} Ομ το οϊοαξ 
φιοίψιιο τέναοὶρ πὰρ οοπῖνε [ἔϑιι3 
ἱροαν ἰδ [αἴγο πλοινὶ ; εἰ 115 ὨἾ δα 
τοὰνοιεηΐ Ροιμὶ. : 

. δῦ. (αν γἰτιϑῖοανθ τοπάοϊοπι ἄθ 
᾿ἴαακχ τότποιροασεβ οοηΐγε [πὶ ν γηαὶβ 
εἰθινϑ ἀέροβιιομβ Π6 5 Δοοου οὶ ἐὰς 
'ρΡᾶ5. 
57. Αἰοῦβ φαοϊααρ5- απο 56 Ἰονὸπ 

ὕθηῖ., ααὶ Ροντὸνθπε τι ἴααχ τό - 
Ἰποϊρηᾶσο ὈΟΠΓ ἴα], ἄἰδαηι ἕ 
58. Νοιιβ [πὶ ἀνοῦϑβ ουὐϊ ἄϊτε : [6 

ἀδιτγαϊταὶ οα Τ ογαρΙθ, αὶ ἃ ἐϊέ ΡΝὰτὶ 
Ράν Ἶὰ υπϑῖὴ 465 Βοτῶπλθβ, οἵ, (δῃ5 
{0018 Ἰοανγ8., }᾽ 6 γορὰτταὶ τα ἅπι 5 
αἰ Ὧ6 θεγὰ ρμοϊηΐ ἴαις ἀθ υπαὶν 
ἀρ ε δὲν, : 
80. δαὶϊθ Ιϑὰν' ἀέροϑιτοη ἢ6 5᾽1ὸ- 

Τοογάοιτ ρᾷ5 πὸὴ μἷα8. 

ἶ 
Ι 

77 
: | 

- ] 

7} 



“σανὶὲς χατέκξιναᾶν ταυΐον Ἔἶγαΐ 

Ἐγου χον βανάτω.. 
Ἐ ὁ ς καὶ ἤξξαντό τιδὲς Ὦ ἐμι- 

ἐπε τύειν αὐτῷ, ΓΝ ΤῊΣ ἱκελύπ' Ξιν 

πὸ «σρόσανπτον αὐτῷ, αὶ 1 κιλα- 
φίξζειν αὐτὸν, τς "" αὐτῶ! 
Τροφήτευφον" κα οἱ ὑπηρέτει Ὦ }Α- 

ἐφίσμασιν αὐτὸν ἔΞαλλον, ἐ- 

Ἂ ρ Ὁ ἈΖΕΖΙ͂, ον" πὸν "»εὲν 

ὠπὲ τ Καϊάφα εἰ; τὸ θηρα ας [ον 
ἐν δὲ 1 ὑῶν; αὶ εἷ τ οἱ ἐκ εἰσ 

᾿ πλέον εἰς τὸ Τ πραιτώριον," ἦνα, 
ΐ μὰ ἐ ΤρθαθΝ ἀλλ᾽ ἵγαᾳ φάγωσι 
τὸ σάτ 
Ὁ 20. ̓ ξξῆλθεν ὃν ὁ πιλάτθ. 

τορς αὐτές, καὶ εἶπε' 1 Τίνα 
1. παϊηγεορίαν᾽ φέρεῖε καὶ] ὰ τῷ ἀν- 
ἔ; πὸ πέτας ; ᾿ 

ἱ ἼΡῚ ᾿Απεκς εἴθησαν Ἢ εἶπον αὖ- 
τϑ' Εἰ μὴν ὅτ: πακοποιὺς, 
ΣᾺ ἄν σοι “υαξιδώκαιμεν αὐτόν. 

“ἢ Εἶπεν ὃν αὐτοῖς, ὁ Ππιλά- 

«ῷ». λαξέε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κα- 
τὰ τὸν νυἱ ἡμμὸν μῶν ̓ χείναῖε αὐτόν, 
Εἰ ον ἣν" αὐτῷ οἱ ᾿τοδοῖοι" Ἥ μῖν 
“κ ἔξεφιν ἀπ ιχεῖ ἴναι ἐδένα, ἘΑΩΝ ΤΣ 

"ἢ, ̓ Εἰσῆλθεν ἐν εἰς τὸ σεαι- 
'τάξωον Φ άλιν ὁ “πιλέτῶ,, κ᾿ ἐπ 
ἐφώνησε τῶν 17’ εν ἌΧ, ἘΤΕΝ αν- 

πῶ! Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τᾶν ᾽1δ- 
δαίων: 
[44 ᾿Απεχρίθη αὐτῷ ὃ, ᾿Ιησῦφ" 
ΑἹ » : -“ Ν ὍΝ Ω . 

ἐφ᾽. ἑαυ σὺ τῦτο λέγεις, ἢ, 
ἄλλοι σοὶ εἶπον, α τεὶ ἐμῷ, 

35 ᾿Λπηκείθη. ὁ Πιλάγ" Μήτι 
ἔγὼ ᾿τεΐ "οἷός εἶκε; τὸ ἔν «τὸ 
᾿σὺν ἃ οἱ εἶςχ! ἐρεῖς σπκρέδωκών σε 
ἐμοί; τί ἐποίησ ας} 

36 ᾿Απενρίθη ὸ Ἴησϑε" Ἢ βκε- 
σιλεία ἡ ἐμὴ ἐκ ἔς!» ἐκ τῷ χέσίαθ 
σϑτο" εἰ ἐκ τῷ κίσμη τότω ἦν 
μὴ βασιλεία ἐκκῆ, οἱ ὑπηρέτας ἂν 
εἶ ἐμοὶ ἀγωνίξο ο, ἵνα {ὴ ϑαρα- 
διθῶ τοῖς ᾿Ἰθδοίο ἐς. γῦν δὲ ἡ βα- 

ἐμὴ ἐκ ἔξιν ἐγίεῦθεν. 
37 Εἶπεν ἂν ἀὐτῶῷ ὁ Πιλά- 

:6.- τα Οὐκῦν βασιλεὺς εἶ οὐ 

Δ πεμρίθη ὁ Ἰγσδς' Σὺ λέγε; 
ἕτι βαφιλεύς εἰκκε, ἐγ ἐγο εἰς 
αὔτο γεγένημαι, ῷ εἰς τῦτο ἐλ’ 
ἀλυθα, εἰ: τὸν κότμον, ἵνα μιαρ- 

συρίσω αὖ οἷλ ηϑείᾳ. Πᾶς 

“πς ἀληθείας, ὠκόει μ" τῆς φανῆφ' 
48 Λέγει αὐτῷ ὁ ΠιλάτΘε: 

τί ἐξιν ἀλήθεια: καὶ σϑτο εἰ- 
σῶν, ππάλιν ἐξῆλθε πορὸς τὸ 185 
»"΄......5. 

ἐδ ν τὰ 

ΠΝ ἐν “- δν ΩΣ 

δαίως, ὃ “λέγει αὐτοῖς! ᾿Εγὼ ΠΡΟ 
εἰαν αἰτίαν ΠΡΟΣ ὦ ἐγ, ἀντῶ,ς 

Γρμέτέ εἰρτι, ὡς νελᾶτο 
οἼ5, ἃς, οἰ  Ζαγό εὔτι, κ᾿ 
ἀϊοετ Εὶ 
[τὶ αἰπρίδ. δε ἢ] ΜΡ στο δητ. 

τποῖῖρίο τὰ ἢος ἄϊοῖϑ, 
ἀϊχεγυπὶ ἧς πε 

ὌΠ Πὲ5. ὁϑηδογηηᾶνεσαπε οδι 
ΟΌποχίι εἶ σαοτγεῖς, 

ὅς Ἐπτρύτγαπι φηκίαηι σοῖς 
ἐαοϊσοιὶ 

ῖ 
: Ῥεορδ φεῖσα, δὲ παῖ πὶ οἱ 

Ὁ δ)ῦρα ἰὼ Ῥιυτου ΡΥ: ἐγαΐ αὐι- ἢ 
ἴοι μῦθος ὅς ἴδ ΠΟῺ ἰρίτοϊο- : 

ταπῖ 1. Ῥεβεϊοτιιπα, αἱ ΠΟῊ οὈπ πὸ 
ται πατοῃίαγ, ξε6 αἱ, πιάηδυξής 
τοῦς Ῥαίοδμα. 

20 Ἐχῖνι ετρὸ ἘΠ τὰ δὰ οο8,. 
ἃς ἀϊχις: Οὐδ ἀςου!αὐϊομοχη 85. 
[οὐ εἰς δάνεγ[ 8 πολάμοηι Βόπο δ ' 

30 Βείροηδοτιμητϑι ἀἸχοΤΩΕ εἰ εἶτ᾿ 
51 πο οὔτε ἢἰς τλα]οϊοόϊον, ποῖ 
ατἴαος εἴθ] ἐν! ΠΤ Έσαιι5. εὐγπ, ἢ 

11 ΤἸΧΙ οΥρὸ εἶθ Ῥηδεμδ: Αςῳ ἢ 
οἰρίτς οὐτηι ν08,, ὅς (ραηάθηι [ο-ὶ 
σεῆι νεῖ γα ΠῚ ἡιιβίοαῖς. ετὐπῖ. ΠΣ" 
ΧΟΥΌΩΣ ἐγοο ἘΣ Πιάδ: ΜΟΡΒΙ5 
ποθεῖ ἸβεόγΆςεξς με μασι Ἀκυν 

4Ὁ' Ταϊγοί γίτ ἐὐρὸ ἴῃ ῬΓθοτοτΊ- ; 
αὑτῇ ΣΓοσιηὴ ῬΙαὔτ5, ἃς γοξραν!ξ. 
Ἰςπιαν, ὅς ἀϊχὶν εἰ: Τὰ ἐδ Τὲχ 
Τυδαογηην ΐ 

24 Ἐῤξροιαϊῦ εἰ ρος τ ἌΥ6.. 
ΔῊ ὉΠ} τἰρΣ. 

ἧς Ἀεύροπ αἷς ΡΠάταθ: Νάτας.. 
αυτὶ ἐσὸ Ἰσθ αὶ βιπὶ ̓  Θὐπθ τὰ. 
ἃ Ῥεὐποῖρόβ ϑαζοζάίοζητα. ἐγλα]- 
ἀοταδε τὸ απ τ 401 ἔεο 1 Ὁ 

30 Κείρομάϊε νυν: Βοραυητ, 
ἜΝ ποι οἷ αὶς ἢν ἀδθοθος : ἢ 
ὁχ θυ 40 πος οἰδεν ἐρπαηὶ τὴξσ 
ἀπὺ, τ] 1 Ὑ υὑτὶάτις τοὶ ἀέςεν-ἢ 
ξαγοδε, υ ποὴ Ὑγαθογον Ταάα!δ 
ῃππς ἀθτοῖι ἕο θ ΠῚ ΠεᾺἢῚ ΠΌΣ 
εἴ πο. ΐ 

47 Ῥῖχι: ἰτααῦς εἰ ῬΙ]ατύβ: 
ΝΎ ἐγοὸ τχ, ἐδ τὰ ἢ Ἐυρρομαϊς, 

Τορς;, Τὰ. ἀϊοὶδ, αΐα τὲκ ἔξ! 
ἔρο: Ερο ἴῃ πῶς Βαῖτις ΠιῊ], ὃς ὦ 
ἀ Βοος  ΟΩΣ τῇ τυ πθανο, ἂς τὸ- 
ἤώ νουϊταῖε : οὐτηἶθ εν ἥξειν εχ 

γογταῖς, ααά!ε πλόαμι ν 6 ΠῚ, 

38 Ὁϊοεῖς οἱ ῬΠαταθ: Οὐἱᾷ οἵ 
νοτίτος ἡ ἘΠ ος ἀϊσδηβ, τεσ 
οχίτις δᾷ γιάςξορ, ὅς ἀἴοῖς εἰσ: 

Ἐρθ πο] Ὁ. ἘΡ τον ΤῸ {πὶ 

.«ο ΝΎ ΨΨ "(ὦ μὰ 

ε2 Αὐδαρυηῖ οἰ οἶρο Ὁ 7εΠ| Ὧ ἃ ἐ 



Ι! 

ε ; Ϊ 
«ΑΙουβ ἰοὰ8.16 σφομἀἀπιηόγοιι οοτα- ἢ 811 σοπεσαηςς ΗΠῊ 0 δὲ σαπΠεν ὍΕ Ἂ Ε “ἘΦ [] ἥν Ὁ" ς: Ἔ δὴξ Ἑΐληι Διοῖια ἃς ἀρνὶ; οκέρες Ὀξ ΘΠ ὉΓ “Μήο ΙΑ 

65. 1 4 οἴᾳαε8. τὴ ἰν ᾿ : Ὁ ᾿ 8:86 χηϊγοηΐ ἃ ες Δ “, τΑ : 
ΦΥΘΒΟΥ ὁοηῖγο 1, ἃ [υἱ οοιιν Υὴν 65 ΔΗ. βογῆς δέρῃ ἴο 5ριΐ σὴ 
16: γἱδᾶρο ; Ἐξ ὰ Ἰὰϊ ἀοηπον (65 δῖπα, δά ἴο φονεγ Π18 ἴλος, ΔΠ6 το] ἀσι: (ὁ ῬοΪμσ, οἱ 115 1αἱ ἀἰδοίομι: ὈυΠ{επ|᾿ Πἰτο, ἐπ) τὸ 56Υ τηΐο Πὰς, 

" ἔ ἤξοπα ς ἸΕΥΘΌΝ ς : Ἵ| 
ΘΨΊΒ6.»,, μὲ {ὦ Κπαρρέ. Ἐπ 15} ΕΥΟΡΙΘΒΥ : ἀη4 ἼΠ6. βογναηίβ αἸά᾽ Θογσθὴ5. 1Ὲ}] ἀοηποίοης εἰ Ἵςυ; Ι 63. ΘΟῸ05 ΓΟ ΤΩΣ ᾿ 

ἘΣ πδονς ᾿ 5}: ἡκρ στα πῆς ῬΑ ἢ5 σὰς 
46 ἰοὰνδ Βάτου Βα 5, Ἷ ΟΣ ἀθ ῖ Ὑγὰ8 Θαυν ἢ δης {ἴεν .. 

Ἐβοτηβδ]ν ες γοδέ ποῖ ἰἴο ἐπ Ὸ 1πἀρ- 
“Ὡς φρο - ω “Ξϑ. 115 πυδμύγοηϊ οπδαίίθ Τέϑαϑ.. 

ἀε (αἴρὶιο ἀὰ Ῥεέϊζοϊνο ; οότοῖι ἰὸ 

᾿χηϑίμι ; οἵ 118. π᾿ ρειγόγοητ τοὶης “Πθπῖ-88}}, Ι65ξ του 5πουΐα Ὡς 40. Ὁ) 
ἄαη5 16 Ῥνέϊοιτο, ἀὸ ρβθὰς ἀὰ 86} Βοά ; δι ἐπαὶ (εΥ γαΐο "ξ εαξ τὰς εξ ἧι: ΒΟ. ον, οἱ αἷα 46 γῬοὰν οἷν χθδῃ- τας ἀρῇ Ὁ 1 Ια Ῥὲ Ῥδόβονον, ἘΠ ῈΞ 
σον ]ὰ Ῥᾶσχαε. ἀλη πος ἽΕῸ τΡΣ 
30. Ῥη]αῖο ἄοπο βουεϊ σεῦ οὐχ. ᾿ δρ Ἐ1ἰαῖς, ἐδ θη οὐδ ἡηΐο ΞῈΞ 

ἐν ἴδαν. ἄϊι : Το! ας. ἀοοιθαι! ἢ ἘΠΟΤΩ». Πα 511, ὙΥμαὶ αρουσ86-. Ξ -: 
ν ᾿ ᾿ Γ 2 Ϊ Η Γτος τὰς ΠΡῚΝ ξι ἰξε Ῥοιιοζονοῖιθ φομῖνο οοῖ Βουιηθ 9} [00 ὈΥΠρ γα ἀραϊηθέ 5 (δ ἃ, 

50. 115. 'πὶ γέρου ἀίτοηι ᾿ 81. 601} 90 ἀνα λοις ἽΝ ΤΠΘΕΣΣΊ ἐς ξ 
Μιοιητης, π ὁτοὶ᾽ ραν αἢ τη] Γα τοῖν, ἢ ι. ΒΕ] ΤΡ ΈὼΩ » 8Π6 5α14 υπ- ἘΠ ἘΠ 
δου τι ἴς ᾿᾿Δαντο 5 μὰ5 ἰἰνγύς ὙΠ Ὁ ΛΕΣΟ Ποΐ ἃ Ῥηδίοίας- ἩΡΚΩΣ 
ὅν. ϑὰν «πο Ριίαις ἰθὰν {π᾿ ἐν ἴΟΥ, γῈ τνοΟῸ] ποΐ Βαγο ἀε!νεσεὰ 9. ες 

Σ εσρκη τονλδιῥολευ ε Ἕ ἰᾶρα ᾿ὨΙΤ ὋΡ πηΐξο ἐπ θ. Ἰ ἘΞ 
δα! νοῖνο 1,0]. [μ65 1510] 4|-} 51] ΤΏξΩ οαϊὰ ΡῚ δ ἐο δ ἡ 
γερῦ Ὁ Ν οὐ8 Ἂν ΟἿ ρᾶ5 6 ρύαν οἷν Ὑπὸ ΙΝ Ι 1ϊο(ε ὉΠῖίο ἴῆεπηι; ἔσο 
ἀ5 ἴαϊνο πποτινῖν μουθόημο. ΑΜΑΝ γε Ὥστι, ΠΩ πάρε Βίτη δες. ἜΞ 
"55, ΡΠΠαῖθ τεμῖνὰ ἄαπ5 ἰς Ῥιέ- ΠΣ ἴθ ἴο γοὰ» αν. ΚΒ 7 έννϑ., ΞΞ 
'τοῖτο. οἵἴατααε ἰαϊι νθαὶν Τόδιυιϑ ἣ ΘΤΡΟΞΟΥΘ; 5514 Ὁητο Βίτη, 1Ὲ 15 ποξ. 
ἀπ ἀι: Β5-ἰὰ [ὁ Βοὶ (ε8 1 π||5 7 Π ἰΙανν] [Ὁ τ5 ἴο Ῥὺ ΔΏΥ τἧδη το ἊΝ 

᾿ δά, Μέξας ἴα} γτόρομαϊ! ᾿ [)}15 -- ἴα ᾿ὶ ἀθ8 1 ες ξ Ὁ «ἃ 
4. 38 ἜδΒεη Ρ]αΐς πίε α ἴητὸ ἐπ ἡ ἡ 

Μιάοπλεπῖ-"8}} ἀρ αῖη, δηα ΘΑ] 64 
ἰδ55, ἀπϑπᾷ ϑαϊά Ὀπίο.. ΠΠτ) Ατὸ 
τῇσι ἴῃς Κιηρ οὗ 1πῃ6 εν 
84. Σοβ5. ἀὐϑυηογεα ἴτω, ϑανοβί 

ἴδοι {π15 {δτπρ᾽ οὗ ἘΠ γ 8.1}, οὐ ἀ14 
Οἴμ6ΓΒ 1Ε6}} τὲ τῃςς οὗ τὰς ἢ 
35 ΒΠαΐο ἀπονετνεά. ἄτα ΤᾺ Τενγῦ 

ἜΠΙπΕ. οὐ παΐος αηὰ (6 ομϊοῦ 
Ῥυϊοϑίθ παν ἀοἸνοροα ἴΠ6ε8 “πηΐο 
ἴπὸ. ὙΥ παῖ πιαϑὲ ἐπου ἀοὴς ὃ" 

836 716515 απ ϑυονοα, ἵν Κιηράοτα 
15 ποΐ οὗ {815 νου], τ τὰν κιηρ- 
ἄογη ὑγονο οὔτ15 νου. τὰ ἢ νου 
ΤΩΥ ΟΡ Δ} }5 ἢ Ἰτΐ. ἘΠΕ Έ 5που ἃ ποῖ 
ε ἀεϊγεγεὰ το ἰδ6 ξεννϑ : Ὀτιΐ ΠπΟν 
ἴα. τὴν κιπράοτῃ ποΐ όσα πεσε. 
857 Ε βαΐο πον ἴοτϑ. ϑαϊα τπνῖο ὨΪΠ}. 

ΔΑνέτμου ἃ Κιπρο {πε ὁ Ζ268115 δΠ- 
᾿ στέγος ἴποιι βανεδί (55 1 ἄτη ἃ 
ἰώπο, ΤΟ (15 ομα νναϑ Τὸ ΒΟΥ, 

Π απὰ Τὸν {15 σαῖιθο σδτοο Ἵ Ἰπίο {Η6᾽ 
Ϊ γον, {60 1 Θλο ἀῬΟΔΡ  γο δ 
ἢ τατίο {πῃ τταϊα. ΕἸ ΝΕΥΥ ὁπ {λδξ ἴ5 
ἡ οἱ τὰς ἰρατα ἈΘΟΛΟΤΗ τὰν νοῖοο, 
Ι. ὃ8 ἘΠ ΐθ. δοιέῃ πηῖο Ππῖγ, ὙΥ Βαΐ 
: τὰκ Δηὰ βοὴ Π6 Πα βοᾷ 

“οοοὶ ἐδ τοῦ ργόρίο τοῖν ἐμ ον 
οἱ 9ἱ { ἀπῖνεβ τὲ Γοπε ἀπ ἐς πιοὶ Ὁ 
38. δῬῆίαϊο γύροπαϊι - 8ιι15-6 Δ 1 Ὁ 

Τὰ πατιοὺ οἱ 1ε5 ρυϊ ποι ρᾶὰχ ΘδΟΥΙ- 
φραΐεινϑ (μι ᾿νΥέ ἃ πὶ ; 488: 
τὰ ἴαιι Ὁ ; | 
80. γόϑιι5 τόρομαϊι : Μοπ γόρπς, 

Ἡ ὁδ. Ρὰ5 86 οὐ γοδεϊο ; 51 τοῖς 
γὸρσαθ ὁτοῖ 1 ἀδ οα πιο 6, πλ65 σΘῸΝ, 
εοταραιίτοί ἐπί, αἴτη αὐ 76 6 ἔιι580 
Ῥὰ5 πννό ἀὰχ Τα 15: τα 15. ΤΩ Δ} τὶ 

“ἰοπάμιε τοι τόσο Ὠ᾽εδὶ ροῖοῖ ἀἰιοῖς 
βραῦς.. ἜΤ 

55, Αἰουβ Ῥηδις [αἰ ἀϊε: τὰ 65 

ἄοιις Βοὶ 2 δέπας τόροπαιι Σ Τα ἰε 

415, 76 815 ιοὶ.,.}8 511|5. Ὡς ῥόλ 

τρρῖα, οἵ} 55 νομι ἀλη 16 Ἰπομ- 

“ἄς, ροῦν γϑηνο τὐπηοιρηαδσε ἃ ’ὰ 
ν ὀντιό, ΟὐἸοοθαιο ἐσὲ μοὰν ἰὰ νό- 
εἰ τ ἐσοῖ τ τᾶ ν οἷχ- 
28, Ῥι[αἰς Ἰαὶ αἴ : Οα᾽ εβῖ- ος 46 

ὁθτς νένιτό 7 δι αιιαπεὶ 1} δαὶ ἀξ 
σεϊα,, 11 δόγῖῖα οσονο ρΡοι αἰϊεν 
γοΥ5 [ὃς π΄, εὐ ον ἀπὸ ν᾿ 16 6 
τοῦν δ αασασι σΕ πὸ δὰ ἰπ}. 

ῃ 
ἢ 
{ 

{π15, μὲ νοΐ οὐϊ ἄρδῖὴ υπό 88 

ζεν8,) δια δα. ἀπίο ἴδοῖν, 1 ἢ α 
ἴῃ πἴην Ὧ0 αν ἀδ αὐ: 



τ- ὃ οἱ δὲ Ὄ ἐπίσχοον, λί- 

τόντες" "ΟἿ Ἴ ἀνάσειει πὸν λαὸν, ἀξτο 
« διδένχων κυϑ' ὅλης τῆς Ιωϑδαίας, 

39. ἢ 

ἀρξα κεγθν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
ἕως ὧν. 

1 Ὑδτε λεγέι 

αὉ5 οὐκ ἐκόεις τόσα σὰ καὶα- 
ἐῶ ατυρῶσι, ἐόδν ον, ἐἢ οι 

Ομλάτῶ. δὲ αἀκόσας Ὅαλι- 
λαίτν,. ἐπηρώτησεν, εἰ ὁ ἄνθρω- 
γῷ. Γαλιλαῖό. ἐςι 

7 καὶ ἐπιγνὲς 
ἐξυσίες 
ΝῸῚ ἀεὺ; 

ἐν." ἀέρα λυϊ κοῖς ἐν ταύταις ταῖς 
ἡ κεξραιφν ἑ 

8 Ὃ δὲ Ἡρώδης», ἰδὼν τὸν Ἰη- 
σὥν, ἐχὰφη »ῴαγ' ἦν γὰρ ϑέλων 

ἐξ ἱκανῷ ἰδεῖν αὐτὸν, διὰ τὸ ἀ- 
κούειν τσολλεὶ “τερὶ αὐτοῦ" αὶ ἤλ- 
πιΐξ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾿ αὐτοῦ 
ψινόικενην. 

9 ᾽Επηρῶτα δὲ αὐτὸν ἐν λό- 
γοις ἱκανοῖς. αὐτὸς δὲ εδὲν ἐ- 
πικχείγαῖο αὐτῷ, 

0 Εἰφήκεισαν δὲ οἱ ἐρχιερεῖς 
κ οἱ γραμμαὶ εἰς εὐτόνως Ἀατη- 

γορῶν! εἰ ἀὐτιῦ. 
"1 ᾿Εξεθενήσας δὲ ἀὐεὺν" ὁ Ἢ- 

εὐδης σὺν τοῖς σρ ἐτεύμια σιν αὑτᾶ, 
καὶ ἐμκπαίξας, «σεριδαλων αὐτὸν 

ἐσθῆτα λαμεπράν, ἀγέπεμ ψεν αὐτὸν 
τῷ Πιλάτῳ. 

12 ᾿Εχένονο δὲ φίλοι ὅ, τῇ 
Πιλάτῷ» ὃ ὃ Ἡρῶν ἧς ἐν αὐτῇ τῇ 
ἡμέρᾳ, μετ᾽, ἀλλήλων" -σροῦπῆρ- 

χὸν γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες ταρὸς ἑαυ - 
τους, ἱ 

13 πιλάτῶν δὲν ' ὥυγκαλεσ ἐ- 
μενῶ" τοὺς ἀρχιερεῖς, αὶ τοὺς ἀρ; 
χον ἂς 3 ω τὸν λαὸν, 

ἕξι εἶπε τὐρὺς αὐτούς. Πρρσὴς- 
νέγτοῦε μοι “τὸν ἄνθφα πον τοῦτον, 
ἀεὶ ἀπος Ξἔφογα, τὸν λαδν" αὶ ἰδ, 

ἐγὼ" ἔνα πιον ὑμῶν ἀναχρίναφ,, εἰδὲν 
εἰ ρὸν ἐν τῷ Ἀν ἡρύπῳ τούτω αἴτιον, 

ὧν καὶ» ἡγορεῖτε κατ᾽ αὐτῷ, 
1 ᾿Αλλ᾽ ἰδὲ ᾿Πφύδης᾽ ἀνέ- 

πεμψα γὰρ ὑμᾶς; τὐρφὸς αὐτὸν, κ 

ὑνὰ ΜΝῚ ἄξιον ϑανάτῳ ἐςὶ πιὲ- 

πραγ κεν) 

« ᾿ . “ 

ὑτι ἐκ τὴς 

᾿Ἡφώδην, δυϊα αὶ αὐτὸν 

αἱ τὰν 

ι6 παιδεύσας οὖν αὐτὸν αἰπο- 
λύσω. 

αὐτῷ ὃ πιλά-- 

ἑΗρώδω ἐςὶν, ἀνέπερμι ψεν 

5. 1} ϑαζοην ἀπναθοῖος θαυ, 

αἴσεηῖεθ : Οὐΐα τρημηρνοὶ Ρο- 
Ῥαυΐαπι, ἀοζομ5 μοτ, ἀμ γογΓ.}} 
704. Ὥγτη, ἰῃοϊρίοηδ ἃ ΟἈ χα 
υΐαιιο Βιιο. 

12 Ἴπῆς ᾿ἀἰων, {πῚ Ῥιμίμιο: 
ΝΣ. ἀπ 5 φαστίζα τὸ οὔθεοχξ ων 
ταπτῦρ δ τος 

ὃ ἘΠπτας ἀθξετη ̓ αὐβίθης σαι 
θαι, ᾿πτουγορανς ἡιοπὶο 
ΟὈΠΠτκ οἰἴος. Ἷ 

 ἘῈ σορδοίοοης μοί ἃς Ρο-. 
τοίϊατο Ητϑαϊ εἴοι, τοῦδε 
ὀὰπλὶ δὲ ἘΠοτούξαν, αι πτοαὶ 
ἃ τρᾶται ἴῃ ὙΙΟΤ ΟἹ. ηνἷ5). μι 
1115 ἀἰεθαϑ. 

8 Αἵ Ηοτοίοϑ ν᾽ οῃ5 ΟΣ Ἴ 
σαν 5. εἰ να] τ ἐσαῖ ομ 
ὙΟΪομ8 ὉΧ θναϊτο νίδοῦο απ, 
Ρ᾽ορτοτεα. φυοὰ δυάϊγος πυυϊτα 
ἐς οο: ἃς ἐρεταῦαῖ αἸϊαυοὰ ἢρ- 
πὶ νίάοτο ΔὉ δὸ ἔλόξυχα, 

ο Ἰατοττοσαθοὺ ἀστὴν εασὰ ἴδ 
{εγ οπἐ118 ὙμμΪτῖϑ: τρίς. δυζεῖι 
αὐ Βὴ} γοῤροηάοδδκ ἍΠ}Ει ' 

1ο δι μληξ ἀαΐοθλ Ῥσδησὶρ6 5 
Θασοτίοιιπι ὃς Θεοῦ ςοη λη-- 
ἴεν ἀςουίαητοβ ΘΔ. 

ἐαχὰ ΝΊΒΗ ποίοης ἐπε Νὴ 
Ἡξεγοάος τ(ἀτὰ ὀχογοῖεῖυις. Πΐ8. 
δ ἄοηϑ, ἀρλοἴθ τ σα πῖνε ονα, 
Ἐκ ΩΝ τις τους εἰμ Ῥιοὶ 
ἴον : ᾿ 

12 Ἑλέδεὶ ΓΝ αὐζοπι δὐλϊοῖ 
πἴςφας Ῥιλτα5. ἃκ Ἡοτοάοβ μὰς 
ἰρία αἷς σαπι ἰυνδοην : Ῥυθοχε 
αἰτόγδοὲ οὐΐην 1. ᾿ρἰ ναὶ τα ἜΧαῚ 

τ οητοβ αὦ [δἰ μίοϑ. ᾿ : 
ἀχ Ριϊατυθ ἀυτοην σοι νος 5 

Ῥυϊηοἶγ 5 Τρογ ἀοτιηι, ἃς ἐολμία 
{ξγαϊτοβ ἃς ροραϊιηλ.. - 

τ4 Ὀιχῖς δὰ 105: Οὐταϊννις 
αὐ ϊδιὶ πουυϊθοῦλ Ἀπηο, 40 Πν ἂπ 
νοτχοηϊοῦι Ῥοραΐιμνι, ὃς ὅσου ὁρῸ 

ζοταινῸ οἱδταζογνο τόθ, Π ατὰ 
Ἰανοιὰ ἴὰ Ππουνς τὺ λυ λαν,; 
που αον σου εὶς Δάν ον Ταβοθπις 

τς 501 πόφις Ποτοβοθὶς τὸς 
εὐὐῇ αἷμ νὸβ αἀ ἴασαι, ἃς ἐοῦσα 
Ἀδ]} αἀἰϊσαθην ἀιοσῖο οἱ ἔλόλυοι 
δὶς ᾿ 

τ6 (λα 5 οὐμῸ Ἡ]ατι ἐϊν- 
πχϊζτανα. 



- δ. Μαῖδ᾽ 115. Τυοϊδιοίεπε επροιεὶ 5 ΔΒΑ ΜΕΥ ψερε ἔπε τηο τα οτος, 2 .2 5 
Ῥίτι5. ξογισπαεῖις., δὰ ἀἰβαηξ : 1] αν ἴπρ., Εἰε δι Ργοῖ ἢ ἪΡ 1Π 6 ΡΕΟΡΙΕ, 
ϑοιϊόνο 16 ρειρίο, επβοίβηιαηι ραν [το ]ηρ, ἘΠΈσιΙς Ποιιξ 811 1ε τ, θ6- τοῦτο ]ὰ ᾿αἀέθ, αγαηῖ οοϊητηθηρέ ἘΣ ΠΣΙΡ Ε: Ηἰδεόηδ ας ᾿ 
ἀορυδῖο Ιὰ ᾿ΟΑΙ Πές ΡΠ: ᾿ΡΊΠΗΪηρ; ἴότη ἸβΗϊςς Ὁ {15 Ρ]86ε.᾿ ἌΣ 

15. ΑΙοῖς Ῥηαία [ὰ1 ἀϊι - Νουα. 19 ΤΠδη 5αϊά Ριαίε υπΐο Πίτη: -27 
ἰοβάβετα ΠΕΣ φοιλθί θα ἀδ᾽ οοβςςς [Ἡεᾶτεδὲ {ποῖ ἀιοῖ ον τ ὴΥ 

ἅ15 ἃ 6 ὈΟΒΈ; οὐτι ΒΕ, τοὶ Ὁ τὨΙΏρ.5 {ΠΕ Υ̓ τη ο55 ἀραίηβί {πες ἢ} 

ἐδ Αδλ δα, Ῥηαιο σριουαῖτ μανῖετ. 6 ΨΥ μετ ΡΙ]αίς Βρατὰ οὗ (ΔΠ]ες, [2.2 
ἘΠ οἷ οὐἤ »ρίῷ ἐσθπάα  ἢς αβκεά ψβεῖμον {ΠῈ Τηδῃ ὙῈΡῈ 

.,7: Ἄγδαι ϑρρεῖς φι ἰός 14} 8 ΘεΠξαὴ. ὁ ὃ “"- | 
Ἰατιάϊοιοα 3 ξέτοας.,, 11 16 τον. 7. Απὰ 85 Β00Ὲ ἃ5 πῈ πεν {π4ΐ} 
νογα ἃ Ηέτοάς, αὶ ϊοιτ αὐ85:} Ὡς θεϊοπροά πηίο Ηοιο 5. [υτῖ5- 
αἴοιβ ἃ δένῃβδϊεσω, ΞΟ Ξ Ἠθτθεῦς νὰ δητεβρα 
8, Ουδηὰ Ηέτοίο νὶὲ ζέξα5, 1] ππραθ ες τετ ΟΝ το θοΣ 

ἐἢ εαἂὶ ἀῶ σίαπάε Ἰοῖο; ταν Π ν] ὙΠῸ ΒΙΤΊ561Ε 4150. γγχὰ8 δὲ {εγιιβα- 
ἀνοιῖῖ Ἰοπσ-ἔεγαϑ. 4} ϑομμαίτοις Ἰθγὴ δἵ ῃδί Ὦτη6. ΡΣ : 

: ρίας νότας Ρατοθ 48} Ἔνοῖε ου-- 8 Αηὰ ψΠΘη ἬΕτοα ον {16 5115. 
ἐξ Ῥεδμοοὰρ ἄς οβοβες ἀφ ἴα] 2} 6. τγὰβ Ἔχοθεάϊπρ: οἱαᾶ : ἴου Πα 

οἱ τἴ ἐβρότγοια 4ὉἪ 10} γευσοιι ἕαϊῖτα ὑγὰ5. ἀοβΙ ΓΟῸ 5 ἴο 566 ἢϊπι οὗ ἃ ἰοῃρ' 

Ιἰνἀπεξ το πο ΣΝ Σμο Ἰϑεάδβογι, θθσδαβε μα Βαὰ Πεορά τὴᾷ- 
0. ὃὈιϊ ἢ οὩς Ρ 516 ὈΥ5 ᾳφαδ8- . . μ: 

ὕοπ9΄, τοαὶς 7έβι5- ΟΠ γῖδῖ πὸ Ἰὰῖ ΤΥ {δίη65 οὗ Πντὸ ; ἀπά Ἐς Βορεά 
τόρομαϊε τίεπ, - :- [Ὁ μανε 566 Π 501ὴ6 Τῆ]ΡΔΟ]6. ἀοηε 
ταρς Βὲ ἴθ5 ρυϊποῖραυχ ϑαουῆοα- ΌῪ Βτη. 5 
16. 8 εἰ 165 ξουῖθε58 ἐϊτοϊεοι-ἰὰ, ααὶ 9 ΤΉΘΗ Πα ααεξβθοπεα ἢ Ἠϊτη ; 
Ι᾿ἀφςαβοίεμι ανες [ὰ ῬΠι5 γα "Ξ ΤΆΔΠΥ πογάβ: δυξ πε δῆθεν: 

νόδόγοεπορ. Ἶ Ηὶ τε - 
11. Μίαϊ5 Ηέτοίο, ἀτες ἴε5 ρϑῖβ εἀ Πιτῃ ποίμιηρ.... : ᾿ 

(ἄς Ιὰ σατάο, ἴδ ἱναῖτα αὐδὸ τοέ- 10 Απά {πὲ ομϊεῖ ρυίεθίϑ δὴ 
Ῥυῖβ :. οἵ ροῦν 86 τοοιον ἀθ ἰα, πονῖθ65 δἴοοα, ἃπα γε ΒΟΥ ΘΕ δὸ- 

οὐδε Βῖτη. 11 ᾿ς πὶ νόπιν ἀππ παῦτ ὀοσϊαῖαπε, : 
εἰ ἰς τεηνούα ἁ ἘἸ παῖε. κὰν 1} ξ Ε 
..12. Ἐπ᾿ οὐ τηύτστε γον, Ῥι]αίο εξ 11 Απά Βετοά, ΨΙΠῚ αν τατο φ' 
᾿Η νος ἀονϊαγεις ἀγΐ8., οατ απ ὙγΆΤ. 561 τὴ αἵ ὨοαΗΐ, Πα τηοοΚ- 

Ιρανῷναιι 115. ἐ οἷος ἐπηοιπῖθ. ρᾷ λέηις πὰ ἀργαγεα μέ ἴπ ἃ ΡῸΓ- 

15. Αἴογβ Ῥιΐαϊε αναῃὶ ἀϑϑειθ]έ, ΘΈΟΙΒ. τΟΌΘ, πα ϑεπί Πίτα ΕΓΤΟΝ 

[65 ργιπεῖραθχ ϑαου  οαΐεθνβ.,, δὲ. τ 
[68 Μαρίξειταιβ, εἰ 1 16. ἰεαε ἴο ῬΠαΐε. : : ὅτ 

τὰ 3: ΕΣ Ἐς Ρ τδς γ0 Απά {πὸ βατὴβ ἄαν Ριαῖα ἀπά 
τά, Ἄοι5. Ὡνανος ργέβοηϊέ, οεἐ ᾿ ἩΙοα γγο τέ τηδήο ἔΙεμάβ. ἰορε- 

βοχᾶτας δοάνπλε ϑοι!οναμι 16 ρειι- ΕΈΠοτ: ἔον Ὀείογα {Π6 Ὺ ἡγεγα δὲ εη- 
τα εν ξορεδησαι βαγθοτ-λιίονξ του θεῦγεεη {μετηβεῖνεβ. 
δέ ἐπὶ νοΐ ργόβοηςθ, 76 πὰ ['δ ἢ , ; 
Ων ὁ ςουραδία -«[᾿αἰιοιτ ἀεβ ογὶς 13 Απά ΡιΠ]αΐθ, με 6 Β84 (4}}- 
πιὸ5 ἀόπι ψουβ ῬαοοτιδΕΖ ; εα τορεῖμεν τς ομΙοἔ ρτἰθϑίβ, ἀπά: 
15. Νὶ Βέγοες ποὰ μὲτι5 ; ον 76 ᾿ (ῃς τΌ[ΕΓ5, ἀπά {ΠΕ ῬΕΟΡΙ6, 
νΟ Β΄ αἱ γϑηνογέβ ἃ ἰυϊ, δέ οὰ π8 πο ᾿ ἴα ἃ υἴξην (πὰ ἀνε ποαισις μὰ ῊΣ 14 ϑαϊά ππΐο ἴπετὴ, ε ἢᾶτα 

- 

ϑοϊέ αἴσμιθ ὧδ ποτ, θγροιρ [815 τηδῃ τιπΐο τηθ, δ5 Ὁπαῦκ 
16. ΛΙηϑὶ, δρνὸ8:} ἀν οἷν [αι ομᾶ-- ἢ τπαΐ ρεγνεγίείῃ ἐπῸ ῬΕΟΡΙΕ : δηά, 

αἰετ, [6 16 χεϊδοδετγαι. ῬεΠοΙά, 1, μανιρ Θχδταϊηδα λΐπι 
βεΐονε γου, πᾶνε ἔουηα Ὧο ἤδη ἴπ᾽ 
[815 τιδῦ, ἰοὐσοῃϊπρ μοβα (Ὠϊηρ5 
ὙΠΕΡΟΟΥ͂ γα ἀοοι56 ἢϊτα: 
15 Νο, ποῦ γεῖ Ηδγοα: ογ ] βεηΐ 
γοῖι ἴο Ὠϊπ ; ἀπά; ἴο, ποίΠϊηρ᾽ νοῦ - 
1ῃγ οἵ ἀξδίῃ 15 ἀοῇε ηΐο Ὠϊτα: 
161 ν}1}}. τπερεΐογο, σμαβίῖδε Β1ΠῚ) 



76. 

ἰδ: ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν Ὁ ἢ 

Ν -- 
ΤῊ εἰώϑει ο 

γα τῷ ὄχλῳ 

τς ξτξ σας δὲ ἕο 

ἦγε ἐμῶν ἀπολύειν 

δέσμιον ὃν ἤθελον. 

16 Εἶχον 'δὲ τότε δέσμιον ἐπί- 
σηκὸν λεγόμεενο ν Βαφαξθᾶν. 

17 ᾿Συνηγμεέγων εν αὐτῶν, εἰς 
πεν αὑτοῖς ὁ ΠιλάτΘ»" τίνα 5.- 
ἌΕΙΣ ἀπολύσω, ὑμῖν; Βαραῦξαν, ὃ ἣ 
᾿Ἰησῶν τὸν λεγόμενον Χριςόν; Ω 

18. Ἤδει γὰς ὅτι διὰ φθόνον 
Ξορ σθ αὑτόν, 

το Καθημένα δὲ αὐτῷ ἐπὶ τῇ 
βίμε 6. Ἔ απέςειλε πρὸς. αὐτὸν 
" γυνὴ αὖτϑ, λέγεσα" Μηδὲν σοι 

Ὃ 
» 
ε 
{ 

5“ὶ τῷ δικαίω ἐκείνω" πολλὰ γὰς 
29 ΕἸ 

ἔπαθον σήμεξῦν κατ᾿ ὄναρ δ αὖ- 

“τόν. 
2ο Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἢ οἱ τρεσ- 

Εύτεροι ἔπειταν τὰς ὄχλθε, ἵνα 
αἰτύσωνϊαι τὸν Βαραξξάν,, πὸν δὲ 

ε σῶν ἐπολέσωσιν, 
᾿ τς αν ι 

αἱ ᾿Αποκριθεὶς δὲ δ ἡγεμὼν, 
εἶπεν αὐτοῖς: τίνα Θέλεϊε ἐπὸ 
“ὧν ἣν ἀπολύσω ὑμῖν. Οἱ δὲ εἴ- 
πον, Βαραξξάν: 
22 Λέγει αὐτοῖς ὁ ΠιλάτθΘ"" 

Τί ὅν «σοιήσω Ἰησᾶν, τὸν λεγόμε- 
γον Χοιςξόν; Λέγεσιν αὐτῷ “πάγτες" 
᾿Σταυρωθότω. Ξ 

33 Ὃ δὲ ἡγεμὼν ἔφη" Τί γὰρ 
κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσῶς 
ἔκραζον, λέγοες' Σταυρωθήτω.. 

τ Σὸ τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖ: πὸν 
᾿Ἑαξραξξαν' τὶν δὲ Ἴησϑν φεαγελ- 
λώξα: τατζέδωκεν ἵνα ςαυραθη. 
-, 27 Τότε οἱ ςραλίῶται τῷ ηγ}ε 

μόν Θ., τπταξαλοξύνες τὶν ᾿ἴησῶν 
εἰς τὸ τρὸΠώριον, συνήγαγον ἐπ᾿ 
αὧτὸν ὅλην τὴν σσεῖξαν. 

Ἐ 720 Καὶ ᾧὶ ππλέξαγϊες ἐ ςέφα- 
ἵνον ἐξ, ἀκαιθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν 
χεφαλὴν αὐτο δ, χκάλαρμεον ἐπὶ 
'πὴν δεξιὰν αὐτϑ" καὶ ἐ -γονυπετή- 
ἵσαγῖες ἔμπροσθεν αὐτῷ, ε ἐνέ- 
πταιζον αὐτῷ; λέγοϊες" Χαῖρε ὃ 
βασιλεὺς τῶν ᾿Ιϑδαίων. 

30 Καὶ ἐμπὶύσα! Ἴες εἰς αὐτὸν, 

ἔλαξον πὸν κάλαμον, καὶ ἔτυπῆον εἰς 
-πὴν ν πεφαλῖν ὁ αὐτῷ. 

κιφι καὶ ὅτε ἐνέπιιξαν αὑτῷ; 
λαμύ- 

: 
δα, κα ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ, 
αὐτῶ" καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 
ςι αὑυρῶσ. αι, ὡς 3 .5'Ὁ 

Σιων ον οροοοὁΨΕιιιο τ ξὐρδλυῦο ον τ τττύϑὕὍὉἪἍ τοιοῦ, 

- ΤΕΥ ααΐζηι Γεϊϊ πηι σοῦζας- 
ψΟγαῦ ῬΓσθ5. αὐίοίνεγε ππυπὶ 
νιρόξαπιτυνρο, φασπὶ νο ἤεπε, 

: ΣΟ Ἀδεθδητπῖςπλἕπης ντπο- 
ταπη το που, ἀπέξα πα ΒαΣΑ ὈΡα ΓΤ... 

17 Οὐδ. ἐσροὸ 1Π|5, ἀϊχίε 
1Π1|5 Ῥηϊαΐοθ:. Θυθτι σι 115 Ὁ - 
[οἰναθι νοδὶβ  Βαγαῦθϑπι, ΠῚ 
εῖτηι ἀϊόζαυν ΟΒυτιπι ἢ. 

18 ϑοιϊεθας ΟΠῚΠῚ μος ΡΟΣ, 
Ἰηντάἴατν γαδιάιοης συμ. 

τὸ ϑεάεηῃξε δυζθηι 1110 ΡΕΣ 
τε ΌΤΙ, ὨΔΠῚ δά εὐπὶ ὈΧΟΥ 
εἸῶς, ἀΐσεης: ΝΗ] τ|ῦὶ ἃς γυσ! 
1} : πταϊτα οπίην μαῖα απ] ποιοῖ 
ῬῈτ ΤΟὨχΠΙΌ πὶ ὑγορῖοῦ ΘΌ8., 

20 Αἴ ῬΥΙΠΟΙΡο5 Θαςογ οἴη 
ἃς Τςυϊοτοβ ρογίισογιιης ἐυγθι5, 
αΐ Ρεΐογοπῖ τορος ἐν ἀξ Τόΐαπι 
Ῥεγάοτθης. 

)ι Ἀεἰρου ἄρῃ δτιζοη Ῥτοξοα, 
αἷς 1Π{πὁ: ΟἼτογα ν]εῖς ἂς ἀμποῦνϑ᾽ 
ἈὈΪΟΪναμι ψ 5 ΤΟ ΗΠ νοχὸ ἄϊχο- 
Ταπ: ΒΑΓΑΌ5ΠῚ, 

22 Ὄϊεϊξ οτροὸ 1115 Ῥιηϊλίμϑ : 
Οὐ Ἰρίευτ ἔαοίατα Τοίιμι ἀϊο- 
τὰν ΟἈυηξαμι ἡ ἀϊσιης εἰ οὐυ- 
πε: Ογιοι β σαίιγ. ᾿ 

21 Δὲ ῬκαΊεα αἰξ ἢ Οὐ ἐπίῃ 
ταὶ! ἔσο ὁ ΠῚ δαξεπὶ τλᾶρὶβ 
ἐἰαπιαραπε,. ἀἰσεπίεϑ : : Ὀγυοῆ- 
βάτασι,ς 

25 Ἴ πῆς αρίϊνις πῆς Βαγαῦ-. 
Βηην : Ατ Τείαπι Βασε] κῃ, ἐτανἱ 
«ἀὐπην ἊΣ ἐσμοϊβρογοτοτ, Ἵ 

27 Τῦπο σλἾτ1ἴ685 Ῥγαῇᾶὶς 3- 
Γαπιοηγοβ Τείσστη τῇ ῬΣφετΟΥΌΠΥ, 
ςοξρΈσαης. δὰ οῦσῃ ἀδινοσίατα, 
σου οσγσεηι. 

20 Ἐὲ ρὶεϑεηξοβ σοτόπαπι ἄς. 
{ρῖπῖδ, ἱπαρούπεγαπε Τὰ ρεγ ταρυξ' 
6}05, ὃς ἀταπάϊπεπι ἢπ ἀεχίοτα 
ἐὺ: ὃς. σεὴῆὰ δεύξεμπεςβ αητε 
οὔτ, Πα άεθαπς εἰ, ᾿ἀϊρεης δ5: 
Θαδάς τὸχ ἱπάπογυπι. 

30 Επ Σπιῖριίσπίεϑ 10 ΘἸ1ΠῚ, 86 τὶ 
΄ξερογυπε ἉΓΌΠΑΪΠΘ ΠῚ; ἃς Ῥεγοὺ- 
ττεθαῃξ ἴπ σαρυΐζ 605. . 

341 Ἔξ: ροδαυδιη Ἡϊαίοσαης 
εἰ, Ἔχασσισς οὑπὶ συν ἄςπι, 
ὃς ̓πάπεταηε. δὶ νοι πεῖς. 
675 : ὃς αδάυχοτγιης εὐπὶ- τὰν 
«τυσῆρεθάυσσ, ς᾽ 



-- 

τὐίοῦ ἶε οπνδίμδαν ἀνοὶὶ αδς 13 Νον αἱ ἡλαὶ ἴδαϑι πὸ ῬΟΥΘΥΙ͂Ξ 771. 

οοαϊαμμέ,, ἃ ὁδααας [οτος ἐθ Ρά- 
μὲς, ἃ νοϊὰοιιου αὰ ρϑαρὶο οεἰαὶ 
85 ῬΥἸΒΟΤΠΙΟΥ5. 4115 γοα]οῖοηξ, 
τ6. Εν }} Υ ἀγοῖὶ 410 γ5 τη ΡΥ ΊΒΟῺΝ 

"δι ἰηϑισηθ,, οχολνό ΒΑν θα 8. 
1:π7. Οοχηπη 115 ὁτοιθηὶ ἀἄθθο ἃ8-- 
5θ 0] 5, Ριΐατο ἰδαν αἰτ- Τοακο} 
νουϊοζον οὰβ 416 }86 ψοι5 τοϊᾷοϊο ς 
ΒΑΡ 5.» οὰ 4 ἐδιι5 φα ἢ ἀρροϊὶς 
ΟΒνῖϑυ ἢ ὲ 
ταῦ. ὅδν 11 βϑανοῖς θῖθη απὸ ο᾽τοϊὲ 
Ρᾶν ϑῆνιο 45 "Γανοῖθει ᾿ννό. 
1. Ετ ρομάδηιν αα Ὁ} δἴοϊα ἀ8}19 

5αὉ ἰδ τὐθαπα}, 58. Γουπυλθ [αὶ 6η-- 
ὙΟΥα αἰτο Ν᾽ αἷς σοῦ ἃ ἴαϊνς 
ἀν ες οι Βοτηπλο (6 ἴοι ; ον 1᾽ αἱ 
"βϑαπιοοαρ 50 ΕΠ ΠἜετὶ δι)ούν ἀπ} οὰ 
᾿ΙΒΟΏΡΟ ἃ 801 5761. 

240. Αἰοῦϑ ἰ65 με ϊποῖρατιχ ϑδουῇ- 
᾿ραῖθατϑ οἵ [65 ϑόπαϊθανϑ ρουδιια] ὸ- 
᾿νθαν ἂὰ ρδαρὶς ἀο ἀοπιαιον Βὰ-- 
γα Ρας,, δὲ ἀθ [αἰνὸ μόμν 1ύπ5α5.. 

κι. Βτ 1 Οπανουποιν ρυθθανς ἴα - 
φαταΐς, Τὰν αἴ: [απ] ἀδς5 ἰδ κ 
'γοιπίοχον οι 4πὸ.}6 νοῖι5 τεϊὰομο 
[Ἐπ 19 αἴνει! Βαναθθα5. 
᾿Π 4. Ῥιϊατε ἰδαν ἀπ: πο ἴθνα]-} 8 
᾿ἄοῃο ἀα Γόδαϑ φυ οι ἀρρ6}}ς Ογῖϑι 

ἱ που ἡγα5 ὑνοηΐ ἴο, το θαβα απο {Π 6 
ῬΕΟρΡΙῈ ἃ ΡΓΊΒΟΠΕν) ΔΥ όσα ΠΟΥ͂ 
᾿ὐν δ], ᾿ : - 

16 Απά {πεὺ Ππαά ἵδπεπ ἃ ποίδθ]α 
ῬΓΊΒΟΠΟΥ, σα 64 Βαγαρῦαδ. 

17 Ὑπεγεΐονο, σι ἤθη πὸ ΕΓα 
Ἐραιποιοα ἐορεῖποτς ΡΊαζς βαιά ὑἢ- 
τὸ ἴμετα, ΑὟ ποτ γ0}}} γ 6 {Π4Ἐ1] τὸ- 
Ιθαβὲ πηΐο γοι ὶ αι. 085, οΥ 4θ- 
5115. Ὑν ΠΙΟ ἢ 15 σα] (Πνῖθε 

18 ΕῸΓ πὸ κὺπὸνν (μαι ἴον ΘΩΥΥ͂ 
{ΠπῸ Ὺ Ππαᾷ ἀε!νονοά Ἀϊτη. 
19 νη ᾿ς ψὰ8 βεί ἄονψῃ ὁἢ 

1πε Ἰυάρτηθηί-5θδξ, [15 τυῖία βοηΐϊ 
τπίο ΠΙτη. βαυῖηρ, Εἴανε ποὺ ΠΟ- 
τιϊηρ; τὸ ἀὸ τυ {παῖ τι8ὲ Τη8Π : 
ἴου Γ Βᾶνα βυθενοα την {Π1Ππρ᾽5 
τη 15 ἦν ἴῃ ἃ ἀροαπη θεσδι88 οἵ ΕΪπ. 

- 20 Βπίι τ[πς οὨϊο  ρτὶθβὶβ δη4 ε]- 
ἀἐα8 ρουβϑυιδάε {πὲ τη υἱεππιάε {παξ 
[Ὡεγ 5ῃου]α αϑὶς ΒΆΡΌΡα5, δπά 
ἀδϑίγον {6518. 
21 ΠΕ ΘΟ ΟΓΠΟΥ ΔΗ οα, δη 

5814 πηΐο πϑτη, ΔΥ̓ ΠΕΙΠΕΣ οἵ (Π8 
ὕνγ8]η Ψ1} γὲ {παᾶΐ1 τε ῖθαϑα ὑπίο 
γοι ! ΤΉεν βα16, Βαγαῦθαβ.. 
22 ΤΙ αἴο βαῖῖῃ τπῖο {Πθτη, Ὗν μαὲ 

| 5884} 1 4ὁ {δὴ ψ ἢ 16 5115)  ΒΙΟἢ 
ἰ5 σα] εα ΟἸὨγιϑε! Ζλευ 41] 580 ππίο 
δῖτ. 1,6 πῖστὰ θὲ οτγποϊῆοα, 
28 Ἀπ  Πη6 Ρονεσ Ποῦ 5814, ΥΥ ἢγν 

Ὑἢδιὶ οΥἹ] μα 6} πο ἄοηε " Βπὶ ἐδεν 
ΟΥΙΘα οὐδ Ἐπ πιο Ὁ, βαυῖπρ. [6 ὲ 
τὴ ΒῈ Ὅσο πε΄. 
56 ΤΠεη το]θαθοα πς Βαγαῦθαϑυ, 

τπίο {ποῖ ; ἀπά τ ἤθη ἢς Ποῦ 
ΘΟ τοῦ 16905. ἢς ΠεΠ νευθὰ λΐπ 
τὸ Ὅς ονποῖῆοα. 
21 ΤΠ οη {Πς 501 61ὸγ5 οὗ πε βῸ- 

Δ ΟΡΠΟΙ ΤΌΟΚ ([058}5 ᾿πῖτο {πὸ οὐτῃ- 
ὨϊΘΉ ἈΔ}]. πλεῖ σας πον τιηΐο Πΐην. 

᾿ της ΠΟΙΟ θαπά οὐ δοάίεγε, 

Ἴοιβ ἴαϊ ἄϊγτοης. ΟἿ] 5οὶῖ οὐπ- 
οἰδό. 
“ὅ. Ἐπ|16. Θοῦνεγθειν ἰσησ' ἠϊε Ὁ 
[αὶ 48π6} τα]: α-ὶ. 1 ἴαϊε 9 ΑἸοῦς 
115 οὐ ὄν θητ ΘΠ ΟΥΟ Ρ]τι5 ἴογι ᾿ ΟἿ} 
5011 οὐ ας ΠἸό, 
Ὁ Αἰουῦς 1 ἰϑὰν ΓΘ Δ ]α ΒαναΒ-! 
8 ᾿ ΕΓ ΡΥ 85 ΔΥΟΙΣ ἔαιε [Οπεετον" 

Τόδιιϑ τ 1{ἰς ἰδ ἰγτὰ ΡΟαν ἐϊτα 
Οὐ ποιῇ. 

37. Βὶ 165 50 [4Δ15 ἀὰ (στ ν Ἔυπδ τι: 
ΔΙΠ ΘΝ ἐν ΟΗΣ ὁ ἐδιι5 αὰὰ Ῥτέϊοι ας οἱ 
1]ς ἀὐϑεϊη δἰ νθης δαϊοιῦν (6 [πὰ 
του ἰᾷ ΘΟ ράρηϊ6 εἶδ δοζααίς. 

50. Ῥαΐβ ἀυὩ! ΐαι! ππὸ σοαγοπποὶ 
ἀ᾽ ἐριε5.. 1[5 ἰὰ ΤᾺ} ταλτεῆΐ δὰν Τὰ ἢ} 
τὸϊο, οὐ πὶ γαϊτεῆῖ τὰ γόβϑοδα ἃ ἰα, 
γπαῖηε ἀτοῖϊε, οἵ δ᾽ ἀδοποι τ} 
ἀεναμὶ πὰ, 115. 86 χποσποϊοα! (δ " 
ἴὰϊ., δὰ [αὶ ἀϊβαμπι: [6 τὸ βαϊπο,, 
Βοιὶ 465 Πι. 
ὅ0. Ἐπ οταοϊπαπῖ σοπῖτθ 1αἰ, 115] 

Ῥυθποΐομε [8 γοϑθδῖι , αἱ 118 ἰὰ] εἰ 1 τς τ΄ τ-";-- ᾿ : 
Θοπηοΐειι ἀθ5. Θοὰ ἢ 8 580 ἰὰ τὸϊο. " 29 Δηά ὙΠΘῊ μοι λα ῬΙαϊζο τὸ 
ὅ1τ. δρμτὲβ 5᾽ ὀϊγο αἴηϑὶ ππθαιι5 ἀο ΠΟ ΓΌΟΝ Οὗ ἘΒΟΡῊ 5. ἴμεν θὰ ἡ’ ὈΡΟς 

Ταϊ, 115 151 ὁτόγομε ἴὸ υπαθίοαιι, οἱ 15. ποδα, ἀπα ἃ τ θα ἴῃ πῖ5. ὲ οἵ 

τ τρλ υρδὸ 8565 Προ » Ἔ εἰ ἸΔΠ 6 ; πα ἔπεν Ὀοννοα τῆς ἔποὲ 
Ὠὐγοαὶ ροῦν ἴθ οὐπ οὶ ον. 5 : ἢ 

ΡΟ ΕΟ τ οἴονο Πτὴ. ἀκ τη  Κοα Εἶτη. 505 
ἴηρς ἴκῇ, ΕἸΆΡ κα τῆς [ὸνν8} 
8. πε (ΠῈῪ 5011 αΡῸνιν 11; Δ πὶι 
{οοἷς ἐπ το, δὴ] ϑυοτῖὲ ᾿νἴτῃ Ὁ 
τι δ Ὠςαῇ. : 
51 Ἀπὸ ὅς, ἐδαῖ τον πα γηοον ὦ 

Ὠϊτη; Ποῦ ἴοοῖκ 16 τόρὲ οἵ] 
1 πη» ἈΠπα θὰ π οὐ τὰϊ- 

γηοπέ οἢ Πίτη, ἀπα ᾿ςᾷ Πῖτ ἀνρν 
ἴο οὐιιοῖν λζην.. 

ὅς : Ἱ : 



; 

4. Τύτε' ἰδὼν ᾿ούδαξ᾽ ὃ ππρὰ- 

αὐτὸν, ὅτι καϊεκείθη, μεῖα- 
,. ἀπέςεεψε τὰ τπειάκοήα 
“οἷς ἀςχὶερεῦτι κ τοῖς 

΄ 
4 Λέγων" Ἥμκμκαξον, " σταραδοὺς 

ἱ δὲ εἶπον", Τί πσξὸς [9] 

- ΧΕ ᾿ 
ὃ ἀρχιερεῖς χαξόν]ες τὰ 
εἶπον' Οὐκ ἔξεςι βαλεῖν 

εἰς τὸν κορξἀνάν᾽ ἐπεὶ τιμὴ 
Ἰός ἐς ι. ΣΑΞΞΣ: 

᾿ 
ἐθοτ Συμξάλιον δὲ λεξόνες, 

πω ΕΣ Ν 

Τ ὑγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν “αγρεῦν 
Α , Ἵ ν »"» 

-- , Ἣν τοι τ κεραμέως, εἰς Τ᾿ ταφὴν τοῖς 

Ἴ ζενοις. ν 
» Ν » ο΄ 

διὸ. ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος» 

ἀγεὺς αἵμιαϊος», ἕως τῆς σήμερον. 
ν τ » 

26 Καὶ «ὡς ἀπήγαγον αἰτὲν, 
ἐπιλαξόμενοι Σῴκωνές τιν» Κυ- 

επγαία τοῦ ἐρχομένεα ἐπ᾿ ἐγρθν," 
ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν ςαὐυρὸν, φέρειν 
ὑπιξθεν τοῦ τητῦ. 

3 -“- 

27. Ἡκολούϑει “δὲ αὐτῷ “πολὺ 
πλῇΞ9. τοῦ λαοῦ καὶ γιναικῶγ" αἱ 
καὶ ἐκόπτονο καὶ ἐθρήνων αὐτὸν, 

5 ἘΣ ΦΕΙ ΓΞ ΔῈ τὶ 5 ᾿Ξ 26 τραφεὶς ξΞ ρος αὑτᾶς 
- "5 φ΄ω σῃγ" ᾿ [οἷ « 

0 ΙηΤες, εἰπε Θυγαιερὲς Ἰεφω- 

σαλῆμ, μὴ ᾿ κλαίξϊε ἐπ᾿ ἐμὲ 
Ν Κα ἘΣ κεν γι , . 

πλὴν ἐφ᾽ ξἕαυϊᾶς κλαίεϊε, ὶ "ἐπὶ 
τὰ τέκνα ὑμῶν" 

᾿] 
Ν 

᾿ 3 29 Ὅτι ἰδὺ, ἔρχονίαι ἡμέραι 
᾿ ἢ 5.5 ; τ 
ἐν αἰς ἔρθσι' Μακάρικὶ αἱ ςεῖραι, 

) Ἰότε ἀοξοιζαι λέγειν τοῖς 
΄ “ .ς “- - 

ὄρεσι" Πέσέε ἐφ᾽ ὑμῖ; καὶ τοῖς; 
βουνῖῖ ς᾽" Καλ' αὶ ὡς ἧκκας. 
γι Ὅτι εἰ ἐν τα Ὁ ὑγρῷ 

ξύλω ταῦτα τποιῦτιν, ἐν τῷ ξηρδὶ 
τί γξνη] τι, 

αλ .“ 

.32 Ἢγνῖο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κα- 
κϑ:γοι τὺν αὐτὸ ἀναιρεθῆναι, ἧι ἘΚ. τοῦ πθου ΠΑ ΕΑ ΌᾺ, 

Ἷ 

αὶ κοιλίαι αἱ ἐκ ἔγξννησαν, καὶ μα- {ἃς νεπέγοβ τὶ πὸπ χεπμογιπῦ, 
κουὶ οἵ ἐκ ἔθϑηλασαν, ὃς αθὲτγὰ συ; πὸπ ἰαδδανογαπῖ. 

4 αυῃς νἱάεη5 Τα 445 4] ἔγασ 

᾿ ἀεη5 [{π|0] ουπι, φιιοά ἀαπιρδέυδβ, 

Ι οἴξοε, ροπσῖοῃ5, τοῖα ε ἐριπία 

ἀὐσοπἕεος ὈΓΙΠΟΡΙΡ 5 βϑαςζετάος- 

᾿ ται, ὃς Τεπίογῖθιιδ,. ς ; 

] 4 Ὄϊοομβ, Ρεοςαν! ἰγαεμδίαπ ς- 

Ἰ στιΐποιν ἱπηοχήισα, 1}}} νεγὸ ἀἶχσ' 

[ἐγαπε, Θυὰ δά ποϑὴ τὰ νἹάςτ]5, 

ς Ἐπ ῥγο)ιοιοηβ ἀΥβοηῖθοβ 1π 

ἘΏΡ]ο, τεςοῆϊε; ἃς Δ] θἢ5 {ε 

{γα σο!ανε, ΐ 

6 Ατ ῥτγϊποῖροβ. Ξαςεγάοϊαπι 

ἀςοῖριςτοβ ἀτρθηζεοβ, ἀἰχόγαπες 

Νοα [ἴσος ᾿πῆϊοοτο Ἐ05 πὶ ςογθαπ 

παι: 4υΐα ρτοτυγη ΓΤ Πρ [ΠΊ5 61. 

7 Οοπδιϊαπι υοστη Τπηοηῖς5 

πλεγοαῖι Γαηῖ οχ 1ΠΙϑασταηι σα! 

1ὼ Τρ ϊτι γα ΠῚ ῬΕΤΟΡΥΊΩΊ8. ' 

8 Ωυαρτορίοῦ νοςδξυϑ οἱἘ ἀρῸτ 

1Π|ο, σευ Δηραϊηῖθ, αἴθε : Ὠοάϊε. 

᾿ΦΟῈε φασι αἰ πιοότοηε δθη1, ἢ Ὁ- 
ΔΡΡΥΘ πο ῃτοβεἸπλοπ αν αι η στο 
ἄλληι Ονγοησοῖπι νοπιδητο ἀδ᾽ 
δατο, Ἱπεροίπετγιιητ 1111 σατο: 1, 
τὸ ἕοστες μοὶ Τεἴαηι. Η 

27 ϑοφιςθαζον ἀυτοτη {ΠΠπ πὰ 
Ῥλυϊζα ταῦθα Ῥόραὶ, ἧς λα] - 
ται, αἴας δὲ ῬΙδηροθαηξ, ὃς 1ὰ- 
Τὰ ΗΔ ΒΆΠΓΌΙ τι ΠῚ. : 

2ὃ (ομνετπις 80: ςΠὶ.ο 1{|25 
7εἴι5, ἀἰχῖε: Ελ] ον ΗΟ σι] τη; 
πὲ ἤετο Γὰρογ πλον ἴδα Γὰρογ νὸ5 
Ἰρίαϑβειο, ὅς Τὰ ρετ Π]1ο5. νεϊεγοϑ. 

20 το πὶ Θοοε νοῃ]ο πε ἀ168, 
παι αἸςεῃῖ » Βορτῳ ἢ γ]ς5, 

30 Τιμις. ἰηςρίεπε ἀϊσογα 
ταοπεθιβ: σαι θε ἴὰροσ Πποβ: 
ἃς ςοἸ θυ : Ορευῦῖῖς το, ' 

31: Ουΐα ἢ ἴα νῖν αι σὴ πιες 
ἔαςπιπε. ἴπὶ ατίφο φαϊά δεῖ ᾿ 

4: ΘυςεῦαπεωΓγ δυζοτα ὅς 4[1| 
ἅἄϊιο πιαϊεῆςὶ ἃς σὰπὶ εο τοὐϊε- 
ΓΟΏΚῸΓΝ 

- 



. ᾿ τ: ΩΣ - προ το « ἐχλ]168,, [65 βοιασπεβ 4αὶ τ οηὶ ροῖιι 29 ΕΟΤ" Ῥε ΠΟΙ, τμὸ ἀδν5 ἅτε σοτη- 

. ἔπι. Σ ἴῃ [6 ἀτν ὃ 

Ι  ΤΠΟΙ Τυάα5 ν πο παὰ Βεῖγαγ- 775. 2. 
ἐα Βιτῃ; γβὲπ με 5ᾶνν ἰπαΐ ΠΕ νγὰβ 
σοηδοτηηεά, τερεηίεα Β τη. 
ΠΑ ὑὉτουρθε ἀραὶπ' ἴμ6 ἘΒΙΓῖν 
ῬίοσΕ5 οὗ βῖ νου ἴο (με Ομ ΡΥ β(5 

8. ΑἸοις Ταᾷαβ, αἱ} ἀν οἱϊ ὕϑ}ι. 4 οἸάενο, ν 
το Θδῇ 4 όϊοιε οουάαχαπό, 58}: 4 Θανπηρ, 1 πᾶνε β᾽ηπεά, τὴ {παῖ 
τερθηϊι. θὲ γθρονία ἰδ5 ἐρθα 1 Ἠαγς Ὀεῖταγοα πὲ ἱπποοθηΐ 
πῶς 8. ἀΘΥΒΟΩΙ ταῦχ ρυϊποραῦχ ἢ 04, ΑἩὰ {Π6 Ὁ ϑαϊά, ὟΝ παῖ ἐ 

ἐλαὶ ἴο θὲ 566 ἴδοι ἐὸ ἐλαὶ. - 

βᾷηξ ἰδὲ 885 ᾿Ἰῃποοθῆϊ, Νίαϊβ. 115 
ἀἰγθοῖ - ας Ποῖι5 ἱτρονία 7 τὰ Ὑ 

ἃπα “νεπΐ ἀπὰ παηρ θα ΠΙτηβε ξ.. 
οθ5 ἀ᾽αὐσοηϊ ἄδμς 16 τοιαρίθ,, 1 86 Ὶ ὁ Απᾶ τῆς οἰϊεῦ ρτῖθϑίβ ἴοοκ ἴῃς 

τεῖϊτα,, εἵ 56 411α, εἰ β᾽ ἐζνϑποῖα. 

: ἐν ως πἰγδαβατν, Ὀθοᾶιϑε Ὁ 15 {πΠ6 Ῥτῖος, 
ἴβεηιν, ἀϊνθιῖ : Τ| 651 ρᾶ8. ρβϑυ πη 5 ΕΟ. 3 
(δ 165 ταϑιιγο 05 16 ἀγέβου σαοχό;} ν 

ἀδγδιιι Ἀ ομᾶταρ ἀ απ ροτῖον; ρου 6], τὸ ΒΌΓΥ ΒΊΓΆΠΡΟΥ5 ἰπ. 
πλ᾿ϑόραϊιανο ἀες ἐξιαῆβοια, .18 νυ δετγεῖοτο {παΐϊ Βε]α ννὰ5 08}}- 

1,6 οπαρ ἀπ δας. 
56. Ἐλπ-Οογάγηε 115 ἰα τα θ ποῖ θη (Ἰὲ 

τευ θῃοὶὶ ἀ65 οἰαπιρβ, εἰ 16 ὁβαν- Π Ὑγθηϊδῃ, σοτηϊηρ; οὐ οὔ (Πς σοιη- 
ξότουι ἀ6|4 ὁτοὶχ,, ροῦν ἃ βουῖεῦ 

βου βοατοαν οἵ ἀτὶχ ϑόπαϊουτϑ ; 
ά, Ῥιβαμὶ - 6᾽ἱ ρέοϊξ, δὴ τυδ}]5-- ᾿ ἱ 

5. Ἀπᾶ πὲ οαϑί ἄονη ἴῃς Ρ᾽θῸ65 οὗ 

γ σ δήθ ὦ 5|Πγ 6 0 ἴῃ {πὲ τευ] 6. ηᾶ ἀεραγίεά, 
Ῥοϊγνοῖναϑ. 
8. ΑἸοὺβ αργὸβ ἀν ον 16(6 165 ρ᾽ὸ- 

ϑνον Ρίεσεβ, τπᾷ βαϊα, [Ὁ ἰβ ποῖ 
6. Ἐπ 165 πππλραυκ 'ϑδοιυῖποα- [αν [Ὁ] Ὁ τὸ ρΡεΐ ἐπεστὰ ἰηΐο {πε΄ 

ἴθαγ8 αναμὶ ρΎ15. ἰθ5. ρμιδοοβ ἅ᾽ αὺ-- 

ἴξαν οἰδβι 1ὲ ρυῖχ ἀπ βαθρ.. 7 Απὰ τε ν τοοὶς σου 86» δηᾶ, 

ἴα. Ἐὲ ἀγαπὶ ἀπ θότέ, τἰς δα δόμος ουρας ἢ πεῖ τμῈ Ροϊ(ετ5 

“8. Ὅ᾽δϑι ρουπυᾳποῖ σε ἐδματαρ-Ἰὰ ἃ : «οἱ 
ἐξιξ ἀρρεῖέ γαναι ἃ αα]ουνά μαι "68 Τ ΠΕ ἢε]ά οἵ Ὀοοά, ἀπο 1815 

αν. ᾿ ἐλννι αὸ σϑῇ Ἔ 

ἀπο ΣΕ ΤΑΊ: ᾿ ὁ6 Απά, ἂβ ἴπεν [οἀ Εἶτα αΑΥγ 2 - 25 
διρρίϊοο, 115 Ῥτίτεπε πὰ Βουῆπια τος Ὶ τ ΘΗ. δ. 
ἀε Ογνὸπθ, ποιησηξ ϑίτποη., 48ὶ 186 Ἰαϊὰ Βοϊὰ ἩΡΟΒ ΟΕ ΘΟ 

ἜΤ τγϑφαπα Οὐ ἢϊτὰ {πον [ἰατὰ {πὸ οὐ 559.) 
ἀρτνὲδβ δέδβι5. ἘᾺΝ ἘΣΣΙ ΤΣ το προς ἘΠ 
37. Ἐπ Ὧπ6 ρστγάπᾶε υατιπτιπάε ἄς ϊ αἴ 6 19 χ᾽ ὈΕΔΡ δὲ δῖαν 96 5115. 

Ρεῦρ δ εἰ ἀδ [διῶχηοϑ 16 βαϊνοίθαι," 91 Απα πέρα [ΟΠ] ονγο Βῖμ αἡ 
481 56. ἔγαρροίοῃι 1ὰ Ῥο τυ πθ., Εἰ ᾿οῦοαΐ σοι ρῶΠν οὗ ῬΘΟΡΪο. ἀπά οἵ 
58. Ἰατοἐπιοι θηϊ. ὙΠ, ΨΥ πο αἶδὸ θα ]οα ἀπ 
«ὃ. Νίαὶ]β ᾿όβιυβ 36 Ἰοιυπδοϊ γΟΥ5 ] ΣΡ ΥΡΝΣ 

εἾ165., ἰδὰν αι; ἘΠ|65 46 Τέναξα. [ΠΟ πῖοα ἡππὰ. - 
ἴοπι, πὰ ρίδατες μοίηι βὰν τοὶ, 28 Βιυΐ {6 5ιι5, Ἐπρπῖηρ᾽ πηΐο ἘΠπετὴ, 
τΏ818 Ρ]ειιτεΖ 5Ὸ γουϑ-τηῦμιθβ εἰ [ 5ε14., [αι ΠίεἸ85. οἵ {οι ϑαϊοτη, 
ΒῸΓ γ05 ἐπἴδηϑ. ὝΕΕΡ ποῖ [ἴῸὉΓ πιθ. θὰϊ ῈῈΡ ἴοτ 
20. (ἀτ 165 Ἰοὰγβ νἹοηάγους απχ- ἴτας : : 561Υ κολν Ἄξιει 

4615. οἢ αἶτα : ΗΘατετιβ8ε8 165 δ᾽έ- ΙΣΘῸΣ Ξυοτρ στ το ον 

τηΐδηϊέ,, 165. τπδιηθ!ε5. ααὶ ποι) ἴπρ. ἴπ {Π6 ὙΠ 10. {ΠΕΡ 588}} βὰν, 
Ῥοΐηΐ αἰ]αιτέ ἢ Β]Θσϑεά αγὸ ἴῃ6. θάγτθη, ἃπὰ τἢς 
90. ΑΙονϑ 115 56 γαεϊίτους ἃ ἀἶγε! γνγ) 05. {παΐ πενον θάγο, ἀπὰ τῃς 
ΘῈΧ τη Ομ ση685: ΤΌγΩθ6Ζ 511 ΠΟι8: ὦ 
οἵ ἀὰχ οὐϊεανιχ, σουνγεΖ- Π 5. ῬᾺΡ5 ὙΠΙΟΗ ΠΕΟΥΟΥ ΘΆνΟ. 500. : 
51. (ἀν 51 "Ἐπ ζαϊτ οε8 θμοβεβ αὶ 90 ἜΠΟΙΠ 58}8}} πεν θθρη το 58 

βοῖβ νεγτὲ, 48 ἔεγα-τ-οα ἂὰ ΒοΪ8. τὸ {πΠῸ πτοϊηξαῖτ5, ΕΔΠῸ ΟΝ τ|5; δη 
όβες ἐξ Ξῖς το τῆς Ὧ11|5. νον τι. 
35. ΟἿ. τη 6 0011 αα351 ἄδυιχ δαιῖγεθ. ὁ ΠΟ τ ἀπ . {ΠῚ - 
λοπιπεξα ααὶ᾿όϊοϊοπι (65 τηαῖαι- Ὁ ΟΣ πὶ ΧΒΕΥ͂ (0 τῆ56 ἙΠΙΏΒΒ τΆ 
Ἰδαγβ, ροὺγ 165 ἕαϊτε ταοατγιν ἀνθ] 8. 5. ΘΟτὶ ἴγοος; ν᾽ παΐ 51,811 Ὀς. ἄοπε. 

ΣΝ Ως ΝΜ ρβλδουε νερά δὲη τ ὡλόξχβοπσρκ σαραυδε 

82. Απα {μογὲ πεῦα αἷθὸο {νὸ 

οἴμειϑ. τα] οίουβ. [δε τυ τἢ Πϊπὰ 
εἴο Ὀς Ρεΐ ο ἀδαίἢΣ 



Ὧ70) 

᾿ ξνεεῦϑεν, μὲ 

17: Καὶ βαφώξζων τὸν ςαυρὴν 
εὖτῷ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεχλξοενοῦ 
Ἀρανία. τόπον, ὃς λέγεϊαι ἡ Ἐξραϊςὶ 
Ῥολγοθα. ὴ 

ἐ ΠΕ ΝΑ ΚΤ 
τι πε εὐτὲν ἐφαύρωσανν, ΠᾺ 

ἀρ ἢ 
μετ αὐτῷ ᾿ἄλλθς δύο, ἐντεῦθεν. καὶ 

ον δὲ τὸν ἽγΖ ὃν. 

λατίθ., κι ἔθηκεν ἐπὶ τῷ ςαὶ υρϑ] 

ἣν δὲ 78} ῥα α μένον" 

ΟΝΑΖΏΩΡΑΙΟΣ Ὃ Β Α- 

ΣΙΛΕΥΣ ΤΩ͂Ν ἸΟΥΔΑΙΏΝ 
ΕἼ Ζ2Ὸ Ὑϑτον ὧν τὸὟ 1 τίϑλον 

“πολλοὶ ἀνέγν γωσάν τῶν. Ἰεδαί ον, 
ὅτι ἐχγὺς ἣν τῆς πόλεις ἢ 151 :9' 

ὕπο ἐραύρῶθυ ὦ Ἰωσῆ" στ᾿ γε- 
εγεαμιένον, ἱΕδραὶςὶ» κα ̓Ελλευνιςὶν 
τές ἐξ ἡμαῖςι. 

Ἔλεγον ἂν τῷ Πιλάτῳ οἱ 

ἀχανεῖς τῶν Ἰ᾿ἰϑδαίων" Μὴ γέά- 

,φε΄. -Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰδαίων" 
᾿ ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖν.» εἶπε' Βασιλεύς 
εἰμι τῶν Ἰωϑείων. 

22 ᾿Απεκείθη ὁ Πιλάτϑο» “Ὃ 

ψέγραφα, γέγραφα. 
Ἔ 223 Οἱ ἐν ςρατιῶται, ὅτε, 

᾿ἐξαύρωσαν τὸν Ἰυσϑν, ἕλαξον τὰ 

ἱμάτια αὐτϑ, (ὃ ἐποίησαν τέσ- 
σῳρα- μέςη, ξχάςφ' φρατιώτῃ μέ- 

69.) ἢ τὸν χιτῶνα" ἦν δὲ ὁ ὁ 8 χι- 
σῶν 7 ἄῤῥα: :Θ», ἐκ τῶν { ἄνωθεν 
Ἔ ὑφαγϊὸς, δι᾿ ὅλο, 

32 Εἶπον ἂν. τεὸς, ἐκλύλνς. 

Μὴ Φχίσωμεν αὐτὸν, ἀλλὰ λά- 

χομεν πατοὶ αὐτϑ," ἀνθ: " “ἔςαι. 

30 οἱ δὲ ̓φαραπορευόμενοι ἐ- 
δλασφήμεν αὐτὸν, κινῶγιες τὰς 
κεφαλὰς αὑτῶν, 

40. Καὶ λέγονϊες., . Ὃ καϊαλύων 
τὸν ναὸν κα ἐν τρισὶν ἡμέραις οἶκο- 

δομῶν, σῶσον σεαυτόν" εἰ υἱὸς 

εἶ τῷ Θεῦ, κατάξηθι ἀπὸ τϑ 
φξαυρᾶ, 

41 Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, 
ἐμιπαιχοῦε ες μετὰ τῶν γραμμα- 
τέων ᾿, τορεσφυέξων, ἔλεγον" 

42 λλλες ἔσωσεν, ἑαυτὸν εἰ 
ιδύγαϊαι σῶσαι" εἰ βασιλεὺς Ἰσ 
ξανὰ εἶσι, καϊα φάτω νῦν ἀπὸ Ἂν 
φαυρᾶ, ἢ ταις εὔσομεν αὐτῷ. 

43 πέποιθεν ἐ ἐπὶ τὸν Θεόν' ῥυ- 
σάσθω νῦν αὐτὸν, εἰ ϑέλει αὐτόν' 
εἶπε γάρ Ὅτι Θὲξ εἰμκι υἱός. 

Ἵ εἶ 

ἱ 

ε δὲ αὶ τίτλον ὁ πι-} 

ἼἸΒΣΟΥ ἜΣ] 

Τ7 1: ρογίδῃβ. σγασογη [πᾶ Π|,; 
ἔχῖψις τὰ ἀϊόξιιηχ (ὐαϊ νατία [0 - 
οὐπὰ, 411 ἀἰοῖτας Ηερταῖος σο]- 
φοῖμα.ς 

τὸ ΤΠ 1 οτπι στο  Πχοστι ΠΥ, ὅς 
41105 ἀποοσ,κδτας τ᾿ Δίης, 

ΒΘ αἸΠλ αὐϊῖθηγ [τ ὔ᾽η, 
19. ϑετρηξ απξεηι Ἢ ἘΠΟΡΣ 

Ι ῬΣ τι, ὅς μοΐῖς Γἀρεγ στιιοοτα, ἃ 
] σαὶ ύτοπι “Ποσιρεααχι: ΠΕ 5ΈΓΘ. 
ΝΑΖΑΚΕΝΙΒ. ΚΕΧ Τυ- 
ὨΖΈΕΟΚΟΝΜ. 

ζὸ Ἑθιὰς οΥσο᾽ ἘΣ 169 ταυτὶ 
ΙἸς ϑόγαπε Ταῦ: βΟΓΉΓΑ: ΠΠᾺ ῬΤΌΡς; 

1 ἔτος ἰοζαν Οὐ γὴ: «ονὰ ὯΝ] οὐμοϊβυν 
ζεροραδ βῳννς 

χαῖς οἱ 7ο[α5, Ἕτοϊδι Τοτῖρταηα, 
Ηρούταϊςο, σταῖς, Ἀοπίδῃο. ἱ 

᾿ 

Ι. (απ Ὁ 

Ι! 

21 ῬΙςευδηϊ ΟΓΡῸ ΡΊΪα ο ῥτία-" | 
οἶρεβ ϑασοσάοταπη Ἰπάἀφογαπιτ, 
Νετογῖθς : οχ Τυδδοογαπι: [οἀ; 
φυΐα τρίς ἀϊχῖς: Κοχ Ταῦ 10- 
ἀφπογατη. 

22 Βείρομῃαι ] ῬΙατασ: οιοᾷ 
(ςγὶρῇ,, Γὸτῖρῇ, 

23 Ἐτρὸ ΔῊΠ1{65 ἀτιτη οὐμιοῖς. 
᾿ ἘχΠοπι Ἰεζογαοσερο τυμε νοΐξε- 
1 πιρηξα ο]}5, (ἐς Γοσενιης ψαλεμοῦ 
᾿Ρατγτοθιαπσαΐααο ΜΠ Ράγεεπι,) 
, ἃς ταπίσαπι : Εγαδ λπτόπι ταμῖςα 
Ἰῃοομ τι Ε}}18, ἐπ 115 40ςς ἀρίαρονι 

Ι ἐοῃτοχἕα ὈΞῪ τούτη. 

24. ῬΙχετυθεογσοσᾷ! ἴῃ νἱσο πα τ᾿ 
[-Νοῖ [οἰμἀαπγὰ5 σὴ], Τοὰ Γούτα- 
ἐσλὰγ ἄφλ]α, σα)αδι ετῖξ. 

39 ΔΕῬὺ πτογε πέσ υἱαῖρῃς: 
Ῥπασαμς οὐ ἢ, τρονοῃεςϑ ςαρῖξα, 
Τὰ, : 

40 Ἐπ ἀϊσοπεοο ῬΙΓοΙ νος. 
ἐοεαρί αι, ἃς ἴῃ ΓΥΡ 5 ἀϊοθσ. 
παϊποαμδ, ἴογνα τορίαπι. 511 
ἈΜὰΡ ὁ5 Ῥεῖ, ἀοίοοημάς ΔΕ οταςος, 

Ατὐ Βιπυ τον σογὸ ἃς φτίποῖς. 
Ῥ65 δασογαυξωτὰ ἹΠπάδητες σαπι 
ΘΟΝΡ15,. ἃς ἔοπιογῖθαβ, ἀἰσεραμες: 

4: Αἴ105. ἴογνανι, Γρίαῃν 
ποη ροτζεῖξ ἔσγναγε : 81 τεχ {πὶ 
ταῦ! εἴ, ἀοίςεηἀχε πυης ἀς, 
ογαςο, ὃς ογοάοηγαϑ οἱ. Ἶ 

43 Οοηδάϊε ἵπ θεὸ, ἰρεγες' 
ἄυπς εὐπὶ, ἢ νυἱε ευηι; αἰχὶς 
οπΐπι : Οἷα Τλοῖ ἕαπν Β]1α5, 



17. 1δὲ 1ύϑιι5,, ροτίαῃϊ 868. ουοῖχ,, 
τῖμτ ἂὰ ᾿τοὰ ἀρρο!ό 16 Οαἰναῖνα,, 
αἰ 56 ποιαῖς ἢ Βόθτοι, οἱσὸ 
{νὰ - ᾿ 

ιϑ, Οὐ ιἰ5. 16 οταοϊβόνθης.,, ε 
ἄοιιχ ααπίνος ἀνοο αἰ, Δ τῶσε τ 
αὐτό, οὲ δ  απέγο ἂς απο, οἱ 
Δ όβιι5. αὰὰὶ χα} Π16ῖ. 

το. Ῥιίαϊς ἢὲ ἀτι551 [αι το πιῇ ἐοτ]-- 
ἴθαὰ, οἵ [6 δι πποίτο αὐ-- ος9ιι5ς 
ἂς Ιὰ οΥοὶδ ; οἱ ΟὨ ΥΥ ἀΥ̓ΟΙϊ ὁο}}: 

λνεπέ Τουτἢ Ἰηΐο ἃ ρίασά σαῃοα ἐδ 
Π]αεὲ οὗ ἃ 51.}}}. ψ ΑΙΟΝ 15 ΤΑΙ οΩ ἴῃ 
ἴδε Πεῦγενν, ᾿ΟΟ]ΡΌΙΠΆ ; 
ἸθΑν ποὺς ἐδογ. οτυςδοά ΒΙΤα, 

ἃ Πα ὉνΟ Οἴ ΠΟΤ 5 τ Δ ἰτῃ, ΟΠ. ἘΙΒῈΓΣ 
Σἴάε μα, ἂπᾷ {Ἔβι5 ἴῃ {πὲ ταϊαξί. 

19 Απά Ρη]αΐε ψεοίο ἃ {π|6, ὁπά" 
θὰς τ οἴ εἰο58. Δῃά της νυυῖῖ- 

ΕἸΣ τε τῸ: : ᾿ἰηρ;, γα. ΦΕ5Ό5 ΟΕ ΝΑΖΔ-: που. 0Ὲ ΝΑΖΑΒΕΤΙΙ, ΠΟΙ ΒΕ ΤῊ, ὙΠῈ ΚΙΝΟ ΟΣ ΤῊΝ 
ἴνχο. Ῥ[τϑίοατα ἄοπο 465 Πι|: Τὰ- ΠΑ ΎΥ 5. εἶ ; 
γεῶϊ οϑὲ ἐούιεαθπ, ράγορ 416 ἰε 1 20 Τπὶ5 {|Ὸ (Βεὴ τεδή τὴν οἵ 

ἐιένιτ σας τέρα ἐζοιί, σοιαό ΥἹΟΙ͂Σ ρὲ γεψες ΠἼστ ἐπ ἬΙλού.  ΠΕΡΟῚ 
τὸς Ἷ Ὥς ο ΠῚ - Β -3 

ἌΡΉΣΞ ΩΝ τῷ γε: : ἐς [5] Ἔα ΕΡΒΒΣ ἐλέλρ οὐ οΙΒοη ὙῊΣ ἈΙΡᾺ ἴα 
ἘΣ - [τῆ ο΄ οἵ: ἀπὰ 1 ὰ5 τιον ἴῃ 
..χι. Ἐξ 165 ρυϊποῖραὰχ ϑαουιβοα- ᾿ἐεΌγενν, απὸ τέεκ, απ ΤιΔῦπ. ἡ 
ἴθαανϑ. ἀθς ΤΠ} 65. ἀϊγεπὶ ἃ ΡΙαῖε : 5] ΓΒ Βα: (μὲ οἰίεξ φυῖοϑί ̓  
Ν᾿ όον!5 ρᾷ5, [κβ6 Βοὶ ἀ65 α|5 2 ωρ ἘΣ ΤΡΡ  χχος εἰ ταν ἃ 
τὰ ϊ5. 4} ἃ ἄϊτ : 1ς 8815 ἴὲ Ἀοὶ οὗ τῆς 7εννϑ τὸ παῖς, Ὑ τῖτο ποῦ 
ἀε5 αι. ἼΠε Κίηρ οὗ τὰς 1ε 5: θὺξ τπιαΐ 
“5. Ῥιϊαϊο τέροπαϊε : (ἐ απο 7 αἱ δ 5814, 1 ἀπὶ Κιηρ' οὗ (δ δεννβ... 

ἐοτῖε, 16 αἱ ἐονῖε. 92 Τ᾿ ]αἴὸ δηϑυνοσεά, ΨΥ ΒΆΕΙ πατᾳ Ὦ 
᾿ 25. Λρτὲβ 4ὰ6 1ε8 801,18 ΘΛΟΠΕ νρίίρη, ΤΠ Ήανὸ τ σι. 
αὐτο }όϑπ5.,, 115 ρσινεπε 565 μα- ; 
Ρὶ18., δὲ 118 εἢ ἥγοπι παῖγο ρατ8» 28 ἜΠΕΩ τὰς 80} εἰ τβ, νέος ἘΠΕΥ 
Ὧπὸ ρᾶτὲ ρον ομαήϊο βο4αι; 115. Πια( στ [Π6 4 1εβὰ5ς ἸΟῸΚ Ηἰδ φαγ- 
'Ῥτιτόσεξ δὐιϑϑὶ ἴὰ τὸθε ; ππαᾶὶβ 18 
τοῦα ἐτοῖϊ 5815 οοαΐατο,, ἀπ 568] 
ἰἰδϑα., ἀοραὶθ 16 μαὰϊ )πδαα’ κα 

τηοηΐβ, ἀπ τηδὰς ἔοι’ Ῥαιίβ, ἴὸ 
ΟνεῖῪ ΒΟ  ἰθτ ἃ ρατέ, πὰ αἶβδο  ὴς 

5... 115 ἀϊτεπι ἄοπο επιτεαχ :- Νὰ 5ΕΆΤη, ΨΌΥΘΩ ἔγοσῃ (πῃ ς (00 ἐμ ΘΌΡ ἢ -᾿ 
Ιὰ ταθίϊοβ ρᾷ8 ΘῺ ρἱξοθβ, τηαϊβ ΟἹ, : : 

Ϊ ᾿ Ἢ ᾽ χι: Ἢ : Β Ἵ ἄτοῦβ δὰ δοῦὲ ἃ ααὶ Ῥαυτγα ; 21 ΤΟΥ 3614, {πεγοΐοσο, διηοηρ, 
᾿ 30. Εἰ σοιχ 41. ραβϑϑοϊοιι ραν Ἰὰ, ] 1πεηχϑοῖτεβ, Ποῖ τι5 τοὶ τεπὰ 1, 

ἸῸ ᾿ἀἸβοῖομι ἀο5. οὐγαρ 65., ὕγαη-- ΒΡ οαϑέ Ἰοΐς ΤῸ 1ὲ, Πο56 1ἴ 588} 
απ ἰα ἰδὲ ᾿ς. Ἔ τες 
Γ 40. Ἔτ ἀϊϑαμε ᾿ τοὶ 4πἰὶ ἀέτειϊις5 [τὸ 1εχπρα τ ον ἥηϊ, 12: γοβάϊι5 ἑαὶ ΟΡ Απα ἴμεν {παῖ ραϑϑβὰ Ὀγ τε- ἤξ: 
{γο18 70 γ5., ϑαθνο-ίοι τοἹ-τηόϊηε - "164 Ἠ]ΠῚ; ΔΈΡΊΗς: {μεν μοαάς, 
δὶ τι ε5 ἰε ἘΠῚ5 ἀε 1)ῖει, ἀδβοεπάς ᾿ 40 ἀπά ΒΆΥ ΠΟ. ἼὝΠοιυ τἢαΐ ἀε- 

δε ΠΡΟ ταῖς ταις 5ἴπογ δὲ τς ετηρ]ε, ἀηᾶ Ὀ0114- 
᾿ ἐ-. 6 ἜΡΕΒᾺΡ Ὁ Ὸ5951 ἴ65 ῬΥΠΟΙ- δοΐῖ 2 Ιῃ 1ῆγθ 6 ἄδν 5) ϑανε τ(γ- 

Ρᾶτχ δαουι ποδίοαγβ, ἀνε [65 ϑογὶ- Ε ΤΕ πὴ πιΞ ἘΠοὰ 
θεβ5 εἰ 1ε5 ϑέπαϊειιτβ, εἰϊβοϊεμίὶ θα 5618. Τξτθοι Ὀ6 1με ὅοῃ ὁ ΘΚ Ε 
58 τῃηοσπαηῖ,; οὐ ἄονγη ἤοτὴ {πΠῈ οΓΌ55. 
5. Τὶ ἃ 98πνέ 165 δαίγες εἰ 1 πα 411 Κευγῖϑο 4150 {πε σμϊεἴ ρυϊθϑίβ 

88. Ῥέαι ϑατιν εν ἐπὶ - τὴ ξηγὸ : 5}} ε51} τος κῖηο: Δέρι, ΠῚ τῆς βΒουῖθ65 
- ἰς οὶ αἀἸβγαξ!, αὐ! ἀοδοοπάθ ἘΠΕ] Ἰδξε πᾷς ε ἶ 
πα  αΐθ πα ἢ εἰς ἰὰ οΥοὶχ εἰ ΠΟᾺ8 ΘΕΡΕΣ : ἘΞ 
ΡΟ πεν ἘΝ Τ ᾿ 42 Εἴς βανοὰ οἵ μοῦβ; Πίταβο! ἢ ΒῸ 
46. 1} 568 ἐοηῇς εη Ὥϊειι ; 46  οΘαῃηοΐῖ βανς, {πὲ Ὀς τὰς Κιηρ οὗ 
θὰ τε ὀξέος πιϑΠϊς ΠΆΠΠΕ, 5} 1 [5γ86], ἰοΐ Πίτα ΠΟΙ σΟΠΊ6 ἄοννῃ 
αἱ εϑὶ ἀϑιέαθ᾽ε: σαν 1 ἃ ἀπ : 16 1 ἤοτῃ τη6 ογοςβ, ἃπὰ τνα ΜῈ] μος 

8115 }6 Β1ιἰς ἀς Ὀίοιι. 5. τος : ε 
κ7.. Ὁ - τα ἴον Βίτη. : ς 

43 Ἠδ τιρυϑίθα τὴ (ἀοα ; [ἐξ πίττα 
ἀοῖῖνεν ᾿ἴτη πον, ἢ με ΜΠ] πᾶνε 
ἢ] τ : ον μὲ 5814.) 1 χὰ {6 50 Π᾽ 
οἵ Θοά. 

17 Αἰὐά ἢε, Βελτίπο ΗΪ5 δρρξε ἷ. 74. 

ἘΞ: οθαῖ: σιν {πὸ σοσῖ τῦὰ5 Ὁ ου ΕἾ 

τὐλλυκλὼ νον ὼν.. δ βδυς, νωλνέεε 



ποτ αν “- 

ττπαασσυν 

ὅτ γονν εὐπυασττ" 

30. ΕἸ; δὲ τᾶν ᾿πρεμασθένων. 
κακούογυι ἐςλασφήμε; αὐτὸν, λέ- 

ἐῶν" εἰ σὺ εἰ ὁ χοιτὸςν σῶσον 
ἐκ ραῦδρ κ ἧμκᾶφ. : 

Ἐ 40 ᾿Αποκειθεὶς δὲ ὁ ἕτερῷ» 
ἐπε ἕκᾳ αὐτῷ, λέγων" Οὐδὲ φοξη 
σὺ τὸν Θεὸν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῶ. 
χείμαῖι εἴ: ὶ 

41 Καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως". 
ἰάξιν γὰρ ὧν ἐπραξαμεν ἀπολαμ- 

ξάνομκαν: ὅτῶ. " δες 
ἕπαξε. 

» Ὁ δὲ ἴσο ἔλεγε". άτες; 
ἶφες αὐτοῖς" γὰρ οδατὶ τί 
“-οἰδτι" 

πἰρραηρας τ 
-- βιὸς τι δὲ σα ὰ τῷ 

ὲ -. αὶ ᾿ 

ἃ τῷ ἐπ τ ἊΣ ἐδ 

“7 τοῖς δὲ τῶν 
ἔνατι 142 Ὲ Ἔρος :ὴ ελίσχες Ὁ 

ἔλεγμογ' - Ὅτι ἬλίαΣ ἀπκέσαντος. : 
φωνεῖ 6:0". 5 

48 Καὶ εὐθεοῖς δεακκὼν. εἷς ἐξ 
αΐτων, τ λαξον ὁ σπόγίον, στλή 
ἵσας πὰ ξως, κα 1 το εζιϑεὶς καλάφιω, 

2 ἐπωσιζεν αὐτὸν. 

45. Οἱ λὲ λοιποὶ Ἔλεγον" Ἴλϑες 
͵ εἰ ἐρχείαι Ἤλιας σώσων 

πξας φωνῇ} μεγάλη, ἀφῆκε τὸ 
“Ὡν: ὕμα. ἕ 

“Ὁ: σαν" δὲ ἔκεῖ γυναῖμες 

ππολλαὶ, ἀπὲ ἐμακχς 

αἴπινες ἯΚΟΝ ἘΞ. 
τῆς Γαλιλαίας, διαπονῦσαι αὐτὰ. 

τς Τεφτετα αν. 
ς6᾽ Ἐν αἷς ἣν Μαξια ἡ Μαγ- 

δι “ληνὴν ὸ Μαεία ἡ τῇ [ακάξῳ καὶ 

Ἰωσῆ μήτηρ, κ᾿ ὴ μἥτης τῶν ὑἱῶων 
Η 

Ζι δα ει. τς Ὡς 

3 ὑκὰ  Ὺν ν 

τῷ [ησοῦ ἀπὸ πυι 

49 ὕπαις αὐτδι Ῥοηοτπιπι. 
ταλΙ ἤςοτατα. ὈΪΑίριοσια θυ. ἐ- 
ἀτὰ, ἀϊσοηβ : 51 τὰ ἐβ σμείῆαβ," 
ἔοτνα τοπιοτρί πὶ ὅς π58. ἕ 

40 Ἐείροηάοηβ. Ἀυτοωι ΑἸτοῦ 
.ἀπογοραθας εἴπ, ἀσδηθ : ίοαις 

᾿ 

! 
] 

τἴπηις5 τὰ θεῖηι, συ οα 1π οϑάςό 
ἀαπαυπατίοπε ἐν 

4τ Ἐτμο8 4164 ςπν Ἰυξς : ἀ1- 
δὺλ φημ ΟΟΓΙΙΠῚ 405: ἐξεῖστας 

ἄτοπον. Ἰπεθρίαυα: μὲς νοῖοὸ ΠΗ} 1η, 
 ΤΟ]σηΒ ἐρῖξ, 

τον ὥώφ 

34 Αἱ 7εῖας Ἐπεοτῦς, Ῥαῖοτ, 
ἀϊητ τες 1115: ποπ ἐπὲπῃ ἰοϊαπξ, 
[44 ζαςσίαι τ. 

25 ϑεαῦάης αὐτοία ἤυχἕα δξα-ὶ 
. ΟΕΠΥ ΤΟ[ι, πηῶτεῦ ο1|5. ἃς ἔοτοῦ 
ῃλάτγιδ ας, Μανία ΟἸεορα,, ὅς 

᾿ Μαῖα Μᾶσδ αἰοσοΐ ) ! 
“0 ΠΝ ΕΥ͂ΡῸ νυ μρπκαλ τοῖοι 

Ι ἃ ἀπείρυϊππα ̓ αἀῇ ἰξδηῖςηι, 4υτοι 
"αἰ σεῦδαε, ἀἰςεὶς τϑίγὶ πε χε ΠΕ ΓΝ 
Πδτν ὅρος πῆς τάς. 

327 Ἰδεῖϊᾷε οτοῖε ἀϊίοίροϊο τ᾿ 
Ἐσος πλρέοτ (ας, Ἰδὲ τ δ σα ᾿ 

ΡΓΟΡΓΙΣ Σὰ ὦ 

46 Οἵἴτοὰ νογὸ ποῖ πόαν: 
ΟἸατταν ἜΣ νοςς πιασῃᾷ, ἀϊτ᾽ 
σοῆα: Εἰ, ἘΠ᾿ ἰαηνὰ ΓΑΡαΟ ΒΠΕΝα- 
Ὡλ ὁ Πος δῇ, ταθν: τΆ οι, ΕΣ 
σπλθας, υσ απϊᾷ πιὸ ἀοΡ Πα ει δ᾽ 

47 Ουϊάδηι αὐῖρυι 1Π1Ὸ ἔξαπ- 
ἐλ ηι, αταϊοηξό5, ἀσοδαμξ, Οὐοὰ. 
ἘΒΞΣῚ νόςοῦ ηξο. 

Αϑ Ἐπ σοῃτεπιὸ διγγέηβ ἘΠΏ5᾽ 
εχ οἷδ, ὃς ἀςοιρίοη5 Προηρίαπι, 
τὰ ρας ἈΘΟΙΙ, ὃς ατεσμαρο- 
ποῺ5 στ αϊ..} Ῥοξαραῦ ΕὨΠ1. 

49 Μοιὰπι ςτεξοσ! ἀτουθαπε : 
σἸης, ν᾽ Δελοταβ ΔῺ σοαϊαῖ ἘΠᾺ5 
πθεσβῦιι β δ}. 

50 Αἱ ]οῖαθ ἑοσυπι εἷα- 
᾿ντῦδ τ ρϑ, μον υῦν 

πιλῃβ γοςς ταρξτα ἔρον 
ἴαμα, ἡ ἀὰ ἧς φῶ 

ςς Ἐταησ πτγ διδαῦ Ἢ δ ἴοτὸς 
ΤΉ ΜΠτες ἃ Ἰοπρὲ ὕροζι ζμπτοβ, ἀπ, 
{εαιτξο ἐσϑῶῖ ]εωπὺ ἃ Θαλ πε 
τα ἢ γα το 5 οἱ ἃ 

“6 Ἰῃ ᾳιυΐδυς ογαΐ Μαῖα 
Μαράαλϊεως;, δ Ἄξδτια [0 8} ὅτ 
7οίς πλρῖοῦ, ὃς χπρῖοσ Ἡποσμα 
Ζεδεάξι. 

δον ἐν ὡμμμδια δὼ ιν...» 



[ἅτ : Νὰ τπναϊῃβ -- τὰ Ροΐμπι Πῖεοῖιν 

ὙΠΟ. νγὸ Ὸ Βαπροῦ, μαϊϊοα ΟἹ ἢ 1. 
δα ν τηος, ΤΓΊΒοῖ δ ( νῖϑῖς ϑανο τ γ- 
56} αὐ ι})5. 
30 Βυξτῃς οἵποῦ, ἀπσυνουίηο, γος, 

μι κοά ΤΗΝ βαγίηρς οβῖ ῃοὲ ποτὶ 
ἴξαν. σά, βεϑίηι (ποι ἀν ἢη τῃ5 
δάληις ΟΠ Ποσηπαίος ἢ : 
11 Απα νὰ ᾿ηδεςξε Τάϑειγ, [ον 

δ Ε ὑροεῖνο τῆς ἀπε τεινατά οὐ οὐσ. 
ἀδεάϑ: δς {5 τηὰῃ Βαϊ ἄοπὲ 
ΠΟ ἶἸγρ᾽ 185. 

δὰ ἀϊδαπὶ : 81 τὰ ὁ5. 16 Ολεῖδε  ς 
δ αν ἐ-ἰοὶ τοὶ - τη όγηθ, οἵ ποτιβ 55]. 
40. Λαϊβ 1 διιῖγο [6 ργθπαηῖς [αὶ 

Ῥαϊβάπο τὰ ε5 οοημ ἀπ αὰ τηδηιθ᾽ 
ϑαρ σα. 
41. Ἐπ ΡΟῸΓ Ὠοιιβ᾽, ποι 76 501Π-ἰς 

πεδ ἄν ϑὸ Ἰυδίοο: σαν ποὰβ δοὺς ἢ 
ἔγοῃβ 66. 410 τι05 οὐ 65 τα ὀυϊτδπῖ -ὸ 
"γαῖ. 66] 1--οἱ ἢ ἃ ἴαϊο ἀπο ταὶ. 

σὰς ΜαΪ5 1 ὁθὰ5 ἀἸϑοῖτ : Μοῦ ρὲνε 
Ραγᾷομπαθ] εις: οαν 115 πὸ ϑιν ουΐ 
τὸ απ λ}5 ἴοι. 

᾿.59: Οὐ, .1ἃ Μόνο ἀο 1έδα5, εὐ ΄ἴὰ , 34. ὍΠοΝ σα] }6βιι5, ΓΤΠου, ἴου- 
βοῦν (δ 5ςᾳ Νόνο. Μίανιθ, ψόνεχεθ ΕΟ ΤΑ ἌΘΡΉΡΙΝ τος 

ἀς ΟἸόοραβ, εἰ Νίατις Ναρ4οίαϊης, ἡμ ἘΣ ἢ . 
868 τεποιόαΐ ργὸς ἀδ 58 ογοῖκχ. ΩΩΔΕ ἴπον 60. ς 
. 4,0. 1655 ἄοπο νοναῖῖ δὰ Μόνο, 95.Νὸον ἴπετὸ βίοος ὃν ἴτας ἘΣ 
οὲ ρὲ ἀεἼ1ε,, [6 Ῥικοῖρὶς 4 ἢ οΚ Τορα5. 115 ῃιοίμου, ΔΠΠ Εἰδ το τὶ 
ἀπ νὰ ὥκν᾽ν ἐς Μὲνεο: εγαιις,, ΠῸΥ 5 δἰ σίους Δτανν ΓΝ τοὴῇν οἵ (Ἰε- 

Ἷ ἐπ Ῥιιὶο ἢ ἀἴταα Ὠϊϑοῖρ]ο : οι ὰ ἶ ΟΡΒια5, Ὁ8π6 Δίανν Μιαράείους, 
“πὰ Μὲτε- Επ αὖϑ᾽ ςοῖϊο Βοιτε-ἰὰ, οε᾿. 96 ὙΥ μοὶ ζέβαβ, τθουοίογο, ΒΟ 

θ ϑοῖρ!ε ἰὰ ρυῖς οἰκὸς ]αϊ. ΟἸ Β15 τποΐπους ἀπα τπε ἀἸδοῖρὶς βιαθᾶ- 
ἀδε Ἐκ δην γον ἴὰ πον τύταο οατος ἴηρ θῪ ὑνπότα ἰἰο, ἰΙονε, δ φοϊτὰ | 

τὸ, δέξυϑ 5 ὁθτῖα ἀτμαστο νοῖχ, χηῖο ΗΪ5 τηοΐίμον, Αἰ ομϊαη, Ομ ας 
βαρ - ΕΠῚ, ΔΝ ς Ἰανπα βαρασῖτ, ΤΥ ΟῚ τὰς τας στε. ᾿ | 
πδαμὶ 7 Οὐοϑὶ ἀπάῖνο,, ὐπὸν τον, ἢ :: ἐκ ΕΣ τ ρος 
ἰθον Οῖδα΄, φροῦταθοῖ ον ας παὰ 1 9.9. ΤΏΘΩ, ΒΆΝ "- ἴο 186 ἰβαρῖο; 
᾿αθαπάοινού ! - ΒΈΒοΙα τὴν τοΐθον ες λης “ἰγοὴΣ 
ὑ ἀη. Ἐλπ ααοίαπεσπιιην ἀθ ὁοὰν 1 ἐἘμαξ ΒΟῸΣ παῖ εἰβεῖρῖο. ἴοοκ ΒΕΓ. 
ὁϊοϊοηι ρυόϑεηβ., αὐϑὸὶ οὐ οοἷα,, εἰ γῃτο Ηἰὶς οὐνὰ ἀογκοος | 
ὐὐϑοῖφαν 1} ἀρροιὶς ΕἸλο, 

: Ὲ 46 Απά ἀροιΐ τ. πῖηῖῃ ΠΟᾺΓν 
κι Ἐπ᾿ ἀὐβοιτόϊ ποία απ ἀἶο-- ΠΣ περ πάν νε ξυσπρέ. {Θξιια οτἹο 1} «Ιου νοῖςε. πὶ 

εἰ Τανδθῖ του μὲϊο ἐς νἱπαῖρτο,, 11] [ΠΞ} 1.1, ΕΠ, ἰαπλᾶ βαραο δι Πδηὶ ξ 
ἴὰ ταὶ αὶ νοι «πε σαθπε., εἰ" {Πα 15 το 88. Μῖν (04, τὴν (:906, 
Ἰὰ} δὴ ἀοθνα ἃ θοῖνο, Ἱγην Παϑῖ μου ἔουβακθη τὴὸ ὃ 
40. Ε1}165 ἀθιγοβ αἸβοϊοπε » αἴθ} ςΛ Φότης οὗ μετὰ (παΐ βἰοοᾶ ππιαφο ριον 981 ἢ ς οτὲτν ἰς ἐς- ἴποτο, ὙΠοὰ {πὸ ᾿ιρανὰ "λα, 5814, 

80. Ἐπ Τέώρας Υαπτ ΘησοΥς οὐϊέ χὰ ἼἜΙ5 πιάτι σα ἢ ἴον ΕΠα5. 

Βιδαῖε νον. τευατι ΠἜβρυῖι. 48 Απα 5ίγαιρ ῖνγαν οὴς οὔ ποτὰ 
Ἴ 55. ΠῚ Υ νοὶ! απϑοὶ Ἰὰ ρ]αδίουνϑ ᾿ ΡαΠι, ἈΠΕ τΟ 0} ἃ 5ριηρο, ἀπα ΒΙἰοὰ ᾿δυνυνοσς ααὶ τοραγάοίεηι ἀο ἰοΐμ.} ἐξ ἢ νἰμδραν, ἀπα ρὺΐ ἐΐ οὴ ἃ, 

τὴ ταθη ει φολῳαεανι ἀθραιδὶ αςα, ἀπά σᾶνο Πἰἶπι το «νη. 
86. Τέπιεε Ἰεβαιι οὶ ες ὀϊοιεὰς δἴα- 49 Ἔϊι6 γεϑί 5 1(, ἴμει 08. ἰδέ τιϑ΄ 

“χιο- δίαρ ἀοἰοῖτπο οὐ Ματῖο,, ταῦτ 566. Ὑ Πείηεν ΕΠΙὰ95. ὙΠ] ςζοῖὴθ ἴὸ 
ἂδ )ασαϊιε5 εἰ ἄς 705ε8,.εἵ ἴὰ ταῦτε σα γς Ἡτη. 5 : 

δ ποθ έδέε: 80 16505, ΨΠῈη Πὲ Βοά οὐρά 
ἀραὶ ὙΠ} ἃ Ἰοιά νοῖςε, γἹοάεά 
ὉΡ 1ῃε σῃιοβί. 
55 Ἀπ πλὴν οτήΘὴ ΨΕΡῈ ἴΠΈΓα; 
ῬΟΒοΙάϊηρ: ἃίαγ οἵΕ, τ ΒΙΟῊ ἴοϊον- 
᾿οα Τοϑὰβ ἔτοτῃ (σΠΠ|6ο, ταϊηϊδῖου- ᾿ 
ἴπρ πρῖο ΠῚ : 13} 

56 Ατποὴς ΨΒΙΟΝ ͵ὰὼΞ ΔΝίατΥ 

ΔΙασάσ]επο. ἀπὰ Νίανυ με τηοίμοτ, 
οἵ ζᾳιηο5 απὰ 10565. Ἀπα {με τοο- 
μον οἵ Ζεθεάες᾽β σμΠάγθη. 

Ἶ 50. πη ὧἀθθ τπα! αἴτει αυὲ 1 990 Πα ΟἿΟΣ ἜΠΣΟ ΠΙαΙΌΣασιοτο. Ζ.45. 
Ἴέτοϊοαι οὐ ο1 ἢ ἐδ, 1 οαττάθοοὶι αιϑϑὶς κὴ το Ταῖς ᾿ ; 

4 

ἤει, 



"ἀν οἱ. ἂν ᾿ἰῶδαῖοι, ἴγα, μὴ 
μαξένῃν ἐπὶ τὸ ξαυςβ τὰ σώμεα 

ἐν τῷ σαβδϑάτῳ, ἐπεὶ πσαράσκευὴ 
ἕν; ὃν γὰρ μεγάλη ἣ ἡμέρα ἐκεί--. 
νὴ τῷ σαθ:άτο) ἥράτησαν τὸν 
Πιλάτον ἵνα Πρ ρρηαν αὐτῶν τὰ 
ἃ σκέλυ, καὶ ἀεθῦςιν τἰς: 
35 Ἤχθον ἔν οἱ ςεατιῶται». 

18 μὲν ρώτα καϊέαξαν τὰ σπξ-. 
λη; δ τῷ ἄλλῃ τῷ σὺς πυῤθε γῶν. 
αὐτῷ. 

3: Ἐπὶ δὲ τὸν ἴπσῶν ἐχϑόνϊες.., 
ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη" τεθιυκότα, ἃ 
καϊέαξαν ὁ αὑτῇ “τὰ σκέλη" 

34 ᾿Αλλ᾽ εἶν “σῶν { ςρατίω- 
“»Ὡ7 Ἢ λόγχη αὐτῷ τὴν 8 πσλευρὰν 
Ἵ ἔνυξε, καὶ 1, εὐθὺς ἐξῆλθεν, αἴρκα 

ὕϑωρ, - 
5" τὰ -..- τς. 

338 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησε 
πὸν Πιλάτον ὁ Ἄωσὶφ ὁ ἀπὸ Ἄξι- ἢ 
((αϑι ίας, (ὧν μαξε ὃ; τὸ Ἴἴγχεῦ. 

μεκξυμ μέν Ὁ. δὲ δι σὸν φοθον 

“ῶν ᾿ἐϑδαίω») ἵγα᾽ ξρη τὸ σξ!ζα 

“ῶ ἀηφε' ἐρ ἐπέτ ὁ πελὰ- 
ν::95: ὄλθεν ἐν κ, ἢρε τὸ σῶμα τῷ 
ἐσᾶς 

ἜΠῚ20 Ἦλθε δὲ κα Νρεῇ ἯΜΘ᾽ 
(ὁ ἐλθὼν «σρὸς τὸν Ἴπσεν νυκὶὸς τὸ 

σγρῶπτο"} «ἕξων ὁ μίγμα ἐς δγαύρ- 

ἘΦ Ἑάχθη: ὡσεὶ λίσρες ξἕκαῖόν. 

ἊἜ 20 Ἔλαζον ὃν τὸ σῶμα τῷ 

ἡμσῶ, «Κ.. ἔδησαν αὗτο.  ὀθονίοις 

«χ 

ὑεῖ τὰν 1 ἀ ἀξωμάτων,  κα-- 
αὶ» ΕθΈν σοὶ τοῖς ᾿ιϑδαίοις Ἢ ἐν- 
ἀθέρα : 4 

αι Ἢν) δὲ ἐγ τῷ τόπῷ; ὕπο 

ἐξαῤρίθα, χῆνβᾷν," ἜΣ ἐγ -Ξ κῶτρω 

Ἀροος ὦ εἐδέπω ἐ- Εἶν 

ἩΠΕΝ ΟΣ "42 Ἔμε;" ἂν ἀνα ποτε 

Χ 

ΟΝ 
κυλίσες, ΣΤῚΣ ἘΡΣΩ͂Σ μέγαν τῇ Ξύραι τῷ 
μυημείθ» ἐπῆλθεν, 

δ, τὸ ς6 5:3 ἐν ΕΝ 

ἴψι Ετρὸ Τὰ Τίδα υἕ ἫΝ τὲς 
πιβποτεὴς ἴῃ σγυθε ςογροτζὰ ἴπ 
᾿Βαδθαῖο, «πιομϊατη Ῥαταίςονε ὃ- 
ταῦ, (ἐγδὲ ἐπῖηι σνάσπτι3 ἀϊεδ 116. 
ΘαῦΡαε) τορᾶνογμῃε ΡΠαξατα αξ 
ἐ ἈΠΟΟΓΟΒΓΟΤ ἘΟΓΌΠΣ ΟΥΟΓΆ, δζ᾽ 
ΟΠ εσοῆξυσ. ἡ" ᾿ ὦ 
32 Νεπογυπε ΤῸ ΤΑΊΠῦο5, ὅσ 

4υϊάςπι ῥτῖηι ἔνεσοταης Γιὰ τὶ ᾿ 
ὅς ἈἹτότγτας ςοποσυοιῆνὶ ἀπο εϑδὴ 

. 33 Αᾷ δὐυΐθῃυ Ἰε(ατα νεηΐση- 
το5, αἵ νἱἀόταπε ξΌ τὸ ͵ᾶτὰ ποῦς 
Ἑπθτει, ΠΌῚ ἔγορ θα 5715 σισαν 

34. 568 ὑ5ᾶϑ5 τπυβέταμι Ἰδροθα, 
ΕἼ5 ἴδξτι5 ξοῦτε, ὃς εομεῖηυο εαὶ- 
γἱ κΏ 5 ὃς Δᾳθξ, 

348 Ῥοίξ μας τόσαν!ς Ρηδξασπι 
Ε Τοίερῃ αὖ δὺ Ἰυλαζῃξοα (εχιξευς 
᾿ ΑΙ οι ρΌΪα5 7, οσσα!εισ αὐξο τ 
Ῥγορίοσ πηοῖαπι Ππιάροογισ) τις. 

᾿ το οτςε, ἩΓΟΓΡῸΒ 16 πὶ : ὅς ρεγηιῖσ. 
δ τ Ριαῖαθ: ΨΩ ἐτρὸ ὅς ταῖῖε 
Τοῦρυβ [ς(. ; Ἐ 

Ι ᾿ : Ν ᾽ ᾿ ἀνὰ 

[39 πηι δυΐεηι ἧς Νςοίζο-: 
1 τπλθΒ (16 νεπίςῃϑ δ [ούαπι πος-, 

18᾽ Ῥτϊπλμμ}}) ἔοτοῃθ πιϊχταγαπι. 
᾿Ἰ ποῦτπες ὅς αἱοῦ5; φυδᾶ ἰΐθγας, 

᾿ σὰ, 

40 Ἀςςερεσὰπε ΒῈΦ᾽ σογρῦς. 
Τεῖα, ἃς Ἰισανεγάας ἢ] ἰα ας ἐλητοῖ;, 
ΠΌΣῚ Ἀτοπηδεΐβει, ὩΣ ΟΣ ὁδ 
Τιβᾷαῖβ Τερεῖτο. 

41: Εγας ΔΌΤΟῈΣ 1ῃ . ἴοςο,. αὐἱ' 

ἐγυοίβχα δ, Ποτί πέα, δὲν βοΐτο, 
πλοιιύ πο ει ἢ, τιον τι}. ΤᾺ ἀυδ᾽ 

πε υτ τς ΣΞ πο δοπάυπτναϊζατιο, Ῥοβειβ ἐταξ. 
ὮΣΞ Τρ ἐσουν ̓Ῥοία της. Ὁ: 

. προ τὲ τὸπ ἊΝ 
ἜΚ ΡῚ κακυδὴ ολίσηάνμ; 

αὐδῶ. 



-- Ῥ͵ῖδες 

51, Οὐ, 165 Τα, ἄς ρϑὰν απὸ 
165 σοῦῃ8 πὸ ἀουηθαναϑδθηΐ αν [ὰ 
οτοῖχ [6 γοὰν ἀὰ ϑαῦθαι (οαν οἶδα 
όϊοις ἰὰ ρμεῤραταϊοπ,, εἴ οο ϑαθΡαὶ 

᾿ἐτοῖς ἀπ Ἰοαν ἔοτε βοίεππει ), [ἢ 8 ΟΓΌΞ5 ὁἢ ἐπ ϑΔ αι ἢ -ὅαγ, (ον. Ρυϊδύθπε ΡΊ]αῖθ ἄς [δτὶν [αἴνα γότα- τῆ 5 θα ἢ -ἰὰν τν Ϊ Ῥὺβ [65 ]ατηθεβ., εἰ αι οι [65 ὁτὰϊ. 'δεβοιοδὲ ΜΚ ῈΣ ΤᾺ 85 ΠΙΡΙ τανα 5 55. 1,65 βοϊ ἐαἱβ νἱπνθοῖ ἄοπο,, οἱ 
ΤΟΥ ΡΊ ολτ [65 18) 065 τὶ ΡΥ ΈΙΏΪΟΙ 
εἰ δηϑαῖτο ἃ 1 αατνα αι} ἐτοῖν οται- 
ΕἸ 6 ἄγος 1]. 
55. Μαῖβ. Ἰουβαι}]5. νἱητεπὶ ἃ 

Φόδας, νούαηι αα}} ἐϊοῖς ἀε]ὰ 
τηοῦξ, 115. ἣς 1ὰὶ “γοχηριν ἢ ροιηὶ 
1ο5. Ἰαταθ ϑ. 
51. Μαῖβ πὶ ἄδς βοϊἄαϊϑ [π| Ῥϑυςα 

116 οὐϊό ἄνϑεὺ ἀπὸ ἴαποθ.,, οἵ Ἀι195]- 
τὖϊτ 11 δὴ βοχιῖς ἀὰ Β85 εἰ ἂς 
λ εοὰ..: Σ : 
58. Αρτὸβ οοἷα, 1οβερὴ Δ ΑΥ, 
χαιμόθ, «αἱ ἐϊοϊς Ὀιδοῖρ!θ. ἦε 

ταϊρης θῈ. Ῥγοῖκθη, ἀπά ζδαΐ {δεν} 

.- 8:3. ΤΉΡΩ, σατης {πε 5ο]άϊουβ, αηδ 

ϑῈ ΤῊς 7ον 5, Ἐπογοίοτε, δεοαῦβο 
1ε πνὰβ. ἔῃ Ῥυοραγαΐίοῃ, ἐπαξ (ἢ: 
Βοα ΙΕ 5. 50 ἢ ποῖ γϑεηδία ὈΡϑη, 

Ρηαῖς {γαῖ ἐποῖν Ἰερ5 

θ᾿ 5ξ θ6 δ ϑὴ ἀὐναγ. 

γ8Κε ἕῆς Ἰὲρϑ σγιῆς ἢγβέ, ἀπ οξεμα ΟΥ̓ ΠΙ ἢ υνὰ οὐ δα ΠΗ μἴην.. 38 Βὰξ γθεη {ΠῈν φατηε ἰὸ 2ε-: 5115, Δ δϑὺν 1Πὰξ 6 ψας ἀδαά' ΔΙτοδάν, {ΠΕ  Ὀτδῖτα ποῖ Ηϊς Ιερβ: Ϊ 51: Βαξ ὁπε οὗ {ῆε βοϊάϊοσγα Δ τ} ἃ ΒΡΘᾺΡ Ἀἱογοεα ἢἴθ. εἷήθ, απ ον  πἢ οατηθ τῃεγεοὴξ ἢ 
Ζόθαϑ, τηὰ15 ἐπ δϑονεῖ, ραῦοα 4} [ἀπά γναΐου. 
“ογαῖσποιι 165 Δ α15.,. ῥγῖα ΡΙΪαὶθ 
ααἸ] ρὰν ὅτευ 16 οονρδ΄ δ [έϑιι5 1 
εὐ Ῥιίαϊε 16 {πὶ γόγαντ. ΠῚ ντὰὶ 
ἄοπο εἰ ετωρογία ἰὸ οονρ8 ἀβ Μέ- 
5115. : 
89. Νιοοάδτας 4αϊ, ἀὰ οΟταμιοη- 

σειοηΐ, τοῖς νϑῦὰ ἀθ παὶὶ νεὺβ 
Τόβαβ, Υ Υἱδῖ 35:5. Δρρογταπὶ 6}- 
νἰνοπ οοὰϊ ἤνυς5. ἀπε οοιημοϑ1- 
(ἴοι ἐφ παγυγθς οἱ ἀ᾽ αἰυῦϑ. 

άο. Τ|5. ρυῖγοπὲ ἄοπο 16 ΘοΥΡ5 ὧδ 
7Ζόθος.,, εἴ "επν εἰυρρόνγθας 46 {π||- 
δε5; Ἄγε. (05 ἀγοραςβ ἀγουηδι- 

ατι65, οουαπιὸ [65 1015 οὐτ ἀοοοιι 
ταὺαό ἀ δῆβεν εν. ΝΕ ῊΣ 
ἀι. Θεν, ΤῈ γ ἀνοῖϊ ὰἢ Ἰαγάϊα απ 

[θὰ οὐ 1 ἀνοῖϊ ἐϊέ ογασηϊέ,, εἰ 

ἄδηϑ οἐ 7ανάϊη απ βόρα!οτα πεαΐ,, 

οὐ Ῥδιβοπῃ δ: πάγοι θέε τ18. 
45. 115 τηϊγοπῦ ἀόπα. ἰὰ Πόδαδ . 

58 ἩΣΘΩΝ του 6 ἀπὸ αὐαπαι 
9 ἃ Ῥεῃινές ἀπε. δέραίους,, ἃ ὸ Ἢ ἰἰους., 

δοα 411. 3 ! 

τσ 

38 Αηᾶ ἴεν {Π155 1οϑερῃ ὉΓ ΑΥΤ- 
ταρλίδοα, (Ὀεῖηρ 8. ΠΙβοῖρ!ς οὗ {εϑῖ85 
δῖ σδεόνοτν ἴον ἴξαῦ οὗ τὰς Τόν5.) 
Βεεοῦρμε Βηαῖς πα Νὰ ταῖρι ἈΚ 6. 
αὐτῶν ἴθ θοάγ ὉΣ 1Εβῖι - ἀπ Ε δῖοι! 
σανὸ δώῃ θαυ. Ηὲξ οαταῦ ἐπερος- 
ἴονε, ἀπ ἰοοὶς τὰς: Ὅσαν οἵ, Τό δτιθ.. 
39 Αηά {Πέτε σότὴθ ἀἶ5ὸ Ν ἰοοξατι 

πλι1550 Οὐ μῖσ ἢ Εις Βτδῖ οὐτὴς 6 
{ἔβιι5 ὈῪ πῖρ με ἀπὰ ὑυοθο  ἃ ταῖξ τ᾿ 
τὰγε οἵ ταγύτγι ἈΠ αἰοο85) ἈΌλ δι} 
Ἀαπαροά μοῦπα τορίφητς ς Ι 
40 Ὑ ποη ἴοοκ {πον τθ Ἐρόν οἷϊ 

ξθιβ, αὐ ψουηᾷ τὲ ἴὰ ΠΏ ςη. 
οἰοῖπεβ. ΠΕ τη Βρισοϑον 69: {π8᾿ 
ΔΉΠΟΥ Οὗ ἃ 5 Τον 8 18 10 σ᾽. 
41. Νονν ἴῃ τς ῥῆεςε σεῖς πὲ, 

Ὑγε 5. ΟΥ̓ ΟΙ Πα, ἐπετὸ ἀγὰβ 4, ξιαξτ᾽ 
ἄξει; απά ἴῃ πὸ. ραγάεῃ ἃ τιενν 56 -᾿ 
ῬΌΪΟταΣ μον οῖ ἄγὰθ Λονεν Τηλπ 
γεΕ Ια. τον : : 

42 ἀλη τ πεν 
όο. 4 ἰἐα 8 

ϑίοπςε ἴο 1Π6 ἐοον οὗ τῃε βερι}- 
τε, δηᾷ ἠερατίδαᾶ, τῆς τ 

ΤΌΪΙ ἢ ἃ στε] Ὁ 27. 
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